အိမ်သုံးံုံ မီတာလလ ာက်လာပံုံစံ
သ ို့
မမ ြို့နယ်လျှပ်စစ်မှူး/မမ ြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာှူးဖြန်ဖြ
ို့ ှူးရ ှူးလပ်ငန်ှူး
_____________________မမ ြို့နယ်/မမ ြို့
က်စွဲ ၊
အရ ကာင်ှူးအ ာ။

.

.

။

အိမ်သုံးံုံ မီတာ တပ်ဆင်ခွငပ့်် ပြုပါရန် လလ ာက်ထာုံးပခင်ုံး။

အထက်ပါကစစနင
ှ ပ
်ို့ တ်သက်၍

အမှတ(်

)၊

__________________လမ်ှူး
______________________ ပ်ကက်ရန ကျွနရ
် တာ်/ကျွနမ
် ၏ ___________________တင်
( အမ်သှူး ) မီတာတစ်လှူး တပ်ဆင်သှူးစခ
ွဲ င်ဖို့ ပ ပါ န် ရလျှာက်ထာှူးအပ်ပါသည်။
တပ်ဆင်သှူးစခ
ွဲ င်ဖို့ ပ ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အာှူးဖြန်ဖြ
ှ ်ထာှူး
ို့ ှူးရ ှူးလပ်ငန်ှူးမှ သတ်မတ
ရသာ

အခန်အခမျာှူးကအရ ကရပှူးရဆာင်မည်အ
ို့ ဖပင်တည်ဆဥ
ွဲ ပရေမျာှူးအတင်ှူး

လက်နာရဆာင် က်

မည်ဖြစ်ပါရ ကာင်ှူးနှင ်ို့

လျှပ်စစ်ကျွမ်ှူးကျင်လက်မတ
ှ ်

အမ်တင်ှူးဝါယာသယ်တန်ှူးဖခင်ှူးလပ်ငန်ှူးမျာှူးက

ရှသူမျာှူးနင
ှ သ
်ို့ ာ

ဝန်ခကတဖပ ရလျှာက်ထာှူးအပ်ပါသည်။

တပ်ဆင်သုံးံုံ စွလ
ွဲ သ
ိုံ ည့််လပ
ိ ် စာ

__________________________
__________________________
__________________________

ရလှူးစာှူးစာဖြင်ို့

ရဆာင် က်မည်ဖြစ်ရ ကာင်ှူး

________________________
________________________
________________________
________________________

( အခလ ကုံးလငွပြင့်် လရာင်ုံးချပခင်ုံးခွငမ
့်် ပပြု)
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အိမ်သုံးံုံ မီတာ လလ ာက်ထာုံးရာတွင ် လအာက်လြာ်ပပပါအချက်မျာုံး ပပည့် ်စုံစ
ံ ွာပါရိရန် သတ်မတ်ထာုံး
ရိပါသည်(၁) မှတပ
် တင်မတတ (မူ င်ှူးယူရဆာင်လာရစဖခင်ှူး)
(၂) သန်ှူးရခါင်စာ င်ှူးမတတ (မူ င်ှူးယူရဆာင်လာရစဖခင်ှူး)
(၃) ပင်ဆင်မှု စာချ ပ်/ အရထာက်အထာှူး (မူ င်ှူးယူရဆာင်လာရစဖခင်ှူး)

၀န်ကကီုံးဌာနအလနပြင ့်် လ ပ်စစ်လ ကာင ့်် အန္တရာယ် မပြစ်လစသည့် ် ဓာတ်အာုံးသံုံးုံ စွမ
ွဲ ည့် ်
အလဆာက်အဦုံးမျာုံးအတွက်

