
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習
H4 H1

厚生労働省委託事業

車両系建設機械
（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

運転技能講習
補助テキスト

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部

Vehicle-type construction machine
 (for leveling ground, transport, loading and excavating)

Driver Technical Training
Supplementary Text

Myanmar

英語版 English Version



車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習
H2 H3 English 

本補助テキストは、建設業労働災害防止協会のご協力の下、「車両系建設機械運転者教本[整地・運搬・積込
み用及び掘削用]技能講習テキスト」（建設業労働災害防止協会発行、令和元年7月15日第2改訂7版5刷）を
基に、令和2年度厚生労働省委託事業において作成した対訳による抜粋版です。外国人労働者に対する教育
効果を高める等の目的で作成されたものです。
技能講習の実施に当たっては、本補助教材を単独で使用するのではなく、原本となった講習テキストと併せて
使用することで、講習の実効性を確保することができます。

2021年3月



1 

မာတ ကာ 

1. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးဆသာအဆ ခခံဗဟသုတုမ ာျိုး ................................... 5 

1.1. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့အ်သံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးစသည ်(အဆ ာကအ်က ူပ 

စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ 1) ........................................................................................................................................................................ 5 

1.1.1. ဆ မည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် ဝနက် မုကာတငရ်နသ်ံျုိုးဆသာစကယ်န္တရာျိုး 

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ 2) ..................................................................................................................................... 5 

1.1.2. တျူိုးဆ ာ်ရနအ်တကွစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ7) ......................................................................... 8 

1.2. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ဆ်ဝေါဟာရမ ာျိုး 

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ10) .................................................................................................................................. 10 

2. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ ဆမာ်တာန္ငှို့ ်ဟ ကုဒ်ဆရာလစ်စနစ ်....................................... 12 

2.1. ဆမာ်တာ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ15)................................................................................................ 12 

2.1.1. ဒ ဇယအ်ငဂ် င ်ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ17) ....................................................................... 12 

2.1.2. ဆလာငစ်ာ   / အငဂ် ငဝ် ုင ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ22) ................................................................ 13 

2.2. ဟ ကုဒ်ဆရာလစ်စနစ် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ23) .......................................................................... 14 

2.2.1. ဟ ကုဒ်ဆရာလစ်စနစ် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ24) .......................................................................... 14 

3. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး ဆ ပျိုး ွ  ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးသညို့ ်ပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံု

15

3.1.  နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ က်န္ာှ35) ...................... 15 

3.1.1. Crawler အမ   ျိုးအစာျိုး  နွစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ35) ........................................................ 15 

3.1.2. ဘ ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး (Wheel-type)  နွစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ47) ...................................... 16 

3.2. ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု 

စာမ ကန်္ာှ55) ................................................................................................................................................................................... 18 

3.2.1. ဟ ကုဒ်ဆရာလစ်ပံစုံ ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (crawler 

အမ   ျိုးအစာျိုး) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ56) .......................................................................................................... 18 

3.3. motor grader (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ61) ................................................................................... 19 

3.4. scraper (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ64) ............................................................................................... 20 

4. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး

ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ပ်စစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး ....................................................................................... 21 

4.1. စတငဆ်မာငျ်ိုးန္ငှရ်နက် ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ69) .................................................... 21 

4.1.1. အငဂ် ငစ်ကမ်န္ှု ျိုးမ  (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ69) ............................................................................... 21 

4.1.2. အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုး ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ69) ............................................................................. 21 

4.1.3. အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုးပပ ျိုးဆနာက ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ70) ................................................................... 21 

4.2. ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ70) ......................................................... 22 

4.2.1. အစ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ70) ....................................................................................................... 22 

4.2.2. ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ72) .................................................................................. 23 

4.2.3. ဆတာငတ်က ်ခငျ်ိုး၊  ငျ်ိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့အ် ခာျိုးဆသာ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ74) .................................. 25 

4.2.4. ဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးက ရုပ်ပေါ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ75)....................................................................... 26 

4.3. ယာဉ်ရပ်နာျိုးခ  န ်(စကရ်ပ်ခ  န)် တငွက် ငုတ်ယွပံ်ု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ76) ............................. 27 

4.4. အမ   ၊   စသည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ77) .............................................................................. 28 

5. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး

လပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့ ်ကစ်ပ်ဆသာပစစညျ်ိုးက ရ ယာ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံနု္ငှို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး .......................................................................................... 29 

5.1.  နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးအတကွ်

လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံုန္ငှို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ79)........................................ 29 

5.1.1. လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ79) ................................................ 29 

(MY)



2 

5.1.2. လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာအမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ80) .............................................. 29 

5.1.3. လံ ုခံ ဆရျိုးက ရ ယာမ ာျိုးစသည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ85) ........................................................... 33 

5.2. ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံုန္ငှို့်

အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ86) .................................................................................................... 35 

5.2.1. ဟ ကုဒ်ဆရာလစ်ပံစုံ ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ87) .................................................................................................................................. 35 

5.2.2. စကက် ရ ယာပံုစဆံ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ88) .................................................................................................................................. 35 

5.2.3. လံ ုခံ ဆရျိုးက ရ ယာမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ89) ....................................................................... 36 

5.3. motor grader (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ92) ................................................................................... 38 

5.4. scraper (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ94) ............................................................................................... 39 

5.5. ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ95) ................................................. 40 

5.5.1. Crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ95) .......... 40 

6. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး

လညပ်တမ်ှုန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ပ်စစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးစသည ်.......................................................................... 41 

6.1.  နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့် လံ ုခံ စ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ97) .................................................................................................................................. 41 

6.1.1. ဘဒူ ဇုာ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ97) .................................................................................................. 41 

6.1.2. ဆ မဆကာ်ကာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ115) ................................................................................... 56 

6.2. ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် လံ ုခံ စ တခ် ရ 

ဆသာလပ်ုငနျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ123) ...................................................................................................... 62 

6.2.1. ဟ ကုဒ်ဆရာလစ် အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက ် (backhoe) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု 

စာမ ကန်္ာှ123) ................................................................................................................................................................................ 62 

6.2.2. ဟ ကုဒ်ဆရာလစ် အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာစ်က ် (Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် 

စာမ ကန်္ာှ131) ................................................................................................................................................................................ 68 

6.2.3. clamshell (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ136) ......................................................................................... 73 

6.2.4. dragline (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ137) ........................................................................................... 74 

6.3. motor grader ၊ scraper မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခံ သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု

စာမ ကန်္ာှ140) ................................................................................................................................................................................ 77 

6.3.1. motor grader (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ140) ................................................................................. 77 

6.3.2. scraper (ဆမာ်တာ scraper) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ147) .......................................................... 82 

6.3.3. scraper (အ ခာျိုးစက်  ငို့ခ်  တ် ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ဆသာအမ   ျိုးအစာျိုး) (အဆ ာက်အကူ ပ စာအုပ် စာမ က်န္ာှ150)........ 85 

6.4. ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က ် က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် လံ ုခံ စ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ 

စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ154) .................................................................................................................................................................. 86 

6.4.1. Crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု

စာမ ကန်္ာှ 154) .......................................................................................................................................................................... 86 

6.5. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု 

စာမ ကန်္ာှ 157) ........................................................................................................................................................................ 87 

6.5.1. ဝနတ်င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်  ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ 157) ..................................................................... 87 

6.5.2. က ယုတ် ငုဆ်မာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုး (Self-propelled)   ငို့ဆ် ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့ဆသာအခေါ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ

161) 90

6.6. လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးတပ် င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ယရ်ာှျိုး ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ162) ............... 91 

7. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုး ..................................... 92 

7.1. စစ်ဆ ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုးအတကွဆ်ယဘယု ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် 

စာမ ကန်္ာှ 163) ................................................................................................................................................................................. 93

7.2. ဆန ို့စဉ်စစ်ဆ ျိုးမှုမ ာျိုး (nichijou tenken) လပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ 164) .... 93 

7.3. အလပ်ုလပ်ုဆနစဉ်အတငွျ်ိုးပံမုှနမ်ဟတု ်ခငျ်ိုးက ဆုတွွဲ့ ရှ ပေါကစစဆ် ျိုးရမညို့လ်ပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုး

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ172) .................................................................................................................................... 98 

8. အန္တရာယက်ငျ်ိုးစွာဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နမ်ှတယ် ူာျိုးသငို့သ်ညမ် ာျိုးန္ငှို့ ်အခ က ်ပ ခငျ်ိုး၊ လမ်ျိုးည နခ် ကမ် ာျိုး .................... 99 

8.1. အန္တရာယက်ငျ်ိုးစွာဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နမ်ှတယ် ူာျိုးသငို့သ်ညမ် ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ175) ......... 99 

8.2. အခ က ်ပ ခငျ်ိုး၊ လမ်ျိုးည နခ် ကမ် ာျိုး လပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ177) ............. 101 

(MY)



3 

9. မကက ငျ်ိုးနစပ်ညာန္ငှို့လ်ျှပ်စစ်အသ ပညာ .................................................................................................................... 102 

9.1. အာျိုး (force) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ181) .................................................................................. 102 

9.1.1. အာျိုး၏ moment (moment of force) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ184) ................................... 102 

9.2.  ဒပ် ၊ု  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု ကစ်သည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ187) ............................................ 103 

9.2.1.  ဒပ် နု္ငှို့တ် က ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ187) .................................................. 103 

9.2.2.  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ189) ...................................................................... 104 

9.2.3. အရာဝတထ  တညပ်င မမ်ှု (တညပ်င မ်ဆသာ (suwari)) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ191) .................... 105 

9.3. အရာဝတထ  ၏ဆရွွဲ့လ ာျိုးမှု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ192) ................................................................ 105 

9.3.1. အ မနန်္ှုနျ်ိုးန္ငှို့အ်ရှ န ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ192) ........................................................................ 105 

9.3.2.  ငို့ဆ်န္ျှိုး ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ194)..................................................................................... 106 

9.3.3. ဗဟ မုှခွာအာျိုး၊ ဗဟ သု ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်အာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ194) ........................................... 106 

9.3.4. ပွတတ် ကုမ်ှု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ196) .................................................................................... 108 

9.5. လျှပ်စစ်  ငုရ်ာဗဟသုတု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ200) ............................................................ 108 

9.5.1. ဗ ု ို့အာျိုး၊ လျှပ်စစစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ုခမံှုအကကာျိုး ကစ်ပ်မှု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ201) ............ 108 

9.5.2. လျှပ်စစ်အန္တရာယ ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ202) ......................................................................... 109 

9.5.3. ဘက ်ရ က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ204) .............................................................. 110 

9.5.4. ဘက ်ရ အာျိုးသငွျ်ိုး ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ204) .............................................................. 110 

10. ဘမူ ဆဗဒန္ငှို့ပ်မ  ွဲ့  ပအငဂ် ငန် ယာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာဗဟသုတုမ ာျိုး ........................................................ 111 

10.1. ဆက ာကန်္ငှို့ဆ် မ  လ ာ  ငုရ်ာသဘာဝမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ207) ............................... 111 

10.1.1. ဆက ာက၏်သဘာဝမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ208) ............................................................... 111 

10.1.2. ဆ မ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ209) .................................................................................................. 111 

10.2. ဆ မပပ   ခငျ်ိုး၏အဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့လ်ကခဏာမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ218) ................. 115 

10.3. ပမ  ွဲ့  ပအငဂ် ငန် ယာဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုးစသည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ223) ............ 119 

11. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး ...................................................................................................................................... 121 

11.1. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက 1 ဆ မလပ်ုသာျိုးသည ် ဘကဟ် ျုိုး၏ Counter weight တငွ ် ညပ်သာွျိုးသည ်

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ230) ................................................................................................................................. 122 

11.2. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက2 ဘကဟ် ျုိုး  ငို့ဆ် မက  ု န ို့ဆ်နစဉ်၊ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ် ဆ မ  အာျိုးခံသမံဏ တ ငုန်္ငှို့်

လ ဗာကကာျိုးတငွည်ပ်သာွျိုးခ ို့သည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ231) ။ ...................................................................... 123 

11.3. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက 3 ဘကဟ် ျုိုး၏ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) မ ှ အစ ုငအ်ခ သည ် လပ်ုသာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ 

က သာွျိုးခ ို့သည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ232) ။................................................................................................... 124 

11.4. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက4 ဘကဟ် ျုိုးသည ် ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးတငွလ် က ပပ ျိုး၊ လမ်ျိုးည နသ်ကူ  ု မ သာွျိုးခ ို့သည ်

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ233) ။ .............................................................................................................................. 125 

11.5. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက5 ဘကဟ် ျုိုး၏အဆရှွဲ့တငွလ်မ်ျိုးဆလျှာကဆ်နပပ ျိုးလညှို့လ်ာဆသာလကသ်ညျ်ိုး (bucket) 

 ငို့ ် ုကမ် ခ ို့သည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ234） ............................................................................................... 126 

11.6. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက6 ဘဒူ ဇုာက စုစ်ဆ ျိုးပပ ျိုးဆနာက၊် အ ံုျိုးတပ် ငဆ်နစဉ် က ယုဆ်နဟန ်ာျိုးဟန ်

ခ ကပ်ပ  လ ပပ ျိုးဆ ခဆ ာကည်ပ်သာွျိုးခ ို့သည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ235) ။ .................................................... 127 

(MY)



4 

11.7. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက7 ဘဒူ ဇုာသညဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုးဆပေါ်တငွလ် က ပပ ျိုး၊ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသကူ  ု မ သာွျိုးခ ို့သည ်

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ236) ။ .............................................................................................................................. 128 

11.8. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက8 marking အလပ်ု၏လပ်ုသာျိုးသည ် ဆနာက ် ျုိုးဆနဆသာ ဘဒူ ဇုာ၏ crawler 

 ငို့န်ငျ်ိုးက  တမ်  ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ237) ............................................................................................. 129 

11.9. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက9 ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့ဝ်နက် ခု  တ ်ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်၊လပ်ုသာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ ပ တက်  ခငျ်ိုး

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ238) ................................................................................................................................. 130 

11.10. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက10 ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) တငွလ်မ်ျိုးည နသ်ညူပ်မ ခ ို့သည ်

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ239) ။ .............................................................................................................................. 131 

11.11. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက11 ဆ မလပ်ုသာျိုးသည ် ဆနာက ် ျုိုးလာဆသာ motor grader န္ငှို့ ် တ ကုမ် ခ ို့သည ်

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ240) ................................................................................................................................. 132 

11.12. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက12 scraper သညဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုးဆပေါ်တငွလ် က ပပ ျိုး၊ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသကူ  ု မ သာွျိုးခ ို့သည ်

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ241） .............................................................................................................................. 133 

12.  ကစ်ပ်ဥပဆဒမ ာျိုးစသည ်........................................................................................................................................ 134 

12.1. လပ်ုငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou)န္ငှို့ ်

လပ်ုငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) တငျ်ိုးက ပ်ဆသာ 

အမ န ို့မ် ာျိုး (ဆကာကန်္ှုတခ် က)် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ243) ............................................................................ 134 

12.2. လပ်ုငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးနညျ်ိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) 

(ဆရွျိုးန္ှုတဆ် ာ် ပခ က)် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ256) .......................................................................................... 138 

12.3. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံစုံန္ှုနျ်ိုး

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ276) ........................................................................................................................ 146 

စာဆမျိုးပွ ဆမျိုးခွနျ်ိုးမ ာျိုး ................................................................................................................................................................ 147 

(MY)



5 

1. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးဆသာအဆ ခခံဗဟသုတုမ ာျိုး

1.1. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့အ်သံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးစသည ်

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ 1) 

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (ဆ မည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် ဝနက် မုကာ တငရ်နန်္ငှို့ ် တျူိုးဆ ာ်ရန)် 

မ ာျိုးမာှ အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးစာွရှ ပပ ျိုး၊ ပံုစအံမ   ျိုးအစာျိုးလညျ်ိုးမ ာျိုးစာွရှ ကာ၊ တစ ်န ် ၎ငျ်ိုးတ ု ို့က  ု အသံျုိုး ပ မှုလညျ်ိုး က ယ ်ပန ို့သ်ည။် လပ်ုငနျ်ိုးခငွဆ်ဘျိုး 

အန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) အမ   ျိုးအစာျိုး ပ ဇယာျိုး 7 က အုဆ ခခပံပ ျိုး ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုး 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက  ုဇယာျိုး 1-1 တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုးခွ  ခာျိုး ာျိုးသည။် 

 

* ဆက ာကသ်ယ ်ခငျ်ိုး：ဥမငလ် ဏုဆ်ခေါငျ်ိုးစသညတ် ု ို့က တုူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဆပေါကက်ွ မှု (happa) ဆကကာငို့ ် စလ်ာဆသာ ဆက ာကတ်ံျုိုးစသညတ်ု ို့

၏အစအနမ ာျိုး 

1.1.1. ဆ မည  ရန၊်ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် ဝနက် မုကာတငရ်နသ်ံျုိုးဆသာစကယ်န္တရာျိုး(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ်စာမ ကန်္ာှ

2) 

ဘဒူ ဇုာသည ်  နွစ်ကက် ယု် ည၌် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး  စဆ်သာ ဓေါျိုးသာွျိုး (ဆ မတနွျ်ိုး တု်သညို့ဘ်တု ်ပာျိုး) က  ု တပ် င ်ာျိုးသညို့် 

ပစစညျ်ိုး  စပ်ပ ျိုး၊ ဆ မည   ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး ခငျ်ိုး (oshido) စသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုး၌အသံျုိုး ပ သည။် ဘဒူ ဇုာမ ာျိုးသည ်နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုး 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ပံစုမံ   ျိုးပင ် စသ်ည ်(ဓာတပံ် ု1-1 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ဆ မဆကာ်ကာျိုး (Tractor excavator) 

လကသ်ညျ်ိုး  ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်စကဆ်ရပံုျိုးတျူိုးစက ်(Bucket Wheel Excavator) 

မ ြေမ  ော်သည ော် (shoberu) 

အြေ   ျိုးအစ ျိုးမ   ော်လပုော်မ ျိုး 

စကယ်န္တရာျိုး 

စွမ်ျိုးအာျိုး မငို့ဆ် မဆကာ်စက ်

* 

ဓာတပံ် ု1-1 ဘဒူ ဇုာ၏ဥပမာ 

ဇယာျိုး1-1 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး အမ   ျိုးအစာျိုးခွ  ခာျိုး ခငျ်ိုး

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်

လပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

(ဆ မည  ရန၊် 

ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယ်

ယပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် 

ဝနက် မုကာတငရ်နန်္ငှို့်

တျူိုးဆ ာ်ရန)် 

ဆ မည  ရန၊် 

ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယ်

ယပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် 

ဝနက် မုကာတငရ်န ်

တျူိုးဆ ာ်ရန ်

ဘူဒ ဇုာ 

scraper ဘူဒ ဇုာဆ မဆကာ်စက် 

scraper ဆ မသယစ်က ်

ကလမ်ရှ လ ်(clamshell) 

motor grader 

ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံုျိုးဆက ာကသ်ယစ်က*်

ဘကဟ် ျုိုး (Drag excavator) 

(backhoe) 

ဒရကလ် ငုျ်ိုး (dragline) 

 ရနခ် ာ (Trencher) 

ဆ မသယ ်(Tractor )အမ   ျိုးအစာျိုး 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

(MY)
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ဆ မဆကာ်ကာျိုးသည ်crawler အမ   ျိုးအစာျိုး န္ငှို့ ်ဘ ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး  နွစ်ကက် ယု ်ည၌် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး  စဆ်သာ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) 

က  ုတပ် င ်ာျိုးသညို့ပ်စစညျ်ိုး  စပ်ပ ျိုး၊ ဝနက် မုကာတင ်ခငျ်ိုး၊ ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ ဆ ာငဆ်ရျိုး၊ ဆ မမ ကန်္ာှ ပငဆ်ပေါ်မ ှ တယ် ူခငျ်ိုးစသညို့် 

လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးတငွအ်သံျုိုး ပ သည။် ဆ မဆကာ်ကာျိုးသည ် ဝနက် မုကာတင ် ရနသ်ံျုိုးဆသာ စကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ပံစုမံ   ျိုးပင ် စသ်ည ် (ဓာတပံ် ု 1-2 

က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

scraper တငွ ် နွစ်က ် ငို့ ်ခ  တ ်ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ပ ျိုးလပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငရ်ဆသာ အ ခာျိုးစက ် ငို့ခ်  တ ်ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ရဆသာအမ   ျိုးအစာျိုး scraper န္ငှို့်

 နွစ်ကန်္ငှို့ ်scraper တ ု ို့က ဆုပေါငျ်ိုးစပ် ာျိုးသညို့ ်ဆရွွဲ့လ ာျိုးန္ ငုဆ်သာအမ   ျိုးအစာျိုး ဆမာ်တာ scraper တ ု ို့ရှ သည။် scraper   ငို့ ်တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ကက ျိုးမာျိုး 

ဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး၊ ဆ မည   ခငျ်ိုး စသညို့တ် ု ို့က  ု စဉ် ကမ် ပတလ်ပ်ုဆ ာငန်္ ငုပ်ပ ျိုး၊ ဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် အဆ မာကအ်မ ာျိုးက  ု သယယ်ပူ ု ို့ 

ဆ ာငရ်နသ်ငို့ဆ်တာ်ကာ၊ အကက ျိုးစာျိုးဆ မယာ  ပ  ပင ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့ ်ဆရကာတာဆ ာကလ်ပ်ု ခငျ်ိုးက ို့သ ု ို့ဆသာ ပမ  ွဲ့  ပအငဂ် ငန် ယာလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုး 

အတကွအ်သံျုိုး  ပ ဆသာအခေါ  ဆရာကမ်ှုရှ သည။် (ဓာတပံ် ု1-3 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

scraper ဘဒူ ဇုာဆ မဆကာ်စက ် သည ် crawler အမ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့်  နွစ်က ် က ယု ်ညတ်ငွ ် scraper စကတ်ည ် ဆ ာကပံ်တု ု ို့က  ု

ဆပေါငျ်ိုးစပ် ာျိုးပပ ျိုး၊ အသံျုိုး ပ ပံုသည ် scraper န္ငှို့အ်တတူပူင ် (ဓာတပံ် ု 1-4 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ အ ျူိုးသ  ငို့၊် scraper  ညို့၍်မရဆသာ 

ဆ မအဆပ ာို့စသညတ် ု ို့တငွအ်သံျုိုး ပ သည။်

ဓာတပံ် ု1-3 scraper ၏ဥပမာ 

ဓာတပံ် ု1-2 ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏ဥပမာ 

ဓာတပံ် ု1-4 scraper ဘဒူ ဇုာဆ မဆကာ်စက၏်ဥပမာ 

(MY)
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motor grader က  ု ည ဆအာငပံ်ဆု ာ် ခငျ်ိုး၊ ဆ မည   ခငျ်ိုး၊ န္ငှျ်ိုး ယရ်ာှျိုး ခငျ်ိုး စသညို့ ် လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးတငွ ် က ယက် ယ ်  ပန ို့ ်ပန ို့အ်သံျုိုး ပ ကကသည် 

(ဓာတပံ် ု 1-5 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ အ ျူိုးသ  ငို့လ်မျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပင ် တ က စာွအပပ ျိုးသတရ်နအ်တကွ ် သငို့ဆ်တာ်သည။်   ု ို့အ ပင ်

န္ငှျ်ိုး ယရ်ှာျိုးဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးတငွ ်Snowplow က တုပ် င ်ခငျ်ိုး  ငို့ ်ပ လပ်ုသည။် 

ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က်က  ု အဓ ကအာျိုး  ငို့ဥ်မငလ် ဏုဆ်ခေါငျ်ိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုး၏ ဥမငအ်တငွျ်ိုး ဆက ာကသ်ယ ်ခငျ်ိုး၌ 

အသံျုိုး ပ ပပ ျိုး၊ ဝနမ်တငန်္ ငုသ်ညို့အ်က ယအ်ဝနျ်ိုးကန ို့သ်တခ် ကမ်ရှ ဘ ၊ ဆ မ  ုငျ်ိုးမ ာျိုးတငွလ်ညျ်ိုး လပ်ုက ငုန်္ ငုဆ်သာ crawler အမ   ျိုးအစာျိုး၊ ဘ ျိုးအ 

မ   ျိုးအစာျိုး (wheel type) ၊ ဘ ျိုးသည ် ရ ာျိုးလမျ်ိုးဆပေါ်တငွဆ် ပျိုး ွ န္ ငုဆ်သာ ရ ာျိုးလမျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး (rail type) တ ု ို့ရှ သည ် (ဓာတပံ် ု 1-6 

က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ဓာတပံ် ု1-5  motor grader ၏ဥပမာ 

ဓာတပံ် ု1-6 ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က၏်ဥပမာ 

(MY)
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1.1.2 တျူိုးဆ ာ်ရနအ်တကွစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ7) 

စမွျ်ိုးအာျိုး မငို့ဆ် မဆကာ်စကသ်ည ်က ယု ်ည၌် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာ  စဆ်သာ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) က  ုအဆပေါ်သ ု ို့ မ ကန်္ာှမပူပ ျိုးတပ် င ်ာျိုး 

ဆသာစက ် စက်ာ၊ အဓ ကအာျိုး  ငို့ ်ဆ မမ ကန်္ာှ ပငဆ်ပေါ်က  ုတျူိုးဆ ာ်ရနအ်သံျုိုး ပ သည ်(ဓာတပံ် ု1-7 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ဘကဟ် ျုိုးသည ်က ယု ်ည၌် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာ  စသ်ညို့ ်လကသ်ည်ျိုး(bucket)က ၊ု စမွ်ျိုးအာျိုး မငို့ဆ် မဆကာ်စက ်  သုညမ်ာှ  န ို့က် ငဘ်က ်

  စဆ်သာ ဆအာကဘ်ကက် မု ကန်္ာှမပူပ ျိုး တပ် င ်ာျိုးဆသာစက ် စ်ကာ၊ backhoe ဟလုညျ်ိုး ဆခေါ်သည။် အဓ ကအာျိုး  ငို့ ် ဆ မမ ကန်္ာှ ပငမ်ှ 

တျူိုးဆ ာ်ရနအ်သံျုိုး ပ ပပ ျိုး၊ ဆ မဆကာ်(shoberu) သညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ု ဆရျိုးစကမ် ာျိုး၏ပံစုမံ   ျိုးပင ် စ်သည။် အ ျူိုးသ  ငို့ ်

ပမ  ွဲ့  ပအငဂ် ငန် ယာ လပ်ုငနျ်ိုးတငွ ် က ဉ်ျိုးဆ မာငျ်ိုးဆသာဆနရာမ ာျိုးတငွ ် ဆသျိုးငယဆ်သာ ံလုညအ်မ   ျိုးအစာျိုး၊ 

ဆနာကဘ်ကသ် ု ို့လညှို့ဆ်သာ ံလုညအ်မ   ျိုးအစာျိုး စသညို့ ်ဟ ကုဒ်ဆရာလစတ်ျူိုးဆ ာ်စက ်မ ာျိုးက အုသံျုိုးမ ာျိုးကကသည ်(ဓာတပံ် ု1-8 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

clamshell သည ် ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ က ယု ်ည၌် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုး က ရ ယာ  စဆ်သာ 

clamshell လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က ု တပ် င ်ာျိုးသညို့စ်က ် စက်ာ၊ ဆ မမ ကန်္ာှ ပငဆ်အာကရ်ှ  ပ ဆုပ ာို့ဆသာဆ မန္ငှို့ ်  ကက တ ်ာျိုးဆသာဆက ာက ်

မ ာျိုးက တုျူိုးဆ ာ်ရနအ်သံျုိုး ပ သည။် အ ျူိုးသ  ငို့ ်တျူိုးဆ ာ်သညို့အ်ပ ငုျ်ိုးမှာ ဆသျိုးငယပ်ပ ျိုးနကဆ်သာတျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးအတကွသ်ငို့ဆ်လ ာ်သည။် 

clamshell လကသ်ညျ်ိုး (bucket) က ဝု ငုယ်ာ  ငို့တ်ွ  ာျိုးသညို့အ်စာျိုး လကတ် ံ(arm) က  ုခ  ွဲ့ ပပ ျိုး၊ နကသ်ညို့ဆ်နရာသ ု ို့တျူိုးန္ ငုရ်န ်ပ လပ်ု ာျိုးဆသာ 

telescopic arm န္ငှို့ ် ပံမုနှ ် ဘကဟ် ျုိုး စသညို့ ် လကတ် ံ (arm) ၏  ပ်  ာျိုး၌ clamshell လကသ်ညျ်ိုး (bucket) က တုပ် င ်ာျိုးဆသာ 

အမ   ျိုးအစာျိုးလညျ်ိုးရှ သည ်(ဓာတပံ် ု1-9 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ဓာတပံ် ု1-9 Clamshell ၏ဥပမာ 

ဓာတပံ် ု1-7 စမွျ်ိုးအာျိုး မငို့ဆ် မဆကာ်စက၏်ဥပမာ ဓာတပံ် ု1-8 ဘကဟ် ျုိုး၏ဥပမာ 

(MY)
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dragline သည ် ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ က ယု ်ညတ်ငွ ် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုး က ရ ယာ  စဆ်သာ 

dragline လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က ု တပ် င ်ာျိုးသညို့စ်က ် စပ်ပ ျိုး၊ clamshell က ို့သ ု ို့ ဆ မမ ကန်္ာှ ပင ် ဆအာကက် တုျူိုးဆ ာ်ရနအ်သံျုိုး ပ သည ်

(ဓာတပံ် ု 1-10 က ကုကညို့်ပေါ) ။ dragline သည ် လကသ်ည်ျိုး(bucket)က  ု လ  ပစပ်ပ ျိုး အဆဝျိုးသ ု ို့ပစက်ာ တျူိုးဆ ာ်ရဆသာဆကကာငို့ ်

တျူိုးဆ ာ်သညို့အ်ကာွအဆဝျိုး က ယက်ာ၊  မစမ် ာျိုးန္ငှို့ဆ် မအဆပ ာို့စသညို့ ် အ ခာျိုးဆသာတျူိုးဆ ာ်စကမ် ာျိုး 

တျူိုးဆ ာ်သညို့ဆ်နရာသ ု ို့မဆရာကန်္ ငုဆ်သာလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့သ်ငို့ဆ်လ ာ်သည။် 

လကသ်ညျ်ိုး  ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်စကက်  ု Bucket-wheel excavator ဟလုညျ်ိုးဆခေါ် ပပ ျိုး၊ အကက ျိုးစာျိုးဆ ာက်လပ်ုဆရျိုး အငဂ် ငန် ယာအလပ်ုမ ာျိုး 

တငွအ်သံျုိုး ပ ကာ၊ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)သညလ်ညှို့ဆ်သာဆကကာငို့ ် တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ဝနက် မုကာ တင ်ခငျ်ိုးတ ု ို့က  ု  ကတ် ကုလ်ပ်ုဆ ာငန်္ ငုသ်ည် 

(ဓာတပံ် ု1-11 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ အဆတာ်ဆလျိုးဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာ ဆ မက တုျူိုးဆ ာ်ရနသ်ငို့ဆ်လ ာ်သည။် 

 ရနခ် ာ (Trencher) သည ် တျူိုးဆ မာငျ်ိုးမ ာျိုးက  ုကတ် ကုတ်ျူိုးဆ ာ်န္ ငုပ်ပ ျိုး၊ ဓာတဆ်ငွွဲ့ ပ ကု၊် ဆရပ ကုစ်သညတ် ု ို့က  ုမ ပ်ရန ် ဆ မာငျ်ိုးတျူိုးရာ 

တငွအ်သံျုိုး ပ သည ်(ဓာတပံ် ု1-12 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ဓာတပံ် ု1-10 dragline ၏ဥပမာ 

ဓာတပံ် ု1-11 လကသ်ညျ်ိုး(bucket)  ငို့တ်ူျိုးဆ ာ်စက၏်ဥပမာ 

ဓာတပံ် ု1-12  ရနခ် ာ (Trencher) ၏ဥပမာ 

(MY)



10 

1.2 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ဆ်ဝေါဟာရမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု

စာမ ကန်္ာှ10) 

လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး  သုညမ်ာှ ဆ မည   ခငျ်ိုး၊ ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ူပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး၊ ဝနက် မုကာတင ်ခငျ်ိုး၊ 

တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးစသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး မ ာျိုးက လုပ်ုဆ ာငရ်နက် ရ ယာမ ာျိုး  စပ်ပ ျိုး၊ ဓေါျိုးသာွျိုး၊ လက်သညျ်ိုး(bucket)၊ Scarifier စသည ် တ ု ို့န္ငှို့်

၎ငျ်ိုးတ ု ို့က ဆု ာကပံ်ို့ဆသာ လကတ်(ံBoom)၊ လကတ် ံ(arm)၊ yoke စသညတ် ု ို့က ဆုခေါ်သည။်

စကက် ယု ်ညအ်ဆလျိုးခ  န ် သုည်မာှ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ှ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ု  ယ ်တု ်ာျိုးဆသာ 

အရည ်ညို့မ်တကွ ်ာျိုးဆသာ ဒပ်  ု (ဆလာငစ်ာ  ၊   ၊ ဆရစသညတ် ု ို့မပေါရှ ဆသာ ဒပ် )ု   စပ်ပ ျိုး၊ တစန်ညျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ်စကက် ယု ်ည၏်  ဒပ်  ု

  စသ်ည။် 

စကအ်ဆလျိုးခ  န ် သုညမ်ာှ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးအတကွ် လ အုပ်ဆသာလပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး က တုပ် င ်ာျိုး 

သညို့အ်ဆနအ ာျိုးအတ ငုျ်ိုးရှ သညို့ ်  ဒပ်  ု စပ်ပ ျိုး၊ လက်သညျ်ိုး(bucket)စသညတ် ု ို့တငွ ် ကနုပ်စစညျ်ိုးမ ာျိုး မတငဆ် ာင ်ာျိုးဆသာအဆနအ ာျိုး 

(ဝနမ်တင ်ာျိုးဆသာအဆ ခအဆန) ၏ အရညပ်ေါ ညို့တ်ကွ ်ာျိုးဆသာ ဒပ်  ု(ဆလာငစ်ာ  ၊   ၊ ဆရစသညတ် ု ို့ပေါရှ ဆသာ ဒပ် )ု   စသ်ည။် 

စက၏် စစုဆုပေါငျ်ိုးအဆလျိုးခ  န ် သုညမ်ာှ စက ်ဒပ် ၊ု အမ ာျိုး ံျုိုးတငန်္ ငုဆ်သာ ဒပ် နု္ငှို့ ်55kg တငွ ်လ ကု်ပေါစ ျိုးနငျ်ိုး မညို့လ်ုပ်သာျိုးက တုငဆ် ာင ်

ပပ ျိုး ရလာဆသာ ဒပ် ၏ု  ပ်ဆပေါငျ်ိုး ာျိုး ခငျ်ိုး  စသ်ည။်

စကက် ယု ်ညအ်ဆလျိုးခ  န ် အမ ာျိုး ံျုိုးတငဆ် ာငန်္ ငုသ်ညို့်အဆလျိုးခ  န် စက၏်စစုဆုပေါငျ်ိုးအဆလျိုးခ  န ်

လ ုက်ပေါစ ျိုး 

နငျ်ိုးမညို့် 

လုပ်သာျိုး

ဆလာင်

စာ 

ပံ ု1-1 လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး ပံ ု1-2 စကက် ယု ်ညအ်ဆလျိုးခ  န ်

 ပံ ု1-3 စကအ်ဆလျိုးခ  န ် ပံ ု1-4 စက၏်စစုဆုပေါငျ်ိုးအဆလျိုးခ  န ်

လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုး

က ရ ယာမ ာျိုး 

စကက် ယု ်ညအ်ဆလျိုးခ  န ်

ဆရ   အ

မ   ျိုးအ

စာျိုး

(MY)
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တညပ်င မမ်ှုပမာဏ  သုညမ်ာှ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးသည ် ၎ငျ်ိုးဆ ာငို့ဒ်  ဂရ အ  လ မက သညက်  ု ဆ ာ် ပပပ ျိုး၊ 

ဆ ာငို့ဒ်   ဂရ မ ာျိုးဆသာဘကက် လ က ရနခ်ကခ်  ခငျ်ိုးက ညု န ်ပသည။် တစန်ညျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ် တညပ်င မမ်ှုပမာဏ  သုည ် မာှ လ က ရနခ်ကခ်  ခငျ်ိုး 

ပင ် စသ်ည။် 

ဆတာငတ်ကန်္ ငုစ်မွျ်ိုး  သုညမ်ာှ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ ဆမာ်တာစသညတ် ု ို့၏စမွျ်ိုးရညက်  ု အဆ ခ ပ ၍ တကွခ် က ်

 ာျိုးဆသာ ဆတာငတ်ကန်္ ငုသ်ညို့ ်အ မငို့ ်ံျုိုးစမွျ်ိုးရည ် စပ်ပ ျိုး၊ ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ဆ် ာငို့ ်(αဒ ဂရ ) သ ု ို့မဟတု ်အဆစာငျ်ိုး (%)   ငို့ဆ် ာ် ပသည။်

  ု ို့အ ပင ် အမနှတ်ကယမ်ာှ crawler (crawler belts) သ ု ို့မဟတု ် တာယာ န္ငှို့ ် ဆ မမ ကန်္ာှ ပငအ်ကကာျိုး slippage (ကာွ ခာျိုးခ က)် ရှ ပပ ျိုး၊ 

အ  ပုေါဆ ာငို့ဒ်  ဂရ အ  မတကန်္ ငု ်ခငျ်ိုးမာှ ပံမုနှပ်င ် စသ်ည။် 

ပ မျ်ိုးမျှဆ မ ပင ် အာျိုး  သုညမ်ာှ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုးမဆှ မ ပငသ် ု ို့သကဆ်ရာကဆ်စဆသာ အာျိုးက ကု ယုစ်ာျိုး ပ ပပ ျိုး၊ 

ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ဆ်အာကပ်ေါပံဆုသနညျ်ိုး  ငို့ဆ် ာ် ပသည။် 

① crawler အမ   ျိုးအစာျိုးတငွ ် စက၏်စစုဆုပေါငျ်ိုးအဆလျိုးခ  နက်  ု crawler ၏ စစုဆုပေါငျ်ိုးဆ မ ပငန်္ငှို့ ် ဆတွွဲ့ မှုဧရ ယာ  ငို့ ်

စာျိုး ာျိုးဆသာတန ် ုျိုး  စသ်ည။် ဤတငွ ်crawler ၏ဆ မ ပငန်္ငှို့ ် ဆတွွဲ့သညို့အ်လ ာျိုးသည ်ပံ ု(1-7) တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာ L အရှည ် စသ်ည။် 

ပ မျ်ိုးမျှဆ မ ပင ် အာျိုး = W x 9.8 / S = W x 9.8 / (2B x L) (kN / m 2 ) 

W: စက၏်စစုဆုပေါငျ်ိုးအဆလျိုးခ  န（်t） 

S: စစုဆုပေါငျ်ိုးဆ မ ပငန်္ငှို့ ် ဆတွွဲ့ မှုဧရ ယာ ＝Ｂ×Ｌ（m2） 

L: စစုဆုပေါငျ်ိုးအဆလျိုးခ  နအ်ဆနအ ာျိုးတငွ ် အ ုငဒ်လာ (idler) (လညပ်တဆ်စဆသာဆသာဘ ျိုး) န္ငှို့ ် စပဆရာို့ကတ ် (Sprocket) 

(ဆချွိုးသာွျိုးစ တပ်ေါဆသာခ  နျ်ိုး  ငို့လ်ညဆ်သာဘ ျိုး) တ ု ို့၏ အကကာျိုးဗဟ အုကာွအဆဝျိုး (m) 

B: Crawler ၏အက ယ ်(m) 

② ဘ ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး (wheel type) တငွ ်စက၏်စစုဆုပေါငျ်ိုးအဆလျိုးခ  နမ် ှရလာဆသာ ဆရှ ွဲ့ဘ ျိုးန္ငှို့ဆ်နာကဘ် ျိုး၏ ဝင ် ု ျိုးအဆလျိုးခ  နက် ၊ု ဆရှ ွဲ့ဘ ျိုးန္ငှို့်

ဆနာကဘ် ျိုး၏ဆ မ ပငန်္ငှို့ ် စပ်ဆနဟန ်မငရ်ဆသာဆ မမ ကန်္ာှ ပငဧ်ရ ယာ (ပံ1ု-8 က ကုကညို့ပ်ေါ) က  ုပ်ဆပေါငျ်ိုးပပ ျိုး 

အသ ျိုးသ ျိုးက စုာျိုး ာျိုးဆသာတန ် ုျိုး  စသ်ည။် 

ပံ ု1-7 L န္ငှို့ ်B အကကာျိုး ကန်္ယွမ်ှု ပုံ 1-8 ဆ မ ပငန်္ငှို့ ် စပ်ဆနဟန ်မငရ်ဆသာဆ မမ က်န္ာှ ပငဧ်ရ ယာ 

crawler 

အ ုငဒ်လာ (idler)  

စပဆရာို့ကတ ်

(Sprocket) 

ဝင ် ုျိုးအဆလျိုးခ  န် ် တာယာ 

ဆ မ ပင ်

ဆ မ ပငန်္ငှို့ ် စပ်ဆနဟန ်မင်

ရဆသာဆ မမ ကန်္ာှ ပင ်

ဧရ ယာ 

ပံ ု1-5 တညပ်င မမ်ှုပမာဏ ပံ ု1-6 ဆတာငတ်ကန်္ ငုစ်မွျ်ိုး

တညပ်င မမ်ှုပမာဏ 

(MY)
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2. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ ဆမာ်တာန္ငှို့ ်ဟ ကုဒ်ဆရာလစ်စနစ်

2.1. ဆမာ်တာ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ15) 

ဆမာ်တာသည ် စမွျ်ိုးအငအ်မ   ျိုးမ   ျိုးက ုစကမ်ှုစမွ်ျိုးအငအ်  စသ် ု ို့ ဆ ပာငျ်ိုးလ ရနလ်ပ်ုဆ ာငသ်ညို့စ်က ် စပ်ပ ျိုး၊ စကမ် ာျိုးတငွ ် အသံျုိုး ပ ဆသာအဓ က 

ဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့ဆ်မာ်တာမ ာျိုးတငွ ် ဒ ဇယအ်ငဂ် င၊် ဓာတ ် အငဂ် ငစ်သညို့ ် အတငွျ်ိုးပ ငုျ်ိုးဆလာငက်ျွမျ်ိုးမှု အငဂ် င၊် လျှပ်စစဆ်မာ်တာ (ဆမာ်တာ) 

စသညတ် ု ို့ပေါဝငသ်ည။် 

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ ဆမာ်တာက  ု အဓ ကအာျိုး  ငို့ ် ဒ ဇယအ်ငဂ် ငတ်ငွအ်သံျုိုး ပ ဆနပပ ျိုး၊ အဆသျိုးစာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့အ် ျူိုး 

အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးတငွ ် ဓာတ ် အငဂ် ငမ် ာျိုးအသံျုိုး ပ  ာျိုးသညမ် ာျိုးလညျ်ိုးရှ သည။်   ု ို့အ ပင ် အတငွျ်ိုး ပ ငုျ်ိုးဆလာငက်ျွမျ်ိုးမှုအငဂ် ငအ်စာျိုး 

လျှပ်စစဆ်မာ်တာက သုံျုိုးဆသာဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကမ် ာျိုးရှ သည။် 

*ဆလာငစ်ာ  အမ   ျိုးအစာျိုး (ဒ ဇယ ်  (keiyu)၊ ဓာတ ် ) တ ု ို့က မုမာှျိုးဆစရနသ်တ  ပ ပေါ။

2.1.1. ဒ ဇယအ်ငဂ် င ်ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံ ု(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ17) 

ဇယာျိုး 2-1 ဒ ဇယအ်ငဂ် ငန်္ငှို့ဓ်ာတ ် အငဂ် ငတ် ု ို့၏ကာွ ခာျိုးခ က ်

ပံ ု2-3 ဆလက စုပ်ုယူသငွျ်ိုး ခငျ်ိုး / 

အ ပ်ဆဇာက ရ ယာ၏ဥပမာ 

 မငျ်ိုးဆကာငဆ်ရအာျိုးတစ်ခု၏ဆစ ျိုးန္ှုနျ်ိုး 

အပူ  ဆရာကမ်ှု 

လညပ်တရ်နက်နုက် စရ တ ်

မ ျိုးဆကကာငို့အ်န္တရာယရ်ှ န္ ငုမ်ှု

ဒ ဇယ်   

ဆလျိုးသည ်

ဆ ျိုးကက ျိုးသည ်

ဆကာငျ်ိုးဆသာ (30-40%) 

ဆစ ျိုးဆပေါသည ်

နညျ်ိုးသည ်

ဓာတ်   

လျှပ်စစ်မ ျိုးပွာျိုး  ငို့ ်

ဆပေါ ို့သည ်

ဆစ ျိုးဆပေါသည ်

မဆကာငျ်ိုးဆသာ (22-28%) 

မ ာျိုးသည ်

ဆလသန ို့စ်က ်(Air cleaner) 

 လငဒ်ေါဆခေါငျ်ိုး (cylinder head) 

 လငဒ်ေါဘဆလာို့(Cylinder block) 

Forced 

induction 

အ ပ်ဆဇာ 
  အာျိုး 

ဆပျိုးဆလ

ဆကကာင်ျိုး 

  filter 

  cooler 

  စစ် 

  ပန ို့ ်

ပံ ု2-4 ဆခ ာ  က ရ ယာစနစ၏်ဥပမာ 

အမ   ျိုးအစာျိုး 
အခ က်မ ာျိုး 

 မငျ်ိုးဆကာငဆ်ရအာျိုးတစ်ခု၏အငဂ် င ်ဒပ် ု

ဒ ဇယ်အငဂ် င ်

ဆလ  ု အာျိုး  ငို့ ်က ယုတ် ုငအ်လ အုဆလ ာကမ် ျိုးည   ခငျ်ိုး 

ဓာတ်  အငဂ် င ်

ဆ ျိုးကက ျိုးသည ်

Blower impeller Blower impeller 
Pre-cleaner 

Dust indicator 

အ ပ်ဆဇာ manifold 

ပစစတင(်piston) 

ဆလာငစ်ာ  အမ   ျိုးအစာျိုး 

မ ျိုးည  နညျ်ိုး 

တာဘ ငု ်impeller 

အ ပ်ဆဇာအ  ု ို့ရှင ်

muffler 

 (MY)
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2.1.2. ဆလာငစ်ာ   / အငဂ် ငဝ် ငု ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ22) 

１・・・အငဂ် ငဝ် ငု ်(ဆခ ာ  ) 

အငဂ် ငဝ် ငုတ်ငွ ် ①ဆခ ာဆမွွဲ့ဆစဆသာ၊ ② ဆအျိုးဆစဆသာ၊ ③ အလံပု တဆ်စဆသာ၊ ④ သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆစဆသာ၊ ⑤ သဆံခ ျိုးတက ်ခငျ်ိုးမ ှ

ကာကယွ ်ခငျ်ိုးစသညို့ ် လပ်ုငနျ်ိုးဆ ာငတ်ာအမ   ျိုးမ   ျိုးရှ ပပ ျိုး၊ အငဂ် ငဝ် ငုအ်မညအ်မ   ျိုးမ   ျိုးရှ ဆသာ်လညျ်ိုး၊ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးအသံျုိုး ပ ပံု 

ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ ကစ်ာအုပ်တငွ ်ဆ ာ် ပ ာျိုးဆသာစနံ္ှုနျ်ိုးရှ သညို့ပ်စစညျ်ိုးက ု အသံျုိုး ပ ရန ်လ အုပ်သည။် 

ဆမှာင်ဆသာဆနရာတွင်အလု

ပ်လုပ်ဆနစဉ် ွနျ်ိုးရနမ် ျိုး 

ဟွနျ်ိုး 

ဟွနျ်ိုးခလုတ် 

ဟွနျ်ိုး relay 

   filter 

ဆနာက်မ ျိုး 

ဆရှွဲ့မ ျိုး 

လျှပ်စစ်ဓာ

တ်အာျိုးတ ုငျ်ိုး

က ရ ယာ 

အာျိုးသွင်ျိုးမ ျိုးစက် 

Battery relay 

switch 

ဘက် ရ  

သတ ဆပျိုးမ ျိုးသ ျိုး 
Panel မ ျိုးသ ျိုး 

မ ျိုးသ ျိုးခလုတ် 

Heater Plug 

Heater signal 

Fuse box 

Safety relay 

စက်န္ှု ျိုးခလုတ် 

Starter Moter 

Regulator 

ပံ ု2-5 ဆလာငစ်ာ  က ရ ယာစနစ၏်ဥပမာ ပံ ု2-6  Water-cooled အငဂ် င၏်ဥပမာ 

ပံ ု2-7 လျှပ်စစ ်ာျိုးကစလ်မျ်ိုးဆကကာငျ်ိုး၏ဥပမာ 

ဆလာငစ်ာ  ညို့်ဆသာ 

nozzle 

ဆလာငစ်ာ  ညို့ ်

ဆသာပန ို့ ်

ဆလာငစ်ာ 

ဆ ာက်ပံို့ဆရျိုးပန ို့ ်

ဆလာငစ်ာ  တ ုငက်

ဆလာငစ်ာ   filter 

ဂေါဘာနာ 

ဆရတ ငုက် (Radiator) ပနက်ာ 

သာမ ုစတက ်

ဆရပန ို့ ်

အဆအျိုးအပူခ  န ်ပက ရ ယာ 

Water manifold 

 လငဒ်ေါဆခေါငျ်ိုး (cylinder head) 

 လငဒ်ေါလ ငုန်ာ (Cylinder liner) 

  ပန ို့မ်ှ (  ) 

အငဂ် ငဝ် ုင ်cooler 

 (MY)
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2.2. ဟ ကုဒ်ဆရာလစစ်နစ ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ23) 

2.2.1. ဟ ကုဒ်ဆရာလစစ်နစ ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ24) 

ပန ို့သ်ည ်မ ကုခ်  ုအစ တအ်ပ ငုျ်ိုးမ ာျိုး  ငို့ ်ွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးဆသာစက ် စပ်ပ ျိုး၊  ုနမ်ှုန ို့၊် သ စသညတ် ု ို့ဆကကာငို့ ်ပ ကစ် ျိုး ခငျ်ိုး၊  ခစရ်ာ င ်ခငျ်ိုးမ ာျိုး  စပ်ေါက 

  အာျိုးမတကန်္ ငုဆ်တာို့၍သတ  ပ ပေါ။ filter သည ်ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်ာျိုးကစအ်တငွျ်ိုးရှ  ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် က  ုစစ ်တုပ်ပ ျိုး၊  ုနမ်ှုန ို့မ် ာျိုးက  ုယရ်ှာျိုး 

ဆပျိုးဆသာ လပ်ုငနျ်ိုးဆ ာငတ်ာက လုပ်ုဆ ာငသ်ညို့ပ်စစညျ်ိုး  စသ်ည။် filter က ပု တ ် ု ို့သာွျိုးပေါက  အာျိုးသည်မတကန်္ ငုဆ်ကကာငျ်ိုးသတ  ပ ပေါ။ 

 

ပံ ု2-10 ဟ ကုဒ်ဆရာလစစ်နစယ်န္တရာျိုး၏ ခ ံငံသုံျုိုးသပ်ခ က် 

ပုံ 2-21 ဟ ကု်ဒဆရာလစ်  သ ဆုလာှငက်န၏်ဥပမာ 

ပုံ 2-22  ဆပေါငျ်ိုးစပ် 

Air Breather ၏ဥပမာ 

  အာျိုးအ မငို့ ်ဟ ကု်ဒဆရာလစ် 

ဟ ကု်ဒဆရာလစ်ပန ို့ ်

(ဟ ကု်ဒဆရာလစ်  က ု 

  အာျိုးအ မငို့ ် ငို့ပ် ု ို့လတွ်

သည)် 

  စစ် 

 ဒပ်စင ်

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  နျ်ိုးခ  ပ်မှု 

အ  ု ို့ရှင်(ဟ ုက်ဒဆရာလစ် 

  အာျိုး၊ စ ျိုး င်ျိုးသညို့်ဦျိုးတည်ရာ 

က ု  နျ်ိုးခ  ပ်သည်) 

  လယ်ဗယတ် ုငျ်ိုးတာတ ုင ်

လညပ်တ်မှုအ  ု ို့ရှငမှ်

  စစ် 

Trap 

ပန ို့သ်ု ို့

  အာျိုးအ မငို့ ်ဟ ကု်ဒဆရာလစ် 

ပံ ု2-11 ဂ ယာပန ို့၏်လညပ်တမ်ှုန ယာမအက ဉ်ျိုးခ  ပ် 

ပုံ 2-23 ပ ုကလ် ုငျ်ိုးသံျုိုးfilter ၏ဥပမာ 

  အာျိုးအန မို့် ဟ ကု်ဒဆရာလစ်   အာျိုးအန မို့် ဟ ကု်ဒဆရာလစ် 

ဟ ကု်ဒဆရာလစ်စမွ်ျိုးအငပ် ု ို့လ တ်

က ရ ယာ 

(   အာျိုးက ုစက်မှုစွမ်ျိုးအငအ်  

စ်ဆ ပာငျ်ိုးသည)် 

အလုပ်မ ာျိုး 

(အရွယ်အစာျိုး၊ 

အ မနန်္ှုနျ်ိုး / 

ဦျိုးတည်ရာ) 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  သ ု

ဆလှာငက်န ်

အရနစ်ကပ်စစည်ျိုး 

စွမ်ျိုးအငပ် ု ို့လ တအ်နာျိုးကတွ်

 ကွ်ဆပေါက ်

သလံ ုက ်

 ဒပ်စင ်

အ ုံျိုး 
ဆလစစ် ဒပ်စင ်

Air Breather 

filter 

 ာျိုးကစ်မှ 

 လငဒ်ေါဘဆလာို့(Cylinder block) 

ဝငဆ်ပေါက ်/  ကွ်ဆပေါက ်

Shaft အမ   ျိုးအစာျိုး 

ဝင ် ုျိုး 

ဟ ုက်ဒ

ဆရာလ

စ်  စုပ်

ယူသညို့်

အဆပေါ

က ်

ဟ ုက်ဒဆရာ

လစ် 

 တု် 

ဆပေါက ်
Swash

plate ပစစတင(်piston) 

 လငဒ်ေါဘဆလာို့(Cylinder block) 

Swashplate အမ   ျိုးအစာျိုး 

ပံ ု2-12 Shaft အမ   ျိုးအစာျိုး၊ Swashplate အမ   ျိုးအစာျိုးတ ု ို့၏ဥပမာ 

အငဂ် င ်

  အာျိုးအန မို့် 

ဟ ုက်ဒဆရာ

လစ် 

ဝင ် ုျိုး 

ပစစတင(်piston) 

ဝငဆ်ပေါက ်/  ကွ်ဆပေါက ်

အ  ု ို့ရှင် plate (Valve plate) 

ဝငဆ်ပေါက ်/  ကွ်ဆပေါက ် ဝငဆ်ပေါက ်/  ကွ်ဆပေါက ်

အ  ု ို့ရှင ်plate (Valve plate) 

 (MY)
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3. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး ဆ ပျိုး ွ  ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးသညို့ ်ပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏  ွ ွဲ့စညျ်ိုးပုံ

3.1.  နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ35) 

3.1.1. Crawler အမ   ျိုးအစာျိုး  နွစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ35) 

ဆရတ ုငက် (Radiator) 

torque converter 

ပေါဝေါဆ ပာငျ်ိုးသညို့မ်စ်ရှင ်(Power shift mission) 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  သ ဆုလှာငက်န ်

ဆလာငစ်ာ  တ ုငက်

crawler 

အလ ာျိုးလ ုကဝ်င ် ုျိုး 

စတ ယာရင ်ကလပ် 

final reduction 

စတ ယာရငက်လပ် 

န္ငှို့ဘ်ရ တ် 

စတ ယာရငက်လပ် 

န္ငှို့ဘ်ရ တ် 

စပဆရာို့ကတ ်(Sprocket) 

(ဆခွျိုးသာွျိုးစ တပ်ေါဆသာခ  နျ်ိုး  ငို့လ်ည်ဆသာဘ ျိုး) 

Final 

drive 

Recoil spring 

Final 

drive 

ပေါဝေါဆ ပာငျ်ိုးလ ပ ု ို့လ တ် ခငျ်ိုး

（Power shift transmission) Flywheel အဓ ကကလပ် 
Universal joint 

Carrier roller 

(အဆပေါ်ဘက်လညပ်တ်ဆစဆသာ 

shaft) 

Torque converter 

 ရပ် crawler (ဆအာက်ဘက်လညပ်တ်ဆစဆသာ shaft) 

 ရပ် ရ န ်

အ ုငဒ်လာ (idler) / 

(လည်ပတ်ဆစဆသာဆသာဘ) 

အငဂ် င ်

အငဂ် င ်

Bevel ဂ ယာ 

Bevel ဂ ယာ 

တ ုက်  ုက် ပ ု ို့လ တ် ခငျ်ိုး

Universal joint 

ပံ ု3-1 crawler အမ   ျိုးအစာျိုး  နွစ်က ်ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံ၏ု ဥပမာ 

အငဂ် င ်
အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာ 

စတ ယာပန ို့ ်

 (MY)



16 

3.1.2. ဘ ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး (Wheel-type)  နွစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ47) 

ပ ု ို့လ တ် ခငျ်ိုး

တာယာတာယာ

အငဂ် င ်

HST ဆမာ်တာ 

အငဂ် ငအ်ရွယ်အစာျိုးအမ   ျိုးမ   ျိုး 

အတွက်သံုျိုးန္ ငုဆ်သာအမ   ျိုးအစာျိုး 

(variable capacity type)  

Differential က ရ ယာ 

HST ပန ို့် 

အငဂ် ငအ်ရွယ်အစာျိုးအမ   ျိုးမ   ျိုး

အတွက်သံုျိုးန္ ငုဆ်သာအမ   ျိုးအစာျိုး 

(variable capacity type)  

ပေါဝေါဆ ပာငျ်ိုးလ ပ ု ို့လ တ် ခငျ်ိုး（Power shift transmission) 

Differential က ရ ယာ 

Final drive 

ပေါဝေါဆ ပာငျ်ိုးလ ပ ု ို့လ တ် ခငျ်ိုး（Power shift transmission) 

Differential က ရ ယာ 

တာယာ 

torque converter 

အငဂ် င ်

Final drive Final drive 

တာယာ တာယာ 

ပံ ု3-18 စမွ်ျိုးအငပ် ု ို့လ တ ်ခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

ပံ ု3-19 စမွ်ျိုးအငပ် ု ို့လ တ ်ခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

အငဂ် င ်

torque converter 

တာယာ 

အငဂ် င ်

HST ပန ို့် 

ပ ု ို့လ တ် ခငျ်ိုး 

HST ဆမာ်တာ 

 (MY)
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①တာယာ၏ ဆလ  အာျိုး

တာယာသည ် ဇယာျိုး 3-2 တငွ ်ပသ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး ဆလ  အာျိုးအဆ ခအဆနက လု ကု၍် ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးသံျုိုးစက် ယန္တရာျိုးမ ာျိုး၏ 

အလပ်ုလပ်ုန္ ငုမ်ှုန္ငှို့တ်ာယာ၏သကတ်မျ်ိုးတ ု ို့တငွ ် ဆရာကဆ်စဆသာဆကကာငို့၊် ဆလ  အာျိုးက ညု  ရနအ်ဆရျိုးကက ျိုးသည။် သငို့ဆ်တာ်မှုရှ ဆသာဆလ 

  အာျိုးရှ မရှ  ံျုိုး  တရ်ာတငွ ်တာယာ  အာျိုးတ ငုျ်ိုးစက ် ငို့တ် ငုျ်ိုးတာပပ ျိုး ံျုိုး  တသ်ည။်

ဆလ  အာျိုးအရမျ်ိုးန မို့လ်ျှင ်

① တာယာက  ု ကက တရ်ာမ ှကွလ်ာဆသာအပသူည်

အလနွ ်ပငျ်ိုးပပ ျိုးစုတပ်ပ  ခငျ်ိုးက  ု စဆ်ပေါ်ဆစသည။်

② တာယာအစွနျ်ိုး န္စှ် ကလ်ံျုိုးသည ် ဆ မက  ု ပပ ျိုး၊    ု

အပ ငုျ်ိုးမ ာျိုးသညလ် င ်မနစ်ွာ ပ ကစ် ျိုးသည။် 

③ မာဆက ာဆသာ လမ်ျိုးမ ကန်္ာှ ပငတ်ငွ် ခံန္ ငုရ်ည ်

တ ျုိုးလာပပ ျိုး ဘ ျိုး ွ အာျိုးဆလ ာို့နညျ်ိုးသာွျိုးသည။်

① တာယာ၏အလယပ် ငုျ်ိုးသာဆ မ ပငက်  ု ပပ ျိုး၊

  အုပ ငုျ်ိုးသညလ် င ်မနစ်ွာ ပ ကစ် ျိုးသည။်

② ဆ မအဆပ ာို့မ ာျိုးတငွဆ် မကက ျိုး  သ ု ို့ဆတာ်ဆတာ်

နစ်ဝငပ်ပ ျိုး ဘ ျိုး ွ အာျိုးဆလ ာို့နညျ်ိုးသာွျိုးသည။်

③ ဆက ာကအ်စွနျ်ိုးဆ ာငို့ဆ်လျိုးတစ်ခကုပင ်တာယာ က  ု

အလယွတ်ကပူ ကစ် ျိုးဆစန္ ငုသ်ည။်

ဆလ  အာျိုးအရမျ်ိုး မငို့လ်ျှင ်

ဇယာျိုး 3-2 တာယာ၏ ဆလ  အာျိုး 

 (MY)
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3.2. ဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ55) 

3.2.1. ဟ ကုဒ်ဆရာလစပံ်စု ံဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (crawler အမ   ျိုးအစာျိုး) (အဆ ာကအ်က ူ

 ပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ56) 

ဦျိုးတညခ် ကဆ်ရွျိုးဆသာအ  ု ို့ရှင ်

(Direction Selection Valve)

)

ဆ
မ
ာင
ျိုးန္
ငှ
မ်
ှုလ
ပု်
ဆ
 
ာင
ဆ်
သ
ာလ

 ဗ
ာ 

(T
rave

lin
g
 o
p
e
ra
tio

n
 le
ve
r) 

အ  နျ်ိုးကက  ျိုး (Controller Cable) 

စပဆရာို့ကတ ်

(Sprocket) 

စပဆရာို့ကတ ်

(Sprocket) 
Crawler shoe 

ပံ ု3-34 crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ပျိုး ွ  ခငျ်ိုးလပ်ုဆ ာငဆ်သာက ရ ယာ၏ဥပမာ 

ပံ ု3-31ဟ ကု်ဒဆရာလစပံ်စု ံဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်ာျိုးကစဥ်ပမာ 

ဆရှွဲ့  ျုိုး 

ဆနာက ် ျုိုး 

Neutral (N) 

Travel လ ဗာ 

ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး 

Travel ဆမာ်တာ 

ဆရှွဲ့အ ုငဒ်လာ (Front idler) 

2- မနန်္ှုနျ်ိုးခလတု်

 ံုလညအ် စ ်

Travel ဆမာ်တာ (ညာ) Travel ဆမာ်တာ (ဘယ)် 

 (MY)



19 

3.3. motor grader (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ61) 

motor grader ဆနာကဘ် ျိုး၏ အခငျ်ိုးအက ငျ်ိုးမာှ ဘ ျိုး 4 ဘ ျိုးပေါပပ ျိုး ဘယ်ညာ ၂ ဘ ျိုးစ   ငို့ ်ဆရှ ွဲ့ဆနာကစ် တနျ်ိုး ာျိုးသည။် ၎ငျ်ိုးက  ုTandem ယန္တယာျိုး 

ဟဆုခေါ် ပပ ျိုး ဆနာကဘ် ျိုး၏ဆရှ ွဲ့ န္ငှို့ဆ်နာက ် ဘ ျိုးမ ာျိုးက  ု ကကာျိုးဂ ယာက ို့သ ု ို့ဆသာစမွ်ျိုးအာျိုးက  ု ပ ု ို့လ တ်သညို့စ်ကသ်ည ် Tandem drive 

က ရ ယာ  စသ်ည။် 

motor grader ၏ဆရှ ွဲ့၀င ် ု ျိုးသည ် အလယဗ်ဟ မုာှ စကက် ယု ်ညဆ်ခေါငျ်ိုးပ ငုျ်ိုးန္ငှို့ ် pin  ငို့ခ်  တ ်က ်ာျိုးပပ ျိုး၊ အ  ပုေါ pin ဆကကာငို့ ်

ဆ မ ပငအ်ဆန အ ာျိုးကကမ်ျိုးတမျ်ိုးမည မညာမှုက လု ကု၍် ဆရှ ွဲ့ဘ ျိုးမ ာျိုးက ဘုယည်ာလှုပ်ရမျ်ိုး ခငျ်ိုးက  ု ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆစသညို့် 

အလပ်ုက လုပ်ုဆပျိုးသညို့ပ်စစည်ျိုး  စ်သည ်(ပံ ု3-41 က ကုကညို့ပ်ေါ ) ။ 

ပံ ု3-39 motor grader  ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံ၏ုဥပမာ 

ဓေါျိုးသာွျိုး အတငအ်ခ  (ဘယ်) လ ဗာ ဓေါျိုးသာွျိုးက ု န္စ်ှ က်န္စ်ှခ က်ဆရွွဲ့လ ာျိုးဆစသညို့လ် ဗာ 

ဓေါျိုးသာွျိုးက ု န္စ်ှ က်န္စ်ှခ က်ဆရွွဲ့လ ာျိုးဆစသညို့ ် လငဒ်ေါ 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ် 

0ဆမာ်တာ 

ဘ ျိုး 

ဆရှွဲ့ဘ ျိုးတ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုး လငဒ်ေါ 

Scarifier 

ဓေါျိုးသာွျိုးက ု န္စ်ှ က်န္စ်ှခ က်ဆရွွဲ့လ ာျိုးဆစသညို့ ် လငဒ်ေါ 

Circle လှညို့စ်က ်

လှုပ်ရမ်ျိုးတ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာ ဓေါျိုးသာွျိုးလငို့ ်

Circle 

Scarifier အတငအ်ခ  လ ဗာ 

အဝေါဆရာင ်အခ က် ပမ ျိုး 

Circle န္စ်ှ က်န္စ်ှခ က်ဆရွွဲ့လ ာျိုးသညို့်လ ဗာ 

Circle လှညို့်သညို့် လ ဗာ 

Pre-cleaner 

ဆရတ ုငက် (Radiator) 

ဆရတ ုငက် (Radiator)ဆရသငွျ်ိုးဆပေါက ်

အငဂ် င ်

ပ ု ို့လ တ် ခငျ်ိုး 

ဆလာငစ်ာ  ညို့်ဆသာပန ို့ ်

ဘ ျိုးဘရ တ ်

final drive အပ ုငျ်ိုး 

Differential ဂ ယာ 

တ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုးလ ဗာ 

articulate လ ဗာ 

Scarifier အတငအ်ခ   လငဒ်ေါ 

ဓေါျိုးသာွျိုး 

ဓေါျိုးသာွျိုး အတငအ်ခ  (ညာ) လ ဗာ 

ပံ ု3-40 အဆပေါ်ဆအာကလ်   ခငျ်ိုး၏ ဥပမာ 

ပံ ု3-41 ဆရှ ွဲ့၀င ် ု ျိုး၏အလပ်ုလပ်ုပံဥုပမာ 

 (MY)
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3.4. scraper (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ64) 

scraper သည ် နွစ်ကအ်စ တအ်ပ ငုျ်ိုးန္ငှို့ ် scraper အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးမ ာျိုးမ ှ စလ်ာပပ ျိုး ယာဉ်အလယဗ်ဟ တုငွ ်အ ကအ်စ တအ်ပ ငုျ်ိုး တစခ် ု ငို့ ်

ခ  တ ်က ်ာျိုးသည။် 

 နွစ်ကအ်စ တအ်ပ ငုျ်ိုးတငွ ်အငဂ် င၊် ပေါဝေါ တုလ် ငို့စ်က၊် န္ငှို့လ်ပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာမ ာျိုးတပ် င ်ာျိုးသည။်

ပံ ု3-43 သည ်ဆမာ်တာ scraper ၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံဥုပမာ  စသ်ည။် 

F ဆလာငစ်ာ  တ ုငက်

Apron  လငဒ်ေါ (Apron cylinder) 

စတ ယာရင ် သ ဆုလာှငက်န ်

Frame 

Follow up link 

F   ငုျ်ိုး  နျ်ိုး လငဒ်ေါ 

F Suspension လက်တ ံ(arm) 

F torque converter 

F Torque flow အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးစက ်

F   ငုျ်ိုး  နျ်ိုး 

 တ ုငက်  (ဘယ်) 

Bowl 

R   ငုျ်ိုး  နျ်ိုးစနစ်   Tank 

Ejector 

R Torque flow အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးစက ်

ပံ ု3-43 ဆမာ်တာ scraper  ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံ၏ုဥပမာ 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  သ ဆုလှာငက်န ်

R torque converter 

R output shaft 

R အငဂ် င ်

R ဆလာငစ်ာ  တ ုငက်

R Differential 

F အငဂ် င ်
hitch 

yoke 

စတ ယာရင ်လငဒ်ေါ 

ဘ ျုိုး လငဒ်ေါ (Bowl cylinder ) 

Apron 

Ejector  လငဒ်ေါ (Ejector cylinder) 

R Suspension လကတ်ံ (arm) 

R   ငုျ်ိုး  နျ်ိုး လငဒ်ေါ 

R final reduction 

R ဘ ျိုးဘရ တ ်

F: ဆရှွဲ့ 

R: ဆနာက ်

 (MY)
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4. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုန္ငှို့ ်သက ် ငုသ်ညို့ပ်စစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ုက ငုတ်ယွ ် ခငျ်ိုး

4.1. စတငဆ်မာငျ်ိုးန္ငှရ်နက် ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ69) 

4.1.1. အငဂ် ငစ်ကမ်န္ှု ျိုးမ  (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ69) 

လပ်ုငနျ်ိုးမစတငမ်  စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး (စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုးအတကွ“်7.2 ဆန ို့စဉ်စစဆ် ျိုးမှုမ ာျိုး (nichijou tenken) ပံုမနှစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

လပ်ု ံျုိုးလုပ်နညျ်ိုး” အပ ငုျ်ိုးက ကုကညို့်ပေါ)။ 

ယာဉ်က ယု ်ညက် တုစပ်တပ်တက်ကညို့ပ်ပ ျိုး   န္ငှို့ဆ်ရယ စု မို့မ်ှုမရှ  ခငျ်ိုး၊ crawler၊ တာယာ၊ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးစသည် တ ု ို့တငွပံ်မုနှမ်ဟတု်

ဆသာအရာမ ာျိုးန္ငှို့ ်ပတ၀်နျ်ိုးက ငအ်ဆ ခအဆန (လနူ္ငှို့အ်တာျိုးအ  ျိုးမ ာျိုးမရှ ဆကကာငျ်ိုး) စစဆ် ျိုးပပ ျိုးမ ှဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့ခ်ံတုငွ ် ငုပ်ေါ။ 

အငဂ် ငစ်ကမ်န္ှု ျိုးမ  အဆ ခခလံညပ်တမ်ှုမာှဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး  စသ်ည။်

①အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာန္ငှို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာလ ဗာတ ု ို့က  ုneutral အဆနအ ာျိုးတငွ ်ာျိုးပပ ျိုး ဟ ကုဒ်ဆရာလစဆ်လာို့လ ဗာ က  ုဆလာို့ခ ာျိုးပေါ။ 

②အဓ က ကလပ်လ ဗာ က  ု"OFF"  ာျိုးပေါ။

③ ဆလာငစ်ာလ ဗာက  ုlow idling တငွ ်ာျိုးပေါ။

④ယာဉ်ရပ်နာျိုးဘရ တလ် ဗာ တင ်ာျိုးသလာျိုး  တုာဆသခ ာဆစပေါဆစ (ဘ ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး (Wheel type) စသ  ငို့)် ။

⑤  ငုခ်ံခုေါျိုးပတတ်ပ် ာျိုးဆသာယာဉ်မ ာျိုးဆပေါ်တငွ ်  ငုခ်ံခုေါျိုးပတက် တုပ်ပေါ။

4.1.2. အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုး ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ69) 

အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးဆသာ အဆ ခခလံညပ်တမ်ှုမာှဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး  စသ်ည။်

① စကန်္ှု ျိုးခလတုတ်ငွ ်ဆသာို့က  ုညို့ပ်ပ ျိုး "start" ဘကသ် ု ို့လညှို့က်ာ၊ဆမာ်တာန္ှု ျိုး ခငျ်ိုး (start motor ) က လုညှို့ပ်ပ ျိုး အငဂ် ငက် စုကန်္ှု ျိုးပေါ။ အငဂ် င်

စကန်္ ျုိုးသညန်္ငှို့တ်ပပ  ငန်က ်ဆသာို့က လု တလ် ကုပ်ေါက ဆသာို့သညအ်လ ုအဆလ ာက ်“on” သ ု ို့ ပနသ်ာွျိုးလ မို့်မည။်

② ကက  တငအ်ပဆူပျိုးပလပ်ပေါဆသာ ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးစကမ် ာျိုးတငွ ်အငဂ် ငဆ်ကာငျ်ိုးစာွမန္ ျုိုးပေါက ဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး လပ်ုဆ ာငပ်ေါ။

စကန်္ှု ျိုးခလတု၏် ဆသာို့က  ု “ကက  တငအ်ပဆူပျိုး ခငျ်ိုး”(ပံုမနှအ်ာျိုး  ငို့စ်ကက န ို့ ် 30 ခန ို့)် သ ု ို့လညှို့ပ်ပ ျိုးဆနာက၊် အဆပေါ်တငွ ်① တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသညို့် 

အတ ငုျ်ိုးအငဂ် ငက် နု္ ှု ျိုးပေါ။ ပပ ျိုးလျှင ် ဆမာ်တာန္ှု ျိုးရာ (start motor ) တငွ ် ကကာ မငို့စ်ာွ (စကက န ို့ ် 20 ခန ို့ ်ကပ် ၍ု) မလညှို့သ်ငို့ပ်ေါ။ အကယ၍် 

ဆမာ်တာန္ှု ျိုးရန ်(start motor ) လညှို့ပ်ပ ျိုး အငဂ် ငမ်န္ ျုိုးလာပေါက 2 မ နစခ်န ို့ဆ်စာငို့ပ်ပ ျိုးမ၊ှ ဆနာကတ်စက်က မ ်ဆမာ်တာန္ှု ျိုးရန ်(start motor )  ပနလ်ညှို့ပ်ေါ။ 

4.1.3. အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုးပပ ျိုးဆနာက ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ70) 

အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုးပပ ျိုးဆနာက ်အဆ ခခလံညပ်တမ်ှုမာှဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး  စသ်ည။်

①အငဂ် ငအ်ဆအျိုးခဆံနဆသာအခေါ တုတ်ရကအ်ရှ နမ်တငပ်ေါန္ငှို့။်

② အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုးပပ ျိုးဆနာက ် မ နစအ်နညျ်ိုးငယအ်ကကာတငွ ် ပဆူန္ျွိုးဆသာစက ် ငို့လ်ညပ်တဆ်စကာ၊ ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က စုစဆ် ျိုး ပေါ(စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

နညျ်ိုးလမျ်ိုးအတကွ“်7.2 ဆန ို့စဉ်စစဆ် ျိုးမှုမ ာျိုး (nichijou tenken) ပံမုနှစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးလပ်ု ံျုိုးလုပ်နညျ်ိုး” အပ ငုျ်ိုးက ကုကညို့ပ်ေါ)။ 

ａ  တ ငုျ်ိုးတာက ရ ယာတစခ်စု ၏ ည န ်ပတမံ ာျိုးဆကာငျ်ိုးသလာျိုး။ 

ｂ ဆရယ စု မို့မ်ှု၊   ယ စု မို့မ်ှု၊ အငဂ် ငသ်၊ံ အ ပ်ဆဇာအဆငွွဲ့အဆရာင၊် တနုခ်ေါမှုန္ငှို့အ် ခာျိုးပံမုနှမ်ဟတုဆ်သာအရာမ ာျိုးရှ သလာျိုး။ 

ｃ အ ခာျိုး (ဆစာငို့က်ကညို့ဆ်လို့လာဆရျိုးစနစ ်တ ု ို့က အုတည ်ပ  ခငျ်ိုးစသည)် 

 (MY)
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4.2. ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ70) 

4.2.1. အစ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ70) 

ဆရှ ွဲ့တ ျုိုး၊ ဆနာက ်တုဆ်သာအခေါ ပတ၀်နျ်ိုးက ငရ်ှ လမူ ာျိုး၊ အ ခာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကပ်စစညျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့် အ ခာျိုးအတာျိုးအ  ျိုး 

မ ာျိုးက အု ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

စတင ်ခငျ်ိုးအတကွအ်ဆ ခခလံညပ်တမ်ှုမာှဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး  စသ်ည။်

１・・・Power shift အမ   ျိုးအစာျိုး 

①လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာလ ဗာ၏လံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာ (lock plate စသည)် က  ုယရ်ှာျိုးပပ ျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)၊ ဓေါျိုးစသညတ် ု ို့က ဆု မ ပငအ် က ်

40cm အ   မ ငို့ပ်ေါ။ 

② ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက  ုနငျ်ိုးပပ ျိုး၊ ဘရ တဆ်လာို့ (Brake lock) (သ ု ို့မဟတုယ်ာဉ်ရပ်နာျိုးဘရ တ)် က လု တလ် ကုပ်ေါ။

③အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာ၏ လံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာက  ုယပ်ေါ။

④အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက လုပ်ုငနျ်ိုးက လု ကု၍် လ ခု ငဆ်သာဆနရာတငွ ်ာျိုးကာ၊ ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက လု တပ်ေါ။

⑤ ဆလာငစ်ာ  နျ်ိုးည  လ ဗာက  ုွ ပပ ျိုး (သ ု ို့မဟတုအ်ရှ န ်မ ငို့ဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက ုနငျ်ိုးပပ ျိုး။) အငဂ် ငလ်ညပ်တမ်ှုက  ုမ ငို့ပ်ေါ။

２・・・Direct-drive mechanism 

①အဓ က ကလပ်လ ဗာ (သ ု ို့မဟတု ်ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး) က  ုဆရှ ွဲ့သ ု ို့တနွျ်ိုးပပ ျိုး (သ ု ို့မဟတု ်နငျ်ိုးပပ ျိုး)  က ်ာျိုးမှုက  ု တ ်(disconnect ) ပေါ။

② အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက  ု လပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့လ် ကု၍် လ ခု ငဆ်သာဆနရာသ ု ို့ ညို့ပ်ေါ။ ဂ ယာ အခ  တအ် ကမ် ရနခ်ကခ် ဆနပေါက အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက ု 

neutral တငွ ်ာျိုးပပ ျိုး၊ ကလပ်က  ုယက်ာ ဂ ယာအဆနအ ာျိုးက  ု နျ်ိုးည  ပပ ျိုး ဆနာကတ်စက်က မ ်ကလပ် ပနန်ငျ်ိုး ညို့ပ်ေါ။ ဂ ယာက  ုအတငျ်ိုးအက ပ် 

ခ  တ ်က ်ခငျ်ိုးမလပ်ုရ။ 

③ ဆရှ ွဲ့တ ျုိုးဆနာက ်တုလ် ဗာက  ုဆရှ ွဲ့သ ု ို့ (သ ု ို့မဟတုဆ်နာကသ် ု ို့)   ျုိုးပေါ။

④ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာလ ဗာ၏လံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာ (lock plate စသည)် က  ုယရ်ှာျိုးပပ ျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)၊ ဓေါျိုးစသညတ် ု ို့က ဆု မ ပငအ် က ်

40cm အ   မ ငို့ပ်ေါ။ 

⑤ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက  ုနငျ်ိုးပပ ျိုး၊ ဘရ တဆ်လာို့ (Brake lock) (သ ု ို့မဟတုယ်ာဉ်ရပ်နာျိုးဘရ တ)် က လု တလ် ကုပ်ေါ။

⑥အဓ က ကလပ်လ ဗာ (သ ု ို့မဟတု ်pedal) က ညုငသ်ာစာွ တု ်(သ ု ို့မဟတုလ် တ)် လ က ်ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက  ုလ တလ် ကုပ်ေါ။ 

⑦ ဆလာငစ်ာ  နျ်ိုးည  လ ဗာက  ုွ ပပ ျိုး (သ ု ို့မဟတုအ်ရှ န ်မ ငို့ဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက ုနငျ်ိုးပပ ျိုး။) အငဂ် ငလ်ညပ်တမ်ှုက  ုမ ငို့ပ်ေါ။

３・・・အ ခာျိုး 

ဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးတငွ်

①လညှို့ပ်တဆ်မာငျ်ိုးန္ငှဆ် ပာငျ်ိုးလ ခလတု ်(turning switch button ) သ ု ို့မဟတုလ် ဗာက  ုဆမာငန်္ငှမ်ညို့အ်ဆနအ ာျိုး သ ု ို့ဆ  ွဲ့ပေါ။

② ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နသ်ံျုိုးဆသာ ဘရ တ၏်ခလတုသ် ု ို့မဟတုလ် ဗာက လုညပ်တ်ဆစပပ ျိုးဘရ တက် ဆုလျှာို့ခ ပေါ။

③ ဆလာငစ်ာ  နျ်ိုးည  လ ဗာက  ုွ ကာ အငဂ် ငလ်ညပ်တမ်ှုက  ုမ ငို့ပ်ေါ။

④ Travel လ ဗာက  ုဆရှ ွဲ့သ ု ို့  ျုိုးပေါက စကသ်ညဆ်ရှ ွဲ့သ ု ို့သာွျိုးမည ် စပ်ပ ျိုး၊ ဆနာကသ် ု ို့ ွ ပေါက စကသ်ညဆ်နာကသ် ု ို့ တုမ်ည။်

 (MY)
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4.2.2. ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ72) 

１・・・ဆယဘယု  ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး 

Power shift အမ   ျိုးအစာျိုးက  ုဆမာငျ်ိုးဆနစဉ်ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က အု ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

① ဆအာကပ်ေါအဆ ခအဆနမ ာျိုးတငွ ်ဝနသ်ည ်ုတတ်ရကဆ်လ ာို့က သာွျိုးပပ ျိုး အရှ န ်မငို့လ်ာကာ အန္တရာယရ်ှ န္ ငုသ်ညို့အ်တကွ ်ဆ ပျိုးန္ှုနျ်ိုးက ဆုလျှာို့ခ ပေါ။

ａ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးဆပေါ်တကဆ်သာအခေါ။

ｂ ကမျ်ိုးပေါျိုးစနွျ်ိုးမဆှ မန္ငှို့သ် တ ု ို့က ဆသာအခေါ။

  ု ို့အ ပင ်ဤအခ  နတ်ငွ ်အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက လုညျ်ိုးတစခ်  နတ်ညျ်ိုးတငွ ်Neutral (N) သ ု ို့ ာျိုးပေါ။ 

ｃ ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးက သုယဆ် ာငရ်နဆ် မသယက်ာျိုး(Dump truck)သ ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်ဆသာအခေါ။ 

  ု ို့ဆနာက ်ဤအခ  နတ်ငွဂ် ယာက တုစခ်  နတ်ညျ်ိုး၌ ဂ ယာက ဆုလျှာို့ခ လ ကုလ်ျှငပ် ဆုကာငျ်ိုးသည။်

② အလပ်ုလပ်ုဆနစဉ်  အပခူ  နလ်နွစ်ာွ မငို့တ်ကလ်ာပေါက အ မနန်္ှုနျ်ိုးက ဆုလျှာို့ခ ပပ ျိုးဝနက် ဆုလျှာို့ခ ပေါ။

③  အလပ်ုလပ်ုဆနစဉ် အငဂ် ငက် အု ံျုိုး   ွငို့ ် (full throttle)  ာျိုးရမည ် စဆ်သာ်လညျ်ိုး၊ လယွက်ဆူသာဆ  ွဲ့ဆ ပာငျ်ိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ရပ်ကာျိုးအတငွျ်ိုး

ဆစာငို့ ် ငုျ်ိုးဆနဆသာအခေါအငဂ် ငလ်ညပ်တမ်ှုအ မနန်္ှုနျ်ိုးက ဆုလျှာို့ခ ပေါ။ 

２・・・စတ ယာရင ်(စတ ယာရငလ်ညှို့ရ်ာ) 

စတ ယာရင ်(ဘကလ်ညှို့ရ်ာ) လညှို့ရ်ာတငွဆ်အာကပ်ေါ (crawler အမ   ျိုးအစာျိုး) တ ု ို့က အု ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

① စတ ယာရငလ်ညှို့ရ်ာတငွ ် ဆကွွဲ့မညို့ဘ်ကရ်ှ  စတ ယာရင ် ကလပ်က လု တပ်ပ ျိုး ညငသ်ာစာွလညှို့ပ်ေါ။ အ မနလ်ညှို့ရ်နလ် အုပ်ဆသာအခေါ

ဆကွွဲ့မညို့ဘ်ကရ်ှ   ပ်ပပ ျိုးဘရ တက် နုငျ်ိုးပေါ။ 

② က ယု ်ညအ်ဆလျိုးခ  နဆ်ကကာငို့ ် စကက် ယု ်ည ်ပ တက် ဆတာို့မညို့ ် မတဆ်စာကဆ်သာဆတာငဆ်စာငျ်ိုးန္ငှို့ ် ဆလျှာဆစာက ် မ ာျိုးတငွ ် အဆနာကမ်ှ

တနွျ်ိုးဆနသလ  ု စပ်ေါက စတ ယာရငလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုးက ဆုရှာငပ်ေါ။ 

③ အ မနန်္ှုနျ်ိုး မငို့ဆ်သာဆနရာမ ာျိုးတငွလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုး၊ ဆအာကရ်ှ ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးဆပေါ်န္ငှို့ ် ရ ံဆပေါ်တငွ ် အ မနလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုးတ ု ို့သည ် ဆအာကဆ် ခဘ ျိုး

ပတလ်ညက်  ုမန ်မနပ် က်စ ျိုး ဆစပပ ျိုး၊ crawler  ပ တက် လာတတဆ်သာဆကကာငို့ ်မလပ်ုရပေါ။ 

④ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးတငွ ်စတ ယာရငလ်ညှို့ရ်ာ၌ စတ ယာရငလ် ဗာန္ငှို့ ်စတ ယာရငဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုး၏ တစ ်ကစ်နွျ်ိုးက  ုတစဝ်ကသ်ာအလပ်ုလုပ်ဆစပေါက

အလပ်ုလပ်ုသညို့ဘ်ကန်္ငှို့ ်န ို့က် ငဘ်ကသ် ု ို့ လညှို့သ်ာွျိုးန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့ ် ဘရ တလ်ံလုံ ု ဆလာကဆ်လာကအ်လပ်ုလပ်ုသညို့ဆ်နရာအ လ ဗာက ု 

 ွ ပေါ။ 

ပံ ု4-2 ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးဆပေါ်တကသ်ညို့အ်ခေါမတှ ်ာျိုးရမညို့အ်ခ ကမ် ာျိုး 

ပံ ု4-3 အ မနန်္ှုနျ်ိုး မငို့ဆ်သာဆနရာမ ာျိုးတငွလ်ညှို့ဆ်သာအခေါမတှ ်ာျိုးရမညို့အ်ခ ကမ် ာျိုး 

 (MY)
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３・・・ဟ ကုဒ်ဆရာလစပံ်စုဆံ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

ဟ ကုဒ်ဆရာလစပံ်စု ံဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က အု ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

① ဆရှ ွဲ့ဆနာကဆ်  ွဲ့သညို့အ်ခေါ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကသ်ာွျိုးမညို့ဦ်ျိုး တညရ်ာလမျ်ိုးဆကကာငျ်ိုးက ဆုသဆသခ ာခ ာစစဆ် ျိုးပပ ျိုးမ ှ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နအ်တကွ်

လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာက လုပ်ုဆ ာငဆ်စပေါ။ 

②  ဆုနရာတငွလ်ညှို့ရ်နလ် အုပ်ပေါက ဘယန်္ငှို့ည်ာ Travel လ ဗာမ ာျိုးက ဆုရှ ွဲ့ဆနာကအ် ပနအ်လနှဆ် ပာငျ်ိုးပေါ။

 

４・・・စကက် ရ ယာပံစုဆံ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

စကက် ရ ယာပံစုဆံ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က  ုအ ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

① ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် အ က ်ံလုညက် ယု ်ညသ်ညလ်ညပ်ပ ျိုး၊ မ ငမ်တှဆ်သာမဆတာ်တ မှုတစခ် ု စဆ်ပေါ်ဆစ န္ ငုဆ်သာဆကကာငို့ ် ံလုညဆ်လာို့

က  ုဆသခ ာစာွခတပ်ေါ။ 

ပံ ု4-4 ဆရှ ွဲ့ဆနာကဆ်  ွဲ့သညို့အ်ခေါစက၏်တ မျ်ိုးညွတမ်ှုက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

 (MY)
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4.2.3. ဆတာငတ်က ်ခငျ်ိုး၊  ငျ်ိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့အ် ခာျိုးဆသာ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ74) 

１・・・ နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

 နွစ်ကဆ် ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးအတကွ၊် ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က အု ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

① ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက တုကဆ်နစဉ်အငဂ် ငသ်ညရ်ပ်တန ို့သ်ာွျိုးပေါက၊ ဘယ်ညာစတ ယာရငဘ်ရ တက် နုငျ်ိုးပပ ျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုးက ရုပ်

တန ို့က်ာ၊ အဓ ကကလပ် (Direct-drive mechanism   စပ်ေါက) က  ု  တပ်ေါ၊ အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက  ုNeutral (N) တငွ ်ာျိုးပပ ျိုး အငဂ် ငက် နု္ ှု ျိုးပေါ။ 

② ဆနာက ်ပနလ်ညှို့ ်ငျ်ိုးပေါက ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ှငျ်ိုးရာတငွ ် လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငမ်ှုလ အုပ်ခ က၌် အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက  ု ဆနာကသ် ု ို့ ွ ပပ ျိုး၊ 

အငဂ် ငဘ်ရ တ ်နငျ်ိုး ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး ငျ်ိုးပေါ။ 

③ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမအှ ငျ်ိုးလမျ်ိုးမှာ တ ပုေါကလညျ်ိုး ကလပ်က မု   တပ်ေါန္ငှို့။် အ ျူိုးသ  ငို့မ်တဆ်စာကဆ်သာဆတာငဆ်စာငျ်ိုး မ ာျိုးတငွ ် အရှ န ်

ဆ ပာငျ်ိုးလ ဗာက  ု မနန်္ှုနျ်ိုးန မို့အ် ငို့တ်ငွ ်ာျိုးပပ ျိုး၊ အငဂ် ငဘ်ရ တန်္ငှ ်Driving Brake န္စှမ်   ျိုးလံုျိုးက  ုသံျုိုးပပ ျိုး ငျ်ိုးပေါ။ 

Direct-drive mechanism ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးတငွ ်အဓ က ကလပ်က  ု  တက်ာ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ှငျ်ိုးပေါက အ မနန်္ှုနျ်ိုးတ ုျိုးလာပပ ျိုး၊ 

  အုဆ ခအဆနအတ ငုျ်ိုး အဓ က ကလပ်က  ုညို့ပ်ေါက ကလပ် ပာျိုး ပ က်စ ျိုးသာွျိုးလ မို့ ် စ၍် သတ  ပ ပေါ။ 

④ crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးသည ်မတဆ်စာကဆ်သာကနုျ်ိုးဆပေါ်၌ စတ ယာရငလ်ညှို့ပ်ေါက  န ို့က် ငဘ်ကလ်မျ်ိုးဆကကာငျ်ိုး

သ ု ို့သာွျိုးန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့ ်သတ  ပ ပေါ။ 

⑤ မတဆ်စာကဆ်သာဆတာငဆ်စာငျ်ိုးဆပေါ်တငွ ်ပစစညျ်ိုးတင၍် အတက်အ ငျ်ိုးသညို့အ်ခေါ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က နု္ ှ မို့ပ်ပ ျိုး အတကအ် ငျ်ိုးလပ်ုပေါ။ 

⑥သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ ဆတာငတ်ကန်္ ငုစ်မွျ်ိုးန္ငှို့ ်တညပ်င မမ်ှုပမာဏက  ုဆက ာ်လနွပ်ပ ျိုး မဆမာငျ်ိုးပေါန္ငှို့။်

⑦အတာျိုးအ  ျိုးမ ာျိုးက ဆုက ာ်လ ာျိုးသညို့အ်ခေါ လ မက ရနသ်တ  ာျိုးပပ ျိုး အ မနန်္ှုနျ်ိုးက ဆုလျှာို့ကာ သတ ကက ျိုးကက ျိုး ာျိုးပပ ျိုး ဆမာငျ်ိုးပေါ။

ပံ ု4-5 အတာျိုးအ  ျိုးမ ာျိုးက ဆုက ာ်လ ာျိုးရာတငွသ်တ ရရမညို့အ်ခ ကမ် ာျိုး 

ဂ ုတစ ုက ်

ဂ ုတစ ုက ်

slowly 

slowly 

 (MY)
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２・・・ဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

ဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က အု ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

①သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာဆတာငတ်ကန်္ ငုစ်မွျ်ိုးန္ငှို့တ်ညပ်င မမ်ှုက ဆုက ာ်လနွပ်ပ ျိုးမဆမာငျ်ိုးပေါန္ငှို့။်

② ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးလမျ်ိုးတစဝ်က၌် စတ ယာရငက် တုတန်္ ငုသ်မျှဆရှာငပ်ေါ။

ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက တုကဆ်နစဉ် မ  စမ်ဆန စတ ယာရငလ်ညှို့ရ်မည ် ပုေါက၊ Travel ကလပ်က  ု“ on” အဆနအ ာျိုး  ငို့ ် ာျိုးပပ ျိုး စကက် ယု ်ည်

 ပ တမ်က ဆစရန ်ပ လပ်ုပပ ျိုးမ၊ှ စတ ယာရငအ်တကွလ်ပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာက လုပ်ုဆ ာငပ်ေါ။ 

ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက  ုငျ်ိုးဆနစဉ် မ  စမ်ဆန စတ ယာရငလ်ညှို့ရ်မည ် ပုေါက၊ Travel ကလပ် က  ု ဆတာငတ်ကစ်ဉ်ကအတ ငုျ်ိုး တညူ သညို့ဘ်က ်

သ ု ို့ဆ  ွဲ့ ပပ ျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ရုပ်ပပ ျိုးမ၊ှ စတ ယာရငအ်တကွလ်ပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာ က လုပ်ုဆ ာငပ်ေါ။ 

③ ကကမျ်ိုးတမျ်ိုးမည မညာမှုကက ျိုးမာျိုးဆသာ လမျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်တငွဆ်မာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် crawler  ပ တ ်ကွမ်သာွျိုးဆစရနသ်တ  ာျိုးပေါ၊

④ ဆ မအဆပ ာို့မ ာျိုးတငွ ်ဆ မကျွံ ခငျ်ိုး ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ်လ က မှုက ကုာကယွရ်န၊် လမျ်ိုးခငျ်ိုးဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးမ ာျိုးက  ုအသံျုိုး ပ ပေါ။

⑤ ငဆ် ခဆလျှာတစခ်အုလယတ်ငွရ်ပ်တန ို့ပ်ေါက အခ  နခ်ဏပင ် စပ်ေါဆစ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)စသညတ် ု ို့က  ု ဆ မဆပေါ်သ ု ို့ခ ပပ ျိုး မှသာ၊

ဆအာကဆ် ခဘ ျိုးပတလ်ညက်  ုဂ မျ်ိုးတံျုိုး  ငို့ဆ်သခ ာခရုမည။်

4.2.4. ဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးက ရုပ်ပေါ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ75) 

１・・・Power shift အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

Power shift အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးက  ုရပ်တန ို့ဆ်သာအခေါဆအာကပ်ေါတ ု ို့က  ုအ ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

① အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက  ု Neutral (N) တငွ ်ာျိုးပပ ျိုး Driving Brake က နုငျ်ိုးကာရပ်ပေါ။ အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက  ု “on”တငွ ်ာျိုး ာျိုးသညို့်

အဆနအ ာျိုးအတ ငုျ်ိုး ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက နုငျ်ိုးပေါက၊ torque converter အတငွျ်ိုးရှ   မ ာျိုး အပလူနွက် လာမည ် စ၍် ဂ ု ပ ပေါ (သ ု ို့ဆသာ် ဆယ 

ဘယု အာျိုး  ငို့ ်စကက န ို့ ်30 ခန ို့အ်တငွျ်ိုး  စပ်ေါက က စစမရှ ပေါ။) ။ 

② “Direct-drive mechanism ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး” အပ ငုျ်ိုး ②、③、④ က သုတ  ပ ပေါ။

２・・・Direct-drive mechanism ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

Direct-drive mechanism ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးက  ုရပ်တန ို့ဆ်သာအခေါဆအာကပ်ေါတ ု ို့က  ုအ ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

① ဆယဘယု အာျိုး  ငို့အ်ဓ က ကလပ်လ ဗာက ဆုရှ ွဲ့သ ု ို့ဆစာငျ်ိုးပပ ျိုး ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက နုငျ်ိုးပပ ျိုးရပ်ကာ၊ အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာ က  ုNeutral (N) တငွ်

ာျိုးသည။်

②အငဂ် ငက်  ု ၅ မ နစအ်ကကာခန ို့ ်idling လပ်ုပပ ျိုးပေါကပ တ်ပေါ။ အ ျူိုးသ  ငို့ ်Forced induction တပ် င ်ာျိုးဆသာ အငဂ် ငတ်ငွ ်လံျုိုးဝမရှ မ  စ်

လ အုပ်သည။် 

③ ရပ်တန ို့ပ်ပ ျိုးဆနာကခ် ကခ် ငျ်ိုးမဆမာငျ်ိုးလျှင၊် လကသ်ညျ်ိုး(bucket)စသညတ် ု ို့က  ုဆ မ ပငသ် ု ို့ခ ပပ ျိုး ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက  ုဆလာို့ခ ပေါ။

ပံ ု4-6 ဆ မအဆပ ာို့တငွလ်မျ်ိုးခငျ်ိုးဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးက အုသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးဥပမာ ပံ ု4-7  ငဆ် ခဆလျှာဆပေါ်တငွရ်ပ်တန ို့ ်ခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

 (MY)
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④ ငဆ် ခဆလျှာဆပေါ်တငွရ်ပ်တန ို့ပ်ေါကဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး လတွ ်ကွသ်ာွျိုး ခငျ်ိုးမကှာကယွရ်န ် ဆအာကဆ် ခဘ ျိုးပတလ်ည၌် ဂ မျ်ိုးတံျုိုး

က ဆုသခ ာခပုေါ။ 

4.3. ယာဉ်ရပ်နာျိုးခ  န ်(စကရ်ပ်ခ  န)် တငွက် ငုတ်ယွပံ် ု(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ76) 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက လုညပ်တပ်ပ ျိုးဆနာက၊် ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က အု ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

① ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက ဆု မဆကာငျ်ိုးမနွဆ်သာ ဆ မ ပန ို့ဆ်နရာတငွရ်ပ်ပပ ျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)စသညတ် ု ို့က ဆု မဆပေါ် သ ု ို့ခ ပေါ။

② အငဂ် ငက် ရုပ်တန ို့ပ်ပ ျိုး၊ ဆသာို့သည ် [OFF] အဆနအ ာျိုးသ ု ို့ ပနဆ်ရာကဆ်နဆကကာငျ်ိုးစစဆ် ျိုးပပ ျိုးဆသာို့က  ု  တယ်ပူေါ။ ဆသာို့က တုာဝနရ်ှ သမူှ

လံလုံ ုခ ံ ခ ံသ မျ်ိုး ညျ်ိုး ာျိုးရမည။် 

③ ဘရ တက် လုံျုိုးဝနငျ်ိုး ာျိုးပေါ။ တ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုးဆသာမ ကန်္ာှ ပငဆ်ပေါ်တွငမ်  စမ်ဆနရပ်တန ို့ရ်နလ် အုပ်ပေါက၊ ဆအာကဆ် ခဘ ျိုးပတ ် လညတ်ငွ်

ဂ မျ်ိုးတံုျိုးဆသခ ာခပုေါ။ 

ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး  စပ်ေါက  ံလုညဆ်လာို့ပ တပ်ပ ျိုး၊ ယာဉ်ရပ်နာျိုးဘရ တ ် က နုငျ်ိုးကာ၊ 

လကတ်(ံBoom)၊ ဝနတ်ငလ်ကလ်ညှ်ို့စက၊် ဒရမ(်drum)တ ု ို့က  ုဆသဆသခ ာခ ာဆလာို့ခတပ်ေါ။ 

④အငဂ် ငက် ရုပ်တန ို့ဆ်နခ  နတ်ငွ ်လကတ်(ံBoom) န္ငှို့ ်လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က မုဆ  ွဲ့ပေါန္ငှို့။်

ပံ ု4-8  ငဆ် ခဆလျှာဆပေါ်တငွရ်ပ်တန ို့ ်ခငျ်ိုးဥပမာ 

အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာ idling 

၅ မ နစ်ခန ို့ ်

ဘရ တ်ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး ဆလာို့ 

ပံ ု4-9 ယာဉ်ရပ်နာျိုးခ  နတ်ငွ ်သတ  ပ ရမညို့အ်ခ ကမ် ာျိုး 

ကလပ်လ ဗာ 

 (MY)
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4.4. အမ   ၊   စသည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ77) 

１・・・အမ    

အမ   ၏အဓ ကသကဆ်ရာကမ်ှုမ ာျိုးမာှ ဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး  စသ်ည။်

①အလံပု တန်္ ငုစ်မွျ်ိုးဆကာငျ်ိုးဆသာ၊  ုနအ်မှု က၊် ဆရစသညတ် ု ို့က  ုပတွတ် ကုမ်ှုအပ ငုျ်ိုးသ ု ို့ဝငရ်နခ်ကခ် ဆစ ခငျ်ိုး။

② ဆခ ာဆမွွဲ့ န္ ငုစ်မွျ်ိုးဆကာငျ်ိုးပပ ျိုး၊ သတတ  မ ကန်္ာှ ပငဆ်ပေါ်တငွ ် အဆပေါ်ယလံ ာတစခ် ုနတ် ျိုးကာ ပတွတ် ကုမ်ှုစမွျ်ိုးအငက် ဆုလျှာို့ခ  န္ ငု ်ခငျ်ိုး။ သ ု ို့ဆသာ်၊

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးတငွမ် ူလ သ ယမပ်ေါဝငဆ်သာ အမ   န္ငှို့ ် မ လု ဒ နမပ်ေါဝငဆ်သာ အမ   မ ာျိုးက အုသံျုိုး ပ သည။် အစာျိုး  ျုိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့်

 ပနလ်ည ် ညို့တ်ငျ်ိုး ခငျ်ိုးက  ု တုလ်ုပ်သ၏ူ ည နက်ကာျိုးခ ကလ်ကစ်ွ ရှ  ည နက်ကာျိုးခ ကမ် ာျိုးအတ ငုျ်ိုးဆ ာငရွ်ကရ်မည။် 

２・・・Antifreeze 

ဆအျိုးခ မှုက တုာျိုး  ျိုးရနန်္ငှို့ ်သဆံခ ျိုးတက ်ခငျ်ိုးက တုာျိုး  ျိုးရန ်ဆအျိုးဆစသညို့အ်ရည ် ငို့ဆ်ရာဆန္ာှ ာျိုးဆသာ antifreeze သည ်Ethylene glycol 

က  ု အဓ က ညို့သ်ငွျ်ိုး ာျိုးဆသာ ဆရပေါဝငသ်ညို့ဆ်ပ ာ်ရည ် စပ်ပ ျိုး၊ အသံျုိုး ပ အပခူ  နက် လု ကု်၍ ပေါဝငမ်ှုန္ှုနျ်ိုးကွ  ပာျိုးဆသာဆကကာငို့၊်  တုလ်ပ်ုသ၏ူ

ည နက်ကာျိုးခ ကလ်ကစ်ွ က ကု ျုိုးကာျိုးပေါ။ 

３・・・  

  တငွ ် စမွျ်ိုးဆ ာငရ်ညတ် ျုိုးတကဆ်စရနဆ်အာကပ်ေါ အမ   ျိုးအမ   ျိုးဆသာ   ညို့စ်ကွ ် မ ာျိုးပေါဝငပ်ပ ျိုး၊  တု်လပ်ုသ၏ူ ည နက်ကာျိုးခ က ် လကစ်ွ 

တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာ  က အုသံျုိုး ပ ရနလ် သုည။် 

・ ဆခ ာ   (ပတွတ် ကုက်က မန်္ှုနျ်ိုးဆလ ာို့ခ  ခငျ်ိုး)

・  အာျိုး မငို့ ်  ညို့စ်ကွ ်  (  အာျိုးက ခုနံ္ ငုရ်ညတ် ျုိုးဆစ ခငျ်ိုး)

・ ဆစျိုးကပ်မှုအည နျ်ိုးက နျ်ိုး မ ငို့တ်ငသ်ညို့ ်  (အပခူ  နဆ် ပာငျ်ိုးလ မှုက လု ကု၍် စ ျိုး ငျ်ိုးမှုခနံ္ ငုရ်ည ်(viscosity) ဆ ပာငျ်ိုးလ မှုဆသျိုးငယ ်ခငျ်ိုး)

・ Pour Point Depressant (န မို့ဆ်သာအပခူ  နရ်ှ သညို့ ်စ ျိုး ငျ်ိုးန္ ငုစ်မွျ်ိုးက တု ျုိုးတကဆ်စ ခငျ်ိုး)

・ အ မ ပ် မှုတာျိုး  ျိုးသညို့်

・ သဆံခ ျိုးကာကယွတ်ာျိုး  ျိုးသညို့်

・ အနတ် ဆအာကစ် ဒန ို့်

  အစာျိုး  ျုိုးဆသာအခေါည နက်ကာျိုးခ ကလ်ကစ်ွ က လု ကုန်ာပေါ။   သညယ် ယုငွျ်ိုးပ ကစ် ျိုးသာွျိုးလျှငသ် ု ို့မဟတု်မလံဆုလာကလ်ျှင ် ဂ ယာပ ကစ် ျိုးမှု 

ပ မု  ုမန ်နပ်ပ ျိုး Bearing ဆလာငက်ျွမျ်ိုးသာွျိုးန္ ငုသ်ည။် 

 (MY)
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5. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့ ်ကစ်ပ်ဆသာပစစညျ်ိုးက ရ ယာ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပုံန္ငှို့အ်မ   ျိုးအ

စာျိုး 

5.1.  နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးအတကွ ် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏  ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံနု္ငှို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး (အဆ ာကအ်

က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ79) 

5.1.1. လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ က်န္ာှ79) 

 နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ၊ု  နွစ်က၏်အ ဆရှ ွဲ့ ပ ငုျ်ိုးတငွ ် တပ် င ်ာျိုးဆသာ ဓေါျိုးသာွျိုး၊ 

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)စသညတ် ု ို့န္ငှို့ ်၎ငျ်ိုးတ ု ို့က ဆု ာကပံ်ို့ဆသာ လကတ် ံ(arm)၊ yoke တ ု ို့  ငို့ ် ွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးသည။်

ဤလပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးတငွ် ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်လငဒ်ေါမတှ ငို့လ်ညပ်တဆ်စဆသာပစစညျ်ိုးန္ငှို့၊် စကပ် ငုျ်ိုး  ငုရ်ာပေါဝေါ 

 တုလ် ငို့န်ညျ်ိုးလမျ်ိုး  ငို့ ် ပေါဝေါ တုလ် ငို့န်ညျ်ိုးလမျ်ိုး  ငို့ ် လညပ်တဆ်သာပစစညျ်ိုးဟူ၍ရှ သည။် သ ု ို့ဆသာ် ယခတုစဆ်လာတငွ ်

ဟ ကုဒ်ဆရာလစအ်မ   ျိုးအစာျိုးက အုသံျုိုးမ ာျိုးသည။်

ဟ ကုဒ်ဆရာလစအ်မ   ျိုးအစာျိုးတငွ၊် ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်လငဒ်ေါက ဆုရွ ွဲ့လ ာျိုးဆစဆသာ ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် က အုငဂ် ငန်္ငှို့ ် ခ  တ ်က ်ာျိုးဆသာ 

ဟ ကုဒ်ဆရာလစပ်န ို့ ် ငို့ ် အာျိုးဆပျိုးပပ ျိုး၊   အာျိုးဆပျိုး ာျိုးဆသာဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် သည ် ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်  လငဒ်ေါ   ၀ငက်ာ၊ ပစစတင(်piston) 

က လုှုပ်ဆစပပ ျိုး rod က အု တုအ်သငွျ်ိုးလပ်ု ခငျ်ိုး  ငို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ုလညပ်တဆ်စသည။် 

ပံ ု 5-2 သည ် crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏ ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်ာျိုးကစန်္ငှို့ ်     အာျိုးဆကကာငို့ ် လှုပ်ရှာျိုးဆသာသာဓကတစခ် ု စပ်ပ ျိုး၊ 

 ှုပ်ဆ ျွိုးစာွလှုပ်ရှာျိုးသညို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးတငွ ်ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်လငဒ်ေါ အဆရအတကွက်  ုမ ာျိုးစာွအသံျုိုး ပ သည။် 

 

5.1.2. လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာအမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ80) 

１・・・ဘဒူ ဇုာ 

ဘဒူ ဇုာသည ် နွစ်က၏်အဆရှ ွဲ့ ပ ငုျ်ိုးတငွ ်လကတ် ံ(arm)၊ frame စသညတ် ု ို့မတှစ ်ငို့ဓ်ေါျိုးသာွျိုး တပ် င ်ာျိုး သညို့စ်က ် စသ်ည။်

ဓေါျိုးသာွျိုးသည ် အသံျုိုး ပ မှုအဆပေါ်မူတည၍် ဓေါျိုးသာွျိုးအမ   ျိုးမ   ျိုးရှ ကာ၊ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ အမ   ျိုးအစာျိုးက လု ကု၍် ဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး

ခွ  ခာျိုးန္ ငုသ်ည။်

လှုပ်ရမ်ျိုးတ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုးသညို့် rod (Tilt rod) 

မသယ်သည်ို့(arm) 

လက်တံ
လက်သည်ျိုး 

(bucket)

ပံ ု5-2 crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ မဆကာ်ကာျိုးတငွ်   အာျိုးက လု ကု၍်လညပ်တဆ်သာဥပမာ 

ဆ မသယ်ကာျိုး လငဒ်ေါ (dump cylinder) 

side frame 

မသညို့် လငဒ်ေါ 

 (MY)
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① Angle dozer

ဓေါျိုးသာွျိုးက  ုဘယည်ာတစ ်ကတ်စခ် ကသ် ု ို့ဆစာငျ်ိုးန္ ငုပ်ပ ျိုး၊ တစ ်ကသ် ု ို့ ဆ မက တုနွျ်ိုး တု ်ခငျ်ိုး၊ န္ငှျ်ိုး ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုးမ ာျိုး ဆ ာငရွ်ကန်္ ငုသ်ည ်(ပံ ု5-3

က ကုကညို့ပ်ေါ) ။   ု ို့အ ပငဆ်တာငလ်မျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးအတကွလ်ညျ်ိုး  ဆရာကမ်ှုရှ သည။်

② Straight dozer

ဓေါျိုးသာွျိုးက  ု ဘယည်ာတစ ်ကတ်စ်ခ ကသ် ု ို့မဆစာငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာ်လညျ်ိုး၊ လှုပ်ရမျ်ိုးတ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာ ဓာျိုးသာွျိုး(Angle blade) န္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယဉှ်ပေါက

ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံသုည ် ပ မု မုာဆက ာကာ၊ အကက ျိုးစာျိုးတျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးလပ်ုက ငုန်္ ငုသ်ည ် (ပံ5ု-4 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။   ု ို့အ ပင ် လှုပ်ရမျ်ိုးတ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုး

က ရ ယာန္ငှို့ ်ripper မ ာျိုးတပ် င ်ာျိုးသညို့စ်ကမ်ာှ မ ာျိုးသည။်

③ နွ ်ခစက်ာျိုး

နွ ်ခစ ် ငို့ ် အ မစန်္ှုတ ်ခငျ်ိုး၊ သစ်ပငလ်ှ  ခငျ်ိုး၊ ဆက ာကခ်  ယရ်ာှျိုး ခငျ်ိုးစသညို့ ် လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးတငွအ်သံျုိုး ပ ပပ ျိုး၊ Angle  နွ ်ခစ ် (anguru 

reki)(Angle rake)၊ Straight  နွ ်ခစ ်(sutoreito reki) (Straight rake) ဟ၍ူရှ သည ်(ပံ ု5-5 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ပံ ု5-3 Angle dozer ၏ဥပမာ 

ပံ ု5-4 Straight dozer ၏ဥပမာ 

ပံ ု5-5  နွ ်ခစက်ာျိုး၏ဥပမာ 

 (MY)
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④ယဒူ ဇုာ

ဓေါျိုးသာွျိုးန္စှ ်ကစ်လံျုိုးက ဆုရှ ွဲ့သ ု ို့ဆကွျိုး ာျိုးပပ ျိုးဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုးလနွ ်ကွ် ခငျ်ိုးက  ု ဆလျှာို့ခ ကာ တစဆ်ခေါကတ်ညျ်ိုး  ငို့ ် ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး

(oshido) သညို့အ်လပ်ုမ ာျိုးစာွလပ်ုရသညို့အ်ခေါသံျုိုးသည ်(ပံ ု5-6 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

⑤ Trimming ဒ ဇုာ (Two-way ဒ ဇုာ)

ဓေါျိုးသာွျိုးက  ု ဆရှ ွဲ့ဆနာကလ်ှုပ်ရမျ်ိုးန္ ငုပ်ပ ျိုး၊ သဆဘဘာန္ငှို့ ် ဂ ဆုဒေါငအ်တငွျ်ိုးရှ ဆက ာကမ် ျိုးဆသျွိုး၊ သတတ    ုငျ်ိုးမ ာျိုးက  ုခစ ်တုရ်န ် အသံျုိုး ပ သည ် (ပံ ု 5-7

က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

⑥ Ripper

အဆနာကပ် ငုျ်ိုးတငွ ် ကက ျိုးမာျိုးဆသာ လကသ်ညျ်ိုးပေါပပ ျိုး၊ ဆပ ာို့ဆ ပာငျ်ိုးဆသာဆက ာကသ်ာျိုးန္ငှို့ ် မာဆက ာဆသာဆ မမ ာျိုးက  ု ကက တခ်ွ ရာတငွ၊် တစ ်န်

တျူိုးဆ ာ်သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးတငွအ်သံျုိုး ပ သည ်(ပံ ု၅-၈ က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ပံ ု5-6 ယဒူ ဇုာ ၏ ဥပမာ 

ပံ ု5-7 Trimming ဒ ဇုာ၏ဥပမာ 

ပံ ု5-8 Ripper ဥပမာ 

 (MY)
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⑦ ဆ မသာျိုးအစ တုျူိုး ဘဒူ ဇုာ

အနကံ ယ ် shoe က တုပ် ငက်ာ၊ crawler ၏ စစုဆုပေါငျ်ိုးဆ မ ပငန်္ငှို့ ် ဆတွွဲ့ မှုဧရ ယာက ကုက ျိုးမာျိုးဆစကာ ဆ မအဆပ ာို့တငွလ်ပ်ုဆ ာငရ်ဆသာ

အလပ်ုမ ာျိုးတငွအ်သံျုိုး ပ သည ်(ပံ ု5-9 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

⑧ Pushdozer

ဘဒူ ဇုာ၏ ဓေါျိုးသာွျိုးက ကုာကယွရ်န ် Pusher plateက တုပ် င ်ာျိုးဆသာစက၊် တစ ်န ် ဓေါျိုးသာွျိုးက ခု ငုမ်ာပပ ျိုး၊ ယာဉ်တ ကု် မ ခ  န်   ခ ကုမ်ှု

ဆလျှာို့ခ ပစစညျ်ိုး (ကရူှင)် က တုပ် င ်ာျိုးကာ၊ scraper  ငို့ ် တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဝနက် မုကာ တင ်ခငျ်ိုးလပ်ု ငနျ်ိုးတ ု ို့တငွ်

ဘ ျိုး ွ အာျိုးမလံဆုလာကဆ်သာအခေါ ဆနာကမ်တှနွျ်ိုးရနအ်သံျုိုး ပ သည ်(ပံ ု5-10 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

２・・・ဆ မဆကာ်ကာျိုး 

ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးမာှ ပံ ု5-11 တငွ ်ပသ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး လကသ်ညျ်ိုး(bucket)န္ငှို့ ်၎ငျ်ိုးက ဆု ာကပံ်ို့ဆသာ လကတ်ံ

(arm)   ငို့ ်ပ လပ်ု ာျိုးကာ၊ ဝနက် မုကာတင ်ခငျ်ိုး၊ ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုး သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာင ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွအ်သံျုိုး ပ သည။်

ပံ ု5-9 ဆ မသာျိုးအစ တု ူဘဒူ ဇုာ၏ဥပမာ 

ပံ ု5-10 Pusher dozer ဥပမာ 

ပံ ု5-11 ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏ဥပမာ 

 (MY)
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5.1.3 လံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာမ ာျိုးစသည် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ85) 

１・・・ဆရှ ွဲ့မ ျိုး 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးတငွ ် ညဘကတ်ငွလ်ပ်ုရဆသာလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက  ု လံ ုခ ံစ တခ် စာွလပ်ုဆ ာငန်္ ငုဆ်စရန ် ဆရှ ွဲ့မ ျိုးက တုပ် င ်ာျိုး 

သည။် 

２・・・သတ ဆပျိုးက ရ ယာ 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးတငွ ် ဆမာငျ်ိုးန္ငှခ်  န၊် လပ်ုငနျ်ိုးခ  နတ် ု ို့၌ လံ ုခ ံမှုရှ ဆစရန၊် သက ် ငုရ်ာအလပ်ုသမာျိုး မ ာျိုးအာျိုး သတ ဆပျိုးရန ်

အခ ကဆ်ပျိုးက ရ ယာတပ် င ်ာျိုးသည။် 

３・・・ဆခေါငျ်ိုးကာန္ငှို့ ် ပ တက် ခ  နတ်ငွက်ာကယွဆ်ရျိုးက ရ ယာ (Ropps) 

လပ်ုငနျ်ိုးခငွဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) တငွ ်ဆက ာကတ်ံျုိုးစသညို့ ်အရာဝတထ  မ ာျိုး 

 ပ တက် န္ ငုသ်ညို့ဆ်နရာ၌ အလပ်ုလပ်ုဆသာအခေါ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခ်ံတုငွ ် မာဆက ာဆသာ ဆခေါငျ်ိုးကာက တုပ် င ်ခငျ်ိုးမာှ တာဝနတ်စခ် ု စသ်ည။် 

  ု ို့အ ပင၊် ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး လ က ဆသာအခေါ အကာအကယွဆ်ပျိုးသညို့က် ရ ယာအ  စ ် ပံ ု 5-12 တငွဆ် ာ် ပ  ာျိုးသညို့ ်

က ရ ယာရှ ဆသာ်လညျ်ိုး၊ လကရ်ှ တငွ ် တပ် ငရ်န ် တာဝနအ်  စ ် မလ အုပ်ဆသာဆကကာငို့ ် ဆယဘယု အာျိုး  ငို့မ်ဟတုဆ်သာ်လညျ်ိုး၊  ဒပ်  ု 3t 

န္ငှို့အ် က ် စပ်ေါက အလယွတ်ကူ တပ် ငန်္ ငုဆ်သာ က ယုတ်ည ်ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံရုှ ဆသာစကမ် ာျိုးလညျ်ိုးရှ သည။် ဤဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ု 

လညပ်တဆ်သာ အခေါ   ငုခ်ံခုေါျိုးပတ်ဆသဆသခ ာခ ာပတ ်ာျိုးပေါ။ 

ပံ ု5-12  ပ တက် ခ  နတ်ငွက်ာကယွဆ်ရျိုးက ရ ယာဥပမာ 

 (MY)
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４・・・ဆဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံဆရျိုးပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုး 

ဆ မဆကာ်ကာျိုးတငွ ် စကက် စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပ  ပင ် နျ်ိုးသ မျ်ိုး ခငျ်ိုးအတွက ် လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က ဆု မ ာက ်ာျိုးသညို့ ် အတ ငုျ်ိုး  ာျိုးက  ုာျိုး 

ရ ခငျ်ိုးရှ တတပ်ေါသည။် ဤအခ  နတ်ငွမ်ာှျိုးယငွျ်ိုးပပ ျိုး လညပ်တသ်ညို့်လ ဗာက ု   မ ပေါကလညျ်ိုး လကသ်ညျ်ိုး(bucket) ပ တက်  ခငျ်ိုး၊ ဆ မတျူိုး

(dampu) မ  ခငျ်ိုးမ ာျိုးမရှ ဆစရန၊် လပ်ုဆ ာငသ်ညို့လ် ဗာစသညတ် ု ို့က ပံုဆုသ  ာျိုးဆသာ lock plate၊ အဆပေါ်ဆ မ ာက ်ာျိုးဆသာ 

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)၏ မသယသ်ညို့(်arm) လကတ် ံ က  ုပ တက်  ခငျ်ိုးမ ှ ကာကယွရ်န ် လံ ုခ ံဆရျိုး pin စသည ် (ပံ ု 5-13 က ကုကညို့ပ်ေါ) 

လံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာမ ာျိုး တပ် င ်ာျိုးဆသာစကမ် ာျိုးရှ သည။်

ပံ ု5-13 မသယ်သည်ို့(arm) လကတ် ံ၏ လံ ုခ ံဆရျိုး pin ဥပမာ 

 (MY)
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5.2. ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံနု္ငှို့ ် အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး 

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ86) 

5.2.1. ဟ ကုဒ်ဆရာလစပံ်စု ံဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ87) 

ဟ ကုဒ်ဆရာလစပံ်စု ံ ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးသည ် အသံျုိုး ပ ဆသာလပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုး က ရ ယာမ ာျိုး 

ဆပေါ်တငွ ်မတူည၍် စကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ပာငျ်ိုးလ သာွျိုးကာ၊ ဘကဟ် ျုိုး၊ စွမျ်ိုးအာျိုး မငို့ဆ် မဆကာ်စကန်္ငှို့ ်clamshell စသညတ် ု ို့ပေါဝငသ်ည။် 

  ု ို့ဆကကာငို့တ်ျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးအတကွ၊် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးအ  စ ်ဘကဟ် ျုိုးတငွသ်ံျုိုးသညို့လ်ကသ်ညျ်ိုး(bucket)၊ စမွ်ျိုးအာျိုး မငို့ဆ် မဆကာ ်

စက ်တငွသ်ံျုိုးသညို့လ်က်သညျ်ိုး(bucket)၊ clamshell တငွသ်ံျုိုးသညို့လ်ကသ်ညျ်ိုး(bucket)စသညတ် ု ို့က  ုတပ် င ်ာျိုးသည်ို့စကမ် ာျိုးရှ သည ်(ပံု 5-

14 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။   ု ို့အ ပငဓ်ေါျိုးသာွျိုးတပ် င ်ာျိုးဆသာ ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်တျူိုးဆ ာ်စကမ် ာျိုးလညျ်ိုးရှ သည။် 

5.2.2. စကက် ရ ယာပံစုဆံ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ88) 

စကက် ရ ယာပံစုဆံ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးသညအ်သံျုိုး ပ ဆသာ လုပ်ငနျ်ိုးသံျုိုး က ရ ယာမ ာျိုးဆပေါ် 

တငွ ်မတူည၍် စကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ပာငျ်ိုးလ သာွျိုးကာ၊ dragline န္ငှို့ ်clamshell စသညတ် ု ို့ရှ သည။် 

① clamshell

စကအ်မ   ျိုးအစာျိုး clamshell ၏လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးမာှ ဆယယယု အာျိုး  ငို့ ် ပံ ု 5-16 တငွ ်ပသ ာျိုးသညို့အ်တ ုငျ်ိုး

ဘယဘ်ကဒ်ရမ(်drum)က  ု ဆ ာကပံ်ို့သညို့ ် အကကူက  ျိုးက အုသံျုိုး ပ ပပ ျိုး၊ ညာဘကဒ်ရမ်က  ု လကသ်ညျ်ိုး (bucket) 

အ ွငို့အ်ပ တအ်တကွအ်သံျုိုး ပ သည်။ 

လကသ်ညျ်ိုး (bucket)အကကူက  ျိုးန္ငှို့အ်တ ျုိုးအဆလျှာို့ကက  ျိုးက သုံျုိုးသည။်   ု ို့အ ပငလ်ကသ်ညျ်ိုး(bucket)က မုယ မျ်ိုးယ ငုဆ်စရန ်Tagline တစခ်ခု  တ် 

 ာျိုးသည။် 

တျူိုးဆ ာ်သညို့စ်ကစ်မွျ်ိုးအာျိုးပေါရှ ဆသာ လကသ်ညျ်ိုးပေါ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) က တုပ် င ်ာျိုးသညို့အ်ရာမ ာျိုးမာှ တျူိုးဆ ာ် န္ ငုပ်ပ ျိုး၊ 

တျူိုးဆ ာ်သညို့စ်ကစ်မွျ်ိုးအာျိုးမပေါရှ ဆသာ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) က တုပ် င ်ာျိုးသညို့အ်ရာမ ာျိုးမာှ ဆရွွဲ့လ ာျိုးန္ ငုဆ်သာ ကရ နျ်ိုးမ ာျိုး  စသ်ည။်

ပံ ု5-14 ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက၏် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးဥပမာ 

ဘက်ဟ ျုိုးတွငသ်ံျုိုးသညို့်လက်သညျ်ိုး(bucket) 

လကတ်ံ (arm) 

လက်သည်ျိုး လငဒ်ေါ 

Strap 

Strap rod 

စွမ်ျိုးအာျိုး မငို့ဆ် မဆကာ်စက ်တွငသ်ံျုိုးသညို့်လက်သညျ်ိုး(bucket) 

လကတ်ံ (arm)  လငဒ်ေါ 

လကတ်ံ (arm) 

လကတ်ံ (arm) 

လကတ်ံ(Boom)  လငဒ်ေါ 

လက်သည်ျိုး လငဒ်ေါ 

Strap 

Strap rod 

ဘက်ဟ ျုိုး (Drag excavator) 

လကတ်ံ (arm)  လငဒ်ေါ 

လကတ်ံ(Boom)  

လကတ်ံ(Boom)  လငဒ်ေါ 

စွမ်ျိုးအာျိုး မငို့ဆ် မဆကာ်စက ်

 (MY)
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(ကရ နျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးအတကွသ် ျိုး ခာျိုးလုပ်ပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုးတစခ်လု အုပ်သည)် 

ကရ နျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက  ု ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှု (ဆ မည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုး သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် 

ဝနက် မုကာတငရ်နန်္ငှို့ ်တျူိုးဆ ာ်ရန)် ၏လပ်ုပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုး  ငို့ဆ် ာငရွ်က၍်မရဆသာဆကကာငို့၊် သ ျိုး ခာျိုး ဆရွွဲ့လ ာျိုးန္ ငုဆ်သာ ကရ နျ်ိုးစသည ်

တ ု ို့၏လပ်ုပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုးက လု အုပ်သည။် 

 

5.2.3. လံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ89) 

① ဆလာို့ခလ် ဗာ

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသညယ်ာဉ်ဆမာငျ်ိုးသ၏ူ  ငုခ်ံမု ှကွသ်ာွျိုးသညို့အ်ခေါ ဘယ်ဘကရ်ှ  Lever stand၏ ဆလာို့ခလ် ဗာက  ုွ ပပ ျိုး၊ Operation Pilot 

Pressure က  ု တဆ်တာကက်ာ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏လညပ်တမ်ှုက ရုပ်ရမည။်

အလုပ်လုပ်ဆနခ န ်

(ဆလာို့ ပန ်ွငို့ ်ခငျ်ိုး) 

စံအဆနအ

 ာျိုး 

ပံ ု5-16 စကအ်မ   ျိုးအစာျိုး clamshell ၏လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ ဥပမာ 

ပံ ု5-17 ဆလာို့လ ဗာ၏ဥပမာ 

အ ငျ်ိုးအတက် ပ လုပ်

ခ  န ်(ဆလာို့ခ  ခငျ်ိုး) 

ဆလာို့ 
Free 

ကက  ျိုးရစ်ဘ ျိုးလုံျိုး  

အကူကက  ျိုး 

အတ ုျိုးအဆလျှာို့ကက  ျိုး 

အတ ုျိုးအဆလျှာို့ကက  ျိုး 

လက်သည်ျိုး 
Counter 

weight 

ဆခေါငျ်ိုး 

လကတ်ံ (arm) 

Tagline ကက  ျိုး 

Tagline 

shell 

mainshaft 

 (MY)
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② ံလုညရ်ပ်နာျိုးဘရ တ်

ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးတငွဆ်မာငျ်ိုးန္ငှခ်  န ် အဆပေါ်ဘကလ်ညှို့သ်ညို့အ်ပ ငုျ်ိုး၏အဆလျိုးခ  နဆ်ကကာငို့ ် လညှို့သ်ာွျိုးကာ၊ အလ အုဆလ ာက ်  ပ တက်  ခငျ်ိုးက  ု

ကာကယွရ်နဘ်ရ တ ် စသ်ည။် 

③ လကတ်(ံBoom)  ပ တက် မှုကာကယွဆ်ရျိုးက ရ ယာ

ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ ်လကတ်(ံBoom) တ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုးသညို့ဆ် ာငို့သ်ည ်30 မ ှ80 ဒ ဂရ ရှ သညို့အ်ကာွအဆဝျိုးအတငွျ်ိုး၌ အသံျုိုး ပ ရသည။်

လကတ်(ံBoom)  ပ တက် မှုကာကယွဆ်ရျိုးက ရ ယာသည ် လကတ်(ံBoom) က  ုမ ငို့ ်ာျိုးပပ ျိုးအသံျုိုး ပ ဆနစဉ်အတငွျ်ိုး  ုတတ်ရကဝ်နလ်နွ ်ကွ်

သာွျိုးပပ ျိုး၊ တစန်ညျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ် ကကမျ်ိုးတမ်ျိုးပပ ျိုးမည မညာ  စဆ်နဆသာလမျ်ိုးဆပေါ်တငွသ်ာွျိုးဆနဆသာအခေါ လကတ်(ံBoom) လှုပ်ရမျ်ိုးပပ ျိုး၊ 

လကတ်(ံBoom) သညအ်ဆနာကဘ်ကသ် ု ို့ လ က  ခငျ်ိုးက ကုာကယွရ်နသ်ံျုိုးသည။်

 

④လကတ်(ံBoom) အ ကဆ်အာကလ်ှုပ်ရှာျိုးမှုကာကယွဆ်ရျိုးက ရ ယာ

လကတ်(ံBoom) သညသ်တမ်တှ ်ာျိုးဆသာဆ ာငို့သ် ု ို့ဆရာကဆ်သာအခေါလညပ်တလ် ဗာ၏အဆနအ ာျိုးမညသ် ု ို့ပငရ်ှ ဆစကာမရူပ်သာွျိုးသည။်

လကတ်(ံBoom) အ ကဆ်အာကလ်ှုပ်ရှာျိုးမှုကာကယွဆ်ရျိုးက ရ ယာသည ် dragline၊ စကအ်မ   ျိုးအစာျိုး clamshell တ ု ို့တငွ်

အသံျုိုး ပ ဆသာ်လညျ်ိုး၊ သ ဤုလံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာအဆပေါ်ယံကုကညမ်ှုမလနွက် ဘ  အ ျူိုးဂ ု ပ ပပ ျိုးအလပ်ုလုပ်ရနလ် သုည။်

 ပံ ု5-20 လကတ်(ံBoom) အ ကဆ်အာကလ်ှုပ်ရှာျိုးမှုကာကယွဆ်ရျိုးက ရ ယာဥပမာ 

ပံ ု5-18  ံလုညရ်ပ်နာျိုးဘရ တ၏်ဥပမာ 

ပံ ု5-19 ဘနွျ်ိုး ပ တက် မှုကာကယွဆ်ရျိုးက ရ ယာဥပမာ 

Backstop 

လက်တံ(Boom) 

A frame 

စံုလည်လ ဗာ 

timer 

Off place 

Stop bolt 

ခလုတ် 

လက်တံ(Boom) 

လှညို့်သညို့်ဆမာ်တာ solenoid အ  ု ို့ရှင ်

ဘက ်ရ  

အ  နျ်ိုးပန ို့ ်(Control pump) 

အငဂ် င ်

ဟ
 ုက်
ဒ
ဆ
ရ
ာလ

စ်
 
 သ
 ုဆ
လှ
ာင
်က
န
် 

လက်တံ(Boom) 

မတငသ်ညို့်ဆနရာ 

Bolt အရှည် 

(လှုပ်ရှာျိုးမှု

ဆ ာငို့ည်   ခငျ်ိုး) 

 (MY)
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5.3 motor grader (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ92) 

motor grader ၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးမာှ လပ်ုငနျ်ိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုးဆပေါ်မတူည၍် စကအ်မ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့ ် ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် အမ   ျိုးအစာျိုးစက ်

က ရ ယာမ ာျိုးရှ ဆသာ်လညျ်ိုး ယဆန ို့ဆခတတ်ငွအ်မ ာျိုးစမုာှဟ ကုဒ်ဆရာလစမ် ာျိုး  စသ်ည။်

motor grader ၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ဆုအာကပ်ေါအဓ ကအစ တ်အပ ငုျ်ိုးမ ာျိုး  ငို့ ်ွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးသည။်

１・・・ဓေါျိုးသာွျိုးက ရ ယာ 

ဓေါျိုးသာွျိုးက ရ ယာသည ်draw-bar ၊ Circle န္ငှို့ ် ဓေါျိုးသာွျိုး တ ု ို့  ငို့တ်ညဆ် ာက ်ာျိုးပပ ျိုး၊ ဓေါျိုးသာွျိုးသည ်   တဆ်တာက ်ဆ ာငို့ဆ် ပာငျ်ိုးန္ ငု ်ခငျ်ိုးန္ငှို့်

န္စှ ်ကန်္စှခ် ကဆ်ရွွဲ့လ ာျိုးန္ ငုသ်ည ် (ပံ5ု-21 တငွက်ကညို့ပ်ေါ) ။ 

ပံ ု5-21 ဓေါျိုးသာွျိုးက ရ ယာ၏ဥပမာ 

ပံ ု5-22 motor grader ၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ဥပမာ 

ဝနခ်  လငို့ ်

ဓေါျိုးသွာျိုး အတငအ်ခ  (ဘယ)်  

စက်လံုျိုးအ စ် 
လှညို့်စက်ဂ ယာအခန်ျိုး 

ဝနခ်  စက် (arm) လက်တံ 

န္စ်ှ က်န္စ်ှခ က်ဆရွွဲ့လ ာျိုးဆစသညို့်ဂ ယာအခန်ျိုးငယ် 
draw-bar 

Circle 

ဓေါျိုးသွာျိုး 

လှုပ်ရမ်ျိုးတ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာ ဓေါျိုးသွာျိုးလငို့် 

ဓေါျိုးသွာျိုးလညှို့ ်ခငျ်ိုး ယ ငု ်ခငျ်ိုး ဓေါျိုးသွာျိုး အတငအ်ခ  (ညာ) 

draw-bar န္စှ် ကန်္စှ်ခ ကဆ်ရွွဲ့လ ာျိုး ခငျ်ိုး 

 (MY)
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２・・・Scarifier က ရ ယာ 

ဆ မ  လ ာက  ုယရ်ှာျိုးသညို့က် ရ ယာမ ာျိုးတငွ ် draw-bar ၌ frame တပ် င ်ာျိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့၊် ဓေါျိုးသာွျိုးတပ် င ် ာျိုးသညို့ ်လကတ်ံ

(arm) န္ငှို့ ်ဓေါျိုးသာွျိုး၏ draw-bar တငွ ်တပ် င ်ာျိုးဆသာပံစုရံှ သညစ်ကမ် ာျိုးရှ သည(်ပံ ု5-23 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

5.4. scraper (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ94) 

scraper ၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးသည ် Bowl ၊ Apron န္ငှို့ ် Ejector စသညတ် ု ို့  ငို့ ်ွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးပပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုး၏လညပ်တ ် နညျ်ိုးလမ်ျိုးမာှ

စကအ်မ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့ဟ် ကုဒ်ဆရာလစ်အမ   ျိုးအစာျိုးဟ၍ူရှ သည။် 

１・・・Bowl 

Bowl သည ် ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးက သုယဆ် ာငရ်နက်နွတ် နန်ာတစခ် ု စပ်ပ ျိုး၊ ဆရှ ွဲ့သ ု ို့ဆရွ ွဲ့လ ာျိုးဆနစဉ် ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်လငဒ်ေါ  ငို့ ် Bowl က  ု

ဆ မဆပေါ်သ ု ို့   ကာ တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဝနက် မုကာတင ်ခငျ်ိုး ပ လပ်ုသည။်

２・・・Apron 

Apron သည ်Bowl အတငွျ်ိုးသ ု ို့ ညို့ ်ာျိုးဆသာဆ မန္ငှို့သ် က ဆုရှ ွဲ့သ ု ို့မ  တဆ်အာငက်ာကယွဆ်ပျိုးပပ ျိုး၊ ဆ မက ုစနွ ို့ပ်စရ်န ်စနွ ို့ပ်စဆ်နရာတငွ ် Apron 

က ဆု မ ာက၍် စနွ ို့ပ်စသ်ည။် 

３・・・Ejector (သ ု ို့မဟတု ်tilting floor) 

Ejector သည ်ဆ မက စုနွ ို့ပ်စဆ်သာအခေါဆနာကဘ်ကမ်ဆှ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးက ုတနွျ်ိုး တုပ်စဆ်သာက ရ ယာ  စသ်ည။် 

  ု ို့အ ပင ်scraper ဘဒူ ဇုာဆ မဆကာ်စက ်၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာန္ငှို့ ်scraper ၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာတ ု ို့န္ငှို့ ်အာျိုးလံျုိုး န ျိုးပေါျိုးတညူ သည။်

ပံ ု5-24 scraper ၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာဥပမာ 

ပံ ု5-23 Scarifier က ရ ယာ၏ဥပမာ 

Ejector 

Bowl 

ဘ ုျိုး လငဒ်ေါ (Bowl cylinder ) 

Appron (arm) လက်တံ 

yoke 

Apron 

Cutting 

edge

 (MY)
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5.5 ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယ်စက ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ95) 

5.5.1 Crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ95) 

Crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်ကတ်ငွ ်အဓ ကအာျိုး  ငို့က်က ျိုးမာျိုးဆသာဥမငလ် ဏုဆ်ခေါငျ်ိုးသံျုိုး အမ   ျိုးအစာျိုး ကက ျိုးမာျိုးဆသာ 

ဆ မဆကာ်ကာျိုးန္ငှို့ ် ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး ဝနခ်  စကတ် ု ို့ရှ သည်။ 

ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးမာှ အ ကတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာ ဆ မဆကာ်ကာျိုးန္ငှို့တ်ညူ သည။် 

 ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး ဝနခ်  စက၏် လုပ်ငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးမှာ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)၊ လကတ် ံ(arm)၊ လကတ်(ံBoom)၊  လငဒ်ေါ၊ 

 ံလုည ်ရ မ ် တ ု ို့ပေါရှ ဆသာ  ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးက ရ ယာန္ငှို့ ် သယပ် ု ို့က ရ ယာ (Conveyor) တ ု ို့  ငို့ ်ွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးကာ ဟ ကုဒ်ဆရာလစပ်န ို့ ် ငို့လ်ည ်

ပတသ်ည။်   ု ို့အ ပင ်ဟ ကုဒ်ဆရာလစပ်န ို့က်  ုလျှပ်စစဆ်မာ်တာ  ငို့ ်ဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ည။်

ပံ ု5-25  ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး 

ဝနခ်  စက၏်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးကရ ယာဥပမာ

 လငဒ်ေါ 
လကတ်(ံBoom)  သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor) 

 ံုလည ်ရ မ ်

လကတ် ံ(arm) 

လကသ်ညျ်ိုး (bucket) 

 (MY)
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6. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုး လညပ်တမ်ှုန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ပ်စစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ုက ငုတ်ယွ်

ခငျ်ိုးစသည်

6.1.  နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခံ စ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ97) 

6.1.1. ဘဒူ ဇုာ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ97) 

１・・・အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှု 

ဓာတပံ်ု 6-1 သညဘ်ဒူ ဇုာလပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာ၏လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာဥပမာတစ်ခ ု စ်သည။်

ပံ ု6-1 ဘဒူ ဇုာမ ာျိုး၏ပံမုနှလ်ုပ်ဆ ာငမ်ှုနညျ်ိုးလမျ်ိုးမ ာျိုး 

ဓာတပံ် ု6-1 ဘဒူ ဇုာ လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာ၏ဥပမာ 

ဆပေါဆလာဆပေါ်  ခငျ်ိုး 

အရှ နဆ်ရှာို့ (decelerator) 

ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး 

ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုး 

ကလပ်ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး 

ဆအာကခ်  ခငျ်ိုး 

ဘယဘ်ကဆ်စာငျ်ိုး ခငျ်ိုး ညာဘကဆ်စာငျ်ိုး ခငျ်ိုး 

 မ ငို့တ်င ်ခငျ်ိုး

(အလုပ်လ ဗာ) 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး 

  ငုခုံ်အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာ 

ဆရှွဲ့ဆနာက်ဆပေါငျ်ိုးစပ် ာျိုး

ဆသာ 

ဆရှွဲ့သ ု ို့ (အရှ န ်မ ငို့တ်င ်ခငျ်ိုး) ဆနာက်သ ု ို့ (အရှ န ်မ ငို့တ်င ်ခငျ်ိုး) 
လကဝ် စတ ယာရင ်

(စတ ယာရငလ် ဗာ) 

လက ်ာစတ ယာရင ်

 (MY)
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ဓာတပံ် ု6-3 PAT ကာျိုး၏ဆစာငျ်ိုးဆနသညို့အ်ဆနအ ာျိုး ပံ ု6-4 Cutting edge ဆ ာငို့ည်   ခငျ်ိုး

ပံ ု6-2 Angling ၏ ဥပမာ ဓာတပံ် ု6-2 PAT ကာျိုး၏ဆ ာငို့အ်ဆနအ ာျိုး 

ပံ ု6-3 တ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုး ခငျ်ိုး၏ ဥပမာ 

Brace 

တ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုး ခငျ်ိုး 

တ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုးပမာဏ 

Angle dozer 

Brace 

ဆ ာငို့ပ်မာဏ  Straight dozer 

 (MY)
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２・・・အဆ ခခအံလပ်ုလပ်ုဆ ာငမ်ှု

①အဆ ခခကံက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

ａ ကာျိုးဆမာငျ်ိုးဆနစဉ် ဓေါျိုးသာွျိုး၏ Cutting edge က  ုဆ မ ပငမ် ှ40cm အ မငို့တ်ငွ ်ာျိုးပပ ျိုး၊ ပတဝ်နျ်ိုးက င ်ဆဘျိုးကငျ်ိုးမှုက ုစစဆ် ျိုးပေါ။ 

ｂ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက  ု စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးအရ  လုျှင ် ဆ ာငို့မ်နှအ်တ ငုျ်ိုးအတကအ် ငျ်ိုးလပ်ုရမည။် သ ု ို့ဆသာ်မတဆ်စာကဆ်သာဆတာင ် ဆစာငျ်ိုးက  ု

ဆနာက ်ပနတ်က ်ခငျ်ိုး၊ ဆရှ ွဲ့လညှို့က်ာ ငျ်ိုး ခငျ်ိုးမလပ်ုရ။ 

မတှခ် က)် မတဆ်စာကဆ်သာဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ှမ  စမ်ဆန  ငျ်ိုးရမည ် ပုေါက ဆနာက ်ပန ်သ ု ို့မဟတု ်zigzag ပံစု ံငျ်ိုးရမည။်

ｃ  ဆ မ  လ ာဆပေါ်   သညို့အ်လပ်ုက  ု တျူိုးဆ ာ်သညို့အ်လပ်ုန္ငှို့ ် ရှငျ်ိုးရှငျ်ိုးလငျ်ိုးလငျ်ိုးခွ  ခာျိုး ာျိုးသ  ငို့၊် ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး (oshido) 

သညို့အ်ကာွအဆဝျိုးမ ှအတ  ုံျုိုး  စဆ်အာငသ်တမ်တှပ်ပ ျိုးအ မနန်္ှုနျ်ိုးအန မို့ ် ငို့ ်ပ လပ်ုသည။် 

  ု ို့အ ပင ် crawler က ဆု မ ပငဆ်ပေါ်တငွလ်ံျုိုးဝတပ် ငဆ်နရာခ  ာျိုးပပ ျိုး၊ စကက် ယု ်ညက်  ု အပမ တမျ်ိုးဆရ ပငည် အတ ငုျ်ိုး  ာျိုးကာ လပ်ုငနျ်ိုး

လပ်ုရမည။် 

ｄ ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး(oshido)သညို့အ်လပ်ုတငွ ်ဆအာက ်က ်ငဆ် ခဆလျှာက အုသံျုိုး ပ ပေါက လပ်ုငနျ်ိုး  ဆရာကမ်ှုပ  ုဆကာငျ်ိုးသည။်

မတှခ် က)် ဆအာက ်က ်ငဆ် ခဆလျှာ 20 % (10 မ ှ 11 ဒ ဂရ ) ခန ို့မ်ာှ   ဆရာကမ်ှုအဆကာငျ်ိုး ံျုိုး  စပ်ပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုး က ် ဆက ာ်လနွပ်ေါက 

ဆနာက ်ပနဆ်ရွ ွဲ့ရနခ်ကခ် ကာ၊ လပ်ုငနျ်ိုး  ဆရာကမ်ှုမာှ  န ို့က် ငဘ်က ် စပ်ပ ျိုး  တုယ်တုသ်ာွျိုးမည။်

ｅ  နွစ်က၏်crawler တငျ်ိုးမာမှုသညဆ် မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးဆပေါ်မတူညပ်ပ ျိုးဆ ပာငျ်ိုးလ သည။် ဆက ာကစ်ရစမ် ာျိုးဆသာ လမျ်ိုးတွင ်

တငျ်ိုးမာမှုက  ုသတမ်တှ ်ာျိုးဆသာအ ငို့ဆ်အာကသ် ု ို့ဆလျှာို့ခ ပေါ။ 

ｆ  စ စုတွဆ်သာဆ မ သ ု ို့မဟတု ် ဆ မအဆပ ာို့မ ာျိုးတငွ ် crawler ဆခ ာ် ကွဆ်နပေါက ဆလာငစ်ာလ ဗာက  ု တစဝ်က ်ွငို့ပ်ပ ျိုး၊ အဓ ကကလပ်က  ု

  ညျ်ိုးညငျ်ိုး စာွနငျ်ိုးကာ၊ စတ ယာရငက်လပ်က  ုမသံျုိုးသငို့ဆ်ပ။ 

ｇ  ဆ မည   ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၏ ဓေါျိုးသာွျိုးလပ်ုဆ ာငရ်ာတငွ ် 1 ကက မအ်တက၊် အက မာှ 2cm ခန ို့ ်ဆရာကရ်ဆသာ အဆသျိုးစ တ ် က သညို့လ်ည ်

ပတမ်ှု  စသ်ည။် 

②လ ကုဆ်လ ာည ဆ  ွ စဆ်သာလပ်ုစဉ်

ဘဒူ ဇုာက  ု အန ျိုးနာျိုးသ ု ို့ဆ မသယ်ပ ု ို့ ခငျ်ိုး (50m န္ငှို့ဆ်အာက)် န္ငှို့ည် ဆသာ ဆ မတျူိုး ခငျ်ိုး၊ ဆ မ  လ ာဆပေါ်တနွျ်ိုး ခငျ်ိုး (oshido)၊ ဆ မည   ခငျ်ိုး

လပ်ုငနျ်ိုးစသညတ် ု ို့အတကွအ်သံျုိုး ပ သည။် အ ျူိုးသ  ငို့ဘ်ဒူ ဇုာမ ာျိုးသညဆ် မတျူိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့် မ ဉ်ျိုးဆ  ာင်ို့ပံစု ံ င်ို့ တည်ို့မတစ်ာွအစဉ်အတ ငုျ်ိုး

ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး ခငျ်ိုး (oshido) လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွ ် ဆရာကပ်ေါသည။်

  ု ို့အ ပငဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုး  တယ် ူခငျ်ိုး၊ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးလမျ်ိုးတစ် ကတ်ညျ်ိုး  တဆ်တာက ်ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့အတကွ ် ဓေါျိုးသာွျိုးတငွ်

လှုပ်ရမျ်ိုးတ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုး န္ ငုဆ်သာ ဓေါျိုးသာွျိုး (Tilt blade) သ ု ို့မဟတု ် လှုပ်ရမျ်ိုးတ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာ ဓာျိုးသာွျိုး(Angle blade) က ၊ု 

ဆအျိုးခ ဆသာဆ မ  လ ာမ ာျိုး၊ ဆ မအမာမ ာျိုးန္ငှို့ ် ဆ မာငျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးအတကွ ် လှုပ်ရမျ်ိုးတ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာ ဓေါျိုးသာွျိုး(Tilt blade) 

က အုသံျုိုး ပ ပေါက  ဆရာကသ်ည။်

ပံ ု6-5  ငဆ် ခဆလျှာတငွဆ်မာငျ်ိုးန္ငှဆ်နသညို့ဥ်ပမာ ပံ ု6-6 ဓေါျိုးသာွျိုးလညပ်တမ်ှုဥပမာ 

 (MY)
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ａ）တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုး

တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုး၌ တျူိုးဆ ာ်ရရှ ဆသာဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုး၏ သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးအကာွအဆဝျိုးသည ် အတ  ုံျုိုး  စရ်န ် တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက ု 

စ စဉ်ပပ ျိုးလပ်ုဆ ာငသ်ည။် 

  ု ို့အ ပငမ် ျုိုးရွာသညို့က်ာလအတငွျ်ိုးဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုးက ဆုကာငျ်ိုးမနွဆ်စရနအ်တကွ၊် သဘာဝဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုးဆလျှာဆစာငျ်ိုးက  ု ညို့သ်ငွျ်ိုးတကွခ် က ်

ပပ ျိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတုလ် အုပ်ပေါကဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုးက တုျူိုးဆ ာ်ဆပျိုးသငို့သ်ည။် 

〈တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးအလပ်ု (slot dozing)〉 

တျူိုးဆ ာ်သညို့အ်စ အစဉ်က  ု ပံ ု 6-7 ၏①②③ ရှ အစဉ်အတ ငုျ်ိုးဆ ာငရွ်ကပ်ပ ျိုး၊ တျူိုးဆ ာ်သညို့အ်နကမ်ာှ ဓေါျိုးသာွျိုး၏ အ မငို့အ်ကန ို့အ်သတ ်

အ   ာျိုးကာ၊ ဆ မာငျ်ိုးက  ုအစဉ်အတ ငုျ်ိုးတျူိုးသည။်   ု ို့အ ပင ်ဆ မာငျ်ိုး၏ဆအာကဆ် ခက  ုဆရ ပငည် အတ ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ်သည။် 

〈 ငဆ် ခဆလျှာတျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုး〉 

A  ငဆ် ခဆလျှာအတ ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ်  တဆ်တာကသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး

 ငဆ် ခဆလျှာအတ ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ်  တဆ်တာကသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးသည် တျူိုးဆ ာ် ာျိုးသညို့ဆ် မ၏ဆအာကဆ် ခန္ငှို့အ်ည  ဆ ာငရွ်က ်

 ခငျ်ိုးမာှအ  ဆရာက ် ံျုိုး  စပ်ပ ျိုး၊ အဆ ခခအံာျိုး  ငို့ဆ်အာကပ်ေါအခ ကမ် ာျိုးက မုတှသ်ာျိုးရနအ်ဆရျိုးကက ျိုးသည။်

・ ငဆ် ခဆလျှာဆပေါ်တငွဆ်ရန္တုဆ် မာငျ်ိုးက ပု ဆုကာငျ်ိုးဆစရန။်

・ ငဆ် ခဆလျှာမ ှပ တက် လာမညို့ဆ်က ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးက သုတ  ာျိုးပပ ျိုး၊ လ အုပ်ပေါကဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုး ပ တက် လာ ခငျ်ိုးက ု 

ကာကယွမ်ည်ို့အစ အစဉ် လပ်ုဆ ာငပ်ေါ။ 

・ ငဆ် ခဆလျှာပပ  က  ခငျ်ိုးက တုာျိုး  ျိုးရန ် ငဆ် ခဆလျှာ  ပ်က  ု  နျ်ိုးသ မျ်ိုးရန။်

ပံ ု6-7 ဆ မာငျ်ိုးတျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးအလပ်ု၏ဥပမာ 

ပံ ု6-8  ငဆ် ခဆလျှာမစှနွ ို့ပ်စဆ်ရစ ျိုး ငျ်ိုးမှု (nori men haisui) ဥပမာ 

တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးအလပ်ုဥပမာ 

ဆရ 

ဆရ 

ဆရ 

ဆရ 

ဓေါျိုးသွာျိုး၏အ မငို့ ်

 (MY)
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B side cut လပ်ုငနျ်ိုး

side cut လပ်ုငနျ်ိုးက  ုဆအာကပ်ေါနညျ်ိုးလမျ်ိုးမ ာျိုး  ငို့ဆ် ာငရွ်ကသ်ည။် 

ⅰ） ပံ ု6-9 ၏ (a) တငွ ်ပ ာျိုးတ ို့အတ ငုျ်ိုး ဆရ ပငည် မ ကန်္ာှ ပငက်  ုနတ် ျိုးပပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးမဆှန၍ တျူိုးဆ ာ်သည။် 

ⅱ）ပံ ု6-9 ၏(b) တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး န္ျူိုးညံို့ဆသာ ငဆ် ခဆလျှာက တုျူိုးဆ ာ်ပပ ျိုးဆနာက၊် ဆရ ပငည် မ ကန်္ာှ ပင ် စလ်ာ ဆစရန ်တျူိုးဆ ာ်သည။်

iii) i) ii) က ို့သ ု ို့ တာတမ ံ(morido) က သုံျုိုးမညို့အ်စာျိုး၊ ပံ ု6-9 ၏ (c) တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး   ငို့သ်ာ ပ လပ်ုသည။်

မတှခ် က)်  ငဆ် ခဆလျှာသညမ်တဆ်စာကလ်ျှငပံ် ု 6-9(c) တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာနညျ်ိုးလမျ်ိုးသည ် အန္တရာယရ်ှ သ  ငို့ ် သ ျိုး ခာျိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုးက ု 

စဉ်ျိုးစာျိုးရလ မို့်မည။် 

ｂ）ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး(oshido)သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး

ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး(oshido)သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးသည ်ဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုးက ု ဓေါျိုးသာွျိုး  ငို့ ် ျုိုးန္ကှပ်ပ ျိုးတစခ်  နတ်ညျ်ိုးတငွ၊် စက ်အတကွလ်မျ်ိုးဆကကာငျ်ိုး

တစခ် ုနတ် ျိုးဆပျိုးသညက် သုတ  ပ သငို့သ်ည။် 

ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး(oshido)သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးတငွ ်အ ျူိုးသ  ငို့ဆ်အာကပ်ေါအခ ကမ် ာျိုးက ဂု ုစ ကု်ပေါ။ 

ပံ ု6-9  side cut လပ်ုငနျ်ိုး၏ဥပမာ 

side cut လပ်ုငနျ်ိုး（a） 

side cut လပ်ုငနျ်ိုး（b） 

side cut လပ်ုငနျ်ိုး（c） 

 (MY)
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A ဆ မ  လ ာဆပေါ်   သညို့ ် (oshido) အကာွအဆဝျိုးရှညလ် ာျိုးဆသာအခေါ ၂ ငို့ ်  ခငျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာငရ်မည။် ဤတငွ ်  ညို့သ်ငွျ်ိုး စဉ်ျိုးစာျိုးရနမ်ှာ 

ဓေါျိုးသာွျိုး၏ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုး က်ဝက်က  ငျ်ိုးသာွျိုးသညို့အ်ခေါ၊ သ ု ို့မဟတု်အ မနန်္ှုနျ်ိုးက  ု2  တ ျုိုး မ ငို့ပ်ပ ျိုးဆနာက၊် အနညျ်ိုးငယဝ်နဆ်ပေါ ို့ပေါျိုးသာွျိုးဆသာအခေါ 

ရပ်  ငုျ်ိုး ာျိုးရမည်ို့အခ  နဟ်အုကကမျ်ိုး  ငျ်ိုးယ ူန္ ငုသ်ည ်(ပံ ု6-10 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

B က ယ ်ပန ို့ဆ်သာဆနရာတငွ ် ဆ မ  လ ာဆပေါ်   သညို့အ်ကာွအဆဝျိုးရှညလ် ာျိုးဆသာအခေါ၊ စက ် 2 ခ ု ငို့ ်ပ် ငို့လ်ပ်ုဆ ာင ်ခငျ်ိုး သည၊် 

၂ ငို့တ်နွျ်ိုး ခငျ်ိုး ကပ် မု ု  ဆရာကသ်ည ်(ပံ ု6-11 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

C မ ဉ်ျိုးပပ  ငဆ် မ  လ ာက တုနွျ်ိုးသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးက  ုတတန်္ ငုသ်မျှ စကအ်မ   ျိုးအစာျိုးတစခ်တုညျ်ိုး  ငို့ ်(ပံ ု6-12 တငွက်ကညို့ပ်ေါ) ။ 

မတှခ် က)် စတ ယာရငက်လပ်န္ငှို့ ် Final drive ဝန ်ပ်ုဝနပ် ျုိုးကက ျိုးဆစသည။်   ု ို့အ ပင ် ဆခ ာ် ကွ ်ခငျ်ိုး န္ငှို့စ်ကက် ရုပ်တန ို့ ် မှုဆကကာငို့ ်

  ဆရာကမ်ှုဆလ ာို့နညျ်ိုးဆစသည။် 

D ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး (oshido) ဆနစဉ် ုတတ်ရကမ်ဆကွွဲ့ပေါန္ငှို့။်

E ကက တခ်ွ  ာျိုးဆသာဆက ာကတ်ံျုိုးက တုနွျ်ိုး တုဆ်သာအခေါ ဆက ာကအ်တ အုစမ ာျိုးမ ကွလ်ာမခ ငျ်ိုး ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုးသညို့ ် လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ု

သက ို့သ ု ို့ မဆမာငျ်ိုးရ။ 

F ဆ မ  လ ာဆပေါ်တနွျ်ိုး (oshido)  ာျိုးဆသာ ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုး၏သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ုရနစ်ဉ်ျိုးစာျိုးပပ ျိုး ဆ မည  ပေါက  န္စှက်က မလ်ပ်ုစရာမလ ပုေါ (ပံ ု

6-13 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။

ပံ ု6-10  ၂ ငို့ ်  ခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

ပံ ု6-11 relay pushing လပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ ပံ ု6-12 မ ဉ်ျိုးပပ  ငဆ် မ  လ ာက တုနွျ်ိုးသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ 

ပံ ု6-13 ဆ မည  လပ်ုငနျ်ိုး၏ဥပမာ 

၂ ငို့ ်  ခငျ်ိုး! 

 (MY)
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ｃ）တာတမ ံ(morido) လပ်ုငနျ်ိုး

တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဆ မ  လ ာဆပေါ်တနွျ်ိုး (oshido) စသညတ် ု ို့က  ု တစ ်ကတ်ညျ်ိုးလပ်ုဆ ာငဆ်သာဆကကာငို့ ် ဘယအ်ပ ငုျ်ိုးမ ှ တာတမ ံ (morido) 

လပ်ုမလ   တုာ ကက  တငစ် စဉ် ာျိုးဆသာနညျ်ိုးလမျ်ိုး  ငို့လ်ပ်ုဆ ာငသ်ည။် 

စပံုတုင ်ာျိုးဆသာဆ မ၏ 15 မ ှ20cmခန ို့ရ်ှ ဆသာ အ တူစခ်စု တ ငုျ်ိုးတငွ ်crawler   ငို့ ်  န ို့ပ်ေါ (ပံ6ု-14 တငွက်ကညို့ပ်ေါ) 

ဆ မ  လ ာဆပေါ်တနွျ်ိုး (oshido) ဆနစဉ် တာတမ ံ(morido) က  ု ညို့သ်ညို့အ်ခေါ ဓေါျိုးသာွျိုးလည်ပတပံ်သုည ်ပံ ု6-15 တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး

တာတမ ံ (morido) ၏ အစနွအ်  ာျိုး  ငို့ ် ဓေါျိုးသာွျိုးဆပေါ် ရှ ဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုးအာျိုးလံျုိုး ဆလျှာက သာွျိုးပပ ျိုးမ ှဆနာက ်ပနလ်ည ်တုပ်ေါ။ ဤအခ  နတ်ငွ်

တာတမ ံ(morido) ၏ လမျ်ိုးပခုံျုိုးမ ှcrawler  ကွမ်လာသညို့ဆ်နရာက ရုပ်ပေါ။ 

ｄ）ဆ မ  လ ာဆပေါ်တနွျ်ိုး ခငျ်ိုး (oshido) (ဆ မတျူိုး ခငျ်ိုး) လပ်ုငနျ်ိုး

ဆ မတျူိုးလပ်ုငနျ်ိုးတငွ ် ဓေါျိုးသာွျိုးက ဆုဒေါငလ် ကုစ် ကုပ်ပ ျိုး ဆ မ ပငမ် ကန်္ာှ ပငမ် ှ ဓေါျိုးသာွျိုး  ပ်က  ု အနညျ်ိုးငယ ်မ ငို့တ်ငပ်ပ ျိုး၊ ဓေါျိုးသာွျိုး  ပ်၏ဆအာကမ်ှ

ဆ မ ကွလ်ာဆအာင ်ပ လပ်ုသည။် ဆ မတျူိုးအ နူ္ငှို့သ် ပ်သညျ်ိုးမှု အတ ငုျ်ိုးအတာသည ်ဘမူ ဆဗဒအဆပေါ်မတူညသ်ည။် 

ပံ ု6-14 တာတမ ံ(morido) လပ်ုငနျ်ိုး၌ သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ုသညို့ဥ်ပမာ 

ပံ ု6-15 တာတမ ံ(morido) လပ်ုငနျ်ိုးဉပမာ 

(သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ုန္ ငုသ်ည)် 

(သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ုန္ ငုသ်ည)် 

(သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ု၍မရပေါ) 

(သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ု၍မရပေါ) 

 (MY)
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ｅ）အပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး

ဘဒူ ဇုာ  ငို့အ်ပပ ျိုးသတလ်ုပ်ငနျ်ိုးက ုလပ်ုသညို့အ်ခေါ စကက် ယု် ညသ်ညဆ်ရှ ွဲ့သ ု ို့ ငျ်ိုးသာွျိုးဆသာအဆနအ ာျိုး  ငို့ ် စတငပ်ေါက 

စကက် ယု ်ညသ်ည ်ဆရ ပငည် အတ ငုျ်ိုး  စသ်ာွျိုးဆသာအခေါ၌ ဓေါျိုးသာွျိုးသည ်ဆ မ ပငမ် ှဆ မ ာကတ်ကသ်ာွျိုးမည ် စဆ်သာဆကကာငို့၊် ဓေါျိုးသာွျိုးက မုတငမ်ှ

စကက် ယု ်ညသ်ည ်ဆရ ပငည် အတ ငုျ်ိုး  စဆ်နသလာျိုး  တုာ စစဆ် ျိုးရမည။် 

ဘဒူ ဇုာမ ာျိုးသည ်အဆသျိုးစ တအ်ပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုး  (2 မ ှ3 cmခန ို့)် န္ငှို့မ်သငို့ဆ်တာ်ဆသာဆကကာငို့ ်အကကမျ်ိုးအပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုး အတကွအ်သံျုိုး ပ သည။်

အဆသျိုးစ တအ်ပပ ျိုးသတ် ခငျ်ိုးက  ုmotor grader   ငို့ ်ပ လပ်ုသငို့သ်ည ်(ပံ ု6-16 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ပံ ု6-16 အပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး၏ဥပမာ 

ဆရ ပငည်  စ်ဆနဆသာ

ဆနရာတငွ်

ဓေါျိုးသွာျိုးက ခု ပေါ ဓေါျိုးသွာျိုးအတငအ်ခ လပ်ုဆ ာငမ်ှု

အဆသျိုးစ တအ်ပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးက  ု

motor grader   ငို့ ်ပ လပ်ုသည ်

 (MY)
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အပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၌ ဓေါျိုးသာွျိုးက အုလတွ ်ာျိုး ခငျ်ိုး က ် ဆ မ  ညို့ပ်ပ ျိုးမ ှပ လပ်ု ခငျ်ိုးက ပ လုယွ်ဆသာဆကကာငို့၊် ဓေါျိုးသာွျိုးတငွဆ် မ 

တစ၀်ကခ်န ို့ ် ညို့ပ်ပ ျိုး၊ ဆ မ  လ ာဆပေါ်တနွျ်ိုး (oshido)  ခငျ်ိုးက ဆု ာငရွ်ကလ် က ် ကကမျ်ိုးတမျ်ိုးမည မညာမှု က လု ကု၍် အဆသျိုးစ တ ်

က က လပ်ုဆ ာငက်ာ ဆ မ ပငက်  ု  ပာျိုးပပ ျိုးည ဆနဆအာင ် အပပ ျိုးသတ်လပ်ုရမည။် အကကမျ်ိုးအပပ ျိုး သတ ်ခငျ်ိုးက  ု အ မနန်္ှုနျ်ိုး  ငို့လ်ပ်ုဆ ာငပ်ပ ျိုး၊ 

အဆခေါကတ် ငုျ်ိုးတငွ ်ဆ မမ ကန်္ာှ ပငက်  ုဓေါျိုးသာွျိုး 1 / 4   ငို့အ်လ ာတစခ်စု  ပ် ဆအာင ်ပ လပ်ုရမည ်ပံ ု၆-၁၇ က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

 ငဆ် ခဆလျှာတစခ်ကု  ုအပပ ျိုးသတရ်ာတငွ ်စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးအရ တကခ်  နတ်ငွ ်  ဆရှ ွဲ့သ ု ို့ဆ  ွဲ့ကာ ဆ မည  ပပ ျိုး၊  ပန ်ငျ်ိုးခ  နတ်ငွ ်ဆနာက ်ပန ်ငျ်ိုးရမည။်

  ု ို့အ ပငဆ်အာကပ်ေါတ ု ို့က အု ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

A ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက ဆု ာငို့ ် တတ်ကဆ်သာအခေါ၊  ငျ်ိုးဆသာအခေါမ ာျိုးတငွ ်တတန်္ ငုသ်မျှဆ မမည  ပေါန္ငှို့။်

B လ အုပ်သည ်ကပ် ၍ု စတ ယာရငက် မုလညှို့ရ်။ 

C ဓေါျိုးသာွျိုးက  ုလ အုပ်သည် ကပ် ု၍ ဝနမ်ပ ဆစရန။် 

န္ျူိုးညံို့ဆသာ ငဆ် ခဆလျှာက အုပပ ျိုးသတသ်ညို့အ်ခေါ၊ အ ကမ် ှငဆ် ခဆလျှာန္ငှို့အ်ပပ  ငစ်တင ်ပ လပ်ုပေါ။   ု ို့အ ပင ် ဓေါျိုးသာွျိုး အ ံျုိုးက ဆု မကက ျိုး 

  မစ ကုမ် ဆစရနန်္ငှို့ ်သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာတန ် ုျိုး ကပ် ပုပ ျိုး မဆစာငျ်ိုးသာွျိုးဆစရနသ်တ  ပ ပေါ။ 

D က ယ ်ပန ို့ဆ်သာတငွဆ် မည   ခငျ်ိုး (ဆလ  ပ်၊ ကငွျ်ိုး ပင ်(hojo) ပ  ပင ်ခငျ်ိုး) အတကွ၊် ဆလ ာဆရာင ်ခညသ်ံျုိုးသညို့ ်ဓာျိုးသာွျိုး   နျ်ိုးခ  ပ်မှုက ရ ယာ 

(ဆလ ာ leveler) စသညတ် ု ို့က အုသံျုိုး ပ လျှင ်စမွျ်ိုးရညက် တု ျုိုးတကပ်ပ ျိုး အရညအ်ဆသျွိုး မငို့လ် မို့မ်ည။် 

ပံ ု6-17 အအကကမ်ျိုးအပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးဥပမာ 

ဓာတပံ်6ု-4  ဓာျိုးသာွျိုး  နျ်ိုးခ  ပ်မှုက ရ ယာ၏ဥပမာ 

ဓေါျိုးသွာျိုးအက ယ ်1/4 

 (MY)
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３・・・ဆအာကဆ် ခ၏အဆပေါ်တစ ်ငို့အ်တကွလ်ပ်ုငနျ်ိုး

ဘဒူ ဇုာက အုသံျုိုးခ  ပ လပ်ုဆသာလပ်ုငနျ်ိုးတငွဆ်အာကပ်ေါတ ု ို့က အု ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

①သစခ်တု ်ခငျ်ိုး၊ အ မစ ်ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး

သစပ်ငမ် ာျိုးန္ငှို့ဝ်ေါျိုးမ ာျိုးက  ုကက  တငပ်ပ ျိုး ခ  နျ်ိုး ဆစာ  ငို့ခ်တုလ်ှ ပပ ျိုးမ၊ှ ဘဒူ ဇုာ  ငို့ ်ဆပေါငျ်ိုးပငန်္ငှို့အ် မစတ် ု ို့က  ု ယရ်ှာျိုးပေါ (ပံ ု6-18 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။

 မပ်ပငန်္ငှို့ဆ်ပေါငျ်ိုးပငမ် ာျိုးက  ု ဓေါျိုးသာွျိုးက  ု 10 မ ှ 15cm ခန ို့ဆ် မကက ျိုး  သ ု ို့  ျုိုးသငွျ်ိုးပပ ျိုး အ မစက်  ု တက်ာ 1အ မနန်္ှုနျ်ိုး သ ု ို့မဟတု်

2အ မနန်္ှုနျ်ိုး  ငို့ဆ်ရှ ွဲ့သ ု ို့ ကသ်ာွျိုးပေါ။ 

  ု ို့အ ပငတ်စခ်ေါတစရ်ံတငွ ်  တဆ်တာက ်ာျိုးဆသာအ မစန်္ငှို့ဆ်ပေါငျ်ိုးပငမ် ာျိုးက  ု ယရ်ှာျိုးရနဆ်နာက ်ပနသ်ာွျိုးပပ ျိုး  ပ်တူျိုး ရသည။်

တစ ်န ်ဝေါျိုးန္ငှို့ခ် ံ ပတုက် အု မစ ် တ်ရနအ်တကွဟ် ကုဒ်ဆရာလစ ်ripper က အုသံျုိုး ပ ပေါကလပ်ုရနပ် မု ုလယွ်ကသူည။် 

မတှခ် က)် ဝေါျိုးန္ငှို့ခ် ံ ပတုမ် ာျိုး၏အ မစမ် ာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ ဓေါျိုးသာွျိုးက န္ ငုဆ်သာဆကကာငို့၊် 20 မ ှ30cm ခန ို့ရ်ှ အနကအ်   တရ်နလ် အုပ်သည။်

ပံ ု6-18 အ မစ ်ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ပေါငျ်ိုးပငအ်လပ်ုဥပမာ 

ပံ ု6-19 ဝေါျိုးန္ငှို့ခ် ံ ပတုအ် မစ ် တ ်ခငျ်ိုးဥပမာ 

ကက  တငပ်ပ ျိုး 

ခ  နျ်ိုး ဆစာ  ငို့ခ်ုတလ်ှ  ခငျ်ိုး 

ဝေါျိုးန္ငှို့ခ် ံ ပုတတ် ု ို့အတကွ ်အနကမ်ှာ 20 မှ 30cm  ာျိုးရမည။်

 (MY)



51 

အ ကမ် ပတအ် မစ ် တ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ပေါငျ်ိုးပငအ်လပ်ုမ ာျိုးရှ ပေါက ပံမုနှဓ်ေါျိုးသာွျိုးက  ု နွ ်ခစက်ာျိုး  ငို့ ်အစာျိုး  ျုိုးတပ် ငသ်ငို့ ်သည။်

② ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးက  ုယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုး

ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးက  ုယရ်ှာျိုးရန ် ဓေါျိုးသာွျိုး လှုပ်ရမျ်ိုးပပ ျိုး၊ ဘဒူ ဇုာ၏အာျိုးက  ု ဓေါျိုးသာွျိုး၏အစနွျ်ိုးတငွစ်စုညျ်ိုးပပ ျိုး၊ ဓေါျိုးသာွျိုး၏ အစနွျ်ိုးက အုသံျုိုး ပ ကာ

ဆက ာကတ်ံျုိုးက  ုယရ်ှာျိုးရသည ်(ပံ ု6-21 တငွက်ကညို့ပ်ေါ) ။ 

ဆက ာကတ်ံျုိုးကက ျိုးမ ာျိုးက  ုယရ်ှာျိုးရနအ်တကွ ် ဦျိုးစာွပတ၀်နျ်ိုးက ငရ်ှ အ မစမ် ာျိုးက ု ဘဒူ ဇုာ  ငို့တ်နွျ်ိုးကာ ဓေါျိုးသာွျိုးက  ုမ ငို့၍်   တ ်တုပ်ပ ျိုး၊ 

ဆက ာကတ်ံျုိုး၏ အ ခာျိုးဘက ်ခမျ်ိုးရှ စတ ယာရငက်လပ်က နုငျ်ိုးပပ ျိုး ဆ မန္ငှို့ ်ဆက ာကမ် ာျိုးက ခုွ  တုပ်ေါ။ 

ကနွက်ရစခ်ငျ်ိုး ာျိုးသညက်  ုယရ်ှာျိုးရန၊် ဦျိုးစာွကနွက်ရစက်က တခ်ွ စက ် (ဆ ာကစ်က၊် pick စသည)် တ ု ို့  ငို့ ် ကနွက်ရစက် ပု   ခွ ပပ ျိုး၊ လှုပ်ရမ်ျိုး 

ဆနဆသာ ဓေါျိုးသာွျိုး  ငို့ ် တျူိုးပေါ။ တစစ် တတ်စပ် ငုျ်ိုးကာွ ကွလ်ာသညို့အ်ခေါ ၎ငျ်ိုးက အုစနွျ်ိုးဘက ် အ  တွနျ်ိုးတငပ်ေါ။ ဆအျိုးခ ဆနဆသာဆ မမ ာျိုးတငွ ်

ဆ မ  လ ာမ ာျိုးက တုညူ ဆသာနညျ်ိုး  ငို့တ်ျူိုးပေါ (ပံ ု6-22 တငွက်ကညို့ပ်ေါ) 

ပံ6ု-20  နွ ်ခစက်ာျိုး 

ပံ ု6-21 ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးက  ုယရ်ှာျိုးသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ 

ပံ ု6-22 ကနွက်ရစခ်ငျ်ိုး ာျိုးသညက် ု ယရ်ှာသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ 

 (MY)
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③ ဆ မ ပန ် ု ို့ ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး (umemodoshi sagyo)

ဆ မာငျ်ိုးက  ု ဆ မ ပန ် ု ို့ရန ် (umemodoshi) ဘဒူ ဇုာက အုသံျုိုး ပ ပေါက ဆ မာငျ်ိုးသ ု ို့ဆ ာငို့ ် တခ် ဉ်ျိုးကပ်ပပ ျိုး ဆ မက ခု ပပ ျိုး  ညို့က်ာ ဆ မ ပန် ု ို့

(umemodoshi) ပေါ။ ဆ မ ပန ် ု ို့ ာျိုးသညို့ ်(umemodoshi) ဆ မက  ုလံဆုလာကစ်ာွ သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ု ာျိုးပေါ (ပံ ု6-23 တငွက်ကညို့ပ်ေါ) ။ 

④ဆ မန္ငှို့ဆ်က ာကမ် ာျိုး ွ န္ ှုတ ်ခငျ်ိုး လပ်ုငနျ်ိုး

ａ）ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်ည ပ် 

 နွစ်က၏်အဆနာကဘ်ကတ်ငွတ်ပ် ငန်္ ငုသ်ညို့ ် ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာအ  စ ် အသံျုိုးအမ ာျိုး ံျုိုးမာှ (ripper)   စသ်ည။် ယခတုစဆ်လာ 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးပတ ် ဝနျ်ိုးက ငက် ု  နျ်ိုးသ မျ်ိုးရန ်ှုဆ ာငို့မ် ှ ဆပေါကက်ွ မှုနညျ်ိုးလမျ်ိုးက ကုန ို့သ်တခ် ကမ် ာျိုးစွာ ရှ ခ ို့ပပ ျိုး၊ ဘဒူ ဇုာ၏အရွယအ်စာျိုး 

မ ာျိုးကက ျိုးမာျိုးလာ ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ်  ွ တျူိုးမှုအာျိုးလညျ်ိုး ကက ျိုးမာျိုးလာကာ၊ ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးအ   တျူိုးဆ ာ်န္ ငုလ်ာ ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ်  (ripper) အသံျုိုး ပ မှု 

တ ျုိုးလာသည။် 

ripper တငွ ် ဆက ာကအ်မာတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးအတကွ ် single-shank ripper န္ငှို့ ် ဆက ာကသ်ာျိုးအဆပ ာို့မ ာျိုးအတကွ ်လကသ်ညျ်ိုးမ ာျိုး (shanks) 

ပေါဝငဆ်သာ multi-shank ripper ဟ၍ူရှ သည ်(ပံ ု6-24 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ｂ）Ripper ၏လပ်ုစဉ် 

ဆက ာကတ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးအတကွ ်ဆယဘယူ အာျိုး  ငို့ ်ဆ ာကခ်ွ သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့ ်ripper လပ်ုစဉ်စသညတ် ု ို့က  ုအသံျုိုး ပ ကကသည။်

ဆ ာကခ်ွ သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့ ် ripper လပ်ုငနျ်ိုးတ ု ို့အကကာျိုး ကန်္ယွမ်ှုန္ငှို့ ် ပတသ်က၍် ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ဆ်က ာကတ်ံျုိုး သညပ် မု ခု ငုမ်ာဆလဆလ 

ဆပေါကက်ွ မှုအက   ျိုးသကဆ်ရာကမ်ှုဆကာငျ်ိုးဆလဆလ  စပ်ပ ျိုး၊  န ို့က် ငဘ်ကအ်ာျိုး  ငို့ ်ပ မု ဆုပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုး ပေါက ripper လပ်ုငနျ်ိုးမာှ ပ မု ု  ဆရာကသ်ည။် 

လပ်ုငနျ်ိုးခငွတ်ငွ ် ripper လပ်ုငနျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာငန်္ ငု ်ခငျ်ိုးရှ မရှ  ၊ ၎ငျ်ိုး၏အခကအ်ခ  (ripperability) က  ုံျုိုး  တရ်န ် ခကခ် ဆသာ်လညျ်ိုး

ဆအာကပ်ေါနညျ်ိုးလမျ်ိုးသံျုိုးခရုှ သည။် 

A အမနှတ်ကယ ်လပ်ုငနျ်ိုးခငွတ်ငွ ်ripper လပ်ုငနျ်ိုးက စုမ်ျိုးလပ်ုကကညို့ပ်ေါ။ ဤသညမ်ာှအဆသခ ာ ံျုိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုး  စသ်ည။်

ပံ ု6-23 ဆ မ ပန ် ု ို့ ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး(umemodoshi sagyo)၏ဥပမာ 

ပံ6ု-24 single-shank ripper န္ငှို့ ်multi-shank ripper 

 (MY)
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B ဆက ာကမ် ကန်္ာှ ပငက် ကုကညို့ပ်ေါ။ အကက်ွ  ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်  ပတဆ်ရွွဲ့မ ာျိုးရှ ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုး၊ ရာသ ဥတဆုကကာငို့ဆ် ပာငျ်ိုးလ သာွျိုးဆသာ ဆက ာက၊် 

က   ျိုးပ ို့လယွဆ်သာဆက ာကဆ် ာငမ် ာျိုးန္ငှို့ ် အ ပ်မ ာျိုး  စဆ်နဆသာအလ ာ၊ အလ ာပေါျိုးဆက ာက၊် ခ  တ ်ကမ်ှု ပမာဏန မို့ဆ်သာဆက ာကမ် ာျိုးမာှ 

ripper လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုန္ ငုသ်ညဟ်မုှတယ်သူည။် 

C ripper meter၊ seismograph ဟဆုခေါ်ဆသာ တ ငုျ်ိုးတာက ရ ယာမ ာျိုး  ငို့ ် ဆက ာကလ် ာ၏  ုနျ်ိုးကနလ်ှု ငျ်ိုးအလ င ် (elastic wave) 

က တု ငုျ်ိုးတာ ံျုိုး  တသ်ည။် ၎ငျ်ိုးမာှ ဆက ာကအ်မ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့မ်ာဆက ာမှုဆပေါ် မတူည၍်  ုနျ်ိုးကနလ်ှု ငျ်ိုးအလ င ် (elastic wave) 

ကွ  ပာျိုးသညဟ်ဆူသာအခ ကက် အုသံျုိုး ပ သည။် 

ripper လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက လုံဆုလာက်  ဆရာကစ်ာွလပ်ုဆ ာငန်္ ငုဆ်စရန ်နွစ်က၏် ဒပ် နု္ငှို့ ်  ွ ယအူာျိုးအ ပင၊် chip ၏ မ ကန်္ာှ ပငမ်အှနက၊် 

အ မနန်္ှုနျ်ိုးစသညို့ ်ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုမ ာျိုးက မုနှမ်နှက်နက်နလ်ပ်ုဆ ာငရ်နလ် အုပ်သည။်

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးတငွ ်အဆ ခခအံခ ကမ် ာျိုးမာှဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး  စသ်ည။် 

A အလပ်ုလပ်ုမှုအ မနန်္ှုနျ်ိုးမာှ 1အ မနန်္ှုနျ်ိုး ာျိုးရနမ်ာှ စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုး  စ်သည။် 

B စကက် ယု ်ညက် ဆုရှ ွဲ့တညို့တ်ညို့သ်ာွျိုးပေါ။   ျုိုးဆ ာကဆ်နစဉ်  ုတတ်ရကလ်ညှို့ပ်ေါက Shank က   ျိုးသာွျိုးန္ ငုသ်ည။် 

C ကက တခ်ွ သညို့အ်နကစ်ဉ်က  ု အတည ်ာျိုးရမည။် ကက တခ်ွ သညို့အ်နကက် ဆု ပာငျ်ိုးလ သာွျိုးသညို့အ်ခေါ၊ စလစက် တုနွျ်ိုးသညို့် အခ  နန်္ငှို့၊် ဆနာက ်

တစ ်ငို့ ်ဆ မန္ငှို့ဆ်က ာကမ် ာျိုး ွ န္ ှုတခ်  နသ်ညို့အ်ခေါ မ ကန်္ာှ ပငသ်ည ်ကကမျ်ိုးတမ်ျိုး မည မညာမှုမ ာျိုး   စလ်ာကာအလပ်ုက ခုကခ် ဆစသည။် 

D    ျုိုးဆ ာကဆ်နစဉ်ဆနာကသ် ု ို့မဆ  ွဲ့ပေါန္ငှို့။် 

E ဆ မကက ျိုးတငျ်ိုးဆလဆလ၊ လကသ်ညျ်ိုးအဆရအတကွန်ညျ်ိုးဆလဆလ  စ်သည။် 

  ု ို့အ ပင ်  န ို့က် ငဘ်ကအ်ဆန  ငို့ ် ဆ မန္ငှို့ဆ်က ာကမ် ာျိုး ွ န္ ှုတရ်နလ်ယွဆ်သာဆနရာမ ာျိုး၌ ယာဉ်အ မနန်္ှုနျ်ိုးက တု ျုိုး မ ငို့ ်ခငျ်ိုး  ကလ်က်သညျ်ိုး 

အဆရအတကွက် တု ျုိုး မ ငို့ ်ခငျ်ိုးသည်ပ မု  ု ဆရာကပ်ေါသည။် 

F Ripper ၏ အနကမ်ာှ ယာဉ်က ယု ်ည၏်ဆနာကဘ်ကအ်စ တအ်ပ ုငျ်ိုး ဆ ာငမ်တကန်္ ငုဆ်လာငသ်ညို့အ်ဆ ခအဆနအတ ငုျ်ိုး၊ တတန်္ ငုသ်မျှနက် 

 ှု  ငျ်ိုးစာွ ာျိုးသငို့သ်ည။် 

G Ripper ကကာျိုးဆနရာသည ်ဆက ာကတ်ံျုိုးသညမ်ာလာသညန်္ငှို့အ်မျှက ဉ်ျိုးဆ မာငျ်ိုးလာပပ ျိုး၊ ကက တခ်ွ မှုလျှံက  ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆနရာက လု ကု၍် ကက တခ်ွ န္ ှုနျ်ိုး

ကွ  ပာျိုးမှုမရှ ဆစရန ်စနစတ်က လပ်ုဆ ာငရ်သည။် 

H လပ်ုငနျ်ိုး၌  တတန်္ ငုသ်မျှ ဆအာက ်က ်ငဆ် ခဆလျှာက သုံျုိုးပေါ။ 

ဓာတပံ် ု6-5 Ripper လပ်ုငနျ်ိုး

 (MY)
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I ဆက ာကတ်ံျုိုးအမာမ ာျိုးတငွ ်ဆက ာကလ် ာအလ ာမ ာျိုး၊ အကဆ်ကကာငျ်ိုးမ ာျိုးရှ ပပ ျိုး ဆ မမ ကန်္ာှ ပငန်္ငှို့ ်ဆ ာငို့ ် တအ်တ ငုျ်ိုးဝင ်ဆနပေါက ဆနာက ်ပန ်

(sakame)  ွ န္ှုတပ်ေါ (ပံ ု6-25 က ကုကညို့ပ်ေါ) 

