TNI မြန်မာပေါ်လစီသုံးသပ်ချက် | ၂၂ | နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉

ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း

အဓိကအချက်များ
• ခမ်းနားကြီးကျယ်သည့် ဗျူဟာတစ်ခုဟုထင်ရသည့် BRI သည် လက်တွေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရင်းရှင်စနစ်
အကြပ်အတည်းကိဖြ
ု ေရှင်းရန်ရည်ရွယသေ
် ာ ကျယ်ပြန့်လျော့ရဲသည့် စီမံမှုပုံစဖြ
ံ င့် လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်နေသည်။
မည်သည့်လုပ်ငန်းကို မည်သူက ဘယ်နေရာတွင် လုပ်သည်ဖြစ်စေ BRI မူဘောင်အောက်သို့ ထည့်သွင်းနိုင်ကာ
“BRI စီ မံ ကိ န်း ” ဟု သတ် မှ တ် နို င် သ ည် ။ ထို အ ခါ တရု တ် နို င် ငံ ၏ နို င် ငံ ပို င် စီး ပွားရေးလု ပ် င န်း များနှ င့်
ပြည်နယ်အစိုးရများအနေဖြင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အကျ ိုးအမြတ်ပိုရယူရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ စီမံကိန်းများကို
BRI ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ တဖက်တွင်လည်း ဗဟိုအစိုးရနေဖြင့် လိုအပ်သလို
နိုင်ငံရေးအရ ထောက်ပံ့ပေးသည့်အခန်းကဏ္ဍပေးကာ လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် ဦးဆောင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပေးသည့်
ပုံသဏ္ဌာန် ဆက်ထိန်းထားသည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သောမူဘောင်နှင့်များပြားလှသော ဇာတ်ကောင်
များပါဝင်နေသောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် BRI လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ထိရောက်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ရန်
စိန်ခေါ်မှုရှိနေသည်။
• ၎င်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်
ဖော်ထုတ်ထားသည့် နောက်ဆုံးမူဘောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်များအစပိုင်း အရပ်သားတစ်ပိုင်း
အစိုးရလက်ထက် မြန်မာ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးစနစ်အသစ်သို့ကူးပြောင်းခဲ့ကာ မြစ်ဆုံရေကာတာ
စီမံကိန်းကြီးကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက်ကာလတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် စီမံကိန်းများအကောင်
အထည်ဖော်ခွင့်ရရန် ယှဉ်ပြိုင်မှုပြင်းထန်လာကာ တရုတ်အစိုးရအား စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာအရေးအခင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်း
ကြားဆက်ဆံရေး အက်ကြောင်းဖြစ်လာသောအခါ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ အနေဖြင့် ပိုနီးကပ်သော
ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်အခွင့်အရေးပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် တရုတ်အစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ
ပဋိပက္ခများကို စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန် BRI ကို တရုတ်-မြန်မာစီးပွားရေးစင်္ကြံမှတဆင့်
ဖော်ဆောင်ရန်လုပ်ဆောင်လာပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများနှင့် ယူနန်ပြည်နယ်အတွက်လည်း CMEC
မူဘောင်အောက်တွင် ဆန္ဒရှိသော စီမံကိန်းများကို ပြန်လည်စတင်နိုင်သည့် အနေအထားဖြစ်လာသည်။
သို့သော် ထိုစီမံကိန်းများသည် ယခင်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနည်းတူ စိန်ခေါ်မှုနှင့် ဝေဖန်မှုများကြုံတွေ့ရကာ
ရှေ့ဆက်ရန်နှေးကွေးနေသည်။
• CMEC တွ င် မည် ကဲ့ သို့ လု ပ် င န်း များပါဝင် မ ည် ရှ င်း လင်း မှု မ ရှိ သော် လ ည်း BRI တံ ဆိ ပ် တ ပ် ကာ
မြောက် မြားလှသော လု ပ် င န်း များသည် မြန် မာနို င် ငံ တွ င် ဆောင် ရွ က် နေပြီ ဖြ စ် သ ည် ။ စီ မံ ကိ န်း ၄ ခု ကို
တရုတ်သတင်းအရင်းအမြစ်များသုံး၍ သေချာစွာဆန်းစစ်ကြည့်သောအခါ တရုတ်နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများနှင့်
ပြည်နယ်အစိုးရများအနေဖြင့် စီမံကိန်းများ လုပ်ခွင့်ရရန် ချည်းကပ်စည်းရုံးမှုအတော်များများလုပ်ခဲ့သည်ကို
တွေ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် ၁) မြန်မာ-တရုတန
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၄) အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းများနှင့် သက်ဆိုင်၍ ဖြစ်သည်။ ထိုစည်းရုံးမှုများအတွက် ဗဟိုအစိုးရကလည်း

ideas into movement

ပံ့ပိုးသည့်နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်၀သော ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုမရှိခြင်း၊
စီးပွားရေးအရတွက်ခြေကိုက်မှု မသေချာခြင်း၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပတ်၀န်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျ ိုးများရှိနိုင်ခြင်း
စသည်တို့ကိုလည်း
အဆိုပါစီမံကိန်းများက မီးမှောင်းထိုးပြနေခဲ့သည်။ ထိုစီမံကိန်း အားလုံးတွင်
တန်ဖိုးမြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့အတွက် လုံခြုံရေးတည်ဆောက်ရသော လိုအပ်ချက်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို
ရိက
ု ခ
် တ်နေသည်သာမက၊ ပဋိပက္ခများကလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နမ
ှံ ပ
ှု သ
ုံ ဏ္ဌာန်များ အပေါ်သက်ရောက် နေပါလိမမ
့် ည်။
• ကြိုတင်စီစဉ်ရေးဆွဲထားသည့် စီမံကိန်းသဘောထက် ကျယ်ပြန့်သော လုပ်ငန်းအမျ ိုးမျ ိုးတို့ ခြုံငုံထားသည့်
မူဘောင်များဖြစ်နေသောကြောင့် မြန်မာအစိုးရနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ
BRI စီမံကိန်း များအပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးနိုင်ပါသည်။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေသည်
ဖြစ်နိုင်သည်ကို မူဆယ်-မန္တလေးမီးရထားလမ်းစီမံကိန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်ကိုကြည့်နိုင်
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တရုတ်ဘဏ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန များအား မီးမှောင်းထိုးပြကာ ရပ်တန့်ရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
ိ ် ရှိ နို င် ငံ ခြားရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ များကို ထိ န်း ကြောင်း နေသည့် ဥပဒေနှ င့်
• မြန် မာနို င် ငံ ၏ လက် ရှိ အ ချ န
ပေါ်လစီ မူ ဘောင် များသည် အားနည်း နေသေးကာ ဒေသခံ များထက် စီး ပွားရေးလု ပ် င န်း များကို
ပိုအကျ ိုးပြုနေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖိတ်ခေါ်နေသော
သဘာ၀သယံဇာတများသည် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ရှိသော်လည်း လက်ရှိမြေနှင့်ဆိုင်သောဥပဒေများ
သည် တိုင်းရင်းသားဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာအသုံးပြုမှုစနစ်များကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိနေပါ။ ဒေသခံများနှင့်
စနစ်တကျတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ပတ်၀န်းကျင် ဆိုင်ရာစံနှုန်းများ၊ လျော်ကြေးပေး
ခြင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ စသည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော အစိုးရ၏ စီမံအုပ်ချုပ်သည်
လုံလောက်မှု လုံး၀ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများအနေဖြင့် ဒေသခံများ၏ ဆန့်ကျင်မှု
မကြာခဏကြုံတွေ့ရပါသည်။
• BRI စီ မံ ကိ န်း အများစု သ ည် ပဋိ ပ က္ခ ဒ ဏ် ခံ ရ သည့် ဒေ သတွ င် အကောင် အ ထည် ဖော် မ ည် ဖြ စ် သ ည် ။
ထိုဒေသများသည် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဒဏ်ခံ သို့မဟုတ် လူ့အသိုင်းအ၀န်းကြားပဋိပက္ခဒဏ်ခံဒေသများဖြစ်
နေသည်။ နိင
ု င
် ခြ
ံ ား ရင်းနှီးမြှုပ်နှမ
ံ မ
ှု ျားအနေဖြင့် လက်ရှပ
ိ ဋိပက္ခများအပေါ်ဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်မမ
ှု ရှရ
ိ န်အတွက်
အလွနအ
် ရေးကြီး ပါသည်။ စီမက
ံ န
ိ ်းများအား ကာကွယရ
် န်အတွက် စစ်အင်အားတိုးချဲ့ခြင်း မပြုလုပသ
် င့သ
် ကဲသ
့ ို့
လက်ရှိဖြစ်နေသော ပဋိပက္ခများအား ပိုဆိုးရွားစေခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်သော ပဋိပက္ခများဖန်တီးခြင်း
မပြုလုပ်သင့်ပါ။
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မိတ်ဆက်နိဒါန်း
ခါးပတ်လမ်းအစီအစဉ် (Belt and Road Initiative (BRI))
သည် ဗဟိုမှရေးဆွဲချမှတ်ပြီး အစိုးရပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
(State-owned enterprises (SOEs)) များက လိက
ု န
် ာကျင့က် ြံ
ဖော် ဆောင် သ ည့် သမ္မ တ ကြီး ရှီ ကျင်း ဖျင် ဦးဆောင် သော
“မဟာသေနင်္ဂဗျူဟာ (Grand Strategy)” တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု
သတ်မတ
ှ ဖ
် င
ွ ဆ
့် ပ
ို ဖုံ ော်လေရ
့ ၏
ှိ ။၁ စီမက
ံ န
ိ ်း၏ ဧရာမအရွယအ
် စား
(နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၆ နိုင်ငံ က တရုတ်တို့၏ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၀ ဘီလီယံ
လက်ခံရရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၆
ထရီလီယံ ရှိသည်) ကြောင့်ပင် BRI မှာ အင်အားကြီးမားစွာ
ပေါင်း စပ် စု စ ည်း သွားမည့် တားဆီး ရှောင် လွှဲ ၍ မရနို င် သော
စီ မံ ကိ န်း ကြီး
အ သွ င် ဆော င် ပေ သ ည် ။ ၂
တ ရု တ် နို င် ငံ နှ င့်
စီး ပွား ရေး အ င် အား ဘ က် မမျှ မှု နှ င့်
“အင် အားကြီး အိ မ် နီး ချင်း ” ဟူ သောစိုး ရွံ့ မှု တို့ ကြောင့် BRI
ကို မြန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း “မလွဲ မသွေဖော် ဆောင် သွားရန်
အ ပြီး သ တ်
သ ဘော တူ ညီ မှု ပြု ပြီး သား ဖြ စ် သ ည် ”
ဟူ သော ထင် မှ တ် ယူ ဆ ချက် များက မြန် မာနို င် ငံ တွ င်
ပိုမိုပြင်းထန်ခိုင်မာလာခဲ့သည်။
နိင
ု င
် ရေ
ံ းဘောဂဗေဒလေ့လာဆန်းစစ်ချက်အပေါ်အခြေခံသော
ဤအနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာတွင် BRI သည် မဟာသေနင်္ဂဗျူဟာ
တ စ် ရ ပ် မ ဟု တ် ပဲ
တ ရု တ် နို င် ငံ ၏ အ ရ င်း ရှ င် စ န စ်
အ တွ င်း မှ
စီး ပွား ရေး အ ကြပ် အ တ ည်း ကို
ကို င် တွ ယ် ဖြေ ရှ င်း ရ န် ရ ည် ရွ ယ် သ ည့်
ကျယ် ပြ န့် သောလု ပ် င န်း များမူ ဘောင် (broad framew o r k o f a c t i v i t i e s ) တ စ် ရ ပ် သာ ဖြ စ် ကြော င်း
ရှ င်း လ င်း တ င် ပြ ထား သ ည် ။ ၃ တ ရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရ သ ည်
ဝေဝါးရှု ပ် ထွေးအောင် တမင် စီ စ ဉ် ရေးဆွဲ ထားသည့်
ကျ ယ် ပြ န့် လှ သော အ ဆို ပါ
မူ ဘော င် အော က် တွ င်
လုပ်ငန်းမျ ိုးစုံထည့်သွင်းကာ အားပေးကူညီထောက်ပံ့နေခဲ့၏။
ဗဟို အ စိုး ရ၏ညွှ န် ကြားချက် များအရ BRI အစီ အ စဉ် ကို
အ ကော င် အ ထ ည် ဖော် ဆော င် ရွ က် ခြ င်း မျ ိုး မ ဟု တ် ပဲ
တရု တ် SOEs များနှ င့် ပြည် န ယ် အ စိုး ရများက ၎င်း တို့
ကို ယ် ပို င် စီ မံ ကိ န်း များကို BRI မူ ဘောင် အောက် တွ င်
အဆို ပြု ကာ မြှ င့် တ င် ဆောင် ရွ က် ခြ င်း သာ ဖြစ် သ ည် ။
ကျယ်ပြန့်သောဤမူဘောင်အောက်တွင် မည်သည့်နေရာမှ
မည် သူ တ စ် ဦးမဆို ၎င်း တို့ ၏ လု ပ် င န်း များကို “BRI
စီ မံ ကိ န်း များ ” အ ဖြ စ် တံ ဆိ ပ် က ပ် နို င် သ ည် ဖြ စ် ရာ
အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသော BRI လုပ်ငန်းများက
ကမ္ဘာ တစ် ဝှ မ်း ပေါ်ထွ က် လာခဲ့ သ ည် ။ ထို့ ကြောင့် ပ င် BRI
မှာ အလွ န် ကျယ် ပြ န့် ပြီး စီ မံ အု ပ် ချုပ် ရ န် ခက် ခဲ လွ န်း
သည်။ သို့သော် ထိုအချက်ကြောင့်ပင် BRI မူဘောင်အပေါ်
လွှ မ်း မိုး သ က် ရော က် နို င် မ ည့် ၊ ဒေ သ ခံ အ များ ပြ ည်
သူ တို့ ၏ အ ကျ ိုး စီး ပွား ကို
ရှေး ရှု မြှ င့် တ င် နို င် မ ည့်
နယ်ပယ်အခွင့်အလမ်းများလည်း ဖြစ်တည်နေပေသည်။
တရုတတ
် ိ၏
ု့ မြန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ်း အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နမ
ှံ မ
ှု ျားမှာ
မည်သည့်အခါကမှ မရိုးရှင်းခဲ့ပါ။ BRI စီမံကိန်း များကလည်း
ideas into movement

အလားတူဖြစ်၏။ မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်၏
အရင်ဦးဆုံးထောက်ခံအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့သည့်တိုင် BRI မှာ
မြန် မာနို င် ငံ တွ င် အရှိ န် အ ဟု န် ပြ င်း ထန် အားကောင်း ခဲ့ ခြ င်း
မရှိ ပေ။ တရု တ် တို့ ဆောက် လု ပ် နေသော မြစ် ဆုံ ဆ ည် ကို
ဆိုင်းငံ့ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကာလတွင် တရုတ်မြန်မာနှစ်နို င်ငံကြားဆက် ဆံရေး အေးခဲသွားခဲ့ သည်။
တရု တ် အ စိုး ရနှ င့် စီး ပွားရေးအဝန်း အဝို င်း များအတွ င်း
ပဲ့တင်ထပ်ရိုက်ခတ်ခဲ့သည့် ‘မြစ်ဆုံထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှု (Myitsone Shock)’ ကြောင့် ထို့နောက်ပိုင်းနှစ်ကာလများတွင်
မြန် မာနို င် ငံ ဆို င် ရာမူ ဝါဒများနှ င့် ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များနှ င့်
ပတ်သက်၍ လေးလေးနက်နက် ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်မမ
ှု ျား
၄
ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ ထိုကာလအတွင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံသည်
(တရုတတ
် ိမျှေ
ု့ ာ်လင့ထ
် ားသည်နင
ှ ့် ဆန့က
် ျင်စွာပင်) အရပ်သား
တစ်ပင
ို ်းအစိုးရစနစ်သစ်ဆသ
ီ ိဦ
ု့ းတည်သော နိင
ု င
် ရေ
ံ းနှငစ
့် ီးပွား
ရေးဆိုင်ရာ ကူးပြောင်းမှု တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်လာခဲ့သည်။
ထိလ
ု ပ
ု င
် န်းစဉ်အားပံပ
့ ိုးကူညသ
ီ ည့အ
် နေဖြင့် အနောက်တိင
ု ်း၏
အ ဆ က် အ ဆံ မပြု ခြ င်း နှ င့်
ပိ တ် ဆို့ အ ရေး ယူ မှု များ
အဆုံး သတ် သွားခဲ့ ပြီး
နို င် ငံ တ ကာ
အထောက် အ ပံ့
နှ င့် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များကို ရရှိ ခဲ့ သ ည် ။ မြန် မာနို င် ငံ အ ဖို့
ပို မို များ ပြား စုံ လ င် သော မိ တ် ဖ က် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ များ
ရ ရှိ လာ ခဲ့ သ ည် ဖြ စ် ရာ တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ တို့ မှာ
BRI အစီအစဉ်ကို အရှိ န်အဟုန်မြှင့် ဖော်ဆောင်ရန်
ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်လာခဲ့ရသည်။
သိသေ
ု့ ာ် ထိက
ု ာလအတွင်းမှာပင် အဓိကကျသော တရုတရ
် င်းနှီး
မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့
သည်။ အထင်ရှားဆုံးစီမံကိန်းတစ်ရပ်မှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်
ပထမဆုံးသဘောတူညမ
ီ ပြ
ှု ုခဲပြ
့ ီး ဦးသိန်းစိနအ
် ပ
ု ခ
် ျုပ်ရေးကာလ
အတွ င်း ဆောက် လု ပ် ပြီး စီး ခဲ့ သ ည့် ရေနံ နှ င့် သ ဘာဝ
ဓာ တ် ငွေ့ ပို က် လို င်း
( ရ ခို င် ပြ ည် န ယ် က မ်း ရိုး တ န်း မှ
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် ထိ ) ဖြစ် သ ည် ။ သို့ ရာတွ င် မြန် မာနို င် ငံ ၏
နို င် ငံ ရေးဝန်း ကျင် က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု နှ စ် ကာလအတွ င်း ၌
စ တ င် ပြော င်း လဲ လာ ခဲ့ သ ည် ။
မြ န် မာ့ တ ပ် မတော် က
ရခို င် ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ ရို ဟ င် ဂျာမွ တ် ဆ လင် များအပေါ်
တို က် ခို က် နှိ မ် န င်း မှု တ စ် ရ ပ် ပြုလု ပ် ခဲ့ ရာ ဒု က္ခ သ ည်
၇၀၀၀၀၀
ကျော်
ဘ င်္ ဂ လား ဒေ့ ရှ် နို င် ငံ အ တွ င်း သို့
ထွ က် ပြေးတိ မ်း ရှောင် ခဲ့ သ ည် ။ ‘စစ် ရာဇဝတ် မှု များ’ နှ င့်
‘လူ သားမျ ိုးနွ ယ် အပေါ်ကျူးလွ န် သော ရာဇဝတ် မှု များ’ ၅
ဟူ သောစွ ပ်စွဲ များကြားတွင် နို င်ငံ တ ကာမှ ပြ စ် တ င် ရှုံ့ ချမှု
များ အလျင်အမြန်
ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး
နိုင်ငံခြားရင်း
နှီးမြှုပ်နှံသူများစွာတို့မှာလည်း စိုးရွံ့ထိတ်လန့်သွားခဲ့သည်။
တ ရု တ် အ စိုး ရ က မူ
နို င် ငံ ရေး နှ င့် စီး ပွား ရေး ဆို င် ရာ
အထောက်အပံမ
့ ျား ကမ်းလှမ်းပေးအပ်ခြင်းဖြင့် ထိဟ
ု ာကွကက
် ို
အလျင်အမြန်ဖမ်းဆုပ် အသုံးချခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
ဝမ်ရိ က တရုတ်-မြန်မာစီးပွားရေးစင်္ကြံ (China-Myanmar
Economic Corridor (CMEC)) စတင်ဖော်ဆောင်မှုနှင့်အတူ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း BRI လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး
အား ထု တ် ကြိုး ပမ်း မှု များ ကို
အား ပေး မြှ င့် တ င် ခဲ့ ၏ ။
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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တို င်း ရင်း သား ငြိ မ်း ချမ်း ရေးနှ င့် ရွှေ့ ပြောင်း ဒု က္ခ သ ည်
အကျပ်အတည်း အဖြေရှာ ဖြေရှင်းရေးဆိင
ု ရ
် ာ အဆိပြ
ု ုချက်များ
နှငအ
့် တူ CMEC ကို တပြိုင်တည်း စတင်အကောင်အထည်
ဖော်ဆောင်ရက
ွ ခ
် ခြ
ဲ့ င်း ဖြစ်သည်။ တရုတအ
် စိုးရက BRI (CMEC
ပုံစံဖြင့်) ကို မြန်မာနိုင်ငံ ၏ စီးပွားရေးအခက်အခဲပြဿနာနှင့်
ပြည်တင
ွ ်းနိင
ု င
် ရေ
ံ းမတည်ငြမ
ိ မ
် တ
ှု ိအ
ု့ တွက် ကာလရှညဖြ
် ေရှင်း
ချက်တစ်ရပ်အနေနှင့် ဖော်ညန
ွှ ်းတင်ပြခဲသ
့ ည်။ သိဖြ
ု့ စ်ရာ CMEC
သည် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတို့အတွက်
နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေး အထစ်အငေါ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း
အပြုသဘောဆောင်သောပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ပြန်
လည်အလေးပေးအာရုံစိုက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ကို
ပေးစွမ်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အမြတ်အစွန်းဆာလောင်နေသော
တ ရု တ် စီး ပွား ရေး ကော် ပို ရေး ရှ င်း များ က လ ည်း
ရို ဟ င် ဂျာ အကျပ် အ တည်း ဖြစ် ပွားခဲ့ ပြီး နောက် ပို င်း
ပြန် လ ည် ရု တ် သိ မ်း သွားခဲ့ သ ည့် သို့ မ ဟု တ် အဆို ပြုခဲ့ ပြီး
အမှ န် တ ကယ် ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု မပြုသည့် အခြားနို င် ငံ ခြား
ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ များ မှ
ချ န် လှ ပ် ထား ခဲ့ သော
နေရာလွတက
် က
ွ လ
် ပ်များတွင် ဝင်ရောက်မြှုပ်နဆ
ှံ ောင်ရက
ွ ရ
် န်
စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့သည်။
ဤ အ နေ အ ထား တွ င်
အ ဆို ပါ စီ မံ ကိ န်း သ စ် များ ၏
ရို က် ခ တ် မှု များ ကို
အ များ ဆုံး ရ င် ဆို င် ခံ စား ရ မ ည့်
လူ မှု အ သို က် အ ဝန်း များအဖို့ BRI ၏ရည် ရွ ယ် ချက် များနှ င့်
အ ကျ ိုး ဆ က် များ ကို
နား လ ည် သိ မြ င် ရ န်
အ လွ န် ပ င်
ခ က် ခဲ နို င် သ ည် ။
မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်
တ ရု တ် နို င် ငံ ရေး နှ င့် မူ ဝါ ဒ များ ကို လေ့ လာ သူ ဟူ ၍
န ည်း ပါး ကာ အ စိုး ရ ပို င်း ဆို င် ရာ နှ င့် စီး ပွား ရေး ရာ
ဆွေးနွေးမှုများကိုလည်း တံခါးပိတ်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။
တ ရု တ် - မြ န် မာ စီး ပွား ရေး စ င်္ ကြံ ( C M E C ) ဆို င် ရာ
နားလည်မှုစာချွန်လွှာမှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းကစတင်သော
အ စိုး ရ နှ စ် ရ ပ် ကြား
ပူး ပေါ င်း ဆော င် ရွ က် မှု
သဘောတူညီချက်များစွာအနက် နောက်ဆုံးသဘောတူညီ
ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်၏။ ယခင် သဘောတူညီချက်များကဲ့သို့ပင်
အ ဆို ပါ နား လ ည် မှု စာ ချွ န် လွှာ ကို လူ ထု ဆွေး နွေး တို င်
ပင် ခြ င်း လု ပ် င န်း စဉ် တ စ် ရ ပ် မပါပဲ လက် မှ တ် ရေးထိုး ခဲ့ ခြ င်း
ဖြ စ် သ ည် ။
အ ကျ ိုး ရ လာ ဒ် အ နေ နှ င့်
CMEC
(ပိုပိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆိုရလျှင် BRI) ၏ နယ်နိမိတ်နှင့်
အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ တို့နှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်
စရာများစွာဖြစ်တည်နေခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း
များဖွင့်လှစ်ရန်ဦးတည်သော တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာထိ
မှန်းမျှော်ရည်ရယ
ွ သ
် ည့် စီမက
ံ န
ိ ်းတစ်ခမ
ု ှ အကျ ိုးအမြတ်များကို
မည် သူ တို့ ရ ရှိ မ ည် န ည်း ၊ မည် သ ည့် န ည်း လမ်း များဖြင့်
ရ ရှိ ပါ မ ည် န ည်း ဟူ သော
စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု များ မှာ လ ည်း
မြင့် တ က် လာခဲ့ သ ည် ။ အဆို ပါအစီ အ စဉ် များအားလုံး ကို
ရေးဆွဲတည်ဆောက်သူဗိသုကာများနှင့် မောင်းနှင်သူများမှာ
(မြန်မာနိုင်ငံမှမဟုတ်ပဲ) တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှဖြစ်လေသည်။
မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း ပူးတွတ
ဲ ည်ထောင်သတ
ူ စ်ဖြစ်လဲ
Ramon Magsaysay ဆု ရှ င် ဒေါ်လဖို င် ဆို င်း ရော် သ ည်
များ မ ကြာ သေး မီ က ဤ သို့ ရေး သား တ င် ပြ ခဲ့ သ ည် ။
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“စီ မံ ကိ န်း နယ် မြေများအား လွှ မ်း မိုး ဖြစ် တ ည် နေ သည့်
တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုအရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ
သဘောထားကွဲ လွဲ မှု များကို ကို င် တွ ယ် ဖြေရှ င်း ခြင်း မရှိ ပဲ
ချ ိတ်ဆက်မလ
ှု မ်းကြောင်းများ အလောတကြီးတိုးမြှငခ
့် ျဲ့ထွငခြ
်
င်းက ရှရ
ိ င်းစွပ
ဲ ဋိပက္ခများကို ပိမ
ု ပြ
ို င်းထန်ဆိုးရွား စေနိင
ု သ
် ည်”၆
ဟူ၏။
ထိုအကြောင်းအရာကို ပို၍ထဲထဲဝင်ဝင်ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်ရန်
အတွက် ဤအနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာသည် BRI နှင့် CMEC အား
ကျယ်ပြန့်သော တရုတ်-မြန်မာဆက်ဆံရေးမူဘောင်အတွင်း
နေရာချထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ BRI ၏ သဘောသဘာဝနှင့်
နယ်ပယ်အတိုင်းအတာကို ဦးစွာလေ့လာတင်ပြထားသည်။
ထို့ နော က် တွ င် B R I စီ မံ ကိ န်း များ ရေး ဆွဲ ချ မှ တ် ရေး
လု ပ် င န်း စဉ် နှ င့် ထို စီ မံ ကိ န်း များ၏အကျ ိုးသက် ရောက် မှု
များကို စီမံကိန်းလေ့လာမှု (case study) လေးခုမှတဆင့်
ဆ န်း စ စ် လေ့ လာ တ င် ပြ ထား သ ည် ။ ( ၁ ) မြော က် တောင် လျှပ် စ စ် ပို့ ဆောင် ရေးစီ မံ ကိ န်း (North-South
Electricity Transmission Project) (၂) တရု တ် မြန်မာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း (China-Myanmar HighSpeed Railway) (၃) တရုတ်-မြန်မာ ကုန်းလမ်းနှင့်ရေလမ်း
ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း (Sino-Myanmar Land and
Water Passage) နှ င့် (၄) အထူး စီး ပွားရေးဇု န် များနှ င့်
စက်မှုဇုန်များ (SEZs and Industrial Zones) တို့ဖြစ်၏။
ဤအနှ စ် ချုပ် အ စီ ရ င် ခံ စာသည် မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း ရင်း နှီး
မြှု ပ် နှံ မှု နှ င့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေးစံ ပုံ စံ များအကြောင်း TNI
မှလေ့လာတင်ပြခဲ့သော ယခင်အစီရင်ခံစာ၏ နောက်ဆက်တွဲ
လေ့လာတင်ပြချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။၇
တ ရု တ် ဘာ သာ စ ကား
ရ င်း မြ စ် များ အ သုံး ပြု ခဲ့ သော
စီမံကိန်းလေ့လာမှု (case study) လေးခုက မြန်မာနိုင်ငံတွင်း
BRI မြှ င့် တ င် ဆောင် ရွ က် နို င် ရေးအတွ က် တရု တ် နို င် ငံ နှ င့်
မြန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း စီး ပွားရေး ကော် ပို ရေးရှ င်း များ၏
သိမ်းသွင်းစည်းရုံးမှုများ (lobbying) အပြင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ
တရု တ် သံ ရုံး နှ င့် အခြားသော တရု တ် ဗဟို အ စိုး ရ
အ င် စ တီ ကျူး ရှ င်း များ ၏
အား ပေး ကူ ညီ ထော က် ပံ့ မှု
အခန်း ကဏ္ဍကို လ ည်း
အထင် အ ရှားဖော် ပြနေ သည် ။
ဖော် ပြပါစီ မံ ကိ န်း လေးခု ၏ အောင် မြင် မှု က အပြန် အ လှ န်
ဆက် နွ ယ် နေ သည် ။ သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေးစီ မံ ကိ န်း များက
ဘ ဏ္ဍာ ရေး
ဆို င် ရာ ရှ င် သ န် အော င် မြ င် နို င် မှု က င်း မဲ့
သည် ဟု ထင် မြင် ယူ ဆ ရပြီး စီ မံ ကိ န်း လေးခု လုံး က
မြန်မာအစိုးရအတွက် အလွန်ကြီးလေးသောကြွေးမြီဝန်ထုပ်
ဝန်ပိုးတစ်ရပ် ပေးအပ်နိုင်သည်။ စီမံကိန်းအားလုံးအတွက်
စီမက
ံ န
ိ ်း ဒဏ်ခလ
ံ မ
ူ အ
ှု သိက
ု အ
် ဝန်းများနှင့် ပွင့လ
် င်းမြင်သာပြီး
အ နှ စ် သာ ရ ပြ ည့် ဝ သော
ဆွေး နွေး တို င် ပ င် မှု များ
ပြု လု ပ် ခဲ့ ခြ င်း မ ရှိ ပေ ။ စီ မံ ကိ န်း လ မ်း ကြော င်း များ က
မြန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော လက်နက်ကင
ို ်
ပဋိ ပ က္ခ များ၊
ငြိ မ်း ချမ်း ရေးမြှ င့် တ င် ရေး အားထု တ်
ကြိုးပမ်း မှု များတို့ နှ င့် လ ည်း ဆက် နွ ယ် နေ သည် ဖြ စ် ရာ
စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ်ရာ တိုး တက်ပြောင်းလဲမှု ပုံစမ
ံ ျားဖြစ်နေသည်။
သို့သော် ဤစာတမ်းတွင် BRI လုပ်ငန်းများအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု
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ပြု နို င် ကြော င်း ကို လ ည်း ထု တ် ဖော် တ င် ပြ ထား သ ည် ။
မြန်မာအစိုးရနှင့် မြန်မာအရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်
BRI လုပ်ငန်းများကို လမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်မည်ဟု
ဆို လို သ ည် ။ တကယ် တ မ်း တွ င် ထို သို့ လု ပ် ဆောင် နေ ခဲ့ ပြီး
လည်းဖြစ်သည်။

ကျယ်ပြန့်သော BRI
မူဘောင်ကိုနားလည်သိမြင်ခြင်း
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သော BRI မှာ အလွန်ကျယ်ပြန့်သော
လု ပ် င န်း များမူ ဘောင် တ စ် ရ ပ် ဖြစ် ပြီး တရု တ် နို င် ငံ တွ င်း မှ
အရင်းအနှီးနှင့် လုပ်အားပိုလျှံမှုများ (surpluses of capital and labour) ကို ကို င် တွ ယ် ဖြေရှ င်း ရန် အ တွ က်
တ ရု တ် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရ များ နှ င့်
SOEs
များ မှ
ဦး ဆော င် အ ကော င် အ ထ ည် ဖော်
ဆော င် ရွ က် သ ည့်
အ စီ အ စ ဉ် တ စ် ရ ပ် ဖြ စ် သ ည် ။
အ ဆို ပါ ပို လျှံ မှု မျ ိုး က
အ ရ င်း ရှ င် ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် မှု စ န စ် တွ င်
ပုံ မှ န် ဖြ စ် ပေါ်လေ့ ရှိ ပြီး နို င် ငံ တော် အ စိုး ရများအနေဖြင့်
အလု ပ် လ က် မဲ့ နှု န်း မြင့် တ က် ခြ င်း ၊ ဖွံ့ ဖြိုးမှု နှု န်း ကျဆင်း
ခြင်း နှ င့် ဖြစ် လာနို င် သော လူ မှု ရေးမတည် ငြိ မ် မှု တို့ ကို
ရှော င် လွှဲ နို င် ရ န် အ တွ က် ထို ကဲ့ သို့ သော ပို လျှံမှု များ ကို
ကိုင်တွယ်စီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်၏။ BRI မတိုင်မှီဖော်ထုတ်ခဲ့သော
‘ အ နော က် ပို င်း ဒေ သ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် ရေး စီ မံ ကိ န်း
ကြီး (Great Western Development Project)’ နှ င့်
‘အပြင် ထွ က် ရေးမဟာဗျူဟာ (Going Out Strategy)’ ကဲ့ သို့ ပ င် (‘BRI ၏ပင် မ အကြောင်း တရားများ’
တွ င် ရှု ပါ) BRI သည် ပထဝီ န ယ် မြေဒေ သချဲ့ ထွ င် ခြ င်း နှ င့်
ဝန်းကျင်အနေအထား အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း (spatial
reorganization) တိမ
ု့ တ
ှ ဆင့် ဖော်ပြပါအကျပ်အတည်းများကို
ရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ အမြတ်အစွန်း
ရှာဖွေနိုင်ရေးအတွက် အရင်းအနှီးနှင့်လုပ်အားကို အကျ ိုးရှိရှိ
ပြန်လည်ပေါင်းစပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများပင်ဖြစ်၏။၈ BRI
နှင့်ပတ်သက်သည့် ကမ်ပိန်းပုံစံ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်
ပြည်နယ်အစိုးရများနှင့် SOEs များက ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အမြတ်
အစွန်းများ လက်လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ကာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုက
မောင်းနှင်သောရည်မှန်းချက်များ (growth-driven agendas)
ကို အားထုတ်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကျ ိုးရလာဒ်အနေနှင့်
BRI အပေါ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်မှုမရှိပဲ
အပိုင်းပိုင်းအစစဖြစ်နေခဲ့ပြီး တရုတ်ဗဟိုအစိုးရပင်လျှင် BRI
အစီအစဉ်ဖော်ဆောင်မအ
ှု ပေါ် ထိန်းချုပ်နင
ို စ
် မ
ွ ်း နည်းပါးသည်။

BRI ၏ ပင်မအကြောင်းတရားများ
BRI ကိုရှေးရှုသောတွန်းအားများသည် တရုတ်နိုင်ငံ အရင်းရှင်
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မစ
ှု နစ်၏ အကျပ်အတည်းဖြစ်ပွားနိင
ု ခြေ
် သဘော
သဘာဝများအပေါ်တွင် အကြောင်းရင်းခံကာ ထွက်လာခြင်း
ဖြစ်၏။ ‘အကြောင်းအမျ ိုးမျ ိုးကြောင့် အရင်းအနှီး (Capital) သည် အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများကို
ရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိတော့သည့် အကျပ်အတည်းပေါ်လာလျင်
ideas into movement

