
အမ်ိသံုံုံးပါဝါမီတာလလ ာကလ် ာပံုံစံ 

သ  ို့ 

 မမ  ြို့နယ်လျှပ်စစမ် ှူး/မမ  ြို့နယလ်ျှပ်စစအ်ငဂ်ျငန်ယီာ 

 လျှပ်စစဓ်ာတ်အာှူးဖြန် ို့ဖြ ှူးရ ှူးလ ပ်ငနှ်ူး 

 _____________________မမ  ြို့နယ/်မမ  ြို့ 

 ကစ် ွဲ ၊       .       .              ။ 

အရ ကာငှ်ူးအ ာ။ (       /       ) အမ်ပီယာ အမ်ိသံုံုံးပါဝါမီတာ တပ်ဆငခွ်င့််ပပြုပါရန် 

လလ ာကထ်ာုံးပခငု်ံး။ 

 အထကပ်ါက စစနငှ်ို့ပတ်သက်၍ အမှတ(်                )၊ 

__________________လမ်ှူး 

______________________ ပ်က ကရ်န ကျွနရ်တာ်/ကျွနမ်၏ ___________________တ င ်

(     /    ) အမ်ပီယာ အ မ်သ  ှူးပါဝါမီတာတစလ်  ှူးတပ်ဆငသ်  ှူးစ ွဲခ င်ို့ဖပ ပါ န ်

ရလျှာက်ထာှူးအပ်ပါသည။် 

 တပ်ဆငသ်  ှူးစ ွဲခ င်ို့ဖပ ပါက လျှပ်စစဓ်ာတအ်ာှူးဖြန် ို့ဖြ ှူးရ ှူးလ ပ်ငနှ်ူးမှ သတ်မတှ်ထာှူး 

ရသာ အခ နအ်ခမျာှူးက  အရ ကရပှူးရဆာငမ်ည်ို့အဖပငတ်ည်ဆွဲဥပရေမျာှူးအတ  ငှ်ူး 

လ  ကန်ာရဆာင ် က် မညဖ်ြစပ်ါရ ကာငှ်ူးနငှ်ို့ အ မ်တ ငှ်ူးဝါယာသ ယ်တနှ်ူးဖခငှ်ူးလ ပ်ငနှ်ူးမျာှူးက   

ကျွမ်ှူးကျငလ်ကမ်ှတရ်ှ သမူျာှူး နငှ်ို့သာ ရဆာင ် ကမ်ည်ဖြစရ် ကာငှ်ူး ဝနခ် ကတ ဖပ ရလျှာက ်

ထာှူးအပ်ပါသည်။ 

 

တပ်ဆငသ်ံုံုံးစွွဲလိုံသည့််လပ်ိစာ 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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   ရလှူးစာှူးစ ာဖြင်ို့ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

( အခလ ကုံးလငပွြင့်် လရာငု်ံးချပခငု်ံးခွင့််မပပြု) 
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လုံပ်ငန်ုံးသံုံုံးပါဝါမီတာလလ ာကလ် ာပံုံစံ 

သ  ို့ 

 မမ  ြို့နယ်လျှပ်စစမ် ှူး/မမ  ြို့နယလ်ျှပ်စစအ်ငဂ်ျငန်ယီာ 

 လျှပ်စစဓ်ာတ်အာှူးဖြန် ို့ဖြ ှူးရ ှူးလ ပ်ငနှ်ူး 

 _____________________မမ  ြို့နယ/်မမ  ြို့ 

 ကစ် ွဲ ၊       .       .              ။ 

အရ ကာငှ်ူးအ ာ။ (       /       ) အမ်ပီယာ လုံပ်ငန်ုံးသံုံုံးပါဝါမီတာ တပ်ဆငခွ်င့််ပပြုပါရန် 

လလ ာကထ်ာုံးပခငု်ံး။ 

 အထကပ်ါက စစနငှ်ို့ပတ်သက်၍ အမှတ(်                )၊ 

__________________လမ်ှူး 

______________________ ပ်က ကရ်န ကျွနရ်တာ်/ကျွနမ်၏ ___________________တ င ်

(    /  )အမ်ပီယာလ ပ်ငနှ်ူးသ  ှူးပါဝါမီတာတစလ်  ှူးတပ်ဆငသ်  ှူးစ ွဲခ င်ို့ဖပ ပါ နရ်လျှာက်ထာှူးအပ်ပါသည။် 

