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နိဒါန်း 

မ�ကာေသးမီ�စှ်များအတွငး်ဂေဟေဆာ်ြခငး်တွင်အဓိကအသံုးများသည်မှာ ဓာတ်ေငွ� မှ arc 

သိုေ့ြပာငး်လဲေနေသာ်လညး်၊ ယခုအချိနတ်ွင်ပငြ်ဖတ်ေတာက်ြခငး်ကို များေသာအားြဖင့် ဓာတ်ေငွ� 

ြဖင့ြ်ဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) ြဖင့်ြပုလုပ်ေနဆဲြဖစ်သည်။ ထိုအ့ြပင်ဓာတ်ေငွ� 

ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) သည် ပစ�ညး်ကိရိယာများမှာ �ို း�ှငး်�ပီး ြဖတ်ေတာက်ြခငး် 

�ငှ့မ်�ေဝသံုးစွဲ�ိငုြ်ခငး်တိုေ့�ကာင့်၊ arc ဂေဟေဆာ်ြခငး်ထက် မီးအလငး်မှာမြပငး်ထနေ်သာေ�ကာင့၊် 

ယခုအချိန်အထိ လုပ်ငနး်ခွငေ်တာ်ေတာ်များများတွင် အသံုးြပုေန�ကသည်။ သိုရ့ာတွငဓ်ာတ်ေငွ� 

ဂေဟ (gasu yousetsu) ေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုေသာအက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�သည် 

အနည်းငယ်ေသာသက်ေရာက်မ��ငှ့် �ငမိ်ေသာလ�ပ်စစ်ဓာတ်အားများေ�ကာင့ေ်ပါက်ကွဲမ�ြဖစ် ေပါ်၍၊ 

အသံုးချမ�မှားယွငး်ပါက၊ ေပါက်ကွဲမ��ငှ့် မီးေလာငြ်ခငး်ကဲ့သိုေ့သာြပငး်ထနေ်သာ မေတာ်တဆမ� 

များြဖစ်ေပါ် �ိငု်သည့်ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိငု ်သည်။ 

မ�ကာေသးမီ�စှ်များအတွငး်အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ� �ငှ့် ေအာက်စီဂျင် (sanso) 

ဓာတ်ေငွ�ဘးူ၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၊ ဂေဟမီးေချာငး် (tochi) စသည့် 

ပစ�ည်းကိရိယာများ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊  ေဘးကငး်လံုြခံုမ�ကို အဓိကထားေသာထုတ်ကုနမ်ျား ကိုြဖန ့ခ်ျီ 

လျက်�ှိသည်။ သိုေ့သာ်၊ ဓာတ်ေငွ�ဘူးများကိုကိုငတ်ွယ်သည့်နည်းလမ်း�ငှ့်ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ 

(aturyoku chousei ki) ၊ ဂေဟမီးေချာငး် (tochi) စသည်တိုက့ိုမေလျာ်ကနစွ်ာ အသံုးြပုြခငး်သည် 

�ကီးမားေသာမေတာ်တဆမ�များြဖစ်ေစ�ိငု်သည်မှာမလွဲဧကန်ြဖစ်သည်။ 

အမှန်မှာဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) စသည်တိုေ့�ကာင့ြ်ဖစ်ေပါ်လာေသာ 

ေလာငက်�မ်းြခငး်များအြပင၊် ဂေဟေဆာ်ေနစဉ်ေပါက်ထွက်ြခငး် (haretu)၊ ေပါက်ကွဲြခငး်�ငှ့ ်

မီးေလာငြ်ခငး်ကဲ့သိုေ့သာမေတာ်တဆမ�များြဖစ်ပွားလျက်�ှိ�ပီး၊ အဆုတ်ေရာငေ်ရာဂါ (jinpai) 

စသည့် လုပ်ငနး်ေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာေရာဂါများြဖစ်ပွားြခငး်�ငှ့် ပတ်သက်၍ စုိးရိမ်ပူပနမ်�များလညး် 

�ှိေနသည်။ 2018 ဘ�ာေရး�စှ်တွငဓ်ာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်သည့် စက်ကိရိယာများေ�ကာင့် 

အလုပ်နားလိုက်ရသည့်ရက် 4 ရက်�ငှ့်အထက်�ကာခဲ့ေသာ ဒါဏ်ရာရမ��ငှ့် မေတာ်တဆေသဆံုးမ� 82 

မ�ခုြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ 

(အေထာက်အကူြပုစာအုပ်၏နိဒါနး်မှ) 
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အခန်း 1 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟ (gasu yousetsu) ေဆာ်ရာ တငွသ်ံးုသည့် 

ကိရိယာများ 

1.1 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) ၏အေြခခံသအီိရီု 
1.1.1 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟ (gasu yousetsu) / ြဖတြ်ခငး်အေြခခံ 

・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု 

စာမျက်�ာှ 2 ပါ)
ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) ကို arc ဂေဟေဆာ်ြခငး် �ငှ့်��ိငး်ယှဉ်လ�င် အားသာချက်များ�ငှ့် အားနည်းချက် 

များမှာေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည်။ 

●အားသာချက်များ

• ပစ�ည်းကိရိယာများသည်�ို း�ှငး်�ပီး socket မလိုအပ်ေသာေ�ကာင့် ဓာတ်ေငွ�ေထာက်ပံ့ သည့်အရငး်အြမစ်

(ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe)) �ှိသည့်မည်သည့် ေနရာတွင်မဆိုလုပ် ေဆာင်�ိငု်ြခငး်

• အဆစ်ေနရာြဖစ်ေသာဂေဟေဆာ်သတ� ုကိုမလိုအပ်ပါကဂေဟေချာငး်ကိုမသံုးဘဲဂေဟေဆာ်�ိငု်ြခငး်

• အ��ရာယ်�ှိေသာခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်များ၊ အခိုးအေငွ� (hyumu) �ငှ့်သတ� ု မျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာ

အက်တမ်များ (sputter) (supatta) (ြဖတ်ေတာက်ြခငး် လုပ်ငနး်�ငှ့်ဂေဟေဆာ်ြခငး်လုပ်ငနး်တွင်

ြပန ့်ကျဲထွက်လာေသာအရည်ေပျာ်ေနသည့်သတ� ုအမ�န်များ�ငှ့်အမ�န ့်များ) အနည်းငယ်သာထွက်လာြခငး်

●အားနည်းချက်များ

• အပူအရငး်အြမစ်၏အပူချိန်နိမ့်ြခငး်

• သတ� ုကိုအရည်ေပျာ်သည်အထိအပူေပးရန်အချိန်မှာအလွန်�ကာြခငး်

• ဂေဟေဆာ်ထားေသာအစိတ်အပိုငး်ေပါ်သိုတ့စ်ေနရာတည်းကိုအပူအလွန်အက�ံေပး ရန်ခက်ခဲြခငး်

• ဂေဟဆက်ေ�ကာငး်ြဖစ်ေပါ်မ��ကီးမားြခငး်

• အပူေပးခံရေသာအဝနး်အဝိုငး်ကျယ်ြခငး်

• ကဲွြပားြခားနားေသာသတ� ုအချငး်ချငး်�ငှ့်သတ� ုြပားအထူများကိုဂေဟေဆာ်ရန်မသင့်ေတာ်ပါ

・ဓာတ်ေငွ� ြဖင့ြ်ဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု 

စာမျက်�ာှ 2 ပါ)
ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) သည် သတ� ုကုိေအာက်ဆီေဒး�ှငး် ြဖစ်ေစြခငး်ြဖင့်ြပုလုပ်ေသာေ�ကာင့်၊ 

ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အပူချိန်ေပါ် မူတည်၍ ေအာက်ဆီ ေဒး�ှငး်ြဖစ်သည့်သံအေြခခံေသာကုန်�ကမ်းပစ�ည်း များသာ 

ြဖတ်ေတာက်�ိငု ်သည်။ အကယ်၍ ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အပူချိန်ြဖင့်ေအာက်ဆီေဒး�ှငး်ြဖစ်သည့် ကုန်�ကမ်းပစ�ည်း ြဖစ်ပါက၊ 

သတ� ုြပားအထူကိုပင်ြဖတ်ေတာက်�ိငု ်သည်။ 

(MY)
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1.1.2 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) �ငှ့်ြဖတေ်တာက် ြခငး်သမုိငး်

・ နည်းပညာက�မ်းကျငမ်�သငတ်န်းစနစ် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 4 ပါ)

လုပ်ငနး်ခွင်မေတာ်တဆမ�များကိုကာကွယ်ရန်��ေထာင့်မှ �ကည့်လ�င်၊ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟ ေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu)

လုပ်ငနး်ကိုလုပ်ကိုင်ရန ် အတွက်လုိအပ်ေသာလုပ်ပိုင်ခွင့် အရည်အချငး်အေနြဖင့်၊ 1967 ခု�ှစ်တွင် အလုပ်သမားစံချိန်စံ��နး်

ဥပေဒကို အေြခခံ၍ “ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တနး်စနစ်” ကုိစတင်ခဲ့�ပီး၊ 1972

ခု�စှ်မှ စတင်၍ အေြခခံဥပေဒသည်လုပ်ငနး်ခွင  ် ေဘးအ��ရာယ် ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးဥပေဒ (roudou anzen

eiseihou) ြဖစ်လာ�ပီး ယေနတိ့ုင်အသံုးချေနသည်။

・ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ (gasu yousetu sagyou shuninsha) လိုင်စင်စနစ်

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 4 ပါ) 

အလုပ်သမားစံချိန်စံ��နး်ဥပေဒြပဌာနး်လိုက်ေသာ 1947 ခု�ှစ်တွင်၊ လုပ်ငနး်ခွင်ေဘး အ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့်ကျနး်မာ 

သန ့်�ှငး်ေရးဥပေဒ ��ေထာင့်မှေန၍ လုပ်ငနး်ခွင်ကန ့်သတ ချက်အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အရည်အချငး်တစ်ခုအြဖစ် “အက်စီတ လငး် 

(asechiren) ဂေဟပညာ�ှင် လိုင်စင်” စနစ်ကိုတည်ေထာင်ခဲ့သည်။ 

ထုိေ့�ကာင့် အက်စီတလငး် (asechiren) ဂေဟေဆာ်ကိရိယာ ကုိကိုင်တွယ်ရသည့် လုပ်ငနး်ကိုလုပ်ေဆာင်ရန်၊ စီရင်စု 

လုပ်သားစံချိန်စံ��နး်ဆိုင်ရာဌာ၏ ဌာနမ�းထံမှ အက်စီတ လငး် (asechiren) ဂေဟပညာ�ှင်လုိင်စင် ရထားသူကို ဂေဟ 

ေခါငး်ေဆာင်အြဖစ် ခန ့်အပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထုိေ့နာက် 1972ခု�ှစ် မှ စတင်၍ ၎ငး်သည် "ဓာတ်ေငွ�ဂေဟလုပ်ငနး်တာဝန်ခံ (gasu yousetu sagyou shuninsha) 

လုိင်စင်" စနစ်ြဖစ်လာသည်။ 

(MY)
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1.1.3 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) / ြဖတေ်တာက် ြခငး်၏အ��ရာယ်များ�ငှ့် 

ေဘးထကွ်ဆိုးကျိုး�ိှ�ိငုမ်�ကိုြခံုငံသုံးုသပ်ချက် 

・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟ (gasu yousetsu) / ြဖတေ်တာက်ြခငး်၏ေဘးအ��ရာယ် �ိှ�ိငု ်မ�

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 4 ) 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်ကို စက်�ံုအမျိုးမျိုး �ငှ့်ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်ခွင်များ 

တွင်ေနစ့ဉ်ြပုလုပ်လျက်�ှိသည်။ သိုေ့သာ်ေဘးအ��ရာယ်�ှိ �ိငု ်သည့်ဓာတ်ေငွ�ကိုအသံုးြပု�ပီး၊ အပူချိန်ြမင့်ေသာမီးလ�ံကို ထုတ် 

ကာေဆာင်ရွက်ရေသာ လုပ်ငနး်ြဖစ်၍၊ ေသေသချာချာ သတိမြပုပါက�ကီးေလးေသာ မေတာ်တဆမ�များ ြဖစ်ပွား�ိငု  ် သည့် 

လုပ်ငနး်ြဖစ်သည်။၎ငး်ကိုအ�မဲတေစသတိထားအတည်ြပု�ပီးမှလုပ်ငနး်ကိုလုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်သည်။ 

ကုိင်တွယ်အသံုးြပုရသည့်ေအာက်စီဂျင် (sanso)�ငှ့် ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� များတွင ် အ��ရာယ်�ှိပါသည်။ 

ေအာက်စီဂျင် (sanso) သည်ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာပစ�ည်း (kanensei no mono) များအားြပငး်ထန်စွာေလာင်က�မ်းေစ�ပီး၊ 

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�သည် ေပါက်ကွဲ မ��ငှ့် မီးေလာင်ြခငး်များ၏အေ�ကာငး်အရငး်ြဖစ်သည်။ 

လက်ေတွ�တွင်ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) လုပ်ငနး်ေ�ကာင့် အပူချိန်ြမင့်ေသာမီးေတာက်များသည် 

ပတ်ဝနး်ကျင်�ှိ ေလာင်က�မ်း�ိုင်ေသာေရေ�းွေငွ� �ငှ့် ဓာတ်ေငွ�များသိုမီ့းကူးေစ�ပီးမေတာ်တဆေပါက်ကွဲမ�များြဖစ်ေစသည်။ 

ထုိအ့ြပင်အပူချိန် ြမင့်လာေသာအေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်း�ငှ့် သတ� ုမျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာ အက်တမ်စသည် တုိ ့ (sputter) 

(supatta) �ငှ့်ထိမိကာမေတာ်တဆဒဏ်ရာရြခငး်အများအြပား�ှိသည်။ 

・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်၏ေဘးထကွ် ဆိးုကျိုး�ိှ�ိငုမ်� 

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 5) 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) အြပင် လုပ်ငနး်ခွင်မေတာ်တဆမ�များ ကာကွယ်ြခငး်သည် 

ဒဏ်ရာရြခငး်�ငှ့်မေတာ်တဆထိခိုက်ေသဆံုးမ�များကိုကာကွယ်ြခငး်အေပါ်အဓိကထားေသာ်လည်း၊ လုပ်ငနး်ေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာ 

ေရာဂါကာကွယ်ြခငး်ကုိလည်း ဂ�ုြပုရန် လိုအပ်သည်။ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာ 

ေသာအခိုးအေငွ� (hyumu) ကို အချိန်တိုအတွငး်အေြမာက်အများ �ှူ�� ိက်မိလ�င်ပင် အခိုးအေငွ�အဖျား (Fume fever ) 

ကဲ့သိုေ့သာဖျားနာြခငး်များြဖစ်ပွား�ိငု ်သည်။ ထုိအ့ြပင်ပမာဏအနည်းငယ်မ�ပင်လ�င်၊ အခိုးအေငွ� (hyumu) ကိုအချိန်�ကာ 

ြမင့်စွာ�ှူ�� ိက်မိပါက အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) ကဲ့သိုေ့သာြပငး်ထန်ေသာေရာဂါကိုြဖစ်ေစ�ိငု ်သည်။ 

ထုိအ့ြပင်ဓာတ်ေငွ�မီးေတာက်များသည်စူး�ှသည့်ြမင်�ိငု ်ေသာအလငး်အြပင်၊ ခရမ်းလွန်ေရာင် ြခည်�ငှ့်အနီေအာက် 

ေရာင်ြခည်များကိုထုတ်�ပီး၊ မျက်လုံး�ငှ့်အေရြပားကိုပျက်စီးေစ�ိငု ်သည်။ 

(MY)



9 

1.2 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟ(gasu yousetsu) ေဆာ်ရာတငွအ်သံးုြပု ေသာစက်ကိရိယာများ 

1.2.1 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်(gasu yousetsu)  / ြဖတေ်တာက်ြခငး် အတကွ်သံးုေသာ 

ပစ�ည်းကိရိယာများ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက် �ာှ 6) 

ဂေဟေဆာ်စက်ကို မည်သည့်ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာ ဓာတ်ေငွ� ြဖင့် မဆိုအတူတကွ အသံုး ြပု�ိငု ်သည်မဟုတ်ဘဲ၊ 

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ငှ့်ဖိအားေပါ် မူတည်၍ သင့်ေလျာ်ေသာဓာတ်ေငွ�များကိုအသံုးြပုရမည်။ 

ထုိအ့ြပင်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) ၌ ဂေဟေဆာ်ရာတွင် အသံုးြပု ေသာစက်ကိရိယာများ (ပံု 

1-1 ကို�ကည့်ပါ) အတွငး်မှ၊ မ�တ်တံ (suikan) �ငှ့်� �တ်သီးတံ တုိကိ့ုြဖတ်ေတာက်ရန်ပစ�ည်းအြဖစ်ေြပာငး်လဲပါက

လုပ်ေဆာင်�ိငု ်သည်။

လဲကျမ�ကာ 

ကွယ်ရန်အတွက် 

ချိနး်�ကိုး 

ပုံ 1-1 ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) / ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) တွင် အသံုးြပုေသာစက်ပစ�ည်းများ 

①ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက်ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei
ki)
②ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အတွက်ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)
③ေအာက်စီဂျင် (sanso) ပိုက် (housu)(အြပာေရာင်)
④ေလာင်စာဓာတ်ေငွ� ပိုက်(housu) (အနီေရာင်သိုမ့ဟုတ် လိေမ�ာ်ေရာင်)
⑤ဂေဟေဆာ်စက်သိုမ့ဟုတ်ြဖတ်ေတာက်စက် (setudanki)
(စုပ်ယူပိုက်�ငှ့်� �တ်သးီတံ)

(* ပံုသည်ြဖတ်ေတာက်စက် (setudanki) ၏ဥပမာြဖစ်သည်)
⑥ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် အေြခာက်ခံလံုြခံုေရး ကိရိယာ (kanshiki
anzen ki) (မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ�ကာကွယ်ေရးကိရိယာ)
⑦ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အတွက် အေြခာက်ခံလံုြခံုေရးကိရိယာ (kanshiki anzen
ki) (မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ�ကာကွယ်ေရးကိရိယာ)

ရင်းြမစ်: လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးကင်းလံုြခံုေရး�ှင့်ကျနး်မာသန ့်�ှင်းေရးအေထွေထွသုေတသနစင်တာ 
နည်းပညာလမ်း��န်ချက်များ၏ပံုမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားေသာ

ေလာင် 

စာ 

ဓာတ်ေငွ� 

ေအာက်စီ 

ဂျင် 

(sanso) 

(MY)
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1.2.2 ဂေဟမီးေချာငး် (tochi) (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 7) 

ဓာတ်ေငွ�မီးလ�ံသာမက၊ gas shield arc �ငှ့်ပလာစမာ arc တုိကုိ့သံုး၍ လက်ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ရသည့်လုပ်ငနး်တွင် သတ� ု 

(အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်း) ကို အပူေပးြခငး်၊ ဂေဟ ေဆာ်ြခငး်၊ ြဖတ်ေတာက်ြခငး်စသည်တုိလ့ုပ်ေဆာင်သည့်ပစ�ည်းကို 

ဂေဟမီးေချာငး် (tochi) ဟုေခါ်သည်။ ပံု 1-2သည် ဂေဟမီးေချာငး် (tochi) ၏ဥပမာ (ဖိအားနိမ့်ြဖတ်ေတာက်စက် 

(setudanki) ) ြဖစ်သည်။ 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) အတွက်ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်း �ငှ့်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu 

setudan) အတွက်ြဖတ်ေတာက်စက် (setudanki)တုိ၌့၊ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� �ငှ့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) 

တိုက့ိုေရာေ�ာှကာ ေလာင်က�မ်းေစ �ပီး၊ သတ� ုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းများကို အပူေပးသည့် ဂေဟမီးေချာငး် (tochi) ြဖစ်သည်။ blow 

pipe သိုမ့ဟုတ် burner ဟုလည်းေခါ်သည်။ ဤဂေဟေဆာ်ပစ�ည်း�ငှ့်ြဖတ်ေတာက်စက် (setudanki) များကို မ�တ်တံ (suikan) 

�ငှ့် ��တ်သီးတံတုိ ့ြဖင့် ဖွဲ�စည်းထားသည်။ 

(NISSAN TANAKA CORPORATION မှထုတ်ထားေသာ) 

ပုံ 1-2 ဖိအားနမ့ိ်ြဖတ်ေတာက်စက် 

ရငး်ြမစ် ：NISSAN TANAKA CORPORATION 

(MY)
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・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ရန်ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်း (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 9)

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ) 

・ဓာတ်ေငွ� ြဖင့ြ်ဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) အတွက်ြဖတေ်တာက်စက် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု 

စာမျက်�ာှ 10) 

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ) 

ပံု 1-5 ဖိအားနမိ့် (ဂေဟမီးေချာငး် (tochi) mixing) ြဖတ်ေတာက် စက် (setudanki) (ြပငသ်စ်အမျိုးအစား) 
ရငး်ြမစ် ： KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD 

ဂေဟမီးေချာငး်အဖံုး (Torch 

head)

��တ်သးီတံ ေရာေ�ာှ�ပန် 

ေအာက်စီဂျင်ြဖတ်ေတာက် 

(setudan sanso) �ပန် 

Mixer �ကိုတင်အပူေပး 

ေအာက်စီဂျင်အဆုိ�့ှင် 

ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အဆုိ�့ှင် 

ေအာက်စီဂျင်ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်သည့် (setudan 

sanso) အဆုိ�့ှင် 

ေရာေ�ာှ�ပန်မူလီ 

ပုံ 1-4 B-type ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်း (ြပင်သစ်အမျိုးအစား) 
ရင်းြမစ် ：  KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD

ဂေဟမီးေချာငး်အဖံုး (Torch 

head)

��တ်သးီတံ ေရာေ�ာှဓာတ်ေငွ� �ပန် ေအာက်စီဂျင်

(sanso) အဆုိ�့ှင် 
ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အဆုိ�့ှင် ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ဝင်ေပါက် 

(MY)
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1.2.3 ��တသ်းီတ ံ

・ေလာငက်�မ်း�ိငုေ်သာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ငှ့် ��တ်သးီတံ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 14)

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� မှာ အမျိုးအစားေပါ်မူတည်�ပီးဂုဏ်သတ� ိကွဲြပားေသာေ�ကာင့်၊ ��တ်သီးတံသည်လည်း 

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာ ဓာတ်ေငွ�အသီးသီးအတွက်ကွဲြပားေသာ ဖွဲ �စည်းပံု ြဖင့်�ှိေနသည်။ 

ဇယား 1-3 တွင်ြပထားသည့်အတုိငး်အက်စီတလငး် (asechiren) သည်LPG ၏အဓိက အစိတ်အပိုငး်ြဖစ်ေသာ ပ�ို ပိနး် 

(puropan) �ငှ့်��ိငး်ယှဉ်ပါက ပုိမိုလွယ်ကူစွာေလာင်က�မ်း �ိငု်သည့် ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး်ြမင့်မားပါသည်။ ထုိေ့�ကာင့် 

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ကို ကာကွယ်ရန်��တ်သီးတံမှမထုတ်လ�တ်မီအထိ၊ တတ်�ိငု်သမ�အပူချိန်မြမင့်ေအာင်ြပုလုပ်ထား�ပီး၊ 

��တ်သီးတံမှအြမန်��နး်ြဖင့်ထုတ်လ�တ်ေစရန်ြပုလုပ်ထားသည်။ 

・ေလာငက်�မ်း�ိငုေ်သာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစားမှားယွငး်သာွးပါက�ိှ�ိငု်သည့် ေဘးအ��ရာယ် 

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 16) 

အက်စီတလငး် (asechiren) �ငှ့်အြခားဓာတ်ေငွ�များသည် မီးေလာင်လွယ်ြခငး်�ငှ့် ေလာင်က�မ်းမ� အြမန်��နး် ကွဲြပား 

ေသာေ�ကာင့်၊ အက်စီတလငး် (asechiren) အတွက် ��တ်သီးတံ�ငှ့် အြခားဓာတ်ေငွ�များ၏��တ်သီးတံ ပံုသ�ာန်များသည် 

ကဲွြပားြခားနားပါသည်။ 

အက်စီတလငး် (asechiren) ကို အြခားေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�များြဖင့် ��ိငး်ယှဉ်ပါက ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး် 

ပုိြမန်ေသာေ�ကာင့်၊ အက်စီတလငး် (asechiren) အတွက်��တ်သီး တံတွင် မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ�ကို ကာကွယ်ရန် ထုတ်လ�တ်မ� 

အြမန်��နး်ကို ေလာင်က�မ်းမ� အြမန်��နး်ထက် ပိုမုိြမန်ဆန်ေစေသာ ဖွဲ�စည်းပံု�ှိေနသည်။ ထုိေ့�ကာင့် LPG ကဲ့သိုေ့သာ ေလာင  ်

က�မ်းမ�အြမန်��နး်ေ�းှသည့် ဓာတ်ေငွ�ကို အက်စီတလငး် (asechiren) အတွက်��တ်သီး တံတွင်အသံုးြပုပါက၊ �ကိုတင်အပူ 

ေပးထားေသာမီး (yonetu en) သည် ��တ်သီးတံမှေဝး သွားြခငး်၊ မီးေသသွားြခငး် (မီးလ�ံ�ငိမ်းြခငး်) များ ြဖစ်သွား�ိငု ်သည်။ ။ 

အြခားတစ်ဖက်တွင် LPG သည် ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး်ေ�းှကာ မီးေလာင်ရက်ခက်ခဲ ေသာေ�ကာင့်၊ ��တ်သီးတံြဖင့်ဓာတ် 

ေငွ�ကိုအပူထပ်ေပးသည်�ငှ့်အတူ၊ ထုတ်လ�တ်မ�အြမန်��နး်ကို ေ�းှေစေသာဖွဲ �စည်းပံု�ှိသည်။ ထုိေ့�ကာင့်အက်စီတလငး် 

(asechiren) ဓာတ်ေငွ�ကိုအြခား ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�များအတွက်��တ်သီးတံြဖင့်သံုးပါက၊ မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး် 

ြဖစ်လာ�ပီးအလွန်အ��ရာယ်�ှိသည်။ 

最低着火温度
（酸素中）

【℃】

燃焼速度
（中性混合比）

【m/sec】
アセチレン 296 7.2
プロパン 470 2.7

表1-3：アセチレンガスとプロパンガスの燃焼速度

※数値は日本溶接協会「要説 熱切断加工の"Q&A"」(2012年)を参考にした。

အက်စီတလငး် (asechiren) 

ပ�ုိပိနး် (puropan) 

ဇယား 1-3 အက်စီတလငး်(asechiren)ဓာတ်ေငွ� �ငှ့်ပ�ိုပိနး်(puropan)ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး် 

အနိမ့်ဆုံးမီးေတာက် 

ေလာင်မ�အပူချိန် 

(ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွငး်) 

ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး် 

(Neutral ေရာေ�ာှမ�အချိုး) 

* ဂဏနး်တန်ဖိုးများမှာ ဂျပန်ဂေဟဆက်အဖွဲ �အစည်း၏ (အကျဉ်းချုပ် အပူြဖင့်ြဖတ်ေတာက်�ပီးထပ်ဆင့်ထုတ်လုပ်ြခင်း"Q & A" 

(2012 ခု�ှစ်) ကိုကိုးကားထားသည်။

(MY)
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1.2.4 ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ငှ့် လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) 

・ ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 17)

ဓာတ်ေငွ�ဘူးများ၌ြဖည့်သွငး်ထားေသာေအာက်စီဂျင် (sanso) �ငှ့်ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာ ဓာတ်ေငွ�များအတွက်၊ သင့်ေလျာ်

ေသာဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုမကိုင်တွယ်လ�င် အသံုးြပု၍မရပါ။ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku

chousei ki) သည် ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏မူလဖိအားကို၊ ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် အတွက် သင့် ေလျာ်ေသာ

ဖိအားသိုခ့ျိန်ည�ိရန်သံုးသည့်ပစ�ည်းြဖစ်သည်။ ဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား၊ ဖိအား၊ စီးဆငး်မ�ပမာဏစသည်တုိေ့ပါ်တွင် မူတည်၍

ပစ�ည်း�ငှ့် ဖွဲ �စည်းပံုများကွဲြပားြခား နားေသာေ�ကာင့်ဓာတ်ေငွ�၏ဂုဏ်သတ� ိများ၊ အသံုးြပုမ�အေြခအေနများကို

ဂ�ုတစိုက်စဉ်းစား�ပီး ၎ငး်�ငှ့်ကိုက်ညီမည့်အရာများကိုေရွးချယ်ရန်လုိအပ်သည်။

・ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသံးုြပုရာတွင် မှတ်သားရန်အချက်များ

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 18) 

ဂေဟေဆာ်ေသာအခါ၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အတွငး်�ှိ အဆို�့ှင်ကိုသတ်မှတ်ထား 

ေသာကွာဟမ��ှိေနသည့်အေနအထားအတိုငး်၊ တည်�ငိမ်ေနေအာင ် ထားရမည်။ သိုေ့သာ်ဓာတ်ေငွ�စီးဆငး်ေနသည့် အေန 

အထားြဖင့်၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏��န်ြပြမ�ားသည်တုန်ခါေနလ�င်၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ 

(aturyoku chousei ki) မှ ပံုမှန်မဟုတ်ေသာအသံထွက်လာပါက၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တပ်ဆင် 

ထား�ှိမ�ကိုစစ်ေဆး�ပီး၊ အားအနိမ့်ဘက်�ှိအဆို�့ှင်ကို ေခတ� ပိတ်�ပီး ြဖည်းြဖည်းဖွင့်ပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်�ပီးေနာက်တွင်ပင် 

တူညီေသာြဖစ်ရပ်ြဖစ်ေပါ်ေနပါက၊ အသံုးြပုြခငး်ကိုရပ်တန ့်�ပီးြပုြပင်ြပင်ဆငရ်ပါမည်။ 

(MY)
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・အက်စီတလငး် (asechiren) အတွက်ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 19) 

အက်စီတလငး် (asechiren) အတွက်ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို အက်စီတလငး် (asechiren) 

အတွက်သာသံုးရမည်။ ထုိအ့ြပင် အေြခာက်ခံလံုြခံုေရးကိရိယာ (kanshiki anzen ki) ပါ၀င်ေသာအမျိုးအစားကိုလည်း 

ပျံ� �ှံစွ့ာအသံုးြပုလျက်�ှိပါသည်။ 

ပုံ 1-17 တွင်ြပသထားသည့်အတုိငး်၊ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏ အဖံုးတွင်မူလီမပါဘဲ၊ mounting bracket ြဖင့် ဖိ�ှိပ်၍ 

တငး်ကျပ်ေအာင်ြပုလုပ်�ပီး တပ်ဆင်ထားသည်။ ထုိေ့�ကာင့် ၎ငး်ကိုေအာက်စီဂျင် (sanso) ဓာတ်ေငွ�ဘူးတွင်မှား�ပီး 

တပ်ဆင်ြခငး်မ�ှိ�ိငု ်ပါ။ 

ထုိအ့ြပင်၊ အက်စီတလငး် (asechiren) သည်ေ�ကးနီ၊ ေငွ၊ �ငှ့် ၄ငး်တုိ၏့ ြဒပ်ေပါငး်များြဖင့်ဓာတ်ြပု�ပီး၊ သတ� ု 

အက်စီတလိုက်များ ြဖစ်ေပါ်လာသည်။ သတ� ုအက်စီတလုိက် သည် အလိုအေလျာက်ေလာင်က�မ်းြခငး်ေ�ကာင့်အက်စီတလငး် 

(asechiren) ကို�ပိုကွဲ ေပါက်ကွဲေစသည့်အေ�ကာငး်အရငး်ြဖစ်�ိငု်သည်။ ထုိေ့�ကာင့်အက်စီတလငး် (asechiren) �ငှ့်ထိေတွ�ရ 

သည့် ေနရာများမှာ၊ ေဘးကငး်လုံြခံုမ�ဥပေဒအရ “ ေ�ကးနီ” သိုမ့ဟုတ်“ ေ�ကးနီ 70% ထက်ပို�ပီးပါဝင်ေသာ အရာများ” ကို 

အသံုးမြပု�ိငု ်ပါ။ ထုိအ့ြပင် ဖိအားြမင့် ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရးဥပေဒ�ငှ့်အညီထုတ်ထားေသာဓာတ်ေငွ�ဘူးစသည်တုိတ့ွင်၊ ေ�ကးနီ 62% 

ထက်ပို�ပီးပါဝင်ေသာအရာများကိုအသံုးြပု၍မရပါ။ 

(NISSAN TANAKA CORPORATION မှထုတ်ထားေသာ) 

ပံု 1-17: အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အတွက် 

ထိနး်ည�ိကိရိယာ

ရငး်ြမစ် ：NISSAN TANAKA CORPORATION 

(MY)
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・ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 20) 

ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် 

သာသံုးရမည်။ 

ပုံ (1-18) တွင်ြပသထားသည့်အတုိငး် ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) 

၏အဖံုးမှာ လက်ျာလှည့်ဝက်အူြဖစ်ေန�ပီး၊ ေလာင်က�မ်း�ိငု ် ေသာဓာတ်ေငွ�၏ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) တွင် မတပ်ဆင်�ိငု်ေသာ 

ပုံစံြဖစ်ေနပါသည်။ 

ထုိအ့ြပင် ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တွင်ေချာဆီမသုတ်ရပါ။ 

ေအာက်စီဂျင် (sanso) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏အဖံုးမှာ အဖိုဝက်အူြဖစ်ေသာ ဂျာမန်အမျိုးအစား�ငှ့်၊ အမဝက်အူြဖစ် 

ေသာြပင်သစ်အမျိုးအစားဟူ၍ 2 မျိုး�ှိသည်။ ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) 

တွင်လည်း၊ ပံု 1-18 တွင်ြပသထားသည့်အတိုငး်၊ အမဝက်အူ (cap nut) ြဖစ်ေနေသာ Mounting မူလီအမျိုးအစား�ငှ့်၊ အဖို 

ဝက်အူြဖစ်ေသာ Mounting မူလီအမျိုးအစားတို�့ှိသည်။ ဒီအတိုငး် အံဝင်ခွင်ကျမြဖစ်ေသာေ�ကာင့်၊ အေြပာငး်အလဲအဆစ် 

များေရာငး်ချေန�ကသည်။ 

Kanto ေဒသတွင  ် Mounting မူလီအမျိုးအစားများကိုအဓိကအားြဖင့်သံုး�က�ပီး၊ Kansai ေဒသတွင် အဓိကအားြဖင့် 

Mounting ဝက်အူအမျိုးအစာများကို သံုး�က၍၊ လုပ်ငနး်ဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်စသည်တိုတ့ွင်လုပ်ေဆာင်ေသာအခါဂ�ုြပုရမည်။ 

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ) 

ပုံ 1-18：ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏Mounting ဝက်အူ 

ရငး်ြမစ် ： KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD 

Mounting ဝက်အူအမျိုးအစား (ြပင်သစ်အမျိုးအစား) Mounting မူလီအမျိုးအစား (ဂျာမန်အမျိုးအစား) 

(MY)
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・ လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်(gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်�ငှ့်

မီးေတာက်ြပန်ဝငြ်ခငး်) (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 20) 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ရာတွင်၊ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� �ငှ့်ေအာက်စီဂျင် (sanso) များကိုသင့်ေလျာ်စွာစွာ 

ကုိင်တွယ်ြခငး်မ�ှိပါက၊ မီးလျံများဂေဟေဆာ်စက်�ငှ့် ပိုက် (housu) အတွငး်ပိုငး်သိုဝ့င်ြခငး် “မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်” ဟုေခါ် 

ေသာြဖစ်စဉ်ြဖစ်ေပါ် �ိငု်သည်။ ၎ငး် မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ကိုတားဆီးေပးသည်မှာ လုံြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) (မီးေတာက် 

ြပန်ဝင်မ�ကာကွယ်ေရးကိရိယာ (gyakka boushi souchi)) ြဖစ်သည်။ 

လုံြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ေကာငး်မွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါက မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ� ရပ်တန ့်သွားလိမ့်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ 

ထုိအေြခအေနမျိုးတွင်ပင် လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) စသည့် ဂေဟပစ�ည်း�ငှ့် ဓာတ်ေငွ� ပုိက် (housu) အထိ ဆက်လက် ကာ 

မီးေတာက်ြပန်ဝင် �ိငု်သည်။ ကိရိယာပျက်စီးသွား�ံုသာမကပဲကျပ်ခိုးသည် အတွငး်ပိုငး်ကိုစွဲသွား�ပီးေနာက် မီးေလာင  ် လိမ့်မည်။ 

ထုိအ့ြပင် " detonation (ဓာတ်ေငွ�အိုးအတွငး်ေပါက်ကွဲြခငး်)" ဟုေခါ်သည့် မီးေတာက် ြပန်ဝင်သည့် အြမန်��နး် 

သည်အသံြမန်��နး်ထက်ေကျာ်လွန်သွားေသာ ြဖစ်ရပ် ြဖစ်လာပါက၊ shock wave ကိုြဖစ်ေပါ်ေစ�ပီး ပိုက် (housu) များေပါက် 

ထွက်ြခငး် (haretu) / မီးေလာင်ြခငး် ြဖစ်�ိငု ်သည်။ 

ထုိအ့ြပင် လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ကမလ�ပ်�ှားပါလ�င်၊ မီးလ�ံသည် ဓာတ်ေငွ�ဘူး အထိြပန်ဝင်သွားကာ၊ �ကီးမားေသာ 

မေတာ်တဆမ�ြဖစ်ေစ�ိငု်သည်။ 

လုံြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) �ှိေသာေ�ကာင့် မေတာ်တဆမ�မြဖစ်�ိငု ်ဟုမေတွးဘဲ၊ မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး် မြဖစ်ေစရန ်

ြပုလုပ်ြခငး်မှာအေရး�ကီးသည်။ 

(MY)
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1.2.5 ဂေဟေတာ်ရာတငွ်သံးုေသာပုိက် (housu) 

・ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်အတွက်ဓါတ်ေငွ� ပုိက် (housu) ၏အြပင်ဘက် မျက်�ာှြပငအ်ေရာင်)

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 24)
ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်အတွက်ေရာ်ဘာပိုက် (yousetu ・ setudan you gomu housu) ၏အြပင်မျက်�ာှ 

ြပင်ေပါ် �ှိရာဘာအလ�ာ၏အေရာင်မှာ ဥပေဒအရသတ်မှတ်ထားြခငး် မ�ှိေသာ်လည်း၊ JIS K 6333 ကိုလိုက်၍ ဓာတ်ေငွ�အမျိုး 
အစားတစ်ခုစီအတွက် သတ်မှတ် ထားသည်။ ထုိအ့ြပင် JIS K 6333 သည် "မီးေတာက်ြဖင့်ြဖတ်ြခငး်အတွက် 
ေရာ်ဘာပိုက်(Rubber hose)" ြဖစ်�ပီး၊ "မီးေတာက်ြဖင့်ြဖတ်ြခငး်" ဟူေသာအသံုးအ��နး်သည် ဂေဟေဆာ်ြခငး် �ငှ့်ြဖတ်ေတာ 
က်ြခငး် �ှစ်မျိုးစလုံးကိုကိုဆိုလိုသည်။ ထုိအ့ြပင်ဤစံ��နး်သည် arc ဂေဟ ေဆာ်ြခငး်တွင် ဓာတ်မြပုေသာ သိုမ့ဟုတ် ဓာတ်ြပု 
activated shield ဓာတ်ေငွ�သံုး ပိုက် (housu) တုိတ့ွင်လည်းအသံုးြပုသည် ။ 

JIS စည်းမျဉ်းများမှာ ဥပေဒအရတရားဝင်တာဝန်ဝတ� ရားများမဟုတ်ပါ၊ သိုေ့သာ် လံုြခံုစိတ်ချရေသာအလုပ်ကိုြပုလုပ် 
�ိငု ်ရန်၎ငး်တုိကိ့ုမြဖစ်မေနလိုက်နာရမည်။ ဓါတ်ေငွ� ပိုက် လိုငး် သည်ဓာတ်ေငွ�တစ်ခုစီအတွက်ြဖစ်၍၊ အြခားဓာတ်ေငွ� 
များ�ငှ့်တွဲစပ်သံုးစွဲြခငး်မြပုသင့်ပါ။ 

・ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်အတွက်ဓါတ်ေငွ� ပုိက် (yousetu ・ setudan you gomu housu)

၏ ေဖာ်ြပချက် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 24)
JIS K 6333 သည် ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ရန်သံုးရမည့်ဓါတ်ေငွ� ပိုက် (yousetu ・ setudan you gomu housu) 

