
ထရန်စဖ ာ်မာဖလ ာကလ် ာပံုံစံ 

သ  ို့ 

 မမ  ြို့နယ်လျှပ်စစမ် ှူး/မမ  ြို့နယလ်ျှပ်စစအ်ငဂ်ျငန်ယီာ 

 လျှပ်စစဓ်ာတ်အာှူးဖြန် ို့ဖြ ှူးရ ှူးလ ပ်ငနှ်ူး 

 _____________________မမ  ြို့နယ/်မမ  ြို့ 

 ကစ် ွဲ ၊       .       .              ။ 

အရ ကာငှ်ူးအ ာ။ (          ) ဖကဗ ွီဖေ ထရန်စဖ ာ်မာ(၁)လံုံုံးတည်ဖ ာက ်တပ် င ်

ခ င့််ပပြုပါရန် ဖလ ာကထ်ာုံးပခငု်ံး။ 

 အထကပ်ါက စစနငှ်ို့ပတ်သက်၍ အမှတ(်                )၊ 

__________________လမ်ှူး 

__________________ ပ်က ကရ်န ကျွနရ်တာ်/ကျွနမ်၏ ရနအ မ်/လ ပ်ငနှ်ူးတ င(်       ) 

ရကဗ ီရအ 

ထ နစ်ရြာ်မာ(၁) လ  ှူး တညရ်ဆာကတ်ပ်ဆငသ်  ှူးစ ွဲခ င်ို့ဖပ ပါ နရ်လျှာကထ်ာှူးအပ်ပါသည။် 

 တညရ်ဆာက ် တပ်ဆငသ်  ှူးစ ွဲခ င်ို့ဖပ ပါက လျှပ်စစဓ်ာတ်အာှူးဖြန် ို့ဖြ ှူးရ ှူးလ ပ်ငနှ်ူးမှ 

သတ်မတှ်ထာှူးရသာ အခ နအ်ခမျာှူးက   အရ ကရပှူးရဆာငမ်ည်ို့အဖပင ် တညဆ်ွဲဥပရေမျာှူးအတ  ငှ်ူး 

လ  ကန်ာရဆာင ် က ် မညဖ်ြစပ်ါရ ကာငှ်ူးနငှ်ို့ တညရ်ဆာကဖ်ခငှ်ူးလ ပ်ငနှ်ူးမျာှူးက   လျှပ်စစက်ျွမ်ှူးကျင ်

လက်မတှရ်ှ သမူျာှူးနငှ်ို့သာ ရဆာင ် က်မညဖ်ြစရ် ကာငှ်ူး ဝနခ် ကတ ဖပ ရလျှာက်ထာှူးအပ်ပါသည။် 

 

တပ် ငသ်ံုံုံးစ ွဲလိုံသည့််လပ်ိစာ 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 



 

 

   ရလှူးစာှူးစ ာဖြင်ို့ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

( ေခဖ ကုံးဖင ပ င့်် ဖရာငု်ံးချပခငု်ံးခ င့််မပပြု) 

 ၀န်ကကွီုံးဌာနေဖနပ င့် ် လ ပ်စစဖ် ကာင့် ် ေန္တရာယမ်ပ စ်ဖစဖရုံး ဓာတေ်ာုံးသံုံုံးစ ွဲမည့် ် 

ေဖ ာကေ်ဦုံး မျာုံးေတ က ် ထရန်စဖ ာ်မာ တငပ်ပဖလ ာကထ်ာုံးရာတ င ် ဖလ ာကထ်ာုံး သည့်  ်

ေချိန်မှစ၍ ဓာတေ်ာုံး ကသ် ယသ်ည့််ေချိန်ေထ ိ ဖောကဖ် ာ်ပပပါ လုံပ်ငန်ုံးစဉ်မျာုံးေတိုံငု်ံး 

စစိစဖ် ာငရ် က ်လျကရိှ်ပါသည-် 

 (၁) ပုံဂ္ဂလကိ၊ စကမ်ှုဇုံန်န္ငှ့် ် ဖကျုံးရ ာမွီုံးလငု်ံးဖရုံး ထရန်စဖ ာ်မာမျာုံး ဖလ ာက ်