အိမ်သုံးံုံ မီတာ၊

လုံပ်ငန်ုံးသုံးံုံ မီတာန္င ့််

ထရန်စလြာ်မာ

မီတာမျာုံး

တင်ပပလလ ာက်ထာုံးရာတွင ် လလ ာက်ထာုံးသည့် ် အချိန်မစ၍ ဓာတ်အာုံးဆက် သွယသ
် ည့် ်အချိန်အထိ
လအာက်လြာ်ပပပါ လုံပ်ငန်ုံးစဉ်မျာုံးအတိင
ုံ ုံး် စိစစ်လဆာင်ရွက်လျက်ရိ ပါသည်(၁) သတ်မတ်ချက်မျာုံးန္င ့်် ပပည့် စ
် ုံံကက
ိုံ ည
် မ
ီ ှု ရိ / မရိ စာရွ က်စာတမ်ုံးန္င ့်် အလထာက်
အထာုံးပိုံငုံး် ဆိင
ုံ ရ
် ာမျာုံး စစ်လဆုံးပခင်ုံး၊ ၂၃၀ (သိ)ုံ ့် ၄၀၀ ဗ ို့ ဓာတ်အာှူးလင်ှူးနင
ှ ်ို့ ရပ
၃၀၀ အတင်ှူး ရှ/ မရှ ၊ ဓာတ်အာုံးဆက်သယ
ွ လ
် ပုံးမည့် ် ဓာတ်အာုံးလိင
ုံ ုံး် န္င ့််
ထရန်စလြာ်မာမျာုံး ဝန်အာုံးန္ိင
ုံ န
် င်ုံးမှု ရိ / မရိ ကွငုံး် ဆင်ုံးစစ်လဆုံးပခင်ုံး
(၂) သတ်မတ်ချက်မျာုံးန္င ့်် ကိက
ုံ ည
် မ
ီ ှုရိပါက လအာက်လြာ်ပပပါ သတ်မတ်န္န
ှု ်ုံးထာုံး
မျာုံးအတိင
ုံ ုံး် လပုံးသွငုံး် လစပခင်ုံး

လကာက်ခံရမည့််န္န
ှု ်ုံးထာုံး (ကျပ်)
စဉ်

အလ ကာင်ုံးအရာ

လကျုံးလက်လေသ

မမိြု ြို့ငယ်သုံးံုံ

မမိြု ြို့ ကကီုံးသံုံးုံ

သံုံးုံ (၅/၃၀)

(၅/၃၀)

(၁၀/၆၀)

(Man al)

(HHU)

(HHU)
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၁

အိမ်သုံးံုံ မီတာသတ်မတ်လ ကုံး

၂

အပခာုံးကန
ုံ ်ကျစရိ တ ်
က
ခ
ဂ
ဃ
င

၃၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၈၀၀၀၀

အာမခံစလ ာ်လငွ

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

ကကိြုုံးသယ
ွ ခ
်

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

မီုံးဆက်ခ

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

ကကီုံး ကပ် ခ

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

မီတာလလ ာက်လာမတ်ပံုံတင်

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၄၅၀၀၀

၇၅၀၀၀

၉၀၀၀၀

လ ကုံး
စုံစုံလပါင်ုံး

(၃) သတ်မတ်လ ကုံးမျာုံး လပုံးသင
ွ ုံး် မပီ ုံးပါက မီတာ တပ် ဆင်လပုံးမပီ ုံး မီတာအထွက်
Breaker အထိ ဓာတ်အာုံးဆက်သယ
ွ လ
် ပုံးပခင်ုံး
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အထက်လြာ်ပပပါ အိမ်သုံးံုံ မီတာ၊ အသစ်တပ် ဆင်ပခင်ုံး (မီုံးသုံးံုံ သအ
ူ သစ် စာရင်ုံးလရုံးသင
ွ ုံး် ပခင်ုံး)န္င ့််
စပ်လျဉ်ုံး၍ မီတာစတင်လလ ာက်ထာုံးသည့် မ
် မီတာြတ် မတ်တမ်ုံးထက
ွ မ် ပီုံးသည်အထိ သက်ဆင
ိုံ ရ
် ာ
မမိြု ြို့နယ်လ ပ်စစ်မန်လနဂျာရံုံ ုံးမျာုံးရိ

ဌာနအသီုံးသုံးီ မ

လအာက်

လြာ်ပပပါအတိင
ုံ ုံး်

လုံပ်ငန်ုံးစဉ်အဆငဆ
့်် ငအ
့်် ာုံး လိက
ုံ န
် ာလဆာင်ရွက်လျက် ရိပါသည်(က) စီမံခန်ခ့် ွွဲလရုံးဌာန။

လလ ာက်လာသစ်မျာုံး

လက်ခံပခင်ုံး မ
ံုံ တ်တမ်ုံး(လ ပ်စစ်ပံုံစံ -၂၈၄)လရုံးသင
ွ ုံး် ပခင်ုံး၊ သတ်မတ်ထာုံးလသာ
အချက်မျာုံးန္ငအ
့်် ညီ

ဓာတ်အာုံးဆက်

သွယရ
် န်

လလ ာက်လာပံုံစန္
ံ င ့််

စာချြုပ် ပံုံစ(ံ လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ ၁၆)၊ ဓာတ်ကကိြုုံးတပ် ဆင်ရန် လလ ာက်လာ(လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ
၂၅၈)လက်ခံပခင်ုံး
(ခ)

ဏ္ဍာလရုံးဌာန။

မတ်ပံုံတင်လ ကုံးအာုံး လငွရလပပစာ(လ ပ်စစ်ပံုံစံ -၂၃) ပြင ့််

လက်ခံပခင်ုံး
(ဂ)

