
車両系建設機械

（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

運転技能講習

用語集

ယာဉ်အမ   ျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး 

(ဆ မည  ရန်၊ ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝန်မ ာျိုးသယယ်ပူ ု ို့ဆ ာငရ်န်၊

 ဝန်က မုကာတငရ်န်န္ငှို့ ်တျူိုးဆ ာ်ရန် ) 

ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုနညျ်ိုးပညာကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုသငတ်န်ျိုး 

လကတ် ွွေ့လပ်ုငန််းခငွသ် ်ုးအသ ်ုးအနှုန််းတ ေါဟာရမ ာ်း

ビルマ語版 မြန်် ််ြာာာာ



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

A

あぶない abunai အန္တရာယရ် ှိသည်

上げ age မြြှင တ်ငမ်ြင််း

アイドラ／遊動輪 aidora／fudo rin အှိိုငဒ်လာ / လညပ်တစ်ေစသာစသာဘ ်း

開けるな akeru na ြဖွင် ရ

アクセルべダル akuseru padaru accelerator စမြနင််း

アーム／テレスコアーム
amu／teresuko 

amu
အြ််း /  telescopic arm

アングルブレード anguru buredo Angle ဓာ်းသာွ်း

アングル・ドーザー anguru doza Angle dozer

アングルレーキ／ストレー

トレーキ

anguru reki／

storeto reki
Angle ထနွမ်ြေ်/ Straight ထနွမ်ြေ်

安定度 antei do တညင်ငှိြ်ြှုပြာဏ

安全ピン anzen pin လံိုမြြံုံစရ်း pin

安全ロック anzen rokku လံိုမြြံုံစရ်းစသာ 

足回り ashi mawari စအာကစ်မြဘ ်းပတလ်ည်

当て物／ヤワラ ate mono／yawara

ဝနန်္ င လ်ကတ်ကံကာ်းြသံံို်းရစသာအရာ

 / အတ  ြှိိုန္ှိို/ ယဝရ (ate 

mono／yawara)

アーティキュレート／アー

ティキュレート操作レバー

（アーティキュレートレ

バー）

athikyureto／

athikyureto sosa 

reba（athikyureto 

reba）

articulate / (articulate 

operating lever) / articulate 

lever

アウトプットシャフト autoputto shafuto output shaft

あわ立て防止剤 awadate boshi zai အမြြုံပ်ထြှုတာ်းဆ ်းသည ဆ် 

B

バケット／バケット掘削機

／

バケットホイルエキスカ

ベーター

baketto／baketto 

kussaku ki／

baketto hoiru 

ekisukabeta

လကသ်ည််း / 

လကသ်ည််းမဖင တ် ်းစဖာ်ေက ်/ 

Bucket-wheel excavator

バケット開閉／開閉ロー

プ

baketto／kaihei 

ropu

လကသ်ည််းအဖွင အ်ပှိတ ်/ 

အတှိို်းအစလ ာ ကကှိြုံ်း

バケット支持／支持ロー

プ
baketto／shiji ropu လကသ်ည််းအက  / အက ကကှိြုံ်း



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

抜根 bakkon အမြေ်န္ှုတမ်ြင််း

バンクカット姿勢 banku katto shisei bunk cut ပံိုေံအစနအထာ်း

弁板 ben ita အဆှိို  ရ င ်plate

ベンチ benchi Bench

ベンチカット benchi katto Bench cut

ボックス式 bokkusu shiki Box ပံိုေံ

防錆 bosabi သစံြျ်းကာကယွတ်ာ်းဆ ်းမြင််း

ボウル／ボウルシリンダ
bouru／bouru 

shirinda
Bowl / Bowl cylinder

ブーム bumu လကတ်ံ(Boom)

ブーム起伏停止装置
bumu kifuku teishi 

sochi

လကတ်ံ(Boom) 

အထကစ်အာကလ်ှုပ်ရ ာ်းြှုကာကယွစ်ရ်း

ကှိရှိယာ

ブーム巻上げ位置 bumu makiage ichi လကတ်ံ(Boom) ြတငသ်ည စ်နရာ

ブーム倒れ止め装置
bumu taore dome 

sochi

လကတ်ံ(Boom) 