၎င်းသည် ပိုလျှံငွေကြေးများ (money)၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ
(commodities) နှ င့် စက် မှု လု ပ် င န်း စွ မ်း ဆောင် ရ ည် များ
(industrial capacity) အနေဖြင့် ပေါ်ထွ က် လာပြီး
‘ လူ အ မြော က် အ မြား အ လု ပ် လ က် မဲ့ ဖြ စ် ခြ င်း ( m a s s
unemployment of labour) နှ င့် အရင်း အနှီး များ
အလွနအ
် ကျွံပေါများတည်ရခြ
ှိ င်း (overaccumulation of capi၉
tal)’ ဆီသဦ
ို့ းတည်စေသည်’ ဟု ပထဝီပညာရှင် David Harvey
က ရှင်းလင်းတင်ပြထားသည်။ ဤနေရာတွင် အရင်းအနှီးကို
အရာဝတ္ထုတစ်ခအ
ု နေနှငမ
့် ဟုတပ
် ဲ လုပင
် န်းစဉ်တစ်ရပ်အနေနှင့်
မှ တ် ယူ သ ည် ။ ပို မို များပြားသော ငွေကြေးအမြတ် အ စွ န်း
ရရှန
ိ င
ို ရ
် န်အတွက် ထုတလ
် ပ
ု န
် င
ို စ
် မ
ွ ်းရှသေ
ိ ာ လုပအ
် ားအတွင်းသို့
ငွေကြေးထည့် သွ င်း ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ ခြ င်း ဖြင့် အရင်း အနှီး
ဖြ စ် လာ သ ည် ။
ထို လု ပ် င န်း စ ဉ် ရ ပ် တ န့် သွား ပါ က
အမြတ် ငွေကြေးရရှိ မှု (နှ င့် စီး ပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးမှု ) လည်း
ရပ် တ န့် သွားပြီး ပို လျှံအ ရင်း အနှီး များ (ငွေ၊ ကု န် နှ င့်
စ က် ပ စ္စ ည်း များ အ ပါ အ ဝ င် ) နှ င့် ပို လျှံလု ပ် အား များ
(အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသော အလုပ်သမားများကိုဆိုသည်)
ပေါ်ထွက်လာသည်။ အရင်းရှင်အင်္ဂါလက္ခဏာများ ရှိသည့်
နို င် ငံ များ၏ အစိုး ရမင်း များ (တရု တ် အ စိုး ရအပါအဝင် )
အနေဖြင့် အဆို ပါအကျပ် အ တည်း များကို အောင် မြင် စွာ
ကို င် တွ ယ် စီ မံ ဖြေ ရှ င်း ရ မ ည် ဖြ စ် ၏ ။ သို့ မ ဟု တ် ပါ က
ကြီးမားပြင်းထန်သော လူမရေ
ှု းမတည်ငြမ
ိ မ
် မ
ှု ျား ဖြစ်ပွားနိင
ု ပြ
် ီး
အစိုးရကို အာဏာမှဖယ်ရှားမှုမျ ိုးအထိ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
Harvey ၏ တင် ပြ ချက် အ ရဆို လျှင် ထို ကဲ့ သို့ သော
အ ကျ ပ် အ တ ည်း များ ကို
‘ ဝ န်း ကျ င် အ နေ အ ထား
ပြ န် လ ည် ပြ င် ဆ င် ခြ င်း
(spatial
fix)’
ဖြ င့်
ကို င် တွ ယ် စီ မံ ဖြေရှ င်း ရသည် ။ Spatial fix ဟူ သ ည်
‘ပထဝီ န ယ် မြေ ချဲ့ ထွ င် ခြ င်း (geographic expansion)
နှ င့် ဝန်း ကျင် အ နေအထား အသစ် ပြ န် လ ည် ဖွဲ့ စည်း ခြင်း
(spatial reorganization) တို့ မှ တ ဆင့် ပို လျှံမှု များကို
ပြန် လ ည် အ သုံး ချနို င် အောင် ဆောင် ရွ က် ခြ င်း (surplus absorption) ၁၀ ပင် ဖြ စ် ကြောင်း Harvey က
ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားပေသည်။ Spatial fix ကို ပုံစံများစွာဖြင့်
ဆော င် ရွ က် နို င် သ ည် ။
ဥ ပမာ
ကု န် သွ ယ် ရေး နှ င့်
ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု အတားအဆီး များကို ဖယ် ရှားခြင်း ဖြင့်
ဈေးကွက်သစ်များဖွင့်လှစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပိုလျှံမှုများကို
အသုံးချရန်အတွက် နယ်မြေသစ်များအတွင်းသို့ ချဲ့ထွင်မှုကို
အထောက်အကူပေးနိင
ု မ
် ည့် အကြီးစားအခြေခံအဆောက်အအုံ
စီ မံ ကိ န်း များ အ ကော င် အ ထ ည် ဖော် ဆော င် ရွ က် ခြ င်း
တို့ ဖြ စ် သ ည် ။ အရင်း ရှ င် စ နစ် အခြေပြုဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် မှု
သမို င်း ကြောင်း တလျှောက် လုံး တွ င် spatial fix များ
အကြိ မ် ကြိ မ် ပြုလု ပ် ခဲ့ သော် လ ည်း အကျပ် အ တည်း ကို
ထာဝရအပြီး တို င် ဖြေရှ င်း နို င် ခြ င်း မရှိ ပဲ ဆို င်း ငံ့ ထားရုံ ၊
နေရာရွှေ့ပြောင်းရုံသာ တတ်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၀ နှ စ် ကာလများအတွ င်း နို င် ငံ ခြားပို့ ကု န် ဦးတည်
စ က် မှု ထွ န်း ကား ရေး
ပုံ စံ တ စ် ရ ပ် သို့
ကူး ပြော င်း ခဲ့ စ ဉ် က တ ည်း က စ ပြီး တ ရု တ် နို င် ငံ သ ည်
အ ကျ ပ် အ တ ည်း
(crisis)
ဖြ စ် လာ လို က် ၊
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ဝန်း ကျင် အ နေအထား ပြန် လ ည် ပြ င် ဆ င် မှု (spatial fix)
ပြုလိုက် ဟူသောသံသရာစက်ဝန်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ
ရင် ဆို င် ဖြ တ် သ န်း ခဲ့ ရ သည် ။ BRI မှာ များမကြာသေးမီ က
စ တ င် ခဲ့ သ ည့် နော က် ဆုံး ပေါ် အား ထု တ် ကြိုး ပမ်း မှု
တ စ် ရ ပ် ဖြ စ် သ ည် ။
နို င် ငံ ခြား ပို့ ကု န် ဦး တ ည် သော
စက်မထ
ှု န
ွ ်းကားရေးစနစ်၏ အစောပိင
ု ်းကာလ၌ တရုတန
် င
ို င
် ၏
ံ
အရှေ့ပို င်း ပြည် န ယ် များတွ င် အထူး စီး ပွားရေးဇု န် များနှ င့်
အကြီး စားအခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ များကို တည် ဆောက်
ခဲ့ သ ည် ။ တရု တ် နို င် ငံ ကျေးလက် ဒေ သ တစ် နံ တ စ် လျားမှ
ပြ ည် သူ များ က အ ဆို ပါ အ ချ က် အ ချာ နေ ရာ များ ဆီ သို့
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားပို့ကုန် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်
သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေးလု ပ် င န်း များအတွ က် အထောက်
အကူပြုခဲ့သည်။ တရုတ်အစိုးရ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဖွံ့ဖြိုးတိုး
တက်ရေး မဟာဗျူဟာကြောင့် တရုတ်လူထု၏ကြီးမားသော
အ စိ တ် အ ပို င်း များ အ တွ က် မြ င့် မား သော စီး ပွား ရေး
တိုး တ က် မှု နှု န်း များ နှ င့်
တိုး တ က် ကော င်း မွ န် သော
လူနေမှုအဆင့်အတန်းများကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ နှ စ် ကာလများတွ င် မူ အချ ို့ကဏ္ဍများအတွ င်း ၌
အမြတ် အ စွ န်း ရရှိ နို င် မှု ပမာဏ ကျဆင်း လာခဲ့ သ ည် ကို
တွေ့မြင်ခံစားလာခဲ့ရသည်။ ယင်းကြောင့်ပင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်
နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များအတွင်း (မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်)
spatial fix များပြုလုပ်သွားနိုင်အောင် ပံ့ပိုးကူညီပေးမည့်
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ ကနဦး
စတင် ပေါ်ထွ က် လာခဲ့ သ ည် ။ ၁၁ တရု တ် စီး ပွားရေးကော် ပို
ရေးရှ င်းများက မြောက် ဘ က် အ ရပ် သို့ ဦးတည် ကာ ဖွံ့ဖြိုး
တိုး တက် မှု ပို မို န ည်း ပါးသော တရု တ် နို င် ငံ အ လယ် ပို င်း နှ င့်
မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်များဆီသို့ ရွေ့လျားခဲ့သည်။ ပြည်နယ်
အစိုး ရများကလည်း စီး ပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေးအလို့ ငှာ
သယ်ယပ
ူ ဆ
ို့ ောင်ရေးအခြေခံ အဆောက်အမ
ုံ ျားနှင့် အထူးစီးပွား
ရေးဇုန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ သဘာဝသယံဇာတတူးဖော်
ထု တ် ယူ ခြ င်း နှ င့် လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားထု တ် လု ပ် ခြ င်း လု ပ် င
န်းများကို စိတ်အားထက်သန်စွာ အားပေးကူညီခဲ့ကြသည်။
တ စ် ချ ိ န် တ ည်း မှာ ပ င်
တ ရု တ် စီး ပွား ရေး
ကော် ပို ရေးရှ င်း များက လု ပ် အားခပို မို ဈေးသက် သာပြီး
စားသုံး သူ ဈေးကွ က် သ စ် များအပြင် နည်း ပညာသစ် များ၊
သ ဘာ ဝ သ ယံ ဇာ တ များ နှ င့်
ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ
(အထူးသဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးနှင့်
ကု န် ထု တ် လု ပ် ရေး) ကို ရှာ ဖွေကာ နို င် ငံ ရ ပ် ခြား တွ င်
လုပ်ငန်းများ စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။
တ ရု တ် နို င် ငံ ၏ ပ ထ မဆုံး သော s p a t i a l f i x e s
ကို ကို ယ် စားပြုသည့် အဆို ပါပြည် တွ င်း နှ င့် နို င် ငံ တ ကာ
လု ပ် င န်း များအား တရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရက အမျ ိုးသားမူ ဝါဒ
မူ ဘောင် နှ စ် ရ ပ် အောက် တွ င် ထည့် သွ င်း ကာ အားပေး
ထောက် ပံ့ ခဲ့ သ ည် ။ ၁၉၉၉ ခု နှ စ် တွ င် နို င် ငံ အ တွ င်း
အနောက်ပိုင်းဒေသသို့ ရွေ့လျားမှုကို ‘အနောက်ပိုင်းဒေသ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းကြီး (Great Western Development Project)’ အောက်တွင် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ထို စီ မံ ကိ န်း ကြီး သ ည်
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ ပါ အ ဝ င်
ပို မို ဆ င်း ရဲ နွ မ်း ပါးသော အနောက် ပို င်း ပြည် န ယ် များ၏
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ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေးကို ဦးတည် မျှော် မှ န်း သည် ။ ၁၉၉၀
ခုနှစ်တွင် ‘အပြင်ထွက်ရေး မဟာဗျူဟာ (Going Out Strategy)’ ကို လ ည်း စတင် ချမှ တ် အ ကောင် အ ထည် ဖော် ခဲ့ ပြီး
နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ လုပ်ငန်းများ ချဲ့ထွင်ရန်ရည်ရွယ်သော တရုတ်
စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများကို
အထောက် အ ပံ့ ပေးခြင်း နှ င့် အားပေးမြှ င့် တ င် ခြ င်း များ
ပြုလု ပ် ခဲ့ သ ည် ။ အထူး သဖြင့် “အပြင် ထွ က် ရေး (Going
out)” မဟာဗျူဟာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုတွင်
အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ဖြစ်လာသည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီများမှာ
နို င် ငံ တ ကာလု ပ် င န်း အတွေ့အကြုံ များမရှိ ပေ။ တရု တ်
ရင်း နှီး မြှ ပ် နှံ မှု များမှာ လည်း တရု တ် အ လု ပ် သ မားများအ
သုံးပြုခြင်း၊ အလုပ်သမားနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
ညံ့ဖျင်းသော စံချ နိ ်စံညွှန်း များ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်း၊
သက်ရောက်မလေ
ှု လ
့ ာဆန်းစစ်ချက်များ လုလေ
ံ ာက်မမ
ှု ရှခြ
ိ င်း၊
လူ မှု အ သို က် အ ဝ န်း နှ င့်
ဆွေး နွေး တို င် ပ င် မှု များ
န ည်း ပါး လွ န်း ခြ င်း အ စ ရှိ သ ည် တို့ နှ င့် ပ တ် သ က် ၍
ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။၁၂
၁ ၉ ၉ ၀ နှ စ် ကာ လ များ နှ င့် သ က္က ရာ ဇ် ၂ ၀ ၀ ၀
အစောပိုင်းနှစ်ကာလများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် spatial fixes (ဝန်း ကျင် အ နေ အထားပြန် လ ည် ပြ င် ဆ င် မှု များ) က
ပြစ် တ င် ဝေဖ န် မှု များနှ င့် ရင် ဆို င် ကြုံ တွေ့ခဲ့ ရ သည့် တို င်
တ ရု တ် ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် ရေး ပုံ စံ မှ ပေါ် ထွ က် လာ ခဲ့ သော
အကျပ် အ တည်း များကို ယာယီ ဖြေရှ င်း ပေးနို င် ခဲ့ သ ည် ။
သို့သော် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း
(Global Financial Crisis) ဖြစ် ပွားချ နိ ် ၂၀၀၇-၂၀၀၈
ခု နှ စ် တွ င် ပြ ည် တွ င်း အ ကျ ပ် အ တ ည်း သ စ် တ စ် ရ ပ် က
အ ပြ င်း ထ န် ဆုံး အ နေ အ ထား သို့ ရော က် ရှိ လာ ခဲ့ သ ည် ။
အမေရိ က န် ပြ ည် ထောင် စု နှ င့် ဥရောပနို င် ငံ များအတွ င်း ရှိ
စားသုံး သူ ဈေးကွ က်များ လို က် ပါပြို လဲ သွားခဲ့ခြ င်း ကြောင့်
တ ရု တ် နို င် ငံ တွ င်း မှ နို င် ငံ ခြား ပို့ ကု န် လု ပ် င န်း များ မှာ
အကြီးအကျယ်အထိနာခဲ့ရ၏။ နိုင်ငံခြားပို့ကုန်ပမာဏ ၃၀%
လျော့ကျသွားပြီး ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားပေါင်း ၂၃ သန်းခန့်
အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။၁၃
အ လု ပ် လ က် မဲ့ အ ရေ အ တွ က် များ
ပြား လာ ခဲ့ ခြ င်း က
(အစိုးရအားလုံးကဲ့သို့ပင်) တရုတ်အစိုးရအား အလွန်စိုးရိမ်
ပူပန်စေခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီ (Communist
Party of China (CPC)) ၏ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အာဏာ
တရားဝင် မှု က ပါတီ ၏ စီး ပွားရေးဆို င် ရာ စွ မ်း ဆောင် မှု ၊
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ကောင်းမွန်မှု
တို့ နှ င့်
နီး နီး က ပ် က ပ် ဆ က် နွ ယ် နေ သ ည် ။
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် တရုတ်အစိုးရက
ယွ မ် ငွေ ၄ ထရီ လီ ယံ (ဒေါ်လာ ၅၈၆ သန်း ) တန်
စီး ပွားရေးဦးမော့ စေရေးရန် ပုံ ငွေ (stimulus package) တစ် ရ ပ် ဖြ င့် တစ် က မ္ဘာ လုံး ဆို င် ရာဘဏ္ဍာရေး
အကျပ် အ တည်း ကို တုံ့ ပြ န် ဖြေရှ င်း ဆောင် ရွ က် ခဲ့ သည် ။
အဆို ပါ
စီး ပွားရေးဦးမော့ စေရေး ရန် ပုံ ငွေမှ တ ဆင့်
ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရ များ က
စီး ပွား ရေး ဖွံ့ ဖြိုး မှု ကို
ပြန်လည်အသက်သင
ွ ်းနိင
ု မ
် ည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမက
ံ န
ိ ်းများ
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(အထူး သဖြင့် အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ တည် ဆောက် ရေး
လုပ်ငန်းများ) အတွက် ချေးငွေများရယူနိုင်ခဲ့သည်။၁၄ ထို့သို့ဖြင့်
ကားလမ်းကွန်ယက်များ၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ၊
အိ မ် ခြံ မြေများ၊ လေဆိ ပ် များနှ င့် မီး ရထားလမ်း များကို
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အကြီးအကျယ်ချဲ့ထွင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။
အ ဆို ပါ ပြ င် ဆ င် ကု စား ရေး လု ပ် င န်း များ ( f i x e s )
ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း တရုတ်အရင်းရှင်စနစ်အတွင်းမှ
အကျပ်အတည်းက ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့၏။ ပြည်တွင်း
အခြေခံ အဆောက်အအုံများအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့်
က မ္ဘာ့ အ ဆ င့် သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် ရေး စ န စ် တ စ် ရ ပ် ဖြ စ်
တ ည် လာ ခဲ့ သော် လ ည်း
အ မြ တ် အ စွ န်း မ ရ နို င် သော
အိ မ် ခြံ မြေ နှ င့် လျှပ် စ စ် စွ မ်း အင် ပို လျှံရောင်း လို အားများ
( အ ခြား က ဏ္ဍ များ တွ င် လ ည်း
အ လား တူ ဖြ စ် ၏ )
ပေါ်ထွကလ
် ာခဲသ
့ ည်။ နှစအ
် နည်းငယ်အတွင်းမှာပင် စီးပွားရေး
ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေခဲ့သည့်
ပြည်နယ်အစိုးရများမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများ
အတွက် ချေးငွေပမာဏအမြောက်အမြား ရယူခဲ့ခြင်းကြောင့်
ကြွေးမြီလည်ပင်းနစ်လာခဲ့သည်။ ဥပမာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်
ယူ န န် ပြည် န ယ် သ ည် စီး ပွားရေးဦးမော့ စေရေးရန် ပုံ ငွေ
(stimulus
package)
မှ
ချေး ငွေများ ဖြ င့်
ဆောက် လု ပ် ခဲ့ သော အဝေးပြေး အမြန် လ မ်း မကြီး များနှ င့်
အ ဝေး ပြေး လ မ်း များ အ တွ က် ကြွေး မြီ ပေး ချေမှု ပြု ရ န်
ဘ ဏ္ဍာ ငွေ ထု တ် မ ပေး နို င် ခဲ့ ပေ ။
ကော က် ခံ ရ ရှိ
သောလမ်း အသုံး ပြုခဝင် ငွေ က မျှော် မှ န်း ထားသည် ထ က်
ယွမငွေ
် ၂ ဘီလယ
ီ ံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈၀ သန်း) လျော့နည်း
ခဲ့ ခြ င်း ကြောင့် ဖြ စ် သ ည် ။ ၁၅ ၂၀၁၇ ခု နှ စ် သို့ ရောက် ချ နိ ် တွ င်
ယူနန်ပြည်နယ်၏ကြွေးမြီနှင့် စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်
(GDP) အချ ိုး ၄၀.၈% ရှိရာ စုစုပေါင်းကြွေးမြီပမာဏ ယွမ်ငွေ
၆၇၃.၇ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၄.၅၈ ဘီလီယံ) အထိ
ရှိသည်။၁၆
တစ်ဘက်တွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများ အကြီးအကျယ်
ဆောက်လုပ်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည့် SOEs များမှာလည်း ကြွေးမြီ
ပမာဏအမြောက်အမြားတင်ရှိနေခဲ့ပြီး အမြတ်အစွန်းရနိုင်ရန်
အခက် အ ခဲ ကြီး မားစွာ ကြုံ လာရသည် ။ ၂၀၁၄ ခု နှ စ် တွ င်
တရု တ် နို င် ငံ GDP ၏ ၂၅% ခန့် သာ ဝင် ငွေဖော် ဆောင်
ပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ SOEs များ၏ ကြွေးမြီပမာဏမှာ
စီး ပွား ရေး ကော် ပို ရေး ရှ င်း များ မှ တ င် ရှိ သော ကြွေး မြီ ပ
မာဏစု စု ပေါင်း အမေရိ ကန် ဒေါ်လာ ၁၂.၅ ထရီ လီ ယံ
၏ ၆၀% အထိ ရှိ လေ သည် ။ ၁၇ ယခု အ ခါ တရု တ် နို င် ငံ
စီးပွားရေးကော်ပိုးရေးရှင်းများ၏ ကြွေးမြီ စုစုပေါင်းက GDP
၏ ၁၆၃% ရှရ
ိ ာ အမေရိကန်နင
ို င
် ံ စီးပွားရေးကော်ပရေ
ို းရှင်းများ
၏ကြွေးမြီနှင့် GDP အချ ိုးထက် ပိုမိုမြင့်မားနေသည်။၁၈
ပြည် တွ င်း ၌ ငွေထု တ် ချေးကာ အမြတ် အ စွ န်း ရနို င် မ ည့်
အ ခွ င့် အ လ မ်း များ
လုံ လုံ လော က် လော က် မ ရှိ သ ည့်
တရုတ်ဘဏ်များတွင် အသုံးမပြုပဲအလဟဿဖြစ်နေသည့်
အရန် နို င် ငံ ခြားငွေ (foreign reserve) ပမာဏ
အမေရိ က န် ဒေါ်လာ ၃ ထရီ လီ ယံ ရှိ နေ ခဲ့ သ ည် ။ ၁၉
ideas into movement

တစ်ချ ိန်တည်းမှာပင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားပို့ကုန်ဦးတည်
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပုစ
ံ ံ (export-oriented model of development) က အောင်မြင်မဆ
ှု က်လက်ထန
ိ ်းသိမ်းရန် အတိင
ု ်းအတာ
အဆုံးပိုင်းနားထိရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်း
လု ပ် ခ လ စာ မြ င့် မား လာ ခဲ့ ခြ င်း ကြော င့်
စ ရိ တ် န ည်း
ကု န် စ ည် များထု တ် လု ပ် မှု မှ ရရှိ နို င် မ ည့် အ မြတ် အ စွ န်း များ
လျော့နည်းသွားခဲ့ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း
ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် တရုတ်စီးပွားရေးကော်ပို
ရေးရှင်းများက အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငမ
ံ ျား အတွင်း ကုန်ထုတ်လု
ပ်ငန်းလုပဆ
် ောင်နင
ို မ
် ည့် နေရာများကို စတင်ရှာဖွေခဲက့ ြသည်။
တ ရု တ် ဘ ဏ် ဍာ ရေး
အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ က လ ည်း
၎င်းတိ၏
ု့ အရန်ငွေများဖြင့် အမြတ်အစွန်းများ ပေးစွမ်းနိင
ု သေ
် ာ
ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ ပြု လု ပ် နို င် မ ည့် နေ ရာ များ ကို
ရှာဖွေနေခဲ့သည်။ ပြည်နယ်အစိုးရများက စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု
ကိုမောင်းနှင်ပေးနိုင်မည့် စီမံကိန်းသစ်များအား ရှာဖွေနေခဲ့ပြီး
SOEs များကလည်း အမြတ်ပိုထွက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းများကို
ရှာဖွေနေခဲ့လေသည်။
BRI ကိုရှေးရှုသောတွန်းအားများသည်
တရု တ် နို င် ငံ အရင်း ရှ င် ဖွံ့ ဖြိုးတိုး
တက် မှု စ နစ် ၏ အကျပ် အ တည်း
ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေသဘော သဘာဝများ
အပေါ်တွ င် အကြောင်း ရင်း ခံ ကာ
ထွက်လာခြင်းဖြစ်၏။

အ ဆို ပါ
အား ထု တ် ကြိုး ပမ်း လု ပ် ဆော င် ချ က် များ ကို
ကူ ညီ ထော က် ပံ့ ရ န် နှ င့် အား ပေး မြှ င့် တ င် ရ န် အ တွ က်
တ ရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရ က ‘ အ နော က် ပို င်း ဒေ သ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး
တက် ရေး စီ မံ ကိ န်း ကြီး (Great Western Development Project)’ နှ င့် မကောင်း သတင်း ကျော် စောသည့်
‘အပြင် ထွ က် ရေးမဟာဗျူဟာ (Going Out Strategy)’
အောက် တွ င် အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် နေသော
လုပင
် န်းများကို အစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ‘ရပ်ဝန်းတစ်ခ၊ု
လမ်း မတစ် ခု (One Belt, One Road)’ အောက် သို့
ပြန် လ ည် စီ စ ဉ် ထ ည့် သွ င်း ခဲ့ သ ည် ။ တရု တ် နို င် ငံ ခြားရင်း
နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များအတွ က် ပုံ ရိ ပ် ကောင်း တစ် ခု ဖန် တီး ရန် နှ င့်
တရု တ် နို င် ငံ ကို အရေးပါသောကမ္ဘာ့ ဇာတ် ကောင် တ စ် ခု
အဖြစ်သတ်မှတ်ပုံဖော်ရန်အတွက် တရုတ်အစိုးရက ရှေးခေတ်
ပိုးလမ်းမများဟူသည့်နိမိတ်ပုံအား ပြန်လည်အသက်သွင်းကာ
BRI အစီ အ စဉ် ကို မြှ င့် တ င် ခဲ့ ပြီး ‘နှ စ် ဉီး နှ စ် ဖ က် အ နို င်
(win-win)’ ၊ ‘အပြန် အ လှ န် အ ကျ ိုးကျေးဇူး (mutual benefit)’ နှင့် ‘ရေတည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု (sustainability)’ ဟူသော စကားလုံး များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆိုရလျှင်
ထိုအစီအစဉ်သစ်မှာ ကြွေးကြော်သံဆောင်ပုဒ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး
ဥရောပနှ င့် အာရှ ကို ပို မို ကောင်း မွ န် စွာ ချ တ
ိ ် ဆ က် နို င် မ ည့်
ကုန်း နှင့် ပင်လယ်ကုန်သွယ် ရေး လမ်း ကြောင်း များ
တ ည် ဆော က် ရေး ဟူ သ ည့်
ကျ ယ် ပြ န့် သော မျှော်
မှ န်း ချက် များမှ အ ပ အသေးစိ တ် အ ကြောင်း အချက် များ
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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မပါဝင်သည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကမ်ပိန်းပုံစံစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကို တရုတ်တို့၏မူဝါဒ
ရေးဆွဲချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အလွန်တွေ့ရသည်။
ပြည် န ယ် အ ဆင့် အကျ ိုးစီး ပွားများမှ မောင်း နှ င် သ ည့်
ရှိ ရ င်း စွဲ လု ပ် င န်း များကို ရှ င်း ရှ င်း လင်း လင်း မရှိ အောင်
တမင် ရည် ရွ ယ် ရေးဆွဲ ချမှ တ် ထားသော မူ ဝါဒများနှ င့်
ဆော င် ပု ဒ် များ အော က် တွ င်
ထ ည့် သွ င်း ကာ
ဗ ဟို အ စိုး ရ မှ အား ပေး ကူ ညီ ထော က် ပံ့ ခြ င်း ဖြ စ် ၏ ။ ၂ ၀
အဓိ က ကျသောတရု တ် မူ ဝါဒများ (BRI ထက် ရှေ့ကျသည့်
‘ အ နော က် ပို င်း ဒေ သ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် ရေး စီ မံ ကိ န်း ကြီး ’
ကဲ့ သို့ သောမူ ဝါဒများ) မှာ ပြည် န ယ် အ စိုး ရများနှ င့်
စီး ပွား ရေး ကော် ပို ရေး ရှ င်း များ ၏ အ ကျ ိုး စီး ပွား များ မှ
တွ န်း အား ပေး မော င်း နှ င် မှု ဖြ င့်
‘ အော က် ခြေမှ ’
၂၁
ထွ က် ပေါ်လာလေ့ ရှိ သ ည် ။ မူ ဝါဒရည် မှ န်း ချက် တ စ် ရပ် မှာ
အရှိ န် အ ဟု န် တ စ် ခု ရ လာချ န
ိ ် တွ င် တရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရက
ကမ် ပိ န်း ပုံ စံ စည်း ရုံး လှုံ့ ဆော် ရေး ဆောင် ပု ဒ် များဖြင့်
ကို ယ် စား ပြု ဖော် ပြ သ ည့်
ကျ ယ် ပြ န့် သော မျှော် မှ န်း
ချ က် နှ င့် ညွှ န် ကြား ချ က် များ ရေး ဆွဲ ချ မှ တ် သ ည် ။ ၂ ၂
ထို ကြွေး ကြော် သံ ဆော င် ပု ဒ် များ ကို နို င် ငံ တော် အ ဆ င့်
အင်စတီကျူးရှင်းများ၊ ပြည်နယ်နင
ှ တ
့် င
ို ်းအဆင့် အစိုးရများနှင့်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားအင်စတီကျူးရှင်းများက
သင့်တော်သလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပြီး အကောင်အထည်ဖော်
ထို့ နော က် တွ င်
ဆော င် ရွ က် နို င် မ ည် ဖြ စ် သ ည် ။ ၂ ၃
တက္ကသိုလ်များမှပညာရှင်များ၊ အစိုးရနှင့်ဆက်နွယ်နေသော
အကြံ ပေး အု ပ် စု များက နောက် ခံ ရ ည် ရွ ယ် ချက် များနှ င့်
ကြောင်းကျ ိုးဆက်စပ်မမ
ှု ျားကို ထုတဖ
် ော်သတ်မတ
ှ ပ
် ေးနိင
ု မ
် ည့်
ခွဲ ခြမ်း လေ့ လာဆန်း စစ် မှု များဖြင့် ကျယ် ပြ န့် လွ န်း သော
အဆိုပါမူဝါဒများနှင့် ဆောင်ပုဒ်များကို ပိုမိုခိုင်မာလာအောင်
အားဖြည့ပ် ေးသည်။ ထိသ
ု ဖြ
ို့ င့် စီးပွားရေး ကော်ပရေ
ို းရှင်းများနှင့်
ဒေသန္တရအစိုးရများက ၎င်းတို့၏စိတ်ကူး စိတ်သန်းများကို
လက်တွေ့စမ်းသပ်နိုင်ခွင့်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်များကို
ချမှတ်ဖော်ဆောင်နိုင်ခွင့် ရရှိပြီး CPC ကမူ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ
လုပ်ငန်းများကို ဉီးဆောင်ထိန်းချုပ် မောင်းနှင်သည့်ပုံစံမျ ိုးဖြင့်
ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများတွင်
ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် SOEs များကို ဘေဂျင်းအစိုးရမှ
လ မ်း ညွှ န် ချ က် ပေး ရ မ ည့် အ စား
တ က ယ် တ မ်း တွ င်
S O E s များ က ဖော် ဆော င် နို င် မ ည့် စီ မံ ကိ န်း များ ကို
ကို ယ် တို င် ရှာ ဖွေဖော် ထု တ် ပြီး လို အ ပ် ပါက ထို စီ မံ ကိ န်း
များအတွ က် တရု တ် အ စိုး ရအဖွဲ့ များထံ မှ ဘဏ္ဍာရေးနှ င့်
ကြပ် မ တ် ထိ န်း သိ မ်း ရေး ဆို င် ရာ အ ထော က် အ ပံ့ များ
တောင်းခံရယူကြသည်။၂၄
ရှ င်း လ င်း သော မူ ဝါ ဒ တ စ် ရ ပ်
သို့ မ ဟု တ်
အ သေး စိ တ် စီ မံ ချ က် တ စ် ရ ပ်
မပါ ရှိ သ ည့် တို င်
‘ရပ် ဝ န်း တစ် ခု ၊ လမ်း မတစ် ခု (One Belt, One
Road)’ကို နို င် ငံ တ ကာလေ့ လာသူ များက တရု တ် တို့ ၏
‘ မ ဟာ သေ န င်္ ဂ ဗျူ ဟာ ’
တ စ် ရ ပ် အ ဖြ စ်
ဖွ င့် ဆို
သတ်မတ
ှ လေ
် ရ
့ သ
ှိ ည်။ One Belt, One Road အစီအစဉ်အပေါ်
ခွဲ ခြမ်းလေ့လာဆန်းစစ်မှုများမှာလည်း အစွန်းနှစ်ဖ က်တွင်
8 | ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း

ရှိ နေ ခဲ့ သ ည် ။ အနောက် တို င်း လေ့ လာသုံး သပ် သူ တို့ က
ပြင်း ပြင်း ထန် ထ န် ပြစ် တ င် ဝေဖ န် လေ့ ရှိ ပြီး တရု တ်
လေ့ လာသုံး သပ် သူ များကမူ အလွ န် အ ကောင်း မြင် သော
ဘက် မှ ဆွေးနွေးတင် ပြလေ့ ရှိ သ ည် ။ ၂၅ ထို အ စီ အ စဉ် အား
မာရှယ်စီမံချက် (Marshall Plan) နှင့်ခိုင်းနှိုင်းသုံးသပ်မှု
များလည်း ထွ က် ပေါ်လာခဲ့ သ ည် ။ အားလုံးပါဝင် နို င် ခွ င့် နှ င့်
‘နှ စ် ဉီး နှ စ် ဖ က် အ နို င် (win-win)’ သဘောသဘာဝကို
အလေးပေးဖော်ပြလိုသည့်အပြင် တရုတ်နယ်ချဲ့ကြီးစိုးရေး
( C h i n e s e i m p e r i a l i s m ) ပုံ စံ မျ ိုး မ ပေါ က် အော င်
ရှောင် လွှဲ လို သ ည့် တရု တ် အ စိုး ရအဖို့ ထို ခို င်း နှို င်း မှု များကို
အလွ န် စိ တ် ပျက် ခဲ့ ရ သည် ။ ၂၀၁၅ ခု နှ စ် တွ င် တရားဝင်
အင်္ဂ လိ ပ် အ မည် ‘ရပ် ဝ န်း နှ င့် လ မ်း အစီ အ စဉ် (Belt and
Road Initiative)’ အဖြစ် ပြောင်း လဲ အ သုံး ပြုခဲ့ သ ည် ။
ထို အ စီ အ စ ဉ် မှာ
တ ရု တ် တို့ ၏ မ ဟာ ဗျူ ဟာ
သို့ မ ဟု တ် မူ ဝါဒတစ် ရ ပ် မ ဟု တ် ပဲ မည် သ ည့် နို င် ငံ မဆို
လွ တ် လ ပ် စွာ ပါဝင် ပူး ပေါင်း နို င် သ ည့် တရု တ် နို င် ငံ မှ
စတင်ဖော်ဆောင်သော အစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း
ထ င် ရှား ပေါ် လွ င် စေ ရ န်
အ တွ က် ဖြ စ် သ ည် ။
တရု တ် အ စိုး ရသည် BRI ၏ ရည် မှ န်း ချက် များနှ င့်
န ယ် နိ မိ တ် ကို
ရှ င်း ရှ င်း လ င်း လ င်း တ င် ပြ နို င် ရ န်
အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှု တစ်ခုအနေဖြင့် ‘ပိုးလမ်းမစီးပွားရေး
ရ ပ် ဝ န်း နှ င့် ၂ ၁ ရာ စု ပ င် လ ယ် ရေကြော င်း ပိုး လ မ်း မ
ပူးတွဲတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ မျှော်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
(Vision and Actions on Jointly Building Silk Road
Economic Belt and 21st Century Maritime Silk
Road)’ ဟူ သော လမ်း ညွှ န် စာတမ်း တစ် စောင် ကို လ ည်း
ချမှတထ
် တ
ု ပြ
် န်ခသ
ဲ့ ည်။၂၆ သိသေ
ု့ ာ် ထိအ
ု စီအစဉ်သစ်၏သဘော
သဘာဝနှင့်နယ်နိမိတ်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း
သိမြင်နားလည်နိုင်ရန် ခက်ခဲနေဆဲသာဖြစ်သည်။

BRI မူဘောင်
‘မျှော် မှ န်း ချက် နှ င့် လု ပ် င န်း များ (Vision and Actions)’
စာတမ်းတွင် ကျယ်ပြန့်သော ဦးစားပေးနယ်ပယ်ကဏ္ဍငါးခုကို
အ နှ စ် ချု ပ်
ရှ င်း လ င်း တ င် ပြ ထား သ ည် ။
(၁)
မူ ဝါ ဒ ရေး ရာ ပေါ င်း စ ပ် ညှိ နှို င်း ဆော င် ရွ က် ခြ င်း ( ၂ )
အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ များအား ချ တ
ိ ် ဆ က် ခြ င်း (၃)
လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းသောကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
(၄) ဘဏ္ဍာရေးဆို င် ရာချ တ
ိ ် ဆ က် ပေါင်း စည်း ခြင်း နှ င့်
(၅) မတူ ခြားနားသောနို င် ငံ တို့ မှ ပြည် သူ အ ချင်း ချင်း ကြား
ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု (people-to-people bonds) တို့ဖြစ်သည်။
ယင်း တိအ
ု့ နက် လွတလ
် ပ်စွာစီးဆင်းသောကုနသ
် ယ
ွ ရေ
် းနှငရ
့် င်း
နှီးမြှုပ်နမ
ှံ က
ှု ို အားပေးမြှငတ
့် င်ခြင်းက ‘အဓိကအကျဆုံးကဏ္ဍ’၂၇
ဖြ စ် ပြီး
ကျ န် ဦး စား ပေး န ယ် ပ ယ် က ဏ္ဍ လေး ခု က
ထို့ အ တွ က်
ထော က် ကူ ပံ့ ပိုး ရ န် ဖြ စ် ကြော င်း
ဖော် ပြ ထား၏။ ဦးစားပေးနယ် ပ ယ် ကဏ္ဍများက BRI
လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးတည်ချက်နှင့် မူဘောင်တစ်ရပ်ကို
သ တ် မှ တ် ပေး သ ည် ။
သို့ သော်
ထို န ယ် ပ ယ် က ဏ္ဍ
များ က အ လွ န် တ ရာ ကျ ယ် ပြ န့် လွ န်း သ ည် ဖြ စ် ရာ
လူ ပု ဂ္ဂို လ် များ ကြား ၊
အ စိုး ရ များ ကြား
သို့ မ ဟု တ်
transnationalinstitute

ကု မ္ပ ဏီ များ ကြား မှ
မ ည် သ ည့် လု ပ် င န်း များ ကို မဆို
ထ ည့် သွ င်း သ တ်မှ တ် နို င် လေ သ ည် ။ ကု န် သွ ယ် ရေး နှ င့်
ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ
မြှ င့် တ င် အား ပေး ခြ င်း ကို
မည်သည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်မဆို (e-commerce အပါအဝင်)
လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်
နှံ မှု ဆို င် ရာ ကန့် သ တ် တားမြစ် ချက် များ လျှော့ ချခြင်း ၊
ကု န် စ ည် ပြပွဲ များနှ င့် အတွေ့အကြုံ ဖ လှ ယ် ရေးခရီး စဉ် များ
မှ တ ဆ င့်
ကု န် သွ ယ် ရေး နှ င့် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု ကို
လှုံ့ ဆော် အားပေးခြင်း ၊ လွ တ် လ ပ် သော ကု န် သွ ယ် ရေးဇု န်
များဖော် ဆောင် ခြ င်း အစရှိ သော လု ပ် ဆောင် ချက် များဖြင့်
ပံ့ ပိုး ဆောင် ရွ က် နို င် မ ည် ဖြစ် သ ည် ။ တရု တ် နို င် ငံ တွ င်း
ကု န် သွ ယ် ရေးနှ င့် ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ ဖြစ် နို င် သ ကဲ့ သို့
နို င် ငံ တ ကာ ကု န် သွ ယ် ရေးနှ င့် ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များလည်း
အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သည်။
‘အပြင်ထွက်ရေး (Going Out)’ စီမံကိန်းအတွေ့အကြုံများမှ
ရ ရှိ ခဲ့ သော သ င် ခ န်း စာ များ အ ရ
တ ရု တ် နို င် ငံ ၏
ရင်းနှီးမြှုပ်နမ
ှံ မ
ှု ျားအတွက် နယ်မြေဒေသတွင်း နိင
ု င
် ရေ
ံ းဆိင
ု ရ
် ာ
အား ပေး ထော က် ခံ မှု နှ င့် လူ ထု အား ပေး ထော က် ခံ မှု ကို
တည် ဆောက် သွားရန် အလွ န် အ ရေးပါကြောင်း BRI
မူ ဘောင် က အသိ အ မှ တ် ပြုထားသည် ။ မူ ဝါဒရေးရာ
ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး (Policy Coordination)
ဟူ သော ဦးစားပေးကဏ္ဍအောက် တွ င် အစိုး ရများကြား
တွေ့ ဆုံ ဆွေး နွေး မှု များ နှ င့် အ ဆ င့် ဆ င့် တို င်း အ တွ က်
အ တွေ့ အ ကြုံ ဖ လှ ယ် ရေး
ခ ရီး စ ဉ် များ တို့ မှ တ ဆ င့်
နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာအားပေးထောက်ခံမှုနှင့် BRI မူဝါဒရေးရာ
အ ခြေ ခံ အု တ် မြ စ်
တ စ် ခု ကို
တ ည် ဆော က် သ ည် ။
အမျ ိုးသားအဆင့န
် င
ှ ့် အမျ ိုးသားအဆင့အေ
် ာက် စီမခ
ံ ျက်များကို
နို င် ငံ တ ကာစနစ် ယ န္တ ယားများ၊ စံ ချ န
ိ ် စံ ညွှ န်း များနှ င့် အ ညီ
ချ မှ တ် ဖော် ဆော င် နို င် ရ န်
ရ ည် ရွ ယ် ပေ သ ည် ။ ၂ ၈
‘ မ တူ ခြား နား သော နို င် ငံ များ မှ
ပြ ည် သူ အ ချ င်း ချ င်း
ချ စ် ခ င် ရ င်း နှီး မှု ( P e o p l e - t o - p e o p l e b o n d s ) ’
နယ်ပယ်ကဏ္ဍက BRI အတွက် လူထုအားပေးထောက်ခံမှုကို
တ ည် ဆော က် ရ န်
အား ထု တ် ဆော င် ရွ က် ခြ င်း ဖြ စ် ပြီး
ပြည်သူများကြားမှ မည်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျ ိုးမဆို
အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်၏။ ဥပမာ အစိုးရ အထောက်အပံ့ဖြင့်
ဖော် ဆော င် သော
‘ နို င် ငံ တ ကာ အ ကူ အ ညီ နှ င့်
ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေး’ ထုံး တမ်း စဉ် လာပုံ စံ စီ မံ ကိ န်း များနှ င့်
လူ သား ချ င်း
စာ နာ ထော က် ထား မှု ဆို င် ရာ
တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ လူမှုရေး တာဝန်ကျေပွန်သောစီးပွား
ရေးလုပ်ငန်းများပုံစံ စီမံကိန်းများအပြင် စာသင်ကျောင်းများ၊
အသိပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဌာနများ၊
အားကစားနှင့် ဘာသာရေး အင်စတီကျူးရှင်းများတို့ကြားမှ
အတွေ့အကြုံ ဖ လှ ယ် ရေးနှ င့် လေ့ လာရေးခရီး စဉ် များနှ င့်
ဆိရ
ု ယ
ှ မ
် ဒ
ီ ယ
ီ ာမှတဆင့် BRI နှငဆ
့် က်နယ
ွ သေ
် ာလုပင
် န်းများကို
မြှင့်တင်အားပေးခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်ပေသည်။
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အပြင် ထွ က် ရေး (Going Out)’
စီ မံ ကိ န်း အ တွေ့ အ ကြုံ များ မှ
ရရှိခဲ့သောသင်ခန်းစာများအရ တရု
တ်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အတွက်
နယ်မြေဒေသတွင်း နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ
အား ပေး ထော က် ခံ မှု နှ င့်
လူ ထု အား ပေး ထော က် ခံ မှု ကို
တည် ဆောက် သွားရန်
အလွ န်
အရေးပါကြောင်း BRI မူဘောင်က
အသိအမှတ်ပြုထားသည်။

