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1. ចំបណុះដឹងជាទូលោា ន្អំពីប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា

ចំណ្តត្ថ់្នន ក់ថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់ (បទបបញ្ញត្ាអិន្ុវត្ាន្៍ចាបស់ុវត្ថភិាពន្ងិសុខភាពឧសាហកទម 

តារាងបអេងទី7) 

① ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការឈូសឆ្យព្ងាបដី ការដឹកជញ្ជ នូ្ ការអទ តក (ប ុលដូហេ័រ ្តាក់ទ័រ・ន្ប៉ាលជាបដើទ)

② ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការជកី (បអសាក វា៉ា ទ័រ・ន្ប៉ាលជាបដើទ )

③ ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការងារ្គ្ឹុះ (ា៉ា សុនី្បបាុះបុកន្ងិា៉ា សុីន្ដកគឹ្្ុះជាបដើទ)

④ ា៉ា សុនី្ប្ងួទ (រ ូូជាបដើទ)

⑤ ា៉ា សុនី្ស្ាបោ់ក់បបត្ុង (ឡាន្បូទបបត្ុង។ ល។ )

⑥ ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល (ា៉ា សុីន្បំន្បក ា៉ា សុីន្កាត្់បំន្បកប្រងន្ដក ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ

ា៉ា សុនី្ោបស់្ាប់វាយបំន្បកបោល)

1.1. ្បបេទន្ងិការប្បើ្ បាស(់លកខណៈពិបសស) ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល (អត្ថបទ ទំព័រទី 2) 

(1) ា៉ា សុនី្បំន្បក

ា៉ា សុនី្ន្ដលបំពាក់បោយឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក (ា៉ា សុនី្កបទេច្បបេទវាយទងគ ិច)

ន្ដលាន្ដំបណើរការបោយសាព ្ធារាសាស្តសាឬសាព ្ខយលជ់ាអវ ីត្ភាា ប។់ 

ប្បើស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលអររជាបដើទជារចនាសទព ័ន្បបតុ្ងព្ងឹង (tekkin konkurito kozo) 

(សូទបទើលរបូងត្ 1-1) 

របូងត្ 1-1 ា៉ា សុីន្បំន្បក 
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(2) ា៉ា សុនី្កាត់្កបទេចប្រងន្ដក

ា៉ា សុនី្ន្ដលបំពាក់អវ ីត្ភាា បដូ់ចជាន្បបកថ្ស្តន្ាស្ាប់កាត្់ប្រងន្ដកជាបដើទ

(រទួទងំ្បោប់ប វ្ ើពីន្ដកន្ដលទិន្ាន្ជាតិ្ន្ដក) ។ 

ប្បើស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលអររជាបដើទន្ដលាន្ប្រងន្ដក (tekkotsu kozo)  (សូទបទើលរបូងត្ 1-2) 

របូងត្ 1-2 ា៉ា សុីន្កាត្់កបទេចប្រងន្ដក 
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(3) ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ

ា៉ា សុនី្ន្ដលបំពាក់អវ ីត្រភាា ប់ដូចជាន្បបកថ្ស្តន្ាបដើទបីកំបទចសណំង់បបត្ុង។

(រទួទងំាន្ទុខងារកាត់្បបតុ្ងព្ងឹង។ ) ប្បើស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលអាររបបតុ្ងព្ងឹង (tekkin 

konkurito kozo)។ (សូទបទើលរបូងត្ 1-3 របូងត្ 1-4 របូភាព 1-5) 

របូងត្ទី 1-3 ា៉ា សុីន្បំន្បកបបតុ្ង 

របូងត្ទី 1-4 ា៉ា សុីន្បំន្បកបបតុ្ង្ំៗ

របូងត្ទី 1-5 ា៉ា សុីន្បំន្បកបបតុ្ងខាន ត្តូ្ច 
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(4) ា៉ា សុនី្ោប់ស្ាប់វាយកបទេចបោល

ា៉ា សុនី្ន្ដលបំពាក់អវ ីត្ភាា ប់ន្ដលជា្បដបោ់ប់ន្ដលាន្រាងដូចជាសទស្ាបក់ារវាយកបទេចបោរចនាសទព ័ន្ធ

ទ្ទង់បឈើ(moku kozo)ឬោប់យកន្ិងបលើកវត្ថ តន្ដលវាយកបទេចបោល។ 

វា្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលអេុះបឈើ(moku kozo) 

ជាបដើទយកវត្ថ តន្ដលវាយកបទេចបោបហើយអទ តកបលើឡាន្ដកឹទំនិ្ញ។ 

វាក៏្ត្វូបាន្ប្បើបដើទបីោប់យកសាា រៈវាយកបទេចបោល។ (សូទបទើលរបូងត្ 1-6) 

របូងត្ទី 1-6 ា៉ា សុីន្ោប ់

(KM)
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1.2. ្បបេទអវតី្ភាា ប់ស្ាបា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោល (អត្ថបទ ទំព័រទី5) 

ប ម្ ុះថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្អវ ីត្ភាា ប់ន្ដលភាា ប់បៅន្ឹងា៉ា សុនី្សណំងស់្ាប់វាយកបទេចបោល្ត្ូវបាន្បងាា ញដូច
ខាងប្កាទ។ 

របូភាពទី 1-1 ប ម្ ុះថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្អវ ីត្ភាា ប់ ់

ប ូ  ុងន្ិងបចៅ

ន្ ឹទបកើយ 

សុីឡំាង 

ប ូ  ុងន្ិងបចៅ

ពន្ាក 

ស ុទន្អនកខាងបលើ។ ល។ 

ឧបករណ៍បងវ ិល 

ស ុទន្អនកខាងបលើ។ ល។ 

ឧបករណ៍បងវ ិល 

សុីឡំាងបបើកបិទ 

សុីឡំាងបបើកបិទ 

សុីឡំាងបបើកបិទ 

ស ុទន្អនកប្កាទ 

ស ុទន្អនកប្កាទ 

ថ្ដកាត្់ 

ឧបករណ៍កាត្់ 

① ឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក ② ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដក

ស ុទ 

ថ្ដបំន្បក 

ចំណុចបំន្បក 

ចំណុចបំន្បក 

ថ្ដបំន្បក 

ឧបករណ៍កាត្់ 

③ ា៉ា សុីន្បំន្បកបបតុ្ង្ំៗ ④ ា៉ា សុីន្បំន្បកបបតុ្ងតូ្ចៗ

ស ុទន្អនកខាងបលើ។ ល។ 

ឧបករណ៍បងវ ិល 

ស ុទន្អនកប្កាទ 

សុីឡំាងបបើកបិទ 

Grab ring 

ថ្ដោប់ 

ចំណុចោប់ 

ចំណុចោប់ 

ថ្ដោប់ 

Grab ring 

ស ុទ 

⑥ ឧបករណ៍ោប់ (ទ្ទង់សុីឡំាងខាងប្ៅ)⑤ ឧបករណ៍ោប់ (ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុីឡំាងខាងកន តង)

(KM)
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1.3. ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្ស្ាបា់៉ា សុីន្ការវាយកបទេចបោល (អត្ថបទ ទំព័រទី6) 

(1) ឧបករណ៍ប វ្ ើការ

ឧបករណ៍ប វ្ ើការគ្ឺជាឧបករណស៍្ាប់ប វ្ ើការដូចជាការវាយកបទេចបោល

ការជកីនិ្ងការឈូសឆ្យព្ងាបបហើយសំបៅបៅបលើអវ ីត្ភាា ប់ ្ងុ 

អ្តំន្ប៉ាលជាបដើទន្ិងដងសន្ទ ចូន្ិងថ្ដន្ដល្ទ្ទងពួ់កវា។ 

របូភាពទី 1-2 ឧបករណ៍ប វ្ ើការ 

(2) ា៉ា សតួ់្ា៉ា សុីន្

ា៉ា សតួ់្ា៉ា សុីន្គ្ឺជាា៉ា សស់ង ួត្ (ា៉ា ស់ន្ដលទិន្ាន្ឥន្ធន្ៈ ្បបេទប្បង ទឹកជាបដើទ )

ន្ដលទិន្រាប់បញ្ច លូឧបករណ៍ប វ្ ើការពាី៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ាបនាុះគ្ឺា៉ា សតួ់្ា៉ា សុនី្។ 

របូភាពទី1-3 ា៉ា ស់តួ្ទ៉ាសុីន្ 

(3) ា៉ា សា៉ា សុីន្

ា៉ា សា់៉ា សុីន្គ្ជឺាា៉ា ស់ន្ដលភាា បឧ់បករណ៍ប វ្ ើការោំបាច់បៅបលើប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ាបហើយា៉ា

ស់បសើទ (ា៉ា ស់ន្ដលរទួបញ្ច លូឥន្ធន្ៈ ្បបេទប្បង ទឹកជាបដើទ ) 

បោយរម ន្អវអីទ តក(រម ន្បន្ទ តក)បលើ្ុងជាបដើទដូចជាដីខាច់ ។ 

របូភាពទី 1-4 ា៉ា ស់បទកាន្ចិ

ឧបករណ៍ប វ្ ើការ 

ា៉ា សតួ់្ទ៉ាសុីន្ 

ា៉ា សតួ់្ទ៉ាសុីន្ 

ទ
ឹក

 

្ប
បេ
ទ
ប្ប

ង
 

ឥ
ន្
ធន្
ៈ  
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(4) ា៉ា សា់៉ា សុីន្សរុប

ា៉ា សា់៉ា សុីន្សរុបគ្ជឺាអលបូកថ្ន្ា៉ា ស់ា៉ា សុីន្

ទំហំអទ តកអតិ្បរាិន្ងិា៉ា ស់ន្ដលទទួលបាន្បោយគ្ុណន្ងឹ55គ្ី ូ្កាទ / ទន្សុេ បោយសទត្ថភាពដឹកអនកដំបណើរ។ 

(ចណំ្ត)ំ ា៉ា ស់ោប់ពី (2) ដល ់(4) គ្ណុន្ឹងការបបងក ើន្បលបឿន្ទំនាញគ្ជឺាទំងន្់របស់តួ្ា៉ា សុនី្

ទំងន្់ា៉ា សុីន្ន្ងិទំងន្ា់៉ា សុនី្សរបុជាបដើទ។ 

របូភាពទី 1-5 ា៉ា សសរុបថ្ន្តួ្ា៉ា សុីន្ 

(5) បសថ រភាព

បសថ រភាពាន្ន្យ័ថ្នា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាទនិ្ដួលរលំដលទ់ុំជាកល់ាក់បទបហើយបសថ រភាពកាន់្ន្ត្ខពស់វា

កាន់្ន្ត្ពបិាកដួលរលំ។ 

ទយ៉ាងបទៀត្ 

បសថ រភាពទងំបន្ុះ្ត្ូវបាន្គ្ណនាតាទការសន្មត្ថ្នា៉ា សុនី្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាសថ តិ្បៅបលើថ្អេបអេកន្ងិថ្អេ រងឹ

ាំ។ បៅការោា ន្សណំងជ់ាក់ន្សាងជាបដើទ 

លកខខណឌ បររសិាថ ន្្បត្បិត្ាកិារទិន្លែ ដូបចនុះវាោបំាច់្ត្វូបញ្ច ត ុះបសថ រភាពន្ដលបាន្បងាា ញបៅបលើា៉ា សុីន្។ 

របូភាពទី 1-6 សថ ិរភាព 

ា៉ា សសរុបថ្ន្តួ្ា៉ា សុីន្

ទ
ឹក

្ប
បេ
ទ
ប្ប

ង
 

ឥ
ន្
ធន្
ៈ  

អ
នក
ជ
ិុះ  

(បសថ រភាព) 
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(6) សទត្ថភាពប ើងតាទ

សទត្ថភាពប ើងតាទគ្ជឺាសទត្ថភាពប ើងតាទអតិ្បរារបស់ា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ាន្ដល្ត្ូវបាន្គ្

ណនាបោយន្អែកបលើសទត្ថភាពរបសទ៉ាូ ទ័របហើយជាទូបៅ្ត្ូវបាន្បងាា ញបោយទុំ (α°) ឬជ្ាល (%) ។ 

ទ៉ាយងបទៀត្ តាទពិត្ាន្ភាពរអលិកងរ់ងប្កាុះ(កង់រងប្កាុះ)ឬក៏កង់ន្ិងថ្អេខាងបលើ 

បហើយវាជាបរឿង្ទមតាបទន្ដលជ្ាលទិន្អាចប ើងដលទ់ុំបនាុះបាន្។ 

របូភាពទី 1-7 សទត្ថភាពប ើងតាទ 

(7) សាព ្ដជីាទ្យទ

សាព ្ដជីាទ្យទបងាា ញពកីាំ្ងន្ដលោក់បៅបលើដីបោយា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ាបហើយជាទូបៅ្តូ្វបា

ន្បងាា ញបោយសទីការខាងប្កាទ។ 

សមព ្ដីជាម្យម =
ម៉ា ស់ម៉ា ស ីនសរ រ × 9.8

ននេដីសមព ្សរ រ
（kN/m2） 

(1) កន តងករណី្ បបេទសកង់រងប្កាុះជាត្ថ្ទ្ន្ដលទទួលបាន្បោយន្បងន្ចក“រា៉ា សា់៉ា សុីន្សរបុ”រ

បោយថ្អេដីសាព ្សរបុ។ ្បន្វងសាព ្ដីរបសកង់រងប្កាុះកន តងករណីបន្ុះគឺ្ជា្បន្វងថ្ន្ L ន្ដលបាន្បងាា ញបៅកន តង

1-8 ។

សមព ្ដីជាម្យម =
Ｗ × 9.8

Ｓ
=
Ｗ × 9.8

2Ｂ ×Ｌ
（kN/m2） 

W: ា៉ា ស់ា៉ា សុីន្សរបុ (t) 

S: ថ្អេដសីាព ្សរុប = 2B x L (㎡) 

L:វចំងាយកណ្តា ល (m) រវាងIdler (idle wheel) ន្ិងសព តូូ្ស(sprocket wheel) បៅកន តងា៉ា សស់របុ

B: ទទឹងរបស់កង់រងប្កាុះ (ｍ) 

របូភាព 1-8 ទំនាក់ទំន្ងរវាងLន្ិងB 

(ទុំប ើងតាទ) 

កង់រងប្កាុះ 

Idler សព តូូ្ស 

(KM)
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(2) កន តងករណី្ បបេទកង់

វាជាត្ថ្ទ្សរុបន្ដលទទួលបាន្បោយន្ចកបន្ទ តកអក័េកងខ់ាងទខុរកឺង់ប្កាយន្ដលទទួលបាន្ពីទំងន្់សរុបរបស់

ា៉ា សុនី្បោយថ្អេទំហដំ(ីសូទបទើលរបូភាពទី1-9)ន្ដលពាកព់័ន្ធយា៉ា ងជាក់ន្សាងថ្ន្កង់ទុខរ ឺកង់ខាងប្កាយ  ។ 

របូភាពទី1-9 ថ្អេទំហំន្ដលពាក់ព័ន្ធយា៉ា ងជាក់ន្សាងបៅបលើដី

សំបកកង់ 

ដី 

បន្ទ តកថ្ន្អ័កេ 

ថ្អេទំហំន្ដលពាក់ព័ន្ធយា៉ា ងជាក់ន្សាងបៅបលើដី 

(KM)
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2. ទ៉ាូទ័រនិ្ង្បព័ន្ធធារាសាស្តសា  ស្ាប់ប្គ្ឿងយន្ាសណំង់្បបេទយាន្យន្ា

2.1. ទ៉ាូ ទ័រ (អត្ថបទ ទំព័រទី 11) 

ទ៉ាូ ទ័រាន្ទខុងារបំន្លងថ្នទពលបអេងៗបៅជាថ្នទពលបទកាន្ិច។ 

ា៉ា សុនី្្ទមតា្ត្ូវបាន្ប្បើបៅកន តងទ៉ាូ ទ័ររទួាន្ា៉ា សុីន្ចំបហុះខាងកន តងដូចជាា៉ា សុនី្ា៉ា ស ូ ត្ន្ងិា៉ា សុីន្សំាងបហើយ

ទ៉ាូ ទ័របអ ចិ្ត្ិចដូចជាទ៉ាូ ទ័រ។ 

ជាទូបៅា៉ា សុីន្ា៉ា ស ូ ត្្ត្ូវបាន្ប្បើជាចទបង ជាទ៉ាូ ទ័រស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា។ 

ាន្ា៉ា សុីន្ន្ដលប្បើា៉ា សុីន្សំាងស្ាប់អវខីាន ត្តូ្ចន្ិងអវ ីាន្លកខណៈពិបសស។ បលើសពីបន្ុះបទៀត្ 

ាន្ា៉ា សុីន្សណំង់ន្ដលប្បើទ៉ាូ ទ័របអ ចិ្ត្ិចជំនួ្សឱ្យា៉ា សុីន្ចំបហុះខាងកន តង។ 

តារាងទី 2-1 ក្ទិត្ពណរ៌វាងា៉ា សុីន្ា៉ា ស ូ ត្ន្ិងា៉ា សុនី្សំាង 

* ្បយ័ត្នកុំប វ្ ើឱ្្ច ំ្ បបេទឥន្ធន្ៈ (ប្បង្សាល(keiyu) ប្បងសំាង) ។

2.1.1. រចនាសទពន្ធា័៉ា សុីន្ា៉ា ស ូ ត្ (អត្ថបទ ទំព័រទី 13) 

របូភាពទី 2-3 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណបូ៍ទ បបញ្ៅញហយឺន្អេង 

ប្រភេទប្រការ

ប្រភេទឥន្ធន្ៈ
វិធីសាស្ត្ររភ្ឆេះ
ម៉ា ្់ម៉ា  ្ីន្ក្នុងមួយភ្េះ

តម្មៃក្នុងមួយភ្េះ
ប្រ្ិទធិភាពក្ភតរ
ចំណាយប្រតិរតរិការ
ហាន្ិេ័យម្ន្អគ្គិេ័យ

ម៉ា ្ ីន្ម៉ា ្ ៊ូត
ភប្រងប្សាល

ការបបញ្ឆ ុះបោយខ្នួ្វាបោយការបងាា ប់ខយល់ 

ធងន់្

ខ្ព្់

លអ (30-40%)

ភោក្

តិច

ម៉ា ្ ីន្សំាង

សំាង
ភោយផ្កា ភេៃើង
ប្សាល

ភោក្

មិន្លអ (22-28%)

ខ្ព្់

ភប្ចើន្

Proa Impeller 
ប្រោរ់ភប្រេះខ្យល់ឲ្យសាអ ត

តប្មងខ្យល់

ឧរក្រណ៍រង្ហា ញធ៊ូលីដី

ក្ាល  ្ីឡំង

រំពង់ហឺយផ្សែង

តួខ្ៃួន្ម៉ា  ្ីន្

ពី រ្ុង

ម៉ា ្ ីន្សាក្ក្មៃ ំងខ្ៃ ំង(supercha

rger) 

ទ ររ ៊ីន្ប្រន្

វ៉ា ល់ហឺយ

ប្រអរ់កាត់រន្ថយ្ំភេង

ផ្សែងចំហាយរភេ្ញភរល
 

ខ្យល់មន្្មពធ

(KM)
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របូភាពទី 2-4 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បព័ន្ធ រអំលិ

របូភាពទី 2-5 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បព័ន្្បោប់ធឥន្ធន្ៈ 

ត្្ទងប្បង 

ា៉ា សីុន្ប វ្ ើឱ្យប្បង្ត្ជាក់ 

ចប្ាុះប្បង 

បូទប្បង 

្ុងឥន្ធន្ៈ បុិិចសំាង 

បូទបាញ់ឥន្ធន្ៈ 

បូទអគត់្អគង់ឥន្ធន្ៈ 

ត្្ទងឥន្ធន្ៈ 

governor 

(KM)



15 

របូភាពទី 2-6 របូភាព្បពន័្ធរា៉ា ដយទ័រន្ដលប វ្ ើឲ្យ្ត្ជាក់ថ្ន្ា៉ា សុិនី្្បបេទន្ដលប វ្ ើឲ្យ្ត្ជាក់បោយទឹក

របូភាពទី 2-7 ឧទហរណ៍ថ្ន្អាល់ន្ទណ្តទ័រ 

2.1.2. ឥន្ធន្ៈ / ប្បងា៉ា សុីន្ (អត្ថបទ ទំព័រទី 18) 

ប្បងា៉ា សុីន្ាន្ទុខងារបអេងៗដូចជា (1) ប វ្ ើឲ្យរំអលិ (2) ប វ្ ើឲ្យ្ត្ជាក់ (3) ការបិទភាា ប់ (4) ការសាែ ត្ន្ិង (5) 

ការការពារន្្ចុះ វាោំបាច់្ត្វូប្បើទួយថ្ន្សាងោ់រន្ដលបាន្កំណត្់កន តងបសៀវបៅន្ណនាជំាបដើទ។ 

រា៉ា ដយទ័រ កងាា រ 

ន្ទទ៉ាូសាេ ត្ 

បូទទឹក 

រងាវ ស់សីត្ុណាភាពថ្ន្ទឹក 

បំពង់ទឹក 

ពីបូទប្បង (ប្បង) 

ា៉ា សុីន្ប វ្ ើឱ្យប្បងា៉ា សុីន្្ត្ជាក់ 

កាលសុីឡំាង 

្ទនាប់សុីឡំាង 

កុងតាក់បបញ្ឆ ុះ 

អាល់ន្ទណ្តទ័រ 

អាគ្ុយ 

(KM)
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2.2. ្បពន័្ធធារាសាស្តសា  (អត្ថបទ ទំព័រទី 18) 

2.2.1. ្បពន័្ធធារាសាស្តសា  (អត្ថបទ ទំព័រទី 19) 

ចំណ្តថំ្នា៉ា សុីន្បូទគ្ជឺាា៉ា សុីន្ន្ដលាន្ភាពជាកល់ាក់បហើយ្ូលី 

ដីខាច់ជាបដើទអាចបណ្តា លឱ្យាន្សាន ទសកឹនិ្ងសាន ទបហើយសាព ្អាចនឹ្ងទិន្បកើន្ប ើងបទ។ 

ត្្ទងាន្ទុខងារប្ោុះប្បងធារាសាស្តសា បៅកន តងបសៀគ្វធីារាសាស្តសា បដើទបីយក្ូលីបចញ។ 

ចំណ្តថំ្ន្បសិន្បបើត្្ទង្ត្ូវបាន្សេ ុះបនាុះសាព ្ន្ឹងទិន្បកើន្ប ើងបទ។ 

របូភាពទី 2-9 ការសបងខបទូបៅថ្ន្យន្ាការរបស់្ បព័ន្ធធារាសាស្តសា  

របូភាពទី 2-10 ការសបងខបទូបៅថ្ន្បរលការណ៍្ បត្បិត្ាកិារា៉ា សុីន្បូទសព ឺ 

របូភាពទី 2-11 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បបេទអ័កេប្ទត្ 

ភប្រងធារាសាស្ត រ្្មព ធខ្ព្់

ម៉ា  ្ីន្
ម៉ា  ្ីន្រ៊ូមធារាសាស្ត រ្

(រ ជ្ូន្ភប្រងធារាសាស្ត រ្ភៅភពលមន្្
មព ធខ្ព្់)

វ៉ា ន្ប្គ្រ់ប្គ្ងធារាសាស្ត្រ
(ប្គ្រ់ប្គ្ង្មព ធភប្រងធារាសាស្ត្រន្ិងទិ្ភៅលំ
ហ៊ូរ) 

ភប្រងធារាសាស្ត រ្្មព ធខ្ព្់

ភប្រងធារាសាស្ត រ្្មព ធទារ

ភប្រងធារាសាស្ត្រ្មព ធទារ 

ឧរក្រណ៍ភធវើចលនាភោយភប្រងធារាសាស្ត្រ
(រំផ្លង្មព ធភប្រងភៅជាោមពលភមកានិ្ច)

ការង្ហរ
(ទំហំ ភលបឿន្  

ទិ្ភៅ)

ភប្គ្ឿងផ្ដលភាជ រ់នឹ្ងធ ងភប្រងធារា
សាស្ត រ្

្ច
ក
បូ
ទ
ប្ប

ង
ធា
រា
សា
ស្តស
ា 

្ច
ក
ប
ង
ហរូប្ប

ង
ធា
រា
សា
ស្តស
ា 

ន្អ្ងប វ្ ើចលនា 

អ័កេ 

តួ្ខ្នួ្ា៉ា សុីន្ 

ពីស្តង 

្ចកបចញ
ចូល 

្ចកបចញចូល 

ថ្នសវា៉ា ន្ 

(KM)
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របូភាពទី 2-12 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បបេទកាេ ន្ដល្ជាល 

របូភាពទី 2-13 ឧទហរណ៍ថ្ន្សុីឡំាងធារាសាស្តសា  

របូភាពទី 2-14 ឧទហរណ៍ថ្ន្ទ៉ាូ ទ័រពស្ីតង 

កាេ ន្ដល្ជាល 

អ័កេ 

តួ្ខ្នួ្ា៉ា សុីន្ 

ពីស្តង 

្ចកបចញចូល ្ចកបចញចូល 

ថ្នសវា៉ា ន្ 

កាលសុីឡំាង 

ពីស្តង 

សុីឡំាង 

ពីស្តង 

ពីស្តង 

កាេ ន្ដល្ជាល រាងកាយ គ្្ទប 

ដង ដង 

តួ្ខ្នួ្ា៉ា សុីន្ 

រាងទូល ្បបេទអ័កេ 

(KM)
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របូភាពទី 2-15 របូភាពថ្ន្្បតិ្បត្ាកិារថ្ន្វា៉ា ន្បិទបបើក របូងត្ 2-1 ឧទហរណ៍ន្វា៉ា ន្បិទបបើក 

របូភាពទី 2-16 ឧទហរណ៍ថ្ន្្ុងប្បងធារាសាស្តសា  

របូភាពទី 2-17 ឧទហរណ៍ថ្ន្ត្្ទងស្ាប់ការ្សូបបតឺ្

សញ្ញញ ឈប់ លំហូរ 

របូភាព្បត្ិបត្ា ិការ 

ត្្ទងខយល់ 

ប្ោុះ 

កន្ស្តញ្ៅ ង 

ន្ដកវាស់ក្ទិត្ថ្ន្ប្បង 

អនាេ ក់ 

បៅា៉ា សុីន្បូទ 

Notch wire ្ចកចូលប្បង 

្ច
ក
បច
ញ
ប្
ប
ង

 

(KM)



19 

3. រចនាសទព ័ន្ថ្ន្ប្គ្ឿងបរកិាខ រន្ដលទក់ទងន្ឹងការប វ្ ើដំបណើរការា៉ា សុីន្ស្ាប់់ការវាយកបទេច

បោល

3.1. រចនាសទព ័ន្ថ្ន្ឧបករណ៍ប វ្ ើដំបណើរថ្ន្ា៉ា សុនី្ការវាយកបទេចបោល្បបេទកង់រងប្កាុះ (អត្ថបទ ទំព័រទី 28) 

របូភាពទី 3-3 យន្ាការរបស់ថ្ន្កង់រងប្កាុះ្បបេទធារាសាស្តសា  

*1∼3 ឧបករណ៍ប វ្ ើការ  (ន្អនកខាងទុខ) * 3 អវ ីត្ភាា ប់់ (ឧបករណ៍ប វ្ ើការ) * 4∼5 ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្

របូភាពទី 3-4 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បព័ន្ធបញ្ជ នូ្ថ្នទពល 

ា៉ា សុីន្

ទ៉ាូទ័រការបងវ ិល 

ឧរក្រណ៍ភធវើការ (ផ្សនក្ខ្ងម ខ្) 

 ្ីឡំងម្ដ

ដង្ន្ទូច * 2ម្ដ * 1

ធ ង * 3

 ្ីឡំងធ ង

តំណក្ណាា ល
បាោងរងវិល

ធ ងឥន្ធន្ៈ

វ៉ា ន្ប្គ្រ់ប្គ្ង (ការកាន់្ការ់)
ធ ងភប្រងភធវើការ

ប្រអរ់កាត់រន្ថយ្ំភេង

ម៉ា  ្ីន្

ម៉ា  ្ីន្រ៊ូមធារាសាស្ត រ្

តួរត់ផ្សនក្ភប្កាម 

តួរងវិលផ្សនក្ខ្ងភលើ 

ទមងន់្ឲ្យភ ម្ើរគ្នន

រា៉ា ដាទ័រ
ម៉ា  ្ីន្ភធវើឱ្យភប្រងប្តជាក់្

អាគ្ យ
ម៉ា៊ូទ័រភធវើដំភណើរឧរក្រណ៍ភធវើដំភណើរ

រ៊ូេខ្ងភប្កាម

រ៊ូេូខ្ងភលើ
តួរត់ផ្សនក្ភប្កាម 

ប្ក្ញំ (ប្ក្ញំ)

ការ ៊ីន្ (រន្ទរ់ភរើក្ររ)

ក្ង់រថភប្កាេះ (តួក្ង់រថភប្កាេះ)

Idler 

វ៉ា ន្ប្គ្រ់ប្គ្ង

ម៉ា  ្ីន្ 

ម៉ា  ្ីន្រ៊ូមធារាសាស្ត រ្
ធ ងឥន្ធន្ៈ

ម៉ា៊ូទ័ររងវិល 
ម៉ា៊ូទ័រភធវើដំភណើរ

តំណរងវិល ព្ូត៊ូ្
ក្ង់រថភប្កាេះ

(KM)
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3.1.1. ឧបករណ៍ន្អនកកង(់អត្ថបទ ទំព័រទី33) 

្បបេទសកង់រងប្កាុះាន្សាព ្ដីទបជាង្បបេទកង់បហើយអាចដំបណើរការបលើដីរដុបរទឺន់្បាន្ប៉ាុន្ន្ា បលបឿន្រ

ត្់យឺត្ដូច2∼6㎞/ｈ។ 

របូភាពទី 3-8 ឧទហរណ៍ន្អនកកង់ 

របូភាពទី 3-9 ឧទហរណ៍ថ្ន្ន្អនកឆ្្ងកាត់្ថ្ន្កង់រងប្កាុះបៅស ូ  

របូងត្ទី 3-3 ឧទហរណ៍ថ្ន្កង់រងប្កាុះបៅស ូ  

ព្ូត៊ូ្

ក្ង់រថភប្កាេះ

រ៊ូេូជ ជ្ូន្

ប្ោយច ងភប្កាយ

រ៊ូេូឡន្ដឹក្ទំនិ្ញ

ប្រោរ់ការពារក្ណាា ល

ប្រោរ់ការពារខ្ងម ខ្

ភរ៉ា្ែ័រផ្ដលរួញមក្វិញ

Idler 

ភៅ  ្៊ូ mandrel 

ផ្ខ្ែភោហៈធាត 

(KM)



21 

3.2. រចនាសទព ័ន្ធ ថ្ន្ឧបករណ៍ប វ្ ើដំបណើរថ្ន្ា៉ា សុនី្ស្ាប់វាយកបទេចបោល្បបេទកង់ (អត្ថបទ ទំព័រទី35) 

3.2.1. ឧបករណប៍ញ្ជ នូ្ថ្នទពល (អត្ថបទ ទំព័រទី35) 

របូភាពទី 3-10 (2) ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍្ បព័ន្ធបញ្ជ នូ្ថ្នទពល 

្បអប់បលខថ្ដថ្ន្រងយន្ា  

ត្ំណបងវ ិលបៅកណ្តេ ល 

ា៉ា សុីន្ កង់ប្កាយ 
ា៉ា សីុន្ទ៉ាូទ័រធារាសាស្តសា
ស្ាប់ការប វ្ ើដំបណើរ 

Drive shaft កង់ទុខ 

Front drive axle 

ស្ត វ្ ំងចត្ 

ឌីបអរ៉ាង់ន្សយល 

Rear drive axle 

Drive shaft 

ា៉ា សុីន្បូទធារាសាស្តសាសំខាន្់ 
ា៉ា សុីន្បូទ្គ្ប់
្គ្ងធារាសាស្តសា  

(KM)
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3.2.2. ឧបករណ៍ន្អនកកង ់(អត្ថបទ ទំព័រទី 38) 

ឧបករណ៍ន្អនកកង់ រទួាន្ស ុទតួ្ (កណំល់ន្អនកប្កាទ) Tire outriggers ជាបដើទ។ ្បបេទកង ់

រត្់បោយសំបកកង់ខយល់បហើយបលបឿន្វារត្់បលឿន្ដូចជា15∼35km/hបបើប្បៀបប្ៀបបៅន្ឹង្បបេទកងរ់ងប្កាុះ។ 

(1) កណំល់ន្អនកប្កាទ

កំណល់ន្អនកប្កាទគ្ឺជាស ទុតួ្រងឹាំន្ដលរំ្ទដល់ការបងវ ិលបហើយ្ត្វូបាន្រំ្ទបោយកង់ន្ដលកំពងុរត្់និ្ងក

ង់ោប់បអាើទ។ (សូទបទើលរបូភាព 3-13) ។ 

របូភាពទី 3-13 ឧទហរណ៍ថ្ន្បំពង់ន្ដលភាា ប់ប ូទ 

(2) សំបកកង់

ដូចន្ដលបាន្បងាា ញបៅកន តងតារាងទី 3-1 ស្ាបស់ំបកកង់

វាោំបាច់្ត្វូន្កស្ទួលសាព ្ខយលព់ីប្ពាុះសាថ ន្ភាពសាព ្ខយល់ប៉ាុះពាល់ដលក់ារងារន្ិងអាយុរបសស់ំបកកង់។ 

ថ្នបត្ើសាព ្ខយល់សទរទយឬអត់្បនាុះ្តូ្វបាន្កំណត់្បោយវាស់និ្ងវនិិ្ចឆ ័យជាទួយរងាវ សក់ង់ឡាន្។ 

តារាងទី 3-1 សាព ្ខយលស់បំកកង់ 

ប្រ្ិន្ភរើ្មព ធខ្យល់ទារភពក្

① 
្ំរក្ក្ង់ប្តូវបាន្្ងាត់ភហើយកំ្ភៅផ្ដលរភងាើតភេើងភោយភប្ទតគឺ្គួ្រភអាយក្ត់្ំគ្នល់ផ្ដលរណារ ល
ភអាយររក្ភចញ
②ផ្សនក្ទំាង្ង្ហា ងម្ន្្ំរក្ក្ង់រ៉ាេះនឹ្ងដីភហើយផ្សនក្ភន្េះង្ហយនឹ្ង្ឹក្។
③ភៅភលើម្សទសៃូវរឹងភនាេះការទរ់ទល់នឹ្ងភក្ើន្ភេើងភហើយក្មៃ ំងអ៊ូ្ទាញបាន្ថយច េះ។

①ផ្សនក្ក្ណារ លម្ន្្ំរក្ក្ង់រ៉ា ភណាណ េះផ្ដលរ៉ាេះនឹ្ងដីភហើយផ្សនក្ភន្េះង្ហយនឹ្ង្ឹក្។
② ភៅភលើដីទន់្ភនាេះប្ជារច៊ូលភប្ៅភៅក្នុងដីភហើយកំ្ោំងអ៊ូ្ទាញបាន្ថយច េះ។
③ ៊្ូមបីផ្តប្ជុងថមត៊ូចមួយក៏្អាចង្ហយខ្៊ូចខ្តផ្ដរ។

ប្រ្ិន្ភរើ្មព ធខ្យល់ខ្ព្់ភពក្

ា៉ា សីុន្ប វ្ ើឱ្យប្បង្ត្ជាក់ 

្ុងប្បងស្ាប់្បតិ្បត្ា ិការ 
ា៉ា សីុន្បញ្ច លូខយល់ 

ា៉ា សីុន្បូទសំខាន់្ 

្ុងខយល់ 

វា៉ា ន្សុវត្ថ ិភាព 

ឧបករណោ៍ប់សញ្ញញ ថ្ន្
សាព ្ខយល់ 

ត្្ទងខយល់ 

សន្េុះបិទបបើកថ្ន្ការោក់បសារប ូទ 

តំ្ណបងវិលបៅកណ្តេ ល 

ទ៉ាូទ័រប វ្ ើដបំណើរ 

សន្េុះផ្្លស់បវន្ប ូទ 

សីុឡំាងោក់បសារប ូទ 

សន្េុះោក់បសារប ូទ 

(KM)
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3.3. ឧបករណស៍ុវត្ថ ិភាពជាបដើទស្ាបា់៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលជាបដើទ (អត្ថបទ ទំព័រទី41) 

(1) ឧបករណ៍បរាទ៍ (សុីបហ្)

ា៉ា សុនី្សំណង់្ត្ូវបាន្បំពាក់បោយឧបករណ៍បរាទ៍(សុីបហ្)ស្ាបអ់ាលស់ំប ងបរាទ៍ដលក់ទមករន្ដលពាក់ព័ន្ធ បដើទបី

ធានាសុវត្ថភិាពកន តងក ុំងបពលរត្់ន្ិងប វ្ ើការ។ 

(2) ចងក ឹុះបលខោក់បសាសុវត្ថភិាពជាបដើទ

ចងក ឹុះបលខោក់បសាសុវត្ថភិាពជាប្ចើន្្ត្ូវបាន្ត្ំប ើងបដើទបីការពារា៉ា សុនី្ទូលោា ន្ពីការផ្្លស់ទីបោយទនិ្បាន្រំ

ពឹងទុកឬអវ ីត្ភាា បព់ីការផ្្លស់ទីបៅបពលា៉ា សុីន្្ត្ូវបាន្្តួ្ត្ពិន្ិត្យ  ន្ងរកាឬបៅបពលការងារ្ត្ូវបញ្ឈប់។ 

(សូទបទើលរបូងត្ 3-5) 

របូងត្ 3-5 ឧទហរណ៍ថ្ន្ចងក ឹុះបលខោក់បសាសវុត្ថ ិភាព 

ចងកឹុះបលខោក់បសាសុ
វត្ថ ិភាព 

(KM)
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(3) ្បពន័្ធតាទោន្

គ្ឺជា្បព័ន្ន្ដលអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យអនកបបើកបរពនិ្ិត្យបទើលយា៉ា ងងាយនូ្វសាថ ន្ភាពរបស់ា៉ា សុីន្ន្ដលោបំាចស់្ាប់

ការបបើកបរ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាពកន តងក ុំងបពល្បត្បិត្ា ិការបហើយកន តងករណីាន្បញ្ញា ទិន្្ប្កត្ីអំពូលបេ្ើងបា

ន្េឺ្បហើយសំប ងប ៊ីហេុ ីន្ហេលអាចជូន្ដណំងឹដល់អនកបបើកបរ។ បៅបពលបន្ុះ 

ោំបាច់្ ត្ូវបញ្ឈប់្ បត្ិបត្ាកិារភ្ាទៗស្ាបក់ារ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យការជួសជលុជាបដើទ។ 

តារាងទី 3-2 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បព័ន្ធតាទោន្ 

ការបងាា ញ ្បការបងាា ញ ជួរការបងាា ញ សាថ ន្ភាពការបងាា ញ រវធិាន្ការ 

បរាិណប្បងស្ត វ្ ំង 

បរាិណប្បងា៉ា សុីន្ 

ក្ទិត្ទឹករា៉ា ដយទ័រ 

ការសាកងម (បរាិណសាកងម) 

បរាិណឥន្ធន្ៈ 

ប្បង្បអប់បលខថ្ដថ្ន្រងយ
ន្ាបាន្សេ ុះ 

ប្កាទកំរតិ្ទប 

ត្្ទងប្បងា៉ា សុីន្បាន្សេ ុះ 

ត្្ទងខយល់បាន្សេ ុះ 

ត្្ទងប្បងប វ្ ើការបាន្សេ ុះ 

ការកាត់្ន្ខេ្កវា៉ា ត្់ា៉ា សីុន្ V 

ការខូចខាត្ចងក តូ្ចទបង 

ការខូចខាត្ន្ខេស្ត វ្ ំង 

សាព ្ប្បងា៉ា សុីន្ 

ក្ទិត្ទឹករា៉ា ដយទ័រ 

សាព ្ខយល់ 

សីត្ុណាភាពទឹកា៉ា សុីន្ 

បរាិណប្បង្បោប់បន្ទ្ង
កា្ំងបងវ ិល  

ស្ត វ្ ំងចត្ 

អំពូលការងារ ចបងកៀងទុខ 

ការផ្លេ ច់្បអប់បលខថ្ដថ្ន្រង
យន្ា  

ការប វ្ ើឲ្យា៉ា សុីន្ាន្កបដេ ទុ
កជាទុន្ 

ប្កាទកំរតិ្ទប 

ប្កាទកំរតិ្ទប 

ប្កាទកំរតិ្ទប 

ប្កាទកំរតិ្ទប 

បពលការសាកងមទិន្លែ  

ណលើសពីសមព ្ឌីណនរ៉ាង់
ដសយលដដលានក្ំណត្់ 

ណលើសពីសមព ្ឌីណនរ៉ាង់
ដសយលដដលានក្ំណត្់ 

ណលើសពីសមព ្ឌីណនរ៉ាង់
ដសយលដដលានក្ំណត្់ 

ណលើសពីសមព ្ឌីណនរ៉ាង់
ដសយលដដលានក្ំណត្់ 

ខាងប្កាទសាព ្ឌីបអរ៉ាង់
ន្សយលន្ដលបាន្កំណត្់ 

ខាងប្កាទសាព ្ឌីបអរ៉ា
ង់ន្សយលន្ដលបាន្កំណត់្ 

បពលកាត់្ន្ខេ្កវា៉ា ត្់ V 

បៅបពលន្ដលបសៀគ្វ ីចងូត្សំ
ខាន្់ទិន្អាច្ត្ូវបាន្្បត្ិ
បត្ា ិការ 

បពលoverstroke 
(ការធ្ាក់ចុុះសាព ្ប្បង
ស្ត វ្ ំង) 

ការបងាា ញន្ឹងរម ន្េ្ឺ
បៅបពល្ទមតា 
េ្ឹបន្េ្ត្បៅបពលទិន្
្ទមតា (ពន្្ឺ) ។ 

102℃ឬខពស់ជាងបន្ុះ 

120℃ឬប្ចើន្ជាងបន្ុះ 

បៅបពល្បត្ិបត្ា ិការ 

បៅបពល្បត្ិបត្ា ិការ 

បៅបពល្បត្ិបត្ា ិការ 

បៅបពលបសៀគ្វ ីកបដេ ទុ
កជាទុន្បញ្ច លូអគ្គ ិសន្ី 

បៅបពលន្ដលកុងតា
ក់ោប់បអេើទបនាុះបបើក
បោយា៉ា សុីន្្ត្ូវបាន្
បញ្ឈប់ 
ការបងាា ញន្ឹងរម ន្
េ្ឺបៅបពល្ទមតាបហើ
យេ្ឹបន្េ្ត្ៗបៅបព
លទិន្្ប្កត្ី (ពន្្ឺ) 
។ 

ការបងាា ញន្ឹងរម ន្េ្ឺ
បៅបពល្ទមតា 
េ្ឹបន្េ្ត្បៅបពលទិន្
្ទមតា (ពន្្ឺ) ។ 

បៅបពលន្ដលកុងតាក់ោប់បអេើទបនាុះបបើក 
ការបងាា ញន្ឹងេ្ឺកំ ុងបពលប វ្ ើការ។ 

បៅបពលន្ដលកុងតាក់ោប់បអេើទបនាុះបបើក 
ការបងាា ញន្ឹងេ្ឺកំ ុងបពលកបដេ ទុកជាទុន្។ 

បំបពញប្បងស្ត វ្ ំងន្ដលបាន្កំណ
ត្ ់

បំបពញប្បងា៉ា សុីន្ន្ដលបាន្កំ
ណត្់ 

ោក់ទឹករា៉ា ដយទ័រ 

្បព័ន្ធសាក (ា៉ា សុីន្បបងក ើត្ចរន្េឆ្្ស់ 
ន្ខេ្កវា៉ា ត្ជាបដើទ ) ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យ 
ការជួសជុល ការផ្្លស់បដ រូ 

ោក់ប្បងបន្ន្ថទ 

ការផ្្លស់បដ រូប្បង្បអប់បលខថ្ដ
ថ្ន្រងយន្ាន្ិងចប្ាុះត្្ទងប្បង 

ការផ្្លស់បដ រូចប្ាុះត្្ទងប្បង
ា៉ា សុីន្ 

ការសាែ ត្ឬផ្្លស់បដ រូចប្ាុះត្្ទ
ងខយល់ 

ការផ្្លស់រដ រូចណ្មេះននត្្មង
ណ្រងណ វ្ ើការ 

ការផ្្លស់បដ រូន្ខេ្កវា៉ា ត្់ 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងជួសជុលចងក តូ្
សំខាន្់ 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងជួសជុល្បព័
ន្ធ ស្ត វ្ ំង 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងជួសជុលជុំវញិ
ា៉ា សុីន្ 

បនាេ ប់ពីពិន្ិត្យថ្នាន្ការបលច
ធ្ាយទឹកឬអត្់ន្ិងជួសជុលបនាុះ
ោក់ទឹក។
បនាេ ប់ពីពិនិ្ត្យនិ្ងជួសជុលន្អនកបលចធ្ាយខយ
ល់ 
រង់ោំរហូត្ដល់សាព ្បកើន្ប ើងតាទកំណត់្។ 

បញ្ឈប់យាន្យន្ា  
កំណត្់ា៉ា សុីន្បៅការបដើរក្ទិត្
ទបបហើយរង់ោំរហូត្ដល់វារលត្់។
បញ្ឈប់យាន្យន្ា  
បោយបងវ ិលា៉ា សីុន្កន តងបលបឿន្ទ្យទបោយទិន្
ាន្បន្ទ តកបលើា៉ា សីុន្បហើយរង់ោំរហូត្ដល់វារល
ត់្។ 

(KM)
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(4) ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលជាកល់ាក់

(ា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលន្ដលាន្្បន្វងសរបុថ្ន្ដងសន្ទ ចូន្ងិថ្ដគ្ឺ12mឬប្ចើន្ជាងបន្ុះ) 

បៅបពលប វ្ ើការបោយប្បើា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលជាកល់ាក់ 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមនឹ្ងទិន្្តូ្វន្ត្្បតិ្បត្ាកិារ 

្បសិន្បបើាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្ដួលរលំឬធ្ាក់ចុុះបៅកន្ន្្ងន្ដលរម ន្បសថ រភាពដូចជាជាយអ្ វូឬជ្ា

លជាបដើទ។ ករណទីិន្អាចបចៀសវាងប វ្ ើការបាន្បនាុះ ប វ្ ើការបោយឲ្យសណ្តា ន្ដីនិ្ងគុ្ណភាពដីបាន្ាន្បសថ រភាព 

ដូចជាតាទរយៈការប វ្ ើឱ្យថ្អេដីរងឹាំ។ 

បលើសពីបន្ុះបទៀត្ 

ា៉ា សុនី្ស្ាប់់ការវាយកបទេចបោលជាកល់ាកអ់ាចាន្ករណីប វ្ ើការកន តងសាថ ន្ភាពន្ដលរម ន្បសថ រភាពន្ិងការលូត្

ដងសន្្ចូជាបដើទឲ្យន្វង 

វាោំបាច់្ត្វូប វ្ ើការបដើទបីកុឱំ្យបលើសពបីងវលិការងារន្ដលបាន្កំណត្់បោយ្កទុហ ុន្អលិត្បហើយបៅបពលន្ដលបលើស

ពីជួរការងារប្បើ្បាប់្ បបេទា៉ា សុនី្ន្ដលាន្ឧបករណ៍ន្ដលបញ្ឈប់្បត្ិបត្ា ិការរបសឧ់បករណ៍ប វ្ ើការឬឧបករណ៍

បរាទ៍ជួរការងារន្ដលោស់បត្ឿន្អនកបបើកបរ(ឧបករណ៍្ ពាន្) ។ 

(KM)
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(5) កញ្ៅក់ជាបដើទ

្បបេទកញ្ៅក់ដូចជាកញ្ៅកច់ំបហៀង្ត្ូវបាន្ភាា ប់បៅន្ងឹា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលបដើទបកីាត្ប់ន្ថយចំ

ណុចពិបាកបទើលបៅចំបហៀងន្ិងខាងប្កាយរបសអ់នកបបើកបរ។ 

ទ៉ាយងបទត្ 

ងមីៗបន្ុះាន្្បបេទា៉ា សុីន្ន្ដលកាបទរា៉ា ្ត្វូបាន្ត្ំប ើងបៅខាងប្កាយា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បហើយអាចប វ្ ើការបៅបពល

ពិន្ិត្យបទើលន្អនកខាងប្កាយបៅបលើទ៉ាូន្ីទ័រLCD។ (សូទបទើលរបូងត្ 3-6) 

របូងត្ 3-6 ឧទហរណ៍ថ្ន្ទ៉ាូន្ីទ័រ្តួ្ត្ពិន្តិ្យខាងប្កាយ 

(6) ចបងកៀងទុខជាបដើទ

ចបងកៀងទខុ្ត្ូវបាន្ត្បទ្ើងបដើទបីធានាការបំេឺ្ស្ាបក់ារងារន្ដលាន្សវុត្ថ ិភាពបៅបពលប វ្ ើការបពលយប់បោ

យប្បើា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោល។ បទុះយា៉ា ងណ្តក៏បោយ 

ករណឧីបករណ៍បេ្ើងបំេឺ្ន្ដលបាន្អាលឱ់្យបៅកន្ន្្ងប វ្ ើការាន្បេ្ើងបេឺ្ំោំបាច់បនាុះការងារអាច្ត្ូវបាន្អនុ្វត្ា

បោយសុវត្ថ ិភាពដូបចនុះវាទិន្ោំបាច់ត្បទ្ើងចបងកៀងទុខ។ (សូទបទើលរបូងត្ 3-7) 

របូងត្ទី 3-7 ឧទហរណ៍ថ្ន្ចបងកៀងទខុ

កាបទរា៉ាខាងប្កាយ ទ៉ាូន្ីទ័រ 

(KM)



27 

(7) ឧបករណក៍ារពារកាល

បៅបពលប្បើា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលបៅកន្ន្្ងន្ដលអាចាន្ប្រុះថ្នន ក់ដល់អនកបបើកបរបោយសារ

ការធ្ាកផ់្លេ ងំងម វត្ថ តវាយទងគចិជាបដើទវាោំបាច់្ត្វូភាា បឧ់បករណក៍ារពារកាលរងឹាបំៅន្ឹងបៅអអីនកបបើកបរ។ 

(សូទបទើលរបូភាព 3-17) 

របូភាពទី 3-17 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ការពារកាល 

(8) កញ្ៅក់សវុត្ថ ិភាពន្ិងឧបករណក៍ារពារវត្ថ តប្ុះបហើរ

កាប ៊ីន្របស់អនកបបើកបរថ្ន្ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល្ត្វូប្បើកញ្ៅកស់ុវត្ថភាពបៅពីទខុវាឬបំពាក់បោ

យឧបករណ៍ការពារដូចជាសណំ្តញលួ់សបដើទបកីារពារប្រុះថ្នន កព់ីវត្ថ តកបទេចន្ដលប្ុះបហើរទក។ (សូទបទើលរបូងត្ 3-

8) 

របូងត្ទី 3-8 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការតំ្ប ើងឧបករណក៍ារពារ 

កាប ៊ីន្ 
(ឧបករណ៍ការពារ
កាល) 

(KM)
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(9) ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល្បបេទរងយន្េខាន ត្តូ្ចបោយទនិ្ាន្កាប ៊ីន្របសអ់នកបបើកបរ

អា្ស័យបលើសាថ ន្ភាពដូចជាការប្ុះបហើរទកដល់ថ្ន្វត្ថ តវាោំបាច់្ ត្ូវាន្ឧបករណ៍បដើទបីការពារប្រុះថ្នន ក់ឬប វ្ ើ

ឲ្យកទមករឧបករណ៍ការពារន្ដលាន្្បសិទធភាពដូចជារបាំងទុន្ការពារជាបដើទ។ 

(10) រចនាសទព ័ន្ការពារបៅបពលដួលរលំ (ROPS)រចនាសទព ័ន្បៅបពល្កឡាប់ (TOPS)

បៅបពលប្បើា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាបៅកន្ន្្ងន្ដលាន្ប្រុះថ្នន ក់ដលអ់នកបបើកបរបោយសារការដួលរ

លំឬធ្ាកច់ុុះបលើជាយអ្ វូ ជ្ាលជាបដើទ អា្សយ័បលើកន្ន្្ងពយយាទប្បើ្បាស់រចនាសទព ័ន្ការពារបៅបពលដួលរលំ 

(ROPS)រចនាសទពន័្បៅបពល្កឡាប ់(TOPS)។ កន តងករណីបន្ុះ្តូ្ន្ត្ប វ្ ើឲ្យអនកបបើកបរប្បើន្ខេ្កវា៉ា ត់្បៅអី។ 

របូងត្ 3-9 ប្គ្ឿងយន្ាសណំង់្បបេទយាន្យន្ាន្ដលាន្រចនាសទពន័្ការពារបៅបពលដួលរលំ 

របូភាពទី 3-18 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការប្បើ្បាស់ន្ខេ្កវា៉ា ត់្បៅអី 

របំាងទុន្ការពារ 
(ស្ាប់ការពារវ
ត្ថ តប្ុះបហើរ) 

ន្ខេ្កវា៉ា ត់្សុវត្ថ ិភាព 

(KM)
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4. ការោត់្ន្ចងឧបករណ៍ទក់ទងន្ឹងការងារជាទួយអវ ីត្ភាា ប់ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលជាបដើ

ទ។

4.1. រចនាសទព ័ន្ ្បបេទន្ិង្បត្ិបត្ា ិការរបស់ា៉ា សុនី្បំន្បក(អត្ថបទ ទំព័រទី 47) 

4.1.1. ការប្ជើសបរ ើសន្ិងតំ្ប ើងា៉ា សុីន្បំន្បក (អត្ថបទ ទំព័រទី 47) 

① កំណត្់ទំហំថ្ន្ឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បកតាទវត្ថ តន្ដល្ត្ូវវាយទងគ ិច។

្បបេទន្ពន្ាក(ពន្ាក)ក៏្ ត្ូវបាន្សប្ទចចិត្ា្សបតាទការប្បើ្បាស់បៅបពលបន្ុះ។ (សូទបទើលរបូភាព 4-1)

របូភាពទី 4-1 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បបេទពន្ាក 

② ប្ជើសបរ ើសា៉ា សុីន្ទូលោា ន្សទ្សបស្ាបប់រាិណប្បង សាព ្ប្បងន្ងិទំងន្់របស់ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បក។

③ ្បេពធារាសាស្តសា ថ្ន្ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បក្ត្ូវបាន្យកបចញពីបសៀគ្វធីារាសាស្តសា របសា់៉ា សុនី្ទូលោា ន្បហើយបសៀ

គ្វ ីធារាសាស្តសា របស់ឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក្ត្ូវបាន្ត្បទ្ើងតាទរយៈា៉ា សុីន្បូទធារាសាស្តសា  ដងសន្ទ ចូន្ិងថ្ដ។

បៅបពលបន្ុះអា្សយ័បលើា៉ា សុីន្ទូលោា ន្វាអាចោំបាច់កន តងការបន្ន្ថទវា៉ា ន្ធារាសាស្តសា និ្ងRelief valveជាបដើទ។

បលើសពីបន្ុះបទៀត្ ឧបករណ៍្បត្ិបត្េកិារ ( ន្ ន្់្ បត្ិបត្ាកិារជាបដើទ)

ស្ាបវ់ាយទងគចិឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក្ត្ូវបាន្ភាា ប់បៅន្ឹងបៅអអីនកបបើកបរ។

④ ភាា ប់ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកបៅន្ឹងថ្ដរបស់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បោយប្បើទជ តលបហើយភាា ប់ឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បកន្ងិ

បសៀគ្វធីារាសាស្តសាស្ាបា់៉ា សុីន្បំន្បកបៅបលើថ្ដបោយទុបយាធារាសាស្តសា ។

⑤ អន្ុវត្ាដំបណើរការន្ិងពនិ្ិត្យបទើលសាថ ន្ភាព្បត្ិបត្ា ិការរបសឯ់កតាា៉ា សុីន្បំន្បកជាបដើទ។

⑥ បដើទបីសាា រា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បដើទជំនួ្សឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បកន្ិង្ុងជាបដើទតាទលោំប់បស្តញ្ញៅ សថ្ន្ការតំ្ប ើង

បៅ④ ។

ទុខ្សួច ទុខសំន្ប៉ាត្ ទុខទល 

(ការប្រើ្ាស់ចម្បង) 
⚫ ការវាយទងគិចបបតុ្ង
⚫ ការវាយទងគិចថ្អេងម
⚫ ការវាយទងគិចកំរាលដីរងឹ
⚫ ការោា ន្អ្ វូ

(ការប្រើ្ាស់ចម្បង) 
⚫ ការវាយទងគិចងមបនាេ ប់ប
ន្េ ំ

⚫ ការបកសីុទ៉ាងត៍្ន្ដលបិ
ទភាា ប់ជាបដើទ 

(ការប្រើ្ាស់ចម្បង) 
⚫ជីក្បឡាយ
⚫ ការកាត់្sprueជាបដើទ 
⚫ការកបទេចជ្ាលបោ
ត្ 

(KM)
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4.1.2. លកខណៈពិបសសថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បក(អត្ថបទ ទំព័រទី48) 

ា៉ា សុនី្បំន្បកគឺ្ជាវ ិ្ ីសាស្តសា ន្ដលប វ្ ើឲ្យពស្ីតងបុកជាទួយពន្ាកនិ្ងកាំ្ងអលប៉ាុះពាល់បៅបពលបនាុះគឺ្បផ្លា ត្បលើ

ចុងពន្ាកបដើទបវីាយទងគចិវត្ថ តបរលបៅ។ 

ដូបចនុះវាាន្ថ្នទពលវាយទងគ ិចខំ្ាងបហើយអាចអន្ុវត្ា្បត្ិបត្ាកិារវាយទងគ ិចបអេងៗដូចជាការបកុថ្អេងម  

ការវាយទងគ ិចបបត្ុងនិ្ងការងាររបកដូចជាសុទី៉ាងត៍្ន្ដលបិទភាា បជ់ាបដើទ។ 

បោយសារា៉ា សុីន្បំន្បកប្បើការ្គ្ប់្គ្ងធារាសាស្តសាា៉ា សុីន្ទូលោា ន្វាាន្ដំបណើរការលែការងារលទែ ិត្ងាយ្សួល

ន្ិង្បសិទធភាពការងារខពស់។ (សូទបទើលរបូ 4-2)  

របូភាពទី 4-2 ា៉ា សុីន្បំន្បកធារាសាស្តសា  

4.1.3. ប ម្ ុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ទួីយៗថ្ន្ឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក (អត្ថបទ ទំព័រទី 49) 

ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បករទួាន្សុីឡំាង ពស្ីតង វា៉ា ន្បិទបបើក ពន្ាកន្ិង ន្ទឹបកើយជាបដើទ។ (សូទបទើលរបូ 4-3) 

របូភាពទី 4-3 ឧទហរណ៍ប ម្ ុះថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក 

ទជ តល 

ន្អនកសាព ្ទប 

ន្អនកខាងសាព ្ខពស់ 

ន្ ឹទបកើយ 

ឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក 

ពន្ាក 

បំពង់ខាងសាព ្ខពស់ 

បំពង់ខាងសាព ្ទប 

បំពង់ស្ាប់ា៉ា សុីន្បំន្បក 

្ុងប្បងស្ាប់្បតិ្បត្ា ិការ 

ត្្ទងប្បង 

បូទប្បង 

ន្ ន្់វាយទងគ ិច 

វា៉ា ន្្គ្ប់្គ្ង 

ន្អនកត្ភាា ប់ទបុយាធារា
សាស្តសា  

ន្ ឹទបកើយ 

សីុឡំាង 
សីុឡំាង 

ពីស្តង ពន្ាក 

ពន្ាក 

accumulator 

្បអប់វា៉ា ន្ 

វា៉ា ន្ 

ទជ តលកំណត់្ពន្ាក 

(KM)
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ទ៉ាយងបទៀត្ 

បសៀគ្វសី្ាប់ដំបណើរការឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បករទួាន្បសៀគ្វ ីន្អនកខាងការចូលពីន្អនកយកធារាសាស្តសា បចញដល់ឯក

តាា៉ា សុណីបំន្បកបហើយបសៀគ្វ ីន្អនកខាងការបចញពឯីកតាា៉ា សុីន្បំន្បកដល់ន្អនក្ត្ ប់ទកវញិ។ 

(សូទបទើលរបូភាព 4-4) 

របូភាពទី 4-4 ឧទហរណ៍ថ្ន្បសៀគ្វ ីបំពង់ធារាសាស្តសា  

4.1.4. ្បបេទា៉ា សុនី្បំន្បក (អត្ថបទ ទំព័រទី50) 

្បបេទថ្ន្វ ិ្ ីសាស្តសា ប វ្ ើសកទមភាពស្ាប់ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បក្តូ្វបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ 

・្បបេទAccumulation repulsion

・្បបេទ Hydraulic direct drive ----------------វវ⒜  ្បបេទប្រូសាព ្ខពស់ ទបបៅថ្អេបលើថ្ន្ពស្ីតង

| ---------- ⒝  ្បបេទប្រូសាព ្ខពស់ ទបបៅថ្អេប្កាទថ្ន្ពស្ីតង 

① ្បបេទAccumulation repulsion  (សូទបទើលរបូភាព 4-5)

រវ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្េ ិគឺ្បដើទបីប វ្ ើឲ្យពីស្តងប ើងបលើបោយសាព ្ធារាសាស្តសា ន្ដលាន្សាព ្ខពស់ន្ដលាន្បៅបលើថ្អេ

សាព ្ន្អនកប្កាទន្ដលទទួលបាន្ពស្ីតងបហើយបងាា បឧ់សម ័ន្អាសូត្បិទជិត្ន្អនកខាងបលើថ្ន្ពស្ីតង។ 

បៅបពលន្ដលពស្ីតង្ន្ដល់ចំណុចស្ាប់ខាងបលើបហើយបោយវា៉ា ន្បិទបបើកប្រូថ្អេទទួលសាព ្ន្អនកខាងប្កាទពស្ីត

ងបៅជាសាព ្ទបបហើយការព្ងីកឧសម ន័្អាសូត្ន្ដលបាន្បងាា ប់បណ្តា លឱ្យពស្ីតងធ្ាក់ចុុះកន តងបលបឿន្យា៉ា ងបលឿន្

