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မဖြေမ ောကမ်ေဖြစ်တညမ်ပုံ  
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Groundwater
မဖြေမ ောက်မေ။ ။ကြေဘောမဖြေ
ြေျက်ြေ ောဖုံငမ် ောက်မဖြေလ ော
မကျောက်လ ောြေျောျား တ ငျ်ားြေတ 
ညမီ ော တိြေ် ပက်ြေ ောရ ိကက
တယ်။

Groundwater is the 
water found underground 

in the cracks and spaces in 
soil, sand and rock.

မဖြေမ ောက်မေ ဘောဝ။ စိြေ ်ဝငေ်ော ေု်ံ(Recharge) ကမပထ တ်ယ ေော ေု်ံ(Discharge)
 ဘောဝ မလျက်ထ က်  ောျားေောမပေောမေ န င လ်  စ ြ်ေျား ောျားဖြင ထ် တ်ယ ေော ေု်ံမေ 
(Natural & Artificial) တ ငျ်ားြေ ောစိြေ ်ဝင၊် ိ လမ်လ ောင၊်စီျားဆငျ်ားဖြငျ်ားဖြစ် ဆ  ျား တ်တယ်။
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Groundwater is stored in and moves slowly through geologic formations of 
soil, sand and rocks called aquifers

မဖြေမုံေါ်မေ။ ။ဖြေစ်မြျောငျ်ား ငျ်ား ိ ငက်ပမ်ဖြေောငျ်ားုံငလ်ယ် ြေ ေဒေော။
မဖြေမုံေါ်မေ မဘော၊ ဘောဝ။ ။မဖြေမုံေါ်မေဟောစတငမ်ုံေါ်ကြ ောျားေောမပေောကစးုီံျား
“ တိ က်စောျား ယ်မဆောငုိ်ံ  ြျ”ဆိ တ   လ ု်ံ (၃) ကိ ုံငလ်ယ်ထ  မေောက်တ   ထလိ ု်ံ
တယ်။ုံငလ်ယ်ြေ ော ဆ  ျား တ်တယ်။

Surface water (Rivers, Streams, Lakes & Ponds, Sea) are doing erosion, 

transportation and deposition. Surface water and Groundwater are 
related.

မဖြေမုံေါ်မေန င မ်ဖြေမ ောက်မေဟောထမိတ ွေ့ ြေ  ရ ိမ ေ်ာလညျ်ား မဘော၊ ဘောဝဖြငျ်ား
ြေတ ကကဘ ျား။
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ကြေဘော မုံေါ်ယ  လ ောတ င်

မဖြေမုံေါ်မဖြေမ ောက၊်

မေြျိျို၊မေင ဖြစ်တညု်ံ  န င ်

မေန င မ်ဖြေ ကျယ ်ဝပျ်ား
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ကြေဘောမေဖုံပ  န်   တညမ်ပုံ   (  World water distribution)(*) 

မေ ေငျ်ား ဖြေစ ် မေထ တယ ်

(က  ြေိ င)် 

     မေထ တယ ်

(က  ကလီိ ြေတီော) 

မေြျိျို 

(ေောြိ ငျ်ားန ပျ်ား) 

ုံ  ငြ်ေ   

(ေောြိ ငန်  ပျ်ား) 

