
ေ ရ ခ်ိဳေ ေရငန ္အမ ခ်ိ်ိဳးအစ ်ိဳးဳအဆေ့္ရ ြဲျရ ်ိဳးဲျရေ်္ိဳး (Grading of Fresh water Salt water)  
ေ ရခ ်ိေ ေရ္ငနအမခ ်ိ်ိဳးအစ ်ိဳးမ  ်ိဳးစခားမ်ားမခေ ဇဆခားေ္  ရငနဆ္်ိဳး ဆ မ  ်ိဳးအ ဳေ ာ 

ေ္ေ   ္ ေ္ေရငနေေ ေသာ္ စ္ဆ္်ိဳး(ေသာ္ဆ ်ိဳး)စားစားေ သေ္်ိဳးေ   ္ ေ္မ ့်ိ မ ့ပမာဏ (Total Dissolved Solid / TDS) 
ဆ ်ိဳးေသာ္ သ ေ္မ ့်ိအရငနြအမ  ်ိဳး ႏွ ေ့္စ်ခား ားခစ္ေ   ္ ေ္မ ့်ိအရငနြအမ  ်ိဳးအ်ခားစ္(၄)မ ခ်ိ်ိဳးရ ြဲျရ ်ိဳးး ်ိဳး သေဆ္္။ 
 
ေ အမ ခ်ိ်ိဳးအစ ်ိဳး  ေသာ္ဆ ်ိဳးေ   ္ ေ္မးမ မ ့ပမာဏ  အေရ္ငနေသာ္(စ်ခား ခားစ္)  သ ေ္မးမ  
ေ ရ ခ်ိ Fresh water  0 – 1000 TDS mg/l  CL <300mg/l  

ေရငန္ဲျေခဲျေခငေ ) ရငနြရငနြေရငနေ္ေ ေ Brackish 
water  

1000 – 10,000 TDS mg/l  Cl 300 – 10,000 mg/l  

ဆ ်ိဳးေရ္ငနေ  Saline water  10,000 – 1000,000 mg/l  Cl > 10,000 mg/l  

ဆ ်ိဳးေရငန္ေ ( ေ္်ယ္ေ ) Brine (Sea 
water)  

>1000,000 mg/l (Sea water)  Cl >= 19,000 mg/l  

 
စ်ခား ားခစ္ေ   ္ ေ္မ ့်ိအရငနြမ  ်ိဳးအ်ခားစ္ေဲျမေအ စ္ေ ေရ္ငနရငန ရ္ငန်ိဳးအရငနြအမ  ်ိဳးရ ြဲျရ ်ိဳးး ်ိဳးဲျရေ္်ိဳးဲျ စ္ သေဆ္္။ 
်းာခားမ၏်   အ ေ ေဆေ္ ာ ေ္စ်ခား ားခစ္ေ   ္ ေ္မ ့်ိ( ၁  ) မခ်ီဂ မ္/်ီာ းစ္ ခား သစေရ္ငနေေ အ  
ေ စခားရံစ ်ိဳး  ခ ေစ သေဆ္္။ 
ေဲျမေအ စ္ငေ ရ ခ်ိ်ေ ေအ ေ္်ိဳး်  းြေခားမေ ေရ္ငနာခား်ိဳး ေ္်  သစေဲျမေအ စ္ေ ၏အေ မ စ္ႏွ  ဲျ ေ္ 
(Groundwater Tabel / Level) ရငနခမ့္စ ် ေ မဆ္္။ေ မ စ္ႏွ  ဲျ ေ္ေဆ္ (၁)အေ ရငနခမ့္စ ေ  ်ိဳး သစေ ရ ခ်ိ 
(Fresh water)အေ ေရ္ငန(Salt water) အ်  ႏွ စ္ရားုစ ်ိဳး ခ ေ ရခ ်ိဳေ ေရ္ငနေ  ေရငနေေ (brackish with salt 
water and fresh water mixing) အ်  ၏မ စ္ႏွ  ဲျ ေ္ (Salt water Interface)ေဆ္ေ (၄ )အးခ 
ဲျမေ့္ာစ္် ႏွ ခေ္္ မဆ္ဲျ စ္ သေဆ္္။ေ ေရ္ငနာခား်ိဳး ေ္ဲျရေ္ေုစ ေ့္ဲျ စ္ေ ့် ေဆ္ေဲျမေအ စ္ေ ဳစစ္ေ ာ ေ္်ိဳး 
ဆခားေ္  အေဲျရအေရငနစခားေအ စ္ သ ံားဲျ ေ့္  ေ္်ိဳးဲျ း ်ိဳး သေဆ္္။ 
 

 
ေ ေရ္ငနာခား်ိဳး ေ္ဲျရေ္်ိဳး ခ ဳမ ခ စခားေအ စ္ သအေဲျရရံအရ စ္အ်စ္မ  ်ိဳးစခားာ စ္ရ စ္ေ့်် ဆံား်ိဳးဲျ ာ္ႏွ ခေ္  
 သေဆ္္။  



