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ရခိ�င့တ်ပ်မေတာ်��င့ ်ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ် တိ� ့�ကား ြဖစ်ပာွးခဲသ့ည့ ်တိ�ကပ်ွဲများေ�ကာင့ ်(၂၀၂၁) ခ���စ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ (၃၁) ေနအ့ထ ိရခိ�ငြ်ပညန်ယ�်�ိ �မိ��
နယ ်(၁၀) �မိ��နယတ်ငွ ်တိ�ကပ်ွဲေ��ာငဦ်းေရ စ�စ�ေပါငး် (၇၁၆၀၀) ခန ့ ်ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွေနရဆြဲဖစ်သည။် UNHCR သည ်အြခားေသာ UN အဖဲွ�အစညး်
များ၊ မိတဘ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များ��င့ ်ပ�းေပါငး်လကတ်ွလဲျက ်အဆိ�ပါ လ�သားချငး်စာနာမ� လိ�အပ်ချကမ်ျားကိ� တ�န ့ြ်ပနက်�ညခီဲ�့ပီး ထခိိ�ကခ်စံားခဲရ့သ�
လ�ထ�တိ�အ့ား ၎ငး်၏ အေထာကအ်ပံမ့ျားကိ� ပံပိ့�းေထာကပံ်ခ့ဲသ့ည။် (၂၀၂၁) ခ���စ်တငွ ်UNHCR သည ်အမ်ိေထာငစ်� (၁၅၄၃၄) စ�မ� သကေ်ရာကမ်�ခံ
ခဲရ့ေသာ လ�ဦးေရ (၆၂၃၂၃) ဦးခန ့က်ိ� အစားအစာမဟ�တသ်ည့ ်အမ်ိသံ�းပစ�ညး် NFI ��င့ ်အေရးေပါ် ယာယအီမိ�းအကာ တိ�က့ိ� ေထာကပံ်ေ့ပးအပ်ခဲပ့ါ
သည။် �ိ�ဝငဘ်ာလ��င့ ်ဒဇီငဘ်ာလများအတငွး် ေကျာကေ်တာ်၊ စစ်ေတ�ွ�င့ ်ေပါကေ်တာ�မိ��နယမ်ျား��ိ တိ�ကပ်ွဲေ��ာင ်အမ်ိေထာငစ်� (၈၄၈) စ�တိ�သ့ည ်
အစားအစာမဟ�တသ်ည့ ်အမ်ိသံ�းပစ�ညး် NFI များ��င့ ်ယာယအီမိ�းအကာအေထာကအ်ပံထ့�ပ်များ၊ ေြမာကဦ်း��င့ ်ေြမပံ��မိ��နယမ်ျား��ိ တိ�ကပ်ွဲေ��ာင ်
အမ်ိေထာငစ်� (၁၂၈၅) စ�တိ�သ့ည ်အမျိ�းသမီးသံ�း ပစ�ညး်ထ�ပ်များ၊ ဘ�းသးီေတာင�်မိ��နယ�်�ိ တိ�ကပ်ွဲေ��ာင ်အမ်ိေထာငစ်� (၃၉၁၂) စ�တိ�သ့ည ်အေရး
ေပါ်အမ်ိသံ�းပစ�ညး်ထ�ပ်များ အသးီသးီစီတိ�က့ိ� လကခ်ရံ��ိခဲ�့ကသည။် အဆိ�ပါ �ိ�ဝငဘ်ာလ��င့ ်ဒဇီငဘ်ာလ ��စ်လအတငွး်တငွ ်ပစ�ညး်များ ေထာကပံ့်
ရနအ်ပါအဝင ်ေထာကပံ်ေ့ပးထားမ�ကိ� ကငွး်ဆငး်ဆနး်စစ်သည့ ်ခရီးစဉ်ေပါငး် (၉၀) ��င့ ်ဆကစ်ပ်ကငွး်ဆငး်မ� (၂၉) �ကမ်ိတိ�က့ိ� အလျဉ်းသင့သ်လိ� 
ကငွး်ဆငး်ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည။်
UNHCR ��င့ ်ယငး်၏မိတဘ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များအတကွ ်တစ်ချိ� �ေသာ တိ�ကပ်ွဲေ��ာငစ်ခနး်များ၊ အထ�းသြဖင့ ်ေဝးလေံကျးလကမ်� စခနး်များကိ� လကလ်�မ်းမီ�ိ�ငမ်�
မ�ာ အကန ့အ်သတ�်�ိေနဆြဲဖစ်�ပီး COVID-19 ြဖစ်ပာွးေနသည့အ်ေြခအေနေ�ကာင့လ်ညး် ပိ�မိ�ခကခ်ေဲနသည။်