ေပါ်တွင် အနည်းဆံုး 1m စီတိုငး်၌ ေအာက်ပါေဖာ်ြပချက်များကိုြပသရမည်ြဖစ်သည်။ 

• ထုတ်လုပ်သူသိုမ့ဟုတ်ေပးသွငး်သူအမှတ်အသား

• ပုိက် (housu) အမျိုးအစားကို��နး်ေသာနံပါတ်

• MPa ယူနစ်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာအများဆံုး သံုး

�ိငု ်ေသာဖိအား

• mm ယူနစ်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ nominal အချငး်

(အတွငး်အချငး်)

• ဓာတ်ေငွ�အမျို းအစားကိုေဖာ်ြပထားေသာသေကင်္တ

(ဇယား 1-5)

• ထုတ်လုပ်သည့်ခု�စှ် 

ガスの種類
の記号

ガスの種類
外面ゴム層の

色

ACE
アセチレン及び他の燃料用ガス（※）
（LPG、MPS、天然ガス及びメタンは除く）

赤

OXY 酸素 青
SLD 空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素 黒
LMN LPG、MPS、天然ガス、メタン オレンジ

AFG
アセチレン、LPG、MPS、天然ガス、メタン及び
他の燃料ガス

赤とオレンジ

表1-5：ガスの種類の記号及び色識別（JIS K 6333）

　※　製造業者は、水素用途に対する適合性について検討しなければならない

[ေဖာ်ြပချက်ဥပမာြပ] 

ဓာတ်ေငွ�အမျိုး 

အစားသေကင်္တ 
ဓာတ်ေငွ�အမျို းအစား 

အြပင်မျက်�ာှြပင်ေပါ် �ှိ 

ရာဘာအလ�ာ၏အေရာင်

အက်စီတလငး်(asechiren)�ငှ့်အြခားေလာင်စာများအတွက်ဓာတ်ေငွ� (*) (LPG၊ 

MPS၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ� �ငှ့်မီသိနး်မပါ) 

ေလ၊ �ိကု်ထ�ိုဂျင်၊ အာဂွန်၊ ကာဗွန်ဒိငု ်ေအာက်ဆုိက် 

ေအာက်စီဂျင် (sanso) 

LPG ၊ MPS၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ�၊ မီသိနး် 

အက်စီတလငး် (asechiren)၊ LPG ၊ MPS၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ�၊ မီသိနး်�ငှ့် 

အြခားေလာင်စာဓာတ်ေငွ�များ 

* ထုတ်လုပ်သူများသည်ဟိုက်ဒ�ိုဂျင်အသံုးြပုရန်အတွက်သင့်ေတာ်မ��ှိမ�ှိစဉ်းစားရမည် 

အနီေရာင် 

အြပာေရာင် 

အနက်ေရာင် 

လိေမ�ာ်ေရာင် 

အနီေရာင်�ှင့်လိေမ�ာ်ေရာင် 

ဇယား 1-5：ဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစားသေကင်္တများ�ငှ့က်ိုယ်စားြပုအေရာင ်(JIS K 6333) 

ေအာက်ပါသေကင်္တများအလိုက် ေအာက်ပါအေ�ကာင်းအရာတိုက့ို 

နည်းလည်�ိုင်သည်။

① ထုတ်လုပ်သူစသည်တိုသ့ည် "XYZ" ြဖစ်သည်။

② ပိုက် (housu) အမျိုးအစားသည် “Type 1”ြဖစ်သည်။

③ အများဆုံးသံုး�ိုင်ေသာဖိအားသည် 2MPa ြဖစ်သည်။

④ nominal အချင်းသည်10mm ြဖစ်သည်။

⑤ ဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစားသည် ေအာက်စီဂျင် (sanso) ြဖစ်သည်။

⑥ ထုတ်လုပ်သည့်ခု� ှစ်သည် 2019 ခု�ှစ်ြဖစ်သည်။

(MY)
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1.2.6 အမျိုးမျိုးေသာဓာတေ်ငွ�ဘးူ (ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe) �ငှ့ ် အက်စီတလငး်

(asechiren) ဓာတ်ေငွ�ထတု်စက် 

(1) အမျိုးမျိုးေသာဓာတ်ေငွ�ဘးူများ၏ ေဖာ်ြပချက်�ငှ့အ်ေရာင်

・ဓာတ်ေငွ�ဘးူ၏ ြဖည့်သငွး်တံဆပ်ိ(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 27)

ဓာတ်ေငွ�ဘူးတွင်  ြဖည့်သွငး်တံဆိပ်ကပ်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။  ြဖည့်သွငး်တံဆိပ်ေပါ်တွင် 

・ ြဖည့်သွငး်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�အမည်

・ ြဖည့်သွငး်သည့်ဖိအား သိုမ့ဟုတ် ြဖည့်သွငး်ချိန်တွင်ပါဝင်ေသာြဒပ်ထု

・ ြဖည့်သွငး်သည့်ရက်စွဲ / ထုတ်လုပ်မ� lot အ��နး်တံဆိပ်

・အေရာငး်ဌာန (ြဖန ့်ြဖူးသည့်ေနရာ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ / စက်�ံု   (ထုတ်လုပ်သည့်

ေနရာ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

・ ြဖည့်သွငး်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�၏ဂုဏ်သတ� ိများ

・ ေယဘုယျ �ကိုတင်သတိေပးချက်များ

・ အေရး�ကီးေသာအချက်များ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍�ှငး်လငး်ချက်များ

စသည်တုိကိ့ုေရးသားထားသည်။ 

・ ဓာတ်ေငွ�ဘးူ၏အေရာင် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 28)

ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) တွင်၊ ဥပေဒအရ ြဖည့်သွငး်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား တစ်ခုချငး်စီအတွက် ဇယား

1-9 ၌ြပထားေသာအေရာင်များြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဥပေဒအရဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe)မျက်�ာှြပင်၏ထက်ဝက် ေကျာ်တွင်

အေရာင်ြခယ်ရေသာ်လည်း၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ေငွ� မှအပ၊ ဖိအားြမင့်မားေသာဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) အများစု မှာ

ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကိုအေရာင်ြခယ်ထားသည်။

ထုိအ့ြပင် ပါဝင်ပမာဏ 0.1 လီတာ�ငှ့် ထုိထ့က်နည်းေသာဓာတ်ေငွ�ဘူး�ငှ့် မပိတ်ဘဲသံုး ရသည့်ဓာတ်ေငွ�ဘူးများကို 

ဤအေရာင်များြဖင့်ခွဲြခားထားြခငး်�ှိသည့်အခါ�ငှ့် မ�ှိသည့်အခါ များလည်း�ှိသည်။ တစ်ဖန် တ�ုတ်�ိငု်ငံကဲ့သိုေ့သာ 

�ိငု ်ငံြခားတိုငး်ြပည်တစ်ခုတွင် ဂေဟ ေဆာ်သည့်လုပ်ငနး်ကိုလုပ်ေဆာင်ေသာအခါ ဓာတ်ေငွ�အိုးအေရာင်သည် ဂျပန်�ိငု်ငံ�ငှ့် 

ကဲွြပား�ိငု ်သည်ကို ေကျးဇူးြပု၍ သတိြပုပါ။ 

 

充填ガス 容器の色
酸素 　黒色　■
アセチレン 　褐色　■
水素 　赤色　■
液化炭酸ガス 　緑色　■
液化アンモニア 　白色　□
液化塩素 　黄色　■
その他のガス
（LPGなど）

　灰色　■

表1-9：ガス容器の色
ဓာတ်ေငွ� ြဖည့်သွငး်ြခငး်

ဇယား 1-9：ဓာတ်ေငွ�ဘူးအေရာင် 

ဘူးအေရာင် 

ေအာက်စီဂျင် (sanso) 

အက်စီတလင်း (asechiren) 

ဟိုက်ဒ�ိုဂျင် 

အမုိးနးီယားအရည် 

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက်အရည် 

အဝါေရာင် ကလိုရငး်အရည် 

မီးခုိးေရာင် အြခားဓာတ်ေငွ� 

(LPG  စသည်) 

အနက်ေရာင် 

အညိုေရာင် 

အနီေရာင် 

အြဖူေရာင် 

အစိမ်းေရာင် 

(MY)
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(2) အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတေ်ငွ�အိးု (bonbe)

・ အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe) ၏အတွငး်ပိုငး်ဖဲွ�စည်းပုံ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု 

စာမျက်�ာှ 28)
အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�သည်မတည်�ငိမ်ေသာအရာတစ်ခုြဖစ်�ပီး၊ ဖိအားြမင့်ေန သည့်အတိုငး်ဓာတ်ေငွ�အိုး 

(bonbe) အတွငး်ြဖည့်သွငး်လ�င်အ��ရာယ်�ှိပါသည်။ ထုိေ့�ကာင့် အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe)�ငှ့် 

အြခားဓာတ်ေငွ�သံုး ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) များ၏အတွငး်ပိုငး်ဖွဲ�စည်းပံုတုိသ့ည်အလွန်ကွဲြပားြခားနားသည်။ အက်စီတလငး် 

ဓာတ်ေငွ�သံုးဓာတ်ေငွ�အိုး (asechiren you no gasubonbe) ပံု 1-25 တွင်ြပသ ထားသည့်အတိုငး်၊ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) 

အတွငး်၌ အက်စီတုန် သိုမ့ဟုတ် N, N-dimethylformamide (DMF) ကို စိမ့်ဝင်ေစထားေသာအေပါက်ပါသည့်အစိုင်အခဲများ 

ပါဝင်ေနသည်။ ၎ငး်ကို "mass" ဟုေခါ် �ပီး၊ လက်�ှိတွင် ကယ်လစီယမ် silicate များကို အများအြပား အသံုးြပုလျက်�ှိ�ပီး၊ 

ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရးေကာ်မတီ ၏စမ်းသပ်မ�များကုိ ေအာင်ြမင်ရန်လုိအပ်သည်။ 

အက်စီတလငး် (asechiren) ြဖည့်သွငး်ြခငး်မှာ "mass"အတွငး်သို ့ စိမ့်ဝင်ေစေသာ အက်စီတုန်�ှင့် DMF တွင်ေပျာ်ဝင်ေစ 

သည့်နည်းလမ်းြဖင့်ြပုလုပ်သည်။ ထုိေ့�ကာင့်၊ အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) လဲကျသွားလ�င်၊ "mass" မှ 

အက်စီတုန်�ငှ့် DMF များယိုစိမ့်�ိငု ်၍၊ ေထာင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ လဲကျသွားပါက ြပန်ေထာင်�ပီးချက်ချငး် 

အသံုးမြပုေသးဘဲ၊ ေခတ� ေစာင့်�ပီးမှသံုးပါ။ ထုိအ့ြပင် အက်စီတလငး် (asechiren) ကိုသံုး၍ကုန်သွားေသာ ဓာတ်ေငွ�အိုး 

(bonbe) ကိုလည်း လှဲမထားပါ�ငှ့်။ 

ဘူးအဆို�့ှင ်အဖုံး 

Soluble 

alloy ပလပ် 

ဘူးကုိယ်ထည် 

mass 

ေလဝငေ်လထွက်အေပါက် 

Ｏ- ကွငး် 

Ground 

Packing

Ground မူလီ 

Spindle 

Soluble alloy 

ပလပ်လံုြခံုမ�အဆို�့ှင် 

ဓာတ်ေငွ�ထွက် 

ေပါက် 

အရည်မစိမ့်ထွက်ရ
နတ်ားဆီးေသာအ
ကွငး်(packing) 

filter 

ရငး်ြမစ်：လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးကငး်လံုြခံုေရး�ှင့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးအေထွေထွသုေတသနစင်တာ 

နည်းပညာလမ်း��န်ချက်များ 

ပံု 1-25：အက်စီတလငး် (asechiren) ဘူး�ငှ့ ်ဘူးအဆို�့ှင ်

(MY)
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・အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe) ၏ အြပင်ပန်းအသငွအ်ြပင ်

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 29)
အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏အဖံုးကို spigot-type  ဟုေခါ် �ပီး ဝက်အူမပါ (သဘာဝရာဘာ 

packing ပါသည်) ေသာေ�ကာင့်၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ဘက်ြခမ်း�ှိ mounting bracket ြဖင့် 

တငး်ကျပ်ေအာင်ြပုလုပ်�ပီး တပ်ဆင်သည်။ 

ထုိအ့ြပင် ပခံုးအေပါက်တွင် Fusible plug (yousen) �ှိ�ပီး၊ 105℃ �ငှ့်အထက်ြမင့် ေသာအပူချိန်တွင် သတ� ုစပ်မှာ 

အရည်ေပျာ်�ပီး အတွငး်�ှိဓါတ်ေငွ�များထွက်လာသည်။ ဤသည် မှာ အတွငး်ပုိငး်�ှိဖိအားြမင့်မားလာြခငး်ေ�ကာင့် ဓာတ်ေငွ�အိုး 

(bonbe) ေပါက်ထွက်ြခငး် (haretu) ကိုကာကွယ်ေပးရန်ြဖစ်သည်။ 

(3) အြခားေလာငက်�မ်း�ိငုေ်သာဓာတ်ေငွ� ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe) (အေထာက်အကူ 

ြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 30)

ပ�ိုပိနး် (puropan) / ဘူတိနး်စသည်တုိကိ့ု ဖိအားြမင့်�ပီးအရည်ြဖစ်ေအာင်ြပုလုပ်ထားေသာ အေြခအေနတွင် ဓာတ်ေငွ�အိုး 

(bonbe) အတွငး်ြဖည့်သွငး်သည်။ အရည်ြဖစ်ေနသြဖင့်၊ လှဲထားလျက်အေနအထားြဖင့် ဘူးအဆို�့ှင်ကိုဖွင့်ပါက၊ ထိနး်ည�ိ 

ကိရိယာအတွငး်�ှိ ဖိအားအနိမ့် အခနး်ဘက်သိုအ့ရည်များစီးဆငး်သွား�ပီး၊ ဖိအားအနိမ့်ဘက်မှဖိအားများြမင့်တက်လာကာ၊ 

ခ�တ်ယွငး်မ�ြဖစ်ေစ�ိငု ်သည်။ 

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� (�ငှ့်ဟီလီယမ်) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏အဖံုးသည် အမုိးနးီယားစသည်တိုမ့ှလွဲ၍ 

လက်ဝဲလှည့်ဝက်အူြဖစ်သည်။ 

(4) ေအာက်စီဂျငဓ်ာတ်ေငွ�အိးု (sanso bonbe) (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 30)

ဂေဟေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုေသာေအာက်စီဂျင် (sanso) ကိုအေငွ�အေနအထားြဖင့် 15 MPa ထက်အနည်းငယ်နိမ့်ေသာ

ဖိအားြဖင့်ေအာက်စီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) အတွငး် ြဖည့်သွငး်သည်။ ေအာက်စီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) ကို 

ြမင့်မားေသာဖိအား များကိုခံ�ိငု ်ရည်�ှိရန်၊ ထူထဲ�ပီးခိုင်ခံ့စွာြပုလုပ်ထားကာ၊ ေယဘုယျအားြဖင့်ေတာ် ေတာ် ေလးလံသည်။ 

ေအာက်စီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) ၏အဖံုး (ြဖည့်သွငး်ေပါက်) သည် ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� �ငှ့်ဆန ့်ကျင် 

ဘက် လက်ျာလှည့်ဝက်အူြဖစ်သည်။ 

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ၌ အရာဝတ� ုများကိုမီးေလာင်ြခငး်ကို အားေပးသည့်လုပ်ေဆာင  ် ချက်�ှိ�ပီး၊ ပမာဏနည်းလ�င်ပင် 

ဆီစသည်တုိ၏့ စီးဆငး်မ�လမ်းေ�ကာငး်�ငှ့်ထိမိကပ်မိပါက ြပငး်ထန်စွာေလာင်က�မ်းေသာေ�ကာင့်၊ အလွန်အ��ရာယ်�ှိသည်။ 

(MY)
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(5) ဓာတ်ေငွ�ကိရိယာအစံုအလင ်

• ဓာတ်ေငွ�ဂေဟကိရိယာအစံုအလင် ဆိုသည်မှာ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 30)

• ・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟကိရိယာအစံုအလင် စီမံခန ့်ခွဲမ� (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 32)

ဓာတ်ေငွ�ကိရိယာအစံုအလင်ကို အသံုးြပု၍ သတ� ုများဂေဟေဆာ်ြခငး်၊ ဂမီးေတာက်ြဖင့် ြဖတ်ြခငး် (ဂေဟေဆာ်ြခငး်) 

သိုမ့ဟုတ်အပူေပးြခငး်လုပ်ငနး်များ ကိုလုပ်ေဆာင်ရာတွင ် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟလုပ်ငနး်တာဝန်ခံ  (gasu yousetu sagyou 

shuninsha) ကိုေရွးချယ် လ�ဲအပ်ရမည်။ 

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) 

ရင်းြမစ်：လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးကင်းလံုြခံုေရး�ှင့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးအေထွေထွသုေတသနစင်တာ နည်းပညာလမ်း��န်ချက်များ 

လံုြခံုေရး

အဆုိ�့ှင် 

စက်�ံုသို  ့

ပုိက် ချိတ်ဆက်ပိုက် 

ပုံ 1-28 ：ေအာက်စီဂျင် (sanso) 

ဓာတ်ေငွ�ကိရိယာအစံုအလင်၏ အေြခခံဖွဲ�စညး်ထားပံု 

(MY)
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1.3 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် စသည်တိုတ့ငွ ် အသံးုြပုေသာ ပစ�ည်း 

ကိရိယာများကိုကိုငတ်ယွ်ြခငး်။ 

1.3.1 လုပ်ပုိငခ်ွင့အ်ရည်အချငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 33) 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) စသည့်လုပ်ငနး်ကို ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu)  နည်းပညာ 

က�မ်းကျင်မ�သင်တနး်�ပီးဆံုးထားသူများစသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အရည်အချငး်များမ�ှိဘဲေဆာင်ရွက်ြခငး်မြပုရ။ ထုိအ့ြပင် 

ေအာက်စီဂျင် (sanso) မသံုးေသာ ဓာတ်ေငွ� ဂေဟမီးေချာငး် (tochi) ြဖင့်ဂေဟဆက်ရာတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် အရည်အချငး် 

များအထူးမလိုအပ်ပါ။ 

ထုိအ့ြပင်အသက်အကန ့်အသတ်�ှိ�ပီး၊ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) လုပ်ငနး်ကို အသက် ၁၈ 

�စှ်ေအာက်�ှိသူများ ပါ၀င်လုပ်ကိုင်၍မရပါ (ကေလးသူငယ်အလုပ် သမားစံချိန်စံ��နး်စည်းမျဉ်းများ၊ အပိုဒ ် 8၊  နံပါတ်၂၉) ။ 

ထုိအ့ြပင် ဘွိုင်လာဂေဟလုပ်ငနး်တွင် arc ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) �စှ်ခုလုံးကို အသက် 

၁၈ �စှ်ေအာက်�ှိသူများကို လုပ်ေဆာင်ြခငး်မြပုေစရ။ 

(MY)
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1.3.2 ဓာတေ်ငွ�အိးု (bonbe) �ငှ့ ်အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတေ်ငွ�ထတု်စက် 

(1) ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe) များကိုသယ်ယူပုိေ့ဆာငရ်န်အတွက် �ကိုတင ်သတိေပးချက်များ

・ယာဉ်ြဖင့်သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရးချိန်တွင�်ကိုတင်သတိေပးချက်များ

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 34)
ဂေဟေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုေသာေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�အတွက်ဓာတ်ေငွ�ဘူးများကို မပျက်မကွက် ေထာင်လျက် 

သိုမ့ဟုတ် တိမ်းေစာငး်လျက်အေနအထားြဖင့် အထူးပစ�ည်းကိရိယာ သိုမ့ဟုတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သိုတိ့ုက်�ိုက်တင်၍သယ် 

ေဆာင်ရမည်။ ထုိအ့ြပင် ေအာက်စီဂျင် ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) ဓာတ်ေငွ�အရည် (ekika gasu) ကိုေဒါင်တင်သယ်�ပီး၊ 

ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ� ြဖစ်ပါက အလျားလိုက်တင်၍သယ်ရသည်။ 

ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုတင်ရန်အေနအထားအေနြဖင့် ကားေ�ှ � ပုိငး်တွင်တင်�ပီး ကားေနာက်ပိုငး်�ငှ့် အနည်းဆံုး 30cm 

အကွာတွင်�ှိသင့်သည်။ ဤသည်မှာ အေနာက်မှ တိုက်ခံရသည့်အခါ ဘူးများကို ေပါက်ထွက်ြခငး် (haretu) မှကာကွယ်ရန ်

ြဖစ်သည်။ 

ထုိအ့ြပင် သွားလိုသည့်ေနရာကိုေရာက်�ပီးေနာက်၊ အချိန်အ�ကာ�ကီး အဲ့ဒီအတိုငး်မထားရ။ 

・စက်�ုံအတွငး်၌သယ်ယူပုိေ့ဆာငခ်ျိန်တွင�်ကိုတင်သတိေပးချက်များ

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 36)
စက်�ံုအတွငး်�ငှ့်ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်ခွင်အတွငး်သို ့ြဖည့်သွငး်ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) များကိုသယ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ 

အထူးသတ်မှတ်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) သယ်ယူ ပုိေ့ဆာင်ေရးယာဉ်ကို သံုး�ပီးသယ်ေဆာင်ရမည်။ ဓာတ်ေငွ�အိုး 

(bonbe) သယ်ယူ ပုိေ့ဆာင်ေရးယာဉ်တွင် တငး်ကျပ်ရန်ခါးပတ်�ငှ့်�ကိုးများြပုတ်ေနသည့်အရာများကုိမသံုးရ။ 

ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရးယာဉ်ကိုမသံုးဘဲ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုဆွဲယူသယ်ေဆာင်ြခငး်၊ လှိမ့်ကာ 

သယ်ေဆာင်ြခငး်များမလုပ်ရ။ ထုိအ့ြပင် ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုေထာင်ထားသည့်အတိုငး် တိုေတာငး်ေသာအကွာအေဝးသို ့

အနည်းငယ်ေစာငး် လှည့်လျက် သယ်ေဆာင်ြခငး်�ှိေသာ်လည်း၊ ထိုသိုေ့သာသယ်ယူပုိေ့ဆာင်ြခငး် နည်းလမ်းကို အ�ကံမြပု လိုပါ။ 

လက်ြဖင့်သယ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ ဓာတ်ေငွ�အိုး၏ အဆို�့ှင်အပုိငး်ကိုကိုင်လျက်သယ် ေဆာင်မသွားပါ�ငှ့်။ တစ်ဖန် 

ဓာတ်ေလှကားပါေသာ အေဆာက်အအံုအတွငး် အြခားသူများ�ှိရာ သိုေ့���ေသာအခါ ဓာတ်ေလှကားကိုသံုးပါ၊ ေလှကားမှ 

မသယ်ပါ�ငှ့်။ 

(MY)
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(2) ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe) ဓာတေ်ငွ�ကိုအသံးုြပုရန်နည်းလမ်း

・ ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe)  အသံးုြပုရန်နည်းလမ်း (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 36)
ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုသံုးေသာအခါ၊ ေထာင်ထားသည့်အတိုငး် သိုမဟုတ် အနည်းငယ် ေစာငး်ထားသည့်အတိုငး်ထား ကာ၊

ချိနး်�ကိုးစသည်တို ့ြဖင့် သီးသန ့်ကိရိယာသိုမ့ဟုတ် အေဆာက်အအံု၏နံရံ၌ေသေသချာချာတည်�ငိမ်ေအာင်ထားပါ။ 

ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) အဆို�့ှင်ကုိ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုေသေသချာချာ တပ်ဆင်�ပီးေနာက်၊ 

သီးသန ့်ကိရိယာြဖင့် ြဖည်းြဖည်းချငး်ဖွင့်ပါ။ ချိန်�ိငု ် ေသာဂွ (monkey wrench) ကိုမသံုးရ။ ထုိအ့ြပင် ဓာတ်ေငွ� 

အမျိုးအစားများကိုလိုက်၍ အြပည့်အဝမဖွင့်သင့်သည်များ�ှိေ�ကာငး်သတိြပုပါ။ 

အဆို�့ှင်�ုတ်တရက်ဖွင့်လိုက်ပါက ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အတွငး်ကျန်�ှိေနေသာ ေလများသည် 

ဖိအားေပးခံရ�ပီးအပူချိန်ြမင့်တက်လာကာ၊ မီးေလာင် သည့် အရငး်အြမစ်ြဖစ်လာ�ပီးေပါက်ကွဲသည့်မေတာ်တဆမ� ြဖစ်ေစ 

�ိငု ်သည်။ ထုိအ့ြပင် အက်စီတလငး် (asechiren) သည်ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) မ�ှိဘဲ�ငှ့်လည်း ေပါက်ကဲွ�ိငု ် ေသာေ�ကာင့် 

သတိထားရမည်။ 

အဖံုးဖွင့်ရန်သံုးသည့်ကရိယာ (wrench) ကိုသံုး�ပီးသည်အထိ၊ တပ်လျက်ထားပါ။ 

・ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe) များအသံးုြပုချိန်တွင် မှတ်သားရန်အချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု 

စာမျက်�ာှ 37)
ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုသံုးသည့်အချိန်တွင် ေအာက်ပါအချက်များကိုသတိထားပါ။ 

[ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) များအသံုးြပုချိန်တွင် မှတ်သားရန်အချက်များ] 

・ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကို ေသေသချာချာ တည်�ငိမ်ေအာင်ထားပါ။

・သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရးယာဉ်၏ ပစ�ည်းတင်ရန်ေနရာေပါ်တွင်တင်ထားသည့် အတိုငး်မသံုးပါ�ငှ့်။

・ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏လည်ပငး်အပုိငး်တွင်တည်�ငိမ်ေအာင်မြပုရပါ။

・ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုဆီေပေနေသာလက်အိတ်ြဖင့်မထိရ။ ထုိအ့ြပင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe)

အနးီတွငဆ်ီများမထားရ။
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(3) စွန ့်ပစ် / ြပန်ပုိခ့ျိန် အတွက် �ကို တငသ်တိေပးချက်များ

・ဓာတ်ေငွ�ဘးူြပန်ပုိြ့ခငး်စသည် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 37)

ဓာတ်ေငွ�ဘူးများကို ကုမ�ဏီမှ ၀ယ်ယူထားြခငး်၊ ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လုပ်သူထံမှ ငာှးထားြခငး် များ�ှိေသာ်လည်း၊ ပံုမှန်အားြဖင့် 

ေတာ်ေတာ်များများမှာ ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လုပ်သူထံမှ ငာှးထားြခငး်ြဖစ်သည်။ ထုိေ့�ကာင့်၎ငး်ကိုအသံုးြပု�ပီးေနာက် ဓာတ်ေငွ� 

ထုတ်လုပ်သူထံ ြပန်ပုိရ့မည်။ 

တစ်ဖန် ၀ယ်ယူထားပါကလည်း၊ ဓာတ်ေငွ�ဘူးကိုမလိုအပ်ေတာ့ပါက၊ ကုန်ပစ�ည်းေပးသွငး် သူသိုမ့ဟုတ်ဓာတ်ေငွ�ဘူးတွင ်

ေရးထားေသာဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာသိုဆ့က်သွယ်�ပီးြပန်သိမ်းရန်ေတာငး်ဆိုရမည်။ ၎ငး်ကိုစက်�ံုအတွငး် အဲ့ဒီအတိုငး် ဆက် 

ထားြခငး်၊ အေထွေထွ စက်မ�စွန ့်ပစ်ပစ�ည်းအြဖစ်စွန ့်ပစ်ြခငး်မြပုရ။ ေအာက်စီဂျင် (sanso) �ှင့် ေလာင်က�မ်း �ိငု်ေသာ 

ဓာတ်ေငွ�ဘူးကိုြဖတ်ေတာက်ြခငး်သည်အလွန်အ��ရာယ်�ှိ�ပီးဘယ်ေသာအခါမ�မြပုလုပ်သင့်ပါ။ 

ကုန်ပစ�ည်းေပးသွငး်သူကိုမသိဘဲ၊ ဓာတ်ေငွ�ဘူးတွင်လည်းဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ မေရးထား ပါက၊ ကုမ�ဏီ�ှိရာစီရင်စု�ှိ 

ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရးေကာ်မတီ�ငှ့်တိုင်ပင်�ပီး ေဆာင်ရွက်ပါ။ 

・ဓာတ်ေငွ�ဘးူြပန်ပုိခ့ျိန်အတွက် �ကိုတင်သတိေပးချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 37)

ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လုပ်သူသည် စာချုပ် (ဓာတ်ေငွ�ဝယ်ယူသူများ�ငှ့်စာချုပ်) တွင် ဓာတ်ေငွ�ဘူး များကို ဓာတ်ေငွ�မကုန်ေသးခင်

ြပန်ပုိရ့န်ေတာငး်ဆိုတတ်�ကသည်။ ဓာတ်ေငွ�ကုန်ခမ်းသွားပါက ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏ဖိအားသည်ေလထုဖိအား �ငှ့်တူသွား�ပီး၊ 

ညစ်ညမ်းေသာေလများအိုး အတွငး်သိုဝ့င်သွား�ိငု်သည်။ ထုိေ့�ကာင့် ဓာတ်ေငွ�ဘူးကို ဓာတ်ေငွ�ကုန်ေအာင် မသံုးဘဲ 

ထုတ်လုပ်သူထံြပန်ပုိရ့မည်။ 

အမှန်တကယ်တွင် ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ဖိအားြမင့် ဘက်�ှိဖိအားသည်ဖိအားြပဂိတ်၏ 

အနိမ့်ဆံုးမှတ်သားထားေသာဖိအားသိုေ့ရာက်�ှိသည့်အခါြပန်ပုိ၍့ရသည်။ 
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1.3.3 ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) 

(1) ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုတပ်ဆငြ်ခငး်

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 41)
ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) အသီးသီးတွင် ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုတပ်ဆင်သည့်လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းမှာေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

[ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တပ်ဆင်ြခငး်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း] 

① ဖုန်မ�န ့်ဖယ်�ှားြခငး်။

・ေအာက်စီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိးု (sanso bonbe) ြဖစ်ပါက - ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုမတပ်ဆင်မီ၊

အဆို�့ှင်ကိုတစ်ဝက်လှည့်ဖွင့်�ပီး၊ ၁ စက� န ့်ခန ့်�ကာေအာင်အဲ့ဒီအတိုငး်ထားကာ ဓာတ်ေငွ� ြဖင့် ြဖည့်သွငး်ေပါက်မှဖုန်များကို

မ�တ်ထုတ်ပါ။

・ေလာင်က�မ်း�ိုင်ေသာဓာတ်ေငွ�၏ဓာတ်ေငွ�အိးု ြဖစ်ပါက  - ြဖည့်သွငး်ေပါက်ကိုအ၀တ်စ (Waste cloth) ြဖင့်သုတ်ပါ။

② အရည်မစိမ့်ထွက်ရန်တားဆီးေသာအကွငး်(packing) ကိုစစ်ေဆးြခငး်

အရည်မစိမ့်ထွက်ရန်တားဆီးေသာအကွငး်(packing) ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထား�ပီး ြခစ်ရာများ�ှိမ�ှိ စစ်ေဆးပါ။

③ ဖိအားြပဂိတ် တပ်ဆင်ြခငး်

・ေအာက်ဆဂီျင်ဓာတ်ေငွ�အိးု (sanso bonbe) ြဖစ်ပါက - အပါချာကိုကိုယ့်ဘက်မလှည့်ဘဲ၊ ဖိအားြပဂိတ်ကိုအလွယ်တကူ

ေတွ� ြမင်�ိငု ်ရန်အေနအထားကိုချိန်ည�ိကာ၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ဘက်�ှိ ဝက်အူကို 5 ခု�ငှ့် 

အထက်တပ်ဆင်ထားပါ။ ဤအချိန်တွင်အထူးတပ်ဆင်သည့် ကိရိယာကုိအသံုးြပုသည်။ ချိန်�ိငု်ေသာဂွ (monkey wrench) သည်

မူလီ�ငှ့်မေတာ်ြခငး်၊ ဝက်အူကို ဖိ�ကိတ်ပစ်ြခငး်များ�ှိ၍မသံုးရ။

・အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe) ြဖစ်ပါက - အပါချာကုိကုိယ့်ဘက်မလှည့်ဘဲ၊ ဖိအားြပဂိတ်ကို

အလွယ်တကူေတွ� ြမင်�ိငု ်ရန်အေနအထားကိုချိန်ည�ိကာ၊ mounting bracket ြဖင့် တငး်ကျပ်ေအာင်ြပုလုပ်�ပီး တပ်ဆင်ရသည်။

ဤတွင်ဝက်အူများကုိ ေသေသချာချာမတငး်ကျပ်ထားပါက ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�၏အေ�ကာငး်အရငး် ြဖစ်�ိငု ်သည်။

ဆန ့်ကျင်ဘက်အားြဖင့် အလွန်တငး်ကျပ်ထားပါက အရည်မစိမ့်ထွက်ရန်တားဆီးေသာအကွငး်(packing) ကိုပျက်စီးေစ�ပီး၊

၎ငး်သည်လည်းဓာတ်ေငွ� ယိုစိမ့်မ�၏အေ�ကာငး်အရငး်ြဖစ်သည်။

④ ချိန်ည�ိလက်ကိုင်ကိုစစ်ေဆးြခငး်

မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်�ပီး၊ ထိနး်ည�ိကိရိယာ�ငှ့်ေထာင့်ြဖတ်ြဖစ်ေနေသာေနရာတွင  ် ဖိအားြပဂိတ်ကိုမျက်�ာှ ချငး်ဆိုင်ြဖစ်မေန

ေစရန်ထားကာ၊ ချိန်ည�ိလက်ကိုင်ကို ဘယ်ဘက်ဆံုးသိုလှ့ည့်�ပီးေချာင် ေနေစရန် အတည်ြပုစစ်ေဆးရမည်။ ထုိအ့ြပင် ချိန်ည�ိ 

လက်ကိုင်ည�ိ��ိငး်မ�လက်ကိုင်ကိုေြဖေလ�ာ့ပါက ဓာတ်ေငွ�စီးဆငး် ေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။ ေရပိုက်ေခါငး်�ငှ့်ဆန ့်ကျင်ဘက် 

ြဖစ်သည်ကိုသတိြပုပါ။ 

⑤ အဆို�့ှင်ကိုဖွင့်ြခငး်

ထုိေ့နာက် ြငင်သာစွာ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) အဆို�့ှင်ကိုြဖည်းြဖည်းချငး်ဖွင့်ပါ။ �ုတ်တရက်မဖွင့်ပါ�ငှ့်။ အဆို�့ှင်ကျပ် ေနပါက

အဖွင့်အပိတ်လက်ကိုင်ကို လက်ဖဝါးြဖင့်အသာပုတ်ပါ။ အဆို�့ှင်ကိုဖွင့်�ပီးေနာက်တွင် လက်ကိုင်ကိုထိုအတိုငး်ထားပါ။ 

・ေအာက်ဆဂီျင်ဓာတ်ေငွ�အိးု (sanso bonbe) ြဖစ်ပါက- ဓာတ်ေငွ�အဆို�့ှင်ကိုအြပည့်အဝဖွင့်ပါ။

・အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe) ြဖစ်ပါက- တစ်�ကိမ်ခွဲခန ့်လှည့်ပါ (အြပည့်အဝမဖွင့်ရ) ။

⑥ ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ��ှိမ�ှိစစ်ေဆးြခငး်

ထုိေ့နာက်ချိတ်ဆက်အစိတ်အပုိငး်တွင်ဆပ်ြပာေရကိုထည့်�ပီး၊ အနည်းဆံုး ဦးတည်ေနရာ ၂ ဖက်မှ�ကည့် ��ကာ၊

ပူေဖာငး်မ�ှိေ�ကာငး်စစ်ေဆး�ပီး၊ ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�စစ်ေဆးပါ။ 

(MY)
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(2) ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တငွမူ်မမှန်ချက်များြမငရ်ပါက

・ဖိအားနိမ့်ဘက်�ိှ ဖိအားကိုြမ�င့ြ်ခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 42)

ထိနး်ည�ိကိရိယာအတွငး်�ှိအဆို�့ှင်တွင်ဖုန်မ�န ့်များကပ်ေနပါက၊ ချိန်ည�ိလက်ကိုင်မှာ အြပည့် အဝေချာင်ေနလ�င်ပင်

ဓာတ်ေငွ�သည်ဖိအားြမင့်ဘက်မှဖိအားနိမ့်ဘက်သိုယိ့ုစိမ့်�ိငု ်သည်။ ဤတွင် ဓာတ်ေငွ�မသံုးေသာအေနအထားြဖင့်ဖိအား နိမ့်ဘက်�ှိ

ဖိအားတြဖည်းြဖည်းြမင့်တက် လာသည့်ြဖစ်ရပ် "outflow" ဟုေခါ်ေသာြဖစ်ရပ်တစ်ခုြဖစ်ေပါ်လာသည်။

"outflow" ြဖစ်ေပါ်လာပါက၊ ထိနး်ည�ိကိရိယာအသံုးြပုေနြခငး်ကုိ ချက်ချငး်ရပ်�ပီး၊ ထုတ်လုပ်သူ သိုမ့ဟုတ် လက်လီ

အေရာငး်ဆိုင်ထံမှြပုြပင်ေပးရန်ေတာငး်ဆိုမည်။

(3) ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသံးုြပုရာတွင်

သတြိပုရမည့်အချက် များ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 43)

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုအသံုးြပုသည့်အခါ ေအာက်ပါအချက်များကို သတိထားပါ။ 

[ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုအသံုးြပုသည့်အခါသတိြပုရမည့်အချက်များ] 

① အသံုးြပုမေနပါက ချိန်ည�ိလက်ကိုင်ကိုဘယ်ဘက်ဆံုး သိုလ့ှည့်ကာေချာင်ေနေအာင် ထားရမည်။

② ထိနး်ည�ိကိရိယာ၏အစိတ်အပုိငး်များသိုအ့မဲဆီသိုမ့ဟုတ်ဆီထည့်ြခငး်၊ ဆီေပေနေသာလက် ြဖင့်သိုမ့ဟုတ်လက်အိတ်ြဖင့်

ကိုင်ြခငး်မြပုရ။ အထူးသြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ဖိအားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တွင် ဆီေပရမရပါ။

③ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တပ်ဆင်သည့်ဝက်အူတွင်အြခစ် ရာထင်သွားပါက အတငး်အကျပ်မတပ်ရ။

④ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) �ငှ့်ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို တပ်ဆင်ထားသည့်အတိုငး် ဓာတ်ေငွ�အိုး

(bonbe) ကိုမေ���ရ။

⑤ အလုပ်လုပ်ေနစဉ် အက်စီတလငး် (asechiren) ဖိအားကျသွားလ�င် ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) တွင်ကျန်�ှိေသာပမာဏကို

စစ်ေဆးရမည်။

⑥ အလုပ်�ပီးချိန်�ငှ့်�ကားြဖတ်ရပ်နားချိန်တိုတ့ွင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏အဆို�့ှင်ကိုပိတ်�ပီး၊ ချိန်ည�ိလက်ကိုင်ကိုဘယ်

ဘက်ဆံုးသိုလ့ှည့်ကာေချာင်ေနေအာင်ထားရမည်။

⑦ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုြဖုတ်ြခငး်၊ ြပုြပင်ြခငး်များမလုပ်ရ။

(MY)
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1.3.4 ဂေဟေဆာ်ပစ�ညး်များစသည် 

(1) တပ်ဆငြ်ခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 43)

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ငှ့် ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်းများစသည်တိုက့ို ချိတ်ဆက်သည့်လုပ်ထုံး

လုပ်နည်းမှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုငး်ြဖစ်သည်။ 

[ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ငှ့် ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်းကို ချိတ်ဆက် သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း] 

① မဆက်မီ၊ ပိုက် (housu) ယုိယွငး်ပျက်စီးြခငး်�ငှ့် အက်ကွဲြခငး်မ�ှိေ�ကာငး်စစ်ေဆးရမည်။

② ပိုက် (housu)အတွငး်တွင်ဖုန်၊ အငး်ဆက်ပုိးများ၊ ေရများမ�ှိေ�ကာငး် ေသချာေအာင်ြပုလုပ် ရမည်။