ထာုံးမှုန္ငှ့် ် စပ်လျဉ်ုံး၍ သတမှ်တခ်ျကမ်ျာုံးန္ငှ့် ် ပပည့်စ်ံုံကိုံကည်ွီမှု ရိှ/ မရိှ စာရ က ်

စာတမ်ုံးန္ငှ့် ်ေဖထာကေ်ထာုံးပိုံငု်ံး ိုံငရ်ာမျာုံး စစဖ် ုံးပခငု်ံး၊ ဓာတေ်ာုံးရယ ူမည့် ်

ပငမ်န္ငှ့် ်တစ ်င့်ခံ် ဓာတေ်ာုံးခ ွဲရံုံ န္ငှ ့် ် ဓာတေ်ာုံးလိုံငု်ံးမျာုံး ဝန်ောုံးန္ိုံင ် နငု်ံးမှု ရိှ/ 

မရိှ စစဖ် ုံးပခငု်ံး၊   

 (၂) သတမှ်တခ်ျကမ်ျာုံးန္ငှ့် ် ကိုံကည်ွီမှုရိှဖသာ  Proposal ောုံး ခရိုံငလ် ပ်စစမ်န်ဖန 

ဂ္ျာရံုံ ုံးမှ ေဖသုံးစတိ ်ထပ်မံစစိစဖ်စ၍ YESC ရံုံ ုံးချြုပ်၏ နညု်ံးပညာဖကာ်မတွီ 

သိုံ ့် တိုံကရိ်ုံကတ်ငပ်ပဖစ၍ မမိြု ြို့နယ/် ခရိုံငလ် ပ်စစမ်န်ဖနဂ္ျာရံုံ ုံးမျာုံးမှ စစိစ ်

ဖထာကခံ်ချက ်တငပ်ပလာဖသာ Technical Proposal ောုံး မှန်ကန်မှု ရိှ/ မရိှ 

ထပ်မံစစိစ၍် YESC ၏ စွီမံခန ့််ခ ွဲမှုဖကာ်မတွီေစညု်ံးေဖဝုံးသိုံ ့် တငပ်ပကာ 

ခ င့်ပ်ပြုမိန ့်် ထုံတဖ်ပုံးပခငု်ံး၊ 

 (၃) ၃၃/ ၁၁ ဖကဗ ွီ (သိုံ ့်မဟုံတ)် ၆၆/ ၁၁ ဖကဗ ွီ ဓာတေ်ာုံးခ ွဲရံုံမျာုံး တည်ဖ ာက၍် 

ဓာတေ်ာုံး ရယလူိုံဖသာ Consumer မျာုံး၏ ဓာတေ်ာုံးဖတာငု်ံးခံမှုမျာုံးကိုံမူ 

လ ပ်စစန်္ငှ့်စ် မ်ုံးေငဝ်န်ကကွီုံးဌာန၊ ဓာတေ်ာုံးပိုံ ့်လ တဖ်ရုံးန္ငှ့်က် ပ်ကွဲဖရုံးဦုံးစွီုံးဌာန 

၏ သဖ ာထာုံးမှတခ်ျက ် ထပ်မံရယ၍ူ ပပည်ဖထာငစ်ုံဝန်ကကွီုံးရံုံ ုံး၏ လုံပ်ငန်ုံးမှု 



 

 

 ိုံငရ်ာစွီမံခန ့််ခ ွဲမှုဖကာ်မတွီ ေစညု်ံးေဖဝုံးေထ ိ တငပ်ပမပွီုံးမှ ခ င့်ပ်ပြုမိန ့်် ထုံတ ်

ဖပုံးပခငု်ံး  

  (၄) ခ င့်ပ်ပြုမိန ့်် ရရိှပါက ထရန်စဖ ာ်မာ တပ် ငပ်ခငု်ံးေတ က ် ဖောကဖ် ာ်ပပပါ 

ဖလ ာကထ်ာုံးသည့်  ် ထရန်စဖ ာ်မာ(ရကဗ ီရအ)ေလိုံက ် သတမှ်တန်္ှုန်ုံးထာုံး 

မျာုံးောုံး ဖပုံးသ ငု်ံးဖစရာတ င ် Infrastructure ဖ ကုံးောုံး ကာယကရှံင ်

ကိုံယတ်ိုံင ်  ဏ်သိုံ ့် ဖပုံးသ ငု်ံးဖစပခငု်ံး၊ ထရန်စဖ ာ်မာ တပ် ငပ်ခငု်ံးန္ငှ့် ်