ေ ေရငနာ္ခား်ိဳး ေမ္ ေ္ုစခ်ိာေေ္ခ ခ ရငန ခေေ္ဆ့္မ်ားမခေ ဇေသာားေ ဇဆခားေ ္ အေဲျရရအံရ စအ္်စမ္  ်ိဳး  
The criteria of saline water influence level 
 
Cl /(HCO3 + HO3) meq/l  Level of Saline Water Influence  
<=0.50  There are no saline water influence  
0.50 – 1.50  Low saline water influence  
1.51 – 3.00  Moderate saline water influence  
3.01 – 6.50  High enough saline water influence  
6.51 – 15.50  High saline water influence  
>15.50  very high saline water influence  

 
ေ ေရ္ငနေဆ့္အေုစ ေ္်ိဳးအ ေ္်ိဳးမ   ေ္်ယ္ေ ာ ေ္ေ   ္ ေ္ေရငနေေ ဆ ်ိဳးေသာ္ေုစ ေ့္ဲျ စ္ သေဆ္္။ 
 ေ္်ယ္ေ ာ ေ္ေစ  ္ ေ္ေရငနေဆ့္ေသာ္ဆ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ သ ေ္မးမစ္ားေအ စ္ာ ေ္မယ ်ိဳးဲျ ေ့္ဲျ း ်ိဳး သေဆ္္။ 
ဆခားဇီယံဳစ်ခား ားခစ္အဲျ ေ္ဆ ်္ ခာ္ သော မ  သစအဆခား သေ မ  ေေ စ္ေံား်ိဳး ်ံား်ိဳး မ ႏွ ခေ္ော ေ ္။ 
 
MAJOR CHEMICAL CONSTITUENTS OF SEAWATER  
 ေ္်ယ္ေ ာ ေ္ေ   ္ ေ္ေရငနေဆ့္အေခစ ေသာ္ စ္ဆ္်ိဳးမ  ်ိဳး  
ေသာ္ စ္ဆ္်ိဳးမ ခ်ိ်ိဳးအမဆ္   သ ေ္ေဆ့္  ရခားေ္ရငန ရ္ငန်ိဳး  
Chloride (စ်ခား ခားစ္)  ၅၅  
Sodium (ဆခားဇယီံ)  ၃၂  
Sulfate (ဆ်္ ခာ္)  ၈  
Magnesium (မဂၢရီငနစီယံ)  ၃  
Calcium (စ်္စီယံ)  ၁  
Potassium ( ခားာစ္စီယံ)  ၁  

 
ဆခားဇီယံဳစ်ခား ားခစ္အဲျ ေ္ဆ ်္ ခာ္ သော မ  သစအဆခား သေ မ  ေေ စ္ေံား်ိဳး ်ံား်ိဳး မ ႏွ ခေ္ော ေ ္။ 
ေ ေရ္ငန ေ္ေ  စ္မ ့်ိစခားးခမ္်ိဳးရ ်ိ ္ရငနဆ္်ိဳးမ  ်ိဳး ဳ 
(၁)အေ းားာ္ယးမ ့်ိးခမ္်ိဳးရ ်ိ ္ ရ္ငန -အေ်  ့ရ  ရ္ငန -  ံားစံေဲျ  ေ္်ိဳးးားာ္ ရ္ငန 
(၂) အ် ဆ္စ ေ းားာ္ယးဲျရေ္်ိဳး္။စ မ္်ိဳးအ ်ိဳးဲျမေ့္ေ ာေ္စစ္ေံား်ိဳးမဆ့္အစ ်ိဳး်စ္ႏွ ခ ္ဇံားစေ္ဲျ ေ့္ေ စားာ္ယးဲျရေ္်ိဳး္။ 
(၃)အေ းားာ္ယးရငန ရ္ငန်ိဳးစရ္ငနမေရ္ငနမေ ်ိဳးဲျရေ္်ိဳးဳော္မ ာ္ေ ်ိဳးဲျရေ္်ိဳး္။ 
(၄) စစ္ ားံအ်ား ္ ားံေံား်ိဳးေ စားာ္ာေ္ဲျရေ္်ိဳးစခားးခမ္်ိဳးရ ်ိ ္ဲျရေ္်ိဳး္။ မခမခစစ္ေ  ာ ေ္်ိဳး မ ေ စခားေ း စ္ႏွ ရ္ငန်ိဳးစမ္်ိဳးေ ္ 
ာ စ္ရ စ္ဲျရေ္်ိဳးစ  ခ ေဆ္အဲျမေ့္ဆံား်ိဳးေ း စ္ႏွ ရ္ငန်ိဳး၏(၆ % -  ၅%) အာ ေ္်ိဳးေ းားာ္ယးေေ့္ သေဆ္္။ 
းခားေခားမ းားာ္ယးဲျရေ္်ိဳးစခားစခာ္ရ စ  ေ းားာ္ဲျရေ္်ိဳး္။ (Safe Yield)ဟားေရ့ သေဆ္္။ 



