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၁။  နဒိါန်ဵ  

ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ အဆင်ဴအတန်ဵမျာဵ “Water Quality Standards” ဆိုသည်မှာ 

ေရအရည်အေသွဵ တိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်ေစရန် ြပဌာန်ဵကျင်ဴသုဳဵထာဵသညဴ် သက်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵကုိဆိုလိုပပီဵ လူသာဵတ့ုိ၏ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ သဘာဝေဂဟစနစ်မျာဵ 

ကုိ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်နိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည။် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

“Water Quality Criteria” သည ် ေရအသုဳဵြေျမှု လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်တစ်ြေုအတွက် ေရ၏လိုအပ် 

ေသာ အရည်အေသွဵကို ေဖာ်ြပေပဵနိုင်ရန်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵကုိ ကိန်ဵဂဏန်ဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ  ကန့်သတထ်ုတ်ြပန်ေလဴရိှပါသည်။ 

အဆင်ဴအတန်ဵမျာဵ “Standards” သည ် ေရအသုဳဵြေျမှု လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်တစ်ရပ်၏ ေရအရည် 

အေသွဵဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကုိ ရည်ညွှန်ဵြြေင်ဵသာမက အြေိုဵအေငွ့ထုတ်လုပ်မှုတင်ွလည်ဵ 

ေြေါ်ေဝါ်သုဳဵနှုန်ဵပါသည။် အြေိုဵအေငွ့ထုတ်လုပ်မှုစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵသည် အြေျနိ်ကာလတစ်ြုေ 

အတွင်ဵ တညေ်နရာတစ်ေနရာမှ ထွက်ရိှလာမညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵ ပစ္စည်ဵအြေျို၏့ 

ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏကုိ ထိန်ဵြေျုပ်ကန့်သတ်ရနြ်ဖစ်ပါသည။် ေရထုအတွင်ဵ ေြပာင်ဵလဲြဖစ်ေပါ် 

ေနေသာ ေရအရည်အေသွဵ  ကုိ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအြေျက် (၂) ြေျက်ကုိ 

ထညဴသ်င်ွဵစဉ်ဵစာဵရပါမည်- ၁) ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵ မှုအေြြေအေန (သို့မဟုတ)် လူသာဵတ့ုိ၏ 

ပေယာဂေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာသညဴ် ဆိုဵကျိုဵအတိုင်ဵအတာနှင်ဴ ၂) ေရအသုဳဵြေျမှုလုပ်ငန်ဵနယ်ပယ် 

တစ်ြေုအတွက် အသုဳဵြပုမညဴ် ေရ၏ သင်ဴေလျာ်မှုအေြြေအေန တိုြ့ဖစ်ပါသည်။ ဥေရာပသမဂ္ဂ 

ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင ် (EU Water Framework Directive) သည ် ေရအရည်အေသွဵကို ြေွဲြြောဵ 

စိတ်ြဖာြြေင်ဵ (Characterising) နှင်ဴ ေရအတန်ဵအစာဵသတမ်ှတရ်ာတွင် (Classifying) ေဂဟစနစ် 

အေပါ်အေြြေြေဳသညဴ် ေလဴလာြေျဉ်ဵကပ်မှုကုိ အသုဳဵြပုပါသည်။ ထိုေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် 

ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵသတမ်ှတ်ရာ၌ ဇီဝ၊ ဓါတုနှငဴ် ရုပ်သွင်အေနအထာဵ 

ဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကုိ ကုိဵကာဵအသုဳဵြပုသည်ဟု ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

အမျိုဵသာဵအဆင်ဴေရအရင်ဵအြမစ်ေကာ်မတီသည် ြမန်မာနုိင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ အမျိုဵသာဵအဆင်ဴ 

ေရဥပေဒလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်ကုိ ၂၀၁၄ြေုနှစ်တွင် စတငြ်ပဌာန်ဵြေဲပဴါသည်။ ထုိမေူဘာင်တွင် 

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ ေရသယဳဇာတမျာဵနှင်ဴ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသမျာဵတွင် ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေဂဟ 

စနစ်အေနအထာဵ၊ အေြြေအေနမျာဵ ရရိှေစရန်အတွက် ြပဌာန်ဵြေျက် (၇)ြေျက်ကုိ ထညဴသ်င်ွဵ 

ေရဵဆွဲထာဵပါသည ် (Appendix B)။ ထိုြပဌာန်ဵြေျက်မျာဵထဲမှ  ယြေုအစီရင်ြေဳစာနှင်ဴ ဆက်စပ် 

နှီဵနွယ်သညဴ ်အြေျက်(၂) ြေျက်ကုိ ေဖာ်ြပလိုပါသည်။ 



 

 

ြပဌာန်ဵြေျက် (၁) -  ြမန်မာနိုင်ငဳရိှ ေြမေပါ်ေရနှင်ဴ ေြမေအာက်ေရမျာဵသည် စဉ်ဆက်မြပတ် 

ေကာင်ဵ မွန်ေသာ အေြြေအေနတစ်ရပ်တင်ွ ရှိရမညဆ်ိုသညဴ် အေြြေအေနသစ်တစ်ရပကုိ် 

ေဖာ်ေဆာင်ရန် လမ်ဵညွှန်ပါသည။် 

ဤေရဥပေဒလမ်ဵညွှန်မူေဘာငပ်ါ ေကာင်ဵ မွန်ေသာ အေြြေအေနဆိုသည်မှာ ေရအရည်အေသွဵ 

ေကာင်ဵ မွန်ေသာ၊ သန့်ရှင်ဵေသာ၊ လုဳေလာက်ေသာ ပမာဏတစ်ြေုထိ စုေဆာင်ဵထာဵေသာ 

ေြမေအာက်ေရနှင်ဴ ေြမေပါ်ေရတိုကုိ့ ဆိုလိုပါသည်။ ေြမေပါ်ေရတိုတ့ွင် ြမန်မာနုိင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵလုဳဵ 

ရှ ိ ြမစ်၊ ေြေျာင်ဵ၊ အင်ဵ၊ အုိင်၊ ကန်မျာဵ၊ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေရတိမ်ေဒသမျာဵအာဵလုဳဵ ပါဝင် 

ပါသည်။ 

ြပဌာန်ဵြေျက် (၃) - ေဂဟစနစ်ဆိုင်ရာအေြြေအေနနှင်ဴ ြမစ်၊ ေြေျာင်ဵ၊ အင်ဵအုိင်နှင်ဴ ေြမ 

ေအာက်ေရထဲတွင် ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ ေပျာ်ဝင်လာမှုအေြြေအေနကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် ေစာင်ဴကကည်ဴ 

ေလဴလာကကပ်မတရ်မည်။ 

နိုင်ငဳေတာ်၏ ေြမေပါ်၊ ေြမေအာက်ေရတို့နှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ေဂဟစနစ်၏အေြြေအေနနှင်ဴ 

ေရထဲတွင် ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵေပျာ်ဝင်လာမှုအေြြေအေနတိုကုိ့ ေလဴလာဆန်ဵစစ်ရာတွင် ေအာက်ပါ 

အြေျက်မျာဵကုိ မူတည်၍ အကဲြဖတ်သင်ဴေကကာင်ဵ ဤေရဥပေဒလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်မှ အကကဳြပု 

ပါသည်။ 

 ေရ၏ဇီဝဆိုင်ရာ အေထာက်အပဳဴေပဵနိုင်မှုအရည်အေသွဵ (ငါဵမျာဵ၊ ေကျာရုိဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵ၊ 

ေရေန အပင်မျာဵ ရင်ှသန်မှုအေြြေအေန)၊ 

 ြမစ်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵ၊ ြမစ်ကကမ်ဵြပင်နှင်ဴ ြမစ်ြပင်အေနအထာဵ၊ 

ြမစ်ကမ်ဵပါဵမျာဵ၊ ကမ်ဵထိန်ဵတမဳမျာဵ၊ ြမစ်ေကကာင်ဵ၏ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်ဵြဖစ်တည်မှု၊ 

ေရေကကာင်ဵြပတ်ေတာက်မှု အစရှသိည၊် 

 ေရ၏ရူပ-ဓါတုအရည်အေသွဵမျာဵ (အပူြေျိန်၊ ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်မှုနှင်ဴ ေရေနအပင်နှင်ဴ 

သတ္ရဝါမျာဵအတွက် အာဟာရပါဝင်မှု)၊ 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ စဳနှုန်ဵမျာဵအရ ြမစ်ဝှမ်ဵကုိ ညစ်ညမ်ဵ ေစေသာ သီဵ သန့်ဓါတုဓါတ် 

ေပျာ်ဝင်မှုရာြေိုင်နှုန်ဵပမာဏနှင်ဴ အရည်အေသွဵကုိ တိုင်ဵတာရန်လိုအပ်ပါသည်။ ြမစ်ေရ 

ထဲတွင် အမျာဵဆုဳဵြေွင်ဴြပုနိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ေရနှင်ဴ အညစ်အေကကဵ ပမာဏ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵကုိ 

အတိအကျ ကန့်သတထ်ာဵနိုင်ပါသည်။ ထိုသတ်မတှ်စဳြေျိန်၊ စဳညွှန်ဵထက် ပိုမမျာဵေစရပါ။ 

ေဂဟစနစ်တစ်ြေုတွင် ဓါတုဓါတ်မျာဵေပျာ်ဝင်မှုသည် အမျာဵဆုဳဵြေွင်ဴြပုနိုင်ေသာ ပမာဏ 

ထက်ပိုေနပါကေကာင်ဵ ေသာ ေဂဟစနစ်ဟု မယူဆနုိင်ပါ။ 



 

 

ယြေုအစီရင်ြေဳစာ၏ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ ဥေရာပသမဂ္ဂေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာငမ်ှ အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်သညဴ် စနစ်မျာဵကုိ အကုိဵအကာဵြပု၍ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေဂဟအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ 

စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ ဖွဳပ့ဖိုဵတိုဵတက်ေစရန်အတွက် ကနဦဵရရှိထာဵေသာ သေဘာထာဵမှတြ်ေျက် 

အြေျို ကုိ့ ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည။် အစီရင်ြေဳစာတွင် ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာ၌ 

ပါဝင်သညဴ် ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ေရအမျိုဵအစာဵြေွြဲြောဵြြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ဇယာဵမျာဵြဖင်ဴ ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပထာဵပပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳရိှ ေရကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ဆိုင်ရာ ေဂဟစနစ် အေြြေအေနမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်ရာ၌ ပါဝင်သင်ဴသညဴ် ေြမေပါ်ေရအမျိုဵအစာဵ 

စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ၊ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကုိ အကကဳြပုတင်ြပထာဵပါသည။် အစီရင်ြေဳစာကုိ ယြေင် 

ထုတ်ေဝြေဲဴေသာ စာအုပ်၊ စာတမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ အေြြေြေဳထာဵ ကုိဵကာဵပပီဵ အင်ဵေလဵကန်နှင်ဴ 

ပဲြေူဵြမစ်ေကကာင်ဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေဂဟစနစ် ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတရ်ာတွင် အေြြေြေဳအြေျက် 

အလက်မျာဵရရှိေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵ ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ် 

ြြေင်ဵ၊ ေရအမျိုဵအစာဵြေွြဲြောဵြြေင်ဵနှင်ဴပတသ်က်၍ သေဘာထာဵမှတြ်ေျက်ြပုရာ၌ ဥေရာပသမဂ္ဂ 

ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာငကုိ် ပထမဦဵစွာ အေြြေြေဳထာဵ၍ ရည်ညွှန်ဵကုိဵကာဵထာဵပါသည်။ ေရအမျိုဵ 

အစာဵြေွြဲြောဵြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ဇီဝဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ 

လည်ဵ ေတာင်အာဖရိကနှင်ဴ အာရတှိုက်နိုင်ငဳမျာဵမှ ရရိှြေဲဴေသာ အေတွအ့ကကုဳမျာဵအြပင် ြမန်မာ 

ပညာရင်ှမျာဵနှင်ဴ အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵတွင် ေဆွဵေနွဵရရိှြေဲဴေသာ အြေျက်အလက်မျာဵကုိပါ 

ယြေအုစီရင်ြေဳစာတွင် ထညဴသ်င်ွဵေဖာ်ြပမည်ြဖစ်ပပီဵ ၂၀၁၈ ြေုနှစ်တွင် ထုတ်ေဝမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

ယြေုအစီရင်ြေဳစာသည ် “ေနာ်ေဝ-ြမန်မာနှစ်နိုင်ငဳ ပတ်ဝန်ဵကျင်အစီအစဉ် ၂၀၁၅-၂၀၁၇” 

အစီအစဉ်ေအာက်တွင် သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသမိ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ 

ေနာ်ေဝေရသုေတသနအဖွဲတ့ိုပ့ူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေရသယဳဇာတမျာဵ ဘက်စုဳစီမ ဳ

အုပ်ြေျုပ်ြြေင်ဵ - စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်ြြေင်ဵနှင်ဴ သင်တန်ဵေပဵြြေင်ဵ စီမဳကိန်ဵရလဒ်တစ်ပိုင်ဵ၁ 

ြဖစ်ပါသည။် အစီရင်ြေဳစာသည် စီမဳကိန်ဵ၏ ရလာဒ်အြေျို ြ့ဖစ်ပပီဵ “ြမန်မာနိုင်ငဳ ေရသယဳဇာတ 

မျာဵဘက်စုဳစီမဳအုပ်ြေျုပ်ြြေင်ဵနှင်ဴပတသ်က်သညဴ် မူေဘာင်မှတစ်ုမျာဵနှင်ဴ သေဘာထာဵမျာဵ 

(Framework notes and recommendations) ကုိ Nesheim နှငဴ် Platjouw တိုက့ ၂၀၁၆ ြေုနှစ် 

တွင် ေရဵသာဵြေဲဴပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရသယဳဇာတမျာဵ ဘက်စုဳစီမဳအုပ်ြေျုပ်ြြေင်ဵအတွက် ဥေရာပ 

သမဂ္ဂေရမူေဘာင်နှင်ဴ အြြောဵေရမူေဘာင်မျာဵမှရရှိေသာ သေဘာထာဵမှတ်ြေျက်မျာဵကုိ 

ထညဴသ်င်ွဵေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

ဤအစီရင်ြေဳစာတွင် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရသယဳဇာတအသုဳဵြပုမှုကုိ အတိုြေျုပ်ေဖာ်ြပထာဵပပီဵ အြေန်ဵ 

(၂) တွင် ေရသယဳဇာတအသုဳဵြပုမှုတွင် ထညဴသ်င်ွဵစဉ်ဵစာဵရမညဴ် လိုအပ်ေသာ ေရအသုဳဵြပုမှု၊ 



 

 

ဖိအာဵမျာဵ၊ ေရရရှိနိုင်မှုပမာဏနှင်ဴ ေရအရည်အေသွဵ ဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ အြေန်ဵ (၃) တွင် ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ေရအမျိုဵအစာဵြေွြဲြောဵြြေင်ဵ 

အေကကာင်ဵ ေရဵသာဵထာဵပပီဵ ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမေူဘာင်တွင်ပါဝင်ေသာ ေဂဟစနစ်အေြြေ 

အေနမျာဵကုိ စမ်ဵသပဆ်န်ဵစစ်နုိင်ရန် ြဖစ်ပါသည။် အြေန်ဵ(၄)တွင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်ကုိ 

ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ ေရသင်ွြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ၊ အမျိုဵအစာဵြေွြဲြောဵြြေင်ဵနှင်ဴ ေစာင်ဴကကညဴ် 

ေလဴလာြြေင်ဵတိုတ့ွင် ဥပမာထာဵေဆာင်ရွက်ြြေင်ဵ တိုြ့ဖစ်ပါသည။် အာရတှိုက်နိုင်ငဳမျာဵတွင် 

ဇီဝဆိုင်ရာနှင်ဴ ဓါတုဆိုင်ရာ အေြြေအေနမျာဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵ နှင်ဴပတသ်က်သည်ဴ 

အြေျက်မျာဵကုိ အြေန်ဵ(၅)တွင် အတိုြေျုပ် ေဖာ်ြပထာဵပပီဵ အြေန်ဵ(၆)တွင် ကနဦဵသေဘာထာဵ 

မှတြ်ေျက်တြေျို့ကုိ စာရင်ဵြပုစုေဖာ်ြပထာဵပါ သည။် 

၁ စီမဳကိန်ဵရလဒ်တစ်ပိုင်ဵ ဆုိသည်မှာ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ ၄.၂မှ ၄.၇ အထိ ပါဝင်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

၂။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ေရသယဳဇာတအသုဳဵ ြပုေနမှု အေြြေအေန 

၂.၁ နိဒါန်ဵ 

ေရသည ်သက်ရှိသတ္ရဝါအာဵလုဳဵအတွက် အေရဵပါဆုဳဵေသာ သယဳဇာတြဖစ်ပပီဵ  စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖွဳပ့ဖိုဵတိုဵတက်ေစရန်အတွက် ေရသယဳဇာတမျာဵ ထိန်ဵသမိ်ဵကာကွယ်ြြေင်ဵကုိ မြဖစ်မေန 

ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည။် အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ၊ စီဵပာွဵေရဵဖဳွပ့ဖိုဵ တိုဵတက်ေစရန်နှင်ဴ အပန်ဵေြဖလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေရကုိ အဓိကအရင်ဵ 

အြမစ်အြဖစ် အသုဳဵြပုေနရပါ သည။် ထို့ေကကာင်ဴ လူသာဵတ့ုိ၏ ေန့စဉ်အေြြေြေဳ လုပ်ငန်ဵကိစ္စမျာဵ 

မှအစ ကမ္ဘာဴေဂဟစနစ်မျာဵ၏ အေြြေြေဳလိုအပ်ြေျက်မျာဵကို ေရမအှေထာက်အပဳဴ ေပဵထာဵ 

ပါသည်။ ေရကုိ ေရရှည်တွင် ေကာင်ဵ မွန်စွာအသုဳဵ ြပုနိုင်ရန်အတွက် သတမ်ှတြ်ေျက်မျာဵရှိရာ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာနှင်ဴ နိုင်ငဳအဆင်ဴ ေရအဆင်ဴအတန်ဵမျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵ ထုတ်ြပန် 

သတမ်ှတထ်ာဵပါသည။် ဥပမာ- ေသာက်သဳုဵေရအတွက် ေရအရည်အေသွဵ ဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန် 

ြေျက် (WHO,2011)၊ စိုက်ပျိုဵေရဵအတွက် ေရအရည်အေသွဵလိုအပ်ြေျက် (FAO,1995)။ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေရအဆင်ဴအတန်ဵမျာဵအာဵ အကကဳြပုလမ်ဵညွှန်နိုင်ရန်နှင်ဴ လူသာဵနှင်ဴ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအတွက်  လိုအပ်ေသာ သတင်ဵအြေျက်အလက် ရင်ဵြမစ်မျာဵ 

ရရိှေစရန ်  နိုင်ငဳတကာေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵကုိ ထုတ်ြပန်ထာဵပါသည။် 

ကုိယ်ပိုင်ေရအရည်အေသွဵ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵ မသတ်မတှ်ရေသဵေသာ နုိင်ငဳမျာဵသည် ကုလသမဂ္ဂမှ 

ြပဌာန်ဵထာဵေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရလမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵကုိ အသုဳဵြပုကုိဵကာဵ၍ လိုက်နာ 

ကျင်ဴသဳုဵပါသည။် ေရအရည်အေသွဵအာဵ သုဳဵသပရ်ာ၌ ေရအသုဳဵြေျေသာ လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်တစ်ြေု 

အတွက် လုိအပ်ေသာ ေရအဆင်ဴအတန်ဵနှငဴ် အြေျနိ်ကာလတစ်ြေုအတွင်ဵ တည်ရိှရာေနရာ 

တစ်ေနရာမှ ထုတ်လွှတ်လာမည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵအြေျို ၏့ အြေိုဵအေငွ့ ထုတ်လွှတ ်

မှု အဆင်ဴအတန်ဵစသညဴ် အဆင်ဴအတန်ဵနှစ်ြေျက်အေပါ် စဉ်ဵစာဵပါသည။် နိုင်ငဳအဆင်ဴ ေရအဆင်ဴ 

အတန်ဵမျာဵသည် ေရထုထဲသို့ ဝင်ေရာက်လာမညဴ် လုပ်ငန်ဵအမျိုဵမျိုဵ(ဥပမာ- စကရဳု်မျာဵ၊ 

ေရဆိုဵစွန့်ပစ်မှု၊ ေရဆိုဵသန့်စင်စက်ရဳုနှင်ဴ ေရနုတ်ေြမာင်ဵမျာဵ) မှ ညစ်ညမ်ဵ မှုမျာဵကုိ ထိန်ဵြေျုပ် 

တာဵဆီဵရန် ဥပေဒြပုထာဵေသာ်လည်ဵ နိုင်ငဳတကာေရအဆင်ဴအတန်ဵမျာဵသည် လမ်ဵညွှန်ြေျက် 

အြဖစ်သာ တည်ရိှပါသည်။ 

အြေန်ဵ(၂)၏ ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ ဤအစီရင်ြေဳစာ၏ အဓိကအေကကာင်ဵအရာြဖစ်ေသာ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

အတွက် ေဂဟေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကုိ ကနဦဵစုစည်ဵထာဵေသာ အကကဳြပု 

ြေျက်နှင်ဴတကွ မိတဆ်က်ေဖာ်ြပေပဵရန် ြဖစ်ပါသည။် ဆက်လကပ်ပီဵ ဇီဝရူပဆိုင်ရာအြေျက် 

အလက်မျာဵ၊ လူမှုစီဵပွာဵေရဵအေြြေအေနမျာဵ(အြေန်ဵ ၂.၂) နှင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳ ေရအသုဳဵြပုမှု 



 

 

အဓိကအတန်ဵအစာဵမျာဵ (Water use Category) ကုိ ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည ် (အြေန်ဵ ၂.၃)။ 

အဆိုပါ ေရအသုဳဵြပုမှု၏ အဓိက အတန်ဵအစာဵမျာဵသည် ြမန်မာကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵထဳ 

ေမဵြေွန်ဵမျာဵ ေမဵြမန်ဵ၍ သတမ်ှတထ်ာဵပပီဵ ပညာရင်ှမျာဵသည် နုိင်ငဳတကာတွင် အသုဳဵြပု 

ေနေသာ  ေရအသုဳဵြပုမှု အဓိကအတန်ဵအစာဵမျာဵ အေကကာင်ဵကုိပါ ရင်ှဵြပထာဵပါသည။် 

အတန်ဵအစာဵမျာဵကုိ ြပင်ဵအာဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိြေိုက်ေစမှုအလိုက် ြေွဲြြောဵထာဵ 

ပါသည်။ ေရအသုဳဵြပုမှုအတန်ဵအစာဵ တစ်ြေုြေျင်ဵစနီှင်ဴပတသ်က်၍ လက်ရိှြမန်မာနိုင်ငဳတွင် 

အသုဳဵြပုေနေသာ ေရဆိုင်ရာစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵ အြေျက်အလက်မျာဵကုိလည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပ 

ထာဵပါသည။် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ေရအသုဳဵြပုမှုနယ်ပယ် တစ်ြေုအတွက် သတမ်ှတထ်ာဵေသာ 

ေရဆိုင်ရာစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမရှိပါက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကို ကုိဵကာဵပါသည်။ 

၂.၂ ြမန်မာနုိငင်ဳဆိုင်ရာ အြေျက်အလက် 

ြမန်မာနိုင်ငဳသည် အေရှေ့တာင်အာရတှွင် အကကီဵမာဵဆုဳဵနိုင်ငဳြဖစ်ပပီဵ ေတာင်တန်ဵေဒသမျာဵ၊ 

ေြမနိမဴလ်ွင်ြပင်မျာဵ၊ ြမစ်ဝကျွန်ဵေပါ်နှင်ဴ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျာဵ ပိုင်ဆိုင်ထာဵကာ ၆၇၆,၅၉၀ 

စတုရန်ဵကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်ဵပါသည။် နုိင်ငဳ၏ ေြမာက်ဖက်ပိုင်ဵ၊ ကြေျင်ြပည်နယ်တွင် 

ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင်အထက် အြမင်ဴေပ ၅၈၀၀ မီတာေကျာ် ြမင်ဴမာဵသညဴ ်ေတာင်တန်ဵမျာဵ 

ရှိပပီဵ ရမှ်ဵြပည်နယ်၊ ရြေိုင်ြပည်နယ်နှင်ဴ ြေျင်ဵြပည်နယ်ရိှေတာင်မျာဵသည် အြမင်ဴေပ ၂၀၀၀ ေကျာ် 

ြမင်ဴမာဵပါသည်။ အက်ဒမန်ပင်လယ်မှ ဘဂေလာဵပင်လယ်ေအာ်အထိ ဆက်စပ်ေနေသာ 

ရညှ်လျာဵသညဴ် ကမ်ဵရုိဵတန်ဵလည်ဵ တညရ်ှိပါသည ် (ပု ဳ ၂.၁)။ ရာသီဥတု (၃) မျိုဵတွင် 

ေဆာင်ဵရာသီသည် နိုဝင်ဘာလမှ ဇန်နဝါရလီအထိြဖစ်ပပီဵ ေနွရာသသီည ် ေဖေဖာ်ဝါရလီမှ 

ဧပပီလအထိြဖစ်၍ မိုဵရာသီသည် ေမလမှ ေအာက်တိဘုာလအထိ ြဖစ်ပါသည။် နှစ်စဉ် တိုင်ဵထွာ 

ရရိှေသာ မိုဵေရြေျိန်၏ ကုိဵဆယ်ရာြေိုင်နှုန်ဵြေန့်သည် ေမလလယ်မ ှ ေအာက်တိဘုာလလယ် 

အတွင်ဵ ရာွသနွ်ဵပပီဵ ေြမမျက်နှာသင်ွြပင်အလိုက် ြမစ်ဝကျွန်ဵေပါ်ေဒသတွင် (၅၀၀၀) မီလီမီတာ 

ြေန့်နှင်ဴ အလယ်ပိုင်ဵ မိုဵနည်ဵရပ်ဝန်ဵေဒသတင်ွ (၇၅၀) မီလီမီတာြေန့် ရာွသွန်ဵပါသည် (ပု ဳ၂.၂)။ 

ြမန်မာနိုင်ငဳသည် ေရသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ကကယ်ဝစွာ ပိုင်ဆိုင်ထာဵပပီဵ ရာသီဥတုပုစဳဳနှင်ဴ  

ေြမမျက်နှာသင်ွြပင်အေနအထာဵ ကဲွြပာဵမှုအလိုက် ေရအရင်ဵအြမစ်တည်ရိှမှုမျာဵ မတူညီပါ။ 

ြပန်လည်ြပညဴပ်ဖိုဵပမဲ ေရသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ် ပမာဏ စုစုေပါင်ဵသည ်  နှစ်စဉ် ၁၀၀၀ ကုဗ 

ကီလိုမီတာ (1000 km3 per Year) ြေန့်ရှိမည်ဟု ြေန့်မနှ်ဵထာဵရိှပါသည ် (FAO 2014)။ 

ထိုအြေျက်တွင် ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵမှရရှိေသာ ေြမေပါ်ေရနှငဴ် ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသတွင် စီဵဆင်ဵေနေသာ 

ေြမေအာက်ေရမျာဵ အပါအဝင်ြဖစ်ပါသည။် နုိင်ငဳအတွင်ဵ ဧရာဝတီြမစ်၊ ြေျင်ဵတွင်ဵြမစ်၊ 

စစ်ေတာင်ဵြမစ်နှင်ဴ သလဳွင်ြမစ် စသညဴ ် အဓိကကျသညဴ် ြမစ်ကကီဵ (၄)စင်ဵ  ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵပပီဵ 

ရြေိုင်ြပည်နယ်နှင်ဴ တနသောရီတိင်ုဵေဒသကကီဵသည် ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသနှင်ဴ ဆက်စပ်ေနပါသည်။ 



 

 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသ (၅)ြေုရှိပပီဵ (၃) ြေုမှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသမျာဵ 

ြဖစ်ပါသည။် အရညှ်လျာဵဆုဳဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာြမစ်မှာ သလဳွင်ြမစ်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵသည် တရုတ် 

နိုင်ငဳမှ ြမစ်ဖျာဵြေဳစီဵဆင်ဵလာရာ နိုင်ငဳကုန်ဵေြမ၏ ၁၈ရာြေိုင်နှုန်ဵကုိ လွှမ်ဵြြေုဳထာဵပါသည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ြပည်နယ် (၁၄)ြုေတွင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျိုဵစုဳေနထိုင်ပပီဵ 

လူဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ သည် (၅၁) သန်ဵေကျာ်ရိှပါသည် (census April 2014) ၂။ ဗမာလူမျိုဵမျာဵမှာ  

၂ ြမန်မာနုိင်ငဳတငွ ် အုပ်ြေျုပ်ေရဵတန်ဵတူရည်တရူှိေသာ တိငု်ဵ ေဒသကကီဵ (၇)ြုေနှင်ဴ ြပည်နယ် (၇)ြုေ ရှိပါ 

သည။် 

 

ပု ဳ (၂.၁) ြမန်မာနိုင်ငဳ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵ၊ ြမစ်ဝကျွန်ဵေပါ်၊ ေြမနိမဴပ်ိုင်ဵ၊ ေတာင်ေပါ်ဧရိယာမျာဵ 

ပါဝင်ေသာ ေြမမျက်နှာသင်ွြပင်ြပေြမပုဳ (ဇာစ်ြမစ်: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

Atlas_of _Myanmar) 

နိုင်ငဴဳစုစုေပါင်ဵလူဦဵေရ၏ သုဳဵပုဳနှစ်ပုဳရိှပပီဵ ရမှ်ဵနှင်ဴ ကရင်လူမျိုဵသည် (၁၀)ရာြေိုင်နှုန်ဵစီနှင်ဴ ဝ၊ 

ြေျင်ဵ၊ အြေါ၊ ကြေျင်၊ ကယာဵ(ကရင်နီ)၊ လာဵဟူ၊ ကုိဵကန့်၊ ပအုိဝ်ဵ၊ နာဂ၊ မွန်၊ ကရင်၊ ရြေိုင်၊ 

ပေလာင်၊ ဓနု အိန္ဒိယနှင်ဴ တရုတ်အနွယ်ဝင်မျာဵသည် စုစုေပါင်ဵ (၅) ရာြုိေင်နှုန်ဵြေန့် ရှိပါသည် 

https://commons.wikimedia.org/wiki/%20Atlas_of
https://commons.wikimedia.org/wiki/%20Atlas_of


 

 

(Wikipedia, retrieved May 2017)။ လူဦဵေရထူထပ်မှုသည် တစ်စတုရန်ဵကီလိုမတီာတွင် (၇၀) 

ဦဵေရြေန့်ရှိေသာ်လည်ဵ အလယ်ပိုင်ဵေဒသတွင် လူဦဵေရထူထပ်၍ ေတာင်တန်ဵနှင်ဴ နယ်စပ် 

ေဒသတွင် လူဦဵေရ ကျဲပါဵပါသည်။ လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ၏ (၇၀) ရာြေိုင်နှုန်ဵသည် ေကျဵလက် 

ေဒသတွင် ေနထိုင်ပပီဵ စိုက်ပျိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ဆည်မျာဵ၊ 

ြမစ်မျာဵမှ ေရကုိအမျာဵဆုဳဵ ထုတ်ယအူသုဳဵြပုေနရပပီဵ ေြမေအာက်ေရကုိ အကန့်အသတ်ြဖင်ဴသာ 

သုဳဵစွဲရပါသည်။ ၂၀၀၀ ြပညဴ် နှစ်တွင် စုစုေပါင်ဵ ေရသဳုဵစွဲမှုသည် ……ရှိပပီဵ ဆည်ေြမာင်ဵမျာဵမှ 

အဓိက ထုတ်ယူသဳုဵစွဲပါသည် (ဇယာဵ ၂.၁) (FAO 2014)။ ပမိုြ့ပမျာဵတွင် ေြမေအာက်ေရကုိ 

အိမ်သဳုဵအတွက် သုဳဵစွဲကကပပီဵ ရန်ကုန်၊ မန္တေလဵနှင်ဴ ေနြပည်ေတာ်ပမိုမ့ျာဵတွင် ေရေလှာင်ကန် 

မျာဵမှ သယွ်တန်ဵအသုဳဵြပုပါသည။် 

 

 

ပု(ဳ၂.၂) ဘယ်ပုဳ: ြမန်မာနိုင်ငဳရိှ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်မျာဵ (ရင်ဵြမစ်: Facts.co) ညာပု:ဳ 

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ နှစ်စဉ်မိုဵ ရွာသနွ်ဵမှု (ဇစ်ြမစ်: ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 

မိုဵေလဝသနှင်ဴ ဇလေဗဒညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၏ တင်ြပြေျက်မှ ကူဵယူေဖာ်ြပပါသည်။) 



 

 

ဇယာဵ (၂.၁) ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ၂၀၀၀ြပညဴန်ှစ်၌ ေရထုတ်ယူသုဳဵ စွဲမှု အေြြေအေန (ရင်ဵြမစ်: FAO 

၂၀၁၄) 

ကဏ္ဍအလိုက် ေရထုတ်ယူမှု ပမာဏ (ကုဗမီတာ/ နှစ)် ရာြေိုင်နှုန်ဵ 

ေြမေပါ်ေြမေအာက်ေရစုစုေပါင်ဵ ထုတ်ယူမှု ၃၃၂၃၀ သန်ဵေပါင်ဵ  

ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵေရဵနှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵ ၂၉၅၇၅ သန်ဵေပါင်ဵ ၈၉ 

ပမိုန့ယ်စည်ပင်သာယာ ၃၃၂၃ ၁၀ 

စကမ်ှုလုပ်ငန်ဵ ၃၃၂ ၁ 

လူတစ်ဦဵစီ ၃၃၂၃၀ ၂.၈ 

ြမန်မာနိုင်ငဳ ေြမအသုဳဵြေျမှုတင်ွ သစ်ေတာမျာဵ (၄၈ရာြေိုင်နှုန်ဵ)၊ စုိက်ပျိုဵေရဵ(၁၉ရာြုိေင်နှုန်ဵ) နှင်ဴ 

အြြောဵေြမ (၃၃ရာြေိုင်နှုန်ဵ) တိုပ့ါဝင်ပါသည် (FAO, 2014)။ လယ်ေြမအမျာဵစုသည် မုိဵေရကုိ 

အာဵြပု၍ စပါဵစိုက်ပျိုဵကကေသာ်လည်ဵ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်သီဵ မှ သုဳဵသီဵ အထိ တိုဵြေျဲ့စိုက်ပျိုဵ 

လာြြေင်ဵေကကာင်ဴ ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵသညဴ် ဆည်ေရေသာက်စနစ်သည် နှစ်အနည်ဵငယ်အတွင်ဵ ၂၇ 

ရာြေိုင်နှုန်ဵအထိ ြမင်ဴတက်ြေဲဴပါသည် (ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵဌာန  ၂၀၁၄)။ ၂၀၁၄ ြေုနှစ်တွင် 

ဆည်စုစုေပါင်ဵ  (၂၄၀)၊ ြမစ်ေရတင်စက်ရဳု (၃၂၇)ရဳု နှင်ဴ ေြမေအာက်ေရ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲသည်ဴ 

စိုက်ပျိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳကိန်ဵ ေပါင်ဵ (၁၂၂၅၈) ြေုအထိ ပပီဵစီဵြေဲပဴပီဵ ဆက်လကတ်ိုဵြေျဲ့ 

ေဆာင်ရွက်ရန် လျာထာဵပါသည်။ ဧရာဝတီနှငဴ် ပဲြေူဵြမစ်ဝှမ်ဵေအာက်ပိုင်ဵေဒသ၊ ြမစ်ဝကျွန်ဵေပါ် 

ေဒသတွင် စိုက်ပျိုဵေရဵကုိ အဓိကထာဵဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ြမစ်မျာဵသည် ဆည်ေရ 

ေသာက်စနစ်အြပင် ကုန်စည်စီဵဆင်ဵမှုနှင်ဴ ေရေကကာင်ဵသာွဵလာေရဵတွင်သာမက ေရအာဵ 

လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ေရဵတွင်လည်ဵ အေရဵပါသည်ဴ အရင်ဵအြမစ်တစ်ြေု ြဖစ်ပါသည်။ ေရအာဵ 

လျှပ်စစ်တွင် ေရသယဳဇာတ၏အြေန်ဵကဏ္ဍသည် လွန်စွာအေရဵပါပပီဵ နိုင်ငဳတဝှမ်ဵရှိြမစ်မျာဵမှ 

မီဂါဝပ်တစ်သိန်ဵ (100,000 MW) အထိ တိုဵြေျဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်ဵရှိမည်ဟု ြေန့်မနှ်ဵထာဵပါသည် 

(လျှပ်စစ်စွမ်ဵအာဵ ဝန်ကကီဵဌာန ၂၀၁၅)။ ေရအာဵလျှပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

ြေန့်မနှ်ဵြေျက်မျာဵအရ ၂၀၃၀ ြပညဴန်ှစ်တွင် လျှပ်စစ်လုိအပ်ြေျက်သည် အနည်ဵဆုဳဵ ၉,၁၀၀ 

မီဂါဝပ်မှ အမျာဵဆုဳဵ ၁၄,၅၄၂ မီဂါဝပ်အထိ ြမင်ဴတက်လာမညြ်ဖစ်ပါသည် (လျှပ်စစ်စွမ်ဵအာဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ၂၀၁၅)။ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရအာဵလျှပ်စစ်အြေန်ဵကဏ္ဍတွင် ေရအာဵလျှပ်စစ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် (၅)နှစ်ေရတိုစီမြဳေျက်နှင်ဴ နှစ်(၃၀)မဟာ 

ဗျူဟာေြမာက် စီမဳြေျက်မျာဵ ြေျမှတထ်ာဵပပီဵြဖစ်ပါသည။် ြပည်တွင်ဵသုဳဵစွဲရန်နှင်ဴ ြပည်ပနိုင်ငဳမျာဵ 

(တရုတ်၊ ထိုင်ဵနှင်ဴ အိန္ဒိယ) သို့တင်ပိုေ့ရာင်ဵ ြေျမညဴ် ေရအာဵလျှပ်စစ်လျာထာဵြေျက် စုစုေပါင်ဵ 

သည ် ၁၄,၆၀၀ မီဂါဝပ်ြေန့်ရှိမည် ြဖစ်ပါသည။် လက်ရိှလည်ပတေ်နသညဴ် ေရအာဵလျှပ်စစ် 

ဓါတ်အာဵေပဵစက်ရဳုမျာဵနှင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရန် လျာထာဵသည်ဴ စကရဳု်မျာဵအာဵ ေနာက်ဆက်တွဲ 



 

 

(င)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် အြြောဵေြမအသုဳဵြေျမှုမျာဵမှာ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသအတွင်ဵ ြမစ်ညှာပိုင်ဵ 

တစ်ေလျှာက် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ  သတ္ုရတူဵေဖာ်ြြေင်ဵ၊ သစ်ထုတ်ြြေင်ဵတိုြ့ဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့သည် 

ေရ၊ ေြမတိုက်စာဵြြေင်ဵနှင်ဴ နုန်ဵအနည်ကျမှုကုိ ြဖစ်ေစပါသည် (Haruyama and Hlaing 2003)။ 

သတ္ုရတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ထွက်ရိှေသာ စွန့်ပစ်ရည်နှင်ဴ ေရဆိုဵကန်မျာဵမှ ေရစိမဴ ်

ထွက်ြြေင်ဵတိုေ့ကကာင်ဴ ေရထုကုိညစ်ညမ်ဵေစပါသည်။  

ဇယာဵ၂.၂ ေရအာဵလျှပ်စစ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ (၂၀၀၉)၊ လျှပ်စစ်စွမ်ဵအာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 

ေရအာဵလျှပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵမင်ဵြေိင်ု၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵမှ Kempinski 

Hotel တွင် ေြပာကကာဵေသာ power point မှရရှိထာဵပါသည။် 

 
ေရအာဵလျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵေပဵစက်ရဳု 

အေရအတွက် 

စုစုေပါင်ဵထုတ်လုပ်နုိင်စွမ်ဵအ

ာာဵ 

မီဂါဝပ် 

၁၀ မီဂါဝပ် ေအာက် ၂၁၀ ၂၃၁.၂၅ 

၁၀ မီဂါဝပ် မှ 

၅၀ မီဂါဝပ်ကကာဵ 
၃၂ ၈၀၆.၃ 

၅၀ မီဂါဝပ် အထက် ၆၀ ၄၅၂၉၃ 

စုစုေပါင်ဵ ၃၀၂ ၄၆၃၃၀.၅၅ 

ေရသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ စီမဳအုပ်ြေျုပ်ရာတွင် စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵ၊ ဆည်ေြမာင်ဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနစသညဴ် ဝန်ကကီဵဌာန (၃)ြေုမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ကကပပီဵ ေရနှင်ဴ 

နှီဵနွယ်ေနေသာ အြြောဵလုပ်ငန်ဵကိစ္စရပမ်ျာဵကုိ သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ၊ အဖွဲအ့စည်ဵမျာဵမှလည်ဵ 

အသီဵ သီဵ ကုိင်တွယေ်ဆာင်ရွက်ပါသည်။ ေရစီမဳအုပ်ြေျုပ်မှုနှင်ဴပတ်သက်၍ ဝန်ကကီဵဌာနအလိုက် 

ေဆာင်ရွက်သညဴ် လုပ်ငန်ဵအတိုင်ဵအတာနယ်ပယ်ကုိ အကျယ်ြေျဲက့ကညဴလ်ျှင် သယဳဇာတနှင်ဴ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေရဵကိစ္စမျာဵနှင်ဴ 

ပတ်သက်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵ၊ ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာနသည် 

ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵေရဵအတွက် ဆညမ်ျာဵ၊ ေရေလှာင်ကန်မျာဵမှ သယွ်ယူသညဴ် ေရအရည်အေသွဵ 

နှင်ဴ ပတ်သက်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနသည် 

ြမစ်ကကီဵမျာဵ၏ ေရအရည်အေသွဵနှင်ဴ ပတ်သက်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ စသည်ြဖင်ဴ အသီဵ သီဵ 

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ ထိုသ့ုိြဖင်ဴ ေရကဏ္ဍအသီဵ သီဵ  ကဲွြပာဵေနပပီဵ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်မှုနှင်ဴ ဆဳုဵြဖတ်ြေျက်ြေျမှတမ်ှုတို့တွင် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှု အာဵနည်ဵ ေနပါသည်။ 



 

 

၂.၂.၁ ေရအသဳုဵြပုမှု အတန်ဵအစာဵမျာဵနှင်ဴ ေရအသဳုဵြပုမှု စဳြေျနိ်စဳညွှန်ဵ မျာဵ 

ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵတွင် inorganic and organic ဓာတ်ပစ္စည်ဵမျာဵစွာ ပါဝင်ေနပပီဵ သက်ရိှမျာဵ 

ရင်ှသန်နိုင်ရန် အေထာက်အကူြပုေသာ နိုက်ကတိုဂျင်ဓါတ်၊ ေဖာဴစရတိ်နှငဴ် သဓဳါတ် စသည်ဴ 

ဓာတ်သတ္ရုအြေျို ့ေပျာ်ဝင်ေနသကဴဲသ့ုိ အာဆင်ဵနစ်၊ မာကျုရီ ကဴဲသ့ုိေသာ ေဘဵဥပါဒ် ြဖစ်ေစသည်ဴ 

ဓါတေ်ပါင်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည။် ေရထုကုိ ေဘဵဥပါဒ်အန္တရာယ် ြဖစ်ေစသညဴ ် အေကကာင်ဵ 

တရာဵမျာဵမှာ - ကပ်ပါဵေကာင၊် ကူဵစကတ်တ်ေသာ အဏုဇီဝပိုဵမွှာဵမျာဵ၊ organic and 

inorganic substances (ဥပမာ ပိုဵသတေ်ဆဵ)။ ထို့ေကကာင်ဴ ေရကုိ စိတ်ြေျလုဳြြေုဳစွာ အသုဳဵြပု 

နိုင်ရန်အတွက် ေရအဆင်ဴအတန်ဵမျာဵ လိုအပ်ပါသည်။ 

ေရအသုဳဵြပုမှု အတန်ဵအစာဵမျာဵ (water use criteria)သည် ေရအသုဳဵြေျမှုကဏ္ဍ အမျာဵစုတင်ွ 

သတမ်ှတထ်ာဵပါသည။် (FAO, 2014; South Africa’s Water Quality Guidelines 1998; World 

bank 1999, WHO 2011) စသညဴ ် စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ြမန်မာဴအကျိုဵဆက်စပ် ပတ်သက် 

သမူျာဵထဳမှ ေမဵြမန်ဵရရိှမှုမျာဵအေပါ် အေြြေြေဳ၍ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် ေရအသုဳဵြပုမှု အတန်ဵ 

