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ြောင်း

၁၉၅၀ ခုနှစမှစ၍
ုလသမဂ္ဂဒု ခသညမျြော်းဆုငရြောကအဂ္ျငစီ (UNHCR) သည အ မ်းဖ မှုမျြော်း၊
ဖနှပမှုမျြော်း၊ စစပွွဲမျြော်း သမ
ုို့ ဟုတ က ်းအနတရြောယမျြော်းက ြောင ကေရပစွေို့ခွြောထွ က ပ်း တမ်းကရှြောင
ကေရသူမျြော်း ု အ ြောအ ွယ ကပ်းရေ အ ပည ပည ဆုငရြောလှုပရှြော်းမှုမျြော်း ု ဦ်းကဆြောငကေကသြော
အဖွွဲွဲ့ ဖစပါသည။
ျွနုပတ၏
ို့ု
လုပကဆြောငမှုသည လူသြော်းချင်းစြောောကထြော ထြော်း ခင်း၊
ြော်းကေ
ခင်း၊ ခွွဲ ခြော်းမှုမရှ ခင်းနှင လွတလပ ခင်းအစရှသည စည်းမျဥ်းမျြော်းနှငအညီ ကဆြောငရွ ကသြော
နုငငံကရ်း နှငဆ စပပတသ ခင်း မရှသည လူသြော်းချင်းစြောောကထြော ထြော်း ခင်း ဆုငရြော
လုပငေ်းစဉသပသပ ဖစပါသည။
ျွနုပတ၏
ုို့ အဓ ရညရွယချ မှြော ကေရပစွေို့ခွြောရေဖအြော်းကပ်းခံရသည ပညသူမျြော်း၏ အခွင အကရ်း
နှင
သြောယြော၀က ပြောကရ်း ု ြော ွယကစြောငကရှြော ကပ်းရေ ဖစပါသည။
မတဖ အဖွွဲ့ွဲ မျြော်းနှင
လူမှုအသုင်းအ၀င
ု ်းမျြော်းနှငအတူပ်းူ ကပါင်း၍၊ ျွနပ
ု တအ
ုို့ ကေ ဖင မညသူမဆု ခလ
ု ခ
ံှု ွငကတြောင်းခံ ပုငခွင
နှင အ ခြော်းတင
ု ်း ပညတွင က ်း င်းလံုခခံြုံစွြောခလ
ု ံှုပုငခွင ုရရှကစရေလုပကဆြောငပါသည။ UNHCR
အကေ ဖင ပညတွင်းကေရပစွေို့ခွြောသူမျြော်း (IDP)မျြော်းသြောမ
နင
ု ငံမွဲ ဖစကေသူမျြော်း အတွ
လည်း
ြော ွယကစြောငကရှြော မှုနှင ူညီပပ
ံ ု်းကပ်းမှုမျြော်း ု လုပကဆြောငပါသည။ အဆပ
ု ါ အုပစုမျြော်း အြော်း
စုကပါင်း၍ ျွနုပတ၏
ုို့
ြော ွယကစြောငကရှြော မှု ုလုအပသူမျြော်းအ ဖစ ကခ က၀ သတမှတ ပါသည။
ဆယစုနှစ၇နှစက ျြော ြောလအတွင်း ဤအဖွွဲ့ွဲ အစည်းသည မဘြောကပ ရှ လူသေ်းကပါင်းမျြော်းစွြောအြော်း
ယင်းတို့၏
ု
ဝ ု ပေလည ထူကထြောငနုငရေ ူညီလျ ရှသည။ မေမြောနင
ု ငံတွင UNHCR သည
၁၉၉၃ ခုနှစမှစတငကရြော ရှခွဲပပီ်း၊ နင
ု ငံအနှံို့ကေရြော ၁၀ ကေရြောတွင ဝေထမ်းကပါင်း ၂၀၀ က ျြော ဖင
လုပငေ်းကဆြောငရွ လျ ရှသည။ လ ရှ ြောလအထ ချင်း၊ ချင၊ ယြော်း၊ ရင၊ မွေ၊ ရခုငနှင
ရှမ်း ပညေယ အပါအဝင ပွဲခူ်း၊ မက ်းွ ၊ စစ ုင်း နှင တေသသြောရီတင
ု ်းကဒသက ီ်းမျြော်းမှ
ြော ွယ
ကစြောငကရှြော မှု လုအပကေသူကပါင်း တစသေ်းက ျြောတ၏
ုို့ လုအပချ မျြော်း ု
ည
ူ ပ
ီ ံပု်း ကပ်းလျ
ရှသည။
အ ခြော်းကသြော လ
ု သမဂ္ဂ
အဖွွဲွဲ့အစည်းမျြော်း၊
နုငငံတ ြောနှင ပညတွင်းအစု်းရ
မဟုတသည
အဖွွဲ့ွဲ အစည်းမျြော်းနှငသြောမ
ကဒသခံလမ
ူ ှုအသုင်းအ၀ုင်းမျြော်း ွဲသက
ုို့ သြော မတဖ မျြော်းနှင အေီ်း ပ
ပူ်းကပါင်းကဆြောငရွ ခင်းအြော်း ဖင UNHCRသည မရှမ ဖစလအ
ု ပသညအကရ်းပါကသြော လုပငေ်းမျြော်း အထူ်းသ ဖင အ ူအညီကပ်းကရ်းညနှုင်း ခင်း၊
ြော ွယကစြောငကရှြော မှုဆုငရြောက ်းအနတရြောယမျြော်း
ကလျြောပါ်းသ သြောကစရေကဆြောငရွ ခင်းနှင အမု်းအ ြော၊ ကစြောငမျြော်းနှငအမသံု်းပစစည်းမျြော်း ွဲသုို့
အစြော်းအစြောမဟုတသညပစစည်းမျြော်း ဖေို့ကဝ ခင်း ွဲသက
ုို့ သြော
အကရ်းကပ အ ူအညီမျြော်းပံပု်းကပ်း ခင်း
တို့အ
ု တွ လည်းအဓ အခေ်း ဏ္ဍမှပါ၀ငလုပကဆြောငကေပါသည။
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ို့ ြောကရွဲ့က ပြောင်းကေထင
ု သူမျြော်း (IDPs)