ုံငလ်ယ ်ြေ ေဒေော   ၃၂၁၀၀၀၀၀၀     ၁၃၃၈၀၀၀၀၀၀  - ၉၆.၅ 

မေြ မတောင၊်မေြ ဖြေစ၊်န ငျ်ားြ        ၅၇၇၃၀၀၀  ၂၄၀၆၄၀၀၀  ၆၈.၇ ၁.၇၄ 

မဖြေမ ောကမ်ေ       ၅၆၁၄၀၀၀  ၂၃၄၀၀၀၀၀  - ၁.၇၀ 

မေြျိျို(မဖြေမ ောကမ်ေ)       ၂၅၂၆၀၀၀  ၁၀၅၃၀၀၀၀  ၃၀.၁ ၀.၇၆ 

မေင (မဖြေမ ောကမ်ေ)       ၃၀၈၈၀၀၀  ၁၂၈၇၀၀၀၀ - ၀.၉၄ 

မဖြေလ ောမေမင ွေ့ စိ   တ ် ၃၉၅၉ ၁၆၅၀၀ ၀.၀၅ ၀.၀၀၁ 

 ပ ်ိ ျားစ ပျ်ားမေ မေြ မပမ ောမဖြေ ၇၁၉၇၀ ၃၀၀၀၀၀ ၀.၈၆ ၀.၀၂၂ 

မေကပ ် ၄၂၃၂၀ ၁၇၆၄၀၀ - ၀.၀၁၃ 

မေြျိျို ၂၁၈၃၀ ၉၁၀၀၀ ၀.၂၆ ၀.၀၇ 

မေင  ၂၀၄၉၀ ၈၅၄၀၀ - ၀.၀၀၆ 

ကြေဘောမလထ  ၃၀၉၅ ၁၂၉၀၀ ၀.၀၄ ၀.၀၀၁ 

ေ    ပမ်ေ ၂၇၅၂ ၁၁၄၇၀ ၀.၀၃        ၀.၀၀၀၈ 

ဖြေစမ်ြျောငျ်ား ၅၀၉ ၂၁၂၀  ၀.၀၀၆        ၀.၀၀၀၂ 

မေော  ုိံ ျားြေ ောျားမုံျော်ဝငမ်ပမ ောမေ ၂၆၉ ၁၁၂၀  ၀.၀၀၃        ၀.၀၀၀၁ 

စ စ မုံ ငျ်ား  ၃၂၂၅၀၀၀၀၀     ၁၃၃၈၀၀၀၀၀၀  - ၁၀၀ 

 

ြေ တ်ြျက်။

၁ က  ြေိ င ်
= ၁၁ ၆ ဘလီီယ 
  လ 

= ၃၃၇၄၂၃၃ 
ဧက/မုံ

= ၄.၂ က  ကလီိ 
ြေီတော



Water circle (မေ   ေောလညု်ံ  )
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(၁) ြေိ ျားေ ော  ပျ်ားြေှု 

• (က)မဖြေြေျကန် ောဖုံငမ်ုံေါ်တ ငြ်ေိ ျားမေန င ြ်ေိ ျားန ငျ်ား       - (၂၄၅  )က  ြေိ င/် (၁ ၂၉  )က  ကလီိ ြေတီော

• (ြ) ုံငလ်ယ ်ြေ ေဒေောမုံေါ်တ ငြ်ေိ ျားမေန င ြ်ေိ ျားန ငျ်ား     - (၂၁   )က  ြေိ င/်(၈၈၂  )က  ကလီိ ြေတီော

• စ စ မုံ ငျ်ား  (က) +(ြ)  - ၄၅၅   က   ြေိ င ်(၁၉၁၁   ကလီိ ြေတီော)

( )  ကြေဘောမဖြေြေျကန် ောဖုံငမ်ုံေါ် ိ  ကျမေောကမ် ောမေထ တညမ်ုံ ငျ်ား -က  ြေိ င(်၂၄၅  )  ည်

(၂) မေမင ွေ့ ဖုံပထ် တလ် တဖ်ြငျ်ား (Evapotranspiration)   - (၁၅   ) က  ြေိ င ်(၆၃   ) က  ကလီိ ြေတီော)

(က)  စျီားဆငျ်ားမေ (Ran-in and Run-off)
• မဖြေမုံေါ်မေ (Run-out) - (၈၂  ) က  ြိေ င ်(၃၄၄၄ ) က  ကလီိ ြီေတော
• မဖြေမ ောကမ်ေ (Run-in) - ၁၃   က  ြိေ င ်(၅၄၆  က  ကလီိ ြီေတော)

