




 

 

 

 

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း 
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လမ်းညွှန်ချက်များ 
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အပိငု်း ၅ (ဃ) 

ဆရဆပးဆေမြငး်၊ ြိလ္လာပုိက်ေက်မြင်းနှင့ ်

သန့်ရှင်းြှု 
 



ပိုကေ်က်မြငး်လုပ်ငန်း 

ဆရဆပးဆေမြငး်၊ ြိလ္လာပိုက်ေက်မြငး်နှင့် သန့်ရငှ်းြှု 

(အြှိုက်စွန့်ပစ်မြငး် စီြံြန့်ြွဲြှုအပါအေင်) 

အပုိငး် ၅(ဃ) 

ြာတိကာ 

    စဉ်                        အဆကကာငး်အရာ                      စာြျက်နှာ 

၅ဃ.၁။  နယ်ပယ် (Scope) ၁ 

၅ဃ.၂။ အဓပိ္ပါယ်ဖော်ပပချက် (Terminology) ၂ 

၅ဃ.၃။  အဖထွေဖထွေ  ၂၃ 

 ၅ဃ.၃.၁။ အဖပခခံသဖောတရားများ (Basic Principles) ၂၃ 

 ၅ဃ.၃.၂။ ဖရပိုက်ဆက်သွေယ်ပခငး် (Water Supply Connection) ၂၆         

 ၅ဃ.၃.၃။ ဖရစီးဖရလာနှင့ ်ဖရဆိုး၊ ဖရသုိးစနစ် (Drainage and Sanitation) ၂၇ 

 ၅ဃ.၃.၄။  လိငုစ်ငခ်ျဖပးပခငး်/ ပိုက်ဆက်သမားများမှတ်ပုံတငပ်ခငး် 

  (Licensing/ Registration of Plumbers) ၂၉ 

၅ဃ.၄။  ဖရဖပးဖေဖရး (Water Supply) ၃၀ 

 ၅ဃ.၄.၁။ အဖဆာက်အဦများအတွေက် ဖရလုိအပ်ချက်များ  

  (Water Supply Requirements for Buildings) ၃၀ 

 ၅ဃ.၄.၂။  ရေအရငး်အပမစ်များနှင့် ဖရ၏အရည်အဖသွေး 

  (Water Sources and quality) ၃၄ 

 ၅ဃ.၄.၃။ ဖရလုိအပ်မှုခန့်မှန်းပခငး် (Estimate of demand load) ၃၅ 

 ၅ဃ.၄.၄။ ဖရသုိဖလှာငပ်ခငး် (Storage of Water) ၃၆ 

 ၅ဃ.၄.၅။ ပစ္စည်း၊ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းနှင့ ်သန့်စင်ကိရိယာ ၄၁ 

 ၅ဃ.၄.၆။ ဖရပေန့်ဖေစနစ် ဒီဇိုင်းပုစံံထုတ်ပခငး် (Design of Distribution System) ၄၂ 

 ၅ဃ.၄.၇။ အထပ်များဖသာအဖဆာက်အဦများတွေင် ဖရပေန့်ဖေပခငး်စနစ်  

  (Distribution Systems in Multi-Storeyed Buildings) ၄၇ 

 ၅ဃ.၄.၈။ ပိုကဆ်က်သွေယ်ပခငး်လုပ်ငန်းအတွေက် အဖထွေဖထွေလိအုပ်ချက်များ 

  (General Requirements for Pipe Work) ၅၀ 



    စဉ်                       အဆကကာငး်အရာ                                                      စာြျက်နှာ 

 ၅ဃ.၄.၉။ ပိုကမ်ျားဆက်ပခငး် (Jointing of Pipes) ၅၄ 

 ၅ဃ.၄.၁၀။ ဖနာက်ပပန်စီးဆင်းမှုကာကွေယ်ပခငး် (Backflow Prevention) ၅၅ 

 ၅ဃ.၄.၁၁။  အဖဆာက်အအုံေင်းအတွေင်း ဖရသယ်ယူပခငး်နှင့် ပေန့်ဖေပခငး် 

  (Conveyance and Distribution of Water within the Premises) ၅၆ 

 ၅ဃ.၄.၁၂။ ပင်မပိုက်များနှင့် ပိုက်များ လုပ်ငန်းခွေင်တွေငဆ်က်ပခင်း  

  (Laying of Mains and Pipes on Site) ၅၈ 

 ၅ဃ.၄.၁၃။ ဖရပစူနစ်တပ်ဆငပ်ခငး် (Hot Water Supply Installations) ၆၀ 

 ၅ဃ.၄.၁၄။ စစ်ဖဆးပခငး်နှင့်စမ်းသပ်ပခင်း (Inspection and Testing) ၇၄ 

 ၅ဃ.၄.၁၅။ ဖရဖပးဖေဖသာစနစ်ကို သန့်ရှင်းဖရးပပုလုပ်ပခငး်နှင့်ပိုးသတ်ပခငး်  

  (Cleaning and Disinfection of the Supply System) ၇၆ 

 ၅ဃ.၄.၁၆။ အလွေန်ပမင့်ဖသာအရပ်နှင့် ဖရခဲအမတှ်ထက်ဖအးဖသာ  

  အရပ်များတွေင် ဖရဖပးဖေပခငး် စနစ်များ (Water Supply Systems 

  in High Altitudes and/ or Sub-zero Temperature Regions) ၇၇ 

 ၅ဃ.၄.၁၇။ ပပုပပငထ်ိန်းသိမ်းဖရးအတွေက် လမ်းညွှန်ချက်များ  

  (Guidelines to Maintenance) ၇၉ 

၅ဃ.၅။ မိုးဖရ၊ ဖရဆိုး၊ ဖရသိုးပိုက် ဆက်သွေယ်ပခငး်နှင့် သန့်ရှင်းမှု ၈၀ 

 ၅ဃ.၅.၁။ သန့်စင်ကိရိယာအမျ ိုးအစားများ (Type of sanitary appliances) ၈၀ 

 ၅ဃ.၅.၂။ မိုးဖရ၊ ဖရဆိုး၊ ဖရသိုးထုတ်စနစ်နှင့် သန့်ရှငး်မှုဆိုငရ်ာ 

  လိအုပ်ချက်များ (Drainage and Sanitation Requirements) ၈၂ 

 ၅ဃ.၅.၃။ ပစ္စည်းများ၊ ပိုကဆ်က်ပစ္စည်းများနှင့် သန့်စင်ကိရိယာများ ၉၁ 

 ၅ဃ.၅.၄။ ဒီဇိုင်းပုံစံပပုရန် အဖပခခံသတငး်အချက်အလက် ၉၃ 

 ၅ဃ.၅.၅။ စီမံပခငး်နှင့် ဒီဇိုငး်ပုံစံပပုပခင်း ၉၈ 

 ၅ဃ.၅.၆။ ဖရဆိုး၊ ဖရသုိးများ သယ်ဖဆာငရ်န်အတွေက် တည်ဖဆာက်ပခငး် ၁၄၆ 

 ၅ဃ.၅.၇။ မိုးဖရသယ်ဖဆာငမ်ှုနှင့်ပတ်သက်ဖသာ တည်ဖဆာက်မှုများ ၁၅၀ 

 ၅ဃ.၅.၈။ သန့်စင်ကိရိယာများ ဖရွေးချယ်ပခင်းနှင့် တပ်ဆင်ပခငး် ၁၅၁   

 ၅ဃ.၅.၉။ အမှိုက်သယ်ပိုက်စနစ် ၁၅၁ 



     စဉ်                       အဆကကာငး်အရာ                                                      စာြျက်နှာ 

 ၅ဃ.၅.၁၀။ စစ်ဖဆးပခငး်နှင့် စမ်းသပ်ပခငး် ၁၅၂ 

 ၅ဃ.၅.၁၁။ ပပုပပငထ်ိန်းသိမ်းပခငး် ၁၅၅ 

၅ဃ.၆။  အမှိုက်စွေန့်ပစ်မှု စီမံခန့်ခွေဲပခငး် (Solid Waste Management) ၁၅၈ 

 ၅ဃ.၆.၁။  အဖထွေဖထွေ ၁၅၈ 

 ၅ဃ.၆.၂။  အမှိုက်စွေန့်ပစ်မှုစနစ်များ ၁၅၈ 

 ၅ဃ.၆.၃။ အမှိုက်စုစည်းပခငး်စနစ် (Garbage Collection System)  

   တည်ဖနရာ (Location) ၁၆၁ 

 ၅ဃ.၆.၄။ ဓါတ်ဖလှကားပေင့် အမှိုက်သယ်စနစ် ၁၆၃  

   စံချနိ်စံညွှန်းစာရငး်များ ၁၆၄-၁၇၂
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ပိုကဆ်က်ခြငး်လုပ်ငန်း 

အပုိငး် ၅(ဃ) ရေရပးရေခြင်း၊ မိလ္လာပိုက်ဆက်ခြင်းနှင့် သန့်ေငှး်မှု 

(အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြငး် စီမံြန့်ြွဲမှုအပါအေင်) 

Central Product Classification (CPC Version 2.1 ဟု ေက်သုံးြည်) (ကုဒ်အြှတ်-၈၆၇၂၊ 

အပုိဒခ်ွဲ - ၈၆၇၂၄ ကုလသြဂ္ဂ၏ (CPC Version 2.1) ကိ ုရည်ညွှန်း၍ ဆရးသားထားပါသည်။)    

၅ ဃ. ၁။   နယ်ပယ် (Scope) 

 ၅ ဃ. ၁. ၁။ 

  ဤအပိုဒ် (၅-ဃ) သည် လူဆနအဆောက်အဦြျား၊ စီးပွားဆရးေိုင်ရာ 

အဆောက်အဦြျား၊ အမခား အဆောက်အဦြျ ိုးစုံနှင့် ကားကကီးဂိတ်၊ ဘူတာရုံ၊ ဆလယာဉ်ကွင်း၊ 

သဆဘောေိပ် စသည်တို့အတွက် ဆရဆပးဆေရာတွင် အဆမခခံလိုအပ်ချက်ြျားအတွက် မြစ်ပါ 

သည်။ ထို့အမပင် အြျားသံုးဆရပိုက်ြှ ဆရေက်သွယ်မခငး်နှင့် ဆရဆပးဆေဆရးအတွက် ပုံစံမပုမခငး် 

တို့အတွက်ပါ အကျုံးေင်သည်။  

 ၅ ဃ. ၁. ၁. ၁။ 

  ဤအပိုဒ်တွင ် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံြျားဆရရရိှဆရး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသံုး ဆရရရှိ 

ဆရး စသည်တို့အတွက် အကျုံးေင်ြှုြရှိပါ။ သီးမခားဆြာ်မပရြည့်ကိစ္စရပ် မြစ်ပါသည်။ အမခား 

ဆရလုိအပ်ြှုြျား မြစ်ဆသာ ဥပြာအားမြင့် ြီးငငိြ်းသတ်ရန်ဆရ၊ လြး်ြျားဆေးရန်ကိစ္စရပ်ြျား 

အတွက်လည်း အကျုံးြေင်ပါ။ 

 ၅ ဃ. ၁. ၂။ 

 လူဆနအဆောက်အဦြျား၊ စီးပွားဆရးေိုင်ရာ အဆောက်အဦြျား၊ အမခား 

အဆောက်အဦြျ ိုးစုံနှင့် ကားကကီးဂိတ်၊ ဘူတာရုံ၊ ဆလယာဉ်ကွင်း၊ သဆဘောေိပ် စသည်တို့ 

အတွက် ဆရေိုး၊ ဆရသယ်ယူစနစ်၊ ဆမြဆပါ်ဆရ၊ ဆမြဆအာက်လွှာအဆပါ်ယံစိြ့်ဆရ၊ ြိလ္လာလုပ်ငန်း 

တိုန့ှင့ပ်တ်သက်၍ အကွက်ချပုံ၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ ထိန်းသိြ်းဆရးကိစ္စြျားနှင့်လည်း အကျုံးေငပ်ါ 

သည်။ ထို့အမပင် ေက်စပ်လျှက်ရိှဆသာ ပိုကေ်က်သွယ်မခငး်ြျား၊ လူေင်ဆပါက်ြျား၊ စစ်ဆေးဆရး 

အဆပါက်ြျား၊ အဆောက်အဦအတွင်း ပိုက်ေက်သွယ်ြှုြျား၊ အြျားသုံး ြိလ္လာပိုက်သ့ုိ 

ေက်သွယ်မခငး်ြျား၊ စွန့်ပစ်ဆရကို စနစ်တကျ စွန့်ထတု်မခငး်ြျား၊ ြိုးဆရစုကန်၊ ဆရသုိးစုကန်၊ 

ြိလ္လာစုကန်၊ ြိလ္လာ စုပ်ကျငး် စသည်ြျားအမပင် စွန့်ပစ်ဆရ စနစ်တကျစွန့်ထတု်သည့်ဆနရာ၊ 

စွန့်ပစ်ဆရသန့်စင် စနစ်ြျားပါ အကျုံးေင်သည်။  

 မှတ်ြျက်။ 

 (၁) ြိလ္လာပိုက်စနစ်တွင် အဆောက်အဦအတွင်းရိှ ြိလ္လာပိုက်၊ ဆရသုိးပိုက်၊ ဆဒါင်လိုက် ဆရေိုး၊ 

ဆရသုိးေင်းပိုက်၊ အလျားလိုက်ပိုက်အခွဲြျား၊ သန့်စင်ကိရိယာြှ ဆရထုတ်ပိကု်၊ ဆလေင် 
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ဆလထွက်ပိုကြ်ျားပါေင်သည်။ ကကီးြားဆသာ အဆောက်အဦြျား အတွက် စွန့်ပစ်ဆရ 

စနစ်ပုံစံတွင် အရငး်ပိုင်းနှင့် အြျားပိုငး်ပိုက်အခွဲြျား၊ ဆဒါင်လိကု်စွန့်ပစ်ဆရပိုက်ြျား 

ပါေင်သည်။ ၎င်းတို့ြှတေင့် ေက်သွယ်ဆသာ အလျားလိကု် ေက်သွယ်သည့်ပိုကြ်ျား 

လည်း ပါေင်သည်။ 

 (၂) အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားတွင ် ၁၃ ထပ်နှင့အ်ထက် အဆောက်အအံုြျားပါေင ်

သည်။ ထပခ်ိုးြျားနှင့် ဆမြဆအာက်ထပြ်ျားကို အထပ်အမြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်း 

ြရိှပါ။ 

 

၅ ဃ. ၂။    အဓပိ္ပါယ်ရော်ခပြျက် (Terminology) 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၁။ စစ်ရဆးေန်အရပါက်၏အေံုး (Access Panel) 

  မြုတ်တပ်နိုင်ဆသာ အြုံးမြစ်သည်။ ဆဘာငဆ်ပါ်တွင် ေက်အမူြင့်စွဲထားဆလ့ 

ရိှသည်။ နံရတံွင်လည်းဆကာင်း၊ ြျက်နှာကကက်တွင်လည်းဆကာငး် တပ်ေင်ဆလ့ရိှသည်။ 

ြုံးကွယ်ထားဆသာ သန့်စင်ကိရိယာနှင့် ေက်စပ်သည့်ပိုက် စသည်တို့ကို မပုမပငထ်ိန်းသိြ်း 

ဆရး မပုလုပ်ရန် ေငဆ်ပါက်မြစ်သည်။  

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၂။ ရနောလွတ် (Air Gap) 

  ဆရေငဆ်ပါက်နှင့် သန့်စင်ကိရိယာ သ့ုိြဟုတ် သန့်စင်ကိရိယာ၏ ဆရလျှ ံ

ဆပါက်တို့၏ အမြင့်ကွာမခားချက်မြစ်သည်။ 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၃။ ရလရသာ့ (Air Valve) 

  ဆရပိုက်လိငုး်ထဲြှ ဆလကို မပငပ်သို့ ဆရေုံးရှုံးြှုြရိှဘဲ အလုိအဆလျာက် 

ထုတ်ဆသာဆသာ့ သ့ုိြဟုတ် ပိုကအ်တွငး်ရှိြိအားသည် မပငပ်ဆလ၏ြိအားထက် နညး်သည့် 

အခါ မပငပ်ြှဆလကို ပိုက်အတွင်းသ့ုိ အလုိအဆလျာက် ေငဆ်စဆသာဆသာ့ကိုေိုသည်။  

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၄။ အာဏာပိုင်အေဲွ့/ အောေှိ (Authority Having Jurisdiction) 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်အရလုိက်နာဆောင်ရွက်ရြည်တ့ုိကုိ ကကီးကကပ်ရန်တရားေင် 

ြဲွ့စည်းထားဆသာအြွဲ့ (သ့ုိြဟုတ်) အြဲွ့ကိုယ်စား အဆကာငအ်ထည်ဆြာ်ဆောငြ်ည့် အရာရှိ 

ကိုေိုသည်။  

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၅။ ေေှိနိုင်ရသာေိအား (Available Head) 

  ဆရထွက်ဆခါငး်ဆနရာတစ်ခုတွင် ပင်ြဆရဆပးဆေပိုက်ြှ ြိအားဆကကာင့်ဆသာ် 

လည်းဆကာငး်၊ ဆရစင်မြင့်၏ ြိအားဆကကာင့ဆ်သာ်လည်းဆကာငး်၊ အမခားအရငး်အမြစ် 

တစ်ခုြ ှြိအားဆကကာင့် ဆသာ်လည်းဆကာငး် ရရိှနိုငဆ်သာ ြိအားကို ေိုလိုသည်။ 
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 ၅  ဃ.  ၂.  ၁.  ၆။ ေိအားခြားနားခြငး်ရ ကာင့် ရနာက်ခပန်စီးေငခ်ြင်း (Back Siphonage) 

  သန့်စင်ကိရိယာတစ်ခုြှ အသံုးမပုငပီးဆသာဆရ၊ ညစ်ညြ်းြှုရိှဆသာဆရြျား၏ 

စွန့်ပစ်ဆရပုိက်အတွင်း ြိအားဆလျာ့နည်းြှုဆကကာင့် ဆနာက်မပန်စီးေငမ်ခငး်ကို ေိုလိုသည်။  

 (ဆရဆမပာင်းမပန်စီးေင်မခင်း Back flow ကိ ုကကည့်ပါ) 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၇။ ရနာက်ခပန်စီးေငခ်ြငး် (Back Up) 

  သန့်စင်ကိရိယာတစ်ခုြှ ညစ်ညြ်းြှုရိှဆသာဆရြျား၊ အမခားသန့်စင်ကိရိယာ 

တစ်ခုထသိဲု့ စီးေငမ်ခင်းကိုေိုသည်။ (ဆသာက်သံုးဆရမြန့်ဆေဆသာ ဆရပိုက်အတွင်းသို့ 

ြဟုတ်ပါ။) 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၈။ ရေရခပာငး်ခပန်စီးေငခ်ြငး် (Back Flow) 

 (က) ဆရအရငး်အမြစ်တစ်ခုြှ ဆသာက်သံုးဆရမြန့်ဆေဆသာပိုက်အတွငး်သို့ အမခားဆရ 

အရငး်အမြစ်တစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) ြျားြှ စီးေငမ်ခငး်။ 

 (ခ) စီးေင်းဆစလိဆုသာဘက်သ့ုိြစီးဘဲ ေန့်ကျင်ဘက်သ့ုိစီးေငး်မခင်း။ 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၉။ ရေရခပာငး်ခပန်စီးဆင်းခြငး်အား တားဆီးသည့်ကိေိယာ 

  ြိအားမခားနားမခငး်ဆကကာင့် ဆနာက်မပန်စီးေငမ်ခငး်၊ ဆရဆမပာငး်မပန်စီးမခငး်ြှ 

ကာကွယ်သည့် အသိအြှတ်မပုထားဆသာ ကိရိယာ၊ ပိုကေ်က်ပစ္စည်းကို ေိုသည်။ 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၁၀။ ပိုကအ်ရြျာငး် (Barrel) 

  အထူ၊ အချင်းတသြတ်တည်းရိှဆသာပုိက်တစ်ခု၏ အစိတ်အပုိင်းကုိေုိ သည်။ 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၁၁။ ပိုက်၏အရခြ (Base) 

  ဆဒါငလ်ိုက်ပိုက်၏ ဆအာက်ေုံးဆနရာအစိတ်အပိုင်းကိုေိုသည်။ 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၁၂။ အတွဲလိုက်သံုးရသာသန့်စင်ကိေိယာများ (Battery of Fixtures) 

  အလျားလုိက် ဆရေုိး/ဆရသုိး ဘံုသယ်ပုိက်အတွင်းသ့ုိ စွန့်ဆနဆသာ နှစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) 

နှစ်ခုထက်ပိုဆသာ အြျ ိုးအစားတူ ကပ်လျှက်ရိှဆသာ အတွဲလိုက် သန့်စင်ကိရိယာြျားကို 

ေိုသည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၁၃။ ပိုကရ်အာက်ြံ (Bedding) 

  ပိုကေ်က်ရာတွင် ဆအာက်ြှခံထားဆသာ ပိုက်အဆထာက်အြပစ္စည်းမြစ် 

သည်။ ပိုကဆ်အာက်ခံသည် ကွန်ကရ၊ိ ဆမြသား သ့ုိြဟုတ် ပိုကဆ်မြာင်း၏ မပုမပငထ်ားဆသာ 

ဆအာက်ဆမခလည်း မြစ်နိုင်သည်။ 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၁၄။ ရစာင်းရလျှောအြငး် (Benching) 

  လူေင်ဆပါက် သို့ြဟုတ် စစ်ဆေးရန်အခန်း၏ အဆမခတွင်ရှိဆသာဆမြာင်း၏ 

တစ်ဘက်တစ်ချက် ဆစာငး်ဆလျှာြျက်နှာမပငမ်ြစ်သည်။ ြိလ္လာြျား တစ်စုတစ်စည်း စီးေင်း 
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နိုငရ်န်၊ စုပုံြဆနဆစရန်၊ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရး လုပ်ငန်းကိုအန္တရာယ်ကငး်စွာ မပုလုပ်နိုင်ရန် 

အတွက်ဆနရာရိှဆစရန်မြစ်သည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၁၅။ ပိုကအ်ြွဲ (Branch) 

 (က) အထူးပိုက်ေက်ပစ္စည်းမြစ်သည်။ ြိလ္လာပိုက် သ့ုိြဟုတ် ဆရပိုက်တို့ အချင်းချင်း 

ေကသ်ည့်အခါ အသံုးမပုကကသည့် တီ (T)၊ ေိုင် (Y)၊ တီ-ေိုင် (T-Y) ၊ ေိုင် (Y) ၂ ခု၊ ဗွီ 

(V) အခွ ဲစသည့် ပုံသဏ္ဍာန် အြျ ိုးြျ ိုး ရိှသည်။ 

 (ခ) ပင်ြ သို့ြဟုတ် ဆဒါငလ်ိုက်ပိကု်ြဟုတ်ဆသာ ပိုက်စနစ်ကိုေိုသည်။ 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၁၆။ ရေဆိုးပိုက်အြွဲ (Branch Soil Pipe) (BSP) 

  ဆရေိုးထုတ်သန့်စင်ကိရိယာတစ်ြျ ိုး (သ့ုိြဟုတ်) တစ်ြျ ိုးထက်ပိုဆသာ 

သန့်စင်ကိရိယာ ြျားြှ ပငြ်ပိကု်သုိ့ ေက်ဆသာပိုက်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၁၇။ စွန့်ပစ်ရေဆုိးနှင့်ရေသုိးပုိက်အြဲွ (Branch Soil Waste Pipe) (BSWP) 

  တစ်ခုထက်ပုိဆသာ စွန့်ပစ်ဆရထုတ်သန့်စင်ကိရိယာြှ ပင်ြစွန့်ပစ်ဆရထုတ်ပုိက် 

သ့ုိ ေက်ဆသာပိုက ်(ပိုကတ်စ်လုံးစနစ်)။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၁၈။  ကားြံရလေငရ်လထွက်ပိုက် (Branch Ventilating Pipe) (BVP) 

  သန့်စင်ကိရိယာအနံ့ထိန်းြှ ပင်ြဆလေငဆ်လထွက်ပိုက်သ့ုိေက်ဆသာပိုက်။ 

အနံ့ထိန်းြှ ဆလဟာနယ်မြစ်ြှု၊ ဆနာက်မပန်တွန်းမခင်း၊ ပိုကအ်တွငး်၌ ဆလြိအား ဆမပာင်းလဲြှု 

ရိှမခင်း တို့ဆကကာင့် အနံကာဆရြေုံးရှုံးဆစရန် တပ်ေင်ထားသည်။ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုက် 

အခွဲြျားကို ဆလအေင်အထွက် ဆကာင်းဆစသည်။ 

 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၁၉။ ရေသုိးပိုက်အြွဲ (Branch Waste Pipe) (BWP) 

  တစ်ခုထက်ပုိဆသာ ဆရသုိးထုတ်သည့် သန့်စင်ကိရိယာြှ ပင်ြဆရသုိးပုိက်သ့ုိ 

ေက်ဆသာပုိက်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၂၀။ စွန့်ပစ်ရေနှင့် မိုးရေသယ်ပိုက် (Building drain, Combined) 

  ဆရေိုး၊ ဆရသုိးနှင့်ြိုးဆရ စုဆပါင်းသယ်ဆသာ ပိုက်/ ဆမြာင်းကိုေိုသည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၂၁။ ရေဆိုးနှင့် ရေသုိးသယ်ပိုက် (Building drain, Sanitary) 

  ဆရေိုးနှင့ ်ဆရသုိးကို သယ်ဆသာပိကု်ကိုေိုသည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၂၂။ မိုးရေသယ်ပိကု်/ရခမာငး် (Building drain, Storm) 

  ြိုးဆရသီးသန့်သယ်ဆသာ ပိုက/်ဆမြာင်းကို ေိုသည်။ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးြပါ။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၂၃။ ရနာက်ဆုံးအဆင့်မိလ္လာပိုက် (Building Sewer) 

  အြိ်ြှထွကဆ်သာြိလ္လာဆရြျားကို ဆနာက်ေုံးအဆနနှင့် အြျားသံုးြိလ္လာ 

စနစသ့ုိ် ေက်ဆသာ ြိလ္လာပိကု်ကို ေိုသည်။ 
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 ၅ ဃ.၂. ၁. ၂၄။ ရခမဆွဲအားခေင့် မစီးနုိင်ရသာပိုက် (Building Sub Drain) 

  ြိလ္လာပိုက်သိြ်းစနစ်ြျားအနက်ြှ ဆမြေွဲအားမြင့် ြစီးေငး်နိုင်ဆသာ အချ ို့ 

အစိတ်အပိုင်းကို ေိုသည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၂၅။ အရဆာက်အဦအနံ့ထိန်း (Building Trap) 

  ဆနာက်ေုံးအေင့်ြိလ္လာပိုက်နှင့် အြိ်တွင်းြှစွန့်ဆသာ ြိလ္လာပိုက်အကကား 

ေက်ထားသည့် အနံ့ထိန်းမြစ်သည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၂၆။ ရေဆိုး၊ ရေသုိး၊ မိုးရေစုကန် 

 (က) ဆမြဆအာက်တွငတ်ည်ဆောက်ဆသာ ဆရသုိးစုကန်။ အချနိ်ြှန် ရှင်းလင်းြှု မပုလုပ် 

ရြည်။ 

 (ခ) အြိုး (သို့ြဟုတ်) ဆရတံဆလျာက်တပ်ေင်ထားဆသာ ဆသတ္တာပုံ ြိုးဆရခံ 

ခွက်။ ၎င်းြှတေင့် ြိုးဆရြျားကို ြိုးဆရထုတ်ပိုက်သ့ုိ ေက်လက်ပို့သည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၂၇။ ပိုက်၏အရထာက်အမ (Chair) 

  ကွန်ကရစ် (သ့ုိြဟုတ်) အမခားသင့်ဆတာ်ဆသာပစ္စည်းမြင့် မပုလုပ်ဆသာ ပိုက ်

အဆထာက်အြမြစ်သည်။ ပိုကေ်က်သည့်ဆမြာငး်၏ ဆအာက်ဆမခဆပါ်တည်ဆောက်ထား 

သည်။ ပိုကက်ို သင့ဆ်လျာ်ဆသာ အကွာအဆေးမခား၍ ဆထာက်ြထားမခငး် မြစ်သည်။  

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၂၈။ လူေင်ရပါက်အတွငး်ေှိ ရေဆငး်ရခမာင်း (Channel) 

  ြိလ္လာ၊ ြိုးဆရ၊ အမခားစွန့်ပစ်ဆရြျားစီးေငး်ရန် လူေငဆ်ပါက်ဆအာကဆ်မခတွင် 

တည်ဆောက် ထားသည့် ဆရေငး်ဆမြာငး်။  

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၂၉။ အမှိုက်သယ်ပိုက် (Chute) 

  အြှိုက်သယ်ပို့ရန် ဆဒါငလ်ိကု်တည်ဆောက်ထားဆသာ ပိုကမ်ြစ်သည်။ 

အလွှာအသီးသီးြှ အြှိုက်စွန့်ပစ်ရန် အဆပါက်ပါရိှသည်။ ဆလေင်ဆလထွက်စနစ် ပါရိှသည်။ 

ပိုကဆ်အာက်ဆမခ အြှိုက်စုကန်တွင် အေုးံသတ်ထားသည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၃၀။ ရေသုိရလှာင်ကန် (Cistern)  

  ဆရသုိဆလှာငက်န်မြစ်သည်။ ဆလြိအားသာလျှငသ်က်ဆရာက်ြှုရှိဆနသည်။ 

ဆရဆပါ်ဆဘာနှင့် ေက်သွယ်ထားဆသာဆသာ့ြှ ဆရေငဆ်လ့ရိှသည်။  

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၃၁။ ထိန်းသိမ်းရေးခပုလုပ်ေန်အရပါက် (Cleaning Eye) 

  ပိုက် (သ့ုိြဟုတ်) ပိုကေ်က်ပစ္စည်းတွင် ပိုက်အတွင်းရှင်းလငး်ဆရးမပုလုပ် 

ရန် ထားဆပးဆသာအဆပါက်မြစ်သည်။ ၎င်းအဆပါက်အတွက် မြုတ်တပ်ရန် လွယ်ကူဆသာ 

အြံုးရှိရြည်။ 
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 ၅ ဃ.၂. ၁. ၃၂။ သန့်စင်မှုေှိရသာ စွန့်ပစ်ရေ (Clear Waste Water) 

  ဆလဆအးဆပးစက်ြှ အသံုးမပုဆသာဆရ၊ အစိုမပန်ဆသာဆရ၊ ဆရဆနွးဆငွ့ပိုက်ြှ 

အစိုမပန်ဆသာဆရ၊ အပူဆပးကိရိယာနှင့် ဘွိုငလ်ာြှ ြှုတ်ထုတ်ဆသာဆရဆနွးဆငွ့ ကို အဆအးခံ 

ထားဆသာဆရ၊ စက်ကိရိယာြျားြှ ေီ၊ ဓါတ်ေီ၊ အမခားဆပျာ်ေငဆ်နဆသာ ပစ္စည်းြျားြပါဆသာ 

စွန့်ပစ်ဆရ စသည်တို့မြစ်သည်။ လူကို အန္တရာယ်မြစ်ဆစဆသာ ပစ္စည်းြျားပါေင်ြှုကို ဆလျှာ့ချ 

ထားငပီးဆသာ စွန့်ပစ်ဆရမြစ်သည်။  

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၃၃။ အမှိုက်စုကန် (Collection Chamber) 

  ဆဒါငလ်ိုက်အြှိုက်သယ်ပိုက်၏ ဆအာက်ေုံးထွက်ဆပါက်ြှ အြှိုက်ြျားကို 

စုဆသာကန်။ တစ်ကကိြ်နှင့တ်စ်ကကိြ် ရှင်းလငး်ြှုမပုလုပ်ရာကာလအတွငး် လုဆံလာက်ဆသာ 

သုိဆလှာင်ြှု ပြာဏရိှရြည်။  

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၃၄။ အမိ်သွယ်ရေပိုက် (Communication Pipe) 

  အြိ်သွယ်ဆရပိုက်၏ အစိတ်အပိုငး်တစ်ခုမြစ်သည်။ ဆရဆပးဆေပိုက်ြှစတင် 

ငပီး ဆရြီတာတွင်ေုံးသည် (သ့ုိြဟုတ်) ဆရဆပးဆေသူနှင့် သံုးစွဲသူတို့ သဆဘာတူညီထား 

ဆသာ ဆနရာတွင် အေုးံသတ်သည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၃၅။ ပိုကအ်ဆက် (Connection) 

  အြိ်ြှထွကဆ်သာစွန့်ပစ်ဆရ၊ ြိုးဆရ၊ ြိလ္လာသယ်ဆောင်သည့်ပိုကန်ှင့် ဆရေိုး 

သန့်စင်စနစ်၊ အြျားသံုးြိလ္လာပုိက်၊ ြိလ္လာစွန့်ပစ်စနစ်၊ ဆရေိုး၊ ဆရသုိး၊ ြိုးဆရစုကန်၊ 

ဆရစုပ်ကျငး်တို့နှင့် ေက်ဆသာအေက်မြစ်သည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၃၆။ သံုးစွဲသူ (Consumer) 

  ဆရကို တရားေင်ဆလျှာက်ထား သံုးစွဲဆနသူ။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၃၇။ သံုးစွဲသူပိုင်ဆိုငရ်သာပိုက် (Consumer’s Pipe)  

  ဆရကို တရားေင်ဆလျှာက်ထားသံုးစွဲဆနသူ ပိုင်ေိုင်ဆသာပိုက်၏ အစိတ် 

အပုိငး် တစ်ခု မြစ်သည်။ (ပုံ-၁ ကို ကကည့်ပါ။) 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၃၈။ ေငထ်ွက်နုိင်ေန်ေငရ်ပါက်၏အေုံး (Cover) 

 (က) ပိုက၊် ပိုကေ်က်ပစ္စည်း၊ သန့်စင်ကိရိယာတို့ ေင်ထွကန်ိုငရ်န် ဆနရာဆပးထားဆသာ 

အဆပါက်၏ ဆရွှေ့ဆမပာင်းနိုငဆ်သာအြံုး။ 

 (ခ) ဆမြဆအာက်ရှိပိုက်၏ အဆပါ်ပိုင်းနှင့် ဆမြြျက်နှာမပင်တို ့အကကား ဆဒါင်လိုက် 

အကွာအဆေး။ 
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 ၅ ဃ.၂. ၁. ၃၉။ ပိုက် (၂) ြုကို  ကားခေတ်ဆက်သွယ်ရပးသည့် ပိုက် (Cross - connection) 

  သီးမခားစီရိှဆနဆသာပိုက်နှစ်ခုကို ကကားမြတ်ေက်သွယ်ဆပးသည့်ပိုက်။ ပိုက ်

တစ်ခုြ ှဆရကို ဆနာက်ပိုက် တစ်ခုထသုိဲ့ စီးေငန်ိုင်ဆစရန် ေက်သွယ်ထားသည်။  

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၄၀။ အနံ့ထိန်း၏အခမင့်ဆုံးအမှတ် (Crown of Trap)  

  အနံ့ထိန်းထွက်ဆပါက်၏ အတွင်းြျက်နှာမပင် အမြင့်ေုံးဆနရာ။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၄၁။ နက်ရသာလူေငရ်ပါက် (Deep Manhole)  

  အလုပ်လုပ်ရန်ဆနရာအမပင် အတက်အေင်းအတွက်ပါ ဆနရာထပ်ြံလုိအပ်သည့် 

လူေင်ဆပါက်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၄၂။ လူေင်ရပါက်အနက် (Depth of Manhole) 

  လူေင်ဆပါက်အြံုးြှ လူေင်ဆပါက်ဆအာက်ဆမခရိှ ဆမြာင်း၏ဆအာက်ဆမခနှင့် 

ဆဒါင်လုိက်အမြင့် ကွာမခားြှု။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၄၃။ ပိုက၊် ပိုကဆ်က်ပစ္စည်း၏ အြျငး် (Diameter) 

  ပိုက၊် ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျား၏ အတွငး်အချင်းမြစ်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မှတ်ြျက်  - ဤပုံတွငဆ်ြာ်မပထားဆသာဆနရာြျားသည်ဆယဘုယျသာမြစ်ပါသည်။  

   အြှန်တကယ်ထားရြည့် ဆနရာသည် လုပ်ငန်းတည်ရှိြှုဆပါ်ြူတည်ပါသည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၄၄။ တိုက်ရိုက်တပ်ရသာ ရေထုတ်ရြါငး် (Direct tap) 

  ဆရဆပးဆေပိုကန်ှင့် တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်ထားဆသာ ဆရထုတ်ဆခါငး်။ 

ယငး်၏ဆရြိအားသည် ဆရဆပးဆေဆသာ ပိုက်အတွငး်ရိှသည့် ြိအားအတိုငး်မြစ်သည်။ 

 

ပုံ-၁ - ဆရဆပးဆေဆရးပိုက်ြျား၏ ဆယဘုယျဆနရာမပပုံ 
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 ၅ ဃ.၂. ၁. ၄၅။ သီးခြားဆက်သွယ်ထားရသာ ရေထတု်ရြါငး် (Down take tap) 

  သီးမခားတပ်ေင်ထားဆသာ ဆရထုတ်ဆခါငး်။ ဆရဆပးဆေဆသာပိုက်ရိှြိအား 

နှင့် ြသက်ေိုင်ပါ။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၄၆။ ရေဆိုး၊ ရေသုိး၊ မိုးရေထုတ်၊ ပိုက၊် ရခမာငး် (Drain) 

  အဆောက်အဦြှထွကဆ်သာဆရေိုး၊ ဆရသုိး၊ ြိုးဆရြျားကို သယ်ထတု်ဆသာ 

ပိုက် (သ့ုိြဟုတ်) ဆမြာင်းကိ ုေိုသည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၄၇။ ရလေင်ရလထွကပ်ိုက် {Drain Ventilating Pipe (DVP)} 

  ဆရေိုး၊ ဆရသိုး၊ ြိုးဆရထုတ်ပိုကဆ်မြာငး်တို့တွင် ဆလအေင်အထွက်ရိှရန် 

ေက်ထားဆသာပိုက်။ ဆဒါငလ်ိုက် ဆရေိုး/ဆရသုိးပိုကြ်ျား၏ ဆရေိုး/ဆရသုိးြျား ြေင်ဆတာ့ 

သည့် အစိတ်အပိုငး်ကို အြုိးဆပါ်သို့ေက်ထားငပီး မပငပ်ဆလထုသ့ုိ ထုတ်လွှတ်ဆပးဆသာ 

ပိုကက်ိုလည်း ေိုသည်။   

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၄၈။ ရေဆိုး၊ ရေသုိး၊ မိုးရေထုတ်စနစ် (Drainage)  

  ဆရေိုး၊ ဆရသုိး၊ ြိုးဆရသယ်ဆောငရ်န် စီြံထားဆသာစနစ်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၄၉။ ရေဆိုး၊ ရေသုိး၊ မိုးရေထုတ်လပု်ငန်း (Drainage Work) 

  ဆရေိုး၊ ဆရသုိး၊ ြိုးဆရထုတ်စနစ်ကို ပုံစံမပုမခငး်နှင့်တည်ဆောက်မခငး်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၅၀။ နိမ့်ဆင်းပိုကဆ်က်ခြငး် (Drop Connection) 

  အမြင့်ြှအနိြ့်သို့ တိုက်ရိုက်ဆဒါင်လိကု်ေက်ထားဆသာပုိက်။ ြိလ္လာပိုကန်ှင့် 

အမခားစွန့်ပစ်ပိကု်ြျားအချင်းချင်း မဆက်သွယ်မီ ရ ှေ့တွင်ဆက်သွယ်ထားရသာပိုကက်ို 

ဆိုသည်။               

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၅၁။    နိမ့်ဆင်းလူေငရ်ပါက် (Drop manhole) 

  အေင်နှင့်အထွက်ပိုကတ်ို့သည် အမြင့်ကွာမခားြှုဆပါ်ြူတည်၍ တည်ဆောက် 

အသံုးမပုဆသာ လူေင်ဆပါက် မြစ်သည်။ အေင်ြှဆရေိုးြျားကို အမြင့်ေုံးဆရစီးနှုန်းြှလွဲ၍ 

အတားအေီးြရိှ ြကျဆစမခင်းငှာ၊ ဆဒါငလ်ိကု်ပိုက်တစ်ခုကို တပ်ေင်ထားမခငး်မြစ်သည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၅၂။ ထိရောက်ရသာပိုက်အကျယ် (Effective opening) 

  ဆရထွက်ဆပါက်အေဆနရာတွင်ရိှသည့် အတွင်းဧရိယာကို 

 (က) စက်ေိုငး်၏ အတွင်းအချငး်မြင့် ဆြာ်မပမခငး်။ 

 (ခ) အေိုင်းဆပါက်ြဟုတ်ပါက ဧရယိာတူညီဆသာအေိုင်းပုံ၏ အချငး်မြင့် ဆြာ်မပမခငး်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၅၃။ ရေပူစနစ်အတွက် ရေသုိရလှာငက်န် (Feed Cistern) 

  ဆရပဆူပးသည့်ကိရိယာြျားသို့ ဆရဆပးရန် ဆရဆအးသုိဆလှာင်ထားဆသာကန်။ 

ထုလံုးပုံ သ့ုိြဟုတ် ဆရကန်။ 
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 ၅ ဃ.၂. ၁. ၅၄။ ပိုကဆ်က်ပစ္စည်း (Fittings) 

  ဆရဆပးဆေပိုက်၊ ြိလ္လာပိုက်ြျားတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ေက်သွယ်ရာတွင်သံုးဆသာ 

ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျား မြစ်သည်။ ဥပြာ-ဆကာ်ပလင်း၊ ြလန်း၊ အခွဲ၊ အဆကွး၊ တီ၊ 

တဆတာငေ်စ်အဆကွး၊ ယူနီယံ၊ စစ်ဆေးရန် အဆပါက၏် အြုံး၊ ပ ီ (သ့ုိြဟုတ်) အက(်စ)် 

အနံထနိ်းအတွက် (ဆလေငဆ်လထွကဆ်ပါက် အပါအေင်) ဆရသွယ်ဆခါင်း၊ ဆရဆသာ့အြျ ိုးြျ ိုး၊ 

ဘုံေိုငဆ်ခါငး်၊ ဆရသုိဆလှာင်ကန်၊ ဆရချ ိုးကန်၊ အြိ်သာအိုး၊ ဆရအပူဆပးကိရိယာအြျ ိုးြျ ိုး၊ 

ဆရစုပ်စက် အြျ ိုးြျ ိုး၊ ဆရြီတာ၊ ြီးသတ်ငတု် စသည်တို့ကိုေိုသည်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၅၅။ စွန့်ထတု်မှုပမာဏနှိုင်းယှဉ်ြျက်ယူနစ် (Fixture Unit) 

  အြျ ိုးြျ ိုးအစားစားဆသာ သန့်စင်ကိရိယာြျားြှ ဆရေိုးစွန့်ထတု်ြှုပြာဏ 

ကိ ုနှိုင်းယှဉ်ချက်မပုလုပ်ရာတွင် အဆမခခံဆသာစံနှုန်း။    

 ၅ဃ.၂. ၁. ၅၆။ ရေဆိုး၊ ရေသုိးစွန့်ထတု်မှုနှိုငး်ယှဉ်ပမာဏ (Fixture unit drainage) 

  သန့်စင်ကိရိယာအြျ ိုးြျ ိုးြှ မြစ်နိုင်ဆမခရှိဆသာ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုက်အတွင်း 

သ့ုိ စွန့်ထတု်ြှုပြာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်ယူနစ်။ ၎င်းယူနစ်သည် ဆရစွန့်ထုတ်ြှုနှုန်း၊ 

စွန့်ထုတ်ရာတွင် ကကာဆသာအချနိ်၊ စွန့်ထတု်ြှု တစ်ကကိြ်နှင့ ် တစ်ကကိြ်မခားဆသာ ပျြး်ြျှ 

အချနိ်တို့အဆပါ် ြူတည်သည်။ 

 ၅.ဃ.၂. ၁. ၅၇။ ရေရပါ်ရောခေင့် ထိန်းထားရသာရေရသာ့ (Float Operated Valve) 

  ဆရဆပါ်ဆဘာမြင့် ဆရဆသာ့၏ဆရအေင်အထွကက်ို ထိန်းမခငး်။ 

 ၅ ဃ.၂. ၁. ၅၈။ အမိ်သာရေဆွဲကန် (Flushing Cistern) 

  အြိ်သာအိုးသန့်ရှင်းဆစရန်နှင့် ပါေင်ဆသာပစ္စည်းြျား ဆရနှင့်ပါသွားဆစရန် 

ရည်ရွယ်၍ သုိဆလှာငထ်ားဆသာဆရကို လျှငမ်ြန်ဆသာနှုန်းမြင့် ဆရြျားကို ပိုက် (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆမြာင်း စသည်တို့အတွင်းသို့ စွန့်ထတု် မခငး်။   

 ြှတ်ချက် ။  ။ အြိ်သာဆရေွဲကန်၏အရွယ်အစားကို တစ်ခါေွဲလျှင် ဆရထုတ်ဆပးနိုင်ဆသာ 

ဆရပြာဏမြင့် ဆြာ်မပသည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၅၉။ အြံရခမာငး် (Formation) 

  ပိုကအ်ထိုငခ်ျရန်ဆမြာငး်၏ ဆအာက်ဆမခအမြင့်။ ပိုကေ်က်ရန် မပငေ်ငထ်ား 

သည့်အမြင့်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၆၀။ ရကျာက်/ အုတ်ခေည့်ထားရသာ ရေရခမာင်း (French Drain or Rubble Drain)

 ဆရဆမြာင်းမြစ်သည်။ သုိ့ဆသာ် အတု်/ဆကျာက်၊ ဆကျာက်ြးီဆသွး သို့ြဟုတ် 

အလားတူ ပစ္စည်းြျား စသည်တို့မြင့် မြည့်ထားသည်။ ၎င်းအထဲ၌ ပိုက်ကို ထည့်သွငး်မခငး် 

(သ့ုိြဟုတ်) ြထည့်သွင်းမခငး်ြျား ရိှသည်။ 
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 ၅ဃ.၂. ၁. ၆၁။ ရခမရအာက်တွင်ရေစြဲသည့်ရနော (Frost Line) 

  ဆမြဆအာက်တွင် ဆရစခဲသည့်ဆနရာအြှတ်အသား။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၆၂။ အများသုံး ရလျှော်ေွတ်ေန်ရနော (General Washing Place) 

  လိအုပ်ဆသာသန့်စင်ကိရိယာြျား တပ်ေင်ထားသည့် အြျားသံုး ဆလျှာ်ြွတ် 

ရန် ဆနရာ။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၆၃။ ရေပူရပးကိေိယာ (Geyser) 

  အေင်တွငဆ်ရေငအ်ထိန်းပါ၍  ထွကဆ်ပါက်ြှ ဆရပဆူပးသည့်ကိရိယာ။  

 ၅.ဃ.၂. ၁. ၆၄။ အနံ့ထိန်းကန်အမိ် (Gully Chamber) 

  အနံ့ထိန်းကန်ကုိအံု၍ အုတ်မြင့်တည်ဆောက်ထားဆသာ အဆောက်အဦငယ်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၆၅။ အနံ့ထိန်းကန် (Gully Trap) 

  ဆရချ ိုးကန်၊ ြီးြိုသံုးဇလုံ၊ လက်ဆေးဇလုံ၊ ြိုးဆရြျားစွန့်သည့်ဆနရာြျားတွင် 

တစ်ြက်ြှအနံ့ြျား မပန်ြေင်လာဆစရန် ထားသည်။ လုဆံလာက်ဆသာ အနံ့ကာ ဆရသားထု 

ရိှသည်။ 

 ၅.ဃ.၂. ၁. ၆၆။ ပိုကအ်တွက် ကွန်ကေိအကာ (Haunching) 

  ပိုက ် သ့ုိြဟုတ် ဆမြာင်း၏ဆဘးနံရံြှဆန၍ အမပငဘ်က်သ့ုိဆစာင်းဆလျှာမြင့် 

တည်ဆောက်ထားဆသာ ပိုက/် ဆရဆမြာငး် အထိန်းအကာအရံ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၆၇။ ရေါင်လိကု်ပိုက်အရခြ (Heel Rest or Duck-Foot Bend) 

  ဆဒါငလ်ိုက်ပိုက်၏ အဆလးဒဏ်ခံနိုငရ်န် ဘဲဆမခဆထာက်ပုံ တပ်ေင်ထား 

ဆသာ အဆကွးမြစ်သည်။  

 ၅ဃ၂. ၁. ၆၈။ ခမင့်ရသာအေပ် (High Altitudes) 

  ပင်လယ်ြျက်နှာမပငအ်ထက် ြီတာ ၁၅၀၀ အထက် ပိုမြင့်ဆသာဆနရာ 

သ့ုိြဟုတ် သက်ေိုင်ရာဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာအမြင့်ထက် ပိုဆသာဆနရာ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၆၉။ အရေးရခပးလမ်း အာဏာပိုင် (Highway authority) 

  ဥပဆဒအရ အဆေးဆမပးလြး်ြျားကို ပိုင်ေိုင်ခွင့်၊ ဆောက်လပု်ခွင့်၊ မပုမပင် 

ထိန်းသိြ်းပိုင်ခွင့်ရှိဆသာ လြး်အာဏာပိုင်အြဲွ့အစညး်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၇၀။ အလျားလိုက်ပုိက် (Horizontal Pipe) 

  ပိုက် (သ့ုိြဟုတ်) ပိုကေ်က်ပစ္စည်းသည် ဆဒါင်လိကု်မပငည်ီနှင့် ၄၅ ဒီဂရီနှင့် 

အထက်ပို၍ ဆစာင်းပါက အလျားလိကု်ပိုကဟ်ုဆခါ်သည်။  
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 ၅ဃ.၂. ၁. ၇၁။ ရေပူသုိရလှာငက်န် (Hot water Tank) 

  အလံုပိတ်အိုး (သ့ုိြဟုတ်) ကန်အတွင်းရိှ ြိအားသည် မပငပ်ဆလြိအား 

ထက်ြျားဆသာ ဆရပသူိုဆလှာင်ကန်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၇၂။ အမှိုက်စွန့်ရပါက် (Inlet Hopper) 

  အြှိုက်သယ်သည့်ပိုက် (Chute) ထဲသ့ုိ အြှိုက်စွန့်ပစ်ရန်အဆပါက်။ အလွှာ 

တိုင်းတွင် ရိှသည်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၇၃။ စစ်ရဆးေန်အြန်း (Inspection Chamber) 

  ဆရေိုး၊ ဆရသုိး၊ ြိုးဆရ စွန့်ထတု်စနစ်အတွက် ဆရလံုအခန်းငယ်မြစ်သည်။ 

စစ်ဆေးမခငး်၊ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခငး်ြျား မပုလုပ်ဆသာအခါ အသံုးမပုသည်။ အနံ့ထိန်းကန်ြှ 

စွန့်ပစ်ဆရကို အြျားသုံး လူေင်ဆပါက် (Manhole) သ့ုိ ေက်လက်ပို့ဆောင်သည်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၇၄။ ေယ်ေှားရပးသည့်ကန် (Interceptor) 

  စွန့်ပစ်ဆရတွင်ပါေင်လာဆသာအြှိုက်ြျား၊ အေိပ်မြစ်နိုင်ဆသာပစ္စည်းြျား၊ 

ြလိုလားအပဆ်သာပစ္စည်းြျား ြပါေင်ဆစရန် ြယ်ရှားဆပးသည့်ကိရိယာ။ 

ဆမြေွဲအားစနစ်မြင့် ေက်လက ်စွန့်ပစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၇၅။ ေယ်ေှားရပးသည့်ကန်အတွက် လူေင်ရပါက် သ့ုိမဟုတ် အြန်းငယ်  

  (Interceptor Manhole or Interceptor Chamber) 

  ြယ်ရှားဆပးသည့်ကန်နှင့် တွဲြက်သံုးသည့်လူေငဆ်ပါက်။ ၎င်းြှတေင့် 

သန့်ရှင်းဆရး မပုလုပ်နိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၇၆။ ပိုကအ်ရခြြံအခမင့် (Invert) 

  ပုိက် သ့ုိြဟုတ် ဆမြာင်းအတွင်းသား၏ အနိြ့်ေံုးဆနရာတွင်ရိှဆနဆသာ အမြင့်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၇၇။ ပိုကအ်ဆုံ (Junction Pipe) 

  အခွဲပိုက်ြျား လာဆရာက်ဆပါငး်ေုံဆသာဆနရာ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၇၈။ အပူကာ (Lagging) 

  ပိုကြ်ျား သ့ုိြဟုတ် အပူကာ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၇၉။ လိငုစ်ငေ်ပိုက်ဆက်သမား (Licensed Plumber) 

  ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် ဆြာ်မပချက်ြျားနှင့်ကိုက်ညီ၍ သက်ေိုင်ရာဌာနြှ 

လိငုစ်ငထ်ုတ်ဆပးထားဆသာ ပိုကေ်က်သြား။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၈၀။ ပင်မရေဆိုးပိုက် [Main Soil Pipe (MSP)] 

  တစ်ခုထကပ်ိုဆသာ ဆရေိုးပိုက်အခွဲြျားကို စုဆပါင်းငပီး ဆရေိုးပိုက်ြနှင့် 

ေက်သွယ်ဆသာပိုက်။ 
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 ၅ ဃ. ၂. ၁. ၈၁။ ပင်မရေဆိုး၊ ရေသုိးပိကု် [Main Soil and Waste Pipe (MSWP)] 

  တစ်ခုထကပ်ိုဆသာ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုက်အခွဲြျားကို စုဆပါင်းငပီး ဆရေိုး/ 

ဆရသုိး ပိုကြ်နှင့် ေက်သွယ်ဆသာပိကု်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၈၂။ ပင်မရလေင်ရလထွကပ်ိုက် [Main Ventilating Pipe (MVP)] 

  ဆလေငဆ်လထွက်ပိုက်အခွဲြျားကို လက်ခံဆသာ ပင်ြဆလေငဆ်လထွကပ်ိုက်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၈၃။ ပင်မရေသုိးပိုက် [Main Waste Pipe (MWP)] 

  တစ်ခုထကပ်ိုဆသာဆရသိုးပိုကအ်ခွဲြျားကို စုဆပါင်းငပီး ဆရသုိးပိုက်ြနှင့် 

ေက်သွယ်ဆသာပိုက်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၈၄။ လူေင်ရပါက် (Manhole) 

  စစ်ဆေးရန်၊ သန့်ရှငး်ြှုမပုလုပ်ရန်၊ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးမပုလုပ်ရန်၊ ြိလ္လာ 

ပိုက၊် ဆမြာင်းအတွင်းသ့ုိ လူအေငအ်ထွကမ်ပုလုပ်ရန်အဆပါကမ်ြစ်ငပီး သင့်ဆတာ်ဆသာ 

အြံုးပါရိှ သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၈၅။ လူေင်ရပါက်အြန်း (Manhole Chamber) 

  လူေင်ငပီးစစ်ဆေးရန်၊ သန့်ရှင်းြှုမပုလုပ်ရန်၊ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုမပုလုပ်ရန် 

ြိလ္လာပိုက်ကိ ုငု၍ံ ဆောက်လပု်ထားဆသာ အခန်း။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၈၆။ အခြားနည်းခေင့် သိမ်းဆည်းရသာ အမိ်သာ (Non-Service Latrine) 

  ြိလ္လာကို စနစ်တကျသိြ်းေည်းစွန့်ပစ်ဆသာအြိ်သာြှအပ အမခားအြိ်သာ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၈၇။ ရမးလွဲပိုက်အဆက် (Offset) 

  ဆြးလွဆဲနဆသာပိကု်နှစ်ခုကို ေက်ရာတွင်သံုးဆသာ ပိုကေ်က်ပစ္စည်း။ 

 ၅.ဃ.၂. ၁. ၈၈။ ရေရပးရေြျနိ် (Period of Supply)  

  ဆရဆပးဆေဆသာအချနိ်ကာလ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၈၉။ ရေဆိုး/ရေသုိးပိကု် တပ်ဆင်ပုစံနစ်အမျ ိုးမျ ိုး (Pipe System) 

  အဆောက်အဦအြျ ိုးအစားအလုိက် စီြံတပ်ေင်ထားဆသာ ပိုက်လိငုး်စနစ် 

မြစ်သည်။ ဆအာက်ပါစနစ် တစ်ြျ ိုးြျ ိုးမြစ်ရြည်။ 

 (က) ဆရေိုး/ဆရသုိး စုဆပါင်းသယ်ဆောင်စနစ် (Single Stack System) ပုံ (၂) ကကည့်ပါ။ 

ဆရေိုး/ဆရသုိး သယ်ဆောငြ်ှုအတွက် ပိုကတ်စ်လုးံတည်းသာသံုးသည်။ အနံ့ထိန်း 

ြျားအတွက် ဆလေငဆ်လထွကပ်ိုက် ြပါရိှပါ။ 

 (ခ) ဆရေုိး/ဆရသုိး စုဆပါင်းသယ်ဆောင်စနစ် (ဆလထုတ်စနစ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းပါရိှသည်။)  

  (Single Stack- Partially Vented)- ဆရေိုး/ ဆရသိုး သယ်ဆောင်ြှု ပိုက်တစ်လုံး 

တည်းသာ သံုးသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိငုး် ဆလထုတ်စနစ်ရှိသည်။ 
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 (ဂ) ဆရေိုး/ဆရသုိး စုဆပါင်းစနစ် (One-Pipe System) ပုံ (၄) - ပစ္စည်းဆေးဇလုံ၊ 

ဆရချ ိုးခန်း၊ လက်ဆေးဇလုြံှ ထွကလ်ာဆသာဆရသုိးြျားနှင့် ဆရေိုးြျားကိ ု ပိုက် 

တစ်လုံးတည်းမြင့် စဆုပါငး်သယ်ဆောင်သည်။ အနံ့ထိန်းြျား တပ်ေင်ထားသည်။ 

အနံ့ထိန်းြျားတွင် ဆလေငဆ်လထွက်စနစ်ြျား အမပည့်အေထားရိှသည်။  

 (ဃ) ဆရေိုး/ဆရသုိးပိုက်တစ်လုးံနှင့် ဆလေင်ဆလထွက်စနစ် (One-Pipe System- 

Partially Vented) - ဆရေိုးပိုက်တစ်လုံးသာသံုးသည့် အြိ်သာဆရချ ိုးခန်း၊ ပစ္စည်း 

ဆေးဇလုြံှ စွန့်ပစ်ဆရြျားအားလုးံကို လက်ခံသည်။ အြိ်သာအနံ့ထိန်းြျား 

အတွက်သာ ဆလေငဆ်လထွကပ်ိုက် ထားရှိသည်။ 

 (င) ဆရေိုး/ဆရသုိးကို ပိုကန်ှစ်လုံးစနစ်မြင့်သယ်မခငး် (Two-Pipe System) (ပုံ (၃) ကိ ု

ကကည့်ပါ။) - ဆရေိုးပိုကန်ှင့ ် ဆရသိုးပိုက် သီးမခားထားရှိသည်။ ဆရေိုးပိုက်ကို 

ပင်ြဆရေိုးပိ ုက်သို ့ တိုက်ရိုက်ေက်သည်။ ဆရသိုးပိ ုက်ကို အနံ့ထိန်း ကန်ြှ  

  တစ်ေင့်သာစွန့်ထုတ်သည်။ အနံ့ထိန်းြျားအားလုံးကို ဆလေင်ဆလထွက်ရှိဆစရန်  

  စီြံထားရှိသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုံ - ၂   ဆရေိုး/ဆရသုိး စုဆပါင်းသယ်ဆောငစ်နစ် 
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 ၅.ဃ.၂. ၁. ၉၀။ ပိုကဆ်က်လုပ်ငန်း (Pipe Work) 

  ပိုကန်ှင့်ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်မခငး်လုပ်ငန်းြျား။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၉၁။ ရေရပးစနစ်/ ရေဆိုး/ရေသုိး ပိုကဆ်က်ခြင်းလပု်ငန်း (Plumbing) 

 (က) အဆောက်အဦထဲရိှ ဆရဆပးဆေဆရးအတွက်နှင့် ဆရသုိး၊ ဆရေိုးြျားအား ဆရကို 

အသံုးမပု၍ မပန်လည်စွန့်ထုတ်မခငး်။ 

 (ခ) အပုိဒ် (က) ပါ လုပ်ငန်းနှင့်ပက်သက်၍ ပုိက်နှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်မခင်း။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၉၂။ ရေရပးစနစ်၊ ရေဆိုးစွန့်ထုတ်စနစ် (Plumbing System) 

  ဆရဆပးစနစ်၊ ဆရေိုး/ဆရသိုးစွန့်ထုတ်စနစ်တွင် ဆအာက်ပါလုပ်ငန်းြျား 

ပါေင်သည်။ ဆရဆပးဆေမခငး်နှင့် ဆရဆပးဆေပိုက်ြျား၊ ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျား၊ အနံ့ထိန်းြျား၊ 

ဆရေိုး/ဆရသုိး၊ ဆလပိုက်ြျား၊ ဆနာက်မပန်စီးေငမ်ခငး်ြှ ကာကွယ်သည့်ပိုက်ြျား၊ ဆရဆမြာင်း 

ြျား၊ ြိလ္လာပိုက်ြျား၊ ြိုးဆရသယ်ပိုက်၊ ဆမြာင်းနှင့်ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား၊ ကိရိယာြျား 

စသည်တို့ မြစ်သည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းြျားအားလုးံသည် လုပ်ငန်းတည်ရိှရာ အဆောက်အဦြှ 

ထွကဆ်သာ ပင်ြြလိ္လာပုိက် လူေင်ဆပါက်အထိ အကျု ံးေင်သည်။  ဆရသန့်စင်မခင်းစနစ် 

အထွက်ဆရဆသာ့ြှ အဆောက်အဦ အတွငး်ရှိ ပိုကေ်က်မခငး်ြျားအားလုံး အကျုံးေငသ်ည်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၉၃။ ရသာက်သံုးရေ (Potable Water) 

  ဆသာက်မခင်း၊ ချက်မပုတ်ရန်သု ံး မခင်း၊ အမခားအိြ်တွင်းသု ံးလုပ်ငန်း  

ြျားအတွက် သက်ေိုငရ်ာတာေန်ရှိသည့်အြွဲ့အစည်းြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ အရည် 

အဆသွး မပည့်ြီသည့်ဆရကို ေိုသည်။ အထပမ်ြင့်အဆောက်အအုံြျား အတွက်ြူ WHO ြှ 

ပုံ - ၃ ဆရေိုး/ ဆရသုိးကို ပိုကန်ှစ်လုံးစနစ်မြင့်သယ်မခငး် 
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ဆနာက်ေုံးထုတ်ဆေဆသာ ဆသာက်သံုးဆရအရည်အဆသွး သတ်ြှတ်ထားသည့် လြး်ညွှန်ြှု 

အတိုငး် လိုက်နာရြည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ၅.ဃ.၂. ၁. ၉၄။ နယ်ရခမအပုိငး်အခြား (Premises) 

  နယ်ဆမြအပိုင်းအမခားတွင် ဆအာက်ပါတို့ပါေင်သည်။ လူသွားလြ်းြျား၊ 

အဆောက်အဦြျား၊ အမခားအသံုးမပုဆသာဆမြ (ခခံစည်းရိုးခတ်/ြခတ်)၊ အဆောက်အဦ 

ဆောက်ထားမခငး် (ရိှ/ြရိှ)၊ အြျားပိုင် (သ့ုိြဟုတ်) ပိုင်ရှင်ရိှဆသာ ပဂု္ဂလိကပိုင် အပုိငး်အမခား 

မြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဆရေက်သွယ်ြှု ဆတာငး်ခံမခငး်၊ ဆရြိုးဆကာက်ခံမခငး်တို့အတွက် 

ဆပးဆချရြည့် နယ်ဆမြ အပုိငး်အမခားမြစ်သည်။  

 ၅.ဃ.၂. ၁. ၉၅။ ရေသုိးပိကု်အတွက် ရလေငရ်လထွက်ပိုက် (Puff Ventilation) 

  ဆရေိုး/ဆရသုိး သီးမခားစနစ်တွင် အနံ့ထိန်းြျားကို ဆလေင်ဆလထွက် 

ဆောငရွ်က်ဆပးဆသာစနစ် မြစ်သည်။ အနံ့ကာြပျက်စီးဆစရန်မြစ်သည်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၉၆။ ေိအားကကင်း (Residual Head)  

  ဆရဆပးဆေပိုက်အတွင်း ြည်သည့်ဆနရာတွငြ်ေိုရိှဆနဆသာ ြိအားကကငး်ကိ ု

ေိုသည်။  

 ၅.ဃ.၂. ၁. ၉၇။ ပိုကဆ်က်အထိန်း (Saddle) 

  ပိုကေ်က်သွယ်ရာတွင်သံုးဆသာ ပစ္စည်းမြစ်သည်။ ြိလ္လာပိုက၊် ဆရေိုး/ 

ဆရသုိးပိုက၊် ရိုးရိုးဆရပိုက်ြျား ဆြာက်ထားဆသာ အဆပါက်ြှတစ်ေင့် ပိုက်အခွဲေက်ရာတွင် 

သံုးဆသာ ပိုကေ်က်အထိန်းပစ္စည်း မြစ်သည်။ 
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 ၅.ဃ.၂. ၁. ၉၈။ သန့်စင်ကိေိယာ (Sanitary Appliance) 

  ဆရေိုး/ဆရသုိးြျား စုဆောင်းမခငး်နှင့် စွန့်ပစ်မခငး်တို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် 

သံုးဆသာ ကိရိယာ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၉၉။ ပုံးအိမ်သာ (Service Latrine) 

  လူ၏အညစ်အဆကကးြျားကုိ လူအားမြင့်သယ်ဆသာစနစ်ကုိ အသံုးမပုသည့် 

အိြ်သာ မြစ်သည်။ ဆရမြင့် သယ်ဆောင်သည့်စနစ် ြဟုတ်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၀၀။ အမိ်သွယ်ရေပိုက် (Service Pipe) 

  အထပ်မြင့်အဆောက်အဦေိုပါက ဆရဆပးဆေသည့်ပင်ြပိုက်နှင့် အဆောက် 

အဦရိှ ဆရဆေပိုက်တို့ ေက်သွယ်ဆသာပိုက်မြစ်သည်။ လုးံချင်းအြိ်ေိုပါက ဆရဆပးဆေသည့် 

ပင်ြပိုက်နှင့် ဆရြတီာထိ ေကသ်ွယ်ဆသာပိုက်မြစ်သည်။ ဆရဆပးဆေသည့် ပင်ြပိုက ်

အတွင်းရှ ိြိအားကို ရရိှသည်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၀၁။ မိလ္လာပိုက် (ရေဆိုး၊ ရေသုိးသယ်ပိကု်) (Sewer) 

  ပိုက် (သ့ုိြဟုတ်) ဆမြာင်းမြစ်သည်။ ြျားဆသာအားမြင့် အလံုပိတ်မြစ်သည်။ 

ြိလ္လာြျား၊ အမခား အရည်ြျားကို သယ်ဆောင်သည်။ ပိုကဆ်မြာင်းအမပည့်ြစီးပါ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၀၂။ ရေဆိုးထုတ်ကန်ငယ် (Slop Hopper (Slop Sink)) 

  ကန်ဆတာ့ပုံရှိဆသာပစ္စည်းဆေးဇလုံ၊ အြိ်သာအိုးကဲ့သ့ုိ ဆရေွဲကန်အပါအေင် 

အနံ့ထိန်း စနစပ်ါရိှသည်။ လူ၏အညစ်အဆကကးြျား စုဆောင်းဆပးမခငး်နှင့် စွန့်ထတု်မခငး်ကုိ 

ဆောငရွ်က်ဆပးသည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၀၃။ ရေစုပ်ကျငး် (Soakaway) 

  ဆရစုပ်ရန် ဆရစုပ်အားဆကာငး်ဆသာဆနရာြျားတွင ်ဆောက်ထားဆသာ ကန် 

ငယ်မြစ်သည်။ ဆဘးနံရြံျားတွင် ဆရစိြ့န်ိုငရ်န် အဆပါက်ဆြာက်ထားသည်။ အြာခံပစ္စည်း 

ြျားမြင့် မြည့်ထားသည်။ ေငလ်ာဆသာအရည်ြျား ဆဘးအဆပါက်ြှတေင့် ဆမြကကီးထဲ စိြ့်ေင် 

သွားသည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၀၄။ ပိုကအ်တွငး်မျက်နှာခပင်အခမင့်ဆုံးရနော [Soffit (Crown)] 

  ြိလ္လာပိုက်တစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) ဆမြဆအာက်ဆမြာငး်ခုံးထိပ်တစ်ခု၏ အတွငး် 

ြျက်နှာမပင် အမြင့်ေုံးဆနရာမြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၀၅။ ရေဆိုးသန့်စင်ကိေိယာများ (Soil Appliances) 

  လူြှစွန့်ထတု်သည့် အညစ်အဆကကးြျားစုဆောငး်ငပီး စွန့်ထတု်ဆပးသည့် 

ကိရိယာြျား။ 
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 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၀၆။ ရေဆိုးပိုက် (Soil Pipe) 

  ဆရေိုးသန့်စင်ကိရိယာြှ စွန့်ထတု်သည့်ပစ္စည်းြျားကို သယ်ဆောငဆ်သာ 

ပိုက။် အမခားသန့်စင်ကိရိယာြှ စွန့်ပစ်ဆရြျားကို သယ်ထတု်ရာတွင်လည်းသံုးသည်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၀၇။ ရေဆိုး (Soil Waste) 

  အြိ်သာ၊ ေီးသွားခွက်၊ ဆရေိုးထုတ်ကန်ငယ်၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ြှ 

စွန့်ထတု်သည့် အညစ်အဆကကးြျား။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၀၈။ ေိအားသုံး၍ပိတ်ရသာ ရေရသာ့ (Stop-Cock) 

  ပိုကလ်ိုင်းဆပါ်တပ်ေင်ထားသည့် ဆရစီးနှုန်းထိန်းသည့်ဆရဆသာ့။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၀၉။ ရေရသာ့ (Stop Tap) 

  ြိအားသံုး၍ပိတ်ဆသာ ဆရဆသာ့အပါအေင် အမခားဆရဆသာ့အြျ ိုးအစားြျား 

ကိ ုေိုသည်။ ပိုကအ်တွင်း ဆရစီးေငး်ြှုကို လိအုပ်သလိုရပ်တန့်ဆစရန်အတွက် မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၁၀။ ရေသုိရလှာင်ကန် (Storage Tank) 

  ဆရသုိဆလှာငရ်ာတွင်သံုးသည့်ကန်မြစ်သည်။ အေီစိတွင်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆရဆပးဆေ 

ပုိက်တို့နှင့် ေက်သွယ်၍ ဆရရယူသည်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၁၁။ ရခမရအာက်လွှာအရပါ်ယံစိမ့်ရေ (Sub-soil Water) 

  ဆမြဆအာက်လွှာအဆပါ်ယံတွင် သဘာ၀အရ မြစ်ဆပါ်လျှက်ရိှဆသာဆရ 

မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၁၂။ ရခမရအာက်လွှာအရပါ်ယံစိမ့်ရေ သယ်ထတု်ရခမာငး် (သ့ုိမဟုတ်) ပိုက် (Sub 

   soil Water Drain) 

 (က) ဆမြဆအာက်လွှာအဆပါ်ယံစိြ့်ဆရကုိ စုဆောင်းငပီးသယ်ထုတ်ဆသာ ပုိက် (သ့ုိြဟုတ်) ဆမြာင်း။ 

 (ခ) ြိလ္လာပိုးစားကန်ြှ စွန့်ထတု်ဆသာဆရကို ဆမြဆအာက်လွှာအဆပါ်ယံတွင် မြန့်ဆေ 

 ဆပးဆသာ ပိုက် သ့ုိြဟုတ် ဆမြာင်း။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၁၃။ ရေြဲအမတှ်ထက်ရအးရသာရနော (Sub-Zero Temperature Regions) 

  အဆအးဒီဂရီ 0°C ထက်နိြ့်ဆသာဆနရာ မြစ်၍ ၎င်းဆနရာြှစတင်ငပီး ဆရခဲြှု 

စတင်မြစ်ဆပါ်သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၁၄။ ရေသုိး (Sullage) 

  ၅ ဃ.၂.၁.၁၂၉ ကို ကကည့်ပါ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၁၅။ ရေရပးပိုရ့သာပိုက် (Supply Pipe) 

  ဆရဆပးပို့ဆသာပိုက်။ အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ြဟုတ်။ 
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 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၁၆။ ပိုကအ်ထိုင် (Support) 

  ပုိက်ကုိ နံရံ၊ ြျက်နှာကကက်၊ ကကြ်းခင်း၊ အဆောက်အဦ၊ တုိင်၊ ရက်ြတ့ုိတွင် 

ငြဲခြံစွာထားနုိင်ဆအာင် အဆထာက်အကူမပုသည့် ပိုကခ်ျတိ်၊ ပိုကအ်ဆထာက်နှင့် အလားတူ 

ကိရိယာြျား။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၁၇။ ရခမရပါ်ရေ (Surface Water) 

  ဆမြြျကန်ှာမပငဆ်ပါ်ြှ သဘာေအဆလျာက်မြစ်ဆပါ်ဆသာ ဆရမြစ်သည်။ ဆမြ 

ြျက်နှာမပင၊် လြး်၊ ကွန်ကရစ် အခင်းနှင့် အြုိးဆပါ်ြှဆရြျားလည်း ပါေင်သည်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၁၈။ ရခမရပါ်ရေသယ်ထုတ်သည့် ပိုက်/ရခမာင်း (Surface Water Drain) 

  ဆမြြျက်နှာမပငဆ်ပါ်ြှဆရြျား၊ ြိုးဆရအပါအေင် ဆမြဆပါ်ဆရတို့ကို သယ်ထုတ် 

သည့် ပိုက်/ဆမြာင်း။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၁၉။ ရေဆိုး၊ ရေသုိး၊ မိုးရေသယ်စနစ်များ (System of Drainage) 

 (က) စုဆပါင်းသယ်မခငး် (Combined system) 

  ြိလ္လာဆရြျား ဆမြြျက်နှာမပင်ဆပါ်ြှဆရတ့ုိကုိ စုဆပါင်းငပီး သယ်ဆောင်ဆသာ ပုိက်/ဆမြာင်း။ 

 (ခ)  သီးမခားစီသယ်မခငး် (Separate System) 

  ြိလ္လာဆရ၊ ဆမြြျက်နှာမပငဆ်ပါ်ြှဆရတို့ကို သီးမခားပိုက်/ဆမြာင်းတို့မြင့် ခွဲမခားသယ် 

ယူဆသာ စနစ်။ 

 (ဂ) တချ ို့တေက်စုဆပါင်းသယ်မခငး် (Partially separate system) 

  ဆမြြျက်နှာမပင်ဆပါ်ြှ ဆရတချ ို့တေက်ကုိ ြိလ္လာပုိက်က သယ်ဆောင်ဆပးဆသာစနစ်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၂၀။ လုပ်ငန်းသံုးစွန့်ပစ်ရေ (Trade Effluent) 

  စက်ရုံအလုပ်ရုံြှ စွန့်ပစ်ဆရမြစ်သည်။ ဆရတွင ် အနည်ြထိုငန်ိုငဆ်သာ 

ပစ္စည်းြျား ပါေင်နိုင်သည်။ ြပါေငမ်ခငး်လည်းရှိသည်။ စိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့် ဆြွးမြူဆရးကိစ္စြျားြှ 

စွန့်ပစ်ဆရြျားလည်း ပါေငသ်ည်။ လူတို ့စွန့်ပစ်ဆသာ စွန့်ပစ်ဆရြျား ြပါေငပ်ါ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၂၁။ အနံ့ထိန်း (Trap) 

  ပိုကေ်က်ပစ္စည်းတစ်ခုမြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပါေင်ဆသာအနံ့ကာက ြိလ္လာ 

ပိုကအ်တွငး်ြှ အနံ့ေိုးြျား မပန်လည်ေင်ဆရာက်မခငး်ကို ကာကွယ်သည်။ အနံ့ထိန်းကို 

ဆလေင်ဆလထွက်ရိှရန် စီြံထားရြည်။ အနံ့ကာဆကကာင့် ဆရစီးေငး်ြှု အဆနှာက်အယှက် 

ြမြစ်ဆစရ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၂၂။ ရေါင်လိကု်ပိုက် (Vertical Pipe) 

  ဆဒါင်လိုက်တပ်ေင်ထားဆသာပိုက်။ ဆဒါင်လိုက်မပင်ညီနှင့ ် ၄၅ ဒီဂရီ 

ထက်ြပိ ုဆသာ ဆထာင့်အချ ိုး ရိှရြည်။ 
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 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၂၃။ ရလေင်ရလထွကပ်ိုက် (Vent Stack/ Vent Pipe) 

  ဆဒါငလ်ိုက်ပိုက်မြစ်သည်။ ြိလ္လာပိုက်စနစ်အတွငး်ြှဆလကို လှည့်ပတ်ဆစ 

သည်။ ြိအားမခားနားြှုဆကကာင့် အနံ့ကာပျက်စီးမခငး်ြှ အကာအကွယ်ဆပးသည်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၂၄။ ရလေင်ရလထွကပ်ိုက်စနစ် (Vent System) 

  ြိလ္လာပိုက်စနစ်အတွငး်ြှ ဆလစီးေင်းြှုရိှဆစရန် တပ်ေင်ထားဆသာ ပိုက် 

တစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) ပိုကအ်ြျား မြစ်သည်။ ထို့မပင် ဆလလှည့်ပတ်ြှုကိုလည်း မြစ်ဆပါ် 

ဆစသည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၂၅။ ရေလျှေသံတိရပးပိုက် (Warning Pipe) 

  အဆောက်အဦ အမပင်ဘက်၌ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ အတွင်း၌ဆသာ်လည်း 

ဆကာင်း၊ အချက်အချာကျဆသာဆနရာတွင် တပ်ေင်ထားငပီး ဆရကန်ြှဆရလျှသံည်ကုိ လွယ်ကူစွာ 

သိရိှနုိင်ဆစသည့်ပုိက်။ 

 ၅.ဃ.၂. ၁. ၁၂၆။ အနည်ထုတ်ရသာ့ (Wash-Out Valve) 

  ကန်၏ဆအာကဆ်မခတွင်ထားရိှသည်။ ကန်ြှဆရထုတ်ရန်၊ သန့်ရှငး်ဆရးမပု 

လုပ်ရန်၊ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရး မပုလုပ်ရန်သံုးသည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၂၇။ ရေသုိးထတု်သန့်စင်ကိေိယာ (Waste Appliance) 

  ကိုယ်လက်သန့်စင်မခင်းြျား၊ ချက်မပုတ်မခငး်ြျား၊ အမခားအြိ်သံုးစွန့်ပစ်ဆရ 

ြျား စုဆောင်းမခငး်နှင့် စွန့်ထတု်သည့်ကိရိယာ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၂၈။ ရေသုိးပိကု် (Waste Pipe) 

  အြိ်သာ၊ အလားတူပစ္စည်းကိရိယာြျားြှ စွန့်ပစ်ဆရြျားြှအပ အမခား 

စွန့်ပစ်ဆရြျားကို လက်ခံစွန့်ပစ်ဆသာပုိက်မြစ်သည်။ ၎င်းအမပင် အြိ်ရိှြိလ္လာပိုက်၊ ဆရေိုး 

သ့ုိြဟုတ် ဆရသုိး ဆဒါငလ်ိကု်ပိုက်သ့ုိ ေက်သည့်ပိုက်လည်းမြစ်သည်။ အြိ်ရိှ ြိလ္လာပိုက် 

သ့ုိြဟုတ် ဆဒါငလ်ိုက် ဆရေိုးပိုက်သ့ုိ တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်မခငး်ြရိှပါက သွယ်ေိုက် 

ဆရသုိးပိုကဟ်ုဆခါ်သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၂၉။ ရေသုိး [Waste Water (Sullage)] 

  လက်ဆေးဇလုံ၊ ပစ္စည်းဆေးဇလုံနှင့် အမခားသန့်စင်ကိရိယာြျားြှ 

စွန့်ထတု်ဆသာ ဆရမြစ်သည်။ လူ၊ တိရိစ္ဆာန်တို့ြှ စွန့်ထတု်ဆသာ အညစ်အဆကကးြျားြပါ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၃၀။ ပင်မရေရပးရေပိုက် [Water Main (Street Main)] 

  ဆရဆပးဆေြှုအတွက် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင်အြွဲ့အစည်းြှ ေက်သွယ်ဆပး 

ထားဆသာ ပင်ြပိုက်။ ၎င်းနှင့် ေက်စပ်လျှက်ရိှဆသာ အမခားကိရိယာြျား အပါအေင်မြစ် 

သည်။ တစ်ဦး ချင်းစီကို သီးသန့်ဆပးဆသာ ပိုကြ်ဟုတ်။ 
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 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၃၁။ ရေထတု်ရပါက် (Water Outlet)  

  ပိုကေ်က်ပစ္စည်းတစ်ခုသ့ုိလည်းဆကာငး်၊ သဘာေဆလြိအားသာရှိဆသာ 

စနစ်တစ်ခုအတွင်းသ့ုိလည်းဆကာငး် (ဆရဆပးဆေြှုနှင့်ေက်စပ်လျှက်ရှိဆသာ ဆရဆလှာငက်န် 

သ့ုိ ေက်သွယ်မခငး်ြပါ။)၊ ဆရအားမြင့်လည်ပတ်ဆသာ ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုခုသုိ့ ဆသာ် 

လည်းဆကာငး် ဆရထုတ်ဆပးဆသာ အဆပါက်မြစ်သည်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၃၂။ အနံ့ကာရသာရေ (Water Seal) 

  အနံ့ထိန်းအတွငး်ရှိဆသာ ဆရမြစ်သည်။ တစ်ြက်ြှတစ်ြက်သ့ုိ အနံ့ြျား 

ြကူးဆစရန်မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၃၃။ ရေရပးရေစနစ် (Water Supply System) 

  အဆောက်အဦတစ်ခု၊ အေန်းအေိုင်းတစ်ခုသို့ ဆရဆပးရာတွင် အြိ်သွယ် 

ဆရပိုက်၊ ဆရမြန့်ဆေပိုက်၊ အမခားလိုအပ်ဆသာပိုက်၊ ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျား၊ ဆရဆသာ့ြျား၊ 

အမခားအဆထာက်အကူပစ္စည်းြျားပါေင်သည်။ အဆထာက်အကူပစ္စည်းသည် အဆောက်အဦ 

ရိှရာ အေန်းအေိုငး်အတွငး်ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ အနီးအနားတွငဆ်သာ်လည်းဆကာငး် တည်ရှိ 

နိုငသ်ည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၃၄။ ရေရပးရေရေးလုပ်ငန်း (Waterworks) 

  အြျားမပည်သူဆရဆပးဆေဆရးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ပါေင်ဆသာ ကန်၊ မြစ်၊ 

စြ်းဆချာင်း၊ အေစီိတွငး်၊ ဆရတွင်း၊ ဆြာ်တာပါဆသာ သို့ြဟုတ် ြပါဆသာ ဆရစုပ်စက်ြျား၊ 

အမခားအဆထာက်အကူပစ္စည်းြျား၊ ဆရဆလှာင်တြံ၊ ဆရဆလှာင်ကန် အကကီး/အဆသး၊ 

ဆရဆမြာင်းအြံုး/အြုံးြဲ၊့ ဆရဆသာ့၊ ပင်ြဆရပိုပ့ိုက်၊ ပိုက၊် ဆမြဆအာက်ဆမြာငး်၊ စက်ကိရိယာ 

ြျား၊ ဆမြ၊ အဆောက်အဦ သ့ုိြဟုတ် သုိဆလှာင်ရုံ၊ သန့်စငစ်နစ်၊ ဆရဆပးပိုမ့ြန့်ဆေစနစ်ြျား 

စသည်တို့ ပါေငသ်ည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၃၅။ ရေသုိးခပန်လည်သံုးသည့်စနစ် (Grey Water Reuse System) 

  ဆရသုိးြျား (ဆရေိုးြဟုတ်) စုဆောင်း၍  သန့်စငြ်ှုြမပုလုပ်ဘဲ သင့်ဆလျှာ် 

သည့်ဆနရာတွင် မပန်သုံးမခငး်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၃၆။ သန့်စင်ပပးီရေ ခပန်သုံးစနစ် (Recycled Water) 

  ဆရကိုသန့်စင်၍ မပန်လည်မြန့်ဆေသုံးစွဲမခငး်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၃၇။ ရေရအာငး်လွှာ ရေခပန်ခေည့်ခြင်း (Aquifer Recharge) 

  ဆရဆအာငး်လွှာအတွင်းသ့ုိ သဘာ၀ဆရ၊ သန့်စင်ငပီးဆရြျားကို စိြ့်ေင်ဆစမခငး်၊ 

ြိအားမြင့် ေငဆ်ရာက်ဆစမခငး်တို့မြင့် ဆမြဆအာက်ဆရကို မပန်လည်မြည့်တင်းဆပးမခငး်ကို 

ေိသုည်။ 
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 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၃၈။ ရေရအာငး်လွှာရေသုိရလှာငခ်ြငး်နှင့် ခပန်သုံးခြငး်  (Aquifer Storage and  

  Recovery) 

  ဆရဆအာင်းလွှာအတွင်းသို ့ သန့်စင်ငပီးဆရမြည့်သွင်း၍ သိုဆလှာင်ြှု 

ကိုတိုးပွားဆစကာ လိအုပ်သလို မပန်လည် ထုတ်ယူသံုးစွဲမခငး်မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၃၉။ ရေဆိုး (Black Water) 