បហើយវាយទងគចិពន្ាក។ 

ចំណ្ត)ំ កុំប្បើ្ គ សប្ៅពីឧសម ន័្អាសូត្។ 

របូភាពទី 4-5 ឧទហរណដ៍យ្កាទ្បត្ិបត្េ ិការ ្បបេទAccumulation repulsion 

accumulator 

វា៉ា ន្បិទបបើក 

វា៉ា ល់្បតិ្បត្ា ិការ 

ា៉ា សីុន្បូទ 

វា៉ា ន្បិទបបើក 

ឯកតាា៉ា សីុន្បំន្បក 

Relief valve 

Relief valveបនាេ ប់ 
ា៉ា សីុន្ប វ្ ើឱ្យ្ត្ជាក់ 

្ុង 

ឧសម ័ន្អាសូត្កំណត់្សរំល់) 

ពីស្តង 

ថ្អេទទួលសាព ្ខាងប្កាទ 

វា៉ា ន្ប្រូ 

(KM)
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②្បបេទ Hydraulic direct drive

រវ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្ា ិការ⒜គឺ្

រវ ិ្ ីសាស្តសា ន្ដលាន្សាព ្ធារាសាស្តសា ន្ដលាន្សាព ្ខពស់ន្ត្ងន្ត្្តូ្វបាន្ាន្បៅបលើថ្អេន្ដលទទួលសាព ្ន្អនកខាងប្កាទថ្ន្ពីស្តង 

បហើយថ្អេន្ដលទទួលសាព ្ន្អនកខាងបលើរបស់ពីស្តង ្តូ្វបាន្ប្រូរវាងសាព ្ទបន្ិងសាព ្ខពស់បដើទបីដំបណើរការពីស្តង។ 

(បៅបពលន្ដលថ្អេខាងបលើទទួលសាព ្ក្ាយជាសាព ្ខពស់បោយសារថ្អេន្ដលទទួលសាព ្ន្អនកខាងប្កាទន្ិងខាងបលើបនាុះខុសរន បា

ន្ជាពីស្តន្្ត្ូវបាន្បនាេ ប។ របូភាព 4-6) អទ តយបៅវញិ  

រវ ិ្ ីសាស្តសា ន្ដលាន្សាព ្ធារាសាស្តសាសាព ្ខពស់ន្ត្ងន្ត្្តូ្វបាន្ាន្បៅបលើថ្អេន្ដលទទួលសាព ្ខាងបលើថ្ន្ពីស្តង(b)បហើយថ្អេន្ដលទ

ទួលសាព ្ន្អនកប្កាទថ្ន្ពីស្តង្ត្ូវបាន្ប្រូរវាងសាព ្ខពស់ន្ិងសាព ្ទប 

បដើទបប វ្ ើឲ្យពីស្តងាន្ដំបណើរការ(បៅបពលន្ដលថ្អេខាងប្កាទទទួលសាព ្ក្ាយជាសាព ្ខពស់បោយសារថ្អេន្ដលទទួលសាព ្ន្អនកខា

ងប្កាទន្ិងខាងបលើបនាុះខុសរន បាន្ជាពីស្តន្្ត្ូវបាន្ប ើងបៅខាងបលើ។ សូទបទើលរបូ 4-8) ្តូ្វបាន្ន្បងន្ចកយា៉ា ងទូលំទូលាយ 

បោយន្អែកបលើ្បបេទា៉ា សុីន្ 

ឧសម ័ន្អាសូត្្តូ្វបាន្បិទភាា ប់បៅន្អនកខាងបលើថ្ន្ពីស្តងបហើយាន្ការវាយទងគ ិច្តូ្វបាន្ាន្បោយការព្ងីកឧសម ័ន្អាសូត្ន្ដលបា

ន្បងាា ប់និ្ងសាព ្ប្បង។  (សូទបទើលរបូ 4-6 ន្ិងរបូភាព 4-7) 

បលើសពីបន្ុះបទៀត្ បៅកន តង្បបេទា៉ា សុីន្ន្ដលaccumulatorសាព ្ខពស់្តូ្វបាន្ភាា ប់បៅន្ឹងតួ្ា៉ា ិ សីន្ថ្ន្ឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក 

ការវាយទងគ ិច្ត្ូវបាន្ាន្បោយទងំសាព ្ប្បងន្ដលបាន្អគត្់អគង់ពីបូទនិ្ងសាព ្ប្បងន្ដលបាន្បបញ្ៅញបចញពីaccumulator។ 

(សូទបទើលរបូ 4-7 ន្ិងរបូភាព 4-8) 

ចំណ្ត)ំ កុំប្បើ្ គ សប្ៅពីឧសម ន័្អាសូត្។ 

របូភាពទី 4-6 ឧទហរណ៍ថ្ន្ដយ្កាទ្បត្ិបត្ា ិការថ្ន្្បបេទ Hydraulic direct drive⒜ 

ចំណ្ត)ំ កុំប្បើ្ គ សប្ៅពីឧសម ន័្អាសូត្។ 

របូភាពទ ី4-7 ដយ្កាទ្បតិ្បត្ា ិការថ្ន្្បបេទ Hydraulic direct drive⒜ឧសម ័ន្អាសូត្ ឧទហរណ៍ថ្ន្ការប្បើ្បាស់accumulatorសាព ្ខពស់ 

ឧសម ័ន្អាសូត្កំណត់្សរំល់)

ការបិទបបើកសាព ្ខពស់ន្ិងទប 

ថ្អេទទួលសាព ្ខាងប្កាទទទួលសាព ្ខពស់ជាន្ិចៅ 

វា៉ា ន្ប្រូ 

ឧសម ័ន្អាសូត្កំណត់្សំរល់) 

ការបិទបបើកសាព ្ខពស់ន្ិងទប 

ថ្អេទទួលសាព ្ខាងប្កាទទទួលសាព ្ខពស់ជាន្ិចៅ 

វា៉ា ន្ប្រូ 

ឧបករណ៍accumulatorសាព ្ខពស់ 

(KM)
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របូភាពទី4-8 ឧទហរណ៍ថ្ន្ដយ្កាទ្បត្ិបត្ា ិការថ្ន្្បបេទ Hydraulic direct drive⒝ 

4.1.5. ្បត្បិត្េ ិការា៉ា សុីន្បំន្បកជាបដើទ (អត្ថបទ ទំព័រទី52) 

្បត្បិត្េ ិការជាទូលោា ន្ថ្ន្ា៉ា សុនី្បំន្បករទួាន្ការបលើកប ើងន្ិងចុុះប្កាទថ្ន្ដងសន្ទ ចូន្ិងការបលើកប ើងន្ិ

ងចុុះប្កាទថ្ន្ថ្ដ ការលូត្ន្ងិការកាន្់យកថ្ន្ឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក 

ការបងវលិន្ងិ្បត្ិបត្ា ិការវាយទងគ ិចថ្ន្ឯកតាា៉ា សីន្បំន្បក។  

្បត្បិត្េ ិការគ្ដូឺចរន ន្ឹងឧបករណ៍ន្ប៉ាលធារាសាស្តសា បលើកន្លងន្ត្្បត្ិបត្ា ិការវាយទងគចិឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក។  

ទ៉ាយងបទៀត្ អពីំន្ប៉ាលធារាសាស្តសា  

្កសួងន្ដន្ដីបហោា រចនាសទព ័ន្ធដកឹជញ្ជ នូ្និ្ងបទសចរណ៍បាន្សំបរចចិត្ាប វ្ ើឱ្យា៉ា សុនី្ាន្វ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្េ ិរទួនិ្

ងជាបរលការណ៍ត្្ទូវឱ្យពួកបគ្ប្បើវាកន តងការសាងសង់ប្កាទន្ដន្សទត្ថកិចៅរបស់្កសួងន្ដន្ដីបហោា រចនាសទព ័ន្ធ

ដឹកជញ្ជ នូ្និ្ងបទសចរណ៍ពឆី្ន ំ1991។ បៅបដើទបរលការណ៍បន្ុះ 

អតី្ត្្កសួងសណំង់បាន្វនិិ្ចឆ ័យនិ្ងបញ្ញា ក់ថ្នបត្ើា៉ា សុីន្សណំង់ជាក់លាក់ាន្វ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្ា ិការន្បបសា ង់ោរ

ឬអត្់ ប៉ាុន្ន្ាោប់ពីន្ខបទសាឆ្ន ំ1998 

ាន្វ ិ្ ីសាស្តសា ន្ដលសាគ្ទបទកានិ្ចសណំង់ជប៉ានុ្សាជវីកទមបាន្វនិិ្ចឆ ័យនិ្ងបញ្ញា ក់ 

បោយពិោរណ្តឯកសារពាកយសុំពី្ កទុហ នុ្អលតិ្។ 

រវ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្េ ិការបន្ុះ គ្ឺ្ ត្ូវន្ងឹ JIS (សាងោ់រឧសាហកទមជប៉ាុន្) ន្ដលបាន្បបងក ើត្ប ើងកន តងឆ្ន ំ1990។ 

ទ៉ាយងបទៀត្ ស្ាកន្ដលបាន្កំណត្់ (សូទបទើលរបូភាពទី 4-9) ្តូ្វបាន្ភាា ប់បៅនឹ្ងវ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្ា ិការបន្ុះ។ 

របូភាពទី 4-9 ស្ាកន្ដលបាន្កំណត្ ់

ការបិទបបើកសាព ្ខពស់ន្ិងទប 

ថ្អេទទួលសាព ្ខាងបលើទទួលសាព ្ខពស់ជាន្ិចៅ 

វា៉ា ន្ប្រូ 

ឧបករណ៍accumulatorសាព ្ខពស់ 

(KM)
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4.1.6. រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បក(អត្ថបទ ទំព័រទី53) 

ា៉ា សុនី្បំន្បកអាចអន្ុវត្ាការងារថ្ន្ការវាយកបទេចបោលចំបពាុះរចនាសទព ័ន្ធន្ិងវាយទងគ ិចងម 

ប៉ាុន្ន្ាឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បកគួ្រន្ត្ជាន្អនកទួយន្ដល្ត្វូន្ឹងសទត្ថភាពរបស់ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្។ 

របូភាពទី 4-10 សាថ ន្ភាពការវាយកបទេចបោលថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធ បបត្ុងដូចជាសណំងអ់ាររ 

របូភាព 4-11 សាថ ន្ភាពការវាយកបទេចបោលថ្អេអ្ វូ្កាលងនល ់

(KM)
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របូភាពទី 4-12 សាថ ន្ភាពវាយទងគ ិចងមបៅថ្អេងម 

បនាេ បទ់កបងាា ញ្បការ្បងុ្បយ័ត្នជាទូលោា ន្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលឬការងារវាយទងគ ិចជាទួយា៉ា សុីន្

បំន្បក។ 

① បៅបពលប វ្ ើការជាទួយា៉ា សុនី្បំន្បក គួ្រន្ត្ោក់ប្បងរំអលិពី

5បៅ6ដងបៅន្អនកោក់ប្បងរំអលិស្ាប់ា៉ា សុនី្បំន្បកយា៉ា ងប្ចណ្តស់2ដងកន តងទួយថ្ងៃ។

② បៅកន តងការងាររបសា់៉ា សុីន្បំន្បក ប វ្ ើឲ្យប៉ាុះបលើថ្អេបរលបៅន្ដល្ត្ូវវាយទងគ ិចពន្ាកបៅទុំន្កង

បន្ន្ថទកាំ្ងរញុន្ងិោប់បអាើទវាយទងគ ិច។  ខណៈបពលន្ដលវាយទងគ ិចជាបន្ាបនាេ ប់ បន្ន្ថទកាំ្ងរុញ

ប្បើកាំ្ងរញុបហើយកាំ្ងរញុគ្សឺថ ិត្បៅកន តងទិសបៅថ្ន្ពន្ាកជាទនិ្ខាន្។

របូភាពទី 4-13 ការវាយទងគចិឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បកបោយរញុបៅទុំន្កង 

(KM)
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③ រញុពន្ាកដល់វត្ថ តបរលបៅន្ដល្ត្ូវវាយកបទេចបោលឬវាយទងគចិបោលរទួទកវាយទងគ ិច។

ករណីវត្ថ តបរលបៅន្ដល្ត្ូវន្បកបនាុះឈប់វាយទងគ ិចភ្ាទៗ។ 

កុំប វ្ ើបុកទបទប្ពាុះវាអាចបណ្តា លឱ្យសីត្ណុាភាពប្បងប ើងខពសប់ ូ  ុងរលុងន្ងទទងំបាក់ន្បក។ 

របូភាព 4-14 កុំបុកទបទ (karauchi) 

④ ទិន្្ត្ូវរស់(kojiru)ជាទួយពន្ាក។ ការបំន្បកងមបោយរស់(kojiru)

អាចបណ្តា លឱ្យប ូ  ុងន្ិងពន្ាកបាក់ន្បកន្ងិBushសកឹ។ 

្បងុ្បយ័ត្នបោយសារាន្ករណខ្ីុះន្ដលពន្ាកបាន្បាក់បន្ុះបណ្តេ លឲ្យាន្ប្រុះថ្នន កក់ារងារន្ិងកបទេចកទេបីាក់

ន្បកបាន្ប្ុះកន តងទិសបៅន្ដលទិន្បាន្រំពឹងទុកបហើយបាន្រងរបួសបោយវាយទងគចិបពលកំពងុរស(់kojiru) 

របូភាពទី 4-15 កុំរស់(kojiru)បោយពន្ាក 

កំុរស់។(kojiru) 

(KM)



37 

⑤ ្បសិន្បបើពន្ាកទិន្ខាសូំទបីន្ត្បនាេ បព់ីវាយទងគ ិចកន្ន្្ងដន្ដលៗរយៈបពល1នាទីឬបលើសពីបន្ុះ

ប្រូកន្ន្្ងវាយទងគចិ។ 

⑥ ចំបពាុះវត្ថ ត្ំន្ិងរងឹវាយទងគ ិចវាតាទលំោបល់ំបោយពីន្អនកងាយបំន្បក (សរថ្សងម(ishime)ន្ិងន្គ្ទជាបដើទ)

បដើទបីបំន្បកវា។ 

របូភាពទី 4-16 ពីន្អនកងាយបំន្បក 

⑦ កុំទា្ក ់(បាញ់ទា្ក)់ ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកន្ិងបំន្បកវា។

វាអាចបណ្តា លឱ្យខូចខាត្ដល់ន្អនកបអេងៗដូចជាឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកន្ិងថ្ដ ដងសន្ទ ចូន្ិងតួ្ា៉ា សុីន្ជាបដើទ។ 

⑧ កុំប វ្ ើការបបាសដុងំមឬវត្ថ តន្ដល្ត្វូវាយទងគ ិចជាទួយឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក។

⑨ ទិន្្ត្ូវវាយទងគចិជាទួយា៉ា សុនី្បំន្បកន្ដលលាត្សន្ធ ឹងយា៉ា ងបពញបលញឬកាេ បយ់ា៉ា ងបពញបលញ (stroke end)។

អន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យាន្ទំបន្រ្បន្ហល100mmឬប្ចើន្ជាងបន្ុះ។ 

របូភាព 4-17 កុំវាយទងគចិបៅចុងstroke end 

(KM)
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⑩ កំុប វ្ ើការពយួ រឥវា៉ា ន់្បោយោក់ន្ខេបលាហៈធាតុ្ជាបដើទបៅបលើ្ ន ឹទបកើយឬពន្ាករបស់ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បក។

របូភាពទី 4-18 កំុពយួ រឥវា៉ា ន់្ជាទួយា៉ា សុីន្បំន្បក 

⑪ កុំប វ្ ើការជាទួយឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកន្ដលលិចកន តងទឹក។

ការងារបៅកន តងទឹក្ត្វូបាន្កំណត្ច់ំបពាុះន្អនកពន្ាក។ 

ទ៉ាយងបទៀត្ បៅបពលប វ្ ើការកន តងទឹក 

បនាុះប្បើឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បកន្ដលាន្លកខណៈជាកល់ាក់ន្ដលអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យប វ្ ើការកន តងទឹក។ 

របូភាពទី 4-19 កុំប វ្ ើការកន តងទឹក 

(KM)
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⑫ ករណីបំពង់បងហ រូប្បងធារាសាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បក (ទុបយា) ាន្រំញ័រទិន្្ប្កត្ីបនាុះបញ្ឈប់ការងារន្ិង្តួ្ត្ពិន្ិត្យវា។

⑬ កន តងកំ ុងបពលប វ្ ើការ ប វ្ ើឲ្យ្ទចូលកន តងតំ្បន់្ន្ដលាន្ប្រុះថ្នន ក់វាយទងគ ិចកំទីន្ដលបាន្វាយទងគ ិចអាចរាយបា៉ា យ។

របូភាពទី 4-20 ្ទចូលបៅកន តងត្បំន្់ការប្ុះបហើរថ្ន្កំបទចកំទី 

⑭ បញ្ឈប់ប វ្ ើការបៅបពលាន្អាកាសធាត្ទុិន្លែ ។

⑮ កុបំ វ្ ើការបៅប្កាទឬបៅបលើ្ោំងងមបោត្។ ការរំញ័ររបស់ា៉ា សុីន្បំន្បកអាចបណ្តា លឱ្យាន្ការបាក់ដីឬការធ្ាក់ងម។

របូភាព 4-21 ្បយ័ត្នចំបពាុះការបាក់ដឬីការធ្ាក់ងមជាបដើទ

⑯ កំុប វ្ ើការបៅកន្ន្្ងន្ដលរម ន្បសថ រភាពន្ដលាន្ប្រុះថ្នន ក់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្អាចដួលរលំបៅបលើថ្អេដទីន់្ឬប្តកបបតុ្ងជាបដើទ។

កុំប វ្ ើការបលើជ្ាលជាពិបសស។ 

របូភាព 4-22 ្បយ័ត្នកុឲំ្យដួលរល ំ

⑰ កុំប វ្ ើ្ បត្ិបត្ាកិារដណំ្តលរន ដូចជារត្់ក ុំងបពលប វ្ ើការ។

កាំ្ងទនិ្្ទមតាអាច្ត្ូវបាន្ាន្ចំបពាុះា៉ា សុីន្បំន្បកន្ិងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលអាចបណ្តា លឱ្យខូចខាត្។ 

⑱ បៅបពលប្បើជាា៉ា សុីន្បំន្បក ប្បងធារាសាស្តសាកាន់្ន្ត្យា៉ា បយ់ុឺន្បលឿន្ជាងបពលប្បើជាឧបករណ៍ន្ប៉ាល

(shoberu) ដូបចនុះវាោបំាច់្ត្ូវផ្្លសប់ដ រូត្្ទងនិ្ងប្បងធារាសាស្តសាឱ្យបាន្ឆ្ប។់

្ទចូល 

្ទចូល 

(KM)
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4.1.7. ការ្បងុ្បយត័្នប្កាយបពលប វ្ ើការរចួរាល់បហើយ (អត្ថបទ ទំព័រទី58) 

(1) ឯកត្ា៉ា សុនី្បំន្បក

① ចត្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលភាា ប់ឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បកបៅបលើកន្ន្្ងរងឹសង ួត្ន្ិងរាបបសម ើ។

បោយប វ្ ើឲ្យឯកត្ា៉ា សុីន្បំន្បកបនាុះបញ្ឈរន្ដលជំហរ្ត្ង់ ប វ្ ើឲ្យន្អនកចុងពន្ាកប៉ាុះបៅនឹ្ងដ។ី 

② 

ជូត្េក់ជាបដើទន្ដលបៅជាប់ន្ឹងឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកន្ិងពិន្តិ្យបទើលការបលចធ្ាយប្បងន្ិងភាពទិន្្ប្កត្ី

ថ្ន្ពន្ាក។ 

③ 

បៅបពលដកឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បកបចញពីន្អនកថ្ដបនាុះរង់ោំរហូត្ដលស់ីត្ណុាភាពប្បងធារាសាស្តសាបាន្ធ្ាក់ចុុះតា

ទន្ដលអាចប វ្ ើបៅបាន្រចួទកដកបចញ។ ទ៉ាយងបទៀត្ ោក់គ្្ទប្ូលីបលើបពំង់ន្ងិទុបយា។ 

④ បៅបពលភាា បឬ់ផ្លា ច់ទុបយាធារាសាស្តសា  យកចតិ្ាទុកោកក់ារពារវត្ថ តចថ្្ងកុំបអាយចូលកន តងប្បងធារាសាស្តសា ។

⑤ ទុកឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកន្ដលដកបចញកន តងអេុះ។ ករណីទុកខាងប្ៅ

ោក់វាបៅបលើបឈើ្ទនាប់បហើយ្គ្បដណេ បជ់ាទួយសនឹ្្កបៅបលើវាបដើទបកីារពារវាពីទឹកបេ្ៀង។ 

ជាពិបសស ្ត្ូវ្បយ័ត្នកុំបអាយទឹកបេ្ៀងចូលពីន្អនកបញ្ច លូពន្ាករបស់ា៉ា សុីន្បំន្បក។ 

(2) ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្

យកេក់ន្ិងទឹកន្ដលជាប់បៅន្ឹងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។

សាែ ត្តំ្បន់្ជុំវញិនិ្ងខាងកន តងបៅអីអនកបបើកបរដូចជាន្អនកកង់និ្ងឧបករណ៍បលើកប ើងនិ្ងចុុះប្កាទស្ាបក់ា

រងារបនាេ ប់។ ទ៉ាយងបទៀត្ ប វ្ ើការោក់ប្បងជាបដើទ។ 

ន្ងទទងំ 

គួ្រកត្ស់ាគ លថ់្នេក់ន្ិងវត្ថ តបអេងបទៀត្អាច្ត្ូវបាន្បគ្យកបៅកន តង្តារទួរន ជាទួយដណំក់ទឹកបៅបលើថ្អេថ្ន្ដងសុី

ឡំាងធារាសាស្តសា បហើយអាចប វ្ ើឱ្យខូច្តាដូបចនុះោំបាច់្ត្វូសាែ ត្្តាបោយយកចិត្ាទុកោក។់ 

(KM)
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4.2. រចនាសទព ័ន្ ្បបេទន្ិង្បត្ិបត្ា ិការរបស់ា៉ា សុនី្កាត់្កបទេចប្រងន្ដក (អត្ថបទ ទំព័រទី 59) 

4.2.1. លកខណៈពិបសសថ្ន្ា៉ា សុីន្កាត្់កបទេចប្រងន្ដក (អត្ថបទ ទំព័រទី 59) 

ា៉ា សុីន្បំន្លងឧសម ័ន្សាទញ្ញាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ការធ្ាក់ឬការធ្ាក់ចុុះន្ិង្ន្ិេ័យថ្ន្អណ្តា ត្បេ្ើងឧសម ័ន្បោយសារន្ត្កទមករប វ្ ើការ

ងារកាត្់បនាុះប វ្ ើការងារបំន្លងឧសម ័ន្បៅកន្ន្្ងខពស់ 

ប៉ាុន្ន្ា ប្រុះថ្នន ក់ទងំបន្ុះបកើត្ប ើងបោយសារន្ត្ការប្បើ្បាស់ា៉ា សុីន្កាត្់កបទេចប្រងន្ដកបាន្ជា្ន្ិេ័យប្រុះថ្នន ក់ទងំបនាុះ្តូ្វ

បាន្កាត្់បន្ថយ។ (្ន្ិេ័យទងំបនាុះ្តូ្វបាន្កាត្់បន្ថយដូបចនុះអនកអាចប វ្ ើការកាន់្ន្ត្ាន្សុវត្ថ ិភាព។ ) 

4.2.2. ប ម្ ុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកនី្ទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដក (អត្ថបទ ទំព័រទី 59) 

ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដករទួាន្ថ្ដកាត្់ ឧបករណ៍កាត្់ សុីឡំាងបបើកបិទ ស ុទន្អនកខាងប្កាទ 

បាោងបងវ ិលន្ិងស ុទន្អនកខាងបលើ។ (សូទបទើលរបូ 1-1②) 

4.2.3. ្បបេទថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដក (អត្ថបទ ទំព័រទី 59) 

្ប្ក់្បន្ហលន្ឹងកថ្ស្តន្ាលកខណៈ្គួ្សារ 

ឧបករណ៍កាត់្ន្ដលសងកត់្ន្អនកកាត្់នឹ្ងប្រងន្ដកន្ដល្តូ្វកាត្់ន្ិងកាត្់បោយការពារកុំឱ្យរអិល 

បនាុះអាចបបងក ើន្ទទឹងាត្់បបើកថ្ន្ចុងបនាុះ្ំ  

ដូបចនុះវាសទ្សបស្ាប់កាត្់រចនាសទព ័ន្ធ ប្រងន្ដកនិ្ងសំណង់ន្ដលទិន្បរ ើសូទបីន្ត្បពលសងគត្់ក៏បោយ។ បលើសពីបន្ុះបទៀត្ 

ទ្ទង់ទិន្ងាយរអិលន្ដលាន្ទ្ទង់អកេរតួ្អកេរVថ្ន្ចុងបំអុត្បនាុះ កាត្់បន្ថយទទឹងាត្់ចុងបំអុត្ 

ប៉ាុន្ន្ាជាឧបករណ៍កាត់្ន្ដលទិន្ត្្ទូវឱ្យសងកត្់បហើយវាសទ្សបស្ាប់កាត្់ប្រងន្ដកបអត្ោយន្ិងរបស់បអេងបទៀត្។ 

4.2.4. ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ា សុីន្កាត្់កបទេចប្រងន្ដក (អត្ថបទ ទំព័រទី 59 ) 

នី្តិ្វ ិ្ ីស្ាប់ប្ជើសបរ ើសនិ្ងតំ្ប ើងឧបករណ៍កាត់្កបទេចប្រងន្ដក្តូ្វបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ 

① 

កំណត្់របូរាងថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដក្សបតាទការប្បើ្បាស់ន្ិងទំហំថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់្សបតាទវត្ថ តបរលបៅន្ដល្តូ្វកា

ត្់។ បៅបពលបន្ុះ 

រវ ិ្ ីសាស្តសាបងវ ិលថ្ន្ា៉ា សុីន្កាត់្កបទេចប្រងន្ដកបនាុះ្សបតាទការប្បើ្បាស់្តូ្វបាន្ប្ជើសបរ ើសពី្បបេទា៉ា សុីន្បងវ ិលធារាសាស្តសា ន្ដ

លបងវ ិលបោយទ៉ាូទ័រធារាសាស្តសាឬ្បបេទបងវ ិលបសរ ើន្ដលបងវ ិលបោយប៉ាុះវត្ថ តបរលបៅយា៉ា ង្សាល។ 

② 

ប្ជើសបរ ើសា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលសទ្សបធារាសាស្តសាន្ិងទំងន្់្សបតាទត្ុលយភាពជាទួយនឹ្ងបរាិណប្បងន្ិងទំងន្់ថ្ន្តួ្ា៉ា សុីន្ន្ដ

ល្តូ្វបាន្កំណត្់ស្ាប់ា៉ា សុីន្កាត្់កបទេចប្រងន្ដក។ 

③ យក្បេពធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកពីបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសា របស់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្

បហើយតំ្ប ើងបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកតាទរយៈា៉ា សុីន្បូទធារាសាស្តសា  ដងសន្ទ ចូនិ្ងថ្ដ។ 

បៅបពលបន្ុះ អា្ស័យបលើា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ាន្ករណីន្ដលោំបាច់្តូ្វបន្ន្ថទវា៉ា ន្ធារាសាស្តសាឬRelief valve។ 

④ ភាា ប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកបៅន្ឹងថ្ដរបស់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បោយប្បើទជ តល

បហើយត្ភាា ប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកនិ្ងបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកបៅបលើថ្ដបោយទុបយាប្ប

ង។ 

⑤ អនុ្វត្ាដំបណើរការសាកលបងនិ្ងពិន្ិត្យបទើលសាថ ន្ភាព្បតិ្បត្ា ិការរបស់ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដក។

⑥ ករណីចង់ឲ្យាន្សាថ ន្ភាពា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ដូចបដើទវញិ ផ្្លស់បដ រូឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកនិ្ង្ុងជាបដើទ

កន តងន្បបបទបស្តញ្ញៅ សថ្ន្ការត្ំប ើងបៅ④។

របូងត្ 4-1 ឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដក 

(KM)
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4.2.5. ្បត្បិត្េ ិការជាបដើទថ្ន្ា៉ា សុនី្កាត់្កបទេចប្រងន្ដក (អត្ថបទ ទំព័រទី60) 

រវ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្ា ិការសា ង់ោរថ្ន្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ (្បត្បិត្េ ិការសាងោ់រ JIS) គ្ដូឺចរន ន្ឹង 

"្បត្ិបត្េ ិការា៉ា សុីន្បំន្បក 4.1.5ជាបដើទ " 

4.2.6. រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅរបសា់៉ា សុនី្កាត់្កបទេចប្រងន្ដក (អត្ថបទ ទំព័រទី 60 ) 

របូភាពទី 4-2 សាថ ន្ភាពការវាយកបទេចបោលបោយា៉ា សុនី្កាត់្កបទេចប្រងន្ដក 

បៅកន តងការងារ 

ប្បងធារាសាស្តសា របស់ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្្ត្ូវបាន្្បត្បិត្ាកិារឲ្យាន្កំបៅន្ិង្បត្បិត្ា ិការបនាេ បព់សីីត្ណុាភាពប្ប

ងប ើងបន្ា ិច។ សីត្ណុាភាពសទ្សបថ្ន្ប្បង អា្សយ័បលើបសៀវបៅន្ណនាំន្ណនាំរបស់អនកអលិត្ន្ីទួយៗ។ 

បលើសពីបន្ុះបទៀត្ បៅបពលោប់បអាើទប្បើឧបករណក៍ាត្ក់បទេចប្រងន្ដកងមី 

បដើទបីបំន្បកបៅបលើថ្អេរអលិដូចជាទជ តលន្ងិbush 

្បត្បិត្ា ិការឲ្យសំុា្បន្ហលអស់1បា៉ា ងបោយបន្ថយបងវ ិលា៉ា សុនី្ន្ិងកាត្់បន្ថយបលបឿន្បបើក បិទថ្ន្សុឡំីាង។ 

បនាេ បទ់ក 

បងាា ញ្បការ្បងុ្បយ័ត្នជាទូលោា ន្ស្ាប់ការងារវាយកបទេចបោលបោយប្បើា៉ា សុនី្កាត់្កបទេចប្រងន្ដក។ 

① បៅបពលប វ្ ើការជាទួយា៉ា សុនី្កាត់្កបទេចប្រងន្ដក ោក់ប្បងរអំលិពី5បៅ6

ដងបៅន្អនកោក់ប្បងរអំលិថ្ន្ឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដកយា៉ា ងប្ចណ្តស់2ដងកន តងទួយថ្ងៃ។ 

(KM)
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② កំុប វ្ ើការបៅកន្ន្្ងន្ដលរម ន្បសថ រភាពន្ដលា៉ា សុីន្ទូលោា ន្អាចដួលរលដូំចជាបៅបលើថ្អេដីទន់្ឬប្តកបបតុ្ង។

កុំប វ្ ើការបលើជ្ាលជាពិបសស។

③ ដំបណើរការកន តងទិសបៅបអាកចំបពាុះកង់រងប្កាុះ (កងរ់ងប្កាុះ)

គឺ្រម ន្បសថ រភាពជាងទិសបៅបញ្ឈរបហើយវាាន្្ន្ិេ័យប្ចើន្ន្ដលតួ្ា៉ា សុនី្ប ើងបលើឬក៏ដួលរល។ំ

ទ៉ាយងបទៀត្ 

សូទបីន្ត្បៅកន តងទិសបៅបញ្ឈរក៏បោយវាាន្ប្រុះថ្នន កក់ន តងការងារន្ដលតួ្ា៉ា សុីន្អាចប ើងបលើដូបចនុះកុំប វ្ ើវា។ 

④ ការងាររស(់kojiru)កន តងកំ ុងបពលប វ្ ើការកាត្់

ទិន្្ត្វូបាន្អន្ុវត្ាបទប្ពាុះវាអាចបណ្តា លឱ្យាន្ការខូចខាត្ឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដក

ការខូច្ទង់្ ទយថ្ដឬការខូចខាត្ដល់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។

ាន្ប្រុះថ្នន ក់ការងារបៅកន្ន្្ងន្ដលរម ន្បសថ រភាព ពិនិ្ត្យបទើលភាពខំ្ាងថ្ន្ថ្អេដ ី

្បងុ្បយ័ត្នកន តងការងារទិសបៅបអេកចំបពាុះកង់រងប្កាុះ 
្បងុ្បយ័ត្នកន តងការងារន្ដលតួ្ា៉ា សុីន្អាច
ប ើងបលើ 

កុំរស់។(kojiru) 

(KM)
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⑤ កុំទា្ក់ឧបករណក៍ាត្ក់បទេចប្រងន្ដកន្ងិបំន្បកបបត្ុង។ កុំប វ្ ើការវាយ

⑥ ទិន្្ត្ូវយកវត្ថ តកបទេចជាទួយា៉ា សុីន្កាត្់កបទេចប្រងន្ដកបៅប ើយ។ កុំប វ្ ើការងារបបាសចំបហៀង។

⑦ ប វ្ ើការងារកាត្ឲ់្យាន្strokeាន្ទំបន្រ។ បៅបពលប វ្ ើការបៅstroke endបនាុះ

ាន្បន្ទ តក្ំ្ ត្ូវបាន្ាន្បៅសុីឡំាង។ (អន្ុវត្ាដូចរន ចបំពាុះការវាយទងគចិបៅstroke end។ ) 

⑧ កុំអន្ុវត្ាការងារសទ ចូបដើទបីបរ ើវត្ថ តបោយពយួ រន្ខេបលាហៈធាត្ុបលើឧបករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដក។

កុំវាយ 

្ទការបបាសចំបហៀង 

កុំខំាកន តងសាថ ន្ភាពstroke end 

(KM)
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⑨ កុំប វ្ ើការងារកន តងទឹកឬ្តាំកន តងទឹក។

⑩ កន តងក ុំងបពលប វ្ ើការ

ប វ្ ើឲ្យ្ទចូលកន តងត្ំបន់្ន្ដលាន្ប្រុះថ្នន ក់វាយទងគ ិចកំទីន្ដលបាន្វាយទងគចិអាចរាយបា៉ា យ។ 

⑪ ឈប់ប វ្ ើការបៅបពល្ត្វូបាន្បគ្រពំឹងទុកថ្នាន្អាកាសធាត្ុទនិ្លែ ។

⑫ កុំប វ្ ើ្ បត្ិបត្ាកិារដណំ្តលរន ដូចជារត្់ក ុំងបពលប វ្ ើការ។

ាន្ករណីកាំ្ងទនិ្្ទមតាអាចប វ្ ើសកទមភាពបលើឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកន្ិងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បនាុះាន្

ប្រុះថ្នន ក ់

⑬ កុំប វ្ ើការបោយបបើកថ្ដជាទួយា៉ា សុីន្កាត្់កបទេចប្រងន្ដកស្ាប់បរលបណំងកាត់្។

វាអាចបណ្តា លឱ្យាន្ការខូចខាត្ថ្ន្ឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដកឬសុីឡំាងបបើកបិទ។ 

្ទចូលកន តងតំ្បន់្ថ្ន្ការប្ុះបហើរន្ិងការធ្ាក ់

កុំប វ្ ើការដំណ្តលរន ដូចជាថ្ដ ដងសន្ទ ចូ
ការរត់្ជាបដើទ កន តងអំ ុងបពលប វ្ ើការ 

(KM)
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⑭ 

ទិន្្ត្វូវាយកបទេចបោលបបត្ុងបោយប្បើកាបំិទថ្ន្ន្អនកឧបករណក៍ាត្់របស់ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកប្ពាុះ

កាំបិទអាចខូច។ 

កុំខាំប ូ  ុងជាបដើទន្ដល្ន្ន់្ឹងកំបៅន្ិងរងឹន្ដល្ត្ូវបាន្ប្បើកន តងរចនាសទព ័ន្ធ ន្ដកជាទួយន្អនកឧបករណ៍កាត្់ថ្ន្

ឧបករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដក។ 

បោយន្បកន្ងិាន្ប្បុះបៅកន តងកាំបតិ្ថ្ន្ឧបករណក៍ាត្អ់ាចបងកប្រុះថ្នន កដ់លក់ទមករបៅន្កបរបនាុះ។  

⑮ កំុប្រូទិសបៅរបស់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បោយសងកត់្ឧបករណ៍កាត់្កបទេចប្រងន្ដកដលដ់ី។

កុំប វ្ ើប្ពាុះវាន្ឹងប វ្ ើឲ្យា៉ា សុីន្ទូលោា ន្រម ន្បសថ រភាព 

ទិន្្រន់្ន្ត្បងកការខូចខាត្ដលឧ់បករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដកន្ិងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ប៉ាុបណ្តណ ុះ។ 

កុំខំាបបតុ្ងជាទួយកាំបិត្ឧបករណ៍កាត់្ 

(KM)
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4.2.7. ការ្បងុ្បយត័្នប្កាយបពលប វ្ ើការ (អត្ថបទ ទំព័រទីទំ 65) 

(1) ឧបករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដក

① ចត្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលភាា ប់ន្ឹងឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកបៅបលើកន្ន្្ងសង ួត្ន្ិងរាបបសម ើ។

បដើទបីការពារដងសុីឡំាងបបើកបិទោក់ឧបករណក៍ាត់្កបទេចប្រងន្ដកបៅបលើដីកន តងឥរយិាបងាន្បសថ រភាពជាទួ

យន្ឹងថ្ដន្ដលបបើកចហំ។ 

②  

ជូត្េក់ជាបដើទន្ដលភាា ប់បៅឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកន្ិងពិន្ិត្យបទើលភាពទនិ្្ប្កត្ណី្តទួយដូចជាការ

បលចធ្ាយប្បង ប ូ  ុងរលុង ការន្បកន្ិងការសកឹថ្ន្ឧបករណក៍ាត្ជ់ាបដើទ។ 

③ បៅបពលដកឧបករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដកបចញពីន្អនកថ្ដ

រង់ោំរហូត្ដលស់ីត្ណុាភាពថ្ន្ប្បងធារាសាស្តសាបាន្ធ្ាកច់ុុះតាទន្ដលអាចប វ្ ើបៅបាន្។ 

ោក់គ្្ទប្ូលីបលើបពំង់ន្ងិទុបយា។ 

ោក់វាបអេកបៅបលើ្ទនាប់បដើទបីការពារឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដកពកីារដួលរល។ំ 

④បៅបពលភាា បឬ់ផ្លា ច់ទុបយាធារាសាស្តសា  ្បយ័ត្នកុំបអាយវត្ថ តចថ្្ងចូលកន តងប្បងធារាសាស្តសា បោយយកចតិ្ាទុកោក។់

⑤

រកាទុកឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកន្ដល្ត្ូវបាន្ដកបចញបៅកន តងអេុះឬករណីរកាទុកវាបៅខាងប្ៅោក់វា

បៅបលើបឈើ្ ទនាប់បហើយ្គ្បដណា បជ់ាទួយសនឹ្្កបៅបលើវាបដើទបីការពារវាពីទឹកបេ្ៀង។ 

(2) ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្

យកេក់ន្ិងទឹកន្ដលជាប់បៅន្ឹងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។

សាែ ត្កន្ន្្ងបៅជុំវញិនិ្ងខាងកន តងបៅអីរបស់អនកបបើកបរដូចជាន្អនកកង់និ្ងបរកិាខ បលើកប ើងនិ្ងចុុះប្កាទស

្ាបក់ារងារបនាេ ប់។ ទ៉ាយងបទៀត្ ប វ្ ើការោក់ប្បងជាបដើទ។ 

ន្ងទទងំ 

គួ្រកត្ស់ាគ លថ់្នេក់ន្ិងវត្ថ តបអេងបទៀត្អាច្ត្ូវបាន្បគ្យកបៅកន តង្តារទួរន ជាទួយដណំក់ទឹកបៅបលើថ្អេថ្ន្ដងសុី

ឡំាងធារាសាស្តសា បហើយអាចប វ្ ើឱ្យខូច្តាដូបចនុះោំបាច់្ត្វូសាែ ត្្តាបោយយកចិត្ាទុកោក។់ 

(KM)
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4.3. រចនាសទព ័ន្ ្បបេទន្ិង្បត្ិបត្េ ិការថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បបបត្ុង (អត្ថបទ ទំព័រទី66) 

4.3.1. លកខណៈពិបសសថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ងុ (អត្ថបទ ទំព័រទី 66) 

បបើប្បៀបប្ៀបបៅនឹ្ងវ ិ្ សីាស្តសាការវាយកបទេចបោលថ្ន្សណំង់បបតុ្ងបោយប្បើា៉ា សុីន្បំន្បក 

វាាន្សបទ្ងរំខាន្ន្ិងរញំ័រទបជាងបហើយការប្ុះបហើថ្ន្វាយទងគចិកំទីត្ិចជាង។ 

4.3.2. ប ម្ ុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ទួីយៗថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ងុ (អត្ថបទ ទំព័រទី 66) 

ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ(បំន្បក្ំៗ) រទួាន្ថ្ដបំន្បក ឧបករណ៍កាត្់ ចណុំចបំន្បក(assai pointo) 

សុីឡំាងបបើកបិទ ស ទុន្អនកខាងប្កាទ បាោងបងវលិន្ងិស ុទន្អនកខាងបលើ។ (សូទបទើលរបូ 1-1③) 

ទ៉ាយងបទៀត្ ា៉ា សុនី្វាយទងគចិបបត្ុង (បំន្បកតូ្ច) រទួាន្ថ្ដបំន្បក ឧបករណ៍កាត្់ ចំណុចបំន្បក(assai 

pointo) សុីឡំាងបបើកបិទន្ងិស ុទ។ (សូទបទើលរបូ 1-1 ④) 

4.3.3. ្បបេទា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ (អត្ថបទ ទំព័រទី 66) 

្បបេទា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ្ត្ូវបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ 

(1) ឧបករណបំ៍ន្បកបបត្ុង (បំន្បក្ំៗ )

រចនាសទព ័ន្ធ

អររបបត្ុង្ត្ូវបាន្បំន្បកន្ិងកាត្ឲ់្យវាបៅជាប្តកបបត្ងុន្ដលាន្ទំហំន្ដលអាចន្បងន្ចកជាបំន្ណកតូ្ចៗ។ 

ថ្ដបំន្បកាន្របូរាងន្ដលប វ្ ើឱ្យវាងាយ្សួលកន តងការបំន្បកន្ិងកាត្់បបត្ុងបហើយាន្ឧបករណប៍ងវលិន្ដលងាយ

្សួលស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលរចនាសទពន័្ធន្ិងសណំង។់ (សូទបទើលរបូងត្ 4-3) 

របូងត្ 4-3 សាថ ន្ភាពការវាយកបទេចបោលថ្ន្បំន្បក្ំៗ ថ្ន្សំណង់ន្ិងរចនាសទពន័្ធ បបត្ុង 

(KM)
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(2) ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ (បំន្បកតូ្ច)

អវ ីន្ដកបំន្បកប្តកបបត្ុងន្ដល្ត្ូវបាន្កាត់្បចញជាទួយន្ឹងឧបករណ៍បំន្បក្ំៗ

បហើយបោយកំបទចបៅជាបំន្ណកតូ្ចៗបទៀត្បនាុះន្បងន្ចកប្រងន្ដកន្ិងបំន្ណកបបត្ុង។ 

ថ្ដបំន្បកាន្របូរាងន្ដលប វ្ ើឱ្យវាងាយ្សួលបំន្បកបចញពីប្រងន្ដកបោយព្ងីកទទឹងថ្ដនិ្ងបំន្បកបបតុ្ង

បៅជាបំន្ណកតូ្ចៗ។ 

បោយសារប វ្ ើការបំន្បកតូ្ចពីអលិត្អលបបត្ុងដូចជាប្តកបបត្ុងន្ិង្បឡាយរាងតួ្អកេរUន្ដលបាន្បំន្បកបលើក

ទី1ជាទួយឧបករណ៍បំន្បក្ំៗជាចទបងបហើយឧបករណបំ៍ន្បកន្ដលប្ចើន្ន្ត្រម ន្ឧបករណ៍បងវលិ។  

(សូទបទើលរបូងត្ 4-4) 

របូងត្ 4-4 សាថ ន្ភាពការវាយកបទេចបោលបំន្បកតូ្ចថ្ន្បបត្ុង 
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4.3.4. ការប្ជើសបរ ើសន្ិងតំ្ប ើងា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ុង (អត្ថបទ ទំព័រទី 67) 

នី្តិ្វ ិ្ សី្ាប់ការប្ជើសបរ ើសនិ្ងតំ្ប ើងា៉ា សុនី្បំន្បកបបតុ្ង្តូ្វបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ 

① 

កំណត្រ់បូរាងរបស់ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ្សបតាទការប្បើ្ បាស់ន្ិងទំហំរបស់ឧបករណបំ៍ន្បក្សបតាទវត្ថ តបរល

បៅន្ដល្ត្ូវបំន្បក។ 

ក ា៉ា សុីន្បំន្បក្ំៗ ន្ដលកាត្់រចនាសទពន័្ធ បបតុ្ងន្ិងសណំង់បៅជាទំហំន្ដលអាចបំន្បកជាបំន្ណកតូ្ចៗ។ 

(សូទបទើលរបូងត្ 4-5) 

ខ 

ា៉ា សុនី្បំន្បកតូ្ចបនាុះបំន្បកប្តកបបត្ុងប្រងន្ដកន្ដលបាន្កាត់្បចញជាទួយន្ងឹា៉ា សុនី្បំន្បក្ំថ្ន្ការបំន្ប

កបបត្ុងជាបដើទ ឲ្យបាន្ក្ាយជាបំន្ណកតូ្ចៗបហើយបំន្បកវាបៅជាបំន្ណកបបត្ុងន្ិងប្រងន្ដក។ 

(សូទបទើលរបូងត្ 4-6) 

បៅបពលបន្ុះ ការបងវ ិលា៉ា សុនី្បំន្បក្ំៗថ្ន្ការបំន្បកបបត្ុង 

្ត្ូវបាន្ប្ជើសបរ ើសពី្ បបេទា៉ា សុនី្បងវ ិលធារាសាស្តសា ន្ដលបងវ ិលបោយទ៉ាូ ទ័រធារាសាស្តសាឬ្បបេទបងវលិបសរ ើន្ដលបងវ ិ

លបោយប៉ាុះវត្ថ តបរលបៅយា៉ា ង្សាល។ 

របូងត្ 4-5 ឧទហរណ៍ថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បក្ំៗ

របូងត្ 4-6 ឧទហរណ៍ថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បកតូ្ចៗ 

② 

ប្ជើសបរ ើសា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលសទ្សបធារាសាស្តសាន្ងិទំងន្់្សបតាទតុ្លយភាពជាទួយន្ឹងបរាិណប្បងន្ងិទំ

ងន្់ថ្ន្តួ្ា៉ា សុនី្ន្ដល្ត្ូវបាន្កំណត្ស់្ាប់ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ។ 
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③ យក្បេពធារាសាស្តសាស្ាបឧ់បករណបំ៍ន្បកបបត្ុងពីបសៀគ្វធីារាសាស្តសា របស់ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្

បហើយត្ំប ើងបសៀគ្វធីារាសាស្តសាស្ាបឧ់បករណ៍បំន្បកបបត្ុងតាទរយៈា៉ា សុីន្បូទធារាសាស្តសា  ដងសន្ទ ចូន្ិងថ្ដ។ 

បៅបពលបន្ុះ អា្សយ័បលើា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ាន្ករណីន្ដលោំបាច់្តូ្វបន្ន្ថទវា៉ា ន្ធារាសាស្តសាឬRelief valve។ 

បលើសពីបន្ុះបទៀត្ 

ឧបករណ៍្ បត្ិបត្ាកិារស្ាប់ា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ុងនឹ្ង្ត្ូវបាន្ភាា ប់បៅន្ងឹបៅអរីបសអ់នកបបើកបរ។ 

④ 

ភាា ប់ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ុងបៅន្ឹងថ្ដរបស់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បោយភាា បជ់ាទួយទជ តលបហើយភាា បា់៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ុង

ន្ិងបសៀគ្វធីារាសាស្តសាស្ាបា់៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុបៅបលើថ្ដជាទួយន្ឹងទុបយាប្បង។ 

⑤ អន្ុវត្ាដំបណើរការសាកលបងន្ិងពនិ្ិត្យបទើលសាថ ន្ភាព្បត្បិត្ា ិការរបសឧ់បករណបំ៍ន្បកបបត្ុង។

⑥ ករណីចង់ឲ្យាន្សាថ ន្ភាពា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ដូចបដើទវញិ ផ្្លស់បដ រូឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងនិ្ង្ុងជាបដើទ

កន តងន្បបបទបស្តញ្ញៅ សថ្ន្ការត្ំប ើងបៅ④។ 

4.3.5. ្បត្បិត្ា ិការា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ុងជាបដើទ (អត្ថបទ ទំព័រទី 69) 

រវ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្ា ិការសា ង់ោរថ្ន្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ (្បត្បិត្េ ិការសាងោ់រ JIS) គ្ដូឺចរន ន្ឹង 

"្បត្ិបត្េ ិការា៉ា សុីន្បំន្បក 4.1.5ជាបដើទ " 
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4.3.6. រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បកបបតុ្ង (អត្ថបទ ទំព័រទី 69) 

ស្ាបា់៉ា សុីន្កបទេចបបត្ងុប្ជើសបរ ើសា៉ា សុនី្ទូលោា ន្ន្ិងអវ ីត្ភាា ប់ន្ដលសទ្សបស្ាប់របូរាងន្ិងទំហំថ្ន្វត្ថ ត

បរលបៅន្ដល្ត្ូវវាយទងគ ិច។ (សូទបទើលរបូងត្ 4-5 ន្ិងរបូងត្ 4-6) 

បៅកន តងការងារ 

ប្បងធារាសាស្តសា របស់ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្្ត្ូវបាន្្បត្បិត្ាកិារឲ្យាន្កំបៅន្ិង្បត្បិត្ា ិការបនាេ ប់ពសីីត្ណុាភាពប្ប

ងប ើងបន្ា ិច។ សីត្ណុាភាពសទ្សបថ្ន្ប្បង អា្សយ័បលើបសៀវបៅន្ណនាំន្ណនាំរបស់អនកអលិត្ន្ីទួយៗ។ 

បលើសពីបន្ុះបទៀត្ បៅបពលោប់បអាើទប្បើឧបករណ៍បំន្បកងមី បដើទបីបំន្បកបៅបលើថ្អេរអិលដូចជាទជ តលន្ិងbush 

្បត្បិត្ា ិការឲ្យសំុា្បន្ហលអស់1បា៉ា ងបោយបន្ថយបងវ ិលា៉ា សុនី្ន្ិងកាត្់បន្ថយបលបឿន្បបើក បិទថ្ន្សុឡំីាង។ 

បនាេ បទ់ក 

រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅនិ្ងការ្បងុ្បយ័ត្នស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោលបោយា៉ា សុីន្បំន្បកបបតុ្ង្តូ្វបាន្បងាា ញ

។ 

① បៅបពលប វ្ ើការជាទួយា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ គួ្រន្ត្ោក់ប្បងរំអលិពី

5បៅ6ដងបៅន្អនកោក់ប្បងរំអលិស្ាបឧ់បករណបំ៍ន្បកយា៉ា ងប្ចណ្តស់2ដងកន តងទួយថ្ងៃ។

② កំុប វ្ ើការបៅកន្ន្្ងន្ដលរម ន្បសថ រភាពន្ដលា៉ា សុីន្ទូលោា ន្អាចដួលរលដូំចជាបៅបលើថ្អេដីទន់្ឬប្តកបបតុ្ង។

កុំប វ្ ើការបលើជ្ាលជាពិបសស។

③ ដបំណើរការកន តងទិសបៅបអាកចំបពាុះកង់រងប្កាុះ (កងរ់ងប្កាុះ)

គ្ឺរម ន្បសថ រភាពជាងទិសបៅបញ្ឈរបហើយវាាន្្ន្ិេ័យប្ចើន្ន្ដលតួ្ា៉ា សុនី្ប ើងបលើឬក៏ដួលរល។ំ

ទ៉ាយងបទៀត្

សូទបីន្ត្បៅកន តងទិសបៅបញ្ឈរក៏បោយវាាន្ប្រុះថ្នន កក់ន តងការងារន្ដលតួ្ា៉ា សុីន្អាចប ើងបលើដូបចនុះកុំប វ្ ើវា។

④ ការងាររស(់kojiru) កន តងកំ ុងបពលប វ្ ើការបំន្បក

ទិន្្ត្វូបាន្អន្ុវត្ាបទប្ពាុះវាអាចបណ្តា លឱ្យាន្ការខូច្ទង់្ ទយថ្ដថ្ន្ា៉ា សុនី្បំន្បក ការបាក់ន្បក

seizureទជ តលឬក៏ ការបាក់ន្បកន្ិងជាបដើទបហត្ុថ្ន្ការខូចខាត្ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្។

⑤ វា្ត្ូវបាន្បំន្បកបោយរបបបត្ងុបហើយកុំទា្កឧ់បករណ៍បំន្បកបដើទបបំីន្បកបបត្ុង។ កុំប វ្ ើការវាយ

⑥ កុយំកវត្ថ តន្ដលវាយទងគ ិចជាទួយឧបករណ៍បំន្បកបៅប ើយ។ កុំប វ្ ើការងារបបាសចំបហៀង។

⑦ ប វ្ ើការងារបំន្បកឲ្យាន្strokeាន្ទំបន្រ។ បៅបពលប វ្ ើការបៅstroke endបនាុះ

ាន្បន្ទ តក្ំ្ ត្ូវបាន្ាន្បៅសុីឡំាង។ (អន្ុវត្ាដូចរន ចបំពាុះការវាយទងគចិបោយstroke end។ )

⑧ កុំអន្ុវត្ាការងារសទ ចូបដើទបីបរ ើវត្ថ តបោយពយួ រន្ខេបលាហៈធាត្ុបលើឧបករណ៍បំន្បក។

⑨ កុំប វ្ ើការងារកន តងទឹកឬ្តាំកន តងទឹក។

⑩ កន តងក ុំងបពលប វ្ ើការ

ប វ្ ើឲ្យ្ទចូលកន តងត្ំបន់្ន្ដលាន្ប្រុះថ្នន ក់វាយទងគ ិចកំទីន្ដលបាន្វាយទងគចិអាចរាយបា៉ា យ។

⑪ ឈប់ប វ្ ើការបៅបពល្ត្វូបាន្បគ្រពំឹងទុកថ្នាន្អាកាសធាត្ុទនិ្លែ ។

⑫ កុំប វ្ ើ្ បត្ិបត្ាកិារដណំ្តលរន ដូចជារត្់ក ុំងបពលប វ្ ើការ។

កាំ្ងទនិ្្ទមតាអាច្ត្ូវបាន្ាន្ចំបពាុះឧបករណ៍បំន្បកន្ិងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលអាចបណ្តា លឱ្យខូចខាត្។

⑬ កុំប វ្ ើការបោយបបើកថ្ដជាទួយា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ុងស្ាប់បរលបណំងបំន្បក។

វាអាចបណ្តា លឱ្យាន្ការខូចខាត្ថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បកឬសុីឡំាងបបើកបិទ។

⑭

ទិន្្ត្វូវាយកបទេចបោលបបត្ុងបោយប្បើកាបំិទថ្ន្ន្អនកឧបករណក៍ាត្់របស់ា៉ា សុីន្កបទេចបំន្បកបបត្ងុ្ំៗ ប្ពាុះ

កាំបិទអាចខូច។

⑮ កំុប្រូទិសបៅរបស់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បោយសងកត់្ឧបករណ៍កបទេចបបតុ្ងដលដ់ី។

កុំប វ្ ើប្ពាុះវាន្ឹងប វ្ ើឲ្យា៉ា សុីន្ទូលោា ន្រម ន្បសថ រភាព

ទិន្្រន់្ន្ត្បងកការខូចខាត្ដលឧ់បករណបំ៍ន្បកបបត្ងុន្ិងា៉ា សុនី្ទូលោា ន្ប៉ាុបណ្តណ ុះ។

⑯ បោយសារអាចជាបដើទបហត្ុថ្ន្ការខូចខាត្ថ្ន្ថ្ដបំន្បក ស ុទ ទជ តល

សុីឡំាងជាបដើទថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ងុដូចបន្ុះកុបំំន្បកងម្ទមជាត្ិដូចជាដុងំមបន្េុះបសេ ើងន្ងិងមន្ដលាន្របូរាងរដិ

បរដបុជាបដើទ។

(KM)
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⑰ ា៉ា សុនី្បំន្បកតូ្ចបបត្ងុន្ដលរម ន្ឧបករណ៍បងវលិន្ឹងបណ្តា លឱ្យខូចខាត្ដលា់៉ា សុនី្ទូលោា ន្

ដូបចនុះកុំបំន្បកប្ទត្ ន្ ឹទន្ិងសសរថ្ន្រចនាសទពន័្ធន្ិងសណំង។់ 

4.3.7. ការ្បងុ្បយត័្នបៅបពលបញ្ៅបក់ារងារ (អត្ថបទ ទំព័រទីទំ 70) 

ការ្បងុ្បយត័្នបៅបពលបញ្ៅបក់ារងារ្ត្វូបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ 

(1) ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ

① ចត្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលភាា ប់ន្ឹងឧបករណ៍បំន្បកបបតុ្ងបៅបលើកន្ន្្ងសង ួត្ន្ងិរាបបសម ើ។

បដើទបីការពារដងសុីឡំាងបបើកបិទ 

ោក់ា៉ា សុនី្បបតុ្ងបៅបលើដកីន តងទីតំាងន្ដលាន្បសថ រភាពជាទួយនឹ្ងថ្ដកាត់្រាលោលបចញ។ 

② ជូត្េក់ជាប់ន្ឹងា៉ា សុនី្ោក់បបត្ងុន្ិងពិន្ិត្យបទើលភាពទនិ្្ប្កត្ណី្តទួយដូចជាការបលចធ្ាយប្បង

ភាពរលុងថ្ន្ប ូ  ុង ឧបករណ៍កាត្់ន្ិងសឹកជាបដើទ។ 

③

បៅបពលដកា៉ា សុីន្បបត្ុងបចញពីន្អនកថ្ដរបស់ា៉ា សុីន្រង់ោំរហូត្ដលស់ីត្ុណាភាពប្បងធារាសាស្តសាបាន្ធ្ាក់ចុុះតា

ទន្ដលអាចប វ្ ើបៅបាន្។ ោកគ្ប្ាប្ូលីបលើបពំង់ទុបយា។ 

④ បៅបពលភាា បឬ់ផ្លា ច់ទុបយាធារាសាស្តសា សូទ្បយ័ត្នកុំបអាយវត្ថ តចថ្្ងចូលកន តងប្បងធារាសាស្តសា ។

⑤

ទុកា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ងុន្ដល្ត្ូវបាន្ដកបចញបៅកន តងអេុះឬ្បសនិ្បបើទុកវាបៅខាងប្ៅោកវ់ាបៅបលើបឈើ្ទនាប់

បហើយពយួ រសនឹ្្កបៅបលើវាបដើទបីការពារវាពីទឹកបេ្ៀង។ 

(2) ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្

យកេក់ន្ិងទឹកន្ដលជាប់បៅន្ឹងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។

សាែ ត្កន្ន្្ងបៅជុំវញិនិ្ងខាងកន តងបៅអីរបស់អនកបបើកបរដូចជាន្អនកកង់និ្ងបរកិាខ បលើកប ើងនិ្ងចុុះប្កាទស

្ាបក់ារងារបនាេ ប់។ ទ៉ាយងបទៀត្ ប វ្ ើការោក់ប្បងជាបដើទ។ 

ន្ងទទងំ 

គួ្រកត្ស់ាគ លថ់្នេក់ន្ិងវត្ថ តបអេងបទៀត្អាច្ត្ូវបាន្បគ្យកបៅកន តង្តារទួរន ជាទួយដណំក់ទឹកបៅបលើថ្អេថ្ន្ដងសុី

ឡំាងធារាសាស្តសា បហើយអាចប វ្ ើឱ្យខូច្តាដូបចនុះោំបាច់្ត្វូសាែ ត្្តាបោយយកចិត្ាទុកោក។់ 

(KM)
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4.4. រចនាសទព ័ន្ធ  ្បបេទន្ិង្បត្ិបត្េ ិការរបស់ា៉ា សុនី្ោបស់្ាបវ់ាយកបទេចបោល (អត្ថបទ ទំព័រទី 72) 

4.4.1. លកខណៈពិបសសរបសឧ់បករណ៍ោប់ (អត្ថបទ ទំព័រទី 72) 

ា៉ា សុនី្ោប់្ ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់ការវាយកបទេចបោលដូចជាអេុះបឈើន្ងិការងារន្កថ្ចនកំបទចកំទី។ 

បៅបពលវាយកបទេចបោលវត្ថ តបរលបៅាន្សំបលងរខំាន្ត្ិចតួ្ចន្ិងការប្ុះបហើវត្ថ តន្ដលវាយកបទេចបោល។ 

បៅកន តងការន្កថ្ចនកំបទចកំទី 

វាាន្្បសិទធភាពកន តងការប្បើា៉ា សុីន្ោបជ់ាជាង្ុងបដើទបីោត្់ថ្នន ក់ន្ិងដំបណើរការលាយថ្ន្ា៉ា ស់ សាា រៈ 

របូរាងបអេងៗ។ ជាពិបសស បគ្អាចងាយ្សួលោប់ ោត្ថ់្នន ក់ន្ងិអទ តកសាា រៈទំងន្់្សាលៗដូចជាបឈើ 

សសរន្វងន្ិងប្រងន្ដក សភំារៈ្កណ្តត្់ទន្ជ់ាបដើទ។ 

របូភាពទី 4-7 សាថ ន្ភាពន្កថ្ចនកំបទចកំទី 

4.4.2. ប ម្ ុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ទួីយៗន្អនកឧបករណ៍ោប ់(អត្ថបទ ទំព័រទីទី 72) 

ឧបករណោ៍ប់្ ត្ូវបាន្អេបំ ើងបោយថ្ដោប់ ត្ណំោប ់សុីឡំាងបបើក បិទ ស ទុន្អនកប្កាទ បាោងបងវលិ

ស ុទន្អនកខាងបលើជាបដើទ។ (សូទបទើលរបូភាព 1-1 ⑤ន្ងិ⑥) 
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4.4.3. ្បបេទឧបករណ៍ោប់ (អត្ថបទ ទំព័រទី p.72) 

្បបេទឧបករណ៍ោប់្ ត្ូវបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ 

(1) ឧបករណោ៍ប់ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុឡំីាងខាងកន តងជាទួយឧបករណ៍បងវលិ

តាទរយៈការបងវលិកាលជាទួយសុីឡំាងខាងកន តងន្ិងបងវ ិលបោយធារាសាស្តសា

ទុំថ្ន្ការោប់ន្ងិទីតាំងលែ តិ្លែន្់បនាុះអាច្ត្ូវបាន្អនុ្វត្ាបោយបសរ ើ។ (សូទបទើលរបូភាព 4-23) 