ဓာတေ်ာုံးလိုံငု်ံး တည်ဖ ာကပ်ခငု်ံးေတ က ် သတမှ်တထ်ာုံးဖသာ ေုံပ်ချြုပ်မှု 

စရိတန်္ငှ့် ် ကကွီုံး ကပ်ခမျာုံးကိုံ သက ်ိုံငရ်ာ မမိြု ြို့နယလ် ပ်စစမ်န်ဖနဂ္ျာရံုံ ုံးတ င ်  

ကာယကရှံင ်ကိုံယတ်ိုံင ်ဖပုံးသ ငု်ံးဖစပခငု်ံး-  

စဉ် 

ထရန်စ 

ဖ ာ်မာ 

ေမျိြုုံး 

ေစာုံး 

(kVA) 

သတမှ်တဖ် ကုံး 

(Infrastucture) 

(ကျပ်) 

ောမခံ 

စဖ ာ်ဖင  

(Deposit) 

(ကျပ်) 

ကကြိုုံး 

 က် 

သ ယခ် 

(ကျပ်) 

မွီုံး 

 က် 

ခ 

(ကျပ်

) 

မှတပံ်ုံ 

တင ်

ဖ ကုံး 

(ကျပ်) 

စုံစုံဖပါငု်ံး 

(ကျပ်) 

၁ ၅၀ ၁,၈၀၀,၀၀၀ ၃၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂,၁၃၅,၅၀၀ 

၂ ၁၀၀ ၂,၁၀၀,၀၀၀ ၆၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂,၇၃၅,၅၀၀ 

၃ ၁၅၀ ၂,၄၀၀,၀၀၀ ၉၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃,၃၃၅,၅၀၀ 

၄ ၁၆၀ ၂,၄၀၀,၀၀၀ ၉၆၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃,၃၉၅,၅၀၀ 

၅ ၂၀၀ ၂,၇၀၀,၀၀၀ ၁,၂၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃,၉၃၅,၅၀၀ 

၆ ၂၅၀ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁,၅၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄,၅၃၅,၅၀၀ 

၇ ၃၀၀ ၃,၃၀၀,၀၀၀ ၁,၈၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၅,၁၃၅,၅၀၀ 

၈ ၃၁၅ ၃,၃၀၀,၀၀၀ ၁,၈၉၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၅,၂၂၅,၅၀၀ 

၉ ၄၀၀ ၃,၉၀၀,၀၀၀ ၂,၄၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၆,၃၃၅,၅၀၀ 

၁၀ ၄၅၀ ၄,၂၀၀,၀၀၀ ၂,၇၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၆,၉၃၅,၅၀၀ 



 

 

၁၁ ၅၀၀ ၄,၅၀၀,၀၀၀ ၃,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၇,၅၃၅,၅၀၀ 

၁၂ ၇၀၀ ၅,၈၀၀,၀၀၀ ၄,၂၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၁၃ ၇၅၀ ၆,၃၀၀,၀၀၀ ၄,၅၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၀,၈၃၅,၅၀၀ 

၁၄ ၉၀၀ ၆,၈၀၀,၀၀၀ ၅,၄၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၂,၂၃၅,၅၀၀ 

၁၅ ၁၀၀၀ ၇,၈၀၀,၀၀၀ ၆,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၃,၈၃၅,၅၀၀ 

၁၆ ၁၁၀၀ ၈,၃၀၀,၀၀၀ ၆,၆၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၄,၉၃၅,၅၀၀ 

၁၇ ၁၂၅၀ ၉,၃၀၀,၀၀၀ ၇,၅၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၆,၈၃၅,၅၀၀ 