 တပ်ဆငသ်  ှူးစ ွဲခ င်ို့ဖပ ပါက လျှပ်စစဓ်ာတအ်ာှူးဖြန် ို့ဖြ ှူးရ ှူးလ ပ်ငနှ်ူးမှ သတ်မတှ်ထာှူး 

ရသာ အခ နအ်ခမျာှူးက  အရ ကရပှူးရဆာငမ်ည်ို့အဖပငတ်ည်ဆွဲဥပရေမျာှူးအတ  ငှ်ူး 

လ  ကန်ာရဆာင ် က် မညဖ်ြစပ်ါရ ကာငှ်ူးနငှ်ို့အ မ်တ ငှ်ူးဝါယာသ ယ်တနှ်ူးဖခငှ်ူးလ ပ်ငနှ်ူးမျာှူးက   

ကျွမ်ှူးကျငလ်ကမ်ှတရ်ှ သမူျာှူး နငှ်ို့သာ ရဆာင ် ကမ်ည်ဖြစရ် ကာငှ်ူး 

ဝနခ် ကတ ဖပ ရလျှာက်ထာှူးအပ်ပါသည။် 

 

တပ်ဆငသ်ံုံုံးစွွဲလိုံသည့််လပ်ိစာ 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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   ရလှူးစာှူးစ ာဖြင်ို့ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

( အခလ ကုံးလငပွြင့်် လရာငု်ံးချပခငု်ံးခွင့််မပပြု) 
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ပါဝါမီတာ(အမ်ိသံုံုံး+လုံပ်ငန်ုံးသံုံုံး/ စကမ်ှုသံုံုံး) လလ ာကထ်ာုံးရာတငွ ်လအာကလ်ြာ်ပပပါအချကမ်ျာုံး 

ပပည့်စ်ံုံစွာပါရ ိရန် သတမ် တထ်ာုံးရ ိပါသည်- 

 (၁) မတှပ်  တငမ် တတ   (မ ူငှ်ူးယရူဆာငလ်ာရစဖခငှ်ူး) 

 (၂) သနှ်ူးရခါငစ်ာ ငှ်ူးမ တတ   (မ ူငှ်ူးယရူဆာငလ်ာရစဖခငှ်ူး) 

 (၃) အ မ်သ  ှူးမီတာ ရေလမ် တတ   (မ ူငှ်ူးယရူဆာငလ်ာရစဖခငှ်ူး) 

 (၄) ပ  ငဆ်  ငမ်ှုစာချ ပ်/ အရထာကအ်ထာှူး (မ ူငှ်ူးယရူဆာငလ်ာရစဖခငှ်ူး) 

 (၅) အသ  ှူးဖပ မညို့ဝ်နအ်ာှူးစာ ငှ်ူး 

 (၆) လ ပ်ငနှ်ူးလ  ငစ်င/် က မပဏမီတှပ်  တင(်လ ပ်ငနှ်ူးသ  ှူး/ စက်မှုသ  ှူးပါဝါမီတာအတ က်) 

၀န်ကကုီံးဌာနအလနပြင့် ် လ ပ်စစလ် ကာင့် ် အန္တရာယမ်ပြစလ်စလရုံး ဓာတအ်ာုံးသံုံုံးစွွဲမည့် ် 

အလဆာကအ်ဦုံး မျာုံးအတကွ ် ပါဝါမီတာ(အမ်ိသံုံုံး+လုံပ်ငန်ုံးသံုံုံး/စကမ်ှုသံုံုံး) 

တငပ်ပလလ ာကထ်ာုံးရာတငွ ်လလ ာကထ်ာုံး သည့်် အချိန်မ စ၍ ဓာတအ်ာုံးဆကသ်ယွသ်ည့််အချိန်အထ ိ

လအာကလ်ြာ်ပပပါ လုံပ်ငန်ုံးစဉ်မျာုံးအတိုံငု်ံး စစိစလ်ဆာငရွ်ကလ်ျကရ် ိပါသည-် 

 (၁) သတမ် တခ်ျကမ်ျာုံးန္ င့် ် ပပည့်စ်ံုံကိုံကည်ီမှု ရ ိ/ မရ ိ စာရွကစ်ာတမ်ုံးန္ င့် ် အလထာက ်

အထာုံးပိုံငု်ံးဆိုံငရ်ာမျာုံး စစလ်ဆုံးပခငု်ံး၊ ၄၀၀ ဗ  ို့ (3 4 W)ဓာတ်အာှူးလ  ငှ်ူးနငှို့ ် ရပ 

