




 

 

 

 

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း 

ပံုနိှပ်ခြင်း  -  ပထမအကြိမ် ၊ ဇွနလ် ၊ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ် 

ထုတ်ဝေသူ  -  နိင်ုငံတြာဆြ်ဆံဝေးနှင့် ဥပဝေဌာနြွဲ 

     အဝဆာြ်အဦဦးစီးဌာန 

     ဝဆာြ်လုပ်ဝေးေန်ကြီးဌာန 

မှတာေနြ်ံထုတ်ဝေသည် 

အုပ်ဝေ  -  ၅၀၀ 

 

 

 

 

 

 

 







မြန်ြာနိုင်ငံ 

အဆောကအ်အုံေိုင်ရာ  

စံချနိ်စံညွှန်း 

လြ်းညွှန်ချက်ြျား  

၂၀၂၀  
 

 

 

 

 

အပိုင်း ၅ (င)  

အဆောက်အအံုဝနဆ်ောင်ြှုြျား 

(အပဆူပးမခင်း၊ စက်စွြ်းအားသုံး ဆလဝင/်ဆလထွက် 
စနစန်ှင့် ဆလဆအးဆပးမခင်းလုပင်န်းြျား) 

 



အဆောက်အအု ံဝန်ဆောငမ်ှုများ 

(အပူဆပးခြင်း၊ စက်စွမ်းအားသံုး ဆေဝင်/ဆေထွက်စနစ်နငှ့် ဆေဆအးဆပးခြငး်ေုပ်ငန်းများ) 

စဉ် အဆကကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 

၅င.၁ နယ်ပယ်  ၁ 

၅င.၂ အဓပိ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ      ၁-၁၂ 

၅င.၃ လိကု်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ    ၁၂-၁၃ 

၅င.၄  အပူပပးခခငး်စနစ်       ၁၃-၁၆ 

 ၅င.၄.၁ ဟင်းလင်းခပငပ်နရာ အပူပပးခြငး်စနစ်    ၁၃ 

 ၅င.၄.၂ ပလအပပူပးကွိုငမ်ျား      ၁၄ 

 ၅င.၄.၃  လျှပ်စစ်အပူပပးစက်များ      ၁၅ 

 ၅င.၄.၄ မီးလင်းဖိုများ       ၁၅ 

၅င.၅ စက်စွမ်းအားသံုး ပလဝင်/ပလထွက်စနစ်   ၁၆-၂၈ 

 ၅င.၅.၁  ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်များ   ၁၆ 

 ၅င.၅.၂ ပလဝင်/ပလထွကန်ှုန်းများ      ၁၇ 

 ၅င.၅.၃ ပမာ်ပတာ်ယာဉ်ရပ်နားရာပနရာများ    ၁၉ 

 ၅င.၅.၄ မီးဖိုပချာင်        ၂၂ 

 ၅င.၅.၅ ပလဝင်/ပလထွကပ်လပပန်စနစ်     ၂၃   

 ၅င.၅.၆ စက်ပစ္စညး်များ ပရွေးချယ်ခခငး်     ၂၄ 

၅င.၆ ပလပအးပပးခခငး်စနစ်      ၂၈-၅၄ 

 ၅င.၆.၁  ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်များ   ၂၈ 

 ၅င.၆.၂  သက်ပတာင့်သက်သာရိှပသာပလပအးပပးစနစ်အတွက် 

 အခပငပ်လလုိအပ်မှု      ၃၀ 



စဉ် အဆကကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 

 ၅င.၆.၃  ပလအရည်အပသွး ထိန်းသိမ်းခခငး်    ၃၁ 

 ၅င.၆.၄  စက်ပစ္စညး်များပရွေးချယ်ခခင်း     ၃၆ 

၅င.၇ ပလပပန်၏လုပ်ငန်းများ      ၅၄-၅၈ 

 ၅င.၇.၁ ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်များ   ၅၄ 

 ၅င.၇.၂ ပစ္စည်းများပရွေးချယ်ခခငး်      ၅၅ 

 ၅င.၇.၃ တပ်ဆင်ခခငး်နှင့် တည်ပဆာက်ခခငး်    ၅၅ 

 ၅င.၇.၄ ပလပပန်၏ပလယုိစိမ့်မှုကိုစမ်းသပ်ခခင်း    ၅၈ 

၅င.၈ ပိုကလ်ုပ်ငန်းများ       ၅၈-၆၃ 

 ၅င.၈.၁  ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်များ   ၅၈ 

 ၅င.၈.၂ တပ်ဆင်ခခငး်အတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်များ  ၆၀  

 ၅င.၈.၃ အပူဒဏ်ကာကွယ်မှုအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်များ ၆၀ 

 ၅င.၈.၄ Refrigerant Pipe ၏ လုပ်ငန်းများ    ၆၂ 

၅င.၉  လျှပ်စစ်ဆိုငရ်ာနှင့် ထိန်းချုပ်ခခငး်လုပ်ငန်းများ   ၆၃-၆၈ 

 ၅င.၉.၁ လျှပ်စစ်ဆိုငရ်ာလုပ်ငန်းများ     ၆၃ 

 ၅င.၉.၁.၁ ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်များ   ၆၄ 

 ၅င.၉.၁.၂  အရန်ဓာတ်အားပထာက်ပံ့ပပးခခငး်    ၆၄ 

 ၅င.၉.၁.၃  အပရးပါပသာပန်ကာများအပဝးထိန်းချုပ်ပုံး   ၆၅ 

 ၅င.၉.၂ ထိန်းချုပ်ခခငး်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ    ၆၅ 

 ၅င.၉.၂.၁ ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်များ   ၆၅ 

 ၅င.၉.၂.၂ စနစ်အတွက်လိုအပ်ချက်များ     ၆၆ 

 



စဉ် အဆကကာငး်အရာ  စာမျက်နှာ 

၅င.၁၀ စွမ်းအငပ်ချွေတာခခငး်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခခငး်  ၆၈-၇၇ 

 ၅င.၁၀.၁ စွမ်းအငပ်ချွေတာခခငး်      ၆၈ 

 ၅င.၁၀.၂ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းခခငး်    ၇၂ 

 ၅င.၁၀.၃ ဆူညံမှုနှင် ့တုန်ခါမှု ထိန်းချုပ်ခခငး်    ၇၄ 

၅င.၁၁ စမ်းသပခ်ခငး်နှင့် လုပ်ပဆာင်မှု စစ်ပဆးခခငး်   ၇၇-၇၉ 

 ၅င.၁၁.၁  ရည်မှန်းချက်       ၇၇ 

 ၅င.၁၁.၂  ကနဦးစမ်းသပ်ခခင်းနှင့် လုပ်ပဆာငမ်ှု စစ်ပဆးခခငး်  ၇၇ 

 ၅င.၁၁.၃ စမ်းသပခ်ခငး်နှင့် လုပ်ပဆာင်မှု စစ်ပဆးခခငး်   ၇၇ 

 ၅င.၁၁.၄  နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခခင်းနှင် ့လုပ်ပဆာငမ်ှု စစ်ပဆးခခငး်  ၇၈ 

၅င.၁၂ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းခခငး်ဆိုငရ်ာ လုပ်ငန်းများ   ၇၉-၈၅ 

 ၅င.၁၂.၁ အပခခခံလိုအပ်ချက်များ      ၇၉ 

 ၅င.၁၂.၂  ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းမှု အကကိမ်အပရအတွက်    ၈၀ 

 ၅င.၁၂.၃ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းမှုအတွက် စစ်ပဆးရန်အချက်များ  ၈၁ 

၅င.၁၃  မီးပလာင်သည့်အချနိ်အတွက်လုိအပ်ချက်များ   ၈၆-၉၀ 

 ၅င.၁၃.၁ စက်စွမ်းအားသံုးပလဝင/်ပလထွက်စနစ်အတွက် 

  လိအုပ်ချက်များ       ၈၆ 

 ၅င.၁၃.၂ ပလပအးပပးခခငး်စနစ်အတွက်လုိအပ်ချက်များ   ၈၉ 

၅င.၁၄  အပထွပထွ       ၉၀-၉၆ 

 ၅င.၁၄.၁ ရည်ညွှန်းချက်       ၉၀ 

 ၅င.၁၄.၂ သပကေတများ       ၉၀ 

 ၅င.၁၄.၃ လုပ်ငန်းများအတွက်အပရာင်သပကေတ    ၉၂  



စဉ် အဆကကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 

 ၅င.၁၄.၄ ပနာက်ဆက်တွဲ       ၉၃  

 ၅င.၁၄.၄.၁ ASHRAE 90.1 Building Envelope Requirements   ၉၃ 

 for Climate Zones. 
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အပုိငး် ၅ (င)  

အဆောက်အအုံဝန်ဆောငမ်ှုများ 

(အပူပပးခြင်း၊ စက်စွမ်းအားသံုး ပေဝင်/ပေထွက်စနစ်နငှ့် ပေပအးပပးခြငး်ေပု်ငန်းများ) 

၅ င. ၁ နယ်ပယ် 

၅ င.၁.၁ ဤလုပ်ငန်းေိုငရ်ာမပဋ္ဌာန်းချက်သည် အဆောက်အအုံြျား၏ အပူဆပးမခင်း၊ 

စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင/် ဆလထွက်စနစ်နှင့် ဆလဆအးဆပးမခင်းစနစ်တ့ုိအတွက် ဒီဇိုင်း၊ 

တပ်ေင်မခင်း၊ ဆရွေးချယ်မခင်း၊ လိုအပ်ချက်ြျား၊ စွြ်းအင်ဆချွေတာြှု၊ ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသိြ်းြှု၊ 

စြ်းသပမ်ခငး်နှင့် လုပ်ဆောင်ြှုစစ်ဆေးမခငး်၊ ဝန်ဆောင်ြှုြျားနှင် ့ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး်၊ ြီး 

ဆလာင်သည့်အချနိ်အတွက် လိအုပ်ချက်ြျားတို့တွင် အဆမခခံလြ်းညွှန်ြှုဆပးနိုငရ်န် ဆထာက်ပံ့ 

ဆပးမခငး်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁.၂ ဤမပဋ္ဌာန်းချက်သည် စက်ြှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆသာ အဆောက်အအံုြျား အပါ 

အဝင်အားလုံးဆသာ အဆောက်အအုံြျား၏အပူဆပးမခငး်၊ စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ ဆလထွက် 

စနစ်နှင့် ဆလဆအးဆပးမခင်းစနစ်တ့ုိအတွက် အနိြ့်ေုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုအမြစ် လုပ်ဆောင် 

ဆပးပပီးပတ်ဝန်းကျင၊် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် သက်ေိုင်ဆသာ ကျန်းြာဆရးနှင့် လုခံခုံဆရးအစရှိသည့် 

ကဏ္ဍြျားကိုမြှင့်တင် ဆပးနိုင်ရန်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁.၃       အကယ်၍ အဆောက်အအုံြျား၏သဆောသော၀နှင့် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းြျား 

သည်မပဋ္ဌာန်းချက်ြှ ဆသွြည်ြှုြျားအတွက်လိုအပ်သည်ြျားရှိပါက American National 

Standards Institute (ANSI)၊ Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute 

(AHRI)၊ American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers  

(ASHRAE)၊ Air-Conditioning and Refrigeration European Association (AREA)၊ 

International Orginization for Standardization (ISO)၊ International Electrotechnical 

Commission (IEC)၊ National Fire Protection Association (NFPA)၊ Underwriters 

Laboratories  (UL)၊ နှင် ့ World Standards Council (WSC) အစရှိသည်တ့ုိ၏ သင့်ဆလျာ် 

ကိုက်ညီဆသာ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျား၊ လြ်းညွှန်ြှုြျား၊ စံနှုန်းြျားကို လိကု်နာကျင့်သံုးရြည် 

မြစ်သည်။ 

 

၅ င. ၂      အဓပိ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြျက်များ  

၅ င. ၂.၁     အဝင်လြ်း 

                 ယငး်သည်ကိရိယာ၊ ပစ္စည်းအသံုးအဆောင် သ့ုိြဟုတ် တန်ောပလာတစ်ခုကို 

အသင့်ရှိ ဝငလ်ြ်းြှတစ်ေင် ့ ဆရာက်ရှိနိုင်ဆအာင် သ့ုိြဟုတ် ြှန်ပုံကွက် ၊ တံခါး သ့ုိြဟုတ် 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (င) 
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အလားတူပိတ်ထားသည့် အရာတစ်ခုကို ပထြေုံးြယ်ရှားမခငး်အားမြင့် ဆရာက်ရှိနိုငဆ်အာင ်

ဆထာက်ကူဆပးသည်။ 

 ၅ င. ၂.၂    ကကြ်းမပင်ြျက်နှာမပင်ဧရိယာစုစုဆပါငး် 

                  အဆောက်အဦတစ်ခု၏ ြျက်နှာမပင်ြျား၏ စုစုဆပါငး်ဧရိယာကိုဆပါငး်မခင်း၊ 

အမပင်ေက်နံရံြျား၏ အမပင်ြျက်နှာမပငြ်ျားြှဆသာ်လည်းဆကာငး် အဆောက်အဦးနှစ်ခုကို 

မခားဆစဆသာ နံရံြျား၏ ဗဟိုြျဉ်းြျားြှဆသာ်လည်းဆကာငး် တုိငး်တာနိုင်သည်။ 

၅ င. ၂.၃ Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) 

                  Air-Conditioning, Heating and Refrigeration (AHRI) အသင်းသည် အပူ 

ဆပးမခငး်၊ ဆလဝင်ဆလထွက်မခငး်၊ ဆလဆအးဆပးမခငး်၊ ဆအးခဲမခငး်နှင့် ဆရအပူဆပးမခင်းကိရိယာ 

အစရှိသည်တ့ုိ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို စစ်ဆေးအတည်မပုဆပးဆသာ အသင်းမြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၄ ဆလပျ ံ့နှံ့ြှုစနစ် 

                  ဟင်းလငမ်ပငတ်စ်ခု သုိ့ြဟုတ် ဟင်းလင်းမပငြ်ျားတွင ် ဆလလည်ပတ်ဆစရန် 

ဆလပပန် (Duct)၊ ဆလလက်ခံရာဆနရာ (Plenums)၊ ဆလသိုဆလှာင်ရာဆနရာ (Air Handling 

Unit, AHU) ရိှသည့် စနစ်ကိုဆလပျ ံ့နှံ့ြှုစနစ် ဟုဆခါ်ေိုနိုငပ်ီး ထိုစနစ်ြျားတွင် ဆလသုိဆလှာင် 

သည့် ယူနစ်တစ်ခု  သ့ုိြဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ရှိသည်။ 

၅ င. ၂.၅ ဆလထုတ်လွှင့်မခင်း 

                  ြည်သည့်ဟင်းလင်းမပင၊် ပစ္စည်း သ့ုိြဟုတ် ကိရိယာတစ်ခုြှ ဆလထွက်အဆပါက် 

ြျား သ့ုိြဟုတ် ဆလပပန်ြျားြှတစ်ေင့် မပင်ပဆလထုထဲသ့ုိ တုိက်ရိုက်ဆပးပို့မခငး် မြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၆  ဆလဆပးရဆသာ ဆလဆြာငး်စက် (Air Handling Unit) 

                  ဆလသိုဆလှာငထ်ားသည့် ဗဟိုဆလဆအးဆပးစက်သည် ဆလဝင်ထွက်လုပ်ဆပး 

သည့် ဆလပပန်ြျားြှတစ်ေင် ့အဆောက်အအုံြျားသ့ုိ ဆလဆထာက်ပံ့ဆပးသည်။ 

၅ င. ၂.၇     ဆလပိတ်မခငး် 

                   အရည်မြင့်မပည့်ဆနဆသာ ပိုက်စနစ်၏ အမြင့်ေုံးအြှတ်တွင် ဓာတ်ဆငွ့မြင့် 

ပိတ်ေို့ြှုမြစ်ဆနလျှင ် အရည်စီးေငး်ြှုသည် တုန့်ဆနှးမခငး် သ့ုိြဟုတ် လုးံဝပိတ်ေို့ြှု မြစ်ဆန 

မခငး်ြျ ိုး မြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၈       ပတ်ဝန်းကျင်အပူချနိ် 

                   ဆေးပတ်ဝန်းကျင၏်အပူချနိ် နညး်ပညာအရေိုရဆသာ အင်အားဆထာက်ပံ့ 

ဆပးဆသာအရာ သ့ုိြဟုတ် အဆအးခံကကားခံနယ်၏  ဆေးပတ်လည်ရှိဆလ၏  အပူချနိ်မြစ် 

သည်။ 
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၅ င. ၂.၉      ATEX (ဆလထုဆပါက်ကွဲနိုငြ်ှု) 

 ATEX ညွှန်ကကားချက် (တရားဝင်ညွှန်ကကားချက်) သည် ဆပါက်ကဲွနုိင်ဆသာ ဆလထု 

ဝန်းကျင်တွင် ြည်သည့်ကိရိယာနှင့် ြည်သည့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ြျ ိုး ခွင့်မပုထားသည်ကို  

ဆြာ်မပဆပးသည်။ 

၅ င. ၂.၁၀      ေုံးရှုံးသွားဆသာဆရပြာဏ 

 အဆအးခံတာဝါရှိလည်ပတ်ဆနဆသာဆရြှ သတ္တုဓာတ်ြယ်ရှားရန် အဆအးခံ 

တာဝါြှ ြယ်ထုတ်လိကု်ဆသာ ဆရပြာဏကိုေိုလိုသည်။ 

၅ င. ၂.၁၁      အဆောက်အအုံအကာအရံ 

                   အဆောက်အအံုတစ်ခု၏ အတွငး်ေက်နှင်အ့မပငေ်က်ကို မခားနားထားဆသာ 

အရာြျားကို ေိုလိမုခငး်မြစ်သည်။ အကာအရံြျားြှာ နံရံြျား၊ ကကြ်းမပင်ြျား၊ အြိုးြျား၊ 

အဆပါက်ြျားနှင့် တံခါးြျားပါဝငသ်ည်။ အဆပါက်ြျားြှာ မပတငး်ဆပါက်ြျား၊ ဆခါငြ်ိုးရှိ 

ဆလသာဆောင်ြျားနှင့် လည်ဆပါ်ပုံစံမပတငး်ဆပါက်ပါရိှဆသာ နံရံထိပ်ပိုငး် အစရှိသည့် 

အဆောက်အအုံ၏ ြည်သည့်အဆပါက်ကိုြေို ေိုလိုသည်။ 

၅ င. ၂.၁၂       အဆောက်အအုံခွင့်မပုြိန့် 

                    ခွင့်မပုြိန့်သည် အြျားအားမြင့် ဆောက်လုပ်ဆရးအသစ်အတွက် တရားစီရင် 

ပိုင်ခွင် ့ သ့ုိြဟုတ် ရှိနှင့်ဆနပပီးဆသာ အဆောက်အအုံကိုထပမ်ြည့်ရန်နှင့် ကကီးကကီးြားြား 

အသစ်မပုမပင် ြွြး်ြံရန်လိအုပ်ဆသာ တစ်ချ ို့ကိစ္စရပ်ြျားတွင် လိုအပ်သည်။ 

၅ င. ၂.၁၃      မပဋ္ဌာန်းချက် 

                     ဤလြ်းညွှန်ချက်ြျား၊ ဆနာက်ေက်တွဲမပင်ေင်ချက်ြျားနှင့် ပူးတဲွလျက် 

သ့ုိြဟုတ် ြည်သည့်အဆရးဆပါ် လြး်ညွှန်ချက်ြေိ ု အစရှိသည့် တရားစီရငပ်ိုင်ခွင်ရ့ှိဆသာ 

အုပ်ချုပ်ဆရးအာဏာကိ ုဥပဆဒနှင့်အညီ ကျင့်သံုးနိုငသ်ည်။ 

၅ င. ၂.၁၄      ဆငွ့ရည်ြွဲ့ မခငး် 

                    ဆလဆအးဆပးစက်၏ အဆအးခံကွိုငြ်ျားကို မြတ်သန်းလာဆသာစိုစွတ်ဆသာ 

ဆလြ ှအဆငွ့ ကိုဆပါငး်ခံမခငး်မြင့် အရည်ကို ထုတ်လုပ်ဆပးမခင်းမြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၁၅      ဆငွ့ရည်ြွဲ့ ကိရိယာ 

                     ယူနစ်တစ်ခု သ့ုိြဟုတ် ကိရိယာတစ်ခု သုိ့ြဟုတ် ပိုက်တစ်ခုသည် အရာဝတ္ထု 

တစ်ခု၏အဆငွ့  အဆမခအဆနြှ အရည်အမြစ်သို့ အပူြယ်ထုတ်ကာဆငွ့ ရည်ြွဲ့မခငး်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၁၆     ထိန်းချုပ်မခငး် 

                    လုပ်ငန်း၏စက်ယန္တရားလည်ပတ်ြှုကို ထိန်းညှိဆပးမခင်း။ 
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၅ င. ၂.၁၇     ြီးြိုဆချာင် (စီးပွားမြစ်လုပ်ကိငုမ်ခငး်) 

                   အခန်းတစ်ခန်း သ့ုိြဟုတ် ချက်မပုတ်ရန်နှင့် အစားအဆသာက်မပုလုပ်ရန် 

အခန်း၏ တစ်ဆနရာတွင ် ဆေးကွက်အတွက်ရည်ရွေယ်၍ အစားအဆသာက်မပုလုပ်ရန်အတွက် 

စီးပွားမြစ် တည်ဆောက်ထားဆသာ ဆနရာကိုဆခါ်သည်။ 

၅ င. ၂.၁၈      ထိန်းချုပ်စနစ်  

                     ထိန်းချုပ်စနစ်သည် စနစ်တစ်ခု၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို တည်ဆောက်ရာတွင ်

အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခုစပ်ေက်ဆပးပပီး လုိချင်ဆသာတုန့်မပန်ြှုဆပးဆသာ စနစ်မြစ်ဆစရန် 

ဆထာက်ပံ့ဆပးသည်။  

၅ င. ၂.၁၉     အဆအးခံတာဝါ 

                    အဆငွ့ မပန်လုပင်န်းစဉ်တွင် ဆရဆနွးဆငွ့စီးဆကကာင်းြှ အပူကိုြယ်ထုတ်ဆပးဆသာ   

အပူြယ် ကိရိယာတစ်ခုမြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၂၀     အဆအးခံတာဝါအသငး် (Cooling Tower Institute, CTI) 

                  အဆအးခံတာဝါြျား၏နညး်ပညာ၊ ဒီဇိုင်း၊ လုပ်ဆောငြ်ှုနှင့် ထိန်းသိြ်းြှုအစရှိ 

သည်တို့ တိုးတက်ဆစရန်အတွက် ြွဲ့စည်းထားဆသာ နည်းပညာအြွဲ့အစည်းတစ်ခု မြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၂၁     ရာသီဥတုဇုန် 

                  ကြ္ဘာဆပါ်ရှိ ရာသီဥတုြျားကို ပျြး်ြျှအပူချနိ်နှင့်ပျှြ်းြျှြိုးဆရချနိ်အရ ဆယေုယျ 

ရာသီဥတု ဇုန်သတ်ြှတ်၍ ခွဲမခားထားမခင်းမြစ်သည်။ ကြ္ဘာဆပါ်ရှိအဓိက ရာသီဥတုဇုန်ကကီး 

သံုးခုြှာ ဝငရ်ိုးစွန်းဇုန်၊ အပူ အဆအးြျှတဆသာဇုန်နှင့် အပူပိုင်းဇုန်တ့ုိမြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၂ ပြို့ဆတာ်ဆရ 

 ပြို့ဆတာ်စည်ပင်သာယာဆရးဆကာ်ြတီြှ ပို့လွှတ်ဆသာဆရ။ 

၅ င. ၂.၂ ဆလာငက်ျွေြ်းဆစဆသာဆလ 

     ဓာတ်ဆငွ့ ၊ ေီနှင့်သစ်ြျားဆလာင်ကျွေြ်းရန် ဆထာက်ပ့ံဆပးဆသာဆလ။ 

၅ င. ၂.၂၄  ဆလဝင်ဆပါက်ထနိ်းဆပးဆသာသတ္တုမပားအရှင် 

           ဆလ သို့ြဟုတ် ဆလာင်ကျွေြ်းဆစဆသာဓာတ်ဆငွ့၏ စီးေင်းနှုန်းကို ထိန်းညိှဆပး 

ဆသာလက်အား သ့ုိြဟုတ် အလုိအဆလျာက် ထိန်းညိှဆပးဆသာ ကိရိယာတစ်ခုမြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၂၅  အပူတိုက်ရိုက်ဆပးဆသာကိရိယာ 

         ဟင်းလင်းမပငက်ို အပူဆပးရန်အသံုးမပုသည့် ကိရိယာတစ်ခုမြစ်သည်။ ဥပြာ 

ဟင်းလင်းမပင ် အပူဆပးကိရိယာြျား၊ နံရအံပူဆပးကိရိယာြျား၊ ကကြ်းမပင်အပူဆပးကိရိယာ 

ြျားနှင် ့ အခန်းအပူဆပးကိရိယာြျား တုိ့မြစ်သည်။ ယငး်တ့ုိသည် အဓိကအားမြင် ့ သောဝ 

ဓာတ်ဆငွ့  သ့ုိြဟုတ် ပရိုပိန်းကို အသံုးမပုသည်။ 
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၅ င. ၂.၂၆  နှစ်ထပ်အပိတ် 

            အရည် သုိ့ြဟုတ် အဆငွ့ လွတ်ထွက်မခင်းြှ ကာကွယ်ရန် အဆပါက်ကိုပိတ်ဆပး 

ဆသာကိရိယာ သို့ြဟုတ် စက်ယန္တရားတစ်ခုမြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၂၇   ဆရစက်ြျားကိုြယ်ရှားဆပးဆသာအရာ 

                 အဆအးခံတာဝါြှလွတ်ထွက်လာဆသာ ဆရခုိးနှင့်ဆရစက်ြျားကုိ ြယ်ရှားဆပးသည့် 

ပိတ်ေို့ထားဆသာ ပါးလွှာသည့် PVC အလွှာြျားမြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၂၈    ဆရစက်ြျား ေုံးရှုံးမခငး် 

                 အဆအးခံတာဝါြှ စွန့်ပစ်လိုက်ဆသာ ဆလစီးဆကကာငး်အတွငး် သယ်ဆောင်လာ 

ဆသာ ဆရစက်ပြာဏ။ 

၅ င. ၂.၂၉     ဆမခာက်ဆသွ့ဆသာဆလအပူချနိ် 

            မပဒါးတုိင်ကို ဆလထဲသ့ုိတုိက်ရိုက်ထိဆတွ့မခင်းမြင့် တုိင်းတာပပီးရရှိဆသာ 

ဆမခာက်ဆသွ့ဆလ၏ အပူချနိ်မြစ်သည်။ သ့ုိဆသာ် ဆရဒီယုိဓာတ်ဆရာငမ်ခည်နှင့် အစိုဓာတ်ကို 

ကာကွယ်ထားသည်။ 

၅ င. ၂.၃၀  ဆလပပန် (Duct) 

               အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် စက်တစ်ခုအတွင်းရှိ သတ္တုမပား သ့ုိြဟုတ် ဆလ 

သယ်ဆောင်ရန် သင့်ဆလျှာ်ဆသာအမခားသတ္တုမြင့် မပုလုပ်ထားဆသာ သတ္တုပပန် သို့ြဟုတ် 

ပိုကလ်ိုင်းကို ဆခါ်သည်။ 

၅ င. ၂.၃၁  ဆလပပန်စနစ် 

             ဆလသယ်ဆောငရ်န်အတွက် ပိုက်လိုငး်ဆတာက်ဆလျှာက်ကို ေိုလိုသည်။ 

ထိအုထဲတွင် ပိုက်လုံးြျားအမပင်ပိကု်နှင့် တဲွြက်ပစ္စည်းြျား၊ ဆလဝင်ဆပါက်ထနိ်းဆပးဆသာ 

သတ္တုမပားအရှင်၊ ပန်ကာြျားနှင် ့ဆလသုိဆလှာငဆ်သာကိရိယာြျားနှင့် တန်ောပလာြျား ပါဝင် 

သည်။  

၅ င. ၂.၃၂   စွြ်းအင် 

                  အလုပ်၏လုပ်နုိင်စွြ်းအား။ ယင်းသည်အပူ၊ စက်သံုး၊ လျှပ်စစ်နှင့် ဓာတုက့ဲသ့ုိဆသာ 

ပုံစံတစ်ခုြှ တစ်ခုသ့ုိဆမပာငး်လဲနိုငမ်ခငး် အစရှိသည့်ပုံစံြျ ိုးစုံကိ ုဆမပာင်းလဲနိုငမ်ခငး်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၃၃     စွြ်းအင်အသံုးမပုြှု့ အရည်အဆသွး 

              အနည်းေုံးစွြ်းအငက်ို အသံုးမပုပပီး တူညီဆသာ ဝန်ဆောင်ြှုဆပးမခင်း။ 

၅ င. ၂.၃၄   မပန်လည်အသံုးမပုဆသာ စွြ်းအင်အရည်အဆသွး 

                 သန့်စင်ဆသာဆလကို အဆအးခံရန်နှင့် အပူဆပးရန် ေုံးရှံးသွားဆသာ စွြ်းအင်ကို 

မပန်လည်အသံုးမပုမခငး်။ 
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၅ င. ၂. ၃၅  ထွကဆ်ပါက် 

            အဆောက်အအံုတစ်ခု သ့ုိြဟုတ် အခန်းတစ်ခု၏အတွင်းြှအမပင်သ့ုိ ထွက်ဆပါက်၊ 

ဆလှကားထွက်ဆပါက်၊ တံခါးထွက်ဆပါက်၊ ထွက်ဆပါက်လြ်းဆကကာင်း၊ အစရှိသည်ြျား။ 

၅ င. ၂.၃၆ ဥဆရာပစံချနိ် ဆကွးညွှတ်ြှု အေင် ့(၁) (Eurovent Class D1) 

        ဥဆရာပစံနှုန်းအရ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ြိအားဆအာက်တွင ် အကာအကွယ်၏ 

ခံနိုင်ရည်သည် (၁) ြီတာတွင် (၄) ြီလီြီတာနှုန်းမြင့် အြျားေုံး ဆကွးညွှတ်ရန် လိုအပ်မခင်း။ 

၅ င. ၂.၃၇   ဥဆရာပစံချနိ် ဆလစိြ့်ြှု အေင့် (၁) (Eurovent Class L1) 

       ဥဆရာပစံနှုန်းအရ အကာအကွယ်၏ ဆလစိြ့်ြှုသည် အဆပါငး်ြိအား ၇၀၀ ပါ 

စကယ ် တွင် ဝ.၂၂ လီတာပါစက္ကန့်နှုန်းမြင့်လည်းဆကာင်း၊ အနှုတ်ြိအား ၄၀၀ ပါစကယ်တွင ်

ဝ.၁၅ လီတာပါ စက္ကန့်နှုန်းမြင့်လည်းဆကာငး်၊ အြျားေုံး စိြ့်ထွက်ြှုနှုန်းရှိရန်လိုအပ်မခင်း။ 

၅ င. ၂. ၃၈   အဆငွ့ မပန်အရာြျားေုံးရှံးမခင်း 

       အဆအးခံတာဝါအတွင်း အဆအးခံ၍ အဆငွ့ မပန်ဆစဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် 

လည်ပတ်ဆနဆသာ ဆရြှဆရပြာဏ အဆငွ့မပန်မခင်းကို ေိုလိုသည်။ 

၅ င. ၂.၃၉    ြျက်နှာမပငအ်ပွင့်ြျား 

              အလငး်ဝင်ခွင်ဆ့ပးဆသာ အဆောက်အအုံ အကာအရံ၏ ြည်သည့်ဆနရာကို 

ြေိုေိုလိမုခငး် မြစ်သည်။ ဥပြာမပတငး်ဆပါက်ြျား၊ ပလတ်စတစ်ဆောင်ကွက်ြျား၊ ြှန်ကူ 

ကွက်ြျား၊ အြုိးပွင့် ြန်သားမပင်ြျား၊ ဆခါငြုိ်းရှိဆလသာဆောင်ြျား၊ တံခါးဆပါက်ြျား စသည် 

တ့ုိသည် ြှန်တစ်ဝက် သ့ုိြဟုတ် ြှန်အမပည့်ကာရံထားဆသာ နံရံြျားမြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၄၀ ြီးတားကိရိယာ (Fire Damper) 

     ယငး်ကိရိယာသည် ဆလပပန်ြျားနှင့် ဆလသယ်ဆောင်ဆပးဆသာအြျားတွင ် အပူ 

ကို သတိမပုြိပါက အလိအုဆလျာက်ပိတ်ဆပးမခငး်နှင့် ြီးဆတာက်ြျားမြတ်သန်းြှုကို တားေီး 

ဆပးသည်။ ယငး်တ့ုိကို တည်ပငြိ်ဆသာစနစ်တွင ်ြီးလန့်ပါက အလုိအဆလျာက်ပိတ်ဆပးမခငး်နှင့် 

ဆရွေ့လျားဆနဆသာစနစ်တွင်ြီးရှိဆနစဉ် ေက်လက်လုပ်ဆောငဆ်ပးမခင်း စသည်မြင့်ခွဲမခားနိုင် 

သည်။ 

၅ င. ၂.၄၁   ြီးလင်းြိုြျား 

          ြီးြိုခန်းြျားနှင် ့ ြီးလငး်ြို (ကကြ်းမပငရ်ှိြးီရှိရာဆနရာ) ြျားကို အစိုင်အခဲ 

ဆလာငစ်ာြျားကို အသုံးမပုရာတွင် ြီးဆလာငြ်လွယ်ဆသာပစ္စည်းြျားမြင့် တည်ဆောက်ထား 

ပပီး ြီးခိုးဆခါင်တိုင်ြျား ပါရှိသည်။ 
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၅ င. ၂.၄၂ ဆခါင်ြိးုဧရိယာစုစုဆပါငး် 

        အမပင်ေက်ြျက်နှာမပင်နံရံြှ သ့ုိြဟုတ် အခန်းနံရံြျား၏ ဗဟုိလုိင်းြှ တုိင်းတာဆသာ 

ဆခါင်ြိးုဧရိယာ စုစုဆပါငး်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၄၃    အပူပို့စက် 

           စက်စွြ်းအင်ကို အသံုးမပု၍ဆအးသည့်ဆနရာြှပူသည့်ဆနရာသုိ့ အပူသယ်ဆောင်  

ဆပးဆသာ ကိရိယာမြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၄၄   အဆငွ့ မပန်စနစ်ရှိ အပူဆပးကွိုင်ြျား 

               အပူဆပးရန်အတွက်ဆရ သ့ုိြဟုတ် အမခားအရည်ကို အသံုးမပု၍အပူဆပးဆသာ 

ကွိုင်။ 

၅ င. ၂.၄၅  ဟိုက်ဒရိုြိအား 

          ကြ္ဘာ့ေွဲအားအရ အရည်အမြစ်ဟန်ချက်ညီဆအာင ် သတ်ြှတ်ထားဆသာအြှတ် 

အဆမခအဆနရှိ အရည်ြှရရှိဆသာြိအားမြစ်သည်။ 

၅ င. ၂.၄၆   ဆလာငက်ျွေြ်းရာဆနရာ ပင်ရငး် 

            ဆလာငက်ျွေြ်းဆစဆသာအဆငွ့ သ့ုိြဟုတ် ဆလာင်စာ၏ ြီးဆတာက်၊ ြီးပွား၊ အပူ 

ြျက်နှာမပင၏် ဆလာင်နိုငစ်ွြ်းအား။ ထိပုင်ရင်းြျားတွင ် ြီးဆလာငဆ်စဆသာကိရိယာြျား၊ 

ြီးဆလာငဆ်စဆသာအရာြျားနှင် ့လျှပ်စစ်ခလုတ်ြျားပါဝငသ်ည်။ 

၅ င. ၂.၄၇   ဆလစိြ့်ဝင်ြှု 

          နံရံ၊ တံခါးကကား၊ မပတငး်ဆပါက်ကကား စသည်တ့ုိထဲသို့ ဝငဆ်ရာက်ဆသာဆလ။ 

၅ င. ၂.၄၈   အြဲွ့အစည်း 

             ောသာဆရး၊ ပညာဆရး၊ အတတ်ပညာ၊ သ့ုိြဟုတ် လူြူဆရး အစရိှသည်တ့ုိ အြှန် 

စင်စစ် တုိးတက်ဆစဆရးအတွက် လုပ်ဆောင်ဆပးသည့်နယ်ပယ်။ 

၅ င. ၂.၄၉   ကာကွယ်ြှု့အေင့် (IP Rating) 

           မပငပ်အစိုင်အခဲပစ္စည်းြျားနှင့် ဆရဝင်ဆရာက်ြှုကို တားေီးဆပးဆသာ ထုတ်ကုန် 

တစ်ခု၏ ကာကွယ်ြှုအေင်က့ို နိုငင်ံတကာကာကွယ်ြှုအေင့် သတ်ြှတ်ချက်ြှုဟုဆခါ်သည်။ 

 ၅ င. ၂.၅၀ ဂျပန်စက်ြှုလုပ်ငန်းေိုင်ရာစံနှုန်း 

         ဂျပန်နိုင်ငံတွင် စက်ြှုေိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ြျားအတွက် ဂျပန်စက်ြှုလုပ်ငန်း 

ေိုင်ရာစံနှုန်း သတ်ြှတ်ဆရးဆကာ်ြတီ၏ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျား။ 

၅ င. ၂.၅၁    ြီးြိုဆချာင်ဆညှာစ်ုပ်စက် 

       ချက်မပုတ်ရာြှ ထွက်လာဆသာ အဆညှာ်နံ့ြျားနှင့် ြီးခိုးြျားကို စုပ်ယူဆသာ ြီးြို 

ဆချာင် ဆပါငး်ြိုးရှိ ဆညာှ်စုပ်စက် သ့ုိြဟုတ် ြီးြိုဆချာင၏် ချက်မပုတ်သည့်ဆနရာ အတွက ် 
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ဆညာှ်စုပ်စက် သ့ုိြဟုတ် အထက်ဆြာ်မပပါနှစ်ခု ဆပါငး်မခင်း။ 

၅ င. ၂.၅၂  ကီလိုဝပ် 

      လျှပ်စစ်စွြ်းအား၏ အဆမခခံယူနစ်၊ ၁၀၀၀ ဝပ်နှင့်ညီြျှသည်။ 

၅ င. ၂.၅၃   အြှတ်တံေိပ်ကပမ်ခငး် 

           ကိရိယာ၊ ပစ္စည်းြျား သ့ုိြဟုတ် ထုတ်ကုန်ြျားတွင ် နိုငင်ံတကာအသိြှတ် 

မပုဆသာဓာတ်ခွဲခန်း၊ စစ်ဆေးဆရးဌာန သ့ုိြဟုတ် အမခားအြွဲ့ အစည်းြျားြှ ကပ်နှိပ်ဆပးဆသာ  

တံေိပ်၊ ချပိ်၊ သဆကေတနှင် ့ အမခားအသိြှတ်မပုဆသာ အြှတ်အသားြျားပါရိှသည်။ ထိအုရာ 

ြျားသည် ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးအကဲမြတ်မခငး်နှင့် သက်ေိုငပ်ပီး ထိုတံေိပ်ပါပစ္စည်းြျား 

ထုတ်လုပ်မခင်း၏ ပုံြှန်စစ်ဆေးမခငး်ကိုလည်းထိန်းသိြ်းဆပးသည်။ ထိုတံေိပ်ြျားသည် ကိရိ 

ယာ၊ ပစ္စည်းြျား သ့ုိြဟုတ် ထုတ်ကုန်ြျားသည် သတ်ြှတ်ထားဆသာစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီြှုရိှ 

မခငး် သ့ုိြဟုတ် သတ်ြှတ်ထားဆသာ ရည်ရွေယ်ချက်နှင့် သင့်ဆလျာ်ဆကကာငး် စစ်ဆေးဆတွ့ရှိ 

ထားဆကကာငး် ဆြာ်မပဆပးသည်။ 

၅ င. ၂.၅၄   လီဂျနဲလား ေကတီ်းရီးယား (Legionella Bacteria) 

         ဆရာဂါမြစ်ပွားဆစဆသာ အပု်စုတစ်ခု၏ ဂရြ်နက်ဂတစ်ေက်တီးရီးယား မြစ်ပပီး 

အေုတ်ဆရာင ်ဆရာဂါကို မြစ်ဆစသည်။ 

၅ င. ၂.၅၅  ဆလမြည့်စီးမခငး် 

            ဆပါင်းြုိးဆညှာ်စုပ်စက်ဝန်းကျင်ြှ ထုတ်လွှတ်လုိက်ဆသာဆလ၊ အဆငွ့နှင့် ညစ်ညြ်း 

ဆစဆသာ အရာြျားဆနရာအစားတွင ် ဆထာက်ပံဆ့ပးရန်မပင်ပြှ အဆောက်အအုံအတွင်းသို့  

မပငပ်ဆလြျား သယ်ဆောငလ်ာမခငး်ကို ေိုလိုသည်။ မပုလုပ်ထားဆသာဆလသည် ပုံြှန်အားမြင့် 

စစ်ထုတ်ထားပပီး ပန်ကာအားမြင့် ရရိှလာမခငး်မြစ်သည်။ ယငး်ဆလသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ 

လိအုပ်ချက်အဆပါ်ြူတည်၍ အပူခံမခငး် သို့ြဟုတ် အဆအးခံမခင်းကိုခံရဆပလိြ့်ြည်။ မပုလုပ် 

ထားဆသာဆလသည် ဆပါငး်ြိုးဆညှာ်စုပ်စက်ရှိအဆငွ့  ထွကဆ်ပါက်ြျားြှ  သ့ုိြဟုတ် တူညီဆသာ 

အခန်းထဲြှ အဆငွ့ ထွက်ဆပါက်ြျားြှတစ်ေင့် ပိုဆ့ောင်နုိငသ်ည်။  

 ၅ င. ၂.၅၆ ဆရမြည့်စီးမခငး် 

      ဆရဆငွ့မပန်မခငး်၊ ဆရတသွငသွ်ငေ်ုံးရှံးမခငး်နှင့် ဆရြှုတ်ထုတ်မခငး် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား 

တွင်ေုံးရှံးသွားဆသာဆရြျားကိုမပန်လည်မပုလုပ်ဆပးရန်အဆအးခံတာဝါဆေစင်ထဲသ့ုိ ဆထာက်ပံ့ 

ဆပးရဆသာ ဆရ။ 

၅ င. ၂.၅၇  မြည့်စီးဆသာဆရအရည်အဆသွးကိုစြ်းသပ်မခင်း 

    ဆရ၏ဓာတုေိုငရ်ာ၊ ရုပ်ပိငုး်ေိုငရ်ာ၊ ဇီဝေိုငရ်ာနှင့် ဓာတ်ဆရာငမ်ခည်ေိုငရ်ာ 

လက္ခဏာြျားကို စစ်ဆေးအတည်မပုမခင်း 
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၅ င. ၂.၅၈  ပျြး်ြျှအပူဓာတ်မြာထွက်ဆသာအပူချနိ် 

      စိတ်ကူးမြင့်ပုံဆြာ်ထားဆသာ အဝန်းအဝိုင်းတစ်ခု၏ တူညီဆသာအပူချနိ်  

(လူ့ခန္ဓာကိုယ်ြှ ကူးဆမပာငး်လာဆသာ အပူဓာတ်သည် စစ်ြှန်၍တူညီြှုြရှိဆသာ အဝန်းအဝိုငး်  

ြှကူးဆမပာင်းလာဆသာ အပူဓာတ်နှင့် တူညီြှုရှိဆသာအရာ) 

၅ င. ၂.၅၉  ပျှြ်းြျှတန်ြိုး 

    ဂဏန်းအစုံတစ်ခု၏ပျှြ်းြျှတန်ြိးု 

၅ င. ၂.၆၀  သောဝဆလဝင်ဆလထွက်စနစ် 

       ဟငး်လင်းမပင်တစ်ခု၏ အမပင်နှင့်အထဲသုိ့ မပတငး်ဆပါက်ြျားနှင့်တံခါးြျား၊ 

သ့ုိြဟုတ် စွြ်းအငြ်သံုးဆသာ ဆလဝငဆ်ပါက်ြျားအစရှိသည့် ရှိပပီးသားအဆပါက်ြျားြှ 

တစ်ေင့် ဆလဆရွေ့လျားမခငး်ကို ေိုလိုသည်။ 

၅ င. ၂.၆၁  မပငပ်ဆလ 

        အဆောက်အအံုအကာအရံ၏ မပင်ပြှဆလ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအံုအတွင်းတွင် 

အရငက် လည်ပတ်ဆနဆသာဆလ ြဟုတ်ေဲ အဆောက်အအုံမပငပ်ြှ ယူဆောင်လာဆသာဆလ၊။ 

၅ င. ၂.၆၂    မပငပ်အဆပါက်ြျား 

              တံခါး၊ မပတင်းဆပါက်၊ တရုတ်ကတ် သို့ြဟုတ် ဆခါငြ်ိုးရှိလသာဆပါက်စသည့် 

မပငပ်ဆလထုဝန်းကျင်သ့ုိ ဆြာက်ထွက်ဆသာအဆပါက်ြျား။ 

၅ င. ၂.၆၃   မပဋ္ဌာန်းချက် 

      လုပ်ဆောင်ရြည့်လုပ်ဆောင်ချက် သ့ုိြဟုတ် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းတ့ုိကုိတရားဝင် 

ဆြာ်မပမခငး် သ့ုိြဟုတ် စည်းကြ်းတစ်ရပ်အမြစ်ဆြာ်မပမခင်း။ 

၅ င. ၂.၆၄ ပီအိတ်(ချပ်ိစ်) အေင့် (pH Level)  

         ဆလာဂရြ်ြစ်အတုိငး်အတာအရ အရည်၏အက်စစ် သ့ုိြဟုတ် အယ်ကာလီ 

ပါဝငြ်ှုကိ ုဆြာ်မပသည့်အတုိငး်အတာအြှတ်။ 

၅ င. ၂.၆၅   ကျွေြ်းကျင်တပ်ေင်သူ 

           ဝန်ဆောင်ြှု(သ့ုိ) စက်ပစ္စည်းတပ်ေင်မခင်းကုိ လုပ်ဆောင်ဆပးသူြျား သ့ုိြဟုတ် 

အစုိးရအာဏာပိုငြ်ျား(သ့ုိြဟုတ်) သင့်ဆလျာ်သည့် ထုတ်လုပ်သူြျားြှ အသိအြှတ်မပုသူြျား။ 

၅ င. ၂.၆၆    ြှတ်ပုံတငရ်ကုြ္ပဏီ  

         ကုြ္ပဏီသည်လက်ရှိကုြ္ပဏဦပဆဒအရ အစုိးရအာဏာပိုငြ်ျားထံသ့ုိ တရားဝင် 

စာရငး်တင်သွငး်ရပပီး ကုြ္ပဏီ၏နာြည်သည်လည်း ြှတ်ပုံတငရ်ကုြ္ပဏီြျား တရားဝင် 

ြှတ်တြ်းစာရငး်တွင ်ပါဝငလ်ာမခငး်။ 
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၅ င. ၂.၆၇  မပန်လည်အပူဆပးမခငး် 

          စက်မြင့်အဆအးခံမခငး် သ့ုိြဟုတ် စွြ်းအငပ်ခိုးခခံဆချွေတာဆရးစနစ် အသုံးမပုမခင်း 

မြင် ့အဆအးခံထားဆသာ ဆလ၏အပူချနိ်ကိုမြှင့်တငဆ်ပးမခငး်။ 

၅ င. ၂.၆၈   စိုထိငုး်ေ 

           ဆလထုထဲရှိဆရဆငွ့ပြာဏကို တူညီဆသာအပူချနိ်နှင့် ြိအားရှိ စိုစွတ်ဆသာဆလ 

၏ ဆရဆငွ့ပြာဏ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်မပမခငး်အချ ိုး ။ 

၅ င. ၂.၆၉  လူဆနရပ်ကွက် 

        လူဆနြှုတုိးတက်ဆရးအတွက်ရည်ရွေယ်ဆသာအြိ်ရာဆမြကွက်။ 

၅ င. ၂.၇၀  ဝန်ဆောင်ြှုသက်တြ်း 

     ဆြျှာ်ြှန်းထားဆသာအချနိ်ကာလ သို့ြဟုတ် ဝန်ဆောငြ်ှုရယူနိုင်ဆသာသတ်ြှတ် 

ထားသည့် အချနိ်ကာလ။ 

၅ င. ၂.၇၁   ဟင်းလင်းမပင် 

          ဟင်းလင်းမပငေ်ိုသည်ြှာ နံရံြျားနှင့်ကကြ်းမပင်ြျား ကာမခားထားမခင်းြရှိဆသာ 

အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမြစ်သည်။ ဟင်းလင်းမပင်သည် ဆလယာဉ်ထား 

ရာဆနရာကဲ့သ့ုိလည်း ကကီးနိုင်သလို ၊ ကိုယ်ပိုငရ်ုံးသုးံခန်းကဲ့သ့ုိလည်း ဆသးနိုငသ်ည်။ 

၅ င. ၂.၇၂  ဟင်းလင်းမပငအ်ပူဆပးမခငး် 

    လူသက်ဆတာင့်သက်သာမြစ်ဆစရန်အတွက် ဆလာငစ်ာ၊ လျှပ်စစ် သုိ့ြဟုတ် 

ဆနဆရာငမ်ခည်သုံး စွြ်းအငအ်စရှိသည်မြင့် ဟင်းလင်းမပင်ကို အပူဆပးမခငး်။ 

၅ င. ၂.၇၃ ဆခါင်ြိးုရှိအလင်းဆပါက် 

      ဆရမပင်ညီြျက်နှာမပင်ြှ ၆၀ဒီဂရီထက်နိြ့်ဆသာ ေင်ဆမခဆလျှာရိှဆသာ ြျက်နှာမပင် 

အပွင့်တစ်ခုမြစ်သည်။ အဆောက်အအံု၏အြုိးဆပါ်ရိှ ဆောင်သွင်းထားဆသာ အမခားအပွင့်ြျားကုိ 

ဆဒါငလ်ိကု်အပွင့်ြျားဟုဆခါ်သည်။ 

၅ င. ၂.၇၄   ဆနဆရာငမ်ခည်အပူအမြတ်ဆမြှာက်ဆြာ်ကိန်း (Solar Heat Gain Coefficient) 

        ြျက်နှာမပငအ်ပွင့်ြှ ဟငး်လင်းမပငထ်ဲသ့ုိ ဝငဆ်ရာက်လာဆသာ ဆနဆရာင်မခည် 

အပူအမြတ်အချ ိုး ဆနဆရာင်မခည်အပူ မြာထွက်မခင်း။ ဆနဆရာင်မခည်အပူ အမြတ်တွင် 

ဆနဆရာင်မခည်အပူ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်မခင်းနှင့် ဆနဆရာင်မခည်အပူမြာ ထွက်မခင်းကို 

စုပ်ယူမခင်းတုိပါဝငပ်ပီး ထိြုှတစ်ေင့် အပူမပန်လည်မြာထကွ်မခငး်၊ အပူကူးမခငး် သ့ုိြဟုတ်  

ဟင်းလင်းမပငထ်ဲသ့ုိ ပို့ဆောင်ဆပးမခငး် တ့ုိကိုလုပ်ဆောငဆ်ပးသည်။ 

၅ င. ၂.၇၅ ဆရတွက်စစ်ဆေးသည့်စံနှုန်း 

        နြူနာတစ်ခု၏ ညစ်ညြ်းဆသာေတ်တီးရီးယား၏ ဒီဂရီကို စိစစ်သတ်ြှတ်မခင်း။ 
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၅င.၂.၇၆ သက်ဆတာင့်သက်သာရှိဆသာ အပူဓာတ် ပူဆနွးဆသာပတ်ဝန်းကျင်တွင ် ဆကျနပ် 

ြှုကိဆုြာ်မပဆသာ စိတ်၏အဆမခအဆနမြစ်ပပီး ဤအရာကိုခံစားချက်မြင့် ချင့်ချနိ်အကဲမြတ်မခငး်။ 

၅င.၂.၇၇  အပူဆလျှာက်သတ္တိ 

        ပစ္စည်းတစ်ခု၏အပူကူးနိုငဆ်သာဂုဏ်သတ္တိ။ 

၅င.၂.၇၈     အပူဒဏ်ခံနိုင်ြှု တန်ြိုး (R- Value) 

           တယူနစ်ြျက်နှာမပင် ၂ခု အကကား အပူချနိ် တစ်ယူနစ်အဆမပာငး်အလဲမြစ်ဆစရန် 

မြတ်စီးသွားဆသာ အပူချနိ်၏ ဆမပာင်းမပန်အချ ိုး (m2.K/W) 

၅င.၂.၇၉ အပူကူးဆမပာငး်မခင်း တန်ြိုး (U-Factor) 

    အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ ယူနစ်ဧရိယာနှင် ့ ဆောင်သြွယ်မြစ်ဆနဆသာ ဆလအလွှာပါး 

ကိအုချနိ်ယူနစ်တစ်ခုအတွင်း မြတ်သန်းလာဆသာ အပူကူးဆမပာငး်မခငး်မြစ်ပပီး ယငး်သည် 

ပတ်ဝန်းကျင ်တစ်ြက်တစ်ချက်ရှိ ယူနစ်အပူကွာမခားမခင်းဆကကာင် ့မြစ်ဆပါ်လာသည်။ 

၅ င. ၂.၈၀  UL (Underwriters’ Laboratories) 

      ထုတ်ကုန်ြျား အန္တရာယ်ကငး်စွာ စစ်ဆေးရန်နှင့် တရားဝင်ဆထာက်ခံချက် 

ရရိှဆအာင် လုပ်ဆောငဆ်ပးဆသာ အာြခံသူြျား၏ဓာတ်ခွဲခန်းြျား။ 

၅ င. ၂.၈၁ Unitary Air-Conditioner 

 တစ်ခုသ့ုိြဟုတ်တစ်ခုထက်ပိဆုသာ စက်ရုံသံုးပစ္စည်းအစိတ်အပုိငး်ြျားမြစ်သည့် 

ဆရဆငွ့မပန်စက် သ့ုိြဟုတ် အဆအးခံကွိုင်နှင့် ဆလြိသိပ်စက်နှင် ့ အရည်ြွဲ့ ကိရိယာြျား 

ဆပါင်းထားမခင်း စသည်တ့ုိပါဝင်ပါသည်။ အပူဆပးမခင်းကုိမပုလုပ်ဆပးသည့် ယူနစ်ြျားလည်း ပါဝင် 

ပါသည်။ 

၅ င. ၂.၈၂  ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြပါသည့် ဆလာင်စာမြင့်ဆလာင်ကျွေြ်းဆသာ စက်ပစ္စည်းြျား 

       ဓာတ်ဆငွ့ အပူချန်ိထွက်ဆပါက်နှင့် အတညြ်ိအား ထွက်ဆပါက်ြပါေဲလည် 

ပတ်ပပီး ဆလာငစ်ာမြင့် ဆလာင်ကျွေြ်းဆသာစက်ပစ္စည်းတစ်ခု။ 

၅ င. ၂.၈၃   ဆလဝင်ဆလထွက်စနစ် 

       လိအုပ်ဆသာ ဆလအရည်အဆသွး ရရှိဆစရန်အတွက် ဟင်းလင်းမပငထ်ဲသ့ုိ 

ဆလလဲလှယ်မခငး် သ့ုိြဟုတ် ဆလအစားထိးုမခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆခါ်ေိုသည်။ ယငး်လုပ်ငန်းစဉ် 

တွင်အပူချနိ် ထိန်းဆပးမခငး်၊ ဆအာက်စီဂျင ် ထပ်မြည့်ဆပးမခငး်နှင့် စိုစွတ်ြှု၊ အနံ့အသက်ြျား၊ 

ြီးခိုးြျား၊ အပူ၊ ြုန်ြှုန့်ြျား၊ ဆလထဲရှိ ေတ်တီးရီးယားြျားနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်ဆအာက်ေိုဒ်တ့ုိကို 

ြယ်ရှားဆပးမခငး် ြျားပါဝငသ်ည်။ 
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၅င.၂.၈၄ Water Hammer   

     ဆရွေ့လျားဆနဆသာအရည် (ြျားဆသာအားမြင့် အရည်မြစ်ဆသာ်လည်း တစ်ခါ 

တစ်ရံ ဓာတ်ဆငွ့လည်းမြစ်နိုင်သည်) ကိုအတငး်ရပ်ဆစချင်ဆသာ်လည်းဆကာငး် ရုတ်တရက် ဦး 

တည်ချက်ဆမပာငး်ချင်ဆသာ်လည်းဆကာငး် ြိအားတစ်ဟုန်ထိးုဆပးမခငး် သ့ုိြဟုတ် လှိုငး်မြစ် 

ဆပါ်ဆစမခငး်ကိုေိုလုိသည်။ 

၅င. ၂.၈၅ ဆရကိုဆကာင်းြွန်ဆအာင်မပုလုပ်ဆပးမခငး် (Water Treatment) 

      ဆရကိုစင်စစ်အသံုးမပုရန်ဆသချာသည့် အဆနအထားြျ ိုးမြစ်ဆစရန် မပုလုပ်ထား 

သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို   ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅င. ၂.၈၆ ဆရလှိုင်းထန်မခငး် (Water Turbulence) 

       ပုံြှန်ြဟုတ်ဆသာ အရည်ဆရွေ့လျားမခငး် ေိုင်ရာမြစ်စဉ်၊ အရည်လှုပ်ရှားြှုနှင့် 

အင်အားေိုငရ်ာပညာကို ဆလ့လာမခင်းမြစ်စဉ်။ 

၅ င. ၂.၈၇ ဆရတွင်းဆရ 

      ဆမြကကီး၊  ဆကျာက်တုံးြျားနှင့်ကာရံထားဆသာ ဆမြဆအာက်ဆရ။ 

၅င.၂.၈၈  စိုထိုငး်ဆသာဆလ၏ အပူချနိ်ဆရခဲ သ့ုိြဟုတ် ဆရစိုဆနဆသာအရာမြင့် ြုံးထားဆသာ 

ဆလဝင်ဆလထွက်ရိှဆသာ ြျက်နှာမပင်ကုိ ဆရဆငွ့မပန်ဆသာနည်းမြင့် အဆအးခံမခင်းမြင့် ရရိှလာဆသာ 

အပူချနိ်အနိြ့်ေုးံ ကိုေိုလိုသည်။ 

၅င. ၂.၈၉  ဇုန် (Zone) 

 အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုတည်းမြင့် ထိန်းချုပ်ထားဆသာ ACMV စနစ်ရှိ အဆောက် 

အအုံတစ်ခု၏ အစိတ်အပုိငး်ကိုဇုန်ဟုဆခါ်သည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် ြျားဆသာအားမြင့် 

(အပြဲတြ်းြဟုတ်) အပူချနိ်ညိှဆပးသည်။ တုိက်ရိုက်မြစ်ဆစ သွယ်ဝိုက်၍မြစ်ဆစ အပူချနိ်ညှိ 

ကိရိယာသည် တည်ဆနရာအလိုက် အပူချနိ်ကိုထိန်းညိှဆပးသည်။ 

 

၅ င. ၃  ေိကု်နာရမည့် စညး်မျဉ်း၊ စညး်ကမ်းများ 

 အပူဆပးမခင်း၊ စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ်နှင့် ဆလဆအးဆပးမခင်းလုပ်ငန်း 

ြျားအတွက် ပုံစံဆရးေွဲမခင်းနှင့် လုပ်ငန်းလုပဆ်ောငရ်ာတွင် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အာဏာပိုင်အြဲွ့ 

အစည်းြျားြှ ထုတ်မပန်ထားဆသာ အက်ဥပဆဒြျား၊ စညး်ြျဉ်းြျား၊ ဥပဆဒြျား၊ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား 

နှင် ့သက်ေိုင်ရာစာရွေက်စာတြ်းြျားအရ ဆောင်ရွေက်မခင်းြျား လုပ်ဆောငရ်ြည် မြစ်သည်။ 

(က) သက်ေိုငရ်ာဝန်ကကီးဌာနြျား 

(ခ) မြန်ြာနိုင်ငအံငဂ်ျင်နီယာဆကာင်စီ 

(ဂ) မြန်ြာနိုင်ငအံငဂ်ျင်နီယာအသင်း 
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(ဃ) အထပ်မြင့်နှင့်အြျားမပည်သူသံုး အဆောက်အအံုတည်ဆောက်ဆရး စီြံကိန်းြျား 

ကကီးကကပ်စစ်ဆေးဆရး ပညာရှင်အြဲွ့ 

 (င) ြီးသတ်ဦးစီးဌာန 

 

၅ င. ၄  အပူပပးခြငး်စနစ် 

 ဤအပုိင်းတွင် အပူဆပးမခင်းစနစ်ကုိပံုစံဆရးေဲွမခင်းနှင့် တပ်ေင်မခင်းကုိ ဆြာ်မပဆပးြည် 

မြစ်သည်။ 

၅ င. ၄.၁    ဟင်းလငး်မပငဆ်နရာ အပူဆပးမခင်းစနစ်  

၅ င. ၄.၁.၁ အပူချနိ်နိြ်ဆ့သာ မြန်ြာနိုငင်ဆံမြာက်ပိုငး်ဆဒသြျားတွင် ဟင်းလင်း 

မပငအ်ပူဆပးမခငး်စနစ်ကို ထည့်သွငး်သင့်သည်။ အြိ်တွင်းဆနရာလပြ်ျားသည် ဆနထိငု် 

သူြျားအတွက်ရည်ရွေယ်ပပီး အပူဆပးသည့်ဆန့တွင် ကကြ်းမပင်၏ အဆပါ် ၉၀၀ ြီလီြီတာ 

အြှတ်တွင် အခန်းတွငး်အပူချနိ် အနည်းေုံး၂၀ ဒီဂရစီင်တီဂရိတ်ရှိဆစရန် ထိန်းထား 

ဆပးသည်။ 

၅ င. ၄.၁.၂ လိအုပ်ဆသာ အပူပြာဏတွက်ချက်ရာတွင် ေုံးရှုံးြည့်အပူပြာဏနှင့် 

မပငပ်ဆလကို မပုမပငရ်န်လိုအပ်ဆသာ အပူပြာဏကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားရြည်။ အပူရရှိ 

မခငး် (ဆနဆရာငမ်ခည်အပူရရှိမခင်းနှင့် ြီးဆချာင်းြျားြှအိြ်တွင်းအပူရရှိမခင်း၊ ဆနထိငု်သူ 

ြျားကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားမခင်းြရှိရ) ။ 

၅ င. ၄.၁.၃ UL ြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ သက်ေိုငရ်ာစံနှုန်းြျားနှင် ့ သက်ေိုငရ်ာ 

ဝန်ကကီးဌာနြှ ထုတ်မပန်ထားဆသာ လြး်ညွှန်ချက်ြျားနှင် ့ ကိုက်ညီဆအာင ် ဟင်းလင်း 

မပငအ်ပူဆပးမခငး် စနစ်ကိုပုံစံဆရးေွဲပပီး တပ်ေငရ်ြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၄.၁.၄ အရည်အဆသွးမပည့်ြဆီသာ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျားကို ဆလာင်စာ 

မြင့်ဆလာငက်ျွေြ်းဆသာစက်ပစ္စည်းြျားတွင် ထည့်သွင်းသင့်သည်။ သ့ုိြှသာ ကာဗွန်ြို 

ဆနာက်ေိုဒ်နှင့်အမခား အေိပ်အဆတာက်မြစ်ဆစဆသာ ဓာတ်ဆငွ့ြျားစုပုံမခင်းြှ ကာကွယ် 

နိုငြ်ည်မြစ်သည်။ ဆလဝငဆ်လထွက်ဆပါက်ြပါ သည့်ဆလာငစ်ာမြင့် ဆလာငက်ျွေြ်းဆသာ 

စက်ပစ္စည်းြျားကို ဟင်းလင်းမပင် အပူဆပးမခင်းအတွက် အသုံး ြမပုသင့်ဆပ။ 

၅ င. ၄.၁.၅ အရည်အဆသွးမပည့်ြဆီသာ ဆလဆလာင်ကျွေြ်းမခငး်ကို စက်ပစ္စည်း 

ကိရိယာထုတ်လပု်သူြျား၏ တပ်ေင်ဆပးမခင်းသငက်ကားြှုြျား၊ သက်ေိုင်ဆသာ မပဋ္ဌာန်း 

ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီဆအာင် မပုလုပ်ဆပးသင့်သည်။ 

၅ င. ၄.၁.၆ အပူဆပးစနစ်ကုိ အန္တရာယ်ရိှဆသာြည့်သည့်ဆနရာတွင်ြေုိ ြတပ်ေင် 

သင့်ဆပ။ ထိုကဲ့သို့ သတ်ြှတ်ထုတ်မပန်ထားဆသာဆနရာြျားတွင် တပ်ေင်လုိပါကတရား 
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စီရင်ပိငုခ်ွင့်ရှိ ဆသာအာဏာပိုငြ်ျားထံြှ ခွင့်မပုချက်ဆတာငး်ခံရြည်။ ဆထာက်ခံချက် 