းားာ္ယး မဆ့္စရငနစ္္ော္မ ာ္ေ ်ိဳးဲျရေ္်ိဳး္။ 
(၅)အေ းားာ္ယးမဆ္ေရငန  စခားေ ေအ ေ္်ိဳး်  ေဇေ  ္  ရ္ငန်ိဳး၏အးစ္ ခားေ္်ိဳးေရငန  ေဇေမ  ်ိဳးေခားမေဲျ  ေ္်ိဳး 
ေ  ့ေစဲျရေ္်ိဳး္။ Pump Location changing 
(၆)အေ ေရ္ငနမံားမ ေ ေရ္ငနစားခစားာ္းားာ္  ေ္်ယ္းြေခားမဲျ ရ္ငနစားာ္းားာ္ဲျ စ္ဲျရေ္်ိဳး္။ 
( )အေဲျမေအ စ္ေ အာ ်ိဳးအစီ်ိဳးမ  ်ိဳးဲျ ်ိ်ား ္ စ စ ယ္ဲျရေ္်ိဳး္။ 
 

 
 
မဟ  ရ္ငနစားရ္ငန၏ေဲျမေအ စ္ေ ေံား်ိဳးေံား်ိဳးစ ြမ ့်ိအေရ အေရငန္။ 
(၁၉၈၈)ရားႏွ စ္မာခားေ္ရေ္စမဟ  ရ္ငနစားရ္ငန(၃၃်ဲျမခ့်ိရငနယ္္အာ ေ္်ိဳးာ ေ္စစ္ ားံအ်ား ္ ံားေံား်ိဳးစစ္ေ ာ ေ္်ိဳးမ  ်ိဳး 
အ သအ ေ္ 
စစ္ေ ာ ေ္်ိဳးေ သေ္်ိဳး (၃)အေး ေ္ေစ  ္ ခ ရြ့ သေဆ္္။ယရားအရသစစ္ေ ာ ေ္်ိဳးေ သေ္်ိဳးႏွ စ္ေခရ္ငန်ိဳးေစ  ္ ခ ေရငန သေဆ္္။ 
ေဲျမေအ စ္ေ ဆခားေ္  ္ ေဇမ ခ ေဆ့္အာ စ္အးခမ္်ိဳးအစ ာ္မ ခ  ားဂၢ်ခစစစ္ေ ာ ေ္်ိဳးား်ိဳးေ ့အေံား်ိဳးဲျ ်ိေရငန 
ေဆ့္အေ အာ စ္စ ခားမခားဲျ  ်ိဳး သေရငနေဆ္္။(မဆ္ေဆ့္ဌ ရငနစမ စ  ေ္်ိဳးမယ ်ိဳးေစ စ္ယးး ်ိဳးဲျရေ္်ိဳးမ  ခေေ်ိဳး သ္။
)မဟ  ရ္ငနစားရ္ငနရငနယ္ရငနမခာ္အာ ေ္်ိဳးေရငနးခားေ္ေဆ့္ ်း္ီ်ိဳးေ အ ်ိဳး်ံား်ိဳးအာ စ္်ခားအ ္ေဆ့္ေ  မ ့ပမာဏ၏(၄၅ - 
၅ )   ရခားေ္ ႏွ ရ္ငန်ိဳးစခားေဲျမေအ စ္ေ မ  ယးေရငန ေဆ့္အေရငနအး ်ိဳးမ   ခ  သေဆ္္။ယေရငနမ ရ္ငနစားရ္ငနဲျမခ့်ိ်း္ီ်ိဳးေ မ   
(၅.၂၁)ေရ္ငန်ိဳး(ေရ္ငနေစ ေ္စ  ေ္်ိဳးဳ၂ ၁၄်ဲျ စ္ သေဆ္္။ (၂ ၁၉)ရားႏွ စ္ာ ေ္်ိဳး်း္ီ်ိဳးေ  (၆ 
ေရ္ငန်ိဳးေစ  ္ ေရ္ငန်ိဳး)ရရ္ငနမဲျ စ္ 
ႏွ ခေ္ သမဆ္္။ မဟ  ရ္ငနစားရ္ငနရငနယ္ရငနမခာ္အာ ေ္်ိဳး(၃၃်ဲျမခ့်ိရငနယ္ေခားမ ရ္ငနစားရ္ငနဲျမခ့်ိော ္စဆ္ ေ္ေ ယ ေ ်ိဳးေစ ္မာီစ 
ေေ စ္ေံား်ိဳးေ ဲျ ရ္ငနေ ေ ်ိဳးႏွ ခေ္ေဆ့္ေ မ ့ပမာဏမ  ာေရငနမ်  ေ္ေ ဂသ်ံ(၂ ၅)ေရ္ငန်ိဳးစခား (၂ ၁၈)ရားႏွ စ္အးခဲျ စ္ သ 
ေဆ္္။းခားေ ဂသ်ရ္ငနေရ္ငန်ိဳး(၂ ၅)ေရ္ငန်ိဳးာ ေ္စဆ္ ေ္ေ ယ  ခားေ္စစ္ေ ာ ေ္်ိဳး (၆၄၅)ာ ေ္်ိဳးစးားာ္ယးေရငနေဆ့္ 
ေ ဂသ်ရ္ငနေရ္ငန်ိဳး(၂ )  သ ေ္ သေေ်ိဳးေဆ္္။  ားဂၢ်ခစစစ္ေ ာ ေ္်ိဳးမ  ်ိဳး းားာ္ယးေရငနေဆ့္အေဲျမေအ စ္ေ  
 မ ့ပမာဏေဆ္အေရငနစ္္ေ ဂသ်ရ္ငနေရ္ငန်ိဳး(၁၁ ်ေစ  ္ဲျ စ္ႏွ ခေ္မဆ္ဟားရရ္ငနမမ ရ္ငန်ိဳး သေဆ္္။  