របូភាព 4-23 ប ម្ ុះថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ (ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុីឡំាងខាងកន តងន្ដលាន្ឧបករណ៍បងវ ិល) 

(2)វឧបករណោ៍ប់ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុឡំីាងខាងកន តង(naibu sado gata tsukamigu)

ទុំោបអ់ាច្ត្ូវបាន្ថ្លត្្ទវូបោយបងវលិកាលជាទួយសុឡំីាងខាងកន តង។

បោយសារឧបករណ៍ោប់ទិន្អាចបងវលិបាន្បទដូបចនុះទីតាំង្ត្ូវបាន្កណំត្់បោយការបងវលិា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ឬចំ

ណុចថ្ន្ឧបករណ៍ោប់។ (សូទបទើលរបូភាព 4-24) 

របូភាពទី 4-24 (ទិន្ន្ទន្្បបេទបងវលិ) ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុីឡំាងខាងកន តង 

ការត្ភាា ប់ធារាសាស្តសា  

ត្ំណបងវ ិល 

ស ុទន្អនកប្កាទ 

ទជ តលសីុឡំាង 

ត្ំណថ្ន្ការោប់ 

ទជ តលត្ំណ 

ថ្ដោប់ 

ចំណុចោប់ 

ស ុទន្អនកខាងបលើ 

ទ៉ាូ ទ័រធារាសាស្តសា  

ឧបករណ៍បងវ ិល 

ទជ តលសីុឡំាង 

សុីឡំាងបបើកបិទ 

ទជ តលស ុទ 

ថ្ដោប់ 

ចំណុចោប់ 

ស ុទ 

តំ្ណថ្ន្ការោប់ 

សីុឡំាងបបើកបិទ 
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(3)វឧបករណោ៍ប់ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុឡំីាងខាងប្ៅ

ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុីឡំាងខាងប្ៅ

ទិន្ោំបាច់ឱ្យាន្បពំង់ធារាសាស្តសា បទពីប្ពាុះសុីឡំាងរបស់ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់ការោប់ន្ងិបបើក

បិទ 

ប៉ាុន្ន្ា បោយសារវាទិន្អាចបងវ ិលបោយរម ន្បងវលិកាលបទបាន្ជាា៉ា សុីន្ទូលោា ន្្ត្វូន្ត្្ត្ូវបាន្ដំបណើរការយា៉ា ង

ទ៉ាត្់ចត្់បដើទបីន្កត្្ទូវទុំោប់។ 

ជាពិបសស គួ្រន្ត្្តូ្វបាន្យកចិត្ាទុកោក់ចំបពាុះការងារអទ តកបៅកន តងឡាន្ដឹកទំនិ្ញជាបដើទ។ 

ទ៉ាយងបទៀត្ 

្បងុ្បយ័ត្នបោយសារាន្ថ្ដរបស់ន្ប៉ាល(shoberu)្តូ្វការការព្ងឹងអា្ស័យបលើការរទួបញ្ច លូរន ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់

ន្ិងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។ (សូទបទើលរបូភាព 4-25) 

របូភាពទី 4-25 ឧទហរណ៍ថ្ទឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់សុឡំីាងខាងប្ៅ 

ថ្ដោប់ 

ចំណុចោប់ 

ស ុទ 

តំ្ណថ្ន្ការោប់ 

សីុឡំាងបបើកបិទ 
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4.4.4. ការប្ជើសបរ ើសន្ិងតំ្ប ើងឧបករណ៍ោប់ (អត្ថបទ ទំពរ័ទី 74) 

នី្តិ្វ ិ្ សី្ាប់ការប្ជើសបរ ើសនិ្ងតំ្ប ើងឧបករណោ៍ប់់្ តូ្វបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ 

① 

កំណត្រ់បូរាងរបសឧ់បករណោ៍ប់្សបតាទការប្បើ្បាសន់្ិងទំហំថ្ន្ឧបករណ៍ោប់្សបតាទវត្ថ តបរលបៅន្ដល្ត្ូវ

ោប់។ 

ក)ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុឡំីាងខាងកន តងថ្ន្្បបេទបងវលិកាលជាទួយន្ឹងឧបករណ៍បងវ ិល (សូទបទើលរបូងត្ 4-8) 

របូងត្ 4-8 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុីឡំាងខាងកន តងន្ដលាន្ឧបករណប៍ងវលិ

ខ) ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណោ៍ប់ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុឡំីាងខាងកន តង្បបេទបងវលិកាល (សូទបទើលរបូងត្ 4-9) 

របូងត្ 4-9 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ (ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុីឡំាងខាងកន តង) 
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គ្)ឧបករណោ៍ប់ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុឡំីាងខាងប្ៅន្ដលប្បើវាបដើទបីបបើកបិទថ្ដោប់បោយសុីឡំាង្ុងរបសា់៉ា

សុីន្ទូលោា ន្ (សូទបទើលរបូងត្ 4-10) ។ 

របូងត្ 4-10 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ (ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុីឡំាងខាងប្ៅ) 

②

ប្ជើសបរ ើសឧបករណ៍ន្ប៉ាលធារាសាស្តសា ន្ដលសទ្សបស្ាប់ធារាសាស្តសាន្ិងសទត្ថភាពោប់ថ្ដបោយបយាងបៅតាទតុ្

លយភាពរវាងបរាិណប្បងន្ដលបាន្កំណត្ស់្ាបឧ់បករណោ៍ប់ន្ងិទំងន្ោ់ប់បលើករបស់តួ្ា៉ា សុនី្។  

③ យក្បេពធារាសាស្តសាស្ាបឧ់បករណោ៍បព់ីបសៀគ្វធីារាសាស្តសា របស់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្

បហើយត្ំប ើងបសៀគ្វធីារាសាស្តសាស្ាបឧ់បករណ៍ោបត់ាទរយៈា៉ា សុនី្បូទធារាសាស្តសា  ដងសន្ទ ចូន្ិងថ្ដ។ 

បៅបពលបន្ុះ អា្សយ័បលើា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ាន្ករណីន្ដលោំបាច់្តូ្វបន្ន្ថទវា៉ា ន្ធារាសាស្តសាឬRelief valve។ 

បលើសពីបន្ុះបទៀត្ 

បៅអីអនកបបើកបរថ្ន្្បបេទសុីឡំាងប វ្ ើសកទមភាពខាងកន តង្ត្ូវបាន្ភាា បឧ់បករណ៍្ បត្ិបត្ា ិការស្ាបឧ់បករណ៍

ោប់។ 

④ 

ភាា បឧ់បករណោ៍ប់បៅន្ងឹថ្ដរបសា់៉ា សុនី្ទូលោា ន្បោយភាា បជ់ាទួយទជ តលបហើយភាា ប់ឧបករណ៍ោប់ន្ិងបសៀគ្វធីារា

សាស្តសាស្ាបឧ់បករណោ៍បប់ៅបលើថ្ដជាទួយន្ឹងទុបយាប្បង។ 

⑤ អន្ុវត្ាដំបណើរការសាកលបងន្ិងពនិ្ិត្យបទើលសាថ ន្ភាព្បត្បិត្ា ិការរបសឧ់បករណោ៍ប់។

⑥ ករណីចង់ឲ្យាន្សាថ ន្ភាពា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ដូចបដើទវញិ ផ្្លស់បដ រូឧបករណ៍ោបន់្ងិ្ុងជាបដើទ

កន តងន្បបបទបស្តញ្ញៅ សថ្ន្ការត្ំប ើងបៅ④។ 
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4.4.5. ្បត្បិត្េ ិការរបស់ា៉ា សុនី្ោប់ជាបដើទ (អត្ថបទ ទំព័រទី 75) 

រវ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្ា ិការសា ង់ោរថ្ន្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ (្បត្បិត្េ ិការសាងោ់រ JIS) គ្ដូឺចរន ន្ឹង 

"្បត្ិបត្េ ិការា៉ា សុីន្បំន្បក 4.1.5ជាបដើទ " 

4.4.6. រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅរបសទ់៉ាសុីន្ោប់ (អត្ថបទ ទំព័រទី 76) 

ា៉ា សុនី្ោបគួ់្ន្ត្ប្ជើសបរ ើសា៉ា សុនី្ទូលោា ន្ន្ងិអវ ីត្ភាា ប់់ន្ដលសទ្សបស្ាប់របូរាងន្ិងទំហំថ្ន្វត្ថ តបរលបៅ

ន្ដល្ត្វូោប។់ 

បៅកន តងការងារ 

ប្បងធារាសាស្តសា របស់ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្្ត្ូវបាន្្បត្បិត្ាកិារឲ្យាន្កំបៅន្ិង្បត្បិត្ា ិការបនាេ បព់សីីត្ណុាភាពប្ប

ងប ើងបន្ា ិច។ សីត្ណុាភាពសទ្សបថ្ន្ប្បង អា្សយ័បលើបសៀវបៅន្ណនាំន្ណនាំរបស់អនកអលិត្ន្ីទួយៗ។ 

បលើសពីបន្ុះបទៀត្ បៅបពលោប់បអាើទប្បើាិ៉ាសុីន្ោបង់មី បដើទបបំីន្បកបៅបលើថ្អេរអលិដូចជាទជ តលន្ងិbush 

្បត្បិត្ា ិការឲ្យសំុា្បន្ហលអស់1បា៉ា ងបោយបន្ថយបងវ ិលា៉ា សុនី្ន្ិងកាត្់បន្ថយបលបឿន្បបើក បិទថ្ន្សុឡំីាង។ 

របូភាពទី 4-26 សាថ ន្ភាពវាយកបទេចបោលបោយប្បើា៉ា សុីន្ោប ់

បនាេ បទ់ក បងាា ញនូ្វ្បការ្បងុ្បយ័ត្នទូលោា ន្ន្ិងការងារទូបៅបោយា៉ា សុនី្ោប។់

① បៅបពលប វ្ ើការជាទួយា៉ា សុនី្ោប់ គួ្រន្ត្ោក់ប្បងរំអលិពី

5បៅ6ដងបៅន្អនកោក់ប្បងរំអលិស្ាបឧ់បករណោ៍ប់យា៉ា ងប្ចណ្តស់2ដងកន តងទួយថ្ងៃ។ 

② កុំប វ្ ើការបៅកន្ន្្ងន្ដលរម ន្បសថ រភាពន្ដលា៉ា សុីន្ទូលោា ន្អាចដួលរលដូំចជាបៅបលើថ្អេដីទន់្ឬប្តកបបតុ្ង។

កុំប វ្ ើការបលើជ្ាលជាពិបសស។ 

③ ដំបណើរការកន តងទិសបៅបអាកចំបពាុះកង់រងប្កាុះ (កងរ់ងប្កាុះ)

គ្ឺរម ន្បសថ រភាពជាងទិសបៅបញ្ឈរបហើយវាាន្្ន្ិេ័យប្ចើន្ន្ដលតួ្ា៉ា សុនី្ប ើងបលើឬក៏ដួលរល។ំ 

ទ៉ាយងបទៀត្ 

សូទបីន្ត្បៅកន តងទិសបៅបញ្ឈរក៏បោយវាាន្ប្រុះថ្នន កក់ន តងការងារន្ដលតួ្ា៉ា សុីន្អាចប ើងបលើដូបចនុះកុំប វ្ ើវា។ 

④ 

ការងាររស់ (kojiru)កន តងក ុំងបពលប វ្ ើការោប់ 

ទិន្្ត្វូបាន្អន្ុវត្ាបទប្ពាុះវាអាចបណ្តា លឱ្យាន្ការខូច្ទង់្ ទយថ្ដថ្ន្ា៉ា សុនី្ោប់ 

ការបាក់ន្បកseizureទជ តលឬក៏ ជាបដើទបហត្ុថ្ន្ការខូចខាត្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។  

⑤ បោយឧបករណោ៍ប់ ប វ្ ើការោបវ់ត្ថ ត កុំទា្ក់ន្ិងបំន្បកបបត្ងុ។ កុំប វ្ ើការវាយ

⑥ កុយំកវត្ថ តបំន្បកជាទួយឧបករណោ៍ប់បៅប ើយ។ កុំប វ្ ើការងារបបាសចំបហៀង។
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⑦ ការងារោប់ឲ្យាន្strokeាន្ទំបន្រ។ បៅបពលប វ្ ើការបៅstroke endបនាុះ

ាន្បន្ទ តក្ំ្ ត្ូវបាន្ាន្បៅសុីឡំាង ដូបចនុះកុំប វ្ ើការងារបៅstroke end។ 

(អន្ុវត្ាដូចរន ចំបពាុះការវាយទងគ ិចបៅstroke end។ )  

⑧ កុំអន្ុវត្ាការងារសទ ចូបដើទបីបរ ើវត្ថ តបោយពយួ រន្ខេបលាហៈធាត្ុបលើឧបករណោ៍ប់។

⑨ កុំប វ្ ើការងារកន តងទឹកឬ្តាំកន តងទឹក។

⑩ កន តងក ុំងបពលប វ្ ើការ ប វ្ ើឲ្យ្ទចូលកន តងត្ំបន់្ន្ដលាន្ប្រុះថ្នន ក់កំបទចកំទីន្ដលបាន្ោបអ់ាចរាយបា៉ា យ។

⑪ ឈប់ប វ្ ើការបៅបពល្ត្វូបាន្បគ្រពំឹងទុកថ្នាន្អាកាសធាត្ុទនិ្លែ ។

⑫ ការងារន្ងិដំបណើរការោច់បោយន្ កបហើយទនិ្្បត្បិត្ា ិការកន តងបពលន្ត្ទួយ។

កាំ្ងទនិ្្ទមតាអាច្ត្ូវបាន្ាន្ចំបពាុះឧបករណោ៍ប់ន្ិងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលអាចបណ្តា លឱ្យខូចខាត្។ 

⑬ កុំប វ្ ើការបោយបបើកថ្ដជាទួយា៉ា សុីន្ោបស់្ាប់បរលបណំងោប់។

វាអាចបណ្តា លឱ្យាន្ការខូចខាត្ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ឬសុឡំីាងបបើកបិទ។ 

⑮ កំុប្រូទិសបៅរបស់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បោយសងកត់្ឧបករណ៍ោប់ដលដ់ី។

កុំប វ្ ើប្ពាុះវាន្ឹងប វ្ ើឲ្យា៉ា សុីន្ទូលោា ន្រម ន្បសថ រភាព 

ទិន្្រន់្ន្ត្បងកការខូចខាត្ដលឧ់បករណោ៍ប់ន្ងិា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ប៉ាុបណ្តណ ុះ។ 

⑮  

្បងុ្បយ័ត្នបពល្បត្ិបត្េកិារបៅន្កបរបៅអីអនកបបើកបរប្ពាុះិ់ឧបករណ៍ោប់ន្ឹងរំខាន្ដល់បៅអីរបស់អនកបបើកប

រន្ិងសុីឡំាងដងសន្ទ ចូ។ ្បងុ្បយ័ត្នកុឲំ្យប៉ាុះបៅអីអនកបបើកបរបពលបងវលិបោយោប់វត្ថ តន្វង។ 
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⑯ កុំោប់វត្ថ តតាទប្ទត្ជាទួយឧបករណ៍ោប់។

វាាន្ប្រុះថ្នន កស់្ាប់វត្ថ តន្ដលោប់ប វ្ ើឱ្យបងវ ិលភ្ាទៗឬកាំ្ងោបប់ន្ធ រូន្ិងធ្ាកប់ហើយវាអាចបណ្តា លឱ្យខូច្ទ

ង់្ទយឬខូចខាត្ដល់ថ្ដន្ងិា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។ 

្បបេទបងវលិ ទុំបងវលិ្ត្វូបាន្ផ្្លសប្់រូបហើយវាទិន្បងវលិ។ ា៉ា សុីន្ោប់ 

វត្ថ តបរលបៅ្ត្វូបាន្បងវលិបន្ា ិចទាងៗបោយចុងថ្ដបដើទបីធានាថ្នវា្ត្ូវបាន្ោបប់ាន្កន តងទីតាំង្ត្ឹទ្ត្ូវ។ 

⑰ កំុបំន្បកឬពត់្វត្ថ តបោយបុកវាបៅបលើដីឬជញ្ញា ំងខណៈបពលោបវ់ាបោយប្បើទ៉ាសុីន្ោប់។

វាអាចបណ្តា លឱ្យខូចខាត្ដល់ា៉ា សុនី្ោបន់្ិងា៉ា សុនី្ទូលោា ន្។ 

ោប់បោយផ្្លស់ប្រូទំុ 
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⑱ វត្ថ តន្វងៗោប់ចណុំចកណ្តា លឬចណុំចថ្ន្ភារពល។

ការោបទួ់យចំបហៀងបោយប្បើឧបករណ៍ោប់្បបេទបងវលិ

គ្ឺាន្ប្រុះថ្នន ក់ប្ពាុះវាបងវលិភ្ាទៗបហើយឧបករណ៍ោប់ន្ដលទនិ្បងវលិគ្ាឺន្ប្រុះថ្នន ក់ប្ពាុះវត្ថ តអាចបអែៀងឬធ្ា

ក់។ 

វាអាចបណ្តា លឱ្យខូច្ទង់្ ទយឬខូចខាត្ដល់ថ្ដោបន់្ិងថ្ដា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។ 

⑲ ទិន្្ត្ូវោកបចញពីបៅអីអនកបបើកបរបពលោប់វត្ថ ត។

វាាន្ប្រុះថ្នន កព់ីប្ពាុះកាំ្ងោប់អាចបន្ធ រូបន្ថយបហើយវត្ថ តអាចន្ឹងធ្ាក់ចុុះ។ 

បៅបពលោកបចញពីបៅអអីនកបបើកបរ្ត្ូវបាន្បញ្ៅបក់ារងារោប់បហើយប វ្ ើឲ្យចុងថ្ដរបសា់៉ា សុនី្ោប់ជាប់ន្ឹង

ដីនិ្ងបញ្ឈប់ា៉ា សុីន្រចួទកចុុះបោយបញ្ញា ក់សវុត្ថ ិភាព។ 

⑳ តាទបរលការណ៍ កុំោប់វត្ថ តបបណេ ើរបបើកបរបបណេ ើរ។

វាាន្ប្រុះថ្នន កព់ីប្ពាុះកាំ្ងោប់អាចបន្ធ រូបន្ថយបហើយវត្ថ តអាចន្ឹងធ្ាក់ចុុះ។ 

㉑ 

ទិន្្ត្វូវាយកបទេចបោល្គ្ុឹះោក់បបត្ងុជាបដើទជាទួយា៉ា សុនី្ោប់ប្ពាុះវាន្ឹង្ត្ូវប្បើស្ាប់បរលបណំងបអេង

បទៀត្។ 

㉒ ទិន្្ត្ូវវាយកបទេចបោល្គ្ឹុះោក់បបត្ុងជាទួយា៉ា សុនី្ោប។់ 
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4.4.7. ការ្បងុ្បយត័្នបនាេ ប់ពកីារងារចប់ (អត្ថបទ ទំព័រទី78) 

ការ្បងុ្បយត័្នបៅបពលបញ្ៅបក់ារងារ្ត្វូបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ 

(1) ឧបករណោ៍ប់

① ចត្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលភាា ប់ន្ឹងឧបករណ៍ោប់បៅបលើកន្ន្្ងសង ួត្ន្ិងរាបបសម ើ។

ទុកឱ្យថ្ដឧបករណោ៍ប់ថ្ដបបើកបដើទបាីន្សុវត្ថភិាព។ 

② 

ជូត្េក់ជាបដើទន្ដលបៅជាប់ន្ឹងឧបករណោ៍ប់បហើយពនិ្ិត្យបទើលភាពទិន្្ប្កត្ណី្តទួយដូចជាការបលចធ្ាយ

ប្បង ការបន្ធ រូប ូ  ុង ការសកឹថ្ន្ថ្ដោបជ់ាបដើទ។ 

③

បៅបពលដកឧបករណោ៍ប់បចញពីន្អនកថ្ដរបស់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្រងោ់ំរហូត្ដលស់ីត្ណុាភាពប្បងធារាសាស្តសាបាន្

ធ្ាក់ចុុះតាទន្ដលអាចប វ្ ើបៅបាន្។ ោកគ់្្ទប្ូលីបលើបំពង់ន្ងិទុបយា។ 

④ បៅបពលភាា បឬ់ផ្លា ច់ទុបយាធារាសាស្តសា សូទ្បយ័ត្នកុំបអាយវត្ថ តចថ្្ងចូលកន តងប្បងធារាសាស្តសា ។

⑤ ទុកឧបករណោ៍ប់ន្ដលដកបចញកន តងអេុះ។

ករណីទុកខាងប្ៅោកវ់ាបៅបលើបឈើ្ ទនាប់បហើយ្គ្បដណា បជ់ាទួយសនឹ្្កបៅបលើវាបដើទបីការពារវាពីទឹកបេ្ៀង។ 

(2) ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្

យកេក់ន្ិងទឹកន្ដលជាប់បៅន្ឹងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។

សាែ ត្កន្ន្្ងបៅជុំវញិនិ្ងខាងកន តងបៅអីរបស់អនកបបើកបរដូចជាន្អនកកង់និ្ងបរកិាខ បលើកប ើងនិ្ងចុុះប្កាទស

្ាបក់ារងារបនាេ ប់។ ទ៉ាយងបទៀត្ ប វ្ ើការោក់ប្បងជាបដើទ។ 

ន្ងទទងំ 

គួ្រកត្ស់ាគ លថ់្នេក់ន្ិងវត្ថ តបអេងបទៀត្អាច្ត្ូវបាន្បគ្យកបៅកន តង្តារទួរន ជាទួយដណំក់ទឹកបៅបលើថ្អេថ្ន្ដងសុី

ឡំាងធារាសាស្តសា បហើយអាចប វ្ ើឱ្យខូច្តាដូបចនុះោំបាច់្ត្វូសាែ ត្្តាបោយយកចិត្ាទុកោក។់ 

(KM)
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4.5. ការដកអវ ីត្ភាា ប់បចញ (អត្ថបទ ទំព័រទី79) 

(1) ្បការ្បងុ្បយត័្ន

① ការងារភាា ប់ន្ិងការងារដកបចញអវ ីត្ភាា ប់បនាុះ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ាប្កាទការបញ្ញា ផ្លេ ល់ពីបទបញ្ញា ការការងារ។

②

ភាា ប់ន្ិងដកអវ ីត្ភាា ប់អវ ីត្ភាា ប់បយាងតាទន្ីត្ិវ ិ្ ី ន្ដលបាន្កំណក់បៅកន តងបសៀវបៅន្ណនំាថ្ន្ា៉ា សុីន្វាយកបទេចបោល។

③ ប្បើសសរសុវត្ថ ិភាពន្ិងប្តកសុវត្ថ ិភាពជាបដើទ បដើទបីការពារថ្ដន្ិងដងសន្ទ ចូជាបដើទធ្ាក់ចុុះ។

④ ប្បើកំណល់បដើទបីការពារអវ ីត្ភាា ប់ពីការដួលរលំ។

⑤ អវ ីត្ភាា ប់ន្ដលាន្ទំហំ្ំគួ្រន្ត្្ត្ូវបាន្ភាា ប់ឬដកបោយប្បើឧបករណ៍សទ ចូចល័ត្ជាបដើទ។

បៅបពលបន្ុះការសាព យ(tamagake)ថ្ន្ឧបករណ៍ប វ្ ើការ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ាបោយទន្ុសេន្ដលាន្គ្ុណវុឌឍិ។ 

⑥ ររតឹ្បន្ា ឹងប ូ  ុងបាន្្បកដបដើទបីកុំបអាយាន្ការខកខាន្។

(ស្ាប់ការងារសទ ចូន្ិងសាព យ(tamagake)្ត្ូវន្ត្ាន្គុ្ណវឌុឍិបអេងបទៀត្) ។ 

ការងារសទ ចូន្ិងសាព យ(tamagake)ទនិ្អាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ាជាទួយន្ងឹគ្ណុវឌុឍិថ្ន្្បត្ិបត្ា ិការា៉ា សុីន្សណំង់

្បបេទយាន្យន្ា  (ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោល) 

ដូបចនុះ្ត្ូវន្ត្ាន្គ្ុណវុឌឍោិច់បោយន្ កដូចជាា៉ា សុីន្សទ ចូចល័ត្ជាបដើទ។ 

(2) នី្តិ្វ ិ្ ីដកបចញ

① ប វ្ ើការបលើថ្អេរាបបសម ើបោយរម ន្ឧបសគ្គបហើយអន្ុវត្ាបោយឥរយិាបងាន្បសថ រភាពន្ដលា៉ា សុីន្ទិន្បចុះដួលរលំ បងវ ិល

ផ្្លស់ទី។ 

② បិទ (បិទ)

វា៉ា ន្បិទបបើកបៅបលើថ្ដរបស់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បហើយដកទុបយាធារាសាស្តសា ន្ដលភាា ប់បៅន្ឹងអវ ីត្ភាា ប់បចញពីវា៉ា ន្បិទបបើក។

③

ោក់គ្្ទប្ូលីបលើទុបយាធារាសាស្តសា ន្ដល្ត្ូវបាន្ដកបចញន្ិងវា៉ា ន្បិទបបើកបដើទបីកុំបអាយដីខាច់ន្ិងេក់ចូលកន តងបំពង់

ធារាសាស្តសា ។ ្បសិន្បបើដីខាច់ឬេក់ចូលវាអាចបណ្តា លឱ្យដំបណើរការខុស្ប្កត្ី។

④ ដកទជ តល2ន្ដលភាា ប់ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ិងថ្ដន្ិងអវ ីត្ភាា ប់បហើយផ្្លស់បដ រូវាបោយ្ុង។

(3) ការដកឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បកបចញ

របូភាពទី 4-27 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការដកឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកបចញ 

វា៉ា ន្បិទបបើក 

គ្្ទប 

ទជ តល 

ទុបយាធារាសាស្តសា  

បោត្ 

ទុបយាធារាសាស្តសា  

បោត្ 

ប្បើ្ទនាប់បដើទបីឱ្យាន្បសថ រភាព 

(ឥរយិាបងបពលដកបចញ) 

(KM)
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(4) ការដកឧបករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដកបចញ

របូភាពទី 4-28 ឧទហរណ៍ន្ការដកឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកបចញ 

(5) ការដកា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ុងបចញ

របូភាពទី 4-29 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការដកា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ុងខាន ត្្ំបចញ 

របូភាពទី 4-30 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការដកា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ុងខាន ត្តូ្ចបចញ 

កន្ាស់ទជ តល 

ប្បើ្ទនាប់បដើទបីឱ្យាន្បសថ រភាព 

វា៉ា ន្បិទបបើក 

គ្្ទបការពារ្ូលី 

ទជ តល 

បោត្្ូលី 

ទុបយាធារាសាស្តសា  

ទប់ន្អនកបងវ ិលកុំឲ្យបងវ ិលទុន្បពលប វ្ ើការ 

កន្ាស់ទជ តល 

ប្បើ្ទនាប់បដើទបីឱ្យាន្បសថ រភាព 

វា៉ា ន្បិទបបើក 

គ្្ទបការពារ្ូលី 

ទជ តល 

បោត្្ូលី 

ទុបយាធារាសាស្តសា  

ទប់វាកុំឲ្យបងវ ិល 

វា៉ា ន្បិទបបើក 

គ្្ទបការពារ្ូលី 

បោត្្ូលី 

ទជ តល 

ទុបយាធារាសាស្តសា  

(KM)
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(6) ការដកឧបករណោ៍ប់បចញ

របូភាពទី 4-31 ការដកបចញថ្ន្ឧទហរណ៍ោប់ (ទ្ទង់ប វ្ ើសកទមភាពសុីឡំាងខាងកន តង) 

របូភាពទី 4-32 ការដកបចញថ្ន្ឧទហរណ៍ោប់ (ទ្ទងស់ុឡំីាងខាងប្ៅ) 

វា៉ា ន្បិទបបើក 

គ្្ទបការពារ្ូលី 

ទជ តល 

បោត្្ូលី 

ទុបយាធារាសាស្តសា  

ទជ តល 

ទជ តល 

(KM)
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(7) ការផ្្លសប់ដ រូ្ងុ

របូភាព 4-33 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការដក្ុងបចញ 

① ដកទជ តលទងំ3បចញ ន្ដលភាា ប់ថ្ដន្ប៉ាល(shoberu)ន្ងិ្ុងបចញ។ (សូទបទើលរបូភាព 4-33)

② ភាា ប់ត្ណំថ្ន្ថ្ដន្ិងត្ំណ្ុងបៅន្ឹងន្ប៉ាល(shoberu)បហើយភាា ប់្ ុង។

ចំណ្ត)ំ ការត្ំប ើង ការដកបចញខុសរន  អា្ស័យបលើា៉ា សុនី្សណំងវ់ាយកបទេចបោល 

ដូបចនុះប វ្ ើតាទបសៀវបៅការន្ណនានំ្ីទួយៗស្ាបព់័ត្៌ាន្លំអតិ្។ 

ថ្ដថ្ន្ន្ប៉ាល(shoberu) 

្ុង 

ត្ំណថ្ន្្ុង 

ត្ំណថ្ន្ថ្ដ 

(KM)
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4.6. ការបអេរា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោល (អត្ថបទ ទំព័រទី83) 

4.6.1. ការអទ តកនិ្ងការបរ ើឥវា៉ា ន់្បចញ (អត្ថបទ ទំព័រទី 83) 

្បការ្បងុ្បយត័្នកន តងការអទ តកឬបរ ើប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំងស់្ាបក់ារវាយកបទេចបោលបៅបលើរងសបណ្តេ ងជាបដើទ

្ត្ូវបាន្បងាា ញខាងប្កាទ។ 

(1) ្បការ្បងុ្បយត័្នទូបៅ

①

បៅបពលអទ តកនិ្ងដឹកជញ្ជ នូ្ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលបៅបលើរងសបណ្តេ ងឬឡាន្ដឹកទំនិ្ញ

សូទប្បើយាន្យន្ាន្ដលាន្បំណងដកឹប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់។ 

② បៅបពលបអេរ្ត្ូវ្បយ័ត្នកុំបអាយបលើស្បការខាងប្កាទបន្ុះដូចបទបញ្ញា ក្ទិត្យាន្យន្ាបាន្កណំត្់។

•ទទឹង・・・・・・ 2.5ｍ ឬត្ិចជាងបន្ុះ •កទពស់・・・・・・3.8ｍ ឬត្ិចជាងបន្ុះ

•ា៉ា សសរុប・・・・・・20ｔ ឬត្ិចជាងបន្ុះ •្បន្វង・・・・・・ 12ｍ ឬត្ិចជាងបន្ុះ 

•ទំងន្់អ័កេ・・・・・・ 10ｔឬត្ិចជាងបន្ុះ •កាំបងវ ិលអបបបរា ・ 12ｍ ឬត្ិចជាងបន្ុះ

•បន្ទ តកកង・់・・・・・5ｔ ឬត្ិចជាងបន្ុះ

③

ការអទ តកន្ិងបរ ើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំងស់្ាបក់ារវាយកបទេចបោល្ត្វូបអេរឱ្យអន្ុវត្ាតាទការន្ណនាំរបស់បទបញ្ញា ការ

ការងារន្ដលបាន្កណំត្់។

④ តាទបរលការណ៍

កន្ន្្ងន្ដលប វ្ ើការអទ តកនិ្ងបរ ើឥវា៉ា ន់្បចញបនាុះគួ្រប វ្ ើបៅបលើដីរាបបសម ើនិ្ងរងឹបហើយយាន្យន្ាស្ាប់បអេរន្ត្ប៉ាុបណ្តណ ុះ្តូ្វ

្បាកដថ្នចប់ស្ត វ្ ំងចត្រងយន្ាន្ិងបញ្ឈប់កង។់

⑤ ឧបករណ៍ប ើងជ្ាល (កាា រ្កាលងនល)់ ន្ដលពយួ របៅបលើកន្ន្្ងអទ តករបសយ់ាន្យន្ាស្ាបដ់ឹកជញ្ជ នូ្ន្ត្ប៉ាុបណ្តណ ុះ

គួ្រន្ត្ប្បើអវ ីន្ដលអាចទប់ទល់នឹ្ងា៉ា ស់ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលន្ដលប្បើកន តងការអទ តកនិ្ងបរ ើឥវា៉ា ន់្បចញ

បាន្

ប្បើឧបករណ៍ប ើងជ្ាលន្ដលាន្្កញំបដើទបីកុឲំ្យឧបករណ៍ប ើងជ្ាលរបូត្ពកីន្ន្្ងអទ តកបោយសារបងវលិថ្ន្ក

ង់រងប្កាុះឬកង់។ (សូទបទើលរបូភាព 4-34 តារាងទី 4-1) ។

របូភាពទី4-34 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ប ើងជ្ាលន្ដលាន្្កញំ 

តារាងទី4-1 ឧទហរណ៍ថ្ន្ទំនាក់ទំន្ងរវាងា៉ា សរ់បស់ា៉ា សុីន្ន្ដល្ត្ូវបាន្អទ តកន្ិងឧបករណ៍ប ើងជ្ាល 

ា៉ា ស់ថ្ន្ា៉ា សុីន្ន្ដល្តូ្វបា
ន្អទ តក (t) 

ចំនួ្ន្ថ្ន្ការប្បើ្បាស់ 
្មា រៈ

ភោហៈធាត សែំអាល យមីញ៉ាូម

ភោហៈធាត សែំអាល យមីញ៉ាូម

ភោហៈធាត សែំអាល យមីញ៉ាូម

ទំហំរបូរាង 
្បន្វង x កទពស់ x ទទឹង (mm) 

ឧបករណ៍ប ើងជ្ាល 

ការបិទបោយកាា របន្េុះបឈើ 

្កញំន្ដលពយួ របៅបលើកន្ន្្ងអទ តក 

(KM)
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⑥ បៅបពលអទ តកបោយបលើកដីបអាយខពស់(morido)និ្ងបរ ើឥវា៉ា ន់្បចញសូទអនុ្វត្ាដូចខាងប្កាទ។

ក 

ទទឹងថ្ន្ការបលើកដីបអាយខពស់(morido)ន្ងឹ្ត្វូាន្ទទឹង្គ្ប់្រន្់បោយពិោរណ្តបលើទទឹងរបសា់៉ា សុីន្សណំងស់

្ាបក់ារវាយកបទេចបោល។ 

ខ ប វ្ ើឱ្យជ្ាលថ្ន្ការបលើកដីបអាយខពស់(morido)បន្ុះបាន្ទិន្សូវបោត្តាទន្ដលអាចប វ្ ើបៅបាន្។ 

គ្វ 

ការបលើកដីបអាយខពស់(morido)បនាុះគួ្រន្ត្្ត្ូវបាន្ប្ងួទឱ្យបាន្្គ្ប់្ រន្់បដើទបីកុឱំ្យជ្ាលដួលរលកំន តងក ុំងបព

លអទ តកា៉ា សុនី្សណំង់ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលបហើយកុឲំ្យា៉ា សុនី្សំណងស់្ាបក់ារវាយកបទេចបោលដួលរលំ។ 

ជាពិបសស 

្តូ្វយកចិត្ាទុកោក់ការពារកំពូលថ្ន្ជ្ាលកំុបអាយដួលរលំនិ្ងព្ងឹងវាបោយោក់បបងាគ លបបើោំបាច់។ 

ឃ កទពស់ថ្ន្ការបលើកដីបអាយខពស់(morido)បនាុះគ្ឺប វ្ ើឲ្យដូចរន ន្ឹងកទពស់របស់កន្ន្្ងអទ តករបស់រងសបណ្តេ ង។ 

(2) ការងារអទ តកនិ្ងបរ ើឥវា៉ា ន់្រងសបណ្តេ ងបចញជាបដើទ (បោយប្បើឧបករណ៍ប ើងជ្ាល)

① គួ្រន្ត្ពិភាកាទងំអសរ់ន អំពីវ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការអទ តកនិ្ងនី្តិ្វ ិ្ ជីាបដើទ។

② ពនិ្ិត្យអំ្បាយា៉ា ន្ិងស្ត វ្ ងំជាបដើទ ថ្ន្ា៉ា សុីន្អទ តកន្ងិពិន្ិត្យបទើលា៉ា សុីន្ន្ដលប្បើ្បាស។់

③ បញ្ឈប់រងសបណ្តេ ងបៅទីតាំងអទ តកបហើយោប់ស្ត វ្ ងំន្ងិបញ្ឈប់កង។់ (្បងុ្បយ័ត្នចំបពាុះក្ទិត្បអាកថ្ន្ថ្អេដ។ី )

④

្ត្ូវ្បាកដថ្នពយួ រឧបករណ៍ប ើងជ្ាលបៅបលើកន្ន្្ងអទ តកបដើទបីកុំបអាយវារបូត្បហើយកំណត្ទ់ុំប ើងជ្ាលដល់15ដឺ

ប្កឬត្ិចជាងបន្ុះ។ 

របូភាព 4-35 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការប្បើ្បាសឧ់បករណ៍ប ើងជ្ាល 

កន្ន្្ងអទ តករបស់រងសបណ្តេ ង 

ឧបករណ៍ប ើងជ្ាល 

15ដឺប្កឬត្ិច
ជាងបន្ុះ 

(KM)
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⑤  

ទុកោក់បដើទបឱី្យកន្ន្្ងអទ តកន្ិងន្ខេកណ្តា លរបសា់៉ា សុីន្សណំងស់្ាបក់ារវាយកបទេចបោលឬឧបករណ៍ប ើងជ្ា

លន្ិងកង់រងប្កាុះឬសំបកកង់បាន្ស្ទបតាទ (សូទបទើលរបូភាព 4-36) 

របូភាព 4-36 ឧទហរណ៍ថ្ន្ទំនាក់ទំន្ងទីតាំងអទ តក 

⑥ បៅបពលអទ តក សូទពិនិ្ត្យបទើលសុវត្ថភាពថ្ន្តំ្បន់្ជុំវញិនិ្ង្ទឲ្យចូល។ ទ៉ាយងបទៀត្

សូទោក់បសារបងវលិបដើទបកីុបំអាយវាបងវលិបៅបពលអទ តក។

⑦ បបើកបរកន តងបលបឿន្ទបបយាងតាទសញ្ញញ របស់អនកការន្ណនា។ំ ករណីាន្ទុខងារផ្្លស់ប្រូបលបឿន្ដំបណើរការ

កំណត្វ់ាបៅបលបឿន្ទប (Lo) ។ ឈបស់ិន្្បន្ហល1

ន្ទ៉ាត្ទុន្ន្ងឹឧបករណ៍ប ើងជ្ាលន្ិងបញ្ញា ក់ទេងបទៀត្អំពី្បការ⑤។

⑧ បៅបពលប ើងឧបករណ៍ប ើងជ្ាល ចូរប ើងន្ត្ទេងកន តងបលបឿន្ទបបោយទិន្បងវ ិបលចងក តូ្

(ករណី្ត្ូវបងវ ិលចងក តូ្ ចុុះដលដ់ីបហើយផ្្លស់ប្រូទិសបៅ) ។

⑨ បៅបពលន្ដលប ើងឧបករណ៍ប ើងជ្ាលរចួរាល់បហើយ

ន្អនកខាងទុខរបស់កង់រងប្កាុះនិ្ងា៉ា សុីន្សណំង់ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលងាយរបងាគ ុះរបងគ ើបញ្ឈរដូបចនុះចុុះដលដ់ី

យា៉ា ងសាៃ ត្។់

⑩ ប្បើកណំល់បជើងបៅបពលន្ដលរងសបណ្តេ ងាន្ជំ្ ន្្ំ។ (សូទបទើលរបូភាព 4-37)

របូភាព 4-37 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការប្បើកណំល់បជើង

⑪ ពនិ្ិត្យបទើលថ្នបត្ើា៉ា សុីន្អទ តកបចញពីទទឹងកន្ន្្ងអទ តករងសបណ្តេ ងឬអត្។់

⑫ ឈប់បៅទីតំាងន្ដលបាន្កំណត់្បៅបលើកន្ន្្ងអទ តកឥវា៉ា ់ ន់្បនាុះោបស់្ត វ្ ំងនិ្ងោក់បសា។

⑬ បៅបពលបងវលិា៉ា សុនី្សណំង់ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលបលើកន្ន្្ងអទ តកឥវា៉ា ន់្

សូទពិនិ្ត្យបទើលសុវត្ថភាពថ្ន្បរោិា ន្ជុំវញិនិ្ងោត់្វធិាន្ការការពារន្ឹងភាពប្ទត្

បដើទបីការពារកុំបអាយកន្ន្្ងអទ តករំកលិបោយសារន្ត្ការបងវ ិលន្ងិា៉ា សុីន្សណំងស់្ាប់ការវាយកបទេចបោលទនិ្ឱ្យ

រអិលន្ិងធ្ាក់។ ទ៉ាយងបទៀត្ បនាេ បព់ីបងវលិ ោក់បសារបងវ ិលបនាុះ្ត្ូវបញ្ឈបា់៉ា សុនី្។

កន្ន្្ងអទ តកថ្ន្រងយន្ា  

ឧបករណ៍ប ើងជ្ាល កង់រងប្កាុះ 

Plan view 

កន្ន្្ងអទ តកថ្ន្រងយន្ា  

ឧបករណ៍ប ើងជ
្ាល 

កង់រងប្កាុះ កំណល់ទប់ 

កំណល់បជើង 

(KM)
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(3) ការភាា ប់ជាបដើទបនាេ ប់ពអីទ តកបលើរងសបណ្តេ ងជាបដើទ

① ពនិ្ិត្យបទើលថ្នរងសបណ្តេ ង្ត្ូវបាន្អទ តក្ត្ឹទ្ត្ូវបៅកន តងទីតាំងន្ដលបាន្កំណត្់បហើយថ្នរងសបណ្តេ ងទិន្ប្ទត្។

② បនាេ ប់ពបីាន្បញ្ញា កថ់្នទិន្ាន្ភាពទិន្្ប្កត្ីបៅកន តងរងសបណ្តេ ងជាបដើទ

ា៉ា សុនី្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលអាចនឹ្ងផ្្លស់ទីបោយសារន្ត្រញំ័រកន តងកំ ុងបពលដកឹជញ្ជ នូ្

ដូបចនុះ្ត្ូវភាា បា់៉ា សុនី្សណំងស់្ាប់ការវាយកបទេចបោលបៅន្ឹងរងសបណ្តេ ងជាបដើទបោយន្ខេសងាវ ក់ 

ន្ខេបលាហៈធាត្ជុាបដើទ។ (សូទបទើលរបូភាព 4-38) 

របូភាពទី 4-38 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការភាា ប់ន្ឹងរងសបណ្តេ ង 

③ ា៉ា សុីន្សណំងស់្ាប់ការវាយកបទេចបោលគួ្រន្ត្ោក់បសារស្ត វ្ ំងន្ីទួយៗ បញ្ឈបា់៉ា សុនី្របសា់៉ា សុនី្

បិទបេ្ើងន្ិងភាា ប។់ 

④ ចំបពាុះា៉ា សុនី្សណំង់ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល បន្ថយឧបករណ៍ប វ្ ើការដូចជាដងសន្ទ ចូ

ថ្ដបដើទបីកុំបអាយបលើសពីកំរតិ្កទពស់បហើយបញ្ច ត ុះអវ ីត្ភាា បដ់ល់្កាលកាេ ររបស់រងសបណ្តេ ងន្ិងភាា ប់វា។ 

⑤ ពនិ្ិត្យបទើលថ្នលក័ខខណ័ឌ ថ្ន្ការអទ តកន្ិងការភាា ប់គ្លឺែឥត្បខាៅ ុះ។

ប្ទនារ ់
(វតថុប្ទនារ់) 

ផ្ខ្ែភោហៈធាត 

ក្ំណល់ទរ ់ Lever 

block 
ភ ើប្ទនារ់

ផ្ខ្ែភោហៈធាត 

(KM)
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4.6.2. ករណដីឹកជញ្ជ នូ្បោយរត់្ខ្នួ្ឯង (អត្ថបទ ទំព័រទី87) 

ករណទីិន្អាចបចៀសអុត្ កន តងការបអេរប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់បោយដកឹជញ្ជ នូ្បោយរត់្ខ្នួ្ឯង 

បនាុះ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ា្សបតាទចាបន់្ិងបទបបញ្ញត្ាពិាកព់ន័្ធ ដូចជាចាប់ចរាចរណអ្៍ វូបរក 

ចាបយ់ាន្យន្ាដឹកជញ្ជ នូ្តាទអ្ វូបរកនិ្ងបទបញ្ញា ក្ទិត្យាន្យន្ាជាបដើទ 

ន្ត្ជាពិបសស្ត្ូវ្បងុ្បយ័ត្នដូចខាងប្កាទបន្ុះ។  

① បៅបពលបបើកបរបលើអ្ វូទន្់ ្ត្ូវ្បយ័ត្នន្ងឹការដួលរលជំាយអ្ វូបនាុះ។

② បៅបពលន្ដលឆ្្ងកាត់្អ្ វូន្ដកន្ដលរម ន្ទន្សុេបបើកឬអ្ វូចបងែៀត្

ឈបទ់ាងបហើយ្ត្ូវ្បាកដថ្នវាាន្សុវត្ថភិាពទុន្បពលឆ្្ងកាត់្។ កុំឆ្្ងអ្ វូន្ដលទិន្សទបហត្អុល។ 

③ បៅបពលន្ដលា៉ា សុនី្សណំងស់្ាបក់ារវាយកបទេចបោល ឆ្្ងកាត្់ប្កាទន្ខេអ្ វូន្ដក ន្ខេបេ្ើង សាព ន្ជ់ាបដើទ

្ត្ូវ្បាកដថ្នចាៃ យពីវាគ្ឺ្ គ្ប់្រន្់បដើទបីកុំបអាយចុងដងសន្ទ ចូប៉ាុះពាល់វា។ 

(KM)
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5. ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងការន្ងទបំ្គ្ឿងា៉ា សុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល

បដើទបីប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សំណង់្បកបបោយសុវត្ថ ិភាពន្ិង្បសិទធិភាព 

វាោំបាច់្តូ្វប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សំណង់ន្ដល្តូ្វបាន្ន្ងរកាឱ្យបាន្លែ ។ 

បន្ន្ថទពីបលើការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យ្បោំថ្ងៃន្ដលបាន្បងាា ញបៅកន តងបសៀវបៅន្ណនាំស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សំណង់្ត្ូវអន្ុវត្ាការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យនិ្

ងន្ងទបំ្គ្ឿងា៉ា សុីន្សំណងករណីាន្អារទមណ៍ទិន្្ប្កត្ីកន តងបពលបំបពញការងារក៏បោយ។ 

ចាប់និ្ងបទបបញ្ញត្ា ិបាន្កំណត្់ថ្នប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សំណង់គួ្រន្ត្ឆ្្ងកាត្់ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយខ្នួ្ឯងជាក់លាក់ទួយដងកន តងទួយឆ្ន ំកា

រ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយខ្នួ្ឯងជា្បោំទាងកន តងទួយន្ខនិ្ងការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យទុន្បពលោប់បអាើទការងារបហើយកំណត្់គុ្ណវុឌឍិរបស់អនក្តួ្ត្ពិ

ន្ិត្យ រយៈបពលរកាទុកតារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យនិ្ងសញ្ញញ សំរល់ន្ដលបាន្្តួ្ត្ពិន្ិត្យរចួរាល់បហើយបនាុះ្តូ្វបាន្បិទជាកាត្ពវកិចៅ 

ដូចខាងប្កាទបនាុះ។ 

តារាងទី 5-1 ចាប់ន្ងិបទបបញ្ញត្ាពិាកព់័ន្ធ  

* បទុះបីជាទិន្ាន្ន្ចងកន តងចាប់និ្ងបទបបញ្ញត្ា ិក៏បោយ គួ្រន្ត្រកាទុកលទធអល្តួ្ត្ពិន្ិត្យបៅបពលា៉ា សុីន្កំពុងដំបណើរការ។

5.1. ្បការ្បងុ្បយត័្នទូបៅស្ាប់ករណី្ តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ងិន្ងទ ំ(អត្ថបទ ទំព័រទី90) 

① បៅបពលអនុ្វត្ាការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទបំៅការោា ន្

ប វ្ ើបោយបញ្ឈប់ា៉ា សុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលបៅបលើកន្ន្្ងាន្សុវត្ថ ិភាព។ 

្បសិន្បបើវាទិន្អាចបជៀសវាងបាន្បដើទបីប វ្ ើដូបចនុះបៅបលើជ្ាលបនាុះ្តូ្វ្បាកដថ្នន្អនកកង់របស់ា៉ា សុីន្្ត្ូវបាន្បញ្ឈប់។ 

② ្តូ្វ្បាកដថ្នអនុ្វត្ាឧបករណ៍្បត្ិបត្េ ិការន្ីទួយៗ បសាសុវត្ថ ិភាពន្ិងស្ត វ្ ំងរបស់ា៉ា សុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល។

③ ្តូ្វ្បាកដថ្នោក់អវ ីត្ភាា ប់ដល់ដី។

្បសិន្បបើវាទិន្អាចបចៀសអុត្ពីការបលើកអវ ីត្ភាា ប់ប ើងនិ្ង្តួ្ត្ពិន្ិត្យឬជួសជុលវាបៅប្កាទវាបនាុះប្បើសសរសុវត្ថ ិភាពឬប្តកសុវត្ថ ិភា

ពបដើទបីការពារឧបករណ៍ប វ្ ើការ (អវ ីត្ភាា ប់) ពីការទា្ក់បោយទិន្រំពឹងទុក។ 

④ ការជួសជុលប្គ្ឿងា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលនឹ្ង្តូ្វអនុ្វត្ាប្កាទការដឹកនាំរបស់បទបញ្ញា ការការងារ។

⑤

វាោំបាច់កន តងការអន្ុវត្ាការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យនិ្ងការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយខ្នួ្ឯងបោយន្អែកបលើតារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យឬក៏តារាងន្ឆ្កស្ាប់ការ

្តួ្ត្ពិន្ិត្យបហើយោំបាច់កត្់្តាលទធអលន្ិងរកាទុក។

⑥កុំអន្ុញ្ញញ ត្ឱ្យអនកណ្តាន ក់ប្ៅពីអនកន្ដលពាក់ព័ន្ធចូលកន តងកន្ន្្ងប វ្ ើការបដើទបី្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទ។ំ

ចំណ្តត្់ថ្នន ក់ការ្តួ្ត្ពិន្ិ
ត្យ ា្តា បុគ្គល  គ្ុណវុឌឍិបដើទបីអន្ុវត្ា  រយៈបពលរកាទុកតារាង្តួ្ត្ពិន្ិ

ត្យជាបដើទ 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យទុន្បព
លោប់បអាើទការងារ 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោ
យសវ យ័ត្ជា្បោំ 

(ទួយន្ខទេង) 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យ
ពិបសសបោយខ្ ួ

ន្ឯង 
(ទួយឆ្ន ំទេង)

បទបបញ្ញត្ា ិសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខ
ភាពឧសាហកទមា្តា170 

ា្ត្171 

បទបបញ្ញត្ា ិសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខ
ភាពឧសាហកទមា្តា168 

ា្តា169 
ា្ត្171 

បទបបញ្ញត្ា ិសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខ
ភាពឧសាហកទមា្តា167 

ា្តា169 
ា្តា169-2 
ា្ត្171 

អនកបបើកបរ 

បុគ្គលន្ដលន្ត្ងតាំងបោ
យ្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម 
(អនក្គ្ប់្គ្ងសុវត្ថ ិភាព) 

អនក្តួ្ត្ពិន្ិត្យបៅកន តង
អាជីវកទម 
អនក្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ដលជាស
ហ្គិ្ន្្តួ្ត្ពិន្ិត្យ 

តារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យបៅបពល

ា៉ា សុីន្កំពុងដំបណើរការ * 

តារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យរយៈ
បពល3ឆ្ន ំ 

តារាង្តួ្ត្ពិន្ិត្យរយៈ
បពល3ឆ្ន ំ 
(ភាា ប់សញ្ញញ សំរល់ន្ដ
លបាន្្តួ្ត្ពិន្ិត្យរចួ
រាល់បហើយ) 

ប្ៅពីអនកន្ដ
លពាក់ព័ន្ធ 
្ទចូល 

(KM)
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5.2. នី្តិ្វ ិ្ ីថ្ន្ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ្បោំថ្ងៃ (អត្ថបទ ទំព័រទី91) 

5.2.1. ទុន្បពលោប់បអាើទា៉ា សុីន្ (អត្ថបទ ទំព័រទី91) 

ទុន្បពលោប់បអាើទា៉ា សុីន្ សូទពិន្ិត្យបទើលដូចខាងប្កាទ។ 

(1) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យពីការបលចធ្ាយទឹកន្ិងប្បង

្តួ្ត្ពិនិ្ត្យជុំវញិា៉ា សុនី្ទូលោា ន្បហើយពិនិ្ត្យបទើលថ្នទិន្ាន្សាន ទបលើដពីីការបលចធ្ាយទឹកឬប្បងបហើយទិន្

បលចធ្ាយបចញពីបពំង់។ ជាពិបសស ្ត្ូវពិន្ិត្យបទើលការបលចធ្ាយបចញពីបងនរទុបយាសាព ្ខពស់ សុីឡំាងធារាសាស្តសា  

ជុំវញិរា៉ា ដយទ័រជាបដើទ។ 

(2) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ិងការបបំពញបន្ន្ថទទឹក្ត្ជាក់

① បបើកគ្្ទបរា៉ា ដយទ័របហើយពិន្ិត្យបទើលថ្នបត្ើាត្់បពញបោយទឹកន្ដរឬបទ។

② បៅបពលបំបពញបន្ន្ថទទឹកបៅន្ឹងរា៉ា ដយទ័រ បន្ន្ថទវាបន្ា ិចទាងៗ។ ្បសនិ្បបើអនកោក់វាទងំអស់ន្ត្ទេង

ខយល់បៅខាងកន តងន្ឹងទិន្្ត្ូវបាន្ដកបចញទងំ្សងុបទបហើយវាន្ឹងពិបាកចូល។ 

(3) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ិងការបបំពញបរាិណប្បងបៅន្អនកន្ីទួយៗ

បដើទបីវាស់បរាិណប្បងបៅន្អនកន្ទួីយៗប វ្ ើឱ្យា៉ា សុនី្បអាកបហើយពិន្តិ្យបទើលថ្នបត្ើវាសថ ិត្បៅកន តងកំរតិ្ន្ដលបាន្

កំណត្ជ់ាទួយន្ងឹរងាវ សក់ំរតិ្ប្បងឬអត្់។ 

① ការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យន្ងិការបំបពញបរាិណប្បងបៅកន តង្ុងប្បងធារាសាស្តសា ន្ដល្បត្ិបត្ាកិារ

្បសិន្បបើបរាិណប្បងបៅកន តង្ុងប្បងធារាសាស្តសា ន្ដល្បត្បិត្ា ិការត្ិចជាងបរាិណន្ដលបាន្កណំត្់បនាុះ

សីត្ណុ្តា ភាពប្បងន្ឹងបកើន្ប ើងទនិ្្ទមតាបហើយវាអាចកាន់្ន្ត្យា៉ា បយ់ុឺន្យា៉ា ងឆ្បរ់ហស័ឬខយលអ់ាចចូលន្ដលអា

ចប៉ាុះពាលដ់លា់៉ា សុនី្យា៉ា ង ៃ្ន្់ ៃ្រ។ 

បលើសពីបន្ុះបៅបទៀត្ ក្ទតិ្ប្បងបៅកន តង្ុងាន្ភាពន្្ប្បួលជាន្ចិៅកន តងបពលបំបពញការងារ 

ដូបចនុះ្បសិន្បបើបន្ន្ថទប្បងប្ចើន្បពក្ុងអាចបបា៉ា ងប ើងខសុ្ប្កត្ីន្ិងខូចខាត្។ 

ទ៉ាយងបទៀត្ 

ចំណ្តថំ្ន្បសិន្បបើអនកដកគ្្ទទខណៈបពលន្ដលប្បងធារាសាស្តសា ន្ដល្បត្បិត្ា ិការបៅន្ត្បៅា ប្បងអាចនឹ្ងបហៀរ

បចញបហើយអនកអាចរលាកដូបចនុះកុំប វ្ ើដូបចនុះ។ 

សភាពន្ងិកិ្ន្ប្បងធារាសាស្តសា ន្ដល្បត្បិត្ា ិការអាចផ្្លស់ប្រូបោយសារន្ត្សារធាត្ុន្ដលាន្ជាត្អិុកសុីត្កទម

ខពសឬ់ជាត្ិទឹកន្ដលចូល 

ប៉ាុន្ន្ាវា្តូ្វការជនំាញបដើទបីវនិិ្ចឆ ័យដូបចនុះផ្្លស់បដ រូវាបៅបពលបវលាន្ដលបាន្កំណត់្បៅកន តងបសៀវបៅន្ណនំា្តូ្វបាន្

បៅដល់។ 

កន តងករណីា៉ា សុនី្សណំង់ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលប្បង្បត្ិបត្ា ិការកាន់្ន្ត្យា៉ា ប់យុឺន្បលឿន្ជាងឧបករណ៍ន្បិ៉ា

លធារាសាស្តសា  ដូបចនុះផ្្លសប់ដ រូវាឱ្យបាន្ឆ្ប់តាទន្ដលអាចប វ្ ើបៅបាន្បោយន្អែកបលើបសៀវបៅន្ណនាំ។ 

បទុះជាយា៉ា ងណ្តក៏បោយ ្បសិន្បបើសភាពន្ដលបាន្បងាា ញបៅកន តងតារាងទី5-2 ្ត្វូបាន្បគ្បទើលបឃើញ 

សូទផ្្លស់បដ រូភ្ាទៗ។ 

តារាងទី5-2 រវ ិ្ ីសាស្តសា វនិិ្ចឆយ័បោយន្អែកបលើសភាពប្បងធារាសាស្តសា  

្ភាព ក្ៃិន្ ភដើមភហត 

វបាន្ផ្កៃ ្់ររូរភៅជាពណ៌្ ដ៊ូចជាទកឹ្ភោេះភគ្ន លអ ជាតិទឹក្ប្តូវបាន្ោយរ្េូលគ្នន

វបាន្ផ្កៃ ្់ររូរភៅជាពណ៌ភនន តភមម ក្ៃិន្ អ្ុយ ខ្៊ូចគ្ ណភាព

មន្ចំណ ចភមម ត៊ូចៗ លអ វតថុចម្ប្ងប្តូវោយរ្េូលគ្នន

មន្ពព េះ - 
ភប្រងរំអិលប្តូវបាន្ោយរ្េូលគ្នន

(KM)
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② ការពិន្ិត្យបរាិណប្បងបៅកន តង្ងុប្បង្បត្ិបត្ាកិារនិ្ងឥរយិាបងបពលបំបពញបន្ន្ថទ

បៅបពលពនិ្ិត្យបទើលន្ិងបំបពញបរាិណប្បងសូទរកាា៉ា សុនី្សំណងស់្ាប់ការវាយកបទេចបោលបៅឥរយិាប

ទជាកល់ាកទួ់យ។ (សូទបទើលរបូភាព5-1) 

្បសិន្បបើឥរយិាបងទក់ទងន្ឹងឧបករណ៍ប វ្ ើការទិន្្ត្ូវបាន្កណំត្់ 

ក្ទិត្ប្បងថ្ន្្ុងប្បង្បត្ិបត្ា ិការន្ឹងប ើងចុុះ 

បោយសារន្ត្ការព្ងីកនិ្ងប្ងួទបៅវញិថ្ន្សុឡំីាងបាន្ជាទិន្អាចវាស់បរាិណប្បង្តឹ្ទ្តូ្វបាន្បទ។ 

របូភាពទី 5-1 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឥរយិាបង្តួ្ត្ពិន្ិត្យក្ទិត្ប្បងរបស់ា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល 

③ 

ការពិន្តិ្យការបំបពញន្ិងការផ្្លសកប់ដ រូបរាិណប្បងា៉ា សុីន្ឬបអេងបទៀត្ន្ិងបរាិណប្បងថ្ន្ន្អនកប្បើ្ បាស់្ ប

បេទប្បងន្ដលបញ្ញា ក់កន តងបសៀវបៅន្ណនា។ំ 

ស្ាបក់ារបំបពញបន្ន្ថទ ប្បើប្បងន្ដលបាន្កំណត្់បោយអនកអលិត្។ បទយ៉ាងបទៀត្ ដូចបៅកន តង្បការ① 

ផ្្លស់បដ រូប្បង្បបេទបអេងន្ងិប្បងន្ដលចូលវត្ថ តចថ្្ងឬក៏អុកសុីត្កទមឬខវុះកំរតិ្រអំលិ។ 

④ ការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យវត្ថ តរាវស្ត វ្ ងំ (្បបេទកង់)

បៅបពលវត្ថ តរាវស្ត វ្ ងំទិន្្គ្ប់្រន្់បនាុះបំបពញបន្ន្ថទវត្ថ តរាវស្ត វ្ ងំន្ដលបាន្កំណត្។់

(4) បងហ រូទឹកពីបូទ្ុងឥន្ធន្ៈ

ោក់ឥន្ធន្ៈបនាេ បព់ីការងារ្ត្ូវបាន្បញ្ៅបន់្ិងបងហ រូទឹកពី្ុងឥន្ធន្ៈទនុ្បពលប វ្ ើការ។

បន្ុះគ្ឺបដើទបឱី្យទឹកន្ិងកាកចំន្ កអាចធ្ាកដ់ល់បាត្កន តងអំ ុងបពលផ្លែ កបៅយប់។ 

(5) ការពិនិ្ត្យនិ្ងន្កស្ទួលភាពតាន្តឹ្ងថ្ន្ន្ខេ្កវា៉ា ត់្កងាា រ (ន្ខេ្កវា៉ា ត់្ន្ដលប វ្ ើឲ្យ

ា៉ា សុនី្បបងក ើត្ចរន្េឆ្្ស់បនាុះាន្ដំបណើរការ)

រុញពាក់កណ្តា លCrank pulleyនិ្ងន្ខេ្កវា៉ា ត់្កងាា រ (ន្អនកកណ្តា លថ្ន្ន្ខេ្កវា៉ា ត់្ 

V)បោយ្ាទថ្ដរបស់អនកបហើយពិន្ិត្យបទើលថ្នាន្ភាពរលុង្បន្ហល10～15 ㎜ ។

ដូចរន បន្ុះអងន្ដរ ពនិិ្ត្យបទើលថ្នន្ខេ្កវា៉ា ត់្ V ទិន្្ត្ូវបាន្សឹកឬខូចទិន្្ទមតាបហើយpulleyបនាុះទិន្ខូចបទ។