လူက ြောင ဖစကသြောသုို့မဟုတသ ြော၀က ်းအနတရြောယမျြော်း၊ လူအခွငအကရ်း
ချြုံ်းကဖြော မှုမျြော်း၊ လ ေ
ုငပဋပ ခ သုို့မဟုတ အ မ်းဖ မှုမျြော်း၏
အ ျြုံ်းဆ က ြောင ကေရပစွေို့ခွြော ထွ က ပ်းရကသြောလည်း
တုင်း ပညအတွင်းတွင ဆ လ ကေထုင သူမျြော်း
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ပညတွင်းကေရပစွေို့ခွြောသူမျြော်းအြော်းလ ခံကေထုငကစသညအမမျြော်းမှရပရွြော
လူထုမျြော်းနှင/သမ
ုို့ ဟုတ ကေရပစွေို့ခွြောကေထုငသူမျြော်းကေထုငရြောစခေ်းမျြော်းအေီ်းမှ
ရပရွြောလူထုအသု အ၀ေ်းမျြော်း

မညသညနုငငံ မှနုငငံသြော်းအ ဖစသတမှတထြော်း ခင်းမခံရသူမျြော်းသုို့မဟုတ
နုငငံတွင်းရှအ ခြော်းသူမျြော်းေည်းတူအက ခခံလူူ့အခွငအကရ်း ုခံစြော်းခွငမရရှသူမျြော်း

