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အခန်း 1

အေသးစား ေရလျား ကရိန်းများအေကာင်း 

ဗဟုသုတအြဖာြဖာ

1.1 ေရလျားကရန်ိး အဓပိါယ်ဖငွ့ဆ်ိုချက်၊ ကရန်ိးေမာင်းင်ှသတူင်ွ 

ရှိရမည့ ်အရည်အချင်များငှ့ ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာေဝါဟာရများ

1.1.1 အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ေရွလျား ကရိန်းများကို “အေရွစွမ်းအားကို အသံုးြပပီး ဝန်များကိ ုပင့်တင်၍ အလျားလိုက် သယ်ယူပိုေဆာင်သည့် စက်ကိရိယာ ြဖစ်သည်။ ဤ

စက်ကိရိယာများတွင ်အသင့်ပါ ပင်မေရွလျားကိရိယာများ ေပါင်းစပ်တပ်ဆင်ထားပီး သတ်မှတ်ထားြခင်းမရှိသည့် ေနရာများသို သယ်ယူေြပာင်းေရ

ိုင်သည်။” ဟ ုအဓိပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ယင်းတိုအနက် တစ်တန်ှင့်အထက်ှင့် ငါးတန်ေအာက် ဝန်ကို မ တင်သယ်ေဆာင်ိုင်သည့် ေရွလျား 

ကရိန်းများကို “အေသးစား ေရွလျား ကရိန်းများ” ဟ ုေခသည်။ 

စက်တွင်း ပင်မေရွလျားကိရိယာ ပါရှိြခင်း

သီးသန်မသတ်မှတ်ထားေသာ ေနရာများသို 

ေြပာင်းေရြခင်း

ဝန်ကို အလျားလိုက် သယ်ေဆာင်ြခင်း

အေရွစွမ်းအား အသံုးြပ၍ ဝန်ကို 

ပင့်တင်ြခင်း

ပံ ု1-1 ေရလျား ကရိန်းများ၏ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

1.1.2 ကရိန်းေမာင်းှင်သူတွင ်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများ
ေရွလျားကရိန်းတခုစီ၏ မ-တင်ိုင်သည့်ဝန်ေပမူတည်ပီး၊ ကရိန်းေမာင်းှင်ရန်အတွက ်အရည်အချင်းများကိ ုေအာက်ပါအတိုင်းခွဲြခားသတ်မှတ်ထား

ပါသည်။ ဇယား 1-1 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်ေရွလျားကရိန်များကို ေမာင်းှင်ရန်အတွက ်ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်၊ ေရွလျားကရိန်းေမာင်းှင်မဆိုင်ေသာ 

စွမ်းရည်ေလ့ကျင့်မသင်တန်းတစ်ခ ုသိုမဟုတ် အထူးပညာေရးကို ပီးစီးတတ်ေြမာက်ထားရန ်လိုအပ်ပါသည်။ ကရိန်းေမာင်းှင်ရန ်အရည်အချင်းများ

ကို ေမာင်းှင်ရမည့ ်ေရွလျား ကရိန်း၏ မ-တင်ိုင်သည့်ဝန်ှင့် စွမ်းေဆာင်ိုင်မများေပ အေြခခံ၍သာ ခွဲြခားသတ်မှတ်ထားပီး အမှတ်တကယ် 

မ-တင်ရမည့ ်ဝန်၏ ြဒပ်ထုအေပတွင ်အေြခခံ၍ ခွဲြခားသတ်မှတ်မထားပါ။

ဇယား 1-1 ကရိန်းေမာင်းှင်သ ူအရည်အချင်းများအလိုက ်ေမာင်းှင်ိုင်သည့် ေရလျား ကရိန်းများ

မ-တင်ိုင်သည့်ဝန်
ေရွလျား ကရိန်း

ကရိန်းယာ်ေမာင်း လိုင်စင်

အေသးစား ေရလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်ေရး

အတွက် စွမ်းရည ်ေလ့ကျင့်မသင်တန်း

ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်ရန်

အတွက် အထူးပညာေရး
မှတ်ချက်များ

ငါးတန်ှင့် အထက် ○ ✖ ✕

၎င်းတွင ်လမ်းများေပ၌ 

ေမာင်းှင်ြခင်း လုပ်ငန်း

ေဆာင်ရွက်မများ မပါဝင်ပါ

တစ်တန်ှင့်အထက်ှမှ 

ငါးတန်အထိ
○ ◯ ✕

0.5 တန်ှင့်အထက်ှမှ 

တစ်တန်အထိ
○ ◯ ○
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1.1.3 ပညာရပ်ဆိုင်ရာေဝါဟာရ

(1) ဝန် အတင်ချြပလုပ်ြခင်း၊ ေမာင်တံ အတင်အချြပလုပ်ြခင်း၊ ေမာင်းတ ံဆန်ထုတ် 

ထည့်သွင်းြခင်း၊ ဆံုလည် လည်ြခင်း
ေရွလျား ကရိန်းကို ေမာင်းှင်အသံုးြပရာတွင ်ဝန် အတင်ချ၊ ေမာင်တံ အတင်အချ၊ ေမာင်းတံ ဆန်ထုတ် ထည့်သွင်းြခင်း၊ ဆံုလည် လည်ြခင်း 

စသည်တိုကို ေပါင်းစပ်အသံုးြပရပါသည်။

ဝန် အတင်ချြပလုပ်ြခင်း ေမာင်တ ံအတင်အချြပလုပ်ြခင်း ေမာင်းတ ံဆန်ထုတ် ထည့်သွင်းြခင်း    ဆံုလည် လည်ြခင်း

ပံ ု1-2 ေရလျား ကရိန်း  ေရလျားမများ

(2) ေမာင်းတ ံ(လက်တံ)
ေမာင်းတံ (လက်တံ) ဆိုသည်မှာ ေရွလျား ကရိန်းတစ်ခု၏ အေပဆံုလည်ကိုယ်ထည်အံ ုအစွန်းတွင် လည်ပတ်ိုင်သည့် ကရိန်းေမာင်းတံတစ်ခု

ြဖစ်ပါသည်။ ပံုသဏာန်အေပ မူတည်၍ ေလးေထာင့်ပံုးပံ ုေမာင်းတံများှင့ ်မှန်ကူကွက်ပံု ေမာင်းတံများဟူ၍ ရှိပါသည်။ ငါးတန်ေအာက် ဝန်ကို 

မ တင်သည့် ဝန်ေပါသ့ယ် ေရွလျား ကရိန်းအားလံုးနီးပါးတွင် ေလးေထာင့်ပံုးပံ ုေမာင်းတံများ ပါရှိသည်။

ပင်မေမာင်းတံ၏အစွန်းတွင ်တပ်ဆင်ထားသည့် ြဖည့်စွက ်ေမာင်းတံကိ ုအရန် ေမာင်းတံဟ ုေခသည်။ ေရွလျား ကရိန်းတစ်ခု၏ ပင်မေမာင်းတံကိ ု

ေယဘုယျအားြဖင့ ်စက်ေမာင်းတံကီးဟ ုေခသည်။ ထိုအြပင ်ကရိန်းလုပ်ေဆာင်ချက်များ ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေြမတူးစက်

များသည် တွဲဆက် ေမာင်းတံများကိ ုအသံုးြပကသည်။ ေြမတူးေဂှင့်ကပ်လျက်အစိတ်အပိုင်းကို လက်တံဟုေခပီး ကရိန်းေမာင်းသူ၏ 

ထိုင်ခံုှင့်ကပ်လျက် အစိတ်အပိုင်းကို စက်လက်တံကီး (ပံ ု1-14၊ စာမျက်ှာ 11 (my) ကို ကည့်ပါ) ဟုေခသည်။

(3) အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ
အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာသည ်ဆံုလည် ကိုယ်ထည်အံု၏ ဗဟိုမ ှချတိ်၏ဗဟိုကိုြဖတ်သွားသည့် ေဒါင်လိုက်မျ်းထ ိေရြပင်ည ီ

အကွာအေဝး ြဖစ်သည ်(ပံ ု1-3)။ ၎င်းသည ်ေအာက်ေြခငုတ်မ ှချတိ်၏ဗဟိုထ ိအကွာအေဝးမဟုတ်ေကာင်း သတိြပပါ။

ေအာက်ေြခငုတ်
ေရြပင်ည ီမျက်ှာြပင်

ေမာင်းတံ
ေမာင်းတံ 
ေထာင့်

ဆံုလည် ဗဟို

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ

ေမာင်းတံ ဝင်ိုး

ေမာင်းတံ အမှတ်

ေမာင်းတံ အမှတ်ငုတ်ကို အဆံုးထ ိဆန်ထုတ်မ

A

B

C

ေမာ
င်းတ

ံအလျား

ပံ ု1-3   ေမာင်းတံဆိုင်ရာ ပညာရပ်ေဝါဟာရ

A: ေြမြပင်အထက ်ပင့်တင်ိုင်သည့် အြမင့်

B: ေြမြပင်ေအာက ်ပင့်တင်ိုင်သည့် အြမင့်

C: စုစုေပါင်း ပင့်တင်ိုင်သည့် အြမင့်
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(4) မ တင်ိုင်သည့်ဝန်
မ-တင်သည့်ဝန် ဆိုသည်မှာ ေဘးေထာက်ကိ ုအဆံုးထ ိဆန်ထုတ်ပီး အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာကို အနိမ့်ဆံုးထိ ေလာ့ချထား

သည့်အခါ (ေမာင်းတံအရှည်ကိ ုအတိုဆံုးအထ ိေလာ့ချထားပီး ေမာင်းတံေထာင့်ကိ ုအကျယ်ဆံုးထားထားသည့ ်အေြခအေနြဖစ်သည)် မ တင်ိုင်

သည့် အများဆံုးဝန် ကို မ-တင်ိုင်သည့်ဝန် ဟုေခပါသည်။ မ တင်ိုင်သည့်ဝန်တွင ်ချတိ်များှင့် ချတိ်ဆွဲေြမတူးေဂများကဲ့သို ဝန်မ-တင်သည် ့

ချတိ်ဆက်ပစည်းများ၏ ြဒပ်ထုများ ပါဝင်သည်။

ေမာင်းတံ အလျားကိ ုအတိုဆံုးအထိ ချံြခင်း

ေမာင်းတံ ေထာင့်ကို အများဆံုးအထ ိချဲြခင်း

မ၍တင်ထားသည့် ဝန် (ေရွလျား ကရိန်း

များအတွက် စုစုေပါင်း သတ်မှတ်ဝန်

န်းထား၏ အများဆံုးတန်ဖိုး)

ဝန် ပင့်တင်သည့် 

ချတိ်ဆက်ပစည်း၏ 

ြဒပ်ထု

သတ်မှတ် ဝန်

န်းထား 

အဆံုးအထ ိဆန်ထုတ်ိုင်စွမ်း

ပံ ု1-4 မ တင်ိုင်သည့်ဝန်

(5) သတ်မှတ် ဝန်န်းထား
သတ်မှတ် ဝန်န်းထားဆိုသည်မှာ ေရွလျား ကရိန်း၏ တည်ေဆာက်ပံု၊ အစိတ်အပိုင်းပစည်းများ၊ ေမာင်းတံေထာင့်ှင့် ေမာင်းတံအရှည်တိုအရ ၎င်း

ေပတွင ်တင်ေဆာင်ိုင်သည့် အများဆံုးဝန်ထဲမှ (ချတိ်များှင့် ချတိ်ဆွဲေြမတူးေဂများကဲ့သို) ဝန်မ-တင်သည် ့ချတိ်ဆက်ပစည်းများ၏ ြဒပ်ထုများကို 

ုတ်ြခင်းြဖင့်ရရှိသည့် ဝန်ြဖစ်သည်။

ချတိ်များှင့် အြခား ဝန်ပင့်တင်သည့် ချတိ်ဆက်ပစည်း၏ ြဒပ်ထု

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း

ပံ ု1-5  သတ်မှတ် ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း
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(6) သတ်မှတ် ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း
သတ်မှတ် ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းဆိုသည်မှာ အများဆံုးတင်ိုင်သည့်ဝန်တွင် ချတိ် သိုမဟုတ် အြခား ဝန်ပင့်တင် ချတိ်ဆက်ပစည်းတစ်ခုခု၏ ြဒပ်ထု

များကို ေပါင်းြခင်းြဖင့်ရရှိသည့် ြဒပ်ထုြဖစ်သည ်(ပံ ု1-5၊ စာမျက်ှာ 5 (my))။ ေရွလျား ကရိန်းများတွင ်လုပ်ငန်းအမျိးအစားေပ မူတည်၍ ချတိ်

အများအြပား အသံုးြပေလ့ရှိသည်။ ေမာင်းတံအလျားှင့ ်အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ တူညီလင်ပင ်မတူညီေသာချတိ်ကို 

အသံုးြပထားေသာအခါ သတ်မှတ် ဝန်န်းထားပမာဏမှာ ကွဲြပားသွားသည်။ ထိုေကာင့် သတ်မှတ် ဝန်န်းထားတွင် ချတိ် သိုမဟုတ် အြခား ဝန်မ

-တင်ေသာ ချတိ်ဆက်ပစည်းတစ်ခုခု၏ ြဒပ်ထုများကို ေပါင်းြခင်းြဖင့ ်ရရှိသည့် သတ်မှတ် ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းကို ေယဘုယျအားြဖင့် ြပသထား

ပါသည်။ သတ်မှတ် ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း၏ အများဆံုးတန်ဖိုးသည် မ တင်ိုင်သည့်ဝန်ှင့် ညီမသည်။

(7) ဝန်မဲ့အေြခအေနတွင ်သတ်မှတ် ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း
ဝန်မဲ့အေြခအေနတွင ်သတ်မှတ် ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းဆိုသည်မှာ ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများအတွက်သာ အသံုးြပသည့် ေဝါဟာရတစ်ခု

ြဖစ်သည်။ ထရပ်ကား၏ ကုန်ပစည်းတင်သည့ ်ေနရာတွင် ဝန်မရှိသည့်အခါ (ဝန်မဲ့အေြခအေန) ကရိန်း၏ တည်ငိမ်မအြပင ်ေမာင်းတံှင့် အြခား

အစိတ်အပိုင်းများ၏ ခံိုင်အားအေပ အေြခခံ၍ သတ်မှတ် ဝန်န်းထားစုစုေပါင်းကို သတ်မှတ်သည်။ ေဘးေထာက်ကိ ုအဆံုးအထ ိဆန်ထုတ်ထား

သည့်အခါ (ကရိန်းကို အတည်ငိမ်ဆံုးရှိေနေစသည့် အေြခအေန) ှင့် ေမာင်းတံ၏ အေနာက်ဘက်ြခမ်းှင့ ်ေဘးဘက်ြခမ်းဧရိယာဘက်သို လှည့်ထား

ရသည့်အခါတွင် ၎င်းတန်ဖိုးအတိုင်း လုပ်ေဆာင်ိုင်သည်ဟ ုေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။

(8) jigiri (ေြမြပင်မ ှအထက်သို ေထာင့်မတ်ကျစွာမ-တင်ြခင်း)
Jigiri (မ-တင်ြခင်း) ဆိုသည်မှာ ေြမမျက်ှာြပင်၊ အလုပ်လုပ်သည့်ေနရာ သိုမဟုတ် ေအာက်ခံ ဘေလာက်တံုးများ၏ အထက်နားသို ဝန်ကို 

အနည်းငယ် မ-တင်ထားြခင်းကိ ုဆိုလိုသည်။

ဝန်မ-တင်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်အတွင်း ဝန်ကို အနည်းငယ်ေရွလျားေစ၍ အတန်အသင့်မ-တင်ပီး ေြမြပင်မ ှေြမာက်တက်လာသည်ှင့ ်ရပ်တန်

လိုက်ကာ မ-ထားသည့် ဝန် တည်ငိမ်ေနေကာင်း အတည်ြပပါ။ ထိုေနာက် ေဘးကင်းမရှိေကာင်း ေသချာေစရန ်ချတိ်ေပတွင ်ဝန်ချတိ်မိေနြခင်း 

ရှိ၊မရှိ စစ်ေဆးြခင်းြဖင့ ်Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) အေြခအေနကိ ုအတည်ြပပါ။

ဝန်တင်ြခင်း

ဝန်ကို ေြမြပင်မ ှြဖည်းညင်းစွာ ပင့်မပါ

ပံ ု1-6 jigiri (ေြမြပင်မ ှအထက်သို ေထာင့်မတ်ကျစွာမ-တင်ြခင်း)

(9) မ-တင်ိုင်သည့် အြမင့်
မ-တင်ိုင်သည့်အြမင့်ဆိုသည်မှာ ေမာင်းတံအရှည်ှင့် ေမာင်းတံေထာင့်ေပ မူတည်၍ ချတိ် သိုမဟုတ် အြခား ဝန် မ-တင်သည် ့ချတိ်ဆက်ပစည်းကိ ု

ထိထိေရာက်ေရာက ်မ-တင်ိုင်သည့်၊ ှိမ့်ချိုင်သည့် အေပှင့် ေအာက် ကန်သတ်ချက်များအကားမ ှေဒါင်လိုက်အကွာအေဝး ြဖစ်သည်။ ေြမြပင ်

(ေရွလျား ကရိန်းကို တပ်ဆင်ပီးြဖစ်သည့ ်မျက်ှာြပင)် မှအထက်သို ပင့်တင်ိုင်သည့် အြမင့်ကို “ေြမြပင်အထက ်ပင့်တင်ိုင်သည့်အြမင့်” ဟုေခပီး 

ေြမြပင်ေအာက်အနက်မ ှေြမြပင်အထ ိမ-တင်ိုင်သည့် အြမင့်ကို “ေြမမျက်ှာြပင်ေအာက ်အနက်မ ှေြမြပင်အထ ိမတင်ိုင်သည့်အြမင့်” ဟုေခပီး 

စုစုေပါင်းကို “အများဆံုး ပင့်တင်ိုင်သည့် အြမင့်” (စုစုေပါင်း ပင့်တင်ိုင်သည့် အြမင့်) ဟုေခသည ်(ပံ ု1-3၊ စာမျက်ှာ 4 (my))။ ေယဘုယျအားြဖင့် 

ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများတွင ်ေမာင်းတံကိ ုအရှည်ဆံုး ဆန်ထုတ်ထားသည့်အခါ ေြမမျက်ှာြပင်အထက ်မ-တင်ိုင်သည့်အြမင့်ကို ေြမြပင်

အထက် အများဆံုး မ-တင်ိုင်သည့်အြမင့်အြဖစ ်သတ်မှတ်ထားပီး ေြမမျက်ှာြပင ်ေအာက်အနက်မ ှမ-တင်ိုင်သည့်အြမင့်ကို သတ်မှတ်မထားပါ။
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1.2 ေရလျား ကရိန်း အမျိးအစားများ

1.2.1 ထရပ်ကား ကရိန်းများ

(1) ထရပ်ကား ကရိန်းများ
ငါးတန်ေအာက် ဝန်ကို ပင့်မ တင်ိုင်ေသာ ထရပ်ကား ကရိန်းသည် ေအာက်ခံကိုယ်ထည်ကို ပိုမိုေတာင့်တင်းခိုင်မာေအာင ်ြဖည့်စွက်ြပလုပ်ထားပီး၊ 

အေပဆံုလည်ကိုယ်ထည်အံ ု(ကရိန်းစက်ကိရိယာ) မှာလည်းတပ်ဆင်ထားေသာစက်ကရိယာများ ပါရှိေသာေကာင့် ကရိန်း လုပ်ငန်းစ်များ 

ေဆာင်ရွက်စ် တည်ငိမ်မပိုမိုရရှိိုင်ရန ်ေဘးေထာက်တစ်ခုကိ ုတပ်ဆင်ထားပါသည်။

ထိုအြပင ်ထရပ်ကား ကရိန်းတစ်ခုစီတွင ်ယာ်ေမာင်းခန်းှစ်ခုကိ ုတပ်ဆင်ထားပီး တစ်ခုမှာ ကရိန်းကို အသံုးြပလည်ပတ်ရန်အတွက်ြဖစ်ကာ 

အြခားတစ်ခုမှာ ကရိန်းကို ေမာင်းှင်ရန်အတွက ်ြဖစ်သည်။ ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ ်သိုမဟုတ် စက်မပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်သည် ကရိန်းစက်ကိရိယာများ

ထံ စွမ်းအားကို ထုတ်လတ်ေပးသည်။ ငါးတန်ေအာက် ဝန်ကို ပင့်မ တင်ထားသည့် ထရပ်ကား ကရိန်းအများစုသည ်ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်များကိ ု

အသံုးြပကသည်။

ပံ ု1-7 ထရပ်ကား ကရိန်းများ

(2) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများ
ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများသည ်ကုန်ပစည်းတင်သည့်ေနရာှင့် ယာ်ေမာင်းခန်းအကားတွင ်ဝန်ေပါသ့ယ် ေရွလျား ကရိန်း စက်ကိရိယာများ

ကို တပ်ဆင်ထားပီး ကရိန်းေမာင်းှင်ရန ်အဓိက ပင်မေရွလျားကိရိယာ (အင်ဂျင)် မ ှအေရွစွမ်းအားကို ထုတ်ယူ၍ ကရိန်းစက်ကိရိယာများကို 

လည်ပတ်ေမာင်းှင်ပါသည်။ ကရိန်းအမျိးအစားများစွာသည ်သံုးတန်ေအာက် ဝန်ကို မ တင်ိုင်ပါသည်။ ေမာင်းတံ အေြဖာင့်ှင့် တွဲဆက် ေမာင်းတံ

ဟူ၍ ေမာင်းတံ ပံုသဏာန်အမျိးအစား ှစ်မျိးရှိသည်။

ေမာင်းတံ အေြဖာင့် တွဲဆက ်ေမာင်းတံ

ပံ ု1-8 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများ
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1.2.2 ဘီးတပ်ကရိန်းများ

(1) ဘီးတပ်ကရိန်းများ
ကရိန်းလုပ်ငန်း သီးသန်သံုးကားေပတွင ်ဆံုလည် အေပကိုယ်ထည်အံုတစ်ခ ု(ကရိန်း စက်ကိရိယာ) ကို တပ်ဆင်ထားသည် ့စိတ်ကိက်ထေရာ်လီ

တစ်ခု ပါသည်။ ဘီးတပ်ကရိန်းများတွင ်ပင်မေရွလျားကိရိယာ တစ်ခုတည်းကို အသံုးြပ၍ ယာ်ေမာင်းခန်းတစ်ခုတည်းမ ှကရိန်းကို ေမာင်းှင်ိုင်

သလို ကရိန်းအသံုးြပေသာ လုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ ဘီးေလးဘီးပါ ကရိန်းအမျိးအစားှင့် ဘီးသံုးဘီးပါ ကရိန်း (ေရှဘီးှစ်လံုး၊ 

ေနာက်ဘီးတစ်လံုး) အမျိးအစားဟူ၍ ရှိသည်။ ကရိန်းတည်ငိမ်မပိုမိုရရှိရန ်ကရိန်းအမျိးအစားများစွာတွင ်ေဘးေထာက်များ တပ်ဆင်ထား

ေသာ်လည်း ေရှဘက်တာယာ၏ အြပင်ဘက်ေပတွင ်သံကွင်းများတပ်ဆင်ထားသည့ ်ကရိန်းအမျိးအစား အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဝန်မ-တင်စ် 

သံကွင်းများသည ်ေြမြပင်ှင့်ထိေတွ၍ ေထာက်ေပးထားသြဖင့ ်ကရိန်းကို ပိုမိုတည်ငိမ်ေစသည်။

ပံ ု1-9 ဘီးတပ်ကရိန်းများ

(2) ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းများ
ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းများသည် ကိုယ်တိုင်ေရွလျားေမာင်းှင်ိုင်သည့် ကရိန်းများြဖစ်ပီး ယာ်ေမာင်းခန်းတစ်ခုတည်းမှေန၍ ကရိန်း

ကို ေမာင်းှင်ကာ ကရိန်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းများသည ်ဘီးတပ် ကရိန်းအမျိးအစားတွင ်ပါဝင်

ပါသည်။ ကီးမားသည့် တာယာများှင့် ဘီးအားလံုးယက်ထားသည့်ေမာင်းှင်စနစ ်(All wheel drive) တပ်ဆင်ထားေသာေကာင့ ်ဤကရိန်းမျိးကို 

မညီမညာြဖစ်ေနေသာ ေြမမျက်ှာြပင်ှင့် အနည်းငယ် ေပျာ့ေြပာင်းေနသည့ ်ေြမမျက်ှာြပင်ေပတွင ်ေမာင်းှင်ိုင်သည်။ ဤကရိန်းများတွင ်ဘီး

ထိန်းချပ်မ စတီယာရင ်စနစ် ေလးမျိး (ေရှဘီးှစ်ဘီး ထိန်းချပ်မ စတီယာရင်စနစ်၊ ေနာက်ဘီးှစ်ဘီးထိန်းချပ်မ စတီယာရင်စနစ်၊ ေလးဘီးစလံုး 

ထိန်းချပ်မ စတီယာရင်စနစ်ှင့် ယာ်ေမာင်းခန်း စတီယာရင်စနစ်) တပ်ဆင်ထားေသာေကာင့ ်ကျ်းေြမာင်းသည့်ေနရာများတွင်ပင ်၎င်းတိုသည် 

ေကာင်းစွာေရွလျားိုင်စွမ်းရှိသည်။

ပံ ု1-10 ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းများ
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(3) ချနိ်းတပ်ယာ် ကရိန်းများ
ချနိ်းတပ်ယာ် ကရိန်းများတွင ်ေရွလျားရန်အတွက ်ချနိ်းဘီးတစ်ခု တပ်ဆင်ထားပီး ၎င်းေပတွင ်ဆံုလည် အေပကိုယ်ထည်အံုတစ်ခုှင့်အတ ူ

ေမာင်းှင်သည့် ကိုယ်ထည်တစ်ခ ုတပ်ဆင်ထားေသာေကာင့ ်၎င်းတို၏ ေြမြပင်ှင့်ထိေတွသည့် ဧရိယာသည ်တာယာများြဖင့ ်ထိေတွသည့် 

ဧရိယာထက ်ပိုမိုကျယ်ြပန်သည်။ ၎င်းက ချနိ်းတပ်ယာ် ကရိန်းကို ေြမေပျာ့၍ မညီမညာြဖစ်ေနသည့်ေနရာများတွင်ပင ်ေမာင်းှင်ိုင်ေစသည်။ 

အေသးစား ချနိ်းတပ်ယာ်ကရိန်းများဟ ုေခသည် ့အေသးစား ေရွလျား ချနိ်းတပ်ယာ်ကရိန်း ေမာ်ဒယ်လ်အချိတွင် ကရိန်းပိုမိုတည်ငိမ်ေစရန ်

ေဘးေထာက်များ တပ်ဆင်ထားသည်။

ပံ ု1-11 အေသးစားချနိ်းတပ်ယာ် ကရိန်းများ ေရလျား ကရိန်းများ
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1.2.3 ရထား ကရိန်းများ
ရထား ကရိန်းများတွင ်ရထားလမ်းေပေမာင်းသည့ ်ဘီးများပါရှိသည့် ထေရာ်လီတစ်ခု၏ အေပတွင ်ကရိန်း စက်ကိရိယာ (ဆံုလည် အေပ

ကိုယ်ထည်အံု) တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။ ရထား ကရိန်းများကို ရထားလမ်းေဖာက်လုပ်ရာတွင ်အသံုးြပကသည်။

ပံ ု1-12 ရထား ကရိန်းများ

 1.2.4 ေရေပ ကရိန်းများ
ေရေပ ကရိန်းများတွင ်ဝမ်းြပားေရယာ်၏အေပ၌ ကရိန်းစက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။ လက်တံကိ(ုအေသတပ်ထားြခင်း) အနိမ့်၊ 

အြမင့်မလုပ်ိုင်ြခင်း၊ ပတ်လည်လှည့်ြခင်းကို မေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် ေမာင်းတံပါ ကရိန်းအမျိးအစားများလည်း ရှိပါသည်။ ေရေပ ကရိန်းများသည ်

ကိုယ်တိုင ်ေရွလျားေမာင်းှင်၍ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်တိုင်ေရွလျားမေမာင်းှင်ဘဲြဖစ်ေစ ေရမျက်ှာြပင်ေပတွင ်ေရွလျားသွားလာပီး ကီးမား ေလးလံ

သည့်ဝန်များကို သယ်ေဆာင်ရန် အထင်ကီးစရာစွမ်းရည်များ ရှိကပါသည်။

ပံ ု1-13 ေရေပ ကရိန်းများ
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1.2.5 အြခား ေရလျား ကရိန်းများ
အြခား ေရွလျား ကရိန်းအမျိးအစားမှာ ကိးဆွဲေဂြပားပံုစ ံကရိန်းအမျိးအစား (ကရိန်းလုပ်ေဆာင်ချက်သံုး ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေြမတူးစက်များ 

[ပံ ု1-14]) ြဖစ်သည်။ ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေြမတူးစက်များေပ၌ ကရိန်းလုပ်ငန်း သီးသန်သံုးချတိ်ကို တပ်ထားသည့်အြပင ်ကရိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်

ရန်အတွက် အရာယ်ကင်းစက်ခလုပ်ကိရိယာများကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ အထူးသြဖင့် ကရိန်းလုပ်ငန်းသီးသန်သံုးချတိ ်(အများအားြဖင့် ေြမတူး

ေဂ၏ ေနာက်ေကျာတွင ်တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပံ ု1-15) ကို တပ်ဆင်ပီး၊ ေြမတူးလုပ်ငန်းမ ှကရိန်းလုပ်ငန်းသို ေြပာင်းလဲသည့ ်စက်ခလုတ်များကို

ှိပ်၍ ချတိ်ကိုပံုမှန်လုပ်ေဆာင်ိုင်ေအာင်ချနိ်ညိပီး၊ ယာ်တစ်စီးတည်းှင့် လုပ်ငန်း 2 မျိးကို ခွဲြခားအသံုးြပိုင်ပါသည်။ သတိြပရန်မှာ ေြမတူးေဂ

ေနာက်ေကျာတွင ်ကရိန်းလုပ်ငန်းသံုးသီးသန်ချတိ်ကို အလှြပံုသက်သက်သာ ချတိ်ထားေသာ ကရိန်းယာ်များ မပါဝင်ပါ။

စက်လက်တံကီး

စက်လက်ေမာင်း

ေြမတူးေဂ

ြပန်သွင်းိုင်ေသာ ချတိ်

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား ဇယား

ေရွလျား ကရိန်း အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက ်ကတ်ြပား

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား ကန်သတ်ကိရိယာ/အချက်ြပကိရိယာ

ယာ်ေမာင်းခန်း

ြပင်ပ သတိေပး မီးခွက် 

(ကရိန်းစနစ်ဖွင့်ထားစ ်မီးလင်းသည)်

ချနိ်းတပ်ယာ် ကရိန်း

ပံ ု1-14  ကရိန်းလုပ်ေဆာင်ချက်သံုး ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေြမတူးစက်

(က) ြပန်ေခါက်မထည့်ထားသည့ ်ချတိ် (ခ) ြပန်ေခါက်ထားသည့် ချတိ်

ပံ ု1-15  ြပန်သွင်းိုင်ေသာ ချတိ်
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1.3 ေရလျား ကရိန်းများ၏ အဓိက တည်ေဆာက်ပံုများ

1.3.1 အေပဆံုလည်အံု
အေပဆံုလည်အံုသည်မှာ ေမာင်းတံတစ်ခု၊ ဝန်ချ/ီဝန်ချြပလုပ်သည့ ်ကရိန်းစက်ကိရိယာ သိုမဟုတ် အလားတူကိရိယာများကို “ဆံုလည်ကိုယ်ထည”် 

ဟုေခေသာ ဂေဟေဆာ်ထားသည့ ်ကိုယ်ထည်၏ ဖရိန်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ကိုယ်ထည်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ဆံုလည် ဖရိန်ကိုယ်ထည်ကို ဆံုလည်

ဘယ်ရင်ကိုြဖတ်၍ အထိုင်ကယ်ရီယာ၏ အေပတွင ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ကိုယ်ထည်တစ်ခုလံုးသည ်ဘယ်ှင့်ညာသို ဆံုလည်လှည့်ိုင်ပါသည်။

ဘက်စံုသံုးကရိန်းများ၏ ဆံုလည်အေပကိုယ်ထည်အံုများတွင ်ကရိန်း လုပ်ငန်းစ်များှင့် ကရိန်းေမာင်းှင်မများ ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ်ေမာင်းတံ၊ 

ဝန်တင် စက်ကိရိယာ (ဝန်တင် ဆလင်ဒါ)၊ ဝန်ချ ီစက်ယရားှင့် ယာ်ေမာင်းခန်းတစ်ခုတိုကို ဆံုလည် ဖရိန် (ပံ ု1-16၊ စာမျက်ှာ 13 (my)) ေပတွင်

တည်ရှိသည့် ဆံုလည်အထိုင်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဟန်ချက် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဟန်ချက်ထိန်း အေလး သိုမဟုတ် အြခား အေလးချနိ်ရှ ိ

ကိုယ်ထည်တစ်ခုကို ဝန်ချ ီစက်ယရား၏ အေနာက်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။

ထရပ် ကရိန်းများအတွက ်အေပကိုယ်ထည်အံုသည ်အတူတူနီးပါးပင်ြဖစ်ေသာ်လည်း ကရိန်းလုပ်ငန်းအတွက်သီးသန် ယာ်ေမာင်းခန်းကို ဆံုလည်

ဖရိန်ေပတွင ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ကရိန်းေမာင်းှင်ရန်အတွက ်ယာ်ေမာင်းခန်းကိုမ ူအထိုင်ကယ်ရီယာတွင ်တပ်ဆင်ေပးထားပါသည်။ ကုန်တင် 

ထရပ်ကားကရိန်းများ၏ ဆံုလည် အေပကိုယ်ထည်အံုတွင ်ဝန်ချစီက်ယရားှင့် ဝန်တင် စက်ကိရိယာ (ဝန်တင် ဆလင်ဒါ) တစ်ခုကို ဆံုလည်ဖရိန်

ေပတွင်တပ်ဆင်ပါရှိပီး ေမာင်းတံတစ်ခုကိ ုအေပဘက်အပိုင်း (ပံ ု1-17၊ စာမျက်ှာ 13 (my)) တွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ထိုအြပင ်အထိုင်ကယ်ရီ

ယာ၏ ေဘးှစ်ဖက်စလံုးတွင ်ေမာင်းှင်စက်ကိရိယာများကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည်။ ဝန်တစ်ခုကို မ-တင်သည့်အခါ ေမာင်းတံသည ်လက်ေမာင်းတစ်

ခုကဲ့သို ေဆာင်ရွက်ပီး  အဓိကအားြဖင့် ေကွးွတ်အား (ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန)် တစ်ခုကို သက်ေရာက်ပါသည်။ ေလးေထာင့်ပံုးပံ ုေမာင်းတံများှင့ ်

မှန်ကူကွက်ပံု ေမာင်းတံများဟူ၍ရှိပီး ေကွးွတ်အားကို ခံိုင်မည့်အားကို ပံ့ပိုးေပးရန ်ေလးေထာင်ပံုးပံုေမာင်းတံ၏ ြဖတ်ပိုင်းပံု ပံုသဏာန်သည် 

ေထာင့်မှန်စတုဂ ံသိုမဟုတ် ဗဟုဂ ံပံ ုြဖစ်ပါသည ်(ပံ ု1-20 ှင့် ပံ ု1-21၊ စာမျက်ှာ 13 (my))။ ဝန်ေပါသ့ယ် ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းတံအများစုသည ်

ေလးေထာင့်ပံုးပံ ုေမာင်းတံများ ြဖစ်ကပါသည်။



13(my)

ပံ ု1-16  ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်း၏ အေပပိုင်း ဆံုလည်

အစိတ်အပိုင်း

ပံ ု1-17  ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း၏ အေပပိုင်း ဆံုလည်အစိတ်အပိုင်း

ပံ ု1-18 ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်း၏ ယာ်ေမာင်းခန်း နမူန ပံ ု1-19 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း၏ ထိန်းချပ်ေရး လီဗာ/ခလုတ် နမူန

ပံ ု1-20  ေလးေထာင့်ပံ ုေမာင်းတံ ပံ ု1-21  မှန်ကူကွက်ပံု ေမာင်းတံ

ေမာင်းတံ

ဝန်ချစီက်

ယရား

ဆံုလည်ေအာက်ေြခ

အတင်အချ စက်ကိရိယာ 

(အတင်အချ ဆလင်ဒါ)

ယာ်ေမာင်းခန်း

ဆံုလည် 

စက်ယရား

ေမာင်းတံ

ဝန်ချစီက်ယရား

ဆံုလည် ကိုယ်ထည်

(ေနရာချထားသည်)

ေမာင်းတံ အတင်အချ စက်ယရား

(အတင်အချ ဆလင်ဒါ)

❶ ဝန်လည်အား ကန်သတ်ကိရိယာ

❷ ဆံုလည်လှည့် ဘရိတ်ခလုတ်

❸ PTO ခလုတ်

❹ ဆံုလည် လီဗာ

❺ ဆန်/ေခါက် လီဗာ

❻ ေဘးေထာက်ထုတ ်ခလုတ်

❼ ပင်မ ဝန်ချလီီဗာ

❽ အရန် ဝန်ချလီီဗာ

❾ အတင်အချလီဗာ

❶ ဝန်အေလးချနိ်တိုင်း ကိရိယာ

❷ ဆန်/ေခါက် လီဗာ

❸ ဝန်ပင့်တင်သည့် လီဗာ

❹ အတင်အချ လီဗာ

❺ ဆံုလည် လီဗာ

❻ ချတိ် သွင်း/ထုတ် ခလုတ်

❼ ဂျိက ်ခလုတ်

ေမာင်းတံ တည်ေဆာက်

ပံု၏ ြဖတ်ပိုင်းပံု
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1.3.2 ဆံုလည် စက်ယရား
ဆံုလည် စက်ယရားသည ်အထိုင်ကယ်ရီယာတွင ်တပ်ဆင်ထားစ် အေပဆံုလည်ကိုယ်ထည်အံုကို ဘယ်ှင့်ညာ လှည့်ေနသည့် ကိရိယာတစ်ခ ု

ြဖစ်ပါသည်။ ကရိန်းအများအြပား၏ တည်ေဆာက်ပံုမှာ အထိုင်ကယ်ရီယာ (အထိုင် ေရွလျားကိုယ်ထည်ယာ်) ယာ၏ အေပဘက်အပိုင်းတွင ်

ဆံုလည်ဘယ်ရင်ကိ ုတပ်ဆင်ထားပီး ဆံုလည်ဘယ်ရင်၏ အေပဘက်မျက်ှာြပင်တွင ်အေပဆံုလည်အံုကိုယ်ထည်အံုကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ 

ဤကဲ့သို ဆံုလည် စက်ယရားပါေသာ ကရိန်းများသည် အကန်အသတ်မဲ့ 360° လည်ပတ်ိုင်စွမ်းရှိသည်။ (“ဆံုလည် စက်ယရား” 

(စာမျက်ှာ 24) (my) ကို ကည့်ပါ)

1.3.3 အထိုင်ကယ်ရီယာ (အထိုင် ေရလျားကိုယ်ထည်ယာ်)
အထိုင်ကယ်ရီယာဆိုသည်မှာ ၎င်းအေပတွင ်အေပဆံုလည်ကိုယ်တည်တပ်ဆင်ထားပီး၊တေနရာမ ှတေနရာသိုေရေြပာင်းေပးေသာ ေအာက်ပိုင်း

စက်ယရားြဖစ်ပါသည်။ ေမာင်းှင်သည့်စနစ်အေပ မူတည်၍ ေအာက်ပါ ေအာက်ေြခဝန်သယ်ဖရိန်အမျိးအစားများ ရှိပါသည်။

(1) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း အထိုင်ကယ်ရီယာ (အထိုင် ေရလားကိုယ်ထည်ယာ)်
ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများအတွက ်ကရိန်းစက်ယရားတပ်ဆင်ရန ် ြဖည့်စွက်တပ်ဆင်ထားေသာ ေနရာ (ကရိန်းစက်ကိရိယာ) ကို ပို၍ 

ေတာင့်တင်းခိုင်မာေအာင ်ြပလုပ်ထားေသာ ကုန်တင်ထရပ်ကားများကိ ုအသံုးြပကသည်။ ကရိန်းစက်ကိရိယာများကို ကုန်ပစည်းတင်သည့်ေနရာ 

သိုမဟုတ် အေနာက်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည် ့စက်အမျိးအစားများလည်း ရှိပါသည်။

ပံ ု1-22 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း အထိုင်ကယ်ရီယာ
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(2) ဘီးတပ် ကရိန်း (ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်း အပါအဝင်) အထိုင်ကယ်ရီယာ
ဘီးတပ် ကရိန်း အထိုင်ကယ်ရီယာများကို ဘီးတပ် ကရိန်းများတွင ်အသံုးြပရန် အထူး ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဝင်ိုးှစ်ခုပါေလ့ရှိပီး ေလးဘီးယက ်

(4WD) ေမာ်ဒယ်များကိ ုအသံုးများကာ ထိုအမျိးအစားများသည ်ေလးဘီးထိန်း စတီယာရင်ကို စံြပ အသံုးြပကသည်။ ေမာင်းှင်ရန်ှင့် ကရိန်း

လုပ်ငန်းလုပ်ရန်အတွက် အေရွစွမ်းအားကို အင်ဂျင်တစ်လံုးတည်းမ ှေထာက်ပံ့ေပးပီး ေမာင်းှင်သူ၏ ထိုင်ခံုတစ်ခုတည်းမှေန၍ လုပ်ငန်းအားလံုးကို 

လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ ဘီးတပ် ကရိန်းများတွင ်ေဘးေထာက်များကိ ုတပ်ဆင်ထားေသာ်လည်း အချိတွင်မ ူတပ်ဆင်မထားပါ၊ ၎င်းေမာ်ဒယ်လ်များ

တွင် တာယာများထက် အချင်း အနည်းငယ်ေသးငယ်ေသာ သံကွင်းများကို တာယာအြပင်ဘက်ေပ၌ တပ်ဆင် တည်ေဆာက်ထားတတ်သည်။ 

ကရိန်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ထိုသံကွင်းများသည ်ေြမြပင်ှင့်ထိေတွ၍ ေထာက်ေပးထားသည့်အတွက ်ကရိန်းကို ပိုမိုတည်ငိမ်ေစသည်။

ေရတိုင်ကီ

အင်ဂျင်

လိမ်အားေြဖာင့်စက်

ဂီယာအံု

လည်ပတ်ေနေသာ အဆက်

ချတိ်ဆက် လည်ပတ် တွန်းအားေပးဝင်ိုး

စတီယာရင ်ဆလင်ဒါ

ေဘးေထာက်
ေနာက်ဘီး

ထိန်းထားြခင်း

ဆီတိုင်ကီ ေရှဘီး

ပံ ု1-23 ဘီးတပ် ကရိန်း အထိုင်ကယ်ရီယာ
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(3) ေဘးေထာက်
ကရိန်းလုပ်ငန်းစ်အတွင်း ပိုမိုတည်ငိမ်မရှိေစရန ်ထရပ်ကား ကရိန်းများ၊ ဘီးတပ် ကရိန်းများ (ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်းများ အပါအဝင်)၊ 

ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများတွင ်ေဘးေထာက်များကိ ုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ေဘးေထာက်များသည ်ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်များကိ ုအသံုးြပ၍ 

အလုပ်လုပ်ပါသည်။ H ပံုစံ ေဘးေထာက်များှင့ ်X ပံုစံ ေဘးေထာက်များဟူ၍ ရှိပါသည်။

ပံ ု1-24 H ပံုစံ ေဘးေထာက ်(ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်း) ပံ ု1-25 X ပံုစံ ေဘးေထာက ်(ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်း)

ေဘးေထာက်တန်း

ေဘးေထာက်တန်း

ေလာတံ ဆလင်ဒါ

ေလာတံ ဆလင်ဒါ

ဂျိက ်ဆလင်ဒါ

a- အနည်းဆံုး ဆန်ထုတ်ိုင်စွမ်း

b- အလယ်အလတ် ဆန်ထုတ်

ိုင်စွမ်း

c- အဆံုးအထ ိဆန်ထုတ်ိုင်စွမ်း

ဂျိက် ဆလင်ဒါ

ေဘးေထာက်တန်းသည် ဆနထ်တ်ုထားရှိရမည့ ်အတိုင်းအတာတင်ွ ရှိရမည်ြဖစ်ပးီ လပ်ုငန်းများ လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ွသည့အ်ခါ မြဖစ်မေန ပင်သုံး 

ေသာခ့ေလာက်ြဖင့ ်မဲြမံေအာင် ြပလပ်ုထားရပါမည်။ ကန်ုတင် ထရပ်ကားကရန်ိးများတင်ွ ေဘးေထာက်အများစကုို ကရန်ိး၏ေဘးဘက်သို ဆနထ်တ်ု

ရန် လက်အသုံးြပ၍ ေဆာင်ရက်ွရပးီ ဂျိက်များကို ေဒါင်လိုက်ေရွလျားရန်အတက်ွမ ူဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်ကို အသုံးြပ၍ ေဆာင်ရက်ွရပါသည်။

ေရေပ

ပင်သံုး ေသာ့ခေလာက်

ပင်အေပါက်

ပံ ု1-26 X ပံုစံ ေဘးေထာက ်ပင်သံုး ေသာ့ခေလာက်ှင့် ပင်ထိုးထည့်ရန ်အေပါက်
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1.3.4 ဝိုင်ယာကိး
ေရွလျား ကရိန်း၏ကိုယ်ထည်ေပရှိ ဝန်ချရီစ်ဘီးကီးှင့် ချတိ်ဆက်ထားသည့် ဝိုင်ယာကိးများကို ဝန်မ-တင်ရန်အတွက် အသံုးြပပါသည်။ 

ဤဝိုင်ယာကိးများသည ်အထူး ခိုင်ခံ့ရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၎င်းတိုအတွက်အသံုးြပသည့် သတ်မှတ်ချက်များသည် tamagake (ဝန်ချတိ်ြခင်း) 

အတွက် အသံုးြပသည့် သတ်မှတ်ချက်များှင့ ်ကွဲြပားြခားနားပါသည်။ ဝိုင်ယာကိး၏ ခိုင်ခံ့မှင့်စပ်လျ်း၍ ဝိုင်ယာကိး ေဘးကင်းလံုြခံေရး 

အေြခခံအချက်မှာ ဝန်ချြီခင်းှင့ ်ေမာင်းတံြဖင့ ်ဝန်ပင့်တင်ြခင်းအတွက ်4.5 ှင့်အထက်၊ ေမာင်းတံ ဆန်/ေခါက်ရန်အတွက် 3.55 ှင့်အထက်ှင့် 

ေမာင်းတံကိုေထာက်ထားရန ်အသံုးြပသည့် ဝိုင်ယာကိးများအတွက ်3.75 ှင့်အထက် ြဖစ်ပါသည်။ ေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံအချက်ဆိုသည်မှာ 

ဝိုင်ယာကိး၏ ခံိုင်ဝန်ကို ဝိုင်ယာကိးအေပ သက်ေရာက်သည့ ်ဝန်၏ အများဆံုးတန်ဖိုးြဖင့် စားြခင်းြဖစ်သည်။

(1) ဝိုင်ယာကိး ဖွဲစည်းမပံုစံ
ဝိုင်ယာကိးကို လွန်းေပါင်းများစွာ လိမ်ကျစ်၍ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ လွန်းတစ်ခုစီကို အခန်းအပူချနိ်တွင် အရည်အေသွးြမင့် ကာဗွန်စတီးသံမဏိ

ြဖင့် ြပလုပ်ကာ သတပံုသွင်းထားေသာ စပ်ေကာင်းမပါသည့ ်ဝိုင်ယာကိး ဒါဇင်ေပါင်းများစွာအား အတူလိမ်ကျစ်၍ ြပလုပ်ထားပါသည်။

လွန်း
ဝိုင်ယာ

အူတိုင်

အူတိုင်- ဖိုင်ဘာ အူတိုင်များ၊ လွန်း အူတိုင်များှင့် ကိးအူတိုင်များအတွက ်ေယဘုယျေဝါဟာရတစ်ခ ုြဖစ်ပါသည်။ (ဤသည်မှာ 

ကိး သိုမဟုတ် လွန်းတစ်ခု၏ဗဟိုကို ြဖစ်ေပေစပါသည်။)

လွန်း- ဝိုင်ယာကိးများစွာကို အတူတက ွလိမ်ကျစ်ြပလုပ်ထားသည့ ်ဝိုင်ယာကိးတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခ ုြဖစ်ပါသည်။

ဝိုင်ယာကိး- လွန်းတစ်ခုကို ြပလုပ်ထားသည့် စတီးဝိုင်ယာကိးများ ြဖစ်ပါသည်။ ေြဗာင်ဝိုင်ယာကိးှင့် သတရည်စိမ ်ဝိုင်ယာကိးဟူ၍ 

ှစ်မျိးရှိသည်။

ပံ ု1-27 ဝိုင်ယာကိး ဖွဲစည်းမပံုစံ
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ဝိုင်ယာကိး အလယ်ဗဟိုရှိ ဖိုင်ဘာအူတိုင် သိုမဟုတ် ကိးအူတိုင်သည် ကိးပံုသဏာန်မပျက်ရန်၊ လွယ်ကူစွာ ေကွးိုင်ဆန်ိုင်ရန်ှင့် လွန်းများကျိး

ြခင်းမ ှကာကွယ်ရန်အတွက ်ဒဏ်ှင့် တုန်ခါမကို ထိန်းရန် လုပ်ေဆာင်ေပးပါသည်။ ဤသည်မှာ အူတိုင်၏ စက်ကိရိယာ ြဖစ်ပါသည်။ ေရွလျား 

ကရိန်းများတွင ်လွန်းေြခာက်ခုြဖင် ့လိမ်ကျစ်ထားသည့ ်ဝိုင်ယာကိးများကို အသံုးြပေလ့ရှိသည်။ ဝိုင်ယာကိး ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုကိ ုဖွဲစည်း

တည်ေဆာက်မကုဒ်နံပါတ ်(လွန်းအေရအတွက်) x (လွန်းတစ်ခုစီတွင်ပါဝင်သည့် ဝိုင်ယာကိးအေရအတွက)် 6 x 37 စသည်ြဖင့ ်ေဖာ်ြပေလ့ရှိသည်။ 

သတ်မှတ်ထားေသာ အချင်းတ ူဝိုင်ယာကိးအမျိးမျိးတွင ်ပို၍ပါးလာပီး အေရအတွက ်ပိုများေသာ ဝိုင်ယာကိးများြဖင့် ြပလုပ်ထားသည့် 

ဝိုင်ယာကိးများသည ်ေယဘုယျအားြဖင့် ပို၍ ေကွးိုင်ဆန်ိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။

ဇယား 1-2 ဝိုင်ယာကိး ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်မ ကုဒ်နံပါတ်ှင့် ကန်လန်ြဖတ်ပိုင်းပံုများ

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်

မကုဒ်နံပါတ်
6 x 37 IWRC6 x Fi(29) IWRC6 x WS(26)

အပိုင်းလိုက် ြမင်ကွင်း

ဂုဏ်သတိများ

အူတိုင်ကို ဖိုင်ဘာြဖင့်ြပလုပ်

ထားပီး ေကွးိုင်ဆန်ိုင်မကို 

ေကာင်းမွန်ေစသည်။

တစ်သီးတစ်ြခားြဖစ်သည့ ်ဝိုင်ယာကိး

တစ်ကိးတည်းကိ ုအူတိုင်တစ်ခုအြဖစ ်

အသံုးြပပီး အူတိုင်တွင် အတူတက ွထုပ်စည်း

ထားသည့် သတအြဖည့ ်ဝိုင်ယာေချာင်းများ 

ပါဝင်သည်။ ြမင့်မားသည့် ခံိုင်ဝန်ကို လိုအပ်

သည့်အခါ ၎င်းကို အသံုးြပသည်။

သီးြခား ဝိုင်ယာကိးတစ်ကိးကို 

အူတိုင်တစ်ခုအြဖစ ်အသံုးြပသည်။ 

၎င်းသည ်အလွန်ေကာင်းေသာ 

ေကွးိုင်ဆန်ိုင်စွမ်းှင့် ပွတ်စားမ 

ခံိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။

သံုးစွဲမ
ဝန်မတင်ြခင်း၊ tamagake 

(ဝန်ချတိ်ြခင်း)
ဝန်မတင်ြခင်း၊ tamagake (ဝန်ချတိ်ြခင်း) ဝန်မတင်ြခင်း
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(2) ကိးကျစ်နည်း အမျိးအစားများ
ဝိုင်ယာကိး ကျစ်ပံုှင့် လွန်း ကိးကျစ်ပံုကို လားရာဆန်ကျင်ဘက် လိမ်ကျစ်ထားြခင်းကိ ု"ိုးိုး ကိးကျစ်နည်းလမ်း" ဟုေခပီး လားရာတူညီစွာ 

