
Water Sampling 

ေရကုိ စမ္းသပ္ေဖာက္ယူရာတြင္ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရိွဧ။္။ 

ေရဧ။္အရည္အေသြးတေျပးညီျဖစ္ေစမုွ၊ နမူနာကို ကုိယ္စားျပဳမုွ၊ ပ်က္စီယိုယြင္းမုွကာကြယ္ျခင္း၊ 

ညစ္ညမ္းမုွကာကြယ္ျခင္း၊ စိတ္ခ်ရေသာ ရလာဒ္။ အဆိုပါ အခ်ိဳးမ်ားရရိွရန္အတြက္ 

သင့္ေတာ္ေသာနမူနာရယူေရးနည္းလမ္းမ်ားကို သံုးရန္၊ မွန္ကန္ေတသာနမူနာယူမည့္ပုလင္းႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မုွမ်ားယူရန္၊ လက္ေတြ ့တိက်စြာတိုင္းတာရန္။ သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ရန္အခ်ိန္ စသည္ျဖင့္ 

အေရးပါဧ။္။ 

 

 

 

 

 

 

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း  လိုင္စင္ကုိ သံုးသပ္ျခင္း 

    ေစာင့္ၾကပ္ေသာ အစီအစဥ္ 

    ယခင္ေလ့လာေသာရလာဒ္မ်ား 

    ယခင္မွတ္သားမုွမ်ား 

    ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စီစစ္ျခင္း 

    မွန္ကန္ေသာပုလင္း/ ေရရွည္ခံပစၥည္းမ်ား 

ေရနမူနာကို ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာ္ကမွေရကို ရယူဧ။။္ ေနရာေျပာင္းရယူျခင္းျဖင့္ ပ်မ္းမွ်အရည္အေသြးကုိ 

သိနုိင္ဧ။္။ 

ယခင္ရယူထားေသာ အၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ ရယူေနစဥ္ညစ္ညမ္းမုွမွာ ၾကိဳး၊ ခ်ိန္းၾကိဳးမွေရအၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ 

လက္အိတ္မွ အၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ မသင့္ေတာ္ေသာပုလင္းမ်ားသံုးျခင္း၊ ဖုန္မ်ား၀င္ျခင္းတို့ ျဖစ္ပါက 

အႏၲရာယ္ကင္းမွဳ 

ပ်က္စီးေစမွဳတြက္ဆျခင္း အႏၲရာယ္ကင္းပစၥည္းမ်ား တျခားသူမ်ားလံုျခံဳမွဳ 

တစ္ဦးခ်င္းလံုျခံဳမွဳ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား 



ေရဧ။္အရည္အေသြးမွန္ကုန္မုွကို ထိခုိက္ေစဧ။္။  

သီးသန္ ့ရယူရန္၊ နမူနာယူေသာေနရာတြင္ ေႏွာင့္ယွက္မုွမ်ားကာကြယ္ရန္၊ ပစၥည္းမ်ားကို ေရေဆးေၾကာရန္၊ 

ပုလင္းကို အဖုံးေသခ်ာစြာအုပ္ရန္၊ မသိမ္းမီွၾကိဳးမ်ား၊ လက္ကိုင္မ်ားကို သုတ္ပစ္ရန္။ 

နမူနာကို မထိေတြ ့ရ။ 

ရလာဒ္မွတ္အျပီးတြင္ ဘယ္ေနရာမွ နမူနာယူေၾကာင္းမွတ္သားရန္၊ ေန ့ရက္၊ အခ်ိန္၊ နမူနာပမာဏ၊ 

ၾကာရွည္ခံပစၥည္းမွတ္တမ္းအေသးစိတ္၊ GPS ၾကည့္ရုွျခင္း။ 

Field တြင္ PH/ Dissolved Do Conductivity တို ့ကုိ မွတ္သားရန္လိုဧ။္။  

Nitrogen ပါ၀င္မုွ။ 

PH = - log [H+] ျဖင့္တြက္ရန္။ 

သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ရာတြင္ လံုျခံဳစြာသိမ္းဆည္းျပီး ပုိ ့ေဆာင္ရန္လိုဧ။္။ 

Water Sampling 

Water Sampling Analysis 

ေရကိုစမ္းသပ္ရာတြင္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓါတုေဗဒေပါင္းမ်ား၊ ဥပမာ - ဖလူအိုရုိက္၊ ဘာစင္းနစ္၊ ကလုိရင္း 

စသည္မ်ားပါ၀င္မုွ စီစစ္ရန္၊ စနစ္တက် သရုပ္ခြျဲခားေလ့လာရန္ လိုအပ္ဧ။္။ 

ေနရာမ်ိဳးစုံမွ နမူနာရယူရမည္။ 

Water Supply and Analysis    (Table 4.1 ပါ) 

အတိုင္းအၾကိမ္ေရအတိုင္း တိုင္းတာရယူရမည္။ ေရဒါမရိွက သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ေသာအခ်ိန္ ၂ နာရီထက္ 

မပုိသင့္။  

Pages တြင္ နမူနာပုံစံ ျပထားဧ။္။ 

ဘက္တီးရီးယားပါ၀င္မုွအတိုင္းအတာကိုလဲ စစ္ေဆးရမည္။ 

၄င္းနမူနာမ်ားကို ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ သရုပ္ခြျဲခားေလ့လာဧ။္။ 

 



Membrane filtration Analysis 

Table 4.4 တြင္ ဘယ္ေလာက္ယူရမလဲဆိုတာ ျပထားဧ။္။ 

Presence – Absence Test လ ဲျပဳရမည္။ 

Table 4.5 တြင္ ေရြးရမည့္စနစ္နဲ ့ပတ္သက္ေသာအခ်က္မ်ား ပါဧ။္ 

 