အစာဵ(၆)ြေ ု ြေွဲြြောဵနိုင်ပါသည။် လက်ရိှေရအသုဳဵြပုမှုအေြြေအေနနှင်ဴ ေရအသုဳဵြပုမှု အတန်ဵ 

အစာဵ၊ အဆင်ဴအတန်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ် သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵကုိ အတန်ဵအစာဵမျာဵ 

အလိုက် ေအာက်တွင် ဆက်လကေ်ဖာ်ြပထာဵပါသည။် နိုင်ငဳတကာတွင် အသုဳဵြပုေနသညဴ် 

ေရအရည်အေသွဵ အဆင်ဴအတန်ဵမျာဵနှင်ဴ အတန်ဵအစာဵမျာဵဆိုင်ရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ရည်ညွှန်ဵကုိဵကာဵြေျက်မျာဵကုိ ထညဴသ်င်ွဵေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

 ေသာက်သဳုဵေရ 

 အိမ်သဳုဵေရ (ေရြေျိုဵြြေင်ဵ၊ ေလျှာ်ဖွပေ်ဆဵေကကာြြေင်ဵ) 

 စိုက်ပျိုဵေရ 

 ေရလုပ်ငန်ဵ (ငါဵ၊ ဂဏန်ဵေမွဵြမူြြေင်ဵနှင်ဴ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ) 

 အပန်ဵေြဖလုပ်ငန်ဵတင်ွ အသုဳဵြပုေသာေရ 

 စကရဳု်သဳုဵေရ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် အမျာဵြပည်သူအသဳုဵြပုသည်ဴ ေသာက်သဳုဵေရ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ၂၀၀၅ ြေုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ြေုနှစ်အတွင်ဵ သန့်ရှင်ဵေသာ ေသာက်သဳုဵေရရရှိမှု 

အေြြေအေနသည် ၆၃ ရာြေိုင်နှုန်ဵမှ ၆၉ ရာြေိုင်နှုန်ဵအထိ ြမင်ဴတက်ြေဲဴပါသည်။ သို့ေသာ် ပမိုြ့ပနှင်ဴ 

ေကျဵလက်ေဒသ၏ ကွာဟြေျက်သည် ကကီဵမာဵေနပပီဵ သန့်ရှင်ဵေသာ ေသာက်သဳုဵေရရရှိမှုသည် 

ကကယ်ဝသနူှင်ဴ နွမ်ဵပါဵသူအကကာဵ ကွာြြောဵေနပါသည်။ ၂၀၁၀ြေုနှစ်တွင် ပမိုြ့ပလူဦဵေရ၏ ၈၁ 

ရာြေိုင်နှုန်ဵသည ် လုဳြြေုဳစိတ်ြေျရေသာ ေသာက်သဳုဵေရရရှိေသာ်လည်ဵ ေကျဵလက်ေဒသတွင် ၆၅ 



 

 

ရာြေိုင်နှုန်ဵသာ ရရိှပါသည် (MNPED et al. 2011)။ ြမန်မာနိုင်ငဳရိှ လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ၏ ၇၁ 

ရာြေိုင်နှုန်ဵသည ် ေသာက်သဳုဵေရကို ေြမေအာက်ေရမှ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲေနပါသည်။ ေြမမျက်နှာ 

သင်ွြပင်အမျိုဵမျိုဵေကကာင်ဴ သန့်ရှင်ဵေသာ ေသာက်သဳုဵေရအတွက် ေရပိက်ုလိုင်ဵမျာဵ သယွ်တန်ဵ 

ြြေင်ဵကုိ ေနရာအနှဳ့ညီမျှစွာ ြပုလုပ်နိုင်ေသဵြြေင်ဵမရိှသကဴဲသို့ ပိုက်လိုင်ဵသွယ်တန်ဵထာဵရိှေသာ 

ေနရာတြေျိုတ့ွင်လည်ဵ ေရသည် မသန့်ရင်ှဵပါ။ ေကျဵလက်ေဒသမျာဵတွင် မိုဵေရကုိ ဆည်မျာဵ၊ 

ေကျဵရွာပိုင်ကန်မျာဵတွင် သိုေလှာင်၍ ေသာက်သဳုဵရန်နှင်ဴ အိမ်သဳုဵေရအြဖစ် အသုဳဵမျာဵပါသည။် 

ပမိုြ့ပနှင်ဴ ေကျဵလက်ေဒသအြေျို၏့ ေြမသာဵနှင်ဴ ေအာက်ြေဳေကျာက်အေနအထာဵမျာဵအရ 

ေြမေအာက်ေရတင်ွ အာဆင်ဵနစ်ဓါတ်နှငဴ် ဖလိုရုိက်ဒ်ဓါတ်မျာဵ ပါဝင်မှုမျာဵြပာဵေနေသာ်လည်ဵ 

ေသာက်သဳုဵေရအတွက် ေြမေအာက်ေရထုတ်ယူသုဳဵစွဲမှုသည် ြမင်ဴတက်ေနပါသည်။ UNICEF မှ 

ေကာကယ်ူြေဲဴေသာ စာရင်ဵမျာဵအရ တိုင်ဵနှင်ဴ ြပည်နယ် ၁၂ ြုေတွင် အာဆင်ဵနစ်ပါဝင်မှုသည် 

WHO သတမ်ှတြ်ေျက်ထက် ၁၀ ppb (parts per billions) ြမင်ဴတက်ေနပါသည် (Mizzima News, 

2010)။ အာဆင်ဵနစ်ဓါတ်ပါဝင်မှု အမျာဵဆုဳဵကုိ ရြေိုင်ြပည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ 

ပဲြေူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ေတွရ့ှိရပါသည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ေသာက်သဳုဵေရအရညအ်ေသွဵစဳနှုန်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် ေသာက်သဳုဵေရအရည်အေသွဵ စဳနှုန်ဵ (မူကကမ်ဵ) ကုိထုတ်ြပန်ထာဵပါသည် 

(ေနာက်ဆက်တွဲ ဃ)။ ဤမူကကမ်ဵကုိ ၂၀၁၄ ြေုနှစ်တွင် ြပန်လည်သဳုဵသပ်ထာဵပပီဵ လက်ရိှတင်ွ 

အသုဳဵြပုလျှက်ရှိပါသည်။ ဘက်တီဵရီဵ ယာဵဆိုင်ရာ ေရအရည်အေသွဵ၊ ရူပဆိုင်ရာ၊ ကျန်ဵမာေရဵ 

ဆိုင်ရာ ဓါတုညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဓါတဆုိုင်ရာ ေရအရည်အေသွဵ စဳနှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ 

WHO ၏ ေသာက်သဳုဵေရအရညအ်ေသွဵစဳနှုန်ဵ 

ေရပမာဏ။ WHO သည ် ၂၀၀၆ြေုနှစ်တွင် ေရသဳုဵစွဲမှုပမာဏဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵ 

ထွက်ရိှြေဲဴပါသည်။ ေန့စဉ် အမျိုဵသာဵမျာဵသည်  ပျမ်ဵမျှ ၂.၉ လီတာ၊ အမျိုဵသမီဵမျာဵသည် 

တရက်လျှင် ပျမ်ဵမျှ ၂.၂ လီတာနှင်ဴ ကေလဵသငူယ်မျာဵသည် ေန့စဉ် ပျမ်ဵမျှ ၁ လီတာ စသည်ြဖင်ဴ 

ေသာက်သဳုဵေရ ပမာဏအသီဵ သီဵ လိုအပ်မည်ဟု ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ေရေသာက်နှုန်ဵမှာ 

အပူြေျိန် ြမင်ဴတက်မှုအလိုက် တရက်လျှင် ၄.၅ လီတာအထက် လိုအပ်ပပီဵ အထူဵသြဖင်ဴ 

ကေလဵငယ်မျာဵ၊ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ၊ သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵ၊ ဖျာဵနာသမူျာဵနှင်ဴ အာဵကစာဵ 

သမာဵမျာဵတွင် ေရလိုအပ်ြေျက် (Hydration requirements) သည် ပိုမိမုျာဵြပာဵပါသည်။ 



 

 

ေရအရညအ်ေသွဵ။ WHO (2006) တွင် သန့်ရှင်ဵေသာေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵသည် လူသာဵ 

အာဵလုဳဵ၏ အေြြေြေဳရပိုင်ြေွင်ဴြဖစ်ပပီဵ  ကျန်ဵမာေရဵကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုတွင်လည်ဵ အလိုအပ် 

ဆုဳဵအရာ ြဖစ်ပါသညဟု် ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် တတိယအကကိမ်ထုတ်ေဝထာဵသညဴ် လမ်ဵညွှန် 

ြေျက်တွင် ယြေင ် ထုတ်ေဝြေဲဴသညဴ် စာအုပ်မျာဵနှင်ဴ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစဳြေျိန် စဳညွှန်ဵဆိုင်ရာ 

အြေျက်အလက်မျာဵကုိ ြပန်လည်ထညဴ်သင်ွဵထာဵပါသည။် ေသာက်သဳုဵေရဆိုင်ရာ အရည် 

အေသွဵ နှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵသည ် ကုလသမဂ္ဂ၏ 

ရပတ်ည်ြေျက်မျာဵကုိ ကုိယ်စာဵြပုပါသည် UN-Water၃။ ေသာက်သဳုဵေရ အရည်အေသွဵဆိုင်ရာ 

လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵသည် ေကာင်ဵ မွန်သန့်ရှင်ဵေသာ ေသာက်သဳုဵေရ ရရိှေစရန်အတွက် 

လိုအပ်ေသာ အြေျက်မျာဵကုိ ြပသထာဵပါသည။် ဥပမာ- ေရထွက်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြြေင်ဵ၊ လမ်ဵညွှန် 

ြေျက်မှ သီဵ သန့်ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ၊ အဏုဇီဝနှင်ဴ ဓါတုဆိုင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵအတွက် 

ြပုစုထာဵသညဴ ်အြေျက်အလက်မျာဵ- ဤအြေျက်သည် အဏုဇီဝဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှု 

ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ(Microbial Risk Assessment) ြပုလုပ်ရာတွင် အေရဵပါပပီဵ အန္တရာယ်ကျ 

ေရာက်နိုင်ြြေင်ဵ စီမဳြေန့်ြေွဲမှု (Risk Management) ေရဵဆွဲရာတွင် ဆက်စပ်အသုဳဵဝင်ပါသည်။ 

အိမသဳု်ဵေရ၊ ေရြေျ ိုဵြြေင်ဵနှင်ဴ ေလျှောဖ်ွပ်ေဆဵေ ကာြြေင်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် စိုက်ပျိုဵေရဵကဏ္ဍပပီဵလျှင် ေရအသုဳဵြပုမှုမျာဵြပာဵသညဴ် ဒုတိယကဏ္ဍမှာ 

ေသာက်သဳုဵေရနှင်ဴ သန့်ရှင်ဵေရဵအတွက် လိုအပ်ေသာေရတ့ုိ ပါဝင်ေသာ အိမ်သဳုဵေရြဖစ်ပါသည။် 

FAO (2014) အရ ၁၀ရာြေိုင်နှုန်ဵြေန့်သည် အိမ်သဳုဵေရအြဖစ် အသုဳဵြပုလျှက်ရိှပါသည် (ဇယာဵ 

၂.၁)။ ြမန်မာနုိင်ငဳဆိုင်ရာ အိမ်သဳုဵေရအတွက် သီဵ သန့်ြပဌာန်ဵထာဵေသာ လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵ 

မရိှေသဵပါ။ 

၃ ကုလသမဂ္ဂေရအဖွဲအ့စည်ဵသည် ေရနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ ကုလဆုိင်ရာေအဂျငစီ်နှငဴ် အစီအစဉ် ၂၄ ြုေကုိ 

ဆက်သွယညိှ်နှိုင်ဵပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 



 

 

အိမသဳု်ဵေရဆိုင်ရာ WHO ၏ လမ်ဵညွှန်ြေျက် 

WHO ၏ ေသာက်သဳုဵေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာလမ်ဵညွှန်ြေျက်တွင် အိမ်သုဳဵေရသည် “အိမ် 

အတွင်ဵ ြေျက်ြပုတ်ြပင်ဆင်ြြေင်ဵတိုပ့ါဝင်သည်”ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုထာဵပါသည် (WHO, 1993; 

2002)။ ဤဖွင်ဴဆိုြေျက်အရ ေရအရည်အေသွဵလိုအပ်ြေျက်သည် ေသာက်သဳုဵရန်အတွက်သာ 

မဟုတ်ဘဲ ေရအသုဳဵြပုမှု အာဵလုဳဵတွင် လိုအပ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပေနပါသည်။  

ေရပမာဏ။ လူအမျာဵစုတွင် တစ်ေန့လျှင် တစ်ဦဵအတွက် အနည်ဵဆုဳဵ ေရ ၇.၅ လီတာ 

လိုအပ်ပါသည။် ဤပမာဏသည် ကျန်ဵမာေရဵအတွက်နှင်ဴ သာမန်ထကပ်ိုလျဳှစွာသုဳဵစွဲြြေင်ဵ 

(ဥပမာ- ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ၊ အစာဵအစာထုတ်လုပ်မှု၊ စီဵပာွဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ အလှအပဆိုင်ရာ) 

တိုအ့တွက်  မေရတက်ွထာဵပါ။ 

အေြြေြေဳကျန်ဵမာသန့်ရှင်ဵေရဵအတွက် သုဳဵစွဲရေသာ ေရပမာဏသည ် ေသာက်သဳုဵေရနှင်ဴ 

အစာဵအစာ ြပင်ဆင်ြေျက်ြပုတ်ရာတွင် လိုအပ်သည် ဴ ေရပမာဏထက် ပိုမိုမျာဵြပာဵပါသည်။ 

လက်ေဆဵြြေင်ဵ၊ အစာဵအစာမျာဵ ေဆဵေကကာြြေင်ဵ၊ ေရြေျိုဵြြေင်ဵနှင်ဴ အဝတ်ေလျှာ်ြြေင်ဵ စသညဴ ်

တကုိယ်ရည် ကျန်ဵမာေရဵကိစ္စမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရကုိ အေြမာက်အမျာဵသဳုဵစွဲရပါသည်။ 

တကုိယ်ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵ အာဵနည်ဵ ြြေင်ဵသည် သုဳဵစွဲရမညဴ် အိမ်သဳုဵေရပမာဏ လုဳေလာက်မှု 

မရိှေသာေကကာင်ဴြဖစ်ပပီဵ ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာနှင်ဴ အြြောဵေရာဂါမျာဵကုိ ြဖစ်ပွာဵေစပါသည် (Pruss-

Ustun et al. 2014)။ 

ေရအရညအ်ေသွဵ။ ေရကုိ ေသာက်သဳုဵရာမှလည်ဵေကာင်ဵ ၊ အစာဵအစာမှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ 

လူတို့ထဳ တိုက်ရုိက်ဝင်ေရာက်နိုင်ေသာေကကာင်ဴ သုဳဵစွဲမညဴေ်ရ၏ အရည်အေသွဵသည် လူသာဵ 

တို၏့ ကျန်ဵမာေရဵအေပါ် အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှုမရိှေစရန် လုိအပ်ပါသည်။ အမျာဵြပည်သူ 

အသုဳဵြပုေနေသာ ေရတွင် “အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှု အလျင်ဵမရှိ” (Zero Risk) ဆုိေသာ 

ယူဆြေျက်မှာ မရိှနိုင်ပါ။ အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှုအေပါ် တန်ြပန်နိုင်သညဴ ် ြဳေနိုင်ရည်အာဵ 

(Tolerable Risks) သတမ်ှတရ်န် လိုအပ်ပပီဵ ၎င်ဵသည် ကန့်သတထ်ာဵေသာ ဦဵေရအတွင်ဵ 

အစွန်ဵေရာက်ေကျာ်လွန်သညဴ် အကကိမ်၊ အေရအတွက်တိုက့ို ြေန့်မနှ်ဵတက်ွြေျက်ရပါသည။် 

ဤနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှု ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ (Risk Assessment) ကုိ 

တွက်ြေျက်ရာတွင် မျာဵစွာအေထာက်အကူြပုပပီဵ အဏုဇီဝဆိုင်ရာနှင်ဴ ဓါတုဆိုင်ရာ အဆိပ် 

အေတာက်ပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်မှုကုိ သရိှိနိုင်ပါသည် (Fewtrell and Bartram, 2001; WHO, 1996)။ 

 

 



 

 

ဆညေ်ြမာင်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေရသွင်ဵစိုက်ပျ ိုဵြြေင်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေရကုိ အမျာဵဆုဳဵအသုဳဵြပုေနေသာ ကဏ္ဍမှာ ဆည်ေြမာင်ဵြဖစ်ပါသည် (ဇယာဵ 

၂.၁)။ ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵေနေသာ ဧရိယာစုစုေပါင်ဵ  ၁၈၄၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာရှိပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

အလယ်ပိုင်ဵ အပူပိင်ုဵေဒသြဖစ်ေသာ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ 

စစ်ကုိင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေအာက်ပိုင်ဵအြပင် ရြေိုင်ြပည်နယ်နှင်ဴ ရမှ်ဵြပည်နယ်တိုတ့ွင် အမျာဵဆုဳဵ 

အသုဳဵြပုေနပါသည်။ စိုက်ပျိုဵေရဵတွင် အသုဳဵြပုနိုင်ရန်အတွက် ေရကုိ ဆည်မျာဵ၊ တမဳမျာဵ၊ 

ကန်မျာဵမှ ေရသွယယ်ူကကပပီဵ လွန်ြေဲဴေသာနှစ်အနည်ဵငယ်အတွင်ဵ စိုက်ပျိုဵေရရရိှနိုင်ရန်အတွက် 

ေရစုပ်စကအ်ေြမာက်အမျာဵ တပ်ဆင်ြေဲဴပါသည်။ ပူြပင်ဵေြြောက်ေသွေ့သာ အလယ်ပိုင်ဵေဒသတွင် 

စိုက်ပျိုဵေရအတွက် ေြမာင်ဵ မျာဵမှ ၃၁ ရာြေိုင်နှုန်ဵ၊ ကန်မျာဵမှ ၁၁ ရာြုိေင်နှုန်ဵ၊ တွင်ဵေရ ၄ 

ရာြေိုင်နှုန်ဵနှင်ဴ အြြောဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ ၈ ရာြေိုင်နှုန်ဵတ့ုိမှ ရယေူနပါသည်။  မိုဵရာွသနွ်ဵေသာ 

ပုဳစဳနှင်ဴ ြမစ်မျာဵမှ စီဵဆင်ဵသညဴ် ေရပမာဏသည ်နှစ်အလိုက် စိုက်ပျိုဵေရပမာဏရရိှမှုကုိ အဆုဳဵ 

အြဖတ်ေပဵပါသည။် ေရရှာဵပါဵသညဴ် မိုဵနည်ဵရပ်ဝန်ဵေဒသတင်ွ ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵသညဴ် စုစုေပါင်ဵ 

ဧရိယာ ၅၄၆ စတုရန်ဵ ကီလိုမီတာြေန့်သည ် ေြမေအာက်ေရမှ ထုတ်ယအူသုဳဵြပုေနရပါသည်။ 

ေြမေအာက်ေရကုိ စုပ်ယူရာတွင် ဒီဇယ်ေရစုပစ်ကြ်ဖင်ဴ ၇၇ ရာြေိုင်နှုန်ဵ၊ လျှပ်စစ် ေရစုပ်စကြ်ဖင်ဴ 

၁၅ ရာြေိုင်နှုန်ဵနှင်ဴ အဝီစိတွင်ဵေရမှ ၈ရာြေိုင်နှုန်ဵ စသည်ြဖင်ဴ ထုတ်ယူ သုဳဵစွဲေန ပါသည်။ 

စိုက်ပျိုဵေရဵတွင် ေရသယဳဇာတ ရရိှနိုင်မှုနှင်ဴပတ်သက်၍ ြပဿနာမျာဵကုိ ြေန့်မနှ်ဵရာတွင် 

လယ်ယာစုိက်ပျိုဵေရဵအတွက် လုိအပ်ေသာ ေရပမာဏနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵမျာဵမှ အမှန ်

တကယ်ထုတ်ယူနိုင်ေသာ ပမာဏတ့ုိကုိ ဆန်ဵစစ်ရပါမည်။ ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵေရ လိုအပ်ြေျက် 

သည ်သီဵ နှဳမျာဵ၏ ေရလိုအပ်ြေျက်နှင်ဴ သဘာဝအတိုင်ဵ ေရရရှိနိုင်မှု အေြြေအေနအေပါ် မူတည် 

ပါသည် (မိုဵရာွသနွ်ဵြြေင်ဵ၊ ေြမအစိုဓါတ် စသည်ြဖင်ဴ)။ 

ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵရန် ေရလိုအပ်ြေျက် အြမင်ဴဆုဳဵ ေနွရာသီတွင် ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျာဵ၌ 

ဆာဵငန်ေရတိုဵဝင်ြြေင်ဵသည် ြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်ပပီဵ ေရဖလူုဳစွာ ရရိှနိုင်မှုအေပါ် ကကီဵမာဵစွာ 

သက်ေရာကသ်ညဴ် ကိစ္စရပ်ြဖစ်ပါသည။် ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ဆည်ေြမာင်ဵမျာဵမှ ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵေရ 

အရည်အေသွဵ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵအာဵ ကမ္ဘာဴစာဵနပ်ရိက္ခာအဖွဲ၏့ လမ်ဵညွှန်ြေျက် “Water Quality for 

Agriculture” အာဵ ကုိဵကာဵမီှြငမ်ဵပါသည် (FAO 1985)။ 

ကမ္ဘာဴစာဵနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ မှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ စိုက်ပျ ိုဵေရအရညအ်ေသွဵ 

ကမ္ဘာဴစာဵနပ်ရိက္ခာအဖွဲမှ့ ထုတ်ေဝေသာ ေရအရည်အေသွဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵဆိုင်ရာ 

လမ်ဵညွှန်ြေျက်သည် ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵရာတွင် ေရ၏ သင်ဴေလျာ်နုိင်စွမ်ဵအာဵကုိ ကွင်ဵဆင်ဵရာ၌ 

လက်ေတွ့ကျကျ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်နိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည။်၄ ကွင်ဵဆင်ဵလမ်ဵညွှန်ြေျက်တွင် လက်ရိှ 



 

 

အေြြေအေနမှန်နှင်ဴ ေနာင်တွင်ေရရရှနိိုင်မှုစွမ်ဵအာဵကုိ အကျိုဵမျာဵစွာ အသုဳဵြေျနိုင်ရန်အတွက် 

လိုအပ်ေသာ အကကဳြပုြေျက်မျာဵကုိ ထညဴသ်င်ွဵထာဵပါသည။် ထိုလမ်ဵညွှန်ြေျက်တွင် စုိက်ပျိုဵေရ 

အသုဳဵြပုမှုရာ၌ ကကုဳေတွန့ိုင်ေသာ ြဖစ်နိုင်ေြြေရိှသညဴ ် ကန့်သတြ်ေျက်မျာဵ (၁) ဆာဵငန်နှုန်ဵ၊ (၂) 

ေြမထဲသို ့ေရစိမဴဝ်င်နှုန်ဵ၊ (၃) ဓါတုအဆိပ်သင်ဴမှုနှင်ဴ (၄) အြြောဵေသာ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ 

(ေနာက်ဆက်တွဲ- C) ကုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် ဆက်လက၍်လည်ဵ ေရရှည်တွင် သီဵ နှဳအထွက် 

နှုန်ဵ၊ ေြမသာဵအေြြေအေနနှင်ဴ လယ်ယာသီဵ နှဳ စီမဳအုပ်ြေျုပ်မှုတို့အေပါ် လွှမ်ဵမိုဵသက်ေရာက်နိုင်မှု 

ရှိသညဴ် ေရအရည်အေသွဵ ဆိုင်ရာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ အေလဵထာဵေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွလ့ာနုိင်ရဖွယ်ရိှသညဴ် အဆိုပါြပဿနာမျာဵကုိ ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန်အတွက် တြြောဵ 

ေသာ စီမဳအုပ်ြေျုပ်မှု နည်ဵလမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာ ေဆွဵေနွဵြေျက်မျာဵ၊ သာဓကမျာဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ 

၄ FAO၏ စုိက်ပျိုဵေရအရည်အေသွဵလမ်ဵညွှန်ြေျက်ကုိ ၁၉၇၆ြုေနှစ်တငွ ်ပထမဆဳုဵထုတြ်ပန်ြေဲဴပပီဵ Irrigation 

and Drainage Paper 29; 1985 တွင် သုေတသနရလဒ်မျာဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ငါဵ၊ ကမာေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေရလုပ်ငန်ဵကုိ တွင်ကျယ်စွာ အသုဳဵြပုလျှက်ရိှပပီဵ ငါဵေမွဵြမူြြေင်ဵနှင်ဴ ငါဵသာဵ 

ေဖာက်ရာတွင် ေရပမာဏေြမာက်မျာဵစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ေမွဵြမူထာဵေသာ ငါဵမျာဵနှင်ဴ 

ထိုငါဵတိုကုိ့ စာဵသဳုဵမညဴ် လူသာဵတ့ုိ၏ ကျန်ဵမာေရဵအေပါ် ေဘဵဥပါဒ်မြဖစ်ေစရန်အတွက် 

သင်ဴေလျာ်ေသာ ေရအရည်အေသွဵအတိုင်ဵအတာတစ်ြေု ရရိှရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရိှတင်ွ ငါဵ၊ 

ပုစွန်မျာဵကုိ ေရြေျိုြမစ်မျာဵအတွင်ဵနှင်ဴ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသရိှ ေရြေျို၊ ေရငန်စပ်ေဒသမျာဵတွင် 

ေမွဵြမူထာဵရိှပါသည်။ လွန်ြေဲဴေသာဆယ်စုနှစ်မျာဵအတွင်ဵ ကုန်ဵတွင်ဵပိုင်ဵမှ ငါဵ၊ ပုစွန်ထုတ်လုပ် 

မှုသည် တြဖည်ဵ ြဖည်ဵ ြမင်ဴတက်လာပပီဵ ၁၉၈၀ြပညဴန်ှစ်တွင် တန်ြေျနိ် ၃၀၀၀ ရှိရာမ ှ

၂၀၁၂ြေနှုစ်တွင် တန်ြေျိန် ၈၂၀၀၀၀ အထိ ြမင်ဴတက်ြေဲဴပါသည် (FAO 2016)။ ေရလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

သည ် ဖွဳပ့ဖိုဵတိုဵတက်လျက်ရိှေသာ်လည်ဵ ေြမေအာက်ေရနှင်ဴ ေရြေျိုမျာဵအတွင်ဵ  အာဟာရဓါတ် 

လွန်ကဲေစသညဴ် ဆိုဵကျိုဵမျာဵကုိြဖစ်ေပါ်ေစပါ သည။် 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေရလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် သီဵ သန့်ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေရအရည် 

အေသွဵဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ မရိှေသဵပါ။ သို့ရာတွင် ေရလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လိုအပ်ေသာ 

ေရအရည်အေသွဵကုိ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ်  စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵြဖင်ဴ စဉ်ဵစာဵ 

နိုင်ပါမည်။ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ (World Bank 1999) မှ ထုတ်ေဝေသာ ေရလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် 

ေရအရည်အေသွဵရင်ဵြမစ် (Source Water Quality for Aquaculture) နှင်ဴ (Department of 

Water Affairs and Forestry) မှ ထုတေ်ဝေသာ ေတာင်အာဖရိက၏ စိုက်ပျိုဵေရဵနှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵ 



 

 

အတွက် ေရအရည်အေသွဵ ဆိုင်ရာလမ်ဵညွှန်ြေျက် (South Africa’s Water Quality Guidelines 

for Agricultural Use: Aquaculture) တိုြ့ဖစ်ပါသည်။ 

အပန်ဵေြဖအနာဵယူြြေင်ဵ 

လူသာဵတ့ုိသည် ေရရိှရာ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ေရကူဵြြေင်ဵ၊ ငါဵဖမ်ဵ ြြေင်ဵနှင်ဴ ေလှေလှာ်ြြေင်ဵမျာဵ 

ြပုလုပ်၍ အပန်ဵေြဖေပျာ်ရွှင်ကကပါသည။် သို့ရာတွင် ေရထဲတွင် ရင်ှသန်ေနေသာ ပိုဵမွှာဵမျာဵ၏ 

ထိေတွမ့ှုအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ေရစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵသတ်မတှ်ရန် လိုအပ်ပါ 

သည။် ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ထိုကဴဲသ့ုိေသာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵမရှိေသဵပါ။ နုိင်ငဳအမျာဵအြပာဵတွင်မူ 

အပန်ဵေြဖမှုအတွက်  သီဵ သန့်သတမ်ှတထ်ာဵေသာ ေရအရည်အေသွဵ  စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

ထွက်ရိှပပီဵြဖစ်ပါသည။် ဥပမာအာဵြဖင်ဴ ၂၀၁၂ ြေုနှစ်တွင် United States Environmental 

Protection Agency မှထုတ်ေဝေသာ အပန်ဵေြဖမှုအတွက် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ 

စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵ ၂၀၁၂ (Recreational Water Quality Criteria)၊ ေတာင်အာဖရိက အမျိုဵသာဵ 

ေရအက် (South Africa the South African National Water Act, 1998)၊ ၂၀၁၂ြေုနှစ်တွင် Public 

Health Agency of Canada မှ ထွက်ရိှေသာ ကေနဒါနိုင်ငဳ၏ အပန်ဵေြဖမှုအတွက် ေရအရည် 

အေသွဵလမ်ဵညွှန်ြေျက် (Guidelines for Canadian Recreational Water Quality) နှင်ဴ ၂၀၀၀ 

ြပညဴန်ှစ်တွင် (Australian and New Zealand Environment and Conservation Council) 

မှထွက်ရိှေသာ ကသစေကတဵလျနှင်ဴ နယူဵဇီလန်အတွက် ေရြေျိုနှင်ဴ ေရငန်ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ 

လမ်ဵညွှန်ြေျက် (the Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water 

Quality) တိုြ့ဖစ်ပါသည။် ယြေုအစီရင်ြေဳစာတွင် ဥေရာပသမဂ္ဂ၊ ၂၀၁၆၏ ြေျို ဵေရဆိုင်ရာ မူေဘာင် 

(EU Bathing Water Directive) အေကကာင်ဵကို အေသဵစိတ် ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

ဥေရာပသမဂ္ဂ၏ ြေျ ိုဵ ေရဆုိင်ရာမူေဘာင် (EU Bathing Water Directive) [76/160/EEC] (2006/7/EC) 

၂၀၀၆ြုေနှစ်တွင် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထာဵေသာ ြေျိုဵေရဆုိင်ရာမူေဘာင်၌ အဖဲွဝ့င်နုိင်ငဳမျာဵမှ ကမ်ဵရုိဵတန်  ဵ

နှင်ဴ ကုန်ဵတွင်ဵေဒသရိှ ြေျိုဵေရအရည်အေသွဵကုိ ေစာင်ဴကကည်ဴရန်နှင်ဴ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် 

မစင်တွင် ပါဝင်ေသာ (intestinal enterococci နှင်ဴ Escherichia coli) စသည်ဴ ဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵကုိ 

အနည်ဵဆဳု  ဵ အမျိုဵအစာဵနှစ်မျို ဵ စမ်ဵသပ်ေပဵရန် လုိအပ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

အဖဲွဝ့င်နုိင်ငဳတ့ုိသည် ေရကုိစမ်ဵသပ်စစ်ေဆ ပဵပီဵေနာက် ရရိှေသာအြေျက်အလက်မျာဵကုိ ြေျိုဵေရဆုိင်ရာ 

အရည်အေသွဵနှင်ဴ ကမ်ဵေြြေ စီမဳအုပ်ြေျု ပ်မှုဆုိင်ရာအတွက် လူထုထဳ အသိေပဵအေကကာင် ကဵကာဵ 

ရပါမည်။ ထုိအြေျက်အလက်မျာဵတွင် ညစ်ညမ်ဵမှုအမျိုဵအစာ ၊ဵ ြေျိုဵေရအရည်အေသွဵကုိ ထိြုိေက်ေစ 

သည်ဴ အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေရသဳုဵစဲွသူတ့ုိ ၏ ကျန်ဵမာေရဵအေပါ် အန္တရာယ်ကျေရာက်နုိင်မှု 

(ေရဆုိဵမျာဵစွန့်ပစ်မှု) တ့ုိ ပါဝင်ပါသည်။ 



 

 

စက်မှုလုပ်ငန်  ဵ

စက်ရဳုမျာဵသည် ထုတ်ကုန်မျာဵအတွက် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ေရကုိလုိအပ်ပါသည်။ ေရကုိ 

အဓိကအာ ြဵဖင်ဴ လည်ပတ်ထုတ်လုပ်ြြေင်  ဵ (Processing)၊ ြပ ြုပင်ြြေင်  ဵ (Treatment)၊ သန့်စင်ြြေင်  ဵ

(Cleaning) နှင်ဴ အေအဵြဳေြြေင်  ဵ (Cooling) တ့ုိတွင် အသဳု ြဵပုပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ေရကုိ အဓိက 

သဳုဵစဲွေနသည်ဴ လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမျာဵမှာ - ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵနှင်ဴ သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵတ့ုိြဖစ်ပပီ  ဵ

အြြောဵကဏ္ဍမျာဵမှာ သဳုဵစဲွမှုပမာဏ နည်ဵပါဵ ပါသည်။ (ဇယာ  ဵ၂.၂) 

စဉ် စက်ရဳုအမျိုဵအစာ  ဵ အကကီဵ အလတ် အေသ  ဵ စုစုေပါင်  ဵ ရာြုိေင်နှုန်  ဵ

၁ အစာဵအေသာက်နှင်ဴ အေဖျာ်ယာမကာ ၂၈၅၆ ၄၆၇၇ ၁၉၅၈၀ ၂၇၁၁၃ ၆၀.၉၃ 

၂ အထည်နှင်ဴ အဝတ်အစာဵ ၅၀၂ ၆၁၆ ၁၁၄၀ ၂၂၅၈ ၅.၀၇ 

၃ ေဆာက်လုပ်ေရဵပစ္စည်  ဵ ၇၁၈ ၉၃၃ ၁၉၈၀ ၃၆၃၁ ၈.၁၆ 

၄ တစ်ကုိယ်ရည်သဳုဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ ၅၀၇ ၄၅၆ ၃၆၁ ၁၃၂၄ ၂.၉ 

၅ သဳုဵစဲွသူ ပစ္စည်ဵမျာ  ဵ ၁၄၀ ၈၄ ၇၀ ၂၉၄ ၀.၆၆ 

၆ စာေပနှင်ဴ အနုပညာ ၅၀ ၁၄၅ ၁၅၀ ၃၄၅ ၀.၇၈ 

၇ ကုန်ကကမ်ဵထုတ်လုပ်ြြေင်  ဵ ၁၈၄ ၁၈၁ ၁၈၂ ၅၄၇ ၁.၂၃ 

၈ သတ္ရုနှင်ဴ တွင်ဵထွက်ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵ ၃၂၂ ၅၂၀ ၁၅၁၀ ၂၃၅၂ ၅.၂၉ 

၉ လယ်ယာသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ၁၃ ၂၅ ၃၅ ၇၃ ၀.၁၆ 

၁၀ စက်ရဳုသဳုဵကိရိယာမျာဵထုတ်လုပ်ြြေင်  ဵ ၂၂ ၃၅ ၃၈ ၉၅ ၀.၂၁ 

၁၁ စက်တပ်ယာဉ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ၁၀၃ ၃၈ ၂၃  ၁၆၄ ၀.၃၇ 

၁၂ လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာ  ဵ ၅၅ ၁၈ ၂၆ ၉၉ ၀.၂၂ 

၁၃ အေထွေထွ ၂၂၅ ၈၆၂ ၅၁၁၄ ၆၂၀၁ ၁၃.၉၄ 

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် စက်ရဳုသဳု  ဵ ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာ  ဵ မသတ်မှတ်ရေသဵပါ။ 

ထ့ုိေကကာင်ဴ ဤအစီရင်ြဳေစာတွင် ေတာင်အာဖရိကေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာလမ်ဵညွှန်ြေျက် (South 

African Water Quality Guidelines) မှ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ေရသဳုဵစဲွမှုဆုိင်ရာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်  ဵ

မျာဵ(South African Water Quality Guidelines http:// waternet.co.za/policy/legi.html)ကုိ ကုိဵကာဵ

ေရဵသာဵထာဵပါသည်။ ထုိလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵတွင် စက်ရဳုမျာဵသည် ေရသဳုဵစဲွမှုလုပ်ငန်ဵစဉ် စနစ်အမျိုဵမျို ဵ 

မျာဵဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုိထာ ပဵပီ  ဵ သဳုဵစဲွရန်ေရ၏ အရည်အေသွ ကဵကဴဳြုိေင်မှုကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအြေျက်မျာ  ဵ

ြဖင်ဴ အကဲြဖတ်ထာဵပါသည်။ 



 

 

(၁) စက်ပစ္စည်ဵမျာ  ဵထိြုိေက်ပျက်စီဵေစမှုအလာဵအလာ (ဥပမာ- တုိက်စာ ြဵြေင် ၊ဵ ပွန်ဵပဴဲြြေင်ဵ)၊ 

(၂) ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ေပါ်ေပါက်နုိင်သည်ဴ ြပဿနာမျာ  ဵ (ဥပမာ- အနည်ကျြြေင် ၊ဵ အေရာင်

ေြပာင် ြဵြေင်ဵ)၊ 

(၃) ထုတ်ကုန်အရည်အေသွဵ ကျဆင် ြဵြေင်  ဵ(ဥပမာ- အရသာနှင်ဴ အေရာင်အဆင်ဵေြပာင် ြဵြေင်ဵ)၊ 

(၄) ရရိှသည်ဴ ေရအရည်အေသွဵကုိ အသဳု ြဵပုရြြေင်ဵေကကာင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ သန့်စင်ရာ၌ 

ရှုပ်ေထွဵမှုရိှြြေင်ဵ။ 

စက်ရဳုမျာဵနှင်ဴ ဖဳွပ့ဖိုဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာ၌ လုိအပ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိေက်မှုဆန်ဵစစ်ြြေင်  ဵ

(Environmental Impact Assessment) ဆုိင်ရာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်ေနပါသည် (http://www.burmalibrary.org/docs15/2013-03-draft_eia_rules-en.pdf)။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရအရည်အေသွဵနှင်ဴ ေရပမာဏအေပါ် ဆုိဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုရိှသည်ဴ အဓိကစက်မှု 

လုပ်ငန်  ဵ(၂) မျိုဵကုိ ေအာက်တွင် ဆက်လက်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ေရအာဵလျှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵ 

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် နုန်ဵအနည်ကျနှုန် ြဵမင်ဴမာ ြဵြေင်ဵေကကာင်ဴ ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ေနသည်ဴဆည်မျာ  ဵ

ကုိ စီမဳြေန့်ြဲွေရာတွင် အြေက်အြဲေြဖစ်ေစပါသည်။ နုန်ဵအနည်မျာဵေကကာင်ဴ ဆည်၏ ေရသုိေလှာင်နုိင်မှု 

ပမာဏ ကျဆင် ြဵြေင်ဵနှင်ဴ တာဘုိင်မျာဵကုိ ပျက်စီဵေစြြေင် ြဵဖင်ဴ ဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵကုိ ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ 

ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်ယူသဳုဵစဲွြြေင်ဵသည် ြပန်လည်ြပည်ဴပဖိုဵ ပမဲစွမ်ဵအင်ြဖစ်ေသာ်လည်  ဵပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ 

လူမှု စီဵပွာဵေရဵအေပါ် ဆုိဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵစွာရိှပါသည်။ ေရအာဵလျှပ်စစ်သည် အြမင်ဴမှ အရိှန် 

အဟုန်ြမင်ဴစွာ ကျေနသည်ဴ ေရမှရယူေသာ စွမ်ဵအင်မျို ြဵဖစ်ပပီ  ဵ ၎င်ဵ၏ထုတ်လုပ်နုိင်မှုပမာဏသည် 

ေရစီဵနှုန်ဵနှင်ဴ အြမင်ဴတည်ရိှမှုအေပါ် မူတည်ပါသည်။ IPCC သည် ေရကုိအသဳု ြဵပု၍ လျှပ်စစ်ထုတ်ယူ 

ရာ၌ အသဳု ြဵပု သည်ဴနည်ဵပညာမျာဵကုိ နှိုင်ဵယှဉ်ေရဵသာဵထာဵပါသည် (Sims et al.2007)။ စွမ်ဵအင် 

တစ်ယူနစ် ထုတ်လုပ်ရန် သဳုဵစဲွရေသာေရပမာဏတ့ုိကုိ နှိုင်ဵယှဉ်သဳုဵသပ်၍ ေရသဳသရာလည်ြြေင်ဵကုိ 

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵထာဵရာ  အြမင်ဴမှ ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်ယူရာတွင် သဳုဵစဲွရေသာ ေရပမာဏသည် 

ပုိမုိမျာ ြဵပာ ပဵပီ  ဵအနိမ်ဴပုိင်ဵတွင်မူ ေရသဳုဵစဲွမှုသည် 0m3/MWH သာရိှပါသည်။ အမျာဵကိန်ဵ (High Value) 

သည် ဆည်မျာဵမှ ေရေငွြ့ပန်မှု ြမင်ဴမာ ြဵြေင်ဵကုိ ေဖာ်ြပပပီ  ဵအနည်ဵကိန်ဵ(Low Value)သည်  ေရစီဵနှုန်ဵကုိ 

ေဖာ်ညွှန်ဵထာ ပဵပီဵ သုိေလှာင်ေရမရိှေသာ (သ့ုိ) ြမစ်ေရစီဵမှု အကန့်အသတ်သာရိှသည်ဴ ေရအာဵလျှပ်စစ် 

ဓါတ်အာဵေပဵစက်ရဳုမျာဵအတွက် တွက်ြေျက်ထာ ြဵြေင် ြဵဖစ်ပါသည်။ ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်ယူရန် 

အတွက် လုိအပ်သည်ဴ ေရပမာဏသည် ြမစ်ဖျာဵေဒသတွင် ေရသွင်ဵထာဵေသာလယ်ယာပမာဏမျာ  ဵ



 

 

နှင်ဴတုိက်ရုိက်ဆက်နွယ်ေနပပီ  ဵ ြမစ်ေအာက်ပုိင်ဵ ေရရရိှနုိင်မှုပမာဏကုိ သက်ေရာက်ေစပါသည်။ 

ေရအာဵလျှပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြြေင်ဵေကကာင်ဴ ဇီဝမျိုဵစဳုမျို ဵကဲွမျာဵဆဳုဵရှုဳ ြဵြေင် ၊ဵ ဆည်အတွင်  ဵ

နုန်ဵမျာဵပ့ုိြေျြြေင်  ဵ ၊ ေရ၏အရည်အေသွဵကျဆင် ြဵြေင် ၊ဵ ေရအရင်ဵအြမစ် ေနရာေဒသမျာဵတွင် 

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာ ြဵဖစ်ေပါ်ြြေင် ၊ဵ ငါဵ မျာဵသွာဵလာရာတွင် အဟန့်အတာ ြဵဖစ်ြြေင် ၊ဵ ြမစ်လမ်ဵေကကာင်  ဵ

ေြပာင် ြဵြေင်ဵနှင်ဴ ေြမေနရာေြပာင်ဵလဲြြေင် ၊ဵ ဆည်မျာဵအတွင်  ဵ အပင်မျာဵပုပ်သုိဵေဆွဵေြမဴြြေင်ဵေကကာင်ဴ 

ဖန်လဳုအိမ်ဓါတ်ေငွြ့ပင် ြဵဖစ်သည်ဴ မီသိန်ဵဓါတ်ေငွထွ့က်ရိှြြေင်ဵစသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိဵကျိုဵသက် 

ေရာက်မှုတ့ုိကုိ ြဖစ်ေစပါသည်။ လူေနအိမ်မျာ ၊ဵ လယ်ယာမျာဵထဲသ့ုိ ဆည်မှ ေရလွှမ်ဵမုိဵဝင်ေရာက်ြြေင်ဵ 

ေကကာင်ဴ အသက်ေမွဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် ထိြုိေက်ေစသည်ဴအြပင် ြပန်လည်ေနရာြေျထာဵရာတွင်လည်  ဵ

စိန်ေြေါ် မှုမျာဵစွာ ရိှေနသည်ဴအတွက် လူမှုစီဵပွာဵေရ  ဵဆုိဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵလည်ဵရိှပါသည်။ 

ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်ယူသဳုဵစဲွေနေသာ ြမစ်မျာဵအတွက် စီမဳကိန်ဵေရဵဆဲွြြေင်ဵနှင်ဴ စီမဳအုပ်ြေျု ပ်လုပ်ကုိင်မှု 

တ့ုိအြပင် ဓါတ်အာဵေပဵစက်ရဳုမျာဵ လည်ပတ်ေနမှုကုိ ြေျိန်ညိှြြေင် ြဵဖင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ေဂဟစနစ် 

ဆုိင်ရာ အကျိုဵေကျဵ ဇူဵမျာ  ဵ ြဖစ်ထွန်ဵလာမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ၄၀မီဂါဝပ်အထက် 

ေဆာင်ရွက်ရန်ရိှသည်ဴ စက်ရဳုမျာဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ် သိသာထင်ရှာဵစွာ ထိြုိေက်ေစနုိင်ေသာ 

စက်ရဳုမျာဵ(သ့ုိမဟုတ်) ေဒသြဳေလူထု၏ လုိအပ်ြေျက်နှင်ဴ မကုိက်ညီေသာ စက်ရဳုမျာဵအာ  ဵပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိြုိေက်မှုဆန်ဵစစ်ြြေင်  ဵ ြပုလုပ်ရပါသည်။ ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵေကကာငဴ် ေပါ်ေပါက်လာေသာ 

ဆုိဵကျိုဵမျာဵကုိ ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာ  ဵ (Mitigation Measures)ရိှေသာ်လည်  ဵ

စွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကုိမူ ေလျာဴြေျထာ ြဵြေင်ဵ မရိှပါ။ ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစသည်ဴ နည်ဵလမ်  ဵ

မျာဵဆုိသည်မှာ ဆုိဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာ  ဵ သက်သာေစသည်ဴ စီမဳြေျက်မျာဵအာ  ဵ ေြေါ်ဆုိပပီ  ဵ

ေရကကီဵေရလျဳှနုိင်သည်ဴ အတုိင်ဵအတာကုိ ေလျှာဴြေျနုိင်ြြေင်ဵနှင်ဴ ေလျာ်ေကကဵေငွေပဵအပ်ြြေင်ဵတ့ုိပါဝင် 

ပါသည် (Trussart et al., 2012)။ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵမှ ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ 

ြမစ်ေကကာင်ဵေဂဟစနစ် အေြြေအေနမျာ  ဵ ေကာင်ဵမွန်ေစရန်အတွက် ေရဵဆဲွထာ ပဵပီ  ဵ အြေျိုန့ည်ဵလမ်  ဵ

မျာဵမှာ ေြမယာအသဳုဵြေျနှင်ဴ အြြောဵလူမှုေရဵအရအေရဵပါေသာ ေနရာမျာဵတွင် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ေရဵဆဲွထာဵပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာေဘဵအန္တရာယ်မျာဵကုိ ေလျာဴြေျသည်ဴ 

အေရဵအကကီဵဆဳုဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵတွင် စီဵဆင်ဵေရ လုိအပ်ြေျက် ( Demand for Environmental Flow)၊ 

ဆည်တမဳအြမင်ဴသတ်မှတ်ြေျက်၊ ငါဵ သွာဵရာလမ်ဵေကကာင် ၊ဵ ငါဵ ဝင်ေပါက်မျာဵတည်ေဆာက်ြြေင် ၊ဵ 

ငါဵ တက်ငါဵ ဆင်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴ စာဵကျက်ေနရာမျာ  ဵသတ်မှတ်ေပ ြဵြေင်ဵတ့ုိပါဝင်ပါသည် (Thaulow et al. 

