
   
 

 
 

UNHCR လိမလ္ညမ္ႈတိိုကဖ္်ကေ္ရး မ၀ူါဒ 
 

• UNHCR သည္ လိမလ္ည္မႈဟို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိိုရာ၌ UNHCR သိို႔မဟိုတ္ အျခားသူမ်ား (ဒိုကၡသည္ႏွ င့္ 

ခိိုလ္ႈခြင့္ေတာင္းခ္သူမ်ားအပါအ၀င္)ကိို အက်ိ းအျမတ္ထိုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိ ရိ  လိမ္လည္လ ည့္ျဖားျခင္း ျဖ္း ္သည္စ္သည္။   

• သင္သည္(UNHCR တြင ္ မ တ္ပ္ိုတင္ထားေသာ ဒိုကၡသည္ သိို႔မဟိုတ္ ခိိုလ္ႈခြင့္ေတာင္းခ္သူအေနျဖင့္) အမ န္တရားအေပၚ 

ရပ္တည္ေပးရန ္ ႏွ င့္ သက္ဆိိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွ င့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကိို UNHCR သိို႔ ေပးရန္ သင့္မ ာ 

တာ၀န္ရိ သည္စ္သည္။ ၄င္းမ ာ သင္၏ အမႈတြြဲဖိိုင္ႏွ င့္ ဆက္ႏွြယ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိို ခ်န္လ ပ္မထားရန္ႏွ င္ လိိုအပ္သည့္ 

အေသး္း ိတ္အခ်က္အလက္ အားလ္ိုးကိို ေပးရန ္တာ၀န္ရိ သည္စ္သည္။ 

•  အကယ္၍ သင္သည္ UNHCR အား အမႈကိ္း ၥကိို မ န္မ န္ကန္ကန္္ထြက္ဆိိုရန္ ႏွ င္ အျပည့္္း ္ို ထိုတ္ေဖာ္ေျပာျပရန္ ပ်ကက္ြက္ပါက 

ၾက းေလေသာ အက်ိ းဆက္မ်ားရိ ႏွိိုင္ျပ း အမႈလိိုက္ရာတြင္လည္း အခ်ိနၾ္ကန္႔ၾကာျခငး္ သိို႔မဟိုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အကူအည ေပးႏွိုိင္ေျခမရိ ျခင္း ္း ေသာ ဆိိုးက်ိ းမ်ား သက္ေရာက္ႏွိိုင္သည္စ္သည္။  

• UNHCR ႏွ င့္ လိုပေ္ဖာ္ကိိုငဖ္ကအ္ဖြြဲ႔အ္း ည္း အားလ္ိုး၏ ၀နေ္ဆာငမ္ႈမ်ားျဖ္း သ္ည့္ ( UNHCR အေထာကအ္ထားမ်ား -

 ေလ ် ာကထ္ားဆြဲလကမ္ တ ္ ႏွ င့္ ဒိုကၡသညက္ဒ၊္ မ တပ္္ိုတငျ္ခငး္၊ ဒိုကၡသညအ္ေျခအေန အကြဲျဖတ္ဆ္ိုးျဖတခ္်က၊္ 

တတယိႏွိိုငင္သ္ိို႔ ျပနလ္ညေ္နရာခ်ထားေရးႏွ င့္ အျခားအကအူည မ်ား အပါအ၀င)္သည ္အခမြဲျ့ဖ္း သ္ညစ္္သည္။  

• UNHCR သိိုမဟိုတ္ လိုပေ္ဖာ္ကိိုင္ဖက္အဖြြဲ႔အ္း ည္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  အခေၾကးေငြေတာင္းေသာ မည္သည့္အဖြြဲ႔အ္း ည္း 

သိိုမဟိုတ္ လူပိုဂ ၢိ လ္ကိိုမဆိို  မယ္ိုၾကည္ပါႏွ င့္စ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ ထိို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလ္ိုးသည္ အခမြဲ့ ျဖ္း ္သည္စ္သည္။ UNHCR ႏွ င့္ 

လိုပ္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္အဖြြဲ႔မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈကိို ေငြေၾကး သိို႔မဟိုတ္ အျခားအခြင့္အေရးတ္း ္ခိုခိုျဖင့္ အေပးအယူလိုပ္ရန္ 

ကမ္းလ မ္းျခင္းသည္ လိမ္လည္လ ည့္ျဖားျခင္းျဖ္း ္သည္ကိို သတျိပ ၾကပါစ္သည္။  

• သင္၏ ကိိုယ္ေရးကိိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားႏွ င့္ အေထာက္အထားမ်ားကိို မ ်ေ၀ျခင္းမျပ မ  UNHCR ၊ ၄င္း၏ 

လိုပ္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္အဖြြဲ႔အ္း ည္းမ်ား သိို႔မဟိုတ္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားဟို ဆိိုသူမ်ားမ  ၀န္ထမ္းကဒ္ကိို 