ကျ န် ရှိ သော ဦး စား ပေး န ယ် ပ ယ် နှ စ် ခု က
‘လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းသော ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
(Free flowing Trade and Investment)’ ကို
ပံ့ ပိုး ကူ ညီ ပေးနို င် မ ည့် အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ များနှ င့်
ဘ ဏ္ဍာ ရေး ဝ န် ဆော င် မှု များ
တ ည် ဆော က် ခြ င်း ကို
မြှ င့် တ င် အား ပေး သ ည် ။
‘ ဘ ဏ္ဍာ ရေး ဆို င် ရာ
ချ ိတ်ဆက်ပေါင်းစည်းရေး’ ဟူသော နယ်ပယ်ကဏ္ဍအမှတ်စဉ်
(၄) တွင် ပိုမိုလွယ်ကူချော့မွေ့သော ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့မှု၊
ကြွေးမြီ အာမခံ ၊ နယ် စ ပ် ဖြ တ် ကျော် ဘဏ္ဍာရေးဆို င် ရာ
လွှဲ ပြော င်း ပေး ချေမှု များ
နှ င့်
ငွေ လဲ လှ ယ် မှု များ
ပါ ဝ င် သ ည် ။
ထို လု ပ် ဆော င် ချ က် များ က
BRI
လုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များ
ပေးစွ မ်း နို င် သ ည့် အ ပြင် ကု န် သွ ယ် ရေးနှ င့် ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု
များအနေနှင့် နိုင်ငံတကာ နယ်နိမိတ်များကို ဖြတ်သန်းကာ
ပို မို လွ တ် လ ပ် စွာ စီး ဆင်း နို င် အောင် ကူ ညီ ပေးနို င် သ ည် ။
‘အခြေခံအဆောက်အအုံများ ချတ
ိ ်ဆက်ရေး (Infrastructure Connectivity) ‘ ကဏ္ဍတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံ
အပျော့ နှ င့် အမာနှ စ် မျ ိုးလုံး တည် ဆောက် နို င် အောင်
ကြိုးပမ်း ဆောင် ရွ က် ၏ ။ ကားလမ်း များ၊ ရထားလမ်း များ၊
တံ တားများ၊ ဆိ ပ် က မ်း များ၊ လျှပ် စ စ် မီး လို င်း များနှ င့်
မီး တို င် များ ၊ အ င် တာ န က် ကြိုး များ ၊ I T စ န စ် များ ၊
ဂြိုလ်တမ
ု ျားနှင့် အခြားဆက်သယ
ွ ရေ
် းစနစ်များ ပါဝင်ပေသည်။
အခြေခံအဆောက်အအုံများက ကုန်စည်များ၊ လုပ်အားများနှင့်
သတင်း အချက် အ လက် များကို ပို မို မြန် ဆ န် ချောမွေ့စွာ
သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် ပေး နို င် သ ည့် အ ပြ င်
ထို့ အ တွ က်
ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု ပြုခြင်း ကလည်း ပို လျှံလု ပ် အားများကို
လျော့ န ည်း ပပျောက် စေပြီး အကျ ိုးအမြတ် များ ပြန် လ ည်
ပေးအပ်နိုင်သည်။
ဖော် ဆော င် နေဆဲ သို့ မ ဟု တ် ရှိ ရ င်း စွဲ ( သို့ သော်
နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေသော သို့မဟုတ် အသက်မဝင်သော)
စီ မံ ကိ န်း များစွာ ကို ‘BRI စီ မံ ကိ န်း များ’ အနေဖြင့် BRI
မူ ဘောင် အောက် တွ င် တံ ဆိ ပ် က ပ် နှိ ပ် အ သက် သွ င်း ကာ
ပြန်လည်စီစဉ်ထည့်သွင်းခဲ့၏။ လုပ်ငန်းသစ်များ သို့မဟုတ်
ရှိ ရ င်း စွဲ လု ပ် င န်း များကို BRI ၏ အစိ တ် အ ပို င်း အဖြစ်
မြှ င့် တ င် အား ပေး ခြ င်း ဖြ င့်
ပါ ဝ င် ဆော င် ရွ က် သော
အစု အ ဖွဲ့ များအနေနှ င့် ၎င်း တို့ ၏ စီ မံ ကိ န်း များအတွ က်
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နို င် ငံ ရေးဆို င် ရာ အားပေးထောက် ခံ မှု များ ရယူ နို င် ပြီး
B R I နှ င့် သ က် ဆို င် သော ရ န် ပုံ ငွေထော က် ပံ့ မှု များ
ရရှိ ခံ စားနို င် သ ည့် အ ပြင် စီ မံ ကိ န်း ၏ ဂု ဏ် ရှိ န် ဩ ဇာလည်း
ပို မို ကြီး မားနို င် သ ည် ။ SOEs များ အနေဖြင့် လ ည်း
၎ င်း တို့ ၏ လု ပ် င န်း များ ကို
BRI
ဖော် ဆော င် ရေး
အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများအဖြစ် ပုံဖော်ဖန်တီးခြင်းဖြင့်
အထူးသီးသန့ဘ
် ဏ္ဍာငွေ ထောက်ပမ
ံ့ မ
ှု ျား၊ မူဝါဒရေးရာဦးစားပေး
အခွင့်အရေးများ၊ လုပ်ငန်းပါမစ်များနှင့် လိုင်စင်များ ရယူနိုင်
မည် ဖြ စ် သ ည် ။ ၂၉ BRI အမှ တ် တံ ဆိ ပ် က ပ် နှိ ပ် ခြ င်း ဖြင့်
တ ရု တ် အ စိုး ရ ၏
ကျော ထော က် နော က် ခံ ပြု မှု ကို
ရ ရှိ နို င် မ ည် ဟူ သော
ထ င် မှ တ် ယူ ဆ ချ က် တ စ် ရ ပ် က
တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပတွင်လည်း ဖြစ်တည်နေသည်။ ယင်းသည်
အ မြဲ မှ န် က န် သ ည် မ ဟု တ် ပေ ။ တ ရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရ က
စီမံကိန်းကို ထိထိရောက်ရောက်ပံ့ပိုးမြှင့်တင်ရန် မဆိုထားနှင့်
စီမံကိန်းဖြစ်တည်နေကြောင်းကိုပင် မသိရှိပဲဖြစ်နိုင်သည်။
မူ လ က
ဥ ရော ပ နှ င့် အာ ရှ ကို
ကု န်း လ မ်း ၊
ပ င် လ ယ် လ မ်း တို့ ဖြ င့် ချ ိတ် ဆ က် ရ န် မျှော် မှ န်း ခဲ့ သ ည့်
‘ရပ် ဝ န်း တစ် ခု ၊ လမ်း မတစ် ခု (One Belt, One
Road)’ အစီ အ စဉ် အား ၂၀၁၃ ခု နှ စ် က တည်း ကစ၍
တို က် ကြီး များအားလုံး ပါဝင် ပြီး သမု ဒ္ဒ ရာအားလုံး ကို ဖြတ်
သန်း သွားသည့် အ စီ အ စဉ် အ ဖြစ် သို့ တိုး မြှ င့် ချဲ့ ထွ င် ခဲ့ သ ည် ။
ယခု အ ခါ အာဂျင် တီး နား၊ ဖီ ဂျ န
ီ ှ င့် မက် ဒါဂတ် စ ကာ
ကဲ့ သို့ သော
ဝေး ကွား လှ သ ည့် နို င် ငံ များ ပ င်
BRI
တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။ ‘ရေခဲပေါ်ကပိုးလမ်းမ
(Silk Road on Ice)’ စီမက
ံ န
ိ ်းတစ်ခက
ု တိက
ု က် ြီးများဖြတ်ကျော်
ပင် လ ယ် ခ ရီး သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေးအတွ က် အာတိ တ် လ
မ်း ကြောင်း တစ် ခု ဖွ င့် လှ စ် ရ န် အားထု တ် ကြိုးပမ်း နေပြီး
အ န္တာ တိ က တို က် အ တွ က် လေဆိ ပ် တ စ် ခု တ ည် ဆော က်
ရန် လ ည်း အစီ အ စဉ် ရေးဆွဲ ချမှ တ် လျက် ရှိ သ ည် ။ ၃၀ BRI
အစီ အ စဉ် ၏ နယ် နိ မိ တ် ကို ကန့် သ တ် လို က် ခြ င်း မျ ိုး မဖြစ်
စေရန် အ တွ က် တရု တ် အ စိုး ရသည် BRI မြေပုံ များကို
ပိတ်ပင်တားမြစ်ထား၏။
နို င် ငံ တော် အ စိုး ရ များ က
BRI
အ စီ အ စ ဉ် နှ င့်
စပ် လျဉ်း ၍ တရု တ် အ စိုး ရနှ င့် နားလည် မှု စာချွန် လွှာ
ရေးထိုးချုပ်ဆိုလိုက်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများအနေဖြင့်
BRI တွင် ‘ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီ’ ဟုဆိုနိုင်သည်။ အစိုးရတစ်ရပ်က
B R I နှ င့် သ က် ဆို င် သော နား လ ည် မှု စာ ချွ န် လွှာ ကို
လက်မတ
ှ ရေ
် းထိုးခဲခြ
့ င်း မရှလ
ိ ျှငပ
် င် နယ်မြေဒေသ အဆင့အ
် စိုးရ
အင် စ တီ ကျူးရှ င်း များ၊ ကု မ္ပ ဏီ များနှ င့် အကျ ိုးအမြတ်
မယူသောအဖွဲ့အစည်းများ အနေနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများကို
‘BRI လုပ်ငန်းများ’ အနေနှင့် တံဆိပ်ကပ်နှိပ်သတ်မှတ်နိုင်မည်
ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ဂျာမန်အစိုးရသည် BRI နှင့်သက်ဆိုင်သော
နား လ ည် မှု စာ ချွ န် လွှာ ကို
လ က် မှ တ် ရေး ထိုး ခဲ့ ခြ င်း
မရှသ
ိ ည့အ
် ပြင် တစ်ခါတစ်ရံ ထိအ
ု စီအစဉ်အပေါ်ယုကံ ြည်မက
ှု င်း
မဲ့သည်ဟု ထင်မြင်ရ၏။ သို့သော် အနောက်ဂျာမနီရှိ Duisburg
မြို့မှာ တရုတ်-ဥရောပရထားလမ်းအတွက် အဓိကကျသော
ဘူ တာ တ စ် ခု ဖြ စ် ပြီး
ဂျာ မ န် ရ ထား လ မ်း ကု မ္ပ ဏီ ကြီး
တ စ် ခု ဖြ စ် သော
Deutsche
Bahn
က လ ည်း
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ထို ရ ထား လ မ်း ဆော က် လု ပ် မှု တွ င်
မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ် သည်။

အ ဓိ က ကျ သော

BRI အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများ
တရုတ်အစိုးရအဖို့ ထိုမျှကျယ်ပြန့်သော မူဘောင်တစ်ရပ်နှင့်
အ ရေ အ တွ က် အ က န့် အ သ တ် မ ရှိ သော
‘BRI
တံ ဆိ ပ် က ပ် လု ပ် င န်း များ’ ပါရှိ သော အဆို ပါအစီ အ စဉ် ကို
ထိထိရောက်ရောက် အုပ်ချုပ်ရန်နှင့် BRI အမှတ်တံဆိပ်ကို
ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရန် အလွန်ခက်ခဲနေခဲ့၏။ အမျ ိုးသားဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင် (National Development and Reform Commission (NDRC)) အောက်တင
ွ ်
‘ခါးပတ်လမ်းအစီအစဉ် (BRI) မြှင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ရုံး
(Office of the Leading Group for promoting BRI)’
တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ထိုရုံးမှာသေးငယ်ပြီး
ကြပ် မ တ် ထိ န်း သိ မ်း ရေးအာဏာများ မရှိ ပေ။ ၎င်း ၏
အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာ BRI ကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သာဖြစ်ပြီး
အု ပ် ချုပ် ရ န် မ ဟု တ် ပါ။ လက် ရှိ အ ခြေအနေတွ င် BRI ၏
အစိ တ် အ ပို င်း များကို ကြီး ကြပ် ကွ ပ် ကွဲ သ ည့် (အမျ ိုးသား
အဆင့် SOEs များအား ကြီး ကြပ် ကွ ပ် ကဲ မှု အ ပါအဝင် )
အမျ ိုးသားအဆင့်အစိုးရ အေဂျင်စီပေါင်း တစ်ဒါဇင်ခန့်ရှိသည်။
ပြည်နယ်တစ်ခခ
ု ျင်းစီတင
ွ လ
် ည်း ပြည်နယ်အဆင့် SOEs များကို
ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သည့် ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့များရှိသည်။
တ ရု တ် အ မျ ိုး သား အ စိုး ရ သ ည် လ ည်း
တ ရု တ် နို င် ငံ
SOEs များ၏လု ပ် င န်း များကို စီ မံ အု ပ် ချုပ် ရ န် အ တွ က်
ခ က် ခ က် ခဲ ခဲ ရု န်း က န်
နေ ခဲ့ ရ သ ည် ။
၁၉၈၀
နှစ်ကာလများကတည်းကစပြီး အဓိကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီး
များက ကြီးမားသော SOEs များကို လွတ်လပ်သော စီးပွား
ရေးကော်ပိုရေးရှင်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး သေးငယ်သော
SOEs များကို ရောင်းထုတခ
် သ
ဲ့ ည်။ သိဖြ
ု့ စ်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့်
SOEs ပေါင်း ၉၇ ခုသာကျန်ရှိပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း
၁၁၀၀၀၀ ကို ပြည် န ယ် အ ဆင့် SOEs များအဖြစ်
သတ်မှတ်ခဲ့သည်။၃၁ အမျ ိုးသားအဆင့် SOEs များစွာတို့မှာ
နိုင်ငံတကာဧရာမကုမ္ပဏီကြီးများ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး Fortune ၅၀၀
စာရင်းတွင် ထိပ်တန်းမှမြင့်မြင့်မားမား နေရာယူထားသည်။
အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သော Sinopec Group သည် နှစ်စဉ်
ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၁၄ ဘီလီယံရှိပြီး ဝန်ထမ်းပေါင်း
၆၂၀၀၀၀ ခန့် ရှိ သ ည် ။ အမျ ိုးသားအဆင့် SOEs များကို
နို င် ငံ ပို င် ဆို င် မှု များ ကြီး ကြပ် ရေးနှ င့် စီ မံ ရေးကော် မ ရှ င်
(State-owned Assets Supervision and Administration Company (SASAC)) က ကြီး ကြပ် ကွ ပ် ကဲ သ ည် ။
ကော်မရှင်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ SOEs များ၏
စီးပွားရေးဆိုင်ရာတန်ဖိုး (economic value) မြင့်တက်စေရေး
ပင် ဖြ စ် ၏ ။ ဆို လို သ ည် မှာ SOEs များ၏စွ မ်း ဆောင် မှု ကို
အဓိကအားဖြင့် ၎င်းတို၏
့ အမြတ်ငွေပမာဏ အပေါ်အခြေခံပြီး
စီး ပွားရေးဆို င် ရာရှု ထောင့် မှ တို င်း တာ တွ က် ချက် သ ည် ။ ၃၂
ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ အောင်မြင်မှုကိုလည်း အလားတူပင်
တို င်း တာ သ တ် မှ တ် ၏ ။ ပြ ည် န ယ် ခေါ င်း ဆော င် များ ၏
အောင်မြင်မှုကို အဓိကအားဖြင့် ပြည်နယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု
transnationalinstitute

နှုန်းများဖြင့် တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အ မျ ိုး သား ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် ရေး နှ င့်
ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ရေး ကော် မ ရှ င်
(National Development and
Reform Commission (NDRC))
အောက်တွင် ‘ခါးပတ်လမ်းအစီအစဉ်
(BRI) မြှင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ရုံး
(Office of the Leading Group for
promoting BRI)’ တစ်ခက
ု ို ဖွဲ့စည်းခဲပြ
့ ီး
ဖြစ်သော်လည်း ထိုရုံးမှာသေးငယ်ပြီး
ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းရေး အာဏာများ
မရှိပေ။ ၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာ
BRI ကို မြှ င့် တ င် ရ န် ဖြ စ် သာဖြစ် ပြီး
အုပ်ချုပ်ရန်မဟုတ်ပါ။
SASAC (နှင့် ပြည်နယ်အဆင့် အလားတူကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များ)
သည် SOEs များ၏ တရားမဝင်သော၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်
သော ၊ အ မြ တ် အ စွ န်း မ ရှိ နို င် သော လု ပ် င န်း များ ကို
ရပ် တ န့် ရ န် အ တွ က် ခက် ခ က် ခဲ ခဲ ရု န်း ကန် နေ ခဲ့ ရ သည် ။
၂၀၁၇ ခု နှ စ် တွ င် တရု တ် ကူး သန်း ရောင်း ဝယ် ရေးဝန် ကြီး
ဌာန (MOFCOM) ၊ အမျ ိုးသား ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေးနှ င့်
ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ရေးကော် မ ရှ င် ၊ တရု တ် ပြ ည် သူ့ ဘဏ် နှ င့်
နို င် ငံ ခြားရေးဝန် ကြီး ဌာနတို့ က ပူး တွဲ လ မ်း ညွှ န် ချက် များ
ထုတပြ
် န်ခဲသ
့ ည်။ ထိုပူးတွလ
ဲ မ်း ညွှနခ
် ျက်များတွင် ‘မီးပွိုင့စ
် နစ်
(traffic light system)’ တစ်ခုပါရှိသည်။ SOEs များအတွက်
မည် သ ည့် က ဏ္ဍရပ် များတွ င် လု ပ် င န်း ဖော် ဆောင် ခြ င်း ကို
တားမြစ် ပိ တ် ပ င် ကြောင်း ၊ ကန့် သ တ် ကြောင်း သို့ မ ဟု တ်
အားပေးကြောင်း လမ်း ညွှ န် ပြ သပေးသည့် စ နစ် ဖြ စ် ပြီး
က န့် သ တ် ထား သော
ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ အ တွ က်
ပြုလု ပ် သွားရမည့် အခြားကြီး ကြပ် ကွပ် ကဲ မှု များ ကို လ ည်း
ဖော် ပြ ထား သ ည် ။
အ ဆို ပါ လ မ်း ညွှ န် ချ က် များ တွ င်
SOEs များအနေဖြင့် သက် ဆို င် ရာနယ် မြေဒေ သတွ င်း
ဥ ပဒေများ ကို လေး စား လို က် နာ ဆော င် ရွ က် ရ မ ည် ဟု
သတ် မှ တ် ပြ ဌာန်း ထားသည် ။ ၃၃ သို့ သော် SOEs များမှာ
တား မြ စ် ထား သော က ဏ္ဍ များ တွ င် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ
ပြုလုပ်နေခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာဒေသတွင်းဥပဒေများကိုလည်း
ချ ိုးဖောက်နေခဲ့သည် (တရုတ်ကြီးကြပ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှ
ရပ်တန့်ရန်မစွမ်းသာသော ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ဟန်ရှိ၏)။ ဥပမာ
SOEs များစွာနှင့် ၎င်းတို့၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများကို
တင် ဒါလိ မ် လ ည် မှု နှ င့် ကျင့် ဝ တ် ဖောက် ဖျက် မှု များအတွ က်
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခဲ့သည်။၃၄
တရုတ်အစိုးရအေဂျင်စီများအနေဖြင့် စီမံကိန်းရှင်သန်အောင်
မြင်နိုင်စွမ်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေဒေသအတွင်း လူမှုရေးနှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများတို့ကို
လေ့ လာ ဆ န်း စ စ် နို င် မ ည့်
စွ မ်း ဆော င် ရ ည် မျ ိုး လ ည်း
မရှိ ပေ။ အထူး သဖြင့် ထိ ပ် တ န်း အဆင့် နို င် ငံ ရေးဆို င် ရာ
အားပေးထောက် ပံ့ မှု များ ရရှိ သော စီ မံ ကိ န်း ဖြစ် နေပါက
စည်း မျဉ်း စည်း ကမ်း များအတို င်း လို က် နာဆောင် ရွ က် ရ န်
ideas into movement

ပျ က် ကွ က် မှု များ ကို လ ည်း
သ တိ ထား စော င့် ကြ ည့်
၃၅
ထို့ အ တူ S O E s များ တွ င်
ထိ န်း သိ မ်း မှု မ ရှိ ပေ ။
စီမံကိန်းဒဏ်ခံ လူမှုအသိုက်အဝန်းများနှင့် အနှစ်သာရရှိသော
ဆွေးနွေးတိင
ု ပ
် င်မမ
ှု ျား ပြုလုပရ
် န်နင
ှ ့် လူမရေ
ှု းနှင့် သဘာဝပတ်
ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများကို နိင်ငံတကာ
စံ ချ န
ိ ် စံ ညွှ န်း များနှ င့် အ ညီ လေ့ လာဆန်း စစ် ရ န် အ တွ က်
လုံ လောက် သောအတွေ့အကြုံ များနှ င့် စွ မ်း ဆောင် ရ ည် များ
မရှိပေ။ MOFCOM ၊ SASAC နှင့် UNDP တို့မှ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်
၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ် လေ့လာချက်အရ စစ်တမ်းကောက်လေလ
့ ာခဲသေ
့ ာ
တရုတက
် မ
ု ဏ
္ပ မ
ီ ျား၏ တစ်ဝက်ခန့က
် သာ ၎င်းတိ၏
ု့ နိင
ု င
် ရ
ံ ပ်ခြား
စီမက
ံ န
ိ ်းများအတွက် လူမရေ
ှု းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆင
ို ရ
် ာ
အကျ ိုးသက် ရောက် မှု များ နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ ဆန်း စစ်
လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။၃၆
အ စိုး ရ ပို င် မ ဟု တ် သော
စီး ပွား ရေး လု ပ် င န်း များ နှ င့်
နယ် မြေဒေ သတွ င်း ရှိ အမည် ခံ ‘BRI စီ မံ ကိ န်း များ’
အ ပေါ်
တ ရု တ် အ စိုး ရ ၏
ထိ န်း ချု ပ် နို င် စွ မ်း က
ပို ၍ ပ င် န ည်း ပါး သ ည် ။
ဥ ပမာ အ နေ နှ င့် ဆို ရ လျှ င်
က ရ င် ပြ ည် န ယ်
က ရ င် န ယ် ခြား စော င့် တ ပ် ဖွဲ့
န ယ် မြေ အ တွ င်း ရွှေ ကု က္ကို လ် ‘ အ ထူး စီး ပွား ရေး ဇု န် ’
ဖော် ဆောင် မှု က ကို ယ့် ဘာသာတံ ဆိ ပ် က ပ် နှိ ပ် သော BRI
လု ပ် င န်း တစ် ရ ပ် ဖြစ် သ ည် ။ ထို အ ထူး စီး ပွားရေးဇု န် ကို
ဟောင် ကောင် အ ခြေစို က် ပု ဂ္ဂ လိ က ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု ဖြ စ် သော
Myanmar Yatai International Holding Group က
ဖော် ဆော င် လျ က် ရှိ သ ည် ။ တ ရု တ် အ လု ပ် သ မား များ
တရားမဝင်ခန့်ထားခြင်း၊ တရားမဝင် လောင်းကစားလုပ်ငန်း
လု ပ် ကို င် ခြ င်း ၊ သက် မွေးမှု လု ပ် င န်း များ ဖျက် ဆီး ခြင်း နှ င့်
လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းခြင်း တိကြေ
ု့
ာင့် အဆိပ
ု ါစီမက
ံ န
ိ ်းအပေါ်
ပြ စ် တ င် ဝေဖ န် မှု များ က
ကျ ယ် ကျ ယ် ပြ န့် ပြ န့်
သ တ င်း မီ ဒီ ယာ များ ၏
ဖြ စ် တ ည် နေ ခဲ့ သ ည် ။ ၃ ၇
အ စီ ရ င် ခံ တ င် ပြမှု များ
ထွ က် ပေါ် မ လာ မီ ချ ိ န် အ ထိ
တရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရအဖို့ Yatai ကု မ္ပ ဏီ ၏ လု ပ် င န်း များကို
သိရှိထားခဲ့နိုင်ခြေ အလွန်နည်းပါးသည်။ သိရှိခဲ့ရချ ိန်တွင်ကား
ထိန
ု ယ်မြေဒေသအနေဖြင့ရေ
် ာ၊ BRI ၏ဂုဏသ
် တင်းအနေဖြင့ပ
် ါ
ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

BRI အပေါ် ဝင်ရောက် လွှမ်းမိုးခြင်း
ကြို တ င် သ တ် မှ တ် ပြ ဌာ န်း ထား သော
မ ဟာ ဗျူ ဟာ
တစ် ရ ပ် မ ဟု တ် ပဲ ကျယ် ပြ န့် လွ န်း သော မူ ဘောင် တ စ် ရ ပ်
ဖြစ်နေခဲရ
့ ာ BRI အောက်တင
ွ ် ဖော်ဆောင်သော လုပင
် န်းများကို
အစိုး ရများနှ င့် အရပ် ဘ က် လူ မှု အ ဖွဲ့ အစည်း အု ပ် စု များမှ
ဝ င် ရော က် လွှ မ်း မိုး ရ န်
ဖြ စ် နို င် လေ သ ည် ။
သီ အို ရီ သ ဘော တ ရား အ ရ
BRI
စီ မံ ကိ န်း များ က
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အိမ်ရှင်ဒေသတွင်းစီမံချက်များကို
အားပေးထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်သည်။ တရုတ်အစိုးရအနေနှင့်
တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ ကို အ ကော င် အ ထ ည် ဖော်
ဆောင်ရွက်သွားရန်ဟူ၍ အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခြင်းမျ ိုး
မပြုနို င် ပါ။ အနည်း ဆုံး အနေနှ င့် အိ မ် ရှ င် အ စိုး ရများမှ
( အား ပေး ထော က် ပံ့ ခြ င်း မ ဟု တ် လျှ င် ပ င် ) လ က် ခံ ရ န်
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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လိုအပ်သည်။ တရုတ်အစိုးရက BRI လုပ်ငန်းများကို ထိထိ
ရောက် ရောက် စောင့် ကြည့် စ စ် ဆေးရန် နှ င့် စီ မံ အု ပ် ချုပ် ရ န်
မ စွ မ်း သာ သော အ နေ အ ထား တွ င် ပူး ပေါ င်း ပါ ဝ င် သော
အစိုးရများနှင့် CSOs များအနေဖြင့် ၎င်းတိ၏
ု့ နိင
ု င
် မ
ံ ျားအတွင်း
B R I စီ မံ ကိ န်း များ ကြီး ကြပ် အု ပ် ချု ပ် ရေး အ တွ က်
ပို မို အား ကော င်း ခို င် မာ သော
အ ခ န်း က ဏ္ဍ တ စ် ရ ပ် မှ
ပါဝင် ဆောင် ရွ က် ရ မည် ဖြ စ် သ ည် ။ မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း မှ
B R I စီ မံ ကိ န်း များ အား ပို မို ကော င်း မွ န် ထိ ရော က် စွာ
ကြီး ကြပ် အု ပ် ချု ပ် နို င် ရေး အ တွ က်
မြ န် မာ အ စိုး ရ က
က န ဦး လု ပ် ဆော င် ချ က် အ ချ ို့ ကို
စ တ င် အ ကော
င် အ ထ ည် ဖော် နေ ခဲ့ ပြီး ဖြ စ် ကြော င်း
ဤ အ နှ စ် ချု ပ်
အစီရင်ခံစာတွင် တင်ပြထားသည်။ သို့သော် ထို့ထက်များစွာ
ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ဦးမည် ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ BRI
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ပင် BRI မှာ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်
မြ န် မာ နို င် ငံ ကြား ကု န် သွ ယ် ရေး နှ င့် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု
တိုး မြှ င့် ရေးကာလ ရှ ည် ကြိုးပမ်း အားထု တ် မှု များအနက်
များ မ ကြာ သေး မီ က ပေါ် ထွ က် လာ ခဲ့ သ ည့်
နောက် ဆုံး ပေါ် အားထု တ် ကြိုးပမ်း မှု တ စ် ရ ပ် ဖြစ် သ ည် ။
ထို့ ယ ခ င် အား ထု တ် ဆော င် ရွ က် မှု ခ ရီး လ မ်း များ မှာ
စိ န် ခေါ်မှု အ ခက် အ ခဲ များနှ င့် ပြည့် နှ က် နေ ခဲ့ သ ည် ။ ၂၀၁၆၂၀၁၇ ခု နှ စ် တွ င် မြန် မာနို င် ငံ အ ပေါ် နို င် ငံ တ ကာမှ
ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်မှုကြောင့် တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်
နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ကိုပြန်လည်အလေးပေးအာရုံစိုက်ကာ
စီမံကိန်းများကို CMEC စီမံကိန်းသစ် (မြန်မာနိုင်ငံတွင်း BRI
အတွ က် အဓိ က ယန္တ ယားတစ် ခု ) အောက် တွ င် ပြန် လ ည်
စီ စ ဉ် ထ ည့် သွ င်း ဖော် ဆောင် နို င် မ ည့် အခွ င့် အ လမ်း တစ် ရ ပ်
ရရှိ ပို င် ဆို င် ခဲ့ သ ည် ။ ထို့ အ ရင် မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း လု ပ် ကို င်
ဆော င် ရွ က် ခဲ့ သော အ တွေ့ အ ကြုံ များ မှ ရ ရှိ ခဲ့ သော
သ င် ခ န်း စာ များ ကြော င့် တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ များ ၊
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရနှ င့် တရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရတို့ က BRI
၏ အပြုသဘောဆောင် သော အကျ ိုးသက် ရောက် မှု များ
အကြောင်း ကို အများပြည် သူ သိ မြင် လ က် ခံ လာအောင်
ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ သို့တိုင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း
နို င် ငံ ခြားရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ ရင် ဆို င် ကြုံ တွေ့နေရသည့်
စိ န် ခေါ် မှု အ ခ က် အ ခဲ များ ကို
CMEC
က လ ည်း
ရှောင်လန
ွှဲ င
ို စ
် မ
ွ ်းမရှခ
ိ ပ
ဲ့ ဲ တိုးတက်မဖ
ှု င့လေ
် းနှေးကွေးနေခဲသ
့ ည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - မျှော်လင့်ချက်များနှင့်
စိတ်ပျက်အားလျော့မှု များ
တရု တ် တို့ ၏ spatial fixes (ဝန်း ကျင် အ နေအထား
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း) များက ၁၉၉၀ နှစ်ကာလများအတွင်း၌
မြန် မာနို င် ငံ အ ပေါ် စတင် ရို က် ခ တ် လာခဲ့ သ ည် ။ တရု တ်
SOEs များက အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ
ပြုလု ပ် ရ န် ကြိုးပမ်း နေခဲ့ ပြီး အိ မ် နီး ချင်း ယူ န န် ပြ ည် န ယ်
12 | ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း

အစိုး ရက စီး ပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးမှု အား မြှ င့် တ င် ပေးနို င် မ ည့်
နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေခဲ့သည်။ မြန် မာနိုင်ငံမှာလည်း
၎ င်း ကို ယ် တို င် ၏
စီး ပွား ရေး ပြု ပြ င် ပြော င်း လဲ ရေး
လုပ်ငန်းများကို ရေးဆွဲချမှတ်လျက်ရှိသည်။ ဗမာပြည်ကွန်
မြူ န စ် ပါ တီ
အ ပေါ်
တ ရု တ် ကွ န် မြူ န စ် ပါ တီ ၏
အားပေးကူ ညီ ထောက် ပံ့ မှု များ လျှော့ ချခဲ့ ပြီး နောက် ပို င်း
၁၉၈၅ ခု နှ စ် တွ င် နှ စ် နို င် ငံ ကြား နယ် စ ပ် ကု န် သွ ယ် ရေးကို
တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။၃၈ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်
အာဏာသိ မ်း ယူ ခဲ့ ပြီး နောက်
နို င် ငံ တော် ငြိ မ် ဝ ပ် ပိ ပြားမှု
တည် ဆောက် ရေးကောင် စီ (State Law and Order
Restoration Council (SLORC)) သည် တို င်း ပြည် ၏
ဆု တ် ယု တ် အား န ည်း နေသော
စီး ပွား ရေး ကို
ပြန် လ ည် မြှ င့် တ င် နို င် ရ န် အ တွ က် ဗို လ် ချုပ် နေ ဝင်း ၏ ဈေး
ကွ က် အ ခြေခံ ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ရေး မူ လ လု ပ် င န်း များကို
ဆ က် လ က် အ ကော င် အ ထ ည် ဖော် ခဲ့ သ ည် ။ ၃ ၉
ထို နှ စ် မှာ ပင် SLORC က နို င် ငံ ခြားရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု ကို
အားပေးမြှ င့် တ င် ရ န် အ တွ က် နို င် ငံ ခြားရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု
ဥပဒေ ချမှ တ် ပြ ဌာန်း ခဲ့ ပြီး နို င် ငံ တ ကာကု န် သွ ယ် ရေးနှ င့်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ (အများစုမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှဖြစ်၏) အတွက်
စီးပွားရေးတံခါးကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
တရုတန
် င
ို င
် န
ံ င
ှ ့် မြန်မာနိင
ု င
် ကံ ြား ကုနသ
် ယ
ွ မ
် က
ှု အလျင်အမြန်
ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာခဲ့၏။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အထီးကျန်ခဲ့ရပြီး
နောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဈေးပေါသော လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ
အ တွ က်
ဝ ယ် လို အား
အ လွ န် မြ င့် မား နေ ခဲ့ ပြီး
တရုတ်စက်ရုံများကလည်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားပို့ကုန်ဦး
တည် စ က် ရုံ များမှ အလုံး အရင်း နှ င့် ထု တ် လု ပ် လို က် သ ည့်
ဈေးပေါသောကု န် ပ စ္စ ည်း များကို ပေးသွ င်း ရောင်း ချရန်
စိ တ် ဆ န္ဒ ပြ င်း ပြနေ ခဲ့ လေ သ ည် ။ ၄ ၀ ကု န် သွ ယ် မှု ကို
တရုတ်မျ ိုးနွယ် ကုန်သည်များ (မြန်မာနိုင်ငံဒေသခံများရော
အသစ်ပြောင်းရွှေဝ
့ င်ရောက်လာသော တရုတလ
် မ
ူ ျ ိုးများပါ) က
၄၁
ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသူတို့တင်သွင်း လာသည့်
ဈေးပေါသောလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ ပန်းကန်ပြားများ၊
အထည်အလိပမ
် ျားနှင့် စီးကရက်များ) က မြန်မာ ဈေးကွကတ
် င
ွ ်
၄၂
ပြည့်လျှံသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါကုန်သည်များမှာ (Pal Nyiri၏
ဖော်ပြချက် အသုံးအနှုန်းအရဆိလ
ု ျှင)် ‘အကျ ိုးဆောင်လန
ူ ည်းစု’
အုပ်စုသစ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီး (ယခင် ဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွင်း
တရုတက
် န
ု သ
် ည်များ ပါဝင်ခသ
ဲ့ ည့အ
် ခန်းကဏ္ဍ တစ်ရပ်အတိင
ု ်း)
တရုတ်နိုင်ငံမှစက်ရုံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှစားသုံးသူများကို
ချ ိတ်ဆက်ပေးသည်။၄၃
၁၉၉၀
နှ စ် ကာ လ များ နှ င့်
သ က္က ရာ ဇ်
၂၀၀၀
အစောပို င်း နှ စ် ကာလများ၌ နို င် ငံ တော် ငြိ မ် ဝ ပ် ပိ ပြားမှု
တည်ဆောက်ရေးကောင်စီ (SLORC) နှင့် နောက်ပိုင်းတွင်
နို င် ငံ တော် အေးချမ်း သာယာရေးနှ င့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးကောင် စီ
(State Peace and Development Council (SPDC))
သည် ပိုမိုကြီးမားပြီး ငွေကြေး အကျ ိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိနိုင်မည့်
ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ (အထူး သဖြင့် စက် မှု လု ပ် င န်း နှ င့်
အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ ပို င်း ) ကို ရှာ ဖွေလာခဲ့ သ ည် ။
မြန် မာနို င် ငံ မှာ ၁၉၈၈ ခု နှ စ် အ တွ င်း ဆန္ဒ ပြမှု များအပေါ်
transnationalinstitute

စစ်အစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှု၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ
ရလာဒ် များအား အသိ အ မှ တ် ပြုလက် ခံ ရ န် ပျက် ကွ က် မှု နှ င့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဆက်လက်
ချထားခြင်း တို့ ကြောင့် ဆက် ဆံ ရေးဖြတ် တောက် မှု များနှ င့်
အရေးယူပတ
ိ ဆ
် မ
ို့ မ
ှု ျားကို ဆက်လက်ရင်ဆင
ို က် ြုံတွေ့ခဲရ
့ သည်။
အကျ ိုးရလာဒ် တ စ် ခု အ နေနှ င့် မြန် မာနို င် ငံ မှာ နို င် ငံ ခြား
ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ များစွာ အတွ က် ဆွဲ ဆောင် မှု က င်း မဲ့ သော
နို င် ငံ တ စ် ခု ဖြစ် နေ ခဲ့ သ ည် ။ သို့ သော် တရု တ် အ စိုး ရနှ င့်
တရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ များကမူ နို င် ငံ တ ကာ ဆက် ဆံ ရေး
ဖြတ် တောက် မှု များနှ င့် အ ရေး ယူ ပိ တ် ဆို့ မှု များကြောင့်
လက် တွ န့် မ သွားခဲ့ ပဲ မြန် မာအစိုး ရအား နို င် ငံ ရေးနှ င့်
စီးပွားရေးဆိင
ု ရ
် ာ အားပေးကူညထေ
ီ ာက်ပမ
ံ့ မ
ှု ျား ပြုလုပခ
် သ
ဲ့ ည်။
ထိဆ
ု က်ဆရေ
ံ းက အစဉ်မပြတ်ချုပ်ဆခ
ို သေ
ဲ့ ာ စီးပွားရေးဆိင
ု ရ
် ာ
ပူး ပေါင်း ဆောင် ရွ က် မှု သဘောတူ ညီ ချက် များမှ တ ဆင့်
ပိုမိုခိုင်မာတည်မြဲလာခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ နှစ်ကာလများအတွင်း၌
နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် (၇)
ခု ကို လက် မှ တ် ရေးထိုး ချုပ် ဆို ခဲ့ ကြပြီး မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း
စီး ပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးမှု ကို အထောက် အ ကူ ပြုနို င် ရ န် အ တွ က်
တရုတ်အစိုးရက ပမာဏများပြားသော အတိုးမဲ့ သို့မဟုတ်
အထူးဦးစားပေး ချေးငွေ သုံးကြိမ် ထုတ်ချေးပေးခဲ့သည်။၄၄
ထို ကာ လ အ တွ င်း မှာ ပ င် တ ရု တ် S O E s များ က
အမြတ် အ စွ န်း များရယူ နို င် ရ န် အ တွ က် ‘အပြင် ထွ က် ရေး
(Going Out)’ မဟာ ဗျူဟာ (မြန်မာနိုင်ငံသို့လည်းပါဝင်သည်)
ကို စတင် ကျင့် ကြံ ဖော် ဆောင် ခဲ့ သ ည် ။ မြန် မာနို င် ငံ မှာ
တရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု အ တွ က် ဆွဲ ဆောင် မှု ကောင်း သော
နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူ သန်း ၆၀
ကျော်ရှိသော စားသုံးသူဈေးကွက်တစ်ခု ရှိ၏။ တရုတ်နိုင်ငံ၊
အိနယ
္ဒိ နိင
ု င
် ၊ံ အရှေ့တောင်အာရှနင
ှ ့် အိနယ
္ဒိ သမုဒရ
္ဒ ာတိကု့ ြားတွင်
မဟာဗျူဟာမြောက်တည်ရှိ၏။ တရုတ် နိုင်ငံတွင်းမှာထက်
လု ပ် ခ လ စာ
၂
ဆ ခွဲ လော က်
သ က် သာ ပြီး
အ တော် အ တ န် ပ ညာ တ တ် သ ည့် လု ပ် သား ထု တ စ် ရ ပ်
တ ည် ရှိ ၏ ။
ထို့ အ ပြ င်
သ ဘာ ဝ သ ယံ ဇာ တ များ
ထု တ် ယူ ရ န် နှ င့်
စို က် ပျ ိုး ရေး ထွ က် ကု န် များ
ရယူ ရ န် အ တွ က် အလားအလာကောင်း တစ် ရ ပ် ရှိ သော
နို င် ငံ လ ည်း ဖြစ် လေ သည် ။ ၄၅ သို့ သော် မြန် မာနို င် ငံ သ ည်
တ ရု တ် ကု မ္ပ ဏီ များ အ တွ က်
စိ န် ခေါ် မှု ကြီး မား သော
လု ပ် င န်း ဝ န်း ကျ င် တ စ် ရ ပ် ကို
ပေး ခဲ့ သ ည် ။
တရု တ် နို င် ငံ နှ င့် သဘာဝအလျောက် ချ တ
ိ ် ဆ က် နေသော
မြ န် မာ နို င် ငံ မြော က် ပို င်း ဒေ သ မှာ
ကာ လ တာ ရှ ည်
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများဖြင့်
ပြ ည့် နှ က် နေ သ ည် ။
တော င် ကု န်း တော င် တ န်း
ထူ ထ ပ် သော ပထဝီ မြေမျက် နှာ သွ င် ပြ င် ကြောင့် လ ည်း
အ ခြေ ခံ အ ဆော က် အ အုံ
စီ မံ ကိ န်း များ အ တွ က်
ရှု ပ် ထွေး န က် နဲ သော
အ င် ဂျ င် နီ ယာ ပို င်း ဆို င် ရာ
န ည်း ပ ညာ များ နှ င့် ကျွ မ်း ကျ င် မှု များ လို အ ပ် သ ည် ။
ကု န် ထု တ် စွ မ်း အား
အ တ န် င ယ် နိ မ့် ပါး သ ည့် အ ပြ င်
အရည်အသွေးညံဖ
့ ျင်းသော အခြေခံအဆောက်အအုမ
ံ ျားကြောင့်
ကု န် စ ည် များ ၊
အ ရ င်း အ မြ စ် များ နှ င့်
လူ များ ကို
သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် အခက်အခဲများဖြစ်စေသည်။၄၆
ideas into movement