  အိြ်သာ၊ ေီးသွားခွက်တ့ုိြှ ထွက်ရိှဆသာဆရေုိးမြစ်ငပီး လူတ့ုိစွန့်ထုတ်ဆသာ  

အညစ်အဆကကးြှ ဆအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းြျားနှင့် အြိ်သာသံုးစက္ကူြျား ပါေင်သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၄၀။ ခပန်လည်သန့်စင်ပပီးရေကို သံုးစွဲခြငး် (Direct Potable Recycling) 

  ဆရဆပးဆေစနစ်အတွငး်သို့ မပန်လည်သန့်စင်ငပီးဆရကို ဆပါငး်စပ်ငပီး အသံုး 

မပုမခငး် (သုိဆလှာငမ်ခငး်၊ ဆမြဆပါ်ဆရ သ့ုိြဟုတ် ဆမြဆအာက်ဆရြျားနှင့် ဆရာစပ်မခငး်ြရှိပါ။)  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၄၁။ ရေရေပိုက်နှစ်မျ ိုးသံုးခြင်း (Dual Reticulation)  

  ဆရအရင်းအမြစ်နှစ်ခုြှဆပးဆေမခင်း၊ ဆရဆေပုိက် ၂ စံုလုိသည်။ ပုိက်တစ်စံုသည် 

ဆသာက်သံုးရန် (ဆသာက်ရန်၊ ချက်မပုတ်ရန်၊ ချ ိုးရန်) ဆရကိ ုဆပးဆေသည်။ ဆနာက်ပိကု်တစ်စုံ 

သည် မပန်လည်သန့်စင်ငပီးဆရကို ဆသာက်သံုးရန်ြဟုတ်ဆသာ ဆနရာြျားတွင်သံုးရန် မြန့်ဆေ 

သည်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၄၂။ သန့်စင်ထားရသာစွန့်ပစ်ရေ (Effluent) 

  စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်းတိုြ့ှ သန့်စင်ငပးီ သ့ုိြဟုတ် ြသန့်စင် 

ရဆသးဆသာ စွန့်ပစ်ဆရ။ ဆရေိုးသန့်စင်စက်ရုံြှ သန့်စင်ငပးီဆနာက် စွန့်ထုတ်ဆရ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၄၃။ ရေသုိး (Grey Water) 

  ဆလျှာ်ြွတ်ရာ၊ ဆရချ ိုးခန်း၊ ြီးြိုဆချာင်တိုြ့ှထွက်ဆသာ စုဆပါင်းစွန့်ပစ်ဆရ 

ြျား။ ြီးြိဆုချာင်ြှ ထွက်ဆသာ စွန့်ပစ်ဆရသည် မပန်သုံးရန်ြသင့်ပါ။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၄၄။ ရခမရအာက်ရေ (Ground Water) 

  အေစီိတွင်း၊ စြ်းဆပါက်၊ စိြ့်ဆပါက်တို့ြှ ရရှိဆသာ ဆမြဆအာက်ဆရ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၄၅။ ခပန်လည်သန့်စင်သည့်ရေအပုိင်းတစ်ြုခပန်သံုးခြင်း (Indirect Potable Recycling) 

  မပန်လည်သန့်စင်ထားသည့်ဆရ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါေင်ဆသာ ဆမြဆပါ်ဆရ၊ 

ဆမြဆအာက်ဆရတိုက့ို ထုတ်ယူငပီး သန့်စင်ကာ မပန်လည်မြန့်ဆေဆသာဆရ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၄၆။ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံုများတွင် ခပန်လည်သန့်စင်သည့်ရေကုိသံုးစဲွခြင်း(Industrial Purpose) 

  မပန်လည်သန့်စင်ထားသည့်ဆရကို စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံြျား၌ အသံုးမပုမခငး် 

မြစ်သည်။ ဆလဆအးဆပးစက်၌သုးံမခင်း၊ ဘွိုငလ်ာတွင်သံုးမခငး်၊ ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရာ 

၌ သံုးမခငး်၊ ဆေးဆကကာမခငး်၊ သန့်ရှင်းဆရးမပုလုပ်ရာ၌သံုးမခငး်၊ ြှန်တံခါးြျားဆေးမခင်း၊ 
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အြိ်သာေီးသွားခွက်ြျား၌ အသံုးမပုမခငး်နှင့် အမခားလုပ်ငန်းြျား (ဥပြာ- ြုန်သိပ်ဆစမခငး်၊ 

စိြ်းလန်း စိုဆမပဆရးကိစ္စ)။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၄၇။ ခပန်လည်သန့်စင်သည့်ရေကုိ ဆက်စပ်ရနောများ၌သံုးခြင်း (Internal Recycling) 

  မပန်လည်သန့်စင်သည့်ဆရကို ေက်စပ်သည့် စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်း (ပိုလျှဆံရ 

မပန်သံုး) တွင် မပန်၍ သံုးမခင်း၊ သီးနှပံင်ြျား၊ စားကျက်ြျား၊ ဆဂါက်ကွင်း၊ ပန်းခခံ၊ ဥယျာဉ်၊ 

ဆနရာလတွ်ြျား၌ မပန်လည်၍သံုးမခငး်၊ နည်းလြ်းအြျ ိုးြျ ိုးမြင့်သံုးမခငး် (ဥပြာ အမြစ်သို့ 

တိုက်ရိုက်ဆရဆပးမခငး်၊ အစက်ချမခငး်၊ ဆရြျန်းမခင်းနှင့် ဆရဆလာငး်မခင်း)။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၄၈။ စညပ်င်သာယာ စွန့်ပစ်ရေများ (Municipal Effluent) 

  ဆရေိုးစုဆောငး်၊ သယ်ယူ၊ သန့်စင်၊ စွန့်ပစ်စနစ်အတွင်းသ့ုိ ဆရာက်ရှိလာ 

ဆသာ လူတို့၏ စွန့်ပစ်ဆရနှင့် စက်ရုံတို့ြှ စွန့်ပစ်ဆရ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၄၉။ ရသာက်သံုးရေမဟုတ်ရသာ အသံုး (Non Potable Purpose) 

  ဆသာက်ရန်၊ ချက်မပုတ်ရန်၊ ဆရချ ိုးရန်၊ အေတ်ဆလျှာ်ြွတ်ရန်ြဟုတ်ဘဲ 

အမခားဆသာကိစ္စြျားတွင်သံုးမခငး်။ ဥပြာ-ပန်းခခံနှင့်မြက်ခင်းြျားဆရဆလာင်းမခငး်၊ အြိ်သာ 

အိုးြျား ဆေးဆကကာမခငး်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၅၀။ ရသာက်သံုးေန် သင့်ရလျာ်ရသာရေ (Potable) 

  ဆသာက်ရန်၊ ချက်မပုတ်ရန်၊ ဆရချ ိုးရန် သင့ဆ်လျာ်ဆသာဆရ။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၅၁။ မိုးရေစုကန် (Rain Water Tank) 

  ြိုးဆရြျားကို အကျ ိုးရှိစွာသံုးနိုငရ်န် အြုိးဆပါ်ြှဆရကို စုဆောင်းမခငး်၊ 

သုိဆလှာင်မခငး်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၅၂။ မသန့်စင်ေရသးရသာရေ (Raw water) 

  ဆသာက်သံုးရန်အတွက် ြသန့်စင်ရဆသးဆသာ ဆရအရငး်အမြစ်။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၅၃။ ခပန်လည်သန့်စင်ရသာရေ (Recycled water) 

  အသံုးမပုရန်သင့်ဆလျာဆ်အာင် သန့်စငင်ပီးဆသာ စွန့်ပစ်ဆရနှင့် ြိုးဆရ။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၅၄။ စွန့်ပစ်ရေ၊ လူ၊ စက်ရုံတို့မ ှစွန့်ပစ်ရေ (Sewage) 

  လူ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတို့ြှ အသံုးမပုငပီး စွန့်ပစ်ဆရြျား၊ ြိလ္လာပိုကြ်ှတေင့် 

ဆရေိုးသန့်စငစ်က်ရုံသ့ုိ သန့်စင်ရန် သယ်ယူဆသာြိလ္လာဆရ။  

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၅၅။ မိုးရေရ ကာင့်စီးဆင်းရသာရေ (Storm Water) 

  ြိုးရွာသွန်းြှုဆကကာင့်မြစ်ဆပါ်လာဆသာ ဆရစီးေင်းြှုြျား။ အဓကိအားမြင့် 

ငြို့မပဆနရာြျား၊ ဆကျးရွာ၊ရပ်ကွက်၊လူဆနအြိ်ြျားြ ှစီးေင်းဆသာဆရြျား ပါေင်သည်။ 
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 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၅၆။ စွန့်ပစ်ရေများ (Wastewater) 

  လူြျား၊ စက်ရံုအလုပ်ရံုြျား၊ စုိက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်းြျားတ့ုိြှ အသံုးမပုငပီး 

စွန့်ပစ်ဆသာဆရြျား။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၅၇။ ရေအေည်အရသွး (Water Quality) 

  ဆရ၏ ရုပ်ပိငုး်ေိုငရ်ာ၊ ဓါတုဆဗဒေိုင်ရာ၊ အနုဇီေပိုးြွှားေိုင်ရာ အရည် 

အဆသွးြျား။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၅၈။ စွန့်ပစ်ရေ၊ မိုးရေများခပန်လည်သံုးစွဲခြငး် (Water Recycling) 

  လူတို့၏ စွန့်ပစ်ဆရနှင့် ြိုးဆရြျားကို အကျ ိုးရိှစွာမပန်လည်အသံုးမပုရန် 

သင့ဆ်လျာ်ဆအာင် သန့်စင်သံုးစွဲမခငး်။ 

 ၅ဃ.၂. ၁. ၁၅၉။ ရေအေငး်အခမစ် (Water Resources)  

  သတ်ြှတ်ထားဆသာ ဧရယိာတစ်ခုတွင်ရရှိနိုင်ဆသာ ဆမြဆပါ်၊ ဆမြဆအာက် 

ဆရအရငး်အမြစ်ြျား။ 

 

၅ဃ.၃။    အရထွရထွ 

 ၅ဃ.၃.၁။  အရခြြံသရောတေားများ (Basic Principles) 

 ၅ဃ.၃.၁.၁။ ရသာက်သံုးေန်သင့်ရလျာ်ရသာရေ (Portable water) 

  လူြျားဆနထိငု်ရန်၊ အသံုးမပုရန်ဆမြြျားတွင် ဆသာက်သံုးရန်သင့်ဆလျာ်ဆသာ 

ဆရကို ဆပးဆေရြည်။ ၎င်းဆရြျားတွင် ဆသာက်သံုးရန်ြသင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆရအရငး်အမြစ် နှင့် 

ေက်စပ်မခငး် ြရှိဆစရြည့်အမပင် အန္တရာယ်မြစ်ဆစနိုငဆ်သာ ဆမပာင်းမပန်စီးေငမ်ခငး်ြျ ိုးလည်း 

ြရိှဆစရ။ ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ၊ ဓါတုဆဗဒေိုင်ရာ၊ အနုဇီေပိုးြွှားေိုင်ရာ အရည်အဆသွး 

လြး်ညွှန်ြှုြျားနှင့် ကိုက်ညီဆစရန် သန့်စင်ြှုစနစ် ထည့်ဆပးရြည်။  

 ၅ဃ.၃.၁.၂။ ရေရပးရေခြငး် (Water Provision) 

  သန့်စင်ကိရိယာြျား ဆကာင်းြွန်စွာ အလုပ်လုပ်ဆောငန်ိုငရ်န်အတွက် 

လုဆံလာက်ဆသာ ဆရပြာဏ၊ လုဆံလာက်ဆသာြိအားတို့မြင့် ပုံြှန်အဆမခအဆနတွင် ေူညံ 

သံြျားထွကဆ်ပါ်မခငး် ြရိှဆစရန် ဆပးဆေရြည်။ အထပ်မြင့်ြဟုတ်ဆသာ အဆောက်အအုံြျား 

တွင် ဆရထုတ်ဆခါင်း၏ အနည်းေုံး အသားတင်ကျန် ြိအားသည် ၀.၂၅ ဘား နှင့ ်၃.၅ ဘား 

ကကားတွင် ရိှသင့်သည်။ အထပ်မြင့်အဆောက်အအံုြျားတွင်ြူ အနည်းေုံးြိအား ၁.၀ 

ဘားနှင့ ်၃.၅ ဘား ကကားတွင် ရှိရြည်။ 

 ြှတ်ချက် - ၁ ။    ။ အဆေးေံုးနှင့်အမြင့်ေံုး  ဆရထုတ်ဆခါင်းတွင် တုိင်းတာဆသာ အသားတင်ကျန် 

       ြိအားကို ေိုလိုသည်။ 
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 ြှတ်ချက် - ၂။     ။ဆရထုတ်ဆခါင်းတွင် ြလိုအပ်ဆသာြိအားမြင့်တက်မခငး်ကို ကာကွယ်ရန်  

 သင့်ဆလျာ်ဆသာဆနရာတွင် ဆရြိအားဆလျှာ့ဆသာ့ကုိ တွက်ချက်တပ်ေင်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၃.၁.၃။ ရေကိုရြျွေတာခြငး် (Water Conservation) 

  သန့်စင်ကိရိယာြျား ဆရလုဆံလာက်စွာဆပးနိုငြ်ှု၊ ဆကာင်းြွန်စွာ လုပ်ဆောင် 

နိုငြ်ှု နှင့ ်သန့်ရှင်းြှုရိှဆစရန် ပိုကစ်နစ်ကို ပုံစံမပုတပ်ေင်စဉ်ကပင ်ချနိ်ညှိရြည်။ 

 ၅ဃ.၃.၁.၄။ စိတ်ြျရစေမည့်ကိေိယာများ (Safety Device) 

  ဆရညစ်ညြ်းြှု၊ ဆပါက်ကွဲြှုနှင့် အပူလနွ်ကဲြှုြျား ြမြစ်ဆစရန် သန့်စင် 

ကိရိယာြျားတွင် စိတ်ချဆစရြည့်ကိရိယာြျားကို ပိုကစ်နစ်တွင် ထည့်သွငး်ပုံစံမပု 

တပ်ေင်ထားဆပးရြည်။  

 ၅ဃ.၃.၁.၅။ သန့်စင်ကိေိယာများ (Plumbing Fixtures) 

  အြိ်ဆထာငစ်ုတစ်ခုစီအတွက် သန့်ရှင်းြှုမပုလုပ်ရန် အဆမခခံအားမြင့် လိုအပ် 

ဆသာ သန့်စင်ကိရိယာြျားမြစ်သည့် အြိ်သာအိုး၊ လက်ဆေးဇလုံ၊ ြီးြိုတွင်ဆေးဆကကာရန် 

(သ့ုိြဟုတ်) ပစ္စည်းဆေးဇလုံ၊ ဆရချ ိုးရြည့်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆရချ ိုးဆရပန်းတို့ကို အနည်း 

ေုံးတစ်ခုစီ တပေ်င်ဆပးသင့်သည်။  

 ၅ဃ.၃.၁.၆။ ရေဆိုး၊ ရေသုိး၊ မိုးရေသယ်ပိုက်များ စနစပ်ုံစံ (Drainage System) 

  ဆရေိုး၊ ဆရသုိး၊ ြိုးဆရသယ်ပိုက်ြျား၏ စနစ်ပုံစံမပုဆသာအခါမြစ်ဆစ၊ တပ်ေင် 

ဆသာအခါ မြစ်ဆစ၊ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆသာအခါမြစ်ဆစ အနံ့ေိုးြျားြထွက်မခငး်၊ ပိုကအ်တွင်း 

အနည်ြထိုငမ်ခငး်၊ ပိုက်အတွင်း ပိတ်ေို့ြှုြရိှဆစရန် သန့်ရှငး်ရန် အဆပါက်ြျား လုဆံလာက်စွာ 

ထားရိှမခငး်၊ ပိုကြ်ျားကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းနိုငမ်ခငး် စသည်တို့နှင့် မပည့်စုံရြည်။ 

 ၅ဃ.၃.၁.၇။ အသံုးခပုရသာပစ္စည်းနှင့် လက်ောများ (Materials and Workmanship) 

  သတ်ြှတ်ထားဆသာပစ္စည်း၏ သက်တြ်းကာလအတွငး် ဆကာင်းြွန်စွာ 

အသံုးမပုနိုငဆ်ရးအတွက် အသံုးမပုဆသာပစ္စည်းသည် တာရှည်ခံရန်နှင့် တပ်ေင်ရာတွင် 

လက်ရာည့ံြျင်းမခငး်ဆကကာင့် ပျက်စီးမခငး်ြရိှဆစရ။ 

 ၅ဃ.၃.၁.၈။ သန့်စင်ကိေိယာအနံ့ထိန်းများနှင့် ရလေင်ရလထွက်ပိကု်များ (Fixture Traps 

and Vent Pipe) 

  ဆရေိုး၊ ဆရသုိးသယ်ပိုက်သ့ုိ တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်ထားဆသာ သန့်စင်ကိရိယာ 

တိုင်းတွင် အရည်တစ်ခုခုမြင့် အနံ့ကာထားဆသာ အနံ့ထိန်း ပူးတွဲပါရိှရြည်။ ြိလ္လာပိုက်ြှ 

ထွကဆ်သာဓါတ်ဆငွ့ ြျား၊ အန္တရာယ်ရိှဆသာဓါတ်ဆငွ့ ြျား၊ အေိပ်ဆငွ့ြျားကို အဆောက်အဦ 

အတွင်းသ့ုိ ြေင်နိုငရ်န် အနံ့ကာကို ထိန်းသိြ်းြှုြျား မပုလုပ်ထားရြည်။ ဆရေိုး၊ ဆရသုိး 

သယ်ပိကု် စနစ်တွင် လုဆံလာက်ဆသာ ဆလေင ် ဆလထွက်၊ ဆလလည်ပတ်ြှုရှိရြည်။ 
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ဆမပာင်းမပန်စီးေင်မခငး်၊ အနံ့ကာပျက်စီးမခငး်ြှ ကာကွယ်ရန် ဆလေင်ဆလထွက် ပိုက်စနစ်ကို 

ထားရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၃.၁.၉။ ရလေင်ရလထွကပ်ိုက်ထွက်ရပါက် (Foul air Exhaust) 

  ဆလထုတွငး်သို့ စွန့်ထတု်ထားဆသာ ဆလထွက်ပိုက်သည် ပိတ်ေို့ြှုြရိှဆစရ။ 

ဆလေင်ဆလထွက်ပိုကက်ို မပငပ်ဆလထုအတွင်းသ့ုိ အေုးံသတ်ထားရြည်။ အနံ့ေိုးြျားနှင့် 

အတူ အေိပ်မြစ်ဆစနိုင်ဆသာ၊ ဆပါက်ကွဲဆစနိုငဆ်သာဓါတ်ဆငွ့ ြျား အဆောက်အဦအတွင်းသ့ုိ 

မပန်ြေငန်ိုငရ်န် ပုံစံမပုရြည်။ ဆလေင်ဆလထွက်ပိုက်ကို ထိပ်အပု် (cowl) မြင့် ြုံးထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၃.၁.၁၀။ စစ်ရဆးခြငး် (Testing) 

  ပစ္စည်းချ ို့ယွငး်ြှုြျားနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ် ပျက်စီးြှုြျားကို သိရိှနိုင်ရန် 

စစ်ဆေးြှု မပုလုပ်ရြည်။   

 ၅ဃ.၃.၁.၁၁။ ပိုကအ်တွငး်မေှေိမည့်ပစ္စည်းများ (Exclusion from Plumbing System) 

  ပိုကအ်တွငး်အနည်ထိငုမ်ခင်း၊ ပိတ်ေို့ဆစမခငး်၊ ဆပါက်ကွဲဆစနိုငဆ်သာ ဓါတ်မပု 

မခငး်ြျားမြစ်ဆပါ်ဆစမခင်း၊ ပိုကအ်သားကိုဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ပိုကအ်ေက်ကိုဆသာ်လည်း 

ဆကာင်း ပျက်စီးဆစမခင်းြျားသည် ဆရေိုးသယ်ယူစွန့်ထတု်ရာတွင် အဆနှာင့်အယှက်မြစ် 

ဆစနိုငြ်ည့် ပစ္စည်းြျား ဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုက်အတွငး် ြရိှဆစရပါ။  

 ၅ဃ.၃.၁.၁၂။ အလငး်ရောင်နှင့် ရလေငရ်လထွကေ်ေှခိြငး် (Light & Ventilation) 

  အခန်းတွင်းတပ်ေငထ်ားသည့် အြိ်သာ (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူပစ္စည်းြျား 

အတွက် လုဆံလာက်ဆသာ အလငး်ဆရာငန်ှင့် ဆလေင်ဆလထွက် ရရိှဆစရြည်။  

 ၅ဃ.၃.၁.၁၃။ သီးခြားရေဆိုးသန့်စင်ခြငး်နှင့် စွန့်ပစ်ခြငး်စနစ်များ (Individual Sewage  

 Disposal Systems) 

  အြိ်တွင်းရိှသန့်စင်ကိရိယာြျားြှ စွန့်ပစ်ဆရြျားကို အြျားသုးံြိလ္လာပိုက် 

အတွင်းသ့ုိ ြစွန့်ထတု်နိုငပ်ါက သီးမခားဆရေိုးသန့်စင်စနစ် တည်ဆောက်ငပီး စွန့်ထတု်ရ 

သည်။ အာဏာပိုင် အြဲွ့အစည်းြှ လက်ခံနိုငဆ်သာ ဆရေိုးသန့်စင်စနစ်မြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၃.၁.၁၄။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းရေး (Maintenance) 

  ပိုကေ်က်လုပ်ငန်းြျားအားလုံးသည် စိတ်ချရဆသာနည်းလြ်းမြင့် လည်း 

ဆကာင်း၊ ပုံြှန်လည်ပတ်ြှု ြမပတ်ဆစဘဲ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု မပုလုပ်နိုင်ရြည်။  

 ၅ဃ.၃.၁.၁၅။ ေငထ်ွက်မှု လွယ်ကူရစခြင်း (Accessibility) 

  သန့်စင်ကိရိယာြျား အသုံးမပုရာတွင်လည်းဆကာင်း၊ သန့်ရှင်းဆရး 

မပုလုပ်ရာတွင်လည်းဆကာငး် လွယ်ကူဆစရန် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သင့ဆ်လျာ်ဆသာအကွာအဆေး 

ထားရိှရြည်။ သန့်စင်ခန်းအတွင်း သန့်စင်ကိရိယာြျား ထိန်းသိြ်းဆရးအတွက် ေငထ်ွက်ရန် 
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တံခါး၊ မပတငး်ဆပါက်ြျားကိုလည်း အလွယ်တကူ ေငထ်ွက်သွားလာနိုငဆ်သာ ဆနရာြျားတွင် 

ထားဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၃.၁.၁၆။ မသန်စွမ်းသူများအတွက် သန့်စင်ကိေိယာများ (Fixture for disabled) 

  ြသန်စွြ်းသူြျားသုံးစွဲရန် သီးမခားပုံစံမပုထားသည့် သန့်စင်ကိရိယာြျားနှင့ ်

အဆထာက်အက ူကိရိယာြျားကိုပါ တပ်ေင်ဆပးရဆပြည်။  

 ၅ဃ.၃.၁.၁၇။ အရဆာက်အဦြိုင်ြံ့မှု (Structural Safety) 

  ပိုကစ်နစ်ြျားတပ်ေင်ရာတွင် ရက်ြြျား၊ တိုင်ြျား၊ အခင်းြျား၊ နံရြံျား 

စသည်တို့ကို ထိခိုက်ြှုြှတတ်နိုင်သြျှ ဆရှာင်ရှားရြည်။ အဆောက်အဦခိုငခ်ံ့ြှုကို ြထခိိုက် 

ဆစရ။ 

 ၅ဃ.၃.၁.၁၈။ ရခမသားနှင့် ရခမရပါ်ရေများကို ညစ်ညမ်းမှုမှကာကွယ်ခြင်း (Protection of  

 Ground and Surface Water) 

  ဆရေိုး၊ ဆရသုိးြျားကို သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုငအ်ြွဲ့အစည်းြှ လက်ခံနိုင ်

သည့် သန့်စင်ြှုကို မပုလုပ်ငပီးြှသာ ဆမြဆပါ်ဆရထုထဲသ့ုိလည်းဆကာငး်၊ အဆပါ်ယံဆမြလွှာ 

ဆရထုထဲသ့ုိလည်းဆကာင်း စွန့်ထတု်ရြည်။ စွန့်ပစ်ဆရ၏ အရည်အဆသွးသည် BOD5   ≤   

20mg/L, SS   ≤   30 mg/L, COD ≤ 60mg/L ရိှရြည်။ စွန့်ပစ်ဆရကို ပိုးသတ်ငပီးြှသာ 

စွန့်ပစ်ရြည်။  

 ၅ဃ.၃.၂။    ရေပိကု်ဆက်သွယ်ခြငး် (Water Supply Connection) 

 ၅ဃ.၃.၂.၁။ ရေဆက်သွယ်မှုေေှရိအာင် ရလျှောက်ထားခြင်း (Application for Obtaining  

   Supply Connection) 

  ဆရသံုးစွဲလုိသူတိုငး်သည် ဆရပိုက်လိုင်းအသစ် စတင်ေက်သွယ်မခငး်၊ 

တိုးချဲ့မခငး်၊ လက်ရှိစနစ်ကိုဆမပာင်းလဲမခင်း စသည်ြျားဆောင်ရွက်လိပုါက သတ်ြှတ်ထား 

ဆသာပံုစံမြင့် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင် အြွဲ့အစည်းသို့ ဆလျှာက်ရြည်။ (ဆနာက်ေက်တွဲ 

(က) ကို ကကည့်ပါ။) 

 ၅ဃ.၃.၂.၂။ ရေအရခမာက်အများရပးရေခြငး် (Bulk Supply) 

  လူဆနအိြ်အြျားအမပားပါေင်သည့် အြိ်ရာစီြံကိန်းအသစ်ြျားတွင် ဆရ 

လိအုပ်ချက်အရ ပိုကြ်ျားအသစ်ချရန် (သ့ုိြဟုတ်) လက်ရိှပိုကြ်ျားကို တိုးချဲ့ရန်လိုအပ်ပါက 

သက်ေိုငရ်ာ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သို့ စီြံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက် 

အမပည့်အစုံမြင့် တငမ်ပရြည်။ ဆြာ်မပပါစီြံကိန်း၏ အဆကာင်အထည်ဆြာ်ြှု အေင့်အလုိက် 

နှင့ ် ဆရလိုအပ်ချက်ကို ခိုင်ြာတိကျဆသာ တွက်ချက်ြှုမြင့်တကွ ဆလျှာက်ထားရြည်။ 

ဆနရာချပုံ၊ လြး်ြ၊ လြ်းသွယ်၊ အဆောက်အဦ၊ နယ်နြိတ်အပုိငး်အမခား၊ လြး်ြျက်နှာမပင် 
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အမြင့်ြျား၊ ဆရပိုက်လိုငး်ြျား၊ ဆရဆပးဆေဆရးအဆထာက်အကမူပု အဆောက်အဦြျားပါ 

ထည့်သွငး်ဆြာ်မပရြည်။  

 ၅ဃ.၃.၂.၃။ လုပ်ငန်းပပီးစီးရ ကာငး်လက်မှတ် (Completion Certificate) 

  ပိုကေ်က်မခငး်လုပ်ငန်းြျားကို ဆောငရွ်က်ငပီးစီးပါက သက်ေိုငရ်ာ တာေန်ခံ 

ဆောငရွ်က်သူသည် လုပ်ငန်းငပီးစီးဆကကာင်း လက်ြှတ်ကို အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သ့ုိ တငမ်ပရြည်။ 

သ့ုိြှသာ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ြှ ပင်ြဆရပိုက်လိငုး်နှင့် ေက်သွယ်ခွင့်ဆပးပါြည်။ 

 ၅ဃ.၃.၃။ ရေစီးရေလာနှင့် ရေဆိုး၊ ရေသုိးစနစ် (Drainage and Sanitation) 

 ၅ဃ.၃.၃.၁။ ခပုစုခြင်းနှင့်ြွင့်ခပုြျက်ရတာင်းြံခြင်း(Preparation and submission of plan) 

  ဆရစီးဆရလာနှင့ ် ဆရမြင့်သယ်ယူပိုဆ့ောငဆ်သာ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးေိုင်ရာ စနစ ်

တစ်ခုခုကို လက်ရိှအဆောက်အဦအဆဟာငး်တွင ် ဆသာလ်ည်းဆကာငး်၊ အဆောက်အဦ 

အသစ်တွငဆ်သာ်လည်းဆကာငး်၊ အမခားနယ်ပယ်တစ်ခုခု အတွက်ဆသာ်လည်းဆကာငး် 

အာဏာပိငု်၏ ကကိုတင်ခွင့်မပုချက်ြရဘဲ ြဆောင်ရွက်ရ။ အြိ်ပိုငရှ်ငြ်ှ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ထံသို့ 

သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပုံစံမြင့် ကကိုတငခ်ွင့်မပုချက်ရယူရြည်။   

 ၅ဃ.၃.၃.၂။ လုပ်ငန်းြွင်ခပပုမံျား (Site Plan) 

  အဆောက်အဦတည်ရိှရာ လုပ်ငန်းခွင်မပပုံကို (၁လက်ြ : ၄၀ ဆပ) ထက် 

ြငယ်ဆသာ စဆကးမြင့်ေွဲရြည်။ (အပု်ချုပ်စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့်ပတ်သက်၍ အပုိင်း - ၁ တွင် ကကည့ ်

ပါ။) လုပ်ငန်းခွင်မပပုံြျားတွင် ဆအာက်ပါ သတငး်အချက်အလက်ြျား ပါရှိရြည်။  

 (က) ကပ်လျှက်ရိှဆသာခခံြျား၊ လြး်ြျား၏ အြည်ြျား။ 

 (ခ) စညပ်င်သာယာြိလ္လာပိုက် (ရိှခဲ့လျှင်) တည်ရှိရာဆနရာနှင့် ဆရေိုးစီးေငး်ြှုလား 

 ရာ ကို ဆြာ်မပရြည်။ 

 (ဂ) စညပ်င်သာယာြိလ္လာပိုက်ဆအာက်ဆမခအမြင့်၊ လြ်း၏ြျက်နှာမပင်အမြင့်ြျား၊ လာ 

 ဆရာက ်ေက်သွယ်ြည့်ပိုက်၏ ဆအာက်ဆမခအမြင့်။ 

 (ဃ) အြိ်ြှေက်သွယ်ဆသာ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုကန်ှင့် စညပ်ငသ်ာယာ ြိလ္လာပိုကတ့ုိ် 

 ေက်သွယ်ဆသာ ဆထာင့်ချ ိုး။ 

 (င) ဆရေိုး၊ ဆရသိုးပိုက်ြျား၏သွားရာလြး်ဆကကာငး်ဆပါ်ရိှ ဆစာငး်ဆလျာနှင့် ဆမြဆပါ် 

 ဆမြာင်းြျား အပါအေင်အလံုးစုံ ဆြာ်မပရြည်။ လုပ်ငန်းခွငမ်ပပုံတွင် လိုအပ်ဆသာ 

 သတငး်အချက်အလက်ြျား မပည့်စုံစွာပါငပီး မြစ်ပါက သီးမခားပုံေွမဲပရန် ြလိုပါ။  

 ၅ဃ.၃.၃.၃။ ရေဆိုး၊ ရေသုိး၊ မိုးရေရခမာငး်စနစ်ပုံ (Drainage Plan) 

  ဆလျှာက်လွှာနှင့်အတူ ဆရေိုး၊ ဆရသုိး၊ ြိုးဆရဆမြာင်းစနစ်ပုစံံကို ပူးတွဲ 

တငမ်ပရြည်။ ၎င်းပုံသည် စဆကးအားမြင့် (၁လက်ြ : ၈ဆပ) ထက် ြငယ်ရပါ။ အဆောက် 
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အဦစနစ်ပုံကိုလည်း ပူးတွဲတင်ရြည်။ (အပု်ချုပ်စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် ပတ်သက်၍ အပုိငး် - ၁ တွင် 

ကကည့်ပါ။) စနစ်ပုံတွင် ဆအာက်ပါတို့ပါေငရ်ြည်။ 

 (က) အဆောက်အအုံ၏ အထပ်အလွှာတိုင်းတွင ် အသံုးမပုြည့် ဆရပိုက်၊ ြိလ္လာပိုကြ်ျား 

၏ ပုံစပံါရိှရြည်။ 

 (ခ) အဆောက်အဦ၏အဆနအထားပုံစံ၊ အမြင့်၊ အြိုးနှင့ ် အမခားအဂေါရပ်ြျား အမပည့် 

အစုံ ပါေင်ရြည်။ 

 (ဂ) အသစ်တည်ဆောက်ြည့် ဆရေိုး၊ ဆရသိုး၊ ြိုးဆရဆမြာငး်၏ အရွယ်အစားြျား၊ 

ဆစာငး်ဆလျှာြျား မပည့်စုံစွာပါေင်ရြည်။ 

 (ဃ) ဆရေိုး၊ ဆရသုိး၊ ြိုးဆရဆမြာင်းြျား၏ ဆအာက်ဆမခအမြင့ြ်ျား၊ သက်ေိုင်ရာ 

ဆမြမပင်၏ အမြင့်ြျား ပါရိှရြည်။ 

 (င) လူေင်ဆပါက်၊ အနံ့ထိန်း၊ ဆရေိုး၊ ဆရသိုးပိုက်၊ ဆလေငဆ်လထွက်ပိုက၊် ြိုးဆရေင်း 

ပိုက၊် အြိ်သာ၊ ေီးသွားခွက်၊ ဆရချ ိုးခန်း၊ လက်ဆေးဇလုံ၊ ပစ္စည်းဆေးဇလု၊ံ 

အနံ့ထိန်းနှင့် အမခားဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုက ် အတွင်းသို့ စွန့်ထတု်ြည့် သန့်စင ်

ကိရိယာြျား ပုံတွငပ်ါေငရ်ြည်။ လက်ရှိ ဆရေိုးပိုက်၊ ဆရသုိးပိုက်၊ ြိုးဆရေင်း 

ပိုကြ်ျားကို ဆအာက်ပါအဆရာင်ြျားမြင့် ဆြာ်မပဆပးရန် အကကံမပုသည်- 

  လုပ်ငန်းအမည်   အရောင် 

  ဆရေိုးပိုက်     အန ီ

  ဆရသုိးပိုက၊် ြိုးဆရေင်းပိုက်   အမပာ 

  လက်ရှိပိကု်လိငုး်ြျား    အနက် 

 (စ) အြှိုက်သယ်ပုိက်၊ အြှိုက်ထည့်ရန်အဆပါက်၊ အြှိုက်စုကန်တ့ုိ၏ ဆနရာအဆနအထား 

 ၅ဃ.၃.၃.၃.၁။  

  အထက်တွင်ဆြာ်မပဆသာ အချက်အလက်ြျားစံုလင်ပါက တင်မပဆသာ 

အဆောက်အဦကို ဆမပာငး်လဲမခငး်၊ တိုးချဲ့မခငး်တို့အတွက် ယခင်ခွင့်မပုချက်ရငပီးဆသာ 

အဆောက်အဦနှင့် နှိုငး်ယှဉ်ကကည့်၍ လုဆံလာက်ြှုရိှသည်ဟု ယူေပါက ခွင့်မပုနိုင်သည်။ 

အြုိးဆပါ်တငဆ်သာ ဆရကန်ြျား၊ အမခားပစ္စည်းြျားသည် အဆောက်အဦ ခိုင်ခံ့ြှုတို့ကို 

ြထခိိုက်ဆစရပါ။ 

 ၅ဃ.၃.၃.၃.၂။   အဆောက်အအုံ၏ ဆရေိုး၊ ဆရသိုး၊ ြိုးဆရေင်းပိုကြ်ျား၏ စနစ်ပုံနှင့်အတူ 

အမခားပစ္စည်း ကိရိယာတို့၏ စံချနိ်စံညွှန်းတို့ ပါရိှရြည်။ သတ်ြှတ်ထားဆသာပံုစံအတိုငး် 

တငမ်ပရြည်။  
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 ၅ဃ.၃.၃.၄။  အြံုးြဲ့ဆမြာငး်ေိုပါက ဆမြာင်း၏ကန့်လန့်မြတ်ပိငုး်ပုံကို (၁ လက်ြ : ၄ ဆပ) 

ထက် ြငယ်ဆသာ စဆကးမြင့် ဆြာ်မပရြည်။ အမြင့်၊ ဆအာကဆ်မခ၏အမြင့်၊ ပတ်ေန်းကျင်ရှ ိ

ဆမြသား၏အမြင့်နှင့် အမခားအဂေါရပ ်တို့ကို ဆြာ်မပရြည်။ ြိုးဆရနှင့် ပတ်သက်၍ အဆမခအဆန 

ကိုလည်း ဆြာ်မပရြည်။  

 ၅ဃ.၃.၃.၅။    လုပ်ငန်းပပီးစီးရ ကာငး်လက်မှတ် (Completion Certificate) 

  ဆရပိုက်ေက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ငပီးစီးပါက တာေန်ခံဆောင်ရွက်သူသည် 

လုပ်ငန်းငပီးစီးဆကကာငး်လက်ြှတ်ကို သတ်ြှတ်ပုံစံမြင့် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိငု်အြွဲ့သို့ 

တငမ်ပရြည်။  

 ၅ဃ.၃.၄။ လိငုစ်ငြ်ျရပးခြငး်/ ပိုကဆ်က်သမားများမှတ်ပုံတင်ခြင်း (Licensing/ 

Registration of Plumbers) 

 ၅ဃ.၃.၄.၁။    လုပ်ငန်းအရကာင်အထည်ရော်ခြငး် (Execution of Work) 

  ဤအခန်းတွင ်ဆြာ်မပထားဆသာလုပ်ငန်းြျားကို အာဏာပိငု်အြွဲ့၏ ကကီးကကပ် 

ြှုမြင့်လိငုစ်ငရ် ပိုက်ေက်သြားြှသာ အဆကာငအ်ထည်ဆြာ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်ြှတ် 

ဆပးထားဆသာ ဥပဆဒနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရြည်။ လိငုစ်ငြ်ရှိဘဲ ဤအခန်းတွင် ဆြာ်မပထား 

ဆသာလုပ်ငန်းြျားကို အဆကာင်အထည်ဆြာ် ဆောငရွ်က်မခငး် ြမပုရ။ 

 ၅ဃ.၃.၄.၁.၁။  

  အာဏာပိငု်အြွဲ့အစည်းြှ တာေန်ဆပးထားဆသာ လိငုစ်ငရ်ပိုက်ေက်ေရာ 

၏ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲြှုြပါရိှဘဲ တစ်ဦးချင်းဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ကုြ္ပဏီတစ်ခုချင်းဆသာ် 

လည်းဆကာငး်၊ ြက်စပ်အြွဲ့အစည်း တစ်ခုချငး်ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ဆကာ်ပိုဆရးရှင်း 

တစ်ခုချင်းဆသာ်လည်းဆကာငး် တပ်ေင်မခငး်၊ မပုမပငမ်ခငး်၊ ဆမပာင်းလဲဆောင်ရွက်မခငး် 

တို့ကို ြဆောငရွ်က်ရ။ 

 ၅ဃ.၃.၄.၂။   အေည်အြျငး်စစ်ရဆးခြငး်နှင့် လက်မှတ်ထုတ်ရပးခြင်း (Examination and 

Certification) 

  အာဏာပိငု်အြွဲ့အစည်းသည် လိငုစ်ငထ်ုတ်ဆပးရန် စံချနိ်စံညွှန်းြျားမပုစုမခငး်၊ 

အရည်အချင်းစစိစမ်ခငး်၊ စာဆြးပွဲစစ်မခငး်နှင့် လိငု်စင်ထုတ်ဆပးမခငး်တို့အတွက် လုပ်ထုးံလုပ် 

နညး်ြျား မပုစုရြည်။ စာဆြးပွဲ ဆအာငမ်ြငင်ပီးသူြျားနှင့ ် အရည်အချင်း မပည့်ြီသူြျားကုိ 

ပိုကေ်က် ေရာြျားအမြစ် လိငုစ်င်ထုတ်ဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၃.၄.၃။ ပိုကေ်က်သြားြျားြှတ်ပုံတင်မခင်း၊ လိငုစ်င်ထုတ်ဆပးရန် အနည်းေုံး 

အရည်အချင်းလိုအပ်ချက် စသည်တို့အတွက် သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိုင်တို့၏ လြး်ညွှန်ြှုြျား 

ကို ရည်ညွှန်း၍ ဆောငရွ်က်ရြည်။ 
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၅ဃ.၄။     ရေရပးရေရေး (Water Supply) 

 ၅ဃ.၄.၁။  အရဆာက်အဦများအတွက် ရေလုိအပ်ြျက်များ (Water Supply Requirements for  

 Buildings) 

 ၅ဃ.၄.၁.၁။    လူရနအမိ်များအတွက် ရေရပးရေရေး (Water Supply for Residences) 

  လူတစ်ဦးလျှင် အနည်းေုံး (၁၅) ဂါလံြှ (၂၂) ဂါလံသံုးြည်ေိုပါက ငြို့မပ 

ဆနထိငု်သူအတွက် လုံဆလာက်ြှုရိှသည်။ အြိ်သာဆရေွဲရန်အတွက်ြူ ပါေင်မခငး်ြရှိပါ။ 

ဆယဘုယျအားမြင့် ဆအာက်ပါ ဆရသံုးစွဲြှုနှုန်းထားြျားသည် အနည်းေုံးလိအုပ်ြှုမြစ်ငပီး 

ဆသာက်သံုးရန်နှင့် ဆသာက်သံုးရန်ြဟုတ်ဆသာဆရလည်း ပါေင်သည်။ လူတစ်ဦး တစ်ဆန့ 

တာ အနည်းေုံး ဆရဂါလံ အသံုးဟု ယူေသည်။ 

 (က) လူဦးဆရ ၂၀၀၀၀ထိ၊ အိြ်သာဆရေွဲစနစ်ြသုံးဆသာ လူဆနအိြ်ဆမခ ြျား 

အတွက်- 

 (၁) လြး်ဆဘးဆရငုတ်ြှဆရမြန့်ဆေမခငး်(အနည်းေုံး၉ဂါလံ/လူ/ ဆန့) 

 (၂) အြိ်သွယ်ဆရပိုက်မြင့် ဆရမြန့်ဆေမခင်း (၁၅-၂၀ ဂါလံ/လူ/ဆန့) 

 (ခ) လူဦးဆရ ၂၀၀၀၀ ြ ှ ၁၀၀၀၀၀ထိ အြိ်သာဆရေွဲစနစ်သံုးဆသာ လူဆန 

အြိ်ဆမခြျားအတွက် (၂၀-၃၀ ဂါလ/ံလူ/ဆန့) 

 (ဂ)  လူဦးဆရ ၁၀၀၀၀၀ အထက် အြိ်သာဆရေွဲစနစ်သံုးဆသာ လူဆနအြိ်ဆမခြျား  

  အတွက် (၃၀-၄၀ ဂါလံ/လူ/ဆန့) 

ြှတ်ချက်။ ။ ဆရအသံုး ၃၀ ြ ှ ၄၀ဂါလံ/လူ/ဆန့ ကို ေငဆ်ငွနည်းဆသာ သ့ုိြဟုတ် 

စီးပွားဆရးအားနည်းဆသာ အြိ်ဆထာငစ်ုြျားအတွက် ဆရအသုံးကို ၃၀ဂါလံ/ လူ/ဆန့ အထိ 

ဆလျာ့ချနိုငသ်ည်။  

 ၅ဃ.၄.၁.၁.၁။ ၃၀ ြ ှ ၄၀ ဂါလံ/လူ/ဆန့ အနက် ၁၂ ဂါလံကို အြိ်သာဆရေွဲစနစ်တွင် 

သံုးငပီးကျန်ဆရကိုဆသာက်သံုးမခငး်၊ အဆထွဆထွသုံးမခငး်အတွက်သံုးသည်။ လူဦးဆရကုိ 

ထည့်သွငး်ြစဉ်းစားဘဲ ဆရလုိအပ်ြှုခန့်ြှန်းသည့် အဆမခအဆနြျားတွင် ဆရလိအုပ်ြှုကို  ၄၀ 

ဂါလံ/လူ/ဆန့ ဟု ယူေရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁.၂။    လူရနအမိ်မဟုတ်ရသာ အခြားအရဆာက်အဦများအတွက် ရေရပးရေခြငး်  

 (Water Supply for Buildings Other than Residences)  

  လူဆနအိြ်ြဟုတ်ဆသာ အမခားအဆောက်အဦြျားအတွက် ဆရဆပးဆေ 

မခင်းြျားတွင် အနညး်ဆုံးရ လိုအပ်မှုသည် ရအာက်ပါဇယား-၁(က) နှေင့် (ခ) အ  ဖြစ်ပါ 

သည်။ 
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မှတ်ချက် 

  ဧည့်သည်တစ်ဦးလျှင် ၃  ဂါလံ/လူ/ရန့ နှုန်းဖြင့် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါသည်။ 

 

ဇယား - ၁ (ြ) ြန့်မှန်းလူဦးရေ 

ဇယား ၁ (က) လူရနအိမ်မဟုတ်ရသာ အခြားအရဆာက်အဦများအတွက် ရေလုိအပ်မှု 

 (အပုိဒ် ၄.၁.၂) 

စဉ ်

(၁) 

အရဆာက်အဦအမျ ိုးအစား 

 

(၂) 

ရေသံုးစွဲမှုနှုန်း 

(ဂါလံ/လူ/ရန့) 

(၃) 

၁) 

၂) 

၃) 

 

 

၄) 

၅) 

၆) 

၇) 

၈) 

၉) 

၁၀) 

၁၁) 

 

 

ဆရချ ိုးခန်းလုိအပ်ဆသာစက်ရု၊ံ အလုပ်ရုြံျား  

ဆရချ ိုးခန်းြလုိအပ်ဆသာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုြံျား 

ဆေးရံု (အေတ်ဆလျှာ်စက်ထားရှိဆသာ)  

(က) ကုတင် ၁၀၀ ြဆကျာ်ဆသာ  

(ခ) ကုတင် ၁၀၀ ဆကျာ်ဆသာ   

သူနာမပုနှင့် ကျန်းြာဆရးေန်ထြ်းအိြ်ယာ 

အဆောင်ြျား 

ဟိုတယ် (ကကယ်ဆလးပွင့်အထိ) 

ဟိုတယ် (ကကယ်ငါးပွင့်နှင့်အထက်) 

ရုံးြျား  

စားဆသာက်ေုိင်ြျား  

ရုပ်ရှင်ရုြံျား၊ ကပဲွရုံြျား၊ မပဇာတ်ရုြံျား  

ဆကျာင်းြျား- 

က) ဆန့ဆကျာင်း 

ခ) ဆကျာင်းအိပ်ဆကျာင်းစား 

၂၀ ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

၁၀  ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

 

၈၀  ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

၁၀၀  ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

၄၀  ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

၃၀  ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

၈၀  ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

၁၀၀  ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

၁၀  ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

၁၆ ဂါလံ/ဆန့/ထုိင်ခုံ 

၃  ဂါလံ/ပဲွချနိ်/ဆန့ 

 

၁၀  ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

၃၀  ဂါလံ/လူ/ဆန့ 

စဉ ် အရဆာက်အဦအြင်းအကျင်းအမျ ိုးအစား 
ြန့်မှန်းလူဦးရေ 

(အဆိုခပု) 

၁။ လူဆနအိြ် ၅-၆ /တစ်ခန်း 

၂။ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းေုိင်ရာ အဆောက်အအုံ 

(ဆြျာ်ဆမြဆရး၊ အပန်းဆမြဆရးနှင့် မပဇာတ်ရု ံအပါအေင်) 

၃-၅ / ၁၀၀၀ 

စတုရန်းဆပ 
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 စုစုဆပါင်းဧရိယာ 

၃။ အဆရာင်းေုိင်ကကီးြျား ၃-၅ / ၁၀၀၀ 

စတုရန်းဆပ 

စုစုဆပါင်းဧရိယာ 

၄။ ဆကျာင်း/ ပညာဆရးအဆောက်အဦ  

- ဆန့ဆကျာင်း/ အသက်ဆြွးေြ်းဆကျာင်းနှင့် 

ေုိင်ဆသာဆကျာင်း 

- အချနိ်မပည့်အဆောင်ရှိဆသာဆကျာင်း 

- အချနိ်ပုိင်းအဆောင်ရှိဆသာဆကျာင်း 

 

၀.၂၅ / ဆကျာင်းသား 

 

၀.၇၅ / ဆကျာင်းသား 

၀.၅ / ဆကျာင်းသား 

၅။ ဆေးရံု  

- ကုတင် ၁၀၀ ြဆကျာ်ဆသာ 

- ကုတင် ၁၀၀ ဆကျာ်ဆသာ 

 

၂ /ကုတင် 

၂.၅ / ကုတင် 

၆။ ဆေးခန်း ၀.၅ / လူနာ 

၇။ ဟိုတယ် (စားဆသာက်ခနး်နှင့် 

 အေတ်ဆလျှာ်ခနး်ပါေင်ဆသာ) 

ဟိုတယ် (စားဆသာက်ခနး်နှင့် အေတ်ဆလျှာ်ခနး် ြပါဆသာ) 

၄ / အခန်း 

 

၂ / အခန်း 

၈။ ဆစျး (အသားငါး၊ ကုန်စိြ်း) ၅-၇ / ၁၀၀၀ 

စတုရန်းဆပ 

စုစုဆပါင်းဧရိယာ 

၉။ ဆစျး (ကုန်ဆမခာက်) ၃-၅ / ၁၀၀၀ 

စတုရန်းဆပ 

စုစုဆပါင်းဧရိယာ 

၁၀။ အလှမပင်ခနး်/ေုိင် ၀.၅/ လူ 

၁၁။ စားဆသာက်ေုိင်၊ လက်ြက်ရည်ေုိင် ၀.၄ / ထုိင်ခု ံ

၁၂။ ရုံး ၀.၂၅ 

၁၃။ ၁) ဆရချ ိုးခန်းလုိအပ်ဆသာ စက်ရု၊ံ အလုပ်ရုြံျား  

၂) ဆရချ ိုးခန်းြလုိအပ်ဆသာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုြံျား 

၀.၅ 

၀.၂၅ 

၁၄။ သူနာမပုနှင့် ကျန်းြာဆရးေန်ထြ်းအိြ်ယာ ၁ 
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ြှတ်ချက်။ ။ ခန့်ြှန်းလူဦးဆရတစ်ဦးလျှင် ၄၀ ဂါလံ/ လူ/ ဆန့ ဆပးဆေဆသာဆရ၏ 

၃၀ရာခိုငန်ှုန်းသည် ဆရေိုးမြစ်သည်။ အသံုးမပုြည့်သူတိတိကျကျ ြသိရိှနိုငဆ်သာ အဆမခအဆန 

ြျားတွင် ဇယား ၁(ခ) ကို သုးံပါ။ 

 ၅ဃ.၄.၁.၃။   ြေီးသည်တင် ယာဉ်ေပ်နားစြန်းများအတွက် ရေလိုအပ်ြျက်များ (Water  

 Supply requirements for traffic terminal stations)  

  အဆေးဆမပးကားဂိတ်၊ ဘူတာရုံ၊ ေိပ်ကြး်၊ ဆလေိပ် အစရိှသည်တို့အတွက် 

ဆရလုိအပ်ြှု စဉ်းစားရာတွင် ခရီးသည်ဆစာင့်ေိုငး်ခန်းြျား၊ ဆစာင့်ေိုငး်ခန်းြြျား ပါေင် 

သည်။ သ့ုိရာတွင် နားဆနရာ အခန်းြပါေင်ပါ။ ၎င်းတို့အတွက် ဆရလုိအပ်ြှုြှာ ဇယား (၂) 

အရ မြစ်ပါသည်။ 

ဇယား-၂ ြေီးသည်တင် ယာဉ်ေပ်နားစြန်းများအတွက် ရေလိုအပ်ြျက်များ (အပုိေ် ၄.၁.၃) 

စဉ် ယာဉ်ေပ်နားစြန်း အမျ ိုးအစားများ 
ရေြျ ိုးြန်းပါသည် 

(ဂါလံ/လူ) 

ရေြျ ိုးြန်းမပါ 

(ဂါလံ/လူ) 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

၁) ကကားယာဉ်ရပ်နားစခန်း (စာပို့နှင့် 

အမြန်ယာဉ် ြရပ်ပါ) 

၁၀ ၅ 

၂) လြး်ေုံ၊လြး်ခွနှင့် ကကားစခန်း (စာပို ့

နှင့် အမြန်ယာဉ်ရပ်သည်) 

၁၅ ၁၀ 

၃) ဂိတ်/လြး်ေုံး စခန်း ၁၀ ၁၀ 

၄) နိုငင်တံကာနှင့မ်ပည်တွငး်ဆလေိပ်ြျား  ၁၅ ၁၅ 

 

မှတ်ြျက် 

(၁) ဆန့စဉ်ပျြ်းြျှေငထ်ွက် သွားလာဆနဆသာ ခရီးသည်အဆရအတွက်ကုိ တွက်ချက်သည်။   

ေန်ထြ်းြျားနှင့် ဆစျးသည်ြျားကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်။ 

(၂) ရာသီအလိုက် ဆမပာင်းလဲြှုရိှဆသာ ခရီးသည်အဆရအတွက် ပျြး်ြျှအမြင့်ေုံးကိုပါ လိအုပ် 

သလို ထည့်သွငး်စဉ်းစားရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁.၄။    မီးသတ်ေန်အတွက် ရေလုိအပ်မှု (Water Supply for fire-fighting purposes) 

 ၅ဃ.၄.၁.၄.၁။   

  သက်ေိုငရ်ာတာေန်ရိှသည့်ဌာနြှ ငြို့နှင့်လူဆနဧရိယာြျားအတွက် 

ြီးသတ်ရန် ဆရလိုအပ်ချက်ကို လူဦးဆရသိပ်သည်းြှု၊ လူဆနြှုသဆဘာသဘာေတို ့ အဆပါ် 

ြူတည၍် ေုံးမြတ်ရန် မြစ်သည်။ 
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 ၅ဃ.၄.၁.၄.၂။  

  အြိ်ပိုငရ်ှင်က ကနဦးြီးငငိြ်းသတ်ြှုအတွက် ၎င်း၏အိြ်အတွငး် ြီးငငိြ်း 

သတ်ရန် ဆရလိုအပ်ြှုကို ပံ့ပုိးရပါြည်။ အဆောက်အဦအမြင့်၊ ဆနထိငုဆ်သာလူဦးဆရတို့ကို 

အဆမခခံ၍ ဆောငရွ်က်ရြည်။ ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ လြး်ညွှန်ြှုြျား 

အတိုငး် ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁.၄.၃။  

  ဆရသုိဆလှာငမ်ခငး်၊ ြီးသတ်စက်ြျားနှင့် ြီးသတ်ပိုကြ်ျား တပ်ေင်မခငး်၊ 

ြိအားအစဉ်အငြဲရိှဆသာ ြီးသတ်ပိုက် အစီအစဉ်ချထားမခင်းအမပင ် ၎င်းပိုက်ကို အမြင့်ဆပ 

၅၀ ထကပ်ိုဆသာ အဆောက်အဦြျားတွင်တပ်ေငမ်ခငး်တို့ကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှသတ်ြှတ် 

ထားဆသာ လြး်ညွှန်ြှုြျားအတိုင်း ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁.၅။   အခြားကိစ္စများအတွက် ရေလုိအပ်မှု (Water Supply for Other Purposes) 

 ၅ဃ.၄.၁.၅.၁။  

  အဆောက်အဦြျားတွင် ဆသာက်သံုးရန်အမပင် အမခားဆရလုိအပ်ြှုြျား 

ရိှနိုင်သည်။ ပုံစံမပု စဉ်ကာလကပင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရြည်။ ၎ငး်အသံုးမပုြှုြျား 

အတွက် ဆရလုိအပ်ြှု၊ ဆရသုိဆလှာင်ြှု၊ ြိအားစသည်တို့ကို ကကိုတင်စီြံထားရြည်။ 

ဆနထိငု်အသုံးမပုြည့်သူြျားထံြှ သတငး်အချက်အလက် ရယူနိုင်သည်။ ဥပြာအားမြင့် 

ဆသာက်သံုးရန်အမပင ် အမခားလိုအပ်ြှုြျားြှာ ြီးငငိြး်သတ်စနစ်တွင်သံုးမခင်း၊ ဆလဆအး 

ဆပးစက်တွင်သံုးမခငး်၊ ဆလမြင့်သန့်ရှငး်ဆရးမပုလုပ်မခင်း၊ ဆရကူးကန်၊ ဆရပန်းအလှြျား၊ 

သစ်ပင် ပန်းပင် စိုက်ပျ ိုးမခင်း စသည်တို့အတွက် မြစ်နိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၂။   ရေအေင်းအခမစ်များနှင့် ရေ၏အေည်အရသွး (Water Sources and quality) 

 ၅ဃ.၄.၂.၁။    ရေအေင်းအခမစ်များ (Sources of Water) 

  ဆရအရငး်အမြစ်အားလုးံ၏ပငရ်ငး်သည် ြိုးဆရမြစ်သည်။ ြိုးရွာစဉ် ဆမြကကီးနှင့် 

ြထခိင်ြှာပင် ြိုးဆရကို စုဆောင်းနိုင်သည်။ ဆမြကကီးဆပါ်စီးေငး်ငပီးဆနာက် ဆရြျက်နှာမပင် 

ဆပါ်ရိှ ဆရအဆနနှင့် စုဆောင်းနိုင်သည်။ သ့ုိြဟုတ် ကန်၊ တြံ စသည်တို့၌ စုဆောင်းနိုင် 

သည်။ ဆမြကကီးထဲစိြ့်ေငသွ်ားပါကလည်း ဆမြဆအာက်ဆရအဆနနှင့် စုဆောင်းနိုင်သည်။ 

ဆနာက်ေုံး စီးေင်သွားဆသာ ပင်လယ်သြုဒ္ဒရာဆရကိုလည်း ဆရအရငး်အမြစ်ြျားအမြစ် 

သံုးနိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၂.၂။  

   ဆသာက်သံုးရန်အတွက် ဆရ၏အရည်အဆသွးသည် ဆနာက်ေုံးထုတ် ကြ္ဘာ့ 

ကျန်းြာဆရးအြဲွ့၏ ထုတ်မပန်ထားဆသာလြ်းညွှန်ြှု (သို့ြဟုတ်) မြန်ြာနိုငင်ဆံသာက်သံုးဆရ 

 အရည်အဆသွးေိုင်ရာ လြး်ညွှန်ြှုအတိုငး် လိုက်နာရြည်။ 
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 ၅ဃ.၄.၂.၃။  

  ဆသာက်သံုးဆရြှအပ အမခားကိစ္စရပ်ြျား၌သံုးရန် မြန့်မြူးဆသာဆရသည် 

ပိုးြွှားဆဗဒေိုင်ရာ ညစ်ညြ်းြှုြရိှဆစရ။ ဆသာက်သံုးသူြျားကို ပိုးြွှားညစ်ညြ်းြှုဆကကာင့် 

ကျန်းြာဆရးအတွက် အန္တရာယ်ြမြစ်ဆစရန် မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၂.၄။ 

  အထပ်မြင့်အဆောက်အဉီြျားဆရဆပးဆရးအတွက် အေစီိတွင်းတူးပါက ပိုင်၏ 

အနက်ေုံးထိပ် (သ့ုိ) တိြ်ဆသာအတု်မြစ်နှင့် ဆရထုတ်ယူြည့် ဆရဆအာငး်လွှာသည် ၁၅၀ဆပ 

ဆအာက်ြဆလျာ့နည်းဆစရ။ ထို့အမပင ်ပိုင်၏ အနက်ေုံးထိပန်ှင့် ဆရကိန်းေပ်လွှာတို့ကကားတွင် 

လုဆံလာက်ဆသာထုရိှသည့် ဆရြစိြ့်ေင်နိုငဆ်သာ အလွှာတစ်ခု ရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၂.၅။    စွန့်ပစ်ရေခပန်လည်အသံုးခပုခြင်း (Waste Water Reclamation) 

  သန့်စင်ငပးီဆသာ ြိလ္လာ သ့ုိြဟုတ် အမခားစွန့်ပစ်ဆရတို့ကို လူတို့ဆသာက်သံုး 

ရန်ြှအပ အမခားဆနရာတို့တွင် အကျ ိုးရှိရိှမပန်လည်သံုးစွဲနိုင်သည်။ ဥပြာ အဆအးခံစင၌် 

သံုးမခငး်၊ အြိ်သာဆရေွဲကန်၌သံုးမခငး်၊ မြက်ခင်းဆရြျန်းမခင်း၊ ြီးသတ်ရန်သံုးမခငး်နှင့် 

အမခားစက်ြှုလုပ်ငန်းြျား၌ အသံုးမပုမခငး်၊ အသံုးြမပုခင်အသံုးမပုြည့် ကိစ္စရပ်ဆပါ်ြူတည်၍ 

လိအုပ်ဆသာသန့်စင်ြှုမပုလုပ်ရြည်။ လူဆနအိြ်ြျားတွင်သုံးလိပုါက ဆသာက်သံုးဆရဆပးဆေ 

ဆသာဆရပိုကန်ှင့် ြှားယွငး်ေက်သွယ်ြှုြရိှဆစဆရးအတွက် အထူးသတိမပုရြည်။ သန့်စင ်

စနစ်သည် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိငု်အြွဲ့အစည်းြှ အတည်မပုထားဆသာစနစ် မြစ်ရြည်။ 

အကယ်၍ ဆမြဆအာက်ဆရကို အသံုးမပုပါက လုဆံလာက်ဆသာပြာဏြရခဲ့ပါလျှင ် လက်ရှိ 

အသံုးမပုဆနဆသာ တွင်းြျားအမပင် အရန်တွငး်ြျားကို ထားရိှဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၂.၆။  

  အဆောက်အဦတစ်ခုသည် ကာလကကာမြင့စ်ွာ အသံုးြမပုခဲ့ပါက သုိဆလှာင် 

ထားဆသာ ဆရအရည်အဆသွးကိုစစ်ဆေးရြည်။ ဤမြန်ြာနိုငင်ံအဆောက်အအုံေိုငရ်ာ 

စံချနိ်စံညွှန်းလြး်ညွှန်ချက်ြျားတွင် ဆြာ်မပထားဆသာ ဆရ၏အရည်အဆသွးစံချနိ်စံညွှန်းြျား 

နှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၃။  ရေလိုအပ်မှုြန့်မှန်းခြင်း (Estimate of demand load) 

 ၅ဃ.၄.၃.၁။  အဆောက်အဦတစ်ခုအတွက် စုစုဆပါင်းဆရလိုအပ်ြှုခန့်ြှန်းရာတွင် ဤစာပိုဒ် 

(၄.၁) တွင် ဆြာ်မပထားသည့်အချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၃.၁.၁။  လူဆနအဆောက်အဦြျားအတွက် ဆရလုိအပ်ချက် ခန့်ြှန်းရာတွင် အြှန် 

တကယ်ဆနထိုင်ဆသာ လူဦးဆရအဆပါ်အဆမခခံရြည်။ ဆြာ်မပပါအချက်အလက် အမပည့်အစုံ 

ြရပါက လူဆနတစ်အိြ်လျှင် (၅)ဦး သ့ုိြဟုတ် (၆)ဦးရိှသည်ဟု အဆမခခံ၍ တွက်ချက်နိုင် 
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သည်။ အမခားသံုးစွဲြှုြျားအတွက်ြ ူ အဆောက်အဦအြျ ိုးအစားဆပါ်ြူတည်၍ ခန့်ြှန်း 

နိုငသ်ည်။ 

 ၅ဃ.၄.၃.၁.၂။ ဆနထိငု်သူြျားမပားဆသာအဆောက်အအုံကကီးြျားအတွက် ဆရလိအုပ်ချက် 

ခန့်ြှန်းပါြူ အနာဂတ်အတွက် ရိှလာနိုငြ်ည့် လူဦးဆရကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်။ 

အနာဂတ်အတွက် ဆရလုိအပ်ြှု ခန့်ြှန်းရာတွင် ဆအာက်ပါနည်းလြ်းအနက် နညး်လြ်း 

တစ်ခုခုကို ဆရွးချယ်နိုင်သည်။ 

 (က) လက်ရှိလူဦးဆရဆပါ်ြူတည်၍ ခန့်ြှန်းတွက်ချက်မခင်း 

 (ခ) ရိုးရိုးတိုးနှုန်းမြင့်တွက်ချက်မခငး် 

 (ဂ) နှစ်ထပ်တိုးနှုန်းမြင့တ်ွက်ချက်မခငး် 

 (ဃ) နှစ်စဉ်ဆမပာင်းလဲလာဆသာ လူဦးဆရတုိးနှုန်းကုိ အဆမခခံ၍ တွက်ချက်မခင်း  

 (င) ဆကာက်ယူရရိှဆသာ လူဦးဆရစာရင်းကုိ အဆမခခံ၍တွက်ချက်မခင်း 

 (စ) ဂရပ်ေွ၍ဲ ခန့်ြှန်းတွက်ချက်မခငး် 

 (ေ) ဂရပေ်ွဲ၍ နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်မခငး် 

 ၅ဃ.၄.၄။ ရေသုိရလှာငခ်ြငး် (Storage of Water) 

 ၅ဃ.၄.၄.၁။    ဆအာက်ပါအဆကကာငး်အရာြျားဆကကာင့် အဆောက်အဦတစ်ခုသ့ုိ ဆရဆပး       

     သည့်စနစ်တွင် ဆရသုိဆလှာင်ြှုကို ထားရိှရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 (က) ပင်ြဆရပုိက်ြျားမပုမပင်စဉ် ဆရဆပးဆေြှု မပတ်ဆတာက်ဆသာအခါ သံုးစဲွနုိင်ရန်။ 

 (ခ) ပင်ြဆရပိုက်ြျားထဲတွင် ဆရအြျားေုံးစီးေင်းြှုကို ဆလျှာ့ချနိုငရ်န်။ 

 (ဂ) ပင်ြဆရဆပးဆရးစနစ်ြှ စဉ်ေက်ြမပတ် ဆရြဆပးဆေနိုငဆ်သာအခါ မြည့်စွက် 

ဆပးရန်နှင့် 

 (ဃ) ြီးသတ်ရန်အတွက် လိုအပ်ဆသာ ဆရကိုစုဆောငး်ထားရှိနိုင်ရန်။ ြီးသတ်ဦးစီး 

ဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ လြး်ညွှန်ြှုြျားအတိုင်း ဆောငရ်ွက်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၄.၂။ ဆရကိုအမြင့်ဆနရာတွင် စုဆောင်းမခငး် သ့ုိြဟုတ် ဆမြဆအာက်ကန်တွင်  

     စုဆောင်းမခငး်။ 

 ၅ဃ.၄.၄.၃။ အသံုးခပုသည့်ပစ္စည်း (Material used) 

  ဆရလက်ခံမခငး်၊ စုဆောငး်မခင်းကို မပုလုပ်ဆသာကန်ကို သံကူကွန်ကရိနှင့ ်

အတု်၊ ကကိုတင်သွန်းဆလာင်း ြယ်ရိုကွန်ကရ၊ိ သံြဏိ၊ သံဆချးြတက်နိုင်သည့်သံြဏ၊ိ 

သွပ်ဆရစိြ်သံ သုိ့ြဟုတ် ပလပ်စတစ် စသည်တို့မြင့် တည်ဆောက်နိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၄.၃.၁။ သံြဏိနှင့်မပုလုပ်ဆသာကန်၏အေက်ြျားသည် ဂဆဟေက်၊ သံြှိုရိုက်၊ 

 ြိအားသံုးအေက်ြျား မြစ်ရြည်။ မပငပ်ြျက်နှာမပငတ်ွင် သွပ်ဆရ သုတ်ထားသင့်သည်။ 
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 သ့ုိြဟုတ် သံဆချးြတက်နိုင်သည့်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုငဆ်သာ အရည်အဆသွးမပည့်ြဆီသာ 

ဆေးမြင့် သုတ်ရြည်။ ခဲပါဆသာ သုတ်ဆေး ြသံုးရ။ အေက်ြျားတွင် ခဲသားြသံုးရ။ 

စတုဂံပုံြိအားသုးံ သံြဏိကန်ြျားသည် လမး်ညွှန် [၉-၁(၃)] အတိုငး် မြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၄.၄။    ဆရဆလှာင်ကန်ြျားတွင် ဆအာက်ပါအဂေါရပ်ြျား ပါေင်ရြည်။  

 (က) လူေင်ဆပါက် (Manholes) - မပုမပင်ထိန်းသိြ်းြှုမပုလုပ်နိုငရ်န် လူေင်နိုင်ဆသာ 

ေငဆ်ပါက်ြျား အဆရအတွက် လုဆံလာက်စွာ ပါရိှရြည်။ လူေင်ဆပါက် ြျားသည် 

သံဆချးြတက်နိုငဆ်သာ ပစ္စည်းြျားမြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ (ဥပြာ - သံကကပ်၊ 

သံကူကွန်ကရိ၊ သံြဏိကကိုးြျှင် အားမြည့်ကွန်ကရ၊ိ သွပ် ဆရသုတ်သံြဏ၊ိ 

ခံနိုင်ရည်မြင့်ဆသာပိုလီအီသလင်း၊ ြန်ြျှငက်ကိုးမြင့် အားမြည့်ထားဆသာ ပလပ် 

စတစ် သ့ုိြဟုတ် သက်ေိုင်ရာတာေန်ရိှအြဲွ့အစည်းက လက်ခံထားဆသာ 

အမခားအလားတူပစ္စည်းြျား) လူေင်ဆပါက်ြျားကို ြသြာြှုြမပုလုပန်ိုင်ရန် စီြံ 

ဆောငရွ်က်ထားရြည်။ 

  (ခ) ဆမခနင်းကွင်းနှင့ ်ဆလှကားြျား (Catch ring and ladders) 

  ၃ ဆပ ထက်နက်ဆသာကန်ြျားတွင် သံဆချးြတက်နိုငဆ်သာ ဆမခနငး်ကွင်း၊ 

ဆလှကား၊ ဆမခနငး်မပား စသည်တို့ကို ဆရဆလှာင်ကန်ဆအာကဆ်မခသ့ုိ ေင်းနိုင် 

သည်အထိ ထားဆပးရြည်။ 

 (ဂ) ဆရလျှပံိုက် (Overflow Pipe)  

  ကန်တိုင်းတွင် ဆရလျှပံိုက်ထားဆပးရြည်။ ဆမြြျကန်ှာမပင် သ့ုိြဟုတ် အခင်း 

ြျက်နှာမပင် အထကတ်ွင ် အေုးံသတ်ထားရြည်။ ဆရလျှသံည့် အဆမခအဆနကို 

သတိဆပးသည့်ပိုက်အဆနနှင့် သံုးရြည်။ လျှကံျလာဆသာဆရကို ထုတ်နိုငသ်ည့် 

လုဆံလာက်ဆသာအရွယ်ရိှရြည်။ ပုံြှန်အားမြင့် အေင်ပိုက်ထက် အရွယ်တစ် 

ေင့က်ကီးရြည်။ အေင်ပိုက်သည် အလွန်ကကီးပါက ၎င်းပိုကန်ှင့် ထပတ်ူထပြ်ျှရှိ 

ဆသာ ပိုက၂်လံုး သုိ့ြဟုတ် ၂လုးံနှင့်အထက် သံုးရြည်။ 

 (ဃ) ဆလေင်ဆလထွက်ပိုက် (Vent Pipes) - ဂါလံ ၁၂၀၀ ထက် ပိုေန့်ဆသာ ဆရကန် 

ြျားတွင် ဆလေင်ဆလထွကပ်ိုက်ြျား တပ်ေင်ဆပးရြည်။ ကန်ထဲြိအားြျား 

လာငပီး ပိုကြ်ျားဆလေို့မခင်းြှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ကန်နံရြံျား ြပျကစ်ီးဆစရန် 

မြစ်သည်။ 

  အနည်ထုတ်ပိုက် (Scour Pipe) - ကန်တစ်ခုစီတိုင်းတွင် အနည်ထုတ်ပိုက် 

တပ်ေင်ဆပးရြည်။ ဆရထုတ်ရန် ြွင့်ပတိ်လွယ်ကူရြည့် ဆရဆသာ့တစ်ခုပါရ 

ြည်။ 
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 (င) ဆရလျှပံိုကန်ှင့် အနည်ထုတ်ပိုက်ေက်သွယ်မခင်း (Connection of overflow 

and Scour pipe) - ဆနာက်မပန်စီးေငမ်ခငး်မြစ်ငပီး ဆရညစ်ညြ်းြှု ြမြစ်ဆစရန် 

ြည်သည့်နည်းနှင့်ြျှ ဆရကန်၏ ဆရလျှပံိုက၊် အနည်ထုတ် ပိုကက်ို ဆမြာငး်၊ 

အနံ့ထိန်း၊ လူေင်ဆပါက်ြျားသုိ့ တိုက်ရိုက် ြေက်သွယ်ရ။ သံဇကာဆပါက် 

အဆပါ်ြှ တေင့်သာ စွန့်ထုတ်ရြည်။ သံဇကာနှင့် ပိုကေ်အနည်းေုံး ဆနရာ 

လွတ် ၂ လက်ြ ရိှရ ြည်။ မခင၊် အေိပ်ရိှဆသာအဆကာင၊် ပိုးြွှားြျား ြေင်ဆစရန် 

ဆရလျှပံိုကန်ှင့် ဆလေင်ဆလထွက်ပိုက်အေ တို့ကို ဆကကးဇကာမြင့် ြုံးထားရြည်။ 

 (စ) ြိုးဆရြျား ေင်းဆစရန် ကန်၏အြံုးသည် ကန်အလယ်ြှဆန၍ အြက်ြက် သ့ုိ 

ဆစာငး်ေငး်သွားရြည်။  

 (ေ) အြုိးဆပါ်၊ အခင်းဆပါ်၊ ဆမြဆပါ်တည်ဆောက်ထားဆသာ ဆရကန်ြျားြ ှကန် နှင့် 

ဆရြျား၏ အဆလးချနိ်ကိုေင့ြ်ျား၊ ရက်ြြျားဆပါ်သ့ုိ ဆရာက်ဆအာင်စီြံ ထားရိှရ 

ြည်။  

 ၅ဃ.၄.၄.၅။  ကန်ြျားကို အလွယ်တကူေင်ထွကန်ိုငဆ်သာ ဆနရာတွင်ရိှရြည်။ စစ်ဆေးြှု 

မပုလုပ်ရန်နှင့် သန့်ရှင်းြှု မပုလုပ်ရန် လွယ်ကူရြည်။ သုိဆလှာင်ရန် ဂါလ ံ၁၂၀၀ ထက်ပုိပါက 

ကန်ြျားကို တန်းေက်စီထားပါကပိုဆကာငး်ပါသည်။ ကန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပိုကေ်က်သွယ် 

ထားငပီး ဆရဆပးဆေြှု စဉ်ေက်ြမပတ်ဆစရန်နှင့် ထိန်းသိြ်းဆရး တစ်ကန်မခင်း မပုလုပ်နိုင်ရန် 

စီြံထားရြည်။ ကကီးြားဆသာကန်မြစ်ပါက ဆရဆသမြစ်၍ ညစ်ညြ်းြှုြရိှဆစရန် ေငဆ်ပါက်နှင့် 

ထွကဆ်ပါက်ြျားကို ေန့်ကျငဘ်က်ြျက်နှာတွင် ထားရြည်။  

 ၅ဃ.၄.၄.၆။    ဆရဆပးဆေပုိက်ကုိ ကန်၏ဆအာက်ဆမခြှအထက် ၂ လက်ြြှ ၃ လက်ြ အမြင့် 

တွင် တပ်ေင်ရြည်။ အေကို ဇကာမြင့ြ်ုံးထားရြည်။ ဇကာသည် ဆကကးမြင့်မပုလုပ်ပါက ပိုြို 

ဆကာင်းြွန်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၄.၇။ ဆမြဆအာက်တွငတ်ည်ဆောက်ထားဆသာကန်မြစ်ပါက ကန်ဆေးဆကကာရန် 

နှင့် ဆရထုတ်ရန်တို့အတွက် စီြံထားဆပးရြည်။ ကန်ပတ်လည်တွင် ဆရြေပ်ဆစရန် စီြံထား 

ရြည်။ ကန်သည် ဆရလုရံြည်မြစ်ငပီး သံကူကွန်ကရိအြုိးမြင့် တည်ဆောက်ထားရြည်။ 

အြုိးတွင် သံပတ္တာတပ်ေင်ထားဆသာ သံကကပ်မြင့်မပုလုပ်ထားသည့် လူေင်ဆပါက် အြံုးနှင့် 

အထုိငပ်ါရိှရြည်မြစ်ငပီး ဆရလံုရြည်။   

  ညစ်ညြ်းြှုြရိှဆစရန် ဆရဆလှာငက်န်ကို ဆမြနိြ့် သ့ုိြဟုတ် ပင်ြြိလ္လာ 

ပိုကလ်ိုင်း၊ ြိလ္လာပိုးစားကန်၊ ဆရေိုးစုကန်၊ ဆရစုပ်ကျင်းတို့အနီးတွင် ြဆောက်ရ။ 

ဆရလျှပံိုက်သည် ပတ်လည်ဆမြသားြျက်နှာမပင်အထက် အနည်းေုံး ၂ ဆပ အမြင့်တွင် 

ရိှသင့်သည်။ အ၀ကို မခငလ်ုဇံကာမြင့် ြုံးအုပ်ထားရြည်မြစ်ငပီး သတိဆပးပိုက်အမြစ်လည်း 
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အသံုးမပုရြည်။ ပတ်ေန်းကျင် ဆမြသားအဆမခအဆနအရ ဆရကကီးပါက ဆရလျှပံိုကြ်ှတေင့် 

ဆရဆလှာငက်န်အတွင်းသ့ုိ ဆရမပန်ြေငဆ်စရန် လိအုပ်သလိုအေုးံသတ်ထားရြည်။ သ့ုိပါ၍ 

ဆရလျှပံိုကက်ို ပိုြုိစိတ်ချသည့်ဆနရာတွင် အေုးံသတ်ထားရြည်။ သ့ုိတည်းြဟုတ် 

ဆမြဆအာက်ခန်းတွင် တည်ဆောက်ငပီး နံရတံြက်တွင် ဆနရာလွတ်ရှိဆနပါက ဆမြဆအာက် 

ခန်းဆပါ်သုိ့ ၎င်းနံရံြှတစ်ေင့် လျှဆံရကို စွန့်ထုတ်နိုငသ်ည်။ 

  ကန်အြိးုသည် ြီးဆလာင်ဆသာအခါ ြီးငငိြး်သတ်ြှုဆကကာင့် မြစ်ဆပါ်လာနိုင် 

ဆသာ ထိခိုကြ်ှုကိစ္စရပ်ြျားကို ခံနိုင်ရည်ရိှရန် ပုံစံမပုထားရြည်။  

  ဆသာက်သံုးရန် သင့်ဆတာ်ဆသာဆရနှင့် ဆသာက်သံုးရန် ြသင့်ဆတာ်ဆသာ 

ဆရကို နံရတံခုသာမခားငပီး သုိဆလှာငမ်ခငး် ြမပုရ။  

  ကကြ်းခငး်ဆအာက်တွင် တည်ဆောက်ဆသာကန်မြစ်ပါက စစ်ဆေးရန်၊ မပုမပင ်

ထိန်းသိြ်းဆရး မပုလုပ်ရန် ကန်ပတ်ပတ်လည်တွင် ၂ ဆပ ဆနရာလွတ်ရှိရြည်။ ထို့မပင် ကန်၏ 

အြုိးနှင့် ကကြ်းခငး်အကကားတွင် စစ်ဆေးရန်နှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးမပုလုပ်ရန် ဆနရာလွတ် 

၃ ဆပ ရိှရြည်။  

 ၅ဃ.၄.၄.၈။ အမြင့်တွငထ်ားဆသာ ဆရကန်ြျားသည် တငထ်ားဆသာကကြ်းခငး် အထက် 

သင့ဆ်လျာ်ဆသာ အမြင့် ရိှရြည်။ ဆရဆပးပိုက်အ၀နှင့် အဆောက်အဦရိှ အမြင့်ေုံး သန့်စင် 

ကိရိယာ ဆရထုတ်ဆပါက်သည် အနည်းေုံး ၆ ဆပ ကွာမခားြှု ရိှရြည်။ ဤသ့ုိထားရိှမခငး်မြင့် 

အြုိးဆပါ်သို့ ဆရယိုမခငး်ရှိ/ြရိှ သိနိုင်သည်။ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦြျားအတွက် အြုိးဆပါ် 

တငထ်ားဆသာကန်တွင် ဆဘးကငး်ဆသာ ဆလှကားရှိရြည်။ ဆရကန်၏အြုိးပတ်ပတ်လည် 

တွင် လုခံခုံဆရးအတွက် လက်တန်းြျားဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ အမခားအရံအတားနံရံ ဆသာ် 

လည်းဆကာငး် ရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၄.၉။ သံြဏိပုိက်နှင့်ဆရကန်ေက်ြည်ေိုပါက သံြဏိပုိက်ကို နှစ်ဘက်စလုံး တွင် 

အရစ်ဆြာ်ငပီး ကန်ထဲသ့ုိ ထိးုသွငး်၍ ကန်နံရံ၏အတွင်းဘက်နှင့် အမပင်ဘက်ပိုကြ်ျားကို 

ဂျြ်းနပ်ခံ၍ ကကပ်ထားရြည်။ နံရအံတွင်းပိုင်းရှိဆသာ ပိုကသ်ားကို ဂျြ်းနပ်နှင့် တဆမပးည ီ

မြစ်ဆအာင်ညိှထားရြည်။ ဆကကးပိုကန်ှင့် သံြဏိပိုက၊် ဆကကးပိုကန်ှင့်သံြဏိကန်ေက်ပါက 

သံြဟုတ်ဆသာ ပိုကေ်က်ပစ္စည်းကို သံုးရြည်။ ကန်အမပင၌် အြာခံထားရိှရြည်မြစ်ငပီး 

ကန် အတွင်း၌ြူ ဆသချာဆစရန် ဂျြ်းနပ်ခံ၍ ကကပ်ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၄.၁၀။ ဆရပြာဏ ြည်ြျှသုိဆလှာင်ရြည်ကို ဆအာက်ပါအချက်ြျား ဆပါ်အဆမခခံ၍ 

စဉ်းစားရြည်။ 

 (က)  ဆရြအိားလုံဆလာက်စွာမြင့် အြုိးဆပါ်ရိှဆရသုိဆလှာငက်န်ြျားကို  ဆရမြည့်  

  ဆပးနိုငြ်ည့် အချနိ် 
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 (ခ) အြုိးဆပါ်ရိှဆရသုိဆလှာင်ကန်ကို ၂၄ နာရ ီအတွင်း မြည့်ရြည့်အကကိြ် 

 (ဂ) စုဆပါင်းဆရသုိဆလှာငစ်နစ်ကိုသံုးပါက ဆမြဆအာက်ကန်တွင် အနည်းေုံး 

တစ်ဆန့စာအသံုး၏ ၁၀၀ ရာခိုငန်ှုန်း၊ အြုိးဆပါ်ကန်သည် အနည်းေုံး တစ်ဆန့ 

တာအသံုး၏ ၅၀ရာခိုငန်ှုန်း ရိှရြည်။ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦြျား ေိုပါက 

ဆအာက်ပါအတိုငး် သုိဆလှာင်ြှု ထားရှိရြည်။ 

 (၁)  အဆပါ်ြှ ဆအာက်သ့ုိ ဆရဆပးဆေဆသာ စနစ ်

 (က)  ြသန့်စင်ရဆသးဆသာ ဆရဆလှာငက်န် အနည်းေုံး  တစ်ဆန့တာ 

အသံုး၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်း 

 (ခ) သန့်စင်ငပီးဆသာ ဆရဆလှာငက်န် အနည်းေုံး တစ်ဆန့တာ အသံုး၏ 

၁၀၀ရာခိုငန်ှုန်း 

 (ဂ) အြုိးဆပါ်ကန် အနည်းေုံး တစ်ဆန့တာအသုံး၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်း 

 (၂)  ဆအာက်ြှ အဆပါ်သ့ုိ ဆရဆပးဆေဆသာစနစ် 

 (က) ြသန့်စင်ရဆသးဆသာ ဆရဆလှာငက်န် အနည်းေုံး တစ်ဆန့တာ 

အသံုး၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်း 

 (ခ) သန့်စင်ငပီးဆသာ ဆရဆလှာငက်န် အနည်းေုံး တစ်ဆန့တာ အသံုး၏ 

၁၅၀ရာခိုငန်ှုန်း 

 (၃)  ဆရလွှဲဆမပာငး်စက် သံုးပါက  

 (က) ဆရလွှဲဆမပာငး်ကန် အနည်းေုံး တစ်ဆန့တာအသုံး၏ ၅၀ ရာခိုငန်ှုန်း 

 (ခ) ဆေးရုံကဲသုိ့့ အြျားနှင့်ေိုင်ဆသာ အဆောက်အအုံြျားတွင ် ဆရသို 

ဆလှာင်ကန်၌ ဆရမပတ်သွားပါက မြစ်ဆပါ်လာနိုငဆ်သာ အကျ ိုးေက် 

ြျား 

  ဆရဆပးဆေြှုသည် မပတ်ဆတာငး်မပတ်ဆတာငး်မြစ်မခငး်၊ ဆရဆပးဆေြှု 

အချနိ် ြြှန်မခငး်ြျားေိုပါက အြုိးဆပါ်ကန်သည် တစ်ဆန့စာအသံုး 

၏ တစ်၀က်ကို သုိဆလှာင်ထားသင့်သည်။ ြီးသတ်ရန်အတွက် 

လိအုပ်ြှုကိုြူ ြီးသတ်ဉီးစီးဌာန၏ လြး်ညွန်ြှုအတိုငး် လိကု်နာ 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ြှတ်ချက်။ ။ ဆရသုိဆလှာငက်န်ြျား၏ ဆရသုိဆလှာင်ြှုပြာဏ ခန့်ြှန်းမခငး်အတွက်    