2016; Trussart et al. 2002)။ ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစသည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵသည် ေရေကကာင်ဵအ

ေြြေအေန အမျိုဵမျို ဵအေပါ် မူတည်၍ လုိအပ်လျက်ရိှပါသည်။ ဆုိဵကျို ြဵဖစ်ေစမှုအတွက် ေလျာ်ေကက  ဵ

ေပဵအပ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအမျိုဵမျို ဵရိှေသာ်လည်  ဵ အတုိင်ဵအတာတစ်ြုေအထိသာ ဆုိဵကျိုဵမျာဵကုိ 

ေလျာဴနည်ဵေစပါသည်။ 



 

 

သတ္တုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်  ဵ

သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵကုိ ြမန်မာဘုရင်မျာဵလက်ထက်ကပင် ေဆာင်ရွက်ြဴဲေကကပပီဵ ေကျာက်မျက်ရတနာ၊ 

ေရွှ၊ ေငွ၊ ပယင် ၊ဵ ြေေနာက်စိမ် ၊ဵ ေကာဴပါဵ ဆာလဖိတ်တူဵေဖာ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ရှည်လျာဵသည်ဴ 

သမုိင်ဵအစဉ်အလာ ရိှြဴဲေပါသည်။ သမုိင်ဵမှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ေဖာ်ြပပါအြေျိုသ့တ္ရုမျာဵကုိ ၁၅ရာစု 

ကတည်ဵကပင် တူဵေဖာ်ထုတ် လုပ်ြဴဲေပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ကမ္ဘာေပါ်တွင် ေကျာက်စိမ်  ဵ

အမျာဵဆဳုဵထုတ်လုပ်သည်ဴ နုိင်ငဳြဖစ်ပပီဵ ပတ္ရြမာ ၊ဵ နီလာနှင်ဴ စိန်တ့ုိကုိလည်  ဵ အတုိင်ဵအတာတစ်ြုေထိ 

ထုတ်လုပ်ပါသည်။ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု  အစုိဵရဌာန (US Department of State) ၏ထုတ်ြပန် 

ြေျက်အရ ၂၀၁၀ြပည်ဴနှစ်၌ ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵလဳုဵ၌ အဖုိဵတန်တွင်ဵထွက်နှင်ဴ တန်ဖုိဵအသင်ဴအတင်ဴ 

ရိှေသာတွင်ဵထွက် တင်ပ့ုိြြေင်ဵစုစုေပါင်ဵ၏ ၁၀ရာြုိေင်နှုန်ဵသည် ြမန်မာနုိင်ငဳမှြဖစ်သည် (ref 

http://www.azomining.com/Article.aspx?ArticleID=20)။ ေကျာက်မျက်ရတနာတူဵေဖာ်ြြေင်ဵအြပင် 

သတ္ရုမျာဵတူဵေဖာ်ြြေင်ဵသည်လည်  ဵ အေရဵပါေသာလုပ်ငန်ဵတစ်ြုေ ြဖစ်ပါသည်။ နီကယ်၊ ေကကဵနီ၊ 

အပဖိုက်နက်၊ molybdenumနှင်ဴ အြြောဵရှာဵပါဵ ေသာ သတ္ရုမျာဵကုိ လက်ရိှတွင် တူဵေဖာ် 

ရရိှဆဲြဖစ်ပါသည်။ သတ္ရုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန (ယြေင် သတ္ရုတွင်ဵဝန်ကကီဵဌာန)၏ ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ 

ြပည်တွင်ဵတွင်ဵထွက်နှင်ဴ သတ္ရုလုိအပ်ြေျက်ကုိ ြဖည်ဴဆည်ဵရန်နှင်ဴ ြပည်ပတင်ပ့ုိမှုကုိ တုိ ြဵမင်ဴရန်နှင်ဴ 

စီမဳကိန်ဵမျာဵတွင် ြပည်ပနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵလုပ်ကုိင်ရန်တ့ုိအတွက် သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵကုိ တုိ ြဵမင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ တူဵေဖာ်ရရိှသည်ဴ သတ္ရုတွင်ဵထွက်အတုိင်ဵအတာပမာဏကုိ ြေန့်မှန်ဵ 

နုိင်ရန်ြေက်ြဲေပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ြွေင်ဴြပ ပုပီဵေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵအကျဉ်ဵြေျု ပ်ကုိ သတ္ရုတွင်ဵဦဵစီ  ဵ

ဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင် ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ေနာက်ဆက်တဲွ- စ (Appendix F) တွင် 

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ဵထွက်လုပ်ငန်ဵမှ တူဵေဖာ်သည်ဴ ပမာဏကုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ၂၀၁၆နှင်ဴ 

၂၀၁၇ြုေနှစ်တွင် ြမန်မာတာဝန်ရိှသူမျာဵ၏ ေြပာကကာဵြေျက်အရ (personel communication with 

Myanmar authorities 2016, 2017) ြွေင်ဴြပုြေျက်မရဘဲ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အေသဵစာဵသတ္ရု 

တူဵေဖာ်ြြေင်ဵမျာ  ဵရိှေနပပီ  ဵတူဵေဖာ်သည်ဴ ပမာဏကုိ ြေန့်မှန်ဵနုိင်ရန်မှာ ြေက်ြဲေပါသည်။ 

သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵတွင် ေရပမာဏအေြမာက်အမျာ  ဵ သဳုဵစဲွရပပီဵ ၎င်ဵမှစွန့်ပစ်သည်ဴ 

ညစ်ညမ်ဵေရနှင်ဴ ကန်မျာဵမှစိမ်ဴဝင်သညဴ် ေရဆုိဵမျာဵသည် လုပ်ငန်ဵတည်ေနရာ ေအာက်ဘက်ရိှ 

ေရထုကုိ ညစ်ညမ်ဵေစပါသည်။ သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵေကကာင်ဴ ေရအရည်အေသွဵအေပါ် ထိြုိေက်သည်ဴ 

အတုိင်ဵအတာသည် ေြမေနရာအေနအထာ ၊ဵ တူဵေဖာ်မည်ဴတွင်ဵထွက်၏ေကျာက်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု၊ ထုတ်ယူ 

အသဳု ြဵပုမည်ဴ နည်ဵပညာ၊ ကျွမ်ဵကျင်မှု၊ ဗဟုသုတနှင်ဴ ကုမ္ပဏီမျာဵ၏သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

အေပါ်ထာဵရိှေသာ ကတိကဝတ်မျာဵအေပါ် မူတည်ပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်  ဵ

မျာ  ဵ သက်ေရာက်စုိဵမုိဵမှုကုိ ေစာင်ဴကကည်ဴြြေင်ဵသည် အေရဵပါပါသည်။ သတ္ရုတူဵေဖာ်ရာ၌ ထွက်ရိှ 

http://www.azomining.com/Article.aspx?A


 

 

လာေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် ေရထုကုိညစ်ညမ်ဵေစပပီ  ဵ ၎င်ဵကုိစီမဳအုပ်ြေျု ပ်နုိင်ရန်အတွက် 

သတ္ရုတွင်ဵပိတ်သိမ် ပဵပီဵေနာက် ပဳုမှန်အာ ြဵဖင်ဴ ဆယ်စုနှစ်မျာဵစွာ ကကာြမင်ဴသန့်စင်ရပါသည်။ 

သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵသည် ေရအရည်အေသွဵအေပါ် ေအာက်ပါအတုိင်  ဵထိြုိေက်ေစပါသည်- 

(၁) သတ္တုမုိင်ဵမှအက်စစ်ယုိစီဵမှု (Acid Mine Drainage) 

ေြမေပါ်၊ ေြမေအာက်သတ္ရုတွင်ဵမျာဵတွင် ဆာလဖုိက်သတ္ရုပါဝင်ေသာ ေကျာက်တဳုဵမျာဵကုိ 

တူဵေဖာ်ြြေင်ဵေကကာင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိသည် ေရနှင်ဴေအာက်ဆီဂျင်တ့ုိနှင်ဴ ဓါတ်ြပုေသာအြေါ ဆာလဖျူ ရစ် 

အက်စစ်ကုိ ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ ထုိအက်စစ်သည် မုိဵေရ(သ့ုိ) အြြော ြဵဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵေသာေရတ့ုိ 

နှင်ဴအတူ ဆက်လက်စီဵဆင်  ဵ ေသာအြေါ အနီဵနာဵရိှ ေြေျာင် ၊ဵ ြမစ်၊ ကန်နှင်ဴ ေြမေအာက်ေရတ့ုိတွင် 

စီဵဝင်ေရာေနှာသွာဵပါသည်။ 

(၂) သတ္တုမျာဵညစ်ညမ် ြဵြေင်ဵ (Heavy Metal Contamination) 

သတ္ရုမျာဵညစ်ညမ် ြဵြေင်ဵသည် အာဆင်ဵနစ်၊ ကုိေဘာဴ၊ ေကကဵနီ၊ ကက်မီယန်၊ ြဲေ၊ ေငွ၊ သွပ် 

စသည်ဴသတ္ရုမျာဵကုိ ေြမေပါ်၌တူဵေဖာ်ရာတွင်လည်ဵေကာင် ၊ဵ ေြမေအာက်လုိဏ်ဂူမျာ ြဵပုလုပ်၍ 

တူဵေဖာ်ရာတွင်လည်ဵေကာင်  ဵ ေရြဖင်ဴ ထိေတွရ့ာမှ ြဖစ်ေပါ်လာပါသည်။ 

(၃) ဓါတုညစ်ညမ် ြဵြေင်ဵ (Processing Chemicals Pollutions) 

ဤညစ်ညမ်ဵမှုသည် သတ္ရုတူဵေဖာ်ရာတွင် အသဳု ြဵပုေသာ ဓါတုပစ္စည်ဵမျာ  ဵ (ဆုိင်ယာနုိက်နှင်ဴ 

သတ္ရုရုိင်ဵကုိ ဖယ်ထုတ်သန့်စင်ရာ၌ အသဳု ြဵပုေသာ ဆာလဖျူ ရစ်အက်စစ်) တ့ုိသည် အနီဵရိှ ေရထုထဳ 

ဖိတ်စင်ြြေင် ၊ဵ စိမ်ဴဝင် ြြေင်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ြြေင် ြဵဖစ်သည်။ 

(၄) တုိက်စာ ြဵြေင်ဵနှင်ဴ အနည်ကျြြေင်ဵ (Erosion and Sedimentation) 

သတ္ရုရုိင်ဵကုိ ရှာေဖွတူဵေဖာ်ြြေင်ဵသည် ေြမသာဵနှင်ဴ ေကျာက်မျာဵအာ  ဵ ထိြုိေက်ပျက်စီဵေစပါသည်။ 

လဳုေလာက်ေသာ ကကိုတင်ကာကွယ်မှုနှင်ဴ ထိန်ဵြေျု ပ်ေသာနည်ဵလမ်ဵမျာ  ဵ မရိှေသာအြေါ တူဵယူ 

စုပဳုထာဵေသာ ေြမသာဵတ့ုိသည် တုိက်စာ ြဵြေင်ဵေကကာင်ဴ ေြေျာင်ဵမျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵနှင်ဴ ကန်မျာဵထဳ 

အနည်ကျစီဵဝင်သွာဵပါသည်။ သတ္ရုရုိင်ဵသည် ေရွှ၊ ေကကဵနီကဴဲသ့ုိေသာ အဖုိဵတန်သတ္ရုမျာ  ဵ(သ့ုိမဟုတ်) 

ေကျာက်မီဵေသွဵကဴဲသ့ုိေသာ တွင်ဵထွက်သတ္ရုတ့ုိ ပါဝင်ေသာ ေကျာက်တဳုဵမျာ ြဵဖစ်ပါသည်။ 

သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အန္တရာယ်ကျေရာက်နုိင်မှုအာ  ဵ ဆန်ဵစစ်ြြေင်  ဵ (Risk Assessment) 

နှင်ဴ ေလျာဴြေျသည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ (Abatement Measures) တ့ုိကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် 



 

 

လုိအပ်ပါသည်။ အကုိဵအကာဵရှာေဖွရန်မှာ Alaskans for Responsible Mining 2004; Environmental 

Mining Council of BC, 2000. ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

အြေန်ဵ(၃) 

ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမေူဘာင်အာဵအေြြေြေဳ၍ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနမျာဵ 

ေလဴလာစူဵစမ်ဵရာတွင် ပါဝင်သညဴ်  ေရအရည်အေသွဵဆိင်ုရာ စြဳေျနိစ်ညဳွှန်ဵ မျာဵ 

၃.၁ နိဒါန်ဵ 

အြေန်ဵ(၂)တွင် ေရအသဳု ြဵပုမှုစဳြေျိန်စဳညွှန်  ဵ (water use criteria)ကုိ ေဖာ်ြပြဴဲေပပီဵေနာက် ယြုေအြေါ ေရ၏ 

ေဂဟစနစ်အေြြေအေနမျာ  ဵေလဴလာဆဳု ြဵဖတ်ရန်အတွက် လုိအပ်ေသာစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကုိ  ဆက်လက် 

ေဖာ်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဂဟဆုိင်ရာအေြြေအေနမျာဵဆုိသည်မှာ ေရြေျို ၊ ေရငန်ရိှ ဇီဝအြေျက် 

အလက်မျာ  ဵ အေြြေအေနကုိ ဆုိလုိပါသည်။ ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵနှင်ဴ ေဂဟစနစ်မျာ  ဵ ထိန်ဵသိမ်  ဵ

ကာကွယ်ရန်အတွက် ေဂဟဆုိင်ရာစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာ  ဵ လုိအပ်ပါသည်။ ၁၉၉၀ြပည်ဴနှစ်လွန်ကာလမျာ  ဵ

တွင် ကမ္ဘာနှင်ဴအဝန်  ဵေပါ်ေပါက်ြဴဲေေသာ ေဂဟစနစ်နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ြပဿနာရပ်မျာဵအေပါ် 

သိရိှသေဘာေပါက်လာကကပပီ  ဵ ရင်ဆုိင်ေြဖရှင်ဵနုိင်ရန် သေဘာတူညီြေျက်မျာဵနှင်ဴ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမျာဵစွာ 

ေပါ်ေပါက်လာြဴဲေပါ သည်။ ၁၉၇၂ြုေနှစ် တွင် အေမရိကန် သန့်ရှင်ဵေသာေရအက် (US Clean Water Act) 

ေပါ်ေပါက်ြဴဲေပပီဵ ၂၀၀၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင် (European Water Framework 

Directive) ထွက်ေပါ်ပါသည်။ (Hering et al, 2010)။ 

အလာဵတူေပါ်ထွက်လာေသာ မူေဘာင်မျာဵမှာ ေရအရင်ဵအြမစ် ဘက်စဳုစီမဳအုပ်ြေျု ပ်ြြေင်  ဵလမ်ဵညွှန်ြေျက် 

UNESCO IWRM Guideline (IHP and NARBO, 2009), the Network of Asian River Basin Organization 

(NARBO) (Asian Development Bank 2015) နှင်ဴ မဲေြေါင်ြမစ်ေကာ်မရှင်၏ ေရအရင်ဵအြမစ် 

ဘက်စဳုစီမဳအုပ်ြေျု ပ်ြြေင်ဵမူေဘာင် the IWRM Framework of the Mekong River Commission (Mekong 

IWRM Project 2010), Nesheim & Platjouw (2016) တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ 

အမျိုဵသာဵအဆင်ဴေရအရင်ဵအြမစ်ေကာ်မတီမှ ၂၀၁၄ြုေနှစ်တွင် ြမန်မာနုိင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာ အမျိုဵသာဵ 

အဆင်ဴ ေရဥပေဒလမ်ဵညွှန်မူေဘာင် (ေနာက်ဆက်တဲွ-ြေ) ထွက်ရိှြဴဲေပါသည်။ ထုိမူေဘာင်သည် 

မူဝါဒဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တစ်ြုေြဖစ်ပပီ  ဵ ရည်မှန်ဵြေျက်ပန်ဵတုိင်(၃)ရပ်မှာ (၁) ေရကုိဘက်စဳု 

အသဳုဵြေျရာတွင် ြမန်မာဴေရအရင်ဵအြမစ်မျာ ြဵဖစ်ကကေသာ ြမစ်၊ ေြေျာင် ၊ဵ အင် ၊ဵ အုိင်နှင်ဴ ေြမေအာက် 

ေရေကကာမျာ  ဵ ဖဳွပ့ဖိုဵ ရှင်သန် အရှည်တည်တဴဳရန်၊ သန့်ရှင်ဵစင်ကကယ်ေသာ ေရရရိှနုိင်ရန်နှင်ဴ ေရကုိ 

အကျိုဵရိှစွာ အသဳုဵြေျနုိင်ေစရန် (၂) နုိင်ငဳသူ၊ နုိင်ငဳသာဵမျာဵအာဵလဳု  ဵတက်တက်ကကကကနှင်ဴ ပငိမ်ဵြေျမ်ဵစွာ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် (၃) အစိမ်ဵေရာင် စီဵပွာဵေရဵစနစ်ကုိ လျှင်ြမန်စွာ အရိှန်အဟုန် 

ြမှင်ဴတင်ေပ ပဵပီ  ဵ အစိမ်ဵေရာင်ဖဳွပ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵကုိ အြေျိန်တုိတုိအတွင်ဵ အထေြမာက်ေစရန် 

တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာ အမျိုဵသာဵအဆင်ဴ ေရဥပေဒလမ်ဵညွှန် မူေဘာင်တွင် ြမန်မာဴ 



 

 

ေရထုနှင်ဴ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသမျာဵ၏ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနမျာ  ဵ ေကာင်ဵမွန်ေစရန် အဓိက ရည်ရွယ်ြေျက် 

(၇)ြေျက် ြေျမှတ်ထာ ပဵပီ  ဵ ေရအရည်အေသွဵအာဵ ေဖာ်ညွှန် ြဵပသသည်ဴ အြေျက်(၄) ြေျက်ကုိ ထည်ဴသွင်  ဵ

ထာဵပါသည်။ 

ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမူေဘာင်၏ ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ ဥေရာပတုိက်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရိှ ေြမေပါ်ေရ 

(ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန် မျာ ၊ဵ ေရြေျိုေရငန်စပ်ေနရာမျာ ၊ဵ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျာ )ဵနှင်ဴ ေြမေအာက်ေရအတွက် 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရ  ဵ မူေဘာင်တစ်ြုေြေျမှတ်ရန်ြဖစ်ပါသည် (European Commission 2000)။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အဓိက ရည်မှန်ဵြေျက်မျာဵမှာ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ၂၀၁၅ြုေနှစ်တွင် ေြမေပါ်ေရနှင်ဴ 

ေြမေအာက်ေရအာဵလဳုဵသည် ေကာင်ဵမွန်ေသာ အေြြေအေနရရိှရန်နှင်ဴ ထုိအေြြေအေနကုိ ဆက်လက် 

ထိန်ဵထာဵနုိင်ရန်၊ ညစ်ညမ်ဵဆုတ်ယုတ်ြြေင်ဵမှ ကာကွယ်နုိင်ရန်နှင်ဴ ေရအရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်စွာ 

တည်ရိှေနေသာေနရာမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵ ကာကွယ်ရန်တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ ဤမူေဘာင်သည် 

ေရေဂဟစနစ်နှင်ဴ ေြမေအာက်ေရအေြြေအေနအာ  ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ဖဳွပ့ဖိုဵ တုိဵတက်ြြေင်  ဵ

အြပင် ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသဘက်စဳု စီမဳအုပ်ြေျု ပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်  (Integrated River Basin Management 

Process) ကုိ အသဳု ြဵပ ပုပီ  ဵ ေရရှည်ထိန်ဵသိမ်  ဵ ကာကွယ်ြြေင် ြဵဖင်ဴ စဉ်ဆက်မြပတ်တည်တဴဳေစေသာ 

ေရအသဳုဵြေျမှုကုိ ရရိှေစပါသည်။ မူေဘာင်သည် ေရထုညစ်ညမ်ဵမှုြပဿနာ ကကီဵမာ ြဵြေင်ဵအေပါ် 

စုိဵရိမ်စိတ်ြမင်ဴတက်ေနေသာ ဥေရာပနုိင်ငဳသာဵမျာဵနှင်ဴ တစ်ြုေစီ ကဲွြပာဵေနေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ 

ေကကာင်ဴ ေပါ်ထွက်လာြြေင်  ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ဤမူေဘာင်သည် ပထဝီဝင်အေနအထာဵနှင်ဴ ဇလေဗဒ 

ဆုိင်ရာအြေျက်အလက်မျာဵကုိ အသဳု ြဵပုေသာ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသ ေရစီမဳြေန့်ြဲွေမှုစနစ်ြဖစ်ပပီ  ဵအုပ်ြေျု ပ်ေရဵနှင်ဴ 

နုိင်ငဳ ေရဵဆုိင်ရာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵ ထည်ဴသွင်ဵအသဳု ြဵပ ြုြေင်ဵမရိှပါ။ 

ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်နှင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာ အမျိုဵသာဵအဆင်ဴ ေရဥပေဒလမ်ဵညွှန်မူေဘာင် 

တ့ုိသည် ရည်မှန်ဵြေျက်ပန်ဵတုိင်မျာဵနှင်ဴ ြေျဉ်ဵကပ်ပဳုနည်ဵလမ်ဵမှာ ဆင်တူပါသည်။ ဥေရာပ 

သမဂ္ဂေရမူေဘာင်၏ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ ကန်မျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵ၌ စမ်ဵသပ်အသဳု ြဵပ ြုြေင် ြဵဖင်ဴ 

ြမန်မာဴေရမူေဘာင်အတွက် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴလမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာ  ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ 

တွင် အေတွအ့ကကုဳေကာင်ဵမျာဵ ရရိှနုိင်ပါသည်။ 

ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်တွင်ပါဝင်ေသာ ေဖာ်ြပြေျက်အြပည်ဴအစဳုနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာ  ဵ (http://ec. 

europa.eu/environement/water/index_en.htm) နှင်ဴ အြြောဵဆက်စပ်သည်ဴ လမ်ဵညွှန်စာတမ်ဵမျာဵအာ  ဵ

WFD (2003, 2005) တွင် ရှာေဖွနုိင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်၏ အဓိကကျသည်ဴ 

အြေျက်မျာဵနှင်ဴ ဘဳုအေကာင်အထည်ေဖာ်သည်ဴ မဟာဗျုဟာ အကျဉ်ဵြေျု ပ် (overview of the Common 

Implementation Strategy) တ့ုိကုိ Nesheim & Platjouw (2016) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 



 

 

ဤအြေန်ဵတွင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်၏ ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်  ဵ (Characterisation)၊ 

ေရအတန်ဵအစာဵြဲွေြြော ြဵြေင်ဵနှင်ဴ ေရအရည်အေသွဵေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆ ြဵြေင်  ဵ (Classification and 

Monitoring of water bodies) တ့ုိကုိ အတုိြေျုပ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၃.၂။ ေရသွငြ်ပင်လက္ခဏာေဖာ်ထတု်ြြေင်ဵ (Characterisation) 

ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်အရ ေဂဟစနစ်ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵကုိ ေရအမျိုဵအစာဵတစ်ြုေြေျင်ဵအလုိက် (type 

specific) ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဆုိလုိသည်မှာ ေရ၏ရူပဆုိင်ရာအရည်အေသွဵမျာဵနှင်ဴ ရုပ်သွင် 

အြေျက်အလက်မျာ  ဵ (ဆာဵငန်နှုန် ၊ဵ ထဳုဵဓါတ်ပါဝင်နှုန် ၊ဵ ေြမေနရာအရွယ်အစာ ၊ဵ အနိမ်ဴ/အြမင်ဴ) 

ကုိအေြြေြဳေ၍ အုပ်စုြဲွေြြောဵရပါမည်။ အဆုိပါ ေဂဟစနစ်ဆုိင်ရာ အေြြေြဳေအြေျက်မျာဵသည် သဘာဝ 

မူလအေနအထာဵမျာ  ဵ (Reference Conditions) တစ်ြုေစီ၏ အေြြေအေနကဲွြပာဵမှု အသီဵသီဵကုိ 

ေဖာ်ထုတ်ေပဵပါသည်။ ေရအမျိုဵအစာဵအလုိက် (water body type) ြဲွေြြောဵအသဳု ြဵပ ြုြေင်ဵသည် 

ေရစီမဳြေန့်ြဲွေသူတ့ုိအတွက်အရုိဵရှင်ဵဆဳုဵနှင်ဴ အသင်ဴေတာ်ဆဳုဵနည်ဵလမ် ြဵဖစ်ပပီ  ဵြပည်သူလူထုသည်လည်  ဵ

သဘာဝအေနအထာဵအလုိက် ေရေနမျိုဵစိတ်မျာ  ဵ ကဲွြပာဵမှုကုိ ပုိမုိနာဵလည်သေဘာေပါက်ေစ၍ 

ြပန်လည်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵတွင် အေထာက်အကူြပုေစပါသည် (Hering et al. 2010)။ 

ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ေဒသပထဝီဝင်အြေျက်အလက်၊ ဇီဝအရည် 

အေသွ ၊ဵ ဓါတုနှင်ဴ ရူပဆုိင်ရာအြေျက်အလက်မျာ ၊ဵ ရူပ-ရုပ်သွင်ဆုိင်ရာအေနအထာဵနှင်ဴ တြေါတရဳ 

ကျွမ်ဵကျင်သူ၏ ဆဳု ြဵဖတ်ြေျက်အာ  ဵ အေြြေြဳေသည်ဴ ေရထုအမျိုဵအစာဵကနဦ  ဵ သတ်မှတ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်  ဵ

တ့ုိသည် အေြြေြဳေအကျဆဳု  ဵ အြေျက်မျာ ြဵဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်ြြေင်  ဵ

လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ေဒသတွင် အဓိကကျေရာက်ေနေသာ ဖိအာဵမျာဵအာ  ဵေဖာ်ထုတ်ြြေင် ၊ဵ ေရအမျိုဵအစာ  ဵ

ကနဦဵအမျိုဵအစာဵြဲွေြြော ြဵြေင်ဵနှင်ဴ အန္တရာယ်ကျေရာက်နုိင်မှုအာ  ဵ ဆန်ဵစစ်ေလဴလာြြေင်ဵတ့ုိကုိ 

ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

ကန်မျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵအတွက် ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ပါဝင်သည်ဴ 

အဓိကအြေျက် မျာဵကုိ ေအာက်တွင် အတုိြေျုပ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်- 

၃.၂.၁ ေရအမျ ိုဵအစာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵ (Identification of water bodies) 

ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏ ပထမအဆင်ဴတွင် ေရအမျိုဵအစာဵအာဵလဳုဵကုိ 

ေရွဵြေျယ်သတ်မှတ်ရန်နှင်ဴ အုပ်စုြဲွေရန်ြဖစ်ပါသည်။ (၁) ကန် - ကုန်ဵတွင်ဵေြမေပါ်ေရ (၂) ြမစ် - 

ကုန်ဵတွင်ဵစီဵဆင်ဵေနေသာ ေရထု (၃) ေြမေအာက်ေရ - ေြမမျက်နှာြပင်ေအာက်တွင်ရိှေသာ ေရမျာ  ဵ

အာဵလဳု  ဵ (၄) ေရြေျိုေရငန်စပ်မျာဵ - ြမစ်ဝနာဵတွင်ေတွရိှ့ရေသာ ေရထုသည် ကမ်ဵရုိဵတန်ဵအနီဵတွင် 

တည်ရိှေသာေကကာင်ဴ ေရငန်  အြေျိုတ့စ်ဝက်ြဖစ်ေနေသာ်လည်  ဵ ေရြေျို၏ ဖဳုဵလွှမ်ဵမှုရိှေနြြေင်  ဵ (၅) 

ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေရ - ကမ်ဵရုိဵတန်ဵတစ်ေလျှာက် ဆက်စပ်တည်ရိှေနေသာ ေြမေပါ်ေရ။ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵမှ 



 

 

ပင်လယ်ဘက်သ့ုိ အကွာအေဝဵ ေရမုိင်၁မုိင်တုိင်ဵတွင် အနီဵစပ်ဆဳုဵအမှတ်မျာဵြေျမှတ်၍ ကုန်ဵတွင်  ဵ

ေရအကျယ်(Breadth of territorial water) ကုိ တုိင်ဵတာပပီ  ဵ ေရြေျိုေရငန်စပ်ေနရာမျာဵ၏ ေနရာ 

သတ်မှတ်ြေျက်ကုိ သိရိှနုိင်ပါသည်။ (၆) လူတ့ုိဖန်တီဵထာဵေသာေရထုမျာ  ဵ - လူသာဵတ့ုိ ဖန်တီ  ဵ

တူဵေဖာ်ြြေင်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ေြမေပါ်ေရထုမျာ  ဵ(၇) အထူ  ဵေြပာင်ဵလဲသွာဵေသာ ေရထုမျာ  ဵ- 

ပဳုစဳအေနအထာဵဆုိင်ရာ ြပ ြုပင်ေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ေြမေပါ်ေရထုမျာဵ (ဥပမာ - 

ဆည်မျာ ၊ဵ ေသာက်သဳုဵေရကန်မျာ ၊ဵ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာ  ဵ ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵမျာ ၊ဵ ေရ ေကကာင်ဵသွာဵလာေရ  ဵ

တ့ုိဖန်တီ ြဵပုလုပ်ြြေင်ဵ)။ အြေျိုကိ့စ္စရပ်မျာဵတွင် ေရအမျိုဵအစာဵအာ  ဵ ဤကဴဲသ့ုိ ေရွဵြေျယ် 

သတ်မှတ်ြြေင်ဵနှင်ဴ အုပ်စုြဲွေြြေင်ဵတ့ုိ၏ အကျိုဵေကျဵ ဇူဵမျာ  ဵေရရှည်တည်တဴဳရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

၃.၂.၂ ေြမေပါ်ေရအမျ ိုဵ အစာဵမျာဵအာဵသတ်မှတ်ြြေင်  ဵ(Typology - Identification of surface body types) 

ေြမေပါ်ေရအုပ်စုအမျိုဵအစာဵ (surface water category) တြေုြေျင်ဵစီအတွက် (ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵ 

စသည်ြဖင်ဴ) ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသဧရယိာထဲတွင် ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵေသာ သက်ဆိုင်ရာ ေြမေပါ်ေရထု 

မျာဵအာဵ ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ (type) ြေွဲြြောဵထာဵပါသည။် ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵသတ်မှတရ်ာတွင် ဥေရာပ 

နိုင်ငဳမျာဵမှ အသုဳဵြပုေနေသာ အြေျက်မျာဵစွာရှိပပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအြေျက်မျာဵအာဵလုဳဵ 

ပါဝင်ေစ ရန်နှင်ဴ စီမဳြေန့်ြေွဲရလွယ်ကူေသာ စနစ်ြဖစ်ေစရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

ဇယာဵ ၃.၁ (၁)မှ(၂) တွင် ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမေူဘာင်မှ ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵအတွက်  ပုဳစ ဳ

အမျိုဵအစာဵ သတမ်ှတရ်ာတွင် ပါဝင်ေသာ အသုဳဵမျာဵေသာ အြေျက်မျာဵကုိ ြပုစုထာဵပါသည။် 

ထိုအြေျက်မျာဵသည် ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵ ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ သတမ်ှတရ်ာတွင် အသုဳဵြပုပါသည်။ 

(ဥပမာ - ေြမနိမဴပ်ိုင်ဵ၊ ကျယ်ြပန့်ေသာ၊ ထဳုဵဓါတ်ပါေသာ၊ ေရကကည်ေသာကန်) 

ဇယာဵ ၃.၁ (၁)။ ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမေူဘာင်မှ ကန်မျာဵအတွက် ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ သတမ်ှတ် 

ရာတွင် အသုဳဵြပုေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ (ETC/ ICM, 2015) 

ပဳုစဳအမျိုဵအစာ  ဵ

(Type) 

အုပ်စုအမျိုဵအစာဵ (Categories) ဥေရာပဆုိင်ရာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ 

(Numeric ranges for Europes) 

အြမင်ဴ (Altitude) အနိမ်ဴပုိင်  ဵ(Lowland) 

အသင်ဴအတင်ဴ (Mid-altitude) 

အြမင်ဴပုိင်ဵ (Highland) 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ေအာက် 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ မှ ၈၀၀ 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၈၀၀အထက် 

မျက်နှာြပင်ဧရိယာ 

(Surface Area) 

အလွန်ေသဵ (very small) 

ေသ  ဵ(small) 

အသင်ဴအတင်ဴ (medium) 

ကျယ်ြပန့် (large) 

၀.၅ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ ေအာက် 

၀.၅ မှ ၁ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 

၁ မှ ၁၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 

၁၀ မှ ၁၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 



 

 

အလွန်ကျယ်ြပန့် (very large) ၁၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ အထက် 

ပျမ်ဵမျှေရအနက် 

(Mean water 

depth) 

အလွန်တိမ် (very shallow) 

တိမ် (shallow) 

နက် (deep) 

၃ မီတာေအာက် 

၃ မှ ၁၅ မီတာအတွင်  ဵ

၁၅ မီတာအထက် 

ဘူမိအြေျက်အလ

က် (Geology) 

ဆီလီကာပါဝင်ေသာ (siliceous) 

 

ထဳုဵပါဝင်ေသာ (calcareous) 

 

စုိစွတ်ေြမ (organic/ humic) 

အေရာ (mixed) 

ထဳုဵဓါတ်-၁ mEq/l ေအာက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l 

ေအာက်နှင်ဴ အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက် 

ထဳုဵဓါတ်-၁ mEq/l အထက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l 

အထက်နှင်ဴ အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက် 

အေရာင်- ၃၀ mgPt/l အထက် 

တစ်ြုေြုေ 

ဇယာဵ ၃.၁ (၂)။ ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမေူဘာင်မ ှ ြမစ်မျာဵအတွက် ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ 

သတမ်ှတရ်ာတွင် အသုဳဵြပုေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ (ETC/ ICM, 2015) 

ပဳုစဳအမျိုဵအစာ  ဵ

(Type) 

အုပ်စုအမျိုဵအစာဵ (Categories) ဥေရာပဆုိင်ရာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ 

(Numeric ranges for Europes) 

အြမင်ဴ (Altitude) အနိမ်ဴပုိင်  ဵ(Lowland) 

အသင်ဴအတင်ဴ (Mid-altitude) 

အြမင်ဴပုိင်ဵ (Highland) 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ေအာက် 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ မှ ၈၀၀ 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၈၀၀အထက် 

ေရေဝဧရိယာ 

(ြမစ်ညှာ)  
(Catchment Area) 

(Upstream) 

အလွန်ကျဉ်  ဵ(very small) 

ကျဉ်  ဵ(small) 

အသင်ဴအတင်ဴ (medium) 

ကျယ်ြပန့် (large) 

အလွန်ကျယ်ြပန့် (very large) 

၁၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ ေအာက် 

၁၀ မှ ၁၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 

၁၀၀ မှ ၁,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 

၁,၀၀၀ မှ ၁၀,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 

၁၀,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ အထက် 

ဘူမိအြေျက်အလ

က် (Geology) 

ဆီလီကာပါဝင်ေသာ (siliceous) 

 

ထဳုဵပါဝင်ေသာ (calcareous) 

 

စုိစွတ်ေြမ (organic/ humic) 

အေရာ (mixed) 

ထဳုဵဓါတ်-၁ mEq/l ေအာက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l 

ေအာက်နှင်ဴ အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက် 

ထဳုဵဓါတ်-၁ mEq/l အထက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l 

အထက်နှင်ဴ အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက် 

အေရာင်- ၃၀ mgPt/l အထက် 

တစ်ြုေြုေ 

 

၃.၂.၁ ဖိအာဵမျာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵ (Identification of Pressures) 

ေရထုအမျိုဵအစာဵတစ်ြုေြေျင်ဵအလုိက် အဓိကကျေရာက်ေနေသာ ဖိအာဵမျာဵကုိ သတ်မှတ်ရပါမည်။ 

ဤသ့ုိ သတ်မှတ်ရာတွင် ေစာင်ဴကကည်ဴေလဴလာြြေင်ဵနှင်ဴ ေစာင်ဴကကည်ဴေလဴလာမည်ဴေနရာမျာ  ဵ ေရွဵြေျယ် 



 

 

သတ်မှတ်ြြေင်ဵသည် မရိှမြဖစ်လုိအပ်ပါသည်။ အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင်  ဵ(eutrophication) နှင်ဴ Heavy 

Metal တ့ုိမှ ဖိအာဵမျာဵကုိ ရှာေဖွစူဵစမ်ဵရာတွင် ဇီဝနှင်ဴ ဓါတုဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်ရန် 

လုိအပ်ပါသည် (အြေန်  ဵ ၃.၃တွင် ေဖာ်ြပရှင်ဵလင်ဵထာဵပါသည်)။ ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမူေဘာင်အရ 

ဖိအာဵမျာဵကုိ အမျိုဵအစာ  ဵ ြဲွေြြောဵရာတွင် အဓိကဇစ်ြမစ်ေနရာ (point source pollution)၊ ဖိအာဵမျာ  ဵ

ြဖစ်ေပါ်ရာ ေရာေထွဵဇစ်ြမစ်ေနရာ (Diffuse source pollution)၊ ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵပဳု (Abstraction and 

flow regulation)၊ ရုပ်သွင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ (Morphological Alternations)၊ ြပည်ပမှကျူ ဵေကျာ် 

ဝင်ေရာက်သည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာ  ဵ (Allien Species) စသည်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ ဇယာ  ဵ၃.၂ တွင် 

ပဲြူေ ြဵမစ်ဝှမ်ဵေဒသအတွက် ဖိအာဵမျာ  ဵသတ်မှတ် ထာ ြဵြေင်ဵကုိ ဥပမာအာ ြဵဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ဇယာ  ဵ၃.၂ ဖိအာဵမျာ  ဵ(ဥပမာမျာဵနှင်ဴ ေရထုအေပါ်သက်ေရာက်နုိင်သည်ဴ အကျိုဵဆက်မျာ )ဵ 

ဖိအာဵမျာ  ဵ

ေလထုညစ်ညမ် ြဵြေင်ဵေကကာင်ဴ အက်စစ်မုိဵရွာသွန် ြဵြေင်ဵနှင်ဴ Heavy Metal ပါဝင်နှုန်ဵကုိြမင်ဴတက်ေစြြေင် ၊ဵ 

စုိက်ပျို ဵေရဵနှင်ဴ ပမို့ြပဧရိယာမျာဵမှ အာဟာရဓါတ်မျာဵလွန်ကဲြြေင်ဵေကကာင်ဴ eutrophication ြဖစ်ြြေင် ၊ဵ 

ပမို့ြပမျာဵမှ ေအာက်ဆီဂျင်သဳုဵစဲွသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ေအာ်ဂဲနစ်လွန်ကဲမှု  

ေရရုပ်သွင်ေြပာင်ဵလဲမှုေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာသည်ဴ ဖိအာဵမျာ  ဵ (ဥပမာ- ကမ်ဵပါဵ ထိန်ဵသိမ် ြဵြေင် ၊ဵ 

ေရထိန်ဵနဳရဳ၊ ေရအာဵလျှပ်စစ်အပါအဝင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵထုတ်လုပ်ြြေင် ၊ဵ ြပည်တွင်ဵေရေကကာင်  ဵ

သွာဵလာေရ ၊ဵ ြမစ်ေကကာင် ြဵပ ြုပင်ြြေင် ၊ဵ ေြမပပိ ြုြေင်ဵနှင်ဴ တုိက်စာ ြဵြေင် ၊ဵ 

သစ်ေတာ/ သစ်ေတာြပုန်ဵတီ ြဵြေင်ဵေကကာင်ဴ အနည်ပ့ုိြေျမှုြမင်ဴတက်ြြေင် ၊ဵ ြမစ်ေရညစ်ညမ် ြဵြေင် ၊ဵ 

ဇီဝဆုိင်ရာဖိအာဵမျာဵ- ြပည်ပမှကျုဵေကျာ်ဝင်ေရာက်သည်ဴမျိုဵစိတ်မျာ ၊ဵ ေဒသမျိုဵစိတ်မျာ  ဵ ပျက်စီ  ဵ

ဆဳုဵရှုဳ ြဵြေင်ဵ 

သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵ- Heavy Metalsမျာ ၊ဵ ေသာက်သဳုဵေရအရည်အေသွဵနှင်ဴ ငါဵ မျာဵအာ  ဵထိြုိေက်ြြေင်ဵ 

ရာဦဥတုေဖာက်ြပန်ေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵေကကာင်ဴ ဆာဵငန်ရည်ဝင်ေရာက်လာြြေင်  ဵ

၃.၂.၂ ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာေရထုအာ  ဵမှတ်ပဳုတင်ြြေင်  ဵ(Register of protected water bodies) 

ေသာက်သဳုဵေရ ရယူရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေနရာမျာ ၊ဵ စီဵပွာဵေရဵအရ အေရဵပါသည်ဴ 

ေရေနမျိုဵစိတ်မျာဵအတွက် ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ဴဧရိယာမျာ ၊ဵ အပန်ဵေြဖအနာဵယူရန် 

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေနရာမျာ ၊ဵ အြြောဵကာကွယ်သင်ဴသည်ဴဇုန်မျာ  ဵ သ့ုိမဟုတ် မူရင်ဵေဒသမျာ  ဵ

ကာကွယ်ရန်ဧရိယာ (ဥပမာ- ရမ်ဆာ ဧရိယာမျာ )ဵ  ကဴဲသ့ုိေသာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵအာ  ဵမှတ်ပဳု 

တင်သင်ဴပါသည်။ 



 

 

၃.၂.၃ သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵအာဵ ကနဦဵဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵ (Preliminary assessment of 

reference conditions) 

“သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေဂဟစနစ်ေကာင်ဵမွန်ေသာ အေြြေအေနဆုိသည်မှာ 

မည်သည်ဴ ေြမေပါ်ေရအမျိုဵအစာဵမဆုိ လက်ရိှ (သ့ုိမဟုတ်) ယြေင်က လူသာဵတ့ုိ၏ ဝင်ေရာက် 

ေနှာင်ဴယှက်မှုမရိှဘဲ ေရရုပ်သွင်အေနအထာ ၊ဵ ရူပဓါတုဆုိင်ရာအရည်အေသွဵနှင်ဴ ဇီဝဆုိင်ရာ 

အေြြေအေနမျာ  ဵ ေြပာင်ဵလဲြြေင်  ဵ လဳုဵဝ မရိှေသာ (သ့ုိမဟုတ်) အနည်ဵငယ်သာရိှသည်ဴ ေရ၏ 

အေြြေအေနမျိုဵကုိေြေါ်ဆုိပါသည်။ ေရ၏ေကာင်ဵမွန် ေသာမူလအေနအထာဵမျာဵကုိ ေဂဟအရည် 

အေသွဵဆုိင်ရာအြေျို  ဵ (ecological quality ratio) နှင်ဴ ေဂဟ အေြြေအေနမျာ  ဵအတန်ဵအစာဵြဲွေြြော ြဵြေင်  ဵ

(classification of ecological status) တ့ုိအာ  ဵ တွက်ြေျက်၍ ရရိှေသာ ဇီဝအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ 

ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာ ြဵဖင်ဴ သတ်မှတ်ပါသည်” ဟု WFD (2013) တွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုိထာဵပါသည်။ 

သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵသည် သဘာဝအတုိင်ဵပျက်စီဵမှုမရိှသည်ဴ (သ့ုိမဟုတ်) ဆုိဵကျို  ဵ

သက်ေရာက်မှုမရိှေသာ ေရထုြဖစ်ပပီ  ဵ ၎င်ဵတ့ုိကုိ အြြောဵေရထု၏ ေရအရည်အေသွဵကုိ တုိင်ဵတာရာ 

တွင် နှိုင်ဵယှဉ်နုိင်သည်ဴ အမှတ် (calibration point) အြဖစ် အသဳု ြဵပုနုိင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ သဘာဝ 

မူလအေနအထာဵမျာ  ဵတည်ရိှရာ ေနရာကုိ ပထမဆဳုဵအကကိမ် ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် လက်လှမ်  ဵ

မီှသမျှ ရရိှေသာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာ ြဵဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ တည်ရိှရာေနရာကုိ 

ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရန်ြေက်ြဲေေသာအြေါ ကုိဵကာဵနုိင်ေသာ ဇီဝဆုိင်ရာအြေျက်အလက်မျာ  ဵ ရရိှနုိင်ရန် 

အတွက် ေမာ်ဒယ်တည်ေဆာက်ြြေင်ဵ (Modelling), သတင်ဵအြေျက်အလက်အေဟာင်ဵမျာဵ 

စုေဆာင် ြဵြေင်ဵ(Historical data)၊ ေကျာက်ြဖစ်နှင်ဴ ကုန်ဵတွင်ဵေရဆုိင်ရာ ေလဴလာမှုမျာ  ဵေဆာင်ရွက်ြြေင်  ဵ

(paleolimnological studies) စသည်ဴ  အြြောဵြေျဉ်ဵကပ်မှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ ြပုလုပ်နုိင်ပါသည် (eg. 