J  ွ န္ှုတဆ်နစဉ် ကက တခ်ွ ရနခ်ကခ် ဆသာဆက ာကအ်စအု ပံ န္ငှို့ ်ဆတွွဲ့သညို့အ်ခေါ shoe ဆခ ာ် ခငျ်ိုး   စခ် ို့ပေါက၊ 

ⅰ）decelerator ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးက နုငျ်ိုးပပ ျိုး၊ shoe ဆခ ာ် ခငျ်ိုး မ  စဆ်တာို့သညအ်   အငဂ် င ်မနလ်ညပ်တမ်ှုက ဆုလျှာို့ပေါ။ 

ⅱ）လှုပ်ရမျ်ိုးတ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုးပပ ျိုး ကက တခ်ွ ၊ တျူိုး ခငျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာငရ်မည။် 

K တစ ်ကတ်ညို့လ်ပ်ု ံုန္ငှို့မ်လံဆုလာကပ်ေါက၊ ဆဒေါငလ် ကုန်္ငှို့အ်လ ာျိုးလ ကု ်၁၀ ဂဏနျ်ိုး (十) ပံ ုွ န္ ှုတပ်ေါ (ပံ ု6-26 တငွက်ကညို့ပ်ေါ) ။ 

ပံ ု6-25 ဆက ာကအ်စလု ကုအ် ပံ လ ုက၊် ဆနာက ်ပန ်(sakame)  ွ န္ှုတ ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး

ပံ ု6-26 ဆအာက ်က ်ငဆ် ခဆလျှာန္ငှို့ ်၁၀ ဂဏနျ်ိုး (十) ပံ ုွ န္ ှုတ ်ခငျ်ိုး

(1) 

ဆကာကအ်စုလ ုကအ် ပံ လ ကု် နွ္ ှု

တ် ခငျ်ိုး

(2) ဆနာက ်ပန ်(sakame)  ွ န္ှုတ ်ခငျ်ိုး

(မဆကာငျ်ိုး) (ဆကာငျ်ိုး) 

 (MY)
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⑤ ဆ မအဆပ ာို့တငွအ်လပ်ုလပ်ု ခငျ်ိုး

ဆ မဆပေါ်တငွစ်ဆုနဆသာဆရက တုတန်္ ငုသ်မျှ၊ စနွ ို့ ်တုန်္ ငုဆ်အာင ် ဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုးဆ ာကပ်ေါ။ ဆ မ  က တုနွျ်ိုး တု ် (oshido) သညို့အ်ခေါဘဒူ ဇုာ

ဆခ ာ် ခငျ်ိုးမကှာကယွရ်နဓ်ေါျိုးသာွျိုးဆပေါ်တငွ ် ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးအလနွအ်ကျွံမ ာျိုးပေါန္ငှို့။် ဆ မအဆပ ာို့အတငွျ်ိုး၌ စတ ယာရငက် တုတန်္ ငုသ်ဆလာက ်

မလညှို့ရ်နန်္ငှို့၊် လမျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငတ်စခ်တုညျ်ိုးဆပေါ်တငွမ်ဆမာငျ်ိုးပေါန္ငှို့။် 

  ု ို့အ ပင ် ဆ မအဆပ ာို့ဆပေါ်၌ ဆ မအဆပ ာို့တငွသ်ံျုိုးဆသာ shoe တပ် င ်ာျိုးဆသာဘဒူ ဇုာမ ာျိုးမာှ ဆ မ ပင ် အာျိုးနညျ်ိုးပပ ျိုး၊ ဆပေါဆလာဆပေါ် န္ ငုစ်မွျ်ိုး

လညျ်ိုးဆကာငျ်ိုးဆသာဆကကာငို့ ်အသံျုိုးမ ာျိုးသည။် 

ပံ ု6-27 ဆ မအဆပ ာို့ဆပေါ်တငွ ် တသ်နျ်ိုး ခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

ပံ ု6-28 ဆ မအဆပ ာို့အတကွs်hoe ဥပမာ 

 (MY)
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6.1.2. ဆ မဆကာ်ကာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ115) 

ဆ မဆကာ်ကာျိုးတငွ ် crawler အမ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့ ် ဘ ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး (wheel type) န္စှမ်   ျိုးလံုျိုးမာှ မသယ်သည်ို့(arm) လကတ် ံ န္ငှို့ ် လကသ်ညျ်ိုး

(bucket)က သု ျိုး ခာျိုးလပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာမ ာျိုး (ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ ် လ ဗာ) န္ငှို့လ်ညပ်တပ်ပ ျိုး၊ လပ်ုဆ ာငဆ်စ မည်ို့က ရ ယာ 1 ခတုငွ်

န္စှ ်ကစ်လံျုိုးလညပ်တန်္ ငုသ်ညလ်ညျ်ိုးရှ သည ်(ပံ ု6-29 တငွက်ကညို့ပ်ေါ) ။ 

မသယသ်ည်ို့(arm) လကတ် ံလပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာက  ုခွ  ခာျိုးပေါက ဆအာကဆ် ာ် ပပေါအပ ငုျ်ိုးမ ာျိုး  ငို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငသ်ည။်

・ " မ ငို့တ်င ်ခငျ်ိုး (age)" ……မသယသ်ည်ို့(arm) လကတ်ကံ ဆု မ ာကသ်ညို့အ်ခေါဤအဆနအ ာျိုးက သုံျုိုးပေါ။ 

・ "လကရ်ှ အဆနအ ာျိုးတ ငုျ်ိုး  နျ်ိုး ာျိုး ခငျ်ိုး"......မသယ်သည်ို့(arm) လကတ်ကံ ု ပံဆုသ ာျိုးပပ ျိုး၊  ပငပ်အငအ်ာျိုးက  ု

အသံျုိုး ပ လျှငပ်ငမ်လှုပ်ရှာျိုးပေါ။ 

・ "ဆအာကခ်  ခငျ်ိုး (sage)" ...... မသယသ်ည်ို့(arm) လကတ်ကံ ဟု ကုဒ်ဆရာလစ ် ငို့ခ် သည။်

・ "ဆပေါဆလာဆပေါ်  ခငျ်ိုး" ...... မသယသ်ည်ို့(arm) လကတ်ကံ  ုပငပ်အငအ်ာျိုး  ငို့အ် ကဆ်အာကဆ်ရွွဲ့လ ာျိုးသည။် 

လကသ်ညျ်ိုး (bucket)လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာက  ုခွ  ခာျိုးပေါက ဆအာကဆ် ာ် ပပေါအပ ငုျ်ိုး 3 ပ ငုျ်ိုး  ငို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငသ်ည။်

・ "တ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုး" ...... လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က  ုဆရှ ွဲ့သ ု ို့ဆ မ ာက ်ခငျ်ိုး။ 

・ "လကရ်ှ အဆနအ ာျိုးတ ငုျ်ိုး  နျ်ိုး ာျိုး ခငျ်ိုး" ...... လက်သညျ်ိုး(bucket)က  ု မသယသ်ည်ို့(arm) လကတ်ပံံဆုသ  ာျိုးပပ ျိုး၊ 

တစခ်တုညျ်ိုး  စဆ်စသည။် 

・ "စနွ ို့ပ်စ ်(dampu) " ...... လကသ်ည်ျိုး(bucket)က ဆုရှ ွဲ့သ ု ို့ဆစာငျ်ိုးပေါ။ 

  ု ို့အ ပင ်လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာက  ု" မ ငို့တ်င ်ခငျ်ိုး (age)" သ ု ို့မဟတု ်"တ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုး" အဆနအ ာျိုးသတမ်တှ ် ာျိုးလျှငပ်င၊် လကသ်ညျ်ိုး 

(bucket)Kick out   စ ်ခငျ်ိုး၊ Positioner ခ  နည်  အဆနအ ာျိုး  ဆရာကလ်ာပေါက လညပ်တ ်စကက် ရ ယာသည ်အလ အုဆလ ာက ်"လကရ်ှ အဆန 

အ ာျိုးတ ငုျ်ိုး  နျ်ိုး ာျိုး ခငျ်ိုး" သ ု ို့ ပနဆ်ရာကပ်ပ ျိုး လကသ်ညျ်ိုးမာှ ရပ်သာွျိုးမည။် 

 

အ လက ်ဆရာနစ်ဆစာငို့က်ကညို့ဆ်လို့လာဆရျိုး

စနစ ်

လာျိုးရာည န ်ပက ရ ယာ 

ပံ ု6-29 ဆ မဆကာ်ကာျိုးလပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာ၏ဥပမာ 

ပံ ု6-30  မသယသ်ည်ို့(arm) လကတ် ံန္ငှို့ ်လကသ်ညျ်ိုး(bucket)လပ်ုဆ ာငမ်ှုဥပမာ 

up and down 

Shift ခလတု ်

ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုး 

ယာဉ်ရပ်နာျိုးဘရ တခ်လတု် 

လပ်ုငနျ်ိုးသံုျိုးပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ုဆလာို့ခ သညို့ခ်လုတ ်

လပ်ုငနျ်ိုးသံုျိုးပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ု နျ်ိုးခ  ပ်လ ဗာ 

accelerator ဆ ခနငျ်ိုး 

 (MY)
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①အဆ ခခကံက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

ａ  ဆမာငျ်ိုးလမျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငက်ကမျ်ိုးတမ်ျိုးပေါကစကလ်ှုပ်ခေါ ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် လကသ်ညျ်ိုး(bucket)သည ် မကကာခဏ  တတ်တသ်  ငို့ ်

လမျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငက်  ုလံဆုလာကစ်ာွ  နျ်ိုးည   ာျိုးသငို့သ်ည။် 

ｂ တစဝ်က ်ကလပ်အဆနအ ာျိုးက တုတန်္ ငုသ်မျှဆလျှာို့ခ ပပ ျိုး၊ ကလပ်လ ဗာ (သ ု ို့မဟတု ်ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး) က  ု ညျ်ိုးညငျ်ိုးစာွန္ငှို့ ် မန ်မနည်ပ်တပ်ေါ။ 

ｃ  လကသ်ညျ်ိုး(bucket)  မငို့တ်ငလ်ျှင ်မငက်ငွျ်ိုးန္ငှို့ ် တညပ်င မမ်ှုသည ် ယ ယုငွျ်ိုးသာွျိုးဆသာဆကကာငို့၊် လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က  ု ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် 

ဆ မ ပငမ် ှ40cm အကာွတငွ ်ာျိုးပေါ။ 

ｄ ဆလျှာဆစာကတ်ငွ ်တကန်္ ငုသ်ဆလာက ် ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပငသ် ု ို့ဦျိုးတညက်ာ လျှင ်မနစ်ာွ အတကအ် ငျ်ိုး လပ်ုသငို့သ်ည။် 

ｅ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)တငွဝ်နတ်ငပ်ပ ျိုး မတဆ်စာကဆ်သာဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက  ုငျ်ိုးခ  နတ်ငွ၊် လကသ်ညျ်ိုးက နု္ ှ မို့ပ်ပ ျိုး အ မနန်္ှုနျ်ိုးဆလျှာို့ကာ အငဂ် င ်

ဘရ တက် သုံျုိုးပပ ျိုး ငျ်ိုးပေါ။   ု ို့အ ပင ်တညပ်င မမ်ှုပမာဏက ဆုက ာ်လနွပ်ပ ျိုးမဆမာငျ်ိုးပေါန္ငှို့။် 

ｆ  နွစ်က၏်crawler ၏တငျ်ိုးမာမှုသည ်ဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးဆပေါ်မတူညပ်ပ ျိုးဆ ပာငျ်ိုးလ သည။် ဆက ာကစ်ရစမ် ာျိုးစာွ ရှ ဆသာလမျ်ိုးမ ာျိုးတွင ်

သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာတငျ်ိုးမှု  ကဆ်လ ာို့က သည ်(crawler အမ   ျိုးအစာျိုး)။ 

ｇ စ စုတွဆ်သာဆ မ သ ု ို့မဟတု် ဆ မအဆပ ာို့မ ာျိုးတငွ ် crawler ဆခ ာ် ကွဆ်နပေါက ဆလာငစ်ာလ ဗာက  ု တစဝ်က ်ွငို့ပ်ပ ျိုး၊ အဓ ကကလပ်က  ု

 ညျ်ိုးညငျ်ိုးစာွနငျ်ိုးကာ၊ စတ ယာရငက်လပ်က  ုမသံျုိုးသငို့ဆ်ပ။ 

ａ）တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုး 

A တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးမာှ ဆတာငသ် ု ို့ ကာျိုးက ယု ်ညက်  ုဆ ာငို့မ်နှအ်တ ငုျ်ိုး ာျိုးပပ ျိုး  ပ လပ်ုသည ်(ပံ ု6-32 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ ဤတငွ ်လကသ်ညျ်ိုး (bucket) 

က  ုဆတာငဆ်ရှ ွဲ့ ရှ ဆ မဆပေါ်သ ု ို့မဆရာကတ်ဆရာကဆ်လျိုးခ ရသည။် 

B တျူိုးဆ ာ်ရာတငွ ် ပံ ု 6-33 တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး ဆတာင၏်အ ပင ်ကွဆ်နဆသာအပ ငုျ်ိုး (ဆတာင၏်အာျိုးနညျ်ိုးဆနသညို့် အပ ငုျ်ိုး) ၌ 

လကသ်ညျ်ိုး(bucket) ၏အလယဗ်ဟ ကု  ုဝငန်္ ငုဆ်စရန ်တျူိုးသည။် 

ပံ ု6-32  တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ (1) ပံ ု6-33  တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ (2) 

ပံ ု6-31 ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် လကသ်ညျ်ိုး(bucket)အ မငို့၏်ဥပမာ 

 (MY)
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C တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးဆသာ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က မုတငသ်ယဆ် ာငရ်ာတငွ၊် လကသ်ညျ်ိုး ွ မမမှ  တတန်္ ငုသ် ဆလာက ်

ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးက  ု တျူိုး ပွပ ျိုး၊ မသယသ်ည်ို့(arm) လကတ်ကံ အုနညျ်ိုးငယ ်မ ငို့ပ်ပ ျိုး ဆနာကလ်ကသ်ညျ်ိုး (bucket)က ဆု မ ာကသ်ည။်

အနညျ်ိုးငယဆ်လျိုးလသံည ်  ုလျှင ် ညျ်ိုး  ညျ်ိုးခ ငျ်ိုး 2 ကက မမ် ှ3 ကက မခ်ွ ပပ ျိုး  ွ မပေါ။ 

D လ ဏုဆ်ခေါငျ်ိုးအတငွျ်ိုးတျူိုးယမူညို့မ် ကန်္ာှ ပင ် (kiriha men) တငွအ်လ အုဆလ ာကတ်ညဆ်နဆသာဆတာငက်  ု တျူိုးဆသာအခေါ၊ 

ဆတာငဆ်အာကဆ် ခမ ှ စတျူိုးရသညို့ ် (sukashi bori) အဆ ခအဆနမ ာျိုးရှ ၍သတ  ာျိုးပေါ။ ပံ ု 6-35 တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆန 

မ   ျိုး  စဆ်ပေါ်လ မို့်မညဟ်ခုန ို့မ်နှျ်ိုးမ ဆသာအခေါ၊ ဆတာင ် ပ်မအှစဉ်အတ ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ်ပေါ။ 

ｂ）ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာင ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး 

A  မနန်္ှုနျ်ိုး မငို့အ် ငို့က်  ုတတန်္ ငုသ်မျှ 1 အ မနန်္ှုနျ်ိုး  ငို့လ်ပ်ုဆ ာငပ်ေါ။ 

B ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)က တုငသ်ညို့အ်ခေါ lift kickout က  ုကာျိုးအ မငို့န်္ငှ ို့အ်ည  သငို့ဆ်တာ်ဆသာ ဆနရာတငွ ်ာျိုးပေါကအ ငဆ် ပသည။်

 

ပံ ု6-35 တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ (4) 

ပံ ု6-36 ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးတငက်ာသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာင ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၏ဥပမာ 

ပံ6ု-34 တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ (3) 

ဆတာငဆ်အာကဆ် ခမှစတျူိုး ခငျ်ိုး (sukashi 

bori) သညအ်န္တရာယရ်ှ သည် 

Hinge pin အ မငို့ ်

ဝနက် စုတငမ်ကာတင ်ခငျ်ိုး ပပ ျိုး ံုျိုး ခငျ်ိုး 

 (MY)
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C လကသ်ညျ်ိုး(bucket)အတငွျ်ိုးရှ  ဆ မ (dampu) က  ုမတငသ်ညို့လ် ဗာက အုဆပေါ်တငွ ်ဆလာို့ခ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး၊ ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck) 

  သ ု ို့ သာွျိုးကာ၊ မတငရ်နသ်ငို့ဆ်တာ်ဆသာ အ မငို့တ်ငွ ် လကသ်ညျ်ိုးက ဆု မ ာက ်ာျိုးပပ ျိုး၊ ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာနာျိုးသ ု ို့ဆရာကလ်ာပေါက လျှင ်မနစ်ာွ

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)အတငွျ်ိုးရှ ဆ မ (dampu) က  ု ငွို့ခ် ပေါ။ 

D ဆ မ (dampu) က  ု မတငရ်ာတငွ ် ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာ၏ အလယမ် ဉ်ျိုး၌ တငဆ် ာင ်ာျိုးဆသာ ဆ မကက ျိုးက ဗုဟ  ုပ ၍ တနျ်ိုးည  ပေါ။ 

ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာသညရ်ှညလ် ာျိုးပပ ျိုး လကသ်ညျ်ိုး (bucket)3～4 ခခုန ို့ ် ငို့ ်တငဆ် ာငလ် ပုေါက ပစစညျ်ိုးတငရ်န ်ဆနရာ၏အ ဆရှ ွဲ့ ပ ငုျ်ိုးမစှတငပ်ေါ။ 

E ဆက ာကတ်ံျုိုးကက ျိုးမ ာျိုးက သုယဆ် ာငစ်ဉ်၊ သယဆ် ာငမ်ှုနညျ်ိုးလမျ်ိုးသညမ်မနှပ်ေါကသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်နစဉ် အတငွျ်ိုးဆက ာကတ်ံျုိုးကက ျိုးမ ာျိုး 

ဆရွွဲ့ဆစာငျ်ိုးသာွျိုးပပ ျိုး၊ ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck) လ က  ခငျ်ိုး၊ ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးလှ မို့က်  ခငျ်ိုးတ ု ို့  စက်ာ လမျ်ိုးတငွအ်ဆန္ာှကအ်ယကှ ် စမ်ည။်  ု ို့ 

အ ပငအ် ခာျိုးစကမ် ာျိုးန္ငှို့လ်မူ ာျိုးအတကွလ်ညျ်ိုးအန္တရာယရ်ှ ဆသာဆကကာငို့မ်တညမ်ပင မတ်င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ပ် လုျှံဆအာငတ်င ်ခငျ်ိုးတ ု ို့က တုာျိုး မစ ်ာျိုးသည။်

ဆ မသယက်ာျိုး  ငို့သ်ယယ်ပူ ု ို့ဆ ာင၍်မရပေါက၊ ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးက ဆု  ွဲ့ ပပ ျိုး အပ ငုျ်ိုးအစငယမ် ာျိုးအ  စခ်ွ ပပ ျိုးမှ သယယ် ူပ ု ို့ဆ ာငပ်ေါ။ 

  ု ို့အ ပင ် ဝနတ်ငဆ် ာငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုရာတငွ်  ရပ်ကာျိုး၏အဆနအ ာျိုးမာှ ပံ ု 6-39 တငွ ်ပသသညို့န်ညျ်ိုးလမျ်ိုး အတ ငုျ်ိုး  စသ်ည။်

 ပ်မ၍ံ တညူ ဆသာလညှို့ပ်တမ်ှုက ု ပ်ခေါ ပ်ခေါ ပ လပ်ုသညို့အ်ခေါ Kick outန္ငှို့ ်positioner က အုလပ်ုအဆ ခအဆနန္ငှို့အ်ည  ကက  တငည် ာျိုးပေါက 

  ဆရာကမ်ှုရှ သည။် 

V အမ   ျိုးအစာျိုး (V shift) 

လပ်ုက ငုရ်မညို့အ်ရာဝတတ  

I အမ   ျိုးအစာျိုး (Cross-shift) 

လပ်ုက ငုရ်မညို့အ်ရာဝတတ   

L အမ   ျိုးအစာျိုး (L shift) 

လပ်ုက ငုရ်မညို့အ်ရာဝတတ  

T အမ   ျိုးအစာျိုး (T shift) 

လပ်ုက ငုရ်မညို့အ်ရာဝတတ  

မှတခ် က)် →ဆ မဆကာ်ကာျိုးလှုပ်ရှာျိုးပံု 

ပံ6ု-37 ဝနတ်ငဆ် ာငသ်ညို့အ်ဆနအ ာျိုးဥပမာ (1) 

ပံ ု6-38 ဝနတ်ငဆ် ာငသ်ညို့အ်ဆနအ ာျိုးဥပမာ (2) 

ပံ ု6-39 ဝနတ်ငဆ် ာငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ V shift စသည် 

တညပ်င မ်ဆသာ 

တ က်တည်ျိုးတင်

 ာျိုးသညို့်ဝန ်

မတည်ပင မ်ဆသာတ က်

တညျ်ိုးတင ်ာျိုးသညို့ဝ်န ် မတညပ်င မ်ဆသာ 

 (MY)
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  ု ို့အ ပင ်ဆ မဆကာ်ကာျိုးတစခ်တုညျ်ိုး  ငို့ ်မတငသ်ယဆ် ာင ်ခငျ်ိုး၊ ဝနတ်င ်ခငျ်ိုးက  ုကတ် ကု ်လပ်ုဆ ာငသ်ညို့န်ညျ်ိုးလမျ်ိုး အ  စ ်load and 

carry နညျ်ိုးလမျ်ိုး (ဇယာျိုး 6-2 က ကုကညို့ပ်ေါ) ရှ ပပ ျိုး၊ ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)မလ ဘု  လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာမ ှဆ မတငသ်ညို့အ်ဆပေါကဆ်နရာအ 

အကာွအဆဝျိုး မာှ တ ကုာ ကက တခ်ွ ဆနရာမ ာျိုးစသညတ် ု ို့အတကွ ်အက   ျိုးရှ ဆသာနညျ်ိုး   စသ်ည။် 

 ပနလ်ာ ခင်ျိုး (ဆရှ ွဲ့သ ု ို့) 

 ပနလ်ာ ခငျ်ိုး (ဆရှွဲ့သ ု ို့) 

သယ်ယပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး (ဆရှွဲ့သ ု ို့) 

သယ်ယပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး 

(ဆနာက်သ ု ို့) 

လညှို့ ်ခငျ်ိုး 

လညှို့ ်ခငျ်ိုး 

ဝနက် ုမကာတင် ခင်ျိုး 

 ပနလ်ာ ခငျ်ိုး (back) 

ဆ မတင ်ခငျ်ိုး 

ဆ မတ

င် ခင်ျိုး 

ဆ မ

တင်

 ခငျ်ိုး 

(ဆ မတငသ်ညို့်အဆပေါက်ဆနရာ) 

(ဆ မတငသ်ညို့်အဆပေါက်ဆနရာ) 
(လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာ) 

(လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာ) 

ဆ ာင်

လ ုက ်

  တ ်

ပ ုငျ်ိုးပုံ 

② အဆပေါ် က ်ငဆ် ခဆလျှာရှ  Bench တငွလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုး

③ ဆအာက ်က ်ငဆ် ခဆလျှာရှ  Bench 

တငွလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုး 

သယ်ယပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး 

(ဆရှွဲ့သ ု ို့) 

ဝနက် မုကာတင ်ခငျ်ိုး 

(ဆ မတငသ်ညို့်အဆပေါက်ဆနရာ) 

(လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာ) 

ဆ ာင်

လ ုက်

  တ်ပ ု

င်ျိုးပံု

 ဆ မ ပငသ်ညည် ညာဆနလျှငပ်င၊် 

မညသ်ညို့ဆ်နရာ တငွမ်  ုလညှို့၍်မရဆပ။ 

 ဆယဘုယ အာျိုး  ငို့ ်ည ညာဆသာ Bench တငွ်

လညှို့သ်ညို့ဆ်နရာ၌ ဝနမ် ာျိုးစုပံု ာျိုးဆသာအခေါ 

လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာအန ျိုးတငွ၊် သ ု ို့မဟတု ်ဆ မတငပ်ပ ျိုး 

ဆနာက ်လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာသ ု ို့ ဦျိုးတညဆ်သာအခေါ 

ဆ မတငသ်ညို့အ်ဆပေါကဆ်နရာအန ျိုးတငွ ်လညှို့ ်ခငျ်ိုး 

သညစ်ညျ်ိုးမ ဉ်ျိုး  စသ်ည။် 

ဇယာျိုး 6-2 load and carry နညျ်ိုးလမ်ျိုးဥပမာ 

 လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာသ ု ို့ဦျိုးတညက်ာ အဆပေါ် က ်င ်

ဆ ခဆလျှာ (ဆ မတငသ်ညို့အ်ဆပေါကဆ်နရာသ ု ို့ 

ဦျိုးတည ်ဆသာ ဆအာက ်က ်ငဆ် ခဆလျှာ) ၏ 

Bench တငွ ်

ပစစညျ်ိုး  တက်  ခငျ်ိုးက ကုာကယွရ်နအ်ဓ က back 

 ငို့ ်သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငသ်ည။်

 လညှို့ရ်ာဆနရာက  ုတတန်္ ငုသ်မျှ ည ညာသညို့ ်

ဆနရာက ဆုရွျိုးခ ယပ်ပ ျိုး Bench ၏အဆ ခအဆနဆပေါ် 

မူတည၍် ဆ မတငသ်ညို့အ်ဆပေါကဆ်နရာအန ျိုးတငွ ်

လညှို့ရ်သညမ် ာျိုးလညျ်ိုးရှ သည။် 

 လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာသ ု ို့ဦျိုးတညက်ာ ဆအာက ်က ်င ်

ဆ ခဆလျှာ (ဆ မတငသ်ညို့အ်ဆပေါကဆ်နရာသ ု ို့ 

ဦျိုးတည ်ဆသာ အဆပေါ် က ်ငဆ် ခဆလျှာ) ၏ 

Bench တငွ ်သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငခ်  န၌် 

လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာ၏အန ျိုး တငွလ်ညှို့ပ်ပ ျိုး၊ 

 ပနလ်ာသညို့အ်ခေါ ပစစညျ်ိုး  တက်  ခငျ်ိုး 

ရှ မရှ က မုူတည၍် ည ညာဆသာဆနရာတစ်ခုက  ု

ဆရွျိုးခ ယ၍် လညှို့သ်ည။် ။ 

 ဆ မတငသ်ညို့အ်ဆပေါကဆ်နရာန္ငှို့ ်လပ်ုငနျ်ိုး ဆနရာ 

ကကာျိုးအကာွအဆဝျိုးတ ဆုနလျှငပ်ငအ် ကတ်ငွဆ် ာ်

 ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုးလညှို့ပ်ေါ။ 

① ည ညာဆသာ Bench တငွလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုး

 (MY)
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ဤဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုးသည် ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏အရွယအ်စာျိုး၊ လပ်ုဆ ာငရွ်ကမ်ှုအ ငို့စ်သညတ် ု ို့အဆပေါ် မတူည၍် ဆ ပာငျ်ိုးလ သည၊် 

သ ု ို့ဆသာ်ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ ်30 မှ100m မ ှအကာွအဆဝျိုးတငွသ်ယယ်ရူနသ်ငို့ဆ်တာ်သည။် လကသ်ညျ်ိုး(bucket)အတငွျ်ိုးရှ ဝနက်  ုည ညာဆနဆအာင ်

တင ်ခငျ်ိုးက စု ံာျိုးကာ၊ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က  ုမ ငို့ပ်ပ ျိုး အ မနလ်ညှ်ို့  ခငျ်ိုးမလပ်ုရ။ 

ဤတငွ ် သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးလမျ်ိုးဆကကာငျ်ိုးက စုနစတ်က မ  နျ်ိုးသ မ်ျိုး ာျိုး ခငျ်ိုးဘ  ကကမျ်ိုးတမ်ျိုးမည ညာမှုမ ာျိုးရှ ပေါက၊ လကသ်ညျ်ိုးတနုခ်ေါပပ ျိုး၊ 

Tilt relief (ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်ာျိုးကစအ်တကွလ်ံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာ) လညပ်တက်ာ၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket)သည ်ဆ မသယက်ာျိုး (danpu) ဘက်သ ု ို့ 

ဆရွ ွဲ့လ ာျိုးလာန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့ ်သတ  ပ ပေါ။ 

  ု ို့အ ပင ် ဆ မတငရ်ာတငွ ် သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငသ်ညို့ယ်ာဉ်မ ှ ဒ အတ ငုျ်ိုးတင ်ခငျ်ိုး၊ တစန်ညျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ် စကက် မုရပ်ဘ  လ င ်မနစ်ာွန္ငှို့လ်ံ ုခ ံစ တခ်

စာွလပ်ုဆ ာငသ်ငို့ပ်ေါတယ။် 

  ရုညရွ်ယခ် ကအ်တကွ ် ပံ ု 6-40 တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး ဆ မတငသ်ညို့အ်ဆပေါကဆ်နရာအန ျိုးတငွ ် ဆ မဆကာ်ကာျိုးက  ုသဘာဝအတ ငုျ်ိုးအရှ န ်

ဆလျှာို့ရနဆ်မျှာ်လငို့န်္ ငုဆ်သာ ဆလျှာဆစာကအ်  စ ်ာျိုးကာ၊ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)တငွတ်င ်ာျိုး ဆသာဆ မအဆ ခအဆနန္ငှို့ ် အခ  နက် ကုပ်ပ ျိုးလပ်ု 

ဆ ာငသ်ငို့သ်ည။် 

  ု ို့အ ပငည်တငွအ်လပ်ုလပ်ုဆသာအခေါအမာှျိုး ပ လပ်ုရနလ်ယွက်ဆူသာဆကကာငို့အ်လငျ်ိုးမ ျိုးတပ် ငပ်ေါ။ 

ပံ ု6-40 ဆ မတငလ်ပ်ုငနျ်ိုး၏ဥပမာ 

ဆ မတငလ်ပ်ုငနျ်ိုး၏ခွ  ခာျိုး ပဥပမာ 

အ မငို့ ်ံုျိုးရငှျ်ိုးလငျ်ိုးဆနသညို့အ်ခ  န ်

မ ကစ် အဆနအ ာျိုးမှ 20m 
 ငဆ် ခဆလျှာ 0% ဆ မတငသ်ညို့အ်ဆပေါကဆ်နရာ 

 (MY)
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6.2. ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာ လပ်ုငနျ်ိုး

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ123) 

6.2.1. ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက ်(backhoe) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ123) 

１・・・အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှု 

ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက၏် အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှုတငွ ် လကတ်(ံBoom) အတငအ်ခ ၊ လကတ် ံ (arm) အတငအ်ခ ၊ 

လကသ်ညျ်ိုး(bucket) န ို့ ်တု ်မတငသ်ယဆ် ာင ်ခငျ်ိုး၊ ဟ ကုဒ်ဆရာလစတ်ျူိုးဆ ာ်ဆရျိုး၏ အဓ ကလပ်ုဆ ာင ်မှုမ ာျိုးမာှစနျ်ိုး၏ဆအာက၊် တက ်ခငျ်ိုး၊ 

လကဆ်မာငျ်ိုး၏အ ကန်္ငှို့ဆ်အာက၊် စကအ် ကပ် ငုျ်ိုးလညှို့ ်ခငျ်ိုးတ ု ို့ပေါဝငသ်ည။်

ဆ မ၊ အဆ ခခအံဆ ာကအ်အံု၊ သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးန္ငှို့ခ်ရ ျိုးသာွျိုးလာဆရျိုး ၀နက်က ျိုးဌာနတငွ ် ဆပေါငျ်ိုးစညျ်ိုး ာျိုးသညို့ ်လညပ်တမ်ှု နညျ်ိုးလမျ်ိုး  ငို့ ်

စကမ် ာျိုးက  ုလသူ မ ာျိုးဆအာင ်ပ လပ်ုရန ်ံျုိုး  တခ် ို့ပပ ျိုး၊ 1993 ခနု္စှမ်စှ၍ ဆ မ၊ အဆ ခခ ံအဆ ာကအ်အံု၊ သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးန္ငှို့ခ်ရ ျိုးသာွျိုးလာဆရျိုး 

၀နက်က ျိုးဌာန၏တ ကု ် ုက ် နျ်ိုးခ  ပ်မှုဆအာကရ်ှ  လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးတငွ ်အသံျုိုး ပ ရနတ်ာဝနရ်ှ သည။် 

ဤလပ်ုဆ ာငမ်ှုနညျ်ိုးလမျ်ိုးသည1်990 ခနု္စှတ်ငွဆ်ရျိုးသာျိုးခ ို့ဆသာ JIS (Japan Industrial Standards) န္ငှို့က် ကုည် သည။်

  ု ို့အ ပငဤ်လပ်ုဆ ာငမ်ှုနညျ်ိုးလမျ်ိုးတငွသ်တမ်တှ ်ာျိုးဆသာတ ံ ပ်က ုကပ် ာျိုးသည။်

 ပံ ု6-41 ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက၏် လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာ၏ပံကုကမျ်ိုး

ပံ ု6-42 JIS JIS စလံပ်ုဆ ာငမ်ှုနညျ်ိုးလမျ်ိုး

အလပ်ုလ ဗာ 
လကတ် ံ (arm) 

တနွျ်ိုး ခငျ်ိုး 

လကတ် ံ (arm) 

  ွခငျ်ိုး 

(ဘယလ် ဗာ) (ညာလ ဗာ) 

လကဝ် ဘက်

ဆကွွဲ့  ခငျ်ိုး 
လကယ်ာဘကဆ်ကွွဲ့  ခငျ်ိုး 

လကတ်(ံBoom) 

ဆအာကမ်ှာ 

လကတ်(ံBoom)  

အ က ်

လကသ်ညျ်ိုး 

(bucket) 

ဆ မတျူိုးသည်

(dampu)

လက် 

သညျ်ိုး 

(bucket) 

တျူိုးဆ ာ် 

 ခငျ်ိုး 

ဘယဘ်ကအ်လပ်ုလ ဗာ Travel လ ဗာ (ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး) ညာဘကအ်လပ်ုလ ဗာ 

လက်တံ (arm)  ွ  ခင်ျိုး 

လကတ်ံ (arm) တွနျ်ိုး ခငျ်ိုး 

လကဝ် ဘက်

ဆကွွဲ့  ခငျ်ိုး 

လကယ်ာ

ဘက်

ဆကွွဲ့  ခငျ်ိုး 

လကသ်ညျ်ိုး 

(bucket) 

တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး 

လကသ်ညျ်ိုး 

(bucket) 

ဆ မတျူိုးသည ်

(dampu) 

လက်တံ(Boom) ဆအာက်ခ  ခင်ျိုး (sage) 

လက်တံ(Boom) 

တင် ခင်ျိုး 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခ်ံု

ဆရှ ွဲ့  ျုိုး 

ဆနာက်

  ျုိုး 

ဘယ်ဘက်သ ု ို့

ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်န ်

လ ဗာ 

ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး 

ညာဘက်သ ု ို့ဆမာ

ငျ်ိုးန္ငှရ်န ်

လ ဗာ 

ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး 

* လ ဗာ 2 ခု (ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး) crawler 

အမ   ျိုးအစာျိုး  စ်လျှင ်

 (MY)
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２・・・အဆ ခခအံလပ်ုလပ်ုဆ ာငမ်ှု

ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စကသ်ည ် အဓ ကအာျိုး  ငို့ဆ် မမ ကန်္ာှ ပငဆ်အာကတ်ငွ ် တျူိုးဆ ာရ်နသ်ငို့ ် ဆလ ာ်ဆသာ်လညျ်ိုးပံ ု 6-43 

တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာ လပ်ုငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး အမ   ျိုးမ   ျိုးက လုညျ်ိုးလပ်ုဆ ာငန်္ ငုသ်ည။်   ု ို့အ ပင ် “ဆက ျိုးဇူျိုး ပ ၍“ 6.2.2 

ဟ ကုဒ်ဆရာလစတ်ျူိုးဆ ာ်စက ်(Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး) ၂  အဆ ခခအံလပ်ု” အပ ငုျ်ိုးက  ုဟ ကုဒ်ဆရာလစ်တ်ျူိုးဆ ာ်စက ်အတကွ ်တ ်ှုပေါ။ 

 

（a）ဆ မာငျ်ိုး၊ အဆ ာကအ်အံမု ာျိုးအတု် မစ်တူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး （b）တ မ်ဆသာဆ မမ က်န္ာှ ပငတ်ူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး

（c） ငဆ် ခဆလျှာမ က်န္ာှ ပင ်(nori men)

တယ်ူအပပ ျိုးသတ် ခငျ်ိုး （d）ဆ မာငျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး

ပံ ု6-43 ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက ်(backhoe) န္ငှို့လ်ပ်ုဆသာအဆ ခခအံလပ်ု၏ဥပမာ 

 (MY)
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①အဆ ခခကံက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

ａ ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်သာအခေါဆရပံျုိုးက ဆု မ ပငမ် ကန်္ာှ ပငမ် ှ 40cm ခန ို့တ်ငွ ်  ာျိုး၍ စက၏် ဦျိုးတညရ်ာ၊ ဆမာငျ်ိုးန္ငှို့မ်ညို့ဘ်က ် န္ငှို့ပ်တဝ်နျ်ိုးက င၏် 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးမှုက ုစစဆ် ျိုးပေါ (ပံ ု6-44 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ｂ တညပ်င မမ်ှုပမာဏ ကဆ်က ာ်လနွဆ်သာ မတဆ်စာကဆ်သာဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက  ုအတကအ် ငျ်ိုးမလပ်ုရ။   ု ို့အ ပငစ်တ ယာရငက် မုတဆ်စာက ်

ဆသာဆတာငဆ်စာငျ်ိုးအလယ၌်မလညှို့ရ်။ 

ｃ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ာျိုးတငွဆ်မာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့အ်ခေါ လညှို့ဆ်သာဘရ တက် ဆုသခ ာစာွအသံျုိုး ပ ပေါ။ 

ｄ အတာျိုးအ  ျိုးတစခ်ကု ဆုက ာလ် ာျိုးရနမ်ဆရှာငလ်  န္ ငုပ်ေါက၊ လကတ်(ံBoom) ၊ လကတ် ံ(arm) ၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) တ ု ို့က သုံျုိုးပပ ျိုး crawler 

က ဆုရှ ွဲ့က  ုမ ငို့၍်  တသ်ာွျိုးပေါ။ သ ု ို့ဆသာ်  အုခ  နတ်ငွစ်က၏်တ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုးမှုသည ်တညပ်င မမ်ှုပမာဏ အတငွျ်ိုးတငွရ်ှ သငို့သ်ည။်

ｅ ဆ မအဆပ ာို့ဆပေါ်တငွဆ်မာငျ်ိုးန္ငှဆ်သာအခေါ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)၏ဆအာကဆ် ခက  ု ဆ မအဆပ ာို့မ ကန်္ာှ ပငန်္ငှို့ ် ဆတွွဲ့ ပပ ျိုး ဆလျှာဆနစဉ် 

ဆ  ျိုးဆ  ျိုး ဆမာငျ်ိုးပေါ။ 

ｆ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)  ငို့ ် ွ ယသူညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး၊ ကရ နျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးမလပ်ုရ။ 

ｇ အလပ်ုအတကွသ်ငို့ဆ်တာ်သည်ို့လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က သုံျုိုးပေါ။ 

ｈ အငဂ် ငက် ရုပ်တန ို့ပ်ပ ျိုးဆနာက ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ုခ ကခ် ငျ်ိုးမခ ပေါန္ငှို့။်

မတှခ် က)် ဟ ကုဒ်ဆရာလစက် ရ ယာမ ာျိုးသ ု ို့ ပံမုနှမ်ဟတုဆ်သာ  အာျိုးမ ာျိုးသကဆ်ရာကပ်ပ ျိုး၊ ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်ပ ကု ်(housu) ပ ကစ် ျိုးန္ ငုသ်ည။်

ｉ ဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးန္ငှို့ပ်တဝ်နျ်ိုးက ငအ်ဆ ခအဆနမ ာျိုးဆပေါ် မူတည၍် စက၏်အဆ ခက မုတျူိုးပေါန္ငှို့။် 

 ပနပ် ု ို့ပေါ 

（b）ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမှ ငျ်ိုးရာတငွလ်ပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုးမ ာျိုး

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က တုတ်န္ ငုသ်မျှဆအာကခ် ပေါ (sage) 

ဤအဆနအ ာျိုး  ငို့ ်ပန ်ုတပ်ေါ 

ဤအဆနအ ာျိုးတငွ ်

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က  ုမ ငို့တ်ငပ်ေါ (age) 

ဤအဆနအ ာျိုးတငွ ်လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က  ုမ ငို့တ်ငပ်ေါ (age) 

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က ဤုအဆနအ ာျိုးအတ ငုျ်ိုး ခ ပေါ 

လကသ်ညျ်ိုး (bucket)က  ုပနယ်ပူေါ 

ပံ ု6-44 ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက တုက ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ငျ်ိုး ခငျ်ိုးအတကွလ်ပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုးမ ာျိုး 

（a）ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက တုကရ်ာတငွလ်ပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုးမ ာျိုး

 (MY)
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②တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးအတကွက်က  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက ် ငို့ ်တျူိုးဆ ာ်သညို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွအ် ျူိုးသ  ငို့ ်ဆအာကပ်ေါအ ခ ကမ် ာျိုးက သုတ  ပ သငို့သ်ည။်

ａ လကတ် ံ(arm)  လငဒ်ေါ န္ငှို့ ်လကတ် ံ(arm) အကကာျိုးဆ ာငို့သ်ည ်ပံ ု6-45 တငွ ်ပသ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး 90 ဒ ဂရ   စသ်ညို့အ်ခေါ၊ လက်တ ံ

(arm)  လငဒ်ေါ မတှျူိုးဆ ာ်သညို့စ်မွျ်ိုးအာျိုးသညအ်မ ာျိုး ံျုိုး  စပ်ပ ျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး လငဒ်ေါန္ငှို့ ်ခ  တ ်ကလ်ငို့အ်ကကာျိုးဆ ာငို့ ်90 ဒ ဂရ   စသ်ညို့အ်ခေါ 

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)  ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်သညို့ ်အငအ်ာျိုးအမ ာျိုး  ံျုိုး  စလ်ာသည။် 

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)၏အစနွအ်  ာျိုးန္ငှို့ဆ် မ ပငအ်ကကာျိုးဆ ာငို့သ်ည ်30 ဒ ဂရ ခန ို့ရ်ှ ပေါက တျူိုးဆ ာ်န္ ငုစ်မွျ်ိုးက  ုတ ျုိုးတကဆ်စသည။်

ｂ  လကတ် ံ (arm)  ငို့ ် အ  ဆရာက ်ံျုိုးတျူိုးဆ ာ်သညို့အ်ကာွအဆဝျိုးသည ် လကတ် ံ (arm) သညဆ် ာငလ် ကုမ် ှ ဆရှ ွဲ့သ ု ို့ 45 မ ှ 50 ဒ ဂရ  

ဆရာကသ်ညို့ဆ်နရာ၊ 15 မ ှ30 ဒ ဂရ  ဆရာကသ်ညို့ဆ်နရာတ ု ို့  စသ်ည။်

ｃ စကက် ယု ်ညက်  ုတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးန္ငှို့လ်ညှို့ ်ခငျ်ိုးမ ာျိုး ပ လပ်ုရာတငွတ်ညပ်င မန်္ ငုမ်ှုက ဆုကာငျ်ိုးမနွဆ်စရန ်ဆရ ပငည် ဆနရာမ ာျိုး တငွ ်ာျိုးရှ ရမည။်

ဆလျှာဆစာကဆ်ပေါ်တငွမ်  စမ်ဆန ာျိုးရမည ် ပုေါက၊ဆလျှာဆစာကက် ဆု မ  ု ို့ပပ ျိုး 

တတန်္ ငုသ်မျှဆရ ပငည် အတ ငုျ်ိုး  စဆ်အာင ်ာျိုးပပ ျိုးမဆှ ာငရွ်ကပ်ေါ။ 

ｄ တျူိုးဆ ာ်သညို့ဆ်နရာ၏ဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုးက ဂု ု ပ ပပ ျိုး၊ ဆ မဆကာ် ခငျ်ိုး (shoberu) လပ်ုငနျ်ိုးခငွအ်ကာွအဆဝျိုးန္ငှို့ ်သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး  ရပ်ကာျိုး 

ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နအ်တကွအ်ဟန ို့အ်တာျိုးမ ာျိုးက ကုက  တင ်ယရ်ှာျိုးပေါ။ 

ｅ တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးသညဆ် မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးဆပေါ် မတူည၍် ကွ  ပာျိုးသည၊် သ ု ို့ဆသာ်အန္တရာယက်ငျ်ိုးစာွလပ်ု ဆ ာငန်္ ငုသ်ညို့တ်ျူိုးဆ ာ်မှု 

အ မငို့သ်ည ် လကတ်(ံBoom) ၏အရှညအ်    စသ်ည၊် တျူိုးဆ ာ်သညို့အ်တ မအ်နကသ်ည် လမျ်ိုးပခံျုိုး၏ မငန်္ ငုမ်ှုန္ငှို့ပ်ပ  က မှုက  ုညို့သ်ငွျ်ိုးစဉ်ျိုး 

စာျိုး၍ အမ ာျိုး ံျုိုးတျူိုးဆ ာ်သညို့အ်နက ် က ် ( လပ်ုငနျ်ိုးလမျ်ိုးည နလ်က်စွ  တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသည)် အနာျိုးသတပ် ယုပူပ ျိုးဆ ာငရွ်ကပ်ေါ။ 

ｆ  ဆ မဆအာကတ်ျူိုးဆ ာ်စဉ်ဆအာကဆ် ခအ  တျူိုးဆ ာ်ပေါက၊ လမ်ျိုး၏ပခံျုိုးသညပ်ပ  က သာွျိုးန္ ငုပ်ပ ျိုး၊ crawler ဆဘျိုးတ ကုတ်ျူိုး ဆ ာ် ခငျ်ိုးသည ်

အဆရျိုးဆပေါ်အခ  နဆ်ရှာင ်ကွရ်နစ်ဉ်ျိုးစာျိုးပေါကအန္တရာယရ်ှ သည။် 

ｇ စကက် ယု ်ည၏်ဆအာကဆ် ခက ဆုပေါဆလာဆပေါ်ဆနဆစ ခငျ်ိုးအာျိုး  ငို့စ်ကက် ယု ်ည၏် ဒပ် ကု သုံျုိုးပပ ျိုးမတျူိုးပေါန္ငှို့။်

လကသ်ညျ်ိုး

 လငဒ်ေါ 

လကသ်ညျ်ိုး လငဒ်ေါ 

လငို့ ်

Cutting 

edge ဆ ာငို့ ်

ပံ ု6-45 လကသ်ည်ျိုး(bucket)၏အစနွအ်  ာျိုးန္ငှို့ဆ် မ ပငအ်ကကာျိုးဆ ာငို့ ်

ပံ6ု-46 လကတ် ံ(arm)   ငို့ ်အ  ဆရာက ်ံျုိုးတျူိုးဆ ာ်သညို့အ်ကာွအဆဝျိုး 

လကတ် ံ(arm)  လငဒ်ေါ 
လကတ် ံ(arm) 

 (MY)
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ｈ တျူိုးဆ ာ်ဆနစဉ်အတငွျ်ိုးလညှို့ ်ခငျ်ိုး၊ လညှို့သ်ညို့အ်ာျိုးက သုံျုိုး၍ ဆ မ ပန ် ညို့ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆ မည   ခငျ်ိုးမ ာျိုးမလပ်ုရ။ 

ｉ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က ပံုဆုသ ာျိုးပပ ျိုး crawler က ဆုမာငျ်ိုးန္ငှက်ာ တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးမ ပ ပေါန္ငှို့။် 

③ ဝနတ်ငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွ ်ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက ် ငို့ ်ဝနတ်ငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွအ် ျူိုးသ  ငို့ ်ဆအာကပ်ေါအခ ကမ် ာျိုးက  ုသတ  ပ သငို့သ်ည။်

ａ တျူိုးဆ ာ် ာျိုးဆသာဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးက  ု ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)ဆပေါ်တငွတ်ငဆ်သာအခေါစကက် ယု ်ည၏် တပ် ငမ်ှုအဆနအ ာျိုးသည၊် 

ဆ မသယက်ာျိုးပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာ၏အ မငို့ ် (～2.5ｍ) ခန ို့မ်ာှ ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာက  ု ဆကာငျ်ိုးဆကာငျ်ိုး မငရ်ပပ ျိုး၊ လကတ်(ံBoom)  လငဒ်ေါ 

အတငအ်ခ   ငို့သ်ာ မတင ်ာျိုးဆသာလကသ်ညျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆ မကကာျိုး အကာွအဆဝျိုး (dumping clearance) က  ုမ ာျိုးမ ာျိုးယနူ္ ငုသ်ည။်

ｂ ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)ဆပေါ်တငွတ်ငဆ်နစဉ်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခ်ံ၏ုအ ဆပေါ်က မုလညှို့ဘ် ၊ ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာ၏ 

အဆနာကဘ်ကမ်လှညှို့ပ်ေါ။ 

ပံ6ု-47 လမျ်ိုးပခုံုျိုးဆပေါ်တငွတ်ျူိုးဆ ာ်သညို့အ်ခေါ crawler ၏ဦျိုးတညရ်ာ 

ပံ ု6-48 ဝနတ်ငဆ် ာငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ (1) 

ပံ ု6-49 ဝနတ်ငဆ် ာငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ (2) 

10ｔမှ11ｔဆ မသယ်ကာျိုး (dump truck) 

 (MY)
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ｃ ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)ဆပေါ်တငွတ်ငရ်နလ်ညှို့သ်ညို့ဆ် ာငို့က် တုတန်္ ငုသ်မျှအနညျ်ိုး ံျုိုး  စဆ်အာငလ်ပ်ုပေါ။ 

ｄ ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)ခ  တ ်ကန်ညျ်ိုးမာှ ပံ6ု-51 တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး ပ လပ်ုပေါက  ဆရာကမ်ှုရှ သည။်

ｅ က ဉ်ျိုးဆသာဆနရာတငွ ်ဆ မသယက်ာျိုး (Dump truck) က စုက၏်အဆနာက ်က၌်ကပ်ပေါ။ 

လညှို့သ်ညို့အ်ခေါ ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)န္ငှို့စ်ကက်ကာျိုးအကာွအဆဝျိုးက  ု နျ်ိုး ာျိုးပေါ။ 

ｆ ဆ မအဆပ ာို့ဆပေါ်တငွ ် ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)က ဝုနတ်ငဆ် ာငပ်ေါက၊ ဆ မသယက်ာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်သာ လမျ်ိုးဆကကာငျ်ိုး ဆပေါ်တငွဆ်က ာက် 

စရစခ် စသညတ် ု ို့က  ု န ို့ခ်ငျ်ိုး ခငျ်ိုးအာျိုး  ငို့လ်ပ်ုဆ ာငန်္ ငုမ်ှုက တု ျုိုးတကဆ်စသည။် 

ｇ ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးက  ုဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)၏ ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာ၏ အဆရှ ွဲ့ဘကမ်အှဆနာကဘ်ကသ် ု ို့ တငဆ် ာင ် ခငျ်ိုးမာှ လကသ်ညျ်ိုး 

(bucket) ဆ မ ယဆ်နသညို့အ်ဆနအ ာျိုးက  ု မငလ်ယွပ်ပ ျိုး ဝနတ်ငဆ် ာငရ်နပ် မု လုယွက်ူသည။် 

  ု ို့အ ပင ် ဆက ာကတ်ံျုိုးကက ျိုးမ ာျိုးစသညတ် ု ို့က တုငဆ် ာငဆ်သာအခေါ၊ ပ မဦျိုး ံျုိုး ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာတငွ ်

ဆသျိုးငယဆ်သာပစစညျ်ိုးမ ာျိုးက တုငပ်ပ ျိုး၊ အဆပေါ်မ ှကက ျိုးမာျိုးဆသာဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးက တုငပ်ေါက၊ ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)တငွ ်သကဆ်ရာကဆ်သာ 

shock က ဆုလျှာို့ခ န္ ငုသ်ည။် 

ပံ ု6-50 ဝနတ်ငဆ် ာငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ (3) 

ပ6ု-51 ဝနတ်ငဆ် ာငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ (4) 

ပံ ု6-52  ဝနတ်ငဆ် ာငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ (5) 

လညှို့သ်ညို့ဆ် ာငို့က်ု

နညျ်ိုးဆအာငလ်ပ်ုပေါ။ 

ဤကကာျိုးအကွာအဆဝျိုးက ု  နျ်ိုး ာျိုးရန် 

 (MY)
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ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက ်(backhoe) ၏ ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုးမာှ မ ာျိုးစာွဆသာတ ျုိုးတကဆ်နပပ ျိုး၊ တျူိုးဆ ာ်သညို့ ်telescopic 

arm၊ clamshell လကသ်ညျ်ိုး(bucket)၊ လကတ် ံ(arm) အရှည၊် လကတ် ံ(Boom) အရညှစ်သညတ် ု ို့ရှ သည။် 

6.2.2. ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက ်(Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ131) 

Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုးသည ် ဟ ကုဒ်ဆရာလစအ်မ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့ ် စကယ်န္တရာျိုးအမ   ျိုးအစာျိုးဟ၍ူရှ ပပ ျိုး၊ လကရ်ှ အခ  နတ်ငွ ် စကယ်န္တရာျိုး 

အမ   ျိုးအစာျိုး က အုသံျုိုး ပ ခ ဆသာဆကကာငို့ဟ် ကုဒ်ဆရာလစအ်မ   ျိုးအစာျိုး Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ ဆအာကတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသည။် 

１・・・အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှု

Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏လညပ်တမ်ှုတငွ၊် လကတ်(ံBoom) အတငအ်ခ ၊ လကတ် ံ(arm) အတငအ်ခ ၊ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)လညှို့ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့်

စကအ် ကပ် ငုျ်ိုးလညှို့ ်ခငျ်ိုးတ ု ို့ပေါဝငသ်ည။် 

Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး တငွ ် ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက ် (backhoe) ၏အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးမ ာျိုး က ဒု အတ ငုျ်ိုးအသံျုိုး ပ ဆသာ 

ဆကကာငို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးလညပ်တမ်ှုမာှ“ 6.2.1 ဟ ကုဒ်ဆရာလစ် အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက ် (backhoe) 1အဆ ခခလံညပ်တမ်ှု” 

ပေါအခ ကမ် ာျိုးအတ ငုျ်ိုးလပ်ုဆ ာငသ်ည။် 

ပံ ု6-53 telescopic arm၏ဥပမာ 

ပံ ု6-54 လကတ် ံ(arm) အရှည၏်ဥပမာ 

 (MY)
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２・・・အဆ ခခအံလပ်ုလပ်ုဆ ာငမ်ှု

Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုးတငွ ်စက်သညဆ်နရာခ  ာျိုးသညို့ဆ်နရာမ ှအဆပေါ် ပ ငုျ်ိုးသ ု ို့တျူိုးဆ ာ်ရနအ်သငို့ဆ်တာ် ံျုိုး   စဆ်သာ်လညျ်ိုး၊ ဆ မမ ကန်္ာှ ပင ်

တဆလျှာကတ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်(nori men) ည ဆအာငပံ်ဆု ာ် ခငျ်ိုး စသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက လုညျ်ိုးလပ်ုဆ ာငန်္ ငုသ်ည။် 

  ု ို့အ ပင“် 6.2.1 ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက ်(backhoe) 1အဆ ခခလံညပ်တမ်ှု” ပေါအခ ကမ် ာျိုးက  ုဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး 

Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုးအတကွလ်ညျ်ိုး တ ်ှုက ျုိုးကာျိုးန္ ငုသ်ည။် 

①တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုး

Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့တ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးတငွဆ်အာကပ်ေါနညျ်ိုးလမျ်ိုးမ ာျိုးရှ သည။်

ａ အ ကပ် ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် 

ပံ ု 6-55 တငွ ်ပသ ာျိုးသညို့အ်တ ုငျ်ိုး ဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုးက  ုညို့သ်ငွျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုးပပ ျိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငက်  ု အနညျ်ိုးငယ ်  ငဆ် ခဆလျှာ 

 စဆ်အာင ်ာျိုးကာတျူိုးဆ ာ်သည။်   ု ို့အ ပငတ်စခ်  နတ်ညျ်ိုးမာှ နကန်က ်ှု  ငျ်ိုး ှု  ငျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးမလပ်ုဘ ၊ ပေါျိုးပေါျိုး ဆလျိုးခ ငျ်ိုး  ခစ ်တု ်ခငျ်ိုး  ငို့တ်ျူိုးပေါ။ 

ｂ ဆအာကပ် ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး 

ဆအာကပ် ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ်ရာတငွ ် ဦျိုးစာွ တျူိုးဆ ာ်မညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငက်  ုပ လပ်ုပပ ျိုးမ ှ တျူိုးဆ ာ်သည။် ပံ ု 6-56 သည၎်ငျ်ိုး၏ ဥပမာ  စပ်ပ ျိုး၊ 

ခ ဉ်ျိုးကပ် ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင၏်အက ယသ်ည ် လပ်ုငနျ်ိုးခငွဆ် မဆပေါ် ရှ  ဆ မသယက်ာျိုး (Dump truck) လညှို့သ်ညို့ဆ် ာငို့ ် 90 ဒ ဂရ   ငို့ ်

ဝနတ်ငရ်နအ်လံအုဆလာကက် ယ ်ပန ို့သ်ငို့သ်ည။် ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck) ဆပေါ်သ ု ို့တင ် ၍မရပေါက၊ ခ ဉ်ျိုးကပ် ငဆ် ခဆလျှာလမျ်ိုးဆပေါ်တွင ်

ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)က ဆုနာကသ် ု ို့ ာျိုးကာ  ဆ မတျူိုးစကက်  ု 180 ဒ ဂရ လညှို့၍် ဝနတ်ငပ်ေါ။ 

လံဆုလာကဆ်သာ  တယ်မူ ကန်္ာှ ပငက် ရုရှ ပေါက၊ အလပ်ုဧရ ယာက တု ျုိုးခ  ွဲ့ ပပ ျိုးအဓ ကအလုပ်က ု စတငသ်ည။် 

ဆလျှာဆစာက် မ က်န္ာှ ပင ်

တူျိုးဆ ာ် ခင်ျိုးမ က်န္ာှ ပင် 

 ငဆ် ခဆလျှာအက ယ် 

ဆအာက်ဆ ခမ က်န္ာှ ပင ်

ပံ ု6-55 ဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုးက  ုညို့သ်ငွျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုး ာျိုးသညို့ ်

အ ကပ်ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ

ပ6ု-56 ဆအာကပ် ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၏ဥပမာ 

သတ်မှတ် ာျိုးဆသာဆအာက်ဆ ခ 

 (MY)
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ｃ တဆ  ာင်ို့တညျ်ိုးဆရှ ွဲ့ ကတ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး

ဤတျူိုးဆ ာ်သညို့န်ညျ်ိုးလမျ်ိုးသည ် ပံု 6-57 တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး (a) ၏အဆနအ ာျိုးမဆှရှ ွဲ့သ ု ို့ ကတ်ျူိုးပပ ျိုး၊ (b)   ငို့ ် ဆ မသယက်ာျိုးသည ်

ဆ မတျူိုးစက၏် 90  ဒ ဂရ အလညှို့အ်တငွျ်ိုး၌ မဝငဆ်တာို့ပေါက၊ (c) က ို့သ ု ို့ စကက်  ု ဆဘျိုးသ ု ို့ဆ  ွဲ့ ပပ ျိုးတျူိုးပေါ။ ဤနညျ်ိုးအရဆ မတျူိုးစကန်္ငှို့ ် ရပ်ကာျိုး 

န္စှမ်   ျိုးလံျုိုးက တုူျိုးဆ ာ် ာျိုးသညို့မ် ကန်္ာှ ပငမ်ှ ခာွ ာျိုးသ  ငို့ ်မငို့မ်ာျိုးဆသာ   တယ်မူှု ပ လပ်ုသညို့အ်ခ  နတ်ငွဆ် မပပ  မှု  စဆ်ပေါ်သညို့အ်ခေါဆရှာင ်

 ကွရ်နလ်ယွက်ဆူသာအာျိုးသာခ ကရ်ှ သည။်

ｄ ဆဘျိုးတ ကုတ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး

ဤတျူိုးဆ ာ်သညို့န်ညျ်ိုးလမျ်ိုးသည ် ပံ ု 6-58 တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုးက  ု ဆ မမ ကန်္ာှ ပငန်္ငှို့ ် အပပ  င ်ကတ် ကု ်

လပ်ုဆ ာငဆ်နစဉ် တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဝနတ်င ်ခငျ်ိုး ပ လပ်ုဆသာဆကကာငို့၊် ဤနညျ်ိုးသည ်အစဉ်အတ ငုျ်ိုးဆ မက  ု  တယ်ရူာတငွသ်ငို့ဆ်တာ်သည။် 

ဝင ်ခငျ်ိုး  ကွ် ခငျ်ိုး 

●လှညို့်သညို့်ဆ ာငို့က် ုတတ်န္ ငုသ်မျှဆသျိုးငယ်ဆအာငလ်ုပ်ပေါ 

ပံ ု6-57 တဆ  ာင်ို့တညျ်ိုးဆရှ ွဲ့ ကတ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၏ဥပမာ 

ပံ ု6-58 ဆဘျိုးတ ကုတ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး၏ဥပမာ 

 (MY)
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ｅ Bench cut 

Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့ ်ဆ မကက ျိုးအဆ မာကအ် မာျိုးက တုျူိုးဆ ာ်ရာတငွ ်ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးပံစု ံBench cut နညျ်ိုးလမျ်ိုးန္ငှို့ ် Box ပံစု ံBench cut 

နညျ်ိုးလမျ်ိုးတ ု ို့ရှ သည။် 

ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးပံစု ံ Bench cut နညျ်ိုးလမျ်ိုးသည ် ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးလမျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးက ို့သ ု ို့ဆသာ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ာျိုးတဆလျှာက ် တျူိုးဆ ာရ်နသ်ငို့ ်

ဆတာ်ဆသာနညျ်ိုးလမျ်ိုး  စပ်ပ ျိုး၊   တဆ်တာကသ်ညို့အ် မငို့သ်ည ် ဆ မတျူိုးစက၏်တျူိုးဆ ာ်မညို့ ် အသငို့ဆ်လ ာ် ံျုိုး အ မငို့က် ယုကူာ၊ တျူိုးဆ ာ်မညို့ ်

အက ယသ်ည ်ဆဘျိုးတ ကုတ်ျူိုးဆ ာ်န္ ငုဆ်သာ အက ယက် ယုမူည။် တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးက  ုပံ ု6-59 ၏ ①②③・・・အတ ငုျ်ိုး ကလ်ကတ်ျူိုးဆ ာ်သည။် 

Box ပံစု ံ Bench cut နညျ်ိုးလမ်ျိုးသည ်ဆ မ ပငသ်ညို့ ်ည ညာပပ ျိုးန္ှ မို့သ်ညို့အ်ခေါ သငို့ဆ်တာ်ဆသာနညျ်ိုး  စက်ာ၊ တျူိုးဆ ာ်ရန ်လ အုပ်သညို့အ်ခ က ်

မ ာျိုးမာှ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးပံစု ံBench cut နညျ်ိုးလမျ်ိုးန္ငှို့အ်တတူ ူ စ်သည ်(ပံ ု6-60 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ပံ ု6-59 ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးပံစု ံBench cut နညျ်ိုးလမျ်ိုး၏ဥပမာ 

ပံ ု6-60 Box ပံစု ံBench cut နညျ်ိုးလမျ်ိုး၏ဥပမာ 

 (MY)
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②တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးအတကွက်က  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့ ်တျူိုးဆ ာ်သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးတငွ ်  "6.2.1 ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာစ်က ် (backhoe) 1အဆ ခခလံပ်ုငနျ်ိုး

②တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၏ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ က်မ ာျိုး” အ ပင ်ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က အု ျူိုးဂ ု ပ သငို့သ်ည။် 

ａ）လကသ်ညျ်ိုး(bucket)၏   တဆ်တာကဆ် ာငို့ ် (rake ဆ ာငို့)် သညမ်ာဆက ာဆသာဆ မ  လ ာသ ု ို့မဟတု ်  မငို့မ်ာျိုးဆသာ  တဆ်တာကမ်ှုမ ာျိုး 

အတကွဆ်သျိုးငယဆ်အာငလ်ပ်ုပေါ (ပံ ု6-61 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ｂ）စကက် တုျူိုးဆ ာ်မ ကန်္ာှ ပငန်္ငှို့သ် ပ်မဆဝျိုးဆသာဆနရာတငွ၊် အရမျ်ိုးမန ျိုးစပ်ဆသာဆနရာတငွ ်ာျိုးပပ ျိုးတျူိုးဆ ာ်သငို့သ်ည။်   ု ို့အ ပင ်လကသ်ညျ်ိုး 

(bucket)က  ုလကတ်(ံBoom) ၏ဆအာကဆ် ခန္ငှို့ ်crawler တ ု ို့  ငို့မ်  ဆစရန ်ပ လပ်ုပေါ။ 

ｃ）လကသ်ညျ်ိုး (bucket) ၏လကသ်ညျ်ိုးက  ုဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုး  သ ု ို့ ညို့ ်ာျိုးသညို့အ်ခေါလညှို့ ်ခငျ်ိုး၊ န္ငှို့ ်ဆ မည  ရန ်လကသ်ညျ်ိုးက  ုဘယည်ာသ ု ို့ 

တ ံမကစ်ညျ်ိုးက ို့သ ု ို့ခတ ်ခငျ်ိုးမ ပ ရ။ 

ｄ）လညှို့သ်ညို့ဆ် ာငို့က်  ုတတန်္ ငုသ်မျှ ဆသျိုးဆအာင ်ာျိုးပပ ျိုးအလပ်ုလုပ်ပေါ။ 

ပံ ု6-61 လကသ်ည်ျိုး(bucket)၏   တဆ်တာကဆ် ာငို့ ်

（a）အကက ျိုးစာျိုး  တ်ဆတာက်ဆ ာငို့် （b）အဆသျိုးစာျိုး  တ်ဆတာက်ဆ ာငို့်

 (MY)
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③ ဝနတ်င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆ မသနွ ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွ ်ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့ ် တျူိုးဆ ာ် ာျိုးဆသာဆ မမ ာျိုးက  ု တင ်ခငျ်ိုးန္ငှို့၊် ဆ မသနွ ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတွက ် ပံ6ု-62 တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသညို့်

နညျ်ိုးလမျ်ိုးရှ ကာ၊ ဝနတ်ငသ်ညို့အ်ခေါ  မငို့သ်ညို့ဆ်နရာမ ှတျူိုးဆ ာ် ာျိုးဆသာဆ မမ ာျိုးက  ုမသနွရ်။ အ ခာျိုး ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုးအတကွ ်“ 6.2.1 

ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် အမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ်စက ် (backhoe) 2ဆ ခခလံညပ်တမ်ှု ③ ဝနတ်င ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးအတကွက်က  တငသ်တ ဆပျိုးခ က်မ ာျိုး” 

အပ ငုျ်ိုးက  ုတ ်ှုပေါ။ 

6.2.3. clamshell (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ136) 

１・・・အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှု 

စကယ်န္တရာျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး clamshell လပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးဆသာ အဆ ခခံလညပ်တမ်ှုမာှဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး  စသ်ည။်

①ဆအာကခ်  ခငျ်ိုး

တျူိုးဆ ာ်မှုအ ွငို့အ်ပ တဘ်ရ တက်  ုွငို့ပ်ပ ျိုး လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က  ုွငို့က်ာ၊ မတငရ်ာတငွပံ်ို့ပ ျုိုးဆသာဘရ တက်  ု ခ  နည်  လ က ် ဆလ ာို့ရ စာွ

လကသ်ညျ်ိုး က  ုဆအာကခ် ပေါ။ 

②တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး

တျူိုးဆ ာ်သညို့မ် ကန်္ာှ ပငသ် ု ို့ဆရာကဆ်သာအခေါ မတငသ်ညို့ ်(ပံို့ပ ျုိုးမှု) ဘရ တက် ဆုလျှာို့ခ ပပ ျိုး တျူိုးဆ ာ်ကလပ်က နုငျ်ိုးပေါ။

တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးပပ ျိုး ံျုိုးသာွျိုးပပ ျိုး၊ လက်သညျ်ိုး(bucket)က  ု တျူိုးဆ ာ်ကက  ျိုး  ငို့ ် စပပ ျိုးမတငသ်ညို့အ်ခေါ၊ လက်သညျ်ိုးက  ု ခ လ ကုသ်ညို့အ်ခ  နတ်ငွ်

ဆ မ ာကတ်ငသ်ညို့ ် (ပံို့ပ ျုိုးမှု) ကလပ်က  ုညို့က်ာ၊ ဆ မ ာကတ်ငသ်ညို့ဘ်ရ တက် ဆုလျှာို့ပေါ။ ဤအခ  နတ်ငွ ် မတငသ်ညို့က်လပ်က  ုညို့သ်ညို့ ် အခ  န ်

တ ငုမ်ငဆ်နာကက် သာွျိုးပေါက ဆ မ ာကတ်ငဝ်ေါယာကက  ျိုးဆန္ျှိုးဆကျွိုးသာွျိုးပပ ျိုး၊  မနလ်နွျ်ိုးပေါက လကသ်ည်ျိုး(bucket)အတငွျ်ိုးရှ  အရာမ ာျိုး   တစ်ငသ်ာွျိုးန္ ငု ်

ဆသာဆကကာငို့သ်တ  ာျိုးပေါ။ 

③လညှို့ ်ခငျ်ိုး၊ လ တ ်ခငျ်ိုး၊ တျူိုးဆ ာ်ရန ်ပင ်င ်ခငျ်ိုး

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က မုတငသ်ညို့်အခေါ တျူိုးဆ ာ ် (အ ွငို့အ်ပ တ)် ဝေါယာကက  ျိုးက တုငျ်ိုးက ပ် ာျိုးပေါ။ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)  ငို့ ် ဆ မ ပငမ်ှ

ပစစညျ်ိုးက မုပပ ျိုး (jigiri) သတမ်တှ် ာျိုးဆသာအ မငို့သ် ု ို့ဆရာကဆ်သာအခေါ  ံလုညက်လပ်က  ုတ  ညျ်ိုး  ညျ်ိုး လညပ်တပ်ပ ျိုး လ တခ် မညို့အ်ဆနအ ာျိုး 

သ ု ို့ဆရာကရ်နလ်ညှို့ပ်ေါ။ လ တခ် မညို့အ်ဆနအ ာျိုးသ ု ို့ဆရာကဆ်သာအခေါ မတငသ်ညို့ ်ကလပ်န္ငှို့ ်တျူိုးဆ ာ်ကလပ်တ ု ို့က  ု   တပ်ပ ျိုး၊ ဘရ တန်္စှခ်စုလံျုိုးက ု 

သံျုိုးကာ တျူိုးဆ ာ်ဘရ တက် သုာဆလျှာို့ပပ ျိုး လကသ်ညျ်ိုး (bucket)က လု တ်လ ကုပ်ေါ။ 

လ တပ်ပ ျိုးသညန်္ငှို့တ်ျူိုးဆ ာ်ရနဆ်နရာသ ု ို့ လညှို့စ်ဉ်တျူိုးဆ ာ်ဘရ တက် သုံျုိုးပေါ။   ု ို့ဆနာကတ်ျူိုးဆ ာ်ဘရ တက် ဆုလျှာို့ပပ ျိုး၊ ဆအာကခ်  ဘရ တ ်

က အုသံျုိုး ပ လ က၊် လကသ်ည်ျိုး(bucket)က ခု ပပ ျိုး ဆနာက ်ပ်တျူိုးဆ ာ်မှုက စုတငပ်ေါ။ 

（a) တူည ဆသာဆ မ ပငမ် က်န္ာှ 

 ပငဆ်ပေါ်တွင ်ဆ မသယ် 

ကာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ဝနတ်င ်ခငျ်ိုး

（b） မငို့သ်ညို့်ဆနရာတွငရ်ှ

ဆနဆသာ သယ်ယူပ ု ို့ 

ဆ ာငဆ်ရျိုးကာျိုးဆပေါ်သ ု ို့

ဝနတ်င ်ခငျ်ိုး 

（c） ဆ မပံုဆပေါ်သ ု ို့ ဆ မသ 

ဆက ာက်မ ာျိုးသွန ်ခငျ်ိုး

（d） Belt conveyor ၊ hoppers

မ ာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ဝနတ်င ်ခငျ်ိုး

（e） ဆနာက်ဘက်န္ငှို့ ်

ဆဘျိုးဘက်သ ု ို့ ဆ မသွန ်ခင်ျိုး

ပံ ု6-62 Loading ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့ ်ဝနတ်င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆ မသနွ ်ခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

 (MY)
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２・・・အဆ ခခအံလပ်ုလပ်ုဆ ာငမ်ှု

clamshell က  ု ဆ မမ ကန်္ာှ ပငဆ်အာက၌်ဆဒေါငလ် ကုတ်ျူိုးဆ ာ်ရနအ်သံျုိုး ပ သည။် တျူိုးရနသ်ငို့ဆ်တာ်ဆသာဆ မ  လ ာမာှ ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာဆ မမ ှ

အလယအ်လတမ်ာဆက ာဆသာအဆနအ ာျိုးအ   အကန ို့အ်သတရ်ှ ဆသာ်လညျ်ိုး၊ ဆရဆအာကတ်ငွ ်လညျ်ိုးတျူိုးန္ ငုသ်ည။်   ု ို့အ ပင ်ဆက ာကစ်ရစခ်  

မ ာျိုးန္ငှို့ဆ်က ာကခ် မ ာျိုးက ို့သ ု ို့ဆသာ ဆလ ာို့ရ သညို့ပ်စစညျ်ိုးမ ာျိုး က  ုပ  ပငရ်ာတငွ ် အသံျုိုး ပ ဆလို့ရှ ပပ ျိုး၊ အ ျူိုးသ  ငို့ ်  မငို့မ်ာျိုးဆသာဆနရာရှ သ ဆုလာှင ်

bottle   သ ု ို့ ဝနတ်ငရ်ာတငွ ် ဆရာကစ်ာွအသံျုိုး ပ န္ ငုသ်ည။် 

①တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုး

clamshell   ငို့ ်ပ လပ်ုဆသာလပ်ုငနျ်ိုး၏ ဥပမာ  စသ်ည။်

②တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးအတကွက်က  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

clamshell   ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်သညို့အ်ခေါ အ ျူိုးသ  ငို့ ်ဆအာကပ်ေါအခ ကမ် ာျိုးက သုတ  ပ သငို့သ်ည။်

ａ ）ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာဆ မ  လ ာတျူိုးဆ ာ်သညို့အ်ခေါ လမျ်ိုးခငျ်ိုးဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးက  ု ဆရ ပငည် အတ ငုျ်ိုး ာျိုး ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတု ် စကက် ကုကံို့ခ ငုဆ်သာ 

ဆနရာတစခ်ဆုပေါ်တငွတ်ပ် င ်ခငျ်ိုး  ငို့ ်ပ လပ်ုသငို့သ်ည။် 

ｂ）လကတ်(ံBoom) က အုတတန်္ ငု ်ံျုိုးတ ဆုအာင ်ာျိုးကာ၊ ဆ ာငလ် ကအ်သံျုိုး ပ ရမည။် 

ｃ）လကသ်ညျ်ိုး (bucket)အတကွပ်မ  မခံ ငုခ်ံို့ဆနဆသာကက  ျိုးက သုံျုိုး၍ လှညို့ဆ်သာအခေါဆ  ျိုးညငျ်ိုးစာွလညှို့ပ်ေါ။ 

6.2.4. dragline (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ137) 

１・・・အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှု 

drag line လပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးဆသာ အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှုမာှဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး  စသ်ည။်

①တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး

တျူိုးဆ ာ်ကလပ်က လုညို့ပ်ပ ျိုး တျူိုးဆ ာ်သည။် တျူိုးဆ ာ်သညို့အ်နကက်  ု မတငသ်ညို့က်လပ် န္ငှို့ ် ဆ မ ာကတ်ငသ်ညို့ဘ်ရ တတ် ု ို့က  ု အတတူကွ

လညပ်တဆ်စ ခငျ်ိုးအာျိုး  ငို့ည်  ယပူေါ။ 

（a）ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးခွင ်

တွငအ် မစ်  တ် ခငျ်ိုး

（b） Stockpile

（c） ဆ မသယ်ကာျိုး (dampu)

ဆပေါ်သ ု ို့ဝနတ်င ်ခငျ်ိုး

（d）  မငို့မ်ာျိုးဆသာဆနရာရှ  bottle   သ ု ို့ဝနတ်င ်ခင်ျိုး 

ပံ ု6-63 clamshell   ငို့ ်ပ လပ်ုဆသာလပ်ုငနျ်ိုး၏ ဥပမာ 

 (MY)
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②မတင ်ခငျ်ိုး

မတငသ်ညို့ ် လကသ်ညျ်ိုး(bucket)  ပညို့သ်ာွျိုးဆသာအခေါ တျူိုးဆ ာ်ကလပ်က  ုယပ်ပ ျိုး၊ တျူိုးဆ ာ်ဘရ တက် သုံျုိုးကာ၊ မတငက်လပ်က  ုညို့ပ်ေါ။

 အုခ  နတ်ငွတ်ျူိုးဆ ာ်ဘရ တသ်ည ် တ  ညျ်ိုး  ညျ်ိုးက သာွျိုးပပ ျိုး လက်သညျ်ိုး(bucket)က  ု အဆပေါ်ဘက ် သ ု ို့မတငက်ာ  ညို့ ်ာျိုးဆသာအရာမ ာျိုး

 တမ်က ဆအာင ်တျူိုးဆ ာ်ဘရ တ ် ငို့ ်  နျ်ိုးည  ဆပျိုးသည။်

③လညှို့ ်ခငျ်ိုး

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)  ငို့ ် ဆ မ ပငမ်ပှစစညျ်ိုးက ုမပပ ျိုးပေါက (jigiri)  ံလုညက်လပ်က  ု တ  ညျ်ိုး  ညျ်ိုးလညပ်တပ်ပ ျိုး လညှို့ပ်ေါ။ ဤအခ  နတ်ငွ်

လကသ်ညျ်ိုး(bucket)မတငသ်ညို့အ် မငို့က်  ု ဆ မတငသ်ညို့အ်ခေါ၌ bucket ၏ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)အစနွျ်ိုးသညို့ ်  ရပ်ကာျိုးစသညို့ပ်စမ်ှတ် 

က ရ ယာမ ာျိုး  ငို့ ်မ  ဆစန္ ငုဆ်သာ အ မငို့အ်   မတငပ်ေါ။ 

④ဆ မသယက်ာျိုး (dampu)

ဆ မသယက်ာျိုး (dampu) ပစမ်ှတ်သ ု ို့လကသ်ညျ်ိုး(bucket)ဆရာကဆ်သာအခေါ drag ကက  ျိုးန္ငှို့တ်ျူိုးဆ ာ်ကက  ျိုးတ ု ို့က  ု ဆလျှာို့ပပ ျိုး ဆ မက တုငပ်ေါ။

ဤအခ  နတ်ငွတ်ျူိုးဆ ာ်ဘရ တက်  ု တုတ်ရကဆ်လျှာို့လ ကုပ်ေါကလကသ်ညျ်ိုး(bucket) သညဆ်မျှာ်မနှျ်ိုး ာျိုးသည ် က ်ပ ၍ု အဆဝျိုးသ ု ို့ဆရွ ွဲ့သာွျိုးကာ 

တ က ဆသာ ဆ မတင ်ခငျ်ိုး (dampu) က လုပ်ုဆ ာငန်္ ငုလ် မို့မ်ညသ်ာမက၊  ရပ်ကာျိုး၏ 

ဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့ဆ်နရာက  ု မနှန်္ ငုဆ်သာဆကကာငို့သ်တ  ပ ပေါ။ 

⑤လညှို့ ်ခငျ်ိုး၊ တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးစခံ  နစ်ညံ နျ်ိုးမ ာျိုး

ဆ မတင ်ခငျ်ိုး (dampu) ပပ ျိုး ံျုိုးသညန်္ငှို့တ်ပပ  ငန်က၊် မလူတျူိုးဆ ာသ်ညို့ဆ်နရာသ ု ို့ ပနသ်ာွျိုးရနလ်ညှို့စ်ဉ် တျူိုးဆ ာ်ဘရ တန်္ငှို့ ် မတငဘ်ရ တ်

က ဆု  ဆလျှာို့ပေါ။ ဤအခ  နတ်ငွလ်ကသ်ညျ်ိုး(bucket)၏ ကက  တငသ်တ်မတှ ်ာျိုးဆသာဆနရာက လု ကု၍် ဘရ တဆ်  ဆလျှာို့ပံကု  ုည  ရမည။်   ု ို့အ ပင ်

ဝေါယာကက  ျိုးကက  ျိုး အလနွအ်ကျွံဆလ ာို့မသာွျိုးဆစရနသ်တ  ာျိုးပေါ။ 

 (MY)



76 

２・・・အဆ ခခအံလပ်ုလပ်ုဆ ာငမ်ှု

dragline က  ု  မစတ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဆရဆ မာငျ်ိုးတျူိုး ခငျ်ိုး၊ ဆ မအဆပ ာို့က တုျူိုး ခငျ်ိုး၊ ဆက ာကဆ် မအစ ငုအ်ခ မ ာျိုးစဆုပေါငျ်ိုး ခငျ်ိုး စသညတ် ု ို့တငွအ်ဓ က 

အာျိုး  ငို့အ်သံျုိုး ပ သည။် ဘကဟ် ျုိုးန္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယဉှ်လျှင ် မာဆက ာဆသာဆ မန္ငှို့ ် နက ်ှု  ငျ်ိုးဆသာတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး မ ာျိုးအတကွမ်သငို့ဆ်လ ာ်ဆသာ်လညျ်ိုး၊ 

တ မပ်ပ ျိုး က ယ ်ပန ို့ဆ်သာဆနရာမ ာျိုးတငွတ်ျူိုးဆ ာ်ရနသ်ငို့ဆ်တာ်သည။် 

①တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုး

dragline   ငို့တ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးန္ငှို့ဝ်နတ်င ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၏ဥပမာ  စသ်ည။်

（d） တူည ဆသာဆ မ ပငမ် က်န္ာှ ပငဆ်ပေါ်တွင ်ဝနတ်င ်ခငျ်ိုး

（e） အလုပ်ဆနရာ က်န မို့်ဆသာ

ဆအာက် က်သ ု ို့ ဝနတ်င ်ခင်ျိုး

（ｆ） Hopper ဆပေါ်သ ု ို့ဝနတ်င ်ခင်ျိုး 

（a） ဆ မမ က်န္ာှ ပငဆ်အာက်ရှ   ငဆ် ခဆလျှာမ က်န္ာှ ပင်

(nori men) က ု တူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး

（b）အဆ ာကအ်အံုအဆ ခခံအုတ ်မစ်၏အ မစ် 

တဆ်တာက ်ခငျ်ိုး၊ 

ဆက ာကဆ် မအစ ုငအ်ခ မ ာျိုး စုဆပေါငျ်ိုး ခငျ်ိုး

（c） ဆရလမ်ျိုးဆကကာငျ်ိုး၊ ဆ မာငျ်ိုးတူျိုး ခငျ်ိုး၊ ဆရဆအာက်တွငတ်ူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး

ပံ ု6-64 dragline   ငို့တ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးန္ငှို့ဝ်နတ်င ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၏ဥပမာ 

 (MY)
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②တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးအတကွက်က  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

dragline   ငို့တ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွအ် ျူိုးသ  ငို့ဆ်အာကပ်ေါအခ ကမ် ာျိုးက သုတ  ပ သငို့သ်ည။်

ａ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)၏အရွယအ်စာျိုးမာှ စက၏်စမွျ်ိုးရညန်္ငှို့ည် မျှဆသာအရာက အုသံျုိုး ပ သည။်

ｂ drag chain န္ငှို့ ် Shackle (shakkuru) တ ု ို့သည ်အလနွအ်မငျ်ိုးပ က ် ျိုးဆနတတသ်  ငို့ ် ဆသခ ာစာွစစဆ် ျိုးပပ ျိုး၊ ချွတယ်ငွျ်ိုးဆသာအရာမ ာျိုး 

က အုစာျိုး  ျုိုးပေါ။ 

ｃ dump rope က သုငို့ဆ်လ ာ်ဆသာအရှညရ်ှ သညို့အ်ရာက သုံျုိုးပေါ။ 

ｄ လကတ်(ံBoom) က တုတန်္ ငုသ်မျှအ မငို့ ်ံျုိုး မ ငို့ပ်ပ ျိုး အလပ်ုလပ်ုပေါ။ 

ｅ  လကတ်(ံBoom) ၏ဆ ာငို့သ်ည ် အသံျုိုး ပ စကအ်တကွ်သတ်မတှ ်ာျိုးဆသာကန ို့သ်တဆ် ာငို့ ် (မ ာျိုးဆသာအာျိုး  ငို့ ် 30 ဒ ဂရ ဝနျ်ိုးက င)် 

ဆအာကတ်ငွမ်သံျုိုးရပေါ။ (ပံ ု6-65 တငွက်ကညို့ပ်ေါ) 

ｆ ခပ်ပေါျိုးပေါျိုး၊ က ယ ်ပန ို့စ်ာွတျူိုးပေါ။ 

ｇ လကတ်(ံBoom)   ငို့ ်လကသ်ညျ်ိုးက  ု  ခငျ်ိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး(bucket)က  ုဆ မဆပေါ်သ ု ို့ပစခ်  ခငျ်ိုးမ ပ ရ။ 

6.3. motor grader ၊ scraper မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ140) 

6.3.1. motor grader (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ140) 

１・・・အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှု 

motor grader လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာတငွ ် ဓေါျိုးသာွျိုး အတငအ်ခ  လညပ်တမ်ှုလ ဗာ (ဘယည်ာ)၊ ယ ငုရ်န် 

လညပ်တမ်ှုလ ဗာ၊ ဓေါျိုးသာွျိုးက  ု န္စှ ်ကန်္စှခ် ကဆ်ရွွဲ့လ ာျိုးဆစသညို့ ်လညပ်တမ်ှုလ ဗာ၊ draw-bar န္စှ ်က ် န္စှခ် ကဆ်ရွွဲ့လ ာျိုးဆစသညို့ ်လညပ်တမ်ှု 

လ ဗာ၊ articulate  လညပ်တမ်ှုလ ဗာ၊ ဓေါျိုးသာွျိုးလညှို့ရ်န ် လညပ်တမ်ှုလ ဗာ၊န္ငှို့ ်scarifire အတငအ်ခ  လညပ်တမ်ှုလ ဗာတ ု ို့ရှ ပပ ျိုး၊ လညပ်တမ်ှုပံစုံမာှ 

စကယ်န္တရာျိုးအမ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့ ်ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုးဟ၍ူရှ သည။် 

ပံ ု6-66 သည ်motor grader လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာ၏လညပ်တဆ်ရျိုးက ရ ယာ ဉပမာ  စသ်ည။်

ပံ ု6-65 လကတ်(ံBoom) ၏ကန ို့သ်တဆ် ာငို့ ်

အမ ာျိုး 

အာျိုး  ငို့ ်

30 °န္ငှို့်

အ က ်

Scarifier အတငအ်ခ  articulate 

 ွ သည ်

ပံ ု6-66 motor grader ၏ လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာဥပမာ 

ယ ုင ်ခငျ်ိုး 

ဓေါျိုးသွာျိုးက ု န္စ်ှ က်န္စ်ှခ က်ဆရွွဲ့လ ာျိုးဆစသညို့်လ ဗာ 

ဓေါျိုးသွာျိုး အတငအ်ခ  (ညာ) ဓေါျိုးသွာျိုး အတငအ်ခ  (ဘယ်) 

Circle လှညို့် ခင်ျိုး 

Circle 

န္စ်ှ က်န္စ်ှခက်

ဆရွွဲ့လ ာျိုး ခငျ်ိုး

 ွ သည ်

 ွ သည ်

 ွ သည ်

 ွ သည ်

 ွ သည ်

တွနျ်ိုးသည ်

တွနျ်ိုးသည ်

တွနျ်ိုးသည ်

တွနျ်ိုးသည ်

တွနျ်ိုးသည ်တွနျ်ိုးသည ်

တွနျ်ိုးသည် 

 ွ သည ်

 ွ သည ်

တွနျ်ိုးသည ်

 (MY)
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 လညပ်တရ်ာတငွ ်ဆအာကပ်ေါအခ ကမ် ာျိုးက သုတ  ပ သငို့သ်ည။်

① blade angle ၏ဆ ာငို့က်  ု ဇယာျိုး 6-3 တငွ ်ပသ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုးအနကပ် ငုျ်ိုးက  ု   တဆ်တာကသ်ညို့အ်ခေါ ဆသျိုးငယ် ဆအာင ်ပ လပ်ုပပ ျိုး၊

တ မသ်ညို့အ်ပ ငုျ်ိုးက  ု တဆ်တာကဆ်သာအခေါကက ျိုးဆအာင ်ပ လပ်ုသည။် သ ု ို့ဆသာ်ဤဆ ာငို့သ်ညအ်လပ်ု၏ 

  ဆရာကမ်ှုက သုကဆ်ရာကဆ်သာဆကကာငို့အ်လပ်ုအတကွသ်ငို့ဆ်တာ်ဆသာဆ ာငို့ ် ငို့လ်ပ်ုဆ ာငရ်မည။်   ု ို့အ ပင ် ပံမုနှအ်ာျိုး   ငို့ ် 60 

ဒ ဂရ ခန ို့သ်ညစ်သံတ်မတှခ် က ် စဆ်သာ်လညျ်ိုးအပပ ျိုးသတသ်ညို့အ်ခေါ 90 ဒ ဂရ ခန ို့ ်ာျိုးသည။် 

② ဓေါျိုးသာွျိုးအစနွျ်ိုး (  တဆ်တာက ်ခငျ်ိုး) ဆ ာငို့မ်ာှ 30 မ ှ 40 ဒ ဂရ သည ် စ ံ စဆ်သာ်လညျ်ိုး၊ အဆ ခခအံာျိုး  ငို့ ်

မာဆက ာဆသာဆ မ  လ ာအတကွဆ်သျိုးငယပ်ပ ျိုး၊ ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာဆ မ  လ ာအတကွက်က ျိုးမာျိုးစာွ ာျိုးရသည ်(ပံ ု6-67 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

③ ကတတ ရာဆစျိုးန္ငှို့ဆ်က ာကစ်ရစမ် ာျိုးတျူိုးရာတငွ ် scarifire   ငို့ ်ပ လပ်ုပပ ျိုး၊   အုခ  နတ်ငွ ် ဓေါျိုးသာွျိုးအစနွျ်ိုး (  တဆ်တာက ်ခငျ်ိုး) ဆ ာငို့မ်ာှ 60 

ဒ ဂရ ခန ို့ရ်ှ ရန ်စသံတမ်တှ ်ာျိုးဆသာ်လညျ်ိုး၊ ကတတ ရာလမျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးတငွ ်70 ဒ ဂရ ခန ို့ ်ာျိုးရသည။် (ပံ ု6-68 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

angle ဆ ာငို့ဒ်  ဂရ  

ဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသွျိုး 

မာဆသာဆ မ 

ဆ မစု ခငျ်ိုး 

အပပ ျိုးသတ် ခငျ်ိုး 

angle ဆ ာငို့ဒ် ဂရ  

(θ) 

ဆပ ာို့ဆသာဆ မ 

ဓေါျိုးသွာျိုး 

ဓေါျိုးသွာျိုးအစွနျ်ိုးဆ ာငို့ ်

 တဆ်တာကဆ် ာငို့ ်ခ  နည်  မှု 

အကမူူလ  

 တဆ်တာကဆ် ာငို့ ်

ဇယာျိုး 6-3 ဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးန္ငှို့ ်angle ဆ ာငို့ဒ်  ဂရ  

6-67 ဓေါျိုးသာွျိုးအစနွျ်ိုးဆ ာငို့်
ပံ ု6-68 Scarifier   တဆ်တာကဆ် ာငို့ ်

 (MY)
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２・・・အဆ ခခအံလပ်ုလပ်ုဆ ာငမ်ှု

①အဆ ခခကံက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

ａ အလပ်ုအမ   ျိုးအစာျိုးဆပေါ်မတူညဆ်သာ်လညျ်ိုးအလပ်ုအ မနန်္ှုနျ်ိုးသည ်3 မ ှ6 km/h ခန ို့ရ်ှ သငို့သ်ည။် 

ｂ အလပ်ုအတငွျ်ိုးတာယာယ ငု ်ခငျ်ိုး(ဆစာငျ်ိုး ခငျ်ိုး) က  ု၀န၏်အတ ငုျ်ိုးအတာက လု ကု၍် Windrow ဘက်သ ု ို့ယ ငု ်ာျိုး ခငျ်ိုး  ငို့ ်ပ လပ်ုသည ်(ပံ ု6-

