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1. ចំគណុះដឹងជាមូលោា ន្អំពីគ្រឿងា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

1.1. ្រគេទន្ងិការគ្រើ្ បាសជ់ាគដើមអពំីគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្ត  (អត្ថរទ ទំពរ័ទី1) 

គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យតាន្្រគេទន្ិងទ្មងុជាគ្ចើន្(ស្ារក់ារឈូសឆាយព្ារដី 

ការដកឹជញ្ជ នូ្ ការផ្ទ ុកនិ្ងស្ារក់ារជីក) គហើយគរលគៅវាកា៏ន្ទំហំ្ំទូលាយន្ដរ។ 

គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត្ត្ូវបាន្ន្រងន្ចកដូចន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុងតារាងទី 1-1 

គោយន្ផ្ែកគលើឧរសមពន័្ធ ទី 7 ថ្ន្រទរញ្ញត្ត ិចារស់ត ពីីការអន្ុវត្តន្ស៍ុវត្ថ ិភាពឧសាហកមមន្ិងសុែភាព (roudou 

anzen eiseihou)។ 

* េក់ កាកសណំល់ងមជាគដើមគោយសារការរកុរកន្រ៉ែន្ិងរផំ្ទ ុុះ (happa)ថ្ន្ផ្ល វូរងូគ្កាមដី។ ល។

1.1.1. ា សុនី្ស្ារ់ការឈូសឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជ នូ្ ការផ្ទ កុ (អត្ថរទ ទំព័រទី 2) 

រ ុលដូហសរ័រជឺាតួ្្តាក់ទ័រន្ដលាន្ផ្ល ុំន្រ ល (រន្ទុះកំចាត់្ដី) 

ន្ដលជាឧរករណ៍ការារ្តូ្វបាន្ភាា រ់គហើយ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារក់ារារដូចជាការឈូសឆាយព្ារដីនិ្ងការរញុ

ដី (oshido)ជាគដើម។ រ លុដូហសរ័ រជឺាា សុីន្សណំង់្ រគេទ្តាក់ទ័រន្ដលជា្មមតា។ (សូមគមើលររូងត្ 1-1) ។ 

* 

តារាងទី 1-1 ចំណ្តត់្ថ្នា ក់ថ្ន្គ្រឿងា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត  

ររូងត្ 1-1 ឧទាហរណរ ុលដូហស័រ 

គ្រឿងច្កសំណង់្រគេ
ទយាន្យន្ត  
(ស្ារ់ការឈូសឆាយ
ព្ារដី ការដឹកជញ្ជ នូ្
ការផ្ទ ុកទំន្ិញន្ិងស្ា
រ់ការជីក) 

ស្ារ់ការឈូសឆាយព
្ារដី ការដឹកជញ្ជ នូ្
ការគរៀរទុកោក់ទំន្ិញ 

ស្ារ់ការជីក 

រ ុលដូហស័រ 

្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) 

គ្សក រដូហស័រ 

ា សុីន្គកៀរដី 

ា សុីន្clamshell 

គ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រ 

ា សុីន្ផ្ទ ុកកំគទចងម * 

គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

(Backhoe) 

គ្រឿងន្ផ្ាកទារជាងដី 

ា សុីន្ជីក្ុង 

គ្រឿងច្កជីក្រឡាយ(Trencher ) 

គ្រឿងា សុីន្សំណង់្រ
គេទន្រ ល(shoberu) 

គ្រឿងា សុីន្សំណង់្រ
គេទ្តាក់ទ័រ 

ណអសាក វ៉ា ទ័រដរ៉ាលផ្ងៃ រ 
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្តាក់ទ័រ・

ន្រ ល(shoberu)រឺជាតួ្្តាកទ័់រ្រគេទកង់ឬកង់រងគ្កាុះន្ដលាន្ោក់្ ុងន្ដលជាឧរករណ៍ការារភាា រ់ន្ងឹវាគហើ

យ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារក់ារារដូចជាការផ្ទ ុកឥវា៉ែ ន់្ ការដឹកជញ្ជ នូ្និ្ងកាត់្គកាសថ្ផ្ទដី។ ្តាក់ទ័រ・

ន្រ ល(shoberu)រឺជាា សុីន្គរៀរទុកោក់ទំន្ញិន្ដលជា្មមតា (សូមគមើលររូងត្ 1-2) ។ 

ា សុនី្គកៀរដីរឺា សុីន្គកៀរដីន្ដលគ វ្ ើការគោយ្តូ្វបាន្ទាញកង់ជាមួយ្តាក់ទ័រនិ្ងា សុនី្គកៀរដីគោយែល នួ្វា

ន្ដលរមួរញ្ច លូ្តាក់ទ័រនិ្ងា សុនី្គកៀរដ។ី ា សុីន្គកៀរដីអាចគ វ្ ើ្រតិ្រត្ត ិការជីក 

ការដកឹជញ្ជ នូ្និ្ងការគ វ្ ើឲ្យដរីារគសម ើរតាមក្មិត្បាន្ជារ់លារ់គហើយវាសម្សរស្ារ់ការដឹកជញ្ជ នូ្ដីែាច់ដ៏

គ្ចើន្គហើយាន្្រសិទធិភាពគៅគពលគ្រើស្ារ់ការារជួសជុលដី្ ទង់្ទាយ្ំនិ្ងការារវសិវកមមសណំង់សុីវលិដូច

ជាការសាងសង់ទំន្រ់ (សូមគមើលររូងត្ 1-3) ។ 

គ្សករដូហស័ររឺជាការរមួរញ្ច លូរា ថ្ន្តួ្្តាក់ទ័រ្រគេទកង់រងគ្កាុះន្ិងយន្ដការា សុីន្គកៀរដីគហើយគរលគៅការគ្រើ្បាស់ររស់វារឺ

គសទ ើរន្ត្ដូចរា នឹ្ងា សុីន្គកៀរដីន្ដរ (សូមគមើលររូងត្ទី 1-4) ។ ជាពិគសស 

វា្តូ្វបាន្គរគ្រើគៅគលើដីទន់្ន្ដលា សុីន្គកៀរដីមិន្អាចចូលបាន្។ 

ររូងត្ 1-2 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្តាក់ទ័រ・ន្រ ល 

ររូងត្ទី 1-3 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ា សុនី្គកៀរដី 

ររូងត្ទី 1-4 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គ្សករដូហស័រ 

(KM)
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គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រ្តូ្វបាន្គរគ្រើយា ងទូលំទូលាយស្ារក់ារឈូសឆាយព្ារដី 

ការឈូសឆាយឲ្យាន្រាងន្ងិការលុរ្ពលិ (សូមគមើលររូងត្ទី 1-5) ។ ជាពិគសស 

វាសម្សរស្ារ់ការរញ្ចរ់ភាពជាកល់ាក់ថ្ន្ថ្ផ្ទផ្ល វូ។ ម ាងគទៀត្ 

ការារដកគចញ្ពិល្ត្ូវបាន្អនុ្វត្តគោយភាា រ់ន្ងគល័្ពិល។ 

ា សុនី្ផ្ទ កុកំគទចងម ្តូ្វបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការារសាងសង់ផ្ល វូរងូគ្កាមដីគហើយាន្្រគេទកង់រងគ្កាុះ 

្រគេទកង់ ្រគេទផ្ល វូន្ដកន្ដលកង់រត្់គលើផ្ល វូន្ដក 

ន្ដលអាចគ វ្ ើការគៅគលើដីរដរុគោយរម ន្ន្ដន្កំណត់្គលើទំហំផ្ទ កុ (ររូងត្ទី 1-6) ។ 

ររូងត្ទី 1-5 ឧទាហរណ៍ររស់គ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រ 

ររូងត្ទី 1-6 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ា សុនី្ផ្ទ ុកកំគទចងម 

(KM)
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1.1.2. ា សុនី្ជកី(អត្ថរទ ទំព័រទី7) 

គ្រឿងថ្នមពល・ន្រ ល 

(shoberu)ាន្្ុងន្ដលជាឧរករណ៍គ វ្ ើការន្ដលភាា រ់គៅនឹ្ងតួ្្ំន្ដលន្ររមុែគៅខាងគលើគហើយ្តូ្វបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការជីក

គៅខាងគលើថ្ផ្ទដី (សូមគមើលររូងត្ទី 1-7) ។ 

គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)ាន្្ុងន្ដលជាឧរករណ៍ការារភាា រ់គៅន្ឹងដងែល នួ្ន្ដលចុុះគ្កាមន្ដលផ្ទ ុយពីគ្រគ ឿងថ្នមពល・

ន្រ ល  (shoberu)គហើយ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នBackhoeផ្ងន្ដរ។ 

វា្តូ្វបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការជីកពីថ្ផ្ទដីនិ្ងជាា សុីន្សំណង់្រគេទន្រ ល (shoberu)្មមតា។ ជាពិគសស 

គៅកន ុងវសិវ កមមសំណង់សុីវលិទី្កងុ 

្រគេទសវ  ៊ីស្ុន្តូ្ចនិ្ងឧរករណ៍ជីកធារាសា្សត ្រគេទវលិតូ្ចខាងគ្កាយ្តូ្វបាន្គរគ្រើជាញឹកញារ់ស្ារ់ទីធាា តូ្ចចគងែៀត្ 

(សូមគមើលររូងត្ទី 1-8) ។ 

ា សុីន្clamshellរឺជា្ុងclamshellន្ដលជាឧរករណ៍គ វ្ ើការន្ដលភាា រ់គៅន្ឹងរាងា សុីន្សំណង់្រគេទន្រ លគហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស

្ារ់ជីកដីទន់្និ្ងងមកំគទចគៅខាងគ្កាមថ្ផ្ទដី។ ជាពិគសស វាសម្សរស្ារ់ការជីកគ្ៅជាមួយន្ផ្ាកឆ្ាងកាត់្ជីកតូ្ច។ 

ជំនួ្សឱ្យការពយួ រ្ុងclamshellគោយន្ែសមួយន្ដលលូត្រញួគហើយក៏ាន្ទ្មងុន្ដលោក់្ុងន្កាមន្ដល្តូ្វបាន្ភាា រ់គៅន្ឹងចុងថ្ន្

ថ្ដគត្គ សក ុ រឬគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)្មមត្ជាគដើមន្ដលអាចជួយឱ្យជីកគ្ៅបាន្។( ររូងត្ទ ី1-9) ។ 

ររូងត្ទី 1-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គ្រឿងថ្នមពល・ន្រ ល (shoberu) ររូងត្ទី 1-8 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu) 

ររូងត្ទី 1-9 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ា សុនី្clamshell 

(KM)
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ា សុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី 

រឺជាឧរករណ៍ការារមួយន្ដលាន្្ុងា សុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដីភាា រ់គៅនឹ្ងរាងា សុីន្សំណង់្រគេទជីក 

(shoberu)គហើយ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ជីកគៅខាងគ្កាមថ្ផ្ទដីដូចជាា សុីន្clamshell (សូមគមើលររូងត្ទី 1-10) ។ 

ា សុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី 

ាន្ជួរជីក្ំទូលាយពីគ្ពាុះវា្តូ្វបាន្គរជីកគោយគបាុះ្ុងឆាៃ យគហើយវាសមនឹ្ងការារគៅគពលា សុីន្ជីកគផ្សងគទៀត្មិន្អាចគៅ

ដល់កន្ន្ាងជីកដូចជាទគន្ានិ្ងតំ្រន់្ទន់្។ 

ា សុីន្ជីកន្ដលោក់្ុង 

្តូ្វបាន្គរគៅថ្នា សុីន្ជីកកង់ោក់កង់និ្ង្ុងគនាុះ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ការារវសិវ កមមសុីវលិខាា ត្្ំគហើយ្ុងគន្ុះរងវ ិលការជីកនិ្

ងការផ្ទ ុកអាច្ត្ូវបាន្អនុ្វត្តជារន្តរនាទ រ់ (សូមគមើលររូងត្ទី 1-11) ។ សម្សរស្ារ់ការជីកដីទន់្ៗ។ 

គ្រឿងច្កជីក្រឡាយអាចជីក្រឡាយជារន្តរនាទ រ់គហើយ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ជីក្រឡាយស្ារ់ករ់រំពង់ឧសម ័ន្រំពង់ទឹកជា

គដើម (សូមគមើលររូងត្ទី 1-12) ។ 

ររូងត្ 1-10 ឧទាហរណ៍ន្ា សុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី 

ររូងត្ទី 1-11 ឧទាហរណ៍ន្ា សុនី្ជីកន្ដលោក់្ុង 

ររូងត្ទី 1-12 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គ្រឿងច្កជីក្រឡាយ 

(KM)
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1.2. ពាកយន្ដលទាក់ទងគៅន្ឹងគ្រឿងា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  (អត្ថរទ ទំព័រទី10) 

ឧរករណក៍ារារ រឺជាឧរករណស៍្ារក់ារឈូសឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជ នូ្ 

ការផ្ទ កុនិ្ងស្ារជ់ីកដជីាគដើម  ្ពមទាងំសំគៅគៅលផ្ល ុំន្រ ល ្ងុ ឧរករណ៍រកុឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្ 

ជាគដើមន្ិងដងសន្ទ ចូ ថ្ដន្ងិyokesជាគដើមន្ដលរំ្ ទពួកវា។ 

ទំងន្់រាងា សុនី្រជឺាា សស់ង ួត្ន្ដលដកឧរករណក៍ារារពាី សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្តគនាុះ 

(ា ស់គោយរម ន្ឥន្ធន្ៈ គ្រងន្ិងទឹក។ល។ ) រឺា ស់រាងា សុនី្។ 

ទំងន្់ា សុីន្រជឺាា ស់ជាមួយន្ឹងឧរករណក៍ារារន្ដល្ត្ូវការស្ារ់ា សុនី្្រគេទយាន្យន្តន្ដលភាា រ់ 

សាថ ន្ភាពន្ដលរម ន្រន្ទ ុកគៅគលើ្ ុង(រម ន្ទំងន្)់ន្ិងា ស់គសើម (ា ស់ន្ដលាន្ឥន្ធន្ៈ គ្រងន្ិងទឹក។ ល។ ) 

ទំងន្់ា សុីន្សររុរជឺាា សា់ សុនី្ន្ិងា ស់អត្រិរាិន្ងិា សស់រុរន្ដលបាន្គោយ55

រី ូ្កាមរណុន្ឹងចំនួ្ន្មន្ុសសន្ដកជុិះតាមកណំត្់។ 

ររូភាពទី 1-1 ឧរករណ៍គ វ្ ើការ ររូភាពទី 1-2 ទំងន្់ា សុីន្ 

ររូភាពទី 1-3 ទំងន្់ា សុីន្ ររូភាពទី 1-4 ទំងន្់ា សុីន្សរុរ 

ឧរករណ៍គ វ្ ើការ 

ទំងន្់ា សុីន្ 

ទំងន្់ា សុីន្ ទំងន្់ផ្ទ ុកអត្ិររា ទំងន្់ា សុីន្សរុរ 

អាកជិុះ ទឹ
ក

 

្រ
គេ
ទ
គ្រ

ង
 

ឥ
ន្
ធន្
ៈ 

(KM)
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គសថ រភាពាន្ន្យ័ថ្ន 

ា សុនី្សំណង់្រគេទយាន្យន្តមិន្ធាា កដ់ល់មុំគនាុះគទគហើយថ្នគ្រកង់ែពសជ់ាងគន្ុះវាមិន្ាយដួល។ 

ន្ិយាយមា ងគទៀត្ វារាា ញពីការលំបាកថ្ន្ការ្កឡារ់។ 

សមត្ថភាពគ ើងតាម រជឺាសមត្ថភាពអត្ិររាិា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តគៅជ្ាល (nori men) 

កន ុងការរណនា គោយន្ផ្ែកគលើសមត្ថភាពថ្ន្ម ូ ទ័រ គហើយជាទូគៅ្ត្ូវបាន្រាា ញគោយមុំ (αដឺគ្ក) ឬជ្ាល (%) ។ 

ម ាងគទៀត្ ាន្កង់រងគ្កាុះ(កងរ់ងគ្កាុះ)ឬ 

កង់និ្ងន្ផ្ាកខាងគលើគហើយវាជាគរឿង្មមតាគទន្ដលមនិ្អាចគ ើងតាមដលម់ុំគនាុះ។ 

សាព ្ដជីាម្យមតំ្ណ្តងឱ្យកាា ងំន្ដលាន្ឥទធពិលគៅគលើដីគោយា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្តគហើយជាទូ

គៅ្ត្ូវបាន្រាា ញគោយសមីការខាងគ្កាម។ 

① 

កន ុងករណី្រគេទកង់រងគ្កាុះជាត្ថ្មាន្ដលទទួលបាន្គោយន្ចកទំងន្់សរុរររសា់ សុីន្គោយន្ផ្ាកទំនាក់ទំន្ងសរុ

រររស់កងរ់ងគ្កាុះ។ កន ុងករណីគន្ុះ ្រន្វងទំនាក់ទំន្ងគៅគលើដីថ្ន្្រគេទកង់រងគ្កាុះរឺជា្រន្វងថ្ន្ L 

ន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុងររូភាពទី 1-7 ។ 

សាព ្ដជីាម្យម = W x 9.8 / S = W x 9.8 / (2B x L) (kN / m 2 ) 

W: ទំងន្់ា សុីន្សររុ (t) 

S: ថ្ផ្ទទំហដំសីរុរន្ដលពាក់ពន័្ធ  = B x L (m2) 

L:វចំាយកណ្តត ល (m) រវាងIdler (idle wheel) ន្ិងសព តូូ្ស(sprocket wheel) គៅកន ុងា សស់ររុ

B:វទទឹងកង់រងគ្កាុះ (m) 

② កន ុងករណី្ រគេទកង់

វាជាត្ថ្មាន្ដលទទួលបាន្គោយន្ចករន្ទ ុកអ័កសកង់ខាងមុែរកឺង់គ្កាយន្ដលទទួលបាន្ពីទំងន្ស់រុរររសា់ សុីន្

គោយថ្ផ្ទទំហំដីន្ដលពាក់ពន័្ធយា ងជាក់ន្សតងថ្ន្កង់មុែរ ឺកង់ខាងគ្កាយ (សូមគមើលររូភាពទី 1-8) ។ 

ររូភាពទី 1-5 គសថ រភាព ររូភាពទី 1-6 សមត្ថភាពគ ើងតាម 

ររូភាពទី 1-7 ទំនាក់ទំន្ងរវាងLន្ិងB ររូភាពទី 1-8 ថ្ផ្ទទំហំន្ដលពាក់ព័ន្ធយា ងជាក់ន្សតងគៅគលើដី 

គសថ រភាព 

កង់រងគ្កាុះ 

Idler សព តូូ្ស 

រន្ទ ុកថ្ន្អ័កស 
សំរកកង់ 

ដី 

ថ្ផ្ទទំហំន្ដលពាក់ព័ន្ធយា ងជាក់ន្សត ងគៅគលើដី 

(KM)
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2. ម ូទ័រនិ្ង្រព័ន្ធធារាសា្សត  ស្ារ់គ្រឿងយន្តសណំង់្រគេទយាន្យន្ត

2.1. ម ូ ទ័រ(អត្ថរទទំព័រទី15) 

ម ូ ទ័រាន្មែុាររំន្លងថ្នមពលគផ្សងៗគៅជាថ្នមពលគមកាន្ិចគហើយម ូ ទ័រ្មមតា្ត្ូវបាន្គ្រើគៅកន ុងា សុនី្

ន្ិងគ្រឿងគផ្សងគទៀត្រមួាន្ា សុីន្ចំគហុះខាងកន ុងដូចជាា សុីន្ា ស ូ ត្ន្ងិា សុីន្សំាងន្ិងម ូ ទ័រគអ ិច្ត្ិច(ម ូ

ទ័រ)។ 

ម ូ ទ័រថ្ន្ា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យត ្ត្ូវបាន្គ្រើជាចមបងរាឺ សុនី្ា ស ូ ត្គហើយវាកា៏ន្ា សុីន្តូ្ចៗន្ិងពិគស

សន្ដលគ្រើា សុីន្សំាង។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

ាន្ា សុីន្សណំង់ន្ដលគ្រើម ូ ទ័រគអ ចិ្ត្ិចជំនួ្សឱ្យា សុីន្ចំគហុះខាងកន ុង។ 

* ្រយ័ត្ាកុំគ វ្ ើឱ្្ច ំ្ រគេទឥន្ធន្ៈ (គ្រង្សាល គ្រងសំាង) ។

2.1.1. រចនាសមព ័ន្ធា សុីន្ា ស ូ ត្ (អត្ថរទ ទំព័រទី17) 

តារាងទី 2-1 ក្មិត្ពណ៌រវាងា សុីន្ា ស ូ ត្និ្ងា សុីន្សំាង 

ររូភាពទី2-3 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍រូម រគញ្ចញហឺយន្ផ្សង ររូភាពទី2-4 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្រព័ន្ធ រំអិល 

្រគេទ 

្រការ 

្រគេទឥន្ធន្ៈ 

វវ ិ្ ីសា្សតរគញ្ឆ ុះ 

ា ស់ា សុីន្កន ុងមួយគសុះ 

ត្ថ្មាកន ុងមួយគសុះ 

្រសិទធិភាពកគតត

ចំណ្តយ្រត្ិរត្ត ិការ 

ហាន្ិេ័យថ្ន្អរគ ិេ័យ 

ា សុីន្ា ស ូ ត្ 

គ្រង្សាល 

ការរគញ្ឆ ុះគោយែល នួ្វាគោយការរាា រ់ែយល់ 

ៃ្ន្់ 

ែពស ់

លែ  (30-40%) 

គថ្នក 

ត្ិច 

ា សុីន្សាំង 

សាំង 

គោយផ្កក គេា ើង 

្សាល 

គថ្នក 

មិន្លែ  (22-28%) 

ែពស ់

គ្ចើន្ 

Proa Impeller Proa Impeller 

្រោរ់គ្ចាុះែយល់ឲ្យសាែ ត្ 

ត្្មងែយល់ 

ឧរករណ៍រាា ញ្ូលីដី 

កាលសីុឡំាង 

រំពង់ហឺយន្ផ្សង 

តួ្ែល នួ្ា សីុន្ 

ពីសុ្ង 

ា សីុន្សាកក
ាា ំងខាា ំង(super
charger) 

ទុរប ៊ីន្្ចាន្ 

វា៉ែ ល់ហឺយ 

្រអរ់កាត់្រន្ថយ
សំគ ង 

ន្ផ្សងចំហាយ
រគញ្ចញគចាល 

ែយល់
ាន្ស
ាព ្ 

ត្្មងគ្រង 

ា សីុន្គ វ្ ើឱ្យគ្រង្ត្ជាក់ 

ចគ្ាុះគ្រង 

រូមគ្រង 

(KM)
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2.1.2. ឥន្ធន្ៈ  គ្រងា សុីន្ (អត្ថរទ ទំព័រទី22) 

1 ... គ្រងា សុនី្ (គ្រងរំអលិ) 

គ្រងា សុីន្ាន្មុែារន្ងិគ ម្ ុះគផ្សងៗដូចជា ① គ វ្ ើឲ្យរអំិល ② គ វ្ ើឲ្យ្ត្ជាក់ ③ ការរិទភាា រ់ ④ 

ការសាែ ត្ន្ិង (5) ការការពារន្្ចុះ វាចាំបាច់្ ត្ូវគ្រើមួយថ្ន្សតងោ់រន្ដលបាន្កំណត្់កន ុងគសៀវគៅន្ណនាជំាគដើម។ 

ររូភាពទី2-5 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្រព័ន្្រោរ់ធឥន្ធន្ៈ ររូភាពទី2-6 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ា សុី ីន្ន្ដលាន្្រព័ន្ធគ វ្ ើឲ្យ្ត្ជាក់គោយទឹក 

ររូភាពទី2-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គសៀរវ ីអរគ ិសន្ី 

រុីិចសំាង 

រូមបាញ់ឥន្ធន្ៈ 

រូមផ្គត់្ផ្គង់ឥន្ធន្ៈ 

្ុងឥន្ធន្ៈ 

ត្្មងឥន្ធន្ៈ 

governor 

រា៉ែ ដាទ័រ 
កាា រ 

ន្ទម ូសាដ ត្ 

រូមទឹក 

រាវ ស់សីត្ុណាភាពថ្ន្ទឹក 

រំពង់ទឹក 

កាលសុីឡំាង 

្ទនារ់សុីឡំាង 

ពីរូមគ្រង (គ្រង) 

ា សុីន្គ វ្ ើឱ្យគ្រងា សុីន្្ត្ជាក់ 

ពន្ា ឺការារ 

សីុគហា  

កុងតាក់សីុគហា  

ការរញ្ជ នូ្ត្ន្សាង 

ត្្មងគ្រង 

គេា ើងកន្ទ ុយឬគ្កាយ 

ចគងកៀង

មុែ 

ចគងកៀង្រយ័ត្ា 
អំពូលកុងទ័រ 

កុងតាក់អំពូល 

ឧរករណ៍ជំនួ្យកំគៅ 

សញ្ញញ កគតត  

្រអរ់ហវ ុយសីុ 

ការរញ្ជ នូ្ត្សុវត្ថ ិភាព 

កុងតាក់រ
គញ្ឆ ុះ 

ម ូ ទ័ររគញ្ឆ ុះ 

ន្ិយត្ករ 

ឧរករណ៍វា
ស់ចរន្តអរគ ិ
សន្ី 

ា សីុន្សាកងម 

កុងតាក់រញ្ជ នូ្

អរគ ីសន្ីពីអារុ

យ

អារុយ 

(KM)



14 

2.2. ្រពន័្ធធារាសា្សត  (អត្ថរទ ទំព័រទី22) 

2.2.1. ្រពន័្ធធារាសា្សត  (អត្ថរទ ទំព័រទី24) 

ចំណ្តថំ្នា សុីន្រូមរជឺាា សុីន្ន្ដលាន្ភាពជាកល់ាក់គហើយ្ូលី 

ដីែាច់ជាគដើមអាចរណ្តត លឱ្យាន្សាា មសកឹនិ្ងសាា មគហើយសាព ្អាចនឹ្ងមិន្គកើន្គ ើងគទ។ 

ត្្មងាន្មុែារគ្ចាុះគ្រងធារាសា្សត គៅកន ុងគសៀរវធីារាសា្សត គដើមបីយក្ូលីគចញ។ 

ចំណ្តថំ្ន្រសិន្គរើត្្មង្ត្ូវបាន្សទ ុះគនាុះសាព ្ន្ឹងមិន្គកើន្គ ើងគទ។ 

 រូបភាពទី 2-11 ការសង្ខេបទូង្ៅនៃង្ោលការណ៍ប្បតិបតតិការម៉ា ស ីៃបូមសពឺ ររូភាពទី 2-12 ឧទាហរណ៍្រគេទអ័កសគ្ទត្ន្ិង្រគេទកាដ ន្ដល្ជាល 

ររូភាពទី 2-21 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្ុងគ្រងធារាសា្សត  

ររូភាពទី 2-22 រន្ស ំ

ឧទាហរណ៍ត្្មងែយល់ 
ររូភាពទី 2-23 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ្ចាុះស្ារ់រំពង់ 

ររូភាពទី 2-10 ការសគងេរទូគៅថ្ន្យន្តការររស់្រព័ន្ធធារាសា្សត  

គ្រងធារាសា្សតសាព ្ែពស់ 

ា សីុន្ 

ា សីុន្រូមធារាសា្សត  
(រញ្ជ នូ្គ្រងធារាសា្សត
គៅគពលាន្សាព ្ែព
ស់) 

វា៉ែ ន្្ររ់្រងធារាសា្សត  

(្ររ់្រងសាព ្គ្រងធារា

សា្សតន្ិងទិសគៅលំហូរ) 

គ្រងធារាសា្សតសាព ្ែពស់ 

គ្រងធារា
សា្សតសាព
្ទារ 

គ្រងធារាសា្សតសាព ្ទារ គ្រងធារាសា្សតសាព ្ទារ 

ឧរករណ៍គ វ្ ើចលនាគោ
យគ្រងធារាសា្សត  

(រំន្លងសាព ្គ្រង
គៅជាថ្នមពលគមកានិ្
ច) 

ការារ 
(ទំហំ  គលបឿន្  
ទិសគៅ) 

គ្រឿងន្ដលភាា រ់នឹ្ង
្ុងគ្រងធារាសា្សត  

ន្ផ្ាងគ វ្ ើចលនា 

អ័កស 

តួ្ែល នួ្ា សីុន្ 

ពីសុ្ង 

្ចកគចញចូល 

្ចកគចញចូល 

ថ្នសវា៉ែ ន្ 

្រគេទអ័កសគ្ទត្ 

អ័កស ្ចកគចញចូល 

្ចករូមគ្រងធារាសា្សត  ្ចករងហ រូគ្រង
ធារាសា្សត  

កាដ ន្ដល្ជាល 

ពីសុ្ង 

្ចកគចញចូល 

តួ្ែល នួ្ា សីុន្ 

្រគេទកាដ ន្ដល្ជាល 
ថ្នសវា៉ែ ន្ 

្ចកគចញ 

គមន្ដក 

ឧរករណ៍គ្ចាុះ 

រ្មរ ឧរករណ៍គ្ចាុះែយល់ 

ឧរករ
ណ៍គ្ចាុះ
គ្រង 

ន្ដកវាស់ក្មិត្ថ្ន្គ្រង 
ត្្មងែយល់ 

គ្ចាុះ 

ពីគសៀរវ ី 

ពីសន្ទុះរិទគរើក្រតិ្រត្ត ិការ 

កន្្ញ្ចង 

អនាទ ក់ 

គៅា សីុន្រូម 

(KM)
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3. រចនាសមព ័ន្ថ្ន្គ្រឿងររកិាេ រន្ដលទាក់ទងន្ឹងការដំគណើរការា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

3.1. ា សុនី្សំណង់្រគេទ្តាកទ័់រ (អត្ថរទ ទំព័រទី35) 

3.1.1. ្តាក់ទ័រ្រគេទកង់រងគ្កាុះ(អត្ថរទ ទំព័រទី35) 

ររូភាពទី 3-1 ឧទាហរណ៍ថ្ន្រចនាសមព័ន្្តាក់ទ័រ្រគេទកង់រងគ្កាុះ 

រា៉ែ ដាទ័រ 

ា សីុន្ 
ចងក ឹុះគលែរ្រូគលបឿន្ 

្រោរ់រន្មាងកាា ំងរងវ ិល 

្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្ត  

្ុងគ្រងន្ដលចល័ត្ 

្ុងឥន្ធន្ៈ 

កង់រងគ្កាុះ 

អ័កសគផ្តក 

ថ្ដចងក តូ្អំ្បាយា  

រន្ថយគលបឿន្ចុងគ្កាយ សព តូូ្ស (កង់គផ្តើម) 

គរ៉ែសស័រន្ដលរញួមកវញិ

រ ូូថ្ន្ការដឹកជញ្ជ នូ្ (កង់វលិន្ផ្ាកខាងគលើ) 

រ ូូថ្ន្ឡាន្ដឹកទំនិ្ញ 
(កង់វលិន្ផ្ាកខាងគ្កាម) 

ស ុមថ្ន្ឡាន្ដឹកទំនិ្ញ 

កង់ន្ណនំា (idle wheel) 

អំ្បាយា ចងក តូ្

ន្ិង្ហាវ ំង 
ា សុីន្ 

ា សុីន្ 

អំ្បាយា ចងក តូ្

ន្ិង្ហាវ ំង 

សព ឺគ្ទត្ 

សព ឺគ្ទត្ 

ចុងគ្កាយ 
្ោយ 

ចុងគ្កាយ 
្ោយ 

្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយ

ន្តន្ដលចំៗ 

្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្តន្ដ
លាន្កាា ំង 

អំ្បាយា ចមបងន្ដលជាឧរករណ៍មួយយា ង

ស្ារ់គ វ្ ើគអាយគ្រឿងយន្ដជក់្សួល  

សនាា ក់ភាា រ់ត្ំណន្ដលរត្់គៅ

ខាងណ្តក៏បាន្ 

សនាា ក់ភាា រ់ត្ំណន្ដលរត្់គៅខាងណ្តក៏បាន្ 

ឧរករណ៍រំន្លង 

សែរ់រូម 

(KM)
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3.1.2. ្តាក់ទ័រ្រគេទកង់ (អត្ថរទ ទំព័រទី47) 

ររូភាពទី 3-18 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរញ្ជ នូ្ថ្នមពល 

ររូភាពទី 3-19 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរញ្ជ នូ្ថ្នមពល 

ា សីុន្ 

្រោរ់រន្មាងកាា ំងរងវ ិល 

្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្តន្ដលាន្កាា ំង 

ឧរករណ៍សព ឺរងវ ិលកង់ 

្ោយចុងគ្កាយ 

សំរកកង់ 

្រោរ់រន្មាងកាា ំងរងវ ិល 
្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្តន្ដលាន្កាា ំង 

ា សីុន្ 

្ោយចុងគ្កាយ ្ោយចុងគ្កាយ 

សំរកកង់ សំរកកង់ 
ឧរករណ៍សព ឺរងវ ិលកង់ 

ា សីុន្ 

រូមHST 

្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្ត  

ឧរករណ៍សព ឺរងវ ិលកង់ 

សំរកកង់ 

ម ូទ័រHST 

្រ
អ
រ
់គល
ែ
ថ្ដ
ថ្ន្
រង
យ
ន្
ត 

សំរកកង់ សំរកកង់ 

ា សីុន្ 

រូមHST 
(្រគេទផ្កា ស់រដ រូចំណុុះ) 

ម ូ ទ័រHST 
(្រគេទផ្កា ស់រដ រូចំណុុះ) 

(KM)
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① សាព ្សរំកកង់

ដូចន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុងតារាងទី 3-2 សរំកកងច់ាំបាច់កន ុងការន្កសំរលួសាព ្សំរកកង់

ពីគ្ពាុះសាថ ន្ភាពសាព ្ែយល់រ ុះពាលដ់ល់ដំគណើរការការារររសា់ សុនី្សណំង់ន្ិងអាយុកាលររសស់ំរកកង់។ 

ថ្នគត្ើសាព ្ែយល់សមរមយឬអត្់គនាុះ្ត្ូវបាន្កំណត្់គោយវាសជ់ាមួយរាវ ស់កងឡ់ាន្។ 

តារាងទ ី3-2 សាព ្សំរកកង់ 

ប្បសិៃង្បើសមព ធខ្យល់ទាបង្ពក

①
សំរកកង់្ត្ូវបាន្សងកត្់គហើយកំគៅន្ដលរគងក ើត្គ ើងគោយការផ្កា
ត្រឺរួរគអាយកត់្សំរល់ន្ដលរណ្តត លគអាយររកគចញ 

②
ន្ផ្ាកទាងំសាេ ងថ្ន្សំរកកង់រ ុះនឹ្ងដីគហើយន្ផ្ាកគន្ុះាយនឹ្ងសឹ
ក។ 

③
គៅគលើថ្ផ្ទផ្ល វូ រងឹគនាុះការទរ់ទល់ន្ឹងគកើន្គ ើងគហើយកាា ំងអូសទា
ញបាន្ងយចុុះ។ 

①
ន្ផ្ាកកណ្តត លថ្ន្សំរកកង់រ ុគណ្តណ ុះន្ដលរ ុះន្ឹងដីគហើយន្ផ្ា
កគន្ុះាយន្ឹងសឹក។ 

②
គៅគលើដីទន្់គនាុះ្ជារចូលគ្ៅគៅកន ុងដីគហើយកំលាងំអូ
សទាញបាន្ងយចុុះ។ 

③សូមបីន្ត្្ជងុងមតូ្ចមួយក៏អាចាយែូចខាត្ន្ដរ។

ប្បសិៃង្បើសមព ធខ្យល់ខ្ពស់ង្ពក

(KM)
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3.2. ា សុនី្សំណង់ន្រ ល(shoberu)(អត្ថរទ ទំព័រទី 55) 

3.2.1. ា សុនី្សំណង់្រគេទន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត  (្រគេទកង់រងគ្កាុះ) (អត្ថរទទំព័រទី56) 

ររូភាពទី 3-31 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គសៀរវ ីធារាសា្សតស្ារ់ា សុីន្សំណង់ន្រ លធារាសា្សត  

ររូភាពទី 3-34 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ន្សកន្្រគេទឧរករណ៍គ វ្ ើដំគណើរថ្ន្្រគេទកង់រងគ្កាុះ 

សន្ទុះរិទគរើករដ រូទិសគៅ 

ច
ង
កឹុះគល

ែ
ដំ
គណ

ើរកា
រ 

ន្ែស្ររ់្រង 

Swivel joint 

ម ូទ័រគ វ្ ើដំគណើរ (ខាងសាត ំ) ម ូទ័រគ វ្ ើដំគណើរ 
(ខាងគឆ្វង) 

សព តូូ្ស 
សព តូូ្ស 

្ទនារ់កង់រងគ្កាុះ 

គៅមុែ 

ងយគ្កាយ 

ពាក់កណ្តដ ល 

ចងកឹុះគលែគរើកររ 

ា្ ន្ ់

ម ូទ័រគ វ្ ើដំគណើរ 

Idlerី ន្ផ្ាកខាងមុែ 

កុងតាក ់2 គលបឿន្ 

(KM)
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3.3. គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រ (អត្ថរទ ទំព័រទី 61) 

កង់ខាងគ្កាយររស់គ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រ្តូ្វបាន្គរៀរចំគោយកង់4គហើយកង់2គៅសងខាងរឺគៅខាងមុែន្ិងខាងគ្កាយ។ 

គន្ុះ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្ន ្ោយ tandem  

គហើយឧរករណ៍ន្ដលរញ្ជ នូ្ថ្នមពលន្ដលរញ្ជ នូ្គោយន្ហគ រឬក៏ន្ផ្ាកគផ្សងគទៀត្រវាងកង់ខាងមុែន្ិងន្ផ្ាកខាងគ្កាយថ្ន្កង់ខាងគ្កា

យរឺជាឧរករណ៍្ោយ tandem ។ 

អ័កសខាងមុែររស់គ វា៉ែ ល័រ・

ម ូទ័រគនាុះ្តូ្វបាន្ភាា រ់គៅន្ឹងកាលតួ្ភាា រ់គោយមជ ុលគៅកណ្តត លគហើយមជ ុលគនាុះគ វ្ ើការគដើមបីការពារកង់ខាងមុែមិន្ឱ្យរគងគ ើគៅគឆ្វង

សាត ំគោយសារន្ត្ភាពមិន្គសម ើរា គលើដី (សូមគមើលររូភាពទី 3-41 ) ។ 

ររូភាពទី 3-39 ឧទាហរណ៍ថ្ន្រចនាសមព ័ន្ធ ររស់គ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រ 

ររូភាពទី 3-40 ឧទាហរណ៍ន្ការរគងគ ើគ ើងចុុះ 

ររូភាពទី 3-41 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ចលនាអ័កសខាងមុែ 

ចងក ឹុះគលែផ្ល ុំន្រ លគ ើងចុុះ (ែឹងសាដ ំ) 

ចងក ឹុះគលែផ្ល ុំន្រ លគ ើងចុុះ (ខាងគឆ្វង) 
ចងក ឹុះគលែការរន្ងវរឲ្យគៅផ្ល ុំន្រ ល 

ចងក ឹុះគលែលំគអៀង 

ចងក ឹុះគលែArticulate 

សីុឡំាងគ ើងចុុះថ្ន្ផ្ល ុំន្រ ល 

សីុឡំាងគលើកគ ើងចុុះឧរករណ៍រុ
កឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្ 

ម ូទ័រធារាសា្សត  

កង់ 

សីុឡំាងគទរគៅន្ផ្ាកកង់មុែ 

ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្ 

ផ្ល ុំន្រ ល 

សីុឡំាងរន្ងវរឲ្យគៅផ្ល ុំន្រ ល 

ា សីុន្រងវ ិលរងវង់ 

tilt link ផ្ល ុំន្រ ល 

រងវង់ 

ចងក ឹុះគលែថ្ន្ការគ ើងចុុះឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្ 

អំពូលសាន្រ៉ែន្ពណ៌គលឿង 

ចងក ឹុះគលែការរន្ងវរឲ្យរងវង់គៅចំគហៀង 
ចងក ឹុះគលែរងវ ិលរងវង់ 

្រោរ់គ្ចាុះែយល់ឲ្យសាែ ត្ 

រា៉ែ ដាទ័រ 

្ចកចូលទឹករា៉ែ ដាទ័រ 

ា សីុន្ 

្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្ត  

រូមបាញ់ឥន្ធន្ៈ 

្ហាវ ំងកង់ 

ន្ផ្ាក្ោយចុងគ្កាយ 

សព ឺរងវ ិលកង់ 

(KM)
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3.4. ា សុនី្គកៀរដ ី(អត្ថរទ ទំព័រទី 64) 

ា សុនី្គកៀរដាីន្ន្ផ្ាក្តាក់ទ័រនិ្ងន្ផ្ាក ា សុនី្គកៀរដី គហើយ្ត្ូវបាន្ភាា រ់គោយន្ផ្ាករមួរា គៅកណ្តត លយាន្។ 

ន្ផ្ាក្តាក់ទ័រាន្ា សុនី្ ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្ថ្នមពលន្ិងឧរករណ៍្ រត្ិរត្ដកិារ្ត្ូវបាន្ភាា រ។់ 

ររូភាពទី 3-43 ជាឧទាហរណ៍មួយថ្ន្រចនាសមព ័ន្ររសា់ សុនី្គកៀរដី ម ូ ទ័រ។ 

ររូភាពទី 3-43 ឧទាហរណ៍ថ្ន្រចនាសមព ័ន្ថ្ន្ា សុីន្គកៀរដី ម ូទ័រ 

ា សីុន្ F ្ុងឥន្ធន្ៈ F Hitch 

yokes 

សីុឡំាងចងក តូ្

សីុឡំាង គអៀមការពារ 

សីុឡំាងរ ូល 

គអៀមការពារ 

្ុងគ្រងចងក តូ្

ស ុម 

តំ្ណតាមោន្ 

សីុឡំាងរូមទរ់F 

ថ្ដរូមទរ់F 

្រោរ់រន្មាងកាា ំងរងវ ិល F 

យន្តការរញ្ជ នូ្រងហ រូកាា ំងរងវ ិលF 

រូមទរ់F 
្ុងគ្រង (ខាងគឆ្វង) 

រ ូល 

ឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព ្ 

្ុងគ្រងរូមទរ់R 

យន្តការរញ្ជ នូ្រងហ រូកាា ំងរងវ ិលR 

្ុងគ្រងន្ដលចល័ត្ 

្រោរ់រន្មាងកាា ំងរងវ ិល R 

ដងផ្ដល់ថ្នមពល R 

ា សីុន្ R 

្ុងឥន្ធន្ៈ R 

សព ឺរងវ ិលកង់ R 

សីុឡំាងឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយ
សាព ្ 

ថ្ដរូមទរ់R 

សីុឡំាងរូមទរ់R 

ការកាត់្រន្ថយគលបឿន្ចុងគ្កាយ R 

្ហាវ ំងកង់ R 

F: ន្ផ្ាកខាងមុែ 
R: ខាងគ្កាយ 

(KM)
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4. ្រតិ្រត្ត ិការឧរករណ៍ន្ដលទាក់ទងន្ឹងការដំគណើរការា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

4.1. ្រត្រិត្ត ិការថ្ន្ការចារ់គផ្តើមដំគណើរការ (អត្ថរទ ទំព័រទី69) 

4.1.1. មុន្គពលចារ់គផ្តើមា សុីន្ (អត្ថរទ ទំព័រទី69) 

អន្ុវត្តការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យមុន្គពលចារ់គផ្តើមការារ (សូមគមើលន្ផ្ាក "7.2 នី្តិ្វ ិ្ សី្ារ់ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ្រចំាថ្ងៃ" 

ស្ារ់វ ិ្ ីសា្សត ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ) ។ 

គដើរជុំវញិតួ្រងយន្តគហើយពិនិ្ត្យគមើលថ្នរម ន្ការគលចធាា យគ្រងឬការគលចធាា យទឹកគទ 

រញ្ញា កថ់្នរម ន្រញ្ញា គៅកន ុងរងយន្ កង់រងគ្កាុះ កងស់ំរក ឧរករណ៍ការារជាគដើម 

គហើយរញ្ញា កថ់្ន(មិន្ាន្មន្ុសសឬឧរសរគ )គៅជុំវញិរចួរាល់គហើយគៅដល់គៅអីអាកគរើកររ។ 

្រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្មុន្គពលចារ់គផ្តើមា សុីន្ាន្ដូចខាងគ្កាម។ 

① 

រកាចងក ឹុះគលែរ្រូគលបឿន្ន្ិងចងក ឹុះគលែឧរករណ៍គ វ្ ើការន្មួីយៗគៅកន ុងទីតាំងកណ្តដ លគហើយរកាឧរករណ៍រូមចាក់

គសាធារាសា្សត គៅកន ុងទីតាងំចាក់គសា។ 

②កណំត្់ចងក ឹុះគលែអំ្ បាយា ចមបងគៅ "រិទ" ។

③កណំត្់ចងក ឹុះគលែឥន្ធន្ៈជាការគដើរន្ដលក្មិត្ទារ។

④្ត្វូ្បាកដថ្នចងក ឹុះគលែចារ់្ហាវ ងំកន្ន្ាងចត្្ត្ូវបាន្ភាា រ់ (្រគេទកង់។ ល។ ) ។

⑤ វរតឹ្រន្តងឹន្ែស្កវា៉ែ ត់្គៅអីររស់អាកគៅគលើយាន្យន្តរំពាក់គោយន្ែស្កវា៉ែ ត់្គៅអី។

4.1.2. ការចារ់គផ្តើមា សុីន្ (អត្ថរទ ទំព័រទី 69) 

្រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្ស្ារ់ការចារ់គផ្តើមា សុីន្ាន្ដូចខាងគ្កាម។ 

① រញ្ច លូកូន្គសាគៅកន ុងកុងតាកច់ារ់គផ្តើមគៅខាង "ចារ់គផ្តើម" គហើយរន្ងវរម ូ ទ័រចារ់គផ្តើមា សុីន្។

គពលា សុីន្ចារ់គផ្តើមរចួរាល់ ន្លងកូន្គសាគហើយកូន្គសានឹ្ងវលិ្ត្ រ់គៅ«ចូល»គោយសវ យ័្រវត្ត។ិ

②

្រសិន្គរើា សុីន្មនិ្ដំគណើរការលែ គៅគលើា សុីន្សណំង់ន្ដលាន្កំគៅទុកជាមុន្គនាុះសូមដំគណើរការដូចខាងគ្កា

ម។

រនាទ រព់ីរន្ងវរកូន្គសារថ្ន្កុងតាកច់ារ់គផ្តើមគៅ "កគតត ទុកជាមុន្" (ជាទូគៅ្រន្ហល 30 វវនិាទី) 

ចារ់គផ្តើមា សុីន្ដូចបាន្គរៀររារ់កន ុង ① ខាងគលើ។ ម ាងគទៀត្ ម ូ ទ័រចារ់គផ្តើមមនិ្រួររងវលិយូរគទ (្រន្ហល 20 

វវនិាទីឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ) ។ ្រសិន្គរើអាកគរើកម ូ ទ័រចារ់គផ្តើមគហើយា សុីន្មនិ្ចារ់គផ្តើមគទ រង់ចំា្រន្ហល 2 

នាទីគហើយរនាទ រ់មកគរើកម ូ ទ័រចារ់គផ្តើមមតងគទៀត្។ 

4.1.3. រនាទ រព់ីចារ់គផ្តើមា សុីន្ (អត្ថរទទំព័រទី 70) 

្រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្រនាទ រព់ីចារ់គផ្តើមា សុីន្ាន្ដូចខាងគ្កាម។ 

①គៅគពលន្ដលា សុីន្្ត្ជាក់គៅគ ើយកុរំគងក ើន្គលបឿន្ភាា មៗ។

② ែណៈគពលន្ដលដំគណើរការឲ្យកំគៅគ ើងគៅដ អស់រយៈគពលជារ ុនាម ន្នាទីរនាទ រ់ពចីារ់គផ្តើមា សុីន្

សូមពិន្ិត្យគមើលចណុំចខាងគ្កាម (សូមគមើលន្ផ្ាក "7.2 

នី្តិ្វ ិ្ សី្ារ់ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ្រចំាថ្ងៃ"ស្ារ់វ ិ្ ីសា្សត ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ) ។ 

a គលែថ្ន្ឧរករណវ៍ាស់ន្ីមួយៗលែឬគទ? 

b គត្ើាន្ការគលចធាា យទឹក ការគលចធាា យគ្រង សំគលងរំខាន្ររសា់ សុីន្ ពណ៌ន្ផ្សង 

រំញ័រឬភាពមិន្្រ្កត្ីគផ្សងគទៀត្ន្ដរឬគទ? 

c គផ្សងគទៀត្ (ការរញ្ញា ក់ពី្ រព័ន្ធ ្តួ្ត្ពិន្ិត្យ។ ល។ ) 

(KM)
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4.2. ្រត្រិត្ត ិការគពលគរើកររ (អត្ថរទ ទំព័រទី 70 ) 

4.2.1. ចារ់គផ្ដើមគៅមុែ (អត្ថរទ ទំព័រទី 70) 

គៅគពលគដើរគៅមុែឬងយគ្កាយ ្តូ្វយកចិត្តទុកោក់ចំគពាុះមនុ្សសគៅជុំវញិអាក 

គ្រឿងា សុីន្សណំង់ន្ងិឧរសរគគផ្សងៗគទៀត្។ 

្រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្ស្ារ់ការចារ់គផ្តើមគៅមុែរឺាន្ដូចខាងគ្កាម។ 

1 ... ្រគេទរ្រូគវន្អរគសិន្ 

① គោុះឧរករណស៍ុវត្ថភិាព ន្ចងក ឹុះគលែឧរករណ៍គ វ្ ើការ(ចាន្ចាក់គសារ។ ល។ )

គហើយគលើក្ុងនិ្ងផ្ល ុំន្រ លជាគដើមគៅកមពស់្ រន្ហល40សង់ទីន្ម ្ ត្ពីគលើដ។ី 

②គរើក ា្ ន្់្ហាវ ងំគហើយគោុះគសា្ហាវ ំង (ឬ្ហាវ ំងកន្ន្ាងចត្រងយន្ត ) ។

③គោុះឧរករណស៍ុវត្ថភិាពថ្ន្ចងក ិុះគលែរ្រូគលបឿន្។

④កណំត្់ចងក ឹុះគលែរ្រូគលបឿន្គៅទីតាំងន្ដលចងប់ាន្្សរតាមការារគហើយន្លង ា្ ន្់្ហាវ ងំ។

⑤ទាញចងក ឹុះគលែន្កសំរលួឥន្ធន្ៈ (ឬគរើក ា្ ន្់គលបឿន្) គដើមបីរគងក ើន្រងវលា់ សុនី្។

2 ... ្រគេទ្ោយផ្កទ ល ់

①គោយឲ្យចងកុឹះគលែអំ្ បាយា ចមបង(ឬ ា្ ន្)់  គបាុះជហំាន្គៅមុែ(ឬគរើក) គដើមបផី្កត ច។់

②ោក់ចងកុឹះគលែរដ រូគលបឿន្គៅទីតាំងន្ដលចង់បាន្្សរតាមការារ។

្រសិន្គរើ្ រអរ់គលែាន្ការលបំាកកន ុងការភាា រ់ កណំត្់ចងក ឹុះគលែរដ រូគលបឿន្គៅកណ្តដ លន្ិងគោយផ្កត ចអ់ំ្បាយា  

ន្កត្្មវូទីតាំងកន ុង្រអរ់គលែគហើយរនាទ រ់មកភាា រចងក ឹុះគលែមដងគទៀត្។ 

្រអរ់គលែមិន្្ត្ូវចូលរមួគោយរងេ ំគទ។ 

③ោក់ចងកុឹះគលែគៅមុែន្ងិងយគ្កាយជាការគៅមុែ (ឬរ្ញ្ញច ស) ។

④គោុះឧរករណស៍ុវត្ថភិាពថ្ន្ចងក ឹុះគលែការារ (ចាន្ចាក់គសារ។ ល។ )

គហើយគលើក្ុងនិ្ងផ្ល ុំន្រ លគៅកមពស់្រន្ហល40សង់ទីន្ម ្ត្ពីគលើដ។ី 

⑤គរើក ា្ ន្់្ហាវ ងំគហើយគោុះគសា្ហាវ ំង (ឬ្ហាវ ំងកន្ន្ាងចត្រងយន្ត ) ។

ទាញ(ឬដក)ចងក ឹុះគលែអំ្ បាយា (ឬ ា្ ន្់)យា ងសាៃ ត្់គហើយគោុះ ា្ ន្់្ហាវ ងំគដើមបីគៅមែុ។ 

⑦ទាញចងក ឹុះគលែន្កសំរលួឥន្ធន្ៈ (ឬគរើក ា្ ន្រ់គងក ើន្គលបឿន្) គដើមបរីគងក ើន្រងវលិា សុនី្។

3 ... គផ្សងគទៀត្ 

ស្ារ់គ្រឿងច្កសណំង់្រគេទន្រ ល(shoberu) 

①រ្រូរ ូ តុ្ងរ្រូការគរើកររវលិជុំវញិ ឬក៏រ្រូចងក ឹុះលែគៅទីតាំងន្ដលកពំុងដំគណើរការ។

②្រត្ិរត្តកិាររ ូត្ុងឬចងក ឹុះគលែ្ហាវ ំងន្ដលកំពងុរត្់គដើមបីរន្ធ រូ្ហាវ ងំ។

③ទាញចងក ឹុះគលែសរំលួឥន្ធន្ៈគដើមបីរគងក ើន្រងវ ិលា សុនី្។

④គរើរញុចងកុឹះគលែគរើកររគនាុះា សុីន្គ វ្ ើដំគណើរគៅមុែគហើយគរើទាញចងក ឹុះគលែគនាុះងយគ្កាយគៅវញិ។
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4.2.2. គពលដំគណើរការ (អត្ថរទ ទំព័រទី 72) 

1 ... ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាទូគៅ 

្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាមកន ុងគពលគរើកររ្រគេទរ្រូគវន្អរគសិន្ី។ 

① កន ុងករណីដូចខាងគ្កាម

រន្ទ ុកន្ងឹងយចុុះភាា មៗគហើយគលបឿន្គរើកររន្ឹងគ ើងគលឿន្ន្ដលវាន្ឹងាន្គ្រុះថ្នា កដូ់គចាុះរន្ថយគលបឿន្។ 

a គៅគពលន្ដលគ ើងគលើរចួរាល់គហើយ។ 

b គៅគពលន្ដលែាច់្ ត្ូវបាន្ទាា ក់ពី្ ចាងំងមគចាទ។ 

ម ាងគទៀត្ គៅគពលគន្ុះ ចងក ឹុះគលែរដ រូគលបឿន្ក៏្ត្ូវបាន្កំណត្ឱ់្យគៅកណ្តដ លកន ុងគពលន្ត្មួយ។ 

c គពលគៅជិត្ឡាន្ដកឹដីគចាល (danpu) គដើមបីផ្ទ កុដែីាច់។ 

ម ាងគទៀត្ គៅគពលគន្ុះ ជាការលែ ន្ដលឱ្យកាត្់រន្ថយ្រអរ់គលែកន ុងគពលន្ត្មួយ។ 

②វ្រសិន្គរើរាវ សស់ីត្ណុាភាពគ្រងគកើន្គ ើងខាា ងំគពកកន ុងក ុំងគពលគ វ្ ើការ

គនាុះកាត្រ់ន្ថយរន្ទ ុកគោយរន្ថយគលបឿន្។

③ កន ុងអ ុំងគពលគ វ្ ើការ ្ត្ូវន្ត្គរើកន្ហគ រគពញ

ក៏រ ុន្ន្ត គៅគពលន្ដល្រន់្ន្ត្គរ ើគៅឬរង់ចំាឡាន្ដឹកដីគនាុះរន្ថយគលបឿន្ា សុនី្។

2 ... ការកាច់ចងក តូ្ (ាកទិសគៅ) 

គៅគពលកាចច់ងក តូ្ (ផ្កា ស់រ្រូទិសគៅ) សូមយកចិត្តទុកោកជ់ាពិគសសដូចខាងគ្កាម (្រគេទកង់រងគ្កាុះ) ។ 

①គៅគពលន្ដលកាច់ចងក តូ្ សូមផ្កត ចអ់ំ្បាយា កាច់ចងក តូ្គៅចំគហៀងន្ដលគហៀរន្ងឹរត្់គហើយគរចងក តូ្ងាមៗ។

គៅគពលអាក្តូ្វគ វ្ ើការវលិជុំវញិខាា ំង សូមអនុ្វត្ត្ហាវ ងំខាងន្ដលន្ឹងរត្់គៅមុែគទៀត្។

② គចៀសវាងការកាច់ចងក តូ្ គៅគពល្ត្ូវបាន្ន្រររញុពខីាងគ្កាយគលើជ្ាល(nori

men)ឬជ្ាលេា ំន្ដលយាន្យន្តចុុះគោយទំងន្់ររស់វា។

③ការាកគៅទីតាំងគនាុះគោយគលបឿន្គលឿន្ ឬការាកភាា មៗគៅគលើងមឬដីឥដា

គនាុះន្ឹងនាំឲ្យន្ផ្ាកខាងគ្កាមឆារស់ឹកដូចជាសំរកកង់គហើយរណ្តត លឱ្យកង់រងគ្កាុះគចញ។

④គៅគពល្រត្រិត្តកិារ ែណៈគពលចុុះពជី្ាល(nori men)

្រសិន្គរើន្ផ្ាកាេ ងថ្ន្ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្តកិារឬ ា្ ន្្រត្ិរត្ត ិការ្ត្ូវបាន្ដំគណើរការដល់ពាក់កណ្តត លគនាុះ

វាអាចវលិជុំវញិគោយរ្ញ្ញច សទិសគៅផ្ទ យុគៅនឹ្ងន្ផ្ាក្រតិ្រត្ត

ដូគចាុះទាញចងក ឹុះគលែគៅទីតាំងន្ដល្ហាវ ំងាន្្រសិទធភិាព្ររ់្ រន្់ ។.

 

ររូភាពទី 4-2 ចំណុចន្ដល្តូ្វចងចាំគៅគពលគ ើងគលើរចួរាល់គហើយ 

ររូភាពទី 4-3 ចំណុចន្ដល្តូ្វចងចាំគៅគពលវលិជុំវញិគោយគលបឿន្គលឿន្ 
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3 ... ា សុីន្សណំង់ន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត  

្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាមែណៈគពលន្ដលា សុីន្សណំង់ន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សតកពំុងដំ

គណើរការ។ 

①គៅគពលគដើរគៅមែុឬងយគ្កាយ

គោយរញ្ញា កយ់ា ងយកចិត្តទុកោកនូ់្វទិសគៅា សុីន្សណំង់ន្ងិទិសគៅថ្ន្ការគ វ្ ើដគំណើរ 

្រត្រិត្តការឧរករណ័គ វ្ ើដំគណើរ។ 

② គៅគពលន្ដលចំាបាច់្តូ្វគ វ្ ើការវលិជុំវញិគៅនឹ្ងកន្ន្ាង

សូមរ្រូចងកុឹះគលែគ វ្ ើដំគណើរខាងគឆ្វងនិ្ងសាត ឆំាា សរ់ា គៅវញិគៅមក។ 

 

4 ... ា សុីន្សណំង់ន្រ ល(shoberu)្រគេទគ្រឿងា សុនី្ 

្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចដូចខាងគ្កាមែណៈគពលន្ដលា សុនី្សណំង់ន្រ ល(shoberu)្រគេទគ្រឿង

ា សុនី្កំពងុដំគណើរការ។ 

①គពលកំពងុគរើកររ

តួ្យាន្យន្ត វលិជុំវញិគៅគលើអាចវលិជុំវញិគនាុះរណ្តត លឱ្យាន្គ្រុះថ្នា ក់ន្ដលមិន្បាន្នឹ្កសាម ន្ 

ដូគចាុះ្តូ្វ្បាកដថ្នចាក់គសារវលិជុំវញិ។ 

ររូភាព 4-4 ពិន្ិត្យគមើលការត្ំរង់ទិសររស់ា សុីន្គពលគដើរគៅមុែឬងយគ្កាយ 

(KM)



25 

4.2.3. ការគ ើងជ្ាល  ចុុះពជី្ាល គផ្សងគទៀត្ (អត្ថរទ ទំព័រទី 74) 

1 ... គ្រឿងា សុនី្សណំង់្រគេទ្តាក់ទ័រ 

ស្ារ់គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទ្តាក់ទ័រ្ត្វូយកចិត្តទុកោកជ់ាពិគសសដូចខាងគ្កាម។ 

①គៅគពលន្ដលា សុីន្ឈរ់ ែណៈគពលគ ើងជ្ាល (nori men) គោយគរើក្ហាវ ំងគឆ្វងន្ិងសាត ំ

រញ្ឈរា់ សុីន្សណំង់គហើយផ្កត ច់អំ្ បាយា ចមបង(កន ុងករណីាន្្រគេទ្ោយផ្កទ ល)់ 

កំណត្ច់ងក ឹុះគលែរដ រូគលបឿងគៅកណ្តដ លគហើយចារ់គផ្តើមា សុីន្។ 

②គៅគពលគរើករ្ញ្ញច ស

សូមោក់ចងក ឹុះគលែរដ រូគលបឿន្ងយគ្កាយគហើយគរើកគោយគ្រើ្ ហាវ ំងា សុីន្ន្ដល្តូ្វបាន្អនុ្វត្តតាមវ ិ្ ី្រតិ្រត្ត ិកា

រស្ារជ់្ាល (nori men)ចុុះគ្កាម។ 

③មិន្្ត្ូវផ្កត ចអ់ំ្បាយា គៅគលើជ្ាល (nori men)គទាុះរចីាៃ យែា ីក៏គោយ។ ជាពិគសស គៅគលើជ្ាលគចាត្

សូមចងក ឹុះគលែរដ រូគលបឿន្គៅដណំ្តកក់ាលគលបឿន្ទារគហើយគ្រើ្ ហាវ ំងា សុីន្ន្ងិ្ហាវ ងំគរើកររ។ 

ម ាងគទៀត្ សូមកត្ស់ាគ លថ់្ន ជាមួយន្ឹងា សុនី្សំណង់ន្ដលគរើកររគោយផ្កទ ល់ 

្រសិន្គរើអំ្បាយា ចមបង្ត្វូបាន្ផ្កដ ច់គហើយយាន្យន្តចុុះជ្ាល (nori 

men)គលបឿន្ន្ងឹគ ើងគលឿន្គហើយ្រសិន្គរើអំ្ បាយា ចមបងជារ់ន្ឹងន្ផ្ាកពាក់កណ្តដ លគនាុះរន្ទុះអំ្បាយា ន្ឹង្ត្ូវែូ

ចខាត្។ 

④ចណំ្តថំ្ន 

គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទកង់រងគ្កាុះអាចហូរកន ុងទិសគៅផ្ទ ុយគៅគពលន្ដលគរចងក តូ្ចុុះពីគលើជ្ាលេា។ំ 

⑤គៅគពលផ្ទ ុកទំន្ញិគៅគលើជ្ាល (nori men)គចាត្ ចូរទាា ក់្ុងគហើយគ ើងគលើចុុះគ្កាម។

⑥មិន្្ត្ូវគរើកររហួសពីសមត្ថភាពថ្ន្ការគ ើងន្ិងគសថ រភាពថ្ន្គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ត្ូវបាន្កំណត្់គ ើយ។

⑦គៅគពលន្ដលឆ្ាងឧរសរគ  ចូរ្រយ័ត្ាន្ឹងការដួលន្ងិរន្ថយគលបឿន្គហើយគរើកររគោយ្រងុ្រយ័ត្ា។

ររូភាពទី 4-5 ចំណុច្ត្ូវចងចាំគពលឆ្ាងឧរសរគ  

គោយ្រងុ្រ
យ័ត្ា  
គោយ្រងុ្រ
យ័ត្ា  

ងាមៗ 
មួយៗ 
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2 ... គ្រឿងា សុនី្សណំង់ន្រ ល(shoberu) 

ស្ារ់គ្រឿងយន្តសណំង់្រគេទា សុនី្ន្រ ល(shoberu)គនាុះយកចិត្តទុកោកជ់ាពិគសសដូចខាងគ្កាម។ 

①មិន្្ត្ូវគរើកររហួសគលបឿន្ន្ិងគសថ រភាពសុវត្ថភិាពន្ដល្ត្ូវបាន្កណំត្។់

②គជៀសវាងការកាច់ចងក តូ្គៅកណ្តត លជ្ាល(nori men)តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។

្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសផ្តុ្ពីការកាច់ចងក តូ្គពលគ ើងជ្ាល(nori men)គនាុះ

សូមកណំត្់អំ្បាយា គ វ្ ើដំគណើរគៅដល់ "ចូល" 

គដើមបីការពារា សុនី្កុំឲ្យធាា ក់ចុុះគហើយរនាទ រម់កគរើកឧរករណ៍្រត្ិរត្ត ិការចងក តូ្។ 

្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសផ្តុ្ពីការកាច់ចងក តូ្ែណៈគពលចុុះពជី្ាល(nori men) 

សូមរញុអំ្បាយា គ វ្ ើដំគណើរកន ុងទិសគៅដូចគពលគ ើងជ្ាល(nori men) 

គដើមបីរញ្ឈរ់ា សុីន្សណំង់គហើយរនាទ រ់មកគរើកឧរករណ៍្រត្ិរត្ត ិការចងក តូ្។ 

③្តូ្វ្រងុ្រយ័ត្ាគៅគពលគរើកររគលើដងផ្ល វូមិន្គសម ើរា គោយសារន្ដលកង់រងគ្កាុះនឹ្ងររូត្គៅវញិ។

④គ្រើកាត រ្កាលងាល់ជាគដើម គលើដីទន់្គដើមបកីារពារការធាា ក់គោយសារន្ត្ចំនួ្ន្មិន្គសម ើរា ។

⑤គៅគពលឈរ់គៅពាក់កណ្តត លជ្ាល(nori men) សូមទាា ក់្ុងគៅកន ុងដី

សូមបីន្ត្មួយរយៈែា ីគហើយ្តូ្វ្បាកដថ្នគ្រើ្ កញាជំុំវញិរគទុះគ្កាម។ 

4.2.4. ឈរ់គរើកររ (អត្ថរទ ទំព័រទី 75) 

1 ... ា សុីន្សណំង់្ រគេទរ្រូគវន្អរគសិន្ 

្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាមគៅគពលរញ្ឈរដ់ំគណើរការថ្ន្គ្រឿងា សុនី្សំណង់្រគេទរ្រូគវន្

អរគ ិសន្។ 

①វកំណត្់ចងកុឹះគលែរដ រូគលបឿន្គៅទីតាំងអពា្កតឹ្គហើយគបាុះ្ហាវ ងំន្ដលកពំុងរត្់គដើមបីរញ្ឈរ់វា។ ចណំ្តថំ្ន 

្រសិន្គរើអាកគរើក ា្ ន្់្ ហាវ ងំគោយោក់ចងកុឹះគលែរដ រូគលបឿន្ជា«គរើក»គ្រងគៅកន ុង្រោររ់ន្មាងកាា ំងរងវលិ

ន្ឹងគ ើងកគតត  (គទាុះជាយា ងណ្តក៏គោយ ជាទូគៅវាអាចទទួលយកបាន្្រសនិ្គរើវាសថ ិត្កន ុងរយៈគពល្រន្ហល 30 

វវនិាទី) ។ 

② ្រងុ្រយ័ត្ាចំគពាុះ្រការ ② ③ ន្ិង ④ គៅកន ុងន្ផ្ាកថ្ន្“វគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទ្ោយផ្កទ ល់”វ។

2 ... ា សុីន្សណំង់្ រគេទ្ោយផ្កទ ល ់

្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចដូចខាងគ្កាមគៅគពលរញ្ឈរ់ដំគណើរការថ្ន្គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ ោយគោ

យផ្កទ ល។់ 

①ជាទូគៅ

ចងក ឹុះគលែអំ្ បាយា ចមបងឲ្យគៅមុែគហើយគរើក ា្ ន្់្ ហាវ ងំគដើមបីរញ្ឈរ់វាន្ិងកំណត្ច់ងក ឹុះគលែរ្រូគលបឿន្គៅកណ្តដ

ល។ 

②រញ្ឈរ់ា សុីន្រនាទ រ់ពកីារគរើកា សុីន្គចាល្រន្ហល5នាទី។

ជាពិគសសស្ារា់ សុីន្ន្ដលាន្ា សុីន្រន្ន្ថម(supercharger)ជាចាបំាចណ់្តស។់ 

③្រសនិ្គរើអាកមិន្គរើកឡាន្ភាា មៗគទរនាទ រ់ពឈីរ់ សូមទាា ក់្ុងោក់គលើដនិី្ងចាក់គសារ ា្ ន់្្ហាវ ងំ។

ររូភាពទី 4-6 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការគ្រើ្បាស់កាត រ្កាលងាល់គលើដីទន់្ ររូភាពទី 4-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរញ្ឈរ់គៅជ្ាល(nori men) 
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④គៅគពលឈរ់គៅគលើជ្ាល(nori

men)្ត្ូវ្បាកដថ្នគ្រើកណំល់ទរ់គលើរគទុះគ្កាមគដើមបកីារពារគ្រឿងា សុីន្សណំង់មនិ្ឲ្យ រត្់គរច។ 

4.3. ្រត្រិត្ត ិការគៅគពលចត្ (ចំណត្រងយន្ត ) (អត្ថរទ ទំពរ័ទី 76) 

រនាទ រព់ីដំគណើរការគ្រឿងា សុីន្សណំង់ សូម្រងុ្រយ័ន្ាជាពិគសសដូចខាងគ្កាមៈ 

①វរញ្ឈរា់ សុីន្សណំង់គៅគលើទីតំាងរារគសម ើរមួយន្ដលាន្ដលីែ គហើយទាា ក់្ុងោក់ដលដ់ីជាគដើម។

② រញ្ឈរ់ា សុីន្ សូមពិន្ិត្យគមើលថ្នកូន្គសាបាន្្ត្ រគ់ៅទីតាំង [រិទ] គហើយរនាទ រ់មកយកកូន្គសារគចញ។

ម ាងគទៀត្ កូន្គសាររួរន្ត្្ត្ូវបាន្រកាទុកគោយអាកទទួលែសុ្ត្ូវ។ 

③ោក់្ហាវ ងំទាងំ្សងុ។

្រសិន្គរើវាមិន្អាចគជៀសវាងបាន្គដើមបីរញ្ឈរ់គៅគលើថ្ផ្ទន្ដលាន្ទំគនារគនាុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នគ្រើកំណល់ទរ់គៅគលើ

ន្ផ្ាកគ្កាម។ 

កន ុងករណីាន្គ្រឿងសណំង់្ រគេទា សុីន្ន្រ ល(shoberu)ចាក់គសាវលិជុំវញិនិ្ងចាក់គសា្ហាវ ំងកន្ន្ាងចត្គហើយ

្ត្ូវ្បាកដថ្នចាក់គសារការគលាត្ គ្រឿងសទ ចួររស់្ ៃន្់ ដងសទ ចូន្ិងសគ រ។ 

④មិន្្ត្ូវរកំិលដងសន្ទ ចូឬោក់្ងុគៅគពលា សុីន្ឈរ់។

ររូភាពទី 4-8 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរញ្ឈរ់គៅជ្ាល(nori men) 

