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၁။ ကျေးလျ်သုံး ၊ 1 Ø 2 Wire , 5(30)A  (Type - I) 

၂။ မ မိ ိ့ငယ််သုံး ၊ 1 Ø 2 Wire , 5(30)A  (Type - II) 

၃။ မ မိ ိ့ငျီ ီးသုံး ၊ 1 Ø 2 Wire , 10(60)A (Type - III) 

၄။ 3 Ø 4 Wire  Power Meter ,  (Type - IV) 

 10(30), 10(60), 10(80)A 

လျှပ်စစ်နှယ့်စွ ်းအယ်ဝန်ျီ ီးဌာနသည် တစနုိ်ယ်ယံလံုး၌ ်ခယအိ် ်သံုး ီတာတစ် ေိ့းတစ်စားတည်းျုိသာ အသံုးပြ ့ခ့ဲရာ ှ 

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပိ ီလဆန်း ှစ၍  ကအာျ်ကဖာ်ပြ ပါ  တီာ (၄ )  ေိ့းအား စတယ်အသံုးပြ ့ခ့ဲပါသည်- 
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4 Meter System 

ရညံရးယံခ့ြ ံ

  ယခငံြုနံပစ္စညံဵအမ္တံတဳဆိပံတစံမ့ိုဵတညံဵ ြုိသာ အဓိြထာဵသုဳဵစးခဲဲဴရာမ္ မီတာမ့ာဵြို 

ေစ့ဵနှုနံဵ သြံသာစးာျဖငံဴ ျပညံသူမ့ာဵ တပဆံငံသဳုဵစးဲနိုငံရနံအတးြံလညံဵေြာငံဵ၊ လြံရိ္နိုငံငတဳြာတးငံ 

သဳုဵစးဲလ့ြံရ္ိေသာ နညံဵပညာ အရညံအေသးဵေြာငံဵမးန၍ံ အာမခဳခ့ြံမ့ာဵပါရ္ိွပီဵ၊ အလိုအေလ့ာြံမီတာ 

ဖတံျခငံဵစနစံ၊ ဆြံသးယံေရဵနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ မီတာခမ့ာဵေပဵေဆာငနံိုငံေသာစနစသုိံ့ဴ စတငံဝငံေရာြံနိငုံရနံ 

ရညရံးယံလ့ြံ 4 Meter System ြုိ နိုငံငဳေတာံ၏ လြံရိ္မူဝါဒျဖစံေသာ Competitive Tender စနစံျဖငံဴ 

ဝယံယူအသဳုဵျပုနိုငံရန ံမူဝါဒခ့မ္တံ ေဆာငရံးြံခဲျဴခငံဵျဖစံပါသည။ံ 4 Meter စနစံအာဵ- 

(၁) လျှပံစစံမီဵမရရိ္ေသဵသညံဴ ေြ့ဵလြံေနျပညံသူမ့ာဵအတးြံ ေစ့ဵနှုနံဵ သြံသာစးာျဖငံဴ 

 ဓာတံအာဵခ့ိတံဆြံသဳုဵစးဲနုိငံရနံ။ 

(၂)  4 Meter System ဟူ၍ ခးဲျခာဵသတံမ္တံလိုြံျခငံဵျဖငံဴ န္စံသြံသငံဴေလ့ာံရာြို 

 ေရးဵခ့ယံအသုဳဵျပုနိုငံသညံဴ Customer Choice ရရိ္လာေစရနံ။  

(၃) တရာဵမဝငံဓာတံအာဵသုဳဵစးဲမှုမ့ာဵြို မ္တံသာဵသိရိ္နိုငံွပီဵ ဓာတံအာဵေပ့ာြံဆုဳဵမှု (Non- 

 Technical Losses) မ့ာဵ ေလ့ာဴခ့နုိငရံနံ။ 

(၄) တရာဵမဝငဓံာတအံာဵခိုဵယူသဳုဵစးဲမှုမ့ာဵြို အေထာြံအထာဵခိုငံမာစးာျဖငံဴ  ေဖာံထုတံ 

 အေရဵယူနိုငရံနံ ။ 

 (၅) နညံဵပညာအရညအံေသးဵေြာငံဵမးနံြာ  အာမခဳခ့ြံပါရ္ိွပီဵ  သတံမ္တသံြံတမံဵျပညံဴ  

  အသဳုဵျပုနိုငံေသာ မီတာမ့ာဵြုိ အသဳုဵျပုနိုငံရန ံ ရညရံးယံေဆာငံရးြံခဲပဴါသည။ံ 
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     အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ 