သည် ATEX, UL တ့ုိြှ သ့ုိြဟုတ် တူညီဆသာအြဲွ့အစည်းြှ မြစ်ရြည်။ အန္တရာယ်ရှိ 

ဆသာဆနရာြျားတွင ်ြီးလင်းြိုြျားနှင် ့အစိုင်အခဲဆလာငစ်ာမြင့် ဆလာငက်ျွေြ်းဆသာ စက် 

ပစ္စည်းကိရိယာြျား ြတပ်ေင်သင့်ဆပ။ 

၅ င. ၄.၁.၇ စက်ပစ္စည်းကိရိယာြျားထိန်းသိြ်းဆရးနှင့် လံုခခုံဆရးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် 

ခွင့်မပုြိန့်ကို ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကကားချက်နှင့် သက်ေိုငရ်ာလုံခခုံဆရး စံနှုန်းြျားနှင့် 

ကိုက်ညီဆအာင ်ဆောငရ်ွေက်သင့်သည်။ 

၅ င. ၄.၂      ပေအပူပပးကွိုင်များ  

၅ င. ၄.၂.၁ လျှပ်စစ်ပိုက်လုံး အပူဆပးစက်ြျားနှင် ့ လျှပ်စစ်အပူဆပးကွိုငြ်ျားကို 

ထုတ်လုပ်သူ၏တပ်ေင်မခင်း ညွှန်ကကားချက်ြျားအတုိင်းနှင့် MNBC အပုိင်း ၅ ခ 

လျှပ်စစ်နှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်မခင်းနညး်အတုိငး်လိုက်နာ၍ တပ်ေင်ရြည် 

မြစ်သည်။ 

၅ င. ၄.၂.၂ ကွိုင်ြျားကို UL ၁၉၉၆ သ့ုိြဟုတ် လုခံခုံဆရးေိုင်ရာစံနှုန်းြျားနှင့် 

တူညီဆအာင်လုိက်နာ၍ တပ်ေင်ရြည်မြစ်သည်။ ကွိုင်ြျားကို အပူတုိက်စားြှုဒဏခ်ံ 

အစိတ်အပိုင်းြျားနှင့် မပုလုပ်သင့်သည်။ 

၅ င. ၄.၂.၃ လျှပ်စစ်ပိုက်လုံးအပူဆပးစက်ြျားကုိ 

အပူလွန်ကဲြှုကိုကာကွယ်ဆပးမခင်း၊ reset ခလုတ်ြျား၊ ဆလစီးေင်းြှုကိခုျတ်ိေက် 

ဆပးဆသာခလုတ်ြျား၊ လျှပ်စီးလြ်းတစ်ဆလျှာက်လျှပ်ကူးြှု မပုဆစဆသာ မပတ်ဆစဆသာ 

ကိရိယာ၊ ြီးအားမြှင့်စက်ြျား၊ တံခါးြျားချတ်ိေက်ဆပးဆသာ ခလုတ်ြျား၊ ကကိုတင် 

ဝိုင်ယာတပ်ေငထ်ားပပီး ပင်ြြျူးမြင့် ြေက်စပ်ရဆသးဆသာ ခလုတ်ြျားနှင် ့ လံုခခုံဆရး 

နှင့် ထိန်းသိြ်းဆရးအတွက် ထိန်းချု ပ်ကိရိယာြျား စသည်တ့ုိမြင့် မပုလုပ်ရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၄.၂.၄ ထွက်သွားဆသာ ဆလအပူချနိ်သည်အြျားေုံး ၄၈.၉ ဒီဂရီစင်တီ 

ဂရိတ်ထက ် ြဆကျာ်လွန်သင့်ပါ။ ဆလပျနံှံဆစဆသာ စက်ြှထုတ်လွှတ်လိုက်ဆသာ ဆလ 

အပူချနိ်သည် ၃၅ ဒီဂရစီင်တီဂရိတ်တွင ် သတ်ြှတ်ထားသင့်သည်။ SCR 

(Semiconductor-Controlled Rectifier)ကဲ့သုိ့ အချ ိုးကျဆအာင် ထိန်းညိှဆပးသည့် 

စက်ြျားကိုစွြ်းအင် လုံဆလာက်ဆအာင ် အသံုးမပုနိုင်ရန်နှင့် အပူချနိ်တည်ပငိြ်ဆစရန် 

အတွက် အသံုးမပုသင့်သည်။ 

၅ င. ၄.၂.၅ အပူဆပးစက်ြျားကို ဆလပပန်စနစ်တွင ်တပ်ေင်ရန်လိုအပ်ပါက အပူ 

လွန်ကဲမခင်းဒဏ်ကိ ု ကာကွယ်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သူြျား ညွှန်ကကားထားသည့် 

အတုိင်း အဆသးေုံးေိုဒ်၊ ဆလပပန်စနစ်၏ အဆပါ်စီးေင်းမခငး် ဆအာက်စီးေင်းမခငး် 
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စသည်တို့ကို လိုက်နာရြည်မြစ်သည်။ အနည်းေုံး ၁.၂ ြီတာရှည်ဆသာ ဆမဗာင်သတ္တု 

အလွှာပါးမြင့် လုပ်ထားဆသာ ဆလပပန်စနစ်ကို ြည်သည့်အပူဆပးပန့်၊ ဗဟိုဆလ 

အဆအးဆပးစက်ြျား၊ ဆလစစ်ထုတ်စက်ြျား စိုထိငု်းြှုထနိ်းစက်၏ အဆပါ်စီးေင်းလြ်း 

သ့ုိြဟုတ် ြည်သည့်စွန့်ပစ်ဆပါက်အခွဲြျားတွငြ်ေို တပ်ေင်သင့်သည်။ 

၅ င. ၄.၂.၆ ဆယေုယျ လြ်းညွှန်ချက်အရ ဆလပပန်၏ အနည်းေုံးအလျင် 

(Velocity) ကိုသတ်ြှတ်ထားရြည်။ သို့ြှသာ အပူဆပးစက်ကို မြတ်သန်းလာဆသာ 

အပူချနိ် မြင့်တက်ြှုသည် ၃၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ြဆကျာ်နိုင်ေဲ ရရိှလာဆသာ 

ဆလပပန်၏ အလျင်သည် တစ်စက္ကန့်တွင် ၁.၅ ြီတာနှင့် ၆.၀ ြီတာ ကကားတွငရ်ှိြည် 

မြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုနစ်အပူဆပးကွိုငြ်ျားကိုထုတ်လုပ်သူ၏ တပ်ေင်ရန်ညွှန်ကကားချက် 

ြျားအတုိငး် လိကု်နာတပ်ေင်သင့်သည်။ 

၅ င. ၄.၃  ေျှပ်စစ်အပူပပးစက်များ 

၅ င. ၄.၃.၁ လျှပ်စစ်အပူဆပးစက်ြျားကို ထုတ်လပု်သူ၏ တပ်ေင်ရန် ညွှန်ကကား 

ချက်အတုိင်း လိုက်နာ၍ တပ်ေင်သင့်သည်။ ယူနစ်အပူဆပးစက်ြျားသည် ULလိငုစ်င် 

သတ်ြှတ်ချက် ၁၀၂၅ နှင် ့ သက်ေိုင်ရာစံနှုန်းြျား၏ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရ 

ြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၄.၄ မီးေငး်ဖိမုျား  

၅ င. ၄.၄.၁ အဂေဆတြီးလင်းြုိြျားကုိ မြန်ြာနုိင်ငံ အဆောက်အအံုဆုိင်ရာ စံချန်ိ 

စံညွှန်းလမ်းညွှန်ချက်ြျား (MNBC)နှင်အ့ညီ ဆောက်လုပ်သင့်သည်။ အကယ်၍ 

မြန်ြာနုိင်ငံ အဆောက်အအံုဆုိင်ရာ စံချန်ိစံညွှန်းလမ်းညွှန်ချက်ြျားတွင ်ြဆြာ်မပထားပါ 

က နိုငင်ံတကာေိုင်ရာ အဆောက်အဦမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား (IBC) ကို ြှီပငိြ်း ကိုးကားနိုင် 

သည်။ 

၅ င. ၄.၄.၂ စက်ရုံသံုးြီးလင်းြိုြျားကို UL၁၂၇ နှင် ့အမခားသက်ေိုငဆ်သာ စံနှုန်း 

ြျားနှင် ့ကိုက်ညီဆသာ ခွင့်မပုဆသာအြိန့်နှင့် စာရငး်ြှတ်သားတင်သွင်းရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၄.၄.၃ ဗဟိုအပူဆပးစက်ကို လက်လြှ်းြှီ၍ ဗဟိုချက်ကျဆသာဆနရာတွင ်

ထားရှိသင့်သည်။ ထိဆုနရာြှတစ်ေင့် အဆောက်အအံုတစ်ခု သုိ့ြဟုတ် ရှုပ်ဆထွးဆသာ 

အဆောက်အအုံြျားကိုမြတ်သန်း၍ အရံအပူဆပးကကားခံနယဆ်ရာက်ဆအာင် မြန့်ချဆီပး 

နိုငရ်ြည်။ စက်၏တည်ဆနရာ ဆရွေးချယ်ရာတွင်ကွဲမပားဆနဆသာ ဇုန်တစ်ခုချင်းစီ၏ 

ဝန်ြျားနှင့် ထိန်းသိြ်းြှု လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိအုပ်သည်။ 

၅ င. ၄.၄.၄ ဆလာငစ်ာဆရွေးချယ်ြှုကို ဇီဝစက်၏ အဆမခခံကုန်ကျစရိတ်ဆပါ် 

ြူတည်၍ အသံုးမပုသင့်သည်။ ဆလာငစ်ာမြင့် ဆလာငက်ျွေြ်းဆသာ အပူဆပးစက်ြျားကို 
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ဆရွေးချယ်ရာတွင် ဆလာင်စာနှစ်ြျ ိုးကို (ေီ/ပရိုပနိ်း သ့ုိြဟုတ် ဓာတ်ဆငွ့) ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရြည်။ အကယ်၍ လျှပ်စစ်အပူဆပးစက်ြျားကို သံုးြည်ေိုလျှင် ကုန်ကျစရိတ် 

နညး်မခင်းထက်ပို၍ စဉ်းစားကာဆရွေးချယ်ြှုမပုလုပ်သင့်သည်။ 

၅ င. ၄.၄.၅ ပင်ရငး်အပူအမြစ်ြီးမပင်းြိုမြင့် ဟင်းလင်းမပင်တွင် ဆလကိုတိုက်ရိုက် 

အပူဆပးမခငး်ကို အဆသးစားရုံးခန်း အဆောက်အအုံြျား၊ လူဆနအြိ်ရာြျားနှင့် စက်ရုံ 

ြျားအတွက်သာ စဉ်းစားသင့်သည်။ 

 

၅ င. ၅      စက်စွမ်းအားသံုး ပေဝင်/ပေထွက် စနစ် 

 ဤအပုိင်းတွင် စက်စွြ်းအားသုံး ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ်မြင့် ပုံစံဆရးေွဲမခင်းနှင့် 

တပ်ေင်မခင်းအဆကကာင်းြျားကို ဆြာ်မပဆပးြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၅.၁  ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အြျက်များ  

၅ င. ၅.၁.၁     ဆယေုယျ 

၅င.၅.၁.၁.၁ ဆလဝင်ဆလထွက်စနစ်၏ ရည်ရွေယ်ချက်သည် ပိတ်ဆလှာင်ထား 

ဆသာဟငး်လင်းမပငရ်ှိ ဆလကိုလက်ခံနိုင်ဆလာက်ဆသာဆလ၏ အရည်အဆသွး 

တစ်ခုရရိှဆအာင် မပုလုပ်မခင်းမြစ်သည်။ ဟင်းလင်းမပင်ရိှ လုိအပ်ဆသာ ဆလပြာဏ 

ကုိ အေက်ြမပတ်ထုတ်ယူပပီး မပငပ်အရငး်မြစ်ြျားြှ ယူထားဆသာ သန့်စငဆ်သာ 

ဆလနှင့်မပန်လည် အစားထိုးဆပးမခငး်မြင့် လိုအပ်ဆသာ ဆလသန့်စင်ြှုအေင့်၊ 

ဆအာက်ေီဂျငပ်ါဝင်ြှုနှင့် အပူချနိ်ကိုထိန်းညှိဆပးရန်နှင့် ညစ်ညြ်းဆစဆသာအရာ 

ြျား၊ ကာဗွန်ဒိုင်ဆအာက်ေိုဒ်၊ ေတ်တီးရီးယားနှင့် အနံ့အသက်ြျားကို ထိန်းချုပ် 

ဆပးသည်။ 

၅ င. ၅.၁.၁.၂ သန့်စင်ဆသာ ဆလထည့်သွင်းမခင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် “ဆလအရည် 

အဆသွးထိန်းသိြ်းမခငး်” အပုိင်းရှိ အြိ်တွငး်ဆလအရည်အဆသွး လိုအပ်ချက်တွင် 

မပည့်စုံဆစရန် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆလသန့်စင်စက်ြျားနှင့် ဆလသန့်စင်မခငး်စနစ်ကို 

ထည့်သွငး်သင့်သည်။ 

၅ င. ၅.၁.၂      ြီးတားကိရိယာ တပ်ေငမ်ခငး် 

         ြီးတားကိရိယာကိုဆအာကြ်ာ်မပပါဆနရာြျားတွင် ြတပ်ေင်သင့်ပါ။ 

• နံရံဆပါ်ရှိြီးခိုးထွကဆ်သာ အဆပါက်လြ်းဆကကာငး်သို့ြဟုတ် ြီးခိုး 

ထွကဆ်သာ အဆပါက်လြ်း ဆကကာငး်တစ်မြစ်လဲအသံုးမပုနိုငဆ်သာ 

ဆလမပန် ဝငရ်န်အဆပါက်လြး်ဆကကာင်းြျား။ 
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• ြီးြိုဆချာငဆ်ညှာ်စုပ်စက်ပိုကပ်ါရှိဆသာ အကာအကွယ် မပုလုပ် 

ထားသည့် အဆပါက်လြ်းဆကကာငး်ြ ှအဆပါက်ြျား 

• ဆလြိအားဆပးစနစ် (pressurization system) ရှိသည့် 

ြည်သည့် ဆနရာတွငြ်ေို 

• ထွကဆ်ပါက်ဆလှကား သ့ုိြဟုတ် အတွင်းထွက်ဆပါက်လြ်းရှိ 

ဆလထွက်ဆပါက်ြျား 

၅ င.၅.၁.၂.၂     ြီးတားကိရိယာကုိ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ဆနရာြျားတွင် တပ်ေင်သင့်သည်။ 

• ြီးတားအကန့်အမြစ် သတ်ြှတ်ထားဆသာ နံရံ သ့ုိြဟုတ် 

ကကြ်းမပင်ကို တုိက်ရိုက်မြတ်သန်းလာဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက် 

ဆလပပန် 

• ဆလပပန်သည် အကာအကွယ်မပုလုပ်ထားသည့် အဆပါက်လြ်း 

ဆကကာငး်အမြစ်လည်းဆကာငး် (သ့ုိြဟုတ်) ထိအုဆပါက်လြ်း 

ဆကကာငး်အတွငး် တည်ရှိပါက ထိဆုလဝင်ဆလထွက် ဆလပပန်၏ 

ဆလအဝငအ်ထွက် လြး်ဆကကာင်းတွင ် ြီးတားကိရိယာကို 

တပ်ေင်သင့်သည်။ 

၅င.၅.၁.၂.၃ ြီးတားကိရိယာ တပ်ေင်ထားဆသာဆနရာတွင် စစ်ဆေးရန် 

အတွက်တံခါးကို ြီးတားကိရိယာ၏ အထက်တွင်မြစ်ဆစ၊ ဆအာက်တွငမ်ြစ်ဆစ 

သင့်ဆလျာ်သလို တပ်ေငသ်င့်သည်။ တံခါး၏ အနည်းေုံး အတုိင်းအတာြှာ 

၄၅၀ ြီလီြီတာ အနံနှင့် ၄၅၀ ြီလီြီတာ အလျားရှိသင့်သည်။ ဆသးငယ်ဆသာ 

ဆလပပန်အတွက် တံခါး၏အတိုင်းအတာကို ဆလပပန်၏ အကျယ် (သ့ုိြဟုတ်) 

အနက်အရ ဆလျာ့ချနိုင်သည်။ 

၅ င. ၅.၂       ပေဝင်ပေထွက်နှုန်းများ 

၅ င. ၅.၂.၁     စက်စွြ်းအားသုံး ဆလဝင်/ဆလထွကမ်ခငး်အတွက် အမပင်ဆလဆထာက် 

ပံ့မခင်း 

၅င. ၅.၂.၁.၁ ဇယားအြှတ် ၅င.၅.၂.၁ တွင် ဆြာ်မပပါတန်ြိုးြျားသည် ဆလ 

ဆအးဆပးစက်ြရှိဆသာ ဧရိယာြျားအတွက် တစ်နာရီအတွင်းတွင် အနည်းေုံးလို 

အပ်ဆသာ ဆလဆမပာငး်လဲနှုန်းကိုဆြာ်မပသည်။ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲသူသည် အဆောက် 

အအုံ၏ တည်ဆနရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အဆမခအဆန၊ မပငပ်ဆလ အရည်အဆသွးနှင့် 

အဆောက်အအုံအတွငး် လုပ်ဆောငရ်ြည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား စသည်တုိ့အဆပါ် 

တွင်ြူတည်၍ အမခားဆသာေုံးမြတ်ချက်ြျား မပုလုပ်ရြည် မြစ်သည်။ 
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၅ င. ၅.၂.၁.၂ အကယ်၍ ဆအာက်ဆြာ်မပပါဇယားတွင် လိုအပ်ချက်ြျားရှိပါက 

ဆလဝင်ဆလထွက်နှုန်းကို ASHRAE၏ စံနှုန်းအတိုင်းယမူခငး် သုိ့ြဟုတ် အရည် 

အချငး် မပည့်ြဆီသာ လူပုဂ္ဂိုလ်၏ သက်ေိုင်ရာအာဏာရှိဆကကာင်း ခွင့်မပုချက်ကို 

ရယူနိုင်ပါသည်။ 

ဇယား ၅ င. ၅.၂.၁ 

ဆလဆအးဆပးစက်ြရှိဆသာ အဆောက်အဦြျား (သ့ုိြဟုတ်) သောဝဆလဝင် 

ဆလထွက်ြရှိဆသာ အဆောက်အဦ၏ အစိတ် အပိုင်းအချ ို့တွင် စက်မြင့် ဆလဝင် 

ဆလထွက်ဆကာင်းဆစမခငး်အတွက် အမပငဆ်လဆထာက်ပံဆ့ပးြှု 

အဆောက်အဦ၊ ဆနထိုင်ရာဆနရာအြျ ိုးအစား 

မပငပ်ဆလဆထာက်ပံ့ြှုအနည်းေုံး  

တစ်နာရီတွင် ဆလဆမပာင်းလဲနှုန်း  

air-change / hr (ACH) 

ရုံးခန်း ၆ ACH 

အလုပ်ရုံ ၆ ACH 

ဆေးဝယ်စင်တာ ၆ ACH 

ဆေး ၆ ACH 

စကကေန်  ၄ ACH 

ဓာတ်ဆလှကားဆစာင့်ဆသာဆနရာ (Lift Lobby) ၄ ACH 

စားဆသာက်ေိုင်နှင့်စားဆသာက်ေိုင်တန်းြျား ၁၀ ACH 

ပစ္စည်းသုိဆလှာငခ်န်းြျား * ၄ ACH 

လျှပ်စစ်အခန်းြျား၊ စက်ခန်းြျား 

၆ACH (သ့ုိ) အခန်းအပူချနိ်သည် 

မပငပ်အပူချနိ်ထက် ၅ ဒီဂရီြပိုရ။ 

(ပိုမြင့်ဆသာတန်ြိုးကိုယူရပါြည်။) 

ကိုယ်ပိုင်အြိ်သာ  ၁၀ ACH 

အြျားသုးံအိြ်သာ  ၁၅ ACH 

ြီးခိုးတားခန်း (Smoke Stop Lobby) 

(ပုံြှန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း) 
၄ ACH 

ြီးပငိြး်သတ်မခငး်အခန်း (Fire Fighting Lobby) 

(ပုံြှန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း) 

၄ ACH 

အတွင်းထွက်ဆပါက်ဆလှကား(ပုံြှန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း) ၄ ACH 
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* အန္တရာယ်ရှိဆသာဓာတ်ဆငွ့၊ အရည်ြျားကိုအသံုးမပုရန် သ့ုိြဟုတ် သိြ်းေည်းရာတွင ်

အဆရးကကီးဆသာ အဆမခအဆနအတွက် ဆလဝင်ထွကန်ှုန်းနှင့် ဆလဝငထ်ွက်ရာ လြး်ဆကကာငး်ကို 

သတ်ြှတ်ရာတွင် အရည်အချငး်မပည့်ဝသည့် ပုဂ္ဂိုလ် (Qualified Person) နှင် ့ သက်ေိုင်ရာ 

အာဏာပိုင်ြျား၏ အကကံဉာဏ်ကိရုယူပါ။ 

၅ င. ၅.၃      ပမာ်ပတာ်ယာဉ် ရပ်နားရာပနရာများ 

၅ င.၅.၃.၁    ဆယေုယျလိုအပ်ချက်ြျား 

၅ င. ၅.၃.၁.၁ အဆောက်အဦ အတွငး်ရှိ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရာ ဆနရာြျား 

တွင်ရှိဆသာ ကာဗွန်ြိုဆနာက်ေိုဒ်ဓါတ်ဆငွ့နှင့်အချ ို့ဆသာပစ္စည်းြျား ဆလာင်ကျွေြ်း 

မခငး်ြှ ထွကရ်ှိဆသာ ဓါတ်ဆငွ့ြျားကို ြယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက် စက်စွြ်းအားသုးံ 

ဆလဝင်ဆလထွက်စနစ်ကို တပ်ေငရ်ြည်။ 

၅ င. ၅.၃.၁.၂ အဆောက်အဦအတွငး်ရှိ သောဝဆလဝင်ဆလထွက ် ြရှိဆသာ 

ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရာ ဆနရာြျားတွင် ဆလဆမပာငး်လဲနှုန်း အနည်းေုံး ၆ ACH 

(ဆလဝင်နှင့်ဆလထွက်) ရှိရန်လိုအပ်သည်။ 

၅ င. ၅.၃.၁.၃ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် ရပ်နားရာဆနရာြျားနှင် ့ ယာဉ်အဝင်အထွက် 

လြး်ဆကကာင်းြျားတွင် ကာဗွန်ြိုဆနာက်ေိုဒ်ဓါတ်ဆငွ့ အာရုံခံကိရိယာြျား တပ်ေင် 

ရြည်။ 

၅ င. ၅.၃.၁.၄ အကယ်၍ ကာဗွန်ြိုဆနာက်ေိုဒ်ဓါတ်ဆငွ့ သိပ်သည်းြှုသည် 

တစန်ာရီအချနိ်အတွငး် ၂၅ ppm ဆအာက်သ့ုိ ဆရာက်ရှိလာပါက စက်စွြ်းအားသုးံ 

ဆလဝင်ဆလထွက်စနစ်ကို ရပ်နားနုိင်သည် (လူဆနအိြြ်ျားတွငရ်ှိဆသာ ဆြာ်ဆတာ် 

ယာဉ်ရပ်နားရာ ဆနရာအတွက်သာ)။ အကယ်၍ စီးပွားဆရးေိုင်ရာရုံး အဆောက် 

အဦြျားတွငရ်ှိဆသာ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရာဆနရာ မြစ်ပါက ဆလဝင်ဆလထွက် 

နှုန်းကို ဆလျှာ့ချနိုင်သည်။ 

၅ င. ၅.၃.၁.၅ စုစုဆပါငး် ဆလထုတ် (Exhaust Air) နှုန်း၏ ၅၀% ကို အနိြ့်ပိုင်း 

ြှ ထုတ်ယူရြည်။ 

(ကကြ်းမပင်ြှ အထက် ၆၅၀ ြီလီြီတာဆနရာသည် ဆလထုတ်ဆပါက်၏ အမြင့်ေုံး 

ဆနရာ မြစ်ရြည်) 

၅ င. ၅.၃.၁.၆ မပငပ်သ့ုိဆလထုတ်ရာတွင ်ကပ်လျှက်ရှိဆသာ အဆောက်အဦြျား 

နှင် ့အြျားပိုင် ဆလျှာက်လြး်ြျားသ့ုိ စွန့်ထုတ်မခငး်ြမပုလုပ်ရ။ 

၅ င. ၅.၃.၁.၇ ဆလထုတ်ဆသာ ဆနရာနှင့်မပငပ်ဆလသွင်းယူဆသာဆနရာ ၂ခုသည် 

အနည်းေုံ ၅ ြီတာ အကွာအဆဝးရှိရြည်။ 
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၅ င. ၅.၃.၁.၈ မပငပ်ဆလကို အဆောက်အဦ၏ မပငပ်ဆနရာြှသာ တိုက်ရိုက် 

သွင်းယူရြည်။ 

၅ င. ၅.၃.၂ ဆမြမပင်အထက်တွင်ရိှဆသာ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရန် ဆနရာ 

(Aboveground Car Park) 

၅ င. ၅.၃.၂.၁ စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင/်ဆလထွက်စံနစ်ကို ဇယား ၅င.၅.၃.၁ 

တွင် ဆြာ်မပထားသည့်အတိုငး် လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

ဇယား ၅ င. ၅.၃.၁ 

ဆမြမပင်အထက်တွင်ရိှဆသာ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာအတွက်            

စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ် လိုအပ်ချက်ြျား  

သောဝဆလဝင်ဆသာ 

ဆလဝင်ဆပါက်အရွေယ်* 

လိအုပ်ဆသာ 

ဆလဝင်/ဆလထွကစ်နစ် 

ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရာ  

ဆနရာနှင် ့သောဝဆလဝင/်ဆလ 

ထွက ်အကွာအဆဝး 

၁၅% ထက်ြငယ်ရ သောဝဆလဝင်/ဆလထွက် ၁၂ ြီတာ အတွငး် 

၁၅% ထက်ြငယ်ရ အခိုးအဆငွ့စုတ်ထုတ်စနစ် 

(Fume Extract), ၁.၂ ACH 

၁၂ ြီတာ အလွန် 

၂% ထက်ြငယ်ရ ဆလထွက်စနစ်သာ  ၁၂ ြီတာ အတွငး် (သ့ုိ) အလွန် 

၂% ဆအာက် 
စက်စွြ်းအားသံုး 

ဆလဝင်/ဆလထွကစ်နစ် 

၁၂ ြီတာ အတွငး် (သ့ုိ) အလွန် 

*ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရာကကြ်းခငး်ဧရိယာ၏ ရာခိုငန်ှုန်း 

၅ င. ၅.၃.၂.၂ အကယ်၍ ဆမြမပင်အထက်တွင်ရိှဆသာ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် ရပ်နားရာ 

ဆနရာအတွက် ြီးခိုးထုတ်စနစ် (Smoke Purging System) လိအုပ်ပါက မြန်ြာ 

နိုငင် ံ ြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားတွင် မပဋ္ဌာန်းထားသည့် 

သတ်ြှတ်ထားချက်ြျားအတုိင်း လုပ်ဆောင်ရြည်။  

၅ င. ၅.၃.၃ ဆမြဆအာက်တွငရ်ှိဆသာဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာ 

(Underground Car Park) 

၅ င. ၅.၃.၃.၁ အနီးအနားြှ အန္တရာယ်ရှိဆသာ ဓာတ်ဆငွ့ြျားြဝငဆ်ရာက်နိုင်ရန် 

အတွက်အနုတ်ြိအား (Negative Pressure) အဆနမြင့် အစဉ်ရှိဆနရန် လုပ်ဆောင် 

ထားရြည်။ 

၅ င. ၅.၃.၃.၂ မြည့်သွင်းလိကု်ဆသာဆလပြာဏသည် စုတ်ထုတ်လိုက်ဆသာ 

ဆလပြာဏထက်ြပုိရပါ။ 
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၅ င. ၅.၃.၃.၃ ဆလဝင်/ဆလထွကစ်နစ်အတွက် ဒီဇိုင်းလုပ်ရာတွင ် ဆအာက်ဆြာ် 

မပပါလိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီဆစရန်အတွက် အနည်းေုံးအပုိငး် ၂စုံ မပုလုပ် 

ရြည်။ 

(က) အကယ်၍ အပိုင်း ၁စုံသည် ချ ို့ယွင်းဆနပါက လိအုပ်ဆသာဆလ 

ပြာဏ၏ တစဝ်က်တိတိ ရရှိဆစရန်အတွက် အမခားအပုိငး် ၁စုံက 

မြည့်ေည်းဆပးနိုငရ်ြည်။ 

(ခ) တစုံတခုဆသာ ဆလထုတ်စနစ် ချ ို့ယွငး်သွားပါက ထိဆုလထုတ် 

စနစ်နှင့် သက်ေိုင်ဆသာ ဆလသွင်းစနစ်သည် အလုိအဆလျှာက် 

ရပ်တန့်ရြည်။ ထို့အတူ တစုံတခုဆသာဆလသွငး်စနစ ်ချ ို့ယွင်းသွား 

ပါက ထိဆုလသွင်းစနစ်နှင် ့ သက်ေိုင်ဆသာ ဆလထုတ်စနစ်သည် 

အလုိအဆလျှာက် ရပ်တန့်ရြည်။ 

(ဂ) အကယ်၍ ထိဆုလသွင်း/ဆလထုတ်စနစ်ကို ပံ့ပိုးဆနဆသာ ပငြ် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မပတ်ဆတာက်သွားပါက စနစ်ေက်လက် 

လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် အရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမြင့် အလို 

အဆလျှာက် ပံ့ပုိးရြည်။ 

၅ င. ၅.၃.၃.၄ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် ရပ်နားရာသီးမခား အထပ်တုိင်းအတွက် သီးမခား 

စက်မြင့် ဆလဝင/်ဆလထွက် စနစ်ကို ပံ့ပုိးရြည်။ 

၅ င. ၅.၃.၃.၅ စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင/်ဆလထွက်စနစ်ကို ဇယား ၅င. ၅.၃.၂ 

တွင် ဆြာ်မပထားသည့်အတိုငး် လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

ဇယား ၅ င. ၅.၃.၂ 

ဆမြဆအာက်တွငရ်ှိဆသာ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာအတွက်                 

စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ် လိုအပ်ချက်ြျား 

သောဝဆလဝင်ဆသာ 
ဆလဝင်ဆပါက်အရွေယ်* 

လိုအပ်ဆသာ ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ် 
ဆြာ်ဆတာယ်ာဉ်ရပ်နားရာ  

ဆနရာနှင့် သောဝဆလဝင်/ဆလ 
ထွက် အကွာအဆဝး 

၁၅% ထကြ်ငယ်ရ အခိုးအဆငွ့စတု်ထုတ်စနစ် (Fume 
Extract), ၁.၂ ACH 

၁၂ ြီတာ အတွင်း 

၁၅% ထကြ်ငယ်ရ အခိုးအဆငွ့စတု်ထုတ်စနစ် (Fume 
Extract), ၁.၂ ACH 

၁၂ ြီတာ အလွန် 

၂% ထက်ြငယ်ရ ဆလထွက်စနစ်သာ  ၁၂ ြီတာ အတွင်း (သ့ုိ) အလွန် 

၂% ဆအာက် 
စက်စွြ်းအားသံုး 
ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ် 

၁၂ ြီတာ အတွင်း (သ့ုိ) အလွန် 
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*ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရာကကြ်းခငး်ဧရိယာ၏ ရာခိုငန်ှုန်း 

၅ င. ၅.၃.၃.၆ အကယ်၍ ဆမြဆအာက်တွင်ရှိဆသာ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နား 

ရာဆနရာအတွက် ြီးခိုးထုတ်စနစ် (Smoke Purging System) လိအုပ်ပါက 

မြန်ြာနိုင်င ံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားတွင ်မပဋ္ဌာန်းထားသည့် 

သတ်ြှတ်ထားချက်ြျားအတုိင်း လုပ်ဆောင်ရြည်။  

၅ င. ၅.၄  မီးဖုိပြျာင် 

၅ င. ၅.၄.၁ ြီးြိုဆချာင ် ဆနရာကို စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ် ပံ့ပိုး 

သင့်သည်။ အကယ်၍ ြီးြိုဆချာင်ြှထုတ်ဆလကို အစားထိုးရန်အတွက် မပုမပငထ်ား 

ဆသာဆလဆထာက်ပံ့ဆပးြှုြျ ိုး လိုအပ်လျှင် ဤမပဋ္ဌာန်းချက်တွင ် ဆြာ်မပထားဆသာ 

စွြ်းအင်ဆချွေတာရန် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတုိင်း လိကု်နာရြည်။ 

၅ င. ၅.၄.၂ ြီးြိုဆချာင်အတွက်ဆလထုတ်စနစ်သည် အြှီအခိုကင်းြဲ့၍ သီးသန့် 

ရပ်တည်ဆနနိုင်သည့် စနစ်မြစ်ရြည်။ ြီးြိုဆချာငဆ်နရာတွင ် အနုတ်ြိအား အပြဲထိန်း 

ဆပးထားဆအာင် ပုံစံဆရးေွဲမခငး်၊ တပ်ေင်မခငး်နှင့် လည်ပတ်မခငး်တ့ုိကို မပုလုပ်ရြည် 

မြစ်သည်။ 

၅ င. ၅.၄.၃ ေီကကင်းေီကျန်ြျားရှိနိုင်ပါက ြီးြိုဆချာင်၏ အဆညာှ်စုပ်အုပ်ဆောင်း 

တွင် ေီစစ်ကိရိယာ ကိုတပ်ေငရ်ြည်။ 

၅ င. ၅.၄.၄ ြီးြိုဆချာင်အတွက်အနည်းေုံး ၂၀ ACH ဆလဝငဆ်လထွက်နှုန်း လိအုပ် 

သည်။ သ့ုိဆသာ် အဆညှာ်စုပ်အုပ်ဆောင်း၏ အြျ ိုးအစားနှင် ့အရွေယ်ပြာဏ၊ ြီးြိုဆချာင် 

အြျ ိုးအစားနှင် ့ အသံုးမပုပုံအဆပါ် ြူတည်ပပီး ဆလဝင်ဆလထွက်နှုန်းသည် ၂၀ ACH 

ထက် ပိုနိုငသ်ည်။ 

၅ င. ၅.၄.၅ ြီးြိုဆချာင်အဆညှာ်စုပ်အုပ်ဆောင်း အသံုးမပုမခငး်ြရှိသည့် အချနိ်တွင ်

ဆလဝင်ဆလထွက်နှုန်း ကို ၁၀ ACH အထိဆလျှာ့ချနိုငသ်ည်။ 

၅ င. ၅.၄.၆ ြီးြုိဆချာင်အဆညှာ်စုပ် အုပ်ဆောင်းနှင့် ေက်သွယ်ထားဆသာ အလျား 

လုိက် ြီးြိုဆချာင်ထုတ် ဆလပပန်ကိုအနည်းငယ်ဆစာင်းပပီး (အဆညှာ်စုပ် အုပ်ဆောင်း 

ြက်သို့ အနည်းေုံး ဝ.၅% ဆစာငး်ရြည်) ဆဒါင်လိုက်ဆလပပန်နှင့် ေက်သွယ်နိုင်ဆအာင် 

ဒီဇိုင်းလုပ်ရြည။် ဆလပပန်အတွင်း ကပ်ရှိဆနဆသာေီြျားကို စွန့်ထုတ်ရန်အတွက် 

ဆလပပန်၏ ဆအာက်ဆမခတွင် ေီထုတ်ပိုက်တခု ထားရှိရြည်။ 

၅ င. ၅.၄.၇ ြီးြိုဆချာင်အဆညှာ်စုပ်အုပ်ဆောင်း အသံုးမပုချနိ်တွင်လုိအပ်ဆသာ မပငပ် 

ဆလပံ့ပုိးနိုငရ်န်အတွက် မပငပ်ဆလပံပ့ိုးြှုနှင့် အဆညာှ်စုပ်အပု်ဆောငး် အချငး်ချင်း 

ေက်သွယ်ထားရြည်။ 
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၅ င. ၅.၄.၈ စီးပွားမြစ်လုပ်ကုိင်ဆသာ စားဆသာက်ေိုင်ြျားနှင့် အသံုးြျားဆသာ ြီးြို 

ဆချာင်ြျားြှ ထွကဆ်သာ ထုတ်ဆလြျားကို သင့်ဆတာ်ဆသာ ဆလစစ်နည်းလြး်ြျားမြင့် 

သန့်စင်ပပီးြှသာ မပငပ်သ့ုိစွန့်ထုတ်ရြည်။ 

၅ င. ၅.၄.၉ ြီးြိုဆချာင်ြှ ထုတ်ဆလြျားကို လူအြျားနှင့်ဆဝးကွာဆသာ အဆောက် 

အဦအမပငြ်က်သ့ုိ တုိက်ရိုက်စွန့်ထုတ်ရြည်။ စွန့်ထုတ်ဆသာဆနရာသည် မပငပ်ဆလ 

ယူဆသာ ဆနရာနှင်အ့နည်း ေုံး ၅ ြီတာ ကွာဆဝးရြည်။ 

၅ င. ၅.၄.၁၀ ြီးြိုဆချာင်ြှထုတ်ဆလြျားအတွက် ဆလပပန်ြျားကို ဆအာက်ဆြာ်မပပါ 

ပစ္စည်းအြျ ိူ းအစားြျားမြင့် မပုလုပ်ရြည်။ 

(က)  အထူ အနည်းေုံး ၁.၂ ြီလီြီတာရှိဆသာ Mild Steel မပား (သ့ုိြဟုတ်) 

(ခ)  အထူ အနည်းေုံး ဝ.၉ ြီလီြီတာရှိဆသာ Stainless Steel မပား 

၅ င. ၅.၅ ပေဝင်/ ပေထွက် ပေပပန်စနစ် 

၅ င. ၅.၅.၁ ထွကဆ်ပါက်ဆလှခါး (Exit Staircase) နှင် ့ အတွင်းထွကဆ်ပါက် 

ဆလျှာက်လြး် (Internal Exit Passage Way) ြျားအတွက် လိုအပ်ဆသာ စက်မြင့် 

ဆလသွငး်/ဆလထုတ်စနစ်သည် သီးမခားရပ်တညန်ိုငဆ်သာ စနစ်မြစ်ရြည်။ 

၅ င. ၅.၅.၂ လိအုပ်ဆသာမပငပ်ဆလကို အဆောက်အဦမပင်ပြှ တုိက်ရိုက်ယူရ 

ြည်မြစ်ပပီး မပင်ပဆလယူဆသာဆနရာသည် ဆလထုတ်ဆသာဆနရာြှ အနည်းေုံး ၅ ြီတာ 

အကွာတွငရ်ှိသင့်သည်။ 

၅ င. ၅.၅.၃ အကယ်၍ ဆလဆပးဆသာ ဆလပပန်သည် ထွက်ဆပါက်ဆလှခါးအတွက် 

မြစ်ပါက ထိထုွကဆ်ပါက်ဆလှခါး၏ အမပင်ြက်တွငရ်ှိဆသာ ဆလပပန်အပုိငး်ကိုကွန်ကရိ 

(သုိ့ြဟုတ်) အဆပါ့စား နံရံမပားတ့ုိမြင့် ကာရံထားရြည်။ ထိကုာရံဆသာ အကာအရံ 

သည်ကွန်ကရစ် ခံနိုင်ရည်ရှိဆသာ ြီးဒဏ်ခံနိုင်ရည် အရည်အချငး်အတုိင်း ရိှရြည်။ 

၅ င. ၅.၅.၄ ြီးြိုဆချာင်အဆညှာ်စုပ်အုပ်ဆောင်းနှင် ့ ဆလထုတ်ဆလပပန်တ့ုိသည် 

ကာရံြှုြရှိသည့် ြီးဆလာငလ်ွယ်ဆသာအရာြျားြှ အနည်းေုံး ၅၀၀ ြီလီြီတာကွာ 

ဆဝးရြည်။ 

၅ င. ၅.၅.၅ ြီးြိုဆချာင်ဆလထုတ်စနစ်ကို ပုံြှန်သန့်စင်မခင်းနှင် ့ ထိန်းသိြ်းမခငး် 

လုပ်ငန်းြျား လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

၅ င. ၅.၅.၆ ြီးြိုဆချာင်အမပငေ်က်တွငရ်ှိဆသာ ြီးြိုဆချာင် ဆလထုတ်ပပန်ြျားကို 

အနည်းေုံးြီးြိုဆချာငက်ဲ့သ့ုိ ြီးဒဏ်ခံနိုငန်ှုန်းရှိလာဆစရန် ြီးဒဏ်ခံနိုင်ဆသာ အကာအရံ 

မြင့်ကာကွယ်ထားရြည်။ အကယ်၍ထိုဆလပပန်သည် အမခားအခန်းတခုထဲသို့ 

မြတ်သန်းသွားပါက ထိအုခန်း၏ ြီးဒဏ်ခံနိုင်ြှုနှုန်းသည် ြီးြိုဆချာင်ထက် မြင့်ြား 
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ဆနပါကအသံုးမပုဆသာ ြီးဒဏ်အကာအရံသည် ထိအုခန်း၏ ြီးဒဏ်ခံနိုင်ြှုနှုန်းအတုိငး် 

ရှိရြည်။ 

၅ င. ၅.၅.၇ အိြ်သာရှိဆသာဆနရာကို သောဝအားမြင့် သ့ုိြဟုတ် စက်အားမြင့် 

ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာင်းဆအာင် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ထိြုှသာအနံ့အသက်ြျားကို 

ြယ်ရှားနိုင်ပပီး ကကြ်းမပင်ြျားလည်း ဆမခာက်ဆသွ့နိုငြ်ည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၅.၅.၈ အသံုးမပုဆသာဆလထုတ်စနစ်သည် အဆောက်အအံု၏ ဆေးပတ်ဝန်း 

ကျငက်ိုြည်သည့် စိတ်အဆနှာင့် အယှက်ြျ ိုးြှြမြစ်ဆစေဲ ဆလကို မပငပ်သ့ုိ တုိက်ရိုက် 

ထုတ်လွှတ်ရြည်။ 

၅ င. ၅.၆ စက်ပစ္စည်းများ ပရွေးြျယ်ခြငး် 

၅ င. ၅.၆.၁ ဆလဝင်/ဆလထွက ်ပန်ကာ 

၅င.၅.၆.၁.၁ ပန်ကာဆရွေးချယ်ရာတွင် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အနည်းေုံး လိုအပ်ချက် 

ြျားအရ ဆရွေးချယ်ရြည်။ ဆရွေးချယ်လိုက်ဆသာ စက်ပစ္စညး်သည် အသံုးမပုြည့် 

ဆနရာအတွက် သင့်ဆတာ်ရြည်။ 

• ဆလစီးေင်းနှုန်းပြာဏ 

• မြစ်ဆပါ်လာဆသာြိအား (ဆလပပန်၊ ဆလစစ်ထုတ်ကိရိယာြျား၊ ဆလဝင် 

ဆပါက်၊ ဆလထွက်ဆပါက်အစရှိသည့် ကကားခံနယ်ကို မြတ်သန်းလာဆသာ 

ဆကကာင့် မြစ်ဆပါ်လာသည့် ေုံးရှုံးသွားဆသာ ြိအား) 

•  ဆြာ်တာနှင့်ပန်ကာ၏ စွြ်းဆောငရ်ည် 

•  ေူညံြှုအတုိင်းအတာအေင့် 

•  အသံုးမပုြည့် အြျ ိုးအစား 

• ြီးြိုဆချာင်ဆလထုတ်စနစ်အတွက်မြစ်ပါက အထူးသတိထားရြည့် သံဆချး 

တက်ဆစသည့် အခိုးအဆငွ့ ၊ ထုတ်ဆလတွငပ်ါလာတတ်ဆသာ ကကြ်းတြ်း 

သည့် အစိုင်အခဲအဆသးစားြျား၊ ြီးဆလာင်လွယ်ြှုနှင့် အမခားအန္တရာယ် 

မြစ်ဆစတတ်ဆသာအရာြျား။ 

၅င.၅.၆.၁.၂    ကိရိယာြျားကို ဆရွေးချယ်ရာတွင် လုပ်ငန်းသဆောအရ လိုအပ်ပါက 

အရှိန် (Speed)ကို အနညး်ေုံး ၁၀% တုိးမခငး်ကိုခွင့်မပုသည်။ ဆြာ်တာြျား၊ 

စက်နိုးဆပးစက်ြျား၊ ဝိုင်ယာကကိုးြျားနှင့် အမခားပစ္စည်းြျားကို လိုအပ်ချက်အဆမခ 

အဆနအရ ဆရွေးချယ်ရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၅.၆.၁.၃   ပန်ကာြျားတပ်ေင်ရာတွင ်ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အနည်းေုံး ပါဝင် 

ရြည့် အချက်ြျားအတုိင်း လိကု်နာရြည်။ 
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•  တပ်ေငရ်န်နှင့် ဆနာင်တွင်ထိန်းသိြ်းမပုမပငမ်ခင်း မပုလုပ်နိုင်ရန် ချန်လပ်ှရ 

ြည့်ဆနရာ။ 

• ခွင့်မပုဆသာ အဆလးချနိ်၊ တပ်ေင်ရြည့်ဆနရာရှိ ကကြ်းမပင်ခံနိုငရ်ည်ဝန် 

အားအမပင ်ပန်ကာကိုသယ် ယူရြည့်လြ်းဆကကာငး်။ 

• ဆလဝင်ဆပါက်၊ ဆလထွက်ဆပါက် အဆနအထားနှင့် ဆလထုတ်ရြည့်ဆနရာ။ 

• တပ်ေင်ြည့် တည်ဆနရာရှိ ေူညြံှုအေင့်သတ်ြှတ်ချက် 

•  ကိရိယာြျား၏တုန်ခါြှုအတုိင်းအတာ 

• တပ်ေင်ြည့် တည်ဆနရာရှိ ြီးဆေးအန္တရာယ် အဆမခအဆန 

၅င.၅.၆.၁.၄ ပန်ကာြျားတပ်ေင်ရာတွင် အတည်နှင့်အဆရွေ့ကကား ညီြျှဆအာင် 

ထားရှိရြည်မြစ်ပပီး AMCA (Air Movement & Control Association)၏ စံနှုန်း 

ြျားနှင့်အညီ (သို့) ယငး်နှင့် အလားတူ စံနှုန်းြျားနှင့်အညီ လိုက်နာြှု ရှိရြည်။ 

၅င.၅.၆.၁.၅ ပန်ကာ၏ ဆအာကဆ်ြာ်မပပါ အချက်အလက်ြျားကို ထွင်းထား 

ဆသာ ပလိပ်မပား (Engraved Identification)မြင့် အြျားမြင်သာသည့် ဆနရာတွင် 

အလွယ်တကူ ြပျက်ေီးဆစရန် မပုလုပ်ထားရှိရြည် မြစ်သည်။ 

• အြျ ိူ းအစား (Type) 

• အရှိန် (Speed) 

• လျှပ်စစ်ပါဝါ အြျ ိုးအစား (Power, Phase & Hz) 

• ပူလီနှင့် ခါးပတ်ကကိုးအြျ ိုးအစားနှင် ့အရွေယ် (Pulley and Belt Size) 

• လိအုပ်သည့်ဆချာေီအြျ ိူ းအစား (Type of Grease Require) 

၅င.၅.၆.၁.၆ ဆြာ်တာနှင်အ့မခားအလားတူ ပစ္စည်းြျားသည် ြီးြိုဆချာငြ်ှ 

ဆလထွက်ရာ လြ်းဆကကာငး်တွင ်ရှိြဆနသင့်ပါ။ 

၅င.၅.၆.၁.၇ ြီးခိုးထိန်းစနစ်နှင့် အခိုးအဆငွ့ စုတ်ထုတ်စနစ် (Smoke Contro 

Purging System)တွင် အသံုးမပုဆသာ ဆြာ်တာအပါအဝင် ပန်ကာြျားအားလုးံ 

သည် ၂၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၂နာရီကကာဆအာင ်ခံနိုင်ရည်ရှိရြည်။ 

၅င.၅.၆.၁.၈   ပန်ကာြျား၏ ဆြာ်တာြျား၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျား၊ ထိန်းချုပ် ဒိုင်ခွက် 

ြျားအစရှိသည်တုိ့သည် ဆလာငစ်ာထားသုိခန်း၊ LPG ဓာတ်ဆငွ့ထား သုိခန်း 

(သုိ့ြဟုတ်) အမခားြီးဆလာင်လွယ်နိုငသ်ည့် ဆနရာြျားတွငထ်ားရှိြည်ေိုပါက 

ြီးပွားစင်နိုငြ်ှု ဒဏ်ကိခုံနိုငဆ်အာင ်အနည်းေုံးမပုလုပ်ထားရြည်မြစ်သည်။ 
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၅ င. ၅.၆.၂ အသံထိန်းညိှဆပးဆသာကိရိယာြျား 

၅င.၅.၆.၂.၁ စက်ပစ္စညး်ြျား၊ ပိုက်၊ ဆလပပန်၊ ဆလဆအးထွက်သည့် အဆပါက်ြျားြှ 

ထွကဆ်ပါ်လာဆသာ အသံနှုန်းြျားကို ဤမပဋ္ဌာန်းချက်ပါ အပုိဒင်ယ် ၅ င.၁၀.၃.၂ တွင် 

ဆြာ်မပထားဆသာ ေူညံြှုအေင့်ြျားအတုိင်းရှိဆစရန် အသံနှိြ်မ့ခင်း/ ထိန်းညိှမခင်းြျား 

မပုလုပ်ဆပးရြည်မြစ်သည်။ 

၅င.၅.၆.၂.၂  စက်ပစ္စည်းြျားကို ဒီဇိုငး်ထုတ်မခင်း၊ ဆနရာချမခငး်၊ ဆရွေးချယ်မခငး်နှင့် 

တပ်ေင်မခင်းြျား မပုလုပ်ရာတွင်လုပ်ငန်းစဉ်၏ အေင့်တစ်ခုစီတုိင်းအတွက် ၄င်းတ့ုိြှ 

ထွကဆ်ပါ်လာဆသာအသံကို နညး်နိုင်သြျှနည်းဆစရန်အတွက် ဆစစပ်နှံ့စပ်စွာ စဉ်းစား 

လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

၅င.၅.၆.၂.၃ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ကိရိယာြျားနှင့် နည်းလြ်းြျားကိုအသံုးမပု၍ 

စက်ပစ္စညး်ြှ အသံထကွ်ဆပါ်ြှုကို ဆလျာ့ချရန်အတွက် လုပ်ဆောငရ်ြည် မြစ်သည်။ 

• ဆလပပန်အသံဆလျာ့ပါးစက် (Duct Attenuators) - ဆထာင့်ြှန်စတုဂံ 

သ့ုိြဟုတ် စက်ဝိုငး်ပုံသဏ္ဍာန် ကန့်လန့်မြတ်အပုိင်းတွင် အြျ ိူ းအစား စုံလင် 

ဆသာအတွင်းပစ္စည်းြျား ဥပြာ၊ ြီးဆလာငြ်လွယ်ဆသာြန်၊ သုိးဆြွးသ့ုိြဟုတ် 

သတ္တုဓာတ်ပါဆသာ သုိးဆြွးြျားမြင့် တည်ဆောက်ထားပပီး အဆပါက်ဆြာက် 

ထားဆသာ သွပ်ရည်စိြ်ထားဆသာ စတီးြျားမြင့် ြုံးအုပ်၍ဆသာ်လည်း 

ဆကာင်း၊ အမခားသတ်ြှတ်ထားဆသာ နည်းလြ်းြျားမြင့် ဆသာ်လည်းဆကာငး် 

တည်ဆောက်ထားသည်။ ယငး်သည် ဆလခွငး်အားနှင့် အသံတုန်ခါမခငး်နည်း 

အရ ပုံစံဆရးေွဲမခင်းမြင့် အသံဆလျာ့ပါးစက်တွင် ြိနှိပထ်ားဆသာ ြိအားကျ 

မခငး်ကို ထိန်းဆပးထားစဉ်တွင် အသံကကိြ်နှုန်း၏ ကျယ်မပန့်လှဆသာ အသံ 

လှိုငး်တွင်းမြတ်သန်းသွားဆသာအရှိန်ကိုလိုအပ်သည့်ပြာဏအတုိင်းဆလျာ့ကျ 

သွားဆအာင ် ဆထာက်ကူဆပးနိုငသ်ည်။ ဆလစီးရာလြ်းဆကကာင်းကို ရှင်းလငး် 

စွာ ညွှန်မပဆပးသင့်သည်။ 

• ဆလပပန်အတွင်းအသံဆလျှာ့ပါးဆစရန်မပုလုပ်မခင်း (Dcut Internal Acoustic 

Lining)- ပစ္စည်းဆရွေးချယ်ရာတွင် အပိုဒ်ငယ် ၅င.၇.၃.၆ တွင်ဆြာ်မပထားသည့် 

အတုိင်းလိုက်နာရြည်။ ယငး်တွင် ဆလစီးေင်းရာတစ်ဆလျှာက်တွင် ထွက် 

ဆပါ်လာဆသာ ေူညံြှုကိုဆလျာခ့ျရန် ေူညံြှုစုပ်ယူြှုနှုန်းသည် မြင့်ြားဆနရ 

ြည်။ ထို့မပင် အသံစုပ်ယူြှုနှင့် အပူဒဏ်ကာကွယ်ြှုအတွက် ဒီဇိုငး်ဆရးေွဲ 

သင့်သည်။ ဆလပပန်အသံဆလျာ့ပါးစက် မပုလုပ်မခင်းနည်းနှင့် တူညီဆအာင် 
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မပုလုပ်မခငး်မြင့် အသံုးမပုထားဆသာပစ္စည်းြျား ဆလစီးေင်းရာလြ်းဆကကာငး် 

နှင်အ့တူပါသွားမခငး်ကို ဆလျှာ့ချနိုင်သည်။ 

•  ဆလဝင်/ဆလထွကဆ်ပါက်ြျား (Grille/Diffuser)၊ တရုတ်ကတ်ြျား (Louver) 

– ယငး်တ့ုိကို ဆလအလျငလ်ွန်ကဲြှု့ဆကကာင့် ထွက်ဆပါ်လာဆသာ ေူညံြှုြျား 

ဆရှာင်ရှားရန်အတွက် ဆရွေးချယ်တပ်ေငသ်င့်သည်။ 

• ေူညံြှုကို ဆလျာ့ချဆစရန်အတွက် အမခားပစ္စည်းြျား အသံုးမပုြှု့ - ဆလပပန်၊ 

ပိုကလ်ုးံနှင့်ဆလပပန် အေက်ြျား၏ မပငပ်ြှကာရံြည့် အပူဒဏ်ခံပစ္စည်းြျား 

ဆရွေးချယ်ရာတွင် ေူညံြှုဆလျာ့ကျဆစနိုငြ်ှုကို အဆရးကကီးဆသာ လိအုပ်ချက် 

တခုအဆနမြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ 

၅ င. ၅.၆.၃ တုန်ခါြှု ထိန်းညှိဆပးဆသာကိရိယာြျား 

၅င.၅.၆.၃.၁ အဆောက်အဦ၏ ဆနရာတခုခုြှတေင် ့ တုန်ခါြှုြျား ြလိုအပ်ေဲ 

စီးေင်းြှုကိကုာကွယ်ရန်အတွက ် လည်ပတ်ဆနဆသာစက်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်ရာ 

တွင် တုန်ခါြှု့ကို ကာကွယ်ဆလျှာ့ချဆပးနိုင်သည့် စပရင၊် ရာောမပား၊ ဆအာက်ဆမခခံ 

ပစ္စည်း အစရှိသည်တို့ကို တပ်ေင်ရြည်။ အဆောက်အဦ၏ ကကြ်းမပင်တွင် တုိက်ရိုက် 

တပ်ေင်မခင်းကို ခွင့်ြမပုပါ။ 

၅င. ၅.၆.၃.၂ တုန်ခါြှုကို ကာကွယ်ဆလှျာခ့ျနိုငသ်ည့်ပစ္စည်းြျားကို ပိုကန်ှင့် 

ဆလပပန်ြျား တပ်ေင်ရာတွင ် အဆောက်အအုံသ့ုိ တုန်ခါမခငး်ကူးစက်ြှုကို တားေီး 

နိုငရ်န်အတွက် တပ်ေင်ရြည်။ 

၅ င. ၅.၆.၃.၃ ထ့ုိမပင် သင့်ဆလျာ်သည့် ကျုံ့နုိင်ေန့်နုိင်ဆသာပစ္စည်း (appropriate 

flexible connection)ကို စက်ပစ္စညး်ြျားတွင် တပ်ေင်အသံုးမပု သင့်သည်။ ယငး်ကို 

ပိုကန်ှင် ့ဆလပပန်ြျားတွင်လည်း တပ်ေင် အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

၅ င. ၅.၆.၃.၄ တုန်ခါြှုကိကုာကွယ် ဆလျှာ့ချနိုငသ်ည့်ပစ္စည်းြျား ဆရွေးချယ်ရာ 

တွင်ကျွေြ်းကျင်သူမြင့် တုိငပ်င်၍ ဆရွေးချယ်ရန် အကကံမပုသည်။ 

၅င. ၅.၆.၃.၅ စပရငြ်ျားသည် လွတ်လပစ်ွာတည်ရှိမခင်း၊ တည်ပငြိ်ြှုရှိမခင်းနှင့် 

အဆပါ်နှင့်ဆအာက်ကို အမပားနှင့် ေက်သွယ်ထားသင့်သည်။ 

၅ င. ၅.၆.၃.၆ တုန်ခါြှုကိကုာကွယ် ဆလျှာ့ချနိုငသ်ည့်ပစ္စည်းြျားတွင ်စတီစပရင် 

သ့ုိြဟုတ် ရာောမပားအချပ် သ့ုိြဟုတ် ထိအုရာ၂ခုစလံုး ပါရိှရြည်မြစ်ပပီး ဂဆဟဆော် 

ထားဆသာ အုပ်ဆောင်းတစ်ခုမြင့် ြံုးအုပ်ထားရြည်မြစ်သည်။ ယင်းကုိ မပင်းထန်ဆသာ 

စီးေင်းြှုရှိဆသာ အဆမခအဆနြျား၊ Water Hammer သက်ဆရာက်နိုင်ဆသာ အဆမခ 
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အဆန သ့ုိြဟုတ် အသံနှင့်တုန်ခါြှုကိ ုအလွန်ဂရုမပုသည့် ဆနရာြျားတွင ်တပ်ေင်သင့် 

သည်။ 

၅ င. ၅.၆.၃.၇ စက်ပစ္စညး်ြျားသည် ဆအာက်ဆမခခံပစ္စည်း (Inertia Block) 

အဆပါ်တွင ် တပ်ေင်ရြည်။ ဆအာက်ဆမခခံပစ္စည်း၏အရွေယ်အစား၊ အဆလးချနိ်နှင့် 

အသံုးမပုြည့် ပစ္စည်းအြျ ိုးအစားတ့ုိသည် စက်ပစ္စည်းထုတ်လပု်သူ၏ ခွင့်မပုဆသာ 

လိအုပ်ချက်နှင် ့ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 

 

၅ င. ၆    ပေပအးပပးခြငး်စနစ် 

ဤအပုိင်းတွင ် ဆလဆအးဆပးမခင်းစနစ်မြင့် ပုံစံဆရးေွဲမခင်းနှင့် တပ်ေင်မခင်းအဆကကာငး် 

ြျားကိ ုဆြာ်မပဆပးြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၁     ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အြျက်များ  

၅ င. ၆.၁.၁   ဆလဆအးဆပးမခင်းစနစ်တွင ်ရရိှနိုင်ဆသာဆနရာ အကျယ်အဝန်း၊ ပင်ြစွြ်း 

အင်၊ ယံုကကည်စိတ်ချရြှုနှင့် စွြ်းအင်လုဆံလာက်ြှုတ့ုိကိုထည့်သွင်း စဉ်းစားရြည် 

မြစ်သည်။ ဆလဆအးဆပးစက် Condenser (အမပငယူ်နစ်)ြှ ထွကဆ်သာအပူနှင့် ေူညံြှု 

သည် ပတ်ဝန်းကျင်သ့ုိ စိတ်အဆနှာက်အယှက်ြမြစ်ဆစရန် လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

၅ င. ၆.၁.၂ အဆောက်အဦထဲသို့ ဆလဆအးဆပးမခငး်စနစ် တပ်ေင်မခငး်၏ 

ရည်ရွေယ်ချက်သည် အဆောက်အဦတွင ် ဆနထိုင်သူြျားကိုလုံခခုံြှုနှင့် သက်ဆတာင့် 

သက်သာရှိဆသာ ပတ်ဝန်းကျင်ြျ ိုး ရရှိဆစရန်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၁.၃ ပိုးြွှားကာကွယ်ဆပးဆသာဇကာ (Insect Screen) ြုံးအပု်ထားသည့် 

အမပင်ဆလကိ ု စုပ်ယူဆပးဆသာဆနရာသည် ြည်သည့်ဆလထုတ်ဆပါက်၊ အဆအးခံတာဝါ 

နှင်အ့တွငး်ရှိဆလ၏ အရည်အဆသွးကို ကျေငး်ဆစဆသာ ြည်သည့်အရာြှြေို အနညး် 

ေုံး ၅ ြီတာ ကွာဆဝးစွာ ထားရှိရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၁.၄ ထို့မပင် အန္တရာယ်ရှိဆသာ ြီးခိုး သ့ုိြဟုတ် ဓာတ်ဆငွ့ြျား မြင့်ြားစွာ 

ပါဝငဆ်သာ အေိပ်အဆတာက်ရှိဆသာ သုိ့ြဟုတ် အန္တရာယ်ရှိဆသာ စွန့်ထုတ်ဆလ 

သ့ုိြဟုတ် အန္တရာယ်ရှိဆသာအြှုန်အြွှားြျားပါဝငဆ်သာ စွန့်ထုတ်ဆလ သို့ြဟုတ် 

အန္တရာယ်ရှိဆသာပစ္စည်းြျား မြင့်ြားစွာပါဝငဆ်နဆသာ ဓါတ်ဆငွ့ြျားအစရှိသည်တုိ့နှင့် 

အနည်းေုံး ၁၀ ြီတာ ကွာဆဝးသည့်ဆနရာြှ အမပင်ဆလကို စုပ်ယူရြည်။ 

၅ င. ၆.၁.၅ သက်ဆတာင့်သက်သာရှိဆသာ ဆလဆအးဆပးမခင်း စနစ်အတွက် 

အိြ်တွင်းဒီဇိုင်းအပူချနိ်ြှာ ၂၄ +/- °C နှင် ့ ၆၀ +/- ၅ % ပျြ်းြျှ စိုထိုငး်ေ ရိှရြည် 

မြစ်သည်။ 
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၅ င. ၆.၁.၆ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ဆနရာရိှ ဆလ၏အလျင်သည် တစက္ကန့်တွင် ဝ.၃ 

ြီတာထက် ဆလျာ့နည်းရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၁.၇ ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ရန်အတွက် မပငပ်ဆလအပူချနိ် အဆမခအဆနြျားြှာ 

ဆအာက်ပါအတုိငး်မြစ်သည်။ 

ဇယား ၅ င. ၆.၁ 

မြန်ြာမပည် တဝှြ်းလုံးတွင်ရှိဆသာ Mean Dry-Bulb Temperature နှင် ့

Mean Wet-Bulb Temperature အဆမခအဆန 

တိင်ုး/မပည်နယ် ပြို့ဆတာ် 
Mean Dry-Bulb 

Temperature (°C) 
Mean Dry-Bulb 

Temperature (°C) 