ររូភាពទី 4-9 ចំណុចន្ដល្តូ្វចងចាំគៅគពលចត្ 

ចងក ឹុះគលែរ្រូគលបឿន្ 

ចងក ឹុះគលែអំ្បាយា  

ការគឆ្ុះា សុីណយា ងគសៃ ៀម 
្រន្ហល5នាទី 

ា្ ន្់្ហាវ ំង ការចាក់គសា 

(KM)
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4.4. គ្រងរអំលិ គ្រងជាគដើម (អត្ថរទ ទំព័រទី 77) 

1 ... គ្រងរអំលិ 

ផ្លរ ុះពាលស់ំខាន្់ៗ ថ្ន្គ្រងរំអលិាន្ដូចខាងគ្កាម។ 

①ការរិទភាា រល់ែ គ វ្ ើឱ្យពិបាក្ូល ីទឹកជាគដើមចូលកន ុងន្ផ្ាកកកិត្។

② គ វ្ ើគអាយ្រគសើរគ ើងនូ្វភាពរំអលិន្ិងរគងក ើត្ជា្សទារ់ត្គៅគលើថ្ផ្ទគលាហៈគដើមបីកាត្រ់ន្ថយកាា ងំកកិត្។

ម ាងគទៀត្ គ្រងរអំិលន្ដលាន្មូលោា ន្គលើម ូ លីន្ដន្ន្ងិលលីីមគនាុះ្ត្ូវបាន្គ្រើគៅកន ុងគ្រឿងា សុីន្សណំង។់

ជំនួ្សន្ិងរំគពញ្ត្ូវន្ត្តាមការន្ណនាំគៅកន ុងគសៀវគៅន្ណនាំររស់អាកផ្លិត្។ 

2 …វត្ថ ុរាវ្រឆាំងនឹ្ងទឹកកកឬភាព្ត្ជាក់ខាា ងំ 

្ត្ូវន្ត្គ វ្ ើតាមគសៀវគៅន្ណនាំររស់អាកផ្លិត្ គដើមបីកុឲំ្យកកនិ្ងន្្ចុះសុី 

ពីគ្ពាុះវត្ថ ុរាវ្រឆាងំន្ឹងទឹកកកឬភាព្ត្ជាកខ់ាា ំងន្ដល្ត្ូវលាយជាមួយទឹក្ត្ជាករ់ឺគោយសារាន្ទឹករាវន្ដក

គ វ្ ើពីគអទីន្ ន្រាលីកីជាសាសធាត្សុខំាន្់គហើយកហំារ់ែសុរា អា្ស័យគលើសីត្ណុាភាព្រត្រិត្ដ ិការ។ 

3 ... គ្រង 

គ្រងាន្សារធាត្ុរន្ន្ថមគផ្សងៗគទៀត្ដូចខាងគ្កាមគដើមបីគ វ្ ើឱ្យសមត្ថភាព្រគសើរគ ើងគហើយរចង់គ្រើគ្រងន្ដ

លបាន្រញ្ញា ក់គៅកន ុងគសៀវគៅន្ណនាំររសអ់ាកផ្លតិ្។ 

ថ្នា ជំាត្ិគ្រង (ការកាត្រ់ន្ថយគមរណុថ្ន្ការកកតិ្) 

ថ្នា ជំាត្ិរន្ន្ថមសាព ្ខាា ំង (ភាព្ន្់ន្ឹងសាព ្្រគសើរគ ើង) 

ថ្នា ជំាត្សិន្ទសសន៍្ន្ដលគ វ្ ើឲ្យកំរតិ្សែ តិ្លែ ្រគសើរ (ការផ្កា សរ្់រូកំរតិ្សែ ិត្ រតូឺ្ចជាមួយន្ងឹការផ្កា ស់រ្រូសីត្ណុាភាព) 

ថ្នា រន្ថយចណុំច្រគ្ជៀត្ចូល (គ វ្ ើឱ្យ្រគសើរគ ើងនូ្វក្មតិ្្រគ្ជៀត្ចូលគពលសីត្ណុាភាពទារ) 

ថ្នា ំ្ រឆាងំពពុុះ 

ថ្នា កំារពារន្្ចុះ 

ថ្នា ំ្ រឆាងំអុកសុីត្កមមជាគដើម

គ វ្ ើតាមការន្ណនាំគៅគពលផ្កា ស់រ្រូគ្រង។ 

្រសិន្គរើគ្រងកាន់្ន្ត្យា រ់យុឺន្ឬែវុះគនាុះសព ឺន្ឹងសកឹឲ្យគលឿន្គហើយទំររងវលិន្ឹងអាចគឆ្ុះ។ 

(KM)
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5. រចនាសមព ័ន្និ្ង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការារររស់ា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

5.1. រចនាសមព ័ន្ន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទ្តាក់ទ័រ (អត្ថរទ ទំព័រទ 

79) 

5.1.1. រចនាសមព ័ន្ធឧរករណ៍ការារ (អត្ថរទ ទំព័រទី 79) 

ឧរករណក៍ារារររសា់ សុនី្សណំង់្ រគេទ្តាក់ទ័រផ្សគំ ើងគោយកាំរិទ 

្ុងជាគដើមន្ដលោក់គៅខាងមុែ្តាក់ទ័រន្ងមទាងំាន្ថ្ដន្ិងyokesជាគដើម។ 

ឧរករណ៍គ វ្ ើការទាងំគន្ុះដំគណើរការគោយសុីឡំាងធារាសា្សត គហើយឧរករណ៍ែាុះដំគណើរការគោយវ ិ្ ីសា្សតរញ្ជ នូ្ថ្ន

មពលគមកាន្ិក។ គទាុះជាយា ងណ្តក៏គោយ ងមីៗគន្ុះ្រគេទធារាសា្សត ្ត្ូវបាន្គរគ្រើជាញឹកញារ។់ 

គៅកន ុង្រគេទធារាសា្សត គនាុះ 

គ្រងធារាសា្សត ន្ដលផ្កា ស់ទីសុីឡំាងធារាសា្សត ្ត្ូវបាន្ោកស់ាព ្គោយា សុនី្រូមធារាសា្សតភាា រ់គៅន្ឹងា សុីន្

គហើយគ្រងធារាសា្សត ន្ដលាន្សាព ្ចូលកន ុងសុីឡំាងធារាសា្សត គហើយរំកលិពីសុ្ង 

រំកិលប ៊ីន្យលគចញចូលគដើមបដីំគណើរការឧរករណ៍ការារ។  

ររូភាពទី 5-2 រជឺាឧទាហរណ៍មួយថ្ន្គសៀរវធីារាសា្សត ររសឧ់រករណ៍្តាក់ទ័រ・

ន្រ ល(shoberu)្រគេទកង់រងគ្កាុះន្ងិ្រត្ិរត្ត ិការគោយធារាសា្សត  

រ ុន្ន្តចំនួ្ន្សុឡំីាងធារាសា្សតាន្ជាគ្ចើន្គៅកន ុងឧរករណក៍ារារន្ដលផ្កា ស់ទីកន ុងលកេណៈសម ុរសាម ញ។ 

 

5.1.2. ្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ការារ (អត្ថរទទំព័រទី 80) 

1 ... រ លុដូហស័រ 

រ ុលដូហសរ័រជឺគ្រឿងយន្តន្ដលាន្ផ្ល ុំន្រ លភាា រ់គៅន្ឹងន្ផ្ាកខាងមែុថ្ន្្តាក់ទ័រតាមរយៈថ្ដស ុមឬវត្ថ ុគផ្សងគទៀត្

។ 

ម ាងគទៀត្ ាន្ផ្ល ុំន្រ ល ជាគ្ចើន្្រគេទអា្ស័យគលើគរលគៅគ្រើ្បាស់គហើយផ្ល ុំន្រ ល 

អាច្ត្ូវបាន្ចាត់្ថ្នា កដូ់ចខាងគ្កាមគយាងគៅតាម្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍្ រត្រិត្តកិារ។ 

ររូភាពទី 5-2 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្រតិ្រត្ត ិការធារាសា្សត ររស្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)្រគេទកង់រងគ្កាុះ 

សីុឡំាងចាក់ដី 

Chiruto roddo 

ស ុមចំគហៀង 

សុីឡំាងគលើក 

ថ្ដគលើក 

្ុង 

(KM)
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① Angleដូហសរ័

ផ្ល ុំន្រ លអាច្តូ្វបាន្គផ្ែៀងគៅខាងគឆ្វងនិ្ងខាងសាត ំគដើមបីយកដនិី្ង្ពលិគចញមួយចំគហៀង (សូមគមើលររូភាពទី

5-3) ។ វាក៏ាន្្រសិទធភិាពផ្ងន្ដរស្ារក់ារជកីផ្ល វូេា។ំ

② Straightដូហស័រ

ផ្ល ុំន្រ លមនិ្អាច្ត្ូវបាន្គផ្ែៀងគៅខាងគឆ្វងឬសាត កំ៏គោយ ក៏រចនាសមពន័្គន្ុះាន្សភាពរងឹាំជាង angle

bladeគហើយការារជីក្ុន្ ៃ្ន់្អាចគ វ្ ើគៅបាន្ (សូមគមើលររូភាពទី 5-4) ។  គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

ាន្ករណីគ្ចើន្ន្ដល្ត្ូវបាន្រំពាក់គោយឧរករណល៍ំគអៀងន្ងិឧរករណ៍រក។ 

③ Rakeដូហស័រ

វា្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារក់ារដកឫសគដើមគឈើ ការគ វ្ ើឲ្យគដើមគឈើដួល ការយកងមគចញគោយត្ុងគហើយាន្angle

rakes (anguru reki) ន្ងិ straight rakes (sutoreito reki) (សូមគមើលររូភាពទី 5-5) ។ 

ររូភាពទី 5-3 ឧទាហរណ៍Angle ដូហស័រ (anguru doza) 

ររូភាពទី 5-4 ឧទាហរណ៍Straight ដូហសរ័

ររូភាពទី 5-5 ឧទាហរណRake ដូហស័រ 

(KM)
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④ Uដូហស័រ(U doza)

ចុងទាងំសងខាងថ្ន្ផ្ល ុំន្រ ល្តូ្វបាន្រត់្គៅមុែគហើយវា្តូ្វបាន្គរគ្រើគៅគពលន្ដលររាិណដីគ្ចើន្្តូ្វបាន្រុ

ញដី(oshido)គៅគពលន្ត្មួយគោយកាត់្រន្ថយការរត់្គរចពដីីែាច់ (សូមគមើលររូភាពទី 5-6) ។ 

⑤ Trimmingដូហស័រ  (two-way ដូហស័រ)

ផ្ល ុំន្រ លគន្ុះអាច្ត្ូវបាន្គផ្ែៀងគៅមុែន្ងិគ្កាយគហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារយ់ក្យូ ងងមន្រ៉ែជាគដើមតាមនាវាន្ិងឃ្ា ំ

ង (សូមគមើលររូភាពទី 5-7) ។ 

⑥ ឧរករណរ៍ក

វាាន្្កញាំ្ំគៅខាងគ្កាយគហើយ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារកំ់គទចឬជីកងមទន់្និ្ងដីរងឹ (សូមគមើលររូភាពទី 5-8) ។

ររូភាពទី 5-6 ឧទាហរណ៍ថ្ន្U ដូហស័រ 

ររូភាពទី 5-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្Trimming ដូហស័រ 

ររូភាពទី 5-8 ឧរករណ៍រក 

(KM)



⑦ រ លុដូហស័រស្ារ់ដីគសើម

្ទនារ់្ ំទូលាយ្តូ្វបាន្ភាា រ់គដើមបីរគងក ើន្តំ្រន់្រ ុះរវាងដីនឹ្ងកង់រងគ្កាុះគហើយវា្តូ្វបាន្គ្រើស្ារក់ារារ

គៅគលើដីទន់្ (សូមគមើលររូទី 5-9) ។ 

⑧ Pushដូហស័រ

pusher plate ្ត្ូវបាន្ភាា រ់គដើមបីការពារផ្ល ុំន្រ លររសរ់ លុដូហស័រឬ្សនារ់(គែា ើយ)ម ាងគទៀត្

្តូ្វបាន្ភាា រ់គដើមបពី្ងឹងន្រ លគហើយវា្តូ្វបាន្គ្រើគដើមបជីំរញុកាា ងំា សុីន្គកៀរដីគៅគពលជកីនិ្ងគរៀរទុកោក់ទំ

ន្ិញ (សូមគមើលររូភាពទី 5-10) ។ 

2 ... ្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) 

ដូចន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុងររូភាពទី 5-11 ឧរករណក៍ារារររស់្តាក់ទ័រ・

ន្រ ល(shoberu)ាន្្ុងនិ្ងថ្ដន្ដល្ទ្ទង់វាគហើយ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់គរៀរទុកោក់ទំនិ្ញនិ្ងដឹកជញ្ជ នូ្ជាគដើម។ 

ររូភាពទី 5-9 ឧទាហរណ៍រ ុលដូហស័ស្ារ់ដីគសើម 

ររូភាពទី 5-10 ឧទាហរណ៍Pushដូហស័រ 

ររូភាពទី 5-11 ឧទាហរណ៍្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) 

32 (KM)
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5.1.3. ឧរករណស៍ុវត្ថ ិភាព។ ល។ (អត្ថរទ ទំព័រទី 85) 

1 ... គេា ើងហាវ រ 

គេា ើងហាវ រ្ត្ូវបាន្ដំគ ើងគៅគលើគ្រឿងា សុីន្សណំង់គដើមបីធានាសវុត្ថ ិភាពគៅគពលយរ់ជាគដើម។ 

2 ... ឧរករណ៍គរាទ៍ 

ា សុនី្សំណង់្ត្ូវបាន្រំពាក់គោយឧរករណ៍គរាទ៍ស្ារ់ផ្តលស់ំគ ងគរាទ៍៍ដល់កមមករន្ដលពាក់ព័ន្ធ គដើមបធីានា

សុវត្ថភិាពកន ុងក ុំងគពលរត្ន់្ិងគ វ្ ើការ។ 

3 ... ឧរករណក៍ារពារកាលន្ិងឧរករណ៍ការពារស្ារ់គពលដួល (ROPS) 

រទរញ្ញត្ត ិចារស់ត ពីីការអន្ុវត្តន្៍សវុត្ថ ិភាពឧសាហកមមន្ងិសែុភាពត្្មូវឱ្យាន្ឧរករណក៍ារពារកាលជារ់ន្ឹ

ងគៅអីអាកគរើកររគៅគពលគ វ្ ើការគៅកន្ន្ាងន្ដលាន្ហាន្ិេ័យថ្ន្ការធាា ក់វត្ថ ុដូចជាងមធាា ក់។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

ាន្ឧរករណក៍ារពារស្ារ់គ្រឿងា សុីន្សណំង់គៅគពលវាធាា ក់ដូចរាា ញកន ុងររូភាពទី 5-12 

រ ុន្ន្តវាមនិ្ន្មន្ជាគរឿងទូគៅគទគ្ពាុះវាមិន្ន្មន្ជាកាត្ពវកិចចដំគ ើងវានាគពលរចច ុរបន្ាគទ 

រ ុន្ន្តវាអាចដំគ ើងបាន្យា ងាយ្សួលគលើឧរករណ៍ន្ដលាន្ ា ស់ 3 គតាន្ឬគលើស 

បាន្ជាគ្រឿងែាុះាន្រចនាសមព ័ន្ធរាងកាយន្ដលអាចឱ្យពួកគរគ វ្ ើ។ 

ន្ត្ងន្ត្គ្រើន្ែស្កវា៉ែ ត់្គៅអីគៅគពលដំគណើរការា សុនី្សណំង់គន្ុះ។ 

ររូភាពទី 5-12 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ការពារស្ារ់គពលដួល 

(KM)
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4 ... ឧរករណស៍ុវត្ថភិាព 

្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)អាច្ត្ូវបាន្ឱ្យគលើក្ុងែពស់ទុកគោយាន្គហត្ណុ្តមួយ 

ដូចជាស្ារក់ារ្តួ្ត្ពនិ្តិ្យន្ិងន្ងទាាំ សុីន្។ គៅគពលគន្ុះ 

សាា កចាក់គសាស្ារ់គ វ្ ើឲ្យចងក ឹុះគលែ្រត្រិត្ដ ិការជាគដើមន្ឹង គដើមបកំុីឱ្យ្ុងចុុះឬគបាុះគចាលដី(danpu) 

គទាុះរីចងកុឹះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការ្ត្ូវបាន្រ ុះគោយថ្ចដន្យ 

ម ាងគទៀត្ាន្ឧរករណ៍ែាុះ្ត្ូវបាន្រពំាក់គោយឧរករណស៍ុវត្ថភិាពាន្មជ ុលសុវត្ថភិាពជាគដើមស្ារក់ារពារ

ថ្ដគលើកររស់្ងុន្ដលបាន្គ ើងគនាុះមិន្ធាា កច់ុុះគៅគ្កាម (សូមគមើលររូភាពទី 5-13) ។ 

ររូភាពទី 5-13 ឧទាហរណ៍ថ្ន្មជ ុលសុវត្ថ ិភាពថ្ដគលើក។ ល។ 

(KM)
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5.2. រចនាសមព ័ន្ន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារា់ សុនី្សណំង់្ រគេទន្រ ល (shoberu) (អត្ថរទ ទំព័រទី 

86) 

5.2.1. ា សុនី្សំណង់្រគេទន្រ ល (shoberu)ធារាសា្សត  (អត្ថរទ ទំព័រទី 87) 

ា សុនី្សំណង់្រគេទន្រ ល 

(shoberu)ធារាសា្សតអាចន្្រ្រួល្រគេទា សុីន្អា្សយ័គលើឧរករណ៍ការារន្ដលបាន្គ្រើគហើយរមួាន្គអសាក វា៉ែ ទ័

រ・ន្រ ល (shoberu) គ្រឿងថ្នមពល・ន្រ ល (shoberu) ន្ិងclamshell ជាគដើម។ 

ដូ្ចាុះស្មរ់ការារជីក 

ឧរករណក៍ារារមួយចំនួ្ន្្តូ្វបាន្រំពាក់គោយ្ុងស្ារ់គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu) 

្ុងស្ារ់គ្រឿងថ្នមពល・ន្រ ល (shoberu) ោក់្ងុស្ារc់lamshellជាគដើម។ (សូមគមើលររូភាព 5-14) ។ 

ក៏ាន្ឧរករណ៍ន្រ លធារាសា្សត ន្ដលរំពាក់គោយផ្ល ុំន្រ ល។ 

5.2.2. ា សុនី្សំណង់្រគេទន្រ ល(shoberu)ន្ររគ្រឿងា សុីន្ (អត្ថរទ ទំព័រទី 88) 

ា សុនី្សំណង់្រគេទន្រ ល(shoberu)ន្ររគ្រឿងា សុីន្ាន្លកេណៈែសុៗរា អា្សយ័គលើឧរករណ៍ការារន្ដល

បាន្គ្រើគហើយាន្ា សុីន្ជកីន្ផ្ាកទារជាងដីនិ្ង clamshellជាគដើម។ 

① ា សុីន្clamshell

ឧរករណក៍ារារថ្ន្clamshellគមកាន្ិចជាទូគៅគ្រើ្ុង្ំខាងគឆ្វងស្ារ់ន្ែសរជំនួ្យន្ិង្ុង្ំខាងសាត សំ្ា

រ់គរើកន្ងិរិទ្ុងដូចរាា ញកន ុងររូភាពទី 5-16 ។ 

គ្រើន្ែសជំនួ្យន្ិងន្ែសរគរើកន្ិងរិទ្ុងន្ដលាន្ទំហំដូចរា ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្tag 

line្ត្ូវបាន្ភាា រ់គដើមបីការពារ្ុងមិន្ឱ្យកគ្មើក។ 

ការន្ដលបាន្ោក់្ងុន្ដលាន្្កញាំន្ដលាន្មុែារជីកគនាុះ្តូ្វរា នឹ្ងការន្ដលបាន្ោក់្ុងន្ដលមិន្ា

ន្មុែារជកីរឺគ្រឿងសទ ចូចល័ត្។ 

ររូភាពទី 5-14 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ វ្ ើការស្ារ់ឧរករណ៍ន្រ លធារាសា្សត  

សីុឡំាងថ្ដ 

ថ្ដ 

ថ្ដ 

សីុឡំាងដងសន្ទ ចូ

សីុឡំាងោក់្ុង 

ន្ែស 

ដំរងរុំ 

្ុងស្ារ់ន្រ លអូសជីក 

គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

សីុឡំាងថ្ដ 

ដងសន្ទ ចូ

ថ្ដ 

សីុឡំាងដងសន្ទ ចូ

សីុឡំាងោក់្ុង 

ន្ែស 

ដំរងរុំ 

ោក់្ុងស្ារ់ន្រ ល 

គ្រឿងថ្នមពល・ន្រ ល 

(KM)
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(រណុវឌុ្ឍែិុសរា ្ត្ូវបាន្ទាមទារស្ារ់ការារររស់សទ ចូ) 

ការារា សុីន្សទ ចូមនិ្អាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្តជាមួយន្ឹងរណុវឌុ្ឍិថ្ន្្រត្ិរត្តកិារា សុនី្សណំង់្ រគេទយាន្យ

ន្ត  (ស្ារការឈូសឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជ នូ្ ការផ្ទ កុនិ្ងស្ារជ់ីក) 

ដូគចាុះ្ត្ូវការរុណវឌុ្ឍោិច់គោយន្ កដូចជាឧរករណស៍ទ ចូចលត័្។ 

5.2.3. ឧរករណស៍ុវត្ថ ិភាព។ ល។ (អត្ថរទ ទំព័រទី 89) 

➀ ចងកុឹះគលែចាក់គសា

គៅគពលអាកគរើកររចាកគចញពីកន្ន្ាងអងគ ុយររស់អាកគរើកររ

សូមទាញចងក ឹុះគលែចាក់គសាថ្ន្ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដកិារខាងគឆ្វងគដើមបកីាត្់រន្ថយសាព ្្រត្ិរត្ត ិការរចួមករញ្ឈ

រ់្រត្ិរត្តកិារររសឧ់រករណ៍ន្ដលកំពុងដំគណើរការ។ 

ររូភាពទី 5-16 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ វ្ ើការclamshellគមកាន្ិចកល នូ្

ររូភាពទី 5-17 ឧទាហរណ៍ចងក ឹុះគលែចាក់គសា 

ចងជាដំុ 

កាល 

ថ្ដ 

ន្ែសពួររំ្ទ 

ន្ែសពួររិទគរើក 

ន្ែសពួររិទគរើក 

ន្ែសTag 
line(tagu rain 
ropu) 

Tag line(tagu rain) 

សំរក(sheru) 

ដងគម 

្កញំា(tsume) 
ទមៃន់្ឲ្យគសម ើរា
(kaunta weto) 

គពលគ វ្ ើការ 
(គោុះគសា)

គពលជិុះ 
(្រត្ិរត្ត ិការចាក់គសា) 

ទីតាំងសតង់
ោរ 

ចាក់គសា ដកគចញ 

(KM)



② ្ហាវ ងំចត្វលិជុំវញិ

គន្ុះរឺជា្ហាវ ងំគដើមបកីារពារន្ផ្ាកខាងគលើវលិជុំវញិចុុះតាម្មមជាតិ្គៅគពលចត្គលើជ្ាលគោយសារន្ត្វលិជុំវញិ

គោយទំងន្់ររសវ់ា។ 

③ ឧរករណក៍ារពារការដួលរលំថ្ន្ដងសន្ទ ចូ

ជាទូគៅមុលំំគអៀងថ្ន្ដងសន្ទ ចូ្ត្វូបាន្កណំត្់កន ុងចគនាា ុះពី30គៅ80 ដឺគ្ក។

ឧរករណក៍ារពារការដួលរលំថ្ន្ដងសន្ទ ចូ

្តូ្វបាន្គ្រើគដើមបកីារពារកំុឲ្យដងសន្ទ ចូដួលគៅខាងគ្កាយគោយររូត្ឥវា៉ែ ន់្កន ុងគពលគ្រើជាមួយដងសន្ទ ចូន្ដលបា

ន្គលើកគ ើងឬគដើមបីការពារដងសន្ទ ចូមិន្ឱ្យរគាគ ុះរគងគ ើគៅគពលគ វ្ ើដំគណើរគលើផ្ល វូមិន្គសម ើរា ។ 

④ឧរករណ៍រញ្ឈរក់ាររំខាន្ន្ដលមិន្ដំគណើរការថ្ន្ដងសន្ទ ចូ

គៅគពលន្ដលដងសន្ទ ចូ្ន្ដល់មុំម ាង   គនាុះរញ្ឈរ់គោយមិន្រិត្ពីទីតាំងថ្ន្ចងក ឹុះគលែ្រត្រិត្ត ិការ។ 

ឧរករណរ៍ញ្ឈរ់ការរខំាន្ន្ដលមិន្ដំគណើរការថ្ន្ដងសន្ទ ចូ

្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ា សុនី្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដនិី្ងclamshellគមកាន្ិច។ ល។ 

រ ុន្ន្តចាបំាច់្ត្ូវគ វ្ ើការគោយ្រងុ្រយ័ត្ាគោយមិន្គជឿជាក់គលើឧរករណស៍ុវត្ថ ិភាពគន្ុះ។ 

 

ររូភាពទី 5-18 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្ហាវ ំងចត្វលិជុំវញិ

ររូភាពទី 5-19 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ការពារការដួលរលំថ្ន្ដងសន្ទ ចូ

ររូភាពទី 5-20 ឧទាហរណ៍ន្ឧរករណ៍រញ្ឈរ់ការរំខាន្ន្ដលមិន្ដំគណើរការថ្ន្ដងសន្ទ ចូ

ចងក ឹុះគលែវលិជុំវញិ

កង់តាក់ ររធិាន្ស្ារ់កំណត្់គពលគវលា 

ម ូ ទ័រវលិជុំវញិ
សន្ទុះSolenoid 

ងម 

ឧរករណ៍រញ្ញា រូម 

ា សុីន្ 

្
ុង
គ្រ

ង
គ
វ្ើកា
រ 

្រោរ់ការពារដួលគៅខាងគ្កាយ 

ដងសន្ទ ចូ

ស ុមA 

កន្ន្ាងររូត្ 

រ ូ  ុងរញ្ឈរ់ 

ដងសន្ទ ចូ

ទីតាំងទាញដងសន្ទ ចូគ ើង 

្រន្វងរ ូ  ុង 
(ស្ារ់ការ
ថ្លត្្មូវមុំ្រ
ត្ិរត្ត ិការ) 

37(KM)
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5.3. គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រ(អត្ថរទ ទំពរ័ទី 92) 

ឧរករណក៍ារារថ្ន្គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រ ាន្្រគេទធារាសា្សតសន្ិង្រគេទគមកាន្ចិ

អា្ស័យគលើវ ិ្ ីសា្សត ្រតិ្រត្ត ិការ រ ុន្ន្តភារគ្ចើន្រឺធារាសា្សតសពវថ្ងៃ។ 

ឧរករណក៍ារារររស់គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រាន្ន្ផ្ាកចមបងដូចខាងគ្កាមគន្ុះ។ 

1 ... ឧរករណផ៍្ល ុំន្រ ល 

ឧរករណផ្ល ុំន្រ លគន្ុះ ាន្ដរំងទាញ រងវងន់្ិងផ្ល ុំន្រ ល គហើយ 

ផ្ល ុំន្រ លអាចផ្កា សរ្់រូមំុជីកនិ្ងអាចគ វ្ ើឲ្យគៅចំគហៀង (សូមគមើលររូទី 5-21) ។ 

 

ររូភាព 5-21 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណផ្ល ុំន្រ ល 

ររូភាពទី 5-22 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់គ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រ 

កាលត្ំណ
រាងមូល 

្រអរ់សព ឺរងវ ិល 

ថ្ដគ ើងចុុះ 

ការភាា រ់គ ើងចុុះ 

្រអរ់សព ឺន្ដលឲ្យគៅចំគហៀង 
ដំរូងទាញ(doroba) 

រងវង់ 

ផ្ល ុំន្រ ល 

tilt link ផ្ល ុំន្រ ល 

ការរងវិលផ្ល ុំន្រ ល ការលំគអៀង ផ្ល ុំន្រ លគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាម (សាត ំ) 

ផ្ល ុំន្រ លគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាម (ខាងគឆ្វង) ដំរូងទាញ(doroba)ឲ្យគៅចំគហៀង 

(KM)
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2 ... ឧរករណរ៍ុកឲ្យថ្ផ្ទដរីរូត្ 

រឺឧរករណ៍េជ រួដីន្ដល 

្ត្ូវបាន្ភាា រ់គៅន្ឹងស ុមគោយដំរូងទាញន្ិង្ត្ូវបាន្ភាា រ់គៅន្ងឹដរូំងទាញថ្ន្ផ្ល ុនំ្រ លឬថ្ដន្ដលភាា រ់ផ្ល ុំន្រ ល 

(សូមគមើលររូភាពទី 5-23) ។ 

5.4. ា សុនី្គកៀរដ ី(អត្ថរទ ទំព័រទី 94) 

ឧរករណ៍គ វ្ ើការថ្ន្ា សុីន្គកៀរដី ាន្សាសធាត្ដូុចជារ ូល 

គអៀមការពារន្ិងឧរករណប៍ាញែ់យល់គោយសាព ្ 

គហើយាន្វ ិ្ ីសា្សត ្រតិ្រត្តកិារររស់វារមួាន្្រគេទគមកានិ្ចនិ្ង្រគេទធារាសា្សត ។ 

1 ... រ ូល 

រ ូលរឺស្ារដ់ឹកជញ្ជ នូ្ដែីាច់គហើយគៅគពល្ន្គៅមុែរ ូល្តូ្វបាន្សងកត់្គៅនឹ្ងដនិី្ងគរៀរទុកោក់ទំនិ្

ញគោយសុីឡំាងធារាសា្សត ។ 

2 …គអៀមការពារ 

គអៀមការពាររឺ 

រារាងំដីែាច់ន្ដលផ្ទ កុកន ុងរ ូលពកីារកំពរ់គៅមុែគហើយគលើកគអៀមការពារគៅកន្ន្ាងចាក់ដីគដើមបីគបាុះគចាល 

(danpu) ដ។ី 

3 ... ឧរករណប៍ាញែ់យល់គោយសាព ្ (or tilting floor) 

Ejector  រឺឧរករណស៍្ារ់រុញដែីាច់ពខីាងគ្កាយគៅគពលន្ដលដី្ តូ្វបាន្គរគបាុះគចាល។ 

ម ាងគទៀត្ ឧរករណគ វ្ ើការថ្ន្គ្សករដូហស័រ រឺគសទ ើរន្ត្ដូចរា នឹ្ងឧរករណ៍គ វ្ ើការររសា់ សុនី្គកៀរដីន្ដរ។ 

ររូភាពទី 5-23 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្ 

ររូភាពទី 5-24 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ការារា សុីន្គកៀរដ ី

Ejector 

រ ូល 

សុីឡំាងរ ូល 

ថ្ដគអៀមការពារ 

yokes 

គអៀមការពារ 

ន្រម 
ន្រម 

(KM)
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5.5. ា សុនី្ផ្ទ កុកំគទចងម (អត្ថរទ ទំព័រទី 95) 

5.5.1. ា សុនី្ផ្ទ កុកំគទចងម្រគេទកង់រងគ្កាុះ (អត្ថរទ ទំព័រទី 95) 

ា សុនី្ផ្ទ កុកំគទចងម្រគេទកង់រងគ្កាុះគនាុះ ជាចមបង រមួាន្្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)្ំថ្ន្ទ្មងុរងូេា ំ 

ន្ិងឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្រគេទកគមទច។ 

ឧរករណ៍គ វ្ ើការររស់្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)រដូឺចរា ន្ឹង្តាក់ទ័រ・

ន្រ ល(shoberu)ន្ដលបាន្ពពិណន៌ាខាងគលើន្ដរ។ 

ឧរករណ៍គ វ្ ើការររស់ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្រគេទកគមទច្ត្ូវបាន្ផ្សគំ ើងគោយឧរករណគ៍អត្ចាយរមួាន្្ុង ថ្ដ 

ដងសន្ទ ចូ សុឡំីាង 

និ្ងស មុវលិជុំវញិឧរករណរ៍គញ្ញច ញែគមទចនិ្ងឧរករណជ៍ញ្ជ នូ្គហើយ្តូ្វបាន្ដំគណើរការគោយា សុនី្រូមធារាសា្សត

។ ម ាងគទៀត្ ា សុីន្រូមធារាសា្សត ្ត្ូវបាន្គដើរគោយម ូ ទ័រគអ ិច្ត្ចិ។ 

ររូភាពទី 5-25 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ វ្ ើការសំរារ់់ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្រគេទកគមទច 

សុីឡំាង(shirinda
) ដងសន្ទ ចូ

ឧរករណ៍ជញ្ជ នូ្(konbeya) 

ស ុមវលិជំុវញិ(senkai furemu) 

ថ្ដ 

្ុង 

(KM)



41 

6. ការចាត់្ន្ចងឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការារររស់ា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត។ ល។

6.1. ការ្ររ់្រងា សុនី្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រន្ងិការារាន្សុវត្ថភិាព (អត្ថរទ ទំព័រទី 97) 

6.1.1. រ ុលដូហសរ័ (អត្ថរទ ទំព័រទី 97) 

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូលោា ន្ 

ររូងត្ទី 6-1 រជឺាឧទាហរណ៍មួយថ្ន្ឧរករណ៍្ រត្រិត្តកិារររសឧ់រករណ៍គ វ្ ើការរ លុដូហស័រ។ 

ររូងត្ទី 6-1 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ វ្ ើការរ ុលដូហស័រ 

ររូភាពទី 6-1 ការគរៀរចំវ ិ្ ីសា្សត ្រតិ្រត្ដ ិសត ង់ោរសំរារ់រ ុលដូហស័រ 

គពាង 

ា្ន្
d់

e
ce

le
ra

to
r 

ា្ន្
់្ហា
វំង

 

ា្ន្
់អំ
្បា

យា
  

ចុុះគ្កាម 

ដំគណើរគ្ទត្
ខាងគឆ្វង

ដំគណើរគ្ទត្ខាងសាត ំ

គលើកគ ើង 

(ចងក ឹុះគលែការារ) 

គៅអីគរើ
កររ 

ចងក ឹុះគលែរ្រូគលបឿន្ 
រន្សគំៅមុែនិ្ងង

យគ្កាយ 

គៅ
មុ
ែ

 
(រ
គង
កើន្
គល
បឿ

ង
យ
គ្
កា
យ

 
(រ
គង
កើន្
គល
បឿ
ន្

ថ្ដ
ច
ង
កត្
ទ
ិស
ខា
ង
គឆ្
វង

 

(ច
ង
កឹុះគ
ល
ែ
គរ
ើក
រ
រ)

 

ថ្ដ
ច
ង
កត្
ទ
ិស
ខា
ង
សា
តំ 
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ររូភាពទី 6-2 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការគកាង ររូងត្ទី 6-2 ឥរយិារងមុំថ្ន្រងយន្តPAT 

ររូភាពទី 6-3 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ដំគណើរគ្ទត្ 

ររូងត្ទី 6-3 ឥរយិារងលំគអៀងររស់រងយន្តPAT ររូភាពទី 6-4 ការន្កសំរលួមុំកាំរទិ

មរាិណមុំ Straight ដូហស័រ(sutoreto doza) 

Angle ដូហស័រ(anguru doza) 

រណរ 

ដំគណើរគ្ទត្ 

ររាិណដំគណើរគ្ទត្ 

រណរ 
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2 ... ការារមូលោា ន្ 

① ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាជាមូលោា ន្

a គៅគពលគរើកររ្ត្ូវរកាមែុផ្ល ុំន្រ លគៅកមពស់្ រន្ហល40សង់ទីន្ម ្ ត្ 

ពីដីនិ្ងពនិិ្ត្យគមើលសវុត្ថភាពថ្ន្ររសិាថ ន្ជុំវញិ។ 

b តាមកបួ ន្ទូគៅគ ើងគលើន្ងិចុុះជ្ាល(nori men)គៅមុំន្កង។ គទាុះជាយា ងណ្តក៏គោយ កុំគ ើងគលើជ្ាល(nori 

men)គចាត្កន ុងទិសគៅរ្ញ្ញច សឬចុុះគ្កាមគៅមុែ។ 

ចំណ្ត)ំ ្រសិន្គរើវាគចៀសមិន្ផ្ុត្ពជី្ាល(nori men)គចាត្ សូមចុុះគ្កាមឬរ្ញ្ញច សទិសបាន្រត់្ន្រន្។ 

c ការាររញុដី 

(oshido)្តូ្វបាន្រំន្រកគចញពកីារារជកីឲ្យបាន្ចាសគ់ហើយចាៃ យរញុដី្ តូ្វបាន្រគងក ើត្គ ើងគដើមបឱី្យែា ីរផំ្ុត្គហើ

យការាររញុដី (oshido)្ត្ូវបាន្អន្ុវត្តកន ុងគលបឿន្ទារ។ 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

កង់រងគ្កាុះរួរន្ត្្ត្វូបាន្ដគំ ើងគៅគលើដីទាងំ្សងុគហើយតួ្ា សុីន្រួរន្ត្ាន្កំរតិ្រារគសម ើរជានិ្ចច។ 

d ស្ារ់ការាររញុដី (oshido)្រសិទធិភាពការារលែ ្រសិន្គរើាន្ជ្ាលចុុះគ្កាម។ 

ចំណ្ត)ំ ្រសិទធិភាពរផំ្ុត្រជឺាជ្ាលចុុះគ្កាម្រន្ហល20% (10គៅ11 អងារ) 

រ ុន្ន្ត ្រសនិ្គរើវាគលើសពីគន្ុះវាន្ឹងពបិាកកន ុងការគដើរងយគ្កាយគហើយ្រសិទធិភាពការារន្ឹងងយចុុះ។ 

e ភាពតាន្តឹ្ងររស់កង់រងគ្កាុះថ្ន្្តាក់ទ័រគនាុះផ្កា សរ្់រូអា្សយ័គលើរុណភាពដ។ី 

គៅគលើផ្ល វូន្ដលាន្ដីែាច់គ្ចើន្គនាុះភាពតាន្តឹ្ងន្ដលបាន្កំណត់្ឲ្យ្ូរជាង។ 

f គៅគពលន្ដលកង់រងគ្កាុះរអិលគលើដីគសើមឬដីទន់្ 

គនាុះចងកុឹះគលែឥន្ធន្ៈរួរន្ត្្ត្ូវបាន្គរើកពាក់កណ្តត លគហើយគរើកអំ្ បាយា ចមបងយឺត្ៗ 

គហើយអំ្បាយា ្រត្ិរត្តកិារគនាុះមិន្រួរដំគណើរការគទ។ 

g ្រតិ្រត្តកិារថ្ន្ផ្ល ុំន្រ លការារគលើដីគនាុះ្តូ្វបាន្ដំគណើរការយា ងលែ  ដូគចាុះការគលើកន្ងិរនាទ ររឺ្រន្ហល 2

សង់ទីន្ម ្ ត្។ 

② ការារសម្សរ

រ ុលដូហសរ័្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ការារគៅគលើដីដូចជាការជីក ការរញុដី

(oshido)និ្ងការគ វ្ ើឲ្យដីរារគសម ើរជាមួយនឹ្ងការដឹកជញ្ជ នូ្ដីចាៃ យែា ី (្រន្ហល50ន្ម ្ ត្ឬត្ិចជាងគន្ុះ) ។ ជាពិគសស 

រ ុលដូហសរ័ាន្្រសិទធភិាពស្ារក់ារជីកនិ្ងរញុដី (oshido)គោយ្ត្ង់ៗ ។ 

ម ាងគទៀត្ កន ុងការជីកកាត់្ថ្ផ្ទេា ំនិ្ងផ្ល វូេា ំ វាាន្្រសិទធភិាពកន ុងការគ្រើផ្ល ុំន្រ លជាផ្ល ុនំ្រ លគ្ទត្ឬផ្ល ុំន្រ លមុំ 

គហើយ 

គ្រើផ្ល ុំន្រ លគ្ទត្ស្ារជ់ីកដីកកឬដីរងឹឬ្រឡាយ។ 

ររូភាពទី 6-5 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរត្់គលើជ្ាល (nori 

men)

ររូភាពទី 6-6 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្រត្រិត្ត ិការផ្ល ុំន្រ ល 
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ក) ការារជីក 

ការារជីក្តូ្វបាន្គ្រងទុក ឲ្យចាៃ យថ្ន្ការដឹកជញ្ជ នូ្ដីន្ដលបាន្ជីករឺែា ីរផំ្ុត្។ 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្គដើមបីគ វ្ ើឱ្យ្រគសើរគ ើងនូ្វការរងហ រូទឹកកន ុងកំ ុងគពលាន្គេាៀងធាា ក់គនាុះ 

ការជកីរួរន្ត្្តូ្វបាន្អនុ្វត្តគោយពចិារណ្តគលើជ្ាលរងហ រូទឹក្មមជាតិ្ឬគរើចំាបាច់្រឡាយរងហ រូទឹករួរន្ត្្តូ្វ

បាន្ផ្តលស់្ារ់ការជីក។ 

«ការារជីក្រឡាយ(ការជកី្រឡាយគោយរញុដ)ី» 

លោំរ់ថ្ន្ការជីកគន្ុះ្តូ្វបាន្រាា ញតាម①②③កន ុងររូភាពទី 6-7 

ជគ្តថ្ន្ការជីក្តូ្វបាន្កំណត់្្តឹ្មកមពស់ររសផ់្ល ុំន្រ លគហើយចងអ រូ្តូ្វបាន្ជីកតាមរនាទ ត់្្ត្ង់។ ម ាងគទៀត្ 

បាត្្រឡាយនឹ្ង្តូ្វបាន្ជកីគោយគផ្ដក។ 

<ការារជីកគលើជ្ាល(nori men) > 

ការារការន្រងន្ចករុណភាព 

ការារការន្រងន្ចករុណភាពាន្្រសិទធិភាពរផំ្ុត្កន ុងការអនុ្វត្តការារតាមការរញ្ច ុ ុះដជីីកគហើយវាាន្សារៈ

សំខាន្់កន ុងការកត្់សាគ ល់ដូចខាងគ្កាម។ 

・ គ វ្ ើឱ្យ្រគសើរគ ើងនូ្វការរងហ រូទឹកគៅគលើជគ្ាល (nori men) ។

・ ្រងុ្រយត័្ាចំគពាុះការធាា កផ់្កទ ងំងមពជីគ្ាល (nori men)

គហើយចាត់្វធិាន្ការគដើមបីការពារកំុគអាយាន្ផ្កទ ងំងមធាា ក់ចុុះ។ 

・ ការពារចងុជគ្ាល (nori men)  គដើមបកីារពារជគ្ាល (nori men) ពកីារដួលរលំ។

ររូភាពទី 6-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក្រឡាយ

ររូភាពទី 6-8 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរងហ រូទឹកទីជ្ាល (norimen haisui) 

ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការជីក្រឡាយគោយរុ
ញដី(surotto dojingu) 

កមពស់ផ្ល ុំន្រ ល(buredo) 

ទឹក 

ទឹក 

ទឹក 

ទឹក 

(KM)
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ការារកាត្់ចំគហៀង 

ការារកាត់្ចំគហៀង្តូ្វបាន្អនុ្វត្តគោយវ ិ្ ីសា្សត ដូចខាងគ្កាម។ 

ⅰ） រគងក ើត្ឲ្យគផ្ដកដូចន្ដលបាន្រាា ញកន ុង(a)ថ្ន្ររូភាពទី 6-9 គហើយគ វ្ ើការជីកន្ផ្ាកគផ្ដកគនាុះសនិ្។ 

ⅱ） រនាទ រព់ជីីកជ្ាល(nori men) ទន្់ដូចន្ដលបាន្រាា ញកន ុង(b)ថ្ន្ររូភាពទី 6-9 

រចួជីកគដើមបឱី្យកាា យគៅជាគផ្តក។ 

ⅲ）ជំនួ្សឱ្យការគ្រើ្បាសក់ារគលើកដីគអាយែពស់(morido)ដូចគៅកន ុងⅰ）ⅱ） 

គ វ្ ើការារន្ដល្តូ្វបាន្គ វ្ ើគោយការជីកដូចន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុង(c) ថ្ន្ររូភាព 6-9 ។ 

ចំណ្ត)ំ ្រសិន្គរើជ្ាល(nori men) រឺគចាត្ វវ ិ្ សីា្សត ន្ដលរាា ញកន ុងររូភាពទី 6-9 (c) រាឺន្គ្រុះថ្នា ក់ 

ដូគចាុះវ ិ្ ីសា្សតោច់គោយន្ កមួយនឹ្ង្តូ្វយកមកពិចារណ្ត។ 

ែ) ការាររញុដ(ីoshido) 

វារួរន្ត្្តូ្វបាន្គរចងចំាថ្នការាររញុដ(ីoshido)គនាុះរញុ្ចាន្ដីែាច់គោយគ្រើផ្ល ុំន្រ លគហើយកន ុងគពលន្ត្មួយ

រគងក ើត្ផ្ល វូស្ារ់ា សុនី្។ 

ជាពិគសស ្តូ្វ្រងុ្រយ័ត្ាគលើចំណុចខាងគ្កាមកន ុងការាររញុដ(ីoshido)។ 

ររូភាព 6-9 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារកាត្់ចំគហៀង(saido katto sagyo) 

ឧទាហរណ៍ការារកាត្់ចំគហៀង(saido katto sagyo)（a） 

ឧទាហរណ៍ការារកាត្់ចំគហៀង(saido katto sagyo)（b） 

ឧទាហរណ៍ការារកាត្់ចំគហៀង(saido katto sagyo)（c） 

(KM)
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ក -  គៅគពលចាៃ យរញុដបីាន្ន្វងគនាុះរញុវាជាពីរជហំាន្។ 

កន ុងករណីគន្ុះអាច្តូ្វបាន្គរពិចារណ្តគៅគពលន្ដលដែីាច់គៅផ្ល ុំន្រ ល្តូ្វបាន្កាត់្រន្ថយពាក់កណ្តត លឬគៅគព

លរន្ទ ុក្ត្ូវបាន្្សាលរន្តចិរនាទ រ់ពីរគងក ើន្គលបឿន្ដល់គលបឿន្ទី2 (សូមគមើលររូភាពទី 6-10) ។ 

ែ - គៅគពលន្ដលចាៃ យរញុដ ី(oshido) ាន្ចាៃ យឆាៃ យគៅកន ុងកន្ន្ាង្ំទូលាយគនាុះការរញ្ជ នូ្ត្គៅជាមួយ

2គ្រឿងាន្្រសិទធិភាពជាងការសងគត្2់ជហំាន្ (សូមគមើលររូភាពទី 6-11) ។ 

រ - អនុ្វត្តការាររញុដ ី(oshido) ្សររា គនាុះគ វ្ ើតាមា សុនី្ដូចរា តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្ 

(សូមគមើលររូភាពទី 6-12) ។ 

ចំណ្ត)ំ ាន្រន្ទ ុក ៃ្ន្់គលើអំ្ បាយា ចងក តូ្ន្ងិ្ោយចុងគ្កាយ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

្រសិទធិភាពងយចុុះគោយសារន្ត្ការរអិលន្ិងការឈរ់ា សុីន្។ 

ឃ -  កំុរត់្ខាា ំងគពកគៅគពលកំពុងរញុដី (oshido) ។ 

ង -  

គៅគពលសងគត្ង់មន្ដលបាក់គនាុះ កំុរញុដី (oshido) រហូត្ដល់ថ្ផ្ទដី្ តូ្វបាន្លាត្្ត្ោង។ 

ច - ្រសិន្គរើដីន្ដល្តូ្វបាន្គររញុ 

(oshido)គនាុះ្តូ្វបាន្ការគ វ្ ើឲ្យដីរារគសម ើរគោយពចិារណ្តពីការរ្ងួមគនាុះវានឹ្ងមិន្ចំាបាច់គ វ្ ើការ2ដងគទ 

(សូមគមើលររូភាពទី 6-13) ។ 

ររូភាពទី 6-10 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការសងគត្់2ជំហាន្ 

ររូភាពទី 6-11 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារសងគត្់គោយរញ្ជ នូ្ត្ ររូភាពទី 6-12 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការាររុញដី្សររា

ររូភាពទី 6-13 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារការគ វ្ ើឲ្យដីរារគសម ើ 

សងគត្់
2ជំហាន្!(nidan ishi) 

(KM)
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រ) ការារគលើកដីគអាយែពស(់morido) 

ការជកីដនិី្ងការរញុដីគន្ុះ្តូ្វបាន្អនុ្វត្តជារល់ារជ់ាមួយ 

បាន្ជាអនុ្វត្តតាមវ ិ្ សីា្សត ន្ដលបាន្គ្រងទុកជាមុន្ថ្ន ចារ់ពីន្ផ្ាកណ្តនឹ្ងគលើកដីគអាយែពស់។ 

ដីន្ដលបាន្គលើកគ ើងែពស់្តូ្វបាន្ោក់ជាមួយកង់រងគ្កាុះគរៀងរាល់ 15សង់ទីន្ម ្ ត្គៅ 20សង់ទីន្ម ្ត្។ 

(សូមគមើលររូភាពទី 6-14) ។ 

 

គៅគពលរំគពញគលើកដីគអាយែពស់(morido)រគណដ ើររញុដរីគណដ ើរ  រញុផ្ល ុំន្រ លគៅចុងការគលើកដីគអាយែពស់ 

(morido)រហូត្ដលដ់ីែាច់គៅគលើផ្កា រ់រអិលចុុះគ្កាមគហើយរនាទ រ់មកដកងយ ដូចរាា ញកន ុងររូភាពទី 6-15។ 

គៅគពលគន្ុះ សូមឈរ់គៅកន្ន្ាងន្ដលកង់រងគ្កាុះមិន្គចញពីជាយដីន្ដលបាន្គអាយែពស់(morido)។ 

ឃ) ការាររុុះគរ ើដ ី(ដកយកដគីចញ) 

ការាររុុះគរ ើដី ផ្ល ុំន្រ ល្ត្ូវបាន្ដំគ ើងរញ្ឈរគហើយ 

មុែកំារិទ្តូ្វបាន្គលើកគ ើងរន្ត ិចពីថ្ផ្ទដីគហើយដីគចញមកពីគ្កាមមុែកំារិទ។ 

ក្ាស់ថ្ន្ការរុុះគរ ើដីនិ្ងក្មិត្ថ្ន្ការរ្ងួមគនាុះអា្សយ័គលើរុណភាពថ្ន្ដ។ី 

ររូភាពទី 6-14 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរតឹ្រន្ត ឹង(shimegatame)ថ្ន្ការារគលើកដីគអាយែពស់(morido) 

ររូភាពទី 6-15 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារគលើកដីគអាយែពស់ (morido) 

(អាចរ្ងួមបាន្) 

(អាចរ្ងួមបាន្) 

(មិន្អាចរ្ងួមបាន្គទ) 

(មិន្អាចរ្ងួមបាន្គទ) 

(KM)
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ង) ការាររញ្ចរ ់

គៅគពលគ វ្ ើការាររញ្ចរជ់ាមួយន្ឹងរ លុដូហស័រ 

្រសិន្គរើតួ្ា សុីន្ចារ់គផ្តើមគៅមុែគៅគពលន្ដលតួ្ា សុីន្ធាា ក់ចុុះគៅខាងមុែគនាុះផ្ល ុំន្រ លនឹ្ងគ ើងពដីីគៅខាង

គលើគៅគពលតួ្ា សុនី្ាន្គផ្ដក ដូគចាុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នតួ្ា សុនី្ាន្គផ្តកមុន្គពលទាា ក់ផ្ល ុំន្រ ល។ 

រ ុលដូហសរ័មិន្សម្សរស្ារ់ការរញ្ចរឲ់្យបាន្លែ ិត្គទ (្រន្ហល 2សង់ទីន្ម ្ ត្គៅ3សង់ទីន្ម ្ត្) 

ដូគចាុះវា្ត្វូបាន្គ្រើស្ារក់ាររញ្ចរ់្ តួ្សៗ។ ការរញ្ចរឲ់្យបាន្លែ ិត្្តូ្វគ វ្ ើជាមួយគ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រ 

(សូមគមើលររូភាពទី 6-16) ។ 

ររូភាពទី 6-16 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរញ្ចរ់ការារ 

ទាា ក់ផ្ល ុំន្រ ល(buredo)
គៅគលើថ្ផ្ទរារគសម ើរ ្រតិ្រត្ត ិការផ្ល ុំន្រ ល(bu

redo)គ ើងគលើន្ិងចុុះ
គ្កាម 

ការរញ្ចរ់ឲ្យបាន្លែ ិត្
្ត្ូវគ វ្ ើគ ើងជាមួយគ 

វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រ 

(KM)
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គោយសារការរញ្ចរ់ការារគនាុះាន្ភាពាយ្សួលគៅគពលន្ដលោក់ដីគពញគលើផ្ល ុំន្រ ល 

ដូគចាុះរញ្ចរ់ការាឲ្យរារគសម ើរគោយោក់ដពីាក់កណ្តដ លគលើផ្ល ុំន្រ លនិ្ង្រតិ្រត្តកិារផ្ល ុំន្រ លគោយសងគត់្ដី្ សរតាម

កន្ន្ាងមិន្គសម ើររា ឲ្យបាន្លែ តិ្។ 

ការរញ្ចរ់្ តួ្សៗរួរន្ត្្ត្ូវបាន្គ វ្ ើគ ើងកន ុងគលបឿន្ម្យមគោយថ្ផ្ទន្មួីយៗ្ត្ូវបាន្រញ្ចរគោយ គអាយ1ភារ4 

ថ្ន្ផ្ល ុំ ន្រ លជាន្រ់ា (សូមគមើលររូភាពទី 6-17) ។ 

តាមកបួ ន្ទូគៅគដើមបរីញ្ចរជ់្ាល(nori 

men)គនាុះឈូសឆាយព្ារដីគោយរន្តគៅមុែនិ្ងចុុះគ្កាមគោយរំកិលងយគ្កាយ។ 

ក៏្ត្ូវ្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចណុំចខាងគ្កាម។ 

ក  គចៀសវាងក្មិត្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្គៅគពលគ ើងឬចុុះតាមអងកត្់្ទងូគៅជ្ាល (nori men)។ 

ែ កុំាកចងក តូ្គរើមិន្ចាបំាច់។ 

រ កុំផ្ទ កុគលើផ្ល ុំន្រ លគលើសចណុំុះ។ 

គដើមបីរញ្ចរជ់្ាល (nori men)មិន្គចាត្គនាុះចារ់គផ្តើមគ វ្ ើការ្សរគៅន្ឹងជ្ាល (nori men)ពខីាងគលើ។ 

ម ាងគទៀត្ ្រយត័្ាកំុឱ្យចុងរញ្ចរ់ថ្ន្ផ្ល ុំន្រ ល្តូ្វជារ់នឹ្ងដីគហើយគ វ្ ើឱ្យជ្ាលគលើសពីកំណត់្។ 

ឃ ស្ារ់ក្មតិ្ត្ំរន្់ដ៏្ ំ (្ពលាន្យន្តគហាុះ ការន្ងរកាវាល) សូមគ្រើឧរករណ៍រញ្ញា ផ្ល ុំន្រ ល (កំរតិ្ឡាន្ស រ) 

ន្ដលគ្រើឡាន្ស រគដើមបរីគងក ើន្្រសិទធិភាពន្ិងសគ្មចបាន្នូ្វរណុភាពែពស់។ 

ររូភាពទី 6-17 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការាររញ្ចរ់្តួ្សៗ(ara shiage) 

ររូងត្ទី 6-4 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ញា ផ្ល ុំន្រ ល 

1ភារ
4ថ្ន្ទទឹងផ្ល ុំន្រ ល(bure
do) 
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3 ... ការារអន្ុវត្ត 

គៅកន ុងការារអន្ុវត្តគោយរ ុលដូហសរ័ សូម្រងុ្រយត័្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាម។ 

①ការារការ់គឈើ / ដកយកឫសគចញ

គដើមគឈើន្ិងឫសសី្ ត្ូវបាន្ការជ់ាមុន្គោយគ្រើា សុីន្អារជាគដើមរនាទ រ់មកគទៀត្ការដកគមម ន្ិងដកឫសជាមួ

យន្ឹងរ លុដូហសរ័ (សូមគមើលររូភាពទី 6-18) ។ 

ចំគពាុះគមម និ្ងគដើមគឈើរញុ្ររផ់្ល ុំន្រ លចូលគៅកន ុងដី្ រន្ហល 10សង់ទីន្ម ្ ត្គៅ 15សង់ទីន្ម ្ ត្ 

គដើមបីកាត្ឫ់សគហើយគៅមែុកន ុងគលបឿន្ទី1ឬទី2 ។ 

ម ាងគទៀត្ 

គពលែាុះងយគ្កាយគដើមបដីកឫសនិ្ងគមម ន្ដលចារប់ាន្គៅគលើន្រមកាត់្គហើយរនាទ រម់កជកីមតងគទៀត្។ 

ស្ារក់ារកាត្់រុមពឫសកន ុងថ្្ពឬសសីគនាុះាយ្សួលកន ុងការគ វ្ ើការជាមួយឧរករណ៍រកធារាសា្សត ។ 

ចំណ្ត)ំ គោយសារផ្ល ុំន្រ លអាចរអលិគលើរុមពឫសកន ុងថ្្ពឬសសី ដូគចាុះចាបំាច់្ត្ូវកាត្់វាគៅជគ្ត្រន្ហល 20

សង់ទីន្ម ្ ត្គៅ30សង់ទីន្ម ្ត្។ 

ររូភាពទី 6-18 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការដកឫសយកគចញន្ិងការារដកគមម

ររូភាពទី 6-19 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការកាត្់រុមពឫសកន ុងថ្្ពឬសសី 

ការការ់គឈើជាមុ
ន្គោយគ្រើា សុី
ន្អារជាគដើម 

កន ុងករណីថ្្ពឫសសី ជំគៅរួរន្ត្ាន្ពី 20សង់ទីន្ម ្ត្គៅ30សង់ទីន្ម ្ត្។ 
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្រសិន្គរើាន្ការដកឫសន្ិងការារដកគមម ជារន្តរនាទ រ់គនាុះរួរន្ត្គ វ្ ើការគោយរដ រូផ្ល ុំន្រ លគៅrake 

ដូហស័រជា្មមតា។ 

② ការារដកផ្កទ ងំងមគចញ

គដើមបីដកផ្កទ ងំងមគនាុះរកំិលោរ់ផ្ល ុំន្រ លដូគចាុះកាា ងំររសរ់ ុលដូហសរ័្ត្វូបាន្្រមូលផ្្ុំគៅគលើន្ផ្ាកទាងំសាេ ងថ្ន្ផ្ល ុំ

ន្រ លគហើយឲ្យផ្ល ុំន្រ លគ្ទត្គដើមបីយកផ្កទ ងំងមគចញ (សូមគមើលររូភាពទី 6-21) ។ 

គដើមបីយកងម្ំៗ ន្ដលគៅន្ កពីគរ មនុ្ដរូំង 

កាក់់ឫសគៅជុំវញិគហើយរនាទ រ់មករញុជាមួយរ លុដូហស័រគដើមបីគលើកផ្ល ុំន្រ លឬផ្កត ច់អំ្បាយា គៅន្ផ្ាកាេ ងគទៀត្ថ្ន្ងម

គដើមបីរំន្រកនិ្ងយកដីគចញពីងម។ 

គដើមបីដកកំរាលងមគរតុ្ង មនុ្ដំរូង្ត្ូវរំន្រកគរត្ងុគោយគ្រើា សុីន្រំន្រកគរត្ងុ (ា សុនី្រំន្រក 

pickជាគដើម ) គហើយជីកវាគោយផ្ល ុំន្រ ល។ គៅគពលន្ដលន្ផ្ាកមួយគ្កាកគ ើងគនាុះរញុវាគ ើងគឆាព ុះគៅន្រម។ 

ជីកដីកន ុងតំ្រន់្កកតាមរគរៀរដូចរា  (សូមគមើលររូភាពទី 6-22) ។ 

ររូភាពទី 6-20 rake ដូហស័រ 

ររូភាពទី 6-21 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារដកផ្កទ ងំងមគចញ 

ររូភាពទី 6-22 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារកំរាលងមគរតុ្ង 
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③ការារជីកលុរ(Umemodoshi Sagyo)

គៅគពលគ្រើរ លុដូហស័រគដើមបជីីកលុរ(Umemodoshi)្រឡាយ

សូមោក់វាគដើមបឱី្យវាចូលដល់សាា មគភាា ុះតាមអងកត់្្ទងូគហើយទាា ក់ដី។ 

ដីន្ដលបាន្ជីកលុរ(Umemodoshi)គនាុះគ វ្ ើការឲ្យដីបាន្រតឹ្យា ងហម ត់្ចត់្ (សូមគមើលររូភាពទី 6-23) ។ 

④ការាររក

ក) ឧរករណរ៍កគោយធារាសា្សត  

ឧរករណរ៍កជាទូគៅគរគ្រើគ្ចើន្ជាងគររផំ្ុត្ន្ដលអាចភាា រ់គៅខាងគ្កាយ្តាកទ័់រ។ 

ងមីៗគន្ុះាន្ការរតឹ្ត្បិត្ជាគ្ចើន្គលើវ ិ្ សីា្សតរផំ្ទ ុុះគចញពទីសសន្ៈថ្ន្ការន្ងរការរសិាថ ន្សណំង់គហើយកាា ងំអូសទា

ញបាន្គកើន្គ ើងគោយសារន្ត្ការគកើន្គ ើងនូ្វទំហំររសរ់ ុលដូហសរ័ន្ដលគ វ្ ើឱ្យវាអាចជីកបាន្រហូត្ដល់ងម រងឹដូគចាុះ

ការគ្រើឧរករណ៍រកកំពងុគកើន្គ ើង។ 

ឧរករណរ៍ករឺ single shank clippersស្ារែួ់ងងម ៃ្ន្ន់្ិងmulti-shank 

clippersន្ដលាន្្កញាំគ្ចើន្ស្ារ់ងមទន្់ (សូមគមើលររូភាពទី 6-24) ។ 

 

ែ) ការាររក 

ការាររំផ្ទ ុុះនិ្ងការាររក្តូ្វបាន្គ្រើជាទូគៅស្ារក់ារារជីកងម។ 

ទំនាក់ទំន្ងរវាងការាររំផ្ទ ុុះន្ិងការាររកជាទូគៅដុងំម រងឹជាងមនុ្ផ្លរ ុះពាល់ថ្ន្ការរផំ្ទ ុុះបាន្លែ គហើយផ្ទ ុយ

គៅវញិគ វ្ ើឱ្យងមទន់្ជាង្រសទិធិភាពថ្ន្ការាររកបាន្លែ ។ 

វាពិបាកកន ុងការវនិិ្ចឆយ័ថ្នគត្ើការាររកអាច្តូ្វបាន្អនុ្វត្តគៅនឹ្ងកន្ន្ាងការោា ន្និ្ងការលបំាកររស់វា 

(Ripperability) រ ុន្ន្តាន្វ ិ្ ីសា្សតរដូីចខាងគ្កាម។ 

ក តាមពិត្គ វ្ ើការាររកគៅន្ឹងកន្ន្ាងការោា ន្គោយន្ផ្ែកគលើការសាកលបង។ គន្ុះជាវ ិ្ ីចាសល់ាស់រផំ្ុត្។ 

ររូភាពទី 6-23 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីកលុរ(Umemodoshi Sagyo) 

ររូភាពទី 6-24 single shank clippers ន្ិង multi-shank clippers 

(KM)



53 

ែ សគងកត្គមើលគលើថ្ផ្ទងម។ ងមន្ដលាន្សាា មគ្រុះន្ងិកហំសុ ងមផ្យុ ងមន្ដលាន្្រីសាត លផ់្ុយ 

ងមផ្កា ស់រា ឬងមគសត ើងន្ិងងមន្ដលាន្ភាពភាា រ់រា ទារ្ត្វូបាន្គរចាត្់ទុកថ្នអាចគ វ្ ើការរកបាន្។ 

រ 

ការវនិិ្ចឆ ័យ្តូ្វបាន្គ វ្ ើគ ើងគោយវាស់គលបឿន្រលកថ្ន្ភាពយឺត្ថ្ន្ងមជាមួយនឹ្ងឧរករណ៍ន្ដលគរគៅថ្នន្ម ្ត្ឧ

រករណ៍រកន្ិង េូមិបាលា្ត្។ 

គន្ុះគ្រើការពិត្ន្ដលថ្នគលបឿន្រលកថ្ន្ភាពយតឺ្គនាុះែសុរា គៅតាម្រគេទន្ិងភាពរងឹររសង់ម។ 

គដើមបីឱ្យការាររក្ត្ូវបាន្អន្ុវត្តយា ងាន្្រសិទធិភាព 

វាចាំបាច់្ត្វូអន្ុវត្ត្រត្ិរត្ត ិការគរើកររឱ្យបាន្្ត្ឹម្ត្វូដូចជាា សន់្ិងការទាញ្តាក់ទ័រកដូ៏ចជាជគ្តថ្ន្ការ

គ្ជៀត្ចូលន្ងិគលបឿន្ថ្ន្tip។ 

ខាងគ្កាមគន្ុះរជឺា្រការមូលោា ន្ថ្ន្ការារសណំង់។ 

ក តាមគរលការណ៍គនាុះគលបឿន្ការាររឺទី1 ។ 

ែ ឲ្យតួ្រងយន្តគៅ្ត្ង់។ ្រសិន្គរើវលិជុំវញិខាា ំងផ្ងែណៈគពលគ្ជៀត្ចូលផ្ង គនាុះshank អាចន្រក។ 

រ ជគ្តកំគទចរឺរួរន្ត្គងរ។ 

គៅគពលន្ដលជគ្តកំគទចាន្ការផ្កា ស់រ្រូគនាុះថ្ផ្ទខាងគលើមនិ្គសម ើរា គៅគពលរញុរអិលឬគ វ្ ើការរករនាទ រ់គនាុះគ វ្ ើ

ឱ្យការារពិបាក។ 

ឃ កុំគ វ្ ើចលនាងយគ្កាយផ្ងគ្ជៀត្ចូលផ្ង។ 

ង ដីកាន់្ន្ត្រងឹគនាុះចំនួ្ន្្កចកកាន់្ន្ត្តិ្ច។ 

ម ាងគទៀត្ 

ផ្ទ ុយគៅវញិគៅកន្ន្ាងន្ដលាយរកគនាុះាន្្រសិទធិភាពកន ុងការរគងក ើន្ចំនួ្ន្្កញាជំាជាងរគងក ើន្គលបឿន្យាន្យ

ន្ត។ 

ច ជំគៅរករួរន្ត្គ្ៅរផំ្ុត្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្គដើមបីកុំឲ្យន្ផ្ាកខាងគ្កាយថ្ន្តួ្រងយន្តមនិ្គ ើងែពស់គទ។ 

ឆ្ 

ចគនាា ុះគពលរវាងការរកគនាុះរួរន្ត្តូ្ចជាងគៅគពលងមកាន់្ន្ត្រងឹគហើយកំរតិ្ថ្ន្ការរុកមិន្រួរន្្រ្រួលអា្សយ័គលើ

ទីតាំងនិ្ងការគលចធាា យថ្ន្ការរុក។ 

ជ គ្រើជ្ាលចុុះតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។ 

ររូងត្ទី 6-5 ការាររក 

(KM)
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ឈ ្រសិន្គរើងម រងឹគហើយាន្្សទារង់ម សាា មគ្រុះជាគដើមគៅមំុមួយគៅដីគនាុះរកកន ុងទិសគៅផ្ទ ុយ 

(សូមគមើលររូភាពទី 6-25) ។ 

ញ ្រសិន្គរើជួរ្រទុះដុងំមន្ដលពបិាកកន ុងការកំគទចក ុំងគពលរកគហើយរណ្តត លឱ្យ្ទនារ់រអលិ។ 

ⅰ） រនាទ រ ា្ ន្ង់យគដើមបីកាត្រ់ន្ថយគលបឿន្ា សុីន្ដល់ក្មិត្ន្ដល្ទនារ់មនិ្រអលិ។ 

ⅱ）្រតិ្រត្តការគផ្ែៀងគដើមបកំីគទចនិ្ងជីក។ 

ដ ្រសិន្គរើការារពីទិសាេ ងគនាុះមិន្្ររ់្ រន្់គទ សូមគ វ្ ើការគផ្ដកគោយន្ែវងរា  (សូមគមើលររូភាពទី 6-26) ។ 

ររូភាពទី 6-25 កាត្ាររកកន ុងករណីចាក់គ្សុះរា (sakeme)ន្ិងដុំងម 

ររូភាពទី 6-26 ដា្កាមជ្ាល(nori men)ចុុះគ្កាមន្ិងការរកគោយគ វ្ ើការគផ្ដកគោយន្ែវងរា

(1) ការរកដំុងម
(2) ការរកចាក់គ្សុះរា (sakeme) 

(អា្កក់) (លែ ) 

(KM)
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⑤ គ វ្ ើការគលើដីទន់្

ជីក្រឡាយទឹកន្ដល្រមូលគៅគលើថ្ផ្ទដីគដើមបឱី្យវាអាចរងហ រូបាន្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។ គៅគពលរញុដី

(oshido)កំុគអាយផ្កា រ់រញុដីគ្ចើន្គពកគដើមបីការពារកំុគអាយរ លុដូហស័ររអិល។ គៅកន ុងដីទន់្ 

ពាយាមមិន្ឱ្យកាច់ចងក តូ្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្គហើយកុំគរើកររគលើថ្ផ្ទផ្ល វូពីទិសដូចរា ។ 

ម ាងគទៀត្ គៅកន ុងដីទន់្ រ លុដូហស័ររំពាក់គោយ្ទនារស់្ារដ់ីទន់្ 

ជាញឹកញារ់្ តូ្វបាន្គរគ្រើគ្ពាុះវាាន្សាព ្ដីទារនិ្ងាន្្រព័ន្ធដឹកជញ្ជ នូ្លែ ។ 

ររូភាពទី 6-27 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការឆ្ាងកាត់្ដីទន់្ 

ររូភាពទី 6-28 ឧទាហរណ៍្ទនារ់ស្ារ់ដីទន់្ 

(KM)
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6.1.2. ្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) (អត្ថរទ ទំព័រទី 115) 

្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)ាន្ពីរ្រគេទរឺទី1 ្រគេទកង់រងគ្កាុះន្ិង្រគេទកង់ន្ដល 

គ វ្ ើ្រត្រិត្តកិារគលើកថ្ដន្ិងោក់្ងុជាមួយឧរករណ៍្រត្ិរត្ត ិការោច់គោយន្ ក (ជាទូទចងកុឹះគលែ) ន្ិងទី

2អាចដំគណើរការបាន្ទាងំឧរករណ៍្រត្ិរត្តការន្ត្មួយ (សូមគមើល ររូភាពទី 6-29) ។ 

ឧរករណ៍្ រត្ិរត្ដកិារគលើកថ្ដអាច្ត្ូវបាន្ន្រងន្ចកបាន្ទូលាយជាទីតាំងថ្ន្ន្ផ្ាកដូចខាងគ្កាមស្ារ់ការ

ារ។ 

・"គលើក(age)" ...... គៅគពលគលើកថ្ដគលើក សូមោក់ទីតាងំគន្ុះ។ 

・“វទរ់”វ……ទីតាំងថ្ន្ថ្ដគលើក្ត្ូវបាន្កំណត្់គហើយមនិ្ផ្កា ស់ទីគទាុះរីជាកាា ងំខាងគ្ៅ្ត្ូវបាន្សងគត្់ក៏គោយ។ 