မဟ  ရ္ငနစားရ္ငနဲျမခ့်ိ၏အေဲျမေအ စ္ေ စခား အးခစဲျ ဆ့္ာေ္်ိဳးေ ်ိဳး     ္ ရ္ငန်ိဳးဳအေဇေေဆ္ 
မဟ  ရ္ငနစားရ္ငနရငနယ္ရငနမခာ္ဳအေဲျမ စ္ာစ္ဲျရမ္်ိဳးဳ  ြရး်ိဳး ခားမော ေ္စ ယ ္ႏွ ေ့္ဲျမခ့်ိဲျ ေ္ေရငန  ေဇေ 
မ  ်ိဳးာ ေ္အေဲျမေအ စ္ေ စခမ္အ့ ေ္စီ်ိဳးဆေ္်ိဳးဲျ ီ်ိဳးေဲျမ အေအ စ္ေ စခားအဲျ ဆ့္ာေ္်ိဳးေ ်ိဳးဲျရေ္်ိဳးဲျ စ္ေရငန သေဆ္္။ 
းခားအေဲျမေအ စ္ေ ဲျ ဆ့္ာေ္်ိဳးေ ်ိဳးေဆ့္  ္ ရ္ငန်ိဳးေဇေေဆ္ ယရားအရသ ာခား်ိဳးရ ြမဲျမခ့်ိဲျ  အခမ္ယ  
အေဆ စ္အ္ီ်ိဳးမ  ်ိဳးဲျ ေ့္  ံား်ိဳး် မ္်ိဳးေရငန သဲျ ီ္။ မဟ  ရ္ငနစားရ္ငနအာ စ္အေဲျမေအ စ္ေ ဲျ ဆ့္ာေ္အ်ိဳးေ ်ိဳး    ္ ရ္ငန်ိဳး 
ေဆ္ေဲျမေအ စ္ေ  းားာယ္းေံား်ိဳးဲျ ်ိ    ္ ရ္ငန်ိဳးအေဇေႏွ ေ့္ ခား ခားေ ်ိဳးစ  ေရငန သေဆ္္။အေဲျမေအ စ္ေ  



စခမ့္ ေ္စီ်ိဳးဆေ္်ိဳးရ ခရ္ငနစ ်ေဆ္ ခားမခား  ုစ ဲျမေ့္ေရငန သမဆ္္။အေဲျမေအ စ္အေ းားာ္ယးေဆ့္ 
 မ ့ပမာဏႏွ ေ့္အေဲျမေအ စ္  
ေ ဲျ ဆ့္ာေ္်ိဳးေ ်ိဳး ေဆ့္ မ ့ပမာဏမမ  ာ သစ းားာ္ယးေဆ့္  မ ့ပမာဏေဆ္အဲျ ဆ့္ာေ္်ိဳးေ ်ိဳး ေဆ္ မ ့ပမာဏ 
းစ္ေစ  ္် ရ္ငနေရငန သစ မေစ ေ္်ိဳးေေ  ဆခား်ိဳးစ ခ်ိ်ိဳးမ  ်ိဳးစခား ေစ္ေ  စ္ေစ သေဆ္္။ 
 
