ငလျင်ဆငို ရ
် ာအချက်အလက်များ
ရက်စ၊ွဲ ၂၀၁၇ခုနှစ၊် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်
အကျဉ်းချုပ်
ယဖေ့ကမ္ဘာ့နိငု ်ငံအဖော်များများေွင် နှစ်စဥ်နှင့်အမျှ ငလျင်ဒဏ်ကိုခံစားဖေရပါသည်။
ငလျင်နှငပ့် ေ်သက်၍ နိုင်ငံအချို့ေွင် ကာကွယ်ဖရးဆိငု ်ရာမူဝါဒများ၊ ကိကိုေင်ကာကွယ်ဖရး
အစီအစဉ်များဖရးဆွဲြခင်း၊ သုဖေသေပ
ြ ုခ
ြ င်းများ ဖဆာင်ရွက်လျက်ရသ
ှိ ည်ကို ဖလ့လာဖေွ့ရှိ
ရသည်။
ကမ္ဘာဖမ
ြ မျက်နှာ ြပင်ကို ဖယဘုယျအားေ
ြ င့် Tectonics အလွှာများကြေင့် ေွ့ဲ စည်းထားပ
ြ ီး
ယင်းအလွှာများဖရွ့လျားမှုမှေစ်ဆင့် ငလျင်ြေစ်ဖပါ်လာခ
ြ င်းပင်ြေစ်သည်။ ထိုသ့ို ြေစ်ဖပါ်လာဖသာ
ငလျင်များသည် ကြပင်းအားအလိုက် ပျက်စီးမှုအား ိကီးမားဖလ့ရှိ ြပီး ကြမေ်မာနိုင်ငံေွင်လည်း
အင်အားကြပင်းငလျင်များစွာကြေစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ၁၈၃၉ခုနှစေ
် ွင် ကြေစ်ပွားခဲ့ဖသာ အင်းဝငလျင် ိကီး
သည် ကြပင်းအား ၉.၀ ကြေင့် ကြေစ်ဖပါ်ခဲ့သည်ကို ဖလ့လာဖေွ့ရှိရသည်။
ကြမေ်မာနိငု ်ငံေွင် သဘာဝဖဘးအန္တရာယ်စီမံခေ့်ခ့ွဲ ဖရးဖကာ်မေီကို ေွ့ဲ စည်းထားပါသည်။
ယင်းဖကာ်မေီသည် ငလျင်အပါအဝင် သဘာဝဖဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကိကိုေင်ကာကွယ်ဖရး၊
ေုေ့်ြပေ်ဖရး၊ ကြပေ်လည်ထူဖထာင်ဖရးလုပ်ငေ်းများကို ဖဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဂျပေ်နှငထ
့် ိုင်း
နိုင်ငံများေွင်လည်း ငလျင်ဆိငု ်ရာစီမံခေ့်ခဖွဲ ရးအစီအစဥ်များကို ဖဆာင်ရွက်လျက်ရသ
ှိ ည်ကို
ဖလ့လာဖေွ့ရှိရသည်။

သုဖေသေစာေမ်းေိအ
ု မှေ် ( ၁၇ )
ဖရးသားပ
ြ ုစုသူ။

ဦးဇင်ဖမာင်ဖမာင် (M.A (Eng))၊ ဖဒါ်ခင်ဖသာ်နှင်း (M.A (Eng))

ေိဒါေ်း
၁။

ကြမေ်မာနိငု ်ငံသည် အခ
ြ ားနိငု ်ငံများနှင့်နငိှု ်းယှဥ်ပါက ငလျငန် ှင့်ပေ်သက်၍အက
ိ ီးအကျယ်

ပျက်စီးထိခိုက်ဆုံးရှုးံ မှုများေည်းပါးပါသည်။ သို့ဖသာ် နှစ်အလိုက် ငလျင်ဒဏ်ခံရမှုပမာဏမှာ
ေေ
ြ ည်း ြေည်းေိုးပွားလာသည်ကို ဖလ့လာဖေွ့ရှိရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ကဂသဂုေ်လေွင် ကြမေ်မာ
နိုင်ငံ၌ ကြေစ်ပွားခဲ့ဖသာငလျင်သည် ပုဂံဖရှးဖောင်းဖစေီများစွာကို ပျက်စီးဖစခဲပ့ ါသည်။
မိုးဖလဝသနှင့်ဇလဖေဒပညာရှင်ဦးထွေ်းလွင်က “ကြမေ်မာနိုင်ငံမှာ ငလျင်ဖ ဂကာ ၅ ခုထက်မေည်း
ရှဖိ သာဖက
ဂ ာင့် ကြမေ်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ေဲ့ ငလျင်ဖေွကို ဖလျှာ့ေွက်လ့ို မရဖ ဂကာင်း၊ ငလျင်ဖ ဂကာင့်
ကြေစ်ဖပါ်လာနိငု ်ေဲ့ အန္တရာယ်ဖေွကိလ
ု ည်း ကိကိုေင်ဖလ့လာထားေို့လသ
ို လို ငလျင်ဒဏ်ပိုမုိ
ကာကွယ်နိုင်ေို့အေွက် ဖကာင်းမွေ်ေဲ့အဖဆာက်အဦ ေည်ဖဆာက်မှုေည်းပညာဖေွလည်း
လိုအပ်ဖ ဂကာင်း” ဖပ
ြ ာက
ဂ ားထားသည်ကို ဖေွ့ရသည်။1
၂။

ဤစာေမ်းေိုေွင် ငလျင်ဆိငု ်ရာဖယဘုယျအချက်အလက်များ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အေွင်း

ကြမေ်မာနိုင်ငံေွင် ကြေစ်ပွားခဲ့ဖသာငလျင်များဖက
ဂ ာင့် အပျက်အစီးအဖခ
ြ အဖေများ၊ ကြမေ်မာ၊ ထိုင်း၊
ဂျပေ်နိုင်ငံများမှ

သဘာဝဖဘးအန္တရာယ်ဆုငိ ်ရာစီမံချက်များကို

အကျဥ်းချုပ်ဖော် ြပထား

ပါသည်။

ကမ္ဘာ့ Tectonics အလွှာများ
၃။

ကမ္ဘာ့ဖြမမျက်နှာြပင်ကို Tectonics အလွှာများေ
ြ င့်ေ့ွဲ စည်းထားဖက
ဂ ာင်း လွေ်ခဖဲ့ သာ

နှစ်ဖပါင်းများစွာကပင် ရှာဖေွဖေွ့ရှခိ ဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဖြမထုချပ် ိကီးများသည် ဖပျာ့ဖသာ
ဖအာက်ပိုင်းအစိေ်အပိငု ်းများဖပါ်ေွင် ကြေည်းညင်းစွာ ဖရွ့လျားဖေက
ဂ သည်။ ထိုဖရွ့လျား
လှုပ်ရှားမှုများသည် ငလျင်နှငမ့် ီးဖောင်များေ
ြ စ်ဖပါ်လာခ
ြ င်း အဖက
ဂ ာင်းေရားေ
ြ စ်သကဲ့သ့ို
ကမ္ဘာေစ်ဝေ်း၌လည်း အံမခေ်းေွယ်သဘာဝရှုခင်းများ ကြေစ်ဖပါ်ဖစသည်။ ပုံေွင် ကြပထားသည့်