・ "ចុុះ(sage)" ...... ថ្ដគលើក្ត្ូវបាន្ចុុះគោយធារាសា្សត ។ 

・“វអន្ណត ត្”វ……ថ្ដគលើកគ ើងគលើន្ងិចុុះគ្កាមគោយកាា ំងខាងគ្ៅ។ 

ឧរករណ៍្ រត្ិរត្ដកិារ្ុង្ត្ូវបាន្ន្រងន្ចកបាន្ទូលាយជារីមុែតំ្ន្ណងដូចខាងគ្កាមស្ារ់ការារ។ 

・ "គ្ទត្" ...... ទាញន្ងិគលើក្ុងឲ្យគៅខាងមែុ។ 

・“វកាន់្”វ……្ងុោក់គៅន្ឹងថ្ដគលើកគហើយរមួរា ន្ត្មួយ។ 

・"ការគបាុះគចាល(danpu)" ...... គផ្ែៀង្ុងគៅខាងមែុ។ 

ម ាងគទៀត្ គទាុះរីជាឧរករណ៍្រត្ិរត្ត ិការ្ត្ូវបាន្កំណត្់គៅទីតាំង "គលើក(age)" ឬ "គ្ទត្" ក៏គោយ 

ក៏ឧរករណ៍្រត្ិរត្ិតការន្ឹងវលិ្ត្ រ់គៅទីតំាង "ទរ"់ គោយសវ យ័្រវត្ត ិគៅគពលោក់្ុង្ន្ដល់ទីតាំងkick 

outឬទីតាងំន្កស្មួលថ្ន្positionerគនាុះ្ុងន្ងឹឈរ់។ 

 

ររូភាពទី 6-29 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ដំគណើរការ្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) 

ររូភាពទី 6-30 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការគលើកថ្ដន្ិង្រត្ិរត្ត ិការ្ុង 

គ ើងចុុះ 
កុងតាក់ផ្កា ស់រ្រូ 

ា្ ន្់្ហាវ ំង 

្រព័ន្ធតាមោន្គអ ិច្ត្ូនិ្ច 

្ទន្ិចទិសគៅ 

កុងតាក់្ហាវ ំងកន្ន្ាងចត្ 

កុងតាក់ចាក់គសាការារ 

ចងកឹុះគលែ្រត្ិរត្ត ិការឧរករណ៍ការារ 

ា្ ន្់រគងក ើន្គលបឿន្(akuseru pedaru) 

(KM)
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① ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាជាមូលោា ន្

a ្រសនិ្គរើថ្ផ្ទផ្ល វូរដរិរដរុគនាុះ ជាគរឿយៗន្ងឹធាា យពី្ងុគោយសារន្ត្ការរញ្ជ យួររស់ា សុនី្ 

ដូគចាុះថ្ផ្ទផ្ល វូរួរន្ត្្ត្ូវបាន្ន្ងរកាឱ្យបាន្្ររ់្ រន្់។ 

b កាត្រ់ន្ថយសាថ ន្ភាពថ្ន្ពាក់កណ្តត លអំ្បាយា ន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្ ន្ិងគ វ្ ើ្រត្ិរត្ត ិការចងក ឹុះគលែអំ្ បាយា  

(ឬ ា្ ន្់) គោយសាៃ ត្់គសៃ ៀមន្ិងរហស័។ 

c ្រសនិ្គរើអាកគលើក(age)្ងុគ ើងែពស់គនាុះភាពគមើលគឃើញន្ិងគសថ រភាពន្ឹងកាន់្ន្ត្យា រយ់ុឺន្ 

ដូគចាុះទុក្ុងគៅកមពស់្រន្ហល 40សង់ទីន្ម ្ ត្ពីដីគពលកំពុងគរើកររ។ 

d ជ្ាលរួរន្ត្្ត្ូវបាន្គ ើងន្ិងចុុះ្ត្ង់តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្គឆាព ុះគៅជ្ាល(nori men) ។ 

e គៅគពលផ្ទ ុកកន ុង្ុងគហើយចុុះពជី្ាល(nori men) គចាត្គនាុះ 

ចុុះគោយទាា ក់(sage)្ុងគហើយគ្រើ្ ហាវ ំងា សុីន្កន ុងគលបឿន្ទារ។ ម ាងគទៀត្ កុំគរើកររហួសគសថ រភាព។ 

f ភាពតាន្ត្ឹងររសក់ង់រងគ្កាុះថ្ន្ ្តាក់ទ័រ្តូ្វបាន្ផ្កា ស់រ្រូគយាងគៅតាមរុណភាពដ។ី 

គៅគលើដងផ្ល វូន្ដលាន្ដីែាច់គ្ចើន្គនាុះរន្ធ រូភាពតាន្តឹ្ងគចញន្ដលបាន្កំណត់្ (្រគេទកង់រងគ្កាុះ) ។ 

g ្រសនិ្គរើកង់រងគ្កាុះ  រអិលគៅគលើដីគសើមឬដីទន់្គនាុះ ចងកុឹះគលែឥន្ធន្ៈរួរន្ត្្ត្ូវបាន្គរើកពាក់កណ្តត ល 

អំ្បាយា ចមបងរួរន្ត្្ត្ូវបាន្ភាា រយ់ា ងទន្ន់្ិងមួយៗគហើយអំ្បាយា ្រត្ិរត្តកិារមិន្រួរដំគណើរការគទ។ 

ក) ការារជីក 

ក ចំគពាុះការជីកគនាុះតួ្យាន្្តូ្វរនា្ន្គៅតាមមំុ្ត្ង់គៅគលើេា ំ (សូមគមើលររូភាពទី 6-32) ។ កន ុងករណីគន្ុះ 

្ុង្តូ្វបាន្ទាា ក់គៅទាររំផ្ុត្គលើដីគៅខាងមុែេា។ំ 

ែ  ការជីក្តូ្វបាន្អនុ្វត្តឲ្យន្ផ្ាកកណ្តត លថ្ន្្ុងបាន្ដល់ន្ផ្ាកគ្ទត្គលើេា ំ (ន្ផ្ាកគែាយថ្ន្េា )ំ 

ដូចរាា ញកន ុងររូភាពទី 6-33 ។ 

ររូភាពទី 6-31 ឧទាហរណ៍ថ្ន្កំពស់្ុងគពលកំពុងគរើកររ 

ររូភាពទី 6-32 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក (1) ររូភាពទី 6-33 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក (2) 

(KM)
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ការជកីគោយ្ុង មុន្នឹ្ងគលើក្ងុគ ើង 

គនាុះរញុដែីាច់ឱ្យបាន្គ្ចើន្រំផ្ុត្គហើយគលើក(age)្ងុគ ើងរន្ត ិចគ្កាយមកគលើក្ុង។ ្រសិន្គរើវា ៃ្ន្រ់ន្ត ិច 

ចូរន្ចកវារន្ត ិចមតងៗ ជា2គៅ3ដង។ 

ឃ គៅគពលជកីគលើេា ំន្ដលថ្ផ្ទមុែ(kiriha men)អាច្ទ្ទង់ែល នួ្វាបាន្គនាុះ 

វាអាចសថ ិត្គៅកន ុងសាថ ន្ភាពថ្ន្undermine(sukashi bori)ដូគចាុះសូម្រយ័ត្ា។ 

គៅគពលន្ដលវា្ត្វូបាន្គរពាករណ៍ថ្នន្ឹងាន្សាថ ន្ភាពន្ររគន្ុះន្ឹងគកើត្គ ើង 

សូមជីកតាមលោំរល់ំគោយពីគលើកំពូលេាដូំចរាា ញកន ុងររូភាពទី 6-35 ។ 

ែ) ការារគរៀរទុកោក់និ្ងដឹកជញ្ជ នូ្ 

ក គៅដណំ្តក់កាលគលបឿន្ សូមគ វ្ ើការកន ុងគលបឿន្ទី1 តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។ 

ែ គៅគពលផ្ទ ុកឡាន្ដកឹដីគចាល (danpu)  វាាយ្សួលកន ុងការដំគ ើងlift 

kickគៅទីតំាងសមរមយគយាងគៅតាមកំពសរ់រស់ឡាន្ដកឹដីគចាល ។ 

ររូភាពទី 6-34 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក (3) 

ររូភាពទី 6-35 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក (4) 

ររូភាពទី 6-36 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារគរៀរទុកោក់និ្ងដឹកជញ្ជ នូ្

ការជីកពីគ្កាម(sukashibori)រឺាន្
គ្រុះថ្នា ក ់

កមពស់មជ ុលHinge 

ចារ់គផ្តើមគរៀរទុកោក់ទំន្ញ(tsumikomi) ចរ់ 
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រ ស្ារ់ (danpu) ្រោរ់គចាលថ្ន្្ុង  ចូរទុកចងក ឹុះគលែគលើកខាងគលើរគណដ ើរ គៅជិត្ឡាន្រគណដ ើរ គហើយគលើក (age)  ្ុងឡាន្ដឹកដគីចាល 

(danpu) គៅកមពស់សម្សរស្ារ់គរៀរទុកោក់ទំនិ្ញគហើយចារ់គផ្តើមគរើក្ុងគបាុះគចាល (danpu) ឱ្យបាន្ឆារ់គពលចូលដល់កន្ន្ាងផ្ទ ុក។ 

ឃ គៅគពលផ្ទ ុកគលើឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)  

ទុកោក់ឲ្យដីែាច់ន្ដល្តូ្វបាន្គរៀរទុកោក់តាមន្ែសរនាទ ត់្កណ្តត លថ្ន្កន្ន្ាងឲ្យបាន្សម្សរទីកណ្តដ ល។ 

្រសិន្គរើកន្ន្ាងផ្ទ ុកន្វងគហើយអាកចង់ផ្ទ ុក្រន្ហលពី3គៅ4ថ្ន្ោក់្ុង ចារ់គផ្តើមពីន្ផ្ាកខាងមុែថ្ន្កន្ន្ាងផ្ទ កុ។ 

ង គៅគពលផ្ទ ុកដុំងម្ំៗ ្រសិន្គរើវ ិ្ សីា្សត ផ្ទ ុកមិន្្តឹ្ម្តូ្វគនាុះងម្ំៗ នឹ្ងផ្កា ស់ទីកន ុងកំ ុងគពលដឹកជញ្ជ នូ្គហើយឡាន្ដឹកដីគចាល(danpu) 

នឹ្ង្កឡារ់ឬដុំងមនឹ្ងរគមៀលចុុះន្ដលនឹ្ងរំខាន្ដល់ផ្ល វូរត់្។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ វាាន្គ្រុះថ្នា ក់ដល់ា សីុន្និ្ងមនុ្សសគផ្សងគទៀត្ 

ដូគចាុះការផ្ទ ុកនិ្ងរន្ទ ុកមិន្ាន្គសថ រភាព្តូ្វបាន្ហាមឃ្ត់្។ 

្រសិន្គរើវាមិន្អាចដឹកជញ្ជ នូ្គោយឡាន្ដឹកដីគចាលគទ ចូររំកិលផ្កទ ងំងមជារំន្ណកតូ្ចៗមុន្គពលដឹកជញ្ជ នូ្។ 

ម ាងគទៀត្ ាន្វ ិ្ ីសា្សត ន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុងររូភាពទី 6-39 ស្ារ់ការគរៀរចំឡាន្ដកឹទំនិ្ញគពលផ្ទ ុក។ 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ គៅគពលន្ដល្ត្វូបាន្គ វ្ ើមតងគទៀត្ វាាន្្រសិទធិភាពកន ុងការថ្លត្្មូវkick outន្ិងpositioner 

្សរតាមសាថ ន្ភាពការារទុកជាមនុ្។ 

ររូភាពទី 6-37 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឥរយិារទការផ្ទ ុក (1) 

ររូភាពទី 6-38 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឥរយិារទថ្ន្ការផ្ទ ុក (2) 

ររូភាពទី 6-39 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការការារផ្ទ ុក ការផ្កា ស់រ្រូគវន្ V ជាគដើម 

គសថ រភាព 
រន្ទ ុកន្ត្មួ
យចំគហៀង 

រន្ទ ុកន្ត្មួ
យចំគហៀងរម
ន្គសថ រភាព 

រម ន្គសថ រភាព 

្រគេទ V(bui gata) (ការផ្កា ស់រ្រូ V)(V shifuto) 
គរលគៅថ្ន្ការារ 

្រគេទ I (ai gata) 
(ការផ្កា ស់រ្រូជាគវន្)(kurosu shifuto) 

គរលគៅថ្ន្ការារ 

្រគេទ L (eru gata)(ការផ្កា ស់រ្រូ L)(eru 
shifuto) 

គរលគៅថ្ន្ការារ 

្រគេទ T (Ti gata)(ការផ្កា ស់រ្រូ T)(Ti 
shifuto) 

គរលគៅថ្ន្ការារ 

ចំណ្ត)ំ →រឺជាចលនាររស់្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(torakuta shoberu) 
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គលើសពីគន្ុះគទៀត្ ាថ្ន្វ ិ្ សីា្សត  ផ្ទ កុនិ្ងដឹក (សូមគមើលតារាងទី 6-2) 

ន្ដលជាវ ិ្ ីថ្ន្ការដឹកជញ្ជ នូ្និ្ងផ្ទ កុរន្តគោយគ្រើ្ តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) 

ន្ដលមិន្្តូ្វការឡាន្ដឹកដីគចាល(danpu)គហើគយ 

វាជាវ ិ្ ីសា្សតដ៏ាន្្រសិទធភិាពសំរារ់ទីកន្ន្ាងកំគទចន្ដលគៅចាៃ យែា ីពីមុែ(kiriha)ដល់្ ចករញ្ច លូ។ 

តារាងទ ី6-2 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ ីសា្សត  ផ្ទ ុកនិ្ងដឹក 

វវលិជំុវញិគៅbenchរារគសម ើ 

ការ្ត្ រ់វញិ
(គៅមុែ) 

ការ្ត្ រ់វញិ
(គៅមុែ) 

ការដឹកជញ្ច នូ្ 
(គៅមុែ) 

ការដឹកជញ្ច នូ្ 
(គៅមុែ) 

ការដឹកជញ្ជ នូ្
(ងយគ្កាយ) 

ការវលិជំុវញិ

ការវលិ
ជំុវញិ

ការផ្ទ ុក(tsu
mikomi) 

ការផ្ទ ុក(tsu
mikomi) 

ការ្ត្ រ់វញិ(
ងយគ្កាយ) 

ការរញ្ច ូ
ល 

ការ
រញ្ច ូ
ល 

ការ
រញ្ច ូ
ល 

(្ច
ក
រ
ញ្
ចលូ

) 

(្
ច
ក
រ
ញ្
ចលូ

) 

(្ច
ក
រ
ញ្
ចលូ

) 

(ម
ុែ

) 
(ម
ុែ

) 

(ម
ុែ

) 

ន្ផ្ាក
ឆ្ាង
កាត្ ់

ន្ផ្ាក
ឆ្ាង
កាត្ ់

វវលិជំុវញិគៅbenchន្ដលាន្ជ្ាលគ ើងគលើ 

② វវលិជំុវញិគៅbenchន្ដលាន្ជ្ាលចុុះគ្កាម

 គទាុះរីជាដីាន្រាងសំន្រ ត្ក៏គោយ 
ក៏វាមិន្្ត្ូវវលិជុំវញិគៅ្ររ់ទីកន្ន្ាង
ន្ដរ។ 

ជាទូគៅកន្ន្ាងវលិជុំវញិគៅbenchរារ
គសម ើ គៅជិត្មុែគពលផ្ទ ុក 
គហើយវលិជុំ វញិន្កបរ្ចករញ្ច លូគ្កាយគព
លគ វ្ ើដំគណើរគៅមុែ 
គនាុះគរគៅថ្នគរលការណ៍។ 

គៅគលើbenchន្ដលាន្ជ្ាលគ ើងគៅ
មុែ 
(ជ្ាលចុុះគ្កាមចូលគៅខាង្ចករញ្ច ូ
ល(tonyuko))ភារគ្ចើន្ 
ដឹកជញ្ជ នូ្គោយងយគ្កាយគដើមបីការពារ
ការធាា ក់ថ្ន្ឥវា៉ែ ន្់។ 

គ្ជើសគរ ើសកន្ន្ាងរារគសម ើតាមន្ដលអាច
គ វ្ ើគៅបាន្ស្ារ់កន្ន្ាងវលិជុំវញិគហើយ
អា្ស័យគលើសាថ ន្ភាពbenchាន្ករណី
ន្ដលគ វ្ ើការវលិជុំវញិគៅជិត្្ចករញ្ច លូ
គ្ចើន្ន្ដរ។ 

គៅbenchន្ដលាន្ជ្ាលចុុះគ្កាម
គឆាព ុះគៅមុែ 
(ជ្ាលគ ើងតាមគឆាព ុះគៅ្ចករញ្ច ូល(t
onyuko)) 
វវលិជុំវញិគៅជិត្មុែកន ុងគពលដឹកជញ្ជ នូ្
គហើយគៅគពល្ត្ រ់មកវញិវាវលិជុំវញិ
គោយគ្ជើសគរ ើសកន្ន្ាងរារគសម ើរាល់គពល
អា្ស័យគលើាន្ឬអត្់ាន្ថ្ន្ការធាា ក់
ថ្ន្ឥវា៉ែ ន្់។  

គទាុះរីជាចាៃ យរវាង្ចករញ្ច លូ(tonyuk
o)ន្ិងមុែាន្ចាៃ យែា ីក៏គោយ 
សូមវលិជុំ វញិដូចន្ដលបាន្គរៀររារ់ខាង
គលើ។ 

(KM)
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វវ ិ្ ីសា្សគន្ុះន្្រ្រួលអា្សយ័គលើទំហំ្ តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)ន្ងិគរៀរចំការារជាគដើម 

រ ុន្ន្តជាទូគៅសម្សរស្ារ់ការដឹកជញ្ជ នូ្ចាៃ យពី30គៅ100 ន្ម ត្ 

កំុគ ើ្វការវលិជុំវញិនិ្ងគលើកគ ើង(age)្ុងឲ្យែពស ់

គោយចាត្់ទុកការគរៀរទុកោក់ទមៃន្់កន ុង្ុងគនាុះឲ្យគសម ើររសឺតង់ោរ។ 

កន ុងករណីគន្ុះ ្រសនិ្គរើផ្ល វូដឹកជញ្ជ នូ្មិន្្តូ្វបាន្ន្ងរកាឱ្យបាន្្ត្ឹម្ត្ូវគនាុះអាចរញំ័រ្ងុលំគអៀងផ្ង tilt 

relief (ឧរករណស៍ុវត្ថ ិភាពស្ារ់គសៀរវ ីធារាសា្សត )ដំគណើរការផ្ង បាន្ជា្ុងអាចគៅទិសខាងការគបាុះគចាល 

ដូគចាុះសូម្រងុ្រយ័ត្ា។ 

ម ាងគទៀត្  

តាមឧត្ដមរតិ្្រតិ្រត្ដ ិការផ្ទ ុករួរន្ត្្តូ្វបាន្អនុ្វត្តដូចន្ដលវាបាន្មកពីការដកឹជញ្ជ នូ្គនាុះរឺគលឿន្និ្ងសុវត្ថភិា

ពគោយមិន្ចាំបាច់រញ្ឈរា់ សុនី្។ 

ចំគពាុះគរលរណំងគនាុះ ដូចបាន្រាា ញកន ុងររូភាពទី 6-40 ន្ផ្ាកជតិ្្ចករញ្ច លូរួរន្ត្ជាជ្ាល(nori 

men)មួយន្ដលការងយចុុះថ្ន្្តាក់ទ័រ・

ន្រ ល(shoberu)គោយ្មមជាត្ិគនាុះអាច្ត្ូវបាន្គររំពងឹទុកគហើយគពលគវលារួរន្ត្្ត្ូវរា គៅន្ឹងសាថ ន្ភាពគបាុះ

គចាល(danpu)ថ្ន្្ងុ។ 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ គោយសារវាាយ្សួលកន ុងការគ វ្ ើឱ្យាន្កំហសុគៅគពលគ វ្ ើការគៅគពលយរ់ 

សូមដំគ ើងគេា ើងរំេា។ឺ 

ររូភាពទី 6-40 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការាររញ្ច លូ

ឧទាហរណ៍ន្រងន្ចកថ្ន្ការ្រតិ្រត្ដ ិការរញ្ច លូ 

គពលគលើកែពស់រំផុ្ត្ 

20ន្ម ្ត្ពីកមពស់ន្េាក 

ជ្ាល0% ្ចករញ្ច លូ 

(KM)
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6.2. ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសណំង់្ រគេទន្រ ល(shoberu)ន្ិងការារាន្សុវត្ថភាព (អត្ថរទ ទំព័រទី 123) 

6.2.1. ន្រី ល(shoberu)ធារាសា្សត  (backhoe) (អត្ថរទ ទំព័រទី 123) 

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូលោា ន្ 

្រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្ររស់ន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត គនាុះរមួាន្ការគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាមថ្ន្boomន្ិងarmន្ង

មទាងំាន្ការគ វ្ ើឲ្យយឺត្និ្ងរូកថ្ន្្ុងនិ្ងការវលិជុំវញិគៅស ុមន្ផ្ាកខាងគលើ។ 

្កសួងន្ដន្ដីគហោា រចនាសមព ័ន្ធដកឹជញ្ជ នូ្និ្ងគទសចរណ៍ 

បាន្សំគរចចិត្តគ វ្ ើឱ្យា សុនី្ាន្វ ិ្ ីសា្សត ្រតិ្រត្ដឯិកភាពរា គហើយចារ់តាំងពីឆាា 1ំ993 

មកវា្តូ្វាន្កាត្ពវកិចចគ្រើវាកន ុងការារគ្កាមការ្ររ់្រងផ្កទ ល់ររស់្កសួងន្ដន្ដីគហោា រចនាសមព ័ន្ធដឹកជញ្ជ នូ្

ន្ិងគទសចរណ៍។ 

វវ ិ្ ីសា្សត ្រតិ្រត្ដ ិការគន្ុះរឺ្តូ្វនឹ្ង JIS (សតងោ់រឧសាហកមមជរ ុន្) ន្ដលបាន្រគងក ើត្គ ើងកន ុងឆាា 1ំ990 ។ 

គលើសពីគន្ុះ សាា កន្ដលបាន្កំណត់្្តូ្វបាន្ភាា រ់គៅនឹ្ងវ ិ្ ីសា្សត ្រតិ្រត្ត ិការគន្ុះ។ 

ររូភាពទី 6-41 ដា្កាមថ្ន្ឧរករណ៍ដំគណើរការន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត  

ររូភាពទី 6-42 វវ ិ្ ីសា្សត ្រតិ្រត្ត ិការសត ង់ោរ JIS 

ចងកឹុះគលែការារ 

ការរុញថ្ដ 

ទាញថ្ដ 

(ចងកឹុះគលែខាងគឆ្វង) (ចងកឹុះគលែខាងសាត ំ) 

រ
ត្
គឆ្
វង

 

រ
ត្
សា
តំ 

ដងសន្ទ ចូ
គ្កាម 

ដងសន្ទ ចូ
គលើ 

្ុង 
ការគបាុះគចាល 

្ុង 
ការជីក 

ចងកឹុះគលែការារ
ខាងគឆ្វង 

ចងកឹុះគលែគ វ្ ើដំគណើរ ( ា្ ន្)់ ចងកឹុះគលែការារ
ខាងសាដ ំ 

ទាញថ្ដ 

ការរុញថ្ដ 

រត់្គឆ្វង រត់្សាត ំ ្ុង 
ការជីក 

្ុង 
ការគបាុះគចា

ល 

ធាា ក់ដងសន្ទ ចូចុុះ 

គលើកដងសន្ទ ចូគ ើង 

គៅអីគរើកររ 

គៅមុែ 

ងយគ្កា
យ 

គរើកររខាង
គឆ្វង 

ចងកឹុះគលែ 
( ា្ ន្)់ 

គរើកររខាង
សាត ំ 

ចងកឹុះគលែ 
( ា្ ន្)់ 

* 
កន ុងករណីន្ដលាន្្រគេទកង់រងគ្កាុះ
ថ្ន្ចងក ឹុះគលែ2ដង ( ា្ ន់្) 

(KM)
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2 ... ការារមូលោា ន្ 

គទាុះរជីាការន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត រឺសម្សរជាចមបងស្ារក់ារជកីគៅគ្កាមថ្ផ្ទដក៏ីគោយ 

ក៏្រត្ិរត្តកិារគផ្សងៗអាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្តដូចរាា ញកន ុងររូភាពទី 6-43 ។ ម ាងគទៀត្ 

សូមគយាងផ្ងន្ដរគលើ្រការ "6.2.2 ន្រី ល(shoberu)ធារាសា្សត (គ្រឿងន្រ ល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដ) 

ការារមូលោា ន្ទី2 " ស្ារ់ន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត ។ 

ររូភាព 6-43 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារមូលោា ន្ជាមួយន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត (Backhoe) 

(ក) ការជីក(kussaku)្រឹុះថ្ន្្រឡាយនិ្ងសំណង់ (ែ) ការជីក(kussaku)គលើថ្ផ្ទដីរាក់ 

(រ) ការរញ្ច រ់ការារកាត់្ថ្ន្ជគ្ាល (nori men) 
(ឃ) ការជីក(kussaku)្រឡាយ 

(KM)
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① ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាជាមូលោា ន្

គៅគពលគ វ្ ើដំគណើរ សូមពយួ រ្ងុគៅកមពស់្ រន្ហល 40សង់ទីន្ម ្ត្ពីថ្ផ្ទដីនិ្ងពិនិ្ត្យគមើលការតំ្រង់ទិសររសា់ សុីន្ 

ទិសគៅថ្ន្ការគ វ្ ើដំគណើរនិ្ងសុវត្ថភិាពជុំវញិ (សូមគមើលររូភាពទី 6-44) ។ 

b កុំគ ើងឬចុុះជ្ាល(nori men)គចាត្ន្ដលគលើសពីគសថ រភាព។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

ថ្ដចងក តូ្មិន្្ត្ូវបាន្រិទគៅពាកក់ណ្តត លជ្ាល(nori men)គចាត្គទ។ 

c គៅគពលគ វ្ ើដំគណើរគលើចំគណ្តត្្ត្ូវ្បាកដថ្នបាន្អន្វុត្ត្ហាវ ំងរត្់។ 

d ្រសនិ្គរើមនិ្អាចគចៀសផ្ុត្ពឧីរសរគ  ចូរគ្រើដងសន្ទ ចូ 

ថ្ដន្ិង្ុងគដើមបីគលើក(age)ន្ផ្ាកខាងមែុររស់កង់រងគ្កាុះគហើយឆ្ាង។ គទាុះជាយា ងណ្តក៏គោយ 

ទំគនារររស់ា សុនី្គៅគពលគនាុះរួរន្ត្សថ តិ្គៅកន ុងគសថ រភាព។ 

e គៅគពលគ វ្ ើដំគណើរគលើដីទន់្ ចូរយកបាត្្ុងោក់ជាមួយដីទន្់គហើយគរើកររគោយគសៃ ៀមសាៃ ត្់គពលរអលិ។ 

f កុំអន្ុវត្តការារវាយរគាគ លឬសទ ចូគោយ្ុង។ 

g គ្រើ្ ុងមួយសម្សរស្ារ់ការារ។ 

h កុំទាា កឧ់រករណ៍ការារភាា មៗ រនាទ រ់ពាី សុនី្្ត្ូវបាន្រញ្ឈរ់។ 

ចំណ្ត)ំ 

សាព ្មិន្្រ្កត្អីាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្តគៅគលើឧរករណ៍្ តួ្ត្ពិន្ិត្យធារាសា្សត គហើយរំពង់ទុរធារាសា្សតជាគដើមអា

ចែូច។ 

iវមិន្ជីកដល់ន្ផ្ាកគជើងា សុនី្អា្សយ័គលើរុណភាពដនិី្ងលកេែណឌ ជុំវញិ។ 

ររូភាពទី 6-44 វវ ិ្ ីថ្ន្ការគ ើងជគ្ាលនិ្ងចុុះជគ្ាល 

(ក) វវ ិ្ ីគ ើងតាម 

្ត្ រ់វញិ

(ែ) វវ ិ្ ីចុុះគ្កាម 

រញ្ច ុ ុះ្ុង(bakketo)ឱ្យបាន្គ្ចើន្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្ 

គ វ្ ើឲ្យ្ត្ រ់វញិគៅទីតាំងគន្ុះ 

គលើក្ុង(baketto)គៅទីតាំងគន្ុះ 

គលើក្ុង(baketto)គៅទីតាំងគន្ុះ 

ទីតាំងោក់្ុង(baketto)គៅន្ត្ដន្ដលគហើយចុុះមក 

គ វ្ ើឲ្យ្ុង្ត្ រ់វញិ

(KM)
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② ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាចំគពាុះការារជីក

ជាពិគសស គៅគពលជីកជាមួយឧរករណន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត គនាុះចំណុចខាងគ្កាមរួរន្ត្្ត្ូវបាន្កត្់សាគ ល់។

a គៅគពលន្ដលមុំរវាងសុីឡំាងថ្ដន្ិងថ្ដាន្ 90ដឺគ្កដូចរាា ញកន ុងររូភាពទី 6-45 

កាា ំងជីកគោយសុីឡំាងថ្ដរឺអត្ិររាគហើយគៅគពលមុំរវាងសុីឡំាង្ុងន្ិងត្ំណភាា រ់ាន្90

ដឺគ្កគនាុះកាា ំងជីកគោយ្ុង រឺខាា ំងជាង។ 

ម ាងគទៀត្ មុំរវាងន្រម្ុងន្ិងដី រឺ្រន្ហល30ដឺគ្ក ន្ដលគ វ្ ើគអាយ្រគសើរគ ើងកន ុងការជីក។ 

b ត្ំរន្់ជីកន្ដលាន្្រសិទធិភាពរំផ្ុត្គោយថ្ដរឺ្រន្ហល45គៅ50ដឺគ្កគៅមុែគហើយ 15គៅ30

ដឺគ្កគៅពីមុែថ្ដពីរញ្ឈរ។ 

c តួ្ា សុីន្្ត្ូវដំគ ើងគៅទីតំាងគផ្តកគដើមបីឱ្យាន្គសថ រភាពលែ ្រគសើរកន ុងគពលជីកន្ិងាក។ 

្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសវាងបាន្កន ុងការដំគ ើងវាគៅគលើជ្ាល(nori men)។ល។ រំគពញដីគលើជ្ាល(nori men)។ល។ 

គដើមបីគ វ្ ើឱ្យយាន្យន្តាន្លកេណៈគផ្តកតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។ 

dវ

្រងុ្រយ័ត្ាចំគពាុះការរងហ រូទឹកកន្ន្ាងជីកន្ិងដកហូត្ជាមុន្នូ្វត្ំរន្់ការារររស់ឧរករណ៍ន្រ លន្ិងឧរសរគចំគពាុះ

ការរត្់ររស់ឡាន្ដឹកទំន្ិញ។ 

e ការារជីកាន្ភាពែុសរា អា្ស័យគលើរុណភាពដី 

រ ុន្ន្តកមពស់ថ្ន្ការជីកន្ដលអាចគ វ្ ើការបាន្គោយសុវត្ថ ិភាពរឺអា្ស័យគលើ្រន្វងថ្ន្ដងសន្ទ ចូ 

គហើយជគ្តថ្ន្ការជីករឺគ វ្ ើឲ្យាន្ជំគៅជីកអត្ិររាបាន្គ្ចើន្ជាងន្ដលរិត្រូរពីភាពគមើលគឃើញន្ិងការដួលថ្ន្សាម ផ្ល វូ 

(្ត្ូវបាន្រាា ញកន ុងគសៀវគៅការន្ណនំា)។ 

f គៅគពលជីកដល់គជើងកន ុងការជីកគ្កាមដីជាយផ្ល វូអាចន្ឹងដួលរលំគហើយការជីកចំគហៀងររស់កង់រងគ្កាុះ 

ាន្គ្រុះថ្នា ក់គៅគពលរិត្ពីការជគមាៀសគចញគៅគពលាន្អាសន្ា។ 

g កុំជីកគោយគ្រើា ស់ររស់តួ្យាន្យន្តគោយអន្ណត ត្គៅន្ផ្ាកខាងគ្កាមថ្ន្តួ្យាន្យន្ត។ 

ររូភាពទី 6-45 មំុរវាងន្រម្ុងនិ្ងដី 

ររូភាពទី 6-46 ត្ំរន្់ែួងន្ដលាន្្រសិទធិភាពរំផ្ុត្គោយគ្រើថ្ដ 

សុីឡំាងថ្ដ 
ថ្ដ 

សុីឡំាងោក់
្ុង 

សុីឡំាងោក់
្ុង 

ត្ំណ(rinku) 

កាត្់មំុ
ន្រម 

(KM)
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h កំុាកទគៅគពលកំពុងន្ត្ជីកឬក៏គ្រើកំលាងំាកទគនាុះគដើមបឈូីសឆាយដីនិ្ងជកីលរុ។ 

iវមិន្ជីកគោយឲ្យកង់រងគ្កាុះរត់្គោយភាា រ់្ ុង។ 

③ ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាកន ុងការារផ្ទ ុក

្រ ុ្រយត័្ាជាពិគសសកន ុងការារផ្ទ កុគោយគ្រើឧរករណ៍ន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត ដូចខាងគ្កាម។

aវទីតំាងដំគ ើងររស់តួ្ា សុនី្គៅគពលផ្ទ ុកដីជកីនិ្ងដែីាច់ោក់គលើឡាន្ដឹកដីគចាល 

(danpu)រថឺ្នកមពស់ររស់្រោរ់គបាុះគចាល (danpu) (រហូត្ដល់ 2,5 

ន្ម ្ត្)ដូគចាុះ្រន់្ន្ត្ការគ ើងចុុះថ្ន្ដងសន្ទ ចូរ ុគណ្តណ ុះ អាចាន្ទីទំគន្រថ្ន្្រោរ់គបាុះគចាល (danpu)។ 

b គៅគពលផ្ទ ុកគលើឡាន្ដកឹដីគចាល (danpu) 

សូមវលិជុំវញិពីខាងគ្កាយគវទិកាផ្ទ ុកទំនិ្ញគោយមិន្ចំាបាច់វលិជុំវញិន្ផ្ាកខាងគលើគៅអីអាកគរើកររគ ើយ។ 

ររូភាពទី 6-47 ទិសររស់កង់រងគ្កាុះគៅគពលជីកជាយផ្ល វូ

ររូភាពទី 6-48 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារផ្ទ ុក (1) 

ររូភាពទី 6-49 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារផ្ទ ុក (2) 

ឡាន្ដឹកដីគចាល 10t-11t 

(KM)
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c មំុវលិជុំវញិស្ារក់ារផ្ទ កុគៅគលើឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)រួរន្ត្តូ្ចតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។ 

d  

ចំគពាុះរគរៀរភាា រឡ់ាន្ដឹកដីគចាល (danpu) គរើោកភ់ាា រ់ដូចរាា ញកន ុងររូភាពទី 6-51 ាន្្រសិទធភិាព។ 

e ភាា រ់ឡាន្ដកឹដីគចាល (danpu)គៅខាងគ្កាយា សុីន្កន ុងចគនាា ុះតូ្ចចគងែៀត្។ 

ម ាងគទៀត្ រកាចាៃ យរវាងឡាន្ដកឹដីគចាល (danpu)ន្ងិា សុីន្គពលរត្់។ 

f ស្ារ់ការារផ់្ទ ុកររសឡ់ាន្ដឹកដីគចាល (danpu)គៅគលើដីទន់្គនាុះ 

សមត្ថភាពការារ្តូ្វបាន្គ វ្ ើឱ្យ្រគសើរគ ើងគោយោក់ដីែាច់ជាគដើមគៅគលើផ្ល វូន្ដលកំពុងរត់្គលើឡាន្ដឹកដីគចា

ល (danpu)។ 

g គោយសារវាាយ្សួលកន ុងការគមើលគឃើញសាថ ន្ភាពថ្ន្ការយកដីគចញពី្ុង 

ដូគចាុះផ្ទ ុកដីែាចគៅកន្ន្ាងផ្ទ ុកឥវា៉ែ ន់្ថ្ន្ឡាន្ដកឹដីគចាល (danpu)ពខីាងមែុគៅខាងគ្កាយត់ាមលោំរ។់ 

ម ាងគទៀត្ គៅគពលផ្ទ កុដុងំម្ំជាគដើម 

្រសិន្គរើវត្ថ ុតូ្ចៗ្តូ្វបាន្ោក់គលើកដំរូងគៅគលើកន្ន្ាងផ្ទ ុកឥវា៉ែ ន់្គហើយរនាទ រ់មកដុំងម្ំៗ្តូ្វបាន្ផ្ទ ុកគៅពីគលើវា 

ការអ្ងួន្ន្ដលបាន្ឱ្យឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)ាន្គនាុះអាច្ត្ូវបាន្កាត្់រន្ថយ។ 

ររូភាពទី 6-50 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារផ្ទ ុក (3) 

ររូភាពទី 6-51 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារផ្ទ ុក (4) 

ររូភាពទី 6-52 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារផ្ទ ុក (5) 

គដើមបីរកាចគនាា ុះគន្ុះ 

(KM)
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ឧរករណត៍្ភាា រ់ថ្ន្ន្រ ល (shoberu) ធារាសា្សតជាគ្ចើន្ (backhoe) 

្តូ្វបាន្រគងក ើត្គ ើងរមួទាងំការជកីថ្ន្telescoping ្ុងclamshell ថ្ដន្វងន្ិងboomsន្វងជាគដើម។ 

6.2.2. ន្រ ល (shoberu) ធារាសា្សត  (គ្រឿងន្រ ល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចងុថ្ដ) (អត្ថរទ ទំព័រទី 131) 

គ្រឿងន្រ ល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដ ាន្ពរី្រគេទរឺធារាសា្សតន្ងិគមកាន្ិក 

រ ុន្ន្តចារត់ាំងពី្រគេទគមកាន្ិចក្មមនិ្្ត្ូវបាន្គ្រើនាគពលរចច ុរបន្ា  ដូគចាុះ គ្រឿងន្រ ល (shoberu) 

ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដធារាសា្សត ្ត្ូវបាន្រាា ញដូចខាងគ្កាម។ 

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូលោា ន្ 

្រត្រិត្ដ ិការថ្ន្គ្រឿងន្រ ល (shoberu) 

ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដរមួរញ្ច លូទាងំគ ើងន្ងិចុុះគ្កាមថ្ន្ដងសន្ទ ចូន្ិងថ្ដន្ងមទាងំាន្ការរងវលិន្្ុងន្ិង

ការវលិជុំវញិថ្ន្គជើងទ្មខាងគលើ។ 

គ្រឿងន្រ ល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដគ្រើគ្រឿងរនាា ស់ថ្ន្ន្រ ល (shoberu)ធារាសា្សត  

(backhoe)គនាុះដន្ដល ដូគចាុះអំពី្រត្ិរត្ត ិការ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្តតាមករណី្រការថ្ន្ "6.2.1 

ន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត  (backhoe) 1 ្រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្" ។ 

ររូភាពទី 6-53 ឧទាហរណ៍ថ្ន្telescoping 

ររូភាពទី 6-54 ឧទាហរណ៍ថ្ដន្វង 

(KM)
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2 ... ការារមូលោា ន្ 

គ្រឿងន្រ ល (shoberu) 

ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដរឺសមរំផ្តុ្ស្ារ់ការជីកពទីីតំាងន្ដលា សុីន្្តូ្វបាន្ោក់គៅន្ផ្ាកខាងគលើ 

រ ុន្ន្តវាក៏អាចអនុ្វត្ត្រតិ្រត្ត ិការដូចជាការជីកគៅតាមរគណ្តត យថ្ផ្ទដីនិ្ងទ្មង់ជគ្ាល (nori men) ។ 

ម ាងគទៀត្ សូមផ្ុគមើលងន្ដរគលើន្ផ្ាក "6.2.1 ន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត  (backhoe) 2 ការារមូលោា ន្" 

ស្ារ់គ្រឿងន្រ ល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចងុថ្ដ។ 

①វវ ិ្ ីសា្សតជីក

ាន្វ ិ្ ីសា្សត ដូចខាងគ្កាមស្ារ់ការជីកគោយគ្រឿងន្រ ល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដ។

a ការជីកខាងគលើ 

ដូចន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុងររូភាពទី 6-55 ្តូ្វបាន្ជកីតាមថ្ផ្ទជ្ាល (nori men) 

រន្ត ិចគោយរិត្រូរពីការរងហ រូទឹក។ ម ាងគទៀត្ កំុជីកគ្ៅន្ត្មដង រ ុន្ន្តជីកឱ្យបាន្គសត ើងៗ។ 

 

b ការជីកខាងន្ផ្ាកទារ 

កន ុងករណីការជកីខាងន្ផ្ាកទារគនាុះ មុន្ដរំង្តូ្វបាន្រគងក ើត្ថ្ផ្ទជកីរមួមកជកីន្ដរ។ ររូភាពទី 6-56 

ជាឧទាហរណ៍មួយ គហើយទទឹងថ្ន្ជ្ាល (nori men) ចូលគៅគនាុះរឺទំហំ្ំលមមន្ដលអាចោក់គលើឡាន្ដឹកដីគចាល 

(danpu) គៅកន្ន្ាងន្ដលអាចវលិជុំវញិន្ដលគៅមំុ90ដឺគ្ក។ ្រសិន្គរើវាមិន្អាចគៅរចួ 

កន ុងការផ្ទ ុកគលើឡាន្ដកឹដីគចាល (danpu) គនាុះ រញ្ច លូឡាន្ដកឹដីគចាល គោយងយគ្កាយគៅគលើជ្ាល (nori 

men) ចូលគៅគនាុះគហើយផ្ទ ុកគោយវលិជុំវញិន្រ ល(shoberu)ជា180ដឺគ្ក។ 

គៅគពលន្ដលថ្ផ្ទកាត់្្ររ់្រន់្រចួគហើយគនាុះព្ងីកតំ្រន់្ការារគ្កាយមកចារ់គផ្តើមគ វ្ ើការារសខំាន្។់ 

ររូភាពទី 6-55 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីកខាងគលើគោយពិចារណ្តគលើការរងហ រូទឹក 

ររូភាពទី 6-56 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីកខាងន្ផ្ាកទារ 

ថ្ផ្ទជីក(kussaku) 

ទទឹងជ្ាល 

បាត្ 
ជ្ាល 

បាត្ន្ដលបាន្កំណត្់ទុកជាមុន្ 

(KM)
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c ការជីកគោយគៅ្ត្ង់ 

វវ ិ្ ីសា្សត ជកីគន្ុះ រឺគដើមបជីកីគៅមុែពីទីតំាងថ្ន្ (ក) ដូចបាន្រាា ញកន ុងររូភាពទី 6-57 

គហើយ្រសិន្គរើឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)មនិ្អាចចូលកន ុងមុំ90ដឺគ្កថ្ន្ន្រ ល(shoberu)កន ុង (ែ) 

ា សុនី្ន្ដលបាន្រាា ញកន ុង (រ) ផ្កា ស់ទីគៅរនាទ រម់កជកី។ គយាងគៅតាមវ ិ្ ីសា្សត គន្ុះ 

ទាងំន្រ ល(shoberu)ន្ិងឡាន្ដឹកទំនិ្ញ្តូ្វបាន្ចាកគចញពីថ្ផ្ទន្ដលបាន្ជីក 

ដូគចាុះាន្្រគយាជន៍្ន្ដលាយ្សួលកន ុងការជគមាៀសគៅគពលាន្ការរអិលបាក់ដគីកើត្គ ើងគៅគពលកាត់្ន្ផ្ាកែព

ស់។ 

d ការជីកគោយគៅមុែរគណដ ើរ 

គៅកន ុងវ ិ្ ីសា្សត ថ្ន្ការជីកគន្ុះ ដូចន្ដលបាន្រាា ញកន ុងររូភាពទី 6-58 គ្រឿងន្រ ល (shoberu) 

ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដរន្ត ្សរគៅនឹ្ងថ្ផ្ទកាត់្ផ្ងគរៀរទុកោក់ឥវា៉ែ ន្ផ្ងន្ដរ 

បាន្ជាវ ិ្ ីសា្សត គន្ុះសម្សរស្ារ់ការកាត់្គោយ្ត្ង់ 

ររូភាពទី 6-57 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីកគោយគៅ្ត្ង់ 

ររូភាពទី 6-58 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារការជីកគោយគៅមុែរគណដ ើរ 

ការគៅចូល ការងយគ្កាយ 

● គ វ្ ើឱ្យមុំវលិជុំវញិគនាុះបាន្តូ្ចតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្

(KM)
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e Bench cut 

ការជកីររាិណដីគ្ចើន្ជាមួយនឹ្ងគ្រឿងន្រ ល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដាន្្រគេទព2ីរឺ 

វវ ិ្ ីសា្សត sidehill bench cutន្ិង្រគេទ្រអរb់ench cut។ 

វវ ិ្ ីសា្សត sidehill bench cutរឺជាវ ិ្ ីសា្សត ន្ដលសម្សរស្ារក់ារជីកឆ្ាងកាត់្ជ្ាល(nori 

men)ដូចជាការារជីកផ្ល វូតាមជួរេា ំគហើយ កមពស់កាត្រួ់រន្ត្ជាកំពសល់ែរំផ្តុ្ររស់ន្រ ល 

(shoberu)គហើយទទឹងថ្ន្ការជីករួរន្ត្ជាទទឹងន្ដលអនុ្ញ្ញញ ត្ឱ្យាន្ការជីកគោយគៅមុែរគណដ ើរ។ 

ការជកីតាមលោំរល់ំគោយ①②③ ・ ・ ・ កន ុងររូភាពទី 6-59 ។ 

វវ ិ្ ីសា្សត ្រគេទ្រអរ់ bench 

cutរឺជាវ ិ្ ីសា្សតជីកមួយន្ដលសម្សរនឹ្ងករណីន្ដលដគីៅការោា ន្គនាុះគសទ ើរន្ត្រាងរារគសម ើរ 

គហើយវ ិ្ ីថ្ន្ការជីករឺគសទ ើរន្ត្ដូចរា នឹ្ងវ ិ្ ី វ ិ្ ីសា្សត sidehill bench cut (សូមគមើលររូភាពទី 6-60) 

ររូភាពទី 6-59 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ ីសា្សត sidehill bench cut 

ររូភាពទី 6-60 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ ីសា្សត ្រគេទ្រអរ់ bench cut 

(KM)
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② ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាចំគពាុះការារជីក

គៅកន ុងការារជីកជាមួយនឹ្ងគ្រឿងន្រ ល (shoberu)

ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដជាពិគសសរួរន្ត្្ត្ូវន្ត្្រងុរយត័្ារឺ "6.2.1 ន្រី ល (shoberu) ធារាសា្សត  (backhoe)  2 

ការារមូលោា ន្ ② ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាស្ារ់ការារជកី" ន្ងិាន្ដូចត្គៅគន្ុះ ។ 

a) មុកំាត្់ថ្ន្្ុង (មុំគរក) រួរន្ត្តូ្ចស្ារដ់ីរងឹឬការកាត់្ែពស់ (សូមគមើលររូភាពទី 6-61) ។

b) ា សុីន្រួរោក់គៅទីតំាងមួយន្ដលមិន្ឆាៃ យពីថ្ផ្ទជីកគហើយមិន្្តូ្វគៅជិត្នឹ្ងកន្ន្ាងជកីគដើមបជីីកផ្ងន្ដរ

ម ាងគទៀត្ ្ត្ូវ្បាកដថ្ន្ងុមិន្្ត្ូវរកុ្រុឹះថ្ន្ដងសន្ទ ចូឬកងរ់ងគ្កាុះ។ 

c) កំុរងវលិគៅគពលន្ដល្កញាំ្ុង្តូ្វបាន្្ចបាច់ចូលគៅកន ុងដែីាច់

គហើយកុំគ វ្ ើឱ្យរគាគ ុះរគងគ ើ្ ុងគៅខាងគឆ្វងឬខាងសាត ំគដើមបគី្រើវាជាអំគបាសស្ារ់ការឈូសឆាយដ។ី 

d) គ វ្ ើឲ្យមំុវលិជំវញិគនាុះបាន្តូ្ចតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។

ររូភាពទី 6-61 មុំកាត្់ថ្ន្្ុង 

(ក) មុំកាត្់្ំ (ែ) មុំកាត្់តូ្ច 

(KM)
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③ ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាកន ុងការផ្ទ កុនិ្ងការារគចាលដី

វវ ិ្ ីសា្សត ថ្ន្ការផ្ទ ុកនិ្ងការចាក់ដីន្ដលបាន្ជកីជាមួយនឹ្ងគ្រឿងន្រ ល (shoberu)

ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ាកចុងថ្ដាន្វ ិ្ ី ន្ដលបាន្រាា ញកន ុងររូភាពទី 6-62 

គហើយដីែាច់ន្ដលជីកគនាុះមិន្្តូ្វបាន្រំសាយគចញពីទីតំាងែពស់កំ ុងគពលផ្ទ ុក។ 

ស្ារក់ារ្រងុ្រយ័ត្ាគផ្សងគទៀត្ សូមគមើលន្ផ្ាក "6.2.1 ន្រ ល(shoberu)ធារាសា្សត  (backhoe) 2 ការារមូលោា ន្ 

③ការ្រងុ្រយ័ត្ាកន ុងការផ្ទ កុការារ" ។

6.2.3. clamshell (អត្ថរទ ទំព័រទី 136) 

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូលោា ន្ 

្រត្រិត្ដ ិការជាមូលោា ន្គៅកន ុងការារclamshellគមកាន្ិចាន្ដូចខាងគ្កាម។ 

① ការគ វ្ ើឲ្យ្ូរ្សាលគ ើងវញិ

គោយរិទនិ្ងគរើក្ហាវ ងំជកីគនាុះគរើក្ុងោក់គហើយគោយរន្ធ រូ្ហាវ ំងទាញគ ើងគនាុះទាា ក់្ុងឲ្យចុុះគ្កាម។

②ការជីក

គៅគពលន្ដលវា្ន្ដល់ថ្ផ្ទជីក សូមរន្ធ រូ្ហាវ ំងគ វ្ ើឲ្យ្ូរ្សាលគ ើងវញិ(រំ្ទ)គហើយោក់អំ្បាយា ជីក។

គៅគពលការជីក្តូ្វបាន្រញ្ចរ់រចួគហើយគពល្ុង្តូ្វបាន្ចារ់គផ្តើមទាញគោយន្ែសពួរជីកគនាុះ

រន្ធ រូ្ហាវ ងំទាញគ ើងគោយោក់អំ្ បាយា ទាញគ ើង (្ទ្ទង់)គៅែណៈគពលចារ់គផ្ដើមទាញ្ុងគ ើង។ 

គៅគពលគន្ុះ្រសិន្គរើការកណំត្់គពលគវលាគដើមបភីាា រ់អំ្ រយា ្ត្ូវបាន្ពន្ារគពលគនាុះន្ែសពួរលួសទាញគ ើងន្ងឹ្ូ

រគហើយ្រសនិ្គរើគលឿន្គពកវត្ថ ុកន ុង្ុងន្ឹងកំពរដូ់គចាុះសូម្រយ័ត្ា។ 

③ ការវលិជុំវញិ ការគោុះន្លង ការគរៀរចំស្ារជ់ីក

គៅគពលទាញគ ើង្ុង សូមរតឹ្រន្ត ឹងន្ែសលួសជកី (គរើកន្ិងរិទ) ។

គៅគពល្ុង្ត្ូវបាន្កាត្ផ់្កត ច់ន្ងិ្ន្ដល់កមពស់ន្ដលបាន្កណំត្់ទុកជាមនុ្គនាុះគោយ្រត្ិរត្តកិារអំ្បាយា រ

ងវ ិលររន្ត ិចមតងៗគនាុះ រន្ងវរគៅទីតាំងរគញ្ចញ។ 

គៅគពល្ន្ដល់ទីតំាងរគញ្ចញគនាុះ្តូ្វផ្កត ច់អំ្បាយា ទាញគ ើងនិ្ងអំ្បាយា ជកី 

ចារ់្ហាវ ងំទាងំសងខាងរន្ធ រូន្ត្្ហាវ ងំជកីរចួគោុះ្ុងគចញ។ 

គៅគពលការគោុះន្លងចរ់រចួរាល់គហើយ គោយវលិជុំវញិគៅទីតំាងជកីគហើយចារ់្ហាវ ងំជីក។ រនាទ រ់មក 

រន្ធ រូ្ហាវ ងំជកី ចារ់្ហាវ ងំន្ដលគ វ្ ើឲ្យ្ូរ្សាលគ ើងវញិរគណដ ើរទាា ក់្ុងរចួមកចារ់គផ្ដើមការជកីរនាទ រ់។ 

ររូភាពទី 6-62 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការផ្ទ ុកនិ្ហការគបាុះគចាលដីជាមួយ loading shovel 

(ក)ផ្ទ ុកគៅ្រោរ់ដឹកដី
គចាលន្ដលគៅកមពស់
គសម ើរន្ឹងថ្ផ្ទដី 

(ឃ)ផ្ទ ុកគៅឡាន្ដឹកទំន្ិញ
ន្ដលាន្ទីតាំងែពស់ 

(រ)រងហ រូដីគៅគលើរំន្រដី
ែាច់ 

(ច)ផ្ទ ុក(tsumikomi)គលើ conveyor 
ន្ែស្កវា៉ែ ត្ន្ិង hopper 
ជាគដើម 

(ង)ការចាក់ដីគៅន្ផ្ាកទាងំសាេ
ងឬខាងគ្កាយ 
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2 ... ការារមូលោា ន្ 

clamshell្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ការជីករញ្ឈរគៅគ្កាមថ្ផ្ទដី។ 

ដសីម្សរស្ារ់ការែួងគនាុះ្តូ្វបាន្កំណត់្ចំគពាុះភាពរងឹទន់្គៅម្យម 

រ ុន្ន្តការែួងគៅគ្កាមទឹកអាចគ វ្ ើគៅបាន្។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

វា្តូ្វបាន្គរគ្រើជាញឹកញារ់ស្ារ់ចាត់្ការគលើវត្ថ ុរលងុដូចជាដីែាច់និ្ងងមកំគទចគហើយអាច្តូ្វបាន្គ្រើយា ង

ាន្្រសិទធិភាពស្ារ់ការផ្ទ ុកគៅកន ុងដរផ្ទ កុគៅទីតាងំែពស់។ 

①វវ ិ្ ីសា្សតជីក

គន្ុះជាឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារន្ដលាន្clamshell។

② ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាចំគពាុះការារជីក

ចំណុច្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសកន ុងការជីកជាមួយclamshellគនាុះដូចត្គៅគន្ុះ។

a) គៅគពលជីកដីទន់្គនាុះរួរន្ត្គ វ្ ើការគោយោក់កាត រគផ្តកឬគោយដំគ ើងា សុនី្គៅគលើយាន្ោា ន្រងឹាំ។

b) រកាដងសន្ទ ចូឱ្យែា ីតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្គហើយគ្រើវាឱ្យឈរ។

c) គ្រើន្ែសពួរលួសគងរគលើ្ុងផ្ងវលិជុំវញិយា ងសាៃ ត់្ផ្ងន្ដរ។

6.2.4. ា សុនី្ជកីន្ផ្ាកទារជាងដី (អត្ថរទ ទំព័រទី 137) 

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូលោា ន្ 

្រតិ្រត្ត ិការមូលោា ន្គោយា សុនី្ជកីន្ផ្ាកទារជាងដីគនាុះាន្ដូចខាងគ្កាម។ 

①ការជីក

ជីកជាមួយអំ្បាយា ជកី។

ជគ្តថ្ន្ការជីក្តូ្វបាន្ន្កសំរលួគោយ្រតិ្រត្តការអំ្បាយា ទាញគ ើងនិ្ងចារ់្ហាវ ំងជាមួយរា ។ 

ររូភាពទី 6-63 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជាមួយclamshell 

(ក) ការកាត្់ឫសថ្ន្ការោា ន្សាងសង់ 

(ឃ) រំន្រសុ្ក 

(រ) ផ្ទ ុក(tsumikomi)គៅ្រោរ់ដឹកដីគចាល 

(ច) ផ្ទ ុក(tsumikomi)គៅដរគៅកន្ន្ាងែពស់ 
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② ការទាញគ ើង

គៅគពល្ុងទាញគ ើងគនាុះគពញគហើយគនាុះោក់អំ្បាយា ទាញគ ើងគោយផ្កដ ច់្ហាវ ំងជកីនិ្ងចារ់្ហាវ ងំជកី

គៅគពលគនាុះ ្ហាវ ំងជីក្តូ្វបាន្រុុះគរ ើរន្ត ិចមតងៗ 

គដើមបីទាញ្ុងោក់គ ើងគៅខាងគលើគហើយ្ហាវ ំងជីក្តូ្វបាន្ន្កសំរលួគដើមបីគ វ្ ើគអាយាន្តុ្លយភាពកន ុង្ុងគដើមបកំុី

គអាយកពំរ់។ 

③ ការវលិជុវំវញិ

គៅគពលោក់្ុងអស់រលីង សូមវលិជុំវញិគោយ្រតិ្រត្តកិារអំ្បាយា រន្តចិមដងៗ។ គៅគពលគន្ុះ

កំពស់ថ្ន្ការទាញ្ុងគ ើងគនាុះ្ត្ូវបាន្កណំត្់គៅន្ងឹកមពស់ន្ដលចងុ្កញាំ្ ុងមិន្រ ុះពាលជ់ាមួយគរលគៅដូច

ជាឡាន្ដឹកទំនិ្ញគពលគបាុះគចាល។ 

④ ការគបាុះគចាល(danpu)

គៅគពលោក់្ុង្ន្ដល់គរលគៅគបាុះគចាល(danpu)

គោយរន្ធ រូន្ែសទាញនិ្ងន្ែសពួរជកីរចួមកគបាុះគចាល(danpu)។ គៅគពលគន្ុះ 

្រសិន្គរើ្ ហាវ ំងជីក្តូ្វបាន្រន្ធ រូភាា មៗគនាុះ្ុងនឹ្ងគរ ើគៅឆាៃ យជាងការរំពងឹទុកគហើយវាមិន្្តឹ្មន្ត្អាចគបាុះគចា

ល(danpu)បាន្្តឹ្ម្តូ្វរ ុគណ្តណ ុះគទរ ុន្ន្តវាក៏នឹ្ងរកុឡាន្ដឹកទំនិ្ញផ្ងន្ដរដូគចាុះសូម្រយ័ត្ា។ 

⑤ សត ង់ោរវលិជុំវញិនិ្ងជីក

កន ុងគពលដណំ្តលរា គៅគពលរញ្ចរ់ការគបាុះគចាល(់danpu)រន្ធ រូ្ហាវ ំងជីកនិ្ង្ហាវ ងំទាញគ ើងកន ុងគពលវលិជុំវញិ

គដើមបី្ត្ រ់គៅទីតំាងជីកគដើមវញិ។ គៅគពលគន្ុះ 

វវ ិ្ ីសា្សត ថ្ន្ការរន្ធ រូ្ហាវ ំង្តូ្វន្ត្បាន្ន្កត្្មូវគៅតាមទីតំាងន្ដលបាន្កំណត់្ទុកជាមុន្ថ្ន្្ុង។ 

ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ ្ត្ូវ្រងុ្រយ័ត្ាកុរំន្ធ រូន្ែសពួរគ្ចើន្គពក។ 
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2 ... ការារមូលោា ន្ 

ា សុនី្ជកីន្ផ្ាកទារជាងដី្តូ្វបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការរូមែាច់គៅតាមដងទគន្ា  ការជីកផ្ល វូទឹក 

ការជកីយកដីទន់្ ការ្រមូលផ្្ុំពបីាត្ទគន្ាជាគដើម គហើយគរើគ្្ៀរន្ឹងន្រ ល (shoberu) អូសជីក 

មិន្សម្សរស្ារ់ការជកីយកដីរងឹឬការជីកគ្ៅរ ុន្ន្តវាសម្សរស្ារ់ការជកីដីរាក់និ្ងតំ្រន់្្ំទូលាយ។ .. 

①វវ ិ្ ីសា្សតជីក

គន្ុះរឺជាឧទាហរណមួ៍យថ្ន្ការជកីនិ្ងផ្ទ ុកការារគោយា សុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី។

ររូភាពទី 6-64 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការជីកនិ្ងការារផ្ទ ុកគោយា សុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី 

(ក) ការជីកជគ្ាល (nori men) គៅគ្កាមដី 

(ឃ) ការកាត្់ឫសថ្ន្្រឹុះសំណង់ន្ិងការ្រមូលផ្្ុំពីបាត្ទគន្ាជាគដើម (រ) ការជីកផ្ល វូទឹក ្រឡាយ ការរូមែាច់ 

(ច) ផ្ទ ុកគលើថ្ផ្ទន្ត្មួយគៅគលើដី 

(ង) ផ្ទ ុកគៅខាងគ្កាមពីដីការារ 

(ច) ផ្ទ ុកគៅHopper 

(KM)
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② ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាចំគពាុះការារជីក

ចំណុចខាងគ្កាមន្ដលរួរន្ត្កត់្សាគ ល់ជាពិគសសគៅកន ុងការារជីកគោយា សុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី។

ក ទំហំន្ថ្ន្្ុងរួរន្ត្្ត្ូវរា គៅន្ឹងសមត្ថភាពររស់ា សុីន្។ 

ែ ន្ែសសាវ ក់ទាញន្ិងshackle (shakkuru)  

ី់្តូ្វបាន្សឹកយា ងខាា ំងដូគចាុះពិន្ិត្យគមើលវាឱ្យបាន្ហមត្់ចត្់និ្ងជំនួ្សន្ែសន្ដលាន្កំហុស។ 

រ គ្រើន្ែសពួរគបាុះគចាល (danpu) ន្ដលាន្្រន្វងសមរមយ។ 

ឃ រគងក ើន្ដងសន្ទ ចូឲ្យែពស់ (age) តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្គៅគពលគ វ្ ើការ។ 

ង មុំដងសន្ទ ចូមិន្្ត្ូវគ្រើគ្កាមមុំកំណត្់ (ជាទូគៅ្រន្ហល30ដឺគ្ក) ន្ដល្តូ្វបាន្កំណត្់ស្ារ់ា សុីន្។ (សូមគមើលររូភាពទី 6-65) 

។ 

ច ពាយាមជីកគសដ ើងនិ្ងទូលាយ។ 

ឆ្ កំុឲ្យ្ុងរ ុះគៅដងសន្ទ ចូឬវាយ្ុងរ ុះគលើដី។ 

6.3. ការចាត់្ន្ចងនិ្ងការារសុវត្ថ ិភាពន្គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រនិ្ងា សុនី្គកៀរដី (អត្ថរទ ទំព័រទី140) 

6.3.1. គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រ(អត្ថរទ ទំពរ័ទី 140) 

1 ... ្រតិ្រត្ត ិការមូលោា ន្ 

ឧរករណ៍្រតិ្រត្ដកិារថ្ន្ឧរករណក៍ារារស្ារ់គ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រគនាុះ រមួាន្ 

ចងកឹុះគលែស្ារ់្រតិ្រត្ដ ិការគលើកនិ្ងចុុះថ្ន្ផ្ល ុំន្រ ល (គឆ្វងនិ្ងសាត ំ) ចងកឹុះគលែលំគអៀង ចងកឹុះគលែរន្ងវរឲ្យគៅចំគហៀង 

ចងកឹុះគលែរន្ងវរឲ្យដំរូងទាញ   ចងកឹុះគលែ្រតិ្រត្ដ ិការគោយArticulate 

ចងកឹុះគលែ្រតិ្រត្ដ ិការរងវ ិលថ្ន្ផ្ល ុនំ្រ ល 

និ្ងចងក ឹុះគលែ្រតិ្រត្ដ ិការគលើកនិ្ងចុុះថ្ន្ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្  

គហើយាន្វ ិ្ ី្រតិ្រត្ដកិារពីរ្រគេទ រឺ្រគេទគមកានិ្កនិ្ង្រគេទធារាសា្សត ។  

ររូភាពទី 6-66 រាា ញឧទាហរណ៍មួយថ្ន្ឧរករណ៍្រតិ្រត្ដ ិការសំរារ់ឧរករណ៍ការារររស់គ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រ។ 

ររូភាពទី 6-65 មុំកំណត្់ថ្ន្ដងសន្ទ ចូ

ររូភាពទី 6-66 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍្រតិ្រត្ដ ិការររស់គ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រ 

ជា្មមតា30 
ដឺគ្កឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

ការគ ើងចុុះឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្ (sukarifaiya) Articulate(atikureto) 

ការលំគអៀង 

ការរន្ងវរឲ្យគៅផ្ល ុំន្រ ល(buredo) 

ផ្ល ុំន្រ លគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាម (សាត ំ) ផ្ល ុំន្រ លគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាម (ខាងគឆ្វង) 

ការរងវ ិលរងវង់ 

ការរន្ងវរឲ្យរងវង់គៅចំគហៀង 

ទាញ 

ទាញ 

ទាញ 

ទាញ ទាញ 

ទាញ 

ទាញ 

ទាញ 

រុញ 

រុញ 

រុញ រុញ 

រុញ 

រុញ 

រុញ 

រុញ 

(KM)
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ចំណុចខាងគ្កាមន្ដលរួរន្ត្កត់្សាគ ល់គៅកន ុង្រត្រិត្ត ិការជាពិគសស។ 

① ដូចបាន្រាា ញកន ុងតារាងទី 6-3

មំុថ្ន្ផ្ល ុំន្រ ល្តូ្វបាន្ជីកគៅគពលជីកយា ង្ជាលគ្ៅគនាុះឲ្យតូ្ចនិ្ងគៅគពលជីករាក់គនាុះ្ំ 

រ ុន្ន្តមុំគន្ុះរ ុះពាល់ដល់្ រសទិធិភាពការារ ដូគចាុះការារ្ត្ូវគ វ្ ើគៅមុសំម្សរស្ារ់ការារ ។ ជា្មមតា ្រន្ហល

60 ដឺគ្ក រជឺាសតងោ់រ រ ុន្ន្តគៅគពលរញ្ចរវ់ាាន្្រន្ហល 90ដឺគ្ក។ 

② ន្រមផ្ល ុំន្រ ល (ការកាត្)់ មុំាន្ពី 30គៅ40ដឺគ្ក រ ុន្ន្តជាទូគៅវាតូ្ចស្ារដ់ីរងឹនិ្ង្ំស្ារដ់ីទន់្

(សូមគមើលររូភាពទី 6-67) ។ 

③ ការជកីងាល់្ កាលគៅស ូ និ្ងដែីាច់្តូ្វបាន្អនុ្វត្តគោយឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្ គហើយ្រន្ហល60

ដឺគ្ករន្ដលជាមំីុន្រមផ្ល ុំន្រ លគៅគពលគនាុះរឺសត ង់ោរ រ នុ្ន្តការារជកីផ្ល វូ្កាលគៅស ូាន្្រន្ហល70អងា 

(សូមគមើលររូភាពទី 6-68) ។. 