③ မ�တ်တံ (suikan) ၏အဆို�့ှင်ပိတ်ထားေ�ကာငး်အတည်ြပုရမည်။

④ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အတွက်အြပာေရာင်၊ အက်စီတလငး် (asechiren) အတွက် အနီေရာင် ပုိက် (housu) ကိုသံုးရမည်။

မတူညီေသာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား၏ ပိုက် (housu) များကိုအတူတကွအသံုးြပုြခငး်မြပုရ။

⑤ ပိုက် (housu)၏အစွနး်�ှစ်ဖက်စလုံးတွင် one-touch အမျိုးအစား  connector များချိတ် ဆက်ထားပါက၊

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ စွမ်းအင် ထုတ်သည့်ဘက်�ငှ့် မ�တ်တံ (suikan) ကိုေသေသချာချာ

ချိတ်ဆက်ပါ။ ထုိအ့ြပင် one-touch အမျိုးအစားပစ�ည်းသည် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ

(aturyoku chousei ki) �ငှ့် အက်စီတလငး် (asechiren) အတွက် ပိုက် (housu) တိုမှ့ာ ချိတ်ဆက် ၍မရေသာ

ဖွဲ�စည်းပံုြဖစ်ေနသည်။

ဤတွင် ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၌ အေြခာက်ခံလုံြခံုေရးကိရိယာ

(kanshiki anzen ki) မတပ်ထားပါက၊ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာ ဓာတ်ေငွ�၏ ပိုက် (housu) ဘက်တွင် အေြခာက်ခံ

လုံြခံုေရးကိရိယာ  (kanshiki anzen ki) ကို တပ်ဆင်ရမည်။

⑥ ချိတ်ဆက်မ�အားလုံး�ပီးဆံုးသွားေသာအခါ၊ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ဖိအားကို 0.3 မှ 0.5 MPa အထိထား�ပီး

ဆပ်ြပာေရကိုသံုးကာ ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�များကိုစစ်ေဆးရမည်။ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�ကိုစစ်ေဆး�ပီး

ေနာက်ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ�၏ဖိအားကို 0.03 မှ 0.05  MPa အထိထား�ပီးအလားတူဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ� 

ကိုစစ်ေဆးရမည်။

⑦ ဓါတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�မ�ှိပါကမ�တ်တံ (suikan) ၏ ေလာင်က�မ်း�ိုင်ေသာဓာတ်ေငွ�အဆို�့ှင်ကို ၂ စက� န ့်မှ ၃ စက� န ့်အ�ကာဖွင့်�ပီး၊

ဓာတ်ေငွ�ကိုထုတ်လ�တ်ကာ၊ ၎ငး်ကို�ှစ်�ကိမ်ြပုလုပ်ရမည်။ ထုိေ့နာက်ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အဆို�့ှင်ကို ပိတ်ထား

သည့်အတိုငး်၊ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ဓာတ်ေငွ�အဆို�့ှင်ကုိ ၅ စက� န ့်ခန ့်ဖွင့်၍ ဓာတ်ေငွ�ကိုထုတ်လ�တ်ရမည်။ ၎ငး်သည် ပိုက်

(housu) အတွငး်�ှိ ေလကိုထုတ်ပစ်ရန်ြဖစ်သည်။

ဤအချိန်တွင်ဓာတ်ေငွ�ကိုတိုက်�ို က်မ�ှူမိေစရန်သတိြပုပါ။ သန ့်စင်ေသာ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) သည်လူခ့��ာကိုယ်ကို

ေဘးမြဖစ်ေစပါဟုမေြပာ�ိငု ်ပါ။

⑧ ေနာက်ဆံုးတွင် မ�တ်တံ (suikan) ၏အဆို�့ှင်ကိုပိတ်�ပီး၊ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏အဆို�့ှင်ကိုပိတ်ကာ၊ ဖိအားထိနး်ည�ိ 

ကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို လုံး၀ ေလ�ာ့လိုက်�ပီး၊ ၅ မိနစ်ခန ့်ေစာင့်ပါ။ ထုိေ့နာက်ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku

chousei ki) ၏ဖိအားြမင့်ဘက်�ငှ့် ဖိအားနိမ့်ဘက်�ှိ ဖိအားတုိကိ့ု စစ်ေဆး�ပီး၊ ဖိအားတစ်ခုခု ေလျာ့ကျ ေနပါက

ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်ေနသည်။ ဖိအားြမင့်ဘက်�ှိ ဖိအားေလျာ့ကျသွား�ပီး၊ ဖိအားနည်း ဘက်�ှိဖိအားြမင့်တက်လာပါက၊

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏အဆို�့ှင်ပျက်သွားြခငး်ြဖစ်သည်။ မည်သိုပ့င် ြဖစ်ေစြပုြပင်ရန်လိုအပ်သည်။

(MY)
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(2) မီးည� ိြခငး်�ငှ့မီ်းလ�ံချိန်ည� ိြခငး်

・ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ ဖိအားနည်းဘက်�ိှ ဖိအားကိုချိန်ည� ိြခငး်

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 44) 

ေအာက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ှင့်အညီ ဖိအားနည်းဘက်�ှိဖိအားကိုချိန်ည�ိရမည်။ 

[ဖိအားနည်းဘက်�ှိဖိအားကိုချိန်ည�ိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ] 

① မ�တ်တံ (suikan) ၏အဆို�့ှင်ပိတ်ထားေ�ကာငး် ေနာက်တစ်�ကိမ်စစ်ေဆးရမည်။

② ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) �ငှ့် ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�၏

ချိန်ည�ိလက်ကိုင်ကိုြဖည်းြဖည်းချငး်လှည့်ကာ၊ ဖိအားနည်း ဘက်�ှိ ဖိအား ကိုချိန်ည�ိရမည်။ သင့်ေလျာ်ေသာဖိအားသည်

��တ်သီးတံေပါ်တွင်မူတည် �ပီးကဲွြပားသွားကာ၊ ��တ်သီးတံထုတ်လုပ်သူ၏လက်စွဲစာအုပ်စသည်တုိတ့ွင်ေဖာ်ြပထားသည်။

ေယဘုယျအားြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) သည် 0.2 မှ 0.3 MPa ၊ ေလာင်က�မ်း�ိငု် ေသာဓာတ်ေငွ�သည် 0.02 မှ 0.03 MPa

ြဖစ်သည်။

(MY)
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・ မီးည� ိြခငး်�ငှ့မီ်းလ�ံချိန်ည� ိြခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 44)

မီးည�ိြခငး်�ငှ့်မီးလ�ံချိန်ည�ိြခငး်ကိုေအာက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုငး်လုပ်ေဆာင်သည်။

[မီးည�ိြခငး်�ငှ့်မီးလ�ံချိန်ည�ိြခငး်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း] (ဂေဟေဆာ်ရန်) 

① ဂေဟေဆာ်ရာတွင်သံုးသည့်အကာအကွယ်ပစ�ည်း၊ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) အတွက်အလငး်ကာသည့် 

အကာအကွယ်မျက်မှန်တုိကိ့ုစနစ်တကျတပ်ဆင်ရမည်။

② မ�တ်တံ (suikan) ၏ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�အဆို�့ှင်ကိုဖွင့်ပါ။

② သီးသန်မီ့းည�ိစက် (ဂေဟေဆာ် lighter  (yousetu you raita)) ြဖင့်မီးည�ိပါ။

④ တတ်�ိငု်သမ�အြမန်ဆံုး �ကိုတင်အပူေပးေအာက်ဆီဂျင်အဆို�့ှင်ကိုဖွင့်ပါ။ ေလာင်က�မ်း �ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�၊ �ပီးေနာက်

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အဆို�့ှင်တုိကိ့ု အစဉ်အတိုငး် လုပ်ေဆာင်�ပီးအြပာေရာင်မီးေတာက်ြဖစ်လာသည်အထိြပုလုပ်ပါ။

ဤတွင်ဓာတ်ေငွ�မီးလ�ံ အတွငး်�ှိ ��တ်သီးတံ၏အေပါက်ဝ၌ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အြဖူေရာင် အဝိုငး်ပုံ�ှိေသာအပိုငး် (အြဖူ

ေရာင်မီးေတာက် (white spots)) ကိုပံု 1-30 ②ကဲ့သို ့ ��တ်သီးတံ၏ အစွန်အဖျားမှထွက်ေအာင်ြပုလုပ်ရမည်။

ဤအချိန်တွင်သင့်ေလျာ်ေသာ အေြခအေန�ှိ မီးေတာက်ကို neutral မီးေတာက် သိုမ့ဟုတ် စံ��နး်ြပည့်မီးေတာက် ဟုေခါ်သည်။

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ) 

ပုံ 1-30: မီးေတာက်ချိန်ည�ိြခငး် ရငး်ြမစ် ： KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD 

①မီးည�ိ�ပီးေနာက်ချက်ချငး်ထွက်လာေသာမီးလ�ံ
(ကာဘွနမ်ီးေတာက်)

②ေအာက်ဆီဂျင် (sanso)  ပမာဏကို

ချိန်ည�ိ�ပီးေနာက် (စံ��နး်ြပည့်မီးေတာက်)
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(3) ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့ ်ြဖတ်ေတာက်ြခငး်

・ ဂေဟေဆာ်ြခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 45)

ဂေဟေဆာ်ြခငး်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည်။

[ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း] 

① ဂေဟေဆာ်မည့်အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းကိုအဆစ်တွင်တပ်ဆင်ပါ။

② အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းမျက်�ာှြပင်�ငှ့် အြဖူေရာင်မီးေတာက်အစွန်အဖျား၏အ�ကား အကွာအေဝးကို 2 မှ 3 mmခန ့် 

ထားကာ၊ အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်း အဆစ်၏ တစ်ဖက်စွနး်ကုိအပူေပးရမည်။ ခဏ�ကာေသာ်မီးလ�ံ�ငှ့်ထိေတွ�ေနေသာ

အေြခြပုကုန်�ကမ်း ပစ�ည်းမျက်�ာှြပင်သည်အနီေရာင်ြဖစ်လာ�ပီး၊ အလယ်ဗဟိုအပိုငး်တွင် အရည်ေပျာ်ေနေသာ သတ� ုရည်

ကန်ငယ်တစ်ခုြဖစ်ေပါ်လာသည်။ အရည်ေပျာ်ေနေသာသတ� ုရည်ကန်ငယ်သည် ေတာက်ပစွာြမင်ရသည်။ အေြခြပုကုန်�ကမ်း

ပစ�ည်း�စှ်ခုလုံး ေပါငး်စပ်မသွားပါက ဂေဟေချာငး် ကိုထပ်ေပါငး်ထည့်ြခငး်ြဖင့်ေပါငး်စပ်ေစရသည်။

③ အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်အဆစ်၏တစ်ဖက်သည် ေပါငး်စပ်သွားပါက၊ အဆစ်၏ဆန ့်ကျင ် ဘက်အြခမ်း�ှိအစွနး်ကို

လည်းထိုနည်းအတိုငး်ဂေဟေဆာ်ရသည်။ ဤသည်မှာအေြခြပု ကုန်�ကမ်းပစ�ည်း၏ အဆစ်ကိုယာယီခိုင်မာေနေစရန်ြဖစ်�ပီး၊

tack ဂေဟေဆာ်ြခငး်ဟုေခါ်သည်။ ပါးလ�ာေသာသတ� ုြပားများကိုဂေဟေဆာ်ရာတွင် tack ဂေဟဆက်ေနရာကို များေအာင် လုပ်

ေဆာင်ြခငး်ြဖင့် ဂေဟဆက်ေ�ကာငး်ကို �ကီးလာြခငး်မှကာကွယ်ရန်အတွက် ြပုလုပ်�ိငု်သည်။

④ ထုိေ့နာက် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်အဆစ်၏ တစ်ဖက်စွနး်တွင်အရည်ေပျာ်ေနေသာ သတ� ုရည်ကန်ငယ်ကိုဖွဲ�စည်းကာ၊

၎ငး်ကိုသတ်မှတ်အရွယ်အစားအတုိငး်�ှိေစရန် ဂေဟမီး ေချာငး် (tochi) ကိုအဆစ်ဆီသို  ့ ဦးတည်�ပီး ေရွ�လျားေစကာ

ဂေဟေဆာ်ြခငး်ကိုဆက်လက်ြပု လုပ်သည်။ သိုေ့သာ်ပါးလ�ာေသာသတ� ုြပား များကိုဂေဟေဆာ်သည့်အခါလိုအပ်သည်ထက်

ပုိ၍ဂေဟေချာငး်ကိုထပ်ေပါငး်ထည့်ြခငး်မလုပ်ရ။ ဆန ့်ကျင်ဘက်အေနြဖင့်၊ အေြခြပု ကုန်�ကမ်းပစ�ည်းသည် ထူေသာသတ� ု

ြပားြဖစ်ပါက၊ အြဖူေရာင်မီးေတာက်�ငှ့်နးီေသာ ေနရာတွင် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းကုိ အရည်ေပျာ်ေစ�ပီး၊ ဂေဟေချာငး်

ကိုထပ်ေပါငး်ထည့် ကာ ဂေဟေဆာ်ရသည်။
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・ ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 45)

ြဖတ်ေတာက်ြခငး်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည်။

[ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း] 

① ြဖတ်ေတာက်ရန် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းကို တပ်ဆင်ပါ။

② ပပထမဆံုး�ကိုတင်အပူေပးမီး (yonetu en) ြဖင့်  ြဖတ်ေတာက်လိုသည့်ေနရာသို  ့ အြဖူ ေရာင်မီးေတာက်ြဖင့်ထိကာ

အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းကုိရဲေတာက်လာေစရန်ြပုလုပ်ပါ။

・အစွနး်မျက်�ာှြပင်မှြဖတ်ေတာက်သည့်အခါ၊ အစွနး်မျက်�ာှြပင်သိုမီ့းလ�ံ 50 မှ 80% တုိ ့�ပီး အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်း

မျက်�ာှြပင်အနီေရာင်ြဖစ်လာသည်အထိအပူေပးရသည်။

အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းနီလာေသာအခါေအာက်ဆီဂျင်ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်သည့် (setudan sanso)  အဆို�့ှင်ကို ၁ �ကိမ်

ထက်ပို၍လှည့်ဖွင့်ရသည်။ ဤအချိန်တွင်မီးလ�ံသည်ကာဘွန ် မီးေတာက်တစ်ခုြဖစ်လာေသာေ�ကာင့်၊ �ကိုတင်အပူေပး

ေအာက်စီဂျင်အဆို�့ှင်ကို ချိန်ည�ိ �ပီး neutral မီးေတာက်ြဖစ်လာသည်အထိြပုလုပ်ရသည်။

・အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းအစွနး်မဟုတ်ေသာအြခားေနရာမှြဖတ်လုိပါက၊ သင်ြဖတ်လိုေသာ လမ်းေ�ကာငး်ေပါ် �ှိေနရာ

တစ်ခုတွင်၊ မ�တ်တံ (suikan) ကို ေထာင့်ြဖတ်အေနအထား အတိုငး်ေစာငး်ထားကာမီးေတာက်ြဖင့်မ�တ်�ပီး အပူေပးရသည်။

�ကိုတင်အပူေပးသည့် ေနရာသည် အနီေရာင်သိုမ့ဟုတ်အဝါေရာင်ြဖစ်လာသည့်အခါ၊ မ�တ်တံ (suikan) ကို အနည်းငယ်

(15 ဒီဂရီခန ့်) ေစာငး်�ပီး ြဖတ်ေတာက်ေအာက်စီဂျင် (setudan sanso) ကိုထုတ်ကာ၊ အေြခြပု ကုန်�ကမ်းပစ�ည်းတွင် 

အေပါက်ေဖာက်ပါ။ ဤအချိန်တွင် 1 စက� န ့် လ�င် 1 �ကိမ်��နး်လှည့်�ပီး ြဖတ်ေတာက်ေအာက်စီဂျင် (setudan sanso) ကို

ြဖည်းြဖည်းချငး်လ�တ်ရမည်။

③ မ�တ်တံ (suikan) ကိုအနည်းငယ်ေစာငး်ထားသည့်အတိုငး်၊ ြဖည့်ညငး်စွာြဖတ်လိုေသာ လမ်းေ�ကာငး်အတိုငး်ေ���ရသည်။

ဤအချိန်တွင် ��တ်သီးတံ �ငှ့် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်း အ�ကား�ှိအကွာအေဝးကို မေြပာငး်မလဲ�ှိေနရန်ဂ�ုြပုပါ။

ြဖတ်ေတာက်သည့်သတ� ုမျက်�ာှြပင် မှထွက်လာေသာအက်တမ်များ (sputter) (supatta)  သည်ေအာက်တည့်တည့်

သိုလ့ွင့်သွား ေစရန်တစ်သမှတ်တည်းေသာအြမန်��နး်ြဖင့်ေ���ရသည်။

・ထုိအ့ြပင် မ�တ်တံ (suikan) ကုိ အနည်းငယ်ေစာငး်ြခငး်သည် ေထာင်မတ်လျက်ထားပါက သတ� ုမျက်�ာှြပင်မှထွက်လာ

ေသာအက်တမ်များ (sputter) (supatta) များက ��တ်သီးတံအတွငး်ဝင်ေရာက်�ိငု ်၍ြဖစ်သည်။

・သတ� ုမျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာအက်တမ်များ (sputter) (supatta) များသည် ြဖတ်ေတာက်သည့်ဘက်�ငှ့် ဆန ့်ကျင်

ဘက်သို ့ လွင့်သွားပါက၊ ေ��� ပံုမှာ ြမန်လွနး်သည်။ တစ်ဖန် ြပန်စင်ေနပါကလည်း ေနာက်ကျလွနး်သည်။ ထုိအ့ြပင်

ြဖတ်ေတာက်မ�ြမန်��နး် သည်အလွန်ြမင့်မားပါက uncut ဟုေခါ် �ပီး အ�ပီးထိေသေသချာချာ ြဖတ်ေတာက်၍

မရ�ိငု်ေတာ့ပါ။
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・ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာငေ်နစဉ် �ကိုတင်သတိေပး ချက်များ

မ�တ်တံ (suikan) မှပံုမှန်မဟုတ်ေသာဆူညံသထံကွ်လာပါက (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 46)

မီးည�ိ�ပီးေနာက် ရံဖန်ရံခါဖျက်ခနဲအသံ�ကားရပါက၊ ��တ်သီးတံ ေလျာ့ေနြခငး်သိုမ့ဟုတ်၊ ��တ်သီးတံတွင် ြခစ်ရာ ထင်ေန�ိငု ် 

သည်။ ချက်ချငး်မီး�ငိမ်းသတ်�ပီး၊ ��တ်သီးတံကုိခပ်တငး်တငး် ထားကာ၊ ထိုသိုထ့ားေသာ်လည်း ဆက်ြဖစ်ေနပါ က 

��တ်သီးတံကိုအစားထုိးရသည်။ 

ေဟေဆာ်ြခငး်၊ ြဖတ်ေတာက်ြခငး်လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာင်ေနစဉ် မ�တ်တံ (suikan) မှ တဖျက် ဖျက် အသံ�ကားရပါက 

မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ� ြဖစ်ေန�ိငု်ေြခ�ှိသည်။ အလုပ်ကိုချက်ချငး်ရပ်တန ့် ကာ၊ ��တ်သီးတံကိုသန ့်�ှငး်�ပီး၊ ြပန်လည်တငး် 

�ကပ်ြခငး်၊ ဓာတ်ေငွ�ယုိစိမ့်မ�စစ်ေဆးြခငး်တုိကိ့ု ြပုလုပ်ရသည်။ ထုိအ့ြပင် မီးေတာက်ြပန်ဝင်သည့် အေ�ကာငး်အရငး် အေနြဖင့် 

ေအာက်ပါတုိကိ့ု မှနး်ယူ�ိငု ်သည်။ 

[မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရသည့်အေ�ကာငး်ရငး်] 

 ေအာက်စီဂျင် (sanso) �ငှ့် ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� တို၏့ ေရာစပ်မ�အချိုးအစား ေြပာငး်လဲသွားြခငး်။

 သတ� ုမျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာအက်တမ်များ (sputter) (supatta) ကဲ့သိုေ့သာ ြပင်ပမှ ပစ�ည်းများ ��တ်သီးတံထဲသို  ့

၀င်သွားြခငး်။

 ��တ်သီးတံအစွန်အဖျားသည် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်း�ငှ့် တိုက်မိြခငး်စသည်တိုေ့�ကာင့် ပိတ်သွားြခငး်။

 ��တ်သီးတံ၏အပူချိန်ြမင့်တက်ြခငး်။

 ��တ်သီးတံတငး်ကျပ်ပံုမှာမလံုေလာက်ခဲ့ြခငး်။

 ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�ထည့်သည့်စနစ်အတွငး်သိုေ့လဝင်သွားြခငး်။
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・ မီးသတ်နည်းလမ်းများ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 47)

မီး�ငိမ်းသတ်သည့်အခါ ဦးစွာ�ကိုတင်အပူေပးေအာက်ဆီဂျင်အဆို�့ှင်ကို ပိတ်�ပီးေနာက် ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ကိုပိတ်ရ သည်။ 

ြဖတ်ေတာက်ြခငး်လုပ်ငနး်တွင်၊ �ကိုတင်အပူေပး ေအာက်စီဂျင်၊ ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�၊ ေအာက်စီဂျင် ြဖတ်ေတာက်ြခငး် 

(setudan sanso) စသည့်အစဉ်လိုက်အတိုငး်အဆို�့ှင်ကိုပိတ်ရသည်။ ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက် ြခငး်လုပ်ငနး် 

လုပ်ေဆာင်ေနစဉ် မီး�ငိမ်းသွားပါက တူညီေသာအစီအစဉ်အတိုငး် အဆို�့ှင်ကိုချက်ချငး်ပိတ်ပါ။ 

သိုေ့သာ် လုပ်ငနး်လုပ်ေနစဉ်မီးေတာက် ြပန်ဝင်ြခငး်ြဖစ်ေပါ်ပါက �ကိုတင်အပူေပး ေအာက်စီဂျင်အဆို�့ှင်ကိုချက်ချငး် 

ပိတ်ကာ၊ ထုိေ့နာက်ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အဆို�့ှင်ကိုပိတ်�ပီး၊ ေနာက်ဆံုးတွင်ေအာက်ဆီဂျင်ြဖင့် ြဖတ်ေတာက်သည့် (setudan 

sanso) အဆို�့ှင်ကိုပိတ်ရသည်။ ဆက်လက်�ပီးေအာက်ဆီဂျင် (sanso) / ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ဘူးအဆို�့ှင်ကို 

ပိတ်�ပီးဖိအားထိနး် ည�ိဗားခလုတ် (aturyoku chousei handoru) ကိုေြဖေလ�ာ့ရသည်။ 

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် မီး�ငိမ်းသတ်ပါက ြဖစ်ရသည့်အေ�ကာငး်အရငး်ကို ေဖာ်ထုတ် �ပီး တုံ ့ြပန်မ�များ 

ေဆာင်ရွက်�ပီးမှ အလုပ်ကိုြပန်စပါ။ အေ�ကာငး်အရငး်ကုိေဖာ်ထုတ် �ိငု ်ြခငး် မ�ှိဘဲ၊ ြပန်လည်မစတင်ပါ�ငှ့်။ 
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1.3.5 ��တသ်းီတ ံ

・ ��တ်သးီတံ ေရွးချယ်ြခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 47)

��တ်သီးတံသည် ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ငှ့် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်း၏ အထူကုိလိုက်၍၊ ထုတ်လုပ်

သူ၏လက်စွဲစာအုပ်စသည်တုိတ့ွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် သင့်ေလျာ်စွာေရွးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။

・��တ်သးီတံတပ်ဆငပုံ် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 47)

��တ်သီးတံတပ်ဆင်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည်။ 

[��တ်သီးတံ တပ်ဆင်ြခငး်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း] 

① ��တ်သီးတံ �ငှ့် မ�တ်တံ (suikan) �ကား�ှိအဆက် အသွယ်အစိတ်အပိုငး်များ

တွင်ြခစ်ရာမ�ှိေနေစရန်�ငှ့် ဖုန်မ�န ့်�ငှ့်ဆီများမကပ်ေနေစရန်စစ်ေဆးပါ။

② ပံု 1-31 �ှိ Back မူလီ (Back nut)(packing nut) ကိုအကုန်ြပန်ကျပ်ပါ

(အဓိကကိုယ်ထည်၏ဆဌဂံပံု အပိုငး် သိုထ့ိသည်အထိ) ။

③ ��တ်သီးတံကုိ မ�တ်တံ (suikan) သို ့ အတွငး်ထဲထိ ေရာက်ေအာင်ကျပ်�ပီး

ထည့်ရသည်။

④ ��တ်သီးတံ၏ အဓိကကိုယ်ထည်၏ ဆဌဂံပံုအပိုငး်ကို သတ်မှတ်ဂွ 

(Dedicated wrench) ြဖင့်အြပည့်အဝတငး်ကျပ်ပါ။ ဤအချိန်၌ ချိန်�ိငု်ေသာဂွ

(monkey wrench) ကိုအသံုးြပုပါက အြပင်ဘက်�ပန်မူလီလည်ထွက်

သွား�ိငု ်ေသာေ�ကာင့်၊ ချိန်�ိငု ်ေသာဂွ (monkey wrench) ကိုမသံုးေစလိုပါ။

⑤ Back မူလီ (Back nut) ကို ခုခံမ�ကိုခံစားရသည်အထိလက်ြဖင့်လှည့်ပါ။

⑥ Back မူလီ (Back nut) ကို သတ်မှတ်ဂွ (Dedicated wrench) ြဖင့်လှည့်ပါ။

ပထမဆံုးတပ်ဆင်ချိန်တွင် 1/2 လှည့်�ပီး၊ ဒတုိယ�ငှ့်ေနာက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ချိန်များတွင် 1/4 ခန ့်လှည့်ရသည်။ 

・��တ်သးီတံသန ့်�ှငး်ေရးနည်းလမ်း (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 49)

ဂေဟေဆာ်ြခငး်၊ ြဖတ်ေတာက်ြခငး်ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ သတ� ုမျက်�ာှြပင်မှထွက်လာ ေသာအက်တမ်များ (sputter) 

(supatta) ြဖင့် ��တ်သီးတံ၏အစွန်အဖျားကိုပိတ်ဆို�့ိငု ်သည်။ ထုိသို ့ြဖစ်ေပါ်ပါက ��တ်သီးတံ သန ့်�ှငး်ေရးအတွက်သံုးေသာ 

အပ်ြဖင့်သန ့်�ှငး်ပါ။ 

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ) 

ပုံ 1-31：��တ်သီးတံတပ်ဆင်ြခငး်

ရငး်ြမစ် ： KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD

Back မူလီ 

(Back nut) 

အဓိကကိုယ်ထည်၏

ဆဌဂံပံုအပုိငး် 

သတ်မှတ်ဂွ  

(Dedicated wrench) 
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1.3.6 ပုိက် (housu) 

・one-touch fitting အဆစ် (wantacchi tugite ) တပ်ဆငြ်ခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ

50) 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်သည့် ပိုက် (housu) သည် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အတွက်တစ်ခု�ှင့် ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာ 

ဓာတ်ေငွ�အတွက်တစ်ခု 2ေချာငး်ပါ set ြဖစ်ကာ၊ ပံု 1-36 တွင်ေဖာ်ြပ ထားသည့် one-touch fitting အဆစ် (wantacchi 

tugite ) ကို အစွနး်�စှ်ဖက်စလုံးတွင် တပ်ဆင်ထားသည့်ပံုစံြဖင့်လည်း ေရာငး်ချြခငး်မှာများသည်။ 

ပုိက် (housu) �ငှ့် one-touch fitting အဆစ် (wantacchi tugite ) ကို သပ်သပ်စီဝယ်�ပီး၊ ပိုက် (housu) ၏ 

အစွနး်�ှစ်ဖက်စလုံးတွင် one-touch fitting အဆစ်ကုိ တပ်ဆင်သည့်အခါ ေအာက်ပါအတိုငး်လုပ်ရသည်။ 

[ပိုက် (housu) ၏ အစွနး်�စှ်ဖက်စလုံးတွင် one-touch fitting အဆစ် (wantacchi tugite ) ကို တပ်ဆင်ြခငး်အတွက် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း] 

① ပိုက် band (housu bando) ြဖင့်ေသေသချာချာကျပ်ေအာင်ြပုလုပ်ရသည်။ ဤအချိန် တွင်ဆီ�ှင့်အမဲဆီတုိကိ့ုသံုးြခငး်၊

မရမကလှည့်ြခငး်၊ အတွငး်ပိုငး်မျက်�ာှြပင်ကိုြခစ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေပျာ့ေပျာငး်ေစရန်ပုတ်ြခငး်များမလုပ်ရ။

(၂) ပုိက် (housu) အဆစ်ကိုတငး်တငး်ကျပ်ကျပ်တပ်ထား�ပီး၊ ေရတိုင်ကီအတွငး်�စှ်ကာ၊ �ိုက်ထ�ိုဂျင်သိုမ့ဟုတ်ေြခာက်ေသွ� 

ေသာေလြဖင့်၊ အြမင့်ဆံုးအသံုးချဖိအား၏2 ဆခန ့်�ှိေသာ ဖိအားကို 5 မိနစ်ထည့်ကာ၊ ယိုစိမ့်မ��ငှ့် အဆစ်ြပတ်ေနြခငး်

များမ�ှိေ�ကာငး်စစ်ေဆးရသည်။ 

(NISSAN TANAKA CORPORATION မှထုတ်ထားေသာ) 

ပုံ 1-36：ဓာတ်ေငွ�ဂေဟ one-touch fitting အဆစ် 
ရငး်ြမစ် ：NISSAN TANAKA CORPORATION 

(MY)
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・ဓာတ်ေငွ� ပုိက် (housu) ကို �ကည့်��စစ်ေဆးြခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 51)

အသံုးြပုမ�မြပုမီေအာက်ပါအချက်များကို�ကည့်��စစ်ေဆးပါ။ အထူးသြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso)  ပုိက် (housu) ကို 

တစ်�ကိမ်တည်းသာ မီးေတာက်ြပန်ဝင်ပါက အတွငး်ပိုငး်တွင် ကျပ်ခိုးစွဲသွား�ပီး၊ ေနာက်တစ်�ကိမ်မီးေတာက်ြပန်ဝင်သွားလ�င် 

၎ငး်မှာြပငး်ထန်စွာမီးေလာင်�ိငု ် ေသာေ�ကာင့် သတိြပုပါ။ 

[အသံုးမြပုမီ �ကည့်��စစ်ေဆးရန်အချက်များ] 

 ပုိက် (housu) မျက်�ာှြပင်ေပါ် �ှိအားြဖည့်အလ�ာသိုေ့ရာက်�ှိလာသည့်အက်ေ�ကာငး်များ

 အြခစ်ရာများ သိုမ့ဟုတ် ေဖာငး်ေနြခငး်

 အေရာင်ေြပာငး် / မာသွားြခငး်

 သတ� ုအဆစ်ပွတ်တိုက်မ�များ

 ေအာက်စီဂျင် (sanso) ပိုက် (housu) အတွငး်ပိုငး်�ှိ ပံုမှန်မဟုတ်သည့်အရာများ (ဖုန်၊ အငး်ဆက်ပုိးများစသည်)

အကယ်၍ ပံုမှန်မဟုတ်သည့်အချက် 1 ချက်ပင်�ှိပါက၊ မြပုြပင်ဘဲ ပိုက် (housu) အသစ်တစ်ခု ြဖင့်အစားထုိးပါ။ ပိုက် 

(housu) ၏ယိုစိမ့်ေနေသာအပိုငး်ကုိ လ�ပ်မကူးသည့်တိပ်ြဖင့်ကပ်ကာ ြပုြပင်ြခငး်များမလုပ်ရ။ 

・ဓာတ်ေငွ� ပုိက် (housu) ကိုငတ်ွယ်ရန် သတထိားရမည့်အချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ

52) 

ဓာတ်ေငွ� ပိုက် (housu) ကိုသံုးေသာအခါေအာက်ပါအချက်များကိုလုံေလာက်စွာသတိြပုပါ။ 

[ဓာတ်ေငွ� ပိုက် (housu) အသံုးြပုချိန် သတိြပုရန်အချက်များ] 

 အနိမ့်ဆံုးေကွးသည့်အချငး်ဝက်ေအာက်တွင�်ှိေနပါကမသံုးရ

 ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) လည်ပငး်အပိုငး်�ငှ့် လုပ်သား၏ပခံုးေပါ်တွင်ချိတ်ဆွဲ�ပီးမသံုးရ

 ပုိက် (housu) ေပါ်သို ့ဆီ�ငှ့်အဆီများ မရ�ဲပါေစ�ငှ့် 

 ြခစ်ရာထင်ေနသည့်ပစ�ည်းကို ြပုြပင်�ပီးမသံုးရ

 သံမ�ိြဖင့်ချိတ်ဆွဲ၍ မသိမ်းရ

 အိုဇုနး်ထုတ်လုပ်သည့်ေနရာတွင်မသိမ်းဆည်းရ
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1.3.7 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) တငွအ်သံးုြပုေသာ

ကိရိယာများစစ်ေဆးြခငး် 

・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) တွငအ်သံးုြပုေသာကိရိယာ များကိုစစ်ေဆးရန်

လိုအပ်ချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 52) 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) တွင်အသံုးြပုေသာကိရိယာများသည် ဝယ်ယူ�ပီးေနာက်၊ ေနစ့ဉ် အသံုးြပုြခငး်�ငှ့် 

အချိန်�ကာလာသည်�ငှ့်အမ� ယိုယွငး်ပျက်စီးသွားပါ မည်။ ထုိေ့�ကာင့်ဤပစ�ည်းများအတွက် ေနစ့ဉ်စစ်ေဆးမ�များြပုလုပ်ရန်�ငှ့်၊ 

ဇယား 1-17 တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ သတ်မှတ်အချိန်ကာလကုန်လွန်သွားပါက၊ ထုတ်လုပ်သူမှစစ်ေဆးြခငး်�ငှ့် 

စွန ့်ပစ်ြခငး်ကဲ့သိုေ့သာလုပ်ေဆာင်မ�များြပုလုပ်ရန်လုိအပ်သည်။ 

表1-17：各種溶接に用いる機器の廃棄またはメーカによる点検の時期
2回目以降の点検

開始時期 期間 期間
吹管 製造年月後 5年 メーカの指定する期間
圧力調整器 製造年月後 7年 メーカの指定する期間
乾式安全器 使用開始後 3年 メーカの指定する期間

資料：労働安全衛生総合研究所技術指針

対象機器
最初の点検သတ်မှတ်ကိရိယာ ဒတုိယ�ငှ့ေ်နာက်ပိုငး်စစ်ေဆးြခငး် 

စတင်ချိန် ကာလ ကာလ 

ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားေသာကာလ 

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ
(aturyoku chousei ki)

ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားေသာကာလ 

စုတ်ယူ�ပန် 

အေြခာက်ခံလံုြခံုေရးကိရိ 
ယာ(kanshiki anzen ki)

ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားေသာကာလ 

ထုတ်လုပ်�ပီးသည့် 

ေနရ့က်ေနာက်ပိုငး် 

3 �စှ် 
7 �စှ် 

ဇယား 1-17：ဂေဟေဆာ်ြခငး်အမျိုးမျိုးအတွက်အသံုးြပုေသာစက်ပစ�ည်းများစွန ့်ပစ်ြခငး်�ငှ့် ထုတ်လုပ်သူမှစစ်ေဆးသည့်ကာလ 

ပထမဦးဆံုးစစ်ေဆးြခငး်

စတင်အသံုးြပု�ပီးေနာက်ပိုင်း 

ထုတ်လုပ်�ပီးသည့် 

ေနရ့က်ေနာက်ပိုငး် 

5 �စှ် 

ရငး်ြမစ်：လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးကငး်လံုြခံုေရး�ငှ့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးအေထွေထွသုေတသနစင်တာ နည်းပညာလမ်း��န်ချက်များ 
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・မ�တ်တံ (suikan) (ဂေဟမီးေချာငး် (tochi)) စစ်ေဆးြခငး်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း�ှငမ်ှစစ်ေဆးသည့်အချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 53)

မ�တ်တံ (suikan) စစ်ေဆးြခငး်အတွက် �ကိုတင်�ပီး ဇယား 1-18 တွင်ြပထားသည့် စစ်ေဆးေရးအချက်များကို ဆံုးြဖတ်ကာ၊ 

တိတိကျကျေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ေနစ့ဉ်စစ် ေဆးမ�များ (nichijou tenken) ကို အလုပ်မစခင်ေနစ့ဉ်ြပုလုပ်�ပီး၊ 

လစဉ်စစ်ေဆးမ�များကို 1လအတွငး် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုငး်စစ်ေဆးသည်။ 

点検項目 点検箇所 点検内容 日常点検
毎月の

定期点検
本体、ホース、継
手台及びパイプ

ひび割れや腐食がない
か

● ●

パイプ等 破損又は変形がないか ● ●
火口の当り部、
ホース継手台の当
り部

傷や変形はないか ● ●

火口 変形又は溶損がないか ● ●
バルブ シート漏れはないか ● ●
火口の取付け部 ガス漏れはないか ●
バルブや部品の取
付け部

外部漏れはないか ●

火炎
スムーズに調整できる
か

● ●

切断酸素気流 正常か ● ●

外観検査

気密検査

火炎状態の
確認

表1-18：点検項目（例）

မီးေတာက် 

အေြခအေန 

စစ်ေဆးြခငး်

��တ်သးီတံ 

Frame 

ြဖတ်ေတာက်ေအာက်ဆီဂျင် (setudan 

sanso) ေလေ�ကာင်း

sheet ယိုစိမ့်မ�ြဖစ်ေနသလား 

ေချာေချာေမွ�ေမွ�ချိန်ည�ိ�ိငု ် 

သလား 

ပုံမှန်ြဖစ်သလား 

ကုိယ်ထည်၊ ပိုက်(housu)၊ 

အဆစ်တင်သည့်အရ�ှင့်ပိုက် 

အဆုိ�့ှင်� ှင့်အစိတ်အပိုင်းများ 

တပ်ဆင်သည့်အပိုင်း

ပျက်စီးမ�သိုမ့ဟုတ် ပံုပျက်ေနသလား 

ဇယား 1-18：စစ်ေဆးရန်အချက်များ (ဥပမာ) 

စစ်ေဆးရန်အ

ချက်များ 
စစ်ေဆးရမည့်ေနရာ 

အြပင်ပိုငး် 

စစ်ေဆး 

ြခငး် 

ေလလံုမ�စစ် 

ေဆးြခငး် 

စစ်ေဆးရမည့်အေ�ကာငး်အရာ ေနစ့ဉ်စစ်ေဆးမ�
များ(nichijou 

tenken) 

လစဉ်ပံုမှန် 

စစ်ေဆးြခငး် 

အဆုိ�့ှင်စသည် 

��တ်သးီတံထိေတွ�သည့်အပို
ငး်၊ ပိုက် (housu) 
အဆစ်တင်သည့်အရာ 
ထိေတွ�သည့်အပိုငး်

အက်ကွဲေ�ကာငး်�ငှ့် 

ပွနး်ပဲ့ပျက်ဆီးြခငး်များ�ှိသလား 

ြခစ်ရာ သိုမ့ဟုတ် 

ပုံပျက်ေနသလား 

��တ်သီးတံတပ်ဆင်သည့်အပိုင်း 

အဆုိ�့ှင် 

ပုံပျက်ြခငး်သုိမ့ဟုတ်အရည်ေပျာ်ပျက်စီး 

ြခငး်�ှိသလား 

ြပင်ပယိုစိမ့်မ�ြဖစ်ေနသလား 

ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�ြဖစ်ေနသလား 
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・ဖိအားထန်ိးည� ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုစစ်ေဆးြခငး် စသည် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း�ှငမ်ှစစ်ေဆးေသာအချက်များ 

(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 54) 

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စစ်ေဆးရန် 

အတွက်  �ကိုတင်�ပီး ဇယား 1-18 တွင် ြပထားသည့် စစ်ေဆးေရး 

အချက်များကို ဆံုးြဖတ် ကာ၊ တိတိကျကျေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ 