လိမ်ကျစ်ထားြခင်းကိ ု“Lang ကိးကျစ်နည်းလမ်း” ဟ ုေခသည်။ ဝိုင်ယာကိး ကျစ်ထားသည့ ်လားရာေပမူတည်ပီး “Z ပံုစံ ကိးကျစ်နည်းလမ်း” 

ှင့် “S ပံုစံ ကိးကျစ်နည်းလမ်း” ဟူ၍ ထပ်မံ ခွဲြခားထားသည်။

Lang ကိးကျစ်နည်းလမ်းြဖင့ ်ြပလုပ်ထားေသာ ဝိုင်ယာကိးှင့်ိင်းယှ်ပါက ိုးိုးကိးကျစ်နည်းလမ်းြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ ဝိုင်ယာကိးသည ်ပို

ြမန်ဆန်စွာ ပွန်းပဲ့ပျက်စီးတတ်ေသာ်လည်း တွန်ေခါက်ြခင်း၊ အလိမ်ေြပြခင်းတို ြဖစ်ိုင်ေြခနည်းေသာေကာင့ ်ပို၍ ကိုင်တွယ်အသံုးြပရ လွယ်ကူ

ပါသည်။ ထိုေကာင့် ိုးိုး Z ပံုစံ ကိးကျစ်နည်းလမ်းသံုး ဝိုင်ယာကိးများကို အသံုးများသည်။

ိုးိုး Z ပံုစံ ကိးကျစ်နည်းလမ်း ိုးိုး S ပံုစံ ကိးကျစ်နည်းလမ်း Lang Z ပံုစံ ကိးကျစ်နည်းလမ်း Lang S ပံ ုကိးကျစ်နည်းလမ်း

ိုးိုး ကိးကျစ်နည်းလမ်း Lang ကိးကျစ်နည်းလမ်း

ပံ ု1-28 ကိးကျစ်နည်း အမျိးအစားများ

(3) ဝိုင်ယာကိး အချင်း
ဝိုင်ယာကိး အချင်းအရွယ်အစားကိ ု၎င်း၏ ကန်လန်ြဖတ်ပိုင်းပံ ုလံုးပတ်အတိုင်း ဝိုင်းပတ်ထားသည့် စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏အချင်းြဖင် ့ကိုယ်စားြပ

ေဖာ်ြပသည်။ ဝိုင်ယာများ/သံလံုးများ၏ အတွင်းအချင်းတိုင်းကိရိယာြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည့ ်ဝိုင်ယာကိး၏ ကန်လန်ြဖတ်ပိုင်းပံုတစ်ခုတွင် လားရာသံုး

ဘက်ြဖင့ ်တိုင်းတာပီး တိုင်းတာရရှိသည့် ရလဒ်ကို ပျမ်းမရှာလိုက်ြခင်းြဖင့် ကိးအချင်းကို ဆံုးြဖတ်ပါသည်။ ရှိရမည့် သတ်မှတ်အချင်း ခံိုင်ရည် 

သတ်မှတ်ချက်သည် (JIS ှင့်အည ီသတ်မှတ်အချင်း) ထုတ်လုပ်သည့်အချနိ်တွင် 0% မ ှ+7% အတွင်း ြဖစ်ပါသည် (သတိြပရန်မှာ 10 mm ေအာက် 

အချင်းရှိသည့် ဝိုင်ယာကိးများအတွက ်0% မ ှ+10% အထ ိြဖစ်ပါသည်)။

အချင်း = 

မှန်ကန်ေသာ တိုင်းတာြခင်း နည်းလမ်း မမှန်ကန်ေသာ တိုင်းတာြခင်း နည်းလမ်း

ပံ ု1-29 ဝိုင်ယာကိး၏အချင်းကို တိုင်းတာသည့် နည်းလမ်း
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(4) ဝိုင်ယာကိး စစ်ေဆးြခင်း

a. ဝိုင်ယာကိးအတွက ်စစ်ေဆးရန်အချက်များ

● ြပတ်ေတာက်ေနေသာ ဝိုင်ယာကိးများ

● အချင်းေလျာ့နည်းမှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမ

● ကိးတွန်ေခါက်ြခင်းများှင့ ်ပံုပျက်ြခင်း

● သတစားြခင်း/သံေချးတက်ြခင်း

● အနားသတ်များှင့် အဖျားစွန်းများပံုမှန်မဟုတ်ြခင်း

b. တားြမစ်ထားေသာ ဝိုင်ယာကိးများအတွက ်စံသတ်မှတ်ချက်များ

● ြပတ်ေတာက်ေနေသာ ဝိုင်ယာများ- ဝိုင်ယာကိး၏ ကျစ်ထားေသာ ကိးလွန်းတစ်ခုချင်းစီအတွင်း (ဖာေထးရန်သံုးသည့ ်ဝိုင်ယာများမပါ) 

စုစုေပါင်း ဝိုင်ယာအေရအတွက်၏ 10 ရာခိုင်န်းထက်ပို၍ ြပတ်ေတာက်ေနပါက။

လွန်းအေရအတွက် သတအြဖည့်ဝိုင်ယာေချာင်းများ

ဝိုင်ယာကိး ကျစ်ကိးတစ်ခု၏ အရှည် 

(လွန်း 6 ခုပါဝင်သည်)

ပံ ု1-30 ဝိုင်ယာကိး၏ ကိးလွန်းတစ်ခု

● အချင်းေလျာ့နည်းြခင်း- ရှိရမည့် သတ်မှတ်အချင်း၏ ခုနစ်ရာခိုင်န်းထက်ပို၍ အချင်းေလျာ့နည်းေနသည့ ်ဝိုင်ယာများ။

● ပံုပျက်ြခင်း- ေခါက်လိမ်ေနေသာ ဝိုင်ယာများ (ဤသိုြဖစ်လင် ြပန်လည်ြပြပင်ပီး ြပန်လည်အသံုးြပြခင်း မြပရ)။

ကိး ေခါက်လိမ်ေနြခင်း လိမ်ထားေသာအလိမ်များေြပေနြခင်း

အေပသို ေခါက်လိမ်ေနြခင်း

ေအာက်သို ေခါက်လိမ်ေနြခင်း

ပံ ု1-31 ကိး ေခါက်လိမ်ေနြခင်း
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● သတစားြခင်း/သံေချးတက်ြခင်း- ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပံုပျက်ေနေသာ ဝိုင်ယာများ ှင့်/သိုမဟုတ် ေဆွးြမည့်ေနေသာ ဝိုင်ယာများ။ (ပံ ု1-32 ှင့် ပံ ု1-33)

(က) ြပင်းထန်စွာ ထိခိုက်ထားေသာ ဝိုင်ယာများ (ခ) မျက်ှာြပင်များ တွန်လိမ်ေကမွေနေသာ ဝိုင်ယာများ

(ဂ) အလွန်အကံ ေကွးေကာက်ေနေသာ ဝိုင်ယာများ (ဃ) အလွန်အကံ ပျက်စီးေနေသာ ဝိုင်ယာများ

ပံ ု1-32  ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပံုပျက်ြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကိးအေြခအေနများသည ်တရားဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့ ်ဖယ်ရှားပစ်ေရး စံသတ်မှတ်ချက်များြဖစ်ပါသည်။ 

ြပတ်ေတာက်ေနေသာ ဝိုင်ယာများ ပါဝင်သည့် ဝိုင်ယာကိးများ သိုမဟုတ် သိသိသာသာ အချင်းေလျာ့နည်းမြဖစ်ေနသည့ ်ဝိုင်ယာကိးများကို 

အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ စံသတ်မှတ်ချက် အေြခအေနသို မေရာက်ရှိမ ီအသစ်တစ်ခုှင့် ေစာလျင်စွာ အစားထိုးလဲလှယ်ရန် လိုအပ်သည်။

ထိုအြပင ်ဝိုင်ယာကိးတွင် ပံုပျက်ြခင်း၊ ယိုယွင်းပျက်စီးြခင်း သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာများ ြပတ်ေတာက်ြခင်းကဲ့သို ကိစများ ှစ်ခုှင့်အထက် ေပါင်းစပ်ြဖစ်

ေပေနပါက အစားထိုးလဲလှယ်သင့်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပျက်စီးမတစ်ခုချင်းစီသည ်ဖယ်ရှားရန် စံသတ်မှတ်ချက်ေအာက်တွင ်ရှိေနေစကာမ ူ

အဆိုပါအေကာင်းများမ ှေပါင်းစပ်ြဖစ်ေပေနေသာ စုစုေပါင်းပျက်စီးမသည ်စံန်းသက်မှတ်ချက်တစ်ချက်ှင့ ်ငိစွန်းေနလင ်ဝါယာကိးများကိ ု

အစားထိုး လဲလှယ်ရပါမည်။

ပံ ု1-33  အလွန်အကံ သတစားြခင်း/သံေချးတက်ြခင်း
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1.4 ဆွဲတင်ြခင်း၊ (ေမာင်းတ)ံ အတင်-အချြပလုပ်ြခင်း၊ ဆံုလည်

လည်ြခင်းများကိ ုလုပ်ေဆာင်ေပးေသာ စက်ယရားများ

1.4.1 PTO (စွမ်းအင်အသွင်ေြပာင်းစက)်
ဤစက်ယရားသည ်ေရွလျားမြဖစ်ေပေအာင ်ေမာင်းှင်ေပးသည့ ်အင်ဂျင်မ ှအေရွစွမ်းအားကို ရယူပီး ၎င်းကို ကရိန်းလုပ်ငန်းများအတွက ်

အသံုးြပပါသည်။ ၎င်းကို ON (ဖွင့်) ှင့် OFF (ပိတ်) ခလုတ်များြဖင့် အသံုးြပသည်။ PTO ကို ေမာင်းှင်မ ကိရိယာ၏ ဂီယာအံ ုစသည်တိုတွင် 

တပ်ဆင်ထားေသာ ဂိင့်ဆက်ေနရာတွင ်ချတိ်ဆက်ပီး ဂီယာများထိုးလိုက်ြခင်းြဖင့် အင်ဂျင်မ ှအေရွစွမ်းအားကို ရယူသည်။ ထိုေနာက် ကရိန်းများ

အတွက် အသံုးြပေသာ ဟိုက်ဒေရာလစ်ပန်ကို ေမာင်းှင်ပီး ထွက်ေပလာေသာ ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဖိအားြဖင့် ကရိန်း စက်ကိရိယာများ (ဟိုက်ဒေရာ

လစ်ေမာ်တာှင့် ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါကဲ့သို) ၏ ေမာင်းှင်မဂီယာကို အလုပ်လုပ်ေစသည်။

ထရပ်ကား အင်ဂျင်

ဂီယာအံု

PTO

ဟိုက်ဒေရာ

လစ် ပန်

လမ်းေကာင်းထိန်း 
စက်ကိရိယာ

ဆံုလည် 
စက်ယရား ဝန်ချစီက်

ယရား

PTO

အင်ဂျင်

လိမ်အားေြဖာင့်စက်

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆီတိုင်ကီ

ဟိုက်ဒေရာ
လစ် ပန်

ေမာင်းတံ ဆန်ထုတ်/
အတင်အချ 
စက်ယရား

ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း (ဥပမာ) ဘက်စံုသံုး ကရိန်း (ဥပမာ)

ပံ ု1-34  ကရိန်း စက်ကိရိယာများ၏ စွမ်းအင်ရင်းြမစ်

1.4.2 ကိးဆွဲစက်ယရား
ကိးဆွဲစက်ယရားတွင ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာ၊ ဝန်ချသီည့် အရှိန်ေလာ့ချေပးေသာ ဂီယာ၊ ဝန်ချရီစ်ဘီးကီးှင့် အြခားအစိတ်အပိုင်းများ 

ပါဝင်ပါသည်။ ေမာ်တာလည်အားြဖင့ ်ရစ်လံုးကီးလည်ပတ်ကာ ဝိုင်ယာကိးရစ်ြခင်း/ေြဖချြခင်းများ ြပလုပ်ပီး၊ ဝန်တင်ဝန်ချလုပ်ငန်းများကို

ေဆာင်ရွက်ေစပါသည်။

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေမာ်တာ
ေြမာက်တင်သည့ ်အရှိန် 
ေလာ့ေပးသည့် ဂီယာ ဝန်ချရီစ်ဘီးကီး

ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာသည ်၎င်း၏လိမ်အား

ကို ေပးပိုပါသည်

ဝန်ပင့်တင်သည့် အြမန်န်း ေလာ့ချဂီယာသည ်ဟိုက်ဒေရာလစ်

ေမာ်တာ၏ လည်ပတ်န်းကို ေလာ့ချပီး လိမ်အားပိုမိုရရှိေစသည်

ဝိုင်ယာကိးကို ပင့်တင်ြခင်း ှင့် ှိမ့်ချြခင်း

ပံ ု1-35 ကိးဆွဲစက်ယရား တည်ေဆာက်ပံု
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(1) ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်းများ၏ ဆံုလည်စက်ယရား
လက်ရှိတွင ်ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းအများစု၌ ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်းများ၏ ဆံုလည်စက်ယရားသည် အထိုင်ေရွလျား

ကိုယ်ထည်ယာ်ေပတွင ်ဆံုလည်ဘယ်ယာရင်ေပတွင ်တပ်ဆင်ထားပီး၊ ၎င်းဆံုလည်ဘယ်ယာရင်အေပတွင ်အေပဆံုလည်ကိုယ်ထည်အံုကို တပ်

ဆင်ထားပါသည်- ပင့်မ ေမာင်းတံကီး၏ လုပ်ငန်းသံုး ကိးဆွဲစက်ှင့် အရန်ေမာင်းတံ၏ လုပ်ငန်းသံုး သံုးကိးဆွဲစက ်စသည်ြဖင့ ်ကိးဆွဲစက် 2 လံုးကို

တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဘရိတ်သည ်အလိုေလျာက ်ဘရိတ်အမျိးအစားြဖစ်ပီး ကိးဆွဲစက်စက်ထိန်းချပ်ေရး လီဗာ အလုပ်မလုပ်သည့်အခါတွင ်

အလိုအေလျာက ်ဘရိတ်ဖမ်းေပးပါသည်။

(2) ကုန်တင်ထရပ်ကားကရိန်း၏ ဆံုလည်စက်ယရား
ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများတွင ်ပံုမှန်အားြဖင့် ပင်မ ကိးဆွဲစက်စက်ယရား တစ်ခုကိုသာ တပ်ဆင်ထားေလ့ရှိသည်။ ဤကရိန်းများတွင ်

ကလပ်ကို လတ်ေပးြခင်းြဖင့ ်ချတိ်ကို ေအာက်ချ၍ (၎င်း၏ အရှိန်ကို ေြခနင်းဘရိတ်တစ်ခုြဖင့ ်ထိန်းချပ်လျက်) ရစ်ဘီးကီးကို အလွတ် 

နိမ့်ဆင်းသွားေစသည့် “အလွတ်ချြခင်း” ကို လုပ်ေဆာင်ခွင့်မြပပါ ဝန်ချစီက်ယရားတွင် ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာ၊ အရှိန်ေလာ ့ဂီယာ၊ 

စက်သံုး ဘရိတ်ှင့် ဝန်ချရီစ်ဘီးကီးတို ပါဝင်သည်။

(3) ကုန်တင်ထရပ်ကားကရိန်း၏ ဘရိတ်စက်
ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများတွင ်တပ်ဆင်ရန်ေနရာမရှိေသာေကာင့ ်စက်သံုးဘရိတ်များကို အသံုးြပကပါသည်။ အဆိုပါ ဘရိတ်များသည ်

ကိးဆွဲစက်ယရား အရှိန်ေလာ ့ဂီယာတွင် ထည့်သွင်းတည်ေဆာက်ထားသည်။ ထိန်းချပ်ေရး လီဗာကို မူလအေနအထားတွင ်ထားေသာအခါ 

စက်သံုးဘရိတ်များမှာ အလိုအေလျာက ်အလုပ်လုပ်ပီး အလိုအေလျာက ်ဘရိတ်များမှာ ဝန်ကို သတ်မှတ်ေနရာတွင ်ထိန်းထားိုင်ပါသည်။

စတီယာရင ်ချတိ်ဆက် ဝင်ိုး 

(ေခွးသွားစိပ ်ဂီယာ)

ပွတ်တိုက်အား ပလိတ်ြပား

ဘရိတ်ြပား

တစ်ဖက်တည်းလည်သည် ့ဘီး
ဂီယာ

ဘရိတ် ဝက်အူ

ဝန်တင်ြခင်း

ဝန်ပင့်

တင်စ်

ဘီး၏ေခွးသွားစိပ်

များအတွက် ခလုတ်

ပါသည့် ကုတ်

တစ်ဖက်တည်း

လည်သည် ့ဘီး

ှိမ့်ြခင်း

ပံ ု1-36 စက်သံုးဘရိတ ်စက်ယရား
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 1.4.3 ဆံုလည်စက်
ဆံုလည် စက်သည် ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေမာ်တာ၊ အရှိန်ေလာ ့ဂီယာ၊ ေခွးသွားစိပ်ှင့် ဆံုလည် ဘယ်ယာရင်တို ပါဝင်ေသာ ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်ပီး ၎င်း

သည် အေပပိုင်း ဆံုလည်အစိတ်အပိုင်းကို ဘယ်ှင့်ညာသို လှည့်ေပးသည်။ ဆံုလည် ဘယ်ယာရင်ကိ ုေအာက်ေြခ ဝန်သယ်ဖရိန်၏ အေပပိုင်းတွင ်

တပ်ဆင်ထားပီး အေပပိုင်း ဆံုလည်အစိတ်အပိုင်းကို ဆံုလည် ဘယ်ယာရင်၏ အေပမျက်ှာြပင်တွင ်တပ်ဆင်ထားသည်။

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေမာ်တာ

ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာသည ်၎င်း၏

လိမ်အားကို ေပးပိုပါသည်။

ဝန်ပင့်တင်သည့ ်အြမန်န်း ေလာ့ချဂီယာသည ်ဟိုက်ဒေရာလစ်

ေမာ်တာ၏ လည်ပတ်န်းကို ေလာ့ချပီး လိမ်အားပိုမိုရရှိေစသည်။

ေခွးသွားစိပ်ှင့် ဆံုလည် ဂီယာ 

ချတိ်ဆက်မိသည်။

ဆံုလည် ဖရိန် အဆက်မြပတ် 

လည်ပတ်သည်။

ေြမာက်တင်သည့ ်အရှိန် 

ေလာ့ေပးသည့် ဂီယာ
ေခွးသွားစိပ် ဆံုလည ်ဘယ်ရင် ဆံုလည ်ကိုယ်ထည်

ပံ ု1-37 ဆံုလည် စက်ယရား အစိတ်အပိုင်း

(1) ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်း ဆံုလည် စက်
ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းများ၏ ဆံုလည်စက်များသည ်ဆံုလည် ဘယ်ယာရင်ကိ ုအထိုင်ေရွလျားကိုယ်တည်ယာ်ေပတွင ်

တပ်ဆင်ထားပီး အေပပိုင်း ဆံုလည်အစိတ်အပိုင်းကို ဆံုလည် ဘယ်ယာရင်၏ အေပမျက်ှာြပင်တွင ်တပ်ဆင်ထားသည်။ အေပပိုင်း 

ဆံုလည်အစိတ်အပိုင်းတွင ်တပ်ဆင်ထားေသာ ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာမ ှလည်ပတ်အားကိ ုအရှိန်ေလာ့ပီး ေခွးသွားစိပ်သို ပိုေပးသည်၊ ၎င်းသည ်

ဆံုလည် ဘယ်ယာရင ်ဂီယာှင့် ချတိ်ဆက်ေစသည်။ ၎င်းသည ်ပို၍အရှိန်ေလျာ့လာေစပီး အတွင်းပိုင်း ဘယ်ယာရင်ကွင်းတွင ်အေသတပ်ဆင်ထား

ေသာ အေပပိုင်း ဆံုလည်အစိတ်အပိုင်းကို လည်ပတ်ေစသည်။ အေသးစား ေရွလျား ကရိန်းများတွင ်ဆံုလည် ဘယ်ယာရင်ဂီယာကိ ုအြပင်ပိုင်းတွင ်

တပ်ဆင်ေပးထားသည်။

(2) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း ဆံုလည် စက်
ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများအတွက ်ေမာင်းှင်သည့် ကိရိယာဆံုလည်စက်ကို အထိုင်ေရွလျားကိုယ်တည်ယာ်ေပတွင ်တပ်ဆင်ထားသည်။ 

ထိုေကာင့် ဆံုလည် အရှိန်ေလာ့ဂီယာ ေမာင်းှင်ဝင်ိုး၏ အဆံုးတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ေခွးသွားစိပ် ဂီယာကို ဆံုလည် ဘယ်ယာရင်၏ အြပင်

ဘက်တွင ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဆံုလည် ဘယ်ရင်သည ်ြပင်ပ အသွားစိပ်များကို ြဖစ်ေပေစသည်။

ဆံုလည် ဘယ်ရင ်အတွင်းဘက်ကွင်း

ဆံုလည် ဂီယာ
ေခွးသွားစိပ်ဂီယာ

ကိးလိမ ်ဂီယာ (တပ်ဆင်ပါရှိသည)်

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေမာ်တာ

ပံ ု1-38 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း ဆံုလည် စက်ယရား (ဆံုလည် ဘယ်ရင်အမျိးအစား)
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ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများအတွက ်ဆံုလည် စက်ယရားတွင် ေခွးသွားစိပ် ဂီယာ စက်ယရားတစ်ခုလည်း ပါဝင်ပီး ၎င်းတွင ်ဟိုက်ဒေရာလစ ်

ဆလင်ဒါသည် ဝင်ိုးတံ၏ တစ်ဖက်ြခမ်းတွင ်လည်ပတ်ေနေသာ ေခွးသွားစိပ် ဂီယာကို ဘယ်ှင့်ညာ ေရွလျားေစကာ ဆံုလည်ဂီယာကို လည်ပတ်ေစ

သည့် စနစ်တစ်ခုကို အသံုးြပသည်။ ဤစနစ်သည် အကန်အသတ်မဲ့ 360° လည်ပတ်ိုင်စွမ်း မရှိသြဖင့် ၎င်းကို အသံုးြပမ ေလျာ့နည်းလာခဲ့သည်။

ေကာ်လံ

အေပဘက ်သတ

ေအာက်ဘက ်သတ

ေကာ်လံ

ဆံုလည် ဂီယာ ေခွးသွားစိပ ်ဂီယာ

ေခွးသွားစိပ် ဂီယာ

ဆံုလည် ဂီယာ

ေချာဆ ီထည့်ေပါက်

ေချာဆ ီဝင်/ထွက်ေပါက်

ဆံုလည် ဆလင်ဒါ

ပစတင် အေချာင်း

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါ

ဆံုလည် ဂီယာ

ေခွးသွားစိပ် ဂီယာ

ပံ ု1-39 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများအတွက ်ဆံုလည် စက်ယရား (ေခွးသွားစိပ ်ဂီယာ အမျိးအစား)



26(my)

1.4.4 ေမာင်းတ ံအတင်အချ စက်ယရား
ေမာင်းတံ အတင်အချလုပ်ရာတွင ်ဟိုက်ဒေရာလစ ်အတင်အချ ဆလင်ဒါ သိုမဟုတ် အတင်အချ ဝိုင်ယာကိးကို ရစ်ရန်ှင့် ကိးေြဖရန်အတွက ်

အတင်အချ ရစ်ဘီးကို အသံုးြပသည်၊ သိုေသာ် အတင်အချလုပ်ရန်အတွက် ဝိုင်ယာကိးများကို အသံုးနည်းလာပီြဖစ်သည်။ တန်ချနိ် 

ငါးတန်ေအာက်ေလျာ့နည်းေသာ ဝန်ကို မ တင်ထားသည့် အေသးစား ေရွလျား ကရိန်းအများစုသည ်လက်တံ အတင်အချလုပ်ြခင်းအတွက ်

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါများကိ ုအသံုးြပကသည်။ ထိုအြပင ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆလင်ဒါများကိ ုအသံုးြပေသာ အမျိးအစားများကိ ုဆွဲယ ူ

မ-တင်သည့် အမျိးအစားှင့် တွန်းတင်သည့်အမျိးအစားဟူ၍ ခွဲြခားိုင်ပီး မကာေသးမီှစ်များအတွင်း တွန်းတင်သည့် အမျိးအစားများကိ ု

ပိုမိုအသံုးြပလာကပါသည်။ ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းှင့် ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း အများစုရှိ လက်တံ အတင်အချ စက်ယရား

များသည် တွန်းတင်သည့် အမျိးအစား ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါများကိ ုအသံုးြပကပါသည်။ ေမာင်းတံ အတင်အချလုပ်ရာတွင ်ေယဘုယျအားြဖင့် 

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဝန်ချ ီဆလင်ဒါများကိ ုအသံုးြပပါသည်။ ကရိန်းလုပ်ေဆာင်ချက်များ လုပ်ိုင်ေသာ ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေြမတူးစက်များတွင ်

စက်ေမာင်းတံကီးများသည ်တွန်းတင်သည့်အမျိးအစား ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါများြဖစ်ပီး အဖျားပိုင်း စက်လက်ေမာင်းများသည ်ဆွဲတင်သည့် 

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါများ ြဖစ်ကသည်။

တွန်းတင်ပံုစံ အတင်အချ ဆလင်ဒါ

ပံ ု1-40 ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါအသံုးြပေသာ လက်တံအတင်အချ စက်ယရား
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1.4.5 ဆန်ိုင်/ေခါက်ိုင်သည့် စက်ယရား
ေမာင်းတံ ဆန်ြခင်း/ေခါက်ြခင်း ြပလုပ်ရာတွင ်ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါကိ ုသံုး၍ြဖစ်ေစ ေမာင်းတံ၏ ဝန်မပါသည့် အေလးချနိ်ကိ ုပိုမိုေပါပ့ါးေစရန ်

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါှင့် ဆန်ိုင်/ေခါက်ိုင်ေသာ ဝိုင်ယာကိး ှစ်ခုေပါင်း၍ ြဖစ်ေစ လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ အဆစ် သံုးဆစ်အထ ိပါဝင်ေသာ 

ေမာင်းတံများတွင ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆလင်ဒါများကိ ုအသံုးြပေလ့ရှိပီး အဆစ်ေလးဆစ်ှင့ ်အထက်ပါဝင်ေသာ ေမာင်းတံများတွင် ဟိုက်ဒေရာလစ်

ဆလင်ဒါှင့် ဆန်ိုင်/ေခါက်ိုင်ေသာ ဝိုင်ယာကိး ှစ်ခုေပါင်း၍ အသံုးြပေလ့ရှိသည်။ ထိုအြပင ်ေမာင်းတံ ဆန်ြခင်း/ေခါက်ြခင်း နည်းလမ်းများှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ဆန်ြခင်း/ေခါက်ြခင်းများကိ ုအစီအစ်တကျ လုပ်ေဆာင်သည့် “အစီအစ်တကျ ဆန်ြခင်း/ ေခါက်ြခင်း အမျိးအစား” ရှိသည်။ ဥပမာ

အားြဖင့် ဒုတိယအဆစ် ဆန်ထုတ်ြခင်း လုပ်ေဆာင်ပီးမ ှတတိယအဆစ်ဆန်ထုတ်ြခင်းှင့် တတိယအဆစ် ဆန်ထုတ်ြခင်း လုပ်ေဆာင်ပီးမ ှစတုတ

အဆစ်ဆန်ထုတ်ြခင်း။ ဒုတိယ၊ တတိယှင့် စတုတအဆစ်များအတွက် ဆန်ြခင်း/ေခါက်ြခင်းများကိ ုတစ်ချနိ်တည်း လုပ်ေဆာင်သည့် “ဟန်ချက်ည ီ

ဆန်ြခင်း/ေခါက်ြခင်းအမျိးအစား” လည်း ရှိသည်။ ေမာင်းတံ ဆန်ြခင်း/ေခါက်ြခင်း လုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ေမာင်းတံ ဆန်ြခင်း/ေခါက်

ြခင်း လပ်ရှားမအေပ မူတည်၍ ချတိ်သည် ေြမာက်တက်ြခင်း သိုမဟုတ် နိမ့်ကျြခင်း ြဖစ်ေပသည်။ ထိုေကာင့် ေမာင်းတံ ဆန်ြခင်း/ေခါက်ြခင်းကိ ု

လုပ်ေဆာင်ရာတွင ်ချတိ်အေနအထားကိ ုဂုြပပါ။ ေမာင်းတံ ဆန်ြခင်း/ေခါက်ြခင်းှင် ့ဆက်စပ်လျက ်ေမာင်းတံအဆံုးှင့် ချတိ်တိုအကား အကွာ

အေဝးကို အလိုအေလျာက် ထိန်းသိမ်းေပးေသာ လုပ်ေဆာင်ချက ်ပါရှိသည့် အမျိးအစားများလည်း ရှိသည်။

ေမာင်းတံ (ပထမအဆစ်) ေမာင်းတံ (ဒုတိယအဆစ်)

ဆလင်ဒါ နံပါတ်-1 ဆလင်ဒါ နံပါတ်-2

ေမာင်းတံ (တတိယအဆစ်)

ပံ ု1-41 3-ဆစ် အစီအစ်တကျ ဆန်/ေခါက် ေမာင်းတ ံဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု

ေမာင်းတံ (ပထမအဆစ်)
ေမာင်းတံ 
(ဒုတိယအဆစ်)

ဆန်/ေခါက် ဝိုင်ယာကိး

ေမာင်းတံ 
(တတိယအဆစ်)ဆလင်ဒါ နံပါတ်-1 ဆလင်ဒါ နံပါတ်-2

ေမာင်းတံ 
(စတုတအဆစ်)

ပံ ု1-42 4-ဆစ် အစီအစ်တကျ/ဟန်ချက်ည ီဆန်/ေခါက် ေမာင်းတ ံဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု
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1.4.6 အြခားစက်၊ ကိရိယာများ

(1) ချတိ်
အေသးစားေရွလျားကရိန်းများသည ်အများအားြဖင့် ချတိ်တစ်ခုတည်းကိုသာ အသံုးြပကသည်။ ဘက်စံုလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်းများ အစရှိသည်

တိုတွင် အဓိက ကိးဆွဲစက် စက်ယရားှင့် အရန်  ကိးဆွဲစက်ယရား တပ်ဆင်ထားသည့်အတွက ်အဓိက ကိးဆွဲစက်ယရားသံုး ချတိ်ှင့် 

အရန် ကိးဆွဲစက်ယရားသံုး ချတိ်တို တပ်ဆင်ထားသည်။ ကုန်တင်ထရပ်ကားကရိန်းများတွင ်အဓိက ကိးဆွဲစက်တစ်ခုတည်း ပါဝင်ေသာေကာင့ ်

၎င်းတိုတွင် အဓိက ဝန်ဆွဲချတိ်တစ်ခုတည်းသာ ပါရှိပီး ေယဘုယျအားြဖင့် ြမင့်မားေသာအြမင့်အထ ိပင့်တင်ြခင်းကိ ုခွင့်ြပိုင်သည့် ဝင်ိုးတစ်ခုပါ 

ချတိ်များ ပါရှိကသည်။ Temagake ဝိုင်ယာကိးအတွက ်ချတိ်များတွင် ေဘးကင်းလံုြခံေရး တံခါးချက်တစ်ခ ုတပ်ဆင်ထားရမည်။

(က) ပင်မ ဝန်ပင့်တင်ြခင်းအတွက ်ဝင်ိုးှစ်ခုပါ ချတိ် (ခ) ဝင်ိုးတစ်ခုပါ ချတိ်

ပံ ု1-43 ပင်မ ဝန်ပင့်တင်သည့ ်ချတိ် ပံု 1-44 အရန် ဝန်ပင့်တင်သည့ ်ချတိ်

စက်သီး ဝင်ိုး

ေဘးကင်း

လံုြခံေရး 

တံခါးချက်

ေဘးကင်းလံုြခံေရး 

တံခါးချက်

စက်သီး/ချတိ် ဝင်ိုး

ေဘးကင်းလံုြခံေရး 

တံခါးချက်
ချတိ် ဝင်ိုး

(2) ချတိ် ေခါက်သွင်းသည့် စက်
ေနာက်ပိုင်းထုတ ်ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများှင့ ်ဘက်စံုသံုး လမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းများစွာတွင် အလုပ်ပီးဆံုးချနိ်၌ ေမာင်းတံအဆံုး၏ 

အတွင်းတွင် ချတိ်ကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက ်စက်ကိရိယာတစ်ခ ုတပ်ဆင်ထားသည်။ သိမ်းဆည်းြခင်း လုပ်ငန်းစ်သည် ချတိ်ကို အဆံုးထိပင့်တင်

ြခင်းြဖင့ ်စတင်ပီး လုပ်ေဆာင်ေနစ်အတွင်း အလွန်အကံရစ်ပတ်မကို ကာကွယ်သည့် ကိရိယာသည ်အသက်ဝင်လုပ်ေဆာင်သည်။ ရစ်ပတ်မ 

ရပ်တန်သွားသည်ှင့် (သတိေပးသံတစ်မျိးတည်းသာ ပါဝင်ေသာ အမျိးအစားများအတွက်၊ အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ သတိေပးကိရိယာမ ှအသံြမည်

ေသာအချနိ်တွင် ချတိ်ကို ရစ်ပတ်ပင့်တင်ြခင်းကိ ုရပ်တန်ပါ) ချတိ်သိမ်းဆည်းမခလုတ် သိုမဟုတ် ချတိ်သိမ်းဆည်းမ လီဗာကို သံုး၍ သိမ်းဆည်းမကို 

စတင်လုပ်ေဆာင်သည်။ ချတိ်ကို ေမာင်းတံ၏ မျက်ှာြပင်ေအာက်ဘက်တွင ်အလိုအေလျာက ်သိမ်းဆည်းမည်ြဖစ်သည်။

ြပန်သွင်းြခင်း

ထုတ်ြခင်း

ပံ ု1-45 ချတိ် ေခါက်သွင်းသည့် စက်ယရား ပံ ု1-46 ချတိ် ေခါက်သွင်း/ထုတ်ယ ူခလုတ်
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1.5 ေရလျား ကရိန်း ေဘးကင်းေရး ကိရိယာများှင့် ဘရိတ်

လုပ်ေဆာင်ချက်များ
အလုပ်ကို ေဘးကင်းစွာလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက ်ေရွလျား ကရိန်းများတွင ်ေဘးကင်းေရး ကိရိယာများှင့် ဘရိတ်လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ု

ထည့်သွင်းထားသည်။ ေဘးကင်းေရး ကိရိယာများတွင ်သတိေပးသံြမည်ြခင်း သိုမဟုတ် လည်ပတ်မကို အလိုအေလျာက်ရပ်တန်ြခင်း 

လုပ်ေဆာင်ချက်များ (အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မကို ကာကွယ်သည့် ကိရိယာှင့် အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ သတိေပးကိရိယာများစသည်ြဖင့်) ပါရှိသည်။ 

၎င်းတိုသည် ေရွလျား ကရိန်း၏ ခံိုင်ဝန်ထက် ေကျာ်လွန်လုပ်ေဆာင်ချနိ ်သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မများကိ ုသတ်မှတ်အတိုင်းအတာပမာဏ

ထက် ေကျာ်လွန်လုပ်ေဆာင်ချနိ်များတွင ်အသက်ဝင်လာသည်။ ေဘးကင်းေရး ကိရိယာများတွင ်စက်ကို လွန်ကဲစွာအားသက်ေရာက်ြခင်းမ ှကာ

ကွယ်ရန်သံုးသည့် ကိရိယာများ (ဝန်လည်အား ကန်သတ် ကိရိယာှင့် သတ်မှတ်ဝန်ထက် ေကျာ်လွန်ချတိ်ဆွဲြခင်းမ ှကာကွယ်ရန်အတွက ်ကိရိယာ

ကဲ့သို)၊ ဟိုက်ဒေရာလစ်ပတ်လမ်းအတွင်း ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ ဖိအားြမင့်တက်မကို တားဆီးရန်ှင့် ဟိုက်ဒေရာလစ်ပစည်းကိရိယာများကို ကာကွယ်

ရန်အတွက် ကိရိယာများ (ဖိအားေလာ့ဗားကဲ့သို) ှင့် ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ ဖိအားေလျာ့ကျမတွင ်ဝန် ုတ်တရက ်ြပတ်ကျြခင်းကိ ုကာကွယ်ရန်

အတွက် ကိရိယာများ (ချက်ခ်ဗားစသည်ြဖင့)် ပါဝင်သည်။ ဘရိတ်လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင ်ေရွလျားမများကို ရပ်တန်ရန်၊ ရပ်တန်ထားေသာ 

အေနအထားတစ်ခုကိ ုထိန်းသိမ်းရန်ှင့် ဝန် သိုမဟုတ် ေမာင်းတံ နိမ့်ဆင်းြခင်းကို ရပ်တန်ရန် လိုအပ်ေသာ ဘရိတ်များ ပါဝင်သည်။

ချက်ခ်ဗား (ဆန်/ေခါက်ိုင်သည့် ဆလင်ဒါ ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေလာခ့်ချကိရိယာ)

ေမာင်းတံ ေထာင့်ချိး အချက်ြပကိရိယာ/ဝန်အချက်ြပကိရိယာ

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား ကန်သတ်ကိရိယာ/

အချက်ြပကိရိယာ

ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာ

ဖိအားထိန်းဗား

သတိေပး ကိရိယာ

အလွန်အကံရစ်ပတ်မ ကာကွယ်ကိရိယာ/အလွန်အကံ

ရစ်ပတ်မ သတိေပး ကိရိယာ

ေဘးကင်းလံုြခံေရး တံခါးချက်

ချက်ခ်ဗား (အတင်အချလုပ်သည့ ်ဆလင်ဒါ ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေလာ့ခ်ချကိရိယာ)

ချက်ခ်ဗား (အတင်အချလုပ်သည့ ်ဆလင်ဒါ ဟိုက်ဒ

ေရာလစ ်ေလာ့ခ်ချကိရိယာ)

ညီညာမ တိုင်းတာကိရိယာ

ပံ ု1-47 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း ေဘးကင်းေရး ကိရိယာ
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1.5.1 အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မကို ကာကွယ်သည့် ကိရိယာများ
ဝန်ချဝီိုင်ယာကိးကို အလွန်အကံ ရစ်ပတ်ြခင်း သိုမဟုတ် ချတိ်ကို ှိမ့်ချထားြခင်းမရှိဘ ဲေမာင်းတံကိ ုထပ်မံဆန်ထုတ်ြခင်းများသည ်ချတိ်အံုှင့် 

ေမာင်းတံတို တိုက်မိပီး ချတိ်အံ ုအေပဘက ်စက်သီးှင့် ေမာင်းတံ ပျက်စီးြခင်း၊ ဝန်ချဝီိုင်ယာကိး ြပက်ေတာက်ြခင်း သိုမဟုတ် ချမီထားသည့် ဝန် 

ြပတ်ကျြခင်းများ ကဲ့သိုေသာ မေတာ်တဆမများကိ ုြဖစ်ေစိုင်သည်။ အဆိုပါ မေတာ်တဆမများကိ ုကာကွယ်ရန ်အသံုးြပေသာ ကိရိယာများကို 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေခဆိုသည-် ချတိ်သည် အြမင့်ဆံုးေနရာသို ေရာက်ရှိေသာအချနိ်တွင ်ဝန်ချဝီိုင်ယာကိးတစ်ေလာက ်ှိမ့်ထားေသာ ဝိတ်တံုးကို 

ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့ ်ခလုတ်ကို သက်ဝင်လုပ်ေဆာင်ေစပီး သတိေပးသံကို ြမည်ေစသည့ ်“အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ သတိေပးကိရိယာ” ှင့် 

အလိုအေလျာက်ရပ်တန်ြခင်းကိ ုလုပ်ေဆာင်သည့် “အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ ကာကွယ်သည့် ကိရိယာ (တိုက်ိုက ်ေမာင်းှင်သည့်အမျိးအစား 

အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ ကာကွယ်သည့် ကိရိယာ)”။ ဤကိရိယာများ ထိေရာက်မရှိစွာ အလုပ်လုပ်ိုင်ရန ်ချတိ်တစ်ခ ု(အဆိုပါ ချတိ်၏ ပင့်တင်သည့် 

စက်သီး၏ အေပဘက်မျက်ှာြပင်အပါအဝင)် ကဲ့သို ဝန်ပင့်တင်သည့် ချတိ်ဆက်ပစည်း၏ အေပဘက်မျက်ှာြပင်ှင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ အေပ

ဘက်မျက်ှာြပင်ှင့် ထိေတွမြဖစ်ိုင်သည့် ေမာင်းတံအဆံုး၏ စက်သီး ေအာက်ဘက်မျက်ှာြပင်တိုအကား ေဒါင်လိုက်အကွာအေဝးကို ေရွလျား 

ကရိန်းများအတွက ်ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များတွင ်ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည်။ ၎င်းကို ကိုက်ညီစွာ 

ချနိ်ညိရမည် ြဖစ်သည်။

● အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ သတိေပးကိရိယာသည ်ကိးအရှည ်(မီတာ) က ပင့်တင်သည့် အလျင်န်း (m/sec) ၏ 1.5 ဆ (သိုမဟုတ် ဝန်ပင့်တင်

သည့် ချတိ်ဆက်ပစည်းကိ ုပင့်တင်ြခင်း သိုမဟုတ် ေမာင်းတံ ဆန်ထုတ်ြခင်းကိ ုလုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခုတည်းြဖင့ ်ရပ်တန်ိုင်သည့် ေရွလျား 

ကရိန်းများအတွက ်1.0 ဆ) ှင့် တူညီေသာ ပမာဏသို ေရာက်ရှိချနိ်တွင ်အချက်ေပး အသံြမည်ရမည်ြဖစ်သည်။

● အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ ကာကွယ်သည့် ကိရိယာအတွက် ဝန်ချ၍ီ ပင့်တင်ြခင်းကိ ု0.25 m ှင့် အထက် (တိုက်ိုက်ေမာင်းှင်ေသာ အမျိးအစား 

အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ ကာကွယ်သည့် ကိရိယာများအတွက ်0.05 m ှင့် အထက်) တွင် ရပ်တန်ရမည်။

အလွန်အကံရစ်ပတ်မ 

ေထာက်လှမ်းကိရိယာ

အလွန်အကံရစ်ပတ်မ 

ေထာက်လှမ်းသည့် 

အေလးတံုး

အလွန်အကံရစ်ပတ်မ 

သတိေပးသံှင့် အသံမက်

ေဆ့ချ်အတွက် အသံချဲစက်

အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ 

သတိေပးချက်အတွက ်

အသံြဖင့်အချက်ေပးစက်

ပံ ု1-48 အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ သတိေပးကိရိယာ

1.5.2 ဝန်အလွန်အကံမြဖစ်ေစရန ်တားဆီးသည့် ကိရိယာများ
ေမာင်းတံကရိန်းများှင့ ်ေရွလျား ကရိန်းများကဲ့သို ေမာင်းတံများပါသည့် ကရိန်းများသည ်သတ်မှတ် ဝန်န်းထားထက် ေကျာ်လွန်သည့် ဝန်ကို 

ချတိ်ဆွဲရေသာအချနိ်တွင် တိမ်းေမှာက်ြခင်း သိုမဟုတ် ေမာင်းတံ ကျိးြခင်းများ ြဖစ်ပွားိုင်သည်။ ေရွလျား ကရိန်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ု

လုပ်ေဆာင်မအေနအထား၊ ေမာင်းတံေထာင့ ်(အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ)၊ အရန်ေမာင်းတံတစ်ခ ုအသံုးြပမရှိ/မရှိ၊ အြပင်သို 

ဆန်ထုတ်ထားေသာေဘးေထာက်များ၏ အကျယ်၊ အလုပ်လုပ်သည့် ဧရိယာ (ေမာင်းတံ ဦးတည်ရာ) အစရှိသည်တိုအေပတွင ်အေြခခံ၍ ေမာင်းတံ 

အလျားြဖင့ ်သတ်မှတ်သည်။ အဆိုပါ အရည်အေသွးများြဖင့ ်စုစုေပါင်း သတ်မှတ်ဝန်န်းထားကို တွက်ချက်သည်။ ဤတွက်ချက်ထားေသာ 

စုစုေပါင်း သတ်မှတ်ဝန်န်းထားထက် ေကျာ်လွန်ြခင်းသည ်ေရွလျား ကရိန်းကို တိမ်းေမှာက်ြခင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ထည် ထိခိုက်ပျက်စီးြခင်းများ 

ြဖစ်ေစိုင်သည်။ ထိုေကာင့် တွက်ချက်ထားေသာ စုစုေပါင်း သတ်မှတ်ဝန်န်းထားထက် ေကျာ်လွန်ေသာ ဝန်ပိုအသံုးြပြခင်းမ ှကာကွယ်ရန်အတွက ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ “ဝန်လည်အား ကန်သတ်ကိရိယာ” သိုမဟုတ် “ဝန်လည်အား ကန်သတ်ကိရိယာမဟုတ်သည့် ဝန်ပို ကာကွယ်ေရး ကိရိယာ”

တစ်ခုကို မြဖစ်မေနတပ်ဆင်ရမည်။ 



31(my)

(1) ဝန်လည်အား ကန်သတ်ကိရိယာ
ေရွလျား ကရိန်းများအတွက ်ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်တွင ်သံုးတန် သိုမဟုတ် ထိုထက်ပိုေသာ ဝန်ကို မ တင်ထားသည့် 

ေရွလျား ကရိန်းများသည ်ဝန်လည်အား ကန်သတ်ကိရိယာတစ်ခ ုပါရှိရမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည်အတွင်း 

ပင့်တင်သည့်ဝန်သည ်စုစုေပါင်း သတ်မှတ်ဝန်န်းထားသို ေရာက်ရှိလင ်ကရိန်းေမာင်းှင်သ ူသတိြပမိေစရန ်သတိေပးသံတစ်ခ ုြမည်လာသည ်

သိုမဟုတ် စုစုေပါင်း သတ်မှတ်ဝန်န်းထားထက် ေကျာ်လွန်လင ်ကရိန်းလည်ပတ်မကို အလိုအေလျာက်ရပ်တန်သည်။ ကရိန်းသည ်

အလိုအေလျာက ်ရပ်တန်သွားသည့်တိုင် ဝန်ကို ှိမ့်ချြခင်းှင့် ေမာင်းတံကိ ုေခါက်သိမ်းြခင်း သိုမဟုတ် ေြမာက်ြခင်း စသည့် ေဘးကင်းေသာ 

လုပ်ေဆာင်မများကို လုပ်ေဆာင်ိုင်သည်။

ဝန်လည်အား ကန်သတ်ကိရိယာ

အလိုအေလျာက် ရပ်ရန် (ဝန်လည်ကိန်း အေြခခံကိန်း 100 ရာခိုင်န်းှင့်အထက)် အလိုအေလျာက်သတိေပးစက်

ေမာင်းတံ ှိမ့်ချြခင်း

ေမာင်းတံ ဆန်ထုတ်ြခင်း

ဝန်တင်ြခင်း

ပံ ု1-49 ဝန်လည်အား ကန်သတ်ကိရိယာ
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(2) ဝန်ပိုကနသ်တ်စက်ကရိယိာ မဟတ်ုေသာ ဝန်ပိုသည်ကိုတားြမစ်ေပးေသာစက်ကရိယိာများ
ေရွလျား ကရိန်းများအတွက ်ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက် အပိုဒ် 27 တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေအာက်ပါကရိန်းများအတွက ်

ဝန်ပိုကန်သတ်စက်ကိရိယာကိရိယာအစား၊ ဝန်ပိုကန်သတ်စက်ကိရိယာမဟုတ်ေသာ်လည်းပဲ၊ ဝန်ပိုသည်ကိုတားြမစ်ေပးေသာ အြခားစက်များ

တပ်ဆင်ိုင်ပါသည်ဟ ုလက်သင့်ခံခဲ့ပါသည်။

● မ တင်ထားသည့်ဝန် သံုးတန်ေအာက်ေလျာ့နည်းေသာ ေရွလျား ကရိန်းများ

● ပံုေသ ေမာင်းတံ ေထာင့်များှင့် အရှည်များရှိေသာ ေရွလျား ကရိန်းများ

အစ်အလာအားြဖင့် ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်းများတွင ်သံုးတန်ှင့်အထက် ဝန်ကို မ၍တင်ေလ့ရှိေသာေကာင့် ဝန်လည်အား ကန်သတ်

ကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားသည်။ မ၍တင်ေသာဝန် သံုးတန်မြပည့်သည့် ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများအတွက ်ဝန်လည်အား ကန်သတ်

ကိရိယာများအစား မတင်သည့်ဝန်ကို စစ်ေဆးေပးေသာ ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားသည်။ သိုေသာ် 2018 ခုှစ် မတ်လ 1 ရက်ေနမ ှ

စတင်၍ ေရွလျား ကရိန်းများအတွက် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်တွင ်ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာကို “ဝန်လည်အား ကန်သတ်

ကိရိယာမဟုတ်သည့် ဝန်ပိုကာကွယ်ေရး ကိရိယာများ” မ ှဖယ်ထုတ်ထားပီး ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် သတ်မှတ် ဝန်န်းထား ကန်သတ်ကိရိယာ 

သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ဝန်န်းထား အချက်ြပကိရိယာတိုကို တပ်ဆင်ရန် မြဖစ်မေနလိုအပ်သည်။

● သတ်မှတ် ဝန်န်းထား ကန်သတ်ကိရိယာ- သတ်မှတ်ဝန်န်းထားထက် ေကျာ်လွန်လင ်ေရွလျား ကရိန်း လည်ပတ်လုပ်ေဆာင်မကို ချက်ချင်း 

အလိုအေလျာက်ရပ်တန်ေပးိုင်သည့် ကိရိယာတစ်ခု။

● သတ်မှတ် ဝန်န်းထား အချက်ြပကိရိယာ- သတ်မှတ်ဝန်န်းထားထက် ေကျာ်လွန်ိုင်သည့် အရာယ်ရှိေသာအချနိ်၌ သတ်မှတ်ဝန်န်းထား

ထက် မေကျာ်လွန်မ ီသတိေပးသ ံြမည်ေစိုင်သည့် ကိရိယာတစ်ခု။

အကူးအေြပာင်းကာလ လုပ်ေဆာင်မနည်းလမ်းတစ်ခုအေနြဖင့ ်ေရွလျား ကရိန်းများအတွက ်ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်၏ 

အထက်ပါြပင်ဆင်ချက ်မတိုင်မီကတည်းက လည်ပတ်လုပ်ေဆာင်ေနသည့ ်ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာ တပ်ဆင်ထားသည့် ေမာ်ဒယ်များအတွက် 

ဝန်တိုင်းတာမ ကိရိယာများကို ဆက်လက်အသံုးြပိုင်သည်။ ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာများတွင ်ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာများှင့် 

ဒစ်ဂျစ်တယ် ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာများ ပါဝင်သည်။
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1) ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဝန်တိုင်းတာမ ကိရိယာ

အဆိုပါ ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာသည ်ဝန်ချစီက်ယရားအတွက် ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ ဖိအားကို ဝန်အားတစ်ခုအြဖစ်သို 

