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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။
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AA ��င့ ်ြမနမ်ာတပ်မေတာ် တိ� ့  �ကား    တိ�ကပ်ွဲများေ�ကာင့ ်(၂၀၂၂) ခ���စ်၊ ေမလ (၅)ရကေ်နအ့ထ ိရခိ�ငြ်ပညန်ယ�်�ိ  �မိ�� နယ ်(၁၀) �မိ��နယတ်ငွ ်လ�ဦးေရ  
(၆၈၆၄၂) ေကျာ်သည ်ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွေနရဆြဲဖစ်သည။် UNHCR သည ်အြခားေသာ UN အဖဲွ�အစညး်များ၊ မိတဘ်ကအ်ဖဲွ�များ��င့ ်လကတ်ွပဲ�းေပါငး်ကာ 
လ�သားချငး်စာနာမ� လိ�အပ်ချကမ်ျားကိ� တ�န ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်ကခ်ဲ�့ပီး သကေ်ရာကမ်�ခခံဲရ့ေသာလ�ထ�အား ၎ငး်၏ အေထာကအ်ပံမ့ျားကိ� ပံပိ့�းေထာက ်ပံခ့ဲ့
ပါသည။်(၂၀၂၂) ဇနန်ဝါရီ မ� ဧ�ပီလထ ိUNHCR သည ်အမ်ိေထာငစ်� (၄၁၉၄) စ�မ� သကေ်ရာကမ်�ခခံဲရ့ေသာ လ�ဦးေရ (၁၇၉၄၄) ဦးခန ့က်ိ� အစားအစာ
မဟ�တသ်ည့ ်NFI, အမျိ�းသမီးသံ�း ပစ�ညး်��င့ ်အေရးေပါ် ယာယအီမိ�းအကာ တိ�က့ိ� ေထာကပံ်ေ့ပးအပ်ခဲပ့ါသည။် ေဖာ်ြပပါ အမ်ိေထာငစ်���င့ ်လ�ဦးေရ
များမ�ာ ေြမာကဦ်း၊ ေြမပံ�၊ ေကျာကေ်တာ်၊မငး်ြပား၊ ပ�ဏ� ားက�နး်၊ စစ်ေတ၊ွ ဘ�းသးီေတာင ်��င့ ်ရေသေ့တာင�်မိ��နယ ်များမ�ြဖစ်�ပီး ပစ�ညး်များ ေထာကပံ့်
ရနအ်ပါအဝင ်ေထာကပံ်ေ့ပးထားမ�ကိ� လ�ကိ�ယတ်ိ�င�်�င့ ်အေဝးမ� (၈၈) �ကမ်ိခန ့ ်စစ်ေဆးမ�များြပ�လ�ပ်ခဲ�့ပီး ဆကစ်ပ်ကငွး်ဆငး်မ� ၂၇ �ကမ်ိခန ့်
သာွးေရာက ်လ�ပ်ေဆာငခ်ဲပ့ါသည။် 
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18,003 ဦးအနက်
5,488  ေထာကပ့ံ်ခဲ့
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