(6) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យសាព ្សបំកកង់ជាបដើទ (្បបេទកង)់

សាព ្សំបកកង់្ត្ូវន្ត្វាសប់ៅបពលន្ដលសបំកកង់្ត្ជាក់ទនុ្បពលប វ្ ើការបហើយ្ត្ូវបាន្បគ្ន្កសំរលួបយាងតា

ទថ្អេអ្ វូថ្ន្ការងារ (ត្្ទូវសាព ្ខយល់ទបជាងបន្ា ិចបៅបលើដីទន់្និ្ងខពសជ់ាងបន្ា ិចបៅបលើដីរងឹពសីា ង់ោរ) ។ 

សាព ្ខយល់ថ្ន្សំបកកង់ខាងបឆ្វងន្ិងខាងសាា គួំ្រន្ត្បសម ើរន ។ 

កន តងបពលដណំ្តលរន ន្ងឹការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យសាព ្ខយល់ 

ពិន្ិត្យបទើលថ្នសំបកកង់រម ន្របួសឬសឹកបហើយបំន្ណកន្ដកទនិ្ទុត្បហើយទិន្្ត្ូវបាន្សឹកទិន្្ទមតា។ 

(7) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យបទើលភាពតាន្ត្ឹងរបសក់ង់រងប្កាុះ (្បបេទកង់រងប្កាុះ)

្បសិន្បបើភាពតាន្ត្ឹងរបស់កងរ់ងប្កាុះ រលុងបពកបនាុះ

ទជ តលន្ងិbushន្ងឹកាន់្ន្ត្សកឹឲ្យបលឿន្បហើយបបើវាត្ឹងបពកបនាុះវាអាចបណ្តា លឱ្យាន្បញ្ញា ទិន្្ប្កត្ី(កង់រងប្កាុះ

គួ្រន្ត្រលុងបន្ា ិចបៅអ្ វូទន្ប់ហើយត្ឹងបន្ា ិចបៅអ្ វូរងឹ។ 

ទ៉ាយងបទៀត្ 

រវ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យនិ្ងការន្កសំរលួភាពតាន្តឹ្ងរបស់កង់រងប្កាុះបនាុះសទ្សបតាទបសៀវបៅន្ណនំារបស់

អនកអលិត្ន្ីទួយៗ។ 

(8) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យភាព្ូររលុង ថ្ន្ប ូ  ុងន្ងិបចៅ ន្ទួីយៗ

ពិនិ្ត្យបទើលថ្នប ូ  ុងនិ្ងបចៅ ថ្ន្ន្អនកនី្ទួយៗទិន្្ូររលុងបោយញញួរជាបដើទបហើយ្បសនិ្បបើវា្ូររលុងសូទទូលរ ឹ

ត្បន្ា ឹងវាប ើងវញិ។ ពនិ្ិត្យបទើលបោយយកចិត្ាទុកោកនូ់្វត្្ទងខយល់ បពំង់្ សូបចូលន្ិងបំបចញខយល់ 

ន្អនកភាា ប់ន្ឹង្បោប់បន្ថយសំប ង ន្អនកខាងប្កាទតួ្យាន្យន្ា។ 

ដងសន្ទ ចូ

ថ្ដ 

(KM)
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(9) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យការោចច់រន្ាអគ្គសិន្ីន្ិងបសៀគ្វ ីខី្ថ្ន្ន្ខេបេ្ើងអគ្គសិន្នី្ិងភាព្ូររលុងថ្ន្ការោប។់

្តួ្ត្ពិន្ិត្យថ្នទិន្ាន្ការោច់ចរន្ាអគ្គសិន្ីន្ិងបសៀគ្វ ខី្ីថ្ន្ន្ខេបេ្ើង។

ដូចរន បន្ុះអងន្ដរ ្តួ្ត្ពនិ្តិ្យករាោបន់្ឹងអាគ្ុយបនាុះាន្ភាព្ូររលងុឬយា៉ា ងណ្ត។ បៅបពលបន្ុះ

ពិន្ិត្យបទើលវត្ថ តរាវរបសអ់ាគ្យុកន តងបពលន្ត្ទួយបហើយ្បសិន្បបើវាទិន្្គ្ប់្រន្សូ់ទបំបពញទឹកន្ដលរម ន្កាកសណំ

ល់ទល់ន្ត្បសាុះ។ 

(10) ការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យអវ ីត្ភាា ប់

① 

ពិនិ្ត្យបទើលភាព្ូររលងុថ្ន្បូិ  ុងនិ្ងបចៅ បហើយ្បសនិ្បបើាន្ភាព្ូររលុង្តូ្វទូលរតឹ្បន្ា ឹងវាប ើងវញិជាទិន្ខា

ន្។ ្បសិន្បបើប្បើកន តងសាថ ន្ភាព្ូររលុងវាន្ងឹទិន្្ត្ឹទន្ត្បណ្តា លឱ្យបលចធ្ាយប្បង រាងអងាក ញស់ឹករលឹ 

ន្ិងបងខ ចូប ូ  ុងប៉ាុបណ្តណ ុះបទ ប៉ាុន្ន្ាវាកន៏្ឹងនំាឱ្យាន្បញ្ញា ការងារអងន្ដរ។ 

② បោយgrease nipple បោយឧបករណ៍បាញប់ញ្ច លូប្បងរំអលិ បញ្ច លូប្បងរំអលិ។

ឧបករណប៍ាញ់បញ្ច លូប្បងរអំិលបនាុះបញ្ច លូប្បងរអំលិ្សបតាទបសៀវបៅន្ណនាកំារន្ណនាំរបស់ឧបករណ៍ន្ដល្ត្ូ

វប្បើ។ 

របូភាពទី 5-3 ឧទា រណ៍ននការរញ្ច លូណ្រងរំអលិណដ្ឋយឧរក្រណា៍ញ់រញ្ច លូណ្រងរអំិល។ 

បៅបពលន្ងទំ្បព័ន្ធអគ្គ ិសន្ីបនាុះយកន្អនកបោត្ (-) បចញពីងម។ 

grease nipple 

ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យភាព្ូររលុងថ្ន្ប ូ  ុង 

(KM)
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③ ពនិ្ិត្យបទើលថ្នរម ន្ការបលចធ្ាយប្បងឬការបលចធ្ាយឧសម ័ន្បចញពីន្អនកភាា បថ់្ន្ន្អនកន្ទួីយៗ។

្បសិន្បបើគ្ា្ត្រវាងពន្ាកន្ិងbushកាន់្ន្ត្្ ំវាន្ឹងនាឱំ្យាន្ការខូចខាត្ដល់ពន្ាកន្ិងbushជាបដើទ

ដូបចនុះពិន្ិត្យបទើលថ្នសឹករបសbushទិន្បលើសពីន្ដន្កណំត្់ថ្ន្ការសឹកដូចន្ដលបាន្បងាា ញកន តងរបូភាព 5-4 ។ 

(ស្ាប់ន្ដន្កណំត្់ថ្ន្ការសឹក បទើលបសៀវបៅន្ណនា)ំ ។ 

ទយ៉ាងបទៀត្ ្បងុ្បយ័ត្នចំបពាុះការសកឹចុងពន្ាក។ 

របូភាពទី 5-4 ឧទហរណ៍ថ្ន្ន្ដន្កណំត្់ថ្ន្ការសឹក 

(11) បអេងបទៀត្

ពិន្ិត្យបទើលថ្នសុីបហ្ន្ិងប្គ្ឿងបរាទិ៍ 

ទីតាំងថ្ន្កញ្ៅក់បទើលប្កាយអំពូលការងារន្ងិចបងកៀងទខុជាបដើទបនាុះាន្ដំបណើរការ្ត្ឹទ្ត្ូវ។ 

5.2.2. បនាេ បព់ីោប់បអាើទា៉ា សុីន្ (អត្ថបទ ទំព័រទី95) 

បនាេ បព់ីោប់បអាើទា៉ា សុីន្ជាពិបសសពិន្ិត្យបទើលចណុំចដូចខាងប្កាទ។ 

(1) ្បត្បិត្ា ិការថ្ន្ឧបករណវ៍ាស់ន្ងិក្ទិត្ន្ិងការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យសន្េសេន្៍

បនាេ បព់ីោប់បអាើទា៉ា សុីន្

សូទទុកបោលឱ្យបាន្្គ្ប់្រន្់និ្ងពិន្ិត្យបទើល្បត្បិត្ា ិការរបសឧ់បករណ៍វាស់ន្ងិក្ទិត្ន្ីទួយៗន្ងិសាថ ន្ភាព

ថ្ន្្បព័ន្ធតាទោន្។ 

(2) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យថ្ន្ការបលចធ្ាយទឹកន្ិងប្បងពីន្អនកន្ីទួយៗ

បទុះបជីាទិន្ាន្ការបលចធ្ាយបៅបពលា៉ា សុីន្្ត្ូវបាន្បញ្ឈប់ក៏បោយ

ក៏វាអាចបលចធ្ាយបៅបពលា៉ា សុនី្ោប់បអាើទន្ដរ។ 

(3) សាថ ន្ភាពថ្ន្ា៉ា សុីន្

ពិន្ិត្យបទើលថ្នទិន្ាន្ភាពទិន្្ប្កត្ីថ្ន្ពណ៌ន្អេង សបទ្ងរំខាន្ា៉ា សុីន្

កិ្ន្ន្អេងឬរញំ័របោយផ្្លស់ប្រូបលបឿន្បងវលិពីidleទប idleខពស់ន្ិងfull stall។ (សូទបទើលតារាងទី5-3) 

តារាងទី 5-3 សេ ង់ោរឌវនិិ្ចឆយ័ស្ាប់ពណ៌ន្អេង 

សា ង់ោរវនិិ្ចឆ ័យ 

ចំ្យខយល់ន្ិងឥន្ធន្ៈបនាុះខាប់ 
ការបឆ្ុះទិន្បពញបលញ 

bush 

ទទឹងសឹក 

ទទឹងសឹក 

ពន្ាក 

ពណន្អេង 

ពណ៌បចម

ពណ៌បលឿងខៅ ី

ពណ៌ស  ពណ៌បខៀវ

ពណ៌្បបអុះ 

រម ន្ពណ៌ 

ចំ្យខយល់ន្ិងឥន្ធន្ៈបនាុះសាប 

ប្បងបឆ្ុះការកំណត្់បពលបវលាគ្ឺទិន្លែ  

ចំ្យខយល់ន្ិងឥន្ធន្ៈបនាុះខាប់បហើយប្បងបឆ្ុះ 

ចំ្យខយល់ន្ិងឥន្ធន្ៈបនាុះគ្ឺ្ត្ឹទ្ត្ូវបហើយបឆ្ុះបព
ញបលញ 

(KM)
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(4) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យ្បត្ិបត្ាកិារអវ ីត្ភាា ប់់

ពិន្ិត្យបទើលថ្នអវ ីត្ភាា ប់ ថ្ដ ដងសន្ទ ចូជាបដើទ ផ្្លស់ទីបោយរលូន្។

បៅបពលបន្ុះ្តូ្វ្បាកដថ្នទិន្ាន្ទនុ្សេបៅជុំវញិឬឧបសគ្គបហើយប វ្ ើការ។

(5) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យ ន្ ន្ស់្ត វ្ ងំ (្បបេទកង់)

ពិន្ិត្យបទើលថ្នទំបន្រ ន្ ន្់ស្ត វ្ ំងទិន្្ំបហើយស្ត វ្ ំងដំបណើរការបាន្្គ្ប់្រន្។់

បៅបពលន្ដល្សទបស់្ត វ្ ំងបាន្សឹកបនាុះទំបន្រ ន្ ន្់្ំប ើងបហើយស្ត វ្ ំងទិន្ដំបណើរការបទលុុះ្តាន្ត្ជាន្់ ន្ ន្់

យា៉ា ងខំ្ាង។ 

(6) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យ្បត្ិបត្ាកិារចងក តូ្ដំបណើរការនិ្ងចងកុឹះបលខដំបណើរការ

បោយប វ្ ើឲ្យាន្ដំបណើរការា៉ា សុនី្សំណងស់្ាប់ការវាយកបទេចបោលកន តងបលបឿន្ទប

ពិន្ិត្យបទើលភាព្ត្ឹទ្ត្ូវថ្ន្ចងក តូ្ន្ដលកំពងុរត្់និ្ង្បត្ិបត្ា ិការខាងបឆ្វងន្ងិសា ំបោយ្បត្ិបត្ិាការចងក តូ្ន្ិងច

ងក ឹុះបលខ។ 

ទ៉ាយងបទៀត្ 

ពិន្ិត្យបទើលថ្នករណីចងក ឹុះបលខថ្ន្ការប វ្ ើដំបណើរការបៅកន តងសាថ ន្ភាពកណ្តេ លបនាុះឈប់ភ្ាទៗឬយា៉ា ងណ្ត។ 

(7) ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យ្បត្ិបត្ាកិាររបស់ចងក ឹុះបលខបងវលិ

ពិន្ិត្យបទើលថ្នការបងវលិន្ងិបញ្ឈប់ការបងវលិគ្ឺរលូន្។

ទ៉ាយងបទៀត្ ពនិ្ិត្យបទើលថ្នចងក ឹុះបលខបងវលិបនាុះឈបភ្់ាទៗបៅកន តងសាថ ន្ភាពកណ្តេ ល។

5.2.3. បនាេ បព់ីការងារចង ់(អត្ថបទ ទំព័រទី97) 

បនាេ បព់ីការងារ្តូ្វបាន្បញ្ៅប់បនាុះោត់្វធិាន្ការដូចខាងប្កាទបន្ុះ។ 

(1) ការសាែ ត្តួ្ា៉ា សុីន្

្បសិន្បបើាន្េក់ឬប្បងបៅបលើកាា រ្កាល ន្ ន្់ ចងក ឹុះបលខជាបដើទវាន្ឹងរអិលដូបចនុះជូត្វាឱ្យបាន្លែ ។

យកដខីាច់បចញពីកង់រងប្កាុះបហើយសាែ ត្តួ្ា៉ា សុនី្អង។ 

ទ៉ាយងបទៀត្ បៅបពលលាងសាែ ត្ជាទួយទឹកបនាុះ្បងុ្បយ័ត្នកុឲំ្យវាបសើទបលើប្គ្ឿងបន្ាសអ់គ្គសិន្។ី

(2) ការោក់បំបពញឥន្ធន្ៈ

ការោកប់ំបពញឥន្ធន្ៈ្ត្ូវបាន្ប វ្ ើប ើងបោយបញ្ឈបា់៉ា សុនី្។ បៅបពលបំបពញបន្ន្ថទ

្បងុ្បយ័ត្នកុលំាយវត្ថ តចថ្្ងឬទឹកចូលជាទួយ។ (ោក់្ទនាប់ការពារបៅបពលបំបពញបន្ន្ថទ 

កុំបអាយប្បងឥន្ធន្ៈទិន្កំពប់និ្ងបំពលុដលដ់ី។ ) 

(3)ការបរៀបទកុោក់តួ្ា៉ា សុនី្

① 

កន្ន្្ងចត្រងយន្ាគ្ជឺាកន្ន្្ងរាបបសម ើន្ិងជាកន្ន្្ងន្ដលបាន្កំណត់្ន្ដលទិន្ាន្ប្រុះថ្នន ក់ថ្ន្ការធ្ាក់ផ្លេ ងំងម 

ទឹកជំន្ន់្និ្ងការបាក់ដជីាបដើទ។ 

② ្គ្បដណា បជ់ាទួយសនឹ្្កករណីទកុោក់ខាងប្ៅ

(្បងុ្បយត័្នបដើទបកីារពារទឹកបេ្ៀងទនិ្ឱ្យចូលកន តង្បអប់កាត្ប់ន្ថយសំប ង) ។ 

③ ោប់ស្ត វ្ ំងកន្ន្្ងចត្រងយន្ានិ្ងបញ្ច ត ុះអវ ីត្ភាា បដ់លដ់ី។

④ ដកកូន្បសារា៉ា សុីន្បចញបហើយរកាទុកវាបៅកន្ន្្ងន្ដលបាន្កំណត្់។

5.3. ករណីបឃើញភាពទនិ្្ប្កត្ទួីយកន តងបពលប វ្ ើការ (អត្ថបទ ទំព័រទី97) 

្បសិន្បបើា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោល្កដូ់ចជាដំបណើរការទិន្លែកន តងកំ ុងបពលប វ្ ើការ 

វាោំបាច់្ត្វូបញ្ឈប់វាភ្ាទៗបៅបលើថ្អេរាបបសម ើ ទក់ទងអនកទទួលខសុ្ត្ូវន្អនកអំពីន្អនកបញ្ញា  

ជួសជលុបហើយបនាេ ប់ទកអន្ុវត្ាការងារ។ 

(KM)
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6. ្បការន្ដលទក់ទងន្ឹងការងារវាយកបទេចបោល

6.1. ន្អន្ការសាងសង់ (អត្ថបទ ទំព័រទី99) 

ប្រុះថ្នន កក់ារងារកន តងការងារវាយកបទេចបោលបកើត្ប ើងបោយសារន្ត្ការទិន្បររពតាទន្អន្ការការងារដូចជា

“រទិន្បអើបពើនឹ្ងន្អន្ការនិ្ងនី្តិ្វ ិ្ ី”រ“រអាកបបកិរយិាទនិ្ាន្សុវត្ថភិាព”រ

ន្ិង“រអ្ វូកាត្់និ្ងសកទមភាពន្ដលទនិ្ប វ្ ើតាទ”ជាបដើទ ។ 

(1) ្បការ្បងុ្បយត័្នកន តងការបបងក ើត្ន្អន្ការសាងសង់

① ការសេង់ទតិ្ជាទនុ្

បញ្ញា ក់ពីសាថ ន្ភាពបចច តបបន្នបៅន្ឹងកន្ន្្ងបៅបពលាន្គ្ប្ាង។

・ ការសេង់ទតិ្ថ្ន្សណំង់ន្ដលវាយកបទេចបោល (រទួទងំវត្ថ តន្ដល្ត្ូវបាន្កប)់

* ្បសនិ្បបើឌីអុកសុីន្

អាបស្សូជាបដើទ្តូ្វបាន្បឃើញបៅកន តងការសេ ង់ទតិ្ជាទុន្បនាុះោត់្វធិាន្ការសទ្សបស្ាប់សារធាត្ុន្ដលបងក

ប្រុះថ្នន ក។់ 

・ ការដកបហោា រចនាសទពន័្ធ  (ឧសម ័ន្ ទឹក បេ្ើងជាបដើទ )

・ ការសេ ង់ទតិ្បៅជុំវញិកន្ន្្ងសាងសង់ (វត្ថ តន្ដលបាន្កប់  ន្ខេបេ្ើង្បឌតិ្)

・ អ្ វូដកឹជញ្ជ នូ្ស្ាប់ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោល

បយើងទិន្្តូ្វបេ្ចនី្តិ្វ ិ្ ីថ្ន្ការយិាល័យរោា េិបាលបអេងៗន្ដលបាន្ទទទរទុន្បពលោប់បអាើទសាងសង។់

② ការបបងក ើត្ន្អន្ការវាយកបទេចបោល

ប វ្ ើន្អន្ការ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាពន្អែកបលើការសេង់ទត្ជិាទុន្។

ពិោរណ្តពីការបំពលុបរោិា ន្ន្ិងប្រុះទហន្ារាយខាងប្ៅទូបៅ។

・ ការប្ជើសបរ ើសវ ិ្ ីសាស្តសាសាងសង់សទ្សបស្ាបក់ារវាយកបទេចបោល (សូទបទើលជំពូក8

ស្ាបព់័ត្ា៌ន្លទែ ិត្ថ្ន្វ ិ្ ីសាស្តសាសាងសង់នី្ទួយៗ)

・ ការប្ជើសបរ ើសា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលសទ្សប (សទត្ថភាព ទំហ)ំ

・ ការបបងក ើត្បសៀវបៅន្ណនំានី្តិ្វ ិ្ កីារងារការវាយកបទេចបោលបោយប្បើការវាយត្ថ្ទ្្និ្េ័យ

・ ការប្ជើសបរ ើសវ ិ្ ីសាស្តសាោក់្ទនាបក់ារពារ (yojo) (រនាេ  បន្េុះការពារសំប ង សនឹ្្កជាបដើទ )

របូភាព 6-1 លហូំរទូបៅថ្ន្ការោា ន្វាយកបទេចបោល 

នី្តិ្វ ិ្ ីការយិាល័យបអេងៗរបស់រ

ោា េិបាលនិ្ងការោក់ឯកសារ 

ការសួរសុខទុកខអនកជិត្ខាង 

ការសេង់ទត្ិជាទុន្ 

ការប វ្ ើន្អន្ការ 

ការបរៀបចំស្ាប់ការងារ 

ការយកវត្ថ តសំណល់បចញ 

ការដកបរកិាខ រន្ិង្បោប់ 

ការន្កថ្ចន កាកសំណល់ពិបសស 

ការវាយកបទេចបោលសាា រៈ
បៅខាងកន តងនិ្ងដកបចញ ការន្បងន្ចកន្ិងការ្បទូល 

ការបបញ្ៅញកាកសំណល ់

ការវាយកបទេចបោលប្រង
ជាន្់ខាងបលើន្ិងដកបចញ 

ការវាយកបទេចបោល្គ្ឹុះ
ន្ិងដកបចញ 

ការវាយកបទេចបោលបបងាគ
ល (ដកបចញ) 

ន្ិងការដកយកបចញ 

ការវាយកបទេចបោលន្ិងដក
បចញន្អនកខាងប្ៅ 

ការឈូសឆ្យព្ងាបដី 
ការបរៀបចំទុកោក់វញិ

ប វ្ ើរចួរាល់បហើយ 

ករណីពិបសស 

 ការដកអាបស្សូ (ក្ទិត្ 1-3) 

* មិន្មន្កាតពវក្ិចេក្នងុការោក្់ភ្នើភទរ៉ា ផ្ន្រប្តូវមន្ផ្សន្ការក្ប្មតិទី
3 

 ការន្កថ្ចន PCB ការផ្្លស់ទ ី

 ការវាយកបទេចបោល ដុត្បោល 

 ការ្បទូលFreon ការបំផ្្លញ 

 ប្ៅពីបន្ុះ 

(KM)
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(2) ការ្បងុ្បយត័្នកន តងការសាងសង់

① ការអន្ុវត្ាន្អន្ការសាងសង់

・ ប វ្ ើតាទន្អន្ការនិ្ងនី្តិ្វ ិ្ ី ន្ដលបាន្កំណត់្បហើយកំុប វ្ ើដូចជា“រទិន្បអើបពើនឹ្ងន្អន្ការនិ្ងនី្តិ្វ ិ្ ី”រ

“រអាកបបកិរយិាទិន្ាន្សុវត្ថ ិភាព”រន្ិង“រអ្ វូកាត្់ន្ិងសកទមភាពន្ដលទនិ្ប វ្ ើតាទ”ជាបដើទ ។ 

・ ្បសិន្បបើអនកទិន្អាចប វ្ ើការបៅតាទន្អន្ការនិ្ងនី្តិ្វ ិ្ ី

បញ្ឈបក់ារងារសនិ្និ្ងពិនិ្ត្យបទើលសាច់បរឿងប ើងវញិ។ បៅបពលបនាុះ 

ប វ្ ើកិចៅ្បជុនិំ្ងប វ្ ើឱ្យអនកពាក់ព័ន្ធទងំអស់រន ដឹងខឹ្ទសារបដើទបជួីយឱ្យបញ្ញា ក់ប ើងវញិនូ្វខឹ្ទសារថ្ន្ន្អន្ការនិ្ង

នី្តិ្វ ិ្ ី ន្ដលបាន្ផ្្លស់ប្រូ។ 

② ការ្បងុ្បយ័ត្នកន តងការសាងសង់

・ ទុន្បពលោប់បអាើទការងារ អនកពាក់ព័ន្ធទងំអស់គួ្រន្ត្យល់ពីន្អន្ការនិ្ងនី្តិ្វ ិ្ ីការងារបៅឯការ្បជុំ។

・ បដើទបកីុំបអាយាន្ការបកើន្ប ើង្ន្ិេយ័ថ្ន្ប្រុះទហន្ារាយ

កុំប វ្ ើន្ិងកំុបអាយអនកពាក់ពន័្ធទងំអស់ប វ្ ើការងារបោយទិន្សទបហត្អុល។ 

(្បងុ្បយត័្នអាបស្សូ) 

កន តងការោា ន្វាយកបទេចបោលសារធាត្ុន្ដលាន្អទ តកសារធាត្ុអាបស្សូ

រវធិាន្ការទបស់ាក ត់្នឹ្ងការសាយភាយយា៉ា ងហម ត់្ហៅ ត់្គឺ្ោំបាច់បហើយអា្សយ័បលើសារធាតុ្វាោំបាច់្តូ្វជូន្ដណំឹង

ដល់ការយិាលយ័រោា េបិាលបអេងៗទនុ្បពលប វ្ ើការបហើយការងារទិន្អាចោប់បអាើទបោយរម ន្ការអន្ញុ្ញញ ត្បទ។ 

(KM)
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6.2. គ្នឹ្្ុះស្ាបក់ារបបើកបរបោយសវុត្ថ ិភាព  (អត្ថបទ ទំពរ័ទី 101) 

ខាងប្កាទបន្ុះគ្ឺជាគ្ន្្ឹុះោំបាច់ស្ាប់្បត្ិបត្ា ិការ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាពថ្ន្ា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល។ 

(1) ការ្បងុ្បយ័ត្នសុវត្ថ ិភាពទូបៅ

①អនកបបើកបរ្ត្ូវពាក់ទួកសុវត្ថ ិភាពន្ិងឧបករណ៍សុវត្ថ ិភាពបហើយ្ត្ូវបស្ៀកពាក់ឱ្យបាន្្ត្ឹទ្ត្ូវទុន្បពលបបើកបរ។

② អនកបបើកបរពាក់ន្ខេ្កវា៉ា ត្់បៅអី។

③ អនកបបើកបរាន្គ្ុណវុឌឍិជាទួយរត្់បៅបពលបបើកបរ។

④ ្ត្ូវ្បាកដថ្នអន្ុវត្ាការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យទុន្ការងារន្ិងបញ្ញា ក់ថ្នទិន្ាន្បញ្ញា ទិន្្ប្កត្ីប ើយ។

⑤ កុំោក់អនកបអេងប្ៅពីអនកបបើកបរកន តងបៅអីអនកបបើកបរឬកន្ន្្ងបអេងបទៀត្។

⑥ ប្បើជបណេ ើរន្ដលាន្បងាក ន្់ថ្ដន្ដលបរៀបចំរចួបហើយបដើទបីបចញចូលដល់បៅអីអនកបបើកបរ។

⑦ រកាតួ្រងយន្ាឱ្យសាែ ត្ជាន្ិចៅបហើយកុំប វ្ ើ្បត្ិបត្ា ិការចងក ឹុះបលខជាបដើទបោយថ្ដកខវក់ដូចជាប្បងជាបដើទ។

⑧

បៅបពលអនកបបើកបរោកបចញពីកន្ន្្ងអងគ តយបោយសារការផ្លែ កការងារជាបដើទបនាុះបញ្ឈប់ា៉ា សុីន្បហើយដកកូន្បសាន្ិ

ងរកាទុក។ 

⑨ បនាេ ប់ពីផ្លែ កការងារន្ិងបញ្ៅប់ការងាររចួ

បញ្ច ត ុះឧបករណ៍ប វ្ ើការដល់ដីោក់បសារសុវត្ថ ិភាពបលើចងក ឹុះបលខ ន្ ន្់ជាបដើទ

ោប់ស្ត វ្ ំងបោយយកចិត្ាទុកោក់ន្ិងបញ្ឈប់ា៉ា សុីន្បនាេ ប់ទកដកកូន្បសារបចញបហើយរកាទុកវាបៅកន្ន្្ងន្ដលបាន្

កំណត្់ ។

⑩

កន តងចំបណ្តទការងារជំនួ្សអវ ីត្ភាា ប់់ា៉ា សុីន្បំន្បកឧបករណ៍កាត្់បំន្បកប្រងន្ដកន្ិងឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង្ត្ូវការជំ

នាញដូបចនុះពិន្ិត្យបទើលន្ីត្ិវ ិ្ ីការងារន្ិងអន្ុវត្ាតាទ។

(2) គ្ន្្ឹុះសុវត្ថ ិភាពកន តងបពលបំបពញការងារ

① ការងារ្ត្ូវប វ្ ើតាទការន្ណនំារបស់្បធាន្ឬបទបញ្ញា ការការងារ។

② ទុន្បពលោប់បអាើទការងារ

បនាេ ប់ពីបាន្បញ្ញា ក់អំពីន្អន្ការការវាយកបទេចបោលន្ិងន្ីត្ិវ ិ្ ីជាទួយអនកពាក់ព័ន្ធទងំអស់រន រចួទកោប់បអាើទប វ្ ើ

ការ។

③ ្បត្ិបត្ា ិការបោយប វ្ ើតាទជួរការងារន្ដលបាន្កំណត្់ កំរតិ្បលបឿន្ រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារន្ិងន្ីត្ិវ ិ្ ីការងារ។

④បៅបពលបៅជិត្កន្ន្្ងប្រុះថ្នន ក់ដូចជាកន្ន្្ងប វ្ ើការឬជាយអ្ វូសូទោក់អនកន្ណនំា។

⑤

កុំប វ្ ើការវាយកបទេចបោលសំណង់កន តងអាកាសធាត្ុអា្កក់ដូចជាខយល់ខំ្ាងបេ្ៀងធ្ាក់ខំ្ាងន្ិង្ពិលធ្ាក់ខំ្ាងជាបដើទ។

⑥ទិន្្ត្ូវបបើកបរបោយងាកបទើល។

⑦ ទិន្្ត្ូវបបើកបរបោយទិន្សទបហត្ុអលឬបោយបបើកបរយា៉ា ងសា្វប ើយ។

បររពចាប់ការោា ន្ 

ទួកការពារ 

សបទ្ៀកបំពា
ក់សាែ ត្ 

ន្សបកបជើងសុវត្ថ ិភាព 

បសាា៉ា សុីន្ 

(KM)
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⑧ ប្ត្ៀទខ្នួ្ឲ្យអាចបញ្ឈបភ្់ាទៗបាន្បៅបពលបបើកបរកន តងករណីាន្សាថ ន្ភាពណ្តន្ដល្សាប់ន្ត្បកើត្ប ើង។

⑨ ោបំាចឱ់្យទន្សុេទិន្ចូលដលជួ់រថ្ន្ការបងវលិន្ិងជួរន្ដលវត្ថ តោប់បាន្្ត្ូវបាន្វាយទងគ ិចន្ងិប្ុះបហើរ។

បងាា ញជួរការងារបោយរនាងំឬន្ខេពួរបដើទបឱី្យងាយយល។់

⑩ ឈប់ប វ្ ើការបៅកន្ន្្ងន្ដលាន្ទន្សុេបៅន្កបរ។

បៅបពលទន្សុេខិត្ជិត្ទកបនាុះឈប់បបើកបរសិន្បហើយ្ពាន្បោយប្បើសុីបហ្។

⑪

បៅបពលចូលដល់ជួរថ្ន្ការបងវលិន្ិងជួរន្ដលាន្្ន្េិ័យថ្ន្ប្រុះទហន្ារាយបោយសារការន្បកខាៅ ត្់ខាៅ យវត្ថ តន្ដ

ល្ត្ូវបាន្វាយកបទេចបោល ្ត្ូវោក់អនកន្ណនាំបដើទបីន្ណនាំដល់ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល។

⑫ ទុន្បពលា៉ា សុីន្វាយកបទេចបោលផ្្លស់ទី បនាុះ្តូ្វ្បាកដថ្នទិន្ាន្ទនុ្សេបៅជុំវញិវាបហើយឲ្យលសឺំបលងបរាទិ៍។

ការងយប្កាយន្ឹងទិន្ផ្្លសទី់បទរហូត្ទល់ន្ត្បាន្បញ្ញា ក់ពសីុវត្ថភិាព។ ទ៉ាយងបទៀត្

្បសិន្បបើាន្អនកន្ណនាំបនាុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នប វ្ ើតាទការន្ណនា។ំ

⑬ កុំប្បើឧបករណ៍ប វ្ ើការជាបដើទដូចជាស្ត វ្ ងំបលើកន្លងន្ត្បពលាន្អាសន្ន។

⑭ បៅកន តងការងារវាយកបទេចបោល ន្ត្ងន្ត្គ្ិត្គូ្រពីបសថ រភាពរបស់ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោបលើ។

បៅបពលប វ្ ើការបលើកំបទចកទីំន្ដលទកពីការវាយកបទេចបោលការពារកុឱំ្យកំបទចកំទីបាក់ន្បក។ ទ៉ាយងបទៀត្

ថ្ដន្ិងដងសន្ទ ចូថ្ន្ឧបករណ៍ប វ្ ើការកាន់្ន្ត្ន្វងវាកាន់្ន្ត្រម ន្បសថ រភាព។

⑮ កុំចូលបៅជិត្កន្ន្្ងចហំរន្ដលបាន្វាយកបទេចបោល។ ទយ៉ាងបទៀត្

កុំចូលបៅជិត្្ោំងងមបោត្(gakeppuchi)ជាយអ្ វូទន្់ន្ងិកំពូលថ្ន្ជ្ាលជាបដើទ។

្បងុ្បយ័ត្នចំបពាុះការដួលរលំថ្ន្ជាយអ្ វូបនាេ បព់ីបេ្ៀង។ ដំប ើងបងាក ន្់ថ្ដន្ងិបងាា ញបដើទបធីានាសុវត្ថ ិភាព។

⑯ បៅបពលបងវលិជ្ាល ប វ្ ើបោយបនាេ បចណុំចថ្ន្ភារពល។

កុំបងវលិបៅជ្ាលបោត្ជាោចខ់ាត្ប្ពាុះវាប្រុះថ្នន ក។់

⑰ ្បងុ្បយត័្នចំបពាុះការដួលរលំថ្ន្ដីការងារកាា រ្កាលបបតុ្ងជាបដើទបោយសាររំញរ័របសា់៉ា សុីន្បំន្បក

(bureka)ខ្នួ្ជាបដើទឬអលប៉ាុះពាល់ថ្ន្ការធ្ាក់វត្ថ តវាយកបទេចបោល។

⑱ បៅកន តងការងារវាយទងគចិ ្បងុ្បយ័ត្នចំបពាុះបំន្ណកវាយទងគចិន្ឹងប្ុះបហើរ។

⑲ បៅបពលវាយទងគចិន្អនកបជើង ្បងុ្បយ័ត្ននូ្វបសថ រភាពថ្ន្តួ្ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោល។

⑳ ប្បើ្បាស់្បា៉ា សុីន្បំន្បក ឧបករណ៍កាត្បំ់ន្បកប្រងន្ដក

ឧបករណប៍ំបុកបបត្ុងន្ិងឧបករណោ៍ប់ន្ដលសទ្សបស្ាប់បរលបណំងន្ីទួយៗ្សបតាទវត្ថ តន្ដលវាយបំន្បក

បោល។ កុំប្បើស្ាប់បរលបំណងបអេងបទៀត្។

㉑ បៅបពលោប់វត្ថ តន្ដលវាយកបទេចបោលបចញជាទួយឧបករណោ៍ប់

្បងុ្បយ័ត្នកុំរញុវត្ថ តន្ដលរុុះបរ ើបចញឬោបវ់ាប្ចើន្បពកបហើយវាយទងគចិវា។

㉒ ប វ្ ើឲ្យខយល់បចញចូលបាន្លែ បៅកន តងកន្ន្្ងន្ដលាន្ខយល់បចញចូលទនិ្សូវលែ ដូចជាអណ្ងូន្រ៉ា

និ្ងបន្េប់ប្កាទដី។

ឧបករណប៍ន្េុ ទធឧសម ័ន្្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាបា់៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោល្បបេទា៉ា សុនី្ា៉ា ស ូ ត្បហើយកិចៅខិត្

ខំ្បងឹន្្បងន្ត្ងន្ត្្ត្វូបាន្ប វ្ ើប ើងបដើទបីរកាដំបណើរការរបស់វា។

㉓ ោត់្វធិាន្ការកំុឲ្យអទ តុះឬកំុវាយទងគចិបៅកន្ន្្ងន្ដលាន្្និ្េ័យថ្ន្ការអទ តុះនិ្ងាន្្ុងសំាង។

(KM)
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㉔ បៅត្បំន្់ទី្កងុជាបដើទ 

អនុ្វត្ា វ ិ្ ីសាស្តសា និ្ងនី្តិ្វ ិ្ សីទ្សបស្ាបក់ារពារសំបលងរខំាន្រញំ័រនិ្ងការបំភាយ្ូលី។ 

㉕ បៅបពលវាយទងគចិបៅត្បំន្់ទី្កងុ្ត្ូវ្បាកដថ្នពិន្តិ្យបទើលាន្វត្ថ តន្ដលកបឬ់អត្់។ 

㉖ ស្ាប់ការងារន្ដលាន្ន្ខេអគ្គសិន្ីឬឧបសគ្គបនាុះោកអ់នកន្ណនានំ្ិងប វ្ ើតាទការន្ណនាំ។ 

㉗ កុំប្បើវាស្ាប់បរលបណំងបអេងបទៀត្ដូចជាបលើកបន្ទ តកបោយពយួ រឧបករណ៍ប វ្ ើការឬន្ខេពួរបលើវា។ 

㉘ 

ការតំ្ប ើងការដកបចញន្ិងការផ្្លសប់ដ រូថ្ន្ឧបករណ៍ប វ្ ើការបនាុះ្ត្ូវអន្ុវត្ាតាទការន្ណនាំរបស់បទបញ្ញា ការការងារ

បយាងតាទនី្តិ្វ ិ្ ី ន្ដលបាន្កំណត់្។ 

㉙

បៅបពលប វ្ ើការដំប ើងឬដកឧបករណ៍ប វ្ ើការបនាុះ្តូ្វោត់្វធិាន្ការបដើទបីការពារឧបករណ៍ប វ្ ើការកំុបអាយដួលរលដូំ

ចជាប្បើកណំលស់្ាបក់ារផ្្លស់បដ រូ។ 

(3) 

្បការ្បងុ្បយត័្នបៅបពលប្បើា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលន្ដល្ត្ូវបាន្ជួលឬា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយក

បទេចបោលន្ដលបបើកបរបោយទន្សុេបអេងបទៀត្។ 

ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលន្ដល្ត្ូវបាន្ជួលឬា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលន្ដលអនកដថ្ទបបើក

បរគួ្រន្ត្្ត្ូវបាន្ោត់្ន្ចងបនាេ បព់ីាន្ការបញ្ញា ក់បពញបលញជាលាយលកខណ៍អកេរ។ 

① សទត្ថភាព សាថ ន្ភាពន្ងទជំាបដើទ ថ្ន្ឧបករណ៍ប វ្ ើការនី្ទួយៗរបស់ា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល។

② ទា្បន់្ិងចំណុចបខាយរបសា់៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោល

③ ្បការ្បងុ្បយ័ត្នកន តងការបបើកបរដូចជាសាថ ន្ភាព្បត្បិត្ា ិការស្ត វ្ ំងន្ិងអំ្បាយា៉ា

④ ្បការ្បងុ្បយ័ត្នអំពអ្ី វូ្បត្បិត្ិាការ រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារជាបដើទ

⑤ ពនិ្ិត្យសាថ ន្ភាពរបសក់ារពារកាល កាប ៊ីន្ ចបងកៀងទខុ កញ្ៅក់ចំបហៀងជាបដើទន្ងិាន្ឬរម ន្

ន្ិងការខូចខាត្ថ្ន្ឧបករណ៍ប វ្ ើការនិ្ងាន្កាសកឹឬរម ន្បហើយកុំបបើកា៉ា សុនី្ស្ាប់់ការវាយកបទេចបោលន្ដល

ាន្បញ្ញា ។ 

បលើសពីបន្ុះបទៀត្ 

អំពីសាថ ន្ភាពការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយសវយត័្ជា្បោំន្ិងន្ងទបំនាុះបញ្ញា ក់បោយពនិ្ិត្យបទើលតារាងកណំត្់្តា្តួ្ត្ពិ

ន្ិត្យ។ 

្បព័ន្ធអគត្់អគង់ទឹកសាែ ត្ 

ឧសម ័ន្ 

(KM)
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6.3. នី្តិ្វ ិ្ ីន្ថ្ន្សញ្ញញ និ្ងការន្ណនំា (អត្ថបទ ទំព័រទី104) 

ករណីបបើកបរា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលជាបរលការណវ៍ា្ត្ូវប វ្ ើបោយសញ្ញញ ឬការន្ណនារំបស់អនកអាល់

សញ្ញញ ឬអនកន្ណនា។ំ 

ដូបចនុះវាោំបាចស់្ាប់អនកបបើកបរ្ត្ូវពិភាកាឱ្យបាន្្គ្ប់្រន្ជ់ាទួយអនកអាលស់ញ្ញញ ឬអនកន្ណនាទំុន្បពលប វ្ ើ

ការអំពីទីតាំងការងាររបសា់៉ា សុនី្សំណង់បអេងបទៀត្ទីតាំងការងាររបសក់ទមករទីតំាងថ្ន្កន្ន្្ងប្រុះថ្នន ក់និ្ងវ ិ្ ី

សាស្តសាសញ្ញញ ។ 

ទ៉ាយងបទៀត្ 

បោយសារទន្សុេជាកល់ាកា់ន ក់ន្ឹង្ត្ូវបាន្ន្ត្ងតាំងបោយអនកទទួលបន្ទ តកជាអនកអាល់សញ្ញញ ឬអនកន្ណនាដូំបចនុះ

បបើកបរតាទសញ្ញញ ន្ិងការន្ណនាពំីទន្សុេបនាុះ។ 

វាក៏សខំាន្អ់ងន្ដរកន តងការបញ្ឈប់ការងារសិន្ន្ិងពនិ្ិត្យបទើលសញ្ញញ ន្ដលទិន្ចាសល់ាស់។ 

គួ្រន្ត្្ត្ូវបាន្បជៀសវាងការបបើកបរបោយបចុះន្ត្សាម ន្ន្ងិបបើកបរបោយរម ន្សញ្ញញ ។ 

អនកន្ណនាំគួ្រន្ត្បស្ៀកសបទ្ៀកបំពាក់ន្ិងទីតាំងការងារន្ដលអាចបញ្ញា កប់ាន្យា៉ា ងងាយ្សួលស្ាប់អនកបបើក

បរឬអនកប វ្ ើការ។ 

អនកបបើកបរអពំាវនាវរកអនកន្ណនានំ្ិងកទមករបដើទបកីុំបអាយក្ាយជាកន្ន្្ងបទើលទនិ្បឃើញពីបៅអអីនកបបើកបរ។ 

<សញ្ញញ បោយហួច> <សញ្ញញ បោយសំបលង> 

•សុវត្ថ ិភាព: សំបលងហួចខី្ៗ2ដង ប វ្ ើទាងបហើយទេងបទៀត្ •សុវត្ថ ិភាព: អត្អ់ីបទ (orai) អត្់អីបទ (orai)

•ឈប: សំបលងហួចន្វង •ឈប:់ ឈប(់sutoppu)

ការបញ្ញា កអ់ំពី្បកា
រ្បងុ្បយ័ត្នកន តងចំ
បណ្តទអនកបបើកបរ 

(KM)
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7. ចំបណុះដឹងន្អនកបទកានិ្កនិ្ងអគ្គ ិសនី្

7.1. កាំ្ង (អត្ថបទ ទំព័រទី107) 

7.1.1. កាំ្ងបងវលិ (អត្ថបទ ទំព័រទី110) 

ដូចរបូភាពទី7-8 បៅបពលន្ដលរតឹ្បន្ាងឹបចៅ ជាទួយកូន្បសារស្ាប់ទូលបចម  

ាន្ក«ាំ្ងបងវលិ»បៅដលប់ចៅ ឬកាំ្ងន្ដលជំរញុវត្ថ តកន តងករណីជំរញុវត្ថ ត ៃ្ន្់បោយប្បើគ្ាន ស់បនាុះ្ត្ូវបាន្បគ្បៅ

ថ្ន«កាំ្ង» ន្ងទទងំបគ្ថ្ន«កាំ្ងបងវលិ»។ 

កាំ្ងបងវលិ ្ត្វូបាន្ត្ណំ្តងបោយ M = P ×ℓ។ 

្បសិន្បបើឯកតាថ្ន្កាំ្ងPគឺ្N (ញូត្ុន្)ន្ិងឯកតាℓគ្សឺង់ទីន្ទ៉្ា ត្បនាុះឯកតាថ្ន្កាំ្ងបងវលិMគឺ្N 

សង់ទីន្ទ៉្ា ត្ (សង់ទីន្ទ៉្ា ត្･ញូត្ុន្) ។ 

ដូបចនុះបៅបពលរតឹ្បន្ា ឹងបចៅ គ្ឺ្ត្ូវទទទរបៅបពលទីតាងំន្ដលចណុំចទញរបស់កូន្បសារស្ាប់ទួលបចម ្ត្ូវបា

ន្ោកឆ់្ៃ យពីរន្កុបនាុះកាំ្ង្ំជាង្ត្ូវបាន្ទទទរបៅបពលទីតាំងជិត្ដល់ប ូត្។ 

M1 = P1×ℓ1  M2 = P2×ℓ2 

របូភាពទី7-8 កាំ្ងបងវលិ① 

កន តងករណីា៉ា សុនី្បំន្បក 

បពលន្ដលកាំ្ងបងវ ិលន្ដលប វ្ ើឲ្យា៉ា សុីន្បំន្បកដួលរលំបៅបពលបំន្បកងមអ្ វូរងូប្កាទដដូីចបងាា ញកន តងរបូភាពទី 

7-9 គឺ្ Ｗ1×ℓ1បហើយកាំ្ងបងវលិបោយសារទំងន្់របសា់៉ា សុនី្បំន្បកគ្ឺＷ0×ℓ0 ។ ដូបចនុះ្បសិន្បបើ (Ｗ0×ℓ0)>

(W1 ×ℓ1) ា៉ា សុីន្បំន្បកន្ងឹទិន្ដួលរលំ។ 

របូភាពទី7-9 កាំ្ងបងវលិ① 

្បតិ្កទមថ្ន្ការវាយទងគ ិច 

ា៉ា សុីន្បំន្បកស្ាប់
អ្ វូរងូប្កាទដី  

(KM)
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កន តងករណីា៉ា សុីន្ោប់ បពលោប់វត្ថ តដូចជាកំបទចកំទី (gara)បបត្ុងដូចបងាា ញកន តងរបូភាព7-

10ាន្កាំ្ងបងវ ិលន្ដលប វ្ ើឱ្យា៉ា សុីន្ដួលរលំ។ 

សន្មត្ថ្នទំងន្់ថ្ន្វត្ថ តន្ដល្ត្ូវោប់គ្ឺW3 កាំ្ងបងវ ិលន្ដលប វ្ ើឲ្យា៉ា សុីន្ោប់ដួលរលំគ្ឺＷ3×ℓ3 

បហើយកាំ្ងបងវ ិលថ្ន្ទំងន្់របស់ា៉ា សុីន្ោប់ស្ាប់វាយកបទេចបោល (រទួទងំឧបករណ៍ោប់) គ្Ｗឺ2×ℓ2។ 

ដូបចនុះ្បសិន្បបើ (Ｗ2×ℓ2) > (Ｗ3×ℓ3) ទ៉ាសុីន្ោប់ន្ឹងទិន្ដួលរលំ។ 

បៅបពលោប់វត្ថ តបៅឆ្ៃ យពីា៉ា សុីន្កាំ្ងបងវ ិលន្ដលប វ្ ើឱ្យា៉ា សុីន្ដួលរលំបនាុះកាន់្ន្ត្្ំបាន្ជា្ន្ិេ័យថ្ន្ការធ្ាក់

ចុុះរបស់ា៉ា សុីន្កបកើងប ើង។ 

ដូបចនុះ វាោំបាច់កន តងការោប់វត្ថ តន្ដលបៅជិត្ា៉ា សុីន្តាទន្ដលអាចប វ្ ើបៅបាន្។ 

របូភាពទី 7-10 កាំ្ងបងវ ិល② 

បោយន្អែកបលើទុំដងសន្ទ ចូា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលជាក់លាក់ន្្បជាទិន្សូវាន្បសថ រភាពបហើយអាចាន្

្ន្ិេ័យថ្ន្ការដួលរលំ។ ដូបចនុះ វាោំបាច់្ត្ូវ្បងុ្បយ័ត្នកុំឱ្យបលើសកំាប វ្ ើអត្ិបរាបាន្កំណត្់បោយអនកអលិត្។  

របូភាពទី7-11 ការ្បងុ្បយ័ត្នបៅបពលប វ្ ើការជាទួយា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលជាក់លាក់ 

ត្ំបន្់ប្រុះថ្នន ក់ថ្ន្ការដួលរល ំ
កាំប វ្ ើការអតិ្បរា 

ត្ំបន្់ប វ្ ើការ 

ត្ំបន្់្ពាន្ 

(KM)
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7.2. ា៉ា សន់្ិងចំណុចថ្ន្ភារពលជាបដើទ (អត្ថបទ ទំព័រទី115) 

7.2.1. ា៉ា សន់្ិងភារពលជាកល់ាក់ (អត្ថបទ ទំព័រទី115) 

បដើទបីដងឹា៉ា ស់ថ្ន្វត្ថ ត ប្ៅពឧីបករណវ៍ាស់បនាុះអាចគ្ណនាពីបរាិណន្ិងភារពលជាក់លាក់ថ្ន្វត្ថ ត។ 

គ្ឺជាា៉ា សវ់ត្ថ ត = បរាិណ x ភារពលជាកល់ាក់។ 

ា៉ា សឯ់កតាថ្ន្វត្ថ តគ្ជឺាា៉ា សក់ន តងទួយឯកតាថ្ន្វត្ថ តទួយបហើយា៉ា ស់ឯកតាថ្ន្វត្ថ តសខំាន្់ៗ្ត្ូវបាន្បងាា ញបៅកន តង

តារាងទី7-1។ ទ៉ាយងបទៀត្ បៅកន តងតារាងទី7-1 ា៉ា ស់ (t) កន តង1m3 កប៏ងាា ញពភីារពលជាកល់ាកអ់ងន្ដរ។ 

តារាងទី7-1 ា៉ា ស់ឯកតាថ្ន្វត្ថ ត

្បបេទថ្ន្វត្ថ ត ា៉ា ស់កន តង1m3 (t) ្បបេទថ្ន្វត្ថ ត ា៉ា ស់កន តង1m3 (t) 

្ំណ

សាព ន់្
ផ្ដក្ផ្ថរ

អាល យមីញ៉ាូម

ភរត ង

ដី

ដីខ្ាច់

ធយូងថម (ភមៅ)
cokes 

្ិត

ប្កួ្្លអិត

granite 

Andesite 
basalt 

ថមកំ្ភបារ (រឹង)

ថមកំ្ភបារ (ទន់្)
ថមម៉ា រ

ភដើមផ្្ន្

pine 

cedar 

ថមប្កួ្្លអិត

Gneiss 

(KM)
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ការគ្ណនាបរាិណថ្ន្វត្ុថបនាុះ ា៉ា ស់របស់វត្ថ តអាច្តូ្វបាន្គ្ណនា្តួ្សៗបោយវាស់វាិ្ត្របសវ់ត្ថ ត 

បោយគ្ណនា្ត្សូៗបរាិណតាទតារាងបន្ុះបហើយ្បសនិ្បបើបលខបនាុះគ្ណុន្ឹងភារពលជាកល់ាក់ថ្ន្វត្ថ ត។ 

(សូទបទើលតារាងទី7-2) 

តារាង7-2 ទ្ទង់គ្ណនា្ត្សូៗថ្ន្បរាិណ 

រ៊ូររាងម្ន្វតថុ

ភ ម្ េះ

ម្សទរួន្ប្ជុងប្ទផ្វង

្ ីឡំង

ឌី្

រងវង់

រាងបាត់បាល់

រាងសាជី

ភកាណរាងជារងវង់

ភអលីរ

សាជីប្ជុងរាងប្តីភកាណ

ក្មព្ ់

ក្មពស់ 

រ៊ូររាង
ទប្មង់គ្ណនាប្តូ្ៗម្ន្ររមិណ

ទទឹង

រភណាា យ 

រនាទ ត់សេិត 

រនាទ ត់សេិត 

ក្មព្ ់

ក្មព្ ់

ក្មព្ ់

ក្ប្ម្់

រនាទត់សេិត 

រនាទ ត់សេិត 

រនាទ ត់សេិត

រនាទ ត់សេិតផ្សនក្បាតក្ំព៊ូល

រនាទ ត់សេិតផ្សនក្បាត

ក្ប្ម្ ់

ប្រផ្វងរភណាា យ 

ប្រផ្វ
ងទទ

ឹង 

ផ្សនក្បាត 

បាតម្សទបាត 

ក្មព្់ផ្សនក្បាត 

រភណាា យ x ទទឹង x ក្មព្់

(រនាទ ត់សេិត) 2 x ក្មព្់ x 0.8

(រនាទ ត់សេិត) 2 x ក្ប្ម្់ x 0.8

(រនាទ ត់សេិត) 3 x 0.53

(ក្មព្់) 2 x (រនាទ ត់សេិត x 3 - ក្ំព្់ x 2) x 0.53

[(រនាទ ត់សេិតផ្សនក្បាត) 2 + រនាទ ត់សេិតផ្សនក្បាត x រនាទ ត់សេិតផ្សនក្បាតក្ំព៊ូល +

(រនាទ ត់សេិតផ្សនក្បាតក្ំព៊ូល) 2 ] x ក្មព្ ់x 0.3

(រនាទ ត់សេិត) 2 x ក្មព្់ x 0.3

រភណាា យ x ទទឹង x ក្ប្ម្់ x 0.53

ប្ក្ឡម្សទបាត x ក្មព្់÷ 3

(ប្ក្ឡម្សទបាត = បាត x ក្មព្់ផ្សនក្បាត ÷ 2)

ក្មព្ ់

(KM)
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7.2.2. ចំណុចថ្ន្ភារពល (អត្ថបទ ទំព័រទី117) 

ទំនាញន្អន្ដីាន្ឥទធិពលបលើវត្ថ តទងំអស់។ 

បៅបពលន្ដលវត្ថ តទួយ្តូ្វបាន្ន្បងន្ចកជាបំន្ណកតូ្ចៗទំនាញន្អន្ដីាន្ចំន្ណកបៅបលើន្អនកនី្ទួយៗថ្ន្ការ

ន្បងន្ចក។ ដូបចនុះវាអាច្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទុកថ្នកាំ្ងបា៉ា រា៉ា ន្ ល (ទំនាញន្អន្ដ)ី 

ជាប្ចើន្កំពុងាន្ឥទធពិលបលើវត្ថ តបហើយបៅបពលន្ដលកាំ្ងលទធអលថ្ន្កាំ្ងទងំបន្ុះទទួលបាន្បន្ុះគ្ឺបសម ើន្ឹងក

ាំ្ងទំនាញបៅបលើវត្ថ ត។ ចណុំចថ្ន្សកទមភាពថ្ន្កាំ្ងលទធអលបន្ុះ្ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នចំណុចថ្ន្ភារពល។ 

ចំណុចថ្ន្ភារពលគ្ជឺាចណុំចបងរស្ាបវ់ត្ថ តជាកល់ាកទួ់យបហើយចណុំចថ្ន្ភារពលទនិ្ផ្្លស់ប្រូបទុះបជីាទីតាងំឬ

របបៀបទុកោក់វត្ថ តផ្្លស់ប្រូកប៏ោយ។ បៅបពលចលនារបស់វត្ថ តទួយ (ទិន្រាប់បញ្ច លូកាំ្ងបងវលិថ្ន្វត្ថ តខ្នួ្វា) 

្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទុកជាបទកាន្ិចវាអាច្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទុកថ្នទនំាញសរុបថ្ន្វត្ថ ត្ត្ូវបាន្្បទូលអ្តំបៅចណុំចថ្ន្

ភារពល។ 

រវ ិ្ ីរកចំណុចថ្ន្ភារពល 

7.2.3. បសថ រភាពវត្ថ ត (suwari) (អត្ថបទ ទំព័រទី117) 

របូភាពទី 7-15 បសថ រភាពវត្ថ ត

[បសថ រភាព] [កណ្តេ ល] [បសថ រភាព] 
[បសថ រភាព] [រម ន្បសថ រភាព] 

(KM)
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7.3. ចលនាថ្ន្វត្ថ ត (អត្ថបទ ទំព័រទី118) 

7.3.1. បលបឿន្ន្ងិការបបងក ើន្បលបឿន្ (ទំព័រទី118) 

បរាិណន្ដលបងាា ញពកី្ទតិ្ថ្ន្ចលនាបលឿន្ឬយឺត្ថ្ន្វត្ថ តទួយ្ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នបលបឿន្បហើយវា្ត្ូវបាន្បងាា ញ

បោយចាៃ យន្ដលវត្ថ តបាន្ផ្្លស់ប្រូកន តងបពលឯកតា។ 

កន តងករណីាន្ចលនាន្ដលបលបឿន្ទនិ្បងរបនាុះគ្ឺបៅបពលន្ដលវត្ថ តផ្្លស់ទីបបណេ ើរផ្្លសប្់រូបលបឿន្របស់វាបបណេ ើរ

ចំនួ្ន្ន្ដលបងាា ញពីកំរតិ្ថ្ន្ការផ្្លសប្់រូ្ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នការបបងក ើន្បលបឿន្។ 

7.3.2. ន្ិចលភាព (អត្ថបទ ទំពរ័ទី119) 

ជាបរលការណ៍ ទិន្គួ្រោប់បអាើទឬឈប់ភ្ាទៗបនាុះបទ 

ប៉ាុន្ន្ា ្បសនិ្បបើអនកោប់បអាើទភ្ាទៗអនកបបើកបរន្ឹង្ត្ូវបាន្ទញងយប្កាយបហើយ្បសនិ្បបើអនកឈប់ភ្ាទៗអនក

បបើកបរន្ងឹដួលបៅទុខ។ 

បន្ុះគឺ្បោយសារន្ត្វត្ថ តទួយាន្លកខណៈន្ដលថ្នពយយាទបន្ាបៅបសៃ ៀទរហូត្បៅបពលន្ដលវាបៅបសៃ ៀទអទ តយបៅវញិ

ពយយាទាន្ចលនារហូត្បៅបពលន្ដលវាាន្ចលនាបៅបពលន្ដលវាាន្ចលនាលុុះ្តាន្ត្រម ន្កាំ្ងខាងប្ៅ

ពីវត្ថ តបនាុះបគ្បៅថ្នន្ិចលភាព។ 

្បសិន្បបើន្ិយាយរបបៀបទ៉ាយង្ត្ូវន្ត្ាន្កាំ្ងពីខាងប្ៅបដើទបីប វ្ ើឲ្យវត្ថ តន្ដលបៅបសៃ ៀទបនាុះបដើរន្ងិផ្្លសប់ដ រូ

បលបឿន្ន្ងិទិសចលនាថ្ន្វត្ថ តន្ដលាន្ចលនាន្ងទទងំ្បសិន្បបើផ្្លសប់ដ រូបលបឿន្ឲ្យបលឿន្ជាងន្ិងវត្ថ តបនាុះ ៃ្ន្ជ់ាង

បនាុះត្្ទូវឲ្យាន្កាំ្ង្ជំាងន្ដរ។ 

ដូបចនុះកលំាងំន្ិចលភាពបដើរតួ្របលើា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយកបទេចបោលន្ដលកពំុងរត្់បហើយកលំាងំន្ិចលភាពបកើ

ន្ប ើងបៅបពលបលបឿន្បកើន្ប ើងបហើយកលំាងំន្ចិលភាពបកើន្ប ើងសាា្ត្បៅន្ឹងកាបរ៉ាថ្ន្បលបឿន្។ 

ចលន្ន្ដលាន្បលបឿន្បងរ 

ចលនាន្ដលាន្បលបឿន្ទិន្បងរ 

(KM)



91 

7.3.3. កាំ្ង centrifugal កាំ្ង centripetal (អត្ថបទ ទំព័រទី120) 

្បសិន្បបើអនកកាន្់ចុងាខ ងថ្ន្ន្ខេន្ដលចងទំងន្់ន្ិងប វ្ ើឱ្យទំងន្់ប វ្ ើចលនារាងជារងវង់បនាុះន្ឹងទញថ្ដតាទទំ

ងន្់។ បៅបពលអនកបងវលិទំងន្់ឲ្យបលឿន្បនាុះន្ឹងាន្អារទមណថ៍្នថ្ដរបស់អនក្ត្ូវបាន្ទញកាន់្ន្ត្ខំ្ាង។ 

បៅបពលបន្ុះ ្បសិន្បបើថ្ដ្ត្ូវបាន្បោុះន្លងពីន្ខេបនាុះ 

ទទៃន្់ន្ឹងប្ុះបហើរតាទទិសបៅជាក់ន្សាងពីទីតាំងបៅបពលន្ដលបោុះន្លងបហើយន្ឹងទិន្ប វ្ ើចលនារាងជារងវង់បទ។ 

តាទរបបៀបបន្ុះ បដើទបឱី្យវត្ថ តប វ្ ើចលនារាងជារងវង់ បនាុះកាំ្ងបលើវត្ថ ត 

(កន តងឧទហរណ៍ខាងបលើកាំ្ងថ្ដទញទំងន្ឆ្់្ងកាត់្ន្ខេ) ្ត្វូន្ត្ប វ្ ើសកទមភាព។ 

កាំ្ងន្ដលបណ្តា លឱ្យវត្ថ តបន្ុះប វ្ ើចលនារាងជារងវង់បនាុះ្ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នកាំ្ង 

centripetalបហើយកាំ្ងន្ដលាន្ទំហដូំចរន ន្ិងទិសបៅអទ តយរន  (កាំ្ងន្ដលទញថ្ដកន តងឧទហរណ៍ខាងបលើ) 

បៅថ្នកាំ្ង centrifugal។ 

ឧទហរណ៍បៅបពលចុុះពជី្ាលបោត្ជាទួយា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល 

្បសិន្បបើថ្ដចងក តូ្្ត្ូវបាន្កាច់ភ្ាទៗបនាុះកាំ្ង 

centrifugalាន្ឥទធិពលបៅបលើចណុំចថ្ន្ភារពលន្ដលបណ្តា លឱ្យា៉ា សុីន្ទញយា៉ា ងខំ្ាងបៅខាងប្ៅបនាុះបបងក ើន្

្ន្េិ័យថ្ន្ការដួលរលំ។ 

ក្មៃ ំង centripetal

ក្មៃ ំង
centrifugal 

ក្ណារ ល
(ម្ដ)វតថុ

(KM)
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7.3.4. ការកកិត្ (អត្ថបទ ទំពរ័ទី120) 