ၾကည့္ရႈရန္ ေတာင္းပါစ္သည္။  

• သင္၏ အေျခအေနကိို အခြင့္ေကာင္းယူရန္ ၾကိ း္း ားသူမ်ားသည္ UNHCR ၊ လိုပ္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္အဖြြဲ႔အ္း ည္းမ်ား သိို႔မဟိုတ္ 

အျခားေအဂ်င္္း  မ်ားႏွ င့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရိ ေၾကာင္း သင္တိို႔အား အယ္ိုသြင္းရန္ သူတိို႔က အေထာက္အထားအတိုမ်ား  ျပႏိွိုင္သည္ကိိုလည္း 

သတိျပ ၾကပါစ္သည္။  

• တ္း ္္း ္ိုတ္း ္ေယာက္က (UNHCR ၊ ၄င္း၏ လိုပ္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္အဖြြဲ႔မ်ား သိို႔မဟိုတ္ ရာသက္ပန္အေျခခ် ေနထိိုင္ခြင့္ျပ ေသာ 

တတိယႏွိိုင္င္တ္း ္ခိုခို မ တဆင့္) အျခားႏွိုိင္င္သိို႔ ရာသက္ပန္အေျခခ်ေနထိိုင္ခြင့္ရရိ ရန္၊ (UNHCR သိို႔မဟိုတ္ ၄င္း၏ 

လိုပ္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္အဖြြဲ႔မ်ားမ ) ေငြေၾကးအေထာက္အပ့္ သိို႔မဟိုတ္ အျခား အေထာက္အပ့္ ရရိ ရန္၊ ႏွ င့္ ္း ာရြက္္း ာတမ္းအတိုမ်ား 

သိို႔မဟိုတ္  လိမ္လည္လ ည့္ျဖားျပ း ေငြေၾကး သိို႔မဟိုတ္ အျခားအခြင့္အေရးတ္း ္ခိုခိုျဖင့္ အေပးအယူလိုပ္ရန္ သင့္ကိို ကမ္းလ မ္းလာပါက 

ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါစ္သည္။ ဤကမ္းလ မ္းမႈမ်ားကိို သင္အား ပိုဂ ၢိ ေရးအရ၊ ဖိုန္းေခၚျခင္း သိို႔မဟိုတ္ Facebook, Youtube, 

WhatsAppႏွ င့္ twitters ္း သည့္ လူမႈကြန္ယက္ မ ဒ ယာမ်ားမ တဆင့္ ျပ လိုပ္ႏွိိုင္သည္စ္သည္။ 

• UNHCR ၊ လိုပ္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္၀န္ထမ္း၊ ေကာ္ျမ န တ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေကာ္ျမ န တ  လူထိုမ်ား သိို႔မဟိုတ္ အျခားသူတ္း ္္ း္ းသည ္

တတိယႏွိုိင္င္သိို႔ အေျခခ်ေနထိိုင္ခြင့္ရ သိို႔မဟိုတ္ (ပိုဂ ၢလိက ္း ပြန္ဆာ၊ မိသား္း ို ျပန္လည္ေပါင္း္း ည္းေရးႏွ င့္ လူသားခ်င္း္း ာနာမႈျဖင့္ 

္း ္္း္း ားေပးျခင္း ္း သည္တိို႔ကြဲ့သိို႔) လမ္းေၾကာင္းမ်ားဖြင့္ေပးရန္ ကတိမေပးေၾကာင္းကိို မ တ္သားထားပါစ္သည္။  ္း ာရြက္္း ာတမ္းမ်ား၊ 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား၊ ႏွ င့္ ၀နေ္ဆာငမ္်ားအားလ္ိုးသည္ အခမြဲျ့ဖ္း သ္ညစ္္သည္။  



   
 

 
 

• တ္း ္္း ္ိုတ္း ေ္ယာကက္ UNHCR ္း ာရြက္္း ာတမး္အတို ျပ လိုပလ္ ် င ္ ၊ အျခားသတူ္း ္္  း္ း၏ UNHCR ္း ာရြက္္း ာတမး္ကိို အသ္ိုးျပ လ ်င ္

သိို႔မဟိုတ ္UNHCR ္း ာရြက္္း ာတမ္းကိို ျပငဆ္ငလ္ ် င ္  ၄ငး္သည ္လမိလ္ညမ္ႈျဖ္း သ္ညစ္္သည္။ UNHCR သည ္၄ငး္ကိို အေလးအနက္ထားျပ း 

္း ္ိုး္း မး္္း ္း ေ္ဆးမႈ ျပ လိုပသ္ညစ္္သည္။  

• UNHCR အိႏွၵိယ၏ လိုပ္ငန္းႏွ င့္ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏွ င့္ ပတ္သက၍္ ္း ္း ္မ နေ္သာ၊ ယ္ိုၾကည္္း ိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိို 

သိရိ လိိုပါက ေက်း်းူးျပ ၍ UNHCR ရ္ိုးပိိုင္ဆိုိင္ရာ ၀ဘ္ဆိိုက္ျဖ္း ္သည့္ https://help.unhcr.org/india/ တြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ 