      ဆယဘုယျလြး်ညွှန်ချက်သည် ဆအာက်ပါအတိုငး် မြစ်ပါသည်။ 

 (က) အြုိးဆပါ်ရိှဆရသုိဆလှာင်ကန် တစ်ခုတည်းကိုသာသံုး၍ ဆရဆပးဆေ 

ပါက အနည်းေုံး တစ်ဆန့စာ အသံုးရှိရြည်။ 
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 (ခ) ဆမြဆအာက်/ဆမြဆပါ်တွင် တည်ဆောက်ထားဆသာ ကန်တစ်ခုတည်း 

မှေ ဆရဆပးပါက အနည်းေုံးတစ်ဆန့ခွဲစာအသံုးကို စုထားဆပးရြည်။ 

 (ဂ) အကယ်၍ ဆမြဆအာက်/ဆမြဆပါ်ကန်နှင့် အြုိးဆပါ်ရှိ ဆရသုိဆလှာင် 

ကန် အမြင့် ၂ ြျ ိုးလုံးကို တွသံုဲး၍ ဆရဆပးဆေပါက ဆအာကဆ်ရကန် 

သည် အနည်းေုံး တစ်ဆန့စာအသံုးကိုလည်းဆကာငး်၊ အြုိးဆပါ်ရှိဆရ 

သုိဆလှာင်ကန်သည် အနညး်ေုံး ဆန့တစ်ေက်စာအသံုးကို လည်း 

ဆကာင်း၊ သုိဆလှာငန်ိုငစ်ွြ်း ရိှရြည်။  

 ၅ဃ.၄.၄.၁၁။ အြိ်သွယ်ဆရပိုက်တစ်ဆချာင်းထဲသာရိှပါက ဆသာက်သံုးရန်ဆရ၊ အြိ်သာ 

ဆရေွဲကန်အတွက်ဆရြျားကို ခွဲမခားသိဆုလှာင်ရန်ြလိဆုတာ့ပါ။ ထိအုခါြျ ိုးတွင် ဆရသုိဆလှာင် 

ကန်တစ်ခုသာထားရိှပါက ကန်ြှဆရကို ဆရဆပးဆေပိုက် ၂ ပိုက် ဆြာက်၍ယူရြည်။ (ပိုနိြ့ ်

ဆသာဆရဆပးဆေပိုက်သည် အြိ်သာေွဲကန်သုံးရန်မြစ်သည်။) တစ်နည်းအားမြင့် အြိ်သာ 

သန့်ရှင်းဆရးအတွက် သံုးဆရကို အငြတဲြ်းရဆနြည်မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၅။ ပစ္စည်း၊ ပိုကဆ်က်ပစ္စည်းနှင့် သန့်စင်ကိေိယာ 

 ၅ဃ.၄.၅.၁။    ပစ္စည်း၊ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းနှင့် သန့်စင်ကိေိယာတို့၏ စံြျနိ်စံညွှန်းများ 

  ပစ္စည်းြျား၊ ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျားနှင့် သန့်စင်ကိရိယာြျား၏ စံချနိ်စံညွှန်း 

ြျားသည် အပုိငး် (၆) အရဆာက်အအုံ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျားနှင့် ကိုက်ညီ 

ရြည်။  

 ၅ဃ.၄.၅.၂။    ပိုကအ်တွက်ပစ္စည်းများ (Materials for pipes) 

  ပိုကြ်ျားသည် ဆအာက်ပါတစ်ြျ ိုးြျ ိုးမြင့် မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 (က) သံကျွတ်ပိုက် (ဆဒါငလ်ိုက်ဆလာင်းမခငး်၊ ဗဟိုခွာအားစနစ်မြင့ ်ဆလာငး်မခငး်) 

 (ခ) သံြဏိ (အတွင်းပိုငး်ကို ကတ္တရာ သ့ုိြဟုတ် ကတ္တရာမဒပ်ဆပါင်းမြင့် သုတ်လြိ်း 

ထားသည်။ မပငပ်ြျက်နှာမပငက်ို ကွန်ကရိ (သ့ုိြဟုတ်) သရိုးကျထံားရြည်။) 

 (ဂ) သံကူကရိ 

 (ဃ) ကကိုတငြ်ိအားသွငး်ကွန်ကရိ 

 (င) သံြဏိ (အဆပျာ့) ကိ ုသွပ်ဆရသုတ်မခငး် 

 (စ) ဆကကးေါ 

 (ေ) ဆကကးနီ 

 (ဇ) သံစိြ်းကျွတ် 

 (စျ) ြီးခံဆကျာက် 

 (ည) ပလပ်စတစ် (ဆပါ်လီအက်သလင်း) 
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 (ဋ) UPVC 

 (ဌ) PVC 

 (ဍ) အစွန်းြထငသ်ည့်သံြဏိ 

 ၅ဃ.၄.၅.၂.၁။   ပိုကပ်စ္စည်းသည် အတွင်းအမပင် သံဆချးဒဏခ်ံနိုင်ဆသာ ပစ္စည်းမြစ်ရြည်။    

   သ့ုိြဟုတ် သံဆချးြတက်ဆစရန် အကာအကွယ်ဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၅.၂.၂။ ပလပ်စတစ်ဆချြျက်ထားဆသာ ဆပါ်လီဗငန်ိုင်းကလိရုိုဒ်၊ ြဆချြျကထ်ား 

ဆသာ ဆပါ်လီဗင်နိုငး်ကလိရုိုဒ်ပိုက်ြျားကို ဆရပူပိုကြ်ျားအနီးတွင် ြထားရ၊ အပူထတု် 

ကိရိယာအနီးတွင် ြထားရ။ ပလပ်စတစ်ဆချြျက်ထားဆသာ ဆပါ်လီဗငန်ိုငး်ကလိရုိုဒ်, 

ဆပါ်လီအက်သလငး်ပိုက်ြျားကို ဆရပသူယ်ရန်အသံုးမပုပါက လမး်ညွှန် ၉-၁ (၄) နှင့အ်ညီ 

မြစ်ရြည်။  

 ၅ဃ.၄.၆။ ရေခေန့်ရေစနစ် ေီဇိုင်းပုစံံထုတ်ခြငး် (Design of Distribution System) 

 ၅ဃ.၄.၆.၁။    အရထွရထွ (General) 

  အပုိဒ် ၃၊ ၁ တွင် ဆြာ်မပချက်ြျားအားလုးံနှင့် မပည့်စုံရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၆.၂။    ရေစီးဆင်းမှုနှုန်း (Rate of Flow) 

  အသံုးမပုြည့်ပိုက၊် ပိုက်ေက်ပစ္စည်းအရွယ်အစားြျားကို ခန့်ြှန်းမခငး်ြမပုြီ 

ဆရပို့ဆသာပိုက်အတွငး် ဆရစီးေငး်ြှုနှုန်းကို ကကိုတငသိ်ရိှထားရန် လိအုပ်သည်။ ထို့မပင် 

၄ငး်သည် လုံဆလာက်ဆသာြိအားမြင့် ဆရဆပးဆေရြည့် အချနိ်နာရီြျားဆပါ်တွင် ြူတညဆ်န 

မပန်သည်။ အကယ်၍ ဆရဆပးဆေချနိ်နာရီနည်းပါက တငပိုင်နက်အသံုးမပုနိုငဆ်သာ ဆရထုတ် 

ဆခါင်းအဆရအတွက်ြျား ပိုြိုလိအုပ်ပါြည်။ သ့ုိြှသာ ဆရကိ ုတစ်ငပိုငတ်ည်းြျားြျား အသံုးမပု 

နိုငြ်ည် မြစ်သည်။ ဆရထုတ်ဆခါငး်ြျားြျားမြင့် တစ်ငပိုငတ်ည်းအသံုးမပုပါက ဆရပိုပိုက် 

အတွင်း စီးေင်းြှုလည်းြျားြည် မြစ်သည်။  

  အဆောက်အဦသ့ုိ ဆရပို့ြည့်ပိုက်အရွယ်အစား ခန့်ြှန်းရန် ဆအာက်ပါသတငး် 

အချက်အလက်ြျား သိရိှရန် လိုအပ်သည်။ 

 (က) အြျားေုံးထုတ်သံုးြည့်ပြာဏ 

 (ခ) ပိုကအ်လျား 

 (ဂ) ပွတ်တိုက်ြှုဆကကာင့် ပိုက၊် ပိုကေ်က်ပစ္စည်း၊ ဆရြီတာတို့တွင် စွြ်းအင ် 

  ေုံးရှုံးြှု။ 

 ၅ဃ.၄.၆.၃။    ရေထတု်နှုန်း တွက်ြျက်ခြငး် (Discharge Computation) 

 ၅ဃ.၄.၆.၃.၁။ ရေပို့ပိုက်ကိုသံုးစွဲမှုယူနစ်ရပါ်အရခြြံ၍ တွက်ြျက်ခြငး် 

  ဆရပို့ပိုက်ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်ြှုသည် ဆအာက်ပါတို့အဆပါ်အဆမခခံသည် - 
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 (က) သန့်စင်ကိရိယာအြျ ိုးအစားအသီးသီးနှင့် အဆရအတွက် 

 (ခ) သန့်စင်ကိရိယာအြျ ိုးအစားအသီးသီး၏ဆရစီးေငး်ြှုနှုန်း 

 (ဂ) ဆြာ်မပပါမြစ်နိုငဆ်မခရှိဆသာ သန့်စင်ကိရိယာြျား၏ တငပိုင်တည်းသုံးစွဲြည့် 

အဆရအတွက် သန့်စင်ကိရိယာ အသီးသးီ၏ သံုးစွဲသည့်နှုန်းြျားကို သိရှိငပီး 

အဆသးေုံးပိုက် တစ်ခုကို အဆမခခံ၍ သံုးစွဲြှုစံယူနစ်ထားငပီး တွက်ချက်ပါက 

ဆရထုတ်သံုးစွဲြှုနှုန်းကို ရနိုငသ်ည်။ 

  သန့်စင်ကိရိယာအသီးသီးတို့၏ သံုးစွဲြှုအေြျားကို ဇယား-၃ နှင့် 

ဇယား-၄ တို့တွင် ဆြာ်မပထားသည်။ 

ဇယား-၃ သန့်စင်ကိေိယာအမျ ိုးမျ ိုးအတွက် အ၀ငပ်ိုက်အေွယ်နှင့် သံုးစွဲမှုဆက်စပ်ပုံ 

စဉ် 

 

(၁) 

သန့်စင်မှုကိေိယာအမျ ိုးမျ ိုး 

 

(၂) 

သံုးစွဲမှုအဆ 

 

(၃) 

အနည်းဆုံးအေင်ပိုက် 

အေွယ် (လက်မ) 

(၄) 

၁) အဆထွဆထွဆေးဆကကာရန်ဆရထွကဆ်ခါငး် ၁ ၁/၂ 

၂) ဆရချ ိုးကန်ကန်အထက်ရိှ ဆရချ ိုးဆရပန်းအတွက် 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားမခင်းြရှိပါ 

၃ ၁/၂ 

၃) အြိ်သံုးဆရချ ိုးဆရပန်း ၂ ၁/၂ 

၄) အတွဲလိုက်ဆရချ ိုးဆရပန်း တစ်ဦးလျှငန်ှုန်း ၃ ၁/၂ 

၅) အြိ်သံုးလက်ဆေးဇလုံ ၁ ၁/၂ 

၆) အြျားသံုးလက်ဆေးဇလုံ ၂ ၁/၂ 

၇) ခွဲစိတ်ခန်းသုံးလက်ဆေးဇလုံ ၂ ၁/၂ 

၈) ဆေးရုံသံုးအညစ်အဆကကးစွန့်ကန် 

ထွကဆ်ပါက်တစ်ဆပါက်လျှင် 

၃ ၁/၂ 

၉) ဆသာက်ဆရပန်း/ဆရဆအးကိရိယာ ၀.၅ ၁/၂ 

၁၀) အြိ်သာအိုး/ဆရေွဲကန်ပါသည် 

(ဆရအနညး်သံုး/အြျားသံုး) 

၁ ၁/၂ 

၁၁) အြိ်သာအိုး အလိုအဆလျာက်ဆရေွဲကိရိယာ  ၈ ၁ - ၁၁/၄ 

၁၂) အလုိအဆလျာက် ဆရေွဲေီးသွားခွက်  ၄ ၁/၂ -၃/၄ 

၁၃) အလုိအဆလျာက်ဆရဆသာ့ပငွ့်ဆသာ ေီးသွားခွက် ၂ ၁/၂ -၃/၄ 

၁၄) ပစ္စည်းဆေးကန် (အြိ်သံုး) ၂ ၁/၂ -၃/၄ 
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၁၅) အေတ်ဆလျှာ်စက် ၃ ၁/၂ -၃/၄ 

ဇယား-၄   ရေထတု်ပိုက် သ့ုိမဟုတ် အနံ့ထိန်းတို့၏ အြျငး်အေွယ်အစားကိုအရခြြံရသာ  

                သံုးစွဲမှုအဆ 

(အပုိေ် ၄၊၆၊၃၊၁) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြှတ်ချက်။ ။အထက်ပါကိန်းဂဏန်းြျား အသံုးြမပုြီ ဆရထွက်ဆပါက်ြှ အြှန်တကယ် 

ဆရထွက်ြှုနှုန်းကို စစ်ဆေးရြည်။ ဥပြာ အချနိ်တိုအတွင်း ဆရအဆမြာက် 

အြျားစွန့်မခငး် ၊ ဥပြာအားမြင့် အေတ်ဆလျှာ်စက်၊ ဆရပစူက်ြှ ြိအားဆလျာ့ 

မခငး် ကိစ္စရပ်ြျား၊ ဆရစစ်ကန်ဆမပာင်းမပန်ဆေးမခငး်၊ ဆရတိုင်ကီြျား ဆေး 

ဆကကာစဉ် ဆရထုတ်မခငး် စသည်ြျားကိုေိုသည်။ 

 

ဇယား-၅ ခေစ်နိုင်ရခြေှရိသာ တပပိုင်တည်းသံုးစွဲမှု 

(အပုိေ် ၄၊၆၊၃၊၂) 

သံုးစွဲမှုအဆ 

အရေ 

အတွက ်

 

 

       (၁) 

ရေဆဲွကနသံု်းသည့်စနစ ်

(သံုးစွဲမှုအဆရပါ်အရခြြံသည်) 

 

တစ်ခခုျင်းစီးေင်းြှုနှုန်း       စီးေင်းြှုနှုန်း  

                                        ဂါလံ/ြိနစ ် 

           (၂)                              (၃) 

ရသာ့သံုး၍ရေဆဲွခြင်းစနစ် 

(ဟန်တာပံုရသနည်းအေ) 

 

တစ်ခခုျင်းစီးေင်းြှုနှုန်း        စီးေင်းြှုနှုန်း     

                                         ဂါလံ/ြိနစ ်  

          (၄)                                (၅) 

၂၀ ၂.၀ ၁၂.၄၅ ၄.၇ ၂၉.၂၈ 

၄၀ ၃.၃ ၂၀.၅၅ ၆.၃ ၃၉.၂၅ 

စဉ် 

(၁) 

ထွကပ်ိုက်(သ့ုိမဟုတ်) အနံ့ထိန်း အြျငး်(လက်မ) 

(၂) 

သံုးစွဲမှုအဆ 

(၃) 

၁) ၁-၁/၄ (သုိ့ြဟုတ်) ၎င်းထက်ဆသးဆသာ ၁ 

၂) ၁-၁/၂ ၂ 

၃) ၂ ၃ 

၄) ၂-၁/၂ ၄ 

၅) ၃ ၅ 

၆) ၄ ၆ 
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၆၀ ၄.၃ ၂၆.၈၀ ၇.၄ ၄၆.၀၉ 

၈၀ ၅.၁ ၃၁.၇၇ ၈.၃ ၅၁.၇၀ 

၁၀၀ ၅.၇ ၃၅.၅၁ ၉.၁ ၅၆.၆၉ 

၁၂၀ ၆.၄ ၃၉.၈၆ ၉.၈ ၆၁.၀၅ 

၁၄၀ ၇.၁ ၄၄.၂၂ ၁၀.၄ ၆၄.၇၉ 

၁၆၀ ၇.၆ ၄၇.၃၄ ၁၁.၀ ၆၈.၅၃ 

၁၈၀ ၈.၂ ၅၁.၀၈ ၁၁.၆ ၇၂.၂၇ 

၂၀၀ ၈.၆ ၅၃.၅၇ ၁၂.၃ ၇၆.၆၃ 

၂၂၀ ၉.၂ ၅၇.၃၁ ၁၂.၇ ၇၉.၁၁ 

၂၄၀ ၉.၆ ၅၉.၈၀ ၁၃.၁ ၈၄.၆၀ 

၃၀၀ ၁၁.၄ ၇၁.၀၂ ၁၄.၇ ၉၁.၅၆ 

၄၀၀ ၁၄.၀ ၈၇.၂၁ ၁၇.၀ ၁၀၅.၉၁ 

၅၀၀ ၁၆.၇ ၁၀၄.၀၄ ၁၉.၀ ၁၁၈.၃၆ 

၆၀၀ ၁၉.၄ ၁၂၀.၈၅ ၂၁.၁ ၁၃၁.၄၅ 

၇၀၀ ၂၁.၄ ၁၃၃.၃၂ ၂၃.၀ ၁၄၃.၂၉ 

၈၀၀ ၂၄.၁ ၁၅၀.၁၃ ၂၄.၅ ၁၅၂.၆၁ 

၉၀၀ ၂၆.၁ ၁၆၂.၅၈ ၂၆.၁ ၁၆၂.၅၈ 

၁၀၀၀ ၂၈.၁ ၁၇၅.၀၅ ၂၈.၁ ၁၇၅.၀၅ 

၁၅၀၀ ၃၆.၁ ၂၂၄.၈၈ ၃၆.၁ ၂၂၄.၈၈ 

၂၀၀၀ ၄၃.၉ ၂၇၃.၄၈ ၄၃.၉ ၂၇၃.၄၈ 

၂၅၀၀ ၅၁.၁ ၃၁၈.၃၂ ၅၁.၁ ၃၁၈.၃၂ 

၃၀၀၀ ၅၇.၈ ၃၆၀.၀၇ ၅၇.၈ ၃၆၀.၀၇ 

တစ်ခခုျင်းစီးေင်းြှုနှုန်း = ထိဆရာက်ဆသာသံုးစဲွြှုအေ 

 

 ၅ဃ.၄.၆.၃.၂။ ခေစ်နိုင်ရခြေှရိသာ တပပိုင်တည်းသံုးစွဲမှုနှုန်း လိအုပ်ြျက် (Probable  

 simultaneous demand) 

  အဆောက်အဦတစ်ခုအတွင်းရှိ သန့်စင်ကိရိယာြျားသည် ဆရကိ ုတစ်ချနိ် 

တည်း တငပိုင်တည်း သံုးစွဲသည်ြှာ လွန်စွာမြစ်ခဲသည့် ကိစ္စရပ်မြစ်ဆပသည်။ သန့်စင် 

ကိရိယာြျားအားလုးံကို တငပိုင်တည်းသံုးစွဲသည်ဟု ယူေပါက ပိုက်အကကီးကကီးလိုဆပြည်။ 

လက်ဆတွ့ ြကျပါ။ စီးပွားဆရး တွက်ဆချကိုက်ြှုြရိှပါ။ ပိုကအ်ကကီးကကီး လိအုပ်ြှုလည်း 
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ြရိှပါ။ "ဟန်တာ"၏ သံုးစွဲြှုအေနှင့် ဆရစီးေငး်ြှုနှုန်း ေက်စပ်ပုံကို ပုံ-၅ နှင့် ဇယား-၅ 

တွင် ဆြာ်မပထားသည်။ မြန်ြာနိုငင်တံွင် သုဆတသနမပုဆလ့လာထားမခင်းြျား ြရိှသည့် 

အတွက် "ဟန်တာ"၏ ဇယားနှင့်ပုံကိုပင် သံုးစွဲပါသည်။ ၎င်းပုံ၊ ဇယားြျားကို သံုးစွဲဆသာ 

အခါ ဆအာကဆ်ြာ်မပပါ အထူးဆမြဆလျာ့ြှုြျားကို သိရှိထားရန် လိုအပ်သည်။ 

 (က) ပစ္စည်းဆေးဇလုသံုံးစွဲြှုလိအုပ်ချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားမခင်းြရှိပါ။ 

 (ခ) ဆရထွက်နှုန်း တသြတ်တည်းရှဆိသာ ဆရထုတ်ဆခါင်း၊ ဆလဆအးဆပးစက် စသည် 

တို့၏ သံုးစွဲြှုလိုအပ်ချက်တွင် ဆပါငး်စပ်ထည့်သွင်းြစဉ်းစားဘဲ မြစ်နိုင်ဆချရှိ 

တငပိုင်တည်းသံုးစွဲြှုအရ ရရိှဆသာ ဆရစီးေငး်ြှုနှုန်းဆပါ်တွင်သာ ထပြ်ံဆပါငး်ရ 

ြည်။ 

 (ဂ) ဆရပဆူရဆအးသုံးဆသာ  သန့်စင်ကိရိယာသ့ုိ ဆရဆပးပို့ဆသာ  ဆရပဆူရဆအး ပင်ြ 

ပိုကတ်ွင် ဆရစီးေငး်ြှုနှုန်း ဆလျာ့သည်။ (တိုက်ရိုက်ဆရပို့ပိုကက်ို ြေိုလိပုါ။) 

 
 ၅ဃ.၄.၆.၄။ ပိုကအ်ေွယ်အစား တွက်ြျက်ခြငး် (Pipe Size Computation) 

  အြှန်တကယ်ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်ထားဆသာ ပိုက်အစား ဆစျးကွက်တွင်ရရိှနိုင် 

ဆသာ အနီးစပ်ေုံးပိကု်အရွယ်ြျားမြင့်သာ အစားထိုးရြည်။ အဆမြတိတိကျကျ ြဆပးနိုင် 

ဆသာ လက်ဆတွ့ကျကျ ပုံဆသနည်းြျားကိုလည်း သံုးကကသည်။ ဆရဆပးဆေရာတွင်သံုးဆသာ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

47 
 

ပိုကင်ယ်ြျားအတွက် တိတိကျကျအဆမြဆပးဆသာ ဆဟဇင်နှင့်ေီလီယံ ပုံဆသနည်းကို သံုးဆလ့ 

ရိှသည်။ 

 ၅ဃ.၄.၇။ အထပ်များရသာ အရဆာက်အဦများတွင် ရေခေန့်ရေခြင်းစနစ် (Distribution  Systems in  

 Multi-Storeyed Buildings) 

 ၅ဃ.၄.၇.၁။ အထပ်ြျားဆသာအဆောက်အဦြျားတွင် ဆရဆပးရန် အဆမခခံအားမြင့် နည်းလြ်း 

 (၄) ြျ ိုး ရိှသည်။ 

 (က) သန့်ရှင်းဆရးမပုလုပ်ဆသာ ဆရထုတ်ဆခါင်းြျားနှင့် ပစ္စည်းဆေးဇလုတံို့ကို ပင်ြ 

ဆရဆပးပိုကန်ှင့် တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်ဆပးဆေဆစငပီးအြိ်သာနှင့်ေီးသွားခွက်ြျား 

ကိ ုသန့်စင်ရန် အြုိးဆပါ်ရိှဆရသုိဆလှာင်ကန်ြှ သီးမခားပိုက်လိုငး်မြင့် တိုက်ရိုက် 

ဆပးဆေမခင်း 

 (ခ) စက်မြင့်တိုက်ရိုက်တွန်းတငဆ်ပးဆေမခင်း 

 (ဂ) ဆလြိအားအကူအညီမြင့် ဆပးဆေမခင်း 

 (ဃ) အြုိးဆပါ်ရိှဆရသုိဆလှာင်ကန်ြှ တိုက်ရိုက်ဆပးဆေမခင်း 

 ၅ဃ.၄.၇.၂။    ပင်မရေရပးရေပိုက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်း (DirectSupply System) 

  အဆပါ်ေုံးထပ်တွငြ်ိအားကို အချနိ်မပည့်အလုအံဆလာက်ရရိှပါက ဤစနစ်ကို 

သံုးသည်။ သ့ုိရာတွင ် ငြို့ဆရဆပးဆေဆရးပိုက်ြှြိအားသည် ဒုတိယထပ်၊ တတိယထပထ်ိ 

လုဆံလာက်စွာ ရရိှဆလ့ြရိှပါ။ ဤဆရဆပးဆေစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆသးစိတ်ကို လြး်ညွှန် 

[၉-၁(၅)] တွင် ကကည့်ပါ။ 

 ၅ဃ.၄.၇.၃။ စက်ခေင့်တိုက်ရိုက်တွန်းတငရ်ပးရေစနစ် 

 ၅ဃ.၄.၇.၃.၁။ အြိ်သာဆရေွဲကန်တွင်သံုးသည်ြှအပ ဆရဆပးဆေစနစ် အတွင်းသ့ုိ အမြင့် 

တင ်ဆရတိုင်ကီြျား၏ အကူအညီြပါဘဲ စက်မြင့် တိုက်ရိုက်တွန်းတင်မြန့်ဆေသည်။ စက် 

ဆြာင်းနှင်မခင်းကို ြိအားထိန်းဆသာမ့ြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ြိအားထိန်းဆသာက့ို ပိုက ်

လုိင်း တစ်ဆနရာတွင် တပ်ေင်ထားသည်။ ပုံြှန်အားမြင့် ဆဂျာ်ကီပန့်ကဲ့သ့ုိဆသာ ြိအား 

ထိန်းဆရစုပ်စက်ကို တပ်ေင်အသံုးမပုဆလ့ရိှသည်။ ၎င်းစက်သည် ဆရအသံုးနည်းချနိ်တွင် 

လိအုပ်ဆသာဆရပြာဏမြင့် ဆရဆပးဆေနိုငရ်ြည်။ ဆရအသံုးြျားလာပါက ဆရစုပ်စက် 

အကကီးကို ဆြာင်းနှင်ငပီး ဆရဆပးဆေသည်။ စက်ဆြာင်းမခငး်၊ စက်ရပမ်ခငး်တို့ကို ဆရဆပးဆေ 

ပိုကဆ်ပါ်တွင် တပ်ေင်ထားဆသာ ြိအားထိန်းဆသာ့မြင့် ထိန်းချုပ်သည်။ အချ ို့ဆရဆပးဆေ 

စနစြ်ျားတွင် အချနိ်ကိုက်ဆသာြ့ျား တပ်ေင်ထားငပီး ဆရစုပ်စက်လည်ပတ်ြှုကို ထိန်း 

ချုပ်သည်။ 
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 ၅ဃ.၄.၇.၃.၂။ အဆောက်အဦြျားတွင် ဆရသံုးစွဲြှုသည် ဆမပာင်းလဲြှုနည်းပါး၍ တည်ငငြိ် 

ပါက ဤစနစ်ကို သံုးသည်။ ဗဟိုြဆှလဆအးစနစ် ထိန်းသိြ်းဆသာစနစ်ရိှ အဆောက်အဦ 

ြျားတွင် သံုးဆလ့ရိှသည်။ ဆလဆအးစနစ်အတွက် ပုံြှန်တသြတ်တည်း ဆရလုိအပ်ဆသာ 

အဆမခအဆနြျ ိုးတွင် သံုးဆလ့ရိှသည်။ 

 ၅ဃ.၄.၇.၃.၃။ လျှပ်စစ်ြီးအငြဲတြ်းရရိှရန် လိုအပ်သည်။ ြီးမပတ်ပါက ဆရဆပးဆေစနစ် 

လည်း မပတ်ြည် မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၇.၃.၄။ အြုိးဆပါ်ကန် ြလိုအပ်ဆတာ့သည့်အတွက် ဆနရာယူြှု ဆလျာ့နည်းသည်။ 

(အြိ်သာဆေးဆကကာရန် ဆရဆပးဆရးအတွက် အြုိးဆပါ်ကန်အဆသးဆတာ့လုိြည် မြစ် 

သည်။) (ပုံ-၆ တွင် ကကည့်ပါ။) 

 ၅ဃ.၄.၇.၄။ ရလေိအားအကူအညီခေင့်ရပးရေခြင်း (Hydro-Pneumatic Systems) 

 ၅ဃ.၄.၇.၄.၁။ ဆလြိအားအကူအညီမြင့် ဆရဆပးဆေမခငး်သည် တိုက်ရိုက်စက်မြင့် တွန်း၍ 

ဆရဆပးဆေမခငး်၏ နည်းလြး်ခွဲတစ်ခုမြစ်သည်။ ြိအားခံနိုငဆ်သာ ဆလလုံပိတ်အိးုတစ်ခုကို 

ဆရပိုက်လိငုး် တစ်ဆနရာတွင် တပ်ေင်ငပီး စက်ြျားဆြာင်းနှင်ြှုကို ထိန်းချုပ်သည်။ ြိအား 

ကန်၏ အရွယ်သည် ဆရပိုကလ်ိုင်းအတွငး် ဆရစဆြာင်းရန်ြိအား၊ ဆရစက်ရပ်ရန်ြိအားတို့ 

အဆပါ်တွငတ်ည်သည်။ တစ်ြန် ဆရစုပ်စက်စတငဆ်ြာင်းမခငး်နှင့် ရပ်မခင်းကို ထိန်းချုပ် 

သည်။ ဆရစုပ်စက်စတင်ဆြာင်းပါက ြိအားကန်အတွင်း ဆရေင်လာငပီး အထဲရိှ ဆလကို 

ြိသည်။ ကကိုတင်သတ်ြှတ်ထားဆသာြိအားသို့ ဆရာက်ရိှပါက ြိအားထိန်းဆသာြ့ှ ဆရစုပ် 

စက်ဆြာင်းနှင်ြှုကို ရပ်ဆစသည်။ ဆရဆပးဆေ၍ ဆရအသံုးြျားသွားဆသာအခါ ြိအားကန် 

အတွင်း ဆလြိအားဆလျာ့သွားမပန်သည်။ ထိုအခါြူလကပင ် သတ်ြှတ်ထားခဲ့ဆသာ ြိအား 

ထိန်းဆသာ့ြှတေင့် ဆရစုပ်စက်ကို ဆြာငး်နှင်မပန်သည်။ ဆရထဲ ဆလဆပျာေ်င်ြှုဆကကာင့် 

ြိအားကန်အတွင်းရိှ ဆလ၏ထုထည်သည် နည်းလာဆလ့ရှိသည်။ ဆလြအိားဆပးစက် 

တစ်ခုကို ဆောင်ထားငပီး ြိအားကန်အတွင်း၌ ဆရနှင့ဆ်လ အချ ိုးကို ထိန်းထားရန် 

လိအုပ်သည်။ ဤစနစ်ဆကာင်းြွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်ရန် ဆရမပတ်ဆတာက်ြှု ြရိှဆစရန် 

ယံုကကည်စိတ်ချရဆသာ လျှပ်စစ်ြီးစနစ ်ရှိရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၇.၄.၂။ ဆနာက်နည်းလြ်းတစ်ခုြှာ ဆရစုပ်စက်၏ လည်ပတ်နှုန်းကို ဆမပာင်းလဲ 

ရယူ၍ ြိအား၊ ဆရထွက်နှုန်းနှင့် ဆရစုပ်စက်လည်ပတ်ြှုနှုန်းကို ထိဆရာက်စွာအသံုးမပု၍ 

လိအုပ်ဆသာဆရဆပးဆေြှုကို အီလက်ထဆရာနစ်ပစ္စည်းအကူအညီမြင့် ဆရစုပ်စက်လည်ပတ် 

ြှုနှုန်းကိ ု ၉၆၀ လည်ပတ်/ ြိနစ်ြှ ၃၀၀၀ လည်ပတ်/ြိနစ်အထိ ဆမပာင်းလဲနိုင်သည်။ 

ဤအစီအစဉ်အရ ဆရစုပ်စက် ၁ လုးံသည် ဆရလိုအပ်ြှု အြျ ိုးြျ ိုးရရိှဆအာင် ဆောငရ်ွက် 
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နိုငသ်ည်။ ဆရအြှန်တကယ် ထုတ်ယူြှုအတိုင်းသာလျှင် စွြ်းအင်သံုးစွဲြှုရိှသည့်အတွက် 

သြရိုးကျဆရစုပ်စက်နှင့ ်ယှဉ်ပါက စွြ်းအင်ေုံးရှုံးြှု သက်သာသည်။ 

  

 

ပုံ-၆ ရေသံုးစွဲမှုစဉ်ဆက်မခပတ်ေှရိနသည့်အြါတွင ် 

ရေစုပ်စက်ခေင့်တိုက်ရိုက်တွန်းပို့ရပးရေစနစ်ကို သံုးသည်။ 

 

 ၅ဃ.၄.၇.၄.၃။ ဆလြိအားအကူအညီမြင့် ဆရဆပးဆေမခငး်စနစ်တွင် အြုိးဆပါ်ကန် ြလိ ု

အပ်ပါ၊ ၎င်းစနစ်သည် အြုိးဆပါ်ကန်မြင့် ဆပးဆေသည့်စနစ်ထက် ြိအားပိုြုိငပီး ဆရဆပးဆေ 

နိုငသ်ည်။ အထူးသမြင့် အဆပါ်ေုံးအလွှာြျားတွင် ပို၍ြိအားြျားြျားမြင့် ဆရဆပးဆေ 

နိုငသ်ည်။ အလွှာအသီးသီးြျားသ့ုိလည်း ဆရကို ညီြျှစွာ ဆပးဆေနိုင်သည်။ (ပုံ-၇ တွင် 

ကကည့်ပါ။) 

 ၅ဃ.၄.၇.၅။ အမုိးရပါ်ကန်မှ ရေခေန့်ရေခြငး် (Overhead Tank Distribution) 

 ၅ဃ.၄.၇.၅.၁။ ဤစနစ်သည် အဆောက်အဦအြျားစုက သံုးဆသာ စနစ်မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၇.၅.၂။  အဆောက်အဦ၏ အမြင့်ေုံးဆနရာတွင်ထားဆသာ ဆရကန် ၁ခ ု(သ့ုိြဟုတ်) 

ဆရကန်အြျားနှင့် ၎င်းထံသ့ုိ ဆရတင်ဆပးြည့် ဆရစုပ်စက်စနစ်ပါေငသ်ည်။ 
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၅ဃ.၄.၇.၅.၃။ အြုိးဆပါ်ကန်တွင် စုဆောင်းထားဆသာဆရြျားကို အဆောက်အဦ၏ ဆနရာ 

အသီးသီးသ့ုိ မြန့်ဆေသည်။ ပိုကြ်ျားသည် ဆယဘုယျအားမြင့် အြိုးဆပါ်တွင်တည်ရိှသည်။ 

 ၅ဃ.၄.၇.၅.၄။ သန့်စင်ကိရိယာအသီးသီးသ့ုိ ဆရေငး်ပိုက်ြျားြှတေင့် ဆရဆပးဆေသည်။ 

(ပုံ-၈ တွင် ကကည့်ပါ။) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုံ-၈ အမုိးရပါ်ကန်မှ ရေရပးပုံ ပုံ-၇ ရလေိအားသံုး၍ရေရပးရေစနစ် 

 ၅ဃ.၄.၇.၅.၅။     ဆရေုံးရှုံးြှုြရိှဆစရန် ဆရြတီာတပ်ေင်ရပါြည်။  

 ၅ဃ.၄.၈။  ပိုကဆ်က်သွယ်ခြငး်လုပ်ငန်းအတွက် အရထွရထွလိအုပ်ြျက်များ (General  

 Requirements for Pipe Work) 

 ၅ဃ.၄.၈.၁။ ပင်မပိုက်များ (Mains) 

  ဆအာက်ပါသဆဘာတရားြျားအတိုငး် ဆောငရွ်က်ရြည်။ ပင်ြဆရပိုက်သည် 

သတ်ြှတ်ဆသာ ဆရပြာဏကို သယ်ဆောငန်ိုငရ်န် သင့်ဆတာ်ဆသာအရွယ်ရိှရြည်။ 

  ဖြန့်ဝေဖခငး် 

(က) ပင်ြဆရပိုက်ကို ဆရဆသာ့အြျ ိုးြျ ိုးအသံုးမပု၍ အပိုင်းြျားခွဲထားဆပးမခငး်မြင့် 

မပုမပင ်ထိန်းသိြ်းဆရး မပုလုပ်ဆသာအခါ အေင်ဆမပပါသည်။ 

 (ခ) အရှည်လိကု်ပိုက်သွယ်ြှု အဆမခအဆနြျားကို ဆရှာင်လွှနဲိုငရ်န် အကွက်ကျကျ 

သ့ုိြဟုတ် ကွန်ရက် ဆရပိုက်ေက်သွယ်စနစ် စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

 (ဂ) အရှည်လိကု်ပိုက်သွယ်ြှုစနစ်ကိ ုြလွဲှြဆရှာင်သာ၍ အသံုးမပုရပါက ြီးသတ်ငုတ် 

တစ်ခုကို ပိုကဆ်ေးဆကကာသည့်အခါ သံုးရန် တပ်ေင်ဆပးရြည်။  
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 (ဃ) ဆရဆေးဆကကာထုတ်ြည့်ဆရဆသာ့ကို ဆမြာငး်/ြိလ္လာပိုက်၊ လူေငဆ်ပါက်၊ လူေင် 

ဆပါက်၏ ဆရေင်းဆပါက်အတွင်းသ့ုိ တိုက်ရိုက် ြစွန့်ထုတ်ရ။ ထိဆရာက်သည့် 

အနံ့ထိန်းပါဆသာ ကန်တစ်ခုကို ကကားခံထားငပီးြှ စွန့်ထုတ်ရြည်။ 

 (င) ပိုကေ်က်သွယ်ရာတွင် အမြင့်ေုံးဆနရာ၌ ဆလထုတ်ဆသာ့ကို တပ်ေင်ဆပးရငပီး 

အနိြ့ေ်ုံးဆနရာတွင် အနည်ထတု်ဆသာ့ကို တပ်ေငဆ်ပးရြည်။ 

 (စ) ပင်ြပိုက်ကို တသြတ်တည်းဆစာငး်ဆလျာမြင့် ေက်ရန်ြလိပုါ။ ပတ်ေန်းကျင်ဆမြ 

အနိြ့်အမြင့်အတိုငး် ေက်သွားနိုင်သည်။ အနည်ထတု်ဆသာ့ရိှရာသ့ုိ ေက်တိုက် 

ေင်းသွားရငပီး ဆလထုတ်ဆသာ့ရှိရာသ့ုိ ေက်တိုက်မြင့်သွားရြည်။ အမြင့်ဆရာက် 

လာသည်နှင့်အြျှ တွန်းအားသည် ပိုက်၏ ဆနရာတိုင်းတွင် အသားတင်တိုးဆသာ 

အဆနမြင့် ရိှဆနရြည်။ (ြိအား သုညဘားထက် မြင့်သည်ဟု ေိုလိုသည်။) 

 (ေ) ပိုကေ်က်ငပီးဆမြြို့ရာတွင် လြး်ဆအာကေ်ိုပါက ြိုဆ့မြထုသည် ၃ ဆပ 

ရိှရြည်မြစ်၍ လူသွားလြ်း ေိုပါက ၂ ဆပ ၆ လက်ြ ရှိရြည်။ ြိုဆ့မြထုသည် 

ပိုကအ်မြင့်ေုံးထိပ်ြှ ဆမြသားြျက်နှာမပင်အထိ တိုင်းတာချက် မြစ်သည်။ 

 (ဇ) ပင်ြပိုက်လိုင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုငး်၊ ေက်သွယ်ဆရးကကိုးတို့နှင့် လုံဆလာက် 

ဆသာ အကွာအဆေးရှိရြည်။ ဆရှာငလ်ွှဲြရပါက ပင်ြပိုက်ကို သင့်ဆတာ်ဆသာ 

အကာ အကွယ်ြျား ထားဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၈.၂။ အမိ်သွယ်ရေပိုက် (Communication Pipes) 

 (က) အာဏာပိငု်အြွဲ့အစည်း၏ခွင့်မပုချက်မြင့် ဆရသွယ်ယူဆသာ အဆောက်အဦဆနရာ 

စသည်ြျားသည် ပင်ြဆရပိုက်လိငုး်ြှ သီးမခားအိြ်သွယ်ဆရပိုကမ်ြင့် ေက်သွယ်ရ 

ြည်။ အြိ်အစုအဆေးဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ဆမြကွက်ြျားဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ 

ပိုင်ရှင်တစ်ဦးတည်းမြစ်ပါက သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိငု် ခွင့်မပုချက်အရ အိြ်သွယ် 

ဆရပိုက ်တစ်ဆချာင်းမြင့် ေက်သွယ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) အြိ်သွယ်ဆရပိုက်နှင့် အဆောက်အဦ/ဆမြနယမ်ခားရှိ ဆရဆသာ့အထိကို အာဏာ 

ပိုင်အြဲွ့ြှ ေက်ရြည်။ 

 (ဂ) အြိ်သွယ်ဆရပိုက် ၂ လက်ြ အထိကို ပင်ြပိုက်နှင့် ေက်ရာတွင် အရစ်ပါဆသာ 

အြိ်သွယ်ဆရထုတ်ဆခါင်းနှင့် ေက်ရြည်။ ခခငး်ချက်အဆနနှင့်ြူ အြိ်သွယ်ဆရပိုက် 

သည် ပင်ြဆရပိုက်၏ ၁/၃ ထက် ြကကီးဆစရ။ ၁/၃ ထက် ပိုကကီးပါက တီအေက် 

မြင့် ေက်ရြည်။ 

 (ဃ) လက်ဆတွ့တွင် အြိ်သွယ်ဆရပိုက်နှင့် ဆမြဆအာက်ဆရဆပးပိုက်တို့သည် ပင်ြ 

ဆရပိုက်နှင့် ေက်သွယ်ရာတွင် မပုမပငရ်လွယ်ကူဆစရန် ဆထာင့်ြှန်မြစ်သင့်သည်။ 
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ပိုကက်ိ ု အဆမြာင့်ေက်သင့်သည်။ အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ကို ၄ငး်အရွယ်ထက်ကကီး 

ဆသာ ပိုကအ်စွပ်သံုးငပီး ေက်သင့်သည်။ ၎င်းသည် သံဆချးြတက်နိုငဆ်သာ 

ပစ္စည်းမြင့် မပုလုပ်သည့် ပစ္စည်းမြစ်သင့်သည်။ အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ကို အကာ 

အကွယ်ဆပးရန် မြစ်သည်။ 

 (င) အြိ်သွယ်ဆရပိုက်တိုငး်တွင် ြိအားသံုးဆရဆသာ့နှင့် ဆရြတီာ တပ်ေင်ဆပးရြည်။ 

ဆသာန့ှင့် ဆရြီတာသည် အြိ်သွယ်ဆရပိုက် အချင်းထက်ြငယ်ဆစရ။ အြိ်ေငး် 

အတွင်း အာဏာပိုင်အြဲွ့ြှ အလွယ်တကူ ေငဆ်ရာက်စစ်ဆေးနိုငဆ်သာဆနရာတွင် 

ထားရြည်။ ၎င်းသည် အာဏာပုိငအ်ြွဲ့၏ ထိန်းချုပ်ြှုဆအာက်တွင် ရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၈.၃။ သံုးစွဲသူများပိုက် (Consumer Pipes) 

 (က) ခခံေင်းအတွင်းရိှ သံုးစွဲသူပိုကန်ှင့ ်အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ကို သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင၏် 

ခွင့မ်ပုချက်ြရှိဘဲ ြေက်သွယ်ရ။ 

 (ခ) သံုးစွဲသူပိကု်ကို ခခံေင်းအတွင်းေက်သွယ်ရာတွင် သင့ဆ်တာ်ဆသာ အနက်တွင် 

မြှပ်နှံထားရြည်။ ယာဉ်ြျားဆကကာင့် ြပျကစ်ီးဆစရန်နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ကို 

ခံနိုင်ရန်  မြစ်သည်။ 

 (ဂ) အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ြတှေင့် အဆောက်အဦရိှ အခန်းအသီးသီးသ့ုိ ေက်သွယ်ဆသာ 

သံုးစွဲသူပိကု်အခွြဲျားတွင် ြိအားသံုးဆရဆသာ့ တစ်ခုစီ တပ်ေင်ဆပးရြည်။ မပုမပင် 

ထိန်းသိြ်းဆရး မပုလုပ်ရာတွင် အမခားအခန်းြျား ဆရမပတ်ဆတာက်ြှုနညး်ဆစရန် 

မြစ်သည်။ ၎င်းဆသာ့ကို အေင်အထွက်ဆကာငး်ဆသာ ဆနရာတွင်တပ်ေင်၍ 

လုဆံလာက်ဆသာအကာအကွယ် ဆပးထားရြည်။ ဆသာက်သံုးရန်၊ ချက်မပုတ်ရန် 

ဆရထုတ်ဆခါငး်ြျားကို သံုးစွဲသူြျားအတွက် ပိုကအ်ခွဲြျားြှတစ်ေင့် ေက်သွယ် 

နိုငသ်ည်။ အထပမ်ြင့်အဆောက်အဦြျားေိုပါက ဆရဆသာက့ို အြုိးဆပါ်ရိှကန်ြှ 

ေင်းဆသာ ဆရပိုက်အရင်းတွင် တပ်ေင်ရြည်။ 

 (ဃ) အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ြှ ဆရစုပ်စက်ကိုသံုး၍ ဆရြယူရပါ။ ဆရစုပ်မခင်းခံရသည့်အပုိငး် 

တွင် ြိအားကျ၍ အနီးအပါးရှိ အြိ်ြျား၏ ဆရဆပးဆရးကို ထိခိုက်နိုငသ်ည်။ ဆရစုပ် 

စက်သုံးရြည်ေိုပါက အဆသအချာကာကွယ်ဆပးထား၍ လုဆံလာက်ဆသာ 

သုိဆလှာင်ြှု ပြာဏရိှသည့် ကန်ြှ ဆရကိုစုပ်ယူရြည်။ 

 (င) အိြ်သွယ်ဆရပိုက်၊ သုံးစွဲသူပိုက်ြျားတွင် ြိအားမြှင့်ဆရစုပ်စက်ြျား တိုက်ရိုက် 

တပေ်င်ငပီး ြသံုးရ။ 

 (စ) သံုးစွဲသူပိကု်ကို ဆလခိုြှုြရိှဆစရန် ဆသချာစွာပုစံံမပု၍ တပ်ေင်ရြည်။ သံုးစွဲသူ 

ပိုက်သည် အနိြ့်ေုးံ ဆနရာြှ ေက်တိုက် မြင့်သွားငပီး ဆရထုတ်ဆခါင်းတွင် အေုးံ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

53 
 

သတ်ဆနပါက ၎င်းပိုက်၏ စတငမ်ြင့်တက်ရာဆနရာတွင် အနည်ထုတ်ဆခါင်းကို 

တပ်ေင်ရြည်။ 

 (ေ) သံုးစွဲသူပိကု်သည် ဆရစီးေင်းြှုဆကကာင့် အသံထွက်ဆပါ်ြှု နညး်နိုငသ်ြျှ နညး်ဆစ 

ရန် ပုံစံမပုရြည်။ 

 (ဇ) အြုိးဆပါ်တွင်ရိှဆနဆသာ သံုးစွဲသူပိုက်၊ ဆလေငဆ်လထွက်ြရိှဆသာ ဆနရာတွင် 

တည်ရိှဆနဆသာ ကကြ်းခငး်ထဲတွင် မြှပ်နှံထားဆသာ သံုးစွဲသူပိုက်တို့ကို သံဆချးြ 

တက်ဆစရန် အကာအကွယ်ြျားထားဆပးရြည်။ 

 (ဈ) ထိခိုက်လွယ်ဆသာဆနရာြျားတွင ်သုိ့ြဟုတ် ဆပါ်ဆနဆသာဆနရာြျားတွင် သံုးစွဲသူ 

ပိုကက်ိုြထားရ။ ြုန်ြျားြတက်ဆစရန်နှင့် သန့်ရှငး်ြှု မပုလုပ်နိုင်ရန် လွယ်ကူြည့် 

ဆနရာတွင်သာ ထားရှိရြည်။ 

 (ည) သံုးစွဲသူပိကု်ကို ပုံစံမပုေက်သွယ်သည့်အခါ အလွယ်တကူ ကျယ်မပန့်မခငး်၊ 

ကျုံ့ေငမ်ခငး်၊ ဆရွ့လျားမခင်း မြစ်နိုင်ဆစရန်အတွက် လုဆံလာက်ဆသာ အစီအြံထား 

ဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၈.၄။ ပိုကဆ်က်ောတွင် တားခမစ်ြျက်များ (Prohibited Connections) 

 (က) အဆောက်အဦအတွင်းဆရသွယ်ပိုက်ကို ဆရဆပးဆေပိုကန်ှင့်တိုက်ရိုက်ြေက်သွယ် 

ရ။ အဆောက်အဦအတွငး်ရှိ ဆရဆလှာငက်န်ြှ ဆရဆနာက်မပန်စီးငပီး ဆရညစ်ညြ်းြှု 

မြစ်ဆစနိုင်သည့်အမပင် ဆရကန်အတွငး် ဆရြျားေုံးရှုံးနိုငသ်ည်။ ၎င်းကို ဆရပိုက် 

ြျား၊ ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျားတွင် ပုံစံမပုထားသည့် ြိအားထက် ြိအားပိုြိုြျားလာ 

ဆသာ အဆမခအဆနြျားတွင် ကကုံဆတွ့နိုင်သည်။ ဆရကန်ြျားြှ ဆရလျှြံှုြျားလည်း 

ကကုံဆတွ့နိုင်သည်။ 

 (ခ) အာဏာပိငု်အြွဲ့ြှ ဆရဆပးရန်ရည်ရွယ်သည့် အဆောက်အဦ (သ့ုိြဟုတ်) သီးမခား 

ကိစ္စရပ်ြျားြှအပ ြည်သည့်ကိစ္စကိုြှ ဆရသံုးစွဲခွင့်ြမပု။ 

 (ဂ) အြိ်တွင်း၌ဆရသုိဆလှာင်ကန်ထားရှိငပီး ြည်သူြေို အြိ်အတွင်း ဆရဆပးဆေပိုက် 

နှင့် ပင်ြဆရဆပးဆေပိုက်ကို တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်ခွင့်ြမပု။ 

 (ဃ) အြိတ်ွင်းဆရဆပးဆေပိုက်ကို အြိ်သာ၊ ေီးသွားခွက်တို့နှင့် တိုက်ရိုက်ေက်သွယ် 

ခွင့ြ်မပု၊ အြိ်သာေီးသွားခွက်၊ ဆရေွဲကန်ြှတေင့်သာ သံုးစွဲရြည်။ ၎င်းကန်ြျား 

ကိုလည်း ဆရသုိဆလှာင်ကန်ြှ တေင့်သာ ဆရဆပးဆေရြည်။ 

 (င) အြိ်တွင်းဆရဆပးဆေပိုက်ကိ ု ဆရပစူနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်ခွင့်ြမပု။ ဆရပူ 

စနစ်အတွက် သီးသန့် ဆရသိုဆလှာင်ကန်ြှသာ ဆရကိုယူရြည်။ 
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 ၅ဃ.၄.၉။ ပိုကမ်ျားဆက်ခြငး် (Jointing of Pipes) 

 ၅ဃ.၄.၉.၁။ သံကျွေတ်ပိုက်များ (Cast Iron Pipes) 

  ဆအာက်ပါနညး်လြး်တစ်ခုခုမြင့်ေကန်ိုင်သည်။ 

 (က) ဆမပာင်ထိပ်ေက် (စပိဆကာ့) နှင့ ် ဆခါင်းအကျယ် (ဆော့ကတ်) (spigot and 

socket joints) 

 (ခ) ြလန်းအေက် လက်ဆတွ့ဆောင်ရွက်ြှု လမး်ညွှန် [၉-၁(၆)] ၊ လြး်ညွှန် [၉-၁ 

(၇)] နှင့လ်ည်း ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၉.၂။ သံမဏိပုိက်များ (Steel Pipes) 

  ဆမပာင်ထိပ် ၂ခုကို ဂဆဟမြင့ ်ဆတ့ေက် ေက်သည်။ လြး်ညွှန် [၉-၁(၈)] နှင့ ်

ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၉.၃။ သံစိမ်းနှင့် အေစ်ပါရသာသံမဏိပိုက်များ (Wrought Iron and Steel 

Screwed Pipes) 

  အရစ်ပါဆသာ သံစိြ်း (သ့ုိြဟုတ်) သံြဏိပိုက်တို့ကိုေက်ပါက အြုိရစ်နှင့် 

အြရစ်ကို ေက်ရြည်။ ပိုကအ်ေုံးရှိ ပိုကေ်က်ရာတွင် ရိှဆနနိုငဆ်သာ သံတိုသံစဆလးြျားကုိ 

ြယ်ရှားရန် လိအုပ်သည်။ အာဏာပိုင်အြဲွ့ြှ အတညမ်ပုထားဆသာ ခဲြပါဆသာ ပိုက်ေက် 

ပစ္စည်းကို သံုးနိုင်သည်။ လိအုပ်ပါက အရစ်ပါဆသာ သံစိြ်းပိုက၊် သံြဏိပုိက်တို့ကို အရစ်ပါ 

ဆသာ ြလန်းမပားနှင့်လည်း ေက်နိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၉.၄။ ရကျာက်ဂွမ်းခေင့်ခပုလုပ်ထားရသာပိုက်များ (Asbestos Cement Pipes) 

  ပိုကေ်က်ရာတွင် လြး်ညွှန် [၉-၁(၉)] နှင့အ်ညီမြစ်ရြည်။  

 ၅ဃ.၄.၉.၅။ ရ ကးပိုက်များ (Copper Pipes) 

  ဆကကးပိုက်ြျားကို အတွင်းသား ဂဆဟမြင့တ်ို့ေကမ်ခင်း၊ ထိပ်တိုက်ဂဆဟေက် 

မခငး်၊ ဆခါက်ေကမ်ခငး်၊ ြိအားမြင့်ေက်မခငး်စသည်တို့မြင့် ေက်နိုင်သည်။ ေက်ရာ၌သံုး 

ဆသာပစ္စည်းတွင် အေိပ်အဆတာက်ပါဆသာ ပစ္စည်းြျား၊ ခဲြျားြပါေငဆ်စရ။ ဆကကးပိုကန်ှင့် 

သံြဏိပုိက်ေက်ရာတွင် သွပ်ဆရသုတ်ပိုက်ေက်ပစ္စည်း သံုးနိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၉.၆။ ကွန်ကေိပိုက်များ (Concrete Pipes) 

  ကွန်ကရိပိုကြ်ျားေက်ရာတွင် လြး်ညွှန် [၉-၁(၁၀)] အရ ေက်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၉.၇။ ရပါ်လီအက်သလင်းနှင့် uPVC ပိုကမ်ျား (Polyethylene and Unplasticized   

     PVC Pipes) 

  ဆပါ်လီအက်သလငး်နှင့် uPVC ပိုကြ်ျား ေက်ရာတွင် လြး်ညွှန် [၉-၁(၁၁)] 

နှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 
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 ၅ဃ.၄.၁၀။ ရနာက်ခပန်စီးဆင်းမှုကာကွယ်ခြင်း (Backflow Prevention) 

 ၅ဃ.၄.၁၀.၁။ ပိုက်ေက်သွယ်မခင်းဆကကာင့် စတင်ဆပးဆေဆသာဆရသည် ညစ်ညြ်းြှုမြစ် 

နိုင်သည့်အတွက်  (သ့ုိြဟုတ်) ညစ်ညြ်းြှု မြစ်ဆပါ်လာမခငး်ြရှိဆစရ။ 

 ၅ဃ၊ ၄.၁၀.၂။ ဆနာက်မပန်စီးေင်မခင်းကာကွယ်ရန် ပိုက်ေက်သွယ်ြှုအြျ ိုးြျ ိုး ကိရိယာ  

       အြျ ိုးြျ ိုးတို့ြှာ ဆအာက်ပါအတိုငး်မြစ်သည်။ 

 (က) ဘာရိုြတီာကွငး်ေက် (Barometric loop) 

 (ခ) ဆနရာလတွ် (Air gap) 

 (ဂ) ဆလဟာနယ်နည်းစနစ်မြင့် ဆချြျက်မခင်း (Atmosphere vacuum breaker) 

 (ဃ) ြိအားနည်းစနစ်မြင့် ဆချြျကမ်ခငး် (Pressure vacuum breaker) 

 (င) တစ်ြက်သွားတံခါးနှစ်ထပ်ဆရဆသာ့ (Double check valve) 

 (စ) ြိအားမြင့် ဆနာက်မပန်စီးေင်မခငး် ဆလျာ့ချကိရိယာ (Reduced pressure 

backflow device) 

 ၅ဃ.၄.၁၀.၃။ ပိုကတ်ပ်ေငြ်ှုဆကကာင့် ဆသာက်သံုးဆရကို ေိုးကျ ိုးြျား ြမြစ်ဆစရန်  

      ဆအာက်ပါအချက်ြျားကို သတိမပုသင့်သည်။ 

 (က) ဆရနှင့်ထိဆတွ့ဆနဆသာ ပစ္စည်းြျားဆကကာင့် ဆသာက်သံုးရန် သင့်ဆလျာ်ြှု ြရိှမခင်း။ 

 (ခ) ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျားြှတေင့် ဆနာက်မပန်စီးေငမ်ခငး် (သ့ုိြဟုတ်) သန့်စင် 

ကိရိယာြျားကို ပင်ြပိုက်သ့ုိ တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်ထားမခငး်ဆကကာင့် ညစ်ညြ်းြှု 

မြစ်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ပိုကေ်က်ပစ္စည်းနှင့် သန့်စင်ကိရိယာတို့ြှ တေင့ ်

ညစ်ညြ်းြှုမြစ်မခငး်။ 

 (ဂ) အာဏာပိငု်အြွဲ့အစည်းပိုင် ဆရဆပးဆေသည့်ပိုက်နှင့် အမခားဆသာ အရငး်အမြစ်ြှ 

လာဆသာ ဆရပိုက်တို့ကို ကကားမြတ်ေက်သွယ်မခငး်ဆကကာင့် ဆရညစ်ညြ်းြှု 

မြစ်နိုင်မခငး်။ 

 (ဃ) စီးေင်းြှုြရိှဆသာ ဆရဆသမြစ်ဆနမခင်း၊ အထူးသမြင့် အပူချနိ်မြင့်ဆသာ အချနိ်ြျား 

တွင် ဆရသည် ညစ်ညြ်းြှု မြစ်ဆပါ်နိုငသ်ည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၀.၄။ အြိ်သွယ်ဆရပိုက် (သ့ုိြဟုတ်) အမခားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် ြိအားတိုး ဆစ 

ရန်လည်းဆကာငး်၊ ဆရစီးနှုန်းတိုးဆစရန်လည်းဆကာငး်၊ ဆရစုပ်စက် (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူ 

ပစ္စည်းကိရိယာြျားကို အာဏာပိငု်အြွဲ့၏ ခွင့်မပုချက် ြရရိှဘဲ တပ်ေင်သုံးစွဲမခငး်ြမပုရ။ 

ဆရစုပ်စက်၊ အလားတူပစ္စည်းြျားသံုးပါက ဆရေငဆ်ပါက်၏ အရငး်ပိုင်းတွင် ြိအားဆလျာ့ 

နညး်ြှု မြစ်ဆပါ်နိုငင်ပီး ဆရဆနာက်မပန်စီးေငမ်ခငး် မြစ်ဆပါ်နိုငသ်ည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၀.၅။ ြသင့်ဆတာ်ဆသာတည်ဆောက်ဆရးပစ္စည်းြျားနှင့်ဆရကုိ ထိဆတွ့ မခင်းြရိှဆစရ။ 
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 ၅ဃ.၄.၁၀.၆။ ြည်သည့်ပိုက၊် ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြေို ြိုဆ့မြ၊ အြှိုက်ပုံ၊ မပာပု၊ံ ြိလ္လာပိုက၊် 

ဆမြာင်း၊ ြိလ္လာစုကန်၊ အြှိုက်သယ်ပိုက်နှင့် လူေငဆ်ပါက်ြျားတွင် အထဲကဆသာ်လည်း 

ဆကာင်း၊ အဆပါ်၌ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ မြတ်သန်း၍လည်းဆကာငး် ေက်သွယ်မခငး်ြမပုရ။  

 ၅ဃ.၄.၁၀.၇။ ပိုကန်ှင့ဆ်တွ့ထိမခင်းဆကကာင့် ဆေွးဆမြ့ပျက်စီးရန် အဆကကာင်းရိှသည့်ဆနရာြျား 

တွင် ြေက်သွယ်ရ။ ဆရထုကိုညစ်ညြ်းဆစနိုင်သည့်အရာြျား ပိုက်ထဲသို့ စိြ့ေ်ငန်ိုငြ်ှုရိှဆသာ 

ဆနရာြျားတွင် ပိုကေ်က်သွယ်မခငး်ြမပုရ။  

 ၅ဃ.၄.၁၀.၈။ ြူလအပူဆပးပိုက်ဆခွအတွင်း၌ အသုံးမပုသည့်အရည်သည် အေိပ်အဆတာက် 

ပါသည့်အရည် ြမြစ်ဆစရ။ သံဆချးစားမခင်း အရည်အြျ ိုးအစား ြမြစ်ဆစရ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၀.၉။ ဆမပာင်းမပန်စီးမခင်း  ကာကွယ်သည့်ကိရိယာကို ဆရထုတ်ယူ သုံးစွဲသည့် 

ဆနရာနှင့် အနီးေုံးဆနရာြျားတွင် တပ်ေင်ရြည်။ (သ့ုိြဟုတ်) စီစဉ်ထားရြည်။ သန့်စင ်

ကိရိယာနှင့် တေက်တည်းပါလာဆသာ ဆမပာင်းမပန်စီးေင်မခငး် ကာကွယ်သည့် ကိရိယာသည် 

စစ်ဆေးမခငး် ဆအာင်မြင်ရြည်။ ဆမပာင်းမပန်စီးေင်မခငး် ကာကွယ်သည့်ကိရိယာြျားကုိ ေင်လွယ် 

ထွက်လွယ်ဆသာဆနရာတွင် တပ်ေင်ထားရြည်။ စစ်ဆေးမခငး်၊ မပုမပငမ်ခငး်၊ အစားထိုးလဲလှယ် 

မခငး်ကို အလွယ်တကူဆောင်ရွက်နိုင်ရြည်။ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့အစည်းသည် ၎င်းကိရိယာြျား 

ကိ ုအခါအားဆလျာ်စွာ စစ်ဆေးရြည်။ ပုံြှန်လည်ပတ်ြှုရိှဆရးနှင့် ဆရဆနာက်မပန်စီးေင်းမခငး် 

ြရိှဆရး  ဆသချာဆစရန် စစ်ဆေးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၁။ အရဆာက်အအုံေငး်အတွင်း ရေသယ်ယူခြငး်နှင့် ခေန့်ရေခြငး် (Conveyance 

and Distribution of Water within the Premises) 

 ၅ဃ.၄.၁၁.၁။ အရဖခခံသရောတ ားများ (Basic Principles)  

  ရသာက်သံုး န်နှေင့် ချက်ဖပုတ် ာတွင်အသံုးဖပု န်ရပးရေရသာ ကျန်းမာရ းနှေင့်ညီညွတ် 

သည့် ရ ရပးရေမှုတွင် အဖခားစံချနိ်မဖပည့်မီရသာရ မှေ ညစ်ညမ်းမှု မေင်ရ ာက်ရစ ပါ။ 

ထို့ရ ကာင့် ကျန်းမာရ းနှေင့် ညီညတွ်ရသာရ ရပးရေမှုစနစ်ကို ကျန်းမာရ းနှေင့်မညီညွတ် 

ရသာရ ၊ သ့ုိမဟုတ် ညစ်ညမ်းမှုပါနိုင်ရသာ၊ သ့ုိမဟုတ် အ ည်အရသွး စိတ်မချ ရသာရ ၊ 

သ့ုိမဟုတ် အဖခားရန ာများတွင် အသံုးဖပုပပီးရသာရ ပါေငသ်ည့် မည်သည့်ပိုက် သ့ုိမဟုတ် 

ပိုကန်ှေင့တ်ွဲဆက်သံုးသည့် ကိ ိယာနှေင့်မှေဆက်သွယ်ဖခငး် မ ှေိရစ ပါ။ ပိုကမ်ျား အ ကား 

ဆက်သွယ်မှု မ ှေိသကဲ့သ့ုိ မှေတ်ယူ န်အတွက် ရနာက်ဖပန်စီးဆင်းဖခငး်မ ှေိရသာ ရ ရသာ့ 

သ့ုိမဟုတ် အဖခားအတားအဆီးများ အစားထိုးတပ်ဆင်ဖခငး်ကို မဖပု ပါ။         

 ၅ဃ.၄.၁၁.၂။ ရ ပိုက်စနစ်ကို ပုံစံဖပုရသာအခါ သန့်စင်ကိ ိယာများရပးရေသည့် အ ငး် 

အဖမစ်သို့ ရ ရနာက်ဖပန်စီးဆင်းဖခငး် မ ှေိရစရအာင် ပိုကဆ်က်သွယ်မှု ပုံစံကို ဖပုလုပ်စီမံထား 

 မည်။ ၄ငး်ကို ကာက္ဂယ် န် ရ ရနာက်ဖပန်စီးဆင်းမှုကို မဖြစ်ရစရသာ ရ ရသာ့ အသံုးဖပု 

ဖခငး် မဖပု ပါ။ 
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 ၅ဃ.၄.၁၁.၃။ ကျန်းမာရ းနှေင့်ညီညွတ်ရသာရ ရလာက် စံချန်ိမဖပည့်မီရသာ ရ ကုိအဖခား 

ရ ွေးချယ်စ ာအဖြစ် မဖြစ်မရနရပးရေ မည့်အခါ သ့ုိမဟုတ် ကျန်းမာရ းနှေင့်ညီညွတ်ရသာ 

ရ နှေင့် ရ ာပပီးရပးရေ န် လိုအပ်သည့်အခါ ရ ရလှောင်ကန်သို့သာ ရပးရေ မည်ဖြစ်ပပီး ရ  

ရလှောင်ကန်၏ အရပါ်ပိုငး်အထက်တွင် ရန ာလ္ဂတ်ထား ှေိ န် လိအုပ်သည်။ ၄ငး်၏ ပုံမှေန် 

အရပါက်နှေစ်ဆနှေင့်ညီမျှပပီး ၆လက်မ ထက်မနညး်ရသာ အဖမင့် ှေိ ရန ာလ္ဂတ် (ရလဟာနယ်) 

အတွင်းသ့ုိစီးသည့်ပိုက် သ့ုိမဟုတ် ပိုကန်ှေင့်တွဲဆက်သုံးရသာကိ ိယာဖြင့် ရပးရေ မည်။  

ရ ဆွဲအမိ်သာများတွင် အသံုးဖပုရသာကိ ိယာများ သ့ုိမဟုတ် ရ ပိုက်ရခါင်းများ အားလုးံ 

တွင် တိကျရသာ ရန ာလ္ဂတ်ထား ှေိ န် လိအုပ်သည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၁.၄။ ရ ဖပုန်းတီးဖခငး်၊ ပိုင်ဆိုငမ်ှုများ ပျက်စီးဖခငး်နှေင့် ရ ညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်ရပါ်ရစ 

 န် ရ လံုရအာင် တပ်ဆင်ရန ာချဖခငး်နှေင့် ထိန်းသိမ်းဖခငး်အားဖြင့် ရဆာငရ်္ဂက်နိုင်ရသာ 

ရ ပိုကန်စ်ကို ပုံစံဖပုထား ပါမည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၁.၅။ မလွှဲမရ ှောငသ်ာသည့်အခါမှေလွပဲပီး မည်သည့်ရ ရပးရေမှုစံနစ်ကိုမှေ မိလ္လာပိုက်၊ 

ရ ထုတ်ပိုက် (သ့ုိမဟုတ်) ရ ရဖမာင်း (သ့ုိမဟုတ်) ဖပာပုတံို့နှေင့် ဆက်သွယ်ထားရသာ 

လူဆင်းရပါက် (သ့ုိမဟုတ်) စိုက်ပျ ိုးရ းကျငး်  (သ့ုိမဟုတ်) ပိုကပ်ျက်စီးရစနိုငရ်သာ အ ာ 

များကို ဖြတ်ပပီး တပ်ဆင်ချထားဖခင်း မဖပု ပါ။  

 ၅ဃ.၄.၁၁.၅.၁။ သံရချးတက်ရစရသာရဖမကကီး သုိ့မဟုတ် သံရချးတက်ရစရသာပစ္စည်းများ 

ဖြတ်ပပီး ပိုကက်ိုမလွှဲမရ ှောင်သာချ ပါက ပိုက်ကို အဖပငမ်ှေ အခွင့်အာဏာ ှေိအြွဲ့အစည်းက 

ခွင့်ဖပုထားသည့် သံကျ္ဂပ်ပိုက် သ့ုိမဟုတ် အဖခားသင့်ရတာ်သည့်နည်းလမ်းကို အသံုးဖပုပပီး 

ထိရုဖမကကီး သုိ့မဟုတ် ပစ္စည်းနှေင့် ထိရတွ့မှုမ ှေိရအာင် ရသချာစွာကာကွယ် မည်။ အထက် 

ရြာ်ဖပပါသတ်မှေတ်ချက်များနှေင့် မညီေဲ တပ်ဆင်ချထားရသာ ပိုကမ်ျား သ့ုိမဟုတ် ပိုကန်ှေင့် 

တွဲဆက် အသံုးဖပုသည့်ကိ ိယာများကို ရ အသံုးဖပုသူက ချက်ချင်းြယ် ှေားပပီး အထက်ပါ 

သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ၊ အခွင့်အာဏာ ှေိအြွဲ့အစည်းက လက်ခံသည့် ပုံစံအတိုင်း 

ဖပန်လည် တပ်ဆင်ချထား မည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၁.၅.၂။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကကိုးများအနီး သ့ုိမဟုတ် သံရချးတက်ရစရသာရဖမကကီး 

ပိုကလ်ိုင်းများချထားပါက တိုက်စားမှုမဖြစ်ရစ န် သင့်ရတာ်ရသာ ကကိုတငက်ာကွယ်မှု 

များ/ အကာအကွယ်များ ရဆာင ်ွေက်ထား မည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၁.၆။ ရဖမရအာက်ပိုက်များဆက်သွယ်ဖခငး်ကို ရ ခဲဖခင်း သ့ုိမဟုတ် ယာဉ်များ၏ေန် 

နှေင့် တုန်ခါမှုများရ ကာင့် ပျက်စီးဖခငး်မဖြစ်နိုငသ်ည့် အနက်တွင် တပ်ဆင်ချထား မည်။ ရဖမ 

ရအာက်ပိုက်များကို ရဖမကျွနံိုင်သည့် ရန ာများတွင် တပ်ဆင်ချထားဖခငး်မဖပု ပါ။ မလွှဲ 

မရ ှောငသ်ာသဖြင့် ထိရုဖမရန ာမျ ိုးတွင် တပ်ဆငခ်ျထား ပါက ပိုကပ်ျက်စီးမှု မဖြစ်ရစ န် 
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အထူးကကိုတင်ကာကွယ်မှုများ ရဆာင ်ွေက်ထား မည်။ ပိုကက်ို ရလာရလာလတ်လတ်ရဖမြွ 

ထားရသာ ရန ာတွင် တပ်ဆင်ချထားမည်ဆိုပါက ရဖမညီပပီး  ကာ ှေည်ခံနိုငရ်အာင် ရဖမကကီး 

ကိ ုရသချာစွာ ရဆာင ်ွေက်ရပး မည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၁.၇။ ရ ပိုက်စနစ်၏ ပိုကဆ်က်သွယ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းရ းဆွဲ ာတွင် လိအုပ်ရသာ 

ထုတ်ယူသံုးစ္ဂဲမည့် အများဆုံးပမာဏ၊ စီးပ္ဂားရ းအ  ကိုက်ညီရသာ လုပ်သားနှေင့်ပစ္စည်း 

အသံုးဖပုမူ ၊ ပျက်စီးမှုနှေင့်တိုက်စားမှုကိုကာကွယ်ဖခင်း၊ ရ ၏တ္ဂန်းကန်မှု (water hammer) ၊ 

လိအုပ်သည့်ရန ာများတွင် ရ ခဲဖခငး် နှေင်းခဲဖခင်းမှေကာကွယ်ဖခငး် ၊ ရလခိုနိုင်ဖခငး်(airlocks) ၊ 

ရ စီးဆငး်မှုရ ကာင့် အသံထွက်ရပါ်ဖခငး်နှေင့် အစီအစဉ်လ္ဂဲရချာ်မှု(unslightly arrangement) 

မဖြစ်ရအာငက်ာကွယ်ဖခငး်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား မည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၁.၈။ ရ စီးဆငး်သည့်အချနိ် ပ္ဂတ်တိုက်မှုရ ကာင့် (Frictional losses) ြိအား 

ဆုံးရှုံးမှုရလျှာ့ချ န်အတွက် အတွင်းပိငုး်တွင် ရချာနိုင်သမျှရချာရသာ ပိုကမ်ျားကို အသံုးဖပု 

 မည်။ ပိုကမ်ျားဆက် ာတွင်လည်း အတွင်းတွင် မ ကမ်းရအာငန်ှေင့် ဆက်ထားသည့်ရန ာ 

များတွင် ပိုက်ဆက်သည့်ပစ္စည်းများဖြစ်ရစ အဖခားပစ္စည်းများဖြစ်ရစ ထိးုထွက်ရနဖခငး် 

မ ှေိရအာင်ဆက်သည့်နည်းလမ်းများကို အသံုးဖပု မည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၁.၉။ ြိအားဆုံးရှုံးမှု နညး်ပါးရစ န်(undue loss of head) ပိုကမ်ျား၏ အချငး်နှေင့် 

ဦးတည် ာလမး်ရ ကာငး်ရဖပာင်းဖခငး်ကို ရုတ်ဖခည်းမရဖပာငး်ေဲ တဖြည်းဖြည်းရဖပာငး် မည်။ 

ပိုက်၏ ကန့်လန့်ဖြတ်အပုိငး်ကို ရလျာန့ညး်ရစနိုငရ်သာ သုိ့မဟုတ် ရဖပာင်းလဲရစနိုင်ရသာ 

ပိုကက်ို ရကွးဖခငး် သ့ုိမဟုတ် ရကာက်ဖခငး်ကို မဖပုလုပ် ပါ။  

 ၅ဃ.၄.၁၁.၁၀။ မည်သည့်ရ ရနွးရငွ့ ထုတ်ရသာေွိုင်လာ သ့ုိမဟုတ် အဖခားစက်ပစ္စည်းကို 

မဆို ရ ရပးရေသည့်ပိုက်မှေ တိုက်ရိုက် ရ ရပးရေဖခငး်မဖပု ။ ထိေုွိုင်လာ သ့ုိမဟုတ် စက် 

ပစ္စည်းကို ရ ပစူနစ်အတ္ဂက်ရ ရလှောငက်န်မှေ ရ ရပးရေ မည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၂။ ပင်မပိုက်များနှင့် ပိုကမ်ျား လုပ်ငန်းြွင်တွင်ဆက်ခြင်း (Laying of Mains and  

 Pipes on Site) 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၁။ လြ်းညွှန် [၉-၁ (၁၂)] အတုိင်း ပင်ြပုိက်ြျား ေက်သွယ်ြှုကုိ  ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၂။ ရခမတူးခြင်းနှင့် ရခမခပန်ေို့ခြငး် (Excavation and Refilling) 

  ပိုကြ်ျားေက်ရန်ချထားဆသာအခါ ပိုကတ်စ်ဆချာင်းလုံးသည် ခိုင်ြာဆသာ 

ဆမြသားဆပါ်တွင် တငဆ်နရြည်။ သတ်ြှတ်ထားဆသာ လားရာနှင့် ဆစာငး်ဆလျာအတိုငး် 

မြစ်ရြည်။ မပန်ြို့သည့်အခါ ပိုကက်ိဆုရွးချယ်ထားဆသာ ဆမြြှုန် ဆမြသားမြင့် ပိုကဆ်ရွ့လျားြှု 

ြရိှဆအာင် ေန်းရံြိသိပ်ထား ရြည်။ ဆကျာက်တုံး ၊ ဆကျာက်ခဲြျားသည် ပိုကန်ှင့် ထိြဆနရ။ 

ဆကျာက်သားဆပါ် ပိုက်ေက်ပါက ကွန်ကရစ်အခင်းဆပါ်တွင် ဆရွးချယ်ထားဆသာ ဆမြြှုန် 
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ဆမြသားဆပါ်တွင်သာ ပိုကတ်ငထ်ားငပီး ေက်ရြည်။ အထူးသမြင့် ဆစာငး်ဆလျာြျားသည့် 

ဆနရာေိုပါက ကွန်ကရစ်အလွှာ တစ်လွှာတည်ဆောက်ငပီး ၎င်းအဆပါ်တွင ်ေက်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၂.၁။ ပိုကြ်ျားအတွင်း၌ အမခားပစ္စည်းြျားြရိှဆအာင် ပိုက်ြေက်ခင် ရှင်းလင်း  

 ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၃။ ရခမရအာက်တွင်ပင်မပိုက်များဆက်ခြငး် (LayingUnderground Mains) 

  ဆစာငး်ဆလျာအတိုငး်ပိုက်ေက်ရပါက အေင်ဆမပဆစရန် အနိြ့်ြှအမြင့်သ့ုိ 

ပိုကေ်က်သွားရပါြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၃.၁။ ဆရတွန်းအားခံနိုငရ်န်ကွန်ကရစ်ဆမြစိုက်တုံးြျားထည့်ဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၄။ ဆရဆသာ့၊  ြီးသတ်ငုတ်ြျားအတွက် သံကုိယ်ထည်အိြ်ြျားကုိ တည်ဆောက် 

ဆပးရြည်။ သံကိုယ်ထည်အြိ်ြျားသည် ကွန်ကရစ် (သ့ုိြဟုတ်) အတု်ဆပါ်တွင် တည်ဆောက် 

ထားရြည်မြစ်ငပီး ပိုကဆ်ပါ်တွင် တည်ဆောက်မခငး် ြမပုရ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၅။ အမိ်သွယ်ရေပိုက်များဆက်ခြငး် (Laying Service Pipes) 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၅.၁။ အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ြျားကိုပင်ြပိုက်နှင့်ေက်ရာတွင် နာရီလက်တံအတိုငး် 

လှည့်ဆသာ ဆရထုတ်ငုတ်မြင့်ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ တီပိကု်ေက်ပစ္စည်းမြင့်လည်းဆကာငး် 

ေက်ရြည်။ ဆရထုတ်ငုတ်သည် လြး်ညွှန် [၉-၁ (၁၃)] နှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၅.၂။ ပင်ြဆရပိုကန်ှင့် အြိ်သွယ်ဆရပိုကေ်က်ဆသာအခါ  ပင်ြပိုက်အတွင်း 

ဆရညစ်ညြ်းြှု ြရိှဆစရန် ဂရုစိုက်ရြည်။ ညစ်ညြ်းြှုရိှဆကကာငး် သံသယရိှပါက လုပ်ငန်း 

ငပီးစီးပါက ပင်ြပိုက်ကို ပိုးသတ်မခငး် ဆောငရ်ွက်ရြည်။ ညစ်ညြ်းြှုြရိှဆစရန် အြိ်သွယ် 

ဆရပိုက်နှင့် အြိ်ြှထွက်ဆသာြိလ္လာပိုက်ကို လုဆံလာက်ဆသာအကွာအဆေး မခားထားသင့ ်

သည်။ အြိ်သွယ်ဆရပိုက်နှင့် ြိလ္လာပိုက်ကို ဘုံပိုက်ဆမြာင်းတစ်ခုထဲအတွငး် ြထားသင့်ပါ။ 

ြလွှဲဆရှာင်နိုငပ်ါက ဆအာက်ပါအချက်အလက်ြျားကို လိကု်နာရြည်။ 

 (က) အြိ်သွယ်ဆရပိုက်၏ အနိြ့်ေုံးအပိုင်းသည် ြိလ္လာပိုက်၏ အမြင့်ေုံးအြှတ် 

ထက် အနည်းေုံး ၁ ဆပ မြင့ဆ်နရြည်။ 

 (ခ) အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ကို ဆမြာင်းတြက်တွင် အေင့်မပုလုပ်ထားဆသာ ခုံဆပါ်တွင် 

ထား၍ ေက်ရြည်။ 

 (ဂ) အြိ်သွယ်ဆရပိုက်၌ အေက်နည်းနိုငသ်ြျှ နညး်ရြည်။ 

 (ဃ) အပူချနိ်ဆမပာငး်လဲြှုဆကကာင့်လည်းဆကာငး်၊ ဆအာက်ဆမခ ြခိုင်ြာြှုဆကကာင့် 

လည်းဆကာငး်၊ တုန်ခါြှုြျားဆကကာင့်လည်းဆကာငး်၊ အဆလးချနိ်ြျားဆကကာင့် 

လည်းဆကာငး် မြစ်ဆပါ်လာနိုင်ဆသာ ပိုက်အဆပါ် သက်ဆရာက်သည့် ဒဏ်ြျား 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

60 
 

ဆကကာင့် အရည်၊ အခဲ၊ ဓါတ်ဆငွ့ ြျား ထွက်လာမခငး်ြရှဆိစရန် အိြ်သွယ်ဆရပိုက ်

နှင့် ြိလ္လာပိုကတ်ို့တွင်သံုးဆသာ ပစ္စည်းြျားသည် ကကံ့ခိုင်ြှု၊ တာရှည်ခံြှု ရိှရြည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၂.၅.၃။ အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ေက်သွယ်ရာတွင် အြိ်ကိမုြတ်သန်း၍လည်းဆကာငး်၊ 

အြိ်ဆအာက်ြ ှလည်းဆကာငး်ေက်သွယ်နိုငသ်ည်။ ထိုသ့ုိ ေက်သွယ်ရာတွင် အမပင်ဆမြမပင် 

ဆအာက် အနည်းေုံး အနက် ၂ ဆပ ၆ လက်ြထက်ြတိြ်ရပါ။ အဆောက်အဦတွင်းသ့ုိေင် 

ဆသာအခါ အဆောက်အဦဆောက်စဉ်ကပင် မြှပ်နှံခဲ့ဆသာ ဒဏခ်ံပိုက်အထဲြှသာ မြတ်ရြည်။ 

ဒဏခ်ံပိုက်နှင့် အြိ်သွယ်ဆရပိုကက်ကား ဆနရာလွတ်ကို ကတ္တရာ(သ့ုိြဟုတ်) အမခား 

သင့်ဆတာ်ရာ ပစ္စည်းတြျ ိုးြျ ိုးမြင့် မြည့်သိပ်ဆပးရြည်။ တြက်စီတွင် အနည်းေုံး အနက် 

၆ လက်ြ မြည့်သိပ်ဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၆။ ပိုက်သွားေန်ရခမာငး်၊ အရြါင်း (သ့ုိမဟုတ်) အရပါက်တွင်း၌ ပိုကဆ်က်ခြငး်  

   (Pipes Laid Through Ducts, Chases, Notches or Holes) 

  ပိုက်သွားရန်ဆမြာငး်၊ အဆခါင်း (သ့ုိြဟုတ်) အဆပါက်တို့ကို အဆောက်အဦနံရံ 

တည်ဆောက်စဉ်ကပင် စီြံထားခဲ့ရြည်။ တည်ဆောက်ငပီးနံရံြျားကို ထွင်းဆြာက်ရပါက 

လည်း ြျက်နှာမပင်ြျားကို မပန်၍အဆချာသတ်ရြည့်အမပင် ပိုကြ်ျား တပ်ေင်ရန်အတွက် 

လည်း ဆနရာအလုအံဆလာက်ရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၆.၁။ အဆပါက်ြျားတွင်မြတ်သန်းေက်သွယ်ဆသာပိုက်ြျားတွင် မပငပ်ြှြိအား    

 ဒါဏ်ကို ြသက်ဆရာက်ဆစသင့်ပါ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၂.၇။  ပိုကအ်ကာပစ္စည်းများ (Lagging of Pipes) 

  အကာြျားမြင့်ြုံးထားဆသာပိုက်ကို အဆောက်အဦမပင်ပနံရံတွငေ်က်ရပါက 

ဆရလံုဆသာပစ္စည်း၊ ြီးခံဆသာပစ္စည်းတိုမ့ြင့် ထပြ်ံအပု်ရြည်မြစ်ငပီး နံရနံှင့်တိုက်ရိုက ်ထိြဆန 

ဆစရ။ နံရကံိ ုမြတ်သန်းေက်သွယ်ရပါက နံရထံုရိှသည့်အတိုငး် အကာအကွယ်ြျား အပု်ဆပး 

ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃။ ရေပူစနစ်တပ်ဆငခ်ြငး် (Hot Water Supply Installations) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁။ ေီဇိုင်းပုံစံခပုောတွင် စဉး်စားေမည့်အြျက်များ (Design Consideration) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁.၁။ အရထွရထွ 

