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အတိုေကာက္မ်ား
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BGF - နယ္ျခားေစာင့္တပ္
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DKBA – တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္

EIA –  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ

GTSEZ – ေရႊႀတိဂံအထူးစီးပြားေရးဇုန္

ID – တပ္မ

IHG – နိုင္ငံတကာဦးပိုင္အုပ္စု

KNU – ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး

KNLA – ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

LIB – ေျချမန္တပ္ရင္း
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MIC – ျမန္မာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္

MCC – တ႐ုတ္နိုင္ငံ မက္တယ္လာဂ်စ္ကယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း

SEZ- အထူးစီးပြားေရးဇံု
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အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္
 ဤအစီရင္ခံစာတမ္းတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရႊကုကိၠဳလ္ “ၿမိဳ႕သစ္” စီမံကိန္းႏွင့ပ္တ္သက္၍ 
ရရွိနိုင္သမၽွသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ သုံးသပ္ေဆြးေႏြး 
တင္ျပထားသည္။ စီမံကိန္းသည္ ျမဝတီၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ဆယ္မုိင္ခန႔္အကြာ ထုိင္း-ျမန္မာ 
နယစ္ပရ္ွ ိဌာေနတိငု္းရင္းကရငလူ္မ်ိဳးတုိ႔၏နယ္ေျမေပၚတြင ္မကာအုိ စတိငု ္ဧရာမကာစနီိုေလာင္း 
ကစားၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းပင္ျဖစ္၏။ 

 စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ရာထုိက္နိုင္ငံတကာဦးပိုင္အုပ္စု (Yatai International 
Holding Group) အမည္ရ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္မႉးႀကီးခ်စ္သူဦးေဆာင္သည့္ နယ္ေျမခံ 
ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္မိတ္ဖက္လက္တြဲပူးေပါင္းကာ “ျမန္မာရာထိုက္ေရႊကုကၠိဳလ ္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (Myanmar Yatai Shwe Kokko Special Economic Zone)” စီမံကိန္း 
ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ တရားဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ 
အတြင္း ေရႊကုကိၠဳလ္ေဒသႏွင့္ကပ္လ်က္တည္ရိွေသာ ေကာ္မူးရာနယ္စပ္ ခံတပ္စခန္းမွ KNU 
တပဖ္ြဲ႕မ်ားအား ထိုးစစဆ္ငတ္ိက္ုထတ္ုခဲၿ့ပီးေနာက္ပိငု္းကာလတြင ္အဆုိပါနယ္ေျမေဒသ အေပၚ 
ထနိ္းခ်ဳပပ္ိငုခ္ြင့အ္ာဏာကိ ုဗိလုမ္ႉးႀကီးခ်စသ္၏ူတပဖ္ြ႕ဲထသံို႔ အပ္ႏငွ္းခဲၿ့ပီး ၂၀၁၁ ခုႏစွမ္စွ၍ ၎၏ 
တပ္ဖြဲ႕ကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ေအာက္သို႔ တရားဝင္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။   

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 
စတင္ခဲ့၏။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအေရာက္တြင္ ေထာင္ခ်ီေသာတ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ား 
ေရာက္ရွိေနခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ေရႊကုကၠိဳလ္ရြာ အေရွ႕ဘက္အရပ္ရွိလယ္ကြင္းမ်ားက ႀကီးမားက်ယ ္
ျပန႔္ေသာေဆာကလ္ပု္ေရးလုပင္န္းခြငတ္စခ္ ုအျဖစသ္ို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲၿ့ပီျဖစၿ္ပီး လူေနတုိကခ္န္း 
မ်ား၊ လုံးခ်င္းအပန္းေျဖအိမ္ရာမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ကာစီနို ေလာင္းကစား႐ုံမ်ား အလ်င္အျမန ္
စတင္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ဆုိလၽွင္ နယ္စပ္တ 
ေလၽွာက္ ဆယ္မိုင္ေက်ာ္ဆန႔္တန္းျဖစ္တည္ေနသည့္ ေျမဧက (၃) ေသာင္းေက်ာ္ လႊမ္းျခဳံ ပါဝင ္
မည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၅) ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏စီမံခ်က္မ်ား 
တြင္ ေလ့လာေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။   

 တ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ား အလံုးအရင္းဝင္ေရာက္လာျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ 
ဒုစရုိက္မႈမ်ားလႊမ္းမုိးျဖစ္ တည္လာျခင္းအေပၚ ထိတ္လန႔္ေၾကာက္ရမႈတုိ႔က ေဒသခံမ်ားၾကား 
ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္လာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ထုိစီမံကိန္းအေပၚ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ စိစစ္သံုးသပ္တင္ 
ျပမႈမ်ားက ပုိမုိအားေကာင္းျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ဩဂုတ္လတုိ႔တြင္ ကရင္ 
ျပည္နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီမံကိန္းနယ္ေၿမ ကြင္းဆင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ အဆုိပါစီမံကိန္း 
ကို ယာယီဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးႀကီးခ်စ္သူက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင ္
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က်င္းပသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ကိုးႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ တရားဝင္ခြင့္ျပဳ 
မိန႔မွ္ာ (၂၂.၅) ဧက ေျမ ေနရာေပၚ၌ အဆင့္ျမင့္ဇိမ္ခံအိမ္ရာ (၅၉) လံုး ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္သာ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းမွ အလြန္ဆုိးဝါးစြာ ေဘာင္ေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 စမီကံနိ္းရပဆ္ိငု္းေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ေသာလ္ည္း ေဆာက္လပု္ေရးလုပင္န္းမ်ားကုိ အင္ျပည့ ္
အားျပည့္ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာတ
႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။  

 ထိုစီမံကိန္းအတြင္း တ႐ုတ္အစိုးရ၏တရားဝင္ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အတိုင္းအတာပမာဏ 
အေၾကာင္း ခန႔္မွန္းသံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ျဖစ္တည္ေနခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ 
သူတုိ႔ကလည္း အဆုိပါစီမံကိန္းမွာ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ခါးပတ္လမ္းစီမံကိန္း (BRI) တြင္ အဓိက
က်ေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု အခုိင္ အမာဆုိေနၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ 
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူတုိ႔၏ေဈးကြက္ျမႇင့္ တင္ေရးစာေစာင္/ပစၥည္းမ်ားကုိ 
အေသးစိတ္ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္လၽွင္ အ့ံဩတုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ အရိွ တရားတစ္ရပ္ကုိ 
ေတြ႕ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 အြန္လိုင္းေလာင္းကစားလုပ္ငန္းက ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္၏အဓိကအက်ဆံုးလုပ္ငန္းျဖစ္ 
လာမည ္(ျဖစလ္ည္းျဖစ္ေနၿပ)ီ ဟ ုယုၾံကညယူ္ဆရ၏။ ရင္းႏွီးျမႇပု္ႏွမံႈျပဳသည့ ္ရာထိကုန္ိငုင္တံကာ 
ဦးပိုင္အုပ္စု (Yatai IHG) သည္ ဥပေဒ ႏွင့္ညီညြတ္ေသာစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အသြင ္
ျဖင့ ္ရပတ္ည္ေဆာငရ္ြက္ေနေသာလ္ည္း တကယ္တမ္း တြင ္ေဒသတြင္းအြနလုိ္င္းေလာင္းကစား
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြက္ ဟန္ျပမ်က္ႏွာစာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ သည္။ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံႏွင့ ္
ကေမၻာဒီးယားနိငုင္တံြင္းရွ ိအလားတူစီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားမတွဆင့ ္ေငြပမာဏ အေျမာကအ္ျမား 
အျမတ္ထုတ္ရယူခဲ့ေသာကုမၸဏီပင္ျဖစ္၏။ ထုိစီမံကိန္းက တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ခါးပတ္လမ္းစီမံကိန္း 
(BRI) တြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ပါဝင္သည္ ဟူေသာ ကုမၸဏီ၏ရပ္တည္ေျပာၾကားခ်က္  
အတြက္လည္း ခိငုမ္ာေသာသက္ေသအေထာကအ္ထားဟ၍ူ လုံးဝမရွိေပ (ပုဖံ်ကလ္မိလ္ညထ္ား 
ေသာေျမပုံ မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းအစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေၾကာင္း 
အလြန္အကၽြံခ်ဲ႕ကားပုံေဖာ္ ဖန္တီးမႈမ်ားသာရွိ၏)။ အြန္လုိင္းေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားအ 
ေပၚ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ လသူရိွင္ၾကား ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူႏွမိ္နင္းမႈမ်ားကိ ုေထာကရ္ႈလၽွင္ 
ယခုလက္ရွိပုံစံျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အဆိုပါစီမံကိန္း မွာ တ႐ုတ္အစိုးရ၏တရားဝင္အားေပး 
ေထာက္ခံမႈကို ရရွိဖို႔ရန္ ျဖစ္နိုင္ေျခမရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။   

 အဆိုပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ဥပေဒအရတရားဝင္မႈရွိမရွိ သံသယပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ္
လည္း ထိအုခ်ကက္ ၎ကိ ုဗမာျပညတ္ြင္းရွ ိအဆင့္ျမင့ထ္ပိတ္န္းပဂုၢိဳလမ္်ားထမံ ွပံပ့ိုးကညူမီႈမ်ား 
မရနိုင္ေအာင္ ဟန႔္တားပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထုိမၽွႀကီးမားၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလြန္းလွ 
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ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေနျပည္ေတာ္စစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ 
ထိုမၽွအဆင့္အထိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ လုံးဝ 
မျဖစ္နုိင္ေသာကိစၥရပ္တစ္ခုပင္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ထုိစီမံကိန္းအတြက္ 
ကရင္ BGF ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးခ်စ္သူအေပၚ အျပစ္အားလံုးပုံခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ 
BGF က ဗမာ့တပ္မေတာ္လက္ေအာက္မွ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ရာ ယင္းသည္ ရိုးသားမႈကင္းမဲ့ေသာ 
ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္သာျဖစ္၏။  စီမံကိန္းမစတင္မီကပင္ ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏွံသူတို႔က ေနျပည္ေတာ္စစ္ 
ဘက္ထိပ္တန္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ထုိ႔အတြက္ 
ေငြပမာဏႀကီးႀကီးမားမားပါဝင္ေသာ လက္သိပ္ထိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ယုံမွားသံသယျဖစ္စရာမရွိေပ။ ထုိစီမံကိန္းသည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ 
အျမတ္ထြက္ဖုိ႔ခ်ည္းသာျဖစ္ေသာ win-win စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္၏။ အလြန္ႀကီးမားေသာေငြ 
ေရးေၾကးေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ပိုင္ဆုိင္မႈပဋိပကၡျဖစ္ေန ေသာ 
အဆုိပါကရင္ပိုင္နက္နယ္ေျမတြင္ ၎တုိ႔၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ အျမစ္တြယ္ စြဲျမဲခိုင္မာလာ 
ေအာင္ တည္ေဆာက္သြားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။   

 ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ (KPSN) ၏ အေသးစိတ္ခြဲျခမ္း 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေရႊကုကိၠဳလ္စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံကရင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးအျမတ္တစ္စုံတစ္ရာမရွိပဲ  နိုင္ငံတကာထိ လုပ္ငန္းခ်ဲ ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
မာဖီးယားဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုိ ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိသာ 
ဦးတည္ေရွးရႈေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ “အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား” အျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ 
ႏိွပ္ထားေသာ္လည္း ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား 
ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး ခဝါခ်ျခင္းတုိ ႔အတြက္ ဗဟုိဌာနမ်ားျဖစ္သြားခဲ့သည့္ လာအုိနိုင္ငံတြင္းမွ 
တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ကာစီနိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္းဆုံးသင္ခန္းစာမ်ား 
အျဖစ္ ေလ့လာေတြ႕ျမင္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား
နည္းပါးသည့္အျပင္ ေရရွည္တည္ျမဲမႈကင္းမဲ့ေသာ သေဘာသဘာဝရွိသည့္စီမံကိန္းမ်ားသာျဖစ္
သည္။ တ႐ုတ္-လာအိုနယ္စပ္ရိွ “ေရႊဘိုထန္ၿမိဳ႕ေတာ္ (Golden Boten City) SEZ” ကို လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈသုံးႏွစ္တာကာလအၿပီးမွာပင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ား၏ အမိန႔္ညႊန္ၾကားခ်က ္
ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ 

 အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ေရႊကုကိၠဳလ္ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အား မထီေလး စားျပက္ရယ္ျပဳေနသည့္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ မိမိတုိ႔ 
လယ္ယာေျမမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ကိုယ ္
တိငုဆ္ုံးျဖတပ္ိငုခ္ြင့က္ိ ုအာမခံေပးနိငုမ္ည့ ္ၿငမိ္းခ်မ္း ေရးသေဘာတညူခီ်ကတ္စရ္ပ္ႏငွ့ ္ဖကဒ္ရယ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေပၚမလာေသးခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္စစ္ 
ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္ သည့္နယ္ေျမ 
တစ္ခုကို နိုင္ငံျခားဝယ္လက္မ်ားထံသို႔ ထုခြဲေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။  
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သို႔ျဖစ္ရာ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ (KPSN) အေနျဖင့္ 
ေအာက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရထံသို႔ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

- ေရႊကကုၠိဳလ္အထူးစီးပြားေရးဇနုစ္မီကံနိ္းႏငွ့သ္ကဆ္ိငု္ေသာ ကနထ္ရိက္ုသေဘာတူစာခ်ဳပ ္
မ်ားအားလုံးကိုခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းေပးရန္။ ရာထိုက္ IHG ႏွင့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအား 
၎တုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူ ထုိနယ္ေျမေဒသမွ 
လုပ္ငန္း႐ုပ္သိမ္းထြက္ခြာသြားရန္အတြက္ အမိန႔္ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ ခ်က္ခ်င္း 
ထုတ္ျပန္ေပးရန္။

-  ခုိင္မာတည္ျမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္တည္မလာေသးမီအခ်ိန္အထိ၊ ဖက္ဒရယ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အရ အာဏာခြဲေဝအပ္ႏွင္းၿပီး ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္း 
မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ကုိယ္ ပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ ကုိယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကုိ အာမခံခ်က္ေပးနိုင္ျခင္း မရွိေသးမီအခ်ိန္အထိ 
တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္းမွ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားအားလံုးကုိ 
ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္။ 

ရာထိုက္ IHG ထံသို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ 

- စမီကိံန္းႏငွ့ပ္တသ္ကသ္ည့တ္ရားဝငစ္ာရြကစ္ာတမ္းမ်ားအားလုံးႏငွ့အ္တ ူလပုင္န္းေဖာ ္
ေဆာင္ေရးစီမံခ်က္အျပည့္အစုံကို အမ်ားသိေအာင္ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပရန္။