តារាងទ ី6-3 រុណភាពដីនិ្ងមំុ 

ររូភាពទី 6-67 មុំន្រមផ្ល ុំន្រ ល 
ររូភាពទី 6-68 មំុកាត់្ថ្ន្ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្ 

មុ ំរុណភាពដី 

ដីទន្់ 

ដីរងឹ

ការ្រមូលដី 

ការរញ្ចរ់ 

មុំ (θ) 

ផ្ល ុំន្រ ល 

មុំន្រមផ្ល ុំន្រ ល 

គចច ភាា រ់ន្ដលត្
្មូវមុំថ្ន្ការកាត្់ 

មុំកាត្ ់

(KM)
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2 ... ការារមូលោា ន្ 

① ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាជាមូលោា ន្

ក គទាុះរីជាវាអា្ស័យគលើ្រគេទការារក៏គោយ គលបឿន្ការាររួរន្ត្ាន្ពី3 គៅ6រី ូន្ម ្ត្ កន ុងមួយគា ងជាមរគ ុ គទសក៍។ 

ែ ការលំគអៀង (គផ្ែៀង) 

ថ្ន្សំរកកង់កន ុងអំ ុងគពលគ វ្ ើការគនាុះ្តូ្វបាន្អនុ្វត្តគោយគផ្ែៀងវាកន ុងទិសគៅថ្ន្windrowតាមក្មិត្ថ្ន្រន្ទ ុក 

(សូមគមើលររូភាពទី 6-69) ។ 

រ គៅគពលគ វ្ ើដំគណើររ ុគណ្តណ ុះ 

្តូ្វទុកផ្ល ុំន្រ លគៅកន ុងទទឹងយាន្គហើយគលើកា សុីន្ការារដូចជាផ្ល ុំន្រ លជាគដើមពីគលើដីគអាយបាន្គ្ចើន្រំផ្ុត្គដើមបីកំុគអាយរ ុះគលើថ្ផ្ទ

ដី។ 

ឃ គៅគពលគរើកររ សូមរន្ថយគលបឿន្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្មុន្គពល្រត្ិរត្ត ិការ។ ជាពិគសស 

្រគេទArticulateាន្ហាន្ិេ័យែពស់ថ្ន្ការដួលចុុះ។ 

ង គ្រើ្ហាវ ំងា សុីន្គៅគពលចុុះពីជ្ាល(nori men)គហើយគ្រើ្ហាវ ំងគជើងគៅគពលគលបឿន្គៅន្ត្គលឿង។ 

ច គៅគលើជ្ាល(nori men)គ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាមគៅមុំខាងគ្ទត្គៅជ្ាល(nori men)គហើយកំុរត្់តាមអងកត្់្ទងូឬរត់្មុត្្សួច។ 

ឆ្ សូម្រយ័ត្ាគ្ពាុះការចារ់្ហាវ ំងភាា មៗកន ុងគលបឿន្គលឿន្ាន្គ្រុះថ្នា ក់។ 

ជ គៅកន ុងការលំគអៀងថ្ន្សំរកកង់កំ ុងគពលកំពុងដំគណើរការ សំរកកង់្តូ្វបាន្គផ្ែៀងគៅនឹ្ងទិសគៅកន ុងទិសគៅវលិគៅមុែ 

គហើយសំរកកង់្ត្ូវគផ្ែៀងគៅទិសផ្ទ ុយគៅកន ុងការរ្ញ្ញច សរ្ញ្ញច ស (សូមគមើលររូភាពទី 6-71) ។ 

ររូភាពទី 6-69 ្រត្ិរត្ត ិការលំគអៀង 

ររូភាពទី 6-70 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរ ុះពាល់ផ្ល ុំន្រ ល 

ររូភាពទី 6-72 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឥរយិារងគៅដល់ជាយ 
ររូភាពទី 6-71 ការលំគអៀងសំរកកង់គដើមបវលិជុំវញិខាងគឆ្វង 

ទិសគៅថ្ន្ការគ វ្ ើដំគណើរគោយសាររន្ទ ុក 

គៅ្ត្ង់ 

ទិសគៅថ្ន្ការគ វ្ ើ
ដំគណើរគោយលំ
គអៀង 

windrow 

(ក) ការរ ុះពាល់កង់(hoiru)ខាងមុែនិ្ងផ្ល ុំន្រ ល 

(ឃ)ការរ ុះពាល់កង់(hoiru)ខាងគ្កាយន្ិង
ផ្ល ុំន្រ ល ផ្ល ុំន្រ លន្ិងស ុម (រ) ការរ ុះពាល់ផ្ល ុុះន្រ ល(buredo)និ្ងឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្(sukarifaiya) 

រត់្គឆ្វង 

ទិសគៅលំគអៀងសំរកកង់ 

(KM)
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② ការារអន្ុវត្ត

គ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រ

្តូ្វបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការារគលើដីន្ដលាន្្ទង់្ទាយ្ំដូចជាគការផ្ល វូឲ្យរារគសម ើនិ្ងជីក្រឡាយន្ដលាន្រាងជាក់លាក់គហើយ

្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ការារដកគចញ្ពិលផ្ងន្ដរ។ 

ក) ការារឈូសឆាយព្ារដីនិ្ងជីក 

គលបឿន្ស្ារ់ការឈូសឆាយព្ារដីរឺពី6គៅ10 រី ូន្ម ្ត្កន ុងមួយគា ងស្ារ់ការរញ្ចរ់្តួ្សៗន្ិង2គៅ3 

រី ូន្ម ្ត្កន ុងមួយគា ងស្ារ់ការរញ្ចរ់ភាពលែ ិត្លែន្់។ គៅគពលគន្ុះមំុថ្ន្ផ្ល ុំន្រ លគ្ចើន្ន្ត្90 ដឺគ្ក 

រ ុន្ន្តវាអាចន្ឹងាន្រាងគកាងរន្ត ិចអា្ស័យគលើសាថ ន្ភាពន្ដលគៅសល់ថ្ន្windrow។ ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ គៅគពលរញ្ចរ់ 

កុំគ វ្ ើ្រត្ិរត្ត ិការផ្ល ុំន្រ លភាា មៗ។ 

គៅគពលជីក 

សូមគ្ជើសគរ ើសយកមំុន្រមថ្ន្ផ្ល ុំន្រ លនិ្ងមំុតាមថ្ផ្ទផ្ល វូជីកនិ្ងរុណភាពដីជាគដើមគហើយសូម្រយ័ត្ាកំុទុកដីគៅគលើន្ែសឆ្ាងកាត់្ថ្ន្កង់

គ្កាយ។ 

្រសិន្គរើថ្ផ្ទផ្ល វូជីកាន្លកេណៈរងឹគហើយមិន្អាចជីកបាន្គោយគ្រើន្ត្ផ្ល ុំន្រ លគនាុះគទចូរគ្រើឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្។ 

គ វ្ ើឱ្យ្កញំាថ្ន្ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្បាន្គ្ៅរំផ្ុត្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។ ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ 

កំុកាច់ចងក តូ្កន ុងកំ ុងគពលរំគពញការារថ្ន្ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្គ្ពាុះវាអាចពត់្្កញំានិ្ងដំរូងទាញ។ 

ែ) ឥរយិារងគៅដល់ជាយ 

វា្តូ្វបាន្គ្រើគៅគពលផ្ល ុំន្រ ល្តូ្វបាន្រុញគចញគៅចំគហៀងគហើយជាយផ្ល វូរឺទន្់គហើយតួ្រងយន្តមិន្អាចទាញបាន្គទ។ 

ករណីន្ដលាន្ន្ត្សុីឡំាងរន្ងវរឲ្យរងវង់គៅចំគហៀងរ ុគណ្តណ ុះន្ដល្តូ្វបាន្គ្រើគហើយការរន្ងវរឲ្យគៅរងវង់្ត្ូវបាន្គ្រើរមួរា គដើមបី្ន្ដ

ល់ន្ដន្កំណត្់ (ទីតាំងការគៅដលជ់ាយ្ន្ដល់ក្មិត្អត្ិររាិ) 

គៅកន ុងឥរយិារងមួយន្ដលន្ដលជីកនិ្ងឈូសឆាយព្ារដីគៅទីតាំងឆាៃ យពីន្ផ្ាកកណ្តត លថ្ន្តួ្រងយន្ត។ 

គៅគពលគបាុះជំហាន្គលើwindrow ជាមួយកង់ខាងគ្កាយ សូមជាន្w់indrowវី់រវាងកង់ខាងគឆ្វងន្ិងខាងសាត ំគៅន្ផ្ាកខាងគ្កាយ។ 

រ) ឥរយិារងកាត្់ររស់bank cut 

ឥរយិារងbank cut ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ការកាត្់និ្ងគរៀរចំការារគៅគលើជគ្ាល (nori men) ន្ិងជគ្ាល (nori men) ទារ 

រ ុន្ន្ត គោយសារជាគរឿយៗឧរករណ៍ន្ីមួយៗគ្ជៀត្ន្្ជកបាន្ជាគ វ្ ើការគោយ្រងុ្រយ័ត្ាគដើមបីកុំគ វ្ ើឱ្យាន្កំហុសកន ុងវ ិ្ ីស្ារ់យកឥរ ិ

យារងbank cut។ 

វវ ិ្ ីរឺយកមំុរុញគៅ្រន្ហល60 ដឺគ្កស្ារ់ទិសន្ដលចង់bank cutគ វ្ ើឲ្យរ ុះដីគោយរុញផ្ល ុំន្រ លនិ្ងរងវង់ 

្រត្ិរត្ត ិការសុីឡំាងគលើកគ ើងផ្ល ុំន្រ លថ្ន្ខាងគឆ្វងនិ្ងខាងសាត ំគដើមបីផ្កា ស់រ្រូឥរយិារងថ្ន្bank 

cutគហើយគលើកសុីឡំាងគលើកគ ើងផ្ល ុំន្រ លស្ារ់ទិសន្ដលចង់bank cutរ្ងួមនិ្ងព្ងីកសុីឡំាងគលើកគ ើងផ្ល ុំន្រ លគៅាេ ងគទៀត្។ 

កន ុងឥរយិារទថ្ន្bank cutពាយាមគ វ្ ើការមតងគហើយមដងគទៀត្យា ងែា ីៗគៅទូទាងំការារ។ 

ររូភាពទី 6-73 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឥរយិារងកាត្់ររស់bank cut 

ររូភាពទី 6-74 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការគ វ្ ើការជាមួយន្រ លឈូសសាែ ត្្ពិល 

ន្រ លឈូសសាែ ត្្ពិល 

(KM)
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③Articulate

Articulate្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់គរលរណំងកាត់្រន្ថយកំាវលិគៅគពលន្ដលគៅអីអាកគរើកររនិ្ងកង់គរើកររ្តូ្

វរំន្រកគចញពីន្ផ្ាកគ វ្ ើការគហើយគៅគពលកង់ខាងមុែ្ត្ូវបាន្ទូទាត្់គដើមបីគ វ្ ើឱ្យតួ្ា សុនី្ាន្គសថ រភាព។ 

គោយសារArticulateនិ្ងថ្ដចងក តូ្គនាុះមំុរវាងកង់មុែនិ្ងគ្កាយ្តូ្វបាន្្ំគ ើងដូគចាុះកំាវលិគនាុះតូ្ចជាងន្ដល

ាន្ចាៃ យ្រន្ហល 2ភារ3 ថ្ន្កំាវលិគៅគពលមិន្បាន្Articulate។ 

គោយសារសកមមភាពគៅកន ុងការគវន្រាងអកសរTាន្ភាពែសុន្រាកពីការលំគអៀងបាន្ជាផ្កា ស់រ្រូArticulateតាមភា

ពសម្សរ។ គលើសពីគន្ុះគៅគទៀត្ 

គៅកន ុងការគវន្រាងអកសរUអាចរងវលិ្រករគោយ្រសិទធិភាពគោយផ្កា ស់រ្រូទិសគៅថ្ន្Articulateគៅពាក់កណ្តត ល

។ គលើសពីគន្ុះ កំាថ្ន្ការវលិ្តូ្វបាន្កាត់្រន្ថយគហើយគោយគ្រើឥរយិារងគៅដលជ់ាយ 

ជាមួយរា ្ជងុអាច្ត្ូវបាន្ដំគណើរការ្រករគោយ្រសទិធិភាព 

(ដអីាច្តូ្វបាន្ោក់គៅ្ជងុគោយមិន្ាកគ្កាយ) ន្ងិសូមបីន្ត្គៅគលើផ្ល វូរាងអកសរS 

ន្ដលាន្រាងតូ្ចគនាុះក៏អាចក្មិត្ដីគៅ្ររ់តំ្រន់្។ 

្រសិន្គរើគ វ្ ើArticulateន្ងិរន្ងវរចងក តូ្កន ុងទិសគៅផ្ទ ុយ 

គនាុះកងខ់ាងមែុន្ិងខាងគ្កាយអាចគៅ្ត្ង់គលើផ្ល វូែសុៗរា ។ គោយគ្រើ្បាសច់ណុំចគន្ុះ 

តួ្រងយន្តអាចដំគណើរការបាន្លែន្ងិរលូន្គោយទូទាត្់កង់ខាងមុែគដើមបដីំគណើរការគលើន្ផ្ាកន្ដលាន្ក្មតិ្រចួគហើ

យគៅកន ុងការឈូសឆាយព្ារដីនិ្ងន្ចកដ។ី គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

គៅគពលជាយផ្ល វូគែាយគនាុះសាព ្លីគន្ន្អ រជាម្យមមនិ្អាចទទួលបាន្គោយគៅដល់ជាយ 

ដូគចាុះកង់ខាងមុែអាច្ត្ូវបាន្ទូទាត្់គហើយាន្ន្ត្ចំន្ណកកង់្ុន្ ៃ្ន្់រ ុគណ្តណ ុះន្ដលអាចរំន្រកគចញពជីាយផ្ល វូ

ស្ារក់ារារ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ គៅគពលន្ដលាន្ដីគ្ចើន្្តូ្វបាន្កាត់្គចាលគោយbank 

cutន្ិងកង់ខាងគ្កាយជិុះគលើវា (កន ុងករណីចាត់្ន្ចងឲ្យាន្រាងទំន្រជ់ា្ពលិស្ារ់ការដក្ពលិគចញ) 

សុវត្ថភិាពថ្ន្តួ្យាន្អាច្ត្វូបាន្ធានាគោយការចាកគចញ កង់ខាងគ្កាយពីជគ្ាល (nori men) ។ 

ររូភាពទី 6-75 ការគវន្រាងអកសរUគៅArticulate 

ររូភាពទី 6-76 គរើកររគោយអុហវសិត្ 

ចំនួ្ន្អុហវសិត្ 

ឥរយិារងអុហវសិត្គោយគ្រើArticulate 

(KM)
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④ ឧរករណរ៍ុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្

ឧរករណរ៍ុកឲ្យថ្ផ្ទដរីរូត្ក៏អាចផ្កា សរ្់រូមំុកាត់្បាន្ន្ដរ

គទាុះរជីារន្តចិដូចជាផ្ល ុំន្រ លគហើយគ វ្ ើឱ្យវា្ជំាងស្ារ់វត្ថ ុ រងឹ។ 

ការតំ្រង់ទិសថ្ន្្កញាឧំរករណ៍រកុឲ្យថ្ផ្ទដីររូត្អាចផ្កា សរ្់រូអត់្បាន្គទគហើយវាសថ តិ្កន ុងទិសដូចរា នឹ្ងស ុមដូគចាុះវា

មិន្អាច្ត្ូវបាន្គ្រើគៅកន ុងសាថ ន្ភាពន្ដលបាន្Articulateគនាុះគទ។ 

6.3.2. ា សុនី្គកៀរដ ី(ា សុីន្គកៀរដ ីម ទ័រ(ូmota sukurepa) (អកសរទី ទំព័រទី 147) 

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូលោា ន្ 

ឧរករណ៍្ រតិ្រត្ដកិារថ្ន្ឧរករណ៍ន្ដលគ វ្ ើការររស់ា សុីន្គកៀរដី ម ូ ទ័រ 

្ត្ូវបាន្ផ្សគំ ើងគោយគ្រើចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការស្ារក់ារគលើកន្ិង 

រនាទ រថ្ន្គអៀមការពារន្ិងចងក ឹុះគលែ្រត្រិត្ដ ិការស្ារ់ឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព ្។ 

ររូភាពទី 6-78 ជាឧទាហរណ៍មួយថ្ន្ឧរករណ៍្ រតិ្រត្ដកិារថ្ន្ឧរករណក៍ារារា សុនី្គកៀរដី ។ 

2 ... ការារមូលោា ន្ 

① ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាជាមូលោា ន្

ក ថ្ផ្ទផ្ល វូន្ដលដំគណើរការគនាុះរួរន្ត្បាន្រកាគោយភាពមនិ្គសម ើរា ត្ិច។ 

ែ រន្ថយគលបឿន្គពលរត្់គកាង។ 

ជាពិគសស 

គៅគពលគ វ្ ើដំគណើរជាមួយដែីាច់សូម្រយ័ត្ាថ្នកង់គ្កាយអាចនឹ្ងវលិហួសពីការរពំងឹទុកគោយសារកាា ំងរងវលិ

ន្ិងអាចាកគចញពីថ្ផ្ទផ្ល វូឬ្ក ុក។ 

រ គជៀសវាងការរត្ខ់ាា ំងតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។ 

្ត្ូវ្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសជាមួយគកាងSតូ្ចគ្ពាុះវាគ្រុះថ្នា ក។់

ឃ ដីទន់្រួរឆ្ាងកាត់្គោយ្ត្ង់គហើយកំុវលិវល់។ 

ង កុំឆ្ាងកាត្់ចំគណ្តត្។ 

ររូភាពទី 6-77 គលបឿន្កាត្់ថ្ន្Scari 

ររូភាពទី 6-78 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍្រតិ្រត្ដ ិការថ្ន្ា សុីន្គកៀរដី 

មុំកាត្ ់

ា្ ន្់្ហាវ ំង 
ា្ ន្់រគងក ើន្គលបឿន្(akuseru pedaru) 

ចងកឹុះគលែរ្រូគលបឿន្ 

ា្ ន្់កាន្់ ា្ ន្់ថ្ន្សព ឺរងវ ិលកង់ 
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ច គពលកំពងុគរើកររ សូមរន្ថយរ ូល (្រន្ហល 2សង់ទីន្ម ្ត្ពីដ)ី ន្ងិគ វ្ ើឲ្យតួ្យាន្បាន្ទារ។ 

ជាពិគសស កុរំត្ជ់ាមួយគអៀមការពារ ន្ដលគលើកគ ើងែពស់គលើកន្លងន្ត្ការារន្ចកដ។ី 

ឆ្ គៅគលើផ្ល វូជ្ាល(nori men)ខាា ំង សូមគ្រើ្ ហាវ ំងា សុនី្ន្ិង្ហាវ ងំគជើង ( ា្ ន្់្ ហាវ ងំ) រមួរា គដើមបចីុុះជ្ាល។ 

ម ាងគទៀត្ ្រសិន្គរើគលបឿន្គៅន្ត្គកើន្គ ើងគហើយវាាន្គ្រុះថ្នា ក់ 

សូមរន្ថយ(sage)រ ូលគដើមបឲី្យវាចូលគៅកន ុងដីគហើយរន្ថយគលបឿន្។ កុំគលើក(age)ន្រ លគៅកណ្តត លជ្ាលេា ំ។ 

ជ 

ផ្ល វូរត់្ររស់ា សុីន្គកៀរដីនិ្ងផ្ល វូឆ្ាងកាត់្ររសយ់ាន្ជំនិ្ុះដថ្ទគទៀត្គនាុះមិន្្តូ្វ្រសពវរា គទគហើយគរើគចៀសមិន្ផ្តុ្

គទអាកន្ណនាំន្ឹង្ត្ូវចាត្ត់ាំង។ 

ឈ ្រសិន្គរើទទឹងផ្ល វូតូ្ចចគងែៀត្ ចូរគរៀរចជំ្មក(nori 

men)ជាគ្ចើន្គហើយគ វ្ ើតាមគរលការណ៍ថ្ន្ការផ្តលអ់ាទិភាពដល់យាន្គ ើងនិ្ងរងយន្តដកឹទំនិ្ញ។ 

ញ ្រសិន្គរើថ្ដចងក តូ្្តូ្វបាន្រត់្កំ ុងគពលជកីនិ្ងផ្ទ កុ 

តួ្រងយន្តអាចពត្់ែល នួ្ន្ិង្កឡារ់គោយសារន្ត្្ត្ូវបាន្រុញគោយឧរករណ៍រញុដូគចាុះចងក តូ្្ត្ូវបាន្ដំគណើរការរន្ត ិច

រន្្ចួ។ 

② ការារអន្ុវត្ត

ា សុនី្គកៀរដី អាចអនុ្វត្តបាន្ជារល់ារក់ន ុងការជកី ការដកឹជញ្ជ នូ្និ្ង្រតិ្រត្តកិារការគ វ្ ើឲ្យដរីារគសម ើរ។

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ ចាៃ យថ្ន្ការដកឹជញ្ជ នូ្គលើដីែាច់រឺសម្សរស្ារច់ាៃ យម្យមដូចជា្រន្ហល100គៅ400 

ន្ម ត្ស្ារ់ា សុីន្គកៀរដីន្ដលបាន្ទាញ ន្ិងចាៃ យឆាៃ យព3ី00 ន្ម ្ ត្ឬគលើសពីគន្ុះ (អត្ិររា2 គៅ3រ ូីន្ម ្ ត្) 

ស្ារា់ សុីន្គកៀរដមី ូ ទ័រ។ 

ក) ការារជីកនិ្ងផ្ទ ុក 

មូលោា ន្្រឹុះថ្ន្ការារជីកនិ្ងផ្ទ កុ (សូមគមើលររូភាពទី 6-81) 

រឺ្ត្ូវត្្មមឹកង់ខាងមែុន្ងិខាងគ្កាយគហើយគ្រើជ្ាល(nori men)ចុុះគ្កាម។ 

ររូភាពទី 6-79 ការ្រងុ្រយ័ត្ាកន ុងការគ វ្ ើឱ្យររូត្គោយសារន្ត្កាា ំងរងវ ិល ររូភាពទី 6-80 ្រយ័ត្ាកុំគលើករ ូលគ្ចើន្គពក 

ររូភាពទី 6-81 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក(kussaku)មូលោា ន្ 

ចារ់គផ្តើមផ្ទ ុក(tsumikomi) 

ជគ្តជីក(kussaku)ជាម្យម 

ចុងរញ្ច រ់ថ្ន្ការផ្ទ ុក(tsumikomi) ចារ់គផ្តើមផ្ទ ុក(ts
umikomi) 

ចុងរញ្ច រ់ថ្ន្ការ
ផ្ទ ុក(tsumikomi) 

ជគ្តជីក(kussaku)ជាម្យម 

ជគ្តជីក(kussaku)
ជាម្យម 

ទទឹងចុុះរ ូល(bouru
)ឲ្យទារ 
ទទឹងគលើករ ូល(bou
ru)គ ើង 
គពលគវលា្រតិ្រត្ត ិ
ការរ ូល(bouru) 
្រតិ្រត្ត ិការ 
គអៀមការពារ 

គ វ្ ើវាឱ្យបាន្្ត្ឹម
្ត្ូវ 

គលើករ ូល(bouru)ឲ្យែពស់គពក 

ដីែាច់គ្ចើន្គពកមុន្គពលគអៀមការពារ 

ជគ្តជីក(kussaku)មិន្គងរ 

គពលគវលចុុះរ ូល(bouru)គៅគ្កាមរឺគលឿន្គពលគហើយ 

គពលគវលាគលើករ ូល(bouru)គ ើងរឺយឺត្គពលគហើយ 

ទទឹងចុុះរ ូល(bouru)ឲ្យទារគពក 
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ជំគៅជីកាន្ភាពែសុន្រាករា អា្សយ័គលើរុណភាពដីនិ្ងជ្ាល 

រ ុន្ន្តជំគៅជកីរួរន្ត្ាន្កំរតិ្ម្យមតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្និ្ងរាក់និ្ងន្វងគដើមបីកំុគអាយសំរកកង់ធាា ក់។ 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ ការជីកនិ្ងការផ្ទ ុកនឹ្ង្តូ្វបាន្អនុ្វត្តតាមលោំរល់ំគោយ  

ដូចន្ដលបាន្រាា ញកន ុងររូភាពទី 6-82 គដើមបកំុីឱ្យកន្ន្ាងដកដីគនាុះែូច។ 

 

ែ) ការារដឹកជញ្ជ នូ្

ការដកឹជញ្ជ នូ្រួរន្ត្គលឿន្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្ជាមួយនឹ្ងរ ូលន្ដលបាន្រនាទ រ។ ចំគពាុះគរលរណំងគន្ុះ 

វាាន្សារៈសខំាន់្ណ្តសក់ន ុងការន្ងរកាថ្ផ្ទផ្ល វូគោយាន្ភាពគសម ើររា គោយគ វ្ ើគអាយ្រគសើរគ ើងនូ្វផ្ល វូន្ដល្តូ្វដឹក

ជញ្ជ នូ្គោយគ្រើា សុនី្គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ វាចាបំាច់កន ុងការផ្តល់្ជងុគទរ្សរតាមកំាាក។ 

វាចំាបាច់កន ុងការកំណត់្ការដឹកជញ្ជ នូ្គៅដីឱ្យបាន្គ្ចើន្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្គហើយ្រសិន្គរើវាទន់្ោក់្កួ

សឬដីែាច់គលើថ្ផ្ទផ្ល វូ។ 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ វាចាបំាច់ឲ្យផ្ល វូរត្់គនាុះហូរទឹកឱ្យបាន្លែ គហើយគ្បាុះទឹក្រសិន្គរើាន្្ូលីគ្ចើន្។ 

c) ការារន្ចកដី(ការចាក់ដគីចញ)

ក ត្្មវូកមពស់ររស់រ ូលគហើយគ្បាុះវាគៅន្ងឹកមពស់ន្ដលបាន្កំណត្។់

ែ  មិន្្តូ្វចាក់ដីទាងំអសក់ន ុងគពលន្ត្មួយគទ 

រ ុន្ន្ត ្តូ្វគ្បាុះគៅនឹ្ងក្ាស់ន្ដលបាន្កំណត់្តាមលោំរល់ំគោយពីកន្ន្ាងគលើកដីគអាយែពស់គនាុះទាររផំ្ុត្គៅ

ជារារគសម ើនិ្ងព្ងីកទំន្រ់ ដី(សូមគមើលររូភាពទី 6-83) ។ 

ររូភាពទី 6-82 ឧទាហរណ៍ថ្ន្លោំរ់លំគោយកន ុងជីក 

ររូភាពទី 6-83 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារចាក់ដ ី

(KM)
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6.3.3. ា សុនី្គកៀរដ ី(ា សុីន្គកៀរដ ីន្ដលបាន្ទាញ) (អត្ថរទ ទំព័រទី 150) 

ចារ់តំាងពី្ រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្រដូឺចរា ន្ឹងរ លុដូហស័រកន ុង 6.1.1ដូគចាុះ គយាងគៅតាមករណីន្្រការ «6.1.1 

រ ុលដូហស័រ ើ 1 ្រត្ិរត្ត ិការមូលោា ន្»។ 

ឧរករណ៍្ តួ្ត្ពិន្តិ្យគ្រឿងររកិាេ រការារររសរ លុដូហសរ័្ត្ូវបាន្គ្រើគដើមបីគលើក(age)ន្ិងរន្ថយ(sage)រ ូលដំគ ើ

ង(age)ន្ិងរនាទ រ(sage)គអៀមការពារន្ងិរគញ្ញច ញឧរករណ៍បាញែ់យល់គោយសាព ្គចញ។ 

a គៅកន ុងការារជីកនិ្ង ផ្ទ ុកគោយ្រា សុីន្គកៀរដីគនាុះ ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ការគលើកដីគអាយែពស់(morido)ជាគដើម 

ដូគចាុះ្តូ្វ្រយ័ត្ានឹ្ងការរងហ រូទឹកជាគដើមដូចជាកន ុងការជីកនិ្ងជំរុញកន ុងការារររស់រ លុដូហស័រ។ 

b ដីន្ដលអាចរត់្បាន្គៅកន ុង ា សុីន្គកៀរដី កន ុងថ្នា ក់គ្កាមទី9ន្ម ្ត្3 

រនាទ រ់ពីា សុីន្គកៀរដីន្ដល្តូ្វបាន្ទាញគនាុះគរគៅថ្នសន្ទសសន៍្គកាណ7-10  

គន្ុះទាមទារលកេែណឌ លែ ្រគសើរគរើគ្រៀរគ្ៀរគៅន្ឹងសន្ទសសន៍្គកាណន្ដលរ ុលដូហស័រអាចគ វ្ ើដំគណើរបាន្5-7។ 

ដូគចាុះ វាចាំបាច់្តូ្វរិត្រូរជាន្ិចចនូ្វការរងហ រូទឹកថ្ន្ផ្ល វូន្ដលកំពុងរត្់ (រារ់រញ្ច លូទាងំការែួងការដកឹជញ្ជ នូ្ដីនិ្ងកន្ន្ាងចាក់ដី) 

ន្ិងន្ងរកាកន្ន្ាងការារលែជាន្ិចច។ 

cវកន ុងការារែួងនិ្ងផ្ទ ុកទំន្ិញ គលើក(age)គអៀមការពារ ឱ្យបាន្្ររ់្រន្់ (្រន្ហល 15គៅ30សង់ទីន្ម ្ត្) 

ទាញឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព ្ (tailgate) ដល់ទីរញ្ចរ់និ្ងកំពុងន្ត្រត្់គោយទាា ក់(sage)រ ូលនិ្ងជីកថ្ផ្ទដីគហើយផ្ទ ុក។ 

d គៅគពលជីកនិ្ងផ្ទ ុក្តូ្វរនាទ ររ ូលគដើមបីកំុគអាយ្តាក់ទ័រកង់រងគ្កាុះគនាុះឈរ់ឬក៏រអិល។ 

e គលបឿន្រត្់រឺទារគហើយររាិណរ ូលផ្ទ ុកឲ្យបាន្គពញ។ 

f រនាទ រ(sage)រ ូលយា ងងាមៗគដើមបីឱ្យកាំរិទចូលគៅកន ុងដីយា ងគសៃ ៀមសាៃ ត់្។ 

g គៅគពលជីកដី គលបឿន្ការារអាច្តូ្វបាន្រគងក ើន្គោយត្្មឹម្តាក់ទ័រនិ្ងា សុីន្គកៀរដីគហើយគ្រើជ្ាល (nori 

men)ចុុះគ្កាមគឆាព ុះគៅទិសគៅដឹកជញ្ជ នូ្គោយគ វ្ ើដូគចាុះអាចរគងក ើន្គលបឿន្ការាបាន្គលឿន្ជាង។ 

h ជំគៅជីកាន្ភាពែុសរា អា្ស័យគលើរុណភាពដីនិ្ងជ្ាល 

រ ុន្ន្តការជីករួរន្ត្ាន្រាក់និ្ងន្វងជាមួយនឹ្ងជគ្តម្យមតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្គដើមបកំុីគអាយកង់យាន្គនាុះ

រអិល។ 

i អាចាន្ជួរគៅសងខាងនូ្វ្រឡាយន្ដលរគងក ើត្គ ើងគោយការជីក ដូគចាុះគៅគពលចារ់គផ្តើមការាររនាទ រ់ 

ចូរគ វ្ ើការគកាសវាគចាល។ 

ររូងត្ទី 6-1 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ វ្ ើការរ ុលដូហស័រ 
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j រ ូល្តូ្វន្ត្ទុកឱ្យគផ្ដក្ររ់គពលគវលាកន ុងកំ ុងគពលគ វ្ ើការ។ ្រសិន្គរើថ្ផ្ទដីាន្លកេណៈគផ្ដក រ ុន្ន្តដីផ្ទ ុកមិន្គសម ើរា

វាចាំបាច់្តូ្វពិន្ិត្យគមើលសាព ្ែយល់ថ្ន្សំរកកង់ខាងគឆ្វងនិ្ងខាងសាត ំ។ 

 

6.4. ការចាត់្ន្ចងនិ្ងការារសុវត្ត ិភាពររស់ា សុីន្ផ្ទ ុកកំគទចងម (ទំព័រទី 154) 

6.4.1. ា សុនី្ផ្ទ កុកំគទចងម្រគេទកង់រងគ្កាុះ (អត្ថរទ ទំព័រទី 154) 

ា សុីន្ផ្ទ ុកកំគទចងម្រគេទកង់រងគ្កាុះរមួរញ្ច លូទាងំឧរករណ៍្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)្ំនិ្ងឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្រគេទកគមទច 

រ ុន្ន្ត គោយសារ្តាក់ទ័រ・ន្រ ល (shoberu) រឺដូចរា ន្ឹងបាន្គរៀររារ់ខាងលគហើយដូគចាុះ 

ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្រគេទកំគទចន្ឹង្ត្ូវបាន្ពិពណ៌នាគៅទីគន្ុះ។ 

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូលោា ន្ 

្រត្ិរត្ដ ិការជាមូលោា ន្ថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្រគេទកគមទចរមួាន្ការគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាមថ្ន្ដងសន្ទ ចូនិ្ងថ្ដ 

ការលូត្និ្ងយកគោយ្ុងនិ្ងការវលិររស់ជីរ( jibu) 

គហើយាន្ការគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាមថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្និ្ងការរគញ្ញច ញគៅមុែន្ិងរ្ញ្ញច សថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្។ ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ 

អា្ស័យគលើ្រគេទា សុីន្ អាចព្ងីកឬចុុះនូ្វទទឹងថ្ន្loading table 

ររូភាពទី 6-86 រាា ញពីឧទាហរណ៍មួយថ្ន្ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ ិការថ្ន្ឧរករណ៍គ វ្ ើការររស់ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្រគេទកគមទច។ 

ររូងត្ទី 6-6 សាថ ន្ភាពការារររសា សុីន្គកៀរដីន្ដល្តូ្វបាន្ទាញ 

ររូភាពទី 6-66 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍្រត្ិរត្តការឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្រគេទកគមទច 

្រតិ្រត្ដ ិការថ្ដ(amu)ន្ិងគវន្ 

ការកំណត់្ន្ផ្ាក្ុង(baketto
)ន្ិង្រតិ្រត្ត ិការគ ើងចុុះ
ថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ច នូ្ 

្រតិ្រតិ្តការកង់រងគ្កាុះ(kurora)(គឆ្វង) 

្រតិ្រតិ្តការកង់រងគ្កាុះ (kurora)(សាត ំ) 

្រតិ្រត្ដងសន្ទ ចូ(buumu)ន្ិង្ុង(baketto) 

គៅអីគរើកររ 

្រតិ្រត្ដ ិការថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្(konbeya) 

ការរញ្ឈរ់ដំគណើរការធារាសា្សត  

(KM)
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(1) ្រត្ិរត្ដ ិការគវន្ដងសន្ទ ចូ   ថ្ដ ្ុងនិ្ងជីរ( jibu)្តូ្វបាន្អនុ្វត្តតាមករណី្រការ “វ6.2.1 

្រត្ិរត្ត ិការមូលោា ន្ថ្ន្ឧរករណ៍ន្រ លធារាសា្សត  (backhoe)”វ។ 

(2) ឧរករណ៍្រតិ្រត្ដ ិការររស់ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្គនាុះ្រតិ្រត្ត ិការគោយគ្រើចងក ឹុះគលែថ្ន្ម ូទ័រ្ោយដឹកគៅទីតាំងរនាទ រ់។

・ "គៅមុែ" ... ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្គនាុះវលិកន ុងទិសគៅ្មមតា។

・ "កណ្តដ ល" ... ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្គនាុះឈរ់។

・ "ងយគ្កាយ" ... ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្គនាុះរ្ញ្ញច ស។

(3) 

ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ ិការគ ើងចុុះថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្គនាុះ្តូ្វបាន្ដំគណើរការគោយគ្រើចងក ឹុះគលែថ្ន្ឧរករណ៍គលើកគៅកន ុងទីតាំងរនាទ រ់។ 

・ "គៅមុន្" ... ចុុះគ្កាមន្ផ្ាកគលើគ ើងថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ច នូ្។

・"កណ្តដ ល" ... ការគលើកឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្ត្ូវបាន្គ វ្ ើគ ើងគៅកន ុងទីតាំងគនាុះ។

・ "រនាទ រ់ពី" ... ការគលើកឧរករណ៍រញ្ជ នូ្គ ើង។

6.5. គផ្ទរគ្រឿងា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត  (អត្ថរទ ទំព័រទី 157) 

6.5.1. ការផ្ទ ុកនិ្ងការគរ ើទំន្ិញ (អត្ថរទ ទំព័រទី 157) 

គៅគពលផ្ទ ុកឬគរ ើគ្រឿងា សុីន្សំណង់គៅគលើរងសគណ្តដ ងជាគដើម សូម្រងុ្រយ័ត្ាដូចខាងគ្កាម។ 

1 ... ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាទូគៅ 

① គៅគពលផ្ទ ុកនិ្ងដឹកជញ្ជ នូ្គ្រឿងា សុីន្សំណង់គៅគលើរងសគណ្តដ ងឬឡាន្ដឹកទំនិ្ញ

សូមគ្រើយាន្ន្ដលាន្គរលគៅដឹកគ្រឿងា សុីន្សំណង់។ 

② គៅគពលគផ្ទរ្តូ្វ្រយ័ត្ាកុំគអាយគលើសររស់រររដូចាន្ន្ចងកន ុងរទរញ្ញត្ិតយាន្យន្ត។ 

・ទទឹង…………វ2.5 ន្ម ្ត្ឬត្ិចជាងគន្ុះ

・ា ស់សរុរ……វ20 គតាន្ឬត្ិចជាងគន្ុះ 

・ រន្ទ ុកអ័កស…………វ10 គតាន្ឬត្ិចជាងគន្ុះ 

・ រន្ទ ុកកង ់...... 5 គតាន្ឬត្ិចជាងគន្ុះ 

・ កំពស់………វ3.8 ន្ម ្ត្ឬត្ិចជាងគន្ុះ

・្រន្វង………វ12 ន្ម ្ត្រតឺ្ិចជាងគន្ុះ

・ កាំគវន្អរបររា……វ12 ន្ម ្ត្ឬត្ិចជាងគន្ុះ

* យាន្ជំន្ិុះគលើសគន្ុះគរគៅថ្នយាន្ពិគសសគហើយមិន្អាចគ វ្ ើចរាចរណ៍តាមគរលការណ៍បាន្គ ើយ។ គទាុះយា ងណ្តក៏គោយ

្រសិន្គរើវាមិន្អាចគជៀសវាងបាន្កន ុងការដំគណើរការយាន្ពិគសសន្ដលគលើសពីន្ដន្កំណត្់ថ្ន្រទរបញ្ញត្ត ិគន្ុះ 

ន្ឹង្តូ្វបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្ឱ្យឆ្ាងកាត្់លុុះ្តាន្ត្ាន្ការអន្ុញ្ញញ ត្យាន្ពិគសស្តូ្វបាន្អនុ្វត្តចំគពាុះអាក្ររ់្រងផ្ល វូគហើយការអន្ុញ្ញញ ត្

្តូ្វបាន្ទទួល។ 

③ ការផ្ទ ុកនិ្ងគរ ើគ្រឿងា សុីន្សំណង់ន្ដល្តូ្វគផ្ទរឱ្យគនាុះ្តូ្វអនុ្វត្តគ្កាមការដឹកនាំររស់គមរញ្ញា ការការារន្ដលបាន្កំណត់្។

④តាមវធិាន្ទូគៅ

កន្ន្ាងស្ារ់ផ្ទ ុកនិ្ងគរ ើទំន្ិញរឺរារគសម ើន្ិងរងឹគហើយស្ារ់យាន្ជំន្ិុះន្ដលគផ្ទរន្ត្រ ុគណ្តណ ុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នបាន្ចារ់្ហាវ ំងចត្រងយន្តន្ិ

ងរញ្ឈរ់កង់។ 

(KM)
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⑤ គ្រើឧរករណ៍គ ើងេា ំ (កាត រ្កាលងាល)់ ន្ដលអាច្ត្ូវបាន្ពយួ រគៅគលើរគទុះផ្ទ កុយាន្យន្តជាគដើម

គហើយគ្រើអវ ីន្ដលអាចទរ់ទល់នឹ្ងា ស់ា សុីន្សណំង់សរំារ់ផ្ទ កុនិ្ងគរ ើឥវា៉ែ ន់្បាន្ 

សូមគ្រើឧរករណ៍គ ើងេា ំន្ដលាន្្កញាំគដើមបីកុឲំ្យឧរករណ៍គ ើងតាមររូត្គោយរងវ ិលន្កង់រងគ្កាុះ(សំរកកង់) 

(សូមគមើលររូភាព 6-87 ន្ិងតារាង 6- 7) ។ 

⑥គៅគពលផ្ទ ុកនិ្ងគរ ើគោយគលើកដីគអាយែពស(់morido) សូមអន្ុវត្តដូចខាងគ្កាម។

aវទទឹងថ្ន្ការគលើកដីគអាយែពស(់morido)គន្ុះ្ត្ូវាន្ទទឹងលមមគោយរិត្ពីទទឹងររសា់ សុីន្សណំង់។ 

b ជ្ាល(nori men)ថ្ន្ការគលើកដីគអាយែពស(់morido)គនាុះរួរន្ត្ាន្ភាពរារសាតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។ 

c ការគលើកដីគអាយែពស(់morido)រួរ្ត្ូវបាន្រ្ងួមឱ្យបាន្្ររ់្រន្់គដើមបកីារពារជគ្ាល (nori men) 

ពីការដួលរលំគពលផ្ទ ុកា សុនី្សណំងន់្ិងរណ្តត លឱ្យា សុនី្សាងសង់ទុះ។ 

ជាពិគសស្ត្ូវ្រងុ្រយ័ត្ាការពារជ្ាល(nori men)ពកីារដួលរលំគហើយគរើចាំបាច់ សូមព្ងឹងវាគោយការគតាង។ 

d កមពស់ថ្ន្ការគលើកដីគអាយែពស(់morido)គនាុះរដូឺចរា ន្ឹងកមពស់ រងសគណ្តដ ងន្ដរ។ 

2 ... ការារផ្ទ ុកន្ងិគរ ើគលើរងសគណ្តដ ងជាគដើម។ 

គៅគពលផ្ទ កុន្ិងគរ ើទំន្ញិគោយគ្រើឧរករណ៍គ ើងតាមជ្ាល (nori men) អន្ុវត្តដូចខាងគ្កាម។ 

① ាន្ការ្រជុំឲ្យ្ររ់រាដងឹអំពីវ ិ្ ីសា្សត ថ្ន្ការដំគណើរការផ្ទ កុនិ្ងលោំរល់ំគោយន្ដរ។

② ពនិ្ិត្យគមើលអំ្បាយា  ្ហាវ ំងជាគដើម ថ្ន្ា សុីន្ផ្ទ ុកន្ិងា សុីន្ន្ដលបាន្គ្រើ។

③ រញ្ឈគរើរងសគណ្តដ ងជាគដើម គៅទីតាំងផ្ទ ុក គោយចារ់្ហាវ ំងន្ិងរញ្ឈរ់កង់រងយន្ត  (្រយត័្ាកំរតិ្ដីឲ្យគផ្ដក)។

④ ្ត្ូវ្បាកដថ្នពយួ រឧរករណ៍គ ើងតាមគៅគលើកន្ន្ាងផ្ទ ុកគដើមបីកុំគអាយវារលត្់គហើយកណំត្់មុំគ ើងដល់15

ដឺគ្កឬតិ្ចជាងគន្ុះ (សូមគមើលររូភាពទី 6-88) ។ 

តារាងទ ី6-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ទំនាកទ់ំន្ងរវាងា ស់ររស់ា សុីន្ផ្ទ ុកន្ិងឧរករណ៍គ ើងតាម 

ររូភាពទី 6-87 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ ើងតាមន្ដលាន្្កញំា 

ររូភាព 6-88 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការគ្រើ្បាស់ឧរករណ៍គ ើងតាម 

ា សថ្ន្ា សុីន្ន្ដល្ត្ូវ
បាន្ផ្ទ ុក (t) 

ចំនួ្ន្ឧរករណ៍គ ើងតាម្តូ្វបាន្គ្រើ 

សាភ រៈ 

យា ន់្សព ័រអាលុយមីញ ូ
ម 

យា ន់្សព ័រអាលុយមីញ ូ
ម 

យា ន់្សព ័រអាលុយមីញ ូ
ម 

គដើម 

ទំហំររូរាង 
្រន្វង x កមពស ់x ទទឹង 

(មីលីន្ម ត្) 

កន្ន្ាងដឹក(nidai)រងសគណ្តដ ង 

ឧរករណ៍គ ើងតាម(tohan yogu) 

15ដឺគ្កឬត្ិច
ជាងគន្ុះ

(KM)
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⑤ 

គរៀរចំឱ្យាន្ន្ែសរកណ្តត លគៅកន្ន្ាងដឹកយាន្យន្តនិ្ងគ្រឿងា សុីន្សណំង់ន្ដល្តូ្វផ្ទ ុកគហើយន្ែសកណ្តត លថ្ន្ឧរ

ករណ៍គ ើងតាមនិ្ងកង់រងគ្កាុះ(សរំកកង់) ្សររា  (សូមគមើលររូភាពទី 6-89) ។ 

⑥ គៅគពលផ្ទ កុ សូម្បាកដថ្នមិន្ាន្មនុ្សសគៅជុំវញិនិ្ងចាត់្វធិាន្ការគដើមបីកំុឲ្យចូលទីគនាុះ។

⑦គ វ្ ើតាមសញ្ញញ ររស់អាកន្ណនាំគហើយគរើកររកន ុងគលបឿន្ទារ។ឈរ់មតងគៅខាងមែុ្រន្ហល

1ន្ម ្ត្សិន្គហើយសូមរញ្ញា កម់ដងគទៀត្គលើ្ រការទី⑤។ 

⑧គៅគពលគ ើងឧរករណ៍គ ើងតាមជ្ាល (nori

men)គោយមិន្រត់្ចងក តូ្ន្ងិគ ើងន្ត្មដងគោយគលបឿន្កន ុងគលបឿន្ទារ 

(គៅគពលចំាបាចរត់្ចងក តូ្គនាុះសូមចុុះគ្កាមគៅដីគហើយរ្រូទិសគៅ) ។ 

⑨គៅគពលគ ើងឧរករណ៍គ ើងតាមដល់ទីែពស់គហើយគៅគពលដណំ្តលរា គន្ុះ ន្ផ្ាកខាងមែុកង់រងគ្កាុះ

(សរំកកង់) រន្ណត ត្ន្ិងចុុះដល់កន្ន្ាងផ្ទ ុក ា សុីន្ផ្ទ ុកាន្ទំគនារគៅរគាគ ុះរគងគ ើខាងរគណ្តដ យ 

ដូគចាុះគរើកររគោយ្រងុ្រយ័ត្ាគដើមបឱី្យវាចុុះដលដ់ីយា ងគសៃ ៀមសាៃ ត់្។ 

⑩្រសនិ្រកន្ន្ាងផ្ទ ុកថ្ន្រងសគណ្តដ ងាន្ជហំាន្្ំ្ ត្ូវគ្រើfoot stall គដើមបីគរើកររគោយគសៃ ៀមសាៃ ត្់

(សូមគមើលររូភាពទី 6-90) ។ 

⑪ ពនិ្ិត្យគមើលថ្នគត្ើា សុីន្ផ្ទ ុកគលើសពីទទឹងថ្ន្កន្ន្ាងផ្ទ ុកទំន្ញិថ្ន្រងសគណ្តដ ង។

⑫ ឈរ់គៅទីតំាងន្ដលបាន្កំណត់្គៅគលើកន្ន្ាងោក់ឥវា៉ែ ់ ន់្គនាុះចារ់្ហាវ ំងនិ្ងចាក់គសា។

⑬គៅគពលគរើកឧរករណ៍ន្រ លធារាសា្សតជាគដើម គៅគលើកន្ន្ាងផ្ទ កុ

សូមពិនិ្ត្យគមើលសុវត្ថភាពថ្ន្ររសិាថ ន្ជុំវញិនិ្ងចាត់្វធិាន្ការគដើមបកីារពារកន្ន្ាងផ្ទ កុមិន្ឱ្យគផ្ែៀងនិ្ងរអិលធាា ក់ឧ

រករណន្រ លធារាសា្សតជាគដើម។ ម ាងគទៀត្ រនាទ រ់ពចីាក់គសាររងវលិគនាុះ្ត្ូវរញ្ឈរ់ា សុនី្។ 

⑭គៅគពលផ្ទ ុកា សុីន្សណំង់្រគេទន្រ ល(shoberu)្ំន្ដលាន្ឧរករណ៍ការារន្ដលអាចដកគចញបាន្គនាុះ

សូមគោុះទំងន្់គចញផ្ងន្ដរ។ 

ររូភាពទី 6-89 ទីតាំងផ្ទ ុក 

ររូភាពទី 6-90 ឧទាហរណ៍ការគ្រើកំណល់គជើង 

ទីកណ្តត លថ្ន្កន្ន្ាងដឹកថ្ន្រងយន្តនិ្ងន្ែសក
ណ្តត លររស់ា សីុន្ផ្ទ ុក(tsumikomi) 

កន្ន្ាងដឹក
ថ្ន្រងយន្ត 

ទីកណ្តដ លថ្ន្ឧរករណ៍គ ើតាមនិ្ងន្ែសកណ្តត ល
ថ្ន្កង់រងគ្កាុះ(kurora) 

ឧរករណ៍គ ើងតាម(tohan yogu) កង់រងគ្កាុះ 

កំណល់គជើង 

(KM)
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3 ... ការជួសជលុរនាទ រ់ពផី្ទ កុគលើរងសគណ្តដ ងជាគដើម 

① ពិន្ិត្យគមើលរងសគណ្តដ ងជាគដើម្ត្ូវបាន្ោក់ឱ្យបាន្្ត្ឹម្ត្ូវគហើយឈតុ្ែា ីៗ មិន្ាន្ភាពលំគអៀង។

② រនាទ រ់ពបីាន្រញ្ញា ក់ថ្នមិន្ាន្ភាពមិន្្រ្កត្ីគៅកន ុងរងសគណ្តដ ងជាគដើម

ា សុនី្សំណង់អាចន្ឹងផ្កា សរ្់រូគោយសារន្ត្រំញរ័គពលដឹកជញ្ជ នូ្ 

ដូគចាុះ្ត្ូវកំណល់ទរ់ា សុីន្សណំង់គៅន្ងឹរងសគណ្តដ ងជាគដើមគោយន្ែសសាវ ក់ន្ិង ន្ែសគលាហៈធាត្ជុាគដើម 

(គមើលររូភាពទី 6-91) ។ 

③ 

ចំគពាុះឧរករណ៍ជកី្រគេទន្រ ល(shoberu)្ត្ូវរញ្ច ុ ុះឧរករណក៍ារារដូចជាផ្ល ុំន្រ លន្ិងថ្ដជាគដើមគដើមបីកុំគអាយគលើ

សពកីំរតិ្កពំសន់្ិងរន្ថយ្ងុគៅគលើឥដាដូចជារងសគណ្តដ ងគដើមបីកណំល់ទរ។់ 

④ស្ារ់ា សុីន្ន្ដលផ្ទ ុក  សូមចាក់្ហាវ ំងន្ងិចាក់គសាន្ីមួយៗ  រញ្ឈរា់ សុីន្ររសវ់ា រិទគេា ើង

កំណត្អ់ំ្បាយា ចមបងន្ងឹគៅទីតាំង«រញ្ច លូ»ន្ិងគៅទីតាំង «ដណំ្តក់កាលគលបឿន្ទារ» 

ម ាងគទៀត្ោក់ចងក ឹុះគលែគ្រងឥន្ធន្ៈទីតាំង«រិទគពញគលញ»។ 

⑤ ពនិ្ិត្យគមើលថ្នគត្ើលកេែណឌ ថ្ន្ការផ្ទ កុន្ិងការកំណលទ់រ់រឺលែឥត្គខាច ុះឬយា ងណ្ត។

6.5.2. គៅគពលដកឹជញ្ជ នូ្គោយា សុីន្គនាុះរត់្ (អត្ថរទ ទំព័រទី 161) 

្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសផ្តុ្ពីការដឹកជញ្ជ នូ្គ្រឿងា សុីន្សណំង់គោយា សុីន្គនាុះរត់្ 

្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ត្សរតាមចារ់ន្ិងរទរបញ្ញត្តពិាកព់័ន្ធដូចជាចារ់ចរាចរណផ៍្ល វូគរក 

ចារច់រាចរណផ៍្ល វូគរកន្ិងរទរញ្ញា ស្ារយ់ាន្យន្ត  

រ ុន្ន្ត ្ត្វូយកចិត្តទុកោកជ់ាពិគសសចំគពាុះចណុំចខាងគ្កាម។ 

① គៅគពលគរើកររគលើផ្ល វូទន្់ ្ត្ូវ្រយ័ត្ាន្ងឹជាយផ្ល វូគនាុះដួលរល។ំ

②គៅគពលន្ដលឆ្ាងកាត្ផ់្ល វូន្ដកន្ដលរម ន្មន្សុសគរើកឬត្ំរន្តូ់្ចចគងែៀត្

សូមឈរ់គៅពមីុែគហើយ្ត្ូវ្បាកដថ្នវាាន្សុវត្ថភិាពមុន្គពលឆ្ាងកាត់្។ កុំឆ្ាងផ្ល វូន្ដលមិន្សមគហត្ុផ្ល។ 

③ ចំគពាុះគ្រឿងសណំង់្រគេទន្រ ល(shoberu)គៅគពលឆ្ាងកាត់្គ្កាមផ្ល វូន្ដក ន្ែសគេា ើង សាព ន្ជាគដើម

្ត្ូវ្បាកដថ្នចាៃ យពីវារឺ្ ររ់្រន្ដូ់ចជាថ្នគត្ើចងុផ្ល ុនំ្រ លគនាុះរ ុះឬអត្់។ 

ររូភាពទី 6-91 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការកំណល់ទរ់រងសគណ្តដ ង 

ទុគយាធារាសា្សត  

កំណល់ទរ់ ន្ែសគលាហៈធាតុ្ ្ទនារ់ 
(វត្ថ ុ្ទនារ់) 

ន្ែសគលា
ហៈធាតុ្ 

កំណល់ទរ់ 
រល ុកចងក ឹុះ
គលែ 

គឈើ្ទ
នារ់ 

រល ុកចងក ឹុះ
គលែ 

្ទនារ់ 
(វត្ថ ុ្ទនារ់) កំណល់ទរ់ ន្ែសគលាហៈធាតុ្ 

ន្ែសគលាហៈធាតុ្ 

ផ្ល ុំន្រ ល (រន្ទុះកំចាត់្ដី) ស ុមU 

(KM)
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6.6. ការដំគ ើងន្ិងដកឧរករណក៍ារារគចញ (អត្ថរទ ទំពរ័ទី 162) 

្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាម 

គៅគពលដំគ ើងន្ិងដកឧរករណក៍ារារស្ារ់គ្រឿងា សុនី្សំណង់។ 

① 

សាគ ល់ចាស់ពកីារារដំគ ើងន្ិងដកឧរករណ៍ការារគហើយគ វ្ ើការគ្កាមរញ្ញា ផ្កទ ល់ររស់គមរញ្ញា ការការារន្ដលា

ន្រទពិគសា្ន្៍។ 

② 

ដំគ ើងនិ្ងដកឧរករណ៍គ វ្ ើការគោយគយាងតាមវ ិ្ ី ន្ដលបាន្កំណត់្គៅកន ុងគសៀវគៅន្ណនំាររសា់ សុីន្សណំង់។ 

③គ្រើសសរសុវត្ថ ិភាព រល ុកសវុត្ថ ិភាពជាគដើម គដើមបីការពារថ្ដ ដងសន្ទ ចូជាគដើមពីការធាា ក់ឬដួល។

④ដំគ ើងឬដកគ្រឿងគ វ្ ើការ្ុន្ ៃ្ន្់គោយគ្រើឧរករណស៍ទ ចូចលត័្ជាគដើម។ គៅគពលគន្ុះ

សូម្រងុ្រយ័ត្ា្រោរ់សាព យ(tamagake)ឱ្យបាន្្ររ់្ រន្់ចំគពាុះឧរករណក៍ារារសាព យ(tamagake)គហើយរួរអន្ុវ

ត្តគោយមន្សុសន្ដលាន្សមត្ថភាព។ 

⑤កុំគេាចពីការរតឹ្រន្ត ឹងរនាងំ សូម្បាកដថ្នរតឹ្រន្ត ឹង។

⑥ភាា រ់ន្ែសគលាហៈធាត្ុគោយ្រកដ

គោយគ្រើដគងកៀរឬ្រោរភ់ាា រ់គផ្សងគទៀត្ន្ដល្ត្វូបាន្កំណត្ស់្ារ់ការភាា រ់គន្ុះ។ 

(រណុវឌុ្ឍិមួយគទៀត្្ត្ូវបាន្ទាមទារស្ារ់ការារសទ ចូន្ិង៍ការារសាព យ) ។ 

ការារសទ ចូន្ិងការារសាព យគនាុះមិន្អាច្ត្ូវបាន្អនុ្វត្តជាមួយន្ងឹរណុវឌុ្ឍិថ្ន្្រត្ិរត្ត ិការា សុីន្សណំង់

្រគេទយាន្យន្ត  (ស្ារក់ារឈូសឆាយ ការដឹកជញ្ជ នូ្ ការផ្ទ ុកនិ្ងការជីក) 

ដូគចាុះរុណវុឌ្ឍោិច់គោយន្ កដូចជាឧរករណ៍សទ ចូចលត័្្ត្ូវបាន្ទាមទារ។ 

(KM)
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7. ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាគំ្រឿងា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

គដើមបីគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រករគោយសុវត្ថ ិភាពន្ងិ្រសិទធភិាព 

វាចាំបាច់្ត្វូគ្រើគ្រឿងា សុនី្សណំង់ន្ដល្ត្ូវបាន្ន្ងរកាឱ្យបាន្លែ ។ 

រន្ន្ថមពីគលើការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យ្រចាំថ្ងៃន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុងគសៀវគៅន្ណនាសំ្ារ់គ្រឿងា សុនី្សណំង់ 

្ត្ូវអន្ុវត្តការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ងិន្ងទាគំ្រឿងា សុីន្សណំង់ 

គទាុះរីាន្អារមមណ៍មនិ្្រ្កត្ីកន ុងគពលរំគពញការារក៏គោយ។ ចារប់ាន្កំណត្ថ់្ន 

គ្រឿងា សុីន្សណំង់រួរន្ត្ឆ្ាងកាត់្ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យគោយែល នួ្ឯងជាកល់ាក់មួយដងកន ុងមួយឆាា ំ 

ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យគោយែល នួ្ឯងជា្រចាំមតងកន ុងមួយន្ែនិ្ងការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យមុន្គពលចារ់គផ្តើមការារ  

គហើយកំណត្់រណុវឌុ្ឍរិរស់អាក្តួ្ត្ពិន្តិ្យ 

រយៈគពលរកាទុកតារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងឯកសារភាា រ់ការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យដូចខាងគ្កាមគនាុះ។ 

តារាងទ ី7-1 ចារ់និ្ងរទរបញ្ញ ត្ត ិពាក់ព័ន្ធ  

ចំណ្តត់្ថ្នា ក់ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យនិ្
ងន្ឆ្ក ា្តា រុរគល  រុណវុឌ្ឍិគដើមបីអន្ុវត្ត  រយៈគពលរការទុកតារាង្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ(kensahyo)

ជាគដើម 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យមុន្
គពលចារ់គផ្តើមការ

ារ 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យគោ
យសវ យ័ត្ជា្រចាំ 

(្រចាំន្ែ) 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យពិគស
សគោយែល នួ្ឯង 

(1ឆាា ំមដង) 

ចារ់សុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុែ
ភាពឧសាហកមម ា្តា

170 
ា្ត្171 

ចារ់សត ីពីសុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុ
ែភាពឧសាហកមម ា្តា

168 
ា្តា168 
ា្ត្171 

ចារ់សត ីពីសុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុែភា
ពឧសាហកមម ា្តា167 

ា្តា169 
ា្តា171-2 
ា្ត្171 

អាកគរើកររ 

រុរគលន្ដលន្ត្ងតាំងគោយ
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម  
(អាក្ររ់្រងសុវត្ថ ិភាព) 

អាក្តួ្ត្ពិន្ិត្យគៅកន ុង
អាជីវកមម  
អាក្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ដលជា
សហ្រិន្្តួ្ត្ពិន្ិត្យ 

* តារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យ 
គៅគពលា សុីន្កំពុងដំគណើរការ

តារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យ(kensahyo)រយៈគព
ល3ឆាា ំ 

តារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យ(kensahyo)រយៈ
គពល3ឆាា ំ 
(ភាា រ់សញ្ញញ សំរល់ន្ដលបាន្្តួ្ត្ពិ
ន្ិត្យរចួរាល់គហើយ) 

* គទាុះរីជាមិន្ាន្ន្ចងកន ុងចារ់ក៏គោយ
វាជាការចង់រកាទុកលទធផ្ល្តួ្ត្ពិន្ិត្យគៅគពលា សុីន្កំពុងដំគណើរការ។

(KM)
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7.1. ្រការ្រងុ្រយត័្ាទូគៅស្ារ់ការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យន្ិងន្ងទា ំ(អត្ថរទ ទំព័រទី 163) 

①គៅគពលអន្ុវត្តការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទា ំរញ្ឈរ់គ្រឿងា សុីន្សណំង់គៅកន្ន្ាងគផ្តកន្ងិាន្សុវត្តភាព។

្រសិន្គរើវាមិន្អាចគជៀសវាងបាន្គដើមបីគ វ្ ើដូគចាុះគៅគលើជ្ាល្ត្វូ្បាកដថ្ន្រោរ់រញ្ឈរ់្ត្មឹន្ផ្ាកខាងគ្កាម

ថ្ន្ា សុីន្។ 

②ចំគពាុះគ្រឿងា សុនី្សំណង់្ត្ូវ្បាកដថ្នផ្កត ចអ់ំ្បាយា ន្ិងចាក់គសាសុវត្ថភិាពថ្ន្្ហាវ ំង

គសាររត្់ន្ងិគសារគផ្សងគទៀត្ជាោចខ់ាត្។ 

③ ្ត្ូវ្បាកដថ្នទាា ក់ឧរករណ៍ការារ (អវ ីត្ភាា រ)់ ដូចផ្ល ុំន្រ លនិ្ង្ុងគៅដជីាោច់ខាត្។

្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសផ្តុ្ពីការគលើក(age)រ ា ងុ្ុងោក់្ងុន្ិងគ វ្ ើអ្កិារកិចចន្ិងជួសជលុគៅគ្កាមពួកវាគ្រើ

សសរសុវត្ថភិាពឬរល ុកសវុត្ថភិាពជាគដើមគដើមបកីារពារឧរករណ៍ការារពីការធាា ក់ចុុះគោយមិន្បាន្រំពងឹទុក។ 

④ការជួសជលុគ្រឿងា សុីន្សណំង់នឹ្ង្តូ្វអនុ្វត្តគ្កាមការដកឹនំាររស់គមរញ្ញា ការការារ។

⑤  

វាចាំបាច់កន ុងការអន្ុវត្តការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យន្ិងន្ឆ្កគោយែល នួ្ឯងគោយន្ផ្ែកគលើតារាង្តួ្ត្ពិន្តិ្យតាមតារាង្តួ្ត្ពិ

ន្ិត្យការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យគហើយកត្់្តាន្ិងរកាទុកលទធផ្ល។ 

⑥ កុំអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យអាកណ្តាា ក់គ្ៅពីអាកន្ដលពាក់ពន័្ធចូលកន ុងកន្ន្ាងគ វ្ ើការគដើមបី្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ងិន្ងទា។ំ

 

7.2. នី្តិ្វ ិ្ ី្តួ្ត្ពនិិ្ត្យរាល់ថ្ងៃ (អត្ថរទ ទំព័រទី 164) 

1 ... មុន្គពលចារ់គផ្តើមា សុនី្ 

មុន្គពលចារ់គផ្តើមា សុីន្ជាពិគសសពិន្ិត្យគមើលចណុំចដូចខាងគ្កាម 

①ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យការគលចធាា យទឹកន្ិងគ្រង

គដើរជុំវញិតួ្រងយន្តគហើយពិនិ្ត្យគមើលថ្នរម ន្សាា មគលើដីពកីារគលចធាា យទឹកឬគ្រងគហើយមិន្ាន្គលចធាា យគចញ

ពីរំពង់។ ជាពិគសស្ត្ូវពិន្តិ្យគមើលការគលចធាា យគចញពីគងារទុគយាសាព ្ែពស់ សុឡំីាងធារាសា្សត  រា៉ែ ដាទ័រជាគដើម។ 

ររូភាពទី 7-1 ចំណុចន្ដល្តូ្វកត្់ចំណ្តសំ្ារ់ការគ វ្ ើការន្ឆ្កជាគដើម 

ររូភាពទី 7-2 ហាមមិន្ឲ្យចូលកន ុង(tachiiri kinshi)កំ ុងគពល្តួ្ត្ពិន្ិត្យជាគដើម 

(KM)



94 

②ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ងិការរំគពញរន្ន្ថមទឹក្ត្ជាក់

គរើករ្មររា៉ែ ដាទ័រគហើយពនិ្ិត្យគមើលថ្នាត្់គពញគៅគោយទឹក។

គៅគពលរញ្ច លូទឹកកន ុងរា៉ែ ដាទ័ររន្ន្ថមវារន្ត ិចមតងៗ។ ្រសិន្គរើោក់វាទាងំអស់ន្ត្មដង 

ែយល់គៅខាងកន ុងន្ឹងមិន្្ត្ូវបាន្ដកគចញទាងំ្សងុគទគហើយវាន្ឹងពិបាកចូល។ 

គៅគពលរា៉ែ ដាទ័រគៅគៅត ្រសិន្គរើអាកគរើករ្មរភាា មៗទឹកគៅត អាចនឹ្ងគហៀរគចញគហើយអាកអាចរលាក។ 

ជាពិគសសកន ុងករណីាន្រា៉ែ ដាទ័រន្ដលាន្សាព ្ វាចាបំាច់្ត្ូវគរើក្រោរ់រិទគរើកន្ដលាន្ក្មិត្ 

(ឬរន្ធ រូរ្មរ) គដើមបីកាត្រ់ន្ថយសាព ្គហើយរនាទ រ់មកគោុះរ្មរគដើមបកីារពារគ្រុះថ្នា ក។់ 

ម ាងគទៀត្ 

គោយសារទំនាក់ទំន្ងរវាងសាា្ត្ពន្រថ្ន្ការររឆាមងនឹ្ងកមន្កន្ិងសីត្ណុ្តា ភាពន្ដលវាមិន្កកាន្ភាព

ែុសរា អា្ស័យគលើ្ រគេទថ្ន្ការររឆាមងន្ឹងកមន្កវាចាំបាច់្ត្វូរកាសាា្ត្ថ្ន្ការរលាយតាម្រគេទ 

③ពិន្តិ្យន្ងិរំគពញររាិណគ្រងគៅកន ុងន្ផ្ាកន្មួីយៗ

គដើមបីវាស់ររាិណគ្រងគៅន្ផ្ាកន្មួីយៗគ វ្ ើឱ្យា សុនី្គផ្តកគហើយពិន្តិ្យគមើលថ្នគត្ើវាសថ ិត្គៅកន ុងកំរតិ្ន្ដលបាន្

កំណត្ជ់ាមួយន្ងឹរាវ សក់ំរតិ្គ្រងឬអត្់។ 

ក) ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងរំគពញររាិណគ្រងគៅកន ុង្ុងគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្រិត្តកិារ 

្រសិន្គរើររាិណគ្រងគៅកន ុង្ុងគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្រិត្ត ិការត្ិចជាងររាិណន្ដលបាន្កណំត្់គនាុះសី

ត្ុណ្តា ភាពគ្រងន្ឹងគកើន្គ ើងមិន្្មមតាគហើយវាអាចកាន់្ន្ត្យា រ់យុឺន្យា ងឆារ់រហស័ឬែយលអ់ាចចូលន្ដលអាច

រ ុះពាលដ់ល់ា សុីន្យា ង ៃ្ន្់ ៃ្រ។ គលើសពីគន្ុះគៅគទៀត្ 

ក្មិត្គ្រងគៅកន ុង្ុងាន្ភាពន្្រ្រួលជាន្ចិចកន ុងគពលរំគពញការារ 

ដូគចាុះ្រសិន្គរើរន្ន្ថមគ្រងគ្ចើន្គពក្ុងអាចគបា ងគ ើងែសុ្រ្កត្ីន្ិងែូចខាត្។ 

ម ាងគទៀត្ 

ចំណ្តថំ្ន្រសិន្គរើអាកដករ្មមែណៈគពលន្ដលគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្រិត្ត ិការគៅន្ត្គៅត គ្រងអាចនឹ្ងគហៀរ

គចញគហើយអាកអាចរលាក។ 

សភាពន្ងិកា ិន្គ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្រិត្ត ិការអាចផ្កា ស់រ្រូគោយសារន្ត្សារធាត្ុន្ដលាន្ជាត្អិុកសុីត្កមមែព

ស់ឬជាត្ិទឹក 

រ ុន្ន្តវា្តូ្វការជនំាញគដើមបីវនិិ្ចឆ ័យដូគចាុះជំនួ្សវាគៅគពលគវលាន្ដលបាន្កំណត់្គៅកន ុងគសៀវគៅន្ណនំា្តូ្វបាន្គៅ

ដល់។ គទាុះជាយា ងណ្តក៏គោយ ជនួំ្សវាឱ្យបាន្ឆារ់តាមសភាពន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុងតារាងខាងគ្កាម។ 

តារាងទ ី7-2 វវ ិ្ ីសា្សត ថ្ន្ការវនិិ្ចឆ ័យគោយន្ផ្ែកគលើសភាពគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រតិ្រត្ត ិការ

សភាព កា ិន្ មូលគហតុ្ 

វាបាន្ផ្កា ស់រ្រូគៅជាពណ៌សដូចជា
ទឹកគោុះគរ 

លែ  ជាត្ិទឹក្ត្ូវបាន្លាយរញ្ច លូរា

វាបាន្ផ្កា ស់រ្រូគៅជាពណ៌គតាា ត្គចម កា ិន្សអ ុយ ែូចរុណភាព 

ាន្ចំណុចគចម តូ្ចៗ លែ  វត្ថ ុចថ្្ង្តូ្វលាយរញ្ច លូរា

ាន្ពពុុះ - ខាញ់្តូ្វបាន្លាយរញ្ច លូរា
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ែ) ឥរយិារងគៅគពលពិន្តិ្យគមើលន្ងិរំគពញររាិណគ្រងគៅកន ុង្ងុគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្រិត្ត ិការ 

គៅកន ុងគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

(shoberu)ររាិណគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្ិរត្តកិារ្ត្ូវបាន្្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ិងជួសជលុគោយសគ្មចចិត្តនូ្វជហំរជា

ក់លាក់មួយស្ារ់ឧរករណ៍ការារដូចន្ដលបាន្រាា ញកន ុងររូភាពទី 7-3 ឧទាហរណ៍។ 

គន្ុះគោយសារន្ត្្រសិន្គរើឥរយិារងទាក់ទងន្ឹងឧរករណក៍ារារមិន្្ត្ូវបាន្កំណត្់ក្មតិ្គ្រងថ្ន្្ងុគ្រង

ធារាសា្សត ន្ដល្រតិ្រត្ត ិការនឹ្ងគកើន្គ ើងនិ្ងធាា ក់ចុុះគោយសារន្ត្ការព្ងីកនិ្ងរមួគៅវញិថ្ន្សុីឡំាងបាន្ជាររ ិ

ាណគ្រង្ត្មឹ្ត្ូវមិន្អាចវាសប់ាន្គទ។ 

រ) ការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យ 

ការរំគពញរន្ន្ថមន្ិងជំនួ្សររាិណគ្រងគៅកន ុងន្ផ្ាកន្ដលគ្រងន្ិងខាា ញ់្ត្ូវបាន្គ្រើដូចន្ដលបាន្រាា ញគៅ

កន ុងគសៀវគៅន្ណនាសំ្ារ់គ្រងា សុីន្ន្ិងគ្រឿងា សុនី្សណំង់គផ្សងៗគទៀត្។ 

ស្ារក់ាររំគពញរន្ន្ថម សូមគ្រើគ្រងន្ដលបាន្កណំត្់គោយ្កមុហ ុន្ផ្លិត្។ ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ 

គៅកន ុងធាត្ុａ） ជំនួ្សគ្រងន្ដលាន្្រគេទគ្រងគផ្សងៗរា ឬន្ដលែវុះអុកសុីត្កមមឬ ភាពអន្ធលិ ។ 

ឃ) ្តួ្ត្ពិន្តិ្យសារធាត្រុាវ្ហាវ ំង (្រគេទកង់) 

គៅគពលវត្ថ ុរាវ្ហាវ ងំមិន្្ររ់្រន្់គនាុះរំគពញរន្ន្ថមវត្ថ ុរាវ្ហាវ ងំន្ដលបាន្កណំត្។់ 

④រងហ រូទឹកពីរូម្ុងឥន្ធន្ៈ

ចាក់ឥន្ធន្ៈរនាទ រព់ីការារ្ត្ូវបាន្រញ្ចរន់្ិងរងហ រូទឹកពី្ុងឥន្ធន្ៈមនុ្គពលគ វ្ ើការ។

គន្ុះរឺគដើមបឱី្យទឹកន្ិងកាកចំន្ កអាចធាា កដ់ល់បាត្កន ុងអំ ុងគពលផ្កែ កគៅយរ់។ 

⑤ពិនិ្ត្យនិ្ងន្កស្មួលភាពតាន្តឹ្ងថ្ន្ន្ែស្កវា៉ែ ត់្កាា រ

រុញពាក់កណ្តត លរ៉ែកcrankន្ិងន្ែស្កវា៉ែ ត់្កាា រ (ន្ផ្ាកកណ្តត លថ្ន្ន្ែស្កវា៉ែ ត់្ V)

គោយ្ាមថ្ដររស់អាកគហើយពិន្តិ្យគមើលថ្នាន្ភាពរលុង្រន្ហល10គៅ15 មីលីន្ម ត្ ។ 

ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ ពនិិ្ត្យគមើលថ្នន្ែស្កវា៉ែ ត់្ V មិន្្ត្ូវបាន្សឹកឬែូចមិន្្មមតាគហើយរ៉ែកគនាុះមិន្ែូចគទ។ 

⑥ ពនិ្ិត្យសាព ្កង់រងយន្ជាគដើម (្រគេទកង)់

សាព ្សំរកកង់្ត្ូវបាន្វាស់គៅគពលន្ដលសំរកកង់្ត្ជាកម់ុន្គពលគ វ្ ើការគហើយ្ត្ូវបាន្គរន្កសំរលួគយាង

តាមថ្ផ្ទផ្ល វូថ្ន្ការារ (ត្្មូវសាព ្ែយលទ់ារជាងរន្ត ិចគៅគលើដីទន់្និ្ងែពសជ់ាងរន្ត ិចគៅគលើដីរងឹពសីត ង់ោរ) ។ 

ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ សាព ្ែយល់ថ្ន្សំរកកង់ខាងគឆ្វងន្ងិខាងសាត រួំរន្ត្គសម ើរា ។ 

កន ុងគពលដណំ្តលរា ន្ងឹការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យសាព ្ែយល់ 

សូមពិន្ិត្យគមើលថ្នសំរកកង់មិន្្ត្ូវបាន្ាន្ររួសឬសឹកគហើយរំន្ណកន្ដកមនិ្ជារ់គហើយមិន្្ត្ូវបាន្សឹកមិន្