1

http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_872.html

အေိုင်း Major Tectonic Plates ၇ သို့မေုေ် ၈ခု နှင့် Minor Tectonic Plates
ဖပါင်းများစွာရှသ
ိ ည်ေု သုဖေသေများအရ ဖလ့လာသိရှိရသည်။2

ကမ္ဘာ့ (Tectonics) အလွှာြပဖမ
ြ ပုံ3
၄။

ငလျင်သည် ရုေ်ေရက်စွမ်းအင်ြေစ်ဖပါ်လာပ
ြ ီး ကမ္ဘာ၏အဖပါ်ယံဖ ြမလွှာေွင် ငလျင်

လိှုင်းများေ
ြ စ်ဖပါ်လာခ
ြ င်း ြေစ်သည်။ ငလျင်အား Richter magnitude ကြေင့်ေိုင်းောပ
ြ ီး
ပမာဏ၃ဖအာက်ဖလျာ့ေည်းလျှင် မသိသာဖသာ်လည်း ၇နှငအ
့် ထက်ြေစ်ခဲ့လျှင် ကျယ်ဝေ်းဖသာ
ေယ်ဖ ြမအေွင်း ြပင်းထေ်စွာပျက်စီးဖစပါသည်။4
၅။

ငလျင်သည် ဖမ
ြ ဖအာက်ေွင် လှုပ်ရှားသလို ကမ္ဘာ့အဖပါ်ယံဖ ြမလွှာေွင်လည်း ထင်ရှား

စွာလှုပ်ခေ်နိငု ်သည်။ ကိကီးမားဖသာငလျင်ထိပ်(epicenter)သည် ပင်လယ်ဖရဖအာက်ေွင်
လှုပ်ခေ်ပါက ဆူောမီ (Tsunami) လိှုင်းများကိုြေစ်ဖပါ်ဖစသည်။ ငလျင်သည် အများအားေ
ြ င့်

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo06bfrtrRAhW
HrI8KHYcEBEAQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.geoforcxc.com%2Four-planet%2Fplatetectonics%2F&psig=AFQjCNFvOpQVH4P52YwFsc69thbrqmKhTw&ust=1485332994111204
4
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake
3

ကြပေ်ဖရွ့(fault)များဖက
ဂ ာင့် ြေစ်ေေ် ြပီး မီးဖောင်ဖပါက်ကွဲ ြခင်း၊ နူကလီးယားစမ်းသပ်မှုများ
ဖက
ဂ ာင့်လည်း ြေစ်ေေ်ပါသည်။5
၆။

ငလျင်ြေစ်ဖပါ်ရာေွင် ငလျင်ေစ်ခု၏ ကေဦးအက်ကွဲသည်ဖ့ ေရာအား ငလျင်ေေို

(Focus) သို့မေုေ် (Hypocenter)ေုဖခါ်ပါသည်။ ငလျင်ေေိုအဖပါ်ေည့်ေည့်ဖြမဖပါ်ရှိ
ဖေရာအား ငလျင်ထိပ်(epicenter)ေုဖခါ်သည်။

ငလျင်ေစ်ခုြေစ်ဖပါ်ပုံ6
၇။

Convergent Type Plate ေုဖခါ်သည့် ထိစပ်ဖေဖသာ ဖမ
ြ ထုချပ်ဆံခု ျက်သည်

ငလျင်လှုပ်ဖစနိုင်သည့် အက
ိ ီးမားဆုးံ ကမ္ဘာဖပါ်ရှိြပေ်ဖရွ့မျက်နှာြပင်များ ြေစ်သည်။ ၄င်းေိ့ု
ဖမ
ြ ထုြခင်းထိစပ်မှုသည် ယခင်က ေစ်ခုြခင်းညင်ညင်သာသာနှငပ့် ုံမှေ်ဖရွ့လျားဖေခဲဖ့ သာ်လည်း
ပုံမေှ ်မေုေ်ဖသာ(သို့မေုေ်) ထိစပ်ရာေစ်ဖလျှာက်ေွင် ကဂကမ်းေမ်းစွာ ဖရွ့လျားလာခဲပ့ ါက
ပွေ်ေက
ို ်အားမ
ြ င့်မားလာမည်ြေစ်သည်။

5

ငလျင် - ဖမာင်နွယ်ဖအာင်(ဒဂုံဖဆာင်)
http://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/hazards/earthquakes/whatIs.html

6

Tectonic platesများဖရွ့လျားမှုြပပုံ7
၈။

များစွာဖသာထိစပ်မှုများသည် ကြငိမ်သက်စွာထိကပ်ဖေဖသာ်လည်း ဖမ
ြ ထုချပ် ၂ ခု ဂကား

ေွင် ဒဏ်များေိးု လာနိငု ်သည်။ ၄င်းအဖခ
ြ အဖေသည် ဆက်လက် ြေစ်ဖပါ်ဖေပါက ဒဏ်အား
ကြမင့်လာပ
ြ ီး ေွဲဆက်ဖစ့ကပ်ဖေဖသာ ကြပေ်ဖရွ့အစိေ်အပိငု ်းများ ရုေ်ေရက်ဆုးိ ရွားပ
ြ င်းထေ်စွာ
ကွဲအက်သွားနိုင်သည်။ ထို့ဖောက် သိုမးှီ ထားဖသာစွမး် အင်များအား ထုေ်လွှေ်လိုက်သည်။
ထိုကသ
ဲ့ ို့ စွမ်းအင်ထုေ်လွှေမ် ှုအဖေေ
ြ င့် ပွေ်ေိုက်၍အပူရှိေ်ြေစ်ဖပါ်ဖေဖသာ ကြပေ်ဖရွ့ေစ်
ဖလျှာက် အပူထုေ်လွှေ်သည့် စွမ်းအားရှိဖသာ ငလျင်လငိှု ်းများနှင့်ဖပါင်းစပ်ကာ ငလျင်ေစ်ခု
ြေစ်ဖပါ်လာသည်။8

7

https://www.google.com/search?q=tectonic+plates&client=firefox-beta&rls=org.mozilla:enUS:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiV-vrQrtrRAhUKu48KHYYA4wQsAQIZQ&biw=1366&bih=657#imgrc=bSZ-j7Vj7xxI1M%3A
8
ငလျင် - ဖမာင်နွယ်ဖအာင်(ဒဂုံဖဆာင်)

