
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ

သြားလာခြင့္

၂၁        ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူ 
အညီေပးေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသြားလာခြင့္ 
အကန္႔အသတ္ရိွ/သြားလာခြင့္မရိွ

လတ္တေလာအေျခအေနမ်ား

လြန္ခ့ဲသည့္ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္နယ္ေလးခု၌
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး၊ လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းအကူအညီမ်ားေပး
ပုိ႔ႏုိင္ရန္ သြားလာခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္းၾကပ္ေသာကန္႔သတ္မႈ 
မ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၉ရက္ေန႔
တြင္နယ္ျခားေစာင့္စခန္းမ်ားတုိက္ခုိက္ခံရမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္
လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား ထပ္မံလုိအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ 
အရိွန္ျမင့္လာသည့္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္
နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီ 
မ်ားပုိမုိလုိအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္
ျဖစ္ပြားသည့္တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ 
ေသာလူမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲရပါသည္။

 
 

 

စခန္းႏွင့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ား၏ အသက္၊ က်ား/မ*

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 
 တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ 

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 
လူမ်ားအား ေဘးလြတ္ရာသို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထား

  

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္လံုၿခံဳေရး
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲ

ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆

ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၆  

 

2 0 1 6 2 0 1 7
ဧၿပီ ၂၀၁၇

ဆိုင္ကလုန္း
မုန္တိုင္းရာသီ စတင္

မတ္ ၂၀၁၇
ေျခာက္ေသြ႕

ရာသီစတင္

   

ဇြန္ ၂၀၁၇ 
မိုးရာသီ
စတင္

  

 စခန္းႏွင့္ ေနရာ ၂၁၅ ခုတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွ

  
ကာလၾကာရွည္  ၂၁၇,ဝဝဝ
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 

                  

၂၃၇,ဝဝဝ  
   လက္ရိွေနရပ္စြန္႔ခြာ
တိမ္းေရွာင္လ်က္ရိွသူဦးေရ

ရခုိင္
ကခ်င္
ရွမ္း

ကေလးမ်ား       သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား

၅၂ % 
ေသာေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္
သူမ်ားမွာ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားႏွင့္

               မိန္းကေလးငယ္မ်ား *

ယေန႔

တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊
တရုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 
ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတြင္ 
အသစ္ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာ
တိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား

၆,ဝဝဝ

၄၀,ဝဝဝ

ကခ်င္/
ရွမ္းေျမာက္    

ရခိုင္ျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း 

# ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္းမ်ား  
သြားလာခြင့္မရရွိသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္
ရွိေနသည့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ
တိမ္းေရွာင္သူဦးေရ

*အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားရရိွမႈ - ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား၏ ၈၆ %

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွစတင္ၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈအသစ္မ်ား (ေထာင္ေပါင္း)

ရွမ္း

ကခ်င္

စစ္ကုိင္း

ခ်င္း

ပဲခူး

မေကြး

ရခိုင္

တနသၤာရီ

မႏၲေလး

ဧရာဝတီ

ကယား

ကရင္

ရန္ကုန္

မြန္

အိႏိၵယ

တရုတ္

ထိုင္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

လာအို

ပဲခူး

ထားဝယ္

ဟားခါး

ရန္ကုန္

စစ္ေတြ

လိြဳင္ေကာ္

ဘားအံ

ေမာ္လၿမိဳင္

စစ္ကိုင္း မႏၲေလး 

ပုသိမ္

ေတာင္ ႀ ကီ း

ျမစ္ႀကီးနား

ေနျပည္ေတာ္

မေကြး

 ဧ
ရာ

ဝတီ
 

သံ
လ

ြင္

ဤေျမပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ အမည္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ကုလသမဂၢမွ တရားဝင္ ေထာက္ခံခ်က္ျပဳထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံထားသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ အမည္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ညႊန္းဆုိမႈမျပဳႏုိင္ပါ။                    .
ထုတ္ေဝသည့္ရက္စြဲ-  ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၅၊                သတင္းအရင္းအျမစ္             -CCCM Cluster၊ UNHCR၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံရိွ ကုလသမဂၢႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ WFP၊ OCHA။

၂၀၀ ကီလုိမီတာ

 ဘဂၤလား
ပင္လယ္ေအာ္

ကပၸလီပင္လယ္

ကခ်င္/ရွမ္း

ဆက္သြယ္ရန္ ochamyanmar@un.org www.unocha.org    

၄ 

၇
၄

၅

၉၇

၈
၂၈

၅

ေနရပ္ျပန္သူမ်ား/
ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားသူမ်ား

လက္ရွိအသစ္ထပ္မံ
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္
လ်က္ရွိသူမ်ား

စက္တင္ဘာ 
၂၀၁၆ မွစ၍ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔  ထြက္ခြာခဲ့သည့္ လူဦးေရ ၇၄,ဝဝဝ ခန္႔

   ရခိုင္ ကခ်င္ ကရင္  ရွမ္း

၅၂%   
၄၉%
၅၀ %    ၁၂%

၇%
၄%

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ 
ရာအကူအညီေပးေရး
 သြားလာခြင့္အား ကန္႔ 
သတ္ထား(ျပည္တြင္း
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိသာၿမိဳ႕၏ 
 အျပင္ဘက္ ေနရာမ်ား
သုိ႔ သြားလာခြင့္ျပဳထား)

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္    
     ရာ အကူအညီေပးေရး 

သြားလာခြင့္အား ကန္႔
သတ္ထား။ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အစုိးရမွလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထား   
သည့္ေဒသမ်ားသုိ႔ သြား
လာခြင့္အား ခြင့္ျပဳေပး
ျခင္း မရိွပါ။

ရခုိင္ 

၁၀၀

၅၀

၁၀

စခန္းႏွင့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ 
ႏိုင္ငံတြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား

# ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား
(ေထာင္ေပါင္း)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ မွစတင္၍  
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ အသစ္ထပ္မံေရာက္ရွိလာသူမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားႏွင့္ေနရာမ်ား (CCCM အစုအဖြဲ႔၏
 ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလအထိ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ -  လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား                            (၂၀ ဧၿပီ ၂၀၁၇)  

 