၁၈ ၂၀၀၀ ၁၈,၀၀၀,၀၀၀ ၁၂,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၁၉ ၂၅၀၀ ၂၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၆,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၀ ၃၀၀၀ ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ ၁၈,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄၃,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၁ ၅၀၀၀ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ၃၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၈၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၂ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 
၆၀,၀၀၇,၅၀၀ 

၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ 
၁၆၀,၀၃၅,၅၀

၀ 

၂၃ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ၉၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂၄၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၄ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၂၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၂၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၅ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀ 
၁၅၀,၀၀၇,၅၀၀ 

၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ 
၄၀၀,၀၃၅,၅၀

၀ 

၂၆ ၃၀၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 
၁၈၀,၀၀၇,၅၀၀ 

၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ 
၄၈၀,၀၃၅,၅၀

၀ 

   မတှခ်ျက်။ အထကပ်ါ နှုနှ်ူးထာှူးမျာှူးနငှို့အ်တ ူ ထ နစ်ရြာ်မာ(ရကဗ ီရအ) 

အလ  က ် ရပှူးသ ငှ်ူး မညို့် ကကီှူး ကပ်ခမှာ မမ  ြို့နယ်အလ  က ် မီှူးသ ယ်တနှ်ူးမှု က နက်ျ 

စ  တ်အရပေါ်  ၁၅ % နငှို့ ်အ ပ်ချ ပ်မှုစ  တမ်ှာ တပ်ဆငဝ်နအ်ာှူးနငှို့ ်ဓာတ်အာှူး လ  ငှ်ူး 

အက ာအရဝှူးရပေါ် အရဖခခ ၍ တ ကခ်ျက်ထာှူးသညို့် နှုနှ်ူးထာှူးမျာှူးအတ  ငှ်ူး 

ရပှူးသ ငှ်ူး မည် ဖြစပ်ါသည။်  



 

 

  (၅) တပ်ဆငသ်  ှူးစ ွဲမညို့ ် ပစစညှ်ူးမျာှူး၏ အမျ  ှူးအစာှူး၊ စ ချ နစ် ညွှနှ်ူးမျာှူးနငှို့ ် တည် 

ရဆာကမ်ညို့ပ်  စ တ  ို့က   ခရ  ငလ်ျှပ်စစအ်ငဂ်ျငန်ယီာထ  ဦှူးစ ာတငဖ်ပ၍ ဓာတ်အာှူး ခ ွဲရ  ၊  

Switch Gear မျာှူးနငှို့ ် ပတ်သကမ်ပီှူး သတ်မှတစ် ချ နစ် ညွှနှ်ူးနငှို့ ် က  ကည်မီှု ရှ / 

မရှ က   ဓာတ်အာှူးခ ွဲရ  (ထ နှ်ူး/ ဖပင၊် တညရ်ဆာက၊် ၂၄ နာ ီ ဖပင/် ထ နှ်ူး) ဌာနခ ွဲမ ှ

လညှ်ူးရကာငှ်ူး၊ HT Cable, LT Cable မျာှူးနငှို့ ် ပတသ်ကမ်ပီှူး 

ရဖမရအာကဓ်ာတ်ကက  ှူးဌာနခ ွဲမ ှ လညှ်ူးရကာငှ်ူး၊ ရကာငှ်ူးကငဓ်ာတ်အာှူးလ  ငှ်ူးနငှို့ ်

ပတ်သက်မပီှူး ရကာငှ်ူးကငဓ်ာတ်အာှူးလ  ငှ်ူး ဌာနခ ွဲမ ှလည်ှူးရကာငှ်ူး အတညဖ်ပ  ချက ်

 ယမူပီှူးမသှာ လ ပ်ငနှ်ူးရဆာင ် ကရ်စဖခငှ်ူး 

 (၆) စွီတွီမွီတာထုံတယ်ရူန်ေတ က ် မမိြု ြို့နယလ် ပ်စစမ်န်ဖနဂ္ျာရံုံ ုံးမှ ခရိုံငလ် ပ်စစမ်န် 

ဖနဂ္ျာရံုံ ုံးမှတစ ်င့် ် YESC ရံုံ ုံးချြုပ်သိုံ ့် Indent ပ င့် ် တငပ်ပ ဖတာငု်ံးခံဖစ၍ 