၃၀၀ အတ ငှ်ူး ရှ / မရှ  ၊ ဓာတအ်ာုံးဆကသ်ယွလ်ပုံးမည့်် ဓာတအ်ာုံးလိုံငု်ံးန္ င့် ်

ထရန်စလြာ်မာ မျာုံး ဝန်အာုံးန္ိုံငန်ငု်ံးမှု ရ ိ/ မရ ိ ကငွု်ံးဆငု်ံးစစလ်ဆုံးပခငု်ံး  

 (၂) သတမ် တခ်ျကမ်ျာုံးန္ င့် ် ကိုံကည်မီှုရ ိပါက ခရိုံငလ် ပ်စစမ်န်လနဂျာရံုံ ုံးသိုံ ့် တငပ်ပ ၍ 

ခွင့်ပ်ပြုမိန ့်် ရယပူခငု်ံး 

 (၃) ခရိုံငလ် ပ်စစမ်န်လနဂျာရံုံ ုံးမ  ခွင့်ပ်ပြုချကရ်ရ ိပါက မမိြု ြို့နယလ် ပ်စစမ်န်လနဂျာရံုံ ုံးမ  

ခွင့်ပ်ပြုမိန ့်် ရရ ိပါက မီတာတပ်ဆငပ်ခငု်ံးအတကွ ် လအာကလ်ြာ်ပပပါ လလ ာကထ်ာုံး 

သည့်  ် ပါဝါမီတာ(ကီလ  ဝပ်) အလိုံက ် သတမ် တန်္ှုန်ုံးထာုံးမျာုံးအာုံး လပုံးသငွု်ံးလစ 
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ရာတငွ ် Infrastructure လ ကုံးမျာုံးအာုံး ကာယကရံ င ် ကိုံယတ်ိုံင ် ဘဏ်သိုံ ့် 

လပုံးသငွု်ံးလစပခငု်ံး၊ အုံပ်ချြုပ်မှုစရိတန်္ င့် ် ကကုီံး ကပ်ခမျာုံးကိုံ သကဆ်ိုံငရ်ာ မမိြု ြို့နယ ်

လ ပ်စစမ်န်လနဂျာရံုံ ုံးတငွ ်  ကာယကရံ ငက်ိုံယတ်ိုံင ် လပုံးသငွု်ံးလစပခငု်ံး၊ ရန်ကုံန်တိုံငု်ံး 

လေသကကုီံးစကမ်ှုကကုီံး ကပ်လရုံးန္ င့် ် စစလ်ဆုံးလရုံးဦုံးစုီံးဌာန၊(လ ပ်စစစ်စ်လဆုံးလရုံး)သိုံ ့် 

Internal Wiring အာုံး စစလ်ဆုံးလစမပီုံး လ ပ်စစအ်န္တရာယက်ငု်ံးရ ငု်ံးလ ကာငု်ံး 

လကမ် တရ်ယလူစပခငု်ံး  

   အမ်ိသံုံုံးပါဝါမီတာအတကွ ်လပုံးသငွု်ံးရမည့်  ်သတမ် တန်္ှုန်ုံးထာုံးမျာုံး  

စဉ် 

မီတာ 

အမျိြုုံး 

အစာုံး 

(kW) 

သတမ် တ ်

လ ကုံး 

(Infrastuc- 

ture) 

(ကျပ်) 

အာမခံ 

စလဘာ်လင ွ

(Deposit) 

(ကျပ်) 

ကကြိုုံး 

သယွခ်/

ဆကခ် 

(ကျပ်) 

မ တပံ်ုံ 

တင ်

လ ကုံး 

(ကျပ်) 

Composit 

Box 

(ကျပ်) 

စုံစုံလပါငု်ံး 

(ကျပ်) 

၁ ၁၀ ၈၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၈၄၆,၀၀၀ 

၂ ၂၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀'၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၀၄၆,၀၀၀ 

၃ ၃၀ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၂၄၆,၀၀၀ 

  မ တခ်ျက။် အထကပ်ါ နှုနှ်ူးထာှူးမျာှူးနငှို့အ်တူ ပါဝါမီတာ(ကလီ  ဝပ်) အလ  က် 

ရပှူးသ ငှ်ူး မညို့် ကကီှူး ကပ်ခမှာ အလ ပ်ရ  အတ ငှ်ူး ဝါယာသ ယ်တနှ်ူး တပ်ဆငခ်၏ ၁၅ % 

ရပှူးသ ငှ်ူး မည် ဖြစပ်ါသည။် 

စဉ် 

မီတာ 

အမျိြုုံး 

အစာုံး 

(kW) 