ေနစ့ဉ် စစ်ေဆးမ�များ (nichijou tenken) ကို အလုပ်မစ ခင်ေနစ့ဉ် 

ြပုလုပ်�ပီး၊ လစဉ်စစ်ေဆးမ�များကုိ 1လအ တွငး် သတ်မှတ်ထားသည့် 

အတိုငး်စစ်ေဆးသည်။ 

点検項目 点検箇所 点検内容 日常点検
毎月の

定期点検
本体、カバー ひび割れや腐食がないか ● ●
入口継手、出口継手、圧
力計

破損又は変形がないか ● ●

入口継手と容器弁との接
合部及びねじ

傷、変形、気味の付着等
はないか

● ●

圧力計のケース 変形がないか ● ●
指針の位置 ゼロ点に戻っているか ● ●
①入口継手ねじ込み部
②高圧圧力計ねじ込み部
③バックキャップねじ込
み部

圧力調整ハンドルを緩め
た状態でガスを供給し、
石鹸水で確認してガス漏
れはないか

● ●

出口
ガス漏れ（出流れ）はな
いか

● ●

④本体とカバーねじ込み
部
⑤低圧圧力計ねじ込み部
⑥出口継手ねじ込み部
⑦安全弁部

出口を閉止した状態で仕
様圧力に設定し、石鹸水
で確認してガス漏れはな
いか

● ●

●

●
圧力低下の
確認

●
使用状態でガスを流したとき、高圧圧力計の低下が
ないか

表1-9：点検項目（例）

外観検査

気密検査

仕様圧力範
囲の確認

ガスを供給し、圧力調整ハンドルを操作して最高圧
力までの設定が正常に行えるか
安全弁放出口からのガス漏れはないか

ဖိအားအနိမ့်ဘက်�ှိ 

ဖိအားြပဂိတ် 
ဖိအားအြမင့်ဘက်�ှိ 

ဖိအားြပဂိတ် 

ဇယား 1-19：စစ်ေဆးရန်အချက်များ (ဥပမာ) 
စစ်ေဆးရန် 

အချက်များ

အြပင်ပိုငး် 

စစ်ေဆးြခငး်

ေလလံုမ� 

စစ်ေဆးြခငး်

သတ်မှတ်ဖိအားအ

ကွာအေဝး တိုက့ို 

အတည်ြပုြခင်း 

ကိုယ်ထည်၊ အဖံုး 

Outlet 

အဆစ် 

စစ်ေဆးရမည့်ေနရာ 

ဝက်အူတပ်ပါ

စစ်ေဆးရမည့်အေ�ကာငး်အရာ 

မူလီ 

လစဉ်ပံုမှန် 

စစ်ေဆးြခငး် 

Inlet အဆစ်�ှင့်ဘူးအဆုိ�့ှင်အ�ကား 

ချိတ်ဆက်သည့်အပိုင်း�ှင့် ဝက်အူ 

Inlet အဆစ်

①  Inlet အဆစ်ဝက်အူလှည့် 

     အစိတ်အပိုင်း 

②  ဖိအားအြမင့်ဖိအားြပဂိတ် 

     ဝက်အူလှည့်အစိတ်အပိုင်း 

③ေနာက်ေကျာအဖံုးဝက်အူလှည့် 

 

ဖိအားြပဂိတ် case 

ပံု 1-40：ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) 

အစိတ်အပိုင်းအသီးသီး၏အမည်

Outlet 

အက်ကွဲေ�ကာင်း�ှင့်ပွန်းပဲ့ပျက်ဆီးြခင်း�ှိလား 

ဖိအားကျဆငး်မ�

စစ်ေဆးြခငး် 

Inlet အဆစ်၊ Outlet အဆစ်၊ 

ဖိအားြပဂိတ် 

��န်ြပြမ�ား၏ အေနအထား 

 ဓာတ်ေငွ�ကို သွငး်�ပီး၊ ဖိအားထိနး်ည�ိဗားခလုတ် (aturyoku chousei handoru) 

ကိုလုပ်ေဆာင်ေစ�ပီးအြမင့်ဆုံးဖိအားအထိတင်ြခင်းကိုပံုမှန ်လုပ်ေဆာင်�ိုင်လား

ပျက်စီးမ� သိုမ့ဟုတ် 

ပုံပျက်ေနသလား 

လံုြခံုေရးအဆုိ�့ှင်ထွက်ေပါက်မှဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ��ှိသလား 

အသံုးြပုေနသည့်အတိုငး်ဓာတ်ေငွ�ကိုစီးဆငး်ေစပါက၊ 

ဖိအားအြမင့်ဖိအားြပဂိတ် နိမ့်ကျေနပါသလား 

ေနစ့ဉ်စစ်ေဆးမ�

များ(nichijou 

tenken) 

④ကိုယ်ထည်�ှင့်အဖံုးဝက်အူလှည့် 

   အစိတ်အပိုင်း 

⑤ဖိအားအနိမ့်ဖိအားြပဂိတ်ဝက်အူ

    လှည့်အစိတ်အပိုငး် 

⑥ Outlet အဆစ် 

ဝက်အူလှည့်အစိတ်အပိုင်း 

⑦လံုြခံုေရးအဆို�့ှင်

ဖိအားထိနး်ည�ိဗားခလုတ် (aturyoku 

chousei handoru) ကို 

ေချာင်ေနေအာင်ထားကာဓာတ်ေငွ�ကိုသွင်း

�ပီး၊ ယိုစိမ့်မ��ှိမ�ှိ 

ဆပ်ြပာေရြဖင့်စစ်ေဆးပါ 

ြခစ်ရာများ၊ပံုပျက်မ�များသိုမ့ဟုတ်အနည်း 

ငယ်ေစးကပ်ေနြခင်းများ�ှိသလား 

ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ� (outflow) 

�ှိပါသလား 

ထွက်ေပါက်ကိုပိတ်ထားသည့် 

အတိုငး် အသံုးြပုဖိအား 

ကိုထားကာ၊ 

ယုိစိမ့်မ��ှိမ�ှိဆပ်ြပာေရြဖင့် 

စစ်ေဆးပါ 

ပုံပျက်ေနသလား 
သုညအမှတ်သို ့ြပန်ေရာက်ေနသလား

(MY)
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အခန်း 2   ေလာငက်�မ်း�ိငုေ်သာဓာတေ်ငွ� / ေအာက်ဆဂီျင ်(sanso) 

�ငှ့စ်ပ်လျဉ်းေသာ အေြခခံဗဟုသတုများ 

2.1 ေအာက်ဆဂီျင ်(sanso) �ငှ့စ်ပ်လျဉ်းေသာ အေြခခံ ဗဟုသတုများ 

2.1.1 နိဒါန်း (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 57) 

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) သည်ကမ�ာေပါ် �ှိသက်�ှိအများအြပားက အသက်�ှင်�ိငု ်ရန် အတွက်လုပ်ေဆာင်မ�များကိုဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာြဖစ်ေသာေ�ကာင့်၊ လူခ့��ာကိုယ်အတွက်အကျိုး�ှိသည်ဟုယူဆထားြခငး်�ှိပါသည်။ သိုေ့သာ် 

ေအာက်ဆီဂျင်ပါဝင် မ�ြမင့်မားြခငး်သည်အလွန်အ��ရာယ်�ှိသည်�ငှ့်တစ်�ပိုင်နက်၊ လူကိ့ုယ်ခ��ာကုိလည်း အ��ရာယ် ြဖစ်ေစ သည်။ 

အြခားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ေအာက်ဆီဂျင်ပါဝင်မ�နိမ့်သွားပါကလည်း လူက့ျနး်မာေရး ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားဆိုးကျိုး သက်ေရာက်ေစသည်။ 

ကျင့်သားမရေသးခင် ေအာက်ဆီဂျင်(sanso)၏အ��ရာယ်ကိုသတိမြပုမိဘဲ၊ အလွယ်တကူကိုင် တွယ်တတ်�ကေသာ်လည်း၊ 

အြခားအ��ရာယ်�ှိေသာ ေဘးြဖစ်ေစေသာဓာတုပစ�ည်းများကဲ့သို  ့ဂ�ုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ 

(MY)
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2.1.2 ေအာက်ဆဂီျင်(sanso)၏အ��ရာယ် 

・ေအာက်ဆဂီျင် (sanso) ၏ ဝိေသသလက�ဏာများ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 57)

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) သည်အေရာင်မဲ့�ပီးေဖာက်ထွငး်ြမင်�ိငု ်ကာ အနံက့ငး်မဲ့သည်။ ၎ငး်သည်ေလထက်ပို၍ေလးေသာ 

ေ�ကာင့်သန ့်စင်ေသာေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ကို နိမ့်ေသာ အေခါငး်ေပါက်ကဲ့သိုေ့နရာများတွင်သတိမြပုမိေစဘဲ�ှိေန�ိငု ်သည်။ 

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ၌ အရာဝတ� ုများကိုမီးေလာင်ြခငး်ကို အားေပးသည့်လုပ်ေဆာင  ် ချက်�ှိေသာေ�ကာင့် ေလထုထဲတွင် 

မေလာင်က�မ်းေသာအရာများကို ပင်လ�င်ြမန်စွာေလာင် က�မ်းေစသည်။ အ၀တ်အထည်ကုန်�ကမ်းြဖစ်သည့် Calico ကို 

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso)  10％ ပုိထည့်ထားေသာေလထုထဲတွင် မီး�� ိ �ေသာအခါ၊ celluloid film ကဲ့သိုေ့လာင်က�မ်း သွားသည် 

ဟုဆိုသည်။ ထုိအ့ြပင်ဇယား 2-1 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ပါဝင်မ���နး်တုိးလာသည်�ငှ့်အမ�၊ 

အမျိုးမျိုးေသာအရာဝတ� ုများ၏ ေလာင်က�မ်းမ� အပူချိန်မှာနိမ့်သွား�ပီး မီးေလာင်ရန်လွယ်ကူေစသည်။ 

တစ်ဖန် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ထဲတွင် ေလထုထဲ၌ ေလာင်က�မ်းြခငး်ထက် ေလာင်က�မ်းမ�အပူချိန် ပိုမိုြမင့်မားသည်။ 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu)  / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်တွင်လည်း ဤဝိေသသနကုိအသံုးြပုေနြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ထုိေ့�ကာင့် သိပ်သည်း ေသာေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အတွငး် အဝတ်အထည်များကိုမီး�� ိ �ပါက မီးေလာင်မ�သည်ေလထဲ 

တွင်ြဖစ်ပျက်သည့်အရာထက် ပို၍ ဆိုးရွား�ိငု ်သည်။ 

・ဖိအားြမင့် ေအာက်ဆဂီျင် (sanso) ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေသာ မေတာ်တဆြဖစ်ရပ်များ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု 

စာမျက်�ာှ 58) 

2008 ခု�ှစ်တွင် ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) ကုိ အသံုးြပုအလုပ်လုပ်ေနစဉ် ဖိအားထိနး်ည�ိအဆို�့ှင် 

လွင့်ထွက်သွား�ပီး အလုပ်သမား 1 ဦး ဒဏ်ရာ (မီးေလာင်ဒဏ်ရာ) ရ�ှိခဲ့သည့် မေတာ်တဆမ�ြဖစ်ခဲ့သည်။ အဆို�့ှင်ကို 

�ုတ်တရက်ဖွင့်လိုက်ေသာေ�ကာင့် ဖိအားထိနး်ည�ိအဆို�့ှင်  ဖိအားအြမင့်ဘက်�ှိ အပူချိန်သည့် �ုတ်တရက်ြမင့်တက်လာ�ပီး၊ 

အတွငး်၌ကပ်ေနေသာ ဆီေပေနသည့် သတ� ုအပိုငး်အစများစသည့် ညစ်ညမ်းေသာအရာများ ေလာင်က�မ်းသွားကာ 

ေပါက်ကွဲခဲ့သည် ဟုယူဆရသည်။ 

ガソリン 灯油 重油 鋸屑 水素
空気中 383 432 424 310 585
酸素中 272 251 256 280 585

資料：駒宮功額「酸素の危険性と災害防止対策」〔産業安全研究所　所報1961年〕

表2-1：物質の発火温度（℃）ဇယား 2-1: အရာဝတ� ုများ၏ေလာင်က�မ်းမ�အပူချိန် 

ေလထုအတွင်း 
ဓာတ်ဆီ လ�စာမ�န ့် ေရနံဆီ heavy oil ဟုိက်ဒ�ိုဂျင် 

(ေအာက်ဆီဂျင် 

(sanso)အတွင်း)

ရင်းြမစ်: Kougaku Komamiya "ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ၏အ��ရာယ်�ှင့် ကာကွယ်တားဆီးေရးအစီအမံ" 

(စက်မ�လုပ်ငနး်ေလးကင်းေရးသုေတသနအဖွဲ�အစည်း 1961 ခု�ှစ်)

(MY)
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2.1.3 ေအာက်ဆဂီျင၏် ေဘးထကွ်ဆိးုကျိုး�ိှ�ိငုမ်� (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု 

စာမျက်�ာှ 59) 

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍ အစုိးရမှလုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ GHSအမျိုးအစား�ငှ့် ခွဲြခားသတ်မှတ်မ�များ၏ 

ကျနး်မာေရးအေပါ် ေဘးထွက်ဆိုးကျိုး�ှိ�ိငု ်သည့် အချက်များအရ၊ "မျိုးပွားမ�ဆိုင်ရာအဆိပ်ြဖစ်ေစြခငး်" သည်အမျိုးအစား ၂ 

ြဖစ်�ပီး၊ "ကိုယ်တွငး်အဂင်္ ါ တစ်ခုတည်းအေပါ်သီးသန ့် / တစ်ကုိယ်လုံးကုိအဆိပ်ြဖစ်ေစေသာ (တစ်�ကိမ်တည်းထိေတွ� မ�)” 

သည်အမျိုးအစား ၃ (အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ကသိကေအာက်ြဖစ်ြခငး်) တုိ ့ြဖစ်သည်။ ။ ဆိုလိုသည်မှာ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) 

�ငှ့်ထိေတွ� ခဲ့ေသာ တိရိ စ�ာန်များ၌ မျိုးပွားမ�ကုိအဆိပ်ြဖစ် ေစသည်ဟု ေတွ� �ှိရ�ပီး၊ ထိေတွ� �ပီးေနာက်တွင်ေချာငး်ဆိုးြခငး်၊ 

နာကျင်ြခငး်၊ အသက်�ှူ ကျပ်ြခငး်၊ အသက်�ှူရန်ခက်ခဲြခငး်စသည့် ေရာဂါလက�ဏာများေပါ်လာ�ပီး၊ အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး် 

ဆိုင်ရာလည်ပတ်မ�ယိုယွငး်သွားေသာ်လည်း အချိန်�ကာသွားပါက ြပန်ေကာငး်သွား သည်။ 

(MY)
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2.2 ေလာငက်�မ်း�ိငုေ်သာဓာတေ်ငွ� 

2.2.1 နိဒါန်း 

(1) ေလာငက်�မ်းရန် လိုအပ်ချက် 3 ခု�ငှ့် �ခငး်ချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 60)

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�၊ ေရေ�းွေငွ�၊ အမ�န်စသည်တိုသ့ည် ေလထဲတွင်တိကျေသာ ပါဝငမ်�၌ �ှိေနပါက၊ မီး�� ိ � 

သည့်အရငး်အြမစ်ကိုလိုက်၍ ေပါက်ကွဲသည့်အတိုငး် မီးေလာင် �ိုင်သည်။ ပစ�ည်းတစ်ခုေလာင်က�မ်းရန်အတွက် မီးေလာင်�ိငု ် 

သည့်ပစ�ည်း၊ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) �ငှ့် မီးေလာင်�ိငု ်သည့်အရငး်အြမစ် ဟုဆိုသည့် ေလာင်က�မ်းရန် လိုအပ်ချက် 3 ခု �ှိရန် 

လုိအပ်သည်။ ၎ငး်တုိထ့ဲမှ တစ်ခုခုမ�ှိပါကေလာင်က�မ်းလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ 

ေပါက်ကွဲမ�ဆိုသည်မှာ ြပငး်ထန်ေသာ "ေလာင်က�မ်းြခငး်" ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် ေလာင်က�မ်းရန် လိုအပ်ချက် 3 ခု အတွငး်မှ 

တစ်ခုခုမ�ှိပါကနိယာမတစ်ခုအေနြဖင့် ေလာင်က�မ်းမ�ြဖစ်ေပါ် လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 

သိုေ့သာ် အက်စီတလငး် (asechiren) စသည်တုိသ့ည် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) မ�ှိလည်းဘဲ “ေပါက်ကွဲ” �ပီး၊ silane 

ဓာတ်ေငွ� မှာ မီး�� ိ �သည့်အရငး်အြမစ် မ�ှိေသာ်လည်း ေလထုထဲ၌ အလိုအေလျာက်ေလာင်က�မ်းသည်။ ထုိအ့ြပင်မ�ကာေသးမီ 

�စှ်များအတွငး် ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ် ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) အတွက် ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�အြဖစ် အသံုးများ 

ေနေသာ ဟိုက်ဒ�ိုဂျင်သည် အနိမ့်ဆံုးမီးေတာက်ေလာင်မ�စွမ်းအင်မှာ အလွန်နိမ့်ေသာ ေ�ကာင့်၊ ေလထုထဲသိုေ့ခတ� ယိုစိမ့် သွား�ပီး 

ေလာင်က�မ်းမ�အကွာအေဝး�ှိ ပါဝင်မ���နး်အတွငး် ေရာက်သွား ပါက၊ မီးေလာင်သည့်အရငး်အြမစ်ကို ေဖျာက်ဖျက် 

သည့်နည်းလမ်းြဖင့် ေပါက်ကွဲမ�ကိုရပ်တန ့် ရန်မှာ လက်ေတွ�တွင်မြဖစ်�ိငု ်ပါ။ 

(2) ေပါက်ကွဲ�ိငုမ်�အနိမ့်ဆံုးကန်သ့တခ်ျက် (bakuhatu kagen kai) �ငှ့ ် ေပါက်ကွဲ�ိငုမ်�

အြမင်ဆ့ံုးကန်သ့တခ်ျက် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 60)

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�သည်ေလထဲသို ့ ယိုစိမ့်သွားပါက သတ်မှတ် ေလာင်က�မ်းမ� အကွာအေဝး�ှိ ပါဝင်မ���နး် အတွငး် 

ေရာက်မသွားပါက၊ ေပါက်ကွဲမ�မြဖစ်�ိငု်ပါ။ ဤအကွာအေဝး ကိုေလာင်က�မ်းြခငး် (ေပါက်ကွဲမ�) အကွာအေဝးဟု ေခါ်သည်။ 

ေပါက်ကွဲ�ိငု ်မ�အနိမ့်ဆံုးတန်ဖိုးမှာ နည်းသည့်ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်ေသာအခါ ပမာဏအနည်းငယ်ြဖင့် ေပါက်ကွဲမ�အကွာ အေဝးသို ့

ေရာက်�ှိေသာေ�ကာင့် ပိုအ��ရာယ်များသည်ဟုေြပာ�ိငု ်သည်။ 

(MY)
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(3) ေလာငက်�မ်းမ�အြမန်��န်း (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 61)

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ) 

ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး်

Dead band 

[စံ��နး်] Flow out 
ပုံ 2-1：မီးေတာက်မျက်�ာှြပင် (အြဖူေရာင်မီးေတာက်) ဖွဲ �စည်းြခငး်

ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး် ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး်

ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး်

ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လ�တ်မ�အြမန်��နး်

အြဖူေရာင်မီးေတာက် 

(white spots) 

ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လ�တ်မ�အြမန်��နး် ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လ�တ်မ�အြမန်��နး် ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လ�တ်မ�အြမန်��နး်

အြဖူေရာင်မီး 

ေတာက် 

(white spots)

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း

ရငး်ြမစ် ：  KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD 

(MY)
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(4) အနိမ့်ဆံုးမီးေတာက်ေလာငမ်�စွမ်းအင်

・အနိမ့်ဆံးုမီးေတာက်ေလာငမ်�စွမ်းအငဆ်ိုသည်မှာ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 63)

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�၏ပါဝင်မ�ြပငး်အားသည်ေပါက်ကွဲ�ိငု ်ေသာကန ့်သတ်ပမာဏသိုေ့ရာက်�ှိေသာအခါ

သတ်မှတ်တစ်ခု�ှိပါကဓာတ်ေငွ�သည်ေပါက်ကွဲတတ်သည်။ 

・ မီးေလာင်သည့်အရငး်အြမစ် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 63)

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�အေြခအေနေပါ် မူတည်၍ လူခ့��ာကိုယ်၏ အီလက်ထ�ို  စတက်တစ်စွမ်းအင်ြဖင့ ်

ပင်ေပါက်ကွဲ�ိငု ်သည်။ 

ထုိအ့ြပင် လ�ပ်စစ်ေမာ်တာ၊ ဓာတ်ေငွ�သံုးစက်ကိရိယာများ၏မီးေတာက်၊ အပူချိန်ြမင့်ေသာ အရာဝတ� ုများ၊ ပွတ်တိုက်အပူ၊ 

သက်ေရာက်မီးပွားများစသည့် လုပ်ငနး်ခွင်တွင် မီးေလာင် လွယ်ေသာအရငး်အြမစ်ြဖစ်လာ�ိုင်သည်များ များစွာ�ှိသည်။ 

သာမန်စက်�ံုများတွင်ပင် မီးေလာင်�ိငု ်သည့်အရငး်အြမစ်များမှာထင်ထားသည်ထက်များစွာ�ှိ�ပီး၊ မီးေလာင်�ိငု ်သည့် 

အရငး်အြမစ်များကို ဂ�ုစိုက်စရာမလိုေစရန်အားလုံးကို ေသေသချာချာ ဖယ်�ှားရန်မှာခက်ခဲ သည်။ ဂေဟေဆာ်လုပ်ငနး်၌ 

မေတာ်တဆေပါက်ကွဲမ�ကို ကာကွယ်ရန်ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်ြခငး်ကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ 

* ကိရိယာများသိုမ့ဟုတ်သတ� ုအစိတ်အပိုငး်များကို ကွန်ကရစ်�ကမ်းြပငေ်ပါ်သို ့ ကျေစေသာ

အခါထွက်လာေသာမီးပွား 

(MY)
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2.2.2 ဂေဟေဆာ်ရာတငွ်အသံးုြပုေသာ ေလာငက်�မ်း�ိငုေ်သာဓာတေ်ငွ� 

(1) �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာဂုဏ်သတ� ိများစသည် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 65)

アセチレン プロパン 水素
色及び臭い 無色・無臭のガス

である。溶接に使
用するアセチレン
には、容器に溶解
充てんするための
溶剤や不純物特有
の臭いがある。
（注1）

無色・無臭のガス
である。一般家庭
で用いられている
プロパンには着臭
剤をつけることが
高圧ガス保安法に
よって義務付けら
れているが、工業
用のLPGにはその
ような義務はな
い。

無色・無臭のガス
である。

化学式
ガス比重（注2） 0.895 1.6 0.07
沸点 -83.6℃ -42.1℃ -252.8℃
最低発火温度 305℃
その他 火炎温度は、他の

溶接用の可燃性ガ
スと比して高いた
め、ガス溶接には
適している

　　2：空気との重さの比。これが1より小さいと天井付近に滞留することが
　　　 あり、1より大きいとピットなどに滞留することがある。

　注1：この匂いは、家庭用のプロパンガスの臭いとはかなり異なる。

表2-6：溶接に用いられるガスの物理的性質等

C2H2 C3H8 H2

အနိမ့်ဆုံးမီးေတာက်ေလာင်မ�အပူချိန် 

ဓာတ်ေငွ�ဆိုင်ရာဆွဲငင်အား (မှတ်ချက် 2) 

အြခား 

အေရာင�်ငှ့အ်နံ ့

ေရဆူမှတ် 

ဟိုက်ဒ�ိုဂျင် 

ဓာတုပံုေသနည်း 

အက်စီတလင်း (asechiren) 

အေရာင်�ငှ့်အနံမ့�ှိ 

ေသာဓာတ်ေငွ� ြဖစ် 

သည်။ ဂေဟေဆာ် 

ရာတွင်အသံုးြပုေသာ 

အက်စီတလငး် (asechiren) 

တွင် ဘူးအတွငး်၌ အရည် 

ေပျာ်ရန်သံုးေသာေပျာ်ရည်�ငှ့် 

အညစ်အ ေ�ကးများပါဝင်ေန 

ေသာထူးြခားသည့်အ 

နံ�့ှိသည်။ 
(မှတ်ချက် 1) 

အေရာင်�ငှ့်အနံမ့�ှိေသာဓာ

တ်ေငွ� ြဖစ်သည်။ 

သာမန်အိမ်သံုးပ�ိုပိနး် 

(puropan) တွင် 

အနံေ့ပျာ်ရည်ထည့်ရန် 

ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရး

ဥပေဒအရ 

တာဝန်သတ်မှတ်ထား�ပီး၊ 

စက်�ံုသံုး LPG တွင် ထိုသို  ့

ြပုလုပ်ရန်မသတ်မှတ် 

ထားပါ။ 

အေရာင်�ငှ့်အနံမ့�ှိ 

ေသာဓာတ်ေငွ� ြဖစ်သည်။ 

ပ�ိုပိနး် (puropan) 

မီးေတာက်အပူချိန်သည် အြခားဂေဟ 

ေဆာ်သည့်ေလာင်က�မ်း�ိ ုင်ေသာဓာတ်

ေငွ� 

�ှင့်��ိင်းယှဉ်လ�င်ြမင့်မားေသာေ�ကာင့်၊ 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟတွင်သံုးရန်သင့်ေလျာ်

သည်။ 

မှတ်ချက် 1：ဤအနံသ့ည်အိမ်သံုးပ�ိုပိနး် (puropan)ဓာတ်ေငွ�၏အနံ�့ငှ့်အေတာ်ေလးကွဲြပားသည် 

        2：ေလ�ငှ့်အေလးချိန်ကွာြခားမ� ၎ငး်သည် 1 ထက်ေသးငယ်ပါကမျက်�ာှကျက်နား   

      တွင်�ှိေန�ပီး၊ 1 ထက်ပို�ကီးပါက တွငး်ေပါက်စသည်တုိထ့ဲတွင်�ှိေန�ိငု ်သည်။ 

ဇယာ2-6： ဂေဟေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုသည့်ဓာတ်ေငွ�၏�ုပ်ပိုငး်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ� ိများစသည် 

(MY)
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(2) အ��ရာယ်ေဘးထကွ်ဆိးုကျိုး�ိှ�ိငုမ်�

・ ေဘးအ��ရာယ်�ိှ�ိငုမ်� (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 66)

အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၊ ပ�ိုပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� �ငှ့်ဟိုက်ဒ�ိုဂျင် တိုသ့ည်ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာ၊

ေလာင်က�မ်း�ိငု်မ�ြမင့်ေသာ ဓာတ်ေငွ�များြဖစ်ေသာေ�ကာင့်၊ ဓာတ်ေငွ�ဘူးများကို အပူေပးေသာအခါေပါက်ကွဲ�ိငု ်သည်။ 

ဟုိက်ဒ�ိုဂျင်ဓာတ်ေငွ�သည် အလွယ်တကူေလာင်က�မ်း�ိငု်�ပီးမီးေတာက်ကုိြမင်�ိငု ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ 

・ ေဘးထကွ်ဆိးုကျိုး�ိှ�ိငု ်မ� (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 66)

အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၊ ပ�ို ပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� �ငှ့် ဟိုက်ဒ�ိုဂျင် စသည်တိုမ့ှတစ်ခုခု၊ ပါဝင်မ�

ြမင့်မားေသာ ဓာတ်ေငွ�ကို�ှူမိပါက ေအာက်ဆီဂျင်ချို �တဲ့ြခငး် (sanso ketubou) ြဖစ်�ိငု ်�ပီး၊ အလွန်အ��ရာယ်များသည်။ တစ်ဖန် 

အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�ကို �ှူ�� ိက်မိပါကအဆုတ်ေဖာြခငး်ကိုြဖစ်ေစ�ိငု ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထုိအ့ြပင် အက်စီတ 

လငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ� �ှင့် ပ�ိုပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� တုိကိ့ု�ှူ�� ိက်မိပါက အိပ်ငိုက်ြခငး်သိုမ့ဟုတ် မူးေဝြခငး်၊ 

ခ��ာကိုယ်အစိတ်အပိုငး်ထံုေနြခငး်�ငှ့် ေခါငး်ကိုက်ြခငး် တုိကိ့ုြဖစ်ေစ�ိငု ်သည်။ 

(3) မီးေလာငပ်ါက သတြိပုရန်အချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 66)

အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၊ ပ�ို ပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� �ငှ့်ဟိုက်ဒ�ိုဂျင်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ

မီးေလာင်မ�ကို�ငိမ်းသတ်ရန် အမ�န ့်မီးသတ်ေဆးဘူး (hunmatu shouka zai) သိုမ့ဟုတ် ဓာတ်မြပုေသာဓာတ်ေငွ� (N2, Ar, CO2) 

စသည်တုိကိ့ုအသံုးြပုရသည်။ မီး�ကီးပါက ေရကိုအားြပငး်ြပငး်ြဖနး်ြခငး်သိုမ့ဟုတ် ဓာတ်ေငွ�ဘူးမှေရအမ�န်အမ �ား ြဖင့်ြဖနး်ြခငး်ကို 

အသံုးြပု ရသည်။ ေရကိုအေြဖာင့်အတိုငး်ပနး်ထွက်ေစေသာေရပိုက်ြဖင့် မထုိးရပါ။ 

(MY)
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2.3 ဖိအားြမင့ဓ်ာတ်ေငွ� 

2.3.1 ဖိအားြမင့ဓ်ာတေ်ငွ� ဆိုသည်မှာ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 67) 

[ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစားများ] (ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရးဥပေဒမှ) 

① ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�

ပုံမှန်အပူချိန်တွင်ဖိအား (ဖိအားြပဂိတ်မှဖိအားကိုဆိုလိုသည်။ ေအာက်တွင်လည်းထိုနည်း လည်းေကာငး်) မှာ 1 MPa

�ငှ့်အထက်�ှိေသာ ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ� ြဖစ်ေန�ပီး၊ အမှန်တကယ်မှာ အဆိုပါဖိအားသည် 1MPa �ငှ့်အထက်�ှိသည့်အရာ 

သိုမ့ဟုတ် အပူချိန် 35℃ တွင် ဖိအားသည် 1MPa �ငှ့်အထက်ေရာက်�ှိသည့်အရာ (ဖိအားြမင့် အက်စီတလငး် (asechiren) 

ဓာတ်ေငွ� မှလွဲ၍) ြဖစ်သည်။ 

② ဖိအားြမင့် အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�

ပုံမှန်အပူချိန်တွင် ဖိအား 0.2MPa �ငှ့်အထက်�ှိေသာ ဖိအားြမင့် အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ� ြဖစ်�ပီး

အမှန်တကယ်မှာ အဆိုပါဖိအားသည် 0.2MPa �ငှ့်အထက်�ှိသည့်အရာ သိုမ့ဟုတ် အပူချိန်15 ° C တွင် ဖိအားသည် 0.2MPa 

�ငှ့်အထက်ေရာက်�ှိသည့်အရာ ြဖစ်သည်။ 

③ ဓာတ်ေငွ�အရည် (ekika gasu)

ပုံမှန်အပူချိန်တွင် ဖိအား 0.2MPa �ငှ့်အထက်�ှိေသာ ဓာတ်ေငွ�အရည် (ekika gasu) ြဖစ်�ပီး အမှန်တကယ်မှာ

အဆိုပါဖိအားသည် 0.2MPa �ငှ့်အထက်�ှိသည့်အရာ သိုမဟုတ် ဖိအားသည် 0.2MPa ေရာက်လာေသာအခါ အပူချိန် 35℃ 

�ငှ့်ေအာက်ေရာက်ေနသည့်အရာြဖစ်သည်။ 

(MY)
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2.3.2 ဖိအားြမင့ဓ်ာတေ်ငွ�၏ ေဘးအ��ရာယ်�ိှ�ိငုမ်� 

(1) ဖိအားေပးထားြခငး်ေ�ကာင့ ်ေဘးအ��ရာယ်�ိှ�ိငုမ်�

・ေပါက်ထကွ်ြခငး် (haretu) မေတာ်တဆမ�ြဖစ်ပွားမ� (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 67)

ပုံမှန်ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�၏ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုြဖည့်သွငး်သည့်အချိန်တွင် ဖိအားြမင့် ဓာတ်ေငွ�လုံြခံုေရးဥပေဒအရ 14.7

MPa �ငှ့်ေအာက်�ှိေသာဖိအားြဖင့်ြဖည့်သွငး်ရသည်။ 14.7MPa သည် 1cm2 တွင် ဖိအားမှာ 150kg ခန ့်ြဖစ်သည်။ 

တုိင်ကီေပါက်ထွက်ြခငး် (haretu) ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ဖိအားသည်ပတ်ဝနး်ကျင်�ှိ အေဆာက်အအံုများကို 

ပျက်စီး ေစခဲ့သည့်သာဓကများ�ှိသည်။ 

စီးပွားေရး၊ ကုန်သွယ်ေရး�ငှ့်စက်မ�၀န်�ကီးဌာနမှေြပာ�ကားချက်အရ၊ ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ� မေတာ်တဆမ�များအတွငး်မှ 93％ 

ေကျာ်သည် ပနး်ထွက်ြခငး် / ယုိစိမ့်မ�တုိေ့�ကာင့်ြဖစ်�ပီး၊ ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ဓာတ်ေငွ�ဘူးများေပါက်ထွက်ြခငး် (haretu) / 

ပျက်စီးြခငး် မေတာ်တဆမ� များလည်း�ှိသည်။ 

・ ဓာတ်ေငွ�အိးု (bonbe) လွင့်စငထ်ကွ်သာွးေသာမေတာ်တဆမ� (စာမျက်�ာှ 68)

ြဖည့်သွငး်ထား�ပီးေသာ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) အဆို�့ှင် ပျက်စီးမ�ေ�ကာင့် ပနး်ထွက် လာေသာဓာတ်ေငွ�၏အားေ�ကာင့်

ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) သည် လွင့်စင်ထွက်သွားြခငး်၊ အချို �အေြခအေနများတွင် ဒံးုပျံကဲ့သို ့ပျံထွက်သွားြခငး်များ�ှိသည်။ ဤတွင် 

ဓာတ်ေငွ� ကုန်သွားသည်အထိေစာင့်ဆိုငး်ရန် မှလွဲ၍ကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းမ�ှိပါ။ 

(2) ဖိအားြမင့်ဓာတေ်ငွ�ကိုငတ်ယွ်ြခငး်�ငှ့်ပတ်သက်၍ မှတသ်ားရန်အချက်များ

(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 68)

ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရးဥပေဒတွင် ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကို 40℃ �ငှ့်ေအာက်�ှိေသာ ေနရာတွင်သိုေလှာင်ထား 

ရမည်ဟုြပဌာနး်ထားသည်။ 

温度
（℃）

容器内のガスの
圧力（MPa）

25℃のときの圧力を
1としたときの値

25 17.7 1.0000
35 18.3 1.0335
45 18.9 1.0671
75 20.7 1.1677
85 21.3 1.2012

表2-8：温度による圧力の変化ဇယား 2-8：အပူချိန်ေ�ကာင့်ဖိအားေြပာငး်လဲြခငး် 

အပူချိန် ဓာတ်ေငွ�ဘူးအတွငး်�ှိ

ဓာတ်ေငွ�ဖိအား (MPa) 

25℃ �ှိေနချိန်တွင် ဖိအားကို 1 

ထားထားေသာအခါတန်ဖိုး 

(MY)
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2.4 ေဘးအ��ရာယ်�ကို တငက်ာကွယ်ေရး 

2.4.1 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်ေ�ကာင့ေ်ဘးအ��ရာယ်ြဖစ်ပွားမ�အေြခအေန 

・အခိုးအေငွ� (hyumu) ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေသာ ကျန်းမာေရးထခိိုက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ

74) 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်မ�ေ�ကာင့ထ်ွက်လာေသာ အခုိးအေငွ� (hyumu) ပမာဏသည် arc ဂေဟေဆာ် 

ြခငး်ေလာက် မ�ှိေသာ်လည်း၊ လ�ပ်စစ်ဓာတ်ြဖင့် သတ� ုရည်စိမ်ထားေသာ အေြခြပု ကုန�်ကမ်းပစ�ည်းများ 

ကုိဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့ြ်ဖတ်ေတာက်ြခငး် ြပုလုပ်ြခငး်ေ�ကာင့် အဆုတ်ေဖာ ြခငး်၊ သံမဏိြဖတ်ေတာက် 

ြခငး်ေ�ကာင့အ်ဆုတ်ကငဆ်ာ�ငှ့် ပနး်နာရငက်ျပ်ေရာဂါြဖစ်ပွား �ိငု၍်စုိးရိမ်ရသည်။ 

တစ်ဖန် မ�ကာေသးမီ�စှ်များအတွငး် မနး်ဂနစ်ိပါဝငေ်သာေ�ကးနီသတ� ုများကို ဂေဟေဆာ် ြခငး် / 

ြဖတ်ေတာက်ြခငး်ေ�ကာင့် ဗဟိုအာ�ံုေ�ကာစနစ် အေပါ်ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ သက်ေရာက် မ�များမှာ 

ြပဿနာတစ်ခုြဖစ်လျက်�်ှိသည်။ 

(MY)
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2.4.2 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်ေ�ကာင့ေ်ဘးအ��ရာယ်ြဖစ်ပွားမ�ကို ကာကွယ်ြခငး်
(1) မီးေလာငမ်�ကိုကာကွယ်ြခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 75)

ေဘးကငး်လံုြခံုမ�စည်းမျဉ်း ပုဒ်မ 312 တွင် အက်စီတလငး် (asechiren) ဂေဟေဆာ် ကိရိယာကို အသံုးြပု၍ ဂေဟေဆာ် 

သည့်လုပ်ငနး်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ တစ်ဖန် အဆိုပါစည်းမျဉ်း ပုဒ်မ 313 တွင် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟကိရိယာအစံုအလင်ကို အသံုးြပု၍ 

ဂေဟေဆာ်သည့်လုပ်ငနး်�ငှ့် စပ်လျဉ်း၍၊ အလုပ်သမားများတွင်အကာအကွယ်မျက်မှန်�ငှ့်အကာအကွယ်လက်အိတ်များကို 

၀တ်ဆင်ရမည့်တာဝန်�ှိသည်။ 

(Caterpillar Operator Training Ltd. မှထုတ်ထားေသာ)

လက် 

ေမာငး် 

အကာ 

အကာအကွယ်မျ

က်မှန ်

အမ�န်ကာမျက်�ာှဖံုး 

ဂေဟေဆာ်ရာတွင်သံုး 

ေသာလယ်သာအကာ

အကွယ်လက်အိတ် 

ပံု 2-10：ဂေဟေဆာ်ရာတွငသ်ံုးသည့်ကိရိယာများ 
ရငး်ြမစ်: Caterpillar Operator Training Ltd.