  အြိ်သံုးအတွက် လျှပ်စစ်မြင့်ဆရပဆူပးဆသာစနစ်တွင် ဆရပသုိူဆလှာငက်န် 

ပါဆသာစနစ်ကို အသံုးြျားသည်။ ဆရကိ ု ကကိုတင်သတ်ြှတ်ထားဆသာအပူချနိ် ဆရာက် 

ဆအာင် တမြည်းမြည်းချငး် အပူဆပးထားငပီး သုိဆလှာင်ထားကာ လိအုပ်သလို အသံုးမပုရန် 

မြစ်သည်။ ဆရချ ိုးကန်ြျားတွင် သတ်ြှတ်ထားဆသာ အချနိ်အတွင်း ဆရပူအဆမြာက်အြျား 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

61 
 

လုိသမြင့် လျှပ်စစ်မြင့် ဆရကိုအပူဆပးငပီးသံုးပါက လျှပစ်စ်ဓာတ်အဆမြာက်အြျား လိုအပ် 

သမြင့် တခါတရံ လက်ဆတွ့တွင် အခက်အခဲရိှနိုင်ပါသည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁.၂။ ယဆန့ဆခတ်ဆပါ် ဟိုတယ်၊ အခန်းဆပါငး် ဆမြာက်ြျားစွာပါဆသာ 

အဆောက်အဦ၊ ယာယီနှင့ ် အငြတဲြ်း အေင့်မြင့် အဆောက်အဦြျား၌ ဆရပဆူပးရာတွင် 

တဆနရာတည်းြှဆန၍ ဗဟိုမပုသိုဆလှာငမ်ြန့်ဆေမခင်း စနစတ်ို့ကို ဆောင်ရွက်ဆလ့ရိှသည်။ 

အပူဆပးရာတွင်လည်း ဆလာငစ်ာေီ၊ ဓါတ်ဆငွ့ ၊ ဆနဆရာင်မခည်စွြ်းအင် စသည်ြျားသည် 

ဆရထုထည် အြျားအမပားကို အပူဆပးရာ၌ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အမပင် ပိုြို 

အေင်ဆမပြှုရှိသည်ကို ဆတွ့ရှရိသည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁.၃။ အဆောက်အဦြျားသ့ုိ ဆပးဆေဆသာဆရသည် ဆပျာ်ေင်ဆနဆသာ ဓာတ်သတ္တု  

 ြျားဆကကာင့်  ဆရဆစးမြစ်ဆနတတ်၍ ဆရသွက်မြစ်ဆစြည့် သန့်စင်စနစ်ကုိ ထည့်သွင်းရြည်။  

 ဆရသွက်မြစ်သွား၍ ဆရပူဆပးကိရိယာြျားတွင် ဆရဂျ ိုးကပ်မခင်းြျားြှ ဆရှာင်ရှားနိုင်ပါသည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၂။ သုိရလှာငရ်သာရေ၏အပူြျနိ် (Storage temperature) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၂.၁။ ဆရပဆူပးစနစ်၏ဒီဇိုငး်နှင့် သံုးစွဲသည့်ကိရိယာြျားကိ ုအသံုးချပုံ အြျ ိုးြျ ိုး  

 အလုိက် လိုအပ်ဆသာ အပူချနိ်ဆပါ် ြူတည်ရြည်။ အြည်အားမြင့် - 

 အလွန်ပူသည် ၁၅၀° ြာရငဟ်ိုက် (၆၅· စင်တီဂရိတ်) 

 ပစ္စည်းဆေးဇလုံ ၁၄၀° ြာရငဟ်ိုက် (၆၀· စင်တီဂရိတ်) 

 ဆရပခူျ ိုးမခင်း ၁၁၀° ြာရငဟ်ိုက် (၄၃° စင်တီဂရိတ်)  

  စီးေင်းဆနသည့် ဆရပမူြစ်သည်။ အသံုးမပုချနိ် ၁၀၅° ြာရငဟ်ိုက် 

(၄၁° စင်တီဂရိတ်)  

 ဆရဆနွးမြင့်ချ ိုးမခင်း ၉၈° ြာရင်ဟိုက် (၃၇° စင်တီဂရိတ်) 

 ဆနွးသည်ေိုရုံြျှ ၈၅° ြာရငဟ်ိုက် (၂၉.၅° စင်တီဂရိတ်) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၂.၂။ အပူြဆလာင်ဆစရန်၊ ဆရဆစးြှအနည်ြျားြကျဆစရန်၊ အပူေုံးရှုံးြှု  

ြရှိဆစရန်၊ ဆရဆနွးဆငွ့ြျား ြမြစ်ဆပါ်ဆစရန်၊ ဆကကထည်ြျား၊ ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျားနှင့် 

အဆချာကိုငထ်ားဆသာ ြျက်နှာမပငြ်ျား ြပျက်စီးဆစရန်၊ သုိဆလှာငဆ်သာဆရ၏အပူချနိ်ကို 

၁၄၀° ြာရငဟ်ိုက်ဟု အကကံမပုထားသည်။ သုိဆလှာငြ်ှုပြာဏ ကန့်သတ်ြှုရိှ၍ ဆရသွက်ကို 

အသံုးမပုပါက သုိဆလှာင်အပူချနိ်ကို ၁၅၀° ြာရင်ဟိုက် အထိတိုး၍ သတ်ြှတ်နိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၃။ သုိရလှာငမ်ှုပမာဏ (Storage Capacity) 

  အချနိ်တိုအတွင်း ဆရပူအြျားေုံးသံုးစွဲမခငး်ပြာဏက ဆရသုိဆလှာင်ြှုကို 

ေုံးမြတ်သည်။ ဆဒသန္တရ အဆမခအဆနအရ ဆရချ ိုးကန်ပါဆသာအြိတ်ွင် ၁၄၀° ြာရငဟ်ိုက် 

မြင့် ၁၀ ဂါလံြှ ၁၅ ဂါလံကို သုိဆလှာင်သင့်ငပီး ဆရချ ိုးဆရပန်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆရထုတ်ဆခါင်း 
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ရိှသည့် အြိ်ေိုပါက ဆရအပူချနိ် ၁၄ေ°ြာရင်ဟိုက်မြင့် ၅ ဂါလံ သုိဆလှာင်သင့်သည်။ 

အချနိ်တိုအတွင်း အြျားေုံးသုံးမခငး်၏ ၂၀% ထက်ြနည်းဆစဘဲ ပိုဆောငး်သိဆုလှာင်ရြည်။ 

အရွယ်အစားကကီးြားဆသာ အိြ်ြျားတွင် တခုထက်ပုိဆသာ ဆရချ ိုးခန်း၊ ြီးြိုခန်း၊ (သို့ြဟုတ်) 

၂ခဆုပါငး်ကိ ု ဆရပူဆပးရြည် ေိုပါက အချနိ်တိုအတွင်း အြျားေုံးသံုးနိုငြ်ှုကိ ု ခန့်ြှန်းငပီး 

ဆရပူသုိဆလှာငြ်ှုကို တွက်ယူသည်။ ဆရထုတ်ဆခါင်း ၁ ခု (သို့ြဟုတ်) ၂ ခု ဆပါငး်၍ သံုးြည် 

ေိုပါက သံုးစွဲြည့်အဆနအထားဆပါ်ြူတည်၍ လျှပ်စစ် (သ့ုိြဟုတ်) ဓါတ်ဆငွ့ သံုးအပူဆပး 

ကိရိယာကိ ု သုိဆလှာငြ်ှု ပြာဏ ၃ ဂါလံြှ ၅ ဂါလံအထိထားရိှနိုင်သည်။ ဆရဆအးနှင့် 

ဆရပဆူရာစပ်ငပီး ဆရချ ိုးကန်တွင် သံုးြည်ေိုပါက ဆရပလူိုအပ်ြှုကိ ု ဇယား (၆) တွင် ဆြာ်မပ 

ထားသည်။ 

ဇယား-၆ ။ ရေြျ ိုးြန်းအတွက် ရေရအးနှင့်ရော၍သံုးမည့် ရေပူလုိအပ်ြျက် 

(အပိုေ် ၄၊၁၃၊၃) 

ြှတ်ချက်။ ။ဆရဆနွးအပူချနိ် ၁၀၆° ြာရငဟ်ိုက်နှင့် ဆရဆအးအပူချနိ် ၄၁° ြ ှ၄၂° ြာရင်ဟိုက် 

 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၄။   ရေပူစီးဆင်းမှုနှုန်း (Rate of Flow) 

  ဆရပူသိုဆလှာင်ကန် အြျ ိုးအစားနှင့်ေက်စပ်၍ သန့်စင်ကိရိယာ အြျ ိုးြျ ိုး 

တို့အတွက်အနည်းေုံး ဆရပစူီးေင်းြှုနှုန်း ကို ဇယား (၇) တွင် ဆြာ်မပထားသည်။ 

ဇယား-၇ ။ ရေပူစီးဆင်းမှုနှုန်း 

(အပိုေ် ၄၊၁၃၊၄) 

စဉ ်

(၁) 

သန့်စင်ကိရိယာ 

(၂) 

စီးေင်းြှုနှုန်း ဂါလံ/ြိနစ ်

(၃) 

၁) ဆရချ ိုးကန် ၅ 

၂) ြီးြို ၃ 

၃) လကဆ်ေးဇလုံ ၁.၅ 

၄) ဆရချ ိုးဆရပန်း( မြာထွက်ဆရပန်း) ၁.၅ 

 

သုိဆလှာင်ထားဆသာဆရ၏အပူချနိ်၊ 

ြာရင်ဟိုက် 
၁၆၇ ၁၅၈ ၁၅၀ ၁၄၀ ၁၃၀ ၁၂၂ 

ဆရပလူိုအပ်ြှု ရာခိုငန်ှုန်း ၅၁ ၅၅ ၆၀ ၆၆ ၇၃ ၈၂.၅ 

၂၅ ဂါလေံံ့ ဆရချ ိုးကန်အတွက် 

ဆရပလူိုအပ်ြှု (ဂါလံ) 
၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၇ ၁၈.၅ ၂၁ 
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 ၅ဃ.၄.၁၃.၅။ ရေပူသုိရလှာငက်န်၏ ေီဇိုင်းပုံစံခပုခြင်း (Design of Storage Vessel) 

  ဆရပူသုိဆလှာငက်န်သည် အလျားရှည်ဆသာ ဆထာင့်ြှနပ်ုံဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ 

ဒုလံုးပုံဆသာ်လည်းဆကာငး် ရိှတတ်သည်။ ရှည်ဆသာအလျားကို ဆထာင်လိကု်ထားသင့် 

သည်။ ဆရအပူချနိ် ကွာဟြှုအတိုငး် အပူလွှာြျား မြစ်ဆပါ်လာြှုကို အားဆပးသည်။ ဆဒါင ်

လိကု်အမြင့်နှင့် ဗျက်အကျယ်၊ ဆဒါငလ်ိုက်အမြင့်နှင့အ်ချငး် အချ ိုးြျားသည် ၂:၁ ထက် ြငယ် 

ဆစရပါ။ အေင်ပိုက်အနီးတွင် ဆရဆအးကို မြာထွက်ဆစရန် ဆရတားနံရတံစ်ခုကို ထားသင့် 

သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၆။ ရေသုိရလှာင်ကန်နှင့် ပုိက်အတွက်ပစ္စည်း (Materials for Storage Vessel and Pipes) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၆.၁။ သွပ်ဆရသုတ်ြထားဆသာ သံြဏိပိုကြ်ျားနှင့် ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျားကို 

ဆရပဆူပးစနစ်တွင် ြည်သည့်အဆကကာငး်နှင့်ြျှ ြသံုးရပါ၊ ဆရဆအးဆပးပိုက်နှင့် ဆလေင် 

ဆလထွက်ပိုက ် အပါအေငမ်ြစ်သည်။ သုိဆလှာင်ကန်ြျားနှင့် ပိုကြ်ျားတည်ဆောက်ရာတွင် 

ဓာတုဆဗဒ တုန့်မပန်ြှု ခံနိုင် ဆသာပစ္စည်းြျားကိုသံုး နိုင်သည်။ သတ္တုပစ္စည်းတစ်ြျ ိုးတည်း 

ကိုသာ သုံးသင့် သည်။ ဥပြာ ဆကကးနီ (သ့ုိြဟုတ်) သွပ်ဆရသုတ်သံြဏပိိုက် တစ်ြျ ိုး 

တည်း သာသံုးရြည်။ ဆရတွင ် ဓါတ်ေားြျားပါရိှပါက သွပ်ဆရသုတ်သံနှင့် ပိုကြ်ျားကို 

ြသံုးသင့်ပါ။ လက်ဆေးဇလုံ အတွက်သံုးဆသာ ပိုကဆ်ပျာ ့ြျားတွင် ခဲပိုက်ကို ြသံုးသင့်ပါ။ 

လိအုပ်ပါက ဆရသုိဆလှာငက်န် အတွင်းပိုငး်ကို ြန်၊ သံဆချးြတက်နိုင်ဆသာ သံြဏိသား 

တို့မြင့် ကာကွယ်ဆပးထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၆.၂။ ဆရအြျ ိုးအစားြျားစွာအတွက် သံမြူစပ်ထားဆသာ ဆကကးပိုက်နှင့ ်

အမခား သင့ဆ်လျာ်ဆသာ သတ္တုြျားကိုသံုးနိုင်သည်။ သွပ်ဆရသုတ်သံြဏိကို ဆရပဆူလှာင ်

ကန်အတွက် သံုးရာတွင် ဆရ၏ pH နှင့ ် ယာယီဆရဆစးပါေင်ြှု အတိုငး်အတာအဆပါ်တွင် 

ြူတည်သည်။ pH၇.၂နှင့ ်ဆအာက်ေိုပါက သွပ်ဆရသုတ်သံြဏိအား ြသုံးသင့်ပါ။ pH ၇.၃ 

နှင့် အထက်ေိုပါက သွပ်ဆရသုတ်သံြဏိကို သံုးနိုငသ်ည်။ ခခငး်ချက်အဆနမြင့် ဆအာက်ပါ 

ဇယားတွင် ဆြာ်မပထားဆသာ ယာယီဆရဆစးြှုထက် ဆလျာ့နည်း မခင်း ြရိှဆစရ။ 

pH တန်ေိုး   အနည်းဆုံးယာယီရေရစးမှု(ppm) 

၇.၃      ၂၁၀ 

၇.၄      ၁၅၀ 

၇.၅      ၁၄၀ 

၇.၆      ၁၁၀ 

၇.၇      ၉၀ 

၇.၈      ၈၀ 

၇.၉ ~ ၈.၅      ၇၀  
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 ၅ဃ.၄.၁၃.၇။ ရေပူသုိရလှာငက်န် ထားေှသိင့်သည့်ရနော (Location of Storage Vessel) 

  အပူေုံးရှုံးြှုသည် အသံုးမပုသည့်ပိုက်အရှည်နှင့် တိုက်ရိုက်အချ ိုးကျသည်။ 

ဆရပ ူ ထုတ်သံုးပါက ပိုက်ထြဲှ ဆရပူြျားပါသွားငပီး ၎င်းဆနရာသ့ုိ ဆရပူသုိဆလှာင်ကန်ြှ ဆရပ ူ

မပန်မြည့်ဆပးငပီးဆနာက် အချနိ်ကကာသည်နှင့်အြျှ ဆရပြူျားဆအးသွားဆလ့ရိှသည်။ ထို့ဆကကာင့် 

ဆရပူသုိဆလှာငက်န်နှင့် အြျားေုံးဆရပူအသံုးမပုဆသာကိရိယာသည် နီးဆလဆကာငး်ဆလ 

မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၈။ ရေခမှပ်အပူရြွ တပ်ဆင်ခြင်း (Immersion Heater Installation) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၈.၁။ အြိ်တွင်သံုးြည့်ဆရပူသုိဆလှာင်ကန်သည် လျှပ်စစ်သံုး ဆရမြှပ်အပူဆခွ 

နှင့် အပူချနိ်ထိန်းသံုးြည်ေိုပါက ဆအာက်ပါအချက်ြျားကို သတိမပုရြည်။ 

 (က) ရေခမှပ်အပူရြွတည်ရနော (Location of immersion heaters) 

  ဆရမြှပ်အပူဆခွ၏ေငရ်ိုးကို ဆရမပင်ညီအတိုငး်တပ်ေင်ရြည်။ ချွငး်ချက်အဆနနှင့် 

ဆရလည်စနစ်ရှိပါက ၎င်း၏ေန်ရိုးကို အနီးစပ်ေုံး ဆထာင်လိကု် တပေ်ငရ်ြည်။ 

 (ခ) အမပားလိုက်အဆမခရိှဆသာ ဆရပူသုိဆလှာင်ကန်ေိုပါက ဆအာက်ဆမခြှ အနညး် 

ေုံး ၃ လက်ြ ခွာထားရြည်။ ဆရဆအးေငဆ်ပါက်ဆအာက် ၅ လက်ြထားရ 

ြည်။ အနည်နှင့် ဆရဂျ ိုးြျားအတွက် ဆနရာချန်မခငး်မြစ်သည်။ သ့ုိြှသာ 

ဆရမြှပ်အပူဆခွ လုပ်ဆောငြ်ှုကို ြထခိိုက်ဆစြှာမြစ်သည်။ 

 (ဂ) ဒုလံုးပုံဆရပူသုိဆလှာင်ကန်မြစ်ငပီး ဆအာက်ဆမခသည် အတွင်းဘက်သ့ုိ ခွက်ေင ်

ဆနပါက ဆရဆအးအေင်ကို ဆရပဇူုံထဲသ့ုိ ထည့်ြထားရပါ။ ဆရမြှပ်အပူဆခွ၏ 

အနိြ့ေ်ုံးအပုိငး်သည် ဆရဆအးေင်ဆပါက် ဗဟိုြှ ၁ လက်ြ အမြင့်တွင် ရိှရြည်။ 

တနညး်အားမြင့် ဒုလံုး၏ဆအာက်ဆမခြှ ၄ လက်ြ အမြင့်တွငရိှ်ရြည်။ 

 (ဃ) အပူြျနိ်ထိန်းထားေန် ရနော (Location of thermostat) 

  အပူချနိ်ထိန်းသည်ဆရမြှပ်အပူဆခွနှင့် ြရှိြမြစ်ေက်စပ်ဆသာ အဂေါရပ ်ြဟုတ်ပါ 

က၎ငး်၏ေန်ရိုးကို ဆရမပင်ညီအတိုငး် တပ်ေငသ်င့်သည်။ ဆရမြှပအ်ပူဆပး 

အဆခွြှ အနည်းေုံး ၂ လက်ြ ကွာဆေးရြည် မြစ်သည့်အမပင် ၎င်းထက်ပို 

ြနိြ့က်ျရပါ။ 

 (င) ရေပူရပးကိေိယာ ၂ ြ ုအပပို ငတ်ပ်ဆင်ခြငး် (Dual heater installation) 

  လိအုပ်လျှင် ဆရပဆူပးကိရိယာ ၂ ခ ု အငပို င်တပ်ေင် သံုးနိုငသ်ည်။ ပထြ 

အပူဆပးကိရိယာနှင့် အပူချနိ်ထိန်းကို အနိြ့တ်ွင ် အပုိဒ် (ခ) နှင့် (ဂ) တွင် 

ဆြာ်မပသည့်အတိုငး် တပ်ေင်ရြည်။ ဒုတိယ အပူဆပးကိရိယာနှင့် အပူချနိ် 

ထိန်း ကိရိယာကို ဒုလံုးအမြင့်၏ အဆပါ်ပိုင်း တစ်ေက်အတွင်း ြိြိလိအုပ်သည့် 
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ဆရပထူုထည်ဆပါ်ချနိ်၍ တပ်ေင်ရြည်။ ဆအာက်အနိြ့်ရိှ အပူဆပး ကိရိယာ 

အတွက် သီးသန့်ြီးခလုတ် ထားဆပးသင့်သည်။ 

 (စ) ရေပူရပးကိေိယာခပငပ်ရနောလွတ် (Clearance around storage vessel) 

  အပူဆပးကိရိယာနှင့် ပတ်လည်တွငရှ်ိနိုင်ဆသာ ဘီဒို၊ တံခါး၊ နံရတံို့ကကားတွင် 

လုဆံလာက်ဆသာ ဆနရာလတွ်ရှိရြည်။ ဆရမြှပ်အပူဆခွ၊ အပူချနိ်ထိန်းတို့ကုိ 

လိအုပ်သလို ညိှုနှိုင်းရန်နှင့် အပူကာြျားအတွက် လုဆံလာက်ဆသာ ဆနရာလွတ် 

ရိှရန် လိအုပ်သည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၃.၈.၂။ ရေခမှပ်အပူရြွ၏ စွမ်းအင်ပမာဏနှုန်း  (Rating of Immerssion  

heaters) 

  ဆအာက်ပါအချက်ြျားဆပါ်ြူတည်၍ ဆရမြှပ်အပူဆခွ၏ စွြ်းအင်ပြာဏ 

နှုန်းကို ရယူသည်။ 

 (က) ဆရပူသုိဆလှာငန်ိုငြ်ှုပြာဏ (ဆရဆအးနှင့်တကွ အြျားေုံး လိုအပ်ြှု ၄၊၁၃၊၃ 

အတိုငး်မြစ်သည်။) 

 (ခ) အသံုးချြှုနှုန်း (ဆရထုတ်ယူြှုအကကိြဆ်ပါင်း) 

 (ဂ) မပန်လည်အသံုးချနိုင်ဆသာ အဆမခအဆနဆရာက်ရန် ခွင့်မပုနိုင် ဆသာအချနိ် 

 (ဃ) အေင်ဆရ၏အပူချနိ် 

  ဆရအေင်နှင့် ပတ်သက်၍ လြ်းညွှန် [၉-၁(၁၄)] ကုိကကည့်ပါ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၉။ အပူကာ (Thermal Insulation) 

  အပူေုံးရှုံးြှုအနည်းေုံးမြစ်ဆစရန် အပူဆပးကန်နှင့် ပိုကြ်ျားကို အပူကာ 

တပ်ေင်ထားရြည်။ ဆရပူသုိဆလှာငက်န် တစ်ခုလုံးလက်နှိုက်ရန် အဆပါက်အပါအေင် 

အားလုးံကို အနည်းေုံး ၃ လက်ြ အထူနှင့ ်ညီြျှဆသာ အပူကာတပ်ေင်ရြည်။ အပူကာ၏ 

အပူ သယ်ဆောငြ်ှုသည် ပျြး်ြျှအပူချနိ် ၁၂၂° ြာရငဟ်ိုက်တွင် ၀.၀၅ W/ (m2. °C)/mm 

ထက်ြပိုရ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၀။    အပူရပးကိေိယာများသ့ုိ ရေရအးရပးပို့ခြင်း (Cold Water Supply to 

Heaters) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၀.၁။  

ဆရပူသုိဆလှာငက်န်(ြိအားသုးံ)အတွက် ဆရကိဆုရဆအးသုိဆလှာငက်န် ြှသာ ဆရယူရြည် 

မြစ်ငပီး ြည်သည့် နည်းနှင့်ြျှ ပင်ြဆရဆပးဆေပိုက်နှင့် တိုက်ရိုက ်ြေက်သွယ်ရ။ ခခငး်ချက် 

အဆနနှင့် ဆရဆအးကန်တွင် ဆရဆပါ်ဆဘာမြင့် ဆရေင်ထိန်းဆသာ့ပါသည့်အမပင် ဆရလျှပံိုက် 
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ပါေငပ်ါကသံုးနိုင်သည်။ သ့ုိြဟုတ် ြိအားသံုး အြျ ိုးအစားြဟုတ်ဆသာ ဆရပူသုိဆလှာင ်

ကန်ြျား၌ ပင်ြဆရဆပးဆေပိုကန်ှင့် တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်နိင်သည်။ 

၅ဃ.၄.၁၃.၁၀.၂။    ရေရအးသုိရလှာငက်န်များ (Storage cisterns) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၀.၂.၁။ ဆရဆအးသုိဆလှာငက်န်၏ စုဆောင်းနိုငြ်ှု ပြာဏသည် ဆရပဆူပး 

ကိရိယာ၏ သုိဆလှာငန်ိုငြ်ှုထက် အနည်းေုံး ၂ေ ရိှရြည်။ သ့ုိဆသာ် ၎င်းကန်သ့ုိ ဆရ 

ပူဆပးကိရိယာ ၁၀ ခု နှင့ ် အထက် ေက်သွယ်တပ်ေင်ထားပါက ဆရဆအးပြာဏ ကို 

ဆရပဆူပး ကိရိယာ စုစုဆပါင်းသိုဆလှာငြ်ှု၏ ၁.၅ေ သုိဆလှာင် နိုငပ်ါသည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၀.၂.၂။ ဆရပဆူပးကိရိယာသ့ုိ ဆရဆပးဆသာ ဆရဆအး ကန်ကို မြစ်နိုင်ပါက 

သီးမခားခွဲထားသင့်သည်။ ဆရဆအးကန်သည် ဆရပကူိရိယာနှင့် အမခားသန့်စင်ကိရိယာ 

ြျားသုိ့ပါ ဆရဆပးဆေရပါက စာပိုဒ် ၄၊၁၃၊၁၀၊၂၊၁ အရ တွက်ချက်ထားဆသာ ဆရ၏ ၅၀% 

ကိ ုအပူဆပးကိရိယာြျားြှ ရရိှနိုင်ဆအာင် စီြံဆောငရွ်က် ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၀.၂.၃။ အထပြ်ျားဆသာအဆောက်အဦြျားကို ဆရဆပး ရာတွင် အြုိးဆပါ် 

ကန်ကို ဆလှကားခွင်၊ ဓာတ်ဆလှကား အြိ်အထက ် တို့၌ ထားဆလ့ရှိသည်။ အပူဆပး 

ကိရိယာြျားသို့ ဆရဆအးဆပးရန် အြုိးဆပါ်ကန် သီးသန့် ၁ခု (သ့ုိြဟုတ်) ၁ ခု ထက ် ပို 

ဆသာကန်ြျား ထားဆပးရန် အကကံမပုပါသည်။ ဤသ့ုိဆောငရွ်က် မခငး်မြင့် ဆလေင် 

ဆလထွက်ပိုက ်အလျားတိုသွားဆစသည်။ (ပုံ - ၉ တွင် ကကည့်ပါ။) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၀.၂.၄။ အထပြ်ျား/မြင့် အဆောက်အဦ ြျားတွင် အထပမ်ြင့်သည့် 

အဆလျာက် ဆအာက်ထပ်ြျားတွင် ဆရြိအားြျား လာနိုငသ်ည်။ ဆအာက်ေုံးအလွှာတွင် 

ရိှြည့် အပူဆပး ကိရိယာတွင် ထုတ်လုပ်သူက သတ်ြှတ်ထားဆပးဆသာ ြိအားထက ်

ြပိရုပါ။ အထပအ်လွန်မြင့်၍ ြိအားလိုအပ်သည်ထက်ပိုဆနပါကကကား အထပ ် တစ်ခု 

တွင် ဆရဆအးဆပးကန်ကိုထား၍ ြိအားကို ဆလျာ့နိုငသ်ည်။   (ပုံ - ၁၀ တွင် ကကည့်ပါ။) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၀.၂.၅။  အပိုဒ် ၄.၁၃.၁၀.၂.၃ နှင့ ် ၄.၁၃.၁၀.၂.၄ တွင် ဆြာ်မပထား ဆသာ 

ကိစ္စရပ်ြျားအမပင် အမခားနည်းလြ်း အဆန မြင့ ် ြိြအိခန်းတွင်း၌ သီးမခားဆရဆအး 

ဆပးကန်တစ်ခုကုိ ထည့်သွင်း တည်ဆောက်နုိင် သည်။ (ပံု - ၁၁ တွင် ကကည့်ပါ။) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၁။ ရေရအးရပးခြင်း (Cold Water Feed) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၁.၁။ ဆရပူဆပးကိရိယာသ့ုိ ဆရဆအးကန်ြှေက်သွယ်ဆသာ ပိုကအ်ရွယ်သည် 

၃/၄ လက်ြ ထက်ြငယ်ဆစရ။ ဆရဆအးကန်၏ အဆမခ အထက် ၂ လက်ြ အမြင့်ြှ ဆရထုတ် 

ရြည်မြစ်ငပီး ဆရပဆူပး ကိရိယာတွင် လည်း ဆအာက်ဆမခအနီးြှ ေငရ်ြည်။ ၎င်းပိုက်သည် 

ဆရပဆူပးကိရိယာြှ တပါး အမခားဆသာ သန့်စင်ကိရိယာြျားသ့ုိ ြေက်သွယ်ရ။ 
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 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၁.၂။ အထပ်ြျားဆသာအဆောက်အဦေိုပါက ဘုံဆရဆအး ပိုက်မြင့် ဆရဆပးဆေ 

နိုငင်ပီး ဆရပဆူပး ကိရိယာသ့ုိေက်သွယ်ဆသာ ခွဲထွက ် ပိုက်တွင် တြက်သွားဆရဆသာ့ကို 

တပ်ေင်ရြည်။ အလျားလိုက် သံုးဆသာ တြက်သွားဆရဆသာ့သည် ဆဒါငလ်ိုက်တြက် 

သွားဆရဆသာ့ထက် မပုမပင ် ထိန်းသိြ်းရာတွင် လွယ်ကူသမြင့် ဦးစားဆပးဆရွးချယ် 

သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၁.၃။ ပိုကေ်က်သည့်အခါ ပိုက်ထဆဲလြခိုဆစရန်နှင့် ဆရပကူိရိယာအထဲ၌ 

မပငပ်ဆလြိအားထက်နည်းသည့်အဆမခအဆန ြမြစ်ဆပါ်ဆစရန် သတိမပုရြည်။ ဆရပူ 

ကိရိယာသ့ုိ ဆပးပို့ဆသာပိုက်သည် အမခားအရငး်အမြစ်ြှလာဆသာ ြိအားရှိပိုကန်ှင့် ကကား 

မြတ်ေက်သွယ်မခငး် ြရိှဆစရ။ (ပုံ- ၉ တွင် ကကည့်ပါ။) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂။ ရေပူပုိက်ဆက်ခြင်း (Hot Water Piping) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂.၁။ ကျယ်ခပန့်မှုထိန်းရသာပိုက် (သ့ုိမဟုတ်) ရလေင် ရလထွကပ်ိုက်   

(Expansion pipe or vent pipe) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂.၁.၁။ ြိအားသံုးဆရပူကိရိယာ (သ့ုိြဟုတ်) ဒုလံုးတွင် ၃/၄ လက်ြထက် 

ြငယ်ဆသာဆလေငဆ်လထွကပ်ိုက်တစ်ခု တပ်ေင်ဆပးရြည်။ ၎င်းပိုက်သည် ဆရဆအးဆပး 

ကန်၏ ဆရြျက်နှာမပင်အထက် အနည်းေုံး ၆ လက်ြ အမပင် ဆရြျက်နှာမပငန်ှင့် အပူဆပး 

ကိရိယာအဆမခြှ ၁ ဆပ မြင့တ်ိုင်း ၁/၄ လက်ြ ထပြ်ံဆပါငး်ထည့်ဆပးရြည်။ ဆလေင် 

ဆလထွက်ပိုကက်ို ဆရဆအးကန်အထက်တွင် အေုးံသတ်ထားရြည့်အမပင် ဆရပဆူပး 

ကိရိယာကိုဆပးဆသာ ဆရဆအးကန်ထက် မြင့်ထားရြည်။ ဆလေငဆ်လထွက်ပိုကြ်ှ 

ြဆတာ်တေ လျှထံွက်လာနိုင်သည့်ဆရပူ၊ ဆရဆနွးဆငွ့သည် ပတ်ေန်းကျငရှ်ိလူြျားကို 

အန္တရာယ်ြဆပးဆစရပါ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂.၁.၂။ ဆလေင်ဆလထွက်ပိုကက်ို ဆရပဆူပး ကိရိယာ၏ အမြင့်ေုံးဆနရာတွင် 

ေက်သွယ်ရြည်။ ပိုက်အစကို ဆရပကူန်အတွင်း ဆအာက်ဘက်သ့ုိ အစွန်းထွက်ြဆန 

 ဆစရ။ သ့ုိြဟုတ်ပါက ဆလခိုသွားမခငး်၊ ေူညံသံြျား ထွကဆ်ပါ်မခငး်တို့ မြစ်နိုင ်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂.၁.၃။ ဆလေငဆ်လထွက်ပိုက်သည် ြည်သည့်နည်းနှင့်ြျှ ဆရပဆူပးကိရိယာ 

နှင့် ေက်သွယ်ထားခဲ့ဆသာ အြှတ်ဆအာက် သ့ုိ နိြ့သွ်ားမခငး် ြရိှဆစရ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂.၁.၄။ ဆလေငဆ်လထွက်ပိုကက်ို အပူဆပးကိရိယာနှင့် ဆရဆအးဆပးကန်တို့ 

အကကားရှိ ြည်သည့် ဆနရာသ့ုိြေို ဆရပဆူပး ရန် သံုးနိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂.၁.၅။ ဆလေငဆ်လထွက်ပိုကတ်ွင် ဆရဆသာ့၊ တြက်သွားဆရဆသာ့ြျား 

တပ်ေင်မခငး်ြမပုရ။ 
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 ၅ဃ.၄.၁၃. ၁၂.၂။ ရေပူရပးကိေိယာများ (Hot Water Heaters) 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂.၂.၁။ ဆယဘုယျအားမြင့် ဘုံဆရပူဆပးပိုက်သည် အပူဆပးကိရိယာ၏ ထိပ် 

အနီးြှ ထုတ်ရြည့်အမပင် အချငး် ၃/၄ လက်ြ ထက်ြနည်းရပါ။ ထို့မပင ် ဆရပူထုတ် 

ဆခါင်းြျားသည် တူညီ ဆသာအလွှာတွင် ရိှဆနပါက ဆရပူပုိက်အချင်းသည် ၁ လက်ြထက် 

ြငယ်ရပါ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂.၂.၂။ ဆရပထူုတ်ဆခါင်းြျားသည် ပွတ်တိုက်ြှု အနည်းေုံးမြစ်ဆအာင် ပုံစ ံ

မပုထားဆသာ အြျ ိုးအစား မြစ်ရြည်။ တနညး်အားမြင့် အရွယ်တေင့်ကကီးဆသာ ဆရပူ 

ထုတ်ဆခါင်းကို တပ်ေင်ရြည်။ ဥပြာ ၁/၂ လက်ြ ဆရပပူိုကတ်ွင် ၃/၄ လက်ြ ဆရပ ူ

ထုတ်ဆခါင်း တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂.၂.၃။ ဆရပထူုတ်ဆခါင်းြှ ထုတ်ယူသံုးစွဲရာ၌ ၄ငး်ရှိရာသ့ုိ ဆရပဆူပး 

ကိရိယာြှ ဆရပဆူရာက်လာချနိ်သည် အနည်းေုံး မြစ်ဆအာင် ပုံစံမပုရြည်။ ြသံုးစွဲခင်က 

ရိှဆနဆသာဆရြျား ဆအးသွား၍ ဆရေုံးရှုံးြှု မြစ်လာနိုင်သည်။ ဤအချက်ကို အဆမခခံ၍ 

ဆရထုတ်ဆခါငး်နှင့် ဆရပူဆပးကိရိယာကို အဆမခအဆနဆပးပါက ဆရပူမပန်ပိုက ် ေက်နိုင် 

သည်။ ဆရပမူပန်စနစ်သုံးသည်မြစ်ဆစ၊ ြသံုးသည်မြစ်ဆစ ဆရပကူန် (သ့ုိြဟုတ်) ဆရပမူပန် 

ပိုကလ်ိုင်းြှ ဆရပထူုတ်ဆခါင်း အကွာအဆေးသည် ဇယား (၈) တွင် ဆြာ်မပထားသည့်ထက် 

ြပိရုပါ။ 

 

 

 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

69 
 

 
 

 

 

 

 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

70 
 

 
 

 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

72 
 

ဇယား-၈ ။ အများဆုံးြွင့်ခပုရသာ ရေပူပုိ့ပိကု်အလျား 

(အပိုေ် ၄၊၁၃၊၁၂၊၂၊၃) 

စဉ် 

(၁) 

အကကီးဆုံးပိကု်အြျင်း 

(၂) 

အလျား (ရပ)  

(၃) 

၁) ၃/၄ လက်ြ ထက်ြပို ၄၀ 

၂) ၃/၄ လက်ြ ထက်ပုိ သ့ုိဆသာ် ၁ လက်ြ ထက်ြပို ၁၅ 

၃) ၁ လက်ြ ထက်ပို ၁၀ 

 

ြှတ်ချက်။ ။ ပိုက်အရွယ်အြျ ိုးြျ ိုးသံုးဆသာ စနစ်အတွက် အကကီးေုံး အရွယ်ကိုသာ  

  ဤဇယားအရ စဉ်းစားရပါြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၂.၂.၄။ ဆရပနူှင့ဆ်ရဆအးကို သြဆပးဆသာဆရဆသာ့ြျားနှင့်  ထိန်းချုပ်ဆရာ 

စပ်ငပီး ဘုံဆရထုတ်ဆခါငး် (ဆရချ ိုးဆရပန်း၊လက်ဆေးဇလုံ၊ ဆရချ ိုးကန်) သ့ုိ  ဆရဆပးဆေ 

ပါကဆရပြူိအားနှင့ဆ်ရဆအးြိအားသည် တူညီဆနရန်လိုအပ်သည်။ အဆောက်အဦသို ့

ဆရဆပးသည့်အြုိးဆပါ်ကန်နှင့် ဆရပူကန်သို့ ဆရဆအးဆပးဆသာကန်ကို ေက်မခငး်မြင့် 

ြိအားကိုတူညီဆအာငမ်ပုလုပ်နိုငသ်ည်။ ဆြာ်မပပါကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်၍ ြရပါကဆရပူ၊ 

ဆရဆအးကို သီးမခားဆရထုတ်ဆခါင်းတခုစီမြင့် ဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၃။ ရေပူရပးကိေိယာအမျ ိုးအစားများ (Type of Hot Water Heaters) 

 ဆရပထူုတ်ကိရိယာအြျ ိုးြျ ိုးရှိသည်။ ဆအာက်တွင်ကကည့်ပါရန်။ 

 (က) လျှပ်စစ်မြင့် ပူဆစဆသာဆရပူသုိဆလှာငက်န် 

 (၁) ြိအားြရိှ (သ့ုိြဟုတ်) အပွင့်ထွကဆ်ပါက် 

 (၂) ြိအားရိှဆသာအြျ ိုးအစား 

 (၃) ဆလှာင်ကန်ကိုသံုးဆသာစနစ် 

 (၄) အပူဆပးကိရိယာ ၂ ေင့်သံုးစနစ် 

 (ခ) ဓာတ်ဆငွ့မြင့် ပူဆစဆသာ ဆရပူသုိဆလှာငက်န်ြျား 

  (၁) ဆတာက်ဆလျှာက်ပဆူစသည့်စနစ် 

  (၂) သုိဆလှာင်ကန်ပါဆသာစနစ် 

 (ဂ) ဆနစွြ်းအင်သံုးစနစြ်ျား 

  (၁) သီးမခားအြိုးဆပါ်တပ်ေငသ်ည့်ယူနစ် 

  (၂) ဗဟိုကန်ြှ အပူဆပးစနစ် 
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 (ဃ) ဗဟိဆုရပူဆပးဆေဆသာစနစ် 

  (၁) ဆလာငစ်ာေီသုံး 

  (၂) ဓာတ်ဆငွ့ဆလာငစ်ာသံုး 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၃.၁။ ဆရပဆူပးကိရိယာ တည်ဆောက်ပုနံှင့် အရည်အဆသွးသည် လြး်ညွှန် 

[၉-၁(၁၅)] နှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၃.၂။   အပူဆပးကိရိယာ ပုံြှန်တပ်ေငပ်ုံစနစ်ကို ပုံ-၁၂တွင် ဆြာ်မပထားသည်။ 

 
 

 ၅ဃ.၄.၁၃.၁၃.၃။ ဆရပဆူပးစနစ်ကိုစစ်ဆေးမခငး်နှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးမပုလုပ်မခင်းြျား 

သည် အပုိဒ် ၄၊၁၄၊၁ ြှ ၄၊၁၄၊၄ အရမြစ်သည်။ 
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 ၅ဃ.၄.၁၄။ စစ်ရဆးခြငး်နှင့်စမ်းသပ်ခြင်း (Inspection and Testing) 

 ၅ဃ.၄.၁၄.၁။ အသံုးမခပုြင် ပင်မပိကု်များကိုစမ်းသပ်ခြင်း (Testing of Mains Before 

Commencing Work) 

  ပိုကြ်ျား၊ ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျား လုပ်ငန်းခွင်ြပို့ဆောင်ြီ သတ်ြှတ်ထား 

ဆသာစံချနိ် စံညွှန်း ြ/ီြြ ီ စစ်ဆေးရြည်။ ပိုက်နှင့်ပိုက်ေက်ပစ္စည်းြျားကို စစ်ဆေးမခငး် 

နှင့စ်ြ်းသပ်မခင်း ကို ထုတ်လုပ်သူြျားက ၎င်း၏စက်ရုံတွင် ဆောငရွ်က်ရြည်။ ဤအခန်းပါ 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုရိှရြည်။ ဆရမြင့်ြိအားစြ်းသပ်ြှု မပုလုပ်ရြည်။ ဆရဆပးဆေစဉ် 

ရိှရြည့် အြျားေုံးခွင့်မပုနိုငဆ်သာြိအား၏ ၁.၅ ေ (သ့ုိြဟုတ်) အြျားေုံး သတ်ြှတ်ထား 

သည်ထက်ပိုဆသာ ြိအားမြင့် စြ်းသပရ်ြည်။ ပိုကန်ှင့်ပိုက်ေက်ပစ္စည်းကို ြတပ်ေင်ြီ 

စစ်ဆေးရြည်။ ပိုကက်ွဲအက်မခင်း ရိှ/ြရိှ အသံမြင့် စြ်းသပ်ရြည်။ ချ ို့ယွင်းချက်ရိှဆသာ 

ပစ္စည်းြျားကို ဆသချာစွာအြှတ်အသားမပုလုပ်ငပီး ပယ်သည့်စာရငး်တွင် ထည့်ရြည်။ 

လုပ်ငန်းခွငြ်ှရှင်းလငး်ပစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၄.၂။ ပင်မပိုက်များကိုဆက်သွယ်ပပီးရနာက် စစ်ရဆးခြငး် (Testing of Mains 

After Laying) 

  ပိုကေ်က်ငပီးပါက ပင်ြပိုကက်ို ဆသချာမြည်းညှင်းစွာဆရထည့်ရြည်။ ၁ 

လက်ြအဆပါက်နှင့် ြိအားသံုး ဆရဆသာ ့ ထားဆပးမခငး်မြင့် ပိုက်အတွင်းြှ ဆလြျားကို 

ထုတ်ပစ်သည်။ ပိုကက်ို ဆရအမပည့်မြင့် အဆမခအဆနဆပးပါက ရက်အဆတာ်ကကာ ထားရသည်။ 

ငပီးလျှင်ြိအားခံနိုငြ်ှု စြ်းသပ်သည်။ စြ်းသပ်ရြည့် ြိအားသည် ၁၆၈ ဆပ သ့ုိြဟုတ် 

ဆရဆပးဆေစဉ်ရိှရြည့် အြျားေုံး ခွင့်မပုနိုင်ဆသာြိအား၏ ၂ေ အနက် ပို၍ြျားဆသာြိအား 

ကိုသံုးရြည်။ လူအားမြင့် ြိအားမြှင့်ဆသာစက်ကိုသံုး၍ ြိအားကိုတိုးဆပးသည်။ ပိုက်အချငး် 

ကကီး၍ အလျားအလွန်ရှည်ပါက စက်မြင့ ် ဆြာငး်နှင်ဆသာဆရတွန်းစက်ကို သံုးနိုင်သည်။ 

ထိအုခါြျ ိုးတွင် အငြဲတြ်း ဆစာင့်ကကည့်ဆနရြည်။ ြည်သည့်နညး်ကို သံုးသည်မြစ်ဆစ 

သတ်ြှတ်ဆပးထားဆသာ ြိအားထက ်ြဆကျာ်ဆစရ။ ြိအားတိုငး်ကိရိယာသည် တိကျရြည်။ 

စြ်းသပြ်ှုြမပုလုပ်ခင် ြိအားတိုင်းကိရိယာကို စံချနိ်စံညွှန်းနှင့်အညီချနိ်ညိှရြည်။ ြိအားမြင့် 

ဆသာ စက်ကိုရပ်ငပီး အနည်းေုံး ၅ ြိနစ် အကကာတွင် ြိအားကိုတိုငး်တာသည့်အခါ တိုင်း၍ 

ြရနိုငဆ်အာင် နညး်ပါးသည့် ြိအားေုံးရှုံးြှုကို လက်ခံရြည်။ ပိုကေ်က်မခငး်ငပီးစီးြှုအရ 

ပင်ြပိုက်ကို အပုိငး်လိုက်စစ်နိုင်သည်။ စြ်းသပ်စစ်ဆေးြှု မပုလုပ်စဉ်တွင် အေက်ြျားကို 

ဆမြြြို့ဆသးဘဲ ဆြာ်ထားရြည်။ စြ်းသပဆ်နစဉ်ကာလအတွင်း ပွင့်ဆနဆသာ ပိုကေ်တစ်ြက် 

ကိ ု ပလပ်ြျ ိုးစုံရိှသည့်အထဲြှ သင့်ဆလျာ်ဆသာပလပ်မြင့ ် ပိတ်ထားရြည်။ ၎င်းပလပ်ကို 

အတွင်းြိအားဒဏ်ခံနိုင်ရန် ဆဒါက်ြျားမြင့် အခိုင်အြာ ဆထာက်ထားရြည်။ 
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 ၅ဃ.၄.၁၄.၂.၁။ ပိုကစ်စ်ဆေးြှုမပုရာတွင် ဆရဆသာ့ရိှသည့်ဆနရာ၌ အေုးံသတ်ဆနပါက 

ဆရဆသာ့ရိှအေံကိုပိုက်အပိတ်အဆနနှင့်ြသံုးရ။ ယာယီ အပိတ်ြလန်းတစ်ခုကို သံုးရြည်။ 

ဆော့ကတ်နှင့်ေုံးဆသာ ဆရဆသာ ့ ေိုပါက အေံကိုြငွ့်ငပီး ပလပ်ကိုသုံးရြည်။ ဆနာက်ေုံး 

အပိတ်ကို ဆထာက် ဆသာဆဒါက်တိုငြ်ျားသည် အပိုဒ် ၄၊ ၁၄၊ ၂ အရ မြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၄.၃။   အမိ်သွယ်ရေပိုက်နှင့် ပိုကဆ်က်ပစ္စည်းများစမ်းသပ်ခြင်း (Testing of Service 

Pipes and Fittings) 

  အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ကိုေက်ငပီးပါက ဆသချာမြည်းညှင်းစွာ ဆရမြည့်ရြည်။ ဆလ 

ြျားအားလုးံ ထွကသွ်ားရန် ဂရုစိုက်ရြည်။ ဆရမြည့်ြှုဆကကာင့်မြစ်ဆပါ်လာနိုင်ဆသာ ြိအား 

ရုတ်တရက်ြျားလာမခင်း၊ ဆရ၏ဆနာက်မပန်ြိအား သက်ဆရာက်မခငး်တို့ကို ဂရုစိုက်ရြည်။ ပုံြှန် 

လုပ်ငန်းတွငရိှ်ြည့် ြိအားမြင့် စစ်ဆေးရြည်။ ဆရထုတ်ဆခါငး်ြျား အားလုံးပိတ်ထားပါက 

အြိ်သွယ်ဆရပိုက်သည် လံုး၀ဆရလုရံြည်။ ပိုက်၊ ပိုကေ်က်ပစ္စည်း၊ သန့်စင်ကိရိယာြျား 

အားလုးံသည် အဆထာက်အြြျား ဆကာင်း/ ြဆကာင်း၊ ပျက်စီးြှုြျားြှ အကာအကွယ်ရိှ/ြရိှ၊ 

သံဆချးတက်ြှု၊ ဆရခဲြှုတို့ဆကကာင့် မြစ်ဆပါ်ဆသာပျက်စီးြှု ရိှ/ြရိှ စစ်ရြည်။ အြိ်သာဆရေွဲကန် 

ြျားသည် သယ်ယူချနိ်၌ ပျက်စီးနိုင်ဆသာဆကကာင့် ဆရလံု၊ ြလုကံို တပ်ေင်မခငး်ြမပုြီ 

လုပ်ငန်းခွငတ်ွင် မပန်လည် စစ်ဆေးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၄.၄။ အပုိဒ် ၄.၁၄.၁။ တွင်ဆြာ်မပထားသည့်အမပင် ၄.၁၄.၄.၁ ြှ ၄.၁၄.၄.၃ ထိ တို့သည် 

ဆရပစူနစ် စြ်းသပြ်ှု၊ စစ်ဆေးြှု မပုလုပ်ရာတွင် အကျုံးေငသ်ည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၄.၄.၁။ တပ်ဆင်ပပီးရနာက် စနစ်တစ်ြုလုံးကိုစမ်းသပ်ခြင်း (Testing of the 

system after installation) 

  ဆရပဆူပးကိရိယာအပါအေင် ဆရပဆူပးစနစ်တစ်ခုလုံးတပ်ေင်ငပီးပါက 

စနစ်တစ်ခုလုံးတွင် ဆလြျားအားလုးံထွက်သွားဆစရန် ဆရမြင့်ဆသချာစွာမြည့်ရြည်။ ဆရ 

ြိအားမြင့်စြ်းသပ်သည့်ြိအား ၁၆၈ ဆပ (သ့ုိြဟုတ်) ဆရဆပးဆေစဉ်ရိှရြည့် ခွင့်မပုနိုငဆ်သာ 

ြိအား၏ ၂ ေအနက် ပို၍ြျားဆသာြိအားကို သံုးရြည်။ တည်ငငြိ်သည့်အဆမခအဆနသို့ 

ဆရာက်ရိှငပီး နာရေီက်ကကာသည်အထိ ထားရြည်။ စနစ်တစ်ခုလုံးကို ဆရစိြ့်ထွက်မခငး်နှင့် 

ဆချွးမပန်မခငး်ြျား ရိှ/ြရိှ ကိ ု ြျက်မြင်အားမြင့် စစ်ဆေးရြည်။ ချ ို့ယွင်းချက်ြျားဆတွ့ရိှပါက 

အေိပုါအပိုင်းကို မပန်လည်ဆကာငး်ြွန်သည့်တိုင်ဆအာင် မပန်လည်မပငေ်င်ရြည်။ ြလုံဆသာ 

အေက်ြျားကုိအသားထည့်ေက်မခင်း၊ ထုရုိက်၍ေက်မခင်း၊  ဂဆဟေက်မခင်းြျား ြမပုလုပ်ရ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၄.၄.၂။ ရေပူခေင့် စမ်းသပ်ခြင်း (Hot water testing) 

  ဆရပဆူပးစနစ်သည် ဆရလုဆံကကာငး် စြ်းသပင်ပီးပါက အပူဆပးကိရိယာကို 

လျှပ်စစ်ဓာတ်နှင့် ေက်သွယ်ဆပးရြည်။ အပူဆပးစနစ်ကို ဆရလံုြှု ရိှ/ြရိှ ထပြ်ကံကည့်ရှု 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

76 
 

စစ်ဆေးရြည်။ ဆရအပူချနိ်ဆကကာင့်ပိုက်ရှည်ထွက်၍ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ အပူချနိ်လွန်ကဲြှု 

ဆကကာင့်ဆသာ်လည်းဆကာငး် ဆရလံု/ ြလုံ ထပ်ြစံစ်ဆေးရြည်။ ဆရထုတ်ဆပါက်ြျားရှိ 

အပူချနိ်ကို ြှတ်သားရြည်။ အပူချနိ်ထိန်းကိရိယာကို အပုိဒ် ၅ဃ.၄.၁၃.၂.၁ တွင် ဆြာ်မပ 

ထားသည့် အပူချနိ်ရဆအာင် စစဆ်ေးမခငး်၊ ချနိ်ညိှမခင်းြျား ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၄.၄.၃။ လျှေပ်စစ်ဆက်သွယ်ခြင်း (Electrical connection) 

  အြိ်သံုးလျှပ်စစ်ကိရိယာြျားတပ်ေင်ရာတွင် အဆထွဆထနွှင့် လုခံခုံစိတ်ချ 

ရြှုြျားအတွက် လြး်ညွှန် [၉-၁(၁၄)] အတိုငး်မြစ်ရြည်။ ဆရပဆူပးကိရိယာ၏ သတ္တု 

ပစ္စည်းြျားနှင့် လျှပ်စစ်စီးေငန်ိုငဆ်သာ ပစ္စည်းြျားကို တွြဲကထ်ားငပီး ဆမြစိုက်ကကိုးနှင့်ပါ 

ေက်သွယ်ထားရြည်။ လြး်ညွှန် [၉-၁(၁၄)]နှင့်ကိုက်ညီရြည်။ ဆရမြုပအ်ပူဆခွနှင့် ဆရပူ 

သုိဆလှာင်ကန် ကိုယ်ထည်ကို ေက်ဆသာေက်အကူို ဆမြစိုက်ကကိုးနှင့်ေက်သွယ်၍ြသံုးရ။ 

ဆကျနပ်ြွယ် ရာရိှဆသာ သီးမခားဆမြစိုက်ကကိုး ကိုသံုးသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၅။ ရေရပးရေရသာစနစ်ကို သန့်ေှင်းရေးခပုလုပ်ခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြငး် (Cleaning 

and Disinfection of the Supply System) 

 ၅ဃ.၄.၁၅.၁။  ပင်ြဆရပိုက်ြျား၊ အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ြျား ဆရဆပးဆေရာတွငသံု်းဆသာ ပိုက်ြျား 

အားလုးံကို အသုံးြမပုြီနှင့် မပုမပငင်ပီးစီးသည့် အချနိ်ြျားတွင် ဆစ့စပ်ဆသချာစွာနှင့် 

ထိဆရာက်စွာ ပိုးသတ်ရြည်။ ပိုးသတ်မခငး်နည်းလြ်းကို သက်ေိုင်ရာအာဏာပိငု်အြွဲ့ြှ 

အတညမ်ပုငပီး မြစ်ရြည်။ ပိုကြ်ျားကို အခါအားဆလျာ်စွာ သန့်ရှငး်ဆရးမပုလုပ်ရြည်။ ရှင်းရ 

ြည့်အကကိြ်သည် ဆရ၏အရည်အဆသွး၊ ေက်သွယ်သည့်ပိုကဆ်ပါ် ြူတည်သည်။ ကန်ထဲတွင် 

အနည်ထိုငသ်ည့် ပစ္စည်းြျား ကို အနည်းေုံး တစန်ှစ်တခါ ရှင်းထုတ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၅.၂။ ရေသုိရလှာင်ကန်များနှင့် ရေဆငး်ပိုက်များအား ပိုးသတ်ခြငး် (Disinfection 

of Storage Tanks and Down take Distribution Pipes) 

  ဆရဆလှာငက်န်ြျားနှင့်ပိုက်ြျားကို ဆရှးဦးစွာဆရမြည့်ငပီး ဆေးဆကကာကာ 

ဆရကိုထုတ်ပစ်ရြည်။ ငပီးဆနာက် သုိဆလှာငက်န်ကို ဆရမြင့်မပန်မြည့်ရြည်။ ထိသုို့ မပန်မြည့် 

စဉ် ကလိရုငး်ပါဆသာ ဓာတုဆဗဒပစ္စည်းကို ဆရနှင့က်လိုရငး် သြဆစရန် ဆမြညှငး်စွာမြင့် 

မပည့်သည့်တိုငဆ်အာင် ေက်တိုကခ်တ်ဆပးရြည်။ ဆရတွင် ကလိုရငး်ပါေင်နှုန်း ၅၀: 

၁၀၀၀၀၀၀ (50 ppm) ရိှဆစရန် ကလိုရငး်ကို လုဆံလာက်စွာထည့်ရြည်။ ပုံြှန်အဆရာင် 

ချွတ်ဆေးသံုးပါက ခပ်ရြည့်အချ ိုးသည် ကလိရုငး် ၀.၃၃ ဆပါင ်လျှငဆ်ရ ၂၂၀ ဂါလံမြစ်သည်။ 

ကလိုရငး်ကို ဆရနှင့်ဆရာ၍ လံုးေသြသည့်အဆမခအဆန (နို့နှစ်ဆရာင်) သ့ုိ ဆရာက်ပါြှ 

ဆရဆလှာငက်န်အတွင်းသ့ုိ ထည့်ရြည်။ ဆရကန်ဆရမပည့်ပါက ကလိရုငး်ခပ်မခင်းကိုရပ်ငပီး 

ဆရဆပးဆေပိုကဆ်ပါ်ရိှကန်နှင့် အနီးေုံးဆရထုတ်ဆခါင်းြှစ၍ ြွင့်သွားပါ။ ဆရထုတ်ဆခါငး် 
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တစ်ခုစီြှဆရကို ကလိုရင်းအနံ့ရပါက ၎င်းဆရထုတ်ဆခါင်းကိုပိတ်ပါ။ ကန်တွင် ဆရဆလျာ့သွား 

ပါက ဆရဆလျာ့သွားဆသာပြာဏအတိုငး် ဆရထပ်မြည့်ပါ။ ထို့အတူ ကလိုရငး်အရည်ကို 

လည်း ထပမ်ြည့်သည့်ဆရ၏ အချ ိုးအလိကု် ထပ်ခပ်ပါ။ ကန်နှင့်ပိုက်ကို အနည်းေုံး ၃နာရီ 

ကကာဆအာင် ထားပါ။ ငပီးလျှင်ြွင့်၍ ဆေးဆကကာငပီးြှ အြိ်သံုးအတွက် မြန့်ဆေရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၆။ အလွန်ခမင့်ရသာအေပ်နှင့် ရေြဲအမတှ်ထက်ရအးရသာ အေပ်များတွင်ရေရပးရေ 

ခြငး် စနစ်များ (Water Supply Systems in High Altitudes and/ or Sub-zero 

Temperature Regions) 

 ၅ဃ.၄.၁၆.၁။ ရေအေငး်အခမစ်နှင့် ရေအေင်းအခမစ်ရေွးြျယ်ခြငး် (Selection and Source)  

  ဆယဘုယျအားမြင့် ဆရအရငး်အမြစ်ဆရွးရြည့်ဆနရာသည် ဆရပို့ပိုက်အလျား 

အတို ေုံးဆနရာမြစ်၍ စစ်ဆေးရန်၊ ထိန်းသိြ်းရန်လွယ်ကူရြည်။ မြစ်နိုင်ပါကစွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ြျား၏ အပူစွြ်းအင်စွန့်ထတု်သည့်ဆနရာနှင့် အနီးအနားတွငဆ်ရွးသင့်သည်။ သ့ုိဆသာ် 

အထက်ပါအချက်ြျားဆကကာင့် ဆရ၏ အရည်အဆသွးကို ထိခိုက်ြှုြရိှဆစရ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၆.၂။ ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခြင်း (Pumping Installation) 

  ဆရစုပ်စက်နှင့် ေက်စပ်ကိရိယာြျားကို ဆသချာစွာအပူကာထားဆသာ 

အဆောက်အအုံြျားတွင်ထားရြည်။ လိုအပ်ပါက ဆရစက်ရုံကိုအတွင်း၌လည်း အပူဆပး 

ထားရြည်။ မြစ်နိုင်ပါက ဆရစုပ်စက်ရုံကို ဆရယူအဆောက်အဦ၏ အထက်တွင် တည် 

ဆောက်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၆.၃။ သုိရလှာငရ်ေနှင့် သန့်စင်စနစ်ကို ကာကွယ်ခြငး် (Protection of Storage       

Water and Treatment) 

  ပတ်ေန်းကျင်အလွန်ဆအး၍ ဆရြျားခဲြည်ကိုစိုးရိြ်ရပါက ပါေင်ပတ်သက် 

ဆသာ နညး်စဉ်နှင့် အစိတ်အပိုငး်အသီးသးီအတွက် အဆောက်အအုံ၊ အပူကာ၊ အကာ 

အကွယ် စသည်ြျားထားဆပးရြည်။ လိအုပ်ပါက အတွင်းပိုငး်ကိုပါ အပူဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၆.၄။ ရေပို့ခြငး်နှင့် ခေန့်ရေခြငး် (Transmission and Distribution) 

  ဆမြဆအာက်တွငမ်ြှပ်နှံထားဆသာပုိက်ြျား ဆရခဲမခငး်ြှကာကွယ်ရန် ဆမြကကီး 

ဆအာကဆ်ရခဲဆသာအြှတ်ထက် မြင့်ဆသာအပူချနိ်ရှိသည့်ဆနရာတွင် ပိုကေ်က်ရြည်။ ပိုက် 

ေက်ငပီးလျှင် ဆကာင်းြွန်ကျစ်လစ်ဆသာ ဆမြ၊ သဲတိုမ့ြင့ ် ဆအာကခ်ံ၊ ဆဘးပတ်လည်၊ 

အဆပါ်တို့ကို ေန်းရံမခငး်စသည်တို့မြင့် စီြံဆောငရွ်က်ထားရြည်။ ဆရပို့ပိုကြ်ျား ဆကာင်း 

ြွန်စွာ စီးေင်းနိုငဆ်ရးအတွက် ဆရထုအတွင်းရှိဆနဆသာ အပူဓာတ်ကို ထိဆရာက်စွာ သံုးနိုင် 

ရန်နှင့် ထိန်းသိြ်းထားနိုငရ်န် စီးပွားဆရးအရ တွက်ဆချကိုက်ဆသာ ဒီဇိုငး်ပုံစံမပုရြည်။ ဆရထု 

အတွင်းတွင် အပူဓာတ်ေုံးရှုံးြှုကို ကာကွယ်နိုငဆ်သာ အဆနွးဓာတ်ရိှရြည်။ အနည်းငယ် 
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အေုးံရှုံးခံနိုငပ်ါက မြန့်ဆေပိုက်ဆပါ်ရိှ ဆရထုတ်ဆခါငး်ြျားကို ဆရစီးဆရလာရိှရန်နှင့် ဆရခဲမခငး် 

ကိုကာကွယ်ရန် အနည်းငယ်စီြွင့်ထားနိုင်သည်။ ဆသာက်သံုးရန် ြသင့ဆ်တာ်ဆသာ 

ဆရမြစ်ပါက ၎င်းဆရကို အပူဆပးရာ၌ အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ လိအုပ်ပါကအပူေုံးရှုံးြှုကို အပူကာ 

တပ်ေင်မခငး်မြင့် သက်သာဆစနိုင်သည်။ အဆအးဓာတ်စုပ်ယူနိုင်ဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆရခိုးဆရဆငွ့ထိန်းထားနိုင်ဆသာပစ္စည်းတို့ကို အပူကာအဆနမြင့် ြသံုးရပါ။ ဆရဆပးဆေဆသာ 

ပိုကြ်ျားတွင် ြိအားဆလျာ့ကန်၊ ဆလထုတ်ဆသာ့ြျား လုဆံလာက်စွာ တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ြှတ်ချက်။     ။ ဆမြကကီးထဲရှိ  ဆရခဲနိုင်သည့်အကွာအဆေးသည် မြန်ြာနိုင်ငံဆမြာက်ပိုင်း 

ဆဒသြျားတွင် ဆမြကကီးြျက်နှာမပင်ဆအာက် ၃ ဆပ နှင့် ၄ ဆပခန့် အထိ ရိှတတ်သည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၆.၄.၁။ ပိုကက်ိုခပုလုပ်ရသာပစ္စည်းများ (Materials for pipes) 

  ဆရဆပးဆေပိုက်ြျားကို ဆအာကပ်ါပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုးနှင့် မပုလုပ်ထားသည်။ 

ဤလြ်းညွှန်ချက်ပါ အပုိငး် ၆ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျားနှင့် 

ကိုက်ညီရြည်။  

 (က) သိပ်သည်းေြျားဆသာ ဆပါ်လီအက်သလင်းပိုက်ြျား 

 (ခ) ဆကျာက်ဂွြ်းဘိလပဆ်မြမြင့် မပုလုပ်ထားဆသာပိုက်ြျား 

 (ဂ) သွပ်ဆရစိြ်သံပိုက်ြျား 

 (ဃ) သံကျွတ်ပိုက်ြျား 

 (င) uPVC ပိုကြ်ျား(ဆမြကကီးထဲဆရြခဲသည့်အနက်တွင ်ေက်သည်) 

 ၅ဃ.၄.၁၆.၄.၂။ ပိုကအ်ပူကာပစ္စည်းများ (Materials for insulation of pipes) 

  မြန်ြာနိုင်ငတံွင်ပိုကက်ို ဆကာက်ရိုး၊ မြက်ဆမခာက်၊ ဂုန်နီအြျှငြ်ျားမြင့် 

ပတ်၍ ဂုန်နီစြျားမြင့် ပတ်ထားငပီး ကတ္တရာသုတ်ထားဆလ့ရှိသည်။ အမခားပစ္စည်းြျား 

အဆနမြင့် ၈၅% ပါေင်ဆသာ ြန်ဂနီေီယာ၊ ြန်သားြျှင် စသည်တို့လည်းသုံးနိုင်သည်။ 

ထို့အမပင် သက်ေိုငရ်ာအာဏာပုိငြ်ှ ခွင့်မပုသည့် ပစ္စည်းကိုလည်းသံုးနိုငသ်ည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၆.၄.၃။ ရေရပးရေခြငး် နညး်လမ်းများ (Distribution methods) 

  ဆရလုိအပ်ြှုယာယီအဆနမြင့်နည်းပါက စည်ပိုင်းနှင့်ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ 

ဆရတိုင်ကီအငယ်ြျားနှင့် ဆသာလ်ည်းဆကာငး် ပိုဆ့ောငမ်ြန့်ဆေနိုငသ်ည်။ အချနိ်တိုင်း 

ကလိုရငး်ဆေးကကင်းကို သတ်ြှတ်သည့်ပြာဏရဆအာင် ထိန်းထားမခငး်မြင့် ဆရညစ်ညြ်းြှု 

ကိ ုကာကွယ်နိုငသ်ည်။ ဆရပိုက်ဆပျာ့ြျား၊ ဆရပုံးြျား၊ ဆရတိုင်ကီအငယ်ြျားကို အြှိုက်ြျား၊ 

ြုန်ြျားြတက်ဆအာင် အစဉ်ထနိ်းသိြ်းထားရြည်။ အလွန်ဆအးဆသာကာလြျားတွင် 

ဆမြကကီးထဲရှိ ဆရခဲအြှတ်အနက်သည် ပိုနက်သွားသမြင့် ပိုကအ်တွငး်၌ ဆရြခဲဆစရန် အပူ 

ဆပးစနစ်ြရိှပါက ယာဉ်မြင့်ဆရသယ်မခငး်၊ ဆရတိုငတ်ီမြင့် ဆရမြန့်မခငး်တို့သည် ဆအးဆသာ 
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ရာသီတွင် လုပ်ဆောင်ရြည့် တစ်ခုတည်းဆသာနညး်လြ်း မြစ်သည်။ ပူဆနွးဆသာရာသီ 

ဆရာက်ပါက ပိုကမ်ြင့် မြန့်ဆေဆသာ စနစ်ကို မပန်လည်မြည့်စွက်သံုးနိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၆.၄.၄။ ပုံြှန်ပိုက်လိုငး်ြျားမြင့် ဆရဆပးဆေဆသာ ကွန်ယက်စနစ်သည် အရံအား 

မြင့် အပူဆပးရန် ြလိအုပ်သမြင့် ပိုကလ်ိငုး်ြျားကို ဆမြကကီးထဲရိှ ဆရခဲအြှတ်လိုငး် အနက် 

၏ဆအာက် နိြ့ဆ်သာဆနရာတွင် ေက်သင့်သည်။ ပိုကအ်တွငး် ဆရခဲြည်ကို စိုးရိြ်ရပါက 

ပိုကထ်ဲရိှဆရကို စနစ်တကျဆေးထုတ်ရန် လုဆံလာက်ဆသာစနစ် ထားဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၆.၄.၅။ အမိ်သွယ်ရေပိုက်များ (House service connections) 

  အြိ်သွယ်ဆရပိုက်ြျား စဉ်ေက်ြမပတ်အသံုးမပုနိုငရ်န် ဆမြကကီးထဲဆရခဲ 

အနက်ထက် ပိုမြင့်ဆသာဆနရာြျားတွင် ေက်ဆသာပိုက်ကို လုဆံလာက်ဆသာ အပူကာ 

ပတ်ဆပးရြည်။ ပုံ ၁၀ ကိုကကည့်ပါ။ 

 ၅ဃ.၄.၁၆.၅။ အထူးသမြင့် ဆမြမြင့်ဆဒသြျား၊ ဆရခဲဆသာဆဒသြျားအတွက် ဆရဆပးဆေရန် 

စီြံမခငး်၊ အဆသးစိတ်ဒီဇိုငး်ပုံစံမပုမခငး်ကို လြး်ညွှန် [၉-၁(၁၆)] အရမြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၇။ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းရေးအတွက် လမး်ညွှန်ြျက်များ (Guidelines to 

Maintenance) 

 ၅ဃ.၄.၁၇.၁။ ဆရဆလှာငက်န်ြျားကို ပုံြှန်စစ်ဆေး၍ လိုအပ်ပါက အခါအားဆလျာ်စွာ 

သန့်ရှင်းဆရး မပုလုပ်ရြည်။ ကန်ြျားသံဆချးတက်ရန် ဆတွ့မြင်ဆနရပါက ဆရထုတ်ငပီး 

သံဘရပ်(ရ်ှ)မြင့ ် ဆေးဆကကာသန့်ရှငး်ြှု (မခစ်ထုတ်မခငး်ြမပုရ) မပုလုပ်ရြည်။ ထပြ်ံ၍အဆပါ် 

လွှာကို သင့်ဆလျာဆ်သာသတ္တုသုတ်ဆေး သ့ုိြဟုတ် သံဆချး ကာကွယ်ဆသာဆေးသုတ် 

ရြည်။ ဆေးဆကကာင့် အနံ့၊ အရသာနှင့် အမခားညစ်ညြ်းြှု ြမြစ်ဆစရပါ။ ကန်ကို ဆေးဆကကာ 

မခငး်ြမပုြီ ဆရဆပးဆေပိုက်ြျားအတွငး်သို့ အြှိုက်ြျားြေငရ်န် ထွကဆ်ပါက်ြျားကို ပိတ်ထား 

ရြည်။ ကန်ကိုဆေးဆကကာပီးပါက ပစ္စည်းြျား ကွာကျြှုရိှ/ြရိှ၊ ဆရလံုြှု ရိှ/ြရိှ တို့ကို စစ်ဆေး 

ရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၇.၂။ ပိုကလ်ိုင်းနှင့် ဆရဆသာ့ြျားတည်ဆနရာကို ဆြာ်မပဆသာ ဆနာက်ေုံး အဆမခ 

အဆနကို ြှတ်တြ်းမပုစုထားဆသာပုံစံြျား ရိှရြည်။ စစ်ဆေးြှုြတှ်တြ်းြျားကိုလည်း စုစည်း 

ထားရြည်။ ပိုကလ်ိုင်းြျား ြှားယွင်းေက်သွယ်မခင်းြျား၊ ြလိုလားအပ်ဆသာကိစ္စရပ်ြျား 

ရိှ/ြရိှကို စစ်ဆေးရြည်။ ထပတ်ိုးမခငး်၊ ပုံစံဆမပာငး်လဲမခငး်ြျားရှိပါက အချနိ်နှင့်တဆမပးညီ 

ြှတ်တြ်းတငထ်ားရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၇.၃။ ဆရထွက်ဆပါက်၊ ဆရထုတ်ဆခါင်းတို့၌ ယာယီတပ်ေင်မခငး်ြျား ထားရိှပါက 

၎င်းတို့အား ကိစ္စငပီးလျှင် မပန်မြုတ်ရြည်။ ၎င်းြှတေင့် ဆရဆပးဆေစနစ်အတွင်းသ့ုိ ညစ်ညြ်း 

ြှုမြစ်ဆပါ်ဆစနိုင်သည့်အတွက်ဆကကာင့် မြစ်သည်။  
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 ၅ဃ.၄.၁၇.၄။ ဆရဆသာ့ြျားကို ဆကာင်းစွာလုပ်ဆောင်ြှု ရိှ/ြရိှ အခါအား ဆလျာ်စွာ ြွင့်/ပိတ်  

မခငး်ြျား ဆောင်ရွက်၍ စစ်ဆေးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၇.၅။ ဆရထုတ်ဆခါင်းြျား၊ ြိအားသံုးဆရဆသာ့ြျားသည် ဆရလုံရြည်။ ဂုတ်စီးလုံ 

ရြည်။ လိအုပ်ပါက ေါရှာလဆဲပးရြည်။ လိအုပ်ပါက စပရနိ်နှင့် အလုပ်လုပ်ဆသာ ဆရဆသာ့ 

ြျားကို မပငဆ်ပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၄.၁၇.၆။ ဆရလျှပံိုကြ်ျားအားလုးံကိ ုအတားအေီးအြှိုက်ြျား ြပိတ်ေို့ဆစဆရးအတွက်  

 စစ်ဆေးရြည်။  

 ၅ဃ.၄.၁၇.၇။ လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆမြစိုက်ကကိုးြျားကိုစစ်ဆေးရြည်။ ဆရပစူနစ်တွင် 

လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အားနညး်ချက်၊ လိုအပ်ချက်ြျားရိှပါက မပငဆ်ပးရြည်။ 

 

၅ဃ.၅။   မိုးရေ၊ ရေဆိုး၊ ရေသုိးပိကု် ဆက်သွယ်ခြငး်နှင့် သန့်ေှငး်မှု 

 ၅ဃ.၅.၁။ သန့်စင်ကိေိယာအမျ ိုးအစားများ (Type of sanitary appliances) 

 ၅ဃ.၅.၁.၁။ ရေဆိုးဆိုင်ော သန့်စင်ကိေိယာများ (Soil Appliances) 

 ၅ဃ.၅.၁.၁.၁။   အမိ်သာအိုး (Water closet) 

  အြိ်သာအိုးတွင် လိုအပ်ချက်အရ ြိလ္လာအညစ်အဆကကးြျားအတွက် 

ခံထားစရာအိုး၊ အနံ့ထိန်းနှင့် ဆရေွဲစနစ်တို့ပါရြည်။ သန့်ရှငး်ဆေးဆကကာြှုမပုလုပ်ရန် 

ဆရထုတ်ဆခါငး်တစ်ခုကိုပါ ထည့်သွင်းသင့်သည်။ အြိ်သာအိုး၏ ညာဘက်နံရံတွင် 

တပ်ေင်သင့်သည်။ အြိ်သာအိုး အြျ ိုးအစားြျားြှာ ဆအာက်ပါအတိုင်းမြစ်သည်။  

 (က) ဆောင့်ဆကကာင့်ထိုင်သံုးသည့်အုိး (အနိ္ဒိယအြျ ိုးအစားဟုလည်းဆခါ်သည်။) 

 (ခ) ဆရ၏စီးေငး်ြှုအရိှန်ဆကကာင့် ဆေးဆကကာသည့်အြိ်သာအိုး 

 (ဂ) ြိအားကွာမခားြှုဆကကာင့် ဆရစုပ်ယူသည့်စနစ် သံုးသည့် အြိ်သာအိုး 

 (ဃ) ကြ္ဘာတစ်ေှြး်သံုး အြိ်သာအိုး 

 ၅ဃ.၅.၁.၁.၂။ အမျ ိုးသမီးသံုး သန့်စငြ်ွက် (Bidet) 

  ဆရပူပိုက်၊ ဆရဆအးပိုက် နှစ်ခုလုံးနှင့် ေက်သွယ်ထားသည်။ ပိုက်နှစ် 

လုံး စနစ်မြင့် သယ်မခငး်စနစ်တွင် ဆရေိုးပိုက်သို့ လိအုပ်ချက်အရ ေက်သွယ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁.၁.၃။ အမျ ိုးသားသံုး ဆီးသွားြွက် (Urinal) 

  ဆရေိုး (ေီး) စွန့်ပစ်ရာတွင်သံုးဆသာ သန့်စင်ကိရိယာမြစ်သည်။ 

သင့်ဆတာ်ဆသာ အနံ့ထိန်းတစ်ခုခံငပီး ဆရေိုးပိုက်သ့ုိ ေက်သည်။ လုဆံလာက်ဆသာ ဆရေွဲ 

စနစ်ပါေင်ရြည်။ ေီးသွားခွက် အြျ ိုးြျ ိုးရှိသည်။ ဆအာက်ပါအတိုငး် မြစ်သည်။ 

 (က) ခွက်တစ်ခုချင်းစီပါဆသာ ေီးသွားခွက်စနစ် 
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 (ခ) ဘုံဆရေိုးထုတ်စနစ် 

 (ဂ) ဘုံဆရေိုးထုတ်စနစ် (ခံခွက်ပါေီးသွားစနစ်) 

 (ဃ) ဆောင့်ဆကကာင့်ထိုင်သွားစနစ် 

 (င) အညစ်အဆကကးစုပ်ထုတ်စနစ်နှင့် အနံ့ထိန်းပါစနစ် 

 ၅ဃ.၅.၁.၁.၄။ အညစ်အရ ကးစွန့်ေန်ဇလုံ (Slop sink and bed pan sink) 

  စတုရန်းပုံရှိဆသာ ပစ္စည်းဆေးဇလုံအကကီးစားမြစ်သည်။ ဤသန့်စင် 

ကိရိယာကို ဆေးရုံြျားရှိ သူနာမပုေရာြြျားအခန်း၊  ခွဲစိတ်ခန်းြျားနှင့် အလားတူဆနရာ 

ြျားအနီးတိုတ့ွင် ထားဆလ့ရိှသည်။ လူနာသံုးအိြ်သာခွက်ြျား၊ ေီးသွားခွက်ြျားြှ အညစ် 

အဆကကးြျားကို စွန့်ထုတ်ရာတွင် သံုးသည်။ ဆေးဆကကာရန် ဆရေွစဲနစ်ပါ ထည့်သွငး်ထား 

သည်။  

 ၅ဃ.၅.၁.၂။ ရေသုိးထုတ်ေန် သန့်စင်ကိေိယာများ (Waste appliance) 

 ၅ဃ.၅.၁.၂.၁။ လက်ရဆးဇလုံ (Wash basin) 

  ဆရလျှပံိုက၊် ေပ်မပာခွက်ထားရန်ဆနရာြျားပါဆသာ ဇလုံမြစ်သည်။ 

ေပ်မပာခွက်၊ ေပ်မပာထားရန်ဆနရာကို ြျက်နှာမပင်ဆပါ်၌ အခွက်သဏ္ဍာန်မပုလုပ်ထား 

သည်။ ၎င်းြှေပ်မပာဆရြျားကို ဇလုံအတွငး်သို့ စနစ်တကျ စီးေင်းနိုင်ရန် မပုလုပ်ထား 

ရြည်။ ကိရိယာတိုငး်တွင် အေိုငး်ပုံသဏ္ဍာန် အဆပါက်ြှ စွန့်ပစ်သည်။  

 ၅ဃ.၅.၁.၂.၂။ ပစ္စည်းရဆးေန် ရခမာငး်အေှည် (Wash-trough) 

  လူအြျားတငပိုင်နက်သံုးနိုငသ်ည့် အလျားရှည်ဆမြာင်းမြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁.၂.၃။ ပစ္စည်းရဆးဇလုံ (Sink) 

  ြီးြိုဆချာင်၊ ဓါတ်ခွဲခန်းတို့ြှ အိုးခွက်ပန်းကန်၊ ဓါတ်ခွဲခန်းသံုးပစ္စည်းြျား 

ဆေးရန်အတွက်မြစ်သည်။ အမခား အဆထွဆထွဆေးဆကကာရန်လည်း ဆရကို ရယူသံုးစွဲနိုင် 

သည်။ ပစ္စည်းဆေးဇလုံကို ဆရလျှပံိုက ်ပါ/ြပါ စီြံထားနိုင ်သည်။ ဆရလျှဆံပါက်အပါအေင် 

ပစ္စည်းဆေးဇလုကံို တစ်ေက်တည်း မပုလုပ်ထားရြည်။ အေိုင်းပုံသဏ္ဍာန် အဆပါက်ြှ 

စွန့်ပစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁.၂.၄။ ရေြျ ိုးကန် (Bath tub) 

  ဆရချ ိုးကန်ကို ဆေးသုတ်ထားဆသာ သံြဏိ၊ သံကျွတ်၊ သင့ဆ်လျာ်ြည့် 

ပုံဆပါ်ဆအာင် ဂျယ်(လ်)မြင့ ် သုတ်လိြ်းထားဆသာ ြျက်နှာမပင်၊ ြန်ြျှင်အားမြည့် 

ပလပ်စတစ်ကို သံုးထားဆသာကန်မြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပုံဆလာငး်၍လည်း မပုလုပ် 

တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် လှုပ်ရှားြှု ြရိှဆစရန်၊ သက်ဆတာင့်သက်သာရိှဆစရန်၊ 

အေင်အထွက်အေင်ဆမပဆစရန်၊ ဆရလံုရန်နှင့် ဆအာက်ဆမခသည် ဆမခြဆချာ်ဆစရန်တို့ကို 
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ဆောငရွ်က်ထားရန်လိုအပ်ငပီး တပ်ေင်ရာတွင်လည်းဆကာငး်၊ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရး 

လုပ်ကိုငရ်ာတွင်လည်းဆကာငး် လွယ်ကူရြည်။    ၁ ၁/၄ လက်ြထက် ြငယ်ဆသာ ဆရလျှ ံ

ပိုကပ်ါရြည်မြစ်ငပီး ၁ ၁/၂ လက်ြထက် ြငယ်ဆသာ ဆရထွက်ဆပါက် ပါရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁.၂.၅။ ရသာက်ရေပန်း (Drinking fountain) 

  ဆရထုတ်ဆပါက်နှင့် အနံထိန်းပါရှိသည့် ဆရခံခွက်မြစ်ငပီး လက်မြင့်ြိရဆသာ 

ခလုပ်ပါရိှသည့် ဆသာက်ဆရပန်း သ့ုိြဟုတ် ငန်းလည်ပင်းပုံ ပိုက်ေက်ပစ္စည်းမြင့် 

ေကထ်ားဆသာ ဆသာက်ဆရပန်းမြစ်သည်။ အနံ့ထိန်းကို ဆရသုိးပိုက်နှင့် ေက်သွယ်ထား 

သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁.၃။  

  ဆရေိုးထုတ်သန့်စင်ကိရိယာ၊ သံုးဆရထုတ် သန့်စငက်ိရိယာြျား၏ စံချနိ်စံညွှန်း 

ြျားသည် လမး်ညွှန် [၉-၁ (၁၇)] နှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၂။ မိုးရေ၊ ရေဆိုး၊ ရေသုိးထုတ်စနစ်နှင့် သန့်ေငှး်မှုဆိုင်ောလိအုပ်ြျက်များ (Drainage 

and Sanitation Requirements) 

 ၅ဃ.၅.၂.၁။    အရထွရထွ 

  ဆယဘုယျအားမြင့် အိြ်သာအိုးတစ်ခုစီ (သ့ုိြဟုတ်) အြိ်သာအိုးအစုလိကု် 

ရိှဆသာ အဆောက်အဦြျားတွင် အနည်းေုံး ဆရထုတ်ဆခါငး်တစ်လုံးနှင့် ြိလ္လာပိုကစ်နစ်ကို 

စီြံထား ရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၂.၂။  

  အြျားသံုးြိလ္လာပိုက် သ့ုိြဟုတ် ြိြကိိုယ်ပိုင်သီးမခားဆရေိုး သန့်စင်စနစ်ရှိ 

ဆသာ အခန်းတွဲအဆောက်အဦြျားတွင်ဆနသည့် ြိသားစုတစ်စုချင်းစီတွင် ၎င်းတို့အတွက် 

အနည်းေုံး အြိ်သာအိုးတစ်လုံးနှင့် ြီးြိုဆချာငသ်ုံး ပစ္စည်းဆေးဇလုံတစ်လုံးစီရိှရြည်။ အဆမခခံ 

လိအုပ်ချက်အဆနမြင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှငး်ြှုရိှဆစရန် ဆရချ ိုးကန် သ့ုိြဟုတ် ဆရချ ိုးဆရပန်း 

တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၂.၃။ 

  အြျားသံုးြိလ္လာပိုက်နှင့် ေက်သွယ်ထားသည်မြစ်ဆစ၊ ြိြကိိုယ်ပိုင်သီးမခား 

ဆရေိုးသန့်စင်စနစ်ရိှသည်မြစ်ဆစ၊ ဆနထိငု်သူြျား သန့်ရှင်းြှုမပုလုပ်ရန်အတွက် လုဆံလာက် 

ဆသာ သန့်စင်ကိရိယာ တပ်ေင်ဆပးရြည်။ ြည်သည့်နည်းနှင့်ြျှ အြိ်သာခန်းတစ်ခုနှင့် 

အမခားဆေးဆကကာရန်အတွက် သန့်စင်ကိရိယာ တစ်ခုထက် ြနညး် ဆစရပါ။ 
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 ၅ဃ.၅.၂.၄။ လူရနအိမ်/တိုက်ြန်းများ (For residences) 