တ႐ုတ္အစိုးရထံသို႔ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

- ေရႊကုကၠိဳလ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကုိ အေရးေပၚကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္   
ျပနလ္နွ္ေလ ့လာသုံးသပက္ာ ျပညတ္ြင္းဥပေဒ၊ နိငုင္ရံပ္ျခားတ႐တုရ္င္းႏွီးျမႇပု္ႏွမံႈဆိငုရ္ာ 
တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတုိ႔ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းရွိမရွိ 
ခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆး ေပးရန္။ တ႐ုတ္ျပည္မကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ 
မ်ား (ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ ဗမာျပည္တြင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္) ၏ 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို စုံစမ္း စစ္ေဆးၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ရာက္မႈ
မ်ားေၾကာင့ ္တ႐တုက္မုၸဏမီ်ား ၏ဂဏုသ္တင္း ထခိိကုပ္်ကစ္ီးျခင္းမရွိေစရန ္ လိအုပသ္
လိုအေရးယူကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ရန္။

- BRI တြင္ ေရႊကုကိၠဳလ္စီမံကိန္း၏ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေနအထားကုိ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ 
ေပးရန္ႏငွ့ ္စမီကံနိ္းေဖာ္ေဆာငသ္တူို႔၏အဆိအုတိငု္း ထုိစမီကိံန္းသည ္BRI ႏငွ့ ္တ႐တ္ု-
ျမန္မာစီးပြားေရးစႀက၏ႍ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ဟုတ္မဟုတ္ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးရန္။
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ေရႊကုကိၠဳလ္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတည္ေနရာ
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1. ေရႊကုကၠိဳလ္ေဒသ၏ေနာက္ခံသမိုင္း
 ေရႊကုကၠိဳလ္ရြာႀကီးသည္ ျမဝတီၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ (၁၀) မိုင္ခန႔္အကြာ ေသာင္ရင္းျမစ္ 
(Moei River) ၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရိွသည္။ ရြာအမည္အျပည့္အစံုမွာ ေရႊကုကိၠဳလ္ 
ၿမိဳင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း “ၿမိဳင္” ကို ထည့္သြင္းသုံးႏႈန္းေခၚေဝၚေလ့ မရွိေပ။ 

 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) က ထုိနယ္ေျမေဒသကုိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရုိင္၊ 
နဘူးၿမိဳ႕နယ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ဗမာအစိုးရကမူ ၎ကို ျမဝတီခရိုင္၊ 
ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

 ေရႊကုကိၠဳလ္ေဒသသည္ ေဒါနေတာင္တန္း၏အေရွ႕ဘက္ ေသာင္ရင္းျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္တြင္ 
တည္ရိွသည္။ ထုိ နယ္ေျမေဒသရိွ နဂုိမူလရြာမ်ားထတဲြင္ ေရႊကုကိၠဳလ္ရြာ မပါဝင္ေပ။ မူလအစက 
ထိုေဒသ၏အဓိကရြာမွာ မဲပယ့္ (Mae Pae) ရြာျဖစ္ၿပီး ယခုေရႊကုကၠိဳလ္ရြာတည္ေနရာ၏ေျမာက္
ဘက္ ေျခာက္မိုင္ခန႔္အကြာတြင္တည္ရွိေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။  

 ေဒါနေတာင္တန္းသည္ ပထဝီအေနအထားအရ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေအာင္ 
ဗမာအစုိးရတပ္၏ရန္မွ ကာကြယ္ေပးေသာ အရံအတားတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရာ KNU အေနျဖင့္ 
နယ္စပ္ေဒသတေလၽွာက္ရိွ နယ္ေျမေဒသအမ်ားစုကုိ ၁၉၇၀ ႏွစ္ကာလမ်ားအလယ္ပုိင္းအထိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ခဲ့သည္။  

KNU ခံတပ္စခန္းေဟာင္း

 ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ KNU သည္ ယခုလက္ရွိေရႊကုကၠိဳလ္ရြာတည္ရွိေသာေနရာ၏ ေတာင ္
ဘက္နား၊ ေသာင္ရင္း ျမစ္ေပၚတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့၏။ “ေကာ္မူးရာ” 
(ကရင္ဘာသာျဖင့္ “ေကာင္းခ်ီးေပး ျခင္းခံရေသာေျမ” ဟုအဓိပၸာယ္ရ၏) ဟု အမည္ရေသာအဆုိ 
ပါစခန္းကုိ “ဝမ္ခ” (ထုိင္းအမည္ “Wang Kaew” မွလာသည္) စခန္းဟူ၍လည္း လူသိမ်ားထင္ရွား 
ၿပီး KNU ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာဗုိလ္ၿမ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့သည့္ အမွတ္ (၁၀၁) အထူးတပ္ရင္း၏ထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွသည္။ ထုိကာလတြင္ အဆုိပါစခန္းသည္ အဓိကက် ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း 
တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး KNU အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အခြန္ဘ႑ာရင္းျမစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။  

ေကာ္မူးရာေက်းရြာ၏ မူလပံု ေကာ္မူးရာ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း
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 ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ အလြန္အေရးပါေသာ ေကာ္မူးရာနယ္စပ္စခန္းကုိ သိမ္းပိုက္နိုင္ရန္ 
အတြက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္မႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
အစပိုင္းတြင္ KNU တပ္မ်ား တပ္ဆုပ္ စြန႔္ခြာခဲ့ရေသာ္လည္း ႏွစ္လတာၾကာျမင့္သည့္ ျပင္း
ထန္ေသာတုိက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ထိုစခန္းကုိျပန္လည္သိမ္း ပိုက္နိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ KNU 
က ၎တုိ႔၏အေျခစုိက္စခန္းကုိ ေသာင္ရင္းျမစ္ေၾကာင့္ ဂငယ္ေကြးသ႑ာန္ ျဖစ္တည္ေနၿပီး 
သုံးဘက္သုံးတန္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံကထုိင္းရံထားသည့္ (မူလစခန္း၏အေရွ႕ဘက္တြင္ရွိေသာ) 
နယ္ေျမတစ္ခုဆီသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ သဘာဝပထဝီေျမအေနအထားက တုိက္ခုိက္မႈမွ 
ေကာင္းစြာကာကြယ္ ေပးနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 KNU သည္ ဝမ္ခ/ေကာ္မူးရာစခန္းသစ္မွတဆင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္နိုင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္က 
ဝမ္ခ အပါအဝင္ ထုိင္း-ဗမာနယ္စပ္မွ KNU စခန္းမ်ားကုိ အသစ္တဖန္ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္
ခဲ့၏။ အဆိုပါထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာရြာသူ ရြာသားမ်ားမွာ ေသာင္ရင္းျမစ္ကို 
ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ထုိင္းနိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ ပထမဆံုးေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ကာ တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံခဲ့ၾကသည္။  ဝမ္ခမွ ဒုကၡသည္မ်ားက ေဟြးကေလာ့ (Huay Kalok) 
တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ကာ လူေပါင္း (၁၇၀၀) ခန႔္ စတင္ခိုလႈံေနထိုင္ခဲ့သည္။ 

 KNU က ဝမ္ခစခန္းကုိ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထို႔ေနာက္ပိုင္း 
ဆယ္ႏွစ္တာကာလတေလၽွာက္လုံးတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ မၾကာခဏဆုိ 
သလို ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုနယ္ေျမေဒသအတြင္း စစ္ေရးျပင္ဆင္ျမႇင့္တင္မႈ 
မ်ား ႀကီးမားျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး KNU က စခန္း နယ္ေျမသို႔အဝင္ဘက္ျခမ္း အေနာက္ဘက္စည္း 
ရိုးတေလၽွာက္တြင္ သံဆူးႀကိဳးမ်ား အထပ္ထပ္ကာရံခဲ့သည့္ အျပင္အဂၤေတဘန္ကာမ်ား 
အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။  

ေကာ္မူးရာရွိ ေကအဲန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား
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၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတုိင္မီ  
ေသာင္းရင္းျမစ္တစ္ေလ်ာက္ရွိ  
ေကအဲန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာမ်ား

 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၃၃)၊ (၄၄) ႏွင့္ (၆၆) ေျချမန္ 
တပ္မဌာနခ်ဳပ္တုိ႔က ထုိင္းနုိင္ငံ နယ္စပ္တေလၽွာက္ရိွ KNU စခန္းမ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
တိက္ုခိကုခ္ဲၿ့ပီး မသဲေဝါ၊ မသဲရီး၊ ေမာဖ္ိုးေက၊ မလဲ၊ ဖလူးႏငွ့ ္ေသေဘာဘုိး စခန္းတို႔ကိ ု သမိ္းပိကု ္
နိုင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝမ္ခစခန္းကိုမူ အကာအကြယ္ေကာင္းမြန္ေသာ ပထဝီေျမအေနအထား 
ေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 

 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထိ ကာလအတြင္း ၎၏တပ္မ်ားက 
ဝမ္ခစခန္းသစ္ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိ 
ေၾကာင္း အမွတ္ (၃၃) ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အရာရိွေဟာင္းတစ္ဦးက 
ဗမာသတင္းစာေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္တြင1္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

တပ္မေတာ္မွ တုိက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ေကာ္မူးရာအား အေပၚစီးမွ ျမင္ေတြ႕ရပံု
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 အမွတ္ (၃၃) ေျချမန္တပ္မဌာန 
ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရိွ အမွတ္ (၃၃၁)  
နည္းဗ်ဴဟာကြပ္ကမဲႈအဖြ႕ဲ၏ ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲမႈျဖင့္  ေျချမန္တပ္ရင္းသံုးခု  
(ခမရ ၁၃၊ ၁၂၊ ၁၆) တုိ႔က  လက္နက္ႀကီး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္ 
စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ္လည္း အရာမ 
ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါအရာရွိက 
ထုတ္ေဖာ္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့၏။ ခိုင္ခံ့ 
ထူထဲေသာအဂၤေတဘန္ကာမ်ားက 
လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆန္မ်ားကုိခံနိုင္
ရည္ရိွၿပီး ဝမ္ခစခန္းအဝင္ဘက္ျခမ္း 
မွ ကတုပ္မ်ားကလည္း မပ်က္မစီးပဲ 
ရွိေနခဲ့သည္ ။  ဗမာတပ္ဖြဲ ႕မ်ားက 
ေသာင္ရင္းျမစ္ကိုျဖတ္ကူးကာ စခန္း 
အေနာက္ဘက္မွတုိက္ခိုက္ရန္ႀကိဳး 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္း ၀မ္းခသစ္အား ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္
ခဲ့ေသာတမ္မေတာ္ေျမပံု
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ပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္းစစ္တပ္၏တားဆီးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မတတ္သာပဲ 
ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္ ဟူ၏။   

 KNU မွ ခြဲထြက္ကာ အသစ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္သည့္ တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ 
ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) ၏အကူအညီျဖင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၄၄) 
ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္က ဝမ္ခစခန္းကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အသစ္တဖန္ထိုးစစ္ဆင ္
ႏႊခဲဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သိမ္းပုိက္ထိန္း ခ်ဳပ္နုိင္ခဲ့သည္။ ၁၀၅ မမ အေျမာက္က်ည္ 
မ်ားျဖင့ ္အနီးကပပ္စခ္တတုိ္က္ခိက္ုမႈမ်ားေၾကာင့ ္အဂၤေတဘနက္ာ မ်ားၿပိဳလပဲ်က္စီးသြားခဲသ့ျဖင့ ္
KNU တပ္မ်ားက စခန္းကိုစြန႔္ကာ ဆုတ္ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ 

 ဝမ္ခစခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္မွတပ္သား ၆၀၀ ခန႔္ အသက္ဆုံး 
ရႈံးခဲ့ရၿပီး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု ဗမာသတင္းမီဒီယာမ်ားက အစီရင္ခံတင္ျပခဲ ့
ၾကသည္။2 တပ္သားမ်ားစြာေသေၾက ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ ဝမ္ခစခန္းအဝင္ဝတြင္ ဗုဒၶဘုရားေစတီ 
တစ္ဆူကို တည္ထားခဲ့ၾကသည္။ 

 ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ ညနက္ခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ DKBA 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ထုိင္းနိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး ဝမ္ခမွရြာသူရြာသားမ်ား 
ခိုလႈံေနထိုင္သည့္ ေဟြးကေလာ့ (Huay Kalok) ႏွင့္ ေဟြးဘံုး (ဒုံဖက်န္) (Huay Bone (Don 
Pa Kiang)) ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ မီးတင္ရုိွ႔ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။  ထုိ႔အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားစြာ 
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ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး လူေပါင္း ၁၀၀၀၀ ခန႔္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္စီးမႈမ်ား 
ထပ္မံျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိဒုကၡသည္မ်ားကုိ နယ္စပ္တေလၽွာက္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား
အား ေပါင္းစပ္စုစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္  မယ္လ (Mae La) ႏွင့္ အုန္းျပန္ (Umpiem) 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုလႈံေစခဲ့သည္။

DKBA ပိုင္နက္ မွသည္ BGF နယ္ေျမ
 တုိးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA) ၏ ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာခ်စ္သူမွာ ဝမ္ခစခန္းတြင္အေျခစုိက္ေသာ KNU အထူးတပ္ရင္း (၁၀၁) 
၏ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ DKBA တပ္ရင္း (၉၉၉) ၏ တပ္ရင္းမႉးျဖစ္လာခဲ့ကာ 
ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ေကာ္မူးရာစခန္းသိမ္းတုိက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ကူညီတုိက္ခိုက္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ 
၎၏တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ထုိနယ္ေျမေဒသအတြင္းရိွ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းအပါအဝင္ ေငြေၾကးအက်ိဳး
အျမတ္အလြန္ႀကီးမားေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ 
ေကာ္မူးရာစခန္း၏ေျမာက္ဘက္တြင္ သစ္ခြဲစက္႐ုံတစ္႐ုံတည္ေထာင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ကာလ 
အနည္းငယ္ အတြင္း၌ DKBA မိသားစုမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားက သစ္စခန္းပတ္ 
ပတ္လည္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္လာၾကၿပီး ေရႊကုကၠိဳလ္ေက်းရြာျဖစ္တည္လာခဲ့သည္။  

 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ DKBA ကုိ တပ္ရင္း ၁၃ ခု ပါဝင္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ 
လက္ေအာက္ခံ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အျဖစ္တရားဝင္ေျပာင္းလခဲဲ့သည္။ ေစာခ်စ္သူမွာ 
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၁၉၉၂ခုႏွစ္အတြင္း ေပါင္းစည္းခဲ့ေသာ 
ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းေပါင္းစည္း 
ခဲ့ေသာ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား
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တပ္ရင္း (၁၀၁၇)၊ (၁၀၁၈) ႏွင့္ (၁၀၁၉) တို႔ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရသည့္ ဒုတိယတပ္ရင္းမႉးအ 
ျဖစ္ခန႔အ္ပ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး  ယခုအခါတြင္ ေရႊကုကိၠဳလ္၌ အေျခစုိက္ေသာ ကရင္ BGF စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ 
ဝါရင့္အႀကံေပးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေရႊကုကိၠဳလ္တြင္ ရပ္ရြာေဒသခံ 
၆၀၀၀ ခန႔္ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ 

KNU မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈျပဳ ၿပီးေနာက္ပုိင္း ဗမာ့ 
တပ္မေတာ္၏နယ္ေျမနယ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ 