(1) ការកកតិ្ឋិត្ិវន្ាន្ងិការកកិត្ថ្នទវន្ា

បៅបពលវត្ថ តន្ងិវត្ថ តកកិត្ ាន្ភាព្ន្់្ទបំៅថ្នកាំ្ងកកិត្។

្បសិន្បបើអនកោក់វត្ថ តបៅបលើកំរាលឥដាឬកក៏ាា របហើយពយយាទរំកលិវាបោយរញុឬទញវាន្ឹងទិន្បរ ើប ើយ 

បទុះបីអនករញុវាបោយកាំ្ងបៅប្កាទកំរតិ្ជាកល់ាក់ក៏បោយ ប៉ាុន្ន្ា ្បសិន្បបើវាបលើសពីបន្ុះវាន្ឹងោប់បអាើទផ្្លស់ទី។

កាំ្ងកកិត្បៅប្កាទន្ដន្កំណត្់បន្ុះ 

បៅថ្នកាំ្ងកកិត្ឋិត្ិវន្ា បហើយកាំ្ងកកិត្បៅន្ដន្កណំត្់្ ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នកាំ្ងកកិត្ឋិត្វិន្ាអត្បិរា។ 

កាំ្ងកកិត្ទក់ទងន្ឹងកាំ្ងបញ្ឈរន្ិងសាថ ន្ភាពថ្ន្ថ្អេទំនាក់ទំន្ងបហើយទនិ្អា្ស័យបលើទំហំថ្អេទំនាក់ទំន្

ងបទ។  

សូទបីន្ត្វត្ថ តទួយកំពុងរអលិបៅបលើឥដាក៏បោយវា្ត្ូវន្ត្បន្ន្ថទកាំ្ងជាកល់ាក់ទួយបហើយ្បសិន្បបើទិន្ប វ្ ើដូបចនុះ

បនាុះវាន្ងឹឈប់។ 

បន្ុះក៏ប្ពាុះន្ត្ាន្កាំ្ងកកិត្សូទបីន្ត្បពលចលនាក៏បោយ។ បន្ុះ្ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នការកកិត្ថ្នទវន្ា  

(បៅថ្នការកកិត្បោយចលនា)ន្ងិតូ្ចជាងកាំ្ងកកតិ្ឋិត្ិវន្ាអត្ិបរា។ 

បៅបពលបរ ើអេុះ្តូ្វការកាំ្ងប្ចើន្បដើទបីោប់បអាើទបដើរដូចជាបពលរញុឥវា៉ា ន់្បលើ្ កាលប៉ាុន្ន្ា បៅបពលវាោប់បអាើទបដើរអន

កអាចបន្ាផ្្លស់ទីបាន្បោយងាយដូបចនុះអនកន្ឹងសាគ ល់បឃើញភាពខសុរន បន្ុះ។ 

បន្ុះជាទូលបហត្ុន្ដលស្ត វ្ ំងពិបាកប វ្ ើការបៅបពលបបើកបរ 

(ជាពិបសសបោយសារន្ត្កាំ្ងន្ិចលភាព្ត្ូវបាន្បន្ន្ថទអងន្ដរ) ។ 

កាំ្ងកកិត្ឋិត្ិវន្ាអតិ្បរា (F) = μ x កាំ្ងបញ្ឈរ(Ｗ) 

(KM)
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7.4. ចំបណុះដឹងអំពីអគ្គសិនី្ (អត្ថបទ ទំព័រទី123) 

7.4.1. ទំនាក់ទំន្ងរវាងវ៉ាលុ ចរន្ាអគ្គ ិសន្នី្ិងភាព្ន្់ (អត្ថបទ ទំព័រទី124) 

ចំបពាុះអគ្គសិន្ ីកន តងករណីភាព្ន្់ថ្ន្អគ្គសិន្Ｒី (អូទៈΩ) ថ្ន្បសៀគ្វអីគ្គសិន្ីបសម ើរន  បនាុះវ៉ាលុＥ្ំជាង (វ៉ាលុ: V) 

បនាុះចរន្្ាអគ្គសិន្Ｉីបនាុះក៏្ ំជាង (អំន្ពរៈＡ) ទ៉ាយងបទៀត្ កន តងករណភីាព្ន្់បនាុះ្ជំាង (ឧទហរណ ៍

កន តងករណីន្ខេអគ្គសិន្ីបសា ើងជាង)  ចរន្ាអគ្គ ិសន្ី្ត្ូវបាន្ាន្ក្ទិត្។ 

ទំនាក់ទំន្ងបន្ុះអាច្ត្ូវបាន្បងាា ញបោយសទីការដូចខាងប្កាទ។ 

ចរន្តអរគ ិសនីＩ(Ａ) =
វ៉ា លＥ（Ｖ)

ភ្ជព្ន់Ｒ（Ω)

7.4.2. ប្រុះថ្នន ក់ថ្ន្ចរន្ាអគ្គសិន្ី (អត្ថបទ ទំព័រទី124) 

បៅបពលន្អនកទួយថ្ន្រាងកាយទន្សុេប៉ាុះន្អនកសាកបហើយចរន្ាអគ្គសិន្ីហូរចូលរាងកាយទន្សុេវា្ត្ូវបាន្បគ្បៅ

ថ្នឆ្កអ់គ្គសិន្។ី ោប់ពសីព ឹករហូត្ដល់ភាពរងឹសាចដ់ុំ ខវនិ្សរថ្ស្បសាទន្ងិរហូត្ដល់ស្ាប។់ 

អការៈបនាុះន្្ប្បួលអា្សយ័បលើសាថ ន្ភាពថ្ន្ការឆ្ក់អគ្គសិន្ី (កន្ន្្ងបសើទ ការន្បកបញើស អ្ វូបញ្ច លូបេ្ើង 

ទំហំថ្ន្ចរន្ាអគ្គសិនី្ន្ដលបញ្ច លូបេ្ើង បពលបវលាបញ្ច លូបេ្ើងជាបដើទ) 

ប៉ាុន្ន្ាជាទូបៅបៅបពលចរន្ាផ្លេ ល់ន្ិងចរន្ាផ្្លស់រន  ហូរចូលរាងកាយទន្សុេបនាុះដូចជាតារាង7-3។ 

តារាង7-3 ឯកតា្បត្ិកទម mA (ទលីីអាំន្ពរ) បៅបពលចរន្ាអគ្គសិន្ហូីរចូលរាងកាយទន្ុសេ  

ចំណ្ត)ំ 1 mA គឺ្ 1 / 1000A (អំន្ពរ) ។ 

ភាព្ន្់ថ្ន្រាងកាយទន្សុេ្ត្ូវបាន្ន្បងន្ចកបៅជាភាព្ន្់ថ្ន្ន្សបកន្ងិភាព្ន្ប់ៅខាងកន តងរាងកាយទន្ុ

សេ។ ភាព្ន្់ថ្ន្ន្សបកគ្ឺ្បន្ហល 10,000Ω (អូទ) បៅបពលន្ដលន្សបកសង ួត្ ប៉ាុន្ន្ាវាធ្ាក់ចុុះដល់្ បន្ហល500∼1,000Ω 

បៅបពលន្បកបញើសឬបពលអវយវៈន្ងិសបទ្ៀកបំពាក់បសើទ។ ភាព្ន្់បៅខាងកន តងរាងកាយរបស់ទន្សុេ 

គ្ឺ្បន្ហល500Ω។ 

ជាឧទហរណ៍្បសនិ្បបើឆ្កអ់គ្គ ិសន្ីបៅត្ងស់យុ ង 100V ។ 

 អវយវៈបសើទ

ចរន្តអរគ ិសនី =
វ៉ា ល

ភ្ជព្ន់
=

100

1,000
= 0.1អំន្ពរ = 100mA 

 សាថ ន្ភាព្ទមតា

ចរន្តអរគ ិសនី =
100

10,000
= 0.01អំន្ពរ = 10mA 

បាន្ជាកន តងករណីទុន្បន្ុះ្ន្ិេ័យស្ាប់បោយសារឆ្ក់អគ្គ ិសន្គី្ឺខពសណ់្តស់។ 

សលរ៉ាេះពាល់ម្ន្ការឆក្់អគ្គិ្ន្ី ចរន្រផ្កៃ ្់គ្នន  (AC) ចរន្រផ្កទ ល់ (DC)

1. ឺជិរៗរន្រិច

2. ភាពតក្់ ៃ្ុត ឺររ់
(ភទាេះយ៉ា ងណាមន្ភ្រីភាពសាច់ដ ំអាចក្ភប្មើក្បាន្)

3. ភាពតក្់្ៃតុ ឺររ់
(ភាពរងឹសាចដ់ ំ ពិបាក្ដភងាើម)

4. អាចរណារ លឱ្យសាៃ រ់ភាៃ មៗ

រ រ្ រ រ្ ស្ត្រីស្ត្រី

(KM)
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តារាង4-7 ចាៃ យគ្ា្ត្ពបីណ្តា ញបញ្ជ នូ្ន្ងិន្ចកោយអគ្គ ីសន្ ី

បសៀគ្វ ីអ
គ្គ ិសន្ី 

ន្ខេបណ្តា ញន្ច
កោយអគ្គ ីសន្ី 

ន្ខេបញ្ជ នូ្អ
គ្គ ីសន្ី 

ត្ង់សយុ ងប
ញ្ជ នូ្ (V) 

ចាៃ យគ្ា្ត្អបបបរា（m） 

បសចកា ីជូន្ដំណឹងរបស់នាយក

ការយិាល័យសាង់ោរការងារ * 

ត្ថ្ទ្បរលបៅរបស់្កទុហ ុន្
អគ្គ ីសន្ី 

100・200ឬត្ិចជាងបន្ុះ 1.0ឬខពស់ជាងបន្ុះ 2.0ឬខពស់ជាងបន្ុះ 

(ចំណ្ត)ំ * ថ្ងៃទី17 ន្ខ ន្  ូឆ្ន ំ1975 បលខទី759បសចកា ីជូន្ដំណឹងទូលោា ន្ 
* * បលើកន្លងន្ត្ាន្ករណី្តូ្វបាន្ការពារបោយអីុសូ ង់។
* * * "ត្ថ្ទ្បរលបៅរបស់្កទុហ ុន្ថ្នទពលអគ្គ ីសន្"ី 

បងាា ញពីករណីរបស់្កទុហ ុន្អគ្គ ីសន្ីតូ្កយូ  
ការន្បងន្ចកនិ្ងត្ថ្ទ្បរលបៅខុសរន តាទអាជីវករអគ្គ ិសនី្នី្ទួយៗ។ 

(ផ្ខ្ែផ្ចក្រយអគ្គី្នី្) (ផ្ខ្ែរ ជ្ូន្អគ្គី្នី្)

ផ្ខ្ែរ ជ្ូន្អគ្គី្នី្ផ្ខ្ែដីប្រឌិត

ផ្ខ្ែផ្ចក្រយតង់្យុងខ្ព្ ់

 ្វតថិភាព

 ្វតថិភាព
 ្វតថិភា

ព

 ្វតថិភា
ព

 ្វតថិភាព

 ្វតថិភាព

តង់្យុងខ្ព្ ់

ផ្ខ្ែទាញ 

ប្តង់ វ្មម៉ា ទ័រភលើរភង្ហគ ល

ខ្ងសទេះមន្ ្ែ ខ្ងសៃូវយន្ជំនិ្េះ

ផ្ខ្ែតង់្យុងទារ

ប្តុវផ្តប្រុងប្រយ័តនភប្ពាេះវជាផ្ខ្ែតង់្យុងខ្ព
្់រហ៊ូតដល់ប្តង់្វមម៉ា ទ័រ 

ផ្ខ្ែរ្ជូន្អគ្គី្នី្ភាគ្ភប្ចើន្គឺ្រ៉ាមផ្ដក្រ៉ា ផ្ន្រប្តូវដឹងោវអាចជារភង្ហគ
លភេៃើងដ៊ូភចនេះប្តូវផ្តប្រុងប្រយ័តន។

 ្វតថិភាព
ចមង យគ្មៃ ត

តង់្យុងខ្ព្ព់ិភ្្ 

(KM)
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7.4.3. ការ្គ្ប់្គ្ងអាគ្ុយ (អត្ថបទ ទំព័រទី127) 

អាគ្ុយគ្ឺជាអវ ីន្ដលអាចបំន្លងថ្នទពលអគ្គសីន្ីបៅជាថ្នទពលគ្ីទីរកា (បន្ុះបៅថ្នការសាកងម) 

បហើយយកវាបចញជាថ្នទពលអគ្គ ីសន្ីតាទត្្ទូវការ (បន្ុះ្ត្ូវបាន្បៅថ្នការបបញ្ៅញអគ្គ ិសន្)ី ។ 

ចំណុចខាងប្កាទគួ្រន្ត្្ត្ូវបាន្កត្ស់ាគ ល់បៅបពលបោុះ្សាយងម។ 

① យក្ូលីន្ិងកខវក់បចញជាន្ិចៅបហើយរកាវាឱ្យសាែ ត្។ (វាក្ាយជាទូលបហត្ុថ្ន្ការបលចធ្ាយ

(ការបបញ្ៅញអគ្គសិន្)ី) 

② បំបពញទឹកន្ដលរម ន្កាកសណំល់ទល់ន្ត្បសាុះបដើទបឱី្យវាសថ តិ្បៅចបន្ាុះកំរតិ្ H (ខពស)់ ន្ិងកំរតិ្ L (ទប) ។

(កុំបន្ន្ថទទឹកអាសុដីស លុហវ រួ ើ។ ) 

③ កុំបន្ន្ថទទឹកន្ដលរម ន្កាកសំណល់ទល់ន្ត្បសាុះប្ចើន្្ជលុ (ការបលចធ្ាយន្ិងភារពលជាកល់ាក់ន្ឹងផ្្លសប្់រូ)

។ 

④ ថ្លត្្ទូវក្ទិត្សារធាត្រុាវអាគុ្យស្ាប់បន្េប់ន្ទួីយៗ។

⑤ កំិ ុបបញ្ៅញអគ្គសិន្ីបោយ្ជលុបពក។

⑥ ទិន្្ត្ូវោត់្ន្ចងន្បបខំ្ាងក្ាបពក។

⑦ ររតឹ្បន្ាងឹការោប់ ពីបពលទួយបៅបពលទួយ បដើទបកីារពារការទំនាក់ទំន្ងទិន្លែ ។

⑧ ្បងុ្បយត័្នកុំឆ្ក់អគ្គសិន្ីបោយកូន្បសារស្ាប់ទួលបចៅ ជាបដើទ។

⑨ វាស់ភារពលជាកល់ាក់បហើយបៅបពលវធ្ាកដ់ល់1.22ឬត្ិចជាងបន្ុះ សូទសាកងមភ្ាទៗ។

⑩ វាស់វ៉ាលុជាទួយឧបករណវ៍ាសអ់ាគ្ុយ។

ចំណ្ត)ំ បៅបពលបំបពញបន្ន្ថទទឹកន្ដលរម ន្កាកសណំលទ់ល់ន្ត្បសាុះិៈ 

បោយសារអងគធាត្ុរាវបៅខាងកន តងអាគ្ុយាន្អាសុីត្ន្ងិសាព ន្់្័របាន្ជា្ត្ូវពាក់ន្វ៉ាន្តាការពារន្ងិប្សាទថ្ដ។ 

្បសិន្បបើវាប៉ាុះពាល់ន្សបករបស់អនក សូទលាងសាែ ត្វាបចញបោយទឹកប្ចើន្។ កន តងករណីចូលកន តងន្េនក 

លាងជន្ទុះជាទួយទឹកឱ្យបាន្ប្ចើន្បហើយពិប្រុះជាទួយអនកជនំាញខាងបរាគ្ន្េនក។ 

របូភាព7-17 របបៀបអាន្ឧបករណ៍វាសឧ់បករណវ៍ាសភ់ារពល 

7.4.4. ការសាកងមថ្ន្អាគ្ុយ (អត្ថបទ ទំព័រទី128) 

 ខណៈបពលន្ដលា៉ា សុីន្កពំុងដំបណើរការ វា្តូ្វបាន្សាកងមបោយា៉ា សុីន្បេ្ើងន្ដលអាចសាកងមប ើងវញិបាន្ 

( ា៉ា សុីន្បបងក ើត្ចរន្េឆ្្សឬ់ឌណី្តទ៉ាូ ) 

ប៉ាុន្ន្ាអា្ស័យបលើលកខខណឌ ្បត្ិបត្ា ិការរបស់ា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយកបទេចបោលន្ងិត្ង់សយុ ងន្ដលកណំត្់ថ្ន្ន្ិយត័្

ករវ៉ាុល ថ្នទពលន្ដលប្បើពអីាគ្ុយទិន្អាច្ត្វូបាន្អគត្់អគង់្ គ្ប់្រន្់បទ។ កន តងករណីន្បបបន្ុះ 

វាោំបាច់កន តងការសាកងមបន្ន្ថទប្ពាុះអាយុកាលអាគ្យុន្ឹងខី្ជាង្បសិន្បបើវា្ត្ូវបាន្ប្បើដន្ដល។ 

ចំណ្ត)ំ ការសាកអាគ្ុយ：ឧសម ័ន្អុី្ ដនូ្សន្ (H2) ន្ិងអុកសុីន្សន្ (O2) ឧសម ន័្ 

្ត្ូវបាន្បកើត្ប ើងកន តងក ុំងបពលសាកងម 

ដូបចនុះ្ត្ូវប្បើកន្ន្្ងន្ដលាន្ខយល់បចញចូលបាន្លែ បហើយកុំប្បើបេ្ើងជាោចខ់ាត្។ 

ទីតាំងន្េនក 

បាល់ជ័រ 

ឧបករណ៍វា
ស់ភារពល 

បអ ិច្ត្ូ
លីត្ 

សុីឡំាង
ខាងប្ៅ 

បំពង់្សូបយកទឹក 
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8. ្បបេទរចនាសទព ័ន្ធនិ្ងវ ិ្ ីសាស្តសា វាយកបទេចបោល

8.1. ្បបេទរចនាសទព ័ន្ធន្ិងរចនាសទពន្ធ ័ (អត្ថបទ ទំព័រទី129) 

8.1.1. រចនាសទព ័ន្បឈើ (រចនាសទពន័្W)  (kikozou (W Zou)) (អត្ថបទ ទំព័រទ129) 

វាគ្ឺជារចនាសទព ័ន្ធ ន្ដលប្បើបឈើស្ាបស់ភំារៈរចនាសទពន័្ធចទបងថ្ន្សណំង់ន្ងិសណំង់បអេងៗបទៀត្ 

(ត្បៅបន្ុះបៅថ្ន សណំងជ់ាបដើទ)។ 

1) លកខណៈពិបសស

(1) លកខណៈលែ

① កាំ្ងជាកល់ាក់ (កាំ្ង / ភារពលជាកល់ាក់) គ្ឺ្ំបហើយអាចសាងសង់អាររ2ឬ3ជាន្។់

② ាន្ទំបន្រជាប្ចើន្ន្ិង្ន្់នឹ្ងកំបៅខពស់។

③ វាប្បើ្ បាស់បាន្យូរកន តងសាថ ន្ភាពសង តួ្ន្ិងាន្អាយកុាល30ឆ្ន ឬំបលើសពីបន្ុះស្ាបអ់េុះ។

④ ជាទូបៅបថ្នក។

(2) លកខណៈបខាយ

① វាងាយបឆ្ុះន្ិងបខាយអគ្គ ិេ័យ។

② វាងាយរលួយកន តងសភាពបសើទ។

③ វាងាយន្ងឹរងប្រុះពសីត្វលែ ិត្ដូចជាកបណេ ៀរ(shiroari)។

④ វាងាយន្ងឹខូច្ទង់្ ទយបៅបពលវា្សូបយកទឹក។

2) ្បបេទរចនាសទព ័ន្ធចទបង

(1) រចនាសទព ័ន្ធ ប្រង

របូភាព 8-1 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធ ប្រងប វ្ ើពីបឈើ 

(2) រចនាសទព ័ន្ធជញ្ញា ំងប្រង

របូភាពទី 8-2 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធជញ្ញា ំងប្រងប វ្ ើពីបឈើ 
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8.1.2. រចនាសទព ័ន្ធ ប្រងន្ដក (រចនាសទព ័ន្S)(tekkotsukouzou (S Zou)) (អត្ថបទ ទំព័រទី131) 

វាគ្ឺជារចនាសទព ័ន្ធ ន្ដលប្បើប្រងន្ដកស្ាបស់ំភារៈរចនាសទព ័ន្ធចទបងថ្ន្សណំងជ់ាបដើទ។ 

ប្រងន្ដករទួាន្ប្រងន្ដកទទៃន្់្សាលន្ដលាន្ក្ាសត់្ិចជាង6mmស្ាបស់ណំងខ់ាន ត្តូ្ចន្ិងប្រងន្ដ

ក ៃ្ន្ស់្ាបស់ណំងខ់ាន ត្្។ំ 

1) លកខណៈពិបសស

(1) លកខណៈលែ

① សាា រៈាន្លកខណៈឯកសណ្តា ន្ន្ិងាន្ភាពន្កថ្ចនលែ ។

② វាាន្កាំ្ងខពស់និ្ងភាព្ន់្បហើយអាចសាងសង់្ន់្នឹ្ងការរញ្ជ យួដី កន្ន្្ង្ំៗ សណំង់ខពង់ខពសជ់ាបដើទ។

③ រយៈបពលសាងសងអ់ាច្ត្ូវបាន្ខី្បោយការន្កថ្ចនបៅបរាងច្កន្ងិត្បទ្ើងបៅការោា ន្។

(2) លកខណៈបខាយ

① បោយសារកាំ្ងធ្ាក់ចុុះយា៉ា ងខំ្ាងពី្ បន្ហល300～500℃វាបខាយន្ងឹអគ្គេិ័យ។

② ងាយន្ឹងប្ចុះសុកីន តងទឹកឬកន្ន្្ងន្ដលាន្សំបណើទខពស។់

③ វាព្ងីកនិ្ងចុុះយា៉ា ងខំ្ាងបោយសារការផ្្លសប្់រូសីតុ្ណាភាពន្ិងងាយខូច្ទង់្ ទយ។

2) ្បបេទរចនាសទព ័ន្ធចទបង

(1) រចនាសទព ័ន្Rahmen(ramen kouzou)

របូភាព 8-3 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្Rahmenប វ្ ើពីប្រងន្ដក 

(2) រចនាសទព ័ន្ចន្េល់ន្ខវង

របូភាពទី 8-4 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធចន្េល់ន្ខវងប្រងន្ដក (torasukouzou) 
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8.1.3. រចនាសទព ័ន្បបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដក (រចនាសទពន្ធ R័C)  (Tekkin konkurito kozo(RC zo)) (អត្ថបទ 

ទំព័រទី134) 

វាគ្ឺជារចនាសទព ័ន្ធ ន្ដលប្បើបបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដកស្ាបស់ំភារៈរចនាសទព ័ន្ធចទបងថ្ន្សណំង់ជាបដើទ។ 

តាទរយៈការបូកបញ្ច លូបបត្ងុន្ដលកាំ្ងបងាា បខ់ពស់ន្ត្កាំ្ងត្ងស់ុីបត្ទប (្បន្ហល1/10ថ្ន្កាំ្ងបងាា ប់) 

ន្ិងរបារន្ដកន្ដលាន្លកខណៈអទ តយពីរន  វាអាចប វ្ ើបៅបាន្បដើទបកីសាងសំភារៈន្ដលាន្កាំ្ងរទួខពស។់ 

1) លកខណៈពិបសស

(1) លកខណៈលែ

① បោយសារវាាន្កាំ្ងខពសដូ់បចនុះអាចសាងសងស់ណំង់្ំៗ ន្ដលាន្ភាព្ន់្នឹ្ងការរញ្ជ យួដខំ្ីាង។

② បោយសារវាទិន្អាចបឆ្ុះបាន្វាអាចសាងសងស់ណំង់ន្ដលទិន្អាចបឆ្ុះបាន្។

③ កំរតិ្បសរ ើភាពន្ដលទកទ់ងន្ឹងរបូរាងថ្ន្រចនាសទពន័្ធគ្ឺខពស់។

④ អាលក់ាឡំាងថ្ន្សុីទ៉ាងត្ ៍ការពារការប្ចុះរបារន្ដកដូបចនុះអាយកុាលថ្ន្សណំង់គឺ្ន្វង។

(2) លកខណៈបខាយ

① បៅបពលបបត្ុងប្ងួទន្ងិសាន ទប្បុះបកើត្ប ើងរបារន្ដករលួយន្ិងភាពរងឹាំរបសស់ំភារៈងយចុុះ។

② បោយសារា៉ា សស់ាា រៈគ្ឺ្ ំ (្បន្ហល2.3t/㎥)

ា៉ា សស់ភំារៈន្ងិសំណង់ទងំទូលក៏្ ំ ន្ដរដូបចនុះវាទនិ្សាកសទស្ាបស់ភំារៈន្វង។

បទុះយា៉ា ងណ្តក៏បោយវាជាលកខណៈលែ បៅបពលប្បើស្ាបទំ់ន្ប់ទឹក។

2) សាា រៈ

(1) របារន្ដក

(2) សុីទ៉ាងត្៍

(3) ដីខាច់

(4) សាា រៈលាយ

3) ្បបេទរចនាសទព ័ន្ធចទបង

(1) រចនាសទព ័ន្Rahmen(ramen kouzou)

របូភាព 8-5 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធRahmenថ្ន្បបតុ្ងន្ដលាន្បារន្ដកព្ងឹង(tekkotsu konkuritokozo) 

(2) រចនាសទព ័ន្ធ ្បបេទជញ្ញា ងំ

របូភាព 8-6 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធ ្បបេទជញ្ញា ំងប វ្ ើពីបបត្ងុន្ដលាន្របារន្ដក 
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8.1.4. រចនាសទព ័ន្បបត្ុងន្ដលាន្ប្រងន្ដកន្ិងរបារន្ដក (រចនាសទព ័ន្ធSRC) 

(tekkotsutekkinkonkuritokouzou (SRC zou) (អត្ថបទ ទំព័រទី134) 

វាគ្ឺជារចនាសទព ័ន្ធ ន្ដលប្បើបបត្ុងន្ដលាន្ប្រងន្ដកន្ិងរបារន្ដក (tekkotsutekkin konkurito) 

ស្ាបស់ភំារៈរចនាសទព ័ន្ធចទបងថ្ន្សំណងជ់ាបដើទ។ 

របបៀបប វ្ ើវាគឺ្របារន្ដក្តូ្វបាន្សាងសង់បៅជុំវញិប្រងន្ដកបហើយបបតុ្ង្តូ្វបាន្រុញចូលបៅកន តងបនាុះ។ 

វារងឹាណំ្តស់ប្ពាុះវាាន្លកខណៈលែ ថ្ន្រចនាសទពន័្ធ ន្ដលាន្ប្រងន្ដក(tekkinkonkuritokouzou)ន្ិងរចនាស

ទព ័ន្ធ បបតុ្ងន្ដលាន្របារន្ដក (tekkinkouzou) ។ សទ្សបស្ាបស់ំណង់្ំៗ ។ 

ងមីៗបន្ុះ វាទនិ្ន្ទន្ជាបរឿងចន្ទ្កបទន្ដលាន្រចនាសទពន័្ធCFT (បំពង់ន្ដកបំបពញបោយបបត្ុង ) 

ន្ដលកន តងបនាុះបបត្ងុ្ត្ូវបាន្ជំរញុបៅកន តងបពំង់ន្ដក។ 

របូភាព 8-7 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធRahmenប វ្ ើពីបបត្ុងន្ដលាន្ប្រងន្ដកន្ងិរបារន្ដក 

(KM)
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8.2. រវ ិ្ ីសាស្តសាកន តងការវាយបំន្បកបោលថ្ន្សណំង់ (អត្ថបទ ទំព័រទី137) 

8.2.1. រវ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលថ្ន្សណំង់ប វ្ ើពីបឈើជាបដើទ (អត្ថបទ ទំព័រទី137) 

រវ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលសណំង់ប វ្ ើពីបឈើជាបដើទរទួាន្វ ិ្ ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដ 

រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបទកានិ្ច(kikaisaagyoukouhou)និ្ងវ ិ្ ីសាស្តសា រទួអេកំារងារបោយថ្ដនិ្ងបទកានិ្ច

1) រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដ

បន្ុះជាវ ិ្ សីាស្តសា ន្ដលសបិបករវាយកបទេចបោលបោយថ្ដបោយប្បើឧបករណ៍ថ្ដដូចជាន្ដករសនិ់្ងញញួរជាបដើទ

បពលវាយកបទេចបោលសាា រៈសណំងស់ាា រៈខាងកន តងសាា រៈដបូំលន្ិងប្រងឆ្ែ ឹងជាបដើទ។ 

ទុន្បពលសស្តងាគ ទបា៉ា សុីហវ កិវាជាវ ិ្ ីសាស្តសា វាយកបទេចបោលទូបៅបហើយាន្ករណជីាប្ចើន្ន្ដលសភំារៈន្ដល្តូ្វបាន្រំ

សាយ្តូ្វបាន្ប្បើប ើងវញិ។ បៅបពលផ្្លស់ទីលំបៅសំណងជ់ាបដើទ 

រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបោយដ្តូ្វបាន្ប្បើ្បាស់ជាន្ិចៅ។ 

រវ ិ្ ីសាស្តសា បោយថ្ដគឺ្ជាវ ិ្ លីែបំអុត្កន តងការន្បងន្ចកសភំារៈឱ្យបាន្្តឹ្ទ្តូ្វ។ 

នី្តិ្វ ិ្ ីទូបៅស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលរចនាសទពន័្ធអេុះបឈើ្តូ្វបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ (សូទបទើលរបូភាព 

8-9)

របូភាព 8-9 ឧទហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលថ្ន្ការន្បងន្ចកបោយការងារថ្ដ 

2) រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបទកានិ្ច

បន្ុះគឺ្ជាវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោលន្ដលរាលស់ាា រៈសណំង់សាា រៈន្អនកខាងកន តងសាា រៈដំបូលនិ្ងប្រងឆ្ែងឹជាបដើ

ទ្តូ្វបាន្វាយបំន្បកបោលជាចទបងបោយកាំ្ងបទកានិ្ចបោយផ្្លស់ប្រូបអសាក វា៉ា ទ័រ・

ន្ប៉ាលឬ្ុងជាទួយឧបករណោ៍ប់។ 

បទុះយា៉ា ងណ្តក៏បោយ 

បោយសារវាពបិាកកន តងការន្កថ្ចនប ើងវញិនូ្វអលតិ្អលន្ដលបាន្បបងក ើត្ប ើងបោយាន្ន្ត្វ ិ្ ីសាស្តសាការងារបទកា

ន្ិច្ត្វូបាន្ប្បើ ចាប់ទក់ទងនឹ្ងការន្កថ្ចនប ើងវញិនូ្វសាា រៈទក់ទងនឹ្ងការោា ន្សណំង់ (ចាប់ន្កថ្ឆ្នសណំង់) 

្ទឃាត្់វាជាបរលការណ៍។ 

ទយ៉ាងបទៀត្ 

ការវាយបំន្បកបោលបបតុ្ង្គ្ឹុះបោយប្បើឧបករណោ៍បទ់ិន្្ត្វូបាន្ប្បើស្ាប់បរលបណំងបអេងបទៀត្បទដូបចនុះ

ា៉ា សុនី្បំន្បកជាបដើទ្ត្ូវបាន្ប្បើ។ 

កា
របរៀប

ចំ
ជា
ទ
ុន្

 
 

រវធា
ន្
កា
រជា

ទុ
ន្

 

កា
រងា

របរៀប
ចំ

 

កា
រងា

រឧ
ប
ក
រណ

៍ថ្ន្
្ប
ោ
ប
់

្ប
ោ
រប
បណ្ត
ា
ុះអា

ស
ន្
ន 

①

កា
រដ
ក
យ
ក
ឧ
ប
ក
រណ៍

សំ
ណ
ង់
បច
ញ

 

②

កា
រដ
ក
យ
ក
ស
ា
ារៈខា

ង
ក
នតង
បច
ញ

 

③កា
រដ
ក
យ
ក
ប្គ្

ឿង
ន្ត្
ង
លំ
អ

 
ខា
ង
ក
នតង
ន្
ង
ខា
ង
ប្ៅ

បច
ញ

 

④កា
រដ
ក
យ
ក
វត្
ថតន្ដ

ល
បា
ន្

 

ត្
ប 
ើង
បៅ

បល
ើដំ
បូ
ល

 

⑤កា
រដ
ក
យ
ក
យ
៉ារជា

បដ
ើទ
បច
ញ

 

⑥

កា
រដ
ក
យ
ក
ស
ំភា
រៈបស

ៅ
បល
ើ

ដំ
បូ
ល
បច
ញ

 

⑦

កា
រវា
យ
បំ
ន្ប
ក
បោ

ល
ថ្ន្
ន្អ
នក
រច
នា
ស
ទ
ព័ន្
ធ

ខា
ង
បល
ើន្
ិង
ស
ា
ារៈខា

ង
ប្ៅ

 

កា
រដ
ក
យ
ក
្ប
ោ
ប់
្ប
ោ
រប
បណ្ត
ា
ុះ

អា
ស
ន្
នបច
ញ

 

⑧កា
រវា
យ
បំ
ន្ប
ក
បោ

ល
្គ្
ុះជា

បដ
ើទ

 

(កា
រឈូ

ស
ឆ្
យ
ព
្ងា

ប
ដី

 / កា
រសំ
អា
ត្

) 

កា
រងា

រប
នា
េប់
ព
ីប
ញ្
ៅប់
កា
រងា

រវា
យ
បំ
ន្ប

ក
បោ

ល
 

កា
រ្ត្

ត្
ព
ិន្
ត្
យប
ញ្
ៅប់
កា
រងា

រវា
យ
ក
បទ
េច

បោ
ល

 

កា
រ្គ្

ប់
្គ្
ង
ប
នា
េប
់ពី
ប
ញ្
ៅប
់ 

កា
រងា

រវា
យ
បំ
ន្ប
ក
បោ

ល
 

ការន្បងន្ចក
បៅការោា ន្

ការបបញ្ៅញបោយ
ន្បងន្ចក 

ការបញ្ញា ក់ពីការ
បបញ្ៅញវត្ថ តន្ដល
បៅបសសសល ់

ការងារប វ្ ើបោយថ្ដ 
ការងារបោយថ្ដឬការរទួបញ្ច ូលរន រ

វាងការងារថ្ដន្ិងា៉ា សីុន្ 

(KM)
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3) រវ ិ្ ីសា្សទងំការងារប វ្ ើបោយថ្ដនិ្ងបទកានិ្ក

ការងារវាយបំន្បកបោល្ទមតា្តូ្វបាន្អនុ្វត្ាបោយប្បើទងំវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដនិ្ងវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបទ

កាន្ិច។ 

បយាងតាទចាប់ន្កថ្ឆ្នសណំង់្ត្ូវបាន្អន្ញុ្ញញ ត្ិបអាយដកប្គ្ឿងបរកាខ រន្ិងសាា រៈខាងកន តងន្ិងសាា រៈដបូំលន្ត្ប៉ាុ

បណ្តណ ុះបោយវ ិ្ ីសាស្តសា បោយថ្ដនិ្ងបដើទបីកបទេចប្រងនិ្ង្គឹ្ុះបោយប្បើវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបទកានិ្ចជាទួយរន ។ 

បទុះយា៉ា ងណ្តក៏បោយ 

កន តងករណីពិបសសន្ដលពបិាកជាងបន្ុះបោយសាររចនាសទព ័ន្ធសណំង់ឬបបចៅកបទសបអេងបទៀត្ស្ាបក់ារងារវាយបំ

ន្បកបោលបហើយវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបទកានិ្ចក៏អាច្តូ្វបាន្ប្បើជាទួយរន ន្ដរបដើទបីដកប្គ្ឿងបរកិាខ រន្ិងសាា រៈខា

ងកន តងន្ិងសាា រៈដំបូល។ (សូទបទើលរបូភាព 8-10) 

របូភាពទី 8-10 ឧទហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោបោយន្បងន្ចកន្ដលរទួាន្ការងារប វ្ ើបោយថ្ដន្ិងបទកាន្ិច 

កា
របរៀប

ចំ
ជា
ទ
ុន្

 
 

រវធា
ន្
កា
រជា

ទុ
ន្

 

កា
រងា

របរៀប
ចំ

 

កា
រងា

រឧ
ប
ក
រណ

៍ថ្ន្
្ប
ោ
ប
់្ប

ោ
រប
បណ្ត
ា
ុះអា

ស
ន្
ន 

①កា
រដ
ក
យ
ក
ឧ
ប
ក
រណ៍

សំ
ណ
ង់
បច
ញ

 

②កា
រដ
ក
យ
ក
ស
ា
ារៈខា

ង
ក
នតង
បច
ញ

 

③កា
រដ
ក
យ
ក
ប្គ្

ឿង
ន្ត្
ង
លំ

 

អ
ខា
ង
ក
នតង
ន្
ង
ខា
ង
ប្ៅ

បច
ញ

 

④កា
រដ
ក
យ
ក
វត្
ថតន្ដ

ល
បា
ន្
ត្

 
ប 
ើង
បៅ

បល
ើដំ
បូ
ល

 

⑤កា
រដ
ក
យ
ក
យ
៉ារជា

បដ
ើទ

 
បច
ញ

 

⑥កា
រដ
ក
យ
ក
ស
ំភា
រៈបស

ៅ
បល
ើ 

ដំ
បូ
ល
បច
ញ

 

⑧

កា
រវា
យ
បំ
ន្ប
ក
បោ

ល
ថ្ន្
ន្អ
នក
រច
នា
ស

ទ
ព័ន្
ធខា
ង
បល
ើន្
ង
ស
ា
ារៈខា

ង
ប្ៅ

 

កា
រដ
ក
យ
ក
្ប
ោ
ប់
្ប
ោ
រប
បណ្ត
ា
ុះអា

ស
ន្
នបច
ញ

 

⑨កា
រវា
យ
បំ
ន្ប
ក
បោ

ល
្គ្
ុះជា

បដ
ើទ

 

(កា
រឈូ

ស
ឆ្
យ
ព
្ងា

ប
ដី

 / កា
រសំ
អា
ត្

) 
កា
រងា

រប
នា
េប់
ព
ីប
ញ្
ៅប់
កា
រងា

រវា
យ
បំ
ន្ប
ក

បោ
ល

 

កា
រ្ត្

ត្
ពិ
ន្
ិត្
យប
ញ្
ៅប
់កា
រងា

រវា
យ
ក

បទ
េច
បោ

ល
 

កា
រ្គ្

ប់
្គ្
ង
ប
នា
េប
់ពី
ប
ញ្
ៅប
់ 

កា
រងា

រវា
យ
បំ
ន្ប
ក
បោ

ល
 

ការន្បងន្ចកបៅការោា ន្ ការបបញ្ៅញបោយ
ន្បងន្ចក 

ការបញ្ញា ក់ពីការប
បញ្ៅញវត្ថ តន្ដលបៅ

បសសសល់ 

ការងារប វ្ ើបោយថ្ដ ការងារបោយថ្ដឬការរទួបញ្ច លូរន រវា
ងការងារថ្ដន្ិងា៉ា សុីន្ 

ដឹ
ក
ប្គ្
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ច
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បច
ញ

 

⑦កា
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ក
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ល
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ង
កា
រត្
ប 
ើង
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8.2.2. រវ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលសណំង់ន្ដលាន្ប្រងន្ដក (អត្ថបទ ទំព័រទី138) 

រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោលស្ាបស់ណំង់ន្ដលាន្ប្រងន្ដករទួាន្វ ិ្ សីាស្តសាការងារបោយថ្ដ 

រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបទកានិ្ចនិ្ង រវ ិ្ ីសាស្តសា រទួាន្ការងារប វ្ ើបោយថ្ដន្ងិបទកាន្ិច។ 

បៅបពលការងារវាយបំន្បកបោលសណំង់ន្ដលាន្ប្រងន្ដកន្ដលាន្កទពស់ោប់ពី5mប ើងបៅ 

្បធាន្ការងារ្តូ្វប្ជើសបរ ើសនិ្ងោត់្តំាងនិ្ងដកឹនំាបោយផ្លេ ល។់ 

1) រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដ

បន្ុះជាវ ិ្ សីាស្តសា ន្ដលសបិបករវាយកបទេចបោលបោយថ្ដបោយប្បើឧបករណ៍ថ្ដដូចបោយជាឧបករណ៍អានិ្ងផ្លេ ច់

បោយឧសម ័ន្ ន្ដករសនិ់្ងញញួរជាបដើទបពលវាយកបទេចបោលសាា រៈសណំង់ សាា រៈខាងកន តង 

សាា រៈដបូំលន្ិងប្រងឆ្ែ ឹងជាបដើទ។ បៅបពលប្បើសំភារៈប្រងន្ដកវ ិ្ ីសាស្តសា បោយថ្ដ្តូ្វបាន្ប្បើជាចទបង។ 

បទុះយា៉ា ងណ្តក៏បោយ កន តងករណីបន្ុះបៅបពលវាយបំន្បកបោលសភំារៈន្ដលាន្ា៉ា ស់្ ំ 

វាោំបាច់្ត្វូប វ្ ើសាព យជាបបណ្តា ុះអាសន្នជាទុន្បោយប្បើឧបករណស៍ទ ចូចល័ត្ជាបដើទស្ាបស់ុវត្ថ ិភាព។ 

2) រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបទកានិ្ច

បន្ុះគឺ្ជាវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោលន្ដលរាលស់ាា រៈសណំង់សាា រៈន្អនកខាងកន តងសាា រៈដំបូលនិ្ងប្រងឆ្ែងឹ្ត្វូ

បាន្វាយកបទេចបោលបោយន្ត្កាំ្ងបទកានិ្ចជាចទបង បោយផ្្លសប់ដ រូ្ុងរ ឺ្ ុងរបស់បអសាក វា៉ា ទ័រ・

ន្ប៉ាលបៅឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដក។ 

បទុះយា៉ា ងណ្តក៏បោយ 

ដូចរន នឹ្ងករណសីណំង់បឈើបនាុះសំណង់ប្បើន្ត្វ ិ្ ីសាស្តសាការងារបទកានិ្ច្តូ្វបាន្្ទឃាត់្ជាបរលការណ៍បោយ

ចាប់ន្កថ្ឆ្នសណំង់។ 

3) ការងាររទួបញ្ច លូការងារសណំង់បោយថ្ដន្ងិបទកាន្ចិ

ការងារវាយបំន្បកបោល្ទមតា្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ាបោយរទួាន្ការងារប វ្ ើបោយថ្ដន្ិងការងារបទកានិ្ច។

បទបបញ្ញត្ា ិថ្ន្ចាបស់ា ីពកីារន្កថ្ឆ្នសណំង់គ្ដូឺចរន ន្ឹងសណំង់ប វ្ ើពីបឈើជាបដើទន្ដរ។ 

្សបដៀងន្ឹងបលខ 1) 

បៅបពលវាយបំន្បកបោលសភំារៈន្ដលាន្ា៉ា ស់្ ំវាោបំាច់្ត្ូវសាព យវាជាបបណ្តា ុះអាសន្នបោយប្បើឧបករណស៍ទ ចូច

ល័ត្ជាបដើទជាទុន្បដើទបសីុវត្ថ ិភាព។ 

របូភាព 8-11 ឧទហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ ីសាស្តសា វាយកបទេចបោលបោយន្បងន្ចកាបោយការងារបទកានិ្ច 
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បញ្ៅញវត្ថ តន្ដលបៅ

បសសសល់ 

ការងារប វ្ ើបោយថ្ដ ការងារបទកាន្ិច 
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8.2.3. រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយកបទេចបោលសណំង់ប វ្ ើពីបបតុ្ងន្ដលាន្របារន្ដក (អត្ថបទ ទំព័រទី139) 

រវ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលសណំង់ប វ្ ើពីបបតុ្ងន្ដលាន្របារន្ដក (tekkotsu konkurito 

kouzou)្ត្ូវបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ 

បៅបពលប វ្ ើការបលើសណំង់ប វ្ ើពីបបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដកន្ដលាន្កទពស់ោប់ពី5ｍប ើងបៅ 

្បធាន្ការងារ្ត្ូវប្ជើសបរ ើសន្ិងោត្ត់ាំងនិ្ងអាលប់ញ្ញា ផ្លេ ល់។ 

1) រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយទងគ ិច

(1) រវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បក

បន្ុះគឺ្ជាវ ិ្ ីសាស្តសាកន តងការវាយបំន្បកបោលន្ដលប្បើន្ត្កាំ្ងធារាសាស្តសាប៉ាុបណ្តណ ុះបោយផ្្លសប់ដ រូ្ុងរបស់បអសាក វា៉ា

ទ័រ・ន្ប៉ាលបៅឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក្។ំ កា៏ន្ឧបករណា៍៉ា សុនី្បំន្បកបោយថ្ដអងន្ដរ។ 

ា៉ា សុនី្បំន្បកខាន ត្្សំ្ាប់ការវាយបំន្បកបោលបបត្ងុា៉ា ស់្ំបហើយា៉ា សុីន្បំន្បកបោយថ្ដស្ាបក់ារវាយបំ

ន្បកបោលសំភារៈខាន ត្តូ្ចឬការវាយកបទេចបោលន្អនកខ្ុះ សពវថ្ងៃបន្ុះបគ្ប្បើជាញឹកញប។់ បទុះជាយា៉ា ងណ្តក៏បោយ 

សំបលងរខំាន្និ្ងរញំ័រទំន្ងជាបកើត្ាន្ដូបចនុះ្តូ្វន្ត្ោត់្វធិាន្ការទប់ទល់ស្ាបក់ារងារបៅតំ្បន់្ទី្កងុ។ 

ខាងប្កាទបន្ុះគឺ្ជា្បការ្បងុ្បយ័ត្នសខំាន់្បអំុត្ន្ដល្តូ្វយលដ់ឹងបៅបពលប្បើវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុនី្បំន្បក។ 

① ចំបពាុះឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បក ភាា បស់ទបហត្អុលបៅន្ឹងដងសន្ទ ចូ ថ្ដ

ស ុទន្ងិរម ន្ការពិបាកស្ាប់តួ្ា៉ា សុនី្បោយលកខណៈជាកល់ាកដូ់ចជាទំងន្ជ់ាបដើទ។ 

②  

តំ្ប ើងនិ្ងដកឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកបនាុះប វ្ ើតាទប្កាទការដកឹនំារបស់បទបញ្ញា ការការងារន្ដលាន្បទពិបសា្

ន្៍។ 

③ បលើកទឹកចតិ្ានូ្វការន្ងទនំ្ិងការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យ។

④ ្បងុ្បយត័្នចំបពាុះការបលចធ្ាយប្បងបចញពីទុបយាប្ពាុះសាព ្ប្បង្បបេទធារាសាស្តសាគ្ខឺពស។់

⑤ របូរាងថ្ន្ពន្ាកប្បើសទ្សបន្ឹងការប្បើ្ បាស។់

(2) រវ ិ្ ីសាស្តសាបាល់ន្ដក

បន្ុះគឺ្ជាវ ិ្ ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលន្ដលបាល់ន្ដកាន្ទំងន់្្បន្ហល1បតាន្

្ត្ូវបាន្ពយួ របោយឧបករណស៍ទ ចូ្ដូំចជាឧបករណស៍ទ ចូខាន ត្្ំបហើយបន្ុះ្ត្ូវបាន្ប្បើជាបបា៉ា លបដើទបីបុកជាទួយវត្ថ តន្ិ

ងវាយបំន្បកបោល។ បទើលបៅវ ិ្ ីសាស្តសាសទ័យទុន្ ប៉ាុន្ន្ាាន្លកខណៈបអ្ំិចបផ្ំ្លញគ្ខំ្ឺាង។ 

បោយសារវាបបងក ើត្សំបលងរខំាន្ន្ិងរំញរ័ជាប្ចើន្ បចច តបបន្នវា្ត្ូវបាន្បគ្ប្បើន្ត្កន តងករណពីិបសស។ 
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2) រវ ិ្ ីសាស្តសា បំន្បក

(1) រវ ិ្ ីសាស្តសា បំន្បក

បន្ុះគឺ្ជាវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោលន្ដលបំន្បកបោយា៉ា សុនី្ធារាសាស្តសា បោយផ្្លសប់ដ រូ្ុងថ្ន្បអសាក វា៉ា ទ័រ・

ន្ប៉ាលបៅឧបករណ៍បំន្បកសាព ្ធារាសាស្តសា ។ ងមីៗ បន្ុះ 

ក៏ាន្ា៉ា សុនី្ន្ដលាន្បរលបៅស្ាប់ន្ត្វាយបំន្បកបោល។ បទុះបជីា្ូលី្ត្វូបាន្បបងក ើត្ក៏បោយ 

សំបលងរខំាន្ន្ងិរញំ័រទិន្្ត្វូបាន្បបងក ើត្ប្ចើន្បទ 

បហើយ្បសិទធភាពការងារក៏ខពសដូ់បចនុះវាគឺ្ជាវ ិ្ ីសាស្តសា ន្ដល្តូ្វបាន្បគ្ប្បើយា៉ា ងទូលំទូលាយបអំុត្នាបពលបចច តបបន្ន។ 

នី្តិ្វ ិ្ ីការងាររបសា់៉ា សុីន្បំន្បកគឺ្ដូចរន នឹ្ងរបូភាព 8-11ជាបរលការណ៍ន្ដរ ប៉ាុន្ន្ា①ន្ិង②

គ្ឺជាការងារន្ដលលកខណៈពិបសសស្ាបា់៉ា សុនី្បំន្បក។ 

① តាទបរលការណ៍ វាយបំន្បកបោលតាទលំោបល់ំបោយគ្ឺ ន្ ឹទ កាេ រ្កាល្ទទំទៃន្់(surabu) ជញ្ញា ំង

ន្ិងសសរ្ត្វូបាន្តាទលោំប់ ពជីាន្ខ់ាងបលើរហូត្ដលជ់ាន្់ប្កាទបរៀងរាល2ឬ3គ្លំាត្ 

បហើយបនាេ ប់ទកបោយបំន្បកជាបំន្ណកតូ្ចៗបោយា៉ា សុីន្បំន្បកស្ាបបំ់ន្ណកតូ្ចៗ 

ន្បងន្ចករបារន្ដកនិ្ងបបតុ្ងរចួទកដឹកបចញ។ 

② ជទូបៅ

្តូ្វវាយបំន្បកបោលតំ្បន់្ជុំវញិចបន្ាុះខាងកន តងជាទុន្បហើយទីបំអតុ្វាយបំន្បកបោបលើជញ្ញា ំងខាងប្ៅ។ 

បោយទុកជញ្ញា ងំខាងប្ៅ 

វាអាចទប់សាក ត្ស់ំបលងរំខាន្ន្ិងការប្ុះបហើរថ្ន្ដុំបបតុ្ងបៅខាងប្ៅកន តងក ុំងបពលប វ្ ើការ។ 

ាន្វ ិ្ ីវាយបំន្បកបោលជាន់្ន្ដលកន តងបនាុះា៉ា សុបំីន្បក្តូ្វបាន្បលើកបៅន្អនកខាងបលើថ្ន្សណំង់បោយា៉ា សុីន្

សទ ចូនិ្ងវាយបំន្បកបោលតាទលោំបល់ំបោយពីបលើដំបូលន្ងទទងំវ ិ្ សីាស្តសា វាយបំន្បកបោលបលើដីន្ដលកន តងបនាុះ

ាន្ា៉ា សុីន្បំន្បក្ំ្តូ្វបាន្តំ្ប ើងបៅបលើដីបហើយ្តូ្វវាយបំន្បកបោលបចញទងំអសព់ីដ។ី 

នី្តិ្វ ិ្ ីការងារស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោលបៅជាន់្ខាងបលើ្ តូ្វបាន្បងាា ញដូចខាងប្កាទ។ 

① 

្បសិន្បបើដុំបបត្ុងន្ដល្ត្វូការស្ាប់ការបបងក ើត្ជ្ាលទិន្អាចទទួលបាន្បោយការវាយបំន្បកបោលPenthou

se បនាុះការវាយបំន្បកបោលនូ្វ 

កាេ រ្កាល្ទទំទៃន្់ដបូំល(surabu)ជាទុន្បោយប្បើា៉ា សុនី្បំន្បកបោយថ្ដបហើយបលើកប ើងា៉ា សុីន្បំន្បកបលើជាន្់

ផ្លេ ល់បៅប្កាទដបូំល ។ 

② ពីបលើដំបូលបៅជាន្់ប្កាទវាយបំន្បកបោលជាន្់ន្ីទួយៗចុុះ។

③ បៅកន តងការងារវាយបំន្បកបោលស្ាបជ់ាន្់1

ដំបូងវាយបំន្បកបោលន្អនកកណ្តា លបហើយវាយបំន្បកបោលជញ្ញា ំងខាងប្ៅចុងប្កាយ។ 

④ បនាេ ប់ពវីាយបំន្បកបោលជាន្់1រចួរាល់បហើយ វាយបំន្បកបោលន្អនកខ្ុះថ្ន្្កាលន្ិង ន្ ឹទបៅជាន្់ខាងប្កាទ

ប វ្ ើាត្់បបើកន្ិងប វ្ ើជ្ាលជាទួយដុំបបត្ុងបហើយទា្កា់៉ា សុនី្បំន្បកបៅជាន្់ប្កាទ។ 

⑤ ដុំបបត្ុងន្ិងកំបទចកំទីជាបដើទន្ឹង្ត្ូវ្បទូលបៅជាន្់ទី1 បោយប្បើ្ បប្ងបបណ្តេ ុះអាសន្ន (dame

ana)ន្ដលបាន្បបើកឬដងជបណា ើរយន្ា។ 

បទុះបជីាវា្ត្ូវបាន្ោក់ក្ទិត្បោយសទត្ថភាពបលើករបសស់ទ ចូន្ិង្បន្វងដងសន្ទ ចូរបស់ា៉ា សុីន្បំន្បក្ំក៏បោ

យ បចច តបបន្នទងំពីរអាច្គ្ប់្គ្ងសណំង់រហូត្ដល់10ជាន្់។ 

រវ ិ្ ីសាស្តសា បអេងបទៀត្នឹ្ង្តូ្វបាន្អនុ្វត្ាស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោលសណំង់ខពង់ខពស។់ 
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8.3. រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោលស្ាបក់ារងារវសិវកទមសណំង់សុីវលិ (អត្ថបទ ទំពរ័ទី144) 

8.3.1. រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោលសាព ន្ (អត្ថបទ ទំពរ័ទី144) 

1) រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោលថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធ ន្អនកប្កាទ (សរសរសាព ន្)

រចនាសទព ័ន្ធ ន្អនកប្កាទថ្ន្សាព ន្ជា្ទមត្គ្ឺបបត្ុងា៉ា សន្ដលរម ន្របារន្ដកឬប វ្ ើពីបបត្ុងរបារន្ដក។

ការវាយបំន្បកបោល្តូ្វបាន្អនុ្វត្ាបោយវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បកឬវ ិ្ ីបអំទ តុះ(happa)។ អា្សយ័បលើករណី 

រវ ិ្ ីសាស្តសា រណ្តរន្ខេបលាហៈធាតុ្ រវ ិ្ ីសាស្តសាកាត់្ រវ ិ្ ីសាស្តសា ខួងសន លូឬក៏ 

រវ ិ្ ីសាស្តសាភាន ក់ងារបំន្បកឋិតិ្វន្ាជាបដើទ្តូ្វបាន្ប្បើជាទួយរន ។ 

2) រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោលរចនាសទព ័ន្ធ ន្អនកបលើ (សាព ន្ន្ដក)

រចនាសទព ័ន្ធ ន្អនកបលើថ្ន្សាព ន្ជា្ទមតាគ្ឺប វ្ ើពីបបត្ុងរបារន្ដកឬប វ្ ើពីប្រងន្ដក។ ការវាយបំន្បកបោល

្ត្ូវបាន្អនុ្វត្ាបោយវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុនី្បំន្បក រវ ើ្ ីសាស្តសា បំន្បកឬវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុីន្កាត់្ប្រងន្ដក។ 

អា្ស័យបលើករណ រវ ិ្ ីសាស្តសា រណ្តរន្ខេបលាហៈធាតុ្ រវ ិ្ ីសាស្តសាកាត់្ឬវ ិ្ ីសាស្តសា ខួងសន លូ្តូ្វបាន្ប្បើជាទួយរន ។ 

កន តងករណីពិបសសការវាយបំន្បកបោលបោយបំអទ តុះ(happa)្ត្វូបាន្ប្បើជាទួយរន ។ 

ងមីៗបន្ុះស្ាប់បរលបណំងថ្ន្ការអេរិកេបរសិាថ ន្ាន្គ្ំរសូណំងជ់ាប្ចើន្ន្ដលឧបករណក៍ាត្់ររឺណ្តរន្ខេបលាហៈ

ធាត្ុ្ត្ូវបាន្ប្បើបដើទបីកាត្ទំ់ហជំាកល់ាកទួ់យបហើយា៉ា សុីន្សទ ចូ្ំ្ត្ូវបាន្ប្បើបដើទបយីកសាា រៈបចញ។ 

8.3.2. រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោលវបំពង់ន្អេង (អត្ថបទ ទំព័រទី144) 

1) រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដ

2) រវ ិ្ ីសាស្តសា បំន្បក

3) រវ ិ្ ីសាស្តសា ដួលរលំ

8.3.3. រវ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្វាយបំន្បកបោលវជញ្ញា ងំសំរាបរ់កា ទំន្បប់បណា ញទឹក ទំន្ប់បាងំរលកសទុ្ ទកន តងកំពង់ន្អ 

ទំន្ប់ទឹកជាបដើទ (អត្ថបទ ទំព័រទី145) 

1) រវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុនី្បំន្បក

្បសិន្បបើា៉ា សុីន្បំន្បកខាន ត្្ំអាចប្បើបាន្វាយបំន្បកបោល បោយា៉ា សុីន្បំន្បក្ំ 

្បសិន្បបើា៉ា សុីន្បំន្បក្ទំនិ្អាចប្បើបាន្វាយបំន្បកបោលបោយា៉ា សុីន្បំន្បកបោយថ្ដ។ 

រណ្តរន្ខេបលាហៈធាត្ុន្ងិឧបករណ៍កាត្ឬ់ភាន ក់ងារបំន្បកឋិត្ិវន្ាអាចប្បើជាការបំន្បកជាទី1។ 

2) រវ ិ្ ីសាស្តសាបអំទ តុះ
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8.3.4. រវ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលក្ាលងមចិបញ្ៅ ើទអ្ វូ (អត្ថបទ ទំព័រទី145) 

1) ្បបេទថ្ន្្កាលងម

(1) ្កាលបៅសូ

(2) ្កាលបបត្ុង

(3) ្កាលឥដា

2) រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោល ្កាលងមី

(1) រវ ិ្ ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោល ្កាលបៅស ូ

រវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បកខាន ត្្ំឬវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បកបោយថ្ដ្ត្ូវបាន្ប្បើបដើទបីកបទេច្សទប់ថ្អេន្ងិ្សទប់

ទូលោា ន្របស់អ្ វូ។ ទ៉ាយងបទៀត្ ា៉ា សុីន្បំន្បកស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោល ក្ាលងម្ត្ូវបាន្ប្បើ។ 

បន្ុះគ្ជឺាគ្ំរបូដើទរបស់ា៉ា សុីន្បំន្បលន្ដល្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសណំងជ់ាបដើទ។ 

វាក៏ាន្ា៉ា សុីន្កាត់្ន្ដលប្បើន្ត្ស្ាប់កាត្ស់្ាប់ការោកជ់ាងមីបៅថ្អេវា។ 

(2) រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោល ្កាលបបត្ុង 

រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោល្កាលបបតុ្ងរទួាន្វ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុនី្បំន្បកខាន ត្្ំ រវ ិ្ សីាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បកបោយថ្ដ 

រវ ិ្ ីសាស្តសាកាត់្និ្ងវ ិ្ ីសាស្តសា ខួងសន លូជាបដើទ។ អា្ស័យបលើសាថ ន្ភាពវ ិ្ សីាស្តសាទងំបន្ុះនឹ្ង្តូ្វបាន្បញ្ច លូរន ។ 

(3) រវ ិ្ ីសាស្តសា វាយបំន្បកបោល ក្ាលឥដា 

ទិន្ាន្វ ិ្ សីាស្តសា ន្ដលបាន្បបងក ើត្ប ើងស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោលកំរាលឥដា 

ប៉ាុន្ន្ាាន្វ ិ្ សីាស្តសាា៉ា សុនី្បំន្បកខាន ត្្ំនិ្ងវ ិ្ សីាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បកបោយថ្ដ។ 

វាក៏អាចប វ្ ើបោយការងាថ្ដបោយប្បើចបជាបដើទ។ 

8.3.5. រវ ិ្ ីសាស្តសាកន តងការវាយបំន្បកបោលងម្ទមជាត្ិ (អត្ថបទ ទំព័រទី147) 

ាន្ករណងីម្ទមជាតិ្អាចបលចប ើងបៅកន តងវត្ថ តបៅប្កាទដីកន តងកំ ុងបពលប វ្ ើការវាយបំន្បកបោល ។ 

្បសិន្បបើដុងំម្ទមជាត្ិាន្ទំហំ្ំប្បើា៉ា សុនី្បំន្បកបដើទបីកំបទចវាបហើយយកវាបចញ។ 

ទ៉ាយងបទៀត្ 

ា៉ា សុនី្សំណងស់្ាប់ការវាយបំន្បកបោលប្ៅពាី៉ា សុនី្បំន្បកទិន្សទ្សបស្ាប់កំបទចងម្ទមជាត្បាន្ជាទិ

ន្្ត្ូវប្បើបទ។ 
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9. ចាប់ន្ិងបទបបញ្ញត្ា ិពាក់ព័ន្ធ

ាន្ចាប់ទួយចនួំ្ន្ទក់ទងន្ឹងសុវត្ថភិាពន្ិងសុខភាពអនកប វ្ ើការរទួទងំចាបស់វុត្ថ ិភាពឧសាហកទមន្ិងសុខ

ភាព។ ជាពិបសស 

ចាបស់ុវត្ថ ិភាពឧសាហកទមន្ិងសខុភាពបាន្ន្ចងអំព្បការនានាន្ដល្ត្ូវប វ្ ើបដើទបធីានាសុវត្ថភិាពន្ិងសុខភាពរ