သိို႔မဟိုတ္ UNHCR Facebook ္း ာမ်က္ႏွ ာျဖ္း ္သည့္ https://www.facebook.com/indiaUNHCR/ တြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈပါစ္သည္။  

• UNHCR ၀န္ထမ္း၊ လိုပ္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္အဖြြဲ႔၏ ၀န္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ ကန္ထရိိုက္တာ(္း ာခ် ပ္ခ် ပဆ္ိိုျခင္းျဖင့္ UNHCR ႏွ င့္ဆက္ႏွြယ္ေနသ ူ

တ္း ္္ း္ း)သည္ လိမ္လည္မႈ သိို႔မဟိုတ္ မ ားယြင္းေသာအျပ အမူကိို က် းလြန္ေသာ အမႈက္ိး ၥမ်ိ းမ်ားအတြက္ ကိုလသမဂ ၢဌာနခ် ပ္ရိ  

UNHCR အထူး္း ္း ္ေဆးေရးအၾက းအကြဲထ္ အ းေမးလ္- inspector@unhcr.org ၊ website: https://www.unhcr.org/igo-

complaints.html ၊ႏွ င့္ လ ်ိ ႕၀ က္ဖက္္း ္န္ပါတ္- +၄၁၂၂ ၇၃၉ ၇၃၈၀ သိို႔ ေက်း်းူးျပ ၍ တိိုက္ရိိုက္ သတင္းပိို႔ေပးပါစ္သည္။ သိို႔မဟိုတ ္

္း ာတိ္ိုက္မ တဆင့္ UNHCR, 94, Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland သိို႔ ္း ာပိို႔ပါစ္သည္။ IGO ေခၚ 

အထူး္း ္း ္ေဆးေရးအၾက းအကြဲသည္ လက္ခ္ရရိ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဟူသမ ်ကိို လ ်ိ ႕၀ က္ထားမည္စ္သည္။ 

• UNHCRႏွ င့္ သက္ဆိိုင္သူ လူပိုဂ ၢိ လ္တ္း ္္ း္ း(္ပမာ- ခိိုလ္ႈခြင့္ေတာင္းခ္သူ၊ သိုိ႔မဟိုတ္ ဒိုကၡသည္) သိို႔မဟိုတ္ UNHCRႏွ င့္ 

္း ာခ် ပ္ခ် ပ္ဆိိုျခင္းမရိ ပြဲ ဆက္ႏွြယ္ျခင္းမရိ သည့္ အျခားသူတ္း ္္ း္ းက UNHCR ကိို လိမ္လည္မႈ ျပ လိုပ္ေသာ 

အမႈကိ္း ၥမ်ားအတြက္ ေက်း်းူးျပ ၍ UNHCR အႏိွိၵယရိ  လမိလ္ညမ္ႈ တိိုကဖ္်ကေ္ရး တာ၀နခ္ထ္္ email: indne@unhcr.org သိို႔ ္း ာပိို႔ေပး၍ 

အေၾကာင္းၾကားပါစ္သည္။ သိို႔မဟိုတ္ UNHCR ရ္ိုးေရ ့ရိ  တိိုင္ၾကား္း ာ ေသတတာ( အန ေရာင ္ေသတတာ) တြင္ ္း ာေရးျပ း ထည့္သြင္းေပးပါစ္သည္။ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Updated in 31 August 2021 

အေရးၾက း မ တခ္်ကစ္္သည္။ UNHCR ႏွ င့္ လိုပေ္ဖာ္ကိိုင္ဖက္မ်ား၏ ၀နေ္ဆာငမ္ႈမ်ားသည္ အခမြဲ့ျဖ္း ္သည္စ္သည္။ 

၀နေ္ဆာငမ္ႈမ်ားႏွ င့္ အေထာက္အပ္မ့်ားျဖင့္ အေပးအယူလိုပရ္န္ မည္သည့္ လိင္ပိိုငး္ဆိိုင္ရာအခြင့္အေရး 

သိို႔မဟိုတ္ အျခားအခြင့္အေရးကိို ေတာငး္ဆိိုခြင့္ မရိ ေပစ္သည္။  

UNHCR ႏွ င့္ လိုပ္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္အဖြြဲ႔မ်ားမ ာ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရာ ေခါင္းပ္ိုျဖတ္မႈႏွ င့္ ေ္း ာ္ကားမႈအတြက္ လ္ိုး၀ သည္းခ္ပိိုင္ခြင့္ 

မရိ ေသာ zero tolerance ေပၚေလာ္္း   ရိ သည္စ္သည္။   

ဤ ေကာ္ျမ န တ သတငး္ထိုတ္ျပနခ္်က္ႏွ င့္ ပတ္သက္၍ သင္္တြင္ ေမးျမနး္္း ရာမ်ားရိ ပါက  UNHCR toll-free 

number: ၁၈၀၀၁၀၃၅၆၃၅ သိို႔ ဖိုန္းေခၚႏွိုိင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ indne@unhcr.org  သိို႔ အ းေမလ္ ပိို႔ျပ း 

ဆက္သြယ္ႏွိိုင္သညစ္္သည္။   
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