
ထုတ်ပြန်ထ ောားပြ ားပြစ်သ  ော Technical Specifications for Short Range Devices (SRD) က  ုပ ြန် လည်ပြငဆ်င်  တ ်မှတ်  ထု တ ်ပြန် န ုငသ်  ားအတ ွက် 

 သ ောထ ောားမှတ်ခ ျ က်သ တ ောင်ားခံ ပခ ငာ်း 

 

ပ  ို့ဆဆောငဆ် ေးနှင ် ဆက်သွယ်ဆ ေးဝန်ကက ေးဌောန၊ ဆက်သွယ်ဆ ေးညွှန်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောနသည် လွှင ်အောေးန မ ်တောတ  လွှင ်ဖမ်ေးစက် (Short Range Device) 

မ ောေးအတွက် နည်ေးပညောဆ  င် ော သတ်မှတ်ခ က်မ ောေးနှင စ်ပ်လ ဉ်ေး၍ န  ငင်ံတကောနှင ် ဆေသတွငေ်းန  င်ငံမ ောေး ှ  သတ်မှတ်ခ က်မ ောေးက   ဆလ လောအဆ ခခံ၍ 

ထ တ် ပန်ထောေးပပ ေး ဖစ်ပါသည်။ ဆ ပောင်ေးလဲလောသည်  ဆက်သွယ်ဆ ေးနညေ်းပညောမ ောေးနှင  ် က  က်ည ဆစ န်အတွက်   ပန်လည် ပငဆ်င်ထောေးသည ် ဆဖော ်ပပါ 

လ ှုငေ်းနှုန်ေးအသ ေးသ ေးနှင ် ယှဉ်တွဲဆဖော် ပထောေးဆသော နည်ေးပညောဆ  င် ော အခ က်အလက်မ ောေးအဆပေါ် သဘ ောထောားမှတ်ချက် ဘပားပှိ ို့ရန်ရှှိပါက 

spectrumresource.ptd@gmail.com သှိ ို့ (၅.၁၁.၂၀၂၁) ရက်ဘနို့ ဘနောက်ဆ  ားထောား၍ ဘပားပှိ ို့ဘပားပါရန် ဘ ကညောအပ်ပါသည်။  
 

No 

Previous Amendment 

Authorized Frequency 

Bands/ Frequencies 

Maximum Field 

Strength / 

RF Output power 

Typical Application 

Types 

Authorized Frequency 

Bands/ Frequencies 

Maximum Field 

Strength / 

RF Output power 

Typical Application 

Types 

1 919 – 924 MHz 

 

500 mW (ERP)  Radio telemetry, 

telecommand, RFID 

System  

919 – 924 MHz Note 1 500 mW (ERP) RFID System 

2 2400 – 2500 MHz 

100 mW (EIRP)  
Bluetooth, SRD 

device  
2400-2483.5 MHz 

100 mW (EIRP) 
Bluetooth, SRD 

device 

200 mW (EIRP)  Wireless LAN only  200 mW (EIRP) Wireless LAN only 

500 mW (EIRP)  RFID  500 mW (EIRP) RFID 

3 5470 – 5725 MHz  - 5470 – 5725 MHz 1W (EIRP) 
Wireless LAN and 

broadband access 
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4 5725 – 5875 MHz  

100 mW (EIRP)  SRD  

5725 – 5850 MHz Note 2 

100 mW (EIRP) SRD 

1000 mW (EIRP)  
Wireless LAN/ 

Broadband access  
1000 mW (EIRP) 

Wireless LAN/ 

Broadband access 

-၂- 
 

 

Note 1   For 919 – 924 MHz, (500mW (ERP) < RF Output power ≤ 2W (ERP)) need to get the approval from Posts and 

Telecommunications Department.   

Note 2   For 5725 – 5850 MHz, (1W (EIRP) < RF Output power ≤ 4W (EIRP)) need to get the approval from Posts and 

Telecommunications Department.   
 

 


