
 

ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပကခာိငိ ၡ့ ကာငၡ ့ာငာနရသူကိ(IDPs)၏ အနပာငြအၡ့ိာနရသူကိပုိ ပကပပယင့  ငအခပပင 
ၡ ာမပခင္၊ ၡ ာမပင ႏွ ာင္ၡ ာ့ုိာငိ ာနရသူကိ ရာီနံ ြငနပြဲၡ့ိးပၡေအကိ  ပာင္ ာငအၡပကာငအအထငၡ ကငၡ္ကာငၡ  နာငိ ပုိ 
့ပငခ ငြၡပိ့ င အရုိိ့ာရခုငၡာက အ ပြဲြအရထငိ  (NGOs)ာနရသူကိာ  ၡခကာငိ ္ုိ နာငိ  

 ့ ာငိ ပထင ယငၡ ာကပငပုိာငိႏွ ာငြ ပနနရသူာင ပထင ယငခပာင ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပကခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာငာနရသူကိ 
(IDPs)ပုိ ပငထီၡအကပငပြံၡ ၡာက  ပထငခပာငိႏွ ာငြႏွုိာငာံခပကအ ပြဲြအရထငိ(NGOs)ာနရသူကိာထင ၡ ာမပခင္၊ 
ၡ ာမပငႏွ ာင္ၡ ာ့ုိာငိာနရသူကိ ရီာံန ြငနပြဲၡ့ိ ပာင္ ာငးပၡေအ့  ၡ ာအာုံိ  ပ နပာငြၡမ နရသူကပငအကိ့ ငႏွ ာငြ 
 ၡအကာငေဒငနနရသူာ ခင နာငိ (ာုိြ) ၡ ာၡပၚမွ ယင့ ကိၡရ နာငိ  အနနရသူပငာနရသူကိႏွ ာင္ပခငာပင ပီိ ၂၀၁၉နုႏွ ရင္၊ ာခငမ 
၁၁့ပငၡ ြ ၡ ကပင္ ုံိအကိ ာခငာ ခငနနရသူိ င ႏွ ာငြရပငမနရသူးငိ ၍ ပၽပႏုွငပငခုိြအၡ   ာင္ အမပ ငခ့ကရုိိ့ိာငာိပိာထငည္။ 

ဤပြဲြာုြိၡ ကပင္ုံိ အကိာခငာ ခငနနရသူိ ငာထင ့ ာငိ ပထင ယငၡ ာကပငပုိာငိႏွ ာငြပနနရသူာင ပထင ယငာ     
ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပကခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာငာနရသူကိ(IDPs)အကိ  ိအကိာနရသူကိၡရ ပီိ 
ာိာိခိုြ၏ၡောာုိြ ပ ငမက့ င  ပငထီပံြပိုိ ပာငိမ ာငိ ၡပိာထင္အနနရသူ ိင  ာင္ခုိပင္ုိာငၡ ပိာထငည္။ အုိြၡေပကာင္  
ၡ ာယက မုပငပုိာငနပာင္ပုိ  းပၡေအ့ မုံ န ံာမႈ အကာနနံနရသူပငာၡပိႏိုွာငၡာိာၡ့ပြ 
ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပကခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာငာနရသူကိ(IDPs)ာနရသူကိအကိ ၡ ့ပငာိုြ ပ ငၡာကငမထငိ 
ၡ ာယကာနရသူကိ့ ႏုိိွာငာထငာဟုခငပိည္။ မပင့ မိုံ န ၡံ့ိအၡ နအၡ ႏွ ာင ္ ၡ ာမပခင္၊ၡ ာမပင 
ႏွ ာငၡ္ ာ့ိုာငိ ာနရသူကိရီာံန ြငနပြဲၡ့ိ ဥပၡေအကိ အၡပကာငအအထငၡ ကငၡ္ကာငပိပ ၂၀၁၉ နု ရင္၊ ာခငမ 
၁၁့ပငၡ ြ ၡ ကပငပုိာငိခပာင  ့ာငိ  ပထငၡ ာကပငပုိာငိႏွ ာငြ ပနနရသူာင ပထင ယင့  ိ ၡအကာငၡပိာငိာနရသူကိ ရပကၡာက 
ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပကခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာငာနရသူကိ(IDPs)ာထင ၡ ာယကာြဲြ  ရငမကႏိုွာငပိာထငည္။ 
ဤပြဲြာုိြမုပငၡ္ကာငပိပ မပင့ ိ ာိာငိ နနရသူာငိၡ့ိမုပငာ ငိရဥင္၊ ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပက 
ခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာင(IDPs)ာနရသူကိ၏အ ကဂခငအကိ အႏုွခငာၡေကၡ္ကာငၡာကအပနရသူ ိိ ာပငၡ့ကပငာ   
  ရငႏွုိာငာထင္အ ပာင၂၀၁္၂၀၁၆ နု ရင အာနရသူ ိိာကိၡ ာအာုံိ နနရသူာ    ာင၀ိေ၏ ာၡေကအကိပုိမထငိ 
နနရသူ ိိၡ ကပင့ကၡ့ကပငပိာထငည္။  