လုံြခံုေရးဖိနပ်/Sa

fety Boots 
ေြခေထာက်

အကာ 

Apron 

ဂေဟေဆာ်ရာတွ

ငသ်ံုးေသာ 

အေ�ှ�ကာပစ�ည်း 

ဦးထုပ်အမာ 

(MY)
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(2) ေပါက်ကွဲမ��ငှ့မီ်းေဘးအ��ရာယ်မှကာကွယ်ြခငး်

・ေပါက်ကွဲမ��ငှ့မီ်းေလာငြ်ခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်လာေသာ ေဘးအ��ရာယ်များ၏ အေ�ကာငး်အရငး်

ေပါက်ကွဲမ�၊ မီးေလာငြ်ခငး်မေတာ်တဆမ�အေြခအေန (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 75)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်စဉ်အတွငး် ယိုစိမ့်လာေသာ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� များေပါက်ကွဲြခငး်၊ ပတ်ဝနး်ကျင်�ှိေလာင် 

က�မ်း�ိငု်ေသာပစ�ည်းများကို မီးစဲွကာ မီးေလာင်ြခငး် စသည့်၊ ေပါက်ကွဲမ�၊ မီးေလာင်ြခငး်ေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာ လုပ်ငနး်ခွင် 

မေတာ်တဆမ� ြဖစ်ပွားြခငး် များမှာ ြဖစ်ေနကျကိစ�များြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် သေဘင်္ာသိုမ့ဟုတ် တိုင်ကီထဲတွင် ေရေ�းွေငွ� 

သိုမ့ဟုတ်အမ�န်များ ေပါက်ကွဲပါက၊ ေပါက်ကွဲသည့်ပမာဏ�ကီးမား�ပီး အလွန်ြပငး်ထန်ေသာ ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ်ေစ�ိငု ်သည်။ 

ယခုအချိန်ထိ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟလုပ်ငနး်အတွငး် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်သည့်လုပ်ငနး်များတွင် ေပါက်ကွဲမ�၊ မီးေလာင်မ�မေတာ် 

တဆမ�များတွင် ေတာ်ေတာ်များများမှာ ဂေဟေဆာ်ရာတွင် သံုးသည့် ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ေပါက်ကွဲ�ပီး၊ 

ေပါက်ကွဲထွက်ြခငး်ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။ အေ�ကာငး်အရငး်မှာ ပစ�ည်းကိရိယာများ�ငှ့် ပိုက် (housu) များကို မေလျာ် 

ကန်စွာတပ်ဆင် ြခငး်ေ�ကာင့် ယိုစ်မ့်ြခငး်၊ အိုေဟာငး်ယိုယွငး်သွားေသာ အေဆာက်အဦများမှ ယိုစိမ့်ထွက်လာ ြခငး်များအြပင်၊ 

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့်လည်း ြဖစ်�ိငု်သည်။ 

အမ�န်ေပါက်ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) ဆိုသည်မှာ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 77) 

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာပစ�ည်း (kanensei no mono) သည် ေသးငယ်ေသာအမ�န်များ (အမ�န်) များြဖစ်လာ�ပီး၊ ၎ငး်တုိသ့ည် 

ေလထဲတွင်လွင့်ပျံေနေသာေနရာတွင် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ပါက၊ မီးေလာင်သည့်အရငး်အြမစ်ြဖစ်လာ�ပီး ြပငး်ထန်စွာေပါက်ကွဲ 

ေစ�ိငု်သည်။ 

အမ�န်သည် မီးေလာင်�ိငု ်ေသာအရာြဖစ်ပါက မီးေသွးကဲ့သိုအ့ရာမဟုတ်လ�င်ေတာင်မှ၊ ဂျံုမ�န ့်၊ သ�ကား�ငှ့်ပလတ်စတစ်များ 

သာမက သတ� ုထဲတွင်ေလာင်က�မ်းြခငး်မ�ှိေသာ အလူမီနီယမ်�ငှ့် သံကဲ့သိုေ့သာသတ� ုများတွင်လည်း ြဖစ်ပွား�ိငု် 

သည်ကိုသတိြပုပါ။ 

(MY)
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・ေပါက်ကွဲမ��ငှ့မီ်းေဘးအ��ရာယ်မှကာကွယ်ြခငး်

■ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ်ြခငး်

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 77) 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ရာတွင်ြဖစ်ပွားေသာေပါက်ကွဲြခငး်မေတာ်တဆမ�များမှာ လုပ်ငနး်ခွင ် ေလထုထဲသို ့ အက်စီတလငး် 

(asechiren) စသည့် ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�များ ယိုစိမ့်�ပီး၊ ဂေဟ မီးေတာက်�ငှ့် မီးည�ိစက်များမှာ မီးေလာင်သည့်အရငး်အြမစ် 

အြဖစ် ြဖစ်ေပါ် ြခငး်များသည်။ ထုိေ့�ကာင့်ေပါက်ကွဲမ�မေတာ်တဆမ�ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ� မြဖစ် 

ေစရန်ြပုလုပ်ြခငး်မှာ အေြခခံပင်ြဖစ်သည်။ ထုိအ့ြပင်ေနစ့ဉ်လုပ်ငနး်ခွင်၌ ေလဝင်ေလထွက် လံုလံုေလာက်ေလာက်ေကာငး်ရန် 

လုိသည်။ 

ထုိအ့ြပင်အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ့်အတူေရာေ�ာှအလုပ်လုပ်ရမည်ဆိုပါက၊ အနးီနား တွင် ေဆးသုတ်ြခငး်လုပ်ငနး်

လုပ်မေနေစရန် �ကိုတင်�ပီး လံုေလာက်ေသာချိန်ည�ိမ�များ ြပုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ 

အထူးသြဖင့်၊ သေဘင်္ာ၏အတွငး်ပိုငး်ြပန်လည်ြပုြပင်ြခငး်၊ ြပင်ဆင်ြခငး်၊ သန ့်�ှငး်ြခငး်စသည် တိုက့ိုလုပ်ေဆာင်ပါက၊ 

သေဘင်္ာဝမ်းစသည့် သေဘင်္ာအတွငး်ပိုငး်�ငှ့် ဆက်စပ်ေနသည့် ေနရာများတွင်၊ လုပ်ငနး်စတင်သည့်အချိန်�ငှ့် သေဘင်္ာအတွငး် 

လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာင်ေနစဉ်၊ အလုပ်လုပ်ရမည့်ေနရာ�ငှ့် အနးီအနား�ှိ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာပစ�ည်းများ၏ အေငွ� �ငှ့် 

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� ပါဝင်မ�ပမာဏကိုတိုငး်တာရမည် (ေဘးကငး်လံုြခံုမ�စည်းမျဉ်း ပုဒ်မ 328 နံပါတ် 3) ။ 

(MY)
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■ မီးေတာက်ြပန်ဝငြ်ခငး် ေ�ကာင့ေ်ပါက်ကွဲမ��ငှ့မီ်းေဘးကာကွယ်ြခငး်

မီးေတာက်ြပန်ဝငြ်ခငး်�ငှ့် ြဖစ်ရေသာအေ�ကာငး်အရငး်များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 78)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်တွင် ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� �ငှ့် ေအာက်စီဂျင် (sanso)များမှာ 

ဂေဟဆက်ပစ�ည်း�ငှ့် ပိုက် (housu) အတွငး်တွင်�ှိေနသည်။ ထုိေ့�ကာင့် ေသေသချာချာဂ�ုမစိုက်ပါက မီးလ�ံသည်ဂေဟ 

ေဆာ်ပစ�ည်း�ငှ့် ပိုက် (housu) အတွငး်ပိုငး်သို  ့ ြပန်ဝင်သွားကာ၊ အတွငး်ပိုငး်�ှိ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�များ 

ေလာင်က�မ်းသွားြခငး် “မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး် (flashback ) “ ြဖစ်ေပါ်သည်။ 

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရသည့်အေ�ကာငး်အရငး်မှာေအာက်ပါတုိ ့ြဖစ်�ကသည်။ 

[မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရသည့်အေ�ကာငး်ရငး်] 

① ��တ်သီးတံအပူချိန်ြမင့်တက်�ပီး၊ စီးဆငး်မ�ပမာဏမလံုေလာက်ကာ၊ ေရာစပ်မ�အချိုးအစား ေြပာငး်လဲြခငး်စသည်တုိ ့ ေ�ကာင့် 

ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး်သည် ဓာတ်ေငွ�စီးဆငး်မ�ထက် ပိုမိုြမန်ဆန်လာေသာအခါမျိုးြဖစ်သည်။

② ��တ်သီးတံ၏အစွန်အဖျားသည် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းြဖင့် ပိတ်မိြခငး်�ငှ့် သတ� ု မျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာ

အက်တမ်များ (sputter) ြဖင့်ပိတ်ေနေသာအခါ။

③ LPG အတွက် ��တ်သီးတံကို အက်စီတလငး် (asechiren) တွင်အသံုးြပုေသာအခါ။

④ အတွငး်ပိုငး်လဲလှယ်သန ့်�ှငး်မ� (purging) မလံုေလာက်ြခငး်�ငှ့် ေလယိုစိမ့်မ�တုိေ့�ကာင့် ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ၏

ပုိက် (housu) အတွငး်၌ေလဝင်သွားေသာအခါ။

⑤ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ပိုက် (housu) အတွငး်ပိုငး်တွင် သတ� ုအမ�န ့်  သိုမ့ဟုတ် ယခင် မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ�ေ�ကာင့်�ှိေန

ေသာ ကျပ်ခိုးများကပ်ေနေသာအခါ။

မီးေတာက်ြပန်ဝငြ်ခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 78) 

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာပစ�ည်းများပျက်စီးသည့်မေတာ်တဆမ�အေနြဖင့် ��တ်သီးတံ သိုမ့ဟုတ် မ�တ်တံ 

(suikan) ပျက်စီးြခငး်တုိ�့ှိသည်။ ထုိအ့ြပင်အထက်ပါ ④ �ငှ့် ⑤ ေ�ကာင့် ပိုက် (housu) အတွငး်တွင် ေလာင်က�မ်းကာ ပိုက် 

(housu) ေပါက်ထွက်ြခငး် (haretu) တုိ�့ှိသည်။ 

လုံြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ြဖင့် “မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်” ကိုတားဆီး�ိငု ်ခဲ့ေသာ်လည်း၊ ထပ်ခါတလဲလဲြဖစ်ေနပါက ပိုက် 

(housu) စသည်တုိ၏့ အတွငး်ပိုငး်သည့် ေလာင်က�မ်းြခငး်ေ�ကာင့် ပါးလာကာ ဖိအားကိုမခံ�ိငု ်ေတာ့ဘဲ ေပါက်ထွက်ြခငး် 

(haretu) ြဖစ်တတ်သည်။ တစ်ဖန် ေအာက်စီဂျင် (sanso)ပိုက် (housu)အတွငး်ပိုငး်၌ မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် 

ကျပ်ခိုးများစွဲေနပါက ကျပ်ခိုးများသည်ေပါက်ကွဲသကဲ့သို  ့ေလာင်က�မ်းတတ်သည်။ 

မီးေတာက်ြပန်ဝငြ်ခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များကိုကာကွယ်ြခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု 

စာမျက်�ာှ 79) 

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး် မြဖစ်ေစရန် လုပ်ငနး်မစမီတွင် ဓာတ်ေငွ�လဲလှယ်သန ့်�ှငး်မ� (gas purging) ကိုေသေသချာချာ 

လုပ်ြခငး်၊ စက်ပစ�ည်းများကို ေသေသချာချာ စစ်ေဆးချိန်ည�ိြခငး်၊ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� �ငှ့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) 

တုိကိ့ု စံ��နး်များ�ငှ့်အညီ ကိုင်တွယ်ရန်အေရး�ကီးသည်။ 

ထုိအ့ြပင် မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ြဖစ်ေပါ်ချိန် လုပ်ေဆာင်မ�အေနြဖင့် လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ကိုေသေသချာချာ 

တပ်ဆင်ထားရမည်။ 

(MY)
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■ေလာင်စာဆေီ�ကာင့်မဟုတေ်သာ မီးမေတာ်တဆမ�များကိုကာကွယ်ြခငး်

ေလာငက်�မ်း�ိငုေ်သာပစ�ည်း (kanensei no mono) များဖယ်�ှားြခငး်စသည် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် 

စာမျက်�ာှ 79) 

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာပစ�ည်းများကို ဂေဟေဆာ်လုပ်ငနး်ပတ်၀နး်ကျင်မှဖယ်�ှားြခငး်မှာ အေြခခံနိယာမြဖစ်သည်။ 

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာပစ�ည်းများကို ဖယ်�ှားရန်မြဖစ်�ိငု ်ပါက မီးေလာင်ကာအခငး်အကာ (bouen shito) ြဖင့် ဖံုးြခငး်၊ 

အကာကာြခငး်များြပုလုပ်ပါ။ 

ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး်လုပ်ငနး်တွင်မီးေလာင်ချိန်တံု ့ြပန်�ိငု်ရန်အေစာင့်တာဝန်တစ်ခုေပးထားသင့်သည်။ 

ယခုတေလာ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်ခွင်များတွင် အသံုးြပုသည့် ေတာင့်တငး်ေသာ Urethane ေရြမ�ုပ် (Urethane 

foam) တွင် မီးအလွယ်တကူမပျံ� �ှံ�့ ိငု ်ေသာ မီးေလာင်ကာဂုဏ်သတ� ိပါသည်မှာများေသာ်လည်း၊ ကျဉ်းေြမာငး်ေသာေနရာ 

ြဖစ်ပါက ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့်ြဖတ်ေတာက်သည့်အပူေ�ကာင့်ထွက်လာေသာ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� စုလာ�ပီး၊ 

ေပါက်ကွဲမ��ငှ့် မီးေလာင်မ�မေတာ်တဆမ�များြဖစ်တတ်သည်။ တစ်ဖန် ြဖနး်သည့်အမျိုးအစား Urethane ေရြမ�ုပ် (Urethane 

foam)  တွင်“ မီးေလာင်ကာဂုဏ်သတ� ိ “flame-retardant”” ဟုေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း၊ အပူချိန် 200℃ ကိုေကျာ်လွန်ပါက 

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� �ငှ့် ေရေငွ�များထုတ်လ�တ်ေသာေ�ကာင့် ေနရာေပါ် မူတည်၍ မီးေလာင်ေသာေ�ကာင့်သတိြပုပါ။ 

အတူေရာေ�ာှအလုပ်လုပ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် နီးကပ်ေနေသာေနရာ (အြမင့ပိ်ုငး်အနိမ့်ပိုငး်အပါအဝင)် 

�ိှအလုပ်စသည် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 81) 

အတူေရာေ�ာှအလုပ်လုပ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ်  အြမင့်ပိုငး်အနိမ့်ပိုငး်တုိတွ့င် လုပ်ကိုင်ြခငး် စသည့် နးီကပ်ေနေသာေနရာများ 

တွင်လုပ်သည့်လုပ်ငနး်များ၌၊ အြခားလုပ်ငနး်များမှ ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာအရာများ�ငှ့် သတ� ုမျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာ 

အက်တမ်များ (sputter) ေ�ကာင့်၊ မီးေလာင် / မီးကူး�ပီး မီးေလာင်�ိုင်သည်။ 

အက်စီတလငး် (asechiren) အသံုးြပုေသာ ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) ေ�ကာင့် သတ� ု 

မျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာအက်တမ်များ (sputter) ၏ ကနဦးအပူချိန်သည် 2,200 မှ 2,300℃ ဟုခန ့်မှနး်�ိငု ်သည်။ 

အေြခခံအားြဖင့် သတ� ုမျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာအက်တမ်များ (sputter) မှာ 10m ခန ့်လွင့်သွားသည်ဟူေသာ 

အယူအဆကိုလိုက်၍၊ အဆိုပါပတ်ဝနး်ကျင်တွင် ေလာင်က�မ်း�ိငု ် ေသာအရာများကိုမထားရန်အေရး�ကီးသည်။ 

(MY)
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(3) ဓာတေ်ငွ�ဂေဟေဆာ်ေနစဉ်အတငွး်ထကွ်လာေသာအ��ရာယ်�ိှေသာ အလငး်ေရာငမ်ျား

(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 82) 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်သည့်လုပ်ငနး်လုပ်ေနစဉ်တွင် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်း�ငှ့် မီးစသည့် အပူချိန်ြမင့်ေသာ 

အစိတ်အပိုငး်များမှ ြပငး်ထန်ေသာ အနီေအာက်ေရာင်ြခည်များ ထုတ်လ�င့်ေနသည်။ အနီေအာက်ေရာင်ြခည်ေရာင်ြခည် 

ေ�ကာင့်ြဖစ်သည့် လုပ်ငနး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေသာေရာဂါများမှာ အလုပ်သမားစံချိန်အက်ဥပေဒစည်းမျဉ်း 1-2 ၏ “လုပ်ငနး် ေ�ကာင့် 

ြဖစ်ေသာေရာဂါစာရငး်” တွင်၊ “အနီေအာက်ေရာင်ြခည်�ငှ့်ထိေတွ�ရေသာလုပ်ငနး်ေ�ကာင့် မျက်�ကည်လ�ာအပူထိ ြခငး်၊ 

မျက်စိတိမ်ဖံုးြခငး်စသည့် မျက်စိပုိငး်ဆိုင်ရာေရာဂါများ သိုမ့ဟုတ် အေရြပားေရာဂါများ” ဟူ၍ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိအ့ြပင် 

arc ဂေဟေဆာ်ြခငး်ေလာက် မဟုတ်ေသာ်လည်း၊ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟတွင်လည်း ြပငး်ထန်ေသာြမင်�ိငု ်ေသာအလငး် (မျက်စိြဖင့် 

ြမင်�ိငု ်ေသာအလငး်ေရာင်) �ငှ့် ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်စသည့် အ��ရာယ်�ှိေသာေရာင်ြခည်များ (yuugai kousen) ထုတ်သည်။ 

(4) ေအာက်ဆဂီျငခ်ျို �တဲ့သည့် (sanso ketubou) ေရာဂါ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ

86) 

ေလဝင်ေလထွက်မလံုေလာက်ေသာေနရာများတွင် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်ကဲ့သိုေ့သာ အလုပ်များ၌ ေအာက်ဆီဂျင် 

ချို�တဲ့မ� (sanso ketubou) အ��ရာယ်�ှိ�ိငု်သည်။ ေလဝင်ေလထွက်မလံုေလာက်ေသာေနရာ၌ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် မီးေတာက်ြဖင့် ြဖတ်ြခငး်ြပုလုပ်ရာတွင်၊ သယ်ေဆာင်ရလွယ်ေသာေလဝင်ေလထွက်ကိရိယာစသည်တုိ ့ြဖင့် ေလဝင် 

ေလထွက်ေကာငး်ေအာင်ြပုလုပ်ြခငး်�ငှ့်အတူ၊ အေြခအေနေပါ် မူတည်၍ သင့်ေလျာ် ေသာအသက်�ှူ 

လမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) များကုိအသံုးြပုပါ။ 

ထုိအ့ြပင် ေအာက်စီဂျင်ချို �တဲ့မ� (sanso ketubou) အ��ရာယ်�ှိသည့်ေနရာများတွင် airline mask ကဲ့သိုေ့သာ 

သန ့်စင်သည့်ေလကိုထုတ်ေပးေသာ mask မဟုတ်ပါက အသံုးြပု၍ မရသည်ကို သတိြပုရန်လိုအပ်သည်။ (ေအာက်ဆီ 

ဂျင်ချို �တဲ့ြခငး် (sanso ketubou) ကိုေလထု ထဲတွင် ေအာက်စီဂျင် (sanso) ပါဝင်မ�သည် 18％ ေအာက်ေလျာ့နည်းေသာ 

အေြခအေန ြဖစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ (ေအာက်စီဂျင်ချို �တဲ့မ� (sanso ketubou) ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးစည်းမျဉ်း 

အပိုဒ် 2) ထုိအ့ြပင် "ေအာက်ဆီဂျင်ချို �တဲ့မ� (sanso ketubou) အ��ရာယ်�ှိသည့်ေနရာ�ှိလုပ်ငနး်တွင် “ေအာက်စီဂျင်ချို �တဲ့မ� 

(sanso ketubou) အ��ရာယ် �ှိသည့်လုပ်ငနး် အထူးေလ့ကျင့်ေရးအတနး်" လိုအပ်သည်။ 
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(5) သတ� ု အခိုးအေငွ� (hyumu) ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေသာေဘးထကွ်ဆိုးကျိုးများ

・ သတ� ု အခိုးအေငွ� (hyumu) �ငှ့်၎ငး်၏ကျန်းမာေရးဆိုငရ်ာသက်ေရာက်မ�များ

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်ေ�ကာင့် သတ� ု အခုိးအေငွ� (hyumu) ထကွ်လာြခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ်

စာမျက်�ာှ 86)

အခိုးအေငွ� (hyumu) ဆိုသည်မှာ အပူချိန်ြမင့်ေသာသတ� ုက အေငွ� ြဖစ်လာ�ပီး လုပ်ငနး်ခွင် ပတ်ဝနး်ကျင်သိုထ့ွက် လာကာ၊ 

ေလထုထဲတွင်ေအးသွား�ပီး အစုိင်အခဲြဖစ်သွားေသာ အရာြဖစ်သည်။ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့် ဓာတ်ေငွ� ြဖင့် 

ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) တွင် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲ၊ မျက်�ာှြပင်ေပါ် �ှိ သတ� ု 

ရည်စိမ် ထားေသာသတ� ုများသည်လည်း အခိုးအေငွ� (hyumu) ြဖစ်�ိငု ်၍သတိြပုရန်လိုအပ်သည်။ 

・ အဆုတ်ေရာငေ်ရာဂါ (jinpai) �ငှ့် ထပ်တိးုေရာဂါသစ်များ

အဆုတ်ေရာငေ်ရာဂါ (jinpai) (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 88)

သတ� ုအေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာနာတာ�ှည်ေရာဂါများမှ အဆိုးဆံုးမှာ အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) �ငှ့် ထပ်တိုးေရာဂါ 

သစ်များြဖစ်သည်။ ေရာဂါလက�ဏာများတုိးလာ သည်�ငှ့်အမ� ေချာငး်ဆိုးြခငး်၊ သလိပ်၊ အသက်�ှူေနစဉ်အသံထွက်ြခငး် 

�ငှ့်အသက်�ှူကျပ်ြခငး်ကဲ့သိုေ့သာ ေရာဂါလက�ဏာများေပါ်လာကာ အသက်�ှူရန်ခက်ခဲလာသည်။ 

လက်�ှိေဆးပညာြဖင့် အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) ကိုြပန်ေကာငး်ေအာင်မတတ်�ိငု်ပါ။ ထုိအ့ြပင်အမ�န်ြဖင့်ြပုလုပ်ရ 

သည့်လုပ်ငနး်ကိုစွန ့်ခွာသွားပါက၊ ေရာဂါလက�ဏာများ ေနာက်ထပ် တုိးတက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ အလုပ်မှထွက် 

�ပီးေနာက်၌ပင် အတိတ်ကာလ၌ အခိုးအေငွ� (hyumu) �ငှ့်ဖိေတွ�ေသာပမာဏများပါက၊ ေရာဂါအေြခအေနမှာ ပို၍ 

တုိးလာ�ိငု ်သည်။ 

ထပ်တိးုေရာဂါသစ်များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 88) 

အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) ြဖစ်ပါက အဆုတ်၏လုပ်ေဆာင်မ�ကုိေလျာ့နည်းေစ�ံုသာမက ေရာဂါအမျိုးမျိုး�ငှ့်လည်း 

ဆက်စပ်ကာထပ်တုိးသည်။ ဥပေဒအရသတ်မှတ်ထားေသာ အဆုတ် ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) �ငှ့် အထူးသြဖင့် 

အလွန်နးီစပ်စွာဆက်�ယွ်ေနေသာ ထပ်တုိးေရာဂါသစ် 6 မျိုးမှာ ေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည်။ ထုိအ့ြပင် ေကျာက်ဂွမ်း�ှူမိ၍ 

အဆုတ်နာြဖစ်သည့် Mesothelial tumor ကိုလည်း ထပ်တုိးေရာဂါသစ်အြဖစ်သတ်မှတ်သည်။ 

[ဥပေဒအရသတ်မှတ်ထားေသာ အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) �ငှ့် အလွန်နးီစပ်စွာ ဆက်�ယွ်ေနေသာ ထပ်တုိးေရာဂါသစ်များ] 

●အဆုတ်တီဘီ 

● အဆုတ်ေြမ�းေရာင်တီဘီ

●ထပ်ဆင့်ြဖစ်ေသာ ေလ�ပန်နာြခငး်

●ထပ်ဆင့်ြဖစ်ေသာ ေလ�ပန်နာပိုဆိုးလာေသာေရာဂါ

●ထပ်ဆင့်ြဖစ်ေသာ အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ

●ထပ်ဆင့်မဟုတ်ဘဲြဖစ်ေသာ အဆုတ်ကင်ဆာ

(MY)
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・သတ� ု အခိုးအေငွ� (hyumu) များအတွက် အစီအမံများ (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 88)

ေယဘူယျအားြဖင့်ဓာတုပစ�ည်းများ�ငှ့်အမ�န်များကို �ှူ�� ိက်မိြခငး်အတွက်အစီအမံများမှာ၊ အ��ရာယ်�ှိပစ�ည်းများကို

အသံုးမြပု ေတာ့ေသာ နဂိုကတည်းကလံုြခံုစိတ်ချရမ�၊ အခနး်တွငး် တပ်ဆင်ရသည့်ဓာတ်ေငွ� စွန ့်ထုတ်စက်စသည်တုိ ့ြဖင့် 

စက်မ�နည်းလမ်းအရစီမံြခငး်၊ အလုပ် သမားများအတွက် ေဘးကငး်လံုြခံုေရး�ငှ့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရး သင်တနး်ေပးြခငး် စသည့် 

စီစဉ် စီမံမ�များ၊ တစ်ကိုယ်ေရသံုး အကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများကိုအသံုးြပုြခငး် ဟူ၍ 4 မျိုး�ှိသည်။ ယငး်တုိ  ့

အနက်အြမန်ဆံုးဦးစားေပးသင့်သည်မှာ နဂုိကတည်းကလံုြခံုစိတ်ချရမ�၊ ဆက်လက်၍ စက်မ�နည်းလမ်းအရစီမံြခငး်၊ စီစဉ်စီမံမ� 

များစသည်အတိုငး် အစဉ်လိုက်ဦးစား ေပးကာ၊ အကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများကိုအသံုးြပုြခငး်ကို ေနာက်ဆံုးထား 

လုပ်သင့်သည်။ 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်တွင် နဂိုကတည်းကလံုြခံုစိတ်ချရမ�ဆိုသည်မှာ အခိုးအေငွ� (hyumu) ထွက်ြခငး်ကို ေလ�ာ့ချရန ်

ြဖစ်�ပီး အခိုးအေငွ� (hyumu) များလုံးဝေပျာက်သွား  ေအာင်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ 

ထုိေ့�ကာင့်နိမ့်ေသာ အခိုးအေငွ� (hyumu) �ှိသည့်အရည်ေပျာ်ပစ�ည်းကိုအသံုးြပုြခငး်အြပင်၊ စက်မ�နည်းလမ်းအရစီမံြခငး်၊ 

စီစဉ်စီမံမ�များ၊ တစ်ကိုယ်ေရသံုး အကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာ များကိုအသံုးြပုြခငး် စသည့် အစီအမံ 3 ခုကို အသံုးြပု�ပီး 

ေသေသချာချာ ြပုလုပ်သွားရမည်။ 

အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုငရ်ာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) 

(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 90) 

ြပင်ပ၌ arc ဂေဟေဆာ်ြခငး် လုပ်သည့်အခါသိုမ့ဟုတ် အခနး်တွငး်ယာယီအလုပ်များ လုပ်သည့်အခါ အခနး်တွငး်တပ်ဆင်ရ 

သည့်ဓာတ်ေငွ� စွန ့်ထုတ်စက်စသည်တုိကိ့ု တပ်ဆင်ရန် ခက်ခဲသည်။ ထုိေ့�ကာင့်အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ် 

ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) ြဖင့် အလုပ်သမားအသက်�ှူမည့်ေလထုအတွငး်�ှိ အ��ရာယ်�ှိအရာ 

များပါဝင်မ�ကို အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်မှအ��ရာယ်�ှိေသာ အရာဝတ� ုများ၏ပါဝင်မ�ကို လက်ခံ�ိငု ်သည့်အဆင့်အထိေရာက် 

ေအာင် ေလ�ာ့ချရန်လိုအပ်သည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင့်ေလျာ်ေသာအကာအကွယ်ပစ�ည်းများကို ေရွးချယ်�ပီးသင့်ေလျာ် 

ေသာအသံုးြပုမ�ြဖင့် သံုးရ မည်။ 

ထုိအ့ြပင် အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) အသံုးြပုရန်မှာ 

လုပ်ငနး်ခွင်စီမံခန ့်ခွဲမ�အြဖစ် ေနရာချထားလုပ်ေဆာင်ရမည်။ အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာ များ 

(kokyuu you hogo gu) ဆိုသည်မှာ လုပ်ငနး်ခွင ်ေလထုထဲ၌ အ��ရာယ်�ှိေသာ ဓာတုပစ�ည်းများ�ှိေနပါက၊ အလုပ်သမား အား 

အ��ရာယ်�ှိေသာ ဓာတုပစ�ည်းများကုိ မ�ှူမိေစရန်ြပုလုပ်ေပးေသာ တစ်ကိုယ်ေရသံုး အကာအကွယ်ပစ�ည်း ကိရိယာြဖစ်သည်။ 

အမ�န်ကာမျက်�ာှဖုံး (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 90) 

လုပ်ငနး်ခွင ်ေလထုထဲ�ှိ အမ�န်များကို filter ြဖင့် စစ်ထုတ်ြခငး်ြဖင့်ဖယ်�ှားသည့် အမျိုးအစားြဖစ်သည်။ စစ်ထုတ်ကိရိယာ 

လဲလှယ်�ိငု ်ေသာ အစားထုိးအမျိုးအစား�ငှ့် တစ်ခါသံုး အမျိုးအစားဟူ၍�ှိသည်။ အစားထုိးအမျိုးအစားတွင်စစ်ထုတ်ကိရိယာ 

သည် mask �ငှ့်တိုက်�ိုက် ချိတ်ဆက်ထားေသာ ချိတ်ဆက်အမျိုးအစား�ငှ့် ပိုက် (housu) မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားေသာ 

isolated အမျိုးအစားဟူ၍�ှိသည်။ isolated အမျိုးအစားသည်စွမ်းေဆာင်ရည်ပိုမိုြမင့်မားသည်။ 

သာမန်အိမ်များတွင်အသံုးြပုေသာ ခွဲစိတ်ခနး်သံုး mask �ငှ့် ယက်လုပ်မထားသည့် mask များတွင် ဖုန်အမ�န်ဒဏ်ခံ�ိငု  ်

ေသာလုပ်ေဆာင်ချက်မ�ှိပါ။ 

(MY)
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(6) အြခား

・အပူလ�ပ်ြခငး် (necchuushou) ကိုကာကွယ်ရန်စီမံချက် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ

92) 

အပူလ�ပ်ြခငး် (necchuushou) တွင် ေနစ့ဉ်�ုပ်ပိုငး်ဆိုင်ရာအေြခအေနစီမံခန ့်ခွဲမ�သည် အေရး�ကီး�ပီး၊ အလုပ်ကို 

အစဉ်မြပတ်ဘဲ သင့်ေလျာ်ေသာအားလပ်ချိန်များကို ယူရသည်။ အထူးသြဖင့်ကျဉ်းေြမာငး်ေသာေနရာ၊ ေ�ရွာသီတွင် 

အြပင်ဘက်တုိတ့ွင်  အပူချိန်ြမင့်မားြခငး်၊ စိုထိုငး်ဆြမင့်ြခငး်�ငှ့် ပူြပငး်သည့်ေနေရာင်ေအာက်တွင်အလုပ်လုပ်ြခငး်တုိ ့ြဖစ် သည်။ 

ထုိသို ့ ေသာအေြခအေနမျိုးတွင် WBGT (အပူအ��နး်ကိနး်) ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အလုပ်လုပ်ရန်၊ ေရ�ငှ့်ဆား 

ကိုလံုေလာက်စွာြဖည့်တငး်ရန်အေရး�ကီးသည်။ ထုိအ့ြပင် ကဖငး်အပါအဝင် ဂျပန် လဖက်ရည်စသည်တိုမှ့ာ ဆီးရ�င်သည့် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ��ှိ�ပီး၊ အပူလ�ပ်ြခငး် (necchuushou) အတွက်အစီအမံအေနြဖင့် မသင့်ေလျာ်ေသာေ�ကာင့် သတိြပုပါ။ 

・ြပုတက်ျထခိိုက်မ� (tuiraku saigai) မှကာကွယ်ြခငး် (အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ

93) 

ြမင့်ေသာေနရာများတွင် ဂေဟလုပ်ငနး်လုပ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ မေတာ်တဆြပုတ်ကျြခငး် (tuiraku saigai) ကိုကာကွယ်ရန် 

ြပုတ်ကျမ�ကာကွယ်တားဆီးေရးပစ�ည်း (tuiraku seishi you kigu) ကုိ သင့်သလိုသံုးရမည်။ (full harnesses (ကိုယ်သိုငး်�ကိုး) 

အတွက်အထူး သင်�ကားေပးရန်လုိအပ်သည်) 

(MY)



61 

အခန်း 3 ဆက်စပ်ဥပေဒများ 
3.1 ဓာတေ်ငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့သ်က်ဆိုငသ်ာ တရား၀ငစ်နစ် 

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ ၁၀၁) 
ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်လုပ်ငနး်�ှင့်သက်ဆိုင်ေသာဥပေဒအြဖစ် 

လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအ��ရာယ် ကငး်�ှငး် ေရး�ငှ့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးဥပေဒ 

(roudou anzen eiseihou) ကို အဓိကထား�ပီးချမှတ်ထားေသာ ဉပ ေဒ၊ 

၎ငး်အေပါ်အေြခခံထားေသာ အစုိးရအဖွဲ �အမိန ့်များ၊ ဝန်�ကီးဌာနအမိန ့်စ

သည့် ဉပေဒများစွာ ြပဌာနး်ထားသည်။ ဤအခနး်၌ ေဖာ်ြပပါအချက် 

များထဲမှကို အဓိကအချက်များကို မိတ်ဆက်ေပးမည်။ 

ထုိအ့ြပင် လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့် ကျနး်မာသန ့် 

�ှငး်ေရးစီမံချက်သည် အတိတ်တွင် အလုပ်ခွင်အေြခအေနစံ��နး် ြဖစ်ေသာ 

အလုပ်သမားစံသတ်မှတ်ချက် ဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ်လည်း၊ 1972 ခု�စှ်တွင် အေ�ကာငး်အရာများ ြပည့်စံုေသာ လွတ်လပ် 

သည့်ဉပေဒအြဖစ် လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့် ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou) ကို 

ေရးဆွဲကာ၊ ေ�ာှငး်ပိုငး်တွင် ဤဥပေဒကိုအေြခြပု�ပီး လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအ��ရာယ်�ကိုတင်ကာကွယ်ေရး စည်းမျဉ်းများကိုချမှတ် 

ထားသည်။  

အဆိုပါ တရား၀င်စနစ်များကိုေဖာ်ြပရပါကေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်�ကသည်။ 

※　作業環境測定は、母材等にマンガンなどの対象物が含まれている場合に実施する。

労働安全衛生法

じん肺法施行規則

作業環境測定法施行規則

アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格

アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格

作業環境測定法施行令

労働安全衛生法施行令

作業環境測定法（※）

じん肺法

労働安全衛生規則

鉛中毒予防規則

特定化学物質障害予防規則

酸素欠乏症等防止規則

粉じん障害防止規則（※　屋内作業場等における金属のガス切断に適用）

機械等検定規則

လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou) 

လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး�ှင့်ကျနး်မာသန ့်�ှင်းေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou) 

ဆုိင်ရာလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်အမိန ့်များ 

အမ�န်များ၏ ေဘးထွက်ဆုိးကျိုးကာကွယ်တားဆီးေရးနည်းဥပေဒများ (* အခနး်တွင်းလုပ်ငနး်ခွင်များ 
တွင် သတ� ုကို ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) �ှင့်သက်ဆိုင်သည်) 

ဥပေဒ 

*လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနတိုင်းတာမ�များတွင် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်း၌ မန်းဂနိစ်ကဲ့သိုေ့သာအရာဝတ� ုများပါ၀င်သည့် အခါေဆာင်ရွက်ရမည်။

အစုိးရအဖွဲ�အမိန ့် 

လ�တ်ေတာ်ြပဌာနး်ချက် 

အစိုးရအဖွဲ �ဆုံးြဖတ်ချက်

ဝန်�ကီးဌာန၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက် 

ပံ 3-1 တရား၀င်စနစ်

အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) ဥပေဒ 

လုပ်ငနး်ခွင်ပတ်ဝနး်ကျင်အေြခအေနတိုငး်တာမ�ဥပေဒ (*) 

လုပ်ငနး်ခွင်ပတ်ဝနး်ကျင်အေြခအေနတိုငး်တာမ�ဥပေဒ

အက်စီတလင်း (asechiren) ဂေဟေဆာ်ကိရိယာ၏အက်စီတလငး် (asechiren) ထုတ်လ�တ်စက် ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာစံ��နး်

အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) 

လုပ်ငနး်ခွင်ပတ်ဝနး်ကျင်အေြခအေနတိုငး်တာမ�ဥပေဒဆိုင်ရာလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်စည်းမျဉ်းဥပေဒများ 

အလုပ်ခွင်ေဘးကငး်လံုြခံုမ�နည်းဥပေဒများ 

ခဲအဆိပ်သင့်မ�ကာကွယ်ြခငး်နည်းဥပေဒများ 

သတ်မှတ်ထားေသာဓာတုပစ�ည်းေဘးထွက်ဆုိးကျိုးကာကွယ်တားဆီးေရးနည်းဥပေဒများ 

အများြပည်သူဆိုင ်ရာအသိေပး  

ချက် /  ေ�ကညာချက်  

(လမ်း��န်ချက်များစသည်)

ေအာက်ဆီဂျင်ချို �တဲ့သည့် (sanso ketubou) ေရာဂါကာကွယ်ရန်နည်းဥပေဒ 

စက်စသည်တိုက့ိုစစ်ေဆးြခငး် နည်းဥပေဒများ 

အက်စီတလင်း (asechiren) ဂေဟေဆာ်ကိရိယာ၏ လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) �ှင့် 

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟကိရိယာအစံုအလင်၏ လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) တို၏့စံ��နး်များ 

ဝန်�ကီးဌာနအမိန ့်  

(နည်းဥပေဒ)

(MY)
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3.2 လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့် ကျနး်မာသန ့ ်�ှငး်ေရးဥပေဒ (roudou 

anzen eiseihou) (ေရွး��တ်ေဖာ်ြပချက်) 

(အလုပ်�ှငစ်သည်တို၏့တာဝန်) 

အပိုဒ် (3) အလုပ်�ှင်အေနြဖင့် ဤဥပေဒတွင်ြပဌာနး်ထားေသာ လုပ်ငနး်ခွင်မေတာ်တဆမ�များ ကာကွယ်ရန်အတွက် အနိမ့်ဆံုး 

စံ��နး်များကို လွယ်လွယ်ကူကုလုိက်နာ�ံုသာမက၊ သက်ေတာင့် သက်သာ�ှိေသာ လုပ်ငနး်ခွင်ပတ်ဝနး်ကျင်ကို လက်ေတွ� 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ြခငး်�ငှ့်၊ လုပ်ငနး်ခွင ် အေြခအေနများ တိုးတက်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ြခငး်ြဖင့် အလုပ်ခွင်အတွငး်�ှိ 

အလုပ်သမားအား ေဘးကငး်ေစေရး�ငှ့် ကျနး်မာေရးကို ေသေသချာချာ လုပ်ေဆာင်ေပးရမည်။ ထုိအ့ြပင်အလုပ်�ှင်သည် 

�ိငု ်ငံေတာ်မှေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငနး်ခွင်မေတာ်တဆမ�များကို ကာကွယ်ြခငး်�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ စီမံချက်များတွင် ပူးေပါငး် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ (အေထာက်အကူ ြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 107) 

အပိုဒ် (4) အလုပ်သမားများအေနြဖင့် လုပ်ငနး်ခွင်မေတာ်တဆမ�များကို ကာကွယ်ရန်လိုအပ် ေသာကိစ�ရပ်များကိုလိုက်နာရမည် 

ြဖစ်�ပီး၊ အလုပ်�ှင်�ငှ့် အြခားဆက်စပ်သူများမှ ေဆာင်ရွက် ေသာလုပ်ငနး်ခွင်မေတာ်တဆမ�များကာကွယ်တားဆီးရန် 

ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင်ပူးေပါငး် ရန်�ကိုးပမ်းရမည်။ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 108) 

(အမျို းအစားစိစစ်အတည်ြပုြခငး်) 

ပုဒ်မ 44 နံပါတ် 2 ပုဒ်မ 42 �ှိ စက်ပစ�ည်းများ၌၊ ပူးတွဲဇယား 4 တွင် ပါဝင်ေသာ စက်ပစ�ည်းများ၌ အစုိးရအဖွဲ �အမိန ့်ြဖင့် 

သတ်မှတ်ထားေသာ စက်များကိုထုတ်လုပ်�ပီး၊ တစ်ဖန်တင်သွငး်သူသည် ကျနး်မာေရး၊ အလုပ်သမား�ငှ့်လူမ�ဖူလံုေရး၀န်�ကီးမှ 

ြပဌာနး်ထားသည့်အတိုငး် ကျနး်မာေရး၊ အလုပ်သမား�ငှ့်လူမ�ဖူလုံေရး၀န်�ကီးဌာန၏ ဝန်�ကီးထံတွင် မှတ်ပံုတင်ထားသူ 

(ေအာက်တွင် “မှတ်ပံုတင်အမျိုးအစားစိစစ်အတည်ြပုသည့်အဖွဲ �အစည်း"ဟုသံုးမည်) သည် သက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ�ည်း 