မပြုံတက်ျြှုကာကယွစ်ရ်းကှိရှိယာ

ブレードコントロール装置

／レーザー均平器

buredo kontororu 

sochi／reza kinpei 

ki

ဓာ်းသာွ်းထှိန််းြျြုံပ်ြှုကှိရှိယာ / စလဆာ 

leveler

ブレードリフトシリンダ
buredo rifuto 

shirinda
ဓာ်းသာွ်းြတငသ်ည ဆ်လငဒ်ါ

ブレード昇降／ブレード

昇降シリンダ／

ブレード横送り／ブレード

横送りシリンダ

buredo shoko／

buredo shoko 

sirinda／

buredo yoko okuri

／buredo yoko 

okuri shirinda

ဓါ်းသာွ်း အတငအ်ြျ / ဓါ်းသာွ်း 

အတငအ်ြျဆလငဒ်ါ / ဓါ်းသာွ်းကှိို 

န္ ေ်ဖကန်္ ေ်ြျကစ်ရွွေ့လျာ်းစေမြင််း / 

ဓါ်းသာွ်းကှိို 

န္ ေ်ဖကန်္ ေ်ြျကစ်ရွွေ့လျာ်းစေသည  ်

ဆလငဒ်ါ

ブレード／排土板 buredo／haido ban ဓါ်းသာွ်း / စမြတနွ််းထိုတသ်ည ဘ်ိုတမ်ပာ်း

ブレーキペダル bureki pedaru ဘရှိတစ်မြနင််းမပာ်း



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

ブレーキライニング bureki rainingu ဘရှိတလ်ှိိုငန်င်

ブレーキロック／駐車ブ

レーキ

bureki rokku／

chusha bureki
ဘရှိတစ်လာ  / ယာဉ်ရပ်နာ်းဘရှိတ်

ブル・ドーザー buru doza ဘ ဒှိိုဇာ

ブッシュ busshu Bush

C

チップ chippu chip

チルトブレード chiruto buredo လှုပ်ရြ််းတှိြ််းစောင််းန္ှိိုငစ်သာ ဓါ်းသာွ်း

チルトリリーフ chiruto ririfu Tilt relief

チルトロッド／チルト装置
chiruto roddo／

chiruto sochi

လှုပ်ရြ််းတှိြ််းစောင််းန္ှိိုငသ်ည အ်စြျာင််း

 / လှုပ်ရြ််းတှိြ််းစောင််းကှိရှိယာ

チルト／ブレードチルトリ

ンク

chiruto／buredo 

chiruto rinku

လှုပ်ရြ််းတှိြ််းစောင််းမြင််း / 

လှုပ်ရြ််းတှိြ််းစောင််းန္ှိိုငစ်သာ 

ဓါ်းသာွ်းလင ်

超小旋回 cho sho senkai စသ်းငယစ်သာဆံိုလည်

直進掘削／並進掘削
chokushin kussaku

／heisin kussaku

တစမဖာင် တည််းစရ ွေ့ဆကတ် ်းစဖာ်မြင််း /

စဘ်းတှိိုကတ် ်းစဖာ်မြင််း

駐車用ブレーキ chusha yo bureki ယာဉ်ရပ်နာ်းဘရှိတ်

D

大規模土木工事
dai kibo doboku 

koji

အကက ်းော်းစဆာကလ်ိုပ်စရ်းအငဂ်ျငန် ယ

ာာအလိုပ်

ダイレクトドライブ式
dairekuto doraibu 

shiki
Direct-drive mechanism

ダメ dame ြလိုပ်ရ

ダンピングクリアランス
dampingu 

kuriaransu

ြတငထ်ာ်းစသာလကသ်ည််းန္ င စ်မြကကာ

ာ်းအကာွအစဝ်း (dumping 

clearance)

ダンプシリンダ dampu shirinda dump cylinder

ダンプトラック dampu torakku စမြသယက်ာ်း



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

ダンプ／ダンプする
dampu／dampu 

suru
စမြတ ်းသည ်/ စမြသယက်ာ်း

暖機運転 danki unten ပ စန္်ွးစသာေကမ်ဖင လ်ညပ်တစ်ေမြင််း

段丘礫層 dankyu rekiso
အထပ်ြျာ်းမဖေ်စနစသာစကျာကေ်ရေ်

အလ ာ

弾性波速度 danseiha sokudo ရိုန််းကနလ်ှုှိင််းအလျင်

ディファレンシャル・ギヤ
deifuarensharu 

giya
Differential ဂ ယာ

ディーゼルエンジン deizeru enjin ဒ ဇယအ်ငဂ်ျင်

電動機／モータ dendo ki／mota လ ပ်ေေ်စြာ်တာ / စြာ်တာ

電線 densen လ ပ်ေေ်ဝါယာကကှိြုံ်း

デセルペダル deseru pedaru decelerator စမြနင််းမပာ်း

ドラグライン dogagu rain dragline

ドラグ・ショベル／バックホ

ウ

doragu shoberu／

bakkuho
ဘကဟ်ှိို်း / backhoe

ドラム doramu ဒရြ်

道路管理者 doro kanrisha လြ််းတာဝနရ် ှိသ 

ドローバー doroba draw-bar

動力伝達方式
doryoku dentatsu 

hoshiki
ပါဝါထိုတလ် င န်ည််းလြ််း

動力伝達装置
doryoku dentatsu 

sochi
ပါဝါထိုတလ် င ေ်က်

土石流 dosekiryu စမြစကျာကြ်ျာ်းေ ်းဆင််းြှု

土捨場 dosuteba စမြဆ လ ာ

E

エアブリーザ ea buriza Air Breather

エアクリーナ ea kurina စလသန  ေ်က်

エチレングリコール echiren gurikoru Ethylene glycol

エジェクタ／チルティングフ

ロア／テールゲート

ejiekuta／

chiruteingu furoa／

teru geto

Ejector / tilting floor / tailgate

エンジンブレーキ enjin bureki အငဂ်ျငဘ်ရှိတ်



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

エンジンオイル／潤滑油
enjin oiru／

junkatsu yu
အငဂ်ျငဝ်ှိိုင ်/ စြျာဆ 

円弧すべり enko suberi ေကဝ်ှိိုင််းပံိုဆငစ်မြစလ ာ

エプロンアーム epuron amu Appron အြ််းလကတ်ံ

エプロン／エプロンシリンダ
epuron／epuron 

shirinda
Apron / Apron cylinder

エレメント eremento မဒပ်ေင်

エゼクタ／エゼクタシリンダ
ezekuta／ezekuta 

shirinda
Ejector / Ejector ဆလငဒ်ါ

F

不整地 fu seichi စမြရှိိုင််း

ファイナルドライブ fuainaru doraibu Final drive

ファイナル・ドライブ部
fuainaru doraibu 

bu
final drive အပှိိုင််း

ファンプーリ fuan puri ပနက်ာေကသ် ်း

不同沈下 fudo chinka စမြက ံမြင််း

浮上性 fujo sei စရစပေါ်စပေါ် န္ှိိုငေွ်ြ််း

風化岩／風化花崗岩
fuka gan／fuka 

kako gan

ရာသ ဥတိုစကကာင စ်မပာင််းလ သာွ်းစသာ

စကျာက ်/ 

ရာသ ဥတိုစကကာင စ်မပာင််းလ မဖေ်စပေါ်လာ

စသာစသာ န္ ြ််းဖတစ်ကျာက်

複合すべり fukugo suberi
(နှိြ ်စလ ာစမြ တညင်ငှိြ်န္ှုန််းတှိိုင််းနည််း )