(ြ) စြိေ ဝ်ငဖ်ြငျ်ားန င  ်ေည ်မင ွေ့ုံျ ွေ့ န    ဖြငျ်ား) -၂၄,၅   က  ြေိ င ်(၁ ၂.၉   က  ကလီိ ြေတီော)

(၃)  မေမင ွေ့ုံျ ဖြငျ်ား

• (က) ုံငလ်ယန် င  ်ြေ ေဒေောြေ  မေ (၄၂,၆  ) က  ြေိ င ်(၁၇၈၉၂ ) ကလိ ြေတီော။

• (ြ) ဝင ိ် ျားစ ပျ်ားတပျ်ားြေျောျားန င ဆ်ျီားန ငျ်ားြေျောျားြေ  မေ (၃ ၃ ) က  ြေိ င ်(၁၂၇၂၆) က  ကလီိ ြေတီော။

• ( ) မေကပန် င ဖ်ြေစမ်ြျောငျ်ား၊ ငျ်ား ိ ငြ်ေ မေ ( ၅၇ ) က  ြေိ င ်(၂၃၉၄) က  ကလီိ ြေတီော။ 
စ စ မုံ ငျ်ား (၄၆၂  ) က  ြေိ င ်(၁၉၄. ၄ ) ကလီိ ြေီတော။
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မဖြေမ ောက်မေစတငဖ်ြစ်မုံေါ် ည  ်ြျိပက်ောလ

✓ ကြေဘောမဖြေစတငဖ်ြစ်မုံေါ် ည  ်ြျိပက်ောလ -လ ပြ်  မ ောန စ် ပမ်ုံ ငျ်ား

(၄၅   - ၅   ) 

✓ မဖြေမ ောက်မေစတငဖ်ြစ်မုံေါ် ည  ်ြျိပက်ောလ -လ ပြ်  မ ောန စ် ပျ်ားမုံ ငျ်ား

- (၂၆၄ )
✓ မဖြေမ ောက်မေကိ စတငမ်တ ရ ိေော

 ေု်ံမေ          -ကမပေ 

 ြျိပက်ောလ       - န စ် ပျ်ားမုံ ငျ်ား (၁၅  )

 ပက်မုံ           - ၁၁၅   မကျော် (၂)ြိေ ငြ်ပ  ်

 ေည ်မ  ျား    - မေင 

ကျြေ်ျားကိ ျား၊ “The Earliest History of the Earth” Author – Derek York
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မေမြေေ်ာလီကျ ျားြေျောျား မပေောမေ ၊က  လိ က်ဖြစ်တညမ်ပြေ  ။  

စ ် မေမြေေ်ာလီကျ ျားြေျောျား မပေောမေ ၊က  ဖြစ်တညမ်ပ ည  ်ြျိပက်ောလ 

၁  က်ရ ိ( ီဝ  ု်ံ)  တ ငျ်ား (၁)ုံတ်။ 

၂ ကြေဘော မလထ  တ ငျ်ား (၁.၅)ုံတ်။ 

၃ စီျားဆငျ်ားမပမ ောဖြေစ်မြျောငျ်ားြေျောျား (၂)ုံတ်။ 

၄ စ တ်စိ ထိ ငျ်ား ည မ်ဖြေလ ော (၂) ုံတ် ြေ  (၁) န စ်။ 

၅ ေ  န   ိ ငြ်ေျောျား (၁) န စ် ြေ  (၁ ) န စ်။ 

၆  မေကပ၊်မေ ိ လ်မလ ောငက်ပ/်ဆညြ်ေျောျား( ၁ ) န စ်။ 

၇ ုံငလ်ယ် ြေ ေဒေော (၄   ) န စ်။ 

၈ မဖြေမ ောက်မေ  (၂) ုံတ် ြေ  (၁    ) န စ်။ 

၉ မေြ ဖြေစ်ြေျောျားန င  ်စ ်မ ျားြ မပမ ောဝင ိ် ျားစ ပမ်ေ ြေျောျား  (၁   )န စ် ြေ  (၁    ) န စ်။ 
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မေကပ၊် မေ ိ င၊် ိ လမ်လ ောငက်ပ/်ဆညြ်ေျောျား