Johnson et al 2013)။ 

သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵ တည်ေနရာေရွဵြေျယ်သတ်မှတ်ရာတွင် ေရေဝေရလဲအသဳုဵြေျမှု၊ 

လူဦဵေရထူထပ်မှု၊ ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစေသာ ဇစ်ြမစ်မျာဵနှင်ဴ ကင်ဵေဝဵမှု၊ ေရေဝေဒသအတွင်  ဵ

အြြောဵကျေရာက်ေနေသာ ဖိအာဵမျာ  ဵစသည်ဴအြေျက်တ့ုိကုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရပါမည် (Poikane et al. 

2011)။ အြေျိုေ့သာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵတွင် ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွင်  ဵ စုိက်ပျို ဵေရ  ဵ ၁၀ ရာြုိေင်နှုန်  ဵ

ေအာက် နှင်ဴ ပမို့ြပဧရိယာမှာ ၁၀ ရာြုိေင်နှုန်ဵေအာက်သာ ရိှရမည်ြဖစ်ပပီ  ဵ ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစေသာ 

ဇစ်ြမစ်မျာ  ဵမရိှရမည်ြဖစ်ေကကာင်  ဵအကကဳြပု ထာဵပါသည် (eg. Pardo et al 2012)။ 

၃.၂.၄ ကနဦဵအဆင်ဴ အတန်ဵအစာဵြဲွေြြောဵြြေင်ဵ (Preliminary Classification) 

ကန်မျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵမှ ရရိှေသာ ေဂဟအေြြေအေနမျာဵဆုိင်ရာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵနှင်ဴ ကျွမ်ဵကျင် 

သူတ့ုိ၏ သဳုဵသပ်ဆဳု ြဵဖတ်ြေျက်တ့ုိကုိ အေြြေြဳေ၍ ကနဦဵအဆင်ဴ အတန်ဵအစာဵြဲွေြြောဵနုိင်ပါသည်။ 



 

 

ေရထုအတွက် ကနဦ  ဵအတန်ဵအစာဵသတ်မှတ်ရာတွင် အန္တရာယ်ကျေရာက်မှုရိှြြေင်ဵ (at risk) - လူသာ  ဵ

တ့ုိ၏ပေယာဂမျာဵေကကာင်ဴ ေဂဟဆုိင်ရာအရည်အေသွဵမျာ  ဵ သိသိသာသာေြပာင်ဵလဲသွာ ြဵြေင် ၊ဵ 

အန္တရာယ် ကျေရာက်နုိင်ြြေင်ဵ (possibly at risk) - ဆဳု ြဵဖတ်နုိင်ရန် အြေျက်အလက် မရရိှြြေင်  ဵသ့ုိမဟုတ် 

အသင်ဴအတင်ဴ ေြပာင်ဵလဲြြေင် ၊ဵ အန္တရာယ်ကျေရာက်မှုမရိှြြေင်ဵ (not at risk) - ေြပာင်ဵလဲမှုလဳုဵဝ သ့ုိမဟုတ် 

အနည်ဵငယ် သာရိှြြေင်  ဵစသည်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ြဲွေြြောဵနုိင်ပါသည်။ 

၃.၃ ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵ အတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵ  (Classification of Ecological 

Status) 

ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်၏ ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ အတန်ဵအစာဵြဲွေြြောဵသည်ဴပဳုစဳသည် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ဖိအာဵတြေျိုေ့ကကာင်ဴ ေြပာင်ဵလဲြဖစ်ေပါ်လာသည်ဴ သက်ရိှဇီဝမျာဵ၏ တ့ဳုြပန်ြေျက် 

မျာဵကုိ ေဖာ်ြပနုိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည် (ဥပမာ- အာဟာရဓါတ်မျာ ြဵမင်ဴတက်ြြေင်  ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေရရုပ်သွင်ဆုိင်ရာေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ) 

ေဂဟဆုိင်ရာအေြြေအေနမျာဵကုိ အကဲြဖတ်သဳုဵသပ်ရာတွင် သတ်မှတ်ေရွဵြေျယ်ထာဵေသာ 

ဇီဝအရည်အေသွဵ ဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ (selected Biological Quality Elements) အာဵအသဳု ြဵပု၍ 

ဇီဝဆုိင်ရာ ဆန်ဵစစ်ြေျက်မျာဵ ြပုလုပ်ရပါသည်။ ရူပဓါတုဆုိင်ရာအရည်အေသွဵနှင်ဴ ေရရုပ်သွင် 

ဆုိင်ရာအေနအထာ  ဵမျာဵသည်လည်ဵ အကဲြဖတ်သဳုဵသပ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုပါသည်။ 

အတန်ဵအစာဵဇယာဵပဳုစဳတွင် ပါဝင်ေသာ အတန်ဵအစာ  ဵ (၅)ြုေမှာ အလွန်ေကာင်  ဵ (High)၊ ေကာင်  ဵ

(Good)၊ အသင်ဴအတင်ဴ (Moderate)၊ ညဴဳ (Poor)၊ အလွန်ညဴဳ (Bad)တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ အလွန်ေကာင်ဵေသာ 

အေြြေအေန (High Status) ဆုိသည်မှာ လူသာဵတ့ုိ၏ ပေယာဂ အနည်ဵငယ်သာ  သ့ုိမဟုတ် 

လဳုဵဝမသက်ေရာက်သည်ဴ ဇီဝဆုိင်ရာ၊ ဓါတုဆုိင်ရာနှင်ဴ ရုပ်သွင်အေြြေအေနမျာဵကုိ ေြေါ်ဆုိပါသည်။ 

ထုိသ့ုိ အေကာင်ဵဆဳုဵေသာ ေဂဟ စနစ်အေနအထာဵကုိ ရရိှထာဵေသာေကကာင်ဴ သဘာဝမူလ 

အေနအထာဵမျာ  ဵ “Reference condition” ၏ ေဂဟအေြြေအေနနှင်ဴ နီဵစပ်တူညီပါသည်။ 

သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵသည် ပဳုစဳကဲွြပာဵမှုရိှပပီ  ဵ ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာ  ဵ သ့ုိမဟုတ် ကမ်ဵရုိဵတန်  ဵ

အလုိက် ကဲွြပာ ြဵြောဵနာဵပါသည်။ ေဂဟစနစ် ပဳုစဳကဲွြပာဵမှုမျာဵေကကာင်ဴ ဥေရာပတုိက်နုိင်ငဳမျာဵအာဵလဳု  ဵ

အတွက်  အလဳုဵစဳုသတ်မှတ်ထာဵေသာ ဇီဝဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ စဳြေျိန် စဳညွှန်ဵမျာ  ဵမရိှပါ။ ထ့ုိေကကာင်ဴ 

အရည်အေသွဵအာဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် သဘာဝ မူလအေနအထာ  ဵ မျာဵမှ ေသွဖယ်ကွာြြော  ဵ

သွာဵသည်ဴ အတုိင်ဵအတာကုိ တွက်ြေျက်ရပါသည် (အဆုိပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုိြေျက် မျာဵအာ  ဵ

ေနာက်ဆက်တဲွ က တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်)။ ေကာင်ဵေသာ အေြြေအေန (Good Status) ဆုိသည် မှာ 

ေသွဖယ်ကွာြြောဵမှု အနည်ဵငယ်သာရိှြြေင် ၊ဵ အသင်ဴအတင်ဴ အေြြေအေန (Moderate Status) တွင် 

ေသွဖယ်ကွာြြောဵမှု အသင်ဴအတင်ဴရိှြြေင် ၊ဵ စသည်ြဖင်ဴ (ေနာက်ဆက်တဲွ က တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်)။ 



 

 

ေဂဟ ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵအာဵ အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုိရာတွင် ဇီဝအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ပညာရပ် 

ရှုေထာင်ဴအြေျို  ့ ပါဝင်ပါသည် (ဥပမာ- ေရေနအပင်မျာ  ဵ ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳုနှငဴ် ေပါက်ဖွာဵမှု သ့ုိမဟုတ် 

ငါဵ မျာဵ၏ ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵမှု၊ ေပါက် ဖွာဵမှုနှင်ဴ အသက်အတန်ဵအစာဵ) ။ 

ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် “တစ်ြုေရရိှလျှင် အာဵလဳုဵရရိှသည်” (one-out, all-out) ဆုိသည်ဴ 

နည်ဵလမ်ဵကုိ ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် အသဳု ြဵပုပါသည်။ အဓိပ္ပါယ် 

ဆုိလုိရင်ဵမှာ ဆန်ဵစစ်ရရိှသည်ဴ ဇီဝဆုိင်ရာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ၏ အဆုိဵဆဳုဵအေြြေအေနသည် ေနာက်ဆဳု  ဵ

တွင် ြဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ ေရထုအေြြေအေနအာ  ဵ ဆဳု ြဵဖတ်ေပဵနုိင်ပါသည်။ ဤနည်ဵလမ်ဵကုိ 

အေထာက်အကူြပုရန်အတွက် ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ် တန်ဖုိဵမျာ  ဵ (Class Boundaries Value) 

အတန်ဵအစာဵအလုိက် သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်  ဵ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵသည် အေြြေအေန၊ 

အမျိုဵအစာဵမျာဵကုိသာ သတ်မှတ်ညွှန်ြပနုိင်ပါသည် (ဆုိဵေသာအေြြေ အေနမှ အသင်ဴအတင်ဴ 

အေြြေအေန)။ 

သဘာဝမူလေရထုအာဵလဳုဵသည် ေကာင်ဵမွန်ေသာေဂဟ (သ့ုိ) ဓါတုအေြြေအေနမျာဵတွင် ရိှရပါမည်။ 

ေကာင်  ဵ ေသာအေြြေအေနနှင်ဴ အသင်ဴအတင်ဴအေြြေအေနတ့ုိ၏ ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်သည် 

သဘာဝမူလ ေရထု၏ ေဂဟဆုိင်ရာအေြြေအေနမျာဵကုိ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အေရ ကဵကီဵ 

ဆဳုဵေသာ အေြြေြဳေအြေျက် ြဖစ်ပါ သည်။ 

ေရထု၏ ေဂဟဆုိင်ရာအေြြေအေနမျာဵကုိ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရန်အတွက် ကိန်ဵဂဏန်  ဵ

နယ်နိမိတ်သတ်မှတ် ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအြေျက်မျာ  ဵထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

(က) ြမင်ဴေသာ၊ ေကာင်ဵေသာ၊ အသင်ဴအတင်ဴ စသည်ဴ ေရအေြြေအေန အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ြေျက်မျာ  ဵ

သတ် မှတ်ြြေင်  ဵ(ေနာက်ဆက်တဲွ က) 

(ြေ)  ဇီဝဆုိင်ရာနည်ဵလမ်ဵမျာ ၊ဵ ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာနည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် ေရရုပ်သွင်အေနအထာဵမျာ  ဵ

အာဵလဳု  ဵအတွက် ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအကကဳြပ ြုြေင်ဵ 

(ဂ) ေကာင်ဵေသာအေြြေအေနနှင်ဴ အသင်ဴအတင်ဴအေြြေအေနအတွက် ကိန်ဵဂဏန်ဵ နယ်နိမိတ် 

သတ်မှတ်ရန် အကကဳြပ ြုြေင်ဵ 

(ဃ) သဘာဝမူလအေြြေအေန သတ်မှတ်ြြေင်ဵ။ 

လူတ့ုိြပ ြုပင်ေြပာင်ဵလဲထာဵေသာေရထုအတွက် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်သည် အလာဵအလာ 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေဂဟအေြြေအေန“Good ecological potential” အာဵအသဳု ြဵပုပါသည်။ 

အလာဵအလာ ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေဂဟအေြြေအေန သတ်မှတ်ရာတွင် ေရ၏ 
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ဓါတုအရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်ရမည်ြဖစ်ပပီ  ဵ ဇီဝဆုိင်ရာနှင်ဴ ရုပ်သွင်အေြြေအေနမျာဵလည်  ဵ

ေကာင်ဵမွန်ေသာအေြြေအေနတွင် တည်ရိှေနရမည်။ 

WFD (2003) တွင် ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵ၏ ေြမေပါ်ေရအမျိုဵအစာဵမျာဵအာဵသတ်မှတ်ြြေင် ၊ဵ သဘာဝ 

မူလအေနအထာဵမျာဵနှင်ဴ ေရအတန်ဵအစာဵမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵထာဵပါသည်။ ေဂဟအေြြေအေနမျာဵအာ  ဵ

အတန်ဵအစာဵြဲွေြြောဵသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵစဉ်ကုိ ပဳု (၃.၁) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ပဳု ၃.၁ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်၏ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ြေျက်အရ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနမျာဵြဲွေြြောဵရာ၌ 

ဇီဝ ဆုိင်ရာ၊ ရုပ်သွင်ဆုိင်ရာနှင်ဴ ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာတ့ုိ၏သက်ဆုိင်ရာအြေန်ဵကဏ္ဍ အညွှန် ြဵပပဳု (WFD 

2013)။ 

ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် ဥေရာပရိှ ေရထုမျာ ၊ဵ  ြမစ်မျာဵအတွက် ေဂဟအေြြေအေန ဆန်ဵစစ် 

အကဲြဖတ်ရာတွင် ပါဝင်ေသာ ဇီဝနှင်ဴ ဓါတုဆုိင်ရာအရည်အေသွ  ဵစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကုိ ဇယာ  ဵ၃.၃ တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵပါ သည်။ 

ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ဇီဝပစ္စည်ဵမျာ  ဵ(Biological Water Quality elements) 

ရူပ-ဓါတုအရ မ့အေသေဵ 

ှျာဵသ မ့ ေကာငမဵှေနမ ေသာ 
အေြည အေနတေငမ ရီပိါသလာဵ။ 

ဇဝီအရ မ့အေသေဵဆိငုမရာ 
ြနမ့ှီနမဵ တနမဖုိဵသ မ့ သဘာဝ 
ှလူအေနအထာဵသုိ့ ေရာကမရီိရနမ 

ပပည ့ဴမှ ီီပါလာဵ။ 

ေရရုပမသေငမဆိုငမရာ အရ မ့ 
အေသေဵှျာဵသ မ့ ေကာငမဵ 
ှေနမေသာအေြည အေနတေငမ 

ရီပိါသလာဵ။ 

ပှည ငမဴှာဵေသာ 
အေြည အေန 
ပဖည ်မသ မ့။ 

ရူပ-ဓါတုအေြည အေနှျာဵသ့မ (က) 

ေေဟ်န်မ တေငမ အသုဳဵဝငမ ပါလာဵ (ြ) 
့်မ့ှမဵပ်္စ့မဵ အြျို့သ့မ 

်ဳြျိနမ်ဳညွှနမဵှျာဵနီငဴမ ကိုကမ့ီပါသလာဵ။ 

 ဇဝီအရ မ့အေသေဵဆိငုမရာ 
ြနမ့ှီနမဵ တနမဖိုဵ သ မ့ သဘာ ဝ 
ှလူအေနအထာဵနီငဴမ ကောြည ာဵှှု 

န မ့ဵပါသလာဵ။ 

 

ေကာငမဵေသာ 
အေြည အေန 
ပဖည ်မသ မ့။ 

 ဇဝီအရ့မအေသေဵဆိငုမရာ 
ြနမ့ှီနမဵတနမဖိုဵကောြည ာဵြည ငမဵ ပဖည ငဴမ 
သဘာဝ ှလူအေန အထာဵကုိ 
အတနမဵ အ်ာဵ ြေဲနုိငမပါသလာဵ။ 

 

ကေဲြည ာဵြည ငမဵ အသငဴမ အတငဴမ 
ရိီပါသလာဵ။ 

အသငဴမအတငဴမ အေြည  အေန 
ပဖည ်မသ့မ။ 

ကေဲြည ာဵြည ငမဵသ့မ 
ှျာဵပည ာဵပါသလာဵ။ 

ဆိုဵေသာ အေြည အေန 
ပဖည ်မသ့မ။ 

အလေနမဆုိဵရောဵေသာ 
အေြည အေန ပဖည ်မသ့မ။ 



 

 

ဥေရာပသမဂ္ဂေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် ဇီဝအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵငါဵ မျို ြဵဖင်ဴ အတန် 

အစာဵြဲွေြြော  ဵ သတ်မှတ်ပါသည်။ ၎င်ဵတ့ုိမှာ ကန်ေနေရညိှေရေမှာ်မျာ ၊ဵ ေရေနအပင်မျာ ၊ဵ 

ြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵရိှ ေရညိှေရေမှာ်မျာ ၊ဵ ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာ ၊ဵ ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵနှင်ဴ ငါဵ မျာဵတ့ုိြဖစ် 

ပါသည်။ 

ေရညိှေရေမှာ်အစုအဖဲွသ့ည် ေဂဟစနစ် ေရအရည်အေသွဵေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵကုိ သိသာစွာ တုန့်ြပန်သည်ဴ 

အေြြေြဳေကျေသာ ထုတ်လုပ်သူမျာဵမှ ေပါ်ေပါက်လာပါသည်။ ဥေရာပနှင်ဴ ေြမာက်အေမရိကတွင် 

ဆယ်စုနှစ်ေပါင်  ဵ ကကာရှည်စွာ အာဟာရဓါတ်မျာဵလွန်ကဲြြေင်ဵ (eutrophication) ြဖစ်ေသာေကကာင်ဴ 

ကန်မျာဵအတွင်  ဵ ေရေမှာ်ပင်မျာဵ ေပါက်ေရာက်ဖဲွစ့ည်ဵမှု (composition) ေြပာင်ဵလဲြဴဲေပါသည်။ 

ကန်အတွင်  ဵ အာဟာရဓါတ်မျာ ြဵမင်ဴ တက်လာြြေင်ဵေကကာင်ဴ ဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာ  ဵ

(cyanobacteria)မျာ  ဵ ပုိမုိေပါက်ဖွာဵလာပပီ  ဵ အမျိုဵအစာ  ဵ တစ်မျိုဵတည်  ဵ ထူထပ်စွာ ရှင်သန်လွှမ်ဵမုိ  ဵ

ေနပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ ေရေမှာ်ပင်မျာဵသည် ကန်မျာ  ဵ(Poikane et al. 2011 and reference herein) နှင်ဴ 

ကျယ်ြပန့်၍ ေရစီဵေနှဵေသာြမစ်မျာဵ၏ အာဟာရဓါတ် လွန်ကဲမှုြဖစ်စဉ်ကုိ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရာတွင် 

သင်ဴေလျာ်ေသာ ဇီဝဆုိင်ရာညွှန်ဵကိန်  ဵအမျိုဵအစာဵတစ်ြုေ ြဖစ်လာပါသည်။ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် 

ဥေရာပတုိက်အတွင်  ဵေရေမှာ်ပင်၏ဇီဝအေလဵြေျိန်ကုိ အသဳု ြဵပု၍ အာဟာရဓါတ် ေပျာ်ဝင်မှု ဆန်ဵစစ် 

အကဲြဖတ်ြြေင်ဵဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵစွာ ေဖာ်ြပထာဵပါ သည်။ 

ေရေနအပင်မျာဵသည် အေြြေြဳေအကျဆဳု  ဵ ထုတ်လုပ်သူမျာ ြဵဖစ်ပပီ  ဵ ကန်မျာဵနှင်ဴ ေရစီဵေနှဵေသာ 

ြမစ်မျာဵ၏ ေဂဟအေြြေအေနမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အေကာင်ဵဆဳုဵဇီဝညွှန်ဵကိန်ဵမျာ ြဵဖစ်ပါသည်။ 

အဘယ်ေကကာင်ဴဆုိေသာ် ေရေနအပင်မျာဵသည် အာဟာရဓါတ်၊ အလင် ၊ဵ အဆိပ်သင်ဴေသာဓါတ်မျာ ၊ဵ 

သတ္ရုဓါတ်မျာ ၊ဵ ေပါင်ဵသတ်ေဆ ၊ဵ ေရေနာက်ကျိမှုနှင်ဴ ေရအနိမ်ဴအြမင်ဴ ေြပာင်ဵလဲမှုတ့ုိအေပါ် 

တုန့်ြပန်နုိင်ေသာေကကာင်ဴြဖစ်သည် (Schneider & Lindstrom 2011 and reference herein)။ ထ့ုိေကကာင်ဴ 

ေရေနအပင်မျာဵသည်  အာဟာရ ဓါတ်လွန်ကဲြြေင် ၊ဵ အက်စစ်မျာ ြဵဖစ်ေပါ်ြြေင် ၊ဵ ဆာဵငန်ေပါက်ြြေင်ဵနှင်ဴ 

ေရရုပ်သွင်ဖဲွစ့ည်ဵမှုေြပာင်ဵလဲပဳုတ့ုိကုိ ဆန်ဵစစ်ရာ၌ အသင်ဴေလျာ်ဆဳုဵေသာ ဇီဝဆုိင်ရာပစ္စည်  ဵ

ြဖစ်ေနပါသည်။ 

ြမစ်ေြေျာင်ဵရိှ ေရညိှေရေမှာ်မျာဵသည် ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် လုိအပ်ေသာ ဇီဝအရည်အေသွဵ 

ဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြုေြဖစ်ပပီ  ဵ ဥေရာပတုိက် ေနရာအမျာဵအြပာဵတွင် ေရေနအပင်မျာဵအစာ  ဵ

ြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵတွင် ေပါက်ဖွာဵေသာ ေရညိှေရေမှာ်မျာဵကုိ ေရွဵြေျယ်အသဳု ြဵပုပါသည်။ အက်တမ် 

နှစ်လဳုဵကုိ အသဳု ြဵပုသည်ဴ Phytobenthos မျာဵသည် အသဳုဵမျာ ပဵပီ  ဵ(Kelly 2006) တြြော  ဵ ြမစ်ေြေျာင်ဵထဲရိှ 

ေရညိှေရေမှာ်မျာဵကုိလည်  ဵ အသဳု ြဵပုပါသည် (Schneider & Lindstrom 2011)။ ြမစ်ေြေျာင်ဵေန 

ေရညိှေရေမှာ်မျာဵသည် အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင် ၊ဵ အက်စစ်မျာ ြဵဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵနှင်ဴ သာမန် ေရအရည် 



 

 

အေသွဵဆန်ဵစစ်မှုတ့ုိတွင် အသဳု ြဵပုေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ ြဵဖစ်ပပီ  ဵ လွန်ြဴဲေေသာ နှစ်၂၀ကပင် ေရြေျို 

သယဳဇာတ စီမဳအုပ်ြေျု ပ်မှုဆုိင်ရာ ဆဳု ြဵဖတ်ြေျက်မျာ  ဵ ြေျမှတ်နုိင်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုြဴဲေပါသည် 

(Kelly 2006, reference herein)။ Phytobenthos မျာဵသည် ြမစ်မျာဵ၏ ေရစီဵသန်ေသာေနရာမျာဵတွင် 

အေြြေြဳေထုတ်လုပ်သူမျာဵနှင်ဴ စုေပါင်ဵေနထုိင်ရိှပပီ  ဵ အြေျို နုိ့င်ငဳမျာဵတွင် ကန်မျာဵ၌ပါ ေတွရိှ့ရတတ် 

ပါသည်။ 

ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ ဇီဝစက်ဝန်ဵတစ်ြေျို ကုိ့ ေရြေျို၏ ေအာက်ေြြေအလွှာတွင် 

ေနထုိင်ေသာ အေကာင်ငယ်မျာ ြဵဖစ်ပါသည်။ ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵသည် ထုတ်လုပ်နုိင်ြြေင် ၊ဵ 

အာဟာရမျာဵသဳသရာလည်ေစြြေင် ၊ဵ ပဖိုြဲွေဖျက်စီဵနုိင်ြြေင်ဵနှင်ဴ ေရ၏ေဂဟစနစ်ထဲတွင် အေြြေြဳေ 

ထုတ်လုပ်သူမျာဵနှင်ဴ အြြောဵအဆင်ဴြမင်ဴေသာ စနစ်မျာဵအကကာ  ဵ ြေျိတ်ဆက်ေပဵေသာေကကာင်ဴ 

အစာကွန်ယက်အတွင်ဵ အေရဵပါေသာ အစိတ်အပုိင်ဵ တစ်ြုေြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ 

ေရထဲရိှေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵကုိ လွန်ြဴဲေေသာ ရာစုနှစ်တစ်ြုေေကျာ်ကပင် ကမ္ဘာအန့ဳှ အသဳု ြဵပ ကုကပပီ  ဵ

ေဂဟစနစ် အတွင်ဵရိှ ဖိအာဵအမျိုဵမျို ဵအာဵ ရှာေဖွေထာက်လှမ်ဵနုိင်ပါသည် (Cairns and Pratt 1993)။ 

Benthic macroinvertebrates မျာဵသည် ြမစ်မျာဵတွင်သာမက ကန်မျာဵ၌ပါ အသဳု ြဵပုရန်အတွက် 

ဦဵစာဵေပဵြဳေရေသာ ဇီဝညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြုေြဖစ်ပါသည်။ ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵသည်လည်  ဵ အာဟာ 

ရဓါတ်မျာ ြဵပာဵမှု၊ ဓါတုအဆိပ်မျာ ၊ဵ အက်စစ်မျာ ြဵဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ေရအသဳုဵြေျမှုေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵတ့ုိအေပါ် 

တ့ဳုြပန်မှုရိှပါသည်။ 

ငါဵ မျာဵသည်လည်  ဵ ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵ၏ ေရအရည်အေသွဵကုိ ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အသဳု ြဵပုေသာ 

ဇီဝညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြုေြဖစ်ပပီ  ဵ ၎င်ဵတ့ုိသည် ေရေကကာင်ဵနှင်ဴ ရုပ်သွင်ေြပာင်ဵလဲမှုတ့ုိအေပါ် တ့ဳုြပန်မှု 

ရိှပါသည်။ 

ရူပ-ဓါတု ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ပစ္စည်ဵမျာ  ဵ

EUWFR သည် ဇီဝညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ၏ အေြြေအေနမျာဵကုိ အဓိကထာဵေဖာ်ြပပါသည်။ သ့ုိေသာ် ရူပ-ဓါတု 

ဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵသည်လည်  ဵ ကန်မျာဵနှင်ဴြမစ်မျာဵအတွင်  ဵ အဓိကကျေရာက်ေနေသာ ဖိအာဵမျာဵကုိ 

စမ်ဵသပ်ရှာေဖွရာတွင် အေထာက်အကူြပုသည်။ အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင် ြဵဖစ်စဉ်အတွက် secchi 

ေရအနက်၊ ေအာက်ဆီဂျင်နှင်ဴ အာဟာရဓါတ်တန်ဖုိဵနှငဴ် အက်စစ်ြဖစ်ထွန်ဵမှုအတွက် ြေျဉ်ငန်ဓါတ်၊ 

ANC၊ LAL စသည်ဴ အဓိကဖိအာဵမျာဵကုိ ရှာေဖွစမ်ဵသပ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုပါသည်။   

ဓါတုအေြြေအေနနှင်ဴ ေရရုပ်သွင်ဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ

သတ္ရုတွင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵကုိ Heavy metals ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပပပီ  ဵ

ရုပ်သွင်ဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကုိ ေရစီဵနှုန်ဵနှင်ဴ ေရအနိမ်ဴအြမင်ဴြဖင်ဴ ေဖာ်ြပပါသည်။ 



 

 

ဇယာ  ဵ ၃.၃ ဥေရာပတုိက် ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵ၏ ေဂဟအေြြေအေနမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်သတ်မှတ်သည်ဴ 

ေရအရည် အေသွဵစဳြေျိန်စဳညွှန်  ဵ

 ကန်မျာ  ဵ ြမစ်မျာ  ဵ

ဇီဝဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ   

ေရေမှာ်ပင်မျာ  ဵ

- ကလုိရုိဖီဵလ် ေအ (μg/l) 

- စုစုေပါင်  ဵေရညိှဇီဝထုထည် (mg/l) 

- မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု 

- ဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာဵဇီဝထုထည် (mg/l) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

ေရေနအပင်မျာ  ဵ

- ေပါမျာဵမှု 

- မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု 

 

+ 

+ 

 

(+) 

(+) 

ေရေနသက်ရိှအစုအဖဲွ ့

- ေပါမျာဵမှု 

- မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု 

 

(+) 

(+) 

 

+ 

+ 

ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာ  ဵ

- ေပါမျာဵမှု 

- မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု 

- ေဖာ်ညွှန်ဵမျို ဵစိတ် 

 

 

(+) 

(+) 
Amphipod Gammarus 

Lacustris, Tadpole 

shrimps, noble crayfish 

 

 

+ 

+ 
Freshwater pearl 

mussel, noble crayfish 

ငါဵ မျာ  ဵ

- ေပါမျာဵမှု 

 

+ 

 

+ 

ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ   

- အနက် (မီတာ) 

- ေအာက်ဆီဂျင် (mg/l) 

- ေဖာဴစရိတ် (μg/l) 

- အမုိနီယမ် (NH4+ NH3) (mg/l) 

- နုိက်ကတိုဂျင် (μg/l) 

- ြေျဉ်ငန်ဓါတ် 

- အက်စစ်ဓါတ်ြပယ်နှုန်  ဵ(μekv/l) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



 

 

- အလူမီနီယမ် (μg/l) + + 

ရုပ်သွင်အေြြေအေနဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ   

ေရရုပ်သွင်ေဗဒ 

- ေရအနိမ်ဴအြမင်ဴ 

- ေရစီဵဆင်ဵနှုန်  ဵ

 

+ 

 

+ 

+ 

ဓါတုဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ   

- ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ြပင်ဵအာဵမျာ  ဵ

(Heavy Metals မျာဵနှင်ဴ အာဟာရဓါတ်မျာဵ) 

+ + 

၃.၄ ေစာင်ဴ ကည်ဴစစ်ေဆဵြြေင်ဵ  အစီအစဉ် 

ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်အရ အဖဲွဝ့င်နုိင်ငဳမျာဵအာဵလဳုဵသည် ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵရန်အတွက် အစီအစဉ် 

ေရဵဆဲွရန် လုိအပ်ပါသည်။ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆ ြဵြေင်  ဵ သဳုဵမျို ဵရိှပါသည် 

(Allen et al. 2006, Johnsen et al. 2013, Hering et al. 2010) ပဳု ၃.၂ တွင် ကကည်ဴပါ။ 

အနီဵကပ်ေစာင်ဴကကည်ဴြြေင်  ဵ (Surveillance Monitoring) သည် လူသာဵတ့ုိ၏ ပေယာဂမျာဵေကကာင်ဴ 

ေရရှည်တွင်ြဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်နုိင်ရန် ေရရှည်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴ အြေျက်အလက်မျာဵေပဵနုိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကဏ္ဍအလုိက် ေစာင်ဴကကည်ဴြြေင်  ဵ

(Operational Monitoring) သည် ြေျမှတ်ထာဵသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာရည်မှန်ဵြေျက်သ့ုိ မေရာက်ရိှဘဲ 

အန္တရာယ်ကျေရာက်ေနသည်ဴ ေရထု၏ အေြြေအေနကုိေဖာ်ြပရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ စူဵစမ်ဵ၍ 

ေစာင်ဴကကည်ဴြြေင်  ဵ(Investigative Monitoring) သည် ရည်မှန်ဵြေျက် မေအာင်ြမင်ရြြေင်ဵ၏ အေကကာင်ဵရင်ဵ 

ကုိ ရှာေဖွရန်နှင်ဴ မေတာ်တဆြဖစ်ပွာဵေသာ ညစ်ညမ်ဵမှု (accidential pollution) ၏ ပမာဏနှင်ဴ 

ဆုိဵကျိုဵသက်ေရာက်မှု ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ 

 



 

 

ပဳု၃.၂ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် ပါဝင်ေသာ ေစာင်ဴကကည်ဴအကဲြဖတ်နည်  ဵ ၃ နည်ဵ၏ 

နည်ဵလမ်ဵအဆင်ဴဆင်ဴ (Allen et al 2006) 

ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆ ြဵြေင်ဵမှ ရရိှေသာ ရလဒ်မျာဵကုိ အေြြေြဳေ၍  ေရထုသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်ြြေင်  ဵ

အာ  ဵ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရမည်ြဖစ်ပပီ  ဵ ဇီဝ၊ ဓါတုနှင်ဴ ရုပ်သွင်ဆုိင်ရာ အြေျက်အလက်မျာ ြဵဖင်ဴ အရည် 

အေသွ  ဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် ေရ၏အရည် 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ေရရီ မ့ေ်ာငဴမကြ ့ဴမြည ငမဵ 

ဇီဝဆိုငမရာ
ေ်ာငဴမကြ ့ဴမြည ငမဵ 

ဓါတုဆိုငမရာ
ေ်ာငဴမကြ ့ဴမြည ငမဵ 

ေရရပုမသေငမဆိုငမရာ
ေ်ာငဴမကြ ့ဴမြည ငမဵ 

ေရအရ့မအေသေဵ 
ဆိငုမရာအေြည အေန 

ေကာငမဵ(သုိ့) ပှည ငမဴ ေသာ 
အရ မ့အေသေဵ 

ဓါတုအေြည အေန 
နိှဴမကျဆိုဵ ရောဵြည ငမဵ 

ဇဝီအေြည အေန 
နိှဴမကျဆိုဵ ရောဵြည ငမဵ 

 

 

 

                                ကဏ္ဍအလုိကမေ်ာငဴမပကြ ့ဴမြည ငမဵ 
အြည ာဵ သတငမဵ 
အြျကမအလကမှျာဵ 

 

အြည ာဵ သတငမဵ 
အြျကမအလကမှျာဵ 

 

         ်ူဵ ် မှဵ၍ေ်ာငဴမကြ ့ဴမြည ငမဵ 

်ူဵ ် မှဵရနမ (ဥပှာ ့်မ့ှမဵ ှှု၏ 

အေကြ ာငမဵရငမဵ တ့မေနရာ) 

 

်ူဵ ် မှဵရနမ (ဥပှာ ့်မ့ှမဵ ှှု 

သတမှတီမြည ငမဵ) 

 

အေြည အေနအာဵ 
နာဵလ့မသေဘာေပါကမြည ငမဵ 

 

ေလျာဴပါဵသကမသာေ်ရနမ န မ့ဵ လှမဵှျာဵ 
ေရေဵြျယမြည ငမဵနငီဴမ 

အေကာငမအထ့မေဖာမြည ငမဵ 

 

 

ပပည နမလ့မသုဳဵ သပမြည ငမဵ 

 



 

 

အေသွ  ဵ အေြြေအေနကုိ အတန်ဵအစာဵသတ်မှတ်နုိင်ရန် ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရ 

ပါမည်။ ဆန်ဵစစ်ရရိှလာေသာ အန္တရာယ်အမျိုဵအစာဵအေပါ် မူတည်၍ သက်ဆုိင်ရာေရထုအလုိက် 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြြေင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် အဖဲွဝ့င်နုိင်ငဳအသီဵသီဵ 

တွင် ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵသည်ဴပဳုစဳအမျိုဵမျို ဵနှင်ဴ အြေျက်အလက် နှိုင်ဵယှဉ်နုိင်ရန်အတွက် ရှုပ်ေထွ  ဵ

ေသာ တွက်ြေျက်မှုမျာဵအာ  ဵအေသဵစိတ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။  

၃.၄.၁ ထပ်မဳေစာင်ဴ ကည်ဴစစေ်ဆဵြြေင်ဵ (Additional Monitoring) 

ေသာက်သဳုဵေရ 

တေန့လျှင် ေသာက်သဳုဵေရ ၁၀၀ ကုဗမီတာအထက် ပဴဳပုိဵေသာ ေရထုမျာဵကုိ ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵရန် 

လုိအပ်သည်ဴ ေနရာအြဖစ်သတ်မှတ်ပပီ  ဵ ထပ်မဳေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆ ြဵြေင်ဵတ့ုိကုိ ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်ရ 

ပါမည်။ 

စာဵကျက်နှင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵ စိတ်မျာဵထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်သည်ဴဧရိယာ 

အဆုိပါ ဧရိယာမျာဵအေပါ် ကျေရာက်နုိင်သည်ဴ ဖိအာဵမျာဵ၏ ြပင်ဵအာဵနှင်ဴ ဆုိဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာ  ဵ

ကုိ အကဲြဖတ်နုိင်ရန်အတွက် ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵရမည်ြဖစ်ပပီ  ဵ လုိအပ်ပါက အရည်အေသွ  ဵ

အေြြေအေနေြပာင်ဵလဲမှုကုိပါ စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵရပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

၄။ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေြမေပါ်ေရထု ေဂဟအရည်အေသွဵဆိင်ုရာ 

ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတြ်ြေင်ဵနှငဴ် ေရအတန်ဵအစာဵြေွဲြြေင်ဵတိုအ့ာဵ အကကဳြပုြြေင်ဵ 

၄.၁ နိဒါန်ဵ 

ယြုေအြေန်ဵတွင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်အာ  ဵြမန်မာဴေရထုမျာ  ဵေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်ြြေင် ၊ဵ 

ေရအတန်ဵအစာဵြဲွေြြော ြဵြေင်ဵနှင်ဴ  ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆ ြဵြေင်  ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပညာရပ်လမ်ဵညွှန်အြဖစ် 

အသဳုဵ ြပုထာဵပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်  ဵ ယြုေအြေန်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အတန်ဵအစာဵြဲွေသည်ဴ 

စနစ်မျာဵနှင်ဴ နယ်နိမိတ်အတုိင်ဵအတာမျာဵကုိ ြမန်မာနုိင်ငဳ၌ အသဳု ြဵပုရာတွင် အကဲြဖတ်ရန်နှင်ဴ 

ညိှနှိုင်ဵရန်လုိအပ်ပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ေရအတန်ဵအစာဵ 

ြဲွေြြော ြဵြေင်ဵတွင် ပါဝင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာ  ဵ ေဆွဵေနွဵနုိင်ရန်အတွက် အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပဲွတစ်ြုေ 

ြပုလုပ်ကျင်ဵပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အကကဳြပုထာဵေသာ ေြမေပါ်ေရအမျိုဵအစာဵမျာဵအာ  ဵ သတ်မှတ်ြြေင်ဵဆုိင်ရာအြေျက်မျာဵသည် ဥေရာပ 

တုိက် ေရထုမျာဵတွင် အသဳု ြဵပုေနေသာ အြေျက်မျာဵကုိ အမျာဵဆဳုဵအေြြေြဳေထာ ပဵပီ  ဵ (ယြေင်အြေန်ဵကုိ 

ဖတ်ရှုပါ။) ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် အသဳု ြဵပုနုိင်ရန်အတွက် ေြပာင်ဵလဲညိှနှိုင်ဵမှုမျာ  ဵြပုလုပ်ထာဵပါသည်။ 

ယြုေအြေန်ဵတွင် ေနာ်ေဝနုိင်ငဳမှ အြပန်အလှန်တွက်ြေျက်နုိင်သည်ဴ (intercalibrated) ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်မျာဵကုိ ေဖာ်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည် (Direktoratsgruppa 2015)။ အဆုိပါညွှန်  ဵ

ကိန်ဵနှင်ဴ နယ်နိမိတ်တ့ုိသည် အင်ဵေလဵကန်နှင်ဴ ပဲြူေ ြဵမစ်တ့ုိတွင် ေဂဟဆုိင်ရာ ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ 

ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ေရအတန်ဵအစာဵြဲွေြြော ြဵြေင်ဵတ့ုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေြြေြဳေကျေသာ ကိန်  ဵ

ဂဏန်ဵမျာ  ဵ ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပပီ  ဵ (Ballot et al., 2017; Eriksen et al., in prep) စီမဳကိန်ဵကာလတွင် 

ေကာက်ယူရရိှထာဵေသာ ဇီဝဆုိင်ရာနှင်ဴ ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာအြေျက်အလက်မျာဵကုိလည်  ဵ အေြြေြဳေ 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဥေရာပတုိက်တွင် ပထဝီဝင်ေြမမျက်နှာကဲွြပာဵမှုအလုိက် (ဥပမာ ေရြဲေေတာင် 

မျာ ၊ဵ အတ္ရလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ အလယ်ပုိင်ဵေဘာဴလ်တစ်၊ ေြမထဲပင်လယ်နှင်ဴ ေြမာက်ပုိင်ဵေဒသ) 

ညွှန်ဵကိန်ဵနှင်ဴနယ်နိမိတ်မျာဵလည်  ဵ အမျိုဵမျို ဵရိှပါသည် (Poikane 2009)။ ညွှန်ဵကိန်ဵနှင်ဴ နယ်နိမိတ် 

မျာဵသည် အဆုိပါေနရာမျာဵအလုိက် ကဲွြပာ ြဵြောဵနာဵမှုရိှပပီ  ဵ အြေျိုေ့နရာမျာဵတွင် အေတာ်အတန် 

ကွာြြောဵေနသည်ကုိ သတိြပုမိရန် အေရ ကဵကီဵပါသည်။ ပထဝီဝင်အေနအထာ  ဵ တစ်ြုေြေျင်ဵအလုိက် 

ကဲွြြောဵမှုကုိ အြပန်အလှန်တွက်ြေျက်နုိင်သည်ဴ (intercalibration) နည်ဵလမ် ြဵဖင်ဴ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳအတွက် 

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှင်ဴ နယ်နိမိတ်မျာဵအာ  ဵ အြြောဵဥေရာပ ေြမာက်ပုိင်ဵေဒသ 

တွင်ဵေနရာမျာဵနှင်ဴလည်  ဵ နှိုင်ဵယှဉ်သတ်မှတ်နုိင်ပါသည်။ ဥေရာပတုိက်အတွက် တွက်ြေျက်ထုတ်ြပန် 

ထာဵေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵနှင်ဴနယ်နိမိတ်မျာဵသည် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ အေြြေအေနမျာဵနှင်ဴ သင်ဴေလျာ်နုိင်သည် 



 

 

ကုိ မယဳုကကည်ပါ။ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ၏ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှင်ဴ နယ်နိမိတ်မျာဵကုိ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် 