ပြို့ဆတာ် ဆနမပည်ဆတာ် ၃၇ ၂၈ 

ြန္တဆလး ြန္တဆလး ၃၇ ၂၈ 

စစ်ကုိင်း စစ်ကုိင်း ၃၇ ၂၈ 

ြဆကွး ြဆကွး ၃၈ ၂၉ 

ကယား လွိုင်ဆကာ် ၃၀ ၂၂ 

ရှြး် ဆတာင်ကကီး ၂၉ ၂၁ 

ကချင် မြစ်ကကီးနား ၃၁ ၂၃ 

ချင်း ဟားခါး ၂၆ ၁၉ 

ရန်ကုန် ရန်ကုန် ၃၆ ၂၈ 

ပဲခူး ပဲခူး ၃၆ ၂၇ 

ဧရာဝတ ီ ပုသိြ် ၃၃ ၂၅ 

ရခိုင် စစ်ဆတ ွ ၃၃ ၂၅ 

ြွန ် ဆြာ်လပြိုင် ၃၂ ၂၄ 

တနသောရီ ထားဝယ ် ၃၂ ၂၄ 

ကရင် ေားအံ ၃၃ ၂၅ 

၅ င. ၆.၂  သက်ပတာင့်သက်သာရှိပသာ ပေပအးပပးစနစ်အတွက် အခပငပ်ေေုိအပ်မှု 

၅ င. ၆.၂.၁ ဇယား ၅င၊၆.၂ တွင် ဆြာ်မပပါတန်ြိုးြျားသည် သက်ဆတာင့်သက်သာ 

ရှိဆသာ ဆလဆအးဆပးစနစ်အတွက် အမပငဆ်လ ဆထာက်ပ့ံြှု အနည်းေုံး လိအုပ်ချက်ကို 

ဆြာ်မပထားသည်။  ဒီဇိုငး်မပုလုပ်သူြျားသည် အဆောက်အဦ၏ တည်ဆနရာပတ်ဝန်းကျင ်

အဆမခအဆန၊ အမပငဆ်လ၏ အရည်အဆသွးနှင့် အဆောက်အဦအတွင်း လုပ်ဆောငရ်ြည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်ဆပါ်ြူတည်၍ ညိှနှိုင်းေုံးမြတ်ချက်ြျား မပုလုပ်ရြည်မြစ်သည်။ 
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 ဇယား ၅ င. ၆.၂ 

သက်ဆတာင့်သက်သာရှိဆသာ ဆလဆအးဆပးစနစ်အတွက် အမပငဆ်လဆထာက်ပံြ့ှု    

အနည်းေုံး လိအုပ်ချက် 

အဆောက်အဦ/ 
ဆနထိုင်ရာအြျ ိူ းအစား 

ဆနထိုင်အသံုးမပု 
သည့်ဆနရာ 

လူဦးဆရဆပါ်ြူတည်၍ 
အမပင်ဆလ ဆထာက်ပံ့ြှု 
အနည်းေုံးလိုအပ်ချက် 

(l/s per person) 

ကကြ်းမပင်ဧရိယာဆပါ်ြတူည၍် 
အမပင်ဆလဆထာက်ပံ့ြှု 
အနည်းေုံးလိုအပ်ချက် 

(l/s per m2) 

ရုံးခန်း 10/ m2person ၆ ၀.၆ 

ညလီာခံ/ အစည်းအဆဝးခန်းြ 2.5/ m2person ၆ ၀.၃ 

ဟုိတယ/် ဧည့်သညအ်ိပခ်န်း - - 50 m3/ hr per room 

အလုပ်ရု ံ 10/ m2person ၃.၅ - 

ကပွရဲုံ 1.5/m2person ၁၀ ၇.၀ 

ဆေးဝယ်စင်တာ 5/ m2person ၃.၅ ၁.၁ 

ဆေး 5/ m2person ၃.၅ ၁.၁ 

ဧည့်သညဆ်စာင့်ခန်းနှင့်စကကေန်လြ်း - - ၀.၃ 

စာသင်ခန်း 2/ m2person ၃.၈ ၀.၆ 

စားဆသာက်ေိုင်နှင့် 
စားဆသာက်ေိုင်တန်း 

1.5/m2person 
၆ ၃.၄ 

မပဇာတ်ရုံ/မပဇာတ်ရုတံွင် 
ပရိတ်သတ်ထိုင်ဆသာဆနရာနှင့် 

ရုပရ်ှင်ရုံ 
- 3 l/s per seat  ၂.၀ 

 

 

၅ င. ၆.၃     ပေအရည်အပသွးထိန်းသိမ်းခြငး် 

၅ င. ၆.၃.၁    ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်ြျား 

၅င.၆.၃.၁.၁ ဆလအရည်အဆသွး ထိန်းသိြ်းမခင်းကို ဒီဇိုင်းဆရးေွဲရာတွင် 

အင်ဂျင်နီယာသည် အဆမခခံအချက်ြျားမြစ်ဆသာ အြ်ိတွင်းပတ်ဝန်းကျင် ကျန်းြာဆရး 

နှင် ့ ညီညွတ်ဆသာပုစံံဒီဇိုင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောငခ်ျက်နှင့် အဆောက်အအုံနှင့် 

ေက်စပ်ဆနဆသာစနစ်ြျား၏ ထိန်းသိြ်းဆရးစသည်တို့နှင့် အကျွေြ်းတဝင ် မြစ်ဆန 

သင့်သည်။ 

၅င.၆.၃.၁.၂ စနစ်ကိုပုစံံဆရးေွဲရာတွင် ဆနထိငု်သူြျားမြစ်ဆပါ်လာနိုင်ဆသာ ဆေး 

အန္တရာယ်ြျားနှင့် ကကုံဆတွ့ြှုကို ဆလျာ့ချနိုငဆ်အာင ်ပုံစံဆရးေွဲရြည်မြစ်သည်။ 
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၅ င. ၆.၃.၁.၃ အိြ်တွင်းဆလ အရည်အဆသွးသတ်ြှတ်ချက်ြျားြှာ အိုဇုန်းဆမြ 

မပငလ်ွှာ (ground level Ozone) ၊ အဆငွ့ မပန်လွယ်ဆသာ ဇီဝဓာတုပစ္စည်းြျား၊ 

ဆလအပခူျနိ်၊ စိုထိုင်းေ၊ ကာဗွန်ြိဆုနာက်ေိုဒ်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်ဆအာက်ေိုဒ်တ့ုိမြစ် 

သည်။ 

၅ င. ၆.၃.၁.၄     ဆလကို အြျ ိူ းအစားခွဲမခားမခင်း 

 (က) အြျ ိူ းအစား ၁ - ဆလတွင် ညစ်ညြ်းြှု မြစ်ဆစဆသာအရာြျား ပါဝငြ်ှု 

 နညး်မခင်း၊ low sensory- irritation intensity နှင် ့ ြဆကာင်းဆသာ 

 အနံ့အသက်ြျား ပါဝငြ်ှုနညး်မခင်း။ 

 (ခ) အြျ ိူ းအစား ၂ - ဆလတွင် ညစ်ညြ်းဆစဆသာအရာြျား ပါဝငြ်ှု 

 အသင့်အတင့်ရှိပပီး mild sensory-irritation intensity နှင် ့ ြဆကာငး် 

 ဆသာ အနံ့အသက်ြျား အနည်းငယ်ပါရိှမခင်း။ 

 (ဂ) အြျ ိူ းအစား ၃ - ဆလတွင် ညစ်ညြ်းဆစဆသာအရာြျား ပါဝငြ်ှုသိသာ 

 ထင်ရှားပပီး significant sensory-irritation intensity နှင် ့ ြဆကာင်း 

 ဆသာ အနံ့အသက်ြျားပါဝငြ်ှု သိသာလာမခင်း။ 

 (ဃ) အြျ ိူ းအစား ၄ - ဆလတွင် ြဆကာငး်ဆသာြီးခိုးဆငွ့ ြျား ဓါတ်ဆငွ့ြျား 

 (သုိ့ြဟုတ်) အန္တရာယ်ရှိဆသာအြှုန် အြွှားြျားပါဝငြ်ှုမြင့်ြားပပီး 

 biological aerosols (သ့ုိြဟုတ်) ဓါတ်ဆငွ့ြျားနှင့်အန္တရာယ်ရှိဆသာ 

 ပစ္စည်းြျား ပါဝငြ်ှုမြင့်ြားစွာ ရှိဆနမခင်း။ 

၅ င. ၆.၃.၁.၅      ဆလမပန်လည် လည်ပတ်ြှု ကန့်သတ်ချက်ြျား 

 (က)  အြျ ိုးအစား ၁ ကဲ့သ့ုိဆလကိ ုြည်သည့်ဟင်းလငမ်ပင်တွငြ်ေို မပန်လည် 

 လည်ပတ်နိုင်သည် (သ့ုိြဟုတ်) အမခားတဆနရာသ့ုိ သယ်ဆောငဆ်ပးနိုင်  

   သည်။ 

 (ခ) အြျ ိူ းအစား ၂ ကဲ့သို့ဆသာဆလကို ြူလဟငး်လငး်မပင် အတွငး်မပန်လည် 

 လည်ပတ်နိုင်သည်။ ယငး်ကို ဆလထုညစ်ညြ်းြှုနှင် ့ အသံုးမပုြှု တူညီ 

 ဆသာအြျ ိုးအစား ၁ (သ့ုိြဟုတ်) ၃ အသံုးမပုဆနဆသာ အမခားဟင်းလင် 

 မပငအ်တွင်းသို့ သယ်ဆောင်နိုငသ်ည်။ အြျ ိုးအစား ၂ ဆလကို အြျ ိုး 

 အစား ၁ ရိှဆသာ ဆနရာြျားတွင ် မပန်လည် လည်ပတ်ခွင့် (သို့ြဟုတ်) 

 သယ်ဆောင်ခွင့်ြမပုပါ။ 
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 (ဂ) အြျ ိုးအစား ၃ ဆလကိုလည်း ြူလ ဟင်းလင်းမပင်အတွငး် မပန်လည် 

 လည်ပတ်နိုင်သည်။ အြျ ိုးအစား ၃ ဆလသည် အမခားဆနရာြျားတွင် 

 မပန်လည် လည်ပတ်ခွင်ြ့ရှိပါ။ 

 (ဃ) အြျ ိုးအစား ၄ ဆလကိုြူလဆနရာနှင့် အမခားဆနရာြျားတွင်ပါ မပန်လည် 

 လည်ပတ်ခွင့် ြမပုဆပ။ 

၅ င. ၆.၃.၁.၆  အိြ်သာြျား၊ ဆရချ ိူ းခန်းြျား၊ ြီးြိုဆချာင်၊ ြီးဆလာင်လွယ်ပစ္စည်း 

ြျား သိြ်းေည်းဆသာဆနရာြျားြှ ဆလနှင့်အေိပ်အဆတာက် မြစ်ဆစဆသာဓါတ်ဆငွ့  

ြျားနှင့် ြုန်နှင့် အနံ့အသက်ြျား ရိှဆနသည့်ဆနရာြျားြှ ဆလကုိ မပန်လည်အသံုးမပုခွင့် 

ြရှိပါ။ 

၅ င.၆.၃.၁.၇ မပငပ်ဆလနှင့် မပန်လည်လည်ပတ်ရန်ထားဆသာအတွင်းရှိ ဆလကို 

ဟင်းလင်မပင်ထဲသို့မပန်လည်အသံုးြမပုခင် အြှုန်အြွှားြျားမပန်လည်စစ်ထုတ်ရြည်။ 

၅ င.၆.၃.၁.၈ ဆထာက်ပံ့ဆသာဆလ၊ မပန်လည်လည်ပတ်ဆသာဆလနှင့် ဆလအဆရာ 

တ့ုိကို ၂ ကကိြ် ဆလစစ် ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ 

(က) ပထြအေင့် ဆလစစ်ထုတ်မခငး် - Minimum Efficiency Reporting Value 

(MERV) အေင့် ၆ နှင်အ့ထက် 

(ခ)  ဒုတိယအေင့် ဆလစစ်ထုတ်မခငး် - Minimum Efficiency Reporting 

Value (MERV) အေင့် ၁၂ နှင်အ့ထက် 

၅ င.၆.၃.၁.၉  ကကိုတင်အဆအးဆပးဆသာ ဆလကိုထုတ်ဆပးဆသာစက် (PAHU) 

အတွက် Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) အေင့် ၉ ကိုအသံုးမပု 

ရြည်။ 

၅ င.၆.၃.၁.၁၀ ဆလဆအးဆပးမခင်းနှင့် စက်စွြ်းအားသံုးဆလဝင/် ဆလထွက်စနစ် 

ဒီဇိုင်းဆရးေွဲရာတွင ် အဆောက်အဦထဲသ့ုိထည့်သွင်းဆသာ မပငပ်ဆလကို သင့်ဆလျာ် 

ြှန်ကန်ဆသာနညး်မြင့် မပုမပင်ရန်အတွက်ကိုပါ ထည့်သွငး်စဉ်းစားရြည်မြစ်သည်။ 

(MERV)အေင့် ၆ နှင့်အထက် ဆလစစ်ပပီးြှသာ အဆောက်အဦအတွင်း သ့ုိထည့်သွငး် 

ရြည်။ 

၅င.၆.၃.၁.၁၁ ဆလဆအးဆပးမခင်းနှင့် စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင/် ဆလထွကစ်နစ် 

တွင်အမပင်ဆလလိအုပ်ချက် ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ရာတွင် ဆနထိငုရ်ာဆနရာရိှလူဦးဆရ အဆရ 

အတွက်ကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားရန် လိအုပ်ြည်မြစ်သည်။ 
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၅ င. ၆.၃.၁.၁၂ ဆလစစ်ထုတ်ြည့်ကိရိယာဆမပာင်းလဲရန် လိုအပ်သည့်အဆမခအဆန 

ကို သိရှိရန်အတွက် ြိအားအြျ ိုးြျ ိုးကို တုိင်းတာသိရှိနိုင်ဆသာ ကိရိယာကို တပ်ေင် 

ထားသင့်သည်။ 

၅င. ၆.၃.၁.၁၃ ဆေးလိပ်ဆသာက်ရန် သတ်ြှတ်ထားသည့်ဆနရာြျားကို ဆေးလိပ် 

ကင်းြဲဇ့ုန်နှင့် ခွဲမခားထားရြည်။ ဆေးလိပ်ဆသာက်ခွင့်မပုသည့်ဆနရာသည် အနီး 

ပတ်ဝန်းကျငြ်ှ ဆေးလိပ်ကင်းြဲ့ဇုန်မြင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနှုတ်ြိအား (Negative 

Pressure) ရှိရြည်။ 

၅င. ၆.၃.၁.၁၄ ဆေးလိပ်ဆသာက်ခွင့်မပုသည့်ဆနရာြျားြှ ဆလကိုဆေးလိပ်ကင်းြဲ့ 

သည့်ဆနရာြျားသို့ လှည့်ပတ်မခငး် (သုိ့ြဟုတ်) ပိုဆ့ောငမ်ခငး်ကို တငး်ကျပ်စွာ 

ထားမြစ်ထားသည်။ 

၅င.၆.၃.၁.၁၅ အန္တရာယ်ရှိညစ်ညြ်းဆသာအရာြျား သယ်ဆောင်ဆလသည့် ဆလ 

ထုတ်ဆလပပန်ြျားသည် အမခားဆနရာြျားသ့ုိမြတ်သန်းရာတွင ် ထိဆုလြျားယုိစိြ့်ြှု 

ြမြစ်ဆစရန်အတွက် အနှုတ်ြိအား (Negative Pressure) အဆမခအဆနတွင ်ရှိဆအာင် 

မပုလုပ်ထားရြည်။ 

၅င. ၆.၃.၁.၁၆ ဆလဝင်ဆလထွက်စနစ်အတွက် အမပငဆ်လယူဆောငြ်ှုကို ဆအာက် 

ဆြာ်မပပါ ဇယား ၅ င.၆.၃.၁ အတုိင်း လိကု်နာရြည်။ 

ဇယား ၅ င. ၆.၃.၁ 

အမပင်ဆလယူဆောင်ြှုအတွက် အနည်းေုံး ကွာဆဝးရြည့် အကွာအဆဝး 

ဆနရာအြျ ိုးအစားြျား 
အနည်းေုံး 

အကွာအဆဝး (ြီတာ) 

အြျ ိူ းအစား ၂ ထုတ်ဆလ/ ထွက်ဆပါက် ၃ 

အြျ ိူ းအစား ၃ ထုတ်ဆလ/ ထွက်ဆပါက် ၅ 

အြျ ိူ းအစား ၄ ထုတ်ဆလ/ ထွက်ဆပါက် ၁၀ 

အဆအးခံ တာဝါ၏ ဆလဝင်ဆပါက် (သ့ုိ) ဆေစင် ၅ 

အဆအးခံ တာဝါ၏ ဆလထွက်ဆပါက် ၇.၅ 

အိြတ်ွင်းလြ်း၊ လြ်းသွယ် (သ့ုိ) ကားရပ်နားရာ ဆနရာ ၁.၅ 

အြှိုက်သုိဆလှာင်ရာဆနရာ / အြှိုက်သိြ်းေညး် ရာဆနရာ ၊အြှိုက် ပုးံြျား ၅ 

ယာဉ်အသွားအလာြျားဆသာ လြ်းြ ၇.၅ 

အမပင်ဆလယူဆောင်ြည့် အလွှာအထကရိှ် ၁ြီတာထက် နည်းဆသာ အကွာ 
အဆဝး တွင်အေုံးသတ်သွားဆသာ ြိလ္လာစနစ် ဆလထုတ်ပုိက် 

၃ 

အမပင်ဆလယူဆောင်ြည့် အလွှာအထကရိှ် အနည်းေုံး ၁ြီတာရှိဆသာ 
အကွာအဆဝးတွင်အေုံးသတ်သွားဆသာ ြိလ္လာစနစ် ဆလထုတပ်ိက်ု 

၁ 
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၅င. ၆.၃.၁.၁၇ အမပင်ဆလဝင်ဆရာက်နိုင်သည့် 

 တရုတ်ကတ်မပတငး်ဆပါက်ြျားတွင် မခငလ်ုဇံကာ/ပိုးြွှားကာကွယ် 

သည့် အကာမြင့် ကာကွယ်ထားရြည် မြစ်သည်။ 

၅င. ၆.၃.၁.၁၈ ထုတ်လွှတ်လိကု်သည့်ဆလအတွက် တရုတ်ကတ်ြျားကို သံေန်ခါ 

မြင့် ကာရံထားရြည်။ 

၅ င. ၆.၃.၂  ရံုးအဆောက်အဦတွင်းရိှ ဆလအရည်အဆသွးဆကာင်းြွန်ဆစရန် နည်းလြ်းြျား 

၅ င. ၆.၃.၂.၁ အဆောက်အဦပိုငရ်ှင်သည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အချက်ြျားကို 

တာဝန်ယူရြည်မြစ်သည်။ 

(က) လက်ခံနိုငဆ်လာက်ဆသာ အရည်အဆသွးမပည့်ဝသည့်အတွငး် ဆလရရိှရန် 

ြှန်ကန်ဆသာ ဒီဇုိင်းလုပ်ဆောငမ်ခငး်။ 

(ခ) အတွင်းဆလအရည်အဆသွးဆကကာင် ့ မြစ်ဆပါ်လာနိုငဆ်သာ ဆရာဂါအဆမခ 

အဆနြျားကို ကကိုတင်တွက်ချက်ထားြှု။ 

(ဂ)  အတွင်းဆလ အရည်အဆသွးဆကကာင် ့မြစ်ဆပါ်လာနိုငဆ်သာ မပဿနာြျားကို 

ကကိုတင်တွက်ချက်ရန်အတွက် အရည်အချင်း အဆတွ့အကကုံရှိဆသာ 

သက်ေိုငရ်ာလူပုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့် ေက်သွယ်ထားမခငး်။ 

၅ င.၆.၃.၂.၂  ေက်တီရီးယား၊ ဓာတုပစ္စည်းြျား၊ အေိပ်ဓါတ်ဆငွ့ြျားနှင့် အနံ့အသက် 

ြျား၊ ဓာတုပစ္စည်းြျားနှင့် ြှိုြျားစသည်တို့ကို မြစ်ဆပါ်ဆစနိုငဆ်သာ ပစ္စည်းြျားကို 

ဆလဆထာက်ပံ့သည် ့ဆနရာြျားတွင ်ြသုံးစွဲသင့်ပါ။ 

၅ င.၆.၃.၂.၃ ြိလ္လာလိငုး်၊ ဆရနှုတ်ဆမြာင်းနှင့် ဆရပိုက်ြျား ယုိစိြ့်ထွက်လာြှု 

ဆကကာင့်မြစ်ဆပါ်လာဆသာ ဆနာက်ေက်တဲွ ပျက်စီးြှုြျားကို ဤဝန်ဆောင်ြှုြျား 

မပုလုပ်သည့်အခါတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ 

၅ င.၆.၃.၂.၄ ဆလဆအးဆပးမခင်းနှင့် စက်မြင့် ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာငး်ဆစဆသာ 

စနစ်ကုိ ပံုစံဆရးေဲွရာတွင် ကျွေြ်းကျင်သူနှင့် တုိင်ပင်သင့်သည်။ သ့ုိြှသာ သင့်ဆလျာ်ဆသာ 

အိြ်တွင်းဆလ အရည်အဆသွးရရိှြည်မြစ်ပပီး အဆောက်အအံုအတွင်း ညစ်ညြ်းဆစဆသာ 

အရာြျား ပျ ံ့လွင့်ြှု ဆလျာ့နည်းြည်မြစ်သည်။ 

ဆလဝင်ဆလထွက် အဆပါက်ြျား၊ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျားနှင့် ဆလာင်ကျွေြ်း ဆစဆသာ 
စက်ပစ္စညး်ြျားနှင့် တန်ောပလာြျားြှ ြီးခိုးဆငွ့ြျား 

၅ 

ကုန်တင်ကုန်ချဆနရာြျား (သ့ုိ) ေတ်စ်ကား ရပ်နားရာဆနရာ / အသံုး ြမပုပဲ 
ထားသည့်ဆနရာ 

၇.၅ 
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၅ င. ၆.၃.၂.၅   ဆလဆအးဆပးမခင်းနှင့် စက်စွြ်းအားသုံး ဆလဝင်/ဆလထွကစ်နစ် 

လုပ်ငန်းြျားကို အဆောက်အဦဆောက်လပု်ဆနေဲအချနိ်ြှာပင် ကျွေြ်းကျင်သူြျား 

ကိုသာ ဦးဆောငစ်စ်ဆေးဆစမခင်းမြင့် ြလိုလားအပ်ဆသာ ကွာဟြှုြျားကို ဆရှာင်ရှား 

နိုငသ်ည်။ 

၅ င. ၆.၃.၂.၆ စစ်ဆေးရန်နှင့် သန့်ရှင်းဆရးမပုလုပ်ရန်အတွက် စက်စွြ်းအားသံုး 

ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ်ရိှ ဆလဝင်ဆလထွက်ပပန်ြျားတွင် သင့်ဆတာ်ဆသာ အဆပါက်ြျား 

ထားရှိရြည်။ 

၅ င. ၆.၃.၂.၇ အေိပ်ဓါတ်ဆငွ့နှင့် ဆရဆငွ့ြျား၊ အနံ့ေိုးြျားနှင့် လူတို့၏ 

ကျန်းြာဆရးကို ထိခိုက်ဆစဆသာအရာြျား ထုတ်လွှတ်ဆပးနိုင်ဆသာ လုပ်ငန်းြျားကို 

ဆလဆပးရဆသာ ဆလဆြာင်းစက် အခန်းအတွင်း တပ်ေင်မခင်းကုိ တားမြစ်ထားသည်။ 

၅ င. ၆.၃.၂.၈       ဆလဆပးရဆသာ ဆလဆြာငး်စက်အခန်းအား မြတ်သန်းသွားလာရာ 

ဆနရာ သ့ုိြဟုတ် ပစ္စည်းသုိဆလှာင်ရာအခန်းအမြစ်   အသံုးြမပုသင့်ပဲ    တံခါးြျားကို  

ဆလယုိစိြ့်ြှုြရှိဆစရန် တငး်ကျပ်စွာ ပိတ်ထားရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၃.၂.၉ ဆလဆအးဆပးမခင်းနှင့် စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ်၏ 

ဆောက်လုပ်ဆရး ကာလအတွင်းြှ အပျက်အစီးအစအနြျား၊ အညစ်အဆကကးြျားကို 

စနစ်ြစတငခ်င် ဆသချာစွာ ရှင်းလငး်သန့်စင်ရြည် မြစ်သည်။ 

၅င.၆.၃.၂.၁၀ ဆလစစ်ထုတ်ကိရိယာအတွက် အမပင်ဆလနှင့်အတွင်းဆလ သန့်ရှင်း 

ရန်အတွက် အနည်းေုံး လိအုပ်ြှုြျားြှာ ၇၀% ြှ ၈၅% ထိ အသီးသီးရှိရြည်မြစ် 

သည်။ 

၅ င. ၆.၃.၂.၁၁ ဆလပျ ံ့နှံ့ြှုသည် အချနိ်တုိအတွင်း ထိဆရာက်ဆကာငး်ြွန်ြှုနှင့် 

တညီတညာတည်းရိှရြည် မြစ်ပပီးကကားဆနရာြျားထဲသ့ုိ ဆလဆရာက်ြှုရပ်တန့်မခင်း ြရိှ 

ဆအာင်ဆသချာစွာ လုပ်ဆောင်ရြည်မြစ်သည်။  

၅ င. ၆.၃.၂.၁၂      အဆောက်အဦအသစ် မပုမပငြ်ွြး်ြံချနိ်တွင် ဆလဆအးဆပးမခငး် 

စနစ်ကို အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုရှိပါက မပုမပငြ်ွြး်ြံပပီးေုံးသွားသည့် အချနိ်တွင် 

ဆလပျ ံ့နှံ့ြှုကို ချနိ်ညှိုြှုြျား မပန်လည် မပုလုပ်သင့်သည်။ 

၅င. ၆.၃.၂.၁၃ ဆလဆအးဆပးမခင်းနှင့်စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ်ကုိ 

မပငေ်င်ထိန်းသိြ်းြှုြျား ပုံြှန်မပုလုပ်သင့်သည်။ 

၅င.၆.၃.၂.၁၄  ဆလဆအးဆပးမခင်းနှင့် စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင/် ဆလထွက်စနစ် 

စတင်အသံုးမပုပပီး ၆ လ အတွင်း ကျွေြ်းကျင်သူြျားက တစ်ြန်မပန်၍ စစ်ဆေးြှုြျားမပု 
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လုပ်ပပီး အတွင်းဆလ အရည်အဆသွးသည် လက်ခံနိုင်ြွယ် ရှိ၊ ြရှိ ဆသချာစွာ မပန်လည် 

စစ်ဆေးသင့်သည်။ 

၅ င. ၆.၄   စက်ပစ္စညး်များ ပရွေးြျယ်ခြငး် 

၅ င. ၆.၄.၁    ဆရဆအးဆပးစက် (Chiller) 

၅ င. ၆.၄.၁.၁     ဆယေုယျ 

 (က) ဆရဆအးဆပးစက်သည် စက်ရုံြထှုတ်လုပ်ဆသာ စက်ပစ္စညး်မြစ်ရြည်။ 

 ဆရဆအးဆပးစက်တစ်ခုတွင် ဆလြိသိပ်စက် (Compressor) ၊ ဆြာ်တာ 

 (Motor)၊ ဆရဆငွ့မပန်စက် (Evaporator)၊ အရည်ြွဲ့ကိရိယာ(Condenser)၊ 

 ဆချာေီထည့်မခင်းစနစ်၊ initial oil နှင် ့refrigerant operating charges၊ 

 LCD ြျက်နှာမပင်ကွက်ဆပါ်တွင် မပသနိုငဆ်သာ အလွန်ဆသးငယ်ဆသာ 

 ကွန်ပျူတာမြင့်စိစစ်ထိန်းချုပ်သည့်စနစ်၊ unit mounted starter နှင့် 

 စက်၏လုပ်ဆောငြ်ှုကို ၂၀% ြှ ၁၀၀% ထိ အမပည့်အ၀ အတိုးအဆလျာ့ 

 လုပ်ဆပး၍ ထိန်းညိှဆပးမခင်းစသည်တ့ုိ ပါဝငပ်ါသည်။ 

 (ခ) Refrigerant သည် non-CFC မြစ်ရြည်မြစ်ပပီး HCFC နှင် ့ HFC တ့ုိြှ 

 လက်ခံဆသာအြျ ိုးအစားမြစ်ရြည်။ ဆရွေးချယ်ထားဆသာ Refrigerant 

 သည်အဆောက်အဦအတွင်း ဆနထိုင်သူတ့ုိကို ကျန်းြာဆရးနှင့် အန္တရာယ် 

 ြျားကိုမြစ်ဆပါ်လာြှုြရှိဆရ။ OHSA ြ ှ အန္တရာယ်ြမြစ်ဆစဆသာ 

 Refrigerant ြျားကို အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဆရဆအးဆပးစက်တွင ် ထုတ်လုပ်သူနာြည်၊ ဆရဆအးဆပးစက်၏ ယူနစ် 

 ဆြာ်ဒယ်နံပါတ်၊ Compressor Type နှင် ့ အသံုးမပုထားဆသာ 

 Refrigerant အြျ ိူ းအစားကုိ ဆြာ်မပထားဆသာ သတ္တုမပားကို ခိုငြ်ာစွာ 

 တပ်ေင်သင့်သည်။  

 (ဃ)  ဆရဆအးဆပးစက်ကို (AHRI) 551/591 စံနှုန်း (သ့ုိြဟုတ်) အမခားတူညီ 

 ဆသာစံနှုန်းနှင့်အညီ စစ်ဆေးသင့်သည်။ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့် အချက် 

 အလက်ြျားကို AHRI ၏ စံနှုန်း (သ့ုိြဟုတ်) အမခားတူညီဆသာ စံနှုန်းနှင့် 

 ကိုက်ညီြှသာ ခွင့်မပုသင့်သည်။ စက်၏လုပ်ဆောငြ်ှုသည် ထုတ်လုပ်သူြှ 

 ထုတ်ဆပးသည့် စွြ်းဆောငရ်ည်အတုိင်းသာ မြစ်ရြည်။ 

၅ င. ၆.၄.၁.၂     ဆလြိသိပ်စက် (Compressor) 

 (က) ဝငရ်ိုးတန်း (Shaft) နှင် ့ Impellers ြျားသည် အတည်စွြ်းအင်နှင် ့

အဆရွေ့စွြ်းအငက်ကားတွင် ညီြျှြှုရှိရြည်မြစ်ပပီး လုပ်ငန်းလုပဆ်ောငစ်ဉ်တွင် 
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သတ်ြှတ်ထားဆသာ အလျင်နှုန်းြရှိပါ။ ဆလြိသိပ်စက်သည် ယငး်၏ 

သတ်ြှတ်ထားဆသာ လုပ်နိုင်စွြ်းအား၏ ၂၀% ြှ ၁၀၀% ထိ အမြင့်ေုံး 

လုပ်ဆောငန်ိုင်ဆသာ အြျ ိုးအစားမြစ်ရြည်။ 

 (ခ) ဆလြိသိပ်စက်ဆြာ်တာကိုမပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆပးရာတွင ်ဆရဆအးဆပးစက်ရှိ 

 ဆလြိသိပ်စက်၏ ဆအာက်ဆမခကို ြယ်ရှားမခင်းြမပုပဲ လုပ်ဆောငန်ိုင်ရ 

 ြည်။ ဆလြိသိပ်စက်ကို လွယ်ကူစွာမြုတ်နိုင်ရန် အနားကွပ်ထားမခငး် 

 သ့ုိြဟုတ် ြူလီစုပ်ထားမခင်းြျားမပုလုပ်ရြည်။ 

 (ဂ) ဆလြိသိပ်စက်တွငစ်က်ဆချာဆြာစွာလည်ဆစဆသာပစ္စည်းြျား(Bearings) 

 ကိ ု အနည်းေုံး ၁၅ နှစ် စဉ်ေက်ြမပတ် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းဆရးေွဲ 

 ထားရြည်မြစ်သည်။ 

 (ဃ) ဆလြိသိပ်စက်ကို စက်ရုံြှတပ်ေင်ပပီးဆသာြိအားမြင့် ဆချာေီထိးုမခင်း 

 စနစ်ကို တပ်ေင်အသံုးမပုမခင်းမြင့် Bearing နှင် ့ Rotors ြျားအတွငး်သို့ 

 ေီြျားသည် ြိအားဆကကာင့် စက်လည်ပတ်ဆနစဉ်တွင် ဆရာက်ရှိဆအာင် 

 လုပ်ဆောငရ်ြည်။ ဆချာေီထုိးမခငး်စနစ်တွင် ေီပန့်၊ အာရုံခံကိရိယာြျား၊ 

 ြိအားချနိ် စက်၊ စစ်ထတ်ုကိရိယာကိုလဲလှယ်နိုငဆ်သာ သီးသန့်အေို့ရှင် 

 ြျားပါရှိဆသာ စစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ အပူဆပးစက် အစရှိသည်တ့ုိပါဝငရ်ြည်။ 

 (င) ဝိုင်ယာကကိုးြျားကိုစက်ရုံအတွင်း ကကိုတင်တပ်ေငြ်ှု မပုလုပ်ရြည်မြစ်ပပီး 

 ကုန်ပစ္စည်းြျား ပိုဆ့ောင်ြှုြစတငခ်င်တွင် ဆကာင်းစွာလည်ပတ် 

 လုပ်ဆောငန်ိုင်မခငး် ရှ ိြရှိ စစ်ဆေးထားရြည်မြစ်သည်။ 

 (စ) ဆလြိသိပ်စက်ြျားသည် fully field-serviceable မြစ်ရြည်မြစ်သည်။ 

 ဆလြိသိပ်စက်ြျားကိုမြုတ်၍ မပငေ်ငရ်န် စက်ရုံသ့ုိ မပန်လည်ဆပးပို့မခင်း 

 အား လက်ြခံပါ။ 

 (ေ) လုပ်နိုငစ်ွြ်းအားကို အလုိအဆလျာက် ထိန်းညိှဆပးသည့် ဆရဆအးဆပးစက် 

 ၏ ဝငဆ်ပါက်အတွွင်းသို့ လြး်ဆကကာင်းဆပးဆသာ ၉၀ ဒီဂရီ စက်ဝန်းမပတ် 

 ရှိဆသာ ဒလကြ်ျား၊ ဆလျှာပုံသဏ္ဌာန်ရှိ အေို့ရှငြ်ျားကို ထုတ်လုပ်သူ၏ 

 ညွှန်ကကားချက်အတုိင်း ကကိြ်နှုန်းအြျ ိူ းြျ ိူ းမြင့် ဆြာငး်နှင်နိုငဆ်သာ 

 သ့ုိြဟုတ် အမခားလုပ်နိုငစ်ွြ်းအားကို ထိန်းညိှဆပးဆသာ ကိရိယာြျားမြင့် 

 ြန်တီးထားရြည်။ ယငး်သည် အလွန်အကကူး တစ်ရှိန်ထိုး တုန်ခါြှုြပါေဲ 

 ၁၀၀% ြှ ၂၀% ထိရှိဆသာဝန်အမပည့်ကိ ု စဉ်ေက်ြမပတ် အတိုးအဆလျာ့ 

 လုပ်၍ ထိန်းညိှဆပးနိုငဆ်အာင် တပ်ေင်သင့်သည်။ 
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 (ဇ) လုပ်နိုငစ်ွြ်းအားကို အလုိအဆလျာက်ထိန်းညိှဆပးဆသာ Rotary Screw 

 Chiller ကို တစ်ရှိန်ထိုး အလွန်အကကူးတုန်ခါြှုြပါေဲ ကကိြ်နှုန်း အြျ ိုးြျ ိုး 

 မြင့်လည်ပတ်နိုငဆ်သာ သ့ုိြဟုတ် ၁၀၀% ြှ ၂၀% ထိ ရှိဆသာ ဝန်အမပည့် 

 ကိုစဉ်ေက်ြမပတ် အတုိးအဆလျာ့ လုပ်နိုငဆ်အာင်ထိန်းညိှဆပးဆသာ slide 

 valve ကို အသံုးမပုရြည်။ 

 (ေ) Slide Valve ကို ေီအားသံုး၍လည်ပတ်ဆစပပီး ဆရဆအးဆပးစက်၏ 

 Control Panel ြှတစ်ေင့် solenoid အေိရုှင်ြျားနှင့် ထိန်းချုပ်ရြည်။ 

၅ င. ၆.၄.၁.၃    ဆြာ်တာ 

 (က) ဆလြိသိပ်စက်၏ ဆြာ်တာတစ်ခုစီသည် gear drive losses အပါအဝင် 

ဆလြိသိပ်စက်၏ လိုအပ်ဆသာ မြငး်ဆကာငဆ်ရအားကို လုဆံလာက်စွာ 

မြည့်ေည်းဆပးနိုင်သည့် squirrel cage type မြင့်မပုလုပ်ရြည်။ လျှပ်စစ် 

ဆြာ်တာြျားအတွက် starter သည် variable frequency type, soft 

starter, solid state, auto-transformer, part winding နှင် ့ star-

delta type မြစ်ရြည်။ 

 (ခ) ဂီယာမြင့် ဆြာင်းနှငန်ိုငဆ်သာကိရိယာနှင့် လျှပစ်စ်ဆြာ်တာြျားသည် 

 ဆလြိသိပ်စက် ဆြာငး်နှင်ရန်အတွက် သင့်ဆတာ်သည်။  

 (ဂ)  ဆလြိသိပ်စက်ဆြာ်တာြျားသည် Refrigerant atmosphere တွင် 

 လည်ပတ်ရန် သင့်ဆတာ်ပပီး ဆြာ်တာ windings ြျားကို Refrigerant မြင့် 

 ထိဆတွ့ဆစပပီး အဆအးခံရြည်။ 

 (ဃ) ဆြာ်တာ၏ stator ကို အဓကိဆအးခဲဆစဆသာ ပိုက်လိုင်းေက်သွယ်ြှုကို 

 ြြယ်ရှားေဲ ဆလြိသိပ်စက်၏ ဆသးငယ်ဆသာ အစိတ်အပုိင်းြျားကုိ 

 မြုတ်မခင်းမြင့်သာမပုမပင်နုိင်ရန် သ့ုိြဟုတ် ြယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တပ်ေင် 

 သင့်သည်။ 

 (င) ဆြာ်တာ၏ ဝန်အမပည့်လည်ဆောင်ြှုသည် Name Plate တွင ် ဆြာ်မပ 

 ထားဆသာ တန်ြိုးထက်ြဆကျာ် သင့်ပါ။ 

၅င. ၆.၄.၁.၄  အဆငွ့ မပန်စက်(Evaporator) နှင့် ဆငွ့ရည်ြွဲ့ ကိရိယာ (Condenser) 

 (က) အဆငွ့ မပန်စက်နှင့်ဆငွ့ရည်ြွဲ့ ကိရိယာတ့ုိကို shell & tube type မြင့် 

မပုလုပ်ရြည်မြစ်ပပီး တစ်ခုချင်းစီကို သီးသန့် shell ထားရြည်မြစ်သည်။ 

ယငး်တ့ုိကို high-performance tubing, steel shell နှင် ့ tube sheet 

ြျားကိုအသံုးမပုပပီး fabricated water boxes မြင့်မပုလုပ်ရြည်။ 
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 (ခ) Tube ြျားကိုအတွင်းနှင့် အမပင်ြျက်နှာမပင်တွင ်စွြ်းဆောင် ရည်မြင့်ြား 

 ဆသာဆကကးနီမြင့်မပုလုပ်ရြည်။ အေက်ဆနရာြျားတွင ် ခိုင်ခံြှုရှိဆစရန် 

 အတွက် tube sheet holes ြျားကို double grooved မြင် ့မပုလုပ်ရြည်။ 

 (ဂ) Water Boxes နှင် ့ nozzle ြျား၏အေက်ြျားသည် ဆရဆအးမပုလုပ် 

 မခငး်စနစ်၏ ြိအားနှင့်လိုက်ြက်ြှု ရှိရြည်မြစ်သည်။ Water boxes ြျား 

 တွင် ဆလဝငဆ်လထွက်အဆပါက်ြျား၊ ဆရဆမြာင်းြျားနှင် ့ tube သန့်ရှင်း 

 ဆရးမပုလုပ်နိုင်ရန်ထားရှိဆသာ အြုံးြျားပါဝငရ်ြည်။ 

 (ဃ) အဆငွ့ မပန်စက်နှင့် ဆငွ့ရည်ြွဲ့ ကိရိယာြျား၏ tube sheetsြျား ကို 

 မြုတ်နိုငရ်န်နှင့် မပန်လည်တပ်ေငန်ိုငရ်န် ြူလီစုပ်ထား ရြည်မြစ်သည်။ 

 (င)  Heat exchanger အတွင်းမြတ်စီးဆသာ ဆရစီးနှုန်းသည် condenser 

 tubes နှင် ့evaporator tubes အတွင်းတွင် တစက္ကန့်တွင် ၃ ြီတာထက် 

 ြဆကျာ်လွန်သင့်ပါ။ 

 (စ) အဆငွ မ့ပန်စက်ကုိ ဆအးခဲဆနဆသာအရည်ြျား ဆငွ့ရည်ြဲွ့ကိရိယာအတွင်းသ့ုိ 

 ဝငဆ်ရာက်မခငး်ြှ တားေီးဆပးနိုင်ဆအာင် ဒီဇိုငး်ဆရးေွဲရြည်မြစ်သည်။ 

 Refrigeration Cycle Efficiency ကိ ုတုိးမြှင့်ရန်အတွက် flash chamber 

 (သ့ုိြဟုတ်) Economizerကို တပ်ေငရ်ြည်။ 

 (ေ)  Heat exchanger ြျားသည် ASME Section VIII, Division 1 codes     

အတုိင်း လုိက်နာဆသာ ASME၏ တံေိပ်နှင့် ြှတ်ပုံတင်ထားဆသာ အြည် 

 ေုိင်းေုတ်မပားပါရိှရြည်။ (သ့ုိြဟုတ်) အဆအးခံစက် (Cooler)နှင့်ဆငွ့ရည်ြဲွ့ 

 ကိရိယာ (Condenser) အတွက် code နှင်ကုိ့က်ညီြှုရှိဆသာ unfired 

 pressure vessel တပ်ေင်ရြည်။ အဆငွ့ မပန်စက်နှင် ့ ဆငွ့ ရည်ြွဲ့ 

 ကိရိယာြျားတွင ် လုခံခုံစိတ်ချဆသာအေို့ရှင်ြျား (Safety relief valves) 

 ြျားတပ်ေငရ်ြည်။ 

 

၅ င. ၆.၄.၁.၅ အပူကာပစ္စည်း 

 (က) ဆလြိသိပ်စက် (Compressor) ၊ purge chamber အဆအးခဲစက် 

 (Cooler)၊ Suction elbow နှင် ့ အားလုးံဆသာ ပိုကလ်ိုငး်စနစ်ြျားကို 

 ေယ်လူလာရာောြျား (cellular rubber insulation) ြျားမြင် ့ ပိတ်ြုးံ 

 ကာရံထားမခင်း သ့ုိြဟုတ် ယငး်ကဲ့သို့ဆသာ ဆကာ်ြျားနှင် ့ စတီးြျက်နှာ 
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 မပငက်ို ကာရံထားပပီး effective vapour barrier အမြစ် မပုလုပ်ထားရ 

 ြည်။ 

 (ခ) အကာအရံြျား (insulation) သည် အနည်းေုံး ၂၅ ြီလီ ြီတာထူသည့် 

 closed cell type မြစ်ရြည်မြစ်ပပီး အြျားေုံး thermal conductivity 

 သည် ဝ.၀၄၀၄ W/M deg.C မြစ်ရြည်။ 

၅ င. ၆.၄.၁.၆ ထိန်းချုပ်မခငး် (Control) နှင်မ့ပသမခငး် (Display) 

 (က) ဆရဆအးဆပးစက်တစ်ခုစီကို စက်ရုံြှထုတ်လုပ် တတ်ေငထ်ားဆသာ 

 microprocessor based electronic control panel ထိန်းချုပ်ရြည်။ 

 ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ြှတ်တြ်းြျားဆပျာက်ပျက် ြလွယ်ဆအာင ် မပုလုပ် 

 ထားရြည်မြစ်သည်။ Main Processor ကိုြယ်ရှားလွယ်၊ အစားထိုး 

 လွယ်ဆအာငတ်ပ်ေင်သင့်သည်။ စာနှင့်သဆကေတြျားကို ဆြာ်မပဆသာ 

 ြန်မပားဆပါ်တွင ်system status ၊parameters၊ set points၊ faults and 

 abnormal conditions၊ အချနိ်နှင့် ဆန့ရက်အစရှိသည်တုိ့ကို အဂေလိပ် 

 စာသားမြင့် ဆြာ်မပရြည်မြစ်ပပီး ဂဏန်းသဆကေတြျားကို SI ယူနစ်နှင့် IP 

 ယူနစ်ြျားအမြစ် မပသရြည်။ 

 (ခ) ဆရဆအးဆပးစက် ထိန်းချုပ်သည့်စနစ်ကို Direct Digital Control (DDC) 

 သ့ုိြဟုတ် Building Managemant System (BMS) တ့ုိမြင် ့ standard 

 protocol ြျားြှတစ်ေင့် ေက်သွယ်နိုင်ဆအာင် မပုလုပ်ထားရြည်မြစ် 

 သည်။ 

 (ဂ) ယငး်သည် အဆဝးြှဆသာ်လည်းဆကာငး် အနီးြှဆသာ်လည်းဆကာငး် 

 အပိတ်အြွင့် လုပ်နိုငဆ်အာင် စီစဉ်ထားရြည်မြစ်သည်။ 

 (ဃ) Default screen ဆပါ်တွင် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အချက်အလက်ြျားကို 

 အနည်းေုံး အေက်ြမပတ် ဆြာ်မပရြည်။ 

  - အချနိ် နှင် ့ဆန့ရက် 

  - 24-character primary system status message 

  - 24- character secondary system status message 

  - ဆရဆအးဆပးစက်လုပ်ဆောင်သည့်နာရီချနိ်ြျား  

    (chiller operating hours) 

  - Entering chilled water temperature 

  - Leaving chilled water temperature 
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  - Evaporator refrigerant temperature 

  - Entering condenser water temperature 

  - Leaving condenser water temperature 

  - Condenser refrigerant temperature 

  - Oil supply pressure 

  - Oil pump temperature 

  - ဆြာ်တာ၏ လျှပ်စစ်သံုးစွဲ ပြာဏ  

    (Motor operating current) 

 (င) Default screen အမပင် အမခားြှတ်တြ်းြျားကိုဆြာ်မပသည့် status 

 screen ြှလည်း Control Panel ြှတေင် ့ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အချက် 

 အလက်ြျားကို ဆြာ်မပရြည်။  

  - ဆရဆငွ့မပန်စက်၏ြိအား (Evaporator pressure) 

  - ဆငွ့ရည်ြွဲ့ ကိရိယာ၏ြိအား (Condenser pressure) 

  - ဆလြိသိပ်စက်၏အရှိန် (Compressor pressure) 

  - Bearing oil supply temperature 

   - ဆလြိသိပ်စက်ြှ ထုတ်လွှတ်ဆသာအပူချနိ် (Compressor discharge    

 temperature) 

  - Motor winding temperature 

  - Number of compressor starts 

  - Control point setting 

  - Discrete output status of various devices 

  - Optional spare input channels 

  - Line current and voltage for each phase 

  - KW, KWH and demand KW 

 (စ) Control Panel သည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါအချက်နှစ်ခုြှ တစ်ခုဆပါ် အဆမခခံ 

 ၍ Chilled water temperature set point ကို Reset လုပ်ရန်ခွင်မ့ပုရ 

 ြည်။ 

  - Remote temperature sensor 

  - Water temperature rise across the evaporator 
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 (ေ)  Control Panel သည် ဆလြိသိပ်စက်၏ rated current ကိုသတ်ြှတ် 

 မခငး် သ့ုိြဟုတ် နိြ့်ဆသာတန်ြိုးမြစ်ဆအာင ် မပုလုပ်မခင်းကို ဆအာကပ်ါတို့ 

 ကိ ုအဆမခခံ၍ မပုလုပ်ရြည်။ 

  - Factory preset value (သ့ုိြဟုတ်) 

  - အသုံးမပုသူ၏ လိုအပ်ချက်အရ rated capacity ၏ ၄၀%ြှ၁၀၀% ထိ 

၅ င. ၆.၄.၁.၇     လုခံခုံြှုနှင့်ကာကွယ်ဆရးအတွက် လက္ခဏာရပ်ြျား (Safety & 

Protective Features) 

 (က) စက်သည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အဆမခအဆနတစ်ခု သို့ြဟုတ် တစ်ခု 

 ထက်ပုိဆသာ အဆမခအဆနြျားကိုဆတွ့ရှိပါက အလုိအဆလျာက်ရပ် 

 တန့်သွားရြည်။ 

               - ဆြာ်တာသည် ပုံြှန်ထက်ပိလုုပ်ဆောငဆ်နမခငး်  

                 (Motor Overcurrent) 

  - Low oil sump temperature 

  - Low evaporator refrigerant temperature 

  - High condenser pressure 

  - ဆြာ်တာအပူရှိန် မြင့်တက်ဆနမခငး်  

                   (High motor temperature) 

  - High compressor discharge temperature 

  - Low oil temperature 

  - Prolonged stall 

  - Loss of evaporator water flow 

  - Loss of condenser water flow 

 (ခ) ထိန်းချုပ်စနစ် (Control System) သည် ကာကွယ်ဆပးနိုင်သည့် 

 ကန့်သတ်ချက်အတွင်း အဆမခအဆနကို ဆထာက်လှြ်းြိလျှင် 

 ကိုယ်တုိငမ်ပန်လည် မပင်ေငဆ်ပးမခငး်လုပ်ငန်းကို အရငဦ်းေုံး 

 မပုလုပ်ပပီးြှသာ အချက်ဆပးလုပ်ငန်းကို ေက်လက် လုပ်ဆောငရ် 

 ြည်။   စနစ်သည် ပုံြှန်လည်ပတ်ဆနဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြှ ဆကျာ်လွန် 

 ၍ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ြည့်သည့် တုိင်းထွာချက်ကိုြေိ ု ဆတွ့ရိှပါက 

 ဆရဆအးဆပးစက်၏ စွြ်းအားကိုအလိုအဆလျာက် ဆလျာ့ချဆပးရြည်။ 

  - High condenser pressure 
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  - ဆြာ်တာအပူချနိ်မြင့်တက်မခငး်  

                 (High motor temperature) 

  - Low evaporator refrigerant temperature 

     - ဆြာ်တာလျှပ်စစ်စီးဆကကာင်းမြင့်တက်မခင်း (High motor current)  

၅ င. ၆.၄.၁.၈       အရည်အဆသွးအာြခံချက် (Quality Assurance) 

 (က) ဆရဆအးဆပးစက်၏ လုပ်ဆောင်ြှုကို AHRI ၏စံနှုန်း ၅၅၀-၅၉၀-

၂၀၁၁: Performance Rating of Water Chilling Packages Using 

the Vapour Compression Cycle သ့ုိြဟုတ် ဆနာက်ေုံးဆပါ် 

ထုတ်မပန်ချက်ြျားနှင့် အညီနှုန်းထားဆပးရြည် မြစ်သည်။ 

 (ခ) ဆရဆအးဆပးစက်ကို ANSI / ASHRAE ၁၅-၂၀၀၇ (Safety Code for 

Mechanical Refrigeration) သ့ုိြဟုတ် ဆနာက်ေုံးဆပါ် ထုတ်မပန် 

ချက်နှင့် ကုိက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 

 (ဂ) ဆလြိသိပ်စက်တစ်ခုစီ၏ တပ်ေင်မခငး်ကို စက်ယန္တရားလည်ပတ်ြှု 

 စစ်ဆေးချက်အတုိင်းလိုက်နာ ပပီးတုန်ခါြှုြျ ိုးစုံကို ကန့်သတ်ချက် 

 ထားရြည်မြစ်သည်။ ဆလြိသိပ်စက်တစ်ခုစီ၏ တပ်ေငမ်ခငး်တွင် 

 ြိအားစစ်ဆေးမခငး် (Pressure tested) နှင် ့ ယုိစိြ့်ြှုစစ်ဆေးမခငး် 

 (Leak tested) ကို မပုလုပ်ရြည်မြစ်သည်။ Heat Exchanger တွင် 

 ရှိဆသာဆရကို ဟိုက်ဒရိုစတစ်နည်းမြင့် ယငး်၏အလုပ်လုပ်သည့်ြိအား 

 နှုန်းထက် အေ ၁.၅ ကကိြ် ပို၍ စစ်ဆေးရြည် မြစ်သည်။ 

 (ဃ) ပစ္စည်းပို့ဆောင်ြှုြမပုလုပ်ခင်တွင် ဆရဆအးဆပးစက်တွငရ်ှိဆသာ အလို 

 အဆလျာက် ထိန်းချုပ်ဆသာစနစ်ြျား၏ ဝိုင်ယာကကိုးစနစ်ကို စစ်ဆေး 

 မခငး်နှှင့် ထိန်းချုပ်မခင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်ြှန်ကန်ဆကကာငး် စစ်ဆေးအတည် 

 မပုမခငး်ြျား လုပ်ဆောငရ်ြည် မြစ်သည်။ 

 (င) ဆရဆအးဆပးစက်ြျားကို စက်ရုံြှ တပ်ေင်ြည့်ဆနရာသ့ုိ သယ်ဆောင် 

ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကကားချက်အတုိငး် fully sealed, 

pressurized/ evacuated လုပ်ဆောင်ရြည်။ စက်ပစ္စည်းကို 

ဆေးကငး်ရာတွင် ထားရှိရြည်မြစ်ပပီး ထုတ်လုပ်သူ၏ စစ်ဆေးမခငး် 

ကိ ုမပုလုပ်ရြည်။ 

 (စ) ဆရဆအးဆပးစက်ကို refrigerant ပိုကလ်ိုင်းြျားနှင့် စက်ရုံတွင် 

 တပ်ေင်ထားသည့် Control wiring ြျားမြင့်အတူ ပိုဆ့ောင်ရြည်။ 
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 ယူနစ်ြျားကို ပိုဆ့ောင်ရာတွငေ်ီနှင့်အတူ စက်ပစ္စည်းတွင် သတ်ြှတ် 

 ထားသည့်အတုိင်း refrigerant (သ့ုိြဟုတ်) နိုက်ထရိုဂျင်ကို အမပည့် 

 အဝမြည့်ပပီး ပို့ဆောင်ရြည်မြစ်သည်။ ယူနစ်ြျားကို ပိုဆ့ောငရ်ာတွင် 

 ထုတ်လုပ်သူ၏ အြည်၊ ဆြာ်ဒယ် နံပါတ်၊ စီးရီးနံပါတ်၊ အြျ ိုးအစားနှင့် 

 အသံုးမပုထားဆသာ refrigerant အြျ ိုးအစား စသည်တို့ပါရှိဆသာ 

 အြှတ်တံေိပ်ကိ ုဆသချာစွာ ချတ်ိတဲွထားရြည် မြစ်သည်။ 

 (ေ) ကန်ထရိုက်တာသည် ၁ နှစ်အာြခံဆပးရြည် မြစ်သည်။ 

 (ေ) ေူညံြှုနှုန်း အေင့်ြျားသည် လက်ရိှ AHSI/AHRI စံနှုန်း ၅၇၅ စံနှုန်း 

 (၂၀၀၈) ၊ Standard for Method of Measuring Machinery Sound 

 within an Equipment Space (သ့ုိ) ယငး်နှင့် ညီြျှဆသာစံနှုန်းြျား 

 နှင် ့ကိုက်ညီြှုရှိရြည်။ 

 (ည) ေူညံြှုနှုန်းအေင့်ြျားသည် လက်ရှိ ANSI/AHRI စံနှုန်း ၃၇၀၊ 

 Standard for Sound Performance Rating of Large Air Cooled 

 Outdoor Refrigerating and Air-Conditioning Equipment 

 (သ့ုိမဟုတ်) ယငး်နှင့်ညီြျှဆသာ စံနှုန်းြျားနှင့် ကုိက်ညီြှုရှိရြည်။ 

 (ဋ)  ဆရဆအးဆပးစက်ြျားအတွက် ြိအားစစ်ဆေးမခင်း၊ Evacuation၊ 

 Dehydration၊ charging နှင် ့ initial start-up ြျား လုပ်ဆောင်ရာ 

 တွင် စက်ရုံြ ှဆသချာဆလ့ကျင့်ဆပးထားဆသာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးြှ 

 ဦးဆောငလ်ုပ်ကိုငရ်ြည်။ 

၅ င. ၆.၄.၂ အဆအးခံတာဝါ (Cooling Tower) 

၅င.၆.၄.၂.၁ အဆအးခံတာဝါကို Cooling Tower Institute (CTI)၊ Japanese 

Industrial  Standard (JIS) (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်နှင့် ထပ်တူညီဆသာ စံနှုန်းြျားြှ 

ဆထာက်ခံချက်ရရှိရြည် 

၅ င.၆.၄.၂.၂ အဆအးခံတာဝါသည် မပတငး်ဆပါက်ြျား၊ လူဦးဆရထူထပ်ဆသာဆနရာ 

ြျား၊ AHU ၏အမပင်ဆလယူသည့်အဆပါက်နှင့် ြီးြိုဆချာင်နှင့် ြီးစက်တုိ့ြှ ဆလထုတ် 

ဆပါက်အစရိှသည်တ့ုိနှင့် အနည်းေုံး ၅ြီတာ (အဆအးခံတာဝါ၏ ဆအာက်ဆမခြှ 

တုိငး်တာမခငး်) အကွာတွင် ထားရှိရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၂.၃ အဆအးခံတာဝါ ဆရွေးချယ်ရာတွင် သက်ေိုငရ်ာ ပထဝအီဆနအထား၏ 

ရာသီဥတု အဆမခအဆနဆပါ် ြူတည်၍ ဆရွေးချယ်သင့်သည်။ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (င) 

45 
 

၅ င. ၆.၄.၂.၄ အဆအးခံတာဝါ ပန်ကာ၏ဆြာ်တာြျားသည် အနည်းေုံး IP ၅၅ 

ရှိရြည်မြစ်ပပီး ဆလဒလက်ဆပါ်တွင်ဆရဆငွ့ြျားကျဆရာက်ြှုကို ကာရံထားဆသာအကာ 

အကွယ်ြျားနှင့် ြုံးအုပ်ထားပပီး ဆချာေီထည့်ထားဆသာ ကကားခံနယ်ပစ္စည်းြျားကို 

ခိုင်ပြဆဲအာငန်ှစ်ထပ ်ပိတ်ြုံးထားရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၂.၅ Drift Eliminator ကို ဆရေုံးရှုံးြှု ဆလျာ့နည်းဆစရန် ထားရှိသင့် 

သည်။ အဆအးခံတာဝါ၏ ဆရစီးေငး်ြှုဆကကာင့် ေုံးရှုံးသွားဆသာ ဆရပြာဏသည် 

လှည့်ပတ်ဆနဆသာ ဆရစီးေင်းနှုန်း၏ ဝ.၀၀၁၅% ထက်ြြျားသင့်ပါ။ သ့ုိဆသာ် ဆရစီး 

ေင်းြှုဆကကာင့် ေုံးရှုံးြှု၊ ဆရဆငွ့မြစ်မခငး်ဆကကာင့်ေုံးရှုံးြှုနှင့် ြှုတ်ထုတ်လိုက်မခင်း 

ဆကကာင့် ေုံးရှုံးြှုအစရှိသည်တ့ုိဆကကာင် ့ အဆအးခံတာဝါ ကိုထပ်ြမံြည့် ဆပးရဆသာ 

ဆရသည် လည်ပတ်ဆနဆသာ ဆရစီးေင်းြှုနှုန်း၏ ၁.၅% ထက် ြပိုသင့်ပါ။ 

၅င.၆.၄.၂.၆ အရည်အဆသွးအစဉ်ဆကာငး်ြွန်ဆသာ ဆရကိုမြည့်ေည်းဆပးသည့် စနစ် 

တစခ်ုထားရှိရြည်။ အဆောက်အဦကို အမပည့်အဝဆအးဆသာ အဆမခအဆနမြစ်ဆပါ် 

ဆစရန် အဆအးခံတာဝါ၏ ဆရသုိဆလှာငက်န် အရွေယ်အစားသည် အနည်းေုံးတစ်ရက် 

အသံုးမပုရန်လုံဆလာက်ဆသာ အရွေယ်အစားရှိရြည်မြစ်သည်။ မြည့်ေည်းဆပးဆသာ 

ဆရသည် အဆအးခံတာဝါတွင် အသံုးမပုနိုငရ်န် ဆသချာြှုရှိ၊ ြရှိကုိ အရည်အဆသွး 

စစ်ဆေးရန် သက်ေိုင်ရာမြန်ြာနိုငင်ံ မပည်နယ်၊ တုိင်းအားလုးံတွင် အကကံမပုထားရ 

ြည်။ 

၅င.၆.၄.၂.၇    အဆအးခံတာဝါ၏ ဆေးနှစ်ြက်တွင် ဆလအလုအံဆလာက် ဝငဆ်ရာက် 

နိုငရ်န် ကကြ်းမပငဧ်ရိယာ၏ အနည်းေုံး ၅၀%ကို အြွင့်အဆနအထား ထားဆပးရြည် 

မြစ်သည်။ အြျားမပည်သူြျားနှင့် ဆနထိုင်သူြျားကို စိတ်အဆနှာင့်ယှက်ြမြစ်ဆစပါက 

သောဝအဆလျာက် ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာင်းဆအာင် မပုလုပ်ထားဆသာ အဆအးခံ 

တာဝါကို အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ 

၅င.၆.၄.၂.၈ Louver ဝငဆ်ပါက်ြှဆရမပငည်ီ အကွာအဆဝး၅ြီတာြှစ၍ တုိငး်တာ 

ဆသာ အဆအးခံတာဝါ၏ အြျားေုံးလက်ခံနိုငဆ်သာ ေူညံြှုအေင့်ြှာ ြည်သည့် 

အဆောက်အအုံ အြျ ိုးအစားအတွက်ြေို ၇၀ dB (A) (ြနက် ၇ နာရီ ြှ ည ၁၁ နာရီ) 

နှင် ့ ၆၅ dB(A) (ည ၁၁ နာရီ ြှြနက် ၇ နာရီ) မြစ်သည်။ အသံထိန်းကိရိယာ 

(Silencer) ကို Basin ၏ အထဲနှင့် အဆအးခံတာဝါြှ ေူညံြှုပိုထွက်ဆစဆသာ 

ဆနရာြျားတွငထ်ားဆသာ ေူညံြှုအေင့်ရရှိဆအာင် ထိန်းထားနိုင်သည်။  

၅ င. ၆.၄.၂.၉ အဆောက်အအုံပိုင်ရှင်သည် ဆရအသံုးမပုသည့်နည်းကို ကျွေြ်းကျငစ်ွာ 

သိနားလည်သူနှင့် ေက်သွယ်ထားသင့်သည်။ သုိ့ြှသာ ဆရအသံုးမပုရာတွင ် မြစ်ဆပါ် 
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တတ်ဆသာ ပိုကြ်ျားတုိက်စားခံရမခငး်၊ Heat Exchanger တွင ် scaling မြစ်မခငး်နှင့် 

အဆအးခံဆရစနစ်ထဲတွင် ေတ်တီးရီးယားဆပါက်ြွားြှု စသည်တုိ့ကို ကာကွယ်နိုင် 

ြည်မြစ်သည်။ ဆရအရည်အဆသွးကို စစ်ဆေးြှုြျားမြစ်သည့် မြည့်ေည်းြည့်ဆရ 

အရည်အဆသွးစစ်ဆေးမခငး်၊ လစဉ် standard plate count test  နှင် ့သံုးလတစ်ကကိြ် 

Legioneall bacteria စစ်ဆေးြှုကိ ု အသိြှတ်မပု ဓါတ်ခွဲခန်း ြျားတွင်စစ်ဆေးမခင်း 

ြျား မပုလုပ်ဆပးရြည်မြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အဆအးခံတာဝါ၏ ေတ်တီးရီးယား 