ကြပေ်ဖရွ့အမျိုးအစားများ9
၉။

ငလျင်ဖပါ်ဖပါက်ရာ ဖမ
ြ ဖအာက်အေက်သည် ကီလိုမီော ၇၀ထက်ဖလျာ့ေည်းပါက

ေိမ်ဖသာငလျင်ေေိခု ျက်(Shallow Focus)ေုသေ်မှေ်ြပီး ၇၀ မှ ၃၀၀ ကီလမို ီောအေက်အား
အလယ်အလေ်ငလျင်ေေိုချက်(Mid-Focus)နှင့် ကီလိုမီော ၃၀၀ မှ ၇၀၀အား ေက်ရငိှု ်းဖသာ
ငလျင်ေေိုချက် (Deep Focus)ေု သေ်မှေ်ထားပါသည်။10
၁၀။ ငလျငထ
် ိပ်ဖဘးပေ်ဝေ်းကျင်ဖဒသသည် ငလျင်ဒဏ်အများဆုးံ ခံရ၍ ငလျင်ဒဏ်ခံဖဒသ
(Pleistesismic Region) ေုဖခါ်သည်။ ငလျင်ဒဏ်ခံဧရိယာသည် ငလျင်ေေိုချက် အေိမ်
အေက်နှငဆ
့် က်စပ်ဖေသည်။ ငလျင်ေေိုချက်ေက်ဖလ ငလျင်ဒဏ်ခံဧရိယာက
ိ ီးဖလေ
ြ စ်သည်။
ထူး ြခားချက်မှာ ငလျင်ထိပသ
် ည် ငလျင်လငိှု ်းနှုေ်း ပထမဆုံးဖရာက်ရာအရပ် ြေစ်ဖသာ်လည်း
၄င်းဖေရာသည် အပျက်အစီးေည်းေေ်သည်။ အဖက
ဂ ာင်းမှာ ငလျင်လငိှု ်းသည် ငလျင်ထိပ်အား
ဖဒါင်လိက
ု ်ြေေ်သွားဖသာဖက
ဂ ာင့်ြေစ်သည်။

9

https://www.google.com/search?q=tectonic+plates&client=firefox-beta&rls=org.mozilla:enUS:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiV-vrQrtrRAhUKu48KHYYA4wQsAQIZQ&biw=1366&bih=657#imgrc=zS_UTqGjzJZ1VM%3A
10
http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/seismology/determining_depth.php

၁၁။ ဖဒသအားကြေင့်

ပိုင်း ြခား ဂကည့်လျှင်

ငလျင်ရပ်ဝေ်းများမှာ

ဩစဖေ
ဂ းလျေိက
ု ်၊

အာရှေက
ို ်၊ ဖမ
ြ ာက်အဖမရိကေိက
ု ်နှင့် ဖောင်အဖမရိကေိက
ု ်ေို့က ဝေ်းရံထားဖသာ ပစိေိေ်
ကမ်းရိးု ေေ်းေစ်ဖလျှာက်၊ ဖမ
ြ ထဲပင်လယ်ေစ်ဝိုက်နှင့် အာရှေိုက်ဖောင်ပိုင်းေိ့ု ကြေစ် ဂကပါ
သည်။

ယင်းဖဒသသုံးရပ်ကိုပင်လျှင်

ဘူမိဖေဒပညာရပ်များအရကမ္ဘာဖပါ်ေွင်

အဓိက

အားကြေင့် ငလျင်ရပ်ဝေ်း ိကီးနှစ်ခုေု ပိုင်းြခားနိုင်သည်။ ပစိေိေက
် မ်းရိးု ေေ်းေစ်ဖလျှာက်ကို
ပစိေိေ်အေားပေ်လည်ရပ်ဝေ်းေု ဖခါ်သည်။ ဖမ
ြ ထဲပင်လယ်မှစေင်၍ ေိမဝန္တာဖောင်ေေ်း
နှင့အ
် ဖောက်ရိးု မေို့ကို ြေေ်ြပီးလျှင် အင်ဒိုေီးရှားကျွေ်းစုများအထိ သွယ်ေေ်းဖေဖသာဖဒသကို
အယ်လ်ပိုက်ရပ်ဝေ်းေုဖခါ်သည်။ ကမ္ဘာဖပါ်ေွင် လှုပ်ခဲ့ ြပီးဖသာငလျင်အားလုံးဖပါင်း၏ ၉ဝ
ရာခိုင်နှုေ်းသည် ပစိေိေ်အေားပေ်လည်ရပ်ဝေ်း၌ကျဖရာက်၍ ၁ဝ ရာခိုင်နှုေ်းမှာ အယ်လ်ပိုက်
ရပ်ဝေ်းေွင် ကျဖရာက်သည်။11

အယ်လ်ပိုက်ငလျင်ဖကျာပ
ြ ပုံ
၁၂။ နှစ်စဉ် ငလျင်လှုပ်သည့်အ ိကိမ်ဖပါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ဝေ်းကျင်ရှိသည်။ ၎င်းေိ့ု အေက်
၁၀၀,၀၀၀ မှာ အမှေ်ေကယ် သိရှိခံစားနိုင်သည်။ အဖသးစားငလျင်လှုပ် ြခင်းများသည် ကမ္ဘာ
ဖပါ်ရှဖိ ေရာများေ
ြ စ်ဖသာ
11

အဖမရိကေ် ြပည်ဖထာင်စုရှိ

California

နှင့်

Alaska,

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%9C%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9C
%E1%80%BE%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80
%B8

Guatemala, Chile, Peru, Indonesia, Iran, Pakistan, Portugal ရှိ Azores,
Turkey, New Zealand, Greece, Italy နှင့် Japan ေိ့ု ေွင် အမ
ြ ဲေမ်းေီးပါးေ
ြ စ်ပွား
ဖေဖသာ်လည်း ငလျင်များသည် မည်သည့်ဖေရာေွင်မဆိုြေစ်ပွားနိုင်သည်။
၁၃။ ငလျင်ြပင်းအားအလိုက် သက်ဖရာက်နငို ်မှုများအား Mercalli Intensity Scale ကြေင့်
ေိငု ်းောကြပီး သက်ဖရာက်မှုမှာ ဖအာက်ပါအေိငု ်း ြေစ်သည်(က) 1-3 Magnitude။
(ခ)

မသိသာပါ။

3-3.9 Magnitude။

အခေ်းေွင်းဖေသူများအဖပါ်ထပ်က
ဂ မ်း ြပင်ဖေသူ

များသိနိုင်သည်။
(ဂ)

4-4.9 Magnitude။

လူေုငိ ်းသိနငို ်သည်။ ပေ်းကေ်များ၊ ကြပေင်းဖပါက်

များကျိုးပဲ့နိုင်သည်။ ပစ္စည်းများလွင့်ကျမည်။ ေံရံမှအက်ကွဲသံများဖပါ်လာမည်။
(ဃ) 5-5.9 Magnitude။