69 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ｃ ဆမာငန်္ငှ ်ခငျ်ိုးတစခ်သုာ ပ လပ်ုပေါက ဓေါျိုးသာွျိုးက  ု ကာျိုးအက ယအ်တငွျ်ိုး ာျိုးပပ ျိုး၊ ဓေါျိုးသာွျိုးစသညို့ ် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးစက် မ ာျိုးက တုတန်္ ငု ်

သမျှဆ မ ပငမ် ှ မ ငို့ ်ာျိုးပပ ျိုး ဆ မ ပငန်္ငှို့မ်  ဆအာင ်ာျိုးပေါ။ 

ｄ  ကာျိုးဆမာငျ်ိုးဆနစဉ်၊ စတ ယာရငက် တုတန်္ ငုသ်မျှ အ မနန်္ှုနျ်ိုးဆလျှာို့ပပ ျိုးမလှညှို့ပ်ေါ။ အ ျူိုးသ  ငို့ ် articulate အမ   ျိုးအစာျိုးသည ် လ က နရ်န ်

အန္တရာယရ်ှ န္ ငုမ်ှုမ ာျိုးသည။်

ｅ  ငဆ် ခဆလျှာက  ုငျ်ိုးဆသာအခေါ အငဂ် ငဘ်ရ တက် သုံျုိုးပပ ျိုး၊ ဘရ တ်အုပ်ဆသာ်လညျ်ိုးအရှ န ် မငို့တ်ကလ်ာပေါက ဆ ခနငျ်ိုးဘရ တက် သုံျုိုးပေါ။ 

ｆ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ာျိုးတငွ ်ဆလျှာဆစာကဆ်ပေါ်သ ု ို့ ဆ ာငို့မ်နှက် က  အတကအ် ငျ်ိုးလပ်ုပပ ျိုး၊ ဆ ာငို့ ် တအ်တ ငုျ်ိုးဆမာငျ်ိုး ခငျ်ိုး၊  ုတတ်ရကလ်ညှို့ ်

 ခငျ်ိုးမ ာျိုးမလပ်ုရ။ 

ｇ  မန ်နစ်ာွဆမာငျ်ိုးဆနစဉ် ုတတ်ရကဘ်ရ တအ်ုပ် ခငျ်ိုးသညအ်န္တရာယရ်ှ ဆသာဆကကာငို့သ်တ  ာျိုးပေါ။ 

ｈ  ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် တာယာယ ငု ်ခငျ်ိုးသည၊် ဆရှ ွဲ့သ ု ို့လညှို့ပ်ေါက လညှို့မ်ညို့ဘ်ကသ် ု ို့တာယာက  ု ဆစာငျ်ိုးပပ ျိုး၊ ဆနာက ်ပနလ်ညှို့ပ်ေါက ဆရှ ွဲ့သ ု ို့လညှို့ ်

သညို့ဘ်ကန်္ငှို့ ် န ို့က် ငဘ်ကသ် ု ို့ တာယာက ဆုစာငျ်ိုးပေါ (ပံ ု6-71 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

（a）ဆရှွဲ့ဘ ျိုးန္ငှို့ဓ်ေါျိုးသွာျိုး အကကာျိုး ကသ်ွယ ်ခငျ်ိုး

（b） ဆနာကဘ် ျိုးန္ငှို့ ်ဓေါျိုးသွာျိုး၊ ဓေါျိုးသွာျိုး

န္ငှို့ ်frame  ကသ်ွယ ်ခငျ်ိုး

（c） ဓေါျိုးသွာျိုးန္ငှို့ ်scarifire 

အကကာျိုး ကသ်ွယ ်ခငျ်ိုး

ဝနအ်ဆလျိုးခ  နဆ်ကကာငို့ ်သွာျိုးသညို့ဘ်က ်

ဆရှွဲ့တညို့တ်ည်ို့သွာျိုး ခငျ်ိုး 

ယ ငု ်ခငျ်ိုး  ငို့ ်

သွာျိုးသညို့ဘ်က ်
Windrow 

ပံ ု6-69 ယ ငု ်ခငျ်ိုးလညပ်တပံ်ု 

ပံ ု6-70 ဓေါျိုးသာွျိုးန္ငှို့ ်ကသ်ယွ ်ခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

ပံ ု6-72 Shoulder reach အဆနအ ာျိုးဥပမာ 
ပံ ု6-71 လကဝ် ဘကဆ်ကွွဲ့ရန ်တာယာဆစာငျ်ိုး ခငျ်ိုး

လကဝ် ဘကဆ်ကွွဲ့  ခငျ်ိုး 

တာယာယ ငုသ်ညို့ဘ်က ်

 (MY)
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②လ ကုဆ်လ ာည ဆ  ွ စဆ်သာလပ်ုငနျ်ိုး

motor grader က  ုအဓ ကအာျိုး  ငို့ ်လမျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငမ် ာျိုးက  ုည   ခငျ်ိုး၊ သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာပံသုဏ္ဍာနရ်ှ သညို့ ်ဆ မာငျ်ိုးမ ာျိုး က  ု တ ်ခငျ်ိုး စသည်ို့

ကက ျိုးမာျိုးဆသာ ဆ မစက်မှုလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွအ်သံျုိုး ပ သည။်   ု ို့အ ပင ်န္ငှျ်ိုး ယရ်ှာျိုးသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးတငွ ်လညျ်ိုးသံျုိုးသည။်

ａ）ဆ မည   ခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး 

ဆ မည   ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငခ်  နတ်ငွ ်အ မနန်္ှုနျ်ိုးက  ုအကကမျ်ိုးအပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးအတကွ ်  6 မ ှ 10 km/h   ငို့ဆ် ာငရွ်ကပ်ပ ျိုး၊ တ က စာွအပပ ျိုး 

သတ ်ခငျ်ိုးအတကွ ် 2 မ ှ 3 km/h   ငို့ဆ် ာငရွ်ကသ်ည။် ဤအခ  နတ်ငွဓ်ေါျိုးသာွျိုး၏ဆ ာငို့မ်ာှမ ာျိုးဆသာအာျိုး  ငို့ ် 90 ဒ ဂရ   စသ်ည။် သ ု ို့ဆသာ် 

Windrow ၏ က နရ်ှ ဆနဆသာ အဆ ခအဆနဆပေါ် မတူည၍် အနညျ်ိုးငယဆ် ာငို့က်  ုညို့န်္ ငုသ်ည။် တစ ်န ်အပပ ျိုးသတဆ်နသညို့အ်ခေါ ဓေါျိုးသာွျိုးလည် 

ပတမ်ှုက  ု ုတတ်ရကမ် ပ လပ်ုရ။ 

တျူိုးဆ ာ်သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုစဉ်တငွ ် တျူိုးဆ ာ်သညို့လ်မျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပင၊် ဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးစသညတ် ု ို့က လု ကု၍် ဓေါျိုးသာွျိုး ၏အစနွျ်ိုးဆ ာငို့ ်

န္ငှို့ ်angle ဆ ာငို့က် ဆုရွျိုးခ ယက်ာ၊ ဆနာကဘ် ျိုး  တသ်ာွျိုးဆသာလ ငုျ်ိုးဆပေါ်တငွဆ် မမ ာျိုးက မုခ ပစရ်နသ်တ  ပ ပေါ။ 

တျူိုးဆ ာ်သညို့လ်မျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငသ်ည်မာဆကကာပပ ျိုး ဓေါျိုးသာွျိုးတစခ်တုညျ်ိုး  ငို့ ် မတျူိုးန္ ငုပ်ေါက၊ Scarifier က ုသံျုိုးပေါ။ Scarifier ၏ လကသ်ညျ်ိုး 

က တုတန်္ ငုသ်မျှနက ်ှု  ငျ်ိုးစာွတျူိုးပေါဆစ။   ု ို့အ ပင ်scarifire လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆနစဉ်  ုတတ်ရက ်လညပ်တလ်ှုပ်ရာှျိုး  ခငျ်ိုးမာှ လကသ်ညျ်ိုးန္ငှို့ ်draw-bar 

က  ုဆကျွိုး ဆစန္ ငုသ်ညို့အ်တကွ ်မလပ်ုရ။ 

ｂ）shoulder reach ပံစုအံဆနအ ာျိုး 

ဓေါျိုးသာွျိုးက ဆုဘျိုးတ ုက ်တုပ်ပ ျိုး၊ လမျ်ိုးပခုံုျိုးပ ငုျ်ိုးမာှ ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးကာ ကာျိုးက ယု ်ညက်  ုွ  တုမ်ရပေါက သံျုိုးသည။် ယာဉ်က ယု ်ည၏်ဗဟ  ု

န္ငှို့ဆ်ဝျိုးကာွဆသာဆနရာတငွ ် ဆ မည   ခငျ်ိုး၊  တဆ်တာက ်ခငျ်ိုး ပ လပ်ုဆသာ ပံစုအံဆနအ ာျိုး  ငို့၊် ဓေါျိုးသာွျိုးက  ု န္စှ ်ကန်္စှခ် ကဆ်ရွွဲ့လ ာျိုးဆစသညို့ ်

 လငဒ်ေါက သုာသံျုိုးသညို့အ်ခေါန္ငှို့၊် Circle န္စှ ်ကန်္စှခ် ကဆ်ရွွဲ့လ ာျိုး ခငျ်ိုး စသညတ် ု ို့က  ုအတတူကအွသံျုိုး ပ ပပ ျိုး အကန ို့အ်သတအ်   တုရ်သညို့ ်

(အ မငို့ ်ံျုိုး shoulder reach ပံစုအံဆနအ ာျိုး)  အခေါမ ာျိုးရှ သည။် ဆနာကဘ် ျိုး  ငို့ ် Windrowက  ု နငျ်ိုးဆသာအခေါ၊ 

ဘယန်္ငှို့ည်ာဆနာကဘ် ျိုးမ ာျိုးကကာျိုးရှ  windrow က ရုပ် ာျိုးပေါ။ 

 
ｃ）bunk cut ပံစုအံဆနအ ာျိုး 

bunk cut ပံုစအံဆနအ ာျိုးက ဆုတာငဆ်စာငျ်ိုးန္ငှို့ ် န မို့ဆ်သာ  ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ် (nori men) မ ာျိုး  တ ် ဆတာက ်ခငျ်ိုးန္ငှို့၊် ပံဆု ာ် ခငျ်ိုး 

အတကွအ်သံျုိုး ပ သည။် သ ု ို့ဆသာ် က ရ ယာအခ ငျ်ိုးခ ငျ်ိုး  မကကာခဏ ပင ပပ ျိုး ှုပ်ဆ ျွိုးတတဆ်သာ ဆကကာငို့၊် bunk cut ပံုစအံဆနအ ာျိုး လပ်ုပံအုစဉ် 

အတ ငုျ်ိုးက  ုမမာှျိုးရန ်သတ ကက ျိုးကက ျိုး ာျိုးကာလပ်ုငနျ်ိုးဆ ာငရွ်ကရ်သည။် 

လပ်ုပံအုစဉ်အတ ငုျ်ိုးမာှ bunk cut  ပ လပ်ုလ ဆုသာဘကက်  ု ပျှမ်ျိုးမျှ  60 ဒ ဂရ  တနွျ်ိုးအာျိုးဆ ာငို့က် ယုပူပ ျိုး၊ ဓေါျိုးသာွျိုးန္ငှို့ ် Circle က  ု ဆ မ ပငသ် ု ို့ 

တနွျ်ိုး တုက်ာ၊ ဘယည်ာဓာျိုးသာွျိုးမတငသ်ညို့ ်လငဒ်ေါက လုညပ်တပံ်ုက ဆု ပာငျ်ိုးပပ ျိုး၊ bunk cut  ပ လပ်ုလ ဆုသာဘကရ်ှ  ဓာျိုးသာွျိုးမတငသ်ညို့် 

 လငဒ်ေါက  ု  ပနန်္ှုတယ်ပူပ ျိုး  န ို့က် ငဘ်က ်ခမျ်ိုးရှ  ဓာျိုးသာွျိုးမတငသ်ညို့ ်  လငဒ်ေါက  ု  န ို့ ်တုပ်ေါ။ bunk cut ပံစုအံဆနအ ာျိုးတငွ်

လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆနစဉ်တစဆ်လျှာကလ်ံျုိုး၊ တ ဆုတာငျ်ိုးဆသာ Stroke  ပ်ခေါတစလ် လ   ပ လပ်ုရနက်က  ျိုးစာျိုးပေါ။ 

ပံ ု6-73 bunk cut အဆနအ ာျိုးဥပမာ 

ပံ ု6-74 Snowplow   ငို့အ်လပ်ုလပ်ုပံဥုပမာ 

Snowplow 

 (MY)
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③ articulate

articulate က  ု လညှို့သ်ညို့အ်ခ ငျ်ိုးဝကက် ဆုသျိုးဆအာင ်ပ လပ်ုရနရ်ညရွ်ယ ်ာျိုးပေါက၊ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးခံနု္ငှ ို့ဆ်မာငျ်ိုးန္ငှဆ်သာ ဘ ျိုးမ ာျိုးက  ု

လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာ မ ှခွ  ခာျိုး ာျိုးလ ပုေါက၊ န္ငှို့ ်ဆရှ ွဲ့ဘ ျိုးက  ုoffset လပ်ုသညို့အ်ခေါ ယာဉ်က ယု ်ညက်  ုတညပ်င မဆ်စရနတ် ငုျ်ိုးတာရာတငွ ်သံျုိုးသည။်

articulate န္ငှို့ ် စတ ယာရင ်က မုတူည၍် ဆရှ ွဲ့ဘ ျိုးန္ငှို့ဆ်နာကဘ် ျိုးမ ာျိုးအကကာျိုးဆ ာငို့ဒ်  ဂရ  ကက ျိုးလာဆသာဆကကာငို့၊် articulate မလပ်ုဆသာအခေါ 

န္ှု ငျ်ိုးယဉှ်ကကညို့လ်ျှင ် ခန ို့မ်နှျ်ိုးဆ ခ 2/3 လညှို့သ်ညို့အ်ခ ငျ်ိုးဝကသ် ု ို့ဆရာကသ်ာွျိုးသည။် T ပံစုလံညှို့ ်ခငျ်ိုး  ငို့ ် လပ်ုဆ ာငမ်ှုမာှ ယ ငု ်ခငျ်ိုး (leaning) 

န္ငှို့က်ွ  ပာျိုး ခာျိုးနာျိုးဆသာဆကကာငို့ ် articulate ဦျိုးတညရ်ာက  ု လ အုပ်သလ ု ဆ ပာငျ်ိုးလ ရ သည။်   ု ို့အ ပင ် U ပံစုလံညှို့ဆ်နစဉ်အတငွျ်ိုး articulate 

ဦျိုးတညရ်ာက ဆု ပာငျ်ိုးလ  ခငျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ် ဆရာကစ်ာွလညှို့န်္ ငုသ်ည။်   ု ို့အ ပင ် လညှို့သ်ညို့အ်ခ ငျ်ိုးဝကဆ်သျိုးသာွျိုးပပ ျိုး၊ shoulder reach 

ပံစုအံဆနအ ာျိုးက အုတတူကအွသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ် ဆ ာငို့အ်ပ ငုျ်ိုးမ ာျိုးက  ု ဆရာကစ်ာွ (ဆနာက ်ပနလ်ညှို့စ်ရာမလ ဘု ဆ ာငို့အ်ပ ငုျ်ိုးအ 

ဆ မည  န္ ငုသ်ည)် လပ်ုဆ ာငန်္ ငုသ်ညို့ ်အ ပင၊် အဆကွွဲ့ဆသျိုးငယဆ်သာ Ｓပံစု ံလမျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်တငွပ်င ်ဆ ာငို့မ် ာျိုးအ   ဆ မည  န္ ငုသ်ည။်

articulate လပ်ုပပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးန္ငှို့ ်န ို့က် ငဘ်ကသ် ု ို့ စတ ယာရငလ်ညှို့ပ်ေါက ဆရှ ွဲ့ဘ ျိုးန္ငှို့ဆ်နာကဘ် ျိုးမ ာျိုးသည် ကွ  ပာျိုးဆသာ လမျ်ိုးဆကကာငျ်ိုးမ ာျိုးသ ု ို့ 

တညို့တ်ညို့သ်ာွျိုးန္ ငုသ်ည။် ၎ငျ်ိုးက အုသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ် ဆ မည   ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ဆ မ  န ို့ ်ခငျ်ိုးတငွ် ဆရှ ွဲ့ဘ ျိုးက  ု ဆ မည   ာျိုးသညို့အ်ပ ငုျ်ိုးတငွ်

တင ်ာျိုး ခငျ်ိုးအာျိုး  ငို့၊်  ယာဉ်က ယု ်ညသ်ညတ်ညပ်င မစ်ာွန္ငှို့ ် ဆခ ာဆခ ာဆမွွဲ့ဆမွွဲ့အလပ်ုလပ်ုန္ ငု ် သည။်   ု ို့အ ပငလ်မျ်ိုးပခံျုိုးအာျိုးနညျ်ိုးဆသာအခေါ 

shoulder reach   ငို့သ်ာ  ပုေါက အစ အစဉ်က မှုလံဆုလာကဆ်သာ Linear   အာျိုးက မုရန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့၊် ဆရှ ွဲ့ဘ ျိုးက  ု offset လပ်ုပပ ျိုး 

 ဒပ် ပုေါသညို့ ်ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုဘ ျိုးအပ ုငျ်ိုးက သုာ လမျ်ိုးပခုံျုိုးမှခာွပပ ျိုး အလပ်ုလပ်ုန္ ငုသ်ည။်   ု ို့အ ပင ်  bunk cut   ငို့ ်ယ ်တုရ်မညို့ဆ် မကက ျိုးမ ာျိုးပပ ျိုး၊ 

ဆနာကဘ် ျိုး  ငို့ ်၎ငျ်ိုး ဆပေါ်သ ု ို့  တန်ငျ်ိုးဆသာအခေါ (  ျိုးန္ငှျ်ိုး ယရ်ှာျိုးမှုတငွ ်န္ငှျ်ိုးအစအုပံ ုပံစုဆံ ာ်သညို့အ်ခေါ) ၊ ဆနာကဘ် ျိုးက  ု ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်

(nori men) မ ှခာွ ာျိုး ခငျ်ိုး  ငို့ ်ယာဉ်က ယု ်ညက် လုံ ုခ ံမှုရှ ဆစသည။် 

offset ပမာဏ 

articulate က သုံုျိုး ာျိုးဆသာ offset ပံုစံအဆနအ ာျိုး 

ပံ ု6-75 articulate   ငို့ ်U ပံစုလံညှို့ ်ခငျ်ိုး

ပံ ု6-76 offset ဆမာငျ်ိုးန္ငှပံ်ု 

 (MY)
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④ Scarifier

scarifire သညလ်ညျ်ိုး အနညျ်ိုးငယသ်ာ  စဆ်သာ်လညျ်ိုး၊ ဓေါျိုးသာွျိုးက ို့သ ု ို့   တဆ်တာကဆ် ာငို့က် ဆု ပာငျ်ိုးလ န္ ငုပ်ပ ျိုး၊ မာဆသာအရာမ ာျိုးအတကွ်

ဆ ာငို့က် ကုက ျိုးကက ျိုး ာျိုးရမည။် Scarifier လကသ်ညျ်ိုးမ ာျိုး၏ဦျိုးတညရ်ာဘကက် ဆု ပာငျ်ိုးလ ၍ မရပေါ။ frame န္ငှို့တ်ညူ ဆသာ ဘကက် ဦုျိုးတည ်

 ာျိုးဆသာဆကကာငို့ ်articulate အဆနအ ာျိုးတငွ ်အသံျုိုး ပ ၍ မရပေါ။ 

6.3.2. scraper (ဆမာ်တာ scraper) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ147) 

１・・・အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှု 

ဆမာ်တာ scraper လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာ၏လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာမ ာျိုးမာှ Apron အတငအ်ခ လပ်ုဆစဆသာလ ဗာန္ငှို့ ်Ejector လညပ်တမ်ှု

လ ဗာ တ ု ို့  ငို့ ်ွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးသည။် 

ပံ ု6-78 scraper လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာ၏လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာမ ာျိုး၏ဥပမာ  စသ်ည။်

２・・・အဆ ခခအံလပ်ုလပ်ုဆ ာငမ်ှု

①အဆ ခခကံက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး

ａ ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပင ်ကကမျ်ိုးတမ်ျိုးပပ ျိုးမည မညာ  စမ်ှုက နုညျ်ိုးဆအာင ် နျ်ိုးသ မျ်ိုး ာျိုးရမည။်

ｂ အဆကျွိုးက  ုဆကွွဲ့သညို့အ်ခေါ အ မနန်္ှုနျ်ိုးဆလျှာို့ရမည။် 

အ ျူိုးသ  ငို့၊် ဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုး သယ ်ာျိုးစဉ် ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ေါက၊ ဆနာကဘ် ျိုး၏ ဗဟ ခုာွအာျိုးသညဆ်မျှာ်မနှျ်ိုး ာျိုးသည ်က် ပ မု လုညှို့ပ်တ် 

သာွျိုးန္ ငုပ်ပ ျိုးလမ်ျိုးမ ကန်္ာှ ပငမ်ဆှသ ွညသ်ာွျိုး ခငျ်ိုး၊ တစန်ညျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ်လ က  ခငျ်ိုးမ ာျိုးရှ ဆသာဆကကာငို့သ်တ  ပ ပေါ။ 

ｃ   ုတတ်ရကလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးက တုတန်္ ငုသ်မျှဆရှာငပ်ေါ။ 

အ ျူိုးသ  ငို့ ်ဆသျိုးငယဆ်သာ S ပံစုအံဆကျွိုး မ ာျိုးမာှအန္တရာယရ်ှ ၍ဂ ု ပ ပေါ။ 

ｄ ဆ မအဆပ ာို့က  ုမ ဉ်ျိုးဆ  ာငို့အ်တ ငုျ်ိုး  တသ်ာွျိုးပပ ျိုး၊ ဆကွွဲ့ဆကာက ်ခငျ်ိုး၊ လညှို့ဆ်ကွွဲ့  ခငျ်ိုးမ ာျိုးမလပ်ုရ။ 

ｅ  ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပငက် မု  တရ်။ 

accelerator ဆ ခနငျ်ိုး 

အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာ 

Ejector လပ်ုဆ ာငမ်ှုလ ဗာ 

Apron လပ်ုဆ ာငမ်ှုလ ဗာ 
Bowl လုပ်ဆ ာငမ်ှုလ ဗာ 

Differential lock လ ဗာ Hold pedal 

ပံ ု6-77 Scari   တဆ်တာကမ်ှုအ မနန်္ှုနျ်ိုး

ပံ ု6-78 scraper ၏ လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာဥပမာ 

 တဆ်တာကဆ် ာငို့ ်

ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုး 

 (MY)
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ｆ ကာျိုးဆမာငျ်ိုးဆနစဉ် Bowl က  ု(ဆ မ ပငမ် ှ2cmခန ို့)် ခ ပပ ျိုးဆ မ  ုွ အာျိုး၏ဗဟ ကု ဆုလျှာို့ခ ပေါ။ 

အ ျူိုးသ  ငို့ ်ဆ မ  န ို့သ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမလှွ ၍ Apron က မုပပ ျိုး မဆမာငျ်ိုးရ။ 

ｇ မတဆ်စာကဆ်သာအ ငျ်ိုးတငွအ်ငဂ် ငဘ်ရ တန်္ငှို့ဆ် ခနငျ်ိုးဘရ တ ်(ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုး) က  ုအသံျုိုး ပ ၍  ငဆ် ခဆလျှာ က  ုငျ်ိုးပေါ။ 

  သု ု ို့ ပ လပ်ုပပ ျိုးလျှငပ်င ် အရှ န ်မငို့တ်ကဆ်န  စပ်ပ ျိုးအန္တရာယရ်ှ ပေါကBowl က  ု န္ှ မို့ပ်ပ ျိုး ဆ မမ ကန်္ာှ ပငအ်တငွျ်ိုးန္စှက်ာ အရှ နက် ဆုလျှာို့ပေါ။ 

 ငဆ် ခဆလျှာအလယတ်ငွ ်Bowl က  ုမဆ မ ာကပ်ေါန္ငှို့။်

ｈ  scraper ၏ ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မျ်ိုးန္ငှို့ ် အ ခာျိုးဆသာ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်လမျ်ိုးဆကကာငျ်ိုးက  ု ကန ို့လ်န ို့ ် တမ် ာျိုးဘ ၊ မ  စမ်ဆန ကန ို့လ်န ို့ ် တ ်

 ာျိုးရမည ် ပုေါက လမျ်ိုးည နသ်မူ ှစ စဉ်ဆစရမည။်

ｉ လမျ်ိုးအက ယက် ဉ်ျိုးသညို့ဆ်နရာတငွ ်ဆစာငို့သ်ညို့ဆ်နရာဆတာ်ဆတာမ် ာျိုးမ ာျိုး  ာျိုးကာ၊ အတကက်ာျိုးန္ငှို့ ်ဝနတ်ငက်ာျိုးမ ာျိုး က ဦုျိုးစာျိုးဆပျိုးရမညို့ ်

န ယာမက လု ကုန်ာပေါ။ 

ｊ တျူိုးဆ ာ်၊ ဝနတ်ငဆ်နစဉ်အတငွျ်ိုးစတ ယာရငက် လုညှို့ပ်ေါက၊ Pusher မတှနွျ်ိုးပပ ျိုး၊ ယာဉ်မာှဆကွွဲ့သာွျိုးကာ လ က န္ ငုဆ်သာ ဆကကာငို့ ်စတ ယာရငက်ု

  ညျ်ိုး  ညျ်ိုးခ ငျ်ိုး လညှို့ပ်ေါ။ 

②လ ကုဆ်လ ာည ဆ  ွ စဆ်သာလပ်ုငနျ်ိုး

scraper   ငို့ ် တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာင ်ခငျ်ိုး၊ ဆ မည   ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက  ု တသမတတ်ညျ်ိုး လပ်ုဆ ာငန်္ ငုသ်ည။်

 ု ို့အ ပင ်ဆ မန္ငှို့သ် သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးအကာွအဆဝျိုးသည၊် အ ခာျိုးစက ် ငို့ခ်  တ ်ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ဆသာ အမ   ျိုးအစာျိုး scraper တငွ ် 100 မ ှ 400

မ တာခန ို့အ်ကာွအဆဝျိုးန္ငှို့ ်ဆမာ်တာ scraper တငွ ် 300 မ တာန္ငှို့အ် က ်(အ မငို့ ်ံျုိုး 2 မ ှ3km) ရှ သညို့အ်ရညှအ်ကာွအဆဝျိုးန္ငှို့သ်ငို့ဆ်တာ်သည။်

ａ）တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးန္ငှို့ဝ်နတ်င ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး 

တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးန္ငှို့ဝ်နတ်င ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၏အဆ ခခ ံ (ပံ6ု-81 က ကုကညို့ပ်ေါ) မာှ၊ ဆရှ ွဲ့ဘ ျိုးန္ငှို့ဆ်နာကဘ် ျိုးမ ာျိုးက  ု မ ဉ်ျိုးဆ  ာငို့အ်တ ငုျ်ိုး ာျိုးပပ ျိုး 

ဆအာက ်က ်ငဆ် ခဆလျှာက အုသံျုိုး ပ ရန ် စသ်ည။် 

ပ6ု-81 အဆ ခခတံျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးဥပမာ 

ဝနမ်တငမ်ှု စတင ်ခငျ်ိုး 

ပ မ်ျိုးမျှတူျိုးဆ ာ်သညို့်အနက ်

ဝနမ်တငမ်ှု 

ပပ ျိုး ံျုိုး ခငျ်ိုး 

Bowl ဆအာက်ခ သညို့် အက ယ် 

Bowl မတင်သညို့် အက ယ် 

Bowl လည်ပတ်ခ  န် 

Apron လည်ပတ်မှု 

ဝနမ်တငမ်ှု 

စတင ်ခငျ်ိုး 

ဝနမ်တငမ်ှု ပပ ျိုး ံျုိုး ခငျ်ိုး 

ပ မ်ျိုးမျှတူျိုးဆ ာ်သညို့်အနက ်

ပ မ်ျိုးမျှတျူိုးဆ ာ်သညို့်

အနက် 

သငို့ဆ်တာ်သလ ု

ဆ ာငရွ်ကပ်ေါ 

Bowl  မငို့လ်ွနျ်ိုးသည ်

ပံ ု6-79 ဗဟ ခုာွအာျိုးဆကကာငို့ ်ဘ ျိုးဆခ ာ် ခငျ်ိုးက သုတ  ာျိုးပေါ ပံ ု6-80 Bowl အလနွအ်ကျွံမဆ မ ာကမ် ရနသ်တ  ပ ပေါ 

Apron ဆရှွဲ့တွင ်ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးလွနျ်ိုးသည ်

တူျိုးဆ ာ်သညို့်အနက်က  ုအတ အက မသတမှ်တ် ာျိုးပေါ 

Bowl ဆအာက်ခ သညို့ ်အခ  နဆ်နာက်က လနွျ်ိုးသည ်

Bowl မတငသ်ညို့ ်အခ  နဆ်နာက်က လွနျ်ိုးသည ်

Bowl ဆအာက်ခ သညို့ ်အက ယ်မှာ က ယ်လွနျ်ိုးသည ်

 (MY)
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တျူိုးဆ ာ်သညို့အ်နကသ်ည ်ဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးန္ငှို့ ်ဆ မဆစာငျ်ိုးမှုဆပေါ် မတူည၍် ကွ  ပာျိုးဆသာ်လညျ်ိုး၊ တာယာမဆခ ာ် ဆစရန ်တတန်္ ငုသ်မျှ 

ပျှမျ်ိုးမျှအနကတ်ငွ ်နညျ်ိုးနညျ်ိုးခ ငျ်ိုးန္ငှို့ ်အခ  နက်ကာကကာတျူိုးဆ ာ်ရမည။် 

  ု ို့အ ပငဆ် မတငွျ်ိုးက မုပ ကစ် ျိုးဆစရနအ်တကွပံ် ု 6-82 တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး ①②③ အစဉ်အတ ငုျ်ိုး တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဝနတ်င ်ခငျ်ိုး

က  ုပ လပ်ုရမည။် 

ｂ）သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးလပ်ုငနျ်ိုး

သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးတငွ ် Bowl က  ု န္ှ မို့ ်ာျိုးပပ ျိုး  မနန်္ ငုသ်မျှ မန ်မနဆ် ာငရွ်ကရ်မည။်   ရုညရွ်ယခ် ကအ်တကွ ် motor grader 

က အုသံျုိုး ပ ၍ သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငမ်ညို့လ်မျ်ိုးဆကကာငျ်ိုးက  ု နျ်ိုးသ မ်ျိုးပပ ျိုး၊ ကကမျ်ိုးတမျ်ိုးမည မညာမှုန္ငှို့ ် အတကအ် ငျ်ိုးနညျ်ိုး သညို့လ်မျ်ိုးက  ု

  နျ်ိုးသ မျ်ိုး ပ  ပငရ်နအ်ဆရျိုး ကက ျိုးသည။်   ု ို့အ ပငလ်ညှို့သ်ညို့အ်ခ ငျ်ိုးဝကက် လု ကု၍် ကန ို့ ်(cant ) ဆပျိုးရန ်လ အုပ်သည။်

သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးက တုတန်္ ငုသ်မျှ သဘာဝလမ်ျိုးဆကကာငျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်တွငဆ် ာငရွ်ကပ်ပ ျိုး၊ ဆ မဆပ ာို့ပေါက လမျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပင ်တငွ ်ဆက ာကစ်ရစ် 

မ ာျိုးသ ု ို့မဟတု်သ မ ာျိုးက  ုညို့ရ်နလ် ုအပ်သည။်

  ု ို့အ ပငဆ်မာငျ်ိုးလမျ်ိုး၏ဆရန္ှုတဆ် မာငျ်ိုးက ဆုကာငျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ုပပ ျိုး၊  ုနမ် ာျိုးပေါက ဆရ  ငို့ ် နျ်ိုးရနလ် အုပ်သည။်

ｃ）ဆ မ  န ို့ ်ခငျ်ိုး (  န ို့ ်တု ်ခငျ်ိုး) လပ်ုငနျ်ိုး 

A) Bowl အ မငို့က် ခု  နည်  ပပ ျိုးသတမ်တှ ်ာျိုးဆသာအ မငို့တ်ငွ ် န ို့ပ်ေါ။

B) န ို့ ်တု ်ခငျ်ိုးက  ုတစက်က မတ်ညျ်ိုးမလပ်ုဘ ၊ န မို့သ်ညို့ဆ်နရာမ ှအစဉ်အတ ငုျ်ိုး သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာအ ကူ  ု န် ို့ တုပ်ပ ျိုး၊ တာတမ ံ (morido)

က  ုည ညာစာွက ယဆ်အာင ်ပ လပ်ုပေါ (ပံ ု6-83 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ပံ ု6-82 အစဉ်အတ ငုျ်ိုးတူျိုးဆ ာ်သညို့ဥ်ပမာ 

ပံ ု6-83 ဆ မ  န ို့ ်ခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး၏ဥပမာ 

 (MY)
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6.3.3. scraper (အ ခာျိုးစက ် ငို့ခ်  တ ်ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ဆသာအမ   ျိုးအစာျိုး) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ150) 

အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှုသည ် ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှု  ငုရ်ာန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ 6.1.1. ရှ ဘဒူ ဇုာန္ငှို့အ်တတူပူင ်   စဆ်သာဆကကာငို့၊် “ 6.1.1 ဘဒူ ဇုာ 1အဆ ခခံ 

လပ်ုဆ ာငမ်ှု” ပေါအခ ကမ် ာျိုးအတ ငုျ်ိုးလပ်ုဆ ာငသ်ည။်

ဘဒူ ဇုာ၏လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏  နျ်ိုးခ  ပ်က ရ ယာ(Control device)က သုံျုိုးပပ ျိုး၊ Bowl အတငအ်ခ ၊ Apron အတငအ်ခ  ၊ ejector 

တနွျ်ိုး တု ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးလပ်ုဆ ာငသ်ည။် 

ａ  scraper   ငို့တ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဝနတ်င ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးတငွတ်ျူိုးဆ ာ်ရရှ ဆသာဆ မက  ု တာတမ ံ (morido) တငွအ်သံျုိုး ပ ရန၊် ဘဒူ ဇုာမ ာျိုး၏ 

ဆ မတျူိုးဆ မတနွျ်ိုးသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးက ို့သ ု ို့ ဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုးမ ာျိုးက သုတ  ာျိုးပေါ။ 

ｂ scraper ၏ ဆမာငျ်ိုးန္ငှန်္ ငုဆ်သာဆ မအဆနအ ာျိုးမာှ 9m3အ င်ို့န္ငှို့ဆ်အာကရ်ှ  အ ခာျိုးစက ် ငို့ခ်  တ ်ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ဆသာ အမ   ျိုးအစာျိုး scraper 

တငွ၊်  မ ှ cone အည နျ်ိုးက နျ်ိုးမာှ 7 မ ှ 10 ဟ ု ပုပ ျိုး၊ ဘဒူ ဇုာ၏ ဆမာငျ်ိုးန္ငှန်္ ငုဆ်သာ cone အည နျ်ိုးက နျ်ိုးမာှ 5 မ ှ 7   စက်ာ န္ှု ငျ်ိုးယဉှ်လျှငပ် ု 

ဆကာငျ်ိုးဆသာအဆနအ ာျိုးက သုံျုိုးသည။် 

  ု ို့ဆကကာငို့ ် ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မျ်ိုးက  ု (တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဆ မသယ ်ခငျ်ိုး၊ ဆ မတနွျ်ိုး တု ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးခငွမ် ာျိုးအပေါအဝင)် ဆရစ ျိုး ငျ်ိုးမှု 

စသညတ် ု ို့က အုပမ တမ်ျိုး  ညို့သ်ငွျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုးပပ ျိုးအဆ ခအဆနဆကာငျ်ိုးမနွဆ်သာဆနရာတငွ ်ာျိုးရနလ် အုပ်သည။် 

ｃ တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ငဆ် ာင ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးတငွ ် Apron က  ု လံလုံုဆလာကဆ်လာက ် (15 မ ှ 30 cmခန ို့)် မပပ ျိုး၊ Ejector (tailgate) က  ု

ဆနာက ်ံျုိုးအ ွ  ာျိုးပပ ျိုး၊ Bowl က  ုခ ကာဆမာငျ်ိုးလ က ်ဆ မ ပငက်  ု ခစပ်ပ ျိုးတငဆ် ာငပ်ေါ။ 

ｄ  တျူိုးဆ ာ်၊ ဝနတ်ငသ်ညို့အ်ခေါ၊ Bowl က  ု နွစ်က ်၏ crawler မရပ်သညို့ ်သ ု ို့မဟတု ်ဆခ ာ်မ ကွန်္ ငုသ်ညို့ ်အဆနအ ာျိုး သ ု ို့ခ ပေါ။ 

ｅ ဆမာငျ်ိုးန္ငှန်္ ှုနျ်ိုးန မို့န်  မို့ ် ငို့ ်Bowl က အု ပညို့ ်တငဆ် ာငပ်ေါ။ 

ｆ ဓာျိုးသာွျိုးက  ုဆ မ  သ ု ို့ညငသ်ာစာွစ ကု ်ညို့သ်ညို့အ်တ ငုျ်ိုး Bowl က  ုညငသ်ာစာွခ ပေါ။ 

ｇ ဆ မတျူိုးသညို့အ်ခေါ  နွစ်က ် န္ငှို့ ် scraper က  ု မ ဉ်ျိုးဆ  ာငို့အ်တ ငုျ်ိုး ာျိုးပပ ျိုး၊ ဝနတ်ငဆ် ာငမ်ညို့ဆ် မ  သ ု ို့ ဆအာက ်က ်  ငဆ် ခဆလျှာက  ု

အသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးအာျိုး  ငို့အ်လပ်ုအ မနန်္ှုနျ်ိုးတ ျုိုး မ ငို့ဆ်စန္ ငုသ်ည။်

ｈ  တျူိုးဆ ာ်သညို့အ်နကသ်ည ် ဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးန္ငှို့ ် ဆ မဆစာငျ်ိုးမှုဆပေါ် မတူည၍် ကွ  ပာျိုးဆသာ်လညျ်ိုး၊ ဆအာကဆ် ခ ဘ ျိုးပတလ်ညက် ု

ဆခ ာ်မ ကွဆ်စရန၊် တတန်္ ငုသ်မျှ ပျှမျ်ိုးမျှအနကတ်ငွ ်နညျ်ိုးနညျ်ိုးခ ငျ်ိုးန္ငှို့ ်အခ  နက်ကာကကာတျူိုးဆ ာ်ရမည။်

ｉ  တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး  ငို့ ် စလ်ာဆသာ ဆ မာငျ်ိုး၏န္စှ ်ကစ်လံျုိုးတငွ် ဆ မဂမမူ ာျိုး  စလ်ာဆသာဆကကာငို့၊် ဆနာကအ်လပ်ုတစခ်ကုု

စတငဆ်သာအခေါ၎ငျ်ိုးက  ု ယရ်ှာျိုးပစရ်နလ်ပ်ုဆ ာငပ်ေါ။ 

ဓာတပံ် ု6-1 ဘဒူ ဇုာ လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာ၏ဥပမာ 

 (MY)
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ｊ အလပ်ုလပ်ုဆနစဉ် Bowl က  ု ပံမုနှအ်တ ငုျ်ိုး ည ဆနဆအာင ်ာျိုးရမည။် ဆ မမ ကန်္ာှ ပငသ်ညည် ညာဆသာ်လညျ်ိုး ဆ မက တုစ ်ကတ်ညျ်ိုးတငွ်

တငဆ် ာင ်ာျိုးပေါက၊ ဘယဘ်ကန်္ငှို့ည်ာဘကမ်တှာယာတ ု ို့၏ဆလ  အာျိုးက စုစဆ် ျိုးရနလ် အုပ်သည။် 

6.4. ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က ်က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ154) 

6.4.1. Crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ 154) 

Crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်ကတ်ငွ ် အဓ ကအာျိုး  ငို့က်က ျိုးမာျိုးဆသာ ဆ မဆကာ်ကာျိုးန္ငှို့ ်  ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုး 

အစာျိုး loader တ ု ို့ရှ လညျ်ိုး၊ ဆ မဆကာ်ကာျိုးမာှအ ကတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသက ို့သ ု ို့တညူ ဆသာဆကကာငို့ ် ၊ ဤတငွ ်  ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး 

loader  အဆကကာငျ်ိုးရှငျ်ိုး ပပေါမည။် 

１・・・အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှု

 ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး loader ၏အဆ ခခလံညပ်တမ်ှုမ ာျိုးတငွလ်ကတ်(ံBoom) အတငအ်ခ ၊ လကတ် ံ (arm) အတငအ်ခ ၊ 

လကသ်ညျ်ိုး (bucket)  န ို့ ်တု ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်  ပန ်တု ်ခငျ်ိုး၊ ဂ စ ်(jib) (jibu) လညှို့ ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးရှ ကာ၊ အ ခာျိုး သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor)အတငအ်ခ ၊ 

သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor)၏ဆရှ ွဲ့ဆနာကလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုးတ ု ို့ပေါ၀ငသ်ည။်   ု ို့အ ပင ်စကဆ်မာ်ဒယဆ်ပေါ် မတူည၍် loading table (ဝငတ်ငသ်ညို့ဆ်နရာ) 

၏အက ယသ်ညတ် ျုိုးန္ ငုသ်ည ်သ ု ို့မဟတု ်က ံ ွဲ့ န္ ငုသ်ည။် 

ပံ ု6-86 သည ် ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး loader လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့ က ရ ယာဥပမာ  စသ်ည။်

ပံ ု6-66  ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး loader လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာ၏ဥပမာ 

ဓာတပံ် ု6-6 အ ခာျိုးစက ် ငို့ခ်  တ ်ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ဆသာအမ   ျိုးအစာျိုး scraper   ငို့ ်ပ လပ်ုသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးအဆ ခအဆန 

လကတ် ံ(arm) လညှို့ပ်တပံ်ု Crawler (ဘယ)် လညပ်တ ်ခငျ်ိုး 

လကသ်ညျ်ိုး (bucket) အပ ုငျ်ိုးခ  နည်   ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်

သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor)အတငအ်ခ  လညပ်တ ်ခငျ်ိုး 

Crawler (ညာ) လညပ်တ ်ခငျ်ိုး 

လကတ်(ံBoom)န္ငှို့ ်လကသ်ညျ်ိုး (bucket) လညပ်တ် ခငျ်ိုး 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခ်ံု

သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor)ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်ညပ်တ ်ခငျ်ိုး 

ဟ ကုဒ်ဆရာလစ် interlock 
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①လကတ်(ံBoom) ၊ လကတ်(ံBoom) ၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) ၊ ဂ စ ်(jib) (jibu) တ ု ို့က လုညပ်တရ်န ်“ 6.2.1 ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်အမ   ျိုးအစာျိုး

တျူိုးဆ ာ်စက ်(backhoe) 1အဆ ခခလံညပ်တမ်ှု” ပေါအခ ကမ် ာျိုးအတ ငုျ်ိုးလပ်ုဆ ာငသ်ည။်

② သယပ် ု ို့က ရ ယာ၏ လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာတငွ ်သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor)ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်မာ်တာ၏ လ ဗာက  ုဆအာကပ်ေါအဆနအ ာျိုးမ ာျိုး

အတ ငုျ်ိုးလညပ်တသ်ည။်

・ "ဆရှ ွဲ့" ... သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor)က ဆုရှ ွဲ့သ ု ို့ဆ  ွဲ့သည။်

・ "Neutral (N)" ... သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor)က ရုပ်သည။်

・ "ဆနာက"် ... သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor)က ဆုနာကသ် ု ို့ဆ  ွဲ့သည။်

③ သယပ် ု ို့က ရ ယာ (Conveyor)အတငအ်ခ လပ်ုဆ ာငဆ်စမည်ို့က ရ ယာတငွ် သယပ် ု ို့က ရ ယာမတငလ် ဗာက  ု ဆအာကပ်ေါ 

အဆနအ ာျိုးမ ာျိုးအတ ငုျ်ိုး လညပ်တသ်ည။် 

・ "ဆရှ ွဲ့" ... သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor)မတငလ် ဗာက ခု သည။်

・"Neutral (N)" ... သယပ် ု ို့က ရ ယာ(Conveyor)က မုတငလ် ဗာလကရ်ှ အဆနအ ာျိုးတ ငုျ်ိုး ာျိုးသည။်

・"ဆနာက"် ... သယပ် ု ို့က ရ ယာမတငလ် ဗာက ဆုရှ ွဲ့သ ု ို့ဆ  ွဲ့သည။်

6.5. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ 157) 

6.5.1. ဝနတ်င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်  ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ 157) 

 ဆရလာကာျိုးစသညတ် ု ို့ဆပေါ်သ ု ို့ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက  ု ဝနတ်င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ခ  ခငျ်ိုး ပ လပ်ုသညို့အ်ခေါ ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က  ု

သတ  ာျိုးပေါ။ 

１・・・ဆယဘယု  ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး 

① ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက  ု  ဆရလာကာျိုး (သ ု ို့)  ရပ်ကာျိုးစသညတ် ု ို့ဆပေါ်တငွတ်ငဆ် ာငပ်ပ ျိုး ဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့ သညို့အ်ခေါ၊ 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ဆု ပာငျ်ိုးဆရွွဲ့ရနအ်တကွသ် ျိုးသန ို့အ်သံျုိုး ပ ဆသာယာဉ်က အုသံျုိုး ပ ပေါ။ 

② ဆ ပာငျ်ိုးဆရွွဲ့သညို့အ်ခေါယာဉ်ကန ို့သ်တအ်မ န ို့တ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာဆအာကပ်ေါအခ ကမ် ာျိုး ကမ်ဆက ာ်ရနသ်တ  ပ ပေါ။

・ အက ယ…်……...........................… 2.5ｍ န္ငှို့ဆ်အာက ်

・ စစုဆုပေါငျ်ိုး ဒပ် .ု.............................. 20t န္ငှို့ဆ်အာက ်

・ ဝင ် ု ျိုးတနျ်ိုးအဆလျိုးခ  န…်…...........…10t န္ငှို့ဆ်အာက ်

・ ဘ ျိုးဝန…်…..................................... 5t န္ငှို့ဆ်အာက ်

・ အ မငို့…်….................................… 3.8m န္ငှို့ဆ်အာက ်

・ အရှည ်........................................... 12m န္ငှို့ဆ်အာက ်

・အန မို့ ်ံျုိုးလညှို့သ်ညို့အ်ခ ငျ်ိုးဝက ်...... 12m န္ငှို့ဆ်အာက ်

* ု ို့ ကဆ်က ာ်လနွဆ်သာယာဉ်မ ာျိုးက  ု (ယာဉ်ကန ို့သ်တခ် ကက် ဆုက ာ်လနွသ်ာွျိုးသညဟ် ုသတမ်တှခ်ရံဆသာ) အ ျူိုးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ဟဆုခေါ် ပပ ျိုး၊

စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးအရလမ်ျိုးဆပေါ်တငွဆ်မာငျ်ိုးန္ငှ၍်မရပေါ။ သ ု ို့ဆသာ်ဤစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမျ်ိုးမ ာျိုး က ်ဆက ာ်လနွဆ်သာအ ျူိုးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်က  ုအသံျုိုး ပ ရန ်

မဆရှာငလ်  န္ ငုပ်ေါက၊ လမျ်ိုးတာဝနရ်ှ သ ူတံငွ ်အ ျူိုးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်   တသ်နျ်ိုးရနခ်ငွို့ ်ပ ခ ကဆ်လျှာကလ် ာတငပ်ပ ျိုး၊ ခငွို့ ်ပ ခ ကရ်ရှ မသှာ လမျ်ိုးက  ု

 တသ်နျ်ိုးခငွို့ ်ပ သည။်

③ ဆ ပာငျ်ိုးဆရွွဲ့မညို့ဆ် ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကပ်စစညျ်ိုးမ ာျိုးတင ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်  ခငျ်ိုးအတကွ ် လပ်ုငနျ်ိုးခငွစ် မံသကူ သုတမ်တှပ်ပ ျိုး၊   သု၏ူ ည နက်ကာျိုးမှု  ငို့ ်

ဆ ာငရွ်ကရ်မည။်

④ တင ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်  ခငျ်ိုး ပ လပ်ုမညို့ဆ်နရာသည ် စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမျ်ိုးအရ  လုျှငည် ညာပပ ျိုး မာဆကကာဆသာဆ မ  စက်ာ၊ သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးသ ျိုး

သန် ို့သံျုိုးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်၏ဘရ တက် ဆုသခ ာအုပ် ာျိုးပပ ျိုး၊ တာယာမ ာျိုးတငွ ်ဂ မျ်ိုးတံျုိုးခပုေါ။ 

 (MY)
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⑤ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်၏ ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာတငွတ်ပ်ရသညို့ ် တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာ (လမျ်ိုးခငျ်ိုး ပာျိုး) က  ု တင ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ခ  ခငျ်ိုး ပ လပ်ု

မညို့ဆ် ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးမ ာျိုး၏  ုညက် ခုနံ္ ငုရ်ညရ်ှ သညို့ပ်စစညျ်ိုးက ုသံျုိုးပေါ။ crawler (တာယာ) လညှို့ ်ခငျ်ိုး ဆကကာငို့ ်

တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယ သည ် ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာမလှတွမ်သာွျိုးဆစရန ် လကသ်ညျ်ိုးပေါဆသာ တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာ က ရ ယာက သုံျုိုးပေါ (ပံ ု 6-87 

န္ငှို့ဇ်ယာျိုး 6-7 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

⑥တာတမ ံ(morido)  ပ လပ်ုပပ ျိုးတငခ်  နန်္ငှို့ခ် ခ  နတ်ငွဆ်အာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုးလပ်ုဆ ာငပ်ေါ။

ａ တာတမ ံ(morido) ၏ အက ယမ်ာှ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုး၏ စကအ်က ယက်  ုညို့သ်ငွျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုးပပ ျိုး၊ အလံု အဆလာကက် ယရ်မည။် 

ｂ တာတမ ံ(morido) ၏ဆလျှာဆစာကက်  ုတတန်္ ငုသ်မျှ ဆ ပ ပစဆ်အာင ်ပ လပ်ုပေါ။ 

ｃ တာတမ ံ(morido)က  ုဆသဆသခ ာခ ာ သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ုပပ ျိုး၊ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက တုငစ်ဉ်အတငွျ်ိုး  ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်

(nori men) ပပ  က ကာဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက  ု လ မက ဆစရန ်ပ လပ်ုပေါ။ အ ျူိုးသ  ငို့ ် လမျ်ိုးပခံုျိုးပပ  လ  ခငျ်ိုးမကှာကယွရ်နဂ် ုစ ကုပ်ပ ျိုး၊ 

လ အုပ်ပေါက ဆ ာကတ် ငုမ် ာျိုးဆ ာကခ်အံသံျုိုး ပ ပေါ။ 

ｄ တာတမ ံ(morido) အ မငို့သ်ည ် ဆရလာကာျိုး၏ ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာအ မငို့န်္ငှ ို့အ်တတူပူင ် စရ်မည။်

２・・・ ဆရလာကာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ တင ်ခငျ်ိုး၊ ခ  ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး

ဆတာငတ်ကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာက  ုအသံျုိုး ပ ၍ တင ်ခငျ်ိုး၊ ခ  ခငျ်ိုး ပ လပ်ုဆသာအခေါ၊ ဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုးလပ်ုပေါ။ 

①တငရ်မညို့န်ညျ်ိုးလမျ်ိုး၊ လပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုးစသညတ် ု ို့က  ုအာျိုးလံျုိုးတ ငုပ်ငပ်ပ ျိုးလပ်ုဆ ာငပ်ေါ။

②တငမ်ညို့စ်က၏်ကလပ်၊ ဘရ တစ်သညတ် ု ို့က စုစဆ် ျိုးပပ ျိုးအသံျုိုး ပ ဆသာစကက် စုစဆ် ျိုးပေါ။ 

③ ဆရလာကာျိုးက  ုတငမ်ညို့ဆ်နရာတငွရ်ပ်ပပ ျိုး၊ ဘရ တက်  ုသံျုိုး၍ တာယာက ဂု မျ်ိုးတံျုိုးခပုေါ (ဆ မ ပငည် ညာမှုက ဂု ု ပ ပေါ) ။

④ တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာလတွ ်ကွမ်သာွျိုးဆစရန် ဆသဆသခ ာခ ာ ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာန္ငှို့ခ်  တပ်ပ ျိုး၊ အတကဆ် ာငို့က်ု ၁၅ 

ဒ ဂရ န္ငှို့ဆ်အာကသ် ု ို့ ာျိုးပေါ (ပံ6ု-88 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ဇယာျိုး 6-7 တငသ်ညို့စ်ကယ်န္တရာျိုး၏ ဒပ် နု္ငှို့တ်ကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာအကကာျိုး ကန်္ယွမ်ှုဥပမာ 

ပံ ု6-87 လကသ်ည်ျိုးပေါဆသာတငသ်ညို့က် ရ ယာ၏ဥပမာ 

ပံ ု6-88 တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာအသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးဥပမာ 

ပစစည်ျိုး 

အလမူ န ယမ်အလွ  ငျ်ိုး 

အလမူ န ယမ်အလွ  ငျ်ိုး 

အလမူ န ယမ်အလွ  ငျ်ိုး 

ခု 

 ဆရလာကာျိုး၏ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာ 

တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာ 

15 ဒ ဂရ န္ငှို့ဆ်အာက ်

တငသ်ညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏ 

 ဒပ်  ု(t) 

တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာအသံျုိုးခ အဆရအတကွ်
ပံုစံအရွယအ်စာျိုး 

အလ ာျိုး x အ မငို့ ်x အက ယ ်(mm) 

 (MY)
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⑤ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာန္ငှို့ ် တငမ်ညို့ ် ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက၏်ဗဟ မု ဉ်ျိုး၊ န္ငှို့ ် တကရ်နသ်ံျုိုးက ရ ယာန္ငှို့ ် crawler (တာယာ)

၏ဗဟ မု ဉ်ျိုးက တုစ ်ကတ်ညျ်ိုး  စ်ရနလ်ပ်ုဆ ာငပ်ေါ (ပံ ု6-89 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

⑥တငသ်ညို့အ်ခေါပတပ်တလ်ည၌်လမူ ာျိုးမရှ ဆကကာငျ်ိုးစစဆ် ျိုးပပ ျိုး၊ မဝငရ်နအ်တကွအ်စ အမမံ ာျိုး ပ လပ်ုပေါ။ 

⑦ လမျ်ိုးည နသ်၏ူအခ က ်ပမှုက ုလ ကုန်ာပပ ျိုး၊  မနန်္ှုနျ်ိုးအန မို့ ် ငို့ဆ်မာငျ်ိုးပေါ။ တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာ မဆရာကမ်  1m ခန ို့တ်ငွဆ်ခတတ ရပ်ပပ ျိုး

ပစစညျ်ိုးက  ု⑤ က  ုပ်မအံတည ်ပ ပေါ။ 

⑧ တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာသ ု ို့ တကဆ်နစဉ်၊ စတ ယာရငက် မုလညှို့ဘ် ၊ န မို့ဆ်သာအ မနန်္ှုနျ်ိုး  ငို့တ်ကပ်ေါ (စတ ယာရငက်  ု လညှို့ရ်နလ် ု

အပ်လျှငဆ် မ ပငသ် ု ို့ ငျ်ိုးပပ ျိုးမ ှဦျိုးတညရ်ာဆ ပာငျ်ိုးပေါ) ။ 

⑨ တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာက တုကပ်ပ ျိုးပေါက၊ crawler (တာယာ) ဆရှ ွဲ့အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးသည ် ဆပေါဆလာ  စသ်ာွျိုးပပ ျိုး ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာသ ု ို့

ဆရာကသ်ာွျိုးပေါက၊ တငမ်ညို့စ်ကသ်ညယ် မျ်ိုးယ ငုရ်နလ်ယွက်ဆူသာဆကကာငို့၊်   ညျ်ိုး  ညျ်ိုးခ ငျ်ိုးခ ရန ်သတ  ပ ပပ ျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ေါ။ 

⑩ ဆရလာကာျိုးပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာတငွ ်ကာွ ခာျိုးမှုကက ျိုးကက ျိုးမာျိုးမာျိုးရှ ဆနပေါက၊ ဆ ခနငျ်ိုးတံျုိုးက အုသံျုိုး ပ ပပ ျိုး  ညျ်ိုး  ညျ်ိုးခ ငျ်ိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ေါ (ပံ ု6-

90 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

⑪ ဆရလာကာျိုးဝနခ်  စငအ်က ယ ်က ်တငမ်ညို့စ်ကသ်ညဆ်က ာ်လနွဆ်နသလာျိုး  တုာက စုစဆ် ျိုးပေါ။ 

⑫ ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာ၏သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာဆနရာတငွရ်ပ်ပပ ျိုး၊ ဘရ တအ်ုပ်ကာ ဆလာို့ခ ပေါ။

⑬ ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် တျူိုးဆ ာ်စကစ်သညတ် ု ို့က  ု ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာဆပေါ်တငွ ် လညှို့ဆ်သာအခေါ ပတဝ်နျ်ိုးက င၏် လံ ုခ ံမှုက  ု စစဆ် ျိုးပပ ျိုး၊ 

လညှို့ ်ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာယ မျ်ိုး ခငျ်ိုး၊ ဟ ကုဒ်ဆရာလစ်တျူိုးဆ ာ်စကစ်သညတ် ု ို့ ဆခ ာ်က  ခငျ်ိုးမ ာျိုးမ  စ ် ရန၊် ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာ 

ယ မျ်ိုးယ ငုမ်ှုက ကုာကယွ ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးက  ုပ လပ်ုပေါ။   ု ို့အ ပင ်လညှို့ပ်ပ ျိုးဆနာက ်ံလုညဆ်လာို့ခ ပပ ျိုး အငဂ် ငက် ရုပ်ပေါ။ 

⑭ ကက ျိုးမာျိုးဆသာ ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး  ငို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ု    တပ်ပ ျိုးတငခ်  နတ်ငွ်

counterweight က လုညျ်ိုး ယရ်ှာျိုးပေါ။ 

ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာ၏ဗဟ ုန္ငှို့တ်ငမ်ညို့်စက်၏ဗဟ ုမ ဉ်ျိုး 
ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပစစ

ည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာ 

ပံ ု6-89 တငသ်ညို့အ်ဆနအ ာျိုး 

ပံ ု6-90 ဆ ခနငျ်ိုးတံျုိုးအသံျုိုး ပ မှုဥပမာ 

ဆ ခနငျ်ိုးတံုျိုး 

တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာ၏ဗဟ မု ဉ်ျိုးန္ငှို့ ်crawler ၏ဗဟ မု ဉ်ျိုး 

တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာ crawler 

 (MY)
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3 ...  ဆရလာကာျိုးဆပေါ်တငွတ်ငပ်ပ ျိုးဆနာကပံ်ဆုသတညပ်င မဆ်စ ခငျ်ိုးစသည် 

① ဆရလာကာျိုးက သုတမ်တှဆ်နရာတငွစ်နစတ်က တင ်ာျိုးလာျိုး၊တစ် န ်ဆရလာကာျိုးယ မျ်ိုးဆန ခငျ်ိုးရှ ဆနလာျိုး စစပ်ေါ။

(၂)  ဆရလာကာျိုးစသညတ် ု ို့တငွပံ်မုနှမ်ဟတုဆ်သာ အရာမ ာျိုးမရှ ဆကကာငျ်ိုးအတည ်ပ ပပ ျိုးသညို့ဆ်နာက၊် သယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး လပ်ုဆနစဉ်အတငွျ်ိုး

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုး၏တနုခ်ေါမှုဆကကာငို့ဆ်ရွ ွဲ့လ ာျိုးန္ ငုသ်ည။်   ု ို့ဆကကာငို့ဆ် ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက  ု  ဆရလာကာျိုးန္ငှို့ ် ဂ မျ်ိုးတံျုိုး၊ ခ  နျ်ိုး၊ 

ဝေါယာကက  ျိုးစသညတ် ု ို့က ုသံျုိုးကာ ခ ငုခ်ံို့ဆအာငတ်ွ ပေါ (ပံ6ု-91 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

③ ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးတျူိုးဆ ာ်စကမ် ာျိုးအတကွ ် လကတ်(ံBoom)၊ လကတ် ံ (arm) စသညို့ ် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ု

အ မငို့က်န ို့သ်တခ် က ်ကမ်ပ ဆုစရန ်န္ှ မို့ခ် ပပ ျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) စသညတ် ု ို့က  ု ဆရလာ ကာျိုး၏ကကမျ်ိုး ပငဆ်ပေါ်တငွ ်ခ ငုခ်ံို့ဆအာငတ်ွ ပေါ။ 

④ တင ်ာျိုးဆသာစကတ်ငွ ် ဘရ တန်္ငှို့ဆ်လာို့တစခ်စု က  ု အသံျုိုး ပ ၍ စက၏်အငဂ် ငက် ရုပ်တန ို့ပ်ေါ၊ ပေါဝေါက ပု တပ်ေါ၊ အဓ ကကလပ်က  ု “on”၊

အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက  ု“န မို့ဆ်သာ မနန်္ှုနျ်ိုး မငို့အ် ငို့”်တငွ ်ာျိုးပပ ျိုး၊ ဆလာငစ်ာလ ဗာက  ုအ ပညို့အ်ဝပ တပ်ေါ။ 

⑤တင ်ာျိုးသညို့အ်ဆနအ ာျိုးန္ငှို့ ်ခ ငုခ်ံို့ဆအာငတ်ွ  ာျိုးသညို့အ်ဆနအ ာျိုးသညပ်ပ ျိုး ပညို့စ်ံမုှုရှ မရှ စစဆ် ျိုးပေါ။ 

6.5.2. က ယုတ် ငုဆ်မာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုး (Self-propelled)   ငို့ဆ် ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့ဆသာအခေါ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ 161) 

မ  စမ်ဆန ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက  ု က ယုတ် ငုဆ်မာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုး (Self-propelled)   ငို့ဆ် ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့ဆသာအခေါ၊ လမျ်ိုးပမျ်ိုး

 ကသ်ယွဆ်ရျိုးဥပဆဒ၊ လမ်ျိုးပနျ်ိုး ကသ်ယွဆ်ရျိုးယာဉ်ဥပဆဒ၊ ယာဉ်ကန ို့သ်တအ်မ န ို့စ်သညို့ ် သက ် ငုဆ်သာဥပ ဆဒမ ာျိုး က လု ကုန်ာရမည ် စပ်ပ ျိုး၊ 

ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က  ုအ ျူိုးသတ  ပ ပေါ။ 

① ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာလမျ်ိုးမမ ာျိုးဆပေါ်တငွက်ာျိုးဆမာငျ်ိုးဆနစဉ် လမျ်ိုးပခုံျုိုးမ ာျိုးပပ  လ  ခငျ်ိုးက သုတ  ပ ပေါ။

② လမူ ို့ရ ာျိုးလမျ်ိုးဂ တ်သ ု ို့မဟတု ် က ဉ်ျိုးဆ မာငျ်ိုးဆသာဆနရာက  ု တသ်နျ်ိုးဆသာအခေါ၊ ဆခတတ ရပ်ပပ ျိုး၊ အန္တရာယရ်ှ မရှ  ဆသခ ာဆအာငစ်စပ်ပ ျိုးမ ှ

  တသ်နျ်ိုးပေါ။ အတငျ်ိုးအက ပ်  တ်သာွျိုး  ငျ်ိုးမလပ်ုရ။ 

③ ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက  ု ရ ာျိုးလမျ်ိုးဦျိုးဆခေါငျ်ိုးအဆပေါ် ရှ လ ငုျ်ိုး (Overhead line )၊

လျှပ်စစဝ်ေါယာကက  ျိုးန္ငှို့် တတံာျိုးဆဘာငဆ်အာကမ် ှ တသ်နျ်ိုးဆသာအခေါ၊ လကတ်(ံBoom) အစနွျ်ိုး  ငို့ ် ဆနသလာျိုး စသညို့၊် 

အကာွအဆဝျိုးခွ  ခာျိုး ခငျ်ိုးက လုံလုံဆုလာကဆ်လာက ် စဆ်အာငလ်ပ်ုပေါ။ 

ပံ6ု-91  ဆရလာကာျိုးသ ု ို့ခ ငုခ်ံို့ဆအာငတ်ွ သညို့ဥ်ပမာ 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပ ုက် (housu) 

ဂ မ်ျိုးတံုျိုး 

ဝေါယာကက  ျိုး 

ဝေါယာကက  ျိုး ဝနန်္ငှို့လ်ကတ်ံကကာျိုး

ခံသံျုိုးရဆသာအရာ 

(ate mono) 

(Yawara)

ဝေါယာကက  ျိုး 

ဂ မ်ျိုးတံုျိုး 
လ ဗာဆလာို့ခ် 

သစ်သာျိုး ပာျိုး 

လ ဗာဆလာို့ခ် ဝနန်္ငှို့လ်ကတ်ံကကာျိုးခံသံျုိုးရဆသာ 

အရာ (ate mono) 

(Yawara) 

ဂ မ်ျိုးတံုျိုး 

ဝေါယာကက  ျိုး 

ဓေါျိုးသာွျိုး (ဆ မတနွျ်ိုး တု်သညို့်ဘတု် ပာျိုး) U frame 

 (MY)
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6.6. လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးတပ် င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ162) 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ု တပ် င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ယရ်ာှျိုး ခငျ်ိုး ပ လပ်ုရာတငွ၊် ဆအာကပ်ေါ 

တ ု ို့က အု ျူိုးဂ ု ပ ပေါ။ 

① လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးတပ် င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက အု ပညို့အ်ဝအကျွမျ်ိုးတဝငရ်ှ ရန၊် အဆတွွဲ့အကက ံရှ သညို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးခငွစ် မသံ၏ူ

တ ကု ် ုကည် နက်ကာျိုးမှုဆအာကတ်ငွအ်လပ်ုလပ်ုရမည။်

② ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ည နက်ကာျိုးခ ကလ်ကစ်ွ တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာလပ်ု ံျုိုးလုပ်နညျ်ိုးအတ ငုျ်ိုး၊ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုး က ရ ယာမ ာျိုးက ု

 ယရ်ှာျိုးပေါ။ 

③လကတ် ံ(arm)၊ လကတ်(ံBoom)  ပ တက်  ခငျ်ိုး၊ လ က  ခငျ်ိုးမ  စဆ်စရန ်လံ ုခ ံဆရျိုးဆ ာက ် ငု၊် လံ ုခ ံဆရျိုးဂ   က် စသညတ် ု ို့က သုံျုိုးပေါ။ 

④ အဆလျိုးခ  နရ်ှ သညို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ုဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့ကရ နျ်ိုးစသညတ် ု ို့က သုံျုိုး၍ တပ် င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုး  ပ လပ်ုပေါ။  ဤအခ  နတ်ငွ်

လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး  ငို့ဝ်နန်္ငှို့ဝ်နခ်  စကခ်  တ ်ခငျ်ိုး (tamagake) က လုံဆုလာကစ်ာွဂ ု ပ ပပ ျိုး၊ ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်  စကခ်  တ ်ခငျ်ိုး (tamagake) က  ု

လပ်ုပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုးက ငုဆ် ာင ်ာျိုးသမူ ှပ လပ်ုသငို့သ်ည။် 

⑤ မလူ က ပ်ရန ်က နခ် ို့ ခငျ်ိုးမရှ ဆစရနန်္ငှို့ ်မလူ က တုငျ်ိုးက ပ်စာွ ာျိုးပေါ။ 

⑥ ဝေါယာကက  ျိုးက  ုတပ် ငရ်ာတငွ ်ကလစ၊် အ ခာျိုးအ ျူိုးတပ် ငက် ရ ယာမ ာျိုးသံျုိုးကာ ဆသခ ာခ ညပ်ေါ။

(ကရ နျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့ ်ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်  စကခ်  တ ်ခငျ်ိုး (tamagake) အတကွ ်သ ျိုး ခာျိုးလပ်ုပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုးတစခ်ုလ အုပ်သည)် 

ကရ နျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့ ် ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်  စကခ်  တ ်ခငျ်ိုး (tamagake) က ယုာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှု (ဆ မည  ရန၊် 

ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် ဝနက် မုကာတငရ်နန်္ငှို့ ် တျူိုးဆ ာရ်န)် ၏လပ်ုပ ငုခ်ငွို့ ်

အရညအ်ခ ငျ်ိုး  ငို့ဆ် ာငရွ်က၍်မရဆသာဆကကာငို့၊် သ ျိုး ခာျိုး ဆရွွဲ့လ ာျိုးန္ ငုဆ်သာကရ နျ်ိုးစသညတ် ု ို့၏ လပ်ုပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုး က လု အုပ်သည။် 

 (MY)
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7. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မျ်ိုး ခငျ်ိုး

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးသံျုိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ု အန္တရာယက်ငျ်ိုးစာွန္ငှို့အ်က   ျိုးရှ စာွအသံျုိုး ပ န္ ငုရ်နဆ်ကာငျ်ိုးမနွစ်ာွ   နျ်ိုးသ မ်ျိုး ာျိုး ဆသာဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး 

ယန္တရာျိုးမ ာျိုးက အုသံျုိုး ပ ရနအ်ဆရျိုးကက ျိုးသည။် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မျ်ိုး ခငျ်ိုးက  ု

စကပ်စစညျ်ိုးမ ာျိုးအတကွလ်မျ်ိုးည နလ်ကစ်ွ တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာ ဆန ို့စဉ်စစဆ် ျိုးမှုမ ာျိုး (nichijou tenken) အ ပင၊် လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆနစဉ်ပံမုနှ်

မဟတု ်ခငျ်ိုးက ခုစံာျိုးရပေါက၊ မပ ကမ်ကကွစ်စဆ် ျိုးရမည။် ဥပဆဒအရ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက တုစန်္စှလ်ျှင1်ကက မ ် အ ျူိုးလတွ်လပ်စာွ

စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး၊ တစလ်လျှင ် 1 ကက မ ် ပံမုနှ ် က ယုတ် ငုစ်စ်ဆ ျိုး ခငျ်ိုး (teiki jishu kensa)န္ငှို့် အလပ်ုမစမ စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

တ ု ို့က  ုပ လပ်ုရမညဟ်သုတမ်ှတ ်ာျိုးသည။် စစဆ် ျိုးသ၏ူလပ်ုပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုး၊ စစဆ် ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး၊ ကကညို့ ်ှုစစဆ် ျိုးပပ ျိုးသည်ို့အမတှအ်သာျိုး 

တွ  ာျိုးရန ်တာဝနအ်  စ ်ဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုးသတမ်တှ် ာျိုးသည။်

အလုပ်မစမ စစ်

ဆ ျိုး ခင်ျိုး 

ပံုမှနက် ုယ်တ ုငစ်စ်

ဆ ျိုး ခင်ျိုး 

(တစ်လ 1ကက မ်) 

အ ူျိုးလွတ်လပ်စွာစ

စ်ဆ ျိုး ခငျ်ိုး 

(တစ်န္စ်ှ 1ကက မ်) 

စဆဘျိုးကငျ်ိုးလံု ခံ မှုစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုး  

အပ ုဒ ်170 

အပ ုဒ ်171 

စဆဘျိုးကငျ်ိုးလံု ခံ မှုစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုး 

အပ ုဒ ်168 

အပ ုဒ ်168 

အပ ုဒ ်171 

စဆဘျိုးကငျ်ိုးလံု ခံ မှုစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုး  

  အပ ုဒ ်167 

  အပ ုဒ ်169 

  အပ ုဒ ်171 ၏ 2 

  အပ ုဒ ်171 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူ 

လပ်ုငနျ်ိုးဆအာ်ပဆရတာမှ 

(လံ ုခံ ဆရျိုးမနဆ်နဂ ာ) 

မှည နက်ကာျိုး ာျိုးသူ 

လုပ်ငနျ်ိုးတွငျ်ိုးစစ်ဆ ျိုးဆရျိုးမ ျိုး 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးကုမပဏ မှ 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးမ ျိုး 

3 န္စ်ှကာလ စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး 

( ကကညို့် ှုစစ်ဆ ျိုးပပ ျိုးသည်ို့အမှတ်အ

သာျိုးတွ  ာျိုးသည်) 

* ဥပဆဒအရ ပဌာနျ်ိုး ာျိုး ခငျ်ိုးမရှ ဆသာ်လည်ျိုး၊ စစ်ဆ ျိုးမှုရလဒမ် ာျိုးက ု စက်လည်ပတ်ဆနစဉ်ကာလအတွငျ်ိုးသ မ်ျိုး ည်ျိုး ာျိုးဆစလ ုသည်။

စစ်ဆ ျိုးမှုအမ   ျိုးအစာျိုးခွ  ခငျ်ိုး ဥပဆဒ အဆကာင်အ ည်ဆ ာ်မညို့်သူ၊ 

လုပ်ပ ုင်ခွငို့်အရည်အခ င်ျိုး 
စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး၏ သ မ်ျိုး ညျ်ိုးကာလ 

စစ်ဆ ျိုးစာရငျ်ိုးက ု စက်လည်ပတ်ဆနစဉ် 

ကာလအတွငျ်ိုးသ မ်ျိုး ည်ျိုးပေါ 

3 န္စ်ှကာလ စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး 

ဇယာျိုး 7-1  ကစ်ပ်ဥပဆဒမ ာျိုး 

 (MY)
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7.1. စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုးအတကွဆ်ယဘယု ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ 163) 

① 

လပ်ုငနျ်ိုးခငွစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပ  ပင ် နျ်ိုးသ မျ်ိုး ခငျ်ိုး ပ လပ်ုဆသာအခေါဆဘျိုးကငျ်ိုးည ညာဆသာဆ မဆပေါ်တငွဆ် ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ရုပ်ပေါ

။ မတတသ်ာ၍ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်တငွ ်ပ လပ်ုရမည ် ပုေါက၊ စက်၏ဆအာကဆ် ခဘ ျိုးပတလ်ည် တငွဂ် မျ်ိုးတံျုိုးက ဆုသခ ာခပုေါ။ 

② ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးမ ာျိုးတငွ ်ကလပ်က  ုယပ်ပ ျိုး၊ ဘရ တ၊်  ံလုညဆ်လာို့၊ လံ ုခ ံဆရျိုးဆသာို့တစခ်ခု ငျ်ိုးက ဆုသခ ာပ တပ်ေါ။ 

③ ဓေါျိုးသာွျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) စသညို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး(ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုး) က ဆု မဆပေါ်သ ု ို့ ဆသခ ာဆပေါကခ်  ာျိုးပေါ။ မ  စမ်ဆန 

ဓေါျိုးသာွျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) စသညတ် ု ို့က မုပပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးတ ု ို့ဆအာကတ်ငွ ် စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပ  ပင ်ခငျ်ိုး ပ လုပ်ရပေါက၊ လံ ုခ ံဆရျိုးဆ ာက ် ငုန်္ငှို့ ်

လံ ုခ ံဆရျိုးဂ   ကစ်သညတ် ု ို့က သုံျုိုးပပ ျိုး၊ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာ မ ာျိုးက  ုမဆမျှာ်လငို့ဘ် က  ခငျ်ိုးမကှာကယွရ်န ်ပ လပ်ုပေါ။ 

④ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးမ ာျိုးက  ုပ  ပငရ်ာတငွ ်လပ်ုငနျ်ိုးခွငစ် မသံ၏ူည နက်ကာျိုးမှု  ငို့ဆ် ာငရွ်ကရ်မည။် 

⑤ စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် လတွလ်ပ်စာွက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးက  ု စစဆ် ျိုးစာရငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု ် စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးအတကွ ်ပနလ်နှစ်စဆ် ျိုးစာရွက ် က  ု အဆ ခခ၍ံ၊ 

ရလဒမ် ာျိုးက မုတှတ်မ်ျိုးတငပ်ပ ျိုးသ မ်ျိုး ညျ်ိုးရနလ် အုပ်သည။် 

⑥ စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပ  ပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုးဆ ာငရွ်ကဆ်သာလပ်ုငနျ်ိုးဆနရာအတငွျ်ိုး မသက ် ငုသ်မူ ာျိုးက ဝုငခ်ငွို့မ် ပ ရ။ 

7.2. ဆန ို့စဉ်စစဆ် ျိုးမှုမ ာျိုး (nichijou tenken) လပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ 164) 

1 ... အငဂ် ငမ်စတငမ်

အငဂ် ငမ်စတငမ်ှ ၊ အ ျူိုးသ  ငို့ဆ်အာကပ်ေါတ ု ို့က စုစဆ် ျိုးပေါ။ 

① ဆရန္ငှို့ ် ယ စု မို့မ်ှုစစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

ဆ မဆပေါ်တငွဆ်ရန္ငှို့ ် ယ စု မို့မ်ှုမရှ ဆကကာငျ်ိုး၊ ပ ကုမ် ာျိုးမယှ စု မို့မ်ှုမရှ ဆကကာငျ်ိုးကာျိုးက ယု ်ညက် လုညှို့ပ်တက်ကညို့ပ်ပ ျိုးစစဆ် ျိုးပေါ။ 

အ ျူိုးသ  ငို့ ် အာျိုး  မငို့ပ် ကု် (housu)၏ အ ကမ် ာျိုး၊ ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ်လငဒ်ေါမ ာျိုး၊ ဆရတ ငုက် (Radiator)ပတလ်ညမ်ှ

ယ စု မို့မ်ှုမ ာျိုးက ုစစဆ် ျိုးပေါ။ 

ပံ ု7-1 စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးအတကွ်သတ  ပ ရမညို့အ်ခ ကမ် ာျိုး 

ပံ7ု-2 စစဆ် ျိုးခ  နတ်ငွ ်မဝငရ်

 (MY)
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② ဆအျိုးဆစဆသာဆရ (Cooling water ) စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပနလ်ည ် ညို့တ်ငျ်ိုး ခငျ်ိုး

ဆရတ ငုက် (Radiator)အ ံုျိုးက  ုွငို့ပ်ပ ျိုး၊ အဆပေါကဝ်အ  ဆရ ပညို့ဆ်နသလာျိုး  တုာစစဆ် ျိုးပေါ။ ဆရတ ငုက် (Radiator)က  ု ဆရ  ညို့ဆ်သာ 

အခေါ  ညျ်ိုး  ညျ်ိုးခ ငျ်ိုး ညို့ပ်ေါ။ တစ်ခေါတညျ်ိုး ညို့လ် ကုပ်ေါက အတငွျ်ိုးရှ ဆလက လုံျုိုးဝ  ယရ်ှာျိုးမရ ဆသာဆကကာငို့ဝ်ငရ်နခ်ကခ် လ မို့မ်ည။် 

ဆရတ ငုက် (Radiator)ပဆူနစဉ် ခ ကခ် ငျ်ိုးအ ံုျိုးက  ု  ွငို့ပ်ေါက ဆရပမူ ာျိုးပနျ်ိုး ကွလ်ာပပ ျိုး မ ျိုးဆလာငဒ်ဏရ်ာရတတ ် ဆသာဆကကာငို့သ်တ  ပ ပေါ။ 

အ ျူိုးသ  ငို့ ် အာျိုးဆပျိုးဆရတ ငုက် (Radiator)တငွ ် level cockက  ုွငို့ပ်ပ ျိုး (သ ု ို့မဟတု ် အ ံုျိုးက ဆုလျှာို့ပပ ျိုး)   အာျိုးက ဆုလျှာို့ပပ ျိုးမ၊ှ အ ံုျိုးက  ု

 ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုး  ငို့ ်အန္တရာယမ်ကှာကယွရ်နအ်ဆရျိုးကက ျိုးသည။်

  ု ို့အ ပင ် Antifreeze ဆရာစပ်မှုအခ   ျိုးန္ငှို့ဆ်အျိုးခ  ခငျ်ိုးမရှ ဆသာ အပခူ  နအ်ကကာျိုး ကန်္ယွမ်ှုသည၊် Antifreeze အမ   ျိုးအစာျိုး ဆပေါ် မတူည၍်

ကွ  ပာျိုး ခာျိုးနာျိုးမှုရှ သ  ငို့၊် အမ   ျိုးအစာျိုးက လု ကု၍် ဆရာစပ်မှုအခ   ျိုးက မုှနက်နစ်ာွ  နျ်ိုးသ မ်ျိုးရနလ် အုပ်သည။် 

③ အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးတစခ်စု ရှ   ပမာဏက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ညို့တ်ငျ်ိုး ခငျ်ိုး

အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးတစခ်စု ရှ   ပမာဏက တု ငုျ်ိုးတာရန ် စကက် အုလ ာျိုးလ ကု ်  ပ လပ်ု၍   လယဗ်ယတ် ငုျ်ိုးတာတ ငုက် သုံျုိုးပပ ျိုး သတမ်တှ် ာျိုးဆသာ 

အ ငို့အ်   ညို့ ်ာျိုးသလာျိုး  တုာစစဆ် ျိုးပေါ။ 

ａ）ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် သ ဆုလာှငက်နရ်ှ   ပမာဏက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ညို့တ်ငျ်ိုး ခငျ်ိုး

ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် သ ဆုလာှငက်နရ်ှ   ပမာဏသည် သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာပမာဏ ကန်ညျ်ိုးပေါက၊   အပခူ  နမ်ာှ ပံမုနှမ်ဟတုဘ်  မငို့ ်

တကလ်ာပပ ျိုးလ င ်မနစ်ာွယ ယုငွျ်ိုးပ ကစ် ျိုးသာွျိုး ခငျ်ိုး၊ ဆလ၀ငပ်ပ ျိုးစကက် ု  ျုိုးရွာျိုးစာွ  ခ ကုဆ်စန္ ငုသ်ည။်   ု ို့အ ပင ် တ ငုက် အတငွျ်ိုးရှ    ပမာဏ 

သညအ်လပ်ုအတငွျ်ိုးအ ကမ် ပတ်အတကအ်က ရှ ဆသာဆကကာငို့ ် မ ာျိုးလနွျ်ိုးလျှင ် တ ငုက် သည ်

ပံမုနှမ်ဟတုဘ် ဆ ာငျ်ိုးကကလာပပ ျိုးပ ကစ် ျိုးန္ ငုသ်ည။် 

  ု ို့အ ပင ် ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် ပဆူနစဉ် ခ ကခ် ငျ်ိုးအ ံုျိုးက  ု  ွငို့ပ်ေါက   မ ာျိုးပနျ်ိုး ကွလ်ာပပ ျိုးမ ျိုးဆလာငဒ်ဏရ်ာရ ဟ ကုဒ်ဆရာ လစ ် က  ု

 မငို့မ်ာျိုးဆသာဆအာက ် ဒ ကုပ်စစညျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆရဆရာဆန္ာှပေါဝငမ်ှုဆကကာငို့၊် အသငွအ် ပငန်္ငှို့အ်နံ ို့ဆ ပာငျ်ိုးလ မှုက ိ ိ  ုမငရ်န္ ငုဆ်သာ်လညျ်ိုး၊  ံျုိုး  တရ်နမ်ာှ 

ကျွမျ်ိုးက ငရ်မည ် စဆ်သာဆကကာငို့၊် ည နက်ကာျိုးခ ကလ်ကစ်ွ တငွသ်တ်မတှ ်ာျိုးဆသာ အခ  နက်နုလ်နွဆ်သာအခေါ၎ငျ်ိုးက အုစာျိုး  ျုိုးပေါ။ သ ု ို့ဆသာ်၊ 

အ ပငပ်နျ်ိုးအသငွအ် ပင ် ငို့ ်ဆအာကဆ် ာ် ပပေါဇယာျိုးတငွ ်ပသ ာျိုး သညို့အ်တ ငုျ်ိုး မငရ်ပေါကခ ကခ် ငျ်ိုးအစာျိုး  ျုိုးပေါ။ 

ဆကာငျ်ိုးသည် အစ ုဓာတ်ဆရာဆန္ာှဆနသည် 

အည  ရငို့ဆ်ရာငသ် ု ို့ဆ ပာငျ်ိုးဆနသည ်

ဆသျိုးငယ်သညို့်အနက်ဆရာင်အစက်အဆ ပာက်ရှ ဆနသည် ဆကာငျ်ိုးသည် 

ပူဆ ာငျ်ိုး ဆနသည် 

ဇယာျိုး 7-2 ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် အ ပငပ်နျ်ိုးအသငွအ် ပငဆ်ပေါ်မတူည၍် ခွ  ခာျိုးသတ  ပ ရနန်ညျ်ိုးလမျ်ိုး

အသငွအ် ပင ် အနံ ို့ အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး

န္ ု ို့န္စှ်ဆရာငသ် ု ို့ဆ ပာငျ်ိုးဆနသည ်

အနံ ို့  ုျိုးသည ် အဆ ခအဆနယ ုယွင်ျိုးလာဆနသည် 

 ပငပ်မှအရာမ ာျိုးပေါဝငဆ်ရာစပ်ဆနသည ်

- အမ   ဆရာဆန္ာှဆနသည်

 (MY)
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ｂ）ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် တ ငုက် ရှ   ပမာဏက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး၊   ညို့စ်ကွ်သညို့အ်ခေါအဆနအ ာျိုး 

ဘကဟ် ျုိုးတငွ ် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညမ် ာျိုးက  ု ဥပမာ ပံ ု 7-3 တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး၊ အခ   ွဲ့ဆသာ အဆနအ ာျိုးက  ု

 ံျုိုး  တ ်ခငျ်ိုး  ငို့ ် ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် တ ငုက် ရှ   ပမာဏက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး၊   ညို့စ်ကွ ်ခငျ်ိုး ပ လပ်ုသည။် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုး

က ရ ယာမ ာျိုးန္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာ အဆနအ ာျိုးက မု ံျုိုး  တ ်ာျိုးပေါက၊  လငဒ်ေါ၏ခ  ွဲ့ ငွမ်ှုန္ငှို့က် ံ ွဲ့ မှုဆကကာငို့၊် ဟ ကုဒ်ဆရာလစ ် သ ဆုလာှငက်နရ်ှ  

  ပမာဏသညအ်တကအ်က    စက်ာ၊ မနှက်နဆ်သာ   ပမာဏမနှက် တု ငုျ်ိုးတာ၍ မရဆသာဆကကာငို့ ် စသ်ည။်

ｃ）အငဂ် ငဝ် ငု၊် အ ခာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးသံျုိုးစကမ် ာျိုးအတကွလ်မျ်ိုးည နလ်ကစ်ွ တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး   န္ငှို့အ်  မ ာျိုး က အုသံျုိုး ပ ဆသာ 

အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးမ ာျိုးတငွ ် ပမာဏစစ်ဆ ျိုး ခငျ်ိုး၊  ပနလ်ည ် ညို့တ်ငျ်ိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့အ်စာျိုး  ျုိုး ခငျ်ိုး။ 

 ပနလ်ည ် ညို့တ်ငျ်ိုးရန ်တုလ်ပ်ုသမူသှတမ်တှ် ာျိုးဆသာ  က အုသံျုိုး ပ ပေါ။   ု ို့အ ပင ်   က  ု a) က ို့သ ု ို့   အမ   ျိုးမ   ျိုး ပေါဝငဆ်နဆသာအရာ၊ 

သ ု ို့မဟတုဆ်အာကစ် ဆဒျိုးရှငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပ စ ်ခငျ်ိုးမရှ ဆသာအရာက အုစာျိုး  ျုိုးပေါ။ 

ｄ）ဘရ တရ်ညစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး (ဘ ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး(wheel type)) 

ဘရ တရ်ညမ်လံဆုလာကပ်ေါကသတ်မတှ ်ာျိုးဆသာဘရ တအ်ရညက်  ု ညို့ပ်ေါ။ 

④ ဆလာငစ်ာ  တ ငုက်  စစ ်တု ်ခငျ်ိုး

အလပ်ုပပ ျိုးသာွျိုးပေါက ဆလာငစ်ာ  ညို့တ်ငျ်ိုးပပ ျိုး၊ အလပ်ုမစတငခ်င ်ဆလာငစ်ာ  တ ငုက် က  ု စစ ်တုပ်ေါ။   သု ု ို့ ပ လပ်ု ခငျ်ိုး မာှ ညအခ  နတ်ငွ်

ယာဉ်နာျိုးဆနစဉ်အတငွျ်ိုးဆရန္ငှို့အ်ညစအ်ဆကကျိုးမ ာျိုးအာျိုးအနည ် ငုခ် သာွျိုးဆစရန ် စသ်ည။်

⑤ ပနက်ာခေါျိုးပတ၏်တငျ်ိုးမာမှုက စုစဆ် ျိုး၊ ခ  နည်   ခငျ်ိုး

ပနက်ာစကသ် ျိုးန္ငှို့ ် crank စကသ် ျိုး(Crank pulley) ကကာျိုးက  ု (V ခေါျိုးပတ(်V-belt)၏အလယဗ်ဟ )ု က လုက ် ငို့ ် ကကညို့ပ်ပ ျိုး၊ 10 မ ှ 15mmခန ို့ ်

ဆလ ာို့ရ မှုရှ မရှ စစဆ် ျိုးပေါ။ 

  ု ို့အ ပင ် V ခေါျိုးပတ် (V-belt) တငွပံ်မုနှမ်ဟတုဆ်သာအရာ၀တထ  မ ာျိုး၊ ပ ကစ် ျိုးဆနသညို့ဆ်နရာမ ာျိုးရှ မရှ န္ငှို့်

စကသ် ျိုးပ ကစ် ျိုး ခငျ်ိုးရှ မရှ က စုစဆ် ျိုးပေါ။ 

⑥ တာယာဆလ  အာျိုးက စုစဆ် ျိုးပေါ ခငျ်ိုး (ဘ ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး(wheel type)) 

တာယာဆလ  အာျိုးက အုလပ်ုမလပ်ုမ  တာယာဆအျိုးဆနစဉ် တ ငုျ်ိုးတာပပ ျိုး၊  လမျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငဆ်ပေါ် မတူည၍် ခ  နည်  သည ် (ဆ မအဆပ ာို့ဆပေါ်တငွ်

စသံတမ်တှခ် က် ကအ်နညျ်ိုးငယန် မို့ပ်ပ ျိုး၊ ဆ မအမာဆပေါ်တငွအ်နညျ်ိုးငယပ် မု  ုမ ငို့က်ာခ  နပ်ေါ) ။   ု ို့အ ပင ် ဘယဘ်ကန်္ငှို့ည်ာတာယာမ ာျိုး၏ 

ဆလ  အာျိုးသညတ်ညူ သငို့သ်ည။် 

ဆလ  အာျိုးက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်တစခ်  နတ်ညျ်ိုးတငွတ်ာယာမ ာျိုး၌  ခစရ်ာ ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတုဆ် ာငျ်ိုးကက ခငျ်ိုးရှ မရှ ၊ သတတ  အပ ငုျ်ိုးအစ မ ာျိုးစ ကုဆ်န ခငျ်ိုး၊ 

ပံမုနှမ်ဟတုဆ်သာပ က်စ ျိုး ခငျ်ိုးမရှ ဆကကာငျ်ိုးစစဆ် ျိုးပေါ။ 

လကတ်(ံBoom)  

လကတ် ံ(arm) 

ပ7ု-3 စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ညို့တ်ငျ်ိုးစဉ်အတငွျ်ိုးအဆနအ ာျိုးဥပမာ 

ပံ ု7-5 တာယာစစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

 (MY)
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⑦ crawler ၏တငျ်ိုးက ပ်မှုက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

crawler သညတ်ငျ်ိုးက ပ်မှုမ ာျိုးလွနျ်ိုးလျှင ် pin၊ Bush တ ု ို့လျှင ်မနစ်ာွပ ကစ် ျိုးဆစပပ ျိုး၊ အလနွတ်ငျ်ိုးက ပ် ခငျ်ိုး သညခ်ျွတယ်ငွျ်ိုးမှု၏

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး  စဆ်စန္ ငုသ်ည။် မာဆက ာဆသာလမျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်တငွ ် crawler က  ု တငျ်ိုးက ပ်ပပ ျိုး ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာလမျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်တငွ်

ဆလျှာို့ ာျိုးပေါ။ 

⑧အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးတစခ်စု ၏ မလူ န္ငှို့ ်နတမ် ာျိုးဆခ ာငဆ်နသလာျိုးစစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးတစခ်စု ၏ မလူ န္ငှို့ ် နတမ် ာျိုးဆခ ာငဆ်နသလာျိုး  တုာက ၊ု တ ူ ငို့စ်စဆ် ျိုးပပ ျိုး၊ ဆခ ာငဆ်နပေါက ပနက် ပ်ပေါ။ အ ျူိုးသ  ငို့ ်

ဆလသန ို့စ်က(်Air cleaner)၊ ဆလဝငဆ်လစနွ ို့ပ်စက် ရ ယာ၊ mufflerတပ် င ်ာျိုးသညို့အ်ပ ငုျ်ိုး၊ ဆအာကဆ် ခဘ ျိုး ပတလ်ညအ်ပ ငုျ်ိုးက  ု