្មមតា។ 

ររូភាពទី 7-3 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឥរយិារងកន ុងគពល្តួ្ត្ពិន្ិត្យនិ្ងរំគពញរន្ន្ថម 

ររូភាពទី 7-5 ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យសំរកកង់ 

ដងសន្ទ ចូ

ថ្ដ 
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⑦ពិន្តិ្យគមើលភាពតាន្តឹ្ងររសក់ង់រងគ្កាុះ

្រសិន្គរើកង់រងគ្កាុះ

រលុងគពកគនាុះមជ ុលន្ងិbushន្ឹងកាន់្ន្ត្សកឹឲ្យគលឿន្គហើយគរើវាតឹ្ងគពកគនាុះវាអាចរណ្តត លឱ្យាន្រញ្ញា មិន្្រ្ក

ត្ី។ កង់រងគ្កាុះរួរន្ត្ត្ឹងគៅគលើផ្ល វូរងឹគហើយរលងុគៅគលើផ្ល វូទន្់។ 

⑧ ពនិ្ិត្យគមើលរូលន្ងិnuts រលងុគៅន្ផ្ាកន្មួីយៗ

ពិន្ិត្យគមើលថ្នរូលន្ងិnutsថ្ន្ន្ផ្ាកនី្មួយៗគនាុះមិន្រលងុគោយញញួរជាគដើមគហើយ្រសនិ្គរើវារលងុ 

សូមរងត ឹងវាគ ើងវញិ។ ជាពិគសស ្ត្ូវ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យគោយ្រងុ្រយ័ត្នូ្វា សុីន្សាែ ត្ែយល់ រពំង់្ សូរយក 

ន្ផ្ាកគា ន្ងូ្រអរក់ាត្់រន្ថយសំគ ង  ន្ផ្ាកគា ន្ងូថ្ន្ន្ផ្ាកខាងគ្កាមតួ្យាន្យន្ត។ 

⑨ ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ែសគេា ើងគនាុះោច់ន្ែស កន្ន្ាងរ ុះរា ថ្ន្គ្រឿងន្ែសគេា ើងន្ងិរលុងថ្ន្ន្ផ្ាកគោត្ជាគដើម។

្តួ្ត្ពិន្ិត្យថ្នមិន្ាន្ការោចឬ់កន្ន្ាងរ ុះរា គៅគលើគ្រឿងន្ែសគេា ើង។

ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ ្តួ្ត្ពនិ្តិ្យន្ផ្ាកគោត្ន្ងឹអារុយគនាុះាន្ភាព្ូររលុងឬយា ងណ្ត។ គៅគពលគន្ុះ 

្តួ្ត្ពិន្ិត្យធាត្ុរាវររស់អារុយជាមួយគហើយ្រសិន្គរើវាមិន្្ររ់្ រន្់ 

សូមរំគពញទឹកន្ដលាន្ទឹកន្ដលរម ន្កាកសណំល់ទាល់ន្ត្គសាុះ។ 

2 ... រនាទ រព់ីចារ់គផ្តើមា សុនី្ 

រនាទ រព់ីចារ់គផ្តើមា សុីន្ ជាពិគសសពិន្ិត្យគមើលចណុំចដូចខាងគ្កាម។ 

①្រត្ិរត្ដកិារថ្ន្ឧរករណវ៍ាស់ន្ងិការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យ្រត្រិត្ត ិការឧរករណ៍វាស់គនាុះ

រនាទ រព់ីចារ់គផ្តើមា សុីន្

ទុកគចាលា សុីន្គហើយពិន្តិ្យគមើល្រត្រិត្ត ិការថ្ន្ឧរករណវ៍ាស់ន្ីមួយៗន្ងិសាថ ន្ភាពថ្ន្ការចងអ ុលររស់វា។ 

② ពនិ្ិត្យគមើលការគលចធាា យទឹក គ្រងន្ិងែយលពី់ន្ផ្ាកន្ីមួយៗ

គទាុះរជីាមិន្ាន្ការគលចធាា យគពលា សុីន្្ត្ូវបាន្រញ្ឈរ់ក៏គោយ 

ក៏អាចគលចធាា យគៅគពលចារ់គផ្តើមា សុីន្ន្ដរ។ 

③ សាថ ន្ភាពា សុីន្

គោយផ្កា ស់រ្រូគលបឿន្រងវលិតាមការគឆ្ុះា សុនី្រងវលិទារគៅគសៃ ៀម ការគឆ្ុះា សុីន្រងវលិែពស់គៅគសៃ ៀម

ការរងវលិា សុីន្ខាា ងំរផំ្ុត្ 

ពិន្ិត្យគមើលថ្នមិន្ាន្ភាពមិន្្រ្កត្ីថ្ន្ពណ៌ន្ផ្សង (សូមគមើលតារាងទី 7-4) សំគលងរំខាន្ា សុីន្ 

កា ិន្ន្ផ្សងន្ងិរញំ័រគៅគពលគនាុះ។ 

ររូភាពទី 7-6 ចំណុច្ត្ូវចងចាំកន ុងកំ ុងគពលន្ងទា ំ

តារាងទ ី7-4 ពណ៌និ្ងសដ ង់ោរវនិិ្ចឆ ័យន្ផ្សង 

 គៅគពលន្ងទាំ្រ
ព័ន្ធអរគ ិសន្ីគនាុះ
យកន្ផ្ាកគោត្ (-) 
គចញពីងម។ 

ពណ៌ន្ផ្សង សតង់ោរវនិ្ិចឆ ័យ 

ពណ៌គចម

ពណ៌គលឿងែច ី 
ពណ៌ស  ពណ៌គែៀវ 
ពណ៌្រគផ្ុះ 
រម ន្ពណ៌ 

ចំហាយែយល់ន្ិងឥន្ធន្ៈគនាុះខារ់ 
ការគឆ្ុះមិន្គពញគលញ 
ចំហាយែយល់ន្ិងឥន្ធន្ៈគនាុះសារ 
គ្រងគឆ្ុះ ការកំណត់្គពលគវលារឺមិន្លែ  
ចំហាយែយល់ន្ិងឥន្ធន្ៈគនាុះខារ់គហើយគ្រងគឆ្ុះ 
ចំហាយែយល់ន្ិងឥន្ធន្ៈគនាុះរឺ្ត្ឹម្ត្ូវគហើយគឆ្ុះគព
ញគលញ 
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④ ពនិ្ិត្យន្ិងន្កសំរលួអពំីទំគន្រ ា្ ន្់អំ្ បាយា ចមបងឬចងក ឹុះគលែអំ្ បាយា ចមបង សមត្ថភាព្រត្ិរត្ិតការ

strokeចងក ឹុះគលែឬការោចវ់ា។ 

ពិន្ិត្យ ា្ ន្ឬ់ចងកុឹះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការគោយរងវ ិលវាពីររីដង។ 

គោយសាររន្ទុះអំ្បាយា បាន្សឹក ទីទំគន្រថ្ន្ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ត ិការគនាុះតូ្ច បាន្ជាអំ្បាយា បាន្រអលិ 

ដូគចាុះត្្មូវវាគោយគ្រើវ ើសន្កត្្មូវ (គលើកន្លងន្ត្ា សុនី្សណំង់ន្ដលដំគណើរការធារាសា្សត ) ។ 

⑤ ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យ្រត្ិរត្តកិារឧរករណក៍ារារ

ពិន្ិត្យគមើលថ្នផ្ល ុំន្រ ល ថ្ដគលើក ថ្ដ ដងសន្ទ ចូជាគដើមគនាុះ គ វ្ ើចលនាគោយរលូន្។

គៅគពលគន្ុះ្តូ្វ្បាកដថ្នមិន្ាន្មនុ្សសគៅជុំវញិឬឧរសរគ។ 

⑥ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យរគរៀរ្រត្ិរត្ត ិការ្ហាវ ំងស្ារ់រត្់

ពិន្ិត្យគមើលថ្នការទំគន្រថ្ន្ ា្ ន្់្ហាវ ងំមិន្ាន្ទំហំ្ំគហើយ្ហាវ ំងកំពុងដំគណើរការ្ររ់្រន្់។

្រសិន្គរើ្ សទារ់្ហាវ ំងសឹកគនាុះទំគន្រ ា្ ន្់ន្ឹងគកើន្គ ើងគហើយ្ហាវ ងំន្ឹងមនិ្ដំគណើរការគទលុុះ្តាន្ត្អាកគបាុះជហំា

ន្យា ងខាា ំង។ 

⑦ពិន្តិ្យគមើលសាថ ន្ភាព្រត្ិរត្ត ិការថ្ន្ចងក តូ្ន្ិង្ហាវ ងំស្ារ់្រត្ិរត្តកិារ

គោយគ វ្ ើឲ្យា សុីន្សណំង់រត្គ់ហើយពិន្ិត្យគមើលការផ្កត ច់អំ្ បាយា ចងក តូ្ខាងគឆ្វងន្ិងសាត ំ។ ្រសនិ្គរើ្ ហាវ ំងរលិ

សូមត្្មូវឱ្យបាន្ឆារត់ាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។ 

⑧ពិន្តិ្យគមើលសាថ ន្ភាព្រត្ិរត្ត ិការររស់្ហាវ ំងាក

ពិន្ិត្យគមើលថ្ន្ហាវ ងំាករតឺ្ឹងលមម។

3 ... រនាទ រ់ពកីារារ្ត្ូវបាន្រញ្ចរ ់

រនាទ រព់ីការារ្ត្ូវបាន្រញ្ចរ់ សូមចាត់្វធិាន្ការដូចខាងគ្កាមជាពិគសស។ 

①សអំាត្តួ្ា សុីន្

្រសិន្គរើាន្េក់ឬគ្រងគៅគលើ្ កាលកាត រ ា្ ន្់ន្ិងចងក ឹុះគលែជាគដើម វាន្ងឹរអលិដូគចាុះសូមជូត្វាឱ្យលែ ។

ជាពិគសស យកដីែាច់គចញពីន្ផ្ាកកង់រងគ្កាុះគហើយសាែ ត្តួ្ា សុនី្។

ម ាងគទៀត្ គៅគពលលាងសាែ ត្ជាមួយទឹកសូម្រយ័ត្ាកុំឲ្យសាសធាត្អុរគសិន្ីគនាុះរ ុះទឹក។

ររូភាពទី 7-10 ការត្្មូវអំ្បាយា  

ររូភាពទី 7-11 ការពិន្ិត្យ្រត្ិរត្ត ិការ 

A：កមពស់ន្ដលោក់ ា្ ន្់ 

B：ចគនាា ុះរវាង្កាលកាដ រ 

C：ការទំគន្រ 

ABC: ចគនាា ុះជាន្ ់
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②ការចាក់ឥន្ធន្ៈឲ្យគពញ

ការចាករ់ំគពញឥន្ធន្ៈ្ត្ូវបាន្គ វ្ ើគ ើងគោយរញ្ឈរា់ សុនី្។ ្រយ័ត្ាកុឲំ្យលាយ្ូលីឬទឹកគពលរំគពញ។

③ការគរៀរទុកោកតួ់្ា សុីន្

a ចណំត្រជឺាកន្ន្ាងរារគសម ើន្ិងជាកន្ន្ាងន្ដលបាន្កណំត្់គោយរម ន្ងមធាា ក់ ទឹកជំន្ន្ ់ការបាក់ដជីាគដើមី។ 

b ្ររដណត រជ់ាមួយសន្ា ឹកករណីទកុោក់ខាងគ្ៅ 

(ជាពិគសស្រងុ្រយត័្ាគដើមបកីារពារទឹកគេាៀងមិន្ឱ្យចូលកន ុង្រអរក់ាត្់រន្ថយសំគ ង) ។ 

c រិទកុងតាកអ់ារុយ ោកច់ងក ឹុះគលែចមបង "គរើក" គហើយចារ់្ហាវ ំងចត្។ ម ាងគទៀត្ 

ន្ផ្ាន្រ លនិ្ង្ុងជាគដើមរួរន្ត្្តូ្វបាន្រនាទ រគៅនឹ្ងដី។ 

 

7.3. វវ ិ្ ី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យគៅគពលាន្ភាពមិន្្រ្កតី្មួយ្តូ្វបាន្រកគឃើញកន ុងគពលរំគពញការារ (អត្ថរទ ទំព័រទី

172) 

្រសិន្គរើា សុីន្សណំងហ់ាក់ដូចជាាន្រញ្ញា កន ុងក ុំងគពលគ វ្ ើការគនាុះវាចាំបាច់្ត្ូវរញ្ឈរ់ា សុីន្សណំងភ់ាា

មៗគៅគលើកន្ន្ាងរារគសម ើ 

សូមរាយការណដ៍ល់អាកទទួលែសុ្ត្ូវអពីំន្ផ្ាកន្ដលាន្រញ្ញា គហើយជួសជលុរនាទ រម់កអន្ុវត្តការារ។ 

ររូភាពទី 7-12 ចំណុចន្ដល្តូ្វចងចាំគៅគពលគរៀរទុកោក់ 
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8. រន្ា ឹុះសំរារ់ការគរើកររគោយសុវត្ថ ិភាពនិ្ងរគរៀរផ្តល់សញ្ញញ និ្ងវ ិ្ ី ន្ណនំា

8.1. រន្ា ឹុះសំរារក់ារគរើកររគោយសុវត្ថភិាព (អត្ថរទ ទំព័រទី175) 

1 ... រន្ាុឹះសរំារក់ារគរើកររគោយសុវត្ថ ិភាព  

ខាងគ្កាមគន្ុះរឺរន្ា ឹុះសំរារក់ារគរើកររគោយសុវត្ថភិាព ន្ដល្ត្វូការចាំបាចស់្ារា់ សុនី្សំណង់។ 

1. រន្ា ឹុះសំរារ់សវុត្ថ ិភាពទូគៅ

① ពាក់មួកសុវត្ថ ិភាពន្ិងពាកឧ់រករណស៍ុវត្ថ ិភាពន្ិងឲ្យសំគលៀករពំាក់់បាន្្ត្មឹ្ត្ូវរនាទ រ់មកគរើកររ។

② អាកគរើកររយករណ័ណ រណុវឌុ្ឍជិាមួយ។

③

មុន្គពលចារ់គផ្តើម្រត្ិរត្តកិារ្ត្វូ្បាកដថ្នអន្ុវត្តការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យមុន្គពលគ វ្ ើការដូចជា្ហាវ ំងន្ងិអំ្ បាយា គដើ

មបីរញ្ញា ក់ថ្នមិន្ាន្រញ្ញា គទ។ 

④ កុោំក់អាកគផ្សងគ្ៅពីអាកគរើកររកន ុងគៅអីអាកគរើកររឬកន្ន្ាងគផ្សងគទៀត្។

⑤ គ្រើផ្ល វូគ ើងន្ិងថ្ដន្ដលភាា រ់រចួគហើយគៅគពលគ ើងជិុះតួ្ា សុីន្។

⑥ ្ត្ូវរកាតួ្ា សុីន្តឱ្យសាែ ត្ជាន្ិចចគហើយកុំគ វ្ ើចលនាគោយគ្រើថ្ដអត្់សាែ ត្ដូចជាគ្រងជាគដើម។

⑦ អាកគរើកររមិន្្ត្ូវចាកគចញពីគៅអអីាកគរើកររគោយា សុីន្កពំុងដំគណើរការគ ើយ។

 

⑧ រនាទ រ់ពកីារារ្ត្ូវបាន្រញ្ឈរឬ់រញ្ចរ់

សូមទាា ក់្រោរ់ត្ភាា រ់គៅនឹ្ងដីគហើយផ្កត ច់អំ្បាយា ចារ់្ហាវ ងំន្ងមទាងំរញ្ឈរា់ សុនី្ដកកូន្គសារគហើយទុកវា

គៅកន្ន្ាងន្ដលបាន្កណំត្។់ 

2. រន្ា ឹុះសុវត្ថ ិភាពកន ុងគពលគ វ្ ើការ

① គៅគពលគៅជតិ្កន្ន្ាងន្ដលាន្ហាន្ិេ័យថ្ន្ការដួលរលំឬរ ុះពាល់គនាុះសូមោក់អាកន្ណនា។ំ

② គរើកររគោយគ វ្ ើតាមតំ្រន្់ការារន្ដល្ត្វូបាន្កណំត្់ គលបឿន្កំណត់្និ្ងវ ិ្ សីា្សតការារ។

③ កុំគរើកររន្ដលគ វ្ស្រន្ហស។

④

មិន្រួរគរើកររតាមរគរៀរន្ដលរណ្តដ លឲ្យាន្គ្រុះថ្នា ក់ដូចជាគរើកររហួសពីសមត្ថភាពររស់ា សុីន្ឬគរើកហាគ ស

ខាា ំងៗន្ិងការចារ់្ហាវ ំងភាា មៗជាគដើម។ 

⑤ គ្ត្ៀមែល នួ្ឲ្យអាចរញ្ឈរភ់ាា មៗបាន្គៅគពលគរើកររកន ុងករណីាន្សាថ ន្ភាពណ្តន្ដល្សារ់ន្ត្គកើត្គ ើង។

⑥ ឈរ់គ វ្ ើការគៅកន្ន្ាងន្ដលាន្មន្សុសគៅន្កបរ។

គៅគពលមន្សុសាា ក់ែិត្ជតិ្មកគនាុះឈរ់គរើកររគហើយ្ពាន្គោយគ្រើហួច។ 

⑦ ្តូ្វ្បាកដថ្នមិន្ាន្មនុ្សសគៅជុំវញិអាកនិ្ងរន្ាសឺគំលងហួចមុន្គពលងយគ្កាយ។ ម ាងគទៀត្

្រសិន្គរើាន្អាកន្ណនាំ សូមគ វ្ ើតាមការន្ណនាំគនាុះ។ 

⑧ កុំគ្រើឧរករណក៍ារារដូចជា្ងុជា្ហាវ ងំគលើកន្លងន្ត្គពលាន្អាសន្ា។

ររូភាពទី 8-1 រញ្ឈរ់ា សុីន្គពលចាកគចញពីកន្ន្ាងអងគ ុយ 
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⑨ ពចិារណ្តជាន្ិចចនូ្វគសថ រភាពររសា់ សុីន្គហើយកុំគ វ្ ើ្ រត្ិរត្តកិារាកភាា មៗ។ ជាពិគសស

កំីុាកគៅជ្ាលគចាត្(nori men)ជាោចខ់ាត្។ 

⑩ កុំគ វ្ស្រន្ហសចូលគៅជិត្្ចាំងងមគចាត្(gakeppuchi)ឬជាយផ្ល វូទន្់គពកន្ិងកំពូលថ្ន្ជ្ាល(nori men)។

្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសរនាទ រ់ពីគេាៀង។ 

⑪ គៅកន្ន្ាងរិទជិត្ដូចជាអណ្ងូន្រ៉ែឬរន្ទរ់គ្កាមដី

គ វ្ ើការរដ រូែយលឲ់្យបាន្្ររ់្ រន្់និ្ងដំគ ើងន្ងិគ្រើ្បាសឧ់រករណរ៍ន្សុ ត្ឧសម ន័្ន្ផ្សងគដើមបីែឲំ្យរកាដំគណើរការររស់

វបាន្លែ ។ 

⑫ គៅត្រំន្់ទី្កងុ ្រងុ្រយ័ត្ាកន ុងការគ្រើ្បាស់យាន្យន្ទរ់ទលស់ំគលងន្ិងការពារការសាយភាយ្ូល។ី

⑬ ការារជីកគៅកន ុងតំ្រន់្ទី្កងុរួរន្ត្គ វ្ ើគ ើងរនាទ រ់ពីបាន្រញ្ញា កព់ីអត្ថភិាពន្ិងទីតាំងថ្ន្វត្ថ ុន្ដលបាន្ករ់។

កន ុងករណីន្ដលវត្ថ ុន្ដល្ត្ូវបាន្ករ់គនាុះបាន្ែូចខាត្ 

សូមទាក់ទងអាកទទួលរន្ទ ុកភាា មៗន្ិងទទួលការន្ណនាចំាំបាច។់ 

⑭ គ វ្ ើការគៅកន្ន្ាងន្ដលាន្ន្ែសអរគសិន្នី្ិងឧរសរគជាគដើម

រួរន្ត្គ វ្ ើវការគោយចាត្់អាកយាមគហើយគ វ្ ើតាមការន្ណនាំ។ 

⑮ កុំគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់ស្ារ់គរលរណំងណ្តមួយគ្ៅពីគរលរំណង់ចមបងររសវ់ា។

⑯

គៅគពលជកីគោយោក់ទំន្រ់ដសូីមគ វ្ ើការគោយ្រងុ្រយ័ត្ាគដើមបកំុីឱ្យ្ុងមិន្រ ុះពាល់នឹ្ងវត្ថ ុណ្តដូចជា ា្ ឹមជាគដើ

ម 

2 ... ការ្រងុ្រយ័ត្ាគពលគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់ន្ដលបាន្ជួល 

គ្រឿងា សុីន្សណំងស់្ារជួ់លរួរន្ត្គ្រើ្ បាស់រនាទ រព់បីាន្រញ្ញា កយ់ា ងគពញគលញជាលាយលកេណអ៍កសរ។ 

① សមត្ថភាពថ្ន្គ្រឿងា សុីន្សណំង់

② សាថ ន្ភាពន្ងទាគំ្រឿងា សុីន្សណំង់

③ ទាា រ់ន្រាកន្ងិចណុំចគែាយររសា់ សុនី្សំណង់

④ ្រការ្រងុ្រយ័ត្ាន្ដល្ត្ូវកត់្សាគ ល់គៅគពលគរើកររ

ជាពិគសស ្ត្ូវពិន្ិត្យគោយយកចិត្តទុកោក់នូ្វលកេែណឌ ្រត្ិរត្ត ិការររស់្ហាវ ងំន្ងិអំ្បាយា 

ការាន្ឬរម ន្ឧរករណ៍ការពារកាលន្ិងគេា ើងហាវ រ ការែូចខាត្ពីន្ែសពួរន្ិង្ចវាក់ ការែូចខាត្ដល់្ុងជាគដើម 

គរើគឃើញរញ្ញា រួរន្ត្គចៀសវាង្រត្ិរត្តកិារគ្រឿងា សុីន្សណំង់គនាុះ។ 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

អំពីសាថ ន្ភាពន្្តួ្ត្ពិន្តិ្យគោយសវយ័ត្ជា្រចានំ្ិងការន្ងទាគំនាុះក៏រញ្ញា ក់គោយតារាងកំណត្់្ តា្តួ្ត្ពិន្ិត្យ។ 

ររូភាពទី 8-2 ការរញ្ញា ក់អំពីសាថ ន្ភាពកន ុងគពល្តួ្ត្ពិន្ិត្យ 

(KM)
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8.2. វវ ិ្ ីថ្ន្សញ្ញញ និ្ងការន្ណនំា (អត្ថរទ ទំព័រទី177) 

គៅគពលដំគណើរការា សុនី្សណំងជ់ាគរលការណ៍វា្ត្ូវគ វ្ ើគោយសញ្ញញ ឬការន្ណនាំររសអ់ាកផ្តលស់ញ្ញញ ឬអាកន្ណនាំ

។ 

ដូគចាុះស្ារ់អាកគរើកររគនាុះចំាបាច់គដើមបពីិភាកាពទីីតំាងការារឱ្យបាន្្ររ់្ រន់្និ្ងវ ិ្ សីា្សត ថ្ន្ការផ្តល់

សញ្ញញ ជាមួយអាកផ្ដលស់ញ្ញញ ឬអាកន្ណនាំមុន្គពលគ វ្ ើការ។ 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

គោយសារមន្សុសជាកល់ាកន់្ឹង្ត្វូបាន្ន្ត្ងតំាងគោយអាកទទួលរន្ទ ុកជាអាកផ្តលស់ញ្ញញ ឬអាកន្ណនាដូំគចាុះអាកគរើ

កររន្ឹងគរើកររតាមសញ្ញញ ររសម់ន្សុសគនាុះ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

ចាំបាចរ់ញ្ឈរា់ សុីន្សណំង់មដងគហើយរញ្ញា កស់ញ្ញញ ន្ដលមិន្ចាសល់ាស។់ 

រួរន្ត្គចៀសវាងការគរើកររគោយគចុះន្ត្សាម ន្ន្ិងការគរើកររន្ដលរម ន្សញ្ញញ ។ 

ស្ារឯ់កសារគយាង វវ ិ្ សីា្សតសត ង់ោរគៅការោា ន្សណំង់ាន្ដូចខាងគ្កាម។ 

ម ាងគទៀត្ 

អាកន្ណនាំរួរន្ត្គសា ៀកសគមាៀករំពាក់ន្ិងគៅទីតាំងន្ដលអាចគឃើញបាន្យា ងាយ្សួលគោយអាកគរើកររឬអាក

គ វ្ ើការ។ 

<សញ្ញញ គោយហួច> 
សុវត្ថ ិភាព សំគលងហួចែា ីៗ2ដង គ វ្ ើមតងគទៀត្ 
ឈរ់ សំគលងហួចន្វង 

<សញ្ញញ គោយការរគញ្ចញសំគ ង> 
សុវត្ថ ិភាព អត្់អីគទ អត្់អីគទ(ORAI. ORAI) 
ឈរ់ ឈរ់ (stoppu) 

(KM)
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9. ចំគណុះដឹងន្ផ្ាកគមកានិ្កនិ្ងអរគ ិសនី្

9.1. កាា ំង (អត្ថរទ ទំព័រទី 181) 

9.1.1. កាា ំងរងវលិ (អត្ថរទ ទំព័រទី 184) 

ដូចន្ដលបាន្រាា ញកន ុងររូភាពទី 9-7 គៅគពលន្ដលរតឹ្រន្ត ឹងគចច ជាមួយកូន្គសារស្ារមួ់លគចម  

ាន្កាា ងំរងវលិគៅដល់គចច ឬកាា ំងន្ដលជំរញុវត្ថ ុកន ុងករណីជំរញុវត្ថ ុ ៃ្ន្់គោយគ្រើរាា ស់គនាុះ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្ន

«កាា ងំ» ន្ងមទាងំគរថ្ន«កាា ំងរងវលិ»។ 

កាា ំងរងវលិ ្ត្វូបាន្ត្ណំ្តងគោយ M = P ×ℓ។ 

្រសិន្គរើឯកតាថ្ន្កាា ងំPរឺN (ញូត្ុន្) ន្ិងឯកតាℓរសឺង់ទីន្ម ្ ត្គនាុះ ឯកតាថ្ន្កាា ំងរងវលិMរឺN 

សង់ទីន្ម ្ ត្ (សង់ទីន្ម ្ ត្･ញូត្ុន្) ។ 

ដូគចាុះគៅគពលរតឹ្រន្ត ឹងគចច  

រឺ្ត្ូវទាមទារគៅគពលទីតាងំន្ដលចណុំចទាញររស់កូន្គសារស្ារ់មួលគចម ្ត្ូវបាន្ោកឆ់ាៃ យពីរន្កុគនាុះ 

កាា ំង្ជំាង្ត្វូបាន្ទាមទារគៅគពលទីតាងំជតិ្ដលរ់ ូត្។ 

គៅកន ុងសាថ ន្ភាពន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុងររូទី 9-8 កាា ំងរងវលិន្ដលគ វ្ ើឲ្យា សុីន្សណំងដួ់លរលំរឺ W 1 x ℓ 1 

គោយសន្មត្ថ្នា ស់ថ្ន្ឥវា៉ែ ន្់ផ្ទ ុករឺ W1 គហើយា សុីន្សណំង់កន ុងររូភាពទី 9-8 (សាថ ន្ភាពន្ដលមិន្ោក់ទមៃន្ផ់្ទ ុកកន ុង្ុងោក)់ 

គពលគន្ុះកាា ំងរងវ ិលគនាុះរឺ W 0 x ℓ 0 ន្ដល W 0 រឺជាា ស់ររសា់ សុីន្។ 

ដូគចាុះ្រសិន្គរើ (W 0×ℓ 0 )> (W 1×ℓ 1 ) តួ្ា សុីន្មិន្ដួលរលំ។ 

ររូភាពទី 9-7 កាា ំងរងវ ិល 

ររូភាពទី 9-8 កាា ំងរងវ ិលថ្ន្ការដួលរល ំ

្រន្វងគៅ្ុង 

កំណល់ដងងាឹងដួលរលំ 

ា ស់តួ្ា សីុន្ 

(KM)
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9.2. ា សន់្ិងចំណុចថ្ន្ភារពលជាគដើម (អត្ថរទ ទំព័រទី 187) 

9.2.1. ា សន់្ិងភារពលជាកល់ាក់ (អត្ថរទ ទំព័រទី 187) 

គដើមបីដឹងា ស់ថ្ន្វត្ថ ុ គ្ៅពីឧរករណ៍វាស់គនាុះអាចរណនាពីររាិណន្ិងភារពលជាក់លាក់ថ្ន្វត្ថ ុ។ 

រឺជាា ស់វត្ថ ុ = ររាិណ x ភារពលជាក់លាក់។ 

ា ស់ឯកតាថ្ន្វត្ថ ុរឺជាា ស់កន ុងមួយឯកតាថ្ន្វត្ថ ុមួយគហើយា ស់ឯកតាថ្ន្វត្ថ ុសំខាន្់ៗ្តូ្វបាន្រាា ញគៅកន ុងតារាងទី 9-1 ។ 

ម ាងគទៀត្ គៅកន ុងតារាងទី 9-1 ា ស់ (t) កន ុង1 m3 ក៏រាា ញពីភារពលជាក់លាក់ផ្ងន្ដរ។ 

ការរណនាររាិណថ្ន្វត្ុថគនាុះ្តូ្វបាន្រាា ញគៅកន ុងតារាងទី 9-2 ។ បាន្ន្័យថ្ន 

ា ស់ររស់វត្ថ ុអាច្តូ្វបាន្រណនា្តូ្សៗគោយវាស់វាិ្ត្ររស់វត្ថ ុ 

គោយរណនា្តូ្សៗររាិណតាមតារាងគន្ុះគហើយ្រសិន្គរើគលែគនាុះរុណន្ឹងភារពលជាក់លាក់ថ្ន្វត្ថ ុ។ 

តារាងទ ី9-1 ា ស់ឯកតាថ្ន្វត្ថ ុ

តារាងទ ី9-2 ទ្មង់រណនា្តូ្សៗថ្ន្ររាិណ 

្រគេទថ្ន្វត្ថ ុ ា សកន ុង 1m3 (t) ្រគេទថ្ន្វត្ថ ុ ា សកន ុង 1m3 (t) 

សំណ 

សាព ន្់ 

ន្ដកន្ងរ 

សិត្ 

អាលុយមីញ ូម

គរត្ុង 

ដី 

្កួសលែ ិត្ 

ែាច់ 

កំគបារ (គមៅ) 

cokes 

គដើមន្សន្ 

pine 

cedar 

គដើម្សល់ចិន្ 

paulownia 

ររូរាងថ្ន្វត្ថ ុ 

គ ម្ ុះ 

ថ្ផ្ទរួន្្ជងុ្ទន្វង 

សុីឡំាង 

ឌ្ីស 

រងវង់ 

រាងបាត្់បាល់ 

រាងសាជី 

គកាណរាងជារ
ងវង់ 

គអលីរ 

សាជី្ជងុរាង
្ត្ីគកាណ 

កមពស់ 

កមពស់ 

ររូរាង 
ទ្មង់រណនា្ត្ូសៗថ្ន្ររាិណ 

ទទឹង 

រគណ្តដ យ 

រនាទ ត់្ផ្ចិត្ 

រនាទ ត់្ផ្ចិត្ 

កមពស់ 

កមពស់ 

កមពស់ 

ក្ាស់ 

រនាទ ត់្
ផ្ចិត្ 

រនាទ ត់្ផ្ចិត្ 

រនាទ ត់្ផ្ចិត្ 

រនាទ ត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្កំពូល 

រនាទ ត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្ 

ក្ា
ស់ 

្រន្វងរគណ្តដ យ 

្រ
ន្វ
ង
ទ
ទ
ឹង

 

ថ្ផ្ទបាត្ 

បាត្ថ្ផ្ទបាត្ 

កមពស់ថ្ផ្ទបាត្ 

រគណ្តដ យ x ទទឹង x កមពស់ 

(រនាទ ត្់ផ្ចិត្) 2 x កមពស ់x 0.8 

(រនាទ ត្់ផ្ចិត្) 2 x ក្ាស ់x 0.8 

(រនាទ ត្់ផ្ចិត្) 3 x 0.53 

(កមពស)់ 2 × 
(រនាទ ត្់ផ្ចិត្ x 3- កំពស ់x 2) x 0.53 

[(រនាទ ត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្) 2 + 
រនាទ ត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្ x 
រនាទ ត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្កំពូល + 
(រនាទ ត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្កំពូល) 2 ] x កមពស់ 
x 0.3 

(រនាទ ត្់ផ្ចិត្) 2 x កមពស ់x 0.3 

រគណ្តដ យ x ទទឹង x ក្ាស ់x 0.53 

្កឡាថ្ផ្ទបាត្ x កមពស់÷ 3 
(្កឡាថ្ផ្ទបាត្ = កមពស់ x គ្កាម÷ 2) 

ចំណ្ត)ំ ា ស់គឈើរឺជាា ស់សង ួត្។ ដី ដីែាច់ កំគបារនិ្ងដីែាច់រឺជាា ស់ឯកតាលកេណៈខាងគ្ៅ។ 

កមពស់ 

(KM)
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9.2.2. ចំណុចថ្ន្ភារពល (អត្ថរទ ទំព័រទី 189) 

ទំនាញន្ផ្ន្ដីាន្ឥទធិពលគលើវត្ថ ុទាងំអស់។ 

គៅគពលន្ដលវត្ថ ុមួយ្តូ្វបាន្ន្រងន្ចកជារំន្ណកតូ្ចៗទំនាញន្ផ្ន្ដីាន្ចំន្ណកគៅគលើន្ផ្ាកនី្មួយៗថ្ន្ការ

ន្រងន្ចក។ ដូគចាុះវាអាច្ត្ូវបាន្គរចាត្់ទុកថ្នកាា ំងបា រា៉ែ ន្ ល (ទំនាញន្ផ្ន្ដ)ី 

ជាគ្ចើន្កំពុងាន្ឥទធពិលគលើវត្ថ ុគហើយគៅគពលន្ដលកាា ំងលទធផ្លថ្ន្កាា ំងទាងំគន្ុះទទួលបាន្គន្ុះរឺគសម ើន្ឹងក

ាា ំងទំនាញគៅគលើវត្ថ ុ។ ចណុំចថ្ន្សកមមភាពថ្ន្កាា ំងលទធផ្លគន្ុះ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នចំណុចថ្ន្ភារពល។ 

ចំណុចថ្ន្ភារពលរជឺាចណុំចគងរស្ារវ់ត្ថ ុជាកល់ាកមួ់យគហើយចណុំចថ្ន្ភារពលមនិ្ផ្កា ស់រ្រូគទាុះរជីាទីតាងំឬ

រគរៀរទុកោក់វត្ថ ុផ្កា ស់រ្រូកគ៏ោយ។ 

គៅគពលចលនាររស់វត្ថ ុមួយ (មិន្រារ់រញ្ច លូកាា ំងរងវលិថ្ន្វត្ថ ុែល នួ្វា) 

្ត្ូវបាន្គរចាត្់ទុកជាគមកាន្ិចវាអាច្ត្ូវបាន្គរចាត្់ទុកថ្នទនំាញសរុរថ្ន្វត្ថ ុ្ត្ូវបាន្្រមូលផ្្ុំគៅចណុំចថ្ន្

ភារពល។ 

គៅគពលកាា ងំគដើរគលើវត្ថ ុគនាុះវត្ថ ុមិន្វលិ្រសនិ្គរើរនាទ ត់្ថ្ន្សកមមភាពររស់កាា ំងកាត់្តាមចំណុចថ្ន្ភារពល

។ 

គៅគពលន្ដលរនាទ ត្់ថ្ន្សកមមភាពថ្ន្កាា ងំមិន្កាត្ត់ាមចំណុចថ្ន្ភារពល 

កាា ំង្ត្ូវបាន្រគងក ើត្គៅជុំវញិចំណុចថ្ន្ភារពលគហើយវត្ថ ុ វលិ។ 

្រសិន្គរើចងវត្ថ ុមួយជាមួយន្ែសដូចរាា ញកន ុងររូភាពទី 9-12 

ចំណុចថ្ន្ភារពលដសីថ តិ្គៅកន្ន្ាងណ្តមួយគៅគលើរនាទ ត់្រញ្ឈរន្ដលរគងក ើត្គ ើងគោយន្ែស។ ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ 

្រសិន្គរើអាកពយួ រកន្ន្ាងគផ្សងគទៀត្គនាុះាន្ចំណុចថ្ន្ភារពលសថ ិត្គៅកន្ន្ាងណ្តមួយគៅគលើន្ែស។ 

្រសិន្គរើរកគឃើញចំន្ចុ្រសពវថ្ន្រនាទ ត្់្ត្ង់ពរីគនាុះរជឺាចណុំចថ្ន្ភារពល។ 

ររូភាពទី 9-12 វវ ិ្ ីរកចំណុចថ្ន្ភារពល 

ររូភាពទី 9-13 ចំណុចថ្ន្ភារពល 

ាន្គសថ រភាពន្ផ្ាកខាងគលើចំណុច
ថ្ន្ភារពល 

ទាញយកគចគញពីចំណុចថ្ន្ភារព
ល 

គោយសារគផ្ែៀងនិ្ងរគាគ ុះរគងគ ើបាន្
ជាាន្គ្រុះថ្នា ក់ 

(KM)
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9.2.3. គសថ រភាពវត្ថ ុ (suwari) (អត្ថរទ ទំព័រទី 191) 

វត្ថ ុន្ដលគសៃ ៀម្ត្វូបាន្ផ្តលឱ់្យគោយកាា ំង 

លំគអៀងគោយមំុជាក់លាក់មួយគហើយរនាទ រ់មក្រសនិ្គរើវាពាយាម្ត្ រ់គៅទីតំាងគដើមវញិគៅគពលកាា ងំ្តូ្វ

បាន្ដកគចញ 

វត្ថ ុ្ត្ូវបាន្គរន្ិយាយថ្ន«ាន្គសថ រភាព»គហើយ្ត្ូវបាន្គរន្យិាយថ្នវាាន្លំន្ឹងគន្ុះគរថ្នsuwariរលឺែ  ។ 

ផ្ទ ុយគៅវញិ ្រសិន្គរើទំគនារកាន់្ន្ត្្ំគៅកន ុងសភាពន្ត្មួយ 

វត្ថ ុ្ត្ូវបាន្គរន្ិយាយថ្ន«រម ន្គសថ រភាព»គហើយវា្ត្ូវបាន្គរថ្នsuwariរឺមិន្លែ ។ 

ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ គៅគពលន្ដលវត្ថ ុមួយគៅទីតាំងគ្ទត្គនាុះវា្ត្ូវបាន្គរគៅថ្ន "កណ្តដ ល" ។ 

9.3. ចលនាថ្ន្វត្ថ ុមួយ (អត្ថរទ ទំព័រទី 192) 

9.3.1. គលបឿន្ន្ងិការរគងក ើន្គលបឿន្ (អត្ថរទ ទំព័រទី 192) 

ររាិណន្ដលរាា ញពកី្មតិ្ថ្ន្ចលនាគលឿន្ឬយឺត្ថ្ន្វត្ថ ុមួយ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នគលបឿន្គហើយវា្ត្ូវបាន្រាា ញ

គោយចាៃ យន្ដលវត្ថ ុបាន្ផ្កា ស់រ្រូកន ុងគពលឯកតា។ 

កន ុងករណីាន្ចលនាន្ដលគលបឿន្មនិ្គងរគនាុះរឺគៅគពលន្ដលវត្ថ ុផ្កា ស់ទីរគណដ ើរផ្កា សរ្់រូគលបឿន្ររស់វារគណដ ើរ

ចំនួ្ន្ន្ដលរាា ញពីកំរតិ្ថ្ន្ការផ្កា សរ្់រូ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នការរគងក ើន្គលបឿន្។ 

ររូភាពទី 9-14 សថ ិរភាពថ្ន្វត្ថ ុ(anteido) 

ររូភាពទី 9-15 គលបឿន្ន្ិងការរគងក ើន្គលបឿន្ 

[ាន្គសថ រភាព] [កណ្តដ ល] [ាន្គសថ រភាព] [ាន្គសថ រភាព] [រម ន្គសថ រភាព] 

ចលន្ន្ដលាន្គលបឿន្គងរ 

ចលនាន្ដលគលបឿន្មិន្គងរ 

(KM)
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9.3.2. ន្ិចលភាព (អត្ថរទ ទំពរ័ទី 194) 

គោយclamshellគៅគពលាក្ុងគោយពយួ រ្ុងគនាុះាន្អារមមណថ៍្នវាាកកន ុងទិសគៅផ្ទ ុយថ្ន្ទិសគៅន្ដលវាកំ

ពុងពាយាមរងវលិគហើយគៅគពលវាឈរ់ាកគនាុះ្ុងោក់គៅទិសវលិ។ 

គន្ុះរឺគោយសារន្ត្វត្ថ ុមួយាន្លកេណៈន្ដលថ្នពាយាមរន្តគៅគសៃ ៀមរហូត្គៅគពលន្ដលវាគៅគសៃ ៀមផ្ទ យុគៅវញិ

ពាយាមាន្ចលនារហូត្គៅគពលន្ដលវាាន្ចលនាគៅគពលន្ដលវាាន្ចលនាលុុះ្តាន្ត្រម ន្កាា ំងខាងគ្ៅ

ពីវត្ថ ុគនាុះគរគៅថ្នន្ិចលភាព។ 

្រសិន្គរើន្ិយាយរគរៀរម ាង 

្ត្ូវន្ត្ាន្កាា ំងពីខាងគ្ៅគដើមបីគ វ្ ើឲ្យវត្ថ ុន្ដលគៅគសៃ ៀមន្ិងផ្កា ស់រដ រូគលបឿន្ន្ិងទិសចលនាថ្ន្វត្ថ ុន្ដលាន្ចល

នា 

ន្ងមទាងំ ្រសនិ្គរើផ្កា ស់រដ រូគលបឿន្ឲ្យគលឿន្ជាងន្ិងវត្ថ ុគនាុះ ៃ្ន្ជ់ាងគនាុះត្្មូវឲ្យាន្កាា ំង្ំជាង 

បាន្ជាគលើកវត្ថ ុគ ើងភាា មៗន្ិងរញ្ឈរ់វត្ថ ុន្ន្ដលកពំុងាន្ចលនាភាា មៗគនាុះត្្មវូឲ្យាន្កាា ំងខាា ំងកាា ។ 

គហត្ុគន្ុះគហើយអាចោច់ន្ែសគលាហៈធាត្ុគោយទងគចិរា ។ 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ ្រសិន្គរើផ្ទ ុកគៅគលើ្ ុងគោយគ្រើគអសាក វា៉ែ ទ័រ・

ន្រ លជាគដើមឬាកភាា មៗឬរញ្ឈរក់ារាកភាា មគនាុះ គោយសារន្ិចលភាព 

កាា ំងដ៏្ំមួយ្ត្ូវបាន្ាន្គៅន្ឹង្រអរ់សព ឺ បាន្ជាាន្គ្រុះថ្នា កដ់ល់គ ម្ញអាចែូច។ 

9.3.3. កាា ំង centrifugal / កាា ំង centripetal (អត្ថរទ ទំពរ័ទី 194) 

្រសិន្គរើអាកកាន្់ចុងាេ ងថ្ន្ន្ែសន្ដលចងទំងន្់ន្ិងគ វ្ ើឱ្យទំងន្់គ វ្ ើចលនារាងជារងវង់គនាុះន្ឹងទាញថ្ដតាមទំ

ងន្់។ គៅគពលអាករងវលិទំងន្់ឲ្យគលឿន្គនាុះន្ឹងាន្អារមមណថ៍្នថ្ដររស់អាក្ត្ូវបាន្ទាញកាន់្ន្ត្ខាា ងំ។ 

គៅគពលគន្ុះ ្រសិន្គរើថ្ដ្ត្ូវបាន្គោុះន្លងពីន្ែសគនាុះ 

ទមៃន្់ន្ឹងគហាុះគហើរតាមទិសគៅជាក់ន្សតងពីទីតាំងគៅគពលន្ដលគោុះន្លងគហើយន្ឹងមិន្គ វ្ ើចលនារាងជារងវង់គទ។ 

តាមរគរៀរគន្ុះ គដើមបឱី្យវត្ថ ុគ វ្ ើចលនារាងជារងវង់ គនាុះកាា ំងគលើវត្ថ ុ 

(កន ុងឧទាហរណ៍ខាងគលើកាា ងំថ្ដទាញទំងន្ឆ់្ាងកាត់្ន្ែស) ្ត្វូន្ត្គ វ្ ើសកមមភាព។ 

កាា ំងន្ដលរណ្តត លឱ្យវត្ថ ុគន្ុះគ វ្ ើចលនារាងជារងវង់គនាុះ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នកាា ំង 

centripetalគហើយកាា ំងន្ដលាន្ទំហនំ្ិងទិសគៅផ្ទ យុរា  (កាា ំងន្ដលទាញថ្ដកន ុងឧទាហរណ៍ខាងគលើ) 

គៅថ្នកាា ំង centrifugal។ 

ររូភាពទី 9-17 កាា ំង centrifugal / កាា ំង centripetal (a) 

កណ្តត ល 
(ថ្ដ) 

វត្ថ ុ 

(KM)
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ដូចន្ដលបាន្រាា ញគៅកន ុងររូភាពទី 9-18 

គៅគពល្ុង្ត្ូវបាន្ពយួ រគៅគលើដងសន្ទ ចូគៅកន ុងការារាកភាា មៗ 

គនាុះ្ុងន្ឹង្ត្ូវរងវ ិលគោយកាំ្ំជាងកាំគ វ្ ើការដូចជាគៅគពលវាឈរ់គសៃ ៀមគោយសារន្ត្កាា ងំ centrifugal។ 

កន ុងករណីគន្ុះ កាា ំង centripetalន្ដលរណ្តត លឱ្យ្ុងគ វ្ ើចលនាកន ុងចលនារាងជារងវង់រឺកាា ំងលទធផ្លរមួ (F) 

ជាមួយន្ឹងកលំាងំទំនាញ (W) កាា ំង្ទ្ទង់្ងុន្ិងន្ែសពួរ (Pវ́) ។ 

ដូចរា គន្ុះផ្ងន្ដរ គៅគពលកាំគ វ្ ើការគៅគពលាករដូឺចរា  ្ុងកាន់្ន្ត្គលឿន្គនាុះកំលាងំ centrifugalគនាុះ 

កាន់្ន្ត្គ្ចើន្គហើយជាលទធផ្ល្ុងគន្ុះន្ងឹផ្កា ស់ទីកាន់្ន្ត្គៅខាងគ្ៅ 

ន្ដលរណ្តត លឱ្យា សុនី្សណំង់ដួលរលជំាគដើម។ 

ឧទាហរណ៍ គៅគពល្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រជាគដើម ចុុះតាមជ្ាលគចាត្ (nori men) 

គរើថ្ដចងក តូ្្ត្ូវបាន្រត្ភ់ាា មៗ កលំាងំ centrifugal ន្ឹងាន្គៅចណុំចថ្ន្ភារពលថ្ន្្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) 

គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រ គនាុះរគងក ើន្ហាន្េិ័យថ្ន្ការដួលរលំគោយរន្ន្ថមគលើមុំទំគនារជ្ាល(nori men) 

វាន្ឹងទាញគឆាព ុះគៅមុែខាងគ្ៅ។ 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ គៅគពលន្ដលគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)្តូ្វបាន្ផ្ទ ុកដីែាច់គហើយាកគលើជ្ាល កលំាងំ

centrifugal 

្ត្ូវបាន្រន្ន្ថមគៅគលើទំងន្ថ់្ន្ឧរករណ៍ការារនិ្ងដែីាច់គហើយហានិ្េ័យថ្ន្ការដួលរលំនឹ្ងគកើន្គ ើង។ 

 

ររូភាពទី 9-18 កាា ំង centrifugal / កាា ំង centripetal (b) 

ររូភាពទី 9-19 ការដួលរលំគោយសារកាា ំង centrifugal 

(KM)
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9.3.4. ការកកិត្ (អត្ថរទ ទំពរ័ទី 196) 

1 ... ការកកិត្ឋិត្ិវន្តន្ងិការកកិត្ថ្នមវន្ត  

គៅគពលវត្ថ ុន្ងិវត្ថ ុកកិត្ ាន្ភាព្ន្់្ទាគំៅថ្នកាា ំងកកិត្។ 

្រសិន្គរើអាកោក់វត្ថ ុគៅគលើកំរាលឥដាឬកក៏ាត រគហើយពាយាមរំកលិវាគោយរញុឬទាញវាន្ឹងមិន្គរ ើគ ើយ 

គទាុះរីអាករញុវាគោយកាា ំងគៅគ្កាមកំរតិ្ជាកល់ាក់ក៏គោយ រ ុន្ន្ត ្រសិន្គរើវាគលើសពីគន្ុះវាន្ឹងចារ់គផ្តើមផ្កា ស់ទី។

កាា ំងកកិត្គៅគ្កាមន្ដន្កំណត្់គន្ុះ 

គៅថ្នកាា ំងកកិត្ឋិត្ិវន្ត គហើយកាា ំងកកិត្គៅន្ដន្កណំត្់្ ត្ូវបាន្គរគៅថ្នកាា ងំកកិត្ឋិត្វិន្តអត្រិរា។ 

កាា ំងកកិត្ឋិត្ិវន្តអត្រិរា (F) = μ x កាា ំងរញ្ឈរ(W) 

កាា ំងកកិត្ទាក់ទងន្ឹងកាា ំងរញ្ឈរន្ិងសាថ ន្ភាពថ្ន្ថ្ផ្ទទំនាក់ទំន្ងគហើយមនិ្អា្ស័យគលើទំហំថ្ផ្ទទំនាក់ទំន្

ងគទ 

សូមបីន្ត្វត្ថ ុមួយកំពុងរអលិគៅគលើឥដាក៏គោយវា្ត្ូវន្ត្រន្ន្ថមកាា ងំជាកល់ាក់មួយគហើយ្រសិន្គរើមិន្គ វ្ ើដូគចាុះ

គនាុះវាន្ងឹឈរ់។ គន្ុះក៏គ្ពាុះន្ត្ាន្កាា ំងកកិត្ សូមបីន្ត្គពលចលនាក៏គោយ។ 

គន្ុះ្ត្វូបាន្គរគៅថ្នការកកិត្ថ្នមវន្ត  (គៅថ្នការកកតិ្គោយចលនា) 

ន្ិងតូ្ចជាងកាា ំងកកិត្ឋិត្ិវន្តអត្រិរា។ គន្ុះជាមូលគហត្ុន្ដល្ហាវ ងំពបិាកគ វ្ ើការគៅគពលគរើកររ 

(ជាពិគសសគោយសារន្ត្កាា ងំន្ិចលភាព្ត្ូវបាន្ន្រថមផ្ងន្ដរ) ។ 

9.5. ចំគណុះដឹងអំពីអរគសិនី្ (អត្ថរទ ទំព័រទី 200) 

9.5.1. ទំនាក់ទំន្ងរវាងវ៉ែលុ ចរន្្តអរគ ិសន្នី្ិងភាព្ន្់ (អត្ថរទ ទំព័រទី201) 

ចំគពាុះអរគសិន្ី កន ុងករណីភាព្ន្់ថ្ន្អរគសិន្ី (អូមៈΩ) ថ្ន្គសៀរវ ីអរគសិន្ីគសម ើរា  គនាុះវ៉ែលុ្ជំាង (វ៉ែលុ: V) 

គនាុះចរន្្តអរគសិន្ីគនាុះក៏្ជំាង (អំន្ពរៈវA) ម ាងគទៀត្ កន ុងករណីភាព្ន្់គនាុះ្ំជាង (ឧទាហរណ៍ 

កន ុងករណន្ែសអរគសិន្ីគសត ើងជាង)  ចរន្តអរគ ិសន្ីាន្កណំត្។់ 

ទំនាក់ទំន្ងគន្ុះអាច្ត្ូវបាន្រាា ញគោយទ្មងដូ់ចខាងគ្កាមន្ដល្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នចារ់ររស់អូម។ 

ចរន្តអរគសិន្ី (អំន្ពរៈវA) = វ៉ែលុ (វ៉ែលុ: V) / ភាព្ន្ ់(អូមៈΩ) 

ររូភាពទី 9-20 កាា ំងកកិត្ឋិត្ិវន្ត  

(KM)
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9.5.2. គ្រុះថ្នា កអ់រគសីន្ី (អត្ថរទ ទំព័រទី 202) 

គៅគពលន្ផ្ាកមួយថ្ន្រាងកាយររស់មន្សុសរ ុះន្ផ្ាកសាកងមន្ិងចរន្តអរគសិន្ហូីរចូលរាងកាយមន្សុសវា្ត្វូបាន្គរ

គៅថ្នឆ្កអ់រគសិន្។ី ចារ់ពសីព ឹករហូត្ដល់សាច់ដុំរងឹ ែវ ិន្សរថ្ស្រសាទន្ិងរហូត្ដលស់ាា រ់។ 

ក្មិត្ថ្ន្ការឆ្ក់អរគសិនី្ន្្រ្រួលអា្សយ័គលើសាថ ន្ភាពថ្ន្ការឆ្កអ់រគសិន្ី (កន្ន្ាងគសើម ន្រកគញើស 

ផ្ល វូវអរគសិន្ីឆ្ក់ ទំហំចរន្តអរគ ិសន្ ីគពលគវលាថ្នមពល។ល។ ) 

រ ុន្ន្តជាទូគៅគៅគពលចរន្តអរគ ិសន្ផី្កា ស់រា ន្ងិចរន្ដផ្កទ ល់ឆ្ាងកាត្់រាងកាយមន្សុសសាថ ន្ភាពរឺ ដូចខាងគ្កាម។ 

ភាព្ន្់ថ្ន្រាងកាយមន្សុស្ត្ូវបាន្ន្រងន្ចកគៅជាភាព្ន្់ថ្ន្ន្សបកន្ងិភាព្ន្គ់ៅខាងកន ុងរាងកាយមន្ុ

សស។ ភាព្ន្់ថ្ន្ន្សបក រឺាន្្រន្ហល10,000Ω (អូម) គៅគពលន្សបកសង តួ្ រ ុន្ន្តវាធាា ក់ចុុះដល់្ រន្ហល500គៅ

1000 Ωគពលន្រកគញើសឬគពលអវយវៈន្ងិសគមាៀករពំាកគ់សើម។ ភាព្ន្់គៅខាងកន ុងរាងកាយររសម់ន្សុស 

រឺ្រន្ហល500Ω។ 

តារាងទ ី9-3 ្រត្ិកមមគៅគពលចរន្តអរគ ិសន្ីហូរចូលរាងកាយមនុ្សស 

តារាងទី 9-4 ចាៃ យរាា ត្ពីន្ែសអរគ ិសន្ីរណ្តត ញរញ្ជ នូ្

ឯកតា mA (មីលីអំាន្ពរ) 

ផ្លរ ុះពាល់ថ្ន្ការឆ្ក់អរគ ិសន្ី 
ចរន្តផ្កា ស់រា  (AC) ចរន្តផ្កទ ល់ (AC) 

1. ឈឺជិរៗរន្ត ិច

2. ភាពត្ក់សល ុត្ឈឺចារ់ 
(គទាុះយា ងណ្តាន្គសរ ើភាពសាច់ដំុ
អាចកគ្មើកបាន្)

3. ភាពត្ក់សល ុត្ឈឺចារ់ 
(ភាពរងឹសាច់ដំុ ពិបាកដគងា ើម) 

4. អាចរណ្តត លឱ្យសាា រ់ភាា មៗ

រុរស រុរស ្សត ី ្សត ី 

ចំណ្ត)ំ 1mA រឺ 1000A (អំន្ពរ) ។ 

គស
ៀរ
វីអ
រ
គិស
ន្
ី 

ន្ែ
សរ
ណ្ត
ត
ញ

ន្ច
ក
ចា
យ

ន្ែ
សរ
ញ្
ជន្

វ៉ែុលរញ្ជ នូ្ (V) 

ចាៃ យរាា ត្អរបររា（m） 

គសចកត ីជូន្ដំណឹងររ

ស់នាយកការយិាល័

យសតង់ោរការារ * 

ត្ថ្មាគរលគៅររ

ស់្កមុហ ុន្ថ្នមព

ល 

100・200
ឬតិ្ចជាងគន្ុះ 

1.0ឬែពស់ជាងគន្ុះ 2.0ឬែពស់ជាងគន្ុះ 

(ចំណ្ត)ំ * ចារ់ន្ដលបាន្ចុុះ ថ្ងៃទី17 ន្ែ ន្  ូឆាា ំ1975 គលែទី 759 

(ន្ែសន្ចកចាយ) (ន្ែសរញ្ជ នូ្) ន្ែសរញ្ជ នូ្ន្ែសដី្រឌិ្ត្ 
ន្ែសន្ចកចាយវ៉ែុលសាព ្ែពស់ 

សុ
វត្
ថិភា
ព

 

សុ
វត្
ថិភា
ព

 

សុ
វត្
ថិភា
ព

 

សុ
វត្
ថិភា
ព

 

សុវត្ថ ិភាព 

សុវត្ថ ិភាព 

សាព ្ែពស់ 

ន្ែសទាញ 

្ត្ង់សវមា ទ័រគលើរគាគ ល 

ខាងផ្ទុះមន្ុសស ខាងផ្ល វូយាន្ជំន្ិុះ 

ន្ែសវ៉ែុលទារ 

្រយ័ត្ាគ្ពាុះវាជា
ន្ែសត្ង់សយុ ងែពស់រ
ហូត្ដល់្ត្ង់សវម
ា ទ័រ 

ន្ែសរញ្ជ នូ្ភារគ្ចើន្រឺរ ម

ន្ដក 

រ ុន្ន្ត ្ត្ូវដឹងថ្នវាអាចជារ

គាគ លគេា ើង។

សុវត្ថ ិភាព 

(ចំណ្ត)ំ 

ចាៃ យរាា ត្ 

សាព ្ែពស់ពិគសស 

(KM)
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9.5.3. ការចាត់្ន្ចងអារុយ (អត្ថរទ ទំព័រទី 204) 

អារុយរឺជាអវ ីន្ដលអាចរំន្លងថ្នមពលអរគសីន្ីគៅជាថ្នមពលរីមីរកា (គន្ុះគៅថ្នការសាកងម) 

គហើយយកវាគចញជាថ្នមពលអរគ ីសន្ីតាមត្្មូវការ (គន្ុះ្ត្ូវបាន្គៅថ្នការរគញ្ចញអរគ ិសន្)ី ។ 

រចច ុរបន្ាាន្អារុយពរី្រគេទន្ដលកពំុងគ្រើជាក់ន្សតងរឺអារុយសណំន្ិង ន្ិងអារយុផ្ទ ុកអាល់កាឡំាង។ 

ចំណុចខាងគ្កាមរួរន្ត្្ត្ូវបាន្កត្ស់ាគ ល់គៅគពលចាត់្ន្ចងអារុយ។ 

① យក្ូលីន្ិងកែវក់គចញជាន្ិចចគហើយរកាវាឱ្យសាែ ត្ (វាកាា យជាគហត្ុថ្ន្ការគលចធាា យ (ការរគញ្ចញអរគសិន្)ី) ។

② រំគពញទឹកសារគដើមបីឱ្យវាសថ ិត្គៅចគនាា ុះកំរតិ្ H (ែពស់) ន្ិងកំរតិ្ L (ទារ) ។ (កុរំន្ន្ថមទឹកអាសុដីស លុហវ រួ ើ។ )

③ កុំរន្ន្ថមទឹកគ្ចើន្្ជលុ (ការគលចធាា យន្ិងភារពលជាកល់ាកន់្ឹងផ្កា ស់រ្រូ) ។

④ ថ្លត្្មូវក្មិត្សារធាត្រុាវអារុយស្ារ់រន្ទរ់ន្មួីយៗ។

⑤ កំី ុរគញ្ចញអរគសិន្ីគោយ្ជលុគពក។

⑥ មិន្្ត្ូវចាត់្ន្ចងន្ររខាា ំងកាា គពក។

⑦ វរតឹ្រន្តងឹterminal ពីគពលមួយគៅគពលមួយ គដើមបកីារពារការទំនាក់ទំន្ងមិន្លែ ។

⑧ ្រយ័ត្ាកុំឆ្ក់អរគសិន្ីគោយកូន្គសារស្ារមួ់លគចម ជាគដើម។

⑨ វាស់ភារពលជាកល់ាក់គហើយគៅគពលវធាា កដ់ល់1.22 ឬត្ិចជាងគន្ុះ សូមសាកងមភាា មៗ។

⑩ វាស់វ៉ែលុជាមួយឧរករណវ៍ាសអ់ារុយ។

ចំណ្ត)ំ គៅគពលរំគពញរន្ន្ថមទឹកន្ដលរម ន្កាកសណំលទ់ាល់ន្ត្គសាុះីៈ 

គោយសារអងគធាត្ុរាវគៅខាងកន ុងអារុយាន្អាសុីត្ន្ងិសាព ន្់្័របាន្ជា្ត្ូវពាក់ន្វ៉ែន្តាការពារន្ងិគ្សាមថ្ដ។ 

្រសិន្គរើវារ ុះពាល់ន្សបកររស់អាក សូមលាងសាែ ត្វាគចញគោយទឹកគ្ចើន្។ កន ុងករណីាន្ចូលកន ុងន្េាក 

សូមលាងជន្មុះជាមួយទឹកឱ្យបាន្គ្ចើន្គហើយពិគ្រុះជាមួយអាកជនំាញខាងគរារន្េាក។ 

9.5.4. ការសាកងម (អត្ថរទ ទំព័រទី 204) 

ែណៈគពលន្ដលា សុីន្កពំងុដំគណើរការ គោយា សុនី្គេា ើងអាចសាកបាន្ 

រ ុន្ន្តអា្ស័យគលើលកេែណឌ ្រត្ិរត្ត ិការររស់ា សុនី្ន្ិងការកំណត្់ររសន់្ិយត្ករត្ង់សយុ ង  

គនាុះថ្នមពលន្ដលគ្រើពអីារុយអាចមិន្្ត្ូវបាន្ផ្គត្ផ់្គង់្ររ់្រន្់គទ។ កន ុងករណីន្ររគន្ុះ 

វាចាំបាច់កន ុងការសាកងមរន្ន្ថមគ្ពាុះអាយុកាលអារយុន្ឹងែាជីាង្រសិន្គរើវា្ត្ូវបាន្គ្រើដន្ដល។ 

ចំណ្ត)ំ ការសាកអារុយ：ឧសម ័ន្អុី្ ដនូ្សន្ (H2) ហាគ សន្ងិអុកសុីន្សន្ (O2) ឧសម ន័្ 

្ត្ូវបាន្គកើត្គ ើងកន ុងក ុំងគពលសាកងម 

ដូគចាុះ្ត្ូវគ្រើកន្ន្ាងន្ដលាន្ែយល់គចញចូលបាន្លែ គហើយកុំគ្រើគេា ើងជាោចខ់ាត្។ 
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10. ចំគណុះដឹងអំពេូីមិសា្សត និ្ងការារវសិវ កមមសំណង់សុីវលិ។ល។

10.1. លកេណៈសមបត្តងិមនិ្ងដ ី(អត្ថរទ ទំព័រទី 207) 

10.1.1. លកេណៈសមបត្តងិម (អត្ថរទ ទំព័រទី 208) 

1 ... ភាពរងឹថ្ន្ងម 

ជាទូគៅភាពរងឹថ្ន្ងម្ត្ូវបាន្រាា ញជាភាពរងឹដុងំមន្ិងភាពរងឹថ្ផ្ទងម។ 

ភាពរងឹដុងំម្ត្វូបាន្ចងអ ុលរាា ញគោយការគ វ្ ើគត្សតការរាា ររំ់ន្ណកងម។ 

ភាពរងឹថ្ផ្ទងមាន្ភាពែសុរា អា្សយ័គលើភាពរងឹដុងំមែល នួ្ន្ិងកំរតិ្ថ្ន្ការរ្ាក រន្ងិការសឹកពីអាកាសធាត្ឬុក៏ 

ាន្ភាពែសុរា តាមការាន្ឬរម ន្ថ្ន្បាក់្សទារដ់ីនិ្ងតំ្រន់្កំគទចជាគដើម ងមីៗ គន្ុះ 

្ត្ូវបាន្គ វ្ ើគ ើងគោយការគ វ្ ើគត្សតការរាា ររំ់ន្ណកelastic wave 

speedនិ្ងដុំងមគៅេា ំគដើមបីវ ើនិ្ចឆ ័យរុណភាពងមន្ផ្ាកទាងំអស់ថ្ន្ថ្ផ្ទងម។  

ជាទូគៅកាា ំងរាា រដ់ុងំមាន្្រន្ហល10Ｎ/mm2～300Ｎ/mm2 គហើយអាចន្ិយាយថ្នelastic wave 

speedគៅេា ំគលឿន្គនាុះរឺថ្ផ្ទងម រងឹ។ 

10.1.2. ដី (អត្ថរទ ទំព័រទី 209) 

1 ... ្រគេទដ ី

ដី្តូ្វបាន្រគងក ើត្គ ើងគោយអាកាសធាតុ្គ វ្ ើឲ្យងមសឹកបាន្គៅជាភារលែ ិត្លែ ន់្ 

្តូ្វបាន្្រមូលគោយែយលឬ់ទឹកដឹក 

រនាទ រព់ី្ត្ូវបាន្គរចរលឹន្ិងកកកុញរុកេជាត្ដិុុះន្ិងកកកុញន្ងិគផ្ុះរន្ទ ុុះេា ំគេា ើង។ 

ាន្វ ិ្ ីសា្សត គផ្សងៗរា ស្ារ់ចាត់្ថ្នា ក់ដីគន្ុះ 

រ ុន្ន្តជាទូគៅសាភ រៈដីរឺជាកន ុងសាភ រៈដីន្ដលរគងក ើត្ន្ដលជាដីគនាុះាន្ទំហំរំន្ណកដតិី្ចជាង75mm។ 

គ ម្ ុះថ្ន្ដីន្ដលាន្មូលោា ន្គលើទំហំរំន្ណកន្ដលផ្សដំីគន្ុះ្តូ្វបាន្ចាត់្ថ្នា ក់ដូចបាន្រាា ញកន ុងររូភាពទី 10-2 ។ 

តារាងទ ី10-1 ចំណ្តត់្ថ្នា ក់ថ្ន្ភាពរងឹថ្ន្ដុំងមជាគដើម 

ររូភាពទី 10-2 ការន្រងន្ចកទំហំភារលែ ិត្និ្ងគ ម្ ុះររស់វា 

ចំណ្តត្់ថ្នា ក់ 
ភាពខាា ំងថ្ន្ការរាា រ់

（N/mm2） 
elastic wave speed（km/s） ឧទាហរណ៍្រគេទងម 

ងមទន្់ ត្ិចជាង1.5 

ងមរងឹម្យម 

ងមរងឹ

ងម រងឹខាា ំង 

ែពស់ជាង5.0 ជាង150 

ជាន្ផ្ាកមួយថ្ន្ងមលកេណៈេក់Tertiaryន្ិងងមេក់ 

ភារគ្ចើន្ថ្ន្ងមគសឌ្ីម ង់ន្ទរថ្ន្Majority of Teriary 

ងមគសឌ្ីម ង់ន្ទរថ្ន្ Mesozoic Paleozoic 
ភារគ្ចើន្ថ្ន្ងមន្ដលគកើត្គ ើង
គោយអំគពើថ្ន្គេា ើងន្ិងងមន្ដលន្្រ្រួល

ជាន្ផ្ាកមួយថ្ន្ Chert Hard sandstone Gabbro 
ជាន្ផ្ាកមួយថ្ន្Diabaseដូចជាងមន្ដលគកើត្គ ើង
គោយអំគពើថ្ន្គេា ើង 
Gneiss Quartz Schist Hornfels 

ដីឥដា ដីលបរ 
ែាច់ 

ែាច់តូ្ច ដីែាច់គ្រើម ្កួសតូ្ច ្កួសម្យម ្កួសគ្រើម 

្កួសលែ ិត្ 

ទំហ្ំភារលអ ិត្ 

(KM)



112 

2 ... សាសភាពដ ី

3វ... ពាកយសខំាន់្ៗន្ដលពិពណ៌នាអំពីសាថ ន្ភាពដ ី

① ដងស់ុីគត្

ដង់សុីត្សង ួត្ថ្ន្ដ ី= ា ស់ភារលែ ិត្ថ្ន្ដី (Ws) / ររាិណដសីរុរ (V)

ដង់សុីគត្គសើមថ្ន្ដ ី= (ា សភ់ារលែ ិត្ដី (Ws) + ា ស់ទឹក (Ww)) / ររាិណដសីរុរ (V) 

② សាា្ត្អ្តាទឹក

សាា្ត្អ្តាទឹក = ា សទឹ់កគៅកន ុងរាា ត្ (Ww) / ា សភ់ារលែ ិត្ដី (Ws) x 100%

③ សាា្ត្រាា ត្

សាា្ត្រាា ត្ = (ររាិណកាន្់ការ់គោយែយល់ (Vs) + រវរាិណកាន្ក់ារ់គោយទឹក (Vw)) /

ររាិណកាន់្ការ់គោយភារលែ ិត្ដី (Vs) 

④ ភាពរងឹាំថ្ន្ដី

តិ្ត្ថ ិភាពថ្ន្ដ ី= ររាិណទឹកគៅកន ុងរាា ត្ (Vw) / ររាិណរាា ត្គៅកន ុងដី (Vs) x 100%

ររូភាពទី 10-4 សាសធាតុ្ដ ី

វត្ថ ុ រងឹ (ភារលែ ិត្ដី) 

រាា ត្ ឧសម ័ន្ 
រាវ 

ែយល់ 

ទឹក 

ភារលែ ិត្ដី 

W ： ា ស់សរុរថ្ន្ដី 

Ws : ា ស់ថ្ន្ភារលែ ិត្ដី 

Ww : ា ស់ទឹក 

Wa : ា ស់ែយល់ (= 0) 

V : ររាិណសរុរថ្ន្ដី 

Vs : ររាិណភារលែ ិត្ដី 

Vw : ររាិណទឹក 

Va : ររាិណែយល់ 

V : ររាិណរាា ត្ដី 
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4 …ការរាា រដ់ ី

គៅគពលន្ដលដី្ តូ្វបាន្ទទួលរងនូ្វកាា ំងខាងគ្ៅ 

ែយល់គៅកន ុងចគនាា ុះ្រគហាងរវាងភារលែ តិ្ដី្ តូ្វបាន្រញុគចញគហើយភារលែ តិ្ដកីាន់្ន្ត្ជិត្សា ិទធនឹ្ងរា ។ ជាលទធផ្ល 

រាា ត្រវាងភារលែ ិត្ដី្តូ្វបាន្កាត់្រន្ថយររាិណដី្តូ្វបាន្កាត់្រន្ថយគហើយដង់សុីគត្្តូ្វបាន្គកើន្គ ើង។ 

គន្ុះគៅថ្នការរាា រដ់ី។ ដីន្ដល្ត្វូបាន្រាា រ់គនាុះ 

រគងក ើន្ភាពខាា ងំររសដ់ផី្ងរន្ថយភាព្ន់្ភាព្ជារទឹកផ្ងគហើយរគងក ើន្ភាព្ន់្នឹ្ងទឹកគេាៀងនិ្ងទឹកន្ដលកំ