အားလုးံ သိနငို ်သည်။ ဖလးလံဖသာပရိဖဘာဂများ

ဖရွ့သွားမည်။ ညံ့ေျင်းဖသာအဖဆာက်အဦများ၊ အပျက်အစီးရှိနငို ်သည်။ မီးခိးု
ဖခါင်းေိငု ်များပ
ြ ိုကျနိုင်သည်။
(င)

6-6.9 Magnitude။

ကိကီးမားသည့်အပျက်အစီးရှိနငို ်သည်။ အဖဆာက်

အဦငယ်များ အက
ိ ီးအကျယ်ပျက်စီးမည်။ အဖဆာက်အဦများ ဖအာက်ဖြခကြပိုကျ
နိုငသ
် ည်။
(စ)

7 and Higher။

ြပင်းထေ်သည်။ ကိကီးမားဖသာအဖဆာက်အဦအစိေ်အပိုင်း

များပ
ြ ိုကျမည်။ အုေ်နှင့် ြပုလုပ်ဖသာ အစိေ်အပိုင်းများ ဖအာက်ဖြခနှင့်ေကွ
ကြပိုကျမည်။ ဖမ
ြ အက်ကွဲဖ ဂကာင်းများေ
ြ စ်ဖပါ်လာမည်။ ေံေားများပျက်စီးကာ

ေံရံများပ
ြ ိုကျမည်။ ကမ္ဘာ့အဖပါ်ယံဖြမလွှာများကွဲအက်ပျက်စီးကာ အရာဝေ္တ ုများ
ဖလထဲလွင့်သွားမည်။12
၁၄။ ငလျင်သည် ဖေ့ညအချိေ်မဖရွးလှုပ်ခေ်နငို ်သည်။ ေစ်ကမ္ဘာလုံးေွင် နှစ်စဉ် အပျက်
အစီးရှဖိ စဖသာငလျင် ၇၀ မှ ၇၅ ကဂကားလှုပ်ခေ်ဖလ့ရသ
ှိ ည်။ အာရှေိုက်ေွင် လွေ်ခဖဲ့ သာ
ဆယ်စနု ှစ်အေွင်း လှုပ်ခေ်ခသ
ဲ့ ည့်ကြပင်းထေ်ဖသာငလျင်အချို့မှာ ဖအာက်ပါအေိငု ်း ြေစ်သည်(က) (၂၆-၁-၂၀၀၁)။

အိန္ဒိယနိငု ်ငံ၊ ဂူဂျာရေ် ြပည်ေယ်၊ ဘာ့ချ် ြမို့ေွင် လှုပ်ခေ်

ခဲ့ဖသာငလျင်ဖ ဂကာင့် လူ ၂၀၀၀၀ ဖကျာ်ဖသဆုံးခဲ့သည်။
(ခ)

(၂၅-၃-၂၀၀၂)။

အာေဂေ်ေစ္စေေ်နိုင်ငံ၊ ေိန္ဒူကွေ်ေွင် လှုပ်ခေ်ခဖဲ့ သာ

ငလျင်ဖ ဂကာင့် လူ ၁၀၀၀ဖကျာ်ဖသဆုံးခဲ့သည်။
(ဂ)

(၂၆-၁၂-၂၀၀၃)။

အီရေ်နငို ်ငံဖောင်ပငို ်းေွင် လှုပ်ခေ်ခဲ့ဖသာ ငလျင်ဖဂကာင့်

လူဖပါင်း ၃၁၀၀၀ ဖသဆုံးခဲ့သည်။
(ဃ) (၂၆-၁၂-၂၀၀၄)။

အင်ဒုိေီးရှားနိုင်ငံ၊ အာဖချးေွင် လှုပ်ခေ်ခဲ့ဖသာ ငလျင်

ဖက
ဂ ာင့် လူဖပါင်း ၂၂၇၀၀၀ဖသဆုံးခဲ့သည်။
(င)

(၈-၁၀-၂၀၀၅)။

ပါကစ္စေေ်နိုင်ငံေွင် လှုပ်ခေ်ခဲ့ဖသာ ငလျင်ဖဂကာင့် လူ

ဖပါင်း ၈၀၀၀၀ ခေ့်ဖသဆုံးခဲ့သည်။
(စ)

(၂၆-၅-၂၀၀၆)။

အင်ဒေို ီးရှားနိငု ်ငံ၊ ဂျာေားကျွေ်းေွင် လှုပ်ခေ်ခဲ့ဖသာငလျင်

ဖက
ဂ ာင့် လူ ၅၇၀၀ ခေ့်ဖသဆုးံ ခဲ့သည်။
(ဆ) (၁၂-၅-၂၀၀၈)။

ေရုေ်နိုင်ငံစီချွမ်ေွင် လှုပ်ခေ်ခဲ့ဖသာငလျင်ဖ ဂကာင့် လူ

ဖပါင်း ၈၇၀၀၀ ဖသဆုံးခဲ့ရသည်။13

12

http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/mercalli.php
https://earthquakemyanmar.files.wordpress.com/2011/08/living-with-earthquakes-rv52_page_05.jpg

13

ကြမေ်မာနိငု ်ငံ၏ငလျင်နှင်ပ့ ေ်သက်သည့် အဖခ
ြ ခံပထဝီဝင်
၁၅။ ကမ္ဘာလုံးဆိငု ်ရာ ဖမ
ြ ထုချပ်ကွဲအက်လှုပ်ရှားမှု ြေစ်စဉ်ေွင် ဥဖရာပ-အာရှဖြမထုချပ်၊
အိန္ဒယ
ိ ဖမ
ြ ထုချပ်၊ ြမေ်မာဖမ
ြ ထုချပ်ေူ၍ ဖြမထုချပ်များလည်းပါဝင်သည်။ ဘူမိဖေဒအဆိုအရ
အိန္ဒိယဖြမထုချပ်သည် လွေ်ခဲ့ဖသာနှစ်သေ်းဖပါင်း (၅၀)မှစ၍ ဖမ
ြ ာက်ေက်သို့ ဦးေည်ဖရွ့ရာ
ဖမ
ြ ာက်ေက်ရှိ ဥဖရာပ-အာရှဖြမထုချပ်နှင့် ထိပ်ေက
ို ်ရင်ဆုငိ ်ေိုးမိကာ ဖအာက်ေက်သ့ို စိုက်ဝင်
လျက်ရှိသည်။ ဖမ
ြ ထုချပ် ိကီးများ၏ ေွေ်းေိုက်မှုေို့ဖ ဂကာင့် ေိမဝန္တာဖောင်ေေ်း ိကီး၊ ောဂ
ဖောင်ေေ်း၊ ချင်းဖောင်ေေ်းနှင့် ရခိုင်ရိုးမဖောင်ေေ်း ိကီးများ ကြေစ်ဖပါ်ခဲ့ ဂကသည်။ အဆိုပါ
ကြေစ်စဉ်သည် ယဖေ့ေိငု ်ဆက်လက်ြေစ်ပွားလျက်ရှိဖေသည်။ ထိုြေစ်စဉ်များ၏ အကျိုးဆက်အကြေစ်
ကြမေ်မာပ
ြ ည်၏ဘူမိဖေဒအဖေအထားများနှင့် ကြပေ်ဖရွ့ ိကီးများေဖလျှာက် အခါအားဖလျာ်စွာ
ငလျင် ိကီးများေ
ြ စ်ဖေရခ
ြ င်းြေစ်သည်။ ကြမေ်မာနိငု ်ငံ၏ဘူမိဖေဒအဖေအထားများသည် ဖမ
ြ မျက်နှာ
သွင်ြပင်နှင့် ေိုက်ရိက
ု ်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အဖောက်မှအဖရှ့သိ့ု အစဉ်အေိုင်းကြပရလျှင် ရခိုင်
ကမ်းရိးု ေေ်းဖဒသ၊