      ေြ့ဵလြံသုဳဵ 5(30)A (Type – 1) 

၁။ ေေဵနှုနံဵ   စုစုေပါငံဵြုနြံ့စရိတံ - ၄၅,၀၀ဝိ/ 

(ယခငံမီတာသတံမ္တံေြြဵထြ ံတစံဝြံသြံသာပါသညံ။) 

၂။ Meter Box Meter Box တပံဆငံရနံ မလိအုပံပါ။  ဖုနံမှုနံ၊ဴ သမဲှုနံမဴ့ာဵ၊ 
အငံဵဆြံပုိဵမွှာဵမ့ာဵန္ငဴံ မုိဵဒဏံ၊ ေရဒဏံခဳနုိငံပါသည။ံ 

၃။ ဝနံအာဵသဳုဵစးဲနုိငံမှု  သတံမ္တံဝနံအာဵ 30A ၏ ၁၁၀% (33A) အထ ိ

အသုဳဵျပုနုိငံပါသညံ။ 

၄။ ဓာတံအာဵခုိဵယူသဳုဵစးဲမှုမ ္  

ြာြးယနုိံငံျခငံဵ 

 

မသမာေသာနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငဴံ ဓာတံအာဵရယူသဳုဵစးဲျခငံဵမ့ာဵရိ္ပါြ 

မ္တံသာဵ သရိ္ိနုိငံပါသညံ။ မီတာတပံဆငံမှုန္ငဴံ အိမံတးငံဵWiring 

စနစံ မမ္နံြနမံှုမ့ာဵ ရိ္ပါြလညံဵ ဌာနသာမြ မီဵသုဳဵသမ္ူလညံဵ  

သရိ္ိနုိငံပါသညံ။ 

၅။ Safety အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုစနစ ံ မ္ာဵယးငံဵျခငံဵန္ငဴံ အရညံအေသးဵ  

နိမဴံေသာ လျှပံစစံအသုဳဵအေဆာငံပစ္စညံဵမ့ာဵေြြာငံဴ လျှပံစစံအန္တရာယ ံ

ျဖစံေပ်နုိငံမှုမ့ာဵြို သရိ္ိနုိငံသညံဴအတးြ ံ ြာြးယံျပငံဆငံ 

ေဆာငံရးြံနုိငံပါသညံ။ 

၆။ မီတာဖတံရှုမှုစနစ ံ မ့ြံျမငံဖတံရှုမှုစနစ ံ
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ွမို ငဴယံသုဳဵ 5(30)A  (Type-II) 

၁။ ေေဵနှုနံဵ   စုစုေပါငံဵြုနံြ့စရိတ ံ- ၇၅,၀၀ဝ/ိ  

(ယခငံမီတာသတံမ္တေံြြဵထြံ  ၁၅,၀၀ဝိ/  ြ့ပ ံသြံသာပါသည)ံ 

၂။ Meter Box Meter Box တပံဆငံရနံမလိုအပံပါ။  ဖုနံမှုနံ၊ဴ သဲမှုနံမဴ့ာဵ၊ အငံဵဆြံပိုဵမွှာဵမ့ာဵန္ငံဴ 
မိုဵဒဏံ၊ ေရဒဏံခဳနိုငံပါသည။ံ 

၃။ ဝနံအာဵသဳုဵစးဲနိုငံမှု  သတမံ္တံဝနံအာဵ 30A ၏ ၁၁၀% (33A) အထိ အသုဳဵ ျပုနိငုံပါသညံ။ 

၄။ ဓာတအံာဵခိုဵယူသုဳဵ စးမဲှုမ ္  

ြာြးယံနိုငံျခငံဵ 

 

မသမာေသာနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ ဓာတံအာဵရယူသဳုဵစးဲျခငံဵမ့ာဵရိ္ပါြ မ္တံသာဵသရိ္ိနိုငံပါ 

သည။ံ မီတာတပံဆငံမှုန္ငဴံ အိမံတးငံဵWiring စနစံမမ္နံြနံမှုမ့ာဵရိ္ပါြလညံဵ ဌာန 

သာမြ မီဵသုဳဵသူမ္လညံဵ သိရ္နိိုငံပါသည။ံ 

၅။ Safety အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုစနစံမ္ာဵယးငံဵျခငံဵန္ငံဴ အရညံအေသးဵ နိမံဴေသာ 