အမျိုးအစား�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်အတည်ြပုြခငး်ကို မြဖစ်မေနခံယူရပါမည်။ သိုေ့သာ်သက်ဆိုင်ရာစက်ပစ�ည်းများထဲမှ 

တင်သွငး်�ပီးသွားသည့် စက်ပစ�ည်းများ၌ အဆိုပါ အမျိုးအစားအတွက်ေအာက်ပါစိစစ်အတည်ြပုချက်ကို ေဆာင်ရွက်�ပီးေသာ 

စက်ပစ�ည်းများြဖစ် သွားေသာပစ�ည်းများကို စိစစ်ရန်မလုိပါ။ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 116) 

(မှတ်ချက်) အမ�န်ကာမျက်�ာှဖံုး၊ ဓာတ်ေငွ�ကာမျက်�ာှဖံုး၊ လ�ပ်စစ်ပန်ကာပါေသာ အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာအကွယ် 

ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) ၊ အကာဦးထုပ်စသည်တုိကိ့ု ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်သွငး်သူများမှာ ကျနး်မာေရး၊ 

အလုပ်သမား�ငှ့် လူမ�ဖူလံုေရး၀န်�ကီးဌာန၏အမိန ့်အရ၊ မှတ်ပုံတင်အမျိုးအစား စိစစ်အတည်ြပုသည့် အဖွဲ�အစည်း 

မှေဆာင်ရွက်ေသာ “အမျိုးအစားစိစစ်အတည်ြပုြခငး်”ကို လုပ်ေဆာင်ရမည် ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ 

(MY)
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(အလုပ်လုပ်စဉ်ကန ့်သတခ်ျက်များ) 

အပိုဒ် (61)   အလုပ်�ှင်သည် ကရိနး်ေမာငး်ြခငး်�ငှ့် အြခားလုပ်ငနး်များ၌၊ ဉပေဒအရသတ်မှတ် ထားေသာအရာများ�ငှ့်စပ်လျဉ်း ၍ 

စီရင်စုလုပ်သားဆိုင်ရာဌာ၏ ဌာနမ�းမှထုတ်ေပးေသာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငနး်�ငှ့်သက်ဆိုင်သည့်လိုင်စင်ကိုရ�ှိထားသူ၊ သိုမ့ဟုတ် 

စီရင်စုလုပ်သားဆိုင  ် ရာဌာ၏ ဌာနမ�းမှ မှတ်ပံုတင်ေပးထားေသာသူမှ ဖွင့်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငနး်�ငှ့် သက်ဆိုင်ေသာ 

နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တနး်ကုိ�ပီးဆံုးထားသူ�ငှ့် အြခားေသာ ကျနး်မာေရး၊ အလုပ်သမား�ငှ့်လူမ�ဖူလံုေရး 

၀န်�ကီးဌာန၏အမိန ့်အရေပးအပ်ေသာ လုပ်ပိုငခ်ွင့်အရည်အချငး် ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူမဟုတ်ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငနး်တွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်၍မရပါ။ 

2 ေ�ှ �အပိုဒပ်ါြပဌာနး်ချက်များ�ှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များတွင်ပါဝင်�ိငု ်သူမှလွဲ ၍ မည်သူမ�သက်ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငနး်ကိုမေဆာင်ရွက်ေစရ။ 

3 ေ�ှ �အပိုဒပ်ါြပဌာနး်ချက်များ�ှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာစီးပွားေရးလုပ်ငနး်များတွင်ပါဝင်�ိငု ်သူသည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငနး်၌ ပါ၀င် 

သည့်အခါ၊ ၎ငး်�ငှ့်သက်ဆိုင်ေသာ လုိင်စင်�ငှ့် အြခားေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့်အရည်အချငး်များကိုသက်ေသခံသည့် စာရွက်စာတမ်း 

များကိုကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 

(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 118) 

(MY)
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3.3 လုပ်ငန်းခွငေ်ဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့ ်ကျန်းမာသန ့် �ှငး်ေရး နညး်ဥပေဒ 

(roudou anzen eiseihou) (ေရွး��တေ်ဖာ်ြပချက်) 

(အလုပ်ခန ့်ချိန်စသည်တိုတ့ငွသ်င�်ကားေပးြခငး်) 

အပိုဒ် 35  အလုပ်�ှင်သည် အလုပ်သမားကိုခန ့်�ပီး၊ သိုမ့ဟုတ် အလုပ်သမား၏ အလုပ်အေ�ကာငး် အရာများကိုေြပာငး်လဲ 

လုိက်ေသာအခါ၊ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအား ေ�ာှင့်ေ�းှမ�မြပုဘဲ ေအာက်ပါအချက်များထဲမှ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားမှ 

လုပ်ကိုင်မည့်အလုပ်�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ လံုြခံုမ��ငှ့်သန ့်�ှငး်မ��ှိေစရန် လုိအပ်သည့်အချက်များကို သင်�ကားေပးရမည်။ သိုေ့သာ် 

အမိန ့် 2 ပုဒ်မ 3 တွင်ေဖာ်ြပထားေသာစီးပွားေရးလုပ်ငနး်အမျိုးအစားများ၏ လုပ်ငနး်ခွင်�ှိ အလုပ်သမား များအတွက်၊ ပုဒ်မ 1 မှ 4 

အထိအချက်များအတွက် သင်�ကားြခငး်ကို ချန်လှပ်ထား�ိငု်သည်။ 

1 စက်ပစ�ည်းများ၊ ကုန်�ကမ်းများ၏ ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိငု ်မ�၊ ေဘးထွက်ဆိုးကျိုး�ှိ�ိငု ်မ��ငှ့် ၎ငး်တုိကိ့ု ကိုင်တွယ်နည်းလမ်း 

�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာအချက်များ။ 

2 ေဘးကငး်လံုြခံုေရးကိရိယာများ၊ အ��ရာယ်�ှိေသာပစ�ည်းများထိနး်ချုပ်သည့်ကိရိယာများ၊ အကာအကွယ်ေပးသည့် ကိရိ 

ယာများ၏စွမ်းေဆာင်ရည်�ငှ့် ကုိင်တွယ်နည်းလမ်း �ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာအချက်များ။ 

3   လုပ်ငနး်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာအချက်များ။ 

4   အလုပ်စချိန်တွင်စစ်ေဆးြခငး်�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာအချက်များ။ 

5 သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငနး်တွင  ် ြဖစ်ပွား�ိငု ်ေသာ အနာေရာဂါ၏ ြဖစ်ေစသည့်အေ�ကာငး်အရငး်�ငှ့် ကာကွယ်ေရး�ငှ့်စပ်လျဉ်း 

ေသာအချက်များ။ 

6   စီမံေဆာင်ရွက်ြခငး်၊ သပ်ရပ်ေအာင်စီစဉ်ြခငး်၊ သန ့်�ှငး်ေအာင်ထိနး်သိမ်းြခငး် �ငှ့်စပ်လျဉ်း ေသာအချက်များ။ 

7   မေတာ်တဆမ�စသည်တုိ ့ြဖစ်ခဲ့လ�င  ်အေရးေပါ်ေဆာင်ရွက်မ��ငှ့် စွန ့်ခွာမ��ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ အချက်များ။ 

8 ေ�ှ �တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် အေ�ကာငး်အရာများအြပင်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ၏ ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့် 

သန ့်�ှငး်ေရးအတွက်လိုအပ်ေသာအရာများ။ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 130) 

2    အလုပ်�ှင်သည် ေ�ှ �တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အေ�ကာငး်အရာ အားလုံး သိုမ့ဟုတ် တစ်စိတ်တစ် ပိုငး်ကို လံုေလာက်ေသာ 

ဗဟုသုတ�ငှ့် နည်းပညာကုိပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု အသိအမှတ် ြပု�ိငု ်ေသာ အလုပ်သမားအား သက်ဆိုင်ရာအချက်များကို 

သင်�ကားရန် ချန်လှပ်ထား�ိငု ်သည်။ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 131) 

(MY)
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(နည်းပညာက�မ်းကျငမ်�သငတ်န်း�ပီးစီးေ�ကာငး် လက်မှတြ်ပန်လည် ထတု်ေပးြခငး်စသည်) 

အပိုဒ် 82  နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး် လက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်ထားသူများထဲမှ၊ သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ 

က�မ်းကျင်မ�သင်တနး်�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာလုပ်ငနး်တွင်လက်ေတွ�ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနသူ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ကိုင်လိုသူများမှာ၊ 

၎ငး်ကိုေပျာက်ဆံုး သိုမ့ဟုတ် ပျက်စီးသွားခဲ့ ပါက အပိုဒ ် 3 တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အေြခအေနမှလဲွ၍ နည်းပညာက�မ်းကျင်မ� 

သင်တနး်�ပီး စီးေ�ကာငး်လက်မှတ်ြပန်လည်ထုတ်ေပးရန်ေတာငး်ဆိုလ�ာ (ေဖာင်ပံုစံ 18) ကို နည်းပညာ က�မ်းကျင်မ�သင်တနး် 

�ပီးစီးေ�ကာငး်လက်မှတ် ေပးအပ်ခဲ့ေသာ မှတ်ပံုတင်သင်တနး်ေကျာငး် အဖွဲ�အစည်းထံတင်ကာ၊ နည်းပညာက�မ်းကျင်မ� 

သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး် လက်မှတ်ြပန်လည် ထုတ်ေပးရန်တင်ြပရမည်။ 

2    ေ�ှ �အပိုဒမှ်ာေဖာ်ြပထားေသာသူသည် နာမည်ကိုေြပာငး်လိုက်သည့်အခါ အပိုဒ် 3 တွင်ေဖာ်ြပ ထားသည့်အေြခအေနမှလွဲ၍၊ 

နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး် လက်မှတ်အစား ထုိးရန်ေလ�က်လ�ာ (ေဖာင်ပံုစံ 18) ကုိ နည်းပညာက�မ်းကျင်မ� 

သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး်လက်မှတ် ေပးအပ်ခဲ့ေသာ မှတ်ပံုတင်သင်တနး်ေကျာငး်အဖွဲ�အစည်းထံတင်ကာ၊ နည်းပညာက�မ်းကျင် မ� 

သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး်လက်မှတ်ကုိ အစားထုိးေပးရန်တင်ြပရမည်။ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 132) 

(ေလစီးေ�ကာငး်စသည်တိုေ့�ကာင့ေ်ပါက်ကွဲမ� သိုမ့ဟုတ် မီးေဘး ကာကွယ်ြခငး်) 

အပိုဒ် 261  အလုပ်�ှင်သည် ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာပစ�ည်းများ၏အေငွ� �ငှ့် ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာ ဓာတ်ေငွ� သိုမ့ဟုတ် ေလာင် 

က�မ်း�ိငု်ေသာ အမ�န်များ�ှိ�ပီး ေပါက်ကွဲမ�၊ မီးေလာင်မ�ြဖစ်�ိငု် ေသာေနရာများတွင် သက်ဆိုင်ရာအေငွ�၊ ဓာတ်ေငွ�၊ အမ�န ့် 

စသည်တုိေ့�ကာင့် ေပါက်ကွဲြခငး်၊ မီးေလာင်ြခငး်ကိုကာကွယ်ရန် ေလစီးေ�ကာငး်၊ ေလဝင်ေလထွက်၊ အမ�န်စသည်တုိအ့တွက် 

ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ မလုပ်ေဆာင်၍မရပါ။ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 133) 

(ဆစီသည်တိုပ့ါဝငေ်သာပုိက်လိုငး် သိုမ့ဟုတ် ဘးူများကို ဂေဟေဆာ်ြခငး်စသည်) 

အပိုဒ် 285  အလုပ်�ှင်သည် အ��ရာယ်�ှိပစ�ည်းများအြပင် ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာ ဆီများ�ငှ့် ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာ အမ�န်များ၊ 

အ��ရာယ်�ှိပစ�ည်းများ�ှိေန�ိငု ်ေသာပိုက်လိုငး် သိုမ့ဟုတ် တိုင်ကီ၊ ေပပါပုံးများအတွက် �ကိုတင်၍ အဆိုပါ အ��ရာယ်�ှိ 

ပစ�ည်းများအြပင် ေလာင်က�မ်း �ိငု ်ေသာ ဆီများ�ငှ့် ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာ အမ�န်များ၊ အ��ရာယ်�ှိပစ�ည်းများကို ဖယ်�ှားြခငး် 

စသည့် ေပါက်ကွဲမ� သိုမ့ဟုတ် မီးေလာင်မ�ကာကွယ်ရန် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ေဆာင်၍ မ�ပီးေသးပါက၊ ဂေဟ�ငှ့် 

မီးေတာက်ြဖင့်ြဖတ်ြခငး်၊ အြခားေသာ မီးကိုအသံုးြပုသည့် လုပ်ငနး်၊ မီးပွားများထွက်�ိငု ်ေသာ လုပ်ငနး်များကို မလုပ်ေစရပါ။ 

2 အလုပ်သမားများသည် ေ�ှ �အပိုဒမှ်ာေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး်ေဆာင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ေဆာင်၍မ�ပီးေသးပါက၊ 

အေ�ကာငး်အရာတူ လုပ်ငနး်ကုိ မလုပ်ရ။ (အေထာက်အကူြပု စာအုပ် စာမျက်�ာှ 134) 

(MY)
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(ေလဝငေ်လထကွ်မလံုေလာက်ေသာေနရာများတငွ ်ဂေဟေဆာ်ြခငး် စသည်) 

အပိုဒ် 286  အလုပ်�ှင်သည် ေလစီးေ�ကာငး်၊ ေလဝင်ေလထွက် လံုေလာက်မ�မ�ှိေသာ ေနရာများ တွင် ဂေဟေဆာ်ြခငး်၊ မီးေတာက် 

ြဖင့်ြဖတ်ြခငး်၊ သတ� ုအပူေပးြခငး်၊ အြခားေသာ မီးကို အသံုးြပုသည့် လုပ်ငနး်၊ grinding wheel ြဖင့်အေြခာက်ခံေပါလစ် 

တုိက်ြခငး်၊ ေဆာက်ြဖင့် ထွငး်ြခငး်၊ အြခားေသာ မီးပွားများထွက်�ိငု်ေသာ လုပ်ငနး်များလုပ်ေဆာင်ချိန်တွင် ေအာက်ဆီ ဂျင် 

(sanso)ကို ေလစီးေ�ကာငး် သိုမ့ဟုတ် ေလဝင်ေလထွက်ေကာငး်ေစရန် အသံုးမြပုရပါ။ 

2  လုပ်သမားများသည် ေ�ှ �အပုိဒမှ်ာေဖာ်ြပထားသည့်အေြခအေနတွင် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso)ကုိ ေလစီးေ�ကာငး် သိုမ့ဟုတ် 

ေလဝင်ေလထွက်ေကာငး်ေစရန် အသံုးမြပုရပါ။ (အေထာက်အကူ ြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 135) 

(လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) တပ်ဆငြ်ခငး်) 

အပိုဒ ် 306  အလုပ်�ှင်သည် အက်စီတလငး် (asechiren) ဂေဟေဆာ်ကိရိယာ၏ မ�တ်တံ (suikan) တစ်ခုချငး်စီတွင် လံုြခံုေရး 

ကိရိယာ (anzen ki) တပ်ေပးရမည်။ သိုေ့သာ်အဓိကပိုက်တွင် လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ကုိတပ်ဆင်�ပီး၊ မ�တ်တံ (suikan) 

�ငှ့်အနးီဆံုးတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ပိုက်ခွဲတစ်ခုချငး်စီတွင် လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ကိုတပ်ဆင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ 

2  အလုပ်�ှင်သည် ဓာတ်ေငွ�သိုေလှာင်ကန်�ငှ့် ထုတ်လ�တ်စက်ကုိ ခွဲြခားထားေသာ အက်စီတလငး် (asechiren) ဂေဟေဆာ် 

ကိရိယာတွင် ထုတ်လ�တ်စက်�ှင့် ဓာတ်ေငွ�သိုေလှာင်ကန်�ကား၌ လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ကိုတပ်ဆင်ရမည်။ 

(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 137) 

(ေ�ကးနီအသံးုြပုမ�အေပါ်ကန ့်သတခ်ျက်များ) 

အပိုဒ် 311  အလုပ်�ှင်သည် ေပျာ်ရည်အက်စီတလငး် (asechiren)  ဓာတ်ေငွ�ဂေဟကိရိယာ အစုံအလင်၏ပိုက်များ�ငှ့် အရန် 

ပစ�ည်းကိရိယာများတွင်၊ ေ�ကးနီ သိုမ့ဟုတ် ေ�ကးနီ 70% �ငှ့်အထက်ပါဝင်ေသာသတ� ုစပ်ကိုအသံုးမြပုရ။ 

(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 138) 

(MY)
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(ပုံမှန်ကိုယ်တိငုစ်စ်ေဆးြခငး် (teiki jishu kensa)) 

အပိုဒ် 317  အလုပ်�ှင်သည် အက်စီတလငး် (asechiren) ဂေဟေဆာ်ကိရိယာ သိုမ့ဟုတ် ဓာတ်ေငွ� ဂေဟကိရိယာအစံုအလင် 

(ဤပိုက်လိုငး်များအတွငး်၊ ေြမေအာက်တွင်ြမ�ုပ်ကာ တပ်ဆင်ရသည့် အပိုငး်ကိုချန်လှပ်သည်။ ေအာက်တွင်ပါသည့်အချက်များ 

အတွက်လည်းအတူတူပင်ြဖစ်သည်။ ) အတွက် 1 �စှ်လ�င် 1�ကိမ်၊ ပံုမှန် သက်ဆိုင်ရာကိရိယာ၌ ပျက်စီးမ�၊ ပံုေြပာငး်မ�၊ 

ပွနး်ပဲ့ပျက်ဆီး မ�များ�ှိမ�ှိ �ငှ့် လုပ်ေဆာင်ပံုကိုကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးရမည်။ သိုေ့သာ် ၁ �စှ်ေကျာ်ကာလ အတွငး်အသံုးမြပုေသာ 

အက်စီတလငး် (asechiren) ဂေဟေဆာ်ကိရိယာ သိုမ့ဟုတ် ဓာတ်ေငွ� ဂေဟကိရိယာအစံုအလင်၏ အသံုးမြပုသည့်ကာလ 

အတွက် စစ်ေဆးရန်မလိုပါ။ 

4   အလုပ်�ှင်သည် အပိုဒ် (၁) သိုမ့ဟုတ်အပုိဒ ် (၂) တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ကိုယ်တိုင် စစ်ေဆးြခငး် ကိုြပုလုပ်ေသာအခါ၊ 

ေအာက်ပါအချက်များအားမှတ်တမ်းတင်�ပီး၊ သံုး�ှစ်သိမ်း ဆည်းထား ရမည်။ 

1  စစ်ေဆးသည့်ရက်စွဲ 

2  စစ်ေဆးေရးနည်းလမ်း 

3  စစ်ေဆးသည့်ေနရာ 

4  စစ်ေဆးြခငး်ရလဒ  ်

5    စစ်ေဆးသူ၏အမည် 

6 စစ်ေဆးြခငး်ရလဒ်များကိုအေြခခံ၍ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခငး်စသည့် ေဆာင်ရွက်မ�များ ြပုလုပ် ေသာအခါ၊ 

ြပုလုပ်သည့်အေ�ကာငး်အရာ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 140) 

(အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုငရ်ာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo 

gu) စသည်) 

အပိုဒ် 593  အလုပ်�ှင်သည်အလွန်ပူေသာ သိုမ့ဟုတ် ေအးေသာေနရာများတွင်အလုပ်လုပ်ြခငး်၊ အပူချိန်ြမင့်ေသာအရာများ�ငှ့် 

အပူချိန်နိမ့်ေသာအရာများ အများအြပား၊ သိုမ့ဟုတ် အ��ရာယ် �ှိေသာအရာဝတ� ုများကုိကိုင်တွယ်ရသည့်လုပ်ငနး်၊ 

အ��ရာယ်�ှိေသာအလငး်ေရာင်များ�ငှ့် ထိေတွ�ရေသာလုပ်ငနး်၊ ဓာတ်ေငွ�၊ အေငွ� �ငှ့် အမ�န်များထုတ်ေသာ အ��ရာယ်�ှိေသာ 

ေနရာတွင်လုပ်ရေသာအလုပ်၊ ေရာဂါြဖစ်ေစေသာပုိးမွားများေ�ကာင့် ညစ်ညမ်းေစ�ိငု ်သည့် အ��ရာယ်�ှိေသာအလုပ်�ငှ့်၊ 

အြခားေသာ ေဘးထွက်ဆိုးကျိုး�ှိသည့်အလုပ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်များလုပ်ရေသာ အလုပ်သမားများသံုး�ိငု်ရန်၊ 

အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ အကာအကွယ် မျက်မှန်၊ အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ 

(kokyuu you hogo gu) စသည် သင့်ေလျာ်ေသာအကာအကွယ် ပစ�ည်းများကိုေပးထားရမည်။ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် 

စာမျက်�ာှ 142) 

(MY)
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3.4 အမ�န်အ��ရာယ်ကာကွယ်ေရးစည်းမျဉ်းများ 

 အမ�န်အ��ရာယ်ကာကွယ်ေရးစည်းမျဉ်းများ၏ အ�ကမ်းဖျငး်မှာေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ

106 မှ)  

・သတ� ုကို မီးေတာက်ြဖင့ြ်ဖတ်သည့်လုပ်ငန်း (အမ�န်အ��ရာယ်ကာကွယ်ေရး စည်းမျဉ်း)

(အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာမျက်�ာှ 106 ) 

“အခနး်တွငး်၊ သတ� ုတွငး် သိုမ့ဟုတ် တိုင်ကီ၊ သေဘင်္ာ၊ ပိုက်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စသည်တုိ၏့ အတွငး်ပိုငး်တွင် သတ� ုကုိ 

မီးေတာက်ြဖင့်ြဖတ်�ပီး၊ တစ်ဖန် arc ကိုသံုးကာ အချိုင့်ထွငး်ြခငး် (Gouging) လုပ်ငနး်” သည် အမ�န်အ��ရာယ်ကာကွယ်ေရး 

စည်းမျဉ်းမျဉ်းတွင်ပါ  ေသာ“အမ�န်လုပ်ငနး်” �ငှ့်ကိုက်ညီသည် (အမ�န်စည်းမျဉ်း အပိုဒ် 2 အချက်1 နံပါတ် 1 �ငှ့် ပူးတွဲဇယား 1 အချက် 

20) ။ ဆိုလိုသည်မှာ ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) လုပ်ငနး်သည်အမ�န်လုပ်ငနး်�ငှ့်သက်ဆိုင်သည်။

သတ� ုကိုြဖတ်ေတာက်ရေသာ အခနး်တွငး်လုပ်ငနး်၌ လုပ်ငနး်ခွင်တစ်ခုလုံးေလသန ့်စင်ကိရိယာ (zentai kankisouchi)

(သတ� ုတွငး်အတွက်ေလဝင်ေလထွက်ကိရိယာ) စသည်တုိကိ့ု တပ်ဆင်ရန်၊ သတ� ုတွငး်လုပ်ငနး်ေနရာတွင် အမ�န်ပါဝင်မ�ကုိ 

တုိငး်တာြခငး်စသည်တုိအ့တွက် တာဝန်�ှိသည်။

(MY)
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ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) နညး်ပညာက�မ်းကျငမ်�သငတ်န်း 

အေထာက်အကူြပုစာအပ်ု စာေမးပဲွေမးခွန်းများ 

အခနး် 1 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) တွင်အသံုးြပုသည့်စက်ကိရိယာ 

များ�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာေမးခွနး်များ 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 1 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ)

ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ 

မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဓာတ်ေငွ�၏ေလာင်က�မ်းမ�အပူချိန်ြဖင့် ေအာက်ဆီေဒး�ှငး်ြဖစ်ေသာကုန်�ကမ်းြဖစ်ပါက၊ သတ� ုြပားအထူကိုပငလ်�င  ် ြဖတ်

ေတာက်�ိငု ်သည်။

(2) ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) တွင် သတ� ုကိုေအာက်ဆီ ေဒး�ှငး်ြဖစ်ေစြခငး်ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်သည်။

(3) ဓာတ်ေငွ�၏ေလာင်က�မ်းမ�အပူချိန်ြဖင့်ေအာက်ဆီေဒး�ှငး်ြဖစ်ေသာ ကုန်�ကမ်းမဟုတ် သည့်အြခားပစ�ည်းများကို လည်းြဖတ်

ေတာက်�ိငု ်သည်။

(4) သံမဏိပစ�ည်းများြဖတ်ေတာက်ရာတွင်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) ကိုအများဆံုးအသံုးြပုသည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 2 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu)  / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်၏ ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိငု ်မ�)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu)  / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်၏ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိငု ်မ� �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်

ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) အသံုးြပုသည့်ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) �ငှ့်ဓာတ်ေငွ�တိုတ့ွင်အချို �ေသာ ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိငု် မ�များ�ှိသည်။

(2) ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� မှာေပါက်ကွဲမ�သိုမ့ဟုတ် မီးေလာင်ြခငး်၏အေ�ကာငး် အရငး်မြဖစ်ေစပါ။

(3) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) လုပ်ငနး်ေ�ကာင့် အပူချိန်ြမင့်ေသာ မီးလ�ံသည်အနးီအနား�ှိေလာင်က�မ်း�ိငု ် 

ေသာေရေ�းွေငွ�သိုမ့ဟုတ်ဓာတ်ေငွ�ကိုမီးေတာက်ေလာင်ေစကာေပါက်ကွဲေစသည့်မေတာ်တဆမ�တစ်ခုြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

(4) အပူချိန်ြမင့်ေသာအေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းသိုမ့ဟုတ် သတ� ုမျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာ အက်တမ်များ စသည်တုိ(့sputter)

(supatta) ြဖင့်ထိမိ�ပီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့် ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ်မ�များစွာ ယခင်ကြဖစ်ေပါ် ခဲ့သည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 3 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) �ငှ့်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan)

အတွက်အသံုးြပုေသာစက်ကိရိယာများ)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) / ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) အတွက်အသံုးြပုေသာ 

စက်ကိရိယာများ၏အမည်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) ကို ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) တွင်အသံုးြပုေသာစက်

ကိရိယာများထဲမှ စုပ်ယူပိုက်�ငှ့်� �တ်သီးတံတုိကိ့ုြဖတ်စက် ကိရိယာ ြဖင့်အစားထုိးပါကလည်းလုပ်ေဆာင်�ိငု ်သည်။

(2) အမျိုးအစားတူဂေဟေဆာ်ပစ�ည်းကိုေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ�အားလုံးအတွက် အသံုးြပု၍မရပါ။

(3)  ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အိုး�ငှ့် ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�အိုး၊ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) �ငှ့် ဓာတ်ေငွ�တိုက့ို ဂေဟေဆာ်

ပစ�ည်းအတွငး် ပုိလ့�တ်သည့် ပိုက်၊  ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်း (၄) ခုသာ�ှိပါက၊ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu)

လုပ်ေဆာင်�ိငု ်�ပီး၊  အြခားကိရိယာ များလုံးဝမလိုအပ်ပါ။

(4) ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်းကို ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာ ဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ငှ့် ဖိအားေပါ်လိုက်၍ သင့်ေလျာ် ေသာပစ�ည်းကိုအသံုး

မြပု၍မရပါ။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 4 (ဂေဟမီးေချာငး် (tochi))

ဂေဟမီးေချာငး် (tochi) �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။

(1) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်(gasu yousetsu) အတွက်ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်း�ငှ့်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့် ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan)

အတွက်ြဖတ်ေတာက်စက် (setudanki) တို၌့ ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�ကိုသာ ေလာင်က�မ်းေစ�ပီး၊ သတ� ုကုန်�ကမ်း

ပစ�ည်းများကို အပူေပးေစသည်။

(2) သတ� ုအပူေပးြခငး်၊ ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး်တုိအ့တွက် သံုးေသာကိရိယာကို ဂေဟမီးေချာငး် (tochi)ဟု ေခါ်

သည်။

(3) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) အတွက်ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်း�ငှ့်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့် ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan)

အတွက်ြဖတ်ေတာက်စက် (setudanki)တို၌့၊ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� �ငှ့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) တိုက့ို ေရာစပ်ကာ

ေလာင်က�မ်း ေစ�ပီး၊ သတ� ုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းများကို အပူေပးေစသည်။

(4) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) အတွက်ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်း�ငှ့် ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan)

အတွက်ြဖတ်ြဖတ်ေတာက်စက် (setudanki) တုိကိ့ု မ�တ်တံ (suikan) �ငှ့်� �တ်သီးတံတို ့ြဖင့် ဖွဲ �စည်းထားသည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ်  5 (ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ငှ့်� �တ်သီးတံ)

ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ငှ့်� �တ်သီးတံတို�့ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေန ေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) အက်စီတလငး် (asechiren) သည် ပ�ိုပိနး် (puropan) �ှင့်��ိငး်ယှဉ်လ�င်၊ မီး�� ိ �ရန်လွယ်ကူ�ပီး ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး်မှာ

ပုိမိုလ�င်ြမန်သည်။

(2) ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� မှာ အမျိုးအစားေပါ်မူတည်�ပီးဂုဏ်သတ� ိကွဲြပားေသာ်လည်း ��တ်သီးတံ၏ဖွဲ �စည်းပံုအားလုံး

သည်ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�များအတွက်အတူတူပင်ြဖစ်သည်။ 

(3)  အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၏��တ်သီးတံမှာ မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ကို ကာကွယ် ရန် ��တ်သီးတံမှ မထုတ်လ�တ်မီ

အထိ၊ အပူချိန်ကို တတ်�ိငု ်သေလာက် မြမင့်လာေအာင် ြပုလုပ်ထားသည်။

(4) မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ� ြဖစ်ေပါ်လ�င်အလွန်အမငး်အ��ရာယ်�ှိသည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 6 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki))

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တွင်၊ ဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား ကွဲြပားပါက ပစ�ည်း၊ ဖွဲ �စည်းပံုစသည်တုိလ့ည်း

ကဲွြပားသည်။

(2) ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) သည် ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) မူလဖိအားကို ဂေဟေဆာ်ရန်သင့်ေလျာ်ေသာ

ဖိအားသိုခ့ျိန်ည�ိရန်သံုးသည့်ပစ�ည်းြဖစ်သည်။

(3) အိုးအတွငး်ြဖည့်သွငး်ထားေသာေအာက်ဆီဂျင် (sanso) �ှင့်ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�တို  ့ ကုိ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ

(aturyoku chousei ki) မတပ်ဘဲအသံုးြပု�ိငု ်သည်။

(4) ဓာတ်ေငွ�အသံုးြပုမ�အေြခအေနများ�ငှ့်ဂုဏ်သတ� ိများကို ေသေသချာချာစဉ်းစား�ပီး၊ ၎ငး်�ငှ့် ကိုက်ညီမည့်အရာကုိ

ေရွးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 7 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသံုးြပုရာတွင် သတိြပုရန်အချက်များ)

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသံုးြပုရာတွင် သတိြပုရန်အချက်များ �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ

�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏��န်ြပြမ�ားသည် အလွန်တုန်ခါေနလ�င်၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku

chousei ki) မှ ပံုမှန်မဟုတ်ေသာအသံထွက်လာပါက၊ ဖိအားအနိမ့်ဘက်�ှိအဆို�့ှင်ကို ေခတ� ပိတ်�ပီးြဖည်းြဖည်း ဖွင့်ပါ။

(2) ဂေဟေဆာ်ေသာအခါ အဆို�့ှင်တွင် အချို �ေသာ ြခားနားကွာဟမ��ှိေနေစသည့်အေန အထားြဖင့် တည်�ငိမ်ေနေအာင် ြပုလုပ်

မည်။

(3) ဓာတ်ေငွ�စီးဆငး်ေနသည့်အေနအထားြဖင့်၊ ��န်ြပြမ�ားသည်အလွန်တုန်ခါေနလ�င်၊ ဖိအား ထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku

chousei ki) မှ ပံုမှန်မဟုတ်ေသာအသံထွက်လာပါက၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)

တပ်ဆင်ထား�ှိမ�ကိုစစ်ေဆးပါ။

(4) ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏��န်ြပြမ�ားသည် အလွန်တုန်ခါေနလ�င်၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku

chousei ki) မှ ပံုမှန်မဟုတ်ေသာအသံထွက်လာပါက၊ ဖိအားအြမင့်ဘက်�ှိအဆို�့ှင်ကို ေခတ� ပိတ်�ပီးြဖည်းြဖည်း ဖွင့်ပါ။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 8 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်�ငှ့် မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်�ငှ့် မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး် �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ

�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) "Detonation" ဆိုသည်မှာ မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ�အြမန်��နး်သည် အလငး်၏အြမန်��နး်ထက် ေကျာ်လွန်သွားေသာြဖစ်စဉ်

တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

(2) လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) သည် ေကာငး်စွာလည်ပတ်ပါက၊  မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်မှာ ��တ်သီးတံတွင်ရပ်တန ့်သွား

လိမ့်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း စက်ပျက်စီး�ိငု်သည်။

(3) မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်သည်လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) စသည့် ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်း�ငှ့် ဓာတ်ေငွ� ပိုက် (housu) အထိ

ေရာက်သွားကာ၊ အတွငး်ပိုငး်တွင် ကျပ်ခိုးများကပ်လျက်�ှိ ေသာ်လည်း၊ ေလာင်က�မ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

(4) မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး် မြဖစ်ေစရန်အေရး�ကီးသည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 9 (ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်အတွက်ဓါတ်ေငွ� ပိုက် (housu) ၏အြပင်ဘက်မျက်�ာှြပင်အေရာင်)

ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်အတွက်ဓါတ်ေငွ� ပိုက် (housu) ၏အြပင်ဘက်မျက်�ာှြပင် အေရာင်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊

ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် ၄ ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ ၁ ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဂေဟ / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်အတွက်ေရာ်ဘာပိုက် (yousetu ・ setudan you gomu housu) ကို အြခားေသာ ဓါတ်ေငွ� ပိုက်

များအတွက်လည်း သံုး�ိငု ်သည်။

(2) JIS K 6333 ကို arc ဂေဟေဆာ်ြခငး်တွင် ဓာတ်မြပုေသာ သိုမ့ဟုတ် activated shield ဓာတ်ေငွ�အတွက် ပိုက် (housu)

အြဖစ်လည်းအသံုးြပုသည် ။

(3) ဂေဟ / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်အတွက်ေရာ်ဘာပိုက် (yousetu ・ setudan you gomu housu) ၏အြပင်မျက်�ာှြပင်ေပါ် �ှိ

ရာဘာအလ�ာ၏အေရာင်မှာ JIS K 6333 ကိုလိုက်၍ ဓာတ်ေငွ� အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် သတ်မှတ်သည်။

(4) JIS ၏စည်းကမ်းချက်များမှာ တရား၀င်တာဝန်ဝတ� ရားများ မဟုတ်ေသာ်လည်း၊ ေဘးကငး် လုံြခံုေသာလုပ်ငနး်ကို ေဆာင်

ရွက်ရန်အတွက် မြဖစ်မေနလိုက်နာရမည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 10 (ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏ ြဖည့်သွငး်တံဆိပ်)

ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏ ြဖည့်သွငး်တံဆိပ်�ှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။

(1) ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏ ြဖည့်သွငး်တံဆိပ်၌ ဓာတ်ေငွ�၏ေဈး��နး်ကိုေရးထားသည်။

(2) ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏ ြဖည့်သွငး်တံဆိပ်၌ ြဖည့်သွငး်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�အမည်ကုိ ေရးထားသည်။

(3) ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏ ြဖည့်သွငး်တံဆိပ်၌ ြဖည့်သွငး်သည့်ရက်စွဲ / ထုတ်လုပ်မ� lot အ��နး်တံဆိပ် တိုက့ို ေရးထားသည်။

(4) ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏ ြဖည့်သွငး်တံဆိပ်၌ ြဖည့်သွငး်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�၏ သေဘာသဘာဝကို ေရးထားသည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 11 (ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏အေရာင်)

ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏အေရာင် �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။

(1) ြဖည့်သွငး်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�သည် ေအာက်စီဂျင် (sanso) ြဖစ်ပါက ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏အေရာင  ်မှာအဝါေရာင်ြဖစ်သည်။

(2) ြဖည့်သွငး်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�သည် အက်စီတလငး် (asechiren)  ြဖစ်ပါက ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏အေရာင်မှာ အညိုေရာင် ြဖစ်

သည်။

(3) ြဖည့်သွငး်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�သည် ဟိုက်ဒ�ိုဂျင်ြဖစ်ပါက ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏အေရာင်မှာ အန ီေရာင်ြဖစ်သည်။

(4) ြဖည့်သွငး်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�သည် ကာဗွန်ဒိငု ်ေအာက်ဆိုက်ဓာတ်ေငွ�အရည်ြဖစ်ပါက ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏အေရာင်မှာ အစိမ်း

ေရာင်ြဖစ်သည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 12 (အြခားေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe))

အြခားေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ �ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ

1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1)  ပ�ိုပိနး် (puropan) / ဘူတိနး်စသည်တုိမှ့ာ ဖိအားြဖည့် / အရည်ြဖစ်ေအာင်ြပုလုပ်ထားေသာ အေြခအေနတွင် Hollow

ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) အတွငး်ြဖည့်သွငး်သည်။

(2) ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� (သိုမ့ဟုတ် ဟီလီယမ်) အတွက် ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏အဖံုးသည်အမုိးနးီယားစသည် 

တုိမ့ှလွဲ၍ လက်ဝဲလှည့်ဝက်အူြဖစ်သည်။

(3) ပ�ိုပိနး် (puropan) �ငှ့် ဘူတိနး် ကဲ့သိုေ့သာ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) များကိုလဲေလျာငး် လျက်အတိုငး်သိုေလှာင်ထားရသည်။

(4)  ပ�ိုပိနး် (puropan) / ဘူတိနး် ကဲ့သိုေ့သာ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကို လဲေလျာငး်လျက် အတုိငး် ဖွင့်လိုက်လ�င်၊ ခ�တ်ယွငး်မ� 

ြဖစ်ေစ�ိငု ်သည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 13 (ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe))

ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဂေဟေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုေသာေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ကို အရည်ြဖစ်ေအာင်မြပုလုပ်ဘဲ 15MPa ထက်အနည်းငယ်မ�သာ

နိမ့်ေသာဖိအားြမင့် Hollow ေအာက်စီဂျငဓ်ာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) တွင်ြဖည့်သွငး်ထားသည်။

(2) ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) ၏အဖံုးတွင် ဆီပမာဏအနည်းငယ်သာ ကပ်ေနပါက ြပဿနာမ�ှိပါ။

(3) ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) ၏အဖံုး (ြဖည့်သွငး်ေပါက်) သည် လက်ျာလှည့်ဝက်အူြဖစ်သည်။

(4) ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) သည်ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� ြဖစ်သည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 14 (လုပ်ပိုင်ခွင့်အရည်အချငး်)

လုပ်ပိုင်ခွင့်အရည်အချငး်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။

(1) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) လုပ်ငနး်ကို လုပ်ပုိင်ခွင့် အရည်အချငး် မ�ှိဘဲေဆာင်ရွက်�ိငု ်သည်။

(2) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) လုပ်ငနး်ကို ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu)  နည်းပညာက�မ်းကျင် 

မ�သင်တနး်�ပီးဆံုးထားသူများစသည့် ေသချာေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရည်အချငး်မ�ှိဘဲေဆာင်ရွက်ြခငး်မြပုရ။

(3) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) လုပ်ငနး်ကို အသက် ၁၈ �စှ်ေအာက်�ှိသူများ ပါ၀င်လုပ်ကိုင်၍မရပါ။

(4) ဘွို င်လာဂေဟလုပ်ငနး်တွင် arc ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) �စှ်ခုလုံးကို အသက် ၁၈

�စှ်ေအာက်�ှိသူများကို လုပ်ေဆာင်ြခငး်မြပုေစရ။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 15 (စက်�ံုအတွငး်၌သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ချိန်တွင်�ကိုတင်သတိေပးချက်များ)

စက်�ံုအတွငး်၌သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ချိန်တွင်�ကိုတင်သတိေပးချက်များ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ 

မှန်ကန်ေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရးယာဉ်ကို မသံုးဘဲ၊ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုဆွဲယူသယ်ေဆာင်�ိငု်သည်။

(2) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရးယာဉ်ကို မသံုးဘဲ၊ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကို လှိမ့်ကာသယ်ေဆာင်�ိငု ်ပါသည်။