အသဳု ြဵပုရြြေင်ဵမှာ အဆုိပါစနစ်သည် စာေရဵသူတ့ုိနှင်ဴ ရင်ဵနီှဵကျွမ်ဵကျင်မှုရိှပပီ  ဵ ဥေရာပသမဂ္ဂ 

ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်၏ ပညာရပ်ဆုိင်ရာြေျဉ်ဵကပ်မှုသည် ြမန်မာနုိင်ငဳကုိ မည်သ့ုိအကျို ြဵပုပဳုတ့ုိကုိ 

ြပသနုိင်ရန်တ့ုိြဖစ်သည်။ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှင်ဴ နယ်နိမိတ်မျာဵသည် အယူအဆရရိှနုိင်ရန်အတွက် 

ြပသထာဵသည်ဴ ဥပမာမျာ ြဵဖစ်ပပီ  ဵ၎င်ဵတ့ုိကုိ ကုိဵကာဵေရဵသာ ြဵြေင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အြြောဵအသဳု ြဵပ ြုြေင်ဵတ့ုိ 

မြပုလုပ်သင်ဴပါ။ ထ့ုိအြပင် အင်ဵေလဵကန်၊ ပဲြူေ ြဵမစ်နှင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ အြြော ြဵမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵမှ 

ရရိှထာဵေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာ ၊ဵ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵနှင်ဴ ြမန်မာကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်တ့ုိ၏ 

အင်တာဗျူ ဵမျာဵမှ  အကကဳြပုြေျက်မျာဵကုိ အသဳု ြဵပုသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာ  ဵ

၏ ေဂဟအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ အတန်ဵအစာ  ဵေနာက်ဆဳုဵအကကိမ်ြဲွေြြေမ်ဵရာတွင် ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် 

ြပ ြုပင်ေရဵဆဲွထာဵေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ ၊ဵ နယ်နိမိတ်မျာဵအြပင် သတင်ဵအြေျက်အလက် အမျာဵအြပာ  ဵ

ကုိပါ ထည်ဴသွင်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄.၂ ေရထုအာဵသွငြ်ပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ  (Characterisation of water bodies) 

၄.၂.၁ သတ်မှတ်ြြေင်ဵ (Identification) 

ပထမအဆင်ဴမှာ ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵအာဵလဳုဵအတွက် ကုိကသဒီနိတ်အမှတ်မျာဵေပဵ၍ စေကဵကုိက် 

ေြမပဳုဆဲွြြေင်  ဵ ြဖစ်ပါသည် (ဥပမာ- ၁: ၅၀၀၀၀)။ သဘာဝနှငဴ်လူတ့ုိဖန်တီ ြဵပုလုပ်ထာဵေသာ ကန်မျာ ၊ဵ 

ြမစ်မျာဵအာဵလဳုဵကုိ ေရဵဆဲွရပါမည်။ ေရေဝေရလဲဧရိယာ၊ ေရဝင်ေြေျာင် ၊ဵ ြမစ်မျာ ၊ဵ အဓိကညစ်ညမ်  ဵ

ေစသည်ဴအရာမျာဵကုိ ြေန့်မှန်ဵတွက်ြေျက်ရပါမည်။ ထ့ုိအြပင် လူတ့ုိဖန်တီ ြဵပုလုပ်ထာဵေသာ အကကီဵစာ  ဵ

ေရြပင်ကျယ်မျာ ၊ဵ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵကုိလည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵသတ်မှတ်ရပါမည်။ 

သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵသည် သတင်ဵအြေျက်အလက်စနစ်ြဖင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵရာတွင် ပါဝင်ရပါမည်။ 

၄.၂.၂ အကကဳြပုထာဵေသာ ေြမေပါ်ေရအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ သတ်မှတ်ြြေင်ဵဆုိင်ရာအြေျက်မျာဵ (Suggested 

typology factors) 

ဒုတိယအဆငဴ်မှာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာ ၊ဵ တက္ကသုိလ်မျာ ၊ဵ ဌာနဆုိင်ရာမျာဵမှ ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵနှင်ဴ 

သက်ဆုိင်သည်ဴ ပထဝီဝင်ဆုိင်ရာ၊ ရူပ-ဓါတုနှင်ဴ ဇီဝဆုိင်ရာ အြေျက်အလက်မျာဵကုိ စုေဆာင်ဵထာဵရိှပပီ  ဵ

သတင်ဵအြေျက်အလက်စနစ် (Database) တွင် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရပါမည်။ ဤစီမဳကိန်ဵတွင် ေရအရည် 

အေသွဵဆုိင်ရာ အြေျက်အလက်မျာဵ သိမ်ဵဆည်ဵရန်အတွက် သတင်ဵအြေျက်အလက်စနစ် 

တည်ေဆာက်ထာဵပါသည် (Selvik 2016)။ ထုိအြေျက်အလက်မျာဵသည် ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ ြမစ်မျာ ၊ဵ 

ကန်မျာဵ၏ ပဳုစဳအတန်ဵအစာ  ဵ သတ်မှတ်ညိှနှိုင်ဵရာတွင် အေရဵပါမည်ြဖစ်ပပီ  ဵ ေဂဟအရည်အေသွဵ 

အတွက် အတန်ဵအစာဵြဲွေြြောဵရာတွင်လည်ဵ ပထမဆဳုဵအသဳု ြဵပုရသည်ဴအဆင်ဴ ြဖစ်ပါ သည်။ 



 

 

ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ ကန်မျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵအာ  ဵ ကနဦဵဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်၌ 

ေဖာ်ြပထာဵေသာ ပဳုစဳအမျို ဵအစာဵ (type factors) မျာ ြဵဖင်ဴ စတင်ေဆာင်ရွက်ရန် အကကဳြပုပါသည် 

(ဇယာ  ဵ၄.၁ နှင်ဴ ၄.၂)။  

ေရွဵြေျယ်ထာဵသည်ဴ ပဳုစဳအမျိုဵအစာဵမျာဵနှင်ဴ အုပ်စုအမျိုဵအစာဵမျာဵသည် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ သဘာဝအေန 

အထာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှရပါမည်။ ယြုေသတ်မှတ်ထာဵေသာ အုပ်စုအမျိုဵအစာဵမျာဵသည် ဥေရာပတွင် 

ကျင်ဴသဳုဵေနေသာ အုပ်စုအမျိုဵအစာဵမျာဵနှင်ဴ ကွာြြောဵမှုရိှပါသည်။ သာဓကအာ ြဵဖင်ဴ ေြမမျက်နှာ 

အနိမ်ဴအြမင်ဴတွင် သဘာဝေြပာင်ဵလဲမှုအေနအထာဵအေပါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်ရပါမည်။ ေြပာင်ဵလဲမှု 

သည် ေရေနအပင်မျာ ၊ဵ သတ္ရဝါမျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီရန် လုိအပ်ပါသည်။ ဥေရာပတုိက်တွင် ပင်လယ်ေရ 

မျက်နှာြပင် မီတာ ၂၀၀ ေအာက် ကုိ ေရငန်ရွှဳေြမမျာ  ဵ (marine clay)၊ ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင်မီတာ 

၂၀၀ ကုိ သစ်ေတာဖဳုဵလွှမ်ဵဧရိယာနှင်ဴ ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ အထက်ကုိ ေတာင်တန်  ဵ

ဧရိယာစသည်ြဖင်ဴ အတန်ဵအစာ  ဵသတ်မှတ်ထာဴဵပါသည်။ ဥေရာပတုိက်ေြမာက်ပုိင်ဵေဒသရိှ သစ်ေတာ 

မျာဵသည် ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင်မီတာ ၁၀၀၀ အထက်သာရိှပပီ  ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်မူ သစ်ေတာမျာ  ဵ

သည် ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင်မီတာ ၃၀၀၀ အထက်ထိ ဖဳုဵလွှမ်ဵေပါက်ေရာက်ပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ 

ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် ေြမေပါ်ေရအမျိုဵအစာဵမျာ  ဵ သတ်မှတ်ြြေင်ဵဆုိင်ရာအြေျက်မျာ  ဵ သတ်မှတ်ညိှနှိုင်  ဵ

ရာတွင် အဆုိပါအြေျက်မျာဵသာမက  ေရေနအပင်မျာ ၊ဵ သတ္ရဝါမျာဵအတွက် အေရဵပါေသာ အြြော  ဵ

အြေျက်မျာဵနှင်ဴ အတန်ဵအစာဵမျာဵအာဵလဳုဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

ယြုေအကကဳြပုထာဵေသာ ပဳုစဳအမျိုဵအစာဵမျာဵအြပင် အြြောဵအေရဵပါေသာအြေျက်မျာဵကုိပါ ထည်ဴသွင်  ဵ

စဉ်ဵစာဵရန် အကကဳြပုလုိပါသည်။ (ဥပမာ - လတ္ရီကျု ၊ ေလာင်ဂျီကျူ ၊ ေရေနာက်ကျိမှု၊ ရာသီဥတု 

အမျိုဵအစာ  ဵ (အပူပုိင် ၊ဵ အပူပုိင်ဵဆန်ဆန်၊ အေအဵပုိင်ဵ)နှင်ဴ ဆာဵငန်နှုန်ဵ)။ ယြုေစီမဳကိန်ဵအတွက် 

ကန်မျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵမှ လဳုေလာက်ေသာ အြေျက်အလက်မျာဵရရိှေသာအြေါ အကကဳြပုထာဵေသာ ပဳုစဳအမျို  ဵ

အစာဵမျာ ၊ဵ အုပ်စုအမျိုဵအစာဵနှင်ဴ ကိန်ဵဂဏန်ဵအတုိင်ဵအတာမျာဵကုိ ညိှနှိုင် ပဵပီ  ဵ ြပန်လည်သဳုဵသပ် 

ရပါမည်။ 

ဇယာ  ဵ၄.၁  ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ကန်မျာဵအတွက် ကနဦဵအကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ပပီဵ အကကဳြပုထာဵေသာ ပဳုစဳအမျိုဵ 

အစာဵမျာဵနှင်ဴ ကိန်ဵဂဏန်ဵအတုိင်ဵအတာမျာဵ။ ထုိအြေျက်မျာဵကုိ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ရန် လုိအပ် 

ပါသည်။ 

ပဳုစဳအမျ ိုဵ အစာ  ဵ
(Type) 

အုပ်စုအမျ ိုဵ အစာ  ဵ(Categories) ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် အကကဳြပုထာဵေသာ 
ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာ  ဵ

(Suggested for Myanmar) 



 

 

အြမင်ဴ (Altitude) အနိမ်ဴပုိင်  ဵ(Lowland) 

အသင်ဴအတင်ဴ (Mid-altitude) 

အြမင်ဴပုိင်ဵ (Highland) 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ေအာက် 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ 

၃၀၀၀အထက် 

မျက်နှာြပင်ဧရိယာ   

(Surface Area) 

 

အလွန်ေသဵ (very small) 

ေသ  ဵ(small) 

အသင်ဴအတင်ဴ (medium) 

ကကီဵမာဵ (large) 

အလွန်ကကီဵမာဵ (very large) 

၀.၅ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ ေအာက် 

၀.၅ မှ ၁ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 

၁ မှ ၁၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 

၁၀ မှ ၁၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 

၁၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ အထက် 

ပျမ်ဵမျှေရအနက် 

(Mean Water 

Depth) 

အလွန်တိမ် (very shallow) 

တိမ် (shallow) 

နက် (deep) 

၃ မီတာေအာက် 

၃ မှ ၁၅ မီတာ 

၁၅ မီတာအထက် 

ဘူမိအြေျက် 

အလက် (Geology) 

ဆီလီကာပါဝင်ေသာ (siliceous) 

 

ထဳုဵပါဝင်ေသာ (calcareous) 

 

စုိစွတ်ေြမ (organic/ humic) 

 

ထဳုဵဓါတ်-၁ mEq/l ေအာက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l 

ေအာက်နှင်ဴ အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက် 

ထဳုဵဓါတ်-၁ mEq/l အထက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l 

အထက်နှင်ဴ အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက် 

အေရာင်- ၃၀ mgPt/l အထက် 

ဇယာ  ဵ၄.၂  ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ြမစ်မျာဵအတွက် ကနဦဵအကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ပပီဵ အကကဳြပုထာဵေသာ ပဳုစဳအမျို  ဵ

အစာဵမျာဵနှင်ဴ ကိန်ဵဂဏန်  ဵ အတုိင်ဵအတာမျာဵ။ ထုိအြေျက်မျာဵကုိ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ရန် 

လုိအပ်ပါသည်။ 

ပဳုစဳအမျ ိုဵ အစာ  ဵ
(Type) 

အုပ်စုအမျ ိုဵ အစာ  ဵ(Categories) ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် အကကဳြပုထာဵေသာ 
ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာ  ဵ

(Suggested for Myanmar) 

အြမင်ဴ (Altitude) အနိမ်ဴပုိင်  ဵ(Lowland) 

အသင်ဴအတင်ဴ (Mid-altitude) 

အြမင်ဴပုိင်ဵ (Highland) 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ေအာက် 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ 

၃၀၀၀အထက် 

ေရေဝဧရိယာ 

(ြမစ်ညှာ)  

(Catchment Area) 

(Upstream) 

အလွန်ေသဵ (very small) 

ေသ  ဵ(small) 

အသင်ဴအတင်ဴ (medium) 

ကကီဵမာဵ (large) 

၁၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ ေအာက် 

၁၀ မှ ၁၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 

၁၀၀ မှ ၁,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 

၁,၀၀၀ မှ ၁၀,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ 



 

 

အလွန်ကကီဵမာဵ (very large) ၁၀,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ အထက် 

ဘူမိအြေျက်အလ

က် (Geology) 

ဆီလီကာပါဝင်ေသာ (siliceous) 

 

ထဳုဵပါဝင်ေသာ (calcareous) 

 

စုိစွတ်ေြမ (organic/ humic) 

ထဳုဵဓါတ်-၁ mEq/l ေအာက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l 

ေအာက်နှင်ဴ အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက် 

ထဳုဵဓါတ်-၁ mEq/l အထက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l 

အထက်နှင်ဴ အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက် 

အေရာင်- ၃၀ mgPt/l အထက် 

၄.၂.၃ သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵနှငဴ် ကနဦဵအတန်ဵအစာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵ 

ြမန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵရိှ ကန်မျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵ၏ ဇီဝဆုိင်ရာ၊ ဓါတုဆုိင်ရာကိန်ဵဂဏန်  ဵအြေျက်အလက်မျာဵ 

အြပင် ြမန်မာကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵထဳမှ ရရိှေသာသတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵကုိ စုေဆာင်ဵ၍ 

သတင်ဵအြေျက် အလက်စနစ်တွင် သိမ်ဵဆည်ဵရပါမည်။ ရရိှထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵနှင်ဴ သတင်  ဵ

အြေျက်အလက်မျာဵကုိ အေြြေြဳေ၍ သဘာဝမူလေနရာမျာဵအာ  ဵ ကနဦဵေရွဵြေျယ်သတ်မှတ်ရပါမည်။ 

သဘာဝမူလေနရာမျာဵကုိ ေရေဝေရလဲအသဳု ြဵပုမှု၊ လူဦဵေရထူထပ်မှု၊ အဓိကညစ်ညမ်ဵေစသည်ဴ 

အေကကာင်ဵရင်ဵမျာ  ဵ မတည်ရိှမှုနှင်ဴ ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွင်ဵ အြြောဵဖိအာဵမျာဵအေပါ် အေြြေြဳေ၍  

ေရွဵြေျယ်သတ်မှတ်ရပါမည် (Poikane et al 2011)။ အကကဳြပုထာဵေသာစဳညွှန်ဵအြေျို မှ့ာ စုစုေပါင်  ဵ

ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွင်  ဵစုိက်ပျို ဵေရဵလုပ်ငန်  ဵ၁၀ ရာြုိေင်နှုန်ဵေအာက်၊ ပမို့ြပေဒသ ၁၀ရာြုိေင်နှုန်ဵနှင်ဴ 

အဓိကညစ်ညမ်ဵေစသည်ဴ အေကကာင်ဵရင်ဵမျာဵ တည်ရိှမေနရပါ(eg, Pardo et al 2012)။ ထ့ုိအြပင် 

ရရိှထာဵေသာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြြေြဳေ၍ ဖိအာဵအမျိုဵအစာဵမျာဵကုိ သတ်မှတ် 

ေပဵရပပီ  ဵကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ေရထုကုိလည်  ဵစာရင်ဵေရဵသွင် ြဵြေင်  ဵြပုလုပ်ေပဵရပါမည်။ 

ရရိှထာဵေသာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြြေြဳေ၍ ကနဦဵအဆင်ဴ ေရအတန်ဵအစာဵြဲွေြြေင်  ဵ

(classification)နှင်ဴ အန္တရာယ်ကျေရာက်မှုဆန်ဵစစ်ြြေင်  ဵ (risk assessment) တ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်သင်ဴ 

ပါသည်။ ေနာက်ပုိင်ဵတွင် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆ ြဵြေင်ဵလုပ်ငန်ဵတ့ုိမှ 

ကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက်မျာဵ ပုိမုိရရိှလာမည်ြဖစ်ပပီ  ဵအန္တရာယ်ကျေရာက်မှုဆန်ဵစစ်ြြေင် ၊ဵ သဘာဝ 

မူလေနရာ အေြြေအေနမျာဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်ရာေရထုမျာဵ၏ ေဂဟဆုိင်ရာအေြြေအေနကုိ ဆန်ဵစစ် 

ရာတွင် ပုိမုိအေထာက်အကူြပုေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄.၃ ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵအတွက် အကကဳြပုထာဵေသာ ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 

လက်ရိှတွင် ြမန်မာနုိင်ငဳ၌ ေရသယဳဇာတအတွက် ေဂဟဆုိင်ရာအတန်ဵအစာဵြဲွေြြောဵထာ ြဵြေင်  ဵ

မရိှေသဵပါ။ ထ့ုိေကကာင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ ကန်မျာဵအတွက် ေဂဟဆုိင်ရာအေြြေအေနမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ် 

ရာတွင် အသဳု ြဵပုနုိင်ရန်အတွက် အရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကုိ ဇယာ  ဵ ၄.၃တွင် အကကဳြပု 

ထာဵပါသည်။ ယြုေအြေန်ဵတွင် ကန်မျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵ၏ ေဂဟဆုိင်ရာအေြြေအေနဆန်ဵစစ်သည်ဴ 



 

 

ဖိအာဵ(၂)ြုေအာ  ဵ အဓိကထာဵ၍ ေဆွဵေနွ  ဵ ထာဵပါသည် - စုိက်ပျို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ပမို့ြပဧရိယာမျာဵမှ 

အာဟာရဓါတ်မျာ ြဵပာဵ၍ eutrophication ြဖစ်ေစ ြြေင်ဵနှင်ဴ Heavy Metal နှငဴ် ပုိဵသတ်ေဆဵမျာဵေကကာင်ဴ 

ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵ။ ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် အြြောဵအေရဵပါေသာ စဳညွှန်ဵမျာ  ဵ (ေရရုပ်သွင်ဆုိင်ရာ 

ဖိအာဵမျာ ၊ဵ သစ်ေတာြပုန်ဵတီ ြဵြေင်ဵနှင်ဴ ြပည်ပမှကျုဵ ေကျာ်ဝင်ေရာက်သည်ဴ မျိုဵစိတ်အန္တရာယ်)ကုိလည်  ဵ

ေနာက်ပုိင်ဵတွင် ဆက်လက်ေြဖရှင်ဵသင်ဴပါသည်။ ေသာက်သဳုဵေရနှင်ဴ ေရသွင်ဵစုိက်ပျို ဵသည်ဴ ေရအရည် 

အေသွဵစဳညွှန်ဵတ့ုိကုိ အြေန်  ဵ၂ တွင် ေဖာ်ြပြဴဲေပါသည်။ 

ဇယာဵ၄.၃ ြမန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵရိှ ကန်မျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵ၏ ေဂဟအေြြေအေနကုိ ဆန်ဵစစ်သတ်မှတ်ရန် 

အတွက် အကကဳြပုထာဵေသာ ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ“+”ြပထာဵေသာေနရာမျာဵသည် 

ြပန်လည်စဉ်  ဵစာဵရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

 ကန်မျာ  ဵ ြမစ်မျာ  ဵ

ဇီဝဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ   

ေရေမှာ်ပင်မျာ  ဵ

- ကလုိရုိဖီဵလ် ေအ (μg/l) 

- စုစုေပါင်  ဵေရညိှဇီဝထုထည် (mg/l) 

- မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု 

- ဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာဵဇီဝထုထည် (mg/l) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

Aquatic macrophytes 

- ေပါမျာဵမှု 

- မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

Phytobenthos 

- ေပါမျာဵမှု 

- မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု 

 

- 

- 

 

- 

- 

Macroinvertebrates (Bottom fauna) 

- ေပါမျာဵမှု 

- မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု 

 

- 

- 

 

+ 

+ 

ငါဵ မျာ  ဵ

- ေပါမျာဵမှု 

- မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု 

 

- 

- 

 

- 

- 

ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ   

- အနက် (မီတာ) 

- ေအာက်ဆီဂျင် (mg/l) 

+ 

+ 

- 

- 



 

 

- ေဖာဴစရိတ် (μg/l) 

- အမုိနီယမ် (NH4+ NH3) (mg/l) 

- နုိက်ကတိုဂျင် (μg/l) 

- ြေျဉ်ငန်ဓါတ် 

- အက်စစ်ဓါတ်ြပယ်နှုန်  ဵ(μekv/l) 

- အလူမီနီယမ် (μg/l) 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

ရုပ်သွင်အေြြေအေနဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ   

ေရရုပ်သွင်ေဗဒ 

- ေရအနိမ်ဴအြမင်ဴ 

- ေရစီဵဆင်ဵနှုန်  ဵ

 

+ 

- 

 

- 

+ 

ဓါတုဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ   

- ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ြပင်ဵအာဵမျာ  ဵ

(Heavy Metals မျာဵနှင်ဴ အာဟာရဓါတ်မျာဵ) 

+ + 

၄.၄ ကန်အတွင်ဵ ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာ အေြြေအေနမျာဵ 

၄.၄.၁ အာဟာရဓါတ်မျာဵလွန်ကြဲြေင်ဵ eutrophication ေ ကာင်ဴ ြဖစေ်ပါ်လာသည်ဴ ဖိအာဵ 

ကန်မျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵအတွင်ဵ ေပါ်ေပါက်ေနေသာ ဖိအာဵမျာဵကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရာတွင် ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာ 

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵသည် အေထာက်အကူြပုပါသည်။ ကန်အတွင်  ဵ ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ အာဟာရဓါတ် 

လွန်ကဲြြေင်ဵဆုိင်ရာညစ်ညမ်ဵမှုကုိ ေထာက်လှမ်ဵနုိင်ရန်အတွက် အေရ ကဵကီဵပါေသာ ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာ 

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵမှာ ေရအနက်၊ ေဖာဴစရိတ်၊ နုိက်ကတိုဂျင်နှင်ဴ အမုိဵနီယမ်၊ အမုိဵနီယာဵတ့ုိြဖစ်ပါသည်။ 

ဥပမာအာ ြဵဖင်ဴ ဇယာ  ဵ၄.၄ မှ ၄.၈ တွင် အဆုိပါ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအတွက် ေနာ်ေဝနုိင်ငဳတွင် သတ်မှတ် 

ထာဵေသာ ပမာဏမျာဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ေနာ်ေဝဆုိင်ရာ ကိန်ဵဂဏန်  ဵ အတုိင်ဵအတာနှင်ဴ 

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကုိ သိရိှနုိင်ရန် ဥပမာေပဵေဖာ်ြပထာဵသည်ြဖစ်၍ ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် ထပ်တူ 

မသဳုဵသင်ဴပါ။ ယြုေ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ကန်မျာဵအတွက် ေရအတန်ဵအစာဵြဲွေြြောဵသည်ဴ ကနဦဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

တွင် ထုိကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵကုိ အသဳု ြဵပုကုိဵကာဵထာဵပါသည်။ သ့ုိေသာ် ကိန်ဵဂဏန်ဵအတုိင်ဵအတာမျာ  ဵ

ကုိ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ပပီ  ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵ၏ သေဘာထာဵမှတ်ြေျက်နှင်ဴအညီ 

သင်ဴေလျာ်ေသာ ကိန်ဵဂဏန်  ဵအတုိင်ဵအတာမျာဵကုိ အကကဳြပုသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယာဵ၄.၄ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ၏ ကန်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေရအနက်ဆုိင်ရာ ကိန်ဵဂဏန်  ဵ

အတုိင်ဵအတာ 

အနိမ်ဴအြမင်ဴ အမျိုဵအစာဵ အလွန် ေကာင်  ဵ သင်ဴ ဆုိ  ဵ အလွန် 



 

 

ေကာင်ဵ ဆုိ  ဵ

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 

နိမ်ဴေသာ 

> ၆ ၄ - ၆ ၂ - ၄ ၁ - ၂ < ၁ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 

ြမင်ဴေသာ 

> ၈ ၅ - ၈ ၃ - ၅ ၁.၅ - ၃ < ၁.၅ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
> ၄ ၃ - ၄ ၁.၅ - ၃ ၀.၇ - ၁.၅ < ၀.၇ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊ 

ကကည်ေသာ 
> ၄ ၃ - ၄ ၁.၅ - ၃ ၀.၇ - ၁.၅ < ၀.၇ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
> ၃ ၂ - ၃ ၁ - ၂ ၀.၅ - ၁ < ၀.၅ 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 
> ၈ ၆ - ၈ ၃ - ၆ ၁.၅ - ၃ < ၁.၅ 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
> ၅ ၃.၅ - ၅ ၁.၇ - ၃.၅ ၀.၈ - ၁.၇ < ၀.၈ 

ေတာင်တန်ဵမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
> ၉ ၇ - ၉ ၃.၅ - ၇ ၁.၇ - ၃.၅ < ၁.၇ 

ဇယာ  ဵ၄.၅ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ၏ ကန်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဖာဴစရိတ်စုစုေပါင်  ဵ (Total 

Phosphours) ကိန်ဵဂဏန်ဵအတုိင်ဵအတာ 

အနိမ်ဴအြမင်ဴ အမျိုဵအစာဵ အလွန် 

ေကာင်ဵ 
ေကာင်  ဵ သင်ဴ ဆုိ  ဵ အလွန် 

ဆုိ  ဵ

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 

နိမ်ဴေသာ 

၁ - ၇ ၇ - ၁၁ ၁၁ - ၂၀ ၂၀ - ၄၀ > ၄၀ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 

ြမင်ဴေသာ 

၁ - ၄ ၄ - ၉ ၉ - ၁၆ ၁၆ - ၃၈ > ၃၈ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ ၁ - ၁၁ ၁၁ - ၁၆ ၁၆ - ၃၀ ၃၀ - ၅၅ > ၅၅ 



 

 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊ 

ကကည်ေသာ 
၁ - ၁၀ ၁၀ - ၁၇ ၁၇ - ၂၆ ၂၆ - ၄၂ > ၄၂ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၁၃ ၁၃ - ၂၀ ၂၀ - ၃၉ ၃၉ - ၆၅ > ၆၅ 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 
၁ - ၅ ၅ - ၁၀ ၁၀ - ၁၇ ၁၇ - ၃၆ > ၃၆ 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၉ ၉ - ၁၃ ၁၃ - ၂၄ ၂၄ - ၄၅ > ၄၅ 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 
၁ - ၇ ၇ - ၁၁ ၁၁ - ၂၀ ၂၀ - ၄၀ > ၈၃ 

ေတာင်တန်ဵမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ 
၁ - ၃ ၃ - ၅ ၅ - ၁၁ ၁၁ - ၂၀ > ၄၀ 

ေတာင်တန်ဵမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၅ ၅ - ၁၀ ၁၀ - ၁၇ ၁၇ - ၃၆ > ၃၆ 

ဇယာ  ဵ၄.၆ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ၏ ြမစ်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ နုိက်ကတိဂျင်စုစုေပါင်  ဵ (Total 

Nitrogen) ကိန်ဵဂဏန်ဵအတုိင်ဵအတာ 

အနိမ်ဴအြမင်ဴ အမျိုဵအစာ  ဵ အလွန် 

ေကာင်ဵ 
ေကာင်  ဵ သင်ဴ ဆုိ  ဵ အလွန် 

ဆုိ  ဵ

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 

နိမ်ဴေသာ 

၁ - ၃၂၅ ၃၂၅ - ၄၇၅ ၄၇၅ - ၇၇၅ ၇၇၅ - ၁၃၅၀ > ၁၃၅၀ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 

ြမင်ဴေသာ 

၁ - ၂၀၀ ၂၀၀ - ၄၀၀ ၄၀၀ - ၆၅၀ ၆၅၀ - ၁၃၀၀ > ၁၃၀၀ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၄၇၅ 

၄၇၅ - 

၆၅၀ 
၆၅၀ - 

၁၀၇၅ 
၁၀၇၅ - 

၁၇၅၅ 
> ၁၇၅၅ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊  

ေရကကည်ေသာ 
၁ - ၄၂၅ ၄၂၅ - ၆၇၅ ၆၇၅ - ၉၅၀ ၉၅၀ - ၁၄၂၅ > ၁၄၂၅ 



 

 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၅၅၀ 

၅၅၀ - 

၇၇၅ 
၇၇၅ - 

၁၃၂၅ 
၁၃၂၅ - ၂၀၂၅ > ၂၀၂၅ 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 
၁ - ၂၅၀ ၂၅၀ - ၄၂၅ ၄၂၅ - ၆၇၅ ၆၇၅ - ၁၂၅၀ > ၁၂၅၀ 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၄၀၀ 

၄၀၀ - 

၅၅၀ 
၅၅၀ - ၉၀၀ ၉၀၀ - ၁၅၀၀ > ၁၅၀၀ 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၄၇၅ 

၄၇၅ - 

၆၅၀ 

၆၅၀ - 

၁၀၇၅ 

၁၀၇၅ - 

၁၇၅၅ 
> ၁၇၅၅ 

ေတာင်တန်  ဵ

မျာ  ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ 
၁ - ၁၇၅ ၁၇၅ - ၂၅၀ ၂၅၀ - ၄၇၅ ၄၇၅ - ၇၇၅ > ၇၇၅ 

ေတာင်တန်  ဵ

မျာ  ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၂၅၀ ၂၅၀ - ၄၂၅ ၄၂၅ - ၆၇၅ ၆၇၅ - ၁၂၅၀ > ၁၂၅၀ 

ဇယာ  ဵ၄.၇ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ၏ ြမစ်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဖာဴစရိတ်စုစုေပါင်ဵ (Total 

Phosphorus) ကိန်ဵဂဏန်ဵအတုိင်ဵအတာ 

အနိမ်ဴအြမင်ဴ အမျိုဵအစာ  ဵ အလွန် 

ေကာင်ဵ 
ေကာင်  ဵ သင်ဴ ဆုိ  ဵ အလွန် 

ဆုိ  ဵ

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 

နိမ်ဴေသာ 

၁ - ၁၁ ၁၁ - ၁၇ ၁၇ - ၃၀ ၃၀ - ၆၀ > ၆၀ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၁၇ ၁၇ - ၂၄ ၂၄ - ၄၅ ၄၅ - ၈၃ > ၈၃ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊  

ေရကကည်ေသာ 
၁ - ၁၅ ၁၅ - ၂၅ ၂၅ - ၃၈ ၃၈ - ၆၅ > ၆၅ 

ေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၂၀ ၂၀ - ၂၉ ၂၉ - ၅၈ ၅၈ - ၉၈ > ၉၈ 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ၊ 
၁ - ၈ ၈ - ၁၅ ၁၅ - ၂၅ ၂၅ - ၅၅ > ၅၅ 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၁၄ ၁၄ - ၂၀ ၂၀ - ၃၆ ၃၆ - ၆၈ > ၆၈ 



 

 

သစ်ေတာမျာ  ဵ ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၁၇ ၁၇ - ၂၄ ၂၄ - ၄၅ ၄၅ - ၈၃ > ၈၃ 

ေတာင်တန်  ဵ

မျာ  ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊ 

ေရကကည်ေသာ 
၁ - ၅ ၅ - ၈ ၈ - ၁၇ ၁၇ - ၃၀ > ၃၀ 

ေတာင်တန်  ဵ

မျာ  ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊ 

အမှိုက်သရုိက်ပါေသာ 
၁ - ၈ ၈ - ၁၅ ၁၅ - ၂၅ ၂၅ - ၅၅ > ၅၅ 

ဇယာ  ဵ၄.၇ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ၏ ကန်မျာ ၊ဵ ြမစ်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အမုိဵနီဵယာ  ဵ (NH4+ 

NH3) ကိန်ဵဂဏန်ဵအတုိင်ဵအတာ 

ေရအမျိုဵအစာဵ ညွှန်ဵကိန်  ဵ အလွန်ေကာ

င်ဵ 
ေကာင်  ဵ သင်ဴ ဆုိ  ဵ အလွန်ဆုိ

ာ  ဵ

အလဳုဵစဳု Free ammoniac (NH3) ၁ - ၅ ၅ - ၁၀ ၁၀ - ၁၅ ၁၅ - ၂၅ > ၂၅ 

အလဳုဵစဳု Free ammonium 

(NH3+NH4) 
၁၀ - ၃၀ ၃၀ - ၆၀ ၆၀ - ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၆၀ > ၁၆၀ 

pH တန်ဖုိ  ဵ> ၈ နှင်ဴ အပူြေျိန် တန်ဖုိ  ဵ>  ၂၅°C အထက်သာ အကျု ဳဵဝင်ပါသည်။ 

၄.၄.၂ Heavy Metals မျာဵနှငဴ် ပုိဵသတ်မျာဵမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်ကျေရာက်ေသာဖအိာဵမျာဵ - 

ဓါတုအရည်အေသွဵ အေြြေအေန 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵဆုိင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵအတွက် အေရဵပါသည်ဴ ဦဵစာဵေပဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ

(priority substances) နှင်ဴ အြေျိုည့စ်ညမ်ဵေစေသာပစ္စည်ဵမျာ  ဵ (certain other pollutants) မျာဵကုိ 

ဥေရာပသမဂ္ဂ (၂၀၀၈) ၏ေနာက်ဆက်တဲွ (၁) တွင်ြပုစုေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် ြမန်မာနုိင်ငဳ ၏ ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေနသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵလည်ဵပါဝင်ပါသည် 

(ဥပမာ- ကက်မီယန် (cadmium)၊ ြပဒါဵ  (mercury)၊ ြဲေဓါတ် (lead) စသည်ြဖင်ဴ)။ စီမဳကိန်ဵကာလအတွင်  ဵ

နုိဝင်ဘာလတွင် အင်ဵေလဵ၌ ေသာက်သဳုဵေရအတွက် ေရနမူနာအာ  ဵ ဓါတ်ြဲွေြေန်ဵဆန်ဵစစ်ြဴဲေရာ 

ြဲေဓါတ်နှင်ဴကက်မီယန်တ့ုိသည် ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ ့ (WHO) နှင်ဴ ဥေရာပသမဂ္ဂEUတ့ုိ၏ 

ကန့်သတ်ြေျက်ညွှန်ဵကိန်ဵ၏ အထက်တွင် ရိှေနပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ၌ Heavy Metals မျာဵနှင်ဴ 

ပုိဵသတ်မျာဵမှ အန္တရာယ်ကျေရာက်ေနမှုအေကကာင်ဵကုိ နုိင်ငဳပုိင်သတင်ဵစာေစာင်မျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာ  ဵ

ပါသည်။ ၂၀၁၅ြုေနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ဧရာဝတီစာေစာင်၌ “ေရနမူနာမျာဵအတွင်  ဵ ြဲေဓါတ် 

ပါဝင်နှုန်ဵသည် ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ ့(WHO) သတ်မှတ်ြေျက် ၀.၀၁ mg/L ၏ အဆ ၆၀မှ ၁၁၀ အထိ 

ြမင်ဴမာဵေနေကကာင်ဵ” ေဖာ်ြပပါရိှပါသည်။ ၂၀၁၄ြုေနှစ်၊ ဧပပီလထုတ် ြမန်မာတုိင်ဵမ်ဂျာနယ်၌ “ြမန်မာ 



 

 

နုိင်ငဳတွင် ေရွှသတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမှ ေန့စဉ် မာကျူ ရီပမာဏ ၁၆.၃ ကီလုိဂရမ် (၃၆ေပါင်)ြေန့် 

ြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵသ့ုိ စွန့်ပစ်ေနေကကာင်ဵ” ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ၂၀၁၇ြုေနှစ်၊ ဧပပီလထုတ် ဧရာဝတီ 

စာေစာင်၌ “အထူဵသြဖင်ဴ အင်ဵေလဵကန်တွင် တုိဵြေျဲ့စုိက်ပျို ဵထာဵေသာ ကျွန်ဵေမျာမျာဵအတွင်  ဵ

ေတာင်သူမျာ  ဵ ပုိဵသတ်ေဆဵသဳုဵစဲွြြေင်ဵေကကာင်ဴ ေဂဟစနစ်နှင်ဴ ေဒသြဳေြပည်သူလူထုကုိ ထိြုိေက် 

ပြိေမ်ဵေြြောက်ေနေကကာင်ဵ” ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ဇယာဵ၄.၉ ဓါတုအေြြေအေနကုိ သိရိှနုိင်ရန်အတွက် ညွှန်ဵကိန်ဵအြေျို၏့ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳသဳုဵ 

ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာ  ဵ (Miljodirektoratet 2016)။ AA: annual average; MAC: maximum allowable 

concentration. Unit; mg/l 

ညွှန်ဵကိန်  ဵ
Class I 

Background 

Class II 

AA-EQS 

Class III 

MAC-EQS 

Class IV 

Acute toxic 

Class V 

Extensive acute toxic 

effect 

ကက်မီယန် ၀.၀၀၃ မှတ်စု (၁) မှတ်စု (၂) မှတ်စု (၃) မှတ်စု (၃) 

ြဲေဓါတ် ၀.၀၂ ၁.၂ ၁၄ ၅၇ > ၅၇ 

မာကျူ ရီ ၀.၀၀၁ ၀.၀၄၇ ၀.၀၇ ၀.၁၄ > ၀.၁၄ 

နီကယ် ၀.၅ ၄ ၃၄ ၆၇ > ၆၇ 

မှတ်စု(၁) – Class II ကက်မီယန်တန်ဖုိဵသည် ေရ၏ထဳုဵဓါတ်ပါဝင်နှုန်ဵအေပါ် မူတည်ပါသည်။ ≤ 0.08 ( 

< 40mg CaCO3/L), 0.08 (40 - < 50mg CaCO3/L), 0.09 (50 - < 100mg CaCO3/L), 0.15 (100 - < 200mg 

CaCO3/L), 0.25 ( ≥ 200mg CaCO3/L) 

မှတ်စု(၂) – Class III ကက်မီယန်တန်ဖုိဵသည် ေရ၏ထဳုဵဓါတ်ပါဝင်နှုန်ဵအေပါ် မူတည်ပါသည်။ ≤ 0.45 ( 

< 40mg CaCO3/L), 0.45 (40 - < 50mg CaCO3/L), 0.60 (50 - < 100mg CaCO3/L), 0.9 (100 - < 200mg 

CaCO3/L), 1.5 ( ≥ 200mg CaCO3/L) 

မှတ်စု(၃) – Class IV ကက်မီယန်တန်ဖုိဵသည် ေရ၏ထဳုဵဓါတ်ပါဝင်နှုန်ဵအေပါ် မူတည်ပါသည်။ ≤ 4.5 ( 

< 40mg CaCO3/L), 4.5 (40 - < 50mg CaCO3/L), 6.0 (50 - < 100mg CaCO3/L), 9.0 ( 100 - < 200mg 

CaCO3/L), 15 ( ≥ 200mg CaCO3/L)။ ပုိ၍ြမငဴ်ေသာဂဏန်ဵမျာဵသည် Class V ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 



 

 

ကက်မီယန် (Cadmium) 

EEA (2011) အရ ကက်မီယန်သည် Non-Ferrous Metal မျာ ြဵဖစ်သညဴ် သွပ် (Zinc) နှင်ဴ အြြောဵသတ္ရု 

တ့ုိကုိ ထုတ်လုပ်ြြေင် ၊ဵ အရည်ကျိုြြေင် ၊ဵ သန့်စင်ြြေင်ဵတ့ုိမှ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵအေနြဖင်ဴ အဓိက 

ရရိှပါသည်။ ကက်မီယန်ကုိ ေရာင်ြြေယ် (pigments) မျာ ြဵပုလုပ်ြြေင် ၊ဵ တစ်လွှာအုပ်ြြေင်  ဵ (coating)နှင်ဴ 

အြပာဵြေပ်ြြေင်ဵ (plating)တ့ုိတွင် အသဳု ြဵပုပါသည်။ ၎င်ဵတ့ုိကုိ ဓါတ်ေြမကသဇာထုတ်လုပ်သည်ဴ 

ေဖာဴစဖိတ်ေကျာက်ေဆာင်မျာဵတွင် ေတွရိှ့ရပါသည်။ ကက်မီယန်ကုိ တိရစ္ဆာန်အစာမျာဵနှင်ဴ ေြမေဆွ  ဵ

မျာဵတွင်လည်  ဵေတွရ့တတ်ပါသည်။ အာဵသွင်ဵအသဳု ြဵပု၍ရေသာ နီကယ်-ကက်မီယန် ဘက်ထရီမျာ  ဵ

ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကက်မီယန်ကုိ အသဳု ြဵပ ပုပီ  ဵထုိဘက်ထရီမျာဵထုတ်လုပ်မှုကုိ ယြုေအြေါ ဥေရာပတွင် 

တာ ြဵမစ်ထာ ပဵပီ ြဵဖစ်ပါသည်။ စွမ်ဵအာဵေပဵစက်ရဳုမျာဵနှင်ဴ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာ  ဵ မီဵရှိုေ့လာင်ကျွမ် ြဵြေင်  ဵ

ေကကာင်ဴ ပထမဦဵစွာ ကက်မီယန် အြုိေဵအေငွမ့ျာဵ ထွက်ေပါ်လာပပီ  ဵ ၎င်ဵတ့ုိသည် ေနာက်ဆဳုဵတွင် 

ေြမေပါ် သ့ုိမဟုတ် ေရထုထဲသ့ုိ ကျေရာက်ပျဳ့န့ဳှသွာဵမည်ြဖစ်သည်။ ဓါတုေဗဒစက်ရဳု၊ သတ္ရ ၊ုသယ်ယူ 

ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ေရဆုိဵလုပ်ငန်ဵတ့ုိမှ စွန့်ထုတ်ေသာ အြုိေဵအေငွမ့ျာဵသည် ေလထုမှ တဆင်ဴ ေရထဲသ့ုိ 

ကျေရာက်ပျဳ့န့ဳှသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ ပမို့ြပဧရိယာမျာဵတွင် ေလထုထဲမှ ကက်မီယန်သည် မစိမ်ဴဝင် 

နုိင်ေသာ မျက်နှာြပင်ေပါ်သ့ုိ ကျဆင်ဵလာပပီ  ဵ ေရထုထဲသ့ုိ တုိက်ရုိက် (သ့ုိ) ေရသန့်စင်စက်ရဳုမှတဆင်ဴ 

စီဵဝင်ပျဳ့နဳှသွာဵမည်ြဖစ်သည်။ ကျဆင်ဵလာသည်ဴ ကက်မီယန်အစုိနှင်ဴ အမှုန် စုစုေပါင်ဵပမာ ဏသည် 

ကွာြြောဵမှုရိှပပီ  ဵ ပဳုမှန်အာ ြဵဖင်ဴ တစ်နှစ်လျှင် 10 မှ 50 gram/km2 ကျေရာက် တတ်ေသာ်လည်  ဵ

ဥေရာပအလယ်ပုိင်ဵနှင်ဴ အေရှေ့တာင်ပုိင်ဵတွင် တစ်နှစ်လျှင် 100 gram/km2 အထိ ကျဆင်  ဵ

တတ်ပါသည် (EEA 2011)။ 

ြဲေဓါတ် (Lead) 

ြဲေသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် သဘာဝအတုိင်ဵ ေတွရိှ့ရေသာ သတ္ရုတစ်မျို ြဵဖစ်သည် (NEA 2017)။ ြဲေကုိ 

ယြေင်က ြဲေနှင်ဴ အက်စစ်ပါေသာ ဘက်ထရီ (lead-acid batteries) မျာဵတွင် အဓိကအသဳု ြဵပုပါသည်။ 

အေရဵပါေသာ အြြောဵအသဳု ြဵပုမှုမျာဵမှာ ြဲေအုပ်ြြေင်  ဵ (lead roofing), ြဲေဆက်ြြေင်  ဵ (flashing)၊ 

လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် ြဲေလဳုဵထည်ဴသွင် ြဵြေင် ၊ဵ ဓါတ်ေရာင်ြြေည်မှကာကွယ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ေရာင်ြြေည် 

