
ဤေဖာ်ြပပါ ေြမပံ�တငွ ်အသံ�းြပ�ထားေသာ နယန်မိတအ်ကျယအ်ဝနး်များ၊အမညမ်ျား��င့ ်သတမ်�တခ်ျကမ်ျားသည ်
က�လသမ�ဂမ� တရားဝင ်အတညြ်ပ�ထားြခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်လကခ်ထံားြခငး်ြဖစ်သညဟ်� ဆိ�လိ�ြခငး်မဟ�တပ်ါ။

nRS :                 MI, UNICEF, UNFPA   cRS: IRC, IOM, LWF, PIN, RI(ပ�းေပါငး်အဖဲွ� )မိတဘ်က ်အဖဲွ�များ

အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်�၊ �သစေ�တးလျ၊ ဘယလ်ဂ်ျီယ၊ံ ကေနဒါ ဒနိး်မတ ်ဥေရာပသမဂ�၊ ြပငသ်စ် ဂျာမန ီအိ�ငယ်ာလန ်အတီလ ီဂျပန ်နယသ်ာလန ်ေနာ်ေဝ ဆွဒီင ်ဆစ်ွဇာလန ်ယ��ိ�ကတ်ကက်ငး်ဒမ်း၊ CERF တိ�မ့� ရကေ်ရာစာွ ပံပိ့�းက�ညမီ�အတကွ ်UNHCR မ� ေကျးဇ�းတင�်�ိပါသည။်

31 �သဂ�တ ်2022 တငွ ်အပ်ဒတိလ်�ပ်ထားသည။်� myasiim@unhcr.org သိ� ့ လပ်ိမ�အ�ကြံပ��ိ�ငပ်ါသည။်

3,877
မိ�းကာ(တာလပတစ်)

7,516

59,629
�ိ�ငလ်နွ�်က�ိး

5,295
ြခငေ်ထာင်

25,688
မျက�်�ာ၊
��ာေခါငး်စညး်

2,876 2,707
ေသာကေ်ရဗ�း

3,338
ေရပံ�း

5,337

44,740
သစ်၊ ေမျာတိ�င်

15,909 

541,050
ဝါး

ြခ�ံေစာင် အိ�းခကွ ်ပနး်ကန်
ထ�ပ်

အခငး်ဖျာ

(၂၀၂၂) ခ���စအ်တငွး် လ�ဦးေရ (21,476) ဦးသည ်အဓိက ြပန်လညထ်�ေထာင်
ေရး အေထာကအ်ပ့ံများ ရ��ိခဲသ့ည။်
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LOCATIONS

ရခိ�ငြ်ပညန်ယထ်�ဲ�ိ က�ညေီထာကပံ်ခ့ဲေ့သာေနရပ်
စနွ ့ခ်ာွ စခနး် များ
(ေြမာကဦ်း၊ ေြမပံ�၊ ေကျာကေ်တာ်၊မငး်ြပား၊ ပ�ဏ� ားက�နး်၊ စစ်ေတ၊ွ ေပါကေ်တာ၊အမ်း၊ဘ�းသးီေတာင ်