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း KNU ႏွင့္ ဗမာအစိုးရၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္က ျမဝတီၿမိဳ႕၏ေျမာက္
ဘက္ပိုင္းရွိနယ္ေျမေဒသအတြင္းမွ ဗမာတပ္ မ်ားကုိ ဆုတ္ခြာသြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္ 
ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထုိသို႔ဆုတ္ခြာသြားရမည့္အစား ဗမာ့တပ္မေတာ္ သည္ ဘားအံခရိုင္အတြင္း၌ 
ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္ရွိမဲသေဝါမွ ၿမိဳင္ ႀကီးငူအနီးတြင္တည္ရွိေသာသံလြင္ျမစ္သို ႔ ဆက္သြယ္ 
သည့္လမ္းေၾကာင္းတေလၽွာက္တြင္ တပ္စခန္း (၁၁) ခု ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 
ထိုလမ္းေၾကာင္းသည္ ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဗမာ့တပ္မေတာ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားအတြက္ 
အလြန္အေရးပါေသာ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကုိ 
ပိငု္းျခမ္းျဖတ္သန္းသြား၏။ မာနယ္ပေလာ KNU ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္း၏ေတာငဘ္က္ႏငွ့ ္ယခလုကရ္ွ ိ
ေလဝါး KNU ဌာနခ်ဳပ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ျဖတ္သန္း သြားေသာလမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။  ထုိင္း
နိငုင္သံို႔ဆကသ္ြယ္ေသာအဆိပုါလမ္းေၾကာင္းကိထုနိ္းခ်ဳပ္ျခင္း က သလံြင္ျမစ္ေပၚတြင ္အလြနႀ္ကီး
မားေသာဟတ္ႀကီးေရကာတာတည္ေဆာက္နုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ 
သည။္ ဟတႀ္ကီးေရကာတာစမီကံနိ္းကုိ ထိငု္းနိငုင္ ံလၽပွစ္စဓ္ာတ္အားထတ္ုလပု္ေရး အာဏာပိငု ္
အဖြ႕ဲ (the Electricity Generating Authority of Thailand) ႏွင့္ တ႐ုတ္ေရအားလၽွပ္စစ္ေကာ္ပုိ 
ေရးရွင္း (Sinohydro Corporation) တုိ႔က ထုိင္းနုိင္ငံသုိ႔လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရန္
အတြက္ စီစဥ္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတေလၽွာက္ ေတာေတာင္ထူထပ္ၿပီး 
မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အဆိပုါ နယ္ေျမေဒသကိ ုထနိ္းခ်ဳပထ္ားနိငုရ္နအ္တြက ္ဗမာတ့ပမ္ေတာက္ိ ု
ကရင္ BGF တပ္ရင္း (၁၀၁၁) ႏွင့္ (၁၀၁၂) တို႔က ပံ့ပိုးကူညီေနခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ကရင္အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ၊ DKBA ခြဲထြက္ အုပ္စု တို႔ႏွင့္ အဆိုပါတပ္ရင္းမ်ားၾကားမွ
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရြာသူရြာသား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္ထြက ္
ေျပးခဲ့ရသည္။ 

 ထိသုို႔ပူးေပါင္းကညူီေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားအတြက ္ဆလုာဒတ္စခ္အုေနႏငွ့ ္၂၀၁၄ ခုႏစွတ္ြင ္
ေစာခ်စ္သူကုိ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ျပန္တမ္းဝင္တပ္မေတာ္အရာရိွတစ္ဦးအျဖစ္ ခန႔္အပ္ခဲ့သည္။ 
ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္သို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရ သည့္ BGF ေခါင္းေဆာင္ေလးဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင ္
ျဖစ္သည့္  ေစာခ်စ္သူကုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္  မင္းေအာင္လုိွင္ကုိယ္တုိင္ 
အေဆာင္အေယာင္တံဆိပ္ (badge) တပ္ဆင္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
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၂၀၁၂  အပစ္ရပ္အၿပီး ဘားအံခရုိင္အတြင္း တပ္မေတာ္၏ စစ္တပ္တုိးခ်ဲ႕မႈမ်ား

ဖားအံခရိုင္ တပ္မဟာ (၇) နယ္ေျမ

Legend
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2. ေရႊကုကၠိဳလ္ “ၿမိဳ႕သစ္” စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ 

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ

 ေရႊကုကၠိဳလ္ေဒသခံမ်ားသည္ ထိုစီမံကိန္းသစ္အေၾကာင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွ 
သာပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ၾကားသိခဲ့ရသည္။ BGF အာဏာပုိင္မ်ားက ေက်းရြာဘုရားေစတီတြင္ 
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ေခၚယူ က်င္းပၿပီး “ၿမိဳ႕သစ္ခ်႕ဲထြင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္” ၎တုိ႔၏လယ္ယာ 
ေျမမ်ားကိ ုသမိ္းယသူြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့ ္ျဖစသ္ည။္3 

 စီမံကိန္း၏သေဘာသဘာဝႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔ကုိအသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳး 
အလ်ဥ္းမရွိေပ။ ထုိစီမံကိန္းက လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဖန္တီးေပးစြမ္းနိုင္မည္ျဖစ္ရာ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးစရာမလုိေတာ့ပဲ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနထုိင္သြားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိစီမံကိန္းသည္ ျမဝတီၿမိဳ႕ အထိဆန႔္တန္းျဖစ္တည္ေနေသာနယ္ 
ေျမေဒသတေလၽွာက္လံုးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည့္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီး 
တစ္ခုျဖစ္သည္ဟူသည့္ အတည္ျပဳခ်က္မရွိေသာ သတင္းမ်ားကုိလည္း ေဒသခံမ်ားၾကား 
ေနခဲ့ရသည္။  

 ၎တုိ႔၏လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလၽွင္ ဘတ္ငါးေသာင္း (အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၁၆၄၁ ခန႔္) ႏႈန္းျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သြားမည္ဟု ရြာသူရြာသားမ်ားကို ကတိျပဳခဲ ့
သည္။ ေျမယာေပၚရိွေနအိမ္အေဆာက္အဦး တုိင္းအတြက္ အိမ္အရြယ္အစားႏွင့္အေျခအေန 
ေပၚမူတည္ၿပီး ဘတ္ေငြတစ္သိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၈၂) မွ ဘတ္ေငြတစ္သိန္းငါးေသာင္း 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၉၂၄) အထိ အပုိေဆာင္းေပးေလ်ာ္သြားမည္ျဖစ္သည္ ဟူ၏။ သိမ္းဆည္း 
ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ေခါင္း ၿငိမ့္လက္ခံ႐ုံက 
လြဲ၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိခဲ့ေပ။

 ထုိစီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျပဳေသာကုမၸဏီမွာ ျမန္မာရာထိုက္နိုင္ငံတကာ 
ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီ (MYITC) ျဖစ္၏။ ေဟာင္ေကာင္တြင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရာထိုက္နိုင္င ံ
တကာဦးပိုင္အုပ္စု (IHG) မွ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အဆုိပါကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။4  
၎တို႔ႏငွ့လ္က္တြပဲူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္သည့ ္ျမနမ္ာျပညတ္ြင္းမ ွမတိဖ္ကကု္မၸဏမီွာ ေစာခ်စသူ္၏ 
ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ 
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အႀကီးစားေဆာက္လုပ္မႈ၊ တ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ား အလုံးအရင္းႏွင့ ္
ဝင္ေရာက္လာျခင္း 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကြန္ကရစ္စက္႐ံုတစ္ခုေဆာက္လုပ္ရန္ေနရာအတြက္ 
ေနအိမ္အမ်ားအျပားကုိ ၿဖိဳခ် ဖ်က္ဆီးခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ားစြာ 
တို႔က ေရႊကုကၠိဳလ္ရြာအေရွ႕ဘက္၌ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား စတင္လာေရာက္ေဆာက္လုပ္ေနခဲ့ၿပီ 
ျဖစ္သည္။ အစပုိင္းတြင္ ထိုတ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ားက ျမဝတီၿမိဳ႕ တြင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရႊကုကိၠဳလ္ရွိ အလုပ္သမားအိမ္ရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ 
ခဲ့ၾကသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ေျမကုိ ပိတ္ဆုိ႔ကာရံထားခဲ့ၿပီး ျပင္ပလူမ်ားဝင္ေရာက္မႈကုိ 
ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။ 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းသို႔ေရာက္ခ်ိန္၌ ေရႊကုကၠိဳလ္ရြာ၏အေရွ႕ဘက္၊ ေသာင္ရင္းျမစ ္
တေလၽွာက္ရွိ နယ္ေၿမ ေဒသတစ္ခုလံုးထိ တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာစီမံကိန္းတြင္ တ႐ုတ္ 
အလုပ္သမားေပါင္း ၁၀၀၀၀ ခန႔္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ခန႔္မွန္းထား 
ၾကသည္။ တ႐ုတ္အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕က ဗမာျပည္၏ အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ား (ဥပမာ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း) မွ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ နိုင္ငံရပ္ျခားမွ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ဗမာစကားမေျပာတတ္ေပ။ ထိုသူတို႔သည္ ထိုင္းနိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက ္
လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗမာျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိဟု ယုံၾကည္ယူဆရသည္။ 

 ခန႔္မွန္းေၿခ တ႐ုတ္အလုပ္သမား ၁၀၀၀ ခန႔္ကို လုံျခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့ ္
သင့္ၾကားထား၏။ ထုိသူတုိ႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ယူနန္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္မွ တပ္သားေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည္။  

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ဗမာျပည္တြင္းမွ 
ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကာယအလပုသ္မားမ်ား အလပုလ္ပုက္ိငု္ေနခဲရ့ာ အမ်ားစမုွာ ေရႊကကုၠိဳလ္ 
ေဒသခံမဟုတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။  

 ဘဒူိဇုာမ်ားႏငွ့ ္ဘလိပ္ေျမထတ္ုလပု္ေရးစက္ကရိယိာမ်ား ကဲသ့ို႔ေသာ ေဆာကလ္ပု္ေရး 
စကယ္ႏယၲားမ်ား မွာ တ႐တုန္ိငုင္ထံတ္ုစကယ္ႏယၲားမ်ား (SANY ႏငွ့ ္XCMG ကုနအ္မတွတ္ဆိံပ ္
မ်ားပါရိွသည္) ျဖစ္၏။ ေဆာက္လုပ္ ေရးပစၥည္းအခ်ိဳ႕မွာ ဗမာျပည္တြင္းမွျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ 
ထုိင္းနုိင္ငံမွဝင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ 
အားကိုမူ ထိုင္းနိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ ရယူအသုံးျပဳေနခဲ့သည္။ 
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အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံတန္ “နိုင္ငံတကာအဆင့္ၿမိဳ႕ေတာ္” 
 ေရႊကုကၠိဳလ္ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ထုိစီမံကိန္း၏သေဘာသဘာဝႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရွိ ခဲ့ရေပ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသ ူ
တုိ႔က “ျမန္မာရာထိုက္ေရႊကုကၠိဳလ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ယာယီစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား” ကုိထည့္ 
သြင္းေဖာ္ျပထားသည့ ္လကက္မ္းစာေစာင ္တစ္ေစာင ္(တ႐တုဘ္ာသာႏငွ့အ္ဂၤလပိဘ္ာသာျဖင့)္ 
စတင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။  ထိုလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေျမေနရာ ၁၈၀၀၀၀  “မူ” (၂၉,၆၂၁ ဧက 
သို႔မဟုတ္ ၁၁၇ စတုရန္း ကီလုိမီတာ) ကိုလႊမ္းျခဳံၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံေက်ာ ္
ကုန္က်မည့္ အဆုိပါစီမံကိန္း၏ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္မႈအတုိင္းအတာပမာဏကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ 
ရသည္။ ေျမေနရာ ၁၃၀၀ “မူ” (၂၁၄ ဧက) လႊမ္းျခဳံပါဝင္မည့္ စီမံကိန္းပထမအဆင့္ကုိ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း  ထိုလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ထုတ္ျပန္တင္ျပထားသည္။

ျပင္ဆင္ထားေသာ ေရႊကုကိၠဳလ္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းပံုစံ
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 စမီကံနိ္းကိ ု“သပိၸံႏငွ့န္ည္းပညာ၊ ေလာင္းကစားႏငွ့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
ႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး” တို႔  ေပါင္းစပ္စုစည္းထားသည့္ နည္းပညာျမင့္ “နိုင္ငံတကာအဆင့္ၿမိဳ႕ေတာ္” 
တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့၏။ ၅ ႏွစ္ မွ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အဆိုပါၿမိဳ႕ေတာ္၏ နည္းပညာႏွင့ ္
စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ေျမက ျမန္မာနုိင္ငံ တြင္း “နည္းပညာလုပ္ငန္းက႑အတြက္ ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ 
ေနရာဌာန” ျဖစ္လာမည္ဟု ဂုဏ္တင္ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 နုိင္ငံတကာအဆင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ “ဧက ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္ 
ဝန္းေသာ ဧရာမ ဆာဖာရီကမၻာတစ္ခု ၊ နုိင္ငံတကာအဆင့္က်န္းမာေရးဌာန၊   စကၠဴပန္းမ်ိဳးစံုဥယ်ာဥ္ 
ႀကီး (Bougainvillea Base)၊ နိုင္ငံတကာ ႐ုပ္သံရိုက္ကူးေရးဗဟိုဌာန၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္ စစ္
လက္နက္ပစၥည္းကုိင္တြယ္အသံုးျပဳမႈ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဌာန၊ တုိင္းရင္းရိုးရာပစၥည္းကုန္ 
တိုက္၊ ေရပူစမ္းအပန္းေျဖဟိုတယ္၊ ကာစီနိုေလာင္း ကစား႐ုံႏွင့္ အြန္လိုင္းေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း” 
အစရွိသည္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။  

 စီမံကိန္းမွ တရုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေပၚ လုံး၀ပစ္မွတ္ထားကာ “ေဟာင္ေကာင္ 
မာကာအုိ၊ ထိငု၀္မ၊္ ႏိငုင္တံကာရွတိရတုလ္မူ်ိဳးႏငွ္ ့တရတ္ုကမုၸဏမီ်ား၊ စြန္႔ဦးတထီြငလ္ပုင္န္းမ်ား” 
အား အထူးစီးပြားေရးဇံုသို႔ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ရာထိုက္ Yatai IHG သည္ ေရႊကုကၠိဳလ္စီမံကိန္းကို ၎၏ဝက္ဘ ္
ဆုိက္ေပၚတြင္ ျမႇင့္တင္ ေၾကာ္ျငာေနခဲ့၏။5 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းျပေျမပုံမ်ားႏွင့္အတူ ခမ္းနားႀကီး
က်ယ္ေသာၿမိဳ႕ေတာ္ရႈခင္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ပုံေဖာ္ဖန္တီးထားသည့္ 
အႏုပညာရွင္မ်ား၏လက္ရာမ်ားကုိ ျပသထားခဲ့ သည္။ ထုိစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ခါးပတ္ 
လမ္းစီမံကိန္း (BRI) တြင္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ သည္ဟူ၍လည္း တင္ျပထားသည္။

ေရႊကုကိၠဳလ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အဦး ႏွင့္ စီမံကိန္းေျမပံု
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လူထုေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္း