အဖောက်ရိုးမဖဒသ၊

အလယ်ပငို ်းချိုင့်ဝှမ်းဖဒသနှင့်

ရှမ်း-ေေသာရီ
င်္

ကုေ်း ြမင့်ဖဒသေူ၍ (၄)ပိုင်းပိုင်း ြခားနိုင်ပါသည်။
၁၆။ လွေ်ခဲဖ့ သာ ရာစုနှစ်(၂)ခုအေွင်း ငလျင် ိကီးများလှုပ်ရှားခဲ့သည့် အဖထာက်အထား
များရှိသည်။ အများစုသည် လူဦးဖရများဖသာဖေရာများေွင် ကြေစ်ပွားခဲ့ြခင်းကြေစ်၍ အပျက်အစီး
လည်းများခဲ့သည်။ ငလျင် ိကီးအများစုသည် ြမေ်မာဖမ
ြ ထုချပ် (Burma Plate) နှင့်အဖရှ့ေက်ရှိ
ဆွေ်ဒါဖမ
ြ ထုချပ် (Sunda Plate) နှစ်ခုစပ်ရာ စစ်ကိုင်း ြပေ်ဖရွ့ ိကီးေဖလျှာက်၌ ကြေစ်ပွားခဲ့ြခင်း
ကြေစ်သည်။ အိန္ဒိယဖမ
ြ ထုချပ်နှင့် ကြမေ်မာဖမ
ြ ထုချပ်ဆက်စပ်ရာ အက်ဒမေ်ြပေ်ဖရွ့များေွင်
ကြေစ်ပွားခဲ့ြခင်း ြေစ်သည်။ အိန္ဒိယဖမ
ြ ထုချပ်နှင့် ကြမေ်မာဖမ
ြ ထုချပ်ဆက်စပ်ရာ အက်ဒမေ် ြပေ်ဖရွ့
ေွင်လည်း ကြေစ်ခဲဖ့ သာမှေ်ေမ်းများလည်းရှသ
ိ ည်။ ငလျင် ိကီးများအား ငလျင်ေိုင်းစက်များ
မဖပါ်မီက သမိငု ်းဝင်ငလျင်များအေက် ထင်ရှားဖသာငလျင် ိကီးမှာ ၁၇၆၂ ခုနှစ်ေွင် ရခိုင်ဘဂလား-စစ်
င်္
ေဖကာင်းဖဒသများ၌ ကြပင်းထေ်စွာထိခက
ို ်ခဲ့ဖသာ စစ်ဖေွငလျင်ြေစ်သည်။ ထို
ငလျင်၏ပမာဏကို အေိအကျမသိရဖသာ်လည်း မျက်ဖမှာက်ဖခေ်ဖလ့လာမှုများအရ ပမာဏ
၈.၅ အထိရှိနိငု ်သည်ေုသိရသည်။ ဆူမာေ
ဂ ားငလျင် ိကီး(၂၀၀၄)ကို ကြေစ်ပွားဖစခဲသ
့ ည့်ြပေ်ဖရွ့
ကိကီးနှင့် ေစ်ဆက်ေစ်စပ်ေည်း ြေစ်ဖသာ ရခိုင်ကမ်းလွေ်ပင်လယ်အေွင်းရှိ အက်ဒမေ်စက
ို ်ဝင်

ကြပေ်ဖရွ့ ိကီးေဖလျှာက်လှုပ်ရှားခဲပ့ ုံရြပီး ဆူောမီဖရလွှမ်းမိးု မှုလည်းကြေစ်ခဲ့သည်ေု အချို့မှေ်ေမ်း
များက ဆိုသည်။

ကြမေ်မာနိုင်ငံ၏ငလျင်ဇုေ်များပ
ြ ပုံ14
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၁၇။ နိုင်ငံ၏ဖေရာဖဒသအလိုက် ဘူမိဖေဒအဖေအထားဖပါ်မူေည်၍ ငလျင်ဒဏ်ခံရနိုင်မှု
အဖခ
ြ အဖေကွာြခားပါသည်။ သို့ြေစ်ပါ၍ အဆိပု ါဖေရာဖဒသအလိက
ု ် ငလျင်ဒဏ်ခံရနိုင်ဖ ြခကို
ကြပဖသာငလျင်ဇုံဖြမပုံကို ဖရးဆွရ
ဲ သည်။ ကြေစ်ပွားခဲ့ဖသာ ငလျင်ြေစ်ရပ်များအား အဖခ
ြ ခံ၍
နိုင်ငံအဝှမ်း၌ ငလျင်ြပင်းအား သက်ဖရာက်ခံရနိငု ်မှုအား ဖဒါက်ောဦးသိေ်းနှင့်အေွဲ့က ၂၀၀၅
ခုနှစ်၌ ဖရးဆွခဲ ဲ့သည်ဖ့ ြမပုံေွင် ငလျင်ဇုေ်(၅)ခုြေင့် ပိုင်းြခားဖော်ြပထားသည်။ အမ
ြ င့်ဆံးု ြေစ်နငို ်
သည့် မာကယ်လီစဖကးသစ်ေေ်ေုိးများအရ ဇုေ်၁(အားေည်းဇုေ်)VI၊ ဇုေ၂် (အားလေ်ဇုေ်) VII၊
ဇုေ၃် (အားပ
ြ င်းဇုေ်)VIII၊ ဇုေ၄် (ကြပင်းထေ်ဇုေ်)VIII-IXနှင့် ဇုေ၅် (ေျက်ဆးီ မှုများဇုေ်)IX ေိ့ု ြေစ်
သည်။15

