
 
ရမွး္လ႕ူအခြင့္အေရး မ႑ိဳငမ္ ွ ေနာကဆ္ုးံရသတငး္ စာအမတွ ္( ၆ / ၂၀၁၇ ) 

  
 ဇြန္လိုင္လ ၁၁ ရက ္၂၀၁၇ ခု။ 
 
မၾကာေသးမကီ အဆတုန္ာ(တဘီ)ီ ေရာဂါျဖစပ္ြားမႈ ျမင့္တကလ္ာေသာေၾကာင့ ္ေဒသခံမ်ားက နမၼ ေက်ာကမ္းီ ေသြးမ ွ
ႏစွရ္ညွ ္ေလထညုစည္မး္မႈ ေၾကာင့္ ျဖစန္ိငုေ္ၾကာငး္စိးုရမိေ္န 
  
ရွမ္းျပည္နယ ္ေျမာက္ပုိင္း သီေပါၿမိဳ န မၼ ေက်း႐ြာတြင္တးူေဖာ္ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတြငး္ေၾကာင့္ မၾကာေသးမ ီ
အဆုတန္ာ(တီဘ)ီ ေရာဂါျဖစ္ပြား ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက နမၼ ေက်ာက္မီးေသြးမ ွ ႏွစ္ရွည္ 
ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္နုိင္ေၾကာင္းစုိးရိမ္ေန ၾကသည္။ ေက်ာက္မးီေသြးတးူေဖာ္ျခင္းေၾကာင့ ္ က်န္းမာေရး 
ပုိမုိ ထိခုိက္မည္ ကိုလဲ စုိးရိမ္ပူပန္ ေနၾကသည္။ 
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ႐ြာ ၅ ႐ြာ မွ ေဒသခံ ၁၀ ဦး (က်ား ၈၊ မ ၂) တို႔ တီဘ ီေရာဂါ ေၾကာင့္ သီေပါၿမိဳ႕ ရိွေဆး႐ံုတြင ္
ေဆးကုသမႈခံယေူနရသည္။ထိုေဒသခံမ်ားထ ဲမွ တစ္ဝကခ္န႔ ္နားကြန္႐ြာတြင္ရိွေသာ နားကြန္ေက်ာကမ္ီးေသြးတြင္း 
နား မွာ ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။နားကြနေ္က်ာက္မးီေသြးတြင္း ကို ၂၀၀၄ မွစတင္တးူေဖာ္ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ တိုးခ် ဲ႔တူး 
ေဖာ္လာသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ 
 
ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိ ု ျဖစ္ေပၚေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား မွာတူးေဖာ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာဖုန္မႈန႔္၊ 
ေက်ာက္မီးေသြး သိမ္းဆည္းထားျခင္း ႏွင့္သယယ္ူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား ပံုထားျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ 
ေပၚေသာအန့ံံအသက္ႏွင့္ မီးခုိးေငြ႕ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ နားကြန္မွ႐ြာသားမ်ားက ေက်ာက္မီးေသြးမ ွ အနံ႕ 
အသကဆ္ိုးကိ ုေန႕ေရာညပါ ရႈရွိုက္ေနရသည္ ဟုေျပာလာသည္။ 
 
တဘီေီရာဂါခစံားေနရေသာ ေဒသခမံ်ားစာရငး္ 
 
စဥ ္ အသက ္ က်ား/မ        

  
   ႐ြာ          ျဖစပ္ြားသည့္ေန႕    

        
အေသးစတိအ္ခ်က ္

၁ ၄၅ က်ား နားကြန္ႏြဲ႕ ၂၀၁၇  

၂ ၃၀ မ  နားကြန္         ၂၀၁၇ ေရာဂါအေျခေနဆိုးဝါး, 
သီေပါေဆး႐ုတံြင္ေဆးကသုမႈခံယ၊ူ 
ကေလး၃ ေယာက္ရိွ 

၃ ၂၃ က်ား         ဝမ္လု ံနမၼ ၂၀၁၆  

၄ ၁၅ က်ား   နားကြန္ ၂၀၁၆  



၅ ၄၁ က်ား   နားကြန္ ၂၀၁၅  

၆ ၇၀ က်ား   နားကြန္ ၂၀၁၅ ဇနီးၿပီးခ့ဲေသာႏွစ္လကေခ်ာင္းအလြနဆ္ိုးၿပီး
ပီးေသဆုံး TB ေၾကာင့္ဟုသံသယရိွ 