သန့်စင်မခင်းကို မပုလုပ်ဆပးရြည်မြစ်သည်။ ေတ်တီးရီးယား ဆပါက်ြွါးြှုြမြစ်ဆစရန် 

ဆရဆေစင်၏အဆပါ်ပိုငး်ကို ြုံးကာထားရြည်မြစ်သည်။ 

၅င.၆.၄.၂.၁၀ နညး်ပညာအရမြစ်ဆစ၊ စီးပွါးဆရးအရ မြစ်နိုင်ဆမခရှိပါက ဓါတုကငး်စင် 

ဆသာ ဆရမပုမပငမ်ခငး်စနစ်ကို လက်ခံခွင့်မပုသည်။ သ့ုိဆသာ် သံုးြည့်ဆရအြျ ိုးအစား 

စစ်ဆေးမခငး်၊ standard plate count test နှင် ့Legionella Bateria စစ်ဆေးြှုြျား 

ကို ပုံြှန်မပုလုပ်ရြည် မြစ်သည်။ 

၅ င.၆.၄.၂.၁၁ အဆအးခံတာဝါြှ ထုတ်လွှတ်ဆသာ ဆရ၏ pH အတုိင်း အတာသည် ၆ 

ြှ ၉ အတွင်း ရှိရြည်မြစ်သည်။ အဆအးခံတာဝါြှ ထုတ်လွှတ်ဆသာဆရကုိ ဆရေိုးပိုက် 

(သုိ့ြဟုတ်)ဆရေိုးပိုက်အမြစ်အသံုးမပုဆသာ ကန်နှင့်ေက်သွယ်ထားရြည်။ ကကြ်းမပင် 

ဆရစီးဆပါက် (Floor trap) ြျားကိုလည်း ဆရဆမြာင်းရှိရာ ဆနရာတွင်ထားရှိမခင်းမြင့် 

ဆရေိုးပိုက်(သ့ုိြဟုတ်) ဆရေိုးပုိက်အမြစ် အသံုးမပုဆသာ ကန်ြှအနံ့ေိုးကို ကာကွယ် 

နိုငြ်ည်မြစ်သည်။  

၅ င.၆.၄.၂.၁၂ မြည့်ေည်းဆပးဆသာဆရကို နညး်ပညာအရမြစ်ဆစ စီးပွါးဆရးအရ  

မြစ်ဆစ အသံုးမပုနိုငရ်န်အတွက် Recycled water system ကို စဉ်းစားသင့်သည်။ 

၅င.၆.၄.၂.၁ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆသာနညး်ပညာကို စွြ်းအင်အနညး်ေုံးမြင့်အသင့် 

ဆတာ်ေုံး လည်ပတ်လုပ်ဆောငန်ိုင်ဆသာ အဆအးခံတာဝါမြစ်ဆစရန် တည်ဆောက်ရ 

ြည်မြစ်သည်။ ပန်ကာဆြာ်တာြျားကို variable frequency drive မြင့် ဆြာင်းနှင် 

သင့်သည်။ အဆအးခံတာဝါ၏ လုပ်ဆောင်ြှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အဆအးခံတာဝါအနီး 

တွင် Dry-bulb temperature sensor, Wet-bulb temperature sensor, Water 

flow meter နှင် ့အပူချနိ် အာရုံခံကိရိယာြျား တပ်ေင်ထားရြည်။ 

၅င.၆.၄.၂.၁၄ Equalizer Line ၏ဆရစီးနှုန်းသည် အကကီးေုံး cell (သုိ့ြဟုတ်) 

တာဝါဒီဇိုငး်ဆရစီးနှုန်း၏ ၁၅% ရှိရြည်။ ဆရအဝင်နှင့်အထွက်ဆကကာင့် မြစ်ဆပါ်လာ 

သည့် Friction Loss ြျားပါဝင်ဆသာ Equalizer Line တွင ် မြစ်ဆပါ်လာဆသာ 
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Friction Loss သည် ထုတ်လုပ်သူ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပြာဏ (သုိ့ြဟုတ်) 25 mm 

water column ထက်နည်း၍မြစ်ဆစ တူညီြှုရှိမခင်း မြစ်ဆစရှိရြည်မြစ်သည်။ 

၅င.၆.၄.၂.၁၅ အာရုံခံကိရိယာြျား၊ အေို့ရှင်ြျားနှင့် In-fills ြျားကို မပုမပငထ်ိန်း 

သိြ်းရန်အတွက် ဆလျှာက်လြ်းနှင့် ဆကကာငအ်ိြ်ဆလှကား အစရှိသည့်တို့ကို ထားရှိရ 

ြည်။ 

၅င.၆.၄.၂.၁၆ အဆအးခံတာဝါြျားြှ အနီးကပ်လျက်ရှိဆသာ အရာြျားကို တုန်ခါြှု 

ြကူးစက်ဆစရန်အတွက် Vibration isolator နှင့် flexible pipe connection ြျား 

တပ်ေင်ထားရြည်။ 

၅င.၆.၄.၂.၁၇ ပစ္စည်းကိရိယာြျား ဆရွေးချယ်ြှု 

- Basin: အဆအးခံတာဝါ၏ Basin သည် ဆရယုိစိြ်ြ့ှုကငး်စင် 

 ရြည်။  

- ပိုကန်ှင့်အေို့ရှင(်valves): အဆအးခံတာဝါ ဆရပိုက်လိုင်းြျား 

 သည် သွပ်ရည်စိြ်ထားဆသာ သံ၊ FRP၊ PPR၊ PE-X (သုိ့ြဟုတ်) 

 ယငး်တ့ုိနှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူဆသာအရာြျားနှင် ့ မပုလုပ်ထား 

 ရြည်မြစ်သည်။ အေို့ရှငြ်ျားကို အဆအးခံတာဝါ၏ အခန်းကန့် 

 ြျားအားလုးံတွင် ထိန်းသိြ်းမပုမပငရ်န် ရည်ရွေယ်ချက်အတွက် 

 ထားရှိရြည်မြစ်သည်။  

- In-fills: In-fills ြျားကို PVC (သို့ြဟုတ်) ယငး်နှင့် အလား 

 သဏ္ဍန်တူဆသာအရာြျားနှင့် မပုလုပ်ထားရြည်။  

- Driven Mechanism: Driven Mechanism ြျားကို စက်ခါး 

 ပတ်ကကိုးဂီယာနှင့် တိုက်ရိုက်ဆြာင်းနှင်နိုင်ဆအာင် မပုလုပ်ထားရ 

 ြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၃ ဆရပန့် 

၅ င.၆.၄.၃.၁ ပန့်ြျားကို ANSI (American National Standard Institute) 

သ့ုိြဟုတ် HI (Hydraulic Institute) စံနှုန်း သ့ုိြဟုတ် ယင်းတ့ုိနှင့် အလားတူဆသာ 

စံနှုန်းြျား အတုိင်းလိုက်နာရြည်။ 

၅ င.၆.၄.၃.၂ ပန့်ြျား၏ ဆရစီးေင်းြှုနှုန်းနှင်ြ့ိအားသည် Chilled Water စနစ်၏ 

လိအုပ်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

၅င.၆.၄.၃.၃ စွြ်းဆောင်ရညမ်ြင့်ြားဆသာ ဆြာ်တာနှင့်ပန့်ကို ယငး်တ့ုိသက်တြ်း 

တစ်ဆလျှာက် လုပ်ဆောင်စဉ်အတွင်း ကုန်ကျစရိတ်နည်းဆအာင် လုပ် ဆောငရ်ြည်။ 
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၅င.၆.၄.၃.၄ ထိန်းချုပ်ဆပးနိုငဆ်သာအေို့ရှင်နှင့် ဆရစီးေင်းြှုအာရုံခံတ့ုိကို အလို 

အဆလျာက် ထိန်းချုပ်စနစ်တွင်ထည့်သွင်းမခငး်မြင့် စနစ်၏လိအုပ်ဆသာ ြိအားသ့ုိ 

ဆရာက်ရှိဆစရန် ထိန်းညိှဆပးသည်။ လျှပ်စစ်စွြ်းအင်အသံုးမပုြှု သင့်မြတ်ဆစရန် 

variable frequency drive မြင့်ဆြာင်းနှင်နိုင်ဆအာင ်တပ်ေင်ထားသင့်သည်။ 

၅င.၆.၄.၃.၅ ပန့်ြျားြှ တုန်ခါြှု ကူးစက်မခငး်ြရှိဆစရန် Vibration Isolator နှင့် 

Flexible pipe connection ြျားတပ်ေင်ထားရြည်။ ပန့်ြျားကို Inertia Block 

ဆပါ်တွင် တပ်ေင်မခငး်မြင့် အနီးဝန်းကျငရ်ှိအရာြျားသ့ုိ တုန်ခါြှုကူးစက်မခင်းကို 

ဆလျာ့ချနိုငြ်ည်မြစ်သည်။ 

၅င.၆.၄.၃.၆ ဆနာင်တွင်ထိန်းသိြ်းမပုမပငြ်ှုြျားမပုလုပ်ရန် လုဆံလာက်ဆသာ ဆနရာ 

ကွက်လပ်နှင့် သွားလြ်းြျားထားရှိရြည်။ 

၅ င. ၆.၄.၄ ဆလဆပးရဆသာ ဆလဆြာငး်စက် (Air Handling Unit, AHU) (Chilled 

Water Type) 

၅ င.၆.၄.၄.၁ ဆလဆပးရဆသာဆလဆြာငး်စက်၏ အဆအးခံကွိုင်ြျားကုိ AHRI ၄၁၀ 

ကွိုင်၏စွြ်းဆောင်ြှုအတုိငး် (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်နှင့်အလားတူသည့် လုပ်ဆောင် 

ြှုအတိုငး် လိကု်နာရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င.၆.၄.၄.၂ ဆလဆပးရဆသာဆလဆြာငး်စက်၏ အြံုးအကာအရံကို Eurovent 

Class D1 ခံနိုင်ရည်အား (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်နှင့်အလားတူသည့် ခံနိုင်ရည်အား 

အတုိင်းလိုက်နာရြည်မြစ်ပပီး ဆလယိုစိြ့်ြှုနှုန်းသည်လည်း Eurovent Class L1 

(သုိ့ြဟုတ်) ယငး်နှင့် အလားတူသည့် နှုန်းအတိုင်း လိကု်နာရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င.၆.၄.၄.၃ စွြ်းဆောင်ရည်မြင့်ြားဆသာ ဆြာ်တာနှင့် ပန်ကာတို့ကို ယငး်တို့ 

သက်တြ်းတစ်ဆလျှာက် လုပ်ဆောငစ်ဉ်အတွင်း ကုန်ကျစရိတ်ဆလျာ့နညး်ဆအာင ်

စီစဉ်ရြည်မြစ်သည်။ Hygienic AHU ကို ခွဲစိတ်ခန်းနှင့် ကူးစက်ဆရာဂါရိှ လူနာြျား 

ကိုထားရာ ဆေးရုံခန်းြျားတွင ်တပ်ေင်သင့်သည်။ 

၅ င.၆.၄.၄.၄ ထိန်းချုပ်ဆပးနိုင်သည့် အေို့ရှင်၊ အပူချနိ်အာရုံခံ ကိရိယာနှင့် 

ဆရစီးေင်းြှု အာရုံခံကိရိယာ စသည်တုိ့ပါဝငဆ်သာ အလုိအဆလျာက် ထိန်းချုပ်စနစ် 

ကို တပ်ေင်ထားမခငး်မြင့် လိုအပ်ဆသာ အခန်းအပူချနိ်နှင့် စိုထိုငး်ေကို ထိန်းညှဆိပး 

နိုငသ်ည်။ သင့်ဆလျာ်ဆသာ လျှပ်စစ်စွြ်းအင ်အသံုးမပုြှုမြစ်ဆစရန် ပန်ကာကို Variable 

Frequency Drive မြင့် ဆြာင်းနှင်နိုင်ဆအာင ်မပုလုပ်ထားသင့်သည်။ 

၅ င.၆.၄.၄.၅ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ကွိုင်ြှထွက်သည့် ဆရအပူချနိ်၊ Design 

differential chilled water temperature၊ Targeted fan absorbed power 
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အစရှိသည်တ့ုိ၏ အလုိရှိသည့်အတုိင်း အဆအးခံကွိုင်တစ်ခုစီ၏ အထဲတွင်ရှိဆသာ 

အတန်း (Row) အဆရအတွက်ကို ထားရှိရြည်။ 

၅ င.၆.၄.၄.၆ အခန်းအတွင်း လက်ခံနိုငဆ်လာက်ဆသာ ကာဗွန်ဒိငုဆ်အာက်ေိုဒ် 

အေင့်ရှိဆနဆစရန် ဆလဆပးရဆသာ ဆလဆြာငး်စက်တွငသ်န့်စင်ဆသာ ဆလကိမုပငပ်ြှ 

ထည့်သွငး်ရြည်။ ဆလဆပးရဆသာဆလဆြာငး်စက်သ့ုိ ယူဆောငလ်ာြည့် သန့်စင်ဆသာ 

ဆလသည် ထုတ်ဆလနှင့် အဆအးခံတာဝါြှ ထုတ်လွှတ်ြှုဆနရာြျားြှ အနည်းေုံး ၅ 

ြီတာ အကွာြှမြစ်ရြည်။ 

၅ င.၆.၄.၄.၇ ပန်ကာနှင် ့ ဆြာ်တာြျားြှ တုန်ခါြှုကူးစက်မခငး်ြရှိဆစရန် 

Vibration Isolator နှင် ့ Flexible connection ကိုတပ်ေင်ထားရြည်။ အမခား 

အထပ်ြျားသ့ုိ အသံနှင့် တုန်ခါြှုကူးစက်မခင်း ဆလျာ့နည်းဆစရန် ဆအာက်ခံခုံ (Plinth) 

၏ အမြင့်သည် အနည်းေုံး ၁၅၀ြီလီြီတာ ရှိရြည်။ 

၅ င.၆.၄.၄.၈ Cooling Capacity ၃၅ ကီလိုဝပ်ထက်ပိဆုသာ ဆလဆပးရဆသာ 

ဆလဆြာင်းစက်ြျားကို ကကြ်းမပင်ဆပါ်တွင် တပ်ေင်ရြည်။ 

၅ င.၆.၄.၄.၉ အဆအးခံကွိုင် (Cooling Coil) ၏ Chilled Water အပူချန်ိ 

ကွာမခားချက်သည် ၅.၅ °C ရှိရ ြည်မြစ်ပပီး Finned coils သည် ၈ တန်း အနက်ထက် 

ြပိုသင့်ပါ။ 

၅င.၆.၄.၄.၁၀ ဆလစီးေင်းြှု ၈၅၀၀ CMH ထက်ပုိဆသာ ဆလဆပးရဆသာ ဆလ 

ဆြာင်းစက်ကို ဗဟိုြထှိန်းချုပ်မခင်း ြရိှပါက ြီးအန္တရာယ်ကကုံဆတွ့လာပါက ယူနစ်ကို 

လက်မြင့်ပိတ်နိုင်ဆအာင ်အဆရးဆပါ်ခလုတ်ကို လက်လြှ်းြှီရာဆနရာတွင် ထားရှိရြည် 

မြစ်သည်။ အဆရးဆပါ်ခလုတ်၏ဆေးတွင ် သင့်ဆလျာ်ဆသာလက္ခဏာနှင့် အညွှန်းြျား 

ကို မပသထားရြည်မြစ်သည်။ 

၅င.၆.၄.၄.၁၁ အဆအးခံကွိုင်ြျား သက်တြ်းကကာရှည်စွာ အသံုးမပုနိုငရ်န်နှင့် 

အိြ်တွင်း ဆလအရည်အဆသွးဆကာငး်ြွန်ဆစရန် ြုန်စစ်ကိရိယာြျား၊ လျှပ်စစ်ဆလ 

သန့်စင်စက်နှင့် UV Light ြျားကို တပ်ေငထ်ားသင့်သည်။ 

၅ င.၆.၄.၄.၁၂ ဆန့စဉ်လည်ပတ်ဆနဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြှ ထွကဆ်ပါ်လာဆသာ 

ဆငွ့ရည်ြျား (Condensate)ကိုစွန့်ပစ်ရန်အတွက် Drain Pan ကိ ုတပ်ေင်သင့်သည်။ 

၅င.၆.၄.၄.၁၃ ဆလဆပးရဆသာဆလဆြာငး်စက်ထဲသ့ုိ အနံ့ေိုးြျား မပန်လည် 

ြဝင်ဆရာက်ဆစရန် စွန့်ပစ်ပိကု်လိုငး်ြျားတွင ်U Trap ထားရှိရြည်မြစ်သည်။ 

၅င.၆.၄.၄.၁၄ ဆလဆပးရဆသာဆလဆြာငး်စက်ြျား တည်ရှိဆသာအခန်းြျား သည် 

သန့်ရှင်းဆနသင့်ပပီး သုိဆလှာင်ထားသည့် ပစ္စည်းြျားကင်းစင်ဆနရြည်။ 
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ထိန်းသိြ်းမပုမပငြ်ှုြျား မပုလုပ်ရန်အတွက် ဆလျှာက်လြ်းနှင့် ဆကကာင်လိြ်ဆလှကား 

အစရှိသည်ြျား ထားဆပးရြည်။ 

၅ င. ၆.၄.၅ Fan Coil Unit (FCU, Chilled Water Type) 

၅ င. ၆.၄.၅.၁ FCU ၏ အဆအးခံကွိုင်ြျား ကို AHRI ၄၄၀ကွိုင် လုပ်ဆောငခ်ျက် 

(သုိ့ြဟုတ်) ယငး်နှင့်အလားတူဆသာ လုပ်ဆောငခ်ျက်အတုိငး် လိုက်နာရြည်မြစ် 

သည်။ 

၅င.၆.၄.၅.၂ ထိန်းချုပ်အေို့ရှင်နှင့် အပူချနိ်အာရုံခံကိရိယာြျားကို အလို 

အဆလျာက် ထိန်းချုပ်ြှုစနစ်တွင် ထည့်သွင်းထားမခင်းမြင့် လိုအပ်ဆသာ အခန်းအပူ 

ချနိ်မြစ်ဆအာင် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၅.၃ Differential Chilled Water Temperature နှင် ့ watt per CMH 

အရ Minimum Fan absorbed Power အစရှိသည်တို့အဆပါ် ြူတည်၍ 

အဆအးခံကွိုင၏် အတန်း (Row) အဆရအတွက်ကို သတ်ြှတ်ရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၅.၃ သက်ဆတာင့်သက်သာရှိဆသာ ဆလဆအးဆပးထားဆသာ ဆနရာအမြစ် 

တည်ရှိဆစရန်အတွက် မပငပ်ြှ ဆလဆကာငး်ဆလသန့်ကို FCU ထဲသ့ုိ ထည့်သွင်းဆပးရ 

ြည်။ 

၅ င. ၆.၄.၅.၅ FCU ြှ တုန်ခါမခငး် ကူးစက်မခငး်ြျ ိုးြမြစ်ဆစရန် Vibration Isolator 

နှင် ့Flexible Duct Connection ြျားတပ်ေင်ထားရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၅.၆ ြုန်စုပ်စက်ကိရိယာြျား တပ်ေငမ်ခငး်မြင့် ဆကာင်းြွန်ဆသာအတွငး် 

ဆလ အရည်အဆသွး ရရှိြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၅.၇  ဆန့စဉ်လည်ပတ်ဆနဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြှ ထွကဆ်ပါ်လာဆသာ 

ဆငွ့ရည်ြျား (Condensate) ကို စွန့်ပစ်ရန်အတွက် Drain Pan ကို တပ်ေင်သင့် 

သည်။ 

၅င.၆.၄.၅.၈ FCU ထဲသ့ုိအနံ့ေိုးြျား မပန်လည်စီးေငး်ြှုြမြစ်ဆပါ်ဆစရန် စွန့်ပစ် 

ပိုကလ်ိုင်းြျားတွင ်U Trap ထားရှိရြည်မြစ်သည်။ 

 

၅ င. ၆.၄.၆ ဆရသန့်စင်ြှု စနစ် (Water Treatment System) 

၅င.၆.၄.၆.၁ Chilled Water နှင် ့ Condenser Water စနစ်အတွက် ဓာတုနည်း 

စနစ်နှင့်မြစ်ဆစ ဓါတုနည်းစနစ်နှင့်ြဟုတ်၍မြစ်ဆစ ဆရသန့်စင်ြှ့ုစနစ်ကို လုပ်ဆောင် 

ရြည်။ 
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၅င.၆.၄.၆.၂ ဆရသန့်စင်ြှုစနစ်သည် အဆအးခံတာဝါ၏ Heat Transfer 

Efficiency ကို ထိခိုက်ြှုြရှိဆစေဲ Blowdown ကို ဆလျာ့နည်းဆအာင် မပုလုပ်နိုင်စွြ်း 

ရှိရြည်မြစ်သည်။ မြစ်နိုငဆ်ချရှိဆသာ Cycle of Concentration ကို Makeup water 

၏ TDS (Total Dissolved Solids) အရ ေုံးမြတ်ရြည်မြစ်ပပီး စနစ်သည် Cycle of 

Concentration အြှန်တကယ် မြစ်နိုင်ြှုရှိဆစရန် စွြ်းဆောင်ဆပးနိုင်ရြည်။ 

၅င.၆.၄.၆.၃ ဆအာက်ဆြာ်မပပါြျားသည် Chilled water နှင် ့Condenser water 

၏ အရည်အဆသွးကို နညး်လြ်းချြှတ်ထားဆပးမခင်းမြစ်သည်။ သ့ုိဆသာ် Chilled 

water နှင် ့ Condenser water ၏ ဆရအရည်အဆသွးသည် ဆထာက်ပံဆ့ပးဆသာ ဆရ 

အရည်အဆသွးဆပါ်ြူတည်ဆနဆသာဆကကာင့် သင့်ဆလျာဆ်သာ အရည်အဆသွးမြစ်ရန် 

လိအုပ်သည်။ 

 Condenser Water  

• သံ - ၅.၀ ppm ထက်နည်းဆသာ 

• ြာဆကကာြှု စုစုဆပါင်း - ၃၀၀ ppm ထက်နည်းဆသာ 

• စုစုဆပါငး် အယ်ကာလီပါဝငြ်ှု - ၃၀၀ ppm ထက်နညး်ဆသာ 

• ကလိရုိုဒ် - ၁၂၅ ppm ထက်နည်းဆသာ 

• ဆကကးနီ - ဝ.၂ ppm ထက်နညး်ဆသာ 

• TDS - ၁၂၀၀ ppm ထက်နည်းဆသာ 

• PH - ၇ ~ ၉  

• Legionella - ပါဝငြ်ှု ြရှိဆစရ 

• ဆရညိှ - ပါဝင်ြှုြရှိဆစရ 

        Chilled Water 

• TDS - ၃၀၀၀ ppm ထက်နညး်ဆသာ 

• ဆကကးနီ - ဝ.၂ ppm ထက်နညး်ဆသာ 

• သံ - ၅.၀ ppm ထက်နည်းဆသာ 

• အယ်ကာလီ ပါဝငြ်ှု စုစုဆပါငး် - ၃၀၀ ppm ထက်နညး်ဆသာ 

• တုိက်စားြှုနှုန်း - Cu အတွက် ဝ.၅ mpy ထက်နညး်မခင်းနှင့် mild steel 

အတွက် ၃ mpy ထက်နည်းဆသာ 

• ေက်တီးရီးယား - ၁၀၀၀ cfu/ml 

• PH - ၈ ~ ၁၀  

ြှတ်ချက် :  TDS = အစုိင်အခဲ ဆပျာဝ်င်ြှုစုစုဆပါငး် 
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၅ င. ၆.၄.၇ Chilled Water Expansion Tank 

၅ င. ၆.၄.၇.၁ Chilled Water Expansion Tank ကို အဆအးခံဆရစနစ်၏ အမြင့် 

ေုံးဆနရာတွင်ထားရှိရြည်မြစ်သည်။ ကန်၏ထုထည်သည်လုပ်ငန်းစဉ် (သုိ့ြဟုတ်) 

ရာသီဥတုဆမပာငး်လဲမခင်းြှရရှိလာဆသာ အပူချနိ်အတက်အကျဆကကာင့် မြစ်ဆပါ်လာ 

ဆသာစနစ်၏ ဆရပိုလျှြံှု၊ ဆလျာ့နည်းြှုတ့ုိကို ခံနိုင်ရည်ရှိဆအာင် မပုလုပ်ရြည်မြစ် 

သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၇.၂ ယငး်သည် Chilled Water Return စနစ်နှင့်ေက်သွယ်ထားရ 

ြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၇.၃ သင့်ဆတာ်ဆသာ အရွေယ်အစားရှိဆသာ Makeup water ပိုက်ကို 

Chilled Water Expansion Tank နှင် ့ေက်သွယ်ထားရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၇.၄ Footprint ကကီးြားဆသာ အဆောက်အဦြျားအတွက် Chilled 

Water Expansion Tank တခုထက်ပို၍ ထားရှိရြည်။ အမခားသင့်ဆလျာ်ဆသာ စနစ် 

ြျားကိုလည်း ကကီးြားကျယ်မပန့်ဆသာ အဆောက်အဦြျားအတွက် အစားထိးု 

အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

၅ င. ၆.၄.၈ Air Cooled Split Air-Conditioning Unit 

၅ င.၆.၄.၈.၁     ဆယေုယျ 

 (က) ယူနစ်ြျား (အမပငန်ှင် ့အတွင်းယူနစ်) ြျားသည် စက်ရုံထုတ် Single Piece 

 မြစ်ရြည်။ 

 (ခ) တင်သွငး်ထားဆသာ ယူနစ်ြျားကို မပည်တွငး်တွင ် မပန်လည်ြွြ်းြံမခင်းကို 

 ခွင့်ြမပုဆပ။ 

 (ဂ) ယူနစ်ြျားသည် Ozone Friendly Refrigerant မြစ်ဆသာ (R410A 

 သ့ုိြဟုတ် R407C) ကို အသံုးမပုရြည်။ 

 (ဃ) ဆရွေးချယ်ခံထားရဆသာ ယူနစ်ြျားသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွေက်စဉ် တုန်ခါြှုနှင် ့

 ေူညံြှုဆလျာန့ည်းရြည် မြစ်သည်။ 

 (င) ဆရွေးချယ်ခံထားရဆသာ ယူနစ်ြျားသည် စွြ်းအငဆ်ချွေတာနိုငဆ်သာ အြျ ိုး 

 အစားမြစ်ရြည်။ 

 (စ) ယူနစ်တပ်ေငြ်ှုအတွက် ဆဒါက်ြျား/ဆထာက်တုိငြ်ျားသည် Hot-dipped 

 Galvanized အြျ ိုးအစား မြစ်ရြည်။ 
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၅ င. ၆.၄.၈.၂      အတွင်းယနူစ်ြျား (Indoor Units) 

 (က) အိြ်တွင်းယူနစ်ြျားတွင် Blowerဆြာ်တာ၊ Evaporation coils၊ ဆလစစ် 

 ကိရိယာြျား၊ လျှပ်စစ်နှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျားနှင် ့ Drain Panြျား ပါဝင် 

 သင့်သည်။ 

 (ခ) Blower ြျားသည် ေက်ညီြျှြှုရှိဆအာင ်ထိန်းညိှထားရြည်။ 

 (ဂ) Evaporator Coil ြျားသည် Direct Expansion အြျ ိုးအစားမြစ်ရြည်။ 

 (ဃ) Fins ြျားကို တရစပ်ရှိဆသာ ဆကကးနီဆချာင်းြျားတွင် စက်အားမြင့် တပ်ေင် 

 ရြည်။ 

 (င) Fins ြျားသည် တစ်လက်ြတွင် ၁၄ ခုထက် ြပိုဆစရ။ 

 (စ) Capillary Tube သည် Built-in အြျ ိုးအစားမြစ်ရြည်။ 

 (ေ) ဆလစစ်ကိရိယာြျားသည် ဆေးဆကကာသန့်စင်နိုငဆ်သာ အြျ ိုးအစားမြစ်ရ 

 ြည်။ 

 (ဇ) Drain Pan ြျားကိုအပူကာ ပစ္စည်းမြင့် ကာရံထားရြည်။ 

၅ င.၆.၄.၈.၃      အမပင်ယူနစ်ြျား (Outdoor Units) 

 (က) အမပင်ယူနစ်ြျားတွင် ပန်ကာ၊ ဆြာ်တာ၊ Condensing Coils၊ ဆလြိ 

 သိပ်စက်၊ Expansion Valves၊ Solenoid Valves ၊ လျှပ်စစ်နှင့် ထိန်းချုပ် 

 နိုငဆ်သာကိရိယာြျား အတူတကွပါရှိရြည်။ 

 (ခ) အမပင်ယူနစ်ြျား၏ အကာအရံြျားသည် အမပင်တွငတ်ပ်ေင်ရန် သင့်ဆလျာ် 

 ရြည်။ 

 (ဂ) Condensing Coils ြျားသည် Air-cooled အြျ ိုးအစား မြစ်ရြည်။ 

 (ဃ) Fins ြျားသည် တစ်လက်ြတွင် ၁၂ ခုထက် ြပိုဆစရ။ 

 (င) Condensing Fan ကို ေက်ညီြျှြှုရှိဆအာင ် ထိန်းညိှထားရြည်မြစ်ပပီး 

 Direct driven အြျ ိုးအစားမြစ်ရြည်။ 

 (စ) ဆြာ်တာသည် ဆရစိုခံနိုင်ဆသာ အြျ ိုးအစားမြစ်ရြည်။ 

 (ေ) Fins ြျားကို အေက်ြရှိဆသာ ဆကကးနီဆချာင်းြျားတွင ် စက်အားမြင့် 

တပ်ေင်ရြည်။ 

၅ င.၆.၄.၈.၄      ထိန်းချုပ်စက်ြျား (Control) 

 (က) ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အဆမခခံလုပ်ဆောင်ချက်ြျား ပါရိှြည်။ 

   •  ပန်ကာလည်အားကို ဆရွေးချယ်ဆပးမခင်း 

   •  အခန်းအပူချနိ် ချနိ်ညိှမခင်း 
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  • Timer 

  •  အြွင့်/အပိတ် ဆရွေးချယ်မခငး် 

 (ခ) ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျားသည်စက်ရုံြှထုတ်လုပ်သည့်အြျ ိုအစားမြစ်ရြည်။ 

 (ဂ) အတွင်းယနူစ်နှင့် အမပင်ယူနစ်သည် interlocked မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 (ဃ) Safety device ြျားကို အတွင်းနှင့်အမပင ် ယူနစ်ြျားတွင ် တပ်ေငထ်ားရ 

 ြည်။ 

၅ င.၆.၄.၈.၅     တပ်ေငမ်ခငး် 

 (က) ဆနာင်တွင် ထိန်းသိြ်းမပုမပင်နိုင်ရန် ဆနရာလုံဆလာက် စွာထားရှိရြည်။ 

 (ခ) အမပင်ယူနစ်တွင် ထုတ်လွှတ်ဆသာဆလသည် short circuit ြမြစ်ဆစရပါ။ 

 (ဂ) အမပင်နှင့်အတွငး်ယူနစ်ြျား၏ အမြင့်ကွာမခားမခင်းအတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ 

 သတ်ြှတ်ချက်ကို လိုက်နာသင့်သည်။ 

 (ဃ) အမပင်နှင့်အတွငး်ယူနစ်ြျားကို ဆဒါက်တုိငြ်ျားနှင့် ဆသချာစွာတပ်ေင်ထား 

 ရြည်။ 

 (င) UPVC ပိုက်ကို Condensate ပိုက်လိငုး်အဆနမြင့် သံုးသင့်သည်။ 

 (စ) Condensate ပိုကလ်ိငုး်ြျားသည် အချငး် ၂၀ြီလီြီတာ အနည်းေုံးရှိရြည် 

 မြစ်ပပီး အပူကာပစ္စည်းြျားမြင့် ကာရံထားရြည်မြစ်သည်။ 

 (ေ) ယူနစ်ြျားကုိ သတ်ြှတ်ထားသည့်ကုြ္ပဏီြှ ကျွေြ်းကျင်ဆသာတပ်ေင်သူြျား 

 နှင့်သာတပ်ေင်သင့်သည်။ 

 

၅ င. ၇     ပေပပန်၏ ေုပ်ငန်းများ 

               ဤအပုိင်းတွငစ်က်မြင့်ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာင်းဆစမခငး်နှင့်ဆလဆအးမခငး်စနစ်အတွက် 

ပိုကလ်ိုင်းြျား လုပ်ဆောင်ပုံကိုပုံစံဆရးေွဲမခင်းနှင့် တပ်ေင်မခင်းကို ဆြာ်မပဆပးြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၇.၁   ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အြျက်များ  

၅ င. ၇.၁.၁ ဤအပုိင်း၏ရည်ရွေယ်ချက်ြှာ ဆလပပန်တပ်ေငမ်ခင်းစနစ်တွင် ဆကာငး်ြွန် 

ဆသာလုပ်ဆောငြ်ှု့မြစ်ဆစရန် အတွက်လုိအပ်ဆသာ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်းအဆကကာင်းကို 

ဆြာ်မပထားမခငး်မြစ်သည်။ 

၅င.၇.၁.၂ ပစ္စည်းြျားဆရွေးချယ်ြှု့၊ ဆလပပန်ြျား ထုတ်လုပ်ြှုနှင် ့ ဆလပပန်ြျားြှထုတ် 

လွှတ်ဆသာ ဆလအလျင်ြျားသင့်တင့်ြှုရှိမခငး် အစရှိသည်တုိ့ကို ဆလပပန်လုပ်ဆောငြ်ှု့ 

နှင် ့ ဆလထုတ်လွှတ်မခငး်စနစ်တ့ုိ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်းရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်မြစ် 

သည်။ 
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၅ င. ၇.၁.၃ ြီးအန္တရာယ်နှင့် ကကုံဆတွ့သည့်အခါ ဆလပပန်ြျားြှတေင့် အဆောက်အဦ 

တစ်ခုလုံးေီသို့ ြီးနှင့်ြီးခိုးဆငွ့ြျားပျ ံ့နှံ့ြှုြှ ဆလျာ့ကျဆစမခငး်နှင့် ကာကွယ်ရန်အတွက် 

လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိအုပ်သည်။                 

၅ င. ၇.၂      ပစ္စည်းများ ပရွေးြျယ်ခြင်း 

၅ င. ၇.၂.၁   ဆလပပန်ြျား အားလံုးကုိ SMACNA HVAC ဆလပပန်တည်ဆောက်မခင်း စံနှုန်း 

ြျားနှင် ့လိုက်ဆလျာညီဆထွြှုရှိဆအာင ်မပုလုပ်ရြည်။ 

၅ င. ၇.၂.၂ ဆလဆအးဆပးမခင်းနှင့် အမခားဆလဝင်ဆလထွက်မခငး်ေိုင်ရာ ဆလပပန်ြျား 

ကိ ု စတီး၊ အလူြီနီယြ်၊ Mineral Wool Batt (သ့ုိြဟုတ်) အမခားခွင့်မပုထားဆသာ 

ပစ္စည်းြျားမြင့် မပုလုပ်ရြည်။ 

၅ င. ၇.၂.၃ ဆလဆအးဆပးမခင်းနှင့် အမခားဆလဝင်ဆလထွက်မခငး်ေိုင်ရာ ဆလပပန်ြျား 

ကိုခိုင်ခံ့ဆအာင် တပ်ေင်ရြည်။ 

၅ င. ၇.၃ တပ်ဆင်ခြငး်နှင့် တည်ပဆာက်ခြင်း 

၅ င. ၇.၃.၁ ဆလပပန်တွင်တည်ရှိနိုင်ဆသာ ြီးဆလာင်လွယ်သည့်ပစ္စည်းြျားနှင့် အပျက် 

အစီးအစအနြျားကိုြယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ဆလပပန်တဆလျှာက်တွင် Access Opening 

ြျားထားရှိရြည်။ 

၅ င. ၇.၃.၂ သင့်ဆလျာ်ဆသာအရွေယ်အစားရှိ ြယ်ရှားနိုင်ဆသာ Air Grille နှင် ့Diffuser 

ြျားကို Access Opening ြျားအမြစ် သတ်ြှတ်နိုငသ်ည်။ 

၅ င. ၇.၃.၃ ဆလပပန်စနစ်ကို လိုအပ်ဆသာ ဆလထုတ်လွှတ်ြှုမြစ်ဆစရန်အတွက် ဒီဇိုင်း 

ဆရးေွဲ၍ တပ်ေငရ်ြည်မြစ်သည်။ ဆလထုတ်လွှတ်မခငး်စနစ်ကို တပ်ေငရ်ာတွင် 

မြန်ြာနိုင်ငြီံးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ထိခိုက် 

ြှုြရှိဆစရပါ။ ဆလပပန်ြျားကို ကကံ့ခိုင်ြှုရှိဆစရန်နှင့် တာရှည်အသံုးခံနိုင်ဆအာင် တည် 

ဆောက်မခငး်၊ ထိန်းချုပ်မခင်း၊ အစရှိသည်ြျားကို မပုလုပ်ရြည်။ 

၅ င. ၇.၃.၄ အဆောက်အဦအတွင်း ဆလပပန်တပ်ေင်မခငး်အတွက် အရွေယ်အစား 

ဆရွေးချယ်ရာတွင် ASHRAE ၏လက်စွဲစာအုပ်နှင့် ယင်းနှင့် အလားတူအမခားအတွက် 

အချက်ေိုငရ်ာ နညး်လြ်းြျားကို လိုက်နာရြည်။ 

၅ င. ၇.၃.၅ ဆေးေက်နံရံြျား (Side Walls) နှင် ့ြျက်နှာကကက်ြျားကို Return Air  

Plenum အမြစ်အသံုးမပုပါက ထိြုျက်နှာမပင်အားလုံးကို အဆချာသတ်မခင်းနှင့် ဆေး 

သုတ် မခငး်ြျား မပုလုပ်ရြည်။ယငး်နည်းလြ်းကို Masonary Shaft နှင် ့ risers ြျားကို 

ဆလပပန်ြျား အမြစ်အသံုးမပုသည့်အခါတွင်လည်း လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ 
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၅ င. ၇.၃.၆ ဆလပပန်၏အတွငး်တွင် Lining အမြစ်အသံုးမပုသည့် Rock-wool 

(သ့ုိြဟုတ်) mineral wool အစရှိသည်တ့ုိကို ဆလလြး်ဆကကာငး်အတွင်းသ့ုိ အဆြွှး 

အြျှငြ်ျားပါသွားမခင်း ြရှိဆအာင်ကာကွယ်ထားရြည်။ အလူြီနီယံ၊ စတီးနှင့် အမခား 

ခွင့်မပုထားဆသာပစ္စည်းြျားကို ြာဆကျာကျစ်လျစ်ဆသာ ဆလပပန်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ 

အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

၅ င. ၇.၃.၇ ဆလဆထာက်ပံ့ရာဆလပပန်နှင့် ဆလမပန်လည်လက်ခံရာ ဆလပပန်အတွင်း 

ြုန်ြျား စုပုံြှုြမြစ်ဆစရန် ပိုကအ်တွင်းြျက်နှာမပငသ်ည် ဆချာြွတ်၍ ပွန်းပဲ့ြှုဒဏ်ခံနိုင် 

ရည်ရှိရြည်။ 

၅ င. ၇.၃.၈ ဆလပပန်အြျ ိုးအစားခွဲရာတွင် ဆလပပန်၏အမြင့်ေုံး Operating Pressure 

အဆပါ်ြူတည်ပပီးခွဲမခားရြည်။ ဆလပပန်ြျား၏ ြိအားအြျ ိုးအစားသည် အသံုးမပုဆန 

ဆသာဆလပပန်ြျား၏ ဆလမြန့်မြူးရာ ဒီဇိုင်းြိအားနှင့်တူညီရြည် (သ့ုိြဟုတ်)ဆကျာ်လွန် 

ရြည်။ ဆလပပန်နှင့် ဆလသိုဆလှာငရ်ာဆနရာြျားသည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါဇယားအတိုင်း 

ကိုက်ညီြှုရှိရြည်မြစ်ပပီး ထိြုှသာ ဆလပပန်ယိုစိြ်ြ့ှု စစ်ဆေးချက်၏ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် 

ကိုက်ညီြှု ရှိြည်မြစ်သည်။ 

ဇယား ၅ င. ၇.၃.၁ ပေပပန်အမျ ိုးအစားြွဲခြားခြငး် 

Static Pressure Class အမြင့်ေုံးဆလအလျင် 
(m/sec) 

Seal Class 
Positive (Pa) Negative (Pa) 

၂၅၀ ၂၅၀ ၁၂.၅ Class C 

၅၀၀ ၅၀၀ ၁၂.၅ Class C 

၇၅၀ ၇၅၀ ၂၀ Class B 

၁၀၀၀ - ၂၀ Class A 

၁၅၀၀ - - Class A 

၂၅၀၀ - - Class A 

ဇယား ၅ င. ၇.၃.၂ ပေပပန်၏ Seal ေိအုပ်ြျက်များ 

ဆလပပန် အြျ ိုးအစားြျား 

တညဆ်နရာ  Supply Exhaust Return 

အမပင်ြက် A C A 

Unconditioned Space A B A 

Conditioned Space A B A 

Class A – Transverse Joints၊ Longitudinal Joints နှင် ့နံရံထဲသ့ုိ ထိးုဆြာက်ဝငဆ်န 

သည့် ဆလပပန်အေက်ြျားကို ပိတ်ေို့ (Seal) လုပ်ထားရြည်။ Pressure sensitive 

တိပ ်ြျားကို Primary seal အမြစ် အသုံးြမပုသင့်ပါ။ 
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Class B - Transverse Joints နှင် ့ Longitudinal Joints အေက်ြျားကို ပိတ်ေို့ 

(Seal) လုပ်ထားရြည်။ Pressure sensitive တိပ်ြျားကို Primary seal အမြစ် အသံုး 

ြမပုသင့်ပါ။ 

Class C - Transverse Joints အေက်ြျားကိုသာ ပိတ်ေို့(Seal) ထား ရြည်။ 

၅ င. ၇.၃.၉ ဆလပပန်ြျားမပုလုပ်ရန်အတွက် ဆလပပန်၏ အထူအပါး သတ်ြှတ်ရာ 

တွင် SMACNA, HVAC Duct Construction Standards – Metal & Flexible တွင် 

မပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတုိင်း လိကု်နာရြည်။ 

၅ င. ၇.၃.၁၀ ဆလပပန်၏ ခိုင်ြာြှုနှင့် လိအုပ်ဆသာအကွာအဆဝးအတွက် SMACNA 

Duct Construction Schedule အတုိင်းလိုက်နာရြည်။ 

၅ င. ၇.၃.၁၁ ဆလပပန်ြျားကို ဆထာက်ပံ့ထားဆသာချတ်ိြျား၊ ဆဒါက်ြျားကို သွပ်ရည် 

စိြ်ထားဆသာသံ (Galvanized Iron) (သ့ုိြဟုတ်) သတ္တုနှင့်ခိုင်ြာစွာ ဆထာက်ကန် 

ဆပးထားရြည်။ 

၅ င. ၇.၃.၁၂ ဆလပပန်လုိင်နင်၊ အြံုးအကာနှင့် Flexible Connection အရာြျားကုိ 

ြီးဆလာင်ရန်ြလွယ်ကူဆသာ ပစ္စည်းြျားမြင့်မပုလုပ်ရြည်။ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အဆမခအဆနြှ 

သာလျှင ်လိုအပ်ပါက ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျားကို အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

(က) မြန်ြာနိုင်ငံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားအရ စစ်ဆေး 

သည့်အခါ ြျက်နှာမပင်ဆပါ်တွင် ြီးဆတာက်ပျ ံ့နှံ့ြှုနှုန်းသည် အနည်းေုံး 

အေင့်၁ (Class-1) ရှိရြည်မြစ်သည်။ အကယ်၍ အမခားသတ်ြှတ်ချက် 

ြရှိလျှင ် မြန်ြာနိုငင်ံ ြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားပါ 

မပဋ္ဌာန်းချက်၏ ြျက်နှာကကက်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ဆသာ 

ြီးဆတာက်ပျ ံ့နှံ့နှုန်းအတိုငး် လိကု်နာ၍ ြျက်နှာမပငဆ်ပါ်တွင ် ြီးဆတာက် 

ပျ ံ့နှံ့ြှုနှုန်းကို သတ်ြှတ်ရြည်မြစ်သည်။ 

(ခ)  ဆလပပန်စနစ်တွင် အသံုးမပုဆသာ ပစ္စည်းြျားသည် ြီးနှင့်ကကုံဆတွ့ရပါက 

ြီးခိုးနှင့်အေိပ်ဓါတ်ဆငွ့  ထုတ်လွှတ်ြှု အနည်းေုံးမြစ်ရြည် မြစ်သည်။ 

၅ င. ၇.၃.၁၄ ြီးဆလာင်ြလွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျားကို Flexible Joints အမြစ်အသံုးမပု 

နိုငသ်ည်။ 

၅ င. ၇.၃.၁၅ ဆလပပန်နှင့် Plenums ြျားအတွက် အေက်ြျား၊ Seams၊ Stiffening၊ 

Reinforcing နှင် ့ Access Openings ြျားသည် ASHRAE Handbook ၊ IHVE Guide 

books (သ့ုိြဟုတ်) SMACNA Manual တွင ် ဆြာ်မပထားဆသာ Duct Construction 

Standards စံနှုန်းြျားအတုိငး် လိကု်နာရြည်မြစ်သည်။ 
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၅ င. ၇.၄      ပေပပန်၏ပေယုိစိမ့်မှုကို စမ်းသပ်ခြင်း(Testing of Duct Leakage) 

၅ င. ၇.၄.၁ Static Pressure ၇၅၀ Pa ထက်ပုိ၍ ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ထားဆသာ ဆလပပန် 

ြျားကို SMACNA (သ့ုိြဟုတ်) ASHRAE တွင်မပဋ္ဌာန်းထားဆသာ စစ်ဆေးချက်အေင့် 

ြျားအတုိငး် ယုိစိြ့်ြှုကိ ုစစ်ဆေးရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၇.၄.၂ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ဆလြိအားအေင့်အတွငး် စုစုဆပါငး် တပ်ေင်ရ 

ြည့် ဆလပပန်ဧရိယာ၏ အနည်းေုံး ၁၅% ကို စစ်ဆေးရြည်မြစ်သည်။ ဆလြိအား ၇၅၀ 

Pa ထက်ပုိဆသာ ဆလပပန်စနစ်ြျားကို ပုံ (Drawing) ဆပါ်တွင်ထင်ရှားသည့် အြှတ် 

အသားမြင့်မပထားရြည်မြစ်သည်။ အြျားေုံး ခွင့်မပုထားဆသာ ဆလပပန်၏ ယုိစိြ်ြ့ှုကို 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ပုံဆသနည်းမြင့် တွက်ချက်ရြည်။ 

 L max = CL (P0.65 / 1000) 

 Where: 

 L max = maximum permitted leakage in I/s·m2 duct surface area 

 CL    = duct leakage class, ml/s.m2 at 1 Pa 

               = 8 for rectangular sheet metal, rectangular fibrous and round   

flexible duct 

              = 4 for round / flat oval sheet metal or fibrous glass ducts 

       P    = test pressure, which shall be equal to the design duct pressure 

rating (Pa) 

 

 ၅ င. ၈     ပိုကေ်ုပ်ငန်းများ 

                ဤအပုိင်းတွင ် ဆလဆအးဆပးမခင်းစနစ်အတွက် ပိုက်လိုင်းလုပ်ဆောင်ပုံ ဒီဇိုငး်ဆရးေွဲ 

မခငး်နှင့် တပ်ေင်မခငး်ကို ဆြာ်မပဆပးထားြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၁    ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အြျက်များ   

၅င.၈.၁.၁  ပိုကလ်ိုင်းစနစ်အတွက် ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်းနှင့် အစီအစဉ်ဆရးေွဲမခငး်ြျား 

တွင် ဆအာကဆ်ြာ်မပပါ အတုိင်းအတာြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်မြစ်သည်။ 

• ဆရစီးေင်းြှုနှုန်း (Flowrate) 

• ပစ္စည်းြျားအသံုးမပုြှု 

• အရည်ပွတ်တုိက်ြှုဆကကာင့် မြစ်ဆပါ်လာဆသာ ြိအားကျေငး်ြှု (Pressure 

Drop caused by fluid friction) (ပိုက်လိငု်းြျား၊ တဲွြက် ပစ္စည်းြျား 

(Fittings)၊ အေို့ရှင်ြျားနှင် ့အမခားတန်ောပလာြျား) 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (င) 

59 
 

• အလျင ်(Velocity) 

• တည်ဆနရာ (ဆမြကကီးအထက်၊ဆမြဆအာက)် 

• ေူညံြှုကူးစက်မခငး် 

• တုန်ခါြှု 

• တုိက်စားြှု 

• ယုိစိြ့်ြှု 

• Water Hammer 

• ဆရလှိုင်းထမခငး် (Water Turbulencec) 

• အရည်၏ကျယ်မခငး်ချုံ့ မခငး် 

• ဆလပိတ်မခငး် 

• ဝန်ဆောင်ြှုနှင့်မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု 

• ပိုကလ်ိုင်းစနစ်အတွက်အမခားလိုအပ်ဆသာအတိုငး်အတာြျား 

၅ င. ၈.၁.၂  အြျားေုံးဆသာ အရည်အပူချနိ်နှင့်စနစ်၏ ြိအားအြှတ်အတွက်ပိုက် 

နှင် ့တဲွြက်ပစ္စည်းြျားကို ဒီဇိုင်းဆရးေွဲရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၁.၃  ဒီဇိုင်းဆရးေွဲထားဆသာ ပိုကလ်ိုင်းအားလုံးသည် လက်ခံနိုငဆ်သာ ခံနိုင် 

ရည်စွြ်းအားရိှရြည်မြစ်ပပီး ယုိယွင်းပျက်စီးြှု၊ ြိအားနှင့် ပျက်စီးြှုကုိ ခံနိုင်ရည်ရှိရြည် 

မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၁.၄ ပိုကြ်ျားအားလုးံကို သင့်ဆလျာဆ်သာ ဆထာက်ပံ့ထားသည့် ချတ်ိြျား၊ 

ဆဒါက်ြျားမြင့် ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ရြညမ်ြစ်ပပီး ချတိ်ြျား၊ ဆဒါက်ြျားသည်သတ္တုြျားနှင် ့

မပုလုပ်ရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၁.၅ ပိုကြ်ျားကိုဆထာက်ပံဆ့ပးဆသာချတ်ိြျား၊ ဆဒါက်ြျား၏ ဒီဇိုင်းကို ြှတ်ပုံ 

တင ် အင်ဂျငန်ီယာပညာရှင် (Registered Professional Engineeer) ြှစစ်ဆေးပပီး 

ဆကကာငး်နှင့် အတည်မပုဆကကာငး် ရယူရြည်။ 

၅ င. ၈.၁.၆ အပုိဒ် ၅ င၊ ၈.၁.၅ တွငဆ်ြာ်မပထားဆသာ ြှတ်ပုံတငအ်င်ဂျင်နီယာ ပညာ 

ရှင် (Registered Professional Engineer) ေိုသည်ြှာ Civil (Structural) သ့ုိြဟုတ် 

Mechanical (A.R.M.V.H) သ့ုိြဟုတ် Mechanical (Building Services) တ့ုိကိုေိုလို 

သည်။ 

၅ င. ၈.၁.၇ အကယ်၍ပုိက်ြျားကုိ အန္တရာယ်ရိှဆသာဆနရာြျားတွင် တပ်ေင်ြည်ေိုပါ 

က ဆသချာစွာကာကွယ်ထား ရြည်မြစ်သည်။ 
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၅ င. ၈.၂ တပ်ဆင်ခြငး်အတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အြျက်များ 

၅ င. ၈.၂.၁ ပိုကအ်ားလုံးကို hydrostatic pressure test နှင် ့စစ်ဆေးရြည်မြစ်ပပီး 

ြိအားကျမခင်းသည် စစ်ဆေးထားဆသာြိအား၏ ၁.၅% ထက်ြဆကျာ်လွန်ရပါ။ စစ်ဆေး 

ထားဆသာြိအားသည် စနစ်ြိအား၏ ၁.၅ေ မြစ်ရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၂.၂ Standard Pipe Fittings ြျားကို အသံုးမပုရန်အကကံမပုထားပပီး အမြင့် 

ေုံးဆသာအရည်အပူချနိ်နှင်စ့နစ်၏ ြိအားအတွက်အဆမခခံပပီး ဒဇီိုင်းဆရးေွဲရြည်မြစ် 

သည်။ 

၅ င. ၈.၂.၃ ဆရွေးချယ်ထားဆသာ ပစ္စည်းကိရိယာြျားသည် စီစဉ်ထားဆသာလုပ်ငန်း 

ြျားနှင် ့ကိုက်ညီြှုရှိရြည်။ 

၅ င. ၈.၂.၄ ပိုကြ်ျား၊ အေို့ရှင်ြျားနှင့် တဲွြက်ပစ္စည်းြျားကို အသံုးမပုရန် လွယ်ကူ 

ပပီး အစားထိုးြှုလွယ်ကူဆအာင် စီစဉ်ထားရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၂.၅ ပုိက်ြျားနှင့်တဲွြက်ပစ္စည်းြျားအားလံုးကုိ ြတပ်ေင်ြီ သန့်စင်ရြည် 

မြစ်ပပီး Scale၊ အပျက်အစီးနှင် ့အကပ်အဆစးြျားြှ ကငး်စငရ်ြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၂.၆ Standard Fittings ြျားကိုအသံုးမပုရန်အကကံမပုသည်။ 

၅ င. ၈.၂.၇ ပိုကြ်ျားကိ ု စက်မြင့် (သ့ုိြဟုတ်) သံမြတ်လွှမြင့် မြတ်ဆတာက်ရြည် 

မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၂.၈ စက် (သ့ုိြဟုတ်) သံမြတ်လွှမြင့် မြတ်ဆတာက်၍ ြရဆသာပုိက်ြျားကုိ 

ြီးအားအသံုးမပု၍ မြတ်ဆတာက်ရြည်။ 

၅ င. ၈.၂.၉  ဂဆဟဆော်မခင်းကိုကျွေြ်းကျင်ဆသာ ဂဆဟဆော်သြားနှင့်မပုလုပရ်ြည်။ 

၅ င. ၈.၂.၁၀ ပိုကလ်ုးံြျားကို တပ်ေငရ်ာတွင ် ပိုတငး်ကကပ်ဆသာြိအားြျား ြပါေဲ 

လွတ်လပ်စွာ ချုံနိုင်ချဲ့ နိုငဆ်အာငမ်ပုလုပ်ထားသင့်သည်။ 

၅ င. ၈.၃  အပူဒဏ်ကာကွယ်မှုအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အြျက်များ 

၅ င. ၈.၃.၁ အေို့ရှင်ြျားနှင့်တဲွြက်ပစ္စည်းြျားအပါအဝင် Chilled Water Pipe ကို 

Class 0 ရိှဆသာ Rigid Polyurethane with double sided vapour barriers 

ကိုအသံုးမပု၍ Galvanized Steel Jacketing မြင့် အပူဒဏ်ကာကွယ်ရန် မပုလုပ်ထား 

ရြည်။ 

၅ င. ၈.၃.၂   Polyurethane ၏သိပ်သည်းေသည် အနည်းေုံး ၄၈ kg/m3 ရိှရြည်။ 

၅ င. ၈.၃. Pre-insulated High Density Polyethylene (HDPE) ပိုကြ်ျားကို 

ဆမြဆအာက်တွင ်တပ်ေငအ်သံုးမပုရန် အကကံမပုသည်။ 
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၅ င. ၈.၃.၄ Thermal Conductivity သည် 0.02 W/mK at 10 Deg C mean 

ထက်ြဆကျာ်လွန်သင့်ပါ။ 

၅ င. ၈.၃.၅ မပငပ်တွင်တပ်ေင်ြည့် ပိုကြ်ျားအတွက်မပငပ်အဆမခအဆနနှင့်သင့်ဆတာ် 

ဆသာ အပူဒဏ်ခံြျားမြင့် ကာကွယ်ရြည်။ 

၅ င. ၈.၃.၆ ပိုကြ်ျားကို အပူဒဏခ်ံနိုငဆ်စရန်အတွက် ဆအာက်ဆြာ်မပပါဇယား  

 ၅ င. ၈.၁ အတုိင်းလုပ်ဆောင်ရြည်။ 

ဇယား ၅ င. ၈.၁ ပိုကမ်ျားအတွက်အပူကာပစ္စည်း၏အထူ 

စဉ ် ပိက်ု၏အချင်း(ြီလီြီတာ) အပူကာပစ္စညး်၏အထူ (ြီလီြီတာ) 

၁ ၁၅ ၃၀ 

၂ ၂၀ ၃၀ 

၃ ၂၅ ၃၅ 

၄ ၃၂ ၃၅ 

၅ ၄၀ ၄၀ 

၆ ၅၀ ၄၀ 

၇ ၆၅ ၄၀ 

၈ ၈၀ ၅၀ 

၉ ၁၀၀ ၅၀ 

၁၀ ၁၂၅ ၆၀ 

၁၁ ၁၅၀ ၆၀ 

၁၂ ၂၀၀ ၆၀ 

၁၃ ၂၅၀ ၆၀ 

၁၄ ၃၀၀ ၆၅ 

၁၅ ၃၅၀ ၆၅ 

၁၆ ၄၀၀ ၆၅ 

၁၇ ၄၅၀ ၆၅ 

၁၈ ၅၀၀ ၆၅ 

သတ်ြှတ်ချက် : (၁) ပတ်ဝန်းကျငအ်ပူချနိ်= ၃၅ Deg C   

 (၂) Chilled Water အပူချနိ်= ၆ Deg C  

 (၃) Humidity = ၈၅% 

 (၄) Thermal Conductivity of Insulation, K=ဝ.၀၂ W/mK 

၅ င.၈.၄     Refrigerant Pipe ၏ ေုပ်ငန်းများ 

၅ င.၈.၄.၁ ပိုကလ်ိုင်းသည်ဆကကးနီ မြစ်ရြည်မြစ်ပပီး BS 2871:part2 နှင့် ကိုက်ညီရ 

ြည်။ 
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၅ င.၈.၄.၂ ပိုကလ်ိုင်းအရှည်ကို ပိုက်ဆရွေးချယ်ရာတွငထ်ည့်သွင်း စဉ်းစားရြည်။ 

အချ ိုးအဆကွ့ အဆရအတွက်ြျားသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်ြှတ်ချက်ထက် ြဆကျာ် 

လွန်သင့်ပါ။ 

၅ င. ၈.၄.၃ ပိုကလ်ိုငး်၏ အရှည်ေုံးအတုိင်းအတာသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်ြှတ် 

ချက်ထက် ြဆကျာ်လွန်သင့်ပါ။ 

၅ င. ၈.၄.၄ အမပင်နှင့်အတွငး် ယူနစ်ြျားကကားရှိ Refrigerant ပိုက်လိငုး်သည် 

တစ်ေက်တည်း ရှိဆနရြည်မြစ်သည်။ အကယ်၍အမပင်နှင့် အတွင်းယနူစ်ကကား၏ 

အရှည်သည်အသံုးမပုရြည့် စံအရှည်ထက်တိုဆနလျှင ်အေက်အမြတ်ြျားကို ထားရှိခွင့် 

ြမပုဆပ။ 

၅ င. ၈.၄.၅ Refrigerant ပိုက၏်စုစုဆပါငး်အရှည်သည် အချ ိုးအဆကွ့ြျားနည်းပပီး 

အတုိေုံး မြစ်ရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၄.၆ အေက်ြျားအားလုးံသည် Brazed Type မြစ်ရြည်။ Flare Connection 

ကို Accessories နှင် ့ တဲွြက်ပစ္စည်းြျားနှင့် တပ်ေငမ်ခငး်အတွက်သာ အသံုးမပုရန် 

ခွင့်မပုသည်။ 

၅ င. ၈.၄.၇ Refrigerant ပိုကလ်ိုငး်ြျားကို PVC Trunking ထဲတွင်သပ်ရပ်စွာ 

သွယ်တန်းရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၄.၈ Refrigerant ပိုကလ်ိငုး်ြျားအတွက် Pressure Test ကို ဆအာက်ေီဂျင် 

ြပါဆသာ နိုက်ထရိုဂျင်ကိုအသံုးမပု၍ အမပငန်ှင့်အတွင်း ယူနစ်ကို ပိုက်ေက်သွယ်မခငး် 

ြမပုြီ ၆နာရီကကာစစ်ဆေးရြည်။ စစ်ဆေးသည့်ြိအားသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကကား 

ချက်အတုိင်းဆောငရ်ွေက်သင့်သည်။ 

၅ င. ၈.၄.၉ စနစ်သည်ြိအားစစ်ဆေးသည့်အခါ ယုိစိြ့်ြှုြရှိဆစရပါ။ 

၅ င. ၈.၄.၁၀ စနစ်ကိုဆလဟာနယ်မြစ်ဆစရန် ြိအားကို -၃၀psig အထိ ဆလျာ့ချရြည် 

မြစ်ပပီးစနစ်ကို Refrigerant မပန်ြမြည့်ြီ ထိုအတုိငး် ၁နာရီကကာထားရြည် မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၄.၁၁ Sight Glass ကို အမပင်ယူနစ်နှင့်နီးစပ်ဆနဆသာ Refrgerant ပိုကလ်ိုငး် 

တစ်ဆလျှာက်တွင ်တပ်ေင်ထားရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၄.၁၂ Refrigerant ပိုကလ်ိုငး်ြျားကို 0.038 W/m/°C @ 0°C ထက်ြမြင့်ဆသာ 

K factor ရိှသည့် Vapour sealed closed cell elastomeric form type အပူဒဏ်ခံ 

ပစ္စည်းမြင့်ကာကွယ်ရြည်။ 

၅ င. ၈.၄.၁၃ ပုိက်လုိင်းရိှတဲွြက်ပစ္စည်းြျားနှင့် အေက်ြျားကုိ အပူဒဏ်ခံပစ္စည်းြျား 

မြင့် ကာကွယ်ရြည်။ 
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၅ င. ၈.၄.၁၄ တဲွေက်ပစ္စည်းြျားနှင့် အေက်ြျားကို အပူဒဏ်ခံပစ္စည်းမြင့် ကာကွယ် 

ရာတွင် အလျားတခုစီတွင် ထိကပ်လျက်ရှိကကဆသာ ြျက်နှာမပငြ်ျားကိုဆကာ်မြင့် 

ဆသချာစွာကပ်ထားရြည်မြစ်ပပီး ထုတ်လုပ်သူ၏ နညး်လြ်းအတုိငး် လိကု်နာရြည် 

မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၄.၁၅ အပူဒဏ်ခံပစ္စည်းြျားကို အမပင်တွင်တပ်ေင်သည့်အခါ ရာသီဥတု 

ဒဏခ်ံနိုင်ဆအာင ်မပုလုပ်ထားရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၄.၁၆ အပူဒဏ်ခံပစ္စည်းြျား၏ ြီးနှင့်ြီးဆတာက်ပွားြျားမခင်းစစ်ဆေးမခငး်ကို 

BS 476 Pt 7:1990 နှင် ့Class ‘O’ လုပ်ဆောငြ်ှုအတုိငး် လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

၅ င. ၈.၄.၁၇ အပူဒဏ်ခံပစ္စည်းြျား၏ အထူသည်ဆအာက်ဆြာ်မပပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျား 

နှင် ့ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 

• ၁၉ြီလီြီတာ(ဆလဆအးဆပးထားဆသာဆနရာြျားကိုမြတ်သန်းလာရဆသာပိုကြ်ျား) 

• ၂၅ြီလီြီတာ(ဆလဆအးြဆပးထားဆသာဆနရာြျားကိုမြတ်သန်းလာရဆသာပိုကမ်ျား) 

၅ င. ၈.၄.၁၈ သင့်ဆလျာ်ဆသာဆဒါက်ြျား၊ ဆထာက်တိုင်ြျားမြင့် Refrigerant ပိုက် 

ထည့်ထားဆသာ PVC Trunking ြျားကို ထိန်းဆပးထားရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၈.၄.၁၉ ဓာတ်ဆငွ့ ပိုကန်ှင့် အရည်ပိုက်ြျားကို သီးမခားအပူဒဏ်ခံပစ္စည်းမြင့် 

ကာကွယ်ထားရြည်။ 

၅ င. ၈.၄.၂၀ Refrigerant ပိုကြ်ျား၏ နံရံအထူသည် အနည်းေုံး ဝ.၇၁ ြီလြီီတာ 

(သုိ့ြဟုတ်) ထုတ်လုပ်သူ၏ လြး်ညွှန်ချက်အတုိငး်ရှိရြည်။ 

 

၅ င. ၉  ေျှပ်စစ်ဆိုငရ်ာနှင့်ထိန်းြျုပ်ခြင်း ေုပ်ငန်းများ    

 ဤအပုိင်းတွင ် အပူဆပးမခင်း၊ စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ဆလထွကစ်နစ်နှင့် ဆလဆအး 