 ၅ဃ.၅.၂.၄.၁။  

  လူဆနအိြ်အတွက် အေင်ဆမပသက်ဆတာင့်သက်သာဆနထိုင်နိုငရ်န် အနည်း 

ေုံးအဆနမြင့် ဆအာက်ပါသန့်စင် ကိရိယာြျားကို တပ်ေင်ဆပးရြည်။ 

 (က) ဆရချ ိုးခန်းတစ်ခန်း၊ ဆရထုတ်ဆခါင်းတစ်ခုနှင့် ကကြ်းခငး် အနံ့ထိန်းတစ်ခု။ 

 (ခ) ဆရေွဲစနစ်ပါေငဆ်သာ အြိ်သာအိုးတစ်ခုနှင့် သန့်ရှင်းြှု မပုလုပ်ရန် ဆရထုတ် ဆခါင်း 

တစ်ခု။ 

 (ဂ) ြီးြိုတွင်သံုးရန် ဆရထုတ်ဆခါင်းတစ်ခုနှင့် ကကြ်းခငး်အနံ့ထိန်း (သ့ုိြဟုတ်) 

ပစ္စည်းဆေး ဇလုံတစ်စုံ (သ့ုိြဟုတ်) ပစ္စည်းြျား ဆေးဆကကာရန်ဆနရာ။ 

 ၅ဃ.၅.၂.၄.၁.၁။ 

  အြိ်တစ်လုံးတွင် အြိ်သာခန်းတစ်ခုသာ တပ်ေင်ဆပးပါက အြိ်သာ 

ခန်းနှင့် ဆရချ ိုးခန်းကို သီးမခားတစ်ခန်းစီ ထားရြည်။ 

 ြှတ်ချက်။ ။ အြိ်သာအိုးြျားကို သီးမခားဆြာ်မပြထားပါက ဆောင့်ဆကကာင့်ထိုင် 

ဟုသတ်ြှတ်ပါ။ 

 ၅ဃ.၅.၂.၄.၂။  

  စုဆပါင်းဆနထိုငဆ်သာ အခန်းတွဲြျားအတွက် သန့်စင်ကိရိယာြျား သီးမခားစီ 

တပ်ေင် ြထားပါက ဆအာက်ပါပစ္စည်းြျားကို တပ်ေင်ဆပးရြည်။ 

 (က) ြိသားစုတစ်စုစီအတွက် ဆရထုတ်ဆခါင်းတစ်ခုနှင့် ကကြ်းခငး် အနံ့ထိန်း အပါအေင် 

တပ်ေင်ဆပးရြည်။ 

 (ခ) ြိသားစုနှစ်စုအတွက် ဆရေွဲစနစ်၊ အြိ်သာအိုးတစ်ခုအပါ အေင် သန့်စင်ြှု မပုလုပ်ရန် 

ဆရထုတ်ဆခါငး်ကို တပ်ေင်ဆပးရြည်။ 

 (ဂ) ြိသားစုနှစ်စုအတွက် ဆရချ ိုးခန်း၊ ဆရထုတ်ဆခါင်းနှင့် ကကြ်းခငး်အနံ့ထိန်း တစ်ခုကို 

တပ်ေင်ဆပးရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၂.၅။ လူရနအိမ်မဟုတ်ရသာအရဆာက်အဦများ  

 ၅ဃ.၅.၂.၅.၁။ လူဆနအိြ်ြဟုတ်ဆသာ အဆောက်အဦြျားအတွက် သန့်စင် ကိရိယာ 

လိအုပ်ချက်ြျားကို ဇယား (၉) ြှ ဇယား (၂၂) တွင် ဆြာ်မပထားသည်။ ၎င်းအမပင် 

ဆအာက်တွငဆ်ြာ်မပချက်ြျားကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါြည်။ 

 (က) သန့်စင်ကိရိယာတစ်ခုအဆနမြင့် အနည်းေုံးဆြာ်မပထားဆသာ လူဦးဆရအတွက် 

အဆမခခံတွက်ချက်ထားပါသည်။  

 (ခ) ဇယားတွင်ြပါေငဆ်သာ အဆောက်အဦြျားအတွက် သက်ေိုငရ်ာ တာေန်ရိှအြွဲ့  
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  အစည်းြှ သီးမခားသတ်ြှတ်ရန် မြစ်သည်။ 

 (ဂ) ဆသာက်သံုးရန်ဆရပန်းကို အြိ်သာခန်းအတွင်း ြတပ်ေင်ရပါ။ 

 (ဃ) လူနှင့်ထိဆတွ့ပါက အေိပ်အဆတာက်မြစ်ဆစသည့် ပစ္စည်းြျား၊ ကူးစက်နိုငဆ်သာ 

ဆရာဂါြျား၊ ယားယံမခငး်စသည်ြျား မြစ်နိုင်ဆမခရိှဆသာ အဆမခအဆနြျ ိုးတွင် အဆရး 

ဆပါ်သုံးရန် လက်ဆေးဇလုံ၊ ြျက်လံုးဆေးရန် ဆရပန်း၊ ဆရချ ိုး ဆရပန်းတို့ကို 

အငြတဲြ်း အေင်အထွက်ဆကာင်းြွန်ဆသာ ဆနရာြျားတွင ် တပ်ေငထ်ားဆပးရြည်။ 

၎င်းတို့ထံ သွားဆရာက်နိုငရ်န် ဘီးတပ်ကုလားထိုငတ်ွန်းလှည်း လြး်ဆကကာငး် ထား 

ဆပးရြည်။ 

 (င)  ဇယား (၉) ြှ (၂၂) အရ သန့်စင်ကိရိယာတပ်ေငထ်ားပါက ၎င်းတို့ထံ သွားဆရာက် 

နိုငရ်န် လြး်ဆကကာငး်ကို စီြံထားဆပးရြည်။ အဆရအတွက် တစ်ခုထဲကိုသာကကည့်၍ 

ြဆောင်ရွက်သင့်ပါ။ ဥပြာ - ဆကျာင်းြျားတွင် အြိ်သာခန်းကို အလွှာတိုင်းတွင် 

ထားဆပးရြည်။ ထိနုည်းတူ လုပ်ငန်းခွင်သ့ုိ လာဆရာက်လုပ်ကိုင်ဆသာ ေန်ထြ်း၊ 

အလုပ်သြားြျားအတွက်လည်း အြိ်သာကို ဆောက်ဆပးရြည်။ အနည်းေုံး 

သန့်စင်ကိရိယာ တစ်ခု၊ လက်ဆေးဇလုံတစ်လုံးကို တပ်ေင်ဆပးရြည်။  

 (စ)  လူဆနြည့်အဆောက်အဦြျား၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြည့် ဆနရာြျား၊ ဆေးကုသသည့် 

ဆနရာစသည့် အမခားအသံုးမပုဆသာ ဆနရာြျားသည် အြျားသုံး ြိလ္လာစနစ်ကို 

အသံုးမပုပါကလည်းဆကာငး်၊ ြိြကိိုယ်ပိငု် သီးမခား ြိလ္လာသန့်စင်စွန့်ပစ်စနစ်တို့ 

အသံုးမပုပါကလည်းဆကာငး် ဇယားတွင် ဆြာ်မပထားဆသာ အနည်းေုံး သန့်စင် 

ကိရိယာ လိုအပ်ြှုအတိုင်း တပ်ေင်ဆပးရြည်။ အြျားသုံးြိလ္လာစွန့်ပစ်စနစ် ြရိှပါက 

အဆောက်အဦနှင့်ေိုင်ဆသာ သီးမခားသန့်စင်စနစ်ကို ထည့်သွင်းဆပးရြည်။ ၎င်းစနစ် 

ကိ ု ကျန်းြာဆရး၊ သန့်ရှငး်ဆရး၊ ပတ်ေန်းကျင်ညစ်ညြ်းြှုြရိှဆစဆရးစသည့် ရှုဆထာင့် 

ြျားြ ှစဉ်းစားငပီး ဆရွးချယ်ဆနရာချထားဆပးရြည်။  

 (ေ)  နားရန်ဆနရာပါဆသာ လုပ်ငန်းခွင်ြျားအတွက် လူ (၁၀) ဦးလျှင် သန့်စင် ကိရိယာ 

တစ်ခ၊ု လူ (၁၅) ဦးလျှင ် လက်ဆေးဇလုတံစ်လံုးနှင့် ပစ္စည်းဆေးဇလုံ (ကကြ်းခငး် 

ဆရထုတ်အပါအေင်) တစ်လံုးကို ထည့်သွငး်ဆပးရြည်။ ပစ္စည်းဆေးဇလုံတွင် 

ဆရထုတ်ဆခါငး်တစ်ခုပါ ထည့်သွငး်ဆပးရြည်။ 

 (ဇ)  အရာရိှြျား၊ အြှုဆောငလ်ူကကီးြျားအတွက် သီးသန့်အြိ်သာ ထားဆပးရြည်။ 

အစည်းအဆေးခန်းြ၊ ဆဟာဆမပာပွဲ၊ ဆေွးဆနွးပွဲခန်းြြျားအတွက် အသံုးမပုသူ အေင ်

ဆမပဆစရန် မြည့်ေည်းဆပးရြည်။ 

 (ဈ) အစားအဆသာက်ြျားကို အဆောက်အဦအတွငး် သံုးဆောငပ်ါက ဆသာက်ဆရပန်း 

အစား သီးမခားဆသာက်ဆရဆနရာြျား ကို ပံ့ပိုးဆပးရြည်။  
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၅ဃ.၅.၃။   ပစ္စည်းများ၊ ပိုကဆ်က်ပစ္စည်းများနှင့် သန့်စင်ကိေိယာများ 

 ၅ဃ.၅.၃.၁။ ပစ္စည်းများ၊ ပိုကဆ်က်ပစ္စည်းများနှင့ ်သန့်စင်ကိေိယာများအတွက် စံသတ်မှတ် 

ြျက်များ 

  ပစ္စည်းြျား၊ ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျားနှင့် သန့်စင်ကိရိယာြျားသည် အပုိင်း (၆) 

“အရဆာက်အအုံဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျား” ၏ စံချနိ်စံညွှန်းြျားနငှ့်အညီ မြစ်ရ 

ြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၃.၂။    ပိုကမ်ျားအတွက်ပစ္စည်းရေွးြျယ်ခြင်း 

 ၅ဃ.၅.၃.၂.၁။ ရကကေည်သုတ်ပိုက် 

  ြိုဆ့မြြျားတွင ်ပိုက်အထိုငသံု်း၍ေက်ဆသာ ပိုက်လိငုး်ြှအပ ဆမြကကီးထဲတွင် 

မြှုပ်နှ ံ ေက်သွယ်ဆသာပိုကြ်ျားကို ဆကကရည်သုတ်ပိုကြ်ျား အသံုးမပုသင့်သည်။ ၎င်းပိုက် 

ြျားသည် အက်စစ်ပါေင်ဆသာ ဆရေိုး/စက်ြှု လုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ဆရြျား (သ့ုိြဟုတ်) အက်စစ် 

ပါေငဆ်သာ ဆမြဆနရာြျားအတွက် အထူးသင့ဆ်လျာ်သည်။ ဆကကရည်သုတ်ပိုကြ်ျားသည် 

လက်ခံထားငပီးဆသာ လမး်ညွှန် [၉-၁(၁၈)] နငှ့်အညီ မြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၃.၂.၂။   ေိလပ်ရခမကွန်ကေစ်ပိုက်များ 

  ဆလေငဆ်လထွက်ဆကာင်းဆအာင် ဆောငရွ်က်ထားလျှင ် အချငး် ၆ လက်ြ 

အထက်ေိုပါက ဆကကရည်သုတ်ြိလ္လာပိုက်ြျားအစား စပိဆဂါ့နှင့် ဆော့ကတ် (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆကာ်လာအေက်ြျားသုံးဆသာ ဘိလပ်ဆမြကွန်ကရစ်ပိုက်ြျားကို  အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

အက်စစ်ပါေငဆ်သာ စက်ြှုစွန့်ပစ်ဆရြျား၊ ဟိုက်ဒရိုဂျငေ်ာလြိုဒ် ထုတ်ဆပးရန် အလား 

အလာရိှသည့် ြိလ္လာဆရြျားနှင့် ကွန်ကရစ်အရည်အဆသွးနှင့် ခံနိုင်ရည်ကို ထိခိုက်ကျေငး် 

ဆစဆသာ ဆမြအြျ ိုးအစားြျားတွင် ြသံုးသင့်ပါ။ ကွန်ကရစ်ပိုက်ြျားသည် ပိုြုိရှည်လျား 

ဆသာပုိက်ြျားမြစ်၍ အေက်နည်းပါသည်။ ဆမြဆပါ်ဆရစွန့်ထုတ်ရန်အတွက် ပိုကအ်ရွယ်စုံကို 

အသုံးမပုနိ ုင်သည်။ ဘိလပ်ဆမြကွန်ကရစ်ပိုက်ြျားသည် လက်ခံထားငပီးဆသာ လမး်ညွှန် 

[၉-၁(၁၉)] နငှ့အ်ညီ မြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၃.၂.၃။   သံကျွေတ်ပိုကမ်ျား 

 ၅ဃ.၅.၃.၂.၃.၁။ သံကျွတ်ပိုက်ြျားကို ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အဆမခအဆနြျားတွင် သုံးသင့ ်

သည်။ 

 (က) ဆမြသားဆရွ့လျားြှု မြစ်ဆပါ်နိုင်ဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ြတည်ငငိြ်ဆသာ ဆအာက်ခံ 

ဆမြသား။ 

 (ခ) မပုမပငထ်ားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ြို့ဆမြသား။ 
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 (ဂ) အားမြည့်ြှုကို ပိုြုိဆကာငး်ြွန်ဆစရန် ြိလ္လာသံကျွတ်ပိုကက်ို လုဆံလာက်ဆသာ 

အနက်ြရိှ၍ ဆထာက်တိုငြ်ျားအဆပါ် ေကသ်ည့်အခါတွင် လည်းဆကာငး်၊ ဆမြဆပါ် 

ေက်မခငး်နှင့် ဆမြဆပါ်ဆပါ်ဆနဆသာဆနရာြျားတွင ် ေက်သည့်အခါ၌လည်းဆကာငး် 

သံုးသင့်သည်။  

 (ဃ) အဆောက်အဦြျားဆအာက်နှင့် ဆမြဆအာက်ထပ်ြျားတွင် ပိုကလ်ိုင်းြျား ချတိ်ေွဲ 

ထားမခငး်နှင့် အလားတူအဆမခအဆနြျား။ 

 (င) အလျငသ်ည် (၁ စက္ကန့်လျှင် ၉ ဆပ နှုန်း) ထက် ြျားဆသာဆနရာ။ 

 (စ) မြစ်ဆချာင်းြျားကို မြတ်သန်းေက်သွယ်သည့်အခါ။ 

 ြှတ်ချက်။ ။ ြွတ်ဆချးဆမြသားကဲ့သ့ုိဆသာ ည့ံြျငး်ဆသာ ဆအာက်ခံဆမြသား အဆန 

အထားြျ ိုးတွင် သံကျွတ်ပိကု်ြျားကို သင့ဆ်လျာ်ဆသာ အဆထာက်ြျား 

မပုလုပ်ငပီးြှသာ သံုးရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၃.၂.၃.၂။ အချ ို့ဆမြသားြျားတွင် သံကျွတ်ပိုက်ြျားသည် ေိုးရွားဆသာ မပငပ် 

သံဆချးစားြှုဒဏ်ခံနိုင်ရန်အတွက် အကာအကွယ် ဆေးသုတ်ထားဆသာ်လည်း သံဆချး 

တက်မခငး်ြျား ရိှတတ်သည်ကိ ုသတိမပုသင့် သည်။ ၎င်းဆမြအြျ ိုးအစားြျားြှာ- 

 (က) သစ်ရွက်၊ သစ်ဆေွးဆရြျား စြိ့်ေငဆ်နဆသာဆမြြျား။ 

 (ခ) ောလ်ြိတ်သိသိသာသာ ပါေငဆ်နဆသာ ဆအာက်ခံဆမြသား။ ဆဒသန္တရအဆတွ့ 

အကကုံအရ သံဆချးစားနိုငဆ်သာ ဆမြသားနှင့် တိုက်စားြှုမြစ်ဆပါ်နိုငဆ်သာ ဆမြအြျ ိုး 

အစားြျ ိုးတွင် သံကျွတ်ပိကု်ြျားကို ြသုံးြီ သင့ဆ်လျာဆ်သာအစီအြံြျားမြင့် 

လုဆံလာက်ဆသာ အကာအကွယ်ြျား လုပ်ဆောင်ထားဆစရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၃.၂.၃.၃။ သံကျွတ်ပိုက်ြျားသည် လက်ခံထားငပီးဆသာ လြ်းညွှန် [၉-၁(၂၀)] နင့်ှ 

ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၃.၂.၄။ ရကျာက်ဂွမ်းေိလပရ်ခမပိုကမ်ျား 

  ဆကျာက်ဂွြ်းဘိလပဆ်မြပိုကြ်ျားကို အြိ်တွင်းဆရေိုး/ဆရသုိး/ြိုးဆရ သယ် 

ယူစနစ်ြျားအတွက် ြျားဆသာအားမြင့် အသံုးမပုသည်။၎င်းတို့သည် လြး်ညွှန် [၉-၁(၂၁)]နငှ့ ်

ကိုက်ညီသင့်သည်။ ၎င်းတို့ကို ဆမြဆအာက် တွင် သံုးရန်အတွက် အကကံြမပုပါ။ သ့ုိဆသာ် 

ြိအားခံ ဆကျာက်ဂွြ်း ဘိလပ်ဆမြပိုကြ်ျားသည် ဆလးလံဆသာ ထပ်တိုးေန်ြျားြရှိပါက 

လြး်ညွှန် [၉-၁(၂၁)] အရ ဆမြဆအာကတ်ွင်သံုးနိုင်သည်။ အက်စစ်ပါဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) 

ဟိုက်ဒရိုဂျငေ်ာလြိုဒ်ထုတ်ဆသာ စနွ့်ပစ်ဆရတို့ကိ ုသယ်ဆောငရ်န်အတွက် အသုံးြမပုသင့် 

ပါ။ ဆကျာက်ဂွြ်းဘိလပ်ဆမြပိုက်ြျား၏ ခံနိုင်ရည်ဆပါ်တွင် ေိုးရွားစွာသက်ဆရာက် 

ဆစနိုင်ဆသာ ဆြာ်မပပါဓါတ်ြျားပါေင်ဆသာ ဆမြသားတွင်ြေက်သင့်ပါ။ အသုံးမပုရန် 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

93 
 

ေန္ဒရှိပါက ဆကျာက်ဂွြ်းဘိလပ်ဆမြပိုက်ြျားကို သက်တြ်းရှည်ဆစရန် သင့ ်ဆလျာ်ဆသာ 

Epoxy/ polyester ြျားကဲ့သ့ုိ ဆသာအရာြျားနှင့် ပိုကအ်တွငး်သားတွင် သုတ်ထားသင့ ်

သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၃.၂.၅။   PVC ပိုက်များ 

  ပလပ်စတစ်မြင့်မပုလုပ်ထားမခငး်ြဟုတ်ဆသာ PVC ပိုကြ်ျားကို ဆရေိုး/ 

ဆရသုိး/ြိုးဆရ သယ်ဆောငြ်ှု အတွက် အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ သ့ုိဆသာ် ဆရပူြျား စနွ့်ထုတ်ြှုကုိ 

ကကိုတငဆ်ြျှာ်ြှန်းထားဆသာ အဆမခအဆနြျားတွင် အရွယ်အစားနှင့် စီးေင်းြှုေန်အားဆပါ်  

ြူြတည်ဘဲ ပုိကန်ံရံအထူသည် အနည်းေုံး ၀.၁ လက်ြ ရိှသင့သ်ည်။ 

  PVC နငှ့ ်HDPE ပိုကြ်ျားသည် လက်ခံထားဆသာ လြး်ညွှန် [၉-၁ (၂၃)] နငှ့ ်

အညီ မြစ်ရြည်။  

 ြှတ်ချက်။ ။ မြစ်နိုင်လျှင် PVC နှင့် HDPE ပိုက်ြျားကို သင့်ဆလျာ်ြှု အဆပါ်ြူတည်၍ 

ဆရေိုး/ဆရသုိး၊ြိုးဆရသယ်ဆောငြ်ှုကိစ္စရပ်ြျားအတွက်အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ 

 ၅ဃ.၅.၄။ ေီဇိုင်းပုံစံခပုေန် အရခြြံသတငး်အြျက်အလက် 

 ၅ဃ.၅.၄.၁။ အရထွရထွ 

  အဆောက်အဦ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အဦအပု်စုအတွက် ဆရေိုး/ဆရသုိး 

ေိုင်ရာ ပုံစံမပုလုပ်မခငး်နှင့် တည်ဆောက်မခငး်ြတိုင်ြီ လုပ်ငန်းခွင်အဆနအထားနှင့် 

ပတ်သက်၍ တိကျဆသာသတငး်အချက်အလက်ြျား ြရိှြမြစ်လိအုပ်သည်။ ဤအချက် 

အလက်ြျားသည် စီြံချက်တစ်ခုချင်းအလိကု် အဆမပာင်းအလဲမြစ်နိုငသ်ည်။ သို့ဆသာ် 

ဆယဘုယျအားမြင့ ်ဆအာက်ပါအချက်ြျား ပါေင်ရြည်။ 

 (က) လုပ်ငန်းခွငအ်ဆမခမပပုံ (၅ဃ.၃.၃.၂။ တွင်ကကည့်ပါ။) 

 (ခ) ဆရေိုး/ဆရသုိး၊ ြိုးဆရေိုငရ်ာ စီြံချက် (၅ဃ.၃.၃.၃။ တွင်ကကည့်ပါ။) 

 (ဂ) အသံုးမပုမခငး် - အဆောက်အဦအား အသံုးမပုြည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့ ် အသံုးမပုြည့် 

ကာလ သိရြည်။ သို့ြှသာ အမြင့ေ်ုံးစွန့်ထုတ်ြှု ပြာဏြျားကို ခန့်ြှန်းနိုင်ပါြည်။ 

 (ဃ) စနွ့်ပစ်ဆရ၏သဘာေ  -  အြိ်ြျားြှ စနွ့်ပစ်ဆရနှင့်ပတ်သက်၍  အထူးမပဿနာြျား 

  မြစ်ဆပါ်နိုငြ်ှု ြရိှပါ။ သ့ုိဆသာ်အနာဂတ်ကာလတွင် ပိုက်ြျားအတွငး်သ့ုိ စက်ရုံ၊ 

အလုပ်ရုံြ ှ စွန့်ထုတ်ြည့် စွန့်ပစ်ဆရ မြစ်ဆပါ်နိုငြ်ည့် အဆမခအဆနကိုလည်း ကကိုတင် 

စဉ်းစားထားသင့်သည်။ 

 (င) ပိုက်အထွကေ်က်သွယ်ြှု - ြိလ္လာပိုက် (သ့ုိြဟုတ်) အမခားထွက်ဆပါက်ြျားအတွက် 

ရရိှနိုင်ြှု အဆမခအဆန။ 
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 (စ) မပန်ြိုဆ့မြ - အေိုပါ ဆမြကကီးဆအာက်အနက်သည် ြိလ္လာပိုက်အနက်နှင့် ၎င်းတို့အဆပါ် 

သက်ဆရာက်ြည့် ဆမြကကီးအဆပါ်ြှ သွားလာြည့်ယာဉ်ြျား၏ အဆလးချနိ်ြျားဆပါ် 

ြူတည်သည်။ 

 (ေ) ဆမြဆအာက်လွှာအဆမခအဆန။ 

 (၁) ခန့်ြှန်းဆမြဆအာက်ဆရထိပ်နှင့် မြစ်ဆပါ်နိုငဆ်သာ ဆရကကီးဆရလျှြံှု ြှတ်တြ်းြျား 

ကိ ု အခိုင်အြာသိြို့လိုသည်။ ဆမြဆအာက်ဆရထိပ်အနက်နှင့် ြိလ္လာပိုက်တို့ 

ေကစ်ပ်နိုင်ြှုအတွက် သတငး်အချက်အလက်ြျား သိြို့လိသုည်။ ဆမြဆအာက် 

ဆရထိပ်သည် ြိလ္လာပိုက်ထက် နက်ဆနဆကကာငး် ဆသချာရန် လုိအပ်သည်။ 

 (၂) နက်ဆသာလူေင်ဆပါက်ြျားကဲ့သုိ့ ကိစ္စြျ ိုးတွင် အပုိငး် (၁) အချက်အလက် 

ြျားသည် လူေင်ဆပါက်တည်ဆောက်ပုံနည်းလြ်းကိ ုြျားစွာလွှြ်းြိုးသည်။ နက် 

ဆသာလူေင်ဆပါက်ြျား တည်ဆောက်ရန် ပိုက်အဆမခတွင်ရှိသည့် ဆမြသား၏ 

ခံနိုင်ြှုကို ဆသချာစွာသိရိှရန် လိုအပ်သည်။ 

 (၃) အေိမုပုထားဆသာ ြိလ္လာစွန့်ပစ်ပိုကလ်ိုင်းတဆလျှာက် အစြ်းကျငး်ြျား (trial 

pits) သ့ုိြဟုတ် အစြ်းတွင်းြျား (boreholes) ကိ ု ပိုကေ်က်ြှု ြဆောငရွ်က် 

ခင် တူးဆြာ်ထားရြည်။ အစြ်းတွင်းတွင်ရိှဆသာ သတငး်အချက်အလက်ြျား 

ကိ ု ရယူသင့်သည်။ ထို့မပင ် အနီးအနားရှိ ယခင်လုပ်ငန်းြျားြှ သတငး်အချက် 

ြျားကိုရယူရြည်။ ဆယဘုယျအားမြင့် အစြ်းကျငး်ြျား (trial pits) ြ ှ ရရှ ိ

ဆသာ သတငး်အချက်အလက်ြျားသည် အစြ်းတွင်းြျား (boreholes) ြှ 

ရရိှဆသာ သတငး်အချက်အလက်ြျားထက် ပိုြုိစိတ်ချရသည်။ ရှည်လျားဆသာ 

ပိုကလ်ိုင်းတစ်ဆလျှာက် တူးဆြာ်ထားဆသာ အစြ်းကျငး် အနည်းငယ်ြှ သတငး် 

အချက်အလက်ြျားကို ၎င်းတို့ကကားရှိ အစြ်းတွငး်ြှရရိှဆသာ သတငး်အချက် 

အလက်ြျားမြင့် မြည့်စွက်ရယူရြည်။ ဆမြတူးလွန်ကို အသံုးမပုမခငး်အားမြင့ ်

အသံုးေငဆ်သာ အချက်အလက်ြျားကို ဆစျးနှုန်းသက်သာစွာမြင့ ် လျင်မြန်စွာ 

ရရိှနိုင်သည်။ 

 (၄) အစြ်းတွင်း၊ အစြ်းကျင်းြျား၏ ဆနရာြျားကို ပုံဆပါ်တွင် ဆြာ်မပရြည်မြစ်ငပီး 

ကန့်လန့်မြတ်ပိငုး်ပုံဆပါ်တွင် ဆမြသားအလွှာြျားကို ဆြာ်မပရြည်။ ဆရထိပ်ြျား 

ရယူသည့်ဆန့စွဲြျား ကို ြှတ်တြ်းြျားထားရိှရြည်။ 

  (က) အခြားေန်ရဆာငမ်ှုများ၏ တည်ရနော။ လုပ်ငန်းခွင်ရိှ အမခားေန်ဆောင်ြှုြျား၊ ဥပြာ 

- အမခားပိုက်လိုငး်ြျား၊ ပင်ြပိုက်လိုင်းြျား၊ ဆကဘယ်လ်ကကိုးြျား၏ အဆနအထား၊ 

အနက်နှင့်အရွယ်အစားတို့ကို လိုအပ်ပါက အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ြှ အတည်မပုချက်ရယူငပီး 
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  ပုံဆပါ်တွင် ဆသချာစွာ ြှတ်သားထားရြည်။ 

  (ခ) မျက်နှာခပငမ်ျားမူလအရနအထားသ့ုိ ခပန်လည်ခပုခပင်ခြငး်။ အဆေးဆမပးလြ်းြ 

ဆအာက်တွငရိှ်ဆသာ ဆရေိုး/ဆရသိုးပိုကြ်ျား၊ ဆမြာင်းြျား ြည်သည့်အစိတ်အပိုငး် 

ြေိုမပုလုပ်ရန် လိအုပ်ပါက အဆေးဆမပးလြ်း အာဏာပိုင်အြဲွ့ထံြှ လိအုပ်ဆသာ 

သတငး်အချက်အလက်ြျား ရယူရြည်။ ြိလ္လာပိုက်ေက်သွယ်သူသည် ြျက်နှာမပင် 

ကကံ့ခိုင်ြှု၊ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုတို့နှင့် ြူလအဆနအထားသ့ုိ မပန်လည်ဆရာက်ရိှသည့် 

အဆမခအဆနထိ ဆောငရွ်က်ဆပးရန်တာေန်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းြစတင်ြီတွင် ြျက်နှာ 

မပငပ်ျက်စီးြှုနှင့် ၎င်းအတွက် ကုန်ကျဆငွစီြံြှုနှင့ ် ြူလအဆနအထားသို့ မပန်လည် 

ဆရာက်ရိှဆအာင် ဆောင်ရွက်ြည့်နည်းလြ်း၊ ြျက်နှာမပင်အြျ ိုးအစားနှင့် ပတ်သက် 

၍ ဆောငရွ်က်ြည့်အစီအစဉ်ကို အဆေးဆမပးလြ်းအာဏာပိုငအ်ြွဲ့ထံြှ စာမြင့်ဆရး 

သားထားဆသာ ခွင့်မပုချက်ရယူထားရြည်။ 

  (ဂ) လမး်လွှခဲြငး်နှင့် ယာဉ်အသွားအလာစီမံကွပ်ကဲခြငး် 

  ြိလ္လာပိုက်သည် လူသွားလြး် သ့ုိြဟုတ် လြး်ြြျား၏ ဆအာက်ဆမခြှ မြတ်သန်း 

ေက်သွယ်ရလျှင ် ဆမခလျင်ဆလျှာက်သူနှင့်/ သ့ုိြဟုတ် ယာဉ်အသွားအလာြျားကို 

စီြံကွပက်ဲမခငး်နှင့် လြ်းဆကကာင်းလွဲှရန် ထိန်းချုပ်ြှုအတွက် သက်ေိုငရ်ာရဲတပ်ြွဲ့၊ 

အာဏာပိငု်အြွဲ့ြျားနှင့် ပူးဆပါင်း၍ ထိန်းသိြ်းထားရြည်။ ပိုင်ေိုင်ြှုြျားသို့ 

မြတ်သန်းရာ လြး်ဆကကာငး်တဆလျှာက်ဆပါ်ရိှ အတားအေီးြျား မြစ်လာနိုင်ဆသာ 

အဆမခအဆနြျားကို ဆစျးေိုင်ခန်းြျား၊ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းြျား၌ ဆနထိုငအ်သံုးမပု 

သူြျား သိရိှထားနိုင်ရန် လုဆံလာက်ဆသာ သတိဆပးချက်ြျား ဆောငရွ်က်ထားရြည်။ 

လြး်လွှဲစဉ်ကာလအတွင်း လိအုပ်ဆသာ အန္တရာယ်အချက်မပြီးြျား၊ အလံြျား၊ 

လြး်လွှဲေိုင်းဘုတ်ြျား၊ သတိဆပးေိုင်းဘုတ်ြျား၊ အဆစာင့ြ်ျား စသည်တို့ကို 

အာဏာပိငု်အြွဲ့၏ လိလုားချက်အရ စီြံထားရြည်။ 

  (ဃ) လမး်ရ ကာငး်အသံုးခပုြွင့ ် - လုပ်ငန်းလုပ်ဆောငြ်ည့် အာဏာပိုင်အြဲွ့ (သ့ုိြဟုတ်) 

ပုဂ္ဂလိကအြဲွ့သည် အမခားသူြျားြှပိုငေ်ိုငဆ်သာ ဆမြဆပါ်တွင် ြိလ္လာပိုက် မြတ်သွား 

ြည်ေိုလျှင် လြး်ဆကကာငး်အသံုးမပုခွင့န်ှင့ပ်တ်သက်ငပီး ညိှနှိုင်းရန်တာေန်ရိှသည်။  

ဤလြ်းဆကကာင်းအသံုးမပုခွင့်၏ အဆနအထားနငှ့် အဆသးစိတ်အဆမခအဆနကို 

ကန်ထရိုက်တာနှင့် ၎င်း၏အလုပ်သြားြျားအမပင် သက်ေိုင်ဆသာဆမြပိုင်ရှင်ပါ 

ဆကာင်းစွာသိရှိထားရြည်။ ဆမြတူးမခငး်လုပ်ငန်းစတငမ်ခငး်ြတိုင်ြီ သတိဆပးချက် 

ကိ ု သက်ေိုငရ်ာပိငု်ရှင်ထံသို့ ဆပးရြည်။ လြး်ဆကကာင်းအသံုးမပုခွင့စ်ီြံချက်တွင် 

ြိလ္လာပိုက်မြတ်သန်းရာကွငး်မပင် (သ့ုိ) ပိုကလ်ိုငး်ဆမပးရန် ဆမြမပင်တစ်ဆလျှာက်၊ လူေင် 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

96 
 

ဆပါက်ြျားတို့၏ ဆနရာအတိအကျနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် 

အေင်ဆမပရန်အတွက် ပိုင်ရှင်ြျားနှင့် အေင့်တိုင်းတွင် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက် 

ညိှနှိုငး်ထားရြည်။ လူေငဆ်ပါက်သ့ုိ ေငဆ်ရာက်ခွင့န်ငှ့ ် ြိလ္လာပိုက် မပုမပင်ထိန်းသိြ်း 

မခငး်တို ့ အေငဆ်မပစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆမြပိုငရှ်ငန်ှင့်အတူ ကကိုတင် သဆဘာ 

တူညီချက်ြျား မပုလုပ်ထားရြည်။ 

  (င) အရဆာက်အဦများ (သ့ုိမဟုတ်) ဆက်စပ်အစိတ်အပုိငး်များ ပျက်စီးခြငး်။ ြိလ္လာပိုက် 

ေကသွ်ယ်ရာလြ်းဆကကာငး်သည် အဆောက်အဦ (သို့ြဟုတ်) နံရံအနီးတွင် 

ဆမြတူးရန်ရှ ိပါက လုပ်ငန်းြစတင်ြီ ကွဲအက်မခင်း (သို့ြဟုတ်) ထိခိုက်ြှုြျား 

ရိှ/ြရှိကိ ုပိုင်ရှင်နှင့ပ်ူးတွဲ၍ သင့ဆ်လျာ်ဆသာကွငး်ေင်းစစ်ဆေးမခငး်နှင့ ် စစ်ဆေးထား 

သင့်သည်။ ဆတွ့ရှခိျက်ြျားကို ြှတ်တြ်းတငထ်ားရြည်။ အဆောက်အဦအား 

ထိခိုက်နိုငဆ်မခရှိဆသာ အဆမခအဆနြျားကို ဆသချာစွာြှတ်တြ်းတင်ထားရြည်။ 

မြစ်လာနိုငဆ်မခရိှဆသာ  သဲလွန်စအက်ဆကကာင်းတစ်ဆလျှာက်ကုိ ဇယားြျားနှင့် ယှဉ်တဲွ 

လျှက် ဆန့စွဲနှင့ ်တကွ ြှတ်တြ်းတင်ဆစာင့်ကကည့်ဆနရြည်။ ကကားလူမြစ်ဆသာ 

ဓာတ်ပုေံရာြှရိုက်ကူးထားဆသာ မပုမပငြ်ထားသည့်ဓာတ်ပုံြျားကို အသံုးေင်ဆသာ 

သက်ဆသခအံမြစ် သိြ်းေည်းထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၄.၂။ အများသုံးမိလ္လာပပန်စနစ်သ့ုိ ဆက်သွယ်မှု 

  အြျားသံုးြိလ္လာခပန်စနစ် ရိှသည့်ဆနရာတွင် ဆအာက်ဆြာ်မပပါလုိအပ်သည့် 

သီးမခားသတင်းအချက်အလက်ြျားကိ ု သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိုငအ်ြွဲ့ထံြှ အထူးသမြင့် ရယ ူ

ထားရြည်။ 

 (က) အြျားသုံးြိလ္လာခပန် (သို့ြဟုတ်) ြိလ္လာခပန်ြျားတည်ဆနရာနှင့် အေိုမပုထား 

ဆသာ အဆောက်အဦတို ့၏ ေက်စပ်ြှု။ 

 (ခ) အြျားသံုးြိလ္လာခပန်၏ဆအာကဆ်မခအမြင့။် 

 (ဂ) အြျားသံုးြိလ္လာခပန်စနစ်၏ ဒီဇိုငး်ပုံစံ  (စုဆပါင်းသယ်မခငး်၊ သီးမခားသယ်မခငး်  

  (သ့ုိြဟုတ်) တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း သီးမခားသယ်မခင်း) ၊ အာဏာပုိင်အြဲွ့ြှ ခွင့်မပု  

  ထားဆသာ ေငဆ်ရာက်ေက်သွယ်ြည့် ပိုက်၏ အနြိ့်ေုံးဆအာက်ဆမခအမြင့်။ 

 (ဃ) အာဏာပုိင်အြဲွ့ြှ  ေက်သွယ်ြှုမပုလုပ်ြဆပးနုိင်လျှင်  လာဆရာက်ေက်သွယ်  

  ြည့် ြိလ္လာပိုက်စနစ်၏ အဆနအထားနှင့် တည်ဆောက်ြှု ပစ္စည်းြျား။ 

 (င) ေက်သွယ်ဆသာ ြိလ္လာပိုက်၏ ြိလ္လာခပန်အတွင်းစီးေင်းြှုနှင့် ြိလ္လာစနစ်ြျားအဆပါ် 

လွှြ်းြိုးနိုင်ြှု။ 
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 (စ) အာဏာပိငု်အြွဲ့ြှ ြိလ္လာပိုကက်ို အြျားသုံးြိလ္လာခပန်စနစသ့ုိ်ေက်ပါက ကိုယ်တိုင် 

ဆောင်ရွက်မခင်း (သို့ြဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရှင်ြှ တာေန်ယူဆောငရွ်က်မခငး်။ 

ထူးမခားဆသာအဆမခအဆနြျားတွင် အာဏာပိငု်အြွဲ့သည် ပုဂ္ဂလိကကို ဆောငရွ်က်ရန် 

ဆပးဆသာလုပ်ပုိငခ်ွင့်။ 

 (ေ) ခခံေင်းနယ်နြိတ်အစပ်အနီးရှိ ဆရသိုး/ဆရေိုးခပန်တွင် အာဏာပိုင်အြွဲ့ြှ လိအုပ် 

ချက်အရ အနံ့ထိန်းထားရန် လိုအပ်မခငး် ရိှ/ြရိှ။ 

 (ဇ) လြး်ဆအာက်တွင် လူေင်ဆပါက်ြျား ဆောက်လပု်ရြည်ေိုပါက တပ်ေင်ရြည့်အြုံး 

အြျ ိုးအစားအတွက် အဆေးဆမပးလြ်းအာဏာပိုင်အြဲွ့ထံြှ အတည်မပုချက် ရယူ 

ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၄.၃။ မိလ္လာများစွန့်ပစ်ခြငး် အခြားနည်းလမ်းများ 

 ၅ဃ.၅.၄.၃.၁။ အြျားသု ံးြိလ္လာစနစ်သိ ု ့ ေက်သွယ်စွန့ ်ထုတ်ရန် ြမြစ်နိ ုင်ဆသာ 

အဆနအထားတွင် အဆောက်အဦ ြိလ္လာသယ်ဆောင်စွန့်ပစ်ြှုစနစ်သည် သီးမခားစနစ် 

တစ်ခုမြစ်ရြည်။ ဆရေိုးကိ ု သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိငု်အြဲွ့ အတညမ်ပုထားဆသာနည်းမြင့ ်

လုဆံလာက်ဆသာသန့်စင်ြှု မပုလုပ်ငပီးြှသာ စွန့်ပစ်ရြည်။ ြိလ္လာသန့်စင်စနစြ်ှ ထွက်လာ 

ဆသာ သန့်စင်ငပီးဆရေိုးြျားကို သဘာေဆချာင်း (သ့ုိြဟုတ်) အြျားသံုးဆရဆမြာင်းြျား 

(သုိ့ြဟုတ်) ဆမြဆအာက်သ့ုိ ဆရစိြ့ေ်င်အားဆကာငး်ဆသာ ဆမြသားအတွင်းသို့ စြိ့်ေငဆ်စ 

မခငး်မြင့် စနွ့်ပစ်ရြည်။ သန့်စင်ထားဆသာ ြိလ္လာဆရေိုးသည် BOD5 ≤ 20mg/L, SS ≤ 30 

mg/L, COD ≤ 60mg/L ရိှရြည်။ သန့်စင်ငပီးဆရေိုးကို ြစွန့်ပစ်ြီ ပိုးသတ်ထားရြည်။ 

 သန့်စင်ငပီးနှင့် ြသန့်စင်ရဆသးဆသာ စွန့်ပစ်ြည့်ဆရေုိးြျား၏ အရည်အဆသွးကုိ ဆအာက်ပါ  

 အတိုငး် သတ်ြှတ်သည်။ 

         Items of Analysis         Sewer 
         Uncontrolled 

       Watercourse 

     Controlled 

    Watercourse 

           Units in milligram per liter or otherwise stated 

             1  BOD (5 days at 20 ºC)         300           50         20 

2           2  COD         450         100        60 

             3  Total Suspended Solids        300           50        30 

 

 ၅ဃ.၅.၄.၃.၂။ သဘာေဆရစီးဆကကာငး်အတွင်းသို့ ဆရေိုးကိုကျဲသွားဆစရန် စနွ့်ြည်ေိုပါ 

က စွန့်ပစ်ြည့်ြိလ္လာဆရေုိး အရည်အဆသွးသည် ဆရစီးဆကကာင်း ညစ်ညြ်းြှုကာကွယ် 

ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အာဏာပိုင်အြဲွ့၏ သတ်ြှတ်ချက်နှင့က်ိုက်ညီရြည်။ 
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 ၅ဃ.၅.၄.၃.၃။ ဆမြဆအာက်သ့ုိ စြိ့်ေငစ်ွန့်ပစ်ြည်ေိုလျှင် ဆဒသေန်းကျငရိှ် ဆရအရင်း 

အမြစ် (သ့ုိြဟုတ်) ဆရတွင်း၊ အေီစိတွင်းြျား ညစ်ညြ်းြှုမြစ်ဆစမခင်းြှကာကွယ်ရန်  

ဆရအာဏာပုိင်အြွဲ့၏ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို အဆလးထားဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၄.၃.၄။ ဆမြဆအာက်လွှာဆရထိပ်နှင့် ဆအာက်ဆမြလွှာအဆနအထား၊ ဆမြကကီး၏ 

စုပ်ယူနိုင်ဆသာ စွြ်းရည်အပါအေင် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို ဆသချာစွာဆလ့လာ 

ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၄.၃.၅။ အဆောက်အဦအနီး (သို့ြဟုတ်) အဆောက်အဦအုတ်မြစ်ဆအာက်ရှိ 

ဆမြသား၏ေန်ခံနိ ုင်ြှုကို ထိခိုက်ြှုမြစ်ဆစဆသာဆနရာြျားတွင် ဆမြဆအာက်လွှာတွင် 

စြိ့်မပန့်နှံ့ြှုစနစ်ကို ြဆောငရွ်က်သင့်ပါ။ 

 ၅ဃ.၅.၄.၃.၆။ သီးမခားစနစ်သံုးဆသာ အဆောက်အဦြှဆရေိုးကိ ု အရွယ်အစားအြျ ိုးြျ ိုး 

ဆသာ ြိလ္လာပိးုစားကန် (သ့ုိြဟုတ်) သက်ေိုင်ရာအာဏာပိငု်အြွဲ့ြှ အတည်မပုထားဆသာ 

အမခားသင့်ဆလျာဆ်သာ နညး်လြ်းတြျ ိုးြျ ိုးမြင့် သန့်စငရ်ြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၄.၄။ ရခမရပါ်ရေနှင့် ရခမရအာက်လွှာရေစွန့်ပစ်ခြငး် 

  ဆမြဆပါ်ဆရနှင့် ဆမြဆအာက်လွှာထဲတွင် စွန့်ပစ်ြှုနည်းလြ်း ဆရွးချယ်ရာ 

တွင် အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုမပုနိုင်ဆသာ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို ရယူထားရ 

ြည်။ ဆမြဆပါ်ဆရဆမြာင်းစနစ်ြရှိပါက လက်ဆတွ့ကျငပီးခွင့်မပုနိုင်ဆသာ ဆရစုပ်အား 

ဆကာင်းြွန်ဆသာ ဆမြလွှာထဲသုိ့ (သုိ့ြဟုတ်) သဘာေဆချာင်းအတွငး်သို့ စနွ့်ပစ်မခငး် 

နညး်လြး်ကို အသံုးမပုရြည်။ သဘာေဆချာငး်၏ ဆရလွှြ်းြိုးနိုင်သည့်ဆနရာ၊ အမြင့န်ှင့မ်ြစ် 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆရလြ်းဆကကာငး်ထိန်းသိြ်းဆရးအာဏာပိုငအ်ြွဲ့၏ သတ်ြှတ်ချက်ြျားအတိုငး် 

တိကျစွာလိုက်နာ ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅။   စီမံခြငး်နှင့် ေီဇိုင်းပုံစံခပုခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၅.၁။ ေည်ေွယ်ြျက် 

  အဆောက်အဦနှင့်အေန်းအေိုင်းြှ ဆမြဆပါ်ဆရ၊ ဆရသိုးနငှ့ဆ်ရေိုးြျား စနွ့်ပစ် 

မခငး်၏ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုသည် မပည်သူ့ကျန်းြာဆရးအတွက် အလွန်အဆရးကကီးသည့် 

အမပင်  အဆောက်အဦတည်ဆောက်မခငး်၌ ြရိှြမြစ်ကဏ္ဍတစ်ခုမြစ်သည်။ အဆောက်အဦ 

တစခ်ုချင်းစီ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အဦအိြ်ယာအတွက် ြိလ္လာစနစ်ဒီဇိုင်းပုံစံမပုြှု ရည်ရွယ် 

ချက်သည် အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုရိှစွာ အလိုအဆလျာက်ရှင်းလင်းနိုင်ဆသာ ဆရစီးေငး်ြှုနှုန်း 

ရရိှငပီး ဆမြလွှာဆအာကဆ်ရ၊ ဆရေိုးြျား၊ စနွ့်ပစ်ဆရြျား၊ ြိုးဆရြျား၊ ဆမြဆပါ်ဆရြျားကို အြျား 

သံုး ြိလ္လာစနစ်ထဲသ့ုိလည်းဆကာငး်၊ အမခားထွက်ဆပါက်တစ်ခုခုသ့ုိလည်းဆကာငး် ကျန်းြာ 

ဆရးအတွက် အန္တရာယ်ကင်းစွာစနွ့်ထုတ်ရန် မြစ်သည်။  
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 ၅ဃ.၅.၅.၁.၁။ ြိလ္လာဆရေုိးသယ်ဆောင်စနစ် ရည်ရွယ်ချက် ဆအာင်မြင်ဆစရန် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ  

 လိအုပ်ချက်ြျား မပည့်စုံရြည်။ 

 (က) စနွ့်ပစ်ဆရြျားကို ယုိစိြ့်ြှုြရိှဆစဘဲ လျင်မြန်ထိဆရာက်စွာ ြယ်ရှားနိုငမ်ခငး်။ 

 (ခ) အဆောက်အဦအတွင်းသ့ုိ အနံ့ေိုးြျားေငဆ်ရာက်ြှု ကာကွယ်မခငး်နှင့ ် ၎င်းတို ့

အတွက် ထွကလ်ြး်ကို ထားရိှဆပးမခငး်။ 

 (ဂ) ပိတ်ေို့ြှုြျားကို ရှငး်လငး်ရန်အတွက် လုဆံလာက်လွယ်ကူဆသာ အေင်အထွက် 

ဆပါက်ြျားရိှမခင်း။ 

 (ဃ) အေက်ြျား၊ ပိုကြ်ျားတွင် အတွင်း (သ့ုိြဟုတ်) အမပငတ်ွင် သက်တြ်းြမပည့်ြီ 

သံဆချးတက်ြှု (သ့ုိြဟုတ်) တိုကစ်ားြှုဒဏတ်ို့ြှ ကာကွယ်မခငး်နှင့် ဆောက်လုပ် 

ဆရးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းြျားကိုကာကွယ် မခငး်။ 

 (င) ဆလခိုမခင်း၊ ဆလစုပ်ြှုဆကကာင့် ဆမပာင်းမပန်စီးမခင်း၊ နီးစပ်ရာတွင် ပိတ်ေို့မခင်း၊ 

အနည်ထိုငမ်ခငး်နှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမခငး်ြျားြှ ဆရှာငရှ်ားမခင်း။  

 ၅ဃ.၅.၅.၁.၂။ စီးပွားဆရးအရတွက်ဆချကိုက်ဆသာ ြိလ္လာစနစ်ကို သိရိှနားလည်ရန် 

ကျစ်လစ်ခိုင်ြာစွာစုြွဲ့ထားသည့် ဆရမပငညီ်နှင့ဆ်ဒါင်လိုက်ြိလ္လာစီးေငး်ြှု သဆဘာတရား 

ြျား နားလည်ရန် လုိအပ်သည်။ ေိုလိုသည်ြှာ အဆောက်အဦ ဆရေိုးစီးေင်းြှုကုိ 

ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ချနိ်တွင် ြိလ္လာစီးေငး်ြှုအတွက် လိအုပ်ဆသာ သန့်စင်ကိရိယာပစ္စည်းအုပ်စု 

ြျားနှင့ ် အမခားပစ္စည်းြျားကို မြစ်နိုင်လျှင် ဆဒါင်လိကု်နှင့အ်လျားလိုက် ြျက်နှာမပငန်ှစ်ခု 

လံုးတွင် ေက်စပ်စုဆပါငး်စီးေင်းဆစမခင်းမြင့် စီးပွားဆရးအရလည်း တွက်ဆမခအကိုက်ေုံး 

မြစ်ရန်လိုသည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁.၃။ အြိ်သာအပါအေင် ဆရအသံုးမပုြှုြျားကို ကျစ်လစ်စွာ ြွဲ့စည်းစီြံမခငး် 

သည် ထိဆရာက်ြှုရှ ိငပီး စီးပွားဆရးအရတွက်ဆမခကိုက်ဆသာစနစ်ကို ရရှိဆစနိုင်သည့် 

အမပင် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ လြး်ညွှန်ချက်ြျားကိုလည်း ဆလ့လာဆတွ့ရိှငပီးမြစ်ြည်။ 

 (က) ဆဒါင်လုိက်ပုိက်အခန်းြျား အနီးတေုိက်တွင် သန့်စင်ကိရိယာြျားကုိ ထားမခင်း၊ 

အထပ်မြင့် အဆောက်အဦြျားတွင်  ဆဒါင်လုိက်ပုိက်ြျားကုိ အဆောက်အဦ အတွင်း 

  ၌သာ ထားရှိငပီး အေင်အထွက်တံခါးြျားကို အလွယ်တကူ ေငဆ်ရာက်နိုငရ်န် 

ကကိုတငစ်ီြံထားသင့သ်ည်။ 

 (ခ) ဆဒါငလ်ိုက်နှင့် အလျားလိကု်လြး်ဆကကာင်းအတိုငး်ရှိဆသာ ပုံစံအဆနအထားကို 

အထက်ဆအာက်၊ အလျားလိုက်ပုံစံတူ အြိ်သာခန်းြျား အသံုးမပုမခငး်။ 

 (ဂ) ပိုကြ်ျားကို အားမြည့်ကွန်ကရိအတွင်းမြှပ်နှံမခငး်၊ ရက်ြြျား၊ တိုင်ြျားနှင့် 

အဓကိတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ အစိတ်အပုိင်းြျားအတွင်း ပိုကြ်ျား မြတ်သန်း 

   မခငး်ကို ဆရှာင်ကကဉ်မခငး်။ 
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 (ဃ) ြိုးဆရတိုက်ရိုက် (သ့ုိြဟုတ်) တေင့်ခံကျဆရာက်နိုငဆ်သာ ဧရိယာကို သတ်ြှတ် 

ထားမခငး်နှင့် အေငဆ်ပါက်ဆနရာြျားကို ဆမြညီထပထ်ိစွန့်ပစ်နိုင်ရန် အထပ် 

အသီးသီးတွင် စီြံထားရိှရြည်။ 

 (င) တစ်ဦးချင်းစ၏ီ ေန်ဆောငြ်ှုစနစ်ြျားကို အမခားပိုင်ေိုင်သူြျား၏ ပိုငန်က်ြှ 

မြတ်သန်းဆောငရွ်က်ြှုကို ဆရှာင်ကကဉ်ရြည်။ 

 (စ) ြိုးဆရြျားစုဆေးမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အဦအတွငး် နြိ့်ဆသာဧရိယာရိှ 

ြိလ္လာပိုက်ြှ အညစ်အဆကကးြျားမပန်လျှကံျမခငး်ကို ဆရှာင်ကကဉ်နိုငရ်န် စီြံရြည်။  

 ၅ဃ.၅.၅.၂။အထားအသုိ 

 ၅ဃ.၅.၅.၂.၁။ အရထွရထွ 

  ြိုးဆရကို ဆရေိုး၊ ဆရသုိးြျားနှင့် သီးမခားခွဲထားငပီးဆောငရ်ွက်ရန် မြစ် 

သည်။ ဆရေိုးနှင့ဆ်ရသိုးပိုက်ြျားကို ြိလ္လာပိုကန်ှင့် ေက်သွယ်ထားရြည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း 

ေငး်အတွင်းြှ ြိုးဆရြျားကို အမခားဆနရာသ့ုိစွန့်ထုတ်ရန် ြမြစ်နိုင်ပါက အာဏာပိုင်အြဲွ့ 

ထံြှ ခွင့်မပုချက်ရယူငပီး ြိလ္လာပိုကြ်ျားနငှ့် ေက်သွယ်ထားနိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၂.၂။ ထပတ်ိုးလိအုပ်ြျက် 

  ဆအာက်ဆြာ်မပပါ လိုအပ်ချက်ြျားကို စွန့်ထတု်ြှုစနစ်ပုံစံမပုရာတွင် 

စဉ်းစားရန်အကကံမပုသည်။ 

 (က) အထားအသိုပုံစံသည် ရိုးရှင်း၍ လြး်ဆကကာငး်သည် လက်ဆတွ့ေန်ဆသာ 

တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်ြှုြျား မြစ်ရြည်။ 

 (ခ) ဆဒါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်မပင်ညီနှစ်ခုလုံးတွင် ပိ ုက်လိုင်းြျားကို အဆမြာင့ ်

အတိုငး် မြစ်နိုင်သြျှ သွယ်တန်းထားရြည်။ 

 (ဂ) စီးေင်းြှုလြ်းဆကကာငး်ဆမပာင်းမခငး်ကဲ့သ့ုိဆသာ ပုံြှန်ြဟုတ်သည့် စီးေင်းြှု မြစ်ဆစ 

နိုငဆ်သာ ြည်သည့်အဆကကာငး်တရားြျားကိုြေို ဆရှာင်ကကဉ်ရြည်။ 

 (ဃ) ပိုကြ်ျားသည် စုပ်ယူနိုင်ြှုြရိှဆသာ၊ ကကာရှည်ခိုင်ခံ့ဆသာ၊ ဆချာဆြွ့ဆသာ အတွင်း 

ြျက်နှာမပငန်ှင့ ်လုံဆလာက်ဆသာ ခံနိုင်ရည်တို့ ရိှရြည်။ 

 (င) ပုိက်ြျားကုိ လှုပ်ရှားြှုခွင့်မပုထားဆသာ ပုိက်အဆထာက်အခံြျား လံုဆလာက်စွာ 

ထားဆပးရြည်။ 

 (စ) ဆလအေငအ်ထွက် ဆကာင်းရနစ်ီြံထားဆပးရြည်။ ပိုကအ်တွငး် အနံ့ေိုးြျား စုလာ 

မခငး်၊ ဆလြိအားဆမပာင်းလဲမခင်းြှ ကာကွယ်ရန်နှင့ ် အနံ့ထိန်းြျားရှိ အနံ့ကာြျား 

ြပျကစ်ီးဆစရန် ဆောငရွ်က်ထားရြည်။ 
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 (ေ) စွန့်ထတု်ြှုစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုးံကို လွယ်ကူစွာ လက်ဆတွ့စစ်ဆေး မပုမပင် 

ထိန်းသိြ်းနိုင်ရန် စီြံထားရြည်။ 

 (ဇ) ပိုကဆ်ကွးြျားနှင့် ပိုက်အေုြံျားကို လူေငဆ်ပါက်နှင့် စစ်ဆေးခန်းအတွင်းြှအပ 

ြိလ္လာပိုက်တွင ်တပ်ေင်မခင်းြမပုရပါ။ 

 (ဈ) ြိလ္လာပိုက်အတွင်းစီးေင်းြှုသည် ြိလ္လာစီးေင်းြှုနှုန်းသက်သက်မြင့် သန့်ရှင်း 

ဆစနိုငဆ်သာ ၂.၅ ဆပ/ စက္ကန့်နှုန်းရဆအာင ် ပုံစံမပုသွယ်တန်းရြည်။ ဆယဘုယျအား 

မြင့ ်ြိလ္လာဆရသားအနက်သည် ပိုကတ်စ်ေက်ထက် ြပိုသင့ပ်ါ။ 

 (ည) နံရနံှင့က်ကြ်းခငး်ြျားကို မြတ်သန်းသွားဆသာ ပိုကလ်ိုငး်ြျားသည် သံြဏိပိုက် 

အကာကိုသာမြတ်၍ ေကရ်ြည်။ သံပိကု်အကာနှင့ ် ပိုကအ်မပင်အသားသည် ၀.၂ 

လက်ြခန့် ကွာရြည်။ 

 (ဋ) ပိုကြ်ျားကို အဆောက်အဦအုတ်မြစ်နှင့် နီးကပ်စွာ သွယ်တန်းမခငး် ြမပုရပါ။ 

 (ဌ) ပိုက်ြျားသည် သစ်ပင်အမြစ်ြျားဆကကာင့် ထိခိုက်ြှုမြစ်နိုင်ဆသာဆကကာင့် အပင် 

ကကီးြျားအနီးတွင် သွယ်တန်းမခငး် ြမပုသင့ပ်ါ။ 

 (ဍ) ပိုကအ်ခွဲြျားေက်သွယ်ရာတွင် ဆရေိုးစီးေင်းြှုလြ်းဆကကာငး်နှင့် ပူးဆပါင်း၍ 

စီးေင်းနိုငဆ်စရန် ေက်သွယ်ရြည်။ 

 (ဎ) ြိလ္လာပိုက်ြျားသည် လြ်းဆအာကတ်ွင် အနည်းေုံး အနက် ၃ ဆပ နငှ့် ကွင်းမပင်နှင့် 

ဥယျဉ်ြျားဆအာကတ်ွင် အနည်းေုံး အနက် ၂ ဆပ ရိှရြည်။ 

 (ဏ) ြမြစ်ြဆနလိုအပ်ချက်ြှအပပိုက်လိုင်းြျားကို အဆောက်အအုံြျားဆအာက ်

တွင် မြတ်သန်းေက်သွယ်မခငး် ြမပုရပါ။ 

 (တ) အဆောက်အဦဆအာက်တွင် ပိုကြ်ျားသွယ်သန်းသွားရန် ြမြစ်ြဆန လိအုပ်ပါက 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အဆမခအဆနြျားကို စီစစ်လိကု်နာရြည်။ 

 (၁) ပိုက်ြျားသည် ြိအားခံနိ ုင်ဆသာ သံကျွတ်ပိုက်ြျားမြစ်ငပီး လြး်ညွှန်ြှု 

[၉-၂(၂၀)] နှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 (၂) ပိုကြ်ျားကို တဆမြာင့တ်ည်းေက်ရန်နှင့် တူညီဆသာ ဆစာငး်ဆလျာမြင့် 

သွားရြည်။ 

 (၃) လူေင်ဆပါက်ြျား/ စစ်ဆေးရန်အခန်းြျားကို အဆောက်အဦအမပငဘ်က်သ့ုိ 

ဆရာက်ဆရာက်မခငး် အေုံးသတ်ဆနရာတိုငး်တွင် ထားရိှရြည်။ 

 (၄) ပိုက်လိုင်း (သို့ြဟုတ်) ၎င်း၏ ြည်သည့် အစိတ်အပိုင်းကိုြေို 

သဘာေဆမြြျက်နှာမပင်အဆပါ်တွင် ေကသွ်ယ်ရပါက ပိုကဆ်အာက်ဆမခ 
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သည် ဆမြြျက်နှာမပင်ဆအာက် ၆ လက်ြ အထိဆရာက်ဆသာ ကွန်ကရစ် 

ပိုကအ်ခံအဆပါ်တွင် ထားရြည်။ 

  ြှတ်ချက်။ ြိလ္လာပိုက်ကို ဧည့်ခန်း (သ့ုိြဟုတ်) ြီးြိုခန်းတို့ကို မြတ်၍ 

ေက်သွယ်ရန်ြသင့ပ်ါ။ ဆလှကားဆအာက် (သ့ုိြဟုတ်) လူသွားလြ်း 

ဆအာက်တွင် ထားရြည်။ 

 (ထ) နညး်လြ်းြျ ိုးစုံကိစုဉ်းစားငပီးြှ စီးပွားဆရးတွက်ဆမခကိုက်မခင်းနှင့ ် လက်ဆတွ့ကျ 

ဆသာနည်းလြ်းြျားကို အဆမခခံ၍ဆရွးချယ်သင့်သည်။ ကကိုတငစ်ဉ်းစားမခင်း၊ 

ဂရုစိုက်ဆလ့ကျင့မ်ခငး်တိုမ့ြင့ ်ဆမပာင်းလဲြှုမြစ်နိုငဆ်မခြျားကို ဆရှာငက်ကဉ်နိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၂.၃။ အညစ်အရ ကးနှင့ပ်ျက်စီးရစနိုငရ်သာ သတ္တေါများေန်မှ ကာကွယ်ခြငး် 

  သန့်စင်ကိရိယာြျား တပ်ေင်ရာတွင် ဆသချာစွာစစ်ဆေးငပီး အက်ကွ ဲ

ဆကကာငး်အရာကဲ့သ့ုိဆသာ စစ်ဆေးမခငး်နှင့် သန့်ရှငး်ြှုမပုရန် ခက်ခဲသည်ြျား ြပါသင့ပ်ါ။ 

  ပိုက်ြျားသည်မြှပ်နှံြထားလျှင် နံရံဆပါ်တွင် ဆကာင်းြွန်ရှင်းလင်းစွာ 

တပ်ေင်ရြည်။ ပိုကြ်ျားသွယ်ယူရန် နံရကံိုမြတ်ဆသာအဆပါက်ြျားသည် ဆရာဂါမြစ်ဆစ 

နိုင်ဆသာ ပိုးြွှားြျားေင်ဆရာက်ြှုြှကာကွယ်ရန် နံရနံှစ်ဘက်စလုးံတွင် ဆကာင်းြွန်စွာ 

မပုလုပ်ထားသင့သ်ည်။ မြှပ်နှံထားဆသာပိုက်နှင့် ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျားသည် ကိုက်မြတ် 

တတ်ဆသာ သတ္တေါြျားဒဏခ်ံနိုင်ရြည်။ ကိုက်မြတ်နိုင်ဆသာ သတ္တေါြျား အခန်းတစ်ခုြှ 

တစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) အထပ်တစ်ခုြ ှတစ်ခုသ့ုိ မြတ်သန်းသွားမခင်းြှ ကာကွယ်ရန် အဆပါက် 

ြျားကို သင့ဆ်လျာ်စွာ ပိတ်ဆပးရြည်။ ပိုက်လိုငး်၏ ြည်သည့် အစိတ်အပိုင်းကိုြေို 

အလွယ်တကူ စြ်းသပ်စစ်ဆေးနိုငရ်န် ပိုကအ်ခန်းအြိသ်ည် သင့ဆ်တာ်ဆသာ အလျား 

ရိှရြည်။ အသံုးြမပုဆသာ ဆရဆမြာင်း (သ့ုိြဟုတ်) ြိလ္လာပိုကြ်ျားကို ကိုက်မြတ်တတ်ဆသာ 

သတ္တေါြျား၏ရန်ြှ လွတ်ကငး်ဆစရန် ြျက်သိြ်းမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ပိုက်ကို တစ်ခုခုမြင့ ်

မြည့်သိပ်ထားမခငး်ြျား မပုလုပ်ရြည်။  

  ပိုကြ်ျားေက်သွယ်သည့် အခန်းအြိ်ကို ပိုက်ြျားြတပ်ေငြ်ီကပင် 

သရွတ်ကိုင်ထားရြည်။ ဤနည်းအားမြင့ ်ဆချာဆြွ့ဆသာြျက်နှာမပငဆ်ကကာင့် ဆရာဂါမြစ်ဆစ 

နိုငဆ်သာ ပိုးြွှားြျားနှင့် ြျက်စီးနိုငဆ်သာသတ္တေါြျား ဆနထိငုက်ျက်စားရာဆနရာအမြစ်ြှ 

ကာကွယ်ဆပးသည်။  

 ၅ဃ.၅.၅.၂.၄။ ပိုကဆ်က်စနစ်ရေွးြျယ်ခြင်း 

  တစ်ခု သ့ုိြဟုတ် တစ်ခုထက်ပိဆုသာ ပိုက်ေက်စနစ်ြျားကို ဆရွးချယ် 

ရာတွင် အဆောက်အဦနှင့် အြိ်သာဆနရာြျားချထားမခငး်၊ ၎င်းတို့နှင့် အမခားေန်ဆောငြ်ှု 

ြျားနှင့ ်ေက်စပ်မခငး်၊ အာဏာပုိငအ်ြွဲ့ြှ လက်ခံသဆဘာတူခွင့မ်ပုနိုင်ဆချနှင့် သံုးစွဲသူြျား 

  ၏ အထူးလိအုပ်ချက်ြျားကိုပါ ဆလ့လာထားသင့်သည်။ 
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 (က) ဆရေိုး၊ ဆရသုိးကို ပိုကန်ှစ်လိငုး်စနစ်မြင့သ်ယ်မခင်း 

 (၁) အြိ်သာဆနရာ၊ ဆဒါငလ်ိုက်ပိကု်ြျား၊ တစ်ထပန်ှင့်တစထ်ပ်အြိ်သာ အထား 

အသိုထားမခင်း၊  အထားအသိုြျား  တူညီမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ထပ်တလဲလဲမြစ် 

မခင်း ြဟုတ်သည့်အခါ အလွန်အေင်ဆမပစွာ အသံုးမပုနုိင်သည့်စနစ် မြစ်သည်။ 

 (၂) ဆမြကွက်ကျယ်နှင့ ် ပန်းခခံြျားရှိဆသာ အဆောက်အဦြျားနှင့ ် အြိ်ကကီး 

ြျားြှ ဆရသုိးြျားကို ပန်းပင်စိုက်ပျ ိုးမခင်းနှင့် စိုက်ပျ ိုးဆရးအတွက် အကျ ိုး 

ရိှစွာ အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ 

 (၃) ကကီးြားဆသာအဆောက်အအံုြျားနှင့် အထပ်ြျားစွာရိှဆသာ အဆောက် 

အဦးြျားတွင် ဆရသုိးကို အဆောက်အဦအတွင်း၌ပင် သန့်စင်ငပီးဆနာက် 

ဆလဆအးဆပးစက်စနစ် အဆအးခရံန်နှင့် အြိ်သာတိုတ့ွင် မပန်လည်အသံုးမပု 

နိုငသ်ည်။ ခခငး်ချက်အဆနနှင့် ဆရဆပးဆေစနစ် ၊ ဆရကန်၊ ဆသာက်သံုးဆရ 

မြန့်ဆေြှုစနစတ်ို့နငှ့် ေက်သွယ်ြှုြရိှသည့် အဆမခအဆနမြစ်ရြည်။ 

 (ခ) ဆရေိုး၊ ဆရသုိးကို ပိုက်တစ်လိုငး်စနစ် မြင့်စုဆပါငး်သယ်မခငး်  

 (၁) အြိ်သာခန်း၊ ဆရအသံုးမပုြည့်ဆနရာြျား အထက် ဆအာက်တည်ရှိပါက 

ဤစနစ်သည်သင့ဆ်လျာ်သည်။ ၄ငး်သည်ဆနရာကျဉ်းကျဉ်းနှင့ ် ကုန်ကျ 

စရိတ် သက်သာသည်။ 

 (၂) သန့်စင်ကိရိယာြျားြှ ပိုက်လိုင်းအတွင်းဆရကို စဉ်ေက်ြမပတ် စီးေင်း 

ဆနမခငး်ဆကကာင့် ပိတ်ေို့ြှုနည်းပါးငပီး စွြ်းဆောငရ်ည်ကို ပိုြိုဆကာငး်ြွန် 

ဆစသည်။ 

 (၃) ဤစနစ်သည် အငြတဲဆစသန့်ရှင်းရန်လိုအပ်ဆသာ အကကီးစားအနံ့ထိန်း  

  လိအုပ်ြှုကို ပဆပျာက်ဆစသည်။ 

 (၄) ဤစနစ်၏ ပင်ြဆရေိုးပိ ုက်လိုင်းသည် ေန်ဆောင် ကကြ်းခင်း 

(သ့ုိြဟုတ်) အနြိ့်ေုံးကကြ်းခငး်၏ ြျက်နှာ ကက်၌ တပ်ေင်ထားလျှင် 

မပည့်စုံဆကာငး်ြွန်ဆသာ အဆမခအဆနမြစ်သည်။ ဤစနစ်သည် ဆရေိုး၊ 

ဆရသုိးကို ပိုက၂်လုိငး်စနစ်မြင့် သယ်မခငး်စနစ်တွင် မြစ်တတ်ဆသာ ဆနရာ 

ယူြှုြျားမခငး်နှင့် ပိုကတ်စ်လုံးနှင့တ်စ်လုံး ကန့်လန့်မြတ်မခငး် စသည့် 

မပဿနာြျား ပဆပျာက်ဆစသည်။ 

 (ဂ) ဆရေိုး၊ ဆရသုိး စုဆပါင်းသယ်ဆောင်စနစ် 

 (၁) ဤစနစ် (ဆလေငဆ်လထွကပ်ိုက်ြပါဆသာစနစ်) သည် အြိ်သာခန်းြျား 

အထက်ဆအာက ်ထပတ်ူညီစွာတည်ရှိဆနမခင်းနှင့် နံရဆံပါ်တွင် ပိုကလ်ိုငး်ြျား 
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အတွက် ဆနရာအနည်းငယ်သာ ရရှိနိုင်ဆသာ အဆမခအဆနြျားတွင် မပည့်စုံ 

ဆကာင်းြွန်သည့် စနစ်မြစ်သည်။ 

 (၂) ြည်သည့်စနစ်တွင်ြေို တစ်ထပ်လျှင် အြိ်သာခန်း နှစ်ခန်းထက် ပိုြို 

ြေက်သွယ်သင့ပ်ါ။ 

 (၃) ဤစနစ်တွင်အဆောက်အဦသည် အြျားေုံးငါးထပ်မြစ်၍ ပိုက်အချင်း 

သည် အနည်းေုံး ၄ လက်ြ လိုအပ်သည်။ 

 (၄) ဤစနစ်တွင် အသံုးမပုထားဆသာ အကာအကွယ်ြျား အားလုးံသည်  

  ၅.၅.၂.၄.၁ နငှ့အ်ညီ ဆောငရွ်က်ထားသင့်သည်။ 

 (ဃ) ဆရေုိး၊ ဆရသုိး စုဆပါင်းသယ်ဆောင်စနစ် (တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ဆလေင်ဆလထွက်စနစ်) 

 (၁) ဤစနစ်နှင့ ် အသုံးမပုဆသာအကာအကွယ်ြျားအားလုံးသည် ဆရေိုး၊ 

ဆရသုိး စုဆပါငး်သယ်ဆောင်သည့်စနစန်ှင့် တူညီသည်။ အဓကိဆမပာင်းလဲ 

ြှုသည် ဆရသိုးထုတ်ဆသာသန့်စင်ကိရိယာြျား ဥပြာ- ဆရချ ိုးကန်၊ 

လက်ဆေးဇလုံ၊ ပစ္စည်းဆေးဇလုံတို ့ကိ ု ကကြ်းခငး်အနံ့ထိန်းြှ တေင့် 

ေက်သွယ်မခငး် မြစ်သည်။ 

 (၂) ဆရေိုး၊ ဆရသုိး၊ ဆလေင်ဆလထွက်ပိုကတ်ို ့ ပုံစံမပုမခငး်နှင့်တပ်ေင်မခင်းတို့၏ 

အဆသးစိတ် အချက်အလက်ြျားသည် လြ်းညွှန် [၉-၂(၂၅)] နငှ့အ်ညီ 

မြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၂.၄.၁။ ရေဆိုး၊ ရေသုိး စုရပါငး်သယ်ရဆာင် စနစ်အတွက် အကာအကွယ်  

 (က) လက်ဆတွ့မြစ်ရပ်တွင် မြစ်နိုင်သြျှ အထပ်၊ အလွှာတိုင်းရှိ သန့်စင်ပစ္စည်းြျားကုိ 

ဆဒါငလ်ိုက်တပ်ေငထ်ားဆသာ ဆရသုိး/ဆရေိုး စုဆပါင်းသယ်ဆောင်သည့် ပိုက်သို့ 

ေက်သွယ်ရာတွင် ဆရေိုး၊ ဆရသုိး စွန့်ထုတ်ြှု အနည်းအြျား အလိုက်တပ်ေင် 

ရြည်။   

 (ခ) ဆရေိုးပိုက်ခွဲအေုံနှင့် ဆရသိုးပိုက်ခွဲအေုံ (ကကြ်းခငး်အနံ့ထိန်းြှ သ့ုိြဟုတ် သီး

မခားသန့်စင်ကိရိယာြှ) ဆဒါင်လိကု်အကွာအဆေးသည် ဆရေိုးပိုက်ရိှအေုံသည် 

ဆရသုိးပိုက်အထက်တွင်ရိှဆနသည့်အခါ ၈ လက်ြထက် ြနည်းသင့်ပါ။ 

 (ဂ) သန့်စင်ကိရိယာြျားြှ အနံ့ကာြျားသည် ဆအာက်ပါ အတုိင်းမြစ်ရြည်။ 

  အြိ်သာ   - ၂ လက်ြ 

  ကကြ်းခငး်ဆရထုတ်  - ၂ လက်ြ 

  အမခားသန့်စင်ကိရိယာြျားသည် ဆဒါင်လိုက်ပိုက်သို ့ တိုက်ရိုက်တပ်ေင် 

ထားသည်ေိုပါက 
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 (၁) အချငး် ၃ လက်ြနှင့်အထက်ရှိ အလျားလိုက ် ဆရသုိးပိုကက်ို ေကလ်ျှင ်

အနံ့ကာသည် ၁.၅ လက်ြ။ 

 (၂) အချငး် ၃ လက်ြထကန်ည်းဆသာ ဆရသိုးပိုက်ကို ေက်သွယ်လျှင် အနံ့ကာ 

သည် ၃လက်ြ။ 

  ြှတ်ချက်။ ။ေက်သွယ်ြှုသည် ကကြ်းခင်းအနံ့ထိန်းြှ မြတ်၍ ေက်သွယ်ပါက 

သန့်စင်ကိရိယာြျား၏ တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးမခားအနံ့ကာြလိုပါ။ 

 (ဃ) အြိ်သာြှ အထွက်ပိုက်ကိုလက်ခံသည့် ဆဒါင်လိကု်ပိုက်နှင့် အလျားလိကု်ပိုက် 

သည် ၄ လက်ြထက် ြငယ်ရ။ အြိ်သာအိုးအထွက်သည် ၃ ၁/၄ လက်ြ မြစ်ပါြူ 

လက်ခံပိုက်ကိုလည်း အချင်း ၃ ၁/၄ လက်ြ သံုးနိုင်သည်။ ကကြ်းခငး်ဆရထုတ် 

ပိုကအ်တွက်ြူ အချငး် ၃ လက်ြ ဆရထုတ်ပိုက်ကို သံုးရြည်။ 

 (င) သန့်စင်ကိရိယာနှင့ ်  ဆဒါငလ်ိုက်ပိုက်၏  အလျားလိကု် အကွာအဆေးကို 

လည်းဆကာငး်၊ ဆနာက်မပန်စီးမခငး် ြမြစ်ဆစရန်အတွက် ပိုက်အနိြ့်ေုံး အဆမခရိှ 

အဆကးွနှင့ ်သန့်စင်ကိရိယာအကွာအဆေးကို လည်းဆကာငး်၊ အနိြ့်ေုးံ ပိုက်အေုံ 

အကွာအဆေးနှင့် ဆမြာင်း၏ ဆအာက်ဆမခအမြင့် ဆဒါငလ်ိုက်အကွာအဆေးတိုက့ို ပံု 

၂-က တွင် ဆြာ်မပထားသည့်အတိုင်း မြစ်ရြည်။ 

 (စ) အထပ်မြင့်အဆောက်အဦြျားအတွက် ဆမြညီထပရှ်ိ သန့်စင်ကိရိယာြျားကို 

လူေငဆ်ပါက်/ စစ်ဆေးဆသာ အခန်းသ့ုိ တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်ရန် အကကံမပုသည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃။ မိုးရေ၊ ရေဆိုး၊ ရေသုိး၊ ရလေငရ်လထွက်ပိုက်များ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၁။ စဉ်းစားေမည့် အရထွရထအွြျက်အလကမ်ျား 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၁.၁။ ြိုးဆရ၊ ဆရေိုး၊ ဆရသိုးပိုက်ြျားကို အမခားေန်ဆောင်ြှုြျားနှင့် 

ရှင်းလင်းစွာခဲွမခားထားရြည်။ အေုိပါ ပုိက်ြျား တပ်ေင်နုိင်ရန်အတွက်  အဆောက်အဦ 

ဆောက်လုပ်စဉ်ကပင် ကကိုတင်ဆောငရွ်က်ထားရြည်။ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးနှင့် 

တပ်ေင်မခငး်တွင် အေင်ဆမပဆချာဆြွ့ဆစရန်အဆောက်အဦ ဆောက်လပု်စဉ်အတွင်း 

ပိုက်ထည့်ရန်ဆနရာြျားနှင့် အကာပိုက်ြျားကို အဆောက်အဦအတွင်း သို့ြဟုတ် 

ဆအာက်တို့တွင် သင့ဆ်လျာ်ဆသာဆနရာြျား၌ ကကိုတငဆ်နရာချထားမခငး်၊ တပ်ေင်မခငး် 

ြျားဆောင်ရွက်ထားသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၁.၂။ အလျားလိုက်စီးေင်းဆသာပိုက်ြျားသည်ပိ ုက်လိုင်းြှ စြိ့်ထွက်မခင်း 

နငှ့် ထိခိုက်ြှု၊ ညစ်ညြ်းြှု မြစ်ဆစနိုငြ်ှုဆကကာင့ ် စက်ပစ္စညး် ကိရိယာြျားအဆပါ်ြှ 

မြတ်သန်းရန်လြး်ဆကကာငး် ြေွဲသင့်ပါ။ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုက်ြျားသည် ပင်ြခလုတ် 

(သုိ့ြဟုတ်) အမခားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျားအဆပါ်တွင် ြည်သည့်အခါြှမြတ်၍ ြေွရဲ။ ၎င်း 
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ဧရယိာြျားကို ဆရှာင်လွဲှရန် ြမြစ်နိုင်ပါက ပိုကလ်ိငုး်ြျားဆအာက်၌ စိြ့်ထွက်ြှု 

(သုိ့ြဟုတ်) ဆငွ့ရည်ြွဲ့ ြှုတို့ကို စုစည်းထိန်းသိြ်းရန် ဗန်း (သို့ြဟုတ်) ဇလား၊ 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆရတံဆလျှာက် စသည်ြျား တပ်ေင်ထားသင့်သည်။ ၎င်းတို၌့ ဆရထုတ်ပိုက် 

တပ်ေင်ထားဆပးငပီး အေင်ဆမပရာကကြ်းခငး်ဆရထုတ် (သ့ုိြဟုတ်) ပစ္စည်းဆေးဇလုံသို့  

စနွ့်ထုတ် နိုငရ်န်မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၁.၃။ ဆရေိုး၊ ဆရသုိး၊ ဆလေငဆ်လထွကပ်ိုက်စသည့် ဆဒါငလ်ိကု်ပိုက် 

အားလုးံ၏ ထိပ်အေုံးတွင် ဆကကးနီ (သ့ုိြဟုတ်) အထူသွပ်ရည်သုတ် ဇကာအခုံး 

(သုိ့ြဟုတ်) သံကျွတ် အြံုးြျားနှင့ ် ြုံးအုပ်ထားရြည်။ သံကျွတ် ပိုက်ြျားကို အချနိ်ြှန် 

ဆေးသုတ်ရပါြည်။ သံကျွတ်ပိကု်ြျားအားလုးံသည် ငပီးစီးသည့် နံရြံျက်နှာမပငဆ်ပါ်ြှ 

သင့ဆ်လျာ်ဆသာ ပိုက်အထိန်းြျားမြင့ ် အနည်းေုံး ကင်းလွတ်ြှု (၂) လက်ြခွာထား၍ 

တပ်ေင်ရြည်။  

 ြှတ်ချက်။ ။ ဆကျာက်ဂွြ်းဘိလပ်ဆမြပိုကြ်ျားကို အညစ်အဆကကးစွန့်ပိုကအ်မြစ် 

အသံုးမပုလျှင ်ဆကျာက်ဂွြ်းဘိလပ်ဆမြထိပ်ြုးံကို အသံုးမပုရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၁.၄။ ဆရေိုး၊ ဆရသိုးပိုက်ြျားကို ဆလေင်ဆလထွက် ပိုက်ကဲ့သို့ သတ် 

ြှတ်ထားဆသာအမြင့်ထိ ဆရာက်ဆအာင ် ေက်သွယ်ထားသင့်သည်။ (၅ဃ.၅.၅.၃.၄။ 

တွင်ကကည့်ပါ။) 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၂။ ရေဆိုးပိုက်များ ( မိလ္လာပိုက်များ) 

  ြည်သည့်အညစ်အစိုင်အခဲ (သ့ုိြဟုတ်) ညစ်ညြ်းဆသာအရည်ကို 

သယ်ဆောင်ဆသာ ဆရေိုးပိုကြ်ျားသည် ကန့်လန့်မြတ် စက်ေိုင်းပုံမြစ်ရြည်။ အနည်းေုံး 

အချငး် ၄ လက်ြ ရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၂.၁။ လက်ဆတွ့ ြမြစ်နိုင်ဆသာဆနရာြှအပ ဆရေိုးပိုက်ြျားသည် 

အဆောက်အဦ အမပင်ဘက်တွင် ရိှရြည်။ (သ့ုိြဟုတ်) သင့ဆ်လျာ်ဆသာပိုက် အခန်း၌ 

ရိှရြည်။ ပိုက်ကို အထက်သ့ုိတေက်တည်း ေက်သွားရာတွင် ၎င်း၏အချငး် 

ဆမပာင်းလဲမခငး် ြရိှဆစရြည့်အမပင် (ဆရှာငက်ကဉ်၍ြရဆသာ အဆမခအဆနြျ ိုးြျားြှအပ) 

အဆကးွ၊ ဆထာင့်ဆကွးြျားလည်း ြရိှသင့်ပါ။ အနံ့ေိုးြျား အန္တရာယ်ကငး်စွာ ထွက်နိုင် 

ဆသာအေုးံ၌ ဆလေင်ဆလထွက်ရိှဆသာ အမြင့န်ှင့ ်အဆနအထားရိှရြည်။ ဆနာက်ေုံးအြုံး 

သည် ၅ဃ.၅.၅.၃.၄ နှင့ ် ကိုကညီ်ရြည်။ ပိုကြ်ျားသည် နံရံအမပငပ်ိုငး်တွင် 

တပ်ေင်ထားလျှငပ်င် အာဏာပိငု်အြွဲ့ြှ လက်ခံလျှင် လြး်နှင့် နံရဘံက်မခြ်း ေက် 

သွယ်မခငး်ကို ခွင့်မပုသည်။ ပိုကထ်ားသုိရန် အခန်းရိှလျှင် အခန်း၏မြတ်ပိုင်း ဧရယိာသည် 

ပိုကန်ှင့ ် ပိုက်ေက်ပစ္စည်းြျား လွတ်လပစ်ွာ ေငဆ်ရာက်တပ်ေငန်ိုင်ဆသာ အကျယ် 
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အေန်းရှိရြည်။ ပိုက်ထားသိုရန်အခန်းဧရိယာသည် ြည်သည့်နည်းနှင့်ြျှ တစ်စတုရန်း 

ြီတာထက် ြနညး်ဆစရ။ အခန်းြျားအားလုးံသည် ဆမြညီထပ်တွင် အေငအ်ထွကတ်ံခါး 

ထားဆပးရြည် မြစ်ငပီး ဆလေင်ဆလထွက် ဆကာင်းရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၂.၂။ ြိလ္လာပိုက်ြျားသည် အဆောက်အဦအတွင်း (သို ့ြဟုတ်) အမပင် 

ဘက်တွင်ရှိသည့်အခါ ြည်သည့်ြိုးဆရပိုကန်ှင့ြ်ျှ ေက်သွယ်ြှုြရိှရပါ။ ြိလ္လာပိုက်နှင့ ်

အမခားပိုကြ်ျားကကားတွင် ြည်သည့် အနံ့ထိန်းြှ ြရိှဆစရ။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၂.၃။ ြိလ္လာပိုက်သည် သံကျွတ်ပိကု်၊ DI, PVC, FGRP, HDPE, PE 