အဆခား သဆခား်ိဳးစ ခ်ိ်ိဳးမ  ်ိဳးေုစ ေ့္အေဲျမေအ စ္ေ မ စ္ႏွ  ဲျ ေ္ ရငနခမ့္စ ် ဲျရေ္်ိဳးဳ (Lowering of groundwater 
table) ္။ ္။ ႏွ စ္ုစ   ဆ္် စ အရီငန်ိဳး ာ္ ရ္ငန်ိဳးစ ေ္  ခအေဲျမမ စ္ႏွ  ဲျ ေ္မ  ်ိဳး စ ြအစ္ရငနခမ့္စ ် ဲျရေ္်ိဳး 
(ာရ္ငနေစ စ္ာ ေ္ းခားေခားမဲျ စ္ေဲျ ေ့္အေဲျမေအစ္ေ းားာ္ယားမ ့်ိ စခားာေ္်ိဳးုစ ္စ  းခမ္်ိဳးရ ်ိ ္း ်ိဳး သေဆ္)္။ 
အရ ခ်ိမေရငန  မ  ်ိဳးာ ေ္အေဲျမေအ စ္ဲျ ရ္ငန်ဆဲ္ျ ဆ့္ာေ္်ိဳးမ ား့်ိ ရငနဆ္်ိဳး် ဲျ ီ်ိဳး 
စစ္ေ ာ ေ္်ိဳးမ  ်ိဳးအေ း စ္ႏွ ရ္ငန်ိဳးစ ဆေ္်ိဳး် ဲျရေ္်ိဳးဳ ရမ္်ိဳး 
ေရ  စ္ေ  ်ိဳးဲျရေ္်ိဳး္။ (းခားစြေခားမေေ အဲျ စ္မ ခ်ိ်ိဳး  ရ္ငနစားရ္ငနဲျမခ့်ိ ေ္ာ မီယ အာ ေ္်ိဳး ခားေ္်ိဳးာ ေ္အဲျ စ္ရြ ့း်ိဳး သေဆ္္။) 
ေ ေံအာစ္အစ  ခ အဲျမစ္ေရ  ေ္်ိဳးမ  ်ိဳးႏွ ေ့္ ရီငန်ိဳးစ ္ေဆ့္ေရငန  မ  ်ိဳး ဳဇီေ အာစ္အစ  ခ ေေ ် ခားေ္ ဳ ရ္ငန်ိဳး် ခားေ္ 
ဳေမခား်ိဳး ခ ္ဳ  ရ္ငနစားရ္ငနဲျမစ္( ြရး်ိဳးဲျ စ္)မ  ်ိဳး  ႏွ ေ္ရီငန်ိဳးစ ္ေဆ္  ္  ရ္ငန်ိဳးေဇေမ  ်ိဳး 
ာ ေ္ေဲျမေအ စ္ေ မ  ်ိဳးအေ ေံာခား်ိဳး ေ္ေရငနေဆ္စခား အော မ မ  ်ိဳး သေဆ္္။အေဲျမေအ စ္ေ ရ ခ်ိးြ ေခားမေ ေံ(၃% မ  
၄%) ာခား်ိဳး ေ္်  ေ္းခားအေ စခားေေ စ္ေံား်ိဳး မဲျ စ္ေ ္။ ( ေ္်ယ္ေ စခား ်းာခားမေေ စ္  
မ ေဆ့္အေုစ ေ္်ိဳးအ ေ္်ိဳး မ   ေ္်ယ္ေ ာ ေ္အေ   ္ ေ္ေရငနေေ  ဆ ်ိဳးေသာ္ မ ့ပမာဏေဆ္ 
်း၏ေေ ်ိဳးးြာ ေ္ ခ ေဆ့္္ေသာ္ဆ ်ိဳး မ ့ပမာဏးစ္(၃)ဆေစ  ္ ခားမ  ်ိဳးေရငနေေ ေုစ ေ့္ဲျ စ္ သေဆ္္။ 
(်း၏်   အ ေ ေဆစ္်ခား ားခစ္ေ   ္ ေ္မ ့်ိ(၁  )မခ်ီဂ မ္/်ီာ းစ္ ခား သစေံေေ အ ေ စခားရံစ ်ိဳး
  ခ ေစ သေဆ္္။) ာစ္ ခားေ္ာစ္ႏွားခေ္အခမ္ေံား်ိဳးေ ာ ေ္်ိဳးမ  ်ိဳးႏွ ေ္အ့စစ္ ားံအ်ား ္ ားံေားံ်ိဳး 
စစ္ေ ာ ေ္်ိဳးမ  ်ိဳးမ  ်ိဳးဲျ  ်ိဳး် ဲျရေ္်ိဳး္။ းခရ္ငန်ိဳးရ ်ိ ္မးမမ  ခဲျရေ္်ိဳးဳအေ ရ ်ိခအ် ရ္ငနအစန ံးားာ္ယး ေံား်ိဳးစ ြမဲမ  ်ိဳးေု 
စ ေ့္မဟ  ရ္ငနစားရ္ငနရငနယ္ရငနမခာ္ဳ ် ်ိခေ္ေ ယ ဳေ   ဲျ ဆ္ေ အဲျမခ့်ိရငနယ္အာ ေ္်ိဳးအေ ေံာခား်ိဳး ေ္ေရငန သေဆ္္။ 
ယေရငနမအရသအေ  ဲျ ဆ္ေ ဲျမခ့်ိရငနယ္အာ ေ္်ိဳး  ခ ေဲျမေအ စ္ေ ဳအ ဆ္အေေ ်ိဳးေဆ္ 
ဇ ်းအခ (္ရ ္)အခား၏ေေ စေ္ံား်ိဳးေ အဆေ့္ော္မ ာ္ရ စ္းစ္ ားခမခားေရငနေဆ္္။းခားေဇေ ခ ဲျ ဆ္
ေးမ  ်ိဳးေဆ္အေေ စ္ေံား်ိဳးေ အာ စ္ေ ေရ္ငနမား်ိဳး ယ္ယးအေံား်ိဳးဲျ ်ိေရငန ဲျ ီ္။ဲျမခ့်ိော ္အား ္ရ ်ိ
 ္ေ ်ိဳးအ  ြအစဆ္်ိဳးစ်ဆ္်ိဳး 
းခားေဇေေရငနဲျ ဆ္မ  ်ိဳးအ ်ိဳး်ံား်ိဳးအာ စေ္ရ္ငနမ  ေ္ေေ ေေ စ္ေံား်ိဳးေ စခားအဲျ ဆ့္အ မဲျ ရ္ငနမေ ေ ်ိဳးႏွ ခေ္ေေ်ိဳးေ ္။ 
် ားခခေ္ေ ယ   ္ ရ္ငန်ိဳး၏ေားမေအ စ္ေ ေရ္ငနာခား်ိဳး ေ္် ေဆ့္ ံားစံ ဳစ ေ ်ိဳးေးႏွ ေ့္ 
စ ေ ်ိဳးေး၏ဆ  ္ီ်ိဳးေေ ေခရ္ငန်ိဳး(စ ယ္် ရ္ငန)ာခားမအေ ်ိဳးေားောေရငနဲျ ်ိး ်ိဳးေဆ္စခားေအ စ္ာ ေ္ာ ေ္ေ ့ဲျ 
အ ္ေဆ္္။  
 