ဂ ုတစ ကုစ်စဆ် ျိုးပေါ။ 

⑨လျှပ်စစဝ်ေါယာကက  ျိုးမ ာျိုး ပတဆ်တာက ်ခငျ်ိုး၊ တ ဆုတာငျ်ိုးဆသာ ာျိုးကစ်မ ာျိုး၊ တာမငန်ယမ် ာျိုးဆခ ာငဆ်နသလာျိုး   တုာစစဆ် ျိုးပေါ 

လျှပ်စစဝ်ေါယာကက  ျိုးတငွ ်ပတဆ်တာက ်ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတုတ် ဆုတာငျ်ိုးဆသာ ာျိုးကစမ် ာျိုးရှ မရှ က စုစဆ် ျိုးပေါ။

  ု ို့အ ပင ် ဘက ်ရ  terminal ဆလ ာို့ရ ဆနသလာျိုး  တုာက စုစဆ် ျိုးပေါ။ ဤအခ  နတ်ငွဘ်က ်ရ အရညက်  ု အတတူကစွစဆ် ျိုးပပ ျိုး၊ 

မလံဆုလာကပ်ေါက  ညို့သ်ငွျ်ိုးပေါ။ 

2 ... အငဂ် ငန်္ှု ျိုးပပ ျိုးဆနာက် 

အငဂ် ငန်္ှု ျိုးပပ ျိုးဆနာကအ် ျူိုးသ  ငို့ဆ်အာကပ်ေါတ ု ို့က စုစဆ် ျိုးပေါ။ 

①တ ငုျ်ိုးတာက ရ ယာမ ာျိုးလညပ်တမ်ှုန္ငှို့ ်ည န ်ပသညို့အ်တ ံ(pointer) က  ုစစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုးပပ ျိုးဆနာက ် ယာဉ်က မုဆမာငျ်ိုးဘ န္ှု ျိုး ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး ာျိုး ခငျ်ိုး (Idling ) က လုပ်ုဆ ာငပ်ပ ျိုး၊ တ ငုျ်ိုးတာ က ရ ယာတစခ်စု ၏

လညပ်တမ်ှုန္ငှို့ ်ည န ်ပသညို့အ်တ ံ(pointer) အဆ ခအဆနက စုစဆ် ျိုးပေါ။ 

②အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးတစခ်စု မဆှရ၊   န္ငှို့ဆ်လယ စု မို့မ်ှုမ ာျိုးက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

အငဂ် ငက် ရုပ် ာျိုးသညို့အ်ခေါတငွလ်ညျ်ိုး ယ စု မို့မ်ှုမရှ လျှငပ်င၊် အငဂ် ငက် နု္ ှု ျိုးလ ကုသ်ညို့အ်ခေါယ စု မို့ဆ်န ခငျ်ိုးမ ာျိုးရှ သည။်

③အငဂ် င၏်အဆ ခအဆန

low idle ၊ high idle ၊ full stall န္ငှို့လ်ညပ်တမ်ှု မနန်္ှုနျ်ိုးက ဆု ပာငျ်ိုးပပ ျိုး၊   အုခ  နတ်ငွ ်အ ပ်ဆဇာဆငွွဲ့အဆရာင ်(ဇယာျိုး 7-4 က ကုကညို့ပ်ေါ) ၊ အငဂ် ငသ်၊ံ 

အ ပ်ဆဇာဆငွွဲ့အနံ ို့န္ငှို့တ်နုခ်ေါမှုတ ု ို့တငွ ်မမူမနှ ်ခငျ်ိုးရှ မရှ စစဆ် ျိုးပေါ။ 

ပ7ု-6  ပ  ပင ် နျ်ိုးသ မျ်ိုးခ  နတ်ငွ ်သတ  ပ ရမညို့အ်ခ ကမ် ာျိုး 

 လျှပ်စစ်စနစ်က  ုပ  ပငသ်

ညို့အ်ခေါဘက ်ရ ၏ (-) 

terminal က  ုယရ်ှာျိုးပေါ။

ဇယာျိုး7-4 အ ပ်ဆဇာဆငွွဲ့အဆရာငန်္ငှို့ ် ံျုိုး  တသ်ညို့စ်နံ္ ှုနျ်ိုး

အ ပ်ဆဇာဆငွွဲ့အဆရာင ်  ံျုိုး  တ်သညို့စံ်န္ှုနျ်ိုး

အနက်ဆရာင ်

အဝေါဆရာငဆ်  ာို့ဆ  ာို့ 

အ  ြူဆရာင၊် အ ပာဆရာင ်

မ ျိုးခ ျုိုးဆရာင ်

အဆရာငမ်ို့

ဆလန္ငှို့ဆ်လာငစ်ာအဆရာအဆန္ာှပေါဝငမ်ှုမ ာျိုး ခငျ်ိုး၊  ပညို့်စုံမှုမရှ ဆသာဆလာငက်ျွမ်ျိုး ခငျ်ိုး 

ဆလန္ငှို့ဆ်လာငစ်ာအဆရာအဆန္ာှပေါျိုးလ ာ ခငျ်ိုး 

  ဆလာငက်ျွမ်ျိုး ခငျ်ိုး၊ တ ငုမ်ငမ်က ုက် ခငျ်ိုး (faulty timing) 

ဆလန္ငှို့ဆ်လာငစ်ာအဆရာအဆန္ာှပေါဝငမ်ှုမ ာျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်  ဆလာငက်ျွမ်ျိုး ခငျ်ိုး 

ဆလန္ငှို့ဆ်လာငစ်ာအဆရာအဆန္ာှပေါဝငမ်ှုသငို့ဆ်တာ်လံုဆလာက်ပပ ျိုး၊  ပညို့စုံ်မှုရှ ဆသာဆလာငက်ျွမ်ျိုး ခငျ်ိုး 

 (MY)
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④ အဓ ကကလပ်ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး သ ု ို့မဟတု ် အဓ ကကလပ်လ ဗာကစာျိုး ခငျ်ိုး၊ လညပ်တမ်ှုစမွ်ျိုးအာျိုး၊ Lever Stroke န္ငှို့်  တဆ်တာကမ်ှု

အဆ ခအဆနက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး၊ ခ  နည်   ခငျ်ိုး

ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးန္ငှို့ ်လညပ်တလ် ဗာတ ု ို့က  ု2ကက မ၊် 3ကက မ ်လှုပ်ကကညို့ပ်ပ ျိုးစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

ကလပ် ပာျိုးသညို့ ် ပ ကစ် ျိုးဆနပေါက လညပ်တလ် ဗာကစာျိုးမှု နညျ်ိုးလာပပ ျိုး ကလပ်ဆခ ာ် ကွန်္ ငုဆ်သာဆကကာငို့၊် ခ  နည် ဝကအ်ူ  ငို့ ် ခ  နည်  ပေါ 

(သ ု ို့ဆသာ် ဟ ကုဒ်ဆရာလစအ်ာျိုး  ငို့ဆ်မာငျ်ိုးန္ငှဆ်သာ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး မ ာျိုး  စပ်ေါက လပ်ုဆ ာငရ်နမ်လ ပုေါ) ။ 

⑤လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးလညပ်တမ်ှုက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

ဓေါျိုးသာွျိုး၊ မသညို့လ်ကတ်(ံarm) ၊ လကတ် ံ (arm) ၊ လကတ်(ံBoom) စသညတ် ု ို့ ဆခ ာဆခ ာဆမွွဲ့ဆမွွဲ့လှုပ်ရှာျိုးဆကကာငျ်ိုး စစဆ် ျိုးပေါ။ 

ဤအခ  နတ်ငွပ်တ၀်နျ်ိုးက င၌်လမူ ာျိုးသ ု ို့မဟတုအ်တာျိုးအ  ျိုးမ ာျိုးရှ မရှ လံုလံဆုလာက ်ဆလာကစ်စဆ် ျိုးပေါ။ 

⑥ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နသ်ံျုိုးဆသာ ဘရ တ၏်လညပ်တမ်ှုအဆ ခအဆနစစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးကစာျိုးမှု မကက ျိုးမာျိုးဆန ခငျ်ိုး၊ န္ငှို့ဘ်ရ တသ်ညလ်ံဆုလာကစ်ာွ အလပ်ုလပ်ုဆနသလာျိုး  တုာစစဆ် ျိုးပေါ။ ဘရ တလ် ငုန်င ်(Brake 

lining) ပ ကစ် ျိုးဆနပေါက ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးကစာျိုးမှု ကက ျိုးမာျိုးလာပပ ျိုး၊ ဆအာကအ်  မနငျ်ိုးပေါက ဘရ တအ်လပ်ုမလပ်ုဆတာို့ပေါ။ 

⑦စတ ယာရငက်လပ်န္ငှို့ဘ်ရ တ၏်လညပ်တမ်ှုအဆ ခအဆနက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက ဆုမာငျ်ိုးန္ငှပ်ပ ျိုးဘယဘ်ကန်္ငှို့ည်ာဘက ် စတ ယာရငက်လပ်၏  တဆ်တာကမ်ှု အဆ ခအဆနက  ု စစဆ် ျိုးပေါ။ ဘရ တ ်

သ ပ်ပပ ျိုးအလပ်ုမလုပ်ပေါက မနန်္ ငုသ်မျှ မနစ်ာွခ  နည်  ပေါ။ 

⑧ ံလုညဘ်ရ တ၏်လညပ်တမ်ှုအဆ ခအဆနက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

ံလုညဘ်ရ တလ်ံဆုလာကစ်ာွအလပ်ုလပ်ုဆနဆကကာငျ်ိုးက စုစဆ် ျိုးပေါ။ 

3 ... အလပ်ုပပ ျိုးသညို့ဆ်နာက ်

အလပ်ုပပ ျိုးသညို့ဆ်နာကအ် ျူိုးသ  ငို့ဆ်အာကပ်ေါတ ု ို့က စုစဆ် ျိုးလပ်ုဆ ာငပ်ေါ။ 

① စကက် ယု ်ညသ်န ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုး

ကကမျ်ိုး ပငဘ်တု ်ပာျိုး၊ ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး၊ လ ဗာစသညတ် ု ို့တငွ ်ရ ံန္ငှို့ ် မ ာျိုးဆပက ံဆနပေါက၊ ဆခ ာ် ကွလ်ယွဆ်သာဆကကာငို့၊် ဆကာငျ်ိုးဆကာငျ်ိုးသတုပ်ေါ။

အ ျူိုးသ  ငို့ ်crawler အပ ငုျ်ိုးမဆှ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုးက  ုယ ်တုပ်ပ ျိုး၊ စက်က ယု ်ညည်စည်မျ်ိုးဆနမှုမ ာျိုးက  ုသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆအာင ် ပ လပ်ုပေါ။

  ု ို့အ ပင ်ဆရ  ငို့ဆ် ျိုးဆကကာဆသာအခေါ၊ လျှပ်စစပ်စစည်ျိုးအစ တအ်ပ ငုျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်ဆရမဆရာကဆ်စရနသ်တ  ာျိုးပေါ။ 

ပံ7ု-10 ကလပ်ခ  နည်   ခငျ်ိုး

ပံ ု7-11 လညပ်တမ်ှုစစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

A：ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးတပ် ငမ်ှုအ မငို့ ်

B：ကကမ်ျိုး ပငဘ်ုတ ်ပာျိုးန္ငှို့က်ကာျိုးလစ်လပ်ဆနဆသာဆနရာ 

C：ကစာျိုး ခငျ်ိုး 

A-B-C：နငျ်ိုးပေါ 

 (MY)
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② ဆလာငစ်ာ   ညို့သ်ငွျ်ိုး ခငျ်ိုး 

ဆလာငစ်ာ  ညို့သ်ငွျ်ိုး ခငျ်ိုးက အုငဂ် ငက် ရုပ်ပပ ျိုးမ ှပ လုပ်ပေါ။   ညို့တ်ငျ်ိုးဆသာအခေါ ုနမ်ှုန ို့န်္ငှ ို့ဆ်ရမ ာျိုးဆရာဆန္ာှမသာွျိုးဆစရနသ်တ  ပ ပေါ။ 

③ စကက် ယု ်ညက် သု မျ်ိုး ခငျ်ိုး

ａ ကာျိုးရပ်နာျိုးရာဆနရာသညည် ညာ ပန ို့ ်ပြူျိုးသညို့ဆ်နရာ  စက်ာ၊ ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုး ပ တက်  ခငျ်ိုး၊ ဆရကက ျိုး ခငျ်ိုး၊ ဆ မပပ   ခငျ်ိုး မ ာျိုးစသညတ် ု ို့မရှ ဟ ု

သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာဆနရာ  စရ်မည။် 

ｂ အ ပငဘ်ကတ်ငွ ်ာျိုးရပေါက အကာ  ငို့အ်ုပ်ပေါ (muffler မ ှမ ျုိုးဆရမဝငဆ်စရနအ် ျူိုးဂ ု ပ ပေါ) ။ 

ｃ ဘက ်ရ ခလတုက် ပု တပ်ပ ျိုး၊ အဓ က ကလပ်လ ဗာက “ု On” ာျိုးပပ ျိုး ယာဉ်ရပ်နာျိုးဘရ တက် အုုပ်ပေါ။   ု ို့အ ပင ်ဓေါျိုးသာွျိုး၊ လကသ်ည်ျိုး (bucket) 

စသညတ် ု ို့က ဆု မ ပငဆ်ပေါ်သ ု ို့ခ  ာျိုးပေါ။ 

 

7.3. အလပ်ုလပ်ုဆနစဉ်အတငွျ်ိုးပံမုနှမ်ဟုတ ်ခငျ်ိုးက ဆုတွွဲ့ ရှ ပေါကစစဆ် ျိုးရမညို့လ်ပ်ု ံျုိုးလုပ်နညျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ172) 

အလပ်ုလပ်ုဆနစဉ်အတငွျ်ိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏အဆ ခအဆနတစမ်   ျိုး   စဆ်နသညဟ် ုငရ်ပေါက၊ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ု 

ဆ မ ပန ို့ဆ်နရာတငွခ် ကခ် ငျ်ိုးရပ်ပပ ျိုး၊ ချွတယ်ငွျ်ိုးဆနဆသာဆနရာက တုာဝနရ်ှ သ ူ ံကသ်ယွ၍်  ပနလ်ည ်ပ  ပငပ်ပ ျိုးမလှပ်ုငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာင ်

ရနလ် အုပ်သည။်

ပံ7ု-12 သ ဆုလာှငသ် မျ်ိုးသညို့အ်ခ  နတ်ငွ ်သတ  ပ ရမညို့အ်ခ ကမ် ာျိုး 

 (MY)
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8. အန္တရာယက်ငျ်ိုးစွာဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နမှ်တယ် ူာျိုးသငို့သ်ညမ် ာျိုးန္ငှို့ ်အခ က ်ပ ခငျ်ိုး၊ လမ်ျိုးည နခ် ကမ် ာျိုး

8.1. အန္တရာယက်ငျ်ိုးစာွဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နမ်တှယ် ူာျိုးသငို့သ်ညမ် ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ175) 

１・・・အန္တရာယက်ငျ်ိုးစာွဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နမ်တှယ် ူာျိုးသငို့သ်ညမ် ာျိုး 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက အုန္တရာယက်ငျ်ိုးစာွဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နလ် အုပ်ဆသာ မတှယ် ူာျိုးသငို့သ်ညမ် ာျိုးမာှ ဆအာကပ်ေါအ တ ငုျ်ိုး  စသ်ည။်

１．အဆ ဆွ အွန္တရာယက်ငျ်ိုးဆရျိုးမတှယ် ူာျိုးသငို့သ်ညမ် ာျိုး 

① ဦျိုး ပ်ုန္ငှို့လ်ံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ၀ုတ ်ငပ်ပ ျိုး၊ အဝတအ်စာျိုးမ ာျိုးက ဆုသခ ာဝတ ်ငပ်ပ ျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ေါ။

②ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ်လပ်ုပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုးလကမ်တှက် အုတသူယဆ် ာင ်ာျိုးပပ ျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်မည။်

③ မဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်  ဘရ တန်္ငှို့ ် ကလပ်စသည၊် သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာ လပ်ုငနျ်ိုးမစမ ကက  တငစ်စဆ် ျိုးမှုမ ာျိုးက  ု မပ ကမ်ကကွ ် လပ်ုဆ ာငပ်ပ ျိုး၊ 

မမူမနှ ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးရှ မရှ စစဆ် ျိုးပေါ။ 

④ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသ ူမလှွ ၍ မညသ်ူ ို့က မုျှယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခ်ံနု္ငှ ို့အ် ခာျိုးဆနရာမ ာျိုးတငွမ်စ ျိုးဆစရ။

⑤ယာဉ်ဆပေါ်တကသ်ညို့အ်ခေါခ ဉ်ျိုးကပ်သညို့ဆ်ရွ ွဲ့လ ာျိုး၍ရဆသာဆလကှာျိုး၊ လကရ်နျ်ိုးတ ု ို့က သုံျုိုးပေါ။

⑥ယာဉ်က အုပမ သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆအာင ်ာျိုးပပ ျိုး၊   ဆပဆနဆသာလက ် ငို့လ် ဗာက မုက ငုပ်ေါန္ငှို့။်

⑦ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူညအ်ငဂ် ငန်္ှု ျိုး ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုးယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခ်ံမုခှာွ၍မရပေါ။

⑧ လပ်ုငနျ်ိုးက ရုပ်တန ို့ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့အ်လပ်ုပပ ျိုးသညို့ဆ်နာကတ်ငွ၊် ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုးက ဆု မဆပေါ်သ ု ို့ခ  ာျိုးပပ ျိုး၊ ကလပ်က  ု  တက်ာ ဘရ တက်ု

ဆသဆသခ ာခ ာအုပ် ာျိုးသညန်္ငှို့အ်တ ူအငဂ် ငက် ရုပ်ပပ ျိုး၊ ဆသာို့က နု္ ှုတယ်ပူပ ျိုးသတ်မတှ ်ာျိုးဆသာ ဆနရာ တငွသ် မျ်ိုးပေါ။ 

２．အလပ်ုလပ်ုဆနစဉ်အတငွျ်ိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးဆရျိုးမတှယ် ူာျိုးသငို့သ်ညမ် ာျိုး 

① လ က  ခငျ်ိုး၊  ပ တက်  ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်အန္တရာယန်္ငှို့ ် ဆတွွဲ့  ခငျ်ိုးရှ န္ ငုဆ်သာဆနရာတစခ်သု ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်ဆသာအခေါ၊ လမျ်ိုးည နသ်ကူ  ာျိုး၍ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်မည။်

②သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးခငွအ်ကာွအဆဝျိုး၊ ကန ို့သ်တအ် မနန်္ှုနျ်ိုးန္ငှို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုးမ ာျိုး က ဆုစာငို့ ် နျ်ိုးပပ ျိုးဆမာငျ်ိုး န္ငှပ်ေါ။

③ ဆရှ ွဲ့က မုကကည်ို့ဘ  ဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးမလပ်ုရ။

④ စက၏်စမွျ်ိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှု က ် ဆက ာ်လနွ၍်ဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုး၊ မ ငမ် ခငဆ်မာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုး၊  ုတတ်ရကဘ်ရ တအ်ုပ် ခငျ်ိုးစသညို့ ် ကကမျ်ိုးတမ်ျိုးစာွ

ဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးလံျုိုးဝမလုပ်ရ။ 

⑤ ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် ုတတ်ရကအ်ဆ ခအဆနတစခ် ု စဆ်သာအခေါအတွက၊် ခ ကခ် ငျ်ိုးရပ်န္ ငုရ်နအ်ပမ စ တ်  ာျိုးပေါ။ 

⑥ အန ျိုးအနာျိုးတငွလ်မူ ာျိုးရှ သညို့ဆ်နရာတငွအ်လပ်ုက ရုပ်ပေါ။ လခူ ဉ်ျိုးကပ်လာပေါက၊ ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုက ဆုခတတ ရပ်တန ို့ပ်ပ ျိုး ဟနွျ်ိုးတ ျိုး  ခငျ်ိုး  ငို့်

သတ ဆပျိုးပေါ။ 

⑦ ကာျိုးဆနာက ် ျုိုးရာတငွ ် အ ျူိုးသ  ငို့ ် ပတ၀်နျ်ိုးက င၌်လမူ ာျိုးရှ မရှ အတည ်ပ ပပ ျိုး၊ ဟနွျ်ိုးသဆံပျိုးပပ ျိုးမှဆ ာငရွ်ကပ်ေါ။ တစ ်န ် လမျ်ိုးည န်

သရူှ ပေါက၎ငျ်ိုး၏ည နက်ကာျိုးခ ကမ် ာျိုးအတ ငုျ်ိုးလ ကုန်ာပေါ။ 

⑧အဆရျိုးဆပေါ်အဆ ခအဆန မလှွ ၍ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) စသညို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ဘုရ တအ်  စအ်သံျုိုးမ ပ ပေါန္ငှို့။်

ပံ8ု-1   ငုခ်ံမုှ ကွခ်ာွသညို့အ်ခေါအငဂ် ငက် ရုပ်ပေါ 

 (MY)
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⑨ စက၏်တညပ်င မမ်ှုက အုပမ တမျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုးပပ ျိုး၊  ုတတ်ရကလ်ညှို့သ်ညို့လ်ညပ်တမ်ှုမ ာျိုးမ ပ ပေါန္ငှို့။် အ ျူိုးသ  ငို့မ်တဆ်စာက ် ဆသာဆတာငဆ်စာငျ်ိုး

မ ာျိုးတငွလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးလံျုိုးဝမလပ်ုရ။ 

⑩ ဆခ ာက ် (gakeppuchi)န္ငှို့ ် ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာလမျ်ိုးပခုံျုိုး၊ ဆလျှာဆစာက ် ပ်စနွျ်ိုးမ ာျိုးသ ု ို့သတ မမူဘ မခ ဉ်ျိုးကပ်ပေါန္ငှို့။် အ ျူိုးသ  ငို့မ် ျုိုးရွာပပ ျိုး

ဆနာကသ်တ  ာျိုးပေါ။ 

⑪ မ ငုျ်ိုးတငွျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆ မဆအာကခ်နျ်ိုးက ို့သ ု ို့ဆသာအလံပု တဆ်နရာမ ာျိုးတငွ၊် ဆလဝငဆ်လ ကွလ်ံဆုလာကမ်ှုရှ ဆအာင ်ပ လပ်ုပပ ျိုး၊ စနွ ို့ပ်စ်ဓာတဆ်ငွွဲ့သန ို့စ်င်

စကက် တုပ် ငအ်သံျုိုး ပ ကာ ၎ငျ်ိုး၏စမွျ်ိုးဆ ာငရ်ညက်  ု နျ်ိုးသ မျ်ိုးရနလ်ပ်ုဆ ာငပ်ေါ။ 

⑫ ပမ  ွဲ့  ပဧရ ယာမ ာျိုးတငွ ်ညူသံ ံ နျ်ိုးခ  ပ်ဆရျိုးယာဉ်မ ာျိုးအသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ုနမ်ှုန ို့ ်တုလ် တမ်ှုက တုာျိုး  ျိုး ခငျ်ိုးရနသ်တ  ပ ပေါ။

⑬ ပမ  ွဲ့  ပဧရ ယာမ ာျိုးတငွတ်ျူိုးဆ ာသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး၌၊ ဆ မကက ျိုးအတငွျ်ိုး မ ပ်ဆနဆသာပစစညျ်ိုးမ ာျိုးရှ မရှ ၊ ဆနရာက အုတည ်ပ ပပ ျိုးမှ လပ်ုငနျ်ိုးက ု

လပ်ုဆ ာငသ်ငို့သ်ည။် အကယ၍်ဆ မကက ျိုးအတငွျ်ိုး မ ပ်ဆနဆသာပစစညျ်ိုးမ ာျိုးက  ု ခ ကုပ် ကစ် ျိုးဆစမ ပေါက၊ တာဝနရ်ှ  သအူာျိုးခ ကခ် ငျ်ိုး ကသ်ယွပ်ပ ျိုး 

လ အုပ်ဆသာည နက်ကာျိုးခ ကမ် ာျိုးက ရုယပူေါ။ 

⑭လျှပ်စစဝ်ေါယာကက  ျိုးမ ာျိုးန္ငှို့အ်တာျိုးအ  ျိုးမ ာျိုးရှ သညို့ဆ်နရာမ ာျိုးရှ လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးတငွ၊် ဆစာငို့က်ကညို့သ်ကူ စု စဉ် ာျိုးပပ ျိုး   သု၏ူ ည နက်ကာျိုးခ ကမ် ာျိုး

က လု ကုန်ာ ခငျ်ိုး  ငို့လ်ပ်ုဆ ာငသ်ငို့သ်ည။်

⑮ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက ၎ုငျ်ိုး၏အဓ ကရညရွ်ယခ် ကမ် ာျိုး မလှွ ၍ မညသ်ညို့ရ်ညရွ်ယခ် ကအ်တကွမ်ျှမသံျုိုးပေါန္ငှို့။်

⑯ မခ ငုမ်ာဆသာဆ မက ဆု ာကက်န ်ာျိုးဆသာဆနရာတငွ ် တျူိုးဆ ာရ်ာ၌၊ ဆ မ  အာျိုးခသံမံဏ တ ငုစ်သညို့ ် အရာမ ာျိုးန္ငှို့ ် လကသ်ညျ်ိုး (bucket) 

စသညတ် ု ို့က မု  မ ဆစရန ်ဆသခ ာသတ  ပ ပပ ျိုးဂ ုတစ ကုလ်ပ်ုဆ ာငပ်ေါ။ 

2 ... ငာှျိုးရမျ်ိုး ာျိုးဆသာဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက အုသံျုိုး ပ သညို့အ်ခေါသတ  ပ ရနအ်ခ ကမ် ာျိုး 

ငာှျိုးရမျ်ိုး ာျိုးဆသာ (rental) ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ၊ု ဆအာကတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသညို့စ်ာပေါအခ ကမ် ာျိုးက ု အဆ ခခကံာအ ပညို့အ်၀ 

စစဆ် ျိုးပပ ျိုးမကှ ငုတ်ယွသ်ငို့သ်ည။် 

① ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးမ ာျိုး၏စမွျ်ိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှု

② ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုး၏  နျ်ိုးသ မျ်ိုးမှုအဆ ခအဆန

③ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးမ ာျိုးတငွသ်ာ  စဆ်လို့  စ ်ရှ သညမ် ာျိုးန္ငှို့အ်ာျိုးနညျ်ိုးခ ကမ် ာျိုး

④အ ခာျိုးဆသာဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်သတ  ပ သငို့သ်ညို့အ်ခ ကမ် ာျိုးစသည်

အ ျူိုးသ  ငို့ဘ်ရ တန်္ငှို့က်လပ်မ ာျိုး၏လညပ်တမ်ှုအဆ ခအဆန၊ ဆခေါငျ်ိုးကာ န္ငှို့ ် ဆရှ ွဲ့မ ျိုးပေါမပေါ၊ ဝေါယာကက  ျိုးန္ငှို့ခ်  နျ်ိုးမ ာျိုး ပ ကစ် ျိုး ခငျ်ိုး၊ လက်သည်ျိုး

(bucket) စသညပ် ကစ် ျိုး ခငျ်ိုးရှ မရှ စသညတ် ု ို့က ဆုသခ ာစာွစစဆ် ျိုးပပ ျိုး၊  ပညို့စ်ံမုှုမရှ ဆသာ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးမ ာျိုးဆမာငျ်ိုးနင ်ခငျ်ိုးမ ပ ရ။ 

  ု ို့အ ပငပံ်မုနှက် ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး (teiki jishu kensa)န္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုးအဆ ခအဆနက  ုစစဆ် ျိုးဆရျိုး မှတတ်မျ်ိုးဇယာျိုး  ငို့အ်တည ်ပ ပေါ။ 

ပံ8ု-2 စစဆ် ျိုးဆနခ  နအ်ဆ ခအဆနစစဆ် ျိုး ခငျ်ိုး

 (MY)
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8.2. အခ က ်ပ ခငျ်ိုး၊ လမျ်ိုးည နခ် ကမ် ာျိုး လပ်ု ံျုိုးလုပ်နညျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ177) 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ဆုမာငျ်ိုးန္ငှရ်ာတငွ၊် စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးအရ အခ က ်ပသ၏ူအခ က ်ပမှုန္ငှို့ ် လမျ်ိုးည နသ်၏ူအခ က ်ပမှု၊ လမျ်ိုးည နမ်ှု  ငို့ ်

မ  စမ်ဆနလပ်ုဆ ာငရ်ပေါမည။် 

  အုတကွ ်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသအူဆန  ငို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမစမ တငွ၊် ကက  တငပ်ပ ျိုးအခ က ်ပသနူ္ငှို့ ်လမျ်ိုးည နသ်တူ ု ို့  ငို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးအဆန အ ာျိုးန္ငှို့ ်အခ က ်ပမှု 

နညျ်ိုးလညျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးပပ ျိုး လံဆုလာကစ်ာွတ ငုပ်ငဆ် ျွိုးဆန္ျွိုးရနလ် အုပ်သည။် 

  ု ို့အ ပင၊် အခ က ်ပသနူ္ငှို့ ် လမျ်ိုးည နသ်တူ ု ို့က  ု အ ျူိုးတာဝနဆ်ပျိုး ာျိုးဆသာ တာဝနရ်ှ သမူ ှ ဆရွျိုးခ ယဆ်သာဆကကာငို့၊်   သု၏ူ အခ က ်ပမှု  ငို့ ်

ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်မည။်   ု ို့အ ပင ် မရှငျ်ိုးလငျ်ိုးဆသာ အခ က ်ပမှုအတကွ ် ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက  ု မပ ကမ်ကကွဆ်ခတတ ရပ်ပပ ျိုး အတည ်ပ ရန ်

အဆရျိုးကက ျိုးသည။် ခန ို့မ်နှျ်ိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုန္ငှို့အ်ခ က ်ပမှုမပေါဆသာ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး ခငျ်ိုး က ဆုရှာငက် ဉ်ရမည။် 

က ျုိုးကာျိုးရနအ်တကွ ်ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးဆနရာမ ာျိုးရှ စအံခ က ်ပနညျ်ိုးလမျ်ိုး ုပ် ပက ဆု ာ် ပရပေါက၊ ဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး   စ ်သည။်

  ု ို့အ ပင ် လမျ်ိုးည နသ်သူည ် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသနူ္ငှို့ ် အလပ်ုသမာျိုးတ ု ို့မှ မငလ်ယွပ်ပ ျိုးအတည ်ပ န္ ငုဆ်သာအဝတအ်စာျိုးဝတက်ာ၊   ဆုနရာတငွ်

လပ်ုဆ ာငရ်မည။် 

<ဝ စ မှုတ်ပပ ျိုးအခ က် ပ ခငျ်ိုး> 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးသည် ဝ စ သံတ ု 2သံ၊  က်တ ုက် 

ရပ် ဝ စ သံရှည် 

<အသံ  ငို့အ်ခ က် ပ ခငျ်ိုး> 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးသည် allright (orai) ၊ allright (orai) 

ရပ် stop (stoppu) 

 (MY)
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9. မကက ငျ်ိုးနစပ်ညာန္ငှို့လ်ျှပ်စစအ်သ ပညာ

9.1. အာျိုး (force) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ181) 

9.1.1. အာျိုး၏ moment (moment of force) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ184) 

ပံ9ု-7 တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး နတက်  ု ဂ ွ ငို့က် ပ်ဆသာအခေါ၊ နတဆ်ပေါ်သ ု ို့သကဆ်ရာကဆ်သာလညှို့ပ်တမ်ှုအာျိုးန္ငှို့၊် လ ဗာက  ု သံျုိုးပပ ျိုး 

အဆလျိုးခ  နရ်ှ ဆသာအရာဝတထ  တစခ်ကု ဆုရွ ွဲ့လ ာျိုးဆစဆသာအခေါအရာဝတထ  တစခ်ကု ဆုရွ ွဲ့လ ာျိုးဆစဆသာ “အာျိုး”၊ ၎ငျ်ိုးတ ု ို့က  ု “အာျိုး၏ moment 

(moment of force)” ဟဆုခေါ်သည။် 

အာျိုး၏ moment က  ုＭ＝Ｐ×ℓ   ငို့ဆ် ာ် ပသည။် 

အာျိုး၏ယနူစ ် Ｐက  ု N (နယတူန)် ၊ f ၏ယနူစက်  ု cm  ာျိုးပေါက၊ အာျိုး၏ moment ယနူစ် ် Ｍ က  ု Ｎ ･cm (နယတူနစ်ငတ် မ တာ) 

 ငို့ဆ် ာ် ပသည။်

  ု ို့ဆကကာငို့ ် မလူ က ကု ပ်ဆသာအခေါ၊ ဂ၏ွလကက် ငုက်  ုပ်ုက ငုသ်ည်ို့ဆနရာသည ် မလူ မဆှဝျိုးဆလ အာျိုးဆသျိုးငယဆ်လ  စပ်ပ ျိုး၊ မလူ န္ငှို့န်  ျိုးဆလ 

ကက ျိုးမာျိုးဆသာအာျိုးက လု အုပ်သည။် 

ပံ9ု-8 တငွ ်ပ ာျိုးဆသာအဆ ခအဆနအတ ငုျ်ိုး၊ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက လု က ဆစရန ်ပ လပ်ုဆနဆသာ moment သည ်ဝန၏် ဒပ် ကု  ုＷ

1 ဟ ုာျိုးပေါက၊ Ｗ1×ℓ1 ဟ၍ူ  စလ်ာပပ ျိုး၊ ပံ9ု-8 ၏ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (ဝနက်  ု လကသ်ညျ်ိုး (bucket) အတငွျ်ိုးမ ညို့် ာျိုး 

သညို့အ်ဆ ခအဆန) ၏ moment သည၊် စက၏် ဒပ် ကု  ုＷ0 ဟ ုာျိုးပေါက Ｗ0×ℓ0 ဟ၍ူ  စလ်ာသည။် 

  ု ို့ဆကကာငို့ ်(W 0 ×ℓ 0 )> (W 1 ×ℓ 1 )   စလ်ျှငလ် က လ မို့မ်ညမ်ဟတုပ်ေါ။ 

ပံ9ု-8 လ က  moment 

လက်သည်ျိုး (bucket) 

အ  အရှည ်

လ က မှုလည်ခ က ်

ပံ9ု-7 အာျိုး၏ moment (moment of force) 

ကာျိုး ဒပ် ု

 (MY)
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9.2.  ဒပ် ၊ု  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုခ က်စသည ်(အဆ ာကအ်ကူ ပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ187) 

9.2.1.  ဒပ် နု္ငှို့တ် က ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုး (အဆ ာက်အကူ ပ စာအုပ် စာမ က်န္ာှ187) 

အရာဝတတ  ၏ ဒပ် ကု ုရရန၊် တ ုငျ်ိုးတာ ခငျ်ိုးအ ပင၊် အရာဝတတ  ၏  ုညန်္ငှို့ ်တ က ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးတ ု ို့မှ တကွ်ခ က် ခငျ်ိုး  ငို့ ်လညျ်ိုးရန္ ငုသ်ည။်

  လု ုသညမှ်ာ အရာဝတထ  ၏ ဒပ်  ု=   ုည ်x တ က ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးဟူ၍  စ်သည။်

အရာဝတထ  ၏ယနူစ် ဒပ်  ု သုညမှ်ာအရာဝတထ  ၏ယနူစ်  ုညတ်စ်ခတုွငရ်ှ ဆသာ  ဒပ် ကု ု  လု ုပပ ျိုး၊ အဓ ကအရာဝတထ   မ ာျိုး၏ယနူစ် ဒပ် ကု ု ဇယာျိုး9-1 

တွင ်ပ ာျိုးသည။်   ု ို့အ ပင ်ဇယာျိုး9-1 အတငွျ်ိုး၊ 1m3 လျှငရ်ှ ဆသာ ဒပ်  ု(t) ၏ဆကာလ်ံသည ်တ က ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးက ဆု ာ် ပသည။် 

အရာဝတထ  ၏  ုညတ်ကွ်ခ က်မှုက ုဇယာျိုး 9-2 တွငဆ် ာ် ပ ာျိုးသည။်   လု သုညမှ်ာအရာဝတထ  ၏အရွယပ်မာဏ က တု ုငျ်ိုးတာပပ ျိုး၊ ဤဇယာျိုး  ငို့ ်  ုညက် ု

အန ျိုးစပ် ံျုိုးခန ို့မှ်နျ်ိုးကာ၊ ရလာဆသာဂဏနျ်ိုးက ု အ  ပုေါအရာဝတထ  ၏ တ က ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးက ု ဆ မ ာက်ပေါက၊ အ  ပုေါအရာဝတထ  ၏ ဒပ် ကု ု အန ျိုးစပ် ံျုိုး

ခန ို့မှ်နျ်ိုးတကွ်ခ ကန်္ ငုသ်ည။် 

 

အရာဝတတ  ၏ပံုစံ 

နာမည ်

ဆ ာင်ို့မှနစ်တုဂံ 

အဝ ုငျ်ိုး ခုျွန် 

ကနဆ်တာို့ချွန ်

ဘ ဥပံုစံ 

ကတ ဂံပ ရမစ် 

အ မငို့ ်

 高さ 

ု ည်အန ျိုးစပ် ုံျိုးခန ို့မ်ှနျ်ိုးမှု 

ပံုဆသနည်ျိုး 

အလ ာျိုးလ ု

က် ဆဒေါင်လ ုက် 

အခ ငျ်ိုး 

အခ ငျ်ိုး 

အ မငို့ ်

အ မငို့ ်

အ မ

ငို့်

အ ူ 

အခ ငျ်ိုး 

အခ ငျ်ိုး 

အခ ငျ်ိုး 

အ က်ဆအာက်ဆ ခအခ င်ျိုး 

ဆအာက်ခံဆအာက်ဆ ခအခ င်ျိုး 

အ ူ

ဆဒေါင်လ ုက်အရှည် 

အလ ာျိုးလ ုက် 

အရှည် 

ဆအာက်ဆ ခ 

ဆအာက်ဆ ခ၏

ဆအာက်ခံ 

ဆအာက်ဆ ခ

အ မငို့ ်

ဆဒေါငလ် ုက် x အလ ာျိုးလ ုက် x အ မငို့ ်

(အခ ငျ်ိုး) 2 x အ မငို့ ်x 0.8 

(အခ ငျ်ိုး) 2 x အ  ူx 0.8 

(အခ ငျ်ိုး) 3 x 0.53 

(အ မငို့)် 2 × 

(အခ ငျ်ိုး×3-အ မငို့ ်x 2) x 0.53 

[(ဆအာက်ခဆံအာကဆ် ခအခ ငျ်ိုး) 2 + 

ဆအာကခ်ံဆအာက်ဆ ခအခ ငျ်ိုး x အ ကဆ်အာက်ဆ ခအခ ငျ်ိုး 

+ ( အ ကဆ်အာကဆ် ခအခ ငျ်ိုး) 2 ] x အ မငို့ ်x 0.3

(အခ ငျ်ိုး) 2 x အ မငို့ ်x 0.3 

အရှည် x အက ယ် x အ  ူx 0.53 

1m3 လျှငရ်ှ ဆသာ ဒပ်  ု(t)  အရာဝတတ  အမ   ျိုးအစာျိုး အရာဝတတ  အမ   ျိုးအစာျိုး 

 လငဒ်ေါ 

1m3 လျှငရ်ှ ဆသာ ဒပ်  ု(t)  

ခ  

ဆကကျိုးန  

သမံဏ  

သကံကပ် 

အလူမ န ယံ 

ကွနက်ရစ် 

ဆ မ 

ဆက ာက်စရစ် 

သ  

 ံုျိုးဆက ာက် (အမှုန ို့)် 

cork

ဝက်သစ်ခ ပင် 

 င်ျိုးရှြူျိုးပင် 

သစ်ကတ ုျိုး 

၁၂ရာသ အပမ စ မ်ျိုးဆနဆသာအ

သာျိုးမာ င် ှု ျိုး 

Paulownia 

အဝ ုငျ်ိုး ပာျိုး 

အလံုျိုး 

dished head 

高さ 

ပံုစံ 

ဇယာျိုး9-1 အရာဝတထ  ၏ယနူစ ်ဒပ် ု

ဇယာျိုး 9-2   ုညက် အုန ျိုးစပ် ံျုိုးခန ို့မ်နှျ်ိုးမှုပံဆုသနညျ်ိုး

မှတ်ခ က်) သစ်သာျိုး၏ ဒပ် သုည ်အရည် ညို့မ်တွက် ာျိုးဆသာ ဒပ်  ု စ်သည။် ဆ မ၊ ဆက ာက်စရစ်၊ သ ၊  ံျုိုးဆက ာက်န္ငှို့ ်cork တ ု ို့မှာ ခန ို့မှ်နျ်ိုးယူနစ် ဒပ်  ု စ်သည။်

အန မို့်ဧရ ယာ x အ မငို့÷် 3 

(အန မို့်ဧရ ယာ = ဆအာက်ဆ ခ x 

ဆအာက်ဆ ခအ မငို့÷် 2) 

အ မငို့် 

အ ြေင ော် 

 (MY)
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9.2.2.  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု က ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ189) 

အရာဝတထ  အာျိုးလံျုိုးအဆပေါ်တငွ ်ွ ငငအ်ာျိုးသကဆ်ရာကသ်ည။် 

အရာ၀တထ  က အုပ ငုျ်ိုးအစငယမ် ာျိုး  ငို့ခ်ွ  တုပ်ပ ျိုးစဉ်ျိုးစာျိုးဆသာအခေါ၊ ခွ  တု ်ာျိုးဆသာအပ ငုျ်ိုးအသ ျိုးသ ျိုး အဆပေါ် ွ ငငအ်ာျိုး သကဆ်ရာကသ်ည။်

  ု ို့ဆကကာငို့ ် အရာ၀တထ မ ာျိုးဆပေါ်တငွ ် မ ာျိုးစာွဆသာအပပ  ငအ်ာျိုး ( ွ ငငအ်ာျိုး) သကဆ်ရာကမ်ှုရှ သညဟ် ု ယ ူန္ ငုပ်ပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးအာျိုးမ ာျိုး၏အငအ်ာျိုးစကုု

ရှာကကညို့ပ်ေါက၊ ၎ငျ်ိုးသညအ်ရာဝတထ  အဆပေါ်သကဆ်ရာကဆ်သာ  ွ ငငအ်ာျိုးန္ငှို့ ်ည မျှသည။် ဤအငအ်ာျိုးစ၏ုသကဆ်ရာကသ်ညို့အ်မတှက်  ု ွ ငငအ်ာျိုး 

၏ဗဟ ဟုဆုခေါ်သည။် 

 ွ ငငအ်ာျိုး၏ဗဟ သုညအ်ရာဝတထ  တစခ်အုတကွသ်တမ်တှ် ာျိုးဆသာဆနရာတငွရ်ှ ပပ ျိုး၊ အရာဝတထ  ၏တညဆ်နရာန္ငှို့ ် ဆနရာခ   ာျိုးမှုဆ ပာငျ်ိုးလ  

သာွျိုးလျှငပ်င ်ွ ငငအ်ာျိုး၏ဗဟ မုာှမဆ ပာငျ်ိုးပေါ။ 

အရာဝတထ  တစခ်၏ုဆရွွဲ့လ ာျိုးမှု (အရာဝတထ  တစခ်လုံျုိုး၏လညှို့ပ်တမ်ှုအာျိုးက  ုယ ်တုပ်ပ ျိုးစဉ်ျိုးစာျိုးမည။်) က မုကက ငျ်ိုးနစ် 

နညျ်ိုးက က က ငုတ်ယွဆ်သာ အခေါ၊ ၎ငျ်ိုးအရာဝတထ  ၏စစုဆုပေါငျ်ိုး ွ ငငအ်ာျိုးသည ်ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ တုငွဗ်ဟ  ုပ သညဟ်ယု ူန္ ငုသ်ည။် 

အရာဝတထ  တစခ်အုဆပေါ်တငွအ်ာျိုးသကဆ်ရာကဆ်သာအခေါ၊ ၎ငျ်ိုးအာျိုး၏သကဆ်ရာကမ်ှုမ ဉ်ျိုးသည ်  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု ကမ် ှ   တသ်ာွျိုးပေါက 

အရာဝတထ  သညမ်လညပ်ေါ။ 

အာျိုး၏သကဆ်ရာကမ်ှုမ ဉ်ျိုးသည ်ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု ကက်  ု တ၍်မသာွျိုးပေါက၊  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု ကပ်တပ်တလ်ညတ်ငွ ်moment   စဆ်ပေါ်လာပပ ျိုး၊ 

အရာဝတထ  သညလ်ညသ်ည။် 

ပံ9ု-12 

တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုးအရာဝတထ  က ကုက  ျိုးန္ငှို့ခ်  တ ်ွ  ာျိုးပေါက ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု ကသ်ညက်က  ျိုး၏ဆဒေါငလ် ကုမ် ဉ်ျိုးဆပေါ် ရှ တစဆ်နရာရာတငွရ်ှ သည်

။ တစ ်န ် အ ခာျိုးဆနရာ1 ခကု ခု  တ ်ွ  ာျိုးပေါက၊  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု ကသ်ည ် အ ကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး ခ  တ ်ာျိုးဆသာကက  ျိုး၏မ ဉ်ျိုးဆပေါ် ရှ  

တစဆ်နရာရာတငွရ်ှ သည။် အ  ပုေါမ ဉ်ျိုးဆ  ာငို့န်္စှဆ်ကကာငျ်ိုး၏ကန ို့လ်န ို့ ် တသ်ညို့အ်မတှက် ရုှာကကညို့ပ်ေါက၊ 

၎ငျ်ိုးသည ်ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု က ် စသ်ည။် 

 ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုခ က်၏အဆပေါ်တညို့်

တညို့တ်ွငရှ် ပပ ျိုးတည်ပင မ်သည ်

လှုပ်ရမ်ျိုးတ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုးဆနပပ ျိုးအန္တရာယ်

ရှ သည ်
 ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုခ ကန်္ငှို့လ်ွ ဆနဆသာ 

ပံ9ု-12  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု ကရ်ာှဆ ွနညျ်ိုး

ပံ9ု-13  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု က ်

 (MY)
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9.2.3. အရာဝတထ  တညပ်င မမ်ှု (တညပ်င မဆ်သာ (suwari)) (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ191) 

တညပ်င မဆ်နဆသာအရာဝတထ  တစခ်ကု အုာျိုးသကဆ်ရာကဆ်စပပ ျိုး၊ ဆ ာငို့တ်စခ်မုဆှစာငျ်ိုးကာ၊ အာျိုးက  ုယရ်ာှျိုးလ ကုဆ်သာအခေါ၊ 

၎ငျ်ိုးအရာဝတတ  သည ် နဂ ရုှ ဆနဆသာဆနရာသ ု ို့ ပနရ်နက်က  ျိုးစာျိုးလျှင၊် ၎ငျ်ိုးအရာဝတထ  က “ုတညပ်င မဆ်နသည”်ဟ ု ပုပ ျိုး၊   အုခ ကက်  ု တညပ်င မမ်ှု 

(suwari) ဆကာငျ်ိုးသည ် ဟ ု ကုကသည။် ။  န ို့က် ငဘ်ကအ်ဆန  ငို့ ် တညူ ဆသာအဆ ခအဆနတငွ ် တ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုးမှုပ ု၍ကက ျိုးမာျိုးလာပေါက၊ 

၎ငျ်ိုးအရာဝတထ  က “ု မတညပ်င မဆ်သာ” ဟ ု ပုပ ျိုး၊ တညပ်င မမ်ှု (suwari) မဆကာငျ်ိုးဟ ု  ကုကသည။်

  ု ို့အ ပငတ် မျ်ိုးဆစာငျ်ိုးဆနဆသာဆနရာတငွအ်ရာဝတထ  က  ုတညပ်င မစ်ာွ ာျိုး ခငျ်ိုးက  ု"Neutral" ဟဆုခေါ်သည။်

9.3. အရာဝတထ  ၏ဆရွွဲ့လ ာျိုးမှု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ192) 

9.3.1. အ မနန်္ှုနျ်ိုးန္ငှို့အ်ရှ န ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ192) 

အရာ၀တထ  တစခ်၏ုဆရွွဲ့လ ာျိုးမှု မန ်ခငျ်ိုးဆန္ျှိုး ခငျ်ိုးအတ ငုျ်ိုးအတာတ ု ို့က ဆု ာ် ပဆသာပမာဏက အု မနန်္ှုနျ်ိုးဟဆုခေါ် ပပ ျိုး၊ 

အခ  နယ်နူစတ်စခ်အုတငွျ်ိုးအရာဝတတ  ဆရွွဲ့လ ာျိုးသာွျိုးဆသာအကာွအဆဝျိုး  ငို့ဆ် ာ် ပသည။် 

မတညူ ဆသာအ မနန်္ှုနျ်ိုး  ငို့ဆ်ရွ ွဲ့လ ာျိုးမှုတငွ၊် တစန်ညျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ်အ မနန်္ှုနျ်ိုးက ဆု ပာငျ်ိုးလ ကဆ်ရွွဲ့လ ာျိုးဆသာအခေါ၊   ဆု ပာငျ်ိုး လ မှု၏အတ ငုျ်ိုးအတာ 

က ဆု ာ် ပဆသာပမာဏက အုရှ နဟ်ဆုခေါ်သည။် 

[တညပ်င မ်ဆနဆသာ] [တညပ်င မ်ဆနဆသာ] [မတညပ်င မ်ဆသာ] [တညပ်င မ်ဆနဆသာ] [Neutral] 

တညူ ဆသာအ မနန်္ှုနျ်ိုး  ငို့ဆ်ရွွဲ့လ ာျိုးမှု 

မတညူ ဆသာအ မနန်္ှုနျ်ိုး  ငို့ဆ်ရွွဲ့လ ာျိုးမှု 

ပံ9ု-14 အရာဝတထ  တညပ်င မမ်ှု

ပံ9ု-15 အ မနန်္ှုနျ်ိုးန္ငှို့အ်ရှ န ်

 (MY)
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9.3.2.  ငို့ဆ်န္ျှိုး ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ194) 

Clamshell တစခ်တုငွ ် လကသ်ညျ်ိုး (bucket) က  ု လညှို့ရ်န ်ပ လပ်ုဆသာအခေါ၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) သည ် လညှို့ရ်နက်က  ျိုးစာျိုး 

ဆနသညို့ဦ်ျိုးတညရ်ာလမျ်ိုးဆကကာငျ်ိုး၏ န ို့က် ငဘ်ကသ် ု ို့လ  ဆနသညဟ်ခု စာျိုးရပပ ျိုး၊ တစ ်န ်လညှို့ ်ခငျ်ိုးက  ုရပ်လ ကုဆ်သာအခေါ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) 

သည ်လညှို့သ်ညို့ ်ဦျိုးတညရ်ာလမျ်ိုးဆကကာငျ်ိုးသ ု ို့လ  သာွျိုးသည။် 

အဘယဆ်ကကာငို့ ် ဆုသာ်အရာဝတထ  တစခ်သု ု ို့ ပငပ်မအှာျိုးတစခ်မုသကဆ်ရာကမ်ခ ငျ်ိုး၊ တညပ်င မဆ်နဆသာအခ  နတ်ငွ ် အပမ  တမျ်ိုးတညပ်င မဆ်န 

ဆသာအဆနအ ာျိုးအတ ငုျ်ိုး ကရ်ှ ဆနပပ ျိုး၊ ဆရွွဲ့လ ာျိုးဆနဆသာအခေါတငွ ်ဆရွွဲ့လ ာျိုးဆနသညို့အ်တ ငုျ်ိုး  ကရ်ှ ဆနဆသာ သဘာဝရှ ဆသာဆကကာငို့၊် ၎ငျ်ိုးက  ု

 ငို့ဆ်န္ျှိုး ခငျ်ိုး (inertia) ဟဆုခေါ်သည။်

ဆနာကတ်စန်ညျ်ိုး  ငို့ဆ် ပာရလျှင၊် တညပ်င မဆ်နဆသာအရာဝတတ  က ဆုရွ ွဲ့လ ာျိုးရန၊် ဆရွွဲ့လ ာျိုးဆနဆသာအရာ၀တထ  ၏ အ မနန်္ှုနျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ရွ ွဲ့လ ာျိုးသညို့ ်

ဦျိုးတညခ် ကက် ဆု ပာငျ်ိုးရန ်  ပငပ်အာျိုးတစခ်လု အုပ်သည။် အ မနန်္ှုနျ်ိုးဆ ပာငျ်ိုးပံကုက ျိုးမာျိုးဆလဆလ၊ တစ ်န ် အရာဝတတ  သည ် ဆလျိုးဆလဆလ၊ 

၎ငျ်ိုးအတကွလ် အုပ်ဆသာအာျိုးမာှကက ျိုးမာျိုးပပ ျိုး၊ ဝနမ် ာျိုးက  ုုတတ်ရက ်ွ မ ခငျ်ိုး၊ ဆရွွဲ့လ ာျိုးဆနဆသာအရာဝတတ  က  ုုတတ်ရကရ်ပ် ခငျ်ိုးမ ာျိုး 

 ပ လပ်ုပေါက၊ အလနွ ် ကက ျိုးမာျိုးဆသာအာျိုးတစခ်လု အုပ်သည။် ဝေါယာကက  ျိုး သညသ်ကဆ်ရာကမ်ှုဆကကာငို့ ်ပတသ်ာွျိုးတတ ်ခငျ်ိုးမာှ၊ 

ဤက ို့သ ု ို့ဆသာအဆကကာငျ်ိုး ပခ က ်ဆကကာငို့ ် စသ်ည။် 

  ု ို့အ ပငဘ်ကဟ် ုျိုးစသညတ် ု ို့တငွ ် လကသ်ညျ်ိုး (bucket) ၌ဝနက် တုငပ်ပ ျိုး၊  ုတတ်ရကလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုး၊ လညှို့ ်ခငျ်ိုးက ု  ုတတ်ရကရ်ပ် 

လ ကု ်ခငျ်ိုးမ ာျိုး ပ လပ်ုပေါက၊  ငို့ဆ်န္ျှိုး ခငျ်ိုး (inertia) ဆကကာငို့ ် ဂ ယာဆချွိုးသာွျိုးစ တက် အုာျိုးကက ျိုးကက ျိုး မာျိုးမာျိုးက ဆရာကပ်ပ ျိုး၊ ဆချွိုးသာွျိုးစ တ်မ ာျိုး 

ပ ကစ် ျိုးန္ ငုသ်ည်ို့အန္တရာယရ်ှ သည။် 

9.3.3. ဗဟ မုခှာွအာျိုး၊ ဗဟ သု ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်အာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ194) 

အဆလျိုးခ  နတ်စခ်ကု  ု နျ်ိုး ာျိုးသညို့က်က  ျိုးတစ ်ကစ်နွျ်ိုးက ကု ငု ်ာျိုးပပ ျိုး၊ အဆလျိုးခ  နက် အုဝ ငုျ်ိုးပံလုညပ်တဆ်စလျှင၊် လကက် ု အဆလျိုးခ  နရ်ှ ရာ 

ဘကသ် ု ို့ ွ လ မို့မ်ည။် အဆလျိုးခ  နက်  ုမန ်မနလ်ညှို့ပ်ေါက၊ လကက် ပု ပုပ ျိုး ွ ဆနသညက် ခုစံာျိုးရပေါလ မို့မ်ည။် 

ဤအခ  နတ်ငွက်က  ျိုးမလှကက် လု တလ် ကုပ်ေါ က၊ အဆလျိုးခ  နသ်ညလ်ကလ် တလ် ကုသ်ညို့အ်ခ  နတ်ငွရ်ှ  ဆနဆသာဆနရာမ ှ tangent 

လ ငုျ်ိုးဦျိုးတညရ်ာသ ု ို့လငွို့သ်ာွျိုးမည ် စပ်ပ ျိုး၊ အဝ ငုျ်ိုးပံုလညပ်တ ်ဆနမညမ်ဟတုပ်ေါ။ 

ဤနညျ်ိုးအာျိုး  ငို့အ်ရာဝတထ  သညအ်ဝ ငုျ်ိုးပံလုညပ်တဆ်နဆစရနအ်တကွ၊် အရာဝတတ  တငွ ်အာျိုးတစခ်ကု  ု (အ ကပ်ေါဥပမာတငွ ်လက ် ငို့က်က  ျိုးမ ှ

တစ ်ငို့အ်ဆလျိုးခ  နတ်စခ်ကု  ုွ ဆနဆသာအာျိုး) မသကဆ်ရာကဆ်စ၍မရပေါ။ ဤအရာဝတထ  က အုဝ ငုျ်ိုးပံု လညပ်တဆ်နဆစသညို့အ်ာျိုးက  ု

ဗဟ သု ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်အာျိုးဟဆုခေါ် ပပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးန္ငှို့အ်ာျိုးကက ျိုးမာျိုးမှုတညူ ပပ ျိုး၊ ဦျိုးတညရ်ာ  န ို့က် င ် ဘကတ်ငွရ်ှ ဆနဆသာအာျိုးက  ု (အ ကပ်ေါဥပမာတငွ ်

လကက်  ုွ ဆနဆသာအာျိုး) ဗဟ မုခှာွအာျိုးဟဆုခေါ်သည။် 

အလယဗ်ဟ  ု

(လက)် အရာဝတထ  

 ဗဟ ုသ ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်အာျိုး 

ပံ9ု-17 ဗဟ မုခှာွအာျိုး၊ ဗဟ သု ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်အာျိုး(a) 

ဗဟ မှုခွာအာျိုး 

 (MY)
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ပံ9ု-18 တငွ ်ပသ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး၊ လကတ်(ံBoom) ၌ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) တပ် ာျိုးပပ ျိုးအလုပ်လပ်ုဆနစဉ်  ုတတ်ရကလ်ညှို့လ် ကုပ်ေါက၊ 

လကသ်ညျ်ိုး (bucket) သညဗ်ဟ မုခှာွအာျိုးဆကကာငို့၊် တညပ်င မဆ်နစဉ်ရှ သညို့ ် လပ်ုငနျ်ိုး အခ ငျ်ိုးဝက ်က ် ပ ကုက ျိုးမာျိုးဆသာ အခ ငျ်ိုးဝက ် ငို့လ်ညှို့ ်

ပေါလ မို့မ်ည။် ဤတငွ ် လကသ်ညျ်ိုး (bucket) က  ု အဝ ငုျ်ိုးပံ ု လညပ်တဆ်စဆသာ ဗဟ သု ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်အာျိုးသည၊် လကသ်ညျ်ိုး (bucket) 

ဆပေါ်သ ု ို့က ဆရာကသ်ညို့ ် ွ ငငအ်ာျိုး(W)၊ ဝေါယာကက  ျိုးမ ှလကသ်ညျ်ိုး (bucket) က ဆု ာကပံ်ို့ဆပျိုးဆသာအာျိုး (P ́) တ ု ို့၏ အငအ်ာျိုးစ ု(F)   စသ်ည။် 

  ု ို့အ ပငလ်ညှို့ဆ်သာအခ  နရ်ှ  လပ်ုငနျ်ိုးအခ ငျ်ိုးဝကမ်ာှတဆူသာအခေါ၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) လညသ်ညို့ ် အ မနန်္ှုနျ်ိုးသည ်မနလ်ာပေါက 

ဗဟ မုခှာွအာျိုးမာှပ ကုက ျိုးလာပပ ျိုး၊ ရလဒအ်ဆန  ငို့ ် လကသ်ညျ်ိုး (bucket) သညို့ ် အ ပငဘ်က ် သ ု ို့ပ မု  ုကွ်သာွျိုးကာ၊ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး 

စကယ်န္တရာျိုးက လု က သာွျိုးဆစသညို့်အဆ ခအဆနမ   ျိုး  စလ်ာမည။် 

ဥပမာအာျိုး  ငို့၊် ဆ မဆကာက်ာျိုး၊ motor grader စသညတ် ု ို့သညမ်တ်ဆစာကဆ်သာ ငဆ် ခဆလျှာက  ုငျ်ိုးဆသာအခေါ၊  ုတတ်ရကစ်တ ယာရင ်

က လုညှို့ပ်ေါက အ ကပ်ေါအဆကကာငျ်ိုး ပခ ကအ်ရ၊ ဆ မဆကာ်ကာျိုး၊ motor grader တ ု ို့၏  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု ကသ် ု ို့ ဗဟ မုခှာွအာျိုးသကဆ်ရာက ်

မည ် စက်ာ၊  ငဆ် ခဆလျှာတ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုးသညို့ဆ် ာငို့ဆ်ပေါငျ်ိုးသာွျိုးပပ ျိုး၊ အ ပငဘ်ကသ် ု ို့အာျိုး ပငျ်ိုး ပငျ်ိုး ွ  တုခ်ရံမည ် စက်ာ၊ လ က သာွျိုးဆစသညို့ ်

အန္တရာယက်က ျိုးလာမည။် 

  ု ို့ ပင ် ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးစသညတ် ု ို့တငွ ် ဘကဟ် ျုိုးဆပေါ်သ ု ို့ ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးန္ငှို့တ်ငပ်ပ ျိုးလညှို့ဆ်သာအခေါ၊ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာ မ ာျိုးန္ငှို့်

ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုး၏အဆလျိုးခ  နဆ်ပေါ်သ ု ို့ ဗဟ သု ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်အာျိုး ပ်ဆပေါငျ်ိုးသာွျိုးပပ ျိုး၊ လ က သာွျိုးဆစသညို့အ်န္တရာယက်က ျိုး လာမည။် 

ပံ9ု-18 ဗဟ မုခှာွအာျိုး၊ ဗဟ မုခှာွအာျိုး (b) 

ပံ9ု-19 ဗဟ သု ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်အာျိုးဆကကာငို့လ် က  ခငျ်ိုး

 (MY)
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9.3.4. ပတွတ် ကုမ်ှု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ196) 

1 ... တညပ်င မဆ်သာပတွတ် ကုမ်ှုန္ငှို့ဆ်ရွ ွဲ့လ ာျိုးဆနဆသာပတွတ် ကုမ်ှု 

အရာဝတထ  တစခ်နု္ငှို့တ်စခ် ု မ ဆသာအခေါ၊ ပတွတ် ကုအ်ာျိုးဟဆုခေါ်ဆသာခခုမံှုတစခ် ု စဆ်ပေါ်လာသည။် အရာဝတထ  တစခ်ကု ိ ိ ကုကမျ်ိုး ပငဆ်ပေါ်သ ု ို့မ 

ဟတုဘ်တု ်ပာျိုးဆပေါ်တငွ ်ာျိုးပပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးက တုနွျ်ိုး ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု ်ွ  ခငျ်ိုး  ငို့ဆ်ရွ ွဲ့လ ာျိုးကကညို့ပ်ေါက၊ သတမ်တှ ်  ာျိုးဆသာကန ို့သ်တခ် ကဆ်အာက ်

ရှ အာျိုးတစခ် ု ငို့တ်နွျ်ိုးလျှငပ်ငမ်ဆရွွဲ့ဆသာ်လညျ်ိုး၊ ၎ငျ်ိုး ကဆ်က ာ်လနွပ်ေါက ဆရွွဲ့သာွျိုးလ မို့မ်ည။် ဤကန ို့သ်တခ် ကဆ်အာကရ်ှ ပတွတ် ကုအ်ာျိုးက ု 

တညပ်င မဆ်သာပတွတ် ကုအ်ာျိုးဟဆုခေါ် ပပ ျိုး၊ ကန ို့သ်တခ် ကရ်ှ ပတွ ်တ ကု်အာျိုးက  ုအမ ာျိုး ံျုိုးတညပ်င မဆ်သာပတွတ် ကုအ်ာျိုးဟဆုခေါ်သည။် 

အမ ာျိုး ံျုိုးတညပ်င မ်ဆသာပွတတ် ကုအ်ာျိုး (F) = μ x ပံမုှနအ်ာျိုး (W) 

ပတွတ် ကုအ်ာျိုးသညပံ်မုနှအ်ာျိုးန္ငှို့ ်ကသ်ယွမ်ှုမ ကန်္ာှ ပင၏်အဆ ခအဆနန္ငှို့ ်ကန်္ယွပ်ပ ျိုး၊  ကသ်ယွမ်ှုမ ကန်္ာှ ပင၏် အရွယအ်စာျိုးန္ငှို့ ်

မသက ် ငုဆ်ပ။ အရာဝတထ  သညက်ကမျ်ိုး ပငဆ်ပေါ်ဆလျှာက ကာဆရွွဲ့လ ာျိုးဆနသညို့တ် ငုဆ်အာင၊် ပံမုနှရ်ှ ဆနဆသာ အာျိုးတစခ်ကု  ုပ်ဆပေါငျ်ိုးမဆပျိုးပေါက 

ရပ်သာွျိုးလ မို့မ်ည။် ဤသညမ်ာှလှုပ်ရှာျိုးဆနဆသာအခ  နတ်ငွလ်ညျ်ိုးပတွတ် ကုအ်ာျိုးရှ  ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် စသ်ည။် ၎ငျ်ိုးက  ု ဆရွ ွဲ့လ ာျိုးဆနဆသာပတွတ် ကုမ်ှု 

(လှုပ်ရှာျိုးဆနဆသာပတွတ် ကုမ်ှုဟလုညျ်ိုးဆခေါ်သည)် ဟဆုခေါ် ပပ ျိုး၊ အ မငို့ ်ံျုိုးတညပ်င မဆ်သာပတွတ် ကုအ်ာျိုး ကဆ်သျိုးငယသ်ည။် ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် 

ဘရ တအ်လပ်ုလပ်ုရနခ်ကခ်  ( ငို့ဆ်န္ျှိုးအာျိုးက  ုပ်ဆပေါငျ်ိုး ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် စ်လာဆသာ်လညျ်ိုး) ရ ခငျ်ိုးမာှ၊ ဤအဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးဆကကာငို့ ် စသ်ည။် 

9.5. လျှပ်စစ ် ငုရ်ာဗဟသုတု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ200) 

9.5.1. ဗ ု ို့အာျိုး၊ လျှပ်စစစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ခုမံှုအကကာျိုး ကစ်ပ်မှု (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ201) 

လျှပ်စစသ်ည ် လျှပ်စစပ်တလ်မျ်ိုးဆကကာငျ်ိုးရှ  လျှပ်စစခ်ခုမံှု (ohm: Ω) သညည် မျှပေါက၊ ဗ ု ို့အာျိုး (volt: V) ပ မု ကုက ျိုးလျှင ် လျှပ်စစ်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုး

(ampere: A) ပ ကုက ျိုးလာပပ ျိုး၊ တစ ်န ် ခခုမံှုပ ကုက ျိုးလာပေါက (ဥပမာ၊ လျှပ်စစဝ်ေါယာကက  ျိုး   စလ်ျှငပ် ပုေါျိုးလ ာလာပေါက) 

လျှပ်စစစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုးက ကုန ို့သ်တခ်ရံသည။် ဤ ကန်္ယွမ်ှုက ဆု ာ် ပပေါက ဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး   စပ်ပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးက  ုOhm's law ဟဆုခေါ်သည။်

လျှပ်စစစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုး (ampere: A) = ဗ ု ို့အာျိုး (volt: V) / ခခုမံှု (ohm: Ω) 

ပံ9ု-20 တညပ်င မဆ်သာပတွတ် ကုမ်ှု

 (MY)
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9.5.2. လျှပ်စစအ်န္တရာယ ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ202) 

လူ ို့ခန္ဓာက ယု၏်အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးတစခ်ုသည ်လျှပ်စစစ် ျိုးဆနဆသာအပ ငုျ်ိုးက ု  မ ဆသာအခေါ၊ လူ ို့ခန္ဓာက ယုတ်ငွ ်လျှပ်စစစ် ျိုး ဆကကာငျ်ိုးစ ျိုး ငျ်ိုးသညက် ု

ဓာတလ် ကု ်ခငျ်ိုးဟဆုခေါ်သည။်  ံ ုခငျ်ိုးက ခုစံာျိုးရသည်ို့အ ငို့မ်၊ှ ကကကသ်ာျိုးဆတာငို့တ်ငျ်ိုး ခငျ်ိုး၊ အာ ံုဆကကာဆလ  တ ်ခငျ်ိုးအ ပင ် ဆသ ံျုိုးသည်ို့အ

 ငို့အ်  ပင ် စန်္ ငုသ်ည။် ဓာတလ် ကုသ်ညို့အ် ငို့မ်ာှ၊ ဓာတလ် ကုသ်ညို့ ် အဆ ခအဆနမာှ (စ စုတွဆ်သာဆနရာ၊ ဆချွျိုး ကွ ်ခငျ်ိုး၊ 

လျှပ်စစစ် ျိုး ငျ်ိုးသညို့ ် လမျ်ိုးဆကကာငျ်ိုး၊ လျှပ်စစစ် ျိုး ငျ်ိုးမှုပမာဏ၊ လျှပ်စစ ် တသ်ာွျိုးသညို့အ်ခ  နစ်သ  ငို့)် အဆပေါ်မတူည၍် ကွ  ပာျိုးဆသာ်လည်ျိုး၊ 

ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ ် ဆ ပာငျ်ိုးလ ဆနဆသာ စ ျိုးဆကကာငျ်ိုးန္ငှို့ ် တ ကု ် ုကစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုးတ ု ို့သည ် ခန္ဓာက ယုအ်တငွျ်ိုးစ ျိုး ငျ်ိုးဆသာအခေါ၊ ခန ို့မ်နှျ်ိုးဆ ခအာျိုး  ငို့ ်

ဆအာကပ်ေါအဆ ခ အဆနမ ာျိုး  စန်္ ငုသ်ည။် 

လူ ို့ခန္ဓာက ယု၏်ခခုမံှုက အုဆရ ပာျိုး၏ခခုမံှုန္ငှို့လ်ူ ို့ခန္ဓာက ယုအ်တငွျ်ိုးပ ငုျ်ိုးရှ ခခုမံှုဟ၍ူခွ  ခာျိုး ာျိုးသည။် အဆရ ပာျိုး၏ခခုမံှုသည ် အဆရ ပာျိုးဆ ခာက ်

ဆသွွဲ့ဆနဆသာအခေါ 10,000Ω (ohm) က ခုနံ္ ငုရ်ညရ်ှ ဆသာ်လညျ်ိုး၊ ဆချွျိုး ကွဆ်န ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု ်ဆ ခလကန်္ငှို့အ်ဝတမ် ာျိုးစ စုတွဆ်နသညို့အ်ခေါ၊ 500 မ ှ

1,000Ω အ  က  ငျ်ိုးသည။် လူ ို့ခန္ဓာက ယုအ်တငွျ်ိုးပ ငုျ်ိုးရှ ခခုမံှုသည ်500Ω ခန ို့ ် စသ်ည။် 

ဓာတလ် ကု ်ခငျ်ိုး၏သကဆ်ရာကမ်ှု
ဆ ပာငျ်ိုးလ ဆနဆသာစ ျိုးဆကကာငျ်ိုး (AC) တ ုက်  ုက်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုး (AC) 

1. တစစ်စစ်ခစံာျိုးရသည ်

3. နာက ငမ်ှုန္ငှို့ ်ဆရာှို့  စ် ခငျ်ိုး ( ကကက်သာျိုး 

ဆတာငို့တ်ငျ်ိုး ခငျ်ိုး၊ အသက်ရြှူက ပ် ခငျ်ိုး) 

အ  ု

မှတခ် က)် 1mA သည ်1000A (ampere)   စ်သည။် 

လျှပ ်

စစ်  န ို့်

  ြူျိုး 

လ ုငျ်ိုး 

ပ ု ို့လ တဓ်ာတအ်ာျိုး

လ ငုျ်ိုးလျှပ်စစ်ဗ ု ို့(V) 

1.0 န္ငှို့်အ က် 2.0 န္ငှို့်အ က် 

ဆ မ ပငအ် ကရှ် လ ငုျ်ိုး 

2. နာက ငမ်ှုန္ငှို့ ်ဆရာှို့  စ် ခငျ်ိုး

(သ ု ို့ဆသာ်ကကက်သာျိုးမ ာျိုးက ုလှုပ်ရာှျိုးန္ ငုသ်ည)် 

4. ခ ကခ် ငျ်ိုးဆသဆစန္ ငုသ်ည ်

အ  ု အမ အမ 

ဇယာ9-4 ပ ု ို့လ တလ်ျှပ်စစ ် န ို့ ် ြူျိုးလ ငုျ်ိုးမ ာျိုးမ ှအကာွအဆဝျိုးခွ  ခာျိုး ခငျ်ိုး

လျှပ်

စစ်ပ

တလ်

မ်ျိုး 

ပ ု ို့လ

တ်

ဓာ

တ်

အာျိုး

လ ု

ငျ်ိုး 

အနည်ျိုး ုံျိုးအကွာအဆဝျိုးခွ  ခာျိုး ခင်ျိုး（m） 

အလုပ်သမာျိုး 

စံန္ှုနျ်ိုးဌာန ဌာနမ ျိုးအသ ဆပျိုးခ က် 

* 

လျှပ်စစ်ကမုပဏ 

၏စံတန ် ုျိုး 

100/200 န္ငှို့်အ က် 

(မှတခ် က)် * 1975 ခုန္စှ် ဒ ဇငဘ်ာလ 17 ရက ်အဆ ခခံသတဆ်ပျိုးခ က ်အမှတစ်ဉ် 759 

(လျှပ်စစ်  န ို့ ် ြူျိုးလ ုငျ်ိုး) 
(ပ ု ို့လ တဓ်ာတ်အာျိုးလ ုငျ်ိုး) ပ ု ို့လ တ်ဓာတအ်ာျိုးလ ုငျ်ိုး 

ဗ ု ို့အာျိုး မငို့်လျှပ်စစ်  န ို့ ် ြူျိုးလ ုင်ျိုး 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးသည် 

ဆဘျိုးကင်ျိုးသည် 

 ရနစ်ဆ ာ်မာအ  ၊ 

ဗ ု ို့အာျိုး မငို့လ် ုငျ်ိုးမ ာျိုးရှ 

ဆသာဆကကာငို့သ်တ  ပ ရန်

လ ုအပ်သည် 

အကွာအဆဝျိုးခွ  ခာျိုး ခငျ်ိုး 

ဇယာျိုး9-3 လျှပ်စစစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုးခန္ဓာက ယုတ်ငွစ် ျိုး ငျ်ိုးဆသာအခေါတံု ို့ ပနမ်ှု

ယူနစ် mA (milliampere) 

ဆဘျိုးကင်ျိုးသည် 
ဆဘျိုးကင်ျိုးသည် 

ဆဘျိုးကင်ျိုးသည် 

ဆဘျိုးကင်ျိုးသည် 

ဗ ု ို့အာျိုး မငို့် 

reduction 

လ ုင်ျိုး 

ဓာတ်တ ုင်ဆပေါ် ရှ  ရနစ်ဆ ာ်မာ 

လူဆနအ မ်ဘက် ခမ်ျိုး ယာဉ်ဆကကာလမ်ျိုးဘက် ခမ်ျိုး 

ဗ ု ို့အာျိုးန မို့်လ ုင်ျိုး 

လျှပ်စစ်ပ ု ို့လ တ်လ ုင်ျိုး၏ အပ ုင်ျိုးအမ ာျိုးစုသည်စတ ျိုးတာဝေါတ ုင်မ ာျိုး 

  စ်ဆသာ်လည်ျိုး၊ ဓာတ်တ ုင်  စ်ဆနသည်မ ာျိုးလည်ျိုးရှ ဆသာ 

ဆကကာငို့်သတ  ပ ရန်လ ုအပ်သည် 

ဆဘျိုးကင်ျိုးသည် 

(မှတခ် က)် 

အလွန ်မငို့မ်ာျိုးဆသာဗ ု ို့အာျိုး 

 (MY)
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9.5.3. ဘက ်ရ က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ204) 

ဘက ်ရ   သုညမ်ာှလျှပ်စစ်စမွျ်ိုးအငက် ဓုာတဆုဗဒစမွျ်ိုးအငအ်  စဆ် ပာငျ်ိုးလ သ ဆုလာှငပ်ပ ျိုး (၎ငျ်ိုးက အုာျိုးသငွျ်ိုး ခငျ်ိုးဟဆုခေါ်သည)် ၊ လ အုပ်သလ ု 

လျှပ်စစစ်ွမျ်ိုးအငအ်  စ ်တုယ်နူ္ ငုသ်ညို့ ် (၎ငျ်ိုးက အုာျိုး တု ်ခငျ်ိုးဟဆုခေါ်သည်) ပစစညျ်ိုး  စသ်ည။် လကဆ်တွွဲ့တငွအ်သံျုိုး ပ ဆနဆသာ ဘက ်ရ  

အမ   ျိုးအစာျိုးတငွ၊် ခ အက ်စဘ်က ်ရ န္ငှို့အ်ယက်ာလ ငုျ်ိုးဘက ်ရ ဟ၍ူ 2 မ   ျိုးရှ သည။်

ဘက ်ရ က ကု ငုတ်ယွဆ်သာအခေါဆအာကပ်ေါအခ ကမ် ာျိုးက အု ျူိုးသတ  ပ သငို့သ်ည။်

① ုနမ်ှုန ို့န်္ငှ ို့အ်ညစအ်ဆကကျိုးမ ာျိုးက အုပမ  ယရ်ှာျိုးပပ ျိုး၊ သန ို့ရ်ှငျ်ိုးစာွ ာျိုးပေါ (ယ စု မို့မ်ှု (အာျိုး တု ်ခငျ်ိုး) ၏အရငျ်ိုးအ မစ ်  စလ်ာမည။်) ။ 

② ဆပေါငျ်ိုးခဆံရက  ုH (High) level န္ငှို့ ်L (Low) level ကကာျိုးတငွရ်ှ ဆနဆစဆအာင ် ညို့ပ်ေါ။ (အာျိုးဆပ ာို့ဆစဆသာ  ာ  ြူရစအ်က ်စက် မု ညို့ပ်ေါန္ငှို့။် ) 

③ ဆပေါငျ်ိုးခဆံရအလနွအ်ကျွံမ ညို့ပ်ေါန္ငှို့ ်(ယ စု မို့ပ်ပ ျိုးတ က ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးလ သာွျိုးလ မို့မ်ည)် ။

④ဘက ်ရ အရညအ် ငို့က် အုခနျ်ိုးတစခ်စု အတကွည် ဆအာင ်ပ လပ်ုပေါ။ 

⑤ မလ အုပ်ဘ အလနွအ်ကျွံအာျိုးက မု တုပ်ေါန္ငှို့။်

⑥ ကကမျ်ိုးတမျ်ိုးစာွမက ငုပ်ေါန္ငှို့။်

⑦ ခ  တ ်ကမ်ှုမဆကာငျ်ိုး ခငျ်ိုးမ  စဆ်စရန၊် တာမငန်ယက် အုခေါအာျိုးဆလ ာ်စာွတငျ်ိုးက ပ်ပေါ။

⑧ ဂစွသညတ် ု ို့  ငို့ ်short-circuit မ ပ လပ်ုရနသ်တ  ပ ပေါ။

⑨တ က ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးက တု ငုျ်ိုးတာပပ ျိုး၊ 1.22 န္ငှို့ဆ်အာကဆ်ရာကသ်ာွျိုးပေါက ခ ကခ် ငျ်ိုးအာျိုးသငွျ်ိုးပေါ။

⑩ဘက ်ရ စစဆ် ျိုးက ရ ယာ  ငို့ဗ် ု ို့အာျိုးက တု ငုျ်ိုးတာပေါ။ 

မတှခ် က)် ဆပေါငျ်ိုးခဆံရ  ညို့သ်ညို့အ်ခေါ：ဘက ်ရ အတငွျ်ိုးရှ အရညသ်ည ် အာျိုးဆပ ာို့ဆစဆသာ ာ  ြူရစအ်က ်စ ် စဆ်သာ ဆကကာငို့၊် 

အကာအကယွ ် မနှမ် ာျိုးန္ငှို့အ်ကာအကယွလ်ကအ် တမ် ာျိုးက ဝုတပ်ေါ။ အဆရ ပာျိုးဆပေါ်သ ု ို့က သာွျိုးပေါက ၎ငျ်ိုးက ဆုရ မ ာျိုးမ ာျိုး  ငို့ဆ် ျိုးဆကကာပေါ။ 

မ ကစ်   ဝငသ်ာွျိုးပေါက ဆရမ ာျိုးမ ာျိုး  ငို့ဆ် ျိုးပပ ျိုးမ ကစ် အ ျူိုးက ုရာဝနန်္ငှို့ ်ပပေါ။ 

9.5.4. ဘက ်ရ အာျိုးသငွျ်ိုး ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ204) 

အငဂ် ငလ်ညပ်တဆ်နစဉ်၊ အာျိုး ပနသ်ငွျ်ိုးန္ ငုဆ်သာမ ျိုးစက ် ငို့အ်ာျိုးသငွျ်ိုးဆသာ်လညျ်ိုး၊ စကအ်သံျုိုး ပ မှုအဆ ခအဆနန္ငှို့ ် voltage regulator 

တငွသ်တမ်တှ ်ာျိုးဆသာ ဗ ု ို့အာျိုးဆပေါ် မတူည၍်၊ ဘက ်ရ မှသံျုိုးစွ ဆသာ စမွျ်ိုးအငက် လုံဆုလာကစ်ာွ မ  ညို့န်္ ငု ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးရှ သည။်   သု ု ို့ဆသာ 

အဆ ခအဆနမ   ျိုးတငွ၊်   အုတ ငုျ်ိုး ကသ်ံျုိုးပေါကဘက ်ရ သကတ်မျ်ိုးတ သုာွျိုးမည ် စဆ်သာဆကကာငို့၊်  ပ်ဆ ာငျ်ိုးအာျိုးသငွျ်ိုးမှု လပ်ုဆ ာငရ်န ်

အဆရျိုးကက ျိုးသည။် 

မတှခ် က)် ဘက ်ရ အာျိုးသငွျ်ိုး ခငျ်ိုး：အာျိုးသငွျ်ိုးဆနစဉ် ဟ ကုဒ်  ုဂ င ်  （H2）ဓာတဆ်ငွွဲ့ န္ငှို့ဆ်အာက ် ဂ င ် (O 2 ) ဓာတဆ်ငွွဲ့က ု

 တုဆ်သာဆကကာငို့ဆ်လဝငဆ်လ ကွဆ်ကာငျ်ိုးဆသာဆနရာတငွ ်ပ လပ်ုပပ ျိုး၊ မ ျိုးအသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးက ု ပငျ်ိုး ပငျ်ိုး န ်နတ်ာျိုး မစ် ာျိုးပေါ။ 

 (MY)
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10. ဘမူ ဆဗဒန္ငှို့ပ်မ  ွဲ့  ပအငဂ် ငန် ယာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာဗဟသုတုမ ာျိုး

10.1. ဆက ာကန်္ငှို့ဆ် မ  လ ာ  ငုရ်ာသဘာဝမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ207) 

10.1.1. ဆက ာက၏်သဘာဝမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ208) 

1 ... ဆက ာက၏်မာဆက ာ ခငျ်ိုး 

ဆက ာက၏်မာဆက ာ ခငျ်ိုးက ဆုယဘယု အာျိုး  ငို့ ် ဆက ာကတ်ံျုိုး၏မာဆက ာမှုန္ငှို့ဆ်က ာကသ်ာျိုး၏မာဆက ာမှု အ  စခ်ွ  ခာျိုး ပပ ျိုးဆ ာ် ပသည။်

ဆက ာကတ်ံျုိုး၏မာဆက ာမှုက  ုဆက ာကတ်ံျုိုးအပ ငုျ်ိုးအစမ ာျိုးက  ု အာျိုးဆပျိုးဆသာစမျ်ိုးသပ်မှု  ငို့ဆ် ာ် ပသည။် 

ဆက ာကသ်ာျိုး၏မာဆက ာမှုက  ု၎ငျ်ိုးဆက ာကသ်ာျိုး၏မာဆက ာမှုန္ငှို့ ်အကဆ်ကကာငျ်ိုးန္ငှို့ရ်ာသ ဥတအုဆ ခအဆန၊ တစန်ညျ်ိုး အာျိုး  ငို့ ်ဆက ာကလ် ာကွ  

 ကွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့အ်ကက်ွ ပ ကစ် ျိုးဆနဆသာဇုနမ် ာျိုးရှ မရှ အဆပေါ် မတူည၍် ကွ  ပာျိုးသည။် လတတ်ဆလာ တငွ ် ဆက ာကက် ယု ်ညတ်စခ်လုံျုိုး၏ 

ဆက ာကအ်ရညအ်ဆသျွိုးက အုက   တ ်ခငျ်ိုးက ၊ု သဘာဝဆ မကက ျိုး၏  ုနျ်ိုးကနလ်ှု ငျ်ိုးအလ င ် န္ငှို့ ် ဆက ာကအ်ပ ငုျ်ိုး အစမ ာျိုး၏  အာျိုးစမျ်ိုးသပ်မှု 

 ငို့ ်ပ လပ်ုသည။်

ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ဆ်က ာကတ်ံျုိုး  အာျိုး၏အာျိုးသည10Ｎ/mm2 မ ှ 300 N / mm 2 ခန ို့ ် စပ်ပ ျိုး၊ သဘာဝဆ မကက ျိုး၏ 

 ုနျ်ိုးကနလ်ှု ငျ်ိုးအလ င ်မနလ်ျှင ် မနသ်လ  ုမာဆက ာဆသာဆက ာကသ်ာျိုး  စသ်ညဟ်ဆု ပာန္ ငုသ်ည။် 

10.1.2. ဆ မ (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ209) 

１・・・ဆ မအမ   ျိုးအစာျိုး 

ဆ မသည ် ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးရာသ ဥတဆုကကာငို့ဆ်သျိုးငယဆ်သာအမှုန ် စသ်ာွျိုး ခငျ်ိုး၊ တ ကုစ်ာျိုးခရံပပ ျိုးဆနာက ် ဆလန္ငှို့ဆ်ရတ ု ို့  ငို့ ် သယဆ် ာငသ်ာွျိုး 

ခရံပပ ျိုးအနညက် သာွျိုး ခငျ်ိုး၊ အပငမ် ာျိုးပပ်ုဆ ျွိုးပပ ျိုးစုပံသုာွျိုး ခငျ်ိုး၊ မ ျိုးဆတာင ်ပာစသညတ် ု ို့စပံုုသာွျိုး ခင ် ငို့ ်

ဆ မ  လ ာက  ု စလ်ာဆသာအရာ  စသ်ည။် 

ဤဆ မက အုမ   ျိုးအစာျိုးခွ  ခာျိုးရနန်ညျ်ိုးလမျ်ိုးအမ   ျိုးမ   ျိုးရှ သည။် သ ု ို့ဆသာ်ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ဆ် မ  လ ာ  စရ်နက်နုက်ကမျ်ိုး  သုညမ်ာှ ဆ မ ွ ွဲ့စညျ်ိုး 

သညို့က်နုက်ကမျ်ိုးမ ာျိုး  မ ှဆ မမှုနအ်ရွယအ်စာျိုး 75mm ဆအာကသ်ာရှ ဆသာအရာက  ု လု သုည။် ဤဆ မက  ုွ ွဲ့စညျ်ိုးဆသာအမှုနအ်ရွယအ်စာျိုးအဆပေါ် 

အဆ ခခ၍ံ ဆ မမ ာျိုး၏ အမညမ် ာျိုးက  ုပံ1ု0-2 တငွပ်ေါသညို့အ်တ ငုျ်ိုး ခွ  ခာျိုး ာျိုးသည။် 

ခွ  ခာျိုး ခငျ်ိုး 

1.5 န္ငှို့ဆ်အာက် တတ ယအ ငို့ ်pelitic ဆက ာက်၊ 

သဆကာက်၏အစ တအ်ပုငျ်ိုးတစ်ခုတတ ယအ ငို့အ်နည်က ဆက ာက်မ ာျိုးအမ ာျိုးစု

ပံ1ု0-2 အမှုနအ်ရွယအ်စာျိုးခွ  ခာျိုးန္ငှို့၎်ငျ်ိုး၏အမည ်

ဇယာျိုး10-1 ဆက ာက၏်မာဆက ာမှုခွ  ခာျိုး ခငျ်ိုး 

 ုနျ်ိုးကနလ်ှု ငျ်ိုးအလ င ်(km / s) ဆက ာက်အမ   ျိုးအစာျိုးဥပမာ 

ဆပ ာို့ဆသာဆက ာက ်

အလယအ်လတ်မာဆက ာ

ဆသာဆက ာက ်

မာဆက ာဆသာ

ဆက ာက် 

အလွနမ်ာဆက ာ

ဆသာဆက ာက် 

5.0 န္ငှို့အ် က် 150 န္ငှို့အ် က် 

က စ်လစ်သ ပ်သညျ်ိုးမှုန္ှုနျ်ိုး (N / mm 
2
 ) 

သက်လယ်ကပ်၊ သက်ဦျိုးကပ်ဆခတ်ရှ အနည်က ဆက ာက် 

မ ျိုးသငို့ဆ်က ာက်မ ာျိုးန္ငှို့အ်သွငဆ် ပာငျ်ိုးဆက ာက်မ ာျိုးအမ ာျိုးစု 

chert ဆက ာက၊် သ ဆက ာကအ်မာ၊ gabbro ၏အစ တအ်ပ ုငျ်ိုးတစ်ခု 

diabase က ို့သ ု ို့ဆသာ မ ျိုးခတ ်ဆက ာကမ် ာျိုး၏တစ်စ တတ်စ်ပ ုငျ်ိုး 

Gneiss၊ quartz schist၊ hornfels 

  ံ ွဲ့ဆစျိုး န္နုျ်ိုး သ  

သ ကကမ်ျိုး သ အန္ ု
ဆသျိုးငယ်ဆသာ 

ဆက ာက်စရစ် 

အလယ်အလတ်

ဆက ာက်စရစ် 

ဆက ာက်စရစ် 

အကကမ်ျိုး 

ဆက ာက်စရစ် 

အမှုနအ်ရွယ်အစာျိုး 

 (MY)
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2 ... ဆ မ ွ ွဲ့စညျ်ိုးမှု 

3 ... ဆ မ၏အဆ ခအဆနက ဆု ာ် ပရနအ်ဓ ကဆဝေါဟာရမ ာျိုး 

①သ ပ်သညျ်ိုး

ဆ မဆ ခာကဆ်သွွဲ့ မှုသ ပ်သညျ်ိုး  = ဆ မအမှုနမ် ာျိုး၏ ဒပ်  ု(Ws) / စစုဆုပေါငျ်ိုးဆ မ  လ ာပမာဏ (V) 

ဆ မစ  ု ငုျ်ိုးမှုသ ပ်သညျ်ိုး  = (ဆ မအမှုနမ် ာျိုး၏ ဒပ်  ု(Ws) + ဆရ၏ ဒပ်  ု(Ww)) / ဆ မစစုဆုပေါငျ်ိုးပမာဏ (V) 

② ဆရပေါဝငမ်ှုအခ   ျိုးအစာျိုး

ဆရပေါဝငမ်ှုအခ   ျိုးအစာျိုး = ကာွဟခ ကအ်တငွျ်ိုးရှ ဆရ၏ ဒပ်  ု (Ww) / ဆ မအမှုနမ် ာျိုး၏ ဒပ်  ု(Ws) x 100%

③ကာွဟခ ကအ်ခ   ျိုးအစာျိုး

ကာွဟခ ကအ်ခ   ျိုးအစာျိုး = (ဆလ တုငွသ် မျ်ိုး ညျ်ိုး ာျိုးဆသာပမာဏ (Vs) + ဆရတငွသ် မျ်ိုး ညျ်ိုး ာျိုးဆသာပမာဏ (Vw) /

ဆ မအမှုနမ် ာျိုးမှသ မျ်ိုး ညျ်ိုး ာျိုးဆသာပမာဏ(Vs) 

④ ဆ မ၏စ  ု ငုျ်ိုးမှု

ဆ မ၏စ  ု ငုျ်ိုးမှု = ကာွဟခ ကအ်တငွျ်ိုးရှ ဆရ၏ ဒပ်  ု(Vw) / ဆ မကာွဟမှုပမာဏ (Vs) x 100%

အစ ုငအ်ခ  

(ဆ မအမှုနမ် ာျိုး) 

ကွာဟ

ခ က် 

ဓာတ်ဆငွွဲ့ 

အရည် 

ဆ မအမှုန ်

W : ဆ မ၏စုစုဆပေါငျ်ိုး ဒပ် ု 

Ws : ဆ မအမှုနမ် ာျိုး၏ ဒပ် ု 

Ww : ဆရ၏ ဒပ် ု 

Wa : ဆလ ၏ုအဆလျိုးခ  န ်(= 0) 

V : ဆ မ၏စုစုဆပေါငျ်ိုးပမာဏ 

Vs : ဆ မအမှုနမ် ာျိုး၏ပမာဏ 

Vw : ဆရ၏ပမာဏ 

Va : ဆလ ပုမာဏ 

V : ဆ မကွာဟမှုပမာဏ 

ဆလ 

ဆရ 

ပံ1ု0-4 ဆ မ၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးမှု 

 (MY)
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４・・・ဆ မက သု ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ု ခငျ်ိုး

ဆ မက  ုပငပ်အာျိုးတစခ်ု ပ်ဆပေါငျ်ိုး ညို့ပ်ေါက၊ ဆ မအမှုနမ် ာျိုး၏ကာွဟခ ကက်ကာျိုးရှ ဆလမာှတနွျ်ိုး တုခ်ရံကာ၊ ဆ မအမှုန ် အခ ငျ်ိုးခ ငျ်ိုးပျူိုးကပ် 