 Composite slip

踏切／無人踏切
fumikiri／mujin 

fumikiri
ရထာ်းလြ််းဂှိတ ်/ လ ြ  ရထာ်းလြ််းဂှိတ်

踏むな fumu na ြနင််းရ

フルスロットル furu surottoru အမပည အ်ဝအြှိို်းအစင  ညြှှိရာကှိရှိယာ

フルストール furu sutoru full stall

不凍液 futo eki Antifreeze

フットブレーキ／ブレーキ

ペダル

futto bureki／

bureki pedaru
စမြနင််းဘရှိတ ်/ ဘရှိတစ်မြနင််းမပာ်း

フットストール futto sutoru စမြနင််းတံို်း



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

G

崖錐性堆積物
gaisui sei taiseki 

butsu
ကြ််းပါ်းေွန််းတငွေ်ိုပံိုစနစသာအရာြျာ်း

崖っぷち gakeppuchi စြျာက်

岩脈 ganmyaku စကျာကလ် ာြျာ်း

ガソリンエンジン gasorin enjin ဓာတဆ် အငဂ်ျင်

原動機 gendo ki စြာ်တာ

ギヤ／ギヤポンプ giya／giya pompu ဂ ယာ / ဂ ယာပန  ်

互層／硬軟互層 goso／konan goso

အထပ်ြျာ်းမဖေ်စနစသာအလ ာ / 

ြာစကျာငပ ်းအထပ်ြျာ်းမဖေ်စနစသာအ

လ ာ

グリース gurisu အြ ဆ 

H

歯止め hadome ဂျြ််းတံို်း

排気ガス浄化装置
haiki gasu joka 

sochi
ေွန  ပ်ေ်ဓာတစ်ငွွေ့သန  ေ်ငေ်က်

入るな hairu na ြဝငရ်

薄層 hakuso အလ ာပါ်း

半クラッチ han kuracchi တေ်ဝက ်ကလပ်

離れろ hanarero စဝ်းစဝ်းစနပါ

半開 hankai တေ်ဝကဖွ်င် မြင််း

発破／発破作業
happa／happa 

sagyo
စပါကက်ွ ြှု / စဖာကြ်ွ သည လ်ိုပ်ငန််း

破砕度 hasai do ကကှိတြ်ွ န္ှုန််း

橋桁 hashigeta တတံာ်းစဘာင်

外すな hazusu na ြဖယန်  

ヘッド heddo စြါင််း

ヘッドガード heddo gado စြါင််းကာ

平均接地圧 heikin secchi atsu ပျြ််းြ စမြမပငဖ်ှိအာ်း

変速レバー hensoku reba အရ ှိနစ်မပာင််းလ ဗာ

被けん引式 hi ken in shiki
အမြာ်းေကမ်ဖင ြ်ျှိတဆ်ွ စြာင််းန္ ငရ်စသာ

အြျှိြုံ်းအော်း

ヒッチ hicchi hitch

ホイール hoiru ဘ ်း
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ホイールブレーキ hoiru bureki ဘ ်းဘရှိတ်