၇ ၅၈ က်ား   ပါတက ္     ၂၀၁၅  

၈ ၅၁ က်ား   ေနာင္ေႏြး ၂၀၁၅  

၉ ၄၃ က်ား   ေနာင္ေႏြး ၂၀၁၅  

၁၀ ၅၅ မ  နားကြန္ ၂၀၁၃ ေရာဂါျဖစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္းနားကြန္မွတစ္ျခား 
တစ္ေနရာသို႔ေ႐ႊ႕ေျပာငး္ 

 



တီဘ ီ ေရာဂါသည ္မ်ား သီေပါသို႔ တစ္လတစ္ခါ ေဆးစစ္ကုသ မႈခံယူၾကရသည္။ 
 
အသက ္ ၇၀ ခန႔္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ တီဘီေရာဂါသည္ က သူဒီေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ ၂၀၁၅ မွ၍ စီးပြားေရး 
ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာျဖစ္လာသည္ဟုေျပာျပသည္။လယ္သမားျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းဖူးစိုက္ပ်ိဳ းသည္။ ေနေကာင္းစဥ္ 
က တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ရရွိသည္။ အခုေတာ ့ ေနမေကာငး္သည့္ အျပင ္ ေက်ာက္မးီေသြးတြငး္မွ 
ေလထုညစ္ညမ္းမႈ (ဖုန္မႈန႔္ႏွင့ ္ အနံ႕အသကဆ္ိုး) ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ၅၀,၀၀၀ က်ပ္သာရရိွေတာ့သည္ 
ဟုသိရသည္။ 
 
ထိုသူက " ကြၽန္ေတာ့္ ေျပာင္းခင္း ၂ ဧက က အဲ့ဒီ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းနဲ႕ ၁၃၀ မီတာေလာက္ပဲေဝးတယ,္ 
ကြၽန္ေတာ့္ ေျပာင္းခင္းဆီသြားတိုင္း အနံ႕အသကဆ္ိုးကိုရႈေနရတယ,္ အဲ့ဒီအနံ႕ေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ ္ ထမင္းစား 
လို႔ေတာင္မရဘူး" ဟုေျပာသည္။ 
 
ေနမေကာင္းျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သူသည္ တစ္လ မွာ ၃-၄ ရက္ေလာက ္ သီေပါေဆး႐ံုတြင ္ ေဆးစစ္က ု
သမွႈခံယူရကာ  ၾကာေတာ့စီးပြားေရးထိခုိက္လာရသည္။ ဒီႏွစ္အေစာပုိင္း တြင္ သူ၏ ဇနီးေန မေကာင္းျဖစ္ၿပီး 
ေခ်ာင္းအလြန္ဆိုးကာ လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္လတြင္ ေသဆုံးသြားသည္။ သူ၏ ဇနီးလ ဲတီဘ ီေရာဂါ ေၾကာင့္ဟုသံသယ 
ရိွေသာ္လည္း ေငြေၾကးအလုံအေလာက္မရိွေသာေၾကာင့ ္ေဆး႐ု ံသို႔သြားေရာက ္မစစ္ေဆး နုိင္ခ့ဲ ။ 

`  နားကြန္ေက်ာက္မးီေသြးတြင္း မွထုတ္လြင္႔ေနေသာအနံ႕အသကဆုိ္း 

တီဘီေရာဂါသည္အမ်ားစုက၂၀၁၅ တြင္ကးူစကခ္ဲ့သည္။ ႐ြာသားအမ်ားစ ု မွာ ေခ်ာင္းဆိးု ေနသည္ကိုေတြ႕ေသာ 
ေၾကာင့ ္ ႐ြာသူႀကးီက သီေပါသို႔ေဆးစစ္ကသုမႈခံယူဖို႔ စီစဥ္ရသည္။ ထိုမတိုင္ခင္က ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက 
ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုသို႔ ခရီးအကြာအေဝး ႏွင့္ေငြေၾကးအကုနအ္က် အျပင္ ဗမာစကား မေျပာတတ ္ ေသာေၾကာင့္ 
သြားေရာက္ရန္ဝန္ေလးၾကသည္။ ေဆး႐ံုရွ ိ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုကလည္း ရွမ္းစကားမေျပာ တတ္ေသာ ေၾကာင့္ 
ဆက္သြယ္ရာမွာလည္း အခက္အခဲရွိသည္။ 
 