တစ်ြျ ိုးြျ ိုးမြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၂.၄။ ြိလ္လာပိုက်၏အေုံးသည် ဆမြညီထပ်တွင် အေုံးသတ်လျှင် ခိုင်ခံ ့

ဆသာ အတု်မြစ်ဆပါ်တွင်ရိှဆအာင ် စီြံထားရြည်။ ပိုကသ်ည်ြျကန်ှာကကက်၌ အေံုးသတ် 

လျှင် ြိလ္လာ (သ့ုိြဟုတ်) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားနှင့် ပုိက်၏ အဆလးချန်ိတွန်းအားတို့ကို 

ခံနိုင်ရန် အဆကွးထားရှိရြည်။  ၎င်းအတွက်ခိုင်ြာ လုံဆလာက်ဆသာအဆထာက ် အခံရှိ 

ဆအာင် စီြံထားရြည်။ ဆဒါငလ်ိုက်ပိုက်သည် ငပီးစီးသည့် နံရြံျက်နှာမပင်ြှ အနည်းေုံး 

နှစ်လကြ်ခွာငပီး အတညမ်ပုထားသည့် ပိုက်ထိန်းကိရိယာမြင့ ် လိုအပ်သလို ထိန်းချုပ် 

တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၃။ ရေသုိးပိကု်များ 

  အဆောက်အဦအတွင်းြှ ဆရချ ိုးခွက်၊ လက်ဆေးဇလံု (သ့ုိြဟုတ်) ပစ္စည်း 

ဆေးဇလံုတို ့ြှ လျှကံျသည့်ဆရနှင့် စွန့်ထုတ်သည့်ဆရအားလုံးအတွက် သယ်ထုတ် 

သည့် ပိုကတ်ိုငး်၏ အရွယ်အစားသည် အချငး် ၁ ၁/၄ လက်ြြှ ၂ လက်ြအထိ ရိှရြည်။ 

အနံ့ထိန်းကို သန့်စင်ကိရိယာြှ ထွကထ်ွက်မခင်းတွင် တပ်ဆပးရြည်။ ၎ငး်အား စစ်ဆေးရန် 

နှင့် သန့်ရှင်းြှု မပုလုပ်ရန် နညး်လြ်းရှိရြည်။ အနံ့ကာ ြပျကစ်ီးဆစရန် အနံ့ထိန်းြျားကို 

ဆလေငဆ်လထွက် ထားဆပးရြည်။ ဆရသုိးပိုက်၊ အနံ့ထိန်းြျား စသည်တို့သည် သံ၊ ခဲ၊ 

ဆကကး၊ စဉ့်၊ ဆကျာက်ဂွြ်း ဘိလပ်ဆမြ (သ့ုိြဟုတ်) အတညမ်ပုထားဆသာ ပစ္စည်းတို့မြင့ ်

တည်ဆောက်နိုင်သည်။ လက်ဆေးဇလုံ၊ ပစ္စည်းဆေးဇလုံ စသည် တို့၏ ဆရလျှပံိုက်သည် 

စွန့်ပစ်ဆရပုိက် အနံ့ထိန်း၏ အထက်တွင ် ေက်သွယ်ထားသင့်သည်။ စွန့်ပစ်ဆရ 

သယ်ဆောင်ဆသာ ဆဒါင်လိကု် ပိုက်ြျားသည် အနညး်ေုံး အချငး်သံုးလက်ြရိှရြည်။ 

 ြှတ်ချက် ။ ။ လက်ဆေးဇလုံနှင့် ပစ္စည်းဆေးဇလုံြျားတွင် ဆရလျှထံွက်စနစ် 

ပူးတွဲပါရှိလျှင ်၎င်းကိစ္စြျ ိုးတွင် သီးမခားဆရလျှပံိုက်ြျားြလိုအပ်ပါ။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၃.၁။  အဆောက်အဦအတွင်းရိှစွန့်ပစ်ဆရ သယ်ဆောင် ပုိက် အားလံုးသည် 

နံရကံိမုြတ်ရာတွင် အတိုေုံးလြ်းဆကကာငး်မြင့် ဇကာဆအာက်ြှစွန့်ရန်မြစ်ငပီး သ့ုိဆသာ် 
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ဆလေင်ဆလထွက် ဆကာငး်ြွန်ဆသာ အနံ့ထိန်းေင်ဆပါက် ြတိုင်ြီ စနွ့်ထုတ်ရြည်။ 

စွန့်ထတု်ပိုကြ်ျားသည် ပိုကအ်ချငး် ဆလျာ့နည်းသာွးမခငး် ြရိှဆစရန်နှင့် လွတ်လပဆ်သာ 

အနံ့ေိုးထွကဆ်ပါက်တိုင်ဆအာင် ြည်သည့်အဆကွး (သို့ြဟုတ်) ဆထာင့ခ်ျ ိုးြျား ြရိှဆစ 

ရြည့်အမပင ်ထိပ်အြံုးအကာသည် အဆမခအဆနြျားနငှ့် ကိုက်ညီသည့်ပစ္စည်း မြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၃.၂။ လက်ဆတွ့အဆကာင်အထည်ြဆြာ်နိုင်ဆသာ အဆမခအဆနြှအပ 

စုဆပါင်း၍ သယ်ဆောင်ဆသာ ဆရသိုးပိုက်သည် အဆောက်အဦ၏အမပငဘ်က်တွင်သာ 

ရိှရြည်။ ြည်သည့်အဆကွး (သ့ုိြဟုတ်) ဆထာင့်ချ ိုးြျား မြစ်ဆပါ်ဆစမခင်း၊ အချငး် 

ဆလျာ့နည်းသွားမခင်းြရှိဘဲ (ြဆရာှငက်ကဉ်နိုင်ဆသာ ကိစ္စြှလွဲ၍) အဆောက်အဦ အမပင် 

ဘက်တွင် အဆပါ်သ့ုိတေက်တည်း တက်သွားရြည်။ ထိပ်ြံုးကို  ဆလေငဆ်လထွက်ပိုက် 

နငှ့ ်သက်ေိုင်ဆသာ ၅.၅.၃.၄။ နငှ့အ်ညီ ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၃.၃။ စနွ့်ပစ်ဆရပိုက်သည် သံကျွတ်မြင့် မပုလုပ်ထားလျှင ်အဆချာသတ်နံရံ 

ြျက်နှာမပငြ်ှ နှစ်လက်ြခွာ၍ သင့ဆ်လျာ်ဆသာပိုကအ်ထိန်း (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူ 

သင့ဆ်လျာ်ဆသာ နညး်လြ်းတစ်ြျ ိုးြျ ိုးမြင့ ်ခိုင်ငြစဲွာ တွယ်ေက်ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၄။ ရလေင်ရလထွကပ်ိုက်များ 

 ဆလေငဆ်လထွက်ပိုက်ြျားအထဲတွင ် ဆရအကျန်ြျားြရိှဆစရန် တပ်ေင်ရြည်။ ၎င်းတို့ကို 

ဆဒါငလ်ိုက်ေက်သွယ်ရြည်။ မြစ်နိုင်ပါက အလျားလိုက်ေက်သွယ်မခငး်ကို ဆရှာင်ကကဉ်ရ 

ြည်။ ဆလေင်ဆလထွက်ပုိက်၏ အေံုးသတ်အေြျားကုိ အဆနှာင့်အယှက်မြစ်နိုင်ြှု အနည်း 

ေုံး၊ အန္တရာယ်ကင်းဆစငပီး အနံ့ေိုးထွက်ဆပါက် ဆလပိုက်ြျားကို သတ်ြှတ်အမြင့်နငှ့် 

အဆနအထားသို့ ဆရာက်ဆအာင် မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၄.၁။ အဓကိဆလေင ် ဆလထွက်ပိုက်၏အဆပါ်ေုံးထိပ်ေသည်အြိုးြျက်နှာ 

မပငအ်ထက်တွင် သီးမခားပိုက်ကဲ့သ့ုိတစ်ေက်တည်းြငွ့်ထားရြည်။ (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆရေိုးပိုက်၊ ဆရသုိးပိုက်သ့ုိ အမြင့်ေုံးတပ်ေင်ထားဆသာ ကိရိယာ၏ အထက်တွင် 

ေက်ရြည်။ ဆလေငဆ်လထွကပ်ိုက်၏ ဆအာကေ်ုံးအေကို ပင်ြဆရေုိး၊ ဆရသုိးပုိက်တ့ုိမြင့် 

ေက်သွယ်ရြည်။ ဆလေင်ဆလထွက် ဆကာင်းြွန်ဆစရန် ထိန်းသိြ်း ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၄.၂။ ဆလေင်ဆလထွက်ပိုက်အခွဲြျားကို ဆရေိုးပိုက်အခွဲ၊ ဆရသုိးပိုက်အခွဲ 

ြျားနှင့ ် ေက်သွယ်ရာတွင် အနံ့ထိန်း အထက် ၃ လက်ြနငှ့် ၁ ဆပ ၆ လက်ြ 

အတွင်းတွင် ေက်သွယ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၄.၃။  ဆလေင်ဆလထွက်ပုိက်အ၀ြျားသည် ြည်သည့်မပတင်းဆပါက်ြှြေို 

အလျားလိကု် အကွာအဆေး ၅ ဆပ ထက် ပို၍ြနီးဆစရ။ ဆလသာဆောင် (သ့ုိြဟုတ်) 

တံစက်ငြိတ် (သ့ုိြဟုတ်) ဆရမပင်ညီဆခါင်ြိုးတို့အနက် အမြင့်ေုံး၏ အထက် အနည်းေုံး 
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အမြင့ ် ၂ ဆပ အထိ ေက်သွယ်ငပီး အေုးံသတ်ရြည်။ အနည်းေုံး အရွယ်အစားသည် 

ဆဒသန္တရလိုအပ်ချက်ြျားနှင့ ် ကိုက်ညီရြည်။ ဆလေငဆ်လထွက်ပိုက်ြျား၏ အဆပါ်ပိုင်း 

အေုးံသတ် အေြျားကို ထိပ်ြုးံအပု်ြျားမြင့် ကာကွယ်ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၄.၄။ ကပ်လျှက်ရိှဆသာ အဆောက်အဦသည် ပုိမြင့် သည့် အဆနအထားြျ ိုးရှ ိ  

ပါက ဆလေင်ဆလထွက်ပိ ုက်ကို မြစ်နိ ုင်လျှင် ကပ်လျှက်ရှ ိဆသာ ၎င်းအဆောက်အဦ 

အြုိးထက် ပိုမြင့်ဆသာဆနရာ ထိ ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၄.၅။ အဆောက်အဦြှ ြိလ္လာနှင့ဆ်ရသုိးြျား သယ်ဆောင်သည့် ပိုကတ်ွင် 

အဆောက်အဦနှင့ ် နီးနိုငသ်ြျှ အနီးေုံးတွင် ဆလေငဆ်လထွက်ပိုက် အနည်းေုံးတစ်ခု 

ထားဆပးရြည်။ စွန့်ထုတ်သည့်ဆနရာြှ အဆေးေုံးတွင်လည်း ဆလေင်ဆလထွက်ပိုက် 

တစ်ခု တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၄.၆။ ရလေင်ရလထွကပ်ိုက်အေွယ်အစား 

 (က) အဆောက်အဦ၏ ဆလေငဆ်လထွက်ပိုက်ကို ပင်ြဆရေိးု (သ့ုိြဟုတ်) ဆရသိုး 

ပိုကြ်ျားအမြစ် အသံုးမပုပါက အချငး် ၃လက်ြထက်ြနည်းသင့ပ်ါ။ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းြျား သယ်ဆောငြ်ှုြရိှဆသာ ဆလပိုက်အဆပါ်ပိုင်းသည်လည်း ကျန် 

အပုိငး်ြျားထက် ြငယ်သင့ပ်ါ။ 

 (ခ) ြည်သည့်အဆမခအဆနြျ ိုးတွင်ြေို ပင်ြဆလေငဆ်လထွက်ပိုက ် ၏အချငး်သည် 

၂-လက်ြထက် ြငယ်သင့ပ်ါ။  

 (ဂ) ဆရေိုး၊ ဆရသုိးစုဆပါငး်သယ်စနစ်နှင့် သီးမခားစီ သယ်ဆောင ်ဆသာ စနစ်တို့တွင် 

  သံုးဆသာ ဆလေင ် ဆလထွက ် ပိုက်ခွဲြျား သည် စွန့်ပစ်ဆရသယ်ဆသာ ပိုကခ်ွဲ 

အချငး်၏ သံုးပုံနှစ်ပုံ၊ (သ့ုိြဟုတ်) အနည်းေုံး ၁ လက်ြ ထက်ြငယ်သင့်ပါ။ 

 (ဃ) ဆရေိုး၊ ဆရသိုးကို ဆရေိုး၊ ဆရသုိးစုဆပါငး်သယ်စနစ်နှင့် သီးမခားစီ 

သယ်ဆောင်ဆသာ စနစ်တို့တွင် ဆရေိုးပိုက်တွင် တပ်ေင်ထားဆသာ ဆလေင် 

ဆလထွက်ပိုက်အခွဲြျားသည် အချင်း ၁ ၁/၄ လက်ြထက် ြငယ်ရပါ။  

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၅။ မိုးရေ၊ ရေဆိုး၊ ရေသုိးပိုက်များပုံစံခပုခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၅.၁။ ရေဆုိး၊ ရေသုိးပုိက်များအတွင်း အများဆံုး စီးဆင်းမှုနှုန်းြန့်မှန်းခြင်း 

 (က) တပပိုင်နက်စီးဆငး်မှု (Simultaneous discharge flow) 

 (၁) အဆောက်အဦတစ်ခုြှ အြျားေုံးစီးေငး်ြှု (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒါငလ်ိုက်ပိကု် 

အတွင်း  အြျားေုံးစီးေင်းြှုသည် သန့်စင်ကိရိယာြျား၏  မြစ်နိုင်ဆချရှိ 

ဆသာ တငပိုင်နက်စွန့်ထုတ်ြှုဆပါ်ြူတည်သည်။ သန့်စင်ကိရိယာတစ်ခုစီ 

အတွက် ေန်ဆောင်ြှုယူနစ် တွက်ချက်ရန် ဆမြှာက်ဆြာ်ကိန်းကို သတ်ြှတ် 
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ထားဆပးသည်။ သံုးစွဲြှုမြစ်နိုင်ဆမခနငှ့် အကကိြ်ကိုပါ ထည့်စဉ်းစားထား 

သည်။ ဇယား-၂၃ တွင် ကကည့်ပါ။ 

 (၂) ဇယား (၂၃) ဆအာက်တွင် ြပါေငဆ်သာ သန့်စင်ကိရိယာ ြျားအတွက် 

ဇယား (၂၄) တွင် ကကည့်ရန် မြစ်သည်။ ၎င်းသည် စွန့်ထုတ်သည့်ပိုက်အရွယ် 

နငှ့် အနံ့ထိန်းအရွယ်ကို အဆမခခံသည်။ 

 (၃) ဇယား (၂၃)နငှ့် (၂၄) ြှ ပိုကအ်တွငး် စုစုဆပါင်း ေန်ဆောင်ြှုကို တွက်ချက် 

ရာတွင် သိရိှငပီးဆသာပိုက်ကို ေက်သွယ်ထားဆသာ အဆရအတွက်နှင့် 

သန့်စင်ကိရိယာအြျ ိုးအစားဆပါ်တွငြ်ူတည်၍ တွက်ချက်သည်။ 

 (၄) စုစုဆပါင်းေန်ဆောငန်ိုငြ်ှုကိ ု စီးေင်းြှုနှုန်း (ဂါလံ/ ြိနစ်) သုိ့ ဆမပာင်းရန်ပုံ-

၁၃ ကိ ုသံုးသည်။ 

 (၅) အြျားေုံးခွင့မ်ပုထားဆသာ ေန်ဆောင်ြှုယူနစ်နှင့ ် ပိုကအ်ရွယ်အစား အြျ ိုး 

ြျ ိုးကို ဇယား (၂၅) နငှ့ ်(၂၆)  တွင်ဆပးထားသည်။ 

 (၆) ဆရေိုး၊ ဆရသုိးြျားနှင့် အဆောက်အဦ ြိလ္လာပိုက်ြျားကို စီးေငး်ြှု 

လြး်ဆကကာင်းတစ်ဆလျှာက် အရွယ်အစားဆသးငယ်သွားမခငး် ြရိှဆစရန် 

စစ်ဆေးသင့်သည်။ တပ်ေင်ထားဆသာ အသံုးအဆောင်ြျား ထပတ်ိုးလို 

ပါက ဇယား (၂၁) နငှ့ ် (၂၂) တွင် ဆပးထားဆသာ ေန်ဆောငြ်ှုယူနစ်ြျား 

အသံုးမပုမခငး်အားမြင့ ် ပိုကအ်ရွယ်အစားြျားကို မပန်လည်စဉ်းစားတွက် 

ချက်သင့်သည်။ 

 (ြ) အများဆုံးစွန့်ထုတ်နိုင်မှု (maximum discharge flow) 

  အြျားေုံးစွန့်ထတု်နိုင်ြှုကို ပျှြ်းြျှနှုန်း၏ သံုးေအမြစ် ယူေငပီး ပုံစံမပုရာတွင် 

တွက်ချက်မခငး်ကို လုဆံလာက်ြှုြျားရှိသည်ဟု ယူေသင့်သည်။ အကယ်၍အမြင့ ်

ေုံးစွန့်ထတု်ြှုနှုန်းြျားရိှပါက ခွင့်မပုဆပးရြည်။ အဆောက်အဦြျားြှ  ပျှြ်းြျှ စွန့် 

ထုတ်ြှုနှုန်းသည် လူေယ်ဆယာက် တစ်ြိနစ်လျှင် ၃ လီတာနှုန်း ခွင့်မပုနိုငသ်ည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၅.၂။ ရစာင်းရလျာများ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၅.၂.၁။ အဆောက်အဦြှဆရေိုးသည် တသတ်ြတ်တည်း စီးေင်းြှု 

ြရိှမခင်းနှင့် ပြာဏသည် အကန့်အသတ်ရှိခဲ့လျှင ် အဆောက်အဦြှထွကဆ်သာ 

ြိလ္လာပိုက်နှင့ ် အြျားသုံးြိလ္လာပုိက်ကကား အစိုင်အခဲငယ်ြျားစုပုံြှုတို့ မြစ်ဆပါ်လာနိုင် 

သည်။ ဆရေိုးစီးေင်းလာဆသာအခါ ၎င်း အကကငး်အကျန် အစိုင်အခဲြျားသည် ပုံြှန် 

အားမြင့ ် တမြည်းမြည်း ဆရွ့လျားစုပုံသွားသည်။ ဤကဲ့သ့ုိ ယာယီစပုုံြှုမြစ်မခငး်နှင့် 

စီးေင်းြှု ပိတ်ေို့မခငး်တို့ကို ကာကွယ်ရန် လုဆံလာက်ဆသာဆစာငး်ဆလျာြျားရိှရြည်။ 
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Table 21 Fixture Units for Different Sanitary Appliances or Groups 

(Clause 5.5.3.5.1) 

SI No. 
(1) 
 
 

Type of Fixture 
(2) 

 
 

Fixture Unit Value 
as Load Factors 

(3) 
i) 

 

 

 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

viii) 

ix) 

x) 

xi) 

xii) 

xiii) 

xiv) 

xv) 

One-bathroom group consisting of water-closet, 

washbasin and bath tub or shower stall: 

a) Tank water-closet 

b)  Flush-valve water-closed 

Bath tub1) 

Bidet 

Combination sink-and-tray (drain board)  

Drinking fountain 

Floor traps2)      

Kitchen sink, domestic      

Wash basin, ordinary3)  

Washbasin, surgeon's  

Shower stall, domestic  

Showers (group) per head  

Urinal, wall lip 

Urinal, stall 

Water-closet, tank-operated 

Water-closet, valve-operated 

 
 

6 
8 
3 
3 
3 
½ 

1 

2 

1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
8 

1) A shower head over a bath tub does not increase the fixture unit value. 
2) Size of floor trap shall be determined by the area of surface water to be 

drained. 
3) Washbasins with 32 mm and 40 mm trap have the same load value. 
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Table 22 Fixture Unit Values for Fixtures Based on Fixture Drain on Trap Size 

(Clause 5.5.3.5.1) 

SI 
No. 
(1) 

 
Fixture Drain on Trap Size 

(2) 

Fixture 
Unit Value 

(3) 

i) 
ii) 
iii) 
iv) 
v) 
vi) 

1¼ in and smaller 
1½ in 
2 in 
2½ in 
3 in 
4 in 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Table 24 

Table 23 
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၅ဃ.၅.၅.၃.၅.၂.၂။ ပိုက်အတွင်းစီးေင်းြှု အဆမခအဆနတွင် ပိုက်၏ မြတ်ပိငုး်ဧရိယာ 

တစ်ခုလုံးကို အမပည့်ြစီးဆစသင့ပ်ါ။ ပိုက်အတွင်း အမပည့်စီးဆနလျှင် ြိအားြတည် 

ငငိြ်ြှုမြစ်ငပီး အဆောက်အဦအတွငး် အနံ့ကာြျားကို ပျက်စီးဆစနိုင်သည်။ ပုံြှန်အား 

မြင့ ် ြိလ္လာပိုက်သည် (၅.၅.၃.၅.၁။) တွင် ဆြာ်မပထားသကဲ့သို့ အြျားေုံး စီးေင်းြှု 

အတွက် ပုံစံမပုလုပ်၍ စီးေင်းြှုသည် ကန့်လန့်မြတ်ပိငုး်ပုံ၏ တစ်ေက် (၁/၂) စီးေင်း 

ရြည်။ အလိအုဆလျာက်ရှင်းလင်းြှုမြစ်ဆစရန် ဆရစီးေငး်ြှုအလျင်သည် အနည်းေုံး 

တစ်စက္ကန့်လျှင် ၂.၅ ဆပနှုန်း ရိှရြည်။ ဤအလျငက်ို ရရိှဆစရန် ပိုက်ဆစာငး်ဆလျာြျား 

နငှ့် သက်ေိုင်ရာစီးေင်းြှုပြာဏြျားကို ဇယား-၂၇ တွင်ဆြာ်မပထားသည်။ 

၅ဃ.၅.၅.၃.၅.၂.၃။ ဆစာငး်ဆလျာြျားသည် စည်းြျဉ်းနှင့ ်ကိုက်ညီဆအာင ်လက်ဆတွ့ 

တွင် ြဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ပိုြုိဆမပမပစ်ဆသာ ဆစာငး်ဆလျာသံုးနိုငသ်ည်။ သ့ုိဆသာ် 

ဤကိစ္စြျ ိုးတွင် အနည်းေုံး ဆရစီးေငး်ြှုအလျငသ်ည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၂.၀ ဆပ 

နှုန်းထက်ြနည်းရပါ။ အခါအားဆလျာ်စွာ လံုဆလာက်ဆသာဆေးဆကကာြှု ဆောငရ်ွက်ဆပး 

ရြည်။ 

ြှတ်ချက် ။ ။ ဆစာငး်ဆလျာြျား ကန့်သတ်ြှုရိှဆသာ ဆနရာတွင် ပုံြှန်စီးေငး်ရန် 

လိအုပ်ဆသာပိုက်ထက် ပိုကကီးဆသာ ပိုကအ်ချငး်ကို အသံုးမပု၍ ဆစာင်းဆလျာကို ညှိယူ 

မခင်းမြင့် စီးေင်းြှုအလျင် တိုးလာမခင်းြမြစ်ဆစသည့်အမပင ် စီးေင်းြှုအနက် ဆလျာ့ 

ကျဆလ့ရှိပါသမြင့် ဆြာ်မပထားဆသာအချငး် ပိုကကီးဆသာပိကု်မြင့်သံုးမခငး်ကို လက်ဆတွ့ 

တွင် အားြဆပးသင့်ပါ။ 
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 ၅ဃ.၅.၅.၃.၅.၂.၄။ အမခားတစ်ဘက်တွင်လည်း တွက်ယူဆသာ ဆစာင်းဆလျာဆကကာင့် 

စီးေင်းြှုအလျင်သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၈ ဆပ နှုန်း ထက်ပိုြြျားရပါ။ ဆရှာင်ရှား၍ 

ြရနိုင်ပါက သံကျွတ်ပိုက်ြျားကို အသံုးမပုသင့်သည်။ ပိုက်အရွယ်အစား အြျ ိုးြျ ိုး 

အတွက်  အနီးစပ်ေုံး ဆလျှာဆစာက်ြျားကို ဆရစီးေင်းြှုအလျင် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၈ 

ဆပ နှုန်းရရိှ၍ ပုိက်တေက် စီးေင်းြှုရှ ိဆသာ သက်ေိုင်ရာ စီးေင်းြှုပြာဏအလိုက် 

ဇယား-၂၇ တွင် ဆြာ်မပထားသည်။ 

၅ဃ.၅.၅.၃.၅.၂.၅။ ဇယား (၂၇) တွင် ဆပးထားဆသာ ဆရစီးေငး်ြှုပြာဏ တွက် 

ချက်ရာတွင် ဆရွးချယ်ဆသာ ဆစာငး်ဆလျာနငှ့် ပိုကအ်ချငး်တိုသ့ည် Manning's 

formula ြှ ကိန်းဆသ (n = 0.015) ကိ ုအဆမခခံထားသည်။ 

ြှတ်ချက်။ ။ အငယ်ေုံးပိုက်အရွယ်အစား ၄ လက်ြရိှရြည်မြစ်၍ ပိုက် 

အရွယ်အစားြျားနှင့် ခန့်ြှန်းစီးေင်းြှု ပြာဏကုိ ရရိှနုိင်ဆသာ  ဆစာင်းဆလျာအဆပါ် 

အဆမခခံ၍ ေုံးမြတ်ရြည်။ 

 

Table 25 Different Dia Pipes Giving Velocity and Corresponding Discharge at 

Minimum and Maximum Gradient 

(Clauses 5.5.3.5.2.2, 5.5.3.5.2.4, 5.5.3.5.2.5) 

SI 

No. 

 

(1) 

Diameter 

in 

 

(2) 

Minimum Gradient 

(Velocity:2.5 ft/s) 

 

(3) 

Discharge at the 

Minimum Gradient 

(ft3 /s) 

(4) 

Maximum 

Gradient 

(Velocity:8 ft/s) 

(5) 

Discharge at the 

Maximum Gradient 

(ft3/s) 

(6) 

 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

 

4 

6 

8 

9 

10 

12 

 

1 in 57 

1 in 100 

1 in 145 

1 in 175 

1 in 195 

1 in 250 

 

0.11 

0.25 

0.43 

0.55 

0.65 

1.00 

 

1 in 5.6 

1 in 9.7 

1 in 14 

1 in 17 

1 in 19 

1 in 24.5 

 

0.35 

0.78 

1.41 

1.75 

2.12 

3.12 
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 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆။ မိုးရေ၊ ရေဆိုး၊ ရေသုိးပိုက်နှင့် ဆက်စပ်ရသာ ကိေိယာများ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၁။ အနံ့ထိန်း 

  အနံ့ထိန်းြျားအားလံုးကုိအမြင့်ြှအနိြ့်သ့ုိစီးေင်းမခင်း (siphonage) 

နှင့် တန်မပန်ြိအားတို့ြခံရဆအာင် ကာကွယ်ထားရြည်။ ဆလထုနှင့ေ်က်စပ်ဆသာ 

ဆလေငဆ်လထွက်ရိှရြည်။ ြည်သည့်အဆမခအဆနတွင်ြေို အနံ့ကာြျားကို ဆမပာင်းလဲြှု 

ြရိှဆစရန် စီြံထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၁.၁။ အနံ့ထိန်းြျားသည် သန့်စင်ကိရိယာြျား ထုတ်လပု်စဉ်ကပင်   

ပါလာရြည် သ့ုိြဟုတ် ဆရထွက်ပုိက်တွင် တပ်ေင်သည့်  attached trap ဟုဆခါ်ဆသာ 

သီးမခားတပ်ေင်ထားဆသာ အနံ့ထိန်းပစ္စည်းအမြစ် ပါရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၁.၂။ အနံ့ထိန်းြျားသည် အငြတဲြ်း အလုိအဆလျာက်ရှင်းလင်းြှု 

မပုလုပ်ဆသာပုစံံ မြစ်သင့်သည်။ သန့်စင်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဆနမြင့ ် ြပါရှိ 

ပါက အနံ့ထိန်းတစ်ခုကိ ု အထွကဆ်ပါက်တွင်တပ်ေင်၍ ၎င်းသည်ဆရထုတ်ပိုက် 

အရွယ်အစားနှင့ ်တူညီရြည့်အမပင် အတွင်းြျက်နှာမပင် ဆချာဆြွ့ဆနရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၁.၃။ အနံ့ထိန်းသည် အထွက်ပိုက်အငယ်ေုံးအရွယ်အစား သ့ုိြဟုတ် 

အေင်ပိုက်အကကီးေုံးအရွယ်အစားနှင့် တူညီစွာ ရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၁.၄။ အြိ်သံုးစွန့်ပစ်ကိရိယာတွင် တပ်ေင်ဆသာ အနံ့ထိန်းနှင့် အမခား 

အနံ့ထိန်းြျားအားလုးံသည် အလွယ်တကူေင်ထွက်စစ်ဆေးနိုငရ်ြည့်အမပင် သန့်ရှင်းြှု 

မပုလုပ်ရန် အဆပါက်ထားရှိမခင်း သ့ုိြဟုတ် အမခားသန့်ရှင်းဆရးနည်းလြး်ြျား ထားရှ ိ

သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၁.၅။ သန့်စင်ကိရိယာြျားအတွက် အနည်းေံုး အတွင်းအချင်းသည် 

ဆအာက်ပါအတိုငး် မြစ်သင့်သည်။ 

 

Sanitary Appliance Minimum Internal Diameter of Waste 

Outlet (inches) 

Soil appliances  

a) Indian and European type water 

closets 

4 

b) Bed pan washers and slop sinks 4 

c) Urinal with integral traps 3 

d) Stall urinals (with not more than 5 

inches of channel drainage)  
2 
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e) Lipped urinal small\large 40 1½ 

Waste appliances  

f) Drinking fountain 1 

g) Wash basin 1¼ 

h) Bidets 1¼ 

i) Domestic sinks and baths 1½ 

j) Shower bath tubs 1½ 

k) Domestic bath tubs 2 

l) Hotel and canteen sinks 2 

m) Floor traps (outlet diameter) 2½ 

 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၂။  ကမ်းြင်းရေထုတ်ရပါက်များ 

  အဆောက်အဦတစ်ခုအတွင်း အြိ်သာြျား၊ ဆရချ ိုးခန်းြျားအားလုးံ 

အတွက် သန့်ရှင်းဆရး လုပ်နုိင်ဆစရန် ကကြ်းခင်းဆရထုတ်ဆပါက်ြျားကုိ စီြံထားသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၂.၁။ ကကြ်းခငး်ဆရထုတ်ဆပါက်ြျားသည် အနံ့ထိန်းြျားနှင့် ေက်သွယ် 

တည်ဆောက်ထားငပီး လွယ်ကူစွာ သန့်ရှင်းနုိင်ရြည်။  လံုဆလာက်ဆသာ အရွယ်အစား 

ထားမခငး်အားမြင့် ရည်ရွယ်ထားသည့် ေန်ဆောင်ြှုကို ဆပးနိုငြ်ည်။ အနံ့ထိန်းသည် 

ကကြ်းခင်းဆရထုတ်ဆပါက် သ့ုိြဟုတ် သီးမခားသန့်ရှင်းဆရးအဆပါက်ြှ သန့်ရှင်းဆရး မပု 

လုပ်နိုငသ်ည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၂.၂။ ကကြ်းခငး်ဆရထုတ်ဆပါက်သည် ြိလ္လာစွန့်ပစ်စနစ်နှင့် ေက်သွယ် 

ြထားဆသာ သွယ်ေိုက်စနွ့်ပစ်ဆရပိုက်ြျားကို လက်ခံနိုင်သည်။ သွယ်ေိုက်စနွ့်ပစ်ဆရ 

ြျားသည် အမခားစွန့်ပစ်ဆရ၊ အနံ့ထိန်းနှင့ ် ဆလေင်ဆလထွက်ရိှဆသာ ကကြ်းခငး်ဆရ 

ထုတ်ဆပါက်သ့ုိ သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၂.၃။ ကကြ်းခင်းဆရထုတ်ဆပါက်ကို ဆရစုပ်စက်၊ ဘွိုင်လာ၊ ဆလဆအး 

ဆပးစက်၊ အပူဆမပာင်းစက်ြျား၊ ဆလဆအးဆပးစက်ပစ္စည်းြျားကဲ့သ့ုိ အခါအားဆလျာ်စွာ 

ဆရစီးေငး်ြှုရိှဆသာ စက်ပိုင်းေိုငရ်ာအခန်းြျားတွင် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခင်းအတွက် 

ထားဆပးသင့်သည်။ ဘွိုငလ်ာ (Boiler) ရိှ အန္တရာယ်ကင်း အထိန်းဆရဆသာ့ြတှေင့် 

စနွ့်ပစ်ရန်အတွက် ၎င်းအနီးတွင် ဆရထွက်ဆပါက် လိအုပ်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၂.၄။    အဆောက်အဦအတွင်းရှိ ြီးအန္တရာယ်ကာကွယ်သည့် ဆရပန်း 

စနစြ် ှ ဆရပန်းဆခါင်းြျား အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်ကာလအတွငး် ဆရြျားထုတ်ရန်အတွက် 

ကကြ်းခငး်၏ အချက်အချာကကဆသာဆနရာြျားတွင် ဆရထုတ်ဆပါက်ြျား လိအုပ်သည်။ 
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 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၃။ သန့်ေငှး်မှုခပုလုပ်ေန်အရပါက်များ(Cleanouts)  

  သန့်ရှင်းြှုမပုလုပ်ရန် အဆပါက်စီြံထားမခငး်သည် အလျားလိကု်နှင့ ်

ဆဒါငလ်ိုက်ပိုက်ြျားကို စစ်ဆေးရန်နှင့ ် ပိုကစ်နစ်ြျားအတွင်းရိှ ေီြျား၊ အစိုငအ်ခဲြျား၊ 

ေံပင်ြျားနငှ့ ်အလားတူြျားပိတ်ေို့မခငး်တို့ကို ြယ်ရှားရန်မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၃.၁။ ဆယဘုယျအားမြင့် သန့်ရှင်းြှုမပုလုပ်ရန် အဆပါက်ြျားသည် 

ဓာတ်ဆငွ့နှင့ ် ဆရလုံရြည်။ ထိန်းသိြ်းရန်အဆပါက်ကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ြငွ့ပ်ိတ်နိုင် 

ရြည်။ အလုပ်လုပ်ရန်ဆနရာ လုဆံလာက်စွာ ရှိရြည်။ ကကြ်းခငး်အမြင့်နငှ့် ချနိ်ေ 

ထားရြည်။ လှပဆသသပ်ြှုရိှရြည်။ သက်ဆရာက်ဆသာ မပငပ်ြိအားကို ခံနိုင်ဆသာ 

ဒီဇိုင်းပုံစံမြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၃. ၂။ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုက်ြျားသည် သာြန်အားမြင့် ကကြ်းခင်းဆအာက် 

တွင် လုဆံလာက်ဆသာ အကွာအဆေးမြင့် ပိုကအ်ေက်ြျားအတွက် ဆမြြို့နိုငရ်န် 

သင့ဆ်တာ်ဆသာအနက်ရိှရြည်။  သန့်ရှင်းြှုမပုလုပ်ရန် အဆပါက်ြျားကိ ု ကကြ်းခင်း 

အမြင့်ထိဆရာက်ဆအာင်  ပိုကတ်ိုြျားမြင့် မြှင့်တင်ေက်သွယ်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅. ၅.၃.၆.၃. ၃။ အဆောက်အအုံအတွငး်ရှိ သန့်ရှင်းြှု မပုလုပ်ရန် အဆပါက် 

အရွယ်အစားသည် ပိုက်စနစ်နှင့ ် တူညီဆသာအရွယ်အစား မြစ်ရြည်။ ၄ လက်ြ ပိုက် 

အရွယ်အစား အထိကို ေိုလိုသည်။ ပိုကအ်ရွယ်အစား ကကီးလာပါကလည်း သန့်ရှငး်ြှု 

မပုလုပ်ရန်အဆပါက်သည် ၄ လက်ြ မြင့ ်လုဆံလာက်ပါသည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၃.၆.၃.၄။ သန့်ရှင်းြှုမပုလုပ်ရန် အဆပါက်ြျားကို ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ဆနရာ 

ြျားတွင် ထားရန် အကကံမပုသည်။ 

 (က) အဆောက်အဦအတွင်း ထွက်ဆပါက်အနီး၊ Y အေက်၊  သ့ုိြဟုတ် အနံ့ထိန်း။ 

 (ခ) ၄၅ ဒီဂရီထက်ြျားဆသာ လြး်ဆကကာင်း ဆမပာငး်လဲြှုတိုငး်။ 

 (ဂ) ဆဒါငလ်ိုက်ပိုက်၏ဆအာက်ဆမခြျား။ 

 (ဃ) အလျားလိုက်ပင်ြပိုက်တွင် လာဆရာက်ေက်သွယ်ဆသာ ဆဒါင်လုိက်ပိုက်ြျား 

နှင့် Offset ြျား။ 

 ၅ဃ.၅.၅. ၄။ သွယ်ေိုကစ်ွန့်ပစ်ရေများ 

 ၅ဃ.၅.၅.၄.၁။ အရထွရထွ 

  ဆအာက်ဆြာ်မပပါ သန့်စင်ကိရိယာြျားြှ စွန့်ထတု်ဆသာ စနွ့်ပစ်ဆရြျား၊ 

လျှကံျလာဆသာဆရြျားကို တန်မပန်စီးေငး်ြှုြှကာကွယ်ရန် ဆရေိုး/ ဆရသိုးပိုက်အတွင်းသ့ုိ 

တိုက်ရိုက ်ြေက်သွယ်သင့ပ်ါ။ 

 (က) ဆရပိုက်သွယ်စနစ်နှင့် ြီးြိုဆချာင်သံုးသန့်စင်ကိရိယာြျား 
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 (၁) ဆမြဆအာက် (သ့ုိြဟုတ်) အမြင့်တင် ဆရသုိ ဆလှာင်ကန်ြျား။ 

 (၂) ဆသာက်ဆရပန်းြျား။ 

 (၃) ပန်းကန်ဆေးဇလုံြျားနှင့ ်အစားအဆသာက် ြျားမပင်ေင်ဆသာ  

  ဆရစစ်ဇလုံ။ 

 (၄) အစားအစာနှင့ ်အချ ိုရည်ြျားအတွက် အဆအးခံ ကိရိယာြျား။ 

 (၅) အစားအစာြျား ဆနွးဆနဆစရန် ထိန်းသိြ်းဆပး ထားဆသာ ြီးြုိဆချာင်သံုး  

  ကိရိယာြျား။ 

 (၆) သန့်စင်ကိရိယာြျားြှ ြိအားမြင့် စီးေင်းဆစမခငး်။ 

 (ခ) ဆလဆအးဆပးစက်၊ အပူဆပးစက်နှင့် အမခားစက်ပိုငး်ေိုင်ရာပစ္စည်းြျား။ 

 (၁) ဆလေငဆ်လထွက်ေိုင်ရာ စက်ကိရိယာြျား။ 

 (၂) အဆအးခံစငန်ှင့် အမခားကိရိယာြျား။ 

 (၃) ကိရိယာြျားြှ ဆငွ့ရည်ြွဲ့ ပိုကလ်ိုင်းြျား။ 

 (၄) သုိဆလှာင်ကန်ြျား။ 

 (၅) ဆငွ့ရည်ြွဲ့ပိုက်လိုငး်ြျား။ 

 (၆) ဆရဆနွးဆငွ့စက် လုခံခုံြှုထွကဆ်ပါက်ြှ ထုတ်လွှတ်ပိုကလ်ိုငး်ြျား။ 

 (၇) ဆရဆနွးဆငွ့ထိန်းြှ စီးေင်းြှုပိုက်လိုင်းြျား။ 

 (ဂ) ဓာတ်ခွဲခန်းြျားနှင့် အမခားဧရိယာြျား 

 (၁) ဆပါငး်ခံဆရြျား။ 

 (၂) ဓာတ်ခွဲခန်းြှ အထူးပစ္စည်းဆေးဇလုံြျားြှ စနွ့်ပစ်ဆရြျား။ 

 (၃) ပိုးသတ်စက်နှင့် အလားတူပစ္စည်းကိရိယာြျား။ 

 (၄) ဆရသန့်စင်ကိရိယာြျား။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၄.၂။ သွယ်ေိုကစ်ွန့်ပစ်ပစ္စည်း လက်ြံကိေိယာများ 

  သွယ်ေိုကစ်ွန့်ပစ်လက်ခံဆသာ ပိုက်ြျားနှင့်အမခားလက်ခံြှုြျား အားလုံး 

သည် ဆရစင်ထွကမ်ခငး်နှင့် ဆရလျှ ံမခငး်တို့ ကာကွယ်ရန် သင့်ဆတာ်ဆသာ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် 

အရွယ်အစားရှိရြည်မြစ်ငပီး စစ်ဆေးမခငး်၊ သန့်ရှငး်မခင်းအတွက် အလွယ်တကူေငဆ်ရာက် 

နိုငဆ်သာဆနရာတွင် ရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၄.၃။ ေိအားသုံးစီးဆငး်ခြငး်အတွက် ဆက်သွယ်မှုများ 

  ဆရဆပးဆေပိုက်ြှ ဆရလျှပံိုက်၊ အနည်ထုတ်ပိုက်တို ့ကို သွယ်ေိုက် 

ဆရေိုးထုတ်ပိုက်သို ့  ေက်သွယ်သင့်သည်။ ြိအားရှဆိသာ စွန့်ပစ်ဆရကိုြူ ဆရေိုး၊ ဆရသုိး 

ပိုကြ်ျားသ့ုိ ေက်သွယ်မခငး် ြမပုသင့်ပါ။  
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  ယာယီဆရေိုးစုကန်ြှစွန့်ပစ်ဆရကိုြူ ခခငး်ချက်အဆနနှင့် လက်ခံနိုင် 

သည်။ သ့ုိြဟုတ် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင်ြှ သဆဘာတူခွင့မ်ပုပါက ြိအားမြင့် စနွ့်ထုတ် 

နိုငသ်ည်။ စွန့်ပစ်ဆရြျားကို ပင်ြြိလ္လာပိုက်ြှ သယ်ဆောငန်ိုငစ်ွြ်းရှိသည်ဟု အာဏာပိုင် 

အြဲွ့ြှ  သဆဘာတူလျှင ်စွန့်ပစ်နိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၅။ အထူးစွန့်ပစ်ရေများ 

 ၅ဃ.၅.၅.၅.၁။ အရထွရထွ 

  ပိုက၊် ပိုက်အတွင်းသားကို ပျက်စီးဆစနိုင်သကဲ့သ့ုိ လူြျားကိုငတ်ွယ်ပါက 

ကျန်းြာဆရးထိခိုက်ဆစနိုငဆ်သာ စနွ့်ပစ်ဆရြျားကို အထူးစနွ့်ပစ်ဆရြျားဟု သတ်ြှတ်သည်။  

အဆောက်အဦအတွင်းရှိဆနပါက အဆောက်အဦရှိလူြျားကို အသိဆပးဆြာ်မပထားရြည်။ 

ပိုကြ်ျားြပျက်စီးဆစရန်နှင့် ဆနထိငု်သည့်သူြျား၏ ကျန်းြာဆရးထိခိုက်ြှုြရိှဆစရန် စိတ်ချ 

ရဆသာ စွန့်ပစ်စနစ်ကို စီြံထားဆပးရြည်။  

  ဆနထိငု်သူ (သ့ုိြဟုတ်) စနွ့်ပစ်ပစ္စည်းအသံုးမပုသူြျားသည် စနွ့်ပစ်ပစ္စည်း 

ြျား၏အန္တရာယ်ကိြုသိရိှပါက ြှန်ကန်စွာစွန့်ပစ်နိုငရ်န် သင့ဆ်လျာ်ဆသာ သတိဆပးချက်ြျား 

နှင့ ်ညွှန်ကကားချက်ြျားကိ ုဆောင်ရွက်ထားဆပးရြည်။ 

  အထူးစနွ့်ပစ်ပစ္စည်းြျား သယ်ယူသည့်ပိုက်စနစ်ကိ ု စနွ့်ပစ်ပစ္စည်း အြျ ိုး 

အစားဆပါ်ြူတည၍် သီးမခားခွဲထားသင့်သည်။ အဆောက်အဦ၏ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးသယ်ဆောင် 

သည့် ပိုကစ်နစ်နှင့် ြေက်သွယ်သင့ပ်ါ။ ဆရေိုး၊ ဆရသုိး ပိုကစ်နစ် တပ်ေင်မခငး်နှင့် အမခား 

အသံုးချပစ္စည်းြျား ေက်သွယ်ဆသာ စညး်ကြ်းြျားအတိုငး် လိကု်နာရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၅.၂။ ဓာတ်ြွဲြန်းမစှွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

  ဓါတ်ခွဲခန်းြျားြှကိုငတ်ွယ်စွန့်ပစ်ဆသာ ဓာတုပစ္စည်းြျားနှင့ ် အေိပ် 

အဆတာက်ရိှနိုငဆ်သာ ပစ္စည်းြျားသည် ကိုင်တွယ်သူနှင့် ပိုကသ်ားတိုက့ို တိုက်စား 

ပျက်စီးဆစနိုင်ပါက ၎င်းကိစ္စကို ခိုင်ခိုင်ြာြာသိရှိရန် ကကိုတငဆ်လ့လာထားရြည်။ မပငး်ထန် 

ဆသာကန့်ကွက်ြှုြျား ရိှလာနိုင်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားနှင့် သက်ေိုင်သည့် ဥပဆဒမပဋ္ဌာန်း 

ချက်စညး်ြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားအတိုငး် တိတိကျကျ လိကု်နာရြည်။ 

  ပန်းကန်ဆေးဇလုံြျား၊ ထည့်စရာအိုးခွက်ြျား၊ အနံ့ထိန်းြျား၊ ပိုကြ်ျား၊ 

ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျားနှင့် အေက်ြျားအားလုးံသည် စနစ်အတွငး် စနွ့်ပစ်ဆသာ အရည်ြျား၏ 

ဒဏက်ိ ုခံနိုငရ်ည်ရှိဆသာ ပစ္စည်းြျားမြင့် မပုလုပ်ထားရြည်။  

  ပညာဆရး၊ သုဆတသနနှင့ ် ဆေးဘက်ေိုင်ရာ အြဲွ့အစည်းြျားရှိ ဓာတ်ခွဲ 

ခန်းြျားတွင် တိုက်စားနိုငဆ်သာ၊ အေိပ်အဆတာက်မြစ်ဆသာ၊ ြမပင်းထန်ဆသာ စနွ့်ပစ်ပစ္စည်း 

ြျားအတွက် သင့်တင့်ဆလျှာက်ပတ်ဆသာ ဓာတ်မပယ်ဆစသည့်ပစ္စည်း (Neutralizing 
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Agents) ြျား အသံုးမပု၍ ကန်ြျားအတွငး်၌ ဓာတ်မပယ်ဆအာင် မပုလုပ်နိုင်သည်။ စွန့်ပစ်ဆရ 

ြျား၏ အရည်အဆသွးကို ဆစာင့်ကကည့်နိုင်ရန်နှင့် အေိပုါကန်ြျားြှ နြူနာယူရန်အတွက် 

အေငန်ှင့အ်ထွကဆ်နရာြျားတွင် ဆနရာစီြံထားရြည်။  

 ၅ဃ.၅.၅.၅.၃။ ရောဂါကူးစက်တတ်ရသာ စနွ့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

  ဆေးရုံရိှလူနာြျား၏ ဆရာဂါကူးစက်တတ်ဆသာ အညစ်အဆကကးြျား၊ ခွဲစိတ် 

ခန်းြျား၊ ေြ်း၊ ေီး၊ အသားစ၊ ဆသွး စသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းစြ်းသပ်နြူနာြျားြှ ထွက်ရှိ 

လာသည့် စနွ့်ပစ်ဆရြျားကို ဆရေိုး၊ ဆရသုိး စနစ်ထဲသို့ ြစွန့်ပစ်ရပါ။ ဤစွန့်ပစ်အညစ် 

အဆကကးြျားကို အဆောက်အအုံ ဆရေိုး၊ ဆရသုိး စနစ်အတွင်းသို့ ြစွန့်ပစ်ြီ သီးမခားစွာ 

စုထားငပီး ကကိုတင်သန့်စင်ြှု မပုလုပ်ရြည်။ 

  သက်ေိုငရ်ာ ဧရိယာြျားြှ ဆရာဂါကူးစက်တတ်သည့် လူနာြျားြ ှ

ထွကလ်ာဆသာ ြိလ္လာနှင့အ်ခင်းြျား၊ ဆစာငြ်ျားကို သီးမခားပုံးြျားမြင့ ် စုစည်းငပီး ကကိုတင ်

ဆလျှာြ်ွတ်၍ ပိုးသတ်ငပီးြှ တေင့တ်က်၍ ဆေးရုံအေတ်ဆလျာ်စက်ြျားတွင် ဆနာက်ေုံး 

ဆလျှာြ်ွတ်မခငး်မပုရြည်။ ဆလျှာြ်ွတ်ဆေးဆကကာ၍ ထွက်လာဆသာ စနွ့်ပစ်ဆရြျားကို 

အဆောက်အဦ၏ စီးေင်းြှုစနစ်ထဲသ့ုိ ြစွန့်ပစ်ြီ ပိုးြွှားအန္တရာယ်ကငး်စင်ဆစရန် ဆောင် 

ရွက်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၅.၄။ သုရတသနဓာတ်ြွဲြန်းမှ စနွ့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

   သိပ္ပနံှင့န်ည်းပညာနယ်ပယ်အားလုံး၏ သုဆတသနဓာတ်ခွဲခန်းြျား ဥပြာ- 

ဓာတုဆဗဒလုပ်ငန်း၊ ဆေးေါးနညး်ပညာ၊ ဇေီနညး်ပညာ၊ သတ္တုပိုင်းေိုငရ်ာ၊ စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ 

နျူကလးီယားစွြ်းအင်၊ စသည်တို့ြှ စနွ့်ထုတ်ဆသာဆရြျားသည် အေိပ်အဆတာက် 

မြစ်ဆစနိုငဆ်သာ၊ တိုက်စားနိုငဆ်သာ၊ ကူးစက်နိုငဆ်သာ၊ ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ၊ ဆပါက်ကွ ဲ

နိုငဆ်သာ၊ ဆအာ်ဂဲနစ် (organic) နှင့ ် အင်ဆအာဂ်ဲနစ် (inorganic) ဓာတုပစ္စည်းြျား၊ 

ဘက်တီးရီးယားြျား ပါေငန်ိုင်သည့်အတွက် သတ်ြှတ်ထားဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့အ်ညီ 

ကိုင်တွယ်မခငး်၊ သန့်စင်မခင်း၊ စနွ့်ပစ်မခငး်ြျား မပုလုပ်ရြည်။ အဆောက်အအုံ၏ ဆရေိုး၊ 

ဆရသုိး စွန့်ပစ်စနစ် အတွင်းသ့ုိလည်းဆကာငး်၊ ငြို့ြျား၏ ြိလ္လာစနစ်ြျားအတွင်းသို့လည်း

ဆကာင်း ကကိုတငသ်န့်စင်ြှု မပုလုပ်ြထားဆသာ၊ စွန့်ပစ်ဆရဥပဆဒြျား၊ နညး်ဥပဆဒြျားနှင့် 

ကိုက်ညီြှုြရိှဆသာ စွန့်ပစ်ဆရြျားကို  ြစွန့်ပစ်သင့ပ်ါ။  

 ၅ဃ.၅.၅.၆။ အဆစီုကန် 

  အေီနှင့်အေီအခဲြျားသည် သားသတ်ရုံြျား၊ စားဆသာက်ေိုင်ြျား၊ စက်ရုံ 

အလုပ်ရုံရှိ စားဆသာက်ေိုင်ြျား၊ ဟိုတယ်ြျား၏ ြီးြိုခန်းြျား၊ အချ ို့ဆသာ ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် 

ကုန်ထုတ်စနစ်ြျား၌ ဆနာက်ေုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားတွင် ပါေငန်ှုန်းမြင့ြ်ားဆလ့ရိှသည်ကို ဆတွ့ရှိ 

  ရသည်။ 
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  အပူချနိ် ၆၀ ဒီဂရ ီအထက်ပိဆုသာ စနွ့်ပစ်ဆရြျားကို အေစီကုန်ြျားအတွငး်သို့ 

စနွ့်ပစ်မခငး်ကို ခွင့်ြမပုသင့ပ်ါ။ ထိကုဲ့သ့ုိကကုံဆတွ့ပါက သုိဆလှာငက်န်တစ်ခုသ့ုိ၀င၍် ဆအးဆစ 

ငပီးြှသာ အေစီကုန်အတွင်းသ့ုိ ဆပးေငဆ်စနိုင်သည်။ 

  ေီနှင့်အေီခြဲျားသည် ပိုကအ်တွငး်စီးေင်းြှုစနစ်အတွင်း၌ပင် ဆအးခဲသွား 

တတ်ငပီး စီးေင်းြှုကို ပိတ်ေို့ဆစနိုငသ်ည်။ အေီ၊ အေခီြဲျား၏ စီးကပ်ြှုစွြ်းရည်ဆကကာင့် 

အမခားပစ္စည်းြျားလည်း လာဆရာက်ကပ်ငငိနိုင်သည်။ ေီနှင့အ်ေီခြဲျားသည် ဆရထက်ဆပါ့ပါး 

၍ စနွ့်ပစ်ဆရအဆပါ်ဘက်တွင် ဆပါ်ဆနနိုငသ်ည်။ 

  အထက်တွငဆ်ြာ်မပဆသာ စနွ့်ပစ်ပစ္စည်းအြျ ိုးအစားပါေငပ်ါက အေစီုကန်ကို 

သံုးသင့်သည်။ အဆောက်အဦအတွင်း တပ်ေင်ထားသင့်သည်။ အကယ်၍ အေီ၊ အေီခဲ 

ပါ၀ငဆ်သာ ဆရသည် အေီစကုန်တွင် အနည်အြတ်အမြစ်ကျန်ရိှဆနပါက လူအားမြင့်ြယ်ရှား 

ရန်မြစ်သည်။ ထိန်းထားဆသာအချနိ်အတွငး် အေီြျားဆအးခဲြယ်ရှားငပီးြှသာ ကျန်စနွ့်ပစ်ဆရ 

အား အဆောက်အဦ၏ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုက်စနစ်ထဲတွင် စနွ့်ပစ်ရန် ခငွ့မ်ပုရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၇။  ကားခေတ်အဆီထိန်းကန်များ 

  ေီနှင့် ဆချာေီြျားကို ေီပါေငြ်ှုြျားဆသာ ယာဉ်ယန္တရားအလုပ်ရုံြျား၊ 

ထုတ်လုပ်ဆသာ အလုပ်ရုံြျား၏ စနွ့်ပစ်ဆရြျားတွင် ဆတွ့ရသည်။ ဥပြာ - ဆလာငစ်ာေီြျား၊ 

ချက်မပုတ်ေီြျား၊ ဆချာေီြျားနှင့်အလားတူေီြျားသည် ဆရထက်ဆပါ့ဆသာဆကကာင့ ်ပိုက်လိုငး် 

(သ့ုိြဟုတ်) သိုဆလှာင်ကန်အတွင်းရှ ိ ဆရဆပါ်တွင် ဆပါ်ဆနတတ်သည်။ ဤကဲ့သို ့ဆသာေီ 

ြျားသည် ြီးဆလာင်လွယ်မခင်းဆကကာင့် ြည်သည့်ြီးဆတာက်နှင့ ်ြေို ထိဆတွ့ပါက 

ပိုက်အတွင်း (သ့ုိြဟုတ်) အမပင်ဘက်တွင် ဆပါက်ကွဲြှုမြစ်နိုင်သည်။ ဤကဲ့သ့ုိ ြီးစ၊ ြီး 

ဆတာက်ြျားကို မြစ်ဆပါ်နိုငသ်ည့်ဆနရာကို တားေီးကာကွယ်ြှု မပုလုပ်ြထားပါက ြီးဆတာက် 

လျင်မြန်စွာ ပျ ံ့နှံ့နိုင်သည်။ ဆပါ့ဆသာေီနှင့် ဆချာေီြျားကို ကကားမြတ်အေီထိန်းကန်ကို 

မြတ်သန်းမခငး်အားမြင့် ြယ်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အခဲြျားအနည်ကျဆစရန်နှင့် ေီြျား 

ကိ ု ဆပါ်ဆနဆစရန် စီြံသည့် အကန့်ြျားပါ အြျ ိုးြျ ိုးဆသာကန်ြျားမြစ်သည်။ သီးမခားခွက်ကိ ု

အသံုးမပု၍ ဆရဆပါ်ဆပါ်ဆသာေီကိုသ့ဲယူငပီး သတ်ြှတ်ထားဆသာ စညး်ကြ်းနည်းလြး်အတိုငး် 

စနွ့်ပစ်ရြည်။ ဆအာက်ဆမခတွင် ေီြပါသည့် စနွ့်ပစ်ဆရြျားကို စုဆောင်းငပီးြှ အဆောက်အဦ 

၏ ြိလ္လာစနစ်ထဲသ့ုိ စွန့်ပစ်နိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၈။ ရေေီယုိသတ္တိကကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

  သိပ္ပံသုဆတသန အြွဲ့အစည်းြျား၊ ဆေးရုံနှင့် ဆရဒီယိုသတ္တိကကပစ္စည်း 

အသုံးမပုဆသာ ထုတ်လုပ်ြှုအေင့်ေင့်ြျားသည် ဆရဒီယုိအိုင်ေိုတုပ်ြျားနှင့် အမခားဆရဒီယို 

သတ္တိကကအရငး်အမြစ်ြျားမြစ်သည်။ ဤသ့ုိ ထုတ်လပု်မခင်း၊ ဆရာင်းချမခင်း၊ အသံုးမပုမခငး်၊ 
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စနွ့်ပစ်မခငး်ြျားအတွက် စညး်ြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျား မပဋ္ဌာန်းထားရြည်။ ဆရဒယိီုသတ္တိကက 

ပစ္စည်းြျား အသံုးမပုမခငး်နှင့် စနွ့်ပစ်မခငး်တို့အတွက် အေိမုပုထားမခငး်ြျားကို ပစ္စည်းြျား 

အသံုးမပုသူြျားက အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ထံြှ ကကိုတင၍် အကကံဉာဏ်နှင့်ခွင့မ်ပုချက် ရယူထားရ 

ြည်။ အာဏာပိုင်အြဲွ့၏ ခငွ့မ်ပုချက်ြရှိဘဲ ဆရဒီယုိသတ္တိကကပစ္စည်းြျားကို အဆောက်အဦ၏ 

ဆရေိုး၊ ဆရသုိးစနစ်ထဲသ့ုိ ြစွန့်ပစ်ရ။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၉။ စနွ့်ပစ်ရေစွန့်ပစ်ခြငး်၏ အထူးအရခြအရနများ 

  အဆောက်အဦြျားတွင် ညစ်ညြ်းြှုြမြစ်ဆစနိုင်ဆသာ စွန့်ပစ်ဆရြျားကို 

တေက်တည်း ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ မပတ်ဆတာငး်မပတ်ဆတာငး် ဆသာလ်ည်းဆကာငး် 

(သို့ြဟုတ်) အချနိ်တိုအတွင်း အဆမြာက်အမြား စနွ့်ထုတ်နိုင်သည်။ ဥပြာ ဆရကူးကန် 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆရကန်ြျားြှ ဆရြျားရှင်းလင်းမခင်း၊ ြီးဆဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်သည့်စနစ်နငှ့် 

ဆရပိုက်လိငုး်ြျား စြ်းသပ်မခင်း စသည်တို့မြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သ့ုိ အနံ့ထိန်း ြှတေင့် စနွ့်ပစ် 

သည့်အခါ  အဆောက်အဦ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုက်ြျားသည် ထိုစွန့်ပစ်ဆရြျားကို သယ်ယူနိုငစ်ွြ်း 

ရိှရပါြည်။ ဆရစုကျငး်နှင့် ၎င်းတွင် တပ်ေင်ထားဆသာ ဆရေိုးစုပ်စက်သည် ဆရစုပ်နှုန်း 

လက်ခံနိုငစ်ွြ်း ရိှရြည်။ လက်ခံဆသာ ဆရေိုး၊ ဆရသုိးပိုက်သည် စွန့်ထုတ်ဆသာဆရကို 

ချက်ချင်းသယ်ဆောငန်ိုင်ဆမခြရိှပါက သန့်စင်ကိရိယာြျားြှ ဆရေိုး၊ ဆရသိုး စနွ့်ထုတ်ြှုကို 

လိအုပ်သလိ ု ပုံစံမပငေ်ငဆ်ရးေွဲရြည်။ ဆြာ်မပပါစွန့်ပစ်ဆရြျားကို ြိုးဆရစီးေငး်ဆမြာငး်ထဲ 

ြစွန့်ထုတ်ရ။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀။ လူေင်ရပါက်များ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၁။ အရထွရထွ 

   လူေင်ဆပါက်တစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) စစ်ဆေးရန်အခန်းသည် ၎င်းအဆပါ်တွင် 

ကျဆရာက်ဆသာေန်အားကို တသြတ်တည်းထိန်းထားနိုငဆ်သာ စွြ်းရည်ရှိငပီး ဆရလုံ၍ 

ဆမြဆအာက်ဆရြျား ြေငဆ်စရပါ။ အခန်းအရွယ်အစားသည် အညစ်အဆကကးြျား စီးေင်းြှု 

စစ်ဆေးမခငး်၊ သန့်ရှငး်မခင်းနှင့် တုတ်မြင့ထုိ်း၍ ရှင်းလင်းမခငး် (Rodding) အတွက် 

အလွယ်တကူ အသင့ေ်င်ဆရာက်နိုငရ်န် လုဆံလာက်ဆသာ အကျယ်ရိှရြည်။ လုဆံလာက်ဆသာ 

ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် သင့်ဆတာ်ဆသာ တာရှည်ခံပစ္စည်းမြင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ အြုံးပါရ 

ြည်။ အခန်းသည် နက်ပါက အေင်ဆလှကားထစ်၊ ကန့်လန့်တန်း၊ ဆမခနင်းသံမပား၊ 

ဆလှကား (သ့ုိြဟုတ်) အမခားနညး်လြး်ြျားကို ြိလ္လာပိုက်၏ ဆအာက်ဆမခအမြင့်သို ့

တိုင်ဆအာင် အန္တရာယ်ကင်းစွာေင်ဆရာက်နိုင်ဆစရန် စီြံထားရြည်။ အခန်းသည် ြိလ္လာပိုက် 

အစား အပငွ့ဆ်မြာငး်မြစ်လျှင် ဆမြာင်းနံရံ တစဘ်က်တချက်စီတွင် ဆချာဆြွ့ဆသာ 

ဆစာငး်ဆလျာထားဆပးရြည်။ ဆရြျားဆမြာငး်အတွင်းသို့ စီးေငဆ်စရန်နှင့် သန့်ရှင်းြှုမပုလုပ် 

ဆသာအခါ ဆမခကုပ်ရရန် မြစ်သည်။ 
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  အဆောက်အဦအတွင်း၌ ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ ဆလျှာက်လြ်းြျား ဆအာက် 

တွင်လည်းဆကာင်း လူေင်ဆပါက် (သ့ုိြဟုတ်) စစ်ဆေးရန်အခန်းြျား ခွင့်ြမပုသင့်ပါ။ ဆလေင် 

ဆလထွကဆ်ပါက် အြံုးြျားကိုလည်း ြိလ္လာပိုက်အတွက် ြသုံးသင့ပ်ါ။ လားရာဆမပာငး်မခင်း၊ 

ဆစာငး်ဆလျာ (သ့ုိြဟုတ်) အရွယ်ဆမပာငး်လဲြှုြျား ရိှရာဆနရာတွင် လူေင်ဆပါက် (သ့ုိြဟုတ်) 

စစ်ဆေးရန်အခန်းြျား ထားရြည်။ မြစ်နိုင်သြျှ အဆကွးြျားနှင့်အေုြံျားကို လူေင်ဆပါက် 

ထဲတွင် စဆုပါငး်ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၂။ လူေင်ရပါက်များတစ်ြုနှင့်တစ်ြု အရေးဆံုး အကွာအရေး 

  ဆပးထားဆသာ  ပိုကအ်ရွယ်အစားဆပါ်ြူတည်၍ လူေင်ဆပါက်ြျား တစ်ခု 

နငှ့ ်တစ်ခုအကွာအဆေးကို ဆအာကပ်ါအတိုငး် သတ်ြှတ်သည်- 

 ပိုကအ်ြျငး်   လူေင်ရပါက်အရေးဆုံးအကွာအရေး 

 (လက်မ)     (ရပ) 

 ၆ လက်ြအထိ      ၅၀ 

 ၆ လက်ြြှ ၁၂ လက်ြထိ   ၁၀၀ 

 ၁၂ လက်ြြှ ၁၈ လက်ြ   ၁၅၀ 

 ၁၈ လက်ြြှ ၃၆ လက်ြ   ၂၅၀ 

 ၃၆ လက်ြအထက် ၃၀၀ (သို့ြဟုတ်) ဆနရာသည် လက်ရှိဆဒသ 

အဆမခအဆနဆပါ်ြူတည်မခင်းနှင့် အာဏာပိုင် 

အြွဲ့ြှ အတည်မပုထားဆသာ အကွာအဆေး 

မြစ်ရြည်။ 

  ပိုကအ်ချငး် တိုးလာဆသာဆနရာြျားတွင် ပိုက်လိငုး်၏ထိပ်အမြင့ြ်ျားကိ ု

တူညီဆသာအမြင့တ်ွင် ထားရြည်။ လိအုပ်ဆသာ ဆလျာဆစာငး်ကို ထည့်ဆပးရြည်။ ခခငး်ချက် 

အဆနနှင့် အမြင့်ထိပ်တိုက် ြတပ်ေငန်ိုင်ပါက သင့်သလိုေက်နိုင်သည်။ သ့ုိဆသာ် ပိုကြ်ျား 

အတွင်း စီးေင်းြည့် ဆရသားအနက်အတိုငး် ရိှဆနရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၃။   လူေင်ရပါက်အေွယ်အစား 

  လူေင်ဆပါက် (သ့ုိြဟုတ်) စစ်ဆေးရန်အခန်းသည် လုိအပ်ဆသာ စစ်ဆေးြှု 

ြျား (သ့ုိြဟုတ်) ရှင်းလငး်ြှုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လုဆံလာက်ဆသာ အရွယ်အစားမြစ်ရြည်။ 

လူေငဆ်ပါက်အရွယ်အစားသည် အခန်းအတွငး်သို့ ေငဆ်ရာက်ေက်သွယ်ြည့် ဆမြာင်းအဆရ 

အတွက်ဆပါ် ြူတည်၍ ဆမပာင်းလဲနိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၃.၁။ လူေငဆ်ပါက်ြျားသည် စတုဂံပုံ၊ အခုံး သဏ္ဍာန် (သုိ့ြဟုတ်) 

စက်ေိုငး်ပုံ အြျ ိုးအစား ရိှရြည်။ လူေငဆ်ပါက်ြျား၊ အခန်းြျား၏ အနည်းေုံးအတွင်း 
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  အရွယ်အစား (အတု်နံရံြျက်နှာမပငန်ှစ်ခုကကား) သည် ဆအာက်ပါအတိုငး်မြစ်ရြည်။ 

 (က) စတုဂံပုံလူေငဆ်ပါက်ြျား 

 (၁) အနက် ၃ ဆပ ဆအာက်    ၃ဆပ x ၂ဆပ ၈လက်ြ 

 (၂) အနက် ၃ ဆပ ြှ ၈ ဆပ အထိ   ၄ဆပ x ၃ဆပ 

 (ခ) အခုံးသဏ္ဍာန်ရှိဆသာ လူေငဆ်ပါက်ြျား 

  (၁) အနက် ၈ ဆပ နငှ့်အထက်   ၄ဆပ ၆လက်ြ x ၃ဆပ 

 ြှတ်စု။ အဆကွးြျား၊ အေုြံျား (သ့ုိြဟုတ်) ပိုကြ်ျားသည် ၁ ဆပ ၆ လက်ြ 

ထက်ကကီးပါက လူေငဆ်ပါက်အခန်း အကျယ် သည် ၃ ဆပ အထက် ရိှသင့်သည်။ 

ဆဘးဘက်အသီးသီးတွင် အနည်းေုံး ၈ လက်ြ ဆစာငး်ဆလျာထားရြည်။ 

 (ဂ) စက်ေိုငး်ပုံလူေငဆ်ပါက်ြျား 

  (၁) အနက် ၃ ဆပြှ ၅ ဆပ ၆ လက်ြအထိ   အချငး် ၃ ဆပ 

  (၂) အနက် ၅ ဆပ ၆ လက်ြ ြ ှ၇ ဆပ ၆ လက်ြအထိ အချငး် ၄ ဆပ 

  (၃) အနက် ၇ ဆပ ၆ လက်ြ ြ ှ၂၉ ဆပ လက်ြထိ  အချငး် ၅ ဆပ 

  (၄) အနက် ၂၉ ဆပ ၆ လက်ြ ြှ ၄၆ ဆပ ၆ လက်ြထိ  အချင်း ၆ ဆပ 

 ြှတ်ချက်။ (၁) အထက်ပါအခန်းြျား၏ အရွယ်အစားကို အသံုးမပုြညေ်ိုလျှင် အတု် 

အရွယ်အစားြျား သည် အတု်အမပည့်(သ့ုိြဟုတ်) တေက်နှင့် စံအထူ 

ရှိဆသာ အဂေဆတအေက်ြျားအရမြစ် ဆကကာင်းဆသချာဆစရြည်။ 

သို ့ြှသာ အုတ်ြျားကို အပိုမြတ်ဆတာက်ြိမခငး်ြှ ဆရှာငက်ကဉ်နိုင် 

ြည်မြစ်သည်။ 

  (၂)  အခန်း၏အရွယ်အစားြျားသည်ဆဒသေုိင်ရာ အဆောက်အဦသုံး 

ပစ္စည်းြျား ရရှိနိုင်ြှုနှင့်  စီးပွားဆရးအရတွက်ဆမခကိုက်ဆအာင် သင့ ်

ဆလျာ်ဆသာ ပုံစံမြစ်ဆစရန် ချနိ်ညိှရြည်။ 

  (၃) အခန်းသို ့ေင်းဆသာအ၀င်သည် ထိပ်ပိ ုင်းဆနရာြှ ဆနရာသံုးေင့် 

လုးံြှ အတွင်းသ့ုိ ကျဉ်းသွားဆစရန်စီမခငး်မြင့် ၎င်း၏ အရွယ်အစားကို 

ဆလျာ့ချမခငး် မပုနိုင်သည်။ သတ်ြှတ်ထားဆသာအြုံးကို သံုး၍ရသည် 

အထိ အခန်းကို ကျဉ်းသွားနိုငသ်ည်။ သင့ဆ်လျာ်ဆသာ အရွယ်အစား 

ြျားရိှသည့် သံက ူ ကွန်ကရိအခင်းအဆပါ်ြှ လူေင်ဆပါက်အခံနှင့် 

အြုံးကို တပ်ေငန်ိုငသ်ည်။   
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 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၄။  တည်ရဆာက်ခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၄.၁။ ရခမတူးခြင်း 

  လူေငဆ်ပါက်ြျားသည် ပုံစံဆပါ်တွင်မပထားသကဲ့သ့ုိ အနက်နငှ့် 

အရွယ်အစား အြှန်အတုိင်း တူးရြည်။ နက်ဆသာ လူေင်ဆပါက်ြျားအတွက်  ဆမြတူးရာ 

တွင် အန္တရာယ်ကင်းဆစရန် သစ်သားကာမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) မငြး်ေငမ်ခင်း စသည်တိုန့ငှ့ ်

အတူ လုပ်သင့်သည်။ လုိအပ်ပါက ဆရစုပ်ထုတ်ရန်အတွက် သင့်ဆလျာ်သည့် အစီအြံ 

မပုလုပ်ဆပးထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၄.၂။   ရအာက်ရခြကွန်ကေစ်အြငး် 

  လူေငဆ်ပါက်၏ ဆအာက်ဆမခကွန်ကရစအ်ခငး်ကို အချ ိုး ၁:၄:၈ (၁ 

ဘိလပ်ဆမြ၊ ၄ သဲကကြ်း၊ ၈ သတ်ြှတ် အရွယ်အစား ၁ ၁/၂’’ ရိှ ဆကျာက်ခဲ) မြင့် 

တည်ဆောက်သင့သ်ည်။ ဆအာက်ဆမခကွန်ကရစ်အခင်းသည် တည်ဆောက်ပုဒံီဇိုငး်အရ 

ပို၍ြျားဆသာအထူ လိုအပ်မခငး်ြှအပ အနက် ၃ ဆပ ရိှဆသာ လူေငဆ်ပါက်အတွက် 

အနည်းေုံး ၆ လက်ြ၊ ၃ ဆပြှ ၈ ဆပထိ အနက်ရိှဆသာ လူေငဆ်ပါက်အတွက် ၈ လက်ြ၊ 

ထို့ထက်ပိြုျားဆသာ အနက်အတွက် ၁ ဆပ ရိှသင့်သည်။ 

  ဆအာက်ဆမခကွန်ကရစ်အခင်းအထူသည် နံရဆံပါ်ြှတေင့်လာြည့် 

အခန်းသ့ုိေင်းဆသာ အေင၏် အဆလးချနိ်၊ နံရြံျား၏အဆလးချနိ်ြျား၊ အြုံး၊ ဘီးြျား၏ 

၀န်အား၊ အြံုးဆပါ်တွင်မြတ်၍ လာြည့်ယာဉ်ြျား၏ သက်ဆရာက်ြှုနှင့် ဆရြိအားရိှပါက 

၎င်းတို့ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက် သတ်ြှတ်ရမခင်းမြစ်ရပါြည်။ ဆအာက်ခံဆမြသားဆပျာ့ 

ဆသာဆနရာြျ ိုးတွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာ အထူးအတု်မြစ်ြျား ဆောက်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၄.၃။ အတု်စီခြငး်လုပ်ငန်း 

  နံရြံျားအထူသည် ၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်၊ ဆမြကကီးြိအားနှင့် ဆရြိအား 

အပါအေင် ၎င်းတို့အဆပါ်တွင် သက်ဆရာက်ြည့် ေနြ်ျားအားလုံးကို ထည့်သွင်းတွက် 

ချက်၍ ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်ရြည်။ 

  ဆယဘုယျအားမြင့် အတု်စီမခငး်လုပ်ငန်းတွင် ပထြတန်းစား 

အတု်အတွက် ဘိလပ်ဆမြသရိုး အချ ိုး ၁:၅ (၁ ဘိလပ်ဆမြ၊ ၅ သဲကကြ်း) ရိှရြည်။ နံရကုိံ 

အဂေလပိ်အတု်စီနည်း (English Bond) မြင့် ဆသချာစွာ တည်ဆောက်ရြည်။ အေက် 

ြျက်နှာမပငြ်ျားတွင် သရိုးကို ဆသချာစွာ ဆနရာလတွ်ြရှိဆစရန် မြန့်ခင်းရြည်။ အတု်စီ 

လုပ်ငန်းနှင့် နံရြံျားတည်ဆောက်မခငး်ကို လြး်ညွှန် [9-1(26)] နငှ့ ်အညီ မပုလုပ်ရြည်။ 

  အနက်အသီးသီးအတွက် နံရအံထူြျားကို ဆအာက်ပါအတိုင်း သတ် 

ြှတ်သည်။ 
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 အြန်း၏အနက်    နံေံအထူ 

 (က) ၇ ဆပ ၆ လက်ြအထိ ၉လက်ြ (အတု်တလျား) 

 (ခ) ၇ ဆပ ၆ လက်ြြှ ၁၀ဆပအထိ ၁၃ ၁/၂လက်ြ (အတု်တလျားနှင့်တစ်နံ) 

 (ဂ) ၁၀ ဆပြှ ၁၆ ဆပ ၆လက်ြအထိ ၁ဆပ ၆ လက်ြ (အတု်နှစ်လျား)  

 (ဃ) ၁၆ ဆပ ၆ လက်ြြှ  

  ၂၉ ဆပ ၆ လက်ြအထိ ၁ ဆပ ၁၀ ၁/၂ လက်ြ (အတု်နှစ်လျားနှင့်  

   တစ်နံ) 

 (င) ၂၉ ဆပ ၆ လက်ြအထက် ၂ ဆပ ၃ လက်ြ (အတု်သံုးလျား) 

 အြှန်တကယ်နံရံအထူသည် ြည်သည့်မြစ်ရပ်တွင်ြေိ ု အင်ဂျငန်ီယာ ပုံစံမပုြှုအရသာ 

မြစ်ရြည်။ လူေင်ဆပါက်ြျား၏ မြတ်ပိငုး်ပုံကို ပုံ - ၁၄၊ ၁၅ နှင့ ်၁၆ တွင် မပထားသည်။ 

 ြှတ်ချက်။ (၁) ဆအာက်ခံဆမြလွှာရှိဆရ ရိှသည့်ဆနရာြျားတွင် ဆောငရ်ွက် ရပါက 

သရွတ်အချ ိုး (၁:၃) ထက်ြ နညး်ဆသာ ဆကာငး်ြွန် သည့် သရွတ်ကို 

အသံုးမပုရြည်။ 

  (၂) အခံုးပံုသဏ္ဍာန် လူေင်ဆပါက်ြျားအတွက် အခံုးြျားကုိ  သရွတ်အချ ိုး  

   (၁:၃) ကို သံုးရြည်။ 
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 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၄.၄။ သေွတ်အရြျာကိုင်ခြငး် (Plastering) 

  နံရအံတွငး်နှင့် အမပင်နှစ်ခုလုံးတွင် ဘိလပ်ဆမြသရိုး (၁:၃) အချ ိုးမြင့် 

အတွင်းအမပင်သရွတ်အဆချာ (အနည်းေုံး ၁/၂ လက်ြအထူ) ကိုင်ရြည်။ ဘိလပ်ဆမြြှုန့် 

သက်သက်မြင့် အဆချာသပ်ဆပးရြည်။ ဆအာက်ခံဆမြလွှာရှိဆရနှင့ ် ဆတွ့ကကုံရပါက ဆရလုံ 

ြှုပိုြို ဆကာင်းြွန်ဆစရန် (၁:၃) ထက် ဘိလပ်ဆမြ ပိုြုိပါေင်ဆသာအချ ိုးကိ ု သံုးရြည်။ 

ထို့အမပင် ထုတ်လုပ်သူ၏ စံချနိ်စံညွှန်းြျားအတိုင်း ဆရလံုမဒပ်ဆပါင်းမြင့ ် ဆရလံုဆစရန် 

ထပပ်ိုးဆောငရ်ွက်ရြည်။ 

  လူေငဆ်ပါက်ြျားအားလုံးကို ဆရလံုဆစရန် စစ်ဆေးတည်ဆောက် 

ရြည်။  

  ဆဒါင့ခ်ျ ိုးအားလုးံသည် အချငး်ေက် ၃ လက်ြ ရိှဆသာအချ ိုးမြင့် 

အနားလုံးရြည်။ အတွင်းြျက်နှာမပင်အားလုးံကို စတီးသလံက်အသံုးမပု၍ အဆချာသတ် 

မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၄.၅။ ရခမာင်းများနှင့ရ်စာငး်ရလျာအြင်း  

  ဆမြာင်းြျား၏ဆအာက်ဆမခသည် စက်ေိုငး်မခြ်းပုံမြစ်ရြည့်အမပင် ၎င်း 

၏အချငး်သည် ြိလ္လာပိုက်အချင်းနှင့ ် တူညီရြည်။ အလျားလိကု်အချငး်အဆပါ်ဆဘး 

ဘက်ြျားတွင် ြိလ္လာပိုက်၏ ထိပ်အမြင့်ထက် ၂ လက်ြအထိ မြှင့်ထားမခင်းနှင့် ထိပ်ပိုငး် 

အစွန်းတွင် သင့ဆ်လျာ်စွာ အနားသတ်လုးံထားသင့်သည်။ အေငဆ်မြာငး်ခွဲြျားသည် 

ဆစာငး်ဆလျာအခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူတည်ဆောက်ရြည်။ ဆမြာင်းခွဲြျားကို 
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ပင်ြဆမြာငး်နှင့ေ်ုံသည့်အခါ လိအုပ်ပါက နိြ့်ေငး် ဆစာငး်ဆလျာထားရြည်။ ဆမြာင်းခဲွနှင့် 

ပင်ြဆမြာင်းအေံုတွင် ဆမြာင်းခဲွကုိ ဆရစီးေင်းရာ လြ်းဆကကာင်းအတိုင်း အနားလုံးထား 

ရြည်။  

  အခန်း၏ဆအာကဆ်မခရှိဆမြာင်းနှင့် ဆစာငး်ဆလျာအခငး်ြျားသည် 

ဘိလပ်ဆမြ ကွန်ကရစ်အချ ိုး (၁:၂:၄) နငှ့် တည်ဆောက်ထားရြည်။ (၁:၂) အချ ိုးရှိဆသာ 

ဘိလပ်ဆမြသရိုး (သ့ုိြဟုတ်) ၎င်းထက် ဘိလပ်ဆမြဆလျာ့ဆသာအချ ိုးနှင့ ် သရွတ်အဆချာ 

ကိုင်ထားမခင်း။ သင့ဆ်လျာ်ဆသာ ဆရလံုမဒပဆ်ပါင်းနှင့ ်လိအုပ်ဆသာအေင့်ဆရာက်ရိှ ဆအာင် 

ဆချာဆြွ့စွာအေုံးသတ်ရြည်။ ဆဘးဘက်ြျားရိှဆစာငး်ဆလျာသည် အခန်းအတွင်းသ့ုိ 

ြဆတာ်တေဆရလျှ ံမခငး်ကိစ္စြျ ိုးတွင် ဆရအုိငဆ်နမခငး်ြရှဆိအာင် ဆောင်ရွက်ထားဆပးရ 

ြည်။  

  ဆမြာင်းြျားကိဆုချာဆြွ့ဆစရန်မပုလုပ်ထားရြည့်အမပင် ဆစာငး်ဆလျာ 

အခင်းကို ဆမြာင်းေီသ့ုိ ဆစာငး်ဆလျာ ေငး်ထားဆပးရြည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၄.၆။ ကန့်လန့်တန်းများ 

  ကန့်လန့်တန်းြျားကို အနက် ၂ ဆပ ၆ လက်ြ အထက်ရိှ လူေင် 

ဆပါက်ြျား အားလုးံအတွင်းတွင် စီြံထားရှိ၍ သံကျွတ်ကိုသံုးပါက ပိုြိုသင့ဆ်တာ်သည်။ 

သင့ဆ်လျာ်ဆသာ အတိုငး်အတာြျားသည် လမ်းညွှန် [9-1(27)] နငှ့်ကိုက်ညီရြည်။ 

ကန့်လန့်တန်းြျားကို ဆဒါငလ်ိုက်နှင့်အလျားလိုက် (၁ ဆပ) စီမခား၍ တပ်ေင်ထားမခငး် 
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နငှ့် လူေငဆ်ပါက်နံရမံြစ်လျှင် အေုးံသတ်ြျကန်ှာမပငြ်ှ အနည်းေုံး ၄ လက်ြ ထိးုထွက် 

ဆနရြည်။ အဆပါ်ေုံး ဆလှကားထစ်သည် လူေင်ဆပါက် အြံုးဆအာက် ၁ ဆပ ၆ လက်ြနှင့် 

အနြိ့်ေုံးအထစ်သည် ဆစာငး်ဆလျာအခင်း၏ အထကတ်ွင် ၁ ဆပ ထက်ပို၍ ြမြင့ရ်ပါ။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၄.၇။ လူေငရ်ပါက်အေုံးများနှင့် ရောင်များ 

  လူေငဆ်ပါက်အြံုးြျား၏ အရွယ်အစားြျားသည် အနက် ၃ ဆပ 

ထက်ပုိဆသာလူေငဆ်ပါက်ြျားအတွက် အချငး်သည်အနည်းေုံး ၁ ဆပ ၈ လက်ြ လွတ် 

ကင်းအကျယ်ရိှရြည်။ လူေငဆ်ပါက်အြံုးြျားနှင့ဆ်ဘာငြ်ျားသည် လက်ခံထားဆသာ 

လြး်ညွှန် [9-1(28)] နငှ့် ကိုက်ညီရြည်။ 

  လူေငဆ်ပါက်ဆဘာငသ်ည် ကွန်ကရစ်အြံုးကို ခိုင်ငြစဲွာမြှုပ်ထားမခငး် 

နငှ့် အဂေဆတအဆပါ်ထိပ်ပုိငး်သည်ဆမပာင် ကွန်ကရစ်နှင့် အမြင့တ်ူမြစ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၀.၅။ တဆင့န်မိ့်လူေင်ရပါက် (Drop Manhole) 