ရရိှပါက မွီတာတပ် ငဖ်ပုံးပခငု်ံး  

 (၇) ရန်ကုံန်တိုံငု်ံးဖေသကကွီုံး စကမ်ှုကကွီုံး ကပ်ဖရုံးန္ငှ့် ် စစဖ် ုံးဖရုံးဦုံးစွီုံးဌာန၊ (လ ပ် 

စစစ်စဖ် ုံးဖရုံး)သိုံ ့် တညဖ် ာကမ်ပွီုံးဖသာ ဓာတေ်ာုံးလိုံငု်ံး၊ ထရန်စဖ ာ်မာန္ငှ့် ်

Internal Wiring ောုံး စစဖ် ုံးဖစမပွီုံး လ ပ်စစေ်န္တရာယက်ငု်ံးရှငု်ံးဖ ကာငု်ံး 

လကမှ်တရ်ယဖူစပခငု်ံး  

 (၈) လ ပ်စစေ်န္တရာယက်ငု်ံးရှငု်ံးဖ ကာငု်ံး လကမှ်တ ် ရရိှပါက ဖင သ ငု်ံးဖပပစာမိတတ ူ 

မျာုံး၊ တည်ဖ ာကမ်ပွီုံးစွီုံးမှု မှတတ်မ်ုံးဓာတပံ်ုံမျာုံး န္ငှ့်ေ်တ ူ မမိြု ြို့နယလ် ပ်စစ ်

မန်ဖနဂ္ျာရံုံ ုံးမှ ခရိုံငလ် ပ်စစမ်န်ဖနဂ္ျာရံုံ ုံးသိုံ ့် တငပ်ပဖစ၍ ခရိုံငလ် ပ်စစမ်န်ဖန 

ဂ္ျာရံုံ ုံးမှ ဓာတေ်ာုံး ကသ် ယခ် င့်(်ဓာတလ် တမိ်န ့််) ထုံတဖ်ပုံးမပွီုံး ဓာတေ်ာုံး 

 ကသ် ယရ်ာတ င ် စမ်ုံးသပ်ဖရုံးန္ငှ့် ် မွီတာဌာနမှ ေငဂ်္ျငန်ွီယာ(၁)ဦုံး၊ ဓာတ ်

ောုံးခ ွဲရံုံ  (ထန်ိုံး/ ပပင၊် တည်ဖ ာက၊် ၂၄ နာရွီ ပပင/် ထန်ိုံး)ဌာနခ ွဲမှ ေငဂ်္ျင ်

နွီယာ(၁)ဦုံး၊ ခရိုံငလ် ပ်စစမ်န်ဖနဂ္ျာရံုံ ုံးမှ ကကွီုံး ကပ်သ(ူ၁)ဦုံး၊ မမိြု ြို့နယလ် ပ်စစ ်

မန်ဖနဂ္ျာတိုံ ့် ပါဝငဖ်သာ (၄)ဦုံးဖကာ်မတွီပ င့် ်၄၀၀ ဗ  ို့ Breaker အထ  ဓာတ ်အာှူး 

ဆက်သ ယရ်ပှူးဖခငှ်ူး 



 

 

၇ 

 (၉) ၁၁/ ၀.၄ ဖကဗ ွီ၊ ၁၀၀၀ ဖကဗ ွီဖေန္ငှ့် ်ေထက၊် ၃၃ ဖကဗ ွီန္ငှ့် ်ေထက ်Voltage 

Level ပ င့် ် ဓာတေ်ာုံးရယ ူ သံုံုံးစ ွဲမှုမျာုံးေတ က ် ဓာတေ်ာုံး က ် သ ယခ် င့်ေ်ာုံး 

ဓာတေ်ာုံးပ န ့််ပ ူုံးဖရုံးဌာန(ရံုံ ုံးချြုပ်)မှ ဓာတေ်ာုံး ကသ် ယခ် င့် ် (ဓာတလ် တမိ်န ့််) 