ホイスト hoisuto ဝနတ်ငလ်ကလ် ည် ေက်

保持 hoji လကရ် ှိအစနအထာ်းတှိိုင််းထှိန််းထာ်းမြင််း

圃場 hojo ကငွ််းမပင်

標準合図法 hyojun aizu ho ေံအြျကမ်ပနည််းလြ််းရိုပ်မပ

I

入れるな ireru na ြထည န်  

移送専用車両 iso senyo sharyo
သယယ် ပှိို  စဆာငစ်ရ်းသ ်းသန်  သံို်းစြာ်တ

စာာာာယ်ာဉ်

J

ジブ jibu ဂျေ်

地切／地切れする jigiri／jigire suru
စမြမပငြ် ပေစည််းကှိိုြမြင််း / 

စမြမပငြ် ပေစည််းကှိိုြသည်

ジグザグ jiguzagu zigzag

軸受け jiku uke Bearing

自走式 jiso shiki စရွွေ့လျာ်းန္ှိိုငစ်သာအြျှိြုံ်းအော်း

自然排水勾配 jizen haisui kobai သဘာဝေွန  ပ်ေ်စရန္ိုတစ်မြာင််း

上部掘削／下部掘削
jobu kussaku／

kabu kussaku

အထကပ်ှိိုင််းတ ်းစဖာ်မြင််း / 

စအာကပ်ှိိုင််းတ ်းစဖာ်မြင််း

上下揺動 joge yodo အစပေါ်စအာကလ်  မြင််း

除石 joseki စကျာကြ် ဖယရ် ာ်းမြင််း

重掘削作業 ju kussaku sagyo အကက ်းော်းတ ်းစဖာ်စရ်းလိုပ်ငန််း

十文字／縦横十文字
ju monji／juo ju 

monji

၁၀ ဂဏန််း/ 

စဒါငလ်ှိိုကန်္ င အ်လျာ်းလှိိုက၁်၀ ဂဏန််း

K

掻き込み式 kakikomi shiki မြေ်ယ ဆွ သငွ််းသည ပံ်ိုေံ

掻き込み装置 kakikomi sochi မြေ်ယ ဆွ သငွ််းကှိရှိယာ

過給機 kakyu ki Forced induction

貫入深さ kan nyu fukasa ြျကန်္ ာမပငြ် အနက်

緩衝装置／クッション
kansho sochi／

kusshon

ယာဉ်တှိိုကြ်ှိြျှိန ်

ထှိြှိိုကြ်ှုစလ ာ ြျပေစည််း / က ရ င်

乾燥質量 kanso shitsuryo အရညထ်ည ြ်တကွထ်ာ်းစသာမဒပ်ထို

カント kanto ကန  ်

カッティングエッジ katteingu ejji Cutting edge



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

カウンターウエイト kaunta ueito ဝနြ်ျ တနြ်ျှိန်

軽油 kei yu ဒ ဇယဆ် 

警報装置 keiho sochi သတှိစပ်းကှိရှိယာ

傾斜地 keisha chi စတာငစ်ောင််း

検査表／検査記録表
kensa hyo／kensa 

kiroku hyo

ေေ်စဆ်းစရ်းဇယာ်း / 

ေေ်စဆ်းစရ်းြ တတ်ြ််းဇယာ်း

検査用チェックシート
kensa yo chiekku 

shito

ေေ်စဆ်းမြင််းအတကွမ်ပနလ် နေ်ေ်စဆ်းေ

ာာရွက်

検査済標章
kensa zumi 

hyosho
ကကည ရ်ှုေေ်စဆ်းငပ ်းသည် အြ တအ်သာ်း

結晶体 kesho tai ြရေ်ေတယ်

結合度 ketsugo do ြျှိတဆ်ကြ်ှုပြာဏ

機械重量／機械質量
kikai juryo／kikai 

shitsuryo
ေကအ်စလ်းြျှိန ်/ ေကမ်ဒပ်ထို

機械式ショベル kikai shiki shoberu ေကက်ှိရှိယာမဖင တ် ်းစဖာ်မြင််း

機械総重量／機械総

質量

kikai so juryo／

kikai so shitsuryo

ေက၏်ေိုေိုစပါင််းအစလ်းြျှိန ်/ 

ေက၏်ေိုေိုစပါင််းမဒပ်ထို

キックアウト kikku auto Kick out

禁煙 kin en စဆ်းလှိပ်ြစသာကရ်

切りばり kiribari စမြဖှိအာ်းြသံြံဏှိတှိိုင်

切羽面 kiriha men
လှိိုဏစ်ြါင််းအတငွ််းတ ်းယ ြည ြ်ျကန်္ ာပ

မာင်

切取り／片切取り
kiritori／kata 

kiritori

မဖတယ် မြင််း / 

တဖကတ်ည််းကှိိုမဖတယ် မြင််း

切るな／（スイッチを）

切るな

kiru na／（suicchi 

wo）kiru na
ြပှိတရ် / (ြလိုတ်) ြပှိတရ်

機体重量／機体質量
kitai juryo／kitai 

shitsuryo

ေကက်ှိိုယထ်ညအ်စလ်းြျှိန ်/ 

ေကက်ှိိုယထ်ညမ်ဒပ်ထို

硬岩重掘削 kogan ju kussaku စကျာကအ်ြာတ ်းစဖာ်မြင််း

後方小旋回 koho sho senkai စနာကဘ်ကသ်ှိို  လ ည စ်သာဆံိုလည်
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国土交通省 kokudo kotsu sho

စမြ၊ အစမြြအံစဆာကအ်အံို၊ 

သယယ် ပှိို  စဆာငစ်ရ်းန္ င ြ်ရ ်းသာွ်းလာရ

စာာ်း ၀နက်က ်းဌာန

細かい仕上げ／荒仕上

げ／精密仕上げ

komakai shiage／

ara shiage／

seimitsu shiage

အစသ်းေှိတအ်ငပ ်းသတမ်ြင််း / 

အကကြ််းအငပ ်းသတမ်ြင််း / 

တှိကျေွာအငပ ်းသတမ်ြင််း

コンベヤ konbeya သယပ်ှိို  ကှိရှိယာ

コンクリート破砕機 konkurito hasai ki ကနွက်ရေ်ကကှိတြ်ွ ေက်

駆動フランジ kudo furanji ေွြ််းအငပ်ှိို  လ တအ်နာ်းကတွ်

空気圧 kuki atsu စလဖှိအာ်း

クラッチ板 kuracchi ban ကလပ်မပာ်း

クラッチレバー kuracchi reba ကလပ်လ ဗာ

クラムシェル kuramushieru clamshell

クランクプーリ kuranku puri crank ေကသ် ်း

クローラ kurora crawler

掘削 kussaku တ ်းစဖာ်မြင််း

掘削深さ／最大掘削深

さ

kussaku fukasa／

saidai kussaku 

fukasa

တ ်းစဖာ်သည အ်နက ်/ 

အြျာ်းဆံို်းတ ်းစဖာ်သည အ်နက်

掘削クラッチ kussaku kuracchi တ ်းစဖာ်ကလပ်

掘削性 kussaku sei တ ်းစဖာ်န္ှိိုငေွ်ြ််း

キャップ kyappu အဖံို်း

極圧添加剤
kyokuatsu tenka 

zai
ဖှိအာ်းမြင  ်မဖည ေွ်ကဆ် 

吸排気管 kyu haiki kan စလဝငစ်လေွန  ပ်ေ်ကှိရှိယာ

M

マフラー取付け部
mafura toritsuke 

bu
muffler တပ်ဆငထ်ာ်းစသာအပှိိုင််း

マグネット magunetto သလံှိိုက်

マーキング／マーキング作

業

makigu／makingu 

sagyo

marking လိုပ်စဆာငသ်  / marking 

အလိုပ်

メーンシャフト men shafuto mainshaft

未固結土砂 mi koketsu dosha သ စမြအပွ
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溝掘り mizo bori စမြာင််းတ ်းမြင််း