လျှပံစစံအသုဳဵ အေဆာငံပစ္စညံဵမ့ာဵေြြာငံဴ လျှပံစစံအန္တရာယံျဖစံေပ်နိုငံမှုမ့ာဵြုိ 

သိရ္နိိုငံသညဴံအတးြံ ြာြးယံျပငံဆငံေဆာငံရးြံနိုငံပါသည။ံ 

၆။ မီတာဖတံရှုမှုစနစ ံ

ေရဒီယိုေလလှိုငံဵသုဳဵ လြြုိံငံြိရိယာျဖငံဴ သတမံ္တံအြးာအေဝဵတစံခုမ္ေန၍ မီတာ 

ယူနစံအခ့ြံအလြံမ့ာဵြုိ အေဝဵမ္ဖတံရှုနိုငံပါသည။ံ အလိုအေလ့ာြံမီတာဖတံရှုမှု 

စနစ(ံAMR) သုိ့ဴ စနစံျမှငံဴတငံနိုငံသညံဴ အေျခခဳအစိတံအပိုငံဵမ့ာဵပါဝငံပါသည။ံ 

အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ 

5 



ွမို ဴှြီဵသုဳဵ 10(60)A(Type-III) 

၁။ ေေဵနှုနံဵ   စုစုေပါငံဵြုနံြ့စရိတ ံ- ၉၀,၀၀ဝ/ိ (ယခငံေေဵနှုနံဵ အတိုငံဵျဖစံသည)ံ 

၂။ Meter Box Meter Box တပံဆငံရန ံမလိုအပံပါ။  ဖုနံမှုနံ၊ဴ သဲမှုနံမဴ့ာဵ၊ အငံဵဆြံပိုဵ မွှာဵမ့ာဵန္ငဴံ 
မိုဵဒဏံ၊ ေရဒဏံခဳနိငုံပါသည။ံ 

၃။ ဝနံအာဵသဳုဵစးဲနိုငံမှု  ယခင ံ30A မီတာထြံ ဝနံအာဵ ၂ဆ ပိုမိုသဳုဵစးဲနိုငံပါသည။ံ 

၄။ ဓာတအံာဵခိုဵယူသုဳဵ စးမဲှုမ ္  

ြာြးယံနိုငံျခငံဵ 

 

မသမာေသာနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ ဓာတံအာဵရယူသဳုဵစးဲျခငံဵမ့ာဵရိ္ပါြ မ္တံသာဵသရိ္ိနိုင ံ

ပါသညံ။ မီတာတပံဆငံမှုန္ငဴံ အိမံတးငံဵWiring စနစံမမ္နံြနံမှုမ့ာဵရ္ိပါြလညံဵ 

ဌာန သာမြ မီဵသုဳဵသူမ္လညံဵ သိရ္နိိုငံပါသည။ံ 

၅။ Safety အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုစနစံမ္ာဵယးငံဵျခငံဵန္ငံဴ အရညံအေသးဵနိမံဴေသာ လျှပံစစံ 

အသုဳဵ အေဆာငံပစ္စညံဵမ့ာဵေြြာငံဴ လျှပံစစံအန္တရာယံျဖစံေပ်နိုငံမှုမ့ာဵြုိ သိရ္နုိိငံ 

သညံဴအတးြံ ြာြးယံျပငံဆငံေဆာငံရးြံနိုငံပါသည။ံ 

၆။ မီတာဖတံရှုမှုစနစ ံ ေရဒီယိုေလလှိုငံဵသုဳဵ လြြုိံငံြိရိယာျဖငံဴ သတမံ္တံအြးာအေဝဵတစံခုမ္ေန၍ 

မီတာယူနစံအခ့ြံအလြံမ့ာဵြုိအေဝဵမ္ဖတံရှုနိုငံပါသည။ံ အလိုအေလ့ာြံ မီတာ 

ဖတံရှုမှုစနစံ(AMR)သုိ့ဴ စနစံျမှငံဴတငံနိုငံသညံဴ အေျခခဳအစိတံအပိုငံဵမ့ာဵ 

ပါဝငံပါသည။ံ 

အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ 
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ပါဝါမီတာ၊ ၃သးငံ ၄ှြိုဵ 10(30)A,10(60)A, 10(80)A  (Type – IV) 

၁။ ေေဵနှုနံဵ   ယခငံေေဵနှုနံဵ အတိုငံဵျဖစံသည ံ

၂။ Meter Box Meter Box တပံဆငံရန ံမလိုအပံပါ။  ဖုနံမှုနံ၊ဴ သဲမှုနံမဴ့ာဵ၊ အငံဵဆြံပိုဵ မွှာဵမ့ာဵန္ငဴံ 
မိုဵဒဏံ၊ ေရဒဏံခဳနိုငံပါသည။ံ 