သာွျိုး ခငျ်ိုးဆကကာငို့သ် ပ်သညျ်ိုးသာွျိုးသည။် ရလဒအ်ဆန  ငို့ဆ် မအမှုနအ်ကကာျိုးကာွဟခ ကမ် ာျိုးနညျ်ိုးလာပပ ျိုး၊ ဆ မ၏ပမာဏက ဆုလျှာို့ခ ဆပျိုးကာ၊ 

သ ပ်သညျ်ိုး က တု ုျိုးပာွျိုးဆစသည။် ဤသညက် ဆု မက သု ပ်သည်ျိုးဆအာင ်ပ လပ်ု ခငျ်ိုး ဟဆုခေါ်သည။် က စလ်စသ် ပ်သညျ်ိုးဆသာဆ မသည် 

ဆ မဆတာငို့တ်ငျ်ိုးမှုက တု ျုိုးပာွျိုးဆစသညန်္ငှို့အ်တ ူစ မို့ဝ်ငန်္ ငုမ်ှုဆလ ာို့က ပပ ျိုး၊ မ ျုိုးဆရန္ငှို့ ်စ ျိုး ငျ်ိုးလာဆသာဆရမ ာျိုးက ခုနံ္ ငုရ်ညရ်ှ မှုတ ျုိုးလာသည။် တာတမ ံ

(morido) လပ်ုငနျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာငသ်ညို့အ်ခေါ၊ သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ု ခငျ်ိုးက မုပ က်မကကွလ်ပ်ုဆ ာငရ် ခငျ်ိုးမာှ၊   ကု ို့သ ု ို့ တာတမ ံ (morido) 

၏ဆတာငို့တ်ငျ်ိုးမှုက  ုတ ျုိုး မ ငို့ရ်နန်္ငှို့ ်စ မို့ဝ်ငန်္ ငုမ်ှုဆလ ာို့က ရန ်ပ လပ်ု ခငျ်ိုး  ငို့၊် တာတမ ံ(morido) ၏တညပ်င မမ်ှုက ရုရှ ရန ် စသ်ည။် 

5 ... ဆ မကက ျိုး၏ခနံ္ ငုရ်ညအ်ာျိုး 

ဆ မကက ျိုး၏ခနံ္ ငုရ်ညအ်ာျိုးက ဆု ာကပံ်ို့မှုအာျိုးဟဆုခေါ်သည။်

ဆ မကက ျိုး၏ဆ ာကပံ်ို့မှုအာျိုးက  ုဝနတ်ငဆ် ာင ်ာျိုးစဉ်  ုတတ်ရကန်စ ်မ ပ်မှုမ  စဆ်စဆသာအကာွအဆဝျိုး၌၊ 1cm နစ ်မ ပ်မှု   စဆ်ပေါ်ရနလ် အုပ် 

ဆသာဝန၏်စမွျ်ိုးအာျိုးက  ု(10 N / mm 2 ) တ ငုျ်ိုးတာပပ ျိုး၊ ဆ မကက ျိုးဆ မ ာကဆ် ေါ်က နျ်ိုးသ ု ို့မဟတု ်ဆ ာကပံ်ို့မှု အာျိုးဆ မ ာကဆ် ေါ်က နျ်ိုး (Kတန ် ုျိုး)  (10 N 

/ mm 2 )  ငို့ဆ် ာ် ပသည။် 1㎝ နစ ်မ ပ်ရနလ် အုပ်ဆသာဝနအ်ဆလျိုးခ  နမ် ာျိုးလျှင၊် ဆ မကက ျိုး၏ဆ ာကပံ်ို့မှုအာျိုးမ ာျိုးသည။် 

６・・・ဆ မကက ျိုးမာဆက ာမှု 

ဆ မအလ ာ၏မာဆက ာမှုက ညု န ်ပရန ် cone အည နျ်ိုးက နျ်ိုး သ ု ို့မဟတု ် N တန ် ုျိုးက အုသံျုိုး ပ သည။် cone အည နျ်ိုးက နျ်ိုးက  ု ဆ မအဆပ ာို့တငွ်

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက  ု လညပ်တဆ်နစဉ်၊ ဆ မကက ျိုးမာဆက ာမှုက တု ငုျ်ိုးတာပပ ျိုး၊ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှန်္ ငု ်ခငျ်ိုး

ရှ မရှ က  ုံျုိုး  တရ်ာတငွသ်ံျုိုးသည ်(ဇယာျိုး 10-3 က ကုကညို့ပ်ေါ) ။ 

ပံ1ု0-5 ဆ မ၏သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ုမှုလပ်ုဆ ာငမ်ှု

ဝနအ်ဆလျိုးခ  န ်

သ ပ်သည်ျိုး

ဆအာင် ပ 

လုပ် ခင်ျိုး 

သ ပ်သည်ျိုးဆအာင ်ပ လုပ်မှုပပ ျိုး ံုျိုး ခငျ်ိုးသဘာဝဆ မ 

(စ မို့်ဆ မအမ   ျိုးအစာျိုး) 

အလတစ်ာျိုးဆ မသာျိုးအစ ုတျူိုး ဘူဒ ဇုာ 

အလတ်စာျိုးဘဒူ ဇုာ 

ဆရ

န္ငှို့်

ဆလ 

ဇယာျိုး10-3 Cone အည နျ်ိုးက နျ်ိုး

ဝနအ်ဆလျိုးခ  န ်

ဆရန္ငှို့ဆ်လ 

စက်အမ   ျိုးအစာျိုး 

အ ခာျိုးစက်  ငို့ခ်  တ် ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ဆသာအမ   ျိုးအစာျိုး scraper 

(ဝနတ်ငန်္ ငုစ်မ်ွျိုး) 

Cone အည နျ်ိုးက နျ်ိုး (N / mm 2 ) ဆ မ ပင ် အာျိုး (N / mm 2 ) 

0.3 န္ငှို့အ် က် 

အကက ျိုးစာျိုးဘူဒ ဇုာ 

scraper ဘူဒ ဇုာဆ မဆကာ်စက် 

ဆမာ်တာ scraper 

ဆ မသယ်ကာျိုး(Dump truck) 

မှတ်ခ က်) ဇယာျိုး10-3 သည်ဆ မ  လ ာအရည်အဆသွျိုးဆပေါ် မူတည်၍ အနည်ျိုးငယ်ကွ  ပာျိုးသည် 

 (MY)
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７・・・ဆ မအဆလျိုးခ  နက် ဆု ပာငျ်ိုးလ မှု 

ဆ မ  လ ာ  တငွဆ် မမှုန၊် ဆရန္ငှို့ဆ်လတ ု ို့ပေါဝငသ်ည။်   ု ို့ဆကကာငို့သ်ဘာဝဆ မကက ျိုးမဆှ မက တုူျိုး ပွပ ျိုး ပပ  ကွ သာွျိုးခ  နရ်ှ  ဆ မ၏ပမာဏန္ငှို့၊် 

ပပ  ကွ သာွျိုး ဆသာဆ မက  ု သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ုလ ကုခ်  နရ်ှ  ဆ မ၏ပမာဏမာှ အသ ျိုးသ ျိုးကွ  ပာျိုးသည။် တျူိုး  ွာျိုးဆသာဆ မပမာဏန္ငှို့်

သဘာဝဆ မကက ျိုး၏ ဆ မပမာဏအခ   ျိုးက  ု တျူိုးဆ ာ် ာျိုးဆသာဆ မအဆလျိုးခ  န၏် ဆ ပာငျ်ိုးလ မှုန္ှုနျ်ိုး ဟဆုခေါ် ပပ ျိုး၊ L  ငို့က် ယုစ်ာျိုး ပ သည။်

အ ခာျိုးတစ ်ကတ်ငွမ်၊ူ ပပ  ကွ သာွျိုး ဆသာဆ မက  ုသ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လုပ် ာျိုးခ  နတ်ငွ ်ဆ မ၏ပမာဏန္ငှို့ ်သဘာဝဆ မကက ျိုး၏ဆ မပမာဏအခ   ျိုးက  ု

သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ု ာျိုးဆသာ ဆ မအဆလျိုးခ  န၏် ဆ ပာငျ်ိုးလ မှုန္ှုနျ်ိုးဟဆုခေါ် ပပ ျိုး၊ C   ငို့က် ယုစ်ာျိုး ပ သည။် 

L (တျူိုးဆ ာ် ာျိုးဆသာဆ မအဆလျိုးခ  န၏်ဆ ပာငျ်ိုးလ မှုန္ှုနျ်ိုး) = ပပ  ကွ သာွျိုးဆသာဆ မပမာဏ ( m3 ) / သဘာဝဆ မကက ျိုး၏ဆ မပမာဏ ( m3 ) 

C (သ ပ်သညျ်ိုးဆအာင ်ပ လပ်ု ာျိုးဆသာ ဆ မအဆလျိုးခ  န၏်ဆ ပာငျ်ိုးလ မှုန္ှုနျ်ိုး) = က စလ်စသ် ပ်သည်ျိုးဆသာဆ မပမာဏ ( m3 ) / 

သဘာဝဆ မကက ျိုး၏ဆ မပမာဏ ( m3 ) 

“ဆ မအဆလျိုးခ  န၏်ဆ ပာငျ်ိုးလ မှုန္ှုနျ်ိုးL” သညဆ် မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးဆပေါ် မတူည၍် ကွ  ပာျိုးပပ ျိုး၊ ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ ် ဆက ာကတ်ံျုိုး၊  ူ ဆစျိုး 

ကပ်ဆသာဆ မ၊ သ ဆ မ  လ ာန္ငှို့သ် မ ာျိုးဆသျိုးသာွျိုးပပ ျိုး၊ ဆ မသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးအတကွအ်သံျုိုး ပ သည။်   ု ို့အ ပင ်

"ဆ မအဆလျိုးခ  န၏်ဆ ပာငျ်ိုးလ မှုန္ှုနျ်ိုး C" သည၊် သ  ကဆ်သျိုးငယဆ်သာအမှုနမ် ာျိုး  စဆ်နသညို့ဆ် မတငွ ် 1 န္ငှို့ဆ်အာကသ် ု ို့ဆရာကပ်ပ ျိုး၊ 

ဆ မ  န ို့ ် ြူျိုးရနစ် မခံ ကခ် ရာတငွတ်ငွအ်သံျုိုး ပ သည။်

ူ  ဆစျိုးကပ်

ဆသာဆ မစသည်

မာဆက ာဆသာဆက ာက ်

အလယအ်လတမ်ာဆက ာဆသာဆက ာက်

ဆပ ာို့ဆသာဆက ာက ်

ဆက ာကအ်စုအပံု / တန ် ုျိုးရှ ဆက ာကသ်ာျိုး 

ဆက ာက်စရစ် 

ဇယာျိုး10-5 ဆ မအဆလျိုးခ  န၏်ဆ ပာငျ်ိုးလ မှုန္ှုနျ်ိုး

နာမည ်

ဆက ာက ်

သ ု ို့မဟတု်

ဆက ာကတ်ံုျိုး 

ဆက ာက်စရစ်

ဆရာဆန္ာှဆနဆသာ

ဆ မ 

သ  

သာမနဆ် မ 

ပံ1ု0-6 ဆ မအဆလျိုးခ  နဆ် ပာငျ်ိုးလ မှု 

①သဘာဝဆ မကက ျိုး၏ဆ မအဆလျိုးခ  န ်

သ  

သဘာဝဆ မကက ျိုး 

မာဆက ာဆသာဆ မ  လ ာ 

ဆတာငို့တ်ငျ်ိုးခ ုငမ်ာဆသာ မာဆက ာဆသာဆ မ  လ ာ 

ဆက ာက်အစုအပံု / တန ် ုျိုးရှ ဆက ာက်သာျိုးဆရာဆန္ာှဆန ဆသာသ  

မာဆက ာဆသာဆ မ  လ ာ 
ဆက ာက်အစုအပံု / 

တန ် ုျိုးရှ ဆက ာက်သာျိုးဆရာဆန္ာှဆန ဆသာသ ဆ မ  လွာ 

 ူ ဆစျိုးကပ်ဆသာဆ မ 

ဆက ာက်စရစ်ဆရာဆန္ာှဆန ဆသာ  ူ ဆစျိုးကပဆ်သာဆ မ 

ဆက ာက်အစုအပံု / 

တန ် ုျိုးရှ ဆက ာက်သာျိုးဆရာဆန္ာှဆန ဆသာ ူ  ဆစျိုးကပ်ဆသာဆ မ 

မှတ်ခ က်) ဆ မ  လ ာအမ   ျိုးအစာျိုးအလ ုက်ပ မ်ျိုးမျှဆ ပာငျ်ိုးလ မှုန္ှုနျ်ိုးအတွက်ခန ို့မ်ှနျ်ိုးဆ ခက ုည န ်ပသည်။

②ပပ  ကွ သွာျိုးဆသာဆ မအဆလျိုးခ  န် ③သ ပ်သည်ျိုးဆအာင် ပ လုပ် ာျိုးဆသာဆ မအဆလျိုးခ  န်

 (MY)
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10.2. ဆ မပပ   ခငျ်ိုး၏အဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့လ်ကခဏာမ ာျိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအပ်ု စာမ ကန်္ာှ218) 

１・・・ဆ မပပ   ခငျ်ိုး၏အဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမ ာျိုး 

သဘာဝအတ ငုျ်ိုးရှ ဆနဆသာ ငဆ် ခဆလျှာသည၊် န္စှ်ဆပေါငျ်ိုးမ ာျိုးစွာမပပ  လ ဘ ရှ ဆနရ ခငျ်ိုးမှာ၊  ငဆ် ခဆလျှာက  ု စ်ဆပေါ်ဆစဆသာ ဆ မမ ာျိုးသညပ်ပ  လ  ဆစမညို့အ်ာျိုးမ ာျိုးက  ု

ခံန္ ငုရ်ညရှ် ဆသာဆတာငို့တ်ငျ်ိုးမှုရှ ဆသာဆကကာငို့ ် စသ်ည။် 

သ ု ို့ဆသာ်ဤက ို့သ ု ို့န္စှ်ရှညတ်ညပ်င မဆ်နဆသာ ငဆ် ခဆလျှာ န္ငှို့ ်ဆလျှာဆစာကမ် ကန်္ာှ ပငတ်ငွပ်င၊် 

① မ ုျိုးရွာသနွျ်ိုး ခငျ်ိုး၊ ဆရခ  ခငျ်ိုး၊ အရညဆ်ပ ာ် ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့ဆကကာငို့ပ်ပ  က သာွျိုးန္ ငုသ်ည။်

② နဂ ုမူလဆ မကက ျိုး၏အရညအ်ဆသျွိုးန္ငှို့ ် ဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုး၌ရှ ဆနခ ို့ဆသာပပ  ရန ် လယွက်သူညို့မ်တညပ်င မ်ဆသာ ဆ မအဆနအ ာျိုး၊ ဂျွ  ငို့ဆ်က ာက၊်န္ငှို့ ်

ဆက ာကလ် ာကွ  ကွ ်  ခငျ်ိုး၊ ရပ်တန ို့သ်ာွျိုးဆသာဆ မကက ျိုး၏အရညအ်ဆသျွိုး၊ ဆ မဆအာက ် ဆရ မငို့မ်ာျိုးမှု၊ ရာသ ဥတစုသညတ် ု ို့ဆကကာငို့ ် တ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုးဆနဆသာမ ကန်္ာှ ပငသ်ည ်

တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုး န္ငှို့မ် ုျိုးရွာ  ငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ ် ပ်ပပ ျိုးလ မျ်ိုးမ ုျိုးခံရကာ ဆ မပပ   ခငျ်ိုး  စသ်ာွျိုး ခငျ်ိုးမ ာျိုးရှ သည။် 

အ ခာျိုးဆသာဆ မပပ   ခငျ်ိုး၏အဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမ ာျိုး 

① တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွစ်စ်တမ်ျိုးတငွ ်မဆတွွဲ့ ရှ န္ ငုခ် ို့ဆသာဆက ာကလ် ာကွ  ကွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာအလ ာ မ ာျိုးရှ ဆန ခငျ်ိုး

② စ မံက နျ်ိုး ကပ် ုမ ုနက ်ှု  ငျ်ိုးစွာတျူိုးရ ခငျ်ိုးစသညို့စ် မကံ နျ်ိုးန္ငှို့က်ွ  ပာျိုးသာွျိုးဆသာဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုး

③ ဆပေါကက်ွ မှု (happa) န္ငှို့ ်ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့ဆကကာငို့ ်တနုခ်ေါမှုန္ငှို့သ်ကဆ်ရာကမ်ှုတ ု ို့၏လ မ်ျိုးမ ုျိုးမှု

④ ဆ ခာကဆ်သွွဲ့  ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ်သ ဆ မ  လ ာ၏ဆစျိုးကပ်မှုအာျိုးဆလ ာို့က  ခငျ်ိုး၊   ူ ဆစျိုးကပ်ဆသာဆ မ၏ အကက်ွ  ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်က   ျိုးပ ို့ ခငျ်ိုးမ ာျိုး 

စသညတ် ု ို့ဆကကာငို့လ်ညျ်ိုး  စ်န္ ငုသ်ညမ် ာျိုးရှ သည။်

  ကု ို့သ ု ို့ဆသာပပ  က မှုက ကုာကယွရ်န၊် လက ် ငို့တ်ျူိုး ခငျ်ိုး  ငို့လ်ပ်ုဆ ာငဆ်သာတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးတငွ၊် သဘာဝဆ မကက ျိုး၏ အမ   ျိုးအစာျိုးက လု ကု၍် တျူိုးဆ ာ်သညို့မ် ကန်္ာှ ပင၏်

အ မငို့န်္ငှို့အ်ဆစာငျ်ိုးစံန္ှုနျ်ိုးက ၊ု ဇယာျိုး10-7 တငွ ်ပ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး သတမ်တှ ်ာျိုးပေါသည။် စက ် ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်သညို့ ် အခေါတငွလ်ညျ်ိုးဤစံန္ှုနျ်ိုးက  ု က ျုိုးကာျိုးပပ ျိုး 

လပ်ုဆ ာငရ်နအ်ဆရျိုးကက ျိုးသည။်

သဘာဝဆ မကက ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပင၏်အ မငို့ ်/ အဆစာငျ်ိုး

ဆက ာက်တံျုိုးသ ု ို့မ

ဟတု ်

မာဆက ာဆသာ  ံ ွဲ့

ဆစျိုးမှ  စ်လာဆသာ

သဘာဝဆ မကက ျိုး

အ ခာျိုးဆသာ 

သဘာဝဆ မကက ျိုး

သ မှ  စ်လာဆသာ

သဘာဝဆ မကက ျိုး

ဆပေါကက်ွ မှု 

(happa) 

ဆကကာငို့အ်လယွတ်

ကပူပ  က န္ ငုဆ်သာ

သဘာဝဆ မကက ျိုး
45 ° န္ငှို့ဆ်အာက်

35° န္ငှို့ဆ်အာက်

90° န္ငှို့ဆ်အာက် 75° န္ငှို့ဆ်အာက် 60° န္ငှို့ဆ်အာက ်

90° န္ငှို့ဆ်အာက် 75° န္ငှို့ဆ်အာက်

5m န္ငှို့အ် က်

5m န္ငှို့အ် က ်

ဇယာျိုး10-7 တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပင၏်အဆစာငျ်ိုးန္ငှို့ ်အ မငို့စ်နံ္ ှုနျ်ိုး

5m မ ပညို့ ်

2m မ ပညို့ ်

2m မှ 5m မ ပညို့ ်

2m မ ပညို့ ်

5m မ ပညို့ ်သ ု ို့မဟတု်

သ ု ို့မဟတု်

 (MY)
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2 ... ပပ  က မှုပံစုံ 

① ငဆ် ခဆလျှာ၊  ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်(nori men)   စပ်ေါက

ငဆ် ခဆလျှာန္ငှို့ ်ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ် (nori men) ပပ   ခငျ်ိုးသညဆ်ယဘယု အာျိုး  ငို့ ် ငဆ် ခဆလျှာန္ငှို့ ်ငဆ် ခ ဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ် (nori

men) တစဆ်လျှာကရ်ှ မ ကန်္ာှ ပငဆ်ပေါ်တငွ ် စဆ်ပေါ်သည။် ၎ငျ်ိုးက ပုပ  က ဆသာမ ကန်္ာှ ပငသ် ု ို့မဟတု ် ဆလျှာဆနဆသာမ ကန်္ာှ ပငဟ်ဆုခေါ်သည။်

ဆလျှာဆန ဆသာမ ကန်္ာှ ပငသ်ည၊် မ ာျိုးဆသာအာျိုး  ငို့မ် ကန်္ာှ ပငအ်ဆကျွိုးမ ာျိုး   စသ်ည။်   ု ို့အ ပငဆ် မအမ   ျိုးအစာျိုးဆပေါ် မတူည၍် ဆလျှာဆနဆသာ 

မ ကန်္ာှ ပငလ်ညျ်ိုးဆ ပာငျ်ိုးလ သည။်   သု ု ို့ဆသာပပ  က  သညို့ ် စစ်ဉ်သညမ် ျုိုးသညျ်ိုး နစ်ာွရွာသနွျ်ိုးပပ ျိုးဆနာက ် စပ်ာွျိုးလယွသ်ည။်

② ဆ  ာငို့မ်တဆ်သာ ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်(nori men)   စပ်ေါက

ဆ  ာငို့မ်တဆ်သာ ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်(nori men) တငွ ်ငဆ် ခဆလျှာ ကပ်င ်ပပ  က မှု  စပ်ာွျိုးလယွ်သည။်

ပံ1ု0-7(a) တငွဆ် ခာကဆ်သွွဲ့  ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် သ ဆ မ  လ ာ၏ဆစျိုးကပ်မှုအာျိုး ံျုိုး ှု ံျိုးသာွျိုးသ  ငို့၊်  ူ ဆစျိုးကပ်ဆသာဆ မတငွ ် အကဆ်ကကာငျ်ိုးမ ာျိုး 

  စလ်ာကာ၊  ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်(nori men) ၏မ ကန်္ာှ ပငသ်ည ်ကာွက သည။် 

ပံ ု10-7(b) သညမ်ကကာခဏပပ  က  ခငျ်ိုးပံစုကံ  ုပသသည။် ပခံျုိုးမ ာျိုး၌အကဆ်ကကာငျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့မ် ကန်္ာှ ပငဆ်ခ ာ် ခငျ်ိုးတ ု ို့  စသ်ည။်

ပံ1ု0-7(b) သညဆ်ပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုး  စဆ်နပေါက  စပ်ာွျိုးမှုမ ာျိုးဆသာ်လညျ်ိုး၊ ဆ မမ ကန်္ာှ ပငန်စ ်မ ပ် ပပ ျိုး၊ 

 ငဆ် ခဆလျှာ  ပ်အန ျိုးတငွ ်ကွ  ကွသ်ည။်

ပံ1ု0-7 ဆ  ာငို့မ်တဆ်သာ ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်(nori men) ပပ  က ဥပမာ 

 (MY)
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  ု ို့အ ပင ်က ျုိုးကာျိုးရနအ်တကွ ်ဇယာျိုး10-8 တငွပ်ပ  က မှုပံုစကံ  ုပ ာျိုးသည။်

အကဆ်ကကာငျ်ိုးမ ာျိုးစွာရှ ဆသာဆက ာက် မာဆက ာဆသာအလ ာန္ငှို့ဆ်ပ ာို့ဆသာအလ ာတ ု ို့

အ ပ် ပ်  စ်ဆနဆသာဆက ာက်

အပ ုငျ်ိုးအစမ ာျိုးကွ  ကွသ်ညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး ပ တက် မှု (ကွ  ကွ ်ခငျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး)

ကမ်ျိုးပေါျိုးစွနျ်ိုးတငွစ်ပံုုဆန

ဆသာအရာမ ာျိုး 

(အမ   ျိုးတဆူပေါငျ်ိုးစပ်ဆန

ဆသာအမ   ျိုးအစာျိုး) 

အ ပ်မ ာျိုး  စ်ဆနဆသာ

ဆက ာကစ်ရစ်အလ ာ 

(ဆက ာကစ်ရစ်အမ   ျိုးအစာျိုး) 

ရာသ ဥတုဆကကာငို့ဆ် ပာငျ်ိုးလ   စ်ဆပေါ်

လာဆသာဆသာ 

န္မ်ှျိုး တ်ဆက ာကအ်မ   ျိုးအစာျိုး 

(ကကက်သနွန် ပုံစံ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပုံက ို့သ ု ို့ဆသာအ

မ   ျိုးအစာျိုး) 

ဇယာျိုး10-8  ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်(nori men) ၏ပပ  က မှုအဆနအ ာျိုးရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က် 

ဆက ာက်ပပ  က မှုပံုစံ ဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုးပပ  က မှုပံုစံ 

ပပ  က ဆသာမ က်န္ာှ ပင်နက် ှု  င်ျိုးပပ ျိုး၊ တစ် န ်က ယ် ပန ို့ဆ်သာအကွာအဆဝအ  ပပ  က မှု III  အမ   ျိုးအစာျိုး 

ပပ  ကွ သာွျိုး

ဆသာဆက ာ

က်မှုနပ်ေါ 

သညို့်သ ဆ မ 
ရာသ ဥတုဆကကာ

ငို့်ဆ ပာင်ျိုးလ   စ်

ဆပေါ်လာဆသာ

ဆသာ 

န္မ်ှျိုး တ်ဆက ာ

က်အမ   ျိုးအစာျိုး 

ဆက ာက်တုံျိုးကက ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး ပ တ်က မှု ( ွက်က သညို့်အမ   ျိုးအစာျိုး)

ဆက ာက်အစုအပံုတစ်ခုသ ု ို့မဟုတ် အမ ာျိုးအ ပာျိုးရှ ဆနသညို့်အကွာအဆဝျိုးတွင်  ပ တ်က သညို့်အရာ 

(ဆက ာက်တုံျိုးမ ာျိုး ပ တ်က  ခင်ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး) I အမ   ျိုးအစာျိုး 

 အကဆ်ကကာငျ်ိုးမ ာျိုးဆကကာငို့ ်ကွ  ွကသ်ွာျိုးဆသာ ဆက ာကအ်စုအပံုသည ်

အကဆ်ကကာငျ်ိုးမ ာျိုးတစ်ဆလျှာက ်ပ တက် မှုအမ   ျိုးအစာျိုး  စ်သည။်

ပပ  က ဆသာမ က်န္ာှ ပင်တ မ်ပပ ျိုး၊ အဆသျိုးစာျိုးပပ  က မှု (ကွ  ွက်မှုအမ   ျိုးအစာျိုး၊  ပ တ်က မှုအမ   ျိုးအစာျိုး) II 

အမ   ျိုးအစာျိုး အကဆ်ကကာငျ်ိုးမ ာျိုးစွာရှ ဆသာ

ဆက ာက်

မာဆက ာပပ ျိုးအ ပ်မ ာျိုး

  စ်ဆနဆသာအလ ာ 

ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာ

သ ု ို့မဟတု်ဆ မကက ျိုး

န္ငှို့သ်

စုပံုဆနဆသာဂျွ  ငို့ဆ်က ာကရ်ှ

သညို့ဆ်က ာက်

ဆက ာက်တံျုိုးမ ာျိုးကွ  ွက ်ခငျ်ိုး၊ 

ဆက ာကမ် ာျိုး ပ တက် သညို့ပ်ပ  က မှု 

ဆက ာက်တံျုိုး၏ဂျွ  ငို့ဆ်က ာကမ် ာျိုးတစ်ဆလျှာကပ်ပ  က ဆသာအလယအ်လတအ် ငို့ပ်ပ  က မှု

က  ု ုလ သုည။် တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ်အလာျိုးအလာရှ ဆသာ အကဆ်ကကာငျ်ိုးပွငို့လ်ာပပ ျိုး၊ 

 ု သ ု ို့မ ုျိုးဆရစ မို့်ဝငသ်ွာျိုးကာ၊ 

အာျိုးဆပ ာို့ဆစပပ ျိုးအစဉ်အတ ငုျ်ိုးဆလျှာဆနဆသာမ ကန်္ာှ ပငတ်စ်ဆလျှာကပ်ပ  က မှုမ ာျိုးသည။်

အလ ာလွ ဆန ခငျ်ိုး၊ 

ဂျွ  ငို့ဆ်က ာက ်

ဆက ာက်လ ာ

မ ာျိုးသ ု ို့မဟုတ်

အလ ာကွ  ွက်

အက်ကွ ပ က်စ ျိုး

ဆန ခင်ျိုးစသည်
ဆလျှာဆစာက ်

ဆက ာက်လ ာကွ  ကွ ်ခငျ်ိုး၊ 

ဆက ာက်လ ာမ ာျိုး 

ဆ မလ ာ၊ဂျွ  ငို့ဆ်က ာကတ် ု ို့ရှ ဆန

ဆသာဆလျှာဆစာက် 

အကက ျိုးစာျိုးပပ  က မှု (ဆက ာကတ်ံျုိုးပပ   ခငျ်ိုး) 

 ဆက ာက်အစုအပုံအတွငျ်ိုးရှ  အငအ်ာျိုးအလွနန် မို့်ဆသာအာျိုးနည်ျိုးဆသာမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး (အက်ဆကကာငျ်ိုးမ ာျိုး၊ 

ဆက ာက်လ ာကွ  ွက်မ က်န္ာှ ပငမ် ာျိုး၊ ဆက ာက်လ ာမ ာျိုးစသည်) တ ု ို့   စ်ဆပေါ်လာပပ ျိုး၊ 

၎ငျ်ိုးအာျိုးနည်ျိုးဆသာမ ဉ်ျိုးတစ်ဆလျှာက်ဆလျှာက သညို့်အမ   ျိုးအစာျိုး  စ်သည။်  ငဆ် ခ ဆလျှာန္ငှို့ ်

အာျိုးနညျ်ိုးဆသာမ ဉ်ျိုးတ ု ို့၏တညဆ်နရာ၊ တ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုးသညို့ဆ် ာငို့စ်သည်တ ု ို့၏  က်န္ယ်ွမှု  ငို့ ်

ပပ  က မှုအတ ုငျ်ိုးအတာက  ုံုျိုး  တ်သည။် တစ် န ် ပ်စွနျ်ိုးမှ မငို့တ်က်လာ  ခငျ်ိုးလည်ျိုးရှ သည။် 

 ဆက ာက်အစုအပုံ၊ တန ် ုျိုးရှ ဆက ာက်သာျိုး၊ ဆက ာက်တံျုိုးကက ျိုးမ ာျိုးအပေါအဝင၊်   ု ို့အ ပင ်

ဆက ာက်စရစ်မ ာျိုးကကာျိုး  ညို့်သငွျ်ိုးသညို့်အရာ (matrix) သည် ဆတာငို့တ်ငျ်ိုးခ ုငမ်ာမှုန မို့်ဆသာ 

အရာမှ  စ်လာပေါကဤ  ညို့်သငွျ်ိုးသညို့်အရာသည်ရာသ ဥတုဆ ပာငျ်ိုးလ  ခငျ်ိုး၊ 

တ ုကစ်ာျိုးခံရ ခငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ဆ်က ာကတ်ံုျိုးကက ျိုးမ ာျိုးဆပေါ်ဆပေါက်လာပပ ျိုးအခ   ျိုးမည မှု  စ်လာကာ ကွက် သညို့်အ

မ   ျိုးအစာျိုး  စ်သည်။ 

ဆတာငက် ဆရ 

စ မို့်ဝငန်္ ငုဆ်သာအလ ာ 

စ မို့်မဝင်န္ ငု်ဆသာအလ ာ ဆက ာက်စရစ်ဆရာဆန

ဆသာပွဆယာငျ်ိုးဆသာ

ဆ မသ ု ို့မဟုတအ်ဆပေါ်

ယံဆ မ  လ ာ 

သ ဆ မအပွ
စ မို့်မဝငန်္ ငုဆ်သာအလ ာ၏

တညရ်ှ မှု ဆ မဆက ာကမ် ာျိုးစ ျိုး ငျ်ိုးမှု

ဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုးကာွက  ခငျ်ိုး၊ 

ပပ  က သညို့ပံ်ုစံပပ  ကွ  ခငျ်ိုး 

ဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုး၊ ကမဘာဆ မ၏သဘာဝဆ မကက ျိုးတ ု ို့က ု တူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ်

  အာျိုးက ုလ တ ်ုတ်ပပ ျိုး၊ တစ် န ်ရာသ ဥတ ုက်လက်ဆ ပာငျ်ိုးလ ပပ ျိုးဆနာက်တွင ်

မ ုျိုးရွာသွနျ်ိုးမှုဆကကာငို့ဆ်ရက ုစုပ်ယူပပ ျိုး၊ ပပ  က သညို့်အမ   ျိုးအစာျိုးတွင ်

ဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုးပပ  က မှုအဆန  ငို့ ်  စ်ပွာျိုးမှုအမ ာျိုး ံုျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး   စ်သည။် 

ပပ  က ဆ မ၏ဆလျှာက မှု 

 ူ ဆစျိုးကပ်ဆသာဆ မ၏ 

စကဝ် ုငျ်ိုး ပတ ်ငဆ် ခဆလျှာ (န မို့်ဆလျှာဆ မ တညပ်င မ်န္ှုနျ်ိုးတ ငုျ်ိုးနညျ်ိုး) 

Composite slip 

  ံ ွဲ့ဆစျိုးအလ ာ 

အကက ျိုးစာျိုးပပ  က မှု (ဆ မပပ  က မှုပံစုံ) 

 (MY)
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3 ... ပပ  က မှု၏လကခဏာမ ာျိုး 

ဆ မပပ  က ဆသာအခေါ၊ ပံမုနှအ်ာျိုး  ငို့လ်ကခဏာတစခ်ခုဆုပေါ် ာတတသ်ည။် ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ပ်ပ  က ဆသာမ ကန်္ာှ ပငတ်ငွ ်အကက်ွ ဆကကာငျ်ိုးန္ငှို့်

အခ   ငို့အ်ခကွမ် ာျိုးဆပေါ်လာ ခငျ်ိုး၊ သ ု ို့မဟတုတ်ျူိုးဆ ာ် ာျိုးဆသာ  ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ် (nori men) တငွဆ်သျိုးငယဆ်သာပပ  က မှုမ ာျိုး 

 ကွဆ်ပေါ်လာတတသ်ည။်   ု ို့အ ပငသ်စပ်ငမ် ာျိုး၏အ မစမ် ာျိုးက  ု တ်ဆတာကသ်ညို့အ်ခေါ ကွဆ်သာအသနံ္ငှို့၊် ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးတငွပံ်မုနှမ်ဟတု်

ဆသာ အသမံ ာျိုး ကွဆ်ပေါ်လာ ခငျ်ိုး၊ ဆ ာကတ် ငုမ် ာျိုးဆ ာက ်ာျိုးပေါက အစ တအ်ပ ငုျ်ိုးမ ာျိုး  စည် စတ်နွ ို့လ် မ ်ခငျ်ိုး၊   စည် စသ်ညို့ ် အသ ံက ်

လာသညို့အ်ခ  နသ်ညလ်ညျ်ိုးပပ  က မညို့အ်န္တရာယရ်ှ သညို့လ်ကခဏာမ ာျိုး  စသ်ည။် အ ျူိုးသ  ငို့မ် ျုိုးရွာပပ ျိုးဆနာကခ်ဏအကကာတငွ၊် တစ ်န ်

ဆအျိုးခ ဆန ဆသာဆ မမ ာျိုးသညအ်ရညဆ်ပ ာ်ပပ ျိုးပပ  က တတ ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးသည။်

ဆ မပပ  လ မှုအန္တရာယက် ကုာကယွရ်န၊် ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည၊် အလပ်ုမစမ တငွ ် ဆ မ  လ ာ အရညအ်ဆသျွိုး

အဆ ခအဆနန္ငှို့၊် လမျ်ိုးပခံျုိုး၊ Berm၊  ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ် (nori men)စသညတ် ု ို့တငွ ် အကက်ွ ဆကကာငျ်ိုး န္ငှို့အ်ခ   ငို့အ်ခကွမ် ာျိုးရှ မရှ  

လံလုံဆုလာကဆ်လာကစ်စဆ် ျိုးအတည ်ပ ပေါ။   ု ို့အ ပငလ်ပ်ုငနျ်ိုးခငွအ်တငွျ်ိုးဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးန္ငှို့် လ ကုဆ်လ ာည ဆ မွှုရှ ဆသာ 

တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး မ ကန်္ာှ ပင၏်အ မငို့၊် အဆစာငျ်ိုးတငွတ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးန္ငှို့အ်တ၊ူ စဉ် ကမ် ပတပ်ပ  က မှုအန္တရာယက် ကုက  တငခ်န ို့မ်နှျ်ိုးမ ဆသာအခေါ၊ 

လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာ ဆနရာသ ု ို့ခ ကခ် ငျ်ိုးစနွ ို့ခ်ာွပပ ျိုး၊ သက ် ငုသ် ူသံ ု ို့အ  ပုေါအဆကကာငျ်ိုးက  ုသတ ဆပျိုးအဆကကာငျ်ိုးကကာျိုးရနလ်ညျ်ိုးအဆရျိုးကက ျိုးသည။်

ပံ1ု0-8 ပပ  က မှု၏လကခဏာမ ာျိုး 

 (MY)



119 

10.3. ပမ  ွဲ့  ပအငဂ် ငန် ယာဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုးစသည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ223) 

ပံ1ု0-9  ငဆ် ခဆလျှာ  တ ်ခငျ်ိုး Open Cut နညျ်ိုးလမျ်ိုးဥပမာ 

ပံ1ု0-10 လမျ်ိုး  နျ်ိုး Open Cut နညျ်ိုးလမျ်ိုးဥပမာ 

（a）က ယု်တ ငုဆ် ာကလ်ပ်ုဆရျိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုး 

Tie rod 

လမ်ျိုးပခံုျိုး 

 င်ဆ ခဆလျှာမ က်န္ာှ ပင် 

(nori men) 

ပ က်စ ျိုးမှုတာျိုး  ျိုးဆရျိုး (yojo) 
Berm 

 ငဆ် ခ

ဆလျှာ

ဆအာက်

ဆ ခ 

ဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုး 

သ အ တ ်
 ငဆ် ခဆလျှာအဆစာငျ်ိုး 

ဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုး 

တျူိုးဆ ာ်သညို့ဆ်အာကဆ် ခမ ကန်္ာှ ပင ်

ဆ ာက်လု

ပ် ွ ွဲ့စည်ျိုး 

သညို့်အရာ 

ဆ မ  နျ်ိုးနရံံ

anchor 

（b）Tie rod နညျ်ိုးလမ်ျိုး
 မ ပ်ဝင်

ဆနသညို့်

အပ ုငျ်ိုး 

（c）earth anchor နညျ်ိုးလမ်ျိုး

Motar 

သမံဏ ဆခ ာငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု်

PC သမံဏ ဝေါယာ 

အလယတ်ွင်

ရှ ဆသာဆ မ

တံုျိုး 

（d）ဆ မ  အာျိုးခံသမံဏ တ ငုဆ် ာကန်ညျ်ိုး 

ဆ မ  အာျိုးခံသမံဏ တ ငု ်ဆ မ  အာျိုးခံသံ

မဏ တ ငု ်

ဆ ာကတ် ငုမ် ာျိုး 

waling 

bracket 

အလယတ်ငွရ်ှ 

ဆသာဆ မတံျုိုး 

ဆ မ  နျ်ိုးနရံံ

 (MY)
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ပံ1ု0-11 ကျွနျ်ိုးတညဆ် ာကဆ်ရျိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုးဥပမာ 

ပံ1ု0-12 Trench cut နညျ်ိုးလမျ်ိုးဥပမာ 

ပံ1ု0-13 ဆ ပာငျ်ိုး ပနဆ်ကွျိုးဆသာနညျ်ိုးလမျ်ိုး၏ဥပမာ 

waling 

ဆ မ  နျ်ိုးနရံံ

ဆ မမ ကန်္ာှ ပင ်

1  ငို့ ်

2  ငို့ ်

3  ငို့ ်

ဆ မ  အာျိုးခံသမံဏ တ ငု ်

ဆ မ  နျ်ိုးနရံံ

 (MY)
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11. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးတငွ ်အလပ်ုနာျိုးလ ကုရ်ဆသာရက ်4 ရကန်္ငှို့အ် ကရ်ှ ဆသာဆသ ံျုိုးမှုမဆတာ်တ မှုအကျူိုးအဆ ပာငျ်ိုးမ ာျိုးမာှ ပံ1ု-

11 ပေါအတ ငုျ်ိုး  စ်သည။် 

ပံ1ု-11 ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးတွင ်အလပ်ုနာျိုးလ ကုရ်ဆသာရက ်4 ရကဆ်က ာ်ဆသာ ဆသ ံျုိုးမှုမဆတာ်တ မှုအကျူိုးအဆ ပာငျ်ိုးမ ာျိုး 

(ဂ ပနန်္ ငုင်အံဆရှ ွဲ့ ပ ငုျ်ိုးငလ ငက်က ျိုးဆကကာငို့တ် ကု ် ုက ် စရ်ဆစာအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးမ ာျိုးက  ုယ ်တုပ်ပ ျိုး) 

  ု ို့အ ပင ် 2017 ခနု္စှ ် (ဆဟျိုးဆ ျိုး 29 န္စှ)် အတငွျ်ိုး  စပ်ာွျိုးခ ို့သညို့ ် အလပ်ုနာျိုးလ ကုရ်ဆသာရက ် 4 ရကန်္ငှို့အ် ကရ်ှ ဆသာ ဆသ ံျုိုးမှု 

မဆတာ်တ မှုမ ာျိုးမ ှ တုယ် ူာျိုးသညို့ ် မဆတာ်တ မှုမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ မဆတာ်တ မှု   စရ်သညို့၏် အဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမ ာျိုးက  ုအဆကကာငျ်ိုး 

  စဆ်စသညို့အ်ခ ကသ် ျိုး ခာျိုးစ   ငို့စ်ာရငျ်ိုး ပ စသုညို့အ်ခေါ၊ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး ဆကကာငို့ဆ်သ ံျုိုးမှုဆဘျိုးအန္တရာယမ် ာျိုး၏ 56% ခန ို့သ်ည ်

ဆ မည   ခငျ်ိုး၊ ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး၊ ဝနက်  ု မကာတင ်ခငျ်ိုးအတကွန်္ငှို့ ် တျူိုးဆ ာ်ရနအ်တကွ၊် 15% ခန ို့သ်ည ်

ပ     က ်ခငျ်ိုးအတကွ ် စဆ်နသည။် 

(က ျုိုးကာျိုး) က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏လပ်ုငနျ်ိုးခငွမ်ဆတာ်တ  စမ်ှုအဆ ခအဆန၊ လပ်ုငနျ်ိုးခငွဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးဆရျိုး 

  ကု：်လပ်ုငနျ်ိုးခငွမ်ဆတာ်တ   စမ်ှုအဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမ ာျိုးအာျိုးသံျုိုးသပ်ခွ  ခာျိုး (2017 ခနု္စှ ်ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုး） 

 စ်ပွာျိုးမှုအဆရအတကွ် (လူ) 

 (MY)
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11.1. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက 1 ဆ မလပ်ုသာျိုးသည ်ဘကဟ် ျုိုး၏ Counter weight တငွ ်ညပ်သာွျိုးသည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် 

စာမ ကန်္ာှ230) 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး 

 စ်ပွာျိုးသညို့ဆ်န ို့စွ 
ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး လုပ်ငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ်

အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုးအလုပ်လုပ်ရက ်
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက်
အလုပ်အက ုင်   ခ ုက်သွာျိုးသညို့်အပ ုငျ်ိုး

ကသဂုတ်လ 7ရက ်
အဆ ာက်အအံုတည်

ဆ ာက် ခငျ်ိုး 
တူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး 2  ငို့ ် ဘကဟ် ုျိုး ည ပ်မ သာွျိုး ခငျ်ိုး 

ရငဘ်တ်ပ ုငျ်ိုး ဆ မလုပ်သာျိုး 68 န္စ်ှ 15 န္စ်ှ 1 ရက ်
အလပ်ုနာျိုးလ ကုရ်ဆသာ 

ရကဆ်ပေါငျ်ိုး 30ရက ်

အသက ်

မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး 

1. အန္တရာယ်ရှ သညို့်ဆနရာသ ု ို့ဝငသ်ွာျိုး ခငျ်ိုး။

2.  ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသ ု ို့အခ က် ပမှုမလုပ်ခ ို့ ခငျ်ိုး။

3. ဆလို့လာရနလ်ာဆရာက်သူ  စ်ဆသာဆကကာငို့်လုပ်ငနျ်ိုးခွငန်္ငှို့ရ်ငျ်ိုးန္ှ ျိုးမဆနဆသာဆကကာငို့။်

 စ်ပွာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆန：လုပ်သာျိုးသည ်ဘက်ဟ ုျိုး၏ Counter weight တွင ်ညပ်သာွျိုးသည ်

 ငေါျိုး ပတ ကုတ်ညဆ် ာက်ရနတ်ူျိုးဆ ာ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ်အတွငျ်ိုး၊ ဘက်ဟ ျုိုး၏ Counter weight သည ်

ယာယ ဝငျ်ိုးအတငွျ်ိုးရှ အရံပ ကုက် ု  မ ဆတာို့မည ် စ်ဆသာဆကကာငို့၊် က ုယပ် ုင ်ံျုိုး  တ်ခ က်  ငို့ပ် ကုက်  ုယရ်ှာျိုးရနဝ်ငသ်ာွျိုးပပ ျိုး၊ 

အရံပ ကု်န္ငှို့ ်Counter weight ကကာျိုးတငွည်ပ်သာွျိုးခ ို့သည။် 

1. စကတ်ပ် ငသ်ညို့ဆ်နရာက ဂု ုတစ ုကစ်ဉ်ျိုးစာျိုးပပ ျိုး၊ လံ ုခံ ဆသာဆနရာတငွတ်ပ် ငပ်ေါ။

2. စကက် ရုပ်တန ို့ပ်ပ ျိုးဆဘျိုးကငျ်ိုးသညက် အုတည ်ပ ပပ ျိုးမလှပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုပေါ။ 

3. ဆလို့လာရနလ်ာဆရာကသ်ူမ ာျိုးအတကွ ်သင ်ပဆ ပျိုး ခငျ်ိုးက လုကဆ်တွွဲ့အဆကာငအ် ညဆ် ာ်ပပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးတ ု ို့အာျိုးလပ်ုငနျ်ိုးက ကု ယုတ် ငုလ်ပ်ုဆ ာငဆ်စ ခငျ်ိုးက တုာျိုး မစ်ပေါ။ 

 (MY)
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11.2. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက2 ဘကဟ် ျုိုး  ငို့ဆ် မက  ု န ို့ဆ်နစဉ်၊ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ် ဆ မ  အာျိုးခသံမံဏ တ ငုန်္ငှို့ ် လ ဗာကကာျိုး တငွည်ပ်သာွျိုး 

ခ ို့သည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ231) ။ 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး

 စ်ပွာျိုးသညို့ဆ်န ို့စွ ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး လုပ်ငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ်
အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) 
မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုးအလုပ်လုပ်ရက ်
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက်
အလုပ်အက ုင်   ခ ုက်သွာျိုးသညို့်အပ ုငျ်ိုး

ဇနန်ဝေါရ လ 13ရက ် Shield 
ဆ မ ပန ် ု ို့ ခငျ်ိုး 

(umemodoshi) 
2  ငို့ ် ဘကဟ် ုျိုး ည ပ်မ သာွျိုး ခငျ်ိုး 

ရငဘ်တ်ပ ုငျ်ိုး ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးလုပ်သာျိုး 45 န္စ်ှ 28 န္စ်ှ ရက်ဆပေါငျ်ိုး 70 ဆသ ံျုိုး ခငျ်ိုး

အသက ်

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး 

1. မ န ဘက်ဟ ုျိုးတွင ်ဆခေါငျ်ိုးကာတပ် ငမ် ာျိုး ခငျ်ိုး။

2.  ဆလို့လာရနလ်ာဆရာက်သူသည် စက်ဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးက ုကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုမရှ ပေါ။

3. လုပ်ငနျ်ိုးလုပ် ံုျိုးလုပ်နည်ျိုးက ုအ ပညို့်အဝနာျိုးမလည်ခ ို့ပေါ။

 စ်ပွာျိုးသညို့်အဆ ခအဆန：ဘက်ဟ ုျိုး  ငို့ဆ် မက ု  န ို့ဆ်နစဉ်၊ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် ဆ မ  အာျိုးခံသံမဏ တ ုငန်္ငှို့ ်လ ဗာကကာျိုးတွင်ညပ်သွာျိုးခ ို့သည် 

ဆ မ  အာျိုးခံသမံဏ တ ငုက် ု ပ     က်ရန ်ဆ မ ပန ် ု ို့ ခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး (umemodoshi sagyo) တွင ်မ န ဘကဟ် ုျိုး 

က ုဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ပ ျိုးဆ မ  န ို့သ်ညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးလပ်ုဆနသညို့အ်ခ  နတ်ွင၊် လက်သညျ်ိုး (bucket) 

 ငို့တ်နွျ်ိုးလ ကု်သညို့အ်ခေါစကက် ုယ ်ည၏်အဆရှွဲ့ဘကသ်ည ်ဆပေါဆလာဆ မ ာကတ်ကလ်ာကာ၊ လညပ်တလ် ဗာသည ်

  ခ ုက်ခံရသ၏ူရငဘ်တက် လုာဆရာက ် မှနဆ်သာဆကကာငို့၊် စက်မှာပ ု၍ဆ မ ာကတ်က်လာကာ၊ အ က်ပ ုငျ်ိုးတွငရ်ှ ဆနဆသာ 

ဆ မ  အာျိုးခံသမံဏ တ ငုန်္ငှို့ ်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသ ူ ငုခုံ်၏လ ဗာကကာျိုးတွင ်ခန္ဓာက ုယည်ပ်သာွျိုး  ငျ်ိုး  စ်သည။် 

1. မ န ဘကဟ် ျုိုးတငွ ်ဆခေါငျ်ိုးကာတပ် င ်ခငျ်ိုး။

2. အသံုျိုး ပ ဆသာစကက် ဆုမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးတငွအ်ကျွမ်ျိုးတဝငရ်ှ က ဆုနရာခ  ခငျ်ိုး။

3. က ဉ်ျိုးဆ မာငျ်ိုးဆသာဆနရာတငွအ်လပ်ုလပ်ုဆသာအခေါ၊ 

လပ်ုငနျ်ိုးအဆ ခအဆနန္ငှို့အ်ည လပ်ုငနျ်ိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုးန္ငှို့လ်ပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုးက တု က မှနက်နစ်ွာနာျိုးလညပ်ပ ျိုးမှလပ်ုဆ ာင ်ခငျ်ိုး။ 

 (MY)
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11.3. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက 3 ဘကဟ် ျုိုး၏ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) မ ှ အစ ငုအ်ခ သည ် လပ်ုသာျိုးဆပေါ်သ ု ို့က သာွျိုးခ ို့သည် 

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ232) 

 စ်ပွာျိုးသညို့်ဆန ို့စွ ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး လုပ်ငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ်
အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုးအလုပ်လုပ်ရက ်
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက် 

စက်တငဘ်ာလ 2ရက်  မစ် အစ ုငအ်ခ စုပုံ ခငျ်ိုး 2  ငို့ ်

မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး

အလုပ်အက ငု ်  ခ ုကသ်ွာျိုးသညို့အ်ပ ုငျ်ိုး 

ဘကဟ် ုျိုး 

အသက ်

လွငို့က်  /  ပ တ်က  ခင်ျိုး 

ခေါျိုးအပ ုငျ်ိုး အစ ုငအ်ခ စုပုံသညို့်လပ်ုငနျ်ိုး 53 န္စ်ှ 10 န္စ်ှ ရက် 30 
အလပ်ုနာျိုးလ ကုရ်ဆသာ 

ရကဆ်ပေါငျ်ိုး 90ရက ်

 စ်ပွာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆန：ဘကဟ် ုျိုး၏ လက်သညျ်ိုး (bucket) မှ အစ ုငအ်ခ သည ်လုပ်သာျိုးဆပေါ်သ ု ို့က သာွျိုးခ ို့သည ်

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး

1. လကသ်ညျ်ိုး (bucket) အတငွျ်ိုးအစ ုငအ်ခ က  ုညို့ဆ်သာအခေါ၊ ခ ညဆ်န္ာှင ်ခငျ်ိုးစသညို့ ပ တက် မှုကာကယွ်တာျိုး  ျိုးဆရျိုးအစ အမံက မု ပ လပ်ုခ ို့ပေါ။ 

2. လကသ်ညျ်ိုး (bucket) အတငွျ်ိုးအစ ုငအ်ခ က  ုညို့ပ်ပ ျိုး  မ ငို့တ်ငပ်ပ ျိုးက ငု ်ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး၊ သတ မမူဘ  ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခ်ံုမှ  ကွသ်ွာျိုးရနက်က  ျိုးစာျိုးခ ို့သည။်

3. လကသ်ညျ်ိုး (bucket) အတငွျ်ိုး ညို့ ်ာျိုးဆသာ အစ ုငအ်ခ က ခု ဆသာအခေါ၊ အခ က ်ပပပ ျိုး အစ ုငအ်ခ ခ မညို့ဆ်နရာမှ လပ်ုသာျိုးက မုဆ  ွဲ့ ခ ုငျ်ိုးခ ို့ ခငျ်ိုး။ 

4. တငခ်  နန်္ငှို့ခ် ခ  နတ်ငွလ်မ်ျိုးည နသ်ူမ ာျိုးရှ ခ ို့ ခငျ်ိုး။

 ဘကဟ် ုျိုး၏ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) တွငအ်စ ုငအ်ခ ဆတာဆ်တာ်မ ာျိုးမ ာျိုး ညို့ပ်ပ ျိုး၊ 

ဆအာကတ်ငွရ်ှ ဆသာအစ ုငအ်ခ စုပုံသညို့ဆ်နရာတွငခ် ကာ၊ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူညသ်တ မမူဘ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခ်ံမှု

 ကွ်သာွျိုးရနက်က  ျိုးစာျိုးသညို့အ်ခေါ၊ jumper ၏ pocket န္ငှို့လ်ညပ်တလ် ဗာ ညပ်သာွျိုး ကာ၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket)  

အတငွျ်ိုးရှ အစ ငုအ်ခ မ ာျိုး ပ တက် လာပပ ျိုး၊ ဆအာကတ်ွငအ်လုပ်လုပ်ဆနဆသာလုပ်သာျိုးက  ု မှနသ်ာွျိုးသည။်

1.  ပ တ်က မှုကာကွယ်တာျိုး  ျိုးဆရျိုးအစ အမံက ုလုပ်ဆ ာင ်ခငျ်ိုး။

2. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်ဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့်ဆနရာမှ ွကခွ်ာဆသာအခေါ၊ “လက်သည်ျိုး (bucket) စသည်တ ု ို့၏လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ဆနအ ာျိုးက ဆု မဆပေါ်သ ု ို့ခ ” ရနလ်ုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

3. မဝငရ် ဟူဆသာ  ုငျ်ိုးဘုတ်က ု ပ ာျိုးပေါ။

4. လမ်ျိုးည နသူ်က ု စ စဉ်ဆစပေါ။ 

 (MY)
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11.4. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက4 ဘကဟ် ုျိုးသည ် ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးတငွလ် က ပပ ျိုး၊ လမျ်ိုးည နသ်ကူ  ု မ သာွျိုးခ ို့သည် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် 

စာမ ကန်္ာှ233) 

 စ်ပွာျိုးသညို့်ဆန ို့စွ ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး လုပ်ငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ်
အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုး
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက်

မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

အလပ်ုလပ်ုရက ်အသက ်အလုပ်အက ုင်   ခ ုကသ်ွာျိုးသညို့အ်ပ ုငျ်ိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး

ကသဂုတ်လ 6ရက် 

အ ကဆ်အာကဆ်ရလမ်ျိုး

ဆကကာငျ်ိုး ဆ မလုပ်သာျိုး 1  ငို့ ် ဘကဟ် ုျိုး လ က  ခငျ်ိုး

ရငဘ်တ်ပ ုငျ်ိုး ဆ မလုပ်သာျိုး 50 န္စ်ှ 18 န္စ်ှ 2 ရက ် ဆသ ံျုိုး ခငျ်ိုး

 စ်ပွာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆန：ဘကဟ် ုျိုးသည ်ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးတွငလ် က ပပ ျိုး၊ လမ်ျိုးည နသ်ကူ ု  မ သာွျိုးခ ို့သည ်

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး

1. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသနူ္ငှို့ ် ခ ုက်ခံရသသူည်၊ တ ုငပ်ငမ် ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးက လုပ်ုခ ို့သည်။ 

2.  ခ ုက်ခံရသသူည်ဘကဟ် ုျိုး၏ လပ်ုငနျ်ိုးအခ ငျ်ိုးဝကအ်တွငျ်ိုးသ ု ို့ဝငသ်ာွျိုးခ ို့သည်။ 

3. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည်ကက  တငပ်ပ ျိုးဆရွွဲ့မညို့လ်မ်ျိုးဆကကာငျ်ိုးက မုစူျိုးစမ်ျိုးခ ို့ပေါ။ 

4. သာွျိုးလမ်ျိုးမဟုတ်ဆသာအ ခာျိုးဆနရာသ ု ို့ဆ  ွဲ့ ခ ို့ ခငျ်ိုး။ 

5. ဝေါျိုးခ  ံသညန်က ်ှု  ငျ်ိုးပပ ျိုးဆ မက ုအတည်မ ပ န္ ငုခ် ို့ပေါ။ 

တူျိုးဆ ာ်သညို့ဆ်နရာတွငဆ်ရန္တု်ဆ မာငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးက ုပပ ျိုးစ ျိုးခ ို့ဆသာဘက်ဟ ုျိုးသည၊် အနာျိုးယရူနစ် စဉ် ာျိုးဆသာဆ မ၏ 

ဆ မ ကု ုည ဆအာငပုံ်ဆ ာ်သညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ရန၊် ဝေါျိုးခ ံ ရှ ရာဆတာငဆ်စာငျ်ိုး (အဆစာငျ်ိုး 20 ဒ ဂရ ) က ု  တ်ပပ ျိုးဆ  ွဲ့ ခ ို့သည။်

  အုခ  နတ်ွငလ် က သာွျိုးပပ ျိုး၊ ဂ   ငျ်ိုးဆအာက်ရှ  လမ်ျိုးည နဆ်န    စ်ဆသာလုပ်သာျိုးက ု   မ သာွျိုးခ ို့သည။်

1. တ ုငပ်ငမ် ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးက ုလံုျိုးဝမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

2. လမ်ျိုးည နဆ်သာအခေါဆလျိုးလံဆသာစက်ယန္တရာျိုး၏လုပ်ငနျ်ိုးအခ ငျ်ိုးဝက်အတွငျ်ိုးသ ု ို့မဝငပ်ေါန္ငှို့။်

3. အန္တရာယ်ရှ ဆနရာဆဒသမ ာျိုးတွင၊် ကက  တငပ်ပ ျိုးဆ မ၊ အဆနအ ာျိုးစသည်တ ု ို့က ုစူျိုးစမ်ျိုးပပ ျိုး၊ မဝငရ်  ုငျ်ိုးဘုတ်က ု ာျိုးပေါ။ 

 (MY)
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11.5. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက5 ဘက်ဟ ျုိုး၏အဆရှ ွဲ့တငွလ်မျ်ိုးဆလျှာကဆ်နပပ ျိုးလညှို့လ်ာဆသာလကသ်ညျ်ိုး (bucket)  ငို့ ် ုကမ် ခ ို့သည ်

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ234） 

 စ်ပွာျိုးသညို့ဆ်န ို့စ ွ ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး လုပ်ငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ်
အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုးအလုပ်လုပ်ရက် လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက်
အလုပ်အက ငု ်

မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

အသက ်  ခ ုကသ်ွာျိုးသညို့အ်ပ ုငျ်ိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး

မတ်လ 7ရက် 
အ ခာျိုးပမ  ွဲ့  ပအငဂ် ငန် ယာ

လပ်ုငနျ်ိုး တူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး 3  ငို့ ် ဘကဟ် ုျိုး   ုက်မ  ခငျ်ိုး

ရငဘ်တ်ပ ုငျ်ိုး ဆ မလုပ်သာျိုး 
47 န္စ်ှ 10 န္စ်ှ ရက်ဆပေါငျ်ိုး 60 

အလပ်ုနာျိုးလ ကုရ်ဆသာ

ရကဆ်ပေါငျ်ိုး 30ရက ်

 စ်ပွာျိုးသညို့်အဆ ခအဆန：တ ုငပ်ငပ်ပ ျိုးဆနာက် ဘက်ဟ ုျိုး၏အ ဆရှ ွဲ့က ုလမ်ျိုး ကွ်ဆလျှာက်ဆနဆသာပပ ျိုးလှညို့်လာသညို့် လက်သည်ျိုး (bucket)   ငို့ ် ုက်မ ခ ို့သည် 

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး

1. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်လုပ်ငနျ်ိုးစတငခ်  နတ်ွငအ်တည် ပ  ခငျ်ိုးမလုပ်ဆ ာငခ် ို့ပေါ။

2. စက်က ုလှညို့်စဉ်အတွငျ်ိုး၌တ ုငပ်ငဆ်နခ ို့သည်။

3. စက်ဆဘျိုးကပ်ရပ်တွငလ်မ်ျိုးဆလျှာက်ဆနခ ို့သည်။

 လုပ်ငနျ်ိုးတ ငုပ်ငရ်နအ်တကွ် ဘကဟ် ုျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခုံ်အ  သာွျိုးခ ို့သ  ခ ကု်ခံရသသူည၊် တ ငုပ်ငပ်ပ ျိုးဆနာက် ဘကဟ် ုျိုး၏အ ဆရှ ွဲ့က  ု

လမ်ျိုး ကွ်ဆလျှာက်ဆနဆသာအခ  န၊် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသမှူလုပ်ငနျ်ိုးက ုစတငပ်ပ ျိုး၊ လှညို့လ်ာသညို့ ်လကသ်ညျ်ိုး (bucket)   ငို့ ် ုက်မ ခ ို့သည။် 

1. လုပ်ငနျ်ိုးမစမ ဟွနျ်ိုးတ ျိုး ခင်ျိုး  ငို့သ်တ ဆပျိုးပေါ။

2. ဆဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုး ဆရျိုးပညာဆပျိုး ခငျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။

3. အခ ငျ်ိုးအခ ငျ်ိုးအ ပနအ်လှနအ်ခ က် ပ ခငျ်ိုးက ုဆစို့ဆစို့စပ်စပ် ပ လုပ်ပေါ။ 

 (MY)
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11.6. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက6 ဘဒူ ဇုာက စုစဆ် ျိုးပပ ျိုးဆနာက၊် အ ံုျိုးတပ် ငဆ်နစဉ် က ယုဆ်နဟန ်ာျိုးဟနခ် ကပ်ပ  လ ပပ ျိုး 

ဆ ခဆ ာကည်ပ်သာွျိုးခ ို့သည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ235) ။ 

 စ်ပွာျိုးသညို့်ဆန ို့စွ လပ်ုငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ်
အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုးအလုပ်လုပ်ရက ်
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက်

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုး

အစာျိုး

မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

အသက ်အလုပ်အက ုင်   ခ ုကသ်ွာျိုးသညို့အ်ပ ုငျ်ိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယ်သာဓကမ ာျိုး

ဆအာကတ် ဘုာလ 

31ရက ်
ဆ မည   ခငျ်ိုး ဆ မလုပ်သာျိုး 1  ငို့ ် ဘဒူ ဇုာ ည ပ်မ သာွျိုး ခငျ်ိုး

ဘယဆ် ခဆ ာက ် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးလုပ်

သာျိုး
43 န္စ်ှ 10 န္စ်ှ ရက်ဆပေါငျ်ိုး 270 

အလပ်ုနာျိုးလ ကုရ်ဆသာ

ရကဆ်ပေါငျ်ိုး 50ရက ်

 စ်ပွာျိုးသညို့်အဆ ခအဆန：ဘူဒ ဇုာက ုစစ်ဆ ျိုးပပ ျိုးဆနာက်၊ အ ံုျိုးတပ် ငဆ်နစဉ် က ုယ်ဆနဟန် ာျိုးဟနခ် က်ပပ  လ ပပ ျိုးဆ ခဆ ာက်ညပ်သွာျိုးခ ို့သည် 

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး 

1. မည မညာ  စ်ဆနဆသာ crawler အဆပေါ်အလုပ်လုပ်ခ ို့သည။်

2. ဆခ ာ်လွယဆ်သာ crawler အဆပေါ်တွင ်ဆခ ာ်လွယဆ်သာဘတွ်  နပ်အရှည ် ငို့အ်လပ်ုလုပ်ခ ို့သည။်

 ကကမ်ျိုးတမ်ျိုးဆသာဆ မ ပငအ်ဆနအ ာျိုးတွင ် ဘဒူ ဇုာက ု  ညို့ပ်ပ ျိုးအငဂ် ငစ်စ်ဆ ျိုးရနအ်ငဂ် ငအ် ုံျိုးက  ုယရ်ှာျိုးခ ို့သည။်

စစ်ဆ ျိုးပပ ျိုးဆနာက ် အငဂ် ငအ် ုံျိုးက  ု တပ် ငစ်ဉ်က ုယဆ်နဟန ်ာျိုးဟနခ် က်ပ က်သာွျိုးကာ၊ 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခုံ်သ ု ို့သာွျိုးဆသာဆ ခနငျ်ိုးဘတု် ပာျိုးန္ငှို့ ် crawler ကကာျိုးတငွဘ်ယဆ် ခဆ ာက်ညပ်သာွျိုးကာ၊ 

ဘယဘ်က်ဆ ခဆ ာက်ဆ ခက ငျ်ိုးဝတအ်ပ ုငျ်ိုးက ု  ခ ကု်ခ ို့သည။် 

1. crawler အဆပေါ်မည မညာ  စ်ဆန ခငျ်ိုးက ု  ယရ်ှာျိုးပစ်ရန ်ဘတု် ပာျိုးစသညတ် ု ို့က  ုာျိုးပပ ျိုးစစ်ဆ ျိုးပေါ။

2. ဆဘျိုးကငျ်ိုးလံု ခံ ဆရျိုးအသ အ မင ်မ ငို့တ်ငပ်ေါ။

 (MY)
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11.7. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက7 ဘဒူ ဇုာသညဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုးဆပေါ်တငွလ် က ပပ ျိုး၊ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသကူ  ု မ သာွျိုးခ ို့သည် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် 

စာမ ကန်္ာှ236) 

 စ်ပွာျိုးသညို့ဆ်န ို့စ ွ ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး လုပ်ငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ်
အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုးအလုပ်လုပ်ရက ်
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှအဆရအ

တွက်အသက ်အလုပ်အက ုင်   ခ ုကသ်ွာျိုးသညို့အ်ပ ုငျ်ိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး 

ဧပပ လ 23ရက ် လမ်ျိုး ဆ မလုပ်သာျိုး 2  ငို့ ် ဘဒူ ဇုာ 
 ပ တ်က  ခင်ျိုး 

ဝမ်ျိုးဗ ုကအ်ပ ုငျ်ိုး 
ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးလပ်ုသာျိုး 41 န္စ်ှ 15 န္စ်ှ 12 ရက ် ဆသ ံျုိုး ခငျ်ိုး

 စ်ပွာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆန：ဘဒူ ဇုာသညဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုးဆပေါ်တငွလ် က ပပ ျိုး၊ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသကူ  ု မ သာွျိုးခ ို့သည ်

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး

1. ဆ မ  လ ာဆပေါ်    ခငျ်ိုး (oshido)  ပ လုပ် ာျိုးသညို့်အဆရှ ွဲ့အစွနျ်ိုးပ ုငျ်ိုးတွင၊်  ပ တ်က မှုမှကာကွယ်ရနအ်တွက်ဆ မမခ နခ် ို့ ခငျ်ိုး။

2. အလုပ်ဆနရာဆ ပာငျ်ိုး ာျိုးပပ ျိုးဆနာက်ခ က်ခ ငျ်ိုးတွင၊် သက်  ုငဆ်သာလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့မ်ကျွမ်ျိုးက ငဆ်သျိုးပေါ။

3. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူ၏လုပ်ဆ ာငမ်ှုအမှာျိုးဆကကာငို့်

 ငဆ် ခဆလျှာမ က်န္ာှ ပင ် (nori men) က ု ပနလ်ည ် တ်ဆတာကသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးတွင၊် တူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး  ငို့တ်ူျိုး ဆ ာ ်ာျိုးဆသာဆ မက  ု

ဆ မ  လ ာဆပေါ်  ပန ် သညို့အ်လုပ်လုပ်ဆနစဉ်၊ တွနျ်ိုး တုသ်ညို့မ် က်န္ာှ ပငအ်စွနျ်ိုးပ ုငျ်ိုးဆကကာငို့ ် ဘဒူ ဇုာန္ငှို့အ်တူ ပ တက် ကာ၊ ဘဒူ ဇုာ 

ဆအာကတ်ငွ ် မ သာွျိုးခ ို့သည။် 

1. ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးအဆကာငအ် ည်ဆ ာမ်ှုစ မံခ ကအ်ရ၊ လုပ်ငနျ်ိုးလုပ် ံျုိုးလပ်ုနည်ျိုးအတကွ်လမ်ျိုးည နခ် ကမ် ာျိုးက ုရှငျ်ိုးလငျ်ိုးစွာ ပ လပ်ုပပ ျိုး၊ အဆကာငအ် ည်ဆ ာမ်ှုအဆ ခအဆန က အုတည် ပ ပေါ။ 

2. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးမ ာျိုးက ုဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးနညျ်ိုးစနစ်မ ာျိုး၊ လုပ်ငနျ်ိုးလပ်ု ံျုိုးလပ်ုနည်ျိုးမ ာျိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံု ခံ ဆရျိုးအတွက ်လမ်ျိုးည နပ်ညာဆပျိုး ခငျ်ိုးဆ ာငရွ်ကပ်ေါ။ 

3. ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ုအသံျုိုး ပ ပပ ျိုးအလပ်ုလပ်ုစဉ်၊ စကအ်မ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့စွ်မ်ျိုးရညစ်သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးအဆ ခအဆနန္ငှို့အ်ည အစ အစဉ် ွ ပေါ။ 

 (MY)
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11.8. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက8 marking အလပ်ု၏လပ်ုသာျိုးသည ် ဆနာက ် ျုိုးဆနဆသာ ဘဒူ ဇုာ၏ crawler  ငို့န်ငျ်ိုးက  တမ်  ခငျ်ိုး

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ237) 

 စ်ပွာျိုးသညို့ဆ်န ို့စ ွ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး လပ်ုငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ်
အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုးအလပ်ုလပ်ုရက ်
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက်အသက ်အလုပ်အက ငု ်  ခ ုကသ်ွာျိုးသညို့အ်ပ ုငျ်ိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး 

ဆ ဆ ာ်ဝေါရ လ 

15ရက ် လမ်ျိုး  ပင ်င ်ခငျ်ိုး 1  ငို့ ် ဘဒူ ဇုာ နငျ်ိုးက  တ်မ  ခငျ်ိုး

ဆ ခဆ ာက်ပ ုငျ်ိုး ဆ မလုပ်သာျိုး 63 န္စ်ှ 40 န္စ်ှ ရက်ဆပေါငျ်ိုး 290 
အလပ်ုနာျိုးလ ကုရ်ဆသာ

ရကဆ်ပေါငျ်ိုး 42ရက ်

 စ်ပွာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆန：marking အလုပ်လုပ်သာျိုးသညယ်ာဉ်က ုဆနာက ် ျုိုးဆနစဉ် ဘဒူ ဇုာ၏ crawlerန္ငှို့န်ငျ်ိုးက  တ်မ ခ ို့သည။်

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး 

1. ဆလျိုးလံဆသာစက်ယန္တရာျိုးမ ာျိုးရှ သညို့်ဆနရာတွင ်ကတုပ်အတာျိုးအ  ျိုးစသည်တ ု ို့က ု ာျိုးကာသက်  ုငသ်ူမှလွ ၍မဝငရ်ဆအာငတ်ာျိုး  ျိုးပေါ။

2. ဆလျိုးလံဆသာစက်ယန္တရာျိုးမ ာန္ငှို့ ်လူတ ု ို့ အတူဆရာဆန္ာှအလုပ်လုပ်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွင၊် လမ်ျိုးည နသ်ူက ုတာဝနဆ်ပျိုး ာျိုးပေါ။

3. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် လုပ်ငနျ်ိုးနယ်ပယ်အတွငျ်ိုးစ စဉ် ာျိုးဆသာအလုပ်က ုအတည် ပ ပပ ျိုးဆနာက်လုပ်ငနျ်ိုးက ုစတငပ်ေါ။

တာတမံ (morido) ၏ roll-out အ ကူ ု marking အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်၊ တာတမံက ုယ ်ည၏်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ် ဘဒူ ဇုာသည ်

 ုတတ်ရက်လမ်ျိုးဆကကာငျ်ိုးဆ ပာငျ်ိုးကာဆနာက် တုလ်ာခ ို့သည။် 

အန ျိုးအနာျိုးရှ  roller ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ် ဟွနျ်ိုးတ ျိုးပပ ျိုးလုပ်သာျိုးက ု အသ ဆပျိုးခ ို့ဆသာ်လညျ်ိုးသတ မ ပ မ ဘ ၊ crawler န္ငှို့န်ငျ်ိုးက  တ ်

မ ခ ို့သည။် 

1.  ခ ုက်ခံရသသူညဆ်လျိုးလံဆသာစက်ယန္တရာျိုး  ငို့လ်ုပ်က ုငဆ်နသညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးအတငွျ်ိုးဝငခ် ို့သည။်

2. လုပ်ငနျ်ိုးမစမ တ ငုပ်င ်ခငျ်ိုးမရှ ဘ ၊ အခ ငျ်ိုးခ ငျ်ိုး၏လုပ်ငနျ်ိုးအဆကကာငျ်ိုးအရာက ုမသ ရှ နာျိုးမလညခ် ို့ပေါ။

3. ဘဒူ ဇုာ၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ်ယာဉ်က ဆုနာက်  ျုိုးဆသာအခေါလံု ခံ မှုရှ ဆကကာငျ်ိုးအတည ်ပ ခ ို့သည။်

 (MY)
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11.9. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက9 ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့ဝ်နက် ခု  တ ်ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်၊လပ်ုသာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ ပ တက်  ခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် 

စာမ ကန်္ာှ238) 

 စ်ပွာျိုးသညို့ဆ်န ို့စ ွ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး လုပ်ငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ်
အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) 
မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုးအလုပ်လုပ်ရက် 
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက်အသက ်အလုပ်အက ငု ်  ခ ုကသ်ွာျိုးသညို့အ်ပ ုငျ်ိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး 

ဆမလ 10ရက ် ဆ မည   ခငျ်ိုး ဆ မလုပ်သာျိုး 1  ငို့ ် ဆ မဆကာ်ကာျိုး   ုက်မ  ခငျ်ိုး

ခေါျိုးအပ ုငျ်ိုး ဆ မလုပ်သာျိုး 52 န္စ်ှ 15 န္စ်ှ 25 ရက ်
အလပ်ုနာျိုးလ ကုရ်ဆသာ

ရကဆ်ပေါငျ်ိုး 40ရက ်

 စ်ပွာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆန：ဆ မဆကာက်ာျိုး  ငို့ဝ်နက် ုခ  တ် ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်၊လုပ်သာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ ပ တက်  ခငျ်ိုး

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး

1. က ုယ်ပ ုင ုံ်ျိုး  တ်မှု  ငို့အ် ခာျိုးရည်ရွယ်ခ က်မ ာျိုးအတွက်အသံုျိုး ပ ခ ို့သည်။

2.  ကကမ်ျိုးတမ်ျိုးစွာဆမာငျ်ိုးန္ငှခ် ို့သည်။

3. လုပ်ငနျ်ိုးခွငစ် မံသူက ု စ စဉ်ဆပျိုးမ ာျိုးခ ို့ပေါ။

က ုယပ် ုင ်ံျုိုး  တ်ခ က်  ငို့၊် ဆ မဆကာက်ာျိုး၏လကသ်ညျ်ိုးတငွ ်အခ ုျိုးအဆငွွဲ့ (hyumu) ပ ုကလ် ုငျ်ိုးက ုခ  တ် ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှစ်ဉ်၊ အ မနန်္ှုနျ်ိုးအ 

 တုလ်နွပ်ပ ျိုးအန ျိုးတွငရ်ှ ဆသာလုပ်သာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ ပ တ်က သာွျိုးခ ို့သည။်

1. လုပ်ငနျ်ိုးတ ုငပ်ငမ်ှုက ုဆသဆသခ ာခ ာ ပ လုပ်ပပ ျိုး၊ အာျိုးလံုျိုးက၎ငျ်ိုးတ ု ို့က ုလ ုက်နာ ခငျ်ိုး။

2. ဆဘျိုးကငျ်ိုးသည်ို့အ မနန်္ှုနျ်ိုးက ုသတ်မှတ်ပပ ျိုး၎ငျ်ိုးတ ု ို့က ုလ ုက်နာ ခငျ်ိုး။

3. လုပ်ငနျ်ိုးခွငစ် မံသူက ုစ စဉ်ဆစပပ ျိုး၊ လုပ်ငနျ်ိုးက ု က်လက်လုပ်က ုင ်ခငျ်ိုး။

 (MY)
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11.10. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက10 ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) တငွလ်မျ်ိုးည နသ်ညူပ်မ ခ ို့သည် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် 

စာမ ကန်္ာှ239) 

 စ်ပွာျိုးသညို့ဆ်န ို့စ ွ ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး လပ်ုငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ် မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

အလုပ်လုပ်ရက ်အသက ်အလပ်ုအက ငု ်  ခ ုကသ်ွာျိုးသညို့အ်ပ ုငျ်ိုး 

အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုး
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက်

ည ပ်မ သာွျိုး ခငျ်ိုး 

15 လ 

1. လမ်ျိုးည နသ်သူည် စက်၏လုပ်ငနျ်ိုးအခ ငျ်ိုးဝက်အတွငျ်ိုးဝငဆ်ရာကက်ာလမ်ျိုးည နမ်ှုမ ပ  ခငျ်ိုး။   ု ို့အ ပငယ်ာဉ်ဆမာငျ်ိုးသ ူမငန်္ ငုသ်ညို့်ဆနရာတွငလ်မ်ျိုးည နပ်ေါ။ 

2. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ်လမ်ျိုးည နသ်၏ူတည်ဆနရာက ုအတည် ပ ပပ ျိုးမှလညပ်တပ်ေါ။

3. လုပ်ငနျ်ိုးမစမ တ ုငပ်င ်ခငျ်ိုးက အုဆကာငအ် ည်ဆ ာပ်ပ ျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့လ်ပ်ု ံျုိုးလုပ်နညျ်ိုးက အုတည် ပ ကာ၊ သက်  ငုသ်မူ ာျိုးအာျိုးအသ ဆပျိုးပေါ။ 

အ ျူိုးသ  ငို့အ်ဓ ကရညရွ်ယ်ခ ကမ်ဟတု်သညို့်လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက လုပ်ုဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ သငို့ဆ်တာ်ဆသာလပ်ုငနျ်ိုးစ မံခ က်က ုဆရျိုး ွ ပပ ျိုး၎ငျ်ိုးက ု အဆ ခခံ၍ လုပ်ငနျ်ိုးက ု ကလ်ုပ်ပေါ။ 

လုပ်ငနျ်ိုးအခ ငျ်ိုးဝက်အတွငျ်ိုးမဝငရ်ဆအာငတ်ာျိုး မစ်ရနအ်တွက ်ည နက်ကာျိုးခ ကမ် ာျိုး၊ သတ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုးမလံုဆလာက်ခ ို့ပေါ။ 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး 

ကသဂုတလ် 1ရက ် ဥမငလ် ဏုဆ်ခေါငျ်ိုး 
အဆ ဆွ ွ

လုပ်ငနျ်ိုး 
1  ငို့ ် ဆ မဆကာ်ကာျိုး 

ဦျိုးဆခေါငျ်ိုးပ ုငျ်ိုး တူျိုး ခငျ်ိုး 48 န္စ်ှ 4 န္စ်ှ 3 လ ဆသ ံျုိုး ခငျ်ိုး

 စ်ပွာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆန：မ ုငျ်ိုးတငွျ်ိုး  ၌ ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) တွငလ်မ်ျိုးည နသ်ညူပ်မ ခ ို့သည ်

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး

1. လမ်ျိုးည နသ်သူည် လက်သည်ျိုး (bucket) ၏ ဆရှွဲ့တညို့်တညို့်သ ု ို့တ ကု်  ုက်ဝငဆ်ရာက်ပပ ျိုးအခ က် ပခ ို့သည်။ 

2. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ်လမ်ျိုးည နသ်၏ူတည်ဆနရာအတည် ပ  ခငျ်ိုးက ုလံလုံုဆလာက်ဆလာကမ် ပ လုပ်ဘ ယာဉ်က ုဆရှွဲ့  ျုိုးခ ို့သည်။ 

3.  လုပ်ငနျ်ိုးမစမ တ ုငပ်င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးအတွကလ်မ်ျိုးည နခ် ကမ် ာျိုး၊ လမ်ျိုးည နမ်ှုမ ာျိုးမရှ ခ ို့ပေါ။ 

4. လုပ်ငနျ်ိုးအခ ငျ်ိုးဝက်အတွငျ်ိုးမဝငရ်ဆအာငတ်ာျိုး မစ်ရနအ်တွက ်ည န်ကကာျိုးခ ကမ် ာျိုး၊ သတ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုးမလံုဆလာက်ခ ို့ပေါ။ 

ဆ ာက်တ ုငမ် ာျိုးအန ျိုးတွင် ာျိုး ာျိုးဆသာဝန်တငလ်က်လှည်ို့စက်သည်ဆနာက်တစ်ဆန ို့တွငစ် စဉ် ာျိုးသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးက ုအဆန္ာှငို့အ်ယှက်  စ်ဆစဆသာဆကကာငို့၊် 

ဝနတ်ငလ်က်လှည်ို့စက်က ုဆ  ွဲ့ရန၊် လမ်ျိုးည နသ်ူသည် ဆ မဆကာ်ကာျိုးန္ငှို့ ်ဆ ာက်တ ုငမ် ာျိုးအကကာျိုးသ ု ို့ဝနပ်ပ ျိုး အခ က် ပခ ို့သည်။ 

 စက်က ုဆရှ ွဲ့  ျုိုးပပ ျိုးတစ်ကက မ်ရပ်တန် ို့(stop (stoppu) )ခ ို့ဆသာ်လည်ျိုး၊ တစ် န“်နည်ျိုးနည်ျိုးဆလျိုးပ ုပပ ျိုး” ဟု ပ်မံလမ်ျိုးည နအ်ခ က် ပလ ုက်ဆသာဆကကာငို့၊် 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်စက်က ု ဆရှ ွဲ့သ ု ို့  ျုိုးခ ို့သည် (ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခ်ံုမှ လမ်ျိုးည န်သူ၏ ဦျိုး ပ်ုက ု မငဆ်နရသည်) ။ ဤအခ  နတ်ွငစ်က်၏ လက်သည်ျိုး (bucket) 

န္ငှို့ ်ဆ ာက်တ ုငမ် ာျိုးကကာျိုးတွငဆ်ခေါငျ်ိုးညပ်သွာျိုးခ ို့သည်။ 

 (MY)
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11.11. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက11 ဆ မလပ်ုသာျိုးသည ် ဆနာက ် ျုိုးလာဆသာ motor grader န္ငှို့ ် တ ကုမ် ခ ို့သည ် (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် 

စာမ ကန်္ာှ240) 

 စ်ပွာျိုးသညို့ဆ်န ို့စ ွ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအ

စာျိုး

လုပ်ငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ်
အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) 
မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုးအလုပ်လုပ်ရက ်
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက်အသက ်အလုပ်အက ငု ်  ခ ုကသ်ွာျိုးသညို့အ်ပ ုငျ်ိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး

ဇွနလ် 20ရက ် လမ်ျိုး ဆ မည   ခငျ်ိုး 2  ငို့ ်
motor 

grader 
တ ကု်မ  ခငျ်ိုး 

ဝမ်ျိုးဗ ုကဆ်အာကပ် ုငျ်ိုး ဆ မလုပ်သာျိုး 61 န္စ်ှ 15 န္စ်ှ ရက် 30 ဆသ ံျုိုး ခငျ်ိုး

 စ်ပွာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆန：ဆ မလုပ်သာျိုးသည ်ဆနာက ် ျုိုးလာဆသာ motor grader န္ငှို့ ်တ ကု်မ ခ ို့သည ်

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး

1. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ်တာယာ roller မ ာျိုးကဆရှွဲ့သ ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်လာ ခငျ်ိုးဆကကာငို့၊် အဆနာက်ဘက်သ ု ို့အတည် ပ  ခငျ်ိုးလံုလံုဆလာက်ဆလာကမ်ရှ ဘ ယာဉ်က ုဆနာက်  ျုိုးခ ို့သည်။ 

2.  ခ ုက်ခံရသသူည် စကအ်န ျိုးသ ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်ပပ ျိုး၊ ဆနာက် ပနလ်ှညို့က်ာအလပ်ုလပ်ုဆနခ ို့သည်။ 

3.  ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသနူ္ငှို့ ်လပ်ုသာျိုးန္စ်ှဦျိုးစလံျုိုးသည်၊“ မငဆ်နရတယ၊် ဆရှာငဆ်ပျိုးမယ် ငတ်ယ်”ဟုယံကုကည်ဆနခ ို့ကကသည။်

4. လုပ်ငနျ်ိုးစဉ်က ုဆန္ာှငို့ဆ်န္ျှိုးဆနခ ို့ပပ ျိုး၊ လပ်ုငနျ်ိုးခွငတ်စ်ခုလံုျိုးတွင ်ှုပ်ဆ ျွိုးဆနခ ို့သည။်

  ခ ုက်ခံရသသူည၊် ဆရှ ွဲ့  ျုိုးလ က် ည   ခငျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်နဆသာ motor grader ၏အ ဆနာက်ဘက်သ ု ို့လ ကု်ပပ ျိုးဆ မ ကု ညု ဆအာင ်

ပုံဆ ာ်သညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုး လုပ်ဆနခ ို့သည။် န ျိုးကပ်စွာ rolling လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်နဆသာ တာယာ roller သညလ်မ်ျိုးဆကကာငျ်ိုး ဆ ပာငျ်ိုးရနအ် 

တကွ်  ုတတ်ရက် motor grader ၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ်လန ို့သ်ာွျိုးကာယာဉ်က ု ဆနာက ် ျုိုးလ ကု်ဆသာဆကကာငို့၊်   ခ ကု်ခံရသသူည ်

motor grader န္ငှို့ ်တ ကု်မ ခ ို့သည။် 

1. ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည ်ယာဉ်က ဆုနာက ် ျုိုးဆနစဉ် ဟနွျ်ိုးတ ျိုးပပ ျိုး၊ အဆနာကဘ်ကက် အုတည ်ပ ပပ ျိုးမှ ကသ်ွာျိုးရမည။်

2. စက၏်အရနလ်ပ်ုသာျိုးမ ာျိုးသည၊် စကက် ဆုက ာဆပျိုးမ ာျိုးသညို့အ်ဆနအ ာျိုး  ငို့အ်လပ်ုလပ်ုရမည။်

3. ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးကာလပပ ျိုး ံုျိုးသွာျိုးလျှငပ်ငစ်ကက် ဆုမာငျ်ိုးန္ငှပ်ပ ျိုး၊ လပ်ုသာျိုးမ ာျိုးစွာအလပ်ုလပ်ုဆနသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးခွငအ်တငွျ်ိုးတငွ၊်  ှုပ်ဆ ျွိုးဆစဆသာလုပ်ငနျ်ိုးခွင်

ပတဝ်နျ်ိုးက ငက်  ုယရ်ှာျိုးရှငျ်ိုးလငျ်ိုးပေါ။ 

 (MY)
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11.12. ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓက12 scraper သညဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုးဆပေါ်တငွလ် က ပပ ျိုး၊ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသကူ  ု မ သာွျိုးခ ို့သည ်(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် 

စာမ ကန်္ာှ241） 

 စ်ပွာျိုးသညို့ဆ်န ို့စ ွ ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး လပ်ုငနျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး စာခ  ပ်အ ငို့ ် မဆတာ်တ မှုအမ   ျိုးအစာျိုး 

အလုပ်လုပ်ရက ်အသက ်အလပ်ုအက ငု ်  ခ ုကသ်ွာျိုးသညို့အ်ပ ုငျ်ိုး 

အဆကကာင်ျိုး  စ်ဆစသညို့်ပစစည်ျိုး 

(စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်) 

  ခ ုက်မှုန္ှုနျ်ိုး
လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံ ရှ သညို့်န္စ်ှ

အဆရအတွက်

လ က  ခငျ်ိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယသ်ာဓကမ ာျိုး

ဇူလ ငုလ် 15 ရက ် ဆ မည   ခငျ်ိုး
ဆ မလုပ်သာျိုး 1  ငို့ ် scraper 

ဝမ်ျိုးဗ ုကအ်ပ ုငျ်ိုး 
ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး 

လုပ်သာျိုး 
32 န္စ်ှ 8 န္စ်ှ ရက်ဆပေါငျ်ိုး 150 ဆသ ံျုိုး ခငျ်ိုး 

စ မံခ က ်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး

 စ်ပွာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆန：scraper သညဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုးဆပေါ်တငွလ် က ပပ ျိုး၊ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသကူ  ု မ သာွျိုးခ ို့သည ်

1. မှာျိုးယွငျ်ိုးဆသာလည်ပတ်မှုဆကကာငို့၊် Bowl ဆပေါဆလာဆ မ ာက်တက်လာပပ ျိုး၊ ဘူဒ ဇုာသည်အတွနျ်ိုးခံရကာဦျိုးတည်ရာဆ ပာငျ်ိုးပပ ျိုးလ က သွာျိုးသည်။

2. မတ်ဆစာက်ဆသာ ငဆ် ခဆလျှာတွငမ် က်န္ာှ ပင ်(ဆအာက် က် ငဆ် ခဆလျှာအဆစာငျ်ိုး 25 ဒ ဂရ ခန ို့)် တွငလ်ုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ခ ို့သည်။

3. အခ   ွဲ့ဆနရာတွငဆ်က ာက်တံုျိုးကက ျိုးမ ာျိုးရှ ဆနခ ို့သည်။

 အ ခာျိုးစက်  ငို့ခ်  တ် ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ဆသာအမ   ျိုးအစာျိုး၏ scraper  ငို့ ် ငဆ် ခဆလျှာဆ မတူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး ပ လုပ်ကာဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်၊ 

ဘဒူ ဇုာသည ် ငဆ် ခဆလျှာဆအာက်ဘက်သ ု ို့လ က သာွျိုးသညို့အ်ခ  နတ်ွင၊် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခုံ်မှ ကွက် ကာ၊ 

  မ သာွျိုးခ ို့သည။် 

1. မတ်ဆစာက်ဆသာ ငဆ် ခဆလျှာမ က်န္ာှ ပငမ် ာျိုးတွငစ်တ ယာရငမ်လှညို့်ပေါန္ငှို့။်

2. ဆမာငျ်ိုးသညို့်လမ်ျိုးမ က်န္ာှ ပင၏်အဆစာငျ်ိုးက ု 20 ဒ ဂရ  က် န္ျူိုးညံို့ဆနပေါဆစ။

3. ဆမာငျ်ိုးသညို့်လမ်ျိုးမ က်န္ာှ ပငတ်ွင ်ဘူဒ ဇုာက ု ဆရှ ွဲ့သ ု ို့သွာျိုးခ ုငျ်ိုးကာအတာျိုးအ  ျိုးမ ာျိုး  စ်လာန္ ငုသ်ညို့်ဆက ာက်တံုျိုးစသည်တ ု ို့က ု ယ်ရှာျိုးပေါ။

 (MY)
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12. ကစ်ပ်ဥပဆဒမ ာျိုးစသည်

အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ် ဆဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး ဆသာဥပဆဒတငွ၊် လပ်ုငနျ်ိုးခငွ ် ဆဘျိုးအန္တရာယ ်

ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) အပေါအဝငဥ်ပဆဒမ ာျိုးစာွရှ သည။် အ ျူိုးသ  ငို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးခငွ ်

ဆဘျိုးအန္တရာယ ် ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) တငွ၊် အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ် ဆဘျိုးအန္တရာယ် 

ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့ ် က နျ်ိုးမာဆရျိုးက  ု လံ ုခ ံမှုရှ ဆစ ခငျ်ိုးန္ငှို့တ်၊ူ သကဆ်သာငို့သ်ကသ်ာ ရှ ဆသာ လပ်ုငနျ်ိုးခငွပ်တဝ်နျ်ိုးက ငတ်ညဆ် ာကဆ်ပျိုး ခငျ်ိုး 

က  ုမ ငို့တ်ငလ်ပ်ုဆ ာင ် ရနရ်ညရွ်ယပ်ပ ျိုး၊ မလ ကုန်ာ၍မရဆသာ အခ က ် မ ာျိုးက  ု သတမ်တှ ်ာျိုးသည။် ဥပဆဒ ပဌာနျ်ိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာ 