အင်ဂျင်နီယာဌာန။
လုံပ်ငန်ုံးလဆာင်

လုံပ်ငန်ုံးကုံန်ကျစရိ တ ်
ရွ က်ရန်

ညန် ကာုံးပခင်ုံး၊

တွကခ
် ျက်ပခင်ုံးန္င ့််
(လ ပ်စစ်ပံုံစံ

-၁၃၈)

ပြင ့််

မီတာတပ် ဆင်ရန် စစ်လဆုံးပခင်ုံး
(ဃ) စီမံခန်ခ့် ွွဲလရုံးဌာန။

မီတာတပ် ဆင်ရန် စစ်လဆုံးမပီုံးပါက ကျသငလ
့်် ငွ လပုံးသွငုံး်

ရန် အလ ကာင်ုံး ကာုံးစာ(လ ပ်စစ်ပံုံစံ-၂၄) လရုံးသင
ွ ုံး် ပခင်ုံး
(င)

ဏ္ဍာလရုံးဌာန။
၂၃)

ကကိြုုံးသယ
ွ ခ
် ၊ ကကီုံး ကပ် ခ၊ မီုံးဆက်ခအာုံး (လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ

မီတာသတ်မတ်လ ကုံး(လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ ၂၃)န္င ့််

အာမခံစလ ာ်လငွ(လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ

၉၅)လက်ခံပခင်ုံး၊ (လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ ၂၆၈) မတ်ပံုံတင် လရုံးသင
ွ ုံး် ပခင်ုံး
(စ)

စီမံခန်ခ့် ွွဲလရုံးဌာန။

လ ပ်စစ်ပံုံစံ-၁၃၈တွင ် လငွရလပပစာအမတ် လရုံးသင
ွ ုံး် မပီ ုံး

မမိြု ြို့နယ်လ ပ်စစ်မန်လနဂျာမ

လက်မတ်လရုံးထုံးိုံ ၍

မီတာထုံတယ
် ရ
ူ န်

အင်ဂျင်နီယာဌာန သိုံ လပုံး
့် ပိုံပခင်
့် ုံး
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(ဆ) အင်ဂျင်နီယာဌာန။

မီတာတပ် ဆင်ရန်အတွက် ပစစညုံး် စမ
ီ ံလရုံးဌာနသိုံ ့် ပစစည်ုံး

လတာင်ုံးခံလာ လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ ၂၅(က)ပြင ့်် မီတာလတာင်ုံးခံပခင်ုံး
(ဇ)

ပစစညုံး် စမ
ီ ံလရုံးဌာန။

မီတာအာုံး

ပစစညုံး် ထတ
ုံ လ
် ပုံးလာပံုံစံ-၂၅(ခ)ပြင ့််

ထုံတလ
် ပုံးပခင်ုံး၊ မီတာမတ်ပံုံတင်စာအုံပ်(လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ ၆၆)၊

င်ုံးကေ်(လ ပ်စစ်ပံုံစံ-

၂၆) လရုံးသင
ွ ုံး် ပခင်ုံး
(စျ) အင်ဂျင်နီယာဌာန။

ထုံတယ
် ရ
ူ ရိလသာ မီတာကိုံ သွာုံးလရာက်တပ် ဆင်ပခင်ုံး၊ ပံုံစံ

မျာုံးပါလသာ အမှုတက
ွွဲ ိုံ စီမံခန်ခ့် ွွဲလရုံးဌာနသိုံ လပုံးပိ
ုံပခင်
့်
့် ုံး
(ည) စီမံခန်ခ့် ွွဲလရုံးဌာန။

မီတာအသစ်ဆက်ပခင်ုံး၊

မ
ံုံ တ်တမ်ုံး(လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ ၂၈၀)

လရုံးသင
ွ ုံး် ပခင်ုံး
(ဋ)

ဏ္ဍာလရုံးဌာန။

မီတာြတ်ကေ်ပပာုံး(လ ပ် စစ်ပံုံစ-ံ ၇၆)

လရုံးသင
ွ ုံး် ပခင်ုံး၊

ဓာတ် အာုံးသံုံးုံ စသ
ွွဲ မ
ူ ျာုံးလယ်ဂျာ(လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ ၄၃)လရုံးသင
ွ ုံး် ပခင်ုံး၊ လ ပ်စစ်ပံုံစ-ံ ၉၅
လက်ခံ တွင ် မီတာအမတ်န္င ့်် စာရင်ုံးအမတ် လရုံးသင
ွ ုံး် ပခင်ုံး၊ မီတာြတ်ပခင်ုံး၊
လ
ီ ထ
် တ
ုံ ပ် ခင်ုံး
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