ထည်ဴြြေင်ဵ (Pigments) တ့ုိ ြဖစ်သည်။ ယေန့ေြေတ်တွင် တွင်ဵထွက်မျာ ၊ဵ ြဲေနှင်ဴ အက်စစ်ပါေသာ 

ဘက်ထရီမျာ  ဵ ြပန်လည်သန့်စင်အသဳု ြဵပ ြုြေင်ဵနှင်ဴ ေဟာင်ဵနွမ်ဵေနေသာြဲေအစအနမျာဵမှ ြဲေကုိ အဓိက 

ထုတ်ယူရရိှကကပါသည်။ လက်ရိှတွင် ေလထုထဲ သ့ုိ ြဲေဓါတ်ထုတ်လွှတ်ေနသည်ဴ အဓိကလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ 

သဳနှင်ဴစတီဵစက်ရဳုမျာ ၊ဵ ြဲေပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာ ၊ဵ စွမ်ဵအင်ထုတ်ယူြြေင်ဵနှင်ဴ ဓါတုေဗဒစက်ရဳု 

တ့ုိမှြဖစ်ပါသည်။ ေရထုထဲသ့ုိ စွန့်ပစ်သည်ဴ တြြောဵထင်ရှာဵေသာ လုပ်ငန်ဵမှာ မိလ္ယာသန့်စင်သည်ဴ 

စက်ရဳုမှ ြဖစ်ပါသည်။ ေရှဵယြေင်ကပင် သုတ်ေဆ ၊ဵ ဓါတ်ဆီနှင်ဴ ေရပုိက်လုပ်ငန်ဵတ့ုိမှတဆင်ဴ 



 

 

ြဲေဓါတ်သည် ေရထုနှင်ဴ  ေြမထုထဲသ့ုိ စိမ်ဴဝင်ပျဳ့န့ဳှြဴဲေပါသည်။ ြဲေဓါတ်သည် အပင်၊ သတ္ရဝါ နှင်ဴ 

ေရေနသက်ရိှတ့ုိအတွက် အဆိပ်ြဖစ်ေစပါသည်။ ြဲေနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ဓါတ်ေပါင်ဵမျာ  ဵ အလွန်အကျဳွ 

ထိေတွြဳ့ေရသူမျာဵသည် အာရဳုေကကာစနစ်နှင်ဴ သင်ကကာဵနုိင်မှုစွမ်ဵရည်ထိြုိေက်ေစပါသည်။ သ့ုိေသာ် 

လည်  ဵေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵမှုသည် ြဲေ၏ပဳုစဳ (form)နှင်ဴ ဇီဝ၏လက်ြဳေနုိင်မှု (bioavailablility) အေပါ် 

မူတည်ပါသည်။ ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်၊ အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ ကွန်ဗင်ဵရှင်  ဵ

(OSPAR) နှငဴ် နုိင်ငဳြဖတ်ေကျာ် ေဘဵအန္တရာယ်ရိှသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထိန်ဵြေျု ပ်သည်ဴ Basel 

Convention တ့ုိတွင် ြဲေနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ဓါတ် ေပါင်ဵမျာဵကုိ အဓိက ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵေစသည်ဴ ပစ္စည်  ဵ

မျာ  ဵ(Priority Hazardous Substances, PHS) အြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵပါသည် (NEA 2017)။ 

ြပဒါဵ ဓါတ် (Mercury) 

ြပဒါဵ နှင်ဴ၎င်ဵ၏ဓါတ်ေပါင်ဵမျာဵသည် လူသာဵနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ် လွန်စွာ အဆိပ် 

အေတာက်ြဖစ်ေစေသာေကကာင်ဴ အဓိကေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵေစသည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵအြဖစ် သတ်မှတ် 

ထာဵပါသည် (EEA2011)။ ြပဒါဵ သည် ကကာရှည်ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်  ဵ (persistent pollutant)ြဖစ်ပပီ  ဵ

အြေျိန်ကာလကကာရှည်စွာ တည်ရိှနုိင်ပါသည်။ ထုိအြေျက်ေကကာင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ြပဒါဵ မျာ  ဵ

ကကီဵထွာဵမျာ ြဵပာဵေစပါသည်။ ဥပမာအာ ြဵဖင်ဴ ဥေရာပတုိက်သ့ုိ  နှစ်စဉ်ြပဒါဵ မျာဵစုပဳုေနြြေင်ဵ၏ 

၄၀ရာြုိေင်နှုန်ဵြေန့်သည် အြြောဵတုိက်ကကီဵမျာဵမှ ဝင်ေရာက်လာြြေင် ြဵဖစ်ပါသည်။ ေလထုထဲတွင် ြပဒါဵ ၏ 

ြပင်ဵအာဵသည် လွန်စွာနိမ်ဴသြဖင်ဴ လူသာဵတ့ုိ၏ ကျန်ဵမာေရဵအေပါ် အန္တရာယ်ကျေရာက်မှုကုိ မေဖာ်ြပ 

နုိင်ပါ။ သ့ုိေသာ်လည်  ဵ အနည်ကျဝင်ေရာက်လာသည်ဴ ြပဒါဵ အာ  ဵ ထိေတွမိ့သည်ဴ သက်ရိှမှတဆင်ဴ 

၎င်ဵတ့ုိသည် အစာကွင်ဵဆက်ထဲသ့ုိ ဝင်ေရာက်သွာဵနုိင်ပါသည်။ ပင်လယ်စာမျာ  ဵစာဵသဳု ြဵြေင်ဵမှလည်  ဵ

ြပဒါဵ ဆိပ်သင်ဴတတ်ပါသည်။ သက်ရိှမျာဵမှစာဵေသာက်ရာတွင် ြပဒါဵ သည် inorganic mercury မှ  

organic methyl mercury သ့ုိ ေြပာင်ဵလဲသွာဵပါသည်။ Methyl mercury သည် ေပျာ်ဝင်နုိင်ပပီဵ inorganic 

mercury ထက် ဆယ်ဆမှ အဆတစ်ရာ ပုိမုိေတွရိှ့ရပါသည်။ လ့ူြေန္ဓာကုိယ်၏ အာရဳုေကကာ 

တစ်ရှူဵမျာဵတွင် စုပဳုနုိင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် မီသုိင်ဵမျာ ြဵဖစ်ေပါ်ြြေင်  ဵ (Methylation) သည် 

ေြမကကီ ၊ဵ ေရကန်နှင်ဴ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵရိှ နုန်ဵထဲတွင် ေနထုိင်ေသာ ဘက်တီဵရီဵယာဵနှင်ဴ အဏုဇီဝ 

ပုိဵမွှာဵမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာြြေင် ြဵဖစ်သည်။ ထုိသ့ုိြဖင်ဴ ြပဒါဵ မျာဵစုပဳုလာပပီ  ဵ သက်ရိှဇီဝမျာဵကုိ ထိ 

ြုိေက်ေစပါသည်။ ဤအြေျက်ေကကာင်ဴ ဥေရာပတုိက် (ဥပမာ Scandinavia)ရိှ ကန်ေနငါဵ မျာဵအတွင်  ဵ

methyl mercury ပမာဏ ေလျာဴြေျရန် မြဖစ်နုိင်ေကကာင်ဵကုိ ထင်ရှာဵေစပါသည်။ ေလထုမှ 

ပင်လယ်ြပင်သ့ုိ ြပဒါဵ အ နည်ကျြြေင်ဵသည် ေရညိှ သ့ုိမဟုတ် ဘက်တီဵရီဵယာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေကကာင်  ဵ

မကကာေသဵမီှက စမ်ဵသပ်ရရိှေသာ ေတွရိှ့ြေျက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ သက်တမ်  ဵ

ြမင်ဴေသာ ငါဵ မျာ ြဵဖစ်သည်ဴ တူနာ၊ swordfish နှင်ဴ ငါဵ မန်ဵတ့ုိတွင် ြပင်ဵအာဵမျာဵေသာ methyl mercury 

ကုိ အဴဳအာဵသင်ဴဖွယ်ေတွရိှ့ရြြေင်ဵ၏  ြဖစ်နုိင်ေြေျရိှေသာ အေကကာင် ြဵပြေျက်တစ်ြုေြဖစ်လာပါသည်။ 



 

 

ဥေရာပတွင် ြပဒါဵ တူဵေဖာ်ြြေင်ဵကုိ ရပ်ဆုိင်ဵထာ ပဵပီ  ဵ ြပန်လည်အသဳု ြဵပ ြုြေင်ဵ (Recycling) နှင်ဴ 

ြပဒါဵ ပါေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵမှ သန့်စင်အသဳု ြဵပုေနပါသည်။ ြပဒါဵ ကုိ ကလုိရုိအယ်ကာလုိင်  ဵ

စက်ရဳုမျာ ၊ဵ လျှပ်စစ်ထိန်ဵြေျု ပ်စနစ်နှင်ဴ အဖွင်ဴအပိတ်စက်မျာ ၊ဵ တုိင်ဵတာေရဵနှင်ဴ ထိန်ဵြေျု ပ်ေရ  ဵ

ကိရိယာမျာ ၊ဵ လျှပ်စစ်မီ ၊ဵ ဘက်ထရီနှင်ဴ သွာဵေပါက်ဖာသည်ဴ ြပဒါဵ သတ္ရုစပ် (Dental Amalgams) 

တ့ုိတွင်အသဳု ြဵပုပါသည် (EEA 2011)။ 

ပုိဵသတ်ေဆဵမျာ  ဵ(Pesticides) 

ပုိဵသတ်ေဆဵမျာဵဆုိသည်မှာ ဖျက်ပုိဵအြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အပင်နှင်ဴ သတ္ရဝါမျာဵအာဵသတ်ြြေင် ၊ဵ 

နိှမ်နင် ြဵြေင်ဵနှင်ဴ ပဳုစဳတစ်စိတ်တစ်ေဒသထိန်ဵြေျု ပ်ရာတွင် အသဳု ြဵပုသည်ဴ မည်သည်ဴပစ္စည်ဵကုိမဆုိ 

ဆုိလုိပါသည်။ ပုိဵသတ်ေဆဵမျာဵတွင် ေပါင်ဵမျာဵနှင်ဴ မလုိလာဵသည်ဴ အပင်မျာဵကုိ ဖျက်ဆီဵပစ်သည်ဴ 

ေပါင်ဵသတ်ေဆဵမျာ ၊ဵ အင်ဵဆက်အမျိုဵမျို ဵ၏ဒဏ်မှ ကာကွယ်နိှမ်နင်ဵနုိင်သည်ဴ အင်ဵဆက်သတ်ေဆ ၊ဵ 

မှိုမျာ ကဵကီဵထွာဵမှုကုိ ကာကွယ်တာဵဆီဵနုိင်သည်ဴ မှိုသတ်ေဆဵမျာ ၊ဵ ဘက်တီဵရီဵယာ  ဵ ြပန့်ပွာ  ဵ

ကျေရာက်မှုကုိ ထိန်ဵြေျု ပ်နုိင်သည်ဴ ပုိဵမွှာဵသတ်ေဆဵနှင်ဴ ကကက်မျာဵအာ  ဵ နိှမ်နင်ဵသည်ဴ ဓါတ်ေပါင်ဵမျာဵ 

အာဵလဳုဵပါဝင်ပါသည်။ စာဵနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ရာတွင် စုိက်ပျို ဵေရဵသဳုဵဓါတုေဆဵမျာ  ဵ အလွန်အကျဳွ 

သဳုဵစဲွလာြြေင်ဵေကကာင်ဴ လူသာဵမျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ စာဵသဳုဵသည်ဴ အစာဵအစာမှတဆင်ဴ ပုိဵသတ်ေဆ  ဵ

ပမာဏ အနည်ဵငယ် ထိေတွဝ့င်ေရာက်ေနပါသည်။ 

၄.၅ ကန်မျာဵတွင် ေပါက်ဖွာဵေသာ ေရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵ 

(Ecological status of phytoplankton in lakes) 

၄.၅.၁ အေထွေထွ 

ကန်အတွင်  ဵ ေရညိှေရေမှာ် (phytoplankton)မျာ  ဵ ေပါမျာဵစွာေပါက်ေရာက်မှုနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ပါဝင် 

ဖဲွစ့ည်ဵပဳုသည် ေရထု၏ ေဂဟဆုိင်ရာ အေြြေအေနမျာဵအတွက် အေရဵပါသည်ဴ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ

ြဖစ်ပါသည်။ ေရညိှေရေမှာ်အစုအဖဲွတွ့င် အဏုဇီဝဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာ  ဵ (microscopic 

prokaryotic cyanobacteria) နှင်ဴ ယူအယ်ေရာတစ်ေရညိှမျာ  ဵ (eukaryortic algae) တ့ုိပါဝင်ပါသည်။ 

၎င်ဵတ့ုိသည် ေရတွင်လွတ်လပ်စွာ ေမျာေနသည်ဴ သက်ရိှမျာ ြဵဖစ်ပပီ  ဵ ေရစီဵေကကာင် ြဵဖင်ဴ ေရွလ့ျာ  ဵ

သွာဵလာကကပါသည်။ မျိုဵစိတ်စဳုလင်ေပါမျာဵသည်ဴ ေရညိှေရေမှာ်မျာဵအာ  ဵ အာဟာရတန်ဖုိ  ဵ နည်ဵပါဵ  

သည်ဴေနရာမျာဵတွင် ေတွရိှ့ရပါသည်။ မျာဵေသာအာ ြဵဖင်ဴ အာဟာရဓါတ်မျာ  ဵ ြမင်ဴတက်လာြြေင်ဵသည်  

ေရညိှေရေမှာ် အမျိုဵအစာဵစဳုလင်ကဲွြပာဵမှုအာ  ဵ ကျဆင်ဵေစပပီ  ဵ အြေျိုေ့ရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ ဇီဝြဒပ်ထု 

(Biomass)အာ  ဵ ြမင်ဴတက်ေစပါသည်။  အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲသည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် ေရညိှေရေမှာ်မျာ  ဵ

ထူထပ်စွာေပါက်ေရာက်ပပီ  ဵမျိုဵစု (taxa) တစ်ြုေ သ့ုိမဟုတ် အြေျိုအ့ာ  ဵေလဴလာနုိင်ပါသည်။ 



 

 

ကန်မျာ ၊ဵ တမဳမျာဵအတွင်  ဵေရညိှေရေမှာ်မျာ  ဵပျဳ့န့ဳှေပါက်ေရာက်မှုသည် ေရြပင်ဧရိယာ (Horizontally) 

နှင်ဴ ေရအနက်(Vertically) အလုိက် ကဲွြပာဵပါသည်။  ေရအနက်တွင် ေရြပင်ဧရိယာထက် မျိုဵစိတ်မျာ  ဵ

ကဲွြပာဵမှုထက် ပုိမုိေတွရိှ့ရပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ေရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ မျိုဵစုမျာဵနှင်ဴ ဇီဝြဒပ်ထုကုိ 

ေရြပင်ဧရိယာ အလုိက်ပျဳ့န့ဳှမှုတွင် ပုိမုိေတွရိှ့ရပါသည်။ 

အာရှတုိက် အထူဵသြဖင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ေရညိှေရေမှာ်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်သည်ဴ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ 

အသိ ပညာဗဟုသုတမျာဵသည် ရှာဵပါဵ ပါသည်။ ေရညိှေရေမှာ်မျာဵကုိ အပူပုိင်ဵနှင်ဴ အေအဵပုိင်  ဵ

ေဒသမျာဵတွင် ေတွရိှ့ရပါသည်။ ေြမာက်အေမရိကနှင်ဴ ဥေရာပတုိက်မှ စာေပအကုိဵအကာဵမျာဵအရ 

ထုိသ့ုိပျဳ့န့ဳှေပါက်ေရာက်မှုသည် မျိုဵစိတ်မျာဵြဲွေြြောဵသတ်မှတ်ရာတွင် အသဳုဵဝင်ပါသည် (e.g, Budel et al. 

1978-2015, Croasdale 1983, Huber-Pestalozzi 1969, Komarek et al. 1983, Prescott et al 1977, 1981, 

1982, Skuja 1949)။ ေရညိှေရေမှာ်မျို ဵစုမျာဵကုိ မျိုဵေပါင်ဵ (genus) သ့ုိမဟုတ် မျိုဵရင်ဵ(family) အထိ 

ြဲွေြြောဵသတ်မှတ်နုိင်ပါသည်။  

၄.၅.၂ ကွင်ဵဆင်ဵသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ (Field Method) 

ေရညိှေရေမှာ်မျာဵအာ  ဵ နမူနာေကာက်ယူရာတွင် ြဖစ်နုိင်ပါက ေရစီဵေရလာရိှေသာ ေနရာမျာဵတွင် 

ေကာက်ယူပါ။ ေအာက်ြဳေေကျာက်သာဵ တစ်ဆက်တည် ြဵဖစ်ေနေသာ ကန်မျာဵနှင်ဴ ေရေလှာင်တမဳမျာ  ဵ

တွင်မူ ေရအနက်ဆဳုဵေနရာ၏ မျက်နှာြပင်မှ ေကာက်ယူရပါမည်။ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသမျာ ၊ဵ ပင်လယ်ေအာ် 

မျာဵနှင်ဴ ထိစပ်ေနသည်ဴ ကန်မျာ ၊ဵ အလျာဵရှည်ေသာ ကန်မျာဵနှင်ဴ ေရေလှာင်တမဳမျာဵ၌ နမူနာကွက် 

မျာဵမျာ  ဵေကာက်ယူရပါမည်။ ဧရိယာတစ်ြုေလဳုဵကုိ လွှမ် ြဵြေုဳမိနုိင်ရန်အတွက် ေပါင်ဵစပ်နမူနာကွက်မျာ  ဵ

(integrated samples  or discrete samples မျာ ြဵဖင်ဴ အကွာအေဝဵအလုိက် ေကာက်ယူရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လဳုဵ၏ အေြြေအေန ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိ ြြေုဳငဳုမိေစရန်အတွက် လစဉ်နမူနာ 

ေကာက်ယူြြေင်ဵကုိ ြပုလုပ်သင်ဴပါသည်။ ပဳုမှန် နမူနာေကာက်ယူြြေင်  ဵ မရိှြဴဲေေသာ ကန်မျာဵတွင် 

နမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵကုိ နှစ်မျာဵစွာြပုလုပ်သင်ဴပါသည်။ 

၄.၅.၃ ြေွြဲြေမ်ဵစတ်ိြဖာသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ (Analysis Method) 

အေရအတွက်နမူနာေကာက်ယူြြေင်  ဵ (Quantitative sampling) ကုိ အပင်မျာဵေပါက်ေရာက်ရာဇုန်မှ 

၁မီတာ အကွာတုိင်ဵတွင် ေကာက်ယူ၍ ေရာေနှာထာဵရပါမည်။ Aliquot အာ  ဵ Lugol ေပျာ်ရည်ြဖင်ဴ 

ေရာစပ်၍ ေမှာင်မဲေသာေနရာတွင်ထာဵရိှရပပီဵမှ ေြပာင် ြဵပန်မှန်ဘီလူ  ဵ (inverted microscope)ြဖင်ဴ 

ြဲွေြြေမ်ဵစိတ်ြဖာရပါသည်။ အေရအေသွဵနမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵ (Qualititative sampling)တွင် 

အပင်မျာဵေပါက်ေရာက်ရာဇုန်အာဵ ြြေုဳငဳုမိေစရန် ပုိက်ကွန်အသဳု ြဵပု၍ ေကာက်ယူရပပီ  ဵ နမူနာမျာဵကုိ 

Formaldehyde (4% end concentration) ြဖငဴ် ေရာစပ်ပပီ  ဵ မှန်ဘီလူ  ဵ (compound microscope) ြဖင်ဴ 

ြဲွေြြောဵစိတ်ြဖာရပါသည်။ 



 

 

၄.၅.၄ ေရညှိေရေမှာ်ဆုိင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ (Trophic indices) 

ေရညိှေရေမှာ်မျာ  ဵ (Phytoplankton) မျာဵေပါက်ေရာက်ရာ ကန်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ်ဆုိင်ရာ 

အေြြေအေနမျာဵကုိ ကလုိရုိဖီဵလ်ေအ (chlorophyll-a)၊ ေရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ စုစုေပါင်ဵဇီဝြဒပ်ထု 

(biovolume of phytoplankton)၊ ေရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ အညွှန်ဵကိန်  ဵ Phytoplankton Trophic Index 

(PTI) နှင်ဴ ဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵ၏ ဇီဝအေလဵြေျိန် (Biomass of cyanobacteria) စသညဴ် 

အညွှန်ဵကိန်  ဵ(၄)ြုေြဖင်ဴ ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထုတ်ပါသည်။ ေရညိှေရေမှာ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵမှုနှင်ဴ ဇီဝြဒပ်ထုတ့ုိသည် 

အာဟာရဓါတ်မျာ  ဵ (အထူဵသြဖင်ဴ နုိက်ကတိုဂျင်နှင်ဴ ေဖာဴစရိတ်ဓါတ်မျာဵ) ြမင်ဴတက်လာြြေင်ဵအေပါ် 

သိသိသာသာ တ့ဳုြပန်မှုရိှပါသည်။ အာဟာရဓါတ်မျာဵလွန်ကဲမှုြဖစ်စဉ် ေနှဵေကွဵြေျိန်တွင် ေရညိှ 

ေရေမှာ်မျာဵ၏ ဇီဝြဒပ်ထုမျာဵသည် ြမင်ဴတက်ေနပပီ  ဵပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵမှုသည် ေြပာင်ဵလဲသွာဵပါသည်။ တဖန် 

အာဟာရဓါတ်မျာ  ဵ ြမင်ဴတက်ြေျိန်တွင်မူ ေရညိှေရေမှာ်မျို ဵစိတ်တြေျို  ့ ေပျာက်ကွယ်သွာ ပဵပီ  ဵ တြေါတရဳ 

တွင် ပုိမုိမျာ ြဵပာဵေစပါသည်။ မျာဵေသာအာ ြဵဖင်ဴ ထုိကဴဲသ့ုိ မျာ ြဵပာဵလာမှုသည် ဆုိင်ယာနုိ ဘက်တီဵ 

ရီဵယာဵေကကာငဴ် ြဖစ်ပါသည်။ ဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာ  ဵအမျာဵစုသည် လူသာဵမျာဵနှင်ဴ သတ္ရဝါတ့ုိ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵကုိ ထိြုိေက်ေစသည်ဴ အဆိပ်ဓါတ်ေပါင်ဵမျာ  ဵ ထုတ်လွှတ်ပါသည်။  အညွှန်ဵကိန်ဵ(၄)ြုေ၏ 

အတက်အကျသည် ကန်အတွင်ဵရိှ စုစုေပါင်ဵေဖာဴစရိတ်ဓါတ်နှင်ဴလည်  ဵ ေကာင်ဵစွာဆက်နွယ်မှု 

ရိှပါသည်။ ကလုိရုိဖီဵလ်ေအသည် ေရညိှေရေမှာ်မျာ  ဵအလင်ဵမီှစုအစာဖဲွရ့ာတွင် ပါဝင်ေသာ အေရ ကဵကီဵ 

ဆဳုဵေရာင်ြြေည်ြဖစ်ပပီ  ဵဇီဝြဒပ်ထုအတွက် အေရဵပါပါသည်။ 

Phytoplankton Trophic Index (PTI) သည် ေဖာဴစဖိတ်ဓါတ် အနိမ်ဴအြမင်ဴ 

တစ်ေလျှာက် အန္တရာယ်ေပဵေသာေရညိှမျာ ၊ဵ ဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာဵကဴဲသ့ုိ 

ြဳေနုိင် ရည်ရိှေသာမျိုဵစိတ်မျာ  ဵ(tolerant species) မျာ ြဵပာဵလာမှုနှင်ဴ တ့ဳုြပန်မှုရိှသည်ဴ 

မျိုဵစိတ် မျာ  ဵ (sensitive taxa) ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵလာမှုတ့ုိကုိ ေဖာ်ြပပါသည်။ 

အညွှန်ဵကိန်  ဵသည် Ptacnik et al. (2009) ၏ ေြပာင်ဵလဲထာဵမှုကုိ အေြြေြဳေပါသည်။ အညွှန်ဵကိန်ဵကုိ 

တွက်ြေျက်ရာတွင် နမူနာတစ်ြုေတွင် ပါဝင်ေသာ မျိုဵစိတ်တစ်ြုေြေျင်ဵစီ၏ အညွှန်ဵတန်ဖုိဵမျာဵကုိ 

ေပါင်ဵထာ ပဵပီ  ဵ၎င်ဵကုိ မျိုဵစိတ်အေရအတွက်ြဖင်ဴ စာဵပါသည်။ မျိုဵစိတ်တစ်ြုေအတွက် အညွှန်ဵတန်ဖုိ  ဵ

သည် ၁ မှ ၁.၅ အတွင်  ဵ တည်ရိှပါသည်။ ကန်မျာဵအတွက်မူ အညွှန်တန်ဵဖုိဵသည် ၁.၅ မှ ၄ အထိ 

တည်ရိှပါသည်။ 

ကလုိရုိဖီဵလ်-ေအ၊ ေရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ စုစုေပါင်ဵဇီဝြဒပ်ထု နှင်ဴ Phytoplankton Trophic Index (PTI) 

တ့ုိ၏ သက်ဆုိင်ရာကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်(Class Boundaries)မျာဵကုိ Response Curves မျာဵ အသဳု ြဵပု 

၍ ေဖာဴစဖိတ်ဓါတ်တန်ဖုိ  ဵ အနိမ်ဴအြမင်ဴတစ်ေလျှာက် ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြုေြေျင်ဵအတွက် တွက်ြေျက်ထာ  ဵ

ပါသည်။ 

     Σ a j sj 

            j =1 

PTI= 

            n Σ aj 



 

 

ဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵ ထုထည်ပမာဏ မျာ ြဵပာဵေနြြေင်ဵသည် မလုိအပ်ေသာ ဆုိင်ယာနုိ 

ဘက်တီဵရီဵယာဵမျာ  ဵတည်ရိှေနြြေင်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ပါသည်။ ဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵကုိ အာဟာရ 

ဓါတ်တန်ဖုိ  ဵလွန်ကဲေနေသာကန်မျာဵတွင် ေတွရိှ့ရပါသည်။ ၎င်ဵတ့ုိသည် ဇီဝြဒပ်ထု အေြမာက်အမျာဵ 

ကုိ ထုတ်လုပ်ပပီ  ဵ အဆိပ်အေတာက် ြဖစ်ေစနုိင်ပါသည်။ ဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာဵမျာ  ဵ ရိှေနြြေင်  ဵ

ေကကာငဴ် ကန်ေရမျာဵအာ  ဵ ေသာက်သဳုဵေရနှင်ဴ အြြောဵအပန်ဵေြဖြြေင်ဵဆုိင်ရာ အသဳု ြဵပုနုိင်ရန်အတွက် 

အကန့်အသတ်ြဖစ်ေစပါသည်။ PTI အညွှန်ဵကိန်ဵသည် ေရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ မလုိလာဵေသာ အန္တရာယ် 

ကျေရာက်မှုတ့ုိကုိ ေဖာ်ြပေနပပီ  ဵ WHO (1999) မှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ အန္တရာယ်ကျေရာက်နုိင်မှု 

အဆင်ဴတ့ုိနှင်ဴ ြေျိတ်ဆက်ေနပါသည်။ 

WHO သည် အန္တရာယ်ကျေရာက်နုိင်မှုအာ  ဵ အဆင်ဴအလုိက် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ 

သတ်မှတ် ြေျက်မျာဵမှာ ၄၀၀၀၊ ၂၀၀၀၀ နှင်ဴ ၁၀၀၀၀၀ cells ml-1 တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ ထုိဂဏန်ဵမျာဵသည် 

ဇီဝြဒပ်ထု ပမာဏမျာ ြဵဖစ်ေသာ ၀.၂၊ ၁ နှင်ဴ ၅ mm3 l-1 တ့ုိမှ ေြပာင်ဵလဲထာ ပဵပီ  ဵဆဲလ်ထုထည်တစ်ြုေ 

(Microsystis ကဴဲသ့ုိ အြေျင်  ဵ ၄.၅ μm ရိှေသာ စက်လဳုဵပဳုသဏ္ဌာန်ဆဲလ်ကုိ အေြြေြဳေထာဵပါသည်) ြဖင်ဴ 

ေြမှာက်ြြေင်ဵမှ ရရိှပါသည်။ ။ (Hillebrand et al. 1999) 

ဥေရာပေြမာက်ပုိင်ဵရိှ ေရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵနှင်ဴ ညွှန်ဵကိန်ဵဆုိင်ရာ 

အဓိပ္ပါယ် ဖွင်ဴဆုိြေျက်ကုိ Lyche-Solheim et al. (2014) မှ ဖွင်ဴဆုိထာ ပဵပီ  ဵေနာ်ေဝဆုိင်ရာ  ညွှန်ဵကိန်ဵကုိ 

Direktoratsgruppa (2015) ၌ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ဇယာဵ(၄.၁၁)တွင် ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ ကန်မျာဵဆုိင်ရာ 

ေရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်အပုိင်ဵအြြောဵကုိ ဥပမာအာ ြဵဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

Poikane et al (2011) တွင် ဥေရာပတုိက် ေြမမျက်နှာြပင်အမျိုဵမျို ဵအတွက် ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ် 

အပုိင်ဵအြြောဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵရိှ ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵအတွက်လည်  ဵ

ထုိကဴဲသ့ုိေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ ရိှသင်ဴပါသည်။ 

ဇယာ  ဵ(၄.၁၀) ေနာ်ေဝနုိင်ငဳရိှ ကန်မျာဵအတွက် ေရညိှေရေမှာ်ပင်မျာဵ၏ အညွှန်ဵကိန်ဵအပုိင်ဵအြြောဵ  

H = High, G = Good, M = Moderate, P = Poor, B = Bad 

အမျ ိုဵ အစာ  ဵ
အတန်ဵ
အစာ  ဵ

ကလုိရုိဖီဵလ် 

μg/L 

ဇီဝထုထည် 

mg/L 
PTI 

Cyanomax 

mg/L 

ေြမနိမ်ဴ၊ ကယ်ဆီယမ်ပါ၊ 

ေရကကည်၊ ေရတိမ် 

H < ၆ < ၀.၆၄ < ၂.၂၆ < ၀.၁၆ 

G ၆ - ၉ 
၀.၆၄ - 

၁.၀၄ 
၂.၂၆ - ၂.၄၃ ၁ 

M ၉ - ၁၈ ၁.၀၄ - ၂.၃၅ ၂.၄၃ - ၂.၆ ၁ -၂ 

P ၁၈ - ၃၆ ၂.၃၅ - ၅.၃၃ ၂.၆ - ၂.၈၆ ၂ - ၅ 



 

 

B > ၃၆ > ၅.၃၃ ၂.၈၆ - ၄  > ၅ 

ေရနိမ်ဴ၊ ဆီလီကာပါ၊ ေရကကည်၊ 

ေရတိမ် (သ့ုိမဟုတ်) 

ေတာေပါက်၊ ကယ်ဆီယမ်ပါ၊ 

ေရကကည်၊ ေရတိမ် 

H < ၄ < ၀.၄ < ၂.၁၇ < ၀.၁၆ 

G ၄ - ၆ ၀.၄ - ၀.၆၄ ၂.၁၇ - ၂.၃၄ ၀.၁၆ - ၁ 

M ၆ - ၁၃ ၀.၆၄ - ၁.၆ ၂.၃၄ - ၂.၅၁ ၁ -၂ 

P ၁၃ - ၂၇ ၁.၆ - ၃.၇၉ ၂.၅၁ - ၂.၆၉ ၂ - ၅ 

B > ၂၇ > ၃.၇၉ ၂.၆၉ - ၄  > ၅ 

ေြမနိမ်ဴ၊ ဆီလီကာပါ၊ ေရကကည်၊ 

ေရနက် 

H < ၂ < ၀.၁၈ < ၂.၀၉ < ၀.၁၆ 

G ၂ - ၄ ၀.၁၈ - ၀.၄ ၂.၀၉ - ၂.၂၆ ၀.၁၆ - ၁ 

M ၄ - ၇ ၀.၄ - ၀.၇၇ ၂.၂၆ - ၂.၄၃ ၁ -၂ 

P ၇ - ၁၅ ၀.၇၇ - ၁.၉ ၂.၄၃ - ၂.၆ ၂ - ၅ 

B > ၁၅ > ၁.၉ ၂.၆ - ၄  > ၅ 

ေြမနိမ်ဴ၊ ဆီလီကာပါ၊ ေြမေဆွ  ဵ

ကကယ်၊ ေရတိမ်(သ့ုိမဟုတ်) 

ေတာေပါက်၊ ကယ်ဆီယမ်ပါ၊ 

ေြမေဆွ ကဵကယ်၊ ေရတိမ် 

H < ၅.၄ < ၀.၆ < ၂.၂၆ < ၀.၁၆ 

G ၅.၄ - ၉ ၀.၆ - ၁ ၂.၂၆ - ၂.၄၃ ၀.၁၆ - ၁ 

M ၉ - ၁၆ ၁ - ၂ ၂.၄၃ - ၂.၆ ၁ -၂ 

P ၁၆ - ၃၂ ၂ - ၄.၆ ၂.၆ - ၂.၈၆ ၂ - ၅ 

B > ၃၂ > ၄.၆ ၂.၈၆ - ၄  > ၅ 

ေြမနိမ်ဴ၊ ဆီလီကာပါ၊ ေရကကည်၊ 

ေရတိမ်(သ့ုိ) ေရနက် 

(သ့ုိမဟုတ်) ေတာေပါက်၊ 

ဆီလီကာပါ၊ ေရကကည်၊ 

ေရတိမ်(သ့ုိ) ေရနက် 

H < ၂ < ၀.၁၈ < ၂ < ၀.၁၆ 

G ၂ - ၄ ၀.၁၈ - ၀.၄ ၂ - ၂.၁၇ ၀.၁၆ - ၁ 

M ၄ - ၇ ၀.၄ - ၀.၇၇ ၂.၁၇ - ၂.၃၄ ၁ -၂ 

P ၇ - ၁၅ ၀.၇၇ - ၁.၉ ၂.၃၄ - ၂.၅၁ ၂ - ၅ 

B > ၁၅ > ၁.၉ ၂.၅၁ - ၄  > ၅ 

ေြမနိမ်ဴ (သ့ုိ) ေတာေပါက်၊ 

ဆီလီကာပါ၊ ေြမေဆွ ကဵကယ်၊ 

ေရတိမ် 

H < ၄ < ၀.၄ < ၂.၁၇ < ၀.၁၆ 

G ၄ - ၆ ၀.၄ - ၀.၆၄ ၂.၁၇ - ၂.၃၄ ၀.၁၆ - ၁ 

M ၆ - ၁၂ 
၀.၆၄ - 

၁.၄၆ 
၂.၃၄ - ၂.၅၁ ၁ -၂ 

P ၁၂ - ၂၅ ၁.၄၆ - ၃.၄၆ ၂.၅၁ - ၂.၆၉ ၂ - ၅ 

B > ၂၅ > ၃.၄၆ ၂.၆၉ - ၄  > ၅ 

ေြမနိမ်ဴ၊ ကယ်ဆီယမ်ပါ၊ 

ေြမေဆွ ကဵကယ်၊ ေရတိမ် 

H < ၇ < ၀.၇၇ < ၂.၃၉ < ၀.၁၆ 

G ၇ - ၁၀.၅ ၀.၇၇ - ၁.၂၄ ၂.၃၉ - ၂.၅၆ ၀.၁၆ - ၁ 

M ၁၀.၅ - ၂၀ ၁.၂၄ - ၂.၆၆ ၂.၅၆ - ၂.၇၃ ၁ -၂ 

P ၂၀ - ၄၀ ၂.၆၆ - ၆.၀၃ ၂.၇၃ - ၃.၀၇ ၂ - ၅ 

B > ၄၀ > ၆.၀၃ ၃.၀၇ - ၄  > ၅ 

 



 

 

၄.၆ ကန်မျာဵအတွင်ဵ ရှိ ေရေနအပငမ်ျာဵ၏ ေဂဟစနစ်ဆိုငရ်ာ အေြြေအေန (Ecological 

Status of aquatic macrophytes in lakes) 

၄.၆.၁ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆုိြေျက် 

ေရတွင်ေပါက်ေသာအပင်မျာ  ဵ (Macrophytes) ဆုိသည်မှာ ေရထဲတွင် သ့ုိမဟုတ် ေရစပ်တွင် 

ေပါက်ေသာ ေရေနအပင်မျာဵကုိ ေြေါ်ပါသည်။ ၎င်ဵတ့ုိထဲမှ ကုန်ဵတစ်ဝက်ေရတစ်ဝက်တွင် ေပါက်ေသာ 

အပင်မျာ  ဵ (semi-aquatic plants) ဥပမာ - emergent plants, helophytes နှင်ဴ ေရေနအပင်မျာ  ဵ

(hydrophytes) ဥပမာ - ေရတွင်နစ်ြမုပ်ေနေသာအပင်မျာဵ သ့ုိမဟုတ် အရွက်မျာ ြဵဖင်ဴ ေပါေလာ ေပါ်ေန 

ေသာအပင်မျာ  ဵဟူ၍ ြဲွေြြောဵထာဵပါသည်။ 

ယြုေအစီရင်ြဳေတွင် ေရေနအပင်မျာဵ aquatic macrophytes (hydrophytes) အေကကာင်ဵကုိ ေလဴလာ 

ေဖာ်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵတ့ုိသည် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်အတွက် စမ်ဵသပ်အသဳု ြဵပုေသာ 

မျိုဵစိတ်မျာ ြဵဖစ်ပပီ  ဵ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳအပါအဝင် (Mjelde, in prep) ဥေရာပေြမာက်ပုိင်ဵနုိင်ငဳမျာဵတွင် 

အသဳု ြဵပုပါသည်။ (Hellsten et al. 2014) 

ေရေနအပင်မျာဵအာ  ဵ(ပဳု၄.၁) ၎င်ဵတ့ုိ၏ ကကီဵထွာဵမှုပဳုစဳအေပါ်မူတည်၍ isoetids, elodeids, nymphaeids 

နှင်ဴ lemnids ဟူ၍ြဲွေြြောဵထာဵပါသည်။ ထ့ုိအြပင် Charophytes မျာဵလည်ဵပါဝင်ပါသည်။ အြေျိုေ့သာ 

အပင်မျာဵသည် ကုန်ဵတစ်ဝက်ေရတစ်ဝက်တွင်သာမက (helophyte) နှင်ဴ ေရတွင်ေပါက်ေသာ 

အမျိုဵအစာဵမျာ  ဵ (ဥပမာ- Sagittaria sagittifolia) ြဖစ်ပါသည်။ ကုန်ဵတစ်ဝက်ေရတစ်ဝက် ေပါက်ပင် 

မျာဵကုိ အဓိပ္ပါယ် မဖွင်ဴဆုိထာဵေသာ်လည်  ဵ ေရေမှာ်အုပ်စု (Aquatic bryophytes)နှငဴ် အမျှင်ပါေသာ 

ေရညိှ (filamentous algae) မျာဵမဟုတ်ပါ။ 

၄.၆.၂ နမူနာေကာက်ယူမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

ြမန်မာနုိင်ငဳရိှကန်မျာဵအတွင်  ဵ ေပါက်ေရာက်ေသာ ေရေနအပင်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနကုိ 

စတင်ေလဴလာရာတွင် ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ၌ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် အသဳု ြဵပုေသာနည်ဵလမ်ဵမျာ ြဵဖင်ဴ စမ်ဵသပ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် အကကဳြပုထာဵပါသည်။ (Direktoratsgruppa 2015) 

ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာရြြေင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ ကန်တစ်ကန်တွင်ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေရေနအပင် 

အမျာဵစုအေကကာင်ဵအာ  ဵ ြြေုဳငဳုမိေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ အေအဵပုိင်ဵေဒသမျာဵတွင် ေရတွင်ေပါက်ေသာ 

အပင်မျာ  ဵ နမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵကုိ တစ်နှစ်တစ်ြေါ အပင်ဇီဝထုထည် အမျာဵဆဳုဵအြေျိန်တွင် 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်  ဵ အပူပုိင်ဵေဒသမျာဵတွင် ေရေနအပင်မျာဵ၏ဇီဝထုထည်သည် 

တစ်နှစ်ပတ်လဳုဵသိပ်သည်ဵေနြြေင်ဵေကကာင်ဴ နှစ်အလုိက်ေြပာင်ဵလဲသွာဵသည်ဴ မျိုဵစိတ်ကကိမ်နှုန်  ဵ(species 

frequency) နှင်ဴ ေပါမျာဵနှုန်  ဵ (abundance) ကုိ သိရိှနုိင်ရန်အတွက် တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကကိမ် ေဆာင်ရွက် 

ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 



 

 

ကွင်ဵဆင်ဵတုိင်ဵတာြြေင်ဵကုိ ကန်အတွင်ဵ ေနရာအစဳု(တုိက်စာဵမှုရိှသည်ဴေနရာမျာ ၊ဵ ေရထွက်၊ ေရဝင်၊ 

ေရတိမ်၊ ေရနက် စသည်ြဖင်ဴ) ပါဝင်ရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပပီ  ဵကန်၏ အဓိကကျေသာ ပဳုစဳအေန 

အထာ  ဵအာဵလဳုဵကုိ ြြေုဳငဳုမိရပါမည်။ ကျယ်ြပန့်ေသာကန်မျာဵတွင် အနည်ဵဆဳု  ဵ(၂၀) ေနရာ ေဆာင်ရွက် 

သင်ဴပါသည်။ 

နမူနာေကာက်ယူမည်ဴ အပင်မျာဵကုိ ေလှေပါ်မှ ြေျိတ် 

(casting rake and rake)ြဖင်ဴ ဆဲွယူပပီဵ ေရစုိြဳေ 

မှန်ေြပာင်  ဵ (aqua scope)  အသဳု ြဵပု၍ မှတ်တမ်  ဵ

တင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အပင်ေပါမျာဵမှုကုိ အေရ 

အတွက်ဆုိင်ရာ (semi-quantative) နည်ဵမျို ြဵဖင်ဴ 

ဆဳု ြဵဖတ် အမှတ်ေပဵရပါမည်- ၁ = ရှာဵပါဵ ၊ ၂ = 

ကျဲပါဵ ၊ ၃ = ေပါမျာ ၊ဵ ၄ = ေနရာအလုိက်လွှမ်ဵမုိ  ဵနှငဴ် 

၅ = လွှမ်ဵမုိ  ဵတ့ုိြဖစ်ပါသည်။     

                                                                                         ပဳု (၄.၁) ေရေနအပင်မျာဵ၏ ကကီဵထွာဵမှုပဳုစဳမျာဵ 

မျိုဵစိတ်တစ်ြုေြေျင်ဵအလုိက် နမူနာအပင်အနည်ဵငယ်စီ စုေဆာင် ပဵပီ  ဵ အေြြောက်ြဳေသင်ဴပါသည်။ 

အပင်ပဳုစဳ ြပတုိက်ထာဵရိှြြေင်ဵသည် မှန်ဘီလူ  ဵ အသဳု ြဵပု၍ မျိုဵြဲွေြြေင် ၊ဵ မျိုဵရုိဵဗီဇဆုိင်ရာ ဆန်ဵစစ် 

ေလဴလာြြေင်ဵတ့ုိ ေဆာင်ရွက်ေသာအြေါ လွန်စွာအေရဵပါပါသည်။ 

ထ့ုိအြပင် ေရနက်ေသာကန်မျာဵတွင် ေရအနက်ဆဳုဵတွင် ေပါက်ေရာက်သည်ဴ ေရေနအပင်မျာဵ၏ 

ြဖန့်ကျက် မှုကုိ ဆန်ဵစစ်ရန် အကကဳြပုလုိပပီ  ဵြေျိတ် (casting rake) သ့ုိမဟုတ် ေရေအာက်ကကည်ဴကင်မရာ 

(သ့ုိမဟုတ်) ေရငုပ်ကကည်ဴြြေင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်သင်ဴပါသည်။ 

၄.၆.၃ အပင်မျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိကုိမျ ိုဵြဲွေရာတွင် အသဳုဵဝင်သညဴ ်ေသာဴြေျက်မျာဵ (Flora and identification keys) 

အာရှတုိက်တွင် စိတ်ေကျနပ်ဖွယ်မရိှေသာ မျိုဵြဲွေြြေင်ဵစနစ်ေကကာင်ဴ အြေျိုေ့သာ ေရေနအပင်မျိုဵရင်ဵမျာ  ဵ

သည် လွန်စွာကဲွလဲွလျက်ရိှပါသည်။ ထ့ုိအြပင် မျိုဵရင်ဵမျာဵစွာသည် ကာလကကာြမင်ဴစွာ စုိက်ပျို ဵထာ  ဵ

ြဴဲေြြေင်ဵေကကာင်ဴ (ဥပမာ- Nymphaea မျိုဵစိတ်မျာဵအကကာ )ဵ အပင်မျိုဵြဲွေရာတွင် ရှုပ်ေထွ  ဵေစပါသည်။ 

ေဒသတွင်ဵစဳထာဵေသာ အပင်မျာဵအတွက် မျိုဵြဲွေရာတွင် ေသာဴြေျက်မျာဵကုိ အသဳု ြဵပုရန် အကကဳြပုလုိပပီ  ဵ

Cook (1996) ၎င်ဵအြပင် ထပ်မဳထွက်ရိှေသာ (သ့ုိမဟုတ်) ပုိ၍အေသဵစိတ်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ 

အသဳု ြဵပုရပါမည် Wiegleb (1990), Wiegleb & Kaplan (1998), Ito et al. (2014), Triest (1988), La-Ongsri 

(2008)။ ေြေတ်မီှမျို ဵြဲွေနည်ဵမျာဵမရိှေသာ ေနရာမျာဵတွင် Flora of China (http//www.efloras.org) and 

Encyclopedia of Life (http// eol.org) ကဴဲသ့ုိေသာ အင်တာနက် စာမျက်နှာမျာဵမှ ရှာေဖွအသဳု ြဵပုနုိင်ပါ 

သည်။ Chara  မျိုဵစိတ်မျာဵအာဵ Wood & Imahori (1965) အသဳု ြဵပု၍ မျိုဵစိတ်သတ်မှတ်နုိင်ပါသည်။ သ့ုိ



 

 

TIC = 
𝑁𝑠−𝑁𝑡

𝑁  x 100 

ေသာ်လည်  ဵ တြေျိုြ့ေက်ြဲေေသာ မျိုဵေပါင်ဵမျာဵတွင် မျိုဵစိတ်မျာ  ဵ သတ်မှတ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပု 

ေစရန် မျိုဵရုိဵဗီဇြဲွေြြောဵစိတ်ြဖာြြေင်ဵသည် လုိအပ်ပါသည်။ 

၄.၆.၄ စမ်ဵသပ်အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ (Testing Indices) 

ေရတွင်ေပါက်ေသာအပင်မျာဵပျဳ့န့ဳှမှုနှင်ဴ မျိုဵစိတ်ကကယ်ဝမှုတန်ဖုိဵတ့ုိ ေလျာဴနည်ဵေနလျှင် ကန်၏ 

အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲမှုသည် ြမင်ဴတက်ေနပါသည် (Phillips, et al., 1978, Rorslett, 1991)။ 

အာဟာရဓါတ် ကကယ်ဝမှုသည် ေရေအာက်ရိှ isoetids သ့ုိမဟုတ် charophytes အပင်မျာ ၊ဵ ထုိမှတဆင်ဴ 

elodeids၊ ေရေပါ်တွင် ေမျာေနေသာအပင်မျာ  ဵ (သ့ုိမဟုတ်) လွတ်လပ်စွာေမျာေနသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာ ၊ဵ 

ေနာက်ဆဳုဵတွင် ေရညိှေရေမှာ်မျာဵစသညဴ် အလွှာအသီဵသီဵကုိ ေြပာင်ဵလဲေစပါသည်။ ေရေအာက်တွင် 

အပင်နှင်ဴ မျိုဵစိတ်မျာဵေလျာဴနည် ြဵြေင်ဵသည် ေရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ အရိပ်ေကကာင်ဴ အဓိကြဖစ်ေပါ်ပပီ  ဵ

(သ့ုိမဟုတ်) ေရညိှ(epiphytic algae) ေကကာင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင် ၊ဵ အာဟာဓါတ်အတွက် ယှဉ်ပပိုင် 

ရြြေင်ဵေကကာင်ဴလည်ဵ ြဖစ်ပါသည် (Mjelde and Faafeng, 1997 with reference)။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ ကန်မျာဵအတွင်  ဵ ေပါက်ေရာက်ေသာ ေရေနအပင်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ်ဆုိင်ရာ အေြြေ 

အေနမျာဵကုိ ပထမအဆင်ဴ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် Trophic Index အာဵအသဳု ြဵပု၍ စတင် 

သင်ဴသည်ဟု အကကုဳြပုပါသည်။ ၎င်ဵသည် ေနာ်ေဝနုိင်ငဳတွင်အသဳု ြဵပုေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်မျို ြဵဖစ်ပပီ  ဵ

ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်ဆုိင်ရာ ေြမာက်ဖျာဵပုိင်ဵနုိင်ငဳမျာဵမှ ေပါ်ေပါက်လာပါသည် (Hellsten et al. 