ေဒသခံမ်ား က ယခု ၂၀၁၇ တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ 
ပုိဆိုးလာသည္ဟေုျပာသည္။ နမ့္မရိွ ေက်ာက္မီေသြး 
တြင္းကိ ု မႏၲေလးအေျခစုိက ္ ေငြရည္ပုလကဲုမၸဏ ီ က 
၂၀၀၄ မွ စတင္တူး ေဖာ္ခဲ့သည္။ တူးေဖာ္သည့ ္
လုပ္ငန္းခြင္သုးံေနရာမွပိနး္ဆိုင္းရွ ိေက်ာက္မီးေသြးတြင္း 
ကို ရပ္ဆိုင္းထားေသာ္လ ဲ နားကြန္ႏွင့ ္ ပန္ငါးရိွ 
ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ကိုဆကလ္က္လုပ္ ေဆာင္ေနၿပီး 
ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း ေနာင္ခ်ိဳ ႏွင့္မႏၲေလး ရိွေငြရည္ပုလ ဲ
ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု နွင့္ သ ၾကားစက္႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေန 
သည္ဟုသိရသည္။ 

 ေက်ာက္မးီေသြး ကားမ်ားအလုပ္လုပ ္ေနပုံ 
 

 နမၼ ေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ေက်း႐ြာ ၇ ႐ြာရိွၿပီး လူဦးေရ ၁,၅၀၀ ခန႔္ေနထိုင္ၿပီး အသကေ္မြးဝမး္ေၾကာင္းအတြက ္
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးျခင္း ကိုသာ အားထားေနရသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအျပင္ 
စုိက္ပ်ိဳးေျမဆုံးရႉံးျခင္း၊ ေရစီးေရလာပိတ္ဆို႔ျခင္း အျပင္ ေရညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးသယ္လာေသာ 
ကားမ်ားမဆင္မျခင္ေမာငး္ႏွင္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆတိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ရသည္ဟုသရိသည္။ ေဒသခံမ်ား 
ကတီဘီေရာဂါျဖစ္ပြား မႈသည္အသက္ရႈရာတြင္ဖုန႔္မႈန႔္ႏွင့္ တျခားဓါတုပစၥည္းမ်ားေရရွည္ပါဝင္ခ့ဲေသာေၾကာင့ ္
အဆုတက္ိုထခိိုက္ေစသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတးူေဖၚမႈ၏ ဆိုးက်ိဳ းမ်ား ေၾကာင့္ဟ ု စိတ္ပူၾကသည္။ ထို႔အျပင္ထ ိ
ေရာက္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း မရိွေပ။ 
 
နမၼ ေဒသခံမ်ားသည္ ေက်ာက္မးီေသြးတးူေဖာ္ျခင္းရပ္တန႔္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၂၀၁၆ခု ဧၿပ ီလ တြင္ 
႐ြာသူ႐ြာသား ၂၅၀ ခန႔္ က ေငြရည္ပုလ ဲ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ေတြ႕ဆုံခ့ဲၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးတးူေဖာ္ ျခင္းကိ ု
ရပ္တန႔္ရန ္ ႏွင့္ ပိန္းဆိုင္းရွ ိ မတူးေဖာ္ ေတာ့သည္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေဟာင္းကိုလ ဲ ေျမျပန္ဖုိ႔ေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အဆိပုါတြင္းေဟာင္းသည္ ယခအုခါတြင္ အဆိပ္ေရကန ္သဖြယ္ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟုသိရသည္။ 
သို႔ေသာ္လ ဲေမလ ၂၀၁၆ ထိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွသည့္အျပင္တစ္ခ်ိန္ထတဲြင္ အစုိးရစစတ္ပ္ က အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတထ္ိုးထားသည့ ္ SSPP/SSA ကို ေဝဟင္မွ ဗံုးမ်ားက်ၿဲပီး ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၏ ေတာင္ဘက္မွ 
ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုးစစ္ကာလတြင္႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား ႏိွပ္စက္ခံရၿပီး အသတခ္ံၾကရသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူး 
ေဖာ္ျခင္းကိုလ ဲထိုးစစဆ္င္ၿပီး တပတအ္ၾကာတြင ္အခ်ိန္ျပည့္ ျပန္စခ့ဲသည္။ 
  
 ဆကသ္ြယရ္န ္
 
  
စုိင္းေဟာ္ရဲွန္          +၆၆:(ဝ) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ ( ရွမ္း, အဂၤလိပ္) 
စုိင္းကြန္းေလ်ာင္း     +၆၆:(ဝ) ၆၅-၀၂၆-၆၁၀၄ (အဂၤလပ္ိ , ဗမာ) 