  လူေငဆ်ပါက် ၂ ခုသည် ၂ ဆပ အထက် အမြင့က်ွာမခားြှုရိှ၍ ေက်သွယ်ြှု 

ကိုစီစဉ်ရန် လက်ဆတွ့ြမြစ်နိ ုင်ဆသာအခါ (သို့ြဟုတ်) ကုန်ကျြှုြြျားဆစရန်အတွက် 

ပိုက်ေက်သွယ်ြှုကုိ လူေင်ဆပါက်အခန်း၏ အမပင်ဘက်တွင် ဆဒါင်လုိက်ေင်ဆပါက်  

တည်ဆောက်မခငး်ကို ပုံ (၁၇) တွင် မပထားသကဲ့သ့ုိ မပုလုပ်ထားရြည်။ အေငစ်ီးေငး်ြှု 

ပိုကန်ှင့် ေက်သွယ်ရြည်။ ြိလ္လာပိုက်ြျားအကကား အမြင့က်ွာမခားြှုသည် ၂ ဆပ ထက်ြ 

ြျားလျှင၊် လူေငဆ်ပါက်အတွင်းလုံဆလာက်ဆသာဆနရာရိှလျှင် အေငပ်ိုက်သည် လူေငဆ်ပါက် 

နံရကံိုမြတ်၍ တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်နိုင်သည်။ အနိြ့်ပိုကက်ိ ု ဆစာငး်ဆလျာ အဆထာက်အြ 

မြင့် ေက်ဆပးရြည်။ 

  ြိလ္လာစနစ်တွင် လူေငဆ်ပါက်ြျား၏ အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားနှင့် 

ပတ်သက်၍ လြး်ညွှန် [9-1(29)] နငှ့် အညီမပုလုပ်ရြည်။ 
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 ြှတ်ချက်။ နံရအံထူသည် စံချနိ်ြီထုတ်ထားဆသာ အတု်ြျားနှင့် ဆြာ်မပထားငပီးမြစ် 

သည်။ ပုံတွင် B = အတု်တစ်ချပ်အလျား၊ 1.5B = အတု်တစ်လျားနှင့် တစ်ေက်စသည်မြင့။် 

 

၅ဃ.၅.၅.၁၁။ မိုးရေများ သယ်ယူစွန့်ထုတ်ခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၁။    အရထွရထွ 

  ြိုးဆရသယ်ထုတ်ဆသာဆမြာင်းသည် အေိမုပုထားဆသာ အဆောက်အဦ 

အတွင်း ြိုးဆရြျားစုဆောငး်၍ သယ်ဆောငရ်န်နှင့ ် သင့်ဆလျာ်ဆသာ တစန်ညး်နည်းမြင့် 

စွန့်ထတု်ရန်မြစ်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၂။    ပုံစံခပုေန်စဉ်းစားေမည့်အြျက်များ 

  ြျက်နှာမပငြ်ှဆရစီးေင်းြှု (ြိုးဆရ) ပြာဏကို ခန့်ြှန်းရာတွင် ဆအာက် 

ဆြာ်မပပါအချက်ြျားဆပါ်တွင် ြူတည်သည် - 

 (က) ဆမြအြျ ိုးအစားနှင့် ၎င်းဆမြ၏စုပ်ယူနိုငြ်ှုစွြ်းရည်။ 

 (ခ)  ဆမြ၏ဆစာငး်ဆလျာနှင့ဧ်ရိယာြှဆရစွန့်ထုတ်ရာတွင်ကကာဆသာ အချနိ်။ 

 (ဂ) ပံုစံတွက်ချက်ြှုကာလအတွက် ြုိးသည်းထန်ြှု(Intensity of the rainfall)။ 

 (ဃ) ြိုးရွာဆသာ အချနိ်ကာလ။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၂.၁။ ရေစမိ့်မေငန်ိုင်မှု (Imperviousness) 

   ဆမြသားအဆမခအဆနနငှ့် ဆစာငး်ဆလျာသည် ဆရစြိ့်ြေငန်ိုင်ြှု 

ဆမြှာက်ဆြာက်ိန်းကို သတ်ြှတ်သည်။ ြျက်နှာမပင်ဆပါ်တွငစ်ုစုဆပါငး် ြိုးရွာသွန်းြှုပြာဏ 

နငှ့် စီးေင်းသွားဆသာ ဆရတို့၏အချ ိုးမြစ်သည်။ ြျက်နှာမပင်ဆပါ်ရိှ ဆရ/ကန်တွင် 

စုစည်းကျန်ခဲ့သည့် ဆရ၊ ဆမြကကီးြှစုပ်ဆသာဆရ၊ အဆငွ့ ပျ ံမခငး်၊ စိုက်ခင်းြျားတွင် အသံုးမပု 

မခငး်နငှ့် အမခားေုံးရှုံးြှုတို့နှုတ်၍ အသားတငက်ျန်၍ စီးေင်းသွားဆသာ ြိုးဆရကို စီးေင်း 

သွားဆသာ ဆရဟုဆခါ်သည်။ 

  စီးေင်းြှုဧရိယာ၏ ဆရစိြ့်ြေငန်ိုငြ်ှုရာခိုငန်ှုန်းသည် ဧရယိာတစ်ခုစီအတွက် သင့ဆ်လျာ် 

ဆသာ သတငး်အချက်အလက်ြျားြှ ရယူရြည်။ သတငး်အချက်အလက်ြျား ြရရှိပါက 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါတန်ြိုးြျားကို လြး်ညွှန်အမြစ် အသံုးချနိုင်သည်။ 

 ဧေိယာအမျ ိုးအစား စမိ့်မေင်နုိငမ်ှုကိန်း (ောြိုငန်ှုန်း) 

 ကုန်သွယ်ြှုနှင့် စက်ြှုဇုန်ဧရယိာြျား ၇၀-၉၀ 

 လူဆနထိုငရ်ာဆနရာြျား (လူဆနသိပ်သည်းေမြင့်) ၆၀-၇၅ 

 လူဆနထိုငရ်ာဆနရာြျား (လူဆနသိပ်သည်းေနည်း) ၃၅-၆၀ 

 ပန်းခခံြျားနှင့် ြြွံ့ငြိုးဆသးဆသာဧရိယာြျား ၁၀-၂၀ 
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 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၂.၂။ ရခမသားအသွငအ်ခပင် ပုံစံအြျက်အလက်များ 

  စိုက်ပျ ိုးဆမြြှ ငြို့မပတည်ဆောက်ရန်အတွက် စီြံချက်ရှိဆသာ 

ဧရယိာြျားတွင် သစ်ဆတာဆမြ (သ့ုိ) ည့ံြျဉ်းဆသာဆမြအြျ ိုးအစားြျား ဥပြာ- ဆရလျှ ံ

နိုငဆ်သာ ဆမြနိြ့်ဧရိယာြျား၊ စြိ့်ဆမြ (သ့ုိြဟုတ်) စနွ့်ပစ်ဆကျာက်ကျငး်ဆမြြျားစသည် 

တိုေ့ိုပါက ၎င်းတို့၏ ြိုးဆရစီးေငး်ြှုနှင့ပ်တ်သက်၍ အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို 

ပါ ဂရုမပုစီစစ်ဆောငရွ်က်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆသးစိတ် ကွန်တိုတိုင်းတာြှုြျားကို 

သက်ေိုငရ်ာဆနရာအသီးသီးသာြက ဆဘးပတ်ေန်းကျငဧ်ရိယာြျားတွင်ပါ ဆရစီးေငး်ြှု 

မြစ်ဆစဆသာ သဘာေဆရကန်၊ သဘာေဆရထုထည်နှင့် သဘာေဆမြနိြ့်တည်ရိှြှု 

(သ့ုိြဟုတ်) ဧရယိာကို မြတ်သန်းသွားဆသာ သဘာေဆရပါ အပါအေင် မြစ်ဆစရန ်

ဆောငရွ်က်ထားရြည်။ ဆမြနိြ့်ရာကိုြို့ပါက မြစ်လာနိုင်ြည့် ဆရစီးေင်းြှုတို့ကိုပါ 

ဆလ့လာစီစစ်သင့်သည်။ 

  စီြံချက်တွင် ဆသချာစွာဆလ့လာရြည့်အချက်ြျားြှာ- 

 (က) ဧရယိာ၏ အမြင့ေ်ုံးဆရလျှအံမြင့န်ှင့ပ်တ်သက်၍ အလိုအဆလျာက် စီးေင်းြှု 

မြစ်နိုငဆ်သာ ဧရိယာြျား (သ့ုိြဟုတ်) မြင့်ရာြှနိြ့်ရာသ့ုိ မြတ်သန်းစီးေငး်ဆသာ 

သဘာေဆမြာငး်ြျား။ 

 (ခ) မြစ်နိ ုင်လျှင် အေင့်မြှင့ ်ရန်ကိစ္စအတွက် ဆမြြို ့ရန်လိုအပ်ဆသာ ဆမြနိြ့်ဧရယိာ 

ြျားြှအပ ဧရိယာတစ်ခုလုးံ၏သဘာေဆရစီးေင်းြှုပုံစံကို ထိန်းသိြ်းထားရြည်။ 

 (ဂ) ဧရယိာအတွငး် စီးေင်းြှုပုံစံသည် သဘာေေင်ဆမခဆလျာြျားနှင့အ်ညီ စီြံရြည်။ 

 (ဃ) အဓကိအဆေးဆမပးလြ်းြျားအမြင့် (သ့ုိြဟုတ်) လြး်နှင့ ် ေက်သွယ်ဆသာ 

ပိုင်ေိုင်ြှုြျားအတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာြိုးဆရစီးေင်းြှုနှင့် လိအုပ်ဆသာ 

ကာကွယ်ြှုြျားကို ဆသချာစွာ သတ်ြှတ်ထားရြည်။ 

 (င) လက်ရှိဧရိယာတစ်ခုလုးံ၏ ြွဲ့စည်းတည်ရိှြှုဆမြအနိြ့်အမြင့်ကို ပုံသဏ္ဍန်၊ အမြင့၊် 

ဆမြြျကန်ှာမပငပ်ုံစံြျားအား အသစ်မပုမပငမ်ခငး်မြင့် အလိုရှိသည့် ြွဲ့စည်းတည်ရှိ 

ြှုရရှိရန် ဆောင်ရွက်ထားရြည်။ မြစ်ဆပါ်လာဆသာ အနိြ့်အမြင့ြ်ျားအရ လြး် 

အမြင့ြ်ျား၊ ဆမြအနိြ့်အမြင့်ြျား၊ ြိုးဆရစွန့်ပစ်ြှုစနစ်ြျား အပါအေင် 

ေက်နွယ်သည့် ေန်ဆောငြ်ှု အားလုံးကို ဆောင်ရွက်ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၂.၃။ မိုးေွာသည့်ကကိမ်နှုန်း 

  ငြို့မပဧရယိာြျားအတွက် ြျက်နှာမပငြ်ိုးဆရစီးေငး်ြှုကို ပုံစံမပုသြူှ 

ေုံးမြတ်ထားဆသာ ြိုးရွာသွန်းသည့်အကကိြ်အဆပါ်အဆမခခံ၍ စီြံရြည်။ ြိုးရွာသွန်းြှု 

ကကိြန်ှုန်းေိုသည်ြှာ တစ်နှစ်အတွင်းြိုးသည်းထန်ြှု တူညီဆသာ ြိုးရွာသည့်အချနိ်ကာလ 
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ကိ ု ေိုသည်။ အချက်အလက်ြျား ြရရိှနိုင်ပါက ြိုးဆရချနိ်လက်ြကို တစ်နာရီ လျှင် ၃ 

လက်ြ ြ ှ၅ လက်ြနှုန်း စံထား၍ တွက်ချက်နိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၂.၄။      အများဆုံးစီးဆင်းမှုခေစ်ေန် လိအုပ်ရသာအြျနိ် 

  အြျားေုံးစီးေငး်ြှုမြစ်ရန် လိုအပ်ဆသာအချနိ်သည် စီးေင်းြှုစနစ် 

၏ အဆေးေုံးဆနရာြှ ထွကဆ်ပါက်သို့ ြိုးဆရစီးေင်းရန်အတွက် ကကာဆသာအချနိ် မြစ် 

သည်။ အြျားေုံးစီးေငး်ရန် လိုအပ်ဆသာအချနိ်သည် ဆမြာင်းသ့ုိ ဆရစတင်ေင်ဆရာက်ရန် 

ကကာဆသာအချနိ်နှင့် ၎င်းြှတေင့် အထွက်ဆမြာင်းသို့ဆရာက်၍ ဆမြာင်းတွငး် စီးေင်းချနိ် 

(၂) ခ ု ဆပါငး်လဒ် မြစ်သည်။ ဆမြာင်းသို့ ဆရစတင်ေငဆ်ရာက်ရန် ကကာဆသာအချနိ်သည် 

စီးေင်းြှုစနစ်၏ အဆေးေုံးဆနရာဆပါ်ြူတည်၍ လူေင်ဆပါက်သ့ုိဆရာက်ရိှရန် ကကာဆသာ 

အချနိ်မြစ်သည်။ ၅ ြိနစ်ြှ ၃၀ ြိနစ် အကကားတွင် ရိှသည်။ 

  ြွံ့ငြိုးြှုမြင့ြ်ားသည့်ဧရိယာြျား ဥပြာအားမြင့် ဆရစြိ့်ေင်ြှုြရိှဆသာ 

ြျက်နှာမပငြ်ျားနှင့် ေင်ဆမခဆလျာဆကာငး်ဆသာဆနရာြျား တွင် ၃ ြိနစ် အထိ 

(သ့ုိြဟုတ်) ၃ ြိနစ်ထက် ဆလျာ့နည်းနိုင်ငပီး ဆရပတိ်လွှာခင်းထားဆသာ အဆောက်အဦ 

ြျက်နှာမပငြ်ျားနှင့် လြ်းဧရယိာြျားအရလည်း ဆလျာ့နည်းနိုင်သည်။ အထက်ဆြာ်မပပါ 

ဆနရာြျားတွင် အြျားေုံးစီးေင်းရန် လိအုပ်သည့်အချနိ် နည်းသည့်အတွက် ြိုးသည်း 

ထန်ြှု ြျားမပားဆလ့ရှိသည်။ ြိုးဆရေငး်ပိုက်ြျား ပုံစံမပုရာတွင် အြျားေုံးစီးေင်းရန် 

လိအုပ်သည့် အချနိ်အနည်းေုံးအဆပါ်ြူတည်၍ ြိုးသည်းထန်ြှုကို ဆရွးချယ်ဆလ့ရိှသည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၂.၅။ သောေအရလျာက် ရေစမိ့်ေငခ်ြငး် 

  အဆောက်အဦြျား၊ ဆရစြိ့်ြေင်နိုင်သည့် ြျက်နှာမပင်ြျားနှင့် အခင်း 

ြျားရိှဆသာ ဧရိယာကို စီြံရာတွင် ဆမြဆအာက်သ့ုိ ြိုးဆရကို တိုက်ရိုက် (သ့ုိြဟုတ်) 

သွယ်ေိုကစ်ိြ့်ေင်ြှု အြျားေုံးရှိဆစမခငး်အားမြင့် ဆမြဆအာက်ဆရကို မပန်လည်မြည့်တငး် 

ဆပးရြည်။ ဆရစိြ့်ေင်ြှုဆကာငး်ဆစရန် ဆောငရွ်က်ရြည့် အချ ို့ဆသာနည်းလြး်ြျားြှာ -  

 (က) အတု်ဆမြာင်းြျားကို သရိုးြပါဆတ့ေက်ြျား အသုံးမပုမခင်း။ 

 (ခ) ြိုးဆရစီးေငး်သည့် ဆမြာငး်ြျားတွင် ဆရစိြ့တ်ွင်းြျား တည်ဆောက်ဆပးမခင်း။ 

 (ဂ) လြး်ခငး်ဆကျာက်မပားြျားကို သရိုးြပါဆတ့ေက်ြျားသံုး၍ ခင်းမခင်းမြင့် ၎င်းတို ့

အဆပါ်တွင် စီးေင်းဆသာ ဆရြျားကို တမြည်းမြည်း စြိ့်ေင်ဆစနိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၃။ စုရပါငး်သယ်ရဆာငစ်နစ် 

  စုဆပါင်းသယ်ဆောငစ်နစ်သည် ဆရေိုး၊ ဆရသိုးြျားကို သယ်ဆောင် 

သည့်အမပင် ြိုးဆရကိုပါ သယ်ဆောင်ဆပးသည်။ ြွံ့ငြိုးြှုဆနရာသစ်ချဲ့ထွင်သည့် ဆနရာ 

ြျားတွင်ြူ မပဋ္ဌာန်းစည်းြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားအရ ခငွ့ြ်မပုမခင်းနှင့် ြိလ္လာပိကု်နှင့် ြိုးဆရ 
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စီးေင်းြှုကို သီးမခားခွဲထားငပီး တစ်ခုစီသီးမခားလွတ်လပစ်ွာ စီးေင်းဆစရန် မြစ်ပါသည်။ 

ဤစနစ်ြျားသည် ငြို့ဆဟာငး်ဆတာ်ဆတာ်ြျားြျားတွင် အသံုးမပုခဲ့ငပီး ြိုးဆရြျားကိုပါ 

စုဆပါင်းသယ်ဆောငစ်နစ်အတွင်းသ့ုိ တပါတညး်စွန့်ပစ်ဆလ့ရိှသည်။ 

  ဆမြအနိြ့်အမြင့်အဆနအထားသည် ြိုးဆရစီးေငး်ြှုကို အြျားသံုး 

ဆမြာင်း/ ပိုက်အထဲသ့ုိ ေက်သွယ်စွန့်ထတု်ရန် အဆမခအဆနြဆပးပါက အဆောက်အဦ 

ခခံေန်းြျားြှ ြိုးဆရကို စုဆပါင်းသယ်ဆောငစ်နစ်အတွင်းသ့ုိ စနွ့်ထုတ်နိုင်သည်။ လက်ခံ 

ဆသာြိလ္လာပိုက်သည် ြိလ္လာပိုက်အမပင် ြိုးဆရကိုပါ သယ်ထုတ်နိုငစ်ွြ်းရှိရြည်။ ဤကိစ္စြျ ိုး 

တွင် အနံ့ေိုးြျားြှကာကွယ်ရန် ြိုးဆရသည် ြိလ္လာပိုက်အတွငး်သို့ ြစွန့်ထတု်ြီ အနံ့ထိန်း 

ကိ ုမြတ်သန်းစီးေင်းငပီးြှသာ ခငွ့မ်ပုရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၄။ ရြျာင်း/ရခမာငး်အတွငး်သ့ုိ စနွ့်ပစ်ခြငး် 

  ြျက်နှာမပငဆ်ရြျားကို လြး်ဆဘးဆမြာင်း (သ့ုိြဟုတ်) နီးစပ်ရာဆချာင်း/

ဆမြာင်းအတွငး်သို့ သင့်ဆလျာ်သလို စနွ့်ပစ်ဆလ့ရှိသည်။ စနွ့်ထုတ်သည့် ဆမြာင်း၏အမြင့ ်

သည် လက်ခံသည့် ဆရဆမြာင်း/ ဆချာင်း၏ ပုံြှန်ဆရြျက်နှာမပငန်ှင့် တူညီရြည် (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆကာငး်ေုံးြှာ ဆရဆမြာင်း/ ဆချာင်း၏ အမြင့်ေုံး ဆရတက်ြှတ်အထက်တွင် ရိှရြည်။ 

ဆြျာပါလာဆသာအြှိုက်ြျားြ ှ ကာကွယ်ရန် ဆရထွက်ဆပါက်ကို ဇကာမြင့ ် ြုံးအုပထ်ားရ 

ြည်။ ြိုးဆရနှင့် ဆရေုိးသန့်စင်စက်ရံုြှထွက်ဆသာ သန့်စင်ငပီးဆရေုိးြျားကုိ သယ်ဆောင်ရန် 

အဆောက်အအံု ပတ်လည်ရှိဆမြာင်းကို ဆသချာစွာ ပုံစံမပုရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၅။ မိုးရေကို အများနှင့်သက်ဆိုင်ရသာရခမာငး်အတွင်းသ့ုိ စနွ့်ထုတ်ခြငး် 

  ြိုးဆရြျားကို အြျားနှင့်သက်ေိုငဆ်သာ ြိုးဆရစွန့်ဆမြာင်းအတွင်းသ့ုိ စွန့် 

ထုတ်ရပါက ၎င်းဆမြာငး်ကိုပုံစံမပုသည့်အခါ ဆဒသအလုိက်ရိှနိုင်သည့် ြိုးသည်းထန်ြှု 

အဆပါ်ြူတည၍် တွက်ချက်ရြည်။ သုိ့ဆသာ် ြိုးသည်းထန်ြှုသည် ၁နာရီလျှင် ၂လက်ြ 

ထက်နည်းပါက ပုံစံအထူးမပုရန်ြလိပုါ။ ခခံေန်းအတွင်းရိှ အဆောက်အဦတစ်ခုချင်းစီြှ 

ြိုးဆရစီးေငး်ြှုကို သီးမခားပိုက်မြင့် သ့ုိြဟုတ် အြျားနှင့်သက်ေိုငဆ်သာဆမြာင်းမြင့်လည်း 

ေက်သွယ်နိုင်သည်။ အနံ့ထိန်း တပ်ေင်ရန်ြလိုပါ။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၆။ အမုိးမှစီးဆငး်ရသာ မိုးရေဆငး်ပိုက်များ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၆.၁။ အဆောက်အဦ၏အြိုးြျားကိ ု တည်ဆောက်ရာတွင် (သ့ုိြဟုတ်) 

လုဆံလာက်ဆသာ အရွယ်အစားနှင့် အဆရအတွက်ရိှသည့် ြိုးဆရေင်းပိုက်ြျားအတွင်းသ့ုိ 

ြိုးဆရြျား ထိဆရာက်စွာစီးေငး်နိုင်ရန်  စီြံထားရြည်။ အဆောက်အဦ၏ အတု်မြစ်၊ နံရံ 

ြျားနှင့ေ်က်စပ်ဆနဆသာ အဆောက်အအံုြျား၏ ြည်သည့်အစိတ်အပိုင်းြျားကိုြေို 
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အငြတဲြ်း စိုထိုငး်မခင်းြမြစ်ဆစဘဲ အဆောက်အဦြှ  အဆေးသို့ြိုးဆရြျားသယ်ဆောငန်ိုင် 

ဆစရန် ဆသချာစွာ စီြံထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၆၂။ ြိုးဆရေင်းပိုကြ်ျားကို အဆောက်အဦ၏မပင်ပနံရံြျားတွင် တပ်ေင် 

မခငး်၊ မြှပ်နှံမခင်း၊ အဆခါင်းပါဆသာနံရံ (သ့ုိ) မပငပ်နံရံတွင် တပ်ေင်ငပီးြုံးအုပ်မခငး်၊ 

အာဏာပိငု်အြွဲ့ြှ အတည်မပုထားဆသာ အမခားနည်းလြ်းြျားမြင့် တပ်ေင်သင့သ်ည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၆.၃။ ြိုးဆရသယ်ဆောငဆ်သာ ြိုးဆရေင်းပိုကြ်ျားသည် တိုက်ရိုက ်စနွ့်ပစ် 

မခငး် (သ့ုိ) ဆရစီးေင်ဆပါက်ြှတေင့် ဆမြာင်းအတွင်းသို့ စွန့်ပစ်သင့်သည်။ ခခံေင်းအတွငး် 

လွတ်လပစ်ွာ စွန့်ပစ်နိုင်ငပီး ဆနာက်ေုံးအေင့်တွင် ဆမြာင်းအတွငး်သို့ စွန့်ပစ်ရြည်။ 

သ့ုိဆသာ် ပိတ်ဆနဆသာ ြည်သည့်ဆမြာင်းြျားအတွင်းသို့ြေို တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်မခငး်ြျား 

ြမပုလုပ်သင့်ပါ။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၆.၄။ ြိုးဆရပိုက်ြျားသည် ခခံေငး်အတွင်းြှ ဆပ ၁၀၀ အတွင်းရိှဆသာ လြး် 

ဆဘးြိုးဆရဆမြာငး်အတွင်း (သ့ုိ) အဆပါ်ြှ စနွ့်ထုတ်ရန်ြမြစ်နိုငပ်ါက ြိုးဆရေင်းပိုက်ကို 

အနံ့ထိန်းြှတေင့် ြိုးဆရထုတ်ဆမြာငး်သို့ စနွ့်ထုတ်ရြည်။ အနံ့ထိန်းတစ်ခုချင်းစီတွင် 

ဇကာ၊ သဲ၊ နုန်း ထိန်းြှုကန် တွဲလျှကပ်ါရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၆.၅။ အရဆာက်အအုံအေန်းအေိုင်း၏ ဆပ ၁၀၀ အတွင်း ြိုးဆရေင်း 

ဆမြာင်း ြရိှလျှင် ြိုးဆရေင်းပိုက်သည် လြး်ဆဘးကပ်တုံးဆဘး ြိုးဆရဆမြာငး်အတွငး်သို့ 

တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်နိုင်၍ စီးေင်းရာလြး်ဆကကာင်းတွင် လူသွားလြ်းကိုမြတ်ရပါက လြး် 

ဆအာက်တွင ်ပိုကခ်ံ၍ မြတ်ဆစငပီး ပိတ်ေို့ြှုြရိှဆစရန် စီြံထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၆.၆။ ြိုးဆရပိုက်သည် ြည်သည့် ဆရေိုးပိုက၊် ဆရသိုးပိုက်နှင့် ၎င်းတို့၏ 

ဆလေင်ဆလထွက်ပိုက်ြျားအတွင်းသ့ုိ ြစွန့်ပစ်ရပါ။ ြိလ္လာပိုက်အတွင်းသ့ုိ စနွ့်ထုတ်လိပုါ 

က အာဏာပိုငအ်ြွဲ့၏ ခငွ့မ်ပုချက်လိုသည်။ စွန့်ထတု်သည့်အခါ အနံ့ထိန်း တေင့ခ်ံ၍ 

စနွ့်ထုတ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၆.၇။ ြိုးဆရပိုက်ြျားသည် သံကျွတ်၊ PVCပိုက၊် ဆကျာက်ဂွြ်း ဘိလပ်ဆမြ၊ 

သွပ်ရည်စိြ်သံ (သ့ုိ) အမခားတူညီဆသာ သင့ဆ်လျာ်သည့်ပစ္စည်းြျားနှင့် မပုလုပ်ငပီး လုခံခုံ 

ခိုင်ငြစဲွာ တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၆.၈။ ြိုးဆရေင်ဆရာက်ြှု ပြာဏကို အေုံးအမြတ်ဆပးဆသာ အချက် 

အလက်ြျားြှာ- 

 (က) ြိုးသည်းထန်ြှု နှင့် 

 (ခ) ြိုးဆရေင်းပိုက်အတွက် အြျားေုံးစီးေင်းြှုမြစ်ြည့်အချနိ်ကို ဆရွးချယ်ြှုတို ့

မြစ်သည်။ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

135 
 

  အြုိးြျက်နှာမပငတ်ွင်ရိှဆသာ ဆခါင်းဆလာငး်ပုံအေသည် စီးေင်းြှုပို၍ ဆကာင်းသည်ကို 

ဆတွ့ရသည်။ အြုိးြျက်နှာမပင်ကို သင့ဆ်လျာ်ဆသာဆစာငး်ဆလျာြျား ထားဆပးမခငး်မြင့ ်

ဆရစီးေငး်ြှုကို ပိုြုိဆကာငး်ြွန်ဆစသည်။ ြိုးဆရေင်းပိုက်ြျားကကား အကွာအဆေးသည် 

သင့ဆ်လျာ်ဆသာဆနရာရိှြှုနှင့ ် ပိုက်အသီးသီး၏ ေန်ဆောင်နိုငဆ်သာ ဧရိယာတိုဆ့ပါ်တွင် 

ြူတည်သည်။ ထ့ုိမပင် အြုိးကုိတည်ဆောက်ထားဆပးဆသာ ဆစာင်းဆလျာအဆပါ်တွင်လည်း 

ြူတည်သည်။ ဆချာဆြွ့ဆသာြျက်နှာမပင်ရိှသည့် အြုိးမပန့်ြျားအတွက် သတ်ြှတ် 

ဆစာငး်ဆလျာသည် (၁: ၁၅၀) ြှ (၁: ၁၃၃) မြစ်သင့င်ပီး ဆကျာက်ကကြ်း၊ ဆကျာက်မပားနှင့ ်

ေိုပါက (၁: ၁၀၀) ၊ ဆကျာက်စလစ်သံုးဘိလပ်ဆမြ (သို့) ကွန်ကရစ်လက်ရာကကြ်း အြိုး 

ြျားတွင် (၁: ၇၅) ြ ှ (၁: ၆၆) ထိထားသင့သ်ည်။ ြိုးဆရအေင်ရိှဆသာ ြိုးဆရေင်းပိုက် 

အေဧရိယာ၏ အသားတင်ဇကာဧရိယာသည် ၁.၅ ြ ှ ၂.၀ ေ ထိရိှမခငး်အားမြင့် ဆရစီး 

ေင်းြှုနှုန်း ပိုြိုဆကာင်းြွန်ဆစသည်။  

  ပုံြှန်အားမြင့် ြိုးဆရေငး်ပိုက်ကို သံကျွတ်ပိကု် (ကကြ်းတြ်းြှု ဆမြှာက်ဆြာ်ကိန်း၀.၀၁၃) 

ဟ ု ယူေငပီး ပိုက်အရွယ်အစားကို အြုိးဧရိယာဆပါ် အဆမခခံ၍ ဇယား (၂၆) တွင် 

တွက်ချက်မပထားသည်။ ြိုးဆရေငး်ပိုက်အေဧရိယာ၏ ၁.၅ ေ ြှ ၂ေ အထရိှိဆသာ 

ဆရလျှပံိုက်အေမြင့် ေက်ထားဆပးရြည်။  

  ဆခါင်းဆလာင်းပုံပိုက်အေန်းကိ ု ဆရလျှပံိုက်နံရံအဆနနှင့ယူ်ေငပီး ၎င်းြှ သယ်ထတု်နိုင် 

ဆသာ အြုိးဧရိယာ (RA) ကိ ုဆအာက်ပါပုဆံသနည်းမြင့ ်တွက်သည်။    

RA = (0.084 x d5/2 )/ I 

d = ပိုက်အချငး် (ြီလီြီတာ) 

I = ြိုးသည်းထန်ြှု (ြီလီြီတာ/နာရီ) 

ဇယား-၂၆ ။ မိုးရေဆင်းပိုကအ်ေွယ်အစားြန့်မှန်းခြငး် 

(အပုိေ်- ၅၊ ၅၊ ၁၁၊ ၆၊ ၈။) 
Dia of 
Pipe 

 

Average Rate of Rainfall 
(mm / hour) 

(mm) 50 75 100 125 150 200 

 Roof Area (m2) 

50 29.70 19.80 14.85 11.88 9.90 7.42 

65  57.23 38.15 28.61 22.89 19.08 14.31 

75  81.84 54.56 40.92 32.74 27.28 20.46 

100 168.00 112.00 84.00 67.20 56.00 42.00 

125  293.48 195.66 146.74 117.39 97.83 73.37 

150 462.95 308.64 231.48 185.18 154.32 115.74 
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 ြှတ်ချက်။ ။အမခားပစ္စည်းြျားနှင့် မပုလုပ်ထားဆသာ ြိုးဆရေငး်ပိုက်အတွက် အြုိး 

ဧရယိာြျားကို (၀.၀၀၃/ အသံုးမပုပစ္စည်း၏ ြျက်နှာမပင်ကကြ်းတြ်းြှုနှင့် ဆမြှာက်သည်။) 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၁.၆.၉။ ြိုးဆရကို အြံုးပွင့ဆ်ရဆမြာင်းအတွငး်ြှတေင့် ဆချာင်း/ဆမြာင်း 

အတွင်းသ့ုိ စနွ့်ထုတ်သင့သ်ည်။ စနွ့်ထုတ်သည့်ဆမြာငး်သည် အတု်စီဆမြာငး်အဆချာ 

အစအေုးံြဟုတ်ပါက လားရာဆမပာငး်သည့်ဆနရာ (သ့ုိ) ဆစာငး်ဆလျာဆမပာင်းလဲသည့် 

ဆနရာတို့တွင် အဆချာစီအတု်ဆမြာင်းကိုသုံးရြည်။  

 ၅ဃ.၅.၅.၁၂။ မိုးရေစုရဆာငး်အသံုးခပုခြင်း 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၂.၁။ အရထွရထွ 

  အငြဲတဆစဆရတိုးတက်လိုအပ်ဆနဆသာ လူသားြျားအတွက် မြည့်တင်း 

ဆပးရန် အန္တရာယ်ကငး်၍သန့်ရှငး်သည့်ြိုးဆရသည် စံမပုအပ်ဆသာ ဆရအရငး်အမြစ် မြစ် 

သည်။ ြိုးဆရကို ဆကာငး်ြွန်စွာသုိဆလှာင်ထိန်းသိြ်းငပီး စနစ်တကျ မြည့်ေည်းသံုးစွဲနိုင် 

သည်။ ရရိှဆသာြိုးဆရပြာဏသည် ဆဒသအလိုက် ကွာမခားြှုရှိသည်။ သ့ုိမြစ်၍ ဆဒသ 

အသီးသီးသည် ြိြိတို့နငှ့် သင့ဆ်လျာ်ဆသာ နညး်လြး်/စနစ်တို့မြင့် ြိုးဆရကို စုဆောင်းမခငး်၊ 

သုိဆလှာင်ထိန်းသိြ်းမခငး်၊  စနစ်တကျသံုးမခငး် စသည်တို့ကို ၎င်းတို့၏ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် 

ဆဒသအဆမခအဆနြျားနှင့် သင့်ဆလျာ်ဆအာင် ဆောငရ်ွက်နိုင်သည်။ ြိုးဆရစုဆောင်းမခငး်၊ 

အသံုးမပုမခငး်၊ ထိန်းသိြ်းမခငး်တို့အဆပါ်ြူတည်၍ နညး်လြ်းြျားစွာ ရိှပါသည်။ စနစ်တိုင်း 

သည် ြိုးရွာသွန်းြှုပြာဏ၊ တစ်နှစ်အတွင်း ြိုးရွာသွန်းဆသာကာလနငှ့် အဆမခခံ အဆောက် 

အဦတို့အဆပါ်တွင် ြတူည်သည်။ ဥပြာအားမြင့် ဆရသုိဆလှာငရ်န်ဆနရာ ရရိှနိုင်ြှု။ 

  ြိုးဆရစုဆောငး်မခင်းနှင့်သုိဆလှာင်မခငး်အတွက် သင့ဆ်လျာ်ဆသာနည်းလြ်း 

ြျားစွာရှိပါသည်။ နညး်လြ်းအြျားစုသည် ကျယ်မပန့်ဆသာ ကွငး်မပင်ဧရိယာြျား၊ 

လယ်ကွငး်ြျား၊ ဆမြမပင်ဆစာငး်ဆလျာြျား စသည်တို့နှင့် လူဦးဆရနည်းဆသာဆနရာြျားတွင် 

အသံုးတည့်သည်။ ငြို့မပနှင့် ငြို့မပအမပည့်အေြဟုတ်ဆသးသည့် ဧရိယာြျားတွင် စံအမြစ် 

အသံုးမပုနိုငဆ်သာ အဓိကစနစ်နှစ်ခုြှာ - 

 (က) လူတို့ြန်တီးြှုမြင့် ဆမြဆအာက်ဆရ မပန်လည်မြည့်တငး်မခင်း။ 

 (ခ) ဆခါင်ြိးုြှကျဆသာ ြိုးဆရြျား စုဆောင်းသိြ်းေည်းမခင်း။ 

  ၅ဃ.၅.၅.၁၂.၂။ လူတို့ေန်တီးမှုခေင့် ရခမရအာက်ရေ ခပန်လည် ခေည့်တငး်ခြငး် 

   ဆခတ်ြီဆောက်လုပ်ြှုြျား ြွံ့ငြိုးြျားမပားလာမခငး်ဆကကာင့် ဆရစြိ့် 

ြေငန်ိုငဆ်သာ ြျက်နှာမပင်ြျား တိုးပွားလာမခငး်နှင့်အတူ သဘာေအဆလျာက် ဆမြကကီး 

အတွင်းသ့ုိ စြိ့်ေင်သွားြည့် ဆရပြာဏအဆမြာက်အြျားသည် သဘာေဆရစီးဆမြာင်းြျား 

ြှတေင့် မြစ်ြျားအတွင်းသို့ စီးေငမ်ခငး်ြျား တိုးပွားလာသည်။ သဘာေအဆလျာက် စြိ့်ေင် 
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ထိန်းသိြ်းဆသာဆနရာြျား ဥပြာ- လယ်ကွငး်၊ ကွငး်မပင်၊ သစ်ဆတာြျား ရှားပါးလာဆသာ 

ဆကကာင့လ်ည်း မြစ်ဆအာက်ပိငုး်ဆနရာြျားတွင် ဆရကကီးဆရလျှြံှုြျား မြစ်ဆစနိုင်သည်။ 

သဘာေဆရစီးေင်းြှုလြ်းဆကကာင်းြျားကို စနစ်တကျထိန်းသိြ်းငပီး လူတို့ြန်တီးြှုမြင့ ်

ဆမြဆအာက်ဆရတိုးပွားဆစရန် မပန်လည်မြည့်တင်းမခငး် မပုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပြာ- မပန်လည် 

မြည့်တငး်ြှုစနစ် တည်ဆောက်မခငး် (ပုံ-၁၈ ကကည့်ပါ) ။ 

 အဓကိမြည့်စွြ်းနိုင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ြျားြှာ- 

 (က) ြွံ့ငြိုးြှုြျားလာ၍ ဆရသံုးစွဲြှုတိုးတက်လာဆသာဆဒသြျား၏ ဆရဆအာင်းလွှာ 

အတွင်း ဆရဆလျာ့နည်းပါးလာသည့်အတွက် ဆရထွကပ်ြာဏကို ထိန်းထားနိုင်ရန် 

နှင့် မပန်လည်မြည့်တငး်ဆပးရန်။ 

 (ခ) ဆမြြျကန်ှာမပငဆ်ပါ်ရိှစီးေင်းဆသာဆရ ပိုလျှြံှုကို ဆမြဆအာက်ဆရဆအာငး်လွှာြျား 

တွင် ထိန်းသိြ်းသိုဆလှာငရ်န်။ 

 (ဂ) လက်ရှိဆမြဆအာက်ဆရကို  ဆကာင်းြွန်သည့်ဆရမြင့် ဆရာမခင်းအားမြင့် အရည် 

အဆသွး တိုးတက်ဆစရန်။ 

 (ဃ) ဆမြြျက်နှာမပငဆ်ရကို ဆမြဆအာက်လွှာသ့ုိ ဆရာက်ရိှဆစရန် စီးေင်းသည့်မြစ်စဉ်တွင် 

ဘက်တီးရီးယားနှင့် ညစ်ညြ်းြှုမြစ်ဆစဆသာ အနည်ြှုန်ြျားကို ြယ်ရှားရန်။ 

 (င) ဆမြဆအာက်ဆရ၏ တည်ရှိြှုနှင့်သံုးစွဲြှု သဘာေညီြျှဆမခကို ထိန်းသိြ်းမခငး်နှင့် 

မပန်လည်မြည့်တငး်နိုင်ဆသာ အရငး်အမြစ်အမြစ် ြိုးဆရကို အသံုးမပုမခငး်မြစ်သည်။ 

ဆရကိန်းေပ်လွှာြှဆရကို ဆကာင်းြွန်စွာ ထိန်းသိြ်းထားဆသာ နညး်လြ်းမြင့် 

ထုတ်ယူသံုးစွဲနိုင်မခငး်မြင့် အေင်အထွက် တည်ငငိြ်ဆသာ၊  ြှီခိုအားထားနိုငဆ်သာ၊ 

အန္တရာယ်ကငး်ဆသာ ဆရအရငး်အမြစ်အမြစ် အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ဆမြဆအာက်ဆရ မပန်လည်မြည့်တငး်မခင်းစနစ်ကို စီြံချက်ဆရးေွဲမခငး်နှင့် ပုံစံမပုရာတွင် 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါအချက်ြျား ထည့်သွငး်စဉ်းစားသင့်သည် - 
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 (က) နှစ်စဉ်ြိးုဆရချနိ် (တစ်နှစ်လျှင် ခန့်ြှန်းမြည့်စွက်နိုငြ်ည့် ြိုးဆရပြာဏ ခန့်ြှန်း 

မခငး်။) 

 (ခ) ြုန်တိုင်းအသီးသီး၏ အမြင့်ေုံးြိုးသည်းထန်ြှုနှင့် ၎င်းြုန်တိုင်းဆကကာင့် ြိုးရွာသည့် 

အချနိ်ကာလ။ 

 (ဂ) ဆမြအြျ ိုးအစားနှင့် ဆမြဆအာက်လွှာအဆမခအဆနြျားနငှ့် ၄ငး်တို့၏ စိြ့်ေငန်ိုင်ြှု 

ဆမြှာက်ဆြာ်ကိန်း။ 

 (ဃ) ေင်ဆမခဆလျှာြျားနှင့် ဆရထိန်းထားရန် ြမြစ်နိုင်သည့် ြိုးဆရစီးေငး်ြှုြျား။ 

 (င) မပန်လည်မြည့်တငး်ြည့် အဆောက်အဦတည်ဆနရာနှင့် ဆရပိုလွှဲနှင့် ၎င်း၏ 

စီးေင်းြှု ထွကဆ်ပါက်။ 

 (စ) စနစ်အတွင်း ြိုးဆရ၏စီးေင်းြှု တိုင်းတာရန် ကိရိယာြျား။ 

 လူတို့ြန်တီးြှုမြင့် ဆမြဆအာက်ဆရ မပန်လည်မြည့်တငး်မခင်းအတွက် ဆမြဆအာက်ဆရ 

မပန်လည်မြည့်တငး်မခင်း (မပငေ်င်ေဲ) လြး်ညွှန်ချက်ကို လိကု်နာရန်အကကံမပုသည်။    

 ၅ဃ.၅.၅.၁၂.၃။ အမုိးမှ မိုးရေ စုရဆာငး်ခြင်း 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၂.၃.၁။ ပုံမှန်မိုးေွာရသာ ဧေိယာတွင် စုရဆာငး်ခြငး် 

  တစ်နှစ်အတွင်းအချနိ်ကကာမြင့စ်ွာြိုးဆရရရိှဆသာဧရိယာြျား ဥပြာ - 

ဆတာငက်ုန်းဧရိယာြျား၊ ကြ်းရိုးတန်းဆဒသြျားတွင် ပုံြှန်ရရိှဆသာ ြိုးဆရြျားကို 

အကျ ိုးရှိစွာ သင့ဆ်လျာ်ဆသာဆရကန်ြျားတွင် စုဆောင်းထားနိုင်သည်။ ဆရကိုအြုိးဆရ 

တံဆလျာက်ြျားနှင့် ြိုးဆရေင်းပိုက်ြျားြှတေင့် စုဆောင်းနိုင်သည်။ ဆမခာက်ဆသွ့ဆသာ 

အချနိ်ကာလငပီးဆနာက် ပထြေုံးရရိှဆသာြိုးဆရကို ဆနရာလွှဲဆပးမခင်း ဆောငရွ်က်ရ 

ြည်။ ြုန်၊ ကကပ်ခိုး၊ သစ်ရွက်ြျား စသည်တို့ကို ဆရကန်အတွငး်သို့ စုဆောင်းြှုြမပုြီတွင် 

အဆေးသ့ုိ စီးေင်းသွားဆစရြည်။ ဆရကန်သိုဆလှာငန်ိုင်ြှုပြာဏသည် ြိုးမပတ်ကာလ 

နှစ်ခုကကားတွင် ဆရစုဆောင်းနိုင်သည့် ပြာဏရိှရြည်။ ဆရကန်သည် ဆကာင်းစွာ 

အကာအကွယ်ဆပးထားဆသာ ဧရယိာတွင် ထားရိှသင့်သည်။ အမခားအရင်းအမြစ်ြျားြှ 

ညစ်ညြ်းြှုရိှဆသာဆရြျား၊ အန္တရာယ်ဆပးနိုင်ဆသာ ဆရြျားနှင့် ထိဆတွ့မခင်းြမြစ်သင့်ပါ။ 

ဆရကိ ု ကလိုရငး်ဆေးမပားသုးံ၍လည်းဆကာငး်၊ ကလိုရငး်အရည်မြင့ ် လည်းဆကာငး်ခတ် 

ရြည်။ ကလိရုငး်ဆေးကကင်း (1 ppm) ရိှသည်အထိ ထိန်းသိြ်းထားသင့်သည်။ 

ကန်ဆရလျှပံိုက်ကို သဘာေဆရဆမြာငး် အတွင်းသ့ုိ ေက်ထားမခငး်၊ သ့ုိြဟုတ် အမခား 

ထပတ်ိုးကန်ြျားနှင့် ေက်သွယ်ထားရြည်။ (ဇယား - ၂၇ ကို ကကည့်ပါ။) 

 

 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

139 
 

ဇယား-၂၇ ။ အမုိးမှ စုရဆာင်းေေှိနုိင်သည့် မိုးရေပမာဏ (အပုိေ်- ၅၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁။) 

Rain Fall 

(inch) 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

Roof Top Area 

(ft2) 

Harvested Water from Roof Tops (x 103  ft3 ) 

(80 percent of gross precipitation) 

100 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 

200 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24 0.28 0.32 0.36 0.4 0.44 0.48 0.52 0.56 0.6 0.64 0.68 0.72 0.76 0.8 

300 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 0.36 0.42 0.48 0.54 0.6 0.66 0.72 0.78 0.84 0.9 0.96 1.02 1.08 1.14 1.2 

400 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4 0.48 0.56 0.64 0.72 0.8 0.88 0.96 1.04 1.12 1.2 1.28 1.36 1.44 1.52 1.6 

500 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

600 0.12 0.24 0.36 0.48 0.6 0.72 0.84 0.96 1.08 1.2 1.32 1.44 1.56 1.68 1.8 1.92 2.04 2.16 2.28 2.4 

700 0.14 0.28 0.42 0.56 0.7 0.84 0.98 1.12 1.26 1.4 1.54 1.68 1.82 1.96 2.1 2.24 2.38 2.52 2.66 2.8 

800 0.16 0.32 0.48 0.64 0.8 0.96 1.12 1.28 1.44 1.6 1.76 1.92 2.08 2.24 2.4 2.56 2.72 2.88 3.04 3.2 

900 0.18 0.36 0.54 0.72 0.9 1.08 1.26 1.44 1.62 1.8 1.98 2.16 2.34 2.52 2.7 2.88 3.06 3.24 3.42 3.6 

1000 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 

1100 0.22 0.44 0.66 0.88 1.1 1.32 1.54 1.76 1.98 2.2 2.42 2.64 2.86 3.08 3.3 3.52 3.74 3.96 4.18 4.4 

1200 0.24 0.48 0.72 0.96 1.2 1.44 1.68 1.92 2.16 2.4 2.64 2.88 3.12 3.36 3.6 3.84 4.08 4.32 4.56 4.8 

1300 0.26 0.52 0.78 1.04 1.3 1.56 1.82 2.08 2.34 2.6 2.86 3.12 3.38 3.64 3.9 4.16 4.42 4.68 4.94 5.2 

1400 0.28 0.56 0.84 1.12 1.4 1.68 1.96 2.24 2.52 2.8 3.08 3.36 3.64 3.92 4.2 4.48 4.76 5.04 5.32 5.6 

1500 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6 

2000 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 7.6 8 

2500 0.5 1 1.5 2.0 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

3000 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2 7.8 8.4 9 9.6 10.2 10.8 11.4 12 

4000 0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 8.8 9.6 10.4 11.2 12 12.8 13.6 14.4 15.2 16 

5000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10000 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

20000 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 

30000 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 
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 ၅ဃ.၅.၅.၁၂.၃.၂။ ပမို့ခပရေသများတွင် မိုးရေစုရဆာငး်ခြငး် 

  ငြို့မပဆဒသြျားရိှ ြုတ်သုန်ကာလအတွင်း ြိုးရွာကာလ အကန့် 

အသတ်ရိှဆသာ  ဧရယိာြျားတွင် (ြျားဆသာအားမြင့် ြိုးရွာကာလ ၁၅ ရက်ြှ ၉၀ ရက် 

ထိ) ဆခါင်ြိုးဆပါ်ြှဆရကို အထက်တွငမ်ပထားသကဲ့သ့ုိ သုိဆလှာင်အသံုးမပုရန် လုဆံလာက် 

ြှုြရိှပါ။ သ့ုိပါ၍ ဆမြဆအာက်ဆရ မပန်လည်မြည့်တငး်မခင်းအတွက်သာလျှင် အဆကာငး်ေုံး 

အသံုးမပုနိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်းပိုင်ေိုင်ြှုြျားနှင့် ခခံ၀ငး်အကွက်ြျားရိှ ြိုးဆရြျားကို ရိှနှင့ ်

ငပီးဆသာ (သ့ုိ) စနွ့်ပစ်ထားဆသာ ဆရတွင်းြျား၊ အေစီိတွငး်ြျားထဲသုိ့ လြး်ဆကကာင်း 

ဆမပာင်းဆပးသင့်သည်။ ဆကာင်းစွာပုံစံမပု တည်ဆောက်ထားဆသာ အြိ်ယာစနစ်ြျားြှ 

ြိုးဆရြျားကို အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ြှ သင့ဆ်လျာ်ဆသာပုံစံမပုထားသည့် အေစီိတွင်းသို့ စနွ့်ပစ် 

နိုငသ်ည်။ 

  ဆတာငက်ုန်းထူထပဆ်သာဆဒသြျားအတွက် အြုိးြှ ြိုးဆရစုဆောငး် 

မခငး်သည် လြး်ညွှန် [၉-၁(၃၀)] နငှ့အ်ညီ မပုလုပ်ရန် ညွှန်းေိုသည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၂.၄။ မိုးရေစုရဆာငး်ောတွင် သတိခပုေမည့်အြျက်များ 

  အထက်တွငဆ်ေွးဆနွးချက်ြျားအရ ဆရထိန်းသိြ်းမခငး်နည်းလြ်းြျားကို 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါအချက်ြျားကို သတိမပု၍ဆောင်ရွက်သင့်သည် - 

 (က) စနစ်အတွင်းသ့ုိ ြည်သည့်ဆရေိုး (သ့ုိ) ဆရသုိးြျား စီးေငမ်ခငး် ခွင့်ြမပုရ။ 

 (ခ) ေီ၊ အြဲေီ (သ့ုိ) အမခားအညစ်အဆကကးြျားပါဆသာ စွန့်ပစ်ဆရြျားကို ြိုးဆရ 

စုဆောင်းစနစ်နှင့် လံုးေေက်သွယ်ြှု ြရိှဆစရ။ 

 (ဂ) အဆောက်အဦ/ဆရတွင်း အတွင်းသ့ုိ သဲနုန်းြျားေငဆ်ရာက်ငပီး ၎င်းြှတေင့် 

ဆရဆအာငး်လွှာအတွင်းသ့ုိ သဲနုန်းြျားေငဆ်ရာက်မခငး်ြှကာကွယ်ရန် အေင်ဆနရာ 

ြျားတွင် သဲနုန်းြယ်ရှားသည့်ကန်ြျားကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားရြည်။  

 (ဃ) ဆရတွင်းြျားရိှ ဆရဆအာင်းလွှာအထက် အနည်းေုံး ၁၆ ဆပ ၆ လက်ြ အထက်တွင် 

အေုးံသတ်ထားမခင်းမြင့် ေငဆ်ရာက်လာဆသာ ဆမြဆပါ်ဆရြျားတွင် ပါေငဆ်သာ 

အန္တရာယ်မြစ်ဆစနိုင်သည့် အညစ်အဆကကးြျား ေငဆ်ရာက်မခငး်ကို တားေီး 

ကာကွယ်နိုင်သည်။ 

 (င) မပန်လည်မြည့်တငး်မခင်းအတွက် တည်ဆောက်ထားဆသာ ဆရတွင်းြှ ြည်သည့် 

ကိစ္စအတွက်ြေို ခတ်ယူအသံုးြမပုသင့်ပါ။ 
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 ၅ဃ.၅.၅.၁၃။ ရခမရအာက်လွှာအရပါ်ယံစိမ့်ရေ စနစ်တကျစီးဆင်းမှု 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၃.၁။ အရထွရထွ 

  ဆမြဆအာက်လွှာ အဆပါ်ယံစိြ့်ဆရသည် ဆမြကကီးအတွင်းသ့ုိ စုပ်ယူထားဆသာ 

ြုိးဆရအစိတ်အပုိင်း မြစ်သည်။ ဆမြဆအာက်လွှာအဆပါ်ယံစိြ့်ဆရ စနစ်တကျစီးေင်းြှု 

မြစ်ဆစရန် ဆအာက်ပါအဆကကာငး်ြျားဆကကာင့် လိုအပ်သည်။ 

 (က) ဆမြြျကန်ှာမပငဆ်ပါ်တွင် ဆရလျှြံှုဆရှာငက်ကဉ်ရန်။ 

 (ခ) အဆောက်အဦအတွင်း အထူးသမြင့် ဆမြဆအာက်ခန်းြျားတွင် စိုထိငုး်ြှုြှ 

ဆရှာင်ကကဉ်ရန် (သ့ုိ) ြမြစ်ဆစရန်။ 

 (ဂ) အဆောက်အဦနှင့်ကပ်လျှက်ဆနရာြျားတွင် စိုထိငုး်ေ ဆလျာ့ချရန်နှင့် 

 (ဃ) ဆမြလွှာ၏အလုပ်လုပ်နိုင်ြှု အဆမခအဆန ပိုြုိဆကာငး်ြွန်ဆစရန်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၃.၂။ ရခမရအာက်ရေထိပ်အနက်  

  ဆမြဆအာက်အမြင့်ေုံးဆရထိပ်သည် ရာသီအလုိက်၊ ြိုးဆရပြာဏ၊ 

စီးေင်းြှုဆမြာငး်ြျားအမြင့န်ငှ့် နီးကပ်ြှုစသည်တို့အဆပါ်တွင်ြူတည်၍ အဆမပာငး်အလဲ 

ရိှသည်။ ၄ငး်ပတ်သက်ဆသာ သတငး်အချက်အလက်ြျားကို အစြ်းကျင်းြျား (သ့ုိ) အစြ်း 

တွင်းြျားတူးမခငး်မြင့် ရရိှနိုင်သည်။ အစြ်းကျငး်ြျားသည် ပို၍သင့ဆ်တာ်ပါသည်။ ကာလ 

တစ်ခုအတွင်း အမြင့ေ်ုံးဆရထိပ်ကို လက်ဆတွ့အားမြင့ ် အငြဲတဆစသိရိှရန် တခါတရံ 

ြမြစ်နိုင်ဆသာ်လည်း အမြင့်ေုံးဆရထိပ်ကို ရာသီအလုိက်ဆမပာင်းလဲြှုြျားြှ ြှတ်တြ်းြျား 

ရယူထားမခငး်အားမြင့ ် သိရှနိိုင်သည်။ ဆမြလွှာဆအာက်ဆရ၏ စီးေငး်ြှုလြး်လားရာသည် 

အြျားအားမြင့ ်ဆမြြျက်နှာမပင်၏ေင်ဆမခဆလျာအတိုငး် လိကု်သွားဆလ့ရိှသည်။ ဆရပိုက်ကို 

ဆမြေီလွှာဆအာက် ဆရစီးေငး်ြှုသဘာေလားရာအတိုငး်လိုက်၍ မြစ်နိုင်သဆရွ့ ေက်သင့ ်

သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၃.၃။ ကကိုတငသ်တိခပုေမည့်အြျက်များ 

  ဆမြဆအာက်လွှာ အဆပါ်ယံစိြ့်ဆရစီးေငး်ြှုကို ထိန်းဆသာပိကု်သည် 

အဆောက်အဦ (သ့ုိ) ဆမြသားတည်ငြဲြှုကို အန္တရာယ်ြမြစ်ဆစနိုငဆ်သာဆနရာကို ဆရွးချယ် 

သတ်ြှတ်သင့်သည်။ ပိုက် (သုိ့) ဆမြာင်း၏ အချ ို့အစိတ်အပိုငး်ြျားတွင် ဆရြစိြ့်ေင်နိုင် 

ဆသာအေက်ြျား အသုံးမပုရန် လိုအပ်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၃.၃.၁။ ဆရေုိးြျားသယ်ဆောင်ရန်အတွက် အသံုးမပုဆသာပုိက်နှင့် တုိက်ရုိက် 

ြေက်သွယ်ရ။ ြဆရာှင်လွှနဲိုငဆ်သာကိစ္စရပ်ဆကကာင့် ေက်ရြည်ေိုပါက ြိလ္လာပိုက်နှင့် 

ဆမြဆအာက်လွှာ အဆပါ်ယံစိြ့်ဆရပိုက်အကကားတွင် သင့ဆ်လျာ်လံုဆလာက်သည့် အနံ့ထိန်း 

ထားသင့်သည်။ 
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 ၅ဃ.၅.၅.၁၃.၄။ ရခမရအာက်လွှာအရပါ်ယံစိမ့်ရေစီးဆငး်မှုပိုက်စနစ်များ 

  စဉ့ပ်ိုက ် (သ့ုိ) ဆရစိြ့ေ်င်နိုငဆ်သာ ကွန်ကရိပိုက်ြျားကို အသံုးမပုရြည်။ 

ရအာကဆ်ြာ်မပပါနည်းလြ်းတစ်ြျ ိုးြျ ိုးကို အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ ပုံ (၁၉) ကို ကကည့်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (က) သဘာေ - ပိုကြ်ျားကို သဘာေနြိ့်ေငး်ြှုြျားအတိုငး် (သ့ုိ) လျှ ိုနံရြံျားအတိုင်း 

ေက်သွယ်ချထားမခငး်၊ ပိုကအ်ခွဲြျားသည် ပင်ြပိုကအ်တွငး်သို့ မြစ်လက်တက်ြျား 

ြ ှမြစ်အတွင်းသ့ုိ စီးေင်သကဲ့သ့ုိ စီးေငဆ်စရြည်။ 

 (ခ) ငါးဆကျာရိုးပုံသဏ္ဍန် - ဤစနစ်တွင် အခွဲပိုကြ်ျား အငပို ငမ်ြစ်ဆနငပီး ပင်ြပိကု်၏ 

နှစ်ြက်စလုးံြစှီးေင်းရန် ပါေင်သည်။ သ့ုိဆသာ် ဆဒါင့ခ်ျ ိုးမြင့် ပင်ြပိကု်သ့ုိ ေငဆ်သာ 

ဆကကာင့် ငါးဆကျာရိုးပုံသဏ္ဍန် မြစ်ဆပါ်ဆစသည်။ သာြန်အားမြင့် ဤပိုက်အခွဲြျား 

၏ အလျားသည် အရှည် ၃၀ ြီတာ ထက် ပိုြြျားသင့ပ်ါ။ 

 (ဂ) ဆလးဆထာင့်ကွက်စနစ် -    ဧရယိာ၏နယ်စပ်တွင်ေကသွ်ယ်ချထားသည့် ပင်ြ 

ဆရစီးပိုက/်ပိုက်ြျားကိ ုအခွဲပိုက်ငယ်ြျား တြက်တည်းြှလာ၍ စွန့်ထတု်သည်။ 

 (ဃ) ယပ်ဆတာင်ပုံသဏ္ဍန် - ဆမြာင်းခွဲြျားသည် ထုတ်ဆပါက်တစ်ဆနရာတည်းတွင် 

လာဆရာက်စုဆသာ စနစ။် ပင်ြဆရစီးပိုက်ြျား (သုိ့) ဆရစုဆသာပိုက်ြျား ြပါေငပ်ါ။ 

 (င) ကျုံး (သ့ုိ) မြတ်ဆတာက်ြှုစနစ် - ဤစနစ်တွင် အဆောက်အဦ၏ တစ်ဘက် (သ့ုိ) 

ပတ်ပတ်လည်တွင် ဆမြာငး်ြျားတူးငပီး ဆမြဆအာက်ဆရစီးေင်းြှုကို မြတ်ဆတာက်၍ 
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အဆေးသို့ သယ်ဆောင်သွားမခငး်မြင့် အဆောက်အအုံ၏ ဆအာကဆ်မခအတု်မြစ် 

ပျက်စီးြှုကို ကာကွယ်သည်။  

  ဤစနစ်တစ်ခုတည်း (သ့ုိ) စနစ်အြျား ဆရွးချယ်မခငး်သည် လုပ်ငန်း 

တည်ရိှရာဆနရာ၏ ဆဒသန္တရအဆနအထားြျားဆပါ်တွင် ြတူည်သည်။ အဆောက်အဦ 

လုပ်ငန်းတွင် အဓကိပိုက်သည် အချငး် ၃ လက်ြနှင့် အခွဲြျားသည် ၂ ၁/၂ လက်ြထက် 

ြနညး်သင့ပ်ါ။ သ့ုိဆသာ် ပုံြှန်လက်ဆတွ့လိုအပ်ချက်အရ ၃ လက်ြ နှင့် ၄ လက်ြအထိ 

အသီးသီးအသံုးမပုကကသည်။ ပိုကြ်ျားကိုအနက် ၂ ဆပ ြ ှ၃ ဆပ အနက်တွင် ထားမခငး် (သုိ့) 

ဆမြဆအာက်ဆရြျက်နှာမပင်ကိ ု ဆလျှာ့ချရန်လိအုပ်သလို အနက်ကို ဆလျှာ့ချသည်။ အလို 

အဆလျာက်သန့်စင်ဆသာအလျှငရ်ရိှဆစမခင်းထက် သဘာေဆစာငး်ဆလျာအတိုင်း ပိုကေ်က် 

မခငး်ကို ဦးစားဆပးသည်။ ပင်ြဆရထုတ်ပိုက်နှင့် ပိုကအ်ခွဲြျားေက်သွယ်ြှုသည် စဉ့်ထည် 

(သ့ုိ) ကွန်ကရပိိုက်အေက်ြျားကို သံုးမခငး်သည် အဆကာငး်ေုံးမြစ်သည်။ ဆမြဆအာက်လွှာ 

အတွင်းရှိ အထွက်ပိုက်ြျားြှဆရကို ဆရစုပ်ကျင်း၊ ယာယီဆရစုကန်တို့ြှတေင့် အနီးေုံး 

ဆချာင်း (သုိ့) ဆမြာင်းအတွင်းသို့ စနွ့်ထုတ်သည်။ ဤကဲ့သို့လုပ်ရန် အဆမခအဆနြဆပးပါက 

ဆမြဆအာက်လွှာ အဆပါ်ယံစိြ့ဆ်ရထုတ်ပိုက်ကို အာဏာပိငု်အြွဲ့၏ အတည်မပုချက်မြင့် 

ြျက်နှာမပငဆ်ရစီးေငး်ြှုစနစ်သ့ုိ ကကားမြတ်အနံ့ထိန်းမခငး်ကိုမြတ်၍ ေက်သွယ်သင့်သည်။ 

 ြှတ်ချက်။ ။ြိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းချနိ်တွင် ဆမြဆအာက်ပိုက်ဆမြာငး်ြျားြှ 

ဆနာက်မပန်စီးေငမ်ခငး် ြရိှဆစရန် သတိမပုဆောငရွ်က်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၄။ ကုန်းခမင့ရ်ေသများနှင့် ရေြဲမှတ် သုညရအာက်ေှရိသာ ရေသများတွင် 

လိကု်နာေမည့် စနွ့်ပစ်ရေ စနွ့်ထုတ်စနစ်များ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၄.၁။ ဆယဘုယျအားမြင့် ဆရဆပးဆေစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ လိကု်နာရြည့် 

ကိစ္စရပ်အားလုးံသည် စနွ့်ပစ်ဆရ စနွ့်ထုတ်ြှုစနစ် ကိစ္စြျားတွငလ်ည်း အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

ဆအာဂ်ဲနစ်ပစ္စည်းြျားကို ဇေီနငှ့ဓ်ာတုဓာတ်ဆလျာ့မခင်းကိစ္စရပြ်ျားသည် အပူချနိ်နိြ့်ဆသာ 

ဆနရာြျားတွင် ဆနှးဆကွးဆလ့ရိှသမြင့် စနွ့်ပစ်ဆရသန့်စင်ဆရးကိစ္စတို့ကိုလည်း ဆနှာင့်ဆနှး 

ဆစသည်။ ၅.၅.၁၄.၂။ ၅.၅.၁၄.၃။ ၅.၅.၁၄.၄။ တွင် ဆြာ်မပထားဆသာ စနွ့်ပစ်မခငး် 

နညး်လြ်းြျားကို ဆရကိုအသံုးမပု၍ သယ်ဆောငမ်ခင်းစနစ်မြင့် တပ်ေင်ဆောင်ရွက်၍ ြရ 

နိုငဆ်သာ အဆမခအဆနြျားတွင်သာ အသံုးမပုသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၄.၂။   ပုံးစနစ ်

  ြိလ္လာစုသစ်သားပုံးနှင့် ြိလ္လာသယ်ဆောငဆ်သာ သံပုးံစနစြ်ျားကို 

ငါှးရြး်အသံုးမပုလျှင် သံပုးံအတွင်းရှိ ပစ္စည်းြျားရှငး်လင်းငပီးဆနာက် သန့်ရှင်းမခငး်နှင့် 

ပိုးသတ်မခငး်အတွက် လုံဆလာက်ဆသာစီြံြှုြျား မပုလုပရ်ြည်။ ြိလ္လာပုံးြှ အညစ်အဆကကး 
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ြျားကို မြစ်နိုင်လျှင ်လူဆနထိုင်ရာနှင့ဆ်ေးရာ သီးမခားဆနရာ၌ မြှပ်နှံမခငး် (သ့ုိ) ြီးရှို့မခငး်မြင့် 

စနွ့်ပစ်ရြည်။ သံပုံးြျားကို အညစ်အဆကကးစွန့်ထုတ်ရန် သယ်ဆောင်စဉ်အတွငး် 

လုခံခုံဆသာအြံုးြျား တပ်ေင်အသံုးမပုရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၄.၃။ ရခမာင်း (သို့) ကျငး်အမိ်သာများ (Trench or pit latrines) 

  ဆမြာင်း (သို့) ကျငး်အိြ်သာြျားသည် ဆမြသားနှင့် ဆအာက်ခံဆမြသား 

အဆနအထားြျား အဆမခအဆနဆပးပါက အသံုးမပုသင့်သည်။ ၎င်းတို့အား အသံုးမပုပါက 

ဆရတွင်းကဲ့သ့ုိ ဆမြဆအာက်ဆရအရငး်အမြစ်ြျားကိ ု ဘက်တီးရီးယားပိုးြျားဆကကာင့် 

ညစ်ညြ်းြှုမြစ်ဆပါ်ဆစမခငး်ြှ ကာကွယ်ရန် ဆပ ၆၀ ထက်ပုိ၍ နီးကပ်စွာြရိှသင့ပ်ါ။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၄.၄။ ဓာတုပစ္စည်းသံုးအမိ်သာများ 

  ဓာတုပစ္စည်းသုံးအြိ်သာြျားသည် လုပ်ဆောငြ်ှုအမပည့်အေ ရရှိဆစရန် 

အတွက် ၎င်းတို့ကို အပူချနိ်ရှိဆသာ အခန်း(သုိ့) အလုပံိတ်ခန်းတွင် တပ်ေင်ရြည်။ 

ြှတ်ချက်။ ။ ဓာတုပစ္စည်းသံုးအိြ်သာတွင် လူ ၈ ဆယာက် ြ ှ ၁၀ ဆယာက် သံုးရန် 

အတွက် ကြုတ်အထိုင်နှင့် ဆသးငယ်ဆသာေလင်ဒါပုံကန်ြျား ပါရိှသည်။ ဆလပိုက်ကို 

ကြုတ်အထိငုန်ှင့် ေက်သွယ်ထားသည်။ အားမပငး်ဆသာဆကာ့စတစ်ေိုဒါကို ပိုးသတ်ဆေး 

အမြစ် အသံုးမပုသည်။ ၎င်းသည် ပိုးြွှားြျားကိုသတ်မခငး်၊ အခဲြျားကို အရည်ဆပျာ်ဆစမခငး် 

ဆကကာင့် ဆအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းြျားကို ငပိုကွဲပျက်စီးဆစသည်။ စနွ့်ပစ်သည့်အချနိ်တွင် ဆရစုပ် 

ကျငး်အတွငး်သုိ့ အရည်ြျား စီးေင်းနိုငဆ်စရန် အြွင့်အပိတ်ပလပ်ကို ကန်တွင် ထားဆပး 

သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၄.၅ ။ ရေကိုအသံုးခပုရသာ မိလ္လာသယ်ရဆာင်သန့်စင်ခြင်း စနစ်များ 

  ဆရကိုအသံုးမပုဆသာ ြိလ္လာသယ်ဆောင်သန့်စင်မခင်း စနစ်ြျားကို 

လက်ဆတွ့အဆနအထားတွင် အေင်ဆမပဆသာ ဆနရာဟူသြျှတွင် အသံုးမပုသင့်သည်။ 

လိအုပ်ပါက ြိလ္လာြျားသယ်ဆောင်ရန်အတွက် အမြင့ေ်ုံးအပူချနိ်ကို ထိန်းသိြ်းထားနိုင် 

ရန် အပူကာပစ္စည်းြျားမြင့ ်ကာကွယ်တည်ဆောက်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၄.၅.၁။ မိလ္လာပိုက်လိငု်းဆက်သွယ်ခြငး် 

  ပုံြှန်အဆမခအဆနဆအာက်တွင် ြိလ္လာပိကု်ြျားကို ဆရခဲဆသာ လိုငး်၏ 

ဆအာက်တွင် ေကသွ်ယ်ချထားသင့သ်ည်။ လူေငဆ်ပါက်ြျားသည် ဆလဆအးြျား 

အတွင်းသ့ုိေငဆ်ရာက်မခင်းနှင့ ် ပါေငပ်စ္စည်းြျားဆအးခဲမခင်းြှ ကာကွယ်နိုငရ်န် ဆလလုဆံစ 

ရန် တည်ဆောက်သင့်သည်။ ဆမြသားပွပြွျားသည် ကျစ်ဆသာဆမြသားထက် ပို၍ အပူ 

ထိန်းနိုင်သမြင့် ြိလ္လာပိုက်လိုင်းဆမြာငး်ြျားကို ြိလ္လာပိုက်ြျားသွယ်တန်းငပီးပါက ဆမြပွပွ 

မြင့် မပန်မြည့်သင့သ်ည်။ တေက်တည်းြှာပင် လြး်ြကကီးဆအာကန်ှင့် အမခားဆနရာြျား 
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တွင်  ဆမြသားအကျစ် မြည့်တငး်ရြည့်ဆနရာြျ ိုးတွင် လိအုပ်ပါက လုဆံလာက်ဆသာ 

အပူကာထားဆပးရြည်။ မြစ်နိုင်လျှင် ြိလ္လာပိကု်ြျားသည် ဆနပူဆသာအချနိ်တွင် အရိပ် 

ကျြဆနသင့ပ်ါ။ ကွန်ကရ၊ိ သံကျွတ်ပိုကန်ှင့် စဉ့ပ်ိုကြ်ျားသည် အပူစီးေင်းြှုြျားမခငး် 

ဆကကာင့် ၎င်းတို့ကို လုဆံလာကစ်ွာ အပူကာထားဆပးသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၄.၅.၂။ မိလ္လာပိုးစားကန်/ ရေသုိးကန် (Septic Tank) 

  ြိလ္လာပိုးစားကန်/ ဆရသုိးကန်ြျားသည် အလွန်နိြ့်ဆသာအပူချနိ်၌ 

အတွင်းရှိပစ္စည်းြျား ဆအးခဲြသွားဆစနိုင်ရန် ဆသချာသည့်ဆနရာတွင်သာ တည်ဆောက် 

သင့်သည်။ သ့ုိပါ၍ ြိလ္လာပိုးစားကန်ြျား/ ဆရသိုးကန်ြျားကို ဆရခဲဆသာလုိင်းထက် 

နိြ့်ဆသာဆနရာြျားတွင်သာ တည်ဆောက်ထားသင့်သည်။ လူေငဆ်ပါက် အြံုးဆနရာြျား 

ကိ ု သစ်သားအမပားြျားမြင့ ် အြှတ်အသားမပုထားသင့်သည်။ ြိလ္လာပိုးစားကန်ြျား/ 

ဆရသုိးကန်ြျားအဆပါ်တွင ်ယာဉ်လြ်းဆကကာငး်မြစ်ြသွားဆစရန်အတွက် ၎င်းတိုပ့တ်ပတ် 

လည်တွင် ခခံစည်းရိုး ကာရံထားသင့်သည်။ ဇီေလုပ်ဆောငြ်ှုသည် အပူချနိ် ၁၀ ဒီဂရ ီ

စင်တီဂရိတ် ကျေင်းတိုင်း စွြ်းဆောင်ြှု ၅၀ ရာခိုငန်ှုန်း ဆလျာ့ကျဆစဆသာဆကကာင့် 

ြိလ္လာပိုးစားကန်ြျား၏ စွြ်းရည်သည် ၁၀ ဒီဂရစီင်တီဂရိတ်ြှ ၂၀ ဒီဂရစီင်တီဂရိတ် 

အတွငး် သံုးြည်ေိုပါက အရွယ်ကို ၁၀၀ ရာခိုငန်ှုန်းတိုးမြှင့်၍ လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၄.၅.၃။ ရေစုပ်ကျငး် (Seepage Pits) 

  ဆရစုပ်ကျငး်ြျားသည် ဆမြသားနှင့ဆ်မြဆအာက်လွှာြျား အဆမခအဆန 

ဆပးသည့်အခါတွင်သာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ နက်ရှိုင်းဆသာဆနရာထိ ဆရခဲဆသာဆမြြျား 

၌ ဆရစုပ်ယူနိုငြ်ှုစွြ်းရည်နညး်ဆသာဆကကာင့် လုပ်ဆောင်ြှုအခက်အခဲရိှသည်။ သန့်စင်ငပီး 

ဆရေိုးြျား စွန့်ပစ်မခငး်ကို ဆရခဲဆသာလိုငး်၏ဆအာကတ်ွငသ်ာ မပုလုပ်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၅.၁၄.၅.၄။ ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံများ 

  အရည်အဆသွးနှင့်မပည့်စုံသည့် သန့်စင်ငပးီဆရေိုးအထွက်စံနှုန်းြျား 

ရရိှရန် အနည်ကျဆစမခင်း၊ ဓာတုနည်းလြ်းြျား၊ ဇ၀ီနညး်လြ်းြျားအတွက် သင့ဆ်လျာ် 

ဆသာနည်းလြ်းြျားမြင့် ပုံစံမပု၍ အတညမ်ပုထားဆသာ စွြ်းဆောငြ်ှုဆပးနိုငသ်ည်အထိ 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ြှတ်ချက်။ ။အြိ်သာနှင့ဆ်ရချ ိုးခန်းြျားတွင် အနံ့ထိန်းြျား၊ ဆရေွဲကန်ြျား 

အတွငး်တွင် ဆရြျားခဲြသွားဆစရန် အပူဆပးထားသင့်သည်။ 
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 ၅ဃ.၅.၆။ ရေဆိုး၊ ရေသုိးများ သယ်ရဆာင်ေန်အတွက် တည်ရဆာက်ခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၆.၁။ ရခမတူးခြင်း 

 ၅ဃ.၅.၆.၁.၁။ အရထွရထွ 

  အပုိငး် (၇) “အဆောက်အအံုဆောက်လုပ်မခင်းေိုငရ်ာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

ြျား၊ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးနှင့ ် အဆောက်အအုံမပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး်” တွင် 

ဆပးထားဆသာ အန္တရာယ်သတိဆပးချက်ြျား နှင့အ်ညီ ဆသချာမပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၁.၂။ မြက်ခင်း၊ အဆပါ်ယံဆမြသား (သ့ုိ) ြျက်နှာမပငရှ်ိ အမခားပစ္စည်းြျား 

ြစနွ့်ပစ်ဘဲ ယာယီသိြ်းေည်းထားရြည်။ မြက်ခင်းြျားကို မပန်လည်ခင်းရန်အတွက် 

ဂရုစိုက်၍ဆသချာစွာ လိပ်ထားမခင်း၊ ဆဘးဘက်သ့ုိ ြယ်ထုတ်၍ ထပ်ထားမခင်းြျား မပုလုပ် 

ရြည်။ တူးဆြာ်ရရိှဆသာ ပစ္စည်းြျားနှင့် ပစ္စည်းအြာြျားကို ဆမြြို့ရာတွင် မပန်လည် 

အသံုးမပုနိုငရ်န်အတွက် ဆဘးတစ်ဘက်သ့ုိ ဆရွှေ့ထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၁.၃။ တူးထုတ်ထားဆသာဆမြသားြျားကို ကျငး်၏အစွန်းြှ လုဆံလာက်ဆသာ 

အကွာအဆေး၌ စုပုံထားမခင်းနှင့် ဆမြစာပုံအရွယ်အစားသည် ဆမြာင်းတူးမခင်းကို အဆနှာင့ ်

အယှက်ြမြစ်ဆစသင့်ပါ။ ဆမြစာြျားကို အဆေးသို့သယ်ဆောင်မခငး်နှင့် ပိုကလ်ုပ်ငန်းငပီးပါ 

က ကျငး်အတွငး်သို့ မပန်ြို့ရန် သံုးသင့သ်ည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၁.၄။ ဆမြတူးဆြာ်မခငး်သည် အဆချာသတ်ငပီးစီးြည့် အဆမခအမြင့၏် ၃ လက်ြ 

ြဆရာက်ြီအထိ အငပးီမပုလုပ်ထားသင့သ်ည်။ ၄ငး်ဆမြချန် ၃ လက်ြသည် ဆနာက်ေုံး 

အေင့် ဆမြညိှရန်နှင့် ပိုကြ်ျား (သ့ုိ) ၄ငး်တို့၏ အတု်မြစ်ြျားထားမခငး် ြတိုင်ြီတွင် 

သီးမခားလုပ်ဆောင်ြှုမြင့် ဆောငရွ်က်သင့သ်ည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၁.၅။ အာဏာပိငု်အြွဲ့ြှ သီးမခားသတ်ြှတ်ချက်ြရိှလျှင ် ပိုကအ်ချငး်အြျ ိုးြျ ိုး 

အတွက် ကျငး်၏ဆအာက်ဆမခအကျယ်ကို အနက်အသီးသးီအလိုက် ဆအာက်ပါအတိုငး် 

ဆြာ်မပထားသည် - 

 (က) ပိုကအ်ချငး်အားလုးံအတွက် ပျှြ်းြျှ ၄ ဆပ အနက်ရိှဆသာ ဆမြာင်းအတွက် အဆမခရှိ 

ဆမြာင်းအကျယ်သည် = ပိုကအ်ချငး် + ၁ဆပ 

 (ခ) ပိုကအ်ချငး်အားလုးံအတွက် ပျှြ်းြျှ ၄ ဆပ အထက်နက်ဆသာ အဆမခရှိ 

ဆမြာင်းအကျယ်သည် = ပိုက်၏ အချငး် + ၁ ဆပ ၄ လက်ြ 

 (ဂ) (က) နငှ့် (ခ) ကဲ့သ့ုိြရိှပါက ထိပ်ပိုင်းကျငး်၏ စုစုဆပါင်းအကျယ်သည် အနက် ၃ ဆပ 

ထက် ပိုနက်ဆသာ ဆမြာင်းအတွက် ၂ ဆပ ၆ လက်ြ ထက ်ပိုြနည်းသင့ပ်ါ။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၁.၆။ လြး်ြျားမြတ်ရာတွင် တူးဆသာဆမြာငး်ြျားသည် ယာဉ်ဆကကာပိတ်ေို့ြှု 

အနည်းေုံးမြစ်ဆစရန် သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိုင်အြဲွ့နှင့် သဆဘာတူညီြှုရရှိဆရး စီစဉ် 
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ဆောငရွ်က်ထားရြည်။ ဆဒသန္တရအဆမခအဆနဆပါ်ြူတည၍် အသံုးမပုရြည့်နည်းလြ်းြျား 

ကို ဆရွးချယ်အသံုးမပုသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၁.၇။ ကျင်းအတွင်းြှဆတွ့ရှိ၊ ထွက်ဆပါ်လာဆသာပိုက်ြျား၊ ခပန်ြျား၊ ဓါတ်ကကိုး 

ြျား၊ ပင်ြဆရပိုက်နှင့် အမခားေန်ဆောင်ြှု အဆထာက်အကူမပုြှုြျားအားလုံးကို သစ်သား 

(သ့ုိ) သုိင်းကကိုးတို့မြင့် ထိဆရာက်စွာစီြံထားရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၁.၈။ ယာယီဆရစုကန်အားလုးံကိ ုဆမြကျင်း၏အမပငဘ်က် (သ့ုိ) လူေင်ဆပါက်၏ 

ဆဘးြက ်လွတ်ကင်းဆသာ ဆနရာြျားတွင်မြှပ၍် တည်ဆောက်ရြည်။ လုပ်ငန်းငပီးစီးသည့် 

အခါ ယာယီဆမြဆအာက်ဆမြာင်း (သ့ုိ) ယာယီ ဆရစုကန်သို့ ေက်သွယ်ထားဆသာ ပိုကြ်ျား 

(သ့ုိ) ဆမြာင်းြျားကို သဲမြင့်ြို့ငပီး သိပ်သည်းခိုငြ်ာြှုရိှဆအာင် ဆသချာစွာမပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၂။ ပိုကမ်ျားဆက်သွယ်ခြငး် 

  ပုိက်ြျားေက်သွယ်မခင်းသည် လြ်းညွှန် [၉-၁(၃၁)] နှင့်အညီ မပုလုပ်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၃။ ပိုကအ်ဆက်များ 

  ဆမြကကီးအထက်တွင်ေက်ဆသာ ြိလ္လာပိုက်ြျား၊ စနွ့်ပစ်ဆရပိုက်ြျား၊ ဆလပိုက် 

ြျားနှင့် ဤကဲ့သ့ုိဆသာ အမခားပိုကြ်ျားအားလုးံသည် ဆလလုရံြည်။ ဆမြဆအာက်တွင် 

သွယ်ထားဆသာ ြိလ္လာပိုက်ြျားနှင့် အမခားပိုကြ်ျားအားလုံးသည် ဆရလံုရြည်။ အေက်ြျား 

သည် လြး်ညွှန် [၉-၁(၃၁)] နငှ့အ်ညီ မြစ်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၄ ။ ပိုကမ်ျားအတွက် အရထာက်အမ (သ့ုိ) အကာအကွယ် 

 ၅ဃ.၅.၆.၄.၁။ အရထွရထွ 

  အဆမခအဆနတစ်ခုတွင် ဆသချာဆစရန် ြိလ္လာပိုက်၊ ြိုးဆရသယ်ပိုကြ်ျား 

ပတ်ပတ်လည်တွင် ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ဆအာက်ြှဆန၍ဆသာ်လည်းဆကာငး် ကွန်ကရစ် 

မြင့က်ာကွယ်ဆထာက်ြဆပးရန် လိုအပ်သည်။ အကကံမပုထားဆသာနညး်လြ်းအချ ို့ကို အပိုဒ် 

(၅ဃ.၆.၄.၂။ ြှ ၅ဃ.၆.၄.၄) တွင် ဆြာ်မပထားသည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၄.၂။ ရအာက်ြံအြင်း 

  ဆအာက်ခံအခငး် (ပုံ-၂၀ ကကည့်ပါ။) အဆထာက်အြသည် ကန့်လန့်မြတ် 

ပိုင်း ပုံအားမြင့စ်တုဂံပုံရိှငပီး ပိုကအ်စွန်းနှစ်ြက်လုံးကို ဆဘးဘက်သ့ုိ အနည်းေုံး ၆ လက်ြ 

ထိ တိုးချဲ့ထားသင့်သည်။ ပိုက၏်ဆအာက်ကွန်ကရစ်၏အထူသည် အချငး် ၆ လက်ြ 

ဆအာက်ရိှပိုက်ြျားအတွက် ၄ လက်ြ ထက ်ြနည်းဆစဘဲ အချငး် ၆ လက်ြထက် ပိုဆသာ 

ပိုကြ်ျားအတွက် ၆လက်ြ ထက်ပို၍ ထားသင့ ် သည်။ ဆအာက်ခံအခင်းတစ်ခုတည်းသာ 

အသံုးမပုြည်ေိုလျှင ် ကွန်ကရစ်ကိ ု ပိုက်၏ အနိြ့်ေုးံအမြင့်ထဆိအာင် ဆလာင်းထားမခင်း 

မြင့် ပုခက်ပုံအထိုင်ဆကကာင့် ဆအာကခ်ံအခင်းနှင့ ်ပိုက်လိုင်းထိဆတွ့ြှုကို ဆရှာငရှ်ားနိုင်သည်။ 
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 ၅ဃ.၅.၆.၄.၃။ ပိုကြ်ံနိုင်အားခေည့်ခြင်း 

  ဆဘးြက်တွင် ကွန်ကရစ်မြင့် ပိုက်ခံနိုင်အားမြည့်မခင်း (ပုံ-၂၁ တွင်ကကည့် 

ပါ) ပါေင်သင့်သည်ြျားြှာ - 

 (က) ဆအာက်ခံအခငး် အဆထာက်အြတစ်ခုအတွက် ဆြာ်မပထားဆသာ ကွန်ကရစ် 

ဆအာက်ခံအခငး် (၅ဃ.၆.၄.၂ တွင် ကကည့်ပါ။) 

 (ခ) ဆအာက်ခံအခင်းအဆထာက်အြ၏ နယ်ကုန်အကျယ်သည် ပုိက်၏ ဆရမပင်ညီ  

  အချငး်၏ အမြင့အ်ထိ ဆရာက်ဆစမခင်း နငှ့် 

 (ဂ) ဆအာက်ခံအခင်းအဆထာက်အြ အစွန်ြှ ပိုက်၏ဆဘးနှစ်ြက်စလုံး စက်ေန်း 

ထိြျဉ်းအထိ ဆရာက်ဆအာင ်ကွန်ကရစ်အသားပိုးမခင်း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ၅ဃ.၅.၆.၄.၄။ ပတ်ပတ်လည်ကာေံခြင်း (သ့ုိ) ခမှပ်နံှခြင်း 