បស់ក់ទមកររន្ិងបលើកកទពសក់ារបបងក ើត្បរយិាកាសការងារ្បកបបោយផ្លសកុភាព។ 

្បការជាកល់ាក់ន្ដលទក់ទងន្ឹងការអន្ុវត្ាចាប់្ ត្ូវបាន្ចងអ តលបងាា ញបៅកន តងបទបញ្ញត្ារិោា េិបាលន្ងិ្កសួង

ន្ិងការជូន្ដណំឹង។ 

្បពន័្ធចាប់ទក់ទងន្ឹងសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខភាពថ្ន្កទមករាន្ដូចខាងប្កាទ។ 

របូភាព 9-1 ្បព័ន្ធចាប់ទក់ទងនឹ្ងជំនាញបបើកបរប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា  (ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល) 

(បសចកា ីបយាង) 

បសៀវបៅន្ណនាំវាយត្ថ្ទ្្ន្ិេ័យរបស់្ កសួងសខុាេបិាលការងារន្ិងសខុុាលភាពស្ាបឧ់សាហកទមន្ងទអំ

ររ 

ចារ់

រទរ្ញតរិរោា េិបាល

រទរ្ញតរិប្ក្្ួង

ការជ៊ូន្ដំណឹង

ការជ៊ូន្ដំណឹងជាសាធារណៈ

ចាប់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកទមនិ្ងសុខភាព (ចាប់សុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុខភាព) 

រទរប ញ្តរិអន្ វតរចារ់  ្វតថិភាពឧ្ាហក្មមនិ្ង  ្ខ្ភាព (រទរ ញ្តរិ  ្វតថិភាពនិ្ង  ្ខ្ភាព) 

បទបញ្ញា អនុ្វត្ាចាប់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកទមនិ្ងសុខភាព(បទបញ្ញា សុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុខភាព) 

រ្ង់ោររចនា្មព័ន្ភប្គ្ឿងម៉ា  ្ីន្្ំណង់ប្រភេទយន្យន្រ 

ចារ់រណរុ េះរណារ លជំនាញភរើក្ររភប្គ្ឿងម៉ា  ្ីន្្ំណង់ប្រភេទយន្យន្រ(្ប្មរ់ការវយរំផ្រក្ភរល)

រទរញ្ជជ អរ់រពំិភ្្ រ្ីពី  ្វតថិភាពន្ិង  ្ខ្ភាព 
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9.1. ចាបស់ុវត្ថ ិភាពឧសាហកទមន្ិងសខុភាពន្ិងបទបញ្ញត្ាអិន្ុវត្ៅាបស់ុវត្ថភិាពឧសាហកទមន្ិងសុខភាព 

(ការដក្សង)់ (អត្ថបទ ទំពរ័ទី149) 

ជំពូកទ1 បទបបញ្ញត្ា ិទូបៅ  

ា្តា3 «កាត្ពវកិចៅរបស់អាជីវករជាបដើទ» 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមទិន្្តឹ្ទន្ត្្តូ្វអនុ្វត្ាតាទបទោា ន្អបបបរាស្ាប់ការបងាក រប្រុះថ្នន ក់ការងារន្ដលាន្ន្ចងកន តងចាប់

បន្ុះប៉ាុបណ្តណ ុះបទ 

ប៉ាុន្ន្ា ្តូ្វធានាសុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុខភាពរបស់កទមករបៅកន្ន្្ងប វ្ ើការអងន្ដរបោយដឹងពីបរយិាកាសការងារ្បកបបោយផ្លសុកភាពន្ិ

ងន្កលំអលកខខណឌការងារន្ដល្តូ្វន្ត្ាន្។ បលើសពីបន្ុះ 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វសហការជាទួយវធិាន្ការជាតិ្បដើទបីការពារប្រុះថ្នន ក់ការងារ។ 

2 បុគ្គលន្ដលរចនាអលិត្ឬនាំចូលប្គ្ឿងា៉ា សុីន្ ប្គ្ឿងបរកិាខ រឬប្គ្ឿងបរកិាខ របអេងៗ 

បុគ្គលន្ដលអលិត្ឬនាំចូលវត្ថ តធាត្ុបដើទឬបុគ្គលន្ដលសាងសង់ឬរចនាអររ រចនាប្ង់ 

អលិត្ឬនាំចូលវត្ថ តទងំបន្ុះឬកន តងបពលសាងសង់ 

្តូ្វខិត្ខំ្បឹងន្្បងបដើទបីចូលរទួចំន្ណកបងាក រប្រុះថ្នន ក់ការងារន្ដលបណ្តា លទកពីការប្បើ្បាស់របស់របរទងំបន្ុះ។ 

3 

អនកន្ដលរកសុីប វ្ ើការឱ្យអនកដថ្ទដូចជាអនកបដ៉ា ការសាងសង់ស្ាប់ការងារសំណង់្ត្ូវន្ត្យកចិត្ាទុកោក់កំុោក់លកខខណឌ ន្ដលអាច

ប៉ាុះពាល់ដល់ការ្បតិ្បត្ា ិការងារ្បកបបោយអនាទ័យនិ្ងសុវត្ថ ិភាពដូចជាវ ិ្ ីសាស្តសាសាងសង់និ្ងរយៈបពលសាងសង់។ 

ា្តា4 

កទមករ្តូ្វបររពតាទ្បការន្ដលោំបាច់បដើទបីការពារប្រុះថ្នន ក់ការងារនិ្ងពយយាទសហការជាទួយវធិាន្ការបងាក រប្រុះថ្នន ក់ការងារ

ន្ដលអនុ្វត្ាបោយ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទមនិ្ងភាគី្ពាក់ព័ន្ធដថ្ទបទៀត្។ 

ជំពូកទី5 បទបញ្ញា សា ីពីប្គ្ឿងា៉ា សុីន្ជាបដើទនិ្ងសារធាត្ុប្រុះថ្នន ក់ 

ា្តា45 «ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយសវយ័ត្ជា្បោំ» 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វប ើ្វការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំៅ អំពី ចំ្យនិ្ងប្គ្ឿងា៉ា សុីន្បអេងៗបទៀត្ន្ដល្តូ្វបាន្កំណត់្

កន តងបទបបញ្ញត្ា ិថ្ន្្កសួងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភាពតាទការកំណត្់បោយបទបញ្ញត្ា ិរោា េិបាលបហើយកត្់្តាលទធអលបនាុះ។ 

2 

បៅបពលអាជីវករ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំន្ដលបាន្បញ្ញា ក់បោយបទបញ្ញត្ា ិរបស់្កសួងសុខាេិបាលការងារនិ្ងសុខុាលភា

ព (ត្បៅបន្ុះ បៅថ្ន« ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយសវយ័ត្ជា្បោំពិបសស») 

កន តងចំបណ្តទការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយសវយ័ត្ប្កាទបទបបញ្ញត្ា ិថ្ន្្បការដូចរន ន្ដលបាន្កំណត្់តាទបទបញ្ញត្ា ិរោា េិបាលកន តង្បការា៉ា សុី

ន្ជាបដើទដូចទុន្  

អនកប វ្ ើការន្ដលប្បើ្បាស់បនាុះាន្លកខណៈសទបត្ា ិន្ដលបាន្បញ្ញា ក់បោយបទបញ្ញត្ា ិរបស់្កសួងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភា

ពឬអនកន្ដលបាន្ទទួលការចុុះប ម្ ុះន្ដលាន្ន្ចងកន តងា្តា 54-3វគ្គ

1កន តងការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយសវយ័ត្ជា្បោំជាក់លាក់ថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្ជាបដើទ តាទការបសន ើសុំរបសអ់នកដថ្ទ 

(ត្បៅបន្ុះបៅថ្ន“រអាជីវករ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ”)រ្តូ្វន្ត្អន្ុវត្ា។ 

3 

រដាទស្តន្ា ី្កសួងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភាពបនាុះ្តូ្វអេពវអាយបរលការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយសវយ័ត្ន្ដលោំបាច់ស្ាប់ការអ

ន្ុវត្ាឱ្យបាន្្តឹ្ទ្ត្ូវន្ិងាន្្បសិទធភាពថ្ន្ការ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយសវយ័ត្្សបតាទបទបបញ្ញត្ា ិថ្ន្ខណឌ ទី1។ 

4 អកេរកាត្់ 

តារាង 5-1 ចាប់ន្ងិបទបបញ្ញត្ាពិាកព់័ន្ធ  

* បទុះបីជាទិន្ាន្ន្ចងកន តងចាប់និ្ងបទបបញ្ញត្ា ិក៏បោយ វាជាការចង់រកាទុកលទធអល្តួ្ត្ពិន្ិត្យបៅបពលា៉ា សុីន្កំពុងដំបណើរការ។

ចំណាត់ោន ក្់ការប្តួតពនិ្ិតយ មប្ន រ គ្គលអន្ វតរ  គ្ ណវ ឌឍិ រយៈភពលរក្ារទ ក្នរាងប្តួតពិន្ិតយជាភដើម 

ការប្តួតពិន្ិតយម ន្ភពលររ់ភសរើមការង្ហរ 

ការប្តួតពិន្ិតយភោយ្វយត័ជាប្ររ ំ

(1ផ្ខ្មាង) 

ការប្តួតពិនិ្តយពិភ្្ភោយខ្ៃួន្ឯង
(1ឆ្ន ំមាង)

រទរញ្ជជ ្ វតថិភាពន្ិង្ ខ្ភាពមប្ន170 

មប្ន171

រទរញ្ជជ ្ វតថិភាពន្ិង្ ខ្ភាពមប្ន168 

មប្ន169

មប្ន171

រទរញ្ជជ ្ វតថិភាពន្ិង្ ខ្ភាពមប្ន167 

មប្ន169

មប្ន169-2 

មប្ន171

អនក្ភរើក្ររ

រ គ្គលផ្ដលផ្តងនំងភោយប្រតិរតរិក្រអាជីវក្មម
(អនក្ប្គ្រ់ប្គ្ង្ វតថិភាព)

អនក្ប្តួតពិនិ្តយភៅក្នុងអាជីវក្មម
អនក្ប្តួតពិនិ្តយផ្ដលជាអជីវក្រប្តួតពិនិ្តយ

រ្ជីប្តួតពិនិ្តយភៅភពលម៉ា ្ ីន្កំ្ព ងដំភណើរការ * 

នរាងប្តួតពិនិ្តយរយៈភពល3ឆ្ន ំ

នរាងប្តួតពិនិ្តយរយៈភពល3ឆ្ន ំ
(ភាជ រ់្ញ្ជញ ្ំគ្នល់ផ្ដលបាន្ប្តួតពិនិ្តយរួចរាល់ភហើយ
) 

(KM)
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ជំពូកទី6  រវធិាន្ការណស៍ំរាប់ការងាររបស់កទមករ 

ា្តា61 «ក្ទិត្លកខខណឌការងារ» 

សដ ំអំពីអវ ីដដលកំ្ណត់្ណដ្ឋយរទរញ្ាត្ត ិរដ្ឋា េិាលដដលជាការងារម៉ា ស ីនសទ ចូនិង្រតិ្រត្ត ិការណនែងណទៀត្

្រសិនណរើមិនដមនជាអែក្ដដលទទួលានអាជាា រ័ណណ ស្មរ់ការងារពាក់្ព័នធ ររស់្រធានការយិាល័យការងារ

ណខត្តឬអែក្ដដលានរញ្ច រ់ការរណុ្េះរណ្តត លរំនាញទាក់្ទងនឹងការងារពាក់្ព័នធ ដដលណ វ្ ើណ ើងណដ្ឋយអែក្

ដដល្តូ្វានច េះរញ្ា ីណដ្ឋយ្រធានការយិាល័យការងារណខត្តនិងអែក្ដដលមនរ ណវ ឌឍិដដលានកំ្ណត់្ក្ន ុងង

រទរញ្ាត្ត ិររស់្ក្សួងស ខាេិាលការងារនិងស ខ មលភ្ជពវដដល្រតិ្រត្ត ិក្រអារីវក្មមមិនរួរអន ញ្ញា ត្ឱ្យ

ចូលរមួក្ន ុងការងារដដលពាក់្ព័នធ។ 

2 

បុគ្គលប្ៅពីអនកន្ដលអាចប វ្ ើអាជវីកទមពាក់ព័ន្ធ បោយអន្ុបលាទតាទបទបបញ្ញត្ា ិថ្ន្ខណឌខាងបលើបនាុះទិន្្ត្ូវប វ្ ើ

អាជីវកទមពាក់ពន័្ធ ប ើយ។ 

3 បុគ្គលន្ដលអាច្បកបទខុរបរពាកព់័ន្ធតាទបទបបញ្ញត្ា ិថ្ន្ខណ័ឌ ទី1 

្តូ្វាន្បណ័ណ បបើកបរឬឯកសារបអេងបទៀត្ន្ដលបញ្ញា ក់ពីគុ្ណវឌុឍិទក់ទងនឹ្ងអាជវីកទមន្ដលពាក់ព័ន្ធ បៅបពលប វ្ ើ

អាជីវកទមពាក់ពន័្ធ។ 

4 អកេរកាត់្ 

គ្ុណវឌុឍិន្ដលត្្ទូវការោំបាច់ស្ាប់អនកបបើកបរា៉ា សុនី្ 

លកខណៈសទបត្ាោិំបាចស់្ាប់កទមករ 

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

ប្រភេទម្ន្គ្ ណវ ឌឍិ 
អាជាា រ័ណណ ការរណរុ េះរណារ លជំនាញ ការអរ់រំពិភ្្ 

1ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ

តិចជាង1ភនន្

1ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ

តិចជាង1ភនន្

5ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ

តិចជាង5ភនន្
5ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ

តិចជាង5ភនន្
5ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ

1ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ

តិចជាង5ភនន្

តិចជាង1ភនន្

3ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ

តិចជាង3ភនន្

3ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ 
តិចជាង3ភនន្

មិន្មន្ផ្ដន្ក្ំណត់ភទ

្មតថភាពម្ន្ម៉ា ្ ីន្ 

រន្ទុក្ភលើក្ 

រន្ទុក្ភលើក្ 

ម៉ា ្់ម៉ា ្ ីន្ 

ម៉ា ្់ម៉ា ្ ីន្ 

រន្ទុក្អតិររម

ទំងន្ស់ទុក្អតិររម

ភ ម្ េះម៉ា ្ ីន្

ម៉ា ្ ីន្្ទូច 
ម៉ា ្ ីន្្ទូច 

ម៉ា ្ ីន្្ទូចប្រភេទដំភណើរការភលើក្ប្មល
(ផ្កៃ ្់ទីជាមយួសទុក្)

ម៉ា ្ ីន្្ទូចចល័ត

ភប្គ្ឿងចប្ក្្ំណង់ប្រភេទយ
ន្យន្រ 

្ប្មរ់ការ ៊ូ្ឆ្យពប្ង្ហរដី ការដកឹ្ជ្ជនូ្ ការសទុក្ន្ិង្ប្មរ់ជីក្ 

ការរប្ងួម (រ៊ូេូ) 

្ប្មរ់ការវយក្ភមទចភរល

ក្ ងតនឺ្័រផ្រ៉ាល ក្ ងតឺន្័រ្ម

ឡន្ដឹក្ដីរដិររដ រ 

ភ ម្ េះការង្ហរ មតិកាការង្ហរ
ប្រភេទម្ន្គ្ ណវ ឌឍិ 

អាជាា រ័ណណ ការរណរុ េះរណារ លជំនាញ ការអរ់រំពិភ្្ 

ការង្ហរភោយពួរមន្ទំពក្ ់

ការង្ហររត់ផ្ចងអារ្រូ្ 

រន្ទុក្ភលើក្

ភធវើការដ៊ូចជាការវយក្ភមទច្ំណង់ផ្ដលអារ្រូ្ប្តូវបាន្ភប្រើ

1ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ

តិចជាង1ភនន្

(ប្រធាន្ការង្ហរ) 

(KM)
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[បទបញ្ញត្ារិោា េិបាល] 

ា្តា20 «ការងារទក់ទងន្ឹងក្ទិត្លកខខណឌការងារ» 

អាជីវកទមន្ដលបាន្បញ្ញា ក់បៅកន តងបទបញ្ញត្ា ិរោា េិបាលប្កាទា្តា61ខណឌ ទី1 ថ្ន្ចាបា់ន្ដូចខាងប្កាទ។ 

1～11 អកេរកាត្ ់

12 ការងារបបើកបរប្គ្ឿងសណំង់ន្ដលាន្ទំងន្់3 បតាន្ឬបលើសបន្ុះចុុះបញ្ា ីកន តងតារាងភាា ប់ទី7 ទី1 ទី2 ទី3 ឬទី6 

ន្ដលអាចប្បើ្ បាសថ់្នទពលបាន្បហើយអាចរត្់បោយខ្នួ្ឯងបាន្បៅកន្ន្្ងន្ដលទនិ្បាន្បញ្ញា ក់ 

(ទិន្រទួបញ្ច លូការបបើកបរបៅបលើអ្ វូ) 

13 ្ត្ូវបាន្លបុបោលត្បៅបន្ុះ 

វិសាលភាពនិ្ងភពលភវោម្ន្ម ខ្វិជាជ វគ្គរណរុ េះរណារ ល្ប្មរ់ក្មមក្រក្ប្មិតលក្ាខ្ណឌ ការង្ហរផ្ដលបាន្ោក់្ក្ប្មិតផ្ដលបាន្កំ្ណត់ភោយរដាមប្ន្តីប្ក្្ួង  ្ខ្េិបាលការង្ហរនិ្ង  ្ខ្ មលភាពភោយផ្សអក្ភលើរទរ ញ្តរិប្ក្្ួងម្ន្ម
ប្ន83ខ្ណឌ ទី1ភលខ្ទី3 ម្ន្រទរប ញ្តរិប្ក្្ួង រ្ីពីការច េះភ ម្ េះនិ្ងការនក់្ផ្តងផ្ដលទាក់្ទងនឹ្ងរទរញ្ជជ ផ្សអក្ភលើចារ់និ្ងចារ់  ្វតថិភាពឧ្ាហក្មមនិ្ង  ្ខ្ភាព។

◆ ភ្ចក្រីជ៊ូន្ដំណឹងររ្់ប្ក្្ួង  ្ខ្េិបាលការង្ហរនិ្ង  ្ខ្ មលភាពភលខ្144 (ម្ថងទី30 ផ្ខ្មីនា ឆ្ន ំ2009) ◆

មា្ា1និងមា្ា2 ្តូ្វបាន្លុបបោល 
(វគ្គសិកាសំរាប់កទមករ្បតិ្បត្េ ិការន្អនកប្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ) 

មា្ា3 
ការបណ្ត ុះបណ្តា លកន តងា្តា99-3 កថ្នខណឌ ទី1 
ថ្ន្ចាប់ស្ាប់អនកន្ដលអាចចូលរទួកន តងការងារា្តា20-12ថ្ន្បទបញ្ញត្ា  ិ
បនាុះសទ្សប្បការបណដ ត ុះបណ្តេ លន្ដលបលើកប ើងជួរខាងបលើថ្ន្តារាងបនាេ ប់ 
្តូ្រន្ត្ប វ្ ើប្ចើន្ជាងបពលបវលាន្ដលបលើកប ើងជួរខាងប្កាទថ្ន្តារាងដូចរន អំពីសាច់បរឿងន្ដលបលើកប ើ
ងជួរកណ្តេ លថ្ន្តារាងដូចរន បនាុះ។ 

មា្ា4 ការល រភរល

សាច់បរឿង បពលបវលា 

រចនាសទព័ន្របស់ា៉ា សីុន្
អាជីវកទមក្ទិត្លកខខណឌ
ការងារជាបដើទ

រចនាសទព័ន្ថ្ន្ប្គ្ឿងបរកិាខ រន្ដលទក់ទងនឹ្ងការរ
ត់្និ្ងការងាររបស់ា៉ា សីុន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា  1បា៉ា ង 

1បា៉ា ង 

1បា៉ា ង 

1.5បា៉ា ង 

1.5បា៉ា ង 

2បា៉ា ង 

ទុខងារថ្ន្ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ
ភាពទក់ទងនឹ្ងា៉ា សីុន្អា
ជីវកទមន្ដលោក់ក្ទិត្ការ
ងារជាបដើទ 

ទុខងារថ្ន្ឧបករណ៍សុវត្ថ ិភាពនិ្ងស្ត វ្ ំងស្ាប់ា៉ា
សីុន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា  

ការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យនិ្ងន្ងទបំ្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់្ប
បេទយាន្យន្ា  

ការ្គ្ប់្គ្ងនិ្ងការន្ងទំ
ា៉ា សីុន្អាជីវកទមក្ទិត្លកខ
ខណឌការងារ 

រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារទក់ទងនឹ្
ងា៉ា សីុន្អាជីវកទមក្ទិត្ល
កខខណឌការងារជាបដើទ

ចាប់និ្ងបទបបញ្ញត្ា ិទក់ទ
ងនឹ្ងសុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុខភា
ព
ករណីប្រុះថ្នន ក់ការងារនិ្
ងវធិាន្ការបងាក រ 

រវធិាន្ការសុវត្ថ ិភាពបយាងបៅតាទវ ិ្ សីាស្តសាការងារ
ទក់ទងនឹ្ងប្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា  

ចាប់ បទបបញ្ញត្ា ិ  
្បការពាក់ព័ន្ធ បៅកន តងបទបញ្ញា សុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខភាព 

ករណីសិកាអំពីប្រុះថ្នន ក់ការងារ 

ទុខវជិាា វគ្គសិកា 

(KM)
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9.2. បទបញ្ាចាបស់ុវត្ថភិាពឧសាហកទមន្ិងសុខភាព (ការដក្សង)់ (អត្ថបទ ទំព័រទី160) 

ភាគ្ទី1 រវធិាន្ទូបៅ 

ជំពូកទី7 អាជាា បណ័ណ ជាបដើទ 

ន្អនកទី3 វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញ 

ា្តា82 «ការបចញវញិ្ញញ បន្ប័្ត្សារជាងមីន្ដលបញ្ញា ក់ការបញ្ៅប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញជាបដើទ» 

បុគ្គលន្ដល្តូ្វបាន្បចញវញិ្ញញ បន្ប័្ ត្ថ្ន្ការបញ្ៅបក់ារបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញបហើយបចច តបបន្ន បន្ុះកំពុងចូលរទួរាឺ

ន្បណំងទទួលយកការងារន្ដលទក់ទងន្ងឹការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ កន តងករណីវាបាត្់បង់ឬខូចខាត្ 

បលើកន្លងន្ត្ករណីន្ដលបាន្ន្ចងកន តងខណ័ឌ ទី3  

្តូ្វន្ត្បញ្ជ នូ្ពាកយសុំបចញវញិ្ញញ បន្ប័្ ត្បណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញប ើងវញិ (ទ្ទង់ា្តា 

18)បៅសាថ ប័ន្បណ្ត ុះបណ្តា លន្ដលបាន្ចុុះប ម្ ុះន្ដលបាន្ទទួលវញិ្ញញ បន្ប័្ត្បញ្ៅបក់ារបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញបហើយវ ិ

ញ្ញញ បន្ប័្ ត្បញ្ៅប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញ្ត្ូវន្ត្បចញជាងមី។

2

បៅបពលបុគ្គលន្ដលបាន្កណំត្់កន តងខណឌ ទនុ្បនាុះបៅបពលផ្្លសប្់រូប ម្ ុះរបស់រត្់បលើកន្លងន្ត្ករណីន្ដលបាន្

ន្ចងកន តងខណឌ ទី3 ្តូ្វន្ត្បញ្ជ នូ្ពាយសុជំំនួ្សវញិ្ញញ បន្ប័្ ត្បណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ (ទ្ទងា់្តា18)

បៅសាថ ប័ន្បណ្ត ុះបណ្តា លន្ដលបាន្ចុុះប ម្ ុះន្ដលបាន្ទទួល

រវញិ្ញញ បន្ប្ត្ថ្ន្ការបញ្ៅបក់ារបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញ្តូ្វន្ត្្តូ្វបាន្សរបសរប ើងវញិ។

3 ្ត្ូវបាន្លុបបោលត្បៅបន្ុះ

ភាគ្ទី2 បទោា ន្សុវត្ថភិាព 

ជំពូកទី2 ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់ជាបដើទ 

ន្អនកទី1 ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា  

ន្អនកទី1-2 រចនាសទព ័ន្ធ  

ា្តា152 «ការត្ំប ើងចបងកៀងទុខ» 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វន្ត្បំពាក់ចបងកៀងទុខបលើប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សំណង់្បបេទយាន្យន្ាជាទួយ។ 

បទុះជាយា៉ា ងណ្តក៏បោយ 

បន្ុះទិន្្ត្ឹទន្ត្បាន្អន្ុវត្ាចំបពាុះប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាន្ដល្ត្ូវបាន្ប្បើបៅកន្ន្្ងន្ដលាន្បេ្ើ

ងបំេឺ្ន្ដល្ត្វូការស្ាបក់ារងារបដើទបីឲ្យាន្សុវត្ថភិាព។ 

ា្តា153 «ឧបករណក៍ារពារកាល» 

សថ ិត្បៅកន្ន្្ងន្ដលាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ប្រុះថ្នន ក់ដលក់ទមករបោយសារការបាក់ផ្លេ ងំងម។ ល។ ※

1បពលប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា  (ាន្កណំត្ប់ ុលដូហេ័រ ្តាក់ទ័រ・ន្ប៉ាល ា៉ា សុីន្អទ តកកំបទចងម 

ប្គ្ឿងងាអល・ន្ប៉ាលនិ្ងបអសាក វា៉ា ទ័រ・ន្ប៉ាលន្ិងា៉ា សុនី្រុុះបរ ើ)   

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វន្ត្បំពាក់បោយឧបករណ៍ការពារកាល※2បលើា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា  ។ 

ចំណ្ត1ំ) «កន្ន្្ងន្ដលាន្្ន្េិ័យថ្ន្ការបាកផ់្លេ ងំងមជាបដើទ»គឺ្ជាកន្ន្្ងន្ដលាន្កន្ន្្ងជីកបោយបបើកជហំរ 

ការងារជីករកន្រ៉ា 

កន្ន្្ងប វ្ ើការសំណង់ដូចជាអ្ វូរងូកន តងដីជាបដើទ្តូ្វបាន្អនុ្វត្ាបោយប្បើា៉ា សុីន្ពាក់ព័ន្ធ បនាុះអាចនឹ្ងធ្ាក់

បអេៀងងមចុុះបោយសារការងារបទកានិ្ច។ 

ចំណ្តទីំ2) សេ ីអំពឧីបករណក៍ារពារកាលបនាុះ សាងោ់ររចនាសទព ័ន្ធ ្ត្ូវបាន្ចងអ តលបងាា ញបោយសារាចរបលខ559 

ថ្ន្ថ្ងៃ26 ន្ខ9 ឆ្ន ំ1975។ 

ន្អនកទី2 ការបងាក រប្រុះថ្នន កទ់ក់ទងន្ឹងការប្បើ្បាស់ប្គ្ឿងយន្ាសំណង់្បបេទយាន្យន្ា  

ា្តា154 «ការ្សាវ្ជាវន្ងិ ការកត្់្តា› 

បៅបពលអន្ុវត្ាការងារបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា   

្ត្ូវប វ្ ើបដើទបីការពារប្រុះថ្នន ក់ដល់កទមករបោយសារន្ត្ការដួលរលំថ្ន្ា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាន្ិងការដួលរលំ

ថ្ន្េន ំជាបដើទ   

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វន្ត្ប វ្ ើការបសុើបអបងកត្កន្ន្្ងន្ដលទក់ទងបៅនឹ្ងការងារជាទុន្បហើយលទធអល្តូ្វបាន្ក

ត្់្តាសាថ ន្ភាពលកខណៈ្ទង់្ទយន្ិងេូគ្ពាសាស្តសេជាបដើទ។ 

(KM)
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ា្តា155 «ន្អន្ការការងារ» 

បៅបពលអន្ុវត្ាការងារបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា  ្បត្ិបត្ាកិរ 

អាជីវកទម្តូ្វបបងក ើត្ន្អន្ការការងារជាទុន្ន្ដលអនុ្វត្ាបៅតាទអវ ីន្ដលបាន្ដឹងតាទរយៈការបសុើបអបងកត្បោយអ

ន្ុបលាទតាទបទបបញ្ញត្ា ិថ្ន្ា្តាខាងបលើន្ងិអនុ្វត្ាការងារតាទន្អន្ការការងារ។ 

2 ន្អន្ការការងារន្ដលាន្ន្ចងកន តងខណឌខាងបលើ្ ត្ូវចងអ តលបងាា ញនូ្វចណុំចដូចខាងប្កាទ។ 

1 ្បបេទន្ងិសទត្ថភាពរបស់ា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ាន្ដល្ត្វូប្បើ 

2 អ្ វូ្បត្ិបត្េ ិការថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា  

3 រវ ិ្ ីប វ្ ើការជាទួយប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា  

3 បៅបពល្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទមបាន្បបងក ើត្ន្អន្ការការងារន្ដលាន្ន្ចងកន តងខណឌ ទី1 

រត្់្ត្ូវជូន្ដណំងឹដលក់ទមករន្ដលពាក់ពន័្ធអពំី្បការន្ដលាន្ន្ចងកន តង្បការទី2ន្ិងទី3ថ្ន្ខណឌ ទុន្។ 

ា្តា156 <បលបឿន្កណំត្់> 

បៅបពលប វ្ ើការជាទួយប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា  (បោយទនិ្រាបប់ញ្ច លូបលបឿន្អត្ិបរា10

គ្ី ូន្ទ៉្ា ត្កន តងទួយបា៉ា ងឬត្ចិជាងបន្ុះ) ្បត្ិបត្ា ិការ 

្តូ្វន្ត្កំណត់្បលបឿន្ថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្្សបបៅតាទសណ្តា ន្ដីនិ្ងសាថ ន្ភាពេូទិសាស្តសាជាបដើ

ទបៅកន្ន្្ងន្ដលពាកព់័ន្ធជាទុន្បហើយ្ត្ូវប វ្ ើបៅតាទបនាុះ។ 

2 

អនកបបើកបរថ្ន្ប្គ្ឿងសណំង់្ បបេទយាន្យន្ាន្ដលាន្ន្ចងកន តងខណឌ ទុន្ទិន្្ត្វូបបើកបរប្គ្ឿងសណំង់្ បបេទយា

ន្យន្ាហួសបលបឿន្កណំត់្ន្ដលាន្ន្ចងកន តងខណឌ ដន្ដល។ 

ចំណ្ត)ំ «ជាបដើទ» បៅកន តង« សណ្តា ន្ដីនិ្ងសាថ ន្ភាពេូទិសាស្តសាជាបដើទ» 

រទួាន្ករណីន្ដលាន្ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្ន្ងិប្គ្ឿងបរកិាខ របអេងបទៀត្្ត្ូវបាន្ដំប ើង។ 

ា្តា 157 «ការការពារការធ្ាក់ចុុះជាបដើទ» 

បៅបពលប វ្ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា  

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វន្ត្បងាក រការប្រុះថ្នន ក់ដល់កទមករបោយសារា៉ា សុនី្សំណង់្បបេទយាន្យន្ាដួលរលំបិឬ

ធ្ាក់ចុុះ តាទអ្ វូរត្ា់៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា   ការការពារការដួលជាយអ្ វូ ការពារការងយចុុះដីទិន្បសម ើរន  

រកាទទឹងន្ដល្ត្ូវការ។ ល។ ※1 ្តូ្វន្ត្ាន្វធិាន្ការណោំ៍បាច។់ 

2 បៅបពលប វ្ ើការជាទួយប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាបលើសាម អ្ វូ ជ្ាលជាបដើទ 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វោត់្តំាងអនកន្ណនំា 

្បសិន្បបើាន្្ន្ិេ័យប្រុះថ្នន កដ់លក់ទមករបោយសារការដួលរលំឬធ្ាក់ថ្ន្ប្គ្ឿងយន្ាសណំង់្ បបេទយាន្យន្ា

※2 ទន្សុេបនាុះ្ត្ូវន្ណនាាំ៉ា សុនី្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា។

3

អនកបបើកបរប្គ្ឿងយន្ាសណំង់្បបេទយាន្យន្ាន្ដលបាន្កំណត្់កន តងខណឌ ទុន្បនាុះ្ត្ូវន្ត្អនុ្វត្ាតាទការន្ណនានំ្ដ

លបាន្ន្ណនាំរបសអ់នកន្ណនាំ (yudosha)ន្ដលបាន្កំណត្់កន តងខណឌ ដន្ដល។

ចំណ្ត1ំ) «ជាបដើទ» បៅកន តង« រកាទទឹងន្ដល្ត្ូវការជាបដើទ» រទួាន្ការដំប ើងជញ្ញា ងំអ្ វូន្ងិ ផ្្លកសញ្ញញ ជាបដើទ

ចំណ្ត2ំ) 

្បសិន្បបើជញ្ញា ងំអ្ វូ្ត្ូវបាន្ដំប ើងបហើយផ្្លកសញ្ញញ ្ត្ូវបាន្កំណត្យ់ា៉ា ង្ត្ឹទ្ត្ូវបដើទបីកុំបអាយាន្្ន្ិេយ័

ថ្ន្ការដួលរលឬំធ្ាក់ចុុះ វាទនិ្ោំបាចោ់ក់អនកន្ណនាំបៅកន តងខណឌ 2។ 

ា្តា157-2 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម 

បៅកន្ន្្ងន្ដលាន្្ន្ិេយ័ប្រុះថ្នន កដ់លអ់នកបបើកបរបោយសារការដួលរលំឬការធ្ាក់ចុុះថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំ

ង់្បបេទយាន្យន្ាដូចជាជាយអ្ វូន្ិងជ្ាលជាបដើទបនាុះ 

ាន្រចនាសទព ័ន្ធការពារការដួលរលំបហើយពយយាទកុំឲ្យប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាបអេងបទៀត្ន្ដល

រម ន្ន្ខេ្កវា៉ា ត់្បៅអី ន្ងទទងំពយយាទប វ្ ើឱ្យអនកបបើកបរប្បើន្ខេ្កវា៉ា ត់្បៅអី។ 

(KM)
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ា្តា158 «ការការពារការប៉ាុះពាល»់ 

បៅបពលប វ្ ើការជាទួយប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមទិន្្តូ្វអនុ្ញ្ញញ តិ្ឱ្យកទមករចូ

លកន្ន្្ង※ 

ន្ដលជាកន្ន្្ងាន្្ន្េិយ័ប្រុះថ្នន កដ់លក់ទមករបោយសារន្ត្ាន្ប៉ាុះពាលជ់ាទួយប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទ

យាន្យន្ាន្ដលកំពុងដំបណើរការ។ បទុះយា៉ា ងណ្តក៏បោយ 

បលើកន្លងន្ត្បៅបពលន្ដលប វ្ ើឲ្យន្ណនាំា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាបោយន្ត្ងតំាងអនកន្ណនា។ំ 

2 អនកបបើកបរថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាន្ដលាន្ន្ចងកន តងខណឌ ទុន្បនាុះ 

្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ាតាទការន្ណនានំ្ដលបាន្បញ្ញា ក់ខណឌ ដន្ដលបោយអនកន្ណនាំ។ 

ចំណ្ត)ំ « ទីតាំងន្ដលអាចបកើត្ាន្ប្រុះថ្នន ក»់ទនិ្្ត្ឹទន្ត្រទួបញ្ច លូទងំការប វ្ ើដំបណើររបស់ា៉ា សុីន្ប៉ាុបណ្តណ ុះបទ 

ន្ងទទងំត្ំបន្ដ់ំបណើរការថ្ន្ឧបករណក៍ារងា្បត្ិបត្ាកិារដូចជាថ្ដន្ិងដងសន្ទ ចូជាបដើទ។ 

ា្តា159 «សញ្ញញ » 

បៅបពល្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមតំាងអនកន្ណនំាស្ាប់្ បតិ្បត្ា ិការថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា  

រត្់្ត្ូវកណំត្ស់ញ្ញញ ជាកល់ាក់បហើយប វ្ ើឲ្យអនកន្ណនាអំាលស់ញ្ញញ ។ 

2 

អនកបបើកបរថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាន្ដលាន្ន្ចងកន តងខណឌ ទនុ្្ត្វូប វ្ ើតាទសញ្ញញ ន្ដលាន្ន្ចង

កន តងខណឌ ដន្ដល។ 

ា្តា160 «រវធិាន្ការណ៍ន្ដល្តូ្វប វ្ ើបៅបពលោកបចញពីទីតំាងបបើកបរ» 

បៅបពលអនកបបើកបរយាន្យន្ាសណំង់្ បបេទយាន្យន្ាោកបចញពីទីតាំងបបើកបរ 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វឱ្យអនកបបើកបរាន្វធិាន្ការដូចខាងប្កាទ។ 

1 បញ្ច ត ុះឧបករណ៍ការងារដូចជា្ុងន្ិងឧបករណោ៍បយ់ក※1បលើដ។ី 

2 

ោត់្វធិាន្ការបដើទបកីារពារការរត់្បគ្ចពីប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ាដូចជាបញ្ឈបា់៉ា សុនី្ន្ងទទងំោ

ប់ស្ត វ្ ំងស្ាប់រត្់ ※2 ។ 

2 

អនកបបើកបរន្ដលាន្ន្ចងកន តងខណឌខាងបលើបនាុះ្តូ្វោត់្វធិាន្ការន្ដលបាន្ន្ចងបៅកន តង្បការន្ីទួយៗថ្ន្ខណឌ ដ

ន្ដលបៅបពលន្ដលឃ្ាត្ឆ្ៃ យពីទីតាងំបបើកបររបស់ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា។ 

ចំណ្តទីំ1) 

«ជាបដើទ»បៅកន តង«្ងុន្ិងឧបករណោ៍បយ់កជាបដើទ»រទួាន្ន្ប៉ាល(shoberu)និ្ងបន្េុះកំោត់្ដជីាបដើទ។ 

ចំណ្តទីំ2) «ជាបដើទ»បៅកន តង« ការប្បើស្ត វ្ ំងស្ាបរ់ត្ជ់ាបដើទ» រទួាន្ការបញ្ឈប់បោយឆ្ន តកជាបដើទ។ 

(KM)
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ា្តា161«បអេរប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា  

បៅបពល្បតិ្បត្េ ិករអាជីវកទមអនុ្វត្ាការបរ ើបលើឡាន្ដឹកទំនិ្ញ។ល។ ※1 

បោយការអូសទញឬរត្់បោយខ្នួ្ឯងបដើទបីបអេរប្គ្ឿងយន្ាសណំង់្ បបេទយាន្យន្ា  

បហើយបៅបពលប្បើកាា រ្កាលងនល់និ្ងការបលើកដីបអាយខពស់(morido)បដើទបីការពារប្រុះថ្នន ក់បោយសារប្គ្ឿងយន្ាសំ

ណង់្ បបេទយាន្យន្ាដួលរលំន្ិងធ្ាកច់ុុះ ្ត្ូវអន្ុវត្ាតាទការកណំត្ដូ់ចត្បៅបន្ុះ។ 

1 ការបរ ើទំន្ិញគួ្រន្ត្្ត្ូវបាន្ប វ្ ើប ើងបៅកន្ន្្ងរាបបសម ើន្ងិរងឹាំ។ 

2 បៅបពលប្បើកាា រ្កាលងនល ់សូទប្បើកាា រ្កាលងនល់ន្ដលាន្※2្បន្វង 

ទទឹងន្ិងភាពខ្ាងំ្គ្ប់្រន្់បហើយភាា ប់វាបោយសុវត្ថភិាពជាទួយជ្ាល※3សទ្សប។ 

3 បៅបពលប្បើការបលើកដីបអាយខពស(់morido)្ោងំទំន្ប់បបណ្តា ុះអាសន្នជាបដើទ 

្ត្ូវធានាបាន្នូ្វទទឹងន្ិងភាពខំ្ាង※4្គ្ប់្ រន្់ន្ិងជ្ាលសទរទយ។ 

ចំណ្តទីំ1) «ជាបដើទ»បៅកន តង «ឡាន្ដឹកទំនិ្ញជាបដើទ» រទួាន្រងសបណ្តេ ង។ 

ចំណ្តទីំ2)  

«្គ្ប់្ រន្»់ថ្ន្«្បន្វង្គ្ប់្ រន្»់គួ្រន្ត្្ត្ូវបាន្កណំត្ប់ោយបយាងបៅបលើទំងន្់ន្ងិទំហំរបស់ា៉ា សុីន្សណំង់

្បបេទយាន្យន្ាស្ាប់ន្ដល្ត្ូវបាន្បរ ើ។

ចំណ្តទីំ3) «ជ្ាលសទ្សប» 

សំបៅបៅបលើជ្ាលបៅកន តងត្ំបន្ស់ុវត្ថភិាពបោយពោិរណ្តបលើសទត្ថភាពរបស់ា៉ា សុនី្ដូចជាកាំ្ងប ើងជ

្ាលជាបដើទ។ 

ចំណ្តទីំ4) សេ ីអំព«ី ភាពខំ្ាងថ្ន្ការបលើកដីបអាយខពស់(morido)» 

្តូ្វប វ្ ើការោក់បឈើហ ុបបលើការបលើកដីបអាយខពស់(morido)ន្ងទទងំ

្តូ្វបាន្ធានាបោយោត់្វធិាន្ការដូចប វ្ ើឲ្យរងឹ្គ្ប់្ រន់្ជាបដើទ។ 

ា្តា162 «ការោកក់្ទិត្បលើការជិុះ» 

បៅបពលប វ្ ើការជាទួយប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា  

្បត្បិត្ា ិករអាជីវកទមទិន្្តូ្វឲ្យកទមករអងគ តយបៅកន្ន្្ងបអេងបទៀត្ប្ៅពីបៅអីអនកដបំណើរ※បទ។ 

ចំណ្ត)ំ  «បៅអីអនកដំបណើរ» សំបៅបៅបលើបៅអអីនកបបើកបរ បៅអអីនកដំបណើរន្ិងបៅអីបអេងបទៀត្ស្ាប់ប ើងជុិះ។ 

ា្តា163 «ការោកក់្ទិត្បលើការប្បើ្ បាស»់ 

បៅបពលប វ្ ើការជាទួយប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា  ្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វប វ្ ើតាទ※

បសថ រភាពន្ងិទំងន្អ់ទ តកអត្បិរារជាបដើទន្ដលកណំត្អ់ា្ស័យបលើរចនាសទពន័្ថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្

យន្ាបនាុះបដើទបីការពារប្រុះថ្នន កដ់ល់កទមករបោយសារន្ត្ការដួលរលំ់ន្ិងការខូចខាត្ដងសន្ទ ចូន្ិងថ្ដជាបដើទ។ 

ចំណ្ត)ំ «្ត្ូវបាន្កណំត្់រចនាសទព ័ន្ធ បនាុះ» 

្ត្ូវបាន្ចងអ តលបងាា ញបោយសាងោ់ររចនាសទពន័្ធ ថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា។ 

(KM)
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ា្តា164 <ការោក់ក្ទិត្បលើការប្បើ្ បាសស់្ាប់បរលបណំងប្ៅពីបរលបំណងចទបង> 

្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទមទិន្្ត្ូវប្បើ※

1ា៉ា សុីន្សាងសង់្បបេទយាន្យន្ាស្ាប់បរលបំណងណ្តទួយប្ៅពីការប្បើ្បាស់ជាចទបងថ្ន្ា៉ា សុីន្សំណង់្បបេទ

យាន្យន្ាដូចជាការបលើកប ើងបន្ទ តកជាទួយប្គ្ឿងងាអល・ន្ប៉ាលឬបលើកន្ិងចុុះកទមករបោយclamshell។ 

2 បទបបញ្ញត្ា ិថ្ន្ខណឌខាងបលើ ទិន្្ត្ូវអន្ុវត្ាកន តងករណីដូចខាងប្កាទបទ។ 

1 បៅបពលប វ្ ើការបលើកប ើងបន្ទ តក※2 ្ត្ូវន្ឹងដូចខាងប្កាទ។ 

ក 

បៅបពលន្ដលទិន្អាចបជៀសវាងបាន្បោយសារលកខណៈការងារឬបៅបពលោំបាច់្ត្ូវអន្ុវត្ាការងារន្ដលា

ន្សុវត្ថ ិភាព ※3 ។ 

ខ 

បៅបពលន្ដលប្បើបោយភាា ប់្បោប់ន្ដល្ត្ូវន្ឹងអវ ីខាងប្កាទ ដូចជាទំពក់ shackle 

ប្គ្ឿងបចៅ ន្ដកជាបដើទន្ិងឧបករណ៍បលើកប ើងបអេងបទៀត្ ※4 ។  

(1) ្ត្ូវាន្ភាពខំ្ាង្គ្ប់្រន្់※5 បយាងតាទបន្ទ តកន្ដល្ត្ូវអន្ុវត្ា។

(2) 

ទិន្ាន្្ន្ិេ័យន្ដលបន្ទ តកន្ដល្ត្ូវបាន្ពយួ ពីឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធ បនាុះធ្ាក់ចុុះបោយសារន្ត្ការប្បើ

្បាស់ឧបករណ៍កុំឲ្យរបូត្។ 

(3) រម ន្្ន្ិេ័យន្ដលបចញពីឧបករណ៍ការងារ※6។

2 បៅបពលបំបពញការងារប្ៅពីការងារបលើកប ើងបហើយរម ន្ប្រុះថ្នន ក់ដល់កទមករបទ។ 

ចំណ្តទំី1) ចំបពាុះ«ជាបដើទ» បៅកន តង «ការបលើកកទមករន្ិងការបញ្ច ត ុះបោយclamshellជាបដើទ» 

រទួាន្ការប្បើ្បាស់ដងសន្ទ ចូន្ិងថ្ដ(amu)ជាបដើទជំនួ្សកំាជបណេ ើរ។ 

ចំណ្តទំី2) «ការងារបលើកប ើងបន្ទ តក» រទួាន្ការងាកដងសន្ទ ចូបោយពយួ រឥវា៉ា ន្់ន្ិងការរត្់បោយពយួ រឥវា៉ា ន្់។ 

ចំណ្តទំី3) កន តង 

«បពលន្ដលទិន្អាចបជៀសអុត្បាន្បោយសារលកខណៈការងារឬបៅបពលោំបាច់អន្ុវត្ាការងារ្បកបបោយសុវត្ថ ិភា

ព» 

បដើទបីកាត្់បន្ថយ្ន្ិេ័យថ្ន្ការដួលរលំដីលាប់ន្ដលជាន្អនកទួយថ្ន្ការងារជីកបោយប្បើ្បាស់ា៉ា សុីន្សាងសង់្ប

បេទយាន្យន្ា   បៅបពលបលើកប ើងកាេ រស្ាប់ទប់ដីន្ិងបំពង់humeជាបដើទជាបបណ្តា ុះអាសន្ន  

កន្ន្្ងប វ្ ើការតូ្ចចបងែៀត្ដូបចនុះ្បសិន្បបើាន្ា៉ា សុីន្សទ ចូចល័ត្ចូលបហើយការងារ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ាត្ំបន្់ការងារអា

ចន្ឹងាន្ភាពសម តគ្សាម ញបហើយ្ន្ិេ័យអាចន្ឹងបកើន្ប ើង។ 

ចំណ្តទំី4) "បៅបពលប្បើបោយភាា ប់ឧបករណ៍បលើកប ើងបៅឧបករណ៍ការងារ" ាន្ន្័យថ្នទំពក់ គ្ន្្ឹុះបសា 

ន្ខេបលាហៈធាត្ុ 

ន្ខេសងាវ ក់ពយួ រជាបដើទ្ត្ូវបាន្ភាា ប់បៅន្ឹងឧបករណ៍ការងារបដើទបីកុំបអាយងាយរបូត្បហើយឧបករណ៍បន្ុះ្ត្ូវបាន្ប្បើ 

បដើទបីអទ តកបន្ទ តក ទិន្រាប់បញ្ច លូករណីថ្ន្ការបលើកប ើងឥវា៉ា ន្់បោយោក់ន្ខេបលាហៈធាត្ុន្ឹង្កញំថ្ន្្ុង 

ករណីន្ដល្ត្ូវបាន្បលើកប ើងឥវា៉ា ន្់បោយបងវ ិលន្ខេបលាហៈធាត្ុផ្លេ ល់ន្ឹងថ្ដន្ិងដងសន្ទ ចូ។ 

ចំណ្តទំី5) ភាពខំ្ាងថ្ន្ឧបករណ៍បលើកប ើងបន្ុះ្ត្ូវាន្កតាា សុវត្ថ ិភាព 

(ាន្ន្័យថ្នត្ថ្ទ្ន្ដលទទួលបាន្បោយការន្ចកត្ថ្ទ្បន្ទ តកកាត្់ថ្ន្ឧបករណ៍ស្ាប់បលើកប ើងបោយត្ថ្ទ្បន្ទ តក

កន តងខណឌ ទី3 បលខទ4ី) គ្ ឺ5ឬបលើសបន្ុះ។ 

ចំណ្តទំី6) «របស់ន្ដលរម ន្្ន្ិេ័យរបូត្ពីឧបករណ៍ការងារ» ទំពក់ជាបដើទ 

ន្ដលភាា ប់បោយអារន្ដកបនាុះប្ជៀត្ចូលន្ិងការអារន្ដកthroat 

thickness្គ្ប់្រន់្ន្ងទទងំជាការអារន្ដកបរាិណទងំទូលថ្ន្ន្អនកភាា ប់បនាុះ។ 

(ចំណ្ត)ំ ការងារ្ត្ូវអន្ុវត្ាបោយា៉ា សុីន្សទ ចូចល័ត្ឬអនកន្ដលទទួលបាន្គ្ុណវុឌឍិថ្ន្ការសាព យ(tamagake)។ 
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ា្តា165 «ការជួសជលុជាបដើទ» 

បៅបពល្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមអនុ្វត្ាការងារជួសជលុប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ាឬដំប ើងឬដកអវ ីត្

ភាា ប់ 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វោត់្តំាងបគុ្គលន្ដលនឹ្ងដកឹនំាការងារបហើយបអាយបគុ្គលបនាុះោត់្វធិាន្ការដូចខាង

ប្កាទ។ 

1 កំណត់្នី្តិ្វ ិ្ ីការងារនិ្ងដឹកនំាការងារ។ 

2 ្តួ្ត្ពិន្ិត្យសាថ ន្ភាពការប្បើ្បាសប់បងាគ លសុវត្ថភិាព ប្តកសុវត្ថ ិភាពជាបដើទន្ដលាន្បញ្ញា ក់កន តងខណឌ ទី

1ថ្ន្ា្តាខាងប្កាទ ន្ិងកំណល់ន្ដលាន្បញ្ញា ក់បៅកន តងខណឌ ទី1ថ្ន្ា្ត្166-2។ 

ា្តា166 «ការការពារប្រុះថ្នន ក់បោយសារបញ្ច ត ុះដងសន្ទ ចូជាបដើទ» 

បៅបពល្បតិ្បត្េ ិករអាជីវកទមបលើកដងសន្ទ ចូ 

ថ្ដរបស់ា៉ា សុនី្សំណង់្បបេទយាន្យន្ាន្ិងប វ្ ើការជួសជលុការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យជាបដើទបៅប្កាទវាបដើទបីការពារប្រុះថ្នន

ក់ដល់កទមករបោយសារន្ត្ការធ្ាក់ថ្ដន្ងិដងសន្ទ ចូជាបដើទ 

ប វ្ ើឲ្យកទមករប វ្ ើការជាកល់ាកប់នាុះប្បើបបងាគ លសុវត្ថ ិភាព ប្តកសុវត្ថភិាពជាបដើទ។ 

2 កទមករន្ដលចូលរទួកន តងការងារន្ដលាន្ន្ចងកន តងខណឌ ទុន្ ្ត្វូប្បើបបងាគ លសុវត្ថ ិភាព ប្តកសុវត្ថ ិភាព។ល។※ 

ន្ដលាន្ន្ចងកន តងខណឌ ដន្ដល។ 

ចំណ្ត)ំ «ជាបដើទ» បៅកន តង «ប្តកសុវត្ថភិាពជាបដើទ» រទួបញ្ច លូកណំលជ់ាបដើទ។ 

ា្តា166-2 <ការការពារប្រុះថ្នន ក់បោយសារការដួលជាបដើទថ្ន្អវតី្ភាា ប់់> 

បៅបពលដំប ើងឬដកអវតី្ភាា បស់្ាប់ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា  

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វអនុ្ញ្ញញ ត្ឱ្យកទមករន្ដលចូលរទួកន តងការងារប្បើ្ បាស់កំណល់កន តងបរលបណំងការពារប្រុះ

ថ្នន កដ់ល់កទមករបោយសារន្ត្ការដួលថ្ន្អវ ីត្ភាា បជ់ាបដើទ។ 

2 កទមករន្ដលចូលរទួកន តងការងារន្ដលាន្ន្ចងកន តងខណឌ ទុន្្ត្វូប្បើកណំល់បៅខណឌ ដន្ដល។ 

ា្តា166-3 <ការោក់ក្ទតិ្បលើការភាា ប់អវ ីត្ភាា ប់> 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមទិន្្តូ្វភាា ប់អវតី្ភាា ប់បៅនឹ្ងប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា  

ន្ដលបលើសពីទំងន់្ន្ដលបាន្កំណត្ត់ាទរចនាសទពន័្ធ។ 

ា្តា 166-4 «បងាា ញទំងន្អ់វ ីត្ភាា ប់ជាបដើទ» 

បៅបពល្បតិ្បត្េ ិករអាជីវកទមផ្្លស់បដ រូអវ ីត្ភាា ប់ថ្ន្ា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា  

ទទៃន្់ថ្ន្អវ ីត្ភាា ប់បៅទីតាំង្សួលបទើលស្ាប់អនកបបើកបរ (បៅបពលោក់្ងុ 

ន្ខេរ៉ាតូ្ជាបដើទ្ត្ូវបាន្ភាា ប់បនាុះរទួបញ្ជ លូចំណុុះឬទំងន្អ់ទ តកអត្ិបរាិថ្ន្្ុង ន្ខេរ៉ាតូ្ជាបដើទ 

កន តងអត្ថបទបន្ុះន្ងឹអនុ្វត្ាដូចរន ។ ) 

្ត្ូវោកប់ងាា ញឬា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា្ត្ូវអាល់ឯកសារន្ដលអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យអនកបបើកបរបញ្ញា កព់ីទទៃន្់ថ្ន្អវ ី

ត្ភាា ប។់ 
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ជំពូកទី8-5 ការបងាក រប្រុះថ្នន ក់កន តងការងារដូចជាការវាយបំន្បកបោលសណំង់ប វ្ ើពីបបត្ុង 

ា្តា 517-15 «ការងារថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលជាបដើទថ្ន្សណំង់ប វ្ ើពីបបត្ុង» 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វោត់្វធិាន្ការដូចខាងប្កាទបៅបពលអនុ្វត្ាការងារថ្ន្ា្តា6-15-5ថ្ន្បទបញ្ញត្ា។ិ

1 កុំអនុ្ញ្ញញ ត្ឱ្យកទមករប្ៅពីកទមករន្ដលពាកព់័ន្ធចូលកន តងត្ំបន្់ប វ្ ើការ។ 

2 

្បសិន្បបើរំពឹងថ្នាន្្ន្េិ័យកន តងការអន្ុវត្ាការងារបោយសារអាកាសធាត្អុា្កក់ដូចជាខយលខំ្់ាងបេ្ៀងខំ្ាង

្ពលិប្ចើន្ជាបដើទបនាុះបញ្ឈប់ការងារជាកល់ាក។់ 

3 បពលបលើកឬបនាេ បឧបករណ៍ន្ិង្បោប់្បោរជាបដើទបនាុះឲ្យកទមករប្បើន្ខេពយួ រន្ិងកាបូបពយួ រជាបដើទ។ 

ា្តា 517-16 «សញ្ញញ ស្ាប់ការងារទញចុុះប្កាទជាបដើទ» 

ករណី្ បតិ្បត្ាកិរអាជីវកទមអនុ្វត្ាា្តា 6-15-5 ថ្ន្បទបញ្ញត្ា  ិ

បហើយបពលន្ដលទញជញ្ញា ំងខាងប្ៅន្ិងសសរជាបដើទចុុះប្កាទ 

បនាុះ្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមកំណត់្សញ្ញញ ជាក់លាក់អំពកីារទញចុុះប្កាទជាបដើទនិ្ងជូន្ដណំឹងដល់កទមករន្ដលពាក់

ព័ន្ធ។ 

2 

ករណអីន្ុវត្ាការងារដូចជាការទញចុុះប្កាទជាបដើទបៅកន តងកថ្នខណឌ បលើបន្ុះ្បសនិ្បបើាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ប្រុះថ្នន

ក់ដល់កទមករប្ៅពកីទមករន្បិយាជតិ្ (ត្បៅបន្ុះន្ដលបៅថ្ន“រកទមករបអេងបទៀត្”)រ

ន្ដលចូលរទួកន តងការងារដូចជាការទញចុុះប្កាទជាបដើទ 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមោំបាច់្តូ្វឱ្យកទមករនិ្បយាជតិ្ន្ដលចូលរទួកន តងការងារដូចជាការទញចុុះប្កាទជាកល់ាកអ់ា

លស់ញ្ញញ ថ្ន្កថ្នខណឌ ដន្ដលជាទុន្បហើយលុុះ្តាន្ត្បញ្ញា ក់ថ្នកទមករបអេងបទៀត្បាន្ជបទ្ៀសបចញ 

ទិន្អន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យប វ្ ើការ ដូចជាទញចុុះប្កាទជាកល់ាកជ់ាបដើទ។ 

3 

កទមករន្ិបយាជិត្ន្ដលចូលរទួកន តងការងារដូចជាការទញចុុះប្កាទជាបដើទកន តងកថ្នខ័ណឌ ទី1្ត្ូវន្ត្អាលស់ញ្ញញ ជាទនុ្

បហើយលុុះ្តាន្ត្បញ្ញា កថ់្នកទមករបអេងបទៀត្បាន្ជបទ្ៀសបចញបៅបពលាន្្ន្ិេយ័បងកប្រុះថ្នន ក់បៅកន តងកថ្នខ

ណឌ បលើបន្ុះបហើយទិន្អន្ុវត្ាការងារដូចជាទញចុុះប្កាទជាកល់ាកជ់ាបដើទ។ 

ា្តា517-17 «ការបរ ើសតាំង្បធាន្ការងារស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោលសណំង់ប វ្ ើពីបបត្ុង› 

 ចំបពាុះការងារថ្ន្ា្តា6-15-5 ថ្ន្បទបញ្ញត្ា ិ 

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្ត្ូវន្ត្បរ ើសតាំង្បធាន្ការងារស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសណំង់ប វ្ ើពីបបត្ុងបចញពកីន តងចំ

បណ្តទអនកន្ដលបាន្បញ្ៅបក់ារបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញកន តងការងារស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសណំង់ប វ្ ើពីបបត្ុង។ 

ា្តា 517-18 <តួ្នាទីរបស់្បធាន្ការងារស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោលសណំង់ប វ្ ើពីបបត្ុង> 

្បត្បិត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វឲ្យ្បធាន្ការងារស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសណំង់ប វ្ ើពីបបតុ្ងប វ្ ើតាទ្បការដូចខាង

ប្កាទ។ 

1 កំណត់្វ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការងារនិ្ងការោក់កទមករនិ្ងដឹកនំាការងារបោយផ្លេ ល់។ 

2 

ពិនិ្ត្យទុខងារឧបករណ៍្ បោប់្ បោរន្ខេ្កវា៉ា ត់្សវុត្ថភិាពជាបដើទនិ្ងទួកការពារបហើយដកអលិត្អលន្ដលខូចបច

ញ។ 

3 ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យការប្បើ្ បាស់ន្ខេ្កវា៉ា ត់្សុវត្ថ ិភាពជាបដើទនិ្ងទួកការពារ។ 

ា្តា517-19 «ការពាក់ទួកការពារ» 

បៅបពលអន្ុវត្ាការងារា្តា6-15-5 

ថ្ន្បទបញ្ញត្ា ិ្ បតិ្បត្ា ិករអីជីវកទម្តូ្វឱ្យកទមករនិ្បយាជតិ្ចូលរទួកន តងការងារពាក់ទួកការពារបដើទបកីារពារប្រុះថ្នន

ក់ដល់កទមករបោយសារន្ត្ការប្ុះបហើរឬធ្ាក់វត្ថ តនានា។ 

2 

កទមករន្ិបយាជិត្ន្ដលចូលរទួកន តងការងារន្ដលាន្ន្ចងកន តងកថ្នខណឌ បលើ្ត្ូវពាក់ទួកការពារន្ដលាន្ន្ចងកន តងក

ថ្នខណឌ ដន្ដល។ 

(KM)
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ភាគ្ទី4 បទបញ្ញា ពិបសស 

ជំពូកទី2 បទបបញ្ញត្ា ិពិបសសសា ីពអីនកបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ា សុនី្ជាបដើទ 

ា្តា666 «រវធិាន្ការណ៍ន្ដល្តូ្វប វ្ ើស្ាបអ់នកបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ា សុីន្ជាបដើទ» 

បុគ្គលន្ដលាន្ន្ចងកន តងា្តាខាងបលើ (ត្បៅបន្ុះបៅថ្ន "អនកបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ា សុនី្ជាបដើទ") 

្តូ្វោត់្វធិាន្ការដូចត្បៅបន្ុះបៅបពលបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ា សុនី្ជាក់លាក់ជាបដើទ 

បៅ្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមបអេងបទៀត្។ 

1 ពិន្ិត្យបទើលា៉ា សុីន្ជាបដើទជាទុន្ ※1 បហើយ្បសិន្បបើាន្ភាពទិន្្ប្កត្ណី្ត្ត្វូបាន្រកបឃើញ 

បនាុះជួសជលុវាឬអន្ុវត្ាការន្ងទោំបំាច់បអេងបទៀត្។ 

2 ្បគ្ល់ឯកសារន្ដលកត់្ទុកពីចំណុចដូចខាងប្កាទបៅ្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមន្ដលខៅាី៉ា សុីន្ជាក់លាក់ជាបដើទ 

ក សទត្ថភាពរបសា់៉ា សុីន្ជាបដើទ※2 

ខ លកខណៈរបស់ា៉ា សុនី្ជាបដើទ ន្ិង្បការ្បងុ្បយ័ត្នបអេងៗស្ាបក់ារប្បើ្បាស់របស់វា ※3 

2វ 

រទរបញ្ាត្ត ិននខណឌខាងណលើ 

ក្ន ុងក្រណីឲ្យណរខច ីណ្រឿងររកិាខ រ 

អំពីម៉ា ស ីនជាណដើមដដលជាណោលណៅននការខច ីជាក់្លាក់្ណនាេះ 

ដូចជាការណ្រើសណរ ើសម៉៉ាស នីណៅណពលទិញម៉ា ស ីនជាណដើមវការដថរក្ាណៅណ្កាយឲ្យខច ីវក្រណី្រតិ្រត្ត ិក្រអារីវ