၃။ ဝနံအာဵသဳုဵစးဲမှု 

ပိုငံဵျခာဵသိရ္နိိုငံျခငံဵ 

 သုဳဵ စးဓဲာတအံာဵယူနစံဖတံရှုမှုစနစ ံပိုမိုတြိ့ မ္နံြနံွပီဵ၊ အခ့ိန ံအပိုငံဵအျခာဵ 

အလိုြံ ဝနံအာဵသဳုဵစးဲမှုြုိခးဲျခာဵ သိရ္နိိုငံသညဴံစနစံပါရ္ိပါသည။ံ 

၄။ ဓာတအံာဵခိုဵယူသုဳဵ စးဲမှုမ ္  

ြာြးယံနိုငံျခငံဵ 

 

မသမာေသာနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ ဓာတံအာဵရယူသဳုဵစးဲျခငံဵမ့ာဵရိ္ပါြ မ္တံသာဵသရိ္ိနိုင ံ

ပါသညံ။ မီတာတပံဆငံမှုန္ငံဴ အိမံတးငံဵWiring စနစံ မမ္နံြနံမှုမ့ာဵရ္ိပါြလညံဵ 

ဌာနသာမြ မီဵသုဳဵသူမ္လညံဵ သိရ္နိိုငံပါသည။ံ 

၅။ Safety အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုစနစံမ္ာဵယးငံဵျခငံဵန္ငံဴ အရညံအေသးဵနိမံဴေသာ လျှပံစစံ 

အသုဳဵ အေဆာငံပစ္စညံဵမ့ာဵေြြာငံဴ လျှပံစစံအန္တရာယံျဖစံေပ်နိုငံမှုမ့ာဵြုိ သိရ္နုိိငံ 

သညံဴ အတးြံ ြာြးယံျပငံဆငံေဆာငံရးြံနိငုံပါသည။ံ 

၆။ မီတာဖတံရှုမှုစနစ ံ ေရဒီယိုေလလှိုငံဵသုဳဵ လြြုိံငံြိရိယာျဖငံဴ သတမံ္တံအြးာအေဝဵတစံခုမ္ေန၍ 

မီတာယူနစံအခ့ြံအလြံမ့ာဵြုိ အေဝဵမ္ဖတံရှုနိုငံပါသည။ံ အလိုအေလ့ာြံ 

မီတာဖတံရှုမှုစနစံ(AMR)သုိ့ဴ စနစံျမှငံဴတငံနိုငံသညံဴ အေျခခဳအစိတံအပိုငံဵမ့ာဵ 

ပါဝငံပါသည။ံ 

အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ 
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စိနက်ခါ် ှု ေားအကနဖြ ယ့် 

(၁) ယခငံမီတာစနစအံေဟာငံဵ၏ အာဵနညံဵခ့ြံမ့ာဵြုိ အခးငဴံေြာငံဵယူ၍၊ တရာဵမဝငံ ဓာတံအာဵ 

သဳုဵစးမဲှုမ့ာဵတးငံ ပါဝငံပတံသြံခဲြဴြေသာ တရာဵမဝငံ ဓာတအံာဵသုဳဵစးဲသူမ့ာဵန္ငံဴ ဌာနမ္ အြ့ငံဴပ့ြံ 

ဝနံထမံဵ အခ့ိုသဴညံ ၎ငံဵတုိ့ဴ၏ အြ့ိုဵစီဵပးာဵ မရိ္နိုငံေတာဴသျဖငံဴ မဟုတံမမ္နံသတငံဵမ့ာဵ ထုတံလွှငံဴြာ 

ေျပာငံဵလြဲ့ငံဴသဳုဵလိုြံသညံဴ စနစံအသစံအေပ်တးင ံ အတိုြံအခဳျပုမှု(Resist to Change ) 

လုပံေဆာငံလာနိုငံျခငံဵ ၊ 

(၂) ယခု 4 Meter System အရ အသစံတပံဆငံမညံဴ မီတာမ့ာဵသညံ တရာဵမဝငံဓာတံအာဵခိုဵယူ 

သဳုဵစးဲမှုမ့ာဵြုိ ြာြးယံမ္တံသာဵသိရိ္နိုငံသညံဴ စနစံမ့ာဵပါရ္လိာွပီဵ အမ္ာဵအယးငံဵမရ္ိ ေသခ့ာစးာ 

တပဆံငံရနံ လိုအပံပါသျဖငံဴ အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုစနစမံ့ာဵြို EI လြံမ္တံ ရရိ္ထာဵသူ 