溝掘削作業／スロット

ドージング

mizo kussaku 

sagyo／surotto 

dojingu

တ ်းစဖာ်စရ်းအလိုပ် / slot dozing

モニタリングシステム
monitaringu 

sisutemu
စောင က်ကည စ်လ လာစရ်းေနေ်

モリブデン系 moribuden kei ြှိိုလ ဒ နြ်ပါဝငစ်သာ

盛土 morido တာတြံ

モーター・グレーダー mota gureda motor grader

無負荷状態 mu fuka jotai ဝနြ်တငထ်ာ်းစသာအစမြအစန

N

投げるな nageru na ြပေ်ရ

内燃機関 nainen kikan အတငွ််းပှိိုင််းစလာငက် ြ််းြှုအငဂ်ျင်

軟弱地 nanjaku chi စမြအစပျာ 

粘度指数向上剤
nendo shisu kojo 

zai
စေ်းကပ်ြှုအည န််းကှိန််းမြြှင တ်ငသ်ည ဆ် 

燃料噴射ポンプ
nenryo funsha 

pompu
စလာငေ်ာဆ ထည စ်သာပန  ်

燃料レバー／燃料調整

レバー

nenryo reba／

nenryo chosei reba

စလာငေ်ာလ ဗာ / 

စလာငေ်ာထှိန််းညြှှိလ ဗာ

荷こぼれ ni kobore ပေစည််းဖှိတက်ျမြင််း

荷台 nidai ပေစည််းတငရ်နစ်နရာ

2段押し nidan oshi ၂ဆင ဖ်ှိမြင််း

逃げろ nigero ထကွစ်မပ်းစတာ 

のぼるな noboru na ြတကရ်

ノッチワイヤ nocchi waiya notch wire

法肩 nori kata စလ ာစောကထ်ှိပ်ေွန််း

のり切り作業 nori kiri sagyo
ဆငစ်မြစလ ာအတှိိုင််းတ ်းစဖာ်မဖတစ်တ

ာာကသ်ည လ်ိုပ်ငန််း

のり面／法面排水
nori men／nori 

men haisui

ဆငစ်မြစလ ာြျကန်္ ာမပင ်/ 

ဆငစ်မြစလ ာြ ေွန  ပ်ေ်စရ

乗るな noru na ြေ ်းရ

O

オフセット姿勢 ofusetto shisei offset ပံိုေံအစနအထာ်း
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オイルレベルゲージ oiru reberu geji ဆ လယဗ်ယတ်ှိိုင််းတာတှိိုင်

オーライ orai allright

押土 oshido စမြဆ လ ာစပေါ် ဖှိမြင််း

押土作業／押土距離
oshido sagyo／

oshido kyori

စမြဆ လ ာစပေါ် ဖှိသည အ်လိုပ် / 

စမြဆ လ ာစပေါ် ဖှိသည အ်ကာွအစဝ်း

黄色回転灯
oshoku kaitento／

ki iro kaitento
အဝါစရာင ်အြျကမ်ပြ ်း

落とすな otosu na ပေ်ြြျရ

P

パーキングブレーキレバー
pakingu bureki 

reba
ယာဉ်ရပ်နာ်းဘရှိတလ် ဗာ

パワーシフト式 pawa shifuto shiki Power shift အြျှိြုံ်းအော်း

パワー・ショベル pawa shoberu ေွြ််းအာ်းမြင စ်မြစကာ်ေက်

ピック pikku pick

ピン pin pin

ピストン pisuton ပေစတင်

ポジショナー pojishona Positioner

プレクリーナ purekurina Pre-cleaner

プッシャー／プッシャープ

レート

pussha／pussha 

pureto
Pusher / Pusher plate

プッシュ・ドーザー pusshu doza pushdozer

R

ラジエータ rajieta စရတှိိုငက် 

ラジエータキャップ rajieta kyappu စရတှိိုငက် အဖံို်း

レバースタンド reba sutando Lever stand

レバーストローク reba sutoroku Lever Stroke

レベルコック reberu kokku level cock

レーキ・ドーザー reki doza ထနွမ်ြေ်ကာ်း

レール reru လြ််းစကကာင််း

リチウム系 richiumu kei လ သ ယြ်ပါဝငစ်သာ

リフトアーム／リフトシリン

ダ

rifuto amu／rifuto 

shirinda
ြသည အ်ြ််းလကတ် ံ/ ြသည ဆ်လငဒ်ါ

離隔距離 rikaku kyori အကာွအစဝ်းြွ မြာ်းမြင််း
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リーニング／リーニング操

作レバー（リーニングレ

バー）

riningu／riningu 

sosa reba（riningu 

reba）

ယှိိုငမ်ြင််း / Leaning operating lever

 (Leaning lever)

