ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (အိုင္အိုအမ္ ျမန္မာ)
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး (DRR)

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ထိခုိက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး (DRR) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ထိခုိက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္

ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအား

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

အားျဖင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေဘးရန္ႏွင့္ထိေတြ႔ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အသက္ႏွင့္ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ ေျမ
ယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား အေျမာ္အျမင္ရွိစြာစီမံခန္႔ခြျဲ ခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ႀကိဳးပမ္း
အားထုတ္မႈအားလံုးပါဝင္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (IOM) သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး
(DRR) စီမံခ်က္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ဆိုင္ကလုန္း နာဂစ္ (၂၀၀၈) ႏွင့္ ဆိုင္ကလုန္း ဂီရိ (၂၀၁၀) တို႔ကို IOM အေနျဖင့္
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာမွရရွိခဲ့သည့္္ ေဒသဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံကာ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ IOM
သည္

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား

စီမံခန္ခ
႔ ြရ
ဲ ာတြင္၎၊

ေဘးအႏၲရာယ္တို၏
႔

ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္၎၊

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္

အသင့္ျဖစ္မႈျမွင့္

မားေစျခင္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။ IOM အေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာလက္တြဲ
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္

ေနရာအတည္တက်

ေနထိုင္ျခင္းမရွိသူမ်ားသည္

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္

ၾကံဳေတြ႔ရသည့္

အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူ ထူးျခားကြျဲ ပားသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားပါသည္။

IOM ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ ခ်ေရး
(DRR) ဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္ပံု



စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုး
မႈမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေဒသခြအ
ဲ ဆင့္ ႏွင့္ ေဒ
သႏၲရအဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမွင့္ေစျခင္း။



ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အ
တြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေဒသခြဲအဆင့္၊ ရပ္ရြာလူထု
အဆင့္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ သူမ်ားအား ကူညီ
ပံ့ပိုးေပးျခင္း။



ဗဟုသုတမ်ားေပးျခင္း၊

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

ျမွင့္မားတိုး

တက္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုတို႔၏ ဒဏ္ခံႏိုင္
မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈး ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္
ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္း။

IOM မွ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး (DRR) က႑တြင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းေဆာင္မ်ားမွာ -









ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား တုံ႔ျပန္မႈတို႔တြင္ အသင့္ျဖစ္မႈ တိုးပြားျမွင့္မားေစျခင္း
ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္မ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမွင့္မားေစေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေစျခင္း
ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ဒီေရေတာမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေသခ်ာေရရာေစျခင္း
အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း
ျပည္သူလူထုအၾကား ဂရုျပဳသိျမင္နားလည္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း
အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ အမိုးအကာခိုလံႈရာမ်ား
မျဖဴျဖဴဟာ

မိသားစုတစ္စုလံုးရဲ႕

ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို

ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔အတြက္

မုန္႔တီေရာင္းၿပီး ဝင္ေငြရွာရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔အိမ္ကိုျပင္ဖို႔ အခ်ိန္လည္းမရွိသလုိ ပိုက္ဆံ
လည္းမတတ္ႏိုင္ပါဘူး။
မွာေတာ့