ျပငံပလျှပံစစံြျွမံဵြ့ငံလုပသံာဵမ့ာဵန္ငဴံသာ  စနစံတြ့  လုပံေဆာငံရနံလိုအပံျခငံဵ ၊  

(၃) အိမံတးငံဵဝါယာသးယံတနံဵမှုနင္ံဴ ေျမဓာတံခ့မှုစနစံမ့ာဵ မ္နြံနံမှုမရိ္ပါြ၊ အေအဵှြိုဵ(Neutral 

 Wire) အာဵ ေျမဓာတံခ့၍ မီတာယူနစံ အတြံေန္ဵေစရနံျပုလုပံေနသညံဟု မီတာမ္မ္တံယူ၍ 

 အခ့ြံေပဵျပသမညံျဖစံျခငံဵ ။ 

(၄) တရာဵမဝငံ ဓာတံအာဵသုဳဵစးဲမှုမ့ာဵန္ငံဴပတသံြံသညံဴ အေသဵစိတံအခ့ြံအလြံမ့ာဵအာဵ အသိပညာေပဵ 

 ရင္ံဵလငံဵ  ေျပာဆိုျခငံဵမ့ာဵြုိ ေအာြံေျခအဆငံဴ ခရိုငံ/ွမို နဴယံမ့ာဵတးငံ မီဵသဳုဵစးသူဲျပညံသူမ့ာဵန္ငံဴ 

 ြ့ယံြ့ယံျပနံျဴပနံ ဴ ေဆးဵ ေနးဵ ရင္ံဵလငံဵရနံလိုအပံျခငံဵ ။ 
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်ခယအ်သံုးပြ ့ခ့ဲကသာ  တီာအ ေိ့းအစား ေားနှယ့် ်ခအုသံုးပြ ့ ည့်  4 Meter System နိှုယး််ှဉ်ခေျ်ဇ်ား 

ယခငံအသုဳဵျပုခဲ ဴေသာ Meter System 
ယခုအသုဳဵျပုမညံဴ   
4 Meter System 

စဉ ံ
မီတာအမ့ိုဵ 

အစာဵ 
Categories မီတာဖတံရှုမှုစနစ ံ

Tamper 
Detectio

n 
Categories မီတာဖတံရှုမှုစနစ ံ

Tamper 
Detection 

 

I 
1Ø 2 W 
 (230 V) 

10(30) A  
Analogue 

မ့ြံျမငံဖတံရှုျခငံဵ 

- 
Rural - 
5(30) A 

မ့ြံျမငံဖတံရှုျခငံဵ ပါဝငံပါသည။ံ 

10(30) A  
Digital - 

Small 
Town - 
5(30) A OMR (Remote 

- RF)  HHU ျဖငံဴ 
ဖတံရှုျခငံဵ 

ပါဝငံပါသည။ံ 10(30) A  
OMR Digital 

OMR (Remote 
-RF)  HHU ျဖငံဴ 
ဖတံရှုျခငံဵ 

- 
 

Big 
Town 
City 

10(60) A 

II 
3Ø 4 W 
Power 
Meter  

10(30)A, 
20(60)A, 30(80)A 
,Analogue မ့ြံျမငံဖတံရှု 

ျခငံဵ 
 

- 
 

10(30)A, 
10(60)A, 
10(80)A 

OMR (Remote 
- RF)  HHU ျဖငံဴ 

ဖတံရှုျခငံဵ 
ပါဝငံပါသည။ံ 

10(30)A, 
20(60)A, 
30(80)A, Digital 

10(30)A, 
20(60)A, 
30(80)A, OMR 
Digital 
 

OMR (Remote 
– RF)  HHU 
ျဖငံဴ ဖတံရှုျခငံဵ 
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 တရာဵမဝငံဓာတံအာဵသဳုဵစးဲပါြ မီတာ၏ Alarm LED သညံ မိ္တံတုပံမိ္တံတုပံ အလငံဵေရာငံျပမညံျဖစံွပီဵ၊ 

LCD Display ေပ်တးငံလညံဵ သြံဆိုငံရာ Error Code မ့ာဵ ျပသမညံျဖစံပါသညံ။ တပံဆငံမှုေြြာငဴံ Error  မျဖစံေစရနံ 

မီတာမတပံဆငံမီ အိမံတးငံဵဝါယာှြိုဵစနစံ၏ Phase  န္ငဴံ Earth ှြိုဵြိုလညံဵေြာငံဵ၊ Neutral ှြိုဵန္ငဴံ Earth ှြိုဵြို 