ကြမေ်မာနိငု ်ငံေွင် ကြေစ်ပွားခဲဖ့ သာငလျင်လှုပ်ရှားမှုများ
၁၈။ ၁၈၃၉ခုနှစ် အင်းဝငလျင် ိကီးသည်လည်း ကြမေ်မာပ
ြ ည်အလယ်ပိုင်းေွင် အက
ိ ီးမားဆုးံ
ငလျင်ြေစ်ခဲ့ကာ ယင်းဖက
ဂ ာင့် ဖစေီနှင့် ြမို့ရးို များပ
ြ ိုကျသည်။ ကြမစ်ဖရလည်း လျှံေက်ကာ
အင်းဝကြမို့ကိုဖရလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ အင်းဝမ
ြ ို့ပျက်ကာ လူ ၃၀၀မှ၄၀၀ခေ့်အထိ ဖသဆုံးမှု
ရှဖိ ဂကာင်း သိရသည်။ ဖမ
ြ ြပင်အက်ဖ ဂကာင်းများကြေစ်ဖပါ်ခဲ့ြပီး ယင်း၏ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကို
ယဖေ့ေငို ် အင်းဝမ
ြ ို့ဖောင်းေွင် ဖေွ့ရှိနငို ်ဖသးသည်။ စစ်ကိုင်း ြပေ်ဖရွ့၏ မိေ္ထီလာအဆစ်
အပိငု ်းေွင် ကြေစ်ခဲ့သည်ေုယူဆကာ ဖြမလွှာဖရွ့ ြပေ်မှုသည် ဖေပ
ြ ည်ဖော်အေီးအထိရှိခသ
ဲ့ ည်
ေု ဖေွ့ရှခိ ျက်များရှသ
ိ ည်။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်အရ ငလျင်ြပင်းအား ၉.၀အထိ ရှခိ ဲ့နငို ်ဖ ဂကာင်း
ပညာရှင်မျာ ကသုးံ သပ် ဂကသည်။
၁၉။ စက်ကရိယာေ
ြ င့် ေိငု ်းောနိုင်ဖသာမှေ်ေမ်းများေွင် ပမာဏ၇နှင့်အထက် ငလျင်ကိကးိီ
ဖပါင်းအေည်းဆုံး (၉)ကိကိမ်ရှခိ ဲ့ြပီး၊ယင်းေို့အေက် ဖမမ
ြ ို့ငလျင် (၁၉၁၂)၊ ပဲခူးငလျင် (၁၉၃၀)၊
ေဖကာင်းငလျင်(၁၉၄၆)နှင့် စစ်ကိုင်းငလျင် (၁၉၅၆)ေိ့ု မှာ ထင်ရှားပ
ြ ီး ပမာဏ ၆.၅ အထက်
ငလျင်များေ
ြ စ်သည့် ပုဂံငလျင်(၁၉၇၅)၊ ဖောင်ေွင်း ိကီးငလျင်(၂၀၀၃)၊ ောဖလငလျင်(၂၀၁၁)
နှင့် သပိေ်ကျင်းငလျင်(၂၀၁၂)ေိ့ု သည် ပျက်စီးမှုများပ
ြ ားဖသာငလျင်များ ကြေစ်ကဂကသည်။
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ကြမေ်မာနိငု ်ငံငလျင်ဖကာ်မေီ၊ ငလျင်ပညာရပ်ဖလ့လာဖရးနှင့် ကြပေ့်ပွားဖရးစာစဥ် (၄)

၂၀။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အေွင်း ကြမေ်မာနိငု ်ငံေွင် ကြပင်းအား ၆ဖကျာ်ဖသာ ငလျင်နှစ်ခုြေစ်ပွားခဲ့
သည်။ ပထမအက
ိ ိမ်လှုပ်ရှားမှုမှာ ကြပင်းအား ၆.၉ ရှိ ြပီး ဧပ
ြ ီလ ၁၃ ရက်ဖေ့ေွင် မန္တဖလး
အဖောက်ဖ ြမာက်ဘက်မှ ၁၄၀ ကီလိုမီော (၈၇ မိုင်) အကွာေွင် ဇုေ် ၃ (အားပ
ြ င်းဇုေ်) ေွင်
လှုပ်ခေ်ခသ
ဲ့ ည်။ ကဂကာမ
ြ င့်ချိေ်မှာ ေစ်မိေစ်ဝေ်းကျင်ခေ့်ရှိြပီး ပျက်စီးမှု ိကီး ိကီးမားမားမရှခိ ပဲ့ ါ။
အိန္ဒိယနိငု ်ငံေွင် ၂ ဦးဖသဆုံး ြပီး အဖယာက် ၇၀ ဖကျာ်ဒဏ်ရာရရှခိ ဲ့ြပီး ဘဂလားဖဒရှ
င်္
န် ိုင်ငံ
ေွင် Ready made Garment စက်ရုံမှ အဖယာက် ၅၀ ဖကျာ်ဒဏ်ရာရရှခိ ဲ့ ြပီး ဒါကာ
ကြမို့ဖော်ေွင် အဖယာက်၅၀ခေ့်ဒဏ်ရာရှိခသ
ဲ့ ည်။ ဒုေိယအက
ိ ိမ်ငလျင်လှုပ်ခေ်မှုမှာ ကြပင်းအား
၆.၈ ရှိြပီး ကဂသဂုေ်လ ၂၄ ရက်ဖေ့ ညဖေ ၅ ောရီခေ့်ေွင် ဖချာက်ြမို့၏အဖောက်ဘက် ၁၂ မိုင်
အကွာကို ေေို ြပု၍ေ
ြ စ်ပွားခဲ့သည်။ မန္တဖလးေိငု ်းဖဒသ ိကီး၊ ဖညာင်ဦးမ
ြ ို့ေယ်၊ ပုဂံဖရှးဖောင်း
ယဉ်ဖကျးမှုေယ်ဖ ြမေွင် ဖရှးဖောင်းဘုရားဖစေီ (၄၂၅) ဆူထီးဖော်ယိုင်ြခင်း၊ စိေ်ေူးဖော်
ဖမ
ြ ခခ
ြ င်း၊ ဖောင်းရစ်များအက်ကွဲ ြခင်းများရှခိ ဲ့သည်။ ထို့ြပင် မဖကွးေိုင်းဖဒသက
ိ ီး၊ ဖရေံဖချာင်း
ကြမို့ေယ်၊ ကြမို့မဖစျးက
ိ ီးအဖရှ့ဘက် ကျမ်းကိုင်ကျွေ်းဘုရားဝင်းအေွင်းရှိ ဖစေီဖော် ြပိုကျခ
ြ င်း၊
သစ်ေဖပွရပ်ကွက်ေွင် လူ(၂)ဦးဖသဆုံးြခင်း၊ ပွင့်ြေူမ
ြ ို့ေယ်၊ ကျွဲထိဖကျးရွာေွင် ဖစေီ(၁)ဆူ
ကြပိုကျခ
ြ င်း၊ အဖဆာက်အဦအချို့ပျက်စီးြခင်း၊ မဖကွးေိုင်း၊ စကုြမို့ဝေ်းကျင်ရှိ ဖရှးဖောင်းဖစေီ
အချို့ပျက်စီး ြခင်း၊ မဖကွးေိုင်း၊ စကုြမို့ဝေ်းကျင်ရှိဖရှးဖောင်းဖစေီပုထိုးများနှင့် ဖရှးဖောင်း
ဘုေ်းဖော် ိကီးဖကျာင်းေစ်ဖကျာင်းပျက်စီးြပိုကျခဲ့ြခင်း၊ စလင်းြမို့ဖပါ်ရှိ ဖရှးဖောင်းဖစေီပုထးို
များထီးဖော်ဖြမခခ
ြ င်း၊ ဘုရားကိယ
ု ်လးုံ ဖော်များေွင် အက်ဖ ဂကာင်းများကြေစ်ဖပါ်ခ
ြ င်း၊ စလင်း
ကြမို့ေယ်၊ ဖောင်းလင်းဖကျးရွာရှိ ဖစာလူးမင်းေည်ထားသည့် ဖရွှဖစာလူးဘုရား၏ ကိယ
ု ်လးုံ ဖော်
များေွင်လည်း အက်ဖ ဂကာင်းများေ
ြ စ်ဖပါ်ခဲ့ြပီး ကြပိုကျခဲ့ြခင်း၊ ပခုက္ကူြမို့ရိှ ဖရွှမုဖောဘုရားေွင်
စိေ်ေူးဖော်ဖြမခခ
ြ င်း၊ ပခုက္ကူ ြမို့ေယ် ပုဂ္ဂလိကဖဆးဖပါင်းရုံြပိုကျ၍ လူ (၁)ဦးဖသဆုံးြပီး (၁)ဦး
ဒဏ်ရာရရှိြခင်း၊ မင်းလှြမို့ေယ်ရှိ ဘုရားဖစေီ(၁)ဆူ စိေ်ေူးဖော်ဖြမခကြခင်း၊ ငေဲြမို့ေယ်ေွင် အိမ်
အချို့ပ
ြ ိုကျပျက်စီးြခင်း၊ ဖချာက်ြမို့ေယ်ေွင် အဖဆာက်အဦနှင့် ဖေအိမ်အချို့ပျက်စီးြခင်း၊ ရခိုင်
ကြပည်ေယ်၊ ဖမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့ေယ်ေငွ ် ရေော့မာေ်ဖအာင်ဖစေီဖော် ကြပိုကျခ
ြ င်း၊ စစ်ဖေွကြမို့ေယ်ေွင်
ဓါေ်ေိုင်များယိမ်းယိငု ်ေဲ့ ြခင်း၊ ဖေကြပည်ဖော်လွှေ်ဖော်အဖဆာက်အဦေွင် မျက်နှာကျက်များ
အေည်းငယ်ပျက်စီးြခင်းေိ့ု ကြေစ်ခဲသ
့ ည်။ ထိ့ု ြပင် ရခိငု ်ြပည်ေယ်၊ ဖကျာက်ြေူမ
ြ ို့ေယ်ေွင် မီးဖောင်