リッパ－メータ rippa meta ညြှပ်ြ တာ

リッパ－／油圧リッパ－
rippa／yuatsu 

rippa
ညြှပ် / ဟှိိုကဒ်စရာလေ် ညြှပ်

リッピング／リッピング作業

／リッパ－作業

rippingu／rippingu 

sagyo／rippa 

sagyo

စမြန္ င စ်ကျာကြ်ျာ်းဆွ န္ှုတမ်ြင််း / 

စမြန္ င စ်ကျာကြ်ျာ်းဆွ န္ှုတမ်ြင််း 

လိုပ်ငန််း / 

စမြန္ င စ်ကျာကြ်ျာ်းဆွ န္ှုတသ်ည  ်

လိုပ်ငန််း

ローアイドリング／ローアイ

ドル／ハイアイドリング／

ハイアイドル

ro aidoringu／ro 

aidoru／hai 

aidoringu／hai 

aidoru

low idling / low idle / high idling / 

high idle

ローアンドキャリー工法 ro ando kyari koho န္ ှိြ ်ငပ ်းသယစ်ဆာငသ်ည န်ည််းလြ််း

ローディング・ショベル rodeingu shoberu Loading စမြစကာ်ကာ်း

労働安全衛生法
rodo anzen eisei 

ho

လိုပ်ငန််းြငွစ်ဘ်းအန္တရာယက်င််းရ င််းစရ်း

န္ င က်ျန််းြာသန  ရ် င််းစရ်းဥပစဒ

路肩 rokata လြ််းပိုြံို်း

ロックプレート rokku pureto lock plate

流動点降下剤 ryudoten koka zai Pour Point Depressant

S

Ｓ字カーブ S ji kabu S ပံိုေံအစက်ွး

さび止め剤 sabi dome zai သစံြျ်းကာကယွတ်ာ်းဆ ်းသည ဆ် 

差動機 sado ki Differential

作動油 sado yu ဟှိိုကဒ်စရာလေ်ဆ 

作動油タンク sado yu tanku ဟှိိုကဒ်စရာလေ်ဆ သှိိုစလ ာငက်န်

下げ sage စအာကြ်ျမြင််း

作業指揮者 sagyo shikisha လိုပ်ငန််းြငွေ် ြံသ 
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作業装置 sagyo sochi လိုပ်ငန််းသံို်းကှိရှိယာြျာ်း

作業装置レバー sagyo sochi reba လိုပ်ငန််းသံို်းကှိရှိယာလ ဗာ

最大積載重量／最大

積載質量

saidai sekisai juryo

／saidai sekisai 

shitsuryo

အြျာ်းဆံို်းတငစ်ဆာငန်္ှိိုငသ်ည အ်စလ်းြ

ာျာှိန ်/ အြျာ်းဆံို်းတငန်္ှိိုငစ်သာမဒပ်ထို

サイドフレーム saido furemu side frame

サイドカット作業 saido katto sagyo side cut လိုပ်ငန််း

サイドヒル式 saidohiru shiki စတာငစ်ောင််းပံိုေံ

サイズモグラフ saizumo gurafu seismograph

逆目 sakame စနာကမ်ပန်

サークル／サークル回転

機

sakuru／sakuru 

kaiten ki
Circle / Circle လ ည ေ်က်

山道開削 sando kaisaku စတာငလ်ြ််းတ ်းစဖာ်မြင််း

酸化防止剤 sanka boshi zai အနတ် စအာကေ် ဒန  ဆ် 

サスペンション／サスペン

ションシリンダ／

サスペンションオイルタンク

／サスペンションアーム

sasupenshon／

sasupenshon 

shirinda／

sasupenshon oiru 

tanku／

sasupenshon amu

ဆှိိုင််းထှိန််း / ဆှိိုင််းထှိန််းဆလငဒ်ါ / 

ဆှိိုင််းထှိန််းေနေ်ဆ  Tank / 

Suspension လက်

さわるな sawaru na ြကှိိုငရ်

整地 seichi စမြညြှှိမြင််း

整形 seikei ည စအာငပံ်ိုစဖာ်မြင််း

精密仕上げ seimitsu shiage တှိကျေွာအငပ ်းသတမ်ြင််း

旋回駐車ブレーキ
senkai chusha 

bureki
ဆံိုလညရ်ပ်နာ်းဘရှိတ်

旋回フレーム senkai furemu ဆံိုလညဖ်ရှိြ်

旋回半径 senkai hankei ဆံိုလညအ်ြျင််းဝက်

旋回クラッチ senkai kuracchi ဆံိုလညက်လပ်

旋回ロック senkai rokku ဆံိုလညစ်လာ 

旋回ロック senkai rokku ဆံိုလညစ်လာ 

旋回用ブレーキ senkai yo bureki ဆံိုလညဘ်ရှိတ်

切削角度／レーキ角度
sessaku kakudo／

reki kakudo
မဖတစ်တာကစ်ထာင  ်/ rake စတာက်
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節理／柱状節理
setsuri／chujo 