 

 

 



Single Application Test Unit မ်ားသံုးဧ။္။ 

ကလုိရင္းပါ၀င္မုွ/ PH/ သိပ္သည္းမုွမ်ား/ အေရာင္အဆင္း/ အနံ ့အရသာ/ ဖလိုရင္း/ နုိက္ၾတိတ္/ ခဲ/ 

ခရုိမီနီယမ္/ အာစင္းနစ္/ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ပုိးသတ္ေဆး ပါ၀င္မုွအတိုင္းအတာမ်ားကို စစ္ေဆးရန္။ 

Table 4.6 တြင္ စီစစ္ေသာစနစ္ျပထားဧ။္။ 

Laboratory 

ညစ္ညမ္းမုွမ်ားကာကြယ္ေသာစနစ္၊ ပုိးသတ္ျခင္း၊ ေရာေမႊျခင္း၊ တိုင္းတာျခင္း၊ အနယ္က်ေစျခင္းနည္းမ်ား 

သံုးဧ။္။ ေန ့စဥ္မွတ္တမ္းထားရဧ။္။ တိုင္းတာျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ စမ္းသပ္ေသာနည္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ 

ရလာဒ္မ်ားသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ဧ။္။ 

ဗီပက္ သံုးရာတြင္ တည့္မတ္စြာထားရန္၊ ခုံေပၚတြင္ ထားရန္၊ ဓါတ္ျပဳေစေသာပစၥည္းမ်ား၊ 

တိုက္စားေစသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မထိေတြ ့ေစရန္တပ္ျခင္း၊ အပူျဖည့္ျခင္းတို ့ကို လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း တိက်စြာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

မီးအႏၱရာယ္ကာကြယ္တြင္ ဖန္မ်ား၊ အရည္မ်ားကို အပူေပးရာတြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

စားပြဲမ်ားညစ္ညမ္းျခင္း၊ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားလံုးျခံဳစြာအသံုးျပဳျခင္းတို ့ျဖစ္ဧ။္။ 

ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေရမေသာက္ရ၊ အစားမစားရ။ ၀တ္ရုံ၀တ္ရန္၊ ဗီပက္ကို ပါးစပ္နဲ ့မထိရ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္တိုင္း 

စြန္ ့ပစ္ရန္။ 

Embroynated Egg မ်ားကို ဘက္တီးရီးယားကာကြယ္ရန္သံုးဧ။္။ ၄င္းတို ့ကို စနစ္တက် သုိေလွာင္ရမည္။ 

ေသြးမ်ားသိမ္းျခင္း၊ ဥမ်ားသိမ္းျခင္းတို ့ကို စနစ္တက်ျပဳရန္။ 

ညစ္ညမ္းမုွရိွမရိွစမ္းျခင္း၊ ဘက္တီးရီးယားပါ၀င္မုွစမ္းျခင္း၊ ေလထဲမွ အညစ္အေၾကးပါ၀င္မုွစမ္းျခင္း၊ 
ဗုိင္းရပ္ပါ၀င္မူွစမ္းျခင္း၊ အဓိပၸာယ္ျပန္ျခင္းတို ့ျပဳရမည္။ 
 
သန္ ့ရွင္းေရး 
Alcohol/ Chlorine Formaldehyde စေသာအရည္မ်ားျဖင့္ သန္ ့ရွင္းရမည္။ 

 

 

 



Process Plant Safety 

မွားယြင္းရပ္တန္ ့ျခင္း/ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္တာမ်ား မွန္ကန္မုွ/ လူကမွားျပီးလုပ္ေဆာင္မုွကို ကာကြယ္ျခင္း/ 

ေလ့က်င့္ထားျခင္း/ အႏၱရယ္ရိွႏုိင္မုွကို လံုျခံဳမွအကာအကြယ္ကို ေျပာင္းေရႊ ့ျခင္း/ ျပင္ပမွ ျခိမ္းေျခာက္မုွ/ 

အႏၱရာယ္ပစၥည္းမ်ားကို ထိေတြ ့မုွတို ့အေရးၾကီးဧ။္။ 

 ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသက္တမ္းကို စီမံခန္ ့ခြရဲန္။ 

 ကိရိယာမ်ားအေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္။ 

 သတ္မွတ္ထားေသာ ျပစ္ခ်က္ရွာေတြ ့မုွနည္းလမ္းမ်ားသံုးရန္။ 

သက္ဆိုင္ရာသတိေပးဟန္ ့တားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ဧ။္။ အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္ record မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း။  

အေထာက္အထားသိမ္းဆည္းျခင္း၊ကရိယာမ်ားသိမ္းဆည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊  လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ 

စီစဥ္တိုင္းတာျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။  

 

ေမးခြန္းမ်ား 

၁) ေရနမူနာယူျခင္းအေၾကာင္းေရးပါ။ 

၂) ေရနမူနာယူရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအေၾကာင္းေရးပါ။ 

၃) ေရကို နမူနာယူသရုပ္ခြျဲခင္းေလ့လာမုွအေၾကာင္း ေရးပါ။ 

၄) ေရနမူနာယူရန္ စီမံမုွပုံဆဲြပါ။ 

၅) ဓါတ္ခဲြခန္းတြင္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္မ်ား ေရးပါ။ 

၆) Process Plant လံုျခံဳေရးအေၾကာင္း ေရးပါ။ 

ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားဧ။္ အႏၲရာယ္ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ပါ။ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