(3) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကို လက်ြဖင့်သယ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ ဓာတ်ေငွ�အိုး၏ အဆို�့ှင်အပိုငး် ကိုကုိင်လျက်သယ်ပါ။

(4) စက်�ံုအတွငး်�ငှ့်ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်ခွင်အတွငး်သို ့ ြဖည့်သွငး်ဓာတ်ေငွ�ဘူးများကို သယ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ အထူးသတ်

မှတ်ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) သယ်ယူ ပုိေ့ဆာင်ေရးယာဉ်ကို သံုး�ပီးသယ်ေဆာင်ရမည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 16 (ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) များအသံုးြပုချိန်တွင် မှတ်သားရန်အချက်များ)

ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) များအသံုးြပုချိန်တွင် မှတ်သားရန်အချက်များ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ 

မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) မတည်�ငိမ်ေနေသာ်လည်း၎ငး်ကို တည်�ငိမ်ေအာင်ြပင်ဆင်ရန်မလိုအပ် ပါ။

(2) �ကီးမားေသာဝန်များသယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရးေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၏ ပစ�ည်းတင်ရန်ေနရာ ေပါ်တွင  ်တင်ထားလျက်မသံုးရ။

(3) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုတည်�ငိမ်ေအာင်ြပင်ဆင်သည့်အခါ လည်ပငး်အပိုငး်တွင် တည်�ငိမ်ေအာင်မြပုရပါ။

(4) ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုဆီေပေနေသာလက်အိတ်ြဖင့်မထိရ။ ထုိအ့ြပင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe)

အနးီတွင်ဆီများမထားရ။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 17 (ဓာတ်ေငွ�ဘူးြပန်ပုိခ့ျိန်အတွက် �ကိုတင်သတိေပးချက်များ)

ဓာတ်ေငွ�ဘူးြပန်ပုိခ့ျိန်အတွက် �ကိုတင်သတိေပးချက်များ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး် ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဓာတ်ေငွ�ဘူးတွင်ဓါတ်ေငွ�ကျန်�ှိေနပါကအ��ရာယ်�ှိသြဖင့်ကုန်ေအာင်အသံုးြပု�ပီးမှြပန်ပုိပ့ါ။

(2) ဓာတ်ေငွ�ကုန်သွားေသာအခါ၊ ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏ဖိအားသည်ေလထုဖိအား�ငှ့် တူသွား�ပီး၊ ညစ်ညမ်းေသာေလများ

အိုးအတွငး်သိုဝ့င်သွား�ိငု်သည်။ 

(3) ဓာတ်ေငွ�ဘူးအတွငး်�ှိဓာတ်ေငွ�ကိုကုန်ေအာင်အသံုးမြပုဘဲထုတ်လုပ်သူထံသို ့ြပန်မေပးရပါ။

(4) ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ဖိအားြမင့်ဘက်�ှိဖိအားသည် ဖိအားြပဂိတ်၏အနိမ့်ဆံုး မှတ်သားထား

ေသာဖိအားသိုေ့ရာက်�ှိသည့်အခါြပန်ပုိ�့ိငု ်သည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 18 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စက်တပ်ဆင်ြခငး် (အပိုငး် 1))

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုတပ်ဆင်ြခငး် �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ 

မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) တွင် ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုမတပ်ဆင်မီ၊ အဆို�့ှင်

ကုိတစ်ဝက်လှည့်ဖွင့်�ပီး၊ ၁ စက� န ့်ခန ့်�ကာေအာင  ်အဲ့ဒီအတိုငး်ထားကာ ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖည့်သွငး်ေပါက်မှဖုန်များကို မ�တ်ထုတ်ပါ။

(2) ပံုမှန်အားြဖင့်အရည်မစိမ့်ထွက်ရန်တားဆီးေသာအကွငး်(packing) ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင် ထား�ပီးြခစ်ရာများ �ှိမ�ှိစစ်ေဆး ပါ။

(3) ဖိအားြပဂိတ်ကိုတပ်ဆင်ေသာအခါေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe) တွင်ဓါတ် ေရာင်ြခည်အပါချာကို�ှငး်�ှငး်

လငး်လငး်ြမင်�ိငု ်ရနကိ်ုယ့်ဘက်သိုလှ့ည့်�ပီး၊ ဖိအားြပဂိတ် ကိုအလွယ်တကူြမင်�ိငု်ေသာေနရာတွင်တပ်ဆင်ပါ။

(4) ချိတ်ဆက်အစိတ်အပိုငး်တွင်ဆပ်ြပာေရကိုသုတ်�ပီး၊ အနည်းဆံုး ဦးတည်ေနရာ ၂ ဖက်မှ�ကည့်��ကာ၊ ပူေဖာငး်မ�ှိေ�ကာငး်

စစ်ေဆး�ပီး၊ ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�စစ်ေဆးပါ။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 19 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)စက်တပ်ဆင်ြခငး် (အပိုငး် 2))

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုတပ်ဆင်ြခငး်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ 

မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(၁)   ဖိအားြပဂိတ်ကိုတပ်ဆင်ေသာအခါအက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) တွင်အ်ပါချာကုိကိုယ့်ဘက် မလှည့် ဘဲ၊ 

ဖိအားြပဂိတ်ကိုအလွယ်တကူေတွ� ြမင်�ိငု ်ရန ် အေနအ ထားကိုချိန်ည�ိကာ၊mounting bracket ြဖင့် တငး်ကျပ်ေအာင် ဖိ�ပီး 

တပ်ဆင်သည်။ 

(2) ချိန်ည�ိလက်ကိုင်ကို မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်�ပီး၊ ထိနး်ည�ိကိရိယာ�ငှ့်ေထာင့်ြဖတ် ြဖစ်ေနေသာ ေနရာတွင်ဖိအားြပဂိတ်ကို

မျက်�ာှချငး်ဆိုင်ြဖစ်မေနေစရန်ထားကာ၊ ချိန်ည�ိလက်ကိုင်ကို ဘယ်ဘက်ဆံုးသိုလ့ှည့်�ပီးေချာင်ေနေစရန်အတည်ြပုစစ်ေဆး။

(3) အဆို�့ှင်ဖွင့်ေသာအခါ အဆို�့ှင်ကျပ်ေနလ�င်ကိရိယာသံုး၍အသာပုတ်ပါ။

(4) အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏အဆို�့ှင်ကိုတစ်�ကိမ်ခန ့်သာလှည့်ပါ (အြပည့်အဝဖွင့်မထားရ) ။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 20 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုအသံုးြပုချိန်တွင်သတိထားရမည့်အချက်များ (1))

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုအသံုးြပုချိန်တွင်သတိထားရမည့် အချက်များ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊

ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို အသံုးြပုေသာအခါ ချိန်ည�ိလက်ကိုင  ် ကုိဘယ်ဘက်ဆံုးသို ့ လှည့်ကာ

ေချာင်ေနေအာင်ထားရမည်။

(2) ထိနး်ည�ိကိရိယာ၏အစိတ်အပုိငး်များသိုအ့မဲဆီသိုမ့ဟုတ်ဆီများမသုတ်ရ။

(3) ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တပ်ဆင်သည့်ဝက်အူတွင် အြခစ်ရာထင်သွား ပါက အတငး်အကျပ်မတပ်ရ။

(4) ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) �ှင့်ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို တပ်ဆင်ထားသည့်အတိုငး် ဓာတ်ေငွ�အိုး

(bonbe) ကိုမေ���ရ။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 21 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုအသံုးြပုချိန်တွင် သတိထားရမည့်အချက်များ (2))

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုအသံုးြပုချိန်တွင်သတိထားရမည့် အချက်များ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊

ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏အစိတ်အပိုငး်များကို ဆီေပေနေသာ လက်ြဖင့်သိုမ့ဟုတ် လက်အိတ်ြဖင့်

မကိုင်ရ။

(2) အလုပ်လုပ်ေနစဉ် အက်စီတလငး် (asechiren) ဖိအားကျသွားလ�င် ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) တွင်ကျန်�ှိေသာပမာဏကို

စစ်ေဆးရမည်။ 

(3) အလုပ်�ပီးချိန်�ငှ့်�ကားြဖတ်ရပ်နားချိန်တုိတ့ွင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏အဆို�့ှင်ကိုပိတ်�ပီး၊ ချိန်ည�ိလက်ကိုင်ကိုဘယ်ဘက်

ဆံုးသိုလ့ှည့်ကာေချာင်ေနေအာင်ထားရမည်။

(4) ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုမ�ကာခဏြဖုတ်�ပီးလိုအပ်သလို ြပန်လည်ြပုြပင်ရမည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 22 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ငှ့်ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်းတုိကိ့ုဆက်ြခငး် (အပိုငး် 1))

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ငှ့်ဂေဟေဆာ်ပစ�ည်းတုိကိ့ုဆက်ြခငး် �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ �ှငး်လငး်ချက် 

4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) မဆက်မီ၊ ပိုက် (housu) ယိုယွငး်ပျက်စီးြခငး်�ငှ့် အက်ကွဲြခငး်မ�ှိေ�ကာငး်စစ်ေဆးရမည်။

(2) ပိုက် (housu)အတွငး်တွင်ဖုန်၊ အငး်ဆက်ပုိးများ၊ ေရများမ�ှိေ�ကာငး် ေသချာေအာင် ြပုလုပ် ရမည်။

(3) မ�တ်တံ (suikan) ၏အဆို�့ှင်ပိတ်ထားေ�ကာငး်အတည်ြပုရမည်။

(4) ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက်အနီေရာင်၊ အက်စီတလငး် (asechiren) အတွက်အြပာေရာင် ပုိက် (housu) ကိုသံုးရမည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 23 (မီးည�ိြခငး်�ငှ့်မီးလ�ံချိန်ည�ိြခငး်)

မီးည�ိြခငး်�ငှ့်မီးလ�ံချိန်ည�ိြခင်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကုိေရွးချယ်ပါ။

(1) ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ဖိအားနိမ့်ဘက်�ှိဖိအားကိုချိန်ည�ိရန်၊ မ�တ်တံ (suikan) ၏အဆို�့ှင်ကို

ပိတ်�ပီးေ�ကာငး်ေနာက်တစ်�ကိမ်အတည်ြပု�ပီးေနာက်၊ ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင်

(sanso) �ငှ့်ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�များအတွက်ချိန်ည�ိလက်ကိုင်ကိုြဖည်းြဖည်းချငး်လှည့်ကာ၊ ဖိအားနိမ့်ဘက်�ှိ

ဖိအားကိုချိန်ည�ိရမည်။

(2) ဂေဟေဆာ်ရာတွင်မီးည�ိြခငး်မြပုလုပ်မီ၊ ဂေဟေဆာ်ရာတွင်သံုးသည့်အကာအကွယ်ပစ�ည်း၊ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu

yousetsu) အတွက်အလငး်ကာသည့်အကာအကွယ်မျက်မှန် တိုက့ိုစနစ်တကျတပ်ဆင်ရမည်။

(3) ဂေဟေဆာ်ရာတွင်သံုးသည့်အကာအကွယ်ပစ�ည်း၊ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) အတွက်အလငး်ကာသည့်

အကာအကွယ်မျက်မှန ် တုိကိ့ုစနစ်တကျတပ်ဆင်�ပီးပါ က၊ မ�တ်တံ (suikan) ၏ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ�

အဆို�့ှင်ကိုဖွင့်�ပီးမီးည�ိရမည်။ မီးည�ိရာတွင  ်သီးသန ့်သံုးမီးည�ိစက်အြပင်၊ ေရာငး်တနး်မီးြခစ်ြဖင့်လည်း အစားထုိးသံုး�ိငု် သည်။

(4) မီးည�ိ�ပီးေနာက် တတ်�ိငု ်သမ�အြမန်ဆံုး �ကိုတင်အပူေပးေအာက်ဆီဂျင်အဆို�့ှင်ကိုဖွင့်ရ မည်။ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာ ဓာတ်ေငွ�၊

�ပီးေနာက်ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အဆို�့ှင်တိုက့ို အစဉ်အတိုငး်လုပ်ေဆာင်�ပီးအြပာေရာင် မီးေတာက်ြဖစ်လာ

သည်အထိြပုလုပ်ပါ။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 24 (ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာင်ေနစဉ် �ကိုတင်သတိေပးချက်များ၊

မီးသတ်နည်းလမ်းများ) 

ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာင်ေနစဉ် �ကိုတင်သတိေပးချက်များ၊ မီးသတ်နည်းလမ်း�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ 

ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) မီးည�ိ�ပီးေနာက် ရံဖန်ရံခါဖျက်ခနဲအသံ�ကားရပါက၊ ချက်ချငး်မီး�ငိမ်းသတ်�ပီး၊ ��တ်သီးတံ ကိုခပ်တငး်တငး်ထားကာ၊

ထုိသိုထ့ားေသာ်လည်း ဆက်ြဖစ်ေနပါက ��တ်သီးတံကို အစားထုိးရသည်။ 

(2)  ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာင်ေနစဉ် မ�တ်တံ (suikan) မှ တဖျက်ဖျက် အသံ�ကားရပါက

မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ� ြဖစ်ေန�ိငု်ေြခ�ှိသည်။ အလုပ်ကို ချက်ချငး်ရပ်တန ့်ကာ၊ ��တ်သီးတံကိုသန ့်�ှငး်�ပီး၊ ြပန်လည်တငး်�ကပ်ြခငး်၊

ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ� စစ်ေဆးြခငး်တုိကုိ့ြပုလုပ်ရသည်။

(3) မီး�ငိမ်းသတ်သည့်အခါ ဦးစွာ�ကိုတင်အပူေပးေအာက်ဆီဂျင်အဆို�့ှင်ကို ပိတ်�ပီးေနာက် ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ကုိပိတ်ရသည်။

ြဖတ်ေတာက်ြခငး်လုပ်ငနး်တွင်၊ �ကိုတင်အပူေပးေအာက် ဆီဂျင်၊ ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�၊ ေအာက်စီဂျင်ြဖတ်ေတာက်ြခငး်

(setudan sanso) စသည့်အစဉ်လုိက်အတိုငး်အဆို�့ှင်ကိုပိတ်ရသည်။

(4) လုပ်ငနး်လုပ်ေနစဉ်မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ြဖစ်ေပါ်ပါက �ကိုတင်အပူေပးေအာက်စီဂျင် အဆို�့ှင်ကုိချက်ချငး်ပိတ်ကာ၊

ထုိေ့နာက်ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အဆို�့ှင်ကိုပိတ်�ပီး၊ ေနာက်ဆံုး တွင်ေအာက်စီဂျင်ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်သည့် (setudan sanso) 

အဆို�့ှင်ကိုပိတ်ရသည်။ ဆက်လက်�ပီးေအာက်ဆီဂျင် (sanso) / ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ဘူးအဆို�့ှင်ကို ပိတ်�ပီးဖိအား 

ထိနး်ည�ိဗားခလုတ် (aturyoku chousei handoru) ကိုေြဖေလ�ာ့ရသည်။ 

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 25 (��တ်သီးတံေရွးချယ်ြခငး်၊ တပ်ဆင်ြခငး်၊ သန ့်�ှငး်ြခငး်)

��တ်သီးတံေရွးချယ်ြခငး်၊ တပ်ဆင်ြခငး်၊ သန ့်�ှငး်ြခငး်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ��တ်သီးတံသည်မ�ကာေသးမီ�စှ်များအတွငး် မီးေတာင်သည်ပိုမိုေခတ်မီဆနး်ြပား လာသည့် အတွက်၊ မည်သည့်��တ်သီး

တံကိုေရွးချယ်သည်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်လုပ်�ိငု ်သည်။ 

(2) ��တ်သီးတံကိုတပ်ဆင်ရန် ပထမဆံုး ��တ်သီးတံ �ငှ့် မ�တ်တံ (suikan) �ကား�ှိအဆက်အသွယ် အစိတ်အပိုငး်များ

တွင်ြခစ်ရာမ�ှိေနေစရန်�ငှ့် ဖုန်မ�န ့်�ငှ့်ဆီများမကပ်ေနေစရန် အတည်ြပု ရသည်။ ထုိေ့နာက်အဓိကကိုယ်ထည်၏

ဆဌဂံပံုအပိုငး်သိုေ့ရာက်သည်အထိ Back မူလီ (Back nut)(packing nut) ကိုအကုန်ြပန်ကျပ်�ပီး၊ ��တ်သီးတံကို မ�တ်တံ

(suikan) သို ့အတွငး်ထဲထိေရာက်ေအာင်ကျပ်�ပီးထည့်ရသည်။

(3) ��တ်သီးတံကို မ�တ်တံ (suikan) သို ့ အတွငး်ထဲထိေရာက်ေအာင်ကျပ်�ပီး သည့်အခါ��တ်သီးတံ ကိုယ်ထည်၏ဆဌဂံပံုအပိုငး်

အတွက်သာသံုးသည့်ဂွြဖင့်အကျပ်ဆံုးတငး်ကျပ်ေအာင်ြပုလုပ်ရသည်။ ထုိေ့နာက် Back မူလီ (Back nut) ကို

ခုခံမ�ကိုခံစားရသည်အထိလက်ြဖင့် လှည့်ရသည်။ ပထမဆံုးတပ်ဆင်ချိန်တွင် 1/2 လှည့်�ပီး၊ ဒတုိယ�ှင့်ေနာက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်

ချိန်များတွင် ၁/၄ ခန ့်လှည့်ရသည်။

(4)  သတ� ုမျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာအက်တမ်များ (sputter) (supatta) ြဖင့် ��တ်သီးတံ၏ အစွန်အဖျားကိုပိတ်ဆိုခ့ံထားရ

လ�င်၎ငး်ကို ��တ်သီးတံသန ့်�ှငး်သည့်အပ်ြဖင့်သန ့်�ှငး်ရသည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 26 (ဓာတ်ေငွ� ပိုက် (housu) ကို �ကည့်��စစ်ေဆးြခငး်)

အသံုးြပုမ�မြပုမီ ဓာတ်ေငွ� ပိုက် (housu) ကို �ကည့်��စစ်ေဆးြခငး်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1)  ေအာက်ဆီဂျင ် (sanso)  ပုိက် (housu) ကိုတစ်�ကိမ်တည်းသာ မီးေတာက်ြပန်ဝင်ပါက အတွငး်ပိုငး်တွင်ကျပ်ခိုးစွဲသွား�ပီး၊

ေနာက်တစ်�ကိမ်မီးေတာက်ြပန်ဝင်သွားလ�င် ၎ငး်မှာြပငး် ထန်စွာမီးေလာင်�ိငု ်သည်။

(2) ပိုက် (housu) မျက်�ာှြပင်ေပါ် �ှိအားြဖည့်အလ�ာသိုေ့ရာက်�ှိလာသည့်အက်ေ�ကာငး်များ၊ အြခစ်ရာများ သိုမ့ဟုတ်

ေဖာငး်ေနြခငး်၊ အေရာင်ေြပာငး် / မာသွားြခငး်၊ သတ� ုအဆစ်ပွတ် တိုက်မ�များ�ှိမ�ှိကိုစစ်ေဆးရသည်။

(3) ေအာက်စီဂျင် (sanso) ပိုက် (housu) အတွငး်ပိုငး်တွင် ပံုမှန်မဟုတ်သည့်အရာများ �ှိမ�ှိစစ်ေဆးရသည်။

(4) �ကည့်��စစ်ေဆးြခငး်ရလဒ်အေနြဖင့် မူမမှန်မ�များ�ှိခဲ့လ�င်၊ လ�ပ်မကူးသည့် တိပ်ြဖင့်ကပ်ကာ ြပုြပင်ရသည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 27 (မ�တ်တံ (suikan) (ဂေဟမီးေချာငး် (tochi)) ကုိ စစ်ေဆးြခငး်)

မ�တ်တံ (suikan) စစ်ေဆးြခငး်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကုိေရွးချယ်ပါ။

(1) ေနစ့ဉ်စစ်ေဆးမ�များ (nichijou tenken) ကို အလုပ်မစခင်ေနစ့ဉ်ြပုလုပ်ရသည်။

(2) ��တ်သီးတံ၏အြပင်ပိုငး်စစ်ေဆးြခငး်ကို ေနစ့ဉ်စစ်ေဆးမ� (nichijou tenken) ြပုလုပ်�ိငု် လ�င်ပင် လစဉ်ပံုမှန်စစ်ေဆးြခငး်

ကုိလုပ်ေဆာင်ရသည်။

(3) ေလလံုမ�စစ်ေဆးြခငး်တွင်၊ အဆို�့ှင် seat ယိုစိမ့်မ�၊ ��တ်သီးတံတပ်ဆင်မ�အပိုငး် တွင်ဓါတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�၊ အဆို�့ှင်�ငှ့်အစိတ်

အပိုငး်များတပ်ဆင်သည့် အပိုငး်၏ြပင်ပယိုစိမ့် မ�များ �ှိမ�ှိ ကိုစစ်ေဆးရသည်။

(4) မီးလ�ံအေြခအေနကို လုပ်ငနး်လုပ်ေနစဉ်တွင် ပံုမှန်မဟုတ်ေသာအေြခအေနများ ချက်ချငး် ေတွ� �ှိ�ိငု်၍၊ စစ်ေဆးရန် မလိုအပ် 

ပါ။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 28 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စစ်ေဆးြခငး်)

ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စစ်ေဆးြခငး်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ

1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) �စှ်စဉ်စစ်ေဆးြခငး်ကိုတစ်�ှစ်အတွငး်ပုံမှန်စစ်ေဆးရသည်။

(2) အြပင်ပိုငး်စစ်ေဆးြခငး်ကို ေနစ့ဉ်စစ်ေဆးမ� (nichijou tenken)၊ �ှစ်စဉ်ပံုမှန်စစ်ေဆးမ� တုိ ့ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ရသည်။

(3) ေလလံုမ�စစ်ေဆးြခငး်တွင်ဆီသိုမ့ဟုတ်အမဲဆီကိုသံုးကာ၊ ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�စစ်ေဆးရသည်။

(4) �စှ်စဉ်ပံုမှန်စစ်ေဆးမ�တွင် လုပ်ေဆာင်ေသာ အသံုးြပုဖိအားအကွာအေဝးအတည်ြပုြခငး်၌၊ ဓာတ်ေငွ�ေထာက်ပံ့ြခငး်�ငှ့် 

ဖိအားထိနး်ည�ိဗားခလုတ် (aturyoku chousei handoru) ကို လုပ်ေဆာင်ေစ�ပီး အြမင့်ဆံုးဖိအားအထိတင်ြခငး်ကို

ပုံမှန်လုပ်ေဆာင်�ိငု ်သလား၊ လံုြခံုေရး အဆို�့ှင်ထုတ်ေပါက်မှ ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်�ှိမ�ှိစစ်ေဆးရသည်။

(MY)
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အခနး် 2 ေလာငက်�မ်း�ိငုေ်သာဓာတ်ေငွ� / ေအာက်စီဂျင် (sanso) �ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ 

အေြခခံဗဟုသုတများ�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာေမးခွနး်များ 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 29 (ေအာက်စီဂျင် (sanso) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ)

ေအာက်စီဂျင် (sanso) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ေအာက်စီဂျင် (sanso) သည်အေရာင်မဲ့�ပီးေဖာက်ထွငး်ြမင်�ိုင်ကာ အနံက့ငး်မဲ့�ပီးေလထက် ပိုမိုေပါပ့ါးသည်။

(2) ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ၌ အရာဝတ� ုများကိုမီးေလာင်ြခငး်ကုိ အားေပးသည့်လုပ်ေဆာင်ချက် �ှိေသာေ�ကာင့် ေလထုထဲတွင်

မေလာင်က�မ်းေသာအရာများကို ပင်လ�င်ြမန်စွာေလာင်က�မ်း ေစသည်။

(3) ေအာက်စီဂျင်ပါဝင်မ�ြမင့်မားေသာအခါ ဓာတ်ဆီ၊ ေရနံဆီ၊ heavy oil၊ လ�စာမ�န ့်�ငှ့်ဟိုက်ဒ�ိုဂျင် စသည့်အရာဝတ� ုများ၏

မီးေလာင်သည့်အပူချိန်မှာနိမ့်ကျ�ပီး၊ေလာင်က�မ်းရန်လွယ်ကူသည်။

(4) အက်စီတလငး် (asechiren) သည် ေအာက်စီဂျင် (sanso) ထဲတွင်၊ ေလထုထဲ၌ ေလာင်က�မ်း သည်ထက် မီးေလာင်သည့် 

အပူချိန်ပိုြမင့်သည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 30 (ေလာင်က�မ်းရန် လိုအပ်ချက် ၃ခု)

ေလာင်က�မ်းရန် လိုအပ်ချက် ၃ ချက်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။

(1) ပစ�ည်းတစ်ခုေလာင်က�မ်းရန်အတွက် မီးေလာင်�ိငု်သည့်ပစ�ည်း၊ ေအာက်စီဂျင် (sanso) �ငှ့် မီးေလာင်�ိငု်သည့်အရငး်အြမစ်

ဟုဆိုသည့် ေလာင်က�မ်းရန် လိုအပ်ချက် ၃ခု �ှိရန် လိုအပ်သည်။

(2) အက်စီတလငး် (asechiren) သည်ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) မ�ှိလ�င်ပင်ေပါက်ကွဲ�ိငု်သည်။

(3) Silane ဓာတ်ေငွ�သည် မီးေလာင်�ိငု ်သည့်အရငး်အြမစ် မ�ှိလ�င်ပင်ေလာင်က�မ်း�ိငု ်သည်။

(4) ဟိုက်ဒ�ိုဂျင်၏အနိမ့်ဆံုးမီးေတာက်ေလာင်မ�စွမ်းအင်မှာအလွန်ြမင့်မားသည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 31 (အနိမ့်ဆံုးမီးေတာက်ေလာင်မ�စွမ်းအင်)

အနိမ့်ဆံုးမီးေတာက်ေလာင်မ�စွမ်းအင်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။

(1) လူခ့��ာကိုယ်၏ အီလက်ထ�ိုစတက်တစ်စွမ်းအင်မှာ ဓာတ်ေငွ�ေပါက်ကွဲမ�မြဖစ်ေပါ်ပါ။

(2) အလုပ်ခွင်အတွငး်၌မီးေလာင်�ိငု်သည့်အရငး်အြမစ်များစွာ�ှိသည်။

(3) မီးေလာင်�ိငု်သည့်အရငး်အြမစ်များကို ဂ�ုစိုက်စရာမလိုေစရန်အားလုံးကို ေသေသချာချာ ဖယ်�ှားရန်မှာခက်ခဲသည်။

(4) ဂေဟေဆာ်လုပ်ငနး်၌ မေတာ်တဆေပါက်ကွဲမ�ကို ကာကွယ်ရန်ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ� ယိုစိမ့်ြခငး်ကိုကာကွယ်ရန် 

လုိအပ်သည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 32 (ဂေဟေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုေသာဓာတ်ေငွ�၏အ��ရာယ်�ှိ�ိငု်မ�)

ဂေဟေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုေသာဓာတ်ေငွ�၏အ��ရာယ်�ှိ�ိငု ်မ��ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1)  အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၊ ပ�ိုပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� �ငှ့်ဟိုက်ဒ�ိုဂျင်တို  ့ ပါဝင်မ�ြမင့်မားေသာ ဓာတ်ေငွ�ကို

�ှူမိလ�င်ပင်ြပဿနာမ�ှိပါ။

(2) အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�ကုိ �ှူ�� ိက်မိပါကအဆုတ်ေဖာြခငး် ကိုြဖစ်ေစ�ိငု ်သည် ဟုဆိုသည်။

(3) အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�ကို�ှူ�� ိက်မိပါကအိပ်ငိုက်ြခငး်သိုမ့ဟုတ်မူးေဝြခငး်၊ ခ��ာကုိယ်အစိတ်အပိုငး်ထံုေနြခငး်

�ငှ့်ေခါငး်ကိုက်ြခငး်တုိကိ့ုြဖစ်ေစ�ိုင်သည်။

(4) ပ�ို ပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ�ကို�ှူ�� ိက်မိပါကအိပ်ငိုက်ြခငး်သိုမ့ဟုတ်မူးေဝြခငး်၊ ခ��ာကိုယ် အစိတ်အပိုငး်ထံုေနြခငး်�ငှ့် 

ေခါငး်ကိုက်ြခငး်တုိကုိ့ြဖစ်ေစ�ိငု်သည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 33 (ဂေဟေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုေသာဓာတ်ေငွ�မီးေလာင်ြခငး်�ငှ့်ပတ်သက်ေသာ�ကိုတင်သတိေပးချက်များ)

ဂေဟေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုေသာဓာတ်ေငွ�မီးေလာင်ြခငး်�ငှ့်ပတ်သက်ေသာ�ကိုတင်သတိေပးချက်များ�ှင့်စပ်လျဉ်း၍၊

ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1)  အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၊ ပ�ို ပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� �ငှ့်ဟိုက်ဒ�ိုဂျင်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာေသာမီးေလာင  ်

မ�ကို�ငိမ်းသတ်ရန် အမ�န ့်မီးသတ်ေဆးဘူး (hunmatu shouka zai) သိုမ့ဟုတ် ဓာတ်မြပုေသာဓာတ်ေငွ� (N2, Ar, CO2)

စသည်တုိကိ့ုအသံုးြပုသည်။

(2) ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်သွားသည့်အခါ၊ ယိုစိမ့်မ�မှကာကွယ်ရန်လုပ်ေဆာင်သင့် သည်များ ေဆာင်ရွက်သည်။

(3) အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၊ ပ�ိုပိနး်ဓာတ်ေငွ� �ငှ့်ဟိုက်ဒ�ိုဂျင် ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာ ေသာမီးများေသာ

မီးေလာင်ြခငး်များအတွက်၊  ေရကိုအားြပငး်ြပငး်ြဖနး်ြခငး်သိုမ့ဟုတ် ဓာတ်ေငွ�ဘူးမှေရအမ�န်အမ �ားြဖင့်ြဖနး်ြခငး်ကို အသံုး

ြပုရသည်။

(4) အက်စီတလငး် (asechiren) ဓာတ်ေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာမီးေလာင်မ�အတွက် ေရကို အေြဖာင့်အတိုငး်ပနး်ထွက်ေစ

ေသာေရပိုက်ြဖင့် ပါကအဆင်ေြပသည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 34 (ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ� ေပါက်ထွက်သည့် (haretu) မေတာ်တဆမ�)

ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ� ေပါက်ထွက်သည့် (haretu) မေတာ်တဆမ��ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ �ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ 

မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ပံုမှန်ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�၏ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ကိုြဖည့်သွငး်သည့်အချိန်တွင် ဖိအားြမင့် ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရးဥပေဒအရ 14.7

MPa �ငှ့်ေအာက်�ှိေသာဖိအား ြဖင့်ြဖည့်သွငး် ရသည်။

(2) 14.7MPa သည် 1cm2 တွင် ဖိအားမှာ 150kg ခန ့်ြဖစ်သည်။

(3) တိုင်ကီေပါက်ထွက်ြခငး် (haretu) ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ဖိအား သည်ပတ်ဝနး် ကျင်�ှိ အေဆာက်အအံု များကို 

မထိခိုက်ပါ။

(4) ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�မေတာ်တဆမ�များမှာများေသာအားြဖင့်ပနး်ထွက်ြခငး်/ယိုစိမ့်မ�တို ့ ေ�ကာင့် ြဖစ်�ပီး၊ ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ� 

ဓာတ်ေငွ�ဘူးများေပါက်ထွက်ြခငး် (haretu) / ပျက်စီးြခငး် မေတာ်တဆမ�များလည်း�ှိသည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 35 (ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) လွင့်စင်ထွက်သွားေသာမေတာ်တဆမ�)

ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) လွင့်စင်ထွက်သွားေသာမေတာ်တဆမ��ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ �ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ

1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ြဖည့်သွငး်�ပီးေသာဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏အဆို�့ှင်အပိုငး်မှာ ကျိုးပဲ့သွားလ�င်ပင် ြပဿနာ မ�ှိပါ။

(2) ြဖည့်သွငး်�ပီးေသာဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) ၏အဆို�့ှင်အပိုငး်မှာ ကျိုးပဲ့သွားလ�င် ထုတ်လ�တ် လိုက်ေသာဓာတ်ေငွ�၏ အား

ေ�ကာင့်ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) လွင့်စင်ထွက်သွား�ိငု ်သည့် အ��ရာယ်�ှိသည်။

(3) လွင့်စင်ထွက်သွားေသာမေတာ်တဆမ� တစ်ခုြဖစ်ပွားပါက အဆို�့ှင်ကိုပိတ်လိုက်ြခငး်ြဖင့် ေြဖ�ှငး်ြခငး်မှာအ��ရာယ်�ှိသည်။

(4) လွင့်စင်ထွက်သွားေသာမေတာ်တဆမ�တစ်ခုြဖစ်ပွားပါက ဓာတ်ေငွ�ကုန်သွားသည် အထိေစာင့် ဆိုငး်ရန် မှလွဲ၍ ကိုင်တွယ်

ရန်နည်းလမ်းမ�ှိပါ။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 36 (ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကိုင်တွယ်ြခငး်�ငှ့်ပတ်သက်၍ မှတ်သားရန်အချက်များ)

ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရးဥပေဒပါြပဌာနး်ချက်များ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှန်ကန်ေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကို 30℃ ေအာက်�ှိေသာေနရာတွင်သိုေလှာင်ထားရမည် ဟုြပဌာနး်ထားသည်။

(2) ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကို 35℃ ေအာက်�ှိေသာေနရာတွင်သိုေလှာင်ထားရမည်ဟုြပဌာနး်ထားသည်။

(3) ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကို 40℃ ေအာက်�ှိေသာေနရာတွင်သိုေလှာင်ထားရမည်ဟုြပဌာနး်ထားသည်။

(4) ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကို45℃ ေအာက်�ှိေသာေနရာတွင်သိုေလှာင်ထားရမည်ဟုြပဌာနး်ထားသည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 37 (အခိုးအေငွ� (hyumu) ေ�ကာင့် ကျနး်မာေရးထိခိုက်မ�)

အခိုးအေငွ� (hyumu) ေ�ကာင့် ကျနး်မာေရးထိခိုက်မ� �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) ေ�ကာင့်ထွက်လာေသာအခိုးအေငွ� (hyumu) ပမာဏသည် arc ဂေဟေဆာ်ြခငး်

ေ�ကာင့်ထွက်လာေသာအခိုးအေငွ� (hyumu) ပမာဏ ထက်နည်းသည်။

(2) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) ေ�ကာင့်ထွက်လာေသာအခိုးအေငွ� (hyumu) သည်ကျနး်မာေရးအတွက်

ြပဿနာမ�ှိဟုဆိုသည်။

(3) သံမဏိြဖတ်ေတာက်ြခငး်ေ�ကာင့်အဆုတ်ကင်ဆာ�ငှ့် ပနး်နာရင်ကျပ်ေရာဂါြဖစ်ပွား �ိငု်၍ စုိးရိမ်ရသည်။

(4) မ�ကာေသးမီ�စှ်များအတွငး်မနး်ဂနိစ်ပါဝင်ေသာေ�ကးနီသတ� ုများကိုဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ် ေတာက်ြခငး်ေ�ကာင့်ဗဟို

အာ�ံုေ�ကာစနစ်အေပါ်ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာသက်ေရာက်မ�များမှာြပဿနာတစ်ခုြဖစ်လျက်�်ှိသည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 38 (အမ�န်ေပါက်ကဲွမ� (hunjin bakuhatu) ဆိုသည်မှာ)

အမ�န်ေပါက်ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။

(1) အမ�န်ေပါက်ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) ဆိုသည်မှာ ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာပစ�ည်း (kanensei no mono) သည် ေသးငယ်ေသာ

အမ�န်များ (အမ�န်) များြဖစ်လာ�ပီး၊ ပမာဏများစွာ ေလထဲတွင်လွင့်ပျံေန�ပီး၊ ၎ငး်�ငှ့် မီးေလာင်�ိငု ်သည့်အရငး်အြမစ်တုိ  ့လိုက်၍

ြပငး်ထန်စွာ ေပါက်ကွဲြခငး်ြဖစ်သည်။

(2) အမ�န်ေပါက်ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) ဆိုသည်မှာ မီးေလာင်�ိငု ်သည့်ပစ�ည်းြဖစ်ပါက ဂျံုမ�န ့်၊ သ�ကား�ငှ့်ပလတ်စတစ်များ

ပါေလာင်က�မ်းြခငး်ြဖစ်သည်။

(3)  ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu)  သည် အမ�န်ေပါက်ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) ၏ မီးေလာင်သည့်အရငး်အြမစ်

ြဖစ်မလာ�ိငု်ပါ။

(4) အမ�န်ေပါက်ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) သည် သတ� ုထဲတွင်ေလာင်က�မ်းြခငး်မ�ှိေသာ အလူမီနီယမ်�ငှ့်သံကဲ့သိုေ့သာ သတ� ု

များတွင်လည်း ြဖစ်ပွားသည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 39 (ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ်ြခငး်)

ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ်ြခငး် �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4

ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ရာတွင်ြဖစ်ပွားေသာ ေပါက်ကွဲြခငး်မေတာ်တဆမ�များမှာ လုပ်ငနး်ခွင ် ေလထုထဲသို ့ အက်စီတလငး်

(asechiren) စသည့် ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�များ ယိုစိမ့်�ပီး၊ ဂေဟမီးေတာက်�ငှ့် မီးည�ိစက်များမှာ မီးေလာင်သည့်အရငး်အြမစ် 

ြဖစ်လာ�ပီး ြဖစ်ပွား ြခငး်များသည်။

(2) ေပါက်ကွဲမ�မေတာ်တဆမ�ကုိကာကွယ်ရန်အတွက်ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ� မြဖစ်ေစရန ်ြပု လုပ်ြခငး်မှာ အေြခခံ ပင်ြဖစ်သည်။

(3) ေနစ့ဉ်လုပ်ငနး်ခွင်၌ ေလဝင်ေလထွက် လံုလံုေလာက်ေလာက်ေကာငး်ရန်လိုသည်။

(4) အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ့်အတူေရာေ�ာှအလုပ်လုပ်ရမည်ဆိုပါကလည်း �ကိုတင်�ပီး လုံေလာက်ေသာချိန်ည�ိမ�များ

ြပုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 40 (မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရသည့်အေ�ကာငး်ရငး်)

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရသည့်အေ�ကာငး်ရငး် �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။

(1) ��တ်သီးတံအပူချိန်ြမင့်တက်�ပီး၊ စီးဆငး်မ�ပမာဏမလံုေလာက်ကာ၊ ေရာစပ်မ�အချိုးအစား ေြပာငး်လဲြခငး်စသည်တုိေ့�ကာင့်

ေလာင်က�မ်းမ�အြမန်��နး်သည် ဓာတ်ေငွ�စီးဆငး်မ�ထက်ပိုမို ြမန်ဆန်လာေသာအခါ

(2) ��တ်သီးတံ၏အစွန်အဖျားသည် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်းစသည်တုိ ့ြဖင့် ပိတ်မိြခငး်�ငှ့် သတ� ုမျက်�ာှြပင်မှထွက်လာေသာ

အက်တမ်များ (sputter) ြဖင့်ပိတ်ေနေသာအခါ

(3) အက်စီတလငး် (asechiren) အတွက် ��တ်သီးတံကို  LPG တွင်အသံုးြပုေသာအခါ

(4) ေအာက်စီဂျင် (sanso) ပိုက် (housu) အတွငး်ပိုငး်တွင် သတ� ုအမ�န ့်  သိုမ့ဟုတ် ယခင် မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ�ေ�ကာင့်�ှိေန ေသာ

ကျပ်ခိုးများကပ်ေနေသာအခါ

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 41 (မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များ)

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များ �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ �ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ 

မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် မီးထွက်ေပါက် (higuchi) �ငှ့် မ�တ်တံ (suikan) ပျက်စီးြခငး် တို�့ှိသည်။

(2) မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် ပိုက် (housu) ေပါက်ထွက် (haretu) တတ်သည်။

(3) လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ေ�ကာင့် မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး် ရပ်သွားပါက၊ မီးေတာက် ြပန်ဝင်ြခငး် ထပ်ခါတလဲလဲ

ြဖစ်ေနပါကလည်း ြပဿနာမ�ှိပါ။

(4) မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် ေအာက်စီဂျင် (sanso)ပိုက် (housu)အတွငး်ပိုငး်၌ ကျပ်ခိုး များစွဲေနပါက ကျပ်ခိုးများသည် 

ေပါက်ကွဲသကဲ့သို  ့ေလာင်က�မ်းတတ်သည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 42 (မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များ ကိုကာကွယ်ြခငး်)