းခားအဲျ ေ္မဟ  ရ္ငနစားရ္ငနအာ ေ္်ိဳးဳဲျမခ့်ိရငနယ္ေရငန  အော ္မ  ်ိဳးမ  ်ိဳး( ခား်္ာေး ေ္ဳအ်ံားဳုစဆ့္ဲျမေ္
ာခားေ္အေရငန စ္ာစ္ရ မ္်ိဳးဳ် ခားေ္ဲျမခ့်ိရငနယ္အေရငန စ္ာစ္ရ မ္်ိဳး(ာား ေ့္ေရငန ေ္ရမ္်ိဳးမုစီ်ိဳးအေရငန စ္်စ္ရ 
မ္်ိဳး ေဲျမ စ္ာစ္မ ေဆ္ော ေ္ာစ္ဆီေခားမ)ဳအေ္်ိဳးစခရ္ငနုစခ့်ိစားရ္ငန်ိဳးအခမ္ယ အေရငန စ္ာစ္ရ မ္်ိဳးဳေ  ဲျ 
ဆ္ေ အေရငန စ္ာစ္ရ မ္်ိဳး) အ  ္ေဇေမ  ်ိဳးာ ေ္ေဲျမေအ စ္ေ ဳေရ္ငနစဲျ ်ိေရငန သဲျ ီ္။  



ေဲျမေအ စ္ေ ရ ်ိခေဆ္စဆစ္ရငနစ္ာစ းခမ္်ိဳးရ ်ိ ္မးမမ ခ  သစ  စားႏွ စ္အရငနဆ္်ိဳးေယ္အာ ေ္်ိဳးေ ေံ ေ္  
ေ  စ္မး ခားမခားမ  ်ိဳးဲျ ရ္ငနမရငန ံ် ဲျ စ္ သေဆ္္။ ရ္ငနစားရ္ငနဲျမခ့်ိအာ ေ္်ိဳးဇီေ အာစ္အစ  ခ ေဆ့္ဲျမစ္ေရ  ေ္်ိဳးမ  ်ိဳး 
၏အော်ိဳးာယဆ္ အ  ္ ဳ  ္စ စ္မ  ်ိဳး ခ ေဲျမေအ စ္ေ ရ ခ်ိ ေဆ္ဇ ်းအခ ္(ရ ္)အခား၏ေေ စ္ေံား်ိဳးေ ဳ 
အ ဆ္အေေ ်ိဳးဳအဆေ့္အာရငန္်ိဳးော္မ ာ္ရ စ္းစ္ ခားစဲျ ်ိေရငန သေဆ္္။ ံားာ ေ္ဲျ း ်ိဳး သေဆ္္။ 
 

 
 