ထို ကဲ့ သို့ သော စိ န် ခေါ်မှု အ ခက် အ ခဲ များ ရှိ နေ သည့် တို င်
တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ များ က
အ ဓိ က ကျ သော
စီ မံ ကိ န်း ကြီး များ ကို
မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း ၌
ဖော် ဆော င် သွား ရ န်
ဆ က် လ က် ကြိုး ပမ်း
အား ထု တ် ခဲ့ ကြ ၏ ။
တ ရု တ် - မြ န် မာ ရ ထား လ မ်း ၊
မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်ရေကာတာနှင့် အခြားရေအားလျှပ်စစ်
စီမံကိန်းများ၊ ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ဗို့
အားမြင့လ
် ျှပစ
် စ်ဓာတ်အားလိင
ု ်းတစ်ခ၊ု တရုတ-် မြန်မာ ရေနံနင
ှ ့်
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ၊ စက်ရုံများနှင့် နှစ်နိုင်ငံကြား
အလင်းဖန်မျှင် (fiber optics) ဆက်သယ
ွ ရေ
် းလမ်းကြောင်းများ
၄၇
တို့ပါဝင်ပေသည်။
ထို ကာလတလျှောက် လုံး တွ င် ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရသည်
တိုး တက် မှု နောက် ကျကျန် ရ စ် သော ပြည် န ယ် GDP အား
အရှိန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို ရှာဖွေနေခဲ့သည်။
ယူနန်ပြည်နယ်၏အနေအထားက အခြားပြည်နယ်များနှင့်
နှိုင်းယှဉ်လျှင် တရိပ်ရိပ်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ GDP တွင် အများဆုံးပါဝင်ပံ့ပိုးသူ အမှတ်စဉ်
(၁၆) နေရာတွ င် ရှိ ရာမှ ၂၀၀၅ ခု နှ စ် သို့ ရောက် ချ နိ ် တွ င်
အ မှ တ် စ ဉ် ( ၂ ၄ ) နေ ရာ သို့ ကျ ဆ င်း သွား ခဲ့ သ ည် ။ ၄ ၈
ယူ န န်ပြည် န ယ် အ ရာရှိ ကြီး များက ယူ န န် ပြ ည် န ယ် ၏
တ ည် နေ ရာ အ နေ အ ထား ကို
( အ ရှေ့ တော င် အာ ရှ
သို့ဆက်သွယ်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှတဆင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့
ဆ က် သွ ယ် ရေး အ တွ က် အ ချ က် အ ချာ ကျ သော နေ ရာ
အနေဖြင့)် ပြည်နယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခရာကျသော
အကြောင်းအချက်တစ်ရပ်အဖြစ် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၎င်းတိုသ
့ ည် အထူးသဖြင့် ယူနန်ပြည်နယ်မှ ဘင်္ဂလားပင်လယ်
အော်သို့ဆက်သွယ်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း
များကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် ‘ကုန်းတွင်းတံတား (land bridge)’
တစ်ခတ
ု ည်ဆောက်သွားရန် ပြည်တင
ွ ်းမှာရောနိင
ု င
် တ
ံ ကာမှာပါ
အ ကြံ ပြု တို က် တွ န်း ခဲ့ သ ည် ။
ထို မူ ဝါ ဒ ကို
အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် အလို့ငှာ အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး
နယ်ပယ်ကဏ္ဍလေးခုကိုလည်း သတ်မှတ်အကြံပြုခဲ့သည်။
ရေ နံ နှ င့် သ ဘာ ဝ ဓာ တ် ငွေ့ ပို က် လို င်း များ ၊
အာရှဖြတ်သန်းရထားလမ်း၊ အဝေးပြေးလမ်းတည်ဆောက်မှု
(အိ န္ဒိ ယ နို င် ငံ သို့ ဆ က် သွ ယ် သော လီ ဒို လ မ်း ဟောင်း အား
ပြန် လ ည် ဖွ င့် လှ စ် ခြ င်း အပါအဝင် ) နှ င့် လျှပ် စ စ် ဓာတ် အား
ထုတလ
် ပ
ု မ
် တ
ှု ဖြ
ို့ စ်သည်။၄၉ ထိစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ ်းများ၏ အမျ ိုးသားအဆင့်
ထိ အရေးပါပုံ အ ကြောင်း အဆို ပါ ယူ န န် ပြ ည် န ယ်
အရာရှိကြီးများ၏ အဆိုပြုချက်များက ခွဲခြမ်းလေ့လာဆန်း
စစ်ချက်တစ်ရပ်ကြောင့် ပိုမိုအားကောင်းခိုင်မာလာခဲ့သည်။
ထို ခွဲ ခြမ်း လေ့ လာ ဆ န်း စ စ် မှု အ ရ ‘ ကု န်း တွ င်း တံ တား
မဟာဗျူဟာ (land bridge strategy)’ သည် ‘မလက္ကာဝိရောဓိ
(Malacca Dilemma)’ ဟု တရုတ်လေ့လာဆန်းစစ်သူတို့၏
သုံး နှု န်း သော
ပြ ဿ နာ ကို
ဖြေ ရှ င်း ရ န် အ တွ က်
အထောက် အ ကူ ပြုနို င် မ ည် ဖြ စ် သ ည် ။ ၅၀ တရု တ် နို င် ငံ သို့
သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေး ခရီး အကွာ အဝေးကို ရေမို င် ၁၈၀၀
ခန့် အ ထိ လျှော့ ချနို င် မ ည့် အ ပြင် သင်္ဘော များအနေဖြင့်
ကျဉ်းမြောင်းသော မလက္ကာရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းစရာမလို
ပဲ ရှောင်ကင
ွ ်းသွားနိင
ု မ
် ည်ဖြစ်သည် (ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲလ
့ ျှင် US
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ရေတပ်နင
ှ ့် အခြားနိင
ု င
် ခြ
ံ ားရေတပ်များက ထိရေ
ု လက်ကြားကို
ပိတ်ဆို့လိုက်နိုင်သည်)။
မြန် မာနို င် ငံ နှ င့် ဆက် နွ ယ် မှု များ တိုး မြှ င့် နို င် ရ န် အ တွ က်
တ ရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရ က
လ က် တွေ့ ကျ သ ည့်
ဆွဲ ဆော င် စ ည်း ရုံး ရေး မ ဟာ
ဗျူ ဟာ တ စ် ရ ပ် ကို
စတင် အ ကောင် အ ထည် ဖော် ခဲ့ သ ည် ။ ထို မ ဟာဗျူဟာတွ င်
အစိတ်အပိုင်းလေးခု ပါရှိသည်။ အရာရှိကြီးများက အစိုးရနှင့်
အစိုးရကြားဆက်ဆံရေး (government-to-government
relationships) ကို ပို မို အားကောင်း ခို င် မာလာအောင်
တိ တ် တ ဆိ တ် ဆောင် ရွ က် ခဲ့ ၏ ။ ဘုံ န ယ် စ ပ် တ လျှောက်
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန်
အားပေးတို က် တွ န်း ခဲ့ ၏ ။ ကျွန်း သစ် ၊ ကျောက် စိ မ်း နှ င့်
အခြားသဘာဝသယံဇာတများ ကုန်သွယ်မှု (တရားဝင်ဖြစ်စေ၊
တရားမဝင်ဖြစ်စေ) ကို အရှိန်အဟုန်မြင့် တိုးမြှင့်ချဲ့ထွင်ခဲ့၏။၅၁
ထို့ အ ပြင် အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ တည် ဆောက် ရေးနှ င့်
လျှပ် စ စ် ဓာတ် အား ထု တ် လု ပ် ရေးဆို င် ရာ အဓိ က ကျသော
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်များကို အားပေးထောက်ပံ့ခဲ့၏။၅၂
၂ ၀ ၀ ၀ ခု နှ စ် နှ င့် ၂ ၀ ၁ ၀ ခု နှ စ် ကြား ကာ လ တွ င်
တရုတ်အစိုးရနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့သည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အနည်းဆုံး ၇၅
ခု ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်၅၃ ဖြစ်ရာ တရုတ်နိုင်ငံက
မြန် မာနို င် ငံ ၏ အကြီး မားဆုံး သော ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ နှ င့်
ကုန်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
တ က ယ် တ မ်း တွ င်
န ယ် စ ပ် ဖြ တ် ကျော် ကူး သ န်း
ရော င်း ဝ ယ် မှု များ စွာ ကို
ကြပ် မ တ် စ စ် ဆေး ထိ န်း
ချု ပ် ခဲ့ ခြ င်း မ ရှိ ပေ ။
တ ရား မ ဝ င်
မူး ယ စ် ဆေး ဝါး
ရော င်း ဝ ယ် ဖော က် ကား မှု က ငွေကြေး အ ကျ ိုး အ မြ တ်
အလွန်တရာကြီးမားသော ကုန်သွယ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်နေခဲ့ပြီး
တရုတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စရာကိစ္စရပ်
တစ် ခု ဖြ စ် သ ည် ။ ၅၄ သို့ သော် ဝင် ရောက် စွ က် ဖ က် ခြ င်း
မရှိ ခြ င်း က (laissez-faire) က ပုံ မှ န် နေ့စဉ် ဘ ဝ၏
အင်္ဂါလက္ခဏာရပ်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ တရုတ်အာဏာပိုင်များက
မြ န် မာ အ စိုး ရ အ တွ က် ရော ၊
ဩ ဇာ ကြီး မား
သော
အပစ်ရပ်အုပ်စုများ (ဥပမာ KIO နှင့် UWSA) အတွက်ပါ
တံခါးများဖွငထ
့် ားသည်။ ကုနသ
် ယ
ွ ရေ
် းကို ပံပ
့ ိုးကူညရ
ီ န်အတွက်
နယ်စပ်ဂိတ်နှစ်မျ ိုးရှိသည်။ မြန်မာအစိုးရက ထိန်းချုပ်သော
‘အမျ ိုးသားအဆင့ဂ
် တ
ိ မ
် ျား (national gateways)’ နှင့် အပစ်ရပ်
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများက ထိန်းချုပ်သော
‘ပြည်နယ်အဆင့်ဂိတ်များ (provincial gateways)’ ဖြစ်သည်။
မတူ ခြားနား တရု တ် ဘ က် ခြမ်း မှ ဇာတ် ကောင် များအဖို့
ထို အ ခင်း အကျင်း များကို အားပေးထောက် ခံ ခြ င်း အတွ က်
ကောင်း မွ န် သောအကြောင်း ရင်း ရှိ နေ ခဲ့ သ ည် ။ ဆက် စ ပ်
အ ကျ ိုး အ မြ တ်
အ များ စု ကို
တ ရု တ် နို င် ငံ ဘ က် မှ
ရ ရှိ ပြီး န ယ် စ ပ် တ လျှော က် ကု န် သွ ယ် ရေး ဖြ စ် ထွ န်း
အောင်မြင်လာခဲခ
့ ျ ိန်တင
ွ ် စီးပွားရေးသမားများက မြန်မာနိင
ု င
် က
ံ ို
‘တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကယ်လိုဖိုးနီးယား’ အဖြစ် စတင်သတ်မှတ်
ညွှန်းဆိုခဲ့ကြသည်။
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သို့သော် တရုတ် SOEs များနှင့် ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရတို့မှ
အဆိုပြုသော အဓိကစီမံကိန်းများစွာတို့မှာ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
အချ ိန်ဆွဲခြင်း တို့နှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကုန်းလမ်းနှင့်
ရေလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း (the Land and
Water Transport Passage) နှင့် တရုတ်-မြန်မာရထားလမ်း
(China-Myanmar Railway) တို့ မှာ ၁၉၉၆ ခု နှ စ် နှ င့်
၂၀၀၆ ခု နှ စ် တို့ တွ င် အသီး သီး ပယ် ဖျက် ခြ င်း ခံ ခဲ့ ရ သည် ။
တရုတ်-မြန်မာပိုက်လိုင်းများမှာလည်း ကာလတာရှည်နှော
င့်နှေးကြန့်ကြာမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ‘. . .
ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသော ဥပဒေများနှင့် တည်ငြိမ်မှုမရှိသော
မူ ဝါဒ၊ ညံ့ ဖျင်း သောအခြေခံ အဆောက် အ အုံ များနှ င့်
ကွာ ဟ ချ က် ကြီး မား သော
နို င် ငံ ခြား ငွေ လဲ လှ ယ် နှု န်း
နှစ်မျ ိုး’၅၅ တို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုရန်
ခက် ခဲ သော နေရာတစ် ခု ဖြ စ် ကြောင်း MOFCOM က
တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသမ
ူ ျားကို သတိပေးခဲ့သည်။ တရုတ် SOEs
များအနေဖြင့် မြန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် ရင်းနှီးမြှုပ်နမ
ှံ မပြ
ှု ုမီ နိင
ု င
် ရ
ံ ပ်ခြား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာမခံထားရှိရန် သို့မဟုတ် SINOSURE (သို့)
တရုတ်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်မှ ဘဏ်အာမခံများ ရယူထားရန်
MOFCOM က အကြံပြုခဲ့သည်။ နိုင်ငံပိင
ု ် ပိုက
့ ုန်ကြွေးမြီအာမခံ
လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော SINOSURE ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို
ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များအတွ က် ထိ ခို က် န စ် နာဆုံး ရှုံး နို င် ခြေ
ဘေး အ န္တ ရာ ယ်
မြ င့် မား သော နို င် ငံ တ စ် ခု အ ဖြ စ်
သတ်မှတ်ထားသည်။ စီမံကိန်းသဘောတူညီမှု စာချုပ်များနှင့်
MOUs များ ရေးထိုး ချုပ်ဆိုပြီးသည့်တိုင် စီမံကိန်းပြီးစီးအောင်
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရက
ွ ရ
် န် အာမခံနင
ို ခြ
် င်းမရှသ
ိ ဖြင့်
တရု တ် နို င် ငံ ဘ က် မှ စီ မံ ကိ န်း ဘဏ္ဍာငွေထောက် ပံ့ သူ တို့ မှာ
လည်း များစွာစိတ်ပျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ရသည်။
သို့ သော်
မြ န် မာ နို င် ငံ သ ည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက် စိန်ခေါ်မှု
ကြီး မားသော လု ပ် င န်း ဝ န်း ကျ င်
တစ်ရပ်ကို ပေးခဲသ
့ ည်။ တရုတန
် င
ို င
် န
ံ င
ှ ့်
သဘာဝအလျောက် ချ ိတ်ဆက်နေသော
မြန် မာနို င် ငံ မြောက် ပို င်း ဒေသမှာ
ကာ လ တာ ရှ ည်
လ က် န က် ကို င်
ပဋိပက္ခများနှင့် နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှု
များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။
၂၀၀၉ ခု နှ စ် ဩဂု တ် လ တွ င် မြန် မာ့ တ ပ် မတော် က
ကိုး က န့် ဒေ သ မှ
မြ န် မာ အ မျ ိုး သား ဒီ မို က ရ က် တ စ်
မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA) ကို စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ချ ိန်၌
တရု တ် အာဏာပို င် များ (နှ င့် တ ရု တ် လူ ထု ) အတွ က် လ ည်း
စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု များ
ဖြ စ် စေ ခဲ့ သ ည် ။
ထို ဒေ သ တွ င်
တ ရု တ် ဟ န် တို င်း ရ င်း သား ဝ င် ကိုး က န့် လူ မျ ိုး များ စွာ
နေ ထို င် ကြသ ည် ။ အ ဆို ပါ တို က် ခို က်မှု က နှ စ် ၂ ၀
ကြာ အပစ် အ ခတ် ရပ် စဲ မှု ကို အဆုံး သတ် စေ ခဲ့ ပြီး
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် သို့ နယ် စ ပ် ဖြ တ် ကျော် ထွ က် ပြေးတိ မ်း ရှော
င် သူ ပေါင်း ၃၇၀၀၀ ကျော် ရှိ ခဲ့ သ ည် ။ ၅၆ သို့ သော် ၂၀၁၀
အထွေထွေရွေးကောက် ပွဲ မတို င် မီ ကာလတွ င် SPDC
transnationalinstitute

ခေါင်း ဆောင် ဗို လ် ချုပ် မှူးကြီး သန်း ရွှေ က ဘေဂျင်း သို့
သွားရောက် လ ည် ပ တ် ခဲ့ ပြီး တရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ၏
လုံ ခြုံ ရေးနှ င့် ပတ် သ က် ၍ အာမခံ ချက် ပေးခဲ့ ချ န
ိ ် တွ င်
တရု တ် တို့ ၏ စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု များမှာ များစွာ လျော့ ပါးသက်
သာသွားခဲ့ သ ည် ။ ၅၇ မြန် မာထိ ပ် တ န်း အရာရှိ များကလည်း
အဓိကကျသော တရုတ် SOEs များ (China Railway Group
အပါအဝင်) ၏ ရုံးချုပ်များသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး
၎ င်း တို့ ၏ ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ မှာ လုံ ခြုံ ပါ ကြော င်း နှ င့်
အဓိ က စီ မံ ကိ န်း များကို ဆက် လ က် ဖော် ဆောင် သွားမည်
ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိများအား အာမခံချက်
ပေးခဲ့သည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော တရုတ်-မြန်မာ
မြန် နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း ဖြစ်ရပ်လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွင်ရှုပါ)။
ထိုကဲ့သို့ အားပေးထောက်ခံခဲ့မှုများကြောင့်ပင် တရုတ်တို့၏
တရားဝင် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ ၂၀၁၀
နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကြားကာလအတွင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ
၁၂ ဘီလီယံ အထိ မြင့်တက်သွားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း
အ ကြီး မား ဆုံး
နို င် ငံ တ ကာ ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ ဟူ သော
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အနေအထားကို ပိုမိုသေချာစေခဲ့ပေသည်။၅၈
သို့သော် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း SPDC က နိုင်ငံရေးအာဏာမှ
ဆု တ် ခွာ သွား ချ ိန် တွ င်
အ ပြော င်း အ လဲ မု န် တို င်း ထ န်
မ ည့် နိ မိ တ် များ က
စ တ င် သ န္ဂေ တ ည် ခဲ့ ပြီ ဖြ စ် သ ည် ။
ထို့ နော က် ပို င်း နှ စ် ကာ လ
အ န ည်း င ယ် အ တွ င်း
ဆ က် တို က် လို က် ပါ လာ ခဲ့ သော
ဖြ စ် ရ ပ် များ က
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ တရုတ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုသာမ
ကပဲ တရုတ်နိုင်ငံ၏ဦးဆောင်သူဟူသော အနေအထားကိုပါ
ခြိ မ်း ခြောက် လာခဲ့ သ ည် ။ ၂၀၁၁ ခု နှ စ် မတ် လ အတွ င်း
ဦးသိန်းစိနသ
် မ္မတအဖြစ် စတင်တာဝန်ယတေ
ူ ာ့မည့က
် ာလတွင်
KIO ဥက္ကဌဖြစ်သူ Zawng Hra က မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းသည်
‘ ပြ ည် တွ င်း စ စ် ’ ကို ဦး တ ည် စေ နို င် သ ဖြ င့် ရ ပ် တ န့်
ပေးပါရန် သမ္မ တ ဟူ ကျင် တောင် ထံ သို့ စာရေးသားကာ
မေတ္တာ ရပ် ခံ ခဲ့ သ ည် ။ ၅၉ ဇွ န် လ တွ င် KIO ဌာနများအား
တပ် မတော် မှ တို က် ခို က် လာခဲ့ ချ န
ိ ် တွ င် KIO နှ င့် ၁၇
နှ စ် တာ အပစ် အ ခတ် ရ ပ် စဲ မှု က အဆုံး သတ် သွားခဲ့ သ ည် ။
စ က် တ င် ဘာ လ တွ င်
သ မ္မ တ
ဦး သိ န်း စိ န် က
မြစ် ဆုံ ဆ ည် စီ မံ ကိ န်း ကို ဆို င်း ငံ့ လို က် ၏ ။ နောက် တ စ် နှ စ်
နို ဝ င် ဘာလတွ င် တရု တ် ပို င် လက် ပံ တောင်း ကြေးနီ
သတ္တုတွင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းများအပေါ်
လူ မှု အ သို က် အ ဝန်း များ၏ ဆန့် ကျင် သ ပိ တ် မှောက် မှု များ
စ တ င် ပေါ် ထွ က် လာ ခဲ့ သ ည် ။
၂၀၁၄
ခု နှ စ် တွ င်
ကူမင်းမှကျောက်ဖြူအထိ ရထားလမ်းတစ်ခုဆောက်လုပ်ရန်
အဆိုပြုထားသည့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံတန်
စီမံကိန်းကို မြန်မာအစိုးရက ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။၆၀ ကချင်၊
ကိုး ကန့် နှ င့် တအောင်း တပ် ဖွဲ့ များနှ င့် လက် န က် ကို င်
ဆန့က
် ျင်တိက
ု ခ
် ိက
ု မ
် မ
ှု ျား ပြန်လည်စတင်ခဲက
့ ာ မြန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ
အ ရှေ့ မြော က်ပို င်း ဒေ သ တ စ် ဝှ မ်း တွ င် ပ ဋိ ပ က္ခ များ
ကြီး မားပြင်း ထန် လာခဲ့ သ ည် ။ ၂၀၁၆ ခု နှ စ် သို့ ရောက် ချ နိ ် ၌
ယူနန်ပြည်နယ်နယ်စပ်တလျှောက်တွင် နေရပ် စွန့်ခွာပြောင်း
ရွှေ့ရသည့်အရပ်သားပြည်သူပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိလာခဲ့ရာ
တရု တ် အာဏာပို င် များအတွ က် လ ည်း စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု များ
ideas into movement

ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် န ယ် စ ပ် တ လျှော က် အ သ စ် တ ဖ န်
ပေါ် ပေါ က် လာ သော
မ တ ည် ငြိ မ် မှု ၊
ပ ဋိ ပ က္ခ များ ၊
နောက် ပြ န် ဆု တ် သွားသော တရု တ် နှ င့် ဆက် ဆံ ရေးတို့ က
နိုင်ငံ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင် အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရက
ွ လ
် ျက်ရသေ
ှိ ာ အမျ ိုးသား ပြန်လည်သင့မ် ြတ်ရေးနှင့်
နို င် ငံ ရေးဆို င် ရာပြုပြင် ပြောင်း လဲ ရေး လု ပ် င န်း များနှ င့်
လုံး ဝ ဆ န့် ကျ င် ကွဲ လွဲ နေ ခဲ့ သ ည် ။ နို င် ငံ ရေး အာ ဏာ မှ
SPDC ဆု တ် ခွာ သွားခဲ့ စ ဉ် က တရု တ် ခေါင်း ဆောင် များမှာ
ထို ကဲ့ သို့ သော
နို င် ငံ ရေး အ ခ င်း အ ကျ င်း ပြ န် လ ည်
ချနိ ်ညှိခြင်းမျ ိုး ဖြစ်လာမည်ဟု လုံးဝမျှော်လင့်မထားခဲ့ပေ။
တကယ်တမ်းတွင် အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၊
အနောက်တိုင်းအစိုးရများနှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရကြား
သဟဇာတဖြစ်လာသော ဆက်ဆရေ
ံ းက တရုတအ
် စိုးရအတွက်
ဘေးဖ ယ် ထားခံ ရမ ည့် အရေး စိုး ရိမ် ပူ ပ န် မှု များကို သာ
မြင့်တက်စေခဲ့သည်။
န ယ် စ ပ် တ လျှော က်
တို က် ပွဲ များ
ဆ က် လ က်
ဖြ စ် ပွား နေခြ င်း က လ ည်း
အ လွ န် စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် စ ရာ
ကိ စ္စ ရ ပ် တ စ် ခု ဖြစ် သ ည် ။ အထူး သဖြင့် ၂၀၁၅ ခု နှ စ်
မတ်လအတွင်း မြန်မာ့လေတပ်မှ ကြဲချလိုက်သောဗုံးများက
ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသား
၅ ဦး အသက် ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ရ ပြီး နောက် စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု များ
ပို မို မြ င့် တ က် လာ ခဲ့ ၏ ။
တ ရု တ် လူ ထု က လ ည်း
အလွ န် ပ င် စိ တ် ဆိုး ဒေါသထွ က် ခဲ့ သ ည် ။ ယင်း အဖြစ် ကို
တုံ့ ပြ န် သ ည့် အ နေဖြင့် တရု တ် နို င် ငံ ဗဟို စ စ် ကော် မ ရှ င် ၏
ဒုတိယဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ဖန်းချ ိန်လုံ (Gen. Fan Changlong)
က အ က ယ် ၍ ထို ဖြ စ် ရ ပ် မျ ိုး နော က် တ စ် ကြိ မ်
ဖြ စ် ပွား ခဲ့ မ ည် ဆို လျှ င်
‘ တ ရု တ် နို င် ငံ အ နေ နှ င့်
ပြ ည် သူ တို့ ၏
အ သ က် များ ၊
ပို င် ဆို င် မှု များ နှ င့်
လုံ ခြုံ မှု တို့ ကို
ကာ ကွ ယ် စော င့် ရှော က် ရ န် အ တွ က်
ပြတ်ပြတ်သားသားကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည်’၆၁
ဟု သတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Stimson Center မှ ယွန်ဆွန်
(Yun Sun) မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့သကဲ့သို့ပင် ယင်းသည်
၁၉၆၇ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့တွင် တရုတ်သံရုံးတိုက်ခိုက်ခံရကာ
တရု တ် နို င် ငံ သားအချ ို့ အသက် ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ရ ပြီး ၆၂ နောက် ပို င်း
‘တရု တ် - မြန် မာဆက် ဆံ ရေး၏ အဆိုး ရွားဆုံး နေ့ရက် ’
ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် နယ်စည်းထိစပ်နေသော နှစ်နိုင်ငံတွင်
အပြန်အလှနမ
် နှစမ် ြို့ မှုများ ဖြစ်တည်နေခဲပြ
့ ီး မြန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ်းမှ
လူ သူ များစွာ တို့ က လည်း အင် အားကြီး အိ မ် နီး ချင်း နှ င့်
ပတ် သ က် ၍ အထူး သတိ ထား စောင့် ကြည့် နေ ခဲ့ ကြသည် ။
မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း
လု ပ် င န်း ဆော င် ရွ က် နေသော
တရုတ်ကုမ္ပဏီများ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုမိုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်
ပတ် သ က် ၍ စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု များ ဖြစ် တ ည် နေ သည့် အ ပြင်
ယခင် က ဗမာပြည် ကွ န် မြူနစ် ပါတီ အား တရု တ် အ စိုး ရမှ
အား ပေး ထော က် ပံ့ ခဲ့ သ ည့်
အ ဖြ စ် ကို လ ည်း
မမေ့ နို င် ခဲ့ ကြပေ။ မြန် မာဘက် ခြမ်း နယ် စ ပ် တ လျှောက်
တရု တ် တို့ ၏ အကျ ိုးစီး ပွားများ ဆက် လ က် အ သက် ဝ င်
နေသည့် ကိ စ္စ ရ ပ် နှ င့် ပတ် သ က် ၍ လည်း စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု များ
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ရှိနေခဲ့သည်။ ကိုးကန့်ဒေသအတွင်း တိုက်ပွဲများဆက်လက်
ဖြစ်ပွားနေခဲ့ချနိ ်တွင် နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများက မြန်မာနိုင်ငံ၏
‘အချုပ်အချာအာဏာ’ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက်
ဆင်နွှဲရသောစစ်ပွဲဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုခဲ့ကြသည်။၆၃
ထို့ အ ပြင် UWSA ပို င် န က် န ယ် မြေ ၏ တောင် ဘ က် ပို င်း
တွင် ‘အုပ်ချုပ်ရေးရာထူးအာဏာများကို တရုတ်လူမျ ိုးများ
ရယူထားပြီး တရုတယ
် ဉ်ကျေးမှုက ဒေသခံများ၏ယဉ်ကျေးမှုကို
ဝါးမျ ိုလွှမ်းမိုးနေသည်’၆၄ ဟု ပြစ်တင်စွပ်စွဲခဲ့သည်။
သ မ္မ တ ဦး သိ န်း စိ န် ၏
အု ပ် ချု ပ် ရေး သ က် တ မ်း
တရွေ့ရွေ့ကု န် ဆုံး လာခဲ့ ချ န
ိ ် တွ င် မြန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း မှ
တရု တ် တို့ ၏ အကျ ိုးစီး ပွားများမှာ ခြိ မ်း ခြောက် မှု များ
အောက်တွင် ကျရောက်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆရ၏။
၂၀၁၅ ခု နှ စ် နို ဝ င် ဘာလ အထွေထွေရွေးကောက် ပွဲ တွ င်
N L D အ ပြ တ် အ သ တ် အ နို င် ရ ခဲ့ ခြ င်း က အ များ စု ၏
ထ င် မြ င် ယူ ဆ ချ က် ကို ထ ပ် မံ အ တ ည် ပြု ပေး ခဲ့ သ ည် ။
အ နော က် က မ္ဘာ ၏
လူ့ အ ခွ င့် အ ရေး
အမှ တ် သ င်္ကေ တ တစ် ရ ပ် သော ဒေါ်ဆောင် ဆ န်း စု ကြည်
ဦးဆောင်သော အစိုးရတစ်ရပ်အောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည်
တရု တ် နှ င့် ပူး ပေါင်း ပါဝင် ဆောင် ရွ က် မှု များမှ ဆက် လ က်
ဆု တ် ခွာ လိ မ့် မ ည် ဟု ထင် မြင် ယူ ဆ ခဲ့ ကြသည် ။ သို့ သော်
နှ စ် နှ စ် တာကာလအတွ င်း မှာ ပင် အဆို ပါမျှော် မှ န်း ချက် က
ဇောက်ထိုး ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ BRI ဝင်ရောက်ခြင်း
အစပို င်း တွ င် တရု တ် အ စိုး ရသည် မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း
BRI
အား ပေး မြှ င့် တ င် ရေး နှ င့် ပ တ် သ က် ၍
အရှန
ိ အ
် ဟုနတ
် ည်ဆောက်ရန် ခက်ခက်ခခ
ဲ ရ
ဲ န
ု ်းကန်နေခဲရ
့ သည်။
ယ ခ င် တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ ကြော င့်
သာမန် အ များပြည် သူ ကြားတွ င် တရု တ် ဆ န့် ကျင် ရေး
စိတခ
် စ
ံ ားချက်များက မြင့မ
် ားနေခဲသ
့ ည်။ မြန်မာနိင
ု င
် အ
ံ နေဖြင့်
နိင
ု င
် တ
ံ ကာမှ အရေးယူပတ
ိ ဆ
် ိမ
ု့ မ
ှု ျားနှင့် ရင်ဆင
ို နေ
် ခဲရ
့ ချ ိန်တင
ွ ်
မြ န် မာ အ စိုး ရ အ တွ က်
မိ တ် ဆွေကော င်း များ အ ဖြ စ်
ရပ်တည်ခဲ့သည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ယူဆထားသော
တ ရု တ် ထိ ပ် တ န်း အ စိုး ရ
အ ရာ ရှိ ကြီး များ မှာ လ ည်း
သစ္စာ ဖောက် ခံ ရ သည် ဟု ခံ စားခဲ့ ရ ၏။ ရေနံ နှ င့် သ ဘာဝ
ဓာတ် ငွေ့ပို က် လို င်း များနှ င့် မြစ် ဆုံ ဆ ည် စီ မံ ကိ န်း တို့ ကို
ကို ယ် တို င် အားပေးထောက် ခံ ခဲ့ သ ည့် သမ္မ တ ရှီ ကျင်း ဖျင် က
‘မြန် မာနို င် ငံ ကို ဘယ် သူ လက် လွှ တ် ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ရ တာလဲ
(Who lost Myanmar?)’ ဟူ ၍ မေးခွ န်း ထု တ် ခဲ့ ကြောင်း
အစီရင်ခံတင်ပြမှုများ ရှိခဲ့သည်။၆၅
သို့ သော်
နို င် ငံ ရေး နှ င့်
မ ဟာ ဗျူ ဟာ ဆို င် ရာ
အ ကြော င်း တ ရား များ က
တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု
စီ မံ ချ က် များ အ တွ က်
အ ခ က် အ ခဲ ဖြ စ် စေ သ ည့်
တစ်ခုတည်းသော ရင်းမြစ်မဟုတ်ပေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်
မြန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ်းရှိ တရုတက
် မ
ု ဏ
္ပ မ
ီ ျားမှာ တာဝန်ယမ
ူ မ
ှု ရှသေ
ိ ာ
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ အိမ်ရှင်လူမှုအသိုက်အဝန်းများ၏
ယဉ် ကျေးမှု များကို အသိ အ မှ တ် ပြုလေးစားမှု မ ရှိ ခြ င်း ၊
အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချ ိုးဖောက်မှုများ၊ လယ်ယာမြေ
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သိ မ်း ဆ ည်း ခြ င်း နှ င့်
သ ဘာ ဝ ပ တ် ဝ န်း ကျ င် နှ င့်
န ယ် မြေဒေ သ
သ က် မွေး လု ပ် င န်း များ အ ပေါ်
အ န္တ ရာ ယ် ဖြ စ် စေသော သ က် ရော က် မှု များ တို့ ကြော င့်
တ ရု တ်
မကော င်း သ တ င်း ကျော် စော သ ည် ။ ၆ ၆
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများမှာလည်း အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်း၊
ဈေးပေါခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေခဲ့သည်။
ကျောက်ဖြူဆိပက
် မ်းဆောက်လပ
ု ရ
် န် တင်ဒါအောင်မြင်ခသေ
ဲ့ ာ
CITIC consortium မှ အ ပ အခြားတရု တ် ကု မ္ပ ဏီ များမှာ
မြ န် မာ နို င် ငံ အ တွ င်း ၌
က န် ထ ရို က် ရ ရှိ ရ န်
ခက် ခ က် ခဲ ခဲ ရု န်း ကန် နေ ခဲ့ ရ သည် ။ နို င် ငံ ရေးဆို င် ရာ
ကူး ပြော င်း မှု ကို ဆ က် လ က် ဖော် ဆော င် လာ ခဲ့ ချ န
ိ ် တွ င်
အ ရ ပ် ဘ က်
လူ မှု အ ဖွဲ့ အ စ ည်း အု ပ် စု များ က
ပို မို အား ကော င်း ခို င် မာ လာ ခဲ့ ပြီး
ပြ ဿ နာ ပေး သော
တရု တ် စီ မံ ကိ န်း များနှ င့် တရု တ် ကု န် ထု တ် လု ပ် င န်း များကို
ပို မို ကောင်း မွ န် ပြောင် မြောက် သော နည်း ဗျူဟာများဖြင့်
မေး ခွ န်း ထု တ်
ဆ န့် ကျ င် လာ ခဲ့ ကြ သ ည် ။
တရု တ် လူ မျ ိုးပညာရှ င် တ စ် ဦးဖြစ် သူ ဒူး လန် (Du Lan)
ကလည်း မြန် မာနို င် ငံ တွ င် တရု တ် ကု မ္ပ ဏီ များအပေါ်
အဆိုး မြင် စိ တ် ခံ စားချက် များ မြင့် မားလွ န်း နေသည် ဖြ စ် ရာ
ကန်ထရိုက်များရရှိနိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းတင်ဒါတင်သွင်း
ရာ၌ ဟောင်ကောင်နှင့် စင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော
ကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုသင့်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြခဲ့၏။၆၇
၂၀၁၆ ခု နှ စ် အ တွ င်း တရု တ် ပ ညာရှ င် များရေးသားသည့်
ဆော င်း ပါး များ ၌
မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း
BRI
အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် မှု ကင်း မဲ့ ခြ င်း အတွ က်
စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်မှုများကို ထုတ်ဖော်တင်ပြထားသည်။
ထို သူ တို့ ပြ စ် တ င် ဝေဖ န် သော အကြောင်း တရားများတွ င်
NLD
အ စိုး ရ တွ င်
စွ မ်း ဆော င် နို င် မှု က င်း မဲ့ ခြ င်း ၊
အရာရှိ ကြီး များအနေဖြင့် ဆုံး ဖြတ် ချက် ချမှ တ် နို င် သ ည့်
အခွ င့် အာဏာမရှိ ခြ င်း ၊ နို င် ငံ ရေးသမားများကြား BRI
အပေါ် နို င် ငံ ရေးဆို င် ရာ အလေးပေးအာရုံ စို က် မှု မ ရှိ ခြ င်း ၊
နိုင်ငံရေးအာဏာ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု (NLD နှင့်
တပ်မတော်ကဆ
ို လ
ို သ
ို ည်) ကြားမှ စိနခေ
် ါ်မှုအခက်အခဲများနှင့်
BRI စီ မံ ကိ န်း များအတွ က် သတ် မှ တ် ခွဲ ဝေ အသုံး ပြုသော
ရန်ပုံငွေများ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း စသည်တို့ပါဝင်သည်။၆၈
သက္က ရာဇ် ၂၀၀၀ နှ စ် ကာလများအတွ င်း
ယူ န န်
‘ ကု န်း တွ င်း တံ တား မ ဟာ ဗျူ ဟာ
(landbridge
stragegy)’ ကို အဆို ပြုတင် ပြ ခဲ့ သ ည့် လီ ချ န
ိ ် ယ န် (Li
Chenyang) က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိမ်ထောင်ဖက်မတွေ့မှာ
စိုး ရိ မ် စ ရာမလို သ ည့် မင်း ဧကရာဇ် ၏ သမီး တော် ကဲ့ သို့
ပြုမူဆောင်ရွက်နေခဲ့ကြောင်း အလွန်အကျွံပြစ်တင်ရေးသား
ဖော်ပြခဲသ
့ ည်။၆၉ ဝေဖန်သမ
ူ ျားမှာ မြန်မာခေါင်းဆောင်များသည်
၎ င်း တို့ ၏ ပ ထ ဝီ - နို င် ငံ ရေး တ ည် နေ ရာ ၊ သ ဘာ ဝ
သယံဇာတများနှင့် စီးပွားရေးဆိင
ု ရ
် ာ အလားအလာတိကြေ
ု့
ာင့်
နို င် ငံ တ ကာ မှ
က မ်း လှ မ်း လာ သူ များ စွာ ရှိ နေပြီး
အ ကော င်း ဆုံး
က မ်း လှ မ်း လာ သူ ကို
စိ တ် ကြို က်
ရွေးချယ်နိုင်သည့်ပုံစံဖြင့် ပြုမူကျင့်ကြံဆောင်ရွက်နေသည်ဟု
ပြောဆို ကြသည် ။ တစ် ချ န
ိ ် တ ည်း မှာ ပင် လီ ချ န
ိ ် ယ န် က
transnationalinstitute