ဆပးမခငး်စနစ်အတွက် လျှပ်စစ်ေိုငရ်ာနှင့်ထိန်းချူပ်မခင်း လုပ်ငန်းြျားအတွက် ဒီဇိုငး်ဆရးေွဲမခင်း 

နှင့်တပ်ေငမ်ခင်းြျားကို ဆြာ်မပဆပးထားြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၉.၁     ေျှပ်စစ်ဆိုငရ်ာေုပ်ငန်းများ 

 ဤအပုိင်းအတွက်လျှပ်စစ်ေိုင်ရာလုပ်ငန်းြျားဆောင်ရွေက်ရာတွင် ဆအာက်ဆြာ်  

မပပါလြး်ညွှန်ချက်ြျားအတုိင်း လိုက်နာရြည်မြစ်သည်။ 

• အဆောက်အဦတွင်လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကကိုးသွယ်တန်းမခင်း၊ 

• လျှပ်စစ်ေိုငရ်ာလုပ်ငန်းြျားအတွက်လြး်ညွှန်ချက်ြျား 

• မြန်ြာနိုင်ငံ အဆောက်အအံုေိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား ၊ အပုိင်း၅(ခ)၊ 

လျှပ်စစ်နှင့်ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်မခင်း 
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၅ င. ၉.၁.၁ ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အြျက်များ 

 ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အဆမခအဆနြျားသည် လျှပ်စစ်စနစ်အတွက် ဒီဇိုင်းဆရး 

ေွဲမခငး်နှင့် စီစဉ်ထားရှိရန်အတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည့် အချက်ြျားမြစ်သည်။ 

• ဆလဆပးရဆသာ ဆလဆြာငး်စက်ြှပန်ကာြျားကို ြီးအန္တရာယ်နှင့် ကကုံဆတွ့ပါက 

လုခံခုံဆရးအတွက် ပိတ်နိုငဆ်အာငထ်ားရှိရြည်မြစ်သည်။ 

• အပုိဒ် ၅င.၁၃ တွငဆ်ြာ်မပထားဆသာ ြီးဆလာငသ်ည့်အချနိ်အတွက် လိအုပ် 

ချက်ြျား၊  

• မြန်ြာနိုင်င ံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားတွင် 

ဆြာ်မပထားဆသာ ြီးဆလာင်သည့်အချနိ်အတွက် လိအုပ်ချက်ြျား၊ 

၅ င. ၉.၁.၂ အရန်ဓာတ်အားပထာက်ပံ့ပပးခြငး်  

၅င.၉.၁.၂.၁ ြီးအန္တရာယ်နှင့်ကကုံဆတွ့ပါက ဆအာက်ဆြာ်မပပါဆနရာြျားတွင ် စက် 

စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ် အသံုးမပုရန်အတွက် အရန်ဓာတ်အား 

ဆထာက်ပံ့သင့်သည်။  

• ဆမြဆအာက်ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် ရပ်နားရာဆနရာ 

• ထွကဆ်ပါက်ဆလှခါးဆလြိအားဆပးစနစ ်(Exit Staircases Pressurization) 

• ထွကဆ်ပါက်ဆလျှာက်လြ်း (Exit Passageways) 

• ြီးပငိြး်သတ်ရန်မပငေ်င်ခန်း (Fire Fighting Lobby) 

• ြီးခိုးတားခန်း (Smoke Stop Lobby) 

• ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်ရာဆနရာ ြီးခိုးရှင်းလငး်ဆရးစနစ် (Carpark Smoke 

Purging System) 

• စက်စွြ်းအားသံုးြီးခုိးထိန်းချုပ်ဆရးစနစ် (Engineered Smoke Control 

System) 

• ဆလာငက်ျွေြ်းလွယ်ဆသာအရည်၊ ဓာတ်ဆငွ့သိဆုလှာငရ်ာအခန်းြျား 

• ဆရြျန်းဆပးသည့် ပန့်ရှိသည့်အခန်း 

• အဆရးဆပါ်ြီးစက်အခန်း  

• ြီးဆေးလုံခခုံဆရး စီြံကွပ်ကဲခန်း (Fire Command Centre) 

၅င. ၉.၁.၂.၂  အထက်ဆြာမ်ပပါဆနရာြျားအတွက် အသံုးမပုဆသာ စက်ပစ္စည်းြျား 

၏ လျှပ်စစ်ကကိုးြျားသည် ြီးဒဏ်ခံနုိင်ဆသာ လျှပ်စစ်ကကိုးြျား မြစ်ရြည် (သ့ုိြဟုတ်) 

ထိလုျှပစ်စ်ကကိုးြျားသွယ်တန်းရာတဆလျှာက်ကို ြီးဒဏ်ခံနိုငဆ်သာ ပစ္စည်းြျားမြင့် 

ကာရံထားရြည်။ 
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၅ င. ၉.၁.၃ အပရးပါပသာပန်ကာများအပဝးထိန်းြျုပ်ပုံး(Essential Fans Remote 

Control Panel) 

၅င.၉.၁.၃.၁ အဆရးပါဆသာပန်ကာြျား အဆဝးထိန်းချု ပ်ပံုးကုိ ြီးဆေးလံုခခုံဆရး စီြံ 

ကွပ်ကဲခန်းအတွငး်တွင် တပ်ေငထ်ားသင့်သည်။ 

၅င. ၉.၁.၃.၂ ြီးဆေးလုံခခုံဆရး စီြံကပွ်ကဲခန်းြရိှပါက ယငး်ကိုလံုခခုံဆရးအခန်း 

ထဲတွင် ထားရှိရြည်။ 

၅င.၉.၁.၃.၃ အဆရးပါဆသာ ပန်ကာြျား အဆဝးထိန်းချုပ်ပုံးတွင် စတငမ်ခင်း၊ 

ရပ်တန့်မခငး် ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျားနှင့် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ စက်စွြ်းအားသံုးဆလဝင/် 

ဆလထွက်စနစ်အတွက် အလငး်ဆရာငမ်ပ ြီးအြှတ်အသားြျား ပါရှိသင့်သည်။ 

• ဆမြဆအာက်ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် ရပ်နားရာဆနရာ 

• ကားဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်ရာဆနရာ ြီးခိုးရှင်းလငး်ဆရးစနစ် (Carpark Smoke Purging 

System) 

• ထွကဆ်ပါက်ဆလှခါး ဆလြိအားဆပးစနစ် (Exit Staircases Pressurization) 

• ြီးပငိြး်သတ်ရန်မပငေ်င်ခန်း (Fire Fighting Lobby) 

• ြီးခိုးတားခန်း (Smoke Stop Lobby) 

၅ င. ၉.၂ ထိန်းြျုပ်ခြင်းဆိုင်ရာေုပ်ငန်းများ  

၅ င. ၉.၂.၁    ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အြျက်များ 

 (က) ကိရိယာ (သုိ့မဟုတ်) စနစ်တစ်ခုစီအတွက် ထိန်းချုပ်စနစ်မြင့် လုပ်ဆောငရ် 

 ြည်မြစ်သည်။ လိအုပ်ဆသာ အြိ်တွငး်အဆအးဆပးမခငး်ကို ထိန်းသိြ်းဆပးစဉ် 

 ထိန်းချုပ်စနစ်သည် စွြ်းအင်ဆချွေတာြှုနှင့် လည်ပတ်နုိင်ဆစရန် မပုလုပ်ထားရ 

 ြည်မြစ်သည်။ 

 (ခ) အဆအးဆပးစက်စနစ်တစ်ခုတည်းမြင့် ြတူညီသည့်ဆနရာြျားကို ြတူညီသည့် 

 အဆအးဓာတ်ဆပးမခင်းတွင် လုဆံလာက်ဆသာ ဇုန်အရည်အတွက် ခွဲမခား 

 သတ်ြှတ်ထားရန် လိုအပ်သည်။ 

 (ဂ) ဆလဆပးရဆသာ ဆလဆြာင်းစက်တခုစီနှင့် ဇုန်တခုစီတွင် ပတ်ဝန်းကျင် 

 အပူချန်ိကုိ ထိန်းသိြ်းနုိင်ရန်အတွက် သင့်ဆတာ်ဆသာ Operating Range 

 ရှိသည့် အပူချနိ်ညိှကိရိယာတစခ် ုအနည်းေုံး တပ်ေငထ်ားရြည်။ 

 (ဃ) စနစ်ကိုပိတ်ပစ်နိုငမ်ခငး်သ့ုိ ဇုန်တစ်ခုစီ၏အဆအးဆပးမခငး်ကို တစိတ်တပိုင်း 

 ကန့်သတ်နိုငမ်ခငး်ကို ကိုယ်တုိင်မြစ်ဆစ (သ့ုိြဟုတ်) အလိုအဆလျာက် မပုလုပ် 

 ဆပးနိုငဆ်သာကိရိယာြျားမြင် ့ဆောငရ်ွေက်နိုင်ဆအာင ်တပ်ေင်ထားသင့်သည်။ 
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၅ င. ၉.၂.၂ စနစ်အတွက်ေိုအပ်ြျက်များ 

 (က) အဆအးဆပးစက်စနစ် (သ့ုိြဟုတ်) ကိရိယာြျားကိုအလုိအဆလျာက်ပိတ်နုိင်ရန် 

 ဆအာက်ဆြာ်မပပါအချက်ြျားထဲြှ အနည်းေံုးတစ်ခု တပ်ေငရ်ြည်မြစ်သည်။ 

 • Seven days per week timer with manual override (သ့ုိြဟုတ်)

 အလားတူ လုပ်ဆောငပ်ုံနှင့်တူဆသာ ၂နာရီကကာ ယာယီလည်ပတ်ဆပးနိုင် 

 ဆသာစနစ် 

 • Occupancy sensor (သ့ုိြဟုတ်) ထိန်းချုပ်စနစ်သည် ြိနစ်၃၀ ကကာသည် 

 အထိအခန်းတွင်းရှိ ဆနထိငု်သူြျားကုိ အာရုံြခံြိပါကစနစ်ကို အလို 

 အဆလျာက်ပိတ် သွားဆအာင် မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 • အကယ်၍လုခံခုံဆရးစနစ်တပ်ထားပါက ဆလဆအးဆပးမခင်းစနစ်ကုိ လံုခခုံဆရး 

 စနစ်နှင့် ချတ်ိေက်ထားရြည် မြစ်သည်။ လံုခခုံဆရးစနစ်အလုပ်လုပ်သည်နှင့် 

 အဆအးဆပးစက်စနစ်ကို ပိတ်ရြည်။ 

 (ခ) အပုိဒ် ၅ င၊ ၉.၂.၂ (က) တွင်ဆြာ်မပထားဆသာ အလိအုဆလျာက် ပိတ်ဆပးသည့် 

 စနစ်သည် ဆအာကဆ်ြာ်မပပါ စနစ်ြျားအတွက် ြလိအုပ်ပါ။ 

 • ဟိုတယ်၏ ဧည့်သည်အခန်းြျားတွင ်ဆပးဆသာစနစ်ြျား 

 • Clean Room၊ Data Centre အစရှိသည့် အစဉ်ြမပတ် လည်ပတ်ဆနဆသာ 

 စနစ်ြျား 

 • Cooling Capacity ၅.၀ ကီလိုဝပ်ထက်နည်းဆသာ စနစ်ြျား 

 • အြွင့်အပိတ်ကုိ ကုိယ်တုိင်မပုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားဆသာ စနစ်ြျား 

 (ဂ) ဆလပိုန့ှုန်း ၅ m3/s (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်ထက် ဆလဆထာက်ပ့ံဆပးသည့် ဆလဆပး 

 ရဆသာ ဆလဆြာငး်စက်ြျားသည် Optimum Start Control ရှိသင့်သည်။ 

 Control Algorithm သည် အနည်းေုံးဆနရာလပ်တစ်ခု၏ အပူချနိ်နှင့် ယငး် 

 ၏သတ်ြှတ်ထားဆသာ Setpoint အကကားမခားနားချက်အမပင် ဆနထိငု်သူဦး 

 ဆရအတွက်သတ်ြှတ်ထားဆသာ ကကာချနိ်ြျားကိုပါ ထည့်သွငး်စဉ်းစားရန် 

 လိအုပ်သည်။ 

 (ဃ) အသုံးမပုရန် ရည်ရွေယ်ထားဆသာဇုန်ြျား (သို ့ြဟုတ်) တပပိုင်နက် အသံုး 

 ြမပုသည့်ဆနရာြျားကုိ သီးသန့်ဧရိယာြျားအမြစ် သတ်ြှတ်ထားရြည်။ ထို 

 သီးသန့်ဧရိယာြျားသည် ကကြ်းမပင် ဧရယိာ 2,300 m2 ထက်ြပိရု 

 (သုိ့ြဟုတ်) တထပ်ထဲတွင် တည်ရှိရြည်မြစ်ပပီး   ဆအာက်ပါတ့ုိကိုပံ့ပုိးရြည်။ 
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 ၁) ထိဇုုန်ြျားကိုဝန်ဆောငြ်ှုဆပးဆသာ ဗဟိုစနစ်ြျားနှင့် စက်ြျားကုိထိန်း 

 ချုပ်ဆသာကိရိယာြျားနှင့် တည်ပငိြ်ဆသာစနစ် ကိုထိန်းထားဆပးဆသာ 

 ကိရိယာြျားသည် သီးသန်မ့ြစ်ဆသာ အဆသးေံုးဧရိယာကုိသာ ဝန်ဆောင်ြှု 

 ဆပးပပီး ကကာချန်ိြသတ်ြှတ်ထားဆသာ ကိရိယာြျား၏ လုပ်ဆောင်ြှုြျားနှင့် 

 ဆထာက်ပံ့ဆပးရြည်မြစ်သည်။ 

 ၂) သီးသန့်ဆနရာတစ်ဆနရာေီကို ဝန်ဆောငြ်ှုဆပးဆသာစနစ်ြျားတွင ် အလို 

 အဆလျာက် ပိတ်ဆပးဆသာစနစ်အတွက် အပိုဒ် ၅င.၉.၂.၂ က တွင်ဆြာ်မပ 

 ဆပးထားြှု အမပင်သီးသန့် ကိရိယာြျားမြင့် အမပင်ဆလဆထာက်ပ့ံဆပးြှုနှင့် 

 ဆလထုတ်စနစ်ကို မြတ်ဆတာက်ဆပးဆသာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျားပါ 

 တပ်ေင်ရြည်။ 

 (င) ဆအာက်ဆြာ်မပပါြျားသည် ၅င.၉.၂.၂ဃ (၂) တွငဆ်ြာ်မပထားဆသာ သီးသန့် 

 ကိရိယာြျားနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျား လိုအပ်ချက်ြျားနှင် ့အကျုံးြဝင်ပါ။ 

 ၁) သီးသန့်ဇုံအတွက် ထုတ်ဆလနှင့် အမပင်ဆလလိအုပ်ြှုသည် ၂.၄ m3/s 

 ထက်ပုိဆသးငယ်မခငး်၊ 

 ၂) သီးသန့်ဇုန်တစ်ခုနှင့်ေက်သွယ်ထားဆသာ ထုတ်ဆလစနစ်သည် ဒီဇိုင်း 

 ဆရးေွဲထားဆသာ ဆလစီးေင်းြှုထက် ၁၀% နညး်ဆသာ ထုတ်ဆလစီးေင်း 

 ြှုမြစ်မခငး်၊ 

 ၃) စဉ်ေက်ြမပတ်ဆအာင ်လည်ပတ်ဆနဆသာဇုန်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) အမခားဇုန် 

 ြျား ြလည်ပတ်သည့် အဆမခအဆနတွင် လည်ပတ်ရန် မပုလုပ်ထားမခငး်၊ 

 (စ) အဆအးဆပးသည့်ဆနရာြျားကို အသံုးြမပုဆသာအခါ အမပင်ဆလဆထာက်ပံြ့ှု 

 ြျားကိုထိန်းဆပးဆသာ Damper နှင် ့ အဆအးဆပးဆသာဆနရာြျားကို 

 ဝန်ဆောင်ြှုဆပးဆသာ ဆလထုတ်စနစ်ြျားသည် အလုိအဆလျာက်ပိတ်နိုင် 

 ဆအာင် မပုလုပ်ထားရြည်မြစ်သည်။ 

 (ေ) ဆနရာကုိ အသံုးြမပုြီှ အဆောက်အဦအား အဆအးဆပးဆသာအခါ၊ အမပင်ဆလ 

 ဝငဆ်ရာက်ြှုကို ထိန်းဆပးဆသာ Damper သည်အလုိအဆလျာက် ပိတ်ဆပးရ 

 ြည်မြစ်သည်။ 

 (ဇ) ဆလဝင်ထွကြ်ှုကိုထိန်းညိှဆပးဆသာ Damper ၏အမြင့်ေံုး ဆလယိုစိြ့်ြှုနှုန်း 

 သည် 250 Pa တွင် 100 l/s/m2 ရိှရြည်။ 

 (ေ) စနစ်ြျားတွငအ်သံုးမပုဆသာ ဝ.၅ကီလိဝုပ် ထက်ြျားဆသာ ပန်ကာြျားသည် 

အလုိအဆလျာက် ထိန်းဆပးဆသာကိရိယာြျားရှိသင့်သည်။ ထိကုိရိယာြျားသည် 
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အပုိဒ် ၅င.၉.၂.၂ (က)တွင ်ဆြာ်မပထားသည့်အတုိငး် ယငး်တ့ုိကို အသံုးြမပုပါ 

က အလုိဆလျာက် ပိတ်သွားနိုငရ်ြည်မြစ်သည်။ 

 (ည)  1 person/m2 ထက်ပုိလွန်ဆသာ ဆနထုိင်သူဦးဆရ သိပ်သည်းြှုအတွက် ဒီဇိုင်း 

 မပုလုပ်ထားသည့် အမပငဆ်လဝင် ဆရာက်ြှုနှုန်း ၁.၄ m3/s ထက်ြျားဆသာ 

 ဧရိယာြျားတွင ် အသံုးမပုြှုသည် အမပည့်အဝြရှိပါက ဒီဇိုင်းထက်နည်းဆသာ 

 ဆလပြာဏကို အလုိအဆလျှာက်ဆလျှာ့ချရြည်။ 

 (ဋ)  အနည်းေုံးဆအာက်ဆြာ်မပပါ ထိန်းချုပ်နည်းပညာြျားထဲြှ အချက်တစ်ချက် 

 သည် ဧည့်သည်အဆယာက် ၅၀ေံ့ဆသာ ဟိုတယ်အခန်းြျား အတွက်လိုအပ် 

 ဆပလိြ့်ြည်။ ဟိုတယ်ဧည့်သည်ခန်း၏ ြီးနှင့်ခလုတ်ြျားကို ဧည့်သည်ြရှိ 

 သည့်အချန်ိတွင ် ပိတ်နိုငဆ်အာငမ်ပုလုပ်ထားရြည်မြစ်ပပီး ဆနရာ၏အပူချနိ် 

 သည်အလိအုဆလျာက် ၃ဒီဂရီထကန်ည်း ဆအာင် မပုလုပ်ထားရြည်မြစ်သည်။ 

 ၁) အခန်းတွငး်ဆနထိုင်သူအတွက် အခန်းြွင့်ရဆသာဆသာ၊့ ကတ်၊ ထိန်းချုပ် 

 ကိရိယာြျား၊ 

 ၂) အခန်းတွငး်လူရှိြရှိ အာရုံခံဆသာထိန်းချုပ်ကိရိယာြျား (Occupancy 

 Sensor) 

 

၅ င. ၁၀ စွမ်းအငပ်ြျွေတာခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြငး် 

                  ဤအပုိင်းတွင်အဆောက်အဦအတွက် စွြ်းအင်ဆချွေတာမခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း 

သိြ်းမခင်း၊ ဒီဇိုငး်ဆရးေွဲမခငး်နှင့် ဆယေုယျအချက်ြျားကို ဆြာ်မပထားသည်။ 

၅ င. ၁၀.၁ စွမ်းအငပ်ြျွေတာခြင်း 

                    ဤအပုိင်းတွင်စွြ်းအငန်ှင့်ပတ်သတ်ဆသာ လိုအပ်ချက်ြျားကို အဓကိဆြာ်မပ  

ဆပးထားြည်မြစ်သည်။ ကကြ်းမပင်ဧရိယာ 3,000m2 ထက်ြျား၍ အဆအးဆပးထားဆသာ ဧရိယာ 

စုစုဆပါင်းသည် 1,500m2 ထက်ြျားဆသာအဆောက်အဦအားလံုးတွင် အသံုးမပုရြည်။ 

၅ င. ၁၀.၁.၁ စွြ်းအင်ဆချွေတာမခငး်အတွက် လိအုပ်ချက်ြျား 

                         အင်ဂျင်နီယာြျားသည် အဆောက်အဦ စီြံကိန်းကို ဒီဇိုငး်မပုလုပ်ရာ 

တွင် အပိုဒ ် ၅ င၊ ၁၀.၁.၄ နှင် ့ ၅ င၊ ၁၀.၁.၆ တွင ် ဆြာ်မပထားသည့် HVAC စနစ်နှင့် 

Building Envelope ပစ္စည်းြျား၏ လိုအပ်ချက်အတုိင်း လိကု်နာရြည်မြစ်သည်။ 

ယငး်သည် Building Envelope Thermal Transfer Value၊ မပတငး်ဆပါက်ြျား 

ပါရိှသည့် ရာခိုငန်ူန်း၊ Skylight Area with Gross Wall၊ ဆခါငြ်ိုးဧရိယာြျားနှင့် အပူ၊ 
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ဆလဝင်ဆလထွက်စနစ်နှင့် အဆအးဆပးမခငး်စနစ်၏ လုပ်ဆောင်ပုံစသည့်တ့ုိ၏ အနည်း 

ေုံး လိအုပ်ချက်ြျားကို လိုက်နာရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၀.၁.၂ ဆနရာအြျ ိုးအစားြျား 

                    အဆအးဆပးထားဆသာဆနရာြျားကို ၃ ဆနရာသတ်ြှတ်ထားပါသည်။ 

 (က) လူဆနသည့်ဆနရာြဟုတ်ဆသာ အဆအးဆပးထားသည့်ဆနရာ (Non-

 Resditential conditioned Space) 

 (ခ) လူဆနဆသာအဆအးဆပးထားသည့်ဆနရာ (Residential conditioned 

 space) 

 (ဂ) အပူတစ်ဝက် ဆပးထားဆသာဆနရာ (Semi-heated space) 

(ယငး်လိုအပ်ချက်သည် လိအုပ်ဆသာ အဆမခအဆနတွင ် အသံုးမပုရန်အတွက်ထားမခငး် 

မြစ်သည်) 

၅ င. ၁၀.၁.၃ Building Envelope 

 Exterior Building Envelope ၏လိုအပ်ချက်ြျားကို အပိုဒ ် ၅င၊ 

၁၀.၁.၃ အရ အြျ ိုးအစား သံုးြျ ိုးခွဲမခားထားသည်။ ဆနရာသည် အဆအးဆပးထားဆသာ 

ဆနရာအမြစ်ယူေနိုင်ပပီး အဆောက်အဦတည်ဆောက်ဆနစဉ် အဆအးဆပးထားဆသာ 

ဆနရာြျားအတွက် လုိအပ်ချက်ြျားကုိ လုိက်နာရြည်မြစ်ပပီး အဆောက်အအံု အသံုးမပုြှု 

ခွင့်မပုြိန့် (သ့ုိြဟုတ်) တပ်ေငြ်ှုြျားတွင် စက် (သ့ုိြဟုတ်) လျှပ်စစ်ကိရိယာြျား 

ပါဝငြ်ှုကိ ုလျစ်လျူရှုရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၀.၁.၄ ခွင့်မပုနိုင်ဆသာမပတငး်ဆပါက်နှင့်လသာဆောင်အဆရအတွက် 

 Building Envelope အတွက် ပါဝငပ်စ္စည်းြျားသည် ဇယား ၅.၅-၁ 

Building Envelope Requirements for Climate Zone 1 (A, B, C) of ASHRAE 90. 

1-2013 (ဆနာက်ေက်တဲွွ ၅င၊၁၄.၄) တွင်ဆြာ်မပထားဆသာ အနည်းေုံးအပူဒဏ်ခံ 

ပစ္စည်း၊ အြျားေုံး U-factor နှင် ့ Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) ၏ 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။  မပတငး်ဆပါက်ဧရိယာသည် နံရံအားလုးံဧရိယာ၏ 

(Gross Wall Area) ၄၀% ထက်နည်းရြည်မြစ်ပပီး လသာဆောင်ဧရိယာသည် ဆခါငြ်ိုး 

အားလုးံဧရိယာ၏ (Gross Roof Area) ၃%ထက် နညး်ရြည်မြစ်သည်။ လုိအပ်သည် 

ထက်ကကီးဆသာမပတင်းဆပါက်ဧရိယာ လုိအပ်ပါက ထုိမပူတင်းဆပါက်အတွက် Thermal 

Transfer Value နှင် ့ Solar Heat Gain Coefficient ပိုဆကာငး်ဆသာ ပစ္စည်းြျားကို 

သံုးရြည်။ 
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၅ င. ၁၀.၁.၅ အပူဆပးမခင်း၊ ဆလဝင်ဆလထွက် ဆကာင်းဆစမခင်းနှင့် ဆလဆအးဆပးမခင်း 

(HVAC) 

            HVACစနစ်သည်ဆအာက်ဆြာ်မပပါအချက်ြျားနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။ 

 (က) ဇယား ၅င.၁၀.၁.၁ တွင်ဆြာ်မပထားဆသာ ပန်ကာ၏ စွြ်းအင်ကန့်သတ် 

 ချက် 

 (ခ) ဇယား ၅င.၁၀.၁.၂ တွင်ဆြာ်မပထားဆသာ ပန့်၏စွြ်းအင် ကန့်သတ်ချက် 

 (ဂ) ဇယား ၅င.၁၀.၁.၃က နှင် ့ ၅င.၁၀.၁.၃.ခ တွင်ဆြာ်မပထားဆသာ စွြ်းအင် 

 အသံုးမပုြှုဆကာငး်ြွန်ဆသာ ဆလဆအးဆပးသည့် စက်ပစ္စညး်ြျား 

 (ဃ) သက်ေိုငရ်ာဝန်ကကီးဌာနြျားြှ ထုတ်မပန်ထားဆသာ စွြ်းအငထ်ိန်းသိြ်းြှု 

 ေိုင်ရာ ညွန်ကကားချက်ြျား 

၅ င. ၁၀.၁.၆ ပန်ကာစနစ်၏ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှု (Fan System Efficiency) 

                        ပန်ကာစနစ်ကိုဒီဇိုငး်ဆရးေွဲရာတွင် ခွင့်မပုထားဆသာ ပန်ကာ Motor 

Nameplate kW (သ့ုိြဟုတ်) ဇယား ၅င. ၁၀.၁.၁ တွင်ဆြာ်မပထားဆသာ input kW 

ထက် ြဆကျာ်လွန်ရပါ။ ထိလုိုအပ်ချက်ြျားသည် Supply fans, Return fans, 

Exhaust fans, fan coil units နှင် ့ Air Handling Units အားလုးံအတွက် အကျုံး 

ဝငသ်ည်။ 

ဇယား ၅ င. ၁၀.၁.၁ ပန်ကာ၏စွမ်းအင်ကန့်သတ်ြျက်များ 

 
Fan Power ≥ 4 kW 
Constant Volume 

(kW/m3/s) 

Fan Power ≥ 4 kW 
Variable Volume 

(kW/m3/s) 

Fan Systems with 
Nameplate Motor 

Power < 4kW 

Fan System Motor       
Nameplate Power 

၁.၇ ၂.၄ - 

Fan System Input 
Power 

၁.၅ ၂.၁ ၀.၆ 

 

 

၅ င. ၁၀.၁.၈ ပန့်စနစ်၏ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှု (Pump System Efficiency) 

စုစုဆပါငး် ၇.၅ကီလိုဝပ်ထက်ဆကျာ်လွန်ဆသာ HVAC ပန့်စနစ်ကို ဒီဇိုင်းဆရးေွဲရာတွင် 

Variable Fluid Flow အဆနမြင့်ဆရးေွဲရြည်မြစ်ပပီး ဇယား ၅ င. ၁၀.၁.၂ တွင်ဆြာ်မပ 

ထားသည့်ပန့်၏ စွြ်းအငက်န့်သတ်ချက်ြျား အတုိင်းလိုက်နာရြည်။ 
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ဇယား ၅ င. ၁၀.၁.၂  ပန့်၏ စွမ်းအငက်န့်သတ်ြျက်များ 

၅ င. ၁၀.၁.၉  စွြ်းအင်အသံုးမပုြှု့ဆကာငး်ြွန်ဆသာ 

 ဆလဆအးဆပးသည့်စက်ပစ္စည်းြျား ြလိအုပ်ပစဲွြ်းအင်ေုံးရှံးြှုြရှိဆစ 

ရန်အတွက် စွြ်းအငအ်သံုးမပုြှု ဆကာငး်ြွန်ဆသာဆလဆအးဆပးသည့် စက်ပစ္စည်းြျား 

မြင့် ဒီဇိုင်းလုပ်သင့်သည်။ Water Cooled Chiller Plant, Air Cooled Chiller Plant 

နှင် ့ Unitary Air-Conditioners ြျားသည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါဇယား ၅ င. ၁၀.၁.၃ က 

နှင် ့၅င.၁၀.၁.၃ခတွင ်ဆြာ်မပထားသည့် အနည်းေုံးလိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည် 

မြစ်သည်။ 

ဇယား ၅ င. ၁၀.၁.၃ က Water Cooled Chiller Plant 

အဓိကလိုအပ်ချက် 
Peak Building Cooling Load 

≥ 500RT <500RT 

Minimum Design System Efficiency for 
Central Chilled Water Plant 

0.7 kW/RT 0.8 kW/RT 

 

ဇယား ၅ င. ၁၀.၁.၃ ြ Air Cooled Chiller Plant နှင့် Unitary Air-Conditioners 

အဓိကလိုအပ်ချက် 
Peak Building Cooling Load 

≥ 500RT <500RT 

Minimum Design System Efficiency for 
Central Chilled Water Plant 

0.9 kW/RT 1.0 kW/RT 

၅ င. ၁၀.၁.၁၀ ြီးြိုဆချာင်ဆလထုတ်စနစ်  

                        ဆအာက်ဆြာ်မပပါအဆမခအဆနြျားကုိ မပုမပငထ်ားဆသာ ဆလဆထာက်ပံ့ 

ြှုရှိသည့်ြးီြိုဆချာင် ဆလထုတ်စနစ်တွင် အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

(က) ြီးြိုဆချာင် အဆညှာ်စုပ်အပု်ဆောငး်သ့ုိ တုိက်ရိုက်ထည့်ဆပးဆသာ အစား 

ထိးုဆလ၏ ပြာဏသည် အဆညှာ်စုပ်အပု်ဆောငး်ြှ ထွကဆ်သာထုတ်ဆလ 

၏ ၁၀%ထက် ြပိုသင့်ပါ။ အတွငး်ရှိအပူချနိ်နှင့် အစားထိုးဆသာ ဆလ 

အပူချနိ်ကွာမခားချက်သည် ၆ ဒီဂရီစင်တီ ဂရိတ်ထက် ြပိုသင့်ပါ။ 

(ခ) ြီးြိုဆချာင်အဆညှာ်စုပ ်အုပ်ဆောင်းရှိသည့် ဆနရာသ့ုိ ထုတ်လွှတ်ဆပးဆသာ 

ဆလသည် ထိဆုနရာ၏လိုအပ်ဆသာ အဆအးပြာဏထက်ြဆကျာ်လွန်ရပါ။ 

 
Chilled Water Pump 

System (kW/l-s)  

Condenser Water Pump 

System   (kW/l-s) 

ပန့်စနစ်၏စွြး်အင်ကန့်သတ်ချက် ၀.၃၄၉ ၀.၃၀၁ 
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(ဂ) စွြ်းအငမ်ပန်လည်ရရှိနိုင်ဆသာ ကိရိယာြျားသည် မပည်တွင်းအာဏာပိုင် 

ြျား၊ နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစညး်ြျားြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ မပန်လည်ရရှိြှု 

နှုန်း ၄၀% ထက်ြနည်း (သ့ုိြဟုတ်) ထုတ်ဆလစီးေင်းြှုနှုန်း၏ ၅၀% 

ကိုက်ညီြှုရှိရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၀.၁.၁၁    လက်ဆတွ့စြ်းသပ်ခန်းအိတ်ဆဇာစနစ်  

                          ထုတ်ဆလ ၂၇၀၀၀ cmh ထက်ြျားဆသာ လက်ဆတွ့စြ်းသပ်ခန်း 

ရှိသည့် အဆောက်အဦ ြျားသည်ဆအာက်ဆြာ်မပပါအဂေါရပ်ြျားရှိသင့်သည်။ 

(က)  ထုတ်ဆလနှင့် အစားထိုးဆလပြာဏကို ဆလျှာ့ချဆပးနိုင်သည့် VAV lab 

ထုတ်ဆလနှင့် အစားထိးုဆလစနစ် (သုိ့ြဟုတ်) ထုတ်ဆလကိ ု Heat 

Recovery စနစ်မြင့် အစားထိုး ဆလကိုအဆအးခံမခငး်။ 

(ခ) ထုတ်ဆလနှုန်း၏ အနည်းေုံး ၇၅% အား အစားထိးုဆလအမြစ် တုိက်ရိုက် 

မပန်ထည့်ရာတွင ် အဆအးခံမခငး်ကို အခန်းအပူချနိ်၏ ၂ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 

ထက်ဆအးဆအာင် မပုလုပ်ရမခငး်။ 

၅ င. ၁၀.၂ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းခြငး် 

                      ဆလဆအးဆပးစနစ်ြျားသည် အဆောက်အဦြျားတွင် စွြ်းအင်အြျားေုံး 

သံုးစွဲဆသာစနစ်တခုမြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ြှုကိ ုကာကွယ်ြှုဆပးနိုငသ်ည့် စွြ်းအင် 

အသံုးမပုြှုဆကာငး်ြွန်သည့် စက်ပစ္စည်းြျားကို ဆရွေးချယ်အသံုးမပုသင့်သည်။ 

၅ င.၁၀.၂.၁ Refrigerant  

                    အဆောက်အဦြျား၏ ဆလဆအးဆပးမခင်းစနစ်ြျားတွင် အိုဇုန်းလွှာပျက် 

စီးြှုနှင့် ရာသီဥတုဆမပာငး်လဲမခင်းကို ဆလျာ့ကျဆစဆသာ Refrigerant ြျားကိုသာ 

အသံုးမပုသင့်သည်။ Zero use of Chlorofluorocarbon (CFC) based Refrigerant 

ြျားကို အဆောက်အဦအသစ်၏အပူဆပးမခင်းစနစ်၊ စက်စွြ်းအားသုးံဆလဝင/်ဆလထွက် 

စနစ်၊ ဆလဆအးဆပးမခငး်စနစ်နှင့် အဆအးခံမခငး်စနစ်ြျားတွင် အသံုးမပုသင့်သည်။ 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ဇယား ၅ င.၁၀.၂.၁ သည် Refrigerant ြျား၏ အိုဇုန်းပျက်စီးမခငး်နှင့် 

ကြ္ဘာကကီးပူဆနွးြှုကို ဆလျှာ့ကျဆစဆသာ ကိန်းဂဏန်းြျား မြစ်သည်။ 

ဇယား ၅ င. ၁၀.၂.၁ Ozone Depletion and Global Warming Potentials of 

Refrigerants (100 Years Value) 

Chlorofluorocarbons ODP GWP Common Building Application 

CFC-11 1.0 4680 Centrifugal Chillers 

CFC-12 1.0 10,720 Refrigerators, Chillers 
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CFC-114 0.94 9,800 Centrifugal Chillers 

CFC-500 0.605 7,900 Centrifugal Chillers, humidifiers 

CFC-502 0.221 4,600 Low-temperature refrigeration 

Hydrochlorofluorocarbons    

HCFC-22 0.04 1,780 Air-conditioning, chillers 

HCFC-123 0.02 76 CFC-11 replacement 

Hydrofluorocarbons    

HFC-23 ~ 0 12,240 
Ultra-low-temperature 

refrigeration 

HFC-134a ~ 0 
1,320 

CFC-12 or HCFC-22 
replacement 

HFC-245fa ~ 0 
1,020 

Insulation agent, centrifugal 
Chillers 

HFC-404A ~ 0 3,900 Low-temperature refrigeration 

HFC-407C ~ 0 1,700 HCFC-22 replacement 

HFC-410A ~ 0 1,890 Air-conditioning 

HFC-507A ~ 0 3,900 Low-temperature refrigeration 

Natural Refrigerants    

Carbon dioxide (CO2) 0 1.0  

Ammonia (NH3) 0 0  

Propane 0 3  

Refrigerant Leak Detection စနစ်ကိုဆရဆအးဆပးစက် (သို့ြဟုတ်) Refrigerant 

အသံုးမပုစက်ပစ္စည်းြျားထားရှိသည့်အဆရးကကီးသည့်ဆနရာြျားတွင်တပ်ေငသ်င့်သည်။ 

၅ င. ၁၀.၂.၂ အဆအးခံတာဝါြျားအတွက် Cycle of Concentration 

 အဆအးခံတာဝါြျားပါဝင်သည့် အဆောက်အဦြျားတွင ် ဆရအသံုးမပု 

ြှုဆလျာခ့ျသည့် နည်းလြ်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်မြစ်သည်။ Water Treatment 

စနစ်ကို အသံုး မပု၍ အဆအးခံတာဝါြျားြှ ဆရကို Cycle of Concentration တွင ် 7 

cycles မြင့် လက်ခံနိုင်ဆသာဆရ အရည်အဆသွးရရိှဆကကာင်း စီြံကိန်းတွငထ်ည့်သွင်း 

မပသသင့်သည်။ အဆသးစိတ် အချက်အလက်ြျားကို အပိုင်း ၅င.၆.၄.၆ တွငဆ်ြာ်မပ 

ထားသည်။ 
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၅ င. ၁၀.၂.၃ သက်ဆတာင့်သက်သာရှိဆစဆသာအပူရှိန် (Thermal Comfort) 

 ဆလဆအးဆပးမခင်းစနစ်သည် သက်ဆတာင့်သက်သာရှိဆစဆသာ အပူ 

ရှိန်ကုိဆနထိငု်သူြျားရရှိဆစရန် ြန်တီးဆပးနိုင်ဆအာင် ဒီဇိုင်းဆရးေွဲ ရြည်မြစ်သည်။ 

ယငး်အတွက် အပိုင်း ၅ င.၆.၁.၅ တွင ်ဆြာ်မပထားသည်။ 

၅ င. ၁၀.၂.၄ ဆလဝင်ဆလထွက်နှုန်း (Ventilation Rates) 

  ဆလဆအးဆပးမခင်းစနစ်ကို ဒီဇိ ုင်းဆရးေွဲရာတွင် အဆောက်အဦ 

အတွင်းသို့ ဝငဆ်ရာက်ဆသာ အမပငဆ်လထုထည်သည်အဆောက်အဦအတွက် အြှန် 

တကယ်လိုအပ်သည့် အနည်းေုံး ဆလဝငဆ်လထွက်နှုန်းအမြစ် ဆသချာဆအာင် ဆရးေွဲ 

ရြည်မြစ်သည်။ ြတူညီဆသာဆနရာအတွက်ဆလဝငဆ်လထွက်အနည်းေုံးနှုန်းကို အပုိဒ် 

၅ င.၆.၂ တွင ်ဆြာ်မပထားသည်။   

လုိအပ်သည်ကုိ ထိန်းညိှဆပးဆသာနည်းလြ်း - လုိအပ်ဆသာဆလဝင် ဆလထွက်စနစ်ကို 

ထိန်းညိှဆပးသည့် နညး်လြး်ြျားတွင ် ကာဗွန်ဒိုငဆ်အာက်ေိုဒ် အာရုံခံဆသာ ကိရိယာ 

ြျား (သို့ြဟုတ်) အရည်အဆသွးရှိဆသာ အတွငး်ဆလရရှိဆအာင် စွြ်းအငထ်ိန်းသိြ်းဆပး 

မခငး်မြင့်လုိအပ်ဆသာ သန့်ရှင်းသည့်ဆလပြာဏကို ညှိဆပးဆသာကိရိယာြျား အသံုးမပု 

မခငး်မြစ်သည်။ လိအုပ်ဆသာဆလဝငဆ်လထွက်စနစ်ကို ထိန်းညိှဆပးသည့် နညး်လြ်းကို 

အသံုးမပုလျှင် ASHRAE Standard 62.1-2013 Section 6.2.7.1.2 လြး်ညွှန်ချက် 

အတုိင်း လိုက်နာရြည်။ 

၅ င. ၁၀.၂.၅   ဆလြှတစ်ေင့် ကူးစက်တတ်ဆသာ ပုိးြွှားြျားကုိြယ်ရှားဆပးသည့် စနစ် 

(UVGI) 

                     UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation) စနစ်သည် ဆလမြန့်ချ ီ

ရာစနစ်အတွငး် ဆလြှတစ်ေင့်ကူးစက်ဆသာ ပိုးြွှားြျားကို ဆသဆကကပျက်ေီးဆစရန် 

၂၅၄ nm (nanometers) လှိုင်းအလျားရှိ ခရြ်းလွန်ဆရာငမ်ခည်အသံုးမပုဆသာ UVC 

irrad iation မြင့် ပိုးသတ်သည့်နညး်ကို အသံုးမပုထားမခင်းမြစ်ပပီး အဆအးခံဆနရာ၏ 

ဆလကိ ုကျန်းြာဆရးဆကာငး်ဆစသည့် ဆလမြစ်ဆအာင ် မပုလုပ်ဆပးနိုင်သည်။ AHUs နှင့် 

FCUs ြျားပါဝင်သည့် စီြံကိန်းြျားတွင် AHUs နှင် ့ FCUs စနစ်အားလုးံတငွ ် UVGI 

စနစ်ရှိသင့်သည်။ 

၅င. ၁၀.၃ ဆူညံမှုနှင့် တုန်ြါမှုထိန်းြျုပ်ခြင်း 

၅ င. ၁၀.၃.၁ ဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်ြျား  

                       HVAC စနစ်ကို ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်းနှင့် တပ်ေင်မခင်းြျားမပုလုပ်ရာတွင ်

ေူညံြှုထကွ်ဆပါ်ြှုကို ဆလျာ့ချဆပးနိုငရ်န်နှင့် အမခားဆနရာသ့ုိ ကူးစက်ြှုြရှိဆစရန် 
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ကကိုတင်သတိထား၍ မပုလုပ်ရြည်။ ဆယေုကျအားမြင့် HVAC စနစ်၏ဒီဇိုင်းဆရးေွဲ 

မခငး်နှင့် တပ်ေင်မခငး်တငွ် ဆအာကဆ်ြာ်မပပါေူညံြှု မပဿနာြျားကို ဆသချာစွာထည့် 

သွင်း စဉ်းစားသင့်သည်။ 

(၁) Duct-borne Noise 

(၂) Radiated Equipment Noise 

(၃) Break-in Noise 

(၄) Break-out Noise 

(၅) Terminal End Noise 

၅ င.၁၀.၃.၂ အြျားေုံးလက်ခံနိုငဆ်သာအသံြိအားအေင့် (Maximum Acceptable 

Sound Pressure Level) 

ဇယား ၅ င. ၁၀.၃.၂.၁ သည် ြတူညီဆသာလုပ်ငန်းစဉ်ြျားရှိ အခန်းြျား၏ အြျား 

ေုံး လက်ခံနိုငဆ်သာ အသံြိအားအေင်က့ို ဆြာ်မပထားသည်။ 

ဇယား ၅ င. ၁၀.၃.၂.၁ 

လုပ်ငန်းနင့်ှဆနရာအြျ ိုးအစား (Activity and Type 
of Area) 

Noise Rating 
(NR Value) 

dB (A) (Average) 

ြူကကိုဆကျာင်း (Kindergartens) 30 35 

ခန်းြကျယ် (Auditorium) 30 35 

စာကကည့်တိုက် (Library)  30 35 

ရုပရ်ှင်ရုံ (Cinema)  30 35 

ဂီတဆြျာ်ဆမြပွဲရုံ (Concert Hall) 30 35 

စာသင်ခန်းြကျယ် (Theater) 30 35 

သုိဆလှာင်ခန်း (Store) (Retail) 35 40 

ကုန်တိက်ုြျား (Supermarkets) 45 50 

ရုံးခန်း (Office) 35 40 

ဆကျာင်း၊ စာသင်ခန်း (School, Lecture Room) 30 35 

ဟုိတယခ်န်းြ (Hotel, Ballroom)  30 35 

ဟုိတယဧ်ည့်ကကိုဆနရာ (Hotel, Lobby) 35 40 

ဟုိတယ၊်စားဆသာက်ေိုင် (Hotel, Restaurant) 40 45 

ဆြာ်ဆတာယ်ာဉ်ရပ်နားရာဆနရာ (Car Park) 50 55 

ဆလှခါး (Staircase)  50 55 

၅ ခ.၁၀.၃.၃ ေူညံြှုထွက်ဆပါ်လာမခင်းကုိဆလျှာ့ချဆပးရန်လုပ်ဆောင်ရြည့်အချက်ြျား 

(က)  Double fire retardant flexible connection ြျားကို ဆလပပန်ြျားနှင့် 

စက်ပစ္စညး်ြျားမြစ်ဆသာ ဆလဆပးရဆသာဆလဆြာငး်စက်၊ Fan Coil Unit ၊ 
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ကွန်ပျူတာခန်းအတွက်ဆလဆအးဆပးစက်ြျား၊ ပန်ကာြျား၊ ဆလြှုတ်စက် 

ြျား၊ Heat Exchanger ြျား အစရှိသည်တ့ုိနှင့် ချတ်ိေက်သည့်အခါတွင် 

အသံုးမပုသင့်သည်။ 

(ခ)  သင့်ဆတာ်ဆသာအထူရှိသည့် Vibration Isolation Pads ြျားကို ကိရိယာ 

အားလုးံတွင ်တပ်ေင်ရြည်မြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် သင့်ဆတာ်ဆသာ 

Vibration Isolators နှင် ့ Inertia Block ြှန်ကန်စွာ ဆရွေးချယ်နိုင်ရန် 

အတွက် အကကံမပုရြည်။ 

(ဂ)  လျှပ်စစ်ြီးကကိုးြျားကို ဆြာ်တာြျားနှင့်ေက်သွယ်သည့်အခါ Flexible 

Conduit ြျားကိုအသံုးမပုသင့်သည်။ အဆကးွြျားအားလုံးသည် ေက်သွယ် 

ြှုြျားကို အဆလျှာ့အတငး်မပုနိုင်ဆအာင ် မပုလုပ်ထားသင့်သည်။ လျှပစ်စ် 

ကကိုး၏အရွေယ်အစားဆကကာင့် Conduit ပိုကန်ှင့် ြဆတာ်ဆသာအခါတွင် 

Cable Rack ကို အသံုးမပုသင့်သည်။ လျှပ်စစ်ကကိုးအြျ ိုးအစားြျားကို 

လျှပ်စစ်ေိုငရ်ာစံနှုန်းြျားနှင် ့ ကိုက်ညီြှုရှိသည်ြျားသာ အသံုးမပုသင့် 

သည်။  

(ဃ)  ကကြ်းမပင်ဆပါ်တွင်တပ်ေငထ်ားဆသာ ပိုက်လိငုး်သည် အနည်းေုံး ၇.၅ 

ြီလီြီတာရှိသည့် Ribbed Neoprene Pads ကို ပိုက၏် ဆအာက်ဆမခ 

အမပားနှင် ့ ကကြ်းမပင်ကကားတငွ ် ထားရှိထားသည့် ဆဒါက်ဆပါ်တွင ် တပ်ေင် 

ထားသင့်သည်။ 

(င) ြျက်နှာကကက်ဆပါ်တွင် ချတ်ိေွဲထားဆသာ အရာြျားသည်သီးမခားချတ်ိ 

ြျားနှင့်သီးသန့်ချတ်ိေွဲထားရြည်။ ဆလးလံဆသာပိကု်ြျားအတွက် Spring 

Isolator ြျားကို အသံုးမပုရြည်မြစ်သည်။ 

(စ) အကယ်၍ ဆလပပန်၊ Conduits ၊ ပိုကြ်ျားသည် နံရံအတွငး်သို့ ထိးုဆြာက် 

သွားပါက non-hardening sealant မြင့် လုဆံအာငပ်ိတ်ထားရြည် 

မြစ်သည်။ ထိးုဆြာက်သည့်နံရံသည် ြီးတားအကန့်နံရံြျားမြစ်ပါက 

ြီးတားပစ္စည်းြျား (Fire Stop) ြျားကို ထည့်သွင်း အသုံးမပုရြည် 

မြစ်သည်။ 

(ေ) ဆလဆပးရဆသာ ဆလဆြာင်းစက်နှင့် ဆလလက်ခံရာဆနရာြှစတင်သည့် 

ဆလပိုပ့ပန်နှင့် စွြ်းဆောငရ်ည်ကကီးြားဆသာ ပန်ကာြျားကို အသံလုသံည့် 

Acoustic Lining တပ်သင့်သည်။ အသံုးမပုဆသာ Lining သည် အသံုးမပု 
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ခွင့်ရှိဆသာ စံနှုန်းရှိရြည်မြစ်သည်။ Silencerြျားကို အချ ို့အသံုးမပုြှုြျား 

အတွက် လိုအပ်သည်။ 

(ဇ) Terminal Outlet ြျားမြစ်ဆသာ Diffusers, Registers, Grills, Louver 

နှင် ့ တရုတ်ကတ်ြျားကိုတပ်ထားြည့် ဆနရာ/အခန်း၏ အသံလုံြှု လိုအပ် 

ချက်မြင့် ကိုက်ညီဆအာင် ဆသချာစွာ ဆရွေးချယ်တပ်ေင်သင့်သည်။  

 

၅ င. ၁၁  စမ်းသပ်ခြငး်နှင့် ေုပ်ပဆာင်မှုစစ်ပဆးခြင်း 

၅ င. ၁၁.၁ ရည်မှန်းြျက် 

                     ဒီဇိုင်းဆရးေွဲထားသည့်အတုိငး် လုပ်ဆောင်နိုငမ်ခငး်ရှိဆစရန်အတွက် စနစ်၏ 

စက်ပစ္စည်းြျားတပ်ေင်ြှု၊  စြ်းသပ်မခင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ြှုစစ်ဆေးမခင်းြျားကုိ ဆောင်ရွေက်ရြည်။  

စြ်းသပမ်ခငး်နှင့် လုပ်ဆောင်ြှုစစ်ဆေးမခငး်ကို ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်း၊ တပ်ေင်မခင်း။ စြ်းသပ် 

မခငး်နှင့် လုပ်ဆောငြ်ှုစစ်ဆေးမခငး် အပုိင်းြျားကိုနားလည်သိကျွေြ်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျားသာ 

လုပ်ဆောငသ်င့်သည်။ စက်ရုံြသှင်တန်းဆပးထားဆသာ သူြျားကိုလည်း လိုအပ်လျှင် 

ပူးဆပါငး် ဆောငရ်ွေက်နိုင်ရန် ဆောငရ်ွေက်ရြည်။ 

၅ င. ၁၁.၂ ကနဦးစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ေုပ်ပဆာင်မှုစစ်ပဆးခြငး် 

                      ကနဦးလုပ်ဆောငြ်ှုစစ်ဆေးမခငး်ကို OEM (Original Equipment 

Manufacturer) ၏ ညွှန်ကကားချက်ြျားအတုိငး် လိုက်နာရြည်မြစ်သည်။ Proper 

Procedure, method statement, check list, flow chart, နှင် ့အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ လုပ်ငန်းစဉ် 

ြျား ပူးဆပါငး်ဆောင်ရွေက်မခငး်ြျားကို ဆသချာစွာမပုလုပ်ထားမခင်းမြင့် လုပ်ဆောင်ြှု စစ်ဆေး 

မခငး်ကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ 

၅ င. ၁၁.၃    စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ေုပ်ပဆာင်မှုစစ်ပဆးခြင်း 

 (က) စင်စစ်လုပ်ဆောင်ြှုစစ်ဆေးမခင်း ြစတင်ခင်အချနိ်တွင် ကျွေြ်းကျင်ဆသာ 

 ပုဂ္ဂိုလ်ြျားက မြစ်ဆပါ်လာနိုင်ဆသာ လုပ်ငန်းခွငအ်န္တရာယ်ြျား ကကိုတင်တွက်ချက် 

 ထားမခငး်မြင့် ြဆတာ်တေဒဏ်ရာရြှုြျား၊ ထိခိုက်ြှုြျားြှ ကာကွယ်နိုင်ြည် 

 မြစ်သည်။ မြစ်ဆပါ်လာနိုငဆ်သာလုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ြျား တွက်ချက်ြှုကို OSHE 

 (Occupational, Safety, Health and Environment) ၏ အရာရှိနှင့် စက်ြှုနှင့် 

 လျှပ်စစ်ေိုငရ်ာစီြံကိန်းြန်ဆနဂျာြှကကည့်ရူစစ်ဆေးဆထာက်ခံဆပးရ ြည်မြစ်သည်။ 

 အြှန်တကယ် တပ်ေင်ထားဆသာ စက်ပစ္စည်းြျား၏ ဆနရာချထားြှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် 

 ထိန်းချုပ်ပုံးဆနရာချထားြှု၊ ဆလပပန်/ပုိက်ြျား ဆနရာချထားြှုြျားကို လုပ်ဆောင်ြှု 
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 စစ်ဆေးမခငး်ြတုိငခ်င်တွင ် အဆောက်အဦပုဆံချာနှင် ့ ကိုက်ညီ ြှုရှိ၊ ြရှိစစ်ဆေးရ 

 ြည်။ 

 (ခ) စံချနိ်ညိှထားသည့်ကိရိယာ (Calibrated Instruments) ြျားမြင် ့ အပူချနိ်၊ ဆလြိ 

 အား၊ လည်ပတ်ြှုအရှိန်၊ လျှပ်စစ်ေိုငရ်ာ လက္ခဏာြျား၊ အလျငန်ှင် ့ ဆရနှင်ဆ့လ 

 အရည်အဆသွးြျားကိုတုိငး်တာပပီး စနစ်၏လုပ်ဆောင်နိုငြ်ှုကို အကဲမြတ် စစ်ဆေး 

 ရြည်။ 

 (ဂ) Dampers, Valves ြျားအတွက် ဆနာက်ေုံးအဆချာသတ်ထနိ်းညိှမခင်း၊ ပန်ကာ 

 လည်နှုန်းနှင့် Pump Impeller Sizes ထိန်းညိှဆပးမခငး်၊ အပူချနိ်ညိှကိရိယာနှင့် 

 Pressure Controller စသည့် အလုိဆလျာက် ထိန်းညိှဆပးဆသာကိရိယာြျားကို 

 စနစ်လုပဆ်ောငြ်ှု အမြင့်ေုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် သာြန်လုပ်ငန်းစဉ် အတွင်း 

 တွင်လည်း ထိဆရာက်ြှုရှိဆစရန်အတွက် လုပ်ဆောငရ်ြည်။  

 (ဃ) ခွင့်မပုထားဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်အေင်ြ့ျားအတွင်း (ဆရ သ့ုိြဟုတ် ဆလ)၏ စီးေင်းြှု 

 ကို ညီြျှဆအာင်ထိန်းညိှဆပးမခငး် (balancing of water or air) ကို လုပ်ဆောင် 

 မခငး်မြင့်လုိအပ်ဆသာ သ့ုိြဟုတ် သတ်ြှတ်ထားဆသာဆရ သ့ုိြဟုတ်  ဆလစီးေင်းြှု 

 ကို ရရိှြည်မြစ်သည်။ 

 (င) စြ်းသပမ်ခငး်နှင့် လုပ်ဆောင်ြှုစစ်ဆေးမခငး်လုပ်ငန်းြျားကို ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အြဲွ့ 

 အစည်းြျား၏ လြး်ညွန်ချက်အတုိင်း ဆောငရ်ွေက်ရြည်မြစ်သည်။ 

၁) ASHRAE Guideline 1.1 

၂) NEBB (National Environmental Balancing Bureau) 

၅ င. ၁၁.၄    ပနာက်ဆုံးစမ်းသပ်ခြငး်နှင့် ေုပ်ပဆာင်မှု စစ်ပဆးခြငး် 

 (က) စြ်းသပမ်ခငး်နှင့် လုပ်ဆောင်ြှုစစ်ဆေးမခငး် မပုလုပ်ထားဆသာြှတ်တြ်းြျားကို 

 Operation and Maintenance Manual အဆနမြင့် မပုလုပ်ရြည်မြစ်ပပီး ပိုင်ရှင်ြှ 

 ခန့်အပ် ထိန်းသိြ်းဆရးအသငး် (Facility, Maintenance) ထံသ့ုိလွှဆဲမပာငး် အပ်နှံရ 

 ြည်။ 

 (ခ) ထိန်းသိြ်းဆရးအသငး်အားလုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်စနစ်၊ စက်ပစ္စည်းြျား၏ အလုပ် 

 လုပ်ပုနံှင့် စနစ်တွင် မပဿနာတစ်စုံတစ်ရာဆတွ့ရှိပါက ြည်သို့ြည်ပု ံ မပုလုပ်ရြည ်

 တ့ုိကို သငက်ကားမပသဆပးရြည်။ 

 (ဂ) စက်ပစ္စညး်ြျား၏ လည်ပတ်ြှုကိဆုန့စဉ်ဆစာင့်ကကည့် စစ်ဆေးဆသာအချက်အလက် 

 ြျားနှင် ့အချနိ်ဇယားအလိကု် စက်ပစ္စည်းြျား၏လုပ်ဆောငြ်ှု စစ်ဆေးချက်ြျားကို 
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 ထားရှိမခင်းမြင့် စနစ်နှင့်စက်ပစ္စည်းြျားသည် သတ်ြှတ်ထားဆသာ ထိန်းချုပ်နှုန်း 

 အတွင်း လုပ်ဆောင်ြှု ရှိ၊ ြရှိ သိနိုင်သည်။ 

 (ဃ) ဆထာက်ပံ့သူနှင့်ပစ္စည်းဆရာငး်သူတ့ုိ၏ ေက်သွယ်ရန်အချက်အလက်၊ အဆောက် 

 အဦပုဆံချာ (As-Built Drawing)၊ Operation and Maintenance Manual စသည့် 

 စာရွေက်စာတန်းြျားကို Facility ဌာနတွင်ထားရှိရြည်။ 

 (င) စနစ်ပျက်စီးြှု (သ့ုိြဟုတ်) တစ်စုံတစ်ဦး ြဆတာ်တေထိခိုက်ြှုြျားမြစ်ဆသာ 

အဆရးဆပါ်အဆမခအဆနြျားကို ချက်ချင်းဆမြရှင်းနိုငဆ်စရန်အတွက် အဆရးဆပါ်တုန့် 

မပန်ဆပးနိုင်ဆသာ အစီအစဉ်ြျား (Emergency Response Plan) ကိ ုချြှတ်ထားရ 

ြည်။ 

 

၅ င. ၁၂ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းခြငး်ဆိုငရ်ာေုပ်ငန်းများ 

                   ဤအပုိင်းတွင် စက်ပစ္စည်းြျားနှင့် စနစ်အတွက် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး်ေိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းြျား၏ လိအုပ်ချက်ြျားကို ဆြာ်မပဆပးြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၂.၁ အပခြြံေိုအပ်ြျက်များ 

၅ င. ၁၂.၁.၁ ထိဆရာက်ဆသာလပု်ငန်းလည်ပတ်ြှုကို ထိန်းသိြ်းရန်၊ စွြ်းအင် 

ဆချွေတာမခင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းြျားကို ကကာရှည်စွာ အသံုးမပုနိုင်ရန် အစရှိသည်တို့ 

အတွက်ြနှ်ကန် ဆကာင်းြွန်ဆသာမပုမပင် ထိန်းသိြ်းမခငး်လုပ်ငန်းြျားကို မပုလုပ်ဆပးရ 

ြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၂.၁.၂ စနစ်တကျဆလ့ကျင့် သငက်ကားဆပးထားဆသာ ထိန်းသိြ်းဆရး 

ေိုင်ရာဝန်ထြ်းြျားမြင့်သာ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခငး်ေိုင်ရာ လုပ်ငန်းြျားကိုလုပဆ်ောင် 

ရြည်။ 

၅ င. ၁၂.၁.၃ လိအုပ်ဆသာစာရွေက်စာတြ်းြျားမြစ်ဆသာ အဆောက်အအုံပုံဆချာ 

(As-Built Drawings) ၊ Operation and Maintenance Manual၊ Manufacturers’ 

Instructions ၊ Catalogues၊ လျှပ်စစ်နှင့်ထိန်းသိြ်းြှုစနစ်၏ Single Line & Control 

Circuit Diagrams၊ ြျားကိုဆနာင်အခါမပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး် မပုလုပ်သည့်အခါ ြီှမငြ်း 

နိုငဆ်အာင ်စနစ်တကျ သိြ်းေည်းထားရြည်။ 

၅ င. ၁၂.၁.၄ အြှားြျား၊ စက်ပျက်မခင်း၊ မပန်လည်မပုမပငမ်ခင်း၊ မပဿနာြျား 

ဆပါ်ဆပါက်မခငး်နှင့် စစ်ဆေးမပုမပငမ်ခင်းစသည့်ြှတ်တြ်းြျားကို ဆနာင်အခါြှီမငြ်းရန် 

အတွက်ထိန်းသိြ်းထားရြည်။ 
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၅ င. ၁၂.၂ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းမှု အကကိမ်အပရအတွက် 

၅ င. ၁၂.၂.၁ ဆအာက်ပါစက်ပစ္စည်းြျားကို လစဉ်ထနိ်းသိြ်းြှု မပုလုပ်ရြည်။ 

 - ဆရဆအးခံစက်ြျား (Chillers) 

 - အဆအးခံတာဝါြျား (Cooling Towers) 

 - ပန့်ြျား (Pumps) 

 - ဆလဆပးရဆသာ ဆလဆြာငး်စက် (Air Handling Units) 

 - Fan Coil Units 

 - Condensing & Indoor Units (DX System) 

 - ဆရသန့်စင်ဆသာစနစ် (Water Treatment System) 

 - Auto Tube Cleaning System 

၅ င. ၁၂.၂.၂ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ စက်ပစ္စညး်ြျားကို သံုးလတစ်ကကိြ် ထိန်းသိြ်းြှု 

မပုလုပ်ရြည်။ 

 - စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ဆလထွက်စနစ်ြှ ပန်ကာြျား 

 - စက်ပစ္စညး်ြျား၏ Local Control Panels  

 - DDC Panels (ACMV စနစ်အတွက်) 

 - MIMIC Panels (ACMV စနစ်အတွက်) 

၅ င. ၁၂.၂.၃ ဆအာက်ဆြာ်မပပါကိရိယာြျားကို နှစ်စဉ်ပုြံှန်ထိန်းသိြ်းြှုမပုလုပ်ရြည်။ 

 - Motor Control Centre (MCC) 

 - ပန့်ြျားကို လိုအပ်လျှင် စစ်ဆေးမပုမပငဆ်ပးမခငး် (Overhaul) 

  ဆလဆပးရဆသာဆလဆြာငး်စက်ြျားကိုစစ်ဆေးမပုမပငဆ်ပးမခငး်  

  (Overhaul) 

  - Condensing Units ြျားကို စစ်ဆေးမပုမပငဆ်ပးမခငး် (DX စနစ်)  

  (Overhaul) 

 - Fan Coil Units ြျားကိုလုိအပ်လျှငစ်စ်ဆေးမပုမပငဆ်ပးမခငး်   

  (Overhaul) 

  - Chilled Water Expansion Tank ကို လိုအပ်လျှင် စစ်ဆေး မပုမပင် 

  ဆပးမခငး် 

 - Cooling Tower Make-up Water Tank ကုိလုိအပ်လျှင် စစ်ဆေးမပ မုပင်  

  ဆပးမခင်း 
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၅ င. ၁၂.၃ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းမှုအတွက် စစ်ပဆးရမည့်အြျက်များ 

(Maintenance Check List) 

၅ င. ၁၂.၃.၁ ဆရဆအးခံစက် (Chiller) 