ငယ်ေစ်ခုဖပါက်ကွဲခဲ့ြပီး ဖကျာက်ြေူရွံ့မီးဖောင်လည်း ငလျင်ဒဏ်ဖ ဂကာင့် ဖပါက်ကွဲထွက်လာ
ခဲ့သည်။ မင်းဘူး ြမို့အေီးရှိေဂါးပွက်ဖောင် ဖခါ် ရွံ့မီးဖောင်လည်းဖပါက်ကွဲခသ
ဲ့ ည်။16

ကြမေ်မာနိုင်ငံေွင်ငလျင်ြေစ်ပွားနိုင်ဖ ြခ ြပပုံ(၂၀၁၁)17

16

http://www.rrdmyanmar.gov.mm/?p=8223
http://www.preventionweb.net/files/4164_ochamyahazardv3110606.pdf

17

ကြမေ်မာနိငု ်ငံအစိးု ရ၏ ငလျင်ဆိငု ်ရာစီမံချက်များ
၂၁။ ကြမေ်မာနိုင်ငံေွင် သဘာဝဖဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခေ့်ခွဖဲ ရးဥပဖဒကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ေွင်
ကြပည်ဖထာင်စုလွှေ်ဖော်ဥပဖဒအမှေ် ၂၁ ကြေင့်ြပာာေ်းခဲ့သည်။ ထိဥု ပဖဒအရ သဘာဝဖဘး
အန္တရာယ်ဆိငု ်ရာစီမံခေ့်ခွဲဖရးဖကာ်မေီကို ေွ့ဲ စည်းထားပ
ြ ီး ဒုေိယသမ္မေဦးေင်ေရီေေ်ထီးယူမှ
ဥက္က ာအေ
ြ စ် ောဝေ်ယူဖဆာင်ရွက်လျက်ရပှိ ါသည်။ ၎င်းဖကာ်မေီ၏လုပ်ငေ်းောဝေ်များမှာ(က) ဖကာ်မေီ၏လုပ်ငေ်းစဥ်များအား

အဖကာင်အထည်ဖော်ရေ်အေွက်

လိုအပ်

ဖသာအေွ့ဲ များေွဲ့စည်းဖပးခ
ြ င်း၊ အဆင့်ဆင့်ဖသာလုပ်ငေ်းများအေက် အဖရး ိကီး
ဖသာ လုပ်ငေ်းများအား မူဝါဒဖပးခ
ြ င်း၊ ဖကာ်မေီ၏ လုပ်ငေ်းဖဆာင်ရွက်ချက်
ေိးု ေက်မှုကို ကြပေ်လည် သုံးသပ်၍ လိုအပ်သလိုလမ်းညွှေ်ြခင်း၊
(ခ)

သဘာဝဖဘး ိကုံဖေွ့ဖေချိေ်ေွင် ကြပည်ေွင်းစွမ်းအားစုများကို

လိုအပ်သလို

ထုေ်ယူသုံးစွဲဖရးဆိုင်ရာ မူဝါဒလမ်းညွှေ်ချက်များချမှေ်ဖပးခ
ြ င်း၊
(ဂ)

ကြပည်ပမှအကူအညီလိအ
ု ပ်သည်ေု ဆုံးြေေ်ဖသာကိစ္စရပ်များအေွက် ဖပါင်းစပ်
ဖဆာင်ရွက်ဖရးဆိုင်ရာအဖခ
ြ ခံမူဝါဒများချမှေ်ဖပးခ
ြ င်း၊

(ဃ) နိငု ်ငံဖော်ဘဏ္ဍာနှင့် နိငု ်ငံဖော်ပငို ်အရင်းအမ
ြ စ်များအား စီမံခေ့်ခလ
ွဲ ျက် လိအ
ု ပ်
ဖသာဖေရာများသို့ ကူညီဖပးခ
ြ င်း၊
(င)