မြန်မာထိပ်တန်းအရာရှိကြီးများသည် BRI တစ်ခုလုံးအတွက်
မြန် မာနို င် ငံ ၏ အရေးပါမှု အ တို င်း အတာကို ‘အလွ န်
အကျွံချဲ့ ကားမှ န်း ထင် ထားသည် ’ ဟု တင် ပြ ခဲ့ ၏ ။ ၇၀
တနည်း ဆို ရ လျှင် BRI တွ င် မြန် မာ နို င် ငံ ၏ ပူး ပေါင်း
ပါ ဝ င် ဆော င် ရွ က် မှု က B R I အ စီ အ စ ဉ် တ စ် ခု လုံး ၏
အောင် မြင် မှု အ တွ က် မရှိ မဖြ စ် အ ရေးပါသည် မဟု တ် ပဲ
မြန် မာနို င် ငံ ၏ ဈေးဆစ် ညှိ နှို င်း နို င် သ ည့် အနေအထား
သ ည် လ ည်း
၎ င်း ၏ အ ပြု အ မူ က
ညွှ န်း ဆို သော
အနေအထားထက် များစွာ ပို မို အားနည်း နေခဲ့ သ ည် ဟူ ၏ ။
တရု တ် - မြန် မာရေနံ နှ င့် သဘာဝဓာတ် ငွေ့ပို က် လို င်း မှ
ရရှိသော ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များက တရုတ်နိုင်ငံတွင်း
ဖြ န့် ဖြူး ပေး ဝေသော
ရေ နံ နှ င့် သ ဘာ ဝ ဓာ တ် ငွေ့
စု စု ပေါင်း ပမာဏများ၏ အဖျားအနားမျှသာရှိ ကြောင်း
(၂၀၁၉ ပထမနှ စ် ဝ က် တွ င် ၂% နှ င့် ၃.၆% အသီး သီး
ရှိ သ ည် ) ၊
လ က် ရှိ အ ချ ိ န် ၌
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် တွ င်
လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားများ ပို လျှံနေကြောင်း လီ ချ န
ိ ် ယ န် က
ဆက်လက်ကိုးကားတင်ပြထားခဲ့သည်။၇၁
၂၀၁၇
ခု နှ စ် အ တွ င်း
မြ န် မာ့ စ စ် တ ပ် က
ရခို င် ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ လူ န ည်း စု ရို ဟ င် ဂျာများအပေါ်
အ ရေး ယူ တို က် ခို က် နှိ မ် န င်း မှု
များ ပြု လု ပ် ခဲ့ ပြီး
နောက် ဆ က် တွဲ ကာလတွ င် နို င် ငံ ရေးအခင်း အကျင်း က
အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ရုတ်ခြည်းဆိုသလိုပင်
မြန်မာအစိုးရတွင် ‘ကမ်းလှမ်းလာသူ’ အများအပြားမရှိတော့ပဲ
တရု တ် အ စိုး ရကပင် မြန် မာအစိုး ရ၏ အရေးပေးမှု ကို
ပြန် လ ည် ရ ရှိ ခဲ့ သ ည် ။ နောက် တ စ် နှ စ် ကာလအတွ င်း ၌
တရု တ် အ စိုး ရသည် ဆက် ဆံ ရေးပြန် လ ည် တ ည် ဆောက်
ရန် ရ ည် ရွ ယ် ပြီး ကမ္ဘာ့ ကု လ သမဂ္ဂ တွ င် မြန် မာနို င် ငံ အ ပေါ်
က န့် ကွ က် ဆ န့် ကျ င် သ ည့် လှု ပ် ရှား ဆော င် ရွ က် မှု များ
ကို တားဆီး ပိ တ် ပ င် ခဲ့ သ ည် ။ တစ် နို င် ငံ လုံး ငြိ မ်း ချမ်း ရေး
လု ပ် င န်း စ ဉ် ကို
ပံ့ ပိုး ကူ ညီ ရ န် အ တွ က်
ပို မို အား ထု တ် ဆော င် ရွ က် လာ ခဲ့ ပြီး မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်
ရင်နှီးမြှုပ်နှမ
ံ မ
ှု ျား တိုးမြှငဆ
့် ောင်ရက
ွ သ
် ွားရန် ကတိပြုခဲသ
့ ည်။
ယ င်း သ ည်
ဆ က် ဆံ ရေး
ဖြ တ် တော က် ခြ င်း ခံ ရ ပြီး
နို င် ငံ တ ကာ ကူ ညီ ထောက် ပံ့ မှု ကို
ငံ့ လ င့် နေသော
မြ န် မာ နို င် ငံ
အစိုး ရအနေဖြင့် တရု တ် အ စိုး ရနှ င့်
ပူး ပေါင်း ဆောင် ရွ က် မှု
သဘော
တူ ညီ ချ က် စာ ချု ပ် တ စ် ပြုံ လုံး ကို
အချ ိန်တအ
ို တွင်း ရေးထိုးချုပ်ဆခ
ို သ
ဲ့ ည့်
ပထမဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခု မဟုတခ
် ပ
ဲ့ ါချေ။

ထို အ ခြေ အ နေအော က် တွ င်
နှ စ် နို င် ငံ ကြား
BRI
ပူး ပေါ င်း ဆော င် ရွ က် မှု ကို တ ရု တ် - မြ န် မာ စီး ပွား ရေး
စင်္ ကြံ စီ မံ ကိ န်း (CMEC) အဖြစ် ပြန် လ ည် စီ စ ဉ် ရေးဆွဲ ကာ
၂၀၁၇ ခု နှ စ် နို ဝ င် ဘာလတွ င် နို င် ငံ ခြားရေးဝန် ကြီး ဝမ် ရိ
ideas into movement

(Wang Yi) က စီ မံ ကိ န်း ကို စတင် ဖွ င့် လှ စ် ပေးခဲ့ သ ည် ။
ယ င်း သ ည်
ဆ က် ဆံ ရေး ဖြ တ် တော က် ခြ င်း ခံ ရ ပြီး
နိုင်ငံတကာ ကူညီထောက်ပံ့မှုကို ငံ့လင့်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ
အစိုး ရအနေဖြင့် တရု တ် အ စိုး ရနှ င့် ပူး ပေါင်း ဆောင် ရွ က် မှု
သဘောတူ ညီ ချက် စာချုပ် တ စ် ပြုံ လုံး ကို အချ န
ိ ် တို အ တွ င်း
ရေးထိုးချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ပထမဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခု မဟုတ်ခဲ့ပါချေ။
၂၀၀၄ ခု နှ စ် မတ် လ အတွ င်း တရု တ် ဒု တိ ယ ဝန် ကြီး ချုပ်
ဝူ ယိ (Wu Yi) လာရောက် လ ည် ပ တ် ခဲ့ ချ န
ိ ် က လည်း
အစိုး ရနှ စ် ရ ပ် ကြား ကု န် သွ ယ် ရေးနှ င့် စီး ပွားရေးဆို င် ရာ
ပူး ပေါင်း ဆောင် ရွ က် ရေးသဘော တူ ညီ ချက် စာချုပ် ၂၁ ခု
ကို လက် မှ တ် ရေးထိုး ချုပ် ခဲ့ ပေသည် ။ ဆက် သွ ယ် ရေးနှ င့်
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ထု တ် လု ပ် ရေး
စ က် ရုံ များ မှ အ စ
ဓာ တ် သ တ္တု တူး ဖော် ရေး နှ င့်
ရ ထား လ မ်း များ အ ထိ
ကဏ္ဍရပ် များအားလုံး အတွ က် ပူး ပေါင်း ဆောင် ရွ က် ရေး
သဘောတူ စာချုပ် များဖြစ် သ ည် ။ ၇၂ ထို နှ စ် အ တွ င်း မှာ ပင်
ဇူလိုင်လ၌ စာချုပ် ၁၂ ခု ထပ်တိုးချုပ်ဆိုခဲ့သည်ဖြစ်ရာ ၂၀၀၄
ခုနစ
ှ ် အတွင်း လက်မတ
ှ ရေ
် းထိုးချုပ်ဆခ
ို သေ
ဲ့ ာ စီးပွားရေးဆိင
ု ရ
် ာ
သဘောတူစာချုပ်ပေါင်း ၃၃ ခု အထိ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။

တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြံ (CMEC)
CMEC သည် မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း BRI အစီ အ စဉ်
အတွ က် အဓိ က ကျသောယန္တ ယားတစ် ရ ပ် ဖြ စ် လာခဲ့ ပြီး
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ထပ်တိုးချတ
ိ ်ဆက်ပေးမည့်
စီးပွားရေးမဟာစင်္ကြံတစ်ခု တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ
ပါ ဝ င် သ ည် ။
‘ စီး ပွား ရေး စ င်္ ကြံ ’
သ ဘော တ ရား က
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပေ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏
ကို ယ် ပို င် အမျ ိုးသားအဆင့် အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ များ၊
စက် မှု လု ပ် င န်း များနှ င့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေး စီ မံ ချက် များ
( C M E C အော က် တွ င် ရ ည် မှ န်း ထား သ ည့် အ တို င်း
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် နှ င့်
ကျော က် ဖြူ နှ င့် ရ န် ကု န် ကြား
ချ ိတ်ဆက်မမ
ှု ျားပါဝင်) ကို စီးပွားရေးစင်္ကမ
ြံ ျား တည်ဆောက်မှု
အပေါ်တွ င် အခြေခံ ကာ ချမှ တ် ဖော် ဆောင် သ ည် ။ ၇၃
မြန်မာနိုင်ငံသည် မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲနှင့် အာဆီယံငါးနိုင်ငံကို
ချ တ
ိ ် ဆ က် ပေးသည့် အရှေ့-အနောက် စီး ပွားရေးစင်္ကြံ
စ သ ည့် ဒေ သ တွ င်း စီး ပွား ရေး မ ဟာ စ င်္ ကြံ နှ စ် ခု တွ င်
အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့် ပါဝင်နေခဲ့ပြီးဖြစ်၏။ တို့ဖြစ်သည်။
အာရှ ဒေ သတွ င်း အမျ ိုးသားစီ မံ ကိ န်း ရေးဆွဲ မှု များတွ င်
စီးပွားရေးစင်္ကြံများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြု နေခဲ့ပြီး
အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် (ADB) ကဲ့သို့သော ဘဏ္ဍာရေး
အင် စ တီ ကျူးရှ င်း များကလည်း စီး ပွားရေးစင်္ကြံ များ ဖော်
ဆော င် ရေး အ တွ က် အား ပေး မြှ င့် တ င် နေ ခဲ့ ကြ သ ည် ။
မြန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ ၂၀၁၆ ခုနစ
ှ ် စက်မလ
ှု ပ
ု င
် န်းမူဝါဒနှင့် ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ်
အမျ ိုးသား သယ်ယပ
ူ ဆ
ို့ ောင်မဖ
ှု ွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမခ
ံ ျက်တက
ို့ ို
ဂျ ပ န် အ စိုး ရ ၏ ပံ့ ပိုး ကူ ညီ မှု ဖြ င့် ရေး ဆွဲ ချ မှ တ် ခဲ့ သ ည် ။
ဂျ ပ န် အ စိုး ရ မှာ လ ည်း
စီး ပွား ရေး စ င်္ ကြံ များ ကို
တက်တက်ကြွကြွအားပေးမြှင့်တင်သူ ဖြစ်လေသည်။
စီးပွားရေးစင်္ကြံများကို တူးဖော်ထုတ်ယူသည့် နေရာဒေသများ၊
ထုတ်လုပ်သည့်နေရာဒေသများ (SEZs နှင့် စက်မှုဇုန်များ)
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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နှ င့်
စား သုံး သူ နေ ရာ ဒေ သ များ ကို
ကော င်း မွ န် စွာ
ချ ိ တ် ဆ က် ထား သော
အ ခြေ ခံ အ ဆော က် အ အုံ များ
(ကု န် စ ည် ထောက် ပံ့ ပို့ ဆောင် ရေးဗဟို စ ခန်း များ နှ င့်
သဘာဝသယံ ဇာတများ၊ စွ မ်း အင် ၊ လူ ၊ ကု န် စ ည် နှ င့်
သတင်းအချက်အလက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်များ
အ ပါ အ ဝ င် )
မှ တ ဆ င့်
ဆ က် သွ ယ် ပေး နို င် ရ န်
ရေး ဆွဲ ဖ န် တီး ထား သ ည် ။ သို့ သော် အာ ရှ ဒေ သ တွ င်
စီး ပွားရေးစင်္ကြံ များမှ နာကျင် စ ရာအတွေ့အကြုံ များကို
ရင် ဆို င် ခံ စားခဲ့ ကြရသည် ။ လယ် ယာမြေ သိ မ်း ယူ ခံ ရ ခြင်း ၊
သ ဘာ ဝ ပ တ် ဝ န်း ကျ င်
ထိ ခို က် ပျ က် စီး ခြ င်း ၊
ကျေးလက် ဒေ သရှိ ပို င် ဆို င် မှု မဲ့ စေခြ င်း ၊ ဆိုး ရွားသော
လု ပ် င န်း ဝန်း ကျင် များအောက် မှ အလု ပ် အ ကို င် သ စ် များ
စသည် တို့ ထွ က် ပေါ်လာခဲ့ ခြ င်း ကြောင့် ဖြ စ် ၏ ။ ပါဝင်
ဆော င် ရွ က် သော
ကု မ္ပ ဏီ ကြီး များ က မူ
အ စိုး ရ ပု ဂ္ဂ လိ က မိ တ် ဖ က် ပူး ပေါ င်း ဆော င် ရွ က် ရေး စ န စ် ဖြ င့်
စင်္ကြံများဖော်ဆောင်မှုမှ အမြတ်အစွန်းများ ကြီးကြီးမားမား
ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြလေသည်။
CMEC
နှ င့် သ က် ဆို င် သော
အ သေး စိ တ်
သတင်း အချက် အ လက် များ အလွ န် ပ င် ရှားပါး၏။ ၂၀၁၈
ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း တရုတ်နှင့် မြန်မာအစိုးရများက
နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြရာတွင်
အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကုန်ထုတ်လပ
ု ရေ
် း၊
စိုက်ပျ ိုးရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လူ့စွမ်းအား
အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သုတေသနနှင့် နည်းပညာ
တို့အပါအဝင် နယ်ပယ်ကဏ္ဍ ၁၅ ခု ကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။၇၅
C M E C ၂ ၀ ၁ ၉ - ၂ ၀ ၃ ၀ ပူး ပေါ င်း ဆော င် ရွ က် ရေး
စီ မံ ချက် တ စ် ရ ပ် ကို တရု တ် နို င် ငံ ၏ အမျ ိုးသားဖွံ့ ဖြိုးတိုး
တက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင် (NDRC) နှင့်
မြန် မာနို င် ငံ စီ မံ ကိ န်း နှ င့် ဘ ဏ္ဍာရေးဝန် ကြီး ဌာန တို့ က
လက်မတ
ှ ရေ
် းထိုးခဲသ
့ ည်။ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ဧပြီလတွင် ကျင်းပသော
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရပ်ဝန်းနှင့်လမ်း (Belt and Road)
ဖိုရမ် မတိုင်မီ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။၇၆ ‘CMEC
အကျ ိုးအမြတ် စောလျင်စွာရရှိနိုင်သော စီမံကိန်းများစာရင်း
(project harvest lists)’ ကို လ ည်း အဆို ပါဖို ရ မ် တွ င်
သဘောတူညီမှု ပြုခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။၇၇
သို့ သော်
မ ည် သ ည့် စာ ရွ က် စာ တ မ်း တ စ် ခု ကို မျှ
အများသိ အောင် ထု တ် ပြ န် ခဲ့ ခြ င်း မရှိ ပေ။ နှ စ် ဦးနှ စ် ဘ က်
သဘောတူညီချက်ဖြင့် အလားတူ MOUs များကို အများ
သိ အောင် ထု တ် ပြ န် ခဲ့ ခြ င်း များ ရှိ ခဲ့ ၏ ။ ဥပမာ BRI
နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ လတ် ဗီး ယားနို င် ငံ နှ င့် တရု တ် နို င် ငံ ကြား
ပူးပေါင်းဆောင်ရက
ွ မ
် ဆ
ှု င
ို ရ
် ာ နားလည်မစ
ှု ာချွနလ
် ွှာ (MOU) ကို
လတ်ဗီးယားအစိုးရဝက်ဘဆ
် က
ို တ
် စ်ခတ
ု င
ွ ် ဖော်ပြထားသည်။၇၈
ထိုအချက်ကိုကြည့်လျှင် တရုတ်အစိုးရသည် အချ ို့ကိစ္စရပ်
များတွ င် အဆို ပါစာရွ က် စာတမ်း များကို အများသိ အောင်
ထု တ် ပြ န် လို သောဆန္ဒ ရှိ ကြောင်း တွေ့မြင် ရ သည် ဖြ စ် ရာ
C M E C စာ ရွ က် စာ တ မ်း များ ကို မူ အ ဘ ယ့် ကြော င့်
အများပြည်သူသိရှိအောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိသနည်းဟူ၍
မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပေသည်။
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CMEC အောက် တွ င် တရု တ် အ စိုး ရမှ အဆို ပြုခဲ့ သော
စီမံကိန်းပေါင်း ၄၀ အထိ ရှိသည်ဟူ၏။ သို့သော် စီမံကိန်း
၉ ခု ကို သာ မြန် မာဘက် မှ သဘောတူ ညီ မှု ပြုခဲ့ သ ည် ။ ၇၉
ထို စီ မံ ကိ န်း ၉ ခု အနက် ၃ ခု ကို သာ အများသိ အောင်
အတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်၊
က ချ င် ပြ ည် န ယ် နှ င့်
ရှ မ်း ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း
နယ် စ ပ် စီး ပွားရေး ဇု န် ဖော် ဆောင် မှု ၃ ခု နှ င့် မူ ဆ ယ် မန္တ လေးရထားလမ်း တို့ ဖြ စ် သ ည် ။ ၈၀ ကျောက် ဖြူ SEZ
နှင့် မူဆယ်-မန္တလေးရထားလမ်းတို့က BRI မတိုင်မီကပင်
စီစဉ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အခြားစီမံကိန်း ၆ ခု အကြောင်း
အသေးစိ တ် အ ချက် အ လက် များ မရရှိ နို င် သ ဖြင့် CMEC
၏ နယ် ပ ယ် အတို င်း အတာနှ င့် သက် ရောက် မှု များကို
ပြည့် ပြ ည့် စုံ စုံ လေ့ လာဆန်း စစ် ရ န် ခ က် ခဲ သ ည် ဖြ စ် ရာ
CMEC မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကင်းမဲ့သောအစီအစဉ်အဖြစ်
ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
သိသေ
ု့
ာ် အာရှဒေသတွင် စီးပွားရေးစင်္ကမ
ြံ ျားမှ
နာ ကျ င် စ ရာ
အ တွေ့ အ ကြုံ များ ကို
ရင် ဆို င် ခံ စားခဲ့ ကြရသည် ။ လယ် ယာမြေ
သိ မ်း ယူ ခံ ရ ခြင်း ၊ သဘာဝပတ် ဝ န်း ကျင်
ထိ ခို က် ပျက် စီး ခြင်း ၊ ကျေးလက် ဒေ သရှိ
ပို င် ဆို င် မှု မဲ့ စေခြ င်း ၊
ဆိုး ရွား သော
လု ပ် င န်း ဝ န်း ကျ င် များ အော က် မှ
အ လု ပ် အ ကို င် သ စ် များ
စ သ ည် တို့
ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။ ပါဝင်
ဆောင် ရွ က် သော
ကု မ္ပ ဏီ ကြီး များကမူ
အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်
ရွက်ရေးစနစ်ဖြင့် စင်္ကြံများဖော်ဆောင်မှုမှ
အ မြ တ် အ စွ န်း များ
ကြီး ကြီး မား မား
ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြလေသည်။
CMEC အစီ အ စဉ် အား ထု တ် ဖော် ကြေ ညာခဲ့ ပြီး နောက်
နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း၌ လက်တွေ့မြေပြင်ပေါ်တွင် လုပ်
ငန်းတိုးတက်မှုနှေးကွေးနေခဲ့၏။ CMEC မှ ရလာဒ်များကို စာ
ရင်းပြုစုဖော်ပြရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ
ရှ င်း ဟွာ အနေဖြင့် ပြီး စီး ခဲ့ သောစီ မံ ကိ န်း နှ စ် ခု တ ည်း
ကို သာ ထု တ် ဖော် တ င် ပြ နို င် ခဲ့ သ ည် ။ ရန် ကု န် မြစ် တွ င်း
ရှေ့ပြေးအဆင့် စီ မံ ကိ န်း တစ် ခု (ရန် ကု န် မြစ် ကြောင်း
သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် ရေး
အ တွ က်
လှေ သ င်္ ဘော များ
ကနေဦး စမ်း သပ် ပြေးဆွဲ ရေး) နှ င့် သဘာဝဓာတ် ငွေ့သုံး
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ထု တ် လု ပ် ရေး
စ က် ရုံ တ စ် ခု
တို့ဖြစ်သည်။၈၁ ထိုစီမံကိန်းနှစ်ခုလုံးကို CMEC မတိုင်မီကပင်
စီ စ ဉ် ထားပြီး ဖြစ် နို င် သော် လ ည်း CMEC အစီ အ စဉ် ၏
မူ ဘောင် အောက် တွ င် ပေါင်း စပ် ထ ည့် သွ င်း ထားခဲ့ သ ည် ။
ထို့အပြင် CMEC အစီအစဉ်အောက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း
တရု တ် အစိုး ရအလို ရှိ သ ည့် စီ မံ ကိ န်း ပေါင်း ၄၀ မှ ၉
ခု အထိ အောင် လျော့ ကျသွားခဲ့ ပြီး ဖြစ် ၏ ။ ယွ န် ဆွ န်
(Yun Sun) က CMEC ၏ တိုး တက် မှု ကို တရု တ် ပါကစ္စ တ န် စီး ပွားရေးစင်္ကြံ (CPEC) ၏ တိုး တက် မှု နှ င့်
နှို င်း ယှ ဉ် တ င် ပြ ခဲ့ သ ည် ။ အ စီ အ စ ဉ် နှ စ် ခု လုံး အ တွ က်
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တူညီသော နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း၌ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသို့
သ မ္မ တ ရှီ ကျ င်း ဖျ င်
(Xi
Jinping)
ကို ယ် တို င်
သွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အပြင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၆
ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော သဘောတူညီချက်စာချုပ်ပေါင်း
၅၁ ခု ကို ချုပ်ဆခ
ို ပြ
ဲ့ ီးဖြစ်သည်ဟ၍
ူ ခိင
ု ်းနှိုင်းဖော်ပြခဲပ
့ ေသည်။၈၂
CMEC
အ စီ အ စ ဉ် အား
ထု တ် ဖော် ကြေ ညာ ခဲ့ ပြီး နော က်
နှ စ် နှ စ် တာ ကာ လ အ တွ င်း ၌
လ က် တွေ့ မြေပြ င် ပေါ် တွ င်
လုပင
် န်းတိုး တက်မှု နှေးကွေးနေခဲ၏
့ ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ သမ္မတရှီကျင်းဖျင် လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း
မရှိ သ ည့် အ ချက် က အလွ န် စိ တ် ဝ င် စားစရာကောင်း သော
အချက် တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ သမ္မတတစ်ဦးအနေနှင့် သူသည်
အခြား အာဆီ ယံ နို င် ငံ များအားလုံး (ထို င်း နို င် ငံ မှ အ ပ) သို့
သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည့်အပြင် BRI နှင့်သက်ဆိုင်သော
သ ဘော တူ ညီ ချ က် စာ ချု ပ် များ
ချု ပ် ဆို ရ န် အ တွ က်
က မ္ဘာ တ စ် ဝှ မ်း
သွား လာ ခဲ့ ပြီး ဖြ စ် သော ကြော င့် ပ င် ။
အကယ် ၍ ဆွေးနွေးတို င် ပ င် မှု များ၊ စနစ် တ ကျသေချာစွာ
လု ပ် ဆောင် မှု များ၊ စီ မံ ကိ န်း များ၏ အောင် မြင် နို င် စွ မ်း နှ င့်
စီမက
ံ န
ိ ်းပုစ
ံ တ
ံ က
ို့ ို ဂရုတစိက
ု လေ
် လ
့ ာဆန်းစစ်မမ
ှု ျား တိအ
ု့ တွက်
အချ ိန်ယူရခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလျှင် တိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်းက
အပြုသဘောဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော် ထိုတိုးတက်မှုနှုန်းက
လု ပ် င န်း စတင် ရ န် နှ င့် ရလာဒ် များ ပြသရန် အ တွ က်
စိ တ် ပြ င်း ပြထက် သ န် နေသော တရု တ် အ ရာရှိ ကြီး များနှ င့်
ကုမ္ပဏီများအတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေခဲ့ပေမည်။ သို့သော်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တရုတ်တို့၏အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ
အတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ခြင်းမျ ိုး အလွန်ပင်ရှားပါး၏။
သ ဘော တူ ညီ မှု ပြု ခဲ့ ပြီး သော စီ မံ ကိ န်း အ ချ ို့ အ တွ က်
သ ဘော တူ ညီ ချ က် စာ ချု ပ် များ ချု ပ် ဆို ခဲ့ ပြီး သ ည့် တို င်
ဆောက်လုပ်မှုများ မည်သည့်အခါမျှမပြီးစီးပဲ ရှိနေခဲ့သည်။

မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း B R I မူ ဘော င် အော က် ရှိ
မြောက်မြားလှစွာသော လုပ်ငန်းများ
CMEC အောက်တွင် မည်သည်တို့ပါဝင်ကြောင်း တိတိကျကျ
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၌ များ
ပြားစုံလင်လှသော လုပ်ငန်းများကို BRI မူဘောင်အောက်တွင်
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အကြီးစား
အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများ (ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်း၊
ရထားလမ်းနှင့် SEZs) ကို အဓိကအလေးပေးအာရုစ
ံ က
ို နေ
် ခဲခ
့ ျ ိန်
တွ င် အခြားစီ မံ ကိ န်း အမျ ိုးမျ ိုးကို ‘BRI လု ပ် င န်း များ’
အဖြစ် တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကြေညာချက်များကို
မကြာခဏဆိုသလို ထုတ်ပြန်နေခဲ့သည်ဖြစ်ရာ ခြေရာကောက်
လိုက်လံစောင့်ကြည့်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများတွင်
BRI အစီအစဉ်အတွက် နိင
ု င
် ရေ
ံ းဆိင
ု ရ
် ာ အားပေးထောက်ခမ
ံ န
ှု င
ှ ့်
လူ ထု အား ပေး ထော က် ခံ မှု များ
တ ည် ဆော က် ရ န် ၊
ideas into movement

မူ ဝါဒရေးရာ အခြေခံ အု တ် မြစ် တ စ် ခု ဖန် တီး ရန် နှ င့်
မြင့တ
် က်လာမည့က
် န
ု သ
် ယ
ွ ရေ
် းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နမ
ှံ မ
ှု ျားအတွက်
ဘ ဏ္ဍာ ရေး ဆို င် ရာ
အ ခြေ ခံ အု တ် မြ စ် တ စ် ခု
ချ မှ တ် နို င် ရ န်
စ သ ည် တို့ ကို ဦး တ ည် ရ ည် ရွ ယ် သော
ဆွဲ ဆော င် စ ည်း ရုံး ရေး လု ပ် င န်း များ
ပါ ဝ င် သ ည် ။
အ စိုး ရ နှ စ် ဖွဲ့ ကြား
တွေ့ ဆုံ ဆွေး နွေး မှု များ ကို လ ည်း
ပြု လု ပ် ခဲ့ သ ည် ။
နို င် ငံ့ ခေါ င်း ဆော င် ၏
အလည် အ ပတ် ခ ရီး စဉ် များမှ စ ၍ ဌာနဆို င် ရာအချင်း ချင်း
အ တွေ့ အ ကြုံ ဆွေး နွေး ဖ လှ ယ် ရေး
ခ ရီး စ ဉ် များ နှ င့်
နှ စ် ဘ က် နို င် ငံ ရေးပါတီ များကြား ဆွေးနွေးဖလှ ယ် မှု များ
အထိ ပါဝင် ခဲ့ သ ည် ။ အခွ န် ကောက် ခံ မှု ၊ ငွေရေးကြေးရေး
လွှဲ ပြော င်း ပေး ချေမှု များ နှ င့်
ကု န် သွ ယ် ရေး ကို တာ ခွဲ
တမ်း များတို့ နှ င့် ပတ် သ က် ၍ သဘောတူ စာချုပ် များ
လက် မှ တ် ရေးထိုး ခဲ့ ကြသည် ။ အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ
စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ
လူအများအလေးထား အာရုံစိုက်သော အဝေးပြေးလမ်းများ၊
ရထားလမ်း များ၊ ဆိ ပ် က မ်း များ၊ အထူး စီး ပွားရေးဇု န် များ၊
လေဆိပ်များ၊ အင်တာနက်အခြေခံအဆောက်အအုံများ အပြင်
အပျော့ထည်အခြေခံအဆောက်အအုံ (soft infrastructure)
များ (ဥပမာ အကောက် ခွ န် IT စနစ် များနှ င့် မြစ် ကြောင်း
ဂြိုလ်တုလမ်းညွှန်စနစ်) တို့ပါဝင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိပ်သီး
အစည်းအဝေးများကို ပုံမှန်ကျင်းပခဲ့ပြီး တရုတ်ကုမ္ပဏီများက
သ ဘာ ဝ သ ယံ ဇာ တ တူး ဖော် ထု တ် လု ပ် ရေး ၊ စွ မ်း အ င် ၊
စိုက်ပျ ိုးရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ခရိးသွားလုပ်ငန်း၊
ဧည့် ဝ န် ဆောင် မှု ၊ ကြေးနန်း ဆက် သွ ယ် ရေးနှ င့် ကု န် စ ည်
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။
BRI အတွက် လူထုအားပေးထောက်ခံမှု တည်ဆောက်ရေး
လုပ်ငန်းများတွင် ကူညီထောက်ပံ့ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
စီ မံ ကိ န်း များ၊ ပညာသင် ဆု များ၊ သု တေ သနဆို င် ရာ
ပူး ပေါ င်း ဆော င် ရွ က် မှု ၊
တေး ဂီ တ ဖျော် ဖြေ ပွဲ များ ၊
ဘာ သာ ရေး ဆို င် ရာ
အ ပြ န် အ လှ န်
ဖ လှ ယ် ရေး
ခရီး စဉ် များ ပါဝင် ခဲ့ သ ည် ။ နို င် ငံ ရေးပါတီ များစွာ တို့ မှ
မြ န် မာ နို င် ငံ ရေး သ မား များ ၊ ဗျူ ရို က ရ က် အ ရာ ရှိ များ ၊
စီး ပွား ရေး သ မား များ နှ င့်
သ တ င်း မီ ဒီ ယာ များ က
ဖိ တ် ကြား စီ စ ဉ် ထား သော
လေ့ လာ ရေး ခ ရီး များ နှ င့်
အတွေ့အကြုံ ဆွေးနွေးဖလှ ယ် ရေး ခရီး စဉ် များအနေဖြင့်
တ ရု တ် နို င် ငံ ကို သွား ရော က် လ ည် ပ တ် ခဲ့ ကြ သ ည် ။ ၈ ၃
အဖွဲ့အစည်းသစ်များစွာကိုလည်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ရာ
တရုတ်နိုင်ငံ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်လည်း
ပါဝင် ပြီး နေပြည် တော် တွ င် ရုံး ခွဲ တ စ် ခု ဖွ င့် လှ စ် ခဲ့ သ ည် ။
မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း ရှိ
သ တ င်း မီ ဒီ ယာ များ နှ င့်
ဆို ရှ ယ် မီ ဒီ ယာ များ တွ င်
အ ပြု သ ဘော ဖော် ပြ ကာ
(မြန် မာဘာသာစကားဖြင့် ဖော် ပြမှု များအပါအဝင် ) BRI
လုပင
် န်းများကို အားပေးမြှငတ
့် င်နင
ို ရ
် န် ဟန်ချက်ညည
ီ လ
ီ က်တွဲ
အားထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ဤသည်ပင် မြန်မာပြည်သူများအတွက် (နိုင်ငံပြည်သူများ
အတွ က် ရော) BRI အပေါ် နားလည် သ ဘောပေါက် ရ န်
ခက် ခဲ သ ည့် အပို င်း ဖြစ် ၏ ။ ထို မျှများပြားရှု ပ် ထွေးသော
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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လုပ်ငန်းများပါဝင်နေသည့်အပြင် အချ ို့စီမံကိန်းများက BRI
မတိုင်မီကပင် ဖြစ်တည်နေပြီးသောစီမံကိန်းများ၊ အချ ို့က
BRI မူ ဘောင် အ တွ င်း တံ ဆိ ပ် က ပ် နှိ ပ် ထ ည့် သွ င်း ခဲ့ သော
စီ မံ ကိ န်း များ နှ င့်
အ ချ ို့ က
စီ မံ ကိ န်း သ စ် များ
ဖြစ်နေခဲ့ခြင်းကြောင့် BRI အစီအစဉ်အတွက် အတွေးအမြင်
သ ဘော တ ရား တ စ် ရ ပ် တ ည် ဆော က် ရ န်
( သို့ )
တစ်စတ
ု စ်စည်းတည်း ပေါင်းစပ်ရမှု ြင်ရန် အလွနပ
် င်ခက်ခသ
ဲ ည်။
အချ ို့စီမံကိန်းများ (ဥပမာ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းပြုပြင်ခြင်း
(channelization)) မှာ မြန် မာစစ် အ စိုး လက် ထ က် က
စွန့လ
် တ
ွှ ခ
် သေ
ဲ့ ာ စီမက
ံ န
ိ ်းများဖြစ်ပြီး ယခုအခါ BRI အောက်တင
ွ ်
ပြန် လည်အသက်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အရေးကြီး သော နောက် ထ ပ် အ ချက် တ စ် ချက် မှာ BRI
စီ မံ ကိ န်း များက မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း ပဋိ ပ က္ခ မျ ိုးစုံ ဆ က်
လက် ဖြ စ် ပွားနေသည့် နယ် မြေ အစိ တ် အ ပို င်း များတွ င်
တည် ရှိ နေခြ င်း ပင် ဖြ စ် ၏ ။ ထို့ ကြောင့် ပ င် စီ မံ ကိ န်း များနှ င့်
ပ တ် သ က် ၍
အ လွ န် ကွဲ ပြား
ခြား နား သော
သဘောထားအမြင် များ ရှိ နေ နို င် သ ည် ။ အဓိ က ကျသော
စီမံကိန်းများ (ဥပမာ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ တရုတ်မြန်မာရထားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖော်ဆောင်ရေး စီမံကိန်း၊
အထူး စီး ပွားရေးဇု န် သ စ် များနှ င့် မြစ် ဆုံ ရေ အားလျှပ် စ စ်
စီမံကိန်း) အားလုံးက သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေဒေသ၏ ရုပ်ပိုင်း
သွ င် ပြ င် လ က္ခ ဏာများနှ င့် မြန် မာနို င် ငံ ၏ အမျ ိုးသားစီး ပွား
ရေးကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်ဆိုသော်လည်း မည်သူတို့က
အကျ ိုးအမြတ်ရရှပြ
ိ ီး မည်သတ
ူ က
ို့ ပေးဆပ်ရမည်နည်း ဟူသော
မေးခွန်းအတွက် အဖြေမရှသေ
ိ းပါချေ။ ဧရာဝတီသတင်းဂျာနယ်
တည်ထောင်သအ
ူ ယ်ဒတ
ီ ာ အောင်ဇော် သတိပေးခဲသ
့ ကဲသ
့ ိုပ
့ င်
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း ပြန်လည်စတင်ခြင်းက ‘နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ
ကိယ
ု က
့် ယ
ို က
် ို သေကြောင်းကြံစည်ခြင်း’၈၄ ပင်ဖြစ်ကြောင်း NLD
ခေါင်းဆောင်များ ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ကြ၏။ ဇန်နဝါရီလ
စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကက်သလစ်
ဘုန်းတော်ကြီး ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘိုက ‘မဟာအင်အားကြီး
နို င် ငံ တ စ် ခု ၏ လော ဘ ’ ကြော င့်
မြ စ် ဆုံ စီ မံ ကိ န်း မှာ
အများပြည်သူ အတွက် ‘သေဒဏ်’ တစ်ရပ်ဖြစ်လာလိမ့မ
် ည်ဟု
၈၅
အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။
လူထအ
ု သိအမြင်နိုးကြားလာချ ိန်တင
ွ ်
မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း မှ
BRI
နှ င့်
ပတ် သ က် ၍ လူ မှု အ သို က် အ ဝန်း
များစွာ (အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခဒဏ်ခံ
န ယ် မြေဒေ သ များ
အ တွ င်း ရှိ
လူ မှု အ သို က် အ ဝန်း များ) အတွ င်း
စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု များ
ပို မို န က် ရှို င်း
လာခဲ့သည်။
လူ ထု အ သိ အ မြင် နိုး ကြားလာချ န
ိ ် တွ င် မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း မှ
B RI နှ င့် ပတ် သ က် ၍ လူ မှု အ သို က် အ ဝန်း များစွာ
(အထူး သဖြင့် ပဋိ ပ က္ခ ဒ ဏ် ခံ နယ် မြေဒေ သများအတွ င်း ရှိ
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လူ မှု အ သို က် အ ဝ န်း များ ) အ တွ င်း
စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် မှု များ
ပို မို န က် ရှို င်း လာခဲ့ သ ည် ။ အထူး သဖြင့် ကချင် ၊ ရခို င် နှ င့်
ရှမ်းပြည်နယ် အစိတအ
် ပိင
ု ်းများစွာတိမ
ု့ ှာ ပဋိပက္ခဇန
ု မ
် ျားအဖြစ်
ဆက် လ က် တ ည် ရှိ နေပြီး အရပ် ပြ ည် သူ အများအပြား
နေရပ် စွ န့် ခွာ ပြောင်း ရွှေ့ နေ ခဲ့ ရ သည် ။ ထို အ ရေးကိ စ္စ ကို
တုံ့ ပြ န် ဆောင် ရွ က် သ ည့် အ နေနှ င့် တရု တ် အ စိုး ရသည်
ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေး၊ တို င်း ရင်း သားငြိ မ်း ချမ်း ရေးနှ င့် ‘ရခို င်
ပြည် န ယ် ဒု က္ခ သ ည် အ ကျပ် အ တည်း ’ အဖြေရှာ ဖြေရှ င်း ရေး
ဟူ သော ကြွေး ကြော် သံ ကို အ ကြိ မ် ကြိ မ် ဟ စ် ဆို ရ င်း
NLD အစိုး ရ၊ မြန် မာစီး ပွားရေး အသို က် အ ဝန်း တို့ နှ င့်
ဆက် ဆံ ရေးအပေါ် အလေးပေး အာရုံ စို က် နေ ခဲ့ သ ည် ။
ခင်ခင်ကျော်ကြီး ရေးသားတင်ပြခဲ့သကဲ့သို့ပင် မြန်မာနိုင်ငံ၏
ပကတိအခြေအနေအောက်တင
ွ ် ‘တရုတ် နိင
ု င
် ၏
ံ အလွှာစုစ
ံ ည်း
ရုံးသိမ်းသွင်းရေးမဟာဗျူဟာ (multi-layered engagement
stragegy)’ က ‘ဘေဂျင်းအစိုးရ၏ မူဝါဒရွေးချယ်ချမှတရ
် ာတွင်
၈၆
သင့်တော်ကောင်းမွန်မှုအရှိဆုံး’ ဖြစ်ပေသည်။

မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း ရှိ

BRI

လု ပ် င န်း လေးခု ကို

လေ့လာခြင်း
ဤအနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာသည် BRI မူဘောင်အောက်တွင်
အားပေးမြှ င့် တ င် ခဲ့ သ ည့် အကြီး စားလု ပ် င န်း လေးခု ကို
လေ့ လာခဲ့ သ ည် ။ (၁) မြန် မာနှ င့် တ ရု တ် မ ဟာဓာတ် အား
လို င်း များ အပြန် အ လှ န် ချ တ
ိ ် ဆ က် ရေး (၂) တရု တ် မြ န် မာ မြ န် နှု န်း မြ င့် ရ ထား လ မ်း ( ၃ ) တ ရု တ် မြ န် မာ
ကုန်းလမ်းရေလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း (၄)
အထူးစီးပွားရေးဇုနမ
် ျား (SEZs) နှင့် စက်မဇ
ှု န
ု ် များ တိဖြ
ု့ စ်သည်။
ထိုလုပ်ငန်းများအားလုံးတွင် BRI မတိုင်မီကပင်စီစဉ်ထားခဲ့ပြီး
မြ န် မာ အ စိုး ရ ၏ အ ချ န
ိ ် နှ င့် အ မျှ ပြော င်း လဲ နေသော
အား ပေး ထော က် ပံ့ မှု များ ကြော င့်
ကာ လ တာ ရှ ည်
ဖြစ်တည်နေခဲ့ရသည့်လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းများ
ပါဝင်သည်။ ထိစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘုယျဖြစ်ပေါ်
ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းပုံစံအချ ို့ကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး
ထိုမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ BRI အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍
ဖြစ်လာနိုငသေ
် ာ ပြဿနာများအကြောင်းကို ပိမ
ု ိုသိရှိနားလည်
နိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။
အဆို ပါစီ မံ ကိ န်း လေးခု က အပြန် အ လှ န် ဆ က် နွ ယ် နေ ၏။
လျှ ပ် စ စ် ရ ထား လ မ်း နှ င့် စ က် မှု ဇု န် များ ကို လျှ ပ် စ စ်
ဓာတ်အားပေးရန်အတွက် တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
ရှိ ရ န် လို အ ပ် သ ည် ။ ရထားလမ်း နှ င့် ကု န်း လမ်း ရေလမ်း
ပို့ ဆော င် ရေး လ မ်း ကြော င်း တို့ က ယူ န န် ပြ ည် န ယ် နှ င့်
မြန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း ရှိ စက် မှု ဇု န် များကို ပို မို ကောင်း မွ န် စွာ
ချ ိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ဤသည်ကပင် BRI လုပ်ငန်းများ၏
အပြန် အ လှ န် ဆ က် နွ ယ် ပတ် သ က် မှု (interconnectedness) ကို အထင် အ ရှားဖော် ပြနေ ပေသည် ။ သီး ခြား
စီ မံ ကိ န်း တစ် ခု ချင်း စီ ၏ အောင် မြင် မှု က တစ် ခု နှ င့် တ စ် ခု
အပြန်အလှန်မှီခိုနေသည့် သဘောပင်ဖြစ်သည်။
စီ မံ ကိ န်း များ ဖော် ဆော င် သ ည့်
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လေ့ လာဆန်း စစ် ချက် အ ရ အဆို ပါစီ မံ ကိ န်း လေးခု လုံး ကို
တရု တ် SOEs များ သို့ မ ဟု တ် ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရက
( တ ရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရ မ ဟု တ် ပဲ )
တွ န်း အား ပေး
မောင်းနှင်နေခဲ့ကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။ တရုတ် SOEsများ
တွ န်း အားပေးနေသည့် ပထမစီ မံ ကိ န်း နှ စ် ခု က BRI
စီမံကိန်းများအား မွေးထုတ်ပေးလိုက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို
ထ င် ဟ ပ် ဖော် ပြနေ သ ည့် အ ပြ င်
တ ရု တ် နို င် ငံ နှ င့်
မြ န် မာ နို င် ငံ အ တွ င်း စီး ပွား ရေး ကော် ပို ရေး ရှ င်း များ ၏
စီ မံ ကိ န်း ဖော် ဆော င် နို င် ရေး
ဆွဲ ဆော င် သိ မ်း သွ င်း မှု
အ တို င်း အ တာ ပမာ ဏ ကို လ ည်း
သိ မြ င် စေ ခဲ့ သ ည် ။
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရမှ တွ န်း အားပေး မောင်း နှ င် သ ည့်
တရု တ် - မြန် မာကု န်း လမ်း ရေ လမ်း သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေး
လမ်းကြောင်း အပေါ်လေ့လာဆန်းစစ်ချက် အရ စီမက
ံ န
ိ ်းအား
နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင်အားပေးမြှင့်တင်ရန်အတွက်
ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေခဲ့ရမှုများကို အဓိက တွေ့မြင်ရသည်။
အဆို ပါစီ မံ ကိ န်း များကို စတင် စီ စ ဉ် ရေးဆွဲ ခဲ့ ခြ င်း မရှိ သော်
လည်း တရုတ်ဗဟိုအစိုးရသည် ထိုစီမံကိန်း (၄) ခု အနက်
အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အရှိန်အဟုန်ရလာသော စီမံကိန်း
(၃) ခု တွ င် အားပေးထောက် ပံ့ ရေး အခန်း ကဏ္ဍတစ် ရပ် မှ
(ရန်ကုန်ရှိတရုတ်သံရုံးမှတဆင့်) ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှုများ (case studies) က အချ ို့စီမံကိန်းများ၏
အား န ည်း ချ က် များ ကို လ ည်း ထု တ် ဖော် ပြ သ ခဲ့ သ ည် ။
မြ န် မာ နို င် ငံ ကို ဖြ တ် သ န်း ကာ ယူ န န် ပြ ည် န ယ် နှ င့်
အိ န္ဒိ ယ သမု ဒ္ဒ ရာကို ဆက် သွ ယ် ပေးမည့် စီ မံ ကိ န်း နှ စ် ခု
( တ ရု တ် - မြ န် မာ ရ ထား လ မ်း နှ င့် ကု န်း လ မ်း ရေ လ မ်း
သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေးလမ်း ကြောင်း ) ကို ထဲ ထဲ ဝ င် ဝ င်
လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် ထိုစီမံကိန်းများ၏ ဘဏ္ဍာရေး
ဆို င် ရာ ရှ င် သ န် အော င် မြ င် နို င် စွ မ်း နှ င့်
ပ တ် သ က် ၍
သံ သ ယ ဝ င် စ ရာ ဖြ စ် နေ သ ည် ကို တွေ့ မြ င် ရ ပေ မ ည် ။
ထိုစီမံကိန်းနှစ်ခုလုံးက ကုန်ကျစရိတ် အလွန်ကြီးမားသော
လုပင
် န်းများဖြစ်ပြီး ပြီးစီးသွားခဲလ
့ ျှငပ
် င် မြန်မာအစိုးရအတွက်
အ လွ န် ကြီး လေး သော ကြွေး မြီ ဝ န် ထု ပ် ဝ န် ပိုး တ စ် ရ ပ်
ဖြစ်လာနိုင်သည်။
စီ မံ ကိ န်း လေး ခု လုံး က ပွ င်း လ င်း မြ င် သာ မှု က င်း မဲ့ ပြီး
စီမံကိန်းဒဏ်ခံ လူမှုအသိုက်အဝန်းများနှင့် အနှစ်သာရရှိသော
တို င် ပ င် ဆွေး နွေး မှု များ
ပြု လု ပ် ခဲ့ ခြ င်း မ ရှိ ကြော င်း
တွေ့မြင် ရ သည် ။ အင်္ဂ လိ ပ် ဘာသာစကားဖြင့် ဖော် ပြသော
သတင်း ရင်း မြစ် များမှာ ထက် တရု တ် ဘာသာစကားဖြင့်
ဖော်ပြသောသတင်းရင်းမြစ်များတွင် BRI စီမံကိန်းများနှင့်
ပ တ် သ က် သ ည့်
သ တ င်း အ ချ က် အ လ က် များ ကို
ပိမ
ု ပြ
ို ည့စ
် စ
ုံ ွာရရှန
ိ င
ို သ
် ည်။ မြန်မာဘာသာစကားဖြင့ဖ
် ော်ပြသော
သတင်းအချက်အလက်များမှာ ပို၍ပင်နည်းပါးသည်။ ဥပမာ
တရု တ် ကု မ္ပ ဏီ များက မြန် မာအဆင့် မြင့် အ ရာရှိ ကြီး များ
နှ င့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု များအကြောင်း ကို ရု ပ် ပုံ များနှ င့်
အ ကျ ဉ်း ချု ပ် အ ကြော င်း အ ရာ များ အ နေဖြ င့် ၎ င်း တို့ ၏
ဝ က် ဘ် ဆို က် များ ပေါ် တွ င်
ပုံ မှ န် တ င် ပြလေ့ ရှိ သ ည် ။
အ ဓိ က စီ မံ ကိ န်း များ နှ င့် ပ တ် သ က် ၍
၎ င်း တို့ ၏
ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းရေး အားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ
ideas into movement

ဖြစ်ရပ်အချ ိန်ပြဇယား တစ်ခုအနေဖြင့် တင်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့်ရော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ပါ
တင် ပြလေ့ ရှိ ၏ ။ သို့ သော် တရု တ် ဘာသာစကားဖြင့်
တ င် ပြ ချ က် တွ င်
သ တ င်း အ ချ က် အ လ က် များ
ပိမ
ု မ
ို ျားပြားပြည့စ
် သ
ုံ ည်။ စီမက
ံ န
ိ ်းဆောင်ရက
ွ မ
် ည့လ
် မ်းကြောင်း
များ၊ ကန်ထရိက
ု ခ
် ျုပ်ဆမ
ို လ
ှု ပ
ု င
် န်းစဉ်နင
ှ ့် စီမက
ံ န
ိ ်းများအတွက်
ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များ တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသော
သတင်း အချက် အ လက် များလည်း (ယေဘု ယျအားဖြင့် )
မ ရှိ ပေ ။
ရှိ ခဲ့ လျှ င် ပ င်
စာ န ယ် ဇ င်း ရှ င်း လ င်း မှု များ
သို့ မ ဟု တ်
သ တ င်း ဆော င် ပါး များ တွ င်
ဟို တ စ် စ
ဒီ တ စ် စ သာ ပါရှိ သောကြောင့် စီ မံ ကိ န်း တစ် ခု လုံး ကို
ခြုံငန
ုံ ားလည်သမိ ြင်နင
ို ရ
် န် အတွက် သုတေသနပြုလေ့လာမှုနင
ှ ့်
ခွဲ ခြမ်း လေ့ လာဆန်း စစ် မှု အများအပြားလု ပ် ဆောင် ရ န်
လိုအပ်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ဖော်ပြသော
သ တ င်း ရ င်း မြ စ် များ မှာ ထ က်
တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့် ဖော်ပြသော
သ တ င်း ရ င်း မြ စ် များ တွ င်
BRI
စီ မံ ကိ န်း များ နှ င့် ပ တ် သ က် သ ည့်
သ တ င်း အ ချ က် အ လ က် များ ကို
ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ရရှိနိုင်သည်။
တူညသေ
ီ ာစီမက
ံ န
ိ ်းတစ်ခက
ု ို တရုတဘ
် ာသာစကားသုံးသတင်း
မီဒယ
ီ ာများနှင့် အင်္ဂလပ
ိ ဘ
် ာသာစကားသုံး သတင်းမီဒယ
ီ ာများ
က ကွပြ
ဲ ားခြားနားစွာ ဆွေးနွေးတင်ပြလေရ
့ သ
ှိ ည်။ နိင
ု င
် တ
ံ ကာ
အသို က် အ ဝန်း ကို တ င် ပြသော စီ မံ ကိ န်း များ၏ပုံ ရိ ပ် က
တရု တ် နို င် ငံ တွ င်း ဖြစ် တ ည် နေသော စီ မံ ကိ န်း ပုံ ရိ ပ် နှ င့်
ကွဲ ပြား ခြား နား နို င် သ ည် ဟု
ဆို လို ပေ ၏ ။
ဥ ပမာ
မြန် မာနှ င့် တရု တ် နို င် ငံ မဟာဓာတ် အားလို င်း များကို
ချ ိတ် ဆ က် သွား မ ည့် စီ မံ ကိ န်း နှ င့် ကု န်း လ မ်း ရေ လ မ်း
သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေးလမ်း ကြောင်း တို့ အ ကြောင်း ကို
တရုတ်ဘာသာစကားမဟုတ်သည့် သတင်းရင်းမြစ်များတွင်
ကျ ယ် ကျ ယ် ပြ န့် ပြ န့်
ဆွေး နွေး ဖော် ပြ ခဲ့ ခြ င်း မ ရှိ ပေ ။
ထို စီ မံ ကိ န်း များ ၏
တိုး တ က် မှု နှ င့် ပ တ် သ က် သ ည့်
တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့်ဖော်ပြသော သတင်းအချက်အလက်
များ ကို မူ ကု မ္ပ ဏီ ၏ အ င် တာ န က် စာ မျ က် နှာ နှ င့်
အစိုး ရသတင်း ရင်း မြစ် များတွ င် ရယူ နို င် သ ည် ။ ထို့ အ ပြင်
တရုတန
် င
ို င
် အ
ံ တွင်းရှိ ပညာရှငမ
် ျားက မြန်မာနိင
ု င
် န
ံ င
ှ ့် ပတ်သက်
၍ သုံးသပ်ရေးသားတင်ပြရာတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်
သုံး သ ပ် ရေး သား မှု များ က တ ရု တ် ဘာ သာ စ ကား ဖြ င့်
သုံး သပ် တင် ပြမှု များထက် များစွာ ပို မို သိ မ် မွေ့သည် ။
တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့် သုံး သပ်ရေးသားမှု များတွင်
BRI
စီ မံ ကိ န်း များ ၏ အ လား
အ လာ များ ကို
ပွ င့် ပွ င့် လ င်း လ င်း အ ကဲ ဖြ တ် သုံး သ ပ် တ င် ပြ ထား ပြီး
မြန် မာအစိုး ရအပေါ် စိ တ် ပျက် ဒေါသထွ က် မှု များကို လ ည်း
ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့သည်။
နော က် ဆုံး လေ့ လာ မှု အ ရ

မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း ရှိ

ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးရေး လူမှုအသိုက်အဝန်းများအပေါ် BRI လုပ်
ငန်းများ၏ ရိုက်ခတ်မမ
ှု ျားက အထူးအလေးပေးအာရုံစိုက်စရာ
ကိစ္စရပ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ SEZs များနှင့် စက်မှုဇုန်များ
တ ည် ဆော က် ရ န် အ တွ က်
လ ယ် ယာ မြေများ ကို
သိ မ်း ဆ ည်း ခဲ့ ပြီး
သ က် မွေး လု ပ် င န်း များ ကို
ပျ က် စီး စေ ခဲ့ သ ည် ။
တော င် သူ လ ယ် သ မား များ အ ဖို့
အ ခြား ရွေး ချ ယ် စ ရာ မ ရှိ တော့ ပဲ
လု ပ် ခ န ည်း
နေ့စားအလုပသ
် မားများအဖြစ် အသက်မွေးခဲရ
့ သည် သိမ
ု့ ဟုတ်
ရာသီပေါ်လုပင
် န်းများရှာဖွေကာ ပြောင်းရွှေလ
့ ပ
ု က
် ိင
ု ခ
် ဲရ
့ သည်။
နော က် ဆုံး လေ့ လာ မှု တွ င် ဆွေး နွေး တ င် ပြ ထား သော
စ က် မှု ဇု န် များ ကို ကြ ည့် လျှ င်
မ ည် သူ မဆို
(ပု ဂ္ဂ လိ က ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု အ ပါအဝင် ) ၎င်း တို့ ၏ စီ မံ ကိ န်း ကို
‘BRI စီ မံ ကိ န်း ’ တစ် ခု အ ဖြစ် တံ ဆပ် က ပ် နှိ ပ် နို င် ကြောင်း
တွေ့မြင်ရသည်။
စီ မံ ကိ န်း လေး ခု လုံး က
မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း မှ
လ က် န က် ကို င် ပ ဋိ ပ က္ခ များ နှ င့်
ငြိ မ်း ချ မ်း ရေး
လု ပ် င န်း စဉ် တို့ အ ပေါ် ရို က် ခ တ် မှု များ ရှိ လာနို င် သ ည် ။
တ စ် ချ ိ န် တ ည်း မှာ ပ င်
ထို စီ မံ ကိ န်း များ က လ ည်း
လ က် န က် ကို င် ပ ဋိ ပ က္ခ ၏
ရို က် ခ တ် မှု များ ကို
ရ င် ဆို င် ခံ စား ရ နို င် သ ည် ။
အ ခြေ ခံ အ ဆော က် အ အုံ
စီ မံ ကိ န်း သုံး ခု က
မြ န် မာ နို င် ငံ မြော က် ပို င်း ရှိ
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့ကို ဖြတ်သန်းနေပြီး SEZs
နှငစ
့် က်မဇ
ှု န
ု မ
် ျားကိလ
ု ည်း ပဋိပက္ခဒဏ်ခန
ံ ယ်မြေဒေသများတွင်
အ ကော င် အ ထ ည် ဖော်
ဆော င် ရွ က် လျ က် ရှိ သ ည် ။
ထို့အပြင် တရုတ်-မြန်မာရထားလမ်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ကို
ဖြတ် သ န်း သွားမည် ဖြ စ် သ ည် ။ အဆို ပါလု ပ် င န်း များက
တို င်း ရင်း သားလက် န က် ကို င် အဖွဲ့ အစည်း များကြားမှ
ဆ က် ဆံ ရေး အ ပေါ်
ရို က် ခ တ် လာ နို င် သ ည့် အ ပြ င်
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အားထုတ်ကြိုးပမ်း
ဆောင်ရက
ွ မ
် မ
ှု ျားအပေါ်တွငလ
် ည်း အနုတသ
် ဘောဆောင်သော
အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
မှု စီ မံ ကိ န်း များ၊ ပဋိ ပ က္ခ များနှ င့် ငြိ မ်း ချမ်း ရေးလု ပ် င န်း စဉ်
တို့ကြားမှ ရှုပ်ထွေးလှသော အဆိုပါ ဆက်နွယ်မှုကို ၂၀၁၉
ခုနှစ်တွင် ဘွင်းဘွင်းကြီးမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ မြန်မာစစ်တပ်၏
တစ် ဖ က် သ တ် အ ပစ် အ ခတ် ရ ပ် စဲ ရေး ကြေညာချက် ကို
(တရု တ် အ စိုး ရ၏ တို က် တွ န်း ချက် ကြောင့် ဖြ စ် ဖို့ များသည် )
အခွင့်ကောင်းယူကာ တရုတ်နိုင်ငံရထားလမ်း အင်ဂျင်နီယာ
လုပင
် န်းအုပစ
် ု (China Railway Eryuan Engineering Group
(CREEG)) က မူဆယ်-မန္တလေး မြန်နန
ှု ်းမြင့ရ
် ထားလမ်းအတွက်
ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ခြေ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ရပ်ကို
ဖော်ဆောင်ခခြ
ဲ့ င်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိအ
ု့ ပြင် စီမက
ံ န
ိ ်းလေးခုလုံး၏
ရု ပ် ဝ တ္ထု ပို င်း ဆို င် ရာအခြေခံ အဆောက် အ အုံ များအပေါ်
ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များက စစ် အ င် အားတိုး ချဲ့ ခြင်း (militarisation) ကို ပို မို မြင့် တ က် စေမ ည် ဖြ စ် ၏ ။ လက် ရှိ တွ င် ပ င်
မြန်မာစစ်တပ်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊
မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်မှ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များ နှင့် ပုဂလ
္ဂ က
ိ
လုခံ ြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ပိင
ု ဆ
် ိင
ု မ
် အ
ှု ရင်းအမြစ်များ (assets)
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေခဲ့ပြီး
ဖြစ်သည်ဟူ၏။
22 | ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း

ဆ က် လ က် ဖြ စ် ပွား နေ ခဲ့ သော ပ ဋိ ပ က္ခ များ သ ည်
ဖော်ပြပါစီမံကိန်းများနှင့် အခြားအရေးပါသောစီမံကိန်းများ
ပြီးစီးအောင်မြင်မှုအတွက် အကြီးမားဆုံးဘေးအန္တရာယ်များ
ဖြစ်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်
နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ
တွ င်း ပ ဋိ ပ က္ခ ဖြ စ် ပွား နေသော အ စု အ ဖွဲ့ များ ကြား
သ ဘော တူ ညီ မှု များ
ဖြ စ် ထွ န်း ပေါ် ပေါ က် လာ အော င်
အားပေးကူညီရန် စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့သည်။ သို့မှသာ
တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ
အော င် မြ င် ဖွံ့ ဖြိုး နို င် ပြီး
ထို န ယ် မြေဒေ သ များအတွ င်း ရှိ တရု တ် နို င် ငံ သားများ၏
လုံ ခြုံ ရေး နှ င့်
ဘေး အ န္တ ရာ ယ် က င်း ရှ င်း ရေး ကို လ ည်း
အာမခံနင
ို မ
် ည်ဖြစ်သည်။ သိသေ
ု့ ာ် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပင
ို ်းတွင်
မကြာသေးမီ က ဖြစ် ပွားခဲ့ သ ည့် EAOs များ၏တို က် ခို က် မှု
များကို ကြည့် လျှင် ထို ကဲ့ သို့ သော သဘောတူ ညီ မှု များကို
အား ပေး မြှ င့် တ င် ရ န်
အ လွ န် ပ င် ခ က် ခဲ ကြော င်း
တွေ့မြင် ခဲ့ ရ သည် ။ BRI လု ပ် င န်း များ မြှ င့် တ င် ခြ င်း နှ င့်
ငြိ မ်း ချမ်း ရေး လု ပ် င န်း စဉ် အ တွ င်း မှ တရု တ် အ စိုး ရ၏
အခန်းကဏ္ဍတို့က အပြန်အလှန်ချတ
ိ ်ဆက်နေသည်ဖြစ်ရာ
တစ် သီး တစ် ခြား ခွဲ ဖ ယ် ရ န် မဖြ စ် နို င် ပေ။ BRI နှ င့်
ဆ က် စ ပ် နေသော ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ က န ဂို က ပ င်
ရှုပထွေ
် းနက်နပြ
ဲ ီး ထိလယ
ွ ရ
် လ
ှ ယ
ွ သ
် ည့် အခြေအနေအတွင်းသို့
နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတစ်ရပ် ထည့သ
် င
ွ ်းခဲပြ
့ ဖြ
ီ စ်သည်။

လေ့လာမှု (၁)
မြန်မာနှင့်တရုတ် မဟာဓာတ်အားလိုင်းများ
အပြန်အလှန်ချ ိတ်ဆက်ခြင်း
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကာလ၌ တရုတ်စွမ်းအင်
ကော် ပို ရေးရှ င်း များက မြန် မာနို င် ငံ ကို တရု တ် နို င် ငံ သို့
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား
တ င် သွ င်း ရော င်း ချ ပေး နို င် မ ည့်
နို င် ငံ တ စ် ခု အ ဖြစ် ရှု မြင် ခဲ့ ကြသည် ။ မြန် မာနို င် ငံ ၏
ကြီး မားသော မြစ် ချောင်း ကွ န် ယ က် များကို အသုံး ပြုကာ
အကြီး စားရေအားလျှပ် စ စ် ဓာတ် အား ထု တ် လု ပ် မှု များ
ပြု လု ပ် နို င် မ ည် ဟု
သ တ် မှ တ် ရှု မြ င် ခဲ့ ခြ င်း ဖြ စ် ၏ ။
တရုတ်ကုမ္ပဏီများမှ ဆောက်လုပ်သောဆည်များ (ဥပမာ
ကချင် ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ မြစ် ဆုံ နှ င့် တာပို င် ဆ ည် များ) မှ
ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအများစုကို တရုတ်နိုင်ငံသို့
ပို့ ဆောင် ရ န် မူ လ ကရည် ရွ ယ် ထားခဲ့ သ ည် ။ သို့ သော်
ယခု အ ခါ တရု တ် နို င် ငံ အနောက် တောင် ပို င်း ဒေသတွ င်
ကြီး မားလှ ပြီး အမြတ် ငွေမ ရနို င် သော လျှပ် စ စ် ဓာတ် အား
ပို လျှံ ရော င်း လို အား တ စ် ရ ပ်
ဖြ စ် တ ည် လာ ခဲ့ ရာ
တရုတ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများနှင့် ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရတို့က
မြန်မာနိင
ု င
် အ
ံ ား တရုတန
် င
ို င
် ၏
ံ ပိလ
ု ျှံလျှပစ
် စ်ဓာတ်အားများကို
ဝ ယ် ယူ သုံး စွဲ မ ည့် နို င် ငံ အ ဖြ စ် ကြ ည့် မြ င် လာ ခဲ့ သ ည် ။
ထိက
ု ာလအတွင်း မြန်မာနိင
ု င
် မ
ံ ှာ ပြည်တင
ွ ်းလျှပစ
် စ်ဝယ်လအ
ို ား
မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်
အလွန်ကြီးမားလာခဲ့ရာ ပိုမိုများပြားသောလျှပ်စစ်ရင်းမြစ်
များကို ကြိုးပမ်းရှာဖွေနေခဲသ
့ ည်။ တရုတန
် င
ို င
် မ
ံ ှ မြန်မာနိင
ု င
် သ
ံ ို့
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏအမြောက်အမြား တင်ပို့ရောင်းချ
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နို င် ရ န် အ တွ က် ဗို့ အားမြင့် လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားပို့ ဆောင် ရေး
အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ များ တည် ဆောက် ရ မည် ဖြ စ် ပြီး
ထို့အတွက် ငွေကြေးပမာဏ ကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွား
ရန် လိုအပ်သည်။ ထိုအခြေခံအဆောက်အအုံများကလည်း
မြ န် မာ နို င် ငံ မြော က် ပို င်း ရှိ
ပ ဋိ ပ က္ခ န ယ် မြေများ ကို
ဖြတ် သ န်း သွားမည် ဖြ စ် သ ည် ။ မြန် မာနို င် ငံ အ နေဖြင့် လ ည်း
တ ရု တ် လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ပံ့ ပိုး ရော င်း ချ မှု များ အ ပေါ်
အားထားမှီခိုရနိုင်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တရုတ်စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး SOE
တစ်ခုဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား
လိုင်း (China Southern Power Grid (CSG)) သည် BRI
မူ ဘောင် အောက် တွ င် မြန် မာတရု တ် လျှပ် စ စ် ဓာတ် အား
လို င်း များ ချ တ
ိ ် ဆ က် ပြီး တရု တ် လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားများကို
မြ န် မာ နို င် ငံ သို့
ပို မို တ င် ပို့ ရော င်း ချ နို င် ရ န် အ တွ က်
မြန်မာအစိုးရနှင့် တရုတ်အစိုးရတို့အား စတင်စည်းရုံးခဲ့သည်။
ငါးနှ စ် တာကာလအတွ င်း CSG ၏လု ပ် ဆောင် ချက် များ
အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြန်မာအစိုးရက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
၁၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ် ဝယ်ယူရန် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။ CSG ၏
ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် တရုတ်သတင်းမီဒီယာများ၏ဆောင်း
ပါးများကို ကိုးကားပြီး အဆိုပါစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်
ဆော င် ရွ က် ရေး အ တွ က် လု ပ် င န်း အ စီ အ စ ဉ် ဇ ယား ကို
အောက်တင
ွ ် ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်သည့အ
် ပြင် ထိစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ ်းသည်
စီး ပွား ရေး ကော် ပို ရေး ရှ င်း များ မှ
မော င်း နှ င် သော
သဘောသဘာဝရှသ
ိ ည်ကလ
ို ည်း ထုတဖ
် ော်တင်ပြသွားပါမည်။

တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပိုလျှံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ငတ်မွတ်နေသောမြန်မာနိုင်ငံသို့
ရောင်းချခြင်း
၂၀၀၀ ခု နှ စ် တွ င် တရု တ် အ စိုး ရသည် ‘အနောက် အရှေ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း (West-East
Transmission Project)’ ကို စတင် ဖော် ဆောင် ခဲ့ သ ည် ။
တ ရု တ် နို င် ငံ
အ နော က် တော င် ပို င်း ဒေ သ အ တွ င်း
ရု ပ် ကြွ င်း လော င် စာ
က င်း လွ တ် သော
ရေ အား လျှ ပ် စ စ် ထု တ် လု ပ် ပြီး
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား
သုံးစွဲမှုမြင့်မားသော တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသများ
သို့ ပို့ဆောင်ရန်အတွက် ဦးတည်ရည်ရွယ်ခဲ့၏။ ထိုစီမံကိန်းကို
ပို မို ကြီး မား သော ‘ အ နော က် ပို င်း ဒေ သ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က်
ရေး စီမံကိန်းကြီး (Great Western Development Project)’ အောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရက အလွ န် စိ တ် အားထက် သ န် စွာ
အား ပေး ထော က် ပံ့ ခဲ့ သ ည် ။
အ ခြား ပြ ည် န ယ် များ သို့
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား များ
ရော င်း ချ ခြ င်း ဖြ င့်
နော က် ကျ ကျ န် ရ စ် သော
ပြ ည် န ယ်
GDP
ကို
တိုးမြှငပ
့် ေးနိင
ု လ
် မ
ိ မ
့် ည်၊ ပြည်နယ်အတွက် အခွနဘ
် ဏ္ဍာငွေများ
ပေး စွ မ်း နို င် မ ည် ၊ စွ မ်း အ င် လို အ ပ် ချ က် မြ င့် မား သော
စ က် မှု လု ပ် င န်း များ ကို
ဆွဲ ဆော င် နို င် လိ မ့် မ ည် ဟု
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရက မျှော် လ င့် ခဲ့ ၏ ။
ထို့ နောက်
ပို င်း ကာလအတွ င်း တရု တ် စွ မ်း အင် SOEs ကြီး များ
ideas into movement

ဦး ဆော င် ပြီး
ဆ ည် တ ည် ဆော က် မှု လု ပ် င န်း များ
အကြီး အကျယ် ဖော် ဆောင် ခဲ့ ခြ င်း ကြောင့် တရု တ် နို င် ငံ ၏
ရေအားလျှပ် စ စ် ထု တ် လု ပ် နို င် မှု ပမာဏက ၃၅၂၀၀၀
မ ဂ္ဂါ ဝ ပ် အ ထိ
မြ င့် တ က် လာ ခဲ့ ရာ
တ စ် က မ္ဘာ လုံး
ရေ အား လျှ ပ် စ စ် ထု တ် လု ပ် နို င် မှု စု စု ပေါ င်း ပမာ ဏ ၏
လေးပုံတစ်ပုံခန့်အထိ ရှိလာခဲ့ပေသည်။၈၇
သို့ သော် ယ ခု အ ခါ တ ရု တ် နို င် ငံ
အ နော က် တော င် ပို င်း ဒေ သ တွ င်
ကြီးမားလှပြီး အမြတ်ငွေမရနိုင်သော
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ပို လျှံ ရော င်း
လို အားတစ် ရ ပ် ဖြ စ် တည် လာခဲ့ ရာ
တ ရု တ် စွ မ်း အ င် ကု မ္ပ ဏီ များ နှ င့်
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရ တို့ က
မြ န် မာ နို င် ငံ အား တ ရု တ် နို င် ငံ ၏
ပို လျှံ လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား များ ကို
ဝ ယ် ယူ သုံး စွဲ မ ည့် နို င် ငံ အ ဖြ စ်
ကြည့်မြင်လာခဲ့သည်။

လွ န် ခဲ့ သော ဆ ယ် စု နှ စ်
နှ စ် ခု တာ ကာ လ အ တွ င်း
ရေ အား လျှ ပ် စ စ် ထု တ် လု ပ် နို င် မှု ပမာ ဏ တ ရှိ န် ထိုး
မြ င့် တ က် လာ ခဲ့ ခြ င်း ကြော င့် ကြီး မား သော ပို လျှံမှု များ
ဖြ စ် ပေါ် စေ ခဲ့ သ ည် ။
ဝ ယ် လို အား မ ရှိ သော ကြော င့်
တရု တ် ရေ အားလျှပ် စ စ် စ က် ရုံ များသည် ၂၀၁၂ ခု နှ စ်
ကတည်းကစပြီး ‘ရေထုတ်လွှတ်မှု (water abandoning)’
ပြုလုပက
် ာ စက်ရမ
ုံ ထ
ှ တ
ု လ
် ပ
ု န
် င
ို သ
် ည့် အမြင့ဆ
် ုံးလျှပစ
် စ်ဓာတ်
အားပမာဏအထိ အပြည့်အဝထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုတော့ပေ။၈၈
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများမှ
ပို လျှံလျှပ် စ စ် ဓာတ် အား ထု တ် လု ပ် နို င် မှု ပမာဏမှာ ၆၉.၁
ဘီလီယံ kWh အထိရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး ထိုစက်ရုံအများစုက
ယူ န န် နှ င့် စီ ချွမ်း ပြည် န ယ် တို့ တွ င် တည် ရှိ သ ည် ။ ၈၉
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း
ပို လျှံ လျှ ပ် စ စ် ထု တ် လု ပ် မှု
ဖြစ် ပေါ်စေသည့် အကြောင်း ရင်း များစွာ ရှိ သ ည် ။ (၁)
ဆည်တည်ဆောက်မှုများ အလျင်အမြန်တိုးပွားလာခြင်း (၂)
ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်း လျှပစ
် စ်ဝယ်လအ
ို ား ကျဆင်းသွားခြင်း
( ၃ ) လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် နို င် စွ မ်း
အ က န့် အ သ တ် ရှိ နေခြ င်း
( အ ခြား ပြ ည် န ယ် များ သို့
ပို့ဆောင်မှုလည်းပါဝင်သည်) နှင့် (၄) ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှုနှင့်
ဈေးကွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများတို့ကြောင့်
ဖြစ် သ ည် ။ ၉၀ ဝင် ငွေဒေါ်လာဘီ လီ ယံ ချ ီ ဆုံး ရှုံး လာရသဖြင့်
တ ရု တ် လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ထု တ် လု ပ် ရော င်း ချ သူ များ
( အ ထူး သ ဖြ င့် C S G ) က မြ န် မာ နို င် ငံ အ ပါ အ ဝ င်
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တင်ပို့ရောင်းချရန်
ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
တိုး မြှ င့် ထု တ် လု ပ် ပံ့ ပိုး လို သ ည့် အ လွ န် ခြား နား သော
အကြောင်း ရင်း များစွာ ရှိ နေ ခဲ့ ၏ ။ နို င် ငံ လူ ဦးရေ၏ ၄၄%
ကိုသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ထားပြီး
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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ဗို့ အား မြ င့် လျှ ပ် စ စ် ပို့ ဆော င် ရေး ဓာ တ် အား လို င်း များ
လုံး ဝမလုံ လောက် ပေ။ ၉၁ ရှိ ရ င်း စွဲ လျှပ် စ စ် ဓာတ် အား
ထု တ် နို င် မှု ပမာ ဏ
အ လွ န် န ည်း ပါး ပြီး
တည်ငြိမ်မှုလည်းမရှိပေ။ လူနေအိမ်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း
လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များမှာကား အလွန်ကြီးထွားလာခဲ့သည်။
လက် ရှိ အ ခြေအနေတွ င် မြန် မာနို င် ငံ သ ည် တစ် နှ စ် လျှင်
လျှပစ
် စ်ဓာတ်အားပမာဏ ၁၃ ဘီလယ
ီ ံ kWH ခန့် သုံးစွနေ
ဲ ခဲပြ
့ ီး
၂၀၃၀ ခု နှ စ် သို့ ရောက် ချ နိ ် တွ င် ၈၀ ဘီ လီ ယံ kWH အထိ
မြင့်တက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။၉၂

အောင်မြင်မှုကို စီးပွားရေးထွက်ကုန်တန်ဖိုး (economic output) အပေါ်အခြေခံပြီး သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်ရာ မြန်မာ
နိုင်ငံသို့ချဲ့ထွင်ရောင်းချသွားရန်အတွက် ပြင်းထန်ခိုင်မာသော
စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်တစ်ရပ် ဖြစ်တည်နေခဲ့သည်။

၂၀၁၂ ခု နှ စ် တွ င် တရု တ် နို င် ငံ တောင် ပို င်း ဒေသများအား
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော အမျ ိုးသားအဆင့်
SOE တစ်ခဖြ
ု စ်သည့် CSG သည် ပိလ
ု ျှံလျှပစ
် စ်ဓာတ်အားများကို
အသုံး ချနို င် ရ န် အ တွ က် တရု တ် ရေ အားလျှပ် စ စ် များကို
နို င် ငံ တ ကာ သို့ တ င် ပို့ ရောင်း ချရန် စတင် ကြိုးပမ်း မြှ င့်
တင် လာခဲ့ သ ည် ။ ၉၃ CSG သည် ၂၀၀၄ ခု နှ စ် က တည်း ပင်
လျှပစ
် စ်ဓာတ်အားပမာဏ အများအပြားကို ဗီယက်နမ်နိင
ု င
် သ
ံ ို့
ရောင်းချလာခဲရ
့ ာ ထိလ
ု ပ
ု ဆ
် ောင်ချက်ပစ
ုံ က
ံ ို အခြားနိင
ု င
် မ
ံ ျားသို့
၉၄
တိုးမြှင့်ချဲ့ထွင်သွားရန် ဆန္ဒရှိနေခဲ့၏။ CSG က မြန်မာ
နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသအတွင်းရှိ နယ်စပ်မြို့အနည်းငယ်ကို
လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားရောင်း ချနေခဲ့ ပြီး ဖြစ် သ ည် ။ သို့ သော်
ထိုမြို့များမှာ မြန်မာနိုင်ငံ မဟာဓာတ်အားလိုင်းကို ဗို့အားမြင့်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများဖြင့် ချ ိတ်ဆက်ထားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
မြန်မာနိင
ု င
် သ
ံ ို့ လျှပစ
် စ်ဓာတ်အား တင်ပရေ
ို့ ာင်းချနိင
ု ရ
် န်အတွက်
CSG အနေဖြင့် မြန် မာနို င် ငံ ၏ လျှပ် စ စ် ဓာတ် အား
အ ခြေ ခံ အ ဆော က် အ အုံ များ ကို
အ ဆ င့် မြှ င့် တ င်
ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံနှစ်ခုကြားတွင် ဗို့အားမြင့်ဓာတ်
အားလိုင်းများဖြင့်ဆက်သွယ်ပေးရန် လိုအပ်သည်။

မြန် မာနို င် ငံ သို့ လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားရောင်း ချမှု ကို အားပေး
မြှငတ
့် င်နင
ို ရ
် န်အတွက် CSG က မြန်မာနှင့် တရုတအ
် စိုးရများကို
စတင်ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လောက်မှာပင်
အဆိုပါ SOE သည် ၅၀၀ ကီလိုဗို့ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခုမှ
တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်းချနိုင်ရန်
မြ န် မာ အ စိုး ရ နှ င့်
ဆွေး နွေး မှု များ ပြု လု ပ် ခဲ့ သ ည် ဟု
၉၅
အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြ၏။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်
CSG ၏ ဒုတယ
ိ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဝမ်ကျုံးလင် (Wang Jiuling) သည် မြန်မာနိင
ု င
် လ
ံ ျှပစ
် စ်စမ
ွ ်းအားနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Electricity and Energy (MOEE)) ဝန်ကြီး
နှ င့် တွေ့ဆုံ ခဲ့ ပြီး ‘တရု တ် မြန် မာဓာတ် အားလို င်း စီ မံ ကိ န်း ’
အကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆို ခဲ့ သ ည် ။ Sino Finance
တွ င် ဖော် ပြ ခဲ့ သ ည့် ဆောင်း ပါးတစ် ပု ဒ် က CSG သည်
တရု တ် - မြန် မာချစ် ကြည် ရ င်း နှီး ရေးအသင်း နှ င့် အတူ
‘ထိစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ ်းကို BRI မူဘောင်အတွင်းသို့ ပေါင်းစပ်ထည့သ
် င
ွ ်းရန်
၉၇
တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်’ ဟု တင်ပြခဲ့၏။
အ ဆို ပါ တွေ့ ဆုံ ဆွေး နွေး မှု တွ င် M O E E အ နေဖြ င့်
ဓာတ်အားလိင
ု ်း၊ ရေအားလျှပစ
် စ်စမ
ီ က
ံ န
ိ ်းများနှင့် နှစန
် င
ို င
် ကံ ြား
အခြား လျှပ် စ စ် စီ မံ ကိ န်း များ (CSG နှ င့် ဖော် ဆောင် မ ည့်
စီမံကိန်းအပါအဝင်) နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်အတွက်
တရုတန
် င
ို င
် ံ အမျ ိုးသားစွမ်းအင်စမ
ီ အ
ံ ပ
ု ခ
် ျုပ်ရေးအဖွဲ့ (National Energy Administration (NEA)) ၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့်
တွေ့ဆုံ သွားမည် ဟု ကတိ က ဝတ် ပြုခဲ့ သ ည် ။ သို့ ဖြ စ် ရာ
CSG သည် ထို စီ မံ ကိ န်း ကို အားပေးထောက် ခံ လာအောင်
မြန် မာအစိုး ရအား စည်း ရုံး နေခဲ့ ပြီး တပြို င် တ ည်း မှာ ပင်
တရု တ် အ စိုး ရအား စည်း ရုံး နို င် ရ န် အ တွ က် MOEE ၏
ကူညီဆောင်ရွက်မှုကို ရယူနေခဲ့သည်။