ေြပာင်းလဲသည်။ ထိုေကာင့် ဝန်ချစီက်ယရားကိ ုအသံုးြပ၍ ဝန်တစ်ခုကို မတင်ချနိ်တွင်သာ ဝန်၏ြဒပ်ထုကို ေဖာ်ြပပီး ရပ်တန်ချနိ်၊ ှိမ့်ချချနိ် 

သိုမဟုတ် အြခားေသာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ေနချနိ်တိုတွင် မေဖာ်ြပပါ။ ထိုေကာင့် ကိရိယာကို အသံုးြပရန်အတွက ်ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းန်

ချက်များကိ ုအြပည့်အဝနားလည်ရန် လိုအပ်သည်။ ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာြဖင့် ဝန်ြဒပ်ထ ုတိုင်းတာမများကို ေယဘုယျအားြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း

လုပ်ေဆာင်သည်။

1.  အင်ဂျင်လည်န်းကိ ုေလာ့ချပါ။

2.  ပင့်တင်ထားသည့် ဝန်မပါဘဲ (ဝန်မဲ့အေနအထားြဖင့)် မတင်ြခင်းကိ ုလုပ်ေဆာင်ပီး ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာ၏ န်တိုင်သည် သုညတွင် ရှိေနေစ

ရန်အတွက် အင်ဂျင်လည်န်းကိ ုချနိ်ညိပါ။ 

3.  အသံုးြပမည့် ဝန်ချဝီိုင်ယာကိး၏ ချတိ်ေပတွင်ရှိေနသည့် ကိးအေရအတွက်ကို အေြခခံ၍ ဖတ်ရမည့် စေကး အမှတ်အသားကို ေရွးချယ်ပါ။

4.  ဝန်တစ်ခုကို ချတိ်တွင် ချတိ်ဆွဲ၍ အနည်းငယ် မတင်ပါ။ မတင်ေနစ်အတွင်း ေရွးချယ်ထားေသာ စေကး အမှတ်အသားေပတွင ်အေြခခံ၍ 

ဝန်တိုင်းတာမ ကိရိယာ န်တိုင်မ ှန်ြပေသာ အတိုင်းအတာစေကး တန်ဖိုး (ဝန်ြဒပ်ထ)ု ကို ဖတ်ပါ။

ပံ ု1-50 ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဝန်တိုင်းတာမ ကိရိယာ

2) ဒစ်ဂျစ်တယ် ဝန်တိုင်းတာမ ကိရိယာ

ဤဝန်တိုင်းတာမ ကိရိယာသည ်ဝန်ြဒပ်ထုကို မျက်ှာြပင်ေပတွင ်ဂဏန်းပံုစံြဖင့ ်ေဖာ်ြပသည်။ မကာေသးမီှစ်များအတွင်းက ၎င်းကိုတပ်ဆင်ထား

ေသာ ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း အေရအတွက်မှာ ပိုမိုများြပားလာသည်။ ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဝန်တိုင်းတာမ ကိရိယာှင့် ကွာြခားသည်မှာ ဒစ်ဂျစ်

တယ်ဝန်တိုင်းတာမ ကိရိယာသည ်ဝန်ကို ပင့်တင်ေနချနိ်တွင ်ဝန်၏ြဒပ်ထုကို အမဲေဖာ်ြပေပးိုင်ြခင်းြဖစ်သည်။

ပံ ု1-51 ဒစ်ဂျစ်တယ် ဝန်တိုင်းတာမ ကိရိယာ
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1.5.3 ဖိအားေလာ့ဗား
ဖိအားေလာ့ဗားဆိုသည်မှာ ကရိန်းများအတွက ်ေဘးကင်းေရး စည်းကမ်းချက်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ ဖိအား ထိန်းချပ်မဗားကို ဆိုလိုသည်။ ဟိုက်ဒ

ေရာလစ်ပတ်လမ်းအတွင်း ဟိုက်ဒေရာလစ်ဖိအားသည ်သတ်မှတ်ဖိအားသို ေရာက်ရှိေသာအချနိ်တွင ်သတ်မှတ်ဖိအားထက ်လွန်ကဲြခင်းမှကာကွယ်

ရန်ှင့် ဟိုက်ဒေရာလစ ်စက်ကိရိယာများကို ကာကွယ်ရန်အတွက ်ဖိအားထိန်းချပ်မဗားသည ်ဆီအစိတ်အပိုင်းတစ်ချိ သိုမဟုတ် အားလံုးကို 

ဖွင့်ထုတ်လိုက်သည်။ 

ချနိ်ည ိဝက်အူ

အတွန်း အေချာင်း

ဆလင်ဒါပံုစံ ရစ်ဗား

တိုင်ကီသို (ထွက်ေပါက)်

ဝင်ေပါက်

ပံ ု1-52  ဖိအားေလာ့ဗား
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1.5.4 ေဘးကင်းလံု ခံေရး တံခါးချက်
ေဘးကင်းလံုြခံေရး တံခါးချက်သည် ေရွလျား ကရိန်းတစ်ခုက ဝန်တစ်ခုကို ပင့်တင်ေနချနိ်တွင ်Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိး ချတိ်မ ှ

ေချာ်ထွက်သွားြခင်းကို ကာကွယ်ေပးသည်။ စပရင်အမျိးအစားှင့ ်ဝိတ်တံုးအမျိးအစား ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုများရှိပီး ဝန်ေပါသ့ယ် ေရွလျား 

ကရိန်းအများစုတွင် စပရင်အမျိးအစားကိ ုအသံုးြပကသည်။

ေဘးကင်းလံုြခံေရး

တံခါးချက် (ချတိ်ပိတ်)

ပံ ု1-53 ေဘးကင်းလံု ခံေရး တံခါးချက်

လုပ်ေဆာင်မ အေြခအေနများအေပ မူတည်၍ tamagake ဝိုင်ယာကိးသည ်ချတိ်မ ှေချာ်ထွက်သွားိုင်သည်။ ထိုေကာင့် အချိေသာ အေြခအေန

များတွင် ချက်ကိရိယာှစ်ခုကို အသံုးြပသည်။ ပံ ု1-54 သည် “ေချာ်ထွက်မ” ြဖစ်ပွားပံုကို ြပသသည်။

ကျစ်ထားေသာ ဝိုင်ယာကိးများ ေြပေလျာ့လာေသာအချနိ်တွင ်၎င်းတိုသည် ချတိ်တစ်ေလာက ်

အရှိန်ြပင်းစွာ လည်ပတ်ပီး (①) ေနာက်ဆံုးတွင ်ချတိ်၏ ထိပ်ဖျားအစွန်းကို ေကျာ်လာကာ (②) 

ချတိ်ထိပ်ဖျားအစွန်းှင့် ေဘးကင်းလံုြခံေရးတံခါးချက ်(ချတိ်ပိတ်) အကားဝင်ေရာက်ပီး ေချာ်

ထွက်မကို ြဖစ်ေစသည ်(③)။

ပံ ု1-54  ေချာ်ထွက်မြဖစ်ပွားပံု

1.5.5 အလုပ်လုပ်သည့် အကွာအေဝးကို ကန်သတ်သည့် ကိရိယာ
အလုပ်လုပ်သည့် အကွာအေဝးကို ကန်သတ်သည့် ကိရိယာသည ်ေမာင်းတံ ဆန်/ေခါက်ြခင်း၊ ေမာင်းတံ အတင်အချလုပ်ြခင်း၊ ဆံုလည်လှည့်ပတ်

ြခင်း စသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုထိန်းချပ်သည်။ အလုပ်လုပ်သည့် အြမင့်ှင့် အချင်းဝက်ပတ်လည်၊ ဆံုလည်လှည့်သည့် အကွာအေဝး

အပါအဝင် ကိတင်သတ်မှတ်ထားသည့ ်လုပ်ေဆာင်မအတိုင်းအတာထက ်ေကျာ်လွန်သည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို ကန်သတ်ရန်အတွက် ၎င်း

သည် အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာကိုလည်း ကန်သတ်သည်။ ပိုမိုတိတိကျကျေဖာ်ြပရလင ်အလုပ်လုပ်သည့် အကွာအေဝးကို 

ကန်သတ်သည့် ကိရိယာ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။

● ေမာင်းတံ ြမင့်တင်ြခင်းှင့် ဆန်ထုတ်ြခင်းကိ ုကန်သတ်ြခင်း- ဤလုပ်ေဆာင်ချက်သည ်ေမာင်းတံကိ ုဓာတ်အားလိုင်းများှင့် ရထားလမ်း မီး

လိုင်းများ စသည်တိုအနီးသို မေရာက်ရှိေအာင ်ကာကွယ်ေပးသည်။

● ဆံုလည်လှည့်ပတ်မ ကန်သတ်ြခင်း- ဤလုပ်ေဆာင်ချက်သည ်ဥပမာအားြဖင့ ်ေမာင်းတံကိ ုဆန်ကျင်ဘက်လမ်းေကာင်းသို ေရာက်ရှိသွားြခင်းမ ှ

ကာကွယ်ရန ်ေဘးတိုက်ေရွလျားမှင့် ဆံုလည်လှည့်ေထာင့်တိုအတွက် လှည့်ပတ်မဧရိယာကို ကန်သတ်သည်။

● ကနဦး ရစ်ပတ်မအေရအတွက်ကို ေစာင့်ကည့်ပီး အလိုအေလျာက်ရပ်တန်ြခင်း (ဝိုင်ယာကိးအတွက ်ဖိအားေပး တလိမ့်တံုးြဖင့်)- ှိမ့်ချမ

လုပ်ေဆာင်ေနစ် ဝန်ချရီစ်ဘီးကီးအတွင်း ဝိုင်ယာကိး လက်ကျန်အပတ်အေရအတွက် သံုးပတ်သာကျန်ရှိချနိ်တွင် ထပ်မံ၍ ှိမ့်ချြခင်းမ ှ

ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက ်လုပ်ငန်းမှာ အလိုအေလျာက်ရပ်တန်သွားသည်။
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1.5.6 သတိေပး ကိရိယာ
သတိေပးကိရိယာများက ေရွလျား ကရိန်း ဆံုလည်လှည့်ေနသည့်အခါတွင ်အနီအနားရှိသူများအား သတိေပးသံေပးြခင်းြဖင့ ်ကရိန်းှင့် အြခားအရာ

ဝတတစ်ခုအကား ညပ်မိသွားြခင်းကဲ့သို မေတာ်တဆမများကိ ုတားဆီးကာကွယ်ေပးပါသည်။ ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ေြမြပင်ကရိန်းများ၌ 

ယာ်ေမာင်းခန်း၏ ဆံုလည်လှည့်လီဗာတွင်ှင့် ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများ၌ ထိန်းချပ် ခလုတ်ခံုေပတွင ်အချက်ေပးခလုတ်ကိ ုတပ်ဆင်ထား

ပါသည်။

အချက်ေပး ခလုတ်

ပံ ု1-55 ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်း သတိေပးကိရိယာ (ဥပမာ)

1.5.7 ဘရိတ် လုပ်ေဆာင်ချက်များ
ေရွလျား ကရိန်းများတွင ်အထိုင်ေရွလျားကိုယ်ထည်ယာ ်ဘရိတ်ှင့် ဆွဲတင် စက်ယရား စသည်တိုအတွက် ဘရိတ် ဟူ၍ ဘရိတ်အမျိးအစားှစ်ခ ု

ပါရှိပါသည်။

(1) အထိုင်ေရလျားကိုယ်ထည်ယာ်
အထိုင်ေရွလျားကိုယ်ထည ်ဘရိတ်များတွင် မတူညီေသာ အမျိးအစားှစ်မျိးရှိပီး ၎င်းတိုကို မိုဘိုင်းကရိန်း၏ ေရွလျားမအတွက ်ဘရိတ်ှင့် ရပ်တန်

ထားေသာ အေြခအေနကိ ုထိန်းထားြခင်းအတွက ်ဘရိတ်ဟူ၍ သီးြခား ပံ့ပိုးထားပါသည်။ ေရွလျား ကရိန်း၏ေရွလျားမကို ဘရိတ်ဖမ်းရန်အတွက ်

ေရွလျား ကရိန်း၏ စုစုေပါင်းြဒပ်ထု၊ ေမာင်းှင်ိုင်သည့် အြမန်ဆံုးန်းှင့် ကနဦးဘရိတ်ဖမ်းသည့ ်အြမန်န်းအရ လိုအပ်ေသာ ရပ်တန်အကွာအေဝး

ကို သတ်မှတ်ထားပါသည်။

(2) ပင့်တင်စက်ယရား စသည်တိုအတွက ်ဘရိတ်
ဆွဲတင်ြခင်း၊ ေမာင်းတံ အတင်အချှင့် ဆန်ြခင်း/ေခါက်ြခင်း လုပ်သည့် စက်ယရားများတွင် ဝန် သိုမဟုတ် ေမာင်းတံေလာကျလာမကိ ု

ဘရိတ်ဖမ်းရန်အတွက ်ဘရိတ်တစ်ခုပါရှိပါသည်။ ေရွလျား ကရိန်းအေနြဖင့် သတ်မှတ်ဝန်န်းထားှင့် ညီမေသာ ဝန်ကို ဆွဲထားသည့်အခါ 

ဘရိတ်ဖမ်း လိမ်အားသည် ဆွဲတင်ြခင်း၊ လက်တံ အတင်အချှင့် ဆန်ြခင်း/ေခါက်ြခင်း စသည့် စက်ယရားများ၏ လိမ်အားတန်ဖိုးထက် 

1.5 ဆှင့်အထက် ပိုများပါသည်။
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1.5.8 ေရချနိ်တိုင်းကိရိယာ (ေရြပင်ညီတိုင်းကိရိယာ)
ေရချနိ်တိုင်းကိရိယာ ဆိုသည်မှာ ကရိန်းကိုယ်ထည ်ညီညာေစရန ်အသံုးြပသည့် တိုင်းတာေရးကိရိယာတစ်ခုြဖစ်သည်။ ေရွလျား ကရိန်း၏ စွမ်း

ေဆာင်ရည ်(သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း ကဲ့သို) ကို ကိုယ်ထည် ေရြပင်ညီြဖစ်ေနသည် ့အေနအထားတွင် သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့ ်

ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်းများတွင ်ကရိန်းကိုယ်ထည်၏ ညီညာမကို စစ်ေဆးိုင်သည့် ေရချနိ်တိုင်းကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားသည်။ 

ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ုကရိန်းကိုယ်ထည်၏ လားရာဦးတည်ချက်အားလံုး ညီညာေနသည် ့အေြခအေနေပတွင်လည်း 

ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် တပ်ဆင်ချနိ်တွင် လားရာဦးတည်ချက်အားလံုး ညီညာမရှိေကာင်းကို အတည်ြပရန ်ေရချနိ်တိုင်းကိရိယာကို 

အသံုးြပပါ။

ေလပူေဖာင်း

ညီညာမ တိုင်းတာ

ကိရိယာ

ေလပူေဖာင်း

အန်းမျ်း

ညီညာမ တိုင်းတာကိရိယာ

ပံ ု1-56 ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်း ေရချနိ်တိုင်းကိရိယာ ပံု 1-57 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း ေရချနိ်တိုင်းကိရိယာ



38(my)

1.6 ေရလျားကရိန်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန ်ကိုင်တွယ်

ထိန်းချပ်ရမည့ ်စက်ကိရိယာများှင့် ကိုင်တွယ်နည်း

1.6.1 ကိုင်တွယ်ထိန်းချပ်ရမည့် စက်ကိရိယာများေနရာချထားပံု

(1) ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းများ
ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်း ယာ်ေမာင်းခန်းများတွင ်ကရိန်း၊ ေြခနင်းများ၊ ဖွင့်/ပိတ်ခလုတ်များ၊ တိုင်းတာေရးကိရိယာများ၊ 

ဝန်လည်အား ကန်သတ်ကိရိယာှင့် သတိေပးကိရိယာ၊ စသည်တိုကို အသံုးြပိုင်ရန်အတွက ်ထိန်းချပ်ေရး လီဗာများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။

ဝန်လည်အား ကန်သတ်ကိရိယာ
PTO ဖွင့်/ပိတ်ခလုတ်

အေရးေပထိန်းချပ်ခလုတ်

အရှိန်ြမင့် ်ေြခနင်း

အရန် ဝန်ပင့်တင်သည့ ်လီဗာ

ပင်မ ဝန်ပင့်တင်သည့ ်လီဗာ

အတင်အချ လီဗာ

ဆံုလည် ဘရိတ် ခလုတ်

အေရးေပ ကိးလိမ်လင ်ေဆာင်ရွက်ရန်ခလုတ်

အရန် ဝန်ပင့်တင်သည့ ်ေြခနင်း

လက်တံ ဆန်/ေခါက်သည့ ်ေြခနင်း

လက်တံ ဆန်/ေခါက်သည့ ်လီဗာ

ဆံုလည် လီဗာ (အချက်ေပး ခလုတ်ပါရှိသည)်

ေဘးေထာက ်ထိန်းချပ်မ ခလုတ်ခံု

ပံ ု1-58  ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်း ယာ်ေမာင်းခန်းအတွင်းရှ ိကိုင်တွယ်ထိန်းချပ်ရမည့် စက်ကိရိယာများေနရာချထားပံု
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(2) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများ
ေယဘုယျအားြဖင့် ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများတွင ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန ်ကိုင်တွယ်ထိန်းချပ်ရမည့် စက်ကိရိယာများ (ထိန်းချပ်ေရး 

လီဗာများ) ကို ကရိန်းစက်ကိရိယာများ၏ ဘယ်ဘက်ှင့် ညာဘက်တွင ်တပ်ဆင်ထားပီး မည်သည့်ဘက်မှမဆို အသံုးြပိုင်သည်။ ကရိန်းေမာင်း

သူများအေနြဖင့် ထိန်းချပ်ေရးလီဗာများ၏ အေဝး ေဘးကင်းလံုြခံသည့်ေနရာတစ်ခုမ ှလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် အေဝးထိန်းကိရိယာများကို 

လတ်တေလာတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်အသံုးြပလာကပါသည်။ အေဝးထိန်းကိရိယာများတွင ်ကိးြဖင့် လုပ်ေဆာင်သည့် အမျိးအစား (အေဝးထိန်း) 

ှင့် ကိးမဲ့လုပ်ေဆာင်သည့် အမျိးအစား (ေရဒီယိုထိန်းချပ်မ) ဟူ၍ ရှိပါသည်။

ပံ ု1-59 ဝိုင်ယာကိးမဲ့လုပ်ေဆာင်သည့် အမျိးအစား 

(ေရဒီယိုထိန်းချပ်မ အမျိးအစား)

ပံ ု1-60 ဝိုင်ယာကိးြဖင့် လုပ်ေဆာင်သည့်အမျိးအစား 

(အေဝးထိန်း အမျိးအစား)

1) တိုက်ိုက ်ထိန်းချပ်မ အမျိးအစား

တိုက်ိုက ်ထိန်းချပ်မ အမျိးအစားအတွက် လုပ်ေဆာင်သည့် ကိရိယာတွင ်ချတိ်ကို ပင့်တင်ြခင်း/ှိမ့်ချြခင်း၊ ေမာင်းတံြဖင့ ်ဝန်-မြခင်း၊ ေမာင်းတံ 

ဆန်/ေခါက်ြခင်းှင့ ်ဆံုလည်ြခင်း စသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်ေလးခုအတွက ်ကိရိယာများပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတွင ်ေဘးေထာက်ှင့် ချတိ်၊ အရှိန်ြမင့် 

လီဗာ၊ စသည်တိုကို အသံုးြပလည်ပတ်ရန်အတွက်လည်း ကိရိယာများ ပါဝင်ပါသည်။

②  ေမာင်းတံ အတင်အချလုပ်သည့ ်စက်

ထိန်း လီဗာ

③  ချတိ် ဝန်ပင့်တင်ြခင်း/ေအာက်ချသည့ ်စက်

ထိန်း လီဗာ

④  အစွန်ထွက်ေမာင်းတ ံဆန်/ေခါက်သည့် စက်

ထိန်း လီဗာ
⑤ ဆံုလည် စက်ထိန်း လီဗာ

⑥ ေဘးေထာက ်စက်ထိန်း လီဗာ

① အရှိန်ြမင့်လီဗာ

ြမန်န်းြမင့်ြမန်န်းေှး

ဘယ်ဘက်သို ေကွသည်ညာဘက်သို ေကွသည်

ချတိ် ေအာက်ချသည်ချတိ် ပင့်တင်သည်

ေဘးေထာက ်(ေမာင်းှင်သူဘက်ြခမ်း)- 
အတွင်း

ေဘးေထာက ်(ေမာင်းှင်သူဘက်ြခမ်း)- 

အြပင်

ေမာင်းတံကိ ုေအာက်ချေပးသည်ေမာင်းတံကိ ုြမင့်ေပးသည်

ေဘးေထာက ်(ဆန်ကျင်ဘက်ြခမ်း)- 

အတွင်း

ေဘးေထာက ်(ဆန်ကျင်ဘက်ြခမ်း)- 

အြပင်

ေမာင်းတံ ဆန်ထုတ်ေပးသည်ေမာင်းတံ ြပန်သွင်းေပးသည်

ပံ ု1-61 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းအတွက ်တိုက်ိုက ်ထိန်းချပ်မစနစ် ထိန်းချပ်ေရး လီဗာများ (ဥပမာ)

2) ဝိုင်ယာကိးြဖင့် လုပ်ေဆာင်သည့်အမျိးအစား (အေဝးထိန်း အမျိးအစား)

ဆူညံသံှင့် ေရဒီယိုလိင်း ကားြဖတ်ေှာင့်ယှက်မများက အေဝးထိန်း အမျိးအစားအေပ သက်ေရာက်မမရှိေသာ်လည်း ထိန်းချပ်ေကဘယ်ကိးကိ ု

ေရရသည့်အခါ သတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအြပင ်အေဝးထိန်းအမျိးအစား ကိရိယာအချိတွင ်ဝန်အေြခအေနြပကိရိယာ မပါဝင်ပါ။ 

ထိုေကာင့် ကရိန်းကိုယ်ထည်ေပရှိ ဝန်တိုင်းတာမကိရိယာ သိုမဟုတ် အြခားအချက်ြပကိရိယာများကိ ုအသံုးြပ၍ ပင့်တင်ထားသည့် ဝန်အေြခအေန

ကို စစ်ေဆးရန် လိုအပ်ပါသည်။
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3) ဝိုင်ယာကိးမဲ့လုပ်ေဆာင်သည့် အမျိးအစား (ေရဒီယိုထိန်းချပ်မ အမျိးအစား)

ေရဒီယိုထိန်းချပ်မ အမျိးအစားတွင် ထိန်းချပ်ေကဘယ်ကိးမပါရှိဘ ဲေမာင်းှင်သူအေနြဖင့် အလွယ်တကူေရွလျားိုင်သည်။ ထိုေကာင့် အေဝး

ထိန်းကိရိယာအများစုသည ်ဤအမျိးအစား ြဖစ်ပါသည်။ ဤအမျိးအစားတွင် ဆူညံသံှင့် ေရဒီယိုလိင်း ကားြဖတ်ေှာင့်ယှက်မများ ြဖစ်ေပလွယ်

ေသာေကာင့ ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစသည့် လိင်းန်းများကို ေရှာင်ရှားိုင်ေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားသည်။

❶ အရှိန်ြမင့် ေမာင်းတံ (အလျင်န်း ေမာင်းတံ)

❷ ဝန်အေြခအေနြပကိရိယာ

❸ လုပ်ငန်းစ် ေရွးချယ်မ ခလုတ်

❹ ဆံုလည် ခလုတ်

❺ (လက်တံအတင်၊အချ) ခလုတ်

❻ ချတိ် ပင့်တင်မ/ှိမ့်ချမ ခလုတ်

❼ လက်တံ ဆန်ထုတ်၍ ဝန်ပင့်တင်မ ခလုတ်

ပံ ု1-62 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း အေဝးထိန်းကိရိယာ (ေရဒီယို ထိန်းချပ်မအမျိးအစား) (ဥပမာ)

1.6.2 ကိုင်တယ်ွထန်ိးချပ်ရမည့ ်စက်ကရိယိာများ၏ ကိုင်တယ်ွထန်ိးချပ်နည်းများ
ေရွလျား ကရိန်းကို ေမာင်းှင်အသံုးြပရာတွင ်ဝန်မြခင်း/ှိမ့်ချြခင်း၊ ေမာင်းတံြဖင့ ်ဝန်မြခင်း၊ ဆန်ထုတ်ြခင်း/ေခါက်ြခင်းှင့ ်ဆံုလည်ြခင်းတိုကို 

ေပါင်းစပ်အသံုးြပရပါသည်။ သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း၊ အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ၊ ပင့်တင်ိုင်သည့်အြမင့် စသည်တိုြဖင့် 

သတ်မှတ်ဆံုးြဖတ်ထားသည့ ်ကရိန်း၏စွမ်းေဆာင်ိုင်မ အတိုင်းအတာအတွင်းရှိ ေနရာများအားလံုးအကားတွင ်ဝန်များကိ ုေရေြပာင်းိုင်ပါသည်။

(1) ထိန်းချပ်ေရးလီဗာများ၏ အသံုးြပနည်းများ

1) ကရိန်းကိုယ်ထည ်ထိန်းချပ်ေရး လီဗာများ အသံုးြပ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်း

ကရိန်းကုိယ်ထည်တွင် ကရိန်း၏ လုပ်ေဆာင်ချက်အသီးသီးအတွက် ေမာင်းတံများ ပါရိှပါသည် (ပုံ 1-58၊ စာမျက်ှာ 38 (my))။ ေမာင်းတံ စက်ကိရိယာ

တည်ေဆာက်ထားပုံတွင် ေမာင်းှင်သူက ထိန်းချပ်ေရး ေမာင်းတံများကုိ လတ်လုိက်ေသာအခါ ေမာင်းတံများသည် မလူ (ဂီယာလွတ်) အေနအထားသုိ 

အလုိအေလျာက်ြပန်ေရာက်သွားပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မကုိ ရပ်တနေ်စပါသည်။ ထိန်းချပ်ေရး ေမာင်းတံ ေနရာချထားပုံသည် ထုတ်လုပ်သူအေပ 

မူတည်၍ ကဲွြပားေသာေကာင့် ကရိန်းှင့်အတူ ပ့ံပုိးေပးထားသည့် န်ကားချက်လက်စဲွစာအုပ်ကုိ ေကညက်စွာဖတ်ထားရန် အေရးကီးပါသည်။

2) အေဝးထိန်း ကိရိယာများမှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ (ဝိုင်ယာကိးမဲ့ သိုမဟုတ် ကိးြဖင့်)

ကန်ုတင် ထရပ်ကားကရန်ိးများအတက်ွ အေဝးထန်ိးကရိယိာများတင်ွ ကရန်ိးလပ်ုငန်းများကို အေဝးထန်ိး၍ ေဆာင်ရက်ွိုင်သည့ ်ဝိုင်ယာကိးမ့ဲ

လပ်ုေဆာင်မ အမျိးအစား (ေရဒယီိုထန်ိးချပ်မ) ငှ့ ်ဝိုင်ယာကိးြဖင့လ်ပ်ုေဆာင်မ (အေဝးထန်ိး) အမျိးအစားတို ပါဝင်ပါသည်။ ေရဒယီိုလိင်း ောှင့ယ်က်ှ

မြဖစ်ပာွးလင် ကရိယိာကို OFF (ပတ်ိ) သို ထားရှိပးီ ON (ဖငွ့)် သို ြပန်ထားြခင်းြဖင့ ်လိင်းန်းေြပာင်းလဲိုင်သည့ ်တကိျေသာ ပါဝါနမိ့ ်ကိးမ့ဲစနစ်ကို 

တင်ွကျယ်စာွအသုံးြပကပါသည်။ အေဝးထန်ိးကရိယိာများေပရှိ လပ်ုငန်းလပ်ုေဆာင်ချက် ခလတ်ုများ၏ ေနရာချထားပုံသည် ထတ်ုလပ်ုသေူပ 

မတူည်၍ ကွြဲပားေသာေကာင့ ်ကရန်ိးငှ့အ်တ ူပ့ံပိုးေပးထားသည့ ်န်ကားချက်လက်စွစဲာအပ်ုကို ေကညက်စာွဖတ်ထားရန် အေရးကးီပါသည်။

(2) PTO (စွမ်းအင်အသွင်ေြပာင်းစက)်
PTO ဆိုသည်မှာ အင်ဂျင်၏ ေမာင်းှင်ရန်အတွက ်စွမ်းအားကို ကရိန်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်စွမ်းအားအြဖစ် ေြပာင်းလ ဲအသံုးြပေပးသည့ ်

စက်ယရားတစ်ခ ုြဖစ်ပါသည်။ လမ်းေပတွင ်ေမာင်းှင်ပီးေနာက ်ကရိန်းလုပ်ေဆာင်ချက်များ မစတင်မ ီOFF (ပိတ်) မ ှON (ဖွင့်) သို ေြပာင်းလိုက်

သည့်အခါ PTO သည် ဟိုက်ဒေရာလစ်ပန်ကို ပါဝါေပးပါသည်။

အလားတူပင် ကရိန်းလုပ်ငန်းများ ပီးစီးပီးေနာက ်လမ်းေပ မေမာင်းှင်မ ီPTO ကို ON (ဖွင့်) မ ှOFF (ပိတ်) သို ေြပာင်းသည့်အခါ ဟိုက်ဒေရာလစ်

ပန်ကို ပိတ်ေပးပါသည်။
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(3) အရှိန်ြမင့်ကိရိယာ
ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်းများတွင ်ေမာင်းှင်ရန်အသံုးြပသည် ့အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းသည ်ကရိန်းအတွက် အရှိန်ြမင့်ေြခနင်းကဲ့သိုလည်း 

ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများသည ်ေယဘုယျအားြဖင့ ်အလိုအေလျာက်အရှိန်ြမင့်စနစ်ကို အသံုးြပပီး ၎င်းစနစ်သည် 

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ေဆာင်ချက်များအတွက ်ထရပ်ကား အရှိန်ြမင့်စနစ်ကို ထိန်းချပ်ေရးေမာင်းတံများှင့ ်ချတိ်ဆက်ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 

အြမန်န်းကို ေမာင်းတံလပ်ရှားမပမာဏေပ မူတည်၍ ချနိ်ညိိုင်ပီး လည်ပတ်န်းကို ေမာင်းတံတစ်ခုတည်းြဖင့ ်အေှးမ ှအြမန်သို ေြပာင်းလ ဲ

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေစသည်။ လက်သံုးအရှိန်ြမင့်ကိရိယာတစ်ခုကိုလည်း တပ်ဆင်ေပးထားပါသည်။

အေဝးထိန်းအမျိးအစားတစ်ခုကိ ုအသံုးြပသည့်အခါ အေဝးထိန်းကိရိယာေပတွင ်တပ်ဆင်ထားသည့် အလျင်န်းြမင့ ်ေမာင်းတံကိ ုအသံုးြပြခင်း

ြဖင့် အြမန်န်းကို ချနိ်ညိိုင်ပါသည်။

အရှိန်ြမင့်် ေြခနင်း

ထိန်းချပ်ေရး လီဗာြဖင့်ချတိ်ဆက်ထားသည့ ်

အလိုအေလျာက် အရှိန်ြမင့်ကိရိယာ 
ထိန်းချပ်ေရး 

လီဗာ

ြမန်န်းြမင့် ြမန်န်းြမင့်

ြမန်န်းေှး ြမန်န်းေှး

စက်ိးံုသက်သက ်ထားြခင်း

လက်သံုး အရှိန်ြမင့်ကိရိယာ

အရှိန်ြမင့်ကိရိယာ ခလုတ်

တိုး

စက်ိးံုသက်သက ်ထားချနိ် ြမန်န်း

(က) ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်း (ခ) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း

ပံ ု1-63 အရှိန်ြမင့်ကိရိယာကို အသံုးြပြခင်း

(4) ေဘးေထာက်
ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ေြမြပင်ကရိန်းများ၏ ေဘးေထာက်ကိ ုအသံုးြပလည်ပတ်သည် ့ကိရိယာများကို ဆံုလည်အေပကိုယ်ထည်အံု၏ 

ယာ်ေမာင်းခန်းှင့် အထိုင်ကယ်ရီယာ၏ ေဘးဘက်မျက်ှာြပင်ေပတွင ်တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများတွင ်ေဘးေထာက်

များကို ကိုယ်တိုင ်ဆန်ထုတ်ရသည့် စနစ်များ အသံုးြပ၍ ဆန်ထုတ်ိုင်ေသာ်လည်း အချိကရိန်းများတွင ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆလင်ဒါများကိ ုအသံုးြပ

ကပါသည်။ အများအားြဖင့် ထိန်းချပ်ေရးေမာင်းတ ံသိုမဟုတ် လပ်စစ် ဖွင့်/ပိတ် ခလုတ်မှတစ်ဆင့် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆလင်ဒါများ အသံုးြပ၍ ဂျိက်

များကို ေမာင်းှင်ပါသည်။ အချိေသာဂျိက်များကိ ုအေဝးထိန်း သိုမဟုတ် ေရဒီယိုထိန်းချပ်မများြဖင့် လတ်တေလာ ေဆာင်ရွက်လာကပါသည်။

လက်ြဖင့ ်ဆန်ထုတ်ြခင်း

ဟိုက်ဒေရာလစ်သံုး၍ ဆန်ထုတ်ြခင်း

ပံ ု1-64 ေဘးေထာက်ကိ ုလက်ြဖင့ ်ဆန်ထုတ်မ (ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း)
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ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း ေဘးေထာက်များကိ ုဆန်ထုတ်သည့်အခါ ေဘးေထာက်များ ဆန်မထုတ်မီ ေလာ့ခ်ချေမာင်းတံကိ ုလတ်ပီး 

(ပင်သံုး ေသာ့ခေလာက်ှင့် တိုက်ိုက်ချတိ်ဆက်ထားသည့်) တစ်ချက်ဖိေမာင်းတံကိ ုဆုပ်ကိုင်လိုက်ြခင်းြဖင့် ပင်သံုး ေသာ့ခေလာက်ကို ြဖတ်ပါ။ 

ယာ်ေမာင်းသူက ေဘးေထာက်အေြခအေနကိ ုမျက်ြမင်စစ်ေဆးမှတ်တမ်းတင်ပီး၊ လက်ြဖင့်ှိပ်ပီး မှတ်တမ်းတင်မ များြပားလာသည်ကိုေတွရ

ပါသည်။ အချိကရိန်းများတွင ်ေဘးေထာက်ဆန်ထုတ်မအကျယ ်တိုင်းတာကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပီး ယင်းက ပင်သံုး ေသာ့ခေလာက်ထည့်သွင်း

ရသည့်ေနရာကို ရှာေဖွေပးသည့်အတွက ်ေဘးေထာက်အေြခအေနကိ ုယာ်ေမာင်းက မှားယွင်းမှတ်တမ်းတင်ြခင်း မြဖစ်ေအာင ်တားဆီးေပးသည်။

တစ်ချက်ှိပ် လီဗာ 

(ပင်သံုး ေသာ့ခေလာက်ှင့် တိုက်ိုက ်ချတိ်ဆက်ထားသည်)

ေလာ့ခ်ချလီဗာကို လတ်ေပးသည်။

ေလာ့ခ်ချလီဗာ

တစ်ချက်ှိပ် လီဗာ (ပင်သံုး ေသာ့ခေလာက်

သို တိုက်ိုက်ချတိ်ဆက်ထားသည)်

ပံ ု1-65 ေဘးေထာက ်ေလာ့

1.6.3 ေရလျား ကရိန်းများကို ကိုင်တွယ်အသံုးြပြခင်း
ေရွလျား ကရိန်းများကို အသံုးြပသည့်အခါ ၎င်းတို၏စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုြပည့်စံုစွာ နားလည်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ - ပင့်တင်ိုင်သည့် အြမင့် ပံုကမ်းများှင့် သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း ဇယားများ

အပါအဝင် အလုပ်လုပ်သည့် အတိုင်းအတာ ပံုကမ်းများကိ ုအေသးစိတ်နားလည်ထားပီး မှတ်သားထားရပါမည်။ ကိုင်တွယ်အသံုးြပြခင်းှင့် 

လည်ပတ်ေမာင်းှင်မ နည်းလမ်းများကိ ုပံုမှန်ေလ့လာသင်ယ ူေလ့ကျင့်ြခင်းသည်လည်း အဓိကြဖစ်ပါသည်။ ေရွလျား ကရိန်းတစ်ခုကို ကိုင်တွယ်

အသံုးြပရာတွင ်သတိထားရမည့် အေရးကီးဆံုးအချက်မှာ ကရိန်းေမှာက်သွားြခင်းမ ှကာကွယ်ရန ်ကရိန်းကိုယ်ထည ်ရှိေနသည့် ေြမြပင်ကိ ုစစ်ေဆး

ြခင်း၊ ေဘးေထာက်ကိ ုမှန်ကန်စွာ အသံုးြပြခင်းှင့် ေဘးကင်းလံုြခံေရးကိရိယာများကိ ုအမဲတမ်းဖွင့်ထားြခင်း စသည် ့အစီအမံများကို ြပလုပ်ထား

ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

(1) ကရိန်းေမာင်းှင်သူ၏ စိတ်ေနသေဘာထားအေြခအေန
● ေဘးကင်းလံုြခံရန ်ပထမဆံုးအဆင့်မှာ လုပ်ငန်းခွင်စည်းမျ်းများကိ ုေသချာစွာ လိုက်နာြခင်း ြဖစ်သည်။

● ကိတင်ြပင်ဆင်မများြဖစ်သည့ ်ဝတ်စံု၊ ေဘးကင်းလံုြခံေရး ဦးထုပ်၊ ေဘးကင်းလံုြခံေရးဖိနပ ်အစရှိသည်တိုကို လံုေလာက်စွာ ြပင်ဆင်ထားရှိပါ။

● စက်ကို မှန်ကန်စွာ ေမာင်းှင်ိုင်ရန် ေရွလျား ကရိန်း၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုအြပည့်အဝ နားလည်ထားပါ။

● လံုြခံေရးကိရိယာများကို ပိတ်ထားပီး လုပ်ငန်းမေဆာင်ရွက်ပါှင့်။

● အရာယ်မကင်းသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များ လုပ်ေဆာင်ရန် သင် ေတာင်းဆိုခံရလင်ပင ်ြငင်းဆိုရန ်မေကာက်ရွံပါှင့်။

● ြမင့်မားသည့်ေနရာ (2 မီတာှင့် အထက် အြမင့်) ၌ စစ်ေဆးေရး သိုမဟုတ် ြကံ့ခိုင်ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ေဆာင်ရာတွင ်လိုအပ်သည့်စွမ်းေဆာင်

ရည်ရှိေသာ ြပတ်ကျမမ ှကာကွယ်ေပးသည့် ကိရိယာများကို မြဖစ်မေနအသံုးြပပါ။

● အချက်ြပသူများကေပးသည့ ်အချက်ြပမများကိ ုတ်ြဖင့် ြပန်လည်ရွတ်ဆိုြပပါ။
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(2) လုပ်ငန်းအစီအစ ်ေရးဆွဲြခင်း
ေရွလျား ကရိန်းတစ်ခုကို ေဘးကင်းလံုြခံပီး ထိထိေရာက်ေရာက ်ေမာင်းှင်ိုင်ရန်အတွက် ေရွလျား ကရိန်း၏စွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ုအြပည့်အဝ

နားလည်ထားရန် မြဖစ်မေန လိုအပ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ေရွလျား ကရိန်း၏ ဝန်မ တင်ိုင်မစွမ်းေဆာင်ရည ်(ေဘးေထာက်ှင့် ေမာင်းတံ အရှည်၏ 

ဆန်ထုတ်ိုင်မအကျယ်ှင့်ဆက်စပ်၍ အလုပ်လုပ်ေသာ ဧရိယာအလိုက ်သတ်မှတ်ဆံုးြဖတ်ထားသည့ ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း) ကို

အတည်ြပရန်၊ ကရိန်းကို ေနရာချမည့်ေနရာှင့် လုပ်ငန်းနည်းစနစ်များကိ ုဆံုးြဖတ်ရန်၊ ကရိန်း ေဘးကင်းလံုြခံစွာ လုပ်ေဆာင်ိုင်မ ရှိ/မရှိစစ်ေဆး

ရန်တိုမှာ အေရးကီးပါသည်။ 

1) ေရလျား ကရိန်း စွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ုဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်ိုင်သည့် အေြခခံအချက်သံုးချက်

a. ဆွဲတင် ိုင်သည့် စွမ်းအား

စက်ယရား၏ မ-တင်ိုင်မစွမ်းေဆာင်ရည်အရ အြမင့်ဆံုး မ-တင်ိုင်စွမ်း ြဖစ်သည်။

b. ကရိန်း တည်ငိမ်မ

ဝန်တစ်ခုကို မ-တင်ထားသည့်ခါ ဆံုလည်သည့် ဗဟိုအနီးတွင ်တည်ငိမ်မ ပိုရှိပီး အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာကျယ်ြပန်လာ

သည်ှင့်အမ တည်ငိမ်မ ေလျာ့ကျသွားပါသည်။ ထိုေကာင့် အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာအတွက ်သင့်ေလျာ်သည့် သတ်မှတ်

ဝန်န်းထားစုစုေပါင်းထက်ေကျာ်လွန်ပါက ကရိန်းတည်ငိမ်မ ေပျာက်ဆံုးသွားေသာေကာင့ ်ကရိန်းတွင် ဝန်ပိုြဖစ်လာပီး ကရိန်းေမှာက်သွားမည်

ြဖစ်ပါသည်။ 

c. ကရိန်း ခံိုင်အား

အဓိကအားြဖင့် ကရိန်းခံိုင်အားကို ေမာင်းတံ၏ခံိုင်အားြဖင့ ်သတ်မှတ်ပီး ဝန်ပိုပင့်ြခင်းသည ်ေမာင်းတံကိ ုကျိးပဲ့ပျက်စီးေစိုင်သည ်သိုမဟုတ် 

အြခားပျက်စီးမကို ြဖစ်ေစိုင်သည်။ ုတ်တရက ်ကရိန်းေမှာက်ြခင်း သိုမဟုတ် ေမာင်းတံ ကျိးပဲ့ပျက်စီးြခင်းမြဖစ်သည့်တိုင ်ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများ

တွင် အားနည်းမများြဖစ်ေစိုင်ေသာေကာင့ ်ဝန်ပိုြခင်းသည ်အရာယ်ရှိပီး ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများကို အလွယ်တက ူကျိးပဲ့ေစတတ်သည်။ 

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ ပိုမိုကျယ်ြပန်လာသည်ှင့်အမ ေကွးွတ်ခံိုင်အားသည ်ပို၍အေရးကီးလာစ ်ဆံုလည်သည့် 

အလယ်ဗဟိုပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိေကွးွတ်မခံိုင်အားသည်လည်း ေမာင်းတံ၏ ခံိုင်အားအတွက် အေရးကီးလာပါသည်။

အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း ေရွလျား ကရိန်း ပင့်တင်ိုင်မစွမ်းေဆာင်ရည ်(သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း) ကို ဤအေြခခံအချက်သံုး

ချက်၏ ကန်သတ်ချက်များအား မေကျာ်လွန်ေစရန ်ဒီဇိုင်းြပလုပ်ထားပါသည်။

က
ျိးပ

ဲ့ပျ
က

်စီး
ိုင

်မ

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား 

စုစုေပါင်း (t)

အေြခခံအချက် 1- ဝန်ချစီက်၏ ပင့်တင်ိုင်စွမ်းြဖင့် ဆံုးြဖတ်ထားသည့်ဝန်

အေြခခံအချက် 2- ကရိန်းတည်ငိမ်မြဖင့် ဆံုးြဖတ်ထားသည့်ဝန်

အေြခခံအချက် 3- ကရိန်းခံိုင်အားြဖင့် ဆံုးြဖတ်ထားသည့်ဝန်

ကရိန်းေမှာက်ြခင်း

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ (မီတာ)ဆံုလည် ဗဟို

ပံ ု1-66 ေရလျား ကရိန်း စွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ုဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်ိုင်သည့် အေြခခံအချက်သံုးချက်၏ မျ်းေကွး (ဥပမာ)
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2) ကတ်ြပားများ

ဝန်ေပါသ့ယ် ေရွလျား ကရိန်းများ၏ ေမာင်းှင်သူထိုင်ခံုတွင် ကရိန်းေမာင်းှင်ရန်အတွက်လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များပါရှိသည့ ်ကတ်ြပားအမျိး

မျိးကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။

3) အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာကို ဖတ်မှတ်ြခင်း - ပင့်တင်ိုင်သည့်အြမင့် ပံုကမ်း 

(အလုပ်လုပ်သည့် အကွာအေဝး ပံုကမ်း)

ေရွလျား ကရိန်းများြဖင့ ်အလုပ်လုပ်ရာတွင ်ဝန်အေလးချနိ် တန်မည်မ ပင့်ရမည်ကိုအတည်ြပရန်ှင့် ေြမြပင်မ ှဝန်ကို ပင့်တင်ရန်အကွာအေဝး 

(မီတာ)၊ ေရွလျား ကရိန်း၏တည်ေနရာမ ှအလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ (မီတာ)၊ အရာယ်ကင်းစွာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်

အတွက် ေမာင်းတံ၏ အသင့်ေတာ်ဆံုးအရှည် (မီတာ)ှင့် ေမာင်းတံေထာင့်စသည့ ်ကများကိ ုထည့်သွင်းစ်းစားရန ်အေရးကီးပါသည်။ အလုပ်

လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ - ပင့်တင်ိုင်သည့်အြမင့် ပံုကမ်း (အလုပ်လုပ်သည့် အကွာအေဝး ပံုကမ်း) သည် ေမာင်းတံ အရှည်ှင့်

ေထာင့် ေြပာင်းလဲမများအလိုက ်ဝန်တစ်ခုကို ပင့်တင်ိုင်သည့်နယ်ပယ်ကို ြပသပါသည်။ ပံုမှန်အားြဖင့် အလျားလိုက် ဝင်ိုးသည ်အလုပ်လုပ်သည့် 

အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာကိုြပသပီး ေဒါင်လိုက်ဝင်ိုးသည ်ေြမြပင်အထက ်ပင့်တင်ထားသည့်အြမင့်ကို ြပသပါသည်။ ေမာင်းတံ အရှည်၊ အရန် 

ေမာင်းတံ အရှည်ှင့် ေမာင်းတံေထာင့်ေပမူတည်၍ ေြပာင်းလဲေနေသာ အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာှင့် ေြမြပင်အထက ်ပင့်တင်

ထားသည့်အြမင့်အကား ဆက်စပ်မများကိ ုနားလည်ေစရန် ဤပံုကမ်းတွင ်ရှင်းြပထားပါသည်။ အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ - 

ဆွဲတင်ိုင်သည့်အြမင့် ပံုကမ်းကို သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း ဇယားှင့်အတူ အေသးစိတ်အချက်အလက်များထဲတွင ်ြပသထားေပးပါသည်။ 

ထိုအြပင် ကရိန်းယာ်ေမာင်းခန်းတွင်လည်း ၎င်းကို တပ်ဆင်ထားသြဖင့ ်ကရိန်းကို ေမာင်းှင်ချနိ်တွင်သာမက လုပ်ငန်းအစီအစ်များချမှတ်ရာတွင်

လည်း အသံုးြပိုင်ပါသည်။ ပံ ု1-67 တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ - ပင့်တင်ိုင်သည့်အြမင့် ပံုကမ်းပါ 

ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများ၌ စတုတေြမာက်အဆင့ ်(ေမာင်းတံ အရှည် 10 မီတာ) အထ ိေမာင်းတံကိ ုေမာင်းတံေထာင့ ်60 ဒီဂရီြဖင့် ဆန်ထုတ်

သည့်အခါ ေြမြပင်အထက ်ပင့်တင်ထားသည့်အြမင့်သည ်10.2 မီတာ ြဖစ်ပီး အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာသည ်4.8 မီတာ 

ြဖစ်ပါသည်။
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Ⓐ- ေမာင်းတံငုတ ်တည်ေနရာ

Ⓑ- ချတိ် ေအာက်ဘက်စွန်း တည်ေနရာ

ဒုတိယအဆစ်

(5.65 m)

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ

တတိယအဆစ်

(7.83 m)

စတုတအဆစ်

(10.00 m)

ပံ ု1-67  ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ - ပင့်တင်ိုင်သည့်အြမင့် ပံုကမ်း



45(my)

4) အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ - ပင့်တင်ိုင်သည့်အြမင့် ပံုကမ်းများကိ ုဖတ်မှတ်ရန်

အတွက် မှတ်စုများ

● အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ ဆွဲတင်ိုင်သည့်အြမင့် ပံုကမ်းတွင ်ေမာင်းတံ တိမ်းေစာင်းြခင်း မပါဝင်ပါ။ ဝန်တစ်ခုကို 

ပင့်မသည့်အခါ ေမာင်းတံသည ်ေကွးသွားပီး အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာကို အနည်းငယ်ပိုကျယ်လာေစပါသည်။ 

၎င်းသည ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းတန်ဖိုးကို နည်းသွားေစပါသည်။

● ေြမြပင်ေအာက ်မှဆွဲိုင်သည့်အြမင့်၌ ေဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းအတွက် ကိးေလာ့ိုင်သည့်ပမာဏ (ရစ်ဘီးတွင ်ကျန်ရှိေနေသာ 

ကိးှစ်ပတ်ှင့်အထက်) ကို ေသချာစစ်ေဆးပါ ၊ လုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ိုင်သည့် ေြမြပင်ေအာက်မှဆွဲတင်ိုင်သည့်အြမင့်ကို ဆံုးြဖတ်ပီး ပံုစံ

ငယ်ကို ေရွးချယ်ပါ။

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ 

မတင်ိုင်သည့်အြမင့် ပံုကမ်းတွင ်ေမာင်းတံ 

တိမ်းေစာင်းြခင်း မပါဝင်ပါ။ ဝန် မင့်တင်သည့်

အခါ ေမာင်းတံသည ်ဝန်အတိုင်း ေကွးသွားပီး 

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ

ကို ပိုကျယ်ေစသည်။

ဝန်တင်မထားဘဲ အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ

ဝန်ကို ပင့်တင်ထားလျက ်အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ

ပံ ု1-68 တိမ်းေစာင်းမေကာင့် အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ ေြပာင်းလဲမများ

5) သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း ဇယားကို ဖတ်မှတ်ြခင်း

ေရွလျား ကရိန်း သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းသည ်ေဘးေထာက်ကိ ုဆန်ထုတ်ထားသည့် အကျယ်ှင့် အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်

ဧရိယာ (ေရှဘက်၊ ေနာက်ဘက်၊ ေဘးဘက)် ှင့် ေမာင်းတံ အရှည်စသည့်အရာများေပမူတည်၍ ကွဲြပားပါသည်။ ထိုအြပင ်ကျစ်သည့်ေြမြပင်ေပ

တွင် ကရိန်းကို ေရြပင်ညီေနရာချထားသည်ဟုယူဆ၍ ေရွလျား ကရိန်း သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းတန်ဖိုးများကို ခန်မှန်းတွက်ချက်ထားြခင်း 

ြဖစ်သည့်အတွက် ကရိန်းကိုယ်ထည်ကို ဆင်ေြခေလာေြမြပင်ှင့ ်ေပျာ့သည့်ေြမြပင်တွင ်ေရြပင်ညီထားိုင်ရန ်ဘေလာ့တံုးများှင့် ေဘးေထာက ်

အမာခံများြဖင့် အားြဖည့်ရပါမည်။ အေြခခံသေဘာတရားအရ ေဘးေထာက ်အြပည့်အဝ ဆန်ထုတ်သည့်အေနအထားြဖင့ ်ကရိန်းကို ေမာင်းှင်

အသံုးြပရမည်။
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6) ဝန်မဲ့အေြခအေနအတွက ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း ဇယားကို ဖတ်မှတ်ြခင်း

ဝန်မဲ့အေြခအေနအတွက ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းသည ်ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများအတွက်သာ သံုးသည့် ေဝါဟာရတစ်ခုြဖစ်ပီး 

ကုန်ပစည်းတင်သည့်ေနရာေပတွင ်ဝန်မရှိသည့် (ဝန်မဲ့အေြခအေန) အေြခအေနတွင် ကရိန်းတည်ငိမ်မေပ အေြခခံ၍ ၎င်းကို သတ်မှတ်ထား