သ ျိုးသန ို့အ်ခ ကမ် ာျိုးန္ငှို့စ်ပ် လ ဉ်ျိုး၍၊ အစ ျုိုးရ အ ွ ွဲ့အမ န ို့မ် ာျိုး၊ ၀နက်က ျိုးဌာနအမ န ို့မ် ာျိုး၊ အမ န ို့ဆ်ကကာ ငာစာစသညတ် ု ို့တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသည။် 

အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်ဆဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး ဆသာ ဥပဆဒစနစမ်ာှ ဆအာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး  စသ်ည။်

ပံ1ု2-1 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး (ဆ မည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် 

ဝနက် ုမကာတငရ်နန်္ငှို့ ်တူျိုးဆ ာ်ရန)် ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုနညျ်ိုးပညာကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုန္ငှို့ ်က်စပ်ဆသာဥပဆဒစနစ် 

(က ုျိုးကာျိုး) က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့လ်ူမှု ူလံုဆရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန အဆ ာက်အအံု  နျ်ိုးသ မ်ျိုးဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးအတကွ် အန္တရာယအ်က   တ်မှုလက်စွ  

12.1. လပ်ုငနျ်ိုးခငွဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou)န္ငှို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးခငွ ်ဆဘျိုးအန္တရာယ ်

ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) တငျ်ိုးက ပ်ဆသာအမ န ို့မ် ာျိုး (ဆကာကန်္ှုတခ် က)် 

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ243) 

အခနျ်ိုး 1 အဆ ဆွ စွညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး 

အပ ဒု ်3 ＜အလပ်ုရှငစ်သညတ် ု ို့၏တာဝန>် 

အလပ်ုရှငအ်ဆန  ငို့ ် ဤဥပဆဒတငွ ်ပဌာနျ်ိုး ာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးခငွမ်ဆတာ်တ မှုမ ာျိုးကာကယွရ်နအ်တကွ ် အန မို့ ်ံျုိုးစနံ္ ှုနျ်ိုး မ ာျိုးက ု 

လယွလ်ယွက်ကူလု ကုန်ာ ံုသာမက၊ သကဆ်တာငို့သ်ကသ်ာရှ ဆသာ လပ်ုငနျ်ိုးခငွပ်တဝ်နျ်ိုးက ငက်  ု လက်ဆတွွဲ့ အဆကာငအ် ညဆ် ာ် ခငျ်ိုးန္ငှို့၊် 

လပ်ုငနျ်ိုးခငွအ်ဆ ခအဆနမ ာျိုး တ ျုိုးတကဆ်အာငလ်ပ်ုဆ ာင ်ခငျ်ိုး  ငို့ ်အလပ်ုခငွအ်တငွျ်ိုးရှ  အလပ်ု သမာျိုးအာျိုး ဆဘျိုးကငျ်ိုးဆစဆရျိုးန္ငှို့ ်က နျ်ိုးမာဆရျိုးက  ု

ဆသဆသခ ာခ ာ လပ်ုဆ ာငဆ်ပျိုးရမည။်   ု ို့အ ပငအ်လပ်ုရှငသ်ည ် န္ ငုင်ဆံတာ ် မဆှ ာငရွ်ကမ်ညို့ ်

လပ်ုငနျ်ိုးခငွမ်ဆတာ်တ မှုမ ာျိုးက ကုာကယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်စပ်လ ဉ်ျိုးဆသာ စ မခံ ကမ် ာျိုးတငွ ်ပျူိုးဆပေါငျ်ိုးဆ ာငရွ်က် ရမည။် 

ဥပဆဒ 

အစ ုျိုးရအ ွ ွဲ့အမ န ို့ ်

၀နက်က ျိုးဌာနအမ န ို့မ် ာျိုး 

အမ ာျိုး ပညသ် ူ ုငရ်ာ 

အသ ဆပျိုးခ က ်/ 

ဆကကာ် ငာခ က် 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou)(လံု ခံ သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ) 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ  

(roudou anzen eiseihou) တငျ်ိုးက ပ်ဆသာအမ န ို့မ် ာျိုး (လံု ခံ သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးအမ န ို့မ် ာျိုး) 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) 

တငျ်ိုးက ပ်ဆသာစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး (လံု ခံ သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး) 

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး ွ ွဲ့စညျ်ိုးပုံစံန္ှုနျ်ိုး

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (ဆ မည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝန ်

မ ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် ဝနက် ုမကာတငရ်နန်္ငှို့ ်တူျိုးဆ ာ်ရန)် 

ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုနညျ်ိုးပညာကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးအ ျူိုးပညာဆရျိုးစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး 

 (MY)
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2 စကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၊ က ရ ယာမ ာျိုးန္ငှို့အ် ခာျိုးပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ဒု  ဇ ုငျ်ိုး ွ  ခငျ်ိုး၊  တုလ်ပ်ု ခငျ်ိုး၊ သ ု ို့မဟတု်တငသ်ငွျ်ိုးသ၊ူ ကနုက်ကမ်ျိုးမ ာျိုးက  ုတု် 

လပ်ု ခငျ်ိုး၊ သ ု ို့မဟတု်တငသ်ငွျ်ိုးသ၊ူ တစ ်န ် အဆ ာကအ်ဦျိုးဆ ာကလ်ပ်ု ခငျ်ိုး၊ သ ု ို့မဟုတဒ် ဇ ုငျ်ိုး  ွ သသူည၊် ဤပစစညျ်ိုးမ ာျိုး၏ဒ ဇ ုငျ်ိုး၊ 

 တုလ်ပ်ု ခငျ်ိုး၊ တငသ်ငွျ်ိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆ ာကလ်ပ်ုသညို့အ်ခေါ၊ ဤပစစညျ်ိုးမ ာျိုးက  ုအသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် စပ်ာွျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးခငွမ်ဆတာ်တ မှုမ ာျိုးက  ု

ကာကယွရ်န ်အာျိုး တုမ်လပ်ုဆ ာင၍်မရပေါ။ 

3 ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးဆ ာငရွ်ကဆ်စသကူ ို့သ ု ို့ဆသာအလပ်ုက အု ခာျိုးသမူ ာျိုးအာျိုးလပ်ုငနျ်ိုးအပ်န္ှသံသူည၊် ဆ ာကလ်ပ်ု ဆရျိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုးမ ာျိုး၊ 

ကာလမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးပပ ျိုးသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆသာ လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအာျိုးလပ်ုဆ ာငဆ်စ မှုမ ာျိုးက မုသတမ်တှ်မ ဆစရန ်ညို့သ်ငွျ်ိုး 

မစဉ်ျိုးစာျိုး၍မရပေါ။ 

အပ ဒု ် 4 အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးအဆန  ငို့ ် လပ်ုငနျ်ိုးခငွမ်ဆတာ်တ မှုမ ာျိုးက  ု ကာကယွရ်နလ် အုပ်ဆသာက စစရပ်မ ာျိုးက လု ကုန်ာ ရမည ် စပ်ပ ျိုး၊ 

အလပ်ုရှငန်္ငှို့ ် အ ခာျိုး ကစ်ပ်သမူ ာျိုးမ ှ ဆ ာငရွ်ကဆ်သာလပ်ုငနျ်ိုးခငွမ်ဆတာ်တ မှုမ ာျိုးကာကယွတ်ာျိုး  ျိုးရန ် ဆ ာငရွ်ကခ် ကမ် ာျိုးတငွပ်ျူိုးဆပေါငျ်ိုး 

ရနက်က  ျိုးပမျ်ိုးရမည။် 

အပ ဒု ်5 စကက် ရ ယာန္ငှို့အ်န္တရာယရ်ှ ဆသာပစစညျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့ ်ကစ်ပ်ဆသာစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး 

အပ ဒု ်45 <ပံမုနှက် ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး (teiki jishu kensa)> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ဘွ  ငလ်ာမ ာျိုးန္ငှို့အ် ခာျိုးစကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့၌၊ အစ ျုိုးရအ ွ ွဲ့အမ န ို့ ် ငို့သ်တမ်တှ ်ာျိုးဆသာ ပစစညျ်ိုးမ ာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ 

က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးဌာနမသှတမ်တှ် ာျိုးဆသာဆနရာမ ာျိုးက ၊ု ပံမုနှက် ယုတ် ငု ် စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးက မုလပ်ုဆ ာင၍်၊ 

န္ငှို့လ်ပ်ုဆ ာငသ်ညို့ရ်လဒမ် ာျိုးက မုတှတ်မျ်ိုးမတင ်ာျိုး၍မရပေါ။ 

2 လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ညဆ်ရှ ွဲ့အပ ဒုပ်ေါ စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့၌အစ ျုိုးရအ ွ ွဲ့အမ န ို့ ် ငို့သ်တမ်တှ ်ာျိုးဆသာပစစညျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ အ ကပ်ေါ ပဌာနျ်ိုး 

ခ ကမ် ာျိုး၏ က ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးမ ာျိုး  မ ှ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးမ ှပဌာနျ်ိုး ာျိုးသညို့ ် က ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး (ဆအာကတ်ငွ ်

“အ ျူိုးသတမ်တှ ်ာျိုးဆသာက ယုတ် ုငစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး”ဟ ု သံျုိုးမည။်) က လုပ်ုဆ ာင ် ခ  နတ်ငွ၊် ၎ငျ်ိုးက အုသံျုိုး ပ မညို့အ်လုပ်သမာျိုးမ ာျိုးတငွ ်

က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏ အမ န ို့အ်ရ ဆပျိုးအပ်ဆသာ လပ်ုပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုးက ပု ငု ် ငု ်ာျိုးသသူ ု ို့မဟတု ်အပ ုဒ ်

54၏ အပ ဒု ်3 အခ က ်1တငွ ်သတမ်တှ်  ာျိုးသညို့မ်တှပံ်တုငက် ရုယပူပ ျိုး၊ အ ခာျိုးသမူ ာျိုးဆတာငျ်ိုး  မုှုအရသက ် ငုရ်ာစကက် ရ ယာ စသညတ် ု ို့န္ငှို့ ်

စပ်လ ဉ်ျိုး၍ အ ျူိုး သတမ်တှ် ာျိုးဆသာက ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးက ဆု ာငရွ်ကသ် ူ (ဆအာကတ်ငွ ် “စစဆ် ျိုးဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငသ်”ူ 

ဟသုံျုိုးမည။်) က အုဆကာငအ် ညဆ် ာ်ဆ ာငရွ်ကပ်ေါ။ 

3 အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏ ဝနက်က ျိုးသည၊် အပ ဒု ် 1 ရှ စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး  ငို့ ် က ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး အတကွသ်ငို့ဆ်တာ်ပပ ျိုး 

အက   ျိုးရှ ဆသာအဆကာငအ် ညဆ် ာ်မှုက လုပ်ုဆ ာငရ်နအ်တကွ်လ အုပ်ဆသာက ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးလမ်ျိုးည နခ် ကမ် ာျိုးက  ုတု ်ပနရ်မည။် 

4 အက ဉ်ျိုးခ  ပ် 

ဥပဆဒ 

ပံုမှနက် ယုတ် ငုစ်စ်ဆ ျိုး ခ

ငျ်ိုး (teiki jishu kensa) 

(တစ်လ 1ကက မ်) 

7-1  ော်စပော်ဥပမေြေ  ျိုး 

အဆကာင်အ ည်ဆ ာ်မညို့်သူ၊ 

လုပ်ပ ုင်ခွငို့်အရည်အခ င်ျိုး 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး၏ သ မ်ျိုး ညျ်ိုးကာလ 

အလပ်ုမစမ စစ်ဆ ျိုး ခငျ်ိုး 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးလံု ခံ မှုစည်ျိုးမ ဉ်ျိုး 

အပ ုဒ ်170 

အပ ုဒ ်171 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးလံု ခံ မှုစည်ျိုးမ ဉ်ျိုး 

အပ ုဒ ်168 

အပ ုဒ ်168 

အပ ုဒ ်171 

စဆဘျိုးကငျ်ိုးလံု ခံ မှုစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုး 

  အပ ုဒ ်167 

  အပ ုဒ ်169 

  အပ ုဒ ်169 ၏ 2 

  အပ ုဒ ်171 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူ 

လုပ်ငနျ်ိုးဆအာ်ပဆရတာမှ 

(လံု ခံ ဆရျိုးမနဆ်နဂ ာ) 

မှည နက်ကာျိုး ာျိုးသူ 

စစ်ဆ ျိုးစာရငျ်ိုးက  ု

စကလ်ညပ်တဆ်နစဉ်ကာလအတငွျ်ိုးသ မ်ျိုး ညျ်ိုးပေါ 

3 န္စ်ှကာလ စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး 

3 န္စ်ှကာလ စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး 

( ကကညို့် ှုစစ်ဆ ျိုးပပ ျိုးသည်ို့အမှတ်အသာျိုး

တွ  ာျိုးသည်) 

* ဥပဆဒအရ ပဌာနျ်ိုး ာျိုး ခငျ်ိုးမရှ ဆသာ်လည်ျိုး၊ စစ်ဆ ျိုးမှုရလဒမ် ာျိုးက ု စက်လည်ပတ်ဆနစဉ်ကာလအတွငျ်ိုးသ မ်ျိုး ည်ျိုး ာျိုးဆစလ ုသည်။

အ ူျိုးက ုယ်တ ုငစ်စ်

ဆ ျိုး ခင်ျိုး 

(တစ်န္စ်ှ 1ကက မ်) 

စစ်ဆ ျိုးမှုအမ   ျိုးအစာျိုးခွ  ခငျ်ိုး 

လုပ်ငနျ်ိုးတွငျ်ိုးစစ်ဆ ျိုးဆရျိုးမ ျိုး 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးကုမပဏ မှ 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးမ ျိုး 

 (MY)
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အခနျ်ိုး6 အလပ်ုသမာျိုးအာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးအပ် ာျိုးမှုအတကွဆ် ာငရွ်ကခ် ကမ် ာျိုး 

အပ ဒု ်61 <အလပ်ုလုပ်စဉ်ကန ို့သ်တခ် ကမ် ာျိုး> 

အလပ်ုရှငသ်ည ် ကရ နျ်ိုးဆမာငျ်ိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် အ ခာျိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုး၌၊ အစ ျုိုးရအ ွ ွဲ့အမ န ို့အ်ရသတမ်တှ ်ာျိုးဆသာ အရာမ ာျိုးန္ငှို့ ် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ 

စ ရငစ်လုပ်ုသာျိုး  ငုရ်ာဌာ၏ ဌာနမ ျိုးမ ှတုဆ်ပျိုးဆသာ သက ် ငုရ်ာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ ် လ ငုစ်ငက် ု ရရှ  ာျိုးသ၊ူ သ ု ို့မဟတု်

စ ရငစ်လုပ်ုသာျိုး   ငုရ်ာဌာ၏ ဌာနမ ျိုးမ ှ မတှပံ်တုငဆ်ပျိုး ာျိုးဆသာသမူှ  ွငို့ ်ာျိုးသညို့ ် သက ် ငုရ်ာ လပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာ 

နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး က ပုပ ျိုး ံျုိုး ာျိုးသနူ္ငှို့် အ ခာျိုးဆသာ က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလပ်ုသမာျိုး 

န္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏အမ န ို့အ်ရဆပျိုးအပ်ဆသာ လပ်ုပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုးက  ု ပ ငု ် ငု ်ာျိုးသမူဟတု်ပေါက၊ သက ် ငုရ်ာ 

လပ်ုငနျ်ိုးတငွပ်ေါဝငဆ် ာငရွ်က၍်မရပေါ။ 

2 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုပ်ေါ ပဌာနျ်ိုးခ ကမ် ာျိုးန္ငှို့အ်ည သက ် ငုရ်ာစ ျိုးပာွျိုးဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးတငွပ်ေါဝငန်္ ငုသ်မူှလွ ၍ မညသ်မူျှသက ် ငုရ်ာ လပ်ုငနျ်ိုးက မုဆ ာင ်

ရွကဆ်စရ။ 

3 အပ ဒု ် 1 ပေါ ပဌာနျ်ိုးခ ကမ် ာျိုးန္ငှို့အ်ည သက ် ငုရ်ာစ ျိုးပာွျိုးဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးတငွပ်ေါဝငန်္ ငုသ်သူည ် သက ် ငုရ်ာလပ်ုငနျ်ိုး၌ ပေါ၀ငသ်ညို့အ်ခေါ၊ 

၎ငျ်ိုးန္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာ လ ငုစ်ငန်္ငှို့ ်အ ခာျိုးဆသာလပ်ုပ ငုခ်ငွို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုးမ ာျိုးက သုကဆ်သခံသညို့ ်စာရွက ်စာတမျ်ိုးမ ာျိုးက ကု ငုဆ် ာင ်ာျိုးရမည။်

4 အက ဉ်ျိုးခ  ပ် 

စက၏်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသမူ ာျိုးအတကွလ် အုပ်ဆသာလပ်ုပ ုငခ်ွငို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုးမ ာျိုး 

လပ်ုသာျိုးမ ာျိုးအတကွလ် အုပ်ဆသာလပ်ုပ ုငခ်ွငို့အ်ရညအ်ခ ငျ်ိုးမ ာျိုး 

[အစ ျုိုးရအ ွ ွဲ့အမ န ို့]် 

အပ ဒု ်20 <အလပ်ုလုပ်စဉ်ကန ို့သ်တခ် ကမ် ာျိုးန္ငှို့ ်ကစ်ပ်ဆသာလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုး> 

ဥပဆဒပဒုမ် 61 အပ ဒု ်1 အရအစ ျုိုးရအ ွ ွဲ့အမ န ို့ ် ငို့သ်တမ်တှဆ်သာလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးသညဆ်အာကပ်ေါအတ ငုျ်ိုး  စ်သည။်

免許 技能講習 特別教育

5トン以上 ○

5トン未満 ○

5トン以上 ○

5トン未満 ○

5トン以上 ○

1トン未満 ○

3トン以上 ○

3トン未満 ○

締固め（ローラ） ○

3トン以上 ○

3トン未満 ○

1トン以上 ○

1トン未満 ○

1トン以上 ○

1トン未満 ○

資格の種類
機械の能力機械名

つり上げ
荷重

〃

クレーン

クレーン

床上操作式クレーン
（荷とともに移動）

移動式クレーン

不整地運搬車

1トン以上
5トン未満

○

最大積載量

つり上げ
荷重

整地、運搬、積込み用及び掘削用

解体用

車両系
建設機械

ショベルローダ、フォークローダ

機体質量

制限はない

機体質量

最大荷重

免許 技能講習 特別教育

1トン以上 ○

1トン未満 ○

○

○（作業主任者）
石綿取扱作業 石綿が使用されている建築物の解体等作業

作業名 作業内容
資格の種類

玉掛け作業 つり上げ荷重

လပ်ုငနျ်ိုးအဆကကာငျ်ိုးအရာ လုပ်ပုငခွ်ငို့အ်ရည်အခ ငျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး 

လ ုငစ်င ်

လုပ်ပုငခွ်ငို့အ်ရည်အခ ငျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုး 

နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး အ ူျိုးသင်ကကာျိုးဆရျိုး

(လုပ်ငနျ်ိုးခွင်အကက ျိုးအက ) 

စက၏်စွမ်ျိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှု 

အမ ာျိုး ံျုိုးဝနအ်

ဆလျိုးခ  န ်

အမ ာျိုး ုံျိုးတင်ဆ ာင်န္ ု

င်သညို့်အဆလျိုးခ  န် 

နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး

စကအ်မည ်

အ ူျိုးသင်ကကာျိုးဆရျိုး

ကရ နျ်ိုး 

ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ် စကခ်တ ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး 

ဆက ာကဂ်ွမ်ျိုးက ငုတ်ယွရ်သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး 

ကရ နျ်ိုး 

မတငသ်ညို့ဝ်နအ်ဆလျိုးခ  န်

လပ်ုငနျ်ိုးအမည ်

ဆက ာက်ဂွမ်ျိုးအသံျုိုး ပ ဆသာအဆ ာက်အအံုမ ာျိုးပ     က် ခငျ်ိုး 

စသညို့လ်ုပင်နျ်ိုး 

1 တနန်္ငှို့်အ က် 

1 တနမ် ပညို့် 

1 တနန်္ငှို့အ် က ်

1 တနမ် ပညို့်

1 တနန်္ငှို့အ် က ်

Floor-operated အမ   ျိုးအစာျိုးကရ နျ်ိုး 

(ဝနန်္ငှို့အ်တူဆ  ွဲ့လ ာျိုးသည်) 

1 တနမ် ပညို့်

5 တနန်္ငှို့အ် က ်

5 တနမ် ပညို့်

5 တနန်္ငှို့အ် က ်

5 တနမ် ပညို့်

5 တနန်္ငှို့အ် က ်

1 တနန်္ငှို့အ် က ်

ဆရွွဲ့လ ာျိုးန္ ငုဆ်သာအမ   ျိုးအစာျိုးကရ နျ်ိုး 
5 တနမ် ပညို့်

1 တနမ် ပညို့်

3 တနန်္ငှို့အ် က ်

ယာဉ်အမ   ျိုးအ

စာျိုးဆ ာက်

လပ်ုဆရျိုးစက်

ယန္တရာျိုး 
3 တနမ် ပညို့်

3 တနန်္ငှို့အ် က ်

3 တနမ် ပညို့်

ကန ို့သ်တ်ခ ကမ်ရှ ပေါ 

ဆ မည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယ်ယပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် 

ဝနက် မုကာတငရ်နန်္ငှို့ ်တျူိုးဆ ာရ်န ်

မတငသ်ညို့ဝ်န်

အဆလျိုးခ  န ်

မတငသ်ညို့ဝ်န်

အဆလျိုးခ  န ်

စက ်ဒပ် ု

သ ပ်သည်ျိုးဆအာင် ပ လုပ် ခင်ျိုး (roller) 

စက ်ဒပ် ု

လ ုငစ်င ်

ပ   ကရ်န ်

ဆ မဆကာ်ဝနခ်  စက၊် ဝနခ်  ကာျိုး 

ဆ မ  ုငျ်ိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးယာဉ် 

 (MY)
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1～11 အက ဉ်ျိုးခ  ပ် 

12 စကက် ယု ်ညအ်ဆလျိုးခ  နသ်ည ်3 တနန်္ငှို့အ် ကအ်ဆလျိုးခ  နရ်ှ ဆသာ ပျူိုးတွ ပေါဇယာျိုး အပ ဒု ်7 အမတှ်စဉ် 1 ၊ အမတှစ်ဉ် 2၊ အမတှ်စဉ် 3 န္ငှို့်

အမတှစ်ဉ် 6 တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၌၊ စမွျ်ိုးအငက် သုံျုိုးပပ ျိုး၊ မသတ်မတှ်  ာျိုးဆသာဆနရာမ ာျိုးတငွက် ယုို့ ်န္ဒ  ငို့ ်

ဆမာငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာအရာမ ာျိုးက ဆုမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုး (လမျ်ိုးဆပေါ်တငွဆ် ပျိုး ွ ရနဆ်မာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးက  ုယ ်တုပ်ပ ျိုး။) လပ်ုငနျ်ိုး

13 ဆအာကပ်ေါအက ဉ်ျိုးခ  ပ် 

အပ ိုဒ ်1 နငှ  ်အပ ိုဒ ်2 ခ နလ်ပ်ှ ာျိုးသည ်

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုလပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုသာျိုးမ ာျိုးအတကွသ်ငတ်နျ်ိုး) 

အပ ိုဒ ်၃ အမ န ို့အ်ပ ုဒ ်20 အမှတစ်ဉ်12 ၏လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုး၌လပ်ုက ငုန်္ ငုသ်ူမ ာျိုးအတကွ ်ဥပဆဒပုဒမ် 99 ၏3  အပ ုဒ ်

1 ၏သငတ်နျ်ိုးက ၊ု ဆအာကပ်ေါဇယာျိုး၏အဆပေါ်ဆကာ်လံတငွပ်ေါဝငဆ်သာသငတ်နျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်မူတည၍်၊ 

ဤဇယာျိုး ၏အတငွျ်ိုးဆကာ်လအံသ ျိုးသ ျိုးတငွ ် ပေါဝငဆ်သာအပ ငုျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ 

ဤဇယာျိုး၏ဆအာကဆ်ကာ်လံတငွ ်ပေါဝငဆ်သာအခ  န ်ကပ် ု၍လပ်ုဆ ာငန်္ ငုဆ်သာအရာမ ာျိုး  စ်သည။် 

သငတ်နျ်ိုးဘာသာရပ် 

လပ်ုငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) န္ငှို့ ်

၎ငျ်ိုးက အုဆ ခခံဆသာအမ န ို့န်္ငှ ို့ ်ကစ်ပ်ဆသာမှတပံ်ုတငန်္ငှို့ ် သတမ်ှတခ် ကန်္ငှို့သ်က ် ုငဆ်သာ အစ ုျိုးရအ ွွဲ့ 

အမ န ို့မ် ာျိုး အပ ုဒ ်83 အမှတစ်ဉ် 1 နပံေါတ ်3 ၏စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုးက အုဆ ခခံပပ ျိုး က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့ ်

လမူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏ ဝနက်က ျိုးမှ ပဌာနျ်ိုး ာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးခွငက်န ို့သ်တခ် ကမ် ာျိုးလပ်ုငနျ်ိုး လပ်ုသာျိုး 

သငတ်နျ်ိုး၏ သငတ်နျ်ိုးဘာသာရပ်အပ ုငျ်ိုးန္ငှို့အ်ခ  န ်

◆က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရ၀နက်က ျိုးဌာန အမှတစ်ဉ် 144 (30ရက ်3လ 2009ခုန္စှ်) ◆ 

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး ဆမာင်ျိုးန္ငှ်မှုန္ငှို့်

လုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့်သက်  ုင်ဆသာပစစည်ျိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ ွ ွဲ့စည်ျိုးပံု 
1 နာရ  

1 နာရ  

1 နာရ  

1.5 နာရ  

1.5 နာရ  

2 နာရ  

လုပ်ငနျ်ိုးခွငက်န ို့သ်တ်ခ ကမ် ာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးစက်ပစစည်ျိုး

မ ာျိုးစသည်တ ု ို့အတွကလ် ုအပ်ဆသာဆဘျိုးကငျ်ိုးလံု ခံ ဆရျိုး

က ရ ယာမ ာျိုးစသည်တ ု ို့၏လပု်ဆ ာငခ် က်မ ာျိုး 

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ဆဘျိုးကင်ျိုးလုံ ခံ ဆရျိုး 

က ရ ယာမ ာျိုးန္ငှို့်ဘရ တ်မ ာျိုး၏လုပ်ဆ ာင်ခ က်မ ာျိုး 

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမ ာျိုး၏စစ်ဆ ျိုး ခင်ျိုးန္ငှို့်

  နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခင်ျိုး 

လုပ်ငနျ်ိုးခွင်ကန ို့သ်တ်ခ က်မ ာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးစက် 

ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်တ ု ို့က ု  နျ်ိုးသ မ်ျိုးစ မံခန ို့ခွ် မှု 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငက်န ို့သ်တ်ခ ကမ် ာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးစက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုး

စသည်န္ငှို့ ်ကစ်ပ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုး

ဆရျိုး က်စပ်ဥပဆဒမ ာျိုး 

လုပ်ငနျ်ိုးခွင်မဆတာ်တ မှုသာဓကမ ာျိုးန္ငှို့ ်

၎ငျ်ိုးတ ု ို့၏ကက  တငက်ာကွယ်ဆရျိုးစ မံခ က်မ ာျိုး 

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးန္ငှို့် က်စပ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးနည်ျိုး

လမ်ျိုးန္ငှို့်သက်  ုင်သညို့်ဆဘျိုးကင်ျိုးဆရျိုးစ မံခ က် 

ဥပဆဒ၊ 

မ န ို့န်္ငှ ို့်လုံ ခံ သန ို့ရှ်င်ျိုးဆရျိုးစည်ျိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုးအတွင်ျိုးမှ က်စပ် ပဌာနျ်ိုးခ က်မ ာျိုး 

လပ်ုငနျ်ိုးခွငမ်ဆတာ်တ မှုသာဓကသုဆတသနမ ာျိုး 

အပ ိုဒ ်4 ခ နလ်ှပ် ာျိုးသည ်

အပ ုငျ်ိုး အခ  န ်
လုပ်ငနျ်ိုးခွင်ကန ို့်သတ်ခ က်မ ာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးသုံျိုး

စက်ပစစည်ျိုးမ ာျိုးစသည်တ ု ို့၏ ွ ွဲ့စည်ျိုးပံု 

 (MY)
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12.2. လပ်ုငနျ်ိုးခငွဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးနညျ်ိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) (ဆရွျိုးန္ှုတဆ် ာ် ပခ က)် 

(အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ256) 

အတွ  1 အဆ ဆွ စွညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး 

အခနျ်ိုး 7 လ ငုစ်ငစ်သည ်

ကဏ္ဍ 3 နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး 

အပ ဒု ်82 <နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလက်မတှ ်ပနလ်ည ်တုဆ်ပျိုး ခငျ်ိုးစသည ်> 

နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှက် ငုဆ် ာင ်ာျိုးသမူ ာျိုး  မ၊ှ သက ် ငုရ်ာနညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှု သငတ်နျ်ိုးန္ငှို့ ်

စပ်လ ဉ်ျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးတငွလ်ကဆ်တွွဲ့ဝငဆ်ရာကလ်ပ်ုက ငုဆ်နသ ူ သ ု ို့မဟတု ် လပ်ုက ငုလ် သုမူ ာျိုးမာှ၊ ၎ငျ်ိုးက  ု ဆပ ာက ်ံျုိုး သ ု ို့မဟတု ် ပ က်စ ျိုး 

သာွျိုးခ ို့ပေါက အပ ဒု ် 3 တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆနမလှွ ၍ နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး ပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှ ်ပနလ်ည ်

 တုဆ်ပျိုးရနဆ်တာငျ်ိုး  လု ာ (ဆ ာငပံ်စု ံ 18) က  ု နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုး စ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှ ်ဆပျိုးအပ်ခ ို့ဆသာ မတှပံ်တုငသ်ငတ်နျ်ိုး 

ဆက ာငျ်ိုးအ ွ ွဲ့အစညျ်ိုး တံငက်ာ၊ နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး ပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှ ်ပနလ်ည ်တု်ဆပျိုးရနတ်င ်ပရမည။် 

2 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုမ်ာှဆ ာ် ပ ာျိုးဆသာသသူည် နာမညက် ဆု ပာငျ်ိုးလ ကုသ်ညို့အ်ခေါ အပ ဒု ် 3 တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးသညို့အ်ဆ ခအဆနမလှွ ၍၊ နညျ်ိုးပညာ 

ကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှအ်စာျိုး  ျုိုးရနဆ်လျှကလ် ာ (ဆ ာငပံ်စု ံ 18) က  ု နညျ်ိုးပညာ ကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုး 

စ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှ ် ဆပျိုးအပ်ခ ို့ဆသာ မတှပံ်တုငသ်ငတ်နျ်ိုးဆက ာငျ်ိုးအ ွ ွဲ့အစညျ်ိုး တံငက်ာ၊ နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုး 

လကမ်တှက်  ုအစာျိုး  ျုိုးဆပျိုးရနတ်င ်ပရမည။် 

3 အပ ဒု ် 1 တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာသသူည၊် နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှ ် ဆပျိုးအပ်ခ ို့ဆသာ 

မတှပံ်တုငသ်ငတ်နျ်ိုးဆက ာငျ်ိုး အ ွ ွဲ့အစညျ်ိုးသည ် သက ် ငုရ်ာနညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး၏ လပ်ုငနျ်ိုးက ကုျွမျ်ိုးက ငမ်ှု 

သငတ်နျ်ိုးပပ ျိုး ံုျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှ်ရရှ  ာျိုးသညို့် 

မတှပံ်တုင ်ာျိုးဆသာသငတ်နျ်ိုးဆက ာငျ်ိုးသညက်ျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး၏လပ်ုငနျ်ိုးက  ု ကသ် မျ်ိုးသညို့အ်ခေါ (သက ် ငုရ်ာမတှပံ်တုင ်ခငျ်ိုးက ပုယ် 

  ကသ်ညို့အ်ခေါသ ု ို့မဟတု ် သက်  ငုရ်ာမတှပံ်တုင ်ခငျ်ိုးအတကွ ် အ  ပုေါအက   ျိုးသကဆ်ရာကမ်ှု ံျုိုး ှု ံျိုးသာွျိုးဆသာအခေါ လညျ်ိုးပေါဝငသ်ည်။)န္ငှို့်

လပ်ုငနျ်ိုးခငွဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့ ် က နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou)န္ငှို့ ် ၎ငျ်ိုးက အုဆ ခခဆံသာအမ န ို့န်္ငှ ို့်

 ကစ်ပ်ဆသာမတှပံ်တုငန်္ငှို့ ်သတမ်တှခ် ကန်္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာ အစ ျုိုးရအ ွ ွဲ့အမ န ို့မ် ာျိုး (1972 န္စှ ်အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးဌာနအမ န ို့ ်

အပ ဒု ် 44) အပ ဒု ် 24 အမတှစ်ဉ် 1 သ ု ို့ဆသာ်စာ  ငို့ဆ်ရျိုးဆသာအခေါတငွ၊် ၎ငျ်ိုးက ဆုပ ာက ်ံျုိုး သ ု ို့မဟတု ် ပ ကစ် ျိုးသာွျိုးခ ို့ပေါက သ ု ို့မဟုတ် 

နာမညဆ် ပာငျ်ိုးလ ကုပ်ေါက၊  နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုး လကမ်တှအ်စာျိုး  ျုိုးဆပျိုးရနတ်င ်ပ သညို့ဆ်လျှာက ်လ ာ (ဆ ာငပံ်စု ံ18) 

စာ   တငွတ်စပ် ဒု ် ၌ဆရျိုးပပ ျိုး က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏ ဝနက်က ျိုး မသှတမ်တှ် ာျိုးဆသာ အ ွ ွဲ့ 

အစညျ်ိုး တံင ်ပပပ ျိုး၊ သက ် ငုရ်ာနညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးက ု သကဆ်သ ပ ဆသာစာ  ငို့ ်တုဆ်ပျိုးရန ်တင ်ပရမည။် 

အတွ  2 ဆဘျိုးကငျ်ိုးမှုစနံ္ှုနျ်ိုးမ ာျိုး 

အခနျ်ိုး 2 ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးစသည် 

ကဏ္ဍ 1 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

အပ ဒုခ်ွ  1 အဆ ဆွ စွည်ျိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး 

အပ ဒုခ်ွ  1 ၏2  ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံု 

အပ ဒု ်152 <ဆရှ ွဲ့မ ျိုးတပ် င ်ခငျ်ိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ညယ်ာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးတငွဆ်ရှ ွဲ့မ ျိုးမတပ် င၍်မရပေါ။ သ ု ို့ရာတငွ ် လပ်ုငနျ်ိုးက ဆုဘျိုးကငျ်ိုးစာွ

လပ်ုဆ ာငန်္ ငုရ်နအ်တကွလ် အုပ်ဆသာမ ျိုးအလငျ်ိုးက  ု နျ်ိုးသ မျ်ိုး ာျိုးသညို့ဆ်နရာမ ာျိုးအတကွအ်သံျုိုး ပ ဆသာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစ

ကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးတငွတ်ပ် ငရ်နမ်လ အုပ်ပေါ။ 

 (MY)
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အပ ဒု ်153 <ဆခေါငျ်ိုးကာ> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ညဆ်က ာကမ် ာျိုး ပ တက်  ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့ဆကကာငို့အ်လပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးအတကွအ်န္တရာယရ်ှ န္ ငုသ်ညို့ဆ်နရာတငွ ်* 1 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုး 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (ဘဒူ ဇုာ၊ ဆ မဆကာ်ကာျိုး၊ ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က၊် စွမျ်ိုးအာျိုး မငို့ ် ဆ မဆကာ်စက၊် ဘကဟ် ျုိုးန္ငှို့်

ပ     ကရ်နသ်ံျုိုးဆသာစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ကုန ို့သ်တသ်ည။်) မ ာျိုးက အုသံျုိုး ပ ရာတငွ၊် သက ် ငုရ်ာ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက ်

လပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးတငွ ်မာဆက ာဆသာဆခေါငျ်ိုးကာ *2 က တုပ် ငရ်မည။်

မတှခ် က ် 1)“ ဆက ာကမ် ာျိုး ပ တက်  ခငျ်ိုးစသည…်…အန္တရာယရ်ှ န္ ငုသ်ညို့ဆ်နရာ”   သုညမ်ာှ၊ Open-cut တူျိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး လပ်ုငနျ်ိုး၊ 

ဆက ာကက် ငျ်ိုးအတကွတ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၊ ဥမငလ် ဏုဆ်ခေါငျ်ိုးစသညတ် ု ို့က တုညဆ် ာကဆ်ရျိုးလပ်ုငနျ်ိုး စသည ် တ ု ို့က  ု သက ် ငုရ်ာစက ်

ယန္တရာျိုးမ ာျိုးက  ု အသံျုိုး ပ ၍  ပ လုပ်ဆသာဆနရာမ ာျိုး  စက်ာ၊ စကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး  ငို့ ်  ပ လပ်ုရ သည်ို့လပ်ုငနျ်ိုးမာှအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး  စဆ်သာ 

ဆက ာကမ် ာျိုး ပ တက်  ခငျ်ိုးက  ု စဆ်ပေါ်ဆစန္ ငုဆ်သာ ဆနရာက  ု လု  ုခငျ်ိုး   စသ်ည။် 

မတှခ် က2်) ဆခေါငျ်ိုးကာန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ 26.9.1975 က အုဆ ခခဆံသာ အပ ဒု ်559 ပေါန္ှု ျိုးဆ ာ်စာအရ  ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံ ု  ငုရ်ာစနံ္ှုနျ်ိုးက ဆု ာ် ပ ာျိုးပေါသည။်

အပ ဒုခ်ွ  2 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးအသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ကစ်ပ်ဆသာအန္တရာယမ် ာျိုးက တုာျိုး  ျိုး ခငျ်ိုး

အပ ဒု ်154 <စစတ်မ်ျိုးန္ငှို့မ်တှတ်မ်ျိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည၊် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက အုသံျုိုး ပ ၍ လုပ်ငနျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာငရ်ာတငွ၊် သက ် ငုရ်ာယာဉ် 

အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာပပ  လ  ခငျ်ိုး၊ ဆ မပပ  က  ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့ဆကကာငို့ ် အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ် အန္တရာယက် ကုာကယွရ်န၊် 

ကက  တငပ်ပ ျိုးသက ် ငုရ်ာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာဆနရာမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးသညို့ ် ဆ မအဆနအ ာျိုး က စုျူိုးစမ်ျိုးဆလို့လာပပ ျိုး၊ ရလဒမ် ာျိုးက ု 

မတှတ်မျ်ိုးတင ်ာျိုးရမည။် 

အပ ဒု ်155 <လုပ်ငနျ်ိုးစ မခံ က်> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည၊် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး အသံျုိုး ပ ၍ လပ်ုငနျ်ိုးက လုုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ကက  တငပ်ပ ျိုး 

အ ကပ်ေါ ပဌာနျ်ိုးခ ကအ်ရ စျူိုးစမျ်ိုးဆလို့လာပပ ျိုးသ ရှ ခ ို့ရာဆနရာန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးစ မခံ ကက် သုတ်မတှပ်ပ ျိုး၊ သက ် ငုရ်ာလပ်ုငနျ်ိုးစ မခံ က ်

န္ငှို့အ်ည လပ်ုငနျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာငရ်မည။် 

2 ဆရှ ွဲ့စာပ ဒုတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးစ မခံ ကတ်ငွ၊် ဆအာကပ်ေါအခ ကမ် ာျိုးက ဆု ာ် ပ ာျိုးရမည။် 

1 အသံျုိုး ပ မညို့ယ်ာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးအမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့စ်မွျ်ိုးရညမ် ာျိုး 

2 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မျ်ိုးဆကကာငျ်ိုး 

3 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး  ငို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငန်ညျ်ိုးလမျ်ိုး 

3 အလပ်ုရှငသ်ညအ်ပ ဒု ် 1 တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးစ မခံ ကက် ုသတမ်တှပ်ပ ျိုးပေါက၊ ဆရှ ွဲ့စာပ ဒု ် အပ ုဒ ် 2 န္ငှို့ ် အပ ဒု ် 3 ၏အခ ကမ် ာျိုးန္ငှို့်

စပ်လ ဉ်ျိုး၍ သက ် ငုဆ်သာအလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးက အုဆကကာငျ်ိုးကကာျိုးက ုကကာျိုးရမည။် 

 (MY)
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အပ ဒု ်156 <ကန ို့သ်တအ် မနန်္ှုနျ်ိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ်ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက  ု (အ မငို့ ်ံျုိုးအ မနန်္ှုနျ်ိုး တစန်ာရ   10 က လ မု တာ န္ငှို့ဆ်အာကရ်ှ ဆသာ 

အရာက  ုယ ်ာျိုးသည။်) အသံျုိုး ပ ပပ ျိုးလပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ကက  တငပ်ပ ျိုး သက ် ငုရ်ာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့ ် သက ် ငုဆ်သာဆနရာမ ာျိုး၏ 

ဆ မအဆနအ ာျိုး၊ ဆ မကက ျိုး၏အရညအ်ဆသျွိုးအဆ ခအဆနစသည ် * တ ု ို့န္ငှို့အ်ည ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ 

သငို့ဆ်တာ်ဆသာအ မနန်္ှုနျ်ိုးက သုတမ်ှတပ်ပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးန္ငှို့အ်ည လပ်ုငနျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာငရ်မည။် 

2 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည၊် အ ကပ်ေါ စာပ ဒုတ်ငွ ် ဆ ာ် ပ ာျိုး 

ဆသာကန ို့သ်တအ် မနန်္ှုနျ်ိုး  ကဆ်က ာ်လနွ၍် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး က မုဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ပေါ။ 

မတှခ် က)်“  ဆ မအဆနအ ာျိုး၊ ဆ မကက ျိုး၏အရညအ်ဆသျွိုးအဆ ခအဆနစသည်” ရှ “ စသညတ် ု ို့” သညအ် ခာျိုးစကပ်စစညျ်ိုး က ရ ယာမ ာျိုးစသညတ် ု ို့က  ု

တပ် င ်ာျိုးဆသာအခေါမ ာျိုးလညျ်ိုးပေါဝငသ်ည။် 

အပ ဒု ်157 <  ပ တက်  ခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ကုာကယွတ်ာျိုး  ျိုး ခငျ်ိုးစသည်> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ု အသံျုိုး ပ ပပ ျိုးလပ်ုငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုး 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး လ က  ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတု ်  ပ တက်  ခငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ ် အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုး၏ အန္တရာယက် ကုာကယွရ်နအ်တကွ၊် 

သက ် ငုရ်ာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မျ်ိုးဆကကာငျ်ိုး န္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာလမျ်ိုးပခုံုျိုးပပ  က မှုက ကုာကယွ ်ခငျ်ိုး၊ 

ဆ မကက ျိုး၏ဆ မကျွံ ခငျ်ိုးက ကုာကယွ ်ခငျ်ိုး၊ လ အုပ်ဆသာအက ယက် ု   နျ်ိုးသ မျ်ိုး ခငျ်ိုးစသည*် 1 လ အုပ်ဆသာလပ်ုဆ ာငမ်ှုမ ာျိုးက  ုပ လပ်ုရမည။် 

2 လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် လမျ်ိုးပခံျုိုးမ ာျိုး၊ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ာျိုးစသညတ် ု ို့တငွယ်ာဉ် အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး က အုသံျုိုး ပ ပပ ျိုး 

အလပ်ုလပ်ုသညို့အ်ခေါ၊ သက ် ငုရ်ာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုးလ က  ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု ် ပ တက်  ခငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ ်အလပ်ုသမာျိုး 

မ ာျိုးအတကွအ်န္တရာယရ်ှ န္ ငုလ်ျှင၊် လမျ်ိုးည နသ်ကူ  ု စ စဉ် ာျိုးရှ ပပ ျိုး *2 ၊   သုကူ  ု သက ် ငုရ်ာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး 

စကယ်န္တရာျိုးက လုမျ်ိုးည နဆ်စရမည။် 

3 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည၊် 

အ  ပုေါအပ ဒုတ်ငွပ်ေါဆသာလမျ်ိုးည နသ်၏ူလမျ်ိုးည နမ်ှုက လု ကုန်ာရမည။် 

မတှခ် က ် 1)“လ အုပ်ဆသာအက ယက်  ု နျ်ိုးသ မျ်ိုး ခငျ်ိုးစသည်” ရှ “ စသည”် တငွ၊် အကာ ခစံညျ်ိုး  ု ျိုးတပ် င ်ာျိုး ခငျ်ိုး၊   ငုျ်ိုးဘတုတ်ပ် ခငျ်ိုး

စသညတ် ု ို့ပေါဝငသ်ည။် 

မတှခ် က ် 2) လ က  ခငျ်ိုး၊  ပ တက်  ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့၏အန္တရာယမ်ရှ န္ ငုဆ်စရနအ်ကာ ခစံညျ်ိုး  ု ျိုးတပ် င ်ခငျ်ိုး၊   ငုျ်ိုးဘတု ် တပ် ခငျ်ိုးစသညို့တ် ု ို့က  ု

သငို့ဆ်တာ်သလ လုပ်ုဆ ာင ်ာျိုးပေါက၊ အပ ဒု ်2 ရှ လမျ်ိုးည နသ်ကူ စု စဉ် ာျိုးရှ ရနမ်လ အုပ်ပေါ။ 

အပ ဒု ်157 ၏ 2 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် လမျ်ိုးပခုံျုိုး၊ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးစသညတ် ု ို့တငွ၊် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး လ က  ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတု ်

 ပ တက်  ခငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ ် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသအူတကွအ်န္တရာယရ်ှ န္ ငုဆ်သာဆနရာ  စပ်ေါက၊  ပ တက် ခ  နတ်ငွ ် ကာကယွ ် ရန ်ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံကု  ုာျိုးပပ ျိုး၊ 

  ငုခ်ံခုေါျိုးပတတ်ပ် င ်ာျိုးသညမ်ှလွ ၍ အ ခာျိုးယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး က အုသံျုိုးမ ပ ရနလ်ပ်ုဆ ာငရ်မည ် စက်ာ၊ 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသကူ  ု ငုခ်ံခုေါျိုးပတ်ပတ်ရနလ်ပ်ုဆ ာငရ်မည။် 

 (MY)
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အပ ဒု ်158 <တ ကု်မ  ခငျ်ိုးက ကုာကွယ ်ခငျ်ိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ်ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ု အသံျုိုး ပ ပပ ျိုးအလပ်ုလုပ်သညို့အ်ခေါ၊ ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုး 

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး  ငို့တ် ကုမ်  ခငျ်ိုးဆကကာငို့အ်လပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးအတကွအ်န္တရာယရ်ှ န္ ငုဆ်သာဆနရာ * သ ု ို့၊ အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးက ၀ုငခ်ငွို့ ်

မ ပ ရ။ သ ု ို့ဆသာ်လမျ်ိုးည နသ်ကူ  ု စ စဉ် ာျိုးရှ ပပ ျိုး၊   သုကူ  ု သက ် ငုရ်ာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက လုမျ်ိုးည နဆ်စပေါက၊ 

မလ အုပ်ပေါ။ 

2 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည၊် အ  ပုေါအပ ဒုတ်ငွ် ဆရျိုး ာျိုးဆသာ 

လမျ်ိုးည နသ်၏ူလမ်ျိုးည နမ်ှုက လု ကုန်ာရမည။် 

မတှခ် က)်“ အန္တရာယရ်ှ န္ ငုဆ်သာဆနရာ” တငွစ်ကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ဆ ပျိုး ွ မှု အကာွအဆဝျိုးသာမကလက်တ ံ (arm)၊ လကတ်(ံBoom)စသညို့ ်

လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ လညပ်တသ်ညို့အ်ကာွအဆဝျိုးအတငွျ်ိုးရှ ဆနရာလညျ်ိုးပေါဝငသ်ည။်

အပ ဒု ်159 ＜အခ က ်ပ ခငျ်ိုး＞ 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ဆုမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍လမ်ျိုးည နသ်ကူ  ုာျိုးရှ ဆသာအခေါ၊ 

တ က ဆသာ အခ က ်ပမှုမ ာျိုးက သုတမ်တှပ်ပ ျိုး၊ လမ်ျိုးည နသ်ကူ သုက ် ုငရ်ာအခ က ်ပမှုမ ာျိုးအာျိုးလပ်ုဆ ာငဆ်စရမည။်

2 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည၊် အ  ပုေါ အပ ဒု ် တငွပ်ေါဆသာ 

အခ က ်ပမှု မ ာျိုးက လု ကုန်ာရမည။် 

အပ ဒု ်160 <ဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့ဆ်နရာမ ှကွခ်ာွဆသာအခေါလပ်ုဆ ာငရ်မညမ် ာျိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူညဆ်မာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့ဆ်နရာမှ  ကွခ်ာွဆသာအခေါ၊ 

သက ် ငုဆ်သာယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသကူ ဆုအာကပ်ေါလပ်ုဆ ာငမ်ှုမ ာျိုး ပ လပ်ုဆစရမည။် 

1 လကသ်ညျ်ိုး (bucket) ၊ ripper စသညို့ ်*1၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ဆု မဆပေါ်သ ု ို့ခ ရမည။်

2 အငဂ် ငက် ရုပ်ပပ ျိုး၊ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နသ်ံျုိုးဆသာ ဘရ တက် အုုပ် ာျိုး ခငျ်ိုးစသည ် *2 ၏ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုး 

လတွ ်ကွသ်ာွျိုး ခငျ်ိုးက ကုာကယွရ်နလ်ပ်ုဆ ာငမ်ှုမ ာျိုးက  ုပ လပ်ုရမည။် 

2 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူညဆ်မာငျ်ိုးန္ငှ ် သညို့ဆ်နရာမ ှ

 ကွခ်ာွဆသာအခေါ၊ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသညယ်ာဉ်အဆ ခ ပ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးသံျုိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ အ  ပုေါအပ ဒု ် ရှ အမတှအ်သ ျိုးသ ျိုးတငွပ်ေါဝငဆ်သာ 

လပ်ုဆ ာငမ်ှုမ ာျိုးက  ုပ လပ်ုရမည။်

မတှခ် က ် 1) “လကသ်ညျ်ိုး (bucket) ၊ ripper စသည”်၏ “စသည်”တငွ၊် ဆ မဆကာ်က ရ ယာ (shoberu)၊ ဆ မတနွျ်ိုး  တုသ်ညို့ဘ်တု် ပာျိုး 

စသညတ် ု ို့ပေါဝငသ်ည။် 

မတှခ် က ် 2) “ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နသ်ံျုိုးဆသာ ဘရ တက် အုုပ် ာျိုး ခငျ်ိုးစသည်” ၏ “စသည”်တငွ၊် သပ်၊ stopper စသညတ် ု ို့  ငို့ ်

ရပ်တန ို့ဆ်စ ခငျ်ိုးလညျ်ိုးပေါဝငသ်ည။်

 (MY)



142 

အပ ဒု ်161 <ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ်ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ု ဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့ရနက် ယုို့ ်န္ဒ  ငို့ ် ဆမာငျ်ိုး ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတု ် ခ  တ ်ွ ဆမာငျ်ိုး

န္ငှဆ်သာကနုတ်ငယ်ာဉ်စသည ် *1  ငို့ ်ွ ယပူ ု ို့ဆ ာငမ်ှု ပ လပ်ုဆသာအခေါ၊ သက ် ငုရ်ာ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

လ က  ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု ်ပ တက်  ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့ဆကကာငို့ ်အန္တရာယက်  ုကာကယွရ်န၊် ဆအာကပ်ေါတ ု ို့က လု ကုန်ာရမည။်

1  ွ ယပူ ု ို့ဆ ာင ်ခငျ်ိုးက  ုည ညာ ပန ို့ ်ပြူျိုးပပ ျိုးမာဆက ာဆသာဆနရာတငွလ်ပ်ုဆ ာငရ်မည။်

2 ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးက အုသံျုိုး ပ သညို့အ်ခေါ၊ လံဆုလာကဆ်သာ*2အရှည၊် အက ယန်္ငှို့ခ် ငုခ်ံို့မှုရှ သညို့ဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက အုသံျုိုး ပ ပပ ျိုး၊ သငို့ဆ်လ ာ်ဆသာ 

အဆစာငျ်ိုးတငွ*်3ဆသဆသခ ာခ ာတပ် ငပ်ေါ။ 

3 တာတမ ံ (morido)၊ ယာယ စငစ်သညတ် ု ို့က အုသံျုိုး ပ ဆသာအခေါ၊ လံဆုလာကဆ်သာအက ယန်္ငှို့ခ် ငုခ်ံို့မှု *4န္ငှို့သ်ငို့ဆ်လ ာ ် ဆသာအဆစာငျ်ိုး

တငွဆ်သခ ာ ပ လပ်ုပေါ။ 

မတှခ် က1်) "ကနုတ်ငယ်ာဉ်စသည"် ၏ "စသည"် တငွ ်ဆရလာကာျိုးလညျ်ိုးပေါ၀ငသ်ည။် 

မတှခ် က2်)“လံဆုလာကဆ်သာအရှည”် ၏“လံဆုလာကဆ်သာ”  သုညမ်ာှ၊  ွ ယပူ ု ို့ဆ ာင ်ခငျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာငသ်ညို့ ်ယာဉ်အမ   ျိုး အစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ု

ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏အဆလျိုးခ  နန်္ငှို့အ်ရွယအ်စာျိုးန္ငှို့အ်ည  ံျုိုး  တသ်ငို့သ်ညို့အ်ရာ  စသ်ည။် 

မတှခ် က3်)“သငို့ဆ်လ ာ်ဆသာ အဆစာငျ်ိုး”   သုညမ်ာှသက ် ငုဆ်သာ စကယ်န္တရာျိုး၏တကန်္ ငုသ်ညို့ ်အာျိုးစသည၏် စမွျ်ိုးဆ ာငရ်ညက် စုဉ်ျိုးစာျိုးပပ ျိုး၊ 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးသည်ို့အကာွအဆဝျိုးအတွငျ်ိုးရှ အဆစာငျ်ိုး  စသ်ည။် 

မတှခ် က4်) “တာတမ ံ (morido)၏ခ ငုခ်ံို့မှု” န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ တာတမ ံ (morido) တငွသ်စတ် ငုမ် ာျိုး  ုက ်ညို့ပ်ပ ျိုး၊ လံဆုလာကစ်ာွမာ 

ဆက ာဆစရနဆ် ာငရွ်က ်ခငျ်ိုး  ငို့ခ် ငုခ်န ို့ဆ်စ ခငျ်ိုး  စသ်ည။်

အပ ဒု ်162 <လ ကု်ပေါစ ျိုးနငျ်ိုးမှုကန ို့သ်တခ် ကမ် ာျိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက အုသံျုိုး ပ ပပ ျိုးအလပ်ုလုပ်သညို့အ်ခေါ၊   ငုခ်ံု*မလှွ ၍ အ ခာျိုးဆနရာတငွ်

အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးအာျိုးစ ျိုးနငျ်ိုးဆစ ခငျ်ိုးမ ပ ရ။ 

မတှခ် က)် "  ငုခ်ံ"ု   သုညမ်ာှယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသ ူ ငုခ်ံ၊ု ခရ ျိုးသည ် ငုခ်ံနု္ငှ ို့အ် ခာျိုးပစစညျ်ိုးတငရ်န ် ငုခ်ံမု ာျိုးက  ု လု သုည။်

အပ ဒု ်163 <အသံျုိုး ပ မှုအဆပေါ်ကန ို့သ်တခ် ကမ် ာျိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက အုသံျုိုး ပ ပပ ျိုးအလပ်ုလုပ်သညို့အ်ခေါ၊ လ က  ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် လကတ်(ံBoom)၊ 

လကတ် ံ (arm)စသညို့ ် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးပ ကစ် ျိုး ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုး၏ အန္တရာယက်  ု ကာကယွရ်န၊် သက ် ငုရ်ာယာဉ် 

အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၎ငျ်ိုး၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံ ု ငို့ ်သတမ်တှ ်ာျိုး သညို့*် တညပ်င မမ်ှုပမာဏ၊ အမ ာျိုး ံျုိုးအသံျုိုး ပ န္ ငု ်

သညို့ ်ဝနစ်သညတ် ု ို့က လု ကုန်ာရမည။် 

မတှခ် က)် "၎ငျ်ိုး၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံ ု ငို့သ်တမ်တှ ်ာျိုးသညို့"်   သုညမ်ာှ၊ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုး၏ 

 ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံစုနံ္ ှုနျ်ိုးက ဆု ာ် ပ ခငျ်ိုး  စ်သည။်

 (MY)
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အပ ဒု ်164 <အဓ ကရညရွ်ယခ် ကမ်ဟတုဘ် အသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုး၏ကန ို့သ်တခ် ကမ် ာျိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ၊ု စမွျ်ိုးအာျိုး မငို့ဆ် မဆကာ်စက ် ငို့ ် ဝနက်  ုွ တငပ်ပ ျိုး၊ clamshell 

  ငို့အ်လပ်ုသမာျိုးက အုတငအ်ခ  ပ  ခငျ်ိုးစသညို့*်1 သက ် ငုဆ်သာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက ် ယန္တရာျိုး၏အဓ ကရညရွ်ယခ် က် 

မဟတုဘ် အသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးမ ာျိုးမ ပ လုပ်ရပေါ။ 

2 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုပ်ေါ ပဌာနျ်ိုးခ ကသ်ည၊် ဆအာကပ်ေါတ ု ို့မတှစခ်ခုနု္ငှို့သ်က ် ငုပ်ေါကလ ကုန်ာရနမ်လ အုပ်ပေါ။ 

1 ဝနက်  ုွ တငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး * 2 က လုပ်ုဆ ာငခ်  နတ်ငွ၊် ဆအာကပ်ေါတ ု ို့မတှစခ်ခုနု္ငှို့သ်က ် ငုပ်ေါက။ 

a. လပ်ုငနျ်ိုး၏သဆဘာသဘာဝအရမတတသ်ာ၍လပ်ုရဆသာအခ  န ်သ ု ို့မဟတုလ်ံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာ အလပ်ုက လုပ်ုရနလ် အုပ် သညို့အ်ခေါ*3 ။

b. လကတ် ံ (arm)၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) စသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ု ဆအာကပ်ေါတ ု ို့မတှစခ်ခုနု္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာ ခ  တ၊် 

Shackle(shakkuru) စသညို့်သတတ  ပစစညျ်ိုးန္ငှို့အ် ခာျိုးဆသာခ  တ ်ွ ရန ်သံျုိုးသညို့က် ရ ယာမ ာျိုးက  ုတပ် ငပ်ပ ျိုးအသံျုိုး ပ  သညို့အ်ခေါ*4။ 

(1) တငဆ် ာငရ်မညို့ဝ်နအ်ဆလျိုးခ  နဆ်ပေါ် မတူည၍် လံဆုလာကဆ်သာခ ငုခ်ံို့မှု* 5 ရှ သညို့ပ်စစညျ်ိုး  စရ်မည။် 

(2) တွ  ကရ်နအ်သံျုိုး ပ သညို့က် ရ ယာအသံျုိုး ပ မှုစသညတ် ု ို့ဆကကာငို့ ် သက ် ငုရ်ာက ရ ယာမ ှွ တင ်ာျိုးဆသာ ဝနသ်ညက် သာွျိုးန္ ငုသ်ညို့ ်

အန္တရာယမ်ရှ သညို့အ်ရာ  စရ်မည။်

(3) လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးမ ှပ တ ်ကွမ်လာန္ ငုသ်ညို့အ်ရာ  စရ်မည*်6။

2 ဝနက်  ုွ တငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမလှွ ၍ အ ခာျိုးအလပ်ုမ ာျိုးက လုပ်ုဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးအတွကအ်န္တရာယ် မရှ န္ ငုသ်ညို့အ်ခ  န။်

မတှခ် က ် 1) "clamshell   ငို့အ်လပ်ုသမာျိုးက အုတငအ်ခ  ပ  ခငျ်ိုးစသည"် ၏ "စသည"် တငွ၊် လကတ်(ံBoom)၊ လကတ် ံ (arm)စသညတ် ု ို့က  ု

ဆရွ ွဲ့လ ာျိုး၍ရဆသာဆလကှာျိုးအစာျိုးအသံျုိုး ပ  ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့  စသ်ည။် 

မတှခ် က ်2)“ဝနက်  ုွ တငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး” တငွဝ်နက်  ုွ ပပ ျိုး လကတ်(ံBoom) က လုညှို့ ်ခငျ်ိုး၊ ဝနက်  ုွ ပပ ျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုး တ ု ို့ပေါဝငသ်ည။် 

မတှခ် က3်) “လပ်ုငနျ်ိုး၏သဆဘာသဘာဝအရမတတသ်ာ၍လပ်ုရဆသာအခ  န ်သ ု ို့မဟတုလ်ံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာအလပ်ုက လုပ်ုရန ်လ အုပ်သညို့အ်ခေါ” 

တငွ၊် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက အုသံျုိုး ပ ၍ တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၏ တစစ် တတ်စပ် ငုျ်ိုးအဆန  ငို့၊် ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုး 

ပပ  က မှုဆကကာငို့ ် စဆ်သာအန္တရာယက် ဆုလျှာို့ခ ရန၊် ဆ မ  နျ်ိုးရနသ်စသ်ာျိုး ပာျိုး၊ အခ ျုိုးအဆငွွဲ့ (hyumu)ပ ကုစ်သညတ် ု ို့က  ုွ တင ်သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး 

က လုပ်ုဆ ာငပ်ေါက၊ လပ်ုငနျ်ိုးဆနရာက ဉ်ျိုးဆသာဆကကာငို့၊် ဆရွ ွဲ့လ ာျိုးန္ ငုဆ်သာအမ   ျိုးအစာျိုးကရ နျ်ိုးက သုယ်ယလူာပပ ျိုး လပ်ုငနျ်ိုးက လုပ်ု 

ဆ ာငပ်ေါကလပ်ုငနျ်ိုးဆနရာသညပ်  ုှုပ်လာကာ၊ အန္တရာယက် တု ျုိုးပာွျိုးဆစန္ ငုသ်ညဟ်စုဉ်ျိုးစာျိုးရသညို့အ်ဆ ခအဆနမ ာျိုးရှ  ခငျ်ိုး။ 

မတှခ် က ်4) “လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ခု  တ ်ွ ရနသ်ံျုိုးသညို့် က ရ ယာမ ာျိုးက တုပ် ငပ်ပ ျိုး အသံျုိုး ပ သညို့်အခေါ”  သုညမ်ာှ၊ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာ 

မ ာျိုးတငွ ် ခ  တ၊် Shackle(shakkuru) ၊ ဝေါယာကက  ျိုး၊  ွ သညို့ခ်  နျ်ိုးစသည ် တ ု ို့က လုယွလ်ယွ ် ကကူ ူပ တမ် ကွန်္ ငုဆ်အာငတ်ပ် ငပ်ပ ျိုး၊ 

၎ငျ်ိုးက အုသံျုိုး ပ ကာဝနက်  ုွ တငသ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး လပ်ုဆ ာငသ်ညို့အ်ခေါ က  ု လု  ုခငျ်ိုး  စပ်ပ ျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) ၏လကသ်ညျ်ိုးတငွ ်

ဝေါယာကက  ျိုးက တုပ်ပပ ျိုးဝနက်  ုွ တငသ်ညို့အ်ခေါ၊ လက်တ(ံBoom)၊ လကတ် ံ (arm)တငွ ်

ဝေါယာက တု ကု ် ုကပ်တပ်ပ ျိုးဝနက်  ုွ တငသ်ညို့အ်ခေါမ ာျိုးမပေါဝငပ်ေါ။ 

မတှခ် က5်)  ခ  တ ်ွ ရနသ်ံျုိုးသညို့က် ရ ယာမ ာျိုး၏ခ ငုခ်ံို့မှုသည၊် ဆဘျိုးကငျ်ိုးသညို့အ်ခ က ် (ခ  တ ်ွ ရနသ်ံျုိုးသညို့ ် က ရ ယာမ ာျိုး၏   တဆ်တာက ်

ဝနအ်ဆလျိုးခ  နတ်န ် ုျိုးက  ုအပ ဒု ်3 အမတှစ်ဉ် 4 ရှ  ဝနအ်ဆလျိုးခ  နတ်န ် ုျိုး  ငို့ ်စာျိုး ာျိုးဆသာတန ် ုျိုး   စသ်ည။်) သည ်5 န္ငှို့အ် ကရ်ှ ရမည။်

မတှခ် က6်) "လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးမ ှပ တ ်ကွမ်လာန္ ငုသ်ညို့အ်ရာ"   သုညမ်ာှ၊ ခ  တစ်သညတ် ု ို့က  ု ဂဆဟ ကပ်ပ ျိုး ခ  တ ်ာျိုး ခငျ်ိုး  စက်ာ၊ 

လံဆုလာကဆ်သာ  ျုိုးဆ ာကဝ်ငဆ်ရာကမ်ှု၊ လညဆ်ခ ာငျ်ိုးအ စူသညတ် ု ို့ရရှ န္ ငုဆ်သာဂဆဟ  စပ်ပ ျိုး၊ 

သက ် ငုဆ်သာတပ် ငအ်စ တအ်ပ ငုျ်ိုးတစခ်လုံျုိုးက ဂုဆဟဆ ာ် ာျိုးသညို့အ်ရာ  စရ်မည်။ 

မတှခ် က)် ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်  စကခ်  တ ်ခငျ်ိုး (tamagake)အတကွ ် ဝေါယာကက  ျိုးစသညက်  ု ခ  တပ်ပ ျိုး၊ တစ ်န ်    တဆ်သာလပ်ုငနျ်ိုးသည၊် 

ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်  စကခ်  တ ်ခငျ်ိုး (tamagake)နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးက ပုပ ျိုး ံျုိုး ာျိုးသ ူ သ ု ို့မဟတု် ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်  စက ် ခ  တ ်ခငျ်ိုး

(tamagake)လပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့ ်ကစ်ပ်ဆသာအ ျူိုးသငက်ကာျိုးဆရျိုးက  ုပပ ျိုး ံျုိုး ာျိုးသကူ  ုလပ်ုဆ ာငဆ်စရန ်ည နက်ကာျိုး ခငျ်ိုး။ 
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အပ ဒု ် 165 ＜ ပ  ပင ်ခငျ်ိုး＞ 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး ပ  ပင ်ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု၊် ပူျိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုး တပ် င ်  ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတု်

 ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက လုပ်ုဆ ာငသ်ညို့အ်ခေါ၊ သက ် ငုရ်ာလပ်ုငနျ်ိုးက ညု နက်ကာျိုးမညို့သ်ကူ သုတမ်ှတပ်ပ ျိုး၊   သုကူ  ု ဆအာကပ်ေါလပ်ုဆ ာငမ်ှု

မ ာျိုး ပ လပ်ုဆစရမည။် 

1 လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ု ံျုိုးလုပ်နညျ်ိုးက  ုံျုိုး  တပ်ပ ျိုး၊ လပ်ုငနျ်ိုးက ညု နက်ကာျိုး ခငျ်ိုး။ 

2 ဆအာကပ်ေါအပ ဒု ် 1 တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာ လံ ုခ ံဆရျိုးဆ ာက ် ငု၊် လံ ုခ ံဆရျိုးဂ   ကစ်သညတ် ု ို့န္ငှို့ ် အပ ဒု ် 166 ၏ 2 အမတှစ်ဉ် 1 

တငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာ ဆ ာကသ်ညို့စ်ငက် အုသံျုိုး ပ မှုအဆ ခအဆနက ဆုစာငို့က်ကညို့ ်ခငျ်ိုး။ 

အပ ဒု ်166 <လက်တ(ံBoom) စသညတ် ု ို့၏က လာ ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် စဆ်သာဆဘျိုးအန္တရာယက်ာကယွ ်ခငျ်ိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ လကတ်(ံBoom)၊ လကတ် ံ (arm)စသညတ် ု ို့က  ု မတငပ်ပ ျိုး၊ 

၎ငျ်ိုး၏ဆအာကတ်ငွ ်ပ  ပင ်ခငျ်ိုး၊ စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးစသညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး ပ လပ်ုဆသာအခေါ၊ လကတ်(ံBoom)၊ လကတ် ံ (arm) စသညတ် ု ို့သည ်

သတ မ ာျိုးမ ဘ  က လာ ခငျ်ိုးဆကကာငို့အ်လပ်ုသမာျိုး၏အန္တရာယက် ကုာကယွရ်န၊် သက ် ငုရ်ာ လပ်ုငနျ်ိုးတငွလ်ပ်ုက ငုဆ်နဆသာအလပ်ုသမာျိုးက  ု

လံ ုခ ံဆရျိုးဆ ာက ် ငု၊် လံ ုခ ံဆရျိုးဂ   ကစ်သညတ် ု ို့က အုသံျုိုး ပ ဆစရမည။် 

2 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးတငွလ်ပ်ုက ငုဆ်နဆသာအလပ်ုသမာျိုးသည၊်   အုပ ဒုရ်ှ  လံ ုခ ံဆရျိုးဆ ာက ် ငု၊် လံ ုခ ံဆရျိုးဂ   က ်စသည် 

* တ ု ို့က အုသံျုိုး ပ ရမည။်

မတှခ် က)် “လံ ုခ ံဆရျိုးဂ   က ်စသည”်၏ “စသည”်တငွ ်ဆ ာကသ်ညို့စ်ငစ်သညတ် ု ို့လညျ်ိုးပေါဝငသ်ည။်

အပ ဒု ်166 ၏ 2 <ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုးပပ  က  ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် စဆ်သာဆဘျိုးအန္တရာယက်ာကယွ ်ခငျ်ိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ်ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုးက တုပ် င ်ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတု ်  ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုး ပ လပ်ု 

သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုးပပ  က  ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုး၏ အန္တရာယက် ကုာကယွရ်န၊် သက ် ငုရ်ာ 

လပ်ုငနျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာငဆ်သာအလပ်ုသမာျိုးအာျိုးဆ ာကသ်ညို့စ်ငက် အုသံျုိုး ပ ရမည။် 

2 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုတ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးတငွ ်လပ်ုက ငုဆ်နဆသာအလပ်ုသမာျိုးသည၊်   အုပ ဒုရ်ှ  ဆ ာကသ်ညို့စ်ငက် ု အသံျုိုး ပ ရမည။် 

အပ ဒု ်166 ၏3 <ပူျိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုးတပ် ငမ်ှုကန ို့သ်တခ် ကမ် ာျိုး> 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးတငွ ် ၎ငျ်ိုးတ ု ို့၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံအုရ သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာ အဆလျိုးခ  န ်က ်

ဆက ာ်လနွဆ်သာပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုးက ုမတပ် ငရ်ပေါ။ 

အပ ဒု ်166 ၏4 <ပူျိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုး၏အဆလျိုးခ  နဆ် ာ် ပခ ကစ်သည>် 

လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုးက  ု  ယရ်ှာျိုးအစာျိုး  ျုိုး ဆသာအခေါ၊ 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသမူ ှမငလ်ယွဆ်သာဆနရာတငွ ် ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုး၏အဆလျိုးခ  န ် (လကသ်ညျ်ိုး (bucket) ၊ ripper 

စသညတ် ု ို့က တုပ် ငသ်ညို့အ်ခေါ၊ သက ် ငုရ်ာ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) ၊ ripper စသညတ် ု ို့တငွ ်ံို့ဆသာပမာဏ သ ု ို့မဟတု ် အမ ာျိုး ံျုိုး

တငဆ် ာငန်္ ငုသ်ညို့ ် အဆလျိုးခ  နလ်ညျ်ိုးပေါဝငသ်ည။် ဆအာကပ်ေါအပ ဒုတ်ငွလ်ညျ်ိုးအတတူူပင ် စသ်ည)် က ဆု ာ် ပပပ ျိုး၊ 

သ ု ို့မဟတုသ်က ် ငုရ်ာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးတငွ ် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည၊် ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုး၏ 

အဆလျိုးခ  နက် အုလယွတ်ကအူတည ်ပ န္ ငုဆ်သာစ ိာရွကစ်ာတမျ်ိုးတစခ် ုပင ်င ်ာျိုးရမည။်

 (MY)
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အတွ  4 အ ျူိုးစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး 

အခနျ်ိုး2 စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးရမျ်ိုးသစူသညတ် ု ို့န္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာအ ျူိုးစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး 

အပ ဒု ်666 <စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးရမျ်ိုးသအူဆန  ငို့ဆ် ာငရွ်ကသ်ငို့သ်ညို့န်ညျ်ိုးလမျ်ိုးမ ာျိုး> 

ဆရှ ွဲ့အပ ငုဒ်တ်ငွဆ် ာ် ပ ာျိုးဆသာသ ူ(ဆအာကတ်ငွ ်“စကယ်န္တရာျိုးငာှျိုးသ”ူဟသုံျုိုးမည။်) သည၊် သက ် ငုရ်ာစကယ်န္တရာျိုးက  ုအ ခာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုး 

ရှင ်ငံာှျိုးဆပျိုးသညို့အ်ခေါ၊ စကပ် ငုျ်ိုး  ငုရ်ာဆခ ျိုးငာှျိုးသစူသညတ် ု ို့  စသ်ည။် ) သညစ်ကပ်စစညျ်ိုးငာှျိုးရမျ်ိုးသညို့ ် အခေါဆအာကပ်ေါလပ်ုဆ ာငမ်ှုမ ာျိုး 

က  ုပ လပ်ုရမည။် 

1 သက ် ငုရ်ာစကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ကုက  တင၍်*1စစဆ် ျိုးပပ ျိုး၊ ပံုမနှမ်ဟတုဆ်သာဆတွွဲ့ ရှ မှုတစခ်ခုရုှ ပေါက၊  ပနလ်ည်  ပ  ပင ်ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု်

အ ခာျိုးလ အုပ်ဆသာ ပ  ပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးမှုမ ာျိုးက  ုပ လုပ်ပေါ။ 

2 သက ် ငုရ်ာစကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးဆပျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးရှင ် သ ု ို့၊ ဆအာကပ်ေါအခ ကမ် ာျိုးပေါသညို့ ်စာရွကစ်ာတမျ်ိုး တစခ်ဆုပျိုးပ ု ို့ပေါ။ 

a. သက ် ငုရ်ာစကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့၏စမွျ်ိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှု*2

b. သက ် ငုရ်ာစကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့၏ ဝ ဆသသလကခဏာမ ာျိုးန္ငှို့အ် ခာျိုးအသံျုိုး ပ ရနအ်တကွ ်သတ  ပ သငို့သ်ညို့ ်အခ ကမ် ာျိုး*3

2 ဆရှ ွဲ့အပ ဒုပ်ေါ ပဌာနျ်ိုးခ ကသ်ည၊် စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးရမျ်ိုးပပ ျိုး၊ သက ် ငုရ်ာငာှျိုးရမျ်ိုးမညို့စ်ကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က  ု ဝယသ်ညို့အ်ခေါစက ်

အမ   ျိုးအစာျိုးဆရွျိုးခ ယ ်ခငျ်ိုး၊ ငာှျိုးရမျ်ိုးပပ ျိုးဆနာက ် နျ်ိုးသ မျ်ိုး ခငျ်ိုးစသညို့ ်သက ် ငုရ်ာစကယ်န္တရာျိုး၏ ပ ငုရ်ှငမ် ှ ဆ ာငရွ်ကသ်ငို့ဆ်သာလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက ု 

သက ် ငုရ်ာစကယ်န္တရာျိုးက ငုာှျိုးဆသာ လပ်ုငနျ်ိုးရှငမ်ဆှ ာငရွ်ကရ်မညို့အ်ရာမ ာျိုး (အဆသျိုးစာျိုးစ ျိုးပာွျိုးဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွပ်စစည်ျိုးက ရ ယာ 

မ တ ်ကရ်နပံ်ဆုငဆွ ာကပံ်ို့မှုနညျ်ိုးလမျ်ိုး (1956 ခနု္စှ ် ဥပဆဒ ပဒုမ် 115) အပ ဒု ် 2 အမှတစ်ဉ် 6 တငွသ်တမ်တှ ်ာျိုးဆသာ 

စ ရငစ် ု ငုရ်ာပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ု ငာှျိုးရမျ်ိုးသညို့ ်အ ွ ွဲ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးကဆ ာငရွ်ကဆ်သာပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးငာှျိုးရမျ်ိုး ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးအပေါအ၀င)် ။ ) 

န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ မလ အုပ်ပေါ 

မတှခ် က ်1)“ ကက  တင၍်”   သုညမ်ာှ၊ ငာှျိုးရမျ်ိုးသညို့အ်ခ  နတ် ငုျ်ိုးအာျိုးလံျုိုးက ု မပ ကမ်ကကွစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးဆ ာငရွ်ကရ်န ်ရညရွ်ယ ်ခငျ်ိုးမဟတုဘ် ၊ 

အသံျုိုး ပ မှုအဆ ခအဆနဆပေါ် မတူည၍် လ အုပ်ဆသာအပ ငုျ်ိုးမ ာျိုးက ု သာကန ို့သ်တ ်ာျိုး ခငျ်ိုး   စသ်ည။် 

မတှခ် က ် 2) “စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့၏စမွျ်ိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှု”   သုညမ်ာှ၊  ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးပပ ျိုး၊ 

အသံျုိုး ပ ရနအ် ျူိုးလ အုပ်ဆသာစမွ်ျိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှုမ ာျိုး၊ ဥပမာ တညပ်င မမ်ှုပမာဏ၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) ပမာဏစသညို့ ်အ ျူိုး လ အုပ်ဆသာ 

အခ ကမ် ာျိုး  စသ်ည။် 

မတှခ် က ် 3) “အ ခာျိုးအသံျုိုး ပ ရနအ်တကွသ်တ  ပ သငို့သ်ညို့အ်ခ ကမ် ာျိုး” မာှ၊ အသံျုိုး ပ ဆလာငစ်ာ  ၊ ခ  နည်  နညျ်ိုးလမျ်ိုး စသညအ်သံျုိုး ပ ရန ်

အတကွသ်တ  ပ သငို့သ်ညို့အ်ခ ကမ် ာျိုးက  ု လု  ုခငျ်ိုး  စသ်ည။်

မတှခ် က4်)  အပ ဒု ် ၂ ၏ရညရွ်ယခ် ကသ်ည၊် ဆငဆွရျိုးဆကကျိုးဆရျိုးနညျ်ိုးလမျ်ိုးအဆန  ငို့ ် အငာှျိုးခ  ာျိုးသညို့ပံ်စုကံ  ု ယ ူာျိုး 

ဆသာအရာမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဤအပ ဒု၏် ရညရွ်ယခ် ကန်္ငှို့ ်မသက ် ငုဟ်သုတမ်တှသ်ည။်

 (MY)
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12.3. ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံစုနံ္ ှုနျ်ိုး (အဆ ာကအ်က ူပ စာအုပ် စာမ ကန်္ာှ276) 

အပ ဒု ်1 <ခ ငုခ်ံို့မှုစသည>် 

အပ ဒု ်2 <တညပ်င မမ်ှုပမာဏ> 

အပ ဒု ်3 (တ ငုစ် ကုစ်ကန်္ငှို့ ်ပံသုငွျ်ိုးစကတ် ု ို့၏တညပ်င မမ်ှုပမာဏ) 

အပ ဒု ် 4 (တျူိုးဆ ာ်သညို့စ်က(်crawler အမ   ျိုးအစာျိုးမပေါ) န္ငှို့ ် ကသ် မျ်ိုးသညို့စ်က ် (crawler type အမ   ျိုးအစာျိုးမပေါ) တ ု ို့၏အဆနာကဘ်က် 

တညပ်င မမ်ှုပမာဏ) 

အပ ဒု ်5 <Driving Brake စသည>် 

အပ ဒု ်6 <လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးအတကွဘ်ရ တ>် 

အပ ဒု ်7 <ဆ ပျိုး ွ မှုက ရ ယာမ ာျိုး၏လညပ်တသ်ညို့အ်စ တအ်ပ ငုျ်ိုးမ ာျိုး> 

အပ ဒု ် 8 (သက ် ငုရ်ာလညပ်တသ်ညို့အ်ပ ငုျ်ိုး၏စမွ်ျိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှု၊ လညပ်တမ်ှုနညျ်ိုးလမျ်ိုးစသည ် အ  ပုေါလညပ်တမ်ှုန္ငှို့်

 ကစ်ပ်ပပ ျိုးလ အုပ်ဆသာ အခ ကမ် ာျိုး) 

အပ ဒု ်9 <ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နလ် အုပ်ဆသာ မငန်္ ငုစ်မွျ်ိုးစသည>် 

အပ ဒု ်10 <ဝနခ်  စက်> 

အပ ဒု ်11 <လကတ် ံ(arm)စသည ်ပ တက်  ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် စဆ်သာအန္တရာယတ်ာျိုး  ျိုးကာကယွဆ်ရျိုးက ရ ယာမ ာျိုး> 

အပ ဒု ်12 <လမ်ျိုးည နက် ရ ယာ> 

အပ ဒု ်13 <သတ ဆပျိုးက ရ ယာ> 

အပ ဒု ်13 ၏2 <လပ်ုငနျ်ိုးအဝနျ်ိုးအဝ ုငျ်ိုးက ဆုက ာကသ်ာွျိုးပေါကကအလ အုဆလ ာကရ်ပ်တန ို့သ်ညို့က် ရ ယာစသည>် 

အပ ဒု ်14 <လံ ုခ ံဆရျိုးအ  ု ို့ရှငစ်သည>် 

အပ ဒု ်15 < ပသမှု> 

အပ ဒု ်16 <အ ျူိုး ွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးသညို့်ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး> 

အပ ဒု ်17 <သက ် ငုသ်ညို့အ်ခ က်မ ာျိုးမလှွ ၍> 

 (MY)
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စာဆမျိုးပွ ဆမျိုးခွနျ်ိုးမ ာျိုး 

အခနျ်ိုး 1 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးဆသာ အဆ ခခံဗဟုသတု မ ာျိုး 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်1 (ဆ မည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ူပ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် ဝနက် မုကာတငရ်နသ်ံျုိုးဆသာစကယ်န္တရာျိုး)

ဆ မည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် ဝနက် မုကာတငရ်နသ်ံျုိုးဆသာစကယ်န္တရာမ ာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4

ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆ မဆကာ်ကာျိုးသည်  နွစ်က်က ယု ်ည၌် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး  စဆ်သာ ဓေါျိုးသာွျိုး (ဆ မတနွျ်ိုး တုသ်ညို့ဘ်တု ်ပာျိုး) က ု တပ် င ်ာျိုး 

သညို့ပ်စစညျ်ိုး  စပ်ပ ျိုး၊ ဆ မည   ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး ခငျ်ိုး (oshido) စသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုး ၌အသံျုိုး ပ သည။်

(2) ဘဒူ ဇုာမ ာျိုးသည ်ဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ပံစုံမ   ျိုးပင ် စသ်ည်

(3) ဘဒူ ဇုာသည ် crawler အမ   ျိုးအစာျိုး န္ငှို့ ် ဘ ျိုးအမ   ျိုးအစာျိုး  နွစ်ကက် ယု ်ည၌် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး  စဆ်သာ လကသ်ညျ်ိုးက ု 

တပ် င ်ာျိုးသညို့ပ်စစညျ်ိုး  စပ်ပ ျိုး၊ ဝနက် မုကာတင ်ခငျ်ိုး၊ ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး၊ ဆ မမ ကန်္ာှ ပငဆ်ပေါ်မ ှ တယ် ူခငျ်ိုး

စသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးတငွအ်သံျုိုး ပ သည။်

(4) ဆ မဆကာ်ကာျိုးသည ်ဝနက် မုကာတငရ်နသ်ံျုိုးဆသာ စကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ပံစုမံ   ျိုးပင ် စသ်ည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်2 (တျူိုးဆ ာ်သညို့စ်က)်

တျူိုးဆ ာ်သညို့စ်ကန်္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) dragline သည ် ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ က ယု ်ညတ်ငွ ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုး က ရ ယာ  စဆ်သာ

dragline လကသ်ညျ်ိုးက  ုတပ် င ်ာျိုးသညို့စ်က ် စပ်ပ ျိုး၊ ဆ မမ ကန်္ာှ ပငဆ်အာကက် တုျူိုးဆ ာ်ရန ်အသံျုိုး ပ သည။်

(2) လကသ်ညျ်ိုး  ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်စကသ်ည် လကသ်ညျ်ိုးက  ု လ  ပစပ်ပ ျိုး အဆဝျိုးသ ု ို့ပစက်ာ တျူိုးဆ ာ်ရဆသာဆကကာငို့ ် တျူိုးဆ ာ ်

သညို့အ်ကာွအဆဝျိုးက ယသ်ည။်

(3) လကသ်ညျ်ိုး  ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်စကသ်ည ် အကက ျိုးစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးအငဂ် ငန် ယာအလပ်ုမ ာျိုးတငွအ်သံျုိုး ပ ကာ၊ အဆတာ်ဆလျိုး 

မာဆက ာဆသာဆ မက  ုတျူိုးဆ ာ်ရနသ်ငို့ဆ်လ ာ်သည။် 

(4) လကသ်ညျ်ိုး  ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်စကသ်ည ် တျူိုးဆ မာငျ်ိုးမ ာျိုးက  ုကတ် ကုတ်ျူိုးဆ ာ်န္ ငုပ်ပ ျိုး၊ ဓာတဆ်ငွွဲ့ ပ ကု၊် ဆရပ ကုစ်သညတ် ု ို့က  ု  မ ပ်ရနဆ် မာငျ်ိုးတျူိုး

ရာတငွအ်သံျုိုး ပ သည။်

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်3 (ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ဆ်ဝေါဟာရမ ာျိုး)

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ဆ်ဝေါဟာရမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါ ရှငျ်ိုးလငျ်ိုး ခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမှ

မနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) စကက် ယု ်ညအ်ဆလျိုးခ  န ် (သ ု ို့မဟတု ်  ဒပ် )ု   သုညမ်ာှ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ှ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး 

က  ုယ ်တု ်ာျိုးဆသာ အရည ်ညို့မ်တကွ ်ာျိုးဆသာ ဒပ်  ု (ဆလာငစ်ာ  ၊   ၊ ဆရစသည် တ ု ို့မပေါရှ ဆသာ ဒပ် )ု  စပ်ပ ျိုး၊ 

တစန်ညျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ်စကက် ယု ်ည၏်  ဒပ်  ု စသ်ည။်

(2) စကအ်ဆလျိုးခ  န ် (သ ု ို့မဟတု ်  ဒပ် )ု   သုညမ်ာှ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုး အတကွ ် လ အုပ်ဆသာလပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုး

က ရ ယာမ ာျိုးက တုပ် င ်ာျိုးသညို့အ်ဆနအ ာျိုးအတ ငုျ်ိုးရှ သညို့ ်  ဒပ်  ု စပ်ပ ျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး စသညတ် ု ို့တငွ ် ကနုပ်စစညျ်ိုးမ ာျိုးမတငဆ် ာင ်

 ာျိုးဆသာအဆနအ ာျိုး (ဝနမ်တင ်ာျိုးဆသာအဆ ခအဆန) ၏ အရညပ်ေါ  ညို့တ်ကွ ်ာျိုးဆသာ ဒပ် ု (ဆလာငစ်ာ  ၊   ၊ 

ဆရစသညတ် ု ို့ပေါရှ ဆသာ ဒပ် )ု   စသ်ည။် 

(3) စကအ်ဆလျိုးခ  န ်(သ ု ို့မဟတု ် ဒပ် )ု   သုညမ်ာှ၊ စကအ်ဆလျိုးခ  န ်(သ ု ို့မဟတု ် ဒပ် )ု ၊ အမ ာျိုး ံျုိုးတငဆ် ာငန်္ ငု ်သညို့အ်ဆလျိုးခ  န ်(သ ု ို့မဟတု်

 ဒပ် )ု န္ငှို့ ်70kg တငွစ် ျိုးနငျ်ိုးသကူ ု ယက်ာရရှ လာဆသာ  ဒပ် ကု  ုပ်ဆပေါငျ်ိုး ခငျ်ိုး  ငို့ ်ရရှ ဆသာအရာ  စသ်ည။်

(4) စကအ်ဆလျိုးခ  န ်(သ ု ို့မဟတု ် ဒပ် )ု   သုညမ်ာှ၊ စကအ်ဆလျိုးခ  န ်(သ ု ို့မဟတု ် ဒပ် )ု ၊ အမ ာျိုး ံျုိုးတငဆ် ာင ်န္ ငုသ်ညို့အ်ဆလျိုးခ  န ်(သ ု ို့မဟတု်

 ဒပ် )ု န္ငှို့ ်55kg တငွစ် ျိုးနငျ်ိုးသကူ ု ယက်ာရရှ လာဆသာ ဒပ်  ုက  ုပ်ဆပေါငျ်ိုး ခငျ်ိုး  ငို့ရ်ရှ ဆသာအရာ  စသ်ည။်

 (MY)
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အခနျ်ိုး 4 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုန္ငှို့သ်က ် ုငသ်ညို့ ်

ပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ုက ငုတ်ယွ် ခငျ်ိုး 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်4 (အငဂ် ငစ်ကမ်န္ှု ျိုးမ  အဆ ခခလံညပ်တမ်ှု)

အငဂ် ငစ်ကမ်န္ှု ျိုးမ  အဆ ခခလံညပ်တမ်ှုန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမသငို့ဆ်လ ာ် ံျုိုးဆသာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာန္ငှို့ ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာလ ဗာတ ု ို့က  ုneutral အဆနအ ာျိုးတငွ ်ာျိုးပပ ျိုး ဟ ကုဒ်ဆရာလစဆ်လာို့ လ ဗာ က  ုဆလာို့ခ ာျိုးပေါ။ 

(2) အဓ က ကလပ်လ ဗာ က  ု"ON"  ာျိုးပေါ။

(3) ဆလာငစ်ာလ ဗာက  ုlow idling တငွ ်ာျိုးပေါ။

(4)  ငုခ်ံခုေါျိုးပတတ်ပ် ာျိုးဆသာယာဉ်မ ာျိုးဆပေါ်တငွ ်  ငုခ်ံခုေါျိုးပတက် တုပ်ပေါ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်5 (အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုးပပ ျိုးဆနာက ်အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှု)

အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုးပပ ျိုးဆနာက ်အဆ ခခလံပ်ုဆ ာငမ်ှုန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမသငို့ဆ်လ ာ် ံျုိုးဆသာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) အငဂ် ငအ်ဆအျိုးခဆံနဆသာအခေါ၊  ုတတ်ရကအ်ရှ နတ်ငပ်ေါ။

(2) ပဆူန္ျွိုးဆသာစက ် ငို့လ်ညပ်တဆ်စ ခငျ်ိုးက ဆု ာငရွ်ကလ် က၊် တ ငုျ်ိုးတာက ရ ယာတစခ်စု ၏ ည န ်ပသညို့အ်တ ံ (pointer) ဆကာငျ်ိုးသလာျိုး 

စစဆ် ျိုးသည။်

(3) ပဆူန္ျွိုးဆသာစက ် ငို့လ်ညပ်တဆ်စ ခငျ်ိုးက ဆု ာငရွ်ကလ် က၊် ဆရယ စု မို့မ်ှု၊   ယ စု မို့မ်ှု၊ အငဂ် ငသ်၊ံ အ ပ်ဆဇာအဆငွွဲ့အဆရာင၊် တနုခ်ေါမှုန္ငှို့်

အ ခာျိုးပံမုနှမ်ဟတုဆ်သာအရာမ ာျိုးရှ သလာျိုးစစဆ် ျိုးသည။် 

(4) ပဆူန္ျွိုးဆသာစက ် ငို့လ်ညပ်တဆ်စ ခငျ်ိုးက ဆု ာငရွ်ကလ် က၊် ဆစာငို့က်ကညို့ဆ်လို့လာဆရျိုးစနစ ်အတည ်ပ  ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့ က လုပ်ုဆ ာငသ်ည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်6 (ဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးစတငခ်  နတ်ငွက် ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးစတငခ်  နတ်ငွက် ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4

ခအုတငွျ်ိုးမ ှမသငို့ဆ်လ ာ် ံျုိုးဆသာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) လညှို့ပ်တဆ်မာငျ်ိုးန္ငှဆ် ပာငျ်ိုးလ ခလတု ်(turning switch button ) သ ု ို့မဟတုလ် ဗာက  ုဆမာငန်္ငှမ်ညို့အ်ဆနအ ာျိုး သ ု ို့ဆ  ွဲ့ပေါ။

(2) ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နသ်ံျုိုးဆသာ ဘရ တ၏်ခလတုသ် ု ို့မဟတုလ် ဗာက လုညပ်တဆ်စပပ ျိုးဘရ တက် ဆုလျှာို့ခ ပေါ။