မဖြေမ ောကမ်ေစီျားဆငျ်ား၊ဖြစ်တညမ်ပ ည  ်ြျိပက်ောလ
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ဘယ်တ  ျားကလ တိ  မဖြေမ ောက်မေကိ စတင ်   ျားဖုံျိုကက လ ။

(When people start use groundwater?)
• မဖြေမ ောက်မေကိ   ီျစ်ဖုံညတ် ငြ်ေစ်မတော်ြေမုံေါ် ြေ ီန စ်မုံ ငျ်ား(၂၁  )ြပ  က်
စတင ်   ျားဖုံျိုြ   ည။်

•  ောရ ၌တ  ု်ံဖုံည ်ညြ်ေစ်မတော်ြေမုံေါ် ြေ ီန စ်မုံ ငျ်ား(၁   )မကျော်ကစတင်
   ျားစ  မကကောငျ်ားန ငိင် တကောြေ တ်တြ်ေျားြေျောျားကြ င ဆ်ိ ထောျား ည။်

• ဖြေပြ်ေောနိ ငင် တ ငမ်ဖြေမ ောက်မေကိ မရ ျားဖြေပြ်ေောြေငျ်ားြေျောျားလက်ထက်(ဘစီီ- ၃)

ေောစ ၊ြပ  က်စတင ်   ျားဖုံျိုမပ ညဟ်  ြိေ ငျ်ားြေ တ်တြ်ေျားြေျောကမေျားဆိ ထောျား ။

ထိ မေ  ညဖ်ြေပြ်ေောဖုံညမ် ောက်ုိံ ငျ်ားဖြေစ်ဝကျွပျ်ားမုံေါ်မေ ၊  ဂုံ းြိေျိုွေ့ပယ်၊က ငျ်ား

မကောက်းြိေျိုွေ့၊ ုိံ ငမ်တောငျ်ား ငျ်ားေ ော ပျီားရ ိမရ ျားုံျ းြိေျိုွေ့မဟောငျ်ားဟ မရ ျား  မတ ပ
ကြ င ဆ်ိ  ည။်
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မဖြေမ ောကမ်ေန င က်ြေဘောမဖြေ (Groundwater and World)။ ။တကြေဘောလ  ျား တ ကလ်ိ  ု်ံ

မ ောမ ောက ်  ျားမေ၊စိ ကု်ံျိျိုျားမေန င စ်ကြ်ေ  လ ု်ံငပျ်ား   ျားမေကိ မဖြေမ ောကမ်ေြေ ထ တ်ယ    ျားစ   ။ 

ကြေဘောတဝ ပျ်ား၌န စ်စ (်၆   - ၇  ) ဘလီီယ က  ြေီတော (600 to 700 billion m3/year)ထ တ်

ယ မပမကကောငျ်ားယ ပကစ်ကိ ြေ ထ တ်မဝ ည စ်ော  ု်ံ (Resources of The  World and their use,

2014)  ၌မြေါ် ဖုံုံ ရ ိ ည။်

က   ျီား ျီား တ က ်  ျားစ   ည ေ်ောြိ ငန် ပျ်ား

ကိ ုံ  ဖုံ ေု်ံဖြင ဖ်ုံထောျား ည။်

မ ောက်   ျားမေ           - ၆၅ ေောြိ ငန်  ပျ်ား

စိ က်ုံျိျိုျားမေ                 - ၂  ေောြိ ငန်  ပျ်ား

စကြ်ေ လ ု်ံငပျ်ား   ျားမေ   - ၁၅ ေောြိ ငန်  ပျ်ား
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Detail 