ပါသည်။ ဇယား 1-3 တွင်ြပထားသည့် ဝန်မဲ့အေြခအေနအတွက ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းဇယားတွင် ေဘးေထာက်ကိုအြပည့်အဝ ဆန်

ထုတ်ထားပီး 3.54 မီတာ သိုမဟုတ် 5.78 မီတာရှိေသာ ေမာင်းတံကိ ုအသံုးြပထားလင ်အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ 4.0 မီတာ၌ 

ဝန်မဲ့အေြခအေနအတွက ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းသည ်1.33 တန် ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် ေဘးေထာက်ကိ ုအလယ်အလတ် သိုမဟုတ် 

အနည်းဆံုးသာဆန်ထုတ်ထားလင် ဝန်မဲ့အေြခအေနအတွက ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းသည် 0.53 တန် ြဖစ်ပါသည်။

ဇယား 1-3  ဝန်မဲ့အေြခအေနအတွက ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း ဇယား (ေဘးဘက်၊ ေန က်ဘက် ဧရိယာများ) ယူနစ်- (t)

ေမာင်းတံ
အရှည် 
(မီတာ)

အလုပ်လုပ်သည့် 
အချင်းဝက်
ပတ်လည် 

ဧရိယာ
(m)

ေဘးေထာက်

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.59 6.0 6.5 7.0 7.79 8.0 9.0 9.95 10.0 11.0 12.11

3.58/
5.78

အဆံုးအထ ိဆန်

ထုတ်ိုင်စွမ်း
2.93 2.93 2.78 2.23 1.68 1.33 1.08 0.88 0.73

အနည်းဆံုး ဆန်

ထုတ်ိုင်စွမ်း
1.73 1.73 1.23 0.88 0.68 0.53 0.43 0.38 0.28

7.98

အဆံုးအထ ိဆန်

ထုတ်ိုင်စွမ်း
2.23 2.23 2.23 2.03 1.68 1.33 1.08 0.88 — 0.63 0.55 — 0.38

အနည်းဆံုး ဆန်

ထုတ်ိုင်စွမ်း
0.63 0.63 0.63 0.53 0.43 0.33 0.28 0.23 — 0.13

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ

ကို တားြမစ်ထားသည်

10.14

အဆံုးအထ ိဆန်

ထုတ်ိုင်စွမ်း
1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 0.93 0.83 — 0.63 — 0.48 — 0.35 0.30 0.28

အနည်းဆံုး ဆန်

ထုတ်ိုင်စွမ်း
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မကို တားြမစ်ထားသည်

12.3

အဆံုးအထ ိဆန်

ထုတ်ိုင်စွမ်း
0.76 0.76 0.76 0.76 0.63 — 0.48 — 0.40 — 0.35 0.30 — 0.28 0.25 0.20

အနည်းဆံုး ဆန်

ထုတ်ိုင်စွမ်း
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မကို တားြမစ်ထားသည်

● “လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မကို တားြမစ်ထားသည”် (အညိေဖျာ့ေရာင်ြဖင့် ြပထားသည)် ဆိုသည်မှာ ဝန်မပါရှိလင် ကရိန်းေမှာက်သွားိုင်ေသာေကာင့် ကရိန်း

တည်ငိမ်မကို ထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းြဖင့ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို တားြမစ်ထားသည့် ဧရိယာများကို ဆိုလိုပါသည်။

● “ကွက်လပ်” (မီးခုိးေရာင်ြဖင့် ြပထားသည်) ဆုိသည်မှာ ကရိန်းများ၏ စက်ကိရိယာအေြခအေနေကာင့် လုပ်ငန်းမေဆာင်ရွက်ုိင်သည့် ဧရိယာကုိ ဆုိလုိပါသည်။ 

ဥပမာ - ေမာင်းတံ မေရာက်ုိင်သည့် ဧရိယာများ သုိမဟုတ် ေမာင်းတံကုိ အြပည့်အဝ ေြမာက်ထားသည့်တုိင် ဝန်ေနရာအနီးထိ ချတ်ိမေရာက်ရိှုိင်သည့် ဧရိယာများ။

● အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာကို ဒသမဂဏန်းှစ်လံုးအထ ိြပသည့် တန်ဖိုးသည် သက်ဆိုင်သည့် ေမာင်းတံ အရှည်တွင်ရှိေသာ အများဆံုး 

အလုပ်လုပ်ိုင်သည့် ဧရိယာ ြဖစ်ပါသည်။ ဤအလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာတွင ်အြခား ေမာင်းတံ အရှည်များအတွက ်တန်ဖိုးများကို 

ြပသမထားပါ (“ -” အြဖစ် ြပသထားသည)်။

(3) အလုပ်လုပ်ိုင်သည့် ဧရိယာ
ဝန်တစ်ခုကို ပင့်ထားစ် ေရွလျား ကရိန်းများက ဆံုလည်လိုက်သည့်အခါ ပင့်တင်ိုင်သည့်စွမ်းေဆာင်ရည ်(ကိုယ်ထည်၏ တည်ငိမ်မ) သည် 

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ (ေရှဘက်လွန်၊ ေနာက်ဘက်လွန်၊ ေဘးဘက်လွန် ဧရိယာ) ေပမူတည်၍ ကွဲြပားသွားပါသည်။ 

ထိုေကာင့် ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်သူများအေနြဖင့ ်ကရိန်း၏ အလုပ်လုပ်ိုင်ေသာ ဧရိယာများကို နားလည်ထားရန် အေရးကီးပါသည်။ ဆွဲတင်

ိုင်စွမ်း ြမင့်မားသည့် အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာတစ်ခုမ ှဆွဲတင်ိုင်စွမ်းနိမ့်သည့် အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်

ဧရိယာတစ်ခုသို (ဥပမာ-အေနာက်ဘက်မ ှေဘးဘက်သို) ဦးတည်လှည့်ရာတွင ်ကိုယ်ထည်ေမှာက်ိုင်ေသာေကာင့် သတိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

ကုန်ပစည်းတင်သည့်ေနရာတွင ်ဝန်တစ်ခု ပင့်တင်ထားလျက ်တည်ငိမ်သည့်အေနအထားမ ှကရိန်း၏ေဘးဘက ်(မတည်ငိမ်သည့် လားရာ) သို 

ဦးတည်လှည့်စ်တွင် ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများ တိမ်းေမှာက်ေလ့ရှိပါသည်။ ေရွလျား ကရိန်း အလုပ်လုပ်ိုင်သည့် ဧရိယာများ၏ နယ်နိမိတ်

များသည် ကရိန်းအမျိးအစားှင့် ထုတ်လုပ်သူေပမူတည်၍ ကွဲြပားေသာ်လည်း  ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ိုင်ပါသည်။
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1) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများအတွက်

ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းတစ်စီးြဖင့ ်ဝန်တစ်ခုကို ပင့်တင်ရာတွင် ကရိန်းတည်ငိမ်မသည ်ထရပ်ကား၏ အေနာက်ဘက် ဧရိယာ၊ ေဘးဘက ်

ဧရိယာ၊ အေရှဘက ်ဧရိယာတိုအကားတွင ်အသီးသီးကွဲြပားြခားနားကပါသည်။

ေနာက်ဘက်လွန် ဧရိယာ- တည်ငိမ်မ အြမင့်မားဆံုးြဖစ်သည်။

အေနာက်ဘက်ြခမ်း ဧရိယာ-  တည်ငိမ်မ ဒုတိယ အြမင့်မားဆံုးြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ပံုတွင်ြပထားသည့် အနီေရာင်နယ်ပယ်များ Ⓐ သည် အထူးသြဖင့် 

တည်ငိမ်မ အားနည်းပါသည်။ ဤအေကာင်းေကာင့ ်ဝန်မဲ့အေြခအေနအတွက ်ေဘးဘက်လွန်ှင့် ေနာက်ဘက်လွန် 

ဧရိယာရှိ သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းကို ဤအတိုင်းအတာများြဖင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ တည်ငိမ်မပိုရှိသည့် 

အေနာက်ဘက်ြခမ်း ဧရိယာတစ်ခုမ ှတည်ငိမ်မပိုအားနည်းသည့် ေဘးဘက်လွန်ဧရိယာတစ်ခုသို လှည့်ြခင်းသည ်

ကရိန်းကို အလွယ်တကူေမှာက်ေစိုင်ေသာေကာင့် သတိြပရန ်လိုအပ်ပါသည်။

အေရှဘက်ြခမ်း ဧရိယာ-  တည်ငိမ်မ အနည်းဆံုးြဖစ်သည်။ ေနာက်ဘက်လွန်ှင့် ေဘးဘက်လွန ်ဧရိယာများတွင် 25 %ှင့်ေအာက် ပင့်တင်ိုင်စွမ်း

ြဖင့် လုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ေဘးဘက်ြခမ်း ဧရိယာတွင ်ဝန်ကို ပင့်တင်ထားပီး အေရှဘက်ြခမ်း 

ဧရိယာသို လှည့်ြခင်းသည ်ကရိန်းကို အလွယ်တကူေမှာက်ေစိုင်ေသာေကာင့် အေတာ်ေလး သတိြပရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 
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ေဘးဘက်လွန ်
ဧရိယာ

ေဘးေထာက ်အလယ်ဗဟို

ဆံုလည် ဗဟို

အေရှဘက်ြခမ်းဧရိယာတွင ်ကရိန်းတည်ငိမ်မသည ်အားနည်းေသာေကာင့ ်

ဝန်မဲ့အေြခအေနတွင ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာ၌ သတ်မှတ်ဝန် န်းထား 

စုစုေပါင်း၏ 25% ှင့်ေအာက် တန်ဖိုးြဖင့် လုပ်ေဆာင်သင့်ပါသည်။

တည်ငိမ်မအားနည်းသည့် အကွာအေဝး။ ဝန်မဲ့အေြခအေနအတွက ်သတ်မှတ်ဝန် 

န်းထား စုစုေပါင်း (သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ဝန်န်းထား) ကို အားအနည်းဆံုး လား

ရာ ေဘးဘက်ြခမ်းဧရိယာတွင်ရှိသည့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြဖင့ ်သတ်မှတ်ပါသည်။

ေဘးဘက်လွန ်
ဧရိယာ

ပံ ု1-69 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း အလုပ်လုပ်ိုင်သည့် ဧရိယာ

2) ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းများအတွက ်

ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်းများအတွက ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း ဇယားကို ေဘးေထာက ်အသံုးြပမ အေြခအေန၊ ေမာင်းတံ 

အရှည်ှင့် အရန် ေမာင်းတံအရှည်အသီးသီးအတွက ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သိုေသာ် ေဘးေထာက်များကိ ုအလယ်အလတ် ဆန်ထုတ်ထားချနိ်တွင် 

ကရိန်း၏စွမ်းေဆာင်ရည်ေကာင့ ်အလုပ်လုပ်ိုင်သည့် ဧရိယာမှာ အကန်အသတ်ြဖင့် ရှိေနသည်။ ေဘးေထာက်ကိ ုအဆံုးအထ ိဆန်ထုတ်ထားလင် 

ေမာင်းတံှင့် အရန် ေမာင်းတံတို၏ ပတ်လည်အနားစွန်းတစ်ခုလံုးအတွက ်လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းသည ်အတူတူပင် ြဖစ်သည်။ ေဘးေထာက်၏ 

အလယ်အလတ်ှင့် အနည်းဆံုး ဆန်ထုတ် ပမာဏအကားတွင် ေရှဘက်လွန်ှင့် ေနာက်ဘက်လွန် ဧရိယာတိုရှိ လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းသည ်ေဘး

ေထာက်ကိ ုအဆံုးအထ ိဆန်ထုတ်ထားချနိ် လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းှင့် အတူတူပင် ြဖစ်သည်။ ေဘးဘက်ြခမ်းဧရိယာတွင်သာ ဆန်ထုတ်မအကျယ် 

(ပံု 1-70(က)၊ စာမျက်ှာ 48 (my)) အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း ရှိပါသည်။ 

ထိုအြပင ်ထရပ်ကား ကရိန်းများ၏ အေရှဘက်ြခမ်း ဧရိယာတွင ်ပင့်တင်ိုင်စွမ်းသည ်ေဘးဘက်လွန်ှင့် ေနာက်ဘက်လွန် ဧရိယာများ (ပံ ု1-70(ခ)၊ 

စာမျက်ှာ 48 (my)) ရှိ သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း၏ 21% မ ှ54% အထ ိရှိသည်။



48(my)

3) ချနိ်းတပ်ယာ် ကရိန်းများအတွက ်(ကရိန်းလုပ်ေဆာင်ချက်သံုး ချနိ်းတပ်ယာ် အမျိးအစား ဟိုက်ဒေရာ

လစ် ေြမတူးစက်များ အပါအဝင်)

ပတ်လည်အနားစွန်းတစ်ခုလံုး (ပံ ု1-70(ဂ)) အတွက် အလုပ်လုပ်ိုင်သည့် ဧရိယာသည ်ပံုမှန်ပင်ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်ဝန် န်းထား စုစုေပါင်းသည ်

ကိန်းေသြဖစ်ပါသည်။

အေရှဘက်ဧရိယာ

အေနာက်ဘက်
ဧရိယာ

အဆံုးအထ ိဆန်
ထုတ်ိုင်စွမ်း

ေဘးဘက်လွန်/
အေနာက်ဘက်လွန် 

ဧရိယာ

အေရှဘက်ဧရိယာ

1.0 m ခန် 1.1 m ခန
်

 (က) ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်း  (ခ) ထရပ်ကား ကရိန်း  (ဂ) ချနိ်းတပ်ယာ် ကရိန်း

ပံ ု1-70  အြခားကရိန်းများ အလုပ်လုပ်ိုင်သည့် ဧရိယာ

(4) ကရိန်း တည်ငိမ်မ
ကရိန်းတည်ငိမ်မသည ်ေရွလျား ကရိန်းတစ်ခ ုေမှာက်ိုင်ေြခ သိုမဟုတ် မေမှာက်ိုင်ေြခကို န်ြပပါသည်။ ပံုမှန်အားြဖင့် တည်ငိမ်ေနသည့် 

ကာလကို ပိုင်းေဝအြဖစ်ှင့် မတည်ငိမ်သည့်ကာလကို ပိုင်းေြခအြဖစ်သတ်မှတ်ပီး အချိးတစ်ခုြဖင့ ်ေဖာ်ြပပါသည်။ ဤတန်ဖိုးတိုးလာသည်ှင့်အမ 

တည်ငိမ်မ တိုးလာပါသည်။ ေရွလျား ကရိန်းများအေနြဖင့ ်ကရိန်းများအတွက ်ေဘးကင်းလံုြခံေရးစည်းမျ်းအရ ကရိန်းတည်ငိမ်မစမ်းသပ်ချက်ကိ ု

ေအာင်ြမင်ရမည်ြဖစ်ပီး ဤစမ်းသပ်မတွင ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထား၏ 1.27 ဆရှိေသာ ဝန်တစ်ခုကို ပင့်တင်ြပရပါသည်။ 

(5) လုပ်ငန်းခွင်တည်ေနရာကိ ုရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပြခင်း
လုပ်ငန်းှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ မည်သည့်အလုပ်သမားကိုမဆို လုပ်ငန်းခွင်သို ဝင်ေရာက်ြခင်းကိ ုတားြမစ်ထားပီး ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ 

သတိေပးချက်များကိ ုြမင်သာေသာေနရာများတွင ်သတိေပးစာကပ်ထားပါ။

(6) ေရလျား ကရိန်း တပ်ဆင်ြခင်း

1) အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာကို အတည်ြပြခင်း

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာသည ်ေရွလျား ကရိန်း၏ ဆံုလည်သည့် အလယ်ဗဟိုမ ှေဒါင်လိုက်လိုင်းထ ိချတိ်၏အလယ်ဗဟိုမှေန

၍ ေအာက်သို ေရးဆွဲထားသည့် ေရြပင်ညီအကွာအေဝးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် လုပ်ငန်းအတွက် ေရွလျား ကရိန်း၏တည်ေနရာကိ ုဆံုးြဖတ်သည့်

အခါ ေမာင်းတံ တိမ်းေစာင်းသွားြခင်းေကာင့ ်အလုပ်လုပ်သည့်အကွာအေဝး ကျယ်လာသည့်အချက်ှင့် အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်

ဧရိယာအြပင ်ဆံုလည်သည့် အလယ်ဗဟိုမ ှေဘးေထာက်ထိပ်ထ ိအကွာအေဝး သိုမဟုတ် ဆံုလည်သည့် အလယ်ဗဟိုမ ှကရိန်းအစွန်ထိ 

(ေရှ/ေနာက်) အကွာအေဝးတိုကိုလည်း ထည့်သွင်စ်းစားပါ။

ဆံုလည် ဗဟို

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်
ပတ်လည် ဧရိယာ

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်
ပတ်လည် ဧရိယာ

L1- လုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ိုင်သည့် အမှန်တကယ် 
နယ်ပယ်အကွာအေဝး
L2- ကရိန်းတပ်ဆင်ရန်အတွက ်လိုအပ်သည့်နယ်ပယ်

ဆံုလည် ဗဟို

ပံ ု1-71 အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်သည့် အကွာအေဝး



49(my)

2) ေရလျား ကရိန်း တပ်ဆင်ေနရာချမအေကာင်း အကျ်းချပ်

ေရွလျား ကရိန်းကို ညီညာ၊ ခိုင်ခံ့ကျစ်လျစ်သည့် ေြမြပင်ေပတွင ်ေနရာချမှသာ ကိုယ်ထည်မှာ ေရြပင်ညီြဖစ်ေနမည်ြဖစ်သည်။

ေမာင်းတံ

ေဘးေထာက်

တာယာကို ေြမြပင်ေပမ ှြမင့်တင်ပါ။

ေမာင်းတံ

ကုန်ပစည်း

တာယာကို ေြမြပင်ေပမ ှြမင့်မတင်ပါှင့်။

ပင်သံုး ေသာ့ခေလာက်
အလယ်အလတ် ဆန်ထုတ်ိုင်စွမ်း

အတွက် ပင်ထိုးထည့်ရန ်အေပါက်

ေဘးေထာက်

အဆံုးအထ ိဆန်ထုတ်ရန်အတွက်

ပင်အေပါက်

ြပန်သွင်းရန်အတွက်

ပင်အေပါက်

ေဘးေထာက်

ရက်မ

(က) ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်း (ခ) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း

အဆံုးအထ ိဆန်ထုတ်ိုင်စွမ်း

X ပံုစံ  ေဘးေထာက်

အဆံုးအထ ိဆန်ထုတ်ိုင်စွမ်း

H ပံုစံ ေဘးေထာက်

(ဂ) ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်းကရိန်းများ

ပံ ု1-72 ေရလျား ကရိန်း တပ်ဆင်ေနရာချမအေကာင်း အကျ်းချပ်

ေပျာ့သည့်ေြမြပင်တွင ်ေဘးေထာက်ေအာက်ခံြပားေအာက်၌ ခံိုင်အားြမင့်သည့် အမာခံ (ဥပမာ-စတုရန်းပံ ုသစ်တံုး၊ ကမ်းခင်းြပား သိုမဟုတ်သံြပား) 

တစ်ခုကို ခံထားပီး ေဘးေထာက်ေအာက်ခံြပားသည ်ေြမကီးအတွင်း မနစ်သွားေကာင်း ေသချာပါေစ။ ထိုအြပင ်ေနရာချရာတွင် အေြခခံ

သေဘာတရားအရ ေဘးေထာက်ကိ ုအဆံုးအထ ိဆန်ထုတ်သင့်ပါသည်။ ေဘးှစ်ဖက်စလံုးတွင ်ေဘးေထာက်တန်းများကိ ုအညီအမ အဆံုးအထ ိ

ဆန်ထုတ်ပီး ၎င်းတိုခိုင်မဲေစရန ်ပင်သံုး ေသာ့ခေလာက်ကို ထည့်ပါ။ ကရိန်းေနရာချသည့်ေနရာမှာ ကျ်းကျ်းကျပ်ကျပ်ြဖစ်ေနပီး အဆံုးအထ ိဆန်

ထုတ်၍ မရိုင်မှသာလင ်အလယ်အလတ်ဆန်ထုတ်ြခင်း သိုမဟုတ် အနည်းဆံုးဆန်ထုတ်ြခင်းကိ ုအသံုးြပိုင်သည်။ ေဘးေထာက်တန်းများကိ ု

ပင်သံုး ေသာ့ခေလာက်ြဖင့ ်ေသချာခိုင်မဲေအာင ်ြပလုပ်ပါ။

ေြမပိမကာကွယ်သည့်နံရံများ သိုမဟုတ် လမ်းပခံုးများရှိေသာ ေြမတူးလုပ်ငန်းခွင်ေနရာများအနီးရှိ ေြမြပင်များသည ်အားနည်းချက်ရှိေသာေကာင့ ်

ယင်းကဲ့သိုေနရာများအေဝးတွင ်ေဘးေထာက်ကိ ုေနရာချပါ။

ေြမပိေတာင်ပိမ အကာအကွယ်နံရံများ၏ သံမဏိအကာအခံုးြပားများအနီးတွင ်ေဘးေထာက်များကိ ု

ေနရာချြခင်းသည ်အရာယ်ရှိပါသည ်(လမ်းပခံုးများလည်း ထိုနည်းတူပင် ြဖစ်ပါသည)်

ပံ ု1-73 အရာယ်ရှိသည့် ေဘးေထာက်ေနရာချထားမ (ဥပမာများ)



50(my)

(7) ေြမြပင်အေကာင်း ဗဟုသုတ
ေရွလျား ကရိန်းများကို ေနရာချသည့်အခါ ေဘးေထာက်များ နစ်မသွားေစရန် ေြမြပင်အေြခအေနကိုစစ်ေဆးရန်အေရးကီးသည်။ ယင်းအတွက ်

အေပယံေြမဆီလာ ဂုဏ်သတိများှင့် ေြမြပင်မာေကျာြကံ့ခိုင်မစသည်တိုအေကာင်း ဗဟုသုတ ရှိထားရန် လိုသည်။ မိြပအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း

များတွင် ေြမြပင်မာေကျာြကံ့ခိုင်မကို ကိတင ်တိုင်းတာပီး အတည်ြပကေသာs်လည်း ဝန်ေပါသ့ယ် ေရွလျား ကရိန်းများကို ေနရာချသည့်အခါ 

ကနဦး ေြမြပင်တိုင်းတာမကို လုပ်ေဆာင်ေလ ့မရှိကေပ။ ထိုေကာင့် လမ်းေလာက်သူများ၏ ေြခရာ အတိမ်အနက်များကိ ုစစ်ေဆးြခင်း သိုမဟုတ် 

ထရပ်ကား ကရိန်းများကဲ့သို စက်ကိရိယာများ၏ ကားဘီးယာများ၏ အတိမ်အနက်ကို စစ်ေဆးြခင်း သိုမဟုတ် အေပယံေြမဆီလာအမျိးအစားှင့ ်

ဂုဏ်သတိများကို မျက်ြမင်စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်လမ်းန်အြဖစ် ၎င်းတိုကို အသံုးြပြခင်းတိုြဖင့် ေြမြပင်၏မာေကျာြကံ့ခိုင်မကို သာမန်အားြဖင့် ဆံုးြဖတ်

ပါသည်။ အားြဖည့်ြခင်း သိုမဟုတ် ကျစ်လစ်ေစြခင်း သိုမဟုတ် သံြပားများ သိုမဟုတ် ေဘးေထာက်အမာခံများကဲ့သို အရာဝတများအသံုးြပြခင်းြဖင့ ်

ေြမြပင်ြကံ့ခိုင်မကို တိုးြမင့်ိုင်ပါသည်။

ေဘးေထာက ်ေအာက်ခံြပားတစ်ခုသို သက်ေရာက်သည့ ်အများဆံုးဝန်သည် ကရိန်းကိုယ်ထည်

ှင့် အမှန်တကယ် ပင့်တင်ထားသည့်ဝန်၏ စုစုေပါင်းြဒပ်ထုအေလးချနိ်၏ 70% မ ှ80% အထိ

တန်ဖိုးှင့် ညီမသည်။

ေအာက်ခံြပားကိ ုေြမြပင်ေပတွင ်ဘာမှမခံဘဲထားလိုက်လင ်ေဘး

ေထာက်အေပ သက်ေရာက်သည့ ်ဝန်သည် ကျ်းေြမာင်းေသာ ေြမြပင်

ဧရိယာအေပသာ သက်ေရာက်ေသာေကာင့ ်ေြမြပင်ကံကျသွားေစသည်။

ကီးမား ြကံ့ခိုင်သည့် ေဘးေထာက်ေအာက်ခံများကိ ုအသံုးြပ၍ 

ေထာက်ပံ့မျက်ှာြပင်ကိ ုချဲြခင်းသည် ေြမြပင်ကံကျြခင်းမ ှကာ

ကွယ်ေပးိုင်သည်။

ပံ ု1-74 ေဘးေထာက်ေနရာချြခင်း

(8) လုပ်ငန်း ကိတင်ကာကွယ်မများ

1) လမ်းေဘးတွင ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်း

ဥပမာအားြဖင့ ်ပင့်ထားသည့်ဝန်ကို ေအာက်ချရန်အတွက် ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း တစ်စီးကို လမ်းေဘးအကာသံတိုင်တစ်ခုအနီးတွင် ေနရာ

ချထားသည့်အခါ ေဘးကင်းသည့ ်လားရာှင့် ဧရိယာကို လုပ်ငန်းမစတင်မ ီဆံုးြဖတ်ထားသင့်ပါသည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်စ ်ကရိန်းေမှာက်သွား

ပါက လမ်းေဘးအကာသံတိုင်ဘက်ြခမ်းတွင ်ေဘးကင်းသည့်ေနရာလွတ်မရှိြခင်းသည ်အလွန်အရာယ်ကီးပါသည်(ပံ ု1-75)။ အနီးအနားရှိ ဝန်များ

အနီးတွင် ေနရာလွတ်မရှိဘ ဲပင့်မထားသည့်ဝန်ကို ေအာက်သိုချသည့်အခါတွင်လည်း အလားတ ူအရာယ်ကျေရာက်ိုင်ေသာေကာင့ ်လုပ်ငန်း

တည်ေနရာ (ပံ ု1-76) ကို သတိထားပါ။

ပံ ု1-75  လမ်းေဘးတွင ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်း ပံ ု1-76  ဝန်များအနီးတွင် ဝန်ကိုေအာက်ချသည့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်း
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2) အေဝးမ ှထိန်းချပ်မ

အေဝးမ ှထိန်းချပ်မ (ေရဒီယို ထိန်းချပ်မ ကဲ့သို) ကို အသံုးြပပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်စ ်ဝန်ဘက်သို သင် ေကျာေပးမထားပါှင့်။ ကရိန်းကိုယ်ထည်

ဘက်သို မျက်ှာမူကာ ဝန်ကိုကည့်ထားံုသာမက ကရိန်း၏လပ်ရှားမကိုလည်း သတိထားေစာင့်ကည့်ပါ။ ကရိန်းေမှာက်ြခင်းကဲ့သို အရာယ်ြဖစ်

မည့် လကဏာတစ်ခုခုကို သင်ေတွလင ်ဝန်ကို ချက်ချင်းေအာက်ချပါ သိုမဟုတ် ေဘးလွတ်ရာသိုေရပါ။ ေဘးကင်းလံုြခံသည့ ်ေနရာများတွင် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ပီး လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်စ်အတွင်း မတင်ထားသည့်ဝန်တစ်ခုကိ ုထိန်းရန် သင့်လက်များကို အသံုးမြပပါှင့်။ 

ပံ ု1-77 အေဝးမ ှထိန်းချပ်မ

3) ဝန်ကို ေဘးတိုက်ဆွဲြခင်းကို တားြမစ်ြခင်း

jigiri (ေြမြပင်မ ှေထာင့်မတ်အတိုင်းမ-တင်ြခင်း) မေဆာင်ရွက်မ ီဝန်ကိုေဘးတိုက်မဆွဲပါှင့်။ ဝန်ကို ေဘးတိုက်ဆွဲြခင်းသည ်ေမာ်လင့်မထားသည့ ်

ကီးမားေသာဝန်ကိုြဖစ်ေစိုင်ပီး ကရိန်း ပျက်စီးြခင်းြဖစ်ေစိုင်သည ်သိုမဟုတ် ေြမြပင်မ ှဝန်ကိုမလိုက်သည့်အချနိ်တွင ်သိသိသာသာ ခါရမ်းမြဖစ်

ေစိုင်သည ်သိုမဟုတ် ပင့်ထားသည့်ဝန်သည ်ခတ်ေချာ်ြပတ်ကျိုင်သည်။

ပံ ု1-78 ဝန်ကို ေဘးတိုက်ဆွဲြခင်းကို သိုမဟုတ် ေထာင့်ြဖတ ်ပင့်တင်ြခင်းကိ ုတားြမစ်ြခင်း
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4) ချတိ်အေနအထား

ဝန်ကို ပင့်တင်သည့်အခါ ဝန်၏ ဟန်ချက်ေနရာအေပတည့်တည့်တွင ်ချတိ်ကိုထားပါ (ပံ ု1-79)။ ဝန်၏ ဟန်ချက်ှင့် ချတိ်၏ အလယ်ဗဟိုမ ှ

ေအာက်ဘက်သို ေရးဆွဲထားသည့် ေဒါင်လိုက်မျ်းတိုတွင ်အလိုင်မင်းမညီလင ်ဝန်ကို မလိုက်သည့်အချနိ်တွင ်ဝန်ခါရမ်းတတ်ပါသည်။ ထိုအြပင ်

ဝန်၏ ဟန်ချက်ေနရာအေပတည့်တည့်တွင ်ချတိ်ကိုမထားဘဲ ဝန်ကို မတင်ြခင်းသည ်ချတိ်အေနအထားှင့် ဝန်၏ ဟန်ချက်အကား တစ်ထပ်တည်း 

မကျလင်ပမာဏ က ဝန်ကို ေရွသွားေစပါသည်။ ဤသိုြဖစ်ပွားြခင်းသည ်ဝန်၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများှင့် အရာဝတများကိ ုတိုက်မိေစိုင်သည ်

သိုမဟုတ် ကရိန်းေမာင်းသူကို ထိခိုက်မိိုင်သည် (ပံ ု1-80)။

ဝန်၏ ဟန်ချက်

အရှည်တူညီသည့် Tamagake ဝိုင်ယာကိးများ

ချတိ်၏ဟန်ချက်ှင့် ဝန်၏ဟန်ချက်ကား ကွာဟသွားသည့်

အကွာအေဝး (ေြမြပင်မ ှေထာင့်မတ်အတိုင်းမ-တင်ြခင်း)

ဟန်ချက် တည်ေနရာ

ပံ ု1-79  ဝန်ကို ပင့်သည့်အခါ ချတိ် အေနအထား ပံ ု1-80  ဟန်ချက်ှင့် ဝန် ေရလျားမ

5) Jigiri (ေြမြပင်မ ှေထာင့်မတ်အတိုင်းမ-တင်ြခင်း) ှင့် အတည်ြပြခင်း

အချက်ေပးသူ၏ ပင့်ရန ်အချက်ြပမများအတိုင်း ဝန်ကို မတင်သည့်အခါ tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိးကို တင်းေနစ် ဝန်တိုင်းတာမ

ကိရိယာြဖင့် ဝန်၏ြဒပ် (အေလးချနိ်) ကို အတည်ြပကာ ခဏမ ရပ်ထားပါ။ ဝန်၏ြဒပ်ထုသည် သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်းအတွင်းရှိလင ်

tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) အေြခအေနကိုအတည်မြပမ ီJigiri (ေြမြပင်မ ှေထာင့်မတ်အတိုင်းမ-တင်ြခင်း) ကို ေဆာင်ရွက်ပီး ထပ်မံ၍ ယာယ ီ

ရပ်နားပါ။ 

လုပ်ေဆာင်မ ရပ်။

စစ်ေဆးရန်။

ပံ ု1-81 Jigiri (ေြမြပင်မ ှေထာင့်မတ်အတိုင်းမ-တင်ြခင်း) ှင့် အတည်ြပြခင်း
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6) ေဘးကင်းလံု ခံေရးကိရိယာများြဖင့ ်အတည်ြပြခင်း

ေရွလျား ကရိန်းများြဖင့ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အခါ ဝန်ပို ကန်သတ် ကိရိယာတစ်ခုကဲ့သို ေဘးကင်းလံုြခံေရးကိရိယာများ၏ တိုင်းတာချက်များ

ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ဝန်ကို မတင်ထားလျက ်အရာယ်ရှိသည့်ဘက်သို ေရွလျားသည့်အခါ ဝန်ပို ကန်သတ် ကိရိယာ တန်ဖိုးှင့် 

သတိေပးချက်ကို သတိထားပါ။ 

ဝန်လည်အား 

ကန်သတ်ကိရိယာက 

အဆင်ေြပသည်။

ဝန်လည်ကိန်း အေြခခံ

(ဘား ဂရပ်)

အရန် ေမာင်းတံေထာင့် ပင်မ ေမာင်းတံေထာင့်

အမှန်တကယ် ပင့်

တင်သည့် ဝန်

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား 
စုစုေပါင်း

အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်
ပတ်လည် ဧရိယာ

ဆံုလည် အေနအထား

PTO ဖွင့်/ပိတ်ခလုတ်

(ပါဝါ)

အေရးေပထိန်းချပ်ခလုတ်

ဝန်ပို အေြခခံ

(ဂဏန်းတန်ဖိုး)

ရစ်ပတ်မ အေရအတွက်

အရန် ေမာင်းတံ အရှည်

ပင်မ ေမာင်းတံ အရှည်

ေဘးေထာက ်ဆန်ထုတ်သည့် အကျယ်

အေရးေပ ကိးလိမ်လင ်

ေဆာင်ရွက်ရန်ခလုတ်

ပံ ု1-82 ဝန်ပိုအား ကန်သတ် ကိရိယာ ြပသမ ဥပမာ (ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ကရိန်း) 

7) ယူဆချက်များအေပအေြခခံသည့ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များကိ ုတားြမစ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်စ ်အချက်ြပသူ၏ အချက်ြပမများကိ ုတ်ြဖင့် ြပန်လည်ရွတ်ဆိုြပပီး အချက်ြပမများအတိုင်း လုပ်ေဆာင်ပါ။ 

ယူဆချက်အေပအေြခခံသည့ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကိုမြပလုပ်ပါှင့်။ ထိုသိုြပလုပ်ြခင်းသည ်အရာယ်ရှိပါသည်။ သီးြခား 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အချနိ်၌ပင ်Jigiri (ေြမြပင်မှေထာင့်မတ်ကျစွာ မ-တင်ြခင်း) ကို ေဆာင်ရွက်ပီးလင်ပီးချင်း ခဏရပ်ထားပီး 

tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) အေြခအေနကိ ုအတည်ြပပါ။

အချက်ြပမများ 

အဆင်ေြပသည်။

ပံ ု1-83 ယူဆချက်များအေပအေြခခံသည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များကိ ုတားြမစ်ြခင်း
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8) စီးနင်းြခင်းှင့် ဝင်ေရာက်ြခင်းကိ ုတားြမစ်ြခင်း

ဝန် (ပံ ု1-84) ေပတွင ်တစ်စံုတစ်ဦးကိ ုလိုက်ပါစီးနင်းေစလျက ်ဝန်ကိုမ-တင်ြခင်း မြပလုပ်ပါှင့်။ ထိုအြပင ်မ-တင်ထားသည့်ဝန်တစ်ခုေအာက်ရှ ိ

ဧရိယာှင့် ဝန်ဆံုလည်သည့် အကွာအေဝး (ပံ ု1-85) အတွင်း ဝင်ေရာက်ရန ်မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပပါှင့်။ ဝန်ကိုေရရမည့် 

လားရာ၏ နယ်ပယ်အတွင်း လူတစ်ဦးဦးရှိေနလင ်ဝန်ကိုမေရမ ီထိုသူကို ေဘးကင်းရာသို ေရေြပာင်းေစပါ။ 

ပံ ု1-84  စီးနင်းြခင်းကိ ုတားြမစ်ြခင်း ပံ ု1-85   အရာယ်ြဖစ်ိုင်မကို တားြမစ်ြခင်း

9) ဆံုလည်ရန်အတွက ်ကိတင်ကာကွယ်မများ

ဆံုလည်သည့်အခါ အချက်ေပးသူ၏ အချက်ြပမများကိ ုလိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါ။ ေလးလံသည့်ဝန်တစ်ခုကို ပင့်တင်သည့်အခါ အြမန်န်းေှးေှးြဖင့် 

လှည့်ပါ။ လျင်ြမန်စွာ လှည့်ပါက ဗဟိုခွာအားေကာင့် ဝန်သည်အြပင်သို ခါရမ်းသွားပီး ကီးမားေသာ အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ

ြဖင့် အလုပ်လုပ်ြခင်းမျိး ြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။ အကျိးရလဒ်အြဖစ ်ကရိန်းေမှာက်သွားိုင်ပါသည်။ ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများတွင ်ေဘးဘက်လွန်

ဧရိယာ၌ တည်ငိမ်မ ပို၍အားနည်းပီး လှည့်သည့်အခါ ကရိန်းေမှာက်မသွားေစရန ်ဂုစိုက်ပါ။ 

10) ကုန်ပစည်းများတင်သည့်ေနရာမ ှဝန်များြပတ်ကျြခင်း

ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်းများမ ှဝန်ကို ေအာက်ချသည့်အခါ ကုန်ပစည်းများ ပိမကျေစရန ်ဝန်များကိ ုအစီစ်တကျ ေအာက်သို ဂုစိုက်ပီး ချပါ။ 

ေမာင်းှင်ေနစ် တုန်ခါမ သိုမဟုတ် အြခားေရွလျားမေကာင့ ်ဝန်ပိကျြခင်း သိုမဟုတ် ြပတ်ကျြခင်းမှကာကွယ်ရန ်လိုအပ်ပါက ဝန်များကိ ု

တည်ငိမ်ေသာအေနအထားတွင ်စုပံုပီး ကိးြဖင့်ချည်ေှာင်ထားပါ။
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11) ဝန်ကို အေရှဘက်ဧရိယာမ ှမ၍တင်ြခင်း

ေရွလျား ကရိန်းများအတွက ်လုပ်ငန်းခွင်ေနရာ အသီးသီးအတွက် တည်ငိမ်မှင့် ဆွဲတင်မ စွမ်းေဆာင်ရည်သည ်အမျိးအစားေပမူတည်၍ ကွဲြပား

သည်။ ဝန်ကို ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း၏ အေရှဘက်ပိုင်းမ ှပင့်တင်ရာတွင် ေကာင်းစွာတည်ငိမ်မမရှိဘ ဲတစ်ဖက်သို ဆံုလည်လှည့်သည့်အခါ 

အလိုအေလျာက ်ရပ်တန်ေသာ အမျိးအစားတွင် မေမှာက်ေစရန ်ကာကွယ်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်ပါရှိပီး ကရိန်းသည ်ထိန်းိုင်သည့် အကွာအေဝး

အတွင်း ရပ်တန်သွားသည်။ အြခားတစ်ဖက်တွင်မ ူအလိုအေလျာက ်မရပ်တန်ေသာ အမျိးအစားတွင် တည်ငိမ်မသည ်ဝန်မဲ့အေြခအေန၌ စုစုေပါင်း

သတ်မှတ်ဝန်န်းထား၏ 25% ှင့် ေအာက် ေလျာ့ကျသွားသည့်အတွက ်တိမ်းေမှာက်ိုင်သည့်အရာယ်ရှိသည်။

(ေဘးေထာက)် ဝန်သည် အေရှမျက်ှာ

စာတွင် ရှိသည့်အခါ

ဝန်သည် အေနာက်မျက်ှာစာ

တွင် ရှိသည့်အခါ

ပံ ု1-86 ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း၏ ေစာင်းေထာင့်မှတ်များ

12) ဘရိတ် အသံုးြပမ

ေရွလျား ကရိန်းကို ုတ်တရက ်ဘရိတ်နင်း၍ သိုမဟုတ် ုတ်ြခည်း လီဗာနင်း၍ မရပ်ပစ်ပါှင့်၊ ထိုသိုရပ်လင ်အရှိန်ေကာင့် ကရိန်းမတည်မငိမ ်

ြဖစ်ိုင်ပီး ေမှာက်ြခင်း သိုမဟုတ် စက်ပစည်း အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးြခင်းတို ြဖစ်ိုင်သည်။

13) ဝန်ကို ေအာက်ချြခင်း

ပင့်တင်ထားေသာ ဝန်ကို ေအာက်ချသည့်အခါ ဝန်ကို အရှိန်နည်းနည်းြဖင့် ေအာက်ချပီး ေြမြပင်အထက်ေလာက်တွင ်ရပ်ပီးလင ်အချက်ြပသူ၏ 

အချက်ြပမများကိ ုလိုက်နာ၍ ဝန်ကို ညင်သာစွာ ချပါ။ ဝန်ကိုေအာက်ချသည့်အခါ ယာယီရပ်တန်ပီး ဝန် ငိမ်ေနေကာင်း အတည်ြပပီးမ ှ

ေနာက်ထပ် ေအာက်သိုထပ်ချပါ။
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14) Tamagake ဝိုင်ယာကိးကို ဆွဲထုတ်ြခင်း

Tamagake ဝိုင်ယာကိးကို ဝန်မှဆွဲထုတ်သည့်အခါ Tamagake ဝိုင်ယာကိးသည ်ဝန်ေပတွင ်ငိေနိုင်ပီး ဝန်လဲသွားေစိုင်သည်။ ထိုေကာင့် 

ကရိန်းြဖင့် ဝန်ချမီများ ေဆာင်ရွက်ေနစ် Tamagake ဝိုင်ယာကိးကို လံုးဝဆွဲမထုတ်ပါှင့်။

မတင်သည့်လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုသံုးပီး ဆွဲထုတ်ြခင်းကို 

မည်သည့်အခါမ ှမလုပ်ပါှင့်။

ဆွဲထုတ်ြခင်းကို ေမာင်းှင်သူက 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အရာယ်ရှိသည်

ပံ ု1-87 Tamagake ဝိုင်ယာကိးကို ဆွဲထုတ်ြခင်း
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15) ဝန်ချဝီိုင်ယာကိး အဆံုးသတ်

ပံ ု1-88 ှင့် ပံ ု1-89 ကို ကည့်ပါ။

①  ေချာင်မသွားေစရန ်ကိးအဆံုးကို ေသချာ ချည်ပါ။

②  အစွန်းကုတ်ှင့်အလိုင်းမင်းညီရန ်

ဝိုင်ယာကိးကို ထည့်ပါ။

④  ဆွဲပီး ချည်ေှာင်ပါ ④  အဆံုးတစ်ဖက်သည် ဝန်တင်စက် ရစ်ဘီး၏ အြပင်ဘက်

အစွန်အဖျားမှ ထွက်မသွားေကာင်း ေသချာပါေစ။

ဝန်ချရီစ်ဘီးကီး

ခွဲသည့် အခန်ြပား

စွန်ကုတ်③  ကတ်အထစ်ရာေလးများ ဦးတည်သည့်

ဘက်ကို သတိြပပါ။

ပံ ု1-88  ဝန်ချရီစ်ဘီးဘက်ြခမ်းရှ ိကိးအဆံုးသတ်

①  ေချာင်မသွားေစရန ်ကိးအဆံုးကို ေသချာ ချည်ပါ။

④  ဆွဲပီး ချည်ေှာင်ပါ

②  ဝိုင်ယာေဆာ့ကတ်ပင်အေပါက်

ှင့် အလိုင်းမင်းချနိ်ရန ်

ဝိုင်ယာကိးကို ထည့်သွင်းပါ။

③  ကတ်အထစ်ရာေလးများ ဦးတည်

သည့်ဘက်ကို သတိြပပါ။

ဝိုင်ယာ ေဆာ့ကတ်ေပါက်

ခွဲသည့် အခန်ြပား

6d ှင့်အထက်

5d ှင့်ေအာက်

d- ဝိုင်ယာကိး အချင်း

④  ဝိုင်ယာကိး ေဆာ့

ကတ်ေပါက်မ ှထွက်

လာမည့် ကိးအစွန်း

၏အရှည်ကို 

သတိထားပါ။⑤  ကလစ် (ဦးတည်ရာှင့် 
အေနအထားကိ ု
သတိထားပါ)

ပင့်တင်သည့် ဝိုင်ယာကိး၏ (ေမာင်းတံ

ဘက်ြခမ်း) အစိတ်အပိုင်း တပ်ဆင်ြခင်း

ပံ ု1-89  ေမာင်းတ ံဘက်ြခမ်းရှ ိကိးအဆံုးသတ်
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16) ဝန်ချဝီိုင်ယာကိး အသံုးြပရာတွင ်ကိတင်သတိြပရမည့်အချက်များ

a. ရစ်ပတ်မ ဖယ်ရှားြခင်း

ဝန်ချဝီိုင်ယာကိးသည် လိမ်ေနပီး ချတိ်သည် လည်ေနလင ်ဝန်ြပတ်ကျြခင်း သိုမဟုတ် ဝန်ချ ီဝိုင်ယာကိး ြပတ်ထွက်ြခင်းကဲ့သို မေတာ်တဆမများ

ကို ြဖစ်ေစိုင်သည်။ ထိုေကာင့် လိမ်ေနြခင်းကို ဖယ်ရှားရမည်။ ဝန်ချ ီဝိုင်ယာကိး လိမ်ေနလင ်ရစ်ပတ်မကို ဖယ်ရှားရန် ပံ ု1-90 ရှိ အဆင့်များကို 

လိုက်နာပါ။ သိုေသာ် ၎င်းကို ငါးကိမ် သိုမဟုတ် ငါးကိမ်အထက် တစ်ပိင်တည်း မလိမ်ပါှင့်။ အထက်ပါနည်းြဖင့် လိမ်ေနြခင်းကို မဖယ်ရှားိုင်ပါက 

ကိးကို ဝိုင်ယာကိးသစ်တစ်ေချာင်းြဖင့ ်လဲလှယ်ရပါမည်။

ပံ ု1-90   ပင့်တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးမ ှရစ်ပတ်မများကိ ုဖယ်ရှားြခင်း

n- ကိးြဖင့် သိုင်းြခင်း

(ကိး အေရအတွက)်

ရစ်ပတ်သည့ ်ဦးတည်

ဘက်ှင့် အေရအတွက်ကို 

စစ်ေဆးပါ။

ချတိ်ကို ေြမြပင်ေပ 

ချလိုက်ပါ။

ေမာင်းတံမ ှေဆာ့ကတ်ကို ဖယ်ရှားပါ။

ရစ်ပတ်ေနသည်များကိ ုဆန်ကျင်ဘက် 

ြပန်ေြဖပါ။

ေမာင်းတံအရှည်ကိ ုအဆံုးထ ိဆန်ထားပီး 

ဝန်ပင့်တင်သည့် ေထာင့်ကို အကျယ်ဆံုး

ထား၍ ချတိ်ကို ကိမ်ဖန်များစွာ ပင့်လိုက် 

ချလိုက် လုပ်ေဆာင်ပါ။

b. ဝန်ချရီစ်ဘီးအတွက ်အနည်းဆံုး ရစ်ပတ်မအေရအတွက်

ဝန်ချဝီိုင်ယာကိးကို အဆံုးစွန်အထိ ေအာက်ချသည့်အခါ ရစ်ဘီးတွင ်အနည်းဆံုး ကိးှစ်ပတ်စာ ကိတင်ချန်ထားပါ။ ေြမြပင်ေအာက်အနက်မ ှ

အြမင့်သို မတင်ရသည့်အခါ အထူးသြဖင့် မေြပေသးသည့ ်ကိးပမာဏ (ရစ်ဘီးတွင ်ကျန်ရှိသည့် အပတ်ေရပမာဏ) ကို စစ်ေဆးပီး ေြမြပင်

ေအာက်အနက်မ ှမတင်ိုင်သည့် အြမင့်ကို ဆံုးြဖတ်တွက်ချက်ပါ။

ပဏာမ ကိးရစ်ပတ်ြခင်းများ (2 ှင့်အထက်)

ဝန်ချရီစ်ဘီးကီး

ပင့်တင်သည့် ဝိုင်ယာကိး

ပံ ု1-91 ဝန်ချရီစ်ဘီးအတွက ်အနည်းဆံုး ရစ်ပတ်မအေရအတွက်

17) အလုပ်လုပ်သည့် ေနရာမ ှထွက်ခွာမကို တားြမစ်ြခင်း

စက်ေမာင်းသူများသည ်ဝန်ကို ပင့်တင်ထားပီး အလုပ်လုပ်သည့်ေနရာမ ှမထွက်ခွာရ။ စက်ေမာင်းသူများသည ်အလုပ်ရပ်နားချနိ်တွင်လည်း ဝန်ကို 

ေြမေပသို ချထားရမည်။

18) စက်ေမာင်းေနချနိ်များတွင ်မူမမှန်မများ

ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်ေနချနိ်တွင ်လည်ပတ်ေနသည့်စက်များ၊ ေဘးကင်းေရး ကိရိယာများှင့် ြပသချက်များကဲ့သို စက်ကိရိယာမှထွက်သည့် 

မူမမှန်မများ၊ တုန်ခါမများ၊ အပူှင့် အနံများကို သတိထားရန် လိုပါသည်။ စက်လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခ ုမူမမှန်ြခင်း၊ ြပသချက်ေပျာက်ကွယ်သွားြခင်း၊ 

မူမမှန်ေသာ ဆူညံသံ သိုမဟုတ် မူမမှန်ေသာ တုန်ခါမများကဲ့သို ြပဿနာတစ်ခ ုြဖစ်ပွားပါက စက်လည်ပတ်မများကိ ုချက်ချင်းရပ်ပစ်ပါ။ ထိုေနာက် 

ြဖစ်ရသည့ ်အေကာင်းရင်းကိ ုစစ်ေဆးပီး ၎င်းကို သင့်ကီးကပ်သူထ ံတင်ြပ၍ ေြဖရှင်းချက်များအတွက ်န်ကားချက်များရယူပါ။

19) စက်ေမာင်းစ်အတွင်း စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်အြခားလုပ်ရပ်များကိ ုတားြမစ်ြခင်း

ပင်မေရွလျားကိရိယာ လည်ပတ်ေနစ် သန်ရှင်းေရးလုပ်ြခင်း၊ ဆီြပန်ြဖည့်ြခင်းှင့် ြပင်ဆင်ြခင်းကဲ့သို လုပ်ရပ်များကို မြပလုပ်ရ။
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(9) အလုပ်သိမ်းလင်ြပလုပ်ရမည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း

1) အလုပ်ပီးဆံုးချနိ်ှင့် ယာ်ေမာင်းပီး ေနရာေရချနိ်တွင် လုပ်ေဆာင်ရမည့်အေနအထား

အလုပ်ပီးဆံုးသည့်အခါ ချတိ်ကို သိမ်းဆည်းပီး PTO ကို ပိတ်ပါ။ ံုးသိုြပန်သည့်အခါ သိုမဟုတ် အြခားလုပ်ငန်းခွင်သို ေြပာင်းသည့်အခါ သတ်မှတ်

ထားသည့် ေနရာတွင ်ေမာင်းဝင်၍ထားခဲ့ပါ။

အေရှ သိုေလှာင်ခန်း အေနာက် သိုေလှာင်ခန်း 

(ချတိ်ကို သိမ်းထားသည်)

အေနာက် သိုေလှာင်ခန်း 

(ကိးကို ပံုေသတပ်ထားသည)်

(က) ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း (ခ) ဘက်စံုသံုးလမ်းကမ်းေမာင်း ထရပ်ကား ကရိန်း

ပံ ု1-92 ေမာင်းှင်ေနချနိ်တွင် ေနရာချြခင်း

2) အလုပ်သိမ်းချနိ် စစ်ေဆးမများ

အလုပ်ပီးဆံုးသည်ှင့် ေအာက်ပါ စစ်ေဆးမများကိ ုြပလုပ်ပါ။

● စက်ေမာင်းစ်ှင့ ်အေရးေပ ေဆာင်ရွက်ချက်များ ြပလုပ်စ်တွင ်မူမမှန်မများ ေတွရှိခဲ့သည့် ေနရာများကိ ုြပန်လည်စစ်ေဆးပီး အတည်ြပပါ။