2014)။ နှိုင်ဵရေပါမျာ  ဵ အညွှန်ဵကိန်  ဵ (relative abundance index) နှင်ဴ ေရေအာက်အပင်မျာဵ ပျဳ့န့ဳှမှု 

အညွှန်ဵကိန်  ဵ (submerged macrophyte coverage index) တ့ုိအာ  ဵ စမ်ဵသပ်အသဳု ြဵပုရန် အကကဳြပု 

လုိပါသည်။ ဥေရာပအလယ်ပုိင်ဵနုိင်ငဳမျာဵရိှ ေရတိမ်ကန်မျာဵတွင် အသဳု ြဵပုေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ဆင်တူပါသည်။ 

Trophic Index 

ြမန်မာနုိင်ငဳကန်မျာဵတွင် ေပါက်ေရာက်ေသာ ေရေနအပင်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနအာ  ဵဆန်ဵစစ် 

အကဲြဖတ်ရာတွင် ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ၌ အသဳု ြဵပုေနေသာ Trophic Index ြဖင်ဴ စတင်အသဳု ြဵပုရန် အကကဳြပုပါ 

သည်။  

Trophic Index သည် အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵအေပါ် တ့ဳုြပန်မှုရိှသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာဵနှင်ဴ ြဳေနုိင်ရည် 

ရိှေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵမှ ရရိှေသာ ဆက်သွယ်ြေျက်ကုိ အေြြေြဳေထာဵပါသည်။ 

 NS သည် ကန်အတွင်  ဵတ့ဳုြပန်မှုရိှသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာဵအေရအတွက်ြဖစ်ပပီ  ဵNT 

သည် ြဳေနုိင်ရည်ရိှေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵအေရအတွက်ြဖစ်ပါသည်။ N သည် ကန် 

အတွင်ဵရိှ ေရေနအပင်အာဵလဳုဵ၏ စုစုေပါင်  ဵအေရအတွက်ြဖစ်ပါသည်။ 



 

 

မျိုဵစိတ်အာဵလဳုဵသည် တ့ဳုြပန်မှုရိှြဴဲေလျှင် ညွှန်ဵကိန်ဵတန်ဖုိ  ဵ+ ၁၀၀ အတွင်  ဵတည်ရိှနုိင်ပပီဵ ြဳေနုိင်ရည်ရိှြဴဲေ 

ပါက ညွှန်ဵကိန်ဵသည် - ၁၀၀ အတွင်ဵ တည်ရိှေနပါမည်။ ကန်တစ်ြုေကန်အတွက် ညွှန်ဵကိန်ဵတန်ဖုိ  ဵ

တစ်ြုေသာရိှေသာ်လည်  ဵ ကျယ်ြပန့်ေသာကန်မျာဵတွင် ကန်၏အစိတ်အပုိင်ဵအလုိက် တန်ဖုိဵအသီဵသီဵ 

ကုိ တွက်ယူနုိင်ပါသည်။ 

ဤအညွှန်ဵကိန်ဵတွင် ေရေနအပင်မျာ ြဵဖစ်သည်ဴ (isoetids၊ elodeids၊ nymphaeids၊ lemnids နှင်ဴ 

charophytes) တ့ုိအာဵလဳုဵပါဝင်ပပီဵ ေရညိှအုပ်စုဝင်မျာဵနှင်ဴ ကုန်ဵတစ်ဝက်ေရတစ်ဝက်အပင်(aquatic 

mosses, filamental algae and helophytes) မျာဵမှာ မပါဝင်ပါ။ 

ေရေနအပင်မျာဵသည် မျိုဵစိတ်အလုိက် ပျဳ့န့ဳှမှုပဳုစဳအမျို ဵမျို ဵရိှပပီ  ဵ ဥေရာပေြမာက်ပုိင် ၊ဵ အေအဵပုိင်ဵတွင် 

ေတွရ့ေသာ မျိုဵစိတ်အမျာဵစုကုိ အပူပုိင်ဵေဒသမျာဵတွင် မေတွရ့ပါ။ ထ့ုိအတူ အပူပုိင်ဵေဒသတွင် 

ေပါက်ေရာက်ေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵကုိ အေအဵပုိင်ဵတွင် မေတွရ့ပါ။ ထ့ုိေကကာင်ဴ တ့ဳုြပန်မှုရိှသည်ဴ မျိုဵစိတ် 

မျာဵနှင်ဴ ြဳေနုိင်ရည်ရိှေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵစာရင်ဵကုိ နုိင်ငဳအလုိက်သာ သ့ုိမဟုတ် အမျာဵဆဳုဵေဒသတွင်  ဵ

အဆင်ဴတွင်သာ တစ်ြုေြပုစုနုိင်ပါ သည်။ မျိုဵစိတ်မျာဵစာရင်ဵသည် Trophic Index တွက်ြေျက်ရာတွင် 

အေရဵပါေသာ အေြြေြဳေအေထာက်အထာ  ဵ ြဖစ်ပါသည်။ မျိုဵစိတ်စာရင်ဵကုိ ြပုစုရာတွင် ကန်၏ 

အေနအထာဵမျာ ၊ဵ အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲနှုန်  ဵအမျိုဵမျို ဵတွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေရေနအပင်မျာဵ၏ 

အြေျက်အလက်မျာ  ဵလုိအပ်ပါ သည်။ 

ဥပမာအာ ြဵဖင်ဴ ဇယာ  ဵ ၄.၁၁ တွင် ေနာ်ေဝနုိင်ငဳကန်မျာဵ၏ TIC ညွှန်ဵကိန်  ဵ ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ် 

(class boundaries) ကုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထုိအတုိင်ဵအတာသည် ေဖာဴစရိတ်ဓါတ် အနည်ဵအမျာဵ 

တစ်ေလျှာက် ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ေရေနအပင်မျာ  ဵေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵထာ ပဵပီဵမှ 

သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ 

ေရေနအပင်မျာဵေပါက်ေရာက်ရာ ဥေရာပေြမာက်ပုိင်ဵရိှ သဘာဝမူလအေနအထာဵနှင်ဴ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ

အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုိြြေင်ဵကုိ Hellsten et al. (2014) က ေဖာ်ြပထာဵ၍ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ၏ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကုိမူ 

Direktoratsgruppa (2015) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ဇယာ  ဵ (၄.၁၁) ေနာ်ေဝနုိင်ငဳကန်မျာဵ၏ ေရေနအပင်မျာဵအတွက် TIC ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ H = အလွန်

ေကာင် ၊ဵ G = ေကာင် ၊ဵ M = အသင်ဴအတင်ဴ၊ P = ညဴဳ၊ B = အလွန်ညဴဳ 

ကန်အမျ ိုဵ အစာ  ဵ ကယ်ဆီယမ် 

mg Ca/L 

အ
ေရာင် 

mg 
Pt/L 

ပကတိတန်ဖုိ  ဵ

(Reference 
Value) 

H/G G/M M/P P/B 



 

 

၀၀၁ 
ထဳုဵဓါတ်အလွန် 

နည် ၊ဵ ေရကကည် 
< ၁ < ၃၀ ၉၅ ၉၂ ၅၅ ၄၀ ၁၅ 

၀၀၂ 
ထဳုဵဓါတ်အလွန် 

နည် ၊ဵ ေရေနာက် 
< ၁ > ၃၀ ၇၈ ၇၁ ၅၅ ၄၀ ၁၅ 

၁၀၁ 
ထဳုဵဓါတ်နည် ၊ဵ 

ေရကကည် 
၁ - ၄ < ၃၀ ၇၉ ၇၅ ၅၅ ၄၀ ၁၅ 

၁၀၂ 
ထဳုဵဓါတ်နည် ၊ဵ 

ေရေနာက် 
၁ - ၄ > ၃၀ ၇၈ ၇၁ ၅၅ ၄၀ ၁၅ 

၂၀၁ 
ထဳုဵဓါတ်အသင်ဴ 

အတင်ဴ၊ ေရကကည် 
၄ - ၂၀ < ၃၀ ၇၄ ၆၆ ၃၀ ၅ -၃၅ 

၂၀၂ 
ထဳုဵဓါတ်အသင်ဴ 

အတင်ဴ၊ ေရေနာက် 
၄ - ၂၀ > ၃၀ ၆၉ ၆၇ ၃၀ ၅ -၃၅ 

၃၀၁ 
ထဳုဵဓါတ်မျာ ၊ဵ 

ေရကကည် 
>၂၀ < ၃၀ ၇၅ ၆၃ ၃၀ ၅ -၃၅ 

၃၀၂ 
ထဳုဵဓါတ်မျာ ၊ဵ 

ေရေနာက် 
>၂၀ > ၃၀ ၇၃ ၆၃ ၃၀ ၅ -၃၅ 

မျ ိုဵ စိတ်မျာ  ဵတ့ဳုြပန်မှုမျာဵအာ  ဵအကုိဵအကာဵမျာဵမှ ေလဴလာြြေင်ဵ 

အစီရင်ြဳေစာ၏ အစပုိင်ဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတုိင်ဵ trophic index အသဳု ြဵပု၍ ေရေနအပင်မျာဵ၏ 

ေဂဟစနစ်အေြြေအေနမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် တ့ဳုြပန်မှုရိှသည်ဴ ြမန်မာဴေရေန အပင်မျိုဵစိတ် 

နှင်ဴ ြဳေနုိင်ရည်ရိှသည်ဴ မျိုဵစိတ်တ့ုိကုိ စာရင် ြဵပုစုရန် လုိအပ်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳကန်အသီဵသီဵ၌ 

ေရေနအပင်မျာ  ဵပျဳ့န့ဳှေပါက်ဖွာဵမှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ရရိှနုိင်သည်ဴ သတင်ဵအြေျက်အလက်သည် နည်ဵပါဵ  

ေနေသဵပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ ကနဦဵအဆင်ဴအေနြဖင်ဴ စာအုပ်စာတမ် ၊ဵ အကုိဵအကာဵမျာဵမှတဆင်ဴ 

အပူပုိင်ဵနှင်ဴ အေအဵပုိင်ဵေဒသမျာဵမှ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵကုိ စုေဆာင်ဵထာဵရိှပါသည် (ဇယာ  ဵ

၄.၁၂)။ ထုိသတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵကုိ အေြြေြဳေ၍  တ့ဳုြပန်မှုရိှသည်ဴ ေရေနအပင်မျိုဵစိတ်မျာဵကုိ 

ကနဦဵအဆင်ဴအေနြဖင်ဴ ြပုစုတင်ြပ ထာဵပါသည်။  

စဉ် အကုိဵအကာ  ဵ နုိင်ငဳ ေဖာ်ြပြေျက် 

၁ Mjelde et al. 

(in prep) 

ေနာ်ေဝ T = ြဳေနုိင်ရည်ရိှ၊ S = တ့ဳုြပန်မှုရိှ၊ S ကုိေသြေျာမရှင်ဵထာဵပါ၊ 

ေနာ်ေဝနုိင်ငဳတွင် chara မျိုဵစိတ်အာဵ လဳုဵသည် 

တ့ဳုြပန်မှုရိှသည် 



 

 

၂ Willby et al. (2009) ယူေက ေရေနအပင်မျာဵ၏ အာဟာရညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ ပါဝင်ပပီ ၊ဵ 

> ၆ သည် ြဳေနုိင်ရည်ရိှသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။() ကုိ 

မေဖာ်ြပထာဵေသာ်လည်  ဵAzolla မျိုဵစိတ်မျာဵကုိ 

အသဳု ြဵပုနုိင်သည်။ 

၃ Lacoul & Freedman 

(2006) 

- o = အာဟာရဓါတ်နည်ဵပါဵ သည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် 

ေပါက် ဖွာဵသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာ ၊ဵ e = 

အာဟာရဓါတ်တန်ဖုိဵမျာ  ဵသည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် 

ေပါက်ဖွာဵသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာ  ဵ(e) = 

အာဟာရဓါတ်မျာ ကဵကယ်ဝေနသည်ဴ နုန်ဵအနည်မျာ ၊ဵ 

Gen = အေထွေထွကျွမ်ဵကျင်သူမျာ ၊ဵ I = 

အာရှေဒသတွင် ေဂဟြပဿနာမျာဵဆုိဵရွာဵစွာ 

ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ ြပည်ပ မှကျူ ဵေကျာ်မျို ဵစိတ်မျာဵ 

၄ Schaumburg et al 

(2004) 

ဂျာမနီ a = မူရင်ဵမျို ဵစိတ်မျာ ၊ဵ b = 

မကဲွြပာဵေသာမျိုဵစိတ်မျာဵနှင်ဴ c = 

ေနှာင်ဴယှက်ဖျက်ဆီဵသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာဵ။ 

ကန်တစ်ြုေနှင်ဴတစ်ြုေ ကဲွြပာဵပါသည်။ 

၅ Portielje et al (2014) လစ်သူရာဵနာ  ဵ a = မူရင်ဵမျို ဵစိတ်မျာ ၊ဵ b = 

မကဲွြပာဵေသာမျိုဵစိတ်မျာဵနှင်ဴ c = 

ေနှာင်ဴယှက်ဖျက်ဆီဵသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာ  ဵ

၆ Pereira et al (2012) ဘရာဇီ  ဵ o = အာဟာရဓါတ်နည်ဵပါဵ သည်ဴ အေြြေအေနမျာ ၊ဵ i = 

အာဟာရဓါတ်သင်ဴတင်ဴေသာ အေြြေအေနမျာ  ဵ

၇ Penning et al (2008) - T = ြဳေနုိင်ရည်ရိှ၊ S = တ့ဳုြပန်မှုရိှ 

၈ Kolada et al (2012) ဥေရာပ Ellenbergs အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအာ  ဵြပင်ဆင်ထာ ပဵပီ  ဵ၁ 

သည် အာဟာရ အလွန် နည်ဵပါဵ ပပီ  ဵ၉ သည် အာဟာရ 

အလွန်မျာ ြဵပာဵပါသည်။ ၁-၃ အာ  ဵတ့ဳုြပန်မှုရိှ၊ ၄-၆ 

အာ  ဵမကဲွြပာ ၊ဵ ၇-၉ အာ  ဵြဳေနုိင်ရည်ရိှသည်ဟု 

သတ်မှတ်ပါ သည်။ 

မျိုဵစိတ်မျာဵအာဵလဳုဵ၏ တ့ဳုြပန်မှုအေြြေအေန သ့ုိမဟုတ် ေဂဟေဗဒဆုိင်ရာ အြေျက်အလက်မျာဵမရရိှပါ။ 

ထုိ မျိုဵစိတ်မျာဵအတွက် ပုိ၍ေယဘူယျဆန်ေသာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာ ြဵဖင်ဴ အသဳု ြဵပုပါသည် 

(ဇယာဵ၏ column ၉) ဥပမာ- အာဟာရဓါတ်တန်ဖုိ  ဵအသင်ဴအတင်ဴတွင် ေပါက်ေသာ the giant Euryale 

Ferox ၊ ၎င်ဵသည် ကန်အတွင်  ဵ အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲလာေသာအြေါ အေရအတွက် သိသိသာသာ 

ကျဆင် ြဵြေင်  ဵ သ့ုိမဟုတ် လဳုဵဝေပျာက်ကွယ်သွာဵပါသည် (Kadono & Schneider 1987)။ Vallisneria 

spiralis သည် မြြောဵနာဵေသာ မျိုဵစိတ် (indifferent species) ြဖစ်ပပီဵ အာဟာရဓါတ်အေြြေအေန 



 

 

အသင်ဴအတင်ဴနှင်ဴ o = အာဟာရဓါတ်နည်ဵပါဵ သည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် ရှင်သန်နုိင်ပါသည် (Bolpagni et al. 

2014)။ Albert et al (2010) အရ အသာဵစာဵအပင်မျာဵသည် အာဟာရဓါတ်နည်ဵပါဵ သည်ဴ အေြြေ 

အေနမျိုဵတွင် ရှင်သန်ကကီဵထွာ ကဵကသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ Utricularia မျိုဵစိတ်မျာဵသည် အာဟာရ 

ဓါတ်လွန်ကဲသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ကုိ တ့ဳုြပန်ဆန့်ကျင်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။  Sharip et al (2012) အရ 

Nelumbo nucifera ကုိ တ့ဳုြပန်မှုနည်ဵေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ Limnophila 

sessiliflora သည် ေရတွင်အစုလုိက် ထူထပ်စွာေပါက်သည်ဴ နှစ်ရှည်ြဳေအပင်မျို ြဵဖစ်ပပီ  ဵ လိင်မဴဲနည်  ဵ

(အပင်၏ အဆစ်အပုိင်ဵမျာဵမှ ြပန်လည်ရှင်သန်ြြေင်ဵ) ြဖင်ဴ မျိုဵပွာဵပါသည်။ Dwivedi et al (2014)၏ 

အစီရင်ြဳေစာတွင် အိန္ဒိယနုိင်ငဳတွင် အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲေနေသာ ကန်တစ်ကန်မှ အပင်မျိုဵစိတ် 

အေြမာက်အမျာဵသည် အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵအေပါ် ြဳေနုိင်ရည်ရိှ သည်ဴ အြြောဵမျို ဵစိတ်မျာဵနှင်ဴ 

ယှဉ်တဲွေပါက်ေရာက်ေနသည်ဟု ေရဵသာဵထာဵပါသည်။ ေရေနအပင်အမျာဵစု နှင်ဴ ပဳုစဳမတူေသာ 

Ottelia alismoides မျို ဵစိတ်သည် ပင်ပုိင်ဵမျို ဵပွာဵရန် အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵမပါရိှဘဲ ၎င်ဵတ့ုိ၏ 

မျိုဵဆက်ြပန့်ပွာဵမှုသည် လိင်ရိှမျို ဵပွာ ြဵြေင်ဵကုိသာ မီှြုိေေနပါသည် (Chen et al 2008)။ O. alismoides 

သည် တြေျိန်က ယန်ဇီြမစ်အလယ်ပုိင်ဵနှင်ဴ ေအာက်ပုိင်ဵတ့ုိတွင် ေပါမျာဵစွာ ရှင်သန်ြဴဲေပပီ  ဵ ယြုေအြေါ 

မျိုဵသုဉ်  ဵ ရန်အန္တရာယ်ကျေရာက်ေနေသာေကကာင်ဴ တရုတ်ြပည်သ့ူသမ္မတနုိင်ငဳ၏ မျိုဵသုဉ်ဵရန် 

ပြိေမ်ဵေြြောက်ြဳေေနရေသာ ေရေနအပင်မျိုဵစိတ်ထဲတွင် ေဖာ်ြပြဳေထာဵရပါသည် (Yu et al, 1998); (Chen et 

al. 2008)။ ထ့ုိေကကာင်ဴ Ottelia alismoides မျိုဵစိတ်နှင်ဴ O. ovalifolia တ့ုိအာ  ဵတ့ဳုြပန်မှုနည်ဵေသာမျိုဵစိတ် 

အြဖစ် သတ်မှတ်ထာ  ဵကကပပီ  ဵအာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵနှင်ဴ အြြောဵအကျိုဵဆက်သက်ေရာက်မှုေကကာင်ဴ 

မျိုဵစိတ်အေရအတွက် ကျဆင်ဵနုိင်ြြေင်ဵရိှ/မရိှကုိမူ မသိရပါ။ 

ဇယာ  ဵ (၄.၁၃) ၂၀၁၄-၂၀၁၇ ြုေနှစ်အတွင်ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳကန်မျာဵမှ ေရေနအပင်မျာဵ၏ အာဟာရ 

ဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵအေပါ် တ့ဳုြပန်နုိင်သည်ဴ အကုိဵအကာ  ဵကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက်မျာ  ဵ (Ballot et al 

2017, Mjelde & Ballot 2016, Mjelde & Wathne 2015) 

ြမန်မာဴေရေနအပင်မျာဵ၏ ကနဦဵတ့ဳုြပန်မှုအေြြေအေနကုိ အကကဳြပုေဖာ်ြပထာဵပါသည်၊ T = 

ြဳေနုိင်ရည်ရိှေသာ မျိုဵစိတ်မျာ ၊ဵ I = တ့ဳုြပန်မှုနည်ဵသည်ဴမျိုဵစိတ်မျာ ၊ဵ S = တ့ဳုြပန်မှုရိှသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာ  ဵ

မျ ိုဵ စိတ်အမည် 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ြမန်မာဴမျ ိုဵ စိတ်မျာဵ
၏ ကနဦဵတ့ဳုြပန်မှု 

ELODEIDS           

Ceratophyllum 

demersum 
T 7.99 e/l b-c b  T 8  T 

Hydrilla verticillata   E  b-a   3  S 

Limnophila sessiflora         T? T 

Myriophyllum T 6.23 e b b   7  T 



 

 

spicatum 

Myriophyllum 

verticillatum 
T 5.32  a-b b  T 8  T 

Najas indica        5-6*  I 

Najas minor        5-6*  I 

Nechamandra 
alternifolia 

        T? T 

Potamogeton crispus T 7.5 l c-b c-b  T 5  I 

Potamogeton lucens T 4.37  b-a b-a   7  S 

Potamogeton nodosus   E c-b    5  I 

Potamogeton pusillus T 7.54   b  T 6  O 

Potamogeton nodisus-
hybrid? 

          

Potamogeton sp.           

Stuckenia pectinata T 7.19 gen b-a b  T 8  T 

Utricularia aurea S*       1-3*  S 

Utricularia australis S*      S 1-3*  S 

Utricularia punctate S*       1-3*  S 

Utricularia stellaris S*       1-3*  S 

Utricularia sp S*       1-3*  S 

Vallisneria spiralis    c     I I 

NYMPHAEIDS           

Euryale ferox         S S 

Nelumbo nucifera   (e)      ?? I 

Nelumbo cyanea        3-5*  I 

Nelumbo nouchali        3-5*  I 

Nelumbo pubescens        3-5*  I 

Nelumbo rubra        3-5*  I 

Nymphoides indica   e     7*  T 

Nymphoides 

hydrophylla 
       7*  T 

Nymphoides cordata        7*  T 

Ottelia alismoides          I 

Ottelia ovalifolia          I 

Trapa natans v. 

bispinosa 
  (e?)/l b   T   T 

Trapa natans v. natans   (e?)/l b   T   T 



 

 

LEMNIDS           

Azolla pinnata  (7.25) l       T 

Eichornia crassipes   l       T 

Lemna trisulca T 7.96 e c c-b  T 5  I 

Pistia stratiotes   l   i    T 

Spirodela polyrhizza T  e  c-b  T 6  I 

Salvinia cucullata      (i)     

Salvinia natans      (i)     

CHAROPHYTES           

Char asp. Zeylandica S?     (o) (S) 3-6*  S 

*သည် မျိုဵရင်ဵတူ အြြောဵမျို ဵစိတ်မျာဵ၏ တန်ဖုိဵကိန်ဵဂဏန် ြဵဖစ်သည်။ 

Nechamandra alternifolia မျိုဵစိတ်၏ ရှင်သန်ေပါက်ေရာက်ပဳုနှင်ဴပတ်သက်သည်ဴ အြေျက်အလက်မျာ  ဵ

သည် နည်ဵပါဵ ပါသည်။ အင်ဵေလဵကန်တွင် အစုအဖဲွလုိ့က် ေကာင်ဵစွာရှင်သန်ေနသည်ကုိ ေတွရိှ့ 

ရြြေင်ဵေကကာင်ဴ ြဳေနုိင်ရည်ရိှေသာ မျိုဵစိတ်ဟု သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ အြေျက်အလက် အကုိ  ဵ

အကာဵမရနုိင်ေသာအြေါ ေရေတွေမျာေနေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵအာဵလဳုဵကုိ ြဳေနုိင်ရည်ရိှေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵဟု 

သတ်မှတ်ပါသည် (ဇယာဵေဒါင်လုိက်အကွက် ၈)။ ထုိနည်ဵတူစွာ Chara မျိုဵစိတ်မျာဵအာဵလဳုဵသည် 

လည်  ဵတ့ဳုြပန်မှုရိှသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာဵ ြဖစ်ပါသည်။   

၄.၆.၅ နှိုင်ဵယှဉ်ေပါမျာဵနှုန်ဵအညွှန်ဵနှင်ဴ ေရြမုပ်မှုအတုိင်ဵအတာအညွှန်  ဵ (Relative abundance index 

and submerged coverage index) 

Trophic indices သည် တုန့်ြပန်မှုရိှသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာဵနှင်ဴ ြဳေနုိင်ရည်ရိှသည်ဴမျိုဵစိတ်မျာဵအေပါ် မူတည်ပပီ  ဵ

ဥေရာပတုိက် ေရတိမ်ကန်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ်ကုိ ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အသဳုဵဝင်မှုနည်ဵပါဵ ပါသည် 

(Portielje 2014)။ ြမန်မာဴေရတိမ်ကန်မျာဵအတွက်လည်  ဵအြြောဵညွှန်ဵကိန်ဵမျာ ြဵဖင်ဴ ေလဴလာစမ်ဵသပ်ရန် 

လုိအပ်ပါ သည်။ 

ဥေရာပတုိက်အလယ်ပုိင်ဵတွင် အေရဵပါေသာသက်ရိှ သ့ုိမဟုတ် မျိုဵစိတ်မျာဵ၏ နှိုင်ဵယှဉ်ေပါမျာဵနှုန်  ဵ

ကုိ မျိုဵစိတ်အညွှန်ဵ(metrics) အြဖစ် ေရတိမ်ကန်မျာဵတွင် အသဳု ြဵပုပါသည် (Portielje 2014)။ ကမ္ဘာအန့ဳှ 

အြပာဵတွင် charophytes မျာဵကုိ တ့ဳုြပန်မှုရိှသညဴ်မျိုဵစိတ်မျာဵအြဖစ်လည်ဵေကာင် ၊ဵ  ေရတွင်ေမျာေန 

သည်ဴ lemnids မျာဵကုိ ြဳေနုိင်ရည်ရိှသည်ဴ မျိုဵစိတ်မျာဵအြဖစ်လည်ဵေကာင်  ဵသတ်မှတ်ထာ ကဵကပါသည်။ 

lemnids မျာဵသည် ေလထုထဲမှ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆုိဒ်ကုိ ရယူပပီ  ဵ ေရထုထဲရိှ အာဟာရဓါတ်မျာ  ဵ

ကုိလည်  ဵ စုပ်ယူပါသည်။ ကန်အတွင်  ဵ ေရေမှာ်ပင်မျာဵမျာ ြဵပာဵလာြြေင်ဵေကကာင်ဴ အလင်ဵေရာင် 

ထုိဵေဖာက်မှု ေလျာဴနည် ြဵြေင်ဵသည် အာဟာရဓါတ်စုပ်ယူရရိှမှုအေပါ် သက်ေရာက်မှုမရိှပါ။ ထ့ုိေကကာငဴ် 

Charophytes နှငဴ် Lemnids  မျာ ၊ဵ တ့ဳုြပန်မှုရိှသည်ဴ Potamogeton lucens မျာဵ၏နှိုင်ဵယှဉ် 



 

 

ေပါမျာဵနှုန်ဵမျာဵကုိ ဇယာ  ဵ(၄.၁၄) တွင် ထည်ဴသွင်ဵရန် အကကဳြပုလုိပါသည်။ ဇယာဵတွင် အဆင်ဴ ၁ - ၅ 

အထိ ရိှပပီ  ဵ ၅ = အေကာင်ဵဆဳုဵအဆင်ဴ၊ ၄ = ေကာင်ဵေသာ အဆင်ဴ၊ ၃ = အသင်ဴအတင်ဴအဆင်ဴ၊ ၂ = 

ညဴဳေသာအဆင်ဴနှင်ဴ ၁ = အလွန်ညဴဳေသာအဆင်ဴ တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ ကိန်ဵဂဏန်ဵအကန့်အသတ်သည် 

ဥပမာေပ  ဵေဖာ်ြပထာ ြဵြေင် ြဵဖစ်ပပီ  ဵြမန်မာနုိင်ငဳမှ ရရိှထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက်မျာဵအေပါ် 

အေြြေြဳေ၍ေရဵဆဲွထာဵပါသည်။ 

ထ့ုိအြပင် ေရေအာက်အပင်မျာဵ ြပန့်ကျဲတည်ရိှြြေင်ဵသည် ေရညိှေရေမှာ်မျာဵ၏ ဇီဝထုထည်ကုိ 

ကျဆင်ဵေစပပီ  ဵ ေရကုိကကည်လင်ေစြြေင်ဵေကကာင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ တည်ရိှြြေင်ဵသည် အေရဵပါပါသည်။ ထ့ုိ

ေကကာင်ဴ  ေရေနအပင်မျာ  ဵ၏ ပျဳ့န့ဳှမှု (သ့ုိမဟုတ်) ေပါမျာဵမှုတ့ုိကုိပါ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန် အကကဳြပုပါ 

သည်။  

ဇယာ  ဵ (၄.၁၄) ေရေနအပင်မျာဵ ေဂဟအေြြေအေနကုိ ဆန်ဵစစ်ရန်အတွက် အကကဳြပုထာဵေသာ 

ေပါမျာဵနှုန်  ဵအညွှန်ဵကိန်  ဵ

မျိုဵစိတ်အညွှန်  ဵ အေကာင်ဵဆဳု  ဵ

(၅) 

ေကာင်  ဵ

(၄) 

အသင်ဴအတင်ဴ 

(၃) 

ညဴဳ (၂) အလွန်ညဴဳ 

(၁) 

RA: Potamogeton 

lecens ၂ 

၃ ၄-၅ ၂ ၁ ၀ 

RA: charophytes ၂ ၄-၅ ၃ ၂ ၁ ၀ 

RA: lemnids ၂ ၀ ၁-၂ ၃ ၄ ၅ 

ေရေအာက်ရိှ 

macrophytes ပျဳ့န့ဳှနှုန်  ဵ၁ 

၅ ၃-၄ ၂ ၁ ၀ 

RA: နှိုင်ဵယှဉ်ေပါမျာဵနှုန်  ဵ

၁ = ေနရာတစ်ေနရာြေျင်ဵစီတွင် တစ်ြုေ သ့ုိမဟုတ် တစ်ြုေထက်ပုိေသာမျိုဵစိတ်မျာဵ၏ 

အေရအတွက်ရမှတ် (semi-quantative score) 

၂ = အေရအတွက်ရမှတ် (semi-quantative score) 

၄.၇ ြမစ်မျာဵတွင် ေနထုိင်ေသာ ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵ၏ ေဂဟဆုိင်ရာအေြြေအေန 

၄.၇.၁ အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုိြေျက် 



 

 

ေရေနသက်ရိှမျာ  ဵ(Benthic macrophytes)သည် ြမစ်မျာ ၊ဵ ေြေျာင်ဵမျာ ၊ဵ ေြမာင်ဵမျာ ၊ဵ အုိင်မျာဵနှင်ဴ ကန်မျာ  ဵ

စသည်ဴ ေြမေပါ်ေရအမျိုဵမျို ဵတ့ုိ၏ ေရေအာက်ကကမ် ြဵပင်၌ ရှင်သန်ေနထုိင်ေနေသာ သက်ရိှမျာ  ဵ

ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵတ့ုိတွင် ေကျာရုိဵမပါရိှဘဲ အြမင်အာရဳုမဴဲေသာ (macro) ြဖင်ဴ ေတွြ့မင်ရှင်သန်ပါသည်။ 

ေရေနသက်ရိှ တ့ုိသည် ေရွလ့ျာဵမှုနည်ဵပါဵ သည်ဴအြပင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ေနှာင်ဴယှက်မှုမျာဵကုိ 

တုန့်ြပန်နုိင်ေသာေကကာင်ဴ  ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်ရာတွင် ၎င်ဵတ့ုိသည် အေကာင်ဵဆဳု  ဵ ေဖာ်ညွှန်  ဵ

ေကာင်မျာ  ဵ (Indicators) ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ပတ်ဝန်ဵကျင်အနီဵအနာဵတွင် ေပါမျာဵစွာ 

ေကာက်ယူရရိှနုိင်ပပီ  ဵ အမျိုဵအစာဵ လွယ်ကူစွာြဲွေ ြြောဵနုိင်ြြေင်ဵတ့ုိေကကာင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိကုိ ေဖာ်ညွှန်ဵေကာင် 

အြဖစ် ကမ္ဘာနှင်ဴအဝန်ဵ အသဳု ြဵပုလျက်ရိှပါသည်။ 

၄.၇.၂ နမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵနှင်ဴ ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵဆုိင်ရာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵကုိ နမူနာေကာက်ယူရာတွင် လက်ကုိင်ပါေသာပုိက်ကွန်ြဖင်ဴ ေကာက်ယူရပပီ  ဵ

၎င်ဵတ့ုိ ေနထုိင်ရာ ေရေအာက်ကကမ်ဵြပင်ကုိ ေြြေေထာက်ြဖင်ဴလှုပ်ြေတ်ေမွှေနှာက်ရပါမည်။ 

ထ့ုိေကကာင်ဴ ေရေအာက်ကကမ် ြဵပင်ရိှ သက်ရိှမျာဵသည် ပုိက်ကွန်ထဲသ့ုိ တုိဵဝင်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည် (ပဳု 

၄.၂)။ ေရေအာက်တွင် ေနထုိင်ေသာသက်ရိှမျာဵကုိ ေကာက်ယူဆန်ဵစစ်ြြေင် ြဵဖင်ဴ ေရ၏ညစ်ညမ်ဵမှု 

အေြြေအေနအာ  ဵသိရိှနုိင်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာ  ဵနမူနာေကာက်ယူသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵအာ  ဵ “ကန်ြြေင် ြဵဖင်ဴ ေကာက်ယူြြေင်ဵ” (kick 

sampling method) (CEN Standard protocol, no. (NS-EN-16150:2012; NS-EN-ISO-10870:2012) 

ဟုေြေါ်ဆုိပပီ  ဵ ၂၅ စင်တီမီတာပတ်လည် လက်ကုိင်ကွန်ပစ်နှင်ဴ ၀.၂၅ မီလီမီတာ ဇကာကွက်တ့ုိကုိ 

အသဳု ြဵပုပါသည်။ ပုိက်ကွန်ကုိ ေရစီဵရာလမ်ဵေကကာင်ဵတွင် ထာဵရိှရမည်ြဖစ်ပပီ  ဵ ေြြေေထာက် 

တစ်ဖက်ြဖင်ဴ ၁ မီတာပတ်လည်အာဵ စက္ကန့် ၂၀ ြေန့် ေမွှေနှာက်ရပါမည်။ ထုိကဴဲသ့ုိ (၉)ကကိမ် 

ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပပီ  ဵ၎င်ဵသည် ကကာြေျိန် (၃) မိနစ်ရိှ၍ စုစုေပါင်ဵဧရိယာ (၂.၂၅) စတုရန်ဵမီတာြေန့်အာဵ 

အကျိုဵသက်ေရာက် မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထုိနမူနာကွက် (၉)ကွက်မှ နမူနာမျာဵကုိ ဆယ်ယူထည်ဴသွင် ပဵပီ  ဵ အီသေနာ ၉၆% ြဖင်ဴ စိမ်ထာဵရပါ 

သည်။ ထ့ုိေနာက် ဓါတ်ြဲွေြေန်ဵတွင် မှန်ဘီလူဵအသဳု ြဵပု၍ မျိုဵစိတ်မျာဵပါဝင်မှုအာ  ဵဆန်ဵစစ်ရပါမည်။ 

၄.၇.၃ အမျ ိုဵအစာဵြဲွေြြောဵြြေင်ဵဆုိင်ရာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

အာရှအပူပုိင်ဵနုိင်ငဳမျာဵတွင် ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာ  ဵ မျိုဵြဲွေြြေင်ဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သည်ဴ  စာအုပ်စာတမ်ဵမျာ  ဵ

သည် မေပါမျာဵပါ။ ထ့ုိေကကာင်ဴ မျိုဵစိတ်မျာ  ဵ အမျိုဵအစာဵြဲွေြြော ြဵြေင်ဵအတွက် Sangpradub and 

Boonsoong (2006), Dudgeon (1999) တ့ုိအြပင် Braasch and Boonsoong (2010), Boonsoong and 

Braasch (2013), Boonsoong and Sartori (2015), Sivaramakrishnan et al. (2009), Bauernfeind and 

Soldan (2012), Gattolliat (2012), Tungpairojwong and Bae (2015), Shi and Tong (2014), Tubtimon 



 

 

et al (2014), Cai and Ng (2002), Phone and Suzuki (2004), Molineri et al (2015), Corbet et al (1974), 

Zhou and Zheng (2004), Tungpairojwong and Boonsoong (2011), Shi and Tong (2013), Bojkova 

and Soldan (2015), Yam (2015), Balachandran et al. (2004), Davie and Ng (2013), Ng et al (2008) 

and Peumwarunyoo and Prommi (2013) တ့ုိကုိ အဓိက အသဳု ြဵပုရန် အကကဳြပုလုိပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

ပဳု (၄.၂) ြမစ်မျာဵတွင် ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵကုိ နမူနာေကာက်ယူရာတွင် ေရေအာက်ကကမ် ြဵပင်ကုိ 

ေြြေေထာက်ြဖင်ဴ ေမွှေနှာက်ြြေင် ြဵဖင်ဴ ပုိက်ကွန်ထဲသ့ုိ ဝင်ေရာက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည် (ဘယ်ပဳု)။ 

ေကာက်ယူ ရရိှေသာ နမူနာကုိ ပလစ်စတစ်ြွေက်ထဲသ့ုိ ဦဵစွာထည်ဴပပီဵေနာက် (ညာပဳု) ပလစ်စတစ် 

ပုလင်ဵထဲသ့ုိ ေြပာင်  ဵထည်ဴကာ အီသေနာေလာင်ဵထည်ဴရပါမည်။ 

၄.၇.၄ ေဂဟစနစ်ဆုိင်ရာအေြြေအေနအာဵ ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ 

ေဂဟစနစ်ဆုိင်ရာ အေနအထာ  ဵ အေြြေအေနအာ  ဵ ေလဴလာဆန်ဵစစ်နုိင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

သက်ေရာက်မှုဆုိင်ရာ ဇီဝကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက် (ညွှန်ဵကိန်ဵ) လုိအပ်ပါသည်။ ေဂဟစနစ် 

အေပါ် ေလဴလာဆန်ဵစစ်သည်ဴ စနစ်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဥေရာပနှင်ဴ အြြောဵေဒသမျာဵတွင် ယြေင်က 

ဖိအာဵတစ်ြုေအေပါ် တ့ဳုြပန်မှုရိှသည်ဴ ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြုေကုိသာ အသဳု ြဵပုြဴဲေပါသည် (ဥပမာ - ေရတွင် 

ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင် နှုန် ၊ဵ ၎င်ဵ၏ ကိန်ဵဂဏန်ဵရလာဒ်သည် ဖိအာဵအေပါ် တ့ဳုြပန်စဉ်တစ်ေလျှာက် 

ေြပာင်ဵလဲပါသည်) (De Pauw et al. 2006, Friberg et al. 2006)။ ထ့ုိေကကာင်ဴ တ့ဳုြပန်မှုမျာ  ဵ

ပုိမုိသိရိှနုိင်ရန်နှင်ဴ ေလဴလာဆန်ဵစစ်နုိင်မှု ပုိမုိေကာင်ဵမွန်ေစရန်အတွက် ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြုေြေျင်ဵစီ 

ေပါင်ဵစပ်ထာဵသည်ဴ ဘက်စဳုညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ အသဳု ြဵပုမှုသည် ြမင်ဴတက်ြဴဲေပါသည် (Buffagni et al, 2006; 

Hering et al, 2006; Baptista et al. 2007; Demanik-Ambarita et al. 2016)။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေဂဟစနစ်အေပါ် ကျေရာက်ေနသည်ဴ ဆုိဵကျိုဵမျာဵအာ  ဵ ေလဴလာဆန်ဵစစ်သည်ဴ 

ေနာက်ထပ်နည်ဵလမ်ဵမှာ ေမာ်ဒယ်တည်ေဆာက်ေလဴလာြြေင်ဵ (modelling methodology) ြဖစ်သည်။ 

ေမာ်ဒယ်တည်ေဆာက်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက်မျာ  ဵ အသဳု ြဵပု၍ 

ဆုိဵကျိုဵသက်ေရာက်မှု မရိှေသာေဒသမျာဵ (သဘာဝမူလေဒသမျာ )ဵအတွင်ဵ သက်ရိှမျိုဵစိတ်မျာဵ ပါဝင် 



 

 

ဖဲွစ့ည်ဵမှုကုိ ြေန့်မှန်ဵတွက်ြေျက်နုိင်ပပီ  ဵပကတိေြမြပင်တွင် တုိင်ဵတာရရိှေသာ ရလာဒ်မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ် 

နုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ - British RIVPACS သည် ြမစ်မျာဵတွင် ေနထုိင်ေသာ ေကျာရုိဵမဴဲ 

သတ္ရဝါမျာဵအာ  ဵြေန့်မှန် ြဵြေင်ဵနှင်ဴ အမျိုဵ အစာဵြဲွေြြော ြဵြေင်ဵတ့ုိကုိ ြပုလုပ်နုိင်ပါသည် (Wright et al. 2000)။ 

အာရှြမစ်မျာ ၊ဵ ေြေျာင်ဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်သက်ေရာက်မှု ေလဴလာဆန်ဵစစ်ရာတွင် ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြုေ 

(သ့ုိ) ဘက်စဳုညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကုိ ေအာင်ြမင်စွာ အသဳု ြဵပုနုိင်ပါသည် (Mustow 2002; Boonsoong et al. 