 အတုိင္းအတာပမာဏႀကီးမားလြန္းေသာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား 
အလုံးအရင္းႏွင့္ ပိုမို ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟူ၍ သံသယျဖစ္ဖြယ္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ထုိစီမံကိန္းကုိ 
စတင္သတိျပဳအာ႐ံုစုိက္လာခဲ့၏။6 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းသုိ႔ေရာက္ခ်ိန္၌ အသစ္ေဆာက္လုပ္ 
ၿပီးစီးခဲ့ေသာအဆုိပါနယ္ေျမတြင ္စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ား (အြနလုိ္င္းကာစနီိုေလာင္းကစားလပုင္န္း 
အပါအဝင္) စတင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ထုိနယ္ေၿမ ေဒသက ေငြေၾကးခဝါခ်ေရး 
ဗဟိုဌာနတစ္ခုျဖစ္လာနိုင္သည္ ဟူေသာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ ္
ေမလတြင္ ဗမာျပည္၏ေလာင္းကစားဥပေဒသစ္အရ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသည့ ္ကာစနီိုေလာင္းကစား႐ုမံ်ားကိ ုဖြင့လ္စွလ္ပုကုိ္ငခ္ြင့္ျပဳခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ ္အြနလ္ိငု္းကာစနီိ ု
ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းအတြက္ သီးျခားတိက်ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါရွိေပ။  

 ကာစနီိုေလာင္းကစားလပုင္န္း၏ လမူႈဘဝဆိငုရ္ာရိက္ုခတမ္ႈမ်ားႏငွ့ပ္တ္သက၍္ ေဒသခ ံ
မ်ားၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခဲ့၏။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္လုပ္ငန္းအတြင္းသုိ႔ဝင္ 
ေရာကရ္န ္ေသြးေဆာငမ္ႈ (သို႔) အတင္းအက်ပဖ္အိားေပးမႈ သို႔မဟုတ ္တ႐တုအ္မ်ိဳးသားမ်ားႏငွ့ ္
အေပးအယူသေဘာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ တို႔ျဖစ္လာနိုင္သည့္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ႀကီးႀကီး
မားမားျဖစ္တည္ေနခဲ့ေပသည္။ 

 ထိုစီမံကိန္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကုိးကန႔္ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား (အထူး သျဖင့္ ေဟာ္ေရွာက္ခ်န္း ဟုအမည္ရေသာ ဩဇာႀကီးမားသည့္စီးပြား 
ေရးသမားတစ္ဦး) ပါဝင္ေနသည္ ဟူေသာသတင္းကလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့၏။ ေရႊကုကိၠဳလ္ကဲ့သုိ႔ပင္ 
ဗမာ့တပ္မေတာ္-BGF ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ကိုးကန႔္ေဒသသည္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ 
ကုိျဖည့္ဆည္းဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ကာစီနို ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ လူသိမ်ား 
ထင္ရွားသည္။  

 ရာထိုက္ျမန္မာကုမၸဏီအေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ျမန္မာနိုင္ငံရင္း 
ႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ ္
(ေျမေနရာ (၆၂ ဧက အနက္) ၂၅.၅ ဧက ေပၚတြင္  ဇိမ္ခံအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ၅၉ လုံးကို ကုန္က် 
စရိတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၂.၅ သန္းျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တြင္ အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္သြားရန္ဟူ 
ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ) သာ ရယူခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က ္
ပါအတုိင္းအတာပမာဏထက္ မ်ားစြာပိုမိုေက်ာ္လြန္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။7 သုိ႔ျဖစ္ရာ ထုိစီမံကိန္းအတြက္ တရားဝင္ေပးအပ္ 
ထားသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာပမာဏႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားစြာထြက္ေပၚ 
လာခဲ့သည္။ 
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ေရႊကုကိၠဳလ္စီမံကိန္း တရား၀င္ခြင့္ျပဳစာ
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တရားဝင္စစ္ေဆးမႈမ်ားမွ စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းရန္အမိန႔္ညႊန္ၾကားခ်က္ 
ထြက္ေပၚလာျခင္း
 ျမင့္တက္လာေသာ အမ်ားျပည္သူၾကားမွစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
အေနႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္အစုိးရက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ေရႊကုကိၠဳလ္စီမံကိန္းအား စတင္စံုစမ္း 
စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက စီမံကိန္းအား သြားေရာက္ေလလ့ာစစ္ေဆးခဲ့သည္ကုိ 
ဗမာအစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမႇပု္ႏွမံႈဝနႀ္ကီးဌာန ဝက္ဘဆ္ိက္ုစာမ်က္ႏွာေပၚတြငအ္စရီငခ္တံင္ျပခဲသ့ည။္8  

 စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ MIC စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရ 
သည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆရ၏။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
ကုိးႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတစ္ခု၌ ေစာခ်စ္သူက ထုိစီမံကိန္းတြင္ မမွန္မကန္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေလ့လာေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသျဖင့္ စီမံကိန္းကိုယာယီရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း ေၾကညာ 
ခဲ့သည္။ အဆုိပါအခမ္းအနားကုိတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း စစ္ေဆး 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပထားခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။9 

 စမီကံနိ္းယာယရီပဆ္ိငု္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာလ္ည္း ေဆာကလ္ပု္ေရးလုပင္န္းမ်ားကိ ု
အျပည့အ္ဝ ဆက္လကအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ေနခဲၿ့ပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာတ႐တု္
ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိတင္ျပခဲ့ၾက၏။ 

ျမဝတီေဒသခံမ်ား ဆန႔္က်င္ရပ္တည္လာခဲ့ျခင္း

 ေျမာက္ျမားလွစြာေသာတ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ားက ေရႊကုကိၠဳလ္အျပင္ ျမဝတီၿမိဳ႕ 
သို ႔လည္းေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ အနီးတဝိုက္ရွိေဆာက္လုပ္ေရး၊ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရး၊ ဟုိတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္အလုပ္သမား 
၁၀၀၀၀ ခန႔္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည္ဟု ခန႔္မွန္းရ၏။ ေရႊကုကိၠဳလ္စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း 
ေၾကညာခ်က္က ထုိတ႐ုတ္အလုပ္သမားအေရအတြက္အေပၚ သိသာထင္ရွားေသာအက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈတစ္စုံတစ္ရာ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမဝတီေဒသခံမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ 
ကင္းမဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္  ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို  
လူသိရွင္ၾကားေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိဝံ့ေအာင္ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္အေၾကာင္းအခ်က္တစ္
ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 



တို႔ေျမမ်ားကို ေလာင္းကစားပစ္ျခင္း 23

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ၎၏ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ 
တြင္ ေအာက္ပါ သတင္းစကားကုိ ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ “တ႐ုတ္ေတြက တ႐ုတ္ဘာသာစကား 
နဲ႔ဆိုင္းဘုတ္တင္ထားတဲ့ ေဈးဆုိင္ေတြ၊ စားေသာက္ဆုိင္ေတြနဲ႔ ဧည့္ရိပ္သာေတြဖြင့္ၿပီး တ႐ုတ္ 
ခရီးသြားေတြကို ငွားရမ္းေရာင္းခ်ေနခဲ့တယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဥပေဒအရ နိုင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ 
အမိင္ွားစားခြင့မ္ရွသိလိ၊ု ငွားရမ္းထားတဲအ့မိမ္ွာ လည္း ေနထိငုခ္ြင့မ္ရွပိါဘူး . . သတုိူ႔အေနနဲ႔ ဟုိတယ္ 
မွာပ ဲတည္းခိုေနထိငုရ္မွာေလ။ သူတို႔က လုိငစ္ငမ္ဲက့ား ေတြဝယ္ၿပီး ၿမိဳ႕ထမဲွာလည္းေမာင္းေနတာပ။ဲ 
ကားတိကုမ္ႈျဖစမ္ွာကိ ုလုံးဝဂ႐မုစိကုဘ္ူး . . သူတို႔ကိ ုအေရး ယူတာမ်ိဳးလည္း မရွဘိူးေလ။ သတုိူ႔ 
စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနတာဗ်။ ေဒသအာဏာပုိင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီကိစၥနဲ ႔ပတ္သက္ၿပီး 
တစ္ခုခုလုပ္ေပးသင့္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္ကဆုိ တ႐ုတ္တစ္ခ်ိဳ႕ အခ်င္းခ်င္း 
ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားတာမွာ သူတုိ႔ထဲကတစ္ေယာက္ ဓားထုိးခံရၿပီး ျမဝတီအေထြေထြေဆး႐ုံကုိ 
တင္လိုက္ရတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြအားလုံး (ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 
ရပက္ြက္အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာ ပိငုအ္ဖြ႕ဲ စသည)္ က ျဖစပ္ြားခဲတ့ဲအ့ေျခအေနကိ ုသြားေရာကစ္ုစံမ္း 
ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရာက္သြားေတာ့ သူတို႔က ဒီကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ဘာမွမဆုိင္ဘူး 
လို႔ ေျပာခဲ့တယ္” ဟူ၏။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔၌ ၿမိဳ႕တြင္းဖုန္းဆိုင္တစ္ခုေရွ႕တြင္ အေပါ့သြား 
ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ ခုႏွစ္ဦး ႏွင့္ျမဝတီၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕ၾကား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့၏။ ၿမိဳ႕ခံမ်ား 
က ထိုတ႐ုတ္လူမ်ိဳးခုႏွစ္ဦး အနက္ ငါးဦးကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။10 

တရုတ္ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအလုံးအရင္း၀င္ေရာက္လာမႈအေပၚ ျမ၀တီေဒသခံမ်ား၏စုိးရိမ္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း 
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 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕ခံျပည္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္က 
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီး အဆုိပါျပႆနာမ်ားအား မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္မည္
ဟူေသာအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ BGF ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အာဏာမရွိေၾကာင္း 
ဤသုိ႔ေျပာဆုိတင္ျပခဲ့သည္။ “တ႐ုတ္ေတြရဲ့ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့လုပ္ရပ္ ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ရဲ
တပ္ဖြဲ႕ကုိသြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားေတာ့ ရဲေတြက ခင္ဗ်ားတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အကာ 
အကြယ္ေပးနိငုလ္ားလို႔ ေမးတယ။္ ၿမိဳ႕မွာရွတိဲရ့တဲပဖ္ြ႕ဲဝငအ္ငအ္ား အကနု္ေပါင္းလိကုရ္င္ေတာင ္
သူတို႔ (BGF) က အင္အားပိုမ်ားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဘာမွလုပ္မေပးနိုင္ဘူး 
ေပါဗ့်ာ . . ရပက္ြက္ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာပိငု္ေတြကုိ အကအူညီေတာင္းေတာလ့ည္း သူတို႔က အဲဒ့ ီ
ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အထက္ကိုတင္ျပထားၿပီးၿပီလို႔ေျပာတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က မဖမ္းရဲဘူးဆိ ု
ေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ လုပ္နိုင္တာ ဘာမွမရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္ဗ်။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင ္
အဖြ႕ဲေတြကလည္း ဒလုိီပဲေျပာတယ္။ တကယ္ တမ္းေတာ့ BGF က အဓိကအက်ဆံုးပ။ဲ သူတုိ႔ကုိ 
တပ္မေတာ္ရဲ့အမိန႔္ညႊန္ၾကားခ်က္ေအာက္မွာ ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းထားတာ . . တိုင္းျပည္နဲ႔ျပည ္
သူလူထုကို ကာကြယ္ဖို ႔ တာဝန္ရွိတဲ့လူေတြဗ်။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ ႔အတူ လက္တြဲ 
ေဆာငရ္ြကန္ိငုမ္ပွ ဲဒီျပႆနာကိုေျဖရငွ္းနိငုမ္ွာ။ BGF ဟာ နယ္စပ္ေရးရာဝနႀ္ကီးဌာနရဲ ့ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈ 
ေအာက္ကဆုိေတာ့ . . ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ပ ဲဒကိီစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အေရးယူကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ 
သင့္တယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေရာ၊ လဝက အာဏာပိုင္ေတြေရာ ဘာမွကိုမလုပ္ရဲဘူးေလ။11  

3.  ဗမာ့တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွေက်ာေထာက ္
ေနာက္ခံျပဳထားသည့္စီမံကိန္း 

 ျပည္တြင္းႏွင့္နိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္မ်ားတြင္  
ေရႊကုကိၠဳလ္တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း (ႏွင့္စည္းေက်ာ္ေဘာင္ေက်ာ္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာစီမံ 
ကနိ္းလပုင္န္းမ်ား) အတြက ္ တ႐တုရ္င္းႏွီး ျမႇပု္ႏွသံမူ်ား (“ေဘဂ်င္းအစိုးရႏငွ့တ္ရားဝငပ္တသ္က္
ဆက္ႏြယမ္ႈမ်ားရွနိိငုသ္ည့”္12) ႏွင့္ BGF တုိ႔ကုိ အဓိက တာဝန္ရိွသူမ်ားအျဖစ္ အျပစ္ပံုခ်ခဲၾ့ကသည္။ 
“ဗဟုိႀကီးၾကပ္ကြပ္ကမဲႈမွကင္းလြတ္ေသာ နယ္ေျမေဒသတြင္းမွ ကရင္လူမ်ိဳးစစ္ဘုရင္ ေစာခ်စ္သူ” 
သည ္ထုိစမီကံနိ္းကိ ုေနျပည္ေတာအ္ာဏာပိငုမ္်ား၏မ်ကက္ြယ္၌  စတိႀ္ကိဳကအ္ေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သုံးသပ္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။13   

 စီမံကိန္းႏွင့္၎တုိ႔ၾကား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ မမွန္မကန္လုပ္ငန္း 
ေဖာ္ေဆာင္မ်ားအတြက္ BGF ထံတြင္တာဝန္ရိွေၾကာင္း ေဒသတာဝန္ခံဗမာ့တပ္မေတာ္အရာရိွ၏ 
တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ်က္က အဆိုပါထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ ပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့သည္။ 
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 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲသ့ည့္ BGF ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ 
ဗမာ့ တပ္မေတာ္အရာရိွ ဗုိလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးထြန္း (ကရင္ BGF တပ္ရင္းမႉး) က BGF အေနႏွင့္ 
(တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍) ဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာက်င့္ႀကံေဆာင္ရြက္သင့္ 
ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ပါက BGF ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္လာနုိင္ေၾကာင္း 
သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။14   

 ဗမာ့တပ္မေတာ္က ေစာခ်စ္သူအေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ကိုင္လို
လၽွင္ စစ္ဘက္ရာထူး မွႏုတ္ထြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟူေသာ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ကုမၸဏီဒါရိုက္တာ 
ေစာမင္းမင္းဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ ကိုလည္း ကိုးကားေရးသားတင္ျပခဲ့ၾကသည္။15 

 သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္း
မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံေဖာ္ျပေနသည့္ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူတို႔က “တရားဝင္” ခြင့္ျပဳမိန႔္ပါ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ မ်ားစြာပုိမုိႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
စုိးရြံမႈအလ်ဥ္းမရိွပဲ ခ်ဲ႕ထြင္ေဖာ္ေဆာင္ေနခ့ဲျခင္း၊  ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ တရားဝင္စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒမ်ားကိ ု၎တုိ႔ကုိယတ္ိငု ္စတိႀ္ကိဳကခ္်မတ္ွထတု္ေဝခဲ့ျခင္းႏငွ့ ္(အေရးအႀကီးဆံုး အခ်ကမ္ွာ) 
BGF က ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရိွ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္းအစ 
ရွိေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ဆိုလုိေပသည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ 
ပိုင္း၏ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ ထိုမၽွအဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ဆက္ 
လက္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္မွာ လုံးဝမျဖစ္နိုင္ေသာကိစၥရပ္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။  

ေရႊကုကိၠဳလ္ရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးဆက္လက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈ

ပင္မစီမံခ်က္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင ္
လ်က္ရွိေသာ အဆင့္ျမင့ ္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းကရုိက္ကူးခဲ ့

ေသာ ဂူဂယ္လ္ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပုံမ်ားကုိၾကည့္ 
လၽွင္ ေရႊကုကိၠဳလ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားမွာ MIC သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ လ) အရ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေျမေနရာ 
၂၂.၅ ဧက ထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ေနသည့္အျပင္ 
မဟာၿမိဳ ႕ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရး ပင္မ  
စီမံခ်က္ (Master Plan) ႏွင့္အညီ  အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ 
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 အဆင့္ျမင့္ဇိမ္ခံအိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ 
ငန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေရႊကုကၠိဳလ္ေက်းရြာ၏အ 
ေရွ႕ဘက္စြန္း၊ ေသာင္ရင္းျမစ္ တေလၽွာက္ရွိ ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ေသာ နယ္ေျမတြင္ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၏။

၂၀၁၉ - ႏို၀င္ဘာလ ၂၄, ေရႊကုကၠိဳလ္ ဂူဂယ္(လ္)ေျမပံု

၂၀၁၆ - ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀, ေရႊကုကၠိဳလ္ ဂူဂယ္(လ္)ေျမပံု

ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာ  
အျခားေဆာက္လုပ္ေရးမ်ား

MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ရ 
ဇိမ္ခံအပန္းေျဖအိမ္ရာ
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 ေဆာက္လုပ္ဆဲႀကီးမားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားက ရာထိုက္ IHG မွ စီစဥ္ေရးဆြဲထား 
ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ အခင္းအက်င္းပုံစံ (layout) ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္အျပင္ ဧရာမ ဟိုတယ္-
ကာစီနိုတစ္ခု ဟု ယူဆရေသာ အေဆာက္အဦးလည္း ပါဝင္ေနခဲ့သည္။ 

 ရာထိုက္ IHG မွ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ (ဒ႐ုန္း) ျဖင့္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ား 
(၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ထိုင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး (the 
Office of Federation of Thai industries) သုိ႔ေပးအပ္တင္ျပခဲ့၏) အရ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္း 
ေၾကာင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ေၾကညာခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အား ထုိနယ္ေျမေဒသအတြက္ ျခဳံငုံေရးဆြဲထား သည့္ ပင္မစီမံခ်က္ (Master Plan) ႏွင့္အညီ 
အႀကီးအက်ယ္ ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို သိျမင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။      

အလြန္ “ထူးျခားေသာ” အထူးစီးပြားေရးဇုန္

 ေရႊကုကိၠဳလအ္ထူးစီးပြားေရးဇနု ္အတြက ္ျမနမ္ာရာထိက္ုကမုၸဏမီ ွခ်မတွထ္တု္ျပနခ္ဲ့ေသာ 
“ယာယီစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား (provisional rules)” က အလြန္တရာအေသးစိတ္က်သည့္အျပင္ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကလည္း အသက္ဝင္လည္ပတ္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရ၏ 
(ထိုဇုန္အတြင္း၌ ကုမၸဏီမ်ားက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္လုပ္ကုိင္ေနခဲ့ ၿပီးျဖစ္ 
သည္)။ သုိ႔ေသာ္ ဗမာအစိုးရသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ထုိနယ္ေျမကုိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခ ု
အျဖစ္ တရားဝင္ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမ်ိဳး လုံးဝမရွိေပ။ ထိုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကလည္း လက္ရွိ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္) ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ကြဲလြဲေနသည္။ 

 လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ဗမာျပည္တြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္ သုံးခုရွိၿပီး သီလဝါ၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တို႔တြင္ တည္ရွိသည္။ ထိုဇုန္သုံးခ ု
တြင္ အသီးသီးရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျပဳခဲ့သည့္ ဂ်ပန္၊ ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကုိလည္း 
အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္  တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
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စီမံကိန္း အေသးစိတ္ပံုစံအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း
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 ဗမာျပည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားကုိ ႏွစ္ ၅၀ 
ၾကာ ေျမအသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ထုတ္ေပးၿပီး ေနာက္ထပ္ ၂၅ ႏွစ္တာ အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ 
သက္တမ္းတိုးနိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရႊကုကိၠဳလ္ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္က ႏွစ္ ၇၀ 
အတြက္ျဖစ္ၿပီး ၉၉ ႏွစ္ထိေအာင္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးနိုင္သည္ဟု အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ၾက၏။16   

 ဥပေဒအရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရက 
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားပါဝင္ေသာ ဗဟိုအဆင့္အဖြဲ႕ (Central Body) တစ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း 
တည္ေထာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါဗဟုိ အဆင့္အဖြဲ႕က စီမံခန႔ခ္ြဲေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ ထပ္မံဖြဲ႕စည္း 
ရမည္ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ရာထုိက္ IHG ၏ “ယာယီ SEZ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား (Provisional 
SEZ rules)”  တြင္ “ေရႊကုကိၠဳလ္နယ္ေျမအတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မႈကုိ 
ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရက တရားဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး” ျဖစ္သည့္အျပင္ စီမံကိန္းစီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတ ီ
ကိုလည္း ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရက အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ရာထုိက္ IHG ၏ “ယာယီ SEZ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား” တြင္ပါရိွေသာ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္ မ်ားကလည္း အထူးစီးပြားေရးဇနုဥ္ပေဒပါ သတမ္တွ္ျပဌာန္းခ်ကမ္်ားႏငွ့ ္ဆန႔က္်ငက္ြလဲြ ဲ
ေနသည္။ ဥပမာ ပထမဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွမည္ဟု ရာထုိက္ 
IHG ဘက္မွ ဆုိထားေသာ္လည္း အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ဥပေဒအရ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မွာ 
ပထမရွစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္သာျဖစ္သည္။  

 SEZ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ဖုံယွဥ္တြဲျဖစ္တည္ေနၿပီး အသက္ဝင္ေနသည္ 
(ရွိရင္းစြဲ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္ေနျခင္းျဖစ္၏) ျဖစ္ရာ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္အာ
ဏာကို မည္သူတို႔က တရားဝင္ ေပးအပ္ခဲ့သနည္းဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ နယ္
စပ္ေဒသဖြံၿ့ဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ဗမာတ့ပ္မေတာမ္ွဦးေဆာင္ေသာ နယစ္ပ္ေရးရာဝနႀ္ကီး
ဌာနေအာက္တြင္ရိွၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏အဓိကလုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုမွာ “နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးသားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အထူးဖြံ့ၿဖိဳးေရးေဒသမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္” 
ျဖစ္သည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္လၽွင္ ေရႊကုကိၠဳလ္စီမံကိန္းကုိ အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနက 
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္ဟု မွတ္ထင္ယူဆနိုင္ေပသည္။

ေနျပည္ေတာ္၏တိုက္ရိုက္အမိန႔္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေအာက္တြင္

 ေစာခ်စ္သူ၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) က ဗမာ့တပ္မေတာ္၏မ်က္ကြယ္တြင္ ထုိစီမံ 
ကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ ေျပာဆိုေရးသားတင္ျပခ်က ္
တိငု္းသည ္BGF အား တင္းက်ပ ္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့ ္စနစတ္က်ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ 
တပ္မေတာ္ အတြင္းသို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အခ်က္ကုိ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳလစ္လ်ဴ 
ရႈျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု 
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မ်ားအား အသြင္ေျပာင္းရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဦးတည္ရြည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခ ံ
ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  

 BGF သည္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား 
ညႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္တာဝန္ရွိသည္။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဗမာ့တပ္
မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနေလးခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔
စစ္ႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ လက္ရွိညႊန္ၾကားေရးမႉးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ပိုင္ဦးျဖစ္သည္။

 ေနျပည္ေတာ္အထိ အဆင့္ဆင့္တိုက္ရိုက္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအျပင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျဖင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈလည္း ရွိသည္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ BGF တပ္ရင္းတိုင္းတြင္ ဒုတိယတပ္ရင္းမႉးအပါ 
အဝင္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္အရာရိွ အေယာက္ ၃၀ ကုိ ေနရာေပး ထားရိွခဲ့သည္။ အဆုိပါ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိမ်ားက ေရႊကုကိၠဳလ္နယ္ေျမတြင္းမွ အျဖစ္အပ်က္တုိင္းကုိ ၎တုိ႔၏အထက္အရာရွိ 
မ်ားထံ အစီရင္ခံတင္ျပသြားရန္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

  ဗမာ့တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကုိ BGF အတြင္း ထည့္သြင္းေနရာခ်ထားသည့္အျပင္ 
ေရႊကုကၠိဳလ္ေဒသတဝိုက္ တြင္ စစ္သည္ရာခ်ီရွိေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏တပ္စခန္း ၆ ခု ရွိသည္။ 
ထိုတပ္စခန္းမ်ားအားလုံးက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ေသာ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာန 
ခ်ဳပ္၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ရိွသည္။ အဆုိပါတပ္စခန္းမ်ား၏ တပ္ရင္းမႉးမ်ားသည္ 
စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အျပည့္အစုံသိရွိထားခဲ့ၿပီးျဖစ္မည္မွာ 
ဧကန္မလြဲေပ။

တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုလက္ေအာက္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏ အေနအထား
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 လံုျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးမင္းေနာင္ 
(ဗမာ့ တပ္မေတာ္အရာရိွ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ) သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေမလတြင္ 
ေရႊကုကိၠဳလ္ေဒသအား “ေရွာင္တခင္ဝင္ ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား” ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲသ့ည္ဟု သတင္းမီဒယီာ မ်ားတြင္ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ၾက၏။  ထုိေဒသတြင္ 
တရားမဝငတ္႐တ္ုအလပုသ္မားမ်ား မေတြ႕ရွရိပ ဲနိငုင္ကံူး လက္မတွက္ိငု္ေဆာငထ္ားၿပီး တရားဝင ္
လုပ္ကိုင္ေနေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးအေယာက္ ၁၀၀ ကိုသာ ေတြ႕ရွိခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို  
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ နယ္ေျမအတြင္း၌သာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်ိဳးမင္းေနာင္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပသည္ ဟူ၏။17 ထုိေဒသတြင္ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ားေရာက္ရွိေနၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
ကုိလည္း MIC သတ္မွတ္နယ္ေျမထက္ ေက်ာ္လြန္ကာအဆမတန္ ပုိမုိႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္ကုိေထာက္ရႈလၽွင္ သူသည္ အမွန္တရားကုိဖုံး 

Regiment Commander  
(Ceasefire Group) 

Border Guard Force 
(Myanmar Army - 30)
(Ceasefire Group - 296)

Deputy Regiment Commander 
(Myanmar army and ceasefire group) 

2-IC 
(Myanmar 

Army) 

Adjutant Officer  
(Myanmar 

Army) 

Quarter Master 
(Myanmar 

Army) 

Company 
Commander  

( Ceasefire Group)

- WO II (Chief of staff)
- Sergeant (Clerks)
- Sergeant 
- WO II (CQ)
- Corporal
- Nurses

Other Rank 
(Ceasefire Group)

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 

BN
I 
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ကြယ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေနေပသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွတုိက္ရိုက္အမိန႔္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမရွိလၽွင္ သူ႔အေနႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္စရာအေၾကာင္း လုံးဝမရွိေပ။

 သို႔ျဖစ္ရာ ေနျပည္ေတာ္စစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ား၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ စီမံကိန္း 
ကုိ ထုိအဆင့္ထိ ေရာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ခဲ့မည္မဟုတ္သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ 
ျဖစ္၏။ သုိ႔ဆုိလၽွင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ရယူခဲ့ေသာသေဘာတူညီခ်က္က မည္သုိ႔ေသာသေဘာသဘာဝ 
ရွိသည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သနည္း ဟူသည့္ အေျဖရွာစရာ ေမးခြန္းတစ္ခုတည္းသာ 
က်နရ္ွိေတာသ့ည။္ ထိစုမီကံနိ္းသည ္တပမ္ေတာအ္တြက ္မဟာဗ်ဴဟာေျမာကအ္ားသာခ်ကမ္်ား 
ေပးစြမ္းနိငု္ေၾကာင္း (ပိငုဆုိ္ငမ္ႈပဋပိကၡျဖစပ္ြားေနေသာ နယစ္ပ္ေဒသ တစခ္ကုို ခိငုခ္ိငုမ္ာမာထနိ္း
ခ်ဳပန္ိငု္ျခင္း) ထငရ္ွားေပၚလြင္ေနသည့အ္ျပင ္ထပိတ္န္းတပမ္ႉးမ်ားအေနျဖင့ ္လည္း လုပင္န္းရယ္ွ
ယာမ်ားပိုင္ဆိုင္ၿပီး လာဘ္ေငြပမာဏအေျမာက္အျမားရရွိမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရႊကုကၠိဳလ္အနီးတ၀ိုက္ရွိ တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ား
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4. ရာထိုက္ IHG - ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ဂုဏ္တင္ေျပာၾကားမႈမ်ား၊ 
ေဝဝါးေထြျပားေနေသာအရွိတရား 

 ေရႊကုကၠိဳလ္ SEZ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလ်က္ရွိေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ရာထိုက္နိုင္ငံတကာ 
ဦးပုိင္အုပ္စု (IHG) သည္ တ႐ုတ္အစုိးရမွအားေပးေထာက္ခံေသာ၊ တရားဝင္မႈရိွသည့္ (legitimate) 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတံဆိပ္ကပ္ျမႇင့္တင္ေနခဲ့သည္။ ေရႊကုကၠိဳလ္ 
SEZ က တ႐ုတ္နိုင္ငံ ခါးပတ္လမ္းစီမံကိန္း (BRI) ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း 
အခိုင္အမာရပ္တည္ေျပာဆိုေနခဲ့၏။

 ရာထုိက္ IHG ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ တ႐ုတ္ျပည္ဖြား စယ္လြင္ခုိက္ (She Lunkai) သည္ 
အလြန္အေရးပါသူအျဖစ္ အထင္ေရာက္ေစမည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရာထူးဂုဏ္ထူးမ်ားကုိ အသံုး 
ျပဳၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရိွသည့္ပုံစံမ်ိဳး ဖန္တီးေလ့ရွိသည္။ 
လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားအာ႐ုံစိုက္ေသာ နိုင္ငံရပ္ျခား တ႐ုတ္အခမ္းအနားမ်ားအတြင္း ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့သည့္ ၎၏ဓာတ္ပုံမ်ားက ရာထိုက္ IHG ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ 
ပလူပ်ံေနခဲ့သည္။