လညံဵေြာငံဵ Insulation Tester (250V) ျဖငဴံ စမံဵသပံွပီဵ၊ ရလဒံသညံ 0.25 MΩ  န္ငဴံအထြံျဖစံမ္သာ မီတာြို တပံဆင ံ

ေပဵရမညံ ျဖစံပါသညံ။  သြံဆုိငံရာ Error Code  မ့ာဵအာဵေအာြံတးငံရ္ငံဵလငံဵေဖာံျပထာဵပါသည-ံ 

  

 ၁။ Error 1 = မီတာအာဵ By Pass ျပုလုပံျခငံဵ 

 

 

  

 4 Meter System တးင ံတရာဵမဝင ံဓာတံအာဵသုဳဵစးဲပါြ သတိေပဵမညံဴအခ့ြံအလြံမ့ာဵ 

Error Code (Tampering Case) မ့ာဵ 

 ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ  

(ြ) အဝငံ Phase  ှြိုဵနငဴံ္ အထးြံ Phase  ှြိုဵ 

 အဆြံအသးယံရိ္ေနျခငံဵ။  

(ခ) အဝငံ Neutral ှြိုဵနငဴံ္ အထးြံ Neutral ှြိုဵ 

 အဆြံအသးယံရိ္ေနျခငံဵ။  

(ဂ) (ြ) နင္ံဴ (ခ) တစံွ ပို ငံတညံဵ ေဆာငရံးြထံာဵျခငံဵ။ 

(ဃ) ရညံရးယံခ့ြံမပါေသာံလညံဵ အိမံရာအေဆာြံအဦဵမ့ာဵတးင ံ

 Neutral  မ့ာဵေပါငံဵ ွပီဵ  အိမံတးငံဵဝါယာမ့ာဵ  သးယံတနံဵ ေဆာငံရးြ ံ

 ထာဵျခငံဵ။  10 



၂။ Error 2 =  မီတာအဝငံတးငံ Line န္ငံဴ Neutral ြိုေျပာငံဵျပနံတပ၍ံ မီတာအထးြ ံNeutral 

Wire  အာဵသုဳဵစးဲျခငံဵမရ္ိဘဲေျမဓာတံခ့၍သုဳဵစးဲျခငံဵ 

  

ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ  

(ြ) အဝငံှြိုဵမ့ာဵြိ ုမာ္ဵယးငံဵတပံဆငျံခငံဵ။ 

(ခ) အိမံတးငံဵဝါယာမ့ာဵတးငံ Neutral န္ငဴံ Earth 

 ေပါငံဵထာဵျခငံဵ။ 
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၃။ Error 3 =  Fully Earth to Neutral Wire ( မီတာအထးြ ံNeutral Wire  

အာဵသုဳဵစးျဲခငံဵမရ္ိဘ ဲေျမဓာတ ံခ့၍သုဳဵစးဲျခငံဵ ) 

 ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ  

(ြ) အိမံတးငံဵဝါယာတးင ံ Neutral ှြိုဵသည ံေျမဓာတံြ့/ခ့ေနျခငံဵ။ 

12 



၄။ Error 4 = Partially Earth to Neutral ( မီတာအထးြံဘြံရ္ိဝနအံာဵတစံစိတံ တစံပိုငံဵြုိ 

Earth  Wire ျဖငံဴသုဳဵစးဲျခငံဵ) 

 ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ 

(ြ) မီတာအထးြံဘြံရိ္ ဝနံအာဵတစံစိတံတစံပုိငံဵြိ ု

ေျမဓာတံခ့၍  သုဳဵစးဲျခငံဵ 

အလာဵတအူေြြာငံဵအရငံဵ 

(ြ) အိမံတးငံဵသုဳဵလျှပံစစံပစ္စညံဵမ့ာဵ ေျမဓာတြံ့ေနျခငံဵ။ 

(ခ) ဝါယာှြိုဵမ့ာဵ၏ လျှပံြာတနံဘိုဵြ့ဆငံဵျခငံဵ။ 

(ဂ) အရညံအေသးဵနိမဴံေသာ လျှပံစစံပစ္စညံဵမ့ာဵသုဳဵစးဲထာဵျခငံဵ။ 

၅။ Error 5 =  မီတာ Terminal Cover အာဵျဖုတံျခငံဵ  

 ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ  

(ြ) မတီာတပဆံငံွပီဵ ရန ံသတံမတ္ံေပဵထာဵေသာအခ့ိနံအတးငံဵ မွပီဵ စီဵဘ ဲ

ြာဗာအဖဳုဵျပနံလညံမတပံဆငံမိျခငံဵ။ 

(ခ) ဓာတံအာဵသဳုဵစးဲသူမ္ အေြြာငံဵတစံခုခုျဖငဴံ ြာဗာအဖဳုဵြုိဖးငဴံျခငံဵ။ 
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၆။ Error 6 =  မီတာအဝငံအထးြံှြိုဵမ့ာဵေျပာငံဵျပနံဆြံသးယံျခငံဵ 