- Cooler၏ ြိအား၊ Refrigerant Temperature၊ ဆရအဝင် 

အထွက်အပူချနိ်၊ ဆရအဝင်အထွက ်ြိအားနှင် ့စီးေင်းြှုနှုန်းြျား 

ကို စစ်ဆေးရြည်။ 

- Condenser၏ ြိအား၊ Refrigerant Temperature၊ ဆရအဝင် 

အထွက် အပူချနိ်၊ ဆရအဝင်အထွကြ်ိအား နှင် ့စီးေငး်ြှုနှုန်းကို 

စစ်ဆေးရြည်။ 

- Oil reclaim output, bearing temperature, oil level, 

sump temperature, discharge temperature, discharge 

superheat temperature, vaporizer temperature, rotor 

inlet temperature, motor winding temperature, 

ampere, line and average voltage of Compressor 

- Oil differential pressure and oil pump ampere 

- အေက်ြျား၊ Isolation valves ၊ယိုစိြ့်ြှု ၊ Safety Devices၊ 

ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျား၊ အာရုံခံကိရိယာြျားနှင် ့ စစ်ထုတ် 

ကိရိယာြျားကို စစ်ဆေးမခင်း လိအုပ်ပါက အစားထိုးမခငး် 

(သုိ့ြဟုတ်) မပုမပငမ်ခငး်ြျား မပုလုပ်ရြည်။ 

၅ င. ၁၂.၃.၂ အဆအးခံတာဝါ (Cooling Tower) 

- အဆအးခံတာဝါနှင် ့ ယင်းနှင့်ေက်စပ်ဆသာ ထိန်းချူပ်ကိရိယာ 

ြျား၏ လုပ်ဆောငြ်ှုကို စစ်ဆေးမခငး် 

- တာဝါြျား၏ တည်ဆောက်ြှုနှင့် အဆမခအဆနကိုစစ်ဆေးပပီး 

လိအုပ်လျှင ်မပုမပငရ်န် 

- Spray weir of the tank နှင် ့ ဆရဆေစင်၏ ဆရမပန်လည် 

လည်ပတ်ဆပးဆသာ ပိုက်အတွင်းရှိဆရစစ်ကို စစ်ဆေးဆပးရ 

ြည်မြစ်သည်။ 

- Infill ြျက်နှာမပင်နှင့် drift eliminators ြျားကိုစစ်ဆေး၍ 

သန့်စင်ဆပးရြည်။ 
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- ခါးပတ် (belt) ၏ တငး်အားကို လိုအပ်လျှင် အဆလျာ့အတင်း 

လုပ်ဆပးရြည်။ 

- Water Treatment System ကိုစစ်ဆေးပပီး ပတ်ဝန်းကျငေ်ိုင် 

ရာ အာဏာပိုင်ြျား၏ ခွင့်မပုချက်နှင့် ကိုက်ညီြှုရှိ၊ ြရှိ စစ်ဆေး 

ရြည်၊ 

- လိအုပ်လျှငပ်န်ကာ၏ Bearing ကို ဆချာေီ ထည့်ဆပးရြည်။ 

- လည်ပတ်ဆနဆသာ ဆရအမြင့်စစ်ဆေးပပီး ball valves ြျားကို 

လိအုပ်လျှင်ညိှ၍ မပုမပငဆ်ပးရြည်မြစ်သည်။ 

- အဆအးခံတာဝါ အနီးရိှဆလထု အဆမခအဆနနှင့် ပိတ်ဆနဆသာ 

ဆလဝင/်ဆလထွကရ်ှိ အစိုငအ်ခဲြျား ရှိြှုကိုစစ် ဆေးမခငး်။ 

၅ င. ၁၂.၃.၃ ပန့် (Pump) 

- ပန့်၏လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်ပန့်သည် ဒီဇိုင်းဆရးေွဲထားသည့် အတုိင်း 

ဆောငရ်ွေက်ြှု ရှိ ြရှိ စစ်ဆေးရြည်မြစ်သည်။ 

- Water Seal ၊ တုန်ခါြှု၊ ေူညံြှုနှင့် ဆမြာင့်တန်းြှုကို စစ်ဆေးပပီး 

လိအုပ်လျှင ်မပန်လည်မပုမပင်မခငး်ြျား လုပ်ရြည်မြစ်သည်။ 

- Bearing ကိုစစ်ဆေးပပီးလိုအပ်လျှင ် ဆချာေီထည့်ရြည်မြစ် 

သည်။ 

၅ င. ၁၂.၃.၄   ဆလဆပးရဆသာ ဆလဆြာငး်စက် (AHU) 

- AHU နှင် ့ယငး်နှင့်ေက်စပ်သည့် ထိန်းချုပ်စနစ်၏လုပ်ဆောင် 

ပုံကို စစ်ဆေးမခငး် 

- ဆလစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာ၊ ယူနစ်အကာအရံနှင် ့ အဆအးခံ 

ကွိုင်ြျားကို ဆေးဆကကာမခငး်၊ အစားထိုးမခင်းြျား လိအုပ်လျှင် 

လုပ်ဆပးရြည်။ 

- Condensate Drain Pan နှင် ့ Drain ပိုကတ်ို့ကိုစစ်ဆေးပပီး 

သန့်စင်ဆပးရြည်။ 

- ခါးပတ် (Belt)၏ တငး်အားကို စစ်ဆေးပပီးလိုအပ်လျှင် ညိှဆပး 

ရြည်။ 

- ဆလြှုတ်စက်၏ Bearing ြျားကို စစ်ဆေးပပီး လိအုပ်လျှင် 

ဆချာေီ ထည့်ဆပးရြည်။ 
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- အာရုံခံကိရိယာြျား၊ အပူတုိငး်ကိရိယာ၊ Modulating Valves ၊ 

Isolation Valves ၊ ြိအားတုိငး်ကိရိယာနှင့် အပူချနိ်တုိငး် 

ကိရိယာတ့ုိ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ြျားကို စစ်ဆေးပပီးလိအုပ် 

လျှင ်အစားထိုးရြည်။ 

- ပုံြှန်ြဟုတ်ဆသာ ေူညံြှုနှင့် တုန်ခါြှုကိ ု စစ်ဆေးရြည်။ 

Bearing နှင် ့စပရငက်ို လိုအပ်လျှင ်အစားထိးုဆပးရြည်။ 

- Y Strainer ကိုစစ်ဆေးပပီး လိအုပ်ပါက သန့်စင်ဆပးရြည်။ 

- လျှပစ်စ်ပစ္စည်းြျား၏ လုပ်ဆောငြ်ှုကို စစ်ဆေးပပီး လိအုပ် 

လျှင ်မပုမပင်ရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၂.၃.၅ Fan Coil Units (FCU) 

- FCU နှင် ့ေက်စပ် ထိန်းချုပ်ဆသာစနစ်ြျားကို စစ်ဆေးဆပးမခငး် 

- ဆလစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာ၊ ယူနစ်အကာအရံနှင့် အဆအးခံကွိုင် 

ြျားကိုဆေးဆကကာမခငး်၊ အစားထိုးမခငး်ြျားလိအုပ်လျှင် လုပ်ဆပး 

ရြည်။ 

- Condensate Drain Pan နှင် ့ Drain ပိုကတ်ို့ကိုစစ်ဆေးပပီး 

သန့်စင်ဆပးရြည်။ 

- ဆလြှုတ်စက်၏ Bearing ြျားကိုစစ်ဆေးပပီး လိုအပ်လျှင် 

ဆချာေီထည့်ဆပးရြည်။ 

- အာရုံခံကိရိယာြျား၊ အပူတိုင်းကိရိယာ၊ Modulating Valves ၊ 

Isolation Valves ၊ ြိအားတုိငး်ကိရိယာနှင့် အပူချနိ်တုိငး် 

ကိရိယာတ့ုိ၏ လုပ်ဆောငခ်ျက်ြျားကို စစ်ဆေးပပီး လိအုပ်လျှင် 

အစားထိုးရြည်။ 

- ပုံြှန်ြဟုတ်ဆသာ ေူညံြှုနှင့် တုန်ခါြှုကို စစ်ဆေးရြည်။ 

Bearing နှင် ့စပရငက်ို လိုအပ်လျှင ်အစားထိးုဆပးရြည်။ 

- Y Strainer ကိုစစ်ဆေးပပီး လိအုပ်ပါက သန့်စင်ဆပးရြည်။ 

- လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျား၏ လုပ်ဆောငြ်ှုကို စစ်ဆေးပပီး လိအုပ်လျှင် 

မပုမပငရ်ြည် မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၂.၃.၆ ဆြာ်တာ (Motor) 

- ဆြာ်တာနှင် ့ ယင်း၏ ေက်စပ်ြှုရှိဆသာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျား 

၏ လည်ပတ်ြှုကို စစ်ဆေးမခငး်။ 
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- ပုံြှန်ြဟုတ်ဆသာ ေူညံြှုနှင့် တုန်ခါြှုကိ ုစစ်ဆေးဆပးပပီးလိအုပ် 

လျှင် Bearing ြျားကို ဆချာေီထည့်ဆပးရြည် မြစ်သည်။ 

- ဆြာ်တာ၏အြ်ပီယာ (Ampere) ကို စစ်ဆေးပပီး ညွှန်ကကားသည့် 

အတုိင်း ဆောငရ်ွေက်ြှုရှိ ၊ြရိှ ဆသချာဆအာင် မပုလုပ်ဆပးရြည် 

မြစ်သည်။ 

- လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျားမြစ်ဆသာ Protection Devices ၊ Starter ၊ 

Contactor ၊ Fuses ြျားနှင် ့Cable Termination ြျား စစ်ဆေး 

ဆပးမခငး်နှင် ့ထိန်းညိှမပုမပငမ်ခငး်ကို လိုအပ်သလိုမပုလုပ်နိုငသ်ည်။ 

- ခါးပတ် (Belt) တငး်အားကို စစ်ဆေး၍ လိုအပ်သလို ထိန်းညှိ 

မပုမပငဆ်ပးရြည်။ 

၅ င. ၁၂.၃.၇ Local Control Panel (LCP) 

- အချက်မပြီးကိုစစ်ဆေးပပီး ြီးသးီကျွေြ်းလျှင ်အစားထိုးရြည်မြစ် 

သည်။ 

     (ြီးသီးစစ်ဆေးသည့် ခလုတ်ကို အသံုးမပုပါ) 

- အတွင်းနှင့်အမပငအ်ကာအရံကို စစ်ဆေးဆပးပပီး သန့်စင်ဆပးရ 

ြည်။ 

- အကာအရံြျားကို လိုအပ်လျှင် ြုန်သုတ်ဆပးရြည်။ 

- Cable Termination ြျားကို စစ်ဆေးဆပးပပီး လိအုပ်လျှင် 

တငး်ကကပဆ်ပးရြည်။ 

- Cable Insulation Test ကို မပုလုပ်ပပီး ြှတ်တြ်းသိြ်းထားရ 

ြည်။ 

- Protection Devices ြျား၏ လုပ်ဆောင်ြှုကို စစ်ဆေးပပီး 

သတ်ြှတ်ထားသည့်အတုိငး် ဆောငရ်ွေက်မခင်း ရှိ၊ ြရှိ စစ်ဆေးရ 

ြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၂.၃.၈ Motor Control Centre (MCC) 

- အချက်မပြီးကို စစ်ဆေးပပီး ြီးသီးကျွေြ်းလျှင် အစားထိုးရြည် 

မြစ်သည်။ (ြီးသီးစစ်ဆေးသည့် ခလုတ်ကို အသံုးမပုပါ) 

- အတွင်းနှင့်အမပင ် အကာအရံကို စစ်ဆေးဆပးပပီး သန့်စင်ဆပးရ 

ြည်။ 

- အကာအရံြျားကို လိုအပ်လျှင် ြုန်သုတ်ဆပးရြည်။ 
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- Cable & Bus duct Termination ြျားကို စစ်ဆေးဆပးပပီး 

လိအုပ်လျှင် တငး်ကကပ်ဆပးရြည်။ 

- Protection Devices ြျား၏ လုပ်ဆောင်ြှုကို စစ်ဆေးပပီး 

သတ်ြှတ်ထားသည့်အတုိငး် ဆောငရ်ွေက်မခင်း ရှိ၊ ြရှိ စစ်ဆေးရ 

ြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၂.၃.၉ စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင် / ဆလထွက် ပန်ကာ 

- ပန်ကာနှင် ့ ယငး်နှင့် ေက်စပ်ဆသာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျား၏ 

လုပ်ဆောငခ်ျက်ကို စစ်ဆေးဆပး ရြည်မြစ်သည်။ 

- ပုံြှန်ြဟုတ်ဆသာ ေူညံြှုနှင့်တုန်ခါြှုကိ ုစစ်ဆေးဆပးပပီး လိအုပ် 

လျှင် Bearing ြျားကိုဆချာေီ ထည့်ဆပးရြည် မြစ်သည်။ 

- ပန်ကာ အြံုးအကာနှင့် သတ္ထုပစ္စည်းြျားကို စစ်ဆေးဆပးပပီး 

လိအုပ်လျှင ်မပုမပင်၍ ဆေးသုတ်ဆပးရြည်။ (နှစ်စဉ်) 

- ပန်ကာအရွေက်ြျား ပျက်ေီးယိုယွင်းမခငး်ကို စစ်ဆေးပပီး လိအုပ် 

လျှင ်သန့်စင်ဆပးရြည်။ 

- ဆြာ်တာလည်ပတ်ဆစဆသာ အြ်ပီယာ (Ampere) ကိစုစ်ဆေး 

ဆပးပပီး ဆြာ်တာပံုြနှ်အဆနအထားနှင့် လည်ပတ်ဆစရန် ဆသချာ 

ဆအာင် စစ်ဆေးရြည်မြစ်သည်။ 

- Cable Terminations ြျားကို စစ်ဆေးဆပးပပီး လိအုပ်လျှင် 

တငး်ကကပ်ဆပးရြည်။ 

- ခါးပတ် (Belt) တငး်အားကိုစစ်ဆေး၍ လိအုပ်သလို ထိန်းညှိ 

မပုမပငဆ်ပးရြည်။ 

- Flexible Connector နှင် ့Vibration Isolators ြျားကို စစ်ဆေး 

ဆပးပပီး လိအုပ်လျှင ်အစားထိုးဆပးရြည် မြစ်သည်။ 

- စစ်ထုတ်ကိရိယာကို စစ်ဆေးဆပးပပီး လိအုပ်လျှင ် အစားထိုး 

ဆပးရြည် မြစ်သည်။ 

- ပန်ကာဝငရ်ိုးဆမြာင့်တန်းြှုကိ ု စစ်ဆေးဆပးပပီး လိအုပ်လျှင် 

ညိှဆပးရြည်။ (နှစ်စဉ်) 

- ြူလီနှင့်ြူလီဆခါငး်ေက်သွယ်ြှုကို စစ်ဆေးဆပးပပီးလိုအပ်လျှင် 

တငး်ကကပ်ဆပးရြည်။ (နှစ်စဉ်) 
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၅ င. ၁၃  မီးပောင်သည့်အြျနိ်အတွက် ေိုအပ်ြျက်များ 

ဤအခန်းသည် စက်အငအ်ားသံုးဆလဝင/် ဆလထွကစ်နစ်နှင့် ဆလဆအးဆပးမခင်း 

စနစ်၏အဆရးပါဆသာ စက်ပစ္စညး်ြျားအတွက် ြီးဆေးအန္တရာယ်လိအုပ်ချက်ြျားကို ဆြာ်မပဆပး 

သည်။ စက်အင်အားသံုးဆလဝင်/ဆလထွကစ်နစ်မြင့် အပုိဒ် ၅ င.၁၃.၁ တွင် ဆြာ်မပထားဆသာ 

အဆရးပါဆသာ အခန်းြျားတွင် ဝန်ဆောငြ်ှုဆပးရြည်မြစ်ပပီး ြီးဆေးနှင့်ကကုံဆတွ့ပါက ေက်လက် 

လည်ပတ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ထားရြည်မြစ်သည်။ အရန်ဓာတ်အားမြင့် အပုိဒ ် ၅ င.၁၃.၁ တွင ်

ဆြာ်မပထားသည့်အဆရးပါဆသာ အခန်းြျားတွင ် ဝန်ဆောင်ြှုဆပးဆသာ စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ 

ဆလထွက်စနစ်ကို မြန်ြာနိုင်ငံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားပါ လိုအပ်ချက်ြျား 

အတုိင်း ဆထာက်ပံဆ့ပးရြည်မြစ်သည်။ 

 ၅ င. ၁၃.၁ စက်စွမ်းအားသံုးပေဝင်/ပေထွက်စနစ်အတွက် ေိအုပ်ြျက်များ 

၅ င. ၁၃.၁.၁ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားနှင့် အတွငး်ထွက်ဆပါက်လြ်းဆကကာင်း (Exit 

Staircase & Internal Exit Passage Way) 

             ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားနငှ့် အတွငး်ထွက်ဆပါက်လြး်ဆကကာင်းအတွက် 

ဆလဝင ် ဆလထွကန်ှုန်းသည် တစ်နာရီတွင် ဆလဆမပာငး်လဲနှုန်းအနည်းေုံး ၄ (supply 

mode of minimun 4 air changes per hour) ရှိရြည်။ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်းနှင့် 

ဝန်ဆောင်ြှုြျား၏ လည်ပတ်ြှုြျားသည် မြန်ြာနိုငင်ံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းြျား မြင် ့ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၁.၂ ဟိုတယ်၏ အတွငး်စင်္ကြံလြး်သို့ ြိအားဆပးမခငး်  

    ဟိုတယ်၏ အတွင်းစကကြံလြး်ကိုြိအားဆပးရာတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ 

ြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားလိုအပ်ချက်အရ BS 5588 အပုိင်း ၄ 

အတုိင်း လုပ်ဆောင်ရြည်။ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်းနှင့် ဝန်ဆောငြ်ှုြျား၏ 

လည်ပတ်ြှုြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမြင့် 

ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၁.၃ ြီးခိုးတားခန်းနှင့် ြီးပငိြ်းသတ်ရန် မပငေ်င်ခန်း ြီးခိုးတားခန်းနှင့် 

ြီးပငိြး်သတ်ရန်မပငေ်င်ခန်းြျား၏ပုံြှန်လည်ပတ်ချနိ် ဆလဆမပာငး်လဲနှုန်းသည် အပိုဒ် 

၅င.၅.၂.၁.၂ အတုိင်းမြစ်ရြည်မြစ်သည်။ အဆောက်အအုံ၏ ြီးအချက်မပ ြီးစနစ်မြည် 

ချန်ိတွင် ဆလဆမပာင်းလဲနှုန်းသည် တစ်နာရီတွင် အနည်းေံုး ၁၀ ရိှရြည် မြစ်သည်။ 

ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်းနှင့် ဝန်ဆောငြ်ှုြျား၏ လည်ပတ်ြှုြျားသည် မြန်ြာနိုငင် ံ ြီးဆေး 

လံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမြင် ့ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 
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၅ င. ၁၃.၁.၄ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားအတွက် ြိအားစနစ် 

   ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားအတွက် ြိအားစနစ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံြီးဆေး  

လံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားလိအုပ်ချက်အရ BS 5588 အပိုငး် ၄ အတုိင်း 

လုပ်ဆောငရ်ြည်။ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်းနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျား၏ လည်ပတ်ြှုြျားသည် 

မြန်ြာနိုင်င ံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမြင့် ကုိက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၁.၅ ြီးဆေးလုံခခုံဆရး စီြံကွပ်ကဲခန်း (Fire Command Centre) 

                                    ြီးဆေးလုံခခုံဆရးစီြံကပွ်ကဲခန်း ဒီဇိုင်းဆရးေွဲရာတွင် သောဝဆလဝင် 

ဆလထွက်မခင်း၊ စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်ဆလထွက်မခင်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆလဆအးဆပးမခင်း 

တ့ုိအတွက်တစခ်ုြဟုတ် တစခ်ုဆရးေွဲရြည်။ အကယ်၍ စက်စွြ်းအားသုးံဆလဝင် 

ဆလထွက်စနစ်ကိုအသံုးမပုပါက မြန်ြာနိုင်ငံ ြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

ြျားမြင် ့ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၁.၆  Fire Pump Room 

       စက်စွြ်းအားသံုးဆလဝင်/ဆလထွက် ဒီဇုိင်း ဆရးေဲွရာတွင် Fire Pump 

Room၏ အပူချနိ်ကို ထိန်းသိြ်းရန်အတွက် ပန့်လည်ပတ်ဆနသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင် 

အပူချနိ်၏ ၅ ဒီဂရီစင်တီ ဂရိတ်ထက်ဆကျာ်သည့်အပူချနိ်ြမြစ်ရပါ။ စက်စွြ်းအားသံုး 

ဆလဝင်/ ဆလထွက်စနစ်သည် အဆောက်အအံုြီးအချက်မပစနစ်၏ ပန့်အဆမခအဆနဆပါ် 

ြူတည်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွေက်ရြည်။ ဒီဇုိင်းဆရးေဲွမခင်းနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျား၏ လည်ပတ်ြှု 

ြျားသည် မြန်ြာနိုငင်ံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမြင့် ကိုက်ညီရြည် 

မြစ်သည်။  

၅ င. ၁၃.၁.၇ အဆရးဆပါ်ြီးစက်ခန်း 

                   ဆလဝင်ဆလထွက်စနစ်ကို ဒီဇိုင်းဆရးေွဲရာတွင် အခန်းထဲရှိ အရန်သင့် 

ရိှဆနဆသာြီးစက်၏ ဆရတုိင်ကီြှထုတ်လွှတ်ဆသာအပူချန်ိကုိ စက်အားမြင့်လည်းဆကာင်း၊ 

သောဝအားမြင့်လည်းဆကာင်း ြယ်ရှားပပီး အရန်သင့်ရိှဆနဆသာ ြီးစက်ခန်း၏ အပူချန်ိကုိ 

ထိန်းသိြ်းထားနိုငဆ်အာငမ်ပုလုပ်ရြည်။ စက်စွြ်းအားသုးံဆလဝင်/ ဆလထွကန်ည်းမြင့် 

ဆောငရ်ွေက်လျှင် ယငး်ကိုဒဇီိုငး်ဆရးေွဲရာတွင် အရန်သင့်ရှိဆသာ ြီးစက်အခန်းရှိ 

အပူချနိ်သည်ပတ်ဝန်းကျင ် အပူချနိ်ထက် ၅ ဒီဂရီ ဆကျာ်လွန်ြှုြရှိဆအာင ် ထိန်းရြည် 

မြစ်ပပီးယငး်ကို အဆောက်အဦ ြီးအချက်မပစနစ် တပ်ေင်ထားရြည်မြစ်ကာ load 

bank နှင့် ယင်း၏ အဆအးခံ ပန်ကာြျားအလုပ် ြလုပ်ဆတာ့သည့်အခါ အလုိအဆလျာက် 

ပိတ်သွားဆအာင်မပုလုပ်ရြည်မြစ်သည်။ ဒီဇိုငး်ဆရးေွဲမခင်းနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျား၏ 
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လည်ပတ်ြှုြျားသည် မြန်ြာနိုင်င ံ ြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမြင့် 

ကိုက်ညီရ ြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၁.၈ ြီးြိုဆချာင် 

 ြီးြိုဆချာင် ဆလဝငဆ်လထွကဆ်ကာငး်ဆစမခင်း စနစ်သည် အပုိင်း  

၅င.၅.၄ အတုိင်းလိကု်နာရြည်မြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းဆရးေဲွမခင်းနှင့် ဝန်ဆောငြ်ှုြျား၏ 

လည်ပတ်ြှုြျားသည် မြန်ြာနိုင်င ံ ြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမြင့် 

ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၁.၉ ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာပစ္စည်းြျား/ ဓါတ်ဆငွ့ြျားပါဝငဆ်သာအခန်း 

               စက်စွြ်းအားသံုးဆလဝင/် ဆလထွက်စနစ်မြင့် ဆလဝင်ဆလထွက်နှုန်း 

သည် တစ်နာရီတွင် ဆလဆမပာင်းလဲြှုနှုန်းသည် ၂၀ထက် ြနည်းဆစသင့်ပါ။ အခန်း၏ပံုစံ 

ဆရးေဲွမခင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွေက်ြှုြျားသည် မြန်ြာနိုင်င ံ ြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမြင့် ကိုက်ညီရြည် မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၁.၁၀ ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ အရည်ြျားသုိဆလှာငခ်န်း 

            ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာအရည်ြျား သုိဆလှာင်သည့် ပြာဏသည် 

မြန်ြာနိုင်ငံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမြင့် ကုိက်ညီရြည်။ ြီးဆလာင် 

လွယ်ဆသာအရည်ြျား သုိဆလှာင်ခန်းအတွက် စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်/ဆလထွက် 

စနစ ်အသံုးမပုရာတွင် ဆအာကဆ်ြာ်မပပါ အတိုင်းလိကု်နာရြည်မြစ်သည်။ 

(က) ဆလဆထာက်ပံ့ြှုနှင့် ထုတ်ဆလအတွက်ဂိတ်ေုံးအြှတ်ြျားသည် မဒပ်ဆပါငး် 

ယုိစိြ့်ြှု၏ အမြင့်ေုံးကန့်သတ်ြှုနှင့် ကပ်လျက်အထက်တွင် ရှိပပီးဆနရာချ 

ထားြှုနှင့် ပတ်သက်၍ သုိဆလှာင်ြှုအခန်း၏ အရှည်ေုံးဆနရာ၏ ေန့်ကျင် 

ေက်နံရံြျားတွင ်ထိဆရာက်ြှုရှိဆစရန် သင့်တင့်စွာထားရြည်မြစ်သည်။ 

(ခ) ြီးဆလာင်လွယ်သည့်အရည်ြှ အဆငွ့ ြျားသည် ဆလထက်ပိုဆလးသမြင့် 

သုိဆလှာင်ခန်း၏ အနိြ့်ေုံးဆနရာတွင် ထားရိှရြည်။ 

(ဂ) အခန်းကို အနုတ်ြိအားတွင်ထားရှိရြည်မြစ်သည်။ 

(ဃ) ထုတ်ဆလဆမပာငး်လဲနှုန်းသည် 0.3 m3/m2 of floor area per minute 

(သ့ုိြဟုတ်) 5m3/min ရှိရြည် (ပိုြျားဆသာပြာဏကိုယူရြည်)။ ဆလဝင် 

နှုန်း၏ အလျင်သည် 5 m/s ထက်ြဆကျာ်လွန်ရပါ။ 

(င) ဆလာငက်ျွေြ်းလွယ်ဆသာ အရည်ြျား သုိဆလှာငခ်န်း ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်းနှင့် 

လည်ပတ်ြှုသည် မြန်ြာနိုငင် ံ ြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား 

မြင့် ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။  
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၅င.၁၃.၁.၁၁  ဆမြဆအာက်ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် ရပ်နားရာဆနရာ 

              ဆမြဆအာက်ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် ရပ်နားရာဆနရာ၏ပုံြှန်အချနိ် ဆလဝင်  

ဆလထွက်နှုန်းသည် အပိုဒ် ၅င.၅.၃.၃ အတိုင်းဆောင်ရွေက်ရြည်မြစ်သည်။ တစ်နာရီတွင် 

ဆလဆမပာင်းလဲ နှုန်း ၉ ထက်ြနည်းဆသာ ြီးခုိးရှင်းလငး်ဆရးစနစ်ကိုဧရိယာ စုစုဆပါငး် 

2000 m2 ထက်ကကီးဆသာ ဆမြဆအာက်ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် ရပ်နားရာဆနရာကို ဆထာက်ပံဆ့ပး 

ရြည်မြစ်သည်။ ဒီဇိုငး်ဆရးေွဲမခင်းနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျား၏ လည်ပတ်ြှုြျားသည် မြန်ြာ 

နိုငင် ံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား မြင့်ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၁.၁၂ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရာဆနရာနှင် ့ ြသက်ေိုငဆ်သာဆမြဆအာက်ရိှ 

လူဆနထိုငရ်ာဆနရာ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခင်းနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျား၏ လည်ပတ်ြှုြျားသည် 

မြန်ြာနိုင်င ံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမြင့် ကိုက်ညီရြည် မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၁.၁၃ စက်စွြ်းအားသံုး ြီးခိုးထိန်းချုပ်ဆရးစနစ်ြျား 

               ဆအာက်ဆြာ်မပဆနရာြျားတွင် စက်စွြ်းအားသံုး ြီးခိုးထိန်းချုပ်ဆရး 

စနစ်ြျားကို BR.186 - Design Principles for smoke ventilation in enclosed 

shopping centres နှင် ့BR.258- Design approaches for smoke control in atrium 

buildings မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

(က) ဆမြဆအာက်ကကြ်းမပင်ဧရိယာ 2000 m2 ထက်ကကီးဆသာ အသံုးမပုသည့်ဆနရာ 

(ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ရပ်နားရာဆနရာြပါ) 

(ခ)  Atrium 

(ဂ)  500 m2 ထက်ကကီးဆသာ Auditorium  

               စက်စွြ်းအားသံုးြီးခိုးထိန်းချုပ်ဆရးစနစ်သည် မြန်ြာနိုင်င ံ ြီးဆေး 

လံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမြင် ့ကိုက်ညီရြည် မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၁.၁၄ Pressurization for exit အတွက် ဒီဇိုငး်ဆရးေွဲမခင်းနှင့် ဝန်ဆောငြ်ှု 

ြျား၏ လည်ပတ်ြှုြျားသည် မြန်ြာနိုငင် ံ ြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား 

မြင် ့ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၃.၂ ပေပအးပပးခြငး်စနစ်အတွက် ေိအုပ်ြျက်များ  

                       ြီးခိုးအာရုံခံဆသာ ကိရိယာြျားသည် မပန်လည်ရြည့် ဆလလြး်ဆကကာင်း 

အတွင်း ြီးခိုးရှိြှုကို အာရုံခံြိပါက ယငး်တ့ုိ သက်ေိုင်ရာ AHU ကို အလုိအဆလျာက် ရပ်တန့် 

ဆပးြည်မြစ်သည်။ ဆလပျ ံ့နှံ့ဆနရာစနစ်တွင် အသံုးမပုဆသာ ြီးခိုးအာရုံခံဆသာ ကိရိယာြျား 

သည် AHU ၏ဆလမပန်လည်ဆပးဆသာစနစ်၏ အဆရှ့တွင်တပ်ေင်ရြည်မြစ်ပပီး ဆအာက် 

ဆြာ်မပပါ အဆမခအဆနြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်မြစ်သည်။ 
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(က) တစ်ထပ်ထက်ပုိ၍ (သ့ုိြဟုတ်) ြီးအကန့်တစ်ထပ်ပုိသည့်ဆနရာသ့ုိ ဝန်ဆောင်ြှု 

ဆပးဆသာ AHU 

(ခ) ဆလစီးနှုန်းပြာဏ ၁၅,၀၀၀ CMH ထက်မြင့်ဆသာ AHU  

(ဂ) အာဏာပိုင်ြျား၏ လိုအပ်ချက်အရ သတ်ြှတ်ထားဆသာ AHU ြျား Probe Type 

(သ့ုိြဟုတ်) Spot Detector ြျားသည် ဆလစီးနှုန်းမြင့်ြားဆသာ AHU ြျား 

အတွက် သင့်ဆတာ်သည်။  

 

၅ င. ၁၄ အပထွပထွ 

၅င. ၁၄.၁ ရည်ညွှန်းြျက် 

                  ဆအာက်ဆြာ်မပပါစာရွေက်စာတြ်းြျားသည် ဤမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဆရးေွဲရာ 

တွင် ကိုးကားဆသာ စာရွေက်စာတြ်းြျားမြစ်သည်။ 

၁) ANSI / ASHRAE Standard 62.1 Ventilation for Acceptable Indoor Air 

Quality 

၂) ANSI / ASHRAE Standard 90.1 Energy Standard for Buildings Except Low 

Rise Residential 

၃) SS 530: 2006 Code of Practice for energy efficiency standard for building 

services and equipment, Singapore 

၄) SS 532: 2007 Code of practice for the storage of flammable liquids, 

Singapore 

၅) SS 553: 2016 Code of Practice for Air-conditioning and Mechanical 

Ventilation in Buildings, Singapore 

၆) SS 554: 2016 Code of Practice for Indoor Air quality for air-conditioned 

building, Singapore 

၇) Fire Code 2013, Singapore Civil Defense Force 

၈) BCA Green Mark, Building & Construction Authority, Singapore 

၉) LEED Guidelines, U.S.A 

၅ င. ၁၄.၂ သပကေတများ 

၅ င. ၁၄.၂.၁     Pipe Works 

Chilled Water Supply  CHWS    

Chilled Water Return    CHWR     
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Condenser Water Supply  CWS  

Condenser Water Return  CWR  

Drain        D 

Refrigerant Discharge   RD  

Refrigerant Suction   RS 

Make Up Water   MU  

  

 ၅ င.၁၄.၂.၂ Valves and Accessories 
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 ၅ င.၁၄.၂.၃ Duct Work 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 ၅ င. ၁၄.၂.၄ Grilles, Diffusers & Accessories 

      Weather Proof Louver   WPL 

      Exhaust Air Louver    EAL 

      Fresh Air Louver    FAL  

      Supply Air Diffuser / Grille   SAD / SAG 

      Return Air Diffuser / Grille   RAD / RAG 

      Fresh Air Grille    FAG 

      Exhaust Air Grille    EAG 

      Variable Air Volume Box   VAV 

      Constant Air Volume Box   CAV 

      Fire Damper     FD 

      Supply Air Linear Diffuser   SALD 

      Return Air Linear Diffuser   RALD 

၅ င. ၁၄.၃ ေုပ်ငန်းများအတွက် အပရာင်သပကေတ 

၅ င. ၁၄.၃.၁ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အဆရာင်သတ်ြှတ်ြှုနှင့် တံေိပ်ြျားသည်ဆလဆအး 

ဆပးစက် စနစ်အတွင်းရှိ ပိုကလ်ိုင်းြျားကို ခွဲမခားရန်မြစ်သည်။   
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ဇယား ၅ င. ၁၄.၃.၁ အပရာင်သတ်မှတ်မှုနှင့် တံဆိပ်များ 

Pipeline Label Color 

Chilled Water Supply CHWS Light Blue 

Chilled Water Return CHWR Dark Blue 

Condenser Water Supply CWS Light Green 

Condenser Water Return CWR Dark Green 

Make Up Water MU Medium Blue 

Condensate Drain Water D Black 

 ၅ င. ၁၄.၃.၂  သက်ေိုငရ်ာတံေိပ်ြျားကို ြျှားမြင့်ေိုင်းမပရြည်မြစ်ပပီး ထိုသ့ုိမပမခငး် 

မြင် ့ အရည်သည် ပိုက်လိငုး်အတွင်း ြည်သည့်ဦးတည်ေက်သ့ုိ စီးေင်းြည်ကို ဆြာ်မပ 

ဆပးသည်။ 

၅ င. ၁၄.၃.၃ တံေိပ်ြျားနှင့်ြျှားေိုင်းြျားကို 

 အြည်းဆရာငမ်ြင့်မပသဆေးချယ်ထားရြည်မြစ်ပပီး ဆအာက်ဆမခြှမြင် 

ဆအာင် မပုလုပ်ဆပးရြည်မြစ်သည်။ အရည်အဆသွးဆကာငး်ြွန်ဆသာ ကပ်ခွာြျားကုိ 

အသံုးမပုရြည်မြစ်သည်။ 

၅ င. ၁၄.၃.၄  ကပ်လျက်ရှိဆသာကပ်ခွာနှစ်ခု၏ အကွာအဆဝးကကားရှိ ြျှားေိုငး် သည် 

အနည်းေုံး ၃ ြီတာ ရှိရြည်မြစ်သည်။ 
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၅ င. ၁၄.၄ ပနာက်ဆက်တွဲ 

၅ င. ၁၄.၄.၁ ASHRAE 90.1 Building Envelope Requirements for  

              Climate Zones 
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မြန်ြာနိုင်ငံ 

အဆောကအ်အုံေိုင်ရာ 

စံချနိ်စံညွှန်း 

လြ်းညွှန်ချကြ်ျား 

၂၀၂၀ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

အပိုင်း ၅ (စ) 

အဆောက်အအု ံဝန်ဆောင်ြှုြျား 

(ြီးဆေးကာကွယဆ်ရးစနစ်ြျား) 



 

အပုိငး် ၅ (စ) အဆောက်အအု ံဝန်ဆောငြ်ှုြျား 

(ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်ြျား) 

ြာတိကာ 

 

စဉ်  အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

၅စ.၁  အထထွေထထွေ (General) ၁ 

၅စ.၂   အဓပိ္ပါယ်ဖွေင့်ဆိုချက်များ (Definitions) ၂  

၅စ.၃  အလုိအထလျာက်ထေဖျန်းစနစ်များ  ၁၃ 

             (Automatic Sprinkler Systems) 

၅စ.၄   အခခားအလုိအထလျာက်မီးသတ်စနစ်များ ၁၄  

            (Alternative Automatic Fire-extinguishing systems)  

၅စ.၅   မီးသတ်ထေတငပ်ိုက် နှင့ ်အထေးထပါ်ထေပက်ပိကု်လိပ်ထခွေစနစ်များ ၂၀   

            (Rising Main and Hose Reel Systems) 

၅စ.၆     အထပါစ့ားမီးသတ်ထဆးဘူးများ (Portable Fire Extinguishers) ၂၃ 

၅စ.၇     မီးလန့်အချက်ထပးစနစ် (Fire Alarm and Detection Systems)  ၂၄ 

၅စ.၈     မီးထဘးလုခံခုံထေးဆိုင်ော ကွေပ်ကခဲန်း (Fire Command Centre) ၃၀  

၅စ.၉     မီးသတ်ထေစုပ်စက်များ (Fire Pumps) ၃၄ 

၅စ.၁၀   ကာဘွေန်မိထုနာကဆ်ိုဒ် ထထာက်လှမ်းခခငး် 

 (Carbon Monoxide Detection) ၃၅ 
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အပုိငး် ၅ (စ) 

အဆောက်အအုံဝန်ဆောငမ်ှုများ (မီးဆေးကာကွယ်ဆေးစနစ်များ) 

၅စ.၁။ အဆထွဆထွ 

 ၅စ.၁.၁။ နယ်ပယ် (Scope) 

  ဤအခန်းတွငပ်ါဆော အချက်ြျားေည် ြီးငငိြ်းေတ်စနစ်ြျား လိုအပ်ေည့် 

ဆနရာြျားနှင့်  ြီးငငိြး်ေတ်ဆရးစနစ်ြျား၏ ပုံစံဒီဇိုင်း၊ တပ်ေငြ်ှုနှင့် လုပ်ဆောငြ်ှုတို့ကို  

ေတ်ြှတ်ပါေည်။ 

 ၅စ.၁.၂။ မီးဆေးကာကွယ်ဆေးစနစ် 

  ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်ြျားကို တပ်ေင၊် မပင်ေင်ေုံးစွဲရာတွင ် ဤလြ်းညွှန် 

ချက်နှင့် မြန်ြာနိုငင်ြံီးဆေးလုခံခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE 

SAFETY CODE) နှင့အ်ညီ လိုက်နာရပါြည်။ ၎ငး်ေတ်ြှတ်ချက်ြျားကို မပည့်ြှီမခငး်ြရှဆိော  

ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်ြျားကို အရည်အဆေွးြြှဆီောစနစ်ြျား (Required System) ဟု 

ေတ်ြှတ်ေည်။ 

 ခခငး်ချက်။   ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်တခု (ေ့ုိြဟုတ်) ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းတခုက 

ေတ်ြှတ်လိအုပ်ချက်နှင့် မပည့်ြှီပါက တပ်ေင်ေံုးစွဲရန် ခွင့်မပုပါေည်။ 

 ၅စ.၁.၃။ ပပုပပငဆ်ပပာငး်လဲပြင်း (Modifications) 

  မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE 

SAFETY CODE) နှင့ ် ဤလြ်းညွှန်ချက် အတိုငး် တပ်ေင်ထားဆော ြီးဆေးကာကွယ်ဆရး 

စနစ်ြျားကို ေိုငရ်ာအာဏာပုိင(်AHJ) ြျား၏ ခွင့်မပုချက်ြရေဲ ြည်ေူြျှဖယ်ရှားမခငး်၊ 

မပငေ်င်မခငး် ြမပုလုပ်ရ။ 

 ၅စ.၁.၄။ ပိုကေ်က်ဆ ကာငး်လိုင်း (Threads) 

  ြီးေတ်ဌာနေံုးေက်ဆ ကာငး်ြျားနှင့် ဆရမဖန်းစနစ် (sprinklers)၊ အမြင့်တင် 

ပိုကလ်ိုင်း (standpipes) နှင့ ် ြီးေတ်ဆရငုတ်(hydrants) စေည်တို့ ကား ေက်ေွယ် 

အေံုးမပုရန် ရည်ရွယ်ထားရှိေမဖင့် ြီးေတ်ဦးစီးဌာန(FSD) ၏ ေက်ဆ ကာငး်လိုငး်ြျား နှင့် 

ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅စ.၁.၅။ လက်ြံစမ်းသပ်မှုများ (Acceptance tests) 

   ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်ြျားကို မြန်ြာနိုငင်ံြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY CODE) ပါ လြး်ညွှန်ချက်ြျားအတိုင်း စြ်းေပ်ရ 

ြည်။ လိုအပ်ပါက ၎င်းေိုင်ရာအာဏာပိုင် (ေ့ုိြဟုတ်) ကျွြ်းကျင်ေူြျား(AHJ/QP) 

ဆရှ့တွင်စြ်းေပ်ရြည်။ ၎င်းစြ်းေပ်ချက်ကို ပိုင်ရှင် (ေ့ုိြဟုတ်) ပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်ြှ 

ကုန်ကျစားရိတ်မဖင့် စြ်းေပ်ရြည်။ ထိုေ့ုိ စြ်းေပစ်စ်ဆေးအတည်မပုမခင်း ြငပီးဆမြာက် 
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ဆေးေဲ၊ ေိုင်ရာအဆောက်အဦအား ဆနထိုင်အေံုးမပုမခငး်ေည် ဥပဆဒကို ချ ိုးဆဖာက်ရာ 

ဆရာက်ေည်။ 

 ၅စ.၁.၆။ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်း (Supervisory service) 

  လိအုပ်ပါက ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်ကို အတညမ်ပုခန့်အပ်ထားဆော 

ကကီး ကပ်ဆရးစခန်းြှ မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျား (MYANMAR 

FIRE SAFETY CODE) နှင့ ်အညီဆစာင့် ကည့်ကကီး ကပ်ရြည်။ 

 ၅စ.၁.၇။ မီးဆေးကာကွယ်ဆေးစနစ်မှ ကင်းလွတ့််ဇုန် (Fire Zone) 

  အဆောက်အဦတစ်ခုလုံး (ေ့ုိြဟုတ်) တစိတ်တပိုငး်ကိုအပုိငး်ြျားခွဲ၍ ြီးဆေး 

ကာကွယ်ဆရးစနစ်ြှ ကင်းလွတ့််ဇုန်ြျားအမဖစ် ေတ်ြှတ်ရာတွင် မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေး 

လုခံခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY CODE) ြှ ေတ်ြှတ် 

ချက်ြျားကို ြဆကျာ်လွန်ရပါ။ ထို့မပင် ၎ငး်တို့ကို မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY CODE) ြှ ေတ်ြှတ်ချက်ြျားအတိုင်း ြီးတား 

အကာအရံ (barriers) ြျားမဖင့ ်ပိုင်းမခားထားရပါြည်။ 

 ၅စ.၁.၈။ ဆေစုပ်စက်နှင့် မီးသတ်ပစ္စည်း ထားေှိသည့် အြန်းအေွယ်အစား (Pump and 

riser room size) 

  ြီးေတ်ဆရစုပ်စက်ြျားနှင့် အလုိအဆလျာက်ြီးေတ် ဆရဖျန်းစနစ်ြျားထားရှိရာ 

အခန်းြျားေည် တပ်ေင်ဆရးလုပ်ငန်းြျားအတွက် ထုတ်လုပ်ေူက ေတ်ြှတ်ထားဆော 

လုဆံလာက်ဆော အကာအကွယ် အကျယ်အဝန်းရိှရပါြည်။ ထို့မပငစ်စ်ဆေးမခငး်၊ မပငေ်င်မခင်း၊ 

မပုမပငထ်ိန်းေိြ်းမခငး် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား လုပ်နိုင်ရန်ကျယ်ဝန်းငပီး အဟန့်အတားြမဖစ်ဆစရပါ။ 

၎င်း အခန်းရိှ အကကီးေုံးကိရိယာကို မဖုတ်ယူေယ်ထတု်နိုင်ဆော ကျယ်ဝန်းေည့် တံခါးဆပါက် 

ရိှရပါြည်။ 

 

၅စ.၂။ အဓပိ္ပါယ်ဖွင့်ေိုြျက်များ  

မီးလန့်အြျက်ဆပးကိေိယာများ (ALARM NOTIFICATION APPLIANCE)  

ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်တွင် ပါဝငဆ်ော ဆခါင်းဆလာင်း၊ ဟွန်း၊ စပီကာ၊ အချက်မပစနစ်ြျား စေည့်  

မြငန်ိုင၊်  ကားနိုင်၊ ထိဆတွ့နိုင်ဆော အချက်မပြှုြျားကို ေီးမခား (ေ့ုိြဟုတ်)  စုဆပါင်း ထုတ်လွှတ် 

ဆပးနိုငဆ်ော ကိရိယာြျား။ 

မီးလန့်သတိဆပးြျက် (ALARM SIGNAL)  

ေတိဆပးချက်ေည် ချက်ချင်းအဆရးတယူလုပ်ရန်လိုဆော အဆရးဆပါ်အဆမခအဆန အေိ 

ဆပးချက်မဖစ်ေည်။ ဥပြာြီးဆလာငဆ်နေည်ဟု အချက်ဆပးမခငး်။ 
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မီးလန့်အြျက်ဆပးစနစ် စီစစ်ပြငး် အ္ဂါေပ် (ALARM VERIFICATION FEATURE) 

ြလိုအပ်ဆော ြှားယွင်း အချက်ဆပးြှုကိ ု ဆလျာ့ချမခငး်၊ အချနိ်အနည်းငယ်အတွငး် စစ်ဆေး 

အတညမ်ပုမခငး်အား လုပ်ဆောင ်ဆပးနိုင်ေည့် အစိတ်အပိုငး်အ္ဂါရပ်။ 

အြျက်ပပဆ ကပငာသည့်ကိေိယာ (ANNUNCIATOR) 

ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်၏ လျှပစ်ီးပတ်လြ်း အဆမခအဆန၊ တည်ဆနရာ စေည့် 

အဆ ကာင်းအရာြျား အား  ြီးလုးံမဖင့်လည်းဆကာငး်၊  အက္ခရာ္ဏန်းမဖင့် လည်းဆကာင်း 

အချက်မပဆောကိရိယာ။ 

အသံထွက်အြျက်ဆပးကိေိယာ (AUDIBLE ALARM NOTIFICATION APPLIANCE) 

ြီးလန့်မခငး်အား အေံမဖင့် အချက်ဆပးဆော ကိရိယာ။ 

သက်ေိုငေ်ာအာဏာပိုင ်အဖဲွ့အစည်း AUTHORITY HAVNG JURISDICTION (AHJ)  

ေတ်ြှတ် လြး်ညွှန်ချက် (ေ့ုိြဟုတ်)  စံနှုန်းြျားလိုက်နာဆစရန်၊ ကိရိယာ၊ လုပ်နည်း၊ စနစ် 

ြျားတပ်ေင်ေံုးစွဲရာတွင ် စစ်ဆေးအတညမ်ပုရန် အခွင့်အာဏာရိှဆော အဖွဲ့အစည်း၊ ရုံး 

(ေုိ့ြဟုတ်)  လူပု္္ဂိုလ် ကိုေိုလိုေည်။ 

အလုိဆလျာက်စနစ် (AUTOMATIC)  

ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်ြျားတွင် အလိုအဆလျာက်(Automatic)ဟု ေံုးစွဲပါက အဆရးဆပါ် အဆမခ 

ဆနတွင် လူြှ လုပ်ဆောငစ်တငရ်န် ြလိုအပ်ေဲ  ကကိုတငေ်တ်ြှတ်ထားဆော အချက်အလက် 

ြျား (ဥပြာ - အပူချနိ်တိုးမြင့်လာြှု၊ တိုးနှုန်း) အလုိက်  အလုိအဆလျာက် (Auto) လုပ် 

ဆောငဆ်ော ကိရိယာတန်ောပလာြျား။  

အလုိအဆလျာက်မီးသတ်စနစ် (AUTOMATIC FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM) 

ြီးဆလာင်မခငး်ကို အလိုအဆလျာက် ဆထာက်လှြ်းေိရှိနိုင်ငပီး  ြီးဆလာင်ရာဆနရာအား ေတ်ြှတ် 

ခွင့်မပု  ြီးေတ်နိုင်ဆောအရာ၊ ပစ္စည်းမဖင့် ြီးငငိြ်းေတ်မခငး်ကို ြီးေတ်ကိရိယာနှင့ ်စနစ်။ 

အလုိအဆလျာက် မီးြိုးဆထာက်လမှ်းသိေှိနုိင်ဆသာစနစ် (AUTOMATIC SMOKE DETECTION 

SYSTEM) 

အခန်း (ေ့ုိြဟုတ်) ဆနရာတစ်ခုတွင် ကနဦး ြီးဆလာင်ြှုအား ြီးခိုးအာရုံခံကိရိယာြျားမဖင့် 

ဆောလျငစ်ွာ  ကကိုတင်အေိဆပးနိုင်ဆော ြီးခိုးဆထာက်လှြ်း ကိရိယာြျားပါဝင်ဆောစနစ်။ 

အလုိအဆလျာက် (ဆအာ်တို) ဆေပဖန်းစနစ် (AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEM) 

ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးေိုငရ်ာ အင်္ျငန်ီယာ စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ ပုံစံဒီဇိုင်း မပုလုပ်ထားဆော 

ပိုကလ်ိုင်း ကွန်ယက်စနစ်ြျားပါဝငေ်ည့် ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်။ ၎င်းတွင် ေင့်ဆလျှာ်ဆော 

ဆရအရငး်အမြစ်ပါ၍ ေတ်ြှတ်ဆရဖိအားရှိဆစရန် စီစဉ်ထားဆော (ြျားဆောအားမဖင့် အမြင့်တွင် 

တပ်ေင်ဆလ့ရိှေည်) ပိုက်လိုင်းစနစ်ြျားပါရိှငပီး၊ ဆရမဖန်းဆခါင်း (sprinklers) ြျားကိုစနစ်တကျ  

ချတိ်ေက်တပ်ေငေ်ည့် စနစ်မဖစ်ေည်။ ၎င်းစနစ်အား ြီးဆလာင်ြှုြှ ထွကလ်ာဆောအပူြှ 
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စတငလ်ုပ်ဆောငဆ်စငပီး ြီးဆလာင်ဆောဆနရာကို ဆရမဖန်းဆစေည်။  

ပျမး်မျှသတ်မှတ်အသံပမာဏ (AVERAGE AMBIENT SOUND LEVEL)  

အခန်းရိှေတ်ြှတ်ဧရိယာကို ၂၄ နာရီအတွငး် (ေုိ့ြဟုတ်)  လူြျားရိှချနိ်တွင် ဆနရာတခု၏ 

တိုင်းတာ ထားဆော အေံပြာဏ။ 

ကာဗွန်ဒိုင်ဆအာက်ေိုဒ်မီးသတ်စနစ် (CARBON DIOXIDE EXTINGUISHING SYSTEMS) 

ဆနရာတကျတပ်ေင် ထားဆောပိုက်နှင့ ် ပိုက်ဆခါငး်ြျားြှ ဖိအားကန် အတွင်း  ေုိဆလှာငထ်ား 

ဆော ကာဗွန်ဒိုငဆ်အာက်ေိုက်(CO2)အား ထုတ်လွှတ်ငပီး ြီးငငိြ်းေတ်ဆော စနစ်မဖစ်ကာ၊ အလိ ု

အဆလျာက် (ေ့ုိြဟုတ်)  လူကိုယ်တိုင် ကိုငတ်ွယ်ထိန်းချုပ် နိုငဆ်ောစနစ်။ 

သန့်စင်ဆသာမီးသတ်ဓါတ်ဆငွ့ (CLEAN AGENT) 

လျှပ်ြကူးနိုင်ဆော၊ အဆငွ့ ပျ ံငပီးလျင ် မပငး်ထန်ဆော ဓါတ်ကကင်းြကျန်ေည့် အဆငွ့ / ဓာတ်ဆငွ့ 

မဖစ်ေည့် ြီးေတ်ပစ္စည်း။ 

အလံုပိတ်ပစ္စည်း (CLOSED SYSTEM) 

ဆလာငက်ျွြ်းဆစတတ်ဆော အစိုင်အခဲ(ေို့ြဟုတ်) အရည်ကိုေုံးစွဲရာတွင် မပင်ပဆလနှင့် 

ြထဆိတွ့ဆအာင ် မပငပ်ေ့ုိြဆရာက်ဆအာင ် အလံုပိတ်ထားရငပီး ၎င်းတွင်ဖိေိပ်ထားဆော ဓါတ်ဆငွ့  

ြျားကိုေံုးေည်။ ဥပြာအားမဖင့် ထုတ်ကုန်ြျားကိုပိကု်လိုငး်စနစ်မဖင့် အလံုပိတ်စနစ်ထဲေို့ 

ပိုဆ့ောငမ်ခငး်ြျ ိုး မဖစ်ပါေည်။ 

ဆပါင်းကူးမီး/ မီးြိုးထိန်းကိေိယာ (COMBINATION FIRE/SMOKE DAMPER) 

ဆလထွက်ဆပါက်/ ခပန်ြျားတွင် ြီးဆလာင်ေည်နှင့် အလုိအဆလျာက်ပိတ်ချငပီး ြီးနှင့် ြီးခိုးြျား 

ြကူးဆစရန် အေံုးမပုဆော (နိုငင်တံကာအေိအြှတ်မပု စစ်ဆေးခံစာရငး်ေွငး်ထားဆော) ြီးဒဏ် 

ခံနိုင်ဆောကိရိယာ၊ အလိအုဆလျာက်စနစ်မဖစ်ကာ ြီးခိုးေတိဆပးစနစ်နှင့် ချတိ်ေက်ထားငပီး 

လိအုပ်ပါက ြီးဆေးထိန်းချုပ်ကွတ်ကဲခန်းြှ  ဆနရာချထား/ ထိန်းချုပ်နိုင်ရပါြည်။ 

မီးဆလာင်လွယ်ဆသာအမှုန်များ (COMBUSTIBLE DUST)  

420 microns (ေ့ုိြဟုတ်)  ၎င်းထက်ဆေးငယ်ဆော အစိုင်အခဲအြှုန်ြျားမဖစ်ကာ ဆလထုတွင်းေို့ 

ထိကု်ဆလျာက်ဆော အချ ိုးအစားဆရာက်ေည်နှင့် ြီး၊ ြီးပွင့် (ေို့ြဟုတ်)  အစပျ ိုးနိုင်ဆော အရာ 

တစ်ခုခုမဖင့ ်ထိဆတွ့ေည်နှင့ ်စတငဆ်လာငက်ျွြ်းနိုငဆ်ောပစ္စည်း။ 

မီးဆလာင်လွယ်ဆသာ အမျှင်ပစ္စည်း (COMBUSTIBLE FIBERS) 

၎င်းတွင် cocoa fiber, cloth, cotton, excelsior, hay, hemp, henequen, istle, jute, kapok, 

oakum, rags, sisal, Spanish moss, straw, tow, wastepaper, synthetic fibers ေုိ့ 

အလားတူပစ္စည်းြျားကဲ့ေ့ုိ လွယ်ကူစွာြးီကူးနိုငင်ပီး ဆလာငက်ျွြ်းနိုင်ဆော အစြျား ပါဝငေ်ည်။ 

၎င်းတွင် ကပ်ေိပ်စွာ ထုပ်ပိုးထားဆော baled cotton ြပါဝင်ပါ။ 
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မီးဆလာင်လွယ်ဆသာအေည် (COMBUSTIBLE LIQUID)  

ခွက်ပိတ်ြီးဆလာငြ်ှတ်  ၁၀၀ ဒီ္ရဖီာရင်ဟိုက် (၃၈ ဒီ္ရီေဲလ်စီးရပ်)  (ေ့ုိြဟုတ်)  ၎င်းအထက် 

ရိှဆောအရည်မဖစ်ေည်။ ြီးဆလာင်လွယ်ဆော အရည်ြျားအား ဆအာက်ပါအတိုငး် ထပေ်င့် 

ခွဲမခားထားေည်။ ြီးဆလာငလ်ွယ်ဆောအရည်ြျား အြျ ိုးအစားတွင် ဖိေိပ် (ေို့ြဟုတ်)  ဆအးခဲ 

ဓါတ်ဆငွ့  ရည်ြျား ြပါဝငပ်ါ။  

အေင့်(၂) -  ခွက်ပိတ်ြီးဆလာငြ်ှတ်  ၁၀၀ ဒီ္ရဖီာရင်ဟိုက် (၃၈ ဒီ္ရီေဲလ်စီးရပ်)  (ေ့ုိြဟုတ်)  

၎င်း အထက်နှင့် ၁၄၀ ဒီ္ရဖီာရငဟ်ိုက် (၆၀ ဒီ္ရေီဲလ်စီးရပ်)  (ေ့ုိြဟုတ်)  

၎င်းဆအာက် ရိှဆော အရည်မဖစ်ေည်။ 

အေင့်(၃-က)-ခွက်ပိတ်  ြီးဆလာင်ြှတ်  ၁၄၀ ဒီ္ရဖီာရငဟ်ိုက် (၆၀ ဒီ္ရေီဲလ်စီးရပ်) 

 (ေုိ့ြဟုတ်) ၎င်း အထက်နှင့ ် ၂၀၀ ဒီ္ရဖီာရငဟ်ိုက် (၉၃ ဒီ္ရီေဲလ်စီးရပ်)  

(ေုိ့ြဟုတ်) ၎င်းဆအာက် ရိှဆောအရည်မဖစ်ေည်။ 

အေင့်(၃-ခ)- ခွက်ပိတ်ြီးဆလာငြ်ှတ်  ၂၀၀ ဒီ္ရီဖာရငဟ်ိုက် (၉၃ ဒီ္ရီေဲလ်စီးရပ်)  (ေ့ုိြဟုတ်)  

၎င်း အထက်ရိှဆောအရည်မဖစ်ေည်။ 

အမမလဲူေှဆိစာင့် ကပ်သည့်ရုံးြန်း၊ (CONSTANTLY ATTENDED LOCATION)  

အဆောက်အဦအတွင်း ေတ်ေတ်ြှတ်ြှတ် ထားရိှေည့်ဆနရာမဖစ်ငပီး ဆလ့ကျင့်ထားဆော 

ဝန်ထြ်းြျားထားရှိကာ ြီးလန့်မခငး်ြျားနှင့် အမခား ကတ်ြတ်ထားေည့် အချက်မပစနစ်ြျား၏ 

အဆမခအဆနအရပ်ရပ်အား ဆစာင့် ကပ်ကာ ြီးေတ်ဌာန (ေ့ုိြဟုတ်)  ေိုငရ်ာဌာနေ့ုိ ေတငး်ပို့ရန် 

လူအငြဲ ရိှဆောရုံးခန်း၊ ဆနရာမဖစ်ေည်။ 

စဉ်ေက်မပပတ် ဓါတ်ဆငွ့ ဆထာက်လမှ်းစနစ် (CONTINUOUS GAS DETECTION SYSTEM) 

ေရုပ်ခွဲစူးစြ်းဆရးကိရိယာတန်ောပလာြျား အစဉ်ြမပတ်အလုပ်လုပ်ကာ လိုအပ်ဆော နြူနာ 

ြျားအား အချနိ်ြလပ်ဆလ့လာဆနဆော ဓါတ်ဆငွ့ ဆထာက်လှြ်းစနစ်မဖစ်ေည်။ ဆလ့လာေန်းစစ် 

ြှုြျား လုပ်ဆောင်ရာတွင ်အချနိ်ြိနစ် ၃၀ ြဆကျာ်ဆော ပတ်လည်ကာလအတွင်း မဖစ်ရြည်။   

ကန့်သတ်နယ်ဆပမ (CONTROL AREA) 

အန္တရာယ်ရိှ ကုန်ပစ္စည်းြျားအား ခွင့်မပုေိဆုလှာငန်ိုငဆ်ော အြျားေုံးပြာဏ  (maxi-mum 

allowable quantities(MAQ) per control area ) အတိုငး်ထားေုိမခင်း၊ မဖန့်ဆဝမခငး်နှင့် 

ကိုင်တွယ်အေံုးမပုမခငး်အားလုပ်ဆောင်ေည့် အဆောက်အဦတွငး်ရှိ ထိန်းချုပ်နယ်ဆမြ။  

အလုိအဆလျာက်  ဆေဖျန်းစနစ် (DELUGE SYSTEM)  

ဆရဖျန်းဆခါင်းအပွင့်ြျားအား ဆရဆပးဆဝေည့် ဆရပိုက်ေ့ုိ ဆရဆော့ြျားနင့် ချတိ်ေက်ထားငပီး ထို 

ဆရဆော့ြျားေည် ဆရဖျန်းဆခါင်းြျား တပ်ေင်ထားေည့်ဆနရာတွင် တပ်ေင်ထားေည့် အာရုံခံ 

ဆထာက်လှန်းကိရိယာြျားြှ တေင့ဖ်ွင့်နိုင်ေည်။ ထိဆုရဆော့ြျား ပွင့်ေည်နှင့် ဆရြျားေည် 

ပိုကက်ွန်ယက်ထဲေ့ုိ စီးဝငက်ာ ဆရမဖန်းဆခါငး်ြျားြှတေင့် ၎င်းတို့ရိှရာ ဆနရာတဝိုက်ေ့ုိ ဆရဖျန်းချ 
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ြီးေတ်နိုငေ်ည်။  

အပူအာရုံြံဆထာက်လှမ်းကိေိယာ (DETECTOR, HEAT) 

အပူဓါတ်အား အာရုံခံေည့်ကိရိယာ တစ်ခုမဖစ်ငပီး ေြရိုးကျပုံြှန်ြဟုတ်ဆော အပူချနိ်မြင့်တက် 

မခငး်(ေို့ြဟုတ်)  အပူချနိ်မြင့်တက်နှုန်း (ေ့ုိြဟုတ်)  ၂ ခုလုံးဆပါ် အာရုံခံဆထာက်လှြ်းနိုင်ေည်။   

ဆပြာက်ဆသွ့ ဓာတုမီးသတ်ပစ္စည်း (DRY-CHEMICAL EXTINGUISHING AGENT) 

ပုံြှန်အားမဖင့် sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, urea-potassium-based 

bicarbonate, potassium chloride or mono-ammonium phosphate  အြှုန်ငယ် 

ဆလးြျားနှင့ ် အမခားဆော ဆရစိုမခင်း၊ ခဲောွးမခင်းြမဖစ်ဆအာင ် အားမဖည့်ဆပးေည့် ကုန်ပစ္စည်းြျား 

ပါဝင်ဆပါင်းစပ်ထားငပီး စီးထွကန်ိုငစ်ွြ်းဆကာငး်ဆော ြီးေတ်ပစ္စည်းမဖစ်ေည်။  

အဆေးဆပါ်အသံနှင့် အြျက်ဆပးေက်သွယ်ဆေးစနစ် (EMERGENCY VOICE/ALARM 

COMMUNICATIONS)  

 အေံမဖင့် အေိဆပးလြး်ညွှန်ချက်ြျား စတငမ်ခငး်၊  ထုတ်လွှင့်မခငး်နှင့် ြီးဆေး အဆရးဆပါ် အဆမခ 

အဆနတွင် အဆောက်အဦတွင်းရှ ိ ဆနေူြျားအား ဆနရပ်ြ ှ စွန့်ခွာရန် ေတိဆပးမခငး် စေည်တို့ကို 

လုပ်ဆောငဆ်ပးနိုင်ေည့် ရိုးရိုး (ေ့ုိြဟုတ်) အလိုအဆလျာက် အထူးေက်ေွယ်ဆရးစနစ်မဖစ်ေည်။  

အဆေးဆပါ်ဓါတ်အားဆပးစနစ် (EMERGENCY POWER SYSTEM) 