ពុងហូរ។ គៅគពលអនុ្វត្តការារការគលើកដីគអាយែពស ់

មូលគហតុ្ន្ដលគ វ្ ើការរាា រដ់ីរឺគដើមបីទទួលបាន្គសថ រភាពការគលើកដីគអាយែពសត់ាមរយៈការរគងក ើន្ភាពខាា ំងររស់

ការគលើកដីគអាយែពស់និ្ងកាត់្រន្ថយភាព្ន់្ភាព្ជារទឹកតាមវ ិ្ ីគន្ុះ។  

5 ...កាា ងំថ្ផ្ទដ ី

ភាពខាា ំងថ្ន្ដីគៅថ្នសមត្ថភាព្ទ្ទង់។ 
សមត្ថភាព្ទ្ទង់ដីរាា ញគោយ（10Ｎ/㎜ 2）ន្ដលជាកាា ងំឥវា៉ែ ន្ន្ដលរណ្តដ លឱ្យចុុះ1 ㎝ 

កន ុងជួរន្ដលមិន្រណ្តត លឱ្យាន្ការងយចុុះភាា មៗគៅគពលរន្ទ ុក្តូ្វបាន្អនុ្វត្តគហើយរនាទ រ់មកគមរុណដឬីរន្ទ ុក 

គមរុណសមត្ថភាពវា្ត្ូវបាន្ត្ណំ្តងគោយ (ត្ថ្មា K) ន្ងិ (10N Ｎ/㎜ 2) ។ 

រន្ទ ុកកាន់្ន្ត្គ្ចើន្ន្ដល្ត្វូការស្ារ់ការងយចុុះកន ុង1㎝សមត្ថភាព្ទ្ទង់ដកីាន់្ន្ត្គ្ចើន្។ 

6 …ភាពរងឹថ្ផ្ទដ ី

សន្ទសសន្៍គកាណឬត្ថ្មា N ្តូ្វបាន្គ្រើគដើមបចីងអ ុលរាា ញភាពរងឹររស់្សទារដ់។ី

សន្ទសសន៍្គកាណ្តូ្វបាន្គ្រើគដើមបីវាស់ភាពរងឹររស់ថ្ផ្ទដីគៅគពលា សុីន្សណំង់ដំគណើរការគៅគលើដីទន់្និ្ងគដើមបីវនិិ្

ចឆ ័យថ្នគត្ើា សុនី្សណំង់អាចដំគណើរការបាន្ន្ដរឬគទ (សូមគមើលតារាងទី 10-3) ។ 

ររូភាពទី 10-5 ការកំណត់្រចនាសមព ័ន្រាា រ់ដី(shimegatame) 

តារាងទ ី10-3 សន្ទសសន៍្គកាណ 

ទំងន្់ផ្ទ ុក 

ទំងន្់ផ្ទ ុក 

ការរ
ាា រ់ដី 

ការរាា រ់ដីបាន្រញ្ចរ់ ដី្មមជាត្ិ 

ទឹកន្ិងែយល់ ទឹកន្ិ
ងែយ
ល់ 

្រគេទា សីុន្ សន្ទសសន្៍គកាណ（N/mm2） សាព ្ដ（ីN/mm2） 

0.3ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

(ត្ំរន្់ដីគសើម) 

រ ុលដូហស័រស្ារ់ដីគសើមាន្ទំហំម
្យម(burudoza) 

រ ុលដូហស័រម្យម(burudoza) 

រ ុលដូហស័រ្ំ(burudoza) 

គ្សក រដូហស័រ 

ា សុីន្គកៀរដី ន្ដលបាន្ទាញ 
(sukurepa) 

ា សីុន្គកៀរដី ម ទ័រ(ូsukurepa) 

ឡាន្ដឹកទំន្ិញ (dump truck) 

(ចំណុុះផ្ទ ុក) 

ចំណ្ត)ំ តារាងទី 10-3 ែុសរា រន្ត ិចរន្្ចួអា្ស័យគលើរុណភាពដី។ ល។ 

(KM)
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7 ... ផ្កា ស់រ្រូររាិណដ ី

សាសធាតុ្ថ្ន្ដីាន្ភារលែ ិត្ដី ទឹកន្ងិែយល់។ ដូគចាុះ 

ររាិណដីគៅគពលន្ដលដី្ តូ្វបាន្ជីកនិ្ងរន្ធ រូគនាុះែសុរា ពីររាិណដីគៅគពលរាា រដី់ន្ដលបាន្រន្ធ រូ។ 

សាា្ត្ថ្ន្ររាិណថ្ន្ដីន្ដលបាន្ជីកគៅនឹ្ងររាិណថ្ន្ដីគៅេា ំគនាុះ្តូ្វបាន្គរគៅថ្នអ្តាថ្ន្ការផ្កា ស់រ្រូររ ិ

ាណដីគោយសារន្ត្ការជីកគហើយ្តូ្វបាន្តំ្ណ្តងគោយＬ។ ម ាងគទៀត្ 

សាា្ត្ថ្ន្ររាិណថ្ន្ដីគៅគពលន្ដលរន្ធ រូន្ដល្តូ្វបាន្រាា រ់គៅនឹ្ងររាិណដីគៅកន ុងដីគៅថ្នអ្តាថ្ន្ការ

ផ្កា ស់រ្រូររាិណដីគោយសារការរាា រ់គហើយ្តូ្វបាន្តំ្ណ្តងគោយＣ។ 

L (អ្តាថ្ន្ការផ្កា សរ្់រូររាិណដីគោយសារការជកី) = ររាិណដីន្ដលរន្ធ រូរន្ថយ (m3) / ររាិណដីគៅគលើេា ំ 

(m3) 

C (អ្តាថ្ន្ការផ្កា សរ្់រូររាិណដីគោយសារការរាា រ)់ = ររាិណដរាា រ（់m3） / ររាិណដីគៅគលើដី

（m3） 

"អ្តាថ្ន្ការផ្កា ស់រ្រូររាិណដ ីL" 

ែុសរា អា្ស័យគលើរុណភាពដីគហើយជាទូគៅាន្ការងយចុុះតាមលោំរល់ំគោយងមដី សែ ិត្ជារ ់

ដីន្ដលាន្លកេណៈែាច់និ្ងដីែាច់គហើយ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារក់ារគ វ្ ើន្ផ្ន្ការដកឹជញ្ជ នូ្ដី។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

“អ្តាថ្ន្ការផ្កា ស់រ្រូររាិណដ ីC”វ វ រឺ1 

ឬតិ្ចជាងគន្ុះសំរារដី់ន្ដលាន្ភារលែ តិ្តូ្ចជាងដែីាច់គហើយ្តូ្វបាន្គ្រើគៅគពលរគងក ើត្រំគរាងន្ចកចាយដី។ 

តារាងទ ី10-5 អ្តាថ្ន្ការផ្កា ស់រ្រូររាិណដី 

ររូភាពទី 10-6 ការផ្កា ស់រ្រូររាិណដី 

គ ម្ ុះ 

ដុំងមឬងម 

ដី្កួស 

ែាច់ 

ដី្មមតា 

ដីសែ ិត្ជារ់។ 
ល។ 

ងមរងឹ

ងមរងឹម្យម 

ងមទន់្ 

ា ស់ងម / ងមមូល ដុំឬផ្កទ ងំងម្ំៗ

្កួសលែ ិត្ 

ដីរងឹ

ដីរងឹរមួ

ែាច់ 

ា ស់ងមផ្កទ ងំងមែាច់លាយ 

ដីរងឹ

ា ស់ងមផ្កទ ងំងមលាយដីែាច់ 

ដីសែ ិត្ជារ់ 

ដីសែ ិត្លាយរា រវាង្កួស 

ា ស់ងមផ្កទ ងំងមលាយចំរុុះរា

ចំណ្ត)ំ គន្ុះរឺជាគរលការណ៍ន្ណនាំស្ារ់អ្តាម្យមថ្ន្ការផ្កា ស់រ្រូតាម្រគេទដី។ 

ដីគៅេា ំ

①ររាិណដីគៅេា ំ ②ររាិណដីរន្ធ រូ ③ររាិណដីរាា រ់ 

(KM)
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10.2. មូលគហតុ្និ្ងសញ្ញញ ថ្ន្ការបាក់ដី (អត្ថរទ ទំព័រទី 218) 

1 ... មូលគហតុ្ថ្ន្ការដួលរលដំលីារ ់

ជ្ាល(nori 

men)្មមជាតិ្មិន្បាន្ដួលរលំអស់រយៈគពលជាគ្ចើន្ឆាា មំកគហើយពីគ្ពាុះដីន្ដលរគងក ើត្ជាជ្ាល(nori 

men)រខឺាា ំងលមមទរ់ទលន់្ងឹកាា ំងន្ដលគហៀរន្ឹងដួលរលំ។ 

រ ុន្ន្តសូមបីន្ត្គៅគលើជ្ាលន្ិងជ្ាល(nori men)ន្ដលាន្ជាយូរមកគហើយ 

① វាដួលរលំគោយសារទឹកគេាៀង កក ការរលាយ។ ល។

② គដើមគ ើយ មិន្សថ ិត្គសថ រនិ្ងាយដួលរលំគលើថ្ផ្ទដី សាា ម្រុះដុងំមនិ្ងបាក់្សទារដ់ី

លកេណៈេូមិសា្សត ន្ដលមនិ្ឈរឈ់រ កំរតិ្ទឹកគ្កាមដែីពស ់អាកាសធាត្ជុាគដើម

គនាុះរងផ្លរ ុះពាល់រន្ន្ថមគទៀត្ពកីារារជីកនិ្ងទឹកគេាៀងនឹ្ងការដួលរលំ។

មូលគហតុ្មួយគទៀត្ថ្ន្ការបាក់ដ ី

① អត្ថភិាពថ្ន្បាក់្សទារដ់ីនិ្ង្សទារ់ទន់្ន្ដលមិន្អាចរកគឃើញគៅកន ុងការ្សាវ្ជាវស្ារ់ការារជីក

② សំណង់ន្ដលែសុពីន្ផ្ន្ការដូចជាជីកគ្ៅជាងន្ផ្ន្ការ

③ ផ្លរ ុះពាល់ថ្ន្ការរញំរ័ន្ងិការរ ុះទងគ ិចរា គោយរផំ្ទ ុុះន្ិងគ្រឿងា សុនី្សំណង់

④

ងយចុុះនូ្វភាពសែ ិត្ជារ់ថ្ន្ដីែាច់គោយសារការសង តួ្និ្ងការគ្រុះនិ្ងសាា មគ្រុះគៅកន ុងដីន្ដលាន្ភាពសែ ិត្ជារ់

វាអាចរណ្តត លមកពីន្ររគន្ុះ។

គដើមបីរាក រការដួលរលំន្ររគន្ុះ គៅកន ុងការជីកគោយការជីកគោយថ្ដ 

សត ង់ោរថ្ន្កមពស់ថ្ផ្ទជីកនិ្ងជ្ាលគយាងគៅតាម្រគេទថ្ន្េា ំ្តូ្វបាន្កំណត់្ដូចបាន្រាា ញកន ុងតារាងទី 10-7 

។ វាចំាបាច់កន ុងការគយាងគៅគលើសត ង់ោរគន្ុះគៅគពលអនុ្វត្តការជីកគមកានិ្ច។ 

តារាងទ ី10-7 សតង់ោរជ្ាល(nori men)និ្ងកមពស់ស្ារ់ថ្ផ្ទជកី 

្រគេទថ្ន្េា ំ កមពស់ន្ិងជ្ាលថ្ផ្ទជីក 

រឺជាេា ំន្ដលគ វ្ ើ
ពីថ្ផ្ទងមឬដីឥដា
វរងឹ

េា ំគផ្សងគទៀត្

េា ំន្ដលគ វ្ ើពីដី
ែាច់

េា ំន្ដលាយន្ឹ
ងដួលរលំគោយ
សារការផ្ទ ុុះ។ 
ល។ 45 °ឬត្ិចជាងគន្ុះ

35 °ឬត្ិចជាងគន្ុះ

90 °ឬត្ិច
ជាងគន្ុះ

75 °ឬត្ិច
ជាងគន្ុះ

60 °ឬត្ិច
ជាងគន្ុះ

90 °ឬត្ិចជាងគន្ុះ 75 °ឬត្ិចជាងគន្ុះ

5ន្ម ្ត្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ

5
ន្ម ្ត្ឬគ្ចើន្
ជាងគន្ុះ

ត្ិចជាង
5ន្ម ្ត្ 

ត្ិចជាង
2ន្ម ្ត្ 

2
ន្ម ្ត្គៅតិ្ចជា
ង5ន្ម ្ត្

ត្ិចជាង
2ន្ម ្ត្

ត្ិចជាង
5ន្ម ្ត្ឬ

ឬ

(KM)
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2 ... ទ្មង់ថ្ន្ការដួលរល ំ

①ស្ារ់ជ្ាល(nori men)ន្ិងជ្ាលគចាត្(nori men)

ការដួលរលជំ្ាល(nori men)ន្ងិជ្ាលគចាត្(nori

men)ជាទូគៅគកើត្គ ើងគៅគលើជ្ាលឬថ្ផ្ទគៅតាមជ្ាលគចាត្(nori men)។ គន្ុះគៅថ្នថ្ផ្ទដួលរលឬំថ្ផ្ទរអលិ។ 

ថ្ផ្ទរអលិជាគរឿយៗជាថ្ផ្ទគកាង។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ថ្ផ្ទរអិលផ្កា ស់រ្រូអា្សយ័គលើ្រគេទដ។ី 

បាត្ុេូត្ដួលរលំន្ររគន្ុះទំន្ងជាគកើត្ាន្រនាទ រ់ពាីន្គេាៀងធាា កខ់ាា ំង។ 

② កន ុងករណីាន្ជ្ាលគចាត្្ត្ង់(nori men)

ជ្ាលគចាត្្ត្ងរ់ឺាយន្ងឹដួលរលជំាងជ្ាល(nori men)។

គៅកន ុងររូភាពទី 10-7 (a) ថ្ផ្ទថ្ន្ជ្ាលគចាត្(nori

men)្ត្ូវបាន្រុុះគរាយគោយសារន្ត្ការបាត់្រង់កាា ងំថ្ន្ការជារ់គៅកន ុងដីែាច់និ្ងសាា មគ្រុះគៅកន ុងដីន្ដលសែ ិត្

ជារ់គោយសារការសង តួ្។ 

ររូភាពទី 10-7 (b) 

រាា ញពីទ្មង់ថ្ន្ការដួលញឹកញារ់ជាងមុន្គោយាន្សាា មគ្រុះគៅកំពូលជ្ាលគហើយរនាទ រម់ករអិលគលើថ្ផ្ទ។ 

ររូភាពទី 10-7(c) 

រាា ញថ្នាន្គ្ចើន្កន ុងករណីរណុភាពថ្ន្ដីាន្សភាពទន់្រ ុន្ន្ត ថ្ផ្ទដីចុុះបាន្ជាគ ើងគៅកំពូលជ្ាលគចាត្(no

ri men)។ 

ររូភាពទី 10-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការដួលរលថំ្ន្ជ្ាលគចាត្្ត្ង់(nori men) 

(KM)
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ស្ារជ់ាឯកសារគយាងតារាងទី 10-8 រាា ញពីទ្មង់ថ្ន្ការដួលរលំ។ 

តារាងទី 10-8 ការពន្យល់អំពីទំរង់ថ្ន្ការដួលរលំជ្ាលគចាត្(nori men) 

លំនាំដួលរលំងម លំនាំថ្ន្ការដួលរលំររស់ដីែាច់ 

ងមន្ដលាន្សាា មគ្រុះជាគ្ចើន្ ្សទារ់ជំនួ្សរងឹនិ្ងទន្់ថ្ន្ងម

ដំុងម្រគេទដំុពក (្រគេទររក)

កំណវត្ថ ុជារាងចំគណ្តត្ 
(្រគេទទំងន់្្ចាំងងម

គចាត្) 

្សទារ់្កួសលែ ិត្គៅចំ
គណ្តត្រាងថ្នា ក់ៗ 

(្រគេទងម្កួសលែ ិត្) 

ងម្កាន្ីត្ត្ាញ 
(្រគេទរចនាសមពន្ធ ័រា

ងែទ ឹមបារាងំ) 

ងមពិលរ
លាយ 

ងម្កាន្ីត្

ត្ាញ 

ការធាា ក់ងមជា្រគេទរងវិលដំុងម (្រគេទរកធាា ក់) 

ដុំ
ង
មធា
ាក
់ក
នុង
ជួ
រមួ
យ
ឬ
គ្
ច
ើន្

 (
ទ
្ម
ង់
ធា
ាក
់ង
ម) 
្រ
គេ
ទ
ទ
ី1
 

វារឺជា្រគេទមួយន្ដលដំុងមរំន្រកគោយសាា មគ្រុះ្ត្ូវបាន្រុុះគរ ើតាមរគណ្តត យសាា ម
គ្រុះ។

កា
រដួ
ល
រល
ំរា
ក
់ កា

រដួ
ល
រល
ំខា
ាត្
ត្
ច

 (
ទ
្ម
ង់
រ
ក

 /
 ទ
្ម
ង់
រ
ក
ធា
ាក
់) 

្រ
គេ
ទ
ទ
ី2
 

ថ្ផ្
ទដួ
ល
រល
ំគ្
ៅ
ឬ
កា
ររ
ល
ំរ
ើក
រា
ល
ោ
ល
ត្
ំរ
ន្
់្ំ

 ្
រ
គេ
ទ
ទ
ី3

ងមន្ដលាន្សាា មគ្រុះជា
គ្ចើន្

្សទារ់ឆាា ស់រងឹនិ្
ងទន្់

ងមទន់្ឬន្ផ្ន្ដីនិ្
ងែាច់

ងមន្ដលាន្សាា ម្រុះដំុងម
ជួរឈរ

ការរកដំុងម / ការដួលរលំទ្មង់ការដួលរលំ 

 ការដួលរលំខាា ត្ម្យមន្ដលដួលរលំគៅតាមសាា ម្រុះដំុងម ម។ 
គរើកសាា មគ្រុះន្ដលាន្លទធភាពគហើយទឹកគេាៀងជាគដើម្ជារចូលកន ុងវាគ វ្ ើឱ្យវាាន្
ភាពផុ្យ្សួយគហើយជាគរឿយៗដួលតាមថ្ផ្ទរអិល្ត្ង់។

bedding stratification 
សាា ម្រុះដំុងម 

dikes 
ឬកំគទចបាក់្ស
ទារ់ដី។ល។ 

ជ្ាល 

បាក់្សទារ់ដី 
dikes 

្សទារ់ដី 
ជ្ាលថ្ន្សាា ម្រុះដំុងម 

ការដួលរលំ្ទង់្ទាយ្ំ (រអិលថ្ផ្ទងម) 

 ន្ែសគែាយរំផុ្ត្កន ុងថ្ផ្ទងម (សាា មគ្រុះ ថ្ផ្ទបាក់្សទារ់ដី dikes ជាគដើម ) 
បាន្អេិវន្ឌ្ឍគហើយរអិលចុុះគ្កាមតាមន្ែសរនាទ ត្់គែាយ។ 
ទំហំថ្ន្ការដួលរលំ្ត្ូវបាន្កំណត្់គោយទំនាក់ទំន្ងទីតាំងរវាងជ្ាលន្ិងន្ែសគែា
យគហើយមុំទំគនារជាគដើម។ វាក៏អាចគកើន្គ ើងគៅចុង។ 

 ្រសិន្គរើវារមួរញ្ច លូងម  ងមមូល ដំុឬផ្កទ ងំងម្ំៗ ្កូស្ំ 
គហើយករណី្សទារ់្កួសលែ ិត្(ា ្ទីស)គនាុះគៅជាវត្ថ ុន្ដលកំណកទារ 
ជា្រគេទមួយន្ដល្សទារ់គន្ុះបាន្គលចគចញន្ិង្ជុុះគោយមិន្ាន្តុ្លាភាពគោ
យសារអាកាសធាត្ុនិ្ងសឹកបាន្ជាអន្ណដ ត្្កួស្ំ។ 

ទឹកន្ដល
្ជារគច
ញពីេា ំ 

្សទារ់ន្ដលទឹក
អាច្ជារចូល 

្សទារ់ន្ដល
ទឹកមិន្អាច
្ជារចូល 

Colluvium 
ឬដីថ្ផ្ទ

ដីែាច់មិន្ខាំចូលរា វត្តាន្ថ្ន្្សទារ់ន្ដលទឹកមិ
ន្អាច្ជារចូល

លំហូរកំគទចកំទី

ការ្សក់ដី ការដួលរលំថ្ន្្រគេទដួលរលំ 

វារឺជា្រគេទដួលរលំន្ដលភាពតាន្តឹ្ង្តូ្វបាន្រគញ្ចញគោយការជីកដីនិ្ងដីែាច់
គៅគលើេា ំគហើយគោយសារអាកាសធាត្ុរនាទ រ់មកាន្ទឹកគេាៀងជាគដើមន្ដល្ត្ូវបាន្
ផ្គត់្ផ្គង់បាន្ជាដួលរលំគហើយវាជា្រគេទដីែាច់ទូគៅរំផុ្ត្។ 

រអិលដីន្ដលដួលរលំ 

រអិល ន្ ថូ្ន្ដីសែ ិត្ជារ់ 
ថ្ផ្ទបាក់ហូរច្មុុះ 

្សទារ់ដីឥដា 

ការដួលរលំ្ទង់្ទាយ្ំ (្រគេទដីបាក់) 

(KM)
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3 ... សញ្ញញ ថ្ន្ការដួលរល ំ

គៅគពលន្ដលដដួីលរលំជា្មមតា្តូ្វបាន្អមគោយសញ្ញញ មួយចំនួ្ន្។ 

ជាទូគៅសាា មគ្រុះន្ិងការែូងគកើត្គ ើងគៅគលើថ្ផ្ទដួលរលំឬការដួលរលំតូ្ចៗគលចគ ើងគៅគលើជ្ាលគចាត្(nori 

men)ន្ដលបាន្ជីក។ គលើសពគីន្ុះគៅគទៀត្ 

វាក៏ជាសញ្ញញ ថ្ន្គ្រុះថ្នា ក់ថ្ន្ការដួលរលំគៅគពលន្ដលសគមាងររសឫ់សគដើមគឈើ្ ត្ូវបាន្កាត្់គចញឬកន ុងករណងីមា

ន្សគមាងមិន្្មមតា្ត្ូវបាន្រគងក ើត្គ ើង កន ុងករណកីារអនាទ ្ត្ូវបាន្ត្គមា ើង 

គនាុះសគមាងថ្ន្អនាទ ជញ្ញា ំង្ត្ូវបាន្ររឬសូរងុឺត្រញ្ច លូរា កជ៏ាសញ្ញញ សាគ ល់ផ្ងន្ដរ។  ជាពិគសស 

មួយរយៈគពលពាីន្គេាៀងធាា ក់ឬក៏រលាយដីកកបាន្ជាដួលរលភំារគ្ចើន្។ 

គដើមបីរាក រគ្រុះថ្នា ក់ថ្ន្ការដួលរលំដ ី

អាក្រតិ្រត្ត ិករររសា់ សុីន្សណំង់្តូ្វពិនិ្ត្យសាថ ន្ភាពដីឱ្យបាន្ហម ត់្ចត្ន់្ិងថ្នគត្ើាន្សាា មគ្រុះឬការរែូងគៅ

គលើកពូំលជ្ាល(nori men) ជាយន្ិងជ្ាលគចាត្(nori men)ជាគដើមមុន្គពលគ វ្ ើការ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ 

កន ុងអំ ុងគពលគ វ្ ើការការជកី្តូ្វបាន្អនុ្វត្តជាមួយនឹ្ងកមពស់ថ្ន្ថ្ផ្ទជកីន្ដល្តូ្វរា គៅនឹ្ងរុណភាពដីនិ្ងជ្ា

ល(nori 

men)គហើយគៅគពលន្ដលគ្រុះថ្នា ក់ថ្ន្ការដួលរលំ្ ត្ូវបាន្គរពាករណ៍ជា្រចាំវាអាចគ វ្ ើឱ្យាន្ការជគមាៀសជារនាទ

ន្់គៅកន្ន្ាងន្ដលាន្សុវត្ថភិាពន្ងិ្ពាន្ដល់អាកន្ដលពាក់ពន័្ធ គនាុះ វាាន្សារៈសំខាន្ណ់្តស់។ 

ររូភាពទី 10-8 សញ្ញញ ថ្ន្ការដួលរលំ 

(KM)
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10.3. វវ ិ្ ីសា្សតសាងសង់វសិវ កមមសណំង់សុីវលិ (អត្ថរទ ទំព័រទី 223) 

ររូភាពទី 10-9 ឧទាហរណ៍ន៍្ថ្ន្វ ិ្ ីសា្សតការន្រងន្ចកថ្ន្ការកាត់្ជ្ាល 

ររូភាពទី 10-10 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ ីសា្សតការន្រងន្ចកថ្ន្ការទរ់ដី 

កំពូលជ្ាល 

ការោក់្ទនារ់
ជ្ាលគចាត្ 

ដឺគ្កជ្ាល 

ជាយ 

កំពូល
ជ្ាល
គចាត្ 

្រឡាយរងហ រូទឹក 

្រឡាយរងហ រូទឹក 
បាត្ជីក(kussaku) 

រចនាសមព័ន្ធ  

ជញ្ញា ំងទរ់ដី 

យុថ្នក

ដំរងចង 

（b）វវ ិ្ ីសា្សត ដំរងចង

（a）វវ ិ្ ីសា្សតសាងសង់ឯករាជយ

ន្ផ្ាកចូលរញស 

（c）វវ ិ្ ីសា្សត យុថ្នក ន្ផ្ន្ដី

បាយអរ 

ដំរងន្ដកឬន្ែសន្ដក PC 

រគាគ លម
្យម 

（d）វវ ិ្ ីសា្សត រន្ទុះរគាគ លទល់ទរ់ដី

រន្ទុះរគាគ ល
ទល់ទរ់ដី(kiri
bari) 

រន្ទុះរគាគ
លទល់ទរ់
ដី(kiribari) 

ការោក់ ា្ ឹម 

វត្ថ ុធាត្ុ
រំ្ទជញ្ញា ំ
ងដី 

ា្ ឹមគកើយ 

រគាគ លម្យម 

ជញ្ញា ំងទរ់ដី 

បាវដីែាច់ 

(KM)
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ររូភាពទី 10-11 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ ីសា្សតសាងសង់គកាុះ 

ររូភាពទី 10-12 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ ីសា្សតកាត់្អណ្ងូ

ររូភាពទី 10-13 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ ីសា្សត ្ទនារ់ជួររ្ញ្ញច ស 

រន្ទុះរគាគ លទល់ទរ់ដី(kiribari) 

វត្ថ ុធាតុ្រំ្ទជញ្ញា ំងដី 

ជញ្ញា ំងទរ់ដី 

ជញ្ញា ំងទរ់ដី 

ថ្ផ្ទដី 

ដំរូង 

ទី2 

ទី3 

(KM)
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11. ករណីគ្រុះមហន្តរាយ

ររូភាពទី 11-1 រាា ញពីការផ្កា ស់រ្រូអាកសាា រ់ន្ិងររួសគៅកន ុងឧសាហកមមសណំង់រយៈគពល

4ថ្ងៃឬគលើសពីគន្ុះ។ 

ររូភាពទី 11-1 

ការផ្កា សរ្់រូឧរបត្ត ិគហត្ុគៅកន ុងឧសាហកមមសណំង់ន្ដលមន្ុសសសាា រ់ន្ិងរងររួសបាន្ជាឈរស់្ាក

4ថ្ងៃឬគលើសពីគន្ុះ 

(មិន្រារ់រញ្ច លូអាកន្ដលរណ្តត លមកពីគ្រុះរញ្ជ យួដីគៅជរ ុន្ភារខាងគកើត្) 

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ គៅគពលរពុវគហត្ុថ្ន្គ្រុះមហន្តរាយន្ដលដក្សង់គចញពកីារសាា រន់្ិងឈរស់្ាក4 

ថ្ងៃឬគលើសពីគន្ុះន្ដលបាន្គកើត្គ ើងកន ុងកំ ុងឆាា ំ 2017 (គហសិឆាា ំទី 29) 

្ត្ូវបាន្្រមូលគោយមូលគហត្ុ្ រន្ហល56% 

ថ្ន្គ្រុះថ្នា ក់ន្ដលរណ្តត លមកពីគ្រឿងា សុីន្សណំង់ជាគដើមស្ារក់ាររឈូសឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជ នូ្

ការផ្ទ កុនិ្ងស្ារជ់ីក ្រន្ហល 15% រសឺ្ារ់ការរុុះគរ ើ។ 

(ឯកសារគយាង) ្កសួងសខុាេិបាលការារន្ងិសែុុាលភាព ឧរបត្ត ិគហត្ុគ្រុះថ្នា ក់ថ្ន្គ្រុះថ្នា ក់ការារ 

គរហទំព័រសុវត្ថភិាពកន្ន្ាងការារៈការវភិារគលើកតាត គ្រុះថ្នា ក់ការារ (ឆាា ំទី2009 

ឧសាហកមមសណំង)់ 

ចំ
ន្
ន្
ថ្ន្
កា
រគ
ក
ើត្
គ 
ើង

 (
នា
ក់

) 

(KM)
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11.1. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី1 ជាងសណំង់្តូ្វបាន្ររគោយទមៃន់្ឲ្យគសម ើររា ថ្ន្គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 
(shoberu)(អត្ថរទ ទំព័រទី 230) 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការ
គកើត្គ ើង ្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហត្ ុ(ា សុនី្។ ល។ ) ្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី7 ន្ែសីហា សាថ រត្យកមម
អររ 

ការជីក ទី2 
គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

(doragu shoberu) 
ររ 

្ទងូ ការារគលើដី
អាយុ 68 ឆាា ំ

15 ឆាា ំ 1 ថ្ងៃ 
ឈរ់ស្ាក 
30 ថ្ងៃ 

វវធា
ន្
កា
រណ

៍ 
គដ
ើម
គហ
ត្

 1. ចូលកន្ន្ាងគ្រុះថ្នា ក់។
2. មិន្បាន្ផ្តល់សញ្ញញ ដល់អាកគរើកររគទ។
3. កន ុងនាមជាអាកចូលការោា ន្ងមបីាន្ជាមិន្ទាន់្សំុាកន្ន្ាងការារ។

ឧរបត្ត ិគហតុ្ៈជាងសំណង់្តូ្វបាន្ររគោយទមៃន់្ឲ្យគសម ើររា ថ្ន្គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu) 

 កន ុងអំ ុងគពលថ្ន្ការារជីកថ្ន្ការដំគ ើងអាងគនាុះទមៃន់្ថ្ន្គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

(shoberu)គហៀរនឹ្ងរុករំពង់រំរុងថ្ន្ឯករេជរ់រគណ្តត ុះអាសន្ា  
ដូគចាុះែំុ្បាន្ចូលគៅដករំពង់តាមការសំគរចចិត្តររស់ែំុ្គហើយ្តូ្វបាន្ររបាន្រវាងរំពង់រ្មងុនិ្ងទមៃន់្ឲ្យគសម ើររា ។ 

1. ពិចារណ្តគោយ្រងុ្រយ័ត្ានូ្វទតីាំងដំគ ើងររស់ា សីុន្គហើយដគំ ើងវាគៅកន ុងទីតាំងន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព។
2. រញ្ឈរ់ា សីុន្និ្ងពិនិ្ត្យគមើលសុវត្ថ ិភាពមុន្គពលចារ់គផ្តើមគ វ្ ើការ។
3. ្តូ្វ្បាកដថ្នអរ់រំអាកចូលការោា ន្ងមីៗនិ្ងហាមឃ្ត់្ការារឯករាជយ។

(KM)
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11.2. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី2 
អាកគរើកររ្តូ្វបាន្ររគៅចគនាា ុះជន្ទលនិ់្ងចងកុឹះគលែែណៈគពលកំពុងគផ្ដកដជីាមួយនឹ្ងគអសាក វា៉ែ ទ័រ・
ន្រ ល (shoberu)(អត្ថរទ ទំព័រទី 231) ។ 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហត្ុ (ា សុីន្។ 
ល។ ) 

្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី13 
ន្ែមករា 

ន្ែល 
ការជីកលុរ(ume

modoshi) 
ទី2 គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

(doragu shoberu) 
ររ 

្ទងូ អាកគរើកររ អាយុ 45 ឆាា ំ 28 ឆាា ំ 70 ថ្ងៃ ការសាា រ់ 

វវធា
ន្
កា
រណ

៍ 
គដ
ើម
គហ
ត្

 

1. គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)ខាា ត្តូ្ចមិន្ាន្ឧរករណក៍ារពារកាល។

2. អាកចូលការោា ន្ងមីគហើយមិន្សាទ ត់្ជនំាញកន ុងា សីុន្្រតិ្រត្ត ិការគទ។
3. មិន្បាន្យល់ចាស់ពីនី្តិ្វ ិ្ ីការារគទ។

សាថ ន្ភាពគកើត្គ ើង： អាកគរើកររ្តូ្វបាន្ររគៅចគនាា ុះជន្ទលនឹ្ងចងកឹុះគលែ 

ែណៈគពលកំពុងគផ្ដកដជីាមួយនឹ្ងគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)។ 

គៅគពលន្ដលែំុ្កំពុងគរើកគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)ខាា ត្តូ្ច 

គហើយោក់វាស្ារ់ការារគផ្ដកគដើមបីជីកលុររគដដ ឲ្យដកជន្ទល់គចញគនាុះ 
ន្ផ្ាកខាងមុែររស់ា សីុន្បាន្គលើកគពលរុញគោយ្ុងគហើយចងកឹុះគលែគរើក្រតិ្រត្ត ិការបាន្វាយគៅគលើ្ទងូជន្រងគ្រុះ 
ម ាងគទៀត្ ា សីុន្បាន្គ ើងគៅ ររ គោយជន្ទល់ន្ផ្ាកខាងគលើនិ្ងចងកឹុះគលែគៅកន ុងគៅអីអាកគរើកររ។ 

1. ភាា រ់ឧរករណក៍ារពារកាលគៅនឹ្ងគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)ខាា ត្តូ្ច។

2. ោក់មនុ្សសន្ដលាន្ទាា រ់គ វ្ ើ្រតិ្រត្ត ិការា សីុន្ន្ដលបាន្គ្រើ។
3.គពលគ វ្ ើការកន ុងចគនាា ុះតូ្ចចគងែៀត្គយើងរួរន្ត្យល់ចាស់អំពីវ ិ្ ីសា្សត និ្ងនី្តិ្វ ិ្ ីការារ្សរតាមសាថ ន្ភាពការារ។

(KM)
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11.3. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី3 រល ុកបាន្ធាា ក់គៅគលើអាកគ វ្ ើការពី្ុងថ្ន្គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu) (អត្ថរទ 
ទំព័រទី 232) ។ 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហត្ុ (ា សុីន្។ 
ល។ ) 

្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី 2 
ន្ែកញ្ញញ

ទគន្ា  ការផ្ទ ុករល ុក ទី2 
គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (doragu 

shoberu) គហាុះ  ធាា ក់ 

ចគងកុះ ការារផ្ទ ុករល ុក អាយុ 53 ឆាា ំ 10 ឆាា ំ 30 ថ្ងៃ 
ឈរ់ស្ាក 
90 ថ្ងៃ 

គហតុ្ការណគ៍កើត្គ ើង： រល ុកបាន្ធាា ក់គៅគលើអាកគ វ្ ើការពី្ុងថ្ន្គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)។ 

វវធា
ន្
កា
រណ

៍ 
គដ
ើម
គហ
ត្

 1. គៅគពលន្ដលរល ុក្តូ្វបាន្ោក់កន ុង្ុងគនាុះមិន្ាន្វធិាន្ការការពារការធាា ក់ចុុះដូចជាការចងជាគដើម។
2. ែំុ្ោក់រល ុកកន ុង្ុងគហើយគលើកវាគ ើងែពស់គហើយចាកគចញពីគៅអីអាកគរើកររគោយគ វ្ស្រន្ហស។
3. គៅគពលន្ដលទាា ក់រល ុកកន ុង្ុង អាក្រតិ្រត្ត ិការមិន្្តូ្វបាន្ផ្កា ស់រ្រូពទីីតាំងន្ដលទាា ក់រល ុកគោយសញ្ញញ គទ។
4. មិន្ាន្អាកន្ណនាំ្តូ្វបាន្តាំងគៅគពលគរ ើឥវា៉ែ ន់្។

 គៅគពលន្ដលរល ុករ នុាម ន្ដុំ្តូ្វបាន្គរោក់កន ុង្ុងថ្ន្គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

(shoberu)គហើយទាា ក់គៅកន្ន្ាងោក់រល ុកគៅគ្កាមទំន្រ់ទឹក 
គហើយអាកគរើកររបាន្ចាកគចញពីគៅអីអាកគរើកររគោយគ វ្ស្រន្ហស 
គនាុះទាក់គហាគ  អាវ្ំជាមួយនឹ្ងចងកឹុះគលែបាន្ជារល ុកកន ុង្ុងធាា ក់គហើយ្តូ្វនឹ្ងអាកគ វ្ ើការគៅគ្កាម។ 

1. ចាត្់វធិាន្ការរាក រការធាា ក់ចុុះ។
2. គៅគពលអាកគរើកររចាកគចញពីទីតាំងគរើកររគនាុះចាត្់វធិាន្ការគដើមបី "រនាទ រទីតាំងការារដូចជាោក់្ុងគៅដី" ។
3. រាា ញថ្នហាមឲ្យចូលកន ុង។
4. តាំងអាកន្ណនាំ។
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11.4. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី4 គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)បាន្ដួលរលំគៅគលើជ្ាល 
គហើយបាន្ធាា កស់ងកត្់គលើអ់ាកន្ណនាំ (អត្ថរទ ទំព័រទី 233) ។ 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហតុ្ (ា សីុន្។ ល។ ) ្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី 6 ន្ែសីហា ទឹកនិ្ងលូ ការារគលើដ ី ដំរូង គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

(doragu shoberu) 

ការដួលរលំ 

្ទងូ ការារគលើដី អាយុ 50 ឆាា ំ 18 ឆាា ំ ថ្ងៃទី 2 ការសាា រ់ 

ឧរបត្ត ិគហតុ្៖ គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)បាន្ដួលគៅគលើជ្ាលគហើយបាន្ធាា ក់សងកត់្អាកន្ណនាំ។ 

វវធា
ន្
កា
រណ

៍ 
គដ
ើម
គហ
ត្

 1. អាកគរើកររនិ្ងជន្រងគ្រុះបាន្គ វ្ ើការគ្ៅពីការ្រជុំ។
2. ជន្រងគ្រុះបាន្ចូលគៅកន ុងកាំគ វ្ ើកាគរ ើគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)។
3. អាកគរើកររមិន្បាន្គសុើរអគងកត្ផ្ល វូគ វ្ ើដំគណើរជាមុន្គទ។
4. ផ្កា ស់ទីគៅកន្ន្ាងគផ្សងគ្ៅពី្ចកផ្ល វូ។
5. ថ្្ពឫសសីាន្ជគ្តគហើយថ្ផ្ទដីមិន្អាចរញ្ញា ក់បាន្គទ។

គៅទីតាំងជីក គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)ន្ដលបាន្រញ្ច រ់ការាររងហ រូទឹកកំពុងគ វ្ ើដគំណើរឆ្ាងកាត់្ជ្ាលថ្ន្ថ្្ពឫសសី 

(ជ្ាល 20ដគឺ្ក) គដើមបីអនុ្វត្តការារទ្មង់ដីមិន្គសម ើរា គៅកន្ន្ាងស្ាកន្ដលបាន្កំណត់្ ។ 

គៅគពលគនាុះ បាន្ដួល គហើយគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)បាន្ធាា ក់សងកត់្ជាងសំណង់ន្ដលកំពុងន្ត្ន្ណនាគំៅន្កបរ។ 

1. កំុគ វ្ ើកិចចការណ្តគ្ៅពកីារ្រជុំ។
2. គៅគពលន្ណនាំកំុចូលកន ុងកាំគ វ្ ើការររស់ា សីុន្្ុន្ ៃ្ន់្។
3. ចំគពាុះតំ្រន់្គ្រុះថ្នា ក់ ថ្ផ្ទដីនិ្ងដីររូរាងជាគដើមនឹ្ង្តូ្វគសុើរអគងកត្ជាមុន្គហើយមិន្ាន្ការចូលគ ើយ។
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11.5. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី5 រនាទ រ់ពកីារ្រជុំ ែំុ្បាន្គដើរគៅពីមុែគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

(shoberu)គហើយ្ត្ូវបាន្រុកគោយ្ុងន្ដលាកមក (អត្ថរទ ទំព័រទី 234) ។ 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហតុ្ (ា សីុន្។ ល។ ) ្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី 7 ន្ែមីនា 
វវសិវ កមមសំណង់សីុវលិ

គផ្សងគទៀត្ ការជីក ទី3 
គអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (doragu 

shoberu) ការរុក 

្ទងូ ការារគលើដី អាយុ 47 ឆាា ំ 10 ឆាា ំ 60 ថ្ងៃ ឈរ់ស្ាក 
30 ថ្ងៃ 

ឧរបត្ត ិគហតុ្ៈរនាទ រ់ពកីារ្រជុំ ែំុ្បាន្គដើរគៅពីមុែគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)គហើយ្តូ្វបាន្រុកគោយ្ុងាក។ 

វវធា
ន្
កា
រណ

៍ 
គដ
ើម
គហ
ត្

 1. អាកគរើកររមិន្បាន្រញ្ញា ក់គៅគពលចារ់គផ្ដើមការារ។
2. គ វ្ ើការ្រជុំ្តូ្វបាន្គ វ្ ើគ ើងគៅកន ុងផ្ល វូាកថ្ន្ា សីុន្។
3. ែំុ្កំពុងគដើរន្កបរា សីុន្។

 គៅគពលន្ដលជន្រងគ្រុះន្ដលបាន្គៅគៅអីអាកគរើកររគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)ស្ារ់ការ្រជុកំារារ 

បាន្គដើរគៅខាងមុែគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

(shoberu)រនាទ រ់ពកីារ្រជុគំនាុះអាកគរើកររបាន្ចារ់គផ្តើមគ វ្ ើការគហើយ្តូ្វបាន្រុកគោយ្ុងាក។ 

1. រន្ា ឺសំគ ងហួចគដើមបី្ពាន្គរមុន្គពលចារ់គផ្តើមគ វ្ ើការ។
2. អនុ្វត្តការអរ់រំអំពីសុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុែភាព។
3. ផ្តល់សញ្ញញ គអាយរា គៅវញិគៅមកជាោច់ខាត្។
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11.6. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី6 រនាទ រ់ពី្ តួ្ត្ពិន្តិ្យរ ុលដូហស ័

បាន្បាត្រ់ង់ត្លុយភាពគហើយររបាន្គជើងែំុ្គពលកពំងុដំគ ើងរ្មរ (អត្ថរទ ទំព័រទី 235) ។ 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហតុ្ (ា សីុន្។ ល។ ) ្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី 31 
ន្ែតុ្លា 

ការន្កលំអដី ា្ ី ការារគលើដ ី ដំរូង 
រ ុលដូហស័រ(burudo

za) 
ររ 

គជើងគឆ្វង អាកគរើកររ អាយុ 43 ឆាា ំ 10 ឆាា ំ 270 ថ្ងៃ ឈរ់ស្ាក 50 
ថ្ងៃ 

ឧរបត្ត ិគហតុ្ៈ រនាទ រ់ពីពិនិ្ត្យគមើលរ លុដូហស័រ ែំុ្បាន្បាត់្រង់តុ្លយភាពគហើយជារ់បាន្គជើងែំុ្គពលកំពុងដគំ ើងរ្មរ។ 

វវធា
ន្
កា
រណ

៍ 
គដ
ើម
គហ
ត្

 

1. ែំុ្បាន្គ វ្ ើការកង់រងគ្កាុះន្ដលមិន្គសម ើរា ។
2. បាន្គ វ្ ើការគលើកង់រងគ្កាុះន្ដលាយរអិលជាមួយនឹ្ងន្សបកគជើងន្ដលាយរអិល។

 កន ុងកំ ុងគពលគ វ្ ើការឲ្យាន្រាងរដរិរដុរ 
បាន្ចាក់រំគពញឥន្ធន្ៈស្ារ់រ ុលដូហស័រគហើយរ្មរា សីុន្្តូ្វបាន្យកគចញស្ារ់ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យា សីុន្។ 
រនាទ រ់ពកីារ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យរចួបាន្បាត់្រង់តុ្លយភាពែណៈគពលកំពុងដំគ ើងរ្មរា សីុន្គនាុះគ វ្ ើឱ្យ្រអរ់គជើងខាងគឆ្វងរ
ររវាងកាដ រជាន់្គៅនឹ្ងគៅអីអាកគរើកររនិ្ងកង់រងគ្កាុះបាន្ជារងររួសកគជើងខាងគឆ្វង។ 

1. ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យគោយចាត់្វធិាន្ការដូចជាកាដ រគដើមបីលុររំបាត់្ភាពមិន្គសម ើរា គលើកង់រងគ្កាុះ។
2. រគងក ើន្ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថ ិភាព។
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11.7. ករណីគ្រុះមហន្តរាយ ទី7 រ លុដូហស័របាន្ធាា ក់ចុុះពជី្ាល (nori 
men)គហើយបាន្ធាា កស់ងកត្់គលើ់អាកគរើកររ(អត្ថរទ ទំព័រទី 236) ។ 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហត្ុ (ា សុីន្។ 
ល។) 

្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី 23 
ន្ែគមសា 

ផ្ល វូ ការារគលើដី ទី2 រ ុលដូហស័រ(burudoza) ធាា ក់ចុុះ 

គពាុះ អាកគរើកររ អាយុ 41 ឆាា ំ 15 ឆាា ំ ថ្ងៃទី12 ការសាា រ់ 

ឧរបត្ត ិគហតុ្ៈ រ ុលដូហស័រធាា ក់គៅគលើជ្ាលគហើយបាន្ធាា ក់សងកត់្គលើ់អាកគរើកររ 

វវធា
ន្
កា
រណ

 ៍
គដ
ើម
គហ
ត្

 1. មិន្ាន្ដគីៅសល់គៅចុងន្ផ្ាកខាងមុែថ្ន្ដីន្ដលបាន្រុញគដើមបីការពារវាពីការធាា ក់ចុុះ។
2. ភាា មៗរនាទ រ់ពកីារផ្កា ស់ទតីាំងការារ ែំុ្មិន្ាន្ទាា រ់គ វ្ ើការគទ។
3. គោយសារន្ត្កំហុស្រតិ្រត្ត ិការររស់អាកគរើកររ

 កន ុងអំ ុងគពលថ្ន្ការារថ្ន្ការកាត់្ជ្ាលគចាត្ (nori men) គ ើងវញិ 
ដីជីក្តូ្វបាន្រុញ្ចាន្(oshido)គោយា សីុន្ឈូសគហើយវាបាន្ធាា ក់ពីចុងរញ្ច រ់ថ្ន្ថ្ផ្ទន្ដលលាត្សន្ធ ឹងរមួរា ជាមួយឈូសឆា
យគហើយបាន្កាា យជាជាន់្គ្កាមថ្ន្ឈូសឆាយ។ 

1. ន្ផ្ែកគលើន្ផ្ន្ការអនុ្វត្តសំណង់ សូមរញ្ញា ក់ការន្ណនាំស្ារ់នី្តិ្វ ិ្ ីការារនិ្ងរញ្ញា ក់ពីសាថ ន្ភាពអនុ្វត្ត។
2. អរ់រំអាកគរើកររអំពីវ ិ្ ីសា្សតសាងសង់ និ្តិ្វ ិ្ ីការារនិ្ងសុវត្ថ ិភាព។
3. គៅគពលគ វ្ ើការជាមួយគ្រឿងា សីុន្សំណង់

សូមគរៀរចំន្ផ្ន្ការគយាងតាមសាថ ន្ភាពការារដូចជា្រគេទា សីុន្និ្ងសមត្ថភាពជាគដើម។
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11.8. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី8 អាកគ វ្ ើសញ្ញញ សំរល់បាន្ជារ់ន្ឹងកង់រងគ្កាុះថ្ន្រ ុលដូហស័រែណៈកំពុងន្ត្ងយគ្កាយ 

(អត្ថរទ ទំព័រទី 237) ។ 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហតុ្ (ា សីុន្។ ល។ ) ្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី 15 ន្ែកុមភៈ ផ្ល វូ ការគរៀរចំ ដំរូង រ ុលដូហស័រ(burudoza) ជារ់ 

គជើង ការារគលើដ ី អាយុ 63 ឆាា ំ 40 ឆាា ំ 290 ថ្ងៃ 42 
ថ្ងៃឈរ់ស្ាក 

ឧរបត្ត ិគហតុ្ៈ អាកគ វ្ ើសញ្ញញ សំរល់្តូ្វជារ់បាន្គៅកន ុងកង់រងគ្កាុះថ្ន្រ ុលដូហស័រែណៈកំពុងន្ត្ងយគ្កាយ។ 

វវធា
ន្
កា
រណ

 ៍
គដ
ើម
គហ
ត្

 

1. រនាំងជាគដើម្ត្ូវបាន្ហាមឃ្ត្់មិន្ឱ្យចូលកន្ន្ាងគ វ្ ើការគ្រឿងា សុីន្្ុន្ ៃ្ន្់គោយន្រណ្តាា ក់គ្ៅពីអាកន្ដលពាក់ព័ន្ធ។
2. ស្ារ់ការារច្មុុះថ្ន្គ្រឿងា សុីន្្ុន្ ៃ្ន្់ន្ិងមន្ុសសន្ត្ងតាំងអាកន្ណនាំ។
3. អាកគរើកររចារ់គផ្តើមការាររនាទ រ់ពីរញ្ញា ក់ពីការារន្ដលបាន្គ្រងទុកគៅកន ុងត្ំរន្់គ វ្ ើការ។

កន ុងអំ ុងគពលថ្ន្ការារសាគ ល់(making)ថ្ន្ក្ាស់រ្ងួមថ្ន្ការគលើកដគីអាយែពស់(morido)គន្ុះ 
រ ុលដូហស័រកំ ុងគ វ្ ើការការគលើកដគីអាយែពស់(morido)ទំន្រ់គន្ុះបាន្ផ្កា ស់រ្រូទិសគៅគហើយបាន្ងយគ្កាយវញិ។ 
អាកគរើករររ ូូគៅន្កបរគនាុះបាន្រគញ្ចញសំគ ង្ពាន្គដើមបជូីន្ដំណឹងដល់អាកគ វ្ ើការ 
រ ុន្ន្តមិន្បាន្កត់្សំរល់គហើយ្តូ្វបាន្ជារ់បាន្ជាមួយកង់រងគ្កាុះ។

1. ជន្រងគ្រុះបាន្ចូលកន្ន្ាងគ វ្ ើការររស់គ្រឿងា សីុន្្ុន្ ៃ្ន់្។
2. មិន្បាន្ាន្ការ្រជុំ មុន្គពលគ វ្ ើការគហើយមិន្យល់ពីែា ឹមសារការាររា គៅវញិគៅមក។
3. អាកគរើករររ ុលដូហស័រមិន្បាន្រញ្ញា ក់ពីសុវត្ថ ិភាពគៅគពលន្ដលគ វ្ ើដំគណើរងយគ្កាយ។
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11.9. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី9 បាន្រុកអាកគ វ្ ើការគពលកពំុងពយួ ររន្ទ ុកជាមួយ្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) 
(អត្ថរទ ទំព័រទី 238) 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហតុ្ (ា សីុន្។ ល។ ) ្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី10 
ន្ែឧសភា 

ការន្កលំអដី
ា្ ី

ការារគលើដ ី ដំរូង 
្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(torakuta 

shoberu) ការរុក 

ចគងកុះ ការារគលើដ ី អាយុ 52 ឆាា ំ 15 ឆាា ំ ថ្ងៃទី 25 ឈរ់ស្ាក 40 ថ្ងៃ 

ឧរបត្ត ិគហតុ្ៈ បាន្រុកគៅអាកគ វ្ ើការគពលកំពុងផ្ទ ុករន្ទ ុកជាមួយ្តាក់ទ័រ・ន្រ ល 

វវធា
ន្
កា
រណ

 ៍
គដ
ើម
គហ
ត្

 1. ែំុ្បាន្គ្រើវាស្ារ់គរលរំណងគផ្សងគទៀត្តាមការសំគរចចិត្តររស់ែំុ្។
2. ែំុ្គរើកឡាន្យា ងសាហាវ។
3. រម ន្គមរញ្ញា ការការារ្តូ្វបាន្ចាត់្តាំងគទ។

 តាមការសំគរចចិត្តររស់ែំុ្ ែណៈគពលពយួ ររំពង់ហ ូ គមគៅគលើ្កញំាររស់្តាក់ទ័រ・
ន្រ ល(shoberu)ែំុ្បាន្រុកគៅអាកគ វ្ ើការន្កបរគនាុះកន ុងគលបឿន្គលឿន្គពក។ 

1. ្តូ្វ្បាកដថ្នការ្រជុកំារារ្តូ្វបាន្គរៀរចំគ ើងគហើយទាងំអស់រា ចូលរមួ។
2. កំណត់្គលបឿន្សុវត្ថ ិភាពគហើយគ វ្ ើតាម។
3. ចាត់្តាំងគមរញ្ញា ការការារឱ្យរន្តការារ។
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11.10. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី10 អាកន្ណនាំ្ត្វូបាន្ជារ់បាន្គៅ្ុងថ្ន្្តាក់ទ័រ・
ន្រ ល(shoberu)គៅកន ុងអណ្ងូន្រ៉ែ (អត្ថរទ ទំពរ័ទី 239) ។ 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហតុ្ (ា សីុន្។ ល។ ) ្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី 1 ន្ែសីហា ផ្ល វូរងូគ្កាមដ ី ការារគផ្សងៗ ដំរូង ្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(torakuta 

shoberu) 
ររ 

កាល អាកជីក អាយុ 48 ឆាា ំ 4 ឆាា ំ 3 ន្ែ 15 ន្ែ ការសាា រ់ 

ឧរបត្ត ិគហតុ្ៈ អាកន្ណនាំ្តូ្វបាន្ជារ់បាន្គៅកន ុង្ុង្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)គៅកន ុងអណ្ងូន្រ៉ែ។

វវធា
ន្
កា
រណ

 ៍
គដ
ើម
គហ
ត្

 

1. អាកន្ណនាបំាន្ចូលគោយផ្កទ ល់ទល់មុែនឹ្ង្ុងទឹកគហើយោក់សញ្ញញ ។
2. អាកគរើកររបាន្គឆាព ុះគៅមុែគោយាន្ការរញ្ញា ក់មិន្្ររ់្រន់្អំពីទតីាំងររស់មអាកន្ណនា។ំ
3. មិន្ាន្ការ្រជុកំារារមុន្និ្ងរម ន្ការន្ណនាំឬការន្ណនាំស្ារ់ការារគនាុះគទ។
4. ែវុះការន្ណនាំនិ្ងការ្រងុ្រយ័ត្ាទាក់ទងនឹ្ងការហាមឃ្ត់្ការចូលកន ុងកាគំ វ្ ើការ។

គ្រឿងគលើកសទ ចូររស់ ៃ្ន់្ៗន្ដលាន្ទីតាំងគៅជិត្រចនាសមព័ន្ធរគណ្តត ុះអាសន្ាគនាុះរំខាន្ដល់ការារន្ដលបាន្គ្រងទុកគៅ

ថ្ងៃរនាទ រ់ ដូគចាុះអាកន្ណនាបំាន្ចូលរវាងរចនាសមព័ន្ធរគណ្តត ុះអាសន្ានិ្ង្តាក់ទ័រ・
ន្រ ល(shoberu)គដើមបផី្ដល់សញ្ញញ គដើមបផី្កា ស់ទីគ្រឿងគលើកសទ ចូររស់ ៃ្ន់្ៗ។ 
 ា សីុន្្តូ្វបាន្គៅមុែគហើយឈរ់មតងរ ុន្ន្តបាន្ផ្តល់សញ្ញញ ន្ណនាំគ ើងវញិថ្ន "រន្ត ិចគទៀត្" 
ដូគចាុះអាកគរើកររបាន្គ វ្ ើឲ្យា សីុន្គៅមុែ (មួកសុវត្ថ ិភាពររស់អាកន្ណនាអំាចគមើលគឃើញពីគៅអីររស់អាកគរើកររ) ។ 
គៅគពលគន្ុះ ន្ផ្ាកកាល្តូ្វបាន្ជារ់គៅចគនាា ុះ្ុងររស់ាសីុន្និ្ងរចនាសមព័ន្ធរគណ្តត ុះអាសន្ា។

1. អាកន្ណនាំក៏កុំចូលន្ិងន្ណនាំគៅកន ុងកាំគ វ្ ើការររស់ា សុីន្។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្ ន្ណនាំគៅទីតាំងន្ដលអាកគរើកររអាចគមើលគឃើញ។

2. អាកគរើករររញ្ញា ក់ពីទីតាំងររស់អាកន្ណនាំមុន្គពល្រត្ិរត្ត ិការ។
3. គោយដឹកនាំការ្រជុំមុន្គពលគ វ្ ើការ រញ្ញា ក់ពីវ ិ្ ីសា្សតន្ិងន្ីត្ិវ ិ្ ីន្ិងជូន្ដំណឹងដល់ភារីពាក់ព័ន្ធ។

ជាពិគសស គៅគពលគ វ្ ើការារគ្ៅពីគរលរំណងសំខាន្់គនាុះរគងក ើត្ន្ផ្ន្ការការារសម្សរន្ិងរន្តការារន្ដលន្ផ្ែកគលើគន្ុះ។
4. ែវុះការន្ណនាំន្ិងការ្រងុ្រយ័ត្ាទាក់ទងន្ឹងការហាមឃ្ត្់ការចូលកន ុងកាំគ វ្ ើការ។

(KM)
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11.11. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី11 ជាងសណំង់្តូ្វបាន្រកុគោយគ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រ (អត្ថរទទំព័រទី 240) 

ករណីគ្រុះ
មហន្តរាយ

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហតុ្ (ា សីុន្។ ល។ ) ្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី 20 
ន្ែមិងុនា 

ផ្ល វូ ការឈូសឆាយព
្ារដី(seichi) 

ទី2 ម ូ តូ្·(mota) 
គ វា៉ែ ល័រ(gureda) 

ការរុក 

គពាុះន្ផ្ាកទារ ការារគលើដ ី អាយុ 61 ឆាា ំ 15 ឆាា ំ 30 ថ្ងៃ ការសាា រ់ 

ឧរបត្ត ិគហតុ្ៈ គ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រងយគ្កាយគនាុះរុកជាងសំណង់ 

វវធា
ន្
កា
រណ

 ៍
គដ
ើម
គហ
ត្

 1. អាកគរើកររបាន្ងយគ្កាយគោយការរញ្ញា ក់ពីន្ផ្ាកខាងគ្កាយមិន្្ររ់្រន្់គោយសារន្ត្កង់រងគ្កាុះកំពុងគកៀកពីខាងមុែ។
2. ជន្រងគ្រុះកំពុងគដើរគៅជិត្ា សុីន្គហើយគ វ្ ើការគោយន្ររែាងចំគពាុះា សុីន្។
3. ទាងំអាកគរើកររន្ិងអាកគ វ្ ើការគជឿជាក់ថ្ន«គរអាចគមើលគឃើញន្ិងគជៀសវាង»។
4. ដំគណើរការគន្ុះយឺត្គហើយការារគន្ុះាន្ភាពសម ុរសាម ញពាសគពញកន្ន្ាងការោា ន្។

 ជន្រងគ្រុះកំពុងគដញតាមពីគ្កាយគ វា៉ែ ល័រ・ម ូទ័រ ន្ដលកំពុងគ វ្ ើការារក្មិត្គៅមុែគហើយកំពុងគ វ្ ើរា ង់ដី។ 

រ ូូកង់ន្ដលគ វ្ ើការ្កឡារ់គោយគៅជិត្រា ភាា មៗគនាុះ បាន្ចូលគៅន្ផ្ាកខាងមុែររស់គ វា៉ែ ល័រ・

ម ូ ទ័រគដើមបីផ្កា ស់រ្រូទិសគៅគហើយអាកគរើកររគ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័ភាញ ក់គផ្ែើលកន ុងការផ្កា ស់រ្រូគៅគ្កាយគនាុះគ វា៉ែ ល័រ・
ម ូទ័ររុកជន្រងគ្រុះ។ 

1. អាកគរើករររគញ្ចញសំគ ង្ពាន្គៅគពលងយគ្កាយគោយរញ្ញា ក់ពីខាងគ្កាយគហើយចារ់គផ្តើមងយគ្កាយ។
2. អាកគ វ្ ើការជំនួ្យររស់ា សីុន្ គ វ្ ើការគៅកន ុងទតីាំងមួយន្ដលមិន្ន្ររែាងចំគពាុះា សីុន្។
3. គទាុះរីជារយៈគពលថ្ន្ការសាងសង់្តូ្វបាន្្ររដណដ រ់ក៏គោយ

ភាពសម ុរសាម ញ្តូ្វបាន្លុរគចាលគៅកន ុងការារន្ដលា សីុន្ដគំណើរការគហើយអាកគ វ្ ើការជាគ្ចើន្គ វ្ ើការ។

(KM)
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11.12. ករណីគ្រុះមហន្តរាយទី12 ា សុនី្គកៀរដបីាន្ធាា ក់ពជី្ាល(nori 
men)គហើយបាន្ធាា កស់ងកត្់គលើអាកគរើកររ (អត្ថរទ ទំពរ័ទី 241) ។ 

ករណីគ្រុះមហន្តរាយ 

កាលររគិចឆទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង 

្រគេទសំណង់ ្រគេទការារ រញ្ញា កិចចសន្ា វត្ថ ុមូលគហតុ្ (ា សីុន្។ ល។ ) ្រគេទគ្រុះថ្នា ក់ 

កំរតិ្ែូចខាត្ ចំនួ្ន្ថ្ងៃគ វ្ ើការ ចំនួ្ន្ឆាា ំរទពិគសា្ន្ អាយុ មុែរររ ន្ផ្ាករងការែូចខាត្ 

ថ្ងៃទី15 
ន្ែកកកោ 

ការន្កលំអដី ា្  ី ការារគលើដ ី ដំរូង ា សីុន្គកៀរដី ការដួលរលំ 

គពាុះ អាកគរើកររ អាយុ32ឆាា ំ 8ឆាា ំ 150ថ្ងៃ ការសាា រ់ 

វវធា
ន្
កា
រណ

 ៍
គដ
ើម
គហ
ត្

 

ឧរបត្ត ិគហតុ្ៈ ា សីុន្គកៀរដបីាន្ដួលរលំគៅជ្ាលគហើយបាន្ធាា ក់សងកត់្គលើ់អាកគរើកររ។ 

1. គោយកំហុសកន ុង្រតិ្រត្ត ិការ រ ូលបាន្គលើកគ ើងផ្ងរ ុលដូហស័រ្តូ្វបាន្រញុរន្ងវរផ្ងបាន្ជាដួលរលំ។
2. គ វ្ ើការគលើជ្ាលគចាត្ (ជ្ាលចុុះ្រន្ហល25ដគឺ្ក) ។
3. ាន្ផ្កទ ងំងមគៅទីគន្ុះនិ្ងទគីនាុះ។

 គៅគពលន្ដលរ ុលដូហស័របាន្ដួលរលំធាា ក់ពីជ្ាល(nori men)ែណៈគពលកំពុងរត់្និ្ងជីកជ្ាល(nori 
men)គោយគ្រើា សីុន្គកៀរដីន្ដល្តូ្វបាន្ទាញគនាុះ 
អាកគរើកររ្តូ្វបាន្ទាា ក់គចញពគីៅអីររស់អាកគរើកររគហើយបាន្ធាា ក់សងកត់្គលើ់អាកគរើកររ។

1. កំុកាច់ចងក តូ្គលើជ្ាលគចាត្។
2. គ វ្ ើឱ្យជ្ាលថ្ន្ថ្ផ្ទរត់្បាន្មិន្គចាត្ជាង20ដគឺ្ក។
3. គៅគលើថ្ផ្ទរត់្ រ ុលដូហស័រ្តូ្វបាន្នាំមុែគដើមបីយកឧរសរគគចញដូចជាងមជាគដើម។
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12. ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញត្ត ិពាក់ព័ន្ធ

ាន្ចារ់មួយចនួំ្ន្ទាក់ទងន្ឹងសុវត្ថភិាពន្ិងសុែភាពអាកគ វ្ ើការរមួទាងំចារស់វុត្ថ ិភាពឧសាហកមមន្ិងសុែ

ភាព។ ជាពិគសស 

ចារស់ុវត្ថ ិភាពឧសាហកមមន្ិងសែុភាពបាន្ន្ចងអំពី្ រការនានាន្ដល្ត្ូវគ វ្ ើគដើមបធីានាសុវត្ថភិាពន្ិងសុែភាពរ

រស់ក់មមករន្ិងគលើកកមពសក់ាររគងក ើត្ររយិាកាសការារ្រករគោយផ្កសកុភាព។ 

្រការជាកល់ាក់ន្ដលទាក់ទងន្ឹងការអន្ុវត្តចារ់្ ត្ូវបាន្ចងអ ុលរាា ញគៅកន ុងរទរញ្ញត្តរិោា េិបាលន្ងិ្កសួង

ន្ិងការជូន្ដណំឹង។ 

្រពន័្ធចារ់ទាក់ទងន្ឹងសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាពថ្ន្កមមករាន្ដូចខាងគ្កាម។ 

ររូភាពទី 12-1 ្រព័ន្ធចារទ់ាក់ទងន្ឹងជំនាញគរើកររយាន្យន្តសណំង់្រគេទយាន្យន្ត  

(ស្ារ់ការឈូសឆាយព្ារដី ការដកឹជញ្ជ នូ្ ការផ្ទ ុកនិ្ងស្ារជ់ីក) 

(គសចកត ីគយាង) 

គសៀវគៅន្ណនាំវាយត្ថ្មាហាន្ិេ័យររស់្ កសួងសខុាេបិាលការារន្ិងសែុុាលភាពស្ារឧ់សាហកមមន្ងទាអំ

ររ 

12.1. ចារស់ុវត្ថ ិភាពឧសាហកមមន្ិងសែុភាពន្ិងរទរញ្ញត្តអិន្ុវត្ចារស់ុវត្ថភិាពឧសាហកមមន្ិងសុែភាព 

(ដក្សង)់ (អត្ថរទ ទំព័រទី 243) 

ជំពូកទី1 រទរបញ្ញត្ត ិទូគៅ  

ា្តា3 «កាត្ពវកិចចររស់្ រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមជាគដើម» 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមមិន្្តឹ្មន្ត្្តូ្វអនុ្វត្តតាមរទោា ន្អរបររាស្ារ់ការរាក រគ្រុះថ្នា កក់ារារន្ដលា

ន្ន្ចងកន ុងចារ់គន្ុះរ ុគណ្តណ ុះគទ 

រ ុន្ន្ត ្តូ្វធានាសុវត្ថភិាពនិ្ងសុែភាពររស់កមមករគៅកន្ន្ាងគ វ្ ើការផ្ងន្ដរគោយដងឹពីររយិាកាសការារ្រករ

គោយផ្កសុកភាពន្ិងន្កលអំលកេែណឌការារន្ដល្ត្វូន្ត្ាន្។ គលើសពីគន្ុះ 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វសហការជាមួយវធិាន្ការជាតិ្គដើមបីការពារគ្រុះថ្នា កក់ារារ។ 

ចារ់ 

រទរញ្ញត្ត ិរោា េិបាល 

រទរញ្ញត្ត ិ្កសួង 

ការជូន្ដំណឹង 

ការជូន្ដំណឹងជាសាធារណៈ 

រទរញ្ញត្ត ិចារ់សត ីពីការអន្ុវត្តន្៍សុវត្ថ ិភាពឧសាហកមមន្ិងសុែភាព (ចារ់សុវត្ថ ិភាពន្ិងសែុភាព) 

រទរបញ្ញត្ត ិអន្ុវត្តចារ់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកមមន្ិងសុែភាពម (រទរញ្ញត្ត ិសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាព)

រទរញ្ញា អន្ុវត្តន្៍ចារ់សត ីពីសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាពឧសាហកមម  (ចារ់សុវត្ថ ិភាពន្ិងសែុភាព)

សតង់ោររចនាសមព ័ន្គ្រឿងា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

ចារ់រណុ្ុះរណ្តត លជំនាញគរើកររគ្រឿងា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត  

(ស្ារ់ការឈូសឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជ នូ្ ការផ្ទ ុកន្ិងស្ារ់ជីក) 

រទរញ្ញា អរ់រំពិគសសសត ីពីសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាព
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2 រុរគលន្ដលរចនាផ្លតិ្ឬនាំចូលគ្រឿងា សុនី្ គ្រឿងររកិាេ រឬគ្រឿងររកិាេ រគផ្សងៗ 

រុរគលន្ដលផ្លិត្ឬនាំចូលវត្ថ ុធាត្ុគដើមឬរុរគលន្ដលសាងសងឬ់រចនាអររ រចនារាង់ 

ផ្លិត្ឬនាំចូលវត្ថ ុទាងំគន្ុះឬកន ុងគពលសាងសង់ 

្ត្ូវែតិ្ែំ្ រឹងន្្រងគដើមបីចូលរមួចំន្ណករាក រគ្រុះថ្នា កក់ារារន្ដលរណ្តត លមកពកីារគ្រើ្បាសរ់រស់រររទាងំគន្ុះ

។ 

3 

អាកន្ដលរកសុីគ វ្ ើការឱ្យអាកដថ្ទដូចជាអាកគត ការសាងសងស់្ារក់ារារសណំង់្ត្ូវន្ត្យកចិត្តទុកោកក់ុោំក់

លកេែណឌ ន្ដលអាចរ ុះពាលដ់ល់ការ្រតិ្រត្តកិារារ្រករគោយអនាម័យនិ្ងសុវត្ថ ិភាពដូចជាវ ិ្ ីសា្សតសាងសង់

ន្ិងរយៈគពលសាងសង។់ 

ា្ត្4 

កមមករ្ត្ូវគររពតាម្រការន្ដលចាំបាច់គដើមបកីារពារគ្រុះថ្នា ក់ការារនិ្ងពាយាមសហការជាមួយវធិាន្ការរ

ាក រគ្រុះថ្នា ក់ការារន្ដលអនុ្វត្តគោយ្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមនិ្ងភារីពាក់ពន័្ធដថ្ទគទៀត្។ 

ជំពូកទី5 រទរញ្ញា សត ីពីគ្រឿងា សុីន្ជាគដើមន្ិងសារធាត្ុគ្រុះថ្នា ក់ 

ា្តា45 «ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យគោយសវយ័ត្ជា្រចា»ំ 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វគ ើ្វការ្តួ្ត្ពនិិ្ត្យគោយសវយ័ត្ជា្រចំាច អំព ីចំហាយនិ្ងគ្រឿងា សុនី្គផ្សងៗគទៀត្ន្ដ

ល្ត្ូវបាន្កណំត្់កន ុងរទរបញ្ញត្ត ិថ្ន្្កសួងសខុាេបិាលការារន្ិងសុែាុលភាពន្ងិកត់្្តាលទធផ្លគនាុះ។ 