သ
ခ ညမျြော်း

ဖနှပခံရမညဟုအမှေတ ယက ခက ခ မစ မစစု်းရမက ြောင ခင်းက ြောင
မမတက
ုို့ ေရပရင်းနုငငံမှစွေခွြောလြောပပီ်း ပေလညကေထုငနုင ခင်းမရှကသ်းသူမျြော်း

ကေရပ ပေမျြော်း
က ်းအနတရြောယ င်းရှင်းကသြောအခါမမတက
ုို့ ေထုငရြောမူလကေရြောမျြော်းသုို့ ပေလည
ကေထုင သညဒု ခသညမျြော်း (သ)ုို့ ပညတွင်းကေရပစွေို့ခွြောကရွဲ့က ပြောင်းကေထုင
သူမျြော်း

လုပငေ်းမျြော်း

အကရ်းကပ အက ခအကေတွငတံုို့ ပေကဆြောငရွ

U N H C Rသညနုငငံမွဲသူမျြော်းနှငကေရပစွေို့ခွြော ပညသူမျြော်း၏
အသံမျြော်း ုပမ
ု ုသရှကစရေ၊ က ်းအနတရြောယအရှဆံု်းကသြော
သူမျြော်းအြော်း
ြော ွယကစြောငကရှြော ရေနှငက ံက ံခံနုငစွမ်း
တညကဆြော နုငရေအြော်းထုတလုပကဆြောငမှုမျြော်း ု
ူညီ
ပံပ်းု ကပ်းရေအတွ ကဆြောငရွ ကေပါသည။ ျွနုပတုို့ ည
ူ ီ
ပံပု်းကပ်းကေသည ပညသူမျြော်း၏က ်း င်းလံုခခံြုံမှုနှငသြော
ယြော၀က ပြောကရ်းတအ
ို့ု တွ လူမှုအသု အ၀ေ်းမျြော်း၊ ကဒသခံ
မျြော်း၊ ပညတွင်းနှငနင
ု ငံတ ြောမှလပ
ှု ရှြော်းကဆြောငရွ သူမျြော်း
နှငအတူပူ်းကပါင်း၍လုပကဆြောငကေပါသည။ တစချေတည်း
မှြောပင U N H C Rသည ကေရပစွေို့ခွြော ပညသူမျြော်းအြော်း
ြော ွယကစြောငကရှြော ကရ်းနှင နုငငံမွဲ ဖစမှု ု
ြော ွယ
တြော်းဆီ်းရေနှငကလ ြောချရေ ၄င်း၏ လုပပင
ု ခွငမျြော်းနှငအညီ
အက ခခံလူူ့အခွငအကရ်းမျြော်း
ခံစြော်းခွငတ်းု တ ကစရေ
ကဆြောငရွ ပါသည။

မတဖ

အထ

ရခုငရှနုငငံမွဲ ဖစကေသူမျြော်း

၃၇၀,၀၀၀

ည
ူ သ
ီ မ
ူ ျြော်း

မှု

ကေရပစွေို့ခွြောထွ က ပ်းရသူမျြော်း ု အကရ်းကပ အ အ
ူ ညီကပ်း
ခင်းသည ကရရှည ြော ွယကစြောငကရှြော မှုနှင
ပေလည
ထူကထြောငကရ်းလုပငေ်းစဥမျြော်းအတွ က ခလှမ်းအစ ဖစသည။
မေမြောနင
ု ငံတင
ွ UNHCRသည မရှမ ဖစလုအပသညအကရ်းကပ
အ ူအညီမျြော်းပံပ်းု ကပ်းရေအတွ
အကရ်းကပ ယဆယကရ်း
အဖွွဲွဲ့မျြော်း ု ပဋပ ခ ဖစပွြော်းရြောကေရြောမျြော်းသက
ုို့ စလွှတပါသည။
မတဖ အဖွွဲွဲ့အစည်းမျြော်းနှငအေီ်း ပကဆွ်းကနွ်းညနှုင်း၍
အကရ်းကပ သံု်းယြောယီတွဲမျြော်းနှငတြောကပ လငမျြော်း ွဲသက
ုို့ သြော
ကေအမအမု်းအ ြောဆင
ု ရြောပစစည်းမျြော်းနှငတ ွ ခငကထြောငမျြော်း၊
မီ်းဖုကချြောငသံု်းပစစည်းမျြော်း၊ ကရပံု်းမျြော်း၊ အ၀တအထညမျြော်း၊
ဆပ ပြောမျြော်း၊ ဖျြောမျြော်း၊ ကစြောငမျြော်းနှင ကေကရြောင ခညသံု်း မီ်းအမ
မျြော်းအစရှသည အကရ်းကပ ယဆယကရ်းပစစည်းမျြော်း ဖေို့ကဝ
ခင်းတို့ု ုလည်း လုပကဆြောငပါသည။