၂၀၁၈ နု ရင ၡ ာမပခင္၊ၡ ာမပင ႏွ ာင္ၡ ာ့ုိာငိ ာနရသူကိရာီံန ြငနပြဲၡ့ိ  ပာင္ ာငးပၡေအ့   ၡ ာယကအာုံိ ပ ာငာနရသူကိာထင 
၂၀၁၉ နု ရင္၊ ာခငမ ၁၁ၡ ြ အအ ိ ၡ ာယကအာုံိ ပ နပာငြၡမ နရသူကပငမပကခာငာပာငိ့ င အနနရသူိ င ္၂၀၁၆မၡပိအကိ ပီိ 
ာၡမ နရသူကပငအကိပိပ ့ကဇ၀ခငၡေိာာင္ႏွုိာငပိာထငည္။ အပယင၍ ၡ ာယကအာုံိ ပ ာငာနရသူကိာထင  
ာခငာ ခင့ ပငအခပာငိ ာၡမ နရသူကပငအကိပိပ ၡ ာယကပနရသူ ိၡပနရသူကငာ     ာင ္ ခ့ကိရပြ္ဲ ုိ နာငိနံ့ ုိာင ပီိ  
 ပရငေဒငအ  ရငၡအကာင ဒဏင၂ႏွ ရငအအိနနရသူာ ခငနံ့ႏိုွာငပိာထငည္။ ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပက 
ခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာငာနရသူကိ(IDPs)အခပပင ၡ့့ ထငခထငခံြြၡာက ာိာငိနနရသူာငိၡ့ိႏွ ာင္ 
အပရငအနခင့ပငရြဲၡ့ိာ့ ိ နာငိၡေပကာငြ  မပင ပငပုိာငပပိပပက ပ ငမထင  ရငပပကိမကာထငပုိရုိိ့ိာငၡ ့ ပီိ္၊ 
ၡ ့ကအႏွ ံြအ ပကိခပာင ၡ ာ ာ  ပငာုိာငိာနရသူကိ့ ိၡ  နာငိၡေပကာင ္ ၄ာငိခုိြ၏ာငမၡ ့ကၡောာနရသူကိခပာင 
ၡ့့ ထငမု ံန ံာမႈာ့  ိ ရငၡ ့ပိာထငည္။  ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပကခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာင(IDPs) အာနရသူကိရာုထင 
၄ာငိခုိြ၏ ာငမၡ ့ပငအကိ ာ ပ ငႏွုာိငၡာိၡာကၡေပကာငြ ၄ာငိခုိြ၏ၡ ာယက အနပာင္အၡ့ိာနရသူကိပိုင 
္၂၀၁၆မခကပကမအခပာငိ ပကပပယင့ ငအနနရသူိ ငာ က အမပ ငခိၡုခကာငိ မ ပိာထငည္။ 

 ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပကခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာငာနရသူကိ(IDPs)ႏွ ာငြၡ္ပိ ၡႏွပိနနရသူပငာနရသူကိအ့  ၡ ာမပခင္၊ 
ၡ ာမပငႏွ ာငြၡ ာ့ုိာငိာနရသူကိ ရီာနံ ြငနပြဲၡ့ိးပၡေ ပာင္ာင ပျက ငိနနရသူပငာထင ၄ာငိခုိြ၏ ာငမၡ အုိငာင့ကၡောခပာင 



 

မုံ န ံာမ့ႈ  ိ္၊ ာ့ ပိုိ ာာိ  ့ိာီ IDPs ာနရသူကိအကိ ာင့ ာငိၡောာုိြ ပ ငမကၡရ့ င 
ခပ ငိအကိၡပိၡ ာထင္အနနရသူပငခရငနနရသူပင  ရငၡ ပိာထငည္။ ာုိြၡာကင  ၡ ာယကရာီံန ငြနပြဲၡ့ိ ၀ ငၡ္ကာငာမႈာနရသူကိ္၊ 
းပၡေမာငိထ  ငနနရသူပင့့ ိ့ င ပ ငြာခငနနရသူပငာနရသူကိ့ ိၡ ၡာကၡေပကာငြ ၄ာငိခုိြ၏ 
ၡ ာအာုံိ ပ ာမႈပုိ ၡအကာင ာာငရပက ၡမနရသူ ကပငအကိ့ ငာ က မုံိ၀ ာ  ရငႏွုိာငပိည္။ အြုိအ ပာင အမနရသူာငရမုိ 
ၡ ့ပငာိုြ ပ ငၡရ နာငိာထင အမပ ငႀပီိာကိၡာကအႏွႏၱ့ကယင  ရငၡပစၡရႏုိွာင ပီိ္၊ မငာကိနနရသူာငိရက ကာမႈ 
အ ပြဲြအရထငိာနရသူကိာ  မပငနံ့့ ိၡာက အရီ့ာငနံရကာနရသူကိအ့ ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပက 
ခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာငာနရသူကိ(IDPs)ာထင ၄ာငိခုိြ၏ာငမ့ပကာုိြ ပ ငႏွုိာငၡ့ိအခပပင 
ာပကိၡ့ကပငေပထငြ့မႈာထငြအနနရသူိ ငခပာင ၡ ာ ာ  ပငာုိာငိၡေပကာငြအိနုိပငာမႈာနရသူကိ့ ိၡေပကာငိ ာိ့ ိ့ ပိာထငည္။ 

ဤပိရၥႏွ ာငြပခငာပင ပီိ ယနာငပ NGOs,CSOs,IDPs, အမ ွဴ့ ာငာနရသူကိ္၊ ာခာငိ ာီေယီကာနရသူကိႏွ ာငြ အ နကိၡာက 
ပိ၀ာငပခငာပငာထင္အ ပြဲြအရထငိာနရသူကိာထငမထငိ၄ာငိခုိြ၏ ရုိိ့ိာငာမႈာနရသူကိပုိ အခုငၡ ကငနြဲြ ပီိ  ရငပိာထငည္။ 
ာုိြၡာကငယနုအနနရသူိ ငအအ ိ းပၡေအကိ ပ ငမထင ပာင္ ာင နာငိ္၊  နရသူပငာိာငိ နာငိအခပပင 
ရခာငအၡပကာငအအထငၡ ကင နာငိ (ာုိြ) အရုိိ့ာင၀ိောနရသူကိ ၡ ပကာငိမြဲ ပ  ပာင နာငိ  (ာုိြ) 
မာငိထ  ငနနရသူပငာနရသူကိပုိိ ပ ငမထင  ့ာငိ  ပ နာငိာနရသူကိ ခရငရုခံရင့ ကာ နရသူ မပုငၡ္ကာင နာငိာ့ ိၡာိပိည္။  
ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပကခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာငာနရသူကိ(IDPs)၏ ၡ့့ ထငအပနရသူ ိိ့ ိာထငြ အ ကဂခငပုိၡ့ ိ့မႈ ပီိ္၊ 
့ ာငိ ပထင ယင္၊ ပနနရသူာင ပထင ယငအခပာငိႏွ ာင္  ာ ငာကႏိုွာငာအံႏွ ြံခပာင ၡ့့ ထငခထငခ ငြၡာက  ာိာငိနနရသူာငိၡ့ိ္၊ 
ႀပီိပပကိခုိိခပငာမႈ္၊ ခထင ာာိငာမႈာနရသူကိပုိ  ာ ာငြခာငႏိုွာင့  ငအခပပင   ပထငၡအကာငရ ုာ ငာကႏိုွာငာၡံခကငအရုိိ့ပုိ 
ပၽပႏုွငပငခိုြ ၡအကပငပိမပငာ ခငၡ့ိအိုိ အကိၡာက အ ပြဲြအရထငိာနရသူကိ၏ 
ပိယုငရကိမ ယငာနရသူကိာ  ၡခကာငိ ္ိမုုိပငပိာထငည္။  
 