ထုံတဖ်ပုံးမပွီုံး ဓာတေ်ာုံး ကသ် ယရ်ာတ င ် စမ်ုံးသပ်ဖရုံးန္ငှ့် ် မွီတာဌာနမှ 

ေငဂ်္ျငန်ွီယာ(၁)ဦုံး၊ ဓာတေ်ာုံးခ ွဲရံုံ  (ထန်ိုံး/ ပပင၊် တည်ဖ ာက၊် ၂၄ နာရွီ ပပင/် 

ထန်ိုံး)ဌာနခ ွဲမှ ေငဂ်္ျငန်ွီယာ(၁)ဦုံး၊ ခရိုံငလ် ပ်စစ်မန်ဖနဂ္ျာရံုံ ုံးမှ 

ကကွီုံး ကပ်သ(ူ၁)ဦုံး၊ Test Lab ဌာနမှ ေငဂ်္ျငန်ွီယာ(၁)ဦုံး၊ မမိြု ြို့နယလ် ပ်စစ ်

မန်ဖနဂ္ျာတိုံ ့် ပါဝငဖ်သာ (၅)ဦုံးဖကာ်မတွီပ င့် ် ၄၀၀ ဗ  ို့ Breaker အထ  

ဓာတ်အာှူးဆက်သ ယရ်ပှူးဖခငှ်ူး 

 ထရန်စဖ ာ်မာမွီတာ ေသစ်တပ် ငပ်ခငု်ံး (မွီုံးသံုံုံးသေူသစ ် စာရငု်ံးဖရုံးသ ငု်ံးပခငု်ံး)န္ငှ့် ်

စပ်လျဉ်ုံး၍ မွီတာစတငဖ်လ ာကထ်ာုံးသည့်မှ် မွီတာ တ ် မှတတ်မ်ုံးထ ကမ်ပွီုံးသည်ေထ ိသက ်ိုံငရ်ာ 

မမိြု ြို့နယလ် ပ်စစ်မန်ဖနဂ္ျာရံုံ ုံးမျာုံးရိှ ဌာနေသွီုံးသွီုံးမှ ဖောက ် ဖ ာ်ပပပါေတိုံငု်ံး 

လုံပ်ငန်ုံးစဉ်ေ င့် ်င့်ေ်ာုံး လိုံကန်ာဖ ာငရ် ကလ်ျက ်ရိှပါသည-် 

 (က) စွီမံခန ့််ခ ွဲဖရုံးဌာန။ ဖလ ာကလ် ာသစမ်ျာုံး 

လကခံ်ပခငု်ံး ံုံမှတတ်မ်ုံး(လ ပ်စစပံ်ုံစ ံ -၂၈၄)ဖရုံးသ ငု်ံးပခငု်ံး၊ သတမှ်တထ်ာုံးဖသာ 

ေချကမ်ျာုံးန္ငှ့်ေ်ညွီ ဓာတေ်ာုံး က ် သ ယရ်န် ဖလ ာကလ် ာပံုံစနံ္ငှ ့် ်

စာချြုပ်ပံုံစ(ံလ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၁၆)၊ ဓာတက်ကြိုုံးတပ် ငရ်န် ဖလ ာကလ် ာ(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ

၂၅၈)လကခံ်ပခငု်ံး 

 (ခ)  ဏ္ဍာဖရုံးဌာန။ မှတပံ်ုံတငဖ် ကုံးောုံး ဖင ရဖပပစာ(လ ပ်စစပံ်ုံစ ံ -၂၃) ပ င့် ်

လကခံ်ပခငု်ံး 



 

 

 (ဂ္) ေငဂ်္ျငန်ွီယာဌာန။ လုံပ်ငန်ုံးကုံန်ကျစရိတ ် တ ကခ်ျကပ်ခငု်ံးန္ငှ့် ်

လုံပ်ငန်ုံးဖ ာင ် ရ ကရ်န် ည န် ကာုံးပခငု်ံး၊ (လ ပ်စစပံ်ုံစံ -၁၃၈) ပ င့် ်

မွီတာတပ် ငရ်န် စစဖ် ုံးပခငု်ံး 

 (ဃ) စွီမံခန ့််ခ ွဲဖရုံးဌာန။ မွီတာတပ် ငရ်န် စစ်ဖ ုံးမပွီုံးပါက ကျသင့်ဖ်င  ဖပုံးသ ငု်ံး 