Parameters 

of 

water 

resources 

Potential in 

Myanmar 

are displayed 

in table 

below:
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Specification of rivers and Potential Water Resources  
(Surface and Sub-surface/Groundwater) 

Name of Rivers / Rivulets 
Catchment   Average 
Annual Basin 

River 
Length 

(Km) 

Catchment  
Drainage 

     Area  
     (Km2) 

Surface Water 
 (Km3) 

Groundwater 
Potential 

 (Km3) 

1.Chindwin (Myanmar) 900 115300  141.293  57.578  

2.Upper Ayeyarwaddy   
   Central (Myanmar) 

2100 

193300  227.920  92.599  

3.Lower Ayeyarwaddy  
   (Lower Myanmar ) 

95600 85.800  153.249  

4.Sittaung (include Bellin 
   River and Bago. Rivers)   

420 
48100  81.148  28.402  

5.Rivers in Rakhine State 650 58300 139.245  41.774  

6.Rivers in Taninthary  
   Division 

- 
40600 130.927  39.278  

7.Thanlwin (in Myanmar) 2410 158000 257.918  74.779  

8.Mekong ( in Myanmar 
territory) 

2390 
28600 17.634  7.054  

TOTAL   737.800    1081.885       494.713  
 (Source: State of water Myanmar –WEPA database net & FAO 2014) 



(၂ ၁၅) ြ န စက်

ဖြေပြ်ေောန ငိင် တဝ ပျ်ား

မဖြေမ ောကမ်ေ

   ျားစ  ြေ   ြျိျိုျား။

မ ောက ်  ျားမေ

= ၂၉ ေောြိ ငန်  ပျ်ား

စိ ကု်ံျိျိုျားမေ

= ၆၇ ေောြိ ငန်  ပျ်ား

စကြ်ေ  လ ု်ံငပျ်ား   ျားမေ

= ၄ ေောြိ ငန်  ပျ်ား
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ဖြေပြ်ေောန ငိင် 

တဝ ပျ်ားဘ ြိေ

မ ေ၊ လဘ 

ြိေမ ေဆိ ငေ်ော

မဖြေမ ောက်

ဖြစ်တညမ်ပ

န ငိြ်ေ  

 မဖြဖုံ

မဖြေုံ  

ဖြေပြ်ေောန ငိင် 

တဝ ပျ်ားမဖြေ

မ ောက်မေ

ထ တ်ယ    ျားစ  

မပ မဖြဖုံုံ  
- - - - - - -

Ref:- IWMI 
(2014) and 

Water 
Resources 
Myanmar



Hi Audience,

Hope you all may interest the article ” Groundwater”. 
I display and explain the slides are based on a primer of 
Groundwater (Some).

Groundwater is invisible, but global use.

In Myanmar also, use of groundwater is increasing year by year
and pollution and contamination are also risk Nationwise. 
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My consideration is all the geologists want 

to interest and study groundwater  
to involve groundwater industries
to re-educate the peoples

If you all the audience interest the subject “Groundwater”, 
I will make a arrangement for next lecture. 
next lecture will be “A PRIMER ON GROUNDWATER”
Welcome your voice via fb messenger and / or email
myinttheingroundwater@gmail.com

Regards, Myint Thein

8/25/2020 myinttheingroundwater@gmail.com 20

mailto:myinttheingroundwater@gmail.com


8/25/2020 21myinttheingroundwater@gmail.com

THANKS

FOR

YOUR PAY ATTENSION

Myint Thein,
Consultant Groundwater & wells (freelance)

National Literacy Awards Writer “ maung kyayye”
Member of Myanmar Geoscience Society (MGS)

Advisory Group Member of NWRC, Myanmar
Member of California Groundwater Association

Board of Director of MASTAA(New York) www.MASTAA.org