2 

គៅគពលអាជីវករ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យគោយសវយត័្ជា្រចាំន្ដលបាន្រញ្ញា ក់គោយរទរញ្ញត្តរិរស់្ កសួងសខុាេបិាលការ

ារន្ិងសែុុាលភាព (ត្គៅគន្ុះ គៅថ្ន« ការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យគោយសវយ័ត្ជា្រចាពំិគសស») 

កន ុងចំគណ្តមការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យគោយសវយ័ត្គ្កាមរទរបញ្ញត្ត ិថ្ន្្រការដូចរា ន្ដលបាន្កំណត្តាមរទរញ្ញត្ត ិរោា េិ

បាលកន ុង្រការា សុីន្ជាគដើមដូចមុន្  

អាកគ វ្ ើការន្ដលគ្រើ្បាស់គនាុះាន្លកេណៈសមបត្ត ិន្ដលបាន្រញ្ញា ក់គោយរទរញ្ញត្តរិរស់្ កសួងសខុាេបិាលការ

ារន្ិងសែុុាលភាពឬអាកន្ដលបាន្ទទួលការចុុះគ ម្ ុះន្ដលាន្ន្ចងកន ុងា្តា 54-3វរគ

1កន ុងការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យគោយសវយត័្ជា្រចាជំាកល់ាក់ថ្ន្គ្រឿងា សុីន្ជាគដើម តាមការគសា ើសុំររស់អាកដថ្ទ 

(ត្គៅគន្ុះគៅថ្ន“វអាជវីករ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ”)វ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ត។ 

3វរដាមស្តនត ី្កសយងស ខាេិាលការារនងិស ខ មលភាពណនាេះ្ត្វវផ្េពវផ្ាយណរលការណ៍្តួ្ត្ពិនិត្យណដ្ឋយសវយត័្

ដដលចាំាចស់្មរ់ការអន វត្តឱ្យាន្ត្មឹ្ត្វវនិងមន្រសិទធភាពននការ្តួ្ត្ពិនិត្យណដ្ឋយសវយត័្្សរាមរទ

របញ្ាត្ត ិននខណឌ ទី1។ 

4 អកសរកាត្ ់
តារាងទ ី7-1 ចារ់និ្ងរទរបញ្ញ ត្ត ិពាក់ព័ន្ធ  

-1
ចំណ្តត់្ថ្នា ក់ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ ា្តា រុរគលអន្ុវត្ត  រុណវុឌ្ឍិ រយៈគពលផ្ទ ុកតារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យជាគដើម 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យមុន្
គពលចារ់គផ្តើមការ

ារ 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យគោ
យសវ យ័ត្ជា្រចាំ 

(្រចាំន្ែ) 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យគោ
យសវ យ័ត្ពិគសស 

(1ឆាា ំមដង) 

រទរញ្ញា សុវត្ថ ិភាពន្ិងសុ
ែភាពា្តា 170 

ា្តា171 

រទរញ្ញា សុវត្ថ ិភាពន្ិងសុ
ែភាពា្តា168 

ា្តា168 
ា្តា171 

រទរញ្ញា សុវត្ថ ិភាពន្ិងសុ
ែភាពា្តា167 

ា្តា169 
ា្តា171-2 
ា្តា171 

អាកគរើកររ 

រុរគលន្ដលន្ត្ងតាំងគោយ
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម  
(អាក្ររ់្រងសុវត្ថ ិភាព) 

អាក្តួ្ត្ពិន្ិត្យគៅកន ុង
អាជីវកមម  
អាក្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ដលជា
អាជីវករ្តួ្ត្ពិន្ិត្យ 

*

រញ្ា ី្តួ្ត្ពិន្ិត្យគៅគពលា សុីន្កំពុង
ដំគណើរការ 

តារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យរយៈគពល3ឆាា ំ

តារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យរយៈគពល3ឆាា ំ 
(ភាា រ់សញ្ញញ សំរល់ន្ដលបាន្្តួ្ត្ពិន្ិ
ត្យ) 

* គទាុះរីជាមិន្ាន្ន្ចងកន ុងចារ់ន្ិងរទរបញ្ញត្ត ិក៏គោយ
វាជាការចង់រកាទុកលទធផ្ល្តួ្ត្ពិន្ិត្យគៅគពលា សុីន្កំពុងដំគណើរការ។

(KM)
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ជំពូកទី6 វវធិាន្ការណស៍ំរារក់ារារររស់កមមករ 

ា្តា61 «ក្មិត្លកេែណឌការារ» 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វ្រតិ្រត្ត ិការា សុីន្សទ ចូនិ្ង្រតិ្រត្ត ិការគផ្សងគទៀត្ន្ដលបាន្កំណត់្គោយរទរញ្ញត្តរិ

ោា េបិាលន្ដល្ត្ូវអន្ុវត្តគោយរុរគលន្ដលទទួលបាន្អាជាញ រណ័ណ ស្ារ់ការារពាក់ព័ន្ធ ររស់្រធាន្ការយិាលយ័

ការារគែត្តឬមន្សុសន្ដល្ត្ូវបាន្ចុុះរញ្ា ីគោយនាយកការយិាល័យការារគែត្តគ វ្ ើការារគនាុះ 

ន្ដលបាន្រញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត លជំនាញន្ងិមនុ្សសគផ្សងគទៀត្ន្ដលាន្លកេណៈសមបត្តដូិចាន្ន្ចងកន ុងរទរញ្ញ

ត្ត ិររស់្កសួងសុខាេបិាលការារន្ិងសុែាុលភាពរ គុណ្តណ ុះន្ដល្ត្ូវបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្ឱ្យចូលរមួកន ុងការារន្ដលពាក់

ព័ន្ធ។ 

2 

រុរគលគ្ៅពីអាកន្ដលអាចគ វ្ ើអាជវីកមមពាក់ព័ន្ធ គោយអន្ុគលាមតាមរទរបញ្ញត្ត ិថ្ន្ែណឌខាងគលើគនាុះមិន្្ត្ូវគ វ្ ើ

អាជីវកមមពាក់ពន័្ធ គ ើយ។ 

3 រុរគលន្ដលអាច្រករមែុរររពាកព់័ន្ធតាមរទរបញ្ញត្ត ិថ្ន្ែណ័ឌ ទី1 

្តូ្វាន្រណ័ណ គរើកររឬឯកសារគផ្សងគទៀត្ន្ដលរញ្ញា ក់ពីរុណវឌុ្ឍិទាក់ទងនឹ្ងអាជវីកមមន្ដលពាក់ព័ន្ធ គៅគពលគ វ្ ើ

អាជីវកមមពាក់ពន័្ធ។ 

4 អកសរកាត្ ់

រុណវឌុ្ឍិន្ដលត្្មូវការចាំបាច់ស្ារ់អាកគរើកររា សុនី្ 

លកេណៈសមបត្តចិាំបាចស់្ារ់កមមករ 

[រទរញ្ញត្តរិោា េិបាល] 

ា្តា20 «ការារទាក់ទងន្ឹងក្មិត្លកេែណឌការារ» 

អាជីវកមមន្ដលបាន្រញ្ញា ក់គៅកន ុងរទរញ្ញត្ត ិរោា េិបាលគ្កាមា្តា61ែណឌ ទី1 ថ្ន្ចារា់ន្ដូចខាងគ្កាម។ 

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

គ ម្ ុះការារ ាត្ិកាការារ 
្រគេទថ្ន្រុណវុឌ្ឍិ 

អាជាញ រ័ណណ  ការរណុ្ុះរណ្តត លជំនាញ ការអរ់រំពិគសស

្រគេទថ្ន្រុណវុឌ្ឍិ 

អាជាញ រ័ណណ  ការរណុ្ុះរណ្តត លជំ

នាញ
ការអរ់រំពិគសស 

ការារគោយពួរាន្ទំពក់

ការារចាត់្ន្ចងអារស្សូ 

រន្ទ ុកគលើក 

គ វ្ ើការដូចជាការវាយកគមទចអររន្ដលអារស្សូ្តូ្វបាន្គ្រើ 

1គតាន្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

ត្ិចជាង1គតាន្ 

1គតាន្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

ត្ិចជាង1គតាន្ 

1គតាន្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

ត្ិចជាង1គតាន្ 

5គតាន្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

ត្ិចជាង5គតាន្ 

5គតាន្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

ត្ិចជាង5គតាន្ 

5គតាន្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

1គតាន្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

ត្ិចជាង5គតាន្ 

ត្ិចជាង1គតាន្ 

3គតាន្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

ត្ិចជាង3គតាន្ 

3គតាន្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ 

ត្ិចជាង3គតាន្ 

មិន្ាន្ន្ដន្កំណត់្គទ 

(្រធាន្ការារ) 

សមត្ថភាពថ្ន្ា សុីន្ 

រន្ទ ុកគលើក 

រន្ទ ុកគលើក 

ា ស់ា សុីន្ 

ា ស់ា សុីន្ 

រន្ទ ុកអត្ិរ
រា 

ទំងន់្ផ្ទ ុកអត្ិ
ររា 

គ ម្ ុះា សុីន្ 

ា សុីន្សទ ចូ

ា សុីន្សទ ចូ 

ា សុីន្សទ ចូ្រគេទដំគណើរការគលើក្ាល 
(ផ្កា ស់ទីជាមួយផ្ទ ុក) 

ា សុីន្សទ ចូចល័ត្ 

គ្រឿងច្កសំ
ណង់្រគេទ
យាន្យន្ត  

ស្ារ់ការឈូសឆាយព្ារដី 
ការដឹកជញ្ជ នូ្ ការផ្ទ ុកនិ្ងស្ារ់ជីក 

ការរ្ងួម (រ ូូ) 

ស្ារ់ការរុុះគរ ើ 

កុងត្ឺន័្រន្រ ល (shoberu)កុងត្ឺន្័រសម 

ឡាន្ដឹកដីរដិររដុរ

(KM)
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1～11 អកសរកាត្ ់

12 ការារគរើកររគ្រឿងសណំង់ន្ដលាន្ទំងន្3់ គតាន្ឬគលើសគន្ុះចុុះរញ្ា ីកន ុងតារាងភាា រ់គលែទី7 គលែទី1 

គលែទ2ី គលែទី3 ឬគលែទី6 

ន្ដលអាចគ្រើ្ បាសថ់្នមពលបាន្គហើយអាចរត្់គោយែល នួ្ឯងបាន្គៅកន្ន្ាងន្ដលមនិ្បាន្រញ្ញា ក់ 

(មិន្រមួរញ្ច លូការគរើកររគៅគលើផ្ល វូ) 

13 ្ត្ូវបាន្លរុគចាលត្គៅគន្ុះ 

វវសិាលភាពនិ្ងគពលគវលាថ្ន្មុែវជិាា វរគរណុ្ុះរណ្តត លស្ារ់កមមករក្មិត្លកេែណឌការារន្ដលបា
ន្ោក់ក្មិត្ន្ដលបាន្កំណត្់គោយរដាម្ន្ត ី្កសួងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែុាលភាពគោយន្ផ្ែ
កគលើរទរញ្ញត្ត ិ្កសួងថ្ន្ា្តា83ែណឌ ទី1គលែទ3ី 
ថ្ន្រទរបញ្ញត្ត ិររស់រដាម្ន្ត ីសត ីពីការចុុះគ ម្ ុះន្ិងការតាក់ន្ត្ងចារ់និ្ងចារ់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកមម
ន្ិងសុែភាព។ 

◆ គសចកត ីជូន្ដំណឹងររស់្កសួងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែុាលភាពគលែ144 (ថ្ងៃទី30 ន្ែមីនា

ឆាា ំ2009) ◆ 

មាត្រា1និងមាត្រា2 ្ត្ូវបាន្លុរគចាល 
(វរគសិកាសំរារ់កមមករ្រតិ្រត្ដ ិការន្ផ្ាកគ្រឿងា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ) 

មាត្រា 3 
ការរណុ្ុះរណ្តត លកន ុងា្តា 99-3 កថ្នែណឌទី 1 
ថ្ន្ចារ់ស្ារ់អាកន្ដលអាចចូលរមួកន ុងការារា្តា 20-12 ថ្ន្រទរញ្ញត្ត ិ 
គនាុះសម្សរ្រការរណដ ុ ុះរណ្តដ លន្ដលគលើកគ ើងជួរខាងគលើថ្ន្តារាងរនាទ រ់ 
្ត្ូរន្ត្គ វ្ ើគ្ចើន្ជាងគពលគវលាន្ដលគលើកគ ើងជួរខាងគ្កាមថ្ន្តារាងដូចរា អំពីសាច់គរឿងន្ដល
គលើកគ ើងជួរកណ្តដ លថ្ន្តារាងដូចរា គនាុះ។ 

មុែវជិាា វរគ សិកា សាច់គរឿង គពលគវលា 

រចនាសមព ័ន្ររស់ា សីុន្អាជីវ
កមមក្មិត្លកេែណឌការារជា
គដើម 

រចនាសមព ័ន្ថ្ន្គ្រឿងររកិាេ រន្ដលទាក់ទងនឹ្ងការរត់្និ្ង
ការារររស់ា សីុន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត  1 គា ង 

1 គា ង 

1 គា ង 

1,5 គា ង 

1,5 គា ង 

2 គា ង 

មុែារថ្ន្ឧរករណ៍សុវត្ថិភាពជាគដើមន្ដល 

ទាក់ទងនឹ្ងា សីុន្អាជីវកមមក្មិត្លកេែណឌការ

ារជាគដើម 

មុែារថ្ន្ឧរករណ៍សុវត្ថ ិភាពន្ិង្ហាវ ំងស្ារ់
ា សុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត  

ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យនិ្ងន្ងទាគំ្រឿងា សីុន្សំណង់្រគេទយាន្

យន្ត

ការ្ររ់្រងន្ិងការន្ងទាាំ សីុន្អាជីវ

កមមក្មិត្លកេែណឌការារ 

វវ ិ្ ីសា្សតការារទាក់ទងន្ឹងា សីុន្អា

ជីវកមមក្មិត្លកេែណឌការារជាគដើម 

ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញត្ត ិទាក់ទងន្ឹងសុវត្ថ ិ

ភាពន្ិងសុែភាព 

ករណីគ្រុះថ្នា ក់ការារន្ិ
ងវធិាន្ការរាក រ 

វវធិាន្ការសុវត្ថ ិភាពគយាងគៅតាមវ ិ្ ីសា្សតការារទាក់ទ

ងនឹ្ងគ្រឿងា សីុន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត  

រទរបញ្ញត្ត ិពាក់ព័ន្ធគៅកន ុងចារ់និ្ងរទរញ្ញា សុ

វត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាព 

ករណីសិកាអំពីគ្រុះថ្នា ក់ការារ 

មាត្រា4 ការលុរគចាល 

(KM)



138 

12.2. រទរបញ្ញត្តសិុវត្ថ ិភាពន្ិងសែុភាពការារ (ដក្សង)់ (អត្ថរទ ទំព័រទី 256) 

ភារទី1 វវធិាន្ទូគៅ 

ជំពូកទី7 អាជាញ រណ័ណ ។ ល។ 

ន្ផ្ាកទី3 វរគរណុ្ុះរណ្តត លជនំាញ 

ា្តា82 «ការគចញវញិ្ញញ រន្រ័្ត្សារជាងមីន្ដលរញ្ញា ក់ការរញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត លជនំាញ។ ល។» 

រុរគលន្ដល្តូ្វបាន្គចញវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្ថ្ន្ការរញ្ចរក់ាររណុ្ុះរណ្តត លជំនាញគហើយរចច ុរបន្ា គន្ុះកំពុងចូលរមួរាឺ

ន្រណំងទទួលយកការារន្ដលទាក់ទងន្ងឹការរណុ្ុះរណ្តត លជំនាញ កន ុងករណីវាបាត្់រង់ឬែូចខាត្ 

គលើកន្លងន្ត្ករណីន្ដលបាន្ន្ចងកន ុងែណ័ឌ ទី3  

្តូ្វន្ត្រញ្ជ នូ្ពាកយសុំគចញវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រណុ្ុះរណ្តត លជនំាញគ ើងវញិ (ទ្មង់ា្តា 

18)គៅសាថ រ័ន្រណុ្ុះរណ្តត លន្ដលបាន្ចុុះគ ម្ ុះន្ដលបាន្ទទួលវញិ្ញញ រន្រ័្ត្រញ្ចរក់ាររណុ្ុះរណ្តត លជំនាញគហើយវ ិ

ញ្ញញ រន្រ័្ ត្រញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត លជនំាញ្ត្ូវន្ត្គចញជាងមី។ 

2 

គៅគពលរុរគលន្ដលបាន្កណំត្់កន ុងែណឌ មនុ្គនាុះគៅគពលផ្កា សរ្់រូគ ម្ ុះររស់រត្់គលើកន្លងន្ត្ករណីន្ដលបាន្

ន្ចងកន ុងែណឌ ទី3 ្តូ្វន្ត្រញ្ជ នូ្ពាយសុជំំនួ្សវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រណុ្ុះរណ្តត លជំនាញ (ទ្មងា់្តា18) 

គៅសាថ រ័ន្រណុ្ុះរណ្តត លន្ដលបាន្ចុុះគ ម្ ុះន្ដលបាន្ទទួល 

វវញិ្ញញ រន្រ្ត្ថ្ន្ការរញ្ចរក់ាររណុ្ុះរណ្តត លជនំាញ្តូ្វន្ត្្តូ្វបាន្សរគសរគ ើងវញិ។ 

3 រុរគលន្ដលបាន្កណំត្់កន ុងែណ័ឌ ទី1 

រឺគៅគពលន្ដលសាថ រ័ន្រណុ្ុះរណ្តត លន្ដលបាន្ចុុះរញ្ា ីន្ដលទទួលបាន្វញិ្ញញ រន្រ័្ត្ថ្ន្ការរញ្ចរក់ាររណុ្ុះរណ្តត ល

ជំនាញបាន្លុរគចាលមុែជនួំ្ញថ្ន្ការរណុ្ុះរណ្តត លជនំាញ 

(គៅគពលការចុុះគ ម្ ុះ្ត្ូវបាន្លរុគចាលឬគៅគពលន្ដលការចុុះគ ម្ ុះបាត្់រង់សពុលភាព) ន្ិងរទរញ្ញត្ត ិ្ កសួង 

សត ីពកីារចុុះគ ម្ ុះន្ងិការកណំត់្ន្ដលទាក់ទងន្ឹងចារស់ុវត្ថភិាពឧសាហកមមន្ិងសែុភាពន្ិងរទរញ្ញា ន្ដលាន្

មូលោា ន្គលើវា (រទរញ្ញា ្កសួងការារគលែ44 ឆាា ំ1972) ករណីកណំត្ជ់ាកំណត្់គហត្ាុ្តា24ែណឌ ទី1 

្រសិន្គរើវាបាត្់រងឬ់ែូចខាត្ឬគរើគ ម្ ុះ្ត្ូវបាន្រ្រូគនាុះរញ្ជ នូ្ពាកយសុំគចញវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត

លជំនាញ (ទ្មង់លគែទី18) 

គៅអងគការន្ដលកណំត្់គោយរដាម្ន្ត ី្ កសួងសខុាេបិាលការារន្ងិសុែាុលភាពន្ដលកណំត្់កន ុងការរញ្ញា កព់ីែ

ណឌ ដន្ដល គទាុះយា ងណ្តក៏គោយ 

្ត្ូវន្ត្ទទទួលឯកសាររញ្ញា ក់ថ្នការរណុ្ុះរណ្តត លជនំាញគនាុះបាន្រញ្ចរ់រចួរាល់គហើយ។ 

ភារទី2 រទោា ន្សុវត្ថភិាព 

ជំពូកទី2 គ្រឿងា សុីន្សណំង់។ ល។ 

ន្ផ្ាកទី1 គ្រឿងា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  

ន្ផ្ាកទី1 រទរបញ្ញត្ត ិទូគៅ 

ន្ផ្ាកទ1-2 រចនាសមព ័ន្ធ  

ា្តា152 «ការដំគ ើងចគងកៀងមុែ» 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វន្ត្រំពាក់ចគងកៀងមុែគលើគ្រឿងា សុនី្សំណង់្រគេទយាន្យន្តជាមួយ។ 

គទាុះជាយា ងណ្តក៏គោយ 

គន្ុះមិន្្ត្ឹមន្ត្បាន្អន្ុវត្តចំគពាុះគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តន្ដល្ត្ូវបាន្គ្រើគៅកន្ន្ាងន្ដលាន្គេា ើ

ងរំេា ឺន្ដល្ត្វូការស្ារក់ារារគដើមបីឲ្យាន្សុវត្ថភិាព។ 

(KM)
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ា្តា153 «ឧរករណក៍ារពារកាល» 

សថ ិត្គៅកន្ន្ាងន្ដលាន្ហាន្ិេ័យថ្ន្គ្រុះថ្នា ក់ដលក់មមករគោយសារការបាក់ផ្កទ ងំងម។ ល។ ※

1គពលគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  (ាន្កណំត្រ់ ុលដូហស័រ ្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) 

ា សុនី្ផ្ទ កុកំគទចងម គ្រឿងងាផ្ល・ន្រ ល (shoberu)និ្ងគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល (shoberu)ន្ិងា សុនី្រុុះគរ ើ) 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វន្ត្រំពាក់គោយឧរករណ៍ការពារកាល※2គលើា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  ។ 

ចំណ្តទីំ1) «កន្ន្ាងន្ដលាន្ហាន្េិ័យថ្ន្ការបាកផ់្កទ ងំងម។ ល។» រឺជាកន្ន្ាងន្ដលាន្កន្ន្ាងជីកគោយគរើកជហំរ 

ការារជីករកន្រ៉ែ 

កន្ន្ាងគ វ្ ើការសំណង់ដូចជាផ្ល វូរងូកន ុងដីជាគដើម្តូ្វបាន្អនុ្វត្តគោយគ្រើា សុីន្ពាក់ព័ន្ធ គនាុះ 

អាចនឹ្ងធាា ក់ចុុះគោយសារការារគមកានិ្ច។ 

ចំណ្តទីំ2) សដ ីអំពឧីរករណក៍ារពារកាលគនាុះ សតងោ់ររចនាសមព ័ន្ធ ្ត្ូវបាន្ចងអ ុលរាា ញគោយសារាចរគលែ559 

ថ្ន្ថ្ងៃ26 ន្ែ9 ឆាា ំ1975។ 

ន្ផ្ាកទី 2 ការរាក រគ្រុះថ្នា ក់ទាក់ទងន្ឹងការគ្រើ្ បាស់គ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្ត  

ា្តា 154 «ការ្សាវ្ជាវន្ងិ ការកត្់្តា› 

គៅគពលអន្ុវត្តការារគោយគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត្រត្ិរត្តកិរ 

្ត្ូវគ វ្ ើគដើមបីការពារគ្រុះថ្នា ក់ដល់កមមករគោយសារន្ត្ការដួលរលំថ្ន្ា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តន្ិងការដួលរលំ

ថ្ន្េា ំជាគដើម   

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វន្ត្គ វ្ ើការគសុើរអគងកត្កន្ន្ាងន្ដលទាក់ទងគៅនឹ្ងការារជាមុន្គហើយលទធផ្ល្តូ្វបាន្ក

ត្់្តាសាថ ន្ភាពលកេណៈ្ទង់្ទាយន្ិងេូរពភសា្សដជាគដើម។ 

ា្តា155 «ន្ផ្ន្ការការារ» 

គៅគពលអន្ុវត្តការារគោយគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត្រត្ិរត្តកិរ 

អាជីវកមម្តូ្វរគងក ើត្ន្ផ្ន្ការការារជាមុន្ន្ដលអនុ្វត្តគៅតាមអវ ីន្ដលបាន្ដឹងតាមរយៈការគសុើរអគងកត្គោយអ

ន្ុគលាមតាមរទរបញ្ញត្ត ិថ្ន្ា្តាខាងគលើន្ងិអនុ្វត្តការារតាមន្ផ្ន្ការការារ។ 

2 ន្ផ្ន្ការការារន្ដលាន្ន្ចងកន ុងែណឌខាងគលើ្ ត្ូវចងអ ុលរាា ញនូ្វចណុំចដូចខាងគ្កាម។ 

1 ្រគេទន្ងិសមត្ថភាពររស់ា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្តន្ដល្ត្វូគ្រើ 

2 ផ្ល វូ្រត្ិរត្ដ ិការថ្ន្គ្រឿងា សុនី្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត  

3 វវ ិ្ ីគ វ្ ើការជាមួយគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  

3 គៅគពល្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមបាន្រគងក ើត្ន្ផ្ន្ការការារន្ដលាន្ន្ចងកន ុងែណឌ ទី1 

រត្់្ត្ូវជូន្ដណំងឹដលក់មមករន្ដលពាក់ពន័្ធអពំ្រការន្ដលាន្ន្ចងកន ុង្រការទី2ន្ិងទី3ថ្ន្ែណឌ មុន្។ 

(KM)
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ា្តា156 <គលបឿន្កណំត្់> 

គៅគពលគ វ្ ើការជាមួយគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត  (គោយមនិ្រាររ់ញ្ច លូគលបឿន្អត្ិររា10

រី ូន្ម ្ ត្កន ុងមួយគា ងឬត្ចិជាងគន្ុះ) ្រត្ិរត្ត ិការ 

្ត្ូវន្ត្កំណត្់គលបឿន្ថ្ន្គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្្សរគៅតាមសណ្តា ន្ដីនិ្ងសាថ ន្ភាពេូមិសា្សតជាគដើ

មគៅកន្ន្ាងន្ដលពាកព់័ន្ធជាមុន្គហើយ្ត្ូវគ វ្ ើគៅតាមគនាុះ។ 

2 

អាកគរើកររថ្ន្គ្រឿងសណំង់្ រគេទយាន្យន្តន្ដលាន្ន្ចងកន ុងែណឌ មុន្មិន្្ត្វូគរើកររគ្រឿងសណំង់្ រគេទយា

ន្យន្តហួសគលបឿន្កណំត់្ន្ដលាន្ន្ចងកន ុងែណឌ ដន្ដល។ 

ចំណ្ត)ំ «។ល។» គៅកន ុង« សណ្តា ន្ដីនិ្ងសាថ ន្ភាពេូមិសា្សត ។ល។» 

រមួាន្ករណីន្ដលាន្គ្រឿងា សុីន្ន្ងិគ្រឿងររកិាេ រគផ្សងគទៀត្្ត្ូវបាន្ដំគ ើង។ 

ា្តា 157 «ការការពារការធាា ក់ចុុះជាគដើម» 

គៅគពលគ វ្ ើការគោយគ្រើគ្រឿងា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វន្ត្រាក រការគ្រុះថ្នា ក់ដល់កមមករគោយសារា សុនី្សំណង់្រគេទយាន្យន្តដួលរលំគីឬ

ធាា ក់ចុុះ តាមផ្ល វូរត្ា់ សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត   ការការពារការដួលជាយផ្ល វូ ការពារការងយចុុះដីមិន្គសម ើរា  

រកាទទឹងន្ដល្ត្ូវការ។ ល។ ※1 ្តូ្វន្ត្ាន្វធិាន្ការណចំ៍ាបាច់។ 

2 គៅគពលគ វ្ ើការជាមួយគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តគលើសាម ផ្ល វូ ជ្ាលជាគដើម 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វចាត់្តំាងអាកន្ណនំា 

្រសិន្គរើាន្ហាន្ិេ័យគ្រុះថ្នា កដ់លក់មមករគោយសារការដួលរលំឬធាា ក់ថ្ន្គ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្ត

※2 មន្សុសគនាុះ្ត្ូវន្ណនាាំ សុនី្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត។

3 

អាកគរើកររគ្រឿងយន្តសណំង់្រគេទយាន្យន្តន្ដលបាន្កំណត្់កន ុងែណឌ មុន្គនាុះ្ត្ូវន្ត្អនុ្វត្តតាមការន្ណនានំ្ដ

លបាន្ន្ណនាំររសអ់ាកន្ណនាំន្ដលបាន្កណំត្់កន ុងែណឌ ដន្ដល។ 

ចំណ្ត1ំ) «។ល។» គៅកន ុង« រកាទទឹងន្ដល្ត្ូវការ។ ល។» រមួាន្ការដំគ ើងជញ្ញា ងំផ្ល វូន្ិង ផ្កា កសញ្ញញ ។ ល។ 

ចំណ្ត2ំ) 

្រសិន្គរើជញ្ញា ងំផ្ល វូ្ត្ូវបាន្ដំគ ើងគហើយផ្កា កសញ្ញញ ្ត្ូវបាន្កំណត្យ់ា ង្ត្ឹម្ត្ូវគដើមបីកុំគអាយាន្ហាន្ិេយ័

ថ្ន្ការដួលរលឬំធាា ក់ចុុះ វាមនិ្ចាំបាចោ់ក់អាកន្ណនាំគៅកន ុងែណឌ 2។ 

ា្តា 157-2 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម 

គៅកន្ន្ាងន្ដលាន្ហាន្ិេយ័គ្រុះថ្នា កដ់លអ់ាកគរើកររគោយសារការដួលរលំឬការធាា ក់ចុុះថ្ន្គ្រឿងា សុនី្សណំ

ង់្រគេទយាន្យន្តដូចជាជាយផ្ល វូន្ិងជ្ាលជាគដើមគនាុះ 

ាន្រចនាសមព ័ន្ធការពារការដួលរលំគហើយពាយាមកុំឲ្យគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តគផ្សងគទៀត្ន្ដល

រម ន្ន្ែស្កវា៉ែ ត់្គៅអី ន្ងមទាងំពាយាមគ វ្ ើឱ្យអាកគរើកររគ្រើន្ែស្កវា៉ែ ត់្គៅអី។ 
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ា្តា158 «ការការពារការរ ុះពាល»់ 

គៅគពលគ វ្ ើការជាមួយគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមមិន្្តូ្វអនុ្ញ្ញញ តិ្ឱ្យកមមករចូ

លកន្ន្ាង※ 

ន្ដលជាកន្ន្ាងាន្ហាន្េិយ័គ្រុះថ្នា កដ់លក់មមករគោយសារន្ត្ាន្រ ុះពាលជ់ាមួយគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទ

យាន្យន្តន្ដលកំពុងដំគណើរការ។ គទាុះយា ងណ្តក៏គោយ 

គៅគពលន្ដលគ វ្ ើឲ្យន្ណនាំា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តគោយន្ត្ងតំាងអាកន្ណនា។ំ 

2 អាកគរើកររថ្ន្គ្រឿងា សុនី្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តន្ដលាន្ន្ចងកន ុងែណឌ មុន្គនាុះ 

្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្តតាមការន្ណនានំ្ដលបាន្រញ្ញា ក់ែណឌ ដន្ដលគោយអាកន្ណនាំ។ 

ចំណ្ត)ំ« ទីតាំងន្ដលអាចគកើត្ាន្គ្រុះថ្នា ក»់មនិ្្ត្ឹមន្ត្រមួរញ្ច លូទាងំការគ វ្ ើដំគណើរររស់ា សុីន្រ ុគណ្តណ ុះគទ 

ន្ងមទាងំត្ំរន្ដ់ំគណើរការថ្ន្ឧរករណក៍ារា្រត្ិរត្តកិារដូចជាថ្ដន្ិងដងសន្ទ ចូជាគដើម។ 

ា្តា159 «សញ្ញញ » 

គៅគពល្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមតំាងអាកន្ណនំាស្ារ់្ រតិ្រត្ត ិការថ្ន្គ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  

រត្់្ត្ូវកណំត្ស់ញ្ញញ ជាកល់ាក់គហើយគ វ្ ើឲ្យអាកន្ណនាផំ្តលស់ញ្ញញ ។ 

2 

អាកគរើកររថ្ន្គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តន្ដលាន្ន្ចងកន ុងែណឌ មនុ្្ត្វូគ វ្ ើតាមសញ្ញញ ន្ដលាន្ន្ចង

កន ុងែណឌ ដន្ដល។ 

ា្តា160 «វវធិាន្ការណ៍ន្ដល្តូ្វគ វ្ ើគៅគពលចាកគចញពីទីតំាងគរើកររ» 

គៅគពលអាកគរើកររយាន្យន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្តចាកគចញពីទីតាំងគរើកររ 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វឱ្យអាកគរើកររាន្វធិាន្ការដូចខាងគ្កាម។ 

1 រញ្ច ុ ុះឧរករណ៍ការារដូចជា្ុងន្ិងឧរករណច៍ារយ់ក※1គលើដ។ី 

2 

ចាត់្វធិាន្ការគដើមបកីារពារការរត់្គរចពីគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្តដូចជារញ្ឈរា់ សុនី្ន្ងមទាងំចា

រ់្ហាវ ំងស្ារ់រត្់ ※2 ។ 

2 

អាកគរើកររន្ដលាន្ន្ចងកន ុងែណឌខាងគលើគនាុះ្តូ្វចាត់្វធិាន្ការន្ដលបាន្ន្ចងគៅកន ុង្រការនី្មួយៗថ្ន្ែណឌ ដ

ន្ដលគៅគពលន្ដលឃ្ា ត្ឆាៃ យពីទីតាងំ្រត្ិរត្ត ិការររស់គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត។ 

ចំណ្តទីំ1) «។ល។»គៅកន ុង«្ងុន្ិងឧរករណច៍ារយ់ក។ ល។»រមួាន្ន្រ ល(shoberu)និ្ងរន្ទុះកំចាត់្ដ។ីល។ 

ចំណ្តទីំ2) «។ល។»គៅកន ុង« ការគ្រើ្ហាវ ំងស្ារ់រត្។់ល។» រមួាន្ការរញ្ឈរ់គោយឆ្ន ុក។ល។ 
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ា្តា161«គផ្ទរគ្រឿងា សុនី្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត  

គៅគពល្រតិ្រត្ដ ិករអាជីវកមមអនុ្វត្តការគរ ើគលើឡាន្ដឹកទំនិ្ញ។ល។ ※1 

គោយការអូសទាញឬរត្់គោយែល នួ្ឯងគដើមបីគផ្ទរគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្ត  

គហើយគៅគពលគ្រើកាត រ្កាលងាល់និ្ងការគលើកដីគអាយែពស់ 

(morido)គដើមបីការពារគ្រុះថ្នា ក់គោយសារគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្តដួលរលំន្ិងធាា កច់ុុះ 

្ត្ូវអន្ុវត្តតាមការកណំត្ដូ់ចត្គៅគន្ុះ។ 

1 ការគរ ើទំន្ិញរួរន្ត្្ត្ូវបាន្គ វ្ ើគ ើងគៅកន្ន្ាងរារគសម ើន្ងិរងឹាំ។ 

2 គៅគពលគ្រើកាត រ្កាលងាល ់សូមគ្រើកាត រ្កាលងាល់ន្ដលាន្※2្រន្វង 

ទទឹងន្ិងភាពខាា ងំ្ររ់្រន្់គហើយភាា រ់វាគោយសុវត្ថភិាពជាមួយជ្ាល※3សម្សរ។ 

3 គៅគពលគ្រើការគលើកដីគអាយែពស់ ្ចាងំទំន្ររ់គណ្តត ុះអាសន្ាជាគដើម ្ត្ូវធានាបាន្នូ្វទទឹងន្ិងភាពខាា ំង※4វ

្ររ់្ រន្់ន្ិងជ្ាលសមរមយ។ 

ចំណ្តទីំ1) «។ល។»គៅកន ុង «ឡាន្ដកឹទំនិ្ញ។ល។» រមួាន្រងសគណ្តដ ង។ 

ចំណ្តទីំ 2)  «្រន្វង្ររ់្រន់្»ថ្ន្« ្ររ់្ រន្់» 

រួរន្ត្្ត្ូវបាន្កណំត្់គោយគយាងគៅគលើទំងន្ន់្ិងទំហំររសា់ សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តស្ារ់ន្ដល្ត្វូ

បាន្គរ ើ។ 

ចំណ្តទីំ3) «ជ្ាលសម្សរ» 

សំគៅគៅគលើជ្ាលគៅកន ុងត្ំរន្ស់ុវត្ថភិាពគោយពចិារណ្តគលើសមត្ថភាពររស់ា សុនី្ដូចជាកាា ំងគ ើងជ

្ាលជាគដើម។ 

ចំណ្តទីំ4) សដ ីអំព«ី ភាពខាា ំងថ្ន្ការគលើកដីគអាយែពស»់ ្តូ្វគ វ្ ើការោក់គឈើហ រុគលើការគលើកដីគអាយែពស់ន្ងមទាងំ

្តូ្វបាន្ធានាគោយចាត់្វធិាន្ការដូចគ វ្ ើឲ្យរងឹ្ររ់្ រន់្ជាគដើម។ 

ា្តា162 «ការោកក់្មិត្គលើការជិុះ» 

គៅគពលគ វ្ ើការជាមួយគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត  

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមមិន្្តូ្វឲ្យកមមករអងគ ុយគៅកន្ន្ាងគផ្សងគទៀត្គ្ៅពីគៅអីអាកដគំណើរ※គទ។ 

ចំណ្ត)ំ  «គៅអីអាកដំគណើរ» សំគៅគៅគលើគៅអអីាកគរើកររ គៅអអីាកដំគណើរន្ិងគៅអីគផ្សងគទៀត្ស្ារ់គ ើងជុិះ។ 

ា្តា163  «ការោក់ក្មតិ្គលើការគ្រើ្បាស់» 

គៅគពលគ វ្ ើការជាមួយគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត  ្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វគ វ្ ើតាម※

គសថ រភាពន្ងិទំងន្ផ់្ទ ុកអត្រិរារជាគដើមន្ដលកណំត្អ់ា្ស័យគលើរចនាសមពន័្ថ្ន្គ្រឿងា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្

យន្តគនាុះគដើមបីការពារគ្រុះថ្នា កដ់ល់កមមករគោយសារន្ត្ការដួលរលំ់ន្ិងការែូចខាត្ដងសន្ទ ចូន្ិងថ្ដជាគដើម។ 

ចំណ្ត)ំ «្ត្ូវបាន្កណំត្់រចនាសមព ័ន្ធ គនាុះ» 

្ត្ូវបាន្ចងអ ុលរាា ញគោយសតងោ់ររចនាសមពន័្ធ ថ្ន្គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត។ 
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ា្តា164 <ការោក់ក្មិត្គលើការគ្រើ្ បាសស់្ារ់គរលរណំងគ្ៅពីគរលរំណងសំខាន្់> 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមមិន្្តូ្វគ្រើ※1វ

ា សុនី្សាងសង់្ រគេទយាន្យន្តស្ារ់គរលរណំងណ្តមួយគ្ៅពកីារគ្រើ្បាសជ់ាចមបងថ្ន្ា សុីន្សណំង់្ រ

គេទយាន្យន្តដូចជាការគលើករន្ទ ុកជាមួយគ្រឿងងាផ្ល・ន្រ ល(shoberu)ឬគលើកកមមករគោយclamshell។ 

2 រទរបញ្ញត្ត ិថ្ន្ែណឌខាងគលើ មិន្្ត្វូអន្ុវត្តកន ុងករណីដូចខាងគ្កាមគទ។ 

1 គៅគពលគ វ្ ើការគលើករន្ទ ុក※2 ្ត្ូវន្ឹងដូចខាងគ្កាម។ 

ក 

គៅគពលន្ដលមិន្អាចគជៀសវាងបាន្គោយសារលកេណៈការារឬគៅគពលចាំបាច់្ត្ូវអនុ្វត្តការារន្ដលាន្សុវ

ត្ថ ិភាព ※3 ។ 

ែ 

គៅគពលន្ដលគ្រើគោយភាា រ់្ រោរ់ន្ដល្ត្ូវន្ឹងអវ ីខាងគ្កាម ដូចជាទំពក់ shackle 

(shakkuru)គ្រឿងគចច ន្ដកជាគដើមន្ិងឧរករណ៍គលើកគផ្សងគទៀត្ ※4 ។  

① ្ត្វូាន្ភាពខាា ំង្ររ់្ រន្※់5 គយាងតាមរន្ទ ុកន្ដល្ត្វូអន្ុវត្ត។

(2)

មិន្ាន្ហាន្ិេ័យន្ដលរន្ទ ុកន្ដល្ត្ូវបាន្ពយួ ពឧីរករណព៍ាក់ពន័្ធ គនាុះធាា ក់ចុុះគោយសារន្ត្ការគ្រើ្បាសឧ់រករ

ណ៍កុឲំ្យររូត្។

(3) រម ន្ហាន្ិេយ័ន្ដលគចញពីឧរករណ៍ការារ※6។

2 គៅគពលរំគពញការារគ្ៅពីការារគលើកគហើយរម ន្គ្រុះថ្នា កដ់ល់កមមករគទ។

ចំណ្តទីំ1) ចំគពាុះ«។ល។» គៅកន ុង «ការគលើកកមមករន្ងិការរញ្ច ុ ុះគោយclamshell។ ល។» 

រមួាន្ការគ្រើ្បាស់ដងសន្ទ ចូន្ិងថ្ដ(amu)ជាគដើមជនួំ្សកាំជគណដ ើរ។ 

ចំណ្តទីំ2) «ការារគលើករន្ទ ុក» រមួាន្ការាកដងសន្ទ ចូគោយពយួ រឥវា៉ែ ន់្និ្ងការរត់្គោយពយួ រឥវា៉ែ ន់្។

ចំណ្តទីំ3) កន ុង 

«គពលន្ដលមិន្អាចគជៀសផ្តុ្បាន្គោយសារលកេណៈការារឬគៅគពលចាបំាច់អន្ុវត្តការារ្រករគោយសុ

វត្ថ ិភាព» 

គដើមបីកាត់្រន្ថយហានិ្េ័យថ្ន្ការដួលរលំដលីារ់ន្ដលជាន្ផ្ាកមួយថ្ន្ការារជីកគោយគ្រើ្ បាសា់ សុីន្សាង

សង់្ រគេទយាន្យន្ត   គៅគពលគលើកកាដ រស្ារ់ទរ់ដនិី្ងរំពង់humeជាគដើមជារគណ្តត ុះអាសន្ា  

កន្ន្ាងគ វ្ ើការតូ្ចចគងែៀត្ដូគចាុះ្រសនិ្គរើាន្ា សុីន្សទ ចូចលត័្ចូលគហើយការារ្ត្វូបាន្អន្វុត្តត្រំន្់ការ

ារអាចន្ឹងាន្ភាពសម ុរសាម ញគហើយហាន្ិេ័យអាចនឹ្ងគកើន្គ ើង។ 

ចំណ្តទីំ4) "គៅគពលគ្រើគោយភាា រឧ់រករណ៍គលើកគៅឧរករណ៍ការារ" ាន្ន្័យថ្នទំពក់ រន្ា ឹុះគសា(shakkuru) 

ន្ែសគលាហៈធាត្ ុ

ន្ែសសាវ ក់ពយួ រជាគដើម្ត្ូវបាន្ភាា រ់គៅន្ឹងឧរករណក៍ារារគដើមបកីុំគអាយាយររូត្គហើយឧរករណ៍គន្ុះ្ត្ូវ

បាន្គ្រើ គដើមបផី្ទ ុករន្ទ ុក មិន្រារ់រញ្ច លូករណីថ្ន្ការគលើកឥវា៉ែ ន់្គោយោក់ន្ែសគលាហៈធាតុ្នឹ្ង្កញាំថ្ន្្ុង 

ករណីន្ដល្តូ្វបាន្គលើកឥវា៉ែ ន់្គោយរងវលិន្ែសគលាហៈធាតុ្ផ្កទ ល់នឹ្ងថ្ដនិ្ងដងសន្ទ ចូ។ 

ចំណ្តទីំ5) ភាពខាា ងំថ្ន្ឧរករណ៍គលើកគន្ុះ្ត្ូវាន្កតាត សុវត្ថភិាព 

(ាន្ន្័យថ្នត្ថ្មាន្ដលទទួលបាន្គោយការន្ចកត្ថ្មារន្ទ ុកកាត្់ថ្ន្ឧរករណស៍្ារ់គលើកគោយត្ថ្មារន្ទ ុក

កន ុងែណឌ ទី 3 គលែទី4) រឺ 5ឬគលើសគន្ុះ។ 

ចំណ្តទីំ6)  «ររស់ន្ដលរម ន្ហាន្េិ័យររូត្ពឧីរករណក៍ារារ» ទំពកជ់ាគដើម

ន្ដលភាា រ់គោយផ្ារន្ដកគនាុះគ្ជៀត្ចូលន្ិងការផ្ារន្ដកthroat 

thickness្ររ់្ រន់្ន្ងមទាងំការផ្ារន្ដកររមិណទាងំមូលថ្ន្ន្ផ្ាកភាា រ់គនាុះ។ 

ចំណ្ត)ំ 

ន្ណនាដំល់អាកន្ដលបាន្រញ្ចរ់វរគរណុ្ុះរណ្តត លជនំាញខាងទំពក់ឬអាកន្ដលបាន្រញ្ចរ់ការអរ់រពំិគសសទាក់

ទងន្ឹងការារទំពក ់គដើមបឲី្យគរភាា រពួ់រគលាហៈធាត្ុទំពក់ឬការារដក។ 
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ា្តា165 «ការជួសជលុជាគដើម» 

គៅគពល្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមអនុ្វត្តការារជួសជលុគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្តឬដំគ ើងឬដកអវ ីត្

ភាា រ់ 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វចាត់្តំាងររុគលន្ដលនឹ្ងដកឹនំាការារគហើយគអាយររុគលគនាុះចាត់្វធិាន្ការដូចខាង

គ្កាម។ 

1 កំណត់្នី្តិ្វ ិ្ ីការារនិ្ងដឹកនំាការារ។ 

2 ្តួ្ត្ពិន្ិត្យសាថ ន្ភាពការគ្រើ្បាសរ់គាគ លសុវត្ថភិាព រល ុកសុវត្ថ ិភាពជាគដើមន្ដលាន្រញ្ញា ក់កន ុងែណឌ ទី

1ថ្ន្ា្តាខាងគ្កាម ន្ិងយាន្ោា ន្ន្ដលាន្រញ្ញា ក់គៅកន ុងែណឌ ទី1ថ្ន្ា្ត្ 166-2 ។ 

ា្តា166 «ការការពារគ្រុះថ្នា ក់គោយសាររញ្ច ុ ុះដងសន្ទ ចូជាគដើម» 

គៅគពល្រតិ្រត្ដ ិករអាជីវកមមគលើកដងសន្ទ ចូ 

ថ្ដររស់ា សុនី្សំណង់្រគេទយាន្យន្តន្ិងគ វ្ ើការជួសជលុការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យជាគដើមគៅគ្កាមវាគដើមបីការពារគ្រុះថ្នា

ក់ដល់កមមករគោយសារន្ត្ការធាា ក់ថ្ដន្ងិដងសន្ទ ចូជាគដើម 

គ វ្ ើឲ្យកមមករគ វ្ ើការជាកល់ាកគ់នាុះគ្រើរគាគ លសុវត្ថ ិភាព រល ុកសុវត្ថភិាពជាគដើម។ 

2 កមមករន្ដលចូលរមួកន ុងការារន្ដលាន្ន្ចងកន ុងែណឌ មុន្ ្ត្វូគ្រើរគាគ លសុវត្ថ ិភាព រល ុកសុវត្ថ ិភាព។ល។※ 

ន្ដលាន្ន្ចងកន ុងែណឌ ដន្ដល។ 

ចំណ្ត)ំ «។ល។» គៅកន ុង «រល ុកសុវត្ថភិាព។ ល។» រមួរញ្ច លូទាងំគជើងជាគដើម។ 

ា្តា166-2 <ការការពារគ្រុះថ្នា ក់គោយសារការដួលរលជំាគដើមថ្ន្អវ ីត្ភាា រ់> 

គៅគពលដំគ ើងឬដកអវតី្ភាា រស់្ារ់គ្រឿងា សុីន្សណំង្រគេទយាន្យន្ត  

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វអនុ្ញ្ញញ ត្ឱ្យកមមករន្ដលចូលរមួកន ុងការារគ្រើ្ បាស់គជើងកន ុងគរលរណំងការពារគ្រុះ

ថ្នា កដ់ល់កមមករគោយសារន្ត្ការដួលរលំថ្ន្អវ ីត្ភាា រ។់ ល។ 

2 កមមករន្ដលចូលរមួកន ុងការារន្ដលាន្ន្ចងកន ុងែណឌ មុន្្ត្វូគ្រើគជើងគៅែណឌ ដន្ដល។ 

ា្តា166-3 <ការោក់ក្មតិ្គលើអវតី្ភាា រ់> 

្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមមិន្្តូ្វភាា រ់អវតី្ភាា រ់គៅនឹ្ងគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត (sharyokei kensetsu 

kikai) ន្ដលគលើសពីទំងន់្ន្ដលបាន្កណំត្ត់ាមរចនាសមព ័ន្ធ។ 

ា្តា 166-4 «រាា ញទំងន្អ់វ ីត្ភាា រ់។ ល។» 

គៅគពល្រតិ្រត្ដ ិករអាជីវកមមផ្កា ស់រដ រូអវ ីត្ភាា រ់ថ្ន្ា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  ទមៃន្់ថ្ន្អវ ីត្ភាា រ់ 

(គៅគពលោក់្ ុង ន្ែសរ៉ែតូ្ជាគដើម្ត្ូវបាន្ភាា រ់គនាុះរមួរញ្ជ លូចណុំុះឬទំងន្ផ់្ទ ុកអត្ិររាិថ្ន្្ុង ន្ែសរ៉ែតូ្ជាគដើម 

កន ុងអត្ថរទគន្ុះន្ងឹអនុ្វត្តដូចរា ។ ) 

្ត្ូវោករ់ាា ញឬា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត្ត្ូវផ្តល់ឯកសារន្ដលអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យអាកគរើករររញ្ញា កព់ីទមៃន្់ថ្ន្អវ ី

ត្ភាា រ។់ 

(KM)



145 

ភារទី4 រទរញ្ញា ពិគសស 

ជំពូកទី2 រទរបញ្ញត្ត ិពិគសសសត ីពអីាកគអាយែច ីគ្រឿងា សុនី្។ ល។ 

ា្តា666 «វវធិាន្ការណ៍ន្ដល្តូ្វគ វ្ ើស្ារអ់ាកគអាយែច ីគ្រឿងា សុីន្។ ល» 

រុរគលន្ដលាន្ន្ចងកន ុងា្តាខាងគលើ (ត្គៅគន្ុះគៅថ្ន "អាកគអាយែច ីគ្រឿងា សុនី្។ ល។ ") 

្តូ្វចាត់្វធិាន្ការដូចត្គៅគន្ុះគៅគពលគអាយែច ីគ្រឿងា សុនី្។ ល។ គៅ្រតិ្រត្តកិរអាជីវកមមគផ្សងគទៀត្។ 

1 ពិន្ិត្យគមើលា សុីន្។ ល។ ជាមុន្ ※1 គហើយ្រសិន្គរើាន្ភាពមិន្្រ្កត្ណី្តមួយ្ត្ូវបាន្រកគឃើញ 

សូមជួសជលុវាឬអន្ុវត្តការន្ងទាចំាបំាច់គផ្សងគទៀត្។ 

2 ្ររល់ឯកសារន្ដលកត់្ទុកពីចំណុចដូចខាងគ្កាមគៅ្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមន្ដលទទួលបាន្ែច ីា សុីន្។ ល។ 

ក សមត្ថភាពររសា់ សុីន្។ ល។※2 

ែ លកេណៈររស់ា សុនី្។ ល។ ន្ិងការ្រងុ្រយ័ត្ាគផ្សងៗស្ារក់ារគ្រើ្បាស់ររស់វា ※3 

2  

រទរបញ្ញត្ត ិថ្ន្ែណឌខាងគលើ 

កន ុងករណីឲ្យគរែច ីគ្រឿងររកិាេ រ 

អំពីា សុីន្ជាគដើមន្ដលជាគរលគៅថ្ន្ការែចជីាកល់ាក់គនាុះ 

ដូចជាការគ្ជើសគរ ើសាី សុនី្គៅគពលទិញា សុីន្ជាគដើម ការន្ងរកាគៅគ្កាយឲ្យែច  ី

ករណី្ រតិ្រត្តកិរអាជីវកមមបាន្ែចាី សុនី្ជាគដើមគនាុះគ វ្ ើកិចចការន្ដលាច ស់ថ្ន្ា សុនី្ជាក់លាក់គនាុះ 

(រាររ់ញ្ច លូទាងំអាជីវកមម ីឲ្យែច ីគ្រឿងររកិាេ រគោយសាថ រន័្ឲ្យែច ីគ្រឿងររកិាេ រន្ដលាន្លកេណៈជាអាណ្តគែត្តន្ដលា

ន្ន្ចងកន ុងា្តា2ែណឌ ទី6 ថ្ន្ចារស់ត ីពកីារឧរត្ថមភ្ន្មូលន្ិ្ ិឧរករណស៍្ារអ់ាជីវកមមខាា ត្តូ្ច។ 

(ចារ់គលែ115 ឆាា ំ1958)  ) មិន្អន្ុវត្ត ※4។ 

ចំណ្តទីំ1) «ជាមុន្» មិន្ចាបំាច់ាន្ន្័យថ្ន្ត្ូវពិន្ិត្យគមើលទាងំមូលរាល់គលើកន្ដលឲ្យគរែច ីគនាុះគទ 

រ ុន្ន្តវាអាច្ត្ូវបាន្កណំត្ច់ំគពាុះន្ផ្ាកចាំបាចអ់ា្សយ័គលើសាថ ន្ភាពគ្រើ្ បាស។់ 

ចំណ្តទីំ2) «សមត្ថភាពររសា់ សុនី្។ ល។» 

សំគៅគៅគលើសមត្ថភាពន្ដលចាបំាចស់្ារក់ារគ្រើ្បាសដូ់ចជាគសថ រភាពន្ិងចណុំុះ្ុងស្ារ់គ្រឿងយន្តសំ

ណង់្ រគេទយាន្យន្ត។ 

ចំណ្តទីំ3) «្រការន្ដល្ត្វូ្រងុ្រយ័ត្ាកន ុងការគ្រើ្ បាសគ់នាុះន្ិងគផ្សងគទៀត្» 

សំគៅគៅគលើ្រការន្ដល្តូ្វ្រងុ្រយ័ត្ាកន ុងការគ្រើ្ បាសា់ សុនី្ដូចជាវ ិ្ ីសា្សត គ្រើ្ បាស់គ្រងឥន្ធន្ៈនិ្ងវ ិ្ ី

ន្កសំរលួជាគដើម។ 

ចំណ្តទីំ4) គរលរណំងថ្ន្ែណ័ឌ ទី2 

រឺថ្នវាមិន្អន្ុវត្តចំគពាុះអាកទាងំឡាយណ្តន្ដលយកទ្មង់ថ្ន្ការជួលជាមគ្ាបាយហិរញ្ញ វត្ថ ុពីគរលរំណង

ថ្ន្ា្តាគន្ុះគ ើយ។ 

(KM)
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12.3. សតងោ់ររចនាសមពន័្គ្រឿងា សុនី្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត  (អត្ថរទ ទំព័រទី 276) 

ា្តា1 <ភាពខាា ំង។ ល។> 

ា្តា2  <គសថ រភាព> 

ា្តា3 (គសថ រភាពថ្ន្ា សុីន្គបាុះរា ឹុះន្ិងា សុីន្ដករា ឹុះ) 

ា្តា4 (គសថ រភាពន្ផ្ាកខាងគ្កាយថ្ន្ា សុីន្ជីក (មនិ្រារ់រញ្ច លូ្រគេទកង់រងគ្កាុះ) 

ន្ិងា សុីន្ស្ារ់ការរុុះគរ ើ (មិន្រាររ់ញ្ច លូ្រគេទកង់រងគ្កាុះ)) 

ា្តា5 <្ហាវ ំងស្ារ់គរើកររ។ ល។> 

ា្តា6 <្ហាវ ំងស្ារ់ឧរករណក៍ារារ> 

ា្តា7 <ន្ផ្ាក្រត្ិរត្តកិារថ្ន្ឧរករណ៍គ វ្ ើដំគណើរ។ ល> 

ា្តា8 

(្រការចំាបាច់ស្ារ់្រតិ្រត្ត ិការដូចជាមុែារថ្ន្ន្ផ្ាក្រតិ្រត្តកិារនិ្ងវ ិ្ សីា្សត ្រតិ្រត្តកិារជាគដើម) 

ា្តា9 <ភាពអាចគមើលគឃើញជាគដើមស្ារ់ការគរើកររ> 

ា្តា10 <គ្រឿងររកិាេ រគលើកគ ើងន្ិងចុុះគ្កាម> 

ា្តា11 <គ្រឿងររកិាេ រការពារគ្រុះថ្នា ក់គោយការគលើកន្ិងរនាទ រថ្ដ។ ល។> 

ា្តា12 <សូចនាករទិសគៅ> 

ា្តា13 <ឧរករណ៍គរាទិ៍> 

ា្តា13-2 «ឧរករណរ៍ញ្ឈរ់សវ យ័្រវត្ត ិកមម។ ល។ គៅគពលន្ដលកំរតិ្ការារហួសកំរតិ្> 

ា្តា14 <វា៉ែ ល់សវុត្ថ ិភាព។ ល។> 

ា្តា15 <ការរាា ញ> 

ា្តា16 <គ្រឿងយន្តសណំង់្រគេទយាន្យន្តន្ដលាន្រចនាសមពន័្ធពិគសស> 

ា្តា17 <ការគលើកន្លងពពីាកយសុ>ំ 

(KM)
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សំណួរ្រ ង 

ជំពូកទី1 ចគំណុះដងឹជាមូលោា ន្អំពីគ្រឿងា សីុន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត  

■សណំយ រណលខ1 (ា សុនី្ស្ារ់ការឈូសឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជ នូ្ ការផ្ទ ុក)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកជគ្មើសមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យលច់ំនួ្ន្

4យា ងខាងគ្កាមអំពីគ្រឿងា សុនី្ស្ារ់ការឈូសឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជ នូ្ ការផ្ទ កុ។ 

(1) ្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)រជឺាតួ្្តាក់ទ័រន្ដលាន្សាា ក (រន្ទុះកំចាត់្ដី )

ន្ដលជាឧរករណ៍ការារ្តូ្វបាន្ភាា រ់គហើយ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារក់ារារដូចជាការឈូសឆាយព្ារដីនិ្ងកា

ររុញដី(oshido)ជាគដើម។ 

(2) រ លុដូហសរ័រជឺាា សុីន្សណំង់្ រគេទន្រ ល្មមតា។

(3)រ លុដូហសរ័រជឺាតួ្្តាក់ទ័រ្រគេទកង់រងគ្កាុះឬកងន្ដលាន្្ុងន្ដលជាឧរករណក៍ារារភាា រន់្ឹងវាគហើយ្ត្ូវ

បាន្គ្រើស្ារ់ការារដូចជាការផ្ទ ុក ការដឹកជញ្ជ នូ្និ្ងការកាត់្គៅគលើដី។

(4) ្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)រជឺាា សុីន្ផ្ទ ុក្មមតា។

■សណួំរគលែ2 (ា សុនី្ស្ារ់ការជីក)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ តឹ្ម្តូ្វមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមស្ារ់ា សុីន្ស្ារក់ារជីក។

(1)ា សុនី្ជកីន្ផ្ាកទារជាងដីរឺជាឧរករណក៍ារារមួយន្ដលាន្្ុងអូសភាា រ់គៅនឹ្ងតួ្ា សុនី្សណំង់្រគេទ

ន្រ លគហើយ្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ជីកគៅខាងគ្កាមថ្ផ្ទដ។ី

(2) ឧរករណជ៍ីកោក់្ុងាន្តំ្រន់្ជកី្ំទូលាយពីគ្ពាុះ្ុង្តូ្វបាន្គរគបាុះគចាលនិ្ងជីក។

(3)ា សុនី្ជកីន្ដលោក់្ុង្តូ្វបាន្គ្រើស្ារក់ារារវសិវ កមមសណំង់សុីវលិខាា ត្្ំនិ្ងសម្សរស្ារ់ការជីកយ

កដីរងឹ។

(4)ា សុនី្ជកីន្ដលោក់្ុងអាចជកី្រឡាយជារន្តរនាទ រ់និ្ង្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ជីក្រឡាយស្ារក់រ់រពំង់

ហាគ សរពំង់ទឹកជាគដើម។

(KM)
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■សំណយ រណលខ3 (ពាកយទាក់ទងន្ឹងគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត )

ចូរគ្ជើសគរ ើសពាកយ្ត្ឹម្ត្ូវពកីារពន្យល់ចំនួ្ន្

4យា ងខាងគ្កាមស្ារព់ាកយន្ដលទាក់ទងន្ងឹគ្រឿងា សុនី្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត។ 

(1) ទំងន្់ា សុីន្ (ឬា ស់) រជឺាា សស់ង ួត្ (ា ស់ន្ដលមិន្ាន្ឥន្ធន្ៈ គ្រងន្ងិទឹកជាគដើម)

ន្ដលដកឧរករណ៍ការារពាី សុនី្សំណង់្រគេទយាន្យន្តគនាុះរឺា ស់តួ្ា សុីន្។

(2) ទំងន្់តួ្ា សុីន្ (ឬា ស)់ រឺជាា សា់ សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តន្ដលភាា រឧ់រករណក៍ារារ ជាា ស់គសើម

(ា ស់ន្ដលរមួរញ្ច លូឥន្ធន្ៈ គ្រងន្ងិទឹកជាគដើម) ន្ដលរម ន្រន្ទ ុកផ្ទ កុគលើ្ុងជាគដើម(រម ន្រន្ទ ុក)។

(3) ទំងន្់តួ្ា សុីន្ (ឬា ស)់ រឺជាផ្លរូកថ្ន្ទំងន្ា់ សុនី្ (ឬា ស) ទំងន្ផ់្ទ ុកអតិ្ររាិ (ឬា ស)

ន្ិងា ស់ន្ដលទទួលបាន្គោយរណុសមត្ថភាពអាកដំគណើរដល់គៅ70 រ ូី្កាម។

(4) ទំងន្់ា សុីន្សររុ (ឬា ស់) រជឺាផ្លរូកថ្ន្ទំងន្់ា សុីន្ (ឬា ស) ទំងន្់ផ្ទ កុអតិ្ររាិ (ឬា ស)

និ្ងា ស់ន្ដលទទួលបាន្គោយរុណសមត្ថភាពដឹកអាកដគំណើរ55រ ូី្កាម។

(KM)



149 

ជំពូកទី4 

ការចាត់្ន្ចងឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការដគំណើរការា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  

■សណួំរគលែ4 (្រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្មុន្គពលចារ់គផ្តើមា សុីន្)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមន្ដលមិន្សមរមយរំផ្ុត្ស្ារ់្រត្ិរត្ត ិការ

មូលោា ន្មុន្គពលចារ់គផ្តើមា សុនី្។ 

(1)រកាចងក ឹុះគលែគវន្ន្ិងឧរករណ៍គ វ្ ើការារន្ីមួយៗសថ តិ្កន ុងទីតាងំកណ្តដ លគហើយរកាចងក ឹុះគលែគសាធារាសា្សតកន ុ

ងទីតាំងចាក់គសា។

(2) កណំត្ឧ់រករណ៍ចារ់ចងក ឹុះគលែអំ្ បាយា សំខាន្់គៅ "រញ្ច លូ" ។

(3) កណំត្ច់ងក ឹុះគលែឥន្ធន្ៈជាការគដើរន្ដលក្មិត្ទារ។

(4) វរតឹ្រន្ត ឹងន្ែស្កវា៉ែ ត់្គៅអីររសអ់ាកគៅគលើយាន្យន្តរពំាក់គោយន្ែស្កវា៉ែ ត់្គៅអី។

■សណួំរគលែ5 (្រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្រនាទ រ់ពចីារ់គផ្តើមា សុនី្)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមន្ដលមិន្សមរមយរំផ្ុត្ស្ារ់្រត្ិរត្ត ិការ

មូលោា ន្រនាទ រ់ពចីារ់គផ្តើមា សុនី្។ 

(1) គៅគពលន្ដលា សុីន្្ត្ជាក់គនាុះរគងក ើន្គលបឿន្គលឿន្ភាា មៗ។

(2) គពលកំពុងគ ើងកគតត ា សុីន្ សូមពិន្ិត្យគមើលថ្នគត្ើការចងអ ុលឧរករណន៍្ីមួយៗគនាុះលែឬអត្់។

(3) គៅគពលកពំុងគ ើងកគតដ ា សុីន្ សូមពិន្ិត្យគមើលការគលចធាា យទឹកការគលចធាា យគ្រង សគមាងា សុីន្

ពណ៌ន្ផ្សង រញំ័រន្ងិរញ្ញា មនិ្្រ្កត្ីគផ្សងៗគទៀត្។

(4) គ វ្ ើការរញ្ញា ក់ពី្ រព័ន្ធ ្តួ្ត្ពិន្តិ្យ គៅគពលកំគៅា សុនី្។

■សណួំរគលែ6 (ការចាត់្ន្ចងគៅគពលចារ់គផ្តើមគ្រឿងា សុនី្សំណង់្រគេទន្រ ល)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមទាក់ទងន្ងឹការចាត់្ន្ចងគ្រឿងា សុី

ន្សណំង់្ រគេទន្រ លគៅគពលចារ់គផ្តើមន្ដលមិន្សមរមយរផំ្ុត្។ 

(1) ផ្កា ស់រ្រូរ ូត្ុងដំគណើរការាកឬក៏ចងក ឹុះគលែរ្រូគៅទីតាំងដំគណើរការ។

(2) ្រត្រិត្ត ិការរ ូត្ងុឬចងកុឹះគលែថ្ន្្ហាវ ងំរត្់គដើមបីរន្ធ រូ្ហាវ ំងស្ារ់រត្់។

(3) ទាញចងក ឹុះគលែន្កសំរលួឥន្ធន្ៈគដើមបីរគងក ើន្គលបឿន្ា សុនី្។

(4) គៅគពលន្ដលចងក ឹុះគលែដំគណើរការ្ត្ូវបាន្រុញគៅមែុ

ា សុនី្ន្ឹងងយគ្កាយគហើយគៅគពលវា្ត្ូវបាន្ទាញងយគ្កាយ ា សុីន្ន្ងឹគៅមុែ។

(KM)



150 

■សណួំរគលែ7 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងយន្ត្រគេទរ្រូគវន្អរគ ិសន្ីកពំុងគរើកររ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ដូចខាងគ្កាម

ន្ដលទាក់ទងន្ងឹការចាត់្ន្ចងគ្រឿងា សុនី្សំណង់្រគេទរ្រូគវន្អរគសិន្ីគៅគពលគរើកររ។ 

(1) គៅគពលគ ើងជ្ាលរចួរាល់គហើយ

្សារ់ន្ត្រន្ទ ុកន្ឹងងយចុុះគហើយគលបឿន្រត្់កង៏យចុុះន្ដរន្ដលជាគ្រុះថ្នា កដូ់គចាុះរគងក ើន្គលបឿន្រត្់។

(2) ្រសិន្គរើគៅជតិ្ឡាន្ដកឹទំនិ្ញ(danpu)គដើមបីផ្ទ កុដែីាច់

វាន្ឹងាន្គ្រុះថ្នា កដូ់គចាុះរន្ថយគលបឿន្ន្ដលកំពុងរត្់។ គៅគពលគន្ុះ

្ត្ូវរន្ថយោក់គលែចុុះកន ុងគពលន្ត្មួយ។ 

(3) ្រសិន្គរើសតី្ណុាភាពគ្រងគកើន្គ ើងខាា ំងគពកកន ុងកំ ុងគពលគ វ្ ើការគនាុះរគងក ើន្គលបឿន្គដើមបីរគងក ើន្រន្ទ ុក។

(4) ្ត្ូវន្ត្គរើក ា្ ន្់រិទគរើកឲ្យគពញកន ុងគពលរំគពញការារ

រ ុន្ន្ត ្តូ្វន្ត្រគងក ើងរងវលិា សុីន្គ ើងគទាុះរីគពលផ្កា ស់ទីឬរង់ចំាឡាន្ដឹកទំនិ្ញក៏គោយ។

■សណួំរគលែ8 (ការចាត់្ន្ចងការគ ើងន្ងិចុុះថ្ន្សណំង់្ រគេទ្តាក់ទ័រ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4

ដូចខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ចងថ្ន្ការគ ើងន្ងិចុុះថ្ន្គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទ្តាក់ទ័រ។ 

(1) គៅគពលន្ដលា សុីន្ឈរ់គៅគពលគ ើងជ្ាល សូមចារ់្ហាវ ំងចងក តូ្គឆ្វងន្ិងសាត ំគដើមបីរញ្ឈរ់ា សុីន្សណំង់

ផ្កត ច់អំ្ បាយា  (កន ុងករណីាន្្រគេទ្ោយផ្កទ ល)់ កណំត្ច់ងក ឹុះគលែគវន្គៅកណ្តដ លគហើយចារ់គផ្តើមា សុីន្។

(2) គៅគពលចុុះជ្ាលគោយងយគ្កាយតាមនិ្្ិវ ិ្ ី្រតិ្រត្ត ិការថ្ន្ការចុុះជ្ាល

សូមោកច់ងក ឹុះគលែគវន្គៅការងយគ្កាយគហើយចុុះគោយភាា រ់្ ហាវ ំងស្ារ់រត្់។

(3) គៅគពលន្ដលចាៃ យជ្ាលែា ី ផ្កដ ច់អំ្ បាយ គហើយចុុះគ្កាមពីគលើ។

(4) គៅគពលជ្ាលគចាត្

សូមោកច់ងក ឹុះគលែគវន្គៅដណំ្តកក់ាលគលបឿន្គលឿន្គហើយចុុះគ្កាមគោយគ្រើ្ហាវ ំងា សុនី្ន្ិង្ហាវ ំងស្ាររ់

ត្់។ 

■សណំយ រណលខ9 (ការចាត់្ន្ចងគៅគពលរញ្ឈរក់ាររត់្ររស់ា សុនី្សណំង់្រគេទ្ោយគោយផ្កទ ល់)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ចងគៅគពល

រញ្ឈរក់ាររត់្ររស់ា សុីន្សណំង់្ រគេទ្ោយគោយផ្កទ ល់។ 

(1) ជាទូគៅចងកុឹះគលែអំ្ បាយាី ចមបង្ត្ូវបាន្គផ្ែៀងគៅមុែ

្ត្ូវបាន្រញ្ឈរ់គោយជាន្់្ ា ន្់្ហាវ ងំគហើយគ វ្ ើឲ្យចងក ឹុះគលែគវន្សថ ិត្គៅកន ុងសាថ ន្ភាព "រញ្ច លូ" ។

(2) រញ្ឈរា់ សុីន្គោយមនិ្ទុកគចាល។

(3) ្រសិន្គរើមិន្គរើកឡាន្ភាា មៗគ្កាយគពលឈរ់គនាុះគលើក្ងុឬររស់រររពីគលើដីគហើយចាក់គសារ ា្ ន់្្ហាវ ំង។

(4) គៅគពលឈរ់គៅគលើជ្ាល ្តូ្វ្បាកដថ្នគ្រើ្ កញាជំុំវញិកង់គដើមបកីារពារគ្រឿងា សុីន្សណំង់ពីការរត់្គរច។
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■សណំយ រណលខ10 (ការចាត់្ន្ចងគពលចត្ (ចណំត្រងយន្ត ) គ្រឿងា សុីន្សណំង)់

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4

ដូចខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ចងគ្រឿងា សុីន្សណំង់គៅគពលចត្។ 