  ပတ်ပတ်လည်ကာရံမခငး် (သ့ုိ) မြှပ်နှံမခင်း (ပုံ - ၂၂) သည် ပိုက၏်ဆရမပင်ညီ 

အချငး်အထိ ပုိက်ခံနုိင်အားမြည့်မခင်းနှင့် တူညီသည်။ သ့ုိဆသာ် ၄င်းဆနရာြှေက်လက်၍ 
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ပုိက်၏ အဆပါ်ပုိင်းတစ်၀က်ကိုလည်း တူညီဆသာစက်ေိုငး်မခြ်းပုံမြင့် ကာရံမြှပ်နှံထားမခငး် 

မြစ်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 ၅ဃ.၅.၆.၅။ မူလေှပိပီးမိလ္လာပိုကမ်ျားနှင့ဆ်က်သွယ်ခြငး် 

  ြူလရှိငပီးြိလ္လာပိုက်ြျားနှင့ ် ေက်သွယ်မခငး်ကို အြျားအားမြင့် မြစ်နိုင်လျှင် 

လူေငဆ်ပါက်ြျား၌ မပုလုပ်သင့်သည်။ ြဆရာှငလ်ွှဲနိုင်သည့်အတွက် လူေင်ဆပါက် ၂ ခ ု ကကား 

တွင် ေက်သွယ်ြှုကို မပုလုပ်ရြည်ေိုပါက ြူလရိှငပီး ြိလ္လာပိုက်အတွင်းသ့ုိ မြတ်ေငမ်ခငး်နှင့် 

ေက်သွယ်ြှုမပုလုပ်မခငး်ြျားသည် အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ (သ့ုိ) ၄ငး်တို့၏ ကကီးကကပ်ြှုဆအာက်တွင် 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၅.၁။ ြိလ္လာပိုက်အတွင်းသ့ုိ ြည်သည့်ပစ္စည်းြှ ြေင်ဆရာက်နိုငဆ်စရန် ြိလ္လာပိုက် 

အတွင်းသ့ုိ မြတ်၀ငမ်ခငး်ကိ ု အဆပါက်ဆသးြျားြှအစမပု၍ သတိကကီးစွာမြင့ ် ထိဆရာက်စွာ 

အေကိခုျဲ့၍ သတိမပုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ြူလရိှငပီး ြိလ္လာပိကု်၏ ထိဆရာက်ဆသာ 

အရွယ်အစား ဆလျာ့ချမခငး်ကို ဆရှာငလ်ွှနဲိုငရ်န် ြူလရိှငပီးြိလ္လာပိုက်အတွင်းသ့ုိ ေက်သွယ် 

လာြည့်ပိုက်အသားြျား ထုိးထွက်ြဆနရပါ။   

 ၅ဃ.၅.၆.၆။ ခပန်ေို့ခြင်း 

 ၅ဃ.၅.၆.၆.၁။ ပိုကြ်ျားကို ြိအားစြ်းသပ်မခင်းနှင့် ဆအာင်မြင်ငပီးသည့်အခါြှသာ ဆမြာငး် 

ြျား မပန်ြို့မခင်းကို မပုလုပ်သင့်ပါသည်။ (၅၊၁၀၊၂။ ကိ ုကကည့်ပါ။) 

 ၅ဃ.၅.၆.၆.၂။ သစ်ြျားအားလုးံ အန္တရာယ်ကငး်စွာေွဲထုတ်မခငး်ကို ဆမြမပန်ြိုမ့ခငး် 

ဆောငရွ်က်ချနိ်တွင် တစ်ချနိ်တည်း ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၆.၃။ ပိုကြ်ျားသည် ကွန်ကရစ်အလွှာြျားနှင့် ပိုကခ်ံနိုငအ်ားမြည့်မခငး် ြရိှလျှင် 

ပိုက်၏ ဆဘးဘက်ြျားကို ဆမြသားမြင့်မပန်ြို့ရြည်။ ထိုသ့ုိဆောင်ရွက်ပါက ပထြအေင့် 

အဆနမြင် ့ ပိုက်၏ ဆအာက်ဆမခတေက်ပတ်ပတ်လည်ကို ဆသချာစွာ ဆရွးချယ်ထားဆသာ 

ဆမြနု/သဲနုတို့ကို သံုး၍ လူအားမြင့် ဆသချာစွာြို့၍ သိပ်သည်းဆအာင် ဆောငရ်ွက်ရြည်။ 

ဆမြကျင်းနံရနံှင့် ပိုကသ်ားကကားတွင် ြာဆကျာဆသာ ဆမြသားရှိဆစရြည်။ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (ဃ) 

150 
 

 ၅ဃ.၅.၆.၆.၄။ ပိုက်၏အထက် ၆ လက်ြအထိကို ဆရွးချယ်ထားဆသာ သဲနု/ဆမြနုြျားမြင့် 

မပန်ြို့ရြည်။ ဆရဆလာင်းငပီး သစ်သားဒငမ်ြင့် ပိုကန်ှစ်ြက်စလုးံကို သိပ်သည်းဆစရန် 

မပုလုပ်ရြည်။ ဤ ၆ လက်ြအလွှာ ဆမြသိပ်သည်းမခငး်ကိစ္စြငပီးြချင်း ဆနာက်ထပ်အလွှာ 

ြတင်ရ။ ဆမြြို့မခငး်၊ သိပ်သည်းဆအာငမ်ပုလုပ်မခငး်ကို အလွှာလိကု်မပုရြည်။ သ့ုိြှသာ ပိုက် 

နှင့် ကျငး်နံရံကကား ညီြျှဆသာြိအားကို ရရိှြည်မြစ်သည်။ 

  ၅ဃ.၅.၆.၆.၅။ ဆမြမပန်ြိုမ့ခငး်သည် အထူ ၆ လက်ြထက် ြြျားဆသာ အလွှာြျားအလုိက် 

မပုလုပ်ငပီး အလွှာအသီးသီးကို ဆရဆလာငး်မခင်း၊ သိပ်သည်းဆအာင် ဒင်ဆောင့်မခငး်တို့ကို 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၆.၆။ လြး်ြျားတွင် ယခင်ကတူးဆြာ်ထားခဲ့ဆသာ အဆပါ်ေုံးြျက်နှာမပငလ်ွှာ 

ပစ္စည်းြျားကို မပန်ြသံုးဘဲ အစားထိုးမခငး်နှင့် သိပ်သည်းဆအာငမ်ပုလုပ်ထားငပီး ၎င်း 

အဆမခအဆနကို ဆကျနပ်ြယ်ွရာထိန်းသိြ်းထား၍ သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုငအ်ြွဲ့ြှ အငပးီ 

သတ်အဆပါ်ယံလွှာ မပန်လည်မပုလုပ်မခငး်ကို ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၆.၆.၇။ ပန်းခခံြျားတွင် အဆပါ်ယံဆမြေီလွှာနှင့် မြက်ခငး်ြျားရှိပါက အစားထိုး 

မခငး်ကို ဂရုတစိုက်မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၇။ မိုးရေသယ်ရဆာငမ်ှုနှင့်ပတ်သက်ရသာ တည်ရဆာက်မှုများ 

 ၅ဃ.၅.၇.၁။ အမုိးရေတံရလျှောက်များ 

  အြုိးဆရတံဆလျှာက်ြျားသည် သင့်ဆလျာဆ်သာ အထူရိှသည့် ြည်သည့်ပစ္စည်း 

ြေို မြစ်နိုင်သည်။ အေုံြျားနှင့ ်အေက်ြျားအားလုးံသည် ဆရလံုရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၇.၂။ မိုးရေဆငး်ပိုက်များ 

  ြိုးဆရေင်းပိုကြ်ျားသည် လြး်ညွှန် [၉-၁(၃၂)]နှင့်ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၇.၃။ ရခမရအာက်လွှာအရပါ်ယံစိမ့်ရေတွင် တပ်ဆင်မည့်ပိုက်များ 

 ၅ဃ.၅.၇.၃.၁။ ကွငး်ခပငတ်ွင်တပ်ဆင်မည့်ပိုက်များ 

  ဤကိစ္စြျ ိုးတွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာပိုက်ြျားသည် ဆမပာင်စဉ့်ဆရသုတ်ထုလုးံ 

ရှည်ပုံပုိက်ြျား (သ့ုိ) ဆရစိြ်ေ့ငန်ိုင်ဆသာ ကွန်ကရစ်ပိုက်ြျား စသည်တို့ကိုေိုသည်။ 

သ့ုိဆသာ် ဆမြဆအာက်လွှာအဆပါ်ယံစိြ့်ဆရတွင ် ောလြတိ် (သ့ုိ) အက်စစ်ြျားပါေင်ပါက 

ကွန်ကရစ်ပိုက်ြျားကို ြသံုးသင့်ပါ။ ဤပိုက်ြျားေက်ရန်အတွက် တူးဆသာ ကျငး်ြျား 

သည် အဆမခတွင် ပိုကေ်က်ရန၊် အေက်ြျားကို ြွင့်ထားရန်၊ လားရာြှန်ရန်နှင့် 

ဆစာငး်ဆလျှာြှန်ရန် လုံဆလာက်ဆသာ အကျယ်ရိှရြည်။ 

  အြွင့်ဆတ့ေက်ြျားြှတေင့ ် နုံးဆမြြျားစိြ့်ေင်ြှုြှကာကွယ်ရန် မပာြှုန့် 

ကင်းဆသာ ဆကျာက်ြီးဆသွးဆချာ်၊ အတု်အကျ ိုး (သ့ုိ) အမခားသင့်ဆလျာ်ဆသာ အပုိင်းအစ 
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ြျား၊ မြက်ခင်းအလွှာ၊ လွှစာြှုန့် (သို့) ဆကာက်ရိုး စသည်တို့ အသံုးမပု၍ ပိုကေ်က်ြျားကို 

ြုံးအပု်ထားရန် အကကံမပုသည်။ ဆမြဆအာက်လွှာအဆပါ်ယံစိြ့်ဆရ စုဆောငး်ရန်အတွက် 

အသံုးမပုပါက အတု်၊ အပုိငး်အစြျားကို သင့်ဆလျာ်ဆသာ အမြင့်အထိ ြို့ထားမခငး်နှင့် 

မြက်ခင်း၊ ကစားကွငး်အတွက် ဆရထုတ်ရန် အသုံးမပုပါက ကျငး်၏ ကျန်ရိှဆသာအပုိင်းကို 

ဆရစိြ့န်ိုငဆ်သာ အဆပါ်ယံဆမြလွှာြျားမြင့် မပန်လည်မြည့်သင့်သည်။ ကျငး်ြျားကို မပန်လည် 

ြိုရ့ာတွင ် ပိုက်ြျား၏ ဆနရာြဆရွ့ဘဲ အနိြ့်အမြင့်ြျားြဆမပာငး်ဆစရန် သတိမပုကာကွယ် 

သင့်သည်။ ၎င်းတို့သည် သစ်ပင်ြျား (သ့ုိ) ခခံစည်းရိုးြျားအနီး မြတ်သန်းသွားလျှင် 

ဆတ့ေက်၊ ပိုကအ်ေက်ြျားကို သစ်မြစ်ြျား ြထိုးဆြာက်ဆစရန် ဘိလပ်ဆမြ (သ့ုိ) 

ကတ္တရာဆစး စဆသာပိုက်ေက်ပစ္စည်းြျားမြင့် မပန်မြည့်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၇.၃.၂။ ေေန့် (ြ်ျ) ရခမာငး် 

  ဆမြာင်းတိြ်တူးဆြာ်လျှင် ဆအာက်ဆမခကို ဆစာငး်ဆလျာအတိုင်း သပ်ရပ်စွာ 

ညိှထားငပီး ဆမြာင်းကို ဆကျာက်အကျ ိုးြျား၊ ဆချာ်တုံးအခဲြျား၊ ဆကျာက်စရစ်အခဲြျားနှင့် 

မြည့်သည်။ ဆအာက်ဆမခပိုင်းတွင် ပို၍ကကီးဆသာအခဲြျားထည့်၍ အဆပါ်ပိုင်းတွင် ပို၍ငယ် 

ဆသာအခဲြျား ထည့်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၈။ သန့်စင်ကိေိယာများ ရေွးြျယ်ခြငး်နှင့် တပ်ဆင်ခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၈.၁။ သန့်စင်ကိရိယာြျား ဆရွးချယ်မခငး်၊ တပ်ေင်မခင်းနှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး် 

ြျားသည် လြး်ညွှန် [၉-၁(၃၃)] နှင်အ့ညီ မပုလုပ်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၉။ အမှိုက်သယ်ပိုက်စနစ် 

 ၅ဃ.၅.၉.၁။ ၎င်းစနစ်ကို အထပမ်ြင့်အဆောက်အဦြျားတွင် အလွှာအသီးသီးြှအြှိုက် 

ြျားကိ ု သန့်ရှငး်၍ကျန်းြာဆရးနှင့်ညီညွတ်စွာ စုဆောင်းမခငး်နှင့် သယ်ယူပိုဆ့ောငမ်ခငး် 

မပုလုပ်ရန်ထားရှိသည်။ အလွှာအသီးသီးြှအြှိုက်ြျားကို ဆဒါင်လိကု် အြှိုက်သယ်ဆောင် 

ဆသာ ပိုက်ြျား၏ အြှိုက်စွန့်ဆပါက်ြျားြှတေင့် ဆပးပိုင့ပီး ဆအာက်ေုံးတွင်ရိှဆသာ အြှိုက် 

စုစည်းခန်းတွင် စုဆောင်းငပီး အခါအားဆလျာ်စွာ စွန့်ထတု်သည်။  

 ၅ဃ.၅.၉.၂။ ဤစနစ်တွင် အဆရးကကီးဆသာ အပိုင်း ၃ ပိုင်းမြစ်သည့် အြှိုက်သယ်ပိုက်၊ 

အြှိုက်စွန့်ဆပါက်နှင် ့အြှိုက်စုစည်းခန်းစသည်တို့ ပါရိှသည်။ 

 ၅ဃ.၅.၉.၂.၁။ အြှိုက်သယ်ပိုက်ကို ပိုကခ်န်းထဲတွင် ထည့်သွငး် တည်ဆောက်ဆလ့ရှိ 

သည်။ အြှိုက်စွန့်ရန် အဆပါက၊် သံုးစွဲသူအေငဆ်မပြှုအတွက် အြှိုက်စုစည်းခန်းတို့ကို 

ြူတည၍် အြျားအားမြင့် ဆနရာသတ်ြှတ်ဆလ့ရိှသည်။ အသံြျားနှင့် အနံ့ြျားကို 

ဆရှာင်ရှားနိုငရ်န် ဧည့်ခန်းနှင်ြ့နီးရပါ။ 
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 ၅ဃ.၅.၉.၂.၂။ သီးသန့်အြှိုက်သယ်ဆောငြ်ှု တစ်ခုချင်းစီအတွက် အြှိုက်စွန့်ရန် 

အဆပါကေ်သည် ြီးြိုဆချာင်အနီး ဆလျှာက်လြး်တွင် တည်ရိှရသည်။ အြျားသံုး 

အြှိုက်သယ်စနစ်သည် အြျားသုံးဆလျှာက်လြး်၏အေုးံတွင် တည်ရိှသင့်သည်။ 

ြည်သည့်အနံ့ေိုးကိုြေို ကာကွယ်ရန် သဘာ၀ဆလေင်ဆလထွက်သည် လုဆံလာက်စွာ 

ရိှသင့်သည်။ လုဆံလာက်ဆသာ အလငး်ဆရာင်လည်းရိှသင့်သည်။ ဆမြညီထပ် (ပထြအလွှာ) 

အတွက် အြှိုက်စွန့်ရန် အဆပါကေ်သည် ပိုြုိမြင့်ဆသာအမြင့်တွင် ထားရိှ၍ အြှိုက်စွန့်ရန်၊ 

လူတက်ရန်အတွက် ဆလှကားထစ်ြျား ထားဆပးသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၉.၂.၃။ အြှိုက်စုစည်းခန်းသည် ဆမြညီထပတ်ွင်ရိှသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၉.၂.၄။ အြှိုက်သယ်ပိုက်စနစ ် ပုံစံမပုမခငး်၊ တည်ဆောက်မခငး်နှင့် ပတ်သက်၍ 

လိအုပ်ချက်ြျားသည် လြ်းညွှန် [၉-၁(၃၄)] နှင်အ့ညီ မြစ်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀။ စစ်ရဆးခြငး်နှင့် စမ်းသပ်ခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၁။ စစ်ရဆးခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၁.၁။ သန့်စင်ကိရိယာြျားနှင့် ဆနရာတကျထားရိှမခငး်ကိ ု တပ်ေင်မခငး်ြမပုြီ 

ချ ို့ယွင်းြှုြျား ရိှ/ြရိှ ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးရြည်။ တပ်ေင်ငပီးပါကလည်း မပန်လည်စစ်ဆေး 

ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၁.၂။ ပိုကြ်ျားသယ်ဆောငရ်ာတွင် ထိခိုကပ်ျက်စီးမခငး်ရှိနိုင၍် သတိထား 

စစဆ်ေးရြည်။ သယ်ဆောင်မခင်းြတိုငြ်ီ စြ်းသပ်ြှုြမပုလုပ်နိုငခ်ဲ့လျှင် ပိုကအ်သီးသးီကို 

လုပ်ငန်းဆနရာသ့ုိ ဆရာက်ဆရာက်ချငး် ဆသချာစွာ စစ်ဆေးရြည်။ ပိုက်အသီးသးီကို တူ 

(သုိ့) သစ်သားတူတို့မြင့် ဆခါက်ကကည့်၍ မြစ်သင့်ဆသာ၊ ကကည်လင်မပတ်သားဆသာ အသံ 

ြထကွ်ပါက ပယ်ပစ်ရြည်။ မပစ်ချက်ြရိှဆသာပိကု်ြျားကို ထိခိုက်ြှုြှ ကာကွယ်ရန် 

ဂရတုစိုက် သုိဆလှာငထ်ားရြည်။ ချ ို့ယွင်းချက်ရိှဆသာပုိက်ြျားကို ခွဲမခားထား၍ သိသာ 

ထင်ရှားစွာြတှ်သားထားရိှငပီး လုပ်ငန်းခွငတ်ွင် ၎င်းတို့ကို အသံုးမပုမခငး်ြှ ကာကွယ် 

ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၁.၃။ သံကျွတ်ပိုက်ြျားကို အကာအလွှာထိခိုက်ြှု ရိှ/ြရိှ ဂရုတစိုက် စစ်ဆေး  

ကတ္တရာသုတ်မခငး်မြင့် ဆကာင်းဆအာငမ်ပုလုပ်သင့်သည်။ အကာအလွှာတွင် ကကီးြားဆသာ 

ချ ို့ယွင်းချက်ြျား ဆတွ့ရှိရလျှင် ပိုကြ်ျားကို မပန်လည်၍အလွှာပိုးမခငး် ြမပုလုပ်ဘဲ ြသံုး 

သင့်ပါ။ ပိုကအ်သီးသီးကို ြတပ်ေင်ြီ မပည့်စုံစွာဆကာငး်ြွန်မခငး် ရိှ/ြရှိ ဂရုတစိုက် 

မပန်လည်စြ်းသပ်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၁.၄။ အဆသးစိတ်စစ်ဆေးမခငး်ကို လုပ်ငန်းစဉ် အေင့်တိုင်းတွင် ဆောငရွ်က် 

သင့်သည်။ အထူးသမြင့် ဆမြတူးစဉ်တွင် အသံုးမပုဆသာ သစ်သားဆထာက်ြျား လံုဆလာက်ြှု  
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 ရိှ/ြရှိ စစ်ဆေးငပီးဆနာက် ဆမြမပန်ြိုရ့ာတွင်လည်း ဂရုစိုက်၍ ဆစ့စပ်ဆသချာစွာ ဆောငရ်ွက် 

သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၁.၄.၁။ ြည်သည့်ြိလ္လာပိုက်၊ လူေင်ဆပါက် (သုိ့) မပန်ဆြာ်ဆသာ လက်ရိှ 

လုပ်ငန်းြျား၏ အဆမခအဆနြျားကို သတိမပု၍ ဆသချာစွာ ြှတ်တြ်းတင်ထားရိှ၍ 

သိသာထင်ရှားဆသာ ချ ို့ယွင်းချက်ြျားကုိ သက်ဆသအဆထာက်အထားမြင့်  အာဏာပုိင ်

အြဲွ့ထံသ့ုိ ချက်ချငး် တငမ်ပသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၁.၄.၂။ ြည်သည့်လုပ်ငန်းြေို အာဏာပိုင်အြဲွ့ြှ စစ်ဆေးမခငး်နှင့် 

အတညမ်ပုမခငး် ြတိုင်ြီတွင် ကွန်ကရစ်မြင့်ြုံးမခင်း (သ့ုိ) ဆဘးပတ်ေန်းကျငတ်ွင် 

ကာရံမခငး် ြမပုလုပ်သင့်ပါ။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၂။ စမ်းသပ်ခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၂.၁။ သန့်စင်ကိရိယာြျားအားလုးံနှင့် ပတ်သက်၍ မပည့်စုံဆသာ စြ်းသပ် 

ချက်ြျားကို တကယ်အသံုးမပုြည့် အဆနအထားြျားအတိုငး် စစ်ဆေးသင့်သည်။ ဆရလျှ ံ

ဆပါက်ြျား ပိတ်ေို့ြှု ရှိ/ြရိှကိ ုစြ်းသပ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၂.၂။ မီးြိုးခေင့်စမ်းသပ်ခြင်း (Smoke Test) 

  ဆရေိုးပိုက်ြျား၊ ဆရသုိးပိုကြ်ျားနှင့် ဆလပိုက်ြျား၊ အမခားပိုက်ြျား 

အားလုးံသည် ဆမြကကီးအဆပါ်တွငရှ်ိလျှင် အနံ့ထိန်းြျားအားလုံးကို ဆရအမပည့်မြည့်ငပီး 

ဆနာက် ၁၅ ြိနစ် ကကာသည်အထိ ဆရ ၁ လက်ြ ြိအားရိှ ြီးခိုးမြင့် စြ်းသပ်မခငး်မပုလုပ်ရန် 

နှင့် ဆလလုြံှုကို ထိန်းထားနိုင်မခငး်ကိုကကည့်ငပီး ဓာတ်ဆငွ့လုံမခင်း ရိှ/ြရိှကို အတည်မပုဆပး 

သင့်သည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (သ့ုိ) ကတ္တရာစာရွက် (သ့ုိ) အလားတူပစ္စည်းြျားကို ြီးခိုးြှုတ် 

စက်ြီးဆလာငက်ျွြ်းြှုအခန်းတွင် ြီးရှို့ငပီးြီးခိုးထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ဓာတုြီးခိုးြျားမြင့် 

စြ်းသပမ်ခငး် ြမပုလုပ်ရပါ။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၂.၃။ ရေခေင့်စမ်းသပ်ခြင်း 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၂.၃.၁။ သံကျွေတ်ပိုက်မှအပ ပိုက်အားလုးံအတွက် 

  စဉ့်ပိုက်နှင့်ကွန်ကရစ်ပိုက်ြျားကို ပိုက၏် အမြင့်ေုံးအပိုင်းဆနရာ၌ 

အနည်းေုံး ၅ ဆပ ဆရြိအားမြင့ ် စြ်းသပ်မခင်းကို မပုလုပ်ရြည်။ ၁၀ ြိနစ် အချနိ်တွင်    

၈ ဂါလံ/ လက်ြ (အချငး်) / အလျားြိုင ်ထက်ြပိုဆသာ ဆရစိြ့်ထွက်ြှုပြာဏကို လက်ခံ 

နိုငရ်ြည်။ ပိုက်အနိြ့်ေုံးအပိုင်း၏အေုံးနှင့် ေက်သွယ်ြှုအေုဆံနရာြျားကို ပိတ်ထား 

ငပီး ပိုကစ်နစ်ကို ဆရမြည့်ရြည်။ ပိုကဆ်ကွးတစ်ခုကို ပိုကထ်ိပ်တွင် တပ်ေင်ငပီး 

လုဆံလာက်ဆသာ အလျားရှိသည့် ဆဒါငလ်ိုက်ပိုက်မြင့် ၎င်းအဆကွးကိုေကမ်ခငး်မြင့် 

စြ်းသပ်ရန်လိုအပ်ဆသာ ြိအားရရိှသည်အထိ သ့ုိတည်းြဟုတ် ကဆတာ့မြင့် အေုံး 
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သတ်ထားဆသာ ပိုက်ဆပျာ့နှင့်ေက်၍ လိုအပ်ဆသာြိအား ရရိှသည့်တိုငဆ်အာင် နှိြ့်မခငး် 

နှင်မ့ြှင့်မခင်း မပုလုပ်ဆပးရြည်။ လုိအပ်ဆသာြိအား ရရိှပါက ၎င်းဆနရာတွင် အခုိင်အြာ 

တပ်ထားငပီး ဆစာင့်ကကည့်ဆနရြည်။ 

  စြ်းသပ်ရန်ထည့်သွင်းထားဆသာဆရ ဆလျာ့ရမခငး်ြှာ ဆအာက်ပါ 

အဆကကာင်းတစ်ခု (သ့ုိ) အဆကကာင်းြျား တို့ဆကကာင့်မြစ်သည်။ 

 (၁) ပိုက ်(သ့ုိ) အေက်ြျားြှ ဆရစုပ်မခင်း 

 (၂) ပိုက ်(သ့ုိ) အေက်ြျားြှ ဆချွးမပန်မခငး် 

 (၃) အေက်ြျားြှ ဆရယုိမခငး်၊ ပိုကသ်ားြဆကာငး်၍ ဆရယုိမခငး်နှင့်  

 (၄) ဆလခိုမခင်း 

  စြ်းသပ်ြှုမပုလုပ်ရန် ဆရမြည့်ငပီးဆနာက် ဆရစုပ်ယူြှု ရပ်တန့်သွား 

သည့်တိုင်ဆအာင် ဆရြျားမြည့်တင်းမခငး် မပုလုပ်သင့်သည်။ ငပီးြှသာ စြ်းသပြ်ှုမပုလုပ် 

ရြည်။ ြျက်စိမြင့်မြငန်ိုင်ဆသာ စိြ့်ထွကြ်ှုြျားကို လုပ်ငန်း၏ ချ ို့ယွင်းဆသာအပုိင်းြျား 

ကို မြတ်ဆတာက်၍ မပန်လည်ဆကာငး်ြွန်ရန် မပုလုပ်သင့်သည်။ ဆချွးမပန်ြှုအနည်းငယ် 

ရိှမခင်းကို ခွင့်မပုနိုငသ်ည်။ သ့ုိဆသာ် ပိုက်(သို့) အေက်ြ ှ အလွန်အကျွဆံချွးမပန်ဆနမခငး်ကို 

ဆစာင့်ကကည့်သင့်မခငး်နှင့် ချ ို့ယွင်းချက်အဆနနှင့် ညွှန်မပသည်ဟုယူေငပီး ဆကာင်းဆအာင် 

မပန်လည် မပုလုပ်သင့်သည်။ 

 ြှတ်ချက်။ ။ ဤစြ်းသပမ်ခငး်ကိ ု ဆမြဆပါ်တွင်သံုးဆသာ သန့်ရှင်းြှုပိုကြ်ျားအတွက် 

အသံုးြမပုသင့်ပါ။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၂.၃.၂။ သံကျွေတ်ပိုက်များ 

  ြိလ္လာပိုကြ်ျားနှင့် ြိုးဆရထုတ်ပိုက်ြျားအဆနနှင့်သံုးဆသာ သံကျွတ် 

ပိုကြ်ျားကို ကွန်ကရစ်ပိုကြ်ျားနှင့် စဉ့်ပိုက်ြျားနညး်တူ စြ်းသပ်ရြည်။ ပိတ်ေို့ထား 

ဆသာအေို့ကို ပိုကစ်ြ်းသပ်ြှု အချနိ်အတွငး် ြိအားမြင့် ပွင့်ထွက်သွားမခင်းြှ ကာကွယ် 

ရန် ဆထာက်ြျားမြင့် သင့်ဆလျာ်စွာ ဆထာက်ထားသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၂.၄။ ရခောင့်တန်းမှုနှင့်ပတိ်ဆို့မှုတို့အတွက် စမ်းသပ်ခြငး်များ 

  ဆအာက်ဆြာ်မပပါ စြ်းသပ်မခင်းြျားကို မပုလုပ်ရြည် - 

 (က) ြိလ္လာပိုက်၏အမြင့်ေုံးအစွန်း၌ ပိုက၏်အချငး်ထက် လက်ြေက်နည်းသည့် 

ဆချာြတွ်ဆသာဆဘာလုံး ထည့်၍ စြ်းသပရ်ြည်။ အေက်ြျားြှ အစွန်းထွကဆ်န 

ဆသာ အဂေဆတ (သ့ုိ) ပါကင်စြျား ပိတ်ေို့ြှုြရိှပါက ဆဘာလုံးသည် ပိုက၏် 

ဆစာငး်ဆလျှာအတိုငး် ဆလျာကျလာငပီး ဆအာက်ေုံးအစွန်း၌ ဆပါ်ထွက်လာြည်။ 
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 (ခ) လိငုး်၏အစွန်းတစ်ြက်တွင် ြှန်ထား၍ အမခားတစ်ြက်တွင် ြီးအိြ်ထားမခငး်။ 

ပိုကလ်ိုင်းသည် ဆမြာင့်တန်းဆနပါက အလင်းဆရာင်အေိုငး်အမပည့်ကိ ု ဆတွ့မြငရ် 

ြည်မြစ်ငပီး တဆမြာင့်တည်းြရှိပါက ြီးဆရာင်အမပည့်ြမြင်နိုငပ်ါ။ ြှန်သည် ပိုက ်

အတွင်း ပိတ်ေို့ြှုရှိမခင်းကိုလည်း ညွှန်မပနိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၀.၂.၅။ စစ်ရဆးမှုမတှ်တမ်းများ 

  တည်ဆောက်စဉ်ကာလအတွင်းနှင့် တည်ဆောက်ငပီးဆနာက် လည်ပတ် 

ချနိ်တွင် ြိလ္လာပိုက်နှင့် ပိုကြ်ျားအား မပုလုပ်ခဲ့ဆသာ စစ်ဆေးြှုြျားအားလုးံကို မပည့်စုံစွာ 

ြှတ်တြ်းတငထ်ားရြည်။ 

  ၅ဃ.၅.၁၁။ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၁၁.၁။ အရထွရထွ 

  အြိ်ြစှွန့်ပစ်ဆရြျားကို သယ်ဆောင်ဆသာ ြိလ္လာစီးေင်းြှုစနစ်ြျားကို ပုံြှန် 

စစ်ဆေးသင့်သည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် ြိလ္လာစီးေင်းြှုစနစ်ကို ဆသချာစွာ သန့်ရှငး်ြှု 

မပုလုပ်ရြည်။ ချ ို့ယွင်းချက်ြျားဆတွ့ရှပိါက တစ်ပါတည်း မပန်လည်ဆကာင်းြွန်ဆအာင် 

မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၁.၂။ မိလ္လာပိုကစ်နစ်ကို သန့်ေှငး်ရေးခပုလုပ်ခြငး် 

 ၅ဃ.၅.၁၁.၂.၁။ ြိလ္လာပိုကမ်ပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်သားြျားသည် နက်ရှိုင်းဆသာ လူေင် 

ဆပါက် (သ့ုိ) ြိလ္လာပိကု်အတွင်းသ့ုိေငလ်ျှင် အန္တရာယ်ရိှဆသာဓာတ်ဆငွ့ (သ့ုိ) ဆအာက်စီဂျင် 

မပတ်လပ်မခငး်ြျားရှနိိုင်သမြင့် ဆအာက်ဆြာ်မပပါနညး်လြ်းြျားကို လိကု်နာရြည် - 

 (က) ဆေးလိပ်ဆသာက်မခငး် (သ့ုိ) ြီးဆတာက်ြျားမြစ်ဆပါ်ဆစမခငး်၊ ြီးပွားြျား ထွကရ်ှိဆစ 

မခငး်ြျားကို ခွင့်ြမပုရ။ 

 (ခ) သတိဆပးေိုငး်ဘုတ်ြျား ဆထာင်ထားမခငး်။ 

 (ဂ) အန္တရာယ်ကငး်သည့် ဓာတ်ဆငွ့ကာြျား၊ လျှပ်စစ်အလငး်ဆပးဆသာ ကိရိယာြျား 

ကိုသာ တပ်ေင်အသုံးမပုမခငး်။ 

 (ဃ) အန္တရာယ်ရိှဓာတ်ဆငွ့ နှင့် ဆအာက်ေီဂျငဆ်လျာ့နည်းမခငး်အတွက် ဆလထုကို 

စြ်းသပမ်ခငး် (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ောလြိုက်ရိှမခင်းကို ခဲအကစ်ီတိတ်စာရွက်နှင့် စြ်းသပ် 

မခငး်နှင့် ဆအာက်ေီဂျင်အဆမခအဆနကို အန္တရာယ် ရိှ/ြရိှ ြီးအိြ်ြျားနှင့် စြ်းသပန်ိုင ်

သည်။) 

 (င) ပတ်ေန်းကျင်ဆလထုသည် ပုံြှန်မြစ်ပါက အလုပ်သြားြျားသည် အန္တရာယ်ကငး် 

ခါးပတ်ြျားချတိ်၍ ေင်ဆရာက်မခင်းနှင့် အဆပါ်တွင် လူနှစ်ဆယာက် အေင်သင့် 

ရိှဆနရြည်။ ကကာရှည်စွာဆောငရွ်က်ရြည့် အလုပ်ြျားအတွက် ဓာတ်ဆငွ့စြ်းသပ် 
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မခငး်ြျားသည် အဆမခအဆနြျားဆပါ်ြူတည်၍ အချနိ်ပိုင်းအလိကု် ြကကာခဏ 

မပုလုပ်ရြည်။ 

 (စ) ဆအာက်ေီဂျငဆ်လျာ့နည်းမခင်း (သ့ုိ) ဆဘးဥပါဒမ်ြစ်ဆစဆသာ ဓာတ်ဆငွ့ြျားရှပိါက 

အနည်းေုံး ဆလေင်နိုငဆ်သာ လူေင်ဆပါက်တစ်ခု၏အြံုးကို ြွင့်ထားငပီး 

ဆအာက်ဘက်ရိှ လူေငဆ်ပါက်အြုံးြ ှ အေိပ်ဓာတ်ဆငွ့ြျား အမြန်ထွက်သွားဆစရန် 

အတွက် လူတို့မပုလုပ်ထားဆသာ နည်းမြင့် စီြံထားရှိရြည်။ လူြျားြေင်ြီတွင ်

ပတ်ေန်းကျင်ဆလထုကို သန့်ရှင်းဆစရန် ဓာတ်ဆငွ့စြ်းသပ်မခငး်ကို အကကိြ်ကကိြ် 

မပုလုပ်ရြည်။ လုဆံလာက်ဆသာ ဆလေငဆ်လထွက်ရဆအာငမ်ပုလုပ်မခင်းကို လုပ်ငန်း 

ဆောငရွ်က်စဉ်အတွငး် ထိန်းသိြ်းထားရြည်။  ဆလထုစြ်းသပ်မခင်းကို ြကကာခဏ 

ေက်လုပ်သင့်သည်။ 

 (ေ) ဓာတ်ဆငွ့ (သ့ုိ) ဆအာက်စီဂျင်နည်းပါးမခင်းရှိငပီး ၎င်းတို့ကို အလုပ်သြားြျား 

ြေင်ြီတွင ် ဆကာင်းစွာဆလေင်ဆစရန် ဆောင်ရွက်နိုငမ်ခငး်ြရိှပါက ဓာတ်ဆငွ့ကာ 

ြျက်နှာြုံး ေတ်ေင်သင့်မခငး်နှင့် ြီးဆတာက်ြှုမြစ်ဆစဆသာ အဆကကာငး်အရငး်ြျား 

အားလုးံကို သတိကကီးစွာထား၍ ဆရှာင်ကကဉ်ရြည်။ အလုပ်သြားြျားကို ဓာတ်ဆငွ့ 

ကာပစ္စည်းြျားအား ြည်သ့ုိအသံုးမပုရြည်ကို သငထ်ားသင့်သည်။ ဤကိစ္စြျ ိုး 

တွင် အန္တရာယ်ကငး်ြီးြျား (ပုံြှန်ရိုးရိုးအလင်းြီးြဟုတ်)၊ ရာဘာဘွတ်ြိနပ် (သ့ုိ) 

ြီးြပွင့်ဆစဆသာြိနပ်ြျားနှင့ ် လက်သံုးကိရိယာြျားကိ ု အငြတဲြ်း အသံုးမပုဆစသင် ့

သည်။ 

 (ဇ) ြိလ္လာပိုက်ြျားသန့်ရှငး်ရန် (သ့ုိ) စစ်ဆေးရန်အလုပ်သြားြျား လူေငဆ်ပါက် 

အတွင်းသ့ုိေငး်လျှင ် လူေင်ဆပါက်နံရံရှိ ဆလှကားထစ်ြျားအဆပါ်တွင် အဆလးချနိ် 

အမပည့်မြင့်ြနငး်ြီ သံဆချးတက်ြှုဆကကာင် ့ခိုင်ြာြှုရိှ/ြရှိ စြ်းသပ်မခင်းကို ဆလှကား 

ထစ်ဆမခနင်း (သုိ့) ဆလှကားထစ်အသီးသီးတွင် ဂရုမပုဆောင်ရွက်ရြည်။ နက်ရှိုင်း 

ဆသာ လူေငဆ်ပါက်ြျား အတွင်းေင်ရဆသာ လုပ်ငန်းေိုပါက မပငး်ထန်စွာ ဒဏရ်ာ 

ရရိှြှု မြစ်လျှင် အလုပ်သြားြျားကို ေယတ်င်ရန်အတွက် လူေငဆ်ပါက်အ၀တွင ်

အနည်းေုံးလူ (၂) ဦး အရံ ထားရှိရြည်။ 

 (ဈ) ဆအာက်ေီဂျငန်ည်းပါးြှု (သ့ုိ) ဆရဆငွ့၊ ဆဘးဥပါဒ်မြစ်ဆစဆသာ ဓာတ်ဆငွ့ြျားရိှဆစ 

နိုငသ်ည့်ကန်ြျား၊ ကျငး်ြျား(သ့ုိ) လူေင်ဆပါက်ြျားတွင် သယ်ယူရန ်လွယ်ကူသည့် 

ဆလြှုတ်စက်ြျားကို အသံုးမပုရန် ထားရိှရြည်။ ၎င်းအတွက် ဆြာ်တာသည် ရာသီ 

ဥတုဒဏ်ခံနိုင်ဆသာ၊ ြီးြဆလာင်နိုင်ဆသာအြျ ိုးအစား မြစ်ရြည့်အမပင် ဒီဇယ် 

အြျ ိုးအစား (ြီးပွားြထွကဆ်သာ) စက်ကို အသံုးမပုသင့်သည်။ အသံုးမပုသည့် 
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အချနိ်တွင် အေြ ှ၆ ဆပ ၆ လက်ြထက် ြနညး်ဆသာ ဆနရာတွင ်ထားသင့်မခငး်နှင့် 

ြီးဆတာက်လွယ်ဆသာဓာတ်ဆငွ့ြျား ရိှနိုငမ်ခငး်ဆကကာင့် ကနဦးြီးဆလာငြ်ှု ြမြစ်ဆစ 

ရန် ဆလအထက်ဘက်တွင် ဆနရာဆရွးချယ် ထားရိှသင့်သည်။ ဆလေငဆ်လထွက် 

ဆကာင်းရန် ဆလြှုတ်စက်ကို ဆမြကကီးဆပါ်တွင်ထားငပီး သင့်ဆလျာ်ဆသာ ခပန်ဆပျာ့ 

ြျားမြင် ့ ေက်သွယ်၍ လူေင်ဆပါက်အတွင်းြှဆလြျားကိ ု အစားထိးုြယ်ရှားရန် 

အတွက် ဆောင်ရွက်ဆပးထားရြည်။  

 ၅ဃ.၅.၁၁.၂.၂။ ြိလ္လာပိုက်လိုင်းစနစ်ြျားကို အချနိ်ြှန် သန့်ရှငး်ြှုြျားမပုလုပ်ဆသာအခါ 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါလုပ်ဆောင်ချက်ြျား ဆောင်ရွက်ရြည် - 

 (က) စစ်ဆေးရန်အခန်းနှင့် လူေငဆ်ပါက်အြံုးြျားကို ဆခတ္တြယ်ရှား၍ ဆစာငး်ဆလျှာ  

  အခင်းြျားနှင့် ဆမြာင်းြျားကိုတိုက်ချွတ်ထားရြည်။ 

 (ခ) ကကားခံအနံ့ထိန်းတပ်ေငထ်ားလျှင် သန့်ရှင်းဆသာဆရမြင့်ဆလာင်းချ၍ လုဆံလာက် 

ဆသာသန့်ရှင်းြှု မပုလုပ်ရြည်။ ထိးုြည့်တုတ်တံ၏ထိပ်အေို့ ဆသချာစွာ လဲလှယ် 

တပ်ေင်ထားမခင်း ရိှ၊ြရိှ ဂရုမပုရြည်။ 

 (ဂ) ပင်ြြိလ္လာပိုက်၊ အခွဲြိလ္လာပိုကြ်ျားအားလုံးကိ ု သင့်ဆလျာ်ဆသာ တုတ်မြင့် 

ရှင်းလငး်ရြည်။ တုတ်ထိပ်တွင် ရာဘာ (သ့ုိ) သားဆရအေို့ ပါရှိရြည်။ ငပီးပါက 

ြိလ္လာပိုက်ကို သန့်ရှင်းဆသာဆရမြင့် ဆသချာစွာ ဆေးဆကကာရြည်။ ဆတွ့ရိှရဆသာ 

ြည်သည့်ပတိ်ေို့ြှုြေို သင့်ဆလျာ်ဆသာ သန့်ရှင်းဆရးလက်သံုးကိရိယာြျားနှင့် 

ြယ်ရှားငပီးဆနာက် သန့်ရှငး်ဆသာ ဆရမြင့်ဆေးဆကကာမခငး် မပုလုပ်ရြည်။ 

 (ဃ) အနံ့ထိန်းြျားအားလုးံ၏ အေင်အြံုးြျားအားလုံးကို ြယ်ရှား၍ သန့်ရှငး်ဆသာ 

ဆရမြင့် ဂရုတစိုက် ဆသချာစွာဆေးဆကကာရြည်။ အနံ့ထိန်းအတွငး်ရှိ အနည်ြျားကို 

ပိုကြ်ျားအတွင်းသ့ုိ မပန်ဆရာက်ြသွားဆစရန် သတိမပုရြည်။ 

 (င) စြ်းသပစ်စ်ဆေးမခငး်ြှဆတွ့ရှဆိသာ ြည်သည့်ချ ို့ယွင်းချက်ကိုြေို ဆကာင်းြွန် 

  ဆအာင် မပုမပင်ရြည်။ 

 (စ) လူေင်ဆပါက်၊ အနံ့ထိန်းတို့၏အြုးံြျားကို အြဲေီ (သ့ုိ) သင့်ဆတာ်ဆသာ ပစ္စည်းသံုး 

၍ အထုိင်ချငပီး လဲလှယ်ရြည်။ 

 (ေ) နက်ရှိုင်းဆသာ လူေင်ဆပါက်၏ ဆလှကား/ ကွငး်ြျား၊ လူေင်ဆပါက်အြံုးြျား အမပင် 

ဘက် ဆေးသုတ်မခငး်ကို အတညမ်ပုထားဆသာ ဆေးြျားမြင့်သာ မပုလုပ်ရြည်။ 

 (ဇ) ကကြ်းခငး်ဆအာကတ်ွင် ဆရေိုးသန့်စင်စနစ်ကိ ု တည်ဆောက်ထားလျှင် ပုံြှန် 

စစ်ဆေးြှု / မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုြျား မပုလုပ်ရန် ၎င်းစနစ်၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် 

အနည်းေုံး ၂ ဆပ ဆနရာလတွ်ရှိရြည်။ အဆပါ်ရိှ ကကြ်းခငး်နှင့် စနစ်၏အြံုးြျား 
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ကကား ဆဒါင်လိကု်ဆနရာလွတ်သည် ပုံြှန်စစ်ဆေးမခငး်နှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး် 

မပုလုပ်နိုင်ရန် အနည်းေုံး ၃ ဆပ ရိှရြည်။ 

 ၅ဃ.၅.၁၁.၃။ ဆမြဆပါ်ဆရသယ်ဆောငဆ်သာ ပိုကြ်ျားအားလုးံကိ ု သင့်ဆတာ်ဆသာ ထိပ် 

အစွပပ်ါသည့်တုတ်တံမြင့် အချနိ်ြှန်ရှငး်လငး်ရြည်။ တုတ်မြင့်ထုိး၍ သန့်ရှင်းဆရး မပုလုပ်ငပီး 

ဆနာက် သန့်ရှငး်ဆသာဆရမြင့် ဆသချာစွာဆေးရြည်။ ဆတွ့ရှရိဆသာ ြည်သည့်ပတိ်ေို့ြှုြေို 

သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆေးဆကကာရာတွငသ်ုံးသည့် သန့်ရှင်းဆရးကိရိယာြျားမြင့် ြယ်ရှားရြည်။  

 ၅ဃ.၅.၁၁.၄။ ဆမြဆအာက်လွှာအဆပါ်ယံစိြ့ဆ်ရကို သယ်ဆောငဆ်သာ ပိုကအ်ားလုးံသည် 

အပင်၏အမြစ်ြျား (သ့ုိ) အမခားအစိတ်အပုိငး်ြျား၏ ကကီးထွားလာြှုဆကကာင့် အြွင့်ဆတ့ေက ်

ဆနရာြျားတွင် မြစ်ဆပါ်နိုငဆ်သာ ပိတ်ေို့ြှုြျားကို အချနိ်ြှန် စစ်ဆေးရြည်။ 

 

၅ဃ.၆။ အမှိုကစ်ွန့်ပစ်မှု စီမံြန့်ြွဲခြငး် (Solid Waste Management) 

 ၅ဃ.၆.၁။ အရထွရထွ 

 ၅ဃ.၆.၁.၁။ မပည်သူ့ကျန်းြာဆရးနှင့် ပတ်ေန်းကျင်သန့်ရှငး်ြှုတို့အတွက် အြိ်ထွက် 

အြှိုက်ြျားကို ထိဆရာက်စွာ သယ်ယူစွန့်ပစ်မခင်းသည် ဆကာင်းြွန်ဆသာ ပတ်ေန်းကျင် 

တည်ဆောက်ရန်အတွက် ြရိှြမြစ် အထူးအဆရးပါဆသာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ် မြစ်သည်။ 

သတ်ြှတ်ထားဆသာစည်းြျဉ်းစည်းကြ်း၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းတို့နှင့်အညီ လိကု်နာဆောင်ရွက် 

ရြည်။ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အချက်ြျားသည် အြှိုက်ကိုင်တွယ်ရန်၊ သန့်စင်ြှုမပုလုပ်ရန် 

စသည်တို့ကို အဆောက်အဦဆနထိုငအ်သံုးမပုသူြျားအတွက် စီြံဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 (က) အန္တရာယ်ရိှဆသာ  ဓါတုပစ္စည်းြျားထုတ်လုပ်မခင်း၊ သုိဆလှာငမ်ခငး်နှင့် တငသွ်ငး်မခင်း   

စညး်ြျဉ်းြျား။ (၁၉၈၉ ) 

 (ခ) ဇီေဆေးဘက်ေိုငရ်ာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား စီြံမခငး်နှင့် ကိုင်တွယ်ြှု စည်းြျဉ်းြျား။ 

(၁၉၉၈) 

 (ဂ) စညပ်င်သာယာအြှိုက်စွန့်ပစ်မခငး်ေိုင်ရာ စညး်ြျဉ်းြျား။ 

 ၅ဃ.၆.၁.၂။ ၆.၂ တွင်ဆပးထားဆသာ အြှိုက်ြျားစီြံမခငး်နည်းလြး်ြျားသည် အဆထွဆထွ 

အြှိုက်ြျားအတွက်အကျုံးေင်ငပီး အန္တရာယ်ရိှဆသာဓါတုပစ္စည်းြျားနှင့် ဇေီဆေးဘက်ေိုင် 

ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားအတွက် အကျုံးြေင်ပါ။  

 

 ၅ဃ.၆.၂။ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုစနစ်များ 

 ၅ဃ.၆.၂.၁။ အေိမုပုထားဆသာ/ အြွဲ့အစည်း/ ပတ်ေန်းကျငတ်ွင် အဆောက်အဦြျား 

အတွက် အြိ်သံုးအြှိုက်ြျား စုဆောင်းမခငး်နှင့် ပုံစံမပုရာတွင် ရည်ရွယ်ချက်သည်  လျှငမ်ြန် 
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ထိဆရာက်ဆသာ သယ်ဆောင်မခင်းကို ဒီဇိုင်းအတွက် ြမြစ်ြဆန ရည်ြှန်းချက်ထားရှိရြည်။ 

ပုံစံမပုရန်သင့်ဆလျာ်ဆသာစနစ်အြျ ိုးြျ ိုးကို (၆.၂.၁။ ြ ှ၆.၂.၃) တွင် ဆြာ်မပထားငပီး သီးမခားစီ 

လိကု်နာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ သ့ုိြဟုတ် သင့်ဆလျာ်သည့် နညး်လြ်းြျားကို စုဆပါင်း 

၍လည်း ဆောငရွ်က်နိုင်သည်။ 

 ၅ဃ.၆.၂.၂။ အမှိုက်သယ်ပိုက်စနစ် 

 ၅ဃ.၆.၂.၂.၁။ အြှိုက်သယ်ပိုက်စနစသ်ည် ၃ ထပ် ထက်ပုိဆသာ အဆောက်အဦြျားြှ 

အြိ်သံုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား စုဆောင်းြှုအတွက် အန္တရာယ်ကငး်၍ သင့်ဆလျာ်ဆသာစနစ် 

မြစ်သည်။ ပိုက်၏ အတွငး်အချင်းသည် အနည်းေုံး ၂ ဆပ ရိှသင့်သည်။ 

  အြှိုက်ထည့်ရန်အေင် ဆလေင်ဆလထွက်ဆကာင်းဆစရန်နှင့် အလငး်ဆရာင် 

ဆကာင်းစွာရရိှဆသာ ဆလျှာက်လြး် (သ့ုိြဟုတ်) အေငလ်ြး်တွငရိှ်သင့်သည်။ ၎င်းတို့ကုိ 

ကိုယ်ပိုင်အပိ်ခန်း (သ့ုိြဟုတ်) ဓါတ်ဆလှကားအေငအ်နီး (သ့ုိြဟုတ်) ြျက်နှာချင်းေိုငတ်ွင် 

ြထားသင့်ပါ။ 

 ၅ဃ.၆.၂.၂.၂။ အမှိုက်ထည့်ေန်အရပါက် 

  အဆပါ်ပိုင်း (သုိ့) ဆအာက်ဆမခတွင် ပတ္တာတပ်ေင်ထားငပီးဆသာ အြံုး 

အကာ ထားရိှရြည်။ ဆသာခ့တ်ထားနိုင်သင့်သည်။ ြင်းတုံးပါဆသာအြွင့်သည် အသံုးမပုသူ 

ြျားြ ှအညစ်အဆကကးြျား လွယ်ကူစွာေငဆ်ရာက်စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆောငရွ်က်ထားသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၆.၂.၂.၃။ အမှိုက်စုစည်းေန်အြန်း 

  အြှိုက်စုစည်းရာအခန်းသည် ဆမြညီထပ် (သ့ုိြဟုတ်) ဆမြဆအာက်ထပ ်

တွင် ရိှသင့်မခငး်နှင့် သင့်ဆလျာ်ဆသာ စီြံြှုြျား ဆထာက်ပံ့ထားရြည်။  

 (က) အြှိုက်စုစည်းရာအခန်းကို ဆမခာက်ဆသွ့စွာရိှဆနဆစရန် ဆမြေွဲအားမြင့် ဆရထုတ် 

စနစ်တစ်ခုကို ထားရိှရြည်။  

 (ခ) အြှိုက်စုစည်းရာအခန်းြှ အြှိုက်ြျားလွယ်ကူစွာ ြယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက် 

သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆလျာဆစာငး်အေငလ်ြး် ထားရိှရြည်။ 

 (ဂ) ဓါတ်ဆငွ့ နှင့်အနံ့ြျားထွက်သွားနိုငဆ်စရန် ဆကျနပ်ြယ်ွရိှဆသာ ဆလေင် ဆလထွက် 

ထားရိှရြည်။ 

  အခန်း၏ကကြ်းမပင်ကို ၄ လက်ြ အချငး်ရိှ အနံ့ထိန်းကို မြတ်သန်းစီးေငး် 

ဆစရြည်။ အစိုင်အခဲပစ္စည်းြျား ေငဆ်ရာက်ြှုြှကာကွယ်ရန် ဇကာထားမခငး်နှင့် စီးေင်းြှု 

ပိုက်သည် ဆရေိုးလိုငး်/ ြိလ္လာပိုက်လိငုး်နှင့် ေက်သွယ်ထားနိုင်သည်။ ကကြ်းခငး်သည် 

သန့်ရှင်းဆရးလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူဆစရန်အတွက် ဆချာဆြွ့ြာဆကျာဆသာ ြျက်နှာမပင ်

မြစ်ရြည်။ 
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  အြှိုက်စုစည်းြှုအခန်း၏အမြင့်နှင့် အြှိုက်သယ်ပိုက်အမြင့်ဆအာက် ဆဒါင် 

လိကု်ကငး်လွတ်အမြင့်သည် အြှိုက်သယ်တွန်းလှည်း (Trolley) အလွယ်တကူ ေင်ထွက် 

နိုငသ်င့်သည်။ 

  အြှိုက်စုစည်းြှုအခန်းသည် နွားဆပါက်၊ ဆခွး၊ ဆကကာင၊် ကကက်ြျား စသည့် 

ကိုက်မြတ်စားဆသာက်နိုငဆ်သာ သတ္တေါြျားေငဆ်ရာက်ြှုြှ ကာကွယ်ရန် သင့်ဆလျာ်ဆသာ 

အကာြျား တပ်ေင်ထားရှိသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၆.၂.၂.၄။ အမှိုက်သယ်ပိုက်အတွက်ပစ္စည်းများ 

  အြှိုက်သယ်ပိုက်သည် အတု်စီအကာ (သ့ုိြဟုတ်) အလွယ်တကူ သံဆချး 

ြစားနိုငဆ်သာ သင့်ဆလျာ်သည့်ပစ္စည်း မြစ်ရြည်။ ၎င်းပစ္စည်းသည် ဆချာဆြွ့ခိုင်ခံ့၍ 

အတွင်းြျက်နှာမပင်သည် လွယ်ကူစွာ ေွဲေန့်နိုင်ဆသာပစ္စည်း၊ အက်ေစ်/အယ်ကာလီဒဏ် 

ခံနိုင်ဆသာပစ္စည်း မြစ်သင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၆.၂.၂.၅။ အမှိုက်သယ်တွန်းလှည်း၏အေွယ်အစား 

  အြှိုက်သယ်တွန်းလှည်း၏အရွယ်အစားသည် အြှိုက်ေင်းပိုက်ြှ ဆန့စဉ် 

ထွကရ်ှိဆသာ အြှိုက်အြျ ိုးြျ ိုးအတွက် လုဆံလာက်သင့်သည်။ အြှိုက်ထွက်စံနှုန်းကို လူ 

တစ်ဦးလျှင် (၀.၇၅) ကီလိုဂရြ် (သ့ုိြဟုတ်) ၁.၆၅ ဆပါင။် ထို့အမပင် သိပ်သည်းြှုအားမြင့် 

၅ ဆပါင်/ကုဗဆပ ဟု ယူေသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၆.၂.၃။ အမှိုက်သယ်ဓာတ်ရလှကားငယ် 

  (၈) ထပ် အထက်မြင့်ဆသာ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦြျားတွင် အြိ်သံုး 

အြှိုက်ထုပ်ြျား သယ်ဆောင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်မြင့်လုပ်ဆောင်ဆသာ ဓါတ်ဆလှကားငယ် 

ြျား အသံုးမပုသင့်သည်။ အြှိုက်ကို အထုပ်မြင့်လည်းဆကာင်း၊ အလုံပိတ်ဆသတ္တာပုံးမြင့် 

လည်းဆကာင်း သယ်ဆောင်ရြည်။ အဆောက်အဦအတွင်း ဓါတ်ဆလှကားငယ်ြှ အြှိုက် 

ကိုင်တွယ်နိုင်ြှုအတွက် အြှိုက်စုစည်းခန်းသည် ဆမြညီထပ် (သုိ့ြဟုတ်) ဆမြဆအာက်ထပ် 

တွင်ထားရိှမခင်းနှင့် အြှိုက်သယ်ပိုက်အတွက် အြှိုက်စုစည်းအခန်း ၆.၂.၂ တွင် သတ်ြှတ် 

ထားချက်နှင့်အညီ ဆောငရွ်က်ထားရှိသင့်သည်။  

 ၅ဃ.၆.၂.၃.၁။ အမှိုက်သယ်ဓာတ်ရလှကားငယ်အတွက်ခပတငး်ကာများ 

 ဓာတ်ဆလှကားငယ်နှင့် အြှိုက်စုစည်းအခန်းြျားအတွက် မပတငး်ကာြျား 

သည် အြှိုက်သယ်ပိုက်ကဲ့သ့ုိပင်ယူေ၍ မပတငး်ကာြျား ထားရိှသင့်သည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း 

  ဓါတ်ဆလှကားငယ်ြျားသည် ကဆလးြျားအန္တရာယ်ြရိှဆစရန် စီြံထားသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၆.၂.၃.၂။ အမှိုက်များမှ အဆိပ်ေိှပစ္စည်းများေယ်ေှားေန် အမှိုက်အမျ ိုးအစား ြဲွခြားခြင်း 
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  အြှိုက်ြျားကိုဆေွးဆမြ့ဆစရန် ကန်သို့ြပစ်ြီ ဆအာက်ဆြာ်မပပါပစ္စည်းြျား 

ကိ ုြယ်ရှားရန် လိအုပ်သည်- 

 (က) ြန်၊ သတ္တုစဆသာ ဓာတ်ြမပုနိုင်ဆသာပစ္စည်းြျား၊ ဓာတုပစ္စည်းြျား၊ ဆေးေါးြျား၊ 

အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ ဘက်ထရီြျား။ 

 (ခ) ပိုလီသိန်း (Polythene) နှင့် ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းြျား။ 

 (ဂ) ဇီေနည်းမြင့်ြဆချြျက်နိုငဆ်သာ အမခားပစ္စည်းြျား။ 

  ဤပစ္စည်းအြျ ိုးအြည်ြျားသည် သီးမခားကိုင်တွယ်၍ ခွဲထုတ်မခငး်၊ 

သင့ဆ်လျာ်သလို မပန်လည်အသံုးမပုမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အပိုင်းအစအမြစ် သင့်ဆလျာ်သလို 

ြျက်စီးသင့်သည်။  

 ၅ဃ.၆.၂.၄။ အြှိုက်ကန်စနစ်သည် ရိုးရှင်း၊ သင့်ဆလျာ၊် အန္တရာယ်ကငး်၊ ကုန်ကျစရိတ်ကို 

ကျခံနိုငမ်ခငး်ြျားနှင့် ြည်သည့်အထပ်အဆရအတွက်ြေို အဆောက်အဦြျားြှ အြိ်သုံး 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားကို စဉ်ေက်ြမပတ် စုစည်းနိုင်သည်။ ၎င်းအြှိုက်ကန်ဆနရာသည် 

အဆောက်အဦ၏ အဆနာက်နှင့် ဆဘးဘက်တွင် ရိှသင့်ငပီး အြှိုက်ြျားကို ရှင်းလငး်ရန် 

လွယ်ကူစွာ ေငထ်ွကန်ိုင်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၆.၂.၄.၁။ အရွယ်အစားသည် ၂ ရက်စာအြှိုက်ပြာဏကို ထိန်းသိြ်းထားနိုင်ရန် 

လုဆံလာက်သင့်သည်။ စံနှုန်းအဆနမြင့် လူတစ်ဦးကိ ု တစ်ဆန့လျှင် ၁.၆၅ ဆပါင ် အမြစ် 

ခန့်ြှန်းယူေနိုင်သည်။  

 ၅ဃ.၆.၂.၄.၂။ သံကူကွန်ကရစ်၊ အတု်(သ့ုိြဟုတ်) အမခားစိြ့ြ်ေငန်ိုငဆ်သာပစ္စည်းြျားနှင့် 

တည်ဆောက်ရြည်။ တည်ဆောက်ြှုတွင် ဆလေင်ဆလထွက်ဆကာင်းငပီး ဆရလံုရြည်။ 

၎င်းတွင် အသံုးမပုသူြျားြှ အလွယ်တကူ ေငဆ်ရာက်နိုငရ်န် ပတ္တာတပ်အြုံးအကာြျားမြင့် 

ြုံးထားရြည်။  

 ၅ဃ.၆.၃။ အမှိုက်စုစည်းခြင်းစနစ် (Garbage Collection System)  တည်ရနော (Location) 

 ၅ဃ.၆.၃.၁။ အမှိုက်သယ်ပိုက်စနစ ်(Garbage Chute System - GCS) 

 ၅ဃ.၆.၃.၁.၁။ အြှိုက်သယ်ပိုက်စနစ်သည်  အထပ်မြင့်အဆောက်အဦြျားြှ အြိ်သံုး 

အြှိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားကို စိတ်ချစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရန် စနစ်တကျပုံစဆံရးေွ ဲ

တည်ဆောက်ငပီး ဆကာင်းြွန်စွာ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းအသံုးချနိုင်သည့် အြှိုက်သယ်စနစ် 

မြစ်ရပါြည်။ 

 ၅ဃ.၆.၃.၁.၂။ အြှိုက်သယ်ပိုက်သုိ့ ေငဆ်ရာက်ရာဆနရာသည်  ဆလေင်ဆလထွက် ဆကာင်း 

 ၍ အလင်းဆရာင ် ဆကာငး်စွာရရိှငပီး အြျားသံုးလူသွားလြး်ြျားနှင့် တစ်ေက်တည်းမြစ် 

သင့်သည်။ 
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 ၅ဃ.၆.၃.၁.၃။ အြှိုက်သယ်ပိုက်ကို ဓာတ်ဆလှကားြျား၏အေင်၊ အခန်းြျား၏ ြျက်နှာ 

ချင်းေိုင် (သ့ုိြဟုတ်) ကပ်လျက်တွင် ြထားသင့်ပါ။ 

 တည်ရဆာက်ခြငး် (Construction) 

 ၅ဃ.၆.၃.၂။ သီးမခားရပ်တည်နိုငဆ်သာ အြှိုက်သယ်ပိုက်ကို အသံုးမပုရြည်။ အြှိုက်သယ် 

ပိုက်သည် အဆောက်အဦ၏ အြုိးအထက်ထိ ဆဒါငလ်ိုက်မြင့်တက်၍ ဆလေင်ဆလထွက် 

ဆကာင်းရြည်။ 

 ၅ဃ.၆.၃.၂.၁။ အြှိုက်သယ်ပိုက်သည် အထပ်တိုင်းတွင် အြံုးတပ်ေင်ထားဆသာ အေင် 

ဆပါက်မြင့် ေက်သွယ်တပ်ေင်ထားရြည်။  

 ၅ဃ.၆.၃.၂.၂။ အြှိုက်သယ်ပိုက်အတွငး် ပိတ်ေို့ြှုအခက်အခဲ ဆလျာ့နည်းဆစရန် အြှိုက် 

သယ်ပိကု်၏ အချငး်သည် ၂ဆပ ထက် ြနညး်သင့်ပါ။  

 ၅ဃ.၆.၃.၂.၃။ ဆလေင်ဆလထွက်ပိုက်၏အချငး်သည် အနည်းေုံး ၉လက်ြ ရိှရြည်။  

 ၅ဃ.၆.၃.၂.၄။ အြှိုက်သယ်ပိုက် အတွင်းြျက်နှာမပင်သည် ဆချာဆြွ့ဆသာ၊ အရည်စုပ်ယူြှု 

ြရိှဆသာ၊ ြီးြဆလာငန်ိုင်ဆသာ ြျက်နှာမပင်လိအုပ်မခငး်နှင့် ြအက်ကွဲနိုင်ဆသာ ြျက်နှာမပင် 

မြစ်ငပီး အြှိုက်သယ်ပိုက်သည် အဆရာငတ်ငထ်ားဆသာ ြီးခံဆသာ ဆကကထည်၊ စဉ့်ထည်၊ 

အတု်စီ (သ့ုိြဟုတ်) ကွန်ကရစ်ပိုက်ြျားမြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၆.၃.၃။ အမှိုက်သယ်ပိုက်ကို အသံုးခပုသူများ 

 ၅ဃ.၆.၃.၃.၁။ အြှိုက်သယ်ပိုက်အေငဆ်ရာက်ရိှရာသို့ အသံုးမပုသူြျားြှ လြး်ဆလျှာက်ရန် 

၃၀ ြီတာထက် ြပိဆုသာဆနရာကို ဆရွးချယ်သင့်သည်။ အဆကကာင်းြှာ အသံုးမပုသူြျား၏ 

ကျန်းြာဆရးနှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးအတွက် အြှိုက်ထည့်ရန် အဆပါက်တစ်ခုကို အခန်း 

(၆) ခန်းထက် ပို၍ ခွဲဆေြသံုးသင့်ပါ။  

 ၅ဃ.၆.၃.၄။ အမှိုက်ကိုင်တွယ်လုပ်ရဆာင်မှု 

 ၅ဃ.၆.၃.၄.၁။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားကို စုစည်း၍ အန္တရာယ်ကငး်ဆစရန် အြှိုက်အိတ်ြျား 

အတွင်း လုခံခုံစွာထုပ်ပုိးငပီး အေင်ဇလားအတွငး်သို့ စွန့်ပစ်မခငး်နှင့် အြှိုက်ဆလျာေငး်ြှ 

တေင့် ဆမြညီထပ် (သ့ုိြဟုတ်) ဆအာက်ေုံးထပ်တွင်ရိှဆသာ ပစ္စည်းထည့်ကန်ထဲသ့ုိ 

ကျေင်းသွားြည်။ 

 ၅ဃ.၆.၃.၅။ အမှိုက်သယ်ကန်/ အမှိုက်သယ်တွန်းလှည်း 

 ၅ဃ.၆.၃.၅.၁။ အြှိုက်သယ်ကန်သည် အြှိုက်စုစည်းသည့်အခန်းတွင် ဆခွးြျား၊ ကကက ်

 ြျား၊ ယငဆ်ကာင်ြျား၊ ဆမြကကက်ကကီးြျား စသည့် ကိုက်မြတ်တတ်ဆသာသတ္တေါြျားအခန်း 
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 အတွင်းသ့ုိ ေငဆ်ရာက်မခင်းြှကာကွယ်ရန် သင့်ဆလျာ်ဆသာ အပိတ်တပ်ေင်ထားသည့် 

အြှိုက်စုစည်းဆသာ အခန်းကို ေိုလိုသည်။ အခန်း၏ ကကြ်းမပင်သည် ဆရစီးဆရလာ 

ဆကာင်းြွန်ရြည်။ 

 ၅ဃ.၆.၃.၅.၂။ အြှိုက်သယ်ကန်သည် လက်တွန်းလှည်းြျားကဲ့သ့ုိ အြှိုက်ကိုင်တွယ်သူ 

ြ ှ အြှိုကစ်ုစည်းခန်းြျားအတွင်းသို့ အလွယ်တကူ ဆရွ့လျားေင်/ ထွကန်ိုငရ်န်အတွက် 

ဘီးြျားတပ်ေင်ထားလျှင် ပိုြုိဆကာငး်ြွန်သည်။ 

 ၅ဃ.၆.၃.၅.၃။ အြှိုက်သယ်ကန်၊ အြှိုက်သယ်တွန်းလှည်း အရွယ်အစားသည် ၎င်း 

ေန်ဆောင်ရာ အြိ်ရာတိုငး်ြှ ဆန့စဉ်စွန့်ပစ်ဆသာ အြှိုက်ပြာဏအတွက် လုဆံလာက်သင့် 

သည်။ 

  အြှိုက်သယ်ကန်/ အြှိုက်သယ်တွန်းလှည်း အနည်းေုံး  ၂ ခ ုထားဆပး 

ရန် လိအုပ်ငပီး သ့ုိြှသာ အဆောက်အဦြှ ထွက်သည့်အြှိုက်ြျားကို အနည်းေုံး ၁ ရက်စာ 

သုိဆလှာင်ထားနိုင်ြည်။  

 ၅ဃ.၆.၄။ ဓါတ်ရလှကားခေင့် အမှိုက်သယ်စနစ်  

 ၅ဃ.၆.၄.၁။ အဆောက်အဦတွင် ဆနထိုင်သူြျားြှ ဆမြညီထပ်တွင်ရှိဆသာ အြှိုက်စုကန် 

ဆနရာသို့ ဆန့စဉ်ထကွ်ရိှဆသာအြှိုက်ြျား သယ်ဆောင်စွန့်ပစ်ရန်အတွက် အြှိုက်သယ်သည့် 

ဓါတ်ဆလှကားကို ထားရှိဆပးရြည်။  

 မှတ်ြျက်။ ။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလံုးကုိ အြှိုက်အိတ်အတွင်း လံုခခုံစွာထုပ်ပုိးထားသင့်သည်။ 

 ၅ဃ.၆.၄.၂။ ဆအာက်ဆြာ်မပပါအချက်ြျားကို သတိမပုစဉ်းစား ဆောငရွ်က်ရန် မြစ်သည် - 

 (က) ဗဟိအုြှိုကက်န်ဆနရာ သတ်ြှတ်ထားရိှမခငး်။  

 (ခ) သက်ေိုငရ်ာအဆောက်အဦြျား၏ အေန်းအေိုငး်အတွင်းြှ အြှိုက်ြျားသာစွန့်ပစ် 

မခငး်။ 

 (ဂ) ကျန်းြာဆရးနှင့်ကိုက်ညီဆသာ ပတ်ေန်းကျင်အဆနအထားနှင့်အညီ ရိှဆစရန် အြှိုက် 

ကန်ြျားကို ဆကာင်းြွန်စွာ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး်။ 

လြး်ညွှန် [9-1(2) ြ ှ9-1(34) ထိ] ကို အိန္ဒိယ NBC တွင် ဆြာ်မပထားသည်။ 
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စြံျနိ်စံညွှန်းစာေင်းများ 

 ဤလြ်းညွှန်ချက်၏လိုအပ်ချက်ြျား မပည့်စုံဆစရန် “လြး်ညွှန်” နှင့် “စံချနိ်စံညွှန်းြျား” 

အမြစ ် လက်ခံနိုငဆ်သာ စံမပုစာရင်းြျားကို ဆအာကဆ်ြာ်မပပါစာရငး်အမြစ် ြှတ်တြ်းတငသ်ည်။ 

စံမပုစာရင်း၏ ဆနာက်ေုံးထုတ်ဆေမခငး်သည် လြ်းညွှန်ချက်အတိုငး်လိကု်နာဆစဆသာ အချနိ်တွင် 

ခံယူကျင့်သံုးသင့်သည်။ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သည် စာရငး်မပုစုထားဆသာ စံစာရငး်ြျားကို 

လမး်ညွှန်ချက်တွင် ညွှန်းေိုထားဆသာ အပိုဒ်ြျား၏ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့်ကိုက်ညီဆစြည့် 

လြး်ညွှန်အမြစ် အသံုးမပုနိုငသ်ည်။  

       IS No.     ဆခါင်းစဉ် 

(1) 11208: 1985   Guidelines for registration of plumbers 

(2) 10500: 1991   Specification for drinking water (first revision) 

(3) 2041: 1995   Specification for steel plates for pressure               

vessels  used at  moderate and low 

temperature (second revision) 

804: 1967 Specification for rectangular pressed steel 

tanks (first revision) 

(4) 3076: 1985   Specification for low density polyethylene  

 pipes for potable  water supplies (second 

revision) 

 4984: 1995   Specification for high density polyethylene  

pipes for potable water supplies (fourth 

revision) 

 4985: 2000   Specification for unplasticized PVC pipes for  

potable water supplies (third revision) 

(5) 2065: 1983   Code of practices for water supply in  

buildings (second revision) 

(6) 3114: 1994   Code of practices for laying of cast iron pipes  

(second revision) 

(7) 782: 1978   Specification for caulking lead (third revision) 

(8)      5822: 1994 Code of practices for laying  of welded steel 

pipes for water supply (second revision)  
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(9) 6530: 1972   Code of practices for laying of asbestos  

cement pressure pipes  

(10) 783: 1985   Code of practices for laying of concrete pipes  

(first revision) 

(11) 7634    Code of practices for plastics pipe, work for  

potable water supplies: 

(Part 2) : 1975  Laying and jointing polyethylene (PE) pipes 

(Part 3) : 2003  Laying and jointing of UPVC pipes (first 

revision) 

(12) 783: 1985   Code of practices for laying of concrete pipes  

(first revision) 

3114 : 1994 Code of practices for laying of cast iron pipes 

(second revision)  

5822 : 1994 Code of practices for laying of welded steel 

pipes for water supply (second revision) 

6530 : 1972 Code of practices for laying of asbestos  

cement pressure pipes 

7634  Code of practices for plastics pipes, work for 

potable water supplies: 

 (Part 2) : 1975  Laying and jointing polyethylene (PE) pipes 

(Part 3) : 2003 Laying and jointing of UPVC pipes (first 

revision) 

(13) 2692 : 1989   Specification for ferrules for water services  

(second revision) 

(14) 302    General and safety requirements for  

household and similar  

(Part 1) : 1979 electrical appliances: Part 1 General (fifth 

revision)  

2082 : 1993 Stationary storage type electric water heaters 

(third revision) 
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(15) 7558 : 1974   Code of practices for domestic hot water  

installations 

(16) 6295 : 1986   Code of practices for water supply and  

drainage in high altitudes and/or sub-zero 

temperature regions (first revision) 

(17) 771     Specification for glazed fire-clay sanitary  

appliances: 

(Part 1) : 1979  General requirements (second revision) 

(Part 2) : 1985 Specification requirements of kitchen and 

laboratory sinks (third revision) 

(Part 3/Sec 1) : 1979 Specific requirements of urinals, Section 1 

Slab urinals (second revision) 

(Part 3/Sec 2) : 1985 Specific requirements of urinals, Section 2 

Stall urinals (third revision) 

(Part 4) : 1979 Specific requirements of postmortom slabs 

(second revision) 

(Part 5) : 1979 Specific requirements of shower trays (second 

revision) 

(Part 6) : 1979 Specific requirements of bed-pan sinks 

(second revision) 

(Part 7) : 1981 Specific requirements of slop sinks (second 

revision) 

772 : 1973 Specification for general requirements for 

enamelled cast iron  

sanitary appliances (second revision) 

773 : 1988 Specification for enamelled cast iron water-

closets railway coaching stock type (fourth 

revision)  
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774 : 1984 Specification for flushing cistern for water-

closets and urinals (other than plastic cistern) 

(fourth revision) 

775 : 1970 Specification for cast iron brackets and 

supports for washbasins and sinks (second 

revision) 

1700 : 1973 Specification for drinking fountains (first 

revision) 

2326 : 1987 Specification for automatic flushing cisterns 

for urinals (second revision) 

2548 Specification for plastic seats and covers for 

water-closets: 

  (Part 1) : 1996  Thermoset seats and covers (fifth revision) 

  (Part 2) : 1996  Thermo plastic seats and covers (fifth  

revision) 

2556  Specification for vitreous sanitary appliances 

(vitreous china): 

  (Part 1) : 1994  General requirements (third revision)  

(Part 2) : 1994 Specific requirements of wash-down water-

closets (fourth revision)  

(Part 3) : 1994 Specific requirements of squatting pans 

(fourth revision) 

(Part 4) : 1994 Specific requirements of wash basins (third 

revision) 

(Part 5) : 1994 Specific requirements of laboratory sinks 

(third revision) 

(Part 6) : 1995 Specific requirements of urinals and partition 

plates (fourth revision)   

(Part 7) : 1995 Specific requirements of accessories for 

sanitary appliances (third revision)   
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(Part 8) : 1995 Specific requirements of siphonic wash-down 

water-closets (fourth revision) 

(Part 9) : 1995 Specific requirements of bidets (fourth 

revision) 

(Part 14) : 1995 Specific requirements of integrated squatting 

pans (first revision) 

(Part 15) : 1995 Specific requirements of universal water-

closets (first revision) 

(Part 16) : 2002 Specific requirements for wash-down wall 

mounted water-closets  

  (Part 17) : 2001  Specific requirements for wall mounted bidets  

3489 : 1985   Specification for enamelled steel bath tubs  

(first revision) 

6411 : 1985 Specification for gel-coated glass fibre 

reinforced polyester resin bath tubs (first 

revision) 

7231 : 1994 Specification for plastic flushing cisterns for 

water-closets and  urinals (second revision) 

8718 : 1978 Specification for vitreous enamelled steel 

kitchen sinks 

8727 : 1978 Specification for vitreous enamelled steel 

washbasins 

9076 : 1979 Specification for vitreous integrated squatting 

pans for marine use  

11246 : 1992 Specification for glass fibre reinforced 

polyester resins (GRP) squatting pans (first 

revision) 

13983 : 1994 Specification for stainless steel sinks for 

domestic purposes 
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(18)  651 : 1992   Specification for salt glazed stoneware  

pipes and fittings (fifth revision) 

3006 : 1979 Specification for chemically resistant salt 

glazed stoneware pipes and fittings (first 

revision) 

(19) 458 : 2003   Specification for precast concrete pipes (with  

and without reinforcement) (fourth revision) 

784 : 2001 Specification for prestressed concrete pipes 

(including specials) (second revision) 

1916 : 1989 Specification for steel cylinder with concrete 

lining and coating (first revision) 

4350 : 1967 Specification for concrete porous pipes for 

under drainage  

  7319 : 1974   Specification for perforated concrete pipes  

(20) 1536 : 2001   Specification for centrifugally cast (spun) iron  

pressure pipes for water, gas and sewage 

(fourth revision) 

1537 : 1976 Specification for vertically cast iron pressure 

pipes for water, gas and sewage (first 

revision) 

1538 : 1993 Specification for cast iron fittings for pressure 

pipes for water, gas and sewage (third 

revision) 

3989 : 1984 Specification for centrifugally cast (spun) 

spigot and socket-soil, waste and ventilating 

pipes and fittings and accessories  

(second revision) 

7181 : 1986 Specification for horizontally cast iron double 

flanged pipes for water, gas and sewage (first 

revision) 
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(21)  1592 : 2003   Specification for asbestos cement pressure  

     pipes and joints (fourth revision) 

1626  Specification for asbestos cement building 

pipes and pipe fittings, gutters and gutter 

fittings, and roofing fittings: 

  (Part 1) : 1994  Pipes and pipe fittings (second revision) 

  (Part 2) : 1994  Gutters and gutter fittings (second revision) 

  (Part 3) : 1994  Roofing accessories (second revision) 

  6908 : 1991   Specification for asbestos cement pipes and  

fittings for sewerage and drainage (first 

revision) 

(22)  404    Specification for lead pipes:  

(Part 1) : 1993 Part 1 For other than chemical purposes 

(third revision)  

(23) 13592 : 1992 Specification for UPVC pipes for soil and 

waste discharge systems inside buildings 

including ventilation and rain water system 

14333 : 1996  Specification for high density polyethylene 

pipes for sewerage  

14735 : 1999  Specification for unplasticized polyvinyl 

chloride (UPVC)  

injection moulded fittings for soil and waste 

discharge system for inside and outside 

buildings including ventilation and rain water 

system 

(24) 2470     Code of practices for installation of septic  

tanks: 

(Part 1) : 1985 Design criteria and construction (second 

revision) 
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(Part 2) : 1985 Secondary treatment and disposal of septic 

tank effluent (second revision) 

5611 : 1987 Code of practices for waste stabilization 

ponds (facultative type) (first revision) 

(25) 5329 : 1983   Code of practices for sanitary pipe work  

above ground for buildings (first revision) 

(26) 2212 : 1991   Code of practice for brick work (first revision) 

(27) 5455 : 1969   Specification for cast iron steps for manholes  

(28) 1726 : 1991   Specification for cast iron manhole covers and  

frames (third revision) 

12592 : 2002 Specification for precast concrete manhole 

covers and frames (first revision) 

(29) 4111     Code of practice for ancillary structures in  

sewerage system:  

Part 1 

(Part 1) : 1986  Manholes (first revision) 

(30) 14961 : 2001   Guidelines for rain water harvesting in hilly  

areas by roof water collection system 

(31) 783 : 1985   Code of practice for laying of concrete pipes  

(first revision) 

1742 : 1983  Code of practice for building drainage 

(second revision) 

3114 : 1994  Code of practice for laying of cast iron pipes 

(second revision) 

4127 : 1983  Code of practice for laying of glazed 

stoneware pipes (first revision) 

6530 : 1972  Code of practice for laying of asbestos cement 

pressure pipes  
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(32) 1729 : 2002   Specification for cast iron ductile iron  

drainage pipes and pipe fittings for grand 

non-pressure pipe line socket and spigot  

series (second revision) 

 (33) 2064 : 1993   Code of practice for selection,  

installation and maintenance of sanitary 

appliances (second revision) 

(34) 6924 : 1973   Code of practice for the construction of refuse  

chutes in multi-storeyed buildings 
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ရနာက်ဆက်တွဲ(က) 

(အပုိဒ ်၃.၂.၁) 

ယာယီ/အငြဲတြ်းဆရဆပးဆေမခင်း/ထပြ်ံမြည့်စွက်ဆရဆတာငး်ခံမခငး်/ ဆရဆမပာင်းလဲေက်သွယ်မခငး် 

စသည့် လုပ်ငန်းြျားအတွက် သက်ေိုငရ်ာဌာနြှ ထုတ်မပန်ထားသည့်လြ်းညွှန်ြှုြျားအတိုင်း 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

ရနာက်ဆက်တွဲ (ြ)  

(အပိုဒ် ၃.၂.၃) 

လိငုစ်ငရ်ပိုက်ေက်ေရာ/လုပ်သား၏ လုပ်ငန်းစတငဆ်ကကာငး် သက်ဆသခံလက်ြှတ်အတွက်  

သက်ေိုငရ်ာဌာနြှ ထုတ်မပန်ထားသည့်လြး်ညွှန်ြှုြျားအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

ရနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) 

(အပိုဒ် ၃.၃.၁) 

ခခံေင်းအတွင်းရိှ စွန့်ပစ်ဆရနှင့် ြိုးဆရဆမြာင်း/ပိုက်ြျားအတွက် သက်ေိုငရ်ာဌာနြှ ထုတ်မပန်ထား 

သည့် လြ်းညွှန်ြှုြျားအတိုင်း ဆောငရ်ွက်ရြည်။ 

ရနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) 

(အပိုဒ် ၃.၃.၃.၂) 

လုပ်ငန်းအဆသးစိတ်ပုံစံြျားနှင့ ်  ပစ္စည်းြျား၏ စံချနိ်စံညွှန်းြျားအတွက် သက်ေိုင်ရာဌာနြှ 

ထုတ်မပန်ထားသည့် လြ်းညွှန်ြှုြျားအတိုငး် ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

ရနာက်ဆက်တွဲ (င) 

(အပိုဒ် ၃.၃.၅) 

လိငုစ်ငရ်ပိုက်ေက်ေရာ/လုပ်သား၏ လုပ်ငန်းငပီးစီးဆကကာင်း သက်ဆသခံလက်ြှတ်အတွက်  

သက်ေိုငရ်ာဌာနြှ ထုတ်မပန်ထားသည့်လြး်ညွှန်ြှုြျားအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

ရနာက်ဆက်တွဲ (စ) 

(အပိုဒ် ၄.၆.၄) 

ဆဟဇင်နှင့်ေီလီယံပုဆံသနညး်နှင့်ပတ်သက်ဆသာ နိုြိုဂရြ်။ 

ရနာက်ဆက်တွဲ (ဆ) 

Detailed Structural and explanatory notes  

CPC prov code 86724  

Structure Notes  

Hierarchy  

Section: 8 – Business services; agricultural, mining and manufacturing services  
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Division: 86 – Legal, accounting, auditing and book-keeping services; taxation 

services; market research and public opinion polling services; management and 

consulting services; architectural, engineering and other technical services  

Group: 867 – Architectural, engineering and other technical services  

Class: 8672 – Engineering services  

Subclass: 86724 - Engineering design services for the construction of civil engineering 

works  

Explanatory note  

Engineering design services for the construction of civil engineering works, such as 

bridges and viaducts, dams, catchment basin, retaining walls, irrigation systems, 

flood control works, tunnels, highways and streets including interchanges and 

related works, locks, canals, wharves and harbours works, water supply and 

sanitation works such as water distribution systems, water, sewage, industrial and 

solid waste treatment plants and other civil engineering project.  

Design services consists of one or a combination of the following: preliminary plans,  

Specifications and cost estimates to define the engineering design concept; final 

plans,  

Specifications and cost estimates, including working drawings,  

Specifications regarding materials to be used, method of installation, time 

limitations and other  

Specifications necessary for tender submission and construction and expert advice to 

the client at the time of calling for and accepting tenders; service during the 

construction phase. Included are engineering design services for buildings if they are 

an integral part of the engineering design for a civil engineering work.  

This code corresponds to the following:  

ISIC Rev.3 code(s) 7421 