ក្មមានខច ីម៉ា ស ីនជាណដើមណនាេះណ វ្ ើកិ្ចចការដដលមច ស់ននម៉ា ស ីនជាក់្លាក់្ណនាេះវ(រារ់រញ្ច លូទាងំអារីវក្មម ីឲ្យខច ី

ណ្រឿងររកិាខ រណដ្ឋយសាថ រ័នឲ្យខច ីណ្រឿងររកិាខ រដដលមនលក្ខណៈជាអាណ្តណខត្តដដលមនដចងក្ន ុងម្តា2ខណឌ

ទី6វននចារ់សត ីពីការឧរត្ថមភ្នមូលនិ្ិឧរក្រណ៍ស្មរ់អារីវក្មមខាែ ត្តូ្ច។វ(ចារ់ណលខ115វឆ្ែ ំ1958)វ)វ

មិនអន វត្តវ※4។ 

ចំណ្តទីំ1) «ជាទុន្» ទិន្ោបំាច់ាន្ន្័យថ្ន្ត្ូវពិន្ិត្យបទើលទងំទូលរាល់បលើកន្ដលឲ្យបគ្ខៅ ីបនាុះបទ 

ប៉ាុន្ន្ាវាអាច្ត្ូវបាន្កណំត្ច់ំបពាុះន្អនកោំបាចអ់ា្សយ័បលើសាថ ន្ភាពប្បើ្ បាស។់ 

ចំណ្តទីំ2) «សទត្ថភាពរបសា់៉ា សុនី្ជាបដើទ» 

សំបៅបៅបលើសទត្ថភាពន្ដលោបំាចស់្ាបក់ារប្បើ្បាសដូ់ចជាបសថ រភាពន្ិងចណុំុះ្ុងស្ាប់ប្គ្ឿងយន្ាសណំង់

្បបេទយាន្យន្ា។ 

ចំណ្តទីំ3) «្បការន្ដល្ត្វូ្បងុ្បយ័ត្នកន តងការប្បើ្ បាសប់នាុះ(បអេងបទៀត្)» 

សំបៅបៅបលើ្បការន្ដល្តូ្វ្បងុ្បយ័ត្នកន តងការប្បើ្ បាសា់៉ា សុនី្ដូចជាវ ិ្ ីសាស្តសា ប្បើ្ បាស់ប្បងឥន្ធន្ៈនិ្ងវ ិ្ ី ន្កសំ

រលួជាបដើទ។ 

ចំណ្តទីំ4) បរលបណំងថ្ន្ខណ័ឌ ទី2 

គ្ឺថ្នវាទិន្អន្ុវត្ាចំបពាុះអនកទងំឡាយណ្តន្ដលយកទ្ទង់ថ្ន្ការជួលជាទប្យបាយហិរញ្ញ វត្ថ តពីបរលបំណងថ្ន្ា

្តាបន្ុះប ើយ។ 

(KM)
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9.3. សាងោ់ររចនាសទពន័្ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សំណង់្បបេទយាន្យន្ាត្ (ដក្សង)់ (អត្ថបទ ទំព័រទី177) 

ា្តា1 «ភាពខំ្ាងជាបដើទ» 

ា្តា2  «បសថ រភាព» 

ា្តា3 (បសថ រភាពថ្ន្ា៉ា សុីន្បុកគឹ្្ុះន្ិងា៉ា សុីន្ដកគឹ្្ុះ) 

ា្តា4 (បសថ រភាពន្អនកខាងប្កាយថ្ន្ា៉ា សុីន្ជីក (ទនិ្រាប់បញ្ច លូ្បបេទកង់រងប្កាុះ) 

ន្ិងា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល(ទិន្រាបប់ញ្ច លូ្បបេទកង់រងប្កាុះ)) 

ា្តា5 «ស្ត វ្ ំងស្ាប់បបើកបរជាបដើទ» 

ា្តា6 <ស្ត វ្ ំងស្ាប់ឧបករណក៍ារងារ> 

ា្តា7 «ន្អនក្បត្បិត្ា ិការថ្ន្ឧបករណ៍ប វ្ ើដំបណើរជាបដើទ» 

ា្តា8 

(្បការោំបាច់ស្ាប់្បតិ្បត្ា ិការដូចជាទុខងារថ្ន្ន្អនក្បតិ្បត្ាកិារនិ្ងវ ិ្ សីាស្តសា ្បតិ្បត្ាកិារជាបដើទ) 

ា្តា9 <ភាពអាចបទើលបឃើញជាបដើទស្ាប់ការបបើកបរ> 

ា្តា10 <ប្គ្ឿងបរកិាខ របលើកប ើងន្ិងចុុះប្កាទ> 

ា្តា11 «ប្គ្ឿងបរកិាខ រការពារប្រុះថ្នន ក់បោយការបលើកន្ិងបនាេ បថ្ដជាបដើទ» 

ា្តា12 <សូចនាករទិសបៅ> 

ា្តា13 <ឧបករណ៍បរាទិ៍> 

ា្តា13-2 «ឧបករណប៍ញ្ឈប់សវ យ័្បវត្ា ិកទមជាបដើទបៅបពលន្ដលកំរតិ្ការងារហួសកំរតិ្» 

ា្តា14 «វា៉ា លស់ុវត្ថភិាពជាបដើទ» 

ា្តា15 «ការបងាា ញ» 

ា្តា16 <ប្គ្ឿងយន្ាសណំង់្បបេទយាន្យន្ាន្ដលាន្រចនាសទពន័្ធពិបសស> 

ា្តា17 «ការបលើកន្លងពពីាកយសុ»ំ 

(KM)
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10. ករណីប្រុះទហន្ារាយ

របូភាព 10-1 

បងាា ញពកីារផ្្លស់ប្រូអនកស្ាប់ន្ិងរបួសបៅកន តងឧសាហកទមសណំង់់បោយឈបស់្ាករយៈបពល4ថ្ងៃឬបលើសពី

បន្ុះ។ 

របូភាព 10-1 ការផ្្លសប្់រូអនកស្ាប់ន្ិងរបួសបៅកន តងឧសាហកទមសណំង់បោយឈបស់្ាក4ថ្ងៃឬបលើសពីបន្ុះ 

(ទិន្រាប់បញ្ច លូអនកន្ដលបណ្តា លទកពីប្រុះរញ្ជ យួដីបៅជប៉ាុន្ភាគ្ខាងបកើត្) 

បលើសពីបន្ុះបទៀត្ បៅបពលបពុវបហត្ុថ្ន្ប្រុះទហន្ារាយន្ដលដក្សង់បចញពកីារស្ាបន់្ិងឈបស់្ាក4 

ថ្ងៃឬបលើសពីបន្ុះន្ដលបាន្បកើត្ប ើងកន តងកំ ុងឆ្ន ំ2017 (បហសឆិ្ន ំទី29) 

្ត្ូវបាន្្បទូលបោយទូលបហត្ុ្ បន្ហល56% 

ថ្ន្ប្រុះថ្នន ក់ន្ដលបណ្តា លទកពីប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់ជាបដើទស្ាបក់ាររឈូសឆ្យព្ងាបដី ការដឹកជញ្ជ នូ្

ការអទ តកនិ្ងស្ាបជ់ីក ្បន្ហល 15% គ្សឺ្ាបក់ារវាយបំន្បកបោល។ 

(ឯកសារបយាង) ្កសួងសខុាេិបាលការងារន្ងិសខុុាលភាព ឧបបត្ា ិបហត្ុប្រុះថ្នន ក់ថ្ន្ប្រុះថ្នន ក់ការងារ 

បគ្ហទំព័រសុវត្ថភិាពកន្ន្្ងការងារៈការវភិាគ្បលើកតាា ប្រុះថ្នន ក់ការងារ (ឆ្ន ំទី2017 

ឧសាហកទមសណំង)់ 

ច
ំន្
ន្
ថ្ន្
កា
រប
ក
ើត្
ប 
ើង

 (
នា
ក

)់ 

(KM)
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ករណីទ1ី ងមអន្ណា ត្ធ្ាក់ចុុះកន តងក ុំងបពលប វ្ ើការបំន្បក 

ថមអផ្ណរ តធាៃ ក្់ច េះក្នុងក្ំេុងភពលភធវើការរំផ្រក្

អាយុ59ឆ្ន ំ 35ឆ្ន ំ

ថ្ងៃ 

្បបេទការ
ងារ 

្បបេទប្រុះ
ថ្នន ក់ 

វត្ថ តបងកបហតុ្ 

អាយុ 

ប ម្ ុះជំងឺ 

ទុខរបរ 

ចំនួ្ន្ឆ្ន ំបទពិ
បសា្ន៍្ 

បនាេ ប់ពីចូល 

សា
ថន្
ភា
ព
ប្រ

ុះទ
ហ
ន្
ា

រា
យ
បក
ើត្
ប 
ើង

 
បដ
ើទ
បហ
ត្

 
រវធា

ន្
កា
រណ

 ៍

អាជីវកទមការោា ន្សាងសង់អ្ វូ

្តូ្វបាន្បគ្បុក 

ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោល 

ការបាក់ឆ្ែ ឹង 
(ប្រុះថ្នន ក់ស្ាប់) 

កន តងអំ ុងបពលការងារសាា រប្រុះទហន្ារាយបៅបលើដងអ្ វូ 
បោយា៉ា សីុន្បំន្បកកំពុងបំន្បកងមអន្ណា ត្បៅបលើជ្ាលបនាុះងមអន្ណា ត្បាន្រអិលចុុះបហើយ
បុកបៅអីអនកបបើកបររបស់ា៉ា សីុន្បំន្បកបោយផ្លេ ល់។ 

អនកបបើកបរប្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់ 

 ទិន្បាន្ប វ្ ើការបោយបញ្ញា ក់សាថ ន្ភាពថ្អេងមពីអនកយាទជាបដើទ។ 
 ្បតិ្បត្ា ិករា៉ា សីុន្បំន្បកបនាុះខវុះចំបណុះដឹងអំពសំភារៈដជីាបដើទ។ 

 អប់រំ្បតិ្បត្ា ិករា៉ា សីុន្បំន្បកករណីប្រុះទហន្ារាយដូចជាការរអិល។ 
 ប្បើប្គ្ឿងសំណង់្បបេទយាន្យន្ាបំពាក់បោយឧបករណក៍ារពារកាលស្ាប់ការងារន្ដល
អាចរអិលដូចជាដុំងម។ 

 អនុ្វត្ាការងារបោយឲ្យអនកយាទជាបដើទតាទោន្សាថ ន្ភាពការងារ។ 

(KM)
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ករណីទ2ី ការបុកបៅវត្ថ តន្ដលធ្ាក់ចុុះកន តងក ុំងបពលប វ្ ើការវាយកបទេចបោល 

្បបេទការ
ងារ 

្បបេទប្រុះ
ថ្នន ក់ 

វត្ថ តបងកបហតុ្ 

អាយុ 

ប ម្ ុះជំងឺ 

ទុខរបរ 

ចំនួ្ន្ឆ្ន ំបទពិ
បសា្ន៍្ 

បនាេ ប់ពីចូល 

សា
ថន្
ភា
ព
ប្រ

ុះទ
ហ
ន្
ា

រា
យ
បក
ើត្
ប 
ើង

 
បដ
ើទ
បហ
ត្

 
រវធា

ន្
កា
រណ

 ៍

ការរ ក្ភៅវតថុផ្ដលធាៃ ក្់ច េះក្នុងក្ំេុងភពលភធវើការវយរំផ្រក្ភរល

អាយុ65ឆ្ន ំ 21ឆ្ន ំ

ថ្ងៃ 

កន តងអំ ុងបពលថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលដំបូលសំណង់ប្កាងន្ដក 
ន្ ឹទ្តូ្វបាន្កាត់្បោយឧបករណ៍កាត់្កបទេចប្រងន្ដក 

បហើយបៅបពលន្ដលវា្តូ្វបាន្បនាេ បបនាុះវាទញន្ខេអគ្គ ិសនី្ប ើងបៅន្អនកខាងបលើថ្ន្ ន្ ឹទជា
ទួយរន បហើយបន្េុះន្ចកោយរបស់ន្ដលបរៀបចំបបណ្តេ ុះអាសន្នក៏ធ្ាក់ចុុះន្ដរបាន្ជាធ្ាក់បៅក
ទមករន្ដលកំពុងប វ្ ើការបៅជិត្បនាុះ។ 

អាជីវកទមការោា ន្សំណង់បអេង
បទៀត្ 

 ន្អន្ការការងារសទ្សបទិន្្តូ្វបាន្បបងក ើត្ប ើងបោយន្អែកបលើលកខខណឌ ថ្ន្វត្ថ តន្ដល្តូ្វវា
យបំន្បកបោលប ើយ។ 

 ទិន្បាន្្ទចូលបៅកន តងតំ្បន់្ន្ដលប វ្ ើការងារវាយកបទេចបោលបនាុះ។ 
 ទិន្បាន្បញ្ញា ក់ការោា ន្បនាុះទុន្បពលវាយបំន្បកបោលបហើយទិន្បាន្ដកន្ខេអគ្គ ីសនី្បច
ញ។

 បសុើបអបងកត្វត្ថ តន្ដល្តូ្វវាយបំន្បកបោលជាទុន្បហើយបបងក ើត្ន្អន្ការការងារសទ្សបបោ
យន្អែកបលើសាថ ន្ភាពបនាុះនិ្ងអនុ្វត្ាការងារ្សបតាទន្អន្ការការងារ។ 

 ្ទចូលចំបពាុះកន្ន្្ងន្ដលសំភារៈកាត់្ជាបដើទអាចប្ុះបហើរឬធ្ាក់ចុុះបាន្ជាបងកប្រុះ
ថ្នន ក់ដល់កទមករ។ 

 អប់រំ្បតិ្បត្ា ិករអំពីនី្តិ្វ ិ្ ីការងារបោយប្បើឧបករណក៍ាត់្កបទេចប្រងន្ដក។ 

ការដួលរលំ ការដួល 

ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោល បទការ 

ការបាក់ឆ្ែ ឹង 

(KM)
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ករណីទ3ី ចូលកន តងកាកំារងារបហើយប៉ាុះរបារន្ដក 

្បបេទការ
ងារ 

្បបេទប្រុះ
ថ្នន ក់ 

វត្ថ តបងកបហតុ្ 

អាយុ 

ប ម្ ុះជំងឺ 

ទុខរបរ 

ចំនួ្ន្ឆ្ន ំបទពិបសា
្ន៍្ 

បនាេ ប់ពីចូល 

សា
ថន្
ភា
ព
ប្រ

ុះទ
ហ
ន្
ា

រា
យ
បក
ើត្
ប 
ើង

 
បដ
ើទ
បហ
ត្

 
រវធា

ន្
កា
រណ

 ៍

ច៊ូលក្នុងកាំការង្ហរភហើយរ៉ាេះរបារផ្ដក្

អាយុ69ឆ្ន ំ 3ឆ្ន ំ

ថ្ងៃ 

សន្ា ិសុខ 

្តូ្វបាន្បគ្បុក 

 អនកន្ណនាបំាន្ចូលបៅកន តងកាំប វ្ ើការរបស់ា៉ា សីុន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា។ 
 អនកន្ណនាំរបស់ឡាន្ដឹកទំនិ្ញខវុះចំបណុះដឹងអំពីការងារសុវត្ថ ិភាពទក់ទងនឹ្ងការងារវាយ
បំន្បកបោលដូចជាជួរចល័ត្ថ្ន្ា៉ា សីុន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ាជាបដើទ។ 

 ្បតិ្បត្ា ិករា៉ា សីុន្បំន្បកបបតុ្ងទិន្បាន្បញ្ញា ក់អំពីអនកណ្តចូលកាំប វ្ ើការ។ 

 ោត់្វធិាន្ការ្ទចូលបៅកន្ន្្ងន្ដលាន្្និ្េ័យថ្ន្ការទក់ទងជាទួយា៉ា សីុន្បំន្ប
កបបតុ្ងកន តងកំ ុងបពលបបើកបរ។ 

 ្បសិន្បបើទិន្អាចបចៀសអុត្ពកីារចូលបៅកន តងជួរប វ្ ើការរបស់ា៉ា សីុន្ 
ោត់្តាំងអនកន្ណនាំស្ាប់ា៉ា សីុន្សំណង់ 
ឲ្យអនកបនាុះន្ណនាាំ៉ា សីុន្បំន្បកបបតុ្ងតាទសញ្ញញ ន្ដលបាន្កំណត់្។ 

 អាល់ការអប់រំសុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុខភាពដល់អនកន្ណនាំនិ្ង្បតិ្បត្ា ិករា៉ា សីុន្បំន្បកបបតុ្ង
ជាទុន្ដូចជាជួរថ្ន្ចលនារបស់ប្គ្ឿងយន្ាសំណង់្បបេទយាន្យន្ានិ្ងករណីប្រុះទហន្ា
រាយជាបដើទ។ 

ការបាក់ឆ្ែ ឹង 

អនកយាទ 

បៅកន្ន្្ងប វ្ ើការវាយបំន្បកបោល 
អនកន្ណនាំរបស់យាន្យន្ាកំពុងន្ណនាំឡាន្ដឹកទំនិ្ញស្ាប់ការបបញ្ៅញបហើយថ្ដរបស់ា៉ា សីុ
ន្សំណង់កន តងកំ ុងបពលប វ្ ើការបំន្បកបបតុ្ងកំពុងបងវ ិលបៅន្កបរបនាុះបហើយរបារន្ដកន្ដល
ជាប់នឹ្ងា៉ា សីុន្បំន្បកតូ្ចៗបុកអនកន្ណនា។ំ 

ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោល 

(KM)
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ករណីទ4ី បាក់ឆ្ែ ឹងបោយ្ត្ូវបាន្បគ្ៀបថ្ដខាងសាា ំរវាងន្ខេពាន្ន្ិងអវ ិត្ភាា បស់្ាបក់ារវាយបំន្បកបោល 

្បបេទការ
ងារ 

្បបេទប្រុះ
ថ្នន ក់ 

វត្ថ តបងកបហតុ្ 

អាយុ 

ប ម្ ុះជំងឺ 

ទុខរបរ 

ចំនួ្ន្ឆ្ន ំបទពិ
បសា្ន៍្ 

បនាេ ប់ពីចូល 

សា
ថន្
ភា
ព
ប្រ

ុះទ
ហ
ន្
ា

រា
យ
បក
ើត្
ប 
ើង

 
បដ
ើទ
បហ
ត្

 
រវធា

ន្
កា
រណ

 ៍

បាក់្ឆអឹងភោយប្តូវបាន្ភគ្ៀរម្ដខ្ងសារ ំរវងផ្ខ្ែពាន្និ្ងអវិតភាជ រ់្ប្មរ់ការវយរំផ្រក្ភរល

អាយុ36ឆ្ន ំ 1ឆ្ន ំ

ថ្ងៃ 

អាជីវកទម វសិវ កទមសំណង់សុីវលិបអេង
បទៀត្ 

ការបាក់ឆ្ែ ឹង ្ត្ូវបាន្បគ្ៀប ្ត្ូវបាន្ជាប់ 

 ទិន្បាន្បបងក ើត្ន្អន្ការការងារបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់ដូចជាបញ្ញា ក់ការងារបលើក
ប ើងជាបដើទ។ 

 សាកបលើកប ើងងង់កុងតឺ្ន័្រន្ដលអាចបត់្ន្បន្បាន្ជាទួយនឹ្ងការឧបករណោ៍ប់។ 

 បបងក ើត្ន្អន្ការការងារបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ានិ្ងប វ្ ើការបោយ
ប វ្ ើតាទបន្ុះ។ 

 ្ទផ្្លស់ទីបោយបលើកប ើងវត្ថ តបោយឧបករណោ៍ប់។ 
 ប្បើឧបករណ៍សទ ចូ (ាន្ទុខងារសទ ចូ) បៅបពលប វ្ ើការបលើកប ើងវត្ថ ត។ 
 ្ទទិន្ឲ្យកទមករចូលកន តងកាំប វ្ ើការថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់។ 

ការងារបលើដ ី

កន តងអំ ុងបពលថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលអេុះបឈើ2ជាន់្ ("អំ ុងបពការវាយបំន្បកបោល" ក៏អាចប្ វ ើបៅបាន្ន្ដរ) បៅបពលផ្្លស់ទងីង់កុងតឺ្ន័្រន្ដលអាចបត់្ន្បន្បាន្ 

បោយពយួ របៅបលើថ្ដថ្ន្ឧបករណោ៍ប់បនាុះ បៅកន តងសាថន្ភាពន្ដលបាន្្តូ្វបគ្ៀបថ្ដរវាងថ្ដរបស់ឧបករណោ៍ប់និ្ងងង់កុងតឺ្ន័្រន្ដលអាចបត់្ន្បន្បាន្ បាន្បអាយសញ្ញញបៅបអសាកវា៉ាទ័រ・
ន្ប៉ាលបដើទបីផ្្លស់ទបីាន្ជាថ្ដរបស់រត់្្តូ្វបាន្បគ្ៀប។ 

ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សំណង់បអេងៗ 

(KM)
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ករណីទ5ី បជើងរបសប់ុគ្គលិក ្ត្ូវបាន្បគ្ៀបកន តងក ុំងបពលប វ្ ើការផ្្លសប់ដ រូអវតី្ភាា ប់ 

្បបេទការ
ងារ 

្បបេទប្រុះ
ថ្នន ក់ 

វត្ថ តបងកបហតុ្ 

អាយុ 

ប ម្ ុះជំងឺ 

ទុខរបរ 

ចំនួ្ន្ឆ្ន ំបទពិ
បសា្ន៍្ 

បនាេ ប់ពីចូល 

សា
ថន្
ភា
ព
ប្រ

ុះទ
ហ
ន្
ា

រា
យ
បក
ើត្
ប 
ើង

 
បដ
ើទ
បហ
ត្

 
រវធា

ន្
កា
រណ

 ៍

ភជើងររ្់រ គ្គលិក្ប្តូវបាន្ភគ្ៀរក្នុងកំ្េុងភពលភធវើការផ្កៃ ្់រារូអវតីភាជ រ់

អាជីវកទមការោា ន្សំណង់បអេងបទៀ
ត្ 

្ត្ូវបាន្បគ្ៀប ្ត្ូវបាន្ជាប់ 

ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោល 

អាយុ41ឆ្ន ំ 3ឆ្ន ំ

ថ្ងៃ 

បៅកន្ន្្ងការោា ន្ការវាយបំន្បកបោលបដើទបផ្ី្លស់បដ រូា៉ា សីុន្ទូលោា ន្របស់ា៉ា សីុន្សំណង់្ប
បេទយាន្យន្ាពឧីបករណោ៍ប់បៅ្ុង 
បពលដកទជ តលន្ដលភាា ប់ថ្ដនិ្ងឧបករណោ៍ប់បចញបទើបឧបករណោ៍ប់បនាុះដួលបាន្ជា្តូ្វបា
ន្បគ្ៀបបជើង។ 

អា 

ការបាក់ឆ្ែ ឹង 

 ទិន្បាន្ោត់្វធិាន្ការការពារការដួលរលំបៅបពលផ្្លស់បដ រូអវ ីត្ភាា ប់។ 
 កទមករទិន្បាន្យល់ចាស់ពីនី្តិ្វ ិ្ ីស្ាប់ការងារផ្្លស់បដ រូអវ ីត្ភាា ប់។ 
 ខវុះចំបណុះដឹងអំពីសុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុខភាពបៅកន តងការងារផ្្លស់បដ រូអវ ីត្ភាា ប់។ 

 បៅបពលដបំ ើងឬដកអវ ីត្ភាា ប់បនាុះប្បើកំណល់បដើទបីការពារការភាា ប់ឲ្យដួលលរំ។ 
 កំណត់្នី្តិ្វ ិ្ ីការងារផ្្លស់បដ រូអវ ីត្ភាា ប់និ្ងជូន្ដណំឹងដល់កទមករឱ្យបាន្ហមត់្ចត់្។ 
 អប់រំអំពីសុវត្ថ ិភាពនិ្ងសុខភាពទក់ទងនឹ្ងការងារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាពកន តងការផ្្លស់បដ រូអវ ី
ត្ភាា ប់។ 

អនកបបើកបរឡាន្ដឹកទំនិ្ញជាបដើទ 

(KM)



126 

ករណីទ6ី បោយបាត្ប់ង់ត្លុយភាពបៅបពលងាកបដើយដួលធ្ាក ់

្បបេទការ
ងារ 

្បបេទប្រុះ
ថ្នន ក់ 

វត្ថ តបងកបហតុ្ 

អាយុ 

ប ម្ ុះជំងឺ 

ទុខរបរ 

ចំនួ្ន្ឆ្ន ំបទពិ
បសា្ន៍្ 

បនាេ ប់ពីចូល 

សា
ថន្
ភា
ព
ប្រ

ុះទ
ហ
ន្
ា

រា
យ
បក
ើត្
ប 
ើង

 
បដ
ើទ
បហ
ត្

 
រវធា

ន្
កា
រណ

 ៍

ការបាត់រង់ត លយភាពភៅភពលង្ហក្និ្ងដួលធាៃ ក្់

អាយុ38ឆ្ន ំ 16ឆ្ន ំ

ថ្ងៃ ការដួលរលំ សាន ទជា ំ

ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោល 

 ា៉ា សីុន្្តូ្វបាន្តំ្ប ើងបៅបលើថ្អេទិន្បសម ើរន បហើយន្អនកបងវ ិលខាងបលើ្តូ្វបាន្ផ្្លស់ប្រូបៅកន ត
ងសាថ ន្ភាពរម ន្បសថ រភាព។ 

 ្បតិ្បត្ា ិករទិន្ាន្ចំបណុះដឹងអំពីបសថ រភាពថ្ន្តួ្ា៉ា សីុន្ជាបដើទ។ 

 ប្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ាគួ្រន្ត្្តូ្វបាន្តំ្ប ើងបៅបលើដីរាបបសម ើនិ្ងរងឹាំស
្ាប់ការងារ។ 

 អប់រំ្បតិ្បត្ា ិករជាទុន្អំពីប្រុះថ្នន ក់ថ្ន្ការប វ្ ើការបៅបលើថ្អេទិន្បសម ើរន និ្ងវ ិ្ ី្បតិ្បត្ា ិកា
រ។ 

 តួ្ា៉ា សីុន្បំពាក់ឧបករណោ៍ប់បសថ រភាពបដើទបីជូន្ដំណឹងដល់្បតិ្បត្ា ិករបោយាន្សបទ្ង
្ពាន្បៅបពលន្ដលបសថ រភាពរបស់តួ្ា៉ា សីុន្ចូលកន តងតំ្បន់្ប្រុះថ្នន ក់។ 

អាជីវកទមការោា ន្សំណង់បអេងបទៀត្ 

្បតិ្បត្ា ិករប្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់ 

កន តងអំ ុងបពលថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលសំណង់បោយដំប ើងា៉ា សីុន្កាត់្ប្រងន្ដកបៅបលើ
កំបទចកំទីពកីារវាយបំន្បកបោលបនាុះ 
ោប់អារទមណ៍អំពទីីតាំងឈប់របស់ឡាន់្ដឹកទំនិ្ញបចញ 
បហើយបៅបពលបងវិលន្អនកបងវ ិលខាងបលើនិ្ងបញ្ញា ក់បនាុះបោយតួ្ា៉ា សីុន្បាត់្បង់តុ្លយភាព
បាន្ជាតួ្ា៉ា សីុន្បាន្ដួលធ្ាក់ពបីលើកំបទចកំទីន្ត្ទេង។ 

(KM)
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សំណួរ្ប ង 

ជំពូកទី1 ចបំណុះដងឹជាទូលោា ន្អំពីប្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា  

■សំណួរណលខ1 (្បបេទន្ិងការប្បើ្បាស់ (លកខណៈពិបសស) ថ្ន្ា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលជាបដើទ)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹង្បបេទន្ិងការប្បើ្បាស់

(លកខណៈពិបសស)ថ្ន្ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោលជាបដើទន្ដលទិន្សទរទយបំអតុ្។ 

(1) ឧបករណបំ៍ន្បកគ្ជឺាា៉ា សុីន្ទួយន្ដលបពំាក់ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បក (ា៉ា សុីន្្បបេទវាយទងគ ិច)

ន្ដលាន្ចរនាបោយសាព ្ធារាសាស្តសាឬសាព ្ខយលជ់ាអវ ីត្ភាា ប។់

(2)ា៉ា សុនី្កាត់្ប្រងន្ដកគ្ជឺាា៉ា សុីន្ទួយន្ដលបពំាក់អវតី្ភាា ប់ន្ដលាន្របូរាងកថ្ស្តន្ាស្ាប់កាត្់ប្រងន្ដកជា

បដើទ(រទួទងំសណំង់ន្ដលរម ន្ជាតិ្ន្ដក) ។

(3) ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុគ្ជឺាា៉ា សុីន្ន្ដលបពំាក់បោយអវ ីត្ភាា ប់ដូចកថ្ស្តន្ាស្ាប់កបំទចសណំង់បបត្ុង។

(4)ា៉ា សុនី្ោបស់្ាប់ការវាយបំន្បកបោលគ្ជឺាា៉ា សុនី្ទួយន្ដលបំពាក់ឧបករណោ៍ប់ន្ដលាន្របូរាងជាសទជា

អវ ីត្ភាា ប់បដើទបីវាយបំន្បកបោលសណំង់បបត្ុងបហើយោប់ន្ិងបលើកវត្ថ តន្ដលវាយបំន្បកបោលបនាុះ

■សំណួរណលខ2 (ពាកយន្ដលទក់ទងន្ឹងប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា )

ចូរប្ជើសបរ ើសពាកយ្ត្ឹទ្ត្ូវពកីារពន្យល់ចំនួ្ន្4យា៉ា ងខាងប្កាទស្ាប់ពាកយន្ដលទក់ទងន្ឹងប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សំ

ណង់្ បបេទយាន្យន្ា។ 

(1) ទំងន្់ា៉ា សុីន្ (ររាឺ៉ា ស់) គ្ាឺ៉ា សស់ង តួ្ (ា៉ា ស់បោយទិន្បញ្ច លូប្បងឥន្ធន្ៈទឹកជាបដើទ)

ន្ដលដកប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ាពីឧបករណ៍ការងារគ្ជឺាា៉ា ស់របស់តួ្ា៉ា សុនី្។

(2) ទំងន្់តួ្ា៉ា សុីន្ (ឬា៉ា ស)់

គ្ឺជាា៉ា សរ់បស់ា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ាន្ដលភាា ប់ឧបករណ៍ការងារន្ដល្ត្វូការ ជាា៉ា ស់បសើទ

(ា៉ា ស់ន្ដលរទួបញ្ច លូឥន្ធន្ៈ ប្បងន្ងិទឹកជាបដើទ) ន្ដលរម ន្បន្ទ តកអទ តកបលើ្ុងជាបដើទ(រម ន្បន្ទ តក)។ 

(3) ទំងន្់តួ្ា៉ា សុីន្ (ឬា៉ា ស)់ គ្ឺជាអលបូកថ្ន្ទំងន្ា់៉ា សុនី្ (ឬា៉ា ស) ទំងន្អ់ទ តកអតិ្បរាិ (ឬា៉ា ស)

និ្ងា៉ា ស់ន្ដលទទួលបាន្បោយគុ្ណសទត្ថភាពដឹកអនកដបំណើរដល់បៅ70 គ្ី ូ្កាទ។

(4) ទំងន្់ា៉ា សុីន្សរបុ (ឬា៉ា ស់) គ្ជឺាអលបូកថ្ន្ទំងន្់ា៉ា សុីន្ (ឬា៉ា ស់) ទំងន្់អទ តកអតិ្បរាិ (ឬា៉ា ស)់

និ្ងា៉ា ស់ន្ដលទទួលបាន្បោយគុ្ណសទត្ថភាពដឹកអនកដបំណើរដល់55គ្ី ូ្កាទ។

(KM)
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ជំពូកទី2 ទ៉ាូទ័រន្ងិឧបករណ៍ធារាសាស្តសាស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា  

■សំណួរណលខ3 (ទ៉ាូ ទ័រ)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹទ្ត្ូវទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ទ៉ាូ ទ័រ។

(1) ទ៉ាូ ទ័រគ្ជឺាឧបករណ៍ន្ដលាន្ទុខងារបំន្លងការងារបទកានិ្ចបៅជាថ្នទពលបអេងៗ។

(2)ទ៉ាូ ទ័រ្ទមតាន្ដល្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាបា់៉ា សុីន្ជាបដើទរទួាន្ា៉ា សុនី្ចំបហុះខាងកន តងដូចជាា៉ា សុនី្ា៉ា ស ូ ត្ន្ិងា៉ា

សុីន្សំាងន្ិងទ៉ាូ ទ័របអ ិច្ត្ចិដូចជាទ៉ាូ ទ័រជាបដើទ។

(3) ជាទូបៅា៉ា សុីន្សំាង្ត្ូវបាន្បគ្ប្បើជាទ៉ាូ ទ័រជាចទបងស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា។

(4) ការលាយឥន្ធន្ៈប្ចើន្្បបេទ (ប្បង្សាល(keiyu)ប្បងសំាង) ជួយបបងក ើន្្បសិទធភាពឥន្ធន្ៈ។

■សំណួរណលខ4 (ឥន្ធន្ៈ ប្បងា៉ា សុីន្)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់4ខាងប្កាទន្ដលទនិ្សទរទយបអំុត្ស្ាប់ប្បងឥន្ធន្ៈន្ិង

ប្បងា៉ា សុីន្។ 

(1) ប្បងា៉ា សុីន្ាន្ទុខងាររំអិល

(2) ប្បងា៉ា សុីន្ាន្ទុខងារន្ដលប វ្ ើឲ្យ្ត្ជាក់

(3) ប្បងា៉ា សុីន្ាន្ទុខងារបិទភាា ប។់

(4) ប្បងា៉ា សុីន្ទិន្ោំបាចប់្បើរបសស់ាង់ោរន្ដលបាន្កំណត្់បៅកន តងបសៀវបៅន្ណនាំរបសា់៉ា សុីន្សណំង់ប ើយ។

■សំណួរណលខ5 (្បព័ន្ធធារាសាស្តសា )

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់្ បព័ន្ធធារាសាស្តសា ។

(1)បោយសារា៉ា សុីន្បូទទិន្ន្ទន្ជាា៉ា សុីន្ន្ដលាន្ភាពជាកល់ាក់បទវាន្ងឹទិន្្ត្ូវបាន្សឹកឬាន្សាន ទបោយ្ូ

លដីីដខីាច់ជាបដើទ។ 

(2) ចណំ្តថំ្នសាព ្ន្ងឹទិន្បកើន្ប ើងបទ្បសនិ្បបើត្្ទង្ត្ូវបាន្សេ ុះ។ 

(3) ត្្ទងបនាុះលាយ្ូលជីាទួយប្បងធារាសាស្តសា បៅកន តងបសៀគ្វធីារាសាស្តសា ។

(4) បៅបពលន្ដលត្្ទង្ត្ូវបាន្សេ ុះបនាុះសាព ្្ត្ូវបាន្ន្កត្្ទវូឱ្យបាន្្ត្ទឹ្ត្ូវ។

(KM)
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ជំពូកទី3 

រចនាសទពន័្ថ្ន្ប្គ្ឿងបរកិាខ រន្ដលទកទ់ងន្ឹងការដំបណើរការា៉ា សុីន្ការវាយបំន្បកបោ

ល 

■សំណួរណលខ6 (ឧបករណ៍ន្អនកកង់)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ឧបករណ៍ន្អនកកង់។

(1)្បសិន្បបើសាព ្ខយល់ទបបពកបនាុះសំបកកង់នឹ្ង្ត្ូវបាន្សងកត្់បហើយកំបៅន្ដលបបងក ើត្បោយផ្្លត្ន្ឹងខំ្ាង

ន្ដលបណ្តា លឱ្យរបកបចញ។

(2)បៅបពលសាព ្ខយលច់ុុះទបបណំុះទំនាក់ទំន្ងរវាងសំបកកង់និ្ងដនឹី្ង្ំបហើយស្ត វ្ ំងកាន់្ន្ត្ាន្្បសិទធភាព

។

(3)វ្រសិនណរើសមព ្ខយល់ខពស់ណពក្ណនាេះក្ង់ទាងំសងខខាងនឹងរ៉ាេះនឹងដីណ ើយដនែក្ណនេះនឹងសឹក្យា៉ា ងណលឿន។

(4) សាព ្ខយល់កាន់្ន្ត្ខពសប់នាុះភាពរងឹរបសស់ំបកកង់កាន់្ន្ត្រងឹបហើយសបំកកងក់ាន់្ន្ត្ខំ្ាង។

■សំណួរណលខ7 (ឧបករណស៍វុត្ថ ិភាពស្ាប់ា៉ា សុីន្ការវាយកបទេចបោលជាបដើទ)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទន្ដលទក់ទងន្ងឹឧបករណស៍ុវត្ថភិាពថ្ន្ទ៉ាសុី

ន្ការវាយកបទេចបោល។ 

(1) បដើទបីធានាសវុត្ថ ិភាពកន តងបពលបបើកបរន្ិងការងារ

្ត្ូវបាន្ភាា ប់ឧបករណ៍រញំ័រន្ដលអេលក់ារ្ពាន្ដល់កទមករន្ដលពាក់ពន័្ធ បោយរញំ័រ។

(2)ចងក ឹុះបលខោក់បសាសុវត្ថភិាពបអេងៗ្ត្ូវបាន្តំ្ប ើងបដើទបីការពារា៉ា សុនី្បរលពកីារផ្្លស់ទីបោយទិន្បាន្រំពងឹ

ទុកឬអវ ីត្ភាា បព់ីការផ្្លស់ទីបៅបពលា៉ា សុីន្្ត្ូវបាន្្តួ្ត្ពិន្ិត្យ ការន្ងទឬំបៅបពលន្ដលការងារឈប។់

(3)្បពន័្ធ ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យគ្ជឺា្បព័ន្ធទួយន្ដលអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យអនកបបើកបរពិន្តិ្យបទើលភ្ាទៗនូ្វសាថ ន្ភាពរបសា់៉ា សុីន្ន្ដ

លោបំាចស់្ាបក់ារបបើកបរ្បកបបោយសុវត្ថភិាពកន តងកំ ុងបពល្បត្ិបត្ា ិការបហើយោស់បត្ឿន្អនកបបើកបរ

បោយបំេឺ្បេ្ើងជាន្ិចៅន្ងិសបំលងបរឿងបរាទិ៍។ 

(4) បៅបពលប វ្ ើការជាទួយា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលជាកល់ាក់

្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមអាចបន្ាការងារដន្ដលបទុះបីជាាន្្និ្េ័យន្ដលា៉ា សុនី្បរលនឹ្ងដួលរលឬំដួលធ្ា

ក់បៅកន្ន្្ងន្ដលរម ន្បសថ រភាពដូចជាជាយអ្ វូឬជ្ាលជាបដើទ។ 

(KM)
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ជំពូកទី4 

ការោត់្ន្ចងឧបករណ៍ទក់ទងន្ឹងការងារន្ដលភាា ប់ន្ឹងអវតី្ភាា ប់ស្ាប់ការវាយបំ

ន្បកបោលជាបដើទ 

■សំណួរណលខ8 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ា សុនី្បំន្បក)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការប្ជើសបរ ើសន្ិងតំ្ប ើងា៉ា សុីន្បំ

ន្បក។ 

(1) ទំហំថ្ន្ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកទិន្ពាកព់័ន្ធន្ងឹវត្ថ តន្ដល្ត្ូវបំន្បកប ើយ។

(2) បរាិណប្បងន្ដល្ត្ូវការ សាព ្ប្បង ទំងន្់ថ្ន្ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកន្ិងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ទិន្ពាកព់័ន្ធ បទ។

(3) បសៀគ្វ ីធារាសាស្តសា របសា់៉ា សុីន្ទូលោា ន្ទិន្ពាកព់័ន្ធន្ងឹការប្ជើសបរ ើសា៉ា សុីន្បំន្បកប ើយ។

(4)ភាា ប់ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកបៅន្ឹងថ្ដរបសា់៉ា សុីន្ទូលោា ន្បោយប្បើទជ តលបហើយភាា ប់ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកន្ងិ

បសៀគ្វធីារាសាស្តសាស្ាប់ទ៉ាសុនី្បំន្បកបៅបលើថ្ដបោយទុបយាធារាសាស្តសា ។

■សំណួរណលខ9 (លកខណៈពិបសសថ្ន្ា៉ា សុនី្បំន្បក)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹទ្ត្ូវទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់លកខណៈពិបសសថ្ន្ា៉ា សុនី្

បំន្បក។ 

(1)ា៉ា សុនី្បំន្បកគឺ្ជាវ ិ្ ីសាស្តសា ទួយន្ដលប វ្ ើឲ្យពស្ីតងបុកនឹ្ងពន្ាកបហើយកាំ្ងជុះឥទធិពលបៅបពលបនាុះគ្ឺបផ្លា ត្

បលើចុងពន្ាកបដើទបបំីន្បកវត្ថ តបរលបៅបនាុះ។

(2)កុំប វ្ ើការបោយប្បើា៉ា សុីន្បំន្បកបដើទបីបំន្បកថ្អេងមការបំន្បកបបត្ុងឬយកសុីទ៉ាងត្៍ជាបដើទន្ដលបិទភាា ប់បចញ។

(3) ា៉ា សុនី្បំន្បកទិន្ប្បើសាព ្ប្បងរបសា់៉ា សុីន្ទូលោា ន្បទ។

(4)វា៉ា សុនី្បំន្បកាន្ភាពចល័ត្បខាយបហើយទិន្សទ្សបស្ាប់ការងារលំអិត្បទ។

■សំណួរណលខ10 (្បបេទា៉ា សុីន្បំន្បក)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទចំបពាុះ្បបេទថ្ន្ឧបករណបំ៍ន្បក។

(1) បៅកន តងវ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្េ ិ្បបេទ repulsive hydraulic

regeneration្ត្ូវបាន្បលើកប ើងបោយសាព ្ធារាសាស្តសា ន្ដលាន្សាព ្ខពស់ន្ដលាន្បៅបលើថ្អេទទួលសាព

្ន្អនកប្កាទថ្ន្ពស្ីតងបហើយឧសម ័ន្អាសូត្បិទបៅន្អនកខាងបលើថ្ន្ពស្ីតង្ត្វូបាន្បងាា ប់។ 

(2) បៅកន តងវ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្ា ិការ្បបេទធារាសាស្តសា បោយផ្លេ ល់

សាព ្ធារាសាស្តសាខពស់ន្ត្ងន្ត្្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ាបៅបលើថ្អេន្ដលទទួលសាព ្ន្អនកប្កាទថ្ន្ពស្ីតង។ បនាេ ប់ទក

ាន្ន្ត្វ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការអនុ្វត្ាបលើពស្ីតងបោយប្រូថ្អេទទួលសាព ្បៅន្អនកខាងបលើថ្ន្ពស្ីតងរវាងសាព ្ទប

ន្ិងសាព ្ខពស។់ 

(3)រវ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្េ ិការ្បបេទធារាសាស្តសា បោយផ្លេ ល់គឺ្ាន្ន្ត្វ ិ្ ីសាស្តសា ទួយន្ដលសាព ្ធារាសាស្តសា ន្ដលាន្ស

ាព ្ខពស់ន្ត្ងន្ត្្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ាបៅបលើថ្អេន្ដលទទួលសាព ្បៅន្អនកខាងបលើថ្ន្ពស្ីតងបដើទបីប្រូថ្អេទទួលសាព

្បៅន្អនកខាងប្កាទថ្ន្ពសីដ តងរវាងសាព ្ខពស់ន្ិងសាព ្ទបបដើទបីឲ្យពសីដ ត ងាន្ដំបណើរការ។ 

(4)វណៅក្ន ុង្រណេទធារាសាស្តសត ណដ្ឋយផ្លេ ល់វអា្ស័យណលើម៉ាូ ដដលឧសម ័នpropane្ត្ូវានរញ្ច លូណៅដនែក្ខាងណលើននពសុ្ី

ងណ ើយវាយទងគ ិច្តូ្វានអន វត្តណដ្ឋយការព្ងីក្សមព ្ធារាសាស្តសត និងឧសម ័នអាសូត្ដដលានរងាា រ់។

(KM)
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■សំណួរណលខ11 (្បត្ិបត្ាកិារាិ៉ាសុីន្បំន្បកជាបដើទ )

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទន្ដលទក់ទងន្ងឹ្បត្ិបត្ាកិារាិ៉ាសុីន្បំន្ប

កជាបដើទ។ 

(1) ្បត្បិត្ា ិការទូលោា ន្របស់ា៉ា សុនី្បំន្បកគ្ឺាន្ន្ត្ប ើងន្ងិចុុះប្កាទថ្ន្ដងសន្ទ ចូប៉ាុបណ្តណ ុះ។

(2)្បត្បិត្ា ិការគ្ដូឺចរន ន្ឹងឧបករណ៍ន្ប៉ាលធារាសាស្តសា ន្ដរបលើកន្លងន្ត្្បត្ិបត្ា ិការវាយទងគ ិចរបសឯ់កតាា៉ា សុីន្

បំន្បក។

(3) ទក់ទងន្ឹងន្ប៉ាលធារាសាស្តសា

្កសួងន្ដន្ដីបហោា រចនាសទព ័ន្ធដកឹជញ្ជ នូ្និ្ងបទសចរណ៍បាន្ោក់ក្ទិត្បលើការរ ើករាលោលថ្ន្ា៉ា សុីន្បោយ

ាន្វ ិ្ ីសាស្តសា ្បតិ្បត្េ ិរទួ។ 

(4) ្បត្បិត្ា ិការទូលោា ន្របស់ា៉ា សុនី្បំន្បក ទិន្រាប់បញ្ច លូ្បត្ិបត្ា ិការវាយទងគចិរបសឯ់កតាា៉ា សុីន្បំន្បក។

■សំណួរណលខ12 (រវ ិ្ ីសាស្តសា ប វ្ ើការទូបៅថ្ន្ា៉ា សុនី្បំន្បក)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹទ្ត្ូវទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់វ ិ្ ីសាស្តសា ប វ្ ើការទូបៅថ្ន្

ា៉ា សុនី្បំន្បក។ 

(1) ា៉ា សុនី្បំន្បកអាចអន្ុវត្ាការវាយបំន្បកបោលសណំង់ន្ិងបំន្បកដុំងម។

(2) ឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកអាចប្បើបាន្ បទុះបជីាវាទិន្្ត្ូវរន ន្ឹងសទត្ថភាពរបសា់៉ា សុនី្ទូលោា ន្ក៏បោយ។

(3) បៅបពលប វ្ ើការបោយា៉ា សុីន្បំន្បក

វាទិន្ោំបាចោ់ក់ប្បងរអំលិបៅទីតាងំោក់ប្បងរំអលិរបសា់៉ា សុីន្បំន្បកបទ។

(4) បៅកន តងការងាររបស់ា៉ា សុីន្បំន្បក

្ត្ូវឲ្យពន្ាកប៉ាុះបោយបអាកដល់ថ្អេបរលបៅន្ដល្ត្ូវបំន្បកបហើយកាំ្ងរញុ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ាន្ិងបញ្ៅប់ការវាយ

ទងគ ិច។ 

■សំណួរណលខ13 (ការ្បងុ្បយ័ត្នប្កាយបពលប វ្ ើការចប់)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្បួន្ខាងប្កាទទក់ទងន្ងឹការ្បងុ្បយ័ត្នបនាេ បព់ីការងារ

ចប់។ 

(1) ចត្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលបពំាកឯ់កតាា៉ា សុីន្បំន្បកបៅកន្ន្្ងបសើទន្ិងជ្ាល។

(2) កុជូំត្េកជ់ាបដើទន្ដលខាា ប់នូ្វឯកតាា៉ា សុីន្បំន្បក។

(3) បៅបពលដកឯកតាា៉ា សុនី្បំន្បកបចញពីថ្ដបនាុះប វ្ ើបពលាន្សីត្ណុ្តា ភាព

ថ្ន្ប្បងធារាសាស្តសាឱ្យខពសប់អំុត្តាទន្ដលអាចប វ្ ើបៅបាន្។

(4)បៅបពលភាា ប់ឬផ្លា ច់ទុបយាធារាសាស្តសាជាបដើទ្ត្ូវ្បងុ្បយ័ត្នបោយយកចតិ្ាទុកោក់បដើទបីកុំបអាយវត្ថ តចថ្្ងចូល

កន តងប្បងធារាសាស្តសា ។

(KM)
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■សំណួរណលខ14 (ការ្បងុ្បយ័ត្នប្កាយបពលប វ្ ើការចប់)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្បួន្ខាងប្កាទទក់ទងន្ងឹការ្បងុ្បយ័ត្នបនាេ បព់ីការងារ

ចប់។ 

(1) រកាទុកឯកត្ា៉ា សុីន្បំន្បកន្ដលបៅខាងប្ៅ។

(2) បបាសេក់និ្ងទឹកន្ដលជាបន់្ឹងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។

(3)ទិន្្តូ្វសាែ ត្តំ្បន់្ជុំវញិនិ្ងខាងកន តងបៅអីអនកបបើកបរដូចជាន្អនកកង់និ្ងឧបករណចូ៍លនិ្ងបចញរហូត្ដល់

ការងារបនាេ ប់។ 

(4) ទនិ្្ត្វូសាែ ត្ជាោចខ់ាត្នូ្វថ្អេថ្ន្ដងសុឡំីាងធារាសាស្តសា ប ើយ។

■សំណួរណលខ15 (លកខណៈពិបសសរបសា់៉ា សុីន្កាត្់ប្រងន្ដក)

ចូរប្ជើសបរ ើសឧបករណ៍្ត្ទឹ្ត្ូវទួយពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងលកខណៈពិបសសថ្ន្ា៉ា សុីន្កាត្់

ប្រងន្ដក។ 

(1) កុំប្បើា៉ា សុីន្កាត្់បោយឧសម ័ន្ ប្ពាុះវាាន្ប្រុះថ្នន ក់។

(2) ្ន្េិ័យថ្ន្ការធ្ាក់ចុុះន្ិងការដួលធ្ាក់បាន្បកើន្ប ើងបោយសារន្ត្ការប្បើ្បាស់ា៉ា សុនី្កាត់្ប្រងន្ដក។

(3)ា៉ា សុនី្កាត់្បោយឧសម ន័្្ទមតាាន្្ន្ិេយ័ថ្ន្ការធ្ាក់ចុុះឬដួលធ្ាកន់្ិង្ន្េិ័យថ្ន្បេ្ើងបឆ្ុះឧសម ័ន្ប្ពាុះក

ទមករការងារកាត្់បំបពញការងារកាត់្ឧសម ័ន្បៅកន្ន្្ងខពស់។

(4) ា៉ា សុនី្កាត់្បោយឧសម ន័្្ទមតាអាចប្បើប ើងវញិបោយប្បើា៉ា សុីន្កាត់្ប្រងន្ដក។

■សំណួរណលខ16 (ប ម្ ុះន្ងិទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដក)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ប ម្ ុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ទួីយៗ

ថ្ន្ឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដកន្ដលទិន្សទ្សបបំអុត្។ 

(1) ឧបករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដក្ត្ូវបាន្អេបំ ើងបោយថ្ដកាត្់។

(2) ឧបករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដក្ត្ូវបាន្អេបំោយឧបករណ៍កាត្។់

(3) ឧបករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដក្ត្ូវបាន្អេបំ ើងបោយសុីឡំាងបបើកបិទ។

(4) ឧបករណក៍ាត្់ប្រងន្ដក្ត្ូវបាន្អេបំ ើងបោយស ុទកណ្តេ ល។

(KM)
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■សំណួរណលខ17 (្បបេទឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដក)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹទ្ត្ូវទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់្បបេទឧបករណ៍កាត្់ក

បទេចប្រងន្ដក។ 

(1) បោយសារទទឹងថ្ន្ាត្់បបើកចុងអាចប វ្ ើឲ្យ្ំបាន្

ឧបករណក៍ាត្់គឺ្សទ្សបស្ាប់កាត្់រចនាសទព ័ន្ធ ប្រងន្ដកន្ងិសណំង់ន្ដលទនិ្ាន្ចលនាសូទបីន្ត្បពល

សងកត្។់ 

(2) បោយសារទទឹងថ្ន្ាត្់បបើកចុងទិន្អាចប វ្ ើឲ្យ្បំាន្

ឧបករណក៍ាត្់គឺ្ទិន្សទ្សបស្ាប់កាត្រ់ចនាសទពន័្ធ ប្រងន្ដកន្ិងសណំង។់

(3)របូរាងន្ដលទិន្ងាយរអលិន្ដលាន្រាងអកេរVជាចងុបនាុះកាត្់បន្ថយទទឹងាត្់បបើកថ្ន្ចងុប៉ាុន្ន្ាជាឧបករណ៍

កាត្់ទួយន្ដលត្្ទូវឱ្យសងកត់្ន្អនកកាត្់។

(4) របូរាងន្ដលទិន្ងាយរអលិន្ដលាន្រាងអកេរVជាចងុគ្ឺទិន្សទ្សបស្ាបក់ាត្ប្រង់ន្ដកបអត្ោយបទ។

■សំណួរណលខ18 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ា សុីន្កាត្់ប្រងន្ដក)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការប្ជើសបរ ើសន្ិងតំ្ប ើងា៉ា សុីន្កា

ត្់ប្រងន្ដក។ 

(1)វាទិន្ោំបាច់កំណត្់របូរាងថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកបយាងតាទការប្បើ្ បាស់ន្ិងទំហំថ្ន្ឧបករណក៍ា

ត្់បយាងបៅតាទវត្ថ តបរលបៅកាត្់។

(2)វវាមិនោំាច់ណ្រើសណរ ើសម៉ា ស នីមូលដ្ឋា នដដលសម្សរធារាសាស្តសតនិងទំងន់អា្សយ័ណលើត្ លយភ្ជពរវាងររមិណ

ណ្រងដដល្ត្ូវការស្មរ់ឧរក្រណ៍កាត្ក់្ណមេចណ្ោងដដក្នងិទំងន់វ(ឬម៉ា ស់)វននតួ្ម៉ា ស ីន។

(3)្បេពធារាសាស្តសាស្ាបឧ់បករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដកទនិ្្ត្វូយកបចញពីបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសា របសា់៉ា សុនី្ទូល

ោា ន្បទ

បហើយបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកន្ឹងទិន្្ត្ូវបាន្អាលត់ាទរយៈា៉ា សុីន្បូទធារា

សាស្តសាដងសន្ទ ចូន្ងិថ្ដបទ។ 

(4)ភាា បឧ់បករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដកបៅន្ឹងថ្ដរបស់ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្បោយប្បើទជ តលបហើយភាា បឧ់បករណ៍កាត្់ក

បទេចប្រងន្ដកន្ិងបសៀគ្វធីារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដកបៅបលើថ្ដបោយទុបយាប្បង។

■សំណួរណលខ19 (រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅសំរាប់ា៉ា សុីន្កាត្់កបទេចប្រងន្ដក)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹទ្ត្ូវទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់វ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅរប

ស់ា៉ា សុនី្កាត់្កបទេចប្រងន្ដក។ 

(1)ដំបណើរការប វ្ ើឲ្យប្បងធារាសាស្តសា របស់ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្បាន្បៅេ បហើយប វ្ ើឲ្យាន្ដំបណើរការវាបនាេ បព់សីីត្ណុាភាព

ប្បងប ើងបន្ា ិច។

(2)ជួរសីត្ណុ្តា ភាព្ត្ឹទ្ត្ូវថ្ន្ប្បងទិន្ោំបាច់ប វ្ ើតាទការពពិណន៌ាបៅកន តងបសៀវបៅន្ណនាំថ្ន្អនកអលិត្ន្ីទួយៗ។

(3) បៅបពលោប់បអាើទប្បើឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដកងមីបនាុះបបងក ើន្បលបឿន្ា៉ា សុីន្។

(4) បៅបពលោប់បអាើទប្បើឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដកងមី

បន្ថយបលបឿន្ថ្ន្ការបបើកបិទសុីឡំាងន្ិងប វ្ ើ្ បត្ិបត្ាកិារបំន្បក្បន្ហល1នាទីឲ្យសំុា។

(KM)



134 

■សំណួរណលខ20 (ការ្បងុ្បយ័ត្នប្កាយបពលប វ្ ើការចប់)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្បួន្ខាងប្កាទទក់ទងន្ងឹការ្បងុ្បយ័ត្នបនាេ បព់ីការងារ

ចប់។ 

(1) ចត្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលបពំាកឧ់បករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដកបៅបលើកន្ន្្ងរងឹសង ួត្ន្ិងរាបបសម ើ។

(2) កុជូំត្េកជ់ាបដើទន្ដលជាបន់្ឹងបៅឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដក។

(3) បៅបពលដកឧបករណក៍ាត្់កបទេចប្រងន្ដកបចញពីន្អនកថ្ដ

ប វ្ ើវាបៅបពលសីត្ណុាភាពថ្ន្ប្បងធារាសាស្តសាខពស់បអំុត្តាទន្ដលអាចប វ្ ើបៅបាន្។ 

(4) វត្ថ តចថ្្ងអាចលាយបញ្ច លូរន បៅកន តងប្បងធារាសាស្តសា បៅបពលទុបយាធារាសាស្តសា ្ត្ូវបាន្ភាា បឬ់ផ្លា ច់។

■សំណួរណលខ21 (ការ្បងុ្បយ័ត្នប្កាយបពលប វ្ ើការចប់)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្បួន្ខាងប្កាទទក់ទងន្ងឹការ្បងុ្បយ័ត្នបនាេ បព់ីការងារ

ចប់។ 

(1) រកាទុកឧបករណ៍កាត្់កបទេចប្រងន្ដកន្ដលបាន្ដកបចញបៅខាងប្ៅ។

(2) បបាសេក់និ្ងទឹកន្ដលជាបន់្ឹងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។

(3) ការោក់ប្បងឥន្ធន្ៈជាបដើទ គួ្រន្ត្្ត្ូវប វ្ ើទនុ្បពលការងារបនាេ ប់។

(4) ថ្អេថ្ន្ដងសុីឡំាងធារាសាស្តសាទិន្្ត្ូវសាែ ត្បទ។

■សំណួរណលខ22 (លកខណៈរបស់ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ុង)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទចំបពាុះលកខណៈថ្ន្វ ិ្ សីាស្តសា វាយកបទេចបោលសណំ

ង់បបត្ុងបោយា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ុង។ 

(1)ាន្សំប ងរំខាន្់ប្ចើន្ជាងា៉ា សុនី្បំន្បកបទ។

(2) រញំ័រខំ្ាងជាងឧបករណា៍៉ា សុនី្បំន្បក។

(3) រម ន្ឧត្ាទភាពឬអន្ជ់ាងបបើប្បៀបប្ៀបន្ឹងា៉ា សុីន្បំន្បក។

(4) កំបទចកំទីន្ដលប្ុះបហើរាន្ចំនួ្ន្ត្ិចជាងឧបករណ៍បំន្បក។

■សំណួរណលខ23 (ប ម្ ុះន្ងិទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ងុ)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ប ម្ ុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ទួីយៗ

ថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ងុន្ដលជាការទិន្សទរទយបអំុត្។ 

(1) ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ (បំន្បក្ំៗ ) អេបំ ើងបោយថ្ដបំន្បក។

(2) ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ (បំន្បក្ំៗ ) អេបំោយឧបករណ៍កាត្់។

(3) ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ (បំន្បក្ំៗ) អេបំ ើងបោយស ុទកណ្តេ ល។

(4) ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ងុ (បំន្បក្ំៗ ) អេបំ ើងបោយបាោងបងវលិ។
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■សំណួរណលខ24 (្បបេទឧបករណ៍បំន្បកបបត្ងុ)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹទ្ត្ូវទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់្បបេទឧបករណ៍បំន្បក

បបតុ្ង។ 

(1) ឧបករណបំ៍ន្បកបបត្ុង (បំន្បក្ំៗ )

គ្ឺជាអវ ីន្ដលបំន្បកសណំង់បបត្ុងនិ្ងសណំង់ន្ដល្ត្ូវបាន្បំន្បកន្ិងកាត្ជ់ាដុំបបត្ុងន្ដលាន្ទំហំន្ដលអា

ចបំន្បកជាបំន្ណកតូ្ចៗ។ 

(2) ឧបករណបំ៍ន្បកបបត្ុង (បំន្បក្ំៗ ) ទិន្ាន្ឧបករណ៍បងវ ិលបទ។

(3) ប្បើឧបករណបំ៍ន្បកបបត្ុង (បំន្បកតូ្ចៗ) បៅបពលទុន្ឧបករណ៍បំន្បក្ំៗ ។

(4) របារន្ដកន្ិងបបត្ុងទនិ្អាច្ត្ូវបាន្បំន្បកបចញបោយា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ុង(បំន្បកតូ្ចៗ)បទ ។

■សំណួរណលខ25 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងឧបករណ៍បំន្បកបបត្ងុ)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទស្ាបក់ារប្ជើសបរ ើសន្ិងតំ្ប ើងឧបករណ៍បំ

ន្បកបបតុ្ង។ 

(1)កណំត្រ់បូរាងរបសឧ់បករណ៍បំន្បកបបត្ងុបយាងតាទការប្បើ្បាសន់្ិងទំហំរបសា់៉ា សុនី្បំន្បកបយាងតាទវត្ថ ត

បរលបៅន្ដល្ត្ូវបំន្បក។

(2)ា៉ា សុនី្បំន្បកតូ្ចៗទួយន្ដលកាត្ន់្ិងបំន្បករចនាសទព ័ន្ធ បបត្ងុន្ិងសណំង់បៅទំហំន្ដលអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យាន្ការ

បំន្បក្ំៗ ។

(3)ា៉ា សុនី្បំន្បក្ំៗជាទ៉ាសុនី្បំន្បកប្តកបបត្ុងរបារន្ដកន្ដលបាន្កាត់្ផ្លា ច់បោយា៉ា សុនី្បំន្បកតូ្ចៗស្ាបក់ា

របំន្បកបបត្ុងបដើទបីបំន្បករបារន្ដកន្ិងបំន្ណកបបត្ងុ។

(4)ត្លុយភាពរវាងបរាិណប្បងន្ដល្ត្ូវការថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ងុន្ិងទំងន្់ថ្ន្តួ្ា៉ា សុីន្គ្ឺទិន្ពាកព់័ន្ធន្ងឹ