��င့ ်ရေသေ့တာင ်�မိ��နယမ်ျား)
6,657

28,008
POPULATION REACHED

ဇန်န၀ါရီလမ� - �သဂ�တလ် အတငွး် ေထာကပ့ံ်မ�ဆိ�ငရ်ာ အဓိကအချကမ်ျား

ဦး

အမ်ိေထာငစ်�

5,301-7,000

2,001-5,300

26-2,000

7,001-8,500

AA ��င့ ်တပ်မေတာ်တိ� ့�ကား ြဖစ်ပာွးခဲသ့ည့တ်ိ�ကပ်ွဲများေ�ကာင့ ်(၂၀၂၂) ခ���စ်၊  စကတ်ငဘ်ာလ ၅ ရကေ်နအ့ထ ိ ရခိ�ငြ်ပညန်ယ�်�ိ �မိ��နယ ်(၁၀) 
�မိ��နယတ်ငွ ်စ�စ�ေပါငး် လ�ဦးေရ (၇၁၉၄၂) သညေ်နရပ်စနွ ့ခ်ာွေန�ကရ�ပီး ေြမာကဦ်း၊ ေကျာကေ်တာ် ��င့ ်စစ်ေတ ွ�မိ��နယတ်ိ�တ့ငွအ်သစ်ထပ်မံ
ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွရသ� လ�ဦးေရ (၄၉၅၉) ဦးအပါအဝငြ်ဖစ်သည။် UNHCR သည ်အြခားေသာ UN အဖဲွ�အစညး်များ၊ မိတဘ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များ��င့ ်
ပ�းေပါငး်လကတ်ွလဲျက ်အဆိ�ပါလ�သားချငး်စာနာမ�လိ�အပ်ချကမ်ျားကိ� တ�န ့ြ်ပနက်�ညေီန�ပီး ထခိိ�ကခ်စံားခဲရ့သ� လ�ထ�တိ�အ့ား အေထာကအ်ပံ့
များကိ� ဆကလ်ကေ်ထာကပံ်ေ့နသည။်
(၂၀၂၂) ခ���စ်၊ ဇနန်ဝါရီလမ� ဩဂ�တလ်ထတိငွ ်ေြမာကဦ်း၊ ေြမပံ�၊ ေကျာကေ်တာ်၊ မငး်ြပား၊ ပ�ဏ� ားက�နး်၊ စစ်ေတ၊ွ ေပါကေ်တာ၊အမ်း၊ဘ�းသးီ
ေတာင�်�င့ ်ရေသေ့တာင�်မိ��နယမ်ျား��ိ တိ�ကပ်ွဲေ��ာငလ်�ဦးေရ (၂၈၀၀၈) ဦးထ ံအဓိက ြပနလ်ည ်ထ�ေထာငေ်ရး အေထာကအ်ပံမ့ျား၊ အေရး
ေပါ်အမိ�းအကာအေထာကအ်ပံမ့ျား၊ အမျိ�းသမီးသံ�း ပစ�ညး်ထ�ပ်များ��င့ ်ြပနလ်ညေ်လ�ာ်ဖွပ်အသံ�းြပ��ိ�ငသ်ည့ ်အဝတစ် မျက�်�ာ၊ ��ာေခါငး်စညး်
များ ြဖန ့ေ်ဝေထာကပံ်ခ့ဲသ့ည။်
ကငွး်ဆငး်ေလလ့ာမ�၊ ေထာကပံ်မ့�တိ� ့ အ�ကမ်ိေပါငး် (၃၀) ေကျာ်��ိခဲ�့ပီး တစ်ချိ� �ေသာ တိ�ကပ်ွဲေ��ာငစ်ခနး်များ၊ အထ�းသြဖင့ ်ေဝးလေံကျးလကမ်�
စခနး်များကိ� လကလ်�မ်းမီ�ိ�ငမ်�မ�ာ အကန ့အ်သတ�်�ိေနဆြဲဖစ်�ပီး COVID-19 ြဖစ်ပာွးေနသည့အ်ေြခအေနေ�ကာင့လ်ညး် ပိ�မိ�ခကခ်ေဲနသည။်

Myanmar

India

Thailand

China
IndiaBangladesh

Laos

Location Map

ေကျာကေ်တာ်
12,612 ဦးအနက်
8,425 ေထာကပ့ံ်ခဲ့

ဘ�းသးီေတာင်
     6,551 ဦးအနက်
     5,273 ေထာကပ့ံ်ခဲ့

ရေသေ့တာင်
19,137 ဦးအနက်
6,094  ေထာကပ့ံ်ခဲ့

ပ�ဏ� ားက�န်း
1,436  ဦးအနက်
904 ေထာကပ့ံ်ခဲ့

ေြမာကဦ်း
24,824 ဦးအနက်

6,803 ေထာကပ့ံ်ခဲ့

မငး်ြပား
310 ဦးအနက်
124 ေထာကပ့ံ်ခဲ့

ေပါကေ်တာ
85 IDP ဦးအနက်
26 ေထာကပ့ံ်ခဲ့

    အမ်း
1,233 ဦးအနက်

454  ေထာကပ့ံ်ခဲ့ေြမပံ�
1,787 ဦးအနက်

1,415 ေထာကပ့ံ်ခဲ့

စစေ်တွ
3,949 ဦးအနက်
344 ေထာကပ့ံ်ခဲ့

(၂၀၂၂) ခ���စ်၊ ဇနန်ဝါရီလမ� ဩဂ�တလ်ထိ

ရခိ�ငြ်ပညန်ယ/် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ံ
AA ��င့ ်တပ်မေတာ် တိ�ကပဲွ်များ��င့ဆ်က�်ယွသ်ည့ ်ေနရပ်စနွ ့်ခွာ ေ�� �ေြပာငး်ေနရသ�များကိ� တံ� ့ြပန်က�ညြီခငး်

ေထာကပံ်မ့�ရ��ိခဲသ့ည့ ်
IDP ဦးေရ အကျဉ်းချ�ပ်

ယာယအီမိ�းအကာ
အေထာကအ်ပ့ံအြဖစ် ဦးကိ� ၂၀၂၂ ခ���စမ်�ာ

ေထာကပ့ံ်ခဲ့

1,019
အေ�းွထည်

1,348
ဆိ�လာမီးအမ်ိ

1,042
တစ်ကိ�ယေ်ရ
သံ�းပစ�ညး်

2,457
အမျိ�းသမီး
 သံ�းပစ�ညး်

2,082
အဝတအ်စားထ�ပ်
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ကေလးသံ�းပစ�ညး်