ပုံြှန်လျှပစ်စ်ဓါတ်အား မပတ်ဆတာက်ေွားချနိ်တွင် အေက်အန္တရာယ်လုံခခုံဆရးနှင့် ြီးဆေး 

ကာကွယ်ဆရး၊ ြီးလန့်အချက်ဆပးနှင့် ဆလဝငဆ်လထွကစ်နစ်ြျားအား လည်ပတ်နိုငဆ်စရန် လိုအပ် 

ဆောဓါတ်အားပြာဏနှင့် အချနိ်ကာလအတိုငး်  မဖည့်တင်းဆပးနိုင်ဆော အလိုအဆလျာက် 

ဓါတ်အားဆပးရငး်မြစ် တစ်ခုမဖစ်ေည်။ ပုံြှန်ဓါတ်အားမပတ်ဆတာက်မခငး်ဆ ကာင့ ် လူ့အေက် 

အန္တရာယ်၊ ေိုးရွားဆောထိခိုက်ဒဏ်ရာမဖစ်ဆပါ်လာနိုင်ဆော အဆမခအဆနြျားတွင် လိုအပ်ဆော 

လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရိှရန် အဆရးဆပါ်ဓါတ်အားဆပးစနစ် လိအုပ်ေည်။  

မီးလန့်အြျက်ဆပးထိန်းြျုပ်ပုံး (FIRE ALARM CONTROL PANEL) 

စနစ်၏အဝင်အေိဆပးချက်ြျားအား လက်ခံယူေည့်အစိတ်အပုိငး်မဖစ်ငပီး အာရုံခံ ဆထာက် 

လှြ်းေည့်ကိရိယာြျား၊ ပရဝုဏမ်ပငပ်ရိှ ထပ်ေင့ထ်ုတ်လွှင့်ေည့် ကိရိယာြျားအား ဓါတ်အား 

ဆပးနိုငစ်ွြ်းရှိေည့် အလိုအဆလျာက်နှင့ ် ရိုးရိုးြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းမဖစ်ေည်။ 

ထိန်းချုပ်ပုံးေည် အေိဆပးချက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ဆော ကိရိယာြျားအား ဓါတ်အားလွှဲဆမပာငး် 

ဆပးနိုငမ်ခငး်နှင့် တေင့်ခံဆမပာင်းဆပးမခငး် (Relay) စနစ် အစိတ်အပိုငး်ြျား၏ အဆမခအဆနြျားအား 

ေတငး်ပို့လပု်ဆောင်နိုင်ပါေည်။   

မီးလန့်သတိဆပးြျက် (FIRE ALARM SIGNAL)  

လက်နှိပခ်လုတ်၊ အလုိအဆလျာက် အာရုံခံဆထာက်လြှ်းကိရိယာ၊ ဆရစီးေင်းြှု အေိဆပး ကိရိယာ 

နှင့အ်မခားကိရိယာြျားြှ စတငလ်ုပ်ဆောငြ်ှုဆ ကာင့် ြီးဆေးမဖစ်ဆပါ်ဆနဆ ကာငး် အေိဆပး 
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လှုံ့ ဆော်ထုတ်လွှင့်ေည့် ေတိဆပးချက် မဖစ်ေည်။  

မီးလန့်အြျက်ဆပးစနစ် (FIRE ALARM SYSTEM)  

 စနစ်တစ်ခု (ေ့ုိြဟုတ်) ဆစာင့် ကပ်ကိရိယာြျား ဆပါငး်စပ်ပါဝငင်ပီး ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ် 

အဆမခ အဆနနှင့် ေတိဆပးချက်ြျားအားပို့လွတ်မခငး် စတငမ်ခငး်ြျား လုပ်ဆောင်နိုင်ေည့် 

ကိရိယာြျား စုဆပါင်းထားေည့်စနစ် မဖစ်ေည်။  

မီးဆလာင်နုိငဆ်သာ ဧေိယာ(FIRE AREA) 

ြီးတားနံရံြျား၊ အတားအေီးအကာအကွာအကွယ်ြျား၊ အမပင်နံရံြျား ကာရံ ဝိုငး်ရံထားဆော 

အဆောက်အဦ၏ အလျားလိုက်ဆနရာ စုစုဆပါင်း ကြ်းခငး်ဧရိယာ၊ ပတ်လည်နံရံြျားြရှိဆော် 

လည်း ထိုဆနရာဆပါ်ရှိ အြိုးအတွငး် ကျဆရာက်ဆနပါက ြီးဆေးဧရိယာအမဖစ် ထည့်ေွင်းရြည်။  

မီးတားအကာအေံ(FIRE BARRIER)  

 ြီးခံနံရံ (ေ့ုိြဟုတ်)  ြီးခံပစ္စည်းြျားမဖင့် ဖွဲ့စည်းထားေည့် အကာအရံမဖစ်ငပီး ြီးမပန့်ပွားမခင်း 

အား ကန့်ေတ်နိုငေ်ည့် အဟန့်အတား။ 

မီးဆေးလုခံြုံ ဆေးစီမံ ကွပ်ကဲဆေးြန်း ( FIRE COMMAND CENTRE) 

အဓကိဆနရာတွင်ရိှ၍ ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ြျား ဆထာက်လှြ်းေတိဆပးမခငး် အဆမခအဆန၊ 

ေက်ေွယ်ဆရးနှင့် ထိန်းချုပ်ဆရးအေိဆပးချက်ြျားအား မပေထားငပီး ထိအုခန်းြှပင် ဆတွ့မြင် 

ထိန်းချုပ်နိုင်ေည့်ဆနရာ။ 

မီးတားကိေိယာ (FIRE DAMPER)  

ဆလခပန်ြျား၊ ဆလလွတ်ဆပါက်ြျားတွင ် အပူဓါတ်အား အာရုံခံဆထာက်လှြ်းြိပါက အလို 

အဆလျာက်ပိတ်၍ ြီးဆတာက်ြျား မဖတ်ကူးေွားမခင်းအား ကာကွယ်နိုငရ်န် ရည်ရွယ်ဆော 

ြှတ်ပုံတင်စာရငး်ေွင်းထားေည့် ကိရိယာမဖစ်ေည်။ ြီးတားကိရိယာြျားအား  ြီးဆလာင်ချနိ်တွင် 

အလုိအဆလျာက်ပတိ်နိုင်ဆော အြျ ိုးအစား (static systems) (ေ့ုိြဟုတ်)  ြီးဆလာင်ချနိ်တွင်ြှ 

မြင့်တက်လာဆော အပူချနိ်ဆ ကာင့ ် ပိတ်နိုငဆ်ောအြျ ိုးအစား (dynamic systems) ဟူ၍ ခွဲမခား 

ထားေည်။ 

မီးြံတြါး (FIRE DOOR) 

ြီးခံတံခါးအစိတ်အပိုင်း၏ တံခါးဆပါက်။ 

မီးြံတြါး အစိတ်အပုိငး် (FIRE DOOR ASSEMBLY) 

တံခါး၊ ကျည်းဆောငန်ှင့် ကျန်အစိတ်အပုိင်းြျား ပါဝင်ကာ ေတ်ြှတ်အချနိ် ပြာဏထိ အဆပါက် 

အား  ြီးဒဏ်ြှ ကာကွယ်ဆပးနိုင်ဆော တံခါးအစိတ်အပိုငး်။  

မီး ဒဏြ်ံတံြါး (FIRE EXIT HARDWARE)  

ြီးဒဏ်ခံတံခါး၏  အစိတ်အပိုင်းတခုအမဖစ်ပါဝငင်ပီး အဆရးဆပါ်ဖိထွက ်အေံုးမပုရန် ရည်ရွယ်ေည့် 

ကိရိယာ (Panic Hardware)။ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (စ) 

8 

မီးသတ်လမး် (FIRE LANE)  

ကားလြ်းေ့ုိ ြီးေတ်ပစ္စည်းကိရိယာြျားေယ်ယူနိုငရ်န် ရည်ရွယ်ဆဖာက်လပု်ထားဆောလြ်း 

မဖစ်ေည်။ ေ့ုိဆော် ြီးေတ်လြ်းေည် ြီးေတ်ပစ္စည်းြျား ေယ်ယူရန်ြှအပ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် 

ြျားဝငဆ်ရာက်နိုငေ်ည်ထိ မပုလုပ်ရန်ြလိုဆပ။   

မီးတားေုတ်ပပား (FIRE PARTITION) 

အဆပါက်ြျားြှာ ြီးမပန့်ကူးမခင်းအား ကန့်ေတ်နိုငဆ်စရန် ဆဒါငလ်ိုက်တပ်ေင်ထားေည့် ြီးဒဏ်ခံ 

ပစ္စည်းေုတ်မပားြျား။  

မီးဆေးကာကွယ်ဆေးစနစ် (FIRE PROTECTION SYSTEM)  

ြီးဆလာင်ြှုကိစုတငေိ်ရိှရန်၊ အချက်ဆပးရန်၊ ြီးေတ်/ထိန်းချုပ်ရန် အေံုးမပုေည့် အေိအြှတ်မပု 

ကိရိယာြျား၊ စနစ်ြျား (ေ့ုိြဟုတ်)  စုဆပါင်းစနစ်ြျား၊ ၎င်းတွင် ြီးခိုးထိန်းချုပ်ဆရး၊ ြီးဆလာငရ်ာ 

ြှ ထွက်လာဆောပစ္စည်းြျားကို ထိန်းချုပ်မခင်းတို့လည်း ပါဝင်ေည်။ 

မီးဒဏ်ြံ(သ့ုိမဟုတ်)  မီးမဆလာင်နုိင်ဆသာမှန်ြျပ် (FIRE-RATED GLAZING) 

ြီးဒဏ်ခံ(ေုိ့ြဟုတ်)  ြီးြဆလာငန်ိုင်ဆောြှန်တံခါးြျား  

မီးဒဏ်ြံနုိငေ်ည် (FIRE RESISTANCE)  

ပစ္စည်းြျား၏ ္ုဏ်ေတ္တိေ့ုိ အေံုးမပုဆော အဆမခအဆနဆပါ်ြူတည၍် အပူချနိ်၊ ြီးခိုးပူ၊  ြီးဆတာက် 

ြျားြကူးေက် (ေ့ုိြဟုတ်)  ဆနှးဆကွးဆအာင်တားေီးနိုင်ဆော ပစ္စည်းြျား အစိတ်အပိုင်းြျား၏ 

ခံနိငုရ်ည်္ုဏ်ေတိ ။ 

မီးဆေးလုခံြုံဆေး လုပ်ငန်းများ (FIRE SAFETY FUNCTIONS)  

အဆောက်အဦနှင့် ြီးဆေးထိန်းချုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြျားေည် ြှီတင်းဆနထိုငေူ်ြျား၏ အေက်ဆေး 

အန္တရာယ်လုခံခုံဆရးအေင့်ကို  မြင့်ြားဆစရန်နှင့် ြီးဆလာင်ြှုြ ှအန္တရာယ်ရိှဆော အကျ ိုးေက်ြျား 

မပန့်ပွားမခင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်ေည်။ 

မီးလွတ် ကားြံ အကွာအဆဝး (FIRE SEPARATION DISTANCE)   

အဆောက်အဦ၏ ြျက်နှာစာြှ ဆအာက်ဆဖာ်မပပါ ဆနရာြျားထိ တိုင်းတာဆော အကွာအဆဝးမဖစ် 

ေည်။ (အဆေးစိတ်တွက်ချက်ြှုြျားအား မြန်ြာနိုငင်ံြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံလုပ်နည်း  

ြျား  (Myanmar Fire Safety Code, MFSC) ကို ရည်ညွှန်းရန်) 

 (၁) ထိအုဆောက်အဦဝန်း၏ အနီးေုံး အတွငး်နယ်နိြိတ်ြျဉ်း၊ 

 (၂) လြး်ြ၊ ဆနာက်ဆဖးလြ်း ကား (ေ့ုိြဟုတ်)  အြျားပိုင်လြ်း၏ အလယ်ဗဟိုြျဉ်း၊  

 (၃) အဆောက်အဦ ၂ ခု ကား ြှန်းဆမခမဖင့် ထိစပ်ဆနဆောြျဉ်း 

       (အကွာအဆဝးကိုအဆောက်အဦ၏ ြျက်နှာစာြှ ဆဒါင့်ြှန်ကျကျ တိုငး်တာရပါြည်။) 

မီးဒဏ်ြံနံေံ (FIRE WAL) 

ြီးဒဏ်ခံ အဆပါက်ြျားပါငပီး၊ ဆဖာင်ဆဒးရှငး်ြှေည် ဆခါင်ြိးုထိ  ြီးဒဏ်ခံပစ္စည်းမဖင့် မပုလုပ်ထား 
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ေည့် နံရ၊ံ ၎င်းအား ြီးဆလာင်ြှုြမပန့်နှံ့ဆစရန် ကန့ေ်တ်တားေီးထားငပီး ြီးဆလာင်ချနိ်တွင် 

ငပိုြကျပ ဲလုဆံလာက်ဆော ကကံ့ခိုင်ြှုရှိေည်။ 

မီးဆတာက်ပပန့်ကူးမှု (FLAME SPREAD)  

ြျက်နှာမပင ်တခုဆပါ်တွင်ြီးဆတာက်ြျား မပန့်ပွားမခင်း။ 

မီးဆလာင်လွယ်ဆသာ ဓာတ်ဆငွ့များ (FLAMMABLE GAS)  

၆၈ ဒီ္ရဖီာရင်ဟိုက် (၂၀ ဒီ္ရေီဲလ်စီးရပ်)  (ေုိ့ြဟုတ်)  ပို၍နည်းဆော အပူချနိ်တွင် ဓာတ်ဆငွ့ 

တခုအမဖစ်တည်ရိှငပီး ဆလထုဖိအား ၁၄.၇ ဆပါင/်စတုရန်းလက်ြ(၁၀၁ ကီလိုပါစကယ်) တွင် 

ဆရေူြတှ် ၆၈ ဒီ္ရီဖာရငဟ်ိုက် (၂၀ ဒီ္ရီေဲလ်စီးရပ်) ၄ငး်ဆအာက်ရိှဆော အရာဝတ္ထု တစ်ခု)။   

၎င်းေည်-  

 (၁) ဆလထုဖိအား ၁၄.၇ ဆပါင/်စတုရန်းလက်ြ (၁၀၁ ကီလိုပါစကယ်)ရှခိျနိ် ဆလနှင့်ဆရာဆနှာ 

ေည့်ပြာဏ ၁၃% (ေ့ုိြဟုတ်)  ပိုနည်း ဆောပြာဏ ရှခိျနိ်တွငပ်င ်ြီးစဆလာင်နိုငမ်ခငး်၊ 

 (၂)  ဆလထုဖိအား ၁၄.၇ ဆပါင/်စတုရန်းလက်ြ (၁၀၁ ကီလိုပါစကယ်) ရိှချနိ် ဆလနှင့် 

ဆရာဆနှာေည့်ပြာဏ အနည်းေုံး ၁၂% ရိှချနိ်တွင်ပင် ြီးစဆလာငန်ိုငမ်ခင်း၊ (ပို၍နည်း 

ဆော ပြာဏမဖစ်ဆနဆစကာြူ) 

ဤေတ်ြှတ်ချက်ြျားေည် ASTM E 681  ပါ စံညွှန်းြျားအရဆလထုဖိအား ၁၄.၇ ဆပါင/် စတုရန်း 

လက်ြ (၁၀၁ ကီလိုပါစကယ်)နှင့် အပူချနိ် ၆၈ ဒီ္ရဖီာရင်ဟိုက် (၂၀ ဒီ္ရီေဲလ်စီးရပ)် ဆပါ်တွင် 

အဆမခခံေည်။ 

မီးဆလာင်လွယ်ဆသာဓာတ်ဆငွ့ေည် (FLAMMABLE LIQUEFIED GAS)  

ဖိအားမဖင့် ဖိေိပ်ထားဆောဓာတ်ဆငွ့ ရည်ေည် ၆၈ ဒီ္ရဖီာရင်ဟိုက် (၂၀ ဒီ္ရ ီ ေဲလ်စီးရပ်) တွင် 

အရည်တစိတ်တပိုငး် မဖစ်ငပီး ြီးဆလာင်နိုငေ်ည်။ 

မီးဆလာင်လွယ်ဆသာအေည် FLAMMABLE LIQUID  

ခွက်ပိတ်ြီးဆလာငြ်ှတ်  ၁၀၀ ဒီ္ရဖီာရင်ဟိုက် (၃၈ ဒီ္ရီေဲလ်စီးရပ်)   ထက်နည်းဆော အရည် 

ကိုေိုလိုေည်။ ၎ငး်တို့ကို  အေင့်(၁) အရည် (Class I liquids) ဟုလည်း ဆခါ်ငပီး ၎င်းကို ထပြ်ံ၍ 

အတန်းအစားြျား ခွဲထားေည်။ 

အေင့်(၁-က) - ြီးဆလာင်ြှတ် (Flash Point) ၇၃ ဒီ္ရဖီာရငဟ်ိုက် (၂၃ ဒီ္ရေီဲလ်စီးရပ်) 

ဆအာက်ရိှငပီး ေူြှတ်  (Boiling Point) ၁၀၀ ဒီ္ရဖီာရငဟ်ိုက်  (၃၈ ဒီ္ရီ  

ေဲလ်စီးရပ်)  ဆအာက်ရိှဆော အရည်။ 

အေင့်(၁-ခ)  - ြီးဆလာင်ြှတ် (Flash Point) ၇၃ ဒီ္ရဖီာရငဟ်ိုက် (၂၃ ဒီ္ရေီဲလ်စီးရပ်) 

ဆအာက်ရိှငပီး ေူြှတ်  (Boiling Point)  ၁၀၀ ဒီ္ရီဖာရငဟ်ိုက်  (၃၈ ဒီ္ရီ 

ေဲလ်စီးရပ်)  အထက်ရိှဆော အရည်။ 

အေင့်(၁-္) - ြီးဆလာင်ြှတ် (Flash Point) ၇၃ ဒီ္ရဖီာရငဟ်ိုက် (၂၃ ဒီ္ရေီဲလ်စီးရပ်) 
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အထက်ရိှငပီး ေူြှတ်  (Boiling Point) ၁၀၀ ဒီ္ရဖီာရငဟ်ိုက် (၃၈ ဒီ္ရီ 

ေဲလ်စီးရပ်)  ဆအာက်ရိှဆောအရည်။ 

၎င်းတွင်ဖိေိပ်ထားဆောဓာတ်ဆငွ့နှင့် ဆအးခဲထားဆောအရည်ြျား (compressed gases or 

cryogenic fluids) ြပါဝငပ်ါ။ 

မီးဆလာင်လွယ်ဆသာပစ္စည်းများ (FLAMMABLE MATERIAL)  

၆၀၀ ဒီ္ရီဖာရငဟ်ိုက် (၃၁၆ ဒီ္ရေီဲလ်စီးရပ်) (ေ့ုိြဟုတ်)  ထိထုက်ပိ၍ုနညး်ဆော အပူချနိ်တွင် 

စတငဆ်လာင်ကျွြ်းြှု မဖစ်နိုငဆ်ောပစ္စည်းြျား။  

မီးဆလာင်လွယ်ဆသာအစိုငအ်ြဲများ (FLAMMABLE SOLID) 

ဆဖာက်ခွဲဆရးပစ္စည်းြျား၊ ဆပါက်ကွဲဆစတတ်ဆောပစ္စည်းြျားြှအပ ြီးဆလာင်လွယ်ဆော အစိုင် 

အခဲြျား။ ၎င်းတို့ေည် ချက်ချင်းြီးဆလာင်နိုင်ြှုကိ ု ပွတ်အား၊ စိုထိုင်းေ၊ ဓာတုဆမပာင်းလဲြှု၊ 

ထုတ်လုပ်စဉ်/ စီြံစဉ်မဖစ်ဆပါ်လာဆော အပူရိှန်ဆ ကာင့်လည်းဆကာငး် (ေ့ုိြဟုတ်)  ြီးစဆလာင် 

နိုငဆ်ောအပူချနိ် ၂၁၂ ဒီ္ရဖီာရငဟ်ိုက် (၁၀၀ ဒီ္ရီေဲလ်စီးရပ)် ထက်နည်းငပီး အန္တရာယ်ကကီးြား 

ဆော ြီးစဆလာငန်ိုငဆ်ော အစိုင်အခဲြျား။  

CPSC 16 CFR; Part 1500.44 စံညွှန်း ြှ စစ်ဆေးနညး်အရတစက္ကန့်လျင ် ၀.၁ လက်ြ (၂.၅ ြီလီ 

ြီတာ) နှုန်းမဖင့် ေက်တိုက်ဆလာင်ကျွြ်းနိုင်ဆော ဓာတုဓာတ်ဆပါင်းြျားကိုလည်း ြီးဆလာင်လွယ် 

ဆော အစိုငအ်ခဲြျား စာရငး်ေွငး်နိုငပ်ါေည်။ 

မီးဆလာင်လွယ်ဆသာ အဆငွ့ နှင့်အြိုးများ (FLAMMABLE VAPORS OR FUMES) 

ြီးဆလာင်လွယ်ေည်ဟု ေတ်ြှတ်ဆော အရာဝတ္ထု၊ ပါဝင်ပစ္စည်းြျားေည် ဆလထဲတွင ် ၎င်းတို့ 

lower flammable limit (LFL) ထက် ၂၅ % ဆကျာ်ပါဝငခ်ဲ့လျင ် ြီးဆလာငလ်ွယ်ဆော အဆငွ့ နှင့် 

အခိုးြျားဟုေတ်ြှတ်ေည်။ 

မီးဆလာင်မှတ် (FLASH POINT)  

ေတ်ြှတ်အပူချနိ်တခုတွင ် (ဒီကရဖီာရငဟ်ိုက်)တွင ် ေုိဆလှာငပ်ုံးေ့ုိ ပုံြှန်ထားေိုစဉ် အရည်တခု 

ေည်အဆငွ့ ပျ၍ံ ဆလနှင့်ဆရာငပးီ ြီးဆလာငဆ်ပါက်ကွဲြှုကို မဖစ်နိုင်မခငး်။ ေ့ုိဆော် ေက်တိုက် 

ဆလာငက်ျွြ်းနိုင်စွြ်းကားြရိှပါ။ ASTM D 56, ASTM D 93 or ASTM D 3278 စံညွှန်းပါ ေတ်ြှတ် 

ချက်ြျားမဖင့် စြ်းေပ်ငပီးအရည်တစ်ခု၏ ြီးဆလာငအ်ြှတ် (flash point) ကို ေတ်ြှတ်ေည်။ 

အပမှု ပ်သံုးမီးသတ်စနစ် (FOAM-EXTINGUISHING SYSTEM)    

ြီးဆေးကာကွယ်လိုဆော ဆနရာတခုအဆပါ်ေို့ စက်မဖင့် ဓာတုမြှုပ်ထုတ်လွှတ်ငပီး ြီးြဆလာငရ်န် 

ကာကွယ်ဆောစနစ်။ 

အလျားလိုက်မီးတားတပ်ေင်မှု (HORIZONTAL ASSEMBLY) 

ြီးြမပန့်နိုင်ဆအာင ်မပုလုပ်ထားဆော ြီးဒဏ်ခံဆခါငး် ေ့ုိ  ကြ်းခင်းပစ္စည်းြျား။ 
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စတငလ်ုပ်ဆောငဆ်သာကိေိယာ (INITIATING DEVICE)  

ြီးခိုးအာရုံခံဆထာက်လှြ်းကိရိယာ၊ ြီးေတိဆပးလက်နှိပခ်လုတ်နှင့ ် ကကီး ကပ်ဆရး ခလုတ်ကဲ့ေို့ 

ကိရိယာြျားထံြှ ေတိဆပးချက်ကို စတငထ်ုတ်လွှင့်ဆပးဆော စနစ်ြှအစိတ်အပိုငး်တစ်ခု။ 

မီးဒဏ်ြံဆေး (INTUMESCENT FIRE-RESISTANT COATINGS)  

ြှုတ်စက်၊ ဒလိြ့်တုန်း၊ ေရပ်ရှ်၊ ဆ္ါ်မပားငယ်တို့မဖင့် ေတု်လိြ်းရဆော ြီးဒဏခ်ံ ေုတ်ဆေး။ 

မီးဆလာင်နုိငသ်ည့်အနည်းေုံးလစ်မစ် [LOWER FLAMMABLE LIMIT (LFL)]  

ြီးစရှိချနိ်တွင ်စတင ်ဆလာင်ကျွြ်းနိုင်ဆော ဆလထုထဲရှိ အနည်းေုံးအဆငွ့ပြာဏ။ ၎င်းကို “LEL” 

(ေ့ုိြဟုတ်) “lower explosive limit” ဟုလည်းဆခါ်ေည်။ 

မီးသတိဆပး လက်နိှပ်ြလုတ် (MANUAL CALL POINT/BREAK GLASS) 

ြီးဆလာင်လျှင ်လူကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင ်(နှိပ်၍) အချက်ဆပးရဆောခလုတ်။ 

ထွကဆ်ပပး လွတ်ဆပမာက်ော လမး်ဆ ကာငး်များ (MEANS OF EGRESS.)   

ဤလြ်းညွှန်ချက်၏ အပိုင်း ၂ နှင့ ် မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုခံခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားကို 

ရည်ညွှန်းဖတ်ရှုရန်။ 

မှားယွင်း မီးလန့်သတိဆပးြျက် ( NUISANCE ALARM)  

စက်ပိငုး်ေိုငရ်ာချွတ်ယွင်းြှု၊ စနစ်တကျတပ်ေငြ်ထားြှု၊ မပုမပငထ်ိန်းေိြ်းဆရး ဆလျာ့ရဲြှုတို့ 

ဆ ကာင့်လည်းဆကာငး်၊ အဆ ကာင်းရငး် တိတိကျကျြေိနိုငဆ်ော အရာြျားဆ ကာင့် ြှားယွင်း 

အချက်ဆပးမခငး်။ 

မီးြိုးတား (SMOKE BARRIER)  

ဆဒါငလ်ိုက် (ေို့ြဟုတ်)  အလျားလိုက် အေက်ြမပတ်ရိှဆော နံရနံှင့ ်ကြ်းခငး်၊ ြျက်နှာကျက်ပုံစံ 

ကဲ့ေ့ုိ တည်ဆောက်ထားရှငိပီး ြီးခိုးြျားဆရွ့လျားြှုကို ကန့်ေတ်နိုင်ဆစရန် တည်ဆောက်ထား 

ေည့် ြီးခိုးတားလွှာ။  

မီးြိုးထိန်းအကန့် (SMOKE COMPARTMENT)  

အဆောက်အဦအတွင်းရှိ ဆလးေက်ဆလးတန် ထိပ်၊ ဆအာက်ဆမခြှ ြီးခိုးတားြျားမဖင့် ကာရံထား 

ဆောဆနရာ။  

မီးြိုးတားကိေိယာ (SMOKE DAMPER)  

ဆလဝင်ဆပါက်/ ခပန်ဆ ကာင်းြျားတွင ် ြီးခိုးဝင်ထွက်မခငး်ြမပုနိုငဆ်စရန် တပ်ေင်ထားဆော 

ကိရိယာ။ ၎င်းကိုအလိဆုလျာက်စနစ်မဖင့်တပ်ေငင်ပီး  ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ြှတေင့် ထိန်းချုပ် 

ငပီး အလုိဆလျာက်အလုပ်လုပ်ဆစမခငး်၊ လိုအပ်လျှင် ြီးဆေးလုံခခုံဆရး စီြံကွပ်ကဲခန်းြှ ထိန်းချုပ် 

ဆနရာချနိုင်ရေည်။ 

မီးြိုးအာရုံြံဆထာက်လှမ်းကိေိယာ (SMOKE DETECTOR)  

ဆလာငက်ျွြ်းရာြှထွက်လာဆောအြှုန်ြျား (visible or invisible) ဆထာက်လှြ်းအာရုံခံေည့်  
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အေိအြှတ်မပုကိရိယာ။  

မီးြိုးလှုံဆသာ အကန့် (SMOKEPROOF ENCLOSURE) - ြီးဆလာင်ရာြှ ထွကလ်ာဆော ြီးခိုးြျား 

ြဝင်ရန်  ပုံစံဒီဇိုင်းဆရးေွဲ ဆောက်လပု်ထားဆော ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားြျား။ 

အေံဓါတ်အားဆပးစနစ် (STANDBY POWER SYSTEM)  

ပင်ြလျှပ်စစ်ဓါတ်အား မပတ်ဆတာက်ပါက ြီးေတ်ဆရစုပစ်က်ြျားနှင့် ြီးေတ်စနစ်ြျား၊ ြီးေတ် 

ဓါတ်ဆလှကားကဲ့ေို့ဆော အဆရးကကီးစနစ်ြျားနှင့် ဆလထုတ်စနစ်ြျား  ေက်လက်လည်ပတ်နိုင ်

ဆစရန် အရံေင့်စီစဉ်ထားဆော အလိဆုလျာက်ဓါတ်အားဆပးစနစ်။  

ကကီး ကပ်ဆေးအသိဆပးြျက် (SUPERVISORY SIGNAL)  

ြီးငငိြး်ေတ်ဆရးစနစ်ြျား၊ ကင်းလှည့်စနစ်ြျားနှင့် မပုမပင်ထိန်းေိြ်းလိုအပ်ရာတွင် ကုစားရန် 

လိလုာပါက မပေဆောအချက်ဆပးချက်။ 

ကကီး ကပ်ဆေး အသိဆပးြျက်စတင ် လုပ်ဆောင်ဆစဆသာကိေိယာ (SUPERVISORY SIGNAL-

INITIATING DEVICE)  

ဆရဆော့ြျားအား ကကီး ကပ်ေည့်ကိရိယာ၊၊ ဆရပြာဏ အနိြ့်အမြင့်မပေည့်ကိရိယာ၊ ဆမခာက်ဆေွ့ 

ပိုက်ေံုးဆရမဖန်းစနစ် (Dry-pipe sprinkler system)ြှ ဆလဖိအားဆလျာ့နည်းြှုတို့ကို အချက်ဆပး 

ေည့်ကိရိယာစေည်တို့ြှ ပုံြှန်အဆမခအဆနြှ ဆမပာင်းလဲြှုတခုခုမဖစ်ချနိ်တွင် အဆရးစိုက်ြှုမပုလုပ် 

နိုငရ်န် အေိဆပးမခင်းြျားကို စတငလ်ုပ်ဆောင်ဆပးဆောကိရိယာ၊ အေက်အန္တရာယ် လုခံခုံြှု 

ကာကွယ်ဆရး ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်ြျားနှင့် ေက်နွယ်ဆနဆောစနစ်ြျားအား ြူလ 

လုပ်ဆောငန်ိုငဆ်ော အဆမခအဆနေို့ မပန်လည်ထားရှနိိုင်ရန် ေတိဆပးချက် စတငလ်ုပ်ဆောငဆ်ပး 

ပိုန့ိုငဆ်ော အစပျ ိုးကိရိယာ။   

မှားယွင်းလပု်ဆောငမ်ှု သတိဆပးြျက် (TROUBLE SIGNAL)  

ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ေ့ုိ ေတ်ြှတ်လျှပစ်ီးပတ်လြ်း၊ ကိရိယာတွင်တစုံတရာ ြှားယွငး် 

လုပ်ဆောငဆ်နပါက မပဿနာမဖစ်ဆနဆ ကာငး်အချက် ေတိဆပးချက်။ 

အပမင်အားပဖင့် သတိဆပးဆသာ ကိေိယာ (VISIBLE ALARM NOTIFICATION APPLIANCE)  

အမြင်အာရုံမဖင့် ေတိဆပးေည့် ကိရိယာ။  

ပဒပ်ဆပါငး်မီးသတ်ဆေးေည် မီးသတ်စနစ် (WET CHEMICAL EXTINGUISHING SYSTEM)    

ဆရနှင့် ပိုတက်ေီယြ်ကာဗွန်နိတ် (water and potassium-carbonate-based chemical)၊ 

မဒပ်ဆပါင်း ြီးေတ်ဆေးရည်၊ ပိုတက်ေီယြ် အက်စီတိတ် (potassium-acetate) အဆမခမပု 

ဓာတ်ဆပါင်း (ေို့ြဟုတ်)  ၎င်းတို့အားဆရာဆနှာထားငပီး ြီးေတ်ပစ္စည်း အမဖစ်ေံုးနိုငဆ်ော 

မဒပ်ဆပါင်းရည်။ 

ကကိုးမဲ ့ကာကွယ်ဆေးစနစ် (WIRELESS PROTECTION SYSTEM) 

ေတိဆပးချက်ြျားအား ဝါယာကကိုးြျား ေွယ်တန်းြှုမပုစရာြလိပုဲ လက်ခံ၊ ထုတ်လွှင့်နိုင်ဆော 
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ကကိုးြဲ့စနစ်ေို့ စနစ်၏အစိတ်အပိုငး်တစ်ခု။ 

မီးလန့်သတိဆပးဇုန် (ZONE, ALARM) 

အကာအကွယ်မပုထားဆော အဆောက်အဦ ဥပစာအတွငး်ရှိ ေတ်ြှတ်ဆနရာတစ်ခု မဖစ်ေည်။ 

အချက်မပေတိဆပးချက်ကို လက်ခံရရှိေည့်ဇုန် ၊ ပိုလ့ွှတ်ေည့််ဇုန် စေည်မဖင့် မဖစ်ဆပါ်ဆနေည့် 

ဆနရာအား ေတ်ြှတ်ေိရှိနိုင်ငပီး လိုအပ်ဆော ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲြှု မပုလုပ်ရန်လိဆုော ဆနရာ 

စေည်မဖင့် ေတ်ြှတ်နိုင်ေည်။ 

ဇုန်သတိဆပးြျက်  (ZONE, NOTIFICATION) 

အဆောက်အဦတွင်းရိှ  ေတ်ြှတ်ဧရိယာ (ေ့ုိြဟုတ်)  ဆနရာတစ်ခုအတွင်း  တပ်ေင်ထားဆော 

အချကဆ်ပးဆောကိရိယာြှ ထိဇုုန်အတွင်း မဖစ်ဆပါ်ဆနဆော အဆမခအဆနကို အချနိ်တငပိုင်နက်ထဲ 

အချက်ဆပး ထုတ်လွှင့်ေိရိှဆစဆော ဇုန်ေတိဆပးချက်။ 

 

၅စ.၃။ အလုိအဆလျာက် ဆေဖျန်းစနစ်များ (Automatic Sprinkler Systems) 

 ၅စ.၃.၁။ အဆထွဆထွ (General) 

  အလုိအဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ်ြျားေည် ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် အတူ 

မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံလုပ်နညး်ြျား (Myanmar Fire Safety Code -

MFSC) နှင့လ်ည်း ကိုက်ညီရြည်။ အဆောက်အဦ အြျ ိုးအစားေတ်ြှတ်ချက်နှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံ 

ဆရးေွဲရန် ြီးေတ်ဦးစီးဌာန ကကိုတငတ်ိုင်ပငည်ှိနှိုငး်ရန် အကကံမပုအပ်ပါေည်၊   

 ၅စ.၃.၁.၁။  အပြားအလုိအဆလျာက်မီးသတ်စနစ်များ (Alternative protection) 

  ဤအပိုင်း ၅.စ၊ အခန်း ၄ နှင့ ် ေက်ေိုငရ်ာစံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့် ေက်ေိုင် 

ရာအာဏာပိုင်အဖဲွ့အစည်းြှ အေိအြှတ်မပု ကိုက်ညီဆော အမခားအလိုအဆလျာက် 

ြီးေတ်စနစ်ြျားအား အလိအုဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ်အစား အေံုးမပုနိုင်ေည်။ 

 ၅စ.၃.၂။ တပ်ေင်ေန်လိုအပ်ဆသာ ဆနောများ (Where required) 

  အေိအြှတ်မပု အလုိအဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ်ြျားအား အဆောက်အဦအေစ် 

ြျားတွင် အပိုဒ ် ၃.၂.၁ ြှ ၃.၂.၁၁ နှင့် မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုငရ်ာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ြျား (Myanmar Fire Safety Code -MFSC)  ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအတိုငး် တပ်ေင်ရြည်။   

ခြငး်ြျက်။ တယ်လီဖံုးေက်ေွယ်ဆရးေိုင်ရာ အဆောက်အဦြျားမဖစ်ငပီး ေက်ေွယ်ဆရး 

ကိရိယာနှင့်  ေက်စပ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမဖန့်မဖူးေည့် ကိရိယာြျား၊ ေက်ထရီြျား၊ အရံ 

ြီးစက်ြျားအတွက် ေီးေန့် အေံုးမပုဆောဆနရာြျားနှင့ ် ထိဆုနရာြျားအား အလုိအဆလျာက် 

ြီးခိုးအာရုံခံ အချက်ဆပးစနစ်ြျား တပ်ေင်ထားငပီး အဆောက်အဦ၏ အမခားဆော အစိတ် 

အပုိငး်ြျားြှ အနည်းေုံး ၁နာရီ ြီးခံနံရံြျား တည်ဆောက်ြှု ပိုငး်မခားထားလျှင ် အလို 

အဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ် တပ်ေင်မခငး်ြှ ကင်းလွတ်ခွင့မ်ပုေည်။ 
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 ၅စ.၃.၃။ အထပ်ထိန်းြျုပ် ဆေဆသာ့များ (Floor control valves) 

  အထပ်မြင့် အဆောက်အဦြျားတွင ် ပင်ြဆရပိုက်နှင့ ် ချတိ်ေက်ေွယ်တန်းဆော 

ေုံြှတ်အနီးတွင ်အေိအြှတ်မပု ညွှန်းမပထိန်းချုပ် ဆရဆော့အား တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၅စ.၃.၄။ စမ်းသပ်ပြငး်နှင့် ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းပြင်း (Testing and maintenance)  

  ဆရဖျန်းစနစ်ြျားအား စြ်းေပ်စစ်ဆေးမခငး်၊ မပုမပင်ထနိ်းေိြ်းမခငး် လုပ်ငန်းြျား 

အား မြန်ြာနိုငင်ြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျား (Myanmar Fire Safety 

Code)  နှင့အ်ညီ လုပ်ဆောင်ရြည်။  

 

၅စ.၄။ အပြားအလိအုဆလျာက်မီးသတ်စနစ်များ (Alternative Automatic Fire-extinguishing 

systems) 

 ၅စ.၄.၁။ အဆထွဆထွ (General) 

  အလုိအဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ်ြျားအားြှအပ အလုိအဆလျာက် ြီးငငိြ်းေတ် 

စနစ်ြျားအား ပုံစံဒဇီိုငး်ဆရးေွဲမခင်း၊ တပ်ေင်မခငး် စြ်းေပစ်စ်ဆေးမခင်း၊ မပုမပငထ်ိန်းေိြ်း 

မခငး်အား ဤအခန်းတွင် ဆဖါ်မပထားေည့် အချက်အလက်ြျား၊ ေက်ေိုငရ်ာ ရည်ညွှန်း စံချနိ် 

စံညွှန်းြျားနှင့် အညီမပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅စ.၄.၂။ ြွင့်ပပုဆသာဆနော (Where permitted) 

  အလုိအဆလျာက် ြီးငငိြ်းေတ်စနစ်ြျားအား ဤအပုိငး် ၅.စ၊ အခန်း ၃ တွင် 

ပါရိှဆော အလိအုဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ်ြျားဆနရာတွင် အစားထိးုအေံုးမပုရာတွင် ေက်ေိုင ်

ရာြီးေတ်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်မပုချက်မဖင့်ော မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅စ.၄.၃။ တပ်ေင်ပြငး် (Installation) 

  အလုိအဆလျာက်  ြီးငငိြ်းေတ်စနစ်ြျားအား  ဤအခန်းပါေတ်ြှတ်ချက်ြျား 

အတိုငး်တပ်ေငရ်ြည်။ 

 ၅စ.၄.၃.၁။  လျှပ်စစ်ကကိုးများသွယ်တန်းပြငး် (Electrical wiring) 

  လျှပ်စစ်ကကိုးြျား ေွယ်တန်းရာတွင် အပိုင်း ၅.ခ လျှပ်စစ်နှင့် ေက်စပ် 

ပစ ၥည်းြျား တပ်ေငမ်ခင်း (Part 5B - Electrical & Allied Installations) အတိုငး် 

လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

 ၅စ.၄.၃.၂။  စတငလ်ုပ်ဆောငပ်ြငး် (Actuation) 

  အလုိအဆလျာက် ြီးငငှိြ်းေတ်ဆရး စနစ်ြျားေည် အလုိအဆလျာက် စတင် 

အလုပ်လုပ်နိုင်ရြည်မဖစ်ငပီး လူအားမဖင့် စတင်နိုးဆော်အလုပ်လုပ်နိုငရ်န် အစီအြံြျား 

လည်း အရံထားရှိရြည်၊ တစ်ဆနရာထက်ပိုဆော ြီးဆေးေည် ဆနရာမခငး်နီးကပ်စွာရှိဆနြှု 

ဆ ကာင့် တချနိ်ထဲတွင် ြီးဆေးမဖစ်ဆပါ်နိုငေ်မဖင့် ထိဆုနရာြျားအားလုးံအတွက် စနစ်တခု 
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ထဲြှ ကာကွယ်ြှုမပုနိုင်ရန် ပုံစံဒဇီိုင်းမပုလုပ်ထားရြည်။ 

 ခခငး်ချက်အဆနမဖင့် တငပိုင်တည်း အလုပ်လုပ်နိုင်ဆော စနစ်ြျားအမဖစ် ပုံစံဒဇီိုင်း မပုလုပ် 

ထားပါက စုဆပါငး်စနစ်အြျားအဆနမဖင့်လည်း တပ်ေင်နိုငပ်ါေည်။  

 ၅စ.၄.၃.၃။  အပပန်အလှန်ြျတိ်ေက်ပြင်း (System inter-locking) 

  အလုိအဆလျာက် ကိရိယာြျားအား ဆလှာင်စာေီပိတ်မခငး်၊ ဆလဝင် 

ဆလထွကစ်နစ်ထိန်းချုပ်ဆရး၊ တခါးပိတ်လက်တံ၊ မပတငး်ဆပါက်ပိတ်ကိရိယာ၊ ကွန်ဆဗယာ 

ဆပါက်ြျား၊ ြီးခိုးနှင့်အပူထုတ်ဆပါက်နှင့ ် အမခားြီးငငြိ်းေတ်ဆရး အဆထာက်အကူမပု 

ကိရိယာြျားစေည့် တပ်ေင်ဆရး စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့် ပုံစံဒဇီိုင်းလိအုပ်ချက်ြျားအရ 

ချတိ်ေက်ထားရြည်။ 

 ၅စ.၄.၃.၄။  သတိဆပး၊ အြျက်ဆပး ေိုင်းေုတ်များ (Alarms and warning signs) 

  အလုိအဆလျာက် ြီးငငှိြ်းေတ်စနစ်ြျား  ြီးငငိြ်းေတ်ဆေး အဆငွ့ ပစ္စည်း 

ြျားထုတ်လွတ်ြည်ကို ေတိဆပးရန်လိုအပ်ပါက ြီးေိောထငရှ်ားဆော အမြင်နှင့်အ ကား 

ေတိဆပးချက်ြျား တပ်ေင်ထားရြည်။ ထိြုီးေတ်ဆေး အရည်အဆငွ့ ြျားနှင့် ထိဆတွ့ြိ 

လျှင ် အန္တရာယ်မဖစ်ဆစနိုငပ်ါက ထုတ်လွတ်ြှုကို လူြျားထွကခ်ွာ ဆမပးငပီးချနိ်ထိ ဆနှာင့်ဆနှး 

ထားရန်လိအုပ်လျှင ် ြီးေတ်ဆေးရည်ြျား ထုတ်လတွ်ဆနဆ ကာငး် အေိဆပးနိုငေ်ည့် 

ေီးမခား ေတိဆပးချက်ထားရိှရြည်။ အေံေတိဆပးချက်ြျားေည်  အပုိငး် ၅.စ၊ အပိုဒ် 

၇.၅.၂ အတိုငး်မဖစ်ရြည်။ 

 ၅စ.၄.၃.၅။  ဆစာင့် ကပ်ပြင်း (Monitoring) 

  ြီးလန့်အချက်ဆပးစတစ်တပ်ေင်ထားပါက အလိအုဆလျာက် ြီးငငြိ်းေတ် 

စနစ်ြျားအား ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်နှင့် ချတိ်ေက်၍ ထိန်းေိြ်းဆစာင့် ကပ်ရြည်။ 

 ၅စ.၄.၄။ စစ်ဆေးပြငး်နှင့် စမ်းသပ်ပြငး် (Inspection and testing) 

  အလုိအဆလျာက် ြီးငငှိြ်းေတ် စနစ်ြျားေည် ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ 

စစ်ဆေးမခငး် စြ်းေပမ်ခငး်ြျား မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅စ.၄.၄.၁။  စစ်ဆေးပြငး် (Inspection) 

  ဆနာက်ေုံးအကကိြ်လက်ခံစြ်းေပ်ြှုြမပုလုပ်ခင် ဆအာက်ပါအချက်ြျားအား 

စစ်ဆေးရြည်။  

 (၁)   ပုံစံတွင် ဆဖာ်မပထားဆော အန္တရာယ်ြျားေည် လက်ဆတွ့နှင့် ကိုက်ညီြှုရိှြရိှ 

   (Hazard specification for consistency with design hazard.) 

 (၂)  အလုိအဆလျာက်နှင့် လူအားမဖင့်အစပျ ိုးကိရိယာြျား၏ အြျ ိုးအစား၊ ဆနရာ နှင့ ်

ဆနရာချထားြှုအကွာအဆဝး (Type, location and spacing of automatic- 

and manual-initiating devices.) 
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 (၃)   ဆနာ်ဇယ် (nozzles) (ေ့ုိြဟုတ်) ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျား၏ အရွယ်အစား၊ ထားရိှြှု 

နှင့ ် အဆနအထား (Size, placement and position of nozzles or discharge 

orifices.)  

 (၄)   အရုပ၊် အေံမဖင့် အချက်မပစနစ်ြျား၏ ဆနရာ (Location and identification of 

audible and visible alarm devices.)  

 (၅)   ေတ်ြှတ်အချက်ဆပးကိရိယာ၊ စနစ်ြျား၏ အြည်၊ အြျ ိုးအစား အမပည့်အစုံ  

   (Identification of devices with proper designations.) 

 (၆)   ကိုင်တွယ်ေုံးစွဲနည်းလြ်းညွှန် 

   (Operating instructions.) 

 ၅စ.၄.၄.၂။ သတိဆပးြျက်များ စမ်းသပ်ပြင်း (Alarm testing) 

  ေတိဆပးချက်ထုတ်မပန်ဆော ကိရိယာြျား၏ ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ြျား 

နှင့ ် ချတိ်ေက်မခငး်၊ အေိအြှတ်မပု ဆစာင့် ကပ်ဆရးစခန်းြျား၏ လုပ်ဆောင်ချက်ြျားအား 

ဤအပိုင်း ၅.စ ၊ အခန်း ၇  အရ ဆေချာစွာစစ်ဆေးရြည်။ 

 ၅စ.၄.၄.၂.၁။  အ ကားနှင့်အပမင ်သတိဆပးြျက် (Audible and visible signals) 

  ေတိဆပးချက် ထုတ်မပန်ဆော ကိရိယာြျား၏ ထုတ်လွှင့်ြှု၊ 

လုပ်ဆောငြ်ှုြျားအား ဆေချာစွာ စြ်းေပ်အတည်မပုရြည်။  

 ၅စ.၄.၄.၃။  ဆစာင့် ကပ်မှုအား စမ်းသပ်ပြင်း (Monitor testing) 

  ကာကွယ်ြှု မပုဆောဆနရာြျားနှင့် ကကီး ကပ်ဆရးစခန်းြျား ကား ချတိ်ေက် 

ထားြှုအား  အလုိဆလျာက် ြီးငငိြး်ေတ်စနစ်ြှ အချက်မပြှုြျား ဆေချာြှု ရိှ/ြရိှ စြ်းေပ် 

ရပါြည်။ 

 ၅စ.၄.၅။ ပဒပ်ဆပါငး်မီးသတ်ဆေးဆေမးီသတ်စနစ် (Wet-chemical systems) 

  မဒပ်ဆပါင်းြီးေတ်ဆေးဆရ ြီးေတ်စနစ်အား တပ်ေင်မခငး်၊ မပုမပငထ်ိန်းေိြ်း 

မခငး်၊ အခါအားဆလျာ်စွာ စစ်ဆေးမခငး်နှင့ ် စြ်းေပမ်ခငး်ြျားမပုလုပ်ရာတွင် NFPA 17A and 

their listing နှင့ ် ေက်စပ်ြှတ်ပုံတင်စာရငး်ြျားနှင့ ် ကိုက်ညီရပါြည်။ စစ်ဆေးြှု၊ စြ်းေပြ်ှု 

ြှတ်တြ်းြျား ထိန်းေိြ်းထားရိှရြည်။ 

 ၅စ.၄.၆။ ဆပြာက်ဆသွ့ဓာတု မီးသတ်စနစ်များ (Dry-chemical systems) 

  ဆမခာက်ဆေွ့ဓာတု ြီးေတ်စနစ်ြျားအား တပ်ေင်မခငး်၊ မပုမပငထ်ိန်းေိြ်းမခငး်၊ 

အခါအားဆလျာ်စွာ စစ်ဆေးမခငး်နှင့် စြ်းေပမ်ခင်းြျား မပုလုပ်ရာတွင် NFPA 17 and their 

listing  နှင့ ် ေက်စပ်ြှတ်ပုံတင် စာရငး်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရပါြည်။ စစ်ဆေးြှု၊ စြ်းေပြ်ှု 

ြှတ်တြ်းြျား ထိန်းေိြ်းထားရိှရြည်။  
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 ၅စ.၄.၇။ အပမှု ပ်သံုးမီးသတ်စနစ် (Foam systems) 

  အမြှု ပ်ေံုးြီးေတ်စနစ်ြျားအား တပ်ေင်မခငး်၊ မပုမပငထ်ိန်းေိြ်းမခငး်၊ အခါအား 

ဆလျာ်စွာ စစ်ဆေးမခငး်နှင့် စြ်းေပမ်ခငး်ြျား မပုလုပ်ရာတွင် NFPA 11 and NFPA 16 and 

their listing နှင့ ် ေက်စပ်ြှတ်ပုံတင်စာရငး်ြျားနှင့ ် ကိုက်ညီရပါြည်။ စစ်ဆေးြှု၊ စြ်းေပြ်ှု 

ြှတ်တြ်း ြျား ထိန်းေိြ်းထားရှိရြည်။ 

 ၅စ.၄.၈။ ကာဗွန်ဒိုင်ဆအာက်ေိုဒ်မီးသတ်စနစ် (Carbon dioxide systems) 

  ကာဗွန်ဒိုငဆ်အာက်ေိုဒ်ြီးေတ်စနစ်ြျားအား တပ်ေင်မခငး်၊ မပုမပင်ထိန်းေိြ်း 

မခငး်၊ အခါအားဆလျာ်စွာ စစ်ဆေးမခငး်နှင့် စြ်းေပမ်ခငး်ြျားမပုလုပ်ရာတွင် NFPA 12 and 

their listing နှင့ ်ေက်စပ် ြှတ်ပုံတင်စာရငး်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရပါြည်။ စစ်ဆေးြှု၊ စြ်းေပ်ြှု 

ြှတ်တြ်းြျား ထိန်းေိြ်းထားရိှရြည်။ 

 ၅စ.၄.၉။ သန့်စင်ဆသာမီးသတ် ဓါတ်ဆငွ့စနစ် (Clean-agent systems)  

 ေန့်စင်ဆောြီးေတ် ဓါတ်ဆငွ့ စနစ်ြျားအား တပ်ေင်မခငး်၊ မပုမပင်ထိန်းေိြ်း 

မခငး်၊ အခါအားဆလျာ်စွာ စစ်ဆေးမခငး်နှင့် စြ်းေပမ်ခငး်ြျားမပုလုပ်ရာတွင် NFPA 2001 and 

their listing နှင့ ် ေက်စပ်ြှတ်ပုံတင်စာရငး်ြျားနှင့ ် ကိုက်ညီရပါြည်။ စစ်ဆေးြှု၊ စြ်းေပြ်ှု 

ြှတ်တြ်းြျား ထိန်းေိြ်းထားရိှရြည်။  

 ၅စ.၄.၁၀။ အလုိအဆလျာက်ဆေမှုန်ဖျန်းစနစ် (Automatic water mist systems) 

  အလုိအဆလျာက် ဆရြှုန်ဖျန်းစနစ်ေည် ေက်ေိုင်ရာအေိအြှတ်မပုလက်ြှတ် 

ြျား၊ စာရင်းြျားေွငး်ထားလျှင် တပ်ေငအ်ေံုးမပုခွင့်မပုေည်။ 

 ၅စ.၄.၁၀.၁။ ပုံစံဒဇီိုင်းနှင့် တပ်ေင်မှုလုိအပ်ြျက်များ (Design and installation 

requirements) 

  အလုိအဆလျာက် ဆရြှုန်ဖျန်းစနစ်ေည် ဆအာကတ်ွငဆ်ဖါ်မပထားဆော 

စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ ပုံစံဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခငး်၊ တပ်ေငမ်ခငး်မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅စ.၄.၁၀.၁.၁။  အဆထွဆထွ (General) 

  အလုိအဆလျာက် ဆရြှုန်ဖျန်းစနစ်ေည် NFPA 750 တွင် ဆဖာ်မပထား 

ဆော စံညွှန်းြျား၊ ထုတ်လုပ်ေူြျား၏ လြး်ညွှန်ချက်ြျားနှင့်အညီ ပုံစံဒဇီိုင်းဆရး 

ေွဲမခငး်၊ တပ်ေင်မခငး် မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅စ.၄.၁၀.၁.၂။ Actuation 

  အလုိအဆလျာက် ဆရြှုန်ဖျန်းစနစ်ေည် အလိုအဆလျာက်စတင် 

အလုပ်လုပ်နိုင်ရြည်။  
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 ၅စ.၄.၁၀.၂။  အလုိအဆလျာက် ဆေမှုန်ဖျန်းစနစ်ကွပ်ကဲပြငး်နှင့် သတိဆပးြျက်များ 

(Water mist system supervision and alarms) 

  ကွပ်ကဲမခင်းနှင့် ေတိဆပးချက်ြျားေည် အလိအုဆလျာက်ဆရဖျန်းစနစ်၏ 

ဤအပိုင်း ၅.စ ၊ အခန်း ၃.၄ လိအုပ်ချက်ြျားအတိုင်းထားရှိရြည်။ 

 ၅စ.၄.၁၀.၂.၁။  ဆစာင့် ကပ်ပြင်း (Monitoring) 

  ဆစာင့် ကပ်မခင်း လိုအပ်ချက်ေည် အလိုအဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ်၏ 

ဤအပိုင်း ၅.စ ၊ အပိုဒ် ၃.၄.၁ လိအုပ်ချက်ြျားအတိုင်း ထားရိှရြည်။ 

 ၅စ.၄.၁၀.၂.၂။  သတိဆပးြျက် (Alarms) 

  ေတိဆပးချက်ြျားေည် အလုိအဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ်၏ ဤအပိုင်း 

၅.စ ၊ အပုိဒ ်၃.၄.၂  လိုအပ်ချက်ြျားအတိုငး် ထားရိှရြည်။ 

 ၅စ.၄.၁၀.၂.၃။  အထပ်ထိန်းြျုပ် ဆေဆသာ့များ (Floor control valves) 

  အလုိအဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ်၏ ဤအပုိငး် ၅.စ၊ အပုိဒ ် ၃.၄.၃  

လိအုပ်ချက်ြျားအတိုငး် ထားရိှရြည်။  

  ၅စ.၄.၁၀.၃။ စစ်ဆေးပြငး်နှင့် စမ်းသပ်ပြငး် (Inspection and testing) 

 အလုိအဆလျာက် ဆရြှုန်ဖျန်းစနစ်ေည် NFPA 750 ပါလုိအပ်ချက်ြျား 

အရ စစ်ဆေးမခငး်နှင့် စြ်းေပြ်ှုြျား မပုလုပ်ရြည်။ 

 

 ၅စ.၄.၁၁။ စီးပွားပဖစ်မီးဖိုဆြျာငစ်နစ်များ (Commercial cooking systems) 

  စီးပွားမဖစ်ြီးဖိုဆချာငစ်နစ်ြျားအား အလုိအဆလျာက်ြီးငငိြ်းေတ်စနစ်ြျား တပ် 

ေင်ရာတွင် ၎င်းတို့ေည် စီးပွားမဖစ်ချက်မပုတ်ဆရး ကိရိယာြျားအား ကာကွယ်ြှုမပုနိုငေ်ည့် 

အေိအြှတ်မပု ြီးငငိြး်ေတ်စနစ်ြျား အိပ်ဆဇာ့ထုတ်စနစ်ြျားမဖစ်ရြည်။ ထိရုည်ရွယ်ချက်မဖင့် 

တီထငွ်ထုတ်လုပ်ထားေည့် ဆမခာက်ဆေွ့ဓာတုြီးေတ်ပစ္စည်းေုံးမခငး်နှင့် မဒပ်ဆပါင်း ြီးေတ် 

ဆေးရည်ေံုး အလုိအဆလျာက် ြီးေတ်စနစ် (Pre-engineered automatic dry- and wet-

chemical extinguishing systems) စနစ်ြျားေည် UL 300 ပါ လိအုပ်ချက်ြျားအရ စြ်းေပ် 

စစ်ဆေး ြှတ်ပုံတင်တံေိပ်ခပ်နှိပ်ထားရြည်။ 

  အမခားအလိအုဆလျာက် ြီးငငိြး်ေတ်စနစ်ြျားေည်လည်း စီးပွားမဖစ် ြီးဖိုဆချာင် 

စနစ်ြျားအား ကာကွယ်ြှုမပုနိုငေ်ည့် အေိအြှတ်မပု စြ်းေပစ်စ်ဆေးြှတ်ပုတံငတ်ံေိပ် 

ခပ်နှိပထ်ားရြည်။ ဤမပဋ္ဌာန်းချက်ပါအတိုင်း အေိအြှတ်မပု ြှတ်ပုံတင်ထားမခငး် စာရင်းေွင်း 

ထားမခငး်နှင့် ထုတ်လုပ်ေူြျား၏ လြး်ညွှန်ချက်ြျားအတိုငး် တပ်ေင်ြှုမပရြည်၊ ဆအာက်တွင် 

ဆဖါ်မပထားဆော အလိုအဆလျာက်ြီးငငိြ်းေတ်စနစ် အြျ ိုးအစားြျားေည် ေက်ေိုင်ရာ 

ရည်ညွှန်း စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ တပ်ေငရ်ြည်။  
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 (၁) ကာဗွန်ဒိုငဆ်အာက်ေိုဒ်ေံုး ြီးေတ်စနစ် (Carbon dioxide extinguishing 

systems) NFPA 12. 

 (၂) အလုိအဆလျာက်ဆရမဖန်းစနစ် (Automatic sprinkler systems) SS CP 52:2004. 

 (၃)  အမြှု ပ်ေံုးဆရမဖန်းစနစ် (Foam-water sprinkler system or foam-water spray 

systems) NFPA 16. 

 (၄) ဆမခာက်ဆေွ့ ဓာတုြီးေတ်ပစ္စည်းေံုးြီးေတ်စနစ် (Dry-chemical extinguishing 

systems) NFPA 17. 

 (၅) မဒပ်ဆပါင်းြီးေတ်ဆေးရည်ေံုး ြီးေတ်စနစ် (Wet-chemical extinguishing 

systems) NFPA 17A. 