CSG တွ င် ဓာတ် အားလို င်း အပြန် အ လှ န် ချ တ
ိ ် ဆ က် မှု ကို
အား ပေး တို က် တွ န်း ရ ခြ င်း အ တွ က်
ခို င် မာ သော
အကြောင်းရင်းတစ်ရပ် ရှိသည်။ CSG ၏ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေပမာဏ
ဒေါ်လာ ၈၀ ဘီလီယံရှိပြီး (မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျ ိုးသား GDP
ထက် ပို၍များသည်) ဝန်ထမ်းအင်အား ၂၈၉၀၀၀ ရှိသည်။
ထို လု ပ် သားအင် အားကို ဆက် လ က် ထိ န်း သိ မ်း ထားနို င် ရ န်
နှ င့် အမြတ် အ စွ န်း တိုး ပွားရရန် အ တွ က် ကု မ္ပ ဏီ အ နေဖြင့်
ရော င်း ချ မှု များ နှ င့် ဆော က် လု ပ် ရေး စီ မံ ကိ န်း များ ကို
( နို င် ငံ တ ကာ သို့ ချဲ့ ထွ င် ခြ င်း မျ ိုး အ ပါ အ ဝ င် )
အစဉ်မပြတ်တိုးမြှင့်သွားနိုင်ရန် လိုအပ်သည် ။ CSG သည်
၎င်း၏လက်အောက်ခံ ယူနန်လျှပစ
် စ်ဓာတ်အားလိင
ု ်း (Yunnan
Power Grid) ကုမ္ပဏီမှတဆင့် ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်း လျှပ်
စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုကို စီမံခန့်ခွဲသည်။ သို့ဖြစ်ရာ
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း လျော့ န ည်း သုံး စွဲ မှု (underutilized) ဖြစ်နေသည့် ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်
စားသုံး သူ များရှာ ဖွေခြင်း က CSG၏ အကျ ိုးစီး ပွားနှ င့်
သက် ဆို င် သ ည် ။ CSG နှ င့် ၎င်း ၏မန် နေ ဂျာများ၏

၂ ၀ ၁ ၇ ခု နှ စ် အော က် တို ဘာ လ တွ င် စီ မံ ကိ န်း က
ပို မို ကြီး မားလာခဲ့ ပြီး ပါဝင် သောအစိုး ရအဖွဲ့ အစည်း များ
ပို မို များ ပြား လာ ခဲ့ ချ ိ န် တွ င်
စီ မံ ကိ န်း
ရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်သွားရန်အတွက် CSG ဦးဆောင်သော
‘တရုတ်အလုပ်အမှုဆောင်အုပ်စုတစ်စု (a Chinese Working
Group)’ ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့၏။၉၈ ထိုအလုပ်အမှုဆောင်အုပ်စုသည်
စီမံကိန်းမြှင့်တင်ရေး၊ NEA ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံရုံး
နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ MOEE တို့ကြား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ
အားကောင်းခိုင်မာစေရေးနှင့် စီမံကိန်းကို အတူလက်တွဲရေး
ဆွဲချမှတ်သွားရန် (လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ရပ်နှင့် အချ ိန်ဇယား
အပါအဝင်) အတွက် မြန်မာဘက်နှင့် နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရေး စသည်တို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။၉၉ CSG က
ဦးဆောင်သည်ဆသေ
ို ာ်လည်း အမှုဆောင်အပ
ု စ
် ဖ
ု ွဲ့စည်းခြင်းကို
CSG ၏ လက်အောက်ခက
ံ မ
ု ဏ
္ပ ီ CSG ယူနန်နင
ို င
် တ
ံ ကာကုမဏ
္ပ ီ
က
တာ ဝ န် ယူ ဆော င် ရွ က် သ ည် ။
ထို အ ချ ိ န် တွ င်
မြန် မာနို င် ငံ MOEE က တရု တ် လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားများကို
ဝယ် ယူ ရ န် ‘မူ အားဖြင့် ’ ၁၀၀ သဘောတူ ညီ ခဲ့ ပြီး ဖြစ် သ ည် ။

တရုတ်မြန်မာမဟာဓာတ်အားလိုင်းများ
အပြန်အလှန်ချ ိတ်ဆက်ရေး CSG ၏
စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှုများ
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သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း၌ CSG က ထိုစီမံကိန်းအတွက်
နို င် ငံ ရေး ဆို င် ရာ
အား ပေး ထော က် ခံ မှု များ ကို
မြန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း မှာ ရော တရု တ် နို င် ငံ အ တွ င်း မှာ ပါ
အောင်မြင်စွာတည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
မြ န် မာ နို င် ငံ သို့ လျှ ပ် စ စ်
ဓာ တ် အား ရော င်း ချ မှု ကို
အားပေးမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် CSG
က မြန် မာနှ င့် တ ရု တ် အ စိုး ရများကို
စတင်ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းခဲ့သည်။
CSG သည် BRI မူ ဘောင် အောက် တွ င် ထို စီ မံ ကိ န်း ၏
နို င် ငံ အ ဆ င့် အ ရေး ပါ ပုံ ကို တ ရား ဝ င် အ သိ အ မှ တ် ပြု
လ က် ခံ လာ အော င် လ ည်း
အော င် မြ င် စွာ ဆော င် ရွ က်
နို င် ခဲ့ သ ည် ။ ၂၀၁၈ ခု နှ စ် ဇူ လို င် လ ၁၉ ရက် နေ့တွ င်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ NEA ဘုတ်အဖွဲ့က BRI မူဘောင်အောက်တွင်
ယူနန်ပြည်နယ်၏ ရေအားလျှပ်စစ် ပိုလျှံရောင်းလိုအားကို
အိ မ် နီး ချ င်း နို င် ငံ များ သို့
တ င် ပို့ ရော င်း ချ မှု ခြ င်း ဖြ င့်
လျော့ပါးသက်သာ စေနိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာတင်ပြခဲ့၏။၁၀၁
ထို့အတွက်လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသယ်ယူပို့ဆောင်
ရေး အခြေခံအဆောက်အအုမ
ံ ျားကို BRI မူဘောင်အောက်တင
ွ ်
ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့မှုနှင့် ဆောက်လုပ်မှုများ ပြုလုပ်သွားနိုင်
မည်ဖြစ်ပြီး အလိရ
ု အ
ှိ ပ်သော ဒေသတွင်းလျှပစ
် စ်ဓာတ်အားဈေး
ကွက်ကို တည်ဆောက်သွားနိုင်မည်ဟုလည်း NEA က တင်ပြ
ခဲ့သည်။၁၀၂
သို့ သော် ထို စီ မံ ကိ န်း ၏ အလု ပ် အ မှု ဆောင် အု ပ် စု တွ င်
ခေါင်း ဆောင် ဖြ စ် နေ သည့် တို င် CSG မှာ တရု တ် နို င် ငံ ၏
အဓိ က ဓာတ် အား လို င်း ပို င် ရှ င် နောက် တ စ် ဦးဖြစ် သော
နိုင်ငံဓာတ်အားလိုင်း ကော်ပိုရေးရှင်း (State Grid Corporation of China (SGCC)) ထံ မှ ယှ ဉ် ပြို င် မှု များကို
ရင် ဆို င် ကြုံ တွေ့ခဲ့ ရ သည် ။ ၂၀၁၈ ခု နှ စ် ဩဂု တ် လ တွ င်
SGCC ၏ ဥက္ကဌ ကောင်းဝေ ကလည်း လျှပ်စစ်စွမ်းအားနှင့်
စွ မ်း အ င် ဝ န် ကြီး
ဦး ဝ င်း ခို င် နှ င့်
တွေ့ ဆုံ ခဲ့ ပြီး
ဓာတ်အားလိုင်းနှစ်ခု အပြန်အလှန်ချ ိတ်ဆက်မှုနှင့်ပတ်သက်
၍ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြသည်။၁၀၃ ထိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်
SGCC ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သော တရုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
ကိရိယာပစ္စည်းနှင့် နည်းပညာကုမ္ပဏီ (China Electric Power Equipment and Technology Company (CET)) လည်း
ပါဝင်ခဲ့သည်။ CET သည် မြန်မာနိုင်ငံမဟာဓာတ်အားလိုင်း၏
အ စိ တ် အ ပို င်း အ ချ ို့ အ တွ က်
ဆော က် လု ပ် ခွ င့်
ကန်ထရိုက်ရရှိထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက် လေးရက် အ ကြာ ၂၀၁၈ ခု နှ စ် ဩဂု တ် လ ၂၅
ရက် နေ့တွ င် ဝန် ကြီး ဦးဝင်း ခို င် သ ည် ကူ မ င်း မြို့တွ င် CSG
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ ယူနန်ပြည်နယ်စွမ်းအင်ဌာနမှ
အရာရှိ ကြီး များနှ င့် ထပ် မံ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ သ ည် ။ ၁၀၄
ကုမဏ
္ပ န
ီ စ
ှ ခ
် လ
ု ုံး သီးခြားစီစည်းရုံးဆောင်ရက
ွ နေခြ
်
င်းက တရုတ်
SOEs များကြားမှ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ထင်ရှားပေါ် လွင်စေခဲ့ပြီး
ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးက ကိုယ်စီဝင်ငွေများနှင့် အမြတ်အစွန်းများ
ideas into movement

တိုး မြှ င့် ရ ယူ နို င် အောင် ကြိုးပမ်း အားထု တ် နေ ခဲ့ ကြောင်း
တွေ့မြင်ရသည်။
ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း CSG ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံသို့လျှပ်
စစ်ဓာတ်အား ရောင်းချမှုကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရက
ွ ်နိင
ု ်ခဲ့၏။
၂၀၁၉ ခု နှ စ် မေလတွ င် မြန် မာနို င် ငံ MOEE က CSG
ထံ မှ လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ပမာ ဏ ၁ ၀ ၀ ၀ မ ဂ္ဂါ ဝ ပ်
ဝယ်ယူသွားရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။၁၀၅
C S G ထံ မှ ဝ ယ် ယူ သော လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား များ ကို
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မူဆယ်၊ မိုင်းရယ်နှင့် ဟိုပုံးမြို့များ၊
က ယား ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ
လွို င် ကော် မြို့ နှ င့်
ပဲ ခူး တို င်း ဒေသကြီး အတွ င်း ရှိ ဘု ရားကြီး မြို့ တို့ အ တွ က်
ဖြန့်ဖြူးပေးဝေသွားမည်ဟူ၏။၁၀၆ တရုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
ဝယ် ယူ ပေးဝေသွားရန် အ တွ က် အဘယ် ကြောင့် အဆို
ပါ မြို့ များ ကို
ရွေး ချ ယ် ရ သ ည် ဟူ သော အ ချ က် က
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှပ
ိ ေ။ မူဆယ်၊ မိင
ု ်းရယ်နင
ှ ့် ဟိပ
ု ုံးမြို့တိမ
ု့ ှာ
တရုတလ
် ျှပစ
် စ်ဓာတ်အားလိင
ု ်းနှင့် နီးသော်လည်း လွိုင်ကော်နင
ှ ့်
ဘု ရားကြီး မြို့တို့ က တရု တ် လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားလို င်း နှ င့်
ဝေးကွာသည်။ သို့ သော် လွိုင်ကော်နင
ှ ့် ဘုရားကြီး နှစမ် ြို့လုံးမှာ
မဟာဓာတ် အားလို င်း နှ င့် ချ တ
ိ ် ဆ က် ပြီး သားဖြစ် သ ည် ။
၁၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်က ဗီယက် နမ်နှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့ကို CSG
မှ လ က် ရှိ ရော င်း ချ နေသော ပမာ ဏ အော က် များ စွာ
လျော့ န ည်း သ ည် ဆို သော် လ ည်း
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား
ဝယ် ယူ မှု ကြောင့် ဗို့ အားမြင့် လျှပ် စ စ် ပို့ ဆောင် ရေးလို င်း
များ တည် ဆောက် ရ မည် ဖြ စ် ရာ အနာဂတ် ကာလတွ င်
ပမာ ဏ ပို မို များ ပြား သော လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား များ ကို
ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
CSG သည် မြန် မာနို င် ငံ ကို ဘင်္ဂ လားဒေ့ ရှ် နို င် ငံ အ တွ င်း
ဖြ စ် တ ည်
လာ နို င် သော အ ခြား ဈေး ကွ က် တ စ် ခု နှ င့်
ဆက် သွ ယ် ပေးမည့် လမ်း မကြီး တစ် ခု အ နေနှ င့် လ ည်း
သတ် မှ တ် ရှု မြင် ထား၏။ ဗို့ အားမြင့် ဓာတ် အားလို င်း ကို
မြ န် မာ နို င် ငံ မှ
ဘ င်္ ဂ လား ဒေ့ ရှ် နို င် ငံ သို့
ချဲ့ထွင်သွယ်တန်းသွားရန် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် အကဲဖြတ်ပေးမည့်
ဖြစ် မြောက် အောင် မြင် နို င် ခြေ လေ့ လာဆန်း စစ် မှု တ စ် ရ ပ်
(feasibility study) ကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။၁၀၇
ထိသ
ု ိဖြ
ု့ င့် CSG အနေနှင့် သုံးနိင
ု င
် မ
ံ ဟာဓာတ် အားလိင
ု ်းများကို
ချ ိတ်ဆက်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို မြန်မာနိုင်ငံမှတဆင့်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရန
ှ် ိင
ု င
် သ
ံ ို့ ရောင်းချနိင
ု ပ
် ေမည်။ ဓာတ်အားလိင
ု ်းကို
ဘ င်္ ဂ လား ဒေ့ ရှ် နို င် ငံ အ ထိ
ဆ က် လ က် သွ ယ် တ န်း
ချ တ
ိ ် ဆ က် ခြ င်း ဖြင့် အာရှ တ စ် လွှား ‘ဒေသတွ င်း လျှပ် စ စ်
ဓာတ် အားလို င်း (regional electricity grid)’ တစ် ခု
တည်ဆောက်မှုကို ထပ်တိုးချဲ့ထွင်ပေးနိုင်ပြီး ပိုမိုကြီးမားသော
နို င် ငံ တ ကာ လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား
ရော င်း ချ မှု များ
လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တ ရု တ် - မြ န် မာ ဓာ တ် အား လို င်း များ
အ ပြ န် အ လှ န်
ချ တ
ိ ် ဆ က် ရေးစီ မံ ကိ န်း ကို သေသေချာချာကြည့် ရှု လေ့ လာ
ခြင်းဖြင့် BRI မူ ဘောင်အောက်တွင် အလွန်ကြီးမားသော
အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ စီ မံ ကိ န်း များ ဖြစ် တ ည် စေ ခဲ့ သ ည့်
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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လု ပ် င န်း စဉ် ကို ကောင်း စွာ သိ ရှိ နားလည် နို င် သ ည် ။
ဤကိ စ္စ ရ ပ် တွ င် CSG က ဓာတ် အားလို င်း အပြန်
အ လှ န် ချ ိတ် ဆ က် ရေး စီ မံ ကိ န်း ကို
မြ န် မာ အ စိုး ရ ထံ
အဆိုပြုတင်ပြကာ မြန်မာအစိုးရ၏ အားပေးထောက်ခံမှုကို
တက် တ က် ကြွကြွ အားထု တ် ရ ယူ ပြီး တရု တ် နို င် ငံ NEA
ကို ထို စီ မံ ကိ န်း အပေါ် အားပေးထောက် ခံ လာအောင်
စ ည်း ရုံး ဆော င် ရွ က် ပေး ရ န်
မြ န် မာ အ စိုး ရ အား
အ ကူ အ ညီ တော င်း ခံ ခဲ့ သ ည် ဟု ယူ ဆ ရ သ ည် ။ C S G
ကု မ္ပ ဏီ သ ည် ထို စီ မံ ကိ န်း အတွ က် နို င် ငံ ရေးဆို င် ရာ
အားပေးထောက် ခံ မှု များကို တရု တ် နို င် ငံ အ တွ င်း မှာ ရော
မြ န် မာ နို င် ငံ အ တွ င်း မှာ ပါ
တ ဖြ ည်း ဖြ ည်း ချ င်း
တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ
တရုတ်သံရုံးက စီမံကိန်းကို အားပေးထောက်ခံလာခဲ့သည်။
အဆို ပါအားထု တ် ကြိုးပမ်း ဆောင် ရွ က် မှု တ စ် ခု လုံး ကို CSG
မှ ဦးဆောင်သည့် တရုတ် stakeholders များပါဝင်သော
‘ အ လု ပ် အ မှု ဆော င် အု ပ် စု ’ က စီ မံ ခ န့် ခွဲ ခဲ့ သ ည် ဟု
ထင် မြင် ယူ ဆ ရ ပေသည် ။ ထို အ ကြောင်း အချက် များအရ
တရုတဗ
် ဟိအ
ု စိုးရက SOEs များကို စီမက
ံ န
ိ ်းများဖော်ဆောင်ရန်
ညွှ န် ကြားခြင်း မျ ိုး မဟု တ် ပဲ SOEs များက စီ မံ ကိ န်း များ
အဆို ပြုတင်ပြကာ တဖြည်းဖြည်းချင်းမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်
သွားနိင
ု ပြ
် ီး တရုတဗ
် ဟိအ
ု စိုးရ အာဏာပိင
ု မ
် ျားက ပံပ
့ ိုးကူညရေ
ီ း
အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိမြင်ရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ဗို့အားမြင့်မဟာဓာတ်အားလိုင်း
တည်ဆောက်ခြင်း
မြ န် မာ နို င် ငံ သို့ လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ရော င်း ချ ရေး
သ ဘော တူ ညီ ချ က် ကို အ ပြီး မ သ တ် ရ သေး ခ င် မှာ ပ င်
တရု တ် ကု မ္ပ ဏီ များက မဟာဓာတ် အားလို င်း နှ စ် ခု ချ ိ
တ် ဆ က် သွား မ ည့် လ မ်း ကြော င်း များ ကို
အ ဆို ပြု
တ င် ပြ ခဲ့ ကြပြီး ဖြ စ် ၏ ။
လ မ်း ကြော င်း တ စ် ခု က
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ကိုဖြတ်သန်းပြီး ကျန်တစ်ခုက
ရှ မ်း ပြ ည် န ယ် မူ ဆ ယ် မြို့ ကို
ဖြ တ် သ န်း သွား သ ည် ။
ထို စီ မံ ကိ န်း နှ စ် ခု လုံး ကို တရု တ် အ စိုး ရကအားပေးထောက်
ခံ ခဲ့ ပြီး ဗန်း မော် လ မ်း ကြောင်း ပန္န က် တ င် အခမ်း အနားကို
တရု တ် သံ အ မတ် ဟောင်း ဟု န် လျန် (Hong Liang)
တက် ရောက် ခဲ့ သ ည် ။ ၁၀၈ ပို့ ဆောင် ရေးဓာတ် အားလို င်း များ
အမြောက် အ မြားဆောက် လု ပ် ခြ င်း ဖြင့် ပို မို ကြီး မားသော
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏကို ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင်
ပဋိပက္ခများကြောင့် ဓာတ်အားလိင
ု ်းများ ထိခိက
ု ပ
် ျက်စီးခဲလ
့ ျှင်
လည်း အခြားလမ်းကြောင်းများကို အသုံးပြုနိုငမ
် ည်ဖြစ်သည်။

ပို့ ဆော င် ရေး ဓာ တ် အား လို င်း များ
အ မြော က် အ မြား ဆော က် လု ပ်
ခြ င်း ဖြ င့်
ပို မို ကြီး မား သော
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ပမာ ဏ ကို
ရော င်း ချ နို င် မ ည် ဖြ စ် သ ည့် အ ပြ င်
ပ ဋိ ပ က္ခ များ ကြော င့် ဓာ တ် အား
လိုင်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လျှင်လည်း
အ ခြား လ မ်း ကြော င်း များ ကို
အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဗ န်း မော် လ မ်း ကြော င်း က
ပို ၍ ရှေ့ ရော က် နေ ခဲ့ ပြီး
ပို့ ဆောင် ရေး ဓာတ် အားလို င်း ၏ အစိ တ် အ ပို င်း တစ် ခု ကို
ဆော က် လု ပ် ပြီး စီး ခဲ့ ပြီး
ဖြ စ် သ ည် ။
SGCC
က
၎ င်း ၏ လ က် အော က် ခံ ကု မ္ပ ဏီ
CET
မှ တ ဆ င့်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အုန်းတောမှ နဘား သို့
၂၃၀ kV ဓာတ် အားလို င်း တစ် ခု တည် ဆောက် ခဲ့ သ ည် ၁၀၉
( ‘ ကျော ရိုး ကွ န် ယ က် လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ပို့ ဆော င် ရေး
စီ မံ ကိ န်း ’ ဟု ရည် ညွှ န်း လေ့ ရှိ သ ည် ) ။ ထို ပို့ ဆောင် ရေး
ဓာ တ် အား လို င်း သ စ် က
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား များ ကို
အလို အ ပ် ဆုံး နေရာများသို့ ပို့ ဆောင် ပေးမည် ဖြ စ် ပြီး
အိ မ် ထောင် စု ၅ သန်း အတွ က် လျှပ် စ စ် မီး ပေးနို င် မ ည် ဟု
CET က ဆို ခဲ့ သ ည် ။ ၁၁၀ နဘားမှ ဗန်း မော် သို့ သွ ယ်
တန်း သော ၂၃၀ kV ဓာတ် အားလို င်း တစ် ခု ကို လ ည်း
ပြည် ထောင် စု အ ရင်း အမြစ် များနှ င့် အင် ဂျင် နီ ယာလု ပ် င န်း
ကုမ္ပဏီ (Union Resources and Engineering Company (UREC)) မှ ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသည်။၁၁၁ UREC သည်
ယူနန်ပြည်နယ် SOE တစ်ခုဖြစ်သော ယူနန်ပြည်နယ်စွမ်းအင်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအုပ်စု (Yunnan Energy Investment Group
(YEIG)) ၏ ‘အထွေထွေကန်ထရိုက်ကိုယ်စားလှယ်(general
contracting vehicle)’ ကုမဏ
္ပ တ
ီ စ်ခဖြ
ု စ်သည်။၁၁၃ အုန်းတောမှ
ဗန်းမော်သို့ ချတ
ိ ်ဆက်သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကို ၂၀၁၉
ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ပြီးစီးအောင်အကောင်အထည်
ဖော် နို င် မ ည် ဟု ခ န့် မှ န်း ထား ၏ ။ ၁ ၁ ၄ အု န်း တော နှ င့်
ဗန်း မော် ကြား ပို့ ဆောင် ရေးဓာတ် အားလို င်း တစ် ခု ဆောက်
လု ပ် ခြ င်း ဖြင့် တရု တ် နှ င့် မြန် မာ မဟာဓာတ် အားလို င်း များ
ချ ိ တ် ဆ က် မိ သွား မ ည် ဖြ စ် သ ည် ။
အု န်း တော ကို
မြန်မာနိုင်ငံ၏မဟာဓာတ်အား လိုင်းနှင့်ချ ိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး
ဗန်းမော်မှာ တာပိင
ု ဆ
် ည်မတ
ှ ဆင့် ၂၃၀ kV ဓာတ်အားလိင
ု ်းဖြင့်
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ တရု တ် မ ဟာဓာတ် အားလို င်း နှ င့်
ချ ိတ်ဆက်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်။၁၁၄
မူဆယ်နှင့်မိတ္ထီလာမြို့များမှတဆင့် မြန်မာနှင့်တရုတ်မဟာ
ဓာတ်အားလိုင်းများအား ချ ိတ်ဆက်သွားမည့်လမ်းကြောင်းကို
စဉ်း စားသုံး သပ် ဆဲ ဖြ စ် သ ည် ။ မူ ဆ ယ် မှ မိ တ္ထီ လာသို့ ၅၀၀
kV ဓာတ် အားလို င်း တစ် ခု တည် ဆောက် ရေးအတွ က်
လေ့လာစုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်သွားရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လတွင်
CET နှ င့် မြန် မာအစိုး ရကြား နားလည် မှု စာချွန် လွှာ တစ် ခု
လက် မှ တ် ရေးထိုး ခဲ့ သ ည် ။ ၁၁၅ အလားတူ စီ မံ ချက် များကို
CSG ကလည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အဆိုပြုခဲ့သည်ဟုဆိုကြ၏။
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ရှိ ရ င်း စွဲ ဓာတ် အားလို င်း များကို အသုံး ပြုသွားရန် ဟူ သော
နောက်ထပ်အဆိုပြုချက်တစ်ရပ်ကို CSG ၏လက်အောက်ခံ
ယူ န န် နို င် ငံ တ ကာကု မ္ပ ဏီ (Yunan International Company) က တင်ပြခဲ့သည်။၁၁၆ ထိုလမ်းကြောင်းက
ရှ မ်း ပြ ည် န ယ် မြော က် ပို င်း ရှိ ပ ဋိ ပ က္ခ န ယ် မြေများ ကို
ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ရာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။
မိတ္ထီလာနှင့်ရန်ကုန်ကြား ဗို့အားမြင့်ဓာတ်အားလိုင်းကို ၅၀၀
kV ဓာတ်အားလိုင်းအဖြစ်သို့ အပိုင်းလိုက်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်
လျက် ရှိ ၏ ။ အခြား တရု တ် SOE နှ စ် ခု (China Energy Engineering Group Hunan Electric Power Design Institute (CEEG-HEPDI) နှ င့် SEPCO Electric
Power Construction Corporation) က မိ တ္ထီ လာမှ
တောင် ငူ အ ထိ ၅၀၀ kV ဓာတ် အားလို င်း တစ် ခု ကို
မကြားသေးမီ က ဆောက် လု ပ် ခဲ့ သ ည် ။ ၁၁၇ CEEG-HEPDI မှာ အမျ ိုးသား SOE စွ မ်း အင် အ င် ဂျင် နီ ယာလု ပ် င န်း
ဧ ရာ မ ကု မ္ပ ဏီ ကြီး တ စ် ခု ဖြ စ် သ ည့်
CEEG
၏
လ က် အော က် ခံ ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု ဖြ စ် ပြီး S E P C O မှာ
စွ မ်း အ င် အ ခြေ ခံ အ ဆော က် အ အုံ
တ ည် ဆော က် ရေး
နယ် ပ ယ် အ တွ င်း ရှိ ဧရာမတရု တ် SOE တစ် ခု ဖြ စ် သော
PowerChina ကု မ္ပ ဏီ ၏ လက် အောက် ခံ ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု
ဖြစ်လေသည်။၁၁၈

ဓာတ်အားလိုင်းအပြန်အလှန်ချ ိတ်ဆက်မှုနှင့်
ပတ်သက်၍ အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ
နို င် ငံ နှ စ် ခု ၏
ဓာ တ် အား လို င်း များ ကို
အပြန် အ လှ န် ချ တ
ိ ် ဆ က် မှု က စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် စ ရာအဓိ က အ
ချက် နှ စ် ချက် ကို ဖြစ် ပေါ်စေသည် ။ ပထမတစ် ချက် မှာ
တရု တ် လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားများကို တိုး မြှ င့် ဝ ယ် ယူ မှု ကြောင့်
မြန် မာနို င် ငံ အ နေနှ င့် တရု တ် နို င် ငံ ကို လျှပ် စ စ် ဓာတ် အား
ရင်း မြစ် တ စ် ရ ပ် အ ဖြစ် မှီ ခို အားထားရနို င် သ ည် ဟူ သော
အချက်ပင်ဖြစ်၏။ ယူနန်ပြည်နယ်တွင် ပိုလျှံရေအားလျှပ်စစ်
ဖြ စ် ပေါ် နေ ရ ခြ င်း ၏ အ ကြော င်း ရ င်း တ စ် ရ ပ် မှာ
ရေ အား လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား က
တ ရု တ် နို င် ငံ တွ င်း ရှိ
အခြားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား အမျ ိုးအစားများထက် ပို၍ဈေးကြီး
ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။၁၁၉ သဘောတူညီချက်အစီအစဉ်က
မြ န် မာ နို င် ငံ အ တွ က်
ဈေး နှု န်း သ င့် တ င့် မျှ တ သော
အ စီ အ စ ဉ် ဟု တ် မ ဟု တ်
အ ကဲ ဖြ တ် နို င် ရ န် အ တွ က်
တ ရု တ် ရေ အား လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား အ တွ က်
ကု န် ကျ စ ရိ တ် အား
အ ခြား လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား
ရင်း မြစ် များနှ င့် နှို င်း ယှ ဉ် စ စ် ဆေးပေးမည့် ရိုး သားပြီး
ပွ င့် လ င်း မြင် သာသော လေ့ လာဆန်း စစ် မှု တစ် ရ ပ် ကို
အကောင်အထည်ဖော်သွားရန်လိုအပ်သည်။ တရုတ်လျှပ်စစ်
ဓာ တ် အား အ ပေါ် အား ထား မှီ ခို မှု ကြော င့် ဈေး နှု န်း တိုး
မြှ င့် သ တ် မှ တ် မှု ကို ရင် ဆို င် ခံ စားရနို င် ၏ ။ တရု တ် နို င် ငံ နှ င့်
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲလ
့ ျှငလ
် ည်း (ဖြစ်နိင
ု ခြေမ
်
ရှဟ
ိ ဆ
ု ိသေ
ု ာ်လည်း)
မြ န် မာ နို င် ငံ သို ့ လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ပို့ ဆော င် မှု ကို
ရ ပ် တ န့် ပ စ် နို င် သ ည် ဖြ စ် ရာ
မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း
လျှ ပ် စ စ် ပေး ဝေဖြ န့် ဖြူး မှု ကို ချ က် ချ င်း ချ ည့် နဲ့ သွား စေ
ideas into movement

နို င် သ ည် ။ ဝယ် ယူ တ င် သွ င်း သော လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားနှ င့်
ပြည် တွ င်း ၌ထု တ် လု ပ် သော လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားအချ ိုးကို
လေ့ လာ သုံး သ ပ် ရာ တွ င်
အ ဆို ပါ အ ချ က် များ ကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
ဒု တိ ယ တစ် ချက် မှာ ပို့ ဆောင် ရေး ဓာတ် အားလို င်း များနှ င့်
အဆို ပြုထားသော ရေအားလျှပ် စ စ် စ က် ရုံ များစွာ တို့ မှာ
ပဋိပက္ခနယ် မြေများအတွင်း၌တည်ရှပြ
ိ ီး စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှု
(militarisation)
ဆီ သို့
ဦး တ ည် စေ နို င် သ ည်
ဟူ သော အ ချ က် ပ င် ဖြ စ် ၏ ။ ဗို့ အား မြ င့် လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ်
အားလို င်း များမှာ အလွ န် ဈေးကြီး သည် ။ ရွှေ လီ ရေ အား
လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားပေးဆည် မှ မိ တ္ထီ လာအထိ ၅၀၀ kV
ဓာတ်အားလိင
ု ်းတစ်ခု တည်ဆောက်မအ
ှု တွက် ကုနက
် ျစရိတက
် ို
ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု က အမေရိ က န် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ဟု
ခန့် မှန်းတွ က်ချက်ခဲ့သည်။ ၁၂၀ ပို့ ဆောင် ရေးဓာတ်အားလိုင်း
များမှာ အဖျက်အမှောင့်လုပ်ရပ်များအတွက် မျက်စိကျစရာ
ပစ်မှတ်များဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့် ပိုင်ရှင်များက ၎င်းတို့၏
ရင်းနှီးမြှုပ်နှမ
ံ မ
ှု ျား ဘေးကင်းလုံခြုံအောင် ဆောင်ရွက်သွားရန်
ဆန္ဒ ရှိ ပေမည် ။ အဆို ပါပို င် ဆို င် မှု အရင်း အနှီး များကို
အ ကာ အ ကွ ယ် ပေး ရေး အ တွ က် ထို န ယ် မြေများ တွ င်
လုံ ခြုံ ရေးဆို င် ရာ အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ များ (sec u r i t y i n f r a s t r u c t u r e ) တိုး ပွား လာ နို င် သ ည်
(စစ်ရေးပြင်ဆင် စုစည်းမှုများပင်ဖြစ်လာနိုင်၏)။ ရှမ်းပြည်
နယ် မြောက် ပို င်း ဒေသများတွ င် ပို င် ဆို င် မှု အ ရင်း အနှီး များ
ကာ ကွ ယ် စော င့် ရှော က် ရေး အ တွ က် မြ န် မာ စ စ် တ ပ် ၊
E A O s ၊ မြ န် မာ စ စ် တ ပ် ၏ ထိ န်း ချု ပ် မှု အော က် ရှိ
ဒေသပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများ
ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြမှုများ
ရှိ နေ ခဲ့ သ ည် ။ ၁၂၁ မူ ဆ ယ် လ မ်း ကြောင်း ဖော် ဆောင် မှု က
ဗ န်း မော် လ မ်း ကြော င်း
ဖော် ဆော င် မှု ထ က်
အချနိ ်ကြာရှည်နှောင့်နှေး နေရခြင်းမှာ ထိုမျှဈေးကြီးသော
ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ ကို
ဘေး က င်း လုံ ခြုံ အော င်
အကာအကွ ယ် ပေးရန် ခ က် ခဲ ခြ င်း ကြောင့် ဖြစ် နို င် သ ည် ။
ဗန်း မော် လ မ်း ကြောင်း အတွ က် ပဋိ ပ က္ခ န ယ် မြေများကို
ဖြ တ် သ န်း သော
ဗို့ အား မြ င့် ဓာ တ် အား လို င်း များ မှာ
န ဂို က ပ င် ရှိ နေ ခဲ့ ပြီး ဖြ စ် ကာ ဘေး က င်း လုံ ခြုံ သ ည် ဟု
ယူဆရသည်။ ပဋိပက္ခနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်
ထို စီ မံ ကိ န်း များ ၏
သ က် ရော က် မှု များ ကို
ရှောင် လွှဲ နို င် ရ န် အ တွ က် ပို့ ဆောင် ရေးဓာတ် အားလို င်း များ
ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာရှိရန်နှင့်
ဆွေးနွေးတိင
ု ပ
် င်များ တိုးမြှငလ
့် ပ
ု ဆ
် ောင်သွားရန် လိအ
ု ပ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင် မြောက်မှ တောင်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်းလား ?
ဗို့ အားမြင့် ပို့ ဆောင် ရေး လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားလို င်း များ
ဆောက် လု ပ် ခြ င်း က တရု တ် နို င် ငံ နှ င့် မြန် မာနို င် ငံ ၏
မဟာဓာတ် အားလို င်း များကို ချ တ
ိ ် ဆ က် ပေးသည် သာမက
မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း မှ ရှိ ရ င်း စွဲ နှ င့် အ ဆို ပြု ထား သော
ရေ အား လျှ ပ် စ စ် စ က် ရုံ များ ကို
ဗို့ အား မြ င့်
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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မဟာဓာတ် အားလို င်း နှ င့် ချ တ
ိ ် ဆ က် ပေးမည့် ‘ကျောရိုး ’
အခြေခံအဆောက်အအုမ
ံ ျားကိလ
ု ည်း ပေးစွမ်းနိင
ု မ
် ည်ဖြစ်သည်။
တ ရု တ် သ တ င်း မီ ဒီ ယာ များ နှ င့်
၎ င်း တို့ ၏
ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားချက်များအရ
SGCC က ၎င်း တို့ ၏ မြန် မာနို င် ငံ လျှပ် စ စ် ဓာတ် အားပို့
ဆောင် ရေး အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ စီ မံ ကိ န်း များသည်
မြောက်မှတောင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့ ဆောင်မှုလမ်းကြောင်း
(North-South Electricity Transmission passage) တည် ဆောက် ရ န် အထောက် အ ကူ ဖြ စ် စေ သည် ဟု
တင်ပြခဲ့သည် (တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင် အနောက်မှ အရှေ့
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်းကို ကိုးကားအသုံးပြု
တင် ပြ ထားသည် ) ။ ၁၂၂ SGCC အပြင် CSG ၊ YEIG နှ င့်
အခြား တရု တ် SOEs များစွာ တို့ က မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း မှ
ရှိရင်းစွဲနှင့် စီစဉ်ထားသော ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများတွင်
ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု ပြုထားခဲ့ သ ည် ဖြ စ် ရာ ထို ကဲ့ သို့ သော
အ စီ အ စ ဉ် တ စ် ရ ပ် အော က် တွ င်
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ်
အား ပို့ ဆော င် ရေး နှ င့်
ထု တ် လု ပ် ရေး လု ပ် င န်း များ
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကာ အမြတ်အစွန်းများတိုး
မြှင့်ရယူနိုင်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှိရင်းစွဲနှင့် စီစဉ်ထားသော ရေအားလျှပ်စစ်
ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ (ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ
လောပိ တ ရေအားလျှပ် စ စ် စီ မံ ကိ န်း မှ အ ပ) နို င် ငံ ၏
မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် တည်ရှိ၏။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်
စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် နေအိမ်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်
အများစု က နို င် ငံ ၏ အလယ် ပို င်း နှ င့် တောင် ပို င်း တွ င်
ရှိ နေ ခဲ့ သ ည် ။
မြ န် မာ အ စိုး ရ သ ည်
က မ္ဘာ့ ဘ ဏ် မှ
ဘဏ္ဍာငွေပံ့ ပိုး ကူ ညီ သော အမေရိ က န် ဒေါ်လာ သန်း
၄၀၀ တန် အမျ ိုးသားမီး လင်း ရေးစီ မံ ကိ န်း (National Electrification Project (NEP)) အောက် တွ င်
လျှပ် စ စ် ဓာတ် အား ပို မို လ က် လှ မ်း မီ ရရှိ နို င် ရေးအတွ က်
မဟာဓာတ် အားလို င်း အဆင့် မြှ င့် တ င် ခြ င်း လု ပ် င န်း ကို
အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် နေ ခဲ့ ပြီး ဖြစ် သ ည် ။ ၁၂၃
NEP ဖော်ဆောင်မှုနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကြား
ဗို့အားမြင့်အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်မှုကြောင့်
‘မြောက် မှ တောင် လျှပ် စ စ် ပို့ ဆောင် ရေးလမ်း ကြောင်း ’
တစ်ခုအတွက် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့ဆောင်ရေး
အ ခြေ ခံ အ ဆော က် အ အုံ များ ကို
မ ရ ည် ရွ ယ် ပဲ
ဆောက် လု ပ် မိ သ လို ဖြစ် သွားပေလိ မ့် မ ည် ။ ထို မှ တ ဆင့်
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိင
ု င
် မြေ
ံ ာက်ပင
ို ်းတွင် ပိမ
ု မ
ို ျားပြားသော
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ပြီး (တရုတ်နိုင်ငံ၏
‘ အ နော က် မှ အ ရှေ့ လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား
ပို့ ဆော င် ရေး
လမ်း ကြောင်း ’ကဲ့ သို့ ) နို င် ငံ အ လယ် ပို င်း နှ င့် တောင် ပို င်း ကို
ပေးဝေဖြန့် ဖြူးသည့် စွ မ်း အင် မ ဟာဗျူဟာတစ် ရ ပ် ကို
အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
နိင
ု င
် ၏
ံ အစိတအ
် ပိင
ု ်းတစ်ခတ
ု င
ွ ် လျှပစ
် စ်ဓာတ်အားထုတလ
် ပ
ု ပြ
် ီး
အ ခြား အ စိ တ် အ ပို င်း တ စ် ခု ကို ပေး ဝေဖြ န့် ဖြူး သ ည့်
‘လျှပ် စ စ် စွ မ်း အား ထု တ် လု ပ် သို လှောင် မှု ပုံ စံ (power shed approach)’ ကို သတိကြီးစွာသုံးသပ်သင့်သည်။
28 | ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း