 တကယ္တမ္းတြင္ ရာထိုက္ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီဥကၠ၏ေနာက္ခံသမိုင္းက အလြန္တရာ 
ေဝေဝဝါးဝါး ရွလိ၏ွ။ ေရႊကကုၠိဳလ္ SEZ ကိ ုတ႐တုအ္စိုးရက အားေပးေထာကပ္ံ့ေနသညဟ္သူည့ ္
ခုိင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားလည္း မရိွေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏ 
ထိပ္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က နိုင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထုတ ္
ျပန္ခဲ့ရာတ႐ုတ္ကမၸဏီမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမျပဳရန္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္း 

ေရႊကုကိၠဳလ္ရွိေၾကညာဆုိင္းဘုတ္မွ ရာထုိက္ ဥကၠဌ စယ္လြင္ခိုက္ ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးေစာခ်စ္သူ
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(ေလာင္းကစားလပုင္န္း စမီကံနိ္းမ်ားအပါအဝင)္ တစခ္ကုိုလည္း ထည့ ္သြင္းေဖာ္ျပထားသည။္18  
တ႐ုတ္အစိုးရက အြန္လုိင္းေလာင္းကစားလုပ္ငန္း (ေရႊကုကိၠဳလ္ SEZ ၏ အဓိက အက်ဆံုး 
လုပ္ငန္းဟုယူဆရ၏)19 ကုိ လူသိရွင္ၾကား ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူႏွိမ္နင္းေနသည့္အ 
ခ်က္ကို ၾကည့္လၽွင္ ထုိစီမံကိန္းကုိ တ႐ုတ္အစိုးရမွတရားဝင္အားေပးေထာက္ခံေနသည္ 
ဆိုျခင္းက မျဖစ္နိုင္ သေလာက္ပင္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္
ခ်က္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံး သို႔မဟုတ္ ေဘဂ်င္းထိပ္တန္း
အရာရွိႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါကုမၸဏီက ခါးပတ္လမ္း (BRI) အမွတ္တံဆိပ္အားအသုံးခ်ကာ 
စီမံကိန္းအားျမႇင့္တင္ေနသည္ကို  သိရွိထားခဲ့ျခင္းရွိမရွိ ဟူေသာ အခ်က္ကလည္း ရွင္းရွင္းလင္း
လင္းမရွိေပ။        

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသာ ကုမၸဏီသမိုင္းေၾကာင္း

 ကုမၸဏီ၏တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ20   
ရာထုိက္ IHG (亚太国际控股集团) သည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ 
တြင္ ႐ံုးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္၏။ “တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ 
ဗီယကန္မ္၊ ထိငု္း၊ မေလးရွား၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ား၊ အျခားေဒသမ်ား” ရွိ စီးပြားေရး 
လပုင္န္းမ်ားတြင ္ပါဝငလ္ပုက္ိငု္ေဆာငရ္ြက္ေနသညဟ္ ုေဖာ္ျပထားသည။္ သို႔ေသာ ္ေရႊကုကၠိဳလ္ 
SEZ မွာ ၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိကစီမံကိန္းႀကီးျဖစ ္
သည္ (ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံတြင္းမွ ေရပူစမ္းအပန္းေျဖစခန္း (spa) တစ္ခုႏွင့္ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီတစ္ခု 
ကလြဲ၍)။ ထုိမၽွေသးငယ္ၿပီး နဂုိလူသိထင္ရွားမရိွေသာကုမၸဏီတစ္ခုက “ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီ 
ယတံန”္ ေရႊကုကိၠဳလစ္မီကံနိ္းကိ ုစတင္ေဖာ္ေဆာငရ္နအ္တြက ္လိအုပ္ေသာေငြေၾကးအရင္းအႏွီး
မ်ားအား မည္သို႔မည္ပုံ စုစည္းရယူနိုင္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။   

 ရာထုိက္ IHG ၏ဇစ္ျမစ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူၾကား စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ 
ေဝဖန္စိစစ္မႈမ်ားလည္း အလြန္ပင္နည္းပါးေနေသးသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ထုိကုမၸဏီကုိ 
တ႐တုန္ိငုင္ံေျမာက္ပိငု္း၊ က်လိငၿ္မိဳ႕ တြင ္အေျခစိကုသ္ည့ ္နိငုင္ပံိငုစ္ီးပြားေရးလုပင္န္းတစခ္ုျဖစ္ေ
သာ က်လိငရ္ာထိကုအ္ပုစ္ ု(亚泰集团) ကမုၸဏ ီလမိတိက္ႏငွ့ ္မွားယြင္းအမညတ္ပ္ေဖာ္ျပမႈမ်ား 
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ က်ိလင္ရာထိုက္အုပ္စုမွာ အိမ္ၿခံေျမေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔တြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက ္
ေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္၏။ ထုိကုမၸဏီႏွစ္ခုၾကားတြင္ မည္သည့္ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ 
မႈမွမရိွေပ။ ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏အမည္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အသံထြက္ဖလွယ္ရာတြင္ “Yatai” ဟူ၍ 
တူညီေသာအဂၤလိပ္စကားလုံးတစ္ခုကို သုံးႏႈန္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္ (မူရင္း တ႐ုတ္စကားလုံး 
မ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားသည္)။  
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ရာထုိက္ IHG ကုမၸဏီဥကၠဌတြင္ နာမည္မ်ားစြာရိွ၏။ သူသည္ စယ္လြင္ခုိက္ (သုိ႔မဟုတ္ 
ဒုိင္လန္စယ္) ဟူေသာအမည္အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မ်ိဳးရုိးအမည္ ထန္ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းကုိ 
အသံုးျပဳသည္။ တန္ဖိုးႀကီး အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ 
မႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ခြင့္ျပဳမိန႔ ္တြင္ သူ၏အမည္ကုိ ထန္ ခရုိင္အန္ခရုိင္း (Tang Kriang 
Krai) ဟု ျဖည့္သြင္းထားၿပီး ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

 တ႐ုတ္မဂၢဇင္းတစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ (ရာထုိက္ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္လည္း 
တင္ျပထားသည္) ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္တစ္ခုအရ စယ္လြင္ခိုက္ သည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္  
ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဟူနန္ျပည္ နယ္တြင္းရွိ ေက်းလက္မိသားစုတစ္ခုအတြင္း ႀကီးျပင္း 
လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ အြန္လုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၿပီး  
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ၌ “အီလက္ထေရာနစ္ေလာင္းကစား ကုမၸဏီတစ္ခု” ဖြင့္လွစ္ခဲ ့
သည့္ ကုိယ္ထူးကိုယ္ခၽြန္ႀကီးပြားေအာင္ျမင္လာခဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
သ၏ူနိငုင္ရံပ္ျခားစီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားႏငွ့ပ္တ္သက္သည့ ္အေသးစတ္ိသတင္းအခ်ကအ္လက ္
မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသကဲ့သုိ ႔ သူ႔အေနႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံသားတစ္ဦး 
မည္သို႔ျဖစ္လာသည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ 
တြင္း သ၏ူလပုင္န္းေဖာ္ေဆာငမ္ႈ မ်ားက ထိနုိငုင္အံတြင္း လတ္တေလာ တဟနုထ္ိုးျမင့တ္ကလ္ာ 
ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္အြန္လိုင္းေလာင္းကစား လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ားတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ ္
မႈရွိသည္ဟု မွန္းထင္ယူဆနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာေသးမီက ကေမၻာဒီးယားအာဏာပိုင္ 
မ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူႏွိမ္နင္းခဲ့ရေသာ ရာဇဝတ္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားပင္ျဖစ္၏။  

တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိသည္ဟူသည့္ ဒြိဟျဖစ္စရာအခ်က္

 ေရႊကုကိၠဳလ္ SEZ စီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ (BRI) တြင္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု 
အျဖစ္ပါဝင္သည္ဟု ရာထိုက္ IHG က ၎၏ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဝကဘ္ဆုိ္က ္စာမ်က္ႏွာ၏ေကာ္လတံစခ္တုြင ္“ခါးပတလ္မ္း တ႐တ္ု-ထိငု္း-ျမနမ္ာစီးပြားေရးစႀက”ႍ 21   
ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီး ထုိခ်ိတ္ဆက္မႈလမ္းေၾကာင္းကိုထင္ရွားေပၚလြင္ေစမည့္ စီမံကိန္း 
ေၾကာ္ျငာျမႇင့္တင္ေရးဗြီဒီယုိ (promotional video) တစ္ခုကုိတင္ျပထားသည္။ ေရႊကုကိၠဳလ္ 
ေဒသသည ္တ႐တု၊္ ထုိင္းႏငွ့ ္ဗမာနိငုင္တံို႔ကုိ ခ်တိဆ္ကထ္ားသည့ ္ေဒသတြင္းအေဝးေျပးလမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းမ်ား စုဆံုရာေနရာတြင္တည္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာေျမပုံ 
မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  

 တကယ္တမ္းတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရက ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သံုးနုိင္ငံၾကား “တ႐ုတ္-ထုိင္း-ျမန္မာ 
စီးပြားေရး စႀကႍ” တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ဖူးျခင္း လံုးဝမရွိေပ။ ခမ္းနားႀကီး 
က်ယ္လွေသာထိုစီမံခ်က္၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ ေရႊကုကၠိဳလ္ေဒသအား ေနရာခ်ေဖာ္ျပထားသည့ ္



တို႔ေျမမ်ားကို ေလာင္းကစားပစ္ျခင္း 35

ရာထိုက္ IHG ၏ ေျမပုံမ်ားက ပုံဖ်က္ လိမ္ညာဖန္တီးထားေသာေျမပုံမ်ား သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူး 
ယဥ္ဖန္တီးထားေသာ ေျမပုံမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေရႊကုကိၠဳလ္ေဒသသည္ ထုိင္းနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း 
ေဒသမွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္ေသာ အေဝးေျပးကားလမ္း၏အေနာက္ဘက္ ကီလုိမ ီ
တာ ၆၀ ေက်ာ္ ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရာထုိက္ IHG ၏ ေျမပံုတစ္ခုက 
ထုိအေဝးေျပးကားလမ္းကုိ ေရႊကုကိၠဳလ္နယ္ေျမႏွင့္ကပ္လ်က္ ျဖတ္သန္းေျပးဆြဲေန သေယာင္ 
ဖန္တီးထားသည္။ 

 ႏွစ္နုိင္ငံနယ္စပ္ကုိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ျဖတ္သန္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ 
သို႔ဆက္သြယ္ေသာ ျမန္ႏႈန္း ျမင့္ရထားလမ္းသစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမပုံမ်ားမွာလည္း 
စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းလွသည္။ တ႐ုတ္ နိုင္ငံသည္ ဗမာျပည္ႏွင့္ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲျပႆနာ 
မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရၿပီးျဖစ္ရာ ၾကားသိခဲ့ဖူးျခင္းမရွိသည့္ ထုိစီမံကိန္းအဆုိျပဳခ်က္ကုိ 
တြန္းအားေပးေဖာ္ေဆာင္သြားရန္မွာ ျဖစ္နိုင္ေျခနည္းပါးလြန္းေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။  

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္  
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားညီလာခံ (WCEC) အတြင္း ေရႊကုကိၠဳလ္ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ရာထုိက္ကုမၸဏီဥကၠဌႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီးခ်စ္သူ (ရာထိုက္ 

ေရႊကုကိၠဳလ္အနီး ေရးဆြဲထားေသာ ခါးပတ္လမ္းစီမံကိန္း၏ အေ၀းေျပးလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
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IHG ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး” ခ်စ္သူ ဟု အျမဲ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပထားသည္) တုိ႔ၾကား  
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းက  ထိုစီမံကိန္းအေနျဖင့္ 
တ႐ုတ္အစိုးရထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကုိရရွိထားေၾကာင္း ျပသရန္ 
ရည္ရြယ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရ၏။ WCEC သည္ တ႐ုတ္အစိုးရအပါအဝင္ အာရွနိုင္ငံအစိုးရ 
မ်ားစြာတို ႔၏ အားေပးေထာက္ပံ့မႈကိုရရွိေသာ နိုင္ငံရပ္ျခား တ႐ုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ား 
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

 စယ္လြင္ခိုက္ သည္ WCEC အခမ္းအနားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ သူ႔ကိုယ္ပိုင္စီမံကိန္း 
ကို ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာခဲ့ဟန္ရွိ၏။ သူသည္ “ျမန္မာ-တ႐ုတ္စီးပြားေရးထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ 
ျမန္မာစီမံကိန္း လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနား (Myanmar-China Business Summit 
and Myanmar Project Signing Ceremony)” ဟူေသာ တြဲဖက္က်င္းပသည့္အခမ္းအနား 
ငယ္တစ္ခုကို ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ (sponsor) ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးႏွင့္ 
ဗမာျပည္ဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံ႐ုံးမွ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္  
ရွယ္ေကာ္ရွင္းတုိ ႔အပါအဝင္ ဗမာႏွင့္တ႐ုတ္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားကာ စာခ်ဳပ္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးမႈကုိ သက္ေသျပဳေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သံကုိယ္စားလွယ္ပါရွိေနျခင္းက 
ထိုစီမံကိန္းအတြက္ တရားဝင္မႈ (legitimacy) ေပးစြမ္းခဲ့ၿပီး ထိုအခမ္းအနားကို တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ 
နိုင္ငံပိုင္သတင္းေအဂ်င္စီ ရွင္းဟြာ (Xinhua) ကပင္ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့၏။22 တကယ္တမ္းတြင္ 
ထိုအခမ္းအနားက တ႐ုတ္အစိုးရ၏တရားဝင္ ပါဝင္မႈကို ကိုယ္စားျပဳထင္ဟပ္ျခင္း မရွိပါေခ်။    

 ရာထိုက္ IHG သည္ တရားဝင္မႈ (legitimacy) ရရွိနိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ 
တက္တက္ႂကြႂကြ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့၏။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အခမ္းအနားတြင္ ရာထုိက္ကုမၸဏီသည္ (တ႐ုတ္နုိင္ငံ၏အႀကီးမား 
ဆုံး SOEs မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ မက္တယ္လာဂ်စ္ကယ္ ေကာ္ပိုေရး 
ရွင္း (MCC) ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ) MCC International ႏွင့္ အေထြေထြသေဘာတူညီခ်က္ 
စာခ်ဳပ္တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ 

 သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရာထုိက္ IHG သည္ မိတ္ဖက္စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၏ 
တရားဝင္ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္မႈမ်ားကိုလည္း အလြန္အမင္းခ်ဲ႕ကားပုံေဖာ္ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ရာထိုက္ IHG က “တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏နိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဖလွယ္မႈဗဟိုဌာန” 
(CCIEE, 中国国际经济交流中心) ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ ္
တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။23 CCIEE သည္ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရ 
ႏွင့္တရားဝင္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာနိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အႀကံ 
ေပးပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္၏။  စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရာထိုက္ IHG က တ႐ုတ္-ျမန္မာ 
စီးပြားေရးစႀကႍဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ဗဟုိအစုိးရသည္ CCIE ကုိ 
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မ်ားမၾကာေသးမီကပင္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
တကယ္တမ္းတြင္ ရာထိုက္ IHG ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာအဖြဲ႕အစည္းမွာ 
CCIE ၏လက္တံအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕သာျဖစ္သည္ (CCIE 
နိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႕မဟုတ္ေပ)။ 