 

     ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ  

 ြာဗာအဖဳုဵတးငံ ရိုြံနိ္ပံထာဵသညဴံ 

ဝါယာှြို ဵအဝငံအထးြံ Diagram ပုဳြုိ ေသခ့ာစးာမြြညံဴဘဲ 

မတီာတပဆံငံေပဵသူသည ံ အဝငံအထးြံှြိုဵမ့ာဵြုိ 

ေျပာငံဵ ျပနံတပဆံငံျခငံဵ။ 

၇။ Error 7 = Over Load (သတံမ္တံထာဵသညံဴဝနံအာဵထြံ ပိုမိုသုဳဵစးဲျခငံဵ) 

      (I over = 1.1 x I max) 

  
 ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ  

 အိမံတးငံဵရိ္ လျှပစံစံပစ္စညံဵမ့ာဵြုိ တွပို ငံနြံတညံဵ စုျပုဳ သဳုဵစးဲရာတးငံ မတီာ၏ 

သတံမတ္ံဝနံအာဵထြံ ေြ့ာံလးနံသဳုဵစးဲမိျခငံဵ။ 
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၈။ Error 8  = Missing Potential ( မီတာအဝငံဘြံရိ္ Neutral ှြိုဵြိုျဖတံ၍  မီတာအထးြံဘြံတးငံ 

  Neutral Wire အာဵသုဳဵစးဲျခငံဵမရိ္ဘဲ Earth Wire ျပုလုပံ သုဳဵစးဲျခငံဵ) 

 ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ  

(ြ) အဝငံ Neutral ှြိုဵ တပံဆငံအသဳုဵျပုမှုမရိ္ျခငံဵ။ 

(ခ) အိမံတးငံဵဝါယာတးင ံ Neutral ှြိုဵသည ံေျမဓာတံြ့/ခ့ေနျခငံဵ။ 
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၉။ Error 9 = Double Feeding ( အဝင ံNeutral ှြိုဵမပါဘဲ အဝင ံPhase ှြိုဵတစေံခ့ာငံဵတညံဵြုိ                 

အဝငံငုတနံ္စခံုြိုခ့ိတံဆြံွပီဵ၊ Load side  ဘြံတးင ံNeutral ှြိုဵအစာဵ 

ေျမဓာတံခ့သုဳဵစးျဲခငံဵ)  

 ျဖစံရသညံဴအေြြာငံဵအရငံဵ  

(ြ) အဝငနံစံ္ငုတံြုိ Phase ှြို ဵန္စံှြို ဵဝငံွ ပီဵ  အထးြံတးငံ ဝနံအာဵန္ငဴံခ့ိတံွ ပီဵ  ေျမဓာတံခ့သုဳဵစးဲျခငံဵ။ 

 or 

 Error 9 ျပပါမည။ံ  မီတာေလာငံပါမည။ံ  Error 9 ျပပါမည။ံ 
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ယခင ံအသုဳဵျပုခဲဴသညံဴ Digital Meter န္ငံဴ ယခုအသုဳဵျပုမညံဴ့4 Meter System အတးြ ံ
အိမံသုဳဵမီတာသတံမ္တံေြြဵ နှိုငံဵယ္ဉံခ့ြ ံ

စဉ ံ အေြြာငံဵအရာ 

ယခင ံDigital 
Meter 

ေပဵသးငံဵရ မညံဴ 
နှုနံဵထာဵ(ြ့ပ)ံ 

ယခုေြာြံခဳရမညံဴနှုနံဵထာဵ(ြ့ပ)ံ 

ေြ့ဵလြံေဒ
သသဳုဵ(၅/၃၀) 
(Manual) 

ွမို ငဴယံ
သဳုဵ 

(၅/၃၀) 
(HHU) 

ွမို ဴှြီဵ
သဳုဵ 

(၁၀/၆၀) 
(HHU) 

၁ အိမံသဳုဵမတီာသတံမ္တေံြြဵ ၆၅,၀၀၀ ၃၅,၀၀၀ ၆၅,၀၀၀ ၈၀,၀၀၀ 

၂ မီတာပုဳဵခး ဳ ၁၅,၀၀၀ - - - 

အျခာဵြုနံြ့စရိတ ံ

ြ အာမခဳစေဘာေံငး ၄,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၄,၀၀၀ 

ခ ှြို ဵသးယံခ ၂,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂,၀၀၀ 

ဂ မီဵဆြံခ ၂,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂,၀၀၀ 

ဃ ှြီဵ ြြပံခ ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ 

င မီတာေလျှာြံလွှာမတံ္ပုတဳငံေြြဵ ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ 