ရန် ေဖ ကာငု်ံး ကာုံးစာ(လ ပ်စစပံ်ုံစံ-၂၄) ဖရုံးသ ငု်ံးပခငု်ံး 

 (င)  ဏ္ဍာဖရုံးဌာန။ ကကြိုုံးသ ယခ်၊ ကကွီုံး ကပ်ခ၊ မွီုံး ကခ်ောုံး (လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ

၂၃) မွီတာသတမှ်တဖ် ကုံး(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၂၃)န္ငှ့် ် ောမခံစဖ ာ်ဖင (လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ

၉၅)လကခံ်ပခငု်ံး၊ (လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၂၆၈) မှတပံ်ုံတင ်ဖရုံးသ ငု်ံးပခငု်ံး 

 

 (စ) စွီမံခန ့််ခ ွဲဖရုံးဌာန။ လ ပ်စစပံ်ုံစံ-၁၃၈တ င ် ဖင ရဖပပစာေမှတ ် ဖရုံးသ ငု်ံးမပွီုံး 

မမိြု ြို့နယလ် ပ်စစ်မန်ဖနဂ္ျာမှ လကမှ်တဖ်ရုံးထိုံုံး၍ မွီတာထုံတယ်ရူန် 

ေငဂ်္ျငန်ွီယာဌာန သိုံ ့် ဖပုံးပိုံ ့်ပခငု်ံး 

 ( ) ေငဂ်္ျငန်ွီယာဌာန။ မွီတာတပ် ငရ်န်ေတ က ် ပစစညု်ံးစွီမံဖရုံးဌာနသိုံ ့် ပစစည်ုံး 

ဖတာငု်ံးခံလ ာ လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ၂၅(က)ပ င့် ်မွီတာဖတာငု်ံးခံပခငု်ံး 

 (ဇ) ပစစညု်ံးစွီမံဖရုံးဌာန။ မွီတာောုံး ပစစညု်ံးထုံတဖ်ပုံးလ ာပံုံစံ-၂၅(ခ)ပ င့် ်

ထုံတဖ်ပုံးပခငု်ံး၊ မွီတာမှတပံ်ုံတငစ်ာေုံပ်(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၆၆)၊  ငု်ံးကေ(်လ ပ်စစပံ်ုံစံ-

၂၆) ဖရုံးသ ငု်ံးပခငု်ံး 

 (စျ) ေငဂ်္ျငန်ွီယာဌာန။ ထုံတယ်ရူရိှဖသာ မွီတာကိုံ သ ာုံးဖရာကတ်ပ် ငပ်ခငု်ံး၊ ပံုံစံ 

မျာုံးပါဖသာ ေမှုတ ွဲကိုံ စွီမံခန ့််ခ ွဲဖရုံးဌာနသိုံ ့် ဖပုံးပိုံ ့်ပခငု်ံး  

 (ည) စွီမံခန ့််ခ ွဲဖရုံးဌာန။ မွီတာေသစ် ကပ်ခငု်ံး၊  ံုံမှတတ်မ်ုံး(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၂၈၀) 

ဖရုံးသ ငု်ံးပခငု်ံး 



 

 

 (ဋ)  ဏ္ဍာဖရုံးဌာန။ မွီတာ တက်ေပ်ပာုံး(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၇၆) ဖရုံးသ ငု်ံးပခငု်ံး၊ 

ဓာတ ်ောုံးသံုံုံးစ ွဲသမူျာုံးလယဂ်္ျာ(လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၄၃)ဖရုံးသ ငု်ံးပခငု်ံး၊ လ ပ်စစပံ်ုံစ-ံ၉၅ 

လကခံ် တ င ် မွီတာေမှတန်္ငှ့် ် စာရငု်ံးေမှတ ် ဖရုံးသ ငု်ံးပခငု်ံး၊ မွီတာ တပ်ခငု်ံး၊ 

 ွီလထ်ုံတပ်ခငု်ံး  

 

 