 ရာထိုက္ IHG ၏ မိတ္ဖက္ တ႐ုတ္ SOE (နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး) ဟူသည္က 
လည္း အတုအေယာင္ သာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရာထုိက္ IHG သည္ “ထင္ရွား 
ေက်ာ္ၾကားေသာ တ႐ုတ္ဗဟုိအစိုးရ SOE”24 တစ္ခုက ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ 
ရန္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဂုဏ္တင္ႂကြားဝါေဖာ္ၿပခဲ့သည္။  အမွန္မွာ အဆိုပါ “China 
National Red Estate Develop Investoneot Group” (sic)25 က အစစ္အမွန္ တ႐ုတ္ SOE 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ “China National Estate Development Group” ၏ အတုိ ေကာက္အသံုးအႏႈန္း 
“CRED”26  ကို ပုံမွားရိုက္ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။   

 စယ္လြင္ခိုက္ သည္ ရာထိုက္ IHG ၏ ဥကၠဌ ဟူေသာရာထူးအျပင္ တ႐ုတ္အစိုးရထိပ ္
တန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိသည္ဟု အထင္ေရာက္ေစမည့္ ဘြဲ႕ထူးရာထူး 
မ်ားကိုလည္း တစ္သီတစ္သန္းႀကီး ရယူအသုံးျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ရာထူးမ်ား၏ အေရး 
ပါအရာေရာက္မႈက ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္ (ဥပမာ “တ႐ုတ္နုိင္ငံ နုိင္ငံရပ္ျခားတ႐ုတ္ 
စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CFOCE, 中国侨商联合) ဒုတိယဥကၠဌ” ဟူေသာ 
ရာထူး)။  CFOCE သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ျပည္ေတာ္ျပန္နိုင္ငံရပ္ျခားတ႐ုတ္ လူမ်ိဳးမ်ား 
အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ACFROC, 中华全国归国华侨联合会)  ၏ အဖြ႕ဲခြတဲစ္ခုျဖစ္၏။ ACFROC မွာ တ႐ုတ္ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကဦးေဆာင္ၿပီး ကမၻာအႏွံ့ပ်ံ႕ႏွံေရာက္ရွိေနသာတ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္သည့္  အစိုးရတစ္ပိုင္း (quasi-official) အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ရာ 
ဒုတိယဥကၠဌ ဟူေသာရာထူးက စယ္လြင္ခိုက္အတြက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္နီးကပ္ 
ေသာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိသည္ဟူသည့္ ဂုဏ္ရွိန္ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ CFOCE တြင္ 
အေရအတြက္ကန႔သ္တ္မထားေသာ ဒတိုယဥကၠဌမ်ားရိွသည္ (ရာထုိက္ IHG ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ 
ထုိအခ်က္ကုိေဖာ္ျပမထားပါ) ျဖစ္ရာ တကယ္တမ္းတြင္ ထုိရာထူးက အေရးမပါလွသည့္ရာ 
ထူးတစ္ခု ျဖစ္နိုင္သည္။ 

 စယ္လြင္ခိုက္ ခံယူအသုံးျပဳေသာ ေနာက္ထပ္ရာထူးတစ္ခုမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေဟာင္ေကာင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕ (the Hong 
Kong Myanmar-China Friendship Association) ၏ ရာသက္ပန္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠဌ 
ဟူေသာရာထူးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး ထုိအဖြဲ႕၏ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ27 
အသစ္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ား (update) ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမျပဳ 
ေတာ့သည့္ဝက္ဘ္ဆိုက္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရ၏။ 
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အြန္လိုင္းေလာင္းကစားလုပ္ငန္း

 ေရႊကုကိၠဳလ္စီမံကိန္း၏တားျမစ္နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ အြန္လုိင္းေလာင္းကစားလုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္က နယ္ေျမေဒသခံမ်ားၾကား အားလံုး 
သိရိွထားၿပီးေသာ လၽုိွ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ (ယင္းကိစၥကုိ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္ 
အကူျပဳကြန္ရက္ KPSN ကလည္းအတည္ျပဳခဲ့သည္)။ သုိ႔ေသာ္ အြန္လုိင္းေလာင္းကစားလုပ္ငန္း 
က ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္၏ အဓိကအက်ဆံုးအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာ မည္ဟူ၍ ညႊန္းဆုိေဖာ္ျပ 
ေနသည့ ္သဲလြနစ္မ်ားကိ ုရာထိကု ္IHG ၏ ဝကဘ္ဆ္ိကု္ႏငွ့ ္ေၾကာ္ျငာစာေစာင/္ ပစၥည္းမ်ားတြင ္
ေတြ႕ျမင္နိုင္ေပသည္။

 “Blockchain ဒီဂ်စ္တယ္မွတ္တမ္းျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္းနည္းပညာ” သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး 
အရာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟူ၍ ရာထုိက္ IHG မွ အႀကီးအက်ယ္ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာေနျခင္းက 
ထုိအႏၲရာယ္၏အရိပ္အေယာင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရာထုိက္ IHG ကမူ လာမည့္ ငါးႏွစ္မွဆယ္ 
ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရာထုိက္ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ “ျမန္မာနုိင္ငံ၏ Blockchain နည္းပညာသံုး 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္” အျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု အခိုင္အမာဆုိေနခဲ့၏။28 Blockchain 

"ရာထုိက္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေဂဟစနစ္ကုိ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ အစြမ္းကုန္ျမႇုပ္ႏွံေဆာင္ရြက္သြားမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ 
blockchain ကုမၸဏီ" ဟူ၍ ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာေနသည့္ စင္ကာပူအေၿခ စိုက္ BCB Blockchain ကုမၸဏီ၏ 

ဝက္ဆုိဘ္မွရယူထားသည္။ (www.bcbchain.io)
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ဒီဂ်စ္တယ္မွတ္တမ္းျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္း နည္းပညာကုိ အြန္လိုင္းေလာင္းကစားလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမိုအသံုးမ်ားလာခဲ့သည္။ ထုိနည္းပညာေၾကာင့္ 
တရားဝင္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား၏ျပင္ပတြင္ ေငြေၾကးပမာဏအေျမာက္အျမားကုိ တမဟုတ္ 
ခ်င္းလႊဲေျပာင္းေပးေခ်နိုင္သည္။ တရားဝင္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားဖြင့္စရာ မလုိသျဖင့္ ကုိယ္ေရးအ
ခ်က္အလက္မ်ားကိုလၽွို႔ဝွက္ထားနိုင္သည္ျဖစ္ရာ အြန္လိုင္း ေလာင္းကစားျခင္းကို အစိုးရမွပိတ ္
ပင္တားျမစ္ထားသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ နိုင္ငံသားမ်ား (ဥပမာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသား မ်ား) အတြက္ အလြန ္
အသုံးဝင္ေလသည္။ 

 ရာထုိက္ IHG သည္ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာမ်ားတင္ကာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကာစီနိုလုပ္ငန္း 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအား ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံမွ ေရႊကုကိၠဳလ္ေဒသသုိ႔ လုပ္ငန္းေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ 
ကုိင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေနခဲ့ျခင္းကလည္း အဆုိပါအႏၲရာယ္၏ ေနာက္ထပ္ေရွ႕ေျပးနိမိတ္တစ္ခု 
ျဖစ္၏။ ယင္းသည္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံအတြင္း ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အြန္လုိင္းေလာင္းကစားလုပ္ငန္း ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္ သူမ်ားအတြက္  
အစားထိုးေနရာဌာနတစ္ခု ကမ္းလွမ္းေပးအပ္သည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေန 

ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံမွ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ား
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သည္။ ႀကီးမားေသာ တ႐ုတ္ကာစီနိုအပန္းေျဖၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ 
စီအန္ေနာ့ဗီးလ္ (Sihanoukville) ပင္လယ္ကမ္းၿမိဳ႕ေလးတြင္ အေျခစုိက္သည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား 
တြင္လည္း ေၾကာ္ျငာအခ်ိဳ႕ တင္ခဲ့သည္။ လက္ရိွတြင္ စီအန္ေနာ့ဗီးလ္ၿမိဳ႕၌ ပင္လယ္ရပ္ျခား တ႐ုတ္ 
လူမ်ိဳး ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဝန္ေဆာင္ မႈေပးေနသည့္ ကာစီနိုေလာင္းကစား႐ုံႀကီး (၉၃) ႐ုံရွိၿပီး 
ေလာင္းကစားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာရာဇဝတ္မႈအေရအတြက္ တဟုန္ထုိးျမင့္တက္ေနခဲ့  
ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံသုိ ႔ပို ႔ေဆာင္တာဝန္ခ်ထားေသာ တ႐ုတ္ရဲ 
အရာရွိမ်ားက ကေမၻာဒီးယားရဲတပ္ဖြဲ ႕၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္  ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္   
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားအေျမာက္အျမားကို ဖမ္းဆီးကာ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ
မွႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

    ေရႊကုကၠိဳလ္စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းသုိ ႔ဝင္ေရာက္ကာ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေနခဲ့ ၿပီး 
ျဖစ္ေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရာထုိက္ IHG တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအေသးစိတ္သ 
တင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ထုိကုမၸဏီမ်ား၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ အြန္လုိင္းေလာင္း 
ကစားလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း မွန္းဆသိျမင္နုိင္သည္။ ဥပမာ စီမံကိန္း နယ္ေျမအတြင္း“သတင္း 
နည္းပညာအဆင့္ျမင့္အေဆာက္အအံု (IT Compound)” ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး “အဆင့္ျမင့္ 
နည္းပညာ (hi-tech)” ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာထ်န္းရွ 
အုပ္စု (天下集团) သည္ ေရႊကုကၠိဳလ္စီမံကိန္းေဒသအတြင္းသုိ႔ ပထမဆုံးဝင္ေရာက္လာေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္၏။29 ထိုအေဆာက္အအုံတြင္ ႐ုံးခန္းမ်ားအတြက္အထပ ္
သုံးထပ္ႏငွ့ ္လူေနေဆာငမ္်ားအတြက ္အထပ္ေလးထပ ္(ထပကု္တင ္မ်ားပါရွိေသာ အခန္းေပါင္း 
၁၁၇ ခန္း) ပါရိွသည္။ ထုိအခင္းအက်င္းပံုစံက အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
ေတြ႕ျမင္ရေသာ အြန္လုိင္းေလာင္းကစားကုမၸဏီမ်ား၏ စံနမူနာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈပုံစံ 
ပင္ျဖစ္သည္။ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံတြင္ “IT ၿမိဳ႕” ဟူသည္ အြန္လုိင္းေလာင္း ကစား/ ေငြေၾကးလိမ္ 
လည္ရယူေသာ ကုမၸဏီအစုအေဝးကုိ ရည္ညႊန္းသည့္ သိမ္ေမြ႕ေသာအသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ 
သြားခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနေရးစားေရးစီစဥ္ေပး 
ၿပီး (ဥပေဒ ႏွင့္မညီေသာလုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝေၾကာင့္) အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ 
ေအာက္တြင္ ထားရွိသည္။



တို႔ေျမမ်ားကို ေလာင္းကစားပစ္ျခင္း 41

5. “ကာစီနိုအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (Casino SEZs)” - 
လာအိုနိုင္ငံမွရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ား
 လာအုိနိုင္ငံတြင္ “အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား” အျဖစ္ အေရျခဳံထားေသာ တ႐ုတ္ေက်ာ 
ေထာက္ေနာက္ခံ ကာစီနုိ ေလာင္းကစားဌာနအေဆာက္အဦးမ်ား (casino complexes) ကုိ 
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုအထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ားသည္ ေရႊကုကၠိဳလ္စီမံကိန္း၏လာရားႏွင့္ပတ္
သက္၍ တန္ဖိုးရွိေသာ ေလ့လာသင္ယူစရာ သင္ခန္းစာမ်ားျဖစ္၏။ 

အထိန္းအကြပ္မဲ့ပ်ံ႕ႏွံလာေသာရာဇဝတ္မႈမ်ား
 ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ တြင္ လာအုိနုိင္ငံအစုိးရသည္ လြမ္နမ္သာ (Luang Nam Tha) ျပည္နယ္အတြင္း 
လာအုိ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေပၚရိွ ဧက ၄၀၀၀ က်ယ္ဝန္းေသာေျမေနရာေပၚတြင္ “ေရႊဘုိထန္းၿမိဳ႕ေတာ္ 
(Golden Boten City)” အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္တြင္မွတ္
ပုတံငထ္ားေသာကမုၸဏတီစခ္ုႏငွ့ ္လကမ္တွ္ေရးထိုးသေဘာတူညမီႈျပဳခဲသ့ည။္ ၂၀၀၇ ခုႏစွတ္ြင ္
တ႐ုတ္ေလာင္းကစားသမားမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားဦးတည္ေသာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွသည့္ 
ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကာစီနုိေလာင္းကစားဌာနအေဆာက္အဦးႀကီး (casino entertainment complex) 
ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့၏။ 

 အစပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းက အလ်င္အျမန္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္း 
နယ္ေျမတြင္းရွိ ပုဂၢလိကလုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းရွင္သူေဌးမ်ားကုိသာ 
တာဝန္ခံရသည္ျဖစ္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားက ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တဟုန္ထုိးျမင့္တက္ 
လာခဲ့၏။ အေႂကြးမဆပ္နိုင္ေသာ တ႐ုတ္ေလာင္းကစားသမားမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္  
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအေၾကာင္း တိုင္တန္းတင္ျပမႈမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခားပိုမိုမ်ားျပားလာ 
ခဲၿ့ပီးေနာက ္၂၀၁၀ ခုႏစွတ္ြင ္တ႐တုအ္ာဏာပိငုမ္်ားက ထိုေဒသသို႔ နယစ္ပ ္ျဖတ္ေက်ာခ္ရီးသြား 
လာမႈမ်ားကို စတင္ကန႔္သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေတာက ္
ခဲ့သည္။ ကာစီနိုေလာင္းကစား႐ုံမ်ားတြင္ လူသူခန္းေျခာက္သြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္း 
တြင္ ထုိေလာင္းကစား႐ုံမ်ားအားလံုးကုိ ပိတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ စြန႔္ပစ္ထားေသာ 
SEZ အေဆာက္ အအုံမ်ားက ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသူမရွိပဲ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  