● ဓာတ်ဆီ၊ ဆီ၊ ေချာဆီှင့် အြခားအရည်များ၏ ပမာဏများကိ ုအတည်ြပ၍ ကရိန်းကို သန်ရှင်းေရးလုပ်ပီး သတ်မှတ်ထားေသာ ေနရာတွင် 

၎င်းကို သိမ်းပါ။ ထိုြပင် အလုပ်လုပ်စ်အေတာအတွင်း ကရိန်းအေြခအေနကိ ုအလုပ်မှတ်တမ်းထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ပါ။

3) ေရလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်မကို လက်လဲေပးြခင်း

ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်မကို အြခားတစ်ေယာက်သို လက်လဲေပးသည့်အခါ ကရိန်းအေြခအေနှင့် မူမမှန်မများ ရှိမရှိ ထိုသူကို ေသချာ 

အသိေပးပါ။
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(10) အြခားကိစရပ်များ

1) ေမာင်းှင်သည့်အခါ သတိထားဂုစိုက်ရမည့်အရာများ

a. ချတိ် ြပန်သွင်းြခင်းှင့် ေလာ့ခ်အမျိးမျိး

ေမာင်းှင်သည့်အခါ ချတိ်ြပန်သွင်းသည့ ်စက်ယရားကိ ုအသံုးြပပါ သိုမဟုတ် ေမာင်းှင်ေနစ် ချတိ်လဲယမ်းြခင်း မြဖစ်ေစရန ်ချတိ်ကို ေနရာတကျ 

ချတိ်ထားပီး ဆံုလည်လှည့်မ ထိန်းချပ်ေသာ ့(ဆံုလည်လှည့်ဘရိတ်) ကို ေသာ့ခတ်ပါ။ ထိုြပင် ေဘးေထာက်ကိ ုသိမ်းဆည်းပီး ကရိန်းေမာင်းှင်စ ်

ေဘးေထာက်ကိ ုမဲြမံေစသည့ ်ေဘးေထာက်ေသာ့ှင့် ေမာင်းှင်စ် ေဘးေထာက်ြပထွက်မကို ကာကွယ်ေပးသည့် ေမာင်းှင်ေသာ့တို ပိတ်ထား

ေကာင်း အတည်ြပပါ။

ကရိန်းေမာင်းစ် ေမာင်းတံ လဲရမ်းြခင်း
②  ေဘးဘက ်ေဘးေထာက်ကိ ု

သိမ်းပါတစ်ချက်ှိပ် လီဗာ

အြပာေရာင ်
အမှတ်အသား

① ေဒါင်လိုက ်ေဘး

ေထာက်ကိ ုြပန်သွင်းပါ

ေလာ့ခ်ချလီဗာကို အသံုးြပပါ။

ေလာ့ခ်ချလီဗာ

ပံ ု1-93 ေမာင်းှင်မအတွက ်ကိတင်ကာကွယ်မများ (ကုန်တင် ထရပ်ကားကရိန်း)

b. PTO လီဗာ

ထိန်းချပ်ေရး လီဗာအားလံုးကို မူလအေနအထားသို ထားပီး PTO လီဗာကို ပိတ်ပါ။ လီဗာပွင့်ေနလင ်ကရိန်းစက်သည ်ေမာင်းှင်ေနစ် လည်ပတ်

ိုင်သည်။

c. လမ်းမများေပတွင ်ေမာင်းှင်ြခင်း

မိုးပျံလမ်းများ သိုမဟုတ် အြမင့်ကန်သတ်ချက်များရှိသည့ ်အြခားအေဆာက်အအံုေအာက်မ ှြဖတ်သည့်အခါ လီဗာ အပါအဝင် စက်ကိရိယာကို ယင်း

ကဲ့သိုအေဆာက်အအံုှင့် မထိမိေစရန ်အြမင့်ကန်သတ်ချက်ကိ ုေသချာအေလးထား၍ အရှိန်ေလာ့ပါ။ ြမင်ကွင်းမရှင်းသည့်အခါ သိုမဟုတ် လီဗာ

ေကာင့် စက်ေမာင်းသူ၏ ထိုင်ခံုမှေန၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြမင်ရသည့်အခါ မေမာင်းမ ီအေြခအေန လံုြခံစိတ်ချရေကာင်း အတည်ြပပါ။
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2) ဆိုးဝါးေသာ ရာသီဥတုအတွက် ကိတင်ကာကွယ်မများ

ြပင်ပတွင ်အလုပ်လုပ်ရေသာ ေရွလျား ကရိန်းများအတွက ်ရာသီဥတုကို ထည့်သွင်းစ်းစားရပါမည်။ ေရွလျား ကရိန်းြဖင့် အလုပ်လုပ်သည့်အချနိ်

တွင် 10 မိနစ်ကာသည်အထ ိပျမ်းမေလအရှိန်သည ်တစ်စကန်လင် 10 မီတာှင့် အထက် ရှိပါက အလုပ်ကို ယာယီရပ်နားရမည်။ ေလေကာင့ ်ဝန်

ယမ်းခါြခင်း သိုမဟုတ် လည်ြခင်းတို ြဖစ်ိုင်သြဖင့် အလုပ်သမားများ အရာယ် ရှိိုင်သည်။ ထိုြပင် သတ်မှတ်ဝန်န်းထားအထိ ေရာက်ေသာ ဝန်ကို 

ပင့်တင်သည့်အခါ ေလဖိအားေကာင့် ဝန်၏အလုပ်လုပ်ရသည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်တိုးလာိုင်သြဖင့် ဝန်မှာ သတ်မှတ်ဝန်န်းထားထက် 

ေကျာ်သွားိုင်ပါသည်။ ေရွလျား ကရိန်းများသည် ပင့်တင်သည့်ဝန ်ပိုေလးေလေလ၊ ဝန်ကို ြမင့်ြမင့်ပင့်တင်ေလေလ၊ လီဗာ ပိုရှည်ေလေလ 

သိုမဟုတ် လီဗာကို ြမင့်ြမင့်ေြမာက်တင်ေလေလ ေလဒဏ်ကိ ုပို၍ခံရေလေလြဖစ်သည်။

ေလြပင်းတိုက်ခတ်မ

ေကာင့် ဝန်ထုပ် ဤ

ကဲ့သို ေရွသွားသည်။
a- ေလမတိုက်ခတ်ချနိ် အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက်

ပတ်လည် ဧရိယာ

b- ေလတိုက်ခတ်မေကာင့် ကျယ်ြပန်လာေသာ အလုပ်

လုပ်သည့် အချင်းဝက်ပတ်လည ်ဧရိယာ

တိုက်မိမ

ပံ ု1-94 ေလ၏သက်ေရာက်မ

သံြပားကဲ့သို ေလများများရရှိရန် ကျယ်ြပန်သည့်ဧရိယာရှိေသာ ဝန်ကို ပင့်တင်သည့်အခါ လီဗာ၏ အေရှ၊ အေနာက် သိုမဟုတ် ေဘးမှတိုက်ခတ်

ေသာေလေကာင့် ကရိန်းေမှာက်ြခင်း သိုမဟုတ် လီဗာ ပျက်စီးြခင်းတို ြဖစ်ိုင်သည်။ လီဗာ၏ အေရှမှတိုက်ေသာ ေလေကာင့် ဝန်သည် လီဗာှင့်

လည်း တိုက်မိိုင်ပီး ပျက်စီးသွားိုင်သည်။ ဝန်မပါရှိဘဲ လီဗာကို အဆံုးထိ ေြမာက်တင်သည့်အခါ ေလသည် လီဗာ၏ အေရှမှ တိုက်ပါက ကရိန်း

သည် အေနာက်သိုလန်၍ ေမှာက်သွားိုင်သည်။ ထိုြပင် ေရွလျား ကရိန်း၏ တည်ငိမ်မကို ေလအားကို ထည့်သွင်းမစ်းစားဘဲ တွက်ချက်သြဖင့် 

အထူးသြဖင့် ရှည်လျားေသာ လီဗာများသည် ေလဒဏ်ကို ြပင်းြပင်းထန်ထန် ခံရေသာေကာင့် ေလြပင်းြပင်းတိုက်လင် ကရိန်းေမှာက်သွားိုင်

ပါသည်။
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1.6.4 စမ်းသပ/်စစ်ေဆးမှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမ
အလုပ်လုပ်စ်အတွင်း ေဘးကင်းမရှိေစရန်ှင့် အလုပ်စွမ်းေဆာင်ရည ်တိုးတက်ေစရန်အတွက ်ေရွလျား ကရိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းအားလံုး အေကာင်း

ဆံုးအေနအထားတွင ်ရှိေနရန် အေရးကီးသည်။ ထိုသိုြပလုပ်ရန ်အလုပ်မစမ ီကိတင်စစ်ေဆးမများ၊ ပံုမှန် ကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးမများှင့် စွမ်းေဆာင်

ရည် စစ်ေဆးမများကိ ုြပလုပ်ပါ။ မူမမှန်မများကို ေတွရှိပါက ၎င်းတိုကို ချက်ချင်းြပင်ဆင်ပါ။ စစ်ေဆးမများှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမများကို ေကာင်း

စွာမလုပ်ေဆာင်ပါက မေတာ်တဆမများ ြဖစ်ိုင်သြဖင့် ေအာက်ပါစမ်းသပ်စစ်ေဆးမများကိ ုဥပေဒအရ မြဖစ်မေနြပလုပ်ရပါမည်။

(1) အလုပ်မစမ ီစစ်ေဆးမများ
အလုပ်မစမီတွင ်ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်သူသည ်ေမာင်းှင်မည့် စက်အေြခအေနကိုကည့်ရန ်ေအာက်ပါစစ်ေဆးမများကိ ုြပလုပ်ရပါမည်။ 

ထုတ်လုပ်သူက ေပးထားေသာ စက်အမျိးအစားအလိုက ်စစ်ေဆးမဇယားအရ အလုပ်မလုပ်မ ီစစ်ေဆးမများကိ ုြပလုပ်ရပါမည်။ မူမမှန်မတစ်ခုကို 

ေတွရှိပါက ကီးကပ်သူထ ံချက်ချင်းသတင်းပိုပီး အလုပ်မစမ ီသင့်ေလျာ်ေသာ ြပင်ဆင်မများ ြပလုပ်ရပါမည်။

● အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မ သတိေပးကိရိယာ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ကိ ုစစ်ေဆးရန် ချတိ်ကိုေြမာက်တင်၍ အေလးချနိ်တစ်ခုကိ ုပင့်တင်ပီး 

သတိေပးချက်ကို နားေထာင်ပါ။ အလွန်အကံ ရစ်ပတ်မကို ကာကွယ်သည့်ကိရိယာ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ကိုစစ်ရန ်ချတိ်ကိုေြမာက်တင်၍ 

အေလးချနိ်တစ်ခုကိ ုပင့်တင်ပီး ဝန်ချစီက်ယရား ရပ်တန်ြခင်းရှိမရှိ အတည်ြပပါ။

● သတ်မှတ်ဝန်န်းထား အချက်ြပကိရိယာှင့် ဝန်ပိုကန်သတ်ကိရိယာကို စစ်ေဆးကည့်ရန ်ထုတ်လုပ်သူက န်းဆိုထားသည့် 

နည်းလမ်းများကို အသံုးြပပါ။

● အြခားသတိေပးကိရိယာများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ကိ ုစစ်ေဆးရန် ခလုတ်ဖွင့်ထားပီး သတိေပးချက်ကို နားေထာင်ပါ။

● ဝန်ချစီက်ယရား ဘရိတ်ှင့် ကလပ်၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ကိ ုစစ်ေဆးရန် ဝန်ချစီက် ထိန်းချပ်ေရး လီဗာကို နင်းပီး ေြမာက်တင်ထားေသာ 

ချတိ်၏ အေြခအေနကိ ုစစ်ေဆးပါ။

● ထိန်းချပ်ေရး လီဗာများ (ထိန်းချပ်ကိရိယာများ) ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ကိ ုစစ်ေဆးရန် ထိန်းချပ်ေရး လီဗာ အမျိးမျိး၏ ေရွလျားမကို စစ်ေဆးပါ။

(2) အလုပ်သိမ်းချနိ် စစ်ေဆးြခင်း

1) လစ်ပံုမှန် ကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးြခင်း

ေရွလျား ကရိန်း ပိုင်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းအားလံုးသည ်ဥပေဒအရ လစ်ပံုမှန် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးရပါမည်။ တစ်လတစ်ကိမ် ပံုမှန်စစ်ေဆးမ ြပလုပ်

သင့်ပီး ရလဒ်များကိ ုမှတ်တမ်းတင်၍ သံုးှစ်ကာ သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါသည်။

2) ှစ်စ်ပံုမှန် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးြခင်း

ေရွလျား ကရိန်း ပိုင်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းအားလံုးသည ်ဥပေဒအရ ှစ်စ်ပံုမှန် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးရပါမည်။ တစ်ှစ်တစ်ကိမ် ထိုသိုပံုမှန်စစ်ေဆးမ 

ြပလုပ်သင့်ပီး ရလဒ်များကိ ုမှတ်တမ်းတင်၍ သံုးှစ်ကာ သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါသည်။ စစ်ေဆးသည့်အချနိ်တွင ်“ေရွလျား ကရိန်းအား ပံုမှန် 

ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမ လမ်းန်ချက်များ” ှင့်အည ီှစ်စ်ပံုမှန် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမ ြပလုပ်စ်အတွင်း ဝန်စစ်ေဆးမ*1ကို ြပလုပ်ပါသည်။ ှစ်စ်ပံု

မှန် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမတွင ်ပါဝင်သူများသည် ြဖစ်ိုင်ပါက ေလ့ကျင့်မကာလ အချနိ်အတိုင်းအတာတစ်ခု *2 ရှိထားပီးြဖစ်သင့်ပါသည်။

*1 သတ်မှတ်ဝန်န်းထားှင့် တူညီသည့် ဝန်ကို ပင့်တင်ပီး ပင့်တင်ြခင်း၊ ဆံုလည်လှည့်ြခင်းှင့် ေမာင်းှင်ြခင်းကဲ့သိုေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုသတ်မှတ်ထား

ေသာ အရှိန်ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ပါသည်။

*2 ဂျပန် ကရိန်းအဖွဲအစည်း အစရှိသည်တိုက ကီးမှးြပလုပ်သည့် ေရွလျား ကရိန်းအား ပံုမှန် ကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးမြပလုပ်သည့် စစ်ေဆးသ ူေဘးကင်းေရး 

သင်တန်း တက်ပီးသူများ 
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3) အြခား စစ်ေဆးမများ

ပံုမှန် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမများအြပင ်သံုးတန် သိုမဟုတ် သံုးတန်အထက်ရှိသည့် ဝန်ကို မ၍တင်သည့ ်ေရွလျား ကရိန်းများသည ်မှတ်ပံုတင်ထား

ေသာ စွမ်းေဆာင်ရည ်စစ်ေဆးသည့ ်ေအဂျင်စီမ ှှစ်ှစ်တစ်ကိမ် စွမ်းေဆာင်ရည ်စစ်ေဆးမအြပင ်ေမာင်းတံ သိုမဟုတ် အြခားအစိတ်အပိုင်းများကို 

အစားထိုးသည့်အခါ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ စစ်ေဆးမကို ခံယူရန် ဥပေဒက ြပာန်းထားသည်။

4) စစ်ေဆးမများှင့် စစ်ေဆးစမ်းသပ်ရာတွင ်သတိထားဂုစိုက်ရမည့်အချက်များ

ေရွလျား ကရိန်း စမ်းသပ်မများှင့် စစ်ေဆးမများတွင ်အထိေရာက်ဆံုး လုပ်ထံုးလုပ်နည်းကို အသံုးမြပိုင်ပါက အချနိ်ကုန်ိုင်ပီး စစ်ေဆးရမည့ ်

ေနရာများကိ ုလွတ်သွားိုင်ပါသည်။ ယင်းသိုမြဖစ်ေစရန ်စစ်ေဆးရမည့ ်ကရိန်းများ၏ တည်ေဆာက်ပံုှင့် လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုေစ့ေစ့စပ်စပ ်

သေဘာေပါက်နားလည်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကိ ုမှတ်သား၍ ကိတင်စမ်းသပ်မ/စစ်ေဆးမ လုပ်ေဆာင်ကာ စနစ်တကျ 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ရမည်။

● စမ်းသပ်မများှင့် စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်စ်အတွင်း ေရွလျား ကရိန်းကို “စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ေနသည”် ဟ ုရှင်းရှင်းလင်းလင်း န်ြပသင့်ပါသည်။ 

ယင်းက စစ်ေဆးသည့ ်ဧရိယာထဲသို ြပင်ပမှလူများ ဝင်ေရာက်ြခင်းမ ှတားဆီးေပးပီး ေဘးကင်းလံုြခံမ ရှိေစပါသည်။

● စမ်းသပ်စစ်ေဆးရမည့ ်ကရိန်းများကို တည်ငိမ်၍ ြပင်ညီြဖစ်ေသာ ေြမြပင်ေပတွင ်ရပ်ထားရပါမည်။ ေဘးကင်းေရး ကိရိယာများကို ဖွင့်ထား

သင့်ပါသည်။ စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ အေသးစိတ ်အချက်အလက်များှင့်အည ီကရိန်းကိုယ်ထည်ကို ပင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါက ၎င်းကို ေနရာတကျ 

ရှိေစရန် ကိုယ်ထည်ှင့် ေြမြပင်ကားတွင ်သစ်သားတံုး ခု၍ ေဘးကင်းေအာင်ြပလုပ်ပါ။

● စမ်းသပ်စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်စ်အတွင်း မူမမှန်မများကို ေတွရှိပါက သင့်ကီးကပ်သူကို ချက်ချင်းအသိေပး၍ အထူးေလ့ကျင့်သင်ကားထား

ေသာ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးသမားအား ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမ ြပလုပ်ခိုင်းပါ။
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အခန်း 2

စက်ေခါင်းများှင့ ်လပ်စစ်ဓာတ်အားှင့်ဆိုင်ေသာ 

ဗဟုသုတ

2.1 အဓိက စွမ်းအားရှင်
စက်ေခါင်းသည ်စွမ်းအင်အမျိးမျိးကိ ုစက်မစွမ်းအင်အြဖစ်သို ေြပာင်းလဲေပးပါသည်။ အေသးစား ေရွလျား ကရိန်းများတွင်အသံုးြပ

သည့် စက်ေခါင်းသည ်လပ်စစ်ေမာ်တာများြဖစ်ကေသာ်လည်း အများစုမှာ စက်တွင်း ေလာင်ကမ်းေသာအင်ဂျင်များ ြဖစ်ပါသည်။

2.1.1 စက်တွင်း ေလာင်ကမ်းသည့ ်အင်ဂျင်
စက်တွင်း ေလာင်ကမ်းသည့ ်အင်ဂျင်များတွင ်ဓာတ်ဆီအသံုးြပ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဂျင်များှင့ ်အေရာင်ေဖျာ့ပီး သိပ်သည်းဆနည်း

သည့် ေလာင်စာဆ ီအသံုးြပ ဒီဇယ်အင်ဂျင်များပါဝင်ပါသည်။ စက်ေခါင်းများ ြဖစ်ေသာေကာင့ ်၎င်းတိုသည် အေရွစွမ်းအားလိုအပ်

သည့် ေရွလျား ကရိန်းများအတွက ်သင့်ေလျာ်ပါသည်။ ဝန်ေပါသ့ယ် ေရွလျား ကရိန်းအချိတွင ်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များကိုအသံုးြပထား

ေသာ်လည်း ဇယား 2-1 တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း သာလွန်ေကာင်းမွန်မများေကာင့ ်ကရိန်းအများစုက ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိ ုအသံုးြပ

ကသည်။

ဇယား 2-1  ဒီဇယ်အင်ဂျင်ှင့် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တိုအကား ိင်းယှ်ချက်

ပစည်း
အမျိးအစား

ဒီဇယ်အင်ဂျင် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်

ေလာင်စာ အမျိးအစား
အေရာင်ေဖျာ့ပီး သိပ်သည်းဆနည်းသည့ ်

ေလာင်စာဆီ
ဓာတ်ဆီ

မီးပွားသည့် အမျိးအစား
ေလ ဖိသိပ်အပူေကာင့် ကိုယ်တိုင ်ေလာင်း

ကမ်းသည်
လပ်စစ်မီးပွားေကာင့ ်ေလာင်ကမ်းသည်

ြမင်းေကာင်ေရအား 

တစ်ယူနစ်ရှိ အင်ဂျင်ြဒပ်ထု
ကီး ေသး

ြမင်းေကာင်ေရအား 

တစ်ယူနစ်ရှိ အင်ဂျင်တန်ဖိုး
များသည် နည်းသည်

အပူထိေရာက်မ ေကာင်းသည ်(30% - 40%) ညံ့သည် (20% - 28%)

လည်ပတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်များ နည်းသည် များသည်

မီးေလာင်မ အရာယ် နည်းသည် များသည်

အသံှင့် တုန်ခါမ ကီး ေသး

ေအးသည့်ရာသီဥတုတွင ်

အင်ဂျင်စတင်ိးိုင်စွမ်း
ညံ့သည် ေကာင်းသည်
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ဒီဇယ်အင်ဂျင်များတွင ်ပံ ု2-1 ၌ ြပသထားသည့ ်စက်ကိရိယာများ ပါဝင်ပါသည်။

အင်ဂျင်ဝိုင ်ဆီစစ် အေပါက်

ဆီသွင်းစနစ်အတွက် ဘံုပိုက်လိုင်း

(လပ်စစ်ဓာတ်အိုး)

ဆီသွင်းစနစ်အတွက် ဆီပန်

ကိုယ်တိုင ်စက်ိး ကိရိယာ

ေချာဆီခံသည့်ခွက်

ဆီပိုက်ကီး

ပန်ကာ

ပံ ု2-1  ဒီဇယ်အင်ဂျင်
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2.1.2 လုပ်ေဆာင်ချက်
အင်ဂျင်သည ်ကရိန်းတစ်ခု၏ အဓိကအပိုင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အင်ဂျင်ကိ ုလွဲမှားစွာ လည်ပတ်မ သိုမဟုတ် အင်ဂျင ်ပျက်စီးမ

ေကာင့် ေရွလျား ကရိန်း၏လုပ်ေဆာင်ချက်များ အလံုးစံ ုပျက်ယွင်းမမ ှေရှာင်ရှားိုင်ရန ်ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ကိတင်ကာ

ကွယ်မည့်အချက်များြဖင့ ်ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးသွားရပါမည်။

(1) အင်ဂျင်စမိးမ ီသတိြပရမည့် အချက်များ

a. အင်ဂျင်ဝိုင်

အင်ဂျင်ဝိုင ်ပမာဏ တိုင်းတာေရးကိရိယာအသံုးြပ၍ အင်ဂျင်ဝိုင ်သတ်မှတ်ပမာဏ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။ လံုေလာက်သည့် ပမာဏမရှိ

လင် အင်ဂျင်ဝိုင ်ထပ်ြဖည့်ပါ။

b. အေအးခံအရည်

အေအးခံအရည် ပမာဏကို စစ်ေဆးရန်အတွက် အင်ဂျင်လံုးဝေအးသည့်အေြခအေနတွင ်ေရပမာဏြပ ပလတ်စတစ်ဘူး (ေရေလှာင ်

တိုင်ကီဘူး) ထဲရှိ အရည်ပမာဏကိ ုစစ်ေဆးပါ။ လံုေလာက်သည့်ပမာဏမရှိလင ်အေအးခံအရည ်ထပ်ြဖည့်ပါ။ အရည်အေအးခံ

အသံုးြပ အင်ဂျင်အများစု၏ အင်ဂျင်အေအးခံစနစ်များသည ်ဖိအားအသံုးြပအမျိးအစားများ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ပူေနသည့်

အင်ဂျင်၏ ေရတိုင်ကီအဖံုးကို ဖွင့်ြခင်းသည ်ေရေွးေငွ သိုမဟုတ် ေရပူများ ပန်းထွက်ေစပီး အပူေလာင်ြခင်းကိ ုြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ 

ဤသိုြဖစ်ိုင်သည့်အတွက် အင်ဂျင်ပူေနသည့ ်ပံုမှန်အေြခအေနများတွင ်ေရတိုင်ကီအဖံုးကို မဖွင့်ပါှင့်။

① အေပဘက ်ပိုက်တပ်ရန်အေပါက်

② အေပဘက်တိုင်ကီ

③ ေရတိုင်ကီအဖံုး

④ ဆီထုတ်ပလတ်

⑤ ေအာက်ဘက်တိုင်ကီ

⑥ အင်ဂျင ်အေအးေပး ကိရိယာ အူတိုင်

⑦ ေအာက်ဘက ်ပိုက်တပ်ရန်အေပါက်

⑧ ေရေလှာင်တိုင်ကီ

ပံ ု2-2 ေရတိုင်ကီ

c. ေလာင်စာဆီ

ေလာင်စာဆ ီပမာဏတိုင်းတာေရးကိရိယာအသံုးြပ၍ ေလာင်စာဆီပမာဏကိ ုစစ်ေဆးပီး လံုေလာက်သည့်ပမာဏမရှိလင ်ထပ်

ြဖည့်ပါ။

d. ပန်ကာကိး

ပန်ကာကိး ေလျာ့ေနမ သိုမဟုတ် ပျက်စီးေနမ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပီး ၎င်းတွင ်ဆီ သိုမဟုတ် အြခားပစည်းများ ကပ်ငိေနမ ရှိ၊ မရှိ 

စစ်ေဆးပါ။
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(2) အင်ဂျင်စတင်ိးသည့်အခါ သတိြပရမည့် အချက်များ

● စက်၏ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာသည ်ေဘးကင်းလံုြခံမ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

● စက်ထိန်း လီဗာတံကို ဂီယာလွတ်အေနအထားတွင် ထားရှိထားြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

● ယာ်ရပ်နားဘရိတ်ကိ ုထိုးထားြခင်းရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။ အင်ဂျင်စွမ်းအင်ေြပာင်း ဂီယာအံုလီဗာတံကို ဂီယာလွတ်အေနအထား

တွင် ထားရှိထားြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

● PTO စွမ်းအင်အသွင်ေြပာင်းလီဗာ OFF (ပိတ်) အေနအထား ရှိ၊ မရှိစစ်ေဆးပါ။

အထက်ပါအေြခအေနများ ေသချာစွာစစ်ေဆးပီးေနာက ်အင်ဂျင်ကိုိး၍ ကလပ်ေြခနင်းကိ ုအဆံုးထိနင်းထားပီး PTO လီဗာတံကို 

ON (ဖွင့်) အေနအထားထား၍ ကလပ်ေြခနင်းကိ ုြဖည်းညင်းစွာ ြပန်လတ်ပါ။

(3) အင်ဂျင်စက်ပူေွးလာေအာင ်စက်ိးထားချနိ်တွင် သတိြပရမည့် အချက်များ

● ဟိုက်ဒေရာလစ်ဖိအား၊ ေလဖိအားှင့် အြခားအချက်ြပမီးများက ပံုမှန်တန်ဖိုးများ ြပသမ ရှိ၊ မရှိစစ်ေဆးပါ။

● ေရ သိုမဟုတ် ဆီ ယိုစိမ့်မတစ်ခုခ ုရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

● အိတ်ေဇာ ဓာတ်ေငွများ၏အေရာင ်ပံုမှန် ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

● အင်ဂျင် ပံုမှန်လည်ပတ်မ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

(4) လည်ပတ်ေမာင်းှင်ရာတွင ်သတိြပရမည့် အချက်များ

● ဟိုက်ဒေရာလစ်ဖိအား မှန်ကန်မရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

● အေအးခံအရည် အပူချနိ် သင့်ေလျာ်မ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

● ဘက်ထရ ီအြပည့်အဝ အားဝင်ေနြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

● ပံုမမှန်သည့် အသံထွက်ေနြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

(5) အင်ဂျင်စက်ရပ်ရာတွင ်ကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များ

● ကရိန်းလက်တံှင့် ေဘးေထာက်ကိ ုေသချာစွာ သိမ်းထားြခင်း ရှိ၊ မရှိစစ်ေဆးပါ။

● PTO လီဗာတံကို OFF (ပိတ်) အေနအထားသို ေြပာင်းပီး PTO အချက်ြပမီးသီးကို ပိတ်ထားြခင်း ရှိ၊ မရှိစစ်ေဆးပါ။ 

(PTO ကို ON (ဖွင့်) လျက်ထားပီး မေမာင်းှင်ပါှင့်။)

● အထက်ပါအေြခအေနများကိ ုေသချာစွာစစ်ေဆးပီး အင်ဂျင်ကိုရပ်၍ ဆီတိုင်ကီတွင် ဆီ ြဖည့်ပါ။

● ဆီြဖည့်ပီးေနာက ်အင်ဂျင်ေသာ့ကိုြဖတ်၍ သိမ်းဆည်းပါ။
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2.2 ဟိုက်ဒေရာလစ်စက်ကိရိယာများ
ဟိုက်ဒေရာလစ်နည်းပညာ တိုးတက်လာမှင့်အတ ူမကာေသးမီှစ်များအတွင်း ေရွလျား ကရိန်းအများစုတွင် ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်

များကို အသံုးြပလာကပါသည်။ ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်များ၏ အားသာချက်ှင့် အားနည်းချက်ဥပမာများကိ ုဇယား 2-2 တွင် ြပသ

ထားပါသည်။

ဇယား 2-2  ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ ်အားသာချက်/အားနည်းချက်

အားသာချက်များ အားနည်းချက်များ

• ေသးငယ်သပ်ရပ်ပီး အေလးချနိ်ေပါပ့ါးသည်။

• ကရိန်းပစည်းကိရိယာများအကား ဝန်ပိုမ တင်မကို 

အလွယ်တက ူကာကွယ်ိုင်သည်။

• ေြခနင်းရန်မလိုဘ ဲအြမန်န်းကို အလွယ်တက ူေြပာင်းလဲ

ိုင်သည်။

• တုန်ခါမနည်းပီး လည်ပတ်မ ေချာေမွသည်။

• အေဝးမ ှထိန်းချပ် လုပ်ေဆာင်ရန် လွယ်ကူသည်။

• ဆီပိုက်ဆက်သွယ်မစနစ်ကို ပံုစံထုတ်ြပသရန ်ခက်ခဲသည်။

• ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီသည ်မီးေလာင်လွယ်၊ ယိုစိမ့်လွယ်ပီး ညစ်ေပမများ 

ြဖစ်လွယ်ပါသည်။

• စက်၏စွမ်းေဆာင်ရည်သည ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီ၏ အပူချနိ်ေပမူတည်

၍ ကွဲြပားသည်။

2.2.1 ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဖိအား အေြခခံသေဘာတရား
ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဖိအား အေြခခံသေဘာတရားများသည ်ပါစကယ်၏ ဥပေဒသ (Pascal’s law) ေပတွင ်အေြခခံထားပါသည်။ 

ပံ ု2-3 တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း ဧရိယာ 10 cm2 ှင့် 1 cm2 အသီးသီးရှိေသာ ပစတင်များပါရှိသည့် ဆလင်ဒါှစ်ခုကိုေပါင်းစပ်ထား

သည့် ကွန်တိန်နာတစ်ခုထဲတွင် ပစတင်အေသးသို 10 N (Newtons) အားတစ်ခု သက်ေရာက်မသည ်ဧရိယာပိုကီးသည့် ပစတင်

အကီးဧရိယာသို 100 N (Newtons) အားတစ်ခုြဖင့် ြပန်လည်သက်ေရာက်ေစပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ေသးငယ်ေသာပစတင်ေပသို 

သက်ေရာက်ေနသည့်အားကိ ုပိုကီးသည့် ပစတင်၏ဧရိယာှင့်အည ီအချိးကျ တိုးြမင့်လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။

ပံ ု2-3  ပစတင် ဧရိယာှင့် အားအကား ဆက်စပ်မ
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2.2.2 ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ ်တည်ေဆာက်ပံုှင့် စက်ယရား

(1) ဟိုက်ဒေရာလစ်စက်ယရားများ၏ ေပါင်းစပ်ဖွဲစည်းထားပံုှင့ ်ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု

ဟိုက်ဒေရာလစ်စက်ယရားများတွင ်ေအာက်ပါစက်ကိရိယာများ ပါဝင်ပါသည်။

ဟိုက်ဒေရာလစ်စက်ယရား

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ပန်
ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါများ
ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေမာ်တာများ
ဦးတည်ဘက် ထိန်းချပ်ဗားများ
စီးဆင်းမထိန်းချပ် ဗား
ဖိအားထိန်းချပ် ဗားများ
ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆီတိုင်ကီ
ဆီစစ်၊ ဖိအားတိုင်းကိရိယာများ အစရှိသည်။
လည်ပတ်ေနေသာ အဆက်
ပိုက်လိုင်းချတိ်ဆက်ြခင်း (ပိုက်လိုင်း၊ အချတိ်အဆက်ပစည်း)

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဖိအားသံုး ဂျင်နေရတာ

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိန်းချပ်ကိရိယာများ

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိန်းချပ်ဗားများ

ဆက်စပ်ပစည်းများ

(2) ဟိုက်ဒေရာလစ်စက်ယရားများ ေပါင်းစပ်ဖွဲစည်းထားပံု

ပံ ု2-4 တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း စက်ထိန်း လီဗာကိုဆွဲြခင်းသည ်လားရာ ထိန်းချပ်ဗား၏ ဆလင်ဒါေလာတိုက်ဗားအစိတ်အပိုင်း

ကို ဘယ်ဘက်သိုေရွေစကာ ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိုးပိုက်မ ှထုတ်လတ်လိုက်သည့် ဆီများသည် ဆလင်ဒါ၏ ① ဘက်ြခမ်းသို စီးဆင်း၍ 

ပစတင်ကိုညာဘက်သို ေရွသွားေစပါသည်။ ② ဘက်ြခမ်းမ ှဆီများသည် လားရာ ထိန်းချပ်ဗားမှတစ်ဆင့ ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီတိုင်ကီ

ဆီသို ြပန်စီးဆင်းသွားပါသည်။ အြပန်အလှန်အားြဖင့ ်စက်ထိန်း လီဗာကိုတွန်းြခင်းသည ်ေရွးချယ်မဗားကို ညာဘက်သိုေရွေစကာ 

ဆီများသည် ဆလင်ဒါ၏ ② ဘက်ြခမ်းသို စီးဆင်း၍ ပစတင်ကိ ုဘယ်ဘက်သို ေရွသွားေစပါသည်။

ပစတင်

ဆလင်ဒါေလာတိုက်ဗား

ဖိအားတိုင်းကိရိယာ

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆီတိုင်ကီဖိအားေလာ့ဗား

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ပန်

စုပ်ယူဆီစစ်

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါ

တွန်း ဆွဲ

စက်ထိန်း လီဗာ

လားရာ ထိန်းချပ်ဗား

စက်အရှိန်ထိန်း ဗား

ပံ ု2-4  ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ ်စက်ယရား



70(my)

2.2.3 ေရလျားကရိန်းတွင်တပ်ဆင်ထားေသာ ဟိုက်ဒေရာလစ်စက်ယရား
အင်ဂျင်ပါဝါကိုအသံုးြပ၍ ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိုးပိုက်ကိုအလုပ်လုပ်ေစြခင်းသည ်၎င်းပန်က ဖိတွန်းေပးလိုက်သည့် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီ

များကို ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါ (လက်တံ ဆန်/ေခါက် ဆလင်ဒါ) သိုမဟုတ် ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာဆီသို လားရာထိန်းချပ်မဗား

မှတစ်ဆင့် ေပးပိုပါသည်။ ၎င်းသည ်ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါကိ ုဆန်/ေခါက် လုပ်ိုင်ေစပီး ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာကို လည်ပတ်

ိုင်ေစသည့်အတွက် စက်ကိရိယာအမျိးမျိးကို ေမာင်းှင်သွားိုင်ေစသည်။ ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာ သိုမဟုတ် ဟိုက်ဒေရာလစ ်

ဆလင်ဒါမ ှထုတ်လတ်လိုက်သည့် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီများသည ်ဖိအားေလျာ့နည်းသွားပီး ထိန်းချပ်မဗားမှတစ်ဆင့် ဟိုက်ဒေရာလစ်

ဆီတိုင်ကီသို ြပန်စီးဆင်းသွားပါသည်။

ဝန်တင်စက် ရစ်ဘီး

ေြမာက်တင်မ အရှိန်ေလာ ့ဂီယာ အတင်အချ ဆလင်ဒါ

လည်ပတ်မဒဏ် 

ခံိုင်အား
ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေမာ်တာ

လည်ပတ်ေနေသာ အဆက်
လှည့်လည်မ 

ေလာ့ချ ဂီယာ

ဆီြပန်ဆီစစ်

ဟိုက်ဒေရာလစ ်

ဆီတိုင်ကီ
ထိန်းချပ်ဗား

ေဘးေထာက်

ဂျိက ်ဆလင်ဒါ

ဝန်အေလးချနိ်

တိုင်း ကိရိယာ

စုပ်ယူဆီစစ်

အင်ဂျင်
ဟိုက်ဒေရာလစ်

ပန်

PT
O

စက်အံုေမာ်တာ

လက်တံ ဆန်/ထုတ် ဆလင်ဒါ

ပံ ု2-5 ကုန်တင် ထရပ်ကား ကရိန်း၏ ဟိုက်ဒေရာလစ်ပတ်လမ်း

(1) ဟိုက်ဒေရာလစ်ဖိအားသံုး ဂျင်နေရတာ

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဖိအားသံုး ဂျင်နေရတာအတွက် အသံုးြပသည့် ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိုးပိုက်ကို အင်ဂျင်ှင့် လပ်စစ်ေမာ်တာများြဖင့ ်

ေမာင်းှင်ပါသည်။ ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီတိုင်ကီမ ှစုပ်ယူထားသည့်ဆီများကို ဖိအားေပးဆီအြဖစ ်ထုတ်လတ်ပီး ဟိုက်ဒေရာလစ်

အသံုးြပ ထိန်းချပ်ကိရိယာသို ေပးပိုပါသည်။ ေရွလျား ကရိန်းများှင့် ကုန်သယ် ထရပ်ကား ကရိန်းများ၏ ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိုးပိုက်

များအတွက် ဂီယာထိုး ပိုက်များ (ပံ ု2-6) ကို အဓိကအသံုးြပပီး ဘက်စံုသံုးေြမြပင်ကရိန်းများအတွက ်ပွတ်တ ံ(ပစတင်) ထိုးပိုက်များ 

(ပံ ု2-7)ကို အဓိကအသံုးြပပါသည်။

စုပ်ယ ူအေပါက်

ထုတ်လတ် အေပါက်

ပစတင်၏ လပ်ရှားမကို လည်ပတ်

မအြဖစ ်ေြပာင်းေပးသည့ ်အြပား

ဒိုက်ဗ်ရှပ်

ပွတ်တံ
ဆလင်ဒါဘေလာက်တံုး

ထုတ်လတ် 

အေပါက်

ဗားအြပား

ထုတ်လတ် အေပါက်

စုပ်ယ ူအေပါက်

စုပ်ယ ူအေပါက်

ပံ ု2-6  ဂီယာ ထိုးပိုက် ပံု 2-7  ပွတ်တံ ထိုးပိုက်
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(2) ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိန်းချပ်ကိရိယာများ

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိန်းချပ်ကိရိယာသည် ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိုးပိုက် (ပန်) မှေပးပိုသည့် ဖိအားရှိဆီများကို စက်မပိုင်းဆိုင်ရာ

ေရွလျားမြဖစ်ေအာင ်ေြပာင်းလဲေပးပါသည်။ ဤထိန်းချပ်ကိရိယာများကို အလျားလိုက်ေရွလျားမအတွက ်ဟိုက်ဒေရာလစ ်

ဆလင်ဒါှင့် လည်ပတ်ေရွလျားမများအတွက ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာများအြဖစ ်၎င်းတို၏ေရွလျားမေပအေြခခံ၍ ကျယ်ြပန်စွာ 

ခွဲြခားထားပါသည်။

1) ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါများ

ေရွလျား ကရိန်းများ၏ ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါများသည် ေယဘုယျအားြဖင့် အသွင်း၊ အထုတ်ှစ်မျိးလံုးကို အတံတစ်ခုတည်းြဖင့ ်

လုပ်ေဆာင်သည့် ဆလင်ဒါများ ြဖစ်ကပါသည်။ ဤအသွင်း၊ အထုတ်လုပ်ေဆာင်ချက်ှစ်ခုပါ ဆလင်ဒါများ၏ ှစ်ဖက်စလံုး၌ ဟိုက်ဒ

ေရာလစ်ဆ ီဝင်ေပါက်၊ ထွက်ေပါက်များ ပါရှိပါသည်။ ဤဝင်ေပါက်၊ ထွက်ေပါက်များမှတစ်ဆင့ ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီများသည ်ေရှတိုး၊ 

ေနာက်ဆုတ်ေရွလျားကာ ဝင်၊ ထွက်ပါသည်။

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆီ
ဆလင်ဒါ

ပစတင်

အေချာင်း

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆီ

ပံ ု2-8 ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါ (အသွင်း၊ အထုတ်ှစ်မျိး)

2) ဟိုက်ဒေရာလစ ်ေမာ်တာများ

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိုးပိုက်ှင့်လုပ်ေဆာင်ချက်မတူဘဲ ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာထဲသို ဖိအားရှိဆီများ ထိုးသွင်းလိုက်သည့်အခါ ဟိုက်ဒ

ေရာလစ်ေမာ်တာသည ်ေမာင်းှင်မဝင်ိုးကို လည်ပတ်ေစပါသည်။ ေရွလျား ကရိန်းများတွင ်ဝန်ချြီခင်း၊ ဆံုလည်လှည့်ြခင်းှင့် ေမာင်း

ှင်ြခင်းများအတွက ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာအြဖစ ်ပွတ်တ ံ(ပလန်ဂျာ) ေမာ်တာများကိ ုအများအားြဖင့် အသံုးြပပါသည်။ ဝင်ိုး

တစ်ေလာက ်ပွတ်တံေမာ်တာ (ပံ ု2-9) များတွင် လည်ပတ်ဝင်ိုးှင့် လားရာတ ူအစီအစ်တကျ တပ်ဆင်ထားသည့် ပွတ်တံများပါရှိ

ပီး စက်ဝန်းတစ်ေလာက ်ပွတ်တံေမာ်တာ (ပံ ု2-10) များတွင် လည်ပတ်ဝင်ိုးှင့် ေထာင့်မှန်ကျ အစီအစ်တကျ တပ်ဆင်ထားသည့် 

ပွတ်တံများပါရှိပါသည်။ ှစ်မျိးလံုးတွင ်ဖိအားရှိဆီများက ပွတ်တံကို ေရှတိုး၊ ေနာက်ငင် ြဖစ်ေပေစပီး အထွက်ဝင်ိုးကို လည်ပတ်

ပါသည်။

ပစတင်၏ လပ်ရှားမကို လည်ပတ်

မအြဖစ ်ေြပာင်းေပးသည့ ်အြပား

စွမ်းအင်ထုတ် ဝင်ိုး

ပွတ်တံ

တိုင်ကီသို

ဟိုက်ဒေရာ

လစ် ဖိအား

ဆလင်ဒါဘေလာက်တံုး

ပွတ်တံ

ဝင်ိုး

ပံ ု2-9  ဝင်ိုးတစ်ေလာက ်ပွတ်တံေမာ်တာ ပံ ု2-10  စက်ဝန်းတစ်ေလာက ်ပွတ်တံေမာ်တာ
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(3) ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိန်းချပ်ဗားများ

ဆီစီးဆင်းမ လားရာ၊ ဖိအားှင့် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီစီးဆင်းမန်းကို ဟိုက်ဒေရာလစ်ထိန်းချပ်ဗားများက ထိန်းချပ်ပါသည်။ ထိန်းချပ်

ဗားများ၏လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့ ်ဝိေသသလကဏာများအေပမူတည်၍ ဟိုက်ဒေရာလစ်ပတ်လမ်းရှ ိေနရာအမျိးမျိးတွင ်ေအာက်

ေဖာ်ြပပါ ထိန်းချပ်ဗားများကိ ုအသံုးြပပါသည်။ 

စီးဆင်းမ ထိန်းချပ်ဗားများ

ဦးတည်ဘက် ထိန်းချပ်ဗားများ

ဖိအားထိန်းချပ ်ဗားများ

စက်အရှိန်ထိန်း ဗား
ရပ်တန် ဗား

လားရာ ထိန်းချပ်ဗား
ချက်ခ်ဗား
အရည်စီးဆင်းမ ထိန်းချပ်ဗား

ဖိအားေလာ့ဗား
ဖိအားေလာ ့ဗား
အစီအစ် ထိန်းချပ်ဗား
ချနိ်ညိဗား

ဤဗားများ၏အကမ်းဖျင်းေဖာ်ြပချက်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။

1) ဦးတည်ဘက ်ထိန်းချပ်ဗားများ

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီစီးဆင်းမ လားရာေြပာင်းလဲြခင်း၊ ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီကို လားရာတစ်ဖက်တည်းသို စီးဆင်းေစမှင့် ဟိုက်ဒေရာ

လစ် ထိန်းချပ်ကိရိယာကို စတင်ြခင်းှင့် ရပ်ြခင်း စသည်တိုကို လားရာထိန်းချပ်ဗားများက ထိန်းချပ်ပါသည်။

a. လားရာ ထိန်းချပ်ဗား

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆလင်ဒါေရွလျားမှင့် ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာလည်ပတ်မ လားရာကိုေြပာင်းရန ်ေရွးချယ်မဗားက ဆီစီးဆင်းမ

လားရာကိ ုအေြပာင်း၊ အလဲ လုပ်ေပးပါသည်။ ေရွလျား ကရိန်း ဝန်ချြီခင်းှင့ ်ဝန်ချြခင်း၊ လက်တံြဖင့ ်ဝန် မ တင်ြခင်း၊ လက်တံ ဆန်

ိုင်၊ ေခါက်ိုင်ြခင်းှင့် ဆံုလည်လှည့်ြခင်းများကို လုပ်ေဆာင်သည့် လီဗာကို ေရွးချယ်မဗားြဖင့် ထိန်းချပ်ပါသည်။

စက်ထိန်း လီဗာ

ပံ ု2-11 လားရာ ထိန်းချပ်ဗား
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b. အရည်စီးဆင်းမ ထိန်းချပ်ဗား

ထိန်းချပ်ဗားများသည် ဆီများကို လားရာတစ်ဖက်တည်းသို လွတ်လပ်စွာ ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေစေသာ်လည်း ဆန်ကျင်ဘက်လားရာသို 

စီဆင်းမကို တားဆီးပါသည်။ ဆန်ကျင်ဘက်အားြဖင့် အရည်စီးဆင်းမ ထိန်းချပ်ဗားများသည် ဆီများအား ဆန်ကျင်ဘက်လားရာသို

လည်း စီးဆင်းခွင့်ြပပါသည်။ ေရွလျား ကရိန်းများတွင ်ေဘးေထာက်ဟိုက်ဒေရာလစ ်ပတ်လမ်း ပျက်သွားသည့်အခါ ေဘးကင်း

လံုြခံေရးကိရိယာတစ်ခုအြဖစ ်အရည်စီးဆင်းမ ထိန်းချပ်ဗားများကိ ု အသံုးြပပါသည်။

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆီထည့်အေပါက်

(ေထာင့်မှန်ပံ ုဆလင်ဒါ၏ တိုးထွက်ေနေသာ ဘက်ြခမ်း)

အရည်စီးဆင်းမ ထိန်းချပ်ဗား

ေထာင့်မှန်ပံုဆလင်ဒါ

ပိုင်းေလာ့ဖိအား

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆီ ထည့်ရန် အေပါက် (ေထာင့်မှန်ပံု

ဆလင်ဒါ၏ အထဲဝင်ေနေသာ ဘက်ြခမ်း)

ပံ ု2-12 အရည်စီးဆင်းမ ထိန်းချပ်ဗား

2) ဖိအားထိန်းချပ ်ဗားများ

ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်ကို ေလးကင်းလံုြခံစွာလည်ပတ်ရန်ှင့ ်ကရိန်းလည်ပတ်မအတွက် လိုအပ်ေသာ ပါဝါကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် 

ဖိအားထိန်းချပ်ဗားများက ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီဖိအားကို ထိန်းချပ်ပါသည်။ ဖိအားထိန်းချပ်ဗားများတွင ်ပံ ု1-52 (စာမျက်ှာ 34 (my)) 

တွင် ြပသထားသည့ ်ဖိအားေလာ့ဗား၊ ဟိုက်ဒေရာလစ်ပတ်လမ်းအပိုင်းရှိ ဖိအားကို အြခားအစိတ်အပိုင်းများရှိ ဖိအားထက် ေလျာ့နည်း

ေအာင်ြပလုပ်ေပးသည် ့ဆီဖိအားေလာ့ချဗားများ၊ ေရွလျား ကရိန်း၏ လက်တံ ဆန်/ေခါက် ပတ်လမ်းတွင် အသံုးြပသည့် အစီအစ်

ထိန်းချပ်ဗားှင့် ေရွလျား ကရိန်းများတွင ်ဝန်ှိမ့်ချသည့် လုပ်ငန်းစ်များေဆာင်ရွက်သည့်အခါ ေလာ့ချထားသည့် အလျင်န်းပံုေသ

တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းရန်အသံုးြပသည့် ချနိ်ညိဗား စသည်တို ပါဝင်ပါသည်။

(4) ဆက်စပ်ပစည်းများ

1) ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆီတိုင်ကီ

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ထိုးပိုက် (ပန်) ြဖင့် ဖိအားေပးထားသည့ ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီများသည ်ပွန်လိုင်းများမှတစ်ဆင့် ဟိုက်ဒေရာလစ ်

ထိန်းချပ်ကိရိယာကို အလုပ်လုပ်ေစကာ ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများကို လည်ပတ်လုပ်ေဆာင်ေစပါသည်။ ထိုေကာင့် ဟိုက်ဒေရာလစ်

ဆီများ သိုေလှာင်ထားသည့် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီတိုင်ကီတွင ်ဖုန်မန်များှင့် အမိက်များကိုအဝင်မခံရန ်ေလရှသွင်းစက်ကို တပ်ဆင်

ထားပါသည်။ ၎င်းစက်တွင ်ဆီများမ ှအမိက်များကိုဖယ်ရှားရန ်ေလစစ်တစ်ခုလည်း တပ်ဆင်ထားသြဖင့ ်ဆီတိုင်ကီထဲရှိ ဆီများသည် 

အမဲ သန်စင်ေအးြမေနပါသည်။
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2) ဖိအားတိုင်းကိရိယာများ

ဖိအားတိုင်းကိရိယာသည ်ပတ်လမ်းထဲရှ ိဖိအားကို ဖတ်တိုင်းတာေပးသည်။ Bourdon-tube (တစ်ဖက်ပိတ်အေခါင်းပွပွန)် 

ဖိအားတိုင်းကိရိယာများကို ကျယ်ြပန်စွာအသံုးြပကပီး ကုန်တင် ထရပ်ကားကိရိန်းများတွင ်ဝန်တိုင်းတာ ကိရိယာများအြဖစ်လည်း 

အသံုးြပကသည်။ သိုေသာ်လည်း 2019 ခုှစ် မတ်လမှစ၍ ဝန်ပို မ တင်မမှကာကွယ်ရန ်ကိရိယာတစ်ခုအေနြဖင့် ဖိအားတိုင်း

ကိရိယာများ တပ်ဆင်ြခင်းကိ ုခွင့်မြပေတာ့ေကာင်း သတိြပရပါမည်။

ဒိုင်ခွက်ြပား ဟန်ချက်ထိန်းစပရိန်
ပင်နီယံပွိင်တာ

Bourdon tube (တစ်ဖက်ပိတ်အေခါင်းပွပွန)်

လွတ်ေနသည့်ဘက် အဆံုး

အေချာင်း

ခွရှင်

ချတိ်ဆက် ဝက်အူ

ပံ ု2-13 ဖိအားတိုင်းကိရိယာ

3) ဆီအေအးခံကိရိယာများ

ပံုမှန်မဟုတ်ဘ ဲဆီများပူလာသည့်အခါ အေအးခံကိရိယာက ဆီများကို အေအးခံေပးပါသည်။ ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်များကိ ု