သဘာဝဖဘးကာကွယ်ဖစာင်ဖ့ ရှာက်ဖရးစီမံခေ့်ခမွဲ ှုလုပ်ငေ်းများကို ထိဖိ ရာက်စွာ
ဖဆာင်ရွက်နိငု ်ဖစဖရးနှင့် အခက်အခဲအေေ့်အေား မရှဖိ စဖရးအေွက်လည်း
ဖကာင်း၊ ကယ်ဆယ်ဖရးပစ္စည်းများအား အလွသ
ဲ းုံ စားမှုမရှဖိ စဖရးအေွက်လည်း
ဖကာင်း၊ သဘာဝဖဘး ိကုံဖေွ့ဖေချိေ်နှင့် ကိကုံဖေွ့ ြပီးချိေ်ေွင် ရပ်ရွာဖအးချမ်း
သာယာဖရးနှင့် ေရားဥပဖဒစိးု မိးု ဖရးအေွက်လည်းဖကာင်း လိုအပ်ပါက အမိေ့်၊
ညွှေ် ဂကားချက်များထုေ် ြပေ်ဖဆာင်ရွက် ြခင်း၊

စသည်ေို့ြေစ်သည်။18 ငလျင် ိကိုေင်ကာကွယ်ဖရးနှငပ့် ေ်သက်၍ ကြမေ်မာနိငု ်ငံငလျင်ဖကာ်မေီ
ကို ေွ့ဲ စည်းထားပ
ြ ီး ငလျင်ဆိငု ်ရာသုဖေသေလုပ်ငေ်းများကို ဖဆာင်ရွက်လျက်ရသ
ှိ ည်။19 ထိ့ု ြပင်
မိးု ဖလဝသနှင်ဇ့ လဖေဒညွှေ် ဂကားမှုဦးစီးောေမှလည်း ငလျင်ဆငို ်ရာသေိဖပးချက်များကို အချိေ်
နှင်ေ
့ ဖပ
ြ းညီဖဆာင်ရွက်ဖပးလျက်ရှသ
ိ ည်။

နိငု ်ငံေကာမှ ငလျင်ကာကွယ်ဖရးဆိငု ်ရာစီမံချက်များ
၂၂။ ဂျပေ်နိငု ်ငံသည် ငလျင်နှင်ပ့ ေ်သက်၍ အများဆုးံ ထိခက
ို ်ခံစားရဖသာနိငု ်ငံေစ်နငို ်ငံ ကြေစ်
သည့်အဖလျာက် ငလျင်ဆိငု ်ရာက
ိ ိုေင်ကာကွယ်ဖရးအစီအစဥ်များကို ဖကာင်းစွာစီမံထားလျက်
ရှသ
ိ ည်။ ဂျပေ်နိငု ်ငံေွင် သဘာဝဖဘးအန္တရာယ်ဆငို ်ရာဥပဖဒ DisasterCountermeasures
Basic Act (၁၉၆၁)ကို ကြပာာေ်းထားပ
ြ ီး ယင်းဥပဖဒအရ နိုင်ငံဖော်အဆင်န့ ှင့် ဖဒသဆိုင်ရာ
အဆင့် ငလျင်အပါအဝင် သဘာဝဖဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖရး အစီအစဥ်များကို ဖဆာင်ရွက်
လျက်ရှိသည်။ ထိုဥပဖဒေွင် အဆင့် (၄) ဆင်ရ
့ ှိ ြပီး သဘာဝဖဘးအန္တရာယ်စီမံခေ့်ခဲွဖရး အစီ
အစဥ်ဖရးဆွဲြခင်း၊ ကိကိုေင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အဖရးဖပါ်ကယ်ဆယ်ဖရးအစီအစဥ်များချမှေ်ြခင်း၊
ကိကိုေင်ြပင်ဆင်ဖရးနှင့် ကြပေ်လည်ထူဖထာင်ဖရးဆိုင်ရာ ဖငွဖ ဂကးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှေ်ကြခင်း
ေိ့ု ြေစ်သည်။20
၂၃။ ကြမေ်မာနိုင်ငံနှင့် အိမ်ေီးချင်းနိငု ်ငံြေစ်ဖသာ ထိုင်းနိုင်ငံေွင်လည်း ငလျင်အပါအဝင်
သဘာဝဖဘးအန္တရာယ်ဆုိင်ရာဥပဖဒ Disaster Prevention and Mitigation 2007 ကို
ကြပာာေ်းထားပ
ြ ီးစီမံဖဆာင်ရွက်လျက်ရှသ
ိ ည်။ ထိုြပင် သဘာဝဖဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖရးဆိငု ်ရာ
ဖကာ်မေီကိေု ွ့ဲ စည်းထားပ
ြ ီး ဥက္က ာမှာ ဝေ် ိကီးချုပ် (သို့) ဝေ် ိကီးချုပ်မှ ောဝေ်ဖပးအပ် ြခင်း
ခံရသူြေစ်သည်။ ဖကာ်မေီအဖေေ
ြ င့် အဆင့် (၃)ဆင်ရ
့ ှိြပီး နိုင်ငံဖော်အဆင့်၊ ဖဒသန္တရ
အုပ်ချုပ်မှုေယ်ပယ်များအဆင့်၊ ကြမို့ဖော်ဘေ်ဖကာက်ဆငို ်ရာဖကာ်မေီအဆင့်ေ့ို ြေစ်သည်။ ၎င်း
ဖကာ်မေီများ၏ောဝေ်ဝေ္တ ရားများမှာ အေည်းငယ်ကွဲြပားဖသာ်လည်း ဖယဘုယျအားြေင့်
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http://www.rrdmyanmar.gov.mm/?page_id=75
https://earthquakemyanmar.wordpress.com/about/
20
http://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/%28ASCE%29LM.1943-5630.0000179
19

သဘာဝဖဘးအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ ကာကွယ်ဖရးအစီအစဥ်များဖရးဆွဲြခင်း၊ သင်ေေ်းများဖပးခ
ြ င်း၊
အခ
ြ ားောေဆိုင်ရာများနှင့်ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက် ြခင်းေိ့ု ြေစ်သည်။21

ေိဂးုံ
၂၄။ ေိဂးုံ ချုပ်အဖေေ
ြ င့် နိငု ်ငံေကာေွင် ငလျင်ကာကွယ်ဖရးအေွက် ငလျင်ဒဏ်ခံေည်းပညာ
သုံးအဖဆာက်အဦများ၊ ငလျင်ပညာဖပးဖကျာင်းေွင်းအစီအစဥ်များကို ဖဆာင်ရွက်လျက်ရှိ
ဖက
ဂ ာင်း ဖလ့လာဖေွ့ရှိရပါသည်။ လိုအပ်ဖသာေည်းပညာဆိုင်ရာ သုဖေသေပ
ြ ုချက်များကို
ကျွမ်းကျင်ဖသာပညာရှင်များနှင့်သာ ညိှနငိှု ်းေိငု ်ပင်ဖဆာင်ရွက်ရမည် ြေစ်ပါသည်။
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http://www.adrc.asia/aboutus/vrdata/countryreport/areerat2009_cr.pdf