ការប្ជើសបរ ើសា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បទ។

■សំណួរណលខ26 (រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បកបបតុ្ង)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ តឹ្ទ្តូ្វទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចំនួ្ន្បួន្ខាងប្កាទស្ាប់វ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅ

ថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បកបបត្ងុ។ 

(1) បៅបពលប វ្ ើការបលើា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ុង

វាទិន្ោំបាចោ់ក់ប្បងរអំលិបៅទីតាងំោក់្បងរំអលិរបសា់៉ា សុីន្បទ។

(2)្តូ្វ្បយត័្នបពលប វ្ ើការបៅកន្ន្្ងន្ដលរម ន្បសថ រភាពន្ដលា៉ា សុនី្ទូលោា ន្អាចដួលរលំបាន្ដូចជាបៅបលើដទីន់្

ឬប្តកបបត្ុង។

(3) ប វ្ ើការកន តងទិសបៅបញ្ឈរចំបពាុះកង់រងប្កាុះ (កង់រងប្កាុះ)

រម ន្បសថ រភាពជាងទិសបៅបអេកបហើយាន្្ន្េិ័យខពស់ន្ដលតួ្ទ៉ាសុីន្ន្ឹងប ើងបលើឬដួលរលំ។

(4) 

ទិន្្ត្វូប វ្ ើសកទមភាពរស់(kojiru)កន តងក ុំងបពលប វ្ ើការបំន្បកប្ពាុះវាអាចបណ្តា លឱ្យខូច្ទង់្ទយថ្ន្ថ្ដរប

ស់ា៉ា សុនី្បំន្បកការបាក់ន្បកឬការseizureទជ តលន្ិងខូចខាត្ដលា់៉ា សុីន្ទូលោា ន្។ 

(KM)
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■សំណួរណលខ27 (ការ្បងុ្បយ័ត្នបពលបញ្ៅបក់ារងារ)

ចូរប្ជើសបរ ើសយក្ត្ឹទ្ត្ូវទួយពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ការ្បងុ្បយត័្នបៅបពលបញ្ៅប់ថ្ន្ការងារ

។ 

(1) បដើទបីការពារដងសុីឡំាងបបើកបិទ

ោក់ឧបករណ៍បំន្បកបបតុ្ងបៅបលើដីកន តងឥរយិាបងាន្បសថ រភាពជាទួយនឹ្ងថ្ដកាត់្រាលោល។

(2)វវាមិនោំាច់ក្ន ុងការរូត្េក់្ជាណដើមដដលជារន់ឹងឧរក្រណរំ៍ដរក្ណរត្ ងណទ។

(3)វណៅណពលដក្ឧរក្រណរំ៍ដរក្ណរត្ ងណចញពីដនែក្នដររសតួ់្ម៉ា ស ីនវណ វ្ ើវាខណៈណពលដដលសតី្ ណាភ្ជពននណ្រងធា

រាសាស្តសតខពសរ់ំន ត្តាមដដលអាចណ វ្ ើណនាន។

(4) វត្ថ តចថ្្ងអាចលាយបញ្ច លូរន បៅកន តងប្បងធារាសាស្តសា បៅបពលន្ដលទុបយាធារាសាស្តសា ្ត្វូបាន្ភាា បឬ់ផ្លា ច់។

■សំណួរណលខ28 (ការ្បងុ្បយ័ត្នបពលបញ្ៅបក់ារងារ)

ចូរប្ជើសបរ ើសយក្ត្ឹទ្ត្ូវទួយពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ការ្បងុ្បយត័្នបៅបពលបញ្ៅប់ថ្ន្ការងារ

។ 

(1)វាទិន្ោំបាច្គ្បដណេ បស់នឹ្្កការពារទឹកបេ្ៀងបៅបលើឧបករណបំ៍ន្បកបបត្ុងន្ដលបាន្ដកបចញបទបទុះបវីាទុ

កបៅខាងប្ៅក៏បោយ។

(2) បបាសេក់និ្ងទឹកន្ដលជាបន់្ឹងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្។

(3) ោក់ប្បងឥន្ធន្ៈបលើា៉ា សុិនី្ទូលោា ន្ទនុ្បពលការងារបនាេ ប់។

(4) ដណំក់ទឹកន្ងិេក់បៅបលើថ្អេថ្ន្ដងសុីឡំាងធារាសាស្តសា ្ត្ូវន្ត្ទុកបោល។

■សំណួរណលខ29 (លកខណៈរបស់ា៉ា សុនី្ោប)់

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទអំពលីកខណៈរបសា់៉ា សុនី្ោប។់

(1) ា៉ា សុនី្ោប់ទិន្្ត្ូវប្បើស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោលអេុះបឈើឬការងារន្កថ្ចនកំបទចកំទីប ើយ។

(2) បៅបពលវាយបំន្បកបោលវត្ថ ត ាន្សំបលងរខំាន្ន្ងិការប្ុះបហើរវត្ថ តន្ដលវាយបំន្បកបោល។

(3) កន តងការន្កថ្ចនកំបទចកំទី

វាាន្្បសិទធភាពកន តងការប្បើ្បាស់្ ុងទួយបដើទបីន្បងន្ចកនិ្ងន្កថ្ចនវត្ថ តន្ដលលាយ ំបោយា៉ា ស់សាា រៈន្ងិរ ូ

បរាងបអេងៗ។ 

(4) សាា រៈទំងន្់្ សាលដូចជាបឈើ

សសរន្វងន្ិងសំភារៈប្រងន្ដកន្ងិសភំារៈ្កណ្តត្់ទន្អ់ាចោប់ន្ិងន្បងន្ចកន្ិងអទ តកយា៉ា ងងាយ្សួល។
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■សំណួរណលខ30 (ប ម្ ុះន្ងិទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍ោប់)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចនួំ្ន្បួន្ខាងប្កាទស្ាប់ប ម្ ុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួ

យៗថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ន្ដលទនិ្សទរទយបអំុត្។ 

(1) ឧបករណោ៍បអ់េបំ ើងបោយថ្ដោប់ថ្ដជាបដើទ។

(2) ឧបករណោ៍បអ់េបំ ើងបោយត្ំណោបជ់ាបដើទ។

(3) ឧបករណោ៍បអ់េបំ ើងបោយស ទុកណ្តា លជាបដើទ។

(4) ឧបករណោ៍បអ់េបំ ើងបោយស ទុន្អនកបលើជាបដើទ។

■សំណួរណលខ31 (្បបេទថ្ន្ឧបករណោ៍ប)់

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹទ្ត្ូវទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់្បបេទថ្ន្ឧបករណោ៍ប់

។ 

(1)ឧបករណោ៍ប់្ បេបទ្បត្ិបត្ា ិការសុឡំីាងខាងកន តងន្ដលភាា ប់ន្ឹងឧបករណប៍ងវលិអាចផ្្លសប្់រូទុោំប់ន្ងិទីតាំ

ងយា៉ា ងលែ ិត្បោយបងវលិកាលថ្ន្សុីឡំាងខាងកន តងន្ងិបងវ ិលធារាសាស្តសា ។

(2) ទុោំប់ទនិ្អាចន្កត្្ទូវបាន្បទបោយបងវ ិលកាលថ្ន្សុីឡំាងខាងកន តង។

(3) បៅកន តង្បបេទសុីឡំាងខាងប្ៅប វ្ ើសកទមភាពទុំោប់្ត្ូវបាន្ថ្លត្្ទូវបោយសវ យ័្បវត្ា ិ។

(4)រម ន្ការរទួបញ្ច លូរន ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ន្ិងា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដល្តូ្វការការព្ងឹង។

■សំណួរណលខ32 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងឧបករណោ៍ប់)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទន្ដលទក់ទងន្ងឹការប្ជើសបរ ើសន្ិងតំ្ប ើងឧ

បករណ៍ោប់។ 

(1)របូរាងថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ន្ដលស្ទបតាទការប្បើ្ បាស់ន្ិងទំហំថ្ន្ឧបករណ៍ោបប់ន្ុះន្ដលស្ទបតាទវត្ថ តបរល

បៅន្ដល្ត្ូវោបគ់្ឺទិន្ពាកព់័ន្ធ បទ។

(2)វវាមិនោំាច់ណ្រើសណរ ើសឧរក្រណ៍ដរ៉ាលធារាសាស្តសត ដដលសម្សរស្មរស់មត្ថភ្ជពោរន់ិងណលើក្វធារាសាស្តសត វ

អា្ស័យណលើត្ លយភ្ជពរវាងររមិណណ្រងដដល្ត្ូវការស្មរឧ់រក្រណោ៍រ់នងិទំងន់ោរ់និងណលើក្ននតួ្ម៉ា ស ី

ន។ 

(3) ្បេពធារាសាស្តសាស្ាបឧ់បករណោ៍ប់្ ត្ូវបាន្យកបចញពីបសៀគ្វធីារាសាស្តសា របសា់៉ា សុនី្ទូលោា ន្

បហើយបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍ោប់្ត្វូបាន្អាល់តាទរយៈា៉ា សុីន្បូទធារាសាស្តសា  ដងសន្ទ ចូន្ងិថ្ដ។

(4) អា្ស័យបលើា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ វា្បន្ហលជាទិន្ោំបាច់បន្ន្ថទវា៉ា ន្ធារាសាស្តសាឬRelief valveបទ។
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■សំណួរណលខ33 (រវ ិ្ ីសាស្តសា ប វ្ ើការទូបៅរបសា់៉ា សុីន្ោប)់

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹទ្ត្ូវទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់វ ិ្ ីសាស្តសា ប វ្ ើការទូបៅរប

ស់ា៉ា សុនី្ោប។់ 

(1) បៅបពលប វ្ ើការបលើា៉ា សុនី្ោប់វាទិន្ោំបាចោ់កខ់ាញ់ចូលកន តងន្អនកោក់ខាញ់ថ្ន្ឧបករណោ៍ប់បទ។

(2)ប វ្ ើការបោយ្បងុ្បយ័ត្នបៅកន្ន្្ងន្ដលទិន្សថ តិ្បសថ រន្ដលា៉ា សុីន្បរលអាចពត់្បាន្ដូចជាបៅបលើដីទន់្ឬប្តក

បបតុ្ង។

(3) ប វ្ ើការកន តងទិសបៅបញ្ឈរចំបពាុះកង់រងប្កាុះ (កង់រងប្កាុះ)

រម ន្បសថ រភាពជាងទិសបៅបអេកបហើយាន្្ន្េិ័យខពស់ន្ដលតួ្ទ៉ាសុីន្ន្ឹងប ើងបលើឬដួលរលំ។

(4)ទនិ្្ត្វូប វ្ ើសកទមភាពរស់(kojiru)កន តងកំ ុងបពលប វ្ ើការោប់ប្ពាុះវាអាចបណ្តា លឱ្យខូច្ទង់្ទយថ្ន្ថ្ដរបស់

ា៉ា សុនី្បំន្បកការបាក់ន្បកឬការseizureទជ តលន្ងិខូចខាត្ដល់ា៉ា សុនី្ទូលោា ន្។

■សំណួរណលខ34 (ការ្បងុ្បយ័ត្នប្កាយបពលប វ្ ើការចប់)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្បួន្ខាងប្កាទទក់ទងន្ងឹការ្បងុ្បយ័ត្នបនាេ បព់ីការងារ

ចប់។ 

(1) ចត្ា៉ា សុីន្ទូលោា ន្ន្ដលបពំាកឧ់បករណ៍ោប់បលើកន្ន្្ងរងឹសង ួត្ន្ងិជ្ាល។

(2) កុជូំត្េកជ់ាបដើទន្ដលជាបន់្ឹងឧបករណោ៍ប់។

(3)វណៅណពលដក្ឧរក្រណោ៍រ់ណចញពីនដររស់ម៉ា ស ីនមូលដ្ឋា នវណ វ្ ើដូណចែេះណៅណពលសីត្ ណាភ្ជពននណ្រង្រត្ិរត្ត ិការ

ខពសរ់ំន ត្តាមដដលអាចណ វ្ ើណនាន។

(4)វណៅណពលភ្ជា រ់ឬរណញ្ចញទ ណយាធារាសាស្តសត វ្រងុ្រយ័ត្ែក្ ំណអាយវត្ថ ុចន្ងលាយរញ្ច លូក្ន ុងណ្រងធារាសាស្តសត ។

■សំណួរណលខ35 (ការដកអវតី្ភាា ប់បចញ)

ចូរប្ជើសបរ ើសការន្ណនាំ្ ត្ឹទ្ត្ូវទួយកន តងចំបណ្តទការន្ណនាំបួន្ខាងប្កាទបដើទបីដកអវ ីត្ភាា ប់បចញ។

(1) ការងារថ្ន្ការភាា ប់ន្ងិការដកបចញនូ្វអវតី្ភាា ប់ទនិ្ត្្ទវូឱ្យាន្បញ្ញា ផ្លេ ល់ពីបទបញ្ញា ការការងារបទ។

(2)ភាា ប់និ្ងដកបចញនូ្វអវតី្ភាា ប់បយាងតាទនី្តិ្វ ិ្ ី ន្ដលបាន្កំណត់្បៅកន តងបសៀវបៅន្ណនំាថ្ន្ា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារ

វាយបំន្បកបោល។

(3) វាទិន្ោំបាច់ប្បើសសរសវុត្ថ ិភាពន្ិងប្តកសុវត្ថភិាពជាបដើទបដើទបកីុំបអាយថ្ដន្ិងដងសន្ទ ចូជាបដើទចុុះប្កាទ។

(4) កុំប្បើកំណល់បដើទបីការពរអវ ីត្ភាា ប់ពីការដួលរល។ំ

(KM)
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■សំណួរណលខ36 (ការអទ តកន្ងិការបរ ើ)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទស្ាបក់ារអទ តកន្ិងការបរ ើ។

(1)បៅបពលន្ដលា៉ា សុីន្សណំង់ស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោល្តូ្វបាន្អទ តកបៅបលើរងសបណ្តេ ងឬឡាន្ដឹកទំនិ្ញបហើយ

បអេរវា ទនិ្ោបំាច់ប្បើយាន្យន្ាស្ាប់ន្ត្ការបអេរា៉ា សុនី្សណំង់បនាុះបទ។

(2)ការអទ តកន្ិងការបរ ើប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សំណងស់្ាប់ការវាយបំន្បកបោលទិន្ោំបាចក់ំណត្់បទបញ្ញា ការការងារបហើយ

ទិន្្ត្វូអន្ុវត្ាតាទការន្ណនាំរបស់រត្់បទ។

(3)ជាបរលការណ៍ បៅកន្ន្្ងស្ាប់ប វ្ ើការអទ តកន្ិងការបរ ើ គួ្រន្ត្ប វ្ ើការបៅដទិីន្បសម ើររន និ្ងទន់្។

(4) ឧបករណ៍ប ើងតាទ (កាា រ្កាលងនល់) ន្ដល្ត្ូវពយួ របៅបលើកន្ន្្ងអទ តករបសយ់ាន្យន្ាស្ាប់ន្ត្បអេរ

ប្បើឧបករណ៍ប ើងតាទន្ដលាន្្កញំបដើទបីកុំបអាយឧបករណ៍ប ើងតាទទិន្បចញពីកន្ន្្ងអទ តកបោយសារការ

បងវលិរបស់កង់រងប្កាុះឬសបំកកង់។ 

■សំណួរណលខ37 (ករណីដកឹជញ្ជ នូ្បោយរត់្ខ្នួ្ឯង)

ចូរប្ជើសបរ ើសទប្យបាយ្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទចំបពាុះករណដីឹកជញ្ច នូ្បោយរត់្ខ្នួ្ឯង។

(1) បៅបពលប វ្ ើដំបណើរបលើថ្អេអ្ វូទន្់ វាទិន្ោំបាច់្ បងុ្បយ័ត្នបលើការដួលរលំថ្ន្ជាយអ្ វូបទ។

(2) បៅបពលឆ្្ងកាត្អ្់ វូន្ដកន្ដលរម ន្ទនុ្សេបបើកឬអ្ វូចបងែៀត្វាទិន្ោំបាចប់ញ្ញា ក់ថ្នវាាន្សុវត្ថ ិភាពបនាុះបទ។

(3) បៅបពលន្ដលា៉ា សុីន្សណំង់វាយកបទេចបោលឆ្្ងកាត្់ប្កាទន្ខេអ្ វូន្ដកន្ិងន្ខេអគ្គ ីសន្ីឬក៏សាព ន្ន្ដកជាបដើទ

វាទិន្ោំបាច់ចញ្ញា ក់ចទៃយគ្ា្ត្បអាយបាន្្គ្ប់្រន្ប់ដើទបីកុំបអាយចុងដងសន្ទ ចូប៉ាុះ។

(4) ្បសិន្បបើទិន្អាចបចៀសអុត្ ករណីបអេរប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់បោយរត្់ខ្នួ្ឯង

បនាុះ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ា្សបតាទចាបន់្ិងបទបបញ្ញត្ាពិាកព់ន័្ធ ដូចជាចាប់ចរាចរណអ្៍ វូបរក

ចាបយ់ាន្យន្ាដឹកជញ្ជ នូ្តាទអ្ វូបរកនិ្ងបទបញ្ញា ក្ទិត្យាន្យន្ា។ជាបដើទ។ 
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ជំពូកទី5 ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ងិន្ងទបំ្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់ស្ាប់វាយកបទេចបោល 

■សំណួរណលខ38 (្បការ្បងុ្បយ័ត្នទូបៅស្ាបក់ារ្តួ្ត្ពិន្តិ្យន្ិងន្ងទ)ំ

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់្ បការ្បងុ្បយ័ត្នទូបៅស្ាបក់ារ

្តួ្ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទ។ំ

(1) បៅបពល្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ិងន្ងទបំៅការោា ន្បនាុះ

បញ្ឈបា់៉ា សុីន្សណំងស់្ាប់ការវាយបំន្បកបោលបៅកន្ន្្ងន្ដលទិន្បសម ើររន ។

(2) ្ត្ូវ្បាកដថ្នអន្ុវត្ាឧបករណ៍្ បត្ិបត្េកិារនី្ទួយៗ

បសាសុវត្ថភិាពន្ិងស្ត វ្ ំងរបស់ា៉ា សុនី្សណំង់ស្ាប់ការវាយកបទេចបោល។

(3)ការជួសជលុប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់ស្ាបវ់ាយកបទេចបោលទិន្ោំបាច់អនុ្វត្ាប្កាទការដឹកនំារបស់បទបញ្ញា ការ

ការងារប ើយ។

(4)វាទិន្ោំបាច់្ ទចូលអនកណ្តប្ៅពីទន្សុេន្ដលពាក់ព័ន្ធ បៅកន្ន្្ងប វ្ ើការន្ដលាន្ការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យន្ងិន្ងទំ

។

■សំណួរណលខ39 (ទុន្បពលោប់បអាើទា៉ា សុីន្)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទទុន្បពលោប់បអាើទា៉ា សុីន្។

(1)បដើរជុំវញិា៉ា សុីន្ទូលោា ន្បហើយពិនិ្ត្យបទើលថ្នទិន្ាន្សាន ទបលចធ្ាយទឹកឬប្បងបលើដីបហើយទិន្ាន្បលចធ្ា

យបចញពីបពំង។់

(2) បបើកគ្ប្ាបរា៉ា ដយទ័របហើយពិន្តិ្យបទើលថ្នទឹកបៅទបទ។

(3)បំបពញប្បងឥន្ធន្ៈទនុ្បពលបញ្ៅប់ការងារបហើយបងហ រូទឹកបចញពី្ុងឥន្ធន្ៈបនាេ ប់ពីការងារ។

(4) សាព ្សំបកកង់្ត្ូវបាន្វាស់បៅបពលសបំកកង់បៅា បនាេ ប់ពីប វ្ ើការ។

■សំណួរណលខ40 (បនាេ បព់ោីប់បអាើទា៉ា សុីន្)

ចូរណ្រើសណរ ើសយក្មួយដដល្ត្ឹម្ត្វូពកីារពនយល់ចនួំន4ខាងណ្កាមអំពីរនាេ រព់ីោរ់ណនតើមម៉ា ស ីន។

(1)បនាេ បព់ីោប់បអាើទា៉ា សុនី្រចួទុកបោលបអាយបាន្្គ្ប់្រន្់ន្ិងពិន្ិត្យបទើល្បត្បិត្ា ិការរបស់់ឧបករណ៍វាសន់្ិ

ងក្ទតិ្ន្ីទួយៗន្ិងសាថ ន្ភាពថ្ន្្បព័ន្ធតាទោន្។

(2) ្បសិន្បបើរម ន្ការបលចធ្ាយទឹកឬប្បងបៅបពលា៉ា សុីន្ឈប់

វាន្ឹងទិន្ាន្ការបលចធ្ាយបទបៅបពលា៉ា សុនី្ោប់បអាើទ។

(3)វវាមិនោំាចព់ិនិត្យណមើលថាមិនមនភ្ជពមនិ្រ្ក្ត្ីននពណ៌ដនែងវសណម្ងរខំានម៉ា ស ីនវកិ្្នដនែងឬរញំ័រណដ្ឋយ

ផ្្លស់រ្រូណលបឿនរងវលិពីidleទារវidleខពស់និងfull stall។

(4) វាទិន្ោំបាចព់ិន្ិត្យបទើលថ្នអវ ីត្ភាា ប់ ថ្ដ ដងសន្ទ ចូជាបដើទប វ្ ើចលនាបោយរលូន្បទ។

(KM)
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■សំណួរណលខ41 (បនាេ បព់កីារងារចប)់

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្បួន្ខាងប្កាទបនាេ ប់ពីបញ្ៅប់ការងារ។

(1) ្បសិន្បបើាន្េក់ឬប្បងបៅបលើកាា រ្កាល ន្ ន្់ ចងក ឹុះបលខ បនាុះរអលិដូបចនុះសូទជូត្វាបអាយលែ ។

(2) ោក់ប្បងឥន្ធន្ៈបោយទិន្បញ្ឈប់ា៉ា សុីន្។

(3) កន្ន្្ងចត្យាន្យន្ាអាចជាកន្ន្្ងន្ដលាន្្ន្េិ័យថ្ន្ការធ្ាកផ់្លេ ងំងម ទឹកជំន្ន្់

ការរអិលបាក់ដជីាបដើទដរាបណ្តវាជាកន្ន្្ងរាបបសម ើ។

(4) បពលបៅខាងប្ៅវាទនិ្ោំបាច់្ គ្បដណា បតួ់្ា៉ា សុីន្ជាទួយន្ឹងសនឹ្្កបទ។

(KM)
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ជំពូកទី6 ពាក់ពន័្ធន្ងឹការងារវាយបំន្បកបោល 

■សំណួរណលខ42 (គ្នឹ្្ុះថ្ន្ការបបើកបរ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាព)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ ត្ឹទ្ត្ូវទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់គ្នឹ្្ុះថ្ន្ការបបើកបរ្បក

បបោយសុវត្ថភិាព។ 

(1) អនកបបើកបរទិន្ោំបាចព់ាក់ទួកការពារឬឧបករណស៍ុវត្ថភិាពបទ។

(2) អនកបបើកបរទិន្ោំបាច់ពាក់ន្ខេ្កវា៉ា ត់្បៅអីបទ។

(3) អនកបបើកបរ្ត្ូវងត្ចទ្ងគ្ុណវុឌឍិបហើយយកបៅជាទួយកន តងការបបើកបរ។

(4) ្ត្ូវ្បាកដថ្នអន្ុវត្ាការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យការងារទុន្ោប់បអេើទបហើយបញ្ញា កថ់្នទិន្ាន្បញ្ញា ទិន្្ប្កត្ីប ើយ។

■សំណួរណលខ43 (សញ្ញញ  នី្តិ្វ ិ្ ី ន្ណនំា)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់4ខាងប្កាទស្ាបស់ញ្ញញ ន្ងិន្ីតិ្រវ ិ្ ី ន្ណនំា។

(1)បៅបពលបបើកបរា៉ា សុនី្ស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោលជាបរលការណ៍វាទនិ្ោំបាចអ់ន្ុវត្ាបោយសញ្ញញ ឬការន្ណ

នាំរបស់អនកអាលស់ញ្ញញ ឬការន្ណនាំបទ។

(2)អនកបបើកបរទិន្ោំបាចព់ិភាការន ឱ្យបាន្្គ្ប់្រន្់ជាទួយអនកអាលស់ញ្ញញ ឬការន្ណនាទំុន្បពលប វ្ ើការអំពីទីតាំ

ងការងាររបស់ា៉ា សុនី្សំណង់បអេងបទៀត្ទីតំាងការងាររបសក់ទមករទីតំាងថ្ន្កន្ន្្ងប្រុះថ្នន ក់និ្ងវ ិ្ ីសាស្តសាស

ញ្ញញ ។ 

(3)បោយសារបុគ្គលជាកល់ាក់ទួយទនិ្្ត្ូវបាន្បគ្តាំងបោយអនកទទួលបន្ទ តកជាអនកអាល់សញ្ញឬក៏អនកន្ណនាំវាទនិ្

ោំបាច់បបើកបរបោយប វ្ ើតាទសញ្ញញ ឬក៏ការន្ណនាំរបសប់ុគ្គលបនាុះបទ។

(4)អនកន្ណនាំគួ្រន្ត្បស្ៀកសបទ្ៀកបពំាកន់្ិងទីតាងំការងារន្ដលអាចបញ្ញា ក់បាន្យា៉ា ងងាយស្ាបអ់នកបបើកបរឬ

្បត្បិត្ា ិករ។

(KM)
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ជំពូកទី7 ចបំណុះដងឹន្អនកបទកាន្កិន្ងិអគ្គ ិសន្ ី

■សំណួរណលខ44 (កាំ្ងបងវ ិល)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់4ខាងប្កាទស្ាប់កាំ្ងបងវលិន្ដលទិន្សទរទយបំអតុ្។

(1) បៅបពលបំន្បកបៅកន តងអ្ វូរងូប្កាទដីបោយា៉ា សុីន្បំន្បកងម

ាន្កាំ្ងបងវលិន្ដលប វ្ ើឲ្យឧបករណា៍៉ា សុីន្បំន្បកបាន្ដួលរលំ។

(2) បៅបពលោប់វត្ថ តដូចជាកំបទចកំទី (gara)បបត្ុងជាបដើទបោយប្បើា៉ា សុីន្ោប់

វាាន្កាំ្ងបងវលិន្ដលប វ្ ើឱ្យា៉ា សុីន្បំន្បកបាន្ដួលរលំ។

(3)បៅបពលោប់វត្ថ តណ្តន្ដលបៅជិត្ា៉ា សុីន្បនាុះកាំ្ងបងវ ិលន្ដលប វ្ ើឱ្យា៉ា សុីន្បាន្ដួលរលំបកើន្ប ើងបហើយ្ន្ិ

េ័យថ្ន្ការដួលរលំា់៉ា សុីន្បកើន្ប ើង។

(4)វណសថ រភ្ជពររស់ម៉ា ស ីនស្មរ់ការវាយរំដរក្ណោលជាក្់លាក្់វសថ រភ្ជពននតួ្ម៉ា ស ីនដ្រជាទារអា្សយ័ណលើម ំនន

ដងសនទ ចូមនលទធភ្ជពដដលម៉ា ស នីដួលរល។ំ

■សំណួរណលខ45 (ចំណុចថ្ន្ភារពល)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងចណុំចថ្ន្ភារពល។

(1)បៅបពលវត្ថ តទួយ្ត្ូវបាន្ន្បងន្ចកជាបំន្ណកតូ្ចៗចណុំចថ្ន្ភារពលទិន្ប វ្ ើសកទមភាពដល់បំន្ណកន្ីទួយៗថ្ន្

ការន្បងន្ចកបទ។

(2) វាអាច្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទុកថ្នកាំ្ងបា៉ា រា៉ា ន្ ល (ទំនាញន្អន្ដី)

ជាប្ចើន្កំពុងាន្ឥទធពិលបលើវត្ថ តបហើយបៅបពលន្ដលកាំ្ងលទធអលថ្ន្កាំ្ងទងំបន្ុះទទួលបាន្បន្ុះគ្ឺបសម ើន្ឹ

ងកាំ្ងទំនាញបៅបលើវត្ថ ត។ 

(3)ចណុំចថ្ន្ភារពលគ្ជឺាចណុំចន្្ប្បួលថ្ន្វត្ថ តជាកល់ាក់ទួយបហើយចណុំចថ្ន្ភារពលកផ្៏្លស់ប្រូអងន្ដរបៅបពលទី

តាំងនិ្ងរបបៀបទុកោក់របស់វត្ថ ត្ត្ូវបាន្ផ្្លស់ប្រូ។

(4) បៅបពលចលនារបស់វត្ថ តទួយ (ទិន្រាប់បញ្ច លូកាំ្ងបងវលិថ្ន្វត្ថ តខ្នួ្វា) ្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទុកជាបទកាន្ិច

វាទិន្អាច្ត្ូវបាន្បគ្ោត់្ទុកថ្នទំនាញសរបុថ្ន្វត្ថ ត្ត្ូវបាន្្បទូលអ្តំបៅចណុំចថ្ន្ភារពល។

■សំណួរណលខ46 (ន្ិចលភាព)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ទងំ4ខាងប្កាទស្ាបន់្ិចលភាព។

(1) ជាបរលការណ៍ អាចោប់បអាើទឬកឈ៏បភ្់ាទៗបាន្

ប៉ាុន្ន្ា ្បសនិ្បបើោប់បអាើទភ្ាទៗអនកបបើកបរន្ឹង្ត្ូវបាន្រុញបៅទខុបហើយ្បសិន្បបើអនកឈប់ភ្ាទៗអនកបបើក

បរន្ឹងងយប្កាយន្ិងចងដួ់ល។ 

(2) លុុះ្តាន្ត្កាំ្ងខាងប្ៅប វ្ ើសកទមភាពបលើវត្ថ តទួយ

វាាន្លកខណៈថ្ន្ការពយយាទបន្ាការចរនាបៅបពលវាកពំុងប វ្ ើចលនាបហើយបន្ុះបៅថ្នភាពត្ឹងរុងឹ។

(3) ្ត្ូវការកាំ្ងខាងប្ៅបដើទបីផ្្លសប្់រូបលបឿន្ឬទសិបៅថ្ន្ចលនារបស់វត្ថ តន្ដលកំពងុចរនា

បហើយបពលផ្្លសប្់រូបលបឿន្កាន់្ន្ត្ខំ្ាងន្ិងវត្ថ តកាន់្ន្ត្ ៃ្ន្់បនាុះកាំ្ងកាន្់ខំ្ាងស្ាប់វាអងន្ដរ។

(4) កាំ្ងន្ចិលភាពបដើរចំបពាុះា៉ា សុនី្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលក ុំងបពលដំបណើរការ

បហើយកាំ្ងន្ិចលភាពបកើន្ប ើងបៅបពលបលបឿន្បកើន្ប ើងបហើយកាំ្ងន្ិចលភាពបកើន្ប ើងសាា្ត្បៅ

ន្ឹងការគ្ណុគូ្បដីងថ្ន្បលបឿន្។ 

(KM)
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■សំណួរណលខ47 (កាំ្ង centrifugal  កាំ្ង centripetal)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទចំបពាុះកលំាងំ centrifugal ន្ងិកលំាងំ

centripetal។ 

(1)្បសិន្បបើអនកកាន្់ចុងាខ ងថ្ន្ន្ខេន្ដលចងនឹ្ងទំងន្់បហើយបងវលិវាកន តងចលនារាងជារងវង់បនាុះថ្ដន្ងឹទញតា

ទទិសបៅអទ តយបៅន្ងឹទំងន្។់

(2) ្បសិន្បបើអនកបងវលិទំងន្់យា៉ា ងបលឿន្បនាុះអនកន្ងឹាន្អារទមណ៍ថ្នថ្ដរបសអ់នក្ត្ូវបាន្ទញកាន់្ន្ត្បខាយ។

(3) កាំ្ងន្ដលបណ្តា លឱ្យវត្ថ តទួយប វ្ ើចលនារាងជារងវងប់ៅថ្នកាំ្ង centrifugal

បហើយកាំ្ងដូចរន ន្ិងាន្ទិសបៅអទ តយបនាុះបៅថ្នកាំ្ង centripetal។

(4) បៅបពលចុុះជ្ាលបោត្ជាទួយន្ងឹា៉ា សុីន្ស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោល

្បសិន្បបើថ្ដចងក តូ្្ត្ូវបាន្កាច់ភ្ាទៗបនាុះកាំ្ង

centrifugalាន្ឥទធិពលបលើចំន្ឹងចណុំចថ្ន្ភារពលន្ដលបណ្តា លឱ្យា៉ា សុីន្ទញបចញប្ៅខំ្ាងបនាុះបបងក ើន្្

ន្ិេ័យថ្ន្ការដួលរលំ។ 

■សំណួរណលខ48 (ការកកតិ្)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយកន តងចំបណ្តទ4ន្ដលទិន្សទរទយបអំុត្ខាងប្កាទស្ាបក់ារកកតិ្។

(1) បៅបពលវត្ថ តន្ិងវត្ថ តកកិត្ ាន្ភាព្ន្់្ ទបំៅថ្នកាំ្ងកកិត្។

(2) ្បសិន្បបើអនកោក់វត្ថ តបៅបលើកំរាលឥដាឬក៏កាា របហើយពយយាទរំកលិវាបោយរញុឬទញវាន្ឹងទិន្បរ ើប ើយ

បទុះបីអនករញុវាបោយកាំ្ងបៅប្កាទកំរតិ្ជាកល់ាក់ក៏បោយ

ប៉ាុន្ន្ា ្បសនិ្បបើវាបលើសពីបន្ុះវាន្ឹងោប់បអាើទផ្្លស់ទី។ 

(3)កាំ្ងកកិត្ទក់ទងន្ឹងកាំ្ងបញ្ឈរន្ងិសាថ ន្ភាពថ្ន្ថ្អេទំនាក់ទំន្ងរន បហើយទនិ្អា្សយ័បលើទំហំថ្អេទំនាកទំ់

ន្ងបទ។

(4) បៅបពលកពំុងបបើកបរ ស្ត វ្ ំងាន្្បសិទធិភាពជាងបពលឈប់។

■សំណួរណលខ49 (ការោត់្ន្ចងអាគ្យុ)

ចូរណ្រើសណរ ើសការដណនាំ្ ត្ឹម្ត្ូវមួយក្ន ុងចំណណ្តមការដណនាំ4ខាងណ្កាមស្មរ់ការោត់្ដចងអារ យ។

(1) ទិន្ោំបាច់យក្ូលីដនិី្ងកខវក់បចញបហើយរកាវាឱ្យសាែ ត្ជានិ្ចៅ។

(2) ទឹកន្ដលរម ន្កាកសណំល់ទល់ន្ត្បសាុះអាច្ត្ូវបាន្បន្ន្ថទប្ចើន្បពក។

(3) បញ្ឈបក់ារបបញ្ៅញអគ្គ ីសន្ីបោយទិន្សទបហត្អុល។

(4) ការោត់្ន្ចងបោយរដុបគ្ឺទទួលយកបាន្។

(KM)
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■សំណួរណលខ50 (ការោត់្ន្ចងអាគ្យុ)

ចូរណ្រើសណរ ើសការដណនាំ្ ត្ឹម្ត្ូវមួយក្ន ុងចំណណ្តមការដណនាំ4ខាងណ្កាមស្មរ់ការោត់្ដចងអារ យ។

(1) វាទិន្ោំបាច់ទួលកាោប់ប ើងវញិពីបពលទួយបៅបពលទួយបដើទបកីារពារទំនាក់ទំន្ងទិន្លែ ប ើយ។

(2) ្បងុ្បយ័ត្នកុឆំ្ក់អគ្គសិន្ីបោយកូន្បសារស្ាប់ទួលបចៅ ជាបដើទ។

(3) វាសភ់ារពលជាកល់ាក់បហើយបៅបពលវធ្ាកដ់ល់1.22ឬប្ចើន្ជាងបន្ុះ សូទសាកងមភ្ាទៗ។

(4) វាទិន្ោំបាច់វាសវ់៉ាុលជាទួយឧបករណ៍វាសអ់ាគ្យុ។

(KM)
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ជំពូកទី8 ្បបេទរចនាសទពន័្ធន្ិងវ ិ្ សីាស្តសា ថ្ន្ការវាយបំន្បកបោល

■សំណួរណលខ51 (រចនាសទពន័្ធ បបតុ្ងន្ដលាន្របារន្ដក (រចនាសទព ័ន្ធRC))

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទស្ាបរ់ចនាសទព ័ន្ធ បបតុ្ងន្ដលាន្របារន្ដ

ក (រចនាសទព ័ន្RC)។ 

(1) បោយសារវាទនិ្អាចបឆ្ុះបាន្ដូបចនុះវាទិន្អាចសាងសងស់ណំង់ន្ដល្ន្ន់្ឹងបេ្ើង។

(2) កំរតិ្ថ្ន្បសរ ើភាពទក់ទងន្ឹង្ទង់្ទយថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធគ្ឺទប។

(3) អាលក់ាឡំាងថ្ន្សុទី៉ាងត៍្ ទិន្ការពារការប្ចុះរបារន្ដកដូបចនុះអាយកុាលថ្ន្សណំងគ់្ឺខី្។

(4) បៅបពលបបតុ្ងប្ងួទន្ងិសាន ទប្បុះបកើត្ប ើងរបារន្ដករលួយន្ិងភាពរងឹាំរបសស់ំភារៈងយចុុះ។

■សំណួរណលខ52 (រវ ិ្ ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលចំបពាុះសណំង់បឈើជាបដើទ)

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់វ ិ្ ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលចំបពាុះសណំ

ង់បឈើជាបដើទ។ 

(1) រវ ិ្ ីសាស្តសា ប វ្ ើបោយថ្ដទិន្សទ្សបស្ាបក់ារន្បងន្ចកសភំារៈឱ្យបាន្្តឹ្ទ្តូ្វបទ។

(2)ពិត្ន្ទន្ន្ត្ពបិាកកន តងការន្កថ្ចនប ើងវញិនូ្វអលិត្អលន្ដលបាន្បបងក ើត្ប ើងបោយាន្ន្ត្វ ិ្ សីាស្តសាការងារបទ

កាន្ិច្ត្ូវបាន្ប្បើ ចាប់ទក់ទងនឹ្ងការន្កថ្ចនប ើងវញិនូ្វសាា រៈទក់ទងនឹ្ងការោា ន្សណំង់

(ចាប់ន្កថ្ឆ្នសណំង)់ ទនិ្្ទឃាត្់វាជាបរលការណ៍។ 

(3) ការវាយបំន្បកបោល្ទមតា្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ាបោយប្ជើសបរ ើសរវាងវ ិ្ ីសាស្តសា បោយថ្ដឬបទកានិ្ច។

(4)ការវាយបំន្បកបោល្គ្ឹុះបបត្ុងជាបដើទជាទួយន្ឹងឧបករណ៍ោប់បនាុះជាបអេងពីបរលបៅកន តងការប្បើ្ បាសដូ់

បចនុះ្ត្វូប្បើឧបករណ៍បំន្បកជាបដើទ។

■សំណួរណលខ53 (រវ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលចិបញ្ៅ ើទអ្ វូ)

ចូរប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកន តងចំបណ្តទការពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់វ ិ្ សីាស្តសា ថ្ន្ការវាយបំន្បកបោល

ចិបញ្ៅ ើទអ្ វូន្ដលជាការទិន្សទរទយបំអតុ្។ 

(1)រវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បកខាន ត្្ំឬវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បកបោយថ្ដ្តូ្វបាន្ប្បើស្ាប់ការកបទេច្សទប់ថ្អេនិ្ង

្សទប់ទូលោា ន្របស់អ្ វូ។

(2) កុំប្បើា៉ា សុីន្បំន្បកស្ាប់វាយកបទេចបោលក្ាលងម។

(3) រវ ិ្ ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលស្ាប់្កាលបបតុ្ងរទួាន្វ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បកខាន ត្្ំ

រវ ិ្ ីសាស្តសាា៉ា សុីន្បំន្បកដិយថ្ដ រវ ិ្ ីសាស្តសាឧបករន៍្កាត់្និ្ងវ ិ្ ីសាស្តសា ខួងសន លូ។

(4) ទិន្ាន្វ ិ្ សីាស្តសា ន្ដលបាន្បបងក ើត្ប ើងស្ាបក់ារវាយបំន្បកបោលកំរាលឥដា

ប៉ាុន្ន្ាាន្វ ិ្ សីាស្តសាា៉ា សុនី្បំន្បកខាន ត្្ំនិ្ងវ ិ្ ាី៉ា សុីន្បំន្បកបោយថ្ដ។

(KM)
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ជំពូកទី9 ចាប់ន្ិងបទបបញ្ញត្ាពិាក់ព័ន្ធ

■សំណួរណលខ54 (ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យបោយសវយ័ត្ជា្បោ)ំ

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទស្ាបក់ារ្តួ្ត្ពិន្ិត្យបោយសវយត័្ជា្បោំ

។ 

(1)្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វប វ្ ើការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យបោយសវយត័្ជា្បោំនូ្វប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ានិ្ង

កត្់្តាលទធអលបោយអន្ុបលាទតាទបទបញ្ញត្ា ិរបស់្ កសួងសខុាេិបាលការងារន្ិងសុខាុលភាព។

(2)្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វប វ្ ើការ្តួ្ត្ពិនិ្ត្យបោយសវយត័្ជា្បោំបលើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ានិ្ង

កត់្្តាលទធអលបោយអនុ្បលាទតាទបទបញ្ញត្ា ិ្ កសួងរបស់្ កសួងអប់រំវបប្ទ៌កីឡាវទិយសាស្តសា និ្ងបបចៅកវ ិ

ទយ។ 

(3)ទិន្ោំបាច់្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទម្តូ្វប វ្ ើការ្តួ្ត្ពនិ្តិ្យបោយសវយ័ត្ជា្បោំបលើប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយា

ន្យន្ាន្ងិកត់្្តាលទធអលដូចាន្ន្ចងកន តងបទបញ្ញត្ា ិរបស់្ កសួងសខុាេិបាលការងារន្ិងសខុុាលភាព។

(4)រដាទស្តន្ា ី្ កសួងសខុាេិបាលការងារន្ងិសុខាុលភាពទិន្្ត្វូអេពវអាយបរលការណ៍ន្ណនាំអពំីការ្តួ្ត្ពិន្តិ្យ

បោយសវយ័ត្ជា្បចំន្ដលោបំាចស់្ាប់ការអន្ុវត្ាឱ្យបាន្្ត្ឹទ្ត្ូវន្ងិាន្្បសទិធភាពថ្ន្ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យ

បោយសវយ័ត្។ 

■សំណួរណលខ55 (ការបចញជងមនូី្វវញិ្ញញ បន្ប័្ត្បញ្ៅបក់ារបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញជាបដើទ)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទន្ដលទក់ទងនឹ្ងការបចញជាងមីនូ្វវញិ្ញញ បន្ប័

្ត្បញ្ៅប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញជាបដើទ។ 

(1) ទិន្អាចទទួលការបចញជាងមីនូ្វវញិ្ញញ បន្ប័្ ត្បញ្ៅបក់ារបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញប ើយ។

(2) ករណីវញិ្ញញ បន្ប័្ ត្បញ្ៅបក់ារបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញ្តូ្វបាន្បាត់្បង់ឬខូចខាត្

វាអាចទទួលការបចញជាងមីបោយការោក់ពាកយបសន ើសុំវញិ្ញញ បន្ប័្ ត្បញ្ៅប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញសារជាងមីបៅ

សាថ ប័ន្បណ្ត ុះបណ្តា លន្ដលបាន្ចុុះប ម្ ុះន្ដលបាន្ទទួលនូ្វវញិ្ញញ បន្ប័្ ត្បញ្ៅប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញ។ 

(3) ករណីវញិ្ញញ បន្ប័្ ត្បញ្ៅបក់ារបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញ្តូ្វបាន្បាត់្បង់ឬខូចខាត្

វាអាចទទួលការបចញជាងមីបោយការោក់ពាកយបសន ើសុំវញិ្ញញ បន្ប័្ ត្បញ្ៅប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញសារជាងមីបៅ

្កសួងសុខាេិបាលការងារន្ិងសខុុាលភាព។ 

(4) បៅបពលប្រូប ម្ ុះ រវញិ្ញញ បន្ប័្ត្បញ្ៅបក់ារបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញទិន្អាចសរបសរសារជាងមីប ើងវញិបទ។

(KM)
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■សំណួរណលខ56 (ការដំប ើងចបងកៀងទុខ)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយណ្តន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យលច់ំនួ្ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ការតំ្ប ើងចបងកៀងទុខ។

(1) ប្គ្ឿងសណំង់្បបេទយាន្យន្ាទនិ្ោបំាច់បពំាក់ចបងកៀងទខុបទ។

(2)ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាោបំាចប់ំពាកច់បងកៀងទខុបៅបពលន្ដលប្បើ្បាស់ទីកន្ន្្ងន្ដលាន្បេ្ើ

ងបំេឺ្ន្ដល្ត្វូការស្ាបក់ារងារ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាព។

(3)ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាទនិ្ោំបាច់បពំាក់ចបងកៀងទខុបៅបពលន្ដលប្បើ្បាស់ទីកន្ន្្ងន្ដលរម ន្

បេ្ើងបំេឺ្ន្ដល្ត្ូវការស្ាប់ការងារ្បកបបោយសវុត្ថភិាព។

(4)ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាទនិ្ោំបាច់បពំាក់ចបងកៀងទខុបៅបពលន្ដលប្បើ្បាស់ទីកន្ន្្ងន្ដលាន្

បេ្ើងបំេឺ្ន្ដល្ត្ូវការស្ាប់ការងារ្បកបបោយសវុត្ថភិាព។

■សំណួរណលខ57 (បលបឿន្កណំត្)់

ចូរប្ជើសបរ ើសទួយន្ដល្ត្ទឹ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំនួ្ន្4ខាងប្កាទទក់ទងបៅន្ឹងបលបឿន្កំណត្់។

(1) បៅបពលប វ្ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា

(ទិន្រាប់បញ្ច លូអវ ីន្ដលាន្បលបឿន្អត្ិបរា10គ្ី ូន្ទ៉ា្ត្កន តងទួយបា៉ា ងឬត្ិចជាងបន្ុះ)

វាោំបាច់្ត្វូកណំត្់បលបឿន្កណំត្ជ់ាទនុ្។ 

(2) បៅបពលប វ្ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា

(ទិន្រាប់បញ្ច លូអវ ីន្ដលាន្បលបឿន្អត្ិបរា10គ្ី ូន្ទ៉ា្ត្កន តងទួយបា៉ា ងឬត្ិចជាងបន្ុះ)

វាទិន្ោំបាច់្ ត្ូវកណំត្់បលបឿន្កំណត្ជ់ាទុន្។ 

(3)អនកបបើកបរប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាអាចបបើកបរប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ាហួសបលបឿ

ន្កំណត្់បាន្្បសនិ្បបើវាសថ តិ្បៅកន្ន្្ង្ំទូលាយ។

(4) បៅបពលប វ្ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា

(ទិន្រាប់បញ្ច លូអវ ីន្ដលាន្បលបឿន្អត្ិបរា30គ្ី ូន្ទ៉ា្ត្កន តងទួយបា៉ា ងឬត្ិចជាងបន្ុះ)

វាោំបាច់្ត្វូកណំត្់បលបឿន្កណំត្ជ់ាទនុ្។ 

■សំណួរណលខ58 (ការការពារការធ្ាក់ជាបដើទ)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការការពារការធ្ាកជ់ាបដើទ។

(1) បៅបពលប វ្ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា

វាទិន្ោំបាច់ោត់្វធិាន្ការោំបាច់បដើទបីការពារប្រុះថ្នន ក់ដល់កទមករបោយសារន្ត្ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្ប

បេទយាន្យន្ាធ្ាក់ចុុះឬដួលរលំ។ 

(2) បៅបពលប វ្ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាបៅបលើជាយអ្ វូ ជ្ាលជាបដើទ

វាទិន្ោំបាច់្ ត្ូវោត្់តំាងអនកន្ណនាសូំទបីន្ត្បៅបពលាន្ប្រុះថ្នន កដ់ល់កទមករបោយសារន្ត្ប្គ្ឿងា៉ា សុីន្

សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាធ្ាក់ចុុះឬដួលរលំ។ 

(3) អនកបបើកបរប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាោំបាច់អន្ុវត្ាតាទការន្ណនាំរបស់អនកន្ណនាំ។

(4) អនកបបើកបរប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ាទនិ្ោំបាចអ់ន្ុវត្ាតាទការន្ណនាំរបស់អនកន្ណនាំ។

(KM)
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■សំណួរណលខ59 (ការបអេរប្គ្ឿងយន្ាសំណង់្បបេទយាន្យន្ា )

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់បួន្ខាងប្កាទស្ាប់ការបអេរប្គ្ឿងយន្ាសណំង់្ បបេទយាន្យ

ន្ា។ 

(1) ករណអីទ តកនិ្ងបរ ើយាន្យន្ាដឹកទំនិ្ញជាបដើទបដើទបីបអេរប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា

បៅបពលប្បើកាា រ្កាលងនល់និ្ងការងារការបលើកដីបអាយខពសជ់ាបដើទ

ការអទ តកន្ិងបរ ើ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ាបៅកន្ន្្ងរាបបសម ើន្ិងរងឹ។ 

(2) ករណអីទ តកនិ្ងបរ ើយាន្យន្ាដឹកទំនិ្ញជាបដើទបដើទបីបអេរប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា

បៅបពលប្បើកាា រ្កាលងនល់និ្ងការងារការបលើកដីបអាយខពសជ់ាបដើទ

ការអទ តកន្ិងបរ ើទិន្្ត្វូន្ត្អន្វុត្ាបៅកន្ន្្ងរាបបសម ើន្ងិរងឹ។ 

(3)វណៅណពលណ្រើកាត រ្កាលថែល់វមនិោំាច់ណ្រើកាត រ្កាលថែល់ដដលមន្រដវងវទទឹងនិងភ្ជពខ្ាំង្ររ់្ោន់។

(4) បៅបពលប្បើការបលើកដីបអាយខពស់ ្ោងំទំន្បប់បណ្តា ុះអាសន្នជាបដើទ

ទិន្ោំបាច់ធានាបាន្នូ្វទទឹងន្ិងភាពខ្ាងំ្គ្ប់្រន្ន់្ិងជ្ាលសទរទយ។

■សំណួរណលខ60 (រវធិាន្ការណ៍ន្ដល្តូ្វប វ្ ើស្ាប់អនកបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ា សុីន្ជាបដើទ)

ចូរប្ជើសបរ ើសយកទួយន្ដល្ត្ឹទ្ត្វូពកីារពន្យល់ចនួំ្ន្4ខាងប្កាទបន្ុះទក់ទងនឹ្ងវធិាន្ការណ៍ន្ដល្តូ្វប វ្ ើស

្ាបអ់នកបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ា សុីន្ជាបដើទ។ 

(1)បៅបពលអនកឲ្យខៅ ីា៉ា សុីន្ជាបដើទឲ្យ្បតិ្បត្ា ិករអាជវីកទមបអេងបទៀត្ខៅ ីវាទិន្ោំបាច់្តួ្ត្ពិនិ្ត្យា៉ា សុនី្ជាបដើទ

ជាទុន្ប ើយ។

(2)បៅបពលអនកឲ្យខៅ ីា៉ា សុីន្ជាបដើទឲ្យ្បតិ្បត្ា ិករអាជវីកទមបអេងបទៀត្ខៅ ីវាោំបាច់្តួ្ត្ពិនិ្ត្យា៉ា សុីន្ជាបដើទបហើយ

្បសិន្បបើាន្ភាពទិន្្ប្កត្ណី្តទួយ្ត្ូវបាន្រកបឃើញវាោំបាច់ប វ្ ើការជួសជុលន្ងិន្ងទោំំបាច់បអេងបទៀត្

។ 

(3)បៅបពលអនកឲ្យខៅ ីា៉ា សុីន្ជាបដើទឲ្យ្បត្បិត្ា ិករអាជវីកទមបអេងបទៀត្ខៅ ីវាទិន្ោំបាច់្បគ្លឯ់កសារន្ដលបញ្ញា ក់

ពីសទត្ថភាពលរបសា់៉ា សុីន្ជាបដើទដល់្ បតិ្បត្ាកិរអាជវីកទមន្ដលទទួលបាន្កទៅ។ី

(4)បៅបពលអាល់្ បាក់កទៅដីល់្បតិ្បត្ា ិករអាជវីកទមទួយបអេងបទៀត្អនកឱ្យខៅ ីប្គ្ឿងា៉ា សុនី្ជាបដើទ្តូ្វអាល់ឯកសារ

បញ្ញា ក់ពលីកខណៈរបស់ា៉ា សុនី្។ ល។

និ្ងបញ្ញា បអេងបទៀត្ន្ដល្តូ្វកត់្សំរល់កន តងការប្បើ្ បាស់របសខ្់នួ្បៅ្បតិ្បត្ា ិករអាជីវកទមន្ដលទទួលបាន្

ខៅ ីបនាុះទនិ្ាន្បទ។ ។ 

(KM)
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ចបម្ល ើយ្រឹម្្រវូ 

ជំពូកទី1 ចបំណុះដងឹជាទូលោា ន្អំពីប្គ្ឿងា៉ា សីុន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា  

■សំណួរណលខ1 (្បបេទន្ិងការប្បើ្បាស់ (លកខណៈពិបសស) ថ្ន្ា៉ា សុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលជាបដើទ) · : (4)

■សំណួរណលខ2 (ពាកយន្ដលទក់ទងន្ឹងប្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់្ បបេទយាន្យន្ា ) ············· : (4)

ជំពូកទី2 ទ៉ាូទ័រន្ងិឧបករណ៍ធារាសាស្តសាស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ា សុនី្សណំង់្បបេទយាន្យន្ា  

■សំណួរណលខ3 (ទ៉ាូ ទ័រ) ······················································································································ : (2)

■សំណួរណលខ4 (ឥន្ធន្ៈ ប្បងា៉ា សុីន្) ························································································· : (4)

■សំណួរណលខ5 (្បព័ន្ធធារាសាស្តសា ) ······························································································· : (2)

ជំពូកទី3 

រចនាសទពន័្ថ្ន្ប្គ្ឿងបរកិាខ រន្ដលទកទ់ងន្ឹងការដំបណើរការា៉ា សុីន្ការវាយបំន្បកបោ

ល 

■សំណួរណលខ6 (ឧបករណ៍ន្អនកកង់) ···························································································· : (1)

■សំណួរណលខ7 (ឧបករណស៍វុត្ថ ិភាពស្ាប់ា៉ា សុីន្ការវាយកបទេចបោលជាបដើទ) ········· : (2)

(KM)
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ជំពូកទី4 

ការោត់្ន្ចងឧបករណ៍ទក់ទងន្ឹងការងារន្ដលភាា ប់ន្ឹងអវតី្ភាា ប់ស្ាប់ការវាយបំ

ន្បកបោលជាបដើទ 

■សំណួរណលខ8 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ា សុនី្បំន្បក) ······················································ : (4)

■សំណួរណលខ9 (លកខណៈពិបសសថ្ន្ា៉ា សុនី្បំន្បក) ·································································· : (1)

■សំណួរណលខ10 (្បបេទា៉ា សុីន្បំន្បក) ···················································································· : (1)

■សំណួរណលខ11 (្បត្ិបត្ាកិារាិ៉ាសុីន្បំន្បកជាបដើទ ) ························································ : (2)

■សំណួរណលខ12 (រវ ិ្ ីសាស្តសា ប វ្ ើការទូបៅថ្ន្ា៉ា សុនី្បំន្បក) ····················································· : (1)

■សំណួរណលខ13 (ការ្បងុ្បយ័ត្នប្កាយបពលប វ្ ើការចប់) ····················································· : (4)

■សំណួរណលខ14 (ការ្បងុ្បយ័ត្នប្កាយបពលប វ្ ើការចប់) ····················································· : (2)

■សំណួរណលខ15 (លកខណៈពិបសសរបសា់៉ា សុីន្កាត្់ប្រងន្ដក) ··········································· : (3)

■សំណួរណលខ16 (ប ម្ ុះនិ្ងទុខងារថ្ន្ន្អនកនី្ទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍កាត់្កបទេចប្រងន្ដក) ········· : (4)

■សំណួរណលខ17 (្បបេទឧបករណ៍កាត្ក់បទេចប្រងន្ដក) ················································· : (1)

■សំណួរណលខ18 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ា សុីន្កាត្់ប្រងន្ដក) ·································· : (4)

■សំណួរណលខ19 (រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅសំរាប់ា៉ា សុីន្កាត់្កបទេចប្រងន្ដក) ················ : (1)

■សំណួរណលខ20 (ការ្បងុ្បយ័ត្នប្កាយបពលប វ្ ើការចប់) ····················································· : (1)

■សំណួរណលខ21 (ការ្បងុ្បយ័ត្នប្កាយបពលប វ្ ើការចប់) ····················································· : (2)

■សំណួរណលខ22 (លកខណៈរបស់ា៉ា សុនី្បំន្បកបបត្ុង) ···························································· : (4)

■សំណួរណលខ23 (ប ម្ ុះន្ងិទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ងុ) ············ : (3)

■សំណួរណលខ24 (្បបេទឧបករណ៍បំន្បកបបត្ងុ) ·································································· : (1)

■សំណួរណលខ25 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងឧបករណ៍បំន្បកបបត្ងុ) ································· : (1)

■សំណួរណលខ26 (រវ ិ្ ីសាស្តសាការងារទូបៅថ្ន្ា៉ា សុីន្បំន្បកបបតុ្ង) ······································ : (4)

■សំណួរណលខ27 (ការ្បងុ្បយ័ត្នបពលបញ្ៅបក់ារងារ) ···························································· : (1)

■សំណួរណលខ28 (ការ្បងុ្បយ័ត្នបពលបញ្ៅបក់ារងារ) ···························································· : (2)

■សំណួរណលខ29 (លកខណៈរបស់ា៉ា សុនី្ោប)់ ·············································································· : (4)

■សំណួរណលខ30 (ប ម្ ុះន្ងិទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍ោប់) ····························· : (3)

■សំណួរណលខ31 (្បបេទថ្ន្ឧបករណោ៍ប)់ ·············································································· : (1)

■សំណួរណលខ32 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងឧបករណោ៍ប់) ··················································· : (3)

■សំណួរណលខ33 (រវ ិ្ ីសាស្តសា ប វ្ ើការទូបៅរបសា់៉ា សុីន្ោប)់ ····················································· : (4)

■សំណួរណលខ34 (ការ្បងុ្បយ័ត្នប្កាយបពលប វ្ ើការចប់) ····················································· : (4)

■សំណួរណលខ35 (ការដកអវតី្ភាា ប់បចញ)···················································································· : (2)

■សំណួរណលខ36 (ការអទ តកន្ងិការបរ ើ) ···························································································· : (4)

■សំណួរណលខ37 (ករណីដកឹជញ្ជ នូ្បោយរត់្ខ្នួ្ឯង) ······························································· : (4)
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ជំពូកទី5 ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យន្ងិន្ងទបំ្គ្ឿងា៉ា សុីន្សណំង់ស្ាប់វាយកបទេចបោល 

■សំណួរណលខ38 (្បការ្បងុ្បយ័ត្នទូបៅស្ាបក់ារ្តួ្ត្ពិន្តិ្យន្ិងន្ងទ)ំ ··················· : (2)

■សំណួរណលខ39 (ទុន្បពលោប់បអាើទា៉ា សុីន្) ··········································································· : (1)

■សំណួរណលខ40 (បនាេ បព់ោីប់បអាើទា៉ា សុីន្) ············································································ : (1)

■សំណួរណលខ41 (បនាេ បព់កីារងារចប)់ ······················································································ : (1)

ជំពូកទី6 ពាក់ពន័្ធន្ងឹការងារវាយបំន្បកបោល 

■សំណួរណលខ42 (គ្នឹ្្ុះថ្ន្ការបបើកបរ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាព) ············································· : (4)

■សំណួរណលខ43 (សញ្ញញ  នី្តិ្វ ិ្ ី ន្ណនំា) ························································································ : (4)

ជំពូកទី7 ចបំណុះដងឹន្អនកបទកាន្កិន្ងិអគ្គ ិសន្ ី

■សំណួរណលខ44 (កាំ្ងបងវ ិល) ···································································································· : (3)

■សំណួរណលខ45 (ចំណុចថ្ន្ភារពល) ··························································································· : (2)

■សំណួរណលខ46 (ន្ិចលភាព) ········································································································ : (3)

■សំណួរណលខ47 (កាំ្ង centrifugal  កាំ្ង centripetal) ················································ : (4)

■សំណួរណលខ48 (ការកកតិ្) ·········································································································· : (4)

■សំណួរណលខ49 (ការោត់្ន្ចងអាគ្យុ) ····················································································· : (3)

■សំណួរណលខ50 (ការោត់្ន្ចងអាគ្យុ) ····················································································· : (2)

ជំពូកទី8 ្បបេទរចនាសទពន័្ធន្ិងវ ិ្ សីាស្តសា ថ្ន្ការវាយបំន្បកបោល

■សំណួរណលខ51 (រចនាសទពន័្ធ បបតុ្ងន្ដលាន្របារន្ដក (រចនាសទព ័ន្ធRC)) ···················· : (4)

■សំណួរណលខ52 (រវ ិ្ ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលចំបពាុះសណំង់បឈើជាបដើទ) ····················· : (4)

■សំណួរណលខ53 (រវ ិ្ ីសាស្តសា ថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលចិបញ្ៅ ើទអ្ វូ)············································ : (2)
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ជំពូកទី9 ចាប់ន្ិងបទបបញ្ញត្ាពិាក់ព័ន្ធ

■សំណួរណលខ54 (ការ្តួ្ត្ពនិ្ិត្យបោយសវយ័ត្ជា្បោ)ំ ························································· : (1)

■សំណួរណលខ55 (ការបចញជងមនូី្វវញិ្ញញ បន្ប័្ត្បញ្ៅបក់ារបណ្ត ុះបណ្តា លជនំាញជាបដើទ) : (2)

■សំណួរណលខ56 (ការដំប ើងចបងកៀងទុខ) ·················································································· : (4)

■សំណួរណលខ57 (បលបឿន្កណំត្)់ ···································································································· : (1)

■សំណួរណលខ58 (ការការពារការធ្ាក់ជាបដើទ) ·········································································· : (3)

■សំណួរណលខ59 (ការបអេរប្គ្ឿងយន្ាសំណង់្បបេទយាន្យន្ា ) ············································· : (1)

■សំណួរណលខ60 (រវធិាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវប វ្ ើស្ាប់អនកបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ា សុីន្ជាបដើទ) ·· : (2)
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