UNHCR ြမနမ်ာ��င့ ်�ိ�ငင်တံကာ ေထာကပံ်က့�ညမီ�များတငွ ်တစ်ချိ� �ေသာ သတမ်�တခ်ျကမ်ျားြဖင့ ်ပံပိ့�းလ�ဒါနး်သ�များ၊ သတမ်�တခ်ျကမဲ်ပံ့ပိ့�းလ�ဒါနး်သ�များ အားလံ�းကိ� UNHCR မ� များစာွ ေကျးဇ�းတင�်�ိပါသည။်
�သစေ�တးလျ၊ ဘယလ်ဂျီယ၊ံ ကေနဒါ၊ ဒန်ိးမတ၊် ဥေရာပ သမဂ�၊ ြပငသ်စ၊် ဂျာမနီ၊ အိ�ငယ်ာလန်၊ အတီလ၊ီ နယသ်ာလန်၊ ေနာ်ေဝး၊ ကိ�းရီးယား သမ�တ�ိ�ငင်၊ံ ဆွဒီင၊် ဆစွဇ်ာလန်၊ အေမရိကန် တိ��့ �င့တ်ကွ
�သစေ�တးလျ၊ အတီလ၊ီ ဂျပန်၊ ကိ�းရီးယား သမ�တ�ိ�ငင်၊ံ စပိန်��င့ ်ဆွဒီငတ်ိ��့�ိ သးီြခား အလ���ငမ်ျား။

nRS:                        MI, UNICEF, UNFPA
cRS: IRC, IOM, LWF, PIN, RI

မိတဘ်က်
အဖဲွ�များ

(ပ�းေပါငး်အဖဲွ� )

ေဖာ်ြပပါလ�ဦးေရစာရငး်သည ်အက�အညအီေထာကအ်ပံရ့��ိ�ပီးေသာ အမ်ိေထာငစ်�လိ�က ်ခန ့မ်�နး်ေြခလ�ဦးေရစာရငး်ြဖစ်�ပီး စခနး်ေန ခန ့မ်�နး်ေြခလ�ဦးေရ အေရအတကွြ်ဖစ်ပါသည။်

စာရငး်ပါကနိး်ဂဏနး်များတငွ ်ပစ�ညး်များြဖန ့ေ်ဝမ�များစာွပါဝငလ်ျက�်�ိပါသည။်

ရခိ�ငြ်ပညန်ယထ်�ဲ�ိ ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွ စခနး် များ
(အမ်း၊ ေကျာကေ်တာ်၊ မငး်ြပား၊ ေြမာကဦ်း၊ ေြမပံ�၊ ေပါကေ်တာ၊ စစ်ေတ၊ွ ပ�ဏ� ားက�နး်၊

ဘ�းသးီေတာင ်��င့ ်ရေသေ့တာင ်�မိ��နယမ်ျား)
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ဦးအနက်
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တစလ်ချငး် ေထာကပ့ံ်�ိ�ငခဲ်သ့ည့ ်လ�ဦးေရ
15,434
62,323

ေထာကပ့ံ်ခဲသ့ည့ ်လ�ဦးေရ ေထာကပ့ံ်ခဲသ့ည့ ်ေနရပ်စနွ ့် ခွာ စခန်းေပါငး်

ဦး

အမ်ိေထာငစ်�

 113

140-155

156-705

1,906-9,210

706-1,905

9,211-15,521

ေထာကပံ်မ့�ရ��ိခဲသ့ည့ ်
IDP ဦးေရ အကျဉ်းချ�ပ်

ယာယအီမိ�းအကာ 
အေထာကအ်ပ့ံအြဖစ်

5,065
  5,088  

ရခိ�ငြ်ပညန်ယ/် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ံ
ရခိ�ငတ်ပ်မေတာ်-ြမန်မာတ့ပ်မေတာ် တိ�ကပဲွ်များ��င့ဆ်က�်ယွသ်ည့ ်
ေနရပ်စနွ ့်ခွာ ေ�� �ေြပာငး်ေနရသ�များကိ� တံ� ့ြပန်က�ညြီခငး်

(၂၀၂၁) ခ���စ်၊ ဇနန်ဝါရီလမ� ဒဇီငဘ်ာလထိ
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