 ခြငး်ြျက်။ UL 710B စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်အရ စက်ရုံတွင် ကကိုတငထ်ုတ်လုပ် တပ်ေင်ထား 

ေည့် စီးပွားမဖစ် ြီးဖိုဆချာင်စနစ်ြျားနှင့် ေက်ေိုင်ရာအေိအြှတ်မပုစာရင်းတင်ေွငး်မခင်း၊ 

ြှတ်ပုံတင်မခင်း မပုလုပ်ထားဆော စနစ်ြျား။  

 ၅စ.၄.၁၁.၁။ လူအားပဖင့် ကိုင်တွယ်စတငပ်ြငး် (Manual system operation)

 လူအားမဖင့် ကိုင်တွယ်စတင ် ြီးေတ်ဆောစနစ်၏ ကိရိယာြျားေည် 

ချက်မပုတ်ဆောဆနရာအနီး (ေ့ုိြဟုတ်)  ထွကဆ်မပးလြ်းဆ ကာငး်အနီး အဆငွ့ ထုတ် 

အပိ်ဆဇာ့စနစ်ြှ ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) ထက်ြနီး ဆပ ၂၀ (၆၀၉၆ ြီလီြီတာ) ထက် 

ြဆဝးဆောဆနရာတွင် ထားရှရိြည်။  

  လူအားမဖင့် ကိုင်တွယ်စတငြ်ီးေတ်ဆောစနစ်၏ ကိရိယာြျားေည် ၎င်း 

ကာကွယ်ဆော အရာအားထင်ရှားစွာမပေထားငပီး ဆမြမပင်ြှ ၄၈ လက်ြ (၁၂၀၀ ြီလီ 

ြီတာ) ထက်ြပို (ေို့ြဟုတ်)  ၄၂ လက်ြ (၁၀၆၇ ြီလီြီတာ)ထက် ြနိြ့်ဆောဆနရာတွင် 

တပ်ေင်ထား ရိှရြည်။ ထိကုို ြီးေတ်စနစ်အားစတငရ်န် လိုအပ်ဆောအားြှာ အြျားေုံး 

၄၀ ဆပါင ်(၁၇၈ နယူတန်)နှင့ ်အြျားေုံးဆရွ့လျားနိုင်ြှု ၁၄ လက်ြ (၃၅၆ ြီလီြီတာ) ော 

မဖစ်ရြည်။  

 ခြငး်ြျက်။ အလိုအဆလျာက်ဆရဖျန်းစနစ်တွင ် (Automatic sprinkler system) လူအား 

မဖင့် ကိုင်တွယ်စတငန်ိုင်ရန် ြလိုအပ်ပါ။ 

 ၅စ.၄.၁၁.၂။ စနစ်ြျင်း ြျတိ်ေက်ထိန်းြျုပ်မှု (System interconnection) 

  ြီးငငိှြ်းေတ်စနစ် စတငအ်လုပ်လုပ်ေည်နှင့် ချက်မပုတ်ဆရးကိရိယာြျား 

ေ့ုိဆပးဆော ဆလာငစ်ာေီ (ေ့ုိြဟုတ်)  လျှပ်စစ်ဓါတ်အားြျားအား အလုိအဆလျာက် 

မဖတ်ချရြည်။ ဆလာငစ်ာေီြျား လျှပစ်စ်ဓါတ်အားြျား ပုံြှန်မပန်ရရှိဆစရန် လူအားမဖင့်ော 

လုပ်ဆောငရ်ြည်။ (အလိအုဆလျာက် လုပ်ဆောငန်ိုငမ်ခငး် ြမပုရ)။  
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 ၅စ.၄.၁၁.၃။ ကာဗွန်ဒိုင်ဆအာက်ေိုက်စနစ်များ (Carbon dioxide systems) 

  မြန်ြာနုိင်ငံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားနှင့် ရည်ညွှန်းချက် 

ပါ စံချနိ်စံညွှန်းြျားအတိုငး် တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၅စ.၄.၁၁.၃.၁။ ဆလဝင်ဆလထွက ်စနစ် (Ventilation system) 

  အလုိအဆလျာက် ကာဗွန်ဒိုင်ဆအာက်ေိုက် ြီးငငြိ်းေတ်စနစ်မဖင့် 

ကာကွယ်ထားဆော စီးပွားမဖစ်ချက်မပုတ်ဆရးကိရိယာတွင် ြီးေတ်စနစ် စတငအ်လုပ် 

လုပ်ေည်နှင့် ဆလဝငဆ်လထွက်စနစ်ကို မဖတ်ချနိုငရ်န် စီြံထားရှိရြည်။  

 ၅စ.၄.၁၁.၄။ အထူး အလိအုဆလျာက် ဆေဖျန်းစနစ်တပ်ေင်ပြငး် (Special provisions 

for automatic sprinkler systems) 

  အလုိအဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ်အား စီးပွားမဖစ်ချက်မပုတ်ကိရိယာြျားမဖင့် 

ကာကွယ်ထားပါက ၎ငး်စနစ်ေည် အလွယ်အကူလက်လှြ်းြှီနိုငဆ်ောဆနရာ အဆန 

အထားမပ ထိန်းချုပ်ဆရဆော့ြျားမဖင့် ေီးေန့်စနစ် မဖစ်ရြည်။ 

 ၅စ.၄.၁၁.၄.၁။ မှတ်တမ်းဝင ်ဆေဖျန်းဆြါငး်များ (Listed sprinklers) 

 အဆ ကာ်ဖိုအတွက်ေံုးဆောဆရဖျန်းဆခါင်းြျားေည်ထိုရည်ရွယ်ချက်

အတွက် အေံုးမပုရန် ထုတ်လပု်ြတှ်တြ်းတင ် (UL listed) ထားငပီး ထိြုှတ်တြ်းြျား 

ရိှ တပ်ေင်ြှုြျားအတိုငး် မဖစ်ရြည်။  

 

၅စ.၅။ မီးသတ်ဆေတင်ပိုက်နှင့် အဆေးဆပါ်ဆေပက် ပိုက်လိပ်ဆြွစနစ်များ (Rising Main and 

Hose Reel Systems) 

 ၅စ.၅.၁။ အဆထွဆထွ (General) 

  ြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက်နှင့ ်အဆရးဆပါ်ဆရပက် ပိုက်လိပ်ဆခွြျားအား ဤအပုိငး် ၅.စ ၊ 

အခန်း ၅.၂ ြှ အခန်း ၅.၇   ပါ လုိအပ်ချက်ြျားအရ အဆောက်အဦအေစ်ြျားတွင ် တပ်ေင် 

ထားရိှရြည်။  

 ၅စ.၅.၂။ တပ်ေင်ဆေးစံြျနိ်စံညွှန်းများ (Installation standard) 

 ြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက်နှင့် အဆရးဆပါ် ဆရပက်ပိုက်လပိ်ဆခွြျားေည် ဤအခန်းရှိ 

ေတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့ ်မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား (MYANMAR 

FIRE SAFETY CODE) နှင့် Singapore Standards SS 575 ကုိက်ညီစွာ တပ်ေင်ထားရြည်။ 

ြီးေတ်ဌာနနှင့် ချတိ်ေက်အေံုးမပုြည့် ြီးေတ်ဆရတင်ပိုက် ဆရေွင်းငုတ်ြျားေည် ြီးေတ် 

ဦးစီးဌာန၏ ေတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၅စ.၅.၃။ လိအုပ်ဆသာ တပ်ေငဆ်ေးများ (Required installations) 

  ြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက်နှင့ ်အဆရးဆပါ်ဆရပက်ပိကု်လိပ်ဆခွြျားေည် ဤအပိုင်း ၅.စ ၊ 
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အပုိဒ ် ၅.၃.၁  ြှ အပုိဒ် ၅.၃.၄ ပါလိုအပ်ချက်ြျားအရ လိုအပ်ေည့်ဆနရာြျားတွင် တပ်ေင ်

ထားရြည်။ ြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက်စနစ်ေည် ြီးေတ်ဆရငုတ်စနစ်ြျားနှင့် ပူးတွဲချတိ်ေက် 

အေံုးမပုနိုင်ေည်။ ပူးတွဲတပ်ေင်ြှုေည် ြီးေတ်ဦးစီးဌာန၏ အတည်မပုချက် ရယူငပီးြှော 

တပ်ေင်ရြည်။ 

 ခြငး်ြျက်။ ကိုယ်ပိုငလ်ုံးချင်းအိြြ်ျားတွင် ြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက ် တပ်ေင်ရန်ြလိုအပ်ပါ။  

(ဤလြး်ညွှန်ချက်၊ အပိုငး် ၂ ြှ R1 အားရည်ညွှန်းေည်) 

 ၅စ.၅.၃.၁။ အပမင့် (Height)  

  ြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက်ေည် အဆောက်အဦတခုလုးံတွင် တပ်ေငရ်ြည်။  

 (က) ဆရြပါြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက် (Dry rising main): ဆနထိငု်အေံုးမပုနိုငဆ်ော 

 ကြ်းခငး်အမြင့်ေည် ြီးေတ်ကားရပ်နိုင်ဆော လြး်မပင်ြှ ၁၀ ြီတာ (၃ဝဆပ) 

ထက်မြင့်ငပီး ၂၄ြီတာ (၇၈ ဆပ) ထက် ြပိဆုော အဆောက်အဦြျားနှင့် တစ်ထပ် 

(ေုိ့ြဟုတ်)  တစ်ထပ်ထက်ပိဆုော ဆမြဆအာက်ထပြ်ျားတွင ်တပ်ေင်ရြည်။   

 (ခ) ဆရပါြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက် (Wet rising main) အား ဆနထိငု်အေံုးမပုနိုငဆ်ော 

 ကြ်းခငး်အမြင့် ၂၄ြီတာ (၇၈ ဆပ) ထက်မြင့်ဆော အဆောက်အဦြျားတွင် 

တပ်ေင်ရြည်။  

 (္) ဆရြပါနှင့် ဆရပါဆော ြီးေတ်ဆရတငပ်ိုကစ်နစ်ြျားအား ေီးမခားစနစ်ြျား အမဖစ် 

အဆောက်အဦတခုအတွငး်တွင် ခွင့်မပုေည်။  

 (ဃ) ဆမြညီအဝင်လြး်တစ်လြ်းထက် ပိုရိှဆော အဆောက်အဦြျားတွင် အမြင့်ကို 

တွက်ချက်ရန် ြီးေတ်ကားရပ်နိုငဆ်ော (ေုိ့ြဟုတ်)  ဝင်ထကွ်နိုငဆ်ော ဆမြမပင် 

ညီလြ်းြှ တွက်ေရြည်။  

 ၅စ.၅.၃.၂။ ဆပမဆအာက်အဆောက်အဦ (Underground buildings)  

  ဆမြဆအာက်အဆောက်အဦြျားအား ဆရြပါနှင့်ဆရပါဆော ြီးေတ်ဆရတင် 

ပိုကစ်နစ်ြျား တပ်ေင်ထားရြည်။  

 ၅စ.၅.၃.၃။ ေဟတ်ယာဉ်ေပ်ေန်ဆနောများ (Helistops and heliports)  

  အဆောက်အဦဆခါင်ြိုးထိပ်တွင် ရဟတ်ယာဉ်ရပ်ရန် ဆနရာြျားရိှပါက ဆရ 

ပါဆော ြီးေတ်ဆရတင်ပိုကစ်နစ်ြျားအား ထိုအထပထ်ိဆရာက်ရိှရန်တပ်ေင်ထားရိှရြည်။  

 ၅စ.၅.၃.၄။ အဆပျာ်စီးဆလှေိပ်ြံတံတားများ (Marinas and boatyards)  

  ထိဆုလှေိပ်ခံတံတားြျားတွင် ြီးေတ်ငတု်ြျား တပ်ေင်ထားရှိရြည်။ 

 ၅စ.၅.၃.၅။ ဆြါင်မုိးထိပ် ဥယျာဉ်နှင့် ပန်းခြံများ (Rooftop gardens and landscaped roofs)  

  ဆခါင်ြိးုထိပ်တွင် ဥယျာဉ်နှင့် ပန်းခခံြျားရိှပါက ထိုအဆောက်အဦ၏ 

ြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက်ြျားအား ထိုအထပ်ထိ ဆရာက်ရိှတပ်ေင်ထားရြည်။ 
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   ၅စ.၅.၄။ တည်ဆနောများ (Location) 

  ြီးေတ်ဆရထုတ်ဆပါက် (landing valve) ြျားအား မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရး 

ေိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY CODE-MFSC)နှင့ ် Singapore 

Standard SS 575 နှင့အ်ညီ တပ်ေင်ထားရိှရြည်။   

 (က) ြီးေတ်ဆရထုတ်ဆပါက် (landing valve) အား ပထြထပ် (ဆမြမပငညီ်)တွင ်ဆရေွငး် 

ဆပါက် (Breeching Inlet)ေည် ဆရတင်ပိုကဆ်မခရငး် တည့်တည့်တွငရိှ်ပါက လူဆန 

တိုက်ခန်းတွဲ အဆောက်အဦြျားတွင ်တပ်ေင်ရန် ြလိုအပ်ပါ။  

 (ခ) အဆောက်အဦ၏ ဆလှခါးခွင်အားလုံးတွင ် ြီးေတ်ဆရတင်ပိုက်နှင့ ် ြီးေတ်ပိကု်လိပ် 

(rising main and standby fire hoses) တပ်ေင်ထားပါလျက် အဆောက်အဦ၏ 

အစိတ်အပိုင်းဆနရာအချ ို့ေည် ဆရထုတ်ဆပါက် (landing valve) လွှြ်းခခုံနိုင်ဆော 

အကွာအဆဝး ၃၈ ြီတာထက် ဆကျာ်ဆနဆေးပါက ထိဆုကျာ်လွန်ဆနဆောဆနရာနှင့် 

အနီးေုံးဆလှခါးခွငတ်ွင် ပိုကလ်ိပ်ဆခွအပိုတစ်လိပ် ထပဆ်ောငး်ထားရိှရြည်။ 

   ၅စ.၅.၄.၁။ ကာကွယ်ပြငး် (Protection)  

 ြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက်နှင့် ြီးေတ်ပိုက်လိပ်ြျားအား အမြငန်ှင့် အရာဝတ္ထု 

ြျားြှ အတားအေီးြျား ကင်းရှငး်ဆနဆစရန် ထားရိှရြည်။ 

 (က) ြီးငငိြး်ေတ်ရန် မပင်ေင်ခန်း၊ ြီးခိုးတားခန်းနှင့ ် ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားနှင့်

 ကပလ်ျက်ဆနရာ၊  

 (ခ) ြီးငငိြး်ေတ်ရန် မပငေ်င်ခန်း၊ ြီးခိုးတားခန်း၊ မပငပ်စကကြံြရှိဆော အခါြျ ိုးတွင် ၎င်း 

ေည် ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားအတွင်း (ေ့ုိြဟုတ်)  အြျားအေံုးမပုေွားလာနိုငဆ်ော 

ဆနရာထွက်ဆပါက်ဆလှကားနှင့် ကပ်လျက်ရိှ ကာကွယ်ထားဆော ခပန်ဆ ကာငး်ြျား 

အတွင်း။ 

 မှတ်ြျက် - အဆောက်အဦတွင် ြီးငငိြ်းေတ်ရန် မပငေ်င်ခန်း၊ ြီးခိုးတားခန်းြျားရိှပါက 

ြီးေတ်ဆရတငပ်ိုက်နှင့ ် ဆရထုတ်ဆပါက်ြျားေည် ြီးငငိြး်ေတ်ရန် မပငေ်င ်

ခန်းတွင် ဦးစွာဆနရာချထားရြည်။ 

 ၅စ.၅.၅။ ဆေပက်ပိုက်လိပ်ဆြွ (Hose reel) 

   MFSC/ SS 575 နှင့် ကိုက်ညီဆော ဆရပက်ပိုက်လိပ်ဆခွြျားအား ဆအာက်ဆဖါ်မပပါ 

ဆနရာြျားြှလွဲ၍ အထပ်တိုင်းတွင် အဆောက်အဦ ြည်ြျှပင်မြင့်ဆစ တပ်ေင်ထားရိှရြည်။    

ခြငး်ြျက်။ 

 (က) ဆေးငယ်ဆော လူဆန လုံးချင်းအိြြ်ျား၊  

 (ခ) လူဆနစုဆပါငး်တိုက်ခန်း အဆောက်အဦြျား၏ ဆမြညီထပ်ရိှ လူဆနခန်းြျားအမဖစ် 

အေံုးြမပုဆောဆနရာြျားမဖစ်ငပီး ဆအာက်ပါအချက်ြျားနှင့ ်ကိုက်ညီဆောဆနရာြျား-  
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 (၁)  ကြ်းခငး် ဧရိယာ ၁၅၀၀ စတုရန်းဆပထက်ြပိုဆော ေိုငခ်န်းရုံးခန်းြျား၊   

 (၂) လူဆနအိြ်ြျားရိှဆောအထပြ်ျား၊ အဆောက်အဦ၏ အမခားဆနရာြျားနှင့် ေီးမခား 

အကန့်နံရံြျားမဖင့် မခားထားဆောဆနရာြျား။  

 (၃) စားဆောက်ေိုင်ခန်းြျား၊ ြီးဆလာင်လွယ်ဆောကုန်ပစ္စည်းြျား ေိုဆလှာငေ်ည့် 

ဆနရာအမဖစ် အေုံးမပုထားမခင်းြရှိဆော ဆနရာြျား၊   

 (၄) လူအြျားအားဆဖျာ်ဆမဖဆရးဆနရာြျားအမဖစ် အေံုးမပုထားမခငး် ြဟုတ်ဆော 

ဆနရာြျား၊  

 (္) စက်ရုံအလုပ်ရုံနှင့် ေုိဆလှာငရ်ုံအပု်စုအမဖစ် အေံုးမပုထားမခငး်ြရိှဆောဆနရာြျား၊  

 (ဃ) ေီးမခားလုးံမခင်း ္ိတ်ဆစာင့်အဆောက်အဦ၊ အြှိုက်ေိြ်းရုံ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခွဲရုံ၊ 

စက်ရုံနှင့် ကုန်ေုိဆလှာင်ရုံ အပု်စုတွငြ်ပါဝင်ဆော  ကြ်းခငး်ဧရိယာ ၂၀၀၀ စတုရန်း 

ဆပ ထက်ြပိုဆော နံရံအပွင့်အဖီြျား၊  

 (င) စက်ရုံအဆောက်အဦ၏ ပင်ြအထပ်ရိှ ဆရပက်ပိုကလ်ိပ်ဆခွြှ ထပခ်ိုးရိှ ဆချာင်အကျ 

ေုံးဆနရာေည် အကွာအဆဝး ၃၆ ြီတာ (၁၁၈ ဆပ) ထက် ြပိပုါက ထိထုပ်ခိုးတွင် 

ဆရပက်ပိုက်ဆခွ ထားရိှရန်ြလိပုါ။ 

 

၅စ.၆။ အဆပါ့စားမီးသတ်ဆေးေူးများ (Portable Fire Extinguishers) 

 ၅စ.၆.၁။ တပ်ေင်ေန် လိုအပ်ဆသာဆနောများ (Where required)  

   အဆပါစ့ားြီးေတ်ဆေးေူးြျား မြန်ြာနိုငင်ံြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းြျား (Myanmar Fire Safety Code) မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအတိုင်း တပ်ေင် 

ထားရိှရြည်။ 

 ၅စ.၆.၂။ မီးသတ်ဆေးေူးတပ်ေငပ်ြငး် (Extinguisher installation)  

   ြီးေတ်ဆေးေူးတပ်ေငရ်ာတွင ် ဤအပုိငး် ၅.စ ၊ အပုိဒ ် ၆.၉.၁ ြှ အပုိဒ် ၆.၉.၃  

ပါ လိုအပ်ချက်ြျားအတိုငး် မဖစ်ရြည်။  

 ၅စ.၆.၂.၁။ စုစုဆပါင်းအဆလးချနိ် ဆပါင ် ၄၀ (၁၈ ကီလို္ရြ်) နှင့် ဆပါင ် ၄၀ ဆအာက် 

အဆလးချနိ်ရိှ အဆပါစ့ားြီးေတ်ဆေးေူးြျားအား တပ်ေင်ရာတွင ် ၎င်းတို့၏ အမြင့်ေုံး 

ထိပ်ေည်  ကြ်းမပင်ြှ ၅ ဆပ (၁၅၀၀ ြီလီြီတာ) ထက်ြပိုရပါ။  

 ၅စ.၆.၂.၂။ စုစုဆပါင်းအဆလးချနိ် ဆပါင ်၄၀ (၁၈ ကီလို္ရြ)် နှင့ ်အထက် အဆလးချနိ်ရှိ 

လက်ကိုငအ်ဆပါ့စား ြီးေတ်ဆေးေူးြျားအား တပ်ေင်ရာတွင် ၎ငး်တို့၏ အမြင့်ေုံး 

ထိပ်ေည်  ကြ်းမပင်ြှ ၃.၅ဆပ (၁၁၀၀ ြီလီြီတာ) ထက်ြပိုရပါ။ 

 ၅စ.၆.၂.၃။  ကမ်းပပင်မှအလွတ်ဆနော (Floor clearance) - လက်ကိငု်အဆပါစ့ား 

ြီးေတ်ဆေးေူးြျား၏ ဆအာက်ဆမခနှင့ ်   ကြ်းမပင်အ ကားတွင် ဆနရာလွတ် ၄လက်ြ 
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(၁၀၀ ြီလီြီတာ) ထက်ြနညး် ရိှရြည်။ 

 ၅စ.၆.၃။  ေီးတပ်ြးီေတ်ဆေးေူးြျားေည် ေတ်ြှတ်ထားရာ ထငရှ်ားမြင်ောဆော 

ဆနရာြျားတွင ်တည်ရိှရြည်။  

 

၅စ.၇။ မီးလန့် အြျက်ဆပးစနစ် (Fire Alarm and Detection Systems) 

 ၅စ.၇.၁။ အဆထွဆထွ (General)  

   ဤအခန်းေည် ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်နှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပုိငး်ြျား၏ အေံုးမပု 

မခငး်၊ တပ်ေင်မခငး်၊ စွြ်းဆောငရ်ည်နှင့် မပုမပင်ထိန်းေိြ်းြှုြျားကို ဆဖါ်မပမခငး် မဖစ်ေည်။ 

 (က) ကိုယ်ပိုင်လုးံချင်းအုပ်စု (ေ့ုိြဟုတ်)  အမခားစုဆပါငး်အိြ်ရာြျားရှ ိလူဆနထပ်ြျားြှ အပ 

အဆောက်အဦတစ်ခုလုံး (ေို့ြဟုတ်)  အဆောက်အဦ၏ တစိတ်တပိုင်းတွင် ရိုးရိုး 

(manual) (ေ့ုိြဟုတ်)  အလုိအဆလျာက် (automatic) ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ် 

တပ်ေင်ထားရြည်၊  လျှပစ်စ်ဓါတ်အားမဖင့် ချတိ်ေက်ကွပ်ကဲဆောစနစ်မဖစ်ရြည့်မပင် 

မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နညး်ြျား (MYANMAR FIRE SAFETY 

CODE)ြှ ညွှန် ကားချက်ြျားအတိုငး် တပ်ေင်ရြည်။ ထို့မပင် အေိြှတ်မပု ကကီး ကပ် 

ကွပ်ကဲဆရး စခန်းြှတေင့် ြီးေတ်စခန်းနှင့် ချတိ်ထားရြည်။ 

(ခ) (၁) စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းဆနရာြျားနှင့ ် လူဆနအိြ်ခန်းြျားပါရိှေည့် အေုံးမပုြှုဆရာဆနှာ 

ဆနဆော အေံုးမပုြှုတွင် အဆောက်အဦအထက်ပိုင်းရှိ လူဆနအြိ်ခန်းအလွှာြျား 

တွင် ရိုးရိုးြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်အား အြျားေိုငဆ်နရာြျားတွင် တပ်ေငထ်ား 

ရြည်၊ ဆနထိငု်အေံုးမပုနိုငဆ်ော အဆောက်အဦ အမြင့်ေည် ၂၄ ြီတာ (၇၈ ဆပ) 

ထက်ြပိုပါက ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်၏ အချက်ဆပး ဆခါငး်ဆလာင်းကိုော 

လူဆနအိြ်အလွှာြျား၏ ဆလာ်ေီြျားတွင ်တပ်ေငထ်ားရန်လိုေည်။ 

 (၂)  ကားပါကင်အထက်တွင် (ကားပါကင်ေည် ဆမြဆပါ်တွင်ရိှေည်မဖစ်ဆစ၊ ဆမြ 

ဆအာက်တွငမ်ဖစ်ဆစ) လူဆနအြိ်ြျား တည်ရိှဆော အဆောက်အဦတွင ် ြီးလန့် 

အချက်ဆပးစနစ် တပ်ေငရ်န်လိအုပ်ပါက ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်၏ အချက်ဆပး 

ဆခါင်းဆလာင်းကိုော လူဆနအိြ်အလွှာြျား၏ ဆလာ်ေီြျားတွင် တပ်ေင်ထား 

ရန်လိုေည်။ 

 (္) အထက် အပုိဒ ်(က) နှင့ ်ကိုက်ညီဆော်မငားလည်း လုးံချင်းအိြ်ြျားနှင့ ်စုဆပါင်း အြိ်ရာ 

တိုက်ခန်းြျားြှအပ ကျန်အဆောက်အဦအြျ ိုးအစားအားလုးံ၏ အရွယ်ပြာဏေည် 

မြန်ြာနိုင်င ံ ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား မပဋ္ဌာန်းချက်ပါ အရွယ် 

ပြာဏထက် ဆကျာ်လွန်ဆနပါက အလိုအဆလျာက် ြီးေတ်စနစ်ြျား တပ်ေင်ထားရှိ 

ရြည်။ 
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 (ဃ) အပိ်ဆောငန်ှင့ ် အလုပ်ေြားတန်းလျား (အဆောင)် ြျားတွင် လျှပ်စစ်ြီးလန့် အချက် 

ဆပးစနစ်အား ဆအာက်ပါအတိုငး်ထားရိှရြည်။  

 (၁) ၄ ထပ ်ထက်ြပိဆုော အိပ်ဆောင်ြျား - ရုိးရိုး ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ် (Manual) 

 (၂)  ၄ ထပ ် ထက်ပုိဆော အိပ်ဆောင်ြျား- အလုိအဆလျာက် ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ် 

(Automatic) 

 ၅စ.၇.၁.၁။ မီးလန့် အြျက်ပပပုံး (Fire Alarm Panel) 

 (က)  အလုိအဆလျာက် (ေ့ုိြဟုတ်) ရိုးရိုးလျှပ်စစ်ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ေည် ၎င်း 

စတငရ်ာ အချက်ဆပးြှုလုပ်ဆောငဆ်ောတည်ဆနရာအား ဆဖာ်မပနိုငရ်န် ြီးလန့် 

အချက်မပပုးံပါရိှရြည်။ ထိြုီးေတ်ပုးံြျား၏ တည်ဆနရာေည် ကိုးကားရန် စံညွှန်း 

ြျားမဖစ်ေည့် မြန်ြာနိုငင် ံ ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နညး်ြျား 

(MYANMAR FIRE SAFETY CODE-MFSC)/SS CP 10/NFPA 72 ပါ မပဋ္ဌာန်းချက် 

ြျားနှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။  

 (ခ) ေက်စပ်ထိန်းချုပ်ြှုြျား၊ ဆစာင့် ကပ်ေည့်ကိရိယာြျား၊ ညွှန်းမပကိရိယာြျား၊ 

ဝါယာကကိုးြျားနှင့ ် ြီးလန့်အချက်မပပုံးြျားအား ဓါတ်အားဆပးမခငး် အစီအြံ 

စေည်တို့ေည် မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နညး်ြျား 

(MYANMAR FIRE SAFETY CODE-MFSC)/SS CP 10/NFPA 72 ပါ မပဋ္ဌာန်းချက် 

ြျားနှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 

 (္) အဆောက်အဦ၏ အဆထွဆထြွီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ြှတေင့် အလုိအဆလျာက် 

စတငရ်ြည့်စနစ်ြျားအား ြီးလန့်အချက်မပပုံးနှင့် တိုက်ရိုက်ချတိ်ေက်ထားရြည်။ 

 (ဃ) ြီးလန့်အချက်မပပုံးေည် အဆောက်အဦ၏ ္ိတ်ဆပါက်လံုခခုံဆရးခန်း၊ ပင်ြ 

ဝငဆ်ပါက်၊ ြီးဆေးလုခံခုံဆရးကွပ်ကဲခန်း၊ ြီးငငှိြ်းေတ်ရန် မပင်ေင်ခန်း (ေ့ုိြဟုတ်)  

ြီးေတ်ဉီးစီးဌာန၏ လြ်းညွှန်ချက်အတိုငး် ထားရှိရြည်။ 

 (င) ထပေ်င့်ြီးလန့်အချက်မပပုးံရှိပါက ကိုးကားရန် စံညွှန်းြျားမဖစ်ေည့် မြန်ြာနိုင်င ံ

ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY 

CODE-MFSC)/SS CP 10/NFPA 72 ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။  

  Sub-fire alarm panel, where provided, shall comply with the 

requirements in မြန်ြာနိုငင်ံြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား (MYANMAR 

FIRE SAFETY CODE-MFSC)/SS CP 10/NFPA 72. ထပေ်င့ြ်ီးလန့် အချက်မပပုးံေည် 

အဆောက်အဦ၏ ြီးငငှိြ်းေတ်ရန် မပငေ်ငခ်န်း၊ ြီးခိုးတားခန်း၊ အကာအကွယ်ရိှဆော 

ဆလှခါးခွင်အတွင်းစေည့် ဆနရာြျားတွင် အစဉ်လိုက် ဦးစားဆပးဆနရာချထားရြည်။ 

(ေုိ့ြဟုတ်) ထိုထပ်ေင့်ြီးလန့်အချက်မပပုံးနှင့ ် ချတိ်ေက်ထားဆော ြီးလန့့််ဇုန်၏ ပငြ် 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (စ) 
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အဝင်ဆနရာတွင် ထားရိှနိုငေ်ည်။ 

 ၅စ.၇.၁.၂။ လက်နှိပ ်အြျက်ဆပးြလုတ် (Manual Alarm Call Points) 

 (က) ဤအပိုင်း ၅.စ ၊ အခန်း ၇.၁ တွင် ကင်းလွတ်ခွင့်မပုထားေည်ြှအပ ရိုးရိုးြီးလန့် 

အချက်မပစနစ်တွင ် လက်နှိပ်အချက်ဆပးခလုတ်အား အဆောက်အဦ၏ အထပ် 

တိုင်း (ေ့ုိြဟုတ်) အစိတ်အပိုငး်တိုင်းတွင် တပ်ေင်ရြည်။ ထို့မပင် ၎င်းအား 

အေံုးမပုနှိပ်ရန် ြည်ေည့်ဆနရာြှြေို အကွာအဆဝး ၁၀၀ ဆပ (၃၀ ြီတာ) ထက် 

ေွားရန် ြလိဆုောဆနရာတွင် တပ်ေင်ထားရြည်။  

 (ခ) လက်နှိပခ်လုတ်ြျားအား ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆ ကာငး်ြျားရှိ ဆရပက်ပိကု်လိပ်ဆခွြျား 

နှင့ ် ကပ်လျက်တွင ်  ထားရိှရြည်။ အထူးေမဖင့် ထွကဆ်ပါက်ဆလှကား၏ 

တစ်ေစ်ချ ိုး ကြ်းခငး်ဆနရာနှင့် အမပင်ေ့ုိတိုက်ရိုက်ဆရာက်ရိှနိုငေ်ည့် ထွက်ဆပါက် 

ြျားတွင် ထားရိှရြည်။ အကယ်၍ အလုိအဆလျာက် ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ် 

တပ်ေင်ထားပါက လက်နှိပ်ခလုတ်ြျား၏ တည်ဆနရာ အချက်မပအညွှန်းအုပ်စုြျား 

အား ဆဖါ်မပမခင်းေည် မြန်ြာနိုင်င ံ ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျား 

(MYANMAR FIRE SAFETY CODE-MFSC)/SS CP 10/NFPA 72 ပါ ေတ်ြှတ်ချက် 

ြျားနှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 

 (္) လက်နှိပခ်လုတ်ြျားေည် အတားအေီးြျားြှ လွတ်ကင်းငပီး အလွယ်တကူ 

မြငေ်ာလက်လှြ်းြှီနိုင်၍  ကြ်းမပင်ြှ ၁.၄ ြီတာ အမြင့်တွင ် ထားရိှရြည်၊ အေံ 

အချက်ဆပး ကိရိယာတပ်ေင်ရာတွင် မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုငရ်ာလပု်ထုးံ 

လုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY CODE-MFSC)/SS CP 10/NFPA 72 ပါ 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် အညီမဖစ်ရြည်။  

 (ဃ) ကားပါကင်ြျားေည် ေီးေန့်အဆောက်အဦမဖစ်ဆစ အဆောက်အဦတခု၏ အစိတ် 

အပုိငး်တစ်ခု အဆနမဖင့်မဖစ်ဆစ ၎င်းကားပါကင်တွင် လက်နှိပ်အချက်ဆပး ခလုတ် 

တပ်ေင်မခငး်ြှ ကငး်လွတ်ခွင့မ်ပုေည်။   

 (င) စက်ရုံထပ်ခိုးအလွှာ၏ ဆနရာတိုင်းြှ ပင်ြထပ်ရိှ အနီးေုံးလက်နှိပ်အချက်ဆပး 

ခလုတ်ရိှရာဆနရာေို့ ေွားဆရာက်ရြည့် အကွာအဆဝးေည် ၁၀၀ ဆပ (၃၀ ြီတာ) 

ထက်ြပိုလျှင ် စက်ရုံ၏ ထပခ်ိုးအလွှာတွင ် လက်နှိပ်အချက်ဆပးခလုတ် ထားရိှရန် 

ြလိုဆပ။  

 ၅စ.၇.၁.၃။ ဤမပဋ္ဌာန်းချက်အရ လိုအပ်ဆော အလိုအဆလျာက် ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ် 

တွင် အာရုံခံဆထာက်လှြ်းကိရိယာြျား၏ အြျ ိုးအစား၊ တည်ဆနရာ၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကား 

ရိှ အကွာအဆဝး၊ တပ်ေင်မခင်းတို့ေည် မြန်ြာနိုငင်ံြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံ 

လုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY CODE-MFSC)/SS CP 10/NFPA 72 ပါ လိအုပ် 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၅ (စ) 
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ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။  

 ၅စ.၇.၁.၄။ မီးလန့်အြျက်ဆပးကိေိယာ (Alarm Device) 

 (က) ြီးလန့်အချက်ဆပးကိရိယာြျား ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ် စတငလ်ုပ်ဆောငမ်ခငး် 

(ေုိ့ြဟုတ်)  အလုပ်လုပ်ေည်နှင့် စတင်အချက်ဆပးြှုကို ထုတ်လွင့်ရြည်။ အချက် 

ဆပးကိရိယာ၏ အြျ ိုးအစား၊ အဆရအတွက်နှင့ ် တည်ဆနရာတို့ေည် မြန်ြာနိုင်င ံ

ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY 

CODE-MFSC)/SS CP 10/NFPA 72 ပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။  

 (ခ) ြီးလန့်အချက်ဆပး အေံထုတ်ကိရိယာေည် အမခားအချက်ဆပးစနစ်ြျား၏ အေံ 

နှင့ ်အလွယ်တကူ ခွဲမခားနိုငဆ်ောအေံ မဖစ်ရြည်။ 

 (္) အဆောက်အဦအတွင်း ြီးလှန့်အချက်ဆပးစနစ် စတငအ်ချက်ဆပးေည်နှင့် တငပိုင် 

နက် အေံထတု်လွှင့်ကိရိယာြျားအားလုးံ အေံမြည်ရြည်။ ေ့ုိဆော် အချက်ဆပး 

အေံထုတ်လွှင့် ကိရိယာြျားအုပ်စုလိုက် (ေ့ုိြဟုတ်)  အေင့်လိကု် စတင ်

လည်ပတ်မခင်းအား ြီးေတ်ဦးစီးဌာနြှ ညွှန် ကားချက် (ေ့ုိြဟုတ်)  ခွင့်မပုချက် 

အစီအစဉ်အတိုငး် ထားရိှြှုေည် မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY CODE-MFSC)/SS CP 10/NFPA 72 ပါ 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။  

 (ဃ)  (၁) ဒစ်စကိုကပွဲ၊ နိုက်ကလပ်၊ အမခားဆဖျာ်ဆမဖဆရး ဆနရာြျား (ေ့ုိြဟုတ်)  အေံ 

မဖင့်ြီးလနှ့်အချက်ဆပးစနစ် အကျ ိုးေက်ဆရာက်ြှု အားနညး်ဆောဆနရာြျား 

(ဆနာက်ခံအေံြျား ေူညံလနွ်းဆနလျှင)် တွင် အေံမဖင့် ြီးလှန့်အချက်ဆပး 

စနစ်အမပင် အမြင်အားမဖင့် ြီးလှန့်အချက်ဆပးစနစ်လည်း ထားရှိရြည်၊ 

ဆယေုယျအားမဖင့် အမြငအ်ားမဖင့် အချက်ဆပးမခငး်အား အေံမဖင့် အချက် 

ဆပးမခငး်ဆနရာတွင် အစားထိးုအေံုးြမပုရပါ။ အလငး်မပင်းအားေည် ထို 

ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ လူအြျား၏အာရုံကို ေွဲဆောင်နိုငဆ်လာက်ဆောအားရိှရ 

ြည်။ ေုိ့ြဟုတ်ပါက  

  (၂) ြီးလှန့်အချက်ဆပးစနစ် စတငလ်ုပ်ဆောငဆ်ောအခါ ဒစ်စကိုကပွဲ၊ နိုက် 

ကလပ၊် ဆဖျာ်ဆမဖဆရးဆနရာြျားရိှ အေံစနစ်ြျားအားလုးံ မပတ်ဆတာက်ေွား 

ဆစရန် ြီးလှန့်အချက်ဆပးစနစ်မဖင့် ချတိ်ေက်ထားရှိရြည်။ 

 (င) ဟိုတယ် ြိုတယ်ြျား၊ အငငြိ်းစား/အကူအညီမဖင့် ဆနထိငု်ရဆော လူဆနဆောင်ြျား၊ 

တက္ကေုိလ်ဆကာလိပ်အိပ်ဆောင်ြျားရှိ လူဆနတိုက်ခန်းတွဲြျား၊ ကွန်ဒိုြနီီယြ်ြျား 

တွင် 520 Hz (+/- 10%) square wave sounder ကျယ်ဆလာင်ဆော အေံထွက် 

ကိရိယာြျားအား အပိ်ခန်းြျားတွင် ရိှရြည်၊ ၄ငး်တို့၏ အေံထွက်နှုန်း dB 
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လိအုပ်ချက်ေည် ေြားရိုးကျ horn or horn/strobe ြျားအတိုငး် မဖစ်ရြည်။ 

    ၅စ.၇.၁.၅။ မပဇာတ်ရုံ (ေုိ့ြဟုတ်)  ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ရုံေည် ဆအာက်ပါအချက်ြျားနှင့် 

ကိုက်ညီဆော ရိုးရိုးလျှပ်စစ်ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ် တပ်ေင်ထားရန်လိုအပ်ေည်။   

 (က) ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ေည် ဆလာ်ေီခန်းြျားနှင့ ် မပခန်းနှင့ ် ကပ်လျှက်ရိှဆော 

ဆနရာြျားတွင ် တပ်ေင်ထားရြည်မဖစ်ငပီး အေိအြှတ်မပု ဆစာင့် ကပ်ကွပ်ကဲဆရး 

စခန်းြျားြှတေင့် ြီးေတ်စခန်းနှင့ ်ချတိ်ေက်ထားရြည်။  

 (ခ) အေံအားမဖင့်လည်းဆကာငး်၊ အမြင်အားမဖင့်လည်းဆကာငး် ေိမြငန်ိုင်ေည့် အချက် 

ဆပးကိရိယာအား စက်ခန်း (ပရို္ျက်တာခန်း) နှင့် ြီးဆလာငပ်ါက ပွဲ ကည့်ပရိေတ် 

ြျားအား နိုးဆော်နိုင်ြည့်တာဝန်ရိှပု္ ္ဂိုလ် အငြဲရိှေည့် အမခားအခန်းတွင ် တပ်ေင် 

ထားရြည်။ 

 (္) ရုပ်ရှင်ရုံေည် ေီးေန့်အဆောက်အဦ ြဟုတ်ေဲ အဆောက်အဦတစ်ခု၏ အတွင်း 

တွင် အစိတ်အပုိငး်တစ်ခုအမဖစ်ရှိဆနပါက ၎ငး်၏ြီးေတ်စနစ်ေည် ၎ငး်တည်ရှိ 

ေည့် အဆောက်အဦ၏ ြီးေတ်စနစ်အတိုင်း အလားတူ မဖစ်ရြည်။   

 ၅စ.၇.၁.၆။ ဤအခန်းပါေတ်ြှတ်ချက်ြျားအရ အဆောက်အဦတစ်ခုတွင်း (ေို့ြဟုတ်)  

ပရဝုဏ်ြျားတွငလ်ျှပ်စစ်ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ် တပ်ေင်ရန်လိုအပ်ပါက ၎င်း အဆောက် 

အဦြျားေည် ဆအာက်ပါအြျ ိုးအစားြျားတွင ် ပါဝင်ဆနလျှင်အေိအြှတ်မပု ထိန်းေိြ်း 

ကွပ်ကဲဆရးစခန်းြျားြှတေင့ ် ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ြျားအား ြီးေတ်စခန်းြျားနှင့် 

ချတိ်ေက်ထားရြည်။  

 (က) ကျန်းြာဆရး ဝန်ဆောငြ်ှုမပုဆော ဆနထိငု်အေံုးမပူြှု၊ ဟိုတယ်နှင့် အလားတူ 

ဆနထိငု်အေုံးမပုြှု။  

 (ခ) ဆရနံချက်စက်ရုံ၊ ဆလာင်စာေီ ေိုဆလှာငမ်ဖန့်မဖူးဆရးစခန်း၊ အဆထွဆထွ ကုန်ဆလှာင် 

ရုံ၊ ဓာတုကုန်ထတု်စက်ရုံ (ေ့ုိြဟုတ်) အန္တရာယ်ကကီးြားဆော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း 

စက်ရုံ၊ ပရဝုဏ်ြျား။  

  (္) မပဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်ရှငရ်ုံ (ေ့ုိြဟုတ်) ကပွဲရုံြျား ၊ 

  (ဃ) (၁) မပဋ္ဌာန်းချက်အရ အလိုအဆလျာက်ြးီလန့်အချက်ဆပးစနစ် (ေ့ုိြဟုတ်) 

   ြီးငငိြး်ေတ်စနစ် တပ်ေင်ကာကွယ်ထားရန် လိအုပ်ဆော အဆောက်  

   အဦြျား။ 

  (၂)  အကယ်၍ ကားပါကင်ေည် အလုိအဆလျာက်နှင့ ် ရိုးရိုးြီးလန့်အချက်ဆပး 

စနစ်ြျား တပ်ေင်ထားလျှင် ရိုးရိုးြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ေည် ကကီး ကပ် 

ကွပ်ကဲဆရးစခန်းြှတေင့် ြီးေတ်စခန်းနှင့် ချတိ်ေက်ထားရန် ြလိုအပ် 

ပါ။  
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 ၅စ.၇.၁.၇။ ဤမပဋ္ဌာန်းချက်အရ အလိအုဆလျာက်ဆရဖျန်းစနစ်ြျား တပ်ေင်ထားေည့် 

ဆနရာြျားတွင ် အလုိအဆလျာက် အပူ၊ ြီးခိုးဆထာက်လှြ်း အာရုံခံဆောကိရိယာြျား 

တပ်ေင်မခငး်ြှ ကင်းလွတ်ခွင့်မပုေည်။ ေ့ုိရာတွင် အလိအုဆလျာက်ဆရဖျန်းစနစ် 

(ေုိ့ြဟုတ်) အမခားဆောစနစ်ြျား စတငအ်လုပ်လုပ်ဆောငရ်န် လိုအပ်ဆော အဆမခအဆန 

ြျားတွင်ြူ တပ်ေငရ်န်လိအုပ်ေည်။  

 ၅စ.၇.၁.၇.၁။ မီးလန့်အြျက်ဆပး စနစ်ပုမံျား (Fire alarm submission 

drawings)  

  ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ြျားအား တပ်ေငမ်ခငး်ြမပုြီ စစ်ဆေး 

အတညမ်ပုနိုငရ်န် တငမ်ပရန်လိုအပ်ေည်။ ထိုေ့ုိတငမ်ပရာတွင ် အနည်းေုံး ဆအာက်ပါ 

အချက်အလက်ြျား ပါဝငရ်ြည်။  

 (၁) အခန်းြျားအားလုံး၏ အေံုးမပုပုံအား ဆဖါ်မပေည့် လွှာမခငး်မပ ကြ်းခငး်ပုံ၊ 

 (၂)  ြီးလန့်အချက်ဆပး စတငလ်ှုံ့ ဆော်ြှု မပုြည့်ကိရိယာြျားတည်ဆနရာ၊ 

 (၃)  အမြင်အားမဖင့် အေိဆပးြှုြျားပါဝငေ်ည့် ြီးလန့်အချက်ဆပးြှုအား အေိဆပး 

ြည့် ကိရိယာြျားတည်ဆနရာ၊ 

 (၄) ဆနထိငု်ေူြျားအား အေိဆပးနှိုးဆော်ေည့် အေံ၏အနိြ့်ေုးံပုံစံဒီဇိုင်းပြာဏ၊ 

 (၅) ြီးလန့်အချက်ဆပး ထိန်းချုပ်ယူနစ်၊ ထပေ်င့်လွှင့်ထတု်ကိရိယာနှင့် လျှပ်စစ် 

ဓါတ်အားဆပးမခငး်တို့၏ တည်ဆနရာ၊ 

 (၆) အေိဆပး နှိုးဆော်ကိရိယာ၊ 

 (၇) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားေက်ေွယ်မခငး်၊ 

 (၈) ေက်ထရီ စားနှုန်းတွက်ချက်ြှု၊ 

 (၉) Conductor အြျ ိုးအစား နှင့ ်အရွယ်အစားြျား၊ 

 (၁၀)  လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကျေငး်ြှုတွက်ချက်မခငး်၊ 

 (၁၁) ထုတ်လုပ်ေည့်ကုြ္ပဏီြှ ထုတ်လုပ်ြှုအချက်အလက်ြျား၊ ကိရိယာတန်ော 

ပလာနှင့် အစိတ်အပိုင်းြျား၏ ဆြာ်ဒယ်နှင့် ြှတ်တြ်းတငအ်ချက်အလက်ြျား၊ 

 (၁၂) ြျက်နှာကျက် အမြင့်အဆေးစိတ်ပုံြျားနှင့် တည်ဆောက်ပုံ၊ 

 (၁၃) ချတ်ိေက်ထားဆော ြီးဆေးလံုခခုံဆရးစနစ်ြျားအား ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ြှုြျား၊ 

 (၁၄) ဆစာင့် ကပ်ကွပ်ကဲေည့် စခန်းြျား၏ အေင့်ေတ်ြှတ်ချက် 

 ၅စ.၇.၁.၇.၂။ ကိေိယာများ (Equipment) - စနစ်ြျားနှင့်အစိတ်အပိုငး်ြျားေည် 

ေက်ေိုငရ်ာလုပ်ငန်းေံုးြျားအတွက် ေင့်ဆလျာ်ဆော ကိရိယာြျားမဖစ်ဆ ကာငး် 

နိုငင်တံကာအေိအြှတ်မပုဌာနြျားတွင် ြှတ်ပုံတငစ်စ်ဆေးအတည်မပုလက်ြှတ်ြျား 

ရိှရြည်။  
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 ၅စ.၇.၂။ တပ်ေင်ဆေးမပီးဆပမာက်မှု မှတ်တမ်း (Record of completion) - မြန်ြာနိုငင်ံ 

ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY CODE) /SSCP 

10/ NFPA 72 ပါ ေတ်ြှတ်ချက်ြျားအရ ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်အား အတည်မပုပုံနှင့် 

ေတ်ြှတ်ထားေည့် အချက်အလက်ြျားအတိုငး် တပ်ေင်ငပီးဆမြာက်မခင်း၊ စြ်းေပစ်စ်ဆေး 

ငပီးစီးမခငး် ြှတ်တြ်းြျားထားရိှရြည်။  

 ၅စ.၇.၂.၁။ လမး်ညွှန်ြျက်များ (Instructions) - လည်ပတ်အလုပ်လုပ်ပုံ၊ စြ်းေပ် 

စစ်ဆေးမခငး်နှင့် မပုမပင်ထိန်းေိြ်းဆရး လြး်ညွှန်ချက်ြျားနှင့် ြှတ်တြ်းပုံ (တပ်ေင ်

ထားရိှပုံ) ၊ ကိရိယာြျား၏အဆေးစိတ်အချက်အလက်ြျားအား ေတ်ြှတ်ဆနရာတွင ်

ထားရိှရြည်။  

 ၅စ.၇.၃။ ြီးလန့်အချက်ဆပးစနစ်ြျားအား စစ်ဆေးမခငး်၊ စြ်းေပ်မခင်းနှင့်မပုမပင်ထိန်းေိြ်း 

မခငး် (Inspection, testing and maintenance) လုပ်ငန်းြျားေည် မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေး 

လုခံခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား (MYANMAR FIRE SAFETY CODE -MFSC) လြး်ညွှန် 

ချက်ြျားနှင့်လည်း ကိုက်ညီရြည်။ 

 

၅စ.၈။ မီးဆေးလုခံြုံဆေးေိုငေ်ာ ကွပ်ကဲြန်း (Fire Command Centre) 

 ၅စ.၈.၁။ အဆထွဆထွ (General) 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်ပါ အမခားအခန်းြျား၏ လိအုပ်ချက်အရလည်းဆကာငး်၊ 

အဆောက်အဦအြျ ိုးအစားအရ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦဟု ေတ်ြှတ်မခငး်ခံရလျှငဆ်ော် 

လည်းဆကာငး် ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာကွပ်ကဲခန်း (Fire Command Centre) အား 

ြီးေတ်ဉီးစီးဌာနြှ ၎ငး်၏လုပ်ငန်းြျား လုပ်ဆောငန်ိုင်ရန်အတွက် ထားရိှဆပးရြည်။ ထို့မပင် 

ဤအပိုင်း ၅.စ ၊ အပုိဒ် ၈.၁.၁ ြှ ၈.၁.၆ အထိပါဝင်ဆော လြး်ညွှန်ချက်ြျားနှင့်လည်း 

ကိုက်ညီရြည်။ ကိုယ်ပိုင်လုးံချင်းလူဆနအိြ်နှင့်  ကားရပ်ရန်ော အေံုးမပုဆော ၂ ထပ်ထက် 

ြပိုေည့် ဆမြဆအာက်ကားပါကင်ပါရိှေည့် စုဆပါငး်လူဆနတိုက်ခန်း အဆောက်အဦြျားြှအပ  

ဆအာက်ပါစနစ်တပ်ေင်ြှု တခုခုရိှဆော အဆောက်အဦတိုငး်တွင်  ထားရိှရြည်။ 

 (က) ြီးေတ်ဆလှကား (fire lift) 

 (ခ) အဆရးဆပါ်ေက်ေွယ်ဆရးစနစ် (emergency voice communication system) နှင့် 

 (္) အင်္ျငန်ီယာ ြီးခိုးထိန်းစနစ် (engineered smoke control system) 

 ၅စ.၈.၁.၁။ တည်ဆနော နှင့် ြျဉ်းကပ်လမး် (Location and access)  

  ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ ကွပ်ကဲခန်း (Fire Command Centre) တည်ဆန 

ရာနှင့ ်ချဉ်းကပ်လြး်အား ြီးေတ်ဦးစီးဌာန၏ အတည်မပုချက် ရယူရြည်။  

 (က) ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ ကွပ်ကဲခန်းေည် ြီးေတ်ကားလြ်းနှင့် တစ်ထပ်ထဲတွင် 
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ရိှရြည်မဖစ်ငပီး ဆအာက်ပါ ဦးစားဆပးအစဉ်အတိုင်း မဖစ်ရြည်။  

  (ခ) ြီးငငိြး်ေတ်ရန် မပင်ေင်ခန်းနှင့် ဆေးကပ်လျက်ဆနရာ၊  

 (္) ြီးငငိြး်ေတ်ရန် မပင်ေင်ခန်းြရိှဆော အဆောက်အဦမဖစ်ပါက ြီးေတ်ကား 

ဝငထ်ွက်နိုငဆ်ောလြး်၊ ြီးေတ်ကားရပ်ဆော ဆနရာအနီးတွင်ရိှရြည်။ ထို့မပင ်

အဆောက်အဦရှိ အထပ်တိုငး်ေို့ ဆရာက်ရိှနိုင်ဆော ြီးဆေးအကာအကွယ်ရှိ 

ဆလှကား (protected stairs) တခု၏ အနီးတွင် မဖစ်ရြည်။   

  (ဃ) ြီးေတ်ဦးစီးဌာန၏ အတည်မပုချက် ရယူထားေည့် ဆနရာ။  

 (င) အကယ်၍ အဆောက်အဦတစ်လုံးထက် ပိုရှိဆောဆနရာမဖစ်ပါက ြီးဆေးလုခံခုံဆရး 

ေိုင်ရာကွပ်ကဲခန်း တစ်ခုထကပ်ိုရိှရြည်မဖစ်ငပီး ထိကုိစ္စရပ်ြျားတွင် ြီးေတ်ဦးစီး 

ဌာနနှင့ ်တိုင်ပငဆ်ေွးဆနွးရြည်။     

 ၅စ.၈.၁.၂။ ပိုင်းပြားပြငး် (Separation) 

  ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာကွပ်ကဲခန်းေည် အဆောက်အဦအတွင်းရိှ အမခား 

ဆောဆနရာ အစိတ်အပိုငး်ြျားြှ ၂ နာရီ ြီးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရိှဆော အကန့်နံရံ၊ အကန့် 

 ကြ်းမပင် (compartment walls and floors) တို့မဖင့် ပိုင်းမခားထားရြည်။  

  ြီးဆလာင်ပါက ြီးဆတာက်နှင့ ် ြီးခိုးြျားမဖတ်ကူးနိုင်ဆော ဆလခပန်ဆ ကာငး် 

ြျား၊ ြိလ္လာပိုက်၊ ္က်စ်ပိုက်နှင့် လျှပ်စစ်ကကိုးဆမြာင်းြျားအား ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ 

ကွပ်ကဲခန်းြှ မဖတ်၍ေွယ်တန်းမခငး်အား ခွင့်ြမပုရပါ။ 

 ၅စ.၈.၁.၃။ အေွယ်အစား (Size) 

  အခန်းေည် ၂၀၀ စတုရန်းဆပ (၂၀ စတုရန်းြီတာ) ထက်ြနညး် ရိှရြည် 

မဖစ်ငပီး အငယ်ေုံးအနားေည် ၁၀ ဆပ (၃၀၀၀ ြီလီြီတာ) အနည်းေုံးရိှရြည်။ ထို့မပင် 

ြီးဆေးကာကွယ်ဆရး၊ ြီးလန့်ေတိဆပးစနစ်ြျားအား ဆစာင့် ကပ်၊ ထိန်းချုပ်ဆရး အစရှိ 

ေည့်ကိရိယာြျားအား ဆနရာချတပ်ေင်ထားနိုငရ်န် ဆေချာစွာတွက်ချက်ထားရိှရြည် 

မဖစ်ငပီး အလုပ်လုပ်နိုင်ဆောဆနရာလတွ် အနည်းေုံး ၆ စတုရန်းြီတာ ရိှရြည်။  

 ၅စ.၈.၁.၄။ ြန်းဖွဲ့ အတညပ်ပုြျက် (Layout approval) 

  ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ ကွပ်ကဲခန်း၏ အခန်းဖွဲ့စည်းပုနံှင့် အခန်းတွင်းရှိ 

လိအုပ်ဆော ကိရိယာတန်ောပလာြျားအား ြတပ်ေင်ြ ီ ေက်ေိုငရ်ာဌာနေ့ုိ ကကိုတင် 

တငမ်ပ အတည်မပုချက်ယူရြည်။ 

  ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာကွပ်ကဲခန်း၏ စက်အားေုးံ ဆလဝငဆ်လထွက် 

စနစ်၊ ဆလဆအးဆပးစနစ် စေည်တို့အား အရံလျှစ်စစ်ဓါတ်အားဆပးစနစ်ပါ ဆပးထား 

ရြည်။ ဆလခပန်ဆ ကာင်းြျားေည်လည်း အဆောက်အဦ၏ အမခားအစိတ်အပိုငး်ြျားေို့ 

ဆလဆပးဆဝဆော ခပန်ဆ ကာင်းြျားနှင့် ေီးေန့်စီမဖစ်ရြည်။  
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 ၅စ.၈.၁.၅။ သုိဆလှာငပ်ြငး် (Storage) 

   ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ ကွပ်ကဲခန်းလုပ်ငန်းနှင့် ေက်ေိုငမ်ခငး်ြရိှဆော 

ပစ္စည်းြျား ဤအခန်းတွငး် ေုိဆလှာငမ်ခငး်အား တားမြစ်ေည်။  

 ၅စ.၈.၁.၆။ လိအုပ်ဆသာကိေိယာတန်ောပလာများ (Required features) 

  ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ ကွပ်ကဲခန်းအတွက် ဆအာက်ဆဖာ်မပပါကိရိယာ 

တန်ောပလာြျား ပါဝင်ရြည်။ 

 (၁) အဆရးဆပါ် အေံမဖင့်ေက်ေွယ်ဆရးစနစ် (The emergency voice/alarm 

communication system control unit) 

  (၂) ြီးေတ်ဦးစီးဌာနနှင့် ေက်ေွယ်ြှုမပုနိုင်ဆောစနစ် (The fire department 

communications system) 

  (၃) ြီးဆေးဆထာက်လှြ်းဆရးနှင့ ် ြီးလန့်ေတိဆပးစနစ် ထုတ်မပန်ဆပးဆောကိရိယာ 

(Fire detection and alarm system annunciator) 

  (၄) ဓါတ်ဆလှကားြျား ဆရာက်ရိှရာဆနရာအား ြျက်မြင်အားမဖင့်မပေဆပးနိုငဆ်ော 

ထုတ်မပန်ဆရးယူနစ် (Annunciator unit visually indicating the location of 

the elevators and whether they are operational) 

  (၅) ဆလဆပးဆဝဆရး စနစ်ြျား၏ လည်ပတ်ြှုအဆမခအဆနမပကိရိယာ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ 

(Status indicators and controls for air distribution systems) 

  (၆) အဆောက်အဦတွင်း တပ်ေင်ထားဆော ြီးေတ်စနစ်၊ ြီးခိုးထိန်းစနစ်ြျားအား 

ထိန်းချုပ်ေည့်ခလုတ်ခုံ (The fire fighter’s control panel for smoke control 

systems installed in the building) 

  (၇) အတွင်းဆလှကား၏ တံခါးြျားအား ငပိုင်တူဖွင့်နိုငဆ်ော ထိန်းချုပ်ဆရးခလုတ်ခုံ 

(Controls for unlocking interior exit stairway doors simultaneously) 

  (၈) ဆရဖျန်းစနစ်နှင့် ဆရစီးမခငး်အား ဆထာက်လှြ်းမပေေည့် ခလုတ်ခုံ (Sprinkler 

valve and water flow detector display panels) 

  (၉) အဆရးဆပါ်နှင့်အရံ ြီးစက် လည်ပတ်ြှုအဆမခအဆနမပကိရိယာ (Emergency and 

standby power status indicators) 

 (၁၀) ြီးေတ်ေံုး တယ်လဖီုန်းေက်ေွယ်ဆရးစနစ် (A telephone for fire department 

use with controlled access to the public telephone system) 

 (၁၁) ြီးေတ်ဆရစုပ်စက်လည်ပတ်ြှုအဆမခအဆနမပကိရိယာ(Fire pump status indicators) 

 (၁၂) အဆောက်အဦ ပုံမပကားချပ် - ပုံစံတူ အထပ်ြျား၊ ဓါတ်ဆလှကား၊ ဆလှကားနှင့် 

ထွကဆ်ပါက်ြျား၊ ြီးေတ်ကိရိယာြျားနှင့် စနစ်ြျား၊ ဆလဆပးဆဝစနစ်ြျား၊ 
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ြီးတားနံရံတည်ဆနရာြျား၊ ြီးခိုးတားြျား၊ ြီးခိုးတားနံရံြျားနှင့် ြီးေတ်ေြား 

ချဉ်းကပ်လြး် စေည့် အချက်အလက်ြျားအား မပေထားေည့် ပုံကားချပ်။ 

 (၁၃) အတညမ်ပုထားေည့် အဆောက်အဦနှင့် ေက်ေိုငေ်ည့် အချက်အလက်ြျားအား 

မပေထားေည့် ရုပ်ပုံကားချပ်၊ ထိပုုံတွင် ဆအာက်တွင်ဆဖါ်မပထားေည့် အချက် 

အလက်ြျား ပါဝငရ်ြည်။ 

 (က) အဆထွဆထွ အချက်အလက် - အဆောက်အဦအြည်၊ လိပ်စာ၊ ဆမြဆပါ် ဆမြ 

ဆအာက် အထပ်အဆရအတွက် အဆောက်အဦအြျ ိုးအစား ဆနထိုငအ်ေံုးမပု 

ြှုအတန်းအစားခွဲြျား (ဆရာဆနှာအေံုးမပုမခငး်မဖစ်ပါက အထပ်လိကု် အေံုးမပု 

ြှုပုံစံ ဆန့၊ ည နှင့ ်အားလပ်ရက်ရိှ ခန့်ြှန်းလူဦးဆရ)၊  

 (ခ) အဆောက်အဦ၏ အဆရးဆပါ်ေက်ေွယ်ဆရး နံပါတ်ြျား - အဆရးဆပါ်နံပါတ် 

ြျားစာရငး်၊ အဆောက်အဦ၏ြန်ဆန္ျာ၊ အင်္ ျငန်ီယာနှင့ ် ၎င်းတို့၏ ဖုန်း  

နံပါတ်ြျား၊ အးီဆြးလ်လိပ်စာြျား၊  

 (္) အဆောက်အဦ၏တည်ဆောက်ြှုေိုင်ရာအချက်အလက်ြျား - တည်ဆောက် 

ြှုအြျ ိုးအစား (RCC/Steel Structure etc.)  ကြ်းခငး်၊ နံရ၊ံ ဆကာ်လံတိုင် 

ြျားနှင့ ်အြိုးတည်ဆောက်ြှုြျား၊ 

 (ဃ) ထွကဆ်မပးလြ်းဆ ကာငး်၊ ဆလှကားေိုငရ်ာ အချက်အလက်ြျား - 

လြး်ဆ ကာင်းနှင့် ဆလှကားအဆရအတွက်၊ ၎ငး်တို့၏ေတ်ြှတ်နံပါတ်နှင့ ်

ဆရာက်ရိှနိုင်ဆော အထပ်ြျား၊ တည်ဆနရာနှင့် ဆနာက်ေုံးထွက်ဆပါက်၊ ဆလ 

ဖိအားဆပးထားေည့် အတွင်းဆလှကားြျား၊ အဆရးဆပါ်ြီးလငး်စနစ်ြျား 

ရိှေည့် ဆလှကားြျား၊ အတွင်းေ့ုိမပန်ဝငန်ိုင်ေည့်ဆလှကားြျား၊ ဆခါင်ြိုးေို့ 

ထွကဆ်ရာက်နိုငေ်ည့် ဆလှကား၊ ဓါတ်ဆလှကားစုြျားနှင့် အစုနံပါတ်ြျား၊ 

ဓါတ်ဆလှကားတစ်ခုချငး်၏ ေတ်ြှတ်နံပါတ်နှင့် ၄ငး်တို့အား အေုံးမပုနိုင် 

ဆောအထပ်ြျား၊ ဓါတ်ဆလှကား စက်ခန်းြျား၊ ထိန်းချုပ်ခန်းြျား၊ ဆခါင်ြိုးရှိ 

အခန်း ဆလာ်ေီြျား၊ ကုန်တင ်ဓါတ်ဆလှကားြျား၏ အချက်အလက်ြျား၊   

 (င) အဆောက်အဦ လုပ်ငန်းြျားနှင့် စနစ်ြျားေိုင်ရာ အချက်အလက်ြျား - 
စက်ခန်းြျား၏ တည်ဆနရာ၊ အဆောက်အဦလုပ်ငန်းြျား  စီြံခန့်ခွဲဆရး  

လုပ်ဆောငရ်ာ  စက်ခုံတညဆ်နရာ၊ ဆလာငစ်ာေီကန်ြျား တည်ဆနရာနှင့် 

ေုိဆလှာင်ေည့်ပြာဏ၊  

  အဆရးဆပါ်ြီးစက်တည်ဆနရာ၊ ြီးဖိုဆချာင်ေံုး ္က်စ်အုိးြျား တည်ဆနရာ၊ 

 (စ) ြီးေတ်စနစ်ြျားေိုင်ရာ အချက်အလက်ြျား - ြီးေတ်ဆရထုတ်ဆပါက်ြျား 

၏တည်ဆနရာ၊ ြီးေတ်ဆရစုပ်စက်အခန်း၊ ြီးေတ်ဆရေွငး်ဆပါက်ြျား၊ အလို 
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အဆလျာက်ဆရဖျန်းစနစ် တပ်ေင်ကာကွယ်ထားဆောအထပ်ြျား၊ ပုံစံကွဲ 

အလုိအဆလျာက် ဆရဖျန်းစနစ်ြျား (dry, wet and pre-action) ြျား၏ 

တည်ဆနရာ၊   

 (ေ) အန္တရာယ်ရိှပစ္စည်းြျား (hazardous material) ေိုင်ရာ အချက်အလက်ြျား, 

ထိအုန္တရာယ်ရှိ  ပစ္စည်းြျားထားေိုရာ တည်ဆနရာနှင့ ်ေုိဆလှာင်ထားေည့်  

  ပြာဏ၊ 

 (၁၄) အလုပ်စားပွဲခုံ၊ 

 (၁၅) ြီးစက်ေံုး ကိရိယာတန်ောပလာြျား၊ ြီးစက်နိုးမခင်းအလိုအဆလျာက် လိငုး်ကူး 

ဆမပာင်း လည်ပတ်မခငး်တို့အား လုပ်ဆောင်နိုင်ဆော ကိရိယာအစီအြံြျား၊ 

 (၁၆) လူထုအေိဆပးဆ ကညာစနစ်၊  

 (၁၇) ြီးေတ်ေံုးဓါတ်ဆလှကားထိန်းခလုတ် နှင့် 

 (၁၈) ဓါတ်ဆလှကားအတွက် အဆရးဆပါ် (ေ့ုိြဟုတ်)  အရံဓါတ်အားဆရွးခလုတ်။ 

 

၅စ.၉။ မီးသတ်ဆေစုပ်စက်များ (Fire Pumps) 

 ၅စ.၉.၁။ အဆထွဆထွ (General)  

   ြီးေတ်ဆရစုပ်စက်ြျားအား မြန်ြာနုိင်ငံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

ြျား (Myanmar Fire Safety Code) ပါ ေတ်ြှတ်ချက်ြျားအား လိကု်နာတပ်ေင်ရြည်။ 

  အကယ်၍ အဆ ကာင်းတစုံတရာ (ဥပြာ-အာြခံအဆရးကိစ္စရပ်ြျား) ဆ ကာင့် 

UL/FM listed ဒီဇယ်အင်္ျင်ပန့်စနစ် (ဒီဇယ်အင်္ျင်ပန့်တလုံးနှင့် လျှပ်စစ်ဆ္ျာ်ကီပန့်တလုံး) 

နှင့ေ်ာ ြီးေတ်ဆရဆရစုပ်စက်ြျားကို တပ်ေင်အေံုးမပုရန် ရည်ရွယ်ပါက ြီးေတ်ဦးစီးဌာန 

ထံတွင ်အဆထာက်အကူမပုစာရွက်စာတြ်းြျား ပူးတွဲတင်မပငပီး အထူးခွင့်မပုချက် ရယူငပီးြှော 

လုပ်ဆောငရ်ြည်။  

 ၅စ.၉.၂။ မီးသတ်ဆေစုပ်စက်ြန်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပြငး် (Protection of fire 

pump rooms) 

   ြီးေတ်ဆရဆရစုပ်စက်ြျားေည် အဆောက်အဦး၏ အမခားဆောဆနရာ အစိတ် 

အပုိငး်ြျားြှ ြီးဒဏ်ခံနိုငရ်ည် ၂ နာရီရိှဆော အကန့်နံရံြျားနှင့် မခားထားရြည်။ အလို 

အဆလျာက်ဆရဖျန်းစနစ်၏ ဆရစုပ်စက်ခန်းေည် ပင်ြအလွှာထက် ြနိြ့်ရပါ။ 
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၅စ.၁၀။ ကာဗွန်မိုဆနာက်ေိုဒ်ဆထာက်လှမ်းခြငး် (Carbon Monoxide Detection)

 ကား္ိုဆဒါင်၊ ကားပါကင် (ဆမြဆအာက်ထပ)် ြျားတွင် ကာဗွန်ြိဆုနာက်ေိုဒ် တည်ရှိြှု 

အား ဆထာက်လှြ်းမခငး်စနစ်ြျားေည် အပိုင်း ၅.င အပူဆပးမခငး်၊ စက်စွြ်းအားေံုး ဆလဝင်/ 

ဆလထွက်စနစ်နှင့် ဆလဆအးဆပးမခငး်လုပ်ငန်းြျား (MNBC Part 5E) မပဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း 

မဖစ်ရြည်။  