setsuri

ဂ ှိြုံင စ်ကျာက ်/ 

ေိုပံိုစနစသာဂ ှိြုံင စ်ကျာက်

斜板 sha ban Swashplate

斜面掘削作業
sha men kussaku 

sagyo
ဆငစ်မြစလ ာတ ်းစဖာ်စရ်းလိုပ်ငန််း

シャックル shakkuru Shackle

車両制限令 sharyo seigenrei ယာဉ်ကန  သ်တအ်ြှိန  ်

車両系建設機械
sharyokei kensetsu 

kikai

ယာဉ်အြျှိြုံ်းအော်းစဆာကလ်ိုပ်စရ်းေက်

ယန္တရာ်း

仕上げ／仕上げ作業
shiage／shiage 

sagyo

အငပ ်းသတမ်ြင််း / 

အငပ ်းသတမ်ြင််းလိုပ်ငန််း

シーブ shibu ကကှိြုံ်းရေ်ဘ ်းလံို်း

湿地ブル・ドーザー shicchi buru doza စမြသာ်းအေှိိုတ ်း ဘ ဒှိိုဇာ

指度 shido အမြင ်

始動モータ shido mota Starter Moter

始動スイッチ shido suicchi ေကန်္ှုှိ်းြလိုတ်

シェル shieru shell

敷土／撤土／撤出し／

敷土作業／撤土作業

／撤出し作業

shikido／tetsudo／

tetsudashi／

shikido sagyo／

tetsudo sagyo／

tetsudashi sagyo

စမြတ ်းမြင််း / စမြဖယရ် ာ်းမြင််း / 

စမြမဖန  မ်ြင််း / စမြတ ်းလိုပ်ငန််း / 

စမြဖယရ် ာ်းမြင််းလိုပ်ငန််း / 

စမြမဖန  မ်ြင််းလိုပ်ငန််း

敷均し shikinarashi စမြညြှှိမြင််း

締固め shime katame သှိပ်သည််းစအာငမ်ပြုံလိုပ်မြင််း

閉めろ shimero ပှိတ်

シリンダブロック shirinda brokku ဆလငဒ်ါဘစလာ 

湿式質量 shisshiki shitsuryo အရညပ်ါထည တ်ကွထ်ာ်းစသာမဒပ်ထို

使用しろ shiyo shiro အသံို်းမပြုံပါ

ショベル shoberu စမြစကာ်မြင််း

昇降アーム shoko amu ဝနြ်ျ ေကအ်ြ််းလကတ်ံ

昇降リンク shoko rinku ဝနြ်ျ လင ်

ショルダーリーチ姿勢
shoruda richi 

shisei
shoulder reach ပံိုေံအစနအထာ်း



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

シュースリップ shu surippu shoe စြျာ်မြင််း

シュー／幅広シュー shu／habahiro shu shoe / အနကံျယ ်shoe

終減速 shugensoku final reduction

シングルシャンクリッパ－

／マルチシャンクリッパ－

singuru shanku 

rippa／maruchi 

shanku rippa

Single shank ညြှပ် / Multi Shanks

 ညြှပ်

総接地面積 so secchi menseki ေိုေိုစပါင််းစမြမပငန်္ င ထ်ှိစတွွေ့ ြှုဧရှိယာ

走行ブレーキ／走行用ブ

レーキ

soko bureki／soko 

yo boreki

စြာင််းန္ ငရ်နသ်ံို်းစသာ ဘရှိတ ်/ 

Driving Brake

走行クラッチ soko kuracchi Drive ကလပ်

操向レバー／操向ペダル

／操向ブレーキ

soko reba／soko 

pedaru／soko 

bureki

ေတ ယာရငလ် ဗာ / 

ေတ ယာရငစ်မြနင််းမပာ်း / 

ေတ ယာရငဘ်ရှိတ်

操向／方向変換
soko／hoko 

henkan
ေတ ယာရင ်/ ေတ ယာရငလ် ည ရ်ာ

速度段 sokudo dan မြနန်္ှုန််းမြင အ်ဆင ်

操作用パイロット圧
sosa yo pairotto 

atsu
Operation Pilot Pressure

スプロケット／起動輪
spuroketto／kido 

rin

ေပစရာ ကတ ်/ 

စြ်ွးသာွ်းေှိတပ်ါစသာြျှိန််းမဖင လ်ညစ်သာ

ဘ ်း

吸うな／（タバコ）吸う

な

su na／（tabako）

su na

စဆ်းလှိပ်ြစသာကရ်/(ေ ်းကရက်)စဆ်း

လှိပ်ြစသာကရ်

スカリファイヤ sukarifuaiya Scarifier

スカリファイヤ昇降シリンダ
sukarifuaiya shoko 

shirinda
Scarifier အတငအ်ြျ ဆလငဒ်ါ

すかし掘り sukashi bori စတာငစ်အာကစ်မြြ ေတ ်းမြင််း

スクレーパー sukurepa scraper

スクレープ・ドーザー sukurepu doza scraper ဘ ဒှိိုဇာစမြစကာ်ေက်

スノープラウ sunopurau Snowplow

ステアリングクラッチ
sutearingu 

kuracchi
ေတ ယာရငက်လပ်



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

ステアリング／ステアリング

シリンダ／ステアリングオイ

ルタンク

sutearingu／

sutearingu shirinda

／sutearingu oiru 

tanku

ေတ ယာရင ်/ ေတ ယာရငဆ်လငဒ်ါ / 

ေတ ယာရငဆ် သှိိုစလ ာငက်န်

ストップ sutoppu stop

ストップボルト sutoppu boruto Stop bolt

ストレーナ sutorena ဆ ေေ်

すわり suwari တညင်ငှိြ်စသာ

T

Ｔ字ターン／Ｕターン T ji tan／U tan T ပံိုေံလ ည မ်ြင််း / U ပံိုေံလ ည မ်ြင််း

立入禁止 tachi iri kinshi ြဝငရ်

タグライン／タグラインロー

プ

tagu rain／tagu 

rain ropu
Tagline / Tagline ကကှိြုံ်း

タイヤゲージ taiya geji စလြျှိနေ်က်

球継手 tama tsugite ေကလ်ံို်းအဆေ်

玉掛け tamagake ဝနန်္ င ဝ်နြ်ျ ေကြ်ျှိတမ်ြင််း

ターミナル tamiaru တာြငန်ယ်

短笛／長笛 tan teki／cho teki ဝ ေ သတံှိို / ဝ ေ သရံ ည်

タンデム機構／タンデムド

ライブ装置

tandemu kiko／

tandemu draibu 

sochi

Tandem ယန္တယာ်း / Tandem drive

 ကှိရှိယာ

タラップ tarappu စရွွေ့လျာ်း၍ရစသာစလ ကာ်း

添加剤 tenka zai မဖည ေွ်ကဆ် 

点検表 tenken hyo ေေ်စဆ်းောရင််း

点検しろ tenken shiro ေေ်စဆ်းပါ

転倒時保護装置／転

倒時保護構造／ロップス

／ROPS

tento ji hogo sochi

／tento ji hogo 

kozo／roppusu／

ROPS

မပြုံတက်ျြျှိနတ်ငွက်ာကယွစ်ရ်းကှိရှိယာ

 / 

မပြုံတက်ျြျှိနတ်ငွက်ာကယွရ်နဖွ် ွေ့ေည််းပံို  

/ စရာ ပ်ေ် / ROPS

鉄道架線 tetsudo kasen
ရထာ်းလြ််းဦ်းစြါင််းအစပေါ် ရ ှိလှိိုင််း 

(Overhead line )

飛び降りるな tobioriru na ြိုနြ်ဆင််းရ

倒木 toboku သေ်ပငလ် မြင််း

土地造成 tochi zosei စမြယာမပြုံမပငမ်ြင််း



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

登坂能力 tohan noryoku စတာငတ်ကန်္ှိိုငေွ်ြ််း

登坂用具／道板
tohan yogu／michi 

ita

စတာငတ်ကရ်နသ်ံို်းကှိရှိယာ/စမြနင််းမပာ

ာ်း

特殊車両 tokushu sharyo

(ယာဉ်ကန  သ်တြ်ျကက်ှိိုစကျာ်လနွသ်ာွ်း

သညဟ်ိုသတြ် တြ်ရံစသာ) 