  ၂၀၁၈ နု ရငခပာင  ပျက ငိမုိပငၡာက ၡ ာမပခင္၊ ၡ ာမပငႏွ ာငြၡ ာ့ုိာငိာနရသူကိရာီံန ြငနပြဲၡ့ိ းပၡေအကိ 
အၡပကာငအအထငၡ ကင နာငိပုိနနရသူပငနနရသူာငိ ့ပငခ ငြၡပိ့ ငည္။ 

 ယာငိးပၡေအ့ အ ပရငာြဲြ ပထငာငခရငးီိနနရသူာငိႏွ ာငြ  ပထငာငမငအုာနရသူကိာကာပ 
မပင့ ိၡ ့ပငာ ပ ငႏွုိာငၡာိၡာက ပဋိပပကၡေပကာင္ၡ ့ပငရပ ငြနပကခိာငိၡ့ ကာငၡ ့ာငာနရသူကိ(IDPs)အကိ 
့ကဇ၀ခငာမႈာခငာ ခင နာငိ္၊ ၡအကာငေဒငနနရသူာ ခင နာငိ ခိုြပိ ုအပကအပပယငၡပိ့ ငည္။ 

 အာနရသူ ိိာကိၡ ာအာုံိနနရသူာမႈာင၀ိေႏွ ာငြ IDPs ာနရသူကိအခပပင 
အိာင နံၡ ာအနပာင္အၡ့ိအခပပငနနရသူာ ခငအကိၡာက Pinheiro Principles အၡ နနာံငာနရသူကိႏွ ာင္အထ ီ
့ုိိ့ကရၡမြၡ ာယကမုပငပိာုငနပာင္ပို ခ့ကိ၀ာငအာိာ ခင ပ ၡပိႏုိွာင့ ငအခပပင အိၡ့ကပင ပီိာ နရသူခၡာက 
ၡ ာယကပပပငပြဲာမႈးပၡောငၡေကာငပုိ ၡ့ိ္ပြ့ဲ ကခပာင အ့ပငေပငအ ပြဲြအရထငိ ာနရသူကိ္၊ ခုိာငိ့ာငိာကိာနရသူကိ္၊ 
မယငာာကိာနရသူကိႏွ ာငြ IDPs ာနရသူကိပုိ ပပာငြမာငိ ာာငာကရပက ၡ္ပိၡႏွပိ ခုိာငပာင့ ငည္။   

 
 
္ပငာပယင့ င: Laura Marshall, Norwegian Refugee Council - laura.marshall@nrc.no 
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ၡအကပငပိအ ပြဲြအရထငိာနရသူကိ အခထငင ပ မပငာ ခငၡ့ိအုိိပိာထငည္။ 
 
-  Bridging Rural Integrated Development and Grassroots Empowerment  
- Danish Refugee Council 
- DCA-NCA 
- GRET 
- Humanity & Inclusion 
- Karuna Mission Social Solidarity 
- ICCO Cooperation 
- International Rescue Committee 
- Mercy Corps 
- Metta Development Foundation 
- Norwegian Refugee Council 
- Oxfam 
- People in Need 
- Plan International  
- Trócaire 
- Wunpawng Ninghtoi 
- Welthungerhilfe 