အဆက်မြပတ်လည်ပတ်သည့်အခါ ဆီများ အပူချနိ်ြမင့်တက်လာတတ်ပါသည်။ ဆီအပူချနိ် 55°C - 60°C ကားတွင်သာ အသံုးြပရန ်

သင့်ေတာ်ပီး ၎င်းအပူချနိ်ထက် ပိုပူလာပါက ြပဿနာများစွာ ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ဆီအပူချနိ်ြမင့်တက်လာမကိုကာကွယ်

ရန် အေအးခံကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။

4) လည်ပတ်ေနေသာ အဆက်များ

ဆံုလည်အေပကိုယ်ထည်အံုှင့် အထိုင်ေရွလျားကိုယ်ထည်ယာ်အကားတွင ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ပတ်လမ်းများကိ ုချတိ်ဆက်ရန် 

လည်ပတ်ေနေသာ အဆက်များကိ ုအသံုးြပပါသည်။ ထိုအြပင ်ဘက်စံုလမ်းကမ်းေမာင်းထရပ်ကားကရိန်းများတွင ်တပ်ဆင်ထား

ေသာ လိုအပ်သလို ှိမ့်ချိုင်ပီး၊  အလိုအေလျာက်ဘရိတ်ပါသည့် ဝန်ချစီက်ကလပ်များ၏ လည်ပတ်မပတ်လမ်းများတွင်လည်း 

၎င်းတိုကို အသံုးြပပါသည်။

2.2.4 ဟိုက်ဒေရာလစ်စက်ယရားများ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမ
ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမ လုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကရိန်း ေမာင်းှင်စ်အတွင်း ေဘးကင်းလံုြခံမရှိေစရန်ှင့် လည်ပတ်လုပ်ေဆာင်ိုင်

စွမ်းကို တိုးြမင့်ရန်အတွက ်ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းကို အေကာင်းဆံုးအေြခအေနြဖင့ ်လုပ်ေဆာင်သွားိုင်ေစ

ရန် ြဖစ်ပါသည်။ ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ ်ခတ်ယွင်းမ အများစုသည် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီများထဲတွင ်အမိက်များ၊ ပွန်လိုင်းများတွင ်ဆီ

ယိုစိမ့်မများှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုေကာင့် ၎င်းအစိတ်အပိုင်းများကို ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ရန် အေရးကီးပါသည်။
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(1) ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆ ီအသစ်လဲလှယ်ြခင်းှင့် အရည်အေသွး အကဲြဖတ်ြခင်း

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီတိုင်ကီထဲသို ဝင်လာသည့ ်ေလများတွင ်အမိက်များှင့် အစိုဓာတ်များ အမဲ ပါလာတတ်သည်။ ထိုအြပင ်ဟိုက်ဒ

ေရာလစ်စက်ကိရိယာများသည ်လည်ပတ်ရင်း ပျက်စီးမများြဖစ်ကာ အမိက်သိုက်များ တြဖည်းြဖည်းထွက်လာပါသည်။ ထိုေကာင့် 

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီများကို ပံုမှန် လဲလှယ်ရပါမည်။  ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီများ သိသိသာသာညစ်ညမ်းေနပါက လဲလှယ်မည့်ကာလမတိုင်

မီတွင်ပင ်အသစ်လဲလှယ်ပီး ဆီစစ်ကိုလည်း အသစ်လဲလှယ်ပါ။

ဇယား 2-3  ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီ၏ အသွင်အြပင်ကိုကည့်၍ အရည်အေသွး အကဲြဖတ်ပံု

ပံုပန်းသဏာန် အနံ အေကာင်းရင်းများ တန်ြပန်ေဆာင်ရွက်မ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်

အေရာင ်ကည်လင်သည်၊ 

အေရာင်မေြပာင်းပါ
ေကာင်းသည် — ထိုအတိုင်း ဆက်၍ အသံုးြပပါ

အေရာင ်ကည်လင်ေသာ်လည်း 

အေရာင်မှိန်သည်
ေကာင်းသည် အြခားအမျိးအစားဆီေရာေနသည်

ေစးပျစ်မကို စစ်ေဆးပီး ေကာင်းလင ်ထိုအတိုင်း 

အသံုးြပပါ

ိုှစ်ြဖေရာင်  ေြပာင်းေနသည် ေကာင်းသည် ေလပူေဖာင်းများှင့ ်ေရေရာေှာေနသည် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီကို လဲလှယ်ပါ

အညိရင့်ေရာင ်ေြပာင်းေနသည် မေကာင်းပါ ဆီအရည်အေသွး ကျေနသည် ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဆီကို လဲလှယ်ပါ

အေရာင်ကည်လင်ေသာ်လည်း 

ေသးငယ်သည့ ်အနက်ေရာင်

အစက်အေြပာက်များြမင်ရသည်

ေကာင်းသည် အမိက်သိုက်များ ေရာေနသည်
ထုတ်လုပ်သူကို ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီအား စစ်ထုတ်ခိုင်းပါ 

သိုမဟုတ် အသစ်လဲခိုင်းပါ

အြမပ်ထြခင်း —

အမဲဆီများ ေရာေနသည် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီကို လဲလှယ်ပါ

ေလများ 

ေရာေနသည်

စုပ်ယူဆီစစ် ပိတ်ဆိုေနသည်
စုပ်ယူဆီစစ်ကို သန်ရှင်းေရးလုပ်ရပါမည ်သိုမဟုတ် 

အသစ်လဲရပါမည်

စုပ်ယူတိုင်ကီတွင် ဆီမျက်ှာြပင် 

ေဘာင်ဘင်ခတ်ေနသည်

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီကို စစ်ေဆးပီး လိုအပ်လင ်

ထပ်ြဖည့်ပါ

ပန်ထဲတွင် ေလပူေဖာင်းများြဖစ်

ေနသည်

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆ ီအပူချနိ်ကို ညိပီး ဟိုက်ဒေရာလစ ်

ပါဝါ အရင်းအြမစ်ကိ ုြဖတ်ေတာက်၍ ထိုအတိုင်း 

ဆက်ထားပါ

ကရိန်း လည်ပတ်ချနိ်တွင် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီပမာဏကို စစ်ေဆးပါ။ ဆီပမာဏသည် HIGH (အများဆံုး ပမာဏကန်သတ်ချက်) ှင့် 

LOW (အနိမ့်ဆံုးပမာဏကန်သတ်ချက်) အမှတ်အသားများအကား ရှိရပါမည်။ ဆီပမာဏကိုစစ်ေဆးေနစ် ဆီအပူချနိ်ြမင့်ေနပါက 

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆ ီကျဲေနမည်ြဖစ်ပီး ဆီပမာဏြမင့်တက်ေနပါမည်။  အြပန်အလှန်အားြဖင့ ်ဆီအပူချနိ်ကျေနပါက (ဥပမာ- 

ရာသီဥတုေအးသည့် ေဒသများတွင)် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆ ီပျစ်ေနမည်ြဖစ်ပီး ဆီပမာဏကျေနပါမည်။ ထိုေကာင့် ဆီပမာဏကို 

စစ်ေဆးရန်အတွက် အခန်းတွင်းအပူချနိ် (အနီးစပ်ဆံုး 20°C - 30°C) တွင် ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီကို ထားရှိစစ်ေဆးရပါမည်။

ဆီ

ဆီထုတ်ပလတ်

ပံ ု2-14 ဆီပမာဏ အတည်ြပနည်း
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(2) ဆီစစ် (ဆန်ခါ)

ဆီစစ်သည် အလွန် အေရးကီးပါသည်။ ဆီစစ်သည် ဆီအမဲသန်ရှင်းမရှိေနေစရန်အတွက ်အမိက်သိုက်များကို ဖယ်ရှားေပး

သည့်အတွက ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ပစည်းကိရိယာများ ပျက်စီးမမ ှတားဆီးကာ သက်တမ်းပိုရှည်ေစသည်။ ထိုေကာင့် စက်ကို လည်ပတ်

အသံုးြပခဲ့သည့် ကာချနိ် (သံုးစွဲချနိ်) အေပမူတည်၍ ဆီစစ်ကို အခါအားေလျာ်စွာ အသစ်လဲလှယ်ပါ။ ထိုအြပင ်ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီ

တိုင်ကီ၏ စုပ်ယူသည့်ဘက်ြခမ်းတွင ်စုပ်ယူဆီစစ် (အရည်စစ်) ကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆ ီလဲလှယ်သည့်အခါတိုင်း

 စုပ်ယူဆီစစ်ကို ဖယ်ရှားပါ။ ထိုသိုြပလုပ်ပီးေနာက ်ကည်လင်သန်ရှင်းသည့်ဆ ီသိုမဟုတ် ေဆးေကာရည်ြဖင့ ်ဆီစစ်ကို ေဆးပီးလင ်

ေြခာက်ေသွေအာင်ထား၍ ြပန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
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2.3 လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မ အရာယ်များ

(1) လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မှင့်ဆက်စပ်၍ သတိြပရမည့် အချက်များ

လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦး၏ ခာကိုယ်ထဲသို လပ်စီးေကာင်းတစ်ခ ုြဖတ်စီးြခင်းြဖစ်ပီး နာကျင်မ သိုမဟုတ် အြခား

သက်ေရာက်မများြဖစ်ေပေစြခင်းကိ ုဆိုလိုပါသည်။ လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မေကာင့်ြဖစ်ေပလာေသာ သက်ေရာက်မအတိုင်းအတာ

သည် လပ်စီးေကာင်းပမာဏ၊ လပ်စစ်စီးဆင်းမကာချနိ်၊ လပ်စီးေကာင်း အမျိးအစား (ဥပမာ-ြပန်လှန်လပ်စီးေကာင်း သိုမဟုတ် 

တိုက်ိုက်လပ်စီးေကာင်း) ှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲစည်းပံုှင့် ကျန်းမာေရးအေြခအေနစသည့ ်အေကာင်းအရာများ

ေပတွင ်မူတည်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် လပ်စီးေကာင်းပမာဏှင့ ်လပ်စစ်စီးဆင်းမကာချနိ်သည ်အဓိကသက်ေရာက်မရှိပါသည်။ 

လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မေကာင့် ေသဆံုးသည်အထ ိမေတာ်တဆမများ ြဖစ်တတ်သည်။ အရာယ်ရှိသည့် ှလံုးခုန်မူမမှန်မ (ှလံုး

အလုပ်မလုပ်ြခင်းဟ ုေခသည်) ှင့် အသက်ရှရပ်ြခင်းမျိးသည ်ဗိုအားအနိမ့်တွင်ြဖစ်ပွားိုင်သည်။ ဗိုအားြမင့်ချနိ်တွင ်ထိုကဲ့သိုေသာ 

မေတာ်တဆြဖစ်ပွားမများအြပင ်ထိေတွမိ၍ လပ်ကူးရာမ ှထွက်လာသည့် လပ်စီးအပ ူသိုမဟုတ် လပ်စီးြဖတ်သန်းစီးဆင်းရာမ ှ

ြဖစ်ေပေသာ စွမ်းအင်ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပသည့ ်စွမ်းအင်အပူေကာင့် ေလာင်ကမ်းမများ ြဖစ်ပွားသည်။ အရာယ်ရှိသည့် ှလံုးခုန်

မူမမှန်ြခင်းဆိုသည်မှာ ှလံုးတစ်ဝိုက် လပ်စီးစီးဆင်းြခင်းေကာင့ ်ှလံုးေသွးလတ်ခန်းမ ှေသွးေကာများ စည်းချက်မှန်မှန ်အလုပ်

မလုပ်ိုင်၍ ှလံုးခုန်န်းမမှန်ေတာ့ြခင်းကို ေခပါသည်။ ၎င်းသည ်ှလံုး၏ ကျံြခင်းှင့ ်ြပန်ကားြခင်းြဖစ်စ်များကိ ုရပ်တန်ေစပီး၊ 

ေသွးလည်ပတ်မကို ဆံုးံးကာ အသက်ေသဆံုးသည့်အထ ိြဖစ်သွားိုင်ပါသည်။ ှလံုးေသွးလတ်ခန်းများ စည်းချက်မမှန်ြခင်းသည ်

ြပန်လည်မေကာင်းိုင်ေသာ ြဖစ်စ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မ ရပ်တန်သွားသည့်တိုင် AED (ှလံုးခုန်မမှန်ြခင်းကို 

အလိုအေလျာက် ြပြပင်ေပးသည့ ်ြပင်ပကိရိယာ) ကို အသံုးြပ၍ ှလံုးခုန်မှန်ေအာင် မြပလုပ်လင ်ှလံုးေသွးလတ်ခန်းများ 

ြပန်လည် စည်းချက်မှန်လာမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုအြပင် လပ်စစ်ေကာင့ ်ေလာင်ကမ်းမများကလည်း ခာကိုယ်အတွင်းပိုင်းအထ ိ

ဝင်ေရာက်ပီး ြပင်ပအပူတစ်ခုေကာင့် ေလာင်ကမ်းသည့်နည်းတ ူခာကိုယ်ဆဲလ်များကိုလည်း ေလာင်ကမ်းေစိုင်သည်။ 
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လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ြခင်း၏ အရာယ်ကိ ုအကဲြဖတ်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်များကိ ုလပ်စစ်စီးဆင်းမတန်ဖိုးများြဖင့်သာ ေဖာ်ြပေလ့ရှိ

ေသာ်လည်း အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လပ်စစ်နည်းပညာ ေကာ်မရှင ်(IEC) က ပံ ု2-15 တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း စံသတ်မှတ်ချက်များကိ ု

လပ်စီးထုတ်လုပ်မှင့်အချနိ်ြဖင့် ရည်န်းေဖာ်ြပသည်။ လပ်စစ်သည ်ဘယ်ဘက်လက်မ ှေြခေထာက်ှစ်ဖက်လံုးသို စီးဆင်းေနသည်

ဟ ုယူဆပီး ဤပံုရှိ တန်ဖိုးများကို ေဖာ်ြပထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤပံုတွင် ှလံုးေသွးလတ်ခန်းများ စည်းချက်မမှန်ြဖစ်ြခင်းသည ်

လပ်စစ်လပ်စီး 50 mA ကို 1000 ms ကာ၊ လပ်စီး 100 mA ကို 500 ms ကာှင့် လပ်စီး 500 mA for 10 ms ကာ ထိေတွမေကာင့် 

ြဖစ်ပွားသည်ကိ ုြပသသည်။ ၎င်းတိုသည် ေသေစိုင်သည့် အရာယ်ရှိသည်။ သိုေသာ်လည်း လူခာကိုယ်သည် ဗိုအားြမင့်တစ်ခုြဖင့် 

ထိေတွမြဖစ်ပွားပီး အလွန်ြမင့်ေသာလပ်စီးက ခာကိုယ်တွင်း ြဖတ်စီးသွားသည့်တိုင် လပ်စစ်စီးကူးမအချနိ်ကာလ အလွန်တိုေတာင်း

လင် ေလာင်ကမ်းမများကိုသာ ြဖစ်ပွားေစိုင်သည်။ 

လ
ပ
်စစ

်စီး
ဆ

င်း
မ
က

ာခ
ျနိ

 ်(m
s)

စီးေနသည့် လပ်စီးေကာင်း (mA)

AC-1- သိသာေသာ်လည်း "တုန်လပ်လန်ဖျပ်သွားေသာ" တံုြပန်မ မြဖစ်တတ်ပါ။

AC-2- အရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ဇီဝကမ အကျိးဆက်များရှိေလ့မရှိဘ ဲအလိုအေလျာက် ကွက်သားတင်းြခင်း။

AC-3-  ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်ေလ့မရှိဘ ဲြပင်းထန်ေသာ အလိုအေလျာက် ကွက်သားတင်းြခင်း၊ အသက်ရှရန် ခက်ခဲြခင်းှင့ ်ြပန်လည်ေကာင်းမွန်

လာိုင်ေသာ ှလံုးလုပ်ေဆာင်ချက်ကို အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစြခင်းတို ြဖစ်တတ်သည်။

AC-4-  ှလံုးရပ်တန်ြခင်း ၊ အသက်ရှရပ်တန်ြခင်းှင့ ်ေလာင်ကမ်းဒဏ်ရာများကဲ့သို ဇီဝကမေရာဂါဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မများ ြဖစ်တတ်ပါသည်။ လပ်စီးပမာဏှင့်

 အချနိ်တိုးလာသည်ှင့်အမ ှလံုးခုန်န်းြမန်ြခင်း ြဖစ်ိုင်ေြခရှိပါသည်။

AC-4.1- ှလံုးခုန်မူမမှန်မြဖစ်တတ်သည-် 5% ှင့်ေအာက်

AC-4.2- ှလံုးခုန်မူမမှန်မြဖစ်တတ်သည-် 50% ှင့်ေအာက်

AC-4.3- ေသွးလတ်ခန်း ှလံုးခုန်န်း ြမန်ိုင်ေြခ- 50 ရာခိုင်န်းေကျာ်သည်။

ပံ ု2-15  လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်သည့် လပ်စီးတွင ်ေဘးကင်းမ ကန်သတ်ချက် (IEC60479-1 ကို ြပင်ဆင ်ြဖည့်စွက်ချက်)

လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ိုင်ေြခကို လပ်စီးြဖင့် တွက်ချက်ေသာ်လည်း ပါဝါေထာက်ပံ့မကို ဗိုြဖင့် ေဖာ်ြပေလ့ရှိသည်။ သိုြဖစ်၍ 

လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ိုင်မကို ဗိုြဖင့် ေဖာ်ြပပါက နားလည်သေဘာေပါက်ရန ်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ထိုေကာင့် အချိိုင်ငံများတွင် လူ

ခာကိုယ်ကို အရာယ်ြဖစ်ေစေလာက်ေအာင ်သက်ေရာက်မမရှိသည့် ဗိုအားများကို ေဘးကင်းဗိုအားများအြဖစ ်သတ်မှတ်ြပဌာန်း

ထားသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်ဂျာမဏီှင့် အဂလန်တွင် 24 V ကို ေဘးကင်းသည်ဟ ုသတ်မှတ်ထားပီး နယ်သာလန်တွင် 50 V ကို ေဘး

ကင်းသည်ဟ ုသတ်မှတ်ထားသည်။ ထိုအြပင် လက်တံများှင့် ဝိုင်ယာကိးများသည ်လပ်စစ်ကိ ု၎င်းတိုထဲမ ှအလွယ်တက ူြဖတ်သန်း

စီးဆင်းေစိုင်ေသာ လပ်ကူးပစည်းများ ြဖစ်ကသည်။ ထိုအတွက်ေကာင့် ၎င်းတိုသည် ဗိုအားြမင့် ဓာတ်အားလိုင်းအနီးသို ချ်းကပ်ံု

မြဖင့် (ထိေတွမမရှိသည့်တိုင)် လပ်စစ်စီးကူးမေကာင့် လပ်စစ်သည ်လက်တံမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းပီး ကရိန်းကိုယ်ထည်မှတဆင့် 

ေြမကီးထဲသို စီးသွားိုင်သည်။ ထိုေကာင့် ဓာတ်အားလိုင်းများှင့် အနည်းဆံုး အကွာအေဝးတစ်ခ ုေသချာထားရှိပီး ၎င်းတိုအနီးသို 

ကပ်သွားြခင်းမရှိေစရန ်ဂုြပရမည်။
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(2) ဓာတ်အားလိုင်းများအနီးအနီး၊ အလုပ်လုပ်ရာတွင ်သတိထားဂုစိုက်ရမည့်အချက်များ

ဓာတ်အားထုတ်လင့်မဆိုသည်မှာ ဓာတ်အားေပးစက်ံုများမ ှဓာတ်အားခွဲံုများှင့် ဓာတ်အား ြဖန်ေဝေရးစက်ံုများသို ဓာတ်အားထုတ်

လင့်ေပးြခင်းကို ရည်န်းသည်။ ဓာတ်အားြဖန်ေဝြခင်းဆိုသည်မှာ ဓာတ်အားခွဲံုများှင့် ဓာတ်အား ြဖန်ေဝေရးစက်ံုများမ ှအသံုးြပ

သူများထံသို ဓာတ်အားထုတ်လင့်မကို ရည်န်းသည်။ လပ်စစ်ဓာတ်အား (ဓာတ်အား = ဗို x လပ်စီး) ဆံုးံးမကိုေလာ့ချရန ်၎င်းကို 

ဗိုအားြမင့်ြဖင့် ထုတ်လင့်သည်။ ထိုေကာင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားကိ ုဓာတ်အားခွဲံုများှင့် ဓာတ်အားြဖန်ေဝေရး စက်ံုများသို ထုတ်လင့်

သည့်အခါ အလွန်ြမင့်ေသာ ဗိုအား (22 000 V - 500 000 V) ြဖင့် ထုတ်လင့်သည်။ ထိုေနာက် ၎င်းကို သာမန်အသံုးြပသူများထံသို 

ဗိုအားြမင့် (6 600 V) ြဖင့် ထုတ်လင့်ပီး အိမ်သံုးအတွက ်100 V - 200 V သိုေရာက်ရှိေအာင ်တိုင်ကပ် ထရန်စေဖာ်မာများြဖင့ ်ထပ်မံ

ေလာ့ချ ထုတ်လင့်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း စက်မလုပ်ငန်းများတွင ်အသံုးြပရန်အတွက ်200 V - 400 V သိုမဟုတ် 6 600 V ြဖင့် 

ေထာက်ပံ့ေပးသည်။ ဓာတ်အားလိုင်းများအနီး ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအစီအစ်တစ်ခုကို ေရးဆွဲရန်အတွက ်ဓာတ်အားလိုင်းပိုင်ရှင်၊ 

ဥပမာအားြဖင့် ေဒသတွင်း ဓာတ်အားေထာက်ပံ့သည့်ကုမဏီြဖင့် ကိတင်၍ လုပ်ငန်းအစီအစ်များကိ ုြပည့်စံုစွာ ေဆွးေွးထားရန်လို

အပ်သည်။ လုပ်ေဆာင်မနည်းလမ်း၊ ေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ ကီးကပ်မနည်းလမ်းများကဲ့သိုေသာ ေခါင်းစ်များကိ ု

ေဆွးေွးရန် လိုအပ်သည်။

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ချနိ်တွင ်လုပ်သားများအေနြဖင့ ်လုပ်ငန်းအစီအစ်ကို အြပည့်အဝနားလည်သေဘာေပါက်ေကာင်း ေသချာပါေစ။ 

ထိုအြပင် လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ြခင်းမ ှကာကွယ်ရန ်ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသံုးအတွက ်မီးကိး အကာအကွယ်များထားရှိြခင်း၊ 

ြမင့်ထားေသာ သတိေပး ကိးလိုင်းများ/အတားအဆီးများ ထားရှိြခင်းကဲ့သို အစီအမံများကို လုပ်ေဆာင်ထားပီး ေစာင့်ကည့် 

စစ်ေဆးကီးကပ်သူများကိ ုတာဝန်ခွဲေဝခန်အပ်ထားေကာင်း အတည်ြပပါ။ လုပ်ေဆာင်မအတိုင်းအတာ အကန်အသတ်ရှိေသာ 

ကိရိယာများပါရှိသည့် ေရွလျား ကရိန်း၏ လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာ ကန်သတ်စက်တွင် ဓာတ်အားလိုင်းမ ှေဘးကင်းေသာအကွာအေဝး

ကိုထားပီး လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာကိုကိတင်ပီး မှတ်ပံုတင်ထားပါ။

ဓာတ်အားြဖန်ေဝေရး မီးကိးများအတွက ်ဓာတ်ကိး အကာအကွယ်များ

ြမင့်ထားေသာ သတိေပး ကိးများ/
အတားအဆီးများ

အလုပ်ခွင်တွင ်တပ်ဆင်ြခင်း

အကွာအေဝးကို ကန်သတ်သည့် 

ကိရိယာ

အခွင့်မရှိဘ ဲဝင်ေရာက်

မများကို တားဆီးရန် 

နည်းလမ်းများ
တာဝန်ေပးထားေသာ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးကီးကပ်သူ

ပံ ု2-16 ဓာတ်အားလိုင်းများအနီး အလုပ်လုပ်ြခင်း
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အထက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း လက်တံ သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာကိးများှင့် မီးကိးများ တိုက်ိုက်ထိေတွြခင်းမရှိသည့်တိုင ်ဗိုအား

ြမင့် ဓာတ်အားထုတ်လင့်မလိုင်းများသည ်လပ်စစ်ဓာတ်အားကူးစက်မ ြဖစ်ေစိုင်သည်။ ထိုေကာင့် လပ်စစ်ကုမဏီများသည ်ေဘး

ကင်းေသာလုပ်ငန်းခွင်ြဖစ်ေစရန ်ဗိုအားအသီးသီးတွင် ဓာတ်အားလိုင်းများှင့် အနည်းဆံုး ရှိရမည့်အကွာအေဝးကို သတ်မှတ်ထားက

သည်။ အဆိုပါ အကွာအေဝးများကိ ုေသေသချာချာဂုတစိုက်လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဓာတ်အားလိုင်းများအနီးတွင် 

လက်တံ ဆန်ထုတ်ြခင်း၊ ေြမာက်ြခင်း သိုမဟုတ် လဲယမ်းြခင်းများ ြပလုပ်ရာတွင ်အြပည့်အဝ ဂုြပပါ။ မှားယွင်းစွာြဖင့် လက်တံ 

သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာကိးများကို ဓာတ်အားလိုင်းများြဖင့ ်ထိေတွမိေစြခင်းသည ်စက်ေမာင်းသူှင့် tamagake ကိးသိုင်းလုပ်သားများကို 

လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ေစတတ်သည်။

ဗိုအားြမင့် ြဖန်ြဖးေရး မီးကိး

တစ်ဆင့်ထုတ်လင့် မီးလိုင်း

ဗိုအားြမင့် ေလာ့ချ 

ဝိုင်ယာကိး

(အထူးသြဖင့် 

အရာယ်ရှိသည်)

ဗိုအားနိမ့် 

ဝိုင်ယာကိး

ထရန်စေဖာ်မာ

အရာယ်ကင်းေသာ နယ်ပယ်
အရာယ်ကင်း

ေသာ နယ်ပယ်

မိုးကိးကာကွယ ်ေကာင်းကင ်ဓာတ်အားလိုင်း

တစ်ဆင့်ထုတ်လင့် မီးလိုင်း

အိမ်ဘက်ြခမ်း လမ်းဘက်ြခမ်း
အရာယ်ကင်းေသာ နယ်ပယ်

ြဖန်ြဖးေရး မီးလိုင်း

ပံ ု2-17 ေဘးအရာယ်ကင်းေသာအကွာအေဝး (ခွါထားရမည့် အကွာအေဝး) (ပံုတွင် ℓ- အရာယ်ရှိေသာ နယ်ပယ်များ)
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ဇယား 2-4 လပ်စစ်ဓာတ်အား ကုမဏီများက အသံုးြပသည့် ေဘးအရာယ်ကင်းေသာအကွာအေဝးှင့ ်လပ်ကာပစည်း အေရအတွက်

အမျိးအစား

အမှန်ပမာဏ

ှင့်တူညီေသာ 

ဗိုအား

(V)

ေဘးအရာယ်ကင်းေသာအကွာအေဝး (m)
လပ်ကာပစည်း

အေရအတွက်

(ရည်န်းချက်

တန်ဖိုး)
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W
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ဗိုအားနိမ့်

(ြဖန်ြဖးေရး မီးလိုင်း)

100 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 — 1

200 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 — 1

ဗိုအားြမင့်

(ြဖန်ြဖးေရး မီးလိုင်း)
6 600 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 — 1 - 2

အလွန်ြမင့်ေသာ 

ဗိုအား

(တစ်ဆင့်ထုတ်လင့် 

မီးလိုင်း)

11 000 — — 3.0 3.0 — — — — — — —

13,800 — — — — — — — — — 2.0 —

22,000 3.0 3.0 3.0 3.0 — 3.0 3.0 — 2.0 2.0 — 2 - 4

33,000 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 — 2.0

44,000 — — — 3.0 — — — — — — —

66,000 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 — 4.0 4.0 4.0 2.2 2.2 5 - 8

77,000 — — — 4.0 4.0 4.0 4.0 — — — 2.4

110,000 5.0 — — — — — 5.0 5.0 4.0 — 3.0

132,000 — — — — — — — — — 3.6 —

154,000 — 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 — — — — 4.0 10 - 16

187,000 7.0 — — — — — — 6.0 — — 4.6

220,000 — — — — — — 6.0 — 6.0 — 5.2

275,000 10.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 — — — — 6.4 16 - 24

500,000 — 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 — 10.8 35

ဇယားတွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်လပ်စစ်ဓာတ်အားေပးကုမဏီများအြပင ်JR ကဲ့သိုေသာ အြခားေသာ ကုမဏီများကလည်း ဓာတ်အားလိုင်းများကို စီမံခန်ခွဲပါသည်။ 

ထိုေကာင့် အဆိုပါကုမဏီများ၏ အနည်းဆံုး ထားရှိရမည့်အကွာအေဝးကို အတည်ြပရန ်လိုအပ်သည်။

ယာ်ေမာင်းခန်းပါရှိေသာ ေရွလျား ကရိန်းတစ်ခု၏ လက်တံ သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာကိးသည ်အသံုးြပေနစ် ဓာတ်အားလိုင်းများှင့် 

မေတာ်တဆ ထိေတွမိပါက စက်ေမာင်းသူသည ်ထိုထိထားေသာ အစိတ်အပိုင်းကို ဓာတ်အားလိုင်းမှေဝးရာသို ချက်ချင်းဖယ်ရှားရ

မည်ြဖစ်ပီး အနည်းဆံုးထားရှိရမည့် အကွာအေဝးတွင် ေသချာ ထားရှိပီးေနာက ်ယာ်ေမာင်းခန်းမှထွက်ခွာရမည်။ ကရိန်းကို ေမာင်း

ှင်အသံုးြပ၍ မရပါက ပါဝါထုတ်လင့်မ ရပ်တန်သွားသည့်အချနိ်ထ ိယာ်ေမာင်းခန်းအတွင်းတွင် ေနပါ။ ယာ်ေမာင်းခန်းမ ှမြဖစ်မ

ေနထွက်ခွာရန် လိုအပ်ပါက စက်ေမာင်းသူအေနြဖင့ ်ေလှကားထစ်များအတိုင်းဆင်းြခင်း သိုမဟုတ် လက်ရမ်းများကိ ုထိေတွြခင်းမ

လုပ်ဘဲ ထွက်ခွာပါ။ လပ်စစ်ဓာတ်အားကိ ုတစ်ေခါက်ရပ်တန်ပီးသွားသည့်တိုင် ြပန်လည်ထုတ်လင့်မ ြဖစ်ိုင်ေသးေသာေကာင့်

ြဖစ်သည်။ ၎င်းအစား စက်ေမာင်းသူသည ်မိမိ၏ ခာကိုယ်ကို လပ်စစ်စီးကူးိုင်သည့် လပ်ကူးပစည်းတစ်ခုအြဖစ်မခံဘ ဲဂုြပ

လုပ်ေဆာင်ရင်း ကရိန်း၏ ကိုယ်ထည်ှင့် ေဝးိုင်သမေဝးရာသို ခုန်ချသင့်သည်။  ထိုအချနိ်တွင် ေြမြပင်ေပရှ ိအြခားသူများသည် 

ကရိန်း၏ ကိုယ်ထည်၊ ဝိုင်ယာကိးများ သိုမဟုတ် အြခားေသာ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းြဖင့်မဆို ထိေတွမမရှိေစရ။ ကုန်သယ် 

ထရပ်ကား ကရိန်းများကဲ့သို ေြမြပင်ေပမ ှထိန်းချပ်လုပ်ေဆာင်ေသာ ကရိန်းများအတွက ်လပ်စစ် မေတာ်တဆမ ြဖစ်ပီးေနာက ်

လုပ်သားများသည် စက်ထိန်း လီဗာတံများအပါအဝင် ကရိန်းကိုယ်ထည ်သိုမဟုတ် မ တင်ထားေသာ ဝန်ှင့် ထိေတွမမရှိေစရ။  

လုပ်သားများအေနြဖင့ ်ဝိုင်ယာကိးထိခိုက်ပျက်စီးမ၊ ေအာက်ေြခငုတ ်ေလာင်ကမ်းမှင့် လပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များ ပျက်စီးမ 

(ဝန်လည်ပတ်မ ကန်သတ်ကိရိယာအပါအဝင်) ကို ေစ့ေစ့စပ်စပ ်စစ်ေဆးရမည်။
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(3) ေရဒီယိုလိင်းများေကာင့် ကရိန်းပျက်စီးမ (ကိုးကား)

အြမင့်တင ်ကရိန်းများှင့် ေရွလျား ကရိန်းများ၏ လက်တံများှင့် ဝိုင်ယာကိးများသည ်အင်တာနာအြဖစ် အလုပ်လုပ်ပီး 

အနီးအနားရှိ အလယ်အလတ်လိင်းသံုး (AM) လိင်းလင့် တာဝါများမ ှထုတ်လင့်လိုက်ေသာ လိင်းများကို ဖမ်းယူသည်။ ဤသည်က 

ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ ဗိုအားကို ထုတ်လုပ်ေပးိုင်ပီး Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်လုပ်သား) ကို လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ေစိုင်သည်။

1) အဓိကြဖစ်စ်များ

● ကရိန်း၏ ချတိ် သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာကိးှင့် ထိေတွမိြခင်းက လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ကာ ေလာင်ကမ်းမ ြဖစ်ေစိုင်သည်။

● ကွန်ပျတာဆားကစ်ဘုတ်ကဲ့သိုေသာ ကရိန်းထိန်းချပ်ေရးစက်ကိ ုပျက်စီးေစိုင်သည်။

● ဝန်လည်ပတ်မ ကန်သတ်ကိရိယာ ခတ်ယွင်းချက်များ။

● စတီးကိုယ်ထည်ှင့် ကရိန်းချတိ် သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာကိးများ ထိေတွမိြခင်းသည ်မီးပွားများြဖစ်ပွားေစိုင်ပီး ဝိုင်ယာကိးကို 

ပျက်စီးေစိုင်သည်။

2) တန်ြပန် စီမံေဆာင်ရက်မည်းလမ်း ဥပမာများ

● Tamagake ကိရိယာအတွက ်(JIS အသိအမှတ်ြပ) သိုင်းကိးခါးပတ်တစ်ခုကို အသံုးြပြခင်း။

● ချတိ်ကို သစ်ေဆးတ ုသုတ်လိမ်းြခင်း (ဖန်မင်အလာအကာအုပ်ထားမ ရှိေစရန်)။

● Tamagake သိုင်းကိးလုပ်သားများအေနြဖင့် လိုအပ်ပါက ေရာ်ဘာလက်အိတ်များ သတ်မှတ်ထားြခင်း (ဗိုအားြမင့်လပ်စစ်စီးေန

ေသာ ဝိုင်ယာကိးများှင့် လုပ်ေဆာင်မအတွက)်။

● ထိန်းချပ်ကိးများကိ ုဝိုင်ယာအကာအကွယ်ပစည်းများြဖင့ ်ဝတ်ဆင်ြခင်း (စွပ်ြခင်း) သိုမဟုတ် အကာအကွယ်ပါေသာ ဝိုင်ယာ

များြဖင့ ်အစားထိုးြခင်း။

● ထိန်းချပ်ခလုတ်ခံုကို ဝိုင်ယာဇကာြဖင့် ဖံုးအုပ်ြခင်း။

● မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိစတီးကိုယ်ထည်များှင့် ထိေတွမမရှိေစေရး ေသချာလုပ်ေဆာင်ြခင်း။
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အခန်း 3

အေသးစား ေရလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်ရန်အတွက ်

လိုအပ်သည့် အေရအားဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ

3.1 အားှင့်ဆိုင်ေသာ အရာများ

3.1.1 အား၏အဂါရပ ်သံုးခု
သက်ေရာက်အားတစ်ခုတွင ်ပမာဏှင့် လားရာရှိပါသည်။ အရာဝတတစ်ခုေပသို သက်ေရာက်ေနသည့ ်အား၏ေနရာေြပာင်းလဲသွား

လင် အရာဝတေပတွင ်၎င်း၏သက်ေရာက်မ ေြပာင်းလဲသွားသကဲ့သို အား၏ပမာဏ သိုမဟုတ် လားရာ ေြပာင်းလဲသွားလင်လည်း 

သက်ေရာက်မေြပာင်းလဲသွားပါသည်။ ဤနည်းအတိုင်းပင ်သက်ေရာက်အားတစ်ခုတွင ်“အား၏အဂါရပ် သံုးခ”ု ြဖစ်သည့ ်ပမာဏ၊ 

လားရာှင့် အားသက်ေရာက်သည့်ေနရာတို ပါဝင်ပါသည်။ ပံ ု3-1 တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း ပံုတစ်ခုတွင် အားသက်ေရာက်သည့်

ေနရာမှာ အမှတ် A တွင် ရှိပီး ၎င်းအမှတ ်A မ ှအား၏လားရာအတိုင်း အမှတ် AB သိုဆွဲထားသည့် မျ်းအလျားသည် အား၏ ပမာဏ

ှင့် တိုက်ိုက်အချိးကျသည်။ ဥပမာ 1 N သက်ေရာက်အားသည ်1 m အလျားှင့် တူညီသည်ဟ ုေပးထားလင ်5 N သက်ေရာက်အား

သည် 5 m အလျားှင့် တူညီသည်ဟ ုဆိုလိုသည်။  AB မ ှဆွဲထားသည့်မျ်းေြဖာင့်ကို “အားသက်ေရာက်သည့ ်လိုင်း” ဟုေခသည်။ 

အား၏လားရာကိ ုြမားတစ်ခုြဖင့် ြပသသည်။ အားသက်ေရာက်မလိုင်းေပတွင ်အားသက်ေရာက်သည့်ေနရာကိ ုမည်သည့်ေနရာသို 

ေရေြပာင်းသည်ြဖစ်ေစ သက်ေရာက်အားမှာ အတူတူပင် ြဖစ်သည်။

အား၏အဂါရပ် 

သံုးခု

လားရာ

ပမာဏ

သက်ေရာက်သည့ ်ေနရာ  

အား ပမာဏ

အားတစ်ခု သက်ေရာက်သည့ ်ေနရာ သက်ေရာက်အား၏ ဦးတည်ချက်

အားသက်ေရာက်မ 

လိုင်း

ပံ ု3-1  အား၏အဂါရပ ်သံုးခု

3.1.2 သက်ေရာက်အားှင့ ်တန်ြပန်သက်ေရာက်အား
အရာဝတှစ်ခုအနက်တစ်ခုသည ်အြခားအရာဝတတစ်ခုေပသို အားသက်ေရာက်သည့်အခါ သက်ေရာက်ခံရသည့ ်ဒုတိယအရာ

ဝတသည် ပထမအရာဝတေပသို အြခားသက်ေရာက်အားတစ်ခ ုြပန်လည်သက်ေရာက်ပါသည်။ ကနဦးအားကိ ု“သက်ေရာက်အား” 

ဟုေခပီး ြပန်လည်သက်ေရာက်အားကိ ု“တန်ြပန်သက်ေရာက်အား” ဟုေခသည်။ သက်ေရာက်အားှင့ ်တန်ြပန်သက်ေရာက်အား

သည် မျ်းေြဖာင့်တစ်ေကာင်းတည်းတွင ်ပမာဏတူညီစွာ သက်ေရာက်ပီး တစ်ခုှင့်တစ်ခ ုမတူညီသည့် လားရာြဖင့ ်သက်ေရာက်

ပါသည်။
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3.1.3 အားများေပါင်းစုြခင်း
အရာဝတ တစ်ခုထဲအေပ သက်ေရာက်ေနသည့ ်ှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပိုေသာ အားများကိ ုအကျိးသက်ေရာက်မတူညီသည့် 

အားတစ်ခုအြဖစ် ေပါင်းစပ်ိုင်သည်။ ထိုေပါင်းစပ်ထားသည့်အားကို ှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပိုေသာအားများ၏ "ေပါင်းစုအား" ဟု

ေခသည်။ ေပါင်းစုအား သတ်မှတ်ချက်ကိ ု“ေပါင်းစပ ်သက်ေရာက်အားများ” ဟုေခသည်။

ဥပမာအားြဖင့ ်ပံ ု3-2(က) တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း လူှစ်ဦးက ငုတ်ကို ကိးြဖင့်ဆွဲသည့်အခါ ငုတ်သည ်ြမား၏ဦးတည်ရာအတိုင်း

 ုန်းထွက်သွားသည်။ ဤနည်းအားြဖင့် အရာဝတတစ်ခုေပသိုသက်ေရာက်ေနသည့ ်အားှစ်ခုကို သက်ေရာက်အားတူညီမရှိသည့် 

အား (ေပါင်းစုအား) ြဖင့် အစားထိုးိုင်သည်။

ပံ ု3-2(ခ) တွင် ေပါင်းစုအား သတ်မှတ်ပံုကို ြပသထားသည်။ အမှတ် O ေနရာရှိ F1 ှင့် F2 ဟူေသာ လားရာမတူသည့် အားများေကာင့ ်

အနားှစ်ဖက် ြဖစ်ေပလာေသာ အနားပိင်စတုဂ ံ(OBDA) ကို ဖန်တီးလိုက်သည့်အခါ ေထာင့်ြဖတ်မျ်း R သည် သတ်မှတ်ရမည့် 

ေပါင်းစုအား၏ ပမာဏှင့် လားရာကိ ုကိုယ်စားြပပါသည်။ ၎င်းကို "အနားပိင်စတုဂ ံနိယာမ" ဟ ုေခသည်။

 (က)  (ခ)

ပံ ု3-2  ေပါင်းစုအား

အမှတ်တစ်ေနရာတည်းအေပ အားသံုးခုှင့် အထက် သက်ေရာက်ြခင်းေကာင့ ်ြဖစ်ေပလာသည့ ်ေပါင်းစုအားတစ်ခုကို 

အနားပိင်စတုဂံများ ထပ်တလဲလဲဖန်တီးြခင်းြဖင့ ်ရရှိိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ပံ ု3-3 တွင် ြပသထားသည့်တိုင်း သက်ေရာက်အား 

F1၊ F2၊ F3 ှင့် F4 တိုသည် အမှတ် O ေနရာတွင် အားသက်ေရာက်ေနသည်ဟ ုယူဆပါ။ သက်ေရာက်အား F1 ှင့် F2 တိုအတွက် ေပါင်း

စုအား R1 ကို အနားပိင်စတုဂ ံနိယာမအားြဖင့် ရရှိိုင်သည်။ R1 ှင့် F3 တိုအတွက် အကျိအား R2 ကို ဤနိယာမအတိုင်းပင် ရရှိိုင်ပီး 

ေပါင်းစုအား R2 ှင့် F4 တိုမ ှအမှတ် O တွင် သက်ေရာက်ေနသည့ ်ေပါင်းစုအား R ကို လည်း ဤနိယာမအတိုင်းပင် ရရှိိုင်ပါသည်။

ပံ ု3-3  အားများေပါင်းစုြခင်း
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3.1.4 သက်ေရာက်အားကိ ုအပိုင်းလိုက် ခွဲြခမ်းတွက်ချက်ြခင်း
သက်ေရာက်အားကိ ုအပိုင်းလိုက် ခွဲြခမ်းတွက်ချက်ြခင်းဆိုသည်မှာ အရာဝတတစ်ခုေပတွင ်သက်ေရာက်ေနေသာ အားတစ်ခုကို 

ေထာင့်တစ်ေထာင့်တွင ်တစ်ခုေပတစ်ခ ုသက်ေရာက်ေနေသာ အားှစ်ခုှင့်အထက်အြဖစ် ခွဲြခမ်းသည့် ြဖစ်စ် ြဖစ်သည်။ အားတစ်

ခုကို ခွဲြခမ်းလိုက်၍ ထွက်လာသည့် အားတစ်ခုချင်းစီကို မူရင်းအား၏ "ချတိ်ဆက်သက်ေရာက်အား" ဟုေခသည်။ ချတိ်ဆက်

သက်ေရာက်အားကိ ုရရှိရန်အတွက် အားများ ေပါင်းစပ်ဖွဲစည်းမတွင ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်အနားပိင်စတုဂ ံဥပေဒသကိ ုေြပာင်းြပန်

အသံုးြပပီး အားတစ်ခုတည်းကိ ုေထာင့်တစ်ေထာင့်တွင ်တစ်ခုေပတစ်ခ ုသက်ေရာက်ေနေသာ အားှစ်ခုှင့် အထက်ြဖစ်ေအာင ်

ခွဲြခမ်းလိုက်ပါသည်။

ပံ ု3-4(က) တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း စွတ်ဖားလှည်းတစ်ခုကို ဆွဲသည့် ဥပမာကို စ်းစားပါ။ ကိးကို ေထာင့်ြဖတ်အေပသိုဆွဲထား

ေသာ်လည်း စွတ်ဖားလှည်းကို တစ်ပိင်နက်တည်း အထက်သို မ တင်ထားပီး ေရြပင်ညီလားရာအတိုင်း ဆွဲထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ပံ ု3-4(ခ) တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း အနားပိင်စတုဂ ံဥပေဒသကိ ုေြပာင်းြပန်အသံုးြပ၍ သက်ေရာက်အား F (OA) ကို F1 (OB) 

ှင့် F2 (OC) အြဖစ် ခွဲြခမ်းိုင်သည်။ ၎င်းသည ်အားများ ပိကွဲြခင်းြဖစ်ပီး စွပ်ဖားလှည်း၏ ေရြပင်ညီအားသည ်F1 (OB) ြဖစ်သည်ကိ ု

ြပသထားသည်။

 (က)  (ခ)

ပံ ု3-4  အားများ ပိကွဲြခင်း

3.1.5 အားလည်ကိန်း
အားလည်ကိန်းသည် အရာဝတတစ်ခုကိ ုလှည့်ရန် ကိးစားသည့် အား၏ လုပ်ေဆာင်မြဖစ်သည်။ ပံ ု3-5 တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း 

ဂွတစ်ေချာင်းြဖင့ ်နပ်တစ်ခုကို ကျပ်သည့်အခါ ဂွ၏ အလယ်တွင်ကိုင်၍ ကျပ်ြခင်းထက ်ဂွ၏အစွန်အနီးတွင် ကိုင်၍ကျပ်ြခင်းက အား

ပမာဏအနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပါသည်။

ပံ ု3-5  အားပမာဏှင့် လက်တံအလျား

ဤနည်းအားြဖင့် သတ်မှတ်ထားေသာ ဝင်ိုးတစ်ခ ုသိုမဟုတ် လည်ချက်တစ်ခုအတွက ်အားလည်ကိန်းသည် အားတစ်ခု၏ ပမာဏ

ှင့် လက်တံ၏အရှည်တိုကို အေြခခံ၍ တွက်ချက်ထားသည့ ်အားပမာဏတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် သက်ေရာက်အားတစ်ခု၏ 

ပမာဏသည် F ြဖစ်ပီး လက်တံအရှည်သည ်L ြဖစ်လင ်အားလည်ကိန်း M သည် M= F x L ြဖစ်သည်။ သက်ေရာက်အား၏ ပမာဏ

သည် N (Newtons) ြဖစ်ပီး လက်တံအရှည်သည ်L (meters) ြဖစ်လင ်အားလည်ကိန်းကိ ုN·m (Newton meters) အြဖစ် ေဖာ်ြပ

ပါသည်။
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3.1.6 အားများ၏ ဟန်ချက်
အရာဝတတစ်ခုေပသို အားမျိးစံုက သက်ေရာက်ေနသည့်တိုင ်အရာဝတက ေရွလျားြခင်း မရှိလင ်ဤသက်ေရာက်အားများကိ ု

ညီေအာင ်ညိထားပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်ပံ ု3-6 တွင် ဝန်များကိ ုထမ်းပိုးတစ်ခုြဖင့် ထမ်းထားပံုကို ြပသထားသည်။ ဝန်ှစ်ခု၏ 

ြဒပ်ထုတူညီေနသည့်အခါ ထမ်းပိုးကို ပခံုးတွင် ဟန်ချက်ညီည ီတင်ထားရန်အတွက် ထမ်းပိုး၏အလယ်တည့်တည့်ကို ပခံုးတွင် 

တင်ထားရပါမည်။ ြဒပ်ထုများ တစ်ခုှင့်တစ်ခ ုမတူညီသည့်အခါ ပိုေလးသည့်ဝန်ှင့် ပိုနီးကပ်သည့် ေနရာတွင် ထမ်းပိုးကို ထားရမည်။

 အပိင်အားများ ဟန်ချက်ညီေစရန်မှာ အား၏ လည်ကိန်းများကိ ုဟန်ချက်ညီေအာင် လုပ်ေဆာင်ြခင်းပင ်ြဖစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 

လည်ပတ်မ ဗဟိုတွင်ရှိေသာ လက်ယာရစ်ှင့် လက်ဝဲရစ ်လည်ကိန်းများကိ ုဟန်ချက်ညီေအာင် ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

လည်ပတ်မ ဗဟို

ပံ ု3-6  အားများ၏ ဟန်ချက်

ဤနည်းအားြဖင့် ပုခံုးကို အားများ၏ လည်ကိန်းအတွက် လည်ပတ်မဗဟိုတစ်ခုအြဖစ ်ယူဆပီး ြဒပ်ထ ုm1 ှင့် m2 ရှိေသာဝန်များကို 

ထမ်းပိုးေပတွင ်မ ထားသည့် တည်ေနရာများ (ဝန်များှင့် ပခံုးအကား ေရြပင်ညီအကွာအေဝးများ) သည် L1 ှင့် L2 ြဖစ်လင်။

လက်ယာရစ ်လည်ကိန်းသည် M1 = 9.8 x m1 x L1 ြဖစ်ပီး

လက်ဝဲရစ ်လည်ကိန်းသည် M2 = 9.8 x m2 x L2 ြဖစ်၍

လည်ပတ်မ ဗဟိုတွင်ရှိသည့် လည်ကိန်း၏ ဟန်ချက်အေြခအေနအရ M1 = M2 ြဖစ်သည်။
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ပံ ု3-7 တွင် ြပသထားသည့ ်ြဖစ်စ်တွင် ကုန်တင် ထရပ်ကား ကရိန်းတစ်စီးသည ်m1 ြဒပ်ထုရှိသည့် ဝန်တစ်ခုကို မ တင်သည့်အခါ 

ကရိန်းေမှာက်သွားေစရန ်သက်ေရာက်သည့ ်လည်ကိန်းသည် လက်တံကိ ုအမှတ် A သို ှိမ့်ချသည့်အချနိ်ှင့် လက်တံကိ ုအမှတ် B 

သို ှိမ့်ချသည့်အချနိ်အကား ြခားနားမရှိပါသည်။ ေဘးေထာက်ကိ ုတိမ်းေမှာက်ေစသည့် အမှတ်အြဖစ် ထားရှိလျက ်လက်ယာရစ ်

လည်ကိန်း (“တိမ်းေမှာက်ေစသည့် လည်ကိန်း” ဟုေခသည)် ၏ လက်တံအလျားများသည ်L1 ှင့် L2 အသီးသီးြဖစ်ပီး L1< L2 ြဖစ်ြဖစ်

ပါသည်။ ထိုေကာင့် လည်ကိန်းများသည် 9.8 x m1 x L1 < 9.8 x m1 x L2 ြဖစ်ပါသည်။ လက်တံကိ ုB သို ှိမ့်ချလိုက်သည့်အခါ တိမ်း

ေမှာက်ေစသည့် လည်ကိန်းက ြမင့်လာပါသည်။

ပံ ု3-7  ကုန်သယ် ထရပ်ကား ကရိန်း လည်ကိန်း

ဤပံုတွင် ကရိန်းသည ်တည်ငိမ်ေနသည့်အခါ လက်ဝဲရစ ်လည်ကိန်း (“တည်ငိမ ်လည်ကိန်း” ဟုေခသည)် 9.8 x m2 x L သည် 