ကရရှညခင
ု ပမွဲသညက ဖရှင်းေည်းမျြော်း
ကေရပစွေို့ခွြောကေထုငရသူမျြော်းနှငနင
ု ငံမွဲ ဖစကေသူမျြော်းအတွ
သူတ၏
ုို့ ရညမှေ်းချ မှြောယင်းတ၏
ို့ု
၀မျြော်းက ်း င်းလံုခခံြုံစွြော၊
ဂ္ုဏသ ခြောရှစွြောနှငကအ်းချမ်းသြောယြောစွြော ပေလညတညကဆြော
နုငကရ်းပင ဖစသည။ UNHCRအကေ ဖင မမတ၏
ုို့ ကေရပရင်း
ကဒသမျြော်းသုို့ ပေလညကေထုငလုသမ
ူ ျြော်း၏ရညမှေ်းချ ဆနဒမျြော်း
အြော်း ော်းလညသက ြောကပါ ကရ်း၊ ယင်းတို့က
ု ေထုငမည အရပ
ကဒသရှလူမှုအသု အ၀ေ်းမျြော်းနှင ပေလညကပါင်းစည်း ကေထုင
နုငကရ်း သမ
ုို့ ဟုတ အ ခြော်းကသြောအရပကဒသသက
ုို့
်း င်း လံုခခံြုံစွြော
ကရွဲ့က ပြောင်းကေထင
ု နင
ု ကရ်းတို့အ
ု တွ လုပကဆြောငပါသည။
ထက
ုို့
ြောင ျွနပ
ု တသ
ုို့ ည သ ဆုငသူမျြော်းနှင အတူ ပူ်းကပါင်း၍
မညသူ ၏တစဦ်းတစကယြော မှ မ ျေရစခွဲရကစကရ်း အတွ
အြော်းလံု်းပါ၀ငနင
ု သည စဥဆ မ ပတကတွွဲ့ဆံု ကဆွ်းကနွ်းမှုမျြော်းနှင
သငကလျြောသည ပံပု်း ူညီမှုမျြော်းကဆြောငရွ
ကပ်း ခင်းမှ တဆင
လူမှုအသု အ၀ေ်းမျြော်းအတွ ကရရှည
တညတံခုငပမွဲကသြော
က ဖရှင်းေည်းမျြော်းရရှရေလုပကဆြောငပါသည။

အဖွွဲ့ွဲ မျြော်း

အလှုရင
ှ မျြော်း

ျွနပ
ု တ၏
ုို့ လုပကဆြောငမှုသည လူသြော်းချင်းစြောောကထြော

ထြော်း ခင်း၊

ြော်းကေ ခင်း၊ ခွွဲ ခြော်းမှုမရှ ခင်းနှင လွတလပ ခင်းအစရှသည စည်းမျဥ်းမျြော်းနှငအညီ ကဆြောငရွ

မရှသည လူသြော်းချင်းစြောောကထြော

ထြော်း ခင်း ဆင
ု ရြော လုပငေ်းစဉသပသပ ဖစပါသည။

ကသြော နင
ု ငံကရ်းနှငဆ

စပပတသ

ခင်း