သတမ် တ ်

လ ကုံး 

(Infrastuc- 

ture) 

အာမခံ 

စလဘာ်လင ွ

(Deposit) 

(ကျပ်) 

ကကြိုုံး 

သယွခ်/

ဆကခ် 

(ကျပ်) 

မ တပံ်ုံ 

တင ်

လ ကုံး 

(ကျပ်) 

Compos

it 

Box 

(ကျပ်) 

စုံစုံလပါငု်ံး 

(ကျပ်) 
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   စကမ်ှုသံုံုံးပါဝါမီတာအတကွ ်လပုံးသငွု်ံးရမည့်  ်သတမ် တန်္ှုန်ုံးထာုံးမျာုံး  

   မတှခ်ျက်။  အထကပ်ါ နှုနှ်ူးထာှူးမျာှူးနငှို့အ်တူ ပါဝါမီတာ(ကီလ  ဝပ်)အလ  က ်ရပှူးသ ငှ်ူး မညို့် ကကီှူး ကပ်ခမှာ အလ ပ်ရ  အတ ငှ်ူး ဝါယာသ ယ်တနှ်ူး တပ်ဆငခ်၏ ၁၅ % ရပှူးသ ငှ်ူး မည ်ဖြစပ်ါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 (၄) ကာယကရံ ငမ်  သတမ် တလ် ကုံးမျာုံး လပုံးသငွု်ံးမပီုံးပါက ၄ငု်ံးလပပစာန္ င့်အ်တ ူ

မီတာထုံတယ်ရူန်အတကွ ်ခရိုံငလ် ပ်စစမ်န်လနဂျာရံုံ ုံးသိုံ ့် Indent ပြင့် ်တငပ်ပ လတာငု်ံးခံ၍ 

ရရ ိပါက မီတာတပ်ဆငလ်ပုံးမပီုံး ၄၀၀ ဗိုံ ့် Breaker အထ ိဓာတ ်အာုံးဆကသ်ယွလ်ပုံးပခငု်ံး

  

  

(ကျပ်) 

၁ ၁၀ ၈၀၀,၀၀၀ ၈၂,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၉၄၄,၅၀၀ 

၂ ၂၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅၇,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၂၁၉,၅၀၀ 

၃ ၃၀ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ၂၃၂,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၄၉၄,၅၀၀ 
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 အထကလ်ြာ်ပပပါ ပါဝါမီတာ(အမ်ိသံုံုံး+လုံပ်ငန်ုံးသံုံုံး/ စကမ်ှုသံုံုံး)  အသစတ်ပ်ဆငပ်ခငု်ံး 

(မီုံးသံုံုံးသအူသစ ်စာရငု်ံးလရုံးသငွု်ံးပခငု်ံး)န္ င့် ်စပ်လျဉ်ုံး၍ မီတာစတငလ်လ ာကထ်ာုံးသည့်မ်  မီတာြတ ်

မ တတ်မ်ုံးထကွမ်ပီုံးသည်အထ ိ သကဆ်ိုံငရ်ာ မမိြု ြို့နယလ် ပ်စစ်မန်လနဂျာရံုံ ုံးမျာုံးရ ိ ဌာနအသုီံးသုီံးမ  

လအာက ်လြာ်ပပပါအတိုံငု်ံး လုံပ်ငန်ုံးစဉ်အဆင့်ဆ်င့်အ်ာုံး လိုံကန်ာလဆာငရွ်ကလ်ျက ်ရ ိပါသည-် 

 (က) စမံီခန ့််ခွွဲလရုံးဌာန။ လလ ာကလ် ာသစမ်ျာုံး 

လကခံ်ပခငု်ံးဘံုံမ တတ်မ်ုံး(လ ပ်စစပံ်ုံစ ံ -၂၈၄)လရုံးသငွု်ံးပခငု်ံး၊ သတမ် တထ်ာုံးလသာ 

အချကမ်ျာုံးန္ င့်အ်ညီ ဓာတအ်ာုံးဆက ် သယွရ်န် လလ ာကလ် ာပံုံစနံ္ င့် ်

စာချြုပ်ပံုံစ(ံလ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၁၆)၊ ဓာတက်ကြိုုံးတပ်ဆငရ်န် လလ ာကလ် ာ(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ

၂၅၈)လကခံ်ပခငု်ံး 

 (ခ) ဘဏ္ဍာလရုံးဌာန။ မ တပံ်ုံတငလ် ကုံးအာုံး လငရွလပပစာ(လ ပ်စစပံ်ုံစ ံ -၂၃) ပြင့် ်

လကခံ်ပခငု်ံး 

 (ဂ) အငဂ်ျငနီ်ယာဌာန။ လုံပ်ငန်ုံးကုံန်ကျစရိတ ် တကွခ်ျကပ်ခငု်ံးန္ င့် ်

လုံပ်ငန်ုံးလဆာင ် ရွကရ်န် ည န် ကာုံးပခငု်ံး၊ (လ ပ်စစပံ်ုံစံ -၁၃၈) ပြင့် ်

မီတာတပ်ဆငရ်န် စစလ်ဆုံးပခငု်ံး 

 (ဃ) စမံီခန ့််ခွွဲလရုံးဌာန။ မီတာတပ်ဆငရ်န် စစ်လဆုံးမပီုံးပါက ကျသင့်လ်င ွလပုံးသငွု်ံး 

ရန် အလ ကာငု်ံး ကာုံးစာ(လ ပ်စစပံ်ုံစံ-၂၄) လရုံးသငွု်ံးပခငု်ံး 

 (င) ဘဏ္ဍာလရုံးဌာန။ ကကြိုုံးသယွခ်၊ ကကုီံး ကပ်ခ၊ မီုံးဆကခ်အာုံး (လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ

၂၃) မီတာသတမ် တလ် ကုံး(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၂၃)န္ င့် ် အာမခံစလဘာ်လင(ွလ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ

၉၅)လကခံ်ပခငု်ံး၊ (လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၂၆၈) မ တပံ်ုံတင ်လရုံးသငွု်ံးပခငု်ံး 

 (စ) စမံီခန ့််ခွွဲလရုံးဌာန။ လ ပ်စစပံ်ုံစံ-၁၃၈တငွ ် လငရွလပပစာအမ တ ် လရုံးသငွု်ံးမပီုံး 

မမိြု ြို့နယလ် ပ်စစ်မန်လနဂျာမ  လကမ် တလ်ရုံးထိုံုံး၍ မီတာထုံတယ်ရူန် 

အငဂ်ျငနီ်ယာဌာန သိုံ ့် လပုံးပိုံ ့်ပခငု်ံး 
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 (ဆ) အငဂ်ျငနီ်ယာဌာန။ မီတာတပ်ဆငရ်န်အတကွ ် ပစစညု်ံးစမံီလရုံးဌာနသိုံ ့် ပစစည်ုံး 

လတာငု်ံးခံလ ာ လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ၂၅(က)ပြင့် ်မီတာလတာငု်ံးခံပခငု်ံး 

 (ဇ) ပစစညု်ံးစမံီလရုံးဌာန။ မီတာအာုံး ပစစညု်ံးထုံတလ်ပုံးလ ာပံုံစံ-၂၅(ခ)ပြင့် ်

ထုံတလ်ပုံးပခငု်ံး၊ မီတာမ တပံ်ုံတငစ်ာအုံပ်(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၆၆)၊ ဘငု်ံးကေ(်လ ပ်စစပံ်ုံစံ-

၂၆) လရုံးသငွု်ံးပခငု်ံး 

 (စျ) အငဂ်ျငနီ်ယာဌာန။ ထုံတယ်ရူရ ိလသာ မီတာကိုံ သာွုံးလရာကတ်ပ်ဆငပ်ခငု်ံး၊ ပံုံစံ 

မျာုံးပါလသာ အမှုတွွဲကိုံ စမံီခန ့််ခွွဲလရုံးဌာနသိုံ ့် လပုံးပိုံ ့်ပခငု်ံး  

 (ည) စမံီခန ့််ခွွဲလရုံးဌာန။ မီတာအသစ်ဆကပ်ခငု်ံး၊ ဘံုံမ တတ်မ်ုံး(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၂၈၀) 

လရုံးသငွု်ံးပခငု်ံး 

 (ဋ) ဘဏ္ဍာလရုံးဌာန။ မီတာြတက်ေပ်ပာုံး(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၇၆) လရုံးသငွု်ံးပခငု်ံး၊ 

ဓာတ ်အာုံးသံုံုံးစွွဲသမူျာုံးလယဂ်ျာ(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၄၃)လရုံးသငွု်ံးပခငု်ံး၊ လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၉၅ 

လကခံ် တငွ ် မီတာအမ တန်္ င့် ် စာရငု်ံးအမ တ ် လရုံးသငွု်ံးပခငု်ံး၊ မီတာြတပ်ခငု်ံး၊ 

ဘလီထ်ုံတပ်ခငု်ံး  

 

 