ကိန်းေသြဖစ်ပါသည်။ လက်တံ ေထာင့်ကို ေလာ့ချြခင်း သိုမဟုတ် လက်တံကိ ုဆန်ထုတ်ြခင်းသည် လက်တံကိ ုပို၍ရှည်လာေစပီး 

ြဒပ်ထုတူညီသည့် ဝန်ကို မ တင်သည့်အခါတွင်ပင ်တိမ်းေမှာက်ိုင်သည့် လည်ကိန်းကို တိုးလာေစပါသည်။ လက်ယာရစ ်လည်ကိန်း

က လက်ဝဲရစ ်လည်ကိန်းကို ေကျာ်သွားသည့်အခါ ကရိန်းေမှာက်ေစပါသည်။

ထိုေကာင့် ေရွလျား ကရိန်းများြဖင့ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အခါတွင ်တိမ်းေမှာက်ေစသည့် လည်ကိန်းထက ်ပိုကီးသည့် တည်ငိမ်

လည်ကိန်းြဖင့် လုပ်ေဆာင်ရန် အေရးကီးပါသည်။ ေဘးေထာက်ကိ ုအလယ်အလတ်အထ ိဆန်ထုတ်ြခင်း သိုမဟုတ် အနည်းဆံုးအထိ 

ဆန်ထုတ်ထားလင် (အြပည့်အဝ ြပန်သွင်းထားသည့ ်အေနအထား) ေဘးေထာက်ဆန်ထုတ်မအကျယ ်L ေလျာ့သွားေသာေကာင့် 

တည်ငိမ်လည်ကိန်းကို ေလျာ့ကျေစပါသည်။ ထိုေကာင့် တိမ်းေမှာက်ေစသည့် လည်ကိန်းကို ေလာ့ချ၍ ေရွလျား ကရိန်းေမှာက်သွား

ြခင်းမ ှကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက ်ေဘးေထာက်ကိ ုအြပည့်အဝဆန်ထုတ်ထားချနိ်တွင် သတ်မှတ်ဝန်န်းထား စုစုေပါင်း (သတ်မှတ် ဝန်

န်းထား) ကို ေလာ့ချရပါသည်။

O- တိမ်းေဆာင်းအမှတ်
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3.2 ြဒပ်ထုှင့် အရာဝတပစည်း၏ ဟန်ချက်

3.2.1 ြဒပ်ထ/ုအေလးချနိ် (Mass)
ဇယား 3-1 တွင် ုပ်ဝတပစည်းမျိးစံုအတွက ်တစ်ကုဗမီတာ (m 3 ) တွင်ရှိသည့် အနီးစပ်ဆံုး ြဒပ်ထုများကို ြပသထားပါသည်။ ၎င်း

ဇယားကို ေြပာင်းြပန ်အသံုးြပြခင်းြဖင့ ်အရာဝတတစ်ခု၏ ထုထည် (m3) ကို သိလင် ၎င်း၏ြဒပ်ထုကို ရရှိိုင်ပါသည်။  ဥပမာ

အားြဖင့ ်ဝန်၏ထုထည် V (m3) ကို ဝန်တစ်ခု၏ ုပ်ဝတပစည်းအမျိးအစားအရ တစ်ကုဗမီတာရှိ ြဒပ်ထ ုd (t) ြဖင့် ေြမာက်ြခင်းြဖင့ ်

၎င်းဝန်၏ ြဒပ်ထ ုm (t) ကို ရရှိိုင်သည ်(m = d x v)။

ဇယား 3-1  တစ်ကုဗမီတာရှိ အရာဝတများ၏ ြဒပ်ထု

အရာဝတအမျိးအစား တစ်ကုဗမီတာရှ ိြဒပ်ထ ု(t) အရာဝတအမျိးအစား တစ်ကုဗမီတာရှ ိြဒပ်ထ ု(t)

ခဲ 11.4 သဲ 1.9

ေကးနီ 8.9 ေကျာက်မီးေသွးအမန် 1.0

သံမဏိ 7.8 ေကျာက်မီးေသွး အပိုင်းအစ 0.8

သွန်းသံ 7.2 မီးေသွး 0.5

အလူမီနီယံ 2.7 ေရ 1.0

ှမ်းဖတ်ေကျာက် 2.6 ဝက်သစ်ချပင် 0.9

ကွန်ကရစ် 2.3 သစ်ကတိုး/ေတာင်တမာ 0.4

ေြမကီး/ေြမဆီလာ 2.0 ထင်းူး 0.4

ေကျာက်စရစ်ခဲ 1.9 ေပလိုနီယာပင် 0.3

3.2.2 အချိး/ိင်းရသိပ်သည်းဆ (Proportion)
အရာဝတတစ်ခု၏ ိင်းရသိပ်သည်းဆဆိုသည်မှာ ၎င်း၏ြဒပ်ထုှင့် 4°C တွင်ရှိေသာ ထုထည်ပမာဏတူညီသည့် သန်စင်ေသာ 

ေရြဒပ်ထုတို၏ အချိးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ေအာက်ပါညီမြခင်းြဖင့ ်ေဖာ်ြပိုင်သည်။

ိင်းရသိပ်သည်းဆ = အရာဝတ၏ ြဒပ်ထ ု/ 4°C တွင်ရှိေသာ ထုထည်ပမာဏတူညီသည့် သန်စင်ေသာ ေရ၏ြဒပ်ထု

4°C တွင် သန်စင်ေသာေရ၏ ြဒပ်ထုသည ်1 L အတွက် 1 kg ှင့် 1 m3အတွက် 1 t ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ဝတပစည်းအမျိးမျိး

အတွက် ိင်းရသိပ်သည်းဆ အနီးစပ်ဆံုးတန်ဖိုးများမှာ ဇယား 3-1 တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။
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3.2.3 အရာဝတပစည်း၏ ဟန်ချက် (Center of Gravity)
ြဒပ်ဆွဲအားသည် အရာဝတအားလံုးအေပသို သက်ေရာက်ပါသည်။ ဤအရာဝတများကိ ုအစိတ်အပိုင်းများစွာ ခွဲလိုက်လင် 

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီအေပ ြဒပ်ဆွဲအား သက်ေရာက်ပါသည်။ ဤြဒပ်ဆွဲအားများ၏ ေပါင်းစုအားအတွက ်ြဒပ်ဆွဲအား အားလံုးသည် 

တစ်ေနရာတည်းတွင် သက်ေရာက်ေနသည်ဟ ုမှတ်ယူိုင်သည်။ ဤေပါင်းစုအား သက်ေရာက်သည့်အမှတ်ကို “အရာဝတပစည်း၏ 

ဟန်ချက်” ဟုေခသည်။ အရာဝတတစ်ခု၏ ဟန်ချက်သည် ေြပာင်းလဲမမရှိသည့် အမှတ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ အရာဝတ၏အေနအထား 

သိုမဟုတ် ေနရာချထားမ ေြပာင်းလဲသွားလင်ပင ်ဟန်ချက် ေြပာင်းလဲမ (ပံ ု3-8(က)) မရှိပါ။ ထိုအြပင ်ဟန်ချက်သည် အရာဝတ

အတွင်း၌ ေသချာဗပါက် ေြပာင်းလဲမမိပါ (ပံ ု3-8(ခ))။

အရာဝတပစည်း၏ ဟန်ချက် တည်ေနရာများ

အရာဝတပစည်း၏ 

ဟန်ချက် တည်ေနရာများ

 (က)  (ခ)

ပံ ု3-8  အရာဝတပစည်း၏ ဟန်ချက် တည်ေနရာများ

3.2.4 အရာဝတ တည်ငိမ်မ
လက်ြဖင့်ေစာင်းထားသည့ ်တည်ငိမ်အရာဝတတစ်ခုသည ်လက်ကိုလတ်လိုက်သည့်အခါ မူလေနရာကို ြပန်ေရာက်သွားပါက 

၎င်းကို တည်ငိမ်သည်ဟ ုယူဆသည် (ပံ ု3-9(က))။ အြပန်အလှန်အားြဖင့ ်အဆိုပါအရာဝတလဲသွားလင ်၎င်းကို တည်ငိမ်မမရှိဟ ု

မှတ်ယူရမည ်(ပံ ု3-9(b))။ ဥပမာအားြဖင့ ်ညီညာသည့် မျက်ှာြပင်ေပရှ ိအရာဝတတစ်ခုကိ ုပံ ု3-9(က) တွင်ြပထားသည့်အတိုင်း 

ေစာင်းထားပီး လက်ကိုလတ်လိုက်လင ်၎င်းသည ်မူလေနရာသို ြပန်ေရာက်သွားသည်။

G- အရာဝတပစည်း၏ ဟန်ချက်

W- အေလးချနိ်

O- တိမ်းေဆာင်းအမှတ်

 (က) တည်ငိမ်  (ခ) မတည်ငိမ်

ပံ ု3-9  အရာဝတ တည်ငိမ်မ

ဤသိုမူလေနရာြပန်ေရာက်သွားြခင်းမှာ ဟန်ချက်ေပတွင ်သက်ေရာက်ေနေသာ ြဒပ်ဆွဲအား G သည် အရာဝတကိ ုမူလေနရာ 

ြပန်ေရာက်သွားေစသည့ ်လားရာအတိုင်း လည်ကိန်းကို ြဖစ်ေပေစေသာေကာင့ ်ြဖစ်ပီး ယင်းတွင ်လည်ပတ်မ ဗဟို O သည် လည်

ချက်တစ်ခ ုြဖစ်သည်။ ပံ ု3-9(ခ) တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း ဟန်ချက်ကိုြဖတ်ဆွဲထားသည့် ေဒါင်လိုက်မျ်းက တိမ်းေမှာက်ိုင်သည့်

အမှတ် O ၏အြပင်ဘက ်ေရာက်သည်အထ ိအရာဝတကိ ုေစာင်းထားလင ်အရာဝတသည် ၎င်း၏မူလေနရာြပန်မေရာက်ဘ ဲလဲသွား

ပါသည်။
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3.3 ေရလျားမ (Motion)

3.3.1 ေရလျားမ (Motion)
အြခားအရာဝတတစ်ခုှင့်ဆက်စပ်ပီး အရာဝတတစ်ခုက ၎င်း၏တည်ေနရာကုိ ေြပာင်းလဲြခင်းအား “ေရွလျားမ” ဟုေခသည်။ 

ေရွလျားမကုိ တစ်သမတ်တည်းေရွလျားမှင့် တစ်သမတ်တည်းမဟုတ်သည့် ေရွလျားမအြဖစ် ခဲွြခားုိင်သည်။ တစ်သမတ်တည်း

ေရွလျားမ၌ အြမန်န်းသည် အမဲ ကိန်းေသြဖစ်သည်။ တစ်သမတ်တည်းမဟုတ်သည့် ေရွလျားမ၌ ပုံ 3-10 တွင် ြပသထားသည့်အတုိင်း

 ထွက်ခွာအမှတ်တွင် အြမန်န်းသည် 0 ြဖစ်ပီး အမှတ်ေနရာတစ်ခုတွင် အများဆုံးအြမန်န်းသုိ ေရာက်ရိှကာ ဆုိက်ေရာက်ေနရာေရာက်

ခါနီးေလးတွင် အရိှန်ေလာ့ချပီးလင် အြမန်န်း 0 သို ြပန်ေရာက်သွားသည်။ ၎င်းသည် ယာ်ေမာင်းှင်ေနမှင့် ဆင်တူပါသည်။

ပံုေသမဟုတ်ေသာ ေရွလျားမ

ထွက်ခွာရာအမှတ် ဆိုက်ေရာက်အမှတ်

ပံုေသမဟုတ်ေသာ ေရွလျားမအြမင့်ဆံုးအြမန်န်း

ပံ ု3-10  ေရလျားမ

3.3.2 အြမန်န်း/အလျင်
“အြမန်န်း” ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်အချနိ်တစ်ခုရှိ ေရွလျားေနေသာအရာဝတတစ်ခ ုြဖတ်သန်းသွားေသာ အကွာအေဝးကို 

ဆိုလိုသည်။ ပံုေသအလျင်ြဖင့ ်ေရွလျားသည့် အရာဝတတစ်ခုသည် 10 စကန်တွင် 50 m ေရွလျားပါက ၎င်း၏အြမန်န်းကိ ု

5 m/s ဟ ုေဖာ်ြပိုင်သည်။ သိုရာတွင် အရာဝတတစ်ခု၏ေရွလျားမကို သတ်မှတ်ရန် အြမန်န်းတစ်ခုတည်းကိ ုထည့်သွင်းစ်းစား

ြခင်းသည ်မလံုေလာက်ဘ ဲေရွလျားမ၏ လားရာကိုလည်း ထည့်သွင်းစ်းစားရပါမည်။ အလျင်န်းဆိုသည်မှာ ေရွလျားမတစ်ခု၏ 

ဦးတည်ရာှင့် အြမန်န်း ှစ်ခုလံုးကို ေဖာ်ြပေသာ ပမာဏတစ်ခုြဖစ်သည်။

3.3.3 အင်န းရှား (Inertia)
အရာဝတတစ်ခုသည် အြခားြပင်ပအားတစ်ခုသက်ေရာက်မမရှိေသာအေြခအေန၌ တည်ငိမ်အေနအထားတွင ်ရှိေနေသာအခါ 

ရပ်မဲရပ်ေနမည်ြဖစ်ပီး မျ်းေြဖာင့်တစ်ခုအတိုင်း ေရွလျားေနေသာအခါတွင ်မျ်းေြဖာင့်အတိုင်း ထာဝရ ေရွလျားေနလိမ့်မည်

ြဖစ်သည်။ ၎င်းကို "အင်နားရှား" ဟ ုေခသည်။ အင်နားရှား၏ပမာဏသည် အရာဝတ၏ ထုထည်ေပတွင ်မူတည်သည်။ 

ထုထည်ကီးမားလာသည်ှင့်အမ အင်နားရှား ကီးမားလာသည်။

ပံ ု3-11 တွင်ြပထားသည့်အတိုင်း ရပ်တန်ထားေသာ ရထားတစ်စီး ုတ်တရက ်ထွက်သွားပါက ရထားအတွင်းရပ်ေနေသာ လူ

များသည် ရထား၏ ဦးတည်ရာလမ်းေကာင်းှင့ ်ဆန်ကျင်ဘက် အရပ်မျက်ှာသို လဲကျသွားိုင်သည်။ ထိုနည်းတူ ေရွလျားေနေသာ 

ရထားတစ်စီးက ုက်တရက ်ရပ်သွားလင ်ရထားအတွင်း ရပ်ေနေသာ လူများသည ်ရထားဦးတည်ရာလမ်းေကာင်းဘက်သို လဲကျ

သွားိုင်သည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်ဝန်တစ်ခုက ေရြပင်ညီေရွလျားေနစ ်ကရိန်းလည်ပတ်ေမာင်းှင်မကို ုတ်တရက ်ရပ်တန်လိုက်ပါက 

ဝန်က ချက်ချင်းရပ်တန်မည်မဟုတ်ဘ ဲခါယမ်းေနမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည ်အင်နားရှားအားေကာင့ ်ြဖစ်သည်။

ုတ်တရက ်

စတင်ြခင်း။

ပံ ု3-11  အင်န းရှား
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3.3.4 ဗဟိုခာွအား (Reassurance Force) ငှ့ ်ဗဟိုချ်းအား (Centripetal Force)
အရာဝတသည် စက်ဝန်းပံ ုေရွလျားေနပါက ၎င်းေပကိ ုအားှစ်ခု သက်ေရာက်ပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ အရာဝတကိ ုစက်ဝန်း၏ 

အြပင်ဘက်သို လွင့်ထွက်သွားေစသည့် ဗဟိုခွာအားှင့် ၎င်းကို ခုန်ထွက်သွားြခင်းမ ှထိန်းသိမ်းထားရန် လည်ပတ်မဝင်ိုးဆီသို 

ဦးတည်ေစေသာ ဗဟိုချ်းအားတို ြဖစ်သည်။ အဆိုပါအားများသည် အရာဝတကိ ုဟန်ချက်ညီေအာင် ထိန်းသိမ်းေပးသည်။ 

အဆိုပါ ဗဟိုခွာအားှင့် ဗဟိုချ်းအားများတွင် တူညီေသာပမာဏှင့် ဆန်ကျင်ဘက် ဦးတည်ရာများရှိကသည်။

ဗဟိုခွာအား ဗဟိုခွာအား
ဗဟိုချ်းအား ဗဟိုချ်းအား

ဝန်းထိမျ်း ဦးတည်ရပ် ဝန်းထိမျ်း 

ဦးတည်ရပ်

အလယ် အလယ်

ပံ ု3-12 ဗဟိုခွာအားှင့် ဗဟိုချ်းအား

အရာဝတ၏ ထုထည်ှင့် အလျင်န်း ကီးမားေလေလ ဗဟိုခွာအားှင့် ဗဟိုချ်းအားများ ကီးမားေလေလြဖစ်သည်။ ဝန်တစ်ခု၏ 

လည်ပတ်မအရှိန ်တိုးလာသည်ှင့်အမ ဝန်ကို ပိုမိုေဝးကွာေသာ အရပ်သို လွင့်ထွက်သွားေစိုင်သည်။

a

b

ဗဟိုခွာအားေကာင့် တိုးလာေသာ 

အလုပ်လုပ်သည့် အချ်းဝက်ဧရိယာ

ပံ ု3-13 ဗဟိုခွာအားအရ ဝန် လွင့်ထွက်သွားမှင့် အလုပ်လုပ်သည့် အချင်းဝက် ဧရိယာ

ထိုသိုေသာ အေြခအေနများတွင် ဝန်တည်ငိမ်ေနေသာ အေြခအေနများှင့ ်ိင်းစာပါက ေရွလျား ကရိန်းတစ်ခုကို တိမ်းေမှာက်ိုင်

သည့် လည်ကိန်းသည် သိသိသာသာတိုးပွားလာသည်။ ကရိန်း တိမ်းေမှာက်ိုင်ေြခရှိသြဖင့် ဂုြပရန ်လိုအပ်သည်။

3.3.5 ပွတ်တိုက်အား (Friction)
ကမ်းြပင်ေပရှ ိအရာဝတတစ်ခုအေပ ဆွဲေသာအားတစ်ခ ုသက်ေရာက်ေသာအခါ အဆိုပါအားသည် ကမ်းြပင်မျက်ှာြပင်

တစ်ေလာက ်အရာဝတကိ ုဆွဲသွားပီး ကမ်းြပင်မျက်ှာြပင်ှင့ ်အရာဝတအကား ခုခံအားတစ်ခုကို ြဖစ်ေပေစသည်။ ၎င်းက 

အရာဝတ၏ ေရွလျားမကို အဟန်အတားြဖစ်ေစသည်။ အရာဝတအေနြဖင့ ်အနည်းငယ်ေသာ ဆွဲအားြဖင့် ေရွလျားမည်မဟုတ်ဘ ဲ

အားက သတ်မှတ်အားတစ်ခုထက် ေကျာ်လွန်ေသာအချနိ်မှသာ စတင်ေရွလျားမည်ြဖစ်သည်။ တည်ငိမ်အရာဝတတစ်ခုှင့် ထိထား

ေသာ မျက်ှာြပင်ေပတွင ်ြဖစ်ေပလာေသာ ခုခံအားကို “တည်ငိမ ်ပွတ်တိုက်အား” ဟ ုေခသည်။ အြခား အရာဝတတစ်ခုှင့်ထိ

ေတွေနစ် ေရွလျားသည့် အရာဝတအေပ ြဖစ်ေပလာေသာ ပွတ်တိုက်အားကို “ေရွလျား ပွတ်တိုက်အား” ဟ ုေခသည်။ ထိေတွ

သည့်မျက်ှာြပင ်ဧရိယာ မည်မပင ်ရှိေစကာမ ူအဆိုပါ ပွတ်တိုက်အား ှစ်ခုစလံုးသည် ေဒါင်လိုက်အားှင့် အချိးကျသည်။ ေရွလျား 

ပွတ်တိုက်အားသည ်တည်ငိမ်ပွတ်တိုက်အားထက ်ေသးငယ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ငိမ်သက်ေနေသာ အရာဝတတစ်ခုကိ ုကမ်းြပင်

မျက်ှာြပင်ေပတွင ်စတင်ေရွလျားေစရန်အတွက ်ပိုမိုကီးမားေသာ အားကို လိုအပ်သည်။

a- မလှည့်မ ီအလုပ်လုပ်သည့် အချ်းဝက်ဧရိယာ

b- လှည့်ေနစ် အလုပ်လုပ်သည့် အချ်းဝက်ဧရိယာ
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3.3.6 စက်သီးအံု
ဝန်တစ်ခုကို ဝိုင်ယာကိးြဖင့် မ တင်ေသာအချနိ်တွင် မ တင်သည့်ဝန်အေလးချနိ် ပိုမိုများြပားေလေလ အားကို ပို၍ လိုအပ်ေလ

ြဖစ်သည်။ စက်သီးအံုများကို ဝန်ကို မ တင်သည့်အားကို ေလာ့ချရန် သိုမဟုတ် အား၏ ဦးတည်ရာကိ ုေြပာင်းလဲရန ်အသံုးြပသည်။ 

ကရိန်းများအတွက ်စက်သီးအံုများကို ေအာက်ပါအမျိးအစားများအြဖစ ်ခွဲြခားိုင်သည်-

(1) ပံုေသ စက်သီး

ပံုေသစက်သီးကို ပံ ုပံ ု3-14 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ်ေနရာတစ်ခုတွင် အေသတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းကို အား၏ 

ဦးတည်ရာကိ ုေြပာင်းလဲရာတွင ်အသံုးြပသည်။ ၎င်းကို အသံုးြပရာတွင ်ဝန်ကို အေပသို မ တင်ရန်အတွက် ကိးကိုေအာက်သို ိုး

ရှင်းစွာ ဆွဲချရန်ပင်ြဖစ်သည်။ အား၏ ဦးတည်ရာေြပာင်းလဲသွားချနိ်တွင ်လိုအပ်ေသာ အားပမာဏသည် ေြပာင်းလဲသွားြခင်း မရှိပါ။ 

ဝန်ကို 1 m မတင်ရန်အတွက် ကိးကို 1 m ဆွဲချပါ။

ကိးကို 1 m ဆွဲြခင်း

ဝန်ကို 1 m ပင့်မပါ

ပံုေသ စက်သီး

ပံ ု3-14  ပံုေသ စက်သီး

(2) စက်သီး အရှင်

စက်သီး အရှင်ကို ပံ ု3-15 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ကရိန်းများ၏ ချတိ်အံုများတွင ်အသံုးြပသည်။  ၎င်းတွင ်ချတိ်တွဲထားသည့် ကိး 

အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်းြပလုပ်သည့ ်အချနိ်များတွင် ၎င်းသည ်အေပတက် ေအာက်ဆင်း ေရွလျားသည်။

ကိးကို 2 m ဆွဲြခင်း

ဝန်ကို 1 m ပင့်မပါ

စက်သီး အရှင်

ပံ ု3-15 စက်သီး အရှင်

ကိးဆွဲရသည့် အားကို ေလာ့ချရန် စက်သီး အရှင်ကို အသံုးြပသည်။ ဝန်တစ်ခုကို မ တင်ရန် စက်သီး အရှင်ကို အသံုးြပေသာအချနိ်

တွင် ဝန်အေလးချနိ် (ြဒပ်ထုေကာင့် ြဖစ်ေပေသာ ေအာက်သိုကျအား) ၏ တစ်ဝက်သည ်လံုေလာက်မရှိေသာ်လည်း ဝန်ကို 1 m မ 

တင်ရန် ကိးကို 2 m ဆွဲရန် လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စက်သီးကို အသံုးြပြခင်းြဖင့ ်လိုအပ်ေသာ အားပမာဏေလျာ့နည်း

ေသာ်လည်း ဆွဲရေသာ ကိးအရှည်မှာ ှစ်ဆြဖစ်သွားသည်။ ထိုအြပင် ဆွဲအား၏ ဦးတည်ရာမှာ အေပဘက်သိုြဖစ်ပီး 

ဝန်ေရွလားေနသည့ ်ဦးတည်ရာှင့် တူညီသည်။ ထိုေကာင့် အား၏ ဦးတည်ရာသည ်ေြပာင်းလဲမမရှိပါ။
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(3) ှစ်မျိးေပါင်းစက်သီး

ှစ်မျိးေပါင်းစက်သီးတွင ်စက်သီးအရှင်များှင့် ပံုေသစက်သီးများ ေပါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည ်ေလးလံေသာ ဝန်တစ်ခုကို 

အားအနည်းငယ်ြဖင့် မ တင်ြခင်း၊ ချြခင်း ြပလုပ်ိုင်သည်။ စက်သီး ပွတ်တိုက်အားှင့် ချတိ်အံုတိုမရှိဟ ုယူဆပီး စက်သီးအရှင်များ

ကိုယ်၌တွင်လည်း အေလးချနိ်လံုးဝမရှိဟ ုယူဆပါက ပံ ု3-16(က) တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း စက်သီးအရှင်များှင့် ပံုေသစက်သီး

ှစ်ခုတိုပါဝင်သည့် ှစ်မျိးေပါင်းစက်သီးတစ်ခုသည ်ဝန်တစ်ခုကို ထိုဝန်အေလးချနိ်၏ ေလးပံုတစ်ပံုအားြဖင့် မ တင်ိုင်သည်။ 

သိုေသာ်လည်း ဝန်တစ်ခုကို 1 m မ တင်ရန်အတွက် ကိးကို 4 m ဆွဲရန် လိုအပ်သည်။ ပံ ု3-16(ခ) တွင် ေရွလျား ကရိန်းများ၌ 

အသံုးြပေသာ ှစ်မျိးေပါင်း စက်သီးတစ်ခု၏ ဥပမာကို ြပသထားသည်။

စက်သီး အရှင်

ပံုေသ စက်သီး ပံုေသ စက်သီး

စက်သီး အရှင်

 (က)  (ခ)

ပံ ု3-16  ှစ်မျိးေပါင်း စက်သီး
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3.4 ဝန်၊ ဖိအား (ညပ်အား)၊ ုပ်ဝတပစည်းများ၏ ခံိုင်အား

3.4.1 ဝန်
ဝန်ဆိုသည်မှာ အရာဝတတစ်ခုေပတွင ်ြပင်ပမှသက်ေရာက်ေသာ အား (ြပင်ပအား) ကို ဆိုလိုသည်။ ဤအပိုင်းတွင် ၎င်းကို ြပင်ပ

အားအြဖစ် ေဖာ်ြပထားသည ်(ယူနစ်- N၊ kN)၊ ၎င်းကို အားသက်ေရာက်ပံုအရ နည်းလမ်းအမျိးမျိး ခွဲြခားိုင်သည်။

(1) အား (ဝန်) ၏လားရာြဖင့ ်အမျိးအစားခွဲြခားြခင်း

1) ဆန်ိုင်အား ဝန်

“ဆန်ိုင်အား ဝန်” သည် ုပ်ဝတပစည်းတစ်ခုကိ ုဆွဲဆန်သည့်အားြဖစ်သည်။ ပံ ု3-17 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း တုတ်တံတစ်ေချာင်း

ကို ဆွဲရာတွင် ၎င်း၏ ေဒါင်လိုက်ဝင်ိုး၌ ြဖစ်ေပေသာ အား F သည် ဆန်ိုင်အား ဝန်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါဝန်သည် ဝန်တစ်ခုကို မ တင်

လိုက်သည့် ဝိုင်ယာကိးေပတွက ်သက်ေရာက်သည်။

ပံ ု3-17  ဆန်ိုင်အားရှိေသာ ဝန်

2) ဖိအားဝန် (Compressive Load)

“ဖိဝန်” ဆိုသည်မှာ ဆန်ိုင်အား ဝန်ှင့် ြခားနားပီး ုပ်ဝတပစည်းတစ်ခုကိ ုဖိှိပ်ရန်ြဖစ်ေပသည့် အားြဖစ်သည်။ ပံ ု3-18 တွင် 

ြပထားသည့်အတိုင်း တုတ်တံတစ်ေချာင်းကိ ုေဒါင်လိုက ်ဖိှိပ်မ လုပ်ေဆာင်ေသာ အား F သည် ဖိအားဝန်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါဝန်သည် 

ေဘးေထာက်ဂျိက်ေပတွင ်သက်ေရာက်သည်။

ပံ ု3-18  ဖိဝန်

3) ညပ်အား (Shear Load)

“ညပ်ထားေသာဝန်” သည် ုပ်ဝတပစည်းတစ်ခုကိ ုကပ်ေကးြဖင့ ်ြဖတ်ေတာက်ရန ်ြဖစ်ေပသည့်အားှင့် အလားတူသည်။ 

ပံ ု3-19 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း အား F သည် စတီးြပားှစ်ခုကို တွဲကျပ်ထားေသာ မူလီတစ်ခုကို အား F ှင့် အပိင်ြပင်ညီြဖတ်

ထုတ်ရန် လုပ်ေဆာင်သည်။

ပံ ု3-19  ညပ်ထားေသာ ဝန်
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4) ေကွးွတ်ခံိုင်ေသာဝန်

"ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန"် သည် ုပ်ဝတပစည်းတစ်ခုကိ ုေကွးွတ်ရန် လုပ်ေဆာင်သည့် အားြဖစ်သည်။ ပံ ု3-20(က) တွင် ြပထားသည့်

အတိုင်း အား F က ရက်မတန်းတစ်ခုေပတွင ်ေထာင့်မှန်အေနအထားြဖင့ ်သက်ေရာက်ပါက ၎င်း၏ ေထာင့်စွန်းှစ်ဖက်လံုးသည် 

ေကွးွတ်သွားမည်ြဖစ်ပီး ၎င်းကို ေကွးွတ်ခံိုင်ေသာဝန်ဟုေခသည်။ ပံ ု3-20(ခ) တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း ၎င်းတွင ်ေြပးလမ်း

သွားကရိန်း၏ ရက်မေပတွင ်သက်ေရာက်ေသာ ဝန် သိုမဟုတ် ထေရာ်လီ၏ အေလးချနိ် သိုမဟုတ် ကရိန်းတစ်ခု၏လက်တံကို 

ေကွးွတ်သွားေစရန်လုပ်ေဆာင်သည့် ဝန်တစ်ခုတိုပါဝင်သည်။

 (က)  (ခ)

ပံ ု3-20  ေကွးွတ်ခံိုင်ေသာဝန်

5) လိမ်အားဝန်

“လိမ်အားဝန်” သည် ပစည်းကိ ုလိမ်ရန် လုပ်ေဆာင်ေသာ အားတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ပံ ု3-21 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း 

ဝင်ိုးတစ်ဖက်စွန်းကို အေသထားပီး၊ တစ်ဖက်စွန်းကို အြပင်ဖက်ြခမ်းသို အား F ကိုထည့်လိုက်လင ်ဝင်ိုးလိမ်သွားပါမည်။ 

၎င်းသည ်ဝိုင်ယာကိးများကို ဆွဲပီး ရစ်ပတ်သည့ ်ဝန်ချီကိးရစ်ဘီး ဝင်ိုးတိုင်ေပတွင ်သက်ေရာက်သည့ ်ဝန်ြဖစ်သည်။

ပံ ု3-21  လိမ်အားဝန်

6) ှစ်မျိးေပါင်းဝန်

အထက်တွင်ဆိုခဲ့ေသာ ဝန်များသည် ကရိန်းတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီထက ်အစိတ်အပိုင်းများစွာ အေပတွင ်ေပါင်းစပ်ပီး 

သက်ေရာက်ေလ့ရှိသည်။ 

ဥပမာအားြဖင့ ်ဝိုင်ယာကိးှင့် ချတိ်ှစ်ခုလံုးသည် ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်ှင့် ဆန်ိုင်အား ဝန်များ၏ ေပါင်းစပ ်သက်ေရာက်မကို ခံရိုင်

ပီး စက်အားြဖင့ ်လည်ပတ်ေလ့ရှိသည့် ရှပ်ဝင်ိုးများသည ်ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်ှင့် လိမ်အားဝန်များ၏ ေပါင်းစပ ်သက်ေရာက်မကို ခံရ

ိုင်ပါသည်။
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3.5 ဝိုင်ယာကိး၊ ချတိ်ှင့် ဝန် မ တင်သည့် ပစည်းကိရိယာများ၏ 

ခံိုင်အား
အမှန်တကယ် ကရိန်းလုပ်ငန်းတွင် tamagake သိုင်းကိးချတိ်ြခင်းှင့် ဝန်များကိ ုမ တင်ရန် Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိး

များ၊ Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ချနိ်းကိးများစွာကို အသံုးြပေလ့ရှိသည်။ ဤ Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိးများှင့် 

tamagake ချနိ်းကိးများ၏ အများဆံုး မ တင်ိုင်ေသာဝန်ကို ကိး/ချနိ်းကိးများ၏ အေရအတွက်ှင့် မ တင်သည့် ေထာင့်တိုအေပ

တွင် မူတည်ပီး ၎င်းကို “လုပ်ေဆာင်ိုင်ေသာ ဝန်ကန်သတ်ချက်” ဟုေခသည်။

ထိုအြပင် Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိးများှင့် tamagake ချတိ်များအပါအဝင် tamagake စက်ကိရိယာများကို 

ြပတ်ေတာက်ေစသည့ ်ဝန်ကို “ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်)” ဟုေခသည်။ ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်)ှင့် လုပ်ေဆာင်ိုင်ေသာ 

ဝန်ကန်သတ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီေသာ အားများအကား အချိးကိ ု“ေဘးကင်းမအန်းကိန်း” ဟုေခသည်။

(1) ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အား ဝန်)

ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်) သည် Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်း သိုမဟုတ် tamagake ကိရိယာများကို ြပတ်

ေတာက်သွားေစသည့ ်အများဆံုးဝန်အားြဖစ်သည ်(ယူနစ်- kN)။

(2) ေဘးကင်းမအန်းကိန်း

ေဘးကင်းမအန်းကိန်းသည ်Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) စက်ကိရိယာများအတွက ်ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်) အချိးြဖစ်ပီး ဥပမာ

အားြဖင့ ်အသံုးြပစ်အတွင်း Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိး သိုမဟုတ် Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ကိး ေပသို 

သက်ေရာက်သည့်အများဆံုးဝန်ြဖစ်သည်။ Tamagake စက်ကိရိယာများ၏ အမျိးအစား၊ ပံုသဏာန်၊ ုပ်ဝတပစည်းှင့် အသံုးြပ

သည့်နည်းလမ်းများကိ ုေဘးကင်းမအန်းကိန်း တွက်ချက်ရာတွင ်ထည့်သွင်းစ်းစားသည်။ Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) သိုင်းကိး 

ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက ်ေဘးကင်းမန်းကိန်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကရိန်းများအတွက ်ေဘးကင်းလံုြခံေရး စည်းမျ်း

တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

● Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိး- 6 ှင့်အထက်

● Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ချနိ်းကိး- 5 ှင့်အထက် (သိုမဟုတ် သတ်မှတ်အေြခအေနှင့် ကိုက်ညီလင ်4 ခုှင့်အထက်)

● Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ချတိ်ှင့် မင်းတံုးပါ သံကွင်း- 5 ှင့်အထက်

ပံ ု3-22 တွင် စံ Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိးများှင့် Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ချနိ်းကိးများ၏ ပံုကို ြပသသည်။

ကွင်း ကွင်း

ကွင်း

ချတိ်

(က) အစွန်းှစ်ဖက်လံုးတွင် ကွင်းပါေသာ ဝိုင်ယာကိး (ခ) ကွင်းပါေသာ ဝိုင်ယာကိး (ဂ) ချတိ်ပါေသာ ချနိ်းကိး

ပံ ု3-22  စံ Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိးများှင့် Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ချနိ်းကိး
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(3) စံြပ အလုပ်လုပ်ဝန် ကန်သတ်ချက်

စံြပ အလုပ်လုပ်ဝန် ကန်သတ်ချက်ဆိုသည်မှာ ဤေဘးကင်းလံုြခံေရး န်းကိန်းကို ထည့်သွင်းစ်းစားလျက ်ဝိုင်ယာကိးတစ်

ေချာင်းတည်း အသံုးြပပီး ေထာင်လိုက ်ပင့်မတင်ိုင်သည့် အများဆံုးဝန် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ညီမြခင်းြဖင့် 

ရရှိိုင်သည်။

စံြပ အလုပ်လုပ်ဝန် (t) = [ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်) (kN)] / [9.8 x ေဘးကင်းမ အန်းကိန်း]

(4) အလုပ်လုပ်ဝန် ကန်သတ်ချက်

“အလုပ်လုပ်ဝန် ကန်သတ်ချက်” (အလုပ်လုပ်သည့်ဝန်) သည် ပင့်မ တင်ိုင်သည့် ေထာင့်ှင့် ကိး/ချနိ်းကိး အေရအတွက်အရ 

Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိးများှင့် tamagake ချနိ်းကိးများအပါအဝင ်Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) စက်ကိရိယာများ

ကို အသံုးြပ၍ မ တင်ိုင်သည့် အများဆံုးဝန် (t) ြဖစ်သည်။
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3.6 Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ကိးချတိ်ဆွဲနည်းှင့် 

ဝန်အေလးချနိ် ဆက်စပ်ပံု

3.6.1 ဝိုင်ယာကိးများေပတွင ်သက်ေရာက်ေနသာဝန်အေလးချနိ်စ်းစားနည်း
ဝိုင်ယာကိးေပ သက်ေရာက်ေသာဝန်သည ်ဝန်၏ြဒပ်ထု၊ ဝိုင်ယာကိး အေရအတွက်ှင့် ကိးချတိ်ဆွဲထားေသာေထာင့်ေပ 

မူတည်၍ ကွဲြပားပါသည်။

(1) ကိးအေရအတွက်ှင့် ချတိ်ဆွဲထားေသာ ေထာင့်
“ကိးအေရအတွက”် ဆိုသည်မှာ ဝိုင်ယာကိး အေရအတွက်ကို ရည်န်းသည်။ ဝန်ဘက်ြခမ်းရှ ိသိုင်းကိးချတိ်ဆွဲသည့် အမှတ် 

အေရအတွက်ေပမူတည်၍ “သိုင်းကိးတစ်ေချာင်း အမှတ်ှစ်မှတ်”၊ “သိုင်းကိးှစ်ေချာင်းအမှတ်ှစ်မှတ”်၊ “သိုင်းကိးသံုးေချာင်း

အမှတ်သံုးမှတ”် သိုမဟုတ် “သိုင်းကိးေလးေချာင်း အမှတ်ေလးမှတ်” ဟူ၍ ေဖာ်ြပသည်။ “ချတိ်ဆွဲထားေသာ ေထာင့်” သည် 

tamagake ဝိုင်ယာကိးများှင့် ချတိ်တိုအကားရှိ ေထာင့်ြဖစ်သည်။

ေထာင့်ြဖတ်မျ်း

ကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် အမှတ်ှစ်မှတ် ကိးသံုးေချာင်းြဖင့် အမှတ်သံုးမှတ် ကိးေလးေချာင်းြဖင့် အမှတ်ေလးမှတ်

ပံ ု3-23 ကိးအေရအတွက်ှင့် ချတိ်ဆွဲထားေသာ ေထာင့် (ပံုတွင် “a” သည် ချတိ်ဆွဲထားေသာ ေထာင့်ကို ရည်န်းသည)်

ပံ ု3-24 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ဝန်တစ်ခုကို ကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် မ တင်သည့်အခါ ဝန်ထုထည် m ကို ေထာက်ကူသည့်အားသည ်

ကိးှစ်ေချာင်းေပသိုသက်ေရာက်သည့ ်ဆွဲဆန်အားများ (F1၊ F2) ၏ ေပါင်းစုအား (F) ြဖစ်သည်။ F1 ှင့် F2 တိုသည် F/2 ထက် 

အသီးသီးပို၍ ကီးသည်။ ြဒပ်ထုတူညီေသာ ဝန်တစ်ခုြဖစ်သည့်တိုင ်ချတိ်ဆွဲထားေသာ ေထာင့် ကီးလာသည်ှင့်အမ ဝိုင်ယာကိး၏ 

ဆွဲဆန်အားများ F1 ှင့် F2 သည် တိုးလာသည်။ ထိုအတူ ချတိ်ဆွဲထားေသာ ေထာင့် ပိုမိုကီးလာသည်ှင့်အမ F1 ှင့် F2 ၏ ေရြပင်ညီ

သက်ေရာက်အား P သည် တိုးလာသည်။ ဤေရြပင်ညီသက်ေရာက်အား P သည် ဝန်အေပတွင် ဖိှိပ်အားအြဖစ် သက်ေရာက်ပီး 

ဝိုင်ယာကိးကို အတွင်းဘက်သို ဆွဲသွင်းသြဖင့် ချတိ်ဆွဲထားေသာ ေထာင့် ကီးမားသည့် လုပ်ငန်းများတွင ်ဂုြပရမည်။

tamagake ဝိုင်ယာကိး

မ တင်ြခင်း

ေထာင့်

m- ဝန်ြဒပ်ထ ု(အေလးချနိ်) (t)

Fw- 9.8 x m (kN)

F1၊ F2- tamagake ဝိုင်ယာကိး ဆွဲဆန်အား

F- ေပါင်းစုအား (F=Fw)

P- tamagake ဝိုင်ယာကိးကို အတွင်းဘက်သို ဆွဲေသာ အား (kN)

ပံ ု3-24  Tamagake ဝိုင်ယာကိး ဆွဲဆန်အား
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(2) တင်းအား အေြခခံအချက် (Tension Coefficient)

“ဆွဲဆန်အား အေြခခံအချက်” သည် ချတိ်ဆွဲရာမှြဖစ်ေပလာေသာ ေထာင့်အရ tamagake ဝိုင်ယာကိး သိုမဟုတ် အြခားေသာ 

tamagake ကိရိယာများအေပ သက်ေရာက်ေသာ ဝန် (ဆွဲဆန်အား) ကို တွက်ချက်ရန်အတွက ်တန်ဖိုးြဖစ်သည်။ ကိး အေရအတွက ်

အေြပာင်းအလဲရှိလင်ပင ်ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းစီအတွက ်တင်းအား အေြခခံအချက်ှင့ ်ကိးအေရအတွက်ကို အသံုးြပ၍ 

တွက်ချက်ိုင်သည်။ 

ပံ ု3-25 တွင် ချတိ်ဆွဲရာမှြဖစ်ေပလာေသာ ေထာင့်ှင့် ဝိုင်ယာကိးများ၏ တင်းအားအကား ဆက်ယ်မကို ြပသထားသည်။ ဝန်

ြဒပ်ထုပမာဏ ေြပာင်းလဲြခင်းမရှိသည့်တိုင ်ချတိ်ဆွဲရာမှြဖစ်ေပလာေသာ ေထာင့် တိုးပွားလာသည်ှင့်အမ ဝိုင်ယာကိးေပတွင်

သက်ေရာက်သည့ ်ကျယ် ဆန်အားသည် ပိုတိုးလာသည်။ ထိုေကာင့် ပိုမိုထူထဲေသာ ဝိုင်ယာကိးများကို အသံုးြပရမည်။ ထိုအြပင ်

ချတိ်ဆွဲရာမှြဖစ်ေပလာေသာ ေထာင့် သည် အလွန်အမင်း ကျယ်လာပါက tamagake ဝိုင်ယာကိး၏ ကွင်းသည ်ချတိ်မ ှြပတ်ထွက်

သွားိုင်သည်။ ထိုေကာင့် ချတိ်ဆွဲရာမှြဖစ်ေပလာေသာ ေထာင့် ကို 60 ဒီဂရီှင့်ေအာက်သာ ထားပါ။

ပံ ု3-25  ချတိ်ဆွဲရာမှြဖစ်ေပလာေသာ ေထာင့် ှင့် Tamagake ဝိုင်ယာကိးများအေပ သက်ေရာက်သည့ ်တင်းအား န်အားတိုအကား ဆက်ယ်မ

(3) လုပ်ေဆာင်ပံ ုအေြခခံအချက် (Mode Coefficient)

“လုပ်ေဆာင်ပံ ုအေြခခံအချက်” ဆိုသည်မှာ ဝန်သိုင်းကိးအေရအတွက်၊ ချတိ်ဆွဲရာမ ှြဖစ်ေပလာေသာေထာင့ ်အရ စိတ်ချစွာ 

ချတိ်ဆွဲိုင်ေသာ အေလးချနိ်ှင့် စံအေလးချနိ်တို၏ အချိးပင်ြဖစ်ပါသည ်လုပ်ေဆာင်ပံ ုအေြခခံအချက်တန်ဖိုးသည ်ပံုမှန်အားြဖင့် 

ချတိ်ဆွဲရာမ ှြဖစ်ေပလာေသာ သည့် ေထာင့်ေပမူတည်၍ ေြပာင်းလဲေသာ်လည်း အသံုးြပရာတွင ်အဆင်ေြပမရှိေစရန်အတွက ်

သတ်မှတ်အကွာအေဝးတစ်ခုြဖင့် အုပ်စုဖွဲထားေသာ ချတိ်ဆွဲရာမ ှြဖစ်ေပလာေသာိုင်သည့် ေထာင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုချင်းစီ

အတွက် ကိန်းေသအြဖစ ်သတ်မှတ်ထားသည်။
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အခန်း 4

အေသးစား ေရလျားကရိန်း ေမာင်းှင်ရန်အတွက ်

သိထားလိုက်န ရမည့် အချက်ြပစနစ်များ

4.1 အေသးစား ေရလျားကရိန်း ေမာင်းှင်ရန်အတွက ်

သိထားလိုက်န ရမည့် အချက်ြပစနစ်များ
ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်သူများှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်ြပသူများ အသံုးြပေသာ အချက်ြပစနစ်များတွင် လက်ြဖင့်အချက်ြပြခင်း

ှင့် အလံြဖင့ ်အချက်ြပြခင်းတို ပါဝင်ပီး လိုအပ်ပါက ၎င်းတိုကို ြဖည့်စွက်ေပးရန ်ဝီစီမတ်စနစ်များကိုလည်း တစ်ခါတစ်ရံ အသံုးြပ

သည်။ သိုရာတွင် ဝီစီတစ်မျိးတည်းကို အသံုးြပပါက မေတာ်မတဆမများကိ ုအလွယ်တကူြဖစ်ေစိုင်သြဖင့် အချက်ြပသူများသည ်

အချက်ြပရန်အတွက် ၎င်းတစ်မျိးတည်းကိ ုမသံုးရပါ။ ေယဘုယျအားြဖင့် လက်ြဖင့ ်အချက်ြပစနစ်များကိ ုကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် 

အသံုးြပေသာ်လည်း တိကျေသာ လုပ်ရပ်များကိ ုရှင်းလင်းစွာ လုပ်ေဆာင်ရန် အေရးကီးပါသည်။

ဥပေဒအရ အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်းများ အသံုးြပ၍ အလုပ်လုပ်သည့်အခါ ေရွလျား ကရိန်းများ ေမာင်းှင်ရန်အတွက ်

ပံုေသအချက်ြပစနစ်များကိ ုသတ်မှတ်ြခင်း၊ အချက်ြပလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရန ်လူေရွးချယ်ကာ တာဝန်ေပးြခင်း၊ ေရွးချယ်ခံရသူသည ်

သတ်မှတ်ထားေသာ အချက်ြပြခင်းများကိ ုြပလုပ်ရပါမည်။  ချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များအရ  ေရွလျားကရိန်း ေမာင်းှင်သူ

သည် အချက်ြပသူ၏ အချက်ြပမကို အတည်ြပပီး၊ အချက်ြပစနစ်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်လုပ်သည့် ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်သူများအေနြဖင့ ်အသံုးြပရမည့် အချက်ြပစနစ်

များကို အတည်ြပရန် အေရးကီးပါသည်။ ထိုြပင် မမှန်ကန်ေသာ အချက်ြပစနစ်များေကာင့ ်မေတာ်တဆမများ မြဖစ်ပွားေစရန ်

ေမာင်းှင်သူများသည ်ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင ်ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်မများကို ယာယီရပ်တန်ရပါမည်။

● အချက်ြပမ မရှင်းလင်းသည့်အခါ

● ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်သူများက ပံုေသ အချက်ြပမများမဟုတ်သည့ ်အချက်ြပမတစ်ခုကို လက်ခံ ရရှိသည့်အခါ

● ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်သူများက အချက်ြပသူှစ်ဦးှင့်အထက်ထံမ ှအချက်ြပမများကိ ုလက်ခံ ရရှိသည့်အခါ

● တာဝန်ရှ ိအချက်ြပသူများမဟုတ်သည့ ်အြခားအလုပ်သမားများက အချက်ြပသည့်အခါ



101(my)

အခန်း 5

သက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒများငှ့ ်စည်းမျ်းများ (အကျ်းချပ်)

5.1 လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရး

ဆိုင်ရာအက်ဥပေဒ

အခန်း 4 အလုပ်သမားများ၏ အရာယ်ြဖစ်မများှင့ ်ကျန်းမာေရး ထိခိုက်မကို 

ကာကွယ်တားဆီးရန ်ေဆာင်ရက်ချက်များ

(အလုပ်ရှင်များ လုပ်ေဆာင်ရမည့် အရာများ)

ပိုဒ်ခွဲ 20

အလုပ်ရှင်သည ်စက်ယရားများှင့ ်အြခားကိရိယာပစည်းများ၊ ေပါက်ကွဲလွယ်ေသာ၊ မီးေလာင်လွယ်ေသာ၊ ေပါက်ကွဲိုင်ေသာ 

ပစည်းများ၊ လပ်စစ်၊ အပူှင့် အြခားေသာ စွမ်းအင်များေကာင့ ်ြဖစ်ပွားသည့် အရာယ်များကိ ုကာကွယ်တားဆီးရန ်လိုအပ်ေသာ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုလုပ်ေဆာင်ရမည်။

[လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စည်းမျ်း]

(စက်ယရားများှင့ ်အြခားကိရိယာပစည်းများကိ ုစံန်းများှင့်အညီ အသံုးြပြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 27

အလုပ်ရှင်သည ်ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးက ချမှတ်ထားသည့် အက်ဥပေဒရှ ိစံန်းများှင့် ကိုက်ညီ

ြခင်းမရှိသည့် စက်ယရားများှင့ ်အြခားကိရိယာပစည်းများကိ ုအသံုးမြပရ။

(ေဘးကင်းေရး ကိရိယာများကို ထိေရာက်စွာ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 28

အလုပ်ရှင်သည ်ေဘးကင်းေရးကိရိယာများကိ ုစစ်ေဆးထိန်းသိမ်းရမည်ြဖစ်ပီး ထိုသိုထိန်းသိမ်းမှသာ ၎င်းကိရိယာများကို ထိထိ

ေရာက်ေရာက ်ေကာင်းမွန်စွာ အသံုးြပိုင်မည်။

(လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မမ ှတားဆီးကာကွယ်ြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 349

အလုပ်ချနိ် သိုမဟုတ် အနီးအနားက ြဖတ်သွားချနိ်တွင ်အလုပ်သမားများအား လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ိုင်သည့် အရာယ်ရှိပါက 

အလုပ်ရှင်သည ်ေအာက်ပါအစီအမံများမ ှတစ်ခုှင့်အထက်ကို သင့်ေလျာ်သလို ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

1. အားသွင်းဆားကစ်များကိ ုေနရာေြပာင်းပါ။

2. လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မအရာယ်ကိ ုကာကွယ်တားဆီးရန ်ကန်သတ်ဧရိယာတစ်ခု ထားရှိထားပါ။

3. အားသွင်းဆားကစ်များတွင ်လပ်ကာကိရိယာများတပ်ဆင်ပါ။

4. အထက်ပါအစီအမံများ ြပလုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲေနလင ်ကီးကပ်သူများ ခန်အပ်ပီး လုပ်ငန်းများကိ ုေစာင့်ကည့်ေစပါ။
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ပိုဒ်ခွဲ 21

အလုပ်ရှင်သည ်တူးေဖာ်ြခင်း၊ ေကျာက်တူးြခင်း၊ ကုန်စည် ကိုင်တွယ်ြခင်း သိုမဟုတ် သစ်ပင်ခုတ်လှဲြခင်းကဲ့သိုေသာ လုပ်ငန်းမျာကိုး 

လုပ်ေဆာင်ရာတွင ်လုပ်ကိုင်ရမည့် ပံုစံနည်းလမ်းများမ ှြဖစ်ေပလာမည့ ်အရာယ်များကိ ုကာကွယ်တားဆီးရန ်လိုအပ်ေသာ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုလုပ်ေဆာင်ရမည်။