(1) រញ្ឈរា់ សុីន្សណំង់គៅគលើទីតំាងរារគសម ើរន្ដលាន្ថ្ផ្ទដលីែ គហើយគលើក្ុងពីគលើដ។ី

(2) រញ្ឈរា់ សុីន្ ពនិ្ិត្យគមើលថ្នកូន្គសាបាន្្ត្ រ់គៅទីតាំង [ការគរើក] គហើយរនាទ រ់មកយកកូន្គសាគចញ។

(3) ចារ់្ហាវ ងំទាងំ្សងុ។ ្រសិន្គរើវាមិន្អាចគជៀសវាងបាន្គដើមបរីញ្ឈរ់គៅគលើថ្ផ្ទជ្ាល

្តូ្វ្បាកដថ្នគ្រើ្កញាំជុំវញិកង់។

(4) ដងសន្ទ ចូឬ្ងុអាចគរ ើគចញបាន្គៅគពលា សុីន្ឈរ់។

■សណួំរគលែ11 (វត្ថ ុរាវន្ដល្រឆាំងនឹ្ងទឹកកកឬភាព្ត្ជាកខ់ាា ំង គ្រង។ ល។ )

សូមគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចនួំ្ន្ 4

ខាងគ្កាមន្ដលមិន្សមរមយរំផ្ុត្ចំគពាុះការវត្ថ ុរាវន្ដល្រឆាំងនឹ្ងទឹកកកឬភាព្ត្ជាកខ់ាា ំង គ្រងជាគដើម ។ 

(1) គដើមបី្រឆាំងន្ឹងកកន្ងិ្រឆាំងនឹ្ង្ចុះសុី

ភាេខារ់ថ្ន្វត្ថ ុរាវន្ដល្រឆាំងនឹ្ងទឹកកកឬភាព្ត្ជាកខ់ាា ំងន្ដល្ត្វូលាយជាមួយទឹក្ត្ជាក់គនាុះមិន្ន្្រ

្រួលគទាុះជាសីត្ណាភាព្រត្រិត្ត ិការែសុរា ក៏គោយ។ 

(2)គដើមបី្រឆាំងន្ឹងកកន្ិង្រឆាងំន្ឹង្ចុះសុី

វត្ថ ុរាវន្ដល្រឆាំងនឹ្ងទឹកកកឬភាព្ត្ជាក់ខាា ងំន្ដលលាយកន ុងទឹក្ត្ជាកជ់ា

សូលុយសយុ ងន្ដលាន្ជាត្គអទីន្ ន្រាលីីកជាសាសធាត្ុសខំាន្់។ 

(3) គ្រងាន្ភាា ក់ាររងករ់ជាត្ិខាា ញ់ (ការងយចុុះគមរុណកកិត្) ជាសារធាត្ុរន្ន្ថមគដើមបីរគងក ើន្សមត្ថភាព។

(4) ្រសិន្គរើគ្រងចុុះគែាយឬែវុះ គនាុះសព នឺ្ឹងឆារស់ឹកគហើយទំររងវលិន្ឹងអាចគឆ្ុះ។

(KM)



152 

ជំពូកទី5 

រចនាសមពន័្ន្ងិ្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ន្ដលទាក់ទងគៅន្ងឹការារររសា់ សុនី្សណំង់

្រគេទយាន្យន្ត  

■សណួំត្គលែ12 (រចនាសមព ័ន្ធន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណក៍ារារស្ារ់ា សុីន្សណំង់្រគេទ្តាក់ទ័រ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមស្ារ់រចនាសមព ័ន្ធន្ិង្រគេ

ទថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់ា សុីន្សណំង់្ រគេទ្តាក់ទ័រ។ 

(1) Straight ដូហស័រអាចរំកិលគៅខាងគឆ្វងនិ្ងខាងសាត ំគហើយអាចយកដីនិ្ង្ពលិឲ្យាេ ង។

(2) Angleដូហស័រមិន្អាចរំកលិគៅគៅខាងគឆ្វងឬខាងសាដ ំ រ ុន្ន្តវាអាចអនុ្វត្តការារជកីបាន្គ្ចើន្។

(3) Rakeដូហស័រ ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារក់ារដកឬស ការផ្ដ លួគដើមគឈើ ការយកងមគចញគោយRakeរចួរមួទាងំStraight

Rakeន្ិងAngle Rake។

(4) Straightដូហស័រ្ត្ូវបាន្គ្រើគៅគពលន្ដលចុងទាងំពីរររសផ់្ល ុំន្រ ល្ត្ូវបាន្រត្់គៅមុែ

គដើមបីកាត្រ់ន្ថយការរត់្គរចដីែាច់និ្ងគដើមបអីនុ្វត្តការាររញុដយីា ងគ្ចើន្កន ុងគពលន្ត្មួយ។

■សណំយ រណលខ13 (ឧរករណស៍ុវត្ថភិាពជាគដើមស្ារ់គ្រឿងា សុនី្សណំង់្រគេទ្តាក់ទ័រ។ ល។ )

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមស្ារ់ឧរករណស៍ុវត្ថភិាពស្ារ់ា សុី

ន្សណំង់្ រគេទ្តាក់ទ័រ។ 

(1)ចារស់ុវត្ថ ិភាពឧសាហកមមន្ិងសុែភាពមនិ្ត្្មូវឱ្យភាា រឧ់រករណក៍ារពារកាលរងឹាំគៅន្ឹងគៅអីអាកគរើក

ររគៅគពលគ វ្ ើការគៅកន្ន្ាងន្ដលាន្ហាន្ិេយ័ថ្ន្ការធាា ក់វត្ថ ុដូចជាងមធាា កជ់ាគដើម។

(2) តាមចារស់ុវត្ថ ិភាពឧសាហកមមន្ិងសុែភាព

ដំគ ើងឧរករណក៍ារពារគៅគពលន្ដលា សុីន្សណំង់ដួលរលំរជឺាកាត្ពវកិចច។

(3) គៅគពលដំគណើរការា សុនី្សណំង់ន្ដលាន្មូលោា ន្គលើ្តាក់ទ័រ វាមិន្ចំាបាច់គ្រើន្ែស្កវា៉ែ ត់្គៅអីគទ។

(4) ្តាក់ទ័រ・

ន្រ ល(shoberu)្ត្ូវបាន្រពំាក់គោយរន្ទុះចាក់គសារស្ារ់ភាា រ់ន្ឹងចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការជាគដើមឬឧរករ

ណស៍ុវត្ថភិាពដូចជាមជ ុលសុវត្ថ ិភាពសំរារ់ការពារថ្ដគលើក្ុងគលើកពកីារចុុះ។ 

■សណំយ រណលខ14 (ឧរករណក៍ារារា សុីន្គកៀរដី )

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមស្ារឧ់រករណក៍ារារា សុី

ន្គកៀរដី។ 

(1) ឧរករណ៍គ វ្ ើការា សុីន្គកៀរដ ីាន្ផ្សពំីរ ូល apronន្ិងឧរករណ៍បាញែ់យល់គោយសាព ្

គហើយាន្វ ិ្ ី្ រតិ្រត្តពីរ្រគេទរឺ្រគេទគមកានិ្កនិ្ង្រគេទធារាសា្សត ។

(2)apronរឺជាភាជន្ៈោក់ស្ារដ់ឹកជញ្ជ នូ្ដីែាច់គហើយគៅគពលគដើរគៅមុែរ ូល្តូ្វបាន្សងកត់្គៅគលើដីគោយសុី

ឡំាងធារាសា្សត គហើយគ វ្ ើការជីកនិ្ងផ្ទ កុ។

(3) ឧរករណប៍ាញ់ែយល់គោយសាព ្

ទរ់ដីែាច់ន្ដលផ្ទ ុកកន ុងរ ូលពកីារកំពរ់គៅមុែគហើយគលើកapronគៅកន្ន្ាងគបាុះគដើមបីគបាុះគចាលដ។ី

(4) រ ូលរឺជាឧរករណស៍្ារ់រុញដីនិ្ងែាច់ពីខាងគ្កាយគៅគពលន្ដលគបាុះគចាលដី។

(KM)
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■សណំយ រណលខ 15 (ឧរករណ៍គ វ្ ើការសំរារា់ សុីន្ផ្ទ ុកកំគទចងម )

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយន្ដលមិន្សមរមយរំផ្តុ្កន ុងចគំណ្តមការពន្យលច់ំនួ្ន្4

ខាងគ្កាមស្ារឧ់រករណ៍ការារររស់ា សុីន្ផ្ទ ុកកគំទចងម ។ 

(1) ា សុនី្ផ្ទ កុកំគទចងម ្រគេទកង់រងគ្កាុះាន្រមួទាងំ្តាក់ទ័រ・

ន្រ ល(shoberu)ទ្មង់្ំស្ារ់រងូគ្កាមដនិី្ងឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្រគេទកគមទច។

(2) ឧរករណ៍គ វ្ ើការររស់្តាក់ទ័រ・ន្រ លទ្មង់្ំស្ារ់រងូគ្កាមដីរឺែសុរា ទាងំ្សងុពី្តាក់ទ័រ・

ន្រ ល(shoberu)។

(3)ឧរករណ៍គ វ្ ើការររស់ឧរករណរ៍ញ្ជ នូ្្រគេទកគមទចគន្ុះ្ត្វូបាន្ផ្សគំ ើងគោយឧរករណ៍កគមទចន្ិងឧរករណជ៍

ញ្ជ នូ្ន្ដលរមួាន្្ុង ថ្ដ ដងសន្ទ ចូ សុីឡំាងន្ិងស ុមរងវ ិល។

(4) ឧរករណ៍គ វ្ ើការររស់ឧរករណ៍រញ្ជ នូ្្រគេទកគមទច្ត្ូវបាន្ដំគណើរការគោយា សុីន្រូមទឹកធារាសា្សត ។

(KM)
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ជំពូក6 

ការចាត់្ន្ចងឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការារររសគ់្រឿងា សុនី្សណំង់្ រគេទយាន្យ

ន្ត។ ល។ 

■សំណយ រណលខ16 (ការចាត់្ន្ចងរ លុដូហស័រ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ច

ងរ លុដូហស័រ។ 

(1) គៅគពលគ វ្ ើដំគណើរ សូមរកាន្រមកាត់្ររសផ់្ល ុំន្រ លគៅកមពស់្រន្ហល140សង់ទីន្ម ្ត្

ពីដីនិ្ងពនិិ្ត្យគមើលសវុត្ថភាពជុំវញិ។

(2) តាមគរលការណ៍ទូគៅគ ើងគលើន្ងិចុុះជ្ាលតាមទិសគ្ទត្។

(3) កុំគ ើងជ្ាលគចាត្គៅទិសរ្ញ្ញច សឬចុុះមកខាងមែុ។

្រសិន្គរើវាគចៀសមិន្ផ្ុត្ចុុះពីជ្ាលគចាត្សូមចុុះគ្កាមឬរ្ញ្ញច សទិស។

(4) ការាររុញដ(ីoshido

sagyo)្តូ្វបាន្រំន្រកគចញពីការារជីកគហើយចាៃ យរញុដី្តូ្វបាន្រគងក ើត្គ ើងគដើមបឱី្យែារីផំ្ុត្គហើយការារ

រុញដី្តូ្វបាន្អនុ្វត្តកន ុងគលបឿន្គលឿន្។ 

■សណំយ រណលខ17 (ការចាត់្ន្ចងការារឈូសឆាយព្ារដីគោយរ លុដូហសុ ី)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ច

ងការារឈូសឆាយព្ារដីគោយរ លុដូហស ។ 

(1) ្រតិ្រត្ត ិការផ្ល ុំន្រ លស្ារ់ការារឈូសឆាយព្ារដីវាគ ើងមដងចុុះគ្កាមមតង្រន្ហល20ន្ម ្ត្។

(2) រ លុដូហសរ័្តូ្វបាន្គ្រើស្ារ់ការារគៅគលើដដូីចជាការជកី ការរញុដីនិ្ងការរញុដី (oshido)ពចីាៃ យឆាៃ យ

(្រន្ហល300 ន្ម ្ ត្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ) ។

(3) រ លុដូហសរ័ាន្្រសិទធភិាពស្ារ់ការជីកនិ្ងការរញុដី (oshido)ជា្ត្ង់ៗ  ។

(4) គៅគពលជកីដកីកនិ្ងដីរងឹឬ្រឡាយជាគដើមវាាន្្រសិទធភាពកន ុងការគ្រើ្ បាសផ់្ល ុំន្រ លមុ។ំ

■សណំយ រណលខ18(ការចាត់្ន្ចងថ្ន្ការាររញុដី (oshido) ររសរ់ លុដូហស័រ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ច

ងថ្ន្ការាររញុដី (oshido)ររសរ់ លុដូហស័រ។ 

(1) ្រសិន្គរើរំលាត្ថ្ន្ដីន្ដល្តូ្វរញុ(oshido)ន្វងគនាុះរញុវាជាពីរជហំាន្។ កន ុងករណគីន្ុះ

អាកអាចរិត្អំពីវាគៅគពលន្ដលដែីាច់គៅគលើផ្ល ុំន្រ ល្តូ្វបាន្បាត់្រង់ទាងំ្សងុឬគៅគពលរន្ទ ុក្តូ្វបាន្

្សាលរន្តចិរនាទ រ់ពរីគងក ើន្គលបឿន្ដល់គលបឿន្ទី2 ។ 

(2) គៅគពលន្ដលចាៃ យថ្ន្ការរញុដ(ីoshido)ាន្ចាៃ យឆាៃ យគៅកន ុងកន្ន្ាង្ំទូលាយ

ការរញ្ជ នូ្ត្គៅពីរគ្រឿងរាឺន្្រសិទធភាពជាងការរញុពីរជហំាន្(oshido)។

(3) ការាររុញដ(ីoshido)្សររា ជាជួរ អន្ុវត្តតាមា សុនី្គផ្សងពរីា តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។

(4) គៅគពលរញុងមន្ដលបាក់ន្រក ្រតិ្រត្ត ិការរឺដូចជាដី្ តូ្វបាន្រញុ(oshido)រហូត្ដល់ថ្ផ្ទងម្ត្ូវបាន្លាត្្ត្ោង។

(KM)
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■សណំយ រណលខ19 (ការចាត់្ន្ចងការាររញ្ចរ់គោយរ លុដូហស័រ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ច

ងការាររញ្ចរ់គោយរ លុដូហសរ័។ 

(1) គៅគពលគ វ្ ើការាររញ្ចរ់ជាមួយន្ងឹរ លុដូហស័រ ្រសិន្គរើតួ្ា សុីន្

ន្ដលចុុះគ្កាមគហើយចារ់គផ្តើមគៅមុែគនាុះផ្ល ុំន្រ លនឹ្ងគ ើងពីដីគៅគលើ

ដូគចាុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នតួ្ា សុីន្ន្ឹងន្្រគៅជាគផ្តកមុន្គពលចុុះផ្ល ុំន្រ ល។ 

(2) គ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័មនិ្សមន្ងឹការរញ្ចរ់ឲ្យលែ ិត្ (្រន្ហល2គៅ3សង់ទីន្ម ្ ត្)

ដូគចាុះគរគ្រើស្ារ់ការរញ្ចរ់រដរិរដរុ។

(3) គដើមបីរញ្ចរឲ់្យលែ ិត្រួរន្ត្្ត្ូវបាន្គ វ្ ើគោយរ លុដូហស័រជាគដើម។

(4)ការាររញ្ចរ់រាឺយ្សួល កន ុងការអន្ុវត្តគោយឲ្យផ្ល ុនំ្រ លបាន្ទំគន្រជាងការរំគពញដ។ី

■សណំយ រណលខ20 (ការចាត់្ន្ចងការារន្ដលបាន្អន្ុវត្តគោយរ លុដូហស័រ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងគៅន្ឹងការចាត់្ន្ចងការា

រន្ដលបាន្អន្ុវត្តគោយរ លុដូហស័រ។ 

(1)គោយគ វ្ ើឱ្យកាា ំងរ លុដូហសរ័្រមូលផ្្ុំគៅន្ផ្ាកកណ្តត លថ្ន្ផ្ល ុំន្រ លគោយគ វ្ ើឲ្យផ្ល ុំន្រ លគ្ទត្គហើយគ្រើន្ផ្ាកកណ្តត ល

ថ្ន្ផ្ល ុំន្រ លគដើមបីយកផ្កទ ងំងមគចញ។

(2) គដើមបីយកងមឯករាជយ្ំមួយដរូំងកាត់្ឫសគៅតំ្រន់្ជុំវញិ

សូមគលើកផ្ល ុំន្រ លគោយរញុជាមួយរ លុដូហស័រផ្ងោច់អំ្បាយា គៅខាងងមរុកផ្ង

គ វ្ ើឲ្យេា ំន្ិងងមាន្កាា ត្រា គហើយយកងមគចញ។ 

(3) គដើមបីយក្កាលគរត្ុងគចញ ដំរូង្ត្វូរំន្រកគរត្ងុជាមួយា សុីន្សុីម ងត្៍គរត្ងុ (ា សុនី្រំន្រក pick។ ល។ )

គហើយជីកវាគោយផ្ល ុំន្រ លន្ដលគ្ទត្។ គៅគពលន្ដលន្ផ្ាកមួយគកើត្គ ើង រញុវាគ ើងគឆាព ុះគៅន្រម។

(4)គៅគពលគ្រើរ លុដូហស័រគដើមបោីក់ចងអ រូ(umemodoshi)គៅ្រឡាយគនាុះោក់ចងអ រូ(umemodoshi)គោយចូលគៅជិ

ត្្រឡាយយា ង្ត្ង់គហើយទាា ក់ដ។ី

■សណំយ រណលខ21 (ការចាត់្ន្ចងការាររកគោយរ លុដូហសរ័)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងគៅន្ឹងការចាត្់

ន្ចងការាររកគោយរ លុដូហស័រ។ 

(1)ចគនាា ុះ្រោររ់ករួរ្ត្ូវឲ្យចគងែៀត្គដើមបីឱ្យងមន្្រជាទន្់គហើយកំរតិ្កំគទចមិន្រួរន្្រ្រួលអា្សយ័គលើការគលចធាា

យឬទីតាងំថ្ន្ការកគមទច។

(2) គ្រើជ្ាលគ ើងតាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្ស្ារក់ារារ។

(3) ្រសិន្គរើងម រងឹគហើយាន្្សទារង់មសាា មគ្រុះជាគដើមតាមគ្ទត្គៅនឹ្ងដីគនាុះ្តូ្វរកតាមលោំរ់លំគោយ។

(4) ក ុំងគពលរក្រសនិ្គរើជួរ្រទុះន្ឹងដុងំមន្ដលពបិាកនឹ្ងកំគទច រណ្តដ លឲ្យាន្រអលិ្ទនាររ់អលិ

សូមជាន្់គលើ្ ា ន្់deceleratorគដើមបីកាត្់រន្ថយគលបឿន្ា សុនី្ដលក់្មតិ្ន្ដល្ទនារ់រអលិមិន្គកើត្គ ើង។
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■សណួំរគលែ22 (ការចាត់្ន្ចងការារគលើដីទន់្គោយរ លុដូហស័រ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងរគរៀររ លុ

ដូហស័រដំគណើរការគលើដីទន់្។ 

(1) រងហ រូទឹកន្ដលកកកុញគៅគលើថ្ផ្ទដី ជកី្រឡាយរងហ រូទឹកគដើមបីឱ្យវាអាចរងហ រូបាន្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។

(2)គៅគពលរញុដី(oshido)្តូ្វ្បាកដថ្នគ វ្ ើឲ្យរ លុដូហស័រកាន់្ដឱី្យបាន្គ្ចើន្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើបាន្គដើមបកីារពារកុំ

ឱ្យរ ុលដូហស័ររអលិ។

(3) គៅកន្ន្ាងទន្់គនាុះកុំគរើកថ្ដចងក តូ្តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្និ្ងគរើកររគលើថ្ផ្ទផ្ល វូន្ត្មួយ។

(4) គៅកន ុងដីទន់្ រ លុដូហសរ័ន្ដលបាន្រំពាក់គោយ្ទនារ់ស្ារ់ដីទន់្

្ត្ូវបាន្គរគ្រើជាញឹកញារ់គ្ពាុះវាាន្សាព ្ទំន្ក់ទំន្ង្ំនិ្ងាន្ភាពអាចអន្ណដ ត្លែ ។

■សណំយ រណលខ23 (ការចាត់្ន្ចង្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu))

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមទាក់ទងន្ងឹការចាត់្ន្ចង្តាក់ទ័រ・

ន្រ ល(shoberu)។ 

(1) គៅគពលផ្ទ កុកន ុង្ុងគហើយចុុះពីជ្ាលគចាត្

សូមគលើក្ុងគហើយគ្រើ្ ហាវ ំងស្ារ់រត្់ចុុះគ្កាមកន ុងគលបឿន្ទារ។

(2) គៅគពលផ្ទ កុកន ុង្ុងន្ងិចុុះពជី្ាលគចាត្ សូមកុំគរើកររហួសគសថ រភាព។

(3)ភាពតាន្តឹ្ងថ្ន្កង់រងគ្កាុះររស់្ តាក់ទ័រ្តូ្វបាន្ផ្កា ស់រ្រូ្សរតាមរុណភាពដី។ គៅគលើផ្ល វូដីែាច់

វាត្ឹងជាងភាពតាន្តឹ្ងន្ដលបាន្កណំត្់ (្រគេទកងរ់ងគ្កាុះ) ។

(4) គៅគពលន្ដលកង់រងគ្កាុះរអិលគលើដីគសើមឬដីទន់្ សូមគរើកចងក ឹុះគលែឥន្ធន្ៈគពញគលញ ោក់អំ្ បាយា ចមបង

គោយងាមៗន្ិងមួយៗ គហើយគរើកចងក តូ្។

■សណំយ រណលខ24 (ការចាត់្ន្ចងថ្ន្ការាជីកររស់្ តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu))

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ច

ងថ្ន្ការារជីកររស់្ តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)។ 

(1) កន ុងករណជីីក តួ្ា សុីន្នឹ្ងគផ្ែៀងតាមេា ំរកុចំគពាុះការជកី។  កន ុងករណីគន្ុះ្តូ្វទាា ក់្ុងទារជាងគរដលដ់ី

គៅពីមែុេា ំ។

(2) ការជកី្តូ្វអនុ្វត្តតាមរគរៀរន្ដលចុងរញ្ចរ់ថ្ន្្ុងមកដល់ន្ផ្ាកន្ដលគ្ទត្គៅគលើេា ំ (ចណុំចគែាយថ្ន្េា )ំ ។

(3) ការចាក់្ុងគលើកកន ុងការជីក រញុដីែាច់ឱ្យបាន្គ្ចើន្រំផ្តុ្មុន្គពលគលើក្ុង គ្កាយគលើកថ្ដរន្ត ិច

គលើក្ងុគ ើង។

(4) កន ុងការជីកគៅេា ំន្ដលថ្ផ្ទមុែ(kiriha men)

គៅគពលគរពាករណ៍ថ្នសាថ ន្ភាពថ្ន្undermineនឹ្ងគកើត្គ ើងគនាុះ្តូ្វជីកតាមលោំរល់ំគោយពីបាត្េា ំ។

(KM)
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■សណំយ រណលខ25 (ការចាត់្ន្ចងថ្ន្ការផ្ទ ុកនិ្ងការដកឹជញ្ជ នូ្)ររស់្ តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu))

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4

ដូចខាងគ្កាមទាក់ទងនឹ្ងការចាត់្ន្ចងថ្ន្ការផ្ទ កុនិ្ងការដកឹជញ្ជ នូ្ររស់្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu) 

(1) ស្ារដ់ណំ្តកក់ាលគលបឿន្ សូមគ វ្ ើការកន ុងគលបឿន្ទី2 តាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។

(2) ចំគពាុះកន្ន្ាងផ្ទ ុក (danpu) ថ្ន្្ុង

ចូរចាក់គសាន្សចងក ឹុះគលែគ ើងគលើ(age)ចូលគៅជតិ្ឡាន្ដឹកទំនិ្ញគហើយគលើក្ុងដល់កមពសស់ម្សរស្ា

រ់ផ្ទ ុកគហើយចារ់គផ្តើមគរើក្ងុផ្ទ ុកឱ្យបាន្ឆារ់គពលវាចូលដលក់ន្ន្ាងផ្ទ ុក។ 

(3) គៅគពលផ្ទ កុឡាន្ផ្ទ ុកទំន្ិញ (danpu)

្តឹ្មកណ្តត លថ្ន្ដែីាច់ន្ដល្តូ្វបាន្ផ្ទ ុក្សរតាមរនាទ ត់្កណ្តត លថ្ន្កន្ន្ាងផ្ទ ុក។

្រសិន្គរើកន្ន្ាងផ្ទ ុកន្វងករណផី្ទ ុក្រន្ហលពី3គៅ4្ុងគនាុះចារ់គផ្តើមពខីាងគ្កាយថ្ន្កន្ន្ាងផ្ទ ុក។ 

(4) តាមឧត្ដមរត្ិ្រត្ិរត្ដកិាររញ្ច លូ គនាុះរួរន្ត្អន្ុវត្តមួយៗ ន្ិងគោយសុវត្ថ ិភាព

គៅគពលា សុីន្បាន្ឈរ់គៅពីមុែឡាន្ដឹកទំនិ្ញ (danpu)។

■សណួំរគលែ26 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសណំង់្ រគេទន្រ លន្ងិការារន្ដលាន្សុវត្ថភិាព)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច

្កសណំង់្រគេទន្រ លន្ិងការារន្ដលាន្សវុត្ថ ិភាព។ 

(1) គ វ្ ើការារា សុីន្សទ ចូន្ងិគបាុះរា ុឹះជាមួយ្ងុ។

(2) រនាទ ររ់ញ្ឈរា់ សុីន្ ្ត្វូបាន្ធាា ក់ឧរករណក៍ារារចុុះភាា មៗ។

(3) គ្រើ្ងុសម្សរស្ារក់ារារ។

(4) ជីកដល់្តឹ្មគជើងា សុីន្្សរតាមរុណភាពដនិី្ងសាថ ន្ភាពជុំវញិ។

■សណំយ រណលខ27 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសណំង់្ រគេទន្រ លន្ងិការារន្ដលាន្សុវត្ថភិាព)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច

្កសណំង់្រគេទន្រ លន្ិងការារន្ដលាន្សវុត្ថ ិភាព។ 

(1) គៅគពលជកីដល់្ តឹ្មគជើងកន ុងការជីកគ្កាមដី ជាយផ្ល វូអាចនឹ្ងដួលគហើយការជកីចំគហៀងររស់កង់រងគ្កាុះ

វាាន្គ្រុះថ្នា ក់្ រសនិ្គរើពចិារណ្តអពំីការជគមាៀសគចញគៅគពលាន្អាសន្ា។

(2) ជីកគោយគ្រើា ស់ររសតួ់្ា សុីន្គោយគ វ្ ើឲ្យបាត្ថ្ន្តួ្ា សុីន្គ ើង។

(3) កន ុងគពលជីក ាកផ្ងគ្រើកាា ំងាកផ្ង គដើមបឈូីសឆាយដីនិ្ងជីកលុរ។

(4) ជីកគោយឲ្យកង់រងគ្កាុះរត់្គោយភាា រ់្ុង។
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■សណួំរគលែ28 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសណំង់្ រគេទន្រ លន្ងិការារន្ដលាន្សុវត្ថភិាព)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច

្កសណំង់្រគេទន្រ លន្ិងការារន្ដលាន្សវុត្ថ ិភាព។ 

(1) កន ុងករណជីីកខាងគលើថ្ផ្ទ គោយរិត្រូរពីការរងហ រូទឹក ជីកផ្ល វូរត់្ឲ្យ ាន្ជ្ាលគ ើងគៅគលើរន្ត ិច។ ម ាងគទៀត្

កុំគការឲ្យគសត ើង រ ុន្ន្ត ្តូ្វជកីឱ្យគ្ៅកន ុងគពលន្ត្មួយ។

(2) កន ុងករណីការជកីន្ផ្ាកទារ ជាដំរូង្តូ្វគ វ្ ើថ្ផ្ទការារជីករចួមកជីក។ ទទឹងថ្ន្ជ្ាលចូល

្ត្ូវាន្ទទឹងលមមន្ដលអាចផ្ទ ុកកន ុងមុំ90ដឺគ្កគលើឡាន្ដកឹទំនិ្ញ (danpu) គៅគលើថ្ផ្ទទីតាំងគនាុះ។

(3) The box-type bench cut method

រឺជាវ ិ្ ីសា្សតសម្សរស្ារជ់ីកគៅគលើថ្ផ្ទ្ជាលតាមជ្ាលដូចជាការារជីកផ្ល វូគលើេា ំ។

(4) វវ ិ្ ីសា្សត sidehill bench cut រឺជាវ ិ្ ីជកីមួយន្ដលសម្សរគៅគពលថ្ផ្ទទីតំាងគសទ ើរន្ត្រារគសម ើ។

■សណំយ រណលខ29 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសណំង់្ រគេទន្រ លន្ងិការារន្ដលាន្សុវត្ថភិាព)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច

្កសណំង់្រគេទន្រ លន្ិងការារន្ដលាន្សវុត្ថ ិភាព។ 

(1) មុកំាត្ ់(មុំគរក) ថ្ន្្ុងរួរន្ត្ាន្ទំហំ្ំស្ារ់ដីរងឹឬកាត់្ែពស់។

(2)្រសិន្គរើាកគៅគពល្កញាំ្ ុង្ត្ូវបាន្្ចបាច់ចូលគៅកន ុងដែីាច់ឬគ វ្ ើ្ ុងងីគងើរៗខាងគឆ្វងនិ្ងខាងសាត ំន្ដ

ល្តូ្វបាន្គ្រើជាអំគបាសស្ារឈូ់សឆាយដ។ី

(3) គ វ្ ើការគោយគ វ្ ើឲ្យាន្មុាំក្តំាមន្ដលអាចគ វ្ ើគៅបាន្។

(4) ា សុនី្រួរន្ត្ោក់គៅទីតំាងមួយន្ដលមិន្ឆាៃ យពីថ្ផ្ទជីកគហើយមិន្ជិត្នឹ្ងថ្ផ្ទជីកស្ារជ់ីកផ្ងន្ដរ។

ម ាងគទៀត្ ្ត្ូវ្បាកដថ្នគ វ្ ើឲ្យ្ងុមិន្រ ុះ្រឹុះថ្ន្ដងសន្ទ ចូន្ិងកងរ់ងគ្កាុះជាគដើម។

■សណំយ រណលខ30 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសណំង់្ រគេទន្រ លន្ងិការារន្ដលាន្សុវត្ថភិាព)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4

ខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសណំង់្ រគេទន្រ លន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថភិាព 

(ា សុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដ)ី ។ 

(1) ា សុនី្ជកីន្ផ្ាកទារជាងដី្ តូ្វបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការរូមែាច់តាមបាត្ទគន្ា  ការជីកផ្ល វូទឹក

ការជកីដីទន់្ ការ្រមូលផ្្ុំពបីាត្ទគន្ាជាគដើម។

សម្សរស្ារក់ារជីកដីរងឹនិ្ងជីកគ្ៅគរើគ្រៀរគ្ៀរគៅនឹ្ងគអសាក វា៉ែ ទ័រ・ន្រ ល 

(shoberu)រ ុន្ន្តវាមិន្សម្សរស្ារ់ការជីកដីរាក់និ្ងតំ្រន់្្ំទូលាយគទ។ 

(2) ន្ែសសាវ ក់ទាញន្ិងshackle (shakkuru)  ្ត្វូបាន្សកឹយា ងខាា ំង

ដូគចាុះពិន្ិត្យគមើលវាឱ្យបាន្ហមត្់ចត្់ន្ិងផ្កា ស់រដ រូគរើាន្កំហសុមនិ្្រ្កត្ី។

(3) កុំគ្រើមុំដងសន្ទ ចូហួសពីន្ដន្កណំត្់ (ជា្មមតា្រន្ហលជា30ដឺគ្ក) គោយា សុីន្។

(4) ជីកគ្ៅនិ្ងឲ្យទទឹងបាន្ចគងែៀត្។

(KM)
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■សណំយ រណលខ31 (ការចាត់្ន្ចងគ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រនូ្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថភិាព)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងនឹ្ងការចាត់្ន្ចងគ វា៉ែ ល័រ・

ម ូ ទ័រន្ិងការារន្ដលាន្សវុត្ថ ិភាព។ 

(1) គៅគលើជ្ាលេា ំ គ ើងគលើន្ិងចុុះជ្ាលតាមគ្ទត្គហើយមិន្្ត្ូវាកភាា មៗ។

(2) ការលំគអៀងថ្ន្កង់គពលកំពុងរត្់

កង់្ត្វូគផ្ែៀងគៅន្ងឹទិសគៅាកកន ុងទិសគៅងយគ្កាយគហើយកង់្ត្ូវគផ្ែៀងគៅទិសផ្ទ យុកន ុងទិសគៅាកគៅ

មុែ។ 

(3) គលបឿន្ស្ារក់ារារឈូសឆាយព្ារដីរឺពី6គៅ10 រី ូន្ម ្ ត្កន ុងមួយគា ង

ស្ារក់ាររញ្ចរ់ភាពជាកល់ាកន់្ិង2គៅ3 រ ូីន្ម ្ ត្កន ុងមួយគា ងស្ារក់ាររញ្ចរ់រដរុ។

(4)មំុថ្ន្ផ្ល ុំន្រ លគៅគពលគ វ្ ើការារឈូសឆាយព្ារដជីា្មមតារឺ90ដឺគ្ក

រ ុន្ន្ត វរួរាន្មំុរន្ត ិចអា្សយ័គលើសាថ ន្ភាពន្ដលគៅសល់ថ្ន្windrow។

■សណួំរគលែី32 (ការចាត់្ន្ចងា សុីន្គកៀរដី ន្ិងការារ្រករគោយសវុត្ថ ិភាព)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ចងា សុីន្

គកៀរដ ីន្ិងការារ្រករគោយសុវត្ថ ិភាព។ 

(1) គៅគពលាកផ្ល វូគកាង រគងក ើន្គលបឿន្ន្ងិឆ្ាងកាត្់។

(2) គៅគពលគ វ្ ើដំគណើរគោយផ្ទ ុកដីែាច់

សូម្រយ័ត្ាថ្នកង់ខាងគ្កាយអាចនឹ្ងវលិហួសការរំពងឹទុកគោយសារកាា ំង

centrifugalផ្ងឬក៏អាចាកគចញពីថ្ផ្ទផ្ល វូឬ្កឡារផ់្ងន្ដរ។ 

(3) គពលកំពុងរត្ ់គលើករ ូលគ ើងែពស់គហើយគលើកចណុំចថ្ន្ភារពល។

(4) គលើកន្លងន្ត្ការារចាក់ដី សូមគរើកររគោយគលើកapronឲ្យែពស។់

■សណួំរគលែ33 (ការចាត់្ន្ចងា សុីន្គកៀរដី ន្ិងការារ្រករគោយសវុត្ថ ិភាព)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត់្ន្ចងា សុីន្

គកៀរដ ីន្ិងការារ្រករគោយសុវត្ថ ិភាព។ 

(1) គៅគលើជ្ាលគចាត្ គ្រើន្ត្្ហាវ ំងគជើងរ ុគណ្តណ ុះ ( ា្ ន្់្ ហាវ ំង) ចុុះគៅ។

(2) គៅគលើជ្ាលគចាត្ គពលគលបឿន្ន្ឹងគកើន្គ ើងគហើយគៅគពលវាាន្គ្រុះថ្នា កគ់នាុះគលើករ ូលគ ើង។

(3) ផ្ល វូរត់្ររស់ា សុីន្គកៀរដ ី  ន្ិងផ្ល វូរត្់ររស់យាន្ជនំ្ិុះគផ្សងគទៀត្មនិ្្ត្វូ្រសពវរា គទ

គហើយគរើគចៀសមនិ្ផ្តុ្ទគទ្ត្ូវចាត្ត់ាំងអាកន្ណនាំ។

(4) ្រសិន្គរើទទឹងផ្ល វូតូ្ចចគងែៀត្

រគងក ើត្ជ្មកជាគ្ចើន្គហើយគ វ្ ើតាមគរលការណផ៍្តលអ់ាទិភាពដល់យាន្យន្តចុុះនិ្ងរងយន្តដកឹទំនិ្ញ។

(KM)
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■សណួំរគលែ34 (ការគផ្ទរគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្ត )

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមស្ារ់ការគផ្ទរគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យ

ន្ត។ 

(1) រញ្ឈរ់រងសគណ្តដ ងជាគដើម គៅទីតាំងផ្ទ ុក ោក់្ហាវ ំងនិ្ងគ្រើ្ កញាជំុំវញិកង់ (្រយ័ត្ាកំរតិ្ដីរារគសម ើរ) ។

(2)្ត្ូវ្បាកដងឧរករណ៍គ ើងតាម្ត្ូវបាន្ពយួ រគៅគលើកន្ន្ាងផ្ទ កុគដើមបីកុំគអាយវាររូត្គហើយមុំគ ើងតាមរឺ45

ដឺគ្ករតិឺ្ចជាងគន្ុះ។

(3) គរើកររកន ុងគលបឿន្ទារគយាងតាមសញ្ញញ ររស់អាកន្ណនាំ។ សូមឈរម់តង្រន្ហល

1ន្ម ្ត្គៅមុែឧរករណ៍គ ើងតាម។

(4) គពលកំពុងគ ើងតាមឧរករណ៍គ ើងតាម្ត្វូគ ើងកន ុងគលបឿន្គលឿន្គោយមនិ្គរើកថ្ដចងក តូ្។

■សណួំរគលែ35 (ការគផ្ទរគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្ត )

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយន្ដលជាការមិន្សមរមយរផំ្ុត្កន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចនួំ្ន្រួន្ខាងគ្កាមស្ារ់

ការគផ្ទរគ្រឿងយន្តសំណង់្រគេទយាន្យន្ត។ 

(1) ្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសផ្ុត្ ករណីគផ្ទរគ្រឿងា សុីន្សណំង់គោយដឹកជញ្ជ នូ្គោយែល នួ្ឯង

គនាុះ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ត្សរតាមចារន់្ិងរទរបញ្ញត្តពិាកព់ន័្ធ ដូចជាចារ់ចរាចរណផ៍្ល វូគរក

ចារយ់ាន្យន្តដឹកជញ្ជ នូ្តាមផ្ល វូគរកនិ្ងរទរញ្ញា ក្មិត្យាន្យន្ត។ជាគដើម។ 

(2) គៅគពលគរើកររគលើថ្ផ្ទផ្ល វូទន្់ ្ត្ូវ្រយ័ត្ាន្ងឹការបាក់ជាយផ្ល វូ។

(3) គៅគពលឆ្ាងកាត្ផ់្ល វូន្ដកន្ដលរម ន្មនុ្សសគរើកឬត្រំន្់តូ្ចចគងែៀត្

សូមឆ្ាងកាត្់ភាា មៗគោយមនិ្ឈរ់ពីមែុមដង។

(4) ចំគពាុះគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទន្រ ល

(shoberu)គៅគពលឆ្ាងកាត្គ់្កាមផ្ល វូន្ដកឬន្ែសគេា ើងឬសាព ន្ជាគដើម្ត្ូវរញ្ញា ក់បាន្្បាកដថ្នចាៃ យឆាៃ យរឺ

ចុងដងសន្ទ ចូមនិ្រ ុះឬអត្។់

(KM)
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ជំពូកទី7 ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ងិន្ងទាគំ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  

■សណួំរគលែ36 (ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ងិន្ងទាគំ្រឿងា សុនី្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត )

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្

4ខាងគ្កាមស្ារក់ារ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ងិន្ងទាគំ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត។ 

(1) ចារន់្ិងរទរបញ្ញត្ត ិន្ចងថ្នគ្រឿងា សុីន្សណំងរួ់រន្ត្្តួ្ត្ពិន្ិត្យគោយែល នួ្ឯងជាកល់ាក់មតងកន ុងមួយន្ែ។

(2) ចារន់្ិងរទរបញ្ញត្ត ិន្ចងថ្នគ្រឿងា សុីន្សណំងរួ់រន្ត្្ត្ូវបាន្្តួ្ត្ពិន្ិត្យគោយសវយ័ត្ជា្រចាកំន ុងមួយឆាា ំ។

(3)ចារន់្ិងរទរបញ្ញត្ត ិន្ចងថ្នរយៈគពលរកាទុកតារាង្តួ្ត្ពិន្តិ្យស្ារ់ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យគោយែល នួ្ឯងរឺ

3ឆាា ំស្ារ់គ្រឿងា សុនី្សណំង។់

(4)ចារន់្ិងរទរបញ្ញត្តបិាន្កំណត្ថ់្នរយៈគពលរកាទុកតារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យស្ារក់ារ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យគោយសវយ័ត្ជា

្រចារំឺមួយឆាា សំ្ារ់គ្រឿងា សុីន្សណំង់។

■សណួំរគលែ37 (្រការ្រងុ្រយត័្ាទូគៅស្ារ់ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ងិន្ងទា)ំ

សូមគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្

4ខាងគ្កាមស្ារ់្ រការ្រងុ្រយ័ត្ាទូគៅស្ារ់ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទា។ំ

(1) គៅគពល្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ិងន្ងទាំម ន្ការោា ន្ ្រសិន្គរើវាមិន្អាចគចៀសវាងបាន្គៅគលើជ្ាល

្តូ្វ្បាកដថ្នគ្រើ្កញាំជុំវញិកង់គលើន្ផ្ាកខាងគ្កាមថ្ន្ា សុនី្។

(2) គ្រឿងា សុីន្សណំង់ ្ត្ូវភាា រ់អំ្ បាយា ន្ងិចាក់គសា្ហាវ ំង គសារាកន្ិងគសាសុវត្ថ ិភាពគផ្សងៗ។

(3) ្ត្ូវ្បាកដថ្នរកាឧរករណ៍ការារ (អវ ីត្ភាា រ)់គលើកគ ើងពីដី ដូចជាផ្ល ុំន្រ លន្ងិ្ុងជាគដើម។

(4) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ិងការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យគោយសវយ័ត្

្ត្ូវអន្ុវត្តគោយន្ផ្ែកគលើតារាង្តួ្ត្ពនិ្ិត្យឬសន្ា ឹក្តួ្ត្ពិន្ិត្យគហើយលទធផ្លមិន្ចំាបាច់កត្់្ តាន្ិងរកាទុក

គទ។ 

■សណួំរគលែ38 (នី្តិ្វ ិ្ ី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ្រចំាថ្ងៃ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងគ្កាមស្ារនី់្តិ្វ ិ្ ីថ្ន្ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ្រចំាថ្ងៃ។

(1) សាព ្កង់្ ត្ូវបាន្វាស់គៅគពលកង់គៅ្ត្ជាក់មុន្គពលគ វ្ ើការគហើយ្ត្វូបាន្ន្កសំរលួគៅតាមថ្ផ្ទផ្ល វូ។

(2) ត្្មូវសាព ្ែយល់ែពសជ់ាងរទោា ន្គៅគលើដីទន់្និ្ងទារជាងគៅគលើដីរងឹ។

(3) ្រសិន្គរើកង់រងគ្កាុះត្ងឹគពក មជ ុលន្ិងbushes

ន្ឹងសកឹគលឿន្គហើយគរើវារលងុគពកវាអាចរណ្តត លឱ្យាន្រញ្ញា ែសុ្រ្កត្។ី

(4) គ វ្ ើឱ្យកង់រងគ្កាុះបាន្រលុងគៅគលើផ្ល វូរងឹន្ិងគ វ្ ើឲ្យត្ឹងរន្តចិគៅគលើផ្ល វូទន្់។

(KM)
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■សណួំរគលែ39 (នី្តិ្វ ិ្ ី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ្រចំាថ្ងៃ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងគ្កាមស្ារនី់្តិ្វ ិ្ ីថ្ន្ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ្រចំាថ្ងៃ។

(1) គៅគពលន្ដលកាដ រអំ្ បាយា ្ត្ូវបាន្សកឹ

ទំគន្រចងក ឹុះគលែ្រតិ្រត្ដកិារ្ំគ ើងគហើយគនាុះរណ្តដ លឲ្យអំ្បាយា រអិលដូគចាុះសូមថ្លត្្មូវវាជាមួយនឹ្ងវ ើសន្ក

ត្្មូវ។ 

(2) ្តួ្ត្ពិន្ិត្យថ្នទំគន្រ ា្ ន្់្ហាវ ំងមនិ្្ំគទ។ គៅគពលន្ដល្សទារ់្ហាវ ំងសកឹ

ទំគន្រ ា្ ន្់កាន់្ន្ត្តូ្ចគហើយលុុះ្តាន្ត្ជាន្់ ា្ ន្់បាន្គ្ៅគទើរ្ហាវ ងំាន្ដំគណើរការ។

(3) ការចាក់រំគពញឥន្ធន្ៈ ្ត្ូវបាន្គ វ្ ើគ ើងគោយរញ្ឈរ់ា សុីន្។ ្រយ័ត្ាកុឲំ្យលាយ្ូលឬីទឹកគពលរំគពញ។

(4) រិទកុងតាក់អារុយ ោក់ចងក ឹុះគលែអំ្បាយា គៅ«រទិ»គហើយចាក់្ហាវ ងំចត្។ ម ាងគទៀត្

រួរន្ត្គលើកន្ផ្ាន្រ លន្ិង្ុងជាគដើមពីគលើដល់ទីតាំងែពស។់

(KM)



163 

ជំពូកទី9 ចគំណុះដងឹន្ផ្ាកគមកាន្កិន្ងិអរគ ិសន្ ី

■សណួំរគលែ40 (ទំនាក់ទំន្ងរវាងវ៉ែលុ ចរន្តអរគសិន្ីន្ិងភាព្ន្់)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងទំនាក់ទំន្ង

រវាងវ៉ែលុ ចរន្តអរគសិន្នី្ិងភាព្ន្។់ 

(1) ្រសិន្គរើភាព្ន្់ថ្ន្ចរន្តអរគសិន្ី (អូមៈΩ) ថ្ន្គសៀរវ ីអរគសិន្ីគសម ើរា គនាុះវ៉ែលុតូ្ចជាង (វ៉ែលុៈV)

ចរន្តអរគសិន្ី្ជំាង (អំន្ពរៈA) ។

(2) ភាព្ន្់ថ្ន្គសៀរវអីរគសិន្ីតូ្ចជាង (ឧទាហរណ៍ ករណីន្ែសអរគសិន្ីគរើកាន់្ន្ត្តូ្ចជាង)

ចរន្តអរគសិន្ីកាន់្ន្ត្ត្ិច។

(3) វ៉ែលុ (វ៉ែលុៈV) = ចរន្តអរគសិន្ី (អំន្ពលៈA) / ភាព្ន្ ់(អូមៈΩ) ។

(4) ចរន្តអរគសិន្ី (អំន្ពល: A) = វ៉ែលុ (វ៉ែលុៈV) / ភាព្ន្ ់(អូមៈΩ) ។

■សណួំរគលែ41 (ការចាត់្ន្ចងអារយុ)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការន្ណនាំ្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការន្ណនាំរួន្ខាងគ្កាមគដើមបីការចាត់្ន្ចងអារយុ។

(1)អារុយរឺជាអវ ីមួយន្ដលអាចសុ្កទុកគោយរំន្លងថ្នមពលរីមីគៅជាថ្នមពលអរគ ីសន្ីន្ិងយកថ្នមពលអរគ ីស

ន្ីតាមត្្មូវការ។

(2)អារុយរឺជាអវ ីមួយន្ដលអាចសុ្កទុកគោយរំន្លងថ្នមពលអរគសិន្ីគៅជាថ្នមពលរីមីនិ្ងយកថ្នមពលអរគ ីស

ន្ីតាមត្្មូវការ។

(3)អារុយន្ដលកពំុងគ្រើ្បាស់រចច ុរបន្ារអឺារុយសណំ។

(4) គៅគពលគ្រើអារយុ ្ត្ូវ្រងុ្រយ័ត្ាជាពិគសសរឺគៅគពលវាស់ភារពលជាកល់ាក់គនាុះគ ើងដល់1.22

គ ើងគៅសូមសាកងមភាា មៗ។

■សណួំរគលែ42 (គមកាន្ិច)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងគ្កាមអំពីគមកាន្ិច។

(1) គៅគពលរតឹ្រន្ត ឹងគចច

រឺ្ត្ូវទាមទារគៅគពលទីតាងំន្ដលចណុំចទាញររស់កូន្គសារស្ារ់មួលគចម ្ត្ូវបាន្ោកឆ់ាៃ យពីរន្កុគនាុះក

ាា ំងតូ្ចជាង្ត្វូបាន្ទាមទារគៅគពលទីតាងំជតិ្ដលរ់ ូត្។ 

(2) គៅគពលន្ដលកាា ំងាន្ឥទធិពលគលើវត្ថ ុនឹ្ងវលិ្រសនិ្គរើន្ែសសកមមភាពថ្ន្កាា ងំឆ្ាងកាត្់ចណុំចថ្ន្ភារពល។

(3) កាា ំងន្ដលរណ្តត លឱ្យវត្ថ ុមួយគ វ្ ើចលនារាងជារងវង ់គរគៅថ្នកាា ំង

centrifugalគហើយកាា ំងន្ដលាន្កាា ងំដូចរា ន្ងិាន្ទិសគៅផ្ទ ុយគៅថ្នកាា ំង centripetal។

(4) ការកកតិ្ថ្នមវន្តរឺ្ ជំាងកាា ំងកកិត្គងរ។

(KM)
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ជំពូកទី10 ចំគណុះដងឹអំពីេូមសិា្សតន្ិងការារវសិវ កមមសំណង់សីុវលិ

■សណួំរគលែ43 (មូលគហតុ្និ្ងសញ្ញញ ថ្ន្ការបាក់ដី)

ចូរគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹម្ត្ូវមួយកន ុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំនួ្ន្

4ខាងគ្កាមស្ារមូ់លគហតុ្និ្ងសញ្ញញ ថ្ន្ការបាក់ដ។ី 

(1) បាត្ុេូត្ថ្ន្ជ្ាលន្ងិជ្ាលគចាត្ (norimen) ទំន្ងជាគកើត្គ ើងរនាទ រព់ីថ្ងៃាន្ពន្ា ឺថ្ងៃរន្ត។

(2) គៅគលើជ្ាលគចាត្ ការដួលរលំទំន្ងជាគកើត្ាន្គ្ចើន្ជាងគៅគលើជ្ាលគចាត្ (norimen) ្ត្ង់។

(3) គោយសារការសង ួត្ ភាពសែ ិត្ថ្ន្ដីែាច់គកើន្គ ើងគហើយថ្ផ្ទថ្ន្ជ្ាលគចាត្ (norimen) ្ត្ូវបាន្ររូត្គចញ។

(4) ការសង ួត្រណ្តត លឱ្យសាា មគ្រុះគៅកន ុងដីន្ដលាន្ភាពសែ ិត្រមួត្រណ្តត លឱ្យថ្ផ្ទថ្ន្ជ្ាលគចាត្ (norimen) ររូត្។

(KM)
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ជំពូកទី12 ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញត្តពិាក់ពន័្ធ  

■សណួំរគលែ44 (ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យគោយសវយ័ត្ជា្រចា)ំ

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្

4ខាងគ្កាមស្ារក់ារ្តួ្ត្ពិន្ិត្យគោយសវយ័ត្ជា្រចាំ។ 

(1)្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វគ វ្ ើការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យគោយសវយត័្ជា្រចំានូ្វគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្តនិ្ង

កត្់្តាលទធផ្លគោយអន្ុគលាមតាមរទរញ្ញត្ត ិររស់្ កសួងសខុាេិបាលការារន្ិងសុែាុលភាព។

(2)្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វគ វ្ ើការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យគោយសវយត័្ជា្រចំាគលើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តន្ងិ

កត្់្តាលទធផ្លគោយអន្ុគលាមតាមរទរញ្ញត្ត ិ្ កសួងររស់្ កសួងអរ់រំវរប្ម៌កីឡាវទិាសា្សត និ្ងរគចចកវ ិ

ទា។ 

(3)មិន្ចំាបាច់្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមម្តូ្វគ វ្ ើការ្តួ្ត្ពនិិ្ត្យគោយសវយ័ត្ជា្រចំាគលើគ្រឿងា សុនី្សណំង់ន្ដលាន្

មូលោា ន្គលើយាន្យន្តន្ងិកត្់្តាលទធផ្លដូចាន្ន្ចងកន ុងរទរញ្ញត្តរិរស់្កសួងសុខាេិបាលការារន្ិងសុ

ែុាលភាព។ 

(4)រដាម្ន្ត ី្ កសួងសខុាេិបាលការារន្ងិសុែាុលភាពមិន្្ត្វូផ្សពវផ្ាយគរលការណ៍ន្ណនាំអពំីការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យ

គោយសវយ័ត្ជា្រចំន្ដលចាបំាចស់្ារ់ការអន្ុវត្តឱ្យបាន្្ត្ឹម្ត្ូវន្ងិាន្្រសទិធភាពថ្ន្ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យ

គោយសវ យ័ត្។ 

■សណួំរគលែ45 (ការគចញជាសារងមីនូ្វវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត លជំនាញ )

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្តឹ្ម្តូ្វពកីារពន្យល់ចំនួ្ន្រួន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងនឹ្ងការគចញជាសារងមនូី្វវញិ្ញញ

រន្រ័្ ត្រញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត លជំនាញ។ 

(1) មិន្អាចទទួលការគចញជាសារងមីនូ្វវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត លជំនាញគ ើគយ។

(2) ករណីវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រញ្ចរក់ាររណុ្ុះរណ្តត លជនំាញ្តូ្វបាន្បាត់្រង់ឬែូចខាត្

វាអាចទទួលការគចញជាងមីគោយការោក់ពាកយគសា ើសុំវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត លជំនាញសារជាងមីគៅ

សាថ រ័ន្រណុ្ុះរណ្តត លន្ដលបាន្ចុុះគ ម្ ុះន្ដលបាន្ទទួលនូ្វវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត លជនំាញ។ 

(3) ករណីវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រញ្ចរក់ាររណុ្ុះរណ្តត លជនំាញ្តូ្វបាន្បាត់្រង់ឬែូចខាត្

វាអាចទទួលការគចញជាងមីគោយការោក់ពាកយគសា ើសុំវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត លជំនាញសារជាងមីគៅ

្កសួងសុខាេិបាលការារន្ិងសែុុាលភាព។ 

(4) គៅគពលរ្រូគ ម្ ុះ វវញិ្ញញ រន្រ័្ត្រណុ្ុះរណ្តត លជនំាញមិន្អាចសរគសរសារជាងមីគ ើងវញិគទ។

■សណំយ រណលខ46 (ការដំគ ើងចគងកៀងមែុ)

សូមគ្ជើសគរ ើសយកមួយណ្តន្ដល្ត្មឹ្ត្ូវពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងគ្កាមស្ារ់ការដំគ ើងចគងកៀងមែុ។

(1) ចំគពាុះគ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្តមនិ្ចាបំាច់រពំាក់ ចគងកៀងមុែ។

(2)គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តចាបំាចរ់ំពាកច់គងកៀងមែុគៅគពលន្ដលគ្រើ្បាស់ទីកន្ន្ាងន្ដលាន្គេា ើ

ងរំេា ឺន្ដល្ត្វូការស្ារក់ារារ្រករគោយសុវត្ថ ិភាព។

(3)គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តមនិ្ចាំបាច់រពំាក់ចគងកៀងមែុគៅគពលន្ដលគ្រើ្បាស់ទីកន្ន្ាងន្ដលរម ន្

គេា ើងរំេា ឺន្ដល្ត្ូវការស្ារ់ការារ្រករគោយសវុត្ថភិាព។

(4)គ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តមនិ្ចាំបាច់រពំាក់ចគងកៀងមែុគៅគពលន្ដលគ្រើ្បាស់ទីកន្ន្ាងន្ដលាន្

គេា ើងរំេា ឺន្ដល្ត្ូវការស្ារ់ការារ្រករគោយសវុត្ថភិាព។

(KM)
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■សណួំរគលែ47 (គលបឿន្កណំត្)់

ចូរគ្ជើសគរ ើសមួយន្ដល្ត្មឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងគ្កាមទាក់ទងគៅន្ឹងគលបឿន្កំណត្់។

(1) គៅគពលគ វ្ ើការគោយគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត  (មិន្រារ់រញ្ច លូអវ ីន្ដលាន្គលបឿន្អត្ិររា10

រី ូន្ម ្ ត្កន ុងមួយគា ងឬត្ចិជាងគន្ុះ) វាចាបំាច់្ ត្ូវកណំត្់គលបឿន្កណំត្់ជាមុន្។

(2) គៅគពលគ វ្ ើការគោយគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត  (មិន្រារ់រញ្ច លូអវ ីន្ដលាន្គលបឿន្អត្ិររា10

រី ូន្ម ្ ត្កន ុងមួយគា ងឬត្ចិជាងគន្ុះ) វាមិន្ចាំបាច់្ត្វូកំណត្់គលបឿន្កណំត្ជ់ាមនុ្។

(3)អាកគរើកររគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តអាចគរើកររគ្រឿងា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្តហួសគលបឿ

ន្កំណត្់បាន្្រសនិ្គរើវាសថ តិ្គៅកន្ន្ាង្ំទូលាយ។

(4) គៅគពលគ វ្ ើការគោយគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត  (មិន្រារ់រញ្ច លូអវ ីន្ដលាន្គលបឿន្អត្ិររា30

រី ូន្ម ្ ត្កន ុងមួយគា ងឬត្ចិជាងគន្ុះ) វាចាបំាច់្ ត្ូវកណំត្់គលបឿន្កណំត្់ជាមុន្។

■សណួំរគលែ48 (ការការពារការធាា កច់ុុះ។ ល។ )

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការការពារការធាា ក់ចុុះ។ ល។

(1) គៅគពលគ វ្ ើការគោយគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត

វាមិន្ចំាបាច់ចាត់្វធិាន្ការចំាបាច់គដើមបីការពារគ្រុះថ្នា ក់ដល់កមមករគោយសារន្ត្គ្រឿងា សុនី្សណំង់្រ

គេទយាន្យន្តធាា ក់ចុុះឬដួលរលំ់។ 

(2) គៅគពលគ វ្ ើការគោយគ្រើគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តគៅគលើជាយផ្ល វូ ជ្ាលជាគដើម

វាមិន្ចំាបាច់្ ត្ូវចាត្់តំាងអាកន្ណនាសូំមបីន្ត្គៅគពលាន្គ្រុះថ្នា កដ់ល់កមមករគោយសារន្ត្គ្រឿងា សុីន្

សណំង់្ រគេទយាន្យន្តធាា ក់ចុុះឬដួលរលំ។ 

(3) អាកគរើកររគ្រឿងា សុនី្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តចាំបាច់អន្ុវត្តតាមការន្ណនាំររស់អាកន្ណនាំ។

(4) អាកគរើកររគ្រឿងា សុនី្សណំង់្ រគេទយាន្យន្តមនិ្ចាំបាចអ់ន្ុវត្តតាមការន្ណនាំររស់អាកន្ណនាំ។

■សណំយ រណលខ49 (ការគផ្ទរគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្ត )

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមស្ារ់ការគផ្ទរគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យ

ន្ត។ 

(1) ករណីគរ ើទំនិ្ញរងយន្តដឹកទំនិ្ញជាគដើមគៅគពលគ្រើកាត រ្កាលងាល់ ការគលើកដីគអាយែពស(់morido)។ ល។

ការគរ ើទំន្ិញ្ត្ូវន្ត្អនុ្វត្តគៅកន្ន្ាងរារគសម ើន្ិងរងឹ។

(2) ករណីគរ ើទំនិ្ញរងយន្តដឹកទំនិ្ញជាគដើមគៅគពលគ្រើកាត រ្កាលងាល់ ការគលើកដីគអាយែពស(់morido)។ ល។

ការគរ ើទំន្ិញអត្់្ ត្ូវន្ត្អន្ុវត្តគៅកន្ន្ាងរារគសម ើន្ងិរងឹ។

(3) គៅគពលគ្រើកាត រ វាមិន្ចាំបាច់គ្រើកាត រ្កាលងាល់ន្ដលាន្្រន្វង ទទឹងន្ងិភាពខាា ំង្ររ់្រន្់គទ។

(4) គៅគពលគ្រើការគលើកដីគអាយែពស(់morido) ្ចាងំជគណត ើរជារគណ្តត ុះអាសន្ាជាគដើម វាមិន្ចំាបាចា់ន្

ទទឹងន្ិងភាពខាា ងំ្ររ់្រន្់្ពមទាងំជ្ាលសម្សរគទ។
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■សណួំរគលែ50 (វវធិាន្ការណ៍ន្ដល្តូ្វគ វ្ ើកន ុងនាមជាអាកគអាយែច ីដូចជាគ្រឿងា សុនី្ជាគដើម)

ចូរគ្ជើសគរ ើសយកមួយន្ដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្ 4

ខាងគ្កាមគន្ុះទាក់ទងនឹ្ងវធិាន្ការណ៍ន្ដល្តូ្វគ វ្ ើកន ុងនាមជាអាកគអាយែចដូីចជាគ្រឿងា សុនី្ជាគដើម 

(1)គៅគពលអាកឲ្យែច ីា សុីន្ជាគដើមឲ្យ្រតិ្រត្ត ិករអាជវីកមមគផ្សងគទៀត្ែច ីវាមិន្ចំាបាច់្តួ្ត្ពិនិ្ត្យា សុនី្ជាគដើម

ជាមុន្គ ើយ។

(2)គៅគពលអាកឲ្យែច ីា សុីន្ជាគដើមឲ្យ្រតិ្រត្ត ិករអាជវីកមមគផ្សងគទៀត្ែច ីវាចំាបាច់្តួ្ត្ពិនិ្ត្យា សុីន្ជាគដើមគហើយ

្រសិន្គរើាន្ភាពមិន្្រ្កត្ណី្តមួយ្ត្ូវបាន្រកគឃើញវាចាំបាច់គ វ្ ើការជួសជុលន្ងិន្ងទាចំាំបាច់គផ្សងគទៀត្

។ 

(3)គៅគពលអាកឲ្យែច ីា សុីន្ជាគដើមឲ្យ្រតិ្រត្ត ិករអាជវីកមមគផ្សងគទៀត្ែច ីវាមិន្ចំាបាច់្ររលឯ់កសារន្ដលរញ្ញា ក់

ពីសមត្ថភាពលររសា់ សុីន្ជាគដើមដល់្ រតិ្រត្តកិរអាជវីកមមន្ដលទទួលបាន្កមច។ី

(4)គៅគពលអាកឲ្យែច ីា សុីន្ជាគដើមឲ្យ្រតិ្រត្ត ិករអាជវីកមមគផ្សងគទៀត្ែច ីវាមិន្ចំាបាច់្ររលឯ់កសារន្ដលរញ្ញា ក់

ពីលកេណៈពិគសសររសា់ សុនី្គនាុះជាគដើមន្ិង្រការគផ្សងគទៀត្ន្ដល្ត្ូវន្ត្្រងុ្រយ័ត្ាកន ុងការគ្រើ្បាស់វា

ដល់្រតិ្រត្ត ិករអាជីវកមមន្ដលទទួលបាន្កមចី។ 
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ចគមា ើយ្ត្មឹ្ត្ូវ 

ជំពូកទី1 ចគំណុះដងឹជាមូលោា ន្អំពីគ្រឿងា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  

■សណំយ រណលខ1 (ា សុនី្ស្ារ់ការឈូសឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជ នូ្ ការផ្ទ ុក) ············ : (4)

■សណួំរគលែ2 (ា សុនី្ស្ារ់ការជីក) ······················································································ : (1)

■សណំយ រណលខ3 (ពាកយទាក់ទងន្ឹងគ្រឿងា សុីន្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត ) ······················· : (4)

ជំពូកទី4 

ការចាត់្ន្ចងឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការដគំណើរការា សុនី្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  

■សណួំរគលែ4 (្រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្មុន្គពលចារ់គផ្តើមា សុីន្) ······································ : (2)

■សណួំរគលែ5 (្រត្រិត្ត ិការមូលោា ន្រនាទ រ់ពចីារ់គផ្តើមា សុនី្) ······································· : (1)

■សណួំរគលែ6 (ការចាត់្ន្ចងគៅគពលចារ់គផ្តើមគ្រឿងា សុនី្សំណង់្រគេទន្រ ល) ····· : (4)

■សណួំរគលែ7 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងយន្ត្រគេទរ្រូគវន្អរគ ិសន្ីកពំុងគរើកររ)·············· : (2)

■សណួំរគលែ8 (ការចាត់្ន្ចងការគ ើងន្ងិចុុះថ្ន្សណំង់្ រគេទ្តាក់ទ័រ) ························ : (1)

■សណំយ រណលខ9 (ការចាត់្ន្ចងគៅគពលរញ្ឈរ់ការរត្់ររស់ា សុីន្សំណង់្រគេទ្ោយគោយផ្កទ ល់) ············· : (4)

■សណំយ រណលខ10 (ការចាត់្ន្ចងគពលចត្ (ចណំត្រងយន្ត ) គ្រឿងា សុីន្សណំង)់ ············ : (3)

■សណួំរគលែ11 (វត្ថ ុរាវន្ដល្រឆាំងនឹ្ងទឹកកកឬភាព្ត្ជាកខ់ាា ំង គ្រង។ ល។ ) ·········· : (1)

ជំពូកទី5 

រចនាសមពន័្ន្ងិ្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ន្ដលទាក់ទងគៅន្ងឹការារររសា់ សុនី្សណំង់

្រគេទយាន្យន្ត  

■សណំយ រណលខ12 (រចនាសមព ័ន្ធន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់ា សុីន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ) ···· : (3)

■សណំយ រណលខ13 (ឧរករណ៍សុវត្ថ ិភាពជាគដើមស្ារ់គ្រឿងា សុីន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ។ ល។ ) ··············· : (4)

■សណំយ រណលខ14 (ឧរករណក៍ារារា សុីន្គកៀរដី ) ··································································· : (1)

■សណំយ រណលខ15 (ឧរករណ៍គ វ្ ើការសំរារា់ សុីន្ផ្ទ ុកកំគទចងម ) ·············································· : (2)

(KM)



169 

ជំពូក6 

ការចាត់្ន្ចងឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការារររសគ់្រឿងា សុនី្សណំង់្ រគេទយាន្យ

ន្ត។ ល។ 

■សណំយ រណលខ16 (ការចាត់្ន្ចងរ លុដូហស័រ) ················································································· : (3)

■សណំយ រណលខ17 (ការចាត់្ន្ចងការារឈូសឆាយព្ារដីគោយរ លុដូហសុ ី) ···················· : (3)

■សណំយ រណលខ18វ(ការចាត់្ន្ចងថ្ន្ការាររញុដី (oshido) ររស់រ លុដូហសរ័) ························ : (2)

■សណំយ រណលខ19 (ការចាត់្ន្ចងការាររញ្ចរ់គោយរ លុដូហស័រ) ············································ : (1)

■សណំយ រណលខ20 (ការចាត់្ន្ចងការារន្ដលបាន្អន្ុវត្តគោយរ លុដូហស័រ) ························ : (3)

■សណំយ រណលខ21 (ការចាត់្ន្ចងការាររកគោយរ លុដូហសរ័) ················································· : (4)

■សណួំរគលែ22 (ការចាត់្ន្ចងការារគលើដីទន់្គោយរ លុដូហស័រ) ········································ : (1)

■សណំយ រណលខ23 (ការចាត់្ន្ចង្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)) ··················································· : (2)

■សណំយ រណលខ24 (ការចាត់្ន្ចងថ្ន្ការាជីកររស់្ តាកទ័់រ・ន្រ ល(shoberu)) ················ : (3)

■សណំយ រណលខ25 (ការចាត់្ន្ចងថ្ន្ការផ្ទ ុកន្ិងការដឹកជញ្ជ នូ្)ររស់្តាក់ទ័រ・ន្រ ល(shoberu)) ··············· : (2)

■សណួំរគលែ26 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រ លន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព) ················· : (3)

■សណំយ រណលខ27 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រ លន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព) ················· : (1)

■សណួំរគលែ28 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រ លន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព) ············ : (2)

■សណំយ រណលខ29 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រ លន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព) ············ : (4)

■សណំយ រណលខ30 (ការចាត់្ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រ លន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព) ················· : (2)

■សណំយ រណលខ31 (ការចាត់្ន្ចងគ វា៉ែ ល័រ・ម ូ ទ័រនូ្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថភិាព) ············· : (4)

■សណំយ រណលខ32 (ការចាត់្ន្ចងា សុីន្គកៀរដី ន្ិងការារ្រករគោយសវុត្ថ ិភាព) ········· : (2)

■សណួំរគលែ33 (ការចាត់្ន្ចងា សុីន្គកៀរដី ន្ិងការារ្រករគោយសវុត្ថ ិភាព) ········· : (3)

■សណួំរគលែ34 (ការគផ្ទរគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្ត ) ·············································· : (1)

■សណួំរគលែ35 (ការគផ្ទរគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្ត ) ·············································· : (3)

ជំពូកទី7 ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ងិន្ងទាគំ្រឿងា សុីន្សណំង់្រគេទយាន្យន្ត  

■សណួំរគលែ36 (ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ងិន្ងទាគំ្រឿងា សុនី្សណំង់្ រគេទយាន្យន្ត ) ········ : (3)

■សណួំរគលែ37 (្រការ្រងុ្រយត័្ាទូគៅស្ារ់ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ងិន្ងទា)ំ ···················· : (1)

■សណួំរគលែ38 (នី្តិ្វ ិ្ ី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ្រចំាថ្ងៃ) ··········································································· : (1)

■សណួំរគលែ39 (នី្តិ្វ ិ្ ី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ្រចំាថ្ងៃ) ··········································································· : (3)
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ជំពូកទី9 ចគំណុះដងឹន្ផ្ាកគមកាន្កិន្ងិអរគ ិសន្ ី

■សណួំរគលែ40 (ទំនាក់ទំន្ងរវាងវ៉ែលុ ចរន្តអរគសិន្ីន្ិងភាព្ន្់) ····································· : (4)

■សណួំរគលែ41 (ការចាត់្ន្ចងអារយុ) ······················································································ : (2)

■សណួំរគលែ42 (គមកាន្ិច) ··········································································································· : (1)

ជំពូកទី10 ចំគណុះដងឹអំពីេូមសិា្សតន្ិងការារវសិវ កមមសំណង់សីុវលិ

■សណួំរគលែ43 (មូលគហតុ្និ្ងសញ្ញញ ថ្ន្ការបាក់ដី) ································································· : (4)

ជំពូកទី12 ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញត្តពិាក់ពន័្ធ  

■សណួំរគលែ44 (ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យគោយសវយ័ត្ជា្រចា)ំ ·························································· : (1)

■សណួំរគលែ45 (ការគចញជាសារងមីនូ្វវញិ្ញញ រន្រ័្ ត្រញ្ចរ់ការរណុ្ុះរណ្តត លជំនាញ ) ····· : (2)

■សណំយ រណលខ46 (ការដំគ ើងចគងកៀងមែុ) ··················································································· : (4)

■សណួំរគលែ47 (គលបឿន្កណំត្)់····································································································· : (1)

■សណួំរគលែ48 (ការការពារការធាា កច់ុុះ។ ល។ ) ········································································ : (3)

■សណំយ រណលខ49 (ការគផ្ទរគ្រឿងយន្តសណំង់្ រគេទយាន្យន្ត ) ·············································· : (1)

■សណួំរគលែ50 (វវធិាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវគ វ្ ើកន ុងនាមជាអាកគអាយែចដូីចជាគ្រឿងា សុីន្ជាគដើម) ············ : (2)
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