ေဒသခံမ်ားအတြက္ နည္းပါးလွေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား

  “ေရႊဘုိထန္းၿမိဳ႕ (Golden Boten City)” ကုိ မပိတ္သိမ္းမီက ထုိၿမိဳ႕တြင္ခန႔အ္ပ္ထားေသာ 
ဝနထ္မ္း အားလုံး လိလုိမုွာ တ႐တုလ္မူ်ိဳးမ်ားျဖစသ္ည။္ အလားတပူင ္ဘိခုအီိ ု(Bokeo) ျပညန္ယ္ 
အတြင္း မဲေခါင္ျမစ္ေပၚရိွ “ေရႊႀတိဂံအထူးစီးပြားေရးဇုန္” တြင္လည္း ေဒသခံအေရအတြက္အ 
နည္းငယ္မၽွကိုသာ အလုပ္ခန႔္ထားခဲ့သည္။ 
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 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လာအုိနုိင္ငံအစုိးရသည္ (ထုိင္းနုိင္ငံ၊ ခ်န္းဆြမ္ (Chiang Saen) ခရုိင္၏ 
တစ္ဖက္ကမ္းတြင္) ေရႊႀတိဂံအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္တြင ္
မွတ္ပံုတင္ထားေသာကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ကင္းရုိမန္အုပ္စု (Kings Roman Group) ကုိ 
၇၅ ႏွစ္တာ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့၏။ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္လွေသာ ေရႊႀတိဂံ 
SEZ (ေျမဧက ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ လႊမ္းျခဳံေသာစီမံကိန္း) ကုိ ကာစီနုိေလာင္း ကစားဗဟုိဌာနတစ္ခု 
အျဖစ္သာမက စုိက္ပ်ိဳး-စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဗဟုိဌာန၊ သတင္းအခ်က္အလက္  
နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ျပဴတာဗဟုိဌာနတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ လာအုိနိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳနိုင္မည္ဟု အမႊမ္းတင္ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္ (ေရႊကုကၠိဳလ္စီမံကိန္း 
မွာကဲ့သို႔ပင္)။  

 သို ႔ေသာ္ မၾကာေသးမီကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သုေတသနေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္တြင္ 
“ေနာက္ဆံုးရအစုိးရ ကိန္း ဂဏန္းမ်ားအရ ေရႊႀတိဂံ SEZ တြင္ လက္ရိွအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူဦးေရ 
၆၃၄၇ ဦး ရိွသည့္ အနက္ ၂၀၈ ဦးက သာ လာအုိနုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္”  ဟု ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့၏။30 

အလုပ္အကိငု္ ၃% ကသာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး ထိအုလပု္အကုိင္အမ်ားစုမွာလည္း ကၽြမ္း
က်င္မႈမလိုအပ္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား (low-skilled jobs) သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။ 

တရားမဝင္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ (EIA) က 

“ဒုစရုိက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ (Sin City)” ဟုအမည္ရေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေရႊႀတိဂံအထူး 
စီးပြားေရးဇုန္သည္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးဗဟုိဌာနတစ္ 
ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားတင္ျပခဲ့၏။ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေျမေနရာ 
ေပၚမွ “တိရစၧာန္႐ုံ” တစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ က်ားမ်ား ႏွင့္ဝက္ဝံမ်ားအပါအဝင္ 
မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ားကုိ ဟင္းလ်ာမ်ားအျဖစ္ ေရာင္းခ် 
ေနခဲ့သည္။ 

 အာရွႏငွ့အ္ာဖရကိမွေမွာငခ္ိတုငသ္ြင္းလာသည့ ္မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာကက္ြယ္ေတာမ့ည့မ္်ိဳးစတ္ိ
မ်ား (က်ားသစ္မ်ား၊ ဆင္မ်ား၊ ႀကံ့မ်ား၊ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား၊ ေအာက္ခ်င္းျမႇီးရွည္ငွက္မ်ား၊ ေႁမြမ်ား) 
မွ ထုတ္လုပ္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားကို ဆိုင္မ်ားတြင္ ေပၚေပၚထင္ထင္ေရာင္းခ်ေနခဲ့၏။ 

 လူအမ်ား၏ေစာင့္ၾကည့္ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပင္းျပင္း 
ထန္ထန္အေရးယူႏိွမ္နင္း မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရႊႀတိဂံ SEZ အတြင္း ေတာရုိင္းတိရစၧာန္ 
တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေၾကာင္း EIA က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည္။ 
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 ေရႊႀတိဂံ SEZ အတြင္းရွိေျမယာမ်ားကို ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေနခဲ့ 
သည္ဟူေသာ အစီရင္ခံ တင္ျပမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။31  လာအိနုိငုင္တံြင ္တ႐တုရ္င္းႏွီး 
ျမႇုပ္ႏံွသူမ်ားက ငွက္ေပ်ာတစ္မ်ိဳး တည္းဆက္တုိက္စုိက္ပ်ိဳးမႈ (banana monocropping) ကုိ  
က်ယက္်ယ္ျပန႔္ျပန႔ ္လပုက္ိငု္ေဆာငရ္ြက္ေနခဲ ့ျခင္းေၾကာင့ ္သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ႏငွ့က္်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အဆိပ္ အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး 
မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားကို အလြန္အကၽြံသုံးစြဲခဲ့ရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မဲေခါင္ျမစ္တြင္းသို႔
စီးဝငသ္ြားခဲ့ေသာ ဓာတပုစၥည္းမ်ားက ငါးမ်ားကိ ုအဆပိသ္င့္ေစၿပီး နယ္ေျမေဒသတြင္းသက္ေမြး
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။32  

မူးယစ္ေဆးဝါးတရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ 
ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ေငြတုိက္ဦးစီးဌာနသည္  
ေရႊႀတိဂံ SEZ တည္ေထာင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးတုိင္ကြန္း ေက်ာင္းေဝ (Zhao Wei) 
ဦးေဆာင္ေသာ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ ကင္းရိုမန္အင္တာေနရွင္နယ္ (ေဟာင္ေကာင္) 
ကုမၸဏီလိမိတက္ကို အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 ေငြတုိက္ဦးစီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “လာအုိနိုင္ငံ၊ ေရႊႀတိဂံအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
(GTSEZ) တြင္ အေျခစုိက္ေသာ  ေက်ာင္းေဝနိင္ုငံတကာရာဇဝတ္အဖြဲ႕အစည္း (the Zhao Wei 
TCO) သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ လူကုန္ကုန္းမႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊  
လာဘ္ေပး လာဘ္ယမူႈႏငွ့ ္ေတာရိငု္းတရိစၧာနတ္ရားမဝငကု္နသ္ြယ္ေရာင္းဝယမ္ႈ လပုင္န္းမ်ားတြင ္
ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထုိနယ္ေျမေဒသကို အသံုးခ်အျမတ္ထုတ္ေနခဲ့သည္။ 
ထိုလုပ္ငန္းအမ်ားစုကုိ ေရႊ ႀတိဂံအထူးစီးပြားေရးဇုန္  အတြင္း၌တည္ရွိေသာ ကင္းရိုမန္  
ကာစီနိုေလာင္းကစား႐ုံမွတဆင့္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။”

 

ေရႊႀတိဂံအထူးစီးပြားေရးဇံုတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္  
က်ားအေရခြံ၊ လာအိုႏိုင္ငံ
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နိဂုံးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

 ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ (KPSN) ၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 
အရ အြန္လိုင္းေလာင္းကစားလုပ္ငန္းက ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္၏အဓိကအက်ဆံုးလုပ္ငန္းျဖစ္လာမည္ 
(ျဖစလ္ည္းျဖစ္ေနေပၿပီ)။ ရာထုိက္ နုိင္ငံတကာဦးပုိင္အုပ္စု (Yatai IHG) သည္ ေဒသတြင္းအြန္လုိင္း 
ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြက္ ဟန္ျပမ်က္ႏွာစာအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပုိင္ 
နိငုင္ံႏငွ့ ္ကေမၻာဒီးယားနိငုင္တံြင္းရွ ိအလားတစူီးပြား ေရးလပုင္န္းမ်ားမတွဆင့ ္ေငြပမာဏအေျမာက ္
အျမား အျမတ္ထုတ္ရယူခဲ့ေသာကုမၸဏီပင္ျဖစ္၏။ ထိုကုမၸဏီ သည္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္တရားဝင ္
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ပုံစံမ်ိဳးမရွိေသာလ္ည္း စီမံကနိ္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက ္
ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္စစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ (ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားကုိခ်ိဳး 
ေဖာက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး) နီးနီးကပ္ကပ္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည္။

 ေရႊကုကၠိဳလ္စီမံကိန္းသည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ႀကီးႀကီးမားမားေပး
အပန္ိငုမ္ည့ ္စမီကံနိ္း ျဖစ၏္။ ၁၉၉၅ ခုႏစွတ္ြင ္အလြနႀ္ကီးမားေသာေပးဆပဆ္ုံးရႈံးမႈမ်ားျဖင့ ္KNU 
ထံမွ မရမက ရယူခဲ့သည့္ အဆုိပါမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္နယ္စပ္ေဒသကုိ ထုိစီမံကိန္းမွတဆင့္ 
ေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖာက္ရပဲ ခိုင္ခိုင္မာမာ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ထိပ္သီး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းမ်ားထဲမွ 
ဧရာမေဝစုပမာဏတစ္ရပ္ကို ရရွိေပမည္။ 

 ထုိစီမံကိန္းက ေဒသခံကရင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္း 
ထင္ရွားေပၚလြင္ ေနသည္။ ၎တုိ႔ကုိယ္ပိင္ုလယ္ယာေျမမ်ားမွ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရမည္ 
ျဖစသ္ည့အ္ျပင ္စမီကံနိ္း လပုင္န္းေဖာ္ေဆာငမ္ႈတြငလ္ည္း ၎တုိ႔အတြက ္အလုပအ္ကိငုရ္ရွနိိငု္ေခ 
အလြန္နည္းပါးသည္။ လာအိုနိုင္ငံတြင္းရွိ အလားတူ တ႐ုတ္ကာစီနို “SEZs” မ်ားအေပၚ အေျခခ ံ
ၿပီးသံုးသပ္ရလၽွင္ ေရႊကုကိၠဳလ္ေဒသသည္လည္း ရာဇဝတ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတရားမဝင္ေရာင္း
ဝယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားအတြက္ ဗဟိုဌာန တစ္ခုျဖစ္လာနိုင္ေျခမ်ားသည္။ 
ထုိမွတဆင့္ (လူသူစြန႔ ္ခြာသြားေသာ “ေရႊဘုိထန္းၿမိဳ႕ေတာ္ Golden Boten City SEZ” ကိစၥရပ္မွာ 
ကဲ့သို႔ပင္)  ေရရွည္တည္ျမဲမႈကင္းမဲ့ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္လာနိုင္ေပသည္။

 အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ေရႊကုကိၠဳလ္ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အား မထီေလး စားျပက္ရယ္ျပဳေနသည့္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္္။ 
၎တို႔ကိုယ္ပိုင္လယ္ယာေျမမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံလူမႈအသိုက္အ 
ဝန္းမ်ား၏ကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို အာမခံေပးနိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ ္
ရပ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေပၚမလာေသးခ်ိန္တြင္ 
ေနျပည္ေတာစ္စဘ္က္ေခါင္းေဆာငမ္်ားအေနျဖင့ ္ပိငုဆ္ိငုမ္ႈပဋပိကၡျဖစ္ေနေသာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔ ္
သည့္နယ္ေျမတစ္ခုကို နိုင္ငံျခားဝယ္လက္မ်ားထံသို႔ ထုခြဲေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။  
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သို႔ျဖစ္ရာ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ (KPSN) အေနျဖင့္ 
ေအာက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရထံသို႔ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

- ေရႊကကုၠိဳလအ္ထူးစီးပြားေရးဇနုစ္မီကံနိ္းႏငွ့သ္ကဆ္ိငု္ေသာ ကနထ္ရိကုသ္ေဘာတူစာခ်ဳပ ္
မ်ားအားလုံးကိုခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းေပးရန္။ ရာထိုက္ IHG ႏွင့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအား 
၎တို႔၏ဝနထ္မ္းမ်ား ႏငွ့စ္က္ပစၥည္းကိရယိာမ်ားအားလုံးႏငွ့အ္တ ူထိနုယ္ေျမေဒသမ ွလပုင္န္း 
႐ုပ္သိမ္းထြက္ခြာသြားရန္အတြက္ အမိန႔ည္ႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ေပးရန္။

-  ခုိင္မာတည္ျမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္တည္မလာေသးမီအခ်ိန္အထိ၊ ဖက္ဒရယ္ 
ဖြ႕ဲစည္းပံုဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အရ အာဏာခြဲေဝအပ္ႏွင္းၿပီး ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအတြက္ 
၎တို႔ကုိယ္ ပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုိယ္တုိင္ 
ဆုံးျဖတပ္ိငုခ္ြင့က္ိ ုအာမခခံ်က္ေပး နိငု္ျခင္း မရွိေသးမအီခ်နိအ္ထိ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္းမ ွ
အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား အားလုံးကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္။ 

ရာထိုက္ IHG ထံသို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ 

- စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးစီမံခ်က္အျပည့္အစုံကို အမ်ားသိေအာင္ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပရန္။

တ႐ုတ္အစိုးရထံသို႔ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

- ေရႊကုကၠိဳလ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို အေရးေပၚကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ျပန္လွန ္
ေလ့ လာသုံးသပ္ကာ ျပည္တြင္းဥပေဒ၊ နိုင္ငံရပ္ျခားတ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ တ႐ုတ ္
နိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတုိ ႔ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းရွိမရွိ  
ခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆး ေပးရန။္ တ႐ုတ္ျပည္မကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ 
မ်ား (ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ ဗမာျပည္တြင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္) ၏ 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အဆုိပါစီမံကိန္းႏွင့္ စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ရာက္မႈ
မ်ားေၾကာင့ ္တ႐တုကု္မၸဏမီ်ား၏ဂဏုသ္တင္းထခိိကုပ္်ကစ္ီးျခင္းမရွိေစရန ္လုိအပသ္လို
အေရးယူကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ရန္။

- BRI တြင္ ေရႊကုကိၠဳလ္စီမံကိန္း၏ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေနအထားကုိ တရားဝင္ 
ထတ္ုျပန ္ေပးရန္ႏငွ့ ္စမီကိံန္းေဖာ္ေဆာငသူ္တို႔၏အဆိအုတိငု္း ထိစုမီကံနိ္းသည ္BRI ႏငွ့ ္
တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ဟုတ္မဟုတ္ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ ္
ျပန္ေပးရန္။
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ေရႊကုကၠိဳလ္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေဆာက္လုပ္ ေနဆဲ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္
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KPSN အေၾကာင္း 

 ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ (KPSN) သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း ကရင္လူထုု
အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ အႀကီးမားဆုံးေသာ ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ KPSN အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ 
လုံၿခံဳမႈကင္းမ့ဲေသာ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈခံရေသာ ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံတြင္း အုိးအိမ္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူသားခ်င္းအေထာက္အပ့ံမ်ား 
ကူညီပံ့ပုိးေပးလာခဲ့သည္။ KPSN သည္ ေဒသခံကရင္တုိင္းရင္းသား လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား
ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းအသိပညာေပးျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
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3.2 ขนาดงานตัดสําเร็จ 175 x 245 mm. 365.2 x 257 mm.