2.  အလုပ်ရှင်သည ်အလုပ်သမားများ ြပတ်ကျိုင်ေသာ သိုမဟုတ် ေြမပိမများြဖစ်ပွားိုင်ေသာ ေနရာများှင့် စပ်လျ်းသည့် 

အရာယ်များကိ ုကာကွယ်တားဆီးရန ်လိုအပ်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုလုပ်ေဆာင်ရမည်။

ပိုဒ်ခွဲ 24

အလုပ်ရှင်သည ်အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များမ ှြဖစ်ေပလာသည့ ်လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆမများကိ ု

ကာကွယ်တားဆီးရန ်လိုအပ်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုလုပ်ေဆာင်ရမည်။

ပိုဒ်ခွဲ 25

အလုပ်ရှင်သည ်လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆမြဖစ်ိုင်သည့် ြဖစ်အံ့ဆဲဆဲ အရာယ်တစ်ခ ုရှိပါက လုပ်ငန်းများကိ ုချက်ချင်းရပ်တန်၍ 

အလုပ်သမားများကိ ုအလုပ်ခွင်မ ှေဘးကင်းရာသို ေြပာင်းေရရန ်လိုအပ်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုချက်ချင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။

[လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စည်းမျ်း]

ပိုဒ်ခွဲ 29

အလုပ်သမားသည် လံုြခံေရးကိရိယာများကို မဖယ်ရှားရ သိုမဟုတ် ၎င်းတို၏လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုပိတ်မထားရ။ ထိုသိုြပလုပ်

ရန်လိုအပ်ပါက အလုပ်သမားသည် အလုပ်ရှင်၏ခွင့်ြပချက်ကို ကိတင်ရယူရပါမည်။ ထိုကဲ့သိုေသာလုပ်ေဆာင်မများ မလိုအပ်

ေတာ့ပါက လံုြခံေရးကိရိယာများကို ၎င်းတို၏မူလအေြခအေနအတိုင်း ချက်ချင်းြပန်ထားရပါမည်။ အလုပ်သမားသည် ၎င်းတို

အား ဖယ်ရှားထားြခင်း/ ပိတ်ထားြခင်းကိ ုေတွရှိပါက ထိုအေြခအေနကို အလုပ်ရှင်ထ ံအေကာင်းကားရပါမည်။

(စက်ယရားှင့် အြခား စက်ကိရိယာများကို ငှားရမ်းသူများက လုပ်ေဆာင်ရမည့် အရာများ)

ပိုဒ်ခွဲ 33

စက်ယရား ငှားရမ်းသူသည ်၎င်းစက်ယရားကိ ုငှားရမ်းသံုးစွဲသည့် အလုပ်ရှင်၏ အလုပ်ခွင်၌ သက်ဆိုင်ရာ စက်ယရားေကာင့ ်

လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆမများ မြဖစ်ေအာင ်ကာကွယ်တားဆီးရန ်လိုအပ်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုလုပ်ေဆာင်ရမည်။

2.  စက်ယရား ငှားရမ်းသူထံမ ှစက်ယရားကိ ုငှားရမ်းသံုးစွဲသည့် အလုပ်ရှင်သည ်ဤစက်ယရားကိ ုေမာင်းှင်သူက ထိုအလုပ်ကို

လုပ်ကိုင်ရန် ခန်အပ်ထားသည့် အလုပ်သမားတစ်ဦးမဟုတ်လင ်သက်ဆိုင်ရာ စက်ယရား၏ လည်ပတ်မေကာင့ ်လုပ်ငန်းခွင် 

မေတာ်တဆမများ မြဖစ်ပွားေအာင ်ကာကွယ်တားဆီးရန ်လိုအပ်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုလုပ်ေဆာင်ရမည်။

3.  စက်ယရားကိ ုေမာင်းှင်သည့် အလုပ်သမားသည် ဤစက်ယရားကိ ုငှားရမ်းသံုးစွဲသည့် အလုပ်ရှင်က လုပ်ေဆာင်ထားသည့ ်

ေဆာင်ရွက်ချက်များှင့်အည ီလိုအပ်ေသာ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာရမည်။
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[လုပ်ငန်းခွင် လံု ခံေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အက်ဥပေဒ ြပာန်းချက် အမိန်]

(အက်ဥပေဒပါ ပိုဒ်ခွဲ 33၊ စာပိုဒ် (1) တွင် အစိုးရအဖွဲအမိန်ြဖင့်သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားေသာ စက်ယရား)

ပိုဒ်ခွဲ 10

အက်ဥပေဒပါ ပိုဒ်ခွဲ 33၊ စာပိုဒ် (1) တွင် အစိုးရအဖွဲအမိန်ြဖင့်သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားေသာ စက်ယရားဆိုသည်မှာ အေလးချနိ် 

0.5 တန်ှင့်အထက်ရှိ ဝန်ကို မ တင်ိုင်စွမ်းရှိေသာ ေရွလျား ကရိန်းများကို ဆိုလိုပါသည်။

[လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စည်းမျ်း]

(ကရိန်းတစ်စီး လည်ပတ်ေမာင်းှင်ရန်အတွက ်အချက်ြပစနစ်များ တူညီေအာင်သတ်မှတ်ြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 639

သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ရှိအလုပ်ရှင်၏အလုပ်သမားများှင့် သက်ဆိုင်ရာကန်ထိုက်တာများအေနြဖင့် ကရိန်းများအသံုးြပ

၍ တစ်ေနရာတည်းတွင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရပါက သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ရှိအလုပ်ရှင်သည ်ကရိန်းလည်ပတ်မအတွက် 

အချက်ြပစနစ်များကိ ုတူညီေအာင်သတ်မှတ်ရပါမည်။  သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ရှိအလုပ်ရှင်အေနြဖင့် တူညီသည့်အချက်ြပ

စနစ်များကိ ုသက်ဆိုင်ရာ ကန်ထိုက်တာများသိရှိေအာင ်ြပလုပ်ရမည်။

(စက်ယရားှင့ ်အြခား စက်ကိရိယာများကို ငှားရမ်းသူများက လုပ်ေဆာင်ရမည့် အရာများ)

ပိုဒ်ခွဲ 666

လုပ်ငန်းှင့်သက်ဆိုင်သည့်စက်ယရားကို အြခားအလုပ်ရှင်များသို ငှားရမ်းသည့်အခါ စက်ယရားပိုင်ရှင်များအေနြဖင့ ်

ေအာက်ပါအစီအမံများကိ ုေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

1.  သက်ဆိုင်ရာစက်ယရားများကိ ုကိတင်စစ်ေဆးပီး ပံုမှန်မဟုတ်သည့် ခတ်ယွင်းချက် တစ်ခုခုေတွရှိပါက ြပန်လည်ြပြပင်

ြခင်းှင့် အြခားလိုအပ်သည့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရွက်ပါ။

2.  လုပ်ငန်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် စက်ယရားများ၏ စွမ်းေဆာင်ိုင်မများ၊ ထူးြခားသည့် လကဏာများှင့် သတိေပးချက်များကိ ု

ြပသထားေသာစာရွက်စာတမ်းကိ ုစက်ယရားများ ငှားရမ်းထားသည့်အလုပ်ရှင်သို ထုတ်ေပးပါ။
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အခန်း 5 စက်ယရားှင့် အရာယ်ရှိပစည်းများှင့် ဆိုင်ေသာ စည်းကမ်းချက်များ
(စစ်ေဆးေရး အသိအမှတ်ြပလက်မှတ ်ထုတ်ေပးြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 39

ကရိန်းစက်ယရား (3 တန်ှင့် အထက်ချတိ်ဆွဲိုင်ေသာ) များကို ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြပည်ပမ ှတင်သွင်းြခင်း၊ ြပန်လည်တပ်ဆင်ြခင်း၊ 

ြပန်လည်အသံုးချြခင်းများ ြပလုပ်ေသာအခါ မှတ်ပံုတင်ထားေသာေအဂျင်စီတစ်ခုကစစ်ေဆးသည့ ်ထုတ်လုပ်မအဆင့် စစ်ေဆးမများ

ကို ခံယူရပါမည်။  စစ်ေဆးမ ေအာင်ြမင်လင ်စစ်ေဆးပီးအသိအမှတ်ြပလက်မှတ်တစ်ခုကို ထုတ်ေပးပါမည်။ ေရွလျား ကရိန်းများ၏ 

မူလဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုပါ အစိတ်အပိုင်းများကို ေြပာင်းလဲသည့်အခါ ၎င်းစက်များသည ်အလုပ်သမား စံချနိ်စံန်းစစ်ေဆးေရးံုး 

အရာရှိချပ်၏ စစ်ေဆးမကို ခံယူရပါမည်။ စစ်ေဆးမ ေအာင်ြမင်လင ်စစ်ေဆးပီး အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်တစ်ခုကို ထုတ်ေပး

ပါသည် သိုမဟုတ် ယခင်ထုတ်ေပးထားသည့ ်စစ်ေဆးပီးအတည်ြပလက်မှတ်ကိ ုေထာက်ခံအတည်ြပေပးပါသည်။

(သံုးစွဲမ ကန်သတ်ချက်များ)

ပိုဒ်ခွဲ 40

စစ်ေဆးပီး အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးထားြခင်းမရှိသည့် (သံုးတန်ှင့်အထက်ဝန်ကို မ တင်ိုင်စွမ်းရှိသည့်) ေရွလျား 

ကရိန်းများကို အသံုးမြပရပါ။ စစ်ေဆးပီးအသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ မပါသည့်ကရိန်းများကို လဲေြပာင်းြခင်း သိုမဟုတ်ငှားရမ်းြခင်း 

မြပလုပ်ရပါ။

(စစ်ေဆးေရး အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်၏ တရားဝင်မသက်တမ်း)

ပိုဒ်ခွဲ 41

စစ်ေဆးေရး အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ကို သက်တမ်းတိုးရန ်လုပ်ေဆာင်ေနသူသည ်စွမ်းေဆာင်ရည်စစ်ေဆးြခင်းအတွက ်မှတ်ပံုတင်

ထားေသာ ေအဂျင်စီတစ်ခု၏ စွမ်းေဆာင်ရည်စစ်ေဆးမကိုခံယူရပါမည်။

(လဲေြပာင်းမ ကန်သတ်ချက်များ)

ပိုဒ်ခွဲ 42

အရာယ်ရှိေသာ သိုမဟုတ် အရာယ်များေသာ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ေနေသာ်လည်း အက်ဥပေဒပါ ပိုဒ်ခွဲ 37၊ 

အပိုဒ် (1) တွင် အစိုးရအဖွဲအမိန်ြဖင့်ြပဌာန်းထားြခင်းမရှိသည့် စက်ယရား၊ အရာယ်ရှိသည့်ေနရာတစ်ခု၌ အသံုးြပသည့် 

စက်ယရား သိုမဟုတ် အလုပ်သမားများကိ ုအရာယ်ြဖစ်ေစပီး အလုပ်သမားများ၏ကျန်းမာေရးကိ ုထိခိုက်ေစြခင်းမှကာကွယ်ရန ်

အသံုးြပသည့် စက်ယရားှင့ ်အစိုးရအဖွဲအမိန်ြဖင့် ြပဌာန်းထားသည့် စက်ယရားစသည့် စက်ယရားများတွင် လံုြခံေရးကိရိယာ

များတပ်ဆင်ထားြခင်းမရှိပါက သိုမဟုတ် ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့်လူမဖူလံုေရးဝန်ကီးက ြပဌာန်းထားေသာ စံချနိ်စံန်းများ

ှင့်မကိုက်ညီပါက ၎င်းစက်ယရားကိ ုလဲေြပာင်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း သိုမဟုတ် တပ်ဆင်ြခင်းများ မြပလုပ်ရပါ။

[လုပ်ငန်းခွင် လံု ခံေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အက်ဥပေဒ ြပာန်းချက် အမိန်]

(ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရးဝန်ကီးက သတ်မှတ်ထားေသာ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီသည့် စက်ယရား 

သိုမဟုတ် လံု ခံေရးစက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည့ ်စက်ယရား)

ပိုဒ်ခွဲ 13

အက်ဥပေဒပါ ပိုဒ်ခွဲ 42 တွင် အစိုးရအဖွဲအမိန်ြဖင့်ြပဌာန်းထားေသာ စက်ယရားသည ်0.5 တန်ှင့် အထက်၊ သိုေသာ် သံုးတန်

ေအာက် ဝန်ကို မ တင်ိုင်သည့် ေရွလျား ကရိန်းများြဖစ်ရမည်။



105(my)

(ပံုမှန် ကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးမများ)

ပိုဒ်ခွဲ 45

အလုပ်ရှင်သည ်အစိုးရအဖွဲ၏အမိန်ှင့်အည ီစစ်ေဆးြခင်းကိ ုြပလုပ်ရမည်ြဖစ်ပီး အစိုးရအဖွဲ၏အမိန်ြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့်

အတိုင်း စက်ပစည်းများှင့ ်ဘွိင်လာများကဲ့သို အြခားပစည်းကိရိယာများ၏ စစ်ေဆးမရလဒ်များကိ ုမှတ်တမ်းတင်ရပါမည်။ 

ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးသည် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမအတွက ်လိုအပ်သည့်လမ်းန်ချက်များကို 

ထုတ်ြပန်ရပါမည်။ လိုအပ်ပါက အလုပ်ရှင်များ၊ မှတ်ပံုတင်ထားေသာ စစ်ေဆးေရးေအဂျင်စီများှင့ ်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲစည်းအား 

ထိုလမ်းွန်ချက်ှင့်ပတ်သက်သည့်အေကာင်းအရာများကိ.ု ွန်ကားရပါမည်။

[လုပ်ငန်းခွင် လံု ခံေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အက်ဥပေဒ ြပာန်းချက် အမိန်]

(ပံုမှန် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးရမည့် စက်ယရားှင့် အြခားပစည်းကိရိယာများ)

ပိုဒ်ခွဲ 15

ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးြခင်းကို ေရွလျား ကရိန်းများှင့် ဝန်လည်ပတ်မ ကန်သတ်ကိရိယာများတွင ်လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး 

စစ်ေဆးချက်ရလဒ်များကိ ုမှတ်တမ်းတင်ရပါမည်။



106(my)

အခန်း 6 အလုပ်သမားများ ငှားရမ်းသည့်အချနိ်တွင ်ေဆာင်ရက်ရမည့် အစီအမံများ
(ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 59

ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရးဝန်ကီး၏စည်းမျ်းများှင့်အည ီအလုပ်သမားအသစ်တစ်ေယာက်ကိ ုအလုပ်ခန်သည့်

အခါ အလုပ်ရှင်သည ်ထိုအလုပ်သမား အလုပ်လုပ်ကိုင်ရမည့် လုပ်ငန်းှင့်ဆက်စပ်ေသာ ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ

ပညာရပ်များကိ ုသင်ကားေပးရမည်။

(လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စည်းမျ်း)

(အထူးပညာေပးသင်တန်း မြဖစ်ေနလိုအပ်ေသာ အလုပ်)

ပိုဒ်ခွဲ 36

အက်ဥပေဒပါ ပိုဒ်ခွဲ 59 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရာယ်ရှိေသာ သိုမဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။

16. တစ်တန်ေအာက် ဝန်ကို မ တင်ိုင်သည့ ်ေရွလျား ကရန်ိးများြဖင့ ်လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ွြခင်း (လမ်းများေပတင်ွေမာင်းင်ှြခင်းမပါ) 

ပိုဒ်ခွဲ 60

အလုပ်ရှင်သည ်အလုပ်ခွင်သိုြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာေသာ အလုပ်သမားေခါင်းေဆာင်၊ အြခားလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ေနကေသာ 

အလုပ်သမားများကိ ုတိုက်ိုက်ွန်ကားသ ူသိုမဟုတ်ကီးကပ်သူများ (လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအရာရှိများ မပါဝင်ပါ။)အား 

ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အသိေပးပညာေရးကိ ုသင်ကားေပးရပါမည်။

[အရာယ်ရှိေသာ သိုမဟုတ် အရာယ်များေသာ လုပ်ငန်းများ၌ လက်ရှိအလုပ်လုပ်ေနကသည့် အလုပ်သမားများအတွက ်ေဘး

ကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးလမ်းန်ချက်ချက်များ]

ေရွလျား ကရိန်းေမာင်းှင်သူများအတွက ်ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးြခင်း

ေရွလျား ကရိန်း ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်ရရှိထားရန်၊ အေသးစားေရွလျား ကရိန်း လုပ်ငန်းစွမ်းရည ်လက်ေတွသင်တန်းပီးေြမာက်

ထားရန် သိုမဟုတ် ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်ရန်အတွက ်အထူးပညာေရးပီးေြမာက်ထားရန်လိုအပ်ေသာ အလုပ်များတွင် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် အလုပ်သမားများအေနြဖင့ ်ပံုမှန်ကားကာလများ သိုမဟုတ် စက်ယရားများှင့ ်စက်ကိရိယာများကို 

အသစ်တစ်ခုြဖင့်အစားထိုးသည့်အချနိ်တွင် ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပး သင်တန်းကိ ုတက်ရမည်။ 

ထိုအြပင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းြပည့်မီပီးေနာက ်3 ှစ်ေကျာ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအလုပ်တွင ်ပထမဆံုးအကိမ်လုပ်ကိုင်က

မည့်အလုပ်သမားများှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင ်အလုပ်မလုပ်သည်မှာ 5 ှစ်ေကျာ်ကာေနပီး ြပန်လည်အလုပ်လုပ်ကမည့ ်

အလုပ်သမားများအတွက ်ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးြခင်းကိ ုဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ေနာက်ဆက်တွ-ဲ ကရန်ိး ေမာင်းင်ှသ ူေဘးကင်းေရးငှ့က်ျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အသပိညာေပးေရး သင်ိုးန်းတမ်း၊ စစုေုပါင်း 6 နာရ)ီ

အေကာင်းအရာ မာတိကာ အချနိ်

လတ်တေလာအသံုးြပေနသည့ ်ကရိန်းများှင့် 

ေဘးကင်းေရးကိရိယာများ
ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုှင့် ထိန်းချပ်ေရး စက်ယရားများ 2.0 နာရီ

ကရိန်း ကိုင်တွယ်အသံုးြပြခင်းှင့် ြကံ့ခိုင်မ

ထိန်းသိမ်းေရး

ေမာင်းှင်လည်ပတ်မနည်းလမ်း၊ လုပ်ငန်းခွင် အစီအစ်၊ 

စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ြကံ့ခိုင်မထိန်းသိမ်းြခင်း
2.5 နာရီ

မေတာ်တဆြဖစ်ရပ်များှင့ ်ဆက်စပ်ဥပေဒများ
ကိတင်ကာကွယ်ေရး အစီအမံများှင့် လုပ်ငန်းခွင် လံုြခံေရး

ှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အက်ဥပေဒ ြပဌာန်းချက် အမိန်
1.5 နာရီ



107(my)

(လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစမ ကန်သတ်ချက်များ)

ပိုဒ်ခွဲ 61

လုပ်ငန်းရှင်သည ်ကရိန်းေမာင်းှင်ြခင်းှင့် အြခားလုပ်ငန်းေဆာင်တာများအတွက် အလုပ်သမားခန်အပ်ရာတွင်၊ အစိုးရမ ှ

ြပဒါန်းထားေသာဥပေဒှင့်အည ီသက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအလုပ်သမားန်ကားေရးမးထံမ ှလိုင်စင်ရထားေသာသူ၊ ကမ်ကျင်မဆိုင်ရာ 

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရရှိထားသူကိုသာ ခန်အပ်ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရမည့်အချနိ်တွင ်အလုပ်သမားများ

အေနြဖင့ ်၎င်းတို၏သတ်မှတ်အရည်အချင်း အသိအမှတ်ြပ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို ယူေဆာင်လာရပါမည်။

[လုပ်ငန်းခွင် လံု ခံေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အက်ဥပေဒ ြပာန်းချက် အမိန်]

(အလုပ်ခန်အပ်မ ကန်သတ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များ)

ပိုဒ်ခွဲ 20

အက်ဥပေဒပါ ပိုဒ်ခွဲ 61 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။

7.  တစ်တန်ှင့်အထက် ဝန်ကို မ တင်ိုင်သည့် ေရွလျား ကရိန်းများြဖင့ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်း (လမ်းများေပတွင်ေမာင်းှင်

ြခင်းမပါ)

16. တစ်တန်ှင့်အထက် ဝန်ကုိ မ တင်ုိင်သည့် ကရိန်းှင့် ေရွလျား ကရိန်းများအပါအဝင် Tamagake သုိင်းကိးချတ်ိြခင်း အလုပ်

[လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စည်းမျ်း]

(အလုပ်ခန်အပ်မ ကန်သတ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်အရည်အချင်းများ)

ပိုဒ်ခွဲ 41

လုပ်ငန်းခွင် လံုြခံေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အက်ဥပေဒ ြပဌာန်းချက် အမိန် ပိုဒ်ခွဲ 20၊ ပုဒ်မ 7 တွင် ြပဌာန်းထားသည့် လုပ်ငန်း

ေဆာင်ရွက်မများအတွက ်ငါးတန်ေအာက် ဝန်ကို မ တင်ိုင်သည့် ေရွလျား ကရိန်းများ ေမာင်းှင်ရန် အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် 

အလုပ်သမားများအေနြဖင့ ်ေရွလျား ကရိန်း ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်ရရှိထားရမည ်သိုမဟုတ် အေသးစားေရွလျား ကရိန်း ေမာင်း

ှင်မ စွမ်းရည ်လက်ေတွသင်တန်းကိ ုပီးေြမာက်ထားရပါမည်။



108(my)

5.2 ကရိန်းများအတွက်ေဘးကင်းလံု ခံေရးစည်းမျ်း

အခန်း 1 အေထွေထ ွသတ်မှတ်ချက်များ
(သက်ဆိုင်မမ ှကင်းလွတ်ခွင့်)

ပိုဒ်ခွဲ 2

ဤအစိုးရဝန်ကီးဌာနဆိုင်ရာ စည်းမျ်းသည် 0.5 တန်ေအာက် ဝန်ကို မ တင်ိုင်သည့် ကရိန်းများ၊ ေရွလျား ကရိန်းများ သိုမဟုတ် ဝန်ချစီက်

များအေပ သက်ေရာက်မမရှိပါ။

အခန်း 3 ေရလျား ကရိန်းများ
အပိုင်း 1 ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် တပ်ဆင်ြခင်း

(ထုတ်လုပ်မ စစ်ေဆးြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 55

သံုးတန်ှင့်အထက်ကို သယ်ေဆာင်ိုင်သည့် ေရွလျား ကရိန်းကို ထုတ်လုပ်ေသာ အလုပ်ရှင်သည ်သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှ ိအလုပ်သမား

ေရးရာ အစိုးရဌာန၏ ေရွလျား ကရိန်း စစ်ေဆးြခင်း (ထုတ်လုပ်မ စစ်ေဆးြခင်း) ကို ခံယူရပါမည်။

2.  ထုတ်လုပ်မ စစ်ေဆးြခင်းတွင ်ေရွးလျားကရိန်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ တည်ေဆာက်ပံုှင့် လုပ်ေဆာင်ချက်ကိ ုစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်

ဝန်စစ်ေဆးမများ၊ တည်ငိမ်မ စစ်ေဆးချက်များ ြပလုပ်ြခင်းတို ပါဝင်ပါသည်။

3.  ဝန်စစ်ေဆးမတွင ်မ တင်ြခင်း၊ ပတ်လည်လှည့်ြခင်း၊ ေမာင်းှင်ြခင်းှင့် သတ်မှတ်ဝန် 1.25 ဆ ှင့်ညီမေသာ ဝန်ကို မ တင်စ် 

အြခားေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုစစ်ေဆးြခင်းတို ပါဝင်သည်။

4.  တည်ငိမ်မ စစ်ေဆးြခင်းတွင ်သတ်မှတ်ဝန် 1.27 ဆ ှင့် ညီမေသာ ဝန်ကို မ တင်စ် တည်ငိမ်ေအာင ်ထိန်းမထားိုင်သည့် 

အဆိုးဆံုး အေြခအေနများတွင် jigiri (ဝန် မ တင်ြခင်း) ကို စမ်းသပ်ြခင်း ပါဝင်သည်။ 

(ေရလျား ကရိန်းများအတွက ်စစ်ေဆးချက်လက်မှတ်)

ပိုဒ်ခွဲ 59

သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှ ိအလုပ်သမားေရးရာ အစိုးရဌာန၏ န်ကားေရးမှး သိုမဟုတ် တာဝန်ရှ ိအလုပ်သမားေရးရာ အစိုးရဌာန 

န်ကားေရးမှးသည ်ထုပ်လုပ်မစစ်ေဆးြခင်း သိုမဟုတ် သံုးစွဲမ စစ်ေဆးြခင်းတို၌ အသီးသီး ေအာင်ြမင်ထားေသာ ေရွလျား ကရိန်း

များအတွက် စစ်ေဆးချက်လက်မှတ်ကိ ုထုတ်ေပးပါမည်။

2. ေရွလျား ကရိန်း စစ်ေဆးချက်လက်မှတ ်ပျက်စီး သိုမဟုတ် ေပျာက်ဆံုးသွားပါက အသစ်ြပန်ထုတ်ေပးရပါမည်။

3.  ေရွလျား ကရိန်း တပ်ဆင်ေသာ အလုပ်သမားကို ြပန်လည်သတ်မှတ်ေနရာချပါက ထိုသို ြပလုပ်သည့် 10 ရက်အတွင်း ေရွလျား 

ကရိန်း စစ်ေဆးချက်လက်မှတ်ကိ ုသက်တမ်းြပန်တိုးရပါမည်။

(စစ်ေဆးချက်လက်မှတ်၏ အကျံးဝင်ကာလ) 

ပိုဒ်ခွဲ 60

ေရွလျား ကရိန်း စစ်ေဆးေရးလက်မှတ်၏ သက်တမ်းမှာ ှစ်ှစ်ြဖစ်ပါသည်။ သိုရာတွင် ထုတ်လုပ်မစစ်ေဆးြခင်း သိုမဟုတ် သံုးစွဲမ 

စစ်ေဆးေရးရလဒ်များကိ ုအေြခခံ၍ အဆိုပါ သက်တမ်းကိ ုှစ်ှစ်ေအာက်ေလာ့၍ ကန်သတ်ိုင်သည်။

(တပ်ဆင်ြခင်းအတွက ်အစီရင်ခံစာ)

ပိုဒ်ခွဲ 61

ေရွလျား ကရိန်း တပ်ဆင်လိုသည့် အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်းအတွက် အေသးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များှင့ ်ေရွလျား ကရိန်း 

စစ်ေဆးေရးလက်မှတ်ှင့်အတ ူေရွလျား ကရိန်း တပ်ဆင်ေရး အစီရင်ခံစာကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား စံန်း စစ်ေဆးေရးံုး 

အရာရှိချပ်သို ကိတင်၍ ပိုရပါမည်။ ယင်းက တရားဝင်အသိအမှတ်ြပလက်မှတ ်ရရှိထားသည့် အလုပ်ရှင်များှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
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(ဝန် စစ်ေဆးြခင်း စသည်ြဖင့)်

ပိုဒ်ခွဲ 62

ေရွလျား ကရိန်း တပ်ဆင်ထားသည့် အလုပ်ရှင်သည ်ဝန်စစ်ေဆးမှင့် ကရိန်းတည်ငိမ်မ စစ်ေဆးြခင်းကိ ုြပလုပ်ရပါမည်။

အပိုင်း 2 သံုးစွဲြခင်းှင့် လည်ပတ်ေမာင်းှင်ြခင်း

(စစ်ေဆးချက်လက်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 63

အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်းအသံုးြပ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အခါ ေရွလျား ကရိန်းအတွက် ေရွလျား ကရိန်း 

စစ်ေဆးချက်လက်မှတ်ကိ ုေပးရပါမည်။

(သံုးစွဲမ ကန်သတ်ချက်များ)

ပိုဒ်ခွဲ 64

အလုပ်ရှင်သည ်ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးက န်ကားေသာ စံချနိ်စံန်းများှင့် မကိုက်ညီသည့် 

ေရွလျား ကရိန်းများကို အသံုးမြပရပါ။

(ဒီဇိုင်းေပမူတည်၍ ဝန်တင်သည့် အေြခအေနများ)

ပိုဒ်ခွဲ 64-2

အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်း၏ ဒီဇိုင်းေပ မူတည်၍ ဝန်တင်သည့် အေြခအေနများကိ ုထည့်သွင်းစ်းစားရပါမည်။

(ရစ်ပတ်လွန် ကာကွယ်ေရးစက်အား ချနိ်ညိြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 65

ေရွလျား ကရိန်း ရစ်ပတ်လွန် ကာကွယ်ေရးစက်များကိ ုဝန် မ တင်သည့် ချတိ်တွဲပစည်း၏ အေပမျက်ှာြပင်မ ှ0.25 မီတာှင့် 

အထက် (တိုက်ိုက်ေမာင်းှင်သည့် ရစ်ပတ်လွန် ကာကွယ်ေရးစက်အမျိးအစားများအတွက ်0.05 မီတာှင့် အထက်) တွင် ရှိေစရန် 

ချနိ်ညိရပါမည်။

(ဖိအားေလာ့ဗားများကို ချနိ်ညိမများ)

ပိုဒ်ခွဲ 66

ဖိအားေလာ့ဗားများကို အများဆံုး သတ်မှတ်ဝန်ထက် ပို၍ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း မြပေစရန ်ချနိ်ညိရပါမည်။

ပိုဒ်ခွဲ 66-2

အလုပ်သမားများအား အရာယ်ြဖစ်ြခင်းမ ှကာကွယ်ရန် အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်ေရးှင့် ဆက်စပ်၍ ေရွလျား 

ကရိန်း ေမာင်းှင်ေရးနည်းများ၊ ေရွလျား ကရိန်း ေမှာက်ြခင်းမ ှကာကွယ်ေရးနည်းများ၊ အလုပ်သမား ေနရာချထားမှင့် အလုပ်န်

ကားေရးစနစ်များကိ ုချမှတ်ရပါမည်။

(ေဘးကင်းလံု ခံေရး တံခါးချက် အသံုးြပြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 66-3

ေရွလျား ကရိန်း အသံုးြပ၍ ဝန် မ တင်သည့်အခါ ေဘးကင်းလံုြခံေရး တံခါးချက်များ(ချတိ်ပိတ်) ကို အသံုးြပရပါမည်။

(လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစမ ကန်သတ်ချက်များ)

ပိုဒ်ခွဲ 68

1 တန်ှင့်အထက်ှင့် 5 တန်ေအာက်ဝန်ကိ ုမ တင်ိုင်သည့် ေရွလျား ကရိန်းများ (အေသးစား ေရွလျား ကရိန်းများ) ေမာင်းှင်မှင့် 

စပ်လျ်း၍ အေသးစား ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းှင်ေရးအတွက ်စွမ်းရည်ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်း တက်ေြမာက်ပီးစီးသွားသည့် 

အလုပ်သမားများသည် အလုပ်တွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ရိုင်သည်။
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(ဝန်လွန်ကဲမ ကန်သတ်ချက်)

ပိုဒ်ခွဲ 69

ေရွလျားကရိန်းတွင ်သတ်မှတ်ဝန်ထက်ေကျာ်လွန်ေသာ ဝန်ကို မ-တင်ပီး၊ အသံုးမြပရပါ။

(လက်တံေထာင့ ်ကန်သတ်ချက်များ)

ပိုဒ်ခွဲ 70

အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ ေမာင်းတံလုပ်ေဆာင်ိုင်ေသာ ေထာင့်ေစာင်းကန်သတ်ချက်ေဘာင်ကိ ုေကျာ်

လွန်ပီး အသံုးမြပရပါ။

(သတ်မှတ်ထားေသာ ဝင်ပမာဏအတွက် န်ြပချက်)

ပိုဒ်ခွဲ 70-2

ေရွလျား ကရိန်း ေမာင်းသူများှင့် tamagake ေမာင်းသူများ အမဲအတည်ြပိုင်ရန်အတွက ်အလုပ်ရှင်သည ်သတ်မှတ်ဝန် 

န်ြပသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

(အသံုးြပမ တားြမစ်ြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 70-3

ေပျာ့ေနေသာ ေြမမျက်ှာြပင်၊ ြမပ်ထားေသာ သိုမဟုတ် ြမပ်ထားေသာ ပစည်းများကိ ုထိခိုက်ပျက်စီးေစိုင်သည့် ေနရာမျိးတွင ်

အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်းသံုး၍ အလုပ်မလုပ်ရပါ။ သိုရာတွင် ကရိန်းမေမှာက်ရန ်ကာကွယ်ေရးအစီအမံများ (ကမ်းခင်းအြပား

များ၊ စတီးြပားများ စသြဖင့်) ကို သက်ဆိုင်ရာေနရာတွင ်ထားရှိသည့် အေြခအေနများတွင်မ ူအလုပ်လုပ်ိုင်ပါသည်။

(ေဘးေထာက်များ၏ အေနအထားများ)

ပိုဒ်ခွဲ 70-4

ေဘးေထာက်များြဖင့ ်ေရွလျား ကရိန်းသံုး၍ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်း ေမှာက်မသွားိုင်

သည့် ေနရာမျိး၌ ေဘးေထာက်များကိ ုစတီးြပားများကဲ့သို ေဘးေထာက ်ေအာက်ခံ အြပားများေပတွင ်ထားရပါမည်။

(ေဘးေထာက်များ ဆန်ထုတ်ြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 70-5

အလုပ်ရှင်သည ်ေဘးေထာက်များပါရှိသည့ ်ေရွလျား ကရိန်းသံုး၍ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်သည့်အခါ ေဘးေထာက်များကိ ုအဆံုးထိဆန်

ထုတ်လျက ်ထားရှိရပါမည်။ သိုရာတွင် ယင်းက ေဘးေထာက်ကိ ုအြပည့်အဝ ဆန်မထုတ်ိုင်သည့် အေြခအေနတွင်င့် မသက်ဆိုင်ဘဲ 

ေရွလျား ကရိန်းေပ တင်ရမည့ ်ဝန်မှာ ေဘးေထာက်များ၏ ဆန်ထုတ်ထားေသာ အရှည်ှင့်ကိုက်ညီေသာသတ်မှတ်ဝန်ထက်သိသိ

သာသာနည်းေနသည်ဟ ုခန်မှန်းမိလင ်ထိုသတ်မှတ်ချက်မှာ အကျံးမဝင်ပါ။

(ေမာင်းှင်ရန် အချက်ြပမများ)

ပိုဒ်ခွဲ 71

ကရိန်းသံုး၍ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေသာအခါ အလုပ်ရှင်သည ်ကရိန်းအသံုးြပြခင်းအတွက ်သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်ြပမများ ထား

ရှိ၍ အဆိုပါ အချက်ြပမများကိ ုြပသေပးမည့ ်ပုဂိလ်တစ်ဦးကို ခန်အပ်ကာ အဆိုပါပုဂိလ်အား ထိုအချက်ြပမများကို ြပသခိုင်းရမည်။ 

သိုရာတွင် ကရိန်းေမာင်းသူတစ်ဦးတည်းသာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသည့် အေြခအေနများတွင် ယင်းက သက်ဆိုင်မမရှိပါ။



111(my)

(လိုက်ပါစီးနင်းမ တားြမစ်ချက်)

ပိုဒ်ခွဲ 72

အလုပ်ရှင်သည ်အလုပ်သမားများကိ ုကရိန်းြဖင့် တင်ေဆာင်ြခင်း မြပရသလိ ုအလုပ်သမားများအား ကရိန်းမ ှတွဲေလာင်းခိုလျက ်

အလုပ်လုပ်ခိုင်းြခင်း မြပရ။

ပိုဒ်ခွဲ 73

အလုပ်ရှင်သည ်မ တင်ဝန် ချတိ်တွဲပစည်းေပတွင ်သတ်မှတ်ထားေသာ လိုက်ပါစီးနင်းစက်ကို အလုပ်သေဘာသဘာဝေကာင့ ်

ေရှာင်လဲ၍မရသည့်အခါမျိးတွင ်သိုမဟုတ် အလုပ်ကို ေဘးကင်းကင်းှင့ ်အလုပ်ဆက်လုပ်ရန ်မြဖစ်မေန လိုအပ်ေသာအခါ 

ဆွဲချတိ်တွင် လူစီးိုင်သည့် အရာကိုချတိ်ဆွဲပီး၊ အလုပ်သမားများကိ ုတင်ေဆာင်ိုင်ပါသည်။

(ဝင်ေရာက်မ တားြမစ်ြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 74

အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်း၏ ဆံုလည် အေပပိုင်းကိုယ်ထည်ှင့် ထိမိပီး အရာယ်ရှိိုင်သည့် ေနရာများသို အလုပ်သမားများ

ကို ဝင်ေရာက်ခွင့် မြပရပါ။

ပိုဒ်ခွဲ 74-2

ေအာက်ပါပစည်း တစ်ခုခုေအာက်တွင် ပိမိိုင်သည့်အတွက ်အလုပ်ရှင်သည ်အလုပ်သမားများကိ ုမ တင်ထားေသာ ဝန်ေအာက်သို 

သွားခွင့်မြပရပါ။

1. မ တင်ချတိ်များသံုး၍ ဝန် မ တင်ထားသည့်အခါ။

2. ညပ်တစ်ခုတည်းသံုး၍ ဝန် မ တင်ထားသည့်အခါ။

3. ဝိုင်ယာကိးသံုး၍ ချတိ်တစ်ေချာင်းတည်းပါ သိုင်းကိးြဖင့် ဝန်ကို တစ်ေနရာတည်းမ ှမ တင်ထားသည့်အခါ

4. ဝန်များစွာကို မ တင်ထားပီး အစည်းလိုက ်ပံုးထဲထည့်ြခင်းမျိးကဲ့သို ၎င်းတိုကို ေသချာမြပင်ဆင်ထားသည့်အခါ။

5.  သံလိုက်အား သိုမဟုတ် အမဓာတ်ဖိအားေကာင့ ်ကပ်တတ်ေသာ ဝန်-မတင် ချတိ်တွဲပစည်း သိုမဟုတ် tamagake သိုင်းကိး

စက်ကိရိယာများသံုး၍ ဝန် မ တင်သည့်အခါ။ 

6. ဝန် သိုမဟုတ် ဝန်-မတင် ချတိ်တွဲပစည်းကိ ုစွမ်းအင်အသံုးြပ၍ ှိမ့်ြခင်းမဟုတ်ဘ ဲအြခားနည်းများြဖင့် ှိမ့်ထားသည့်အခါ။

(ေလြပင်းများေကာင့ ်အလုပ်ယာယ ီရပ်တန်ြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 74-3

ေလြပင်းများေကာင့ ်သက်ဆိုင်ရာအလုပ ်လုပ်ေဆာင်ြခင်းကိ ုအရာယ်ရှိေစိုင်သည်ဟ ုထင်ပါက အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်း

များြဖင့ ်လုပ်ရေသာ အလုပ်ကို ယာယီရပ်တန်ရပါမည်။

(ေလြပင်းများေကာင့ ်ကရိန်းေမှာက်ြခင်းကို ကာကွယ်ြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 74-4

ေလြပင်းများေကာင့ ်အလုပ်ကို ယာယီရပ်တန်ရသည့်အခါ အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်းများ ေမှာက်သွားိုင်သည့် အရာယ်ရှိ

ပါက အလုပ်သမားများ အရာယ်မရှိေစရန ်လက်တံကိ ုမဲြမံေအာင် ချည်ထားြခင်းကဲ့သိုေသာ အစီအမံများကို ြပလုပ်ရပါမည်။ 

(ေရလျား ကရိန်းများအား လူမရှိဘ ဲထားခဲ့ြခင်းကို တားြမစ်မ)

ပိုဒ်ခွဲ 75

ေရွလျား ကရိန်းေမာင်းသူသည ်ဝန်ကို မ ထားစ်တွင် ေမာင်းသည့်ေနရာမ ှမခွာရပါ။



112(my)

(လက်တံ တပ်ဆင်သည့်အလုပ)်

ပိုဒ်ခွဲ 75-2

စာပိုဒ် (1)

အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်းလက်တံကို အြဖတ်၊ အတပ်လုပ်သည့်အခါ ေအာက်ပါအစီအမံများကိ ုြပလုပ်ရမည်။

1.  အလုပ်ကို ကီးကပ်မည့်သူတစ်ဦး သတ်မှတ်၍ အလုပ်သမားများအား အဆိုပါကီးကပ်သူ၏ ကီးကပ်မေအာက်တွင ်အလုပ်လုပ်

ခိုင်းပါ။

2.  အလုပ်လုပ်ရမည့် အလုပ်သမားများမှအပ အြခားသူများအား လုပ်ငန်းခွင်သို ဝင်ေရာက်ြခင်းကိ ုတားြမစ်ပီး ထိုတားြမစ်မကို ြပ

သည့် သတိေပးစာများကိ ုကပ်ထားပါ။

3.  ဆိုးဝါးသည့် ရာသီဥတုေကာင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင ်အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည်ဟ ုထင်ပါက အလုပ်သမားများအား အလုပ်လုပ်ခွင့်မ

ြပရပါ။

စာပိုဒ် (2)

အလုပ်ရှင်တွင ်ေအာက်ပါတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်မကို ကီးကပ်သည့် အလုပ်သမား ရှိရပါမည်။

1. အလုပ်လုပ်ပံုနည်းလမ်းှင့် အလုပ်သမားများ ေနရာချပံုကို ဆံုးြဖတ်ပီး အလုပ်ကို ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း။

2.  ပစည်းများ၏ ခတ်ယွင်းချက်များ၊ ကိရိယာများှင့် တန်ဆာပလာများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ခတ်ယွင်းေန

ေသာ ပစည်းများကိ ုဖယ်ရှားြခင်း။

3.  အလုပ်လုပ်စ် လိုအပ်ေသာ စွမ်းေဆာင်မှင့် လံုြခံေရးဦးထုပ်များသံုး၍ ြပတ်ကျမ ကာကွယ်ေရးပစည်း အသံုးြပမကို 

ေစာင့်ကည့်ြခင်း။

အပိုင်း 3 ပံုမှန် ကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးမများ

(ပံုမှန် ကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးမများ)

ပိုဒ်ခွဲ 76

အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်းကို တပ်ဆင်ပီးေနာက် ၎င်းကို တစ်ှစ်တစ်ကိမ် ှစ်စ်ပံုမှန် ကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးရမည်။

3.  အလုပ်ရှင်သည ်ှစ်စ် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးရာတွင ်ဝန်စစ်ေဆးမကို ြပလုပ်ရမည်။ သိုရာတွင် ယင်းက စစ်ေဆးေရးလက်မှတ ်

သက်တမ်းကုန်ေတာ့မည့် ေရွလျား ကရိန်းှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။

4.  သတ်မှန်ဝန်ှင့်ညီမေသာ ထုထည်ရှိသည့် ဝန်တစ်ခုကို မ တင်ချနိ်တွင် မ တင်ြခင်း၊ လှည့်ြခင်းှင့် သတ်မှတ်န်းြဖင့် ေမာင်းှင်

ြခင်းကဲ့သိုေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များအတွက ်ဝန်စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ရပါမည်။

ပိုဒ်ခွဲ 77

အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်း၏ ေအာက်ပါပစည်းများအား တစ်လတစ်ကိမ် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမ လစ်မှန်မှန် ြပလုပ်ရပါမည်။

1. လံုြခံေရးစက်များ၊ သတိေပးစက်များ၊ ဘရိတ်များှင့် ကလပ်များတွင ်မူမမှန်မများ

2. ဝိုင်ယာကိးများှင့် မ တင်ချနိ်းကိးများ ပျက်စီးမများ

3. ချတိ်များှင့် ေဂများကဲ့သို ဝန် မ တင် ချတိ်တွဲပစည်းများ ပျက်စီးမများ

4. ဝိုင်ယာကိးများ၊ ခလုတ်ခံုများှင့် ထိန်းချပ်ကိရိယာများ ပျက်စီးမများ



113(my)

(လုပ်ငန်းမစမ ီကိတင်စစ်ေဆးြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 78

အလုပ်ရှင်သည ်ေရွလျား ကရိန်း အသံုးြပ၍ အလုပ်လုပ်သည့်အခါ တစ်ေနတာအတွက် လုပ်ငန်းမစမ ီအလွန်အကံရစ်ပတ်မ 

ကာကွယ်ေရးစက်များ၊ သတ်မှတ်ဝန် အချက်ြပကိရိယာှင့် အြခားသတိေပးစက်များ၊ ဘရိတ်များ၊ ကလပ်များှင့် ထိန်းချပ်ကိရိယာ

များ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုစစ်ေဆးရပါမည်။

(ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမ မှတ်တမ်းများ)

ပိုဒ်ခွဲ 79

အလုပ်ရှင်သည ်ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမ ရလဒ်များကိ ုမှတ်တမ်းတင်ပီး ထိုမှတ်တမ်းများကို သံုးှစ်ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။

(ြပြပင်မများ)

ပိုဒ်ခွဲ 80

ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးစ ်သိုမဟုတ် စမ်းသပ်စ်အတွင်း မူမမှန်မ တစ်ခုခုကို ေတွရှိပါက အလုပ်ရှင်သည ်ချက်ချင်း ြပြပင်ေပးရမည်။

အပိုင်း 4 စွမ်းေဆာင်ရည်စစ်ေဆးြခင်းများ

(စွမ်းေဆာင်ရည်စစ်ေဆးမများ)

ပိုဒ်ခွဲ 81

ေရွလျား ကရိန်း စွမ်းေဆာင်ရည ်စစ်ေဆးမများအတွက ်ေရွလျား ကရိန်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ တည်ေဆာက်ပံုှင့် 

လုပ်ေဆာင်ချက်ကိ ုစစ်ေဆးြခင်းအြပင ်ဝန်စစ်ေဆးမကိုပါ လုပ်ေဆာင်ရမည်။

(စစ်ေဆးချက်လက်မှတ်များကိ ုသက်တမ်းတိုးြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 84

ေရွလျား ကရိန်းက စွမ်းေဆာင်ရည ်စစ်ေဆးမကို ေအာင်ြမင်ေသာအခါ စာရင်းသွင်းထားသည့ ်စွမ်းေဆာင်ရည ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ

သည် ေရွလျား ကရိန်း စစ်ေဆးချက်လက်မှတ်ကိ ုသက်တမ်းတိုးေပးပါမည်။



114(my)

အပိုင်း 5 ေြပာင်းလဲမများ၊ သံုးစွဲမ ယာယီရပ်ဆိုင်းြခင်းှင့် အသံုးမြပေတာ့ြခင်း

(ေြပာင်းလဲေရးအတွက ်အသိေပးချက)်

ပိုဒ်ခွဲ 85

ေအာက်ပါပစည်းများထဲတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်စံုတစ်ရာကို ေြပာင်းလဲလိုသည့် အလုပ်ရှင်သည ်သက်ဆိုင်ရာ 

အလုပ်သမားစံန်း စစ်ေဆးေရးံုး အရာရှိချပ်သို ေရွလျား ကရိန်း ေြပာင်းလဲေရးအသိေပးချက်ကိ ုပံုများှင့်အတ ူပိုရပါမည်။

1. လက်တံများ သိုမဟုတ် အြခားတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ

2. စက်ေခါင်းများ

3. ဘရိတ်များ

4. မ တင်သည့် စက်ကိရိယာ

5. ဝိုင်ယာကိးများ သိုမဟုတ် မ,တင်သည့် ချနိ်းကိးများ

6. ချတိ်များှင့် ေဂများကဲ့သို ဝန် မ တင်သည့် ချတိ်တွဲပစည်းများ

7. ေအာက်ခံထည် ဖရိန်



115(my)

အခန်း 8 Tamagake (ဝန်သိုင်း၊ချတိ်ြခင်း)
အပိုင်း 1 Tamagake (ဝန်သိုင်း၊ချတိ်ြခင်း) စက်ကိရိယာများ

(Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ဝိုင်ယာကိးအတွက ်ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်ချက်)

ပိုဒ်ခွဲ 213

အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့် 6 ှင့်အထက် မရှိလင ်ကရိန်း၊ ေရွလျား ကရိန်း သိုမဟုတ် ဝန်ချစီက်အတွက် 

tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) တ် စက်ကိရိယာများအြဖစ ်ဝိုင်ယာကိးကို အသံုးမြပရ။

(Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ချနိ်းကိးအတွက ်ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်ချက်)

ပိုဒ်ခွဲ 213-2

ချနိ်းကိး၏ ေဘးကင်းေရးသတ်မှတ်ချက်သည ်ချနိ်းကိးအမျိးအစားေပမူတည်၍ ေအာက်ပါတန်ဖိုးများှင့် မတူညီပါက သိုမဟုတ် 

ထိုထက်မကီးပါက အလုပ်ရှင်သည ်၎င်းချနိ်းကိးကိ ုအသံုးမြပရပါ။

1. တန်ဖိုး 400 N/mm2 သိုမဟုတ် ယင်းအထက် ဆွဲဆန်အားရှိသည့် ချနိ်းကိး- 4

2. တန်ဖိုး 400 N/mm2 > ေအာက် ဆွဲဆန်အားရှိသည့် ချနိ်းကိး- 5

(လံုေလာက်စွာ ရှည်လျားြခင်းမရှိေသာ ဝိုင်ယာကိးများကို အသံုးြပမအား တားြမစ်ြခင်း)

ပိုဒ်ခွဲ 215

အလုပ်ရှင်သည ်ကရိန်း၊ ေရွလျား ကရိန်း သိုမဟုတ် ဝန်ချစီက်၏ tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက ်

ေအာက်ပါအမျိးအမည်များထဲတွင ်ပါဝင်ေသာ ဝိုင်ယာကိးကို အသံုးမြပရပါ-

1.  ြပတ်ေတာက်ေနေသာ ဝိုင်ယာများ- ဝိုင်ယာကိး၏ ကျစ်ထားေသာ ကိးလွန်းတစ်ခုချင်းစီအတွင်း စုစုေပါင်း ဝိုင်ယာအေရအတွက်

၏ 10 ရာခိုင်န်းထက်ပို၍  (ဖာေထးရန်သံုးသည့ ်ဝိုင်ယာများမပါ) ြပတ်ေတာက်ေနပါက။

2.  အချင်းေလျာ့နည်းြခင်း- ရှိရမည့် သတ်မှတ်အချင်း၏ ခုနစ်ရာခိုင်န်းေကျာ် အချင်းေလျာ့နည်းေနသည့ ်ဝိုင်ယာများ။

3. ပံုပျက်ြခင်း- တွန်ေခါက်ေနေသာ ဝိုင်ယာကိးများ။

4. ပွတ်တိုက်စားြခင်း/ေဆွးြမည့်ြခင်း- ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပံုပျက်ေနေသာ ဝိုင်ယာများ ှင့်/သိုမဟုတ် ေဆွးြမည့်ေနေသာ ဝိုင်ယာများ။

အလုပ်ခန်အပ်မ ကန်သတ်ချက်များ အပိုင်း 2

(အလုပ်ခန်အပ်မ ကန်သတ်ချက်များ)

ပိုဒ်ခွဲ 221

အလုပ်သမားများသည် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုှင့်အထက်တွင ်အကျံးမဝင်ပါက အလုပ်ရှင်သည ်တစ်တန်ှင့်အထက်ဝန်ကို 

ကရိန်းများြဖင့ ်မ တင်ရသည့ ်tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) အလုပ်ကို အလုပ်သမားများအား မြပလုပ်ခိုင်းရပါ။

1. Tamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) တ်စွမ်းရည ်ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်း ပီးေြမာက်ထားေသာ အလုပ်သမားများ

2.  လူအရင်းအြမစ ်ဖွံဖိးမြမင့်တင်ေရး ဥပေဒှင့်အည ီtamagake (ဝန်ချတိ်သည့်) ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်း ပီးေြမာက်ထားေသာ 

အလုပ်သမားများ

3. ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရးဝန်ကီး၏ ခွင့်ြပချက ်ရရှိထားသူများ



116(my)