အထ ်းစြာ်စတာ်ယာဉ်

特殊車両通行許可申

請

tokushu sharyo 

tsuko kyoka shisei

အထ ်းစြာ်စတာ်ယာဉ်မဖတသ်န််းရနြ်ငွ ပ်

မာာိုြျကစ်လ ာကလ် ာ

止まれ tomare ရပ်

投入口 tonyu guchi စမြထ ေှိိုကသ်ငွ််းသည အ်စပါကစ်နရာ

トラクター torakuta ထနွေ်က်

トラクター・ショベル torakuta shoberu စမြစကာ်ကာ်း

トランスミッション toransumisshon ပှိို  လ တမ်ြင််း

通れ tore မဖတသ်န််းသာွ်းပါ

トレンチャー torencha Trencher

トリミング・ドーザー／ツー

ウェイ・ドーザー

torimingu doza／

tsu uei doza
Trimming ဒှိိုဇာ / Two-way ဒှိိုဇာ

トルクフロー変速機
toruku furo 

hensoku ki
Torque flow အရ ှိနစ်မပာင််းေက်

トルクコンバータ toruku konbata torque converter

都市土木 toshi doboku ငြှိြုံွေ့ မပအငဂ်ျငန် ယာ

使え tsukae သံို်းပါ

つかむな tsukamu na လ ြ််းြဖြ််းရ

爪／シャンク tsume／shanku လကသ်ည််း / shank

積込み tsumikomi ဝနက်ှိိုြကာတငမ်ြင််း

U

ウインドロー uindoro Windrow

浮き uki စရစပေါ်စပေါ် မြင််း

埋戻し／埋戻し作業

umemodoshi／

umemodoshi 

sagyo

စမြမပနဖ်ှိို  မြင််း / စမြမပနဖ်ှိို  မြင််းလိုပ်ငန််း



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

運搬 umpan
ကက ်းြာ်းစသာဝနြ်ျာ်းသယယ် ပှိို  စဆာငရ်

စာာ်း

V

Ｖベルト V beruto V ြါ်းပတ်

Ｖシフト／Ｖ形／クロス

シフト／Ｉ形／

Ｌシフト／Ｌ形／Ｔシフ

ト／Ｔ形

V shifuto／V gata

／kurosu shifuto／I 

gata／L shifuto／L 

gata／T shifuto／T 

gata

V-shift / V-type / Cross-shift / I-

type / L-shift / L-type / T-shift / T-

type

W

ワイヤロープ waiya ropu ဝါယာကကှိြုံ်း

わき見運転 wakimi unten စရ ွေ့ကှိိုြကကည် ဘ  စြာင််းန္ ငမ်ြင််း

Y

横送り歯車室／回転歯

車室

yoko okuri 

haguruma shitsu／

kaiten haguruma 

shitsu

န္ ေ်ဖကန်္ ေ်ြျကစ်ရွွေ့လျာ်းစေသည ဂ် ယာ

အြန််းငယ ်/ လ ည ေ်ကဂ် ယာအြန််း

ヨーク yoku yoke

予熱／予熱栓
yonetsu／yonetsu 

sen

ကကှိြုံတငအ်ပ စပ်းမြင််း / 

ကကှိြုံတငအ်ပ စပ်းပလပ်

Ｕドーザー yu doza ယ ဒှိိုဇာ

油圧回路 yuatsu kairo ဟှိိုကဒ်စရာလေ်ဆာ်းကေ်

油圧駆動装置 yuatsu kudo sochi
ဟှိိုကဒ်စရာလေ်ေွြ််းအငပ်ှိို  လ တက်ှိရှိယ

ာာ

油圧モータ yuatsu mota ဟှိိုကဒ်စရာလေ်စြာ်တာ

油圧ロックレバー／ロック

レバー

yuatsu rokku reba

／rokku reba

ဟှိိုကဒ်စရာလေ်စလာ လ ဗာ / 

စလာ လ ဗာ

油圧シリンダ yuatsu shirinda ဟှိိုကဒ်စရာလေ်ဆလငဒ်ါ

油圧ショベル／油圧式

ショベル

yuatsu shoberu／

yuatsu shiki 

shoberu

ဟှိိုကဒ်စရာလေ်တ် ်းစဖာ်ေက ်/ 

ဟှိိုကဒ်စရာလေ် အြျှိြုံ်းအော်း 

တ ်းစဖာ်ေက်

油圧装置 yuatsu shochi ဟှိိုကဒ်စရာလေ်ေနေ်

誘導者 yudo sha လြ််းည နသ် 

油性剤 yusei zai စြျာဆ 



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်ြ်ာာ

油脂類使用箇所 yushi rui shi kasho ဆ န္ င အ်ဆ ြျာ်းကှိိုအသံို်းမပြုံစနရာ

Z

前後進レバー zen koshin reba စရ ွေ့တှိို်းစနာကဆ်ိုတလ် ဗာ

前輪傾斜シリンダ
zen rin keisha 

shirinda
စရ ွေ့ဘ ်းတှိြ််းစောင််းဆလငဒ်ါ

前照灯 zensho to စရ ွေ့ြ ်း

ずい道 zuido ဥြငလ်ှိိုဏစ်ြါင််း

ずり積機／ずり積／ずり
zuri tsumi ki／zuri 

tsumi／zuri

ဥြငအ်တငွ််းသံို်းစကျာကသ်ယေ်က ်/ 

ဥြငအ်တငွ််းစကျာကသ်ယမ်ြင််း / 

စကျာကသ်ယမ်ြင််း