2009)။ သ့ုိေသာ်လည်  ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် မည်သည်ဴစနစ်အသဳု ြဵပုရမည်ကုိ စမ်ဵသပ်ထာ ြဵြေင်  ဵ

မရိှေသဵပါ။ 

ြမန်မာဴြမစ်မျာဵအတွက် ကနဦဵအမျိုဵအစာဵြဲွေြြောဵရာတွင် ညစ်ညမ်ဵမှုအေပါ် ြဳေနုိင်ရည်ရိှသည်ဴ 

ြေန့်မှန်ဵကိန်ဵဂဏန်ဵကုိ အေြြေြဳေ၍ မျိုဵရင်ဵ (Family) မျာဵအတွက် တွက်ြေျက်ထာဵပါသည် (Armitage et 

al. 1983; Mustow 2002) (ပဳု ၄.၃) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဳု(၄.၃)  ေရေနသတ္ရဝါမျာ  ဵ ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵမှုကုိ ကကည်ဴြြေင် ြဵဖင်ဴ ေရ၏ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနအာ  ဵ

အကဲြဖတ် နုိင်ပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်  ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ အေနအထာဵမျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီေစရန်အတွက် 

သုေတသနမျာ  ဵထပ်မဳလုပ်ေဆာင်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

ဦဵေရဆုိင်ရာ ဆက်နွယ်ြေျက် (quantitative relationship) ကုိ ေလဴလာနုိင်ရန်နှင်ဴ ကိန်ဵဂဏန်  ဵ

နယ်နိမိတ် (class boundaries)အာ  ဵ အဆုိြပုနုိင်ရန်အတွက် အြေျက်အလက်မျာ  ဵ လုိအပ်ေနပါသည်။ 

ယြုေအဆင်ဴတွင် ဖိအာဵအေပါ် ြဳေနုိင်ရည်ရိှသည်ဴမျိုဵစိတ်မျာဵနှင်ဴ အြြောဵနုိင်ငဳမျာဵမှ ြဳေနုိင်ရည်မရိှသည်ဴ 



 

 

မျိုဵစိတ်မျာဵ၏ လွှမ်ဵမုိဵပျဳ့န့ဳှမှုကုိ အေြြေြဳေသည်ဴ အရည်အေသွဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်ေသာ ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵတ့ုိကုိ 

သာ ြပုလုပ်နုိင်ပါသည် (ပဳု ၄.၄)။ 

 

 

 

ပဳု(၄.၄) ပဲြူေ ြဵမစ်ဝှမ်ဵေဒသမှ ေကာက်ယူရရိှေသာ ညစ်ညမ်ဵမှုအဆင်ဴအလုိက် ေတွရိှ့ရသည်ဴ 

ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရ ဝါမျာဵ၏မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵပဳု၊ ညစ်ညမ်ဵမှုမရိှ (အေပါ်ပဳု)၊ အသင်ဴအတင်ဴရိှ 

(အလယ်ပဳု)၊ ညစ်ညမ်ဵမှုမျာ  ဵ(ေအာက်ပဳု) 

၄. ၈ ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵအာဵ ေစာင်ဴ ကည်ဴစစ်ေဆဵနုိငမ်ည်ဴ အကကဳြပုနည်ဵလမ်ဵ မျာဵ 

၄.၈.၁  အနီဵကပ်ေစာင်ဴ ကည်ဴြြေင်ဵ (Surveillance Monitoring) 

ဤအစီအစဉ်သည် အနာဂတ်တွင် ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵမှုမျာ  ဵ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ထိေရာက်ေသာ 

ဒီဇုိင်ဵမျာ  ဵ ရရိှေစရန်အတွက် (မူလသဘာဝေဒသမျာ  ဵ ေရရှည်တွင် ေြပာင်ဵလဲလာနုိင်မှုမျာဵကုိ 



 

 

ဆန်ဵစစ်ြြေင် ၊ဵ လူသာဵတ့ုိ၏ ပေယာဂမျာဵေကကာင်ဴ ေရရှည်တွင် ေြပာင်ဵလဲြဖစ်ေပါ်လာမှုမျာဵကုိ 

ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ) စသည်ဴ အြေျက်အလက်မျာဵေပဵနုိင်ပါသည်။  အနီဵကပ်ေစာင်ဴကကည်ဴြြေင်ဵအစီအစဉ်တွင် 

မတူညီေသာ ေရအသွင်အြပင်ပဳုစဳမျာ  ဵအလုိက် ေစာင်ဴကကည်ဴရန်ေနရာ (monitoring sites) မျာဵပါဝင်ပပီဵ 

ေရအသွင်အြပင်ပဳုစဳအာဵလဳုဵနှင်ဴ လူသာဵတ့ုိေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ဆုိဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအာ  ဵ

ကုိယ်စာ ြဵပုလွှမ် ြဵြေုဳေစရန်အတွက် ဒီဇုိင်ဵေရ  ဵဆဲွရပါမည်။  

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ေရေနအပင်နှင်ဴ သတ္ရဝါမျာဵ၏ အြေျက်အလက်မျာ ၊ဵ အေရဵပါေသာ ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာ 

အညွှန်ဵမျာဵသည် ရရိှနုိင်ရန် ြေက်ြဲေြြေင်  ဵ (သ့ုိ) မြပညဴ်စဳုပါ။ ထ့ုိေကကာင်ဴ ြမန်မာဴြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵအာ  ဵ

ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵသည်ဴ ပထမအဆင်ဴတွင် အနီဵကပ်ေစာင်ဴကကည်ဴြြေင်ဵအာ  ဵ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ေဆာင် 

သင်ဴပါ သည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳရိှကန်မျာ  ဵ အနီဵကပ်ေစာင်ဴကကည်ဴေလဴလာြြေင်ဵတွင် ဇီဝအရည်အေသွဵကုိ ဆန်ဵစစ်သည်ဴ 

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ ပါဝင်သင်ဴပါသည်။ ပထမအဆင်ဴတွင် ေရညိှေရေမှာ်မျာဵနှင်ဴ ေရေနအပင်မျာ ၊ဵ 

ေရရုပ်သွင်အရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ ၊ဵ ေယဘူယျ ရူပ-ဇီဝအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ 

အြေျက်မျာ ၊ဵ ဦဵစာဵေပဵဓါတ် ပစ္စည်ဵတြေျို  ့ (Priority substances) နှင်ဴ ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵတ့ုိပါဝင်ေအာင် 

စစ်ေဆဵရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

ဇယာ  ဵ (၄.၁၂) ြမန်မာနုိင်ငဳရိှကန်မျာဵ အနီဵကပ်ေစာင်ဴကကည်ဴေလဴလာြြေင်ဵတွင် စစ်ေဆဵရမည်ဴ 

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအလုိက် အကကဳြပုထာဵသည်ဴ ကကိမ်နှုန်ဵမျာ  ဵ

အရည်အေသွဵဆုိင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵ ကကိမ်နှုန်  ဵ တစ်ဖန်စစ်ေဆ ြဵြေင်ဵ 

ေရညိှေရေမှာ်မျာ  ဵ လစဉ်၊ ၂ နှစ်အထိ ၃ နှစ်ပပီဵေနာက် 

ေရေနအပင်မျာ  ဵ တစ်နှစ်၂ကကိမ်၊ ၂နှစ်အထိ ၃ နှစ်ပပီဵေနာက် 

ငါဵ မျာ  ဵ စီမဳကိန်ဵေနာက်အပုိင်ဵတွင်ေဆာင်ရွက်မည်  

ေရရုပ်သွင်ေဗဒ 

- ေရအနက် 

- Bathymetric ေြမပဳု 

 

လစဉ်၊ ၂ နှစ်အထိ 

တစ်ကကိမ်တည်ဵ 

၃ နှစ်ပပီဵေနာက် 

ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ လစဉ်၊ ၂ နှစ်အထိ ၃ နှစ်ပပီဵေနာက် 

ဦဵစာဵေပဵစစ်ေဆဵရမည်ဴ 

ဓါတ်မျာ  ဵ

? ? 



 

 

ထ့ုိြပင် ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵ၏ အဓိက ေရဝင်လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵတွင် ရူပ-ဓါတု ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵစမ်ဵသပ်ရန် 

အတွက် ေရနမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵအာဵ နှစ်နှစ်ကကာသည်အထိ လစဉ် ေဆာင်ရွက်သင်ဴပါသည်။ 

ြမန်မာဴြမစ်မျာ  ဵ အနီဵကပ်ေစာင်ဴကကည်ဴြြေင်ဵ အစီအစဉ်တွင်လည်ဵ ဇီဝအရည်အေသွ  ဵ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ

ဆန်ဵစစ်ရပါမည်။ ပထမအဆင်ဴတွင် ေရေနေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵကုိသာ စမ်ဵသပ်ရန် အကကဳြပုလုိ 

ပါသည်။ ေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵစမ်ဵသပ်ြြေင်ဵကုိ ေြေျာင်ဵေရနည်ဵြေျိန်ြဖစ်သည်ဴ ေနွရာသီတွင် 

ေဆာင်ရွက်သင်ဴပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်  ဵေရနမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵအာ  ဵမုိဵရာသီတွင် ေြေျာင်ဵငယ်မျာဵ၌ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ပါသည်။ သီဵသန့်စစ်ေဆဵရမည်ဴ ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ 

ရူပ-ဓါတု ဂုဏ်သတ္ရိမျာ  ဵ နမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵတ့ုိကုိ လစဉ်ေဆာင်ရွက်သင်ဴပါသည် (လုိအပ်ပါက 

ထပ်မဳေဆာင်ရွက်နုိင်ပါသည်)။ ဦဵစာဵေပဵဓါတ် ပစ္စည်ဵမျာ  ဵ(Prioirity Substances) ကုိ တြေါတရဳမှသာ 

စစ်ေဆဵပါသည်။  

ဇယာ  ဵ (၄.၁၃) ြမန်မာဴြမစ်မျာဵ အနီဵကပ်ေစာင်ဴကကည်ဴေလဴလာြြေင်ဵတွင် စစ်ေဆဵရမည်ဴ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ

အလုိက် အကကဳြပုထာဵသည်ဴ ကကိမ်နှုန်ဵမျာ  ဵ

အရည်အေသွဵဆုိင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵ ကကိမ်နှုန်  ဵ တစ်ဖန်စစ်ေဆ ြဵြေင်ဵ 

ေရေနေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာ  ဵ တနှစ်လျှင်တစ်ကကိမ်၊ ၃ 

နှစ်အထိ 

၃ နှစ်ပပီဵေနာက် 

ေရစီဵနှုန်  ဵ

ရုပ်သွင်ဆုိင်ရာ တုိင်ဵတာြြေင်  ဵ

လစဉ်၊ ၂ နှစ်အထိ 

တစ်ကကိမ် 

၃-၅ နှစ်ပပီဵေနာက် 

- 

ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ လစဉ်၊ ၂ နှစ်အထိ ၃ နှစ်ပပီဵေနာက် 

ဦဵစာဵေပဵစစ်ေဆဵရမည်ဴ 

ဓါတ်မျာ  ဵ

? ? 

စစ်ေဆဵသင်ဴေသာ ဓါတုအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵမှာ 

သီဵသန့်စစ်ေဆဵရမည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ (metals) - မာကျူ ရီ (Hg)၊ ေကာဴပါဵ  (Cu)၊ နီကယ် (Ni)၊ ြဲေဓါတ် (Pb)၊ 

ြေရုိမီယမ် (Cr)၊ သွပ်ဓါတ် (Zn)၊ မန်ဵဂနိစ် (Mn)၊ ကက်မီယမ် (Cd)၊ သဳဓါတ် (Fe)၊ အာစင်ဵနိတ် (As)။ 

ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ (physic-chemical) – pH၊ ေနာက်ကျိနှုန်  ဵ (turbidity)၊ အနည်ပါဝင်နှုန်  ဵ

(suspended solids)၊ အငန်နှုန်  ဵ (alkalinity)၊ ကယ်ဆီယမ် (Ca)၊ ပုိတက်ဆီယမ် (K)၊ ကလုိရင်ဵ (Cl)၊ 

မက်ဂနီဆီယမ် (Mg)၊ ဆုိဒီယမ် (Na)၊ ဆာလဖိတ် (sulphate)၊ နုိက်ကတိုဂျင် (nitrogen)၊ နုိက်ထရိတ် 



 

 

(nitrate)၊ ေဖာဴစဖိတ် (phosphate)၊ ေဖာဴစရပ် (phosphorous)၊ အမုိဵနီဵယာ  ဵ(ammonia)၊ Chemical and 

Bio-chemical oxygen demand (COD and BOD)၊ ဘက်တီဵရီဵယာ  ဵ(bacteria)။ 

၄.၉ အြြောဵေစာငဴ် ကည်ဴစစ်ေဆဵြြေင်ဵ မျာဵ 

၄.၉.၁ မျ ိုဵြေွဲကျွမ်ဵကျင်မှု တည်ေဆာက်ြြေင်ဵ (Taxonomic competence building) 

ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵ၏ ဇီဝဆုိင်ရာအေြြေအေနတ့ုိအာဵ ဆန်ဵစစ်ရာတွင် မျိုဵစိတ်ေြပာင်ဵလဲနှုန်ဵ/ မျိုဵရင်  ဵ

မျာ  ဵ စဳုလင်ကဲွြပာဵမှုတ့ုိအေပါ် အေြြေြဳေရပါသည်။ တြေျိုေ့သာမျိုဵစိတ်မျာဵသည် ညစ်ညမ်ဵမှု (သ့ုိ) ဖိအာ  ဵ

အေပါ် တ့ဳုြပန်မှုရိှပပီ  ဵ တြေျိုသ့ည်လည်  ဵ ြဳေနုိင်ရည်ရိှပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ မျိုဵြဲွေကျွမ်ဵကျင်မှုသည် 

ဤဆန်ဵစစ်မှုမျို ဵတွင် မရိှမြဖစ် အေရဵပါပါသည်။ 

မျိုဵြဲွေြြေင်ဵဆုိင်ရာသင်တန်ဵမျာဵကုိ လက်ေတွကွ့င်ဵထဲတွင်သာမက ဓါတ်ြဲွေြေန်ဵတွင်ပါ သင်ကကာဵေပဵရ 

မည် ြဖစ်ပပီ  ဵအြမန်ဆဳုဵစတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်သင်ဴပါသည်။ 

၄.၉.၂ ေရေနအပင်မျာဵနှငဴ် အေရဵကကီဵေသာအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ အကျဉ်ဵြေျုပ် (Overview of aquatic flora 

and important determinants) 

ြမန်မာနုိင်ငဳ ေရြေျိုအပင်မျာ ၊ဵ သတ္ရဝါမျာဵနှင်ဴပတ်သက်သည်ဴ ေလဴလာေတွရိှ့ြေျက်မျာဵကုိ စာအုပ်မျာ ၊ဵ 

တက္ကသုိလ်မျာ ၊ဵ ြပည်တွင် ြဵပည်ပ စာေစာင်မျာဵနှင်ဴ အစီရင်ြဳေစာမျာဵတ့ုိတွင် အမျိုဵမျို ဵေဖာ်ြပထာ  ဵ

ပါသည်။ ဇစ်ြမစ် အသီဵသီဵတ့ုိမှ စာေပမျာဵကုိ အကုိဵအကာ ြဵပုနုိင်ရန်နှင်ဴ အြေျက်အလက်ရယူနုိင်ရန် 

အတွက် အြမန်ဆဳု  ဵ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သင်ဴပါသည်။ အြေျက်အလက်မျာဵ 

အာဵလဳုဵကုိ အြေျက်အလက်သိမ်  ဵဆည်ဵသည်ဴ စနစ်တွင်လည်  ဵထည်ဴသွင်ဵသင်ဴပါသည်။ 

ေရြေျိုမျို ဵစိတ်မျာ  ဵ ေတွရိှ့ရာေဒသနှင်ဴ ေရဓါတုဆုိင်ရာအညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ ေပါင်ဵစပ်ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵမှ 

ဇီဝမျိုဵစဳုမျို ဵကဲွမျာ  ဵ ကဲွြပာဵေြပာင်ဵလဲမှုအတွက် အေရဵပါေသာ အညွှန်ဵကိန်  ဵ /အြေျက်မျာဵကုိ ကနဦ  ဵ

ဗဟုသုတအြဖစ် ရရိှနုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

၄.၉.၃ မူလသဘာဝေဒသမျာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵနှငဴ် အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ (Identification of 

reference conditions and developing indices) 

အြေန်ဵ(၅)နှင်ဴ (၆) တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အြေျက်အလက်မျာဵေကာက်ယူြြေင်ဵသည် ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵ၏ 

သဘာဝဇီဝမျိုဵစဳုမျို ဵကဲွမျာဵဆုိင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵအတွက် အေထာက်အကူြပုနုိင်ပါသည်။ အိမ်နီဵြေျင်  ဵ

နုိင်ငဳမျာဵမှ ရရိှေသာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵနှင်ဴ ဗဟုသုတမျာဵသည်လည်  ဵအသဳုဵဝင်ပါ သည်။ 

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကုိေဖာ်ထုတ်ရာတွင် ပထမအဆင်ဴအေနြဖင်ဴ အိမ်နီဵြေျင်ဵနုိင်ငဳမျာဵမှ ေရညိှေရေမှာ်မျာ  ဵ

နှင်ဴ ေရေနအပင်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အညွှန်ဵကိန်ဵနှင်ဴ ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်တ့ုိအာ  ဵ

ဦဵစွာ စမ်ဵသပ်သင်ဴပါသည်။ 



 

 

၄.၉.၄ အြေျက်အလက်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြြေင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵြြေင်ဵစနစ် (Data management and database) 

လက်ရိှနှင်ဴ အနာဂတ်တွင် စစ်ေဆဵေကာက်ယူြြေင်ဵမှ ရရိှေသာ ဇီဝ၊ ဓါတုဆုိင်ရာ ရလာဒ်မျာဵနှင်ဴ 

အြေျက် အလက်ေဟာင်ဵမျာဵကုိ အြေျက်အလက်ထိန်ဵသိမ် ြဵြေင်ဵစနစ်မှ ရယူနုိင်ပါသည် (Selvik 2016)။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

၅။ အာရှနုိင်ငဳမျာဵတွင် ကျင်ဴသဳုဵေနသညဴ် ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵဆိငု်ရာ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

၅.၁ မိတ်ဆက် 

ြမန်မာနုိင်ငဳဆုိင်ရာ ေဂဟစနစ်အရည်အေသွဵ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာ  ဵ ေဖာ်ထုတ်ေရဵဆဲွသည်ဴ ယြုေအစီရင် 

ြဳေစာတွင် ဥေရာပသမဂ္ဂ၏ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်ကုိ မီှြငမ်ဵအသဳု ြဵပုရန် အကကဳြပုလုိပါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

အြြောဵအာရှနုိင်ငဳမျာဵတွင် အသဳု ြဵပုေနသည်ဴ ဇီဝနှင်ဴ ဓါတုဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်သည်ဴ 

စနစ်တ့ုိကုိပါ စဉ်ဵစာဵေဆွဵေနွဵရမည် ြဖစ်သည်။ နုိင်ငဳတကာတွင် ကျင်ဴသဳုဵေနသည်ဴ ေရအရည်အေသွဵ 

ဆုိင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴ ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ နှိုင်ဵယှဉ်၍ 

ေဆွဵေနွဵသွာဵမည်ြဖစ်ပပီ  ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် သင်ဴေတာ်နုိင်မည်ဴ စနစ်အာ  ဵ ဆဳု ြဵဖတ်ေရွဵြေျယ် 

သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ယြုေအြေန်ဵတွင် အိန္ဒိယ၊ ထုိင် ၊ဵ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်နှင်ဴ ဘဂေလာဵေဒဴရ်ှ စသည်ဴ အိမ်နီဵြေျင်ဵနုိင်ငဳမျာဵတွင် 

အသဳု ြဵပုေနသည်ဴ ေရြေျိုဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်စနစ်အြေျို နှ့င်ဴ ေလဴလာစမ်ဵသပ်မှုမျာဵကုိ အတုိြေျုပ်ေဖာ်ြပ 

သွာဵမည်ြဖစ်သည်။ ေဒသတွင်ဵအြြောဵနုိင်ငဳမျာဵတွင် ကျင်ဴသဳုဵေနသည်ဴ စနစ်မျာဵနှင်ဴ ေလဴလာစမ်ဵသပ်မှု 

မျာဵကုိလည်  ဵ ေနာက်တွင် ဆက်လက်ေဖာ်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ် 

သတ်မှတ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်နှင်ဴ ဇီဝနှင်ဴ ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအလုိက် သီဵသန့် 

ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်ြြေင်ဵတ့ုိကုိ ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵမည်ြဖစ်ပပီ  ဵ ေနာက်ဆဳုဵအကကိမ် ထုတ်ေဝမည်ဴ 

အစီရင်ြဳေစာတွင် ထည်ဴသွင်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၅.၂ အာရှနုိငင်ဳမျာဵတွင် ကျငဴ်သဳုဵေနသည်ဴ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်စနစ်မျာဵ 

အတိုြေျုပ်ရှင်ဵ လင်ဵ ြေျက် 

ယြုေအြေန်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အြေျက်အလက်မျာဵသည် ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ အင်တာနက်မှ ရှာေဖွထာ  ဵ

ေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာ ြဵဖစ်ပပီ  ဵ အင်တာနက်အြေက်အြဲေေကကာင်ဴ အြေျက်အလက်မျာ  ဵ ထပ်မဳရှာေဖွ 

စုေဆာင်ဵရန် ြေက်ြဲေပါသည်။ ထုတ်ေဝပပီဵေသာ သုေတသနစာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵကုိ ရှာေဖွရာတွင် 

ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်သည်ဴ စာတမ်ဵမျာဵစွာ ေတွရိှ့ရ 

ေသာ်လည်  ဵအဂေလိပ်ဘာသာြဖင်ဴ မထုတ်ေဝဘဲ အြြောဵဘာသာြဖင်ဴ ေရဵသာဵထာဵပါသည်။ ထ့ုိေကကာငဴ် 

အြြောဵဘာသာြဖင်ဴ ထုတ်ေဝထာဵသည်ဴ ဂျာနယ်မျာဵအာ  ဵ ယြုေြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ရာတွင် ထည်ဴသွင်  ဵ

အသဳုဵမြပုေတာဴပါ။ 

 

 



 

 

အိန္ဒိယနုိင်ငဳ 

အိန္ဒိယနုိင်ငဳတွင် ေရြေျိုေရအရည်အေသွဵ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်သည်ဴေလဴလာမှု 

မျာဵစွာကုိ ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ ေရရူပ-ဓါတုအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေရညိှမျာဵအာ  ဵ ြမစ်မျာ ၊ဵ 

ကန်မျာ  ဵအရည်အေသွဵ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အသဳု ြဵပုပါသည်။ Palmer (1959) သည် ေရညိှအာ  ဵ

ညစ်ညမ်ဵဒဏ်ြဳေနုိင်မှုအလုိက် အဆင်ဴသတ်မှတ်ေပ ပဵပီ  ဵ ြမစ်မျာဵတွင် ညစ်ညမ်ဵမှုတုိင်ဵတာသည်ဴ 

ဇီဝဆုိင်ရာအညွှန်ဵကိန်ဵအြဖင်ဴ အသဳု ြဵပုြဴဲေပါသည်။ အြြောဵသုေတသီမျာဵသည် အလင်ဵေရာင်ရရိှမှု 

အလုိက် ေရညိှေရေမှာ်မျာ  ဵ ပျဳ့န့ဳှေပါက်ဖွာဵမှုကုိ စမ်ဵသပ်ေလဴလာထာ ပဵပီ  ဵ (Singh &Sharma, 2012) 

ေရြေျိုကန်မျာဵ၏ ရူပ၊ ဓါတုနှင်ဴ ဇီဝအရည်အေသွဵတ့ုိကုိလည်ဵ စမ်ဵသပ်ထာဵပါသည် (Zafar, 1967; 

Munawar, 1974)။ Ramakrishnan (2003) သည် ေရညိှေရေမှာ်မျာ ၊ဵ ေရေနသက်ရိှအစုအဖဲွ ့

(periphyton), ြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵတွင်ေတွရ့ေသာ ေရညိှမျာဵနှင်ဴ ေရေနအပင်မျာဵစသည်ဴ သက်ရိှဇီဝအစု 

အဖဲွမ့ျာဵကုိ ေလဴလာေဖာ်ထုတ်ထာဵပါသည်။ ယြုေအေကကာင်ဵအရာမျာဵသည် အင်တာနက်မှ 

ရှာေဖွရရိှထာ ပဵပီဵ အိန္ဒိယနုိင်ငဳတွင် ေရေနအပင်မျာဵအသဳု ြဵပု၍ ေရအရည်အေသွ  ဵ အကဲြဖတ် 

ဆန်ဵစစ်ထာဵသည်ဴ တစ်ြုေထဲေသာစာတမ် ြဵဖစ်ပါသည်။ 

အိန္ဒိယနုိင်ငဳရိှ ြမစ်မျာ ၊ဵ ေြေျာင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ရူပ-ဓါတု အရည်အေသွ  ဵ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်မှုတ့ုိကုိ 

Pardeshi & Sharda (2015), Dey Kallot et.al., (2005) မှ ေရဵသာဵထာ ပဵပီ  ဵကန်မျာဵ၏ အရည်အေသွ  ဵ

ဆန်ဵစစ်မှုကုိ Premlata Vikal (2009), Ramakrishnan (2003) Ramesh & Krishnaiah (2014) တ့ုိမှ 

ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ အိန္ဒိယနုိင်ငဳတွင် ေရြေျိုေရအရည်အေသွဵအကဲြဖတ်စစ်ေဆဵရာ၌ 

အပူြေျိန် (°C)၊ အေရာင်၊ ေနာက်ကျိမှု (NTU)၊ လျှပ်စီဵနှုန်  ဵ(μS/ cm) စုစုေပါင်ဵေပျာ်ဝင်အနည်မျာဵ (TDS- 

mg/L)၊ pH၊ ေစဵသွက်နှုန်  ဵ (mg/L)၊ ကမ်ဆီယမ်ေစဵသွက်နှုန်ဵ (mg/L)၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်ေစဵသွက်နှုန်  ဵ

(mg/L)၊ အြေျဉ်နှုန်  ဵ (mg/L)၊ ဆာလဖိတ် (mg/L)၊ နုိက်ထရိတ် (mg/L)၊ ကလုိရုိက် (mg/L)၊ ေဖာဴစဖိတ် 

(mg/L)၊ ဖလုိရုိက် (mg/L)၊ ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်နှုန်  ဵ(mg/L)၊ BOD (mg/L)၊ COD (mg/L) စသည်ဴ ရူပ-

ဓါတုဆုိင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵတ့ုိအာဵ အသဳု ြဵပုပါသည်။ ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်တုိင်ဵတာြြေင်ဵကုိ 

တစ်လကကာေဆာင်ရွက် ပပီဵ (Ramesh & Krishnaiah, 2004) တစ်နှစ်ပတ်လုဳဵ လစဉ်မှန်မှန် 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည် (Ramakrishnan, 2003)။ ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵ၏ ေရအရည်အေသွ  ဵအေြြေအေနကုိ 

သိရိှနုိင်ရန်အတွက် စမ်ဵသပ်ရရိှေသာ ရလာဒ်မျာဵအာ  ဵ Bureau of Indian Standard (BIS) နှင်ဴ 

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ ့ World Health Organization (WHO) တ့ုိမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ စဳြေျိန်စဳညွှန်  ဵ

ကန့်သတ်ြေျက်မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်သဳုဵသပ်ပါသည်။ 

 

 



 

 

ထုိင်ဵနုိင်ငဳ 

ထုိင်ဵနုိင်ငဳအန့ဳှအြပာဵတွင် ေရညိှေရေမှာ်မျာဵကုိ ဇီဝအညွှန်ဵကိန်ဵအြဖစ် အသဳု ြဵပု၍ ေရအရည်အေသွ  ဵ

အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်သည်ဴ သုေတသနမျာဵစွာ ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည် (Khongsang & Wongsai; 

Pongswat et al., (2004); Khuantrairong & Traichaiyaporn (2008); Sakset & Chankawe (2013); 

Prasertisin & Peerapornpisal (2015)။ ေရအရည်အေသွ  ဵစမ်ဵသပ်ရာတွင် အပူြေျိန်၊ pH၊ လျှပ်စီဵနှုန် ၊ဵ 

ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်နှုန် ၊ဵ အြေျဉ်နှုန် ၊ဵ BOD၊ ေနာက်ကျိနှုန် ၊ဵ အမုိနီယမ် နုိက်ကတိုဂျင်၊ နုိက်ထရိတ် 

နုိက်ကတိုဂျင် နှင်ဴ ေဖာဴစရပ်တ့ုိကုိ ရူပ-ဓါတုအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအြဖစ် အသဳု ြဵပုပါသည်။ 

ဗီယက်နမ်နုိင်ငဳ 

ဗီယက်နမ်နုိင်ငဳတွင် ေရညိှမျာဵကုိ ဇီဝအညွှန်ဵကိန်ဵအြဖစ် ေလဴလာစမ်ဵသပ်ထာဵသည်ဴ စာတမ်  ဵ

အနည်ဵငယ် ေတွရိှ့ရပါသည်။ ရူပ-ဓါတုအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအာ  ဵ ေရအရည်အေသွဵတုိင်ဵတာရာတွင် 

ေရှဵယြေင်ကပင် အသဳု ြဵပုြဴဲေပါသည်။ Lan and Long (2011), Hanh et. al., (2011) and Cude (2001) 

(Pham 2016) တ့ုိသည် ကေနဒါနုိင်ငဳတွင် အသဳု ြဵပုသည်ဴ WQI အညွှန်ဵကိန်ဵအာ  ဵ ဗီယက်နမ်ြမစ်မျာ ၊ဵ 

ေြေျာင်ဵမျာ  ဵအရည်အေသွဵ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အသဳု ြဵပုပါသည်။ Pham (2016) သည် မတူညီ

ေသာ အညွှန်ဵကိန်ဵနှစ်ြုေြဖစ်သည်ဴ ရူပ-ဓါတုအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအေပါ်အေြြေြဳေထာဵေသာ WQI နှင်ဴ 

အက်တမ်နှစ်ြုေစုေဝ  ဵ ပါဝင်ေသာ BDI တ့ုိကုိ ဆန်ဵစစ်ြဴဲေပါသည်။ Nguyen et. al (2014) ြမစ်မျာဵ၏ 

ေရအရည်အေသွဵကုိ စမ်ဵသပ်စစ်ေဆ  ဵ ရာတွင် ေရှဵယြေင်က အသဳု ြဵပုြဴဲေသည်ဴ ရူပ-ဓါတု 

ဆန်ဵစစ်ြေျက်အစာ  ဵေရေနေကျာရုိဵမဴဲ သတ္ရဝါမျာ  ဵပါဝင်ေသာ ဘက်ေပါင်ဵစဳုအညွှန်ဵမျာဵ၏ အသဳုဵဝင်မှု 

ကုိ ေဖာ်ြပြဴဲေပါသည်။ Pham (2013) သည်လည်  ဵ မဲေြေါင်ြမစ် ဝှမ်ဵေဒသတွင် ြမစ်ေြေျာင်ဵထဲရိှ 

ေကျာရုိဵမဴဲသက်ရိှ (benthic macro invertebrates) မျာ  ဵအသဳု ြဵပ ြုြေင်ဵသည် ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ 

အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ဇုန်ြဲွေြြောဵရာတွင် အသဳုဵဝင်ေသာနည်ဵလမ် ြဵဖစ်ေကကာင်  ဵေဖာ်ြပြဴဲေပါသည်။ 

Hue (2007) ၏ WEPA ဖုိရမ်တွင်တင်သွင်ဵေသာ အစီရင်ြဳေစာအရ ဗီယက်နမ်နုိင်ငဳတွင် ေကာင်ဵမွန် 

ေသာ ေရအရည်အေသွ  ဵ အတန်ဵအစာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ေရသဳုဵစဲွမှုအမျိုဵမျို ဵ (အိမ်သဳု ၊ဵ ဆည်ေရ) 

တ့ုိအတွက် သီဵသန့်စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵရိှေကကာင် ၊ဵ ေြမေပါ်ေရအရည်အေသွဵစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵတွင် pH၊ 

COD၊ BOD၊ NO3၊ NH4-N၊ ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်နှုန် ၊ဵ အနည်ပါဝင်နှုန်ဵနှငဴ် coliform တ့ုိကုိ စစ်ေဆ ပဵပီ  ဵ

ကမ်ဵရုိဵတန်  ဵေရအရည်အေသွဵအတွက် BOD၊ ဆီပါဝင်မှု၊ coliform၊ ေဖာ်ဴစဖိတ်၊ နုိက်ထရိတ်၊ COD နှင်ဴ 

ေြမေအာက်ေရ အရည်အေသွဵတွင် အာစင်ဵနိတ်၊ ကလုိရုိက်၊ နုိက်ထရိတ်၊ သဳဓါတ်နှင်ဴ coliform တ့ုိကုိ 

စမ်ဵသပ်စစ်ေဆ  ဵပါသည်။ 

 

 



 

 

တရုတ်နုိင်ငဳ 

Zhai et al (2012)သည် Baiyangdian ကန်၏ ၁၃ ေနရာတွင် လစဉ် ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ရူပ-ဓါတု 

အညွှန်ဵကိန်  ဵ ၂၁ မျိုဵအာ  ဵ ၂နှစ်ကကာ  နမူနာေကာက်ယူစမ်ဵသပ်ေကကာင်  ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

စမ်ဵသပ်သည်ဴ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵမှာ ေရအပူြေျိန်၊ pH၊ လျှပ်စီဵနှုန် ၊ဵ အနည်ပါဝင်မှု၊ ကယ်ဆီယမ်၊ 

မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ပုိတက်ဆီယမ်၊ ဆုိဒီယမ်၊ ကလုိရုိက်၊ ဆာလဖိတ်၊ ေစဵသွက်နှုန် ၊ဵ ေရြေျဉ်နှုန် ၊ဵ 

ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်နှုန် ၊ဵ အမုိနီယမ်-နုိက်ကတိုဂျင်၊ နုိက်ထရုိက်-နုိက်ကတိုဂျင်၊ နုိက်ထရိတ်-

နုိက်ကတိုဂျင်၊  permanganate index၊ BOD၊ အာစင်ဵနိတ်၊ ြေရုိမီယမ်၊ ြဲေ၊ စုစုေပါင်ဵေဖာဴစရပ်၊ စုစုေပါင်  ဵ

နုိက်ကတိုဂျင်တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ Baiyangdian ကန်ေရအရည်အေသွဵကုိ စမ်ဵသပ်ရာတွင် သုေတသန 

ရလာဒ်ကဲွလဲွမှုမျာဵအာ  ဵ စာရင်ဵအင်ဵပညာရပ်မျာ ြဵဖင်ဴ အကဲြဖတ်စစ်ေဆဵထာဵပါသည်။ 

ထုိအကဲြဖတ်စစ်ေဆဵမှုမှတဆင်ဴ နမူနာအေကာင်ဵဆဳု  ဵ ေကာက်ယူရမည်ဴဗျုဟာ (Optimal Sampling 

Strategy) ေဆာင်ရွက်နုိင်မှုအာဵ ေကာက်ြေျက်ြေျထာဵပါ သည်။ ကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက်မျာဵအာ  ဵ

ထည်ဴသွင်ဵဆန်ဵစစ်ရာတွင် စာရင်ဵအင်ဵပညာရပ်၏ အသဳုဵဝင်ပဳုကုိ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပထာ ပဵပီ  ဵ

ထိေရာက်ေသာ ကန်ေရစီမဳအုပ်ြေျု ပ်မှုတွင် ကကုဳေတွရ့မည်ဴ ေရအရည်အေသွ  ဵ ဆုိင်ရာ ကဲွလဲွမှုတ့ုိကုိ 

နာဵလည်ေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

Zhang & Zang (2015) သည် တရုတ်နုိင်ငဳ Zhalong ေရဝပ်ေဒသတွင် ေရညိှေရေမှာ်မျာဵအာဵ ေရအရည် 

အေသွဵဆန်ဵစစ်ရာ၌ ဇီဝအညွှန်ဵကိန်ဵအြဖစ် အသဳု ြဵပုပါသည်။ ၎င်ဵသည် COD၊ စုစုေပါင်  ဵနုိက်ကတိုဂျင်၊ 

စုစုေပါင်ဵေဖာဴစရပ်နှင်ဴ ကလုိရုိဖီဵလ်ေအစသည်ဴ ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ရူပ-ဓါတု အညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ

ကုိလည်  ဵတုိင်ဵတာထာဵပါသည်။ ေရညိှေရေမှာ် မျိုဵစိတ် စုစုေပါင်  ဵ၄၁၀ မျိုဵအာ  ဵရရိှြဴဲေပါသည်။ 

ဘဂေလာဵေဒဴရ်ှနုိင်ငဳ 

Chowdhury et. al., (2015)သည် ပထမဆဳုဵေသာ Bangladesh Lake Biotic Index (BLBI)အာ  ဵ

စမ်ဵသပ်ေဖာ်ထုတ်ြဴဲေပါသည်။ ထုိအညွှန်ဵကိန်ဵသည် ေရေနေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာဵအာ  ဵ ေကာက်ယူ 

စမ်ဵသပ်၍ ကန်၏ ေဂဟအေြြေအေနအာဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရန်ြဖစ်ပပီ  ဵ ဘဂေလာဵေဒဴရ်ှ နုိင်ငဳ၏ 

ထိေရာက်ေသာ ေရကန်စီမဳအုပ်ြေျု ပ်မှုအတွက် အေထာက်အကူြပုေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ BLBI သည် 

မျိုဵစိတ်မျာဵကဲွြပာဵမှုနှင်ဴ ကကယ်ဝမှု (Species Diversity and Richness)၊ ညစ်ညမ်ဵမှုအေပါ် 

တ့ဳုြပန်နုိင်သည်ဴမျိုဵစိတ်မျာ  ဵ တည်ရိှမှု (presence of taxa sensitive to pollution) နှင်ဴ ညီညာမှု 

(Eveness) စသည်ဴတ့ုိသည် ေရှဵယြေင်တုိင်ဵတာ ြဴဲေသည်ဴ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေကာင်ဵမွန်ေသာ 

ဆက်စပ်မှုရိှေကကာင်  ဵ ေတွရိှ့ြဴဲေပါသည်။ ဤေလဴလာမှုမှတဆင်ဴ ဘဂေလာဵေဒဴရ်ှနုိင်ငဳရိှ ေရကန်မျာဵ၏ 

ေဂဟစနစ်အေြြေအေနဆုိင်ရာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵအာ  ဵရရိှြဴဲေ ပပီ  ဵအာရှဖဳွပ့ဖိုဵ ဆဲနုိင်ငဳမျာဵတွင် 



 

 

ေရကန်မျာဵထိန်ဵသိမ် ြဵြေင်ဵနှင်ဴ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်သည်ဴ ဇီဝေစာင်ဴကကညဴ်စစ် ေဆ ြဵြေင်ဵမျာဵ ဖဳွပ့ဖိုဵ ေစရန် 

အေထာက်အကူြပုပါသည်။ 

၅.၃ နိဂုဳဵ 

ရှာေဖွရရိှေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵအရ အာရှအြေျို နုိ့င်ငဳမျာဵတွင် ေရကန်နှင်ဴြမစ်မျာ  ဵ ေရအရည် 

အေသွ  ဵ ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵရာတွင် ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာ သ့ုိမဟုတ် ဇီဝဆုိင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအာ  ဵ

အသဳု ြဵပုေနပပီ ြဖစ်ပါသည်။ ြမစ်မျာ ၊ဵ ကန်မျာဵရိှ ေရအေြြေအေနကုိ သိရိှရန်အတွက် 

စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵထာဵေသာ ရူပ-ဓါတုဆုိင်ရာ သ့ုိမဟုတ် ဇီဝဆုိင်ရာ ရလာဒ်မျာဵအာ  ဵBureau of Indian 

Standard (BIS)၊ World Health Organization (WHO)နှင်ဴ State Environmental Protection 

Administration of China (SEPA) တ့ုိမှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာ ြဵဖင်ဴ 

နှိုင်ဵယှဉ်သဳုဵသပ်နုိင်ပါသည်။ မျိုဵစိတ်မျာဵြဲွေြြော ြဵြေင်ဵကုိ Meneghini (1840)၊ Prescott (1970, 1978)၊ 

Huber-Pestalozzi (1982)၊ Croasdale et al (1994)၊ Chang and Mi (1997)၊ Komarek and Jankovska 

(2001)၊ John et al. (2011)၊ Kowalska and Wolowski (2010)၊ Wongrat (1999)၊ Cox (1996)၊ 

Desikachary (1959)၊ Krammer and Lange Bertalot (1991)၊ Prescott (1978) and Smith (1950) တ့ုိအရ 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

ေရအရည်အေသွဵ ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆ ြဵြေင်ဵအာဵ ေရညိှေရေမှာ်မျာ  ဵ ေပါက်ပွာဵြေျိန် (သ့ုိမဟုတ်) 

တစ်နှစ်-နှစ်နှစ် ကာလအတွင်  ဵလစဉ်ေဆာင်ရွက်သင်ဴပါသည်။ ဇီဝအညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵအကဲြဖတ်ဆန်  ဵ

စစ်ရာတွင် အာရှနုိင်ငဳအမျာဵစုတွင် ေရညိှေရေမှာ်မျာဵအာ  ဵ အသဳု ြဵပု၍ ဆန်ဵစစ်ပပီ  ဵ ေရေနအပင်မျာ ၊ဵ 

ေရေနသက်ရိှ အစု အဖဲွနှ့င်ဴ ေကျာရုိဵမဴဲသက်ရိှမျာဵကုိ အြေျိုေ့နရာမျာဵတွင်သာ အသဳု ြဵပုပါသည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယာဵတွင် အာရှနုိင်ငဳမျာဵရိှ ြမစ်မျာ ၊ဵ ေရကန်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ် အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ် 

သည်ဴ ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵထာဵပါသည်။ 

 

 ကန်မျာ  ဵ ြမစ်မျာ  ဵ

ဇီဝအရည်အေသွဵဆုိင်ရာအညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ   

ေရညိှေရေမှာ် (ကလုိရုိဖီဵလ် ေအ၊ စုစုေပါင်ဵေရညိှဇီဝြဒပ်ထု၊ 

မျိုဵစိတ်မျာ  ဵပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵမှု၊ ဆုိင်ယာနုိဘက်တီဵရီဵယာဵ၏ ဇီဝြဒပ်ထု) 

 - 

ေရေနသက်ရိှမျာ  ဵ(ေပါမျာဵနှုန် ၊ဵ မျိုဵစိတ်မျာ  ဵပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵမှု) (      ) ( + ) 

ေရေနသက်ရိှအစုအဖဲွ ့(ေပါမျာဵနှုန် ၊ဵ မျိုဵစိတ်မျာ  ဵပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵမှု) (      ) - 



 

 

ေရေနေကျာရုိဵမဴဲသတ္ရဝါမျာ  ဵ (ေပါမျာဵနှုန် ၊ဵ မျိုဵစိတ်မျာ  ဵ

ပါဝင်ဖဲွစ့ည်ဵမှု) 

(      ) + 

ငါဵ မျာ  ဵ(ေပါမျာဵနှုန်ဵ) မရရိှ မရရိှ 

ရူပ-ဓါတု အရည်အေသွဵဆုိင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာ  ဵ   

Secchi အနက် (မီတာ)  - 

ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်နှုန်  ဵ   

စုစုေပါင်ဵေဖာဴစဖိတ်   

အမုိနီယမ် (NH4
+ NH3)   

စုစုေပါင်ဵနုိက်ကတိုဂျင်   

pH   

ထင်ရှာဵေသာ အေသဵစာဵညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ (quantitative 

significant micropollutants) မျာဵ၏ ပါဝင်နှုန်ဵမျာ  ဵ (heavy metals 

မျာ ၊ဵ ေအာ်ဂဲနစ် အေသဵစာဵညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာ )ဵ 

  

ေရရုပ်သွင်အေြြေအေန (ေရအနက်၊ ေရစီဵနှုန်ဵ) မရရိှ မရရိှ 
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