စုစုေပါငံဵ ၉၀,၀၀၀ ၄၅,၀၀၀ ၇၅,၀၀၀ ၉၀,၀၀၀ 

17 



ယခငံအသုဳဵျပုသညဴံ့အိမံသုဳဵပါဝါမီတာမ့ာဵအတးြ ံသတံမ္တံေြြဵ 

စဉ ံ အေြြာငံဵအရာ 
ေြာြံခဳရမညံဴနှုနံဵ ထာဵ(ြ့ပ)ံ 

၁၀ ြီလိုဝပံ ၂၀ ြီလိုဝပံ ၃၀ ြီလိုဝပံ 

၁ မီတာသတံမ္တေံြြဵ ၈၀၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁,၂၀၀,၀၀၀ 

၂ Composit Box ၃၄,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ 

၃ အာမခဳစေဘာေံငး ၄,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၄,၀၀၀ 

၄ ှြို ဵသးယံခ/ ဆြံခ ၆,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၆,၀၀၀ 

၅ မီတာေလျှာြံလွှာမ္တံပုဳတငံေြြဵ ၂,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂,၀၀၀ 

စုစုေပါငံဵ ၈၄၆,၀၀၀ ၁,၀၄၆,၀၀၀ ၁,၂၄၆,၀၀၀ 

မ္တံခ့ြ။ံ 4 Meter စနစံအရ ယခုတပံဆငံအသုဳဵ ျပုမညံဴ ပါဝါမီတာမ့ာဵသည ံ တရာဵမဝင ံ ဓာတံအာဵသုဳဵ စးဲမှုမ့ာဵြုိ 

မ္တံသာဵသိရိ္နိုငံျခငံဵ၊ Meter Box တပံဆငံရန ံ မလိုအပံသျဖငံဴ ေစ့ဵနှုနံဵသြံသာျခငံဵ (၃၄,၀၀ဝိ/ ြ့ပ ံ

သြံသာပါသည။ံ)၊ Ampere Range ပိုြ့ယံသျဖငံဴ မီတာဖတံခ့ြ ံ ပိုမိုတြိ့ျခငံဵစသညံဴ အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ 

ရရ္ိနိုငံပါသည။ံ 
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ယခငအံသုဳဵျပုသညဴံ့စြံမှုသုဳဵပါဝါမီတာမ့ာဵအတးြ ံသတံမ္တံေြြဵ 

စဉ ံ အေြြာငံဵအရာ 
ေြာြံခဳရမညံဴနှုနံဵ ထာဵ(ြ့ပ)ံ 

၁၀ ြီလိုဝပံ ၂၀ ြီလိုဝပံ ၃၀ ြီလိုဝပံ 

၁ မီတာသတံမ္တေံြြဵ ၈၀၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁,၂၀၀,၀၀၀ 

၂ Composit Box ၃၄,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ 

၃ အာမခဳစေဘာေံငး ၈၂,၅၀၀ ၁၅၇,၅၀၀ ၂၃၂,၅၀၀ 

၄ ှြို ဵသးယံခ/ ဆြံခ ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ 

၅ မီတာေလျှာြံလွှာမ္တံပုဳတငံေြြဵ ၂၀,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ 

စုစုေပါငံဵ ၉၄၄,၅၀၀ ၁,၂၁၉,၅၀၀ ၁,၄၉၄,၅၀၀ 

မ္တံခ့ြံ။ 4 Meter စနစံအရ ယခုတပံဆငံအသုဳဵ ျပုမညံဴ ပါဝါမီတာမ့ာဵသည ံ တရာဵမဝင ံ ဓာတံအာဵသုဳဵ စးဲမှုမ့ာဵြုိ 

မ္တံသာဵသိရိ္နိုငံျခငံဵ၊ Meter Box တပံဆငံရန ံ မလိုအပံသျဖငံဴ ေစ့ဵနှုနံဵသြံသာျခငံဵ (၃၄,၀၀ဝိ/ ြ့ပ ံ

သြံသာပါသည။ံ)၊ Ampere Range ပိုြ့ယံသျဖငံဴ မီတာဖတံခ့ြ ံ ပိုမိုတြိ့ျခငံဵစသညံဴ အာဵသာခ့ြံမ့ာဵ 

ရရ္ိနိုငံပါသည။ံ 
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