ေ အ ဆ္အေေ ်ိဳး(ဂား့ပမာဏေ္ာ ခမ  ်ိဳး)ဆခားေ ္ အရ စအ္်စ္္။ ္။ ေရ္ငနမ  ေ္်ိဳးေစ ေ္်ိဳးမ  ရ္ငနေေ ေေ စ္ေံား်ိဳး  
ေ ေဆ္်းေ ်ိဳးအ ်ိဳး်ံား်ိဳး၏စ ရ္ငန်ိဳးမ ေ ်ိဳးႏွ ေ့္ေရ္ငနမ  ေ္်ိဳးေေ  ာ္ ရ္ငန်ိဳးစ ေ္အာ စ္အေ ်ိဳးုစီ်ိဳးေေ ဳာရ္ငနာခား်ိဳး ခ   
ေေ ်ဇ္ာ သ်ိဳးဲျ စ္ သေဆ္္။စမက ေ ့ ခ ်းအမ  ်ိဳးစားေဆ္ေဲျမေအ စ္ေ စခားအးခစေေ 
စ္ေံား်ိဳးေ အဲျ စ္အ ်ိဳးး ်ိဳးေရငနုစ  သေဆ္္။ေဲျမေအ စ္ေ ာ ေ္ သ ေ္ေေ ေသာ္ စ္ဆ္်ိဳးမ  ်ိဳး
ေဆ္ော  အေ်  စ္ေဲျမေအ စ္ာ ေ္ာဆ္ ခ စ္္စေဲျ  ေ္်ိဳး် ြမ ့်ိမ ခ ဟားအမ  ်ိဳးအ ်ိဳးဲျ ေ့္ရငန ်ိဳး
်ဆ္း ်ိဳးုစ သေဆ္္။ 
 

ေဲျမေအ စ္ေ ၏အေ  ေ္အဆေ္်ိဳးအရံငနအ ေ ဳအ ဆ္အေေ ်ိဳးေဆ္ေ   ္ ေ္ေရငနေေ ေသ
ာ္ စ္ဆ္်ိဳးအ  
ေ အာ စ္ႏွ ေ့္ မ ့ပမာဏဳအမခ ်ိ်ိဳးအစ ်ိဳးႏွ ေ့္ေ   ္ ေ္ေရငနေဆ့္အရ ခရ္ငနစ ်ႏွ ေ့္အ းရ ခရ္ငနာားခမ
အေ ့ာ ေ္မ  ်ိဳးစ  ာဆ္ သ  



ေဆ္္။းခားေရငန စ္ဲျ ေ္ ေသာ္ စ္ဆ္်ိဳးမ  ်ိဳးာခား်ိဳး ေ္် မ ့်ိဳ ေသာ္ဲျ ်ိဳေဲျ  ေ္်ိဳး် ြမ ့်ိမ  ်ိဳးဲျ စ္
် ေေ အရသအ ဆ္အေေ ်ိဳးဳအရံငနအ ေ ဳအေ  ေ္အဆေ္်ိဳးဳစေဆာ္ားခမမ အစေဲျ  ေ္်ိဳး် ြ်   သေဆ္
္။းခားအရသေဲျမေအ စ္ေ ေအ ေ္်ိဳး်  ေဆ္မ်ခားအ ္ေေ ေသာ္ စ္ဆ္်ိဳးမ  ်ိဳးေုစ ေ့္ဳ်ဆ္်ိဳးေစ ေ္်ိဳး
ဳေ  ဂသ ခား်ိဳးမ   ်ိဳးာားခမေုစ ေ့္ေေ ္်ဆ္ေစ ေ္်ိဳးေဲျမေအ စ္  
ေ ဆစ္ဆမ္်ိဳးေစဲျ ီ်ိဳးမေရ္ငနမမစေ္ဲျ စ္ေစ သေဆ္္။ 
 

စစ္ေ ာ ေ္်ိဳးာစ္ာ ေ္်ိဳးမ ေ ႏွ ေ့္အဲျရ ်ိဳးစစ္ေ ာ ေ္်ိဳးာစ္ာ ေ္်ိဳးမ ေ ဳအ ေ အ ဆအ္ေေ
 ်ိဳးမားုစေ ္။(ာစ္ာ ေ္်ိဳးႏွ ေ့္ာစ္ာ ေ္်ိဳးရီငနေရငနေေ ္်ဆ္်ိဳး်ေဲျမေအ စ္ေ ရခားေအ 
ေ္်ိဳးေရငနေေ ေဲျမ်   ၏အာခမ္အရငနစ္ႏွ ေ့္ားမခေ ဇဆခားေ္  ဂား့ပမာဏ္ော ခမ  ်ိဳးဳေဲျမေအ စ္ေ 
ာ ေ္ေ   ္ ေ္ေရငနေဆ့္ေသာ္ စ္ဆ္်ိဳးစားစားေ သေ္်ိဳး မ ့ပမာဏႏွ ေ့္အမ ခ်ိ်ိဳးအစ ်ိဳးမ  ်ိဳးဳအဆခား သေသာ္မ  ်ိဳးေ
   ္ ေ္ေရငနေေ ေဲျမေအ စ္ေ ာ ေ္ရခားေအ ေ္်ိဳးေရငနေဆ့္အရ ခရ္ငနစ ်ဳေဲျမေအ စ္ေ စခားဲျ ရ္ငန် 
ဆ္ဲျ ဆ့္ာေ္်ိဳးေ ်ိဳးေဆ့္မခား်ိဳးေ ဲျ ာ္ေရ္ငန်ိဳးစီ်ိဳးဆေ္်ိဳး  ာေ်  စ္ ခ ေဲျမေ ်ိဳးဳေစ  စ္ေ ်ိဳးာခားမ၏
ေသာ္ဂား့ပမာဏ္ော ခမ  ်ိဳးဳစေဆ့္အရ စ္မ  ်ိဳးစစစ္ေ ာ ေ္်ိဳးာစ္ာ ေ္်ိဳးဲျရေ္်ိဳး၏ေ အေ အေေ ်ိဳးစခားအ
ဆံား်ိဳးအဲျ ာ္ေ ်ိဳး သေဆ္္။ 
 