တစ္ခါတစ္ေလ

တစ္ျခားသူေတြဆီက

သူ႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ဝင္ေငြနဲ႔

ပိုက္ဆံေခ်းရပါတယ္။

အသံုးစရိတ္မကာမိတဲ့အခါမ်ိဳး

တစ္ခါတစ္ေလ

ေတာထဲမွာအေလ့

က်ေပါက္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကိုေတာင္ ရွာေဖြစားေသာက္ရပါတယ္။ သူ႔အိမ္ေခါင္မိုးက
အေပါက္ေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ မိုးတြင္းဆိုရင္ အိမ္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိုးေရေတြယိုေနတာေၾကာင့္
သူ႔မွာ စိတ္ပ်က္ေနရပါတယ္။ ဒီႏွစ္မိုးဦးမတိုင္ခင္ မွာေတာ့ IOM က ဥေရာပသမဂၢ လူသားခ်င္းစာ
နာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာရံုး (ECHO) ရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈနဲ႔ သူ႔မိသားစုအတြက္ အိမ္တစ္
လုံးေဆာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြကလို အိမ္ေခါင္မိုးေရယိုမွာ ပူစရာမလိုေတာ့သလုိ ရြာထဲ
ကလူေတြဆီကလည္း အကူအညီေတာင္းစရာမလိုေတာ့ဘဲ လံုလံုျခံဳျခံဳေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ေလး
တစ္လံုးရေတာ့မွာမို႔ အရမ္းေပ်ာ္ေနတယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။ မျဖဴျဖဴကသူ႔အေနနဲ႔ အခုေန
စရာေနရာအသစ္ရွာဖို႔ စိတ္ပူစရာလည္းမလိုေတာ့ဘူး လို႔ေျပာပါတယ္။
ေနာ္မိုးသီတာေအာင္ (IOM Field Project Engineer)

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ စြမ္းကို
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို

တားဆီးကာကြယ္ျခင္း

အစီအစဥ္ (IDM - RAND)
IOM သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းကို
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္
လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို
OFDA

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

တို႔၏

ရံပံုေငြပံ့ပိုးေပးမႈျဖင့္

ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၿပီး

စစ္ေတြ၊

မင္းျပား၊

ေျမပံု၊

USAID,

ေပါက္ေတာ

ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ Agency for Technical Cooperation and Development
(ACTED), Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေဖာင္ေဒးရွင္း
တို႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

မုန္တိုင္းႏွင့္ ေရႀကီးမႈဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ေသာေနရာမ်ားရွိ ရပ္ရြာ လူထုအား
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ

လူေနမႈဘဝ

ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္

ဆိုင္ကလုန္းႏွင့္ ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ေပးျခင္းစီမံကိန္း
IOM ႏွင့္ Action Contre la Faim (ACF) တို႔မွ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ကာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္
ပြားခဲ့ေသာ ဆိုင္ကလုန္းကိုမန္ေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား အမ်ားဆံုးထိခိုက္ခံခဲ့
ရသည့္

ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို

မူလအေျခအေနသို႔

ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္

ထူေထာင္ရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးလိမ့္မည္။ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားပံ့ပိုးမႈမ်ား အပါအဝင္
အျပည့္အဝ

အမိုးအကာခိုလံႈရာကူညီမႈကို

အတြက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး

ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာ

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

အိမ္ေထာင္စု

အမိုးအကာခိုလံႈရာမ်ားကို

၆၀၀

အိမ္ေထာင္စု

၁၀၀၀ အတြက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ေရ၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး တိုက္ရိုက္အကူအညီမ်ား
ကို ECHO ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၅၀ အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ IOM
သည္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရလႊမ္းမိုးမႈခံရသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုမွ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပိမ
ု ိုလံုျခံဳၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္
သည့္

ပညာေရးဝန္းက်င္ကို

တည္ေဆာက္ေပးၿပီး

ျပန္လည္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္

စီမံေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းကိုမန္

ႏွင့္

ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္

ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ စာသင္ေက်ာင္း ၆ေက်ာင္းကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း IOM သည္ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး (DRR) လုပ္ငန္းတြင္ IOM ၏ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ဦးစီးဌာန၊

မိုးေလဝသႏွင့္

ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

ရခိုင္ျပည္နယ္၊

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ

ဲ စည္းမ်ား၊ INGO မ်ား၊ LNGO မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ UNအဖြ႔အ

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္း (IOM)

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္လွ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာရံုး
၃၁၈ (က)၊ အလုံလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
ဖုန္း -

၂၁၀၅၈၈၊ ၂၃၀၁၉၆၀ ~ ၆၂၊
၀၉၉၇၃၂၃၆၆၇၉၊ ၀၉၉၇၃၂၃၆၆၈၀။
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