(3) ဆလာငစ်ာ  နျ်ိုးည  လ ဗာက  ုွ ကာ အငဂ် ငလ်ညပ်တမ်ှုက  ုမ ငို့ပ်ေါ။

(4) Travel လ ဗာက  ုဆရှ ွဲ့သ ု ို့  ျုိုးပေါက စကသ်ညဆ်ရှ ွဲ့သ ု ို့သာွျိုးမည ် စပ်ပ ျိုး၊ ဆနာကသ် ု ို့ ွ ပေါက စကသ်ညဆ်နာကသ် ု ို့ တုမ်ည။်

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်7 (Power shift အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

Power shift အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါ ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4

ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးဆပေါ်တကဆ်သာအခေါဝနသ်ည ်ုတတ်ရကဆ်လ ာို့က သာွျိုးပပ ျိုး၊ အရှ န ်မငို့လ်ာကာ အန္တရာယရ်ှ န္ ငုသ်ညို့ ် အတကွ ် ဆ ပျိုးန္ှုနျ်ိုး

က  ုမ ငို့တ်ငပ်ေါ။

(2) ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးက သုယဆ် ာငရ်နဆ် မသယက်ာျိုး(Dump truck)သ ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်ဆသာအခေါ အန္တရာယရ်ှ န္ ငုသ်ညို့အ်တကွ ် ဆ ပျိုး န္ှုနျ်ိုးက ဆုလျှာို့ခ ပေါ။ 

ဤအခ  နတ်ငွဂ် ယာက တုစခ်  နတ်ညျ်ိုး၌ ဂ ယာက ဆုလျှာို့ခ လ ကုလ်ျှငပ် ဆုကာငျ်ိုးသည။်

(3) အလပ်ုလပ်ုဆနစဉ်  အပခူ  နလ်နွစ်ာွ မငို့တ်ကလ်ာပေါက အ မနန်္ှုနျ်ိုးက  ုမ ငို့တ်ငပ်ပ ျိုးဝနက် ဆုလျှာို့ခ ပေါ။

(4) အလပ်ုလပ်ုဆနစဉ် အငဂ် ငက် အု ံျုိုး   ွငို့ ် (full throttle)  ာျိုးရမည ် စဆ်သာ်လညျ်ိုး၊ လယွက်ဆူသာဆ  ွဲ့ဆ ပာငျ်ိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ရပ်ကာျိုးအတငွျ်ိုး

ဆစာငို့ ် ငုျ်ိုးဆနဆသာအခေါတငွပ်င၊် အငဂ် ငလ်ညပ်တမ်ှုအ မနန်္ှုနျ်ိုးက  ုမ ငို့တ်ငပ်ေါ။ 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်8 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ဆတာငတ်က ်ခငျ်ိုး၊  ငျ်ိုး ခငျ်ိုးတ ု ို့တငွ ်က ငုတ်ယွ ် ခငျ်ိုး)

 နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ဆတာငတ်က ်ခငျ်ိုး၊  ငျ်ိုး ခငျ်ိုးတ ု ို့တငွက် ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့် စပ်လ ဉ်ျိုး ၍၊ 

ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက တုကဆ်နစဉ်အငဂ် ငသ်ညရ်ပ်တန ို့သ်ာွျိုးပေါက၊ ဘယည်ာစတ ယာရငဘ်ရ တက် နုငျ်ိုးပပ ျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုး

က ရုပ်တန ို့က်ာ၊ အဓ ကကလပ် (Direct-drive mechanism   စပ်ေါက) က  ု  တပ်ေါ၊ အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက  ု Neutral (N) တငွ ်ာျိုးပပ ျိုး

အငဂ် ငက် နု္ ှု ျိုးပေါ။

(2) ဆနာက ်ပနလ်ညှို့ ်ငျ်ိုးပေါက ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ှငျ်ိုးရာတငွ ် လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငမ်ှုလ အုပ်ခ က၌် အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက  ု ဆနာကသ် ု ို့ ွ ပပ ျိုး၊ 

အငဂ် ငဘ်ရ တ ်နငျ်ိုး ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး ငျ်ိုးပေါ။

(3) ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမအှ ငျ်ိုးလမျ်ိုးမာှ တ ပုေါကကလပ်က  ု  တပ်ပ ျိုး ငျ်ိုးပေါ။ 

(4) မတဆ်စာကဆ်သာဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ာျိုးတငွ ် အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာက  ု  မနန်္ှုနျ်ိုးန မို့အ် ငို့တ်ငွ ်ာျိုးပပ ျိုး၊ အငဂ် ငဘ်ရ တန်္ငှ ် Driving Brake 

န္စှမ်   ျိုးလံျုိုးက ုသံျုိုးပပ ျိုး ငျ်ိုးပေါ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်9 (Direct-drive mechanism ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးက  ုရပ်တန ို့ဆ်သာအခေါ က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

Direct-drive mechanism ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးက  ု ရပ်တန ို့ဆ်သာအခေါက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့် စပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ 

ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆယဘယု အာျိုး  ငို့အ်ဓ က ကလပ်လ ဗာက ဆုရှ ွဲ့သ ု ို့ဆစာငျ်ိုးပပ ျိုး ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက နုငျ်ိုးပပ ျိုးရပ်ကာ၊ အရှ နဆ် ပာငျ်ိုးလ ဗာ က  ု “on”တငွ်

ာျိုးသည။်

(2) အငဂ် ငက်  ုidling မလပ်ုဘ ရပ်ပေါ။

(3) ရပ်တန ို့ပ်ပ ျိုးဆနာကခ် ကခ် ငျ်ိုးမဆမာငျ်ိုးလျှင၊် လကသ်ညျ်ိုးစသညတ် ု ို့က  ု ဆ မ ပငမ် ှ  မ ငို့ ်ာျိုးသညို့အ်ဆနအ ာျိုးအတ ငုျ်ိုး ာျိုး ကာ၊ ဘရ တ်

ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးက  ုဆလာို့ခ ပေါ။

(4) ငဆ် ခဆလျှာဆပေါ်တငွရ်ပ်တန ို့ပ်ေါကဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး လတွ ်ကွသ်ာွျိုး ခငျ်ိုးမကှာကယွရ်န ်ဆအာကဆ် ခဘ ျိုး ပတလ်ည၌် ဂ မျ်ိုးတံျုိုး

က ဆုသခ ာခပုေါ။

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်10 (ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးယာဉ်ရပ်နာျိုးခ  န ်(စကရ်ပ်ခ  န)် တငွက် ငုတ်ယွပံ်)ု

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးယာဉ်ရပ်နာျိုးခ  န ် (စကရ်ပ်ခ  န)် တငွက် ငုတ်ယွပံ်နု္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမှ

မနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက ဆု မဆကာငျ်ိုးမနွဆ်သာဆ မ ပန ို့ဆ်နရာတငွရ်ပ်ပပ ျိုး၊ လက်သညျ်ိုးစသညတ် ု ို့က ဆု မ ပငမ် ှ  မ ငို့ ်ာျိုး သညို့အ်ဆနအ ာျိုး

အတ ငုျ်ိုး ာျိုးပေါ။

(2) အငဂ် ငက် ရုပ်တန ို့ပ်ပ ျိုး၊ ဆသာို့သည ်[ON] အဆနအ ာျိုးသ ု ို့ ပနဆ်ရာကဆ်နဆကကာငျ်ိုးစစဆ် ျိုးပပ ျိုးဆသာို့က  ု  တယ်ပူေါ။ 

(3) ဘရ တက် လုံျုိုးဝနငျ်ိုး ာျိုးပေါ။ တ မျ်ိုးဆစာငျ်ိုးဆသာမ ကန်္ာှ ပငဆ်ပေါ်တငွမ်  စမ်ဆနရပ်တန ို့ရ်နလ် အုပ်ပေါက၊ ဆအာကဆ် ခဘ ျိုးပတ ်လညတ်ငွ ်ဂ မျ်ိုးတံျုိုး

ဆသခ ာခပုေါ။

(4) အငဂ် ငက် ရုပ်တန ို့ဆ်နခ  နတ်ငွ ်လကတ်(ံBoom) န္ငှို့ ်လကသ်ညျ်ိုးက ဆု  ွဲ့လျှငလ်ညျ်ိုးဆကာငျ်ိုးသည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်11 (Antifreeze၊   စသည)်

Antifreeze၊   စသညတ် ု ို့န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမသငို့ဆ်လ ာ် ံျုိုးဆသာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) ဆအျိုးခ မှုက တုာျိုး  ျိုးရနန်္ငှို့ ် သဆံခ ျိုးတက ်ခငျ်ိုးက တုာျိုး  ျိုးရန ် ဆအျိုးဆစသညို့အ်ရည ် ငို့ဆ်ရာဆန္ာှ ာျိုးဆသာ antifreeze သည ် အသံျုိုး ပ  

အပခူ  နက်ွ  ပာျိုးလျှငပ်င ်ပေါဝငမ်ှုန္ှုနျ်ိုးမာှတစသ်မတတ်ညျ်ိုး  စ်သည။်

(2) ဆအျိုးခ မှုက တုာျိုး  ျိုးရနန်္ငှို့ ်သဆံခ ျိုးတက ်ခငျ်ိုးက တုာျိုး  ျိုးရန ်ဆအျိုးဆစသညို့အ်ရည ် ငို့ဆ်ရာဆန္ာှ ာျိုးဆသာ antifreeze သည ်Ethylene glycol 

က  ုအဓ က ညို့သ်ငွျ်ိုး ာျိုးဆသာ ဆရပေါဝငသ်ညို့ဆ်ပ ာ်ရည ် စသ်ည။်

(3)  တငွ ်စမွျ်ိုးဆ ာငရ်ညတ် ျုိုးတကဆ်စရန ် ညို့စ်ကွ ် အ  စ ်ဆခ ာ   (ပတွတ် ကုက်က မန်္ှုနျ်ိုးဆလ ာို့ခ  ခငျ်ိုး) ပေါဝငသ်ည။်

(4)  သညယ် ယုငွျ်ိုးပ ကစ် ျိုးသာွျိုးလျှငသ် ု ို့မဟတုမ်လံဆုလာကလ်ျှင ်ဂ ယာပ ကစ် ျိုးမှုပ မု  ုမန ်နပ်ပ ျိုး Bearing ဆလာငက်ျွမျ်ိုးသာွျိုး န္ ငုသ်ည။်

 (MY)
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အခနျ်ိုး 5 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး လုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့ ်ကစ်ပ်ဆသာပစစညျ်ိုး

က ရ ယာ ွ ွဲ့စည်ျိုးပံနု္ငှို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်12 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏  ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံနု္ငှို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး)

 နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးအတကွ် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံနု္ငှို့ ် အမ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့ ် စပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ 

ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) Straight dozer သည ် ဓေါျိုးသာွျိုးက  ု ဘယည်ာတစ ်ကတ်စခ် ကသ် ု ို့ဆစာငျ်ိုးန္ ငုပ်ပ ျိုး၊ တစ ်ကသ် ု ို့ ဆ မက တုနွျ်ိုး တု် ခငျ်ိုး၊ န္ငှျ်ိုး ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုး

မ ာျိုးဆ ာငရွ်ကန်္ ငုသ်ည။်

(2) Angle dozer သည် ဓေါျိုးသာွျိုးက  ု ဘယည်ာတစ ်ကတ်စခ် ကသ် ု ို့မဆစာငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာ်လညျ်ိုး၊ အကက ျိုးစာျိုးတျူိုးဆ ာ် ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုး 

လပ်ုက ငုန်္ ငုသ်ည။်

(3) နွ ်ခစက်ာျိုးသည်  နွ ်ခစ ် ငို့ ် အ မစန်္ှုတ ်ခငျ်ိုး၊ သစပ်ငလ်  ခငျ်ိုး၊ ဆက ာကခ်  ယရ်ှာျိုး ခငျ်ိုးစသညို့ ် လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးတငွ ် အသံျုိုး ပ ပပ ျိုး၊ Angle 

 နွ ်ခစ ်(anguru reki) (Angle rake)၊ Straight  နွ ်ခစ ်(sutoreito reki) (Straight rake) ဟ၍ူရှ သည။်

(4) Straight dozer သည ် ဓေါျိုးသာွျိုးန္စှ ်ကစ်လံျုိုးက ဆုရှ ွဲ့သ ု ို့ဆကျွိုး ာျိုးပပ ျိုးဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုးလနွ ်ကွ ်ခငျ်ိုးက ု ဆလျှာို့ခ ကာ တစဆ်ခေါကတ်ညျ်ိုး  ငို့်

ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး (oshido) သညို့အ်လပ်ုမ ာျိုးစာွလပ်ုရသညို့အ်ခေါသံျုိုးသည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်13 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏လံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာစသည)်

 နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏လံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာစသညတ် ု ို့န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုး ခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမှ 

မနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) လပ်ုငနျ်ိုးခငွဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က် နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) တငွ ် ဆက ာကတ်ံျုိုး၊ အရာ

ဝတထ  မ ာျိုး ပ တက် န္ ငုသ်ညို့ဆ်နရာ၌အလပ်ုလပ်ုဆသာအခေါ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ငုခ်ံတုငွ ်ဆခေါငျ်ိုးကာက တုပ် င ်ခငျ်ိုးမာှ တာဝနတ်စခ်မုဟတုပ်ေါ။

(2) လပ်ုငနျ်ိုးခငွဆ်ဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့ ် က နျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ(roudou anzen eiseihou)တငွ ် ဆ ာကလ်ပ်ု ဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုး

မ ာျိုးလ က ဆသာအခေါ အကာအကယွဆ်ပျိုးသညို့က် ရ ယာက တုပ် ငရ်န ်တာဝနအ်  စသ်တမ်တှ ် ာျိုးသည်။

(3) နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ဆုမာငျ်ိုးန္ငှဆ်သာအခေါ၊   ငုခ်ံခုေါျိုးပတက် မုပတ် ာျိုးလျှင ်လညျ်ိုးရ သည။်

(4) ဆ မဆကာ်ကာျိုးတငွ ် လညပ်တသ်ညို့လ် ဗာက ပံုဆုသ ာျိုးဆသာ lock plate၊ အဆပေါ်ဆ မ ာက ်ာျိုးဆသာ လကသ်ညျ်ိုး၏ မသညို့အ်မျ်ိုး (arm)

လကတ် ံက  ုပ တက်  ခငျ်ိုးမကှာကယွရ်န ်လံု ခ ံဆရျိုး pin စသည်ို့လံ ုခ ံဆရျိုးက ရ ယာမ ာျိုး တပ် င ်ာျိုးဆသာစကမ် ာျိုးရှ သည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်14 (scraper ၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာ)

scraper ၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) scraper ၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးသည ် Bowl ၊ Apron န္ငှို့ ် Ejector တ ု ို့  ငို့ ်ွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးပပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုး၏ လညပ်တန်ညျ်ိုးလမျ်ိုး

မာှစကအ်မ   ျိုးအစာျိုးန္ငှို့ဟ် ကုဒ်ဆရာလစအ်မ   ျိုးအစာျိုးဟူ၍ရှ သည။်

(2) Apron သည ် ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးက သုယဆ် ာငရ်နက်နွတ် နန်ာတစခ် ု စပ်ပ ျိုး၊ ဆရှ ွဲ့သ ု ို့ဆရွ ွဲ့လ ာျိုးဆနစဉ် ဟ ုကဒ်ဆရာလစ ်လငဒ်ေါ   ငို့ ် Bowl က  ု

ဆ မဆပေါ်သ ု ို့   ကာ တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဝနက် မုကာတင ်ခငျ်ိုး ပ လပ်ုသည။်

(3) Ejector သည ်Bowl အတငွျ်ိုးသ ု ို့ ညို့ ်ာျိုးဆသာဆ မန္ငှို့သ် က ဆုရှ ွဲ့သ ု ို့မ  တဆ်အာငက်ာကယွဆ်ပျိုးပပ ျိုး၊ ဆ မက စုနွ ို့ပ်စရ်နစ်နွ ို့ပ်စ ်ဆနရာတငွ ်Apron

က ဆု မ ာက၍် စနွ ို့ပ်စသ်ည။်

(4) Bowl သညဆ် မက စုနွ ို့ပ်စဆ်သာအခေါဆနာကဘ်ကမ်ဆှ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးက ုတနွျ်ိုး တုပ်စဆ်သာက ရ ယာ  စသ်ည။်

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်15 (ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က၏်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး)

ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က်၏လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမသငို့ဆ်လ ာ် ံျုိုးဆသာ 1

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) Crawler အမ   ျိုးအစာျိုး ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က်တငွ ်အဓ ကအာျိုး  ငို့က်က ျိုးမာျိုးဆသာ ဥမငလ် ုဏ ်ဆခေါငျ်ိုးသံျုိုးအမ   ျိုးအစာျိုး ကက ျိုးမာျိုးဆသာ

ဆ မဆကာ်ကာျိုးန္ငှို့ ် ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး ဝနခ်  စကတ် ု ို့ရှ သည်။

(2) ကက ျိုးမာျိုးဆသာဥမငလ် ဏုဆ်ခေါငျ်ိုးသံျုိုးအမ   ျိုးအစာျိုး ကက ျိုးမာျိုးဆသာ ဆ မဆကာ်ကာျိုး၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးမာှ ဆယဘယု အာျိုး  ငို့ ် ဆ မ

ဆကာ်ကာျိုးန္ငှို့တ်ညူ သည။်

(3)  ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး ဝနခ်  စက၏် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးမာှ လကသ်ညျ်ိုး၊ လကတ် ံ (arm)၊ လကတ်(ံBoom)၊  လငဒ်ေါ၊ 

 ံလုည ်ရ မ ်တ ု ို့ပေါရှ ဆသာ  ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးက ရ ယာန္ငှို့ ်သယပ် ု ို့က ရ ယာ (Conveyor) တ ု ို့  ငို့ ်ွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးသည။်

(4)  ခစယ် ူွ သငွျ်ိုးသညို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး ဝနခ်  စက၏် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးမာှ ဟ ကုဒ်ဆရာလစပ်န ို့ ် ငို့လ်ညပ်တသ်ည။်

 (MY)
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အခနျ်ိုး 6 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး လညပ်တမ်ှုန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့် 

ပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ုက ငုတ်ယွ် ခငျ်ိုးစသည် 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်16 (ဘဒူ ဇုာက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဘဒူ ဇုာက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) ကာျိုးဆမာငျ်ိုးဆနစဉ် ဓေါျိုးသာွျိုး၏ Cutting edge က  ုဆ မ ပငမ် ှ140cm အ မငို့တ်ငွ ်ာျိုးပပ ျိုး၊ ပတဝ်နျ်ိုးက င ်ဆဘျိုးကငျ်ိုးမှုက ုစစဆ် ျိုးပေါ။ 

(2) ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက  ုစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးအရ  လုျှင ်ဆ ာငို့ ် တအ်တ ငုျ်ိုးအတကအ် ငျ်ိုးလပ်ုရမည။်

(3) မတဆ်စာကဆ်သာဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက  ုဆနာက ်ပနတ်က ်ခငျ်ိုး၊ ဆရှ ွဲ့လညှို့က်ာ ငျ်ိုး ခငျ်ိုးမလပ်ုရ။ မတဆ်စာကဆ်သာဆတာင ်ဆစာငျ်ိုးမ ှမ  စမ်ဆန  ငျ်ိုး

ရမည ် ပုေါက ဆနာက ်ပန ်သ ု ို့မဟတု ်zigzag ပံစု ံငျ်ိုးရမည။်

(4) ဆ မ  လ ာဆပေါ်   သညို့အ်လပ်ုက  ု တျူိုးဆ ာ်သညို့အ်လပ်ုန္ငှို့ ် ရှငျ်ိုးရှငျ်ိုးလငျ်ိုးလငျ်ိုးခွ  ခာျိုး ာျိုးသ  ငို့၊် ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး (oshido) သညို့်

အကာွအဆဝျိုးမ ှအတ  ုံျုိုး  စဆ်အာငသ်တမ်တှပ်ပ ျိုးအ မနန်္ှုနျ်ိုး  ငို့ ်ပ လပ်ုသည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်17 (ဘဒူ ဇုာ၏ဆ မည   ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဘဒူ ဇုာ၏ဆ မည   ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက ကု ုငတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) ဆ မည   ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၏ ဓေါျိုးသာွျိုးလညပ်တရ်ာတငွ ်1 ကက မ ်မ ငို့လ်ျှင ်အ မငို့မ်ာှ 20m ခန ို့ ်ဆရာကရ်ဆသာ လညပ်တမ်ှု  စသ်ည။်

(2) ဘဒူ ဇုာက  ု အရညှ် ံျုိုးအကာွအဆဝျိုး (300m န္ငှို့အ် က)် န္ငှို့ည် ဆသာ ဆ မတျူိုး ခငျ်ိုး၊ ဆ မ  လ ာဆပေါ်တနွျ်ိုး ခငျ်ိုး (oshido)၊ 

ဆ မည   ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးအတကွအ်သံျုိုး ပ သည။်

(3) ဘဒူ ဇုာမ ာျိုးသညဆ် မတျူိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်အစဉ်အတ ငုျ်ိုးဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး ခငျ်ိုး (oshido) လပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးအတကွ ် ဆရာကပ်ေါသည။်

(4) ဆအျိုးခ ဆသာဆ မ  လ ာမ ာျိုး၊ ဆ မအမာမ ာျိုးန္ငှို့ ် ဆ မာငျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးအတကွ ် လှုပ်ရမျ်ိုးတ မ်ျိုးဆစာငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာ ဓာျိုးသာွျိုး(Angle blade)

က အုသံျုိုး ပ ပေါက  ဆရာကသ်ည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်18 (ဘဒူ ဇုာ၏ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး(oshido)သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဘဒူ ဇုာ၏ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး(oshido)သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆ မ  လ ာဆပေါ်   သညို့ ် (oshido) အကာွအဆဝျိုးရှညလ် ာျိုးဆသာအခေါ, ၂ ငို့ ်  ခငျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာငရ်မည။် ဤတငွ်  ညို့သ်ငွျ်ိုး စဉ်ျိုးစာျိုးရနမ်ှာ 

ဓေါျိုးသာွျိုး၏ဆ မန္ငှို့သ် မ ာျိုးအကနုက်နုသ်ာွျိုးသညို့အ်ခေါ၊ သ ု ို့မဟတုအ် မနန်္ှုနျ်ိုးက  ု 2  တ ျုိုး မ ငို့ပ်ပ ျိုးဆနာက၊် အနညျ်ိုးငယဝ်နဆ်ပေါ ို့ပေါျိုးသာွျိုးဆသာအခေါ 

 မျ်ိုးယရူနသ်ငို့သ်ညဟ်အုကကမျ်ိုး  ငျ်ိုးယ ူန္ ငုသ်ည။်

(2) က ယ ်ပန ို့ဆ်သာဆနရာတငွ ် ဆ မ  လ ာဆပေါ်   သညို့အ်ကာွအဆဝျိုးရှညလ် ာျိုးဆသာအခေါ၊ စက ် 2 ခ ု ငို့ ်ပ် ငို့လ်ပ်ုဆ ာင ်ခငျ်ိုး သည၊် 

2 ငို့တ်နွျ်ိုး ခငျ်ိုး ကပ် ုမ  ု ဆရာကသ်ည။်

(3) မ ဉ်ျိုးပပ  ငဆ် မ  လ ာက တုနွျ်ိုးသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးက  ုတတန်္ ငုသ်မျှ မတညူ ဆသာစကအ်မ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး  ငို့ဆ် ာငရွ်ကသ်ည။်

(4) ကက တခ်ွ  ာျိုးဆသာဆက ာကတ်ံျုိုးက တုနွျ်ိုး တုဆ်သာအခေါ ဆက ာကအ်တ အုစမ ာျိုးမ ကွလ်ာမခ ငျ်ိုး ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုးသညို့် 

လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုသက ို့သ ု ို့ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်မည။်

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်19 (ဘဒူ ဇုာ  ငို့အ်ပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဘဒူ ဇုာ  ငို့အ်ပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) ဘဒူ ဇုာ  ငို့အ်ပပ ျိုးသတလ်ပ်ုငနျ်ိုးက လုပ်ုသညို့အ်ခေါ စကက် ယု် ညသ်ညဆ်ရှ ွဲ့သ ု ို့ ငျ်ိုးသာွျိုးဆသာအဆနအ ာျိုး  ငို့ ် စတငပ်ေါက စကက် ယု ်ည်

သည ် ဆရ ပငည် အတ ငုျ်ိုး  စသ်ာွျိုးဆသာအခေါ၌ ဓေါျိုးသာွျိုးသည ် ဆ မ ပငမ် ှ ဆ မ ာကတ်ကသ်ာွျိုးမည ် စ ် ဆသာဆကကာငို့၊် ဓေါျိုးသာွျိုးက မုတငမ်ှ

စကက် ယု ်ညသ်ည ်ဆရ ပငည် အတ ငုျ်ိုး  စဆ်နသလာျိုး  တုာ စစဆ် ျိုးရမည။်

(2) motor grader မ ာျိုးသည ် အဆသျိုးစ တအ်ပပ ျိုးသတ် ခငျ်ိုး (2 မ ှ 3 cmခန ို့)် န္ငှို့မ်သငို့ဆ်တာ်ဆသာဆကကာငို့ ် အကကမျ်ိုးအပပ ျိုး သတ ်ခငျ်ိုး

အတကွအ်သံျုိုး ပ သည။်

(3) အဆသျိုးစ တအ်ပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးက ၊ု ဘဒူ ဇုာ  ငို့ ်ပ လပ်ု၍ရသည။်

(4) အပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုး၌ ဆ မ  ညို့ပ်ပ ျိုးမ ှပ လပ်ု ခငျ်ိုး က ်ဓေါျိုးသာွျိုးက အုလတွ ်ာျိုး ခငျ်ိုးကပ လုယွ်သည်။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်20 (ဘဒူ ဇုာက အုသံျုိုးခ  ပ လပ်ုဆသာလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက ုက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဘဒူ ဇုာက အုသံျုိုးခ  ပ လပ်ုဆသာလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ မနှက်နဆ်သာ 1

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆက ာကတ်ံျုိုးမ ာျိုးက  ုယရ်ှာျိုးရန ်ဓေါျိုးသာွျိုး လှုပ်ရမျ်ိုးပပ ျိုး၊ ဘဒူ ဇုာ၏အာျိုးက  ုဓေါျိုးသာွျိုး၏အစနွျ်ိုးတငွစ်စုည်ျိုးပပ ျိုး၊ ဓေါျိုးသာွျိုး၏ အစနွျ်ိုးက အုသံျုိုး ပ ကာ

ဆက ာကတ်ံျုိုးက  ုယရ်ှာျိုးရသည။်

(2) ဆက ာကတ်ံျုိုးကက ျိုးမ ာျိုးက  ုယရ်ှာျိုးရနအ်တကွ ် ဦျိုးစာွပတ၀်နျ်ိုးက ငရ်ှ အ မစမ် ာျိုးက ဘုဒူ ဇုာ  ငို့တ်နွျ်ိုးကာ ဓေါျိုးသာွျိုးက  ုမ ငို့၍်   တ ်တုပ်ပ ျိုး၊ 

ဆက ာကတ်ံျုိုး၏အ ခာျိုးဘက ်ခမျ်ိုးရှ စတ ယာရငက်လပ်က နုငျ်ိုးပပ ျိုး ဆ မန္ငှို့ ်ဆက ာကမ် ာျိုးက ခုွ  တုပ်ေါ။

(3) ကနွက်ရစခ်ငျ်ိုး ာျိုးသညက်  ုယရ်ှာျိုးရန၊် ဦျိုးစာွကနွက်ရစက်က တခ်ွ စက ် (ဆ ာကစ်က၊် pick စသည)် တ ု ို့  ငို့က်နွက်ရစ ် က ပု   ခွ ပပ ျိုး၊

လှုပ်ရမျ်ိုးဆနဆသာ ဓေါျိုးသာွျိုး  ငို့ ်တျူိုးပေါ။ တစစ် တတ်စပ် ငုျ်ိုးကာွ ကွလ်ာသညို့အ်ခေါ ၎ငျ်ိုးက အုစနွျ်ိုးဘကအ်   တနွျ်ိုးတငပ်ေါ။

(4) ဆ မာငျ်ိုးက  ု ဆ မ ပန ် ု ို့ရန ် (umemodoshi) ဘဒူ ဇုာက အုသံျုိုး ပ ပေါက ဆ မာငျ်ိုးသ ု ို့ဆ ာငို့ ် တခ် ဉ်ျိုးကပ်ပပ ျိုးဆ မက ခု ပပ ျိုး  ညို့က်ာ ဆ မ ပန် ု ို့

(umemodoshi) ပေါ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်21 (ဘဒူ ဇုာ  ငို့ဆ် မန္ငှို့ဆ်က ာကမ် ာျိုး ွ န္ ှုတ ်ခငျ်ိုး လပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဘဒူ ဇုာ  ငို့ဆ် မန္ငှို့ဆ်က ာကမ် ာျိုး ွ န္ ှုတ ်ခငျ်ိုး လပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) Ripper ကကာျိုးဆနရာသည ်ဆက ာကတ်ံျုိုးသညမ်ာလာသညန်္ငှို့အ်မျှက ဉ်ျိုးဆ မာငျ်ိုးလာပပ ျိုး၊ ကက တခ်ွ မှုလျှံက  ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆနရာက  ုလ ကု၍် ကက တခ်ွ န္ ှုနျ်ိုး

ကွ  ပာျိုးမှုမရှ ဆစရန ်စနစတ်က လပ်ုဆ ာငရ်သည။်

(2) လပ်ုငနျ်ိုး၌  တတန်္ ငုသ်မျှ ဆအာက ်က ်ငဆ် ခဆလျှာက သုံျုိုးပေါ။

(3) ဆက ာကတ်ံျုိုးအမာမ ာျိုးတငွ ် ဆက ာကလ် ာအလ ာမ ာျိုး၊ အကဆ်ကကာငျ်ိုးမ ာျိုးရှ ပပ ျိုး ဆ မမ က်န္ာှ ပငန်္ငှို့ ် ဆ ာငို့ ် တအ်တ ငုျ်ိုး ဝငဆ်နပေါက

အစဉ်အတ ငုျ်ိုး  ွ န္ှုတပ်ေါ။

(4) ွ န္ ှုတဆ်နစဉ် ကက တခ်ွ ရနခ်ကခ် ဆသာဆက ာကအ်စအု ပံ န္ငှို့ ်ဆတွွဲ့သညို့အ်ခေါ shoe ဆခ ာ် ခငျ်ိုး  စခ် ို့ပေါက၊ decelerator ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးက နုငျ်ိုးပပ ျိုး၊ 

shoe ဆခ ာ် ခငျ်ိုး မ  စဆ်တာို့သညအ်   အငဂ် င ်မနလ်ညပ်တမ်ှုက ဆုလျှာို့ပေါ။

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်22 (ဆ မတျူိုးစက ် ငို့ဆ် မအဆပ ာို့တငွအ်လပ်ုလပ်ုသညို့်လပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဆ မတျူိုးစက ် ငို့ဆ် မအဆပ ာို့တငွအ်လပ်ုလပ်ုသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ

မနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆ မဆပေါ်တငွစ်ဆုနဆသာဆရက တုတန်္ ငုသ်မျှ၊ စနွ ို့ ်တုန်္ ငုဆ်အာင ်ဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုးဆ ာကပ်ေါ။

(2) ဆ မ  က တုနွျ်ိုး တု ် (oshido) သညို့အ်ခေါဘဒူ ဇုာဆခ ာ် ခငျ်ိုးမှကာကယွရ်နဓ်ေါျိုးသာွျိုးဆပေါ်တငွ ် တတန်္ ငုသ်ဆလာကဆ် မန္ငှို့ ် သ မ ာျိုးက မု ာျိုး

မ ာျိုး ာျိုးပေါ။

(3) ဆ မအဆပ ာို့အတငွျ်ိုး၌ စတ ယာရငက် တုတန်္ ငုသ်ဆလာကမ်လညှို့ရ်နန်္ငှို့၊် လမျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငတ်စခ်တုညျ်ိုးဆပေါ်တငွ ်မဆမာငျ်ိုး ပေါန္ငှို့။်

(4) ဆ မအဆပ ာို့ဆပေါ်၌ ဆ မအဆပ ာို့တငွသ်ံျုိုးဆသာ shoe တပ် င ်ာျိုးဆသာဘဒူ ဇုာမ ာျိုးမာှ ဆ မ ပငမ် ာျိုးပပ ျိုး၊ ဆပေါဆလာ ဆပေါ် န္ ငုစ်မွျ်ိုး လညျ်ိုးဆကာငျ်ိုး

ဆသာဆကကာငို့ ်အသံျုိုးမ ာျိုးသည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်23 (ဆ မဆကာ်ကာျိုးက ကု ငုတ်ယွ် ခငျ်ိုး)

ဆ မဆကာ်ကာျိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) လကသ်ညျ်ိုးတငွဝ်နတ်ငပ်ပ ျိုး မတဆ်စာကဆ်သာဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက  ုငျ်ိုးခ  နတ်ငွ၊် လကသ်ညျ်ိုးက  ုမ ငို့ပ်ပ ျိုး အ မနန်္ှုနျ်ိုးဆလျှာို့ကာ အငဂ် ငဘ်ရ တက်ု

သံျုိုးပပ ျိုး ငျ်ိုးပေါ။

(2) လကသ်ညျ်ိုးတငွဝ်နတ်ငပ်ပ ျိုး မတ်ဆစာကဆ်သာဆတာငဆ်စာငျ်ိုးက  ုငျ်ိုးခ  နတ်ငွ၊် တညပ်င မမ်ှုပမာဏက ု ဆက ာ်လနွပ်ပ ျိုး မဆမာငျ်ိုးပေါန္ငှို့။်

(3) နွစ်က၏်crawler ၏တငျ်ိုးမာမှုသည ်ဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးဆပေါ်မတူညပ်ပ ျိုးဆ ပာငျ်ိုးလ သည။် ဆက ာကစ်ရစမ် ာျိုးစာွ ရှ ဆသာ လမျ်ိုးမ ာျိုးတငွ်

သတမ်တှ ်ာျိုးဆသာတငျ်ိုးမှု  က်တငျ်ိုးက ပ်ဆစသည။်

(4) စ စုတွဆ်သာဆ မ သ ု ို့မဟတု ် ဆ မအဆပ ာို့မ ာျိုးတငွ ် crawler ဆခ ာ် ကွဆ်နပေါက ဆလာငစ်ာလ ဗာက  ု လံျုိုးဝ ွငို့ပ်ပ ျိုး၊ အဓ ကကလပ်က ု

ညျ်ိုးညငျ်ိုးစာွနငျ်ိုးကာ၊ စတ ယာရငက်လပ်က  ုသံျုိုးပေါ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်24 (ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ မနှက်နဆ်သာ 1

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးမာှ ဆတာငသ် ု ို့ ကာျိုးက ယု ်ညက်  ု ဆ ာငို့ ် တအ်တ ငုျ်ိုး ာျိုးပပ ျိုး  ပ လပ်ုသည။် ဤတငွ ် လကသ်ညျ်ိုးက  ု ဆတာင ်

ဆရှ ွဲ့ ရှ ဆ မဆပေါ်သ ု ို့  ညျ်ိုး  ညျ်ိုးခ ရသည။်

(2) တျူိုးဆ ာ်ရာတငွ ် ဆတာင၏်အ ပင ်ကွဆ်နဆသာအပ ငုျ်ိုး (ဆတာင၏်အာျိုးနညျ်ိုးဆနသညို့အ်ပ ငုျ်ိုး) ၌ လကသ်ညျ်ိုး၏အစနွျ်ိုးပ ငုျ်ိုး က  ု ဝငန်္ ငုဆ်စရန်

တျူိုးသည။်

(3) တျူိုးဆ ာ်ဆရျိုးလပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးဆသာ လကသ်ညျ်ိုးက မုတငသ်ယဆ် ာငရ်ာတငွ၊် လကသ်ညျ်ိုး ွ မမမှ  တတန်္ ငုသ်ဆလာက ် ဆ မန္ငှို့ ် သ မ ာျိုးက  ု

တျူိုး ပွပ ျိုး၊ မသညို့ ်လကတ် ံ(arm) လကတ်ကံ အုနညျ်ိုးငယ ်မ ငို့ပ်ပ ျိုးဆနာကလ်ကသ်ညျ်ိုးက ဆု မ ာကသ်ည။်

(4) လ ဏုဆ်ခေါငျ်ိုးအတငွျ်ိုးတျူိုးယမူညို့်မ ကန်္ာှ ပင ် (kiriha men) တငွအ်လ အုဆလ ာကတ်ညဆ်နဆသာဆတာငက်  ု တျူိုးဆသာအခေါ၊ ဆတာငဆ်အာက်

ဆ ခမစှတျူိုးရသညို့ ်(sukashi bori) အဆ ခအဆနက  ုခန ို့မ်နှျ်ိုးမ ဆသာအခေါ၊ ဆတာငဆ်အာကပ် ငုျ်ိုးမ ှအစဉ်အတ ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ်ပေါ။

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်25 (ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့က်က ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ူပ ု ို့ဆ ာင ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့က်က ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာင ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမှ

မနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1)  မနန်္ှုနျ်ိုး မငို့အ် ငို့က်  ုတတန်္ ငုသ်မျှ 2 အ မနန်္ှုနျ်ိုး  ငို့လ်ပ်ုဆ ာငပ်ေါ။ 

(2) လကသ်ညျ်ိုးအတငွျ်ိုးရှ  ဆ မ (dampu) က  ု မတငသ်ညို့လ် ဗာက အုဆပေါ်တငွ ် ဆလာို့ခ ာျိုးသညို့အ်တ ငုျ်ိုး၊ ဆ မသယ ်ကာျိုး(Dump truck)  သ ု ို့ 

သာွျိုးကာ၊ မတငရ်နသ်ငို့ဆ်တာ်ဆသာ အ မငို့တ်ငွ ် လကသ်ညျ်ိုးက ဆု မ ာက ်ာျိုးပပ ျိုး၊ ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာနာျိုးသ ု ို့ဆရာကလ်ာပေါက လျှင ်မနစ်ာွ

လကသ်ညျ်ိုးအတငွျ်ိုးရှ ဆ မ (dampu) က  ု ွငို့ခ် ပေါ။ 

(3) ဆ မ (dampu) က  ု မတငရ်ာတငွ ် ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာ၏ အလယမ် ဉ်ျိုး၌ တငဆ် ာင ်ာျိုးဆသာ ဆ မကက ျိုးက ဗုဟ  ုပ ၍ တနျ်ိုးည  ပေါ။ 

ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာသညရ်ှညလ် ာျိုးပပ ျိုး လကသ်ညျ်ိုး 3～4 ခခုန ို့ ် ငို့ ်တငဆ် ာငလ် ပုေါက ပစစညျ်ိုးတငရ်န ်ဆနရာ၏အ ဆနာကပ် ငုျ်ိုးမစှတငပ်ေါ။ 

(4) ဆ မတငရ်ာတငွ် ဆ မသယက်ာျိုး(Dump truck)၏အဆရှ ွဲ့တငွစ်ကယ်န္တရာျိုးက ရုပ် ာျိုးသညို့အ်ဆနအ ာျိုး  ငို့၊်  ညျ်ိုး  ညျ်ိုး ခ ငျ်ိုး၊ 

န္ငှ်ို့လံ ုခ ံစ တခ် စာွလပ်ုဆ ာငသ်ငို့ပ်ေါသည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်26 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး)

 နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့် လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ 

ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) လကသ်ညျ်ိုး  ငို့ ် ွ ယသူညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး၊ ကရ နျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက  ုပ လပ်ုရမည။်

(2) အငဂ် ငက် ရုပ်တန ို့ပ်ပ ျိုးဆနာက ်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုးက  ုခ ကခ် ငျ်ိုးခ ပေါ။

(3) လကသ်ညျ်ိုးက  ုအလပ်ုအတကွသ်ငို့ဆ်တာ်သညက် သုံျုိုးပေါ။

(4) ဆ မ  လ ာအရညအ်ဆသျွိုးန္ငှို့ပ်တဝ်နျ်ိုးက ငအ်ဆ ခအဆနမ ာျိုးဆပေါ် မူတည၍် စက၏်အဆ ခအ  တျူိုးဆ ာ်ပေါ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်27 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး)

 နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့် လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ 

ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆ မဆအာကတ်ျူိုးဆ ာ်စဉ်ဆအာကဆ် ခအ  တျူိုးဆ ာ်ပေါက၊ လမ်ျိုး၏ပခံျုိုးသညပ်ပ  က သာွျိုးန္ ငုပ်ပ ျိုး၊ crawler ဆဘျိုးတ ကုတ်ူျိုးဆ ာ်  ခငျ်ိုးသည်

အဆရျိုးဆပေါ်အခ  နဆ်ရှာင ်ကွရ်နစ်ဉ်ျိုးစာျိုးပေါကအန္တရာယရ်ှ သည။်

(2) စကက် ယု ်ည်၏်ဆအာကဆ် ခက ဆုပေါဆလာဆပေါ်ဆနဆစ ခငျ်ိုးအာျိုး  ငို့စ်ကက် ယု ်ည၏် ဒပ် ကု သုံျုိုးပပ ျိုးတျူိုးဆ ာ်ရမည။်

(3) တျူိုးဆ ာ်ဆနစဉ်အတငွျ်ိုးလညှို့ ်ခငျ်ိုး၊ လညှို့သ်ညို့အ်ာျိုးက သုံျုိုး၍ ဆ မ ပန ် ညို့ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆ မည   ခငျ်ိုးမ ာျိုး ပ လပ်ုရမည။်

(4) လကသ်ညျ်ိုးက ပံုဆုသ ာျိုးပပ ျိုး crawler က ဆုမာငျ်ိုးန္ငှက်ာ တျူိုးဆ ာ်ရမည။်

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်28 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး)

 နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က် 

4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) အ ကပ် ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ်သညို့အ်ခေါ၊ ဆရန္တုဆ် မာငျ်ိုးက  ုညို့သ်ငွျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုးပပ ျိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငက်  ု အနညျ်ိုးငယ်  ငဆ် ခဆလျှာ 

 စဆ်အာင ်ာျိုးကာတျူိုးဆ ာ်သည။်   ု ို့အ ပငတ်စခ်  နတ်ညျ်ိုးမာှ နကန်က ်ှု  ငျ်ိုး ှု  ငျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးမလပ်ုဘ ၊ 

တစက်က မတ်ညျ်ိုးတငွခ်ပ်နစန်စတ်ျူိုးသည။်

(2) ဆအာကပ် ငုျ်ိုးတျူိုးဆ ာ်ရာတငွ ် ဦျိုးစာွ တျူိုးဆ ာ်မညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငက်  ုပ လပ်ုပပ ျိုးမ ှ တျူိုးဆ ာသ်ည။် ခ ဉ်ျိုးကပ်  ငဆ် ခဆလျှာ 

မ ကန်္ာှ ပင၏်အက ယသ်ည ် လပ်ုငနျ်ိုးခငွဆ် မဆပေါ် ရှ  ဆ မသယက်ာျိုး (Dump truck) လညှို့သ်ညို့ဆ် ာငို့ ် 90 ဒ ဂရ   ငို့ ်

ဝနတ်ငရ်နအ်လံအုဆလာကက် ယ ်ပန ို့သ်ငို့သ်ည။်

(3) Box ပံစု ံ Bench cut နညျ်ိုးလမျ်ိုးသည ် ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးလမျ်ိုးတျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး က ို့သ ု ို့ဆသာ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ာျိုးတဆလျှာက ် တျူိုးဆ ာရ်နသ်ငို့်

ဆတာ်ဆသာနညျ်ိုးလမျ်ိုး  စသ်ည။်

(4) ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးပံစု ံBench cut နညျ်ိုးလမျ်ိုးသည ်ဆ မ ပငသ်ညို့ ်ည ညာပပ ျိုးန္ှ မို့သ်ညို့အ်ခေါ သငို့ဆ်တာ်ဆသာနညျ်ိုးလမျ်ိုး  စ်သည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်29 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး)

 နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့် လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ 

ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) လကသ်ညျ်ိုး၏  တဆ်တာကဆ် ာငို့ ် (rake ဆ ာငို့)် က မုာဆက ာဆသာဆ မ  လ ာသ ု ို့မဟတု ်  မငို့မ်ာျိုး ဆသာ  တ ် ဆတာကမ်ှုမ ာျိုး 

အတကွက်က ျိုးဆအာငလ်ပ်ုပေါ။ 

(2) လကသ်ညျ်ိုး (bucket) ၏လကသ်ညျ်ိုးက  ုဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုး  သ ု ို့ ညို့ ်ာျိုးသညို့အ်ခေါလညှို့ ်ခငျ်ိုး၊ န္ငှို့ ်ဆ မည  ရန ်လကသ်ညျ်ိုးက  ုဘယည်ာသ ု ို့

တ ံမကစ်ညျ်ိုးက ို့သ ု ို့ခတ ်ခငျ်ိုး ပ လုပ်၍လညျ်ိုးရသည။်

(3) လညှို့သ်ညို့ဆ် ာငို့က်  ုတတန်္ ငုသ်မျှ ကက ျိုးဆအာင ်ာျိုးပပ ျိုးအလုပ်လုပ်ပေါ။ 

(4) စကက် တုျူိုးဆ ာ်မ ကန်္ာှ ပငန်္ငှို့ ်သ ပ်မဆဝျိုးဆသာဆနရာတငွ၊် အရမျ်ိုးမန ျိုးစပ်ဆသာ ဆနရာတငွ ်ာျိုးပပ ျိုးတူျိုးဆ ာ်သငို့သ်ည။်  ု ို့အ ပင ်လကသ်ညျ်ိုးက  ု

လကတ်(ံBoom) ၏ဆအာကဆ် ခန္ငှို့ ်crawler စသညတ် ု ို့  ငို့မ်  ဆစရန ်ပ လပ်ုပေါ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်30 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး)

 နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး (dragline) က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့ ် စပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ 

ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ragline က  ု  မစတ်ျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုး၊ ဆရဆ မာငျ်ိုးတျူိုး ခငျ်ိုး၊ ဆ မအဆပ ာို့က တုျူိုး ခငျ်ိုး၊ ဆက ာကဆ် မအစ ငုအ်ခ မ ာျိုး စဆုပေါငျ်ိုး

 ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့တငွအ်ဓ ကအာျိုး  ငို့အ်သံျုိုး ပ သည။် ဘကဟ် ျုိုးန္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယဉှ်လျှင် မာဆက ာဆသာဆ မန္ငှို့် နက ်ှု  ငျ်ိုးဆသာ 

တျူိုးဆ ာ် ခငျ်ိုးမ ာျိုးအတကွသ်ငို့ဆ်လ ာ်ဆသာ်လညျ်ိုး၊ တ မပ်ပ ျိုးက ယ ်ပန ို့ဆ်သာဆနရာမ ာျိုးတငွတ်ျူိုးဆ ာ်ရနသ်ငို့ဆ်တာသ်ည။်

(2) drag chain န္ငှို့ ် Shackle(shakkuru) တ ု ို့သည ် အလနွအ်မငျ်ိုးပ က ် ျိုးဆနတတသ်  ငို့ ် ဆသခ ာစာွစစဆ် ျိုးပပ ျိုး၊ ချွတယ်ငွျ်ိုး

ဆသာအရာမ ာျိုးက အုစာျိုး  ျုိုးပေါ။ 

(3) လကတ်(ံBoom) ၏ဆ ာငို့သ်ည ် အသံျုိုး ပ စကအ်တကွသ်တ်မတှ ်ာျိုးဆသာကန ို့သ်တဆ် ာငို့ ် (မ ာျိုးဆသာအာျိုး  ငို့ ် 30 ဒ ဂရ ဝနျ်ိုးက င)် 

န္ငှို့အ် ကတ်ငွမ်သံျုိုးရပေါ။

(4) ခပ်နကန်က၊် အက ယက် ကု ဉ်ျိုးဆ မာငျ်ိုးစာွတျူိုးပေါ။

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်31 (motor grader မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး)

motor grader မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ာျိုးတငွ ် ဆလျှာဆစာကဆ်ပေါ်သ ု ို့ ဆ ာငို့ ် တဘ်ကသ် ု ို့ အတကအ် ငျ်ိုးလပ်ုပပ ျိုး၊ ဆ ာငို့ ် တအ်တ ငုျ်ိုး ဆမာငျ်ိုး ခငျ်ိုး၊ 

ုတတ်ရကလ်ညှို့ ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးမလပ်ုရ။

(2) ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် တာယာယ ငု ်ခငျ်ိုးသည၊် ဆနာကသ် ု ို့လညှို့ပ်ေါက လညှို့မ်ညို့ဘ်ကသ် ု ို့တာယာက  ု ဆစာငျ်ိုးပပ ျိုး၊ ဆရှ ွဲ့သ ု ို့လညှို့ပ်ေါက ဆရှ ွဲ့သ ု ို့လညှို့်

သညို့ဘ်ကန်္ငှို့ ် န ို့က် ငဘ်ကသ် ု ို့ တာယာက ဆုစာငျ်ိုးပေါ။

(3) ဆ မည   ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငခ်  နတ်ငွ ် အ မနန်္ှုနျ်ိုးက  ု အကကမျ်ိုးအပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးအတကွ် 6 မ ှ 10 km/h  ငို့ဆ် ာငရွ်ကပ်ပ ျိုး၊ 

တ က စာွအပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးအတွက ်2 မ ှ3 km/h   ငို့ဆ် ာငရွ်ကသ်ည။်

(4) ဆ မည   ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငခ်  နတ်ငွ ်ဓေါျိုးသာွျိုး၏ဆ ာငို့မ်ာှမ ာျိုးဆသာအာျိုး  ငို့ ် 90 ဒ ဂရ   စသ်ည။် သ ု ို့ဆသာ် Windrow ၏ က နရ်ှ ဆနဆသာ

အဆ ခအဆနဆပေါ် မတူည၍် အနညျ်ိုးငယဆ် ာငို့က်  ုညို့န်္ ငုသ်ည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်32 (scraper မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး)

scraper မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံသညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ မနှက်နဆ်သာ 1

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) အဆကျွိုးက  ုဆကွွဲ့သညို့အ်ခေါ အ မနန်္ှုနျ်ိုး မ ငို့ပ်ပ ျိုး  တ်သာွျိုးရမည။်

(2) ဆ မကက ျိုးန္ငှို့သ် မ ာျိုး သယ ်ာျိုးစဉ် ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ေါက၊ ဆနာကဘ် ျိုး၏ ဗဟ ခုာွအာျိုးသညဆ်မျှာ်မနှျ်ိုး ာျိုးသည ်က ် ပ မု လုညှို့ပ်တ ် သာွျိုးန္ ငုပ်ပ ျိုး

လမျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငမ်ဆှသ ွညသ်ာွျိုး ခငျ်ိုး၊ တစန်ညျ်ိုးအာျိုး  ငို့ ်လ က  ခငျ်ိုးမ ာျိုးရှ ဆသာဆကကာငို့သ်တ  ပ ပေါ။

(3) ကာျိုးဆမာငျ်ိုးဆနစဉ် Bowl က  ုမ ငို့ပ်ပ ျိုးဆ မ  ုွ အာျိုး၏ဗဟ ကု  ုမ ငို့ပ်ေါ။

(4) ဆ မ  န ို့သ်ညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးမလှွ ၍ Apron က မုပပ ျိုး ဆမာငျ်ိုးရမည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်33 (scraper မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး)

scraper မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံသညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ မနှက်နဆ်သာ 1

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) မတဆ်စာကဆ်သာအ ငျ်ိုးတငွ ်ဆ ခနငျ်ိုးဘရ တ ်(ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုး) က  ုသာအသံျုိုး ပ ၍  ငဆ် ခဆလျှာက  ုငျ်ိုးပေါ။

(2) မတဆ်စာကဆ်သာအ ငျ်ိုးတငွ ်အရှ န ်မငို့တ်ကဆ်န   စပ်ပ ျိုးအန္တရာယရ်ှ ပေါကBowl က  ုမငို့ဆ်အာင ်ပ လပ်ုပေါ။ 

(3) scraper ၏ ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မျ်ိုးန္ငှို့ ် အ ခာျိုးဆသာ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်လမျ်ိုးဆကကာငျ်ိုးက  ု ကန ို့လ်န ို့ ် တမ် ာျိုးဘ ၊ မ  စမ်ဆန ကန ို့လ်န ို့ ် တ ်

 ာျိုးရမည ် ပုေါက လမျ်ိုးည နသ်ကူ ု ာျိုး၍ စ စဉ်ဆစရမည။်

(4) လမျ်ိုးအက ယက် ဉ်ျိုးသညို့ဆ်နရာတငွ ် ဆစာငို့သ်ညို့ဆ်နရာဆတာ်ဆတာ်မ ာျိုးမ ာျိုး  ာျိုးကာ၊ အ ငျ်ိုးကာျိုးန္ငှို့ ် ဝနတ်ငက်ာျိုးမ ာျိုးက  ု ဦျိုးစာျိုးဆပျိုးရမညို့ ်

န ယာမက လု ကုန်ာပေါ။

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်34 (ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုး)

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ မနှက်နဆ်သာ 1

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဆရလာကာျိုးက တုငမ်ညို့ဆ်နရာတငွရ်ပ်ပပ ျိုး၊ ဘရ တက်  ုသံျုိုး၍ တာယာက ဂု မျ်ိုးတံျုိုးခပုေါ (ဆ မ ပငည် ညာမှု အဆနအ ာျိုး က ဂု ု ပ ပေါ) ။

(2) တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာလတွ ်ကွမ်သာွျိုးဆစရန ် ဆသဆသခ ာခ ာ ပစစညျ်ိုးတငရ်နဆ်နရာန္ငှို့ခ်  တပ်ပ ျိုး၊ အတကဆ် ာငို့က်  ု 45 ဒ ဂရ န္ငှို့်

ဆအာကသ် ု ို့ ာျိုးပေါ။

(3) လမျ်ိုးည နသ်၏ူအခ က ်ပမှုက လု ုကန်ာပပ ျိုး၊  မနန်္ှုနျ်ိုးအန မို့ ် ငို့ဆ်မာငျ်ိုးပေါ။ တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာ မဆရာကမ်  1m ခန ို့တ်ငွဆ်ခတတ ရပ်ပေါ။

(4) တကရ်နသ်ံျုိုးဆသာက ရ ယာသ ု ို့ တကဆ်နစဉ်၊ စတ ယာရငက် မုလညှို့ဘ် ၊  မငို့ဆ်သာအ မနန်္ှုနျ်ိုး  ငို့တ်ကပ်ေါ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်35 (ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုး)

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ

မသငို့ဆ်လ ာ် ံျုိုးဆသာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) မတတသ်ာ၍ ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးက  ုက ယုတ် ငုဆ်မာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုး (Self-propelled)   ငို့ဆ် ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့ဆသာအခေါ၊ လမျ်ိုးပမ်ျိုး ကသ်ယွဆ်ရျိုး

ဥပဆဒ၊ လမျ်ိုးပနျ်ိုး ကသ်ယွဆ်ရျိုးယာဉ်ဥပဆဒ၊ ယာဉ်ကန ို့သ်တအ်မ န ို့စ်သညို့ ်သက ် ငုဆ်သာ ဥပ ဆဒမ ာျိုးက လု ကုန်ာရမည။်

(2) ဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာလမျ်ိုးမမ ာျိုးဆပေါ်တငွက်ာျိုးဆမာငျ်ိုးဆနစဉ် လမျ်ိုးပခုံျုိုးမ ာျိုးပပ  လ  ခငျ်ိုးက သုတ  ပ ပေါ။

(3) လမူ ို့ရ ာျိုးလမျ်ိုးဂ တ်သ ု ို့မဟတု်က ဉ်ျိုးဆ မာငျ်ိုးဆသာဆနရာက  ု တသ်နျ်ိုးဆသာအခေါ၊ ဆခတတ ရပ် ခငျ်ိုးမ ပ ဘ တစခ်ေါတညျ်ိုး   တ ်သနျ်ိုးပေါ။ 

(4) ဆ မဆကာ်သညို့ ် (shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးတျူိုးဆ ာ်စကမ် ာျိုးက  ုရ ာျိုးလမျ်ိုးဦျိုးဆခေါငျ်ိုးအဆပေါ် ရှ လ ငုျ်ိုး (Overhead line )၊ လျှပ်စစဝ်ေါယာကက  ျိုးန္ငှို့်

တတံာျိုးဆဘာငဆ်အာကမ် ှ တသ်နျ်ိုးဆသာအခေါ၊ လကတ်(ံBoom) အစနွျ်ိုး  ငို့ ် ဆနသလာျိုးစသညို့၊် အကာွအဆဝျိုးခွ  ခာျိုး ခငျ်ိုးက လုံလုံု

ဆလာကဆ်လာက ် စဆ်အာငလ်ပ်ုပေါ။

 (MY)
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အခနျ်ိုး 7 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏စစ်ဆ ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုး

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်36 (ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မျ်ိုး ခငျ်ိုး) 

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မျ်ိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ

မနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ဥပဆဒအရဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ၊ု တစလ် 1ကက မ ် အ ျူိုးသတ်မတှ ်ာျိုးဆသာ က ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး က ဆု ာငရွ်ကရ်န ်

 ပဌာနျ်ိုး ာျိုးသည။်

(2) ဥပဆဒအရဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ၊ု တစန်္စှ ် 1ကက မ ် ပံမုနှက် ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး (teiki jishu kensa) က ဆု ာငရွ်ကရ်န ်

 ပဌာနျ်ိုး ာျိုးသည။်

(3) ဥပဆဒအရဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ၊ု အ ျူိုးသတမ်တှ် ာျိုးဆသာက ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး၏ စစဆ် ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး သ မျ်ိုး ညျ်ိုးကာလက ု 3 

န္စှက်ာလဟ ု ပဌာနျ်ိုး ာျိုးသည။်

(4) ဥပဆဒအရဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ၊ု ပံမုနှက် ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး (teiki jishu kensa)၏ စစဆ် ျိုးဆရျိုး ဇယာျိုးသ မ်ျိုး ညျ်ိုးကာလက  ု1 

န္စှက်ာလဟ ု ပဌာနျ်ိုး ာျိုးသည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်37 (စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုးအတကွဆ်ယဘယု ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး) 

စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုးအတကွဆ်ယဘယု ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ

မနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) လပ်ုငနျ်ိုးခငွအ်တငွျ်ိုးစစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုးလပ်ုဆ ာငရ်ာတငွ၊် မ  စမ်ဆန ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်တငွ ်  ပ လပ်ုရ မည ် ပုေါက၊ 

စက၏်ဆအာကဆ် ခဘ ျိုးပတလ်ညတ်ွငဂ် မျ်ိုးတံျုိုးက ဆုသခ ာခပုေါ။ 

(2) ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးယန္တရာျိုးမ ာျိုးတငွ ်ကလပ်က  ုညို့ပ်ပ ျိုး၊ ဘရ တ၊်  ံလုညဆ်လာို့၊ လံ ုခ ံဆရျိုးဆသာို့တစခ်ခု ငျ်ိုးက  ုဆသ ခ ာပ တပ်ေါ။ 

(3) ဓေါျိုးသာွျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket) စသညို့ ် လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး(ပျူိုးတွ စကက် ရ ယာမ ာျိုး) က ဆု မ ပငမ် ှ  မ ငို့ ်ာျိုးသညို့ ် အဆန

အ ာျိုးအတ ငုျ်ိုး ာျိုးပေါ။

(4) စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် လတွလ်ပ်စာွက စုစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးက  ု စစဆ် ျိုးစာရငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု ် စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးအတကွ ်ပနလ်နှ ် စစဆ် ျိုး စာရွကက်  ု အဆ ခခ၍ံ၊ 

ရလဒမ် ာျိုးက မုတှတ်မ်ျိုးတငပ်ပ ျိုးသ မ်ျိုး ညျ်ိုးမ ာျိုးလညျ်ိုးရသည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်38 (ဆန ို့စဉ်စစဆ် ျိုးမှုမ ာျိုး (nichijou tenken) လပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုး) 

ဆန ို့စဉ်စစဆ် ျိုးမှုလုပ် ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) တာယာဆလ  အာျိုးက အုလပ်ုမလပ်ုမ  တာယာဆအျိုးဆနစဉ် တ ငုျ်ိုးတာပပ ျိုး၊  လမျ်ိုးမ ကန်္ာှ ပငဆ်ပေါ် မတူည၍် ခ  နည်  သည။်

(2) ဆ မအဆပ ာို့ဆပေါ်တငွ ်စသံတမ်တှခ် က ်ကအ်နညျ်ိုးငယ ်မ ငို့ပ်ပ ျိုး၊ ဆ မအမာဆပေါ်တငွအ်နညျ်ိုးငယန်္ှ မို့က်ာခ  နပ်ေါ။

(3) crawler သညတ်ငျ်ိုးက ပ်မှုမ ာျိုးလနွျ်ိုးလျှင ် pin၊ Bush တ ု ို့လျှင ်မနစ်ာွပ ကစ် ျိုးဆစပပ ျိုး၊ ဆခ ာငလ်နွျ်ိုး ခငျ်ိုးသည် ချွတယ်ငွျ်ိုးမှု ၏အဆကကာငျ်ိုး

အရငျ်ိုး  စဆ်စန္ ငုသ်ည။်

(4) မာဆက ာဆသာလမျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်တငွ ်crawler က  ုဆလျှာို့ပပ ျိုးဆပ ာို့ဆပ ာငျ်ိုးဆသာလမျ်ိုးမ ာျိုးဆပေါ်တငွ ်တငျ်ိုးက ပ်ပေါ။

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်39 (ဆန ို့စဉ်စစဆ် ျိုးမှုမ ာျိုး (nichijou tenken) လပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုး) 

ဆန ို့စဉ်စစဆ် ျိုးမှုလုပ် ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ကလပ် ပာျိုးသညို့ ်ပ ကစ် ျိုးဆနပေါက လညပ်တလ် ဗာကစာျိုးမှု ကက ျိုးလာပပ ျိုး ကလပ်ဆခ ာ် ကွန်္ ငုဆ်သာဆကကာငို့၊် ခ  နည်   ဝကအ်ူ  ငို့ ်ခ  နည်  ပေါ။

(2) ဘရ တဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးကစာျိုးမှု မကက ျိုးမာျိုးဆန ခငျ်ိုးက စုစဆ် ျိုးပေါ။ ဘရ တလ် ငုန်င(်Brake lining)ပ ကစ် ျိုးဆနပေါက ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုး ကစာျိုးမှု 

ဆသျိုးငယလ်ာပပ ျိုး၊ ဆအာကအ်  မနငျ်ိုးပေါကဘရ တအ်လပ်ုမလပ်ုဆတာို့ပေါ။ 

(3) ဆလာငစ်ာ  ညို့သ်ငွျ်ိုး ခငျ်ိုးက အုငဂ် ငက် ရုပ်ပပ ျိုးမ ှပ လပ်ုပေါ။   ညို့တ်ငျ်ိုးဆသာအခေါ ုနမ်ှုန ို့န်္ငှ ို့ ်ဆရမ ာျိုးဆရာဆန္ာှမသာွျိုး ဆစရနသ်တ  ပ ပေါ။ 

(4) ဘက ်ရ ခလတုက် ပု တပ်ပ ျိုး၊ အဓ က ကလပ်လ ဗာက “ုOff” ာျိုးပပ ျိုး ယာဉ်ရပ်နာျိုးဘရ တက် အုုပ်ပေါ။   ု ို့အ ပင ်ဓေါျိုးသာွျိုး၊ လကသ်ညျ်ိုး (bucket)

စသညတ် ု ို့က ဆု မ ပငမ် ှမငို့ဆ်သာဆနရာတငွ ်မ ငို့ ်ာျိုးပေါ။

 (MY)
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အခနျ်ိုး 9 မကက ငျ်ိုးနစ်ပညာန္ငှို့လ်ျှပ်စစ်အသ ပညာ 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်40 (ဗ ု ို့အာျိုး၊ လျှပ်စစစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ခုမံှုအကကာျိုး ကစ်ပ်မှု)

ဗ ု ို့အာျိုး၊ လျှပ်စစစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ခုမံှုအကကာျိုး ကစ်ပ်မှု န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) လျှပ်စစပ်တလ်မျ်ိုးဆကကာငျ်ိုးရှ  လျှပ်စစခ်ခုမံှု (ohm: Ω) သညည် မျှပေါက၊ ဗ ု ို့အာျိုး (volt: V) ပ မု ဆုသျိုးလျှင ်လျှပ်စစစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုး (ampere: A)

ပ ကုက ျိုးလာသည။်

(2) လျှပ်စစပ်တလ်မ်ျိုးဆကကာငျ်ိုးရှ  ခခုမံှုပ ဆုသျိုးသာွျိုးပေါက (ဥပမာ၊ လျှပ်စစဝ်ေါယာကက  ျိုး  စလ်ျှငပ် ပုေါျိုးလ ာလာပေါက) လျှပ်စစစ် ျိုး ဆကကာငျ်ိုးက ု

ကန ို့သ်တခ်ရံသည။်

(3) ဗ ု ို့အာျိုး (ဗ ု ို့: V) = လျှပ်စစစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုး (ampere: A) / ခခုမံှု (ohm: Ω) ။

(4) လျှပ်စစစ် ျိုးဆကကာငျ်ိုး (ampere: A) = ဗ ု ို့အာျိုး (ဗ ု ို့: V) / ခခု ံ(ohm: Ω) ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်41 (ဘက ်ရ က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)

ဘက ်ရ က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) ဘက ်ရ   သုညမ်ာှ ဓာတဆုဗဒစမွျ်ိုးအငက်  ု လျှပ်စစ်စမွျ်ိုးအငအ်  စဆ် ပာငျ်ိုးလ သ ဆုလာှငပ်ပ ျိုး လ အုပ်သလ လုျှပ်စစစ်ွမျ်ိုးအင် အ  စ ်တုယ်ူ

န္ ငုသ်ညို့ ်ပစစညျ်ိုး  စသ်ည။်

(2) ဘက ်ရ   သုညမ်ာှ ဓာတဆုဗဒစမွျ်ိုးအငက်  ု လျှပ်စစ်စမွျ်ိုးအငအ်  စဆ် ပာငျ်ိုးလ သ ဆုလာှငပ်ပ ျိုး လ အုပ်သလ လုျှပ်စစစ်ွမျ်ိုးအင ် အ  စ ်တုယ်ူ

န္ ငုသ်ညို့ ်ပစစညျ်ိုး  စသ်ည။်

(3) လကဆ်တွွဲ့တငွအ်သံျုိုး ပ ဆနဆသာဘက ်ရ အမ   ျိုးအစာျိုးတငွ၊် ခ အက် စဘ်က ်ရ တစမ်   ျိုးတည်ျိုးသာ  စသ်ည။်

(4) ဘက ်ရ က ကု ငုတ်ယွဆ်သာအခေါ အ ျူိုးသတ  ပ သငို့သ်ညို့အ်ခ က်မ ာျိုးအဆန  ငို့၊်  တ က ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးက တု ငုျ်ိုးတာပပ ျိုး၊ 1.22 န္ငှို့အ် က ်

ဆရာကသ်ာွျိုးပေါက ခ ကခ် ငျ်ိုးအာျိုးသငွျ်ိုးပေါ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်42 (မကက ငျ်ိုးနစပ်ညာ)

စမွျ်ိုးအာျိုးပညာန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမှနက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) မလူ က ကု ပ်ဆသာအခေါ၊ ဂ၏ွလကက် ငုက်  ုပ်ုက ငုသ်ည်ို့ဆနရာသည ်မလူ မဆှဝျိုးဆလ အာျိုးဆသျိုးငယဆ်လ  စပ်ပ ျိုး၊ မလူ န္ငှို့ ်န ျိုးဆလ ကက ျိုးမာျိုးဆသာ

အာျိုးက လု အုပ်သည။်

(2) အရာဝတထ  တစခ်အုဆပေါ်တငွအ်ာျိုးသကဆ်ရာကဆ်သာအခေါ၊ ၎ငျ်ိုးအာျိုး၏သကဆ်ရာကမ်ှုမ ဉ်ျိုးသည်  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခု ကမ် ှ   တသ်ာွျိုးပေါက အရာ 

ဝတထ  သညလ်ညသ်ည။်

(3) အရာဝတထ  က အုဝ ငုျ်ိုးပံလုညပ်တဆ်နဆစသညို့အ်ာျိုးက ု ဗဟ သု ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်အာျိုးဟဆုခေါ် ပပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးန္ငှို့အ်ာျိုးကက ျိုးမာျိုးမှုတညူ ပပ ျိုး၊ 

ဦျိုးတညရ်ာ န ို့က် ငဘ်က ်တငွရ်ှ ဆနဆသာအာျိုးက  ုဗဟ သု ု ို့ခ ဉ်ျိုးကပ်အာျိုးဟဆုခေါ်သည။် 

(4) ဆရွွဲ့လ ာျိုးဆနဆသာပတွတ် ကုမ်ှုသည၊် အ မငို့ ်ံျုိုးတညပ်င မဆ်သာပတွတ် ကုအ်ာျိုး ကက်က ျိုးသည။်

 (MY)



164 

အခနျ်ိုး 10 ဘမူ ဆဗဒန္ငှို့ပ်မ  ွဲ့  ပအငဂ် ငန် ယာလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာဗဟုသတုမ ာျိုး 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်43 (ဆ မပပ   ခငျ်ိုး၏အဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့လ်ကခဏာမ ာျိုး)

ဆ မပပ   ခငျ်ိုး၏အဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့လ်ကခဏာမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) ငဆ် ခဆလျှာန္ငှို့ ်ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်(nori men) ပပ   ခငျ်ိုး  စစ်ဉ်သည ်သာယာဆသာဆန ို့မ ာျိုး ကဆ်နခ ို့ပပ ျိုးဆနာက ်  စပ်ာွျိုးလယွသ်ည။်

(2) ငဆ် ခဆလျှာတငွ၊် ဆ  ာငို့မ်တဆ်သာ ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ်(nori men)  ကပ်င ်ပပ  က မှု  စပ်ာွျိုးလယွသ်ည။်

(3) ဆ ခာကဆ်သွွဲ့  ခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် သ ဆ မ  လ ာ၏ဆစျိုးကပ်မှုအာျိုး ပ်တ ျုိုးလာသ  ငို့၊်  ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ် (nori men) ၏မ ကန်္ာှ ပငသ်ည ်

ကာွက သည။်

(4)ဆ ခာကဆ်သွွဲ့  ခငျ်ိုးဆကကာငို့်  ူ ဆစျိုးကပ်ဆသာဆ မတငွ် အက်ဆကကာငျ်ိုးမ ာျိုး  စလ်ာကာ၊  ငဆ် ခဆလျှာမ ကန်္ာှ ပင ် (nori men) 

၏မ ကန်္ာှ ပငသ်ည ်ကာွက သည။်

 (MY)
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အခနျ်ိုး 12  ကစ်ပ်ဥပဆဒမ ာျိုး 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်44 (ပံမုနှက် ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး (teiki jishu kensa)) 

ပံမုနှက် ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုး (teiki jishu kensa) န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမှနက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့ ် လမူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုး

ဌာနမသှတမ်တှ ်ာျိုးဆသာဆနရာမ ာျိုးက ၊ု ပံမုနှက် ုယတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးက မုလပ်ုဆ ာငဘ် ၊ န္ငှို့လ်ပ်ု ဆ ာငသ်ညို့ရ်လဒမ် ာျိုးက မုတှတ်မျ်ိုးမ

တင ်ာျိုး၍မရပေါ။

(2) လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ်ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ပညာဆရျိုး၊ ယဉ်ဆက ျိုးမှု၊ အာျိုးကစာျိုး၊ သ ပပံန္ငှို့န်ညျ်ိုးပညာ

၀နက်က ျိုးဌာနမသှတ်မတှ ်ာျိုးဆသာဆနရာမ ာျိုးက ၊ု ပံမုနှက် ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးက လုပ်ုဆ ာင၍်၊ န္ငှို့လ်ပ်ုဆ ာငသ်ညို့ရ်လဒမ် ာျိုးက မုတှတ်မျ်ိုး

တင ်ာျိုးရမည။်

(3) လပ်ုငနျ်ိုးရှငသ်ည ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့ ် လမူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုး

ဌာနမသှတမ်တှ ်ာျိုးဆသာဆနရာမ ာျိုးက ၊ု ပံမုနှက် ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးက မုလပ်ုဆ ာင ်ခငျ်ိုး၊ န္ငှို့လ်ပ်ုဆ ာငသ်ညို့ရ်လဒမ် ာျိုးက မုတှတ်မျ်ိုး

တင ်ာျိုးရနမ်လ ပုေါ။

(4) အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏ ဝနက်က ျိုးသည ် က ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးအတကွ် သငို့ဆ်တာ်ပပ ျိုးအက   ျိုး ရှ ဆသာအဆကာငအ်

 ညဆ် ာ်မှုက လုပ်ုဆ ာငရ်နအ်တကွလ် အုပ်ဆသာက ယုတ် ငုစ်စဆ် ျိုး ခငျ်ိုးလမျ်ိုးည နခ် ကမ် ာျိုးက မု တု ်ပနပ်ေါ။ 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ် 45 (နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်ှတ ်ပနလ်ည ်တုဆ်ပျိုး ခငျ်ိုးစသည)်

နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှ ်ပနလ်ည ်တု်ဆပျိုး ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 

ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှ ်ပနလ်ည ်တုဆ်ပျိုး ခငျ်ိုးက ုလကခ်ပံ ငုခ်ငွ ို့မ်ရှ ပေါ။

(2) အကယ၍် ကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးလကမ်တှဆ်ပ ာက ်ံျုိုး ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတုပ် ကစ် ျိုး ခငျ်ိုးရှ ပေါက ကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး လကမ်တှက်  ုပနလ်ည်

ဆလျှာက ်ာျိုးရနဆ်လျှာကလ် ာက  ု ကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးလက်မတှက် ုလကခ်ရံရှ  ာျိုးဆသာ မတှပံ်တုင ်ာျိုးဆသာသငတ်နျ်ိုးဆက ာငျ်ိုးသ ု ို့တင်

 ခငျ်ိုး  ငို့၊်  ပနလ်ညဆ်လျှာက ်ာျိုးန္ ငုသ်ည။်

(3) ကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးလကမ်တှဆ်ပ ာက ်ံျုိုး ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတုပ် ကစ် ျိုး ခငျ်ိုးရှ ပေါက၊ ကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး လက်မတှ်က  ု

 ပနလ်ညဆ်လျှာက ်ာျိုးရန ် ဆလျှာကလ် ာက  ု က နျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်မူှု ူလံဆုရျိုး၀နက်က ျိုးဌာနသ ု ို့တင ်ခငျ်ိုး  ငို့၊် 

 ပနလ်ညဆ်လျှာက ်ာျိုးန္ ငုသ်ည။်

(4) နာမညဆ် ပာငျ်ိုးလ ကုပ်ေါက နညျ်ိုးပညာကျွမျ်ိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှက်  ုအစာျိုး  ျုိုးဆပျိုးရနတ်င ်ပ၍မရပေါ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်46 (ဆရှ ွဲ့မ ျိုးတပ် င ်ခငျ်ိုး)

ဆရှ ွဲ့မ ျိုးတပ် င ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးတငွ၊် ဆရှ ွဲ့မ ျိုးတပ် ငရ်နမ်လ ပုေါ။

(2) လပ်ုငနျ်ိုးက ဆုဘျိုးကငျ်ိုးစာွလပ်ုဆ ာငန်္ ငုရ်နအ်တကွ် လ အုပ်ဆသာမ ျိုးအလငျ်ိုးက  ု နျ်ိုးသ မ်ျိုး ာျိုးသညို့် ဆနရာမ ာျိုးအတကွ ် အသံျုိုး ပ ဆသာယာဉ်

အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမ ာျိုးတငွလ်ညျ်ိုး ဆရှ ွဲ့မ ျိုးတပ် ငရ်မည်။

(3) လပ်ုငနျ်ိုးက ဆုဘျိုးကငျ်ိုးစာွလပ်ုဆ ာငန်္ ငုရ်နအ်တကွ် လ အုပ်ဆသာမ ျိုးအလငျ်ိုးက  ု နျ်ိုးသ မျ်ိုးမ ာျိုးသညို့ ်ဆနရာမ ာျိုးအတကွ ်အသံျုိုး ပ ဆသာယာဉ်

အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမ ာျိုးတငွလ်ညျ်ိုး၊ ဆရှ ွဲ့မ ျိုးတပ် ငရ်နမ်လ အုပ်ပေါ။

(4) လပ်ုငနျ်ိုးက ဆုဘျိုးကငျ်ိုးစာွလပ်ုဆ ာငန်္ ငုရ်နအ်တကွလ် အုပ်ဆသာ မ ျိုးအလငျ်ိုးက  ု နျ်ိုးသ မျ်ိုးမ ာျိုးသညို့ဆ်နရာမ ာျိုး အတကွ ်အသံျုိုး ပ ဆသာယာဉ်

အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမ ာျိုးတငွ၊် ဆရှ ွဲ့မ ျိုးမတပ် င၍်လညျ်ိုးရသည။်

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်47 (ကန ို့သ်တအ် မနန်္ှုနျ်ိုး)

ကန ို့သ်တအ် မနန်္ှုနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ်4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှမနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။

(1) ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက  ု (အ မငို့ ်ံျုိုးအ မနန်္ှုနျ်ိုး တစန်ာရ 10 က လ မု တာ န္ငှို့ဆ်အာက ် ရှ ဆသာအရာက  ု

 ယ ်ာျိုးသည။်) အသံျုိုး ပ ပပ ျိုးလပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ကက  တငပ်ပ ျိုး ကန ို့သ်တအ် မနန်္ှုနျ်ိုးက ုသတမ်တှရ်နလ် အုပ်သည။်

(2) ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက  ု (အ မငို့ ်ံျုိုးအ မနန်္ှုနျ်ိုး တစန်ာရ 10 က လ မု တာ န္ငှို့ဆ်အာက ် ရှ ဆသာအရာက  ု

 ယ ်ာျိုးသည။်) အသံျုိုး ပ ပပ ျိုးလပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ကက  တငပ်ပ ျိုး ကန ို့သ်တအ် မနန်္ှုနျ်ိုးက  ုသတ်မတှ်ရနမ်လ အုပ်ပေါ။ 

(3) ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည၊် က ယဆ်သာဆနရာ  စပ်ေါက ကန ို့သ်တအ် မနန်္ှုနျ်ိုး က ဆုက ာ်ပပ ျိုးယာဉ်

အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ဆုမာငျ်ိုး၍ရသည။်

(4) ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက  ု (အ မငို့ ်ံျုိုးအ မနန်္ှုနျ်ိုး တစန်ာရ 30 က လ မု တာ န္ငှို့ ် ဆအာကရ်ှ ဆသာအရာ 

က  ုယ ်ာျိုးသည။်) အသံျုိုး ပ ပပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ကက  တငပ်ပ ျိုး ကန ို့သ်တအ် မနန်္ှုနျ်ိုးက ုသတမ်ှတရ်နလ် အုပ်သည။်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်48 (  ပ တက်  ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့က ကုာကယွတ်ာျိုး  ျိုး ခငျ်ိုးစသည)် 

  ပ တက်  ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့က ကုာကယွတ်ာျိုး  ျိုး ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ မနှက်နဆ်သာ 1 

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက အုသံျုိုး ပ ပပ ျိုးလပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက

ယန္တရာျိုး လ က  ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတု ် ပ တက်  ခငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ ်အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုး၏ အန္တရာယက်  ုကာကယွရ်နအ်တကွ၊် လ အုပ်ဆသာလပ်ုဆ ာင်

မှုမ ာျိုးက  ုပ လပ်ုရနမ်လ အုပ်ပေါ။

(2) လမျ်ိုးပခံျုိုးမ ာျိုး၊ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမ ာျိုးစသညတ် ု ို့တငွ ် ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုးက အုသံျုိုး ပ ပပ ျိုး အလပ်ုလုပ်သညို့်အခေါ၊

သက ် ငုရ်ာယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုး စကယ်န္တရာျိုးလ က  ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု ်  ပ တက်  ခငျ်ိုး တ ု ို့ဆကကာငို့ ် အလပ်ုသမာျိုးမ ာျိုးအတကွ်

အန္တရာယရ်ှ န္ ငုသ်ညို့အ်ခေါတငွပ်င၊် လမျ်ိုးည နသ်ကူ  ုစ စဉ် ာျိုးရှ ရနမ်လ ုပေါ။

(3) ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ်လမျ်ိုးည နသ်၏ူလမျ်ိုးည နမ်ှုက ုလ ကုန်ာရမည။်

(4) ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသသူည ်လမျ်ိုးည နသ်၏ူလမျ်ိုးည နမ်ှုက ုလ ကုန်ာရနမ်လ ပုေါ။

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်49 (ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုး)

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ မနှက်နဆ်သာ 1

ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) ကနုစ်ညပ် ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးယာဉ်မ ာျိုးစသညတ် ု ို့က သုယဆ် ာငရ်ာတငွ၊် လမျ်ိုးဘတုမ် ာျိုး၊ တာတမမံ ာျိုးစသညတ် ု ို့က  ု အသံျုိုး ပ  သညို့အ်ခေါ 

ကနုပ်စစညျ်ိုးတငဆ် ာင ်ခငျ်ိုး၊ ခ  ခငျ်ိုးတ ု ို့က အုစ ငုအ်ခ န္ငှို့ခ် ငုမ်ာဆသာဆနရာတငွ်လ်ပ်ုဆ ာငရ်မည။်

(2) ကနုစ်ညပ် ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးယာဉ်မ ာျိုးစသညတ် ု ို့က သုယဆ် ာငရ်ာတငွ၊် လမျ်ိုးဘတုမ် ာျိုး၊ တာတမမံ ာျိုးစသညတ် ု ို့က  ု အသံျုိုး ပ  သညို့အ်ခေါ 

ကနုပ်စစညျ်ိုးတငဆ် ာင ်ခငျ်ိုး၊ ခ  ခငျ်ိုးတ ု ို့က အုစ ငုအ်ခ န္ငှို့ခ် ငုမ်ာဆသာဆနရာတငွလ်ပ်ုဆ ာငရ်နမ်လ အုပ်ပေါ။ 

(3) ဆ ခနငျ်ိုး ပာျိုးက အုသံျုိုး ပ သညို့်အခေါ၊ လံဆုလာကဆ်သာအရှည၊် အက ယန်္ငှို့ခ် ငုခ်ံို့မှုရှ သညို့ဆ် ခနငျ်ိုး ပာျိုးက အုသံျုိုး ပ ရနမ်လ ပုေါ။

(4) တာတမ ံ (morido)၊ ယာယ စငစ်သညတ် ု ို့က အုသံျုိုး ပ ဆသာအခေါ၊ လံဆုလာကဆ်သာအက ယန်္ငှို့ခ် ငုခ်ံို့မှုန္ငှို့ ် သငို့ဆ်လ ာ ် ဆသာအဆစာငျ်ိုးတငွ်

ဆသခ ာ ပ လပ်ုရနမ်လ ပုေါ။

 (MY)
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■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်50 (စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးရမျ်ိုးသအူဆန  ငို့ဆ် ာငရွ်ကသ်ငို့သ်ညို့န်ညျ်ိုးလမျ်ိုးမ ာျိုး) 

စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးရမျ်ိုးသအူဆန  ငို့ဆ် ာငရွ်ကသ်ငို့သ်ညို့န်ညျ်ိုးလမျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ဆအာကပ်ေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးခ က ် 4 ခအုတငွျ်ိုးမ ှ

မနှက်နဆ်သာ 1 ခကု ဆုရွျိုးခ ယပ်ေါ။ 

(1) စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးရမျ်ိုးသသူည ် အ ခာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးရှင ်ငံာှျိုးဆပျိုးသညို့အ်ခေါ၊ သက ် ငုရ်ာစကယ်န္တရာျိုးက  ု ကက  တငစ်စဆ် ျိုးရန ်

မလ ပုေါ။

(2) စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးရမျ်ိုးသသူည ် အ ခာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးရှင ်ငံာှျိုးဆပျိုးသညို့အ်ခေါ၊ သက ် ငုရ်ာစကယ်န္တရာျိုးက  ု ကက  တငစ်စဆ် ျိုးပပ ျိုး၊ 

ပံမုနှမ်ဟတုဆ်သာဆတွွဲ့ ရှ မှုတစခ်ခုရုှ ပေါက၊  ပနလ်ည ်ပ  ပင ်ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု ် အ ခာျိုးလ အုပ်ဆသာ ပ  ပင ်   နျ်ိုးသ မ်ျိုးမှုမ ာျိုးက  ုပ လပ်ုရန ်

လ အုပ်သည။် 

(3) စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးရမျ်ိုးသသူည ် အ ခာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးရှင ်ငံာှျိုးဆပျိုးသညို့အ်ခေါ၊ ငာှျိုးဆပျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးရှင ် သ ု ို့၊ သက ် ငုရ်ာစက်

ယန္တရာျိုးစသညတ် ု ို့၏စမွျ်ိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှုစသည်ို့အခ ကမ် ာျိုးပေါသညို့စ်ာရွက်စာတမျ်ိုးတစခ်ဆုပျိုးပ ု ို့ရနမ်လ ုပေါ။

(4) စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးရမျ်ိုးသသူည ် အ ခာျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးရှင ်ငံာှျိုးဆပျိုးသညို့အ်ခေါ၊ ငာှျိုးဆပျိုးဆသာလပ်ုငနျ်ိုးရှင ် သ ု ို့၊ သက ် ငုရ်ာ

စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့၏ဝ ဆသသလကခဏာမ ာျိုးန္ငှို့အ် ခာျိုးအသံျုိုး ပ ရနအ်တကွ ် သတ  ပ သငို့သ်ညို့အ်ခ ကမ် ာျိုးပေါသညို့စ်ာရွကစ်ာတမျ်ိုး

တစခ် ုဆပျိုးပ ု ို့ရနမ်လ ပုေါ။

 (MY)
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အဆ  မနှ ်

အခနျ်ိုး 1 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လ ဉ်ျိုးဆသာ အဆ ခခံ ဗဟုသတုမ ာျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်1 (ဆ မည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် ဝနက် မုကာတငရ်နသ်ံျုိုးဆသာစကယ်န္တရာျိုး)......: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်2 (တျူိုးဆ ာသ်ညို့စ်က)်...........................................................................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်3 (ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ဆ်ဝေါဟာရမ ာျိုး).........................: (4) 

အခနျ်ိုး 4 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ ်

ပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်4 (အငဂ် ငစ်ကမ်န္ှု ျိုးမ  အဆ ခခလံညပ်တမ်ှု).......................................................................................................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်5 (အငဂ် ငစ်ကန်္ှု ျိုးပပ ျိုးဆနာက ်အဆ ခခံလပ်ုဆ ာငမ်ှု).........................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 6 (ဆ မဆကာ်သညို့ ်(shoberu) အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး စတငခ်  နတ်ွငက် ုငတ်ွယ် ခငျ်ိုး).........: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်7 (Power shift အမ   ျိုးအစာျိုး

ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး).............................................................................................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်8 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ဆတာငတ်က ်ခငျ်ိုး၊

 ငျ်ိုး ခငျ်ိုးတ ု ို့တငွက် ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)......................................................................................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်9 (Direct-drive mechanism ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်ခငျ်ိုးက ု

ရပ်တန ို့ဆ်သာအခေါက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး) ...............................................................................................................................................： (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်10 (ဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးယာဉ်ရပ်နာျိုးခ  န ်(စကရ်ပ်ခ  န)် တငွက် ငုတ်ယွ.်.......................................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်11 (Antifreeze၊   စသည)်................................................................................................................................: (1) 

အခနျ်ိုး 5 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး လပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့ ်ကစ်ပ်ဆသာ 

ပစစညျ်ိုးက ရ ယာ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံုန္ငှို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်12 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးအတကွ်

လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး၏ ွ ွဲ့စညျ်ိုးပံုန္ငှို့အ်မ   ျိုးအစာျိုး)...................................................................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်13 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏လံ ုခံ ဆရျိုးက ရ ယာစသည)်........................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်14 (scraper ၏ လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာ)..............................................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်15 (ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံျုိုးဆက ာကသ်ယစ်က၏်လပ်ုငနျ်ိုးသံျုိုးက ရ ယာမ ာျိုး)...........................................................: (2) 

 (MY)
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အခနျ်ိုး 6 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး လညပ်တမ်ှုန္ငှို့သ်က ် ငုသ်ညို့ ်

ပစစညျ်ိုးက ရ ယာမ ာျိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးစသည ်

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်16 (ဘဒူ ဇုာက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး).................................................................................................................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်17 (ဘဒူ ဇုာ၏ဆ မည   ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)..........................................................................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်18 (ဘဒူ ဇုာ၏ဆ မ  လ ာက တုနွျ်ိုး(oshido)သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)...................................................................................: (2) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်19 (ဘဒူ ဇုာ  ငို့အ်ပပ ျိုးသတ ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)................................................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်20 (ဘဒူ ဇုာက အုသံျုိုးခ  ပ လပ်ုဆသာလပ်ုငနျ်ိုးမ ာျိုးက ုက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)..................................................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်21 (ဘဒူ ဇုာ  ငို့ဆ် မန္ငှို့ဆ်က ာကမ် ာျိုး ွ န္ ှုတ ်ခငျ်ိုး လပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)....................................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်22 (ဆ မတျူိုးစက ် ငို့ဆ် မအဆပ ာို့တငွအ်လပ်ုလပ်ုသညို့်လပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)..........................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်23 (ဆ မဆကာ်ကာျိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)....................................................................................................................................................: (2) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်24 (ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့တ်ျူိုးဆ ာ်သညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုးက ကု ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)........................................................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်25 (ဆ မဆကာ်ကာျိုး  ငို့က်က ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ် ာျိုးသယယ်ူပ ု ို့ဆ ာင ်ခငျ်ိုးလပ်ုငနျ်ိုးက  ုက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး)....................................................: (2) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်26 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး)............................: (3) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်27 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး)............................: (1) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်28 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး)............................: (2) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်29 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး)............................: (4) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်30 ( နွစ်ကအ်မ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးက ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်လံ ုခ ံစ တခ် ရဆသာလပ်ုငနျ်ိုး)............................: (2) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်31 (motor grader မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး).................................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်32 (scraper မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး).............................................................................................: (2) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်33 (scraper မ ာျိုး၏က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးလံ ုခ ံသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး).............................................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်34 (ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုး)......................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်35 (ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုး)......................................................................................: (3) 

အခနျ်ိုး 7 ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏ စစ်ဆ ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့်

  နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုး

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်36 (ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုး၏စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မျ်ိုး ခငျ်ိုး)......................................................: (3) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်37 (စစဆ် ျိုး ခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုး ခငျ်ိုးအတကွဆ်ယဘယု ကက  တငသ်တ ဆပျိုးခ ကမ် ာျိုး).....................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်38 (ဆန ို့စဉ်စစဆ် ျိုးမှုမ ာျိုး (nichijou tenken) လပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုး)...................................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခနွျ်ိုးနပံေါတ ်39 (ဆန ို့စဉ်စစဆ် ျိုးမှုမ ာျိုး (nichijou tenken) လပ်ု ံျုိုးလပ်ုနညျ်ိုး)...................................................................................................: (3) 

 (MY)
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အခနျ်ိုး 9 မကက ငျ်ိုးနစပ်ညာန္ငှို့လ်ျှပ်စစ်အသ ပညာ 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်40 (ဗ ု ို့အာျိုး၊ လျှပ်စစ်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ုခမံှုအကကာျိုး ကစ်ပ်မှု)...........................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်41 (ဘက ်ရ က ငုတ်ယွ ်ခငျ်ိုး).............................................................................................................................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်42 (မကက ငျ်ိုးနစပ်ညာ).............................................................................................................................................: (1) 

အခနျ်ိုး 10 ဘမူ ဆဗဒန္ငှို့ပ်မ  ွဲ့  ပအငဂ် ငန် ယာလပ်ုငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က ် ငုဆ်သာဗဟသုတုမ ာျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်43 (ဆ မပပ   ခငျ်ိုး၏အဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမ ာျိုးန္ငှို့လ်ကခဏာမ ာျိုး).................................................................................: (4) 

အခနျ်ိုး 12  ကစ်ပ်ဥပဆဒမ ာျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်44 (ပံမုနှက် ယုတ် ငုစ်စ်ဆ ျိုး ခငျ်ိုး (teiki jishu kensa))...................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်45 (နညျ်ိုးပညာကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးပပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှ ်ပနလ်ည်  တုဆ်ပျိုး ခငျ်ိုးစသည)်..............: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်46 (ဆရှွဲ့မ ျိုးတပ် င ်ခငျ်ိုး)......................................................................................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်47 (ကန ို့သ်တအ် မနန်္ှုနျ်ိုး).....................................................................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်48 (  ပ တက်  ခငျ်ိုးစသညတ် ု ို့က ကုာကယွတ်ာျိုး  ျိုး ခငျ်ိုးစသည)်.....................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်49 (ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမ ာျိုးဆ ပာငျ်ိုးဆ  ွဲ့  ခငျ်ိုး)...................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်50 (စကယ်န္တရာျိုးစသညတ် ု ို့က ငုာှျိုးရမ်ျိုးသအူဆန  ငို့ဆ် ာငရွ်ကသ်ငို့သ်ညို့န်ညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး)...........................: (2) 

 (MY)
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