ေဲျမေအ စ္ေ စခားေေ စ္ေံား်ိဳးေ အဲျ စ္အေံား်ိဳးဲျ ်ိေရငနေးမ  ်ိဳးေဆ္မခမခာားခမအခမ္ ခ စ
စ္ေ ာ ေ္်ိဳးမ း စ္ေေ ေ ၏အေး ေး ဂား့ပမာဏ္ော ခဳေသာားေ ဇဆခားေ္  ဂား့ပမာဏ္ော ခမ  ်ိဳးႏွ ေ့္ေ
သာ္ေ   ္ ေ္မ ့်ိမ  ်ိဳးစားခစမ ကစ ရ္ငန်ိဳးမ ေ ်ိဳးအ  ြမ (WHO / World Health Organization) 
စော္မ ာ္း ်ိဳးေေ အေေ စ္ေံား်ိဳးအေ အ ဆ္အေေ ်ိဳးအဆေ့္  
အာရငန္်ိဳးဳ (Drinking Water Quality Standard) ာရ္ငန်ိဳးႏွ ေ့္ရ ခရ္ငနးခား်ိဳး အေဲျရရံအရ စ္အ်စ္မ  ်ိဳးစခားေခး ်ိဳး  
ေေ့္ သေဆ္္။ 
 
ေ ေစ ေ်္ိဳးေ ေရငန္မဆခားေဆ္မ  ္။ ္။(၁) အေ  ေ္အဆေ္်ိဳးအရငနယ္အႏွ စ္အရံငနအ ေ ာခားမစခားဲျ စ္ေစေေ  ား ္ ာ ်ိ  
မ  ်ိဳးစေ္်ိဳးစေ္ေစဲျရေ္်ိဳး္။ (၂) ်းာခားမ၏စခာ္ေ  စခားယ္ သစ ရ္ငန်ိဳးမ မ ့်ိစခားးခရခားစ္ေစေေ ေ ာ္ စ္ဆ္်ိဳးမ  ်ိဳးစေ္်ိဳးစေ္  
ေစဲျရေ္်ိဳး္။ (၃) ်းာခားမအ ်ိဳးေ  ဂသ ေစေေ  ခား်ိဳးမ   ်ိဳးမ  ်ိဳးစေ္်ိဳးစေ္ေစဲျရေ္်ိဳး္။ စေဆ့္အ ဆအ္ရ ေ္်ိဳးေံား်ိဳး  ္ႏွ ေ့္ဲျ ဆ့္  
စံားေေ ေ စခားအေ ေစ ေ္်ိဳးေ ေရ့္ငန ဟားေရ့ သေဆ္္။  
ေ ေဆ္စမက ေ် စေ ်ိဳးအ ်ိဳး်ံား်ိဳးအာ စ္မ ခ မဲျ စ္အေဲျရရံအ်ခားအ ္ဆံား်ိဳးေေ အ  ဲျ စ္ သေဆ္္။  
းခားေုစ ေ့္ေဲျမေအ စ္ေ စခားအဆခ ္အော စ္ဳ ေ  ဂသ ခား်ိဳး   ်ိဳးမ  ်ိဳးေ   ္ ေ္ဆစ္ဆမ္်ိဳးမ ့်ိမ ခ ေအ ေ္ဳေ ေံာခား်ိဳး ေ္  
ဲျရေ္်ိဳးမ ခ ေအ ေ္ဳစ္္ဆစ္မဲျ ာ္ဆစ္်စ္ေစ ေ့္ေ   စ္းခမ္်ိဳးေခမ္်ိဳးး ်ိဳး မဆ္ဲျ စ္ သေဆ္
္။ေဲျမေ ့ေဲျမေအ စ္  
ေ အ ေ္်ိဳးအဲျမစ္မ  ော  အေ်  စ္ဲျ စ္ာဆ္ေရငနေေ အ  မ  ်ိဳးဲျ စ္ေ ေဆ္္။ေခားမမ ေ ်းေ 
်ိဳးအ ်ိဳး်ံား်ိဳးအာ စအ္်ခားအ ္ဆံား်ိဳးေေ ေေ စ္ေံား်ိဳးေ စခားအဲျမြ ယးေံား်ိဳးစြ ႏွ ခေ္မဆ္ဲျ စ္ေ ေဆ္္။  
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