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များကုိ ကာကွယ်ြခငး် �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4

ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) လုပ်ငနး်မစမီတွင် ဓာတ်ေငွ�လဲလှယ်သန ့်�ှငး်မ� (gas purging) သည် မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ� ကာကွယ်ြခငး်တွင်အေရး �ကီးသည်။

(2) စက်ပစ�ည်းများကို ေသေသချာချာ စစ်ေဆးချိန်ည�ိြခငး်သည် မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ� ကာကွယ် ြခငး်တွင်အေရး�ကီးသည်။

(3) ေလာင်က�မ်း�ိငု်ေသာဓာတ်ေငွ� �ငှ့် ေအာက်စီဂျင် (sanso) တုိကိ့ု စံ��နး်များ�ငှ့်အညီ ကိုင်တွယ်ြခငး်သည် မီးေတာက်ြပန် 

ဝင်မ�ကာကွယ်ြခငး်တွင်အေရး�ကီးသည်။

(4) လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) သည် မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်တွင် သက်ေရာက်မ�မ�ှိ ေသာေ�ကာင့် ေသေသချာချာ

တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။

(MY)



90 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 43 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်စဉ်ြဖစ်သည့်ေဘးအ��ရာယ်များ)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်စဉ်ြဖစ်သည့်ေဘးအ��ရာယ်များ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်သည့်လုပ်ငနး်လုပ်ေနစဉ်တွင် အေြခြပုကုန်�ကမ်းပစ�ည်း�ငှ့် မီးလ�ံ စသည်တုိ၏့ ြပငး်ထန်ေသာြမင်

�ိငု ်ေသာအလငး် (မျက်စ်ြဖင့်ြမင်�ိုင်ေသာအလငး်ေရာင်) �ငှ့် ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်စသည်တုိကိ့ုထုတ်ေနသည်။

(2) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်သည့်လုပ်ငနး်လုပ်ေနစဉ်တွင် ြပငး်ထန်ေသာြမင်�ိငု်ေသာအလငး် (မျက်စိ ြဖင့်ြမင်�ိငု်ေသာအလငး် ေရာင်) �ငှ့်

ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်စသည့် အ��ရာယ်�ှိေသာ ေရာင်ြခည်များ (yuugai kousen) ထုတ်သည်။

(3) ေအာက်စီဂျင်ချို �တဲ့ြခငး် (sanso ketubou) ကို ေအာက်စီဂျင်ချို �တဲ့မ� (sanso ketubou) ေရာဂါကာကွယ်ေရးစည်းမျဉ်းတွင် 

ေလထုထဲတွင် ေအာက်စီဂျင် (sanso) ပါဝငမ်�သည် 18％ ေအာက်ေလျာ့နည်းေသာအေြခအေနြဖစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထား

သည်။

(4) ေလဝင်ေလထွက်မလံုေလာက်ေသာေနရာ၌ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်သိုမ့ဟုတ် မီးေတာက် ြဖင့်ြဖတ်ြခငး်ြပုလုပ်ရာတွင်၊

သယ်ေဆာင်ရလွယ်ေသာေလဝင်ေလထွက် ကိရိယာစသည် တုိ ့ြဖင့် ေလဝင်ေလထွက်ေကာငး်ေအာင်ြပုလုပ်ပါက အသက်�ှူ

လမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာ အကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) မလိုအပ်ပါ။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 44 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်ေ�ကာင့် သတ� ု အခိုးအေငွ� (hyumu) ထွက်လာြခငး်)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်ေ�ကာင့် ထွက်လာေသာ သတ� ု အခိုးအေငွ� (hyumu) �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4

ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) အခိုးအေငွ� (hyumu) ဆိုသည်မှာ အပူချိန်ြမင့်ေသာသတ� ုက အေငွ� ြဖစ်လာ�ပီး လုပ်ငနး်ခွင် ပတ်ဝနး်ကျင်သိုထ့ွက်လာကာ၊

ေလထုထဲတွင်ေအးသွား�ပီး အစိုင်အခဲြဖစ်သွား ေသာအရာ ြဖစ်သည်။

(2) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) �ငှ့် ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan) တိုတ့ွင် မျက်�ာှြပင်ေပါ် �ှိ

သတ� ုရည်စိမ်ထားေသာသတ� ုများသည်လည်း အခိုး အေငွ� (hyumu) ြဖစ်�ိငု ်သည်။

(3) အဆုတ်ေရာငေ်ရာဂါ (jinpai) သည် သတ� ုအေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာနာတာ�ှည်ေရာဂါများတွင် အဆိုးဆံုးြဖစ်သည်။

(4) အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) တွင် ေရာဂါလက�ဏာများတုိးလာေသာ်လည်း အသက်�ှူရန် ခက်ခဲလာြခငး်များမြဖစ်ပါ။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 45  (သတ� ု အခိုးအေငွ� (hyumu) များအတွက် အစီအမံများ)

သတ� ု အခိုးအေငွ� (hyumu) များအတွက် အစီအမံများ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှန်ကနေ်သာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ေယဘူယျအားြဖင့်ဓာတုပစ�ည်းများ�ငှ့်အမ�န်များကို�ှူ�� ိက်မိြခငး်အတွက်အစီအမံများမှာ၊ အ��ရာယ်�ှိပစ�ည်းများကိုအသံုးမ

ြပုေတာ့ေသာ နဂိုကတည်းကလံုြခံုစိတ်ချရမ�၊ အခနး်တွငး် တပ်ဆင်ရသည့်ဓာတ်ေငွ� စွန ့်ထုတ်စက်စသည်တုိ ့ြဖင့် စက်မ�နည်း

လမ်းအရစီမံြခငး်၊ အလုပ် သမားများအတွက် ေဘးကငး်လံုြခံုေရး�ငှ့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးသင်တနး်ေပးြခငး်စသည့် 

စီစဉ်စီမံမ�များဟူ၍ 3 မျိုး�ှိသည်။

(2) ဓာတုပစ�ည်းများ�ငှ့်အမ�န်များကို�ှူ�� ိက်မိြခငး်အတွက် အစီအမံများအနက်အြမန်ဆံုး ဦးစား ေပးသင့်သည်မှာ စက်မ�နည်း

လမ်းအရစီမံြခငး်ြဖစ်သည်။

(3) ဓာတုပစ�ည်းများ�ငှ့်အမ�န်များကို�ှူ�� ိက်မိြခငး်အတွက် အစီအမံများအနက်အြမန်ဆံုးဦးစား ေပးသင့်သည်မှာ စီစဉ်စီမံမ�ြဖစ်

သည်။

(4) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်တွင် နဂိုကတည်းကလံုြခံုစိတ်ချရမ�ဆိုသည်မှာ အခိုးအေငွ� (hyumu) ထွက်ြခငး်ကို ေလ�ာ့ချရန ်ြဖစ်�ပီး

အခိုးအေငွ� (hyumu) များလုံးဝေပျာက်သွား  ေအာင်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 46 (အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu))

အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) �ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ

�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) အခနး်တွငး်တပ်ဆင်ရသည့် ဓာတ်ေငွ� စွန ့်ထုတ်စက်ကို တပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲသည့် အချိန်၌ပင် လ�င် အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်

ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) ကုိ အသံုးြပုရန်မလိုအပ်ပါ။

(2) အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) ကို သင့်ေလျာ်ေသာအကာ

အကွယ်ပစ�ည်းများကို ေရွးချယ်�ပီးသင့်ေလျာ်ေသာအသံုးြပုမ�ြဖင့် သံုးရမည်။

(3) အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) အသံုးြပုြခငး်မှာ လုပ်ငနး်ခွင  ်

စီမံခန ့်ခွဲမ��ငှ့် ဆက်စပ်သည်။

(4) အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာ (kokyuu you hogo gu) သည် တစ်ကိုယ်ေရသံုး အကာအ

ကွယ်ပစ�ည်းကိရိယာြဖစ်သည်။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 47 (အမ�န်ကာမျက်�ာှဖံုး)

အမ�န်ကာမျက်�ာှဖံုး�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။

(1) အမ�န်ကာမျက်�ာှဖံုးဆိုသည်မှာ လုပ်ငနး်ခွင ်ေလထုထဲ�ှိ အမ�န်များကို စစ်ထုတ်ြခငး်ြဖင့် ဖယ်�ှားသည့်အမျိုးအစားြဖစ်ေသာ

အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပစ�ည်း ကိရိယာ (kokyuu you hogo gu) ြဖစ်သည်။

(2) အမ�န်ကာမျက်�ာှဖံုးအမျိုးအစားများမှာ အစားထုိးအမျိုးအစား�ငှ့် တစ်ခါသံုး အမျိုးအစား တုိ ့ြဖစ်သည်။

(3) တိုက်�ိုက်ချိတ်ဆက်ထားေသာ အမျိုးအစား အမ�န်ကာမျက်�ာှဖံုး�ငှ့် isolated အမျိုးအစား ဖုန်ကာမျက်�ာှဖံုး တုိတ့ွင် 

တုိက်�ိုက်ချိတ်ဆက်ထားေသာ အမျိုးအစားသည် စွမ်းေဆာင် ရည်ပိုမုိြမင့်မားသည်။

(4) သာမန်အိမ်များတွင်အသံုးြပုေသာ ခွဲစိတ်ခနး်သံုး mask �ငှ့် ယက်လုပ်မထားသည့် mask များတွင် ဖုန်အမ�န်ဒဏ်ခံ

�ိငု ်ေသာလုပ်ေဆာင်ချက်မ�ှိပါ။ 

(MY)
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အခနး် 3  ဆက်စပ်ဥပေဒများ�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာေမးခွနး်များ 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 48 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့်သက်ဆိုင်သာ တရား၀င်စနစ်)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့်သက်ဆိုင်သာ တရား၀င်စနစ်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး် ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှန်ကန်ေသာ 1

ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်လုပ်ငနး်�ငှ့်သက်ဆိုင်ေသာ ဉပေဒများစွာ�ှိသည့်အနက်၊ အဓိကကျ သည့်အရာမှာ လုပ်ငနး်ခွင်

ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့် ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou) ြဖစ်သည်။

(2) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်လုပ်ငနး်�ငှ့်သက်ဆိုင်ေသာ ဉပေဒများစွာ�ှိသည့်အနက်၊ အဓိကကျ သည့်အရာမှာ အဆုတ်ေရာင် 

ေရာဂါ (jinpai) ဉပေဒ ြဖစ်သည်။

(3) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်လုပ်ငနး်�ငှ့်သက်ဆိုင်ေသာ ဉပေဒများစွာ�ှိသည့်အနက်၊ အဓိကကျ သည့်အရာမှာ လုပ်ငနး်ခွင်ပတ်

ဝနး်ကျင်ေဆာင်ရွက်မ�ဥပေဒ ြဖစ်သည်။

(4) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်လုပ်ငနး်�ငှ့်သက်ဆိုင်ေသာ ဉပေဒများစွာ�ှိသည့်အနက်၊ အဓိကကျ သည့်အရာမှာ ေအာက်စီဂျင်

ချို �တဲ့သည့် (sanso ketubou) ေရာဂါကာကွယ်ရန်နည်းဥပေဒ ြဖစ်သည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 49 (အလုပ်�ှင်၏တာဝန်)

လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou) အရ 

အလုပ်�ှင်၏တာဝန်များ�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှန်ကန်ေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) အလုပ်�ှင်အေနြဖင့် ဥပေဒတွင်ြပဌာနး်ထားေသာ လုပ်ငနး်ခွင်မေတာ်တဆမ�များ ကာကွယ်ရန် အတွက် အနိမ့်ဆံုးစံ��နး် များကို

လုိက်နာလ�င်ရသည်။

(2) အလုပ်�ှင်သည် သက်ေတာင့်သက်သာ�ှိေသာ လုပ်ငနး်ခွင်ပတ်ဝနး်ကျင်ကို လက်ေတွ� အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခငး်�ငှ့်၊

လုပ်ငနး်ခွင်အေြခအေနများ တုိးတက်ေအာင်လုပ် ေဆာင်ြခငး်ြဖင့် အလုပ်ခွင်အတွငး်�ှိ အလုပ်သမားအား ေဘးကငး် ေစေရး�ငှ့်

ကျနး်မာေရးကို ေသေသချာချာ လုပ်ေဆာင်ေပးရမည်။

(3) အလုပ်�ှင်သည် �ိငု်ငံေတာ်မှေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငနး်ခွင်မေတာ်တဆမ�များကို ကာကွယ် ြခငး်�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ စီမံချက်များတွင်

ပူးေပါငး်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(4) အလုပ်သမားများအေနြဖင့် လုပ်ငနး်ခွင်မေတာ်တဆမ�များကို ကာကွယ်ရန ် လိုအပ်ေသာ ကိစ�ရပ် များကိုလိုက်နာရ မည်ြဖစ်�ပီး၊

အလုပ်�ှင်�ငှ့် အြခားဆက်စပ်သူများမှ ေဆာင်ရွက် ေသာလုပ်ငနး်ခွင်မေတာ်တဆမ�များကာကွယ်တားဆီးရန်

ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ပူးေပါငး် ရန်မလိုပါ။

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 50 (အလုပ်ခန ့်ချိန်တွင်သင်�ကားေပးြခငး်)

လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou) အရ 

အလုပ်ခန ့်ချိန်တွင်သင်�ကားေပးြခငး်�ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ မှန်ကန်ေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) အလုပ်�ှင်သည် အလုပ်သမားတစ်ဦးကို ခန ့်သည့်အခါ၊ ေ�ာှင့်ေ�းှြခငး်မ�ှိဘဲ လုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ

လုံြခံုမ��ငှ့်သန ့်�ှငး်မ��ှိေစရန် လိုအပ်သည့်အချက်များကို သင်�ကားေပးရမည်။

(2) အလုပ်�ှင်သည် အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ အလုပ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေြပာငး်လဲလိုက် ေသာအခါ၊ ေ�ာှင့်ေ�းှြခငး်မ�ှိဘဲ

လုပ်ကိုင်မည့်အလုပ်�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ လံုြခံုမ��ငှ့်သန ့်�ှငး် မ��ှိေစရန် လိုအပ်သည့်အချက်များကို သင်�ကားေပးရန်မလိုအပ်ပါ။

(3) အလုပ်�ှင်သည် အလုပ်သမားတစ်ဦးကိုခန ့်သည့်အခါ၊ ေ�ာှင့်ေ�းှြခငး်မ�ှိဘဲ လုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ

လုံြခံုမ��ငှ့်သန ့်�ှငး်မ��ှိေစရန် လိုအပ်သည့်အချက်အားလုံးကို သင်�ကားေပးရမည်။

(4) အလုပ်�ှင်သည် အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ အလုပ်အေ�ကာငး်အရာများကို ေြပာငး်လဲလိုက် ေသာအခါ၊  ေ�ာှင့်ေ�းှြခငး်မ�ှိဘဲ

လုပ်ကိုင်မည့်အလုပ်�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ လံုြခံုမ��ငှ့်သန ့်�ှငး်မ �ှိေစရန် လိုအပ်သည့်အချက်အားလုံးကို သင်�ကားေပးရမည်။

■ေမးခွနး်နံပါတ် 51  (နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး် လက်မှတ်ြပန်လည်ထုတ် ေပးြခငး်စသည်)

လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့်ကျနး်မာသန ့်�ှငး်ေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou) အရ နည်းပညာ က�မ်းကျင်မ� 

သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး်လက်မှတ်ြပန်လည်ထုတ်ေပးြခငး် စသည်တုိ�့ငှ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး်လငး်ချက် 4 ခုအတွငး်မှ 

မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွးချယ်ပါ။ 

(1) နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး်လက်မှတ်ကို ေပျာက်ဆံုး သိုမ့ဟုတ် ပျက်စီး သွားခဲ့ပါက နည်းပညာ က�မ်း

ကျင်မ�သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး် လက်မှတ်ြပန်လည်ထုတ်ေပးရန ်ေတာငး်ဆိုရမည်။

(2) နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး် လက်မှတ်ြပန်လည်ထုတ်ေပးရန် ေတာငး်ဆို ြခငး်ကို နည်းပညာက�မ်းကျင်မ� 

သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး် လက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ မှတ်ပံုတင်သင်တနး်ေကျာငး်အဖွဲ�အစည်း ထံတွင်ေဆာင်ရွက် �ိငု ်သည်။

(3) နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး် လက်မှတ်ကို ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ်လည်း သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာက�မ်းကျင်မ� 

သင်တနး်�ငှ့် ဆက်စပ်ေသာလုပ်ငနး်တွင်ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်�ိငု ်သည်။

(4) နာမည်ေြပာငး်လိုက်ပါက နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး် လက်မှတ်ကို အစား ထုိးေပးရန်တင်ြပရမည်။

(MY)
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အေြဖမှန် 

အခနး် 1 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) တွင်အသံးုြပုသည့် စက်ကိရိယာများ�ငှ့ ်

စပ်လျဉ်းေသာေမးခွနး်များ 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 1 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ).........................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 2 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu)  / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်၏

ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိငု ်မ�)..................................................................................................................................................................: (2) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 3 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) �ငှ့်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့် ြဖတ်ေတာက်ြခငး် (gasu setudan)

အတွက်အသံုးြပုေသာစက်ကိရိယာများ)......................................................................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 4 (ဂေဟမီးေချာငး် (tochi))...............................................................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ်  5 (ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ငှ့်� �တ်သီးတံ).............................................................................: (2) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 6 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki))..........................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 7 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသံုးြပုရာတွင် 

သတိြပုရန်အချက်များ)................................................................................................................................................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 8 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး် (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်�ငှ့် 

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်).................................................................................................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 9 (ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်အတွက်ဓါတ်ေငွ� ပိုက် (housu)

၏အြပင်ဘက်မျက်�ာှြပင်အေရာင်)..............................................................................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 10 (ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏ ြဖည့်သွငး်တံဆိပ်)................................................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 11 (ဓာတ်ေငွ�ဘူး၏အေရာင်)..............................................................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 12 (အြခားေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe))......................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 13 (ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အိုး (sanso bonbe))..............................................................................................: (2) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 14 (လုပ်ပိုင်ခွင့်အရည်အချငး်)............................................................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 15 (စက်�ံုအတွငး်၌သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ချိန်တွင်�ကိုတင်သတိေပးချက်များ)...........................................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 16 (ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) များအသံုးြပုချိန်တွင် မှတ်သားရန်အချက်များ).........................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 17 (ဓာတ်ေငွ�ဘူးြပန်ပုိခ့ျိန်အတွက် �ကိုတင်သတိေပးချက်များ)...........................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 18 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စက်တပ်ဆင်ြခငး်

(အပိုငး် 1))...................................................................................................................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 19 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)စက်တပ်ဆင်ြခငး်

(အပိုငး် 2))...................................................................................................................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 20 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို 

အသံုးြပုချိန်တွင်သတိထားရမည့်အချက်များ (1))........................................................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 21 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)

ကိုအသံုးြပုချိန်တွင်သတိထားရမည့်အချက်များ (2))....................................................................................................................: (4) 

(MY)
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■ေမးခွနး်နံပါတ် 22 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ငှ့်ဂေဟေဆာ်

ပစ�ည်းတုိကိ့ုဆက်ြခငး် (အပိုငး် 1))...............................................................................................................................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 23 (မီးည�ိြခငး်�ငှ့်မီးလ�ံချိန်ည�ိြခငး်).....................................................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 24 (ဂေဟေဆာ်ြခငး် / ြဖတ်ေတာက်ြခငး်လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာင်ေနစဉ်

�ကိုတင်သတိေပးချက်များ၊ မီးသတ်နည်းလမ်းများ)......................................................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 25 (��တ်သီးတံေရွးချယ်ြခငး်၊ တပ်ဆင်ြခငး်၊ သန ့်�ှငး်ြခငး်).................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 26 (ဓာတ်ေငွ� ပိုက် (housu) ကို �ကည့်��စစ်ေဆးြခငး်)........................................................................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 27 (မ�တ်တံ (suikan) (ဂေဟမီးေချာငး် (tochi)) ကုိ စစ်ေဆးြခငး်)....................................................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 28 (ဖိအားထိနး်ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စစ်ေဆးြခငး်)...................................................................: (3) 

အခနး် 2  ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� / ေအာက်စီဂျင် (sanso) �ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ အေြခခံဗဟုသုတများ�ငှ့်စပ်လျဉ်း 

ေသာေမးခွနး်များ 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 29 (ေအာက်စီဂျင် (sanso) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ)........................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 30 (ေလာင်က�မ်းရန် လိုအပ်ချက် ၃ခု)................................................................................................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 31 (အနိမ့်ဆံုးမီးေတာက်ေလာင်မ�စွမ်းအင်).........................................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 32 (ဂေဟေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုေသာဓာတ်ေငွ�၏အ��ရာယ်�ှိ�ိငု်မ�).....................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 33 (ဂေဟေဆာ်ရာတွင်အသံုးြပုေသာဓာတ်ေငွ�မီးေလာင်ြခငး်�ငှ့်

ပတ်သက်ေသာ�ကိုတင်သတိေပးချက်များ)..................................................................................................................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 34 (ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ� ေပါက်ထွက်သည့် (haretu) မေတာ်တဆမ�)..................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 35 (ဓာတ်ေငွ�အိုး (bonbe) လွင့်စင်ထွက်သွားေသာမေတာ်တဆမ�).....................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 36 (ဖိအားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကိုင်တွယ်ြခငး်�ငှ့်ပတ်သက်၍

မှတ်သားရန်အချက်များ)..............................................................................................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 37 (အခိုးအေငွ� (hyumu) ေ�ကာင့် ကျနး်မာေရးထိခိုက်မ�)...................................................................................: (2) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 38 (အမ�န်ေပါက်ကဲွမ� (hunjin bakuhatu) ဆိုသည်မှာ).....................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 39 (ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ်ြခငး်)..................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 40 (မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရသည့်အေ�ကာငး်ရငး်).....................................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 41 (မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်မျာ...............................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 42 (မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခငး်ေ�ကာင့် 

ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များကိုကာကွယ်ြခငး်)..................................................................................................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 43 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်စဉ်ြဖစ်သည့်ေဘးအ��ရာယ်များ)...................................................................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 44 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်ေ�ကာင့် သတ� ု အခိုးအေငွ� (hyumu) ထွက်လာြခငး်).............................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 45  (သတ� ု အခိုးအေငွ� (hyumu) များအတွက် အစီအမံများ).............................................................................: (4) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 46 (အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုင်ရာအကာအကွယ် 

ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu))............................................................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 47 (အမ�န်ကာမျက်�ာှဖံုး)....................................................................................................................................: (3) 

(MY)
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အခနး် 3  ဆက်စပ်ဥပေဒများ�ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာေမးခွနး်များ 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 48 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခငး်�ငှ့်သက်ဆိုင်သာ တရား၀င်စနစ်)...........................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 49 (အလုပ်�ှင်၏တာဝန်)...................................................................................................................................: (3) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 50 (အလုပ်ခန ့်ချိန်တွင်သင်�ကားေပးြခငး်)...........................................................................................................: (1) 

■ေမးခွနး်နံပါတ် 51  (နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တနး်�ပီးစီးေ�ကာငး်လက်မှတ်ြပန်လည် 

ထုတ်ေပးြခငး်စသည်)...................................................................................................................................................................: (3) 

(MY)


	ガス溶接_補助テキスト_ミャンマー語.pdfから挿入したしおり
	ガス溶接_補助テキスト_ミャンマー語_表紙.pdf
	ガス溶接_補助テキスト_ミャンマー語.pdf
	နိဒါန်း
	အခန်း 1 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေ (gasu yousetsu) ဆော်ရာ တွင်သုံးသည့် ကိရိယာများ
	1.1 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) ၏အခြေခံသီအိုရီ
	1.1.1 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေ (gasu yousetsu) / ဖြတ်ခြင်းအခြေခံ
	・ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 2 ပါ)
	・ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 2 ပါ)
	・ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း (gasu setudan) ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 2 ပါ)
	・ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း (gasu setudan) ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 2 ပါ)

	1.1.2 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) နှင့်ဖြတ်တောက် ခြင်းသမိုင်း
	・ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းစနစ် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 4 ပါ)
	・ ဓာတ်ငွေ့ဂဟေလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ (gasu yousetu sagyou shuninsha) လိုင်စင်စနစ် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 4 ပါ)
	・ ဓာတ်ငွေ့ဂဟေလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ (gasu yousetu sagyou shuninsha) လိုင်စင်စနစ် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 4 ပါ)

	1.1.3 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) / ဖြတ်တောက် ခြင်း၏အန္တရာယ်များနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်မှုကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
	・ဓာတ်ငွေ့ဂဟေ (gasu yousetsu) / ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ဘေးအန္တရာယ် ရှိနိုင်မှု (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 4 )
	・ဓာတ်ငွေ့ဂဟေ (gasu yousetsu) / ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ဘေးအန္တရာယ် ရှိနိုင်မှု (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 4 )
	・ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) / ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးရှိနိုင်မှု (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 5)
	・ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) / ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးရှိနိုင်မှု (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 5)
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	・ ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 17)
	・ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသုံးပြုရာတွင် မှတ်သားရန်အချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 18)
	・ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသုံးပြုရာတွင် မှတ်သားရန်အချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 18)
	・အက်စီတလင်း (asechiren) အတွက်ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 19)
	・အက်စီတလင်း (asechiren) အတွက်ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 19)
	・အောက်စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 20)
	・အောက်စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 20)
	・ လုံခြုံရေးကိရိယာ (anzen ki) (ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း(gasu yousetsu) / ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် မီးတောက်ပြန်ဝင်ခြင်း) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 20)
	・ လုံခြုံရေးကိရိယာ (anzen ki) (ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း(gasu yousetsu) / ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် မီးတောက်ပြန်ဝင်ခြင်း) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 20)
	1.2.5 ဂဟေတော်ရာတွင်သုံးသောပိုက် (housu)
	・ဂဟေဆော်ခြင်း / ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ဓါတ်ငွေ့ပိုက် (housu) ၏အပြင်ဘက် မျက်နှာပြင်အရောင်) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 24)
	・ဂဟေဆော်ခြင်း / ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ဓါတ်ငွေ့ပိုက် (housu) ၏အပြင်ဘက် မျက်နှာပြင်အရောင်) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 24)
	・ဂဟေဆော်ခြင်း / ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ဓါတ်ငွေ့ပိုက် (yousetu ・ setudan you gomu housu)  ၏ ဖော်ပြချက် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 24)
	・ဂဟေဆော်ခြင်း / ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ဓါတ်ငွေ့ပိုက် (yousetu ・ setudan you gomu housu)  ၏ ဖော်ပြချက် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 24)

	1.2.6 အမျိုးမျိုးသောဓာတ်ငွေ့ဘူး (ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) နှင့် အက်စီတလင်း (asechiren) ဓာတ်ငွေ့ထုတ်စက်
	(1) အမျိုးမျိုးသောဓာတ်ငွေ့ဘူးများ၏ ဖော်ပြချက်နှင့်အရောင်
	・ဓာတ်ငွေ့ဘူး၏ ဖြည့်သွင်းတံဆိပ်(အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 27)
	・ ဓာတ်ငွေ့ဘူး၏အရောင် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 28)
	(2) အက်စီတလင်း (asechiren) ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe)
	・ အက်စီတလင်း (asechiren) ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) ၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 28)
	・ အက်စီတလင်း (asechiren) ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) ၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 28)
	・အက်စီတလင်း (asechiren) ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) ၏ အပြင်ပန်းအသွင်အပြင် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 29)
	・အက်စီတလင်း (asechiren) ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) ၏ အပြင်ပန်းအသွင်အပြင် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 29)

	(3) အခြားလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) (အထောက်အကူ ပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 30)
	(4) အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့အိုး (sanso bonbe) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 30)
	(5) ဓာတ်ငွေ့ကိရိယာအစုံအလင်
	 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေကိရိယာအစုံအလင် ဆိုသည်မှာ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 30)
	 ・ဓာတ်ငွေ့ဂဟေကိရိယာအစုံအလင် စီမံခန့်ခွဲမှု (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 32)



	1.3 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း စသည်တို့တွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်း ကိရိယာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်း။
	1.3.1 လုပ်ပိုင်ခွင့်အရည်အချင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 33)
	1.3.2 ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) နှင့် အက်စီတလင်း (asechiren) ဓာတ်ငွေ့ထုတ်စက်
	(1) ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် ကြိုတင် သတိပေးချက်များ
	・ယာဉ်ဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးချိန်တွင်ကြိုတင်သတိပေးချက်များ           (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 34)
	・ယာဉ်ဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးချိန်တွင်ကြိုတင်သတိပေးချက်များ           (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 34)
	・စက်ရုံအတွင်း၌သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန်တွင်ကြိုတင်သတိပေးချက်များ         (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 36)
	・စက်ရုံအတွင်း၌သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန်တွင်ကြိုတင်သတိပေးချက်များ         (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 36)

	(2) ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) ဓာတ်ငွေ့ကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်း
	・ ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe)  အသုံးပြုရန်နည်းလမ်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 36)
	・ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) များအသုံးပြုချိန်တွင် မှတ်သားရန်အချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 37)
	・ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) များအသုံးပြုချိန်တွင် မှတ်သားရန်အချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 37)

	(3) စွန့်ပစ် / ပြန်ပို့ချိန် အတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်များ
	・ဓာတ်ငွေ့ဘူးပြန်ပို့ခြင်းစသည် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 37)
	・ဓာတ်ငွေ့ဘူးပြန်ပို့ချိန်အတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 37)


	1.3.3 ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)
	(1) ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုတပ်ဆင်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 41)
	(2)  ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တွင်မူမမှန်ချက်များမြင်ရပါက
	・ဖိအားနိမ့်ဘက်ရှိ ဖိအားကိုမြှင့်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 42)

	(3) ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက် များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 43)

	1.3.4 ဂဟေဆော်ပစ္စည်းများစသည်
	(1) တပ်ဆင်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 43)
	(2)  မီးညှိခြင်းနှင့်မီးလျှံချိန်ညှိခြင်း
	・ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ ဖိအားနည်းဘက်ရှိ ဖိအားကိုချိန်ညှိခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 44)
	・ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ ဖိအားနည်းဘက်ရှိ ဖိအားကိုချိန်ညှိခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 44)
	・ မီးညှိခြင်းနှင့်မီးလျှံချိန်ညှိခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 44)

	(3) ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း
	・ ဂဟေဆော်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 45)
	・ ဖြတ်တောက်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 45)
	・ဂဟေဆော်ခြင်း / ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေစဉ် ကြိုတင်သတိပေး ချက်များ
	မှုတ်တံ (suikan) မှပုံမှန်မဟုတ်သောဆူညံသံထွက်လာပါက (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 46)

	・ မီးသတ်နည်းလမ်းများ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 47)


	1.3.5 နှုတ်သီးတံ
	・ နှုတ်သီးတံ ရွေးချယ်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 47)
	・နှုတ်သီးတံတပ်ဆင်ပုံ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 47)
	・နှုတ်သီးတံသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 49)

	1.3.6 ပိုက် (housu)
	・one-touch fitting အဆစ် (wantacchi tugite ) တပ်ဆင်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 50)
	・one-touch fitting အဆစ် (wantacchi tugite ) တပ်ဆင်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 50)
	・ဓာတ်ငွေ့ပိုက် (housu) ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 51)
	・ဓာတ်ငွေ့ပိုက် (housu) ကိုင်တွယ်ရန် သတိထားရမည့်အချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 52)
	・ဓာတ်ငွေ့ပိုက် (housu) ကိုင်တွယ်ရန် သတိထားရမည့်အချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 52)

	1.3.7 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) တွင်အသုံးပြုသော ကိရိယာများစစ်ဆေးခြင်း
	1.3.7 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) တွင်အသုံးပြုသော ကိရိယာများစစ်ဆေးခြင်း
	・ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) တွင်အသုံးပြုသောကိရိယာ များကိုစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 52)
	・ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) တွင်အသုံးပြုသောကိရိယာ များကိုစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 52)
	・မှုတ်တံ (suikan) (ဂဟေမီးချောင်း (tochi)) စစ်ဆေးခြင်း
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှစစ်ဆေးသည့်အချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 53)

	・ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုစစ်ဆေးခြင်း စသည်
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှစစ်ဆေးသောအချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 54)




	အခန်း 2   လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ / အောက်ဆီဂျင် (sanso) နှင့်စပ်လျဉ်းသော အခြေခံဗဟုသုတများ
	2.1 အောက်ဆီဂျင် (sanso) နှင့်စပ်လျဉ်းသော အခြေခံ ဗဟုသုတများ
	2.1.1 နိဒါန်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 57)
	2.1.2 အောက်ဆီဂျင်(sanso)၏အန္တရာယ်
	・အောက်ဆီဂျင် (sanso) ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 57)
	・ဖိအားမြင့် အောက်ဆီဂျင် (sanso) ကြောင့်ဖြစ်သော မတော်တဆဖြစ်ရပ်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 58)
	・ဖိအားမြင့် အောက်ဆီဂျင် (sanso) ကြောင့်ဖြစ်သော မတော်တဆဖြစ်ရပ်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 58)

	2.1.3 အောက်ဆီဂျင်၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်မှု (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 59)

	2.2 လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့
	2.2.1 နိဒါန်း
	(1) လောင်ကျွမ်းရန် လိုအပ်ချက် 3 ခုနှင့် ခြွင်းချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 60)
	(2) ပေါက်ကွဲနိုင်မှုအနိမ့်ဆုံးကန့်သတ်ချက် (bakuhatu kagen kai) နှင့် ပေါက်ကွဲနိုင်မှု အမြင့်ဆုံးကန့်သတ်ချက် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 60)
	(3) လောင်ကျွမ်းမှုအမြန်နှုန်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 61)
	(4) အနိမ့်ဆုံးမီးတောက်လောင်မှုစွမ်းအင်
	・အနိမ့်ဆုံးမီးတောက်လောင်မှုစွမ်းအင်ဆိုသည်မှာ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 63)
	・ မီးလောင်သည့်အရင်းအမြစ် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 63)


	2.2.2 ဂဟေဆော်ရာတွင်အသုံးပြုသော လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့
	(1) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများစသည် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 65)
	・ ဘေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်မှု (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 66)
	・ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်မှု (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 66)



	2.3 ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့
	2.3.1 ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့ ဆိုသည်မှာ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 67)
	2.3.2 ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့၏ ဘေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်မှု
	(1) ဖိအားပေးထားခြင်းကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်မှု
	・ပေါက်ထွက်ခြင်း (haretu) မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားမှု (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 67)
	・ ဓာတ်ငွေ့အိုး (bonbe) လွင့်စင်ထွက်သွားသောမတော်တဆမှု (စာမျက်နှာ 68)

	(2) ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်သားရန်အချက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 68)


	2.4 ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
	2.4.1 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်းကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ
	・အခိုးအငွေ့ (hyumu) ကြောင့်ဖြစ်သော ကျန်းမာရေးထိခိုက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 74)
	・အခိုးအငွေ့ (hyumu) ကြောင့်ဖြစ်သော ကျန်းမာရေးထိခိုက်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 74)

	2.4.2 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်းကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ခြင်း
	(1) မီးလောင်မှုကိုကာကွယ်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 75)
	(2) ပေါက်ကွဲမှုနှင့်မီးဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ခြင်း
	・ပေါက်ကွဲမှုနှင့်မီးလောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာသော ဘေးအန္တရာယ်များ၏ အကြောင်းအရင်း
	ပေါက်ကွဲမှု၊ မီးလောင်ခြင်းမတော်တဆမှုအခြေအနေ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 75)
	အမှုန်ပေါက်ကွဲမှု (hunjin bakuhatu) ဆိုသည်မှာ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 77)

	・ပေါက်ကွဲမှုနှင့်မီးဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ခြင်း
	■လောင်စာဓာတ်ငွေ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပေါက်ကွဲမှုဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 77)
	■လောင်စာဓာတ်ငွေ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပေါက်ကွဲမှုဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 77)
	■ မီးတောက်ပြန်ဝင်ခြင်း ကြောင့်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်မီးဘေးကာကွယ်ခြင်း
	မီးတောက်ပြန်ဝင်ခြင်းနှင့် ဖြစ်ရသောအကြောင်းအရင်းများ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 78)
	မီးတောက်ပြန်ဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဘေးအန္တရာယ်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 78)
	မီးတောက်ပြန်ဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဘေးအန္တရာယ်များကိုကာကွယ်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 79)
	လောင်ကျွမ်းနိုင်သောပစ္စည်း (kanensei no mono) များဖယ်ရှားခြင်းစသည် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 79)
	အတူရောနှောအလုပ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် နီးကပ်နေသောနေရာ (အမြင့်ပိုင်းအနိမ့်ပိုင်းအပါအဝင်) ရှိအလုပ်စသည် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 81)



	(3) ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်နေစဉ်အတွင်းထွက်လာသောအန္တရာယ်ရှိသော အလင်းရောင်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 82)
	(4) အောက်ဆီဂျင်ချို့တဲ့သည့် (sanso ketubou) ရောဂါ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 86)
	(5) သတ္တု အခိုးအငွေ့ (hyumu) ကြောင့်ဖြစ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
	・ သတ္တု အခိုးအငွေ့ (hyumu) နှင့်၎င်း၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ
	ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်းကြောင့် သတ္တု အခိုးအငွေ့ (hyumu) ထွက်လာခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 86)

	・ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ (jinpai) နှင့် ထပ်တိုးရောဂါသစ်များ
	အဆုတ်ရောင်ရောဂါ (jinpai) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 88)
	ထပ်တိုးရောဂါသစ်များ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 88)

	・သတ္တု အခိုးအငွေ့ (hyumu) များအတွက် အစီအမံများ (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 88)
	အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 90)
	အမှုန်ကာမျက်နှာဖုံး (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 90)


	(6) အခြား
	・အပူလျှပ်ခြင်း (necchuushou) ကိုကာကွယ်ရန်စီမံချက် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 92)
	・အပူလျှပ်ခြင်း (necchuushou) ကိုကာကွယ်ရန်စီမံချက် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 92)
	・ပြုတ်ကျထိခိုက်မှု (tuiraku saigai) မှကာကွယ်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 93)
	・ပြုတ်ကျထိခိုက်မှု (tuiraku saigai) မှကာကွယ်ခြင်း (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 93)




	အခန်း 3 ဆက်စပ်ဥပဒေများ
	3.1 ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သာ တရား၀င်စနစ် (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ ၁၀၁)
	3.2 လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာသန့် ရှင်းရေးဥပဒေ (roudou anzen eiseihou) (ရွေးနှုတ်ဖော်ပြချက်)
	(အလုပ်ရှင်စသည်တို့၏တာဝန်)
	(အမျိုးအစားစိစစ်အတည်ပြုခြင်း)
	(အလုပ်လုပ်စဉ်ကန့်သတ်ချက်များ)

	3.3 လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာသန့် ရှင်းရေး နည်းဥပဒေ (roudou anzen eiseihou) (ရွေးနှုတ်ဖော်ပြချက်)
	(အလုပ်ခန့်ချိန်စသည်တို့တွင်သင်ကြားပေးခြင်း)
	(နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ပြန်လည် ထုတ်ပေးခြင်းစသည်)
	(လေစီးကြောင်းစသည်တို့ကြောင့်ပေါက်ကွဲမှု သို့မဟုတ် မီးဘေး ကာကွယ်ခြင်း)
	(ဆီစသည်တို့ပါဝင်သောပိုက်လိုင်း သို့မဟုတ် ဘူးများကို ဂဟေဆော်ခြင်းစသည်)
	(လေဝင်လေထွက်မလုံလောက်သောနေရာများတွင် ဂဟေဆော်ခြင်း စသည်)
	(လုံခြုံရေးကိရိယာ (anzen ki) တပ်ဆင်ခြင်း)
	(ကြေးနီအသုံးပြုမှုအပေါ်ကန့်သတ်ချက်များ)
	(ပုံမှန်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း (teiki jishu kensa))
	(အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) စသည်)

	3.4 အမှုန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးစည်းမျဉ်းများ
	・သတ္တုကို မီးတောက်ဖြင့်ဖြတ်သည့်လုပ်ငန်း (အမှုန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်း) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 106 )
	・သတ္တုကို မီးတောက်ဖြင့်ဖြတ်သည့်လုပ်ငန်း (အမှုန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်း) (အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမျက်နှာ 106 )


	ဓာတ်ငွေ့ဂဟေဆော်ခြင်း (gasu yousetsu) နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အထောက်အကူပြုစာအုပ် စာမေးပွဲမေးခွန်းများ