တရုတန
် င
ို င
် တ
ံ င
ွ ် အဆိပ
ု ါမဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင် ရွ က် ခဲ့ ခြ င်း ကြောင့် လူ အ မြောက် အ မြား နေရ
ပ် စွ န့် ခွာ ပြော င်း ရွှေ့ ရ ခြ င်း နှ င့် သ ဘာ ဝ ပ တ် ဝ န်း ကျ င်
ထိ ခို က် ပျ က် စီး မှု များ ဖြ စ် ပေါ် ခဲ့ သ ည် ။ ၁ ၂ ၄ ထို့ အ ပြ င်
ထိုအစီအစဉ်ကို ပြည်နယ်၏ကြွေးမြီများမှတဆင့် ဘဏ္ဍာငွေ
ထောက်ပံ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မျှော်လင့်ထားသလောက် အမြတ်ငွေ
မရနိုင်ခဲ့ပေ။၁၂၅ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှုအသိုက်အဝန်းများသည်
အ ကြီး စား ရေ အား
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ပေး
စ က် ရုံ များ ကြော င့် အ လား တူ ထိ ခို က် ပျ က် စီး ဆုံး ရှုံး မှု
များ (လူ အ များအပြား နေရပ် စွ န့် ခွာ ပြောင်း ရွှေ့ ရ ခြင်း ၊
လယ် ယာမြေသိ မ်း ဆည်း ခြင်း နှ င့် သဘာဝပတ် ဝ န်း ကျင်
ထိ ခို က် ပျက် စီး ခြင်း တို့ အ ပါအဝင် ) ကို ရ င် ဆို င် ခံ စားခဲ့ ရ ပြီး
ဖြစ် ၏ ။ ၁၂၆ ကမ္ဘာ့ ဘ ဏ် ၏ အစိ တ် အ ပို င်း တစ် ခု ဖြ စ် သော
နို င် ငံ တ ကာ ဘဏ္ဍရေးကော် ပို ရေးရှ င်း (International Finance Corporation) သည် မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း မှ
ရေအားလျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
မ ဟာ ဗျူ ဟာ မြော က် လေ့ လာ ဆ န်း စ စ် မှု
(Strategic Environmental Assessment) တစ် ရ ပ် ကို
မကြာသေးမီ က အကောင် အ ထည် ဖော် ခဲ့ ရာ ရှိ ရ င်း စွဲ နှ င့်
စီ စ ဉ် ထား သော
ရေ အား လျှ ပ် စ စ် စ က် ရုံ
အ ချ ို့ က
ရေရှ ည် တ ည် မြဲ မှု မ ပေးနို င် ကြောင်း (unsustainable)
လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပြီး မြစ်ငါးစင်း (ဧရာဝတီနှင့်သံလွင်မြစ်တို့
အပါအဝင် ) ပေါ်တွ င် တည် ဆောက် ရ န် စီ စ ဉ် ထားသော
ရေကာတာများကို စွန့်လွှတ်ရန် အကြံပြုထားသည်။၁၂၇
နို င် ငံ ၏ အ စိ တ် အ ပို င်း တ စ် ခု တွ င်
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ထု တ် လု ပ် ပြီး
အ ခြား အ စိ တ် အ ပို င်း တ စ် ခု ကို
ပေးဝေဖြန့် ဖြူးသည့်
‘လျှပ် စ စ်
စွ မ်း အား ထု တ် လု ပ် သို လှောင် မှု ပုံ စံ
(power shed approach)’ ကို
သတိကြီးစွာသုံးသပ်သင့်သည်။
SEA ကို မူလက မြန်မာနိုင်ငံ MOEE ၏ အားပေးကူညီမှုဖြင့်
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်
အကဲ ဖြ တ် သုံး သပ် ချက် မူ ကြမ်း ထွ က် ပေါ်လာပြီး နောက်
MOEE
က
၎ င်း တို့ ၏
အား ပေး ထော က် ခံ မှု ကို
ပြန် လ ည် ရု ပ် သိ မ်း သွားခဲ့ သ ည် ။ ထို အ ချ နိ ် က တည်း ကစပြီး
MOEE သည် တရုတ် NEA ၏ နည်းပညာအထောက်အပံ့ဖြင့်
ရေအားလျှပ် စ စ် ဆို င် ရာ ‘အစိုး ရအစီ ရ င် ခံ စာ (white
p a p e r ) ’ ကို ရေး ဆွဲ နေ ခဲ့ သ ည် ဟု ဆို ကြ ၏ ။ ၁ ၂ ၈
အထက် တွ င် ဆွေးနွေးခဲ့ သ ကဲ့ သို့ ပ င် NEA သည် တရု တ် မြန် မာ ဓာတ် အားလို င်း အပြန် အ လှ န် ချ တ
ိ ် ဆ က် ရေး
စီ မံ ကိ န်း ဖော် ဆော င် မှု နှ င့်
တ ရု တ် နို င် ငံ တွ င်း
အနောက်မှအရှေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်း
ဖော် ဆောင် မှု တို့ တွ င် တက် တ က် ကြွကြွပါဝင် ခဲ့ သ ည် ။
သို့ ဖြ စ် ရာ NEA အနေဖြင့် မြန် မာနို င် ငံ မြောက် ပို င်း တွ င်
ရေ အား လျှ ပ် စ စ်
ရေ ကာ တာ များ ဖော် ဆော င် ရ န် နှ င့်
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နိင
ု င
် န
ံ စ
ှ ခ
် ၏
ု ဓာတ်အားလိင
ု ်းများကို ထပ်တိုးချ ိတ်ဆက်သွားရန်
အားပေးထောက်ခံသွားမည်သာဖြစ်သည်။

စီမံကိန်းလေ့လာမှု (၂)
တရုတ်-မြန်မာ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း

ယူ န န် ပြ ည် န ယ် နှ င့် မြန် မာနို င် ငံ ကို ချ တ
ိ ် ဆ က် ပေးမည့်
ရ ထား လ မ်း တ စ် ခု
ဆော က် လု ပ် သွား ရ န်
ဗြိ တိ သျှ ကို လို နီ အ ရာ ရှိ များ က
၁၉၀၇
ခု နှ စ် တွ င်
စတင်အဆိပြ
ု ုခဲသ
့ ည်။ သိသေ
ု့ ာ် ဗြိတသ
ိ ျှတတ
ို့ င
ွ ် ရထားလမ်းအား
ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိစေရမည် ဟူသောသတ်မှတ်ချက်ကို
တရုတ်နိုင်ငံ ချင် (Qing) အစိုးရက လက်သင့်မခံနိုင်ခဲ့ပေ။၁၃၂
ဆွန်ယက်ဆင် (Sun-Yet Sen) က သူ၏ ‘တိုင်းပြည်တည်
ထောင် ရေးမဟာဗျူဟာ’ တွ င်
မြန် မာနို င် ငံ န ယ် စ ပ် သို့
ရထားလမ်း တစ် ခု ဆောက် လု ပ် မ ည့် စိ တ် ကူး စိ တ် သ န်း ကို
ပြန် လ ည် အသက် သွ င်း ခဲ့ သော် လ ည်း ထို အ စီ အ စဉ် က
လုံးဝအကောင်အထည်ပေါ်မလာခဲပ
့ ေ။၁၃၃ ၁၉၃၈ ခုနစ
ှ ် တရုတ-်
ဂျပန်စစ်ပွက
ဲ ာလ အတွင်း၌ ချုံချင်းမြို့ရှိ ချန်ကေရှတ
ိ အ
် စိုးရက
ပိ တ် ဆို့ ဖြ တ် တော က် ခြ င်း ခံ နေ ရ သော
အ စိုး ရ ထံ သို့
အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်
ကူမင်းမှလားရှိုးအထိ ရထားလမ်းတစ်ခု ဆောက်လပ
ု ်သွားရန်
၁၃၄
အဆို ပြုခဲ့ သ ည် ။
ယူ န န် ပြည် န ယ် သား အလု ပ် သ မား
သုံးသိန်းခန့် (အများစုမှာ တပ်သားအဖြစ်စဆ
ု ောင်းထားသူများ)
ကို စုစည်းကာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်
ဆော က် လု ပ် ခဲ့ သ ည် ။ ၁ ၃ ၅ အ ပြ ည့် အ စုံ မ ဟု တ် သ ည့်
စာ ရ င်း အ င်း များ အ ရ သုံး နှ စ် တာ ဆော က် လု ပ် ရေး
ကာ လ အ တွ င်း အ လု ပ် သ မား ပေါ င်း တ စ် သိ န်း ခ န့်
သေကြေပျက်စီးခဲ့ရသည်။ အများစုမှာ ရောဂါဘယများနှင့်
ခ က် ခဲ ကြမ်း တ မ်း လွ န်း သော ကို ယ် ကာ ယ အ လု ပ်
တို့ ကြောင့် အသက် ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ရ ခြင်း ဖြစ် သ ည် ။ ၁၃၆ ၁၉၄၂
ခု နှ စ် အ တွ င်း ဂျပန် စ စ် တ ပ် က မြန် မာနို င် ငံ အား ကျူး
ကျော် သိ မ်း ပို က် ပြီး ချ န
ိ ် တွ င် တရု တ် အ စိုး ရက တရု တ် ဗမာရထားလမ်းကို ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်
(ခန့်မှန်းခြေ ၅၀% ခန့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်)။
ဂျပန်တပ်များ ထိုရထားလမ်းကိုအသုံးပြုကာ တရုတ်နိုင်ငံ၏
အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသကို တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုနိုင်စေရန်
အတွက် ဖြစ်သည်။၁၃၇ လေးနှစ်တာကုန်ဆုံးပြီး အလုပ်သမား
တစ် သိ န်း ခန့် သေကြေပျက် စီး ခဲ့ ပြီး ချ နိ ် တွ င် ရထားလမ်း မှာ
အလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

တရု တ် - မြန် မာ မြန် နှု န်း မြင့် ရ ထားလမ်း ကို CMEC တွ င်
အဓိ က ကျသောစီ မံ ကိ န်း တစ် ခု အ ဖြစ် သတ် မှ တ် ထားခဲ့ ၏ ။
သို့သော် ထိုရထားလမ်းသည် စီမံကိန်းသစ်တစ်ခုမဟုတ်ပဲ
အဆို ပြုခြင်း ၊ ဒီ ဇို င်း ရေးဆွဲ ချမှ တ် ခြ င်း နှ င့် ဆို င်း ငံ့ ခြ င်း
သို့ မ ဟု တ် ပယ် ဖျက် ခြ င်း ဟူ သော သံ သ ရာစက် ဝ န်း ကို
အ ကြိ မ် ကြိ မ် ဖြ တ် သ န်း ခဲ့ ရ ပြီး ဖြ စ် သ ည် ။ ယ ခု အ ခါ
ရထားလမ်းကြောင်းတလျှောက် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော
ပဋိ ပ က္ခ များကြောင့် CMEC မူ ဘောင် အောက် မှ အဆို ပါ
စီ မံ ကိ န်း ကို ထ ပ် မံ ဆို င်း ငံ့ ခဲ့ သ ည် ။ ဤ နေ ရာ တွ င်
ကျွန်ု ပ် တို့ အ နေနှ င့် ရထားလမ်း စီ မံ ကိ န်း ဖော် ဆောင် မ ည့်
လု ပ် င န်း စ ဉ် ကို
လေ့ လာ ဆ န်း စ စ် ကာ
စီ မံ ကိ န်း
ရှေ့ဆက် ဖော် ဆောင် သွားနို င် ရေးအတွ က် တရု တ် SOE
တစ်ခုဖြစ်သော တရုတ်ရထားလမ်းလုပ်ငန်းအုပ်စု (China
Railway Group (CREC)) ၏ ကာလရှည် အားထုတ်ကြိုးပမ်း
ဆောင်ရွက်မှုများကို ထုတ်ဖော်တင်ပြထားသည်။

1990
နှ စ် ကာ လ များ အ လ ယ် ပို င်း တွ င်
တ ရု တ် မြန် မာရထားလမ်း တစ် ခု အ တွ က် အဆို ပြုချက် တ စ် ရ ပ် ကို
ထပ် မံ အ သက် သွ င်း ခဲ့ သ ည် ။ အာရှ ပ စိ ဖိ တ် ဒေ သဆို င် ရာ
အာဆီယန
ံ င
ှ ့် ကမ္ဘာက
့ လ
ု သမဂ္ဂစီးပွားရေးနှင့် လူမရေ
ှု းကော်မရှင်
(UN Economic and Social Commission for Asia and
Pacific (UNESCAP)) ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ဖော်ဆောင်သော
အာရှ ဖြ တ် ကျော် ရ ထားလမ်း (Trans-Asian Railway)
၏ အစိ တ် အ ပို င်း အနေနှ င့် အဆို ပြုခဲ့ ခြ င်း ဖြစ် သ ည် ။ ၁၃၈
အမျ ိုးသားအဆင့် ရထားလမ်း ဆောက် လု ပ် ရေး တရု တ်
SOE တစ်ခုဖြစ်သည့် CREC က ရထားလမ်းဆောက်လုပ်
ရန် ဖြစ် နို င် ခြေ ရှိ မ ရှိ စတင် စူး စမ်း လေ့ လာခဲ့ သ ည် ။ ၁၃၉
မူ ဆ ယ် နှ င့် လားရှိုးကြား ရထားလမ်း တစ် ခု ဖော် ဆောင် ရေး
သဘောတူညခ
ီ ျက်တစ်ရပ် (နောက်ပိင
ု ်းတွင် ထိရ
ု ထားလမ်းကို
ရန်ကုန်မြို့နှင့် ချတ
ိ ်ဆက်သွားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်) သည်
၂၀၀၄ ခု နှ စ် အ တွ င်း တရု တ် နို င် ငံ နှ င့် မြန် မာနို င် ငံ ကြား

ရှ မ်း ပြ ည် န ယ် နှ င့်
က ချ င် ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ
လူမှုအသိုက်အဝန်းများက ရေအားလျှပ်စစ်ဖော်ဆောင်မှုများ
(မြစ် ဆုံ ဆ ည် နှ င့် ယူ န န် စွ မ်း အင် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု ကု မ္ပ ဏီ
မှ အ ဆို ပြု ထား သော ငေါ် ချ မ်း ခ မြ စ် ရေ ကာ တာ များ
အ ပါ အ ဝ င် )
ကို
ဆ န့် ကျ င် က န့် ကွ က် ကြော င်း
ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။၁၂၉ ထို့အပြင် စီစဉ်ထားသော
ရေအားလျှပ် စ စ် ရေ ကာတာအများစု မှာ ကချင် ၊ ရှ မ်း နှ င့်
ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် တည်ရှိသဖြင့် ထိပြ
ု ည်နယ်များအတွင်းရှိ
တို င်း ရင်း သားမျ ိုးနွ ယ် စု များက အမျ ိုးသားအကျ ိုးစီး ပွား
အ တွ က်
ထို ရေ အား လျှ ပ် စ စ် စီ မံ ကိ န်း များ ၏
ဆိုး ကျ ိုးကို ရင် ဆို င် ခံ စားရပေမည် ။ မြန် မာကဲ့ သို့ သော
ပဋိ ပ က္ခ များနှ င့် မ တူ ကွဲ ပြား လွ န်း သည့် နို င် ငံ တ စ် ခု တွ င်
(တစ် နို င် ငံ လုံး ငြိ မ်း ချမ်း ရေးနှ င့် ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ရေး
လုပင
် န်းများ ပြီးစီးအောင်မြင်ခြင်း မရှသေ
ိ းချ ိန်တင
ွ )် အမျ ိုးသား
အကျ ိုးစီး ပွားများကို အထူး အလေးပေးဆောင် ရွ က် ခြ င်း က
သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ကချင်၊
ရခိင
ု န
် င
ှ ့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လက်ရဖြ
ှိ စ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခ
များကို ကြည့်လျှင် အစိုးရ၏အမျ ိုးသား အကျ ိုးစီးပွားများက
လူ များစု ဖြ စ် သ ည့် ဗမာပြည် သူ တို့ ၏ အကျ ိုးစီး ပွားများကို
ကို ယ် စားပြုထင် ဟ ပ် နေပြီး အခြားတို င်း ရင်း သားပြည် သူ
တို့ ၏ အကျ ိုးစီး ပွားများကို အလွ န် တ ရာထိ ခို က် န စ် နာစေ
နို င် ကြောင်း တွေ့မြင် ရ သည် ။ ကယားပြည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ
လောပိတရေအားလျှပစ
် စ် စီမက
ံ န
ိ ်းက သက်သေပြခဲသ
့ လိပ
ု င်၁၃၀
စွမ်းအင်စီမံကိန်းများမှ မည်သူတို့က အကျ ိုးအမြတ်ရရှိပြီး
မည် သူ တို့ က ကျခံ ပေးဆပ် ရ သည် ဟူ သောအကြောင်း
အရာနှ င့် ပတ် သ က် ၍ မကျေနပ် မှု များနှ င့် ပဋိ ပ က္ခ များ
ဖြစ်တည်လာနိုင်သည်။

ideas into movement
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လက် မှ တ် ရေးထိုး ခဲ့ သော သဘောတူ ညီ ချက် စာချုပ် ၃၃
ခု တွ င် တစ် ခု အ ပါအဝင် ဖြ စ် ခဲ့ သ ည် ။ ၁၄၀ ၂၀၀၅ ခု နှ စ် တွ င်
C R E C ၏ လ က် အော က် ခံ ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု ဖြ စ် သော
တရု တ် နို င် ငံ အင် ဂျင် နီ ယာလု ပ် င န်း အု ပ် စု CREEG က
တ ရု တ် - မြ န် မာ ရ ထား လ မ်း ၏
မြ န် မာ လ မ်း ပို င်း ကို
‘ ထော င့် စုံ ဘ က် စုံ လေ့ လာ မှု တ စ် ရ ပ် ’ စ တ င် ပြု လု ပ် ခဲ့
သည် ။ ၁၄၁ ဆောက် လု ပ် မှု ကို စတင် တော့ မ ည် ဖြ စ် ကြောင်း
၂၀၀၆ လောက် က ပင် တရု တ် သ တင်း မီ ဒီ ယာများတွ င်
အစီ ရ င် ခံ တင် ပြ ခဲ့ ကြသော် လ ည်း ထို ရ ထားလမ်း အား
အ ကော င် အ ထ ည် ဖော် ဆော င် ရွ က် ခဲ့ ခြ င်း လုံး ဝ မ ရှိ ပဲ
သဘောတူစာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ပျက်ပြယ်သွားခဲ့သည်။၁၄၂
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ ရာ ရှိ များ က
မြ န် မာ နို င် ငံ ဘ က် မှ
သ န္နိ ဌာ န် ချ မြှု ပ် နှံ ဆော င် ရွ က် ခြ င်း က င်း မဲ့ မှု
အ ပေါ် စိ တ် ပျ က် ဒေါ သ ထွ က် ရ ကြော င်း ကို ယ် ပို င်
သဘောထားအမြင်များ အနေဖြင့် ထုတဖ
် ော်ပြောကြားခဲသ
့ ည်။
၂၀၁၁
ခု နှ စ် ၌
စီ မံ ကိ န်း ကို
နော က် တ စ် ကြိ မ်
ထ ပ် မံ အ သ က် သွ င်း ခဲ့ ပြီး
ယူ န န် ပြ ည် န ယ်
ရွှေ လီ မြို့ မှ
ရ ခို င် ပြ ည် န ယ်
ကျော က် ဖြူ မြို့ အ ထိ
ပို မို ရှ ည် လျား သော ရ ထား လ မ်း တ စ် ခု
ဖော် ဆော င် သွား ရ န် အ တွ က်
နို င် ငံ နှ စ် ခု ကြား
နား လ ည် မှု စာ ချွ န် လွှာ သ စ် တ စ် ခု ကို
မေ လ
၂၈
၁၄၃
ရ က် နေ့ တွ င်
လ က် မှ တ် ရေး ထိုး ခဲ့ ကြ သ ည် ။
ရထားလမ်း ဆောက် လု ပ် မှု ကို သုံး နှ စ် တာကာလအတွ င်း
အဆင့် ငါး ဆင့် ခွဲ ကာ ရေနံ နှ င့် သ ဘာဝဓာတ် ငွေ့ပို က် လို င်း
များ၏ လမ်း ကြောင်း အတို င်း အကောင် အ ထည် ဖော် ရ န်
ရ ည် ရွ ယ် ထား သ ည် ဟု အ စီ ရ င် ခံ တ င် ပြ ခဲ့ ကြ ၏ ။ ၁ ၄ ၄
က န် ထ ရို က် သ ဘော တူ စာ ချု ပ် တ စ် ရ ပ်
ချုပ် ဆို ခဲ့ ခြ င်း မရှိ သော် လ ည်း ထို စီ မံ ကိ န်း အတွ က် တရု တ်
ယွမ်ငွေ ၇၀ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉.၈ ဘီလီယံခန့်)
ကုန်ကျမည်ဟု ခန့မ
် ှန်းထားသည်။ ထို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံက
ဘဏ္ဍာငွေပံ့ပိုး ထုတ်ချေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာအစိုးရက
သ ဘာ ဝ သ ယံ ဇာ တ များ ဖ လှ ယ် ရော င်း ချ မှု မှ တ ဆ င့်
ပြ န် လ ည် ပေး ချေ သွား မ ည် ဖြ စ် ကြော င်း
အ စီ ရ င် ခံ
၁၄၅
ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
စိတ်ပျက်မှုများကြားမှပင်
CREC
နှင့်
ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရတို့က
ထိုစီမံကိန်းကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။

မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့ပြီး သုံးပတ်အကြာ ၂၀၁၁
ခု နှ စ် အောက် တို ဘာလတွ င် မြန် မာနို င် ငံ ဒု တိ ယ သမ္မ တ
ဦးတင် အောင် မြင့် ဦးက ကွ မ် ကျ ိုးမြို့သို့ သွားရောက် ကာ
CREC ဥက္က ဌ လီ ချန် ကျင်း နှ င့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ သ ည် ။
မြ န် မာ နို င် ငံ ဆို င် ရာ
တ ရု တ် သံ အ မ တ် ကြီး ၊
မြ န် မာ နို င် ငံ
ရ ထား ပို့ ဆော င် ရေး ဝ န် ကြီး ဌာ န
ဒု တိ ယ ညွှ န် ကြား ရေး မှူး ၊
အေး ရှား ဝေါ လ် ကု မ္ပ ဏီ
၁၄၆
တ ရု တ် ဥ က္က ဌ
စ တီ ဗ င် လော တို့ နှ င့် အ တူ
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မြန်မာရထားလမ်း ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်နေသော
ပြ ဿ နာ များ အ ကြော င်း ကို
ဆွေး နွေး ခဲ့ ကြ သ ည် ။
ထို ခ ရီး စဉ် ၏ ရည် ရွ ယ် ချက် မှာ ရထားလမ်း စီ မံ ကိ န်း
(ဒေသခံ များ၏ ဆန့် ကျင် က န့် ကွ က် မှု များနှ င့် ရင် ဆို င်
နေ ရ သော် လ ည်း ) ကို မြ စ် ဆုံ ဆ ည် ဆော က် လု ပ် ရေး
စီမံကိန်းကဲ့သို့ ရပ်ဆိုင်းသွားမည်မဟုတ်ကြောင်း CREC ကို
အာမခံချက်ပေးရန်ဖြစ် သည်ဟု ယူဆရ၏။
သို့သော် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာအစိုးရက ထိုစီမံကိန်းကို
ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူး၏အဆိုအရ ‘လူထုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှု’
ကြောင့်ပယ်ဖျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။၁၄၇ ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့်
တ ရု တ်
ဗ ဟို အ စိုး ရ တို့ အ တွ က်
နော က် ထ ပ်
စိ တ် ပျက် ဒေါသဖြစ် စ ရာ ကိ စ္စ ရ ပ် တ စ် ခု ဖြ စ် ခဲ့ ပြီး CREC
အတွ က် လ ည်း အများဆုံး ရနို င် မ ည့် အမြတ် ငွေ (potential revenues) ယွမ် ၇၀ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉.၈
ဘီလီယံ) ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။၁၄၈ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်
ထို စီ မံ ကိ န်း အတွ က် ကြို တင် ပြ င် ဆ င် ရေးလု ပ် င န်း များ
(လေ့လာမှုပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင်) လုပ်ဆောင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်
နှံခဲ့မှုများကိုလည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေသည်။
စိ တ် ပျ က် မှု များ ကြား မှ ပ င်
CREC
နှ င့်
ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရတို့က ထိုစီမံကိန်းကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ခြင်း
မ ရှိ ပေ ။ ထို့ အ စား မြ န် မာ နို င် ငံ ဘ က် မှ လ မ်း ပို င်း ကို
တ စ် နေ့ နေ့ တွ င်
ဆော က် လု ပ် နို င် မ ည် ဟူ သော
မျှော် လ င့် ချက် ဖြ င့် တရု တ် နို င် ငံ ဘ က် ခြမ်း မှ တရု တ် မြန်မာရထားလမ်းပိုင်းကို ကြိုတင်ဆောက်လုပ်နေခဲ့သည်။
ရွှေ လီ - ဒါလီ မြန် နှု န်း မြင့် ရ ထားလမ်း ဆောက် လု ပ် မှု ကို
၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးမည်ဟု
ခန့် မှ န်း ထားသည် ။ ထို ဆောက် လု ပ် မှု တွ င် အာရှ တို က် ၏
အရှ ည် လျားဆုံး ရထား လမ်း ဥမင် ဖြ စ် လာမည့် ၃၄.၅
ကီ လို မီ တာ ရှ ည် လျား သော
ကော င်း လီ ကု န်း ဆ န်း
(Gaoligongshan) ဥမင် လ ည်း ပါဝင် မ ည် ဖြ စ် သ ည် ။ ၁၄၉
အလယ် အ လတ် အ ရွ ယ် အ စားရှိ သော
ဒါလီ မြို့ကို ၂
နာရီ ကြာ မြန် နှု န်း မြင့် ရ ထား (အမြန် ဆုံး တစ် နာရီ ၂၀၀
ကီလိုမီတာနှုန်း) ဖြင့် ကူမင်းမြို့နှင့်ချတ
ိ ်ဆက်ထားပြီးသား
ဖြစ်၏။ ဒါလီမှ ရွှေလီသို့ ဆက်သွယ်သော ရထားလမ်းမှာ
ထို့ ထ က် နှေးသွားမည် ဖြ စ် ၏ ။ (အမြန် ဆုံး တစ် နာရီ
၁၄၀ ကီ လို မီ တာနှု န်း )။ ၁၅၀ ဒါလီ မြို့နှ င့် လီ ချန်း မြို့ကြား
မြ န် နှု န်း မြ င့်
ရ ထား လ မ်း တ စ် ခု ကို လ ည်း ဆော က်
လု ပ် ဖော် ဆော င် လျ က် ရှိ သ ည် ။ အ နာ ဂ တ် ကာ လ တွ င်
မြ န် မာ န ယ် စ ပ် ကို
လီ ချ န်း မြို့ မှ လ ည်း
ဆက်လက်ချ ိတ်ဆက်သွားနိုင်မည် ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်
ဆောက်လုပ်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။၁၅၁
ဒါ လီ - ရွှေ လီ ရ ထား လ မ်း သ ည်
အ င် ဂျ င် နီ ယာ လု ပ်
င န်း ပို င်း ဆို င် ရာ ကြီး မား သော အ ခ က် အ ခဲ များ နှ င့်
ရ င် ဆို င် ကြုံ တွေ့ ခဲ့ ရ သ ည့်
အ ပြ င်
အ စ ပို င်း တွ င်
စီ မံ ကိ န်း အ တွ က်
ဘ ဏ္ဍာ ငွေပံ့ ပိုး ထု တ် ချေး မှု များ
ရ ရှိ ရ န် ခ က် ခဲ မှု ကြော င့် နှော င့် နှေး ကြ န့် ကြာ ခဲ့ ရ ၏ ။ ၁ ၅ ၂
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ရ ထား လ မ်း ၏
ဒါ လီ - ရွှေ လီ
လ မ်း ပို င်း သ ည်
ရွှေ လီ န ယ် စ ပ် မြို့ လေး တွ င် လ မ်း ဆုံး သွား မ ည့် အ စား
မြန် မာနို င် ငံ သို့ ဆက် လ က် ချ တ
ိ ် ဆ က် သွားမည် ဆို လျှင်
ကူး သန်း ရောင်း ဝယ် ရေးဆို င် ရာ ယှ ဉ် ပြို င် ရ ပ် တ ည် နို င် စွ မ်း
ပို မို မြင့် မားလာနို င် သ ည် ။ သို့ သော် မြန် မာဘက် ခြမ်း
ရထားလမ်း တည် ဆောက် မှု အ တွ က် သန္နိ ဌာန် ချမြှု ပ် နှံ
ဆောင်ရွက်မှုကင်းမဲ့ခြင်းက တရုတ်ဘက်လမ်းပိုင်းစီမံကိန်း၏
ဘဏ္ဍာငွေရရှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ကြီးကြီးမားမားရိုက်ခတ်
ခဲ့နိုင်သည်။

CMEC အောက်တွင် တရုတ်-မြန်မာရထားလမ်းကို
ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေ
များက တရု တ် ကု မ္ပ ဏီ များဘက် ကို ပြန် လ ည် မျက် နှာ သာ
ပေးလာခဲ့ချနိ ်တွင် CREC က ရထားလမ်းစီမံကိန်းအတွက်
စည်း ရုံး မှု များ (lobbying) ပြန် လ ည် စ တင် ခဲ့ သ ည် ။
CMEC ကို တရားဝင် ထု တ် ပြ န် ကြေ ညာခြင်း မပြုမီ
၂၀၁၇ ခု နှ စ် ဧပြီ လ တွ င် CREC ဥက္က ဌ လီ ချန် ကျင်း ၊
ဒု တိ ယ ဥက္က ဌ လွီ ဟွေးနှ င့် အင် ဂျင် နီ ယာချုပ် တို့ က
မြန်မာနိင
ု င
် သ
ံ လ
ို့ ာရောက်ပြီး ဒုတယ
ိ သမ္မတဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ
နှ င့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ သ ည် ။ ထို တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု တွ င်
ဒုတယ
ိ သမ္မတက ရထားလမ်းဖော်ဆောင်မက
ှု ို ကြိုဆိပ
ု ါကြောင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတတို့ ကိုယ်စား
ပြောကြားခဲ့ သ ည် ။ ၁၅၄ ထို ခ ရီး စဉ် အ တွ င်း လီ ချန် ကျင်း က
မြန်မာနိင
ု င
် ံ သယ်ယပ
ူ ဆို့ ောင်ရေးနှင့် ဆက်သယ
ွ ရေ
် းဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးနှင့် စီမက
ံ န
ိ ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတယ
ိ ဝန်ကြီး
၁၅၅
တိန
ု့ င
ှ လ
့် ည်း တွေ့ဆုဆွေ
ံ းနွေးခဲသ
့ ည်။ တရုတသ
် အ
ံ မတ်ကြီး
ဟု န် လျ န် နှ င့် လ ည်း တွေ့ ဆုံ ခဲ့ ရာ တွ င် ဟု န် လျ န် က
သူ့ အနေနှ င့် မြန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း အဆို ပါစီ မံ ကိ န်း ကို
အားပေးထောက်ခံလာအောင် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်
ဖြ စ် ကြော င်း ပြော ကြား ခဲ့ ပြီး
မြ န် မာ နို င် ငံ ၏ ပ စ္စု ပ္ပ န်
ကာလအခြေအနေကို သုံးသပ်မျှဝေ ပြောကြားခဲ့သည်။၁၅၆
နောက်တစ်လအကြာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလအတွင်းမှာပင် CREC
က မူဆယ်-မန္တလေး ရထားလမ်းပိုင်း အတွက် ဖြစ်မြောက်
အောင်မြင်နိုင်ခြေလေ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်နိုင်ရန်
အဆိုပြုတင်ပြလာခဲ့သည်။၁၅၇
အဆင့် မြင့် ကု မ္ပ ဏီ အ မှု ဆောင် အ ရာရှိ များ (ဥပမာ CREC
သဘာပတိ လီ ချန် ကျင်း (Li Changjin)) မှ တို က် ရို က်
လာရောက် စ ည်း ရုံး မှု များကို ကြည့် လျှင် ထို စီ မံ ကိ န်း က
၎ င်း တို့ ကု မ္ပ ဏီ အ တွ က် အ လွ န် ပ င် အ ရေး ပါ ကြော င်း
သိ မြ င် နို င် ပြီး
၎ င်း တို့ ၏ သွ ယ် ဝို က် မှု မ ရှိ သ ည့်
ချဉ်းကပ်စည်းရုံးမှုပုံစံကိုလည်း တွေ့မြင်ရသည်။ CREC သည်
Fortune ၅၀၀ စာရင်းဝင် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး
တစ် နှ စ် ဝ င် ငွေ အမေရိ က န် ဒေါ်လာ ၁၁၂ ဘီ လီ ယံ
(မြန် မာနို င် ငံ GDP ၏ နှ စ် ဆ ခန့် ) ရှိ ပြီး ဝန် ထ မ်း ပေါင်း
သုံးသိန်းကျော်ရှိသည်။၁၅၈ ၁၉၉၀ နှစ်ကာလများတွင် CREC
က နို င် ငံ ရ ပ် ခြားစီ မံ ကိ န်း များကို စတင် ရှာ ဖွေလာခဲ့ သ ည် ။
ဆောက် လု ပ် ရေး ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု အ နေဖြင့် CREC သည်
ideas into movement

၎ င်း ၏ အ မြ တ် ဝ င် ငွေများ နှ င့်
လု ပ် သား အ င် အား ကို
ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းသစ်များ
စ ဉ် ဆ က် မပြ တ် ရှာ ဖွေ ရ မ ည် ဖြ စ် သ ည် ။ C R E C ၏
လ က် အော က် ခံ ကု မ္ပ ဏီ များ သ ည်
အီ သီ ယိုး ပီး ယား ၊
မော်ရိုကို၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တောင်အာဖရိက၊ ဖီဂျ ီ၊ ဗီယက်နမ်၊
ရု ရှားနှ င့် အစ္စ ရေး စသည့် နို င် ငံ များတွ င် ရထားလမ်း
ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည့်အပြင်
တောင်အမေရိကတို က်ကို ဖြတ်သန်း ဆောက်လုပ်ရန်
အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းတစ်ခု၊ နာမည်ကြီး ဂျကာတာဘန်ဒေါင်းရထားလမ်းနှင့် တရုတ်-လာအိုရထားလမ်းတို့တွင်
ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။၁၅၉ အဆိုပါစီမံကိန်းများအနက်
အများစုမှာ အငြင်းပွားစရာဖြစ်နေသည့်အပြင် လူမှုရေးနှင့်
သဘာဝပတ် ဝ န်း ကျင် ဆို င် ရာ ထိ ခို က် ပျက် စီး မှု များနှ င့်
ဘ ဏ္ဍာ ရေး ဆို င် ရာ
ရှ င် သ န် အော င် မြ င် နို င် စွ မ်း က င်း
မဲ့ မှု တို့ နှ င့် ပတ် သ က် ၍ စွ ပ် စွဲ ပြ စ် တ င် မှု များနှ င့် လ ည်း
ရင် ဆို င် ကြုံ တွေ့နေခဲ့ ရ သည် ။ ၁၆၀ အမေရိ က န် ဒေါ်လာ ၇
ဘီလီယံတန် စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့ ရာ CREC အနေဖြင့်
တရုတ်-မြန်မာရထားလမ်းစီမံကိန်းကို (အလားတူပြစ်တင်
ဝေဖ န် မှု များ ရှိ နေ သ ည့် တို င် )
အ ထူး ဦး စား ပေး
သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နေခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားပေါ်လွင်နေသည်။
ထိုရထားလမ်းဖော်ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျရှုံးခဲ့ရသည့်
ယခင်အားထုတဆ
် ောင်ရက
ွ ခ
် ျက်များမှ သင်ခန်းစာများ ရယူပြီး
CREC က လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူရေးလုပ်ငန်းများ (CSR
activities) ကို စတင်မြှငတ
့် င်ဆောင်ရက
ွ ခ
် သ
ဲ့ ည်။ ဥပမာ ဒေသခံ
အလုပ်သမားများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်
၎င်းတိ၏
ု့ အလေးပေးမြှုပ်နဆှံ ောင်ရက
ွ မ
် က
ှု ို ပြသနိင
ု ရ
် န်အတွက်
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရထားလမ်း စွမ်းရည်လေ့ကျင့်ပျ ိုး
ထောင်ရေးစီမံကိန်း (Myanmar Railway Talent Training
Project) ဖော်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ခု
(MOU) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ထို MOU အောက်တွင်
ဒီ ဇို င်း ရေး ဆွဲ ဖ န် တီး ရေး နှ င့် ဆော က် လု ပ် ရေး ဆို င် ရာ
ကျွမ်း ကျင် သူ ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ကို သက် မွေးပညာသည်
ကာ လ ရှ ည် သ င် တ န်း ( p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g )
ပို့ချသွားမည်ဖြစ်သည်။၁၆၁
CMEC တွ င် ပါဝင် မ ည့် လု ပ် င န်း များနှ င့် ပတ် သ က် ၍
စေ့ စ ပ် ညှိ နှို င်း မှု များ ပြုလု ပ် နေ ခဲ့ စ ဉ် ၂၀၁၈ ခု နှ စ်
တလျှောက်လုံးတွင် CREC က ထိရ
ု ထားလမ်းစီမက
ံ န
ိ ်းကို CMEC
အောက်တင
ွ ် ပြန်လည်စတင်ရန် စဉ်ဆက်မပြန်စည်းရုံးခဲသ
့ ည်။
၂ ၀ ၁ ၈ ခု နှ စ် ဇွ န် လ ၁ ၉ ရ က်နေ့ တွ င် C R E C
သဘာပတိလီချန်ကျင်း (Li Changjin) သည် ဘေဂျင်းမြို့
ရှိကုမ္ပဏီရုံးချုပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၈
ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် CREC ဒုတိယဥက္ကဌ
ရိ န် ဟု န် ဖိ န် (Ren Hongpeng) က တျောင်း ယွိ ထို င်
(Diaoyutai) နိုင်ငံတော်ဧည့်ရိပ်သာ၌ မြန်မာနိုင်ငံစီမံကိန်းနှင့်
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ရိနဟ
် န
ု ဖ
် န
ိ ် က ‘CMEC နှင့် မြန်မာအစိုးရ လက်တက
ွဲ ာ မူဆယ်မန္တလေးရထားလမ်းစီမံကိန်းဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း

| 31

(MOU) ကို အမြန် ဆုံး လက် မှ တ် ရေးထိုး သွားနို င် အောင်
ဆောင် ရွ က် နို င် မ ည် ဟု သူ့ အနေနှ င့် မျှော် လ င့် ပါကြောင်း ၊
ထိုသို့ဖြင့် နှစ်ဘက်လုံးက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်မှု
သ ဘော တူ ညီ ချ က် ( L e t t e r o f I n t e n t ) ကို
ထို နှ စ် အ တွ င်း မှာ ပ င် လ က်မှ တ် ရေး ထိုး ချု ပ် ဆို နို င် ရ န်
မျှော် လ င့် ကြောင်း ’ ပြောကြားခဲ့ သ ည် ။ ဦးစိုး ဝင်း က ‘Y
ပုံ စံ ရ ထား လ မ်း က ‘ အ ဓိ က ဦး စား ပေး ’ ဖြ စ် ကြော င်း
ပြောကြားခဲ့ သ ည် ဟူ ၏ ။ ၁၆၂ ကု မ္ပ ဏီ ၏ ထု တ် ပြ န် ချက် နှ င့်
သံအမတ်ကြီးဟုန်လျန်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ CREC က
အဆိုပါ ရထားလမ်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုကို
ဦးဆောင် သွားမည် ဖြ စ် သ ည် ။ ၂၀၁၈ ခု နှ စ် ဇွ န် လ
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအကြောင်း CREC ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှ
ထု တ် ပြ န် ချက် အ ရ လီ ချန် ကျင်း က CREC ကို တရု တ် မြန် မာရထားလမ်း စီ မံ ကိ န်း ၏ ဦးဆောင် အ ဖွဲ့ အဖြစ်
မြ န် မာ နို င် ငံ ဆို င် ရာ
သ တ် မှ တ် ပြော ဆို ခဲ့ သ ည် ။ ၁ ၆ ၃
တရုတသ
် အ
ံ မတ်ကြီးဟုနလ
် ျန်နင
ှ ့် CREC ဥက္ကဌ ကျန်း တိကု့ ြား
၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ရပ်အကြောင်း
ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်အရ သံအမတ်ကြီးက CREC သည်
အဆိုပါ စီမံကိန်းကိုမြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံတော်မှတာဝန်နှင်းအပ်
ထားသည့် ‘တစ်ခုတည်းသောဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ (sole lead)’
ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။၁၆၄ ထိုအချက်ကိုကြည့်လျှင်
တရု တ် - မြန် မာရထားလမ်း စီ မံ ကိ န်း အတွ င်း မှ CREC ၏
အခန်းကဏ္ဍမှာ မဟာ ဓာတ်အားလိင
ု ်းအပြန်အလှနခ
် ျ ိတ်ဆက်
ရေးစီမံကိန်းအတွင်းမှ CSG ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တူညကြေ
ီ
ာင်း
တွေ့မြင်ရပေသည်။
အဆင့် မြင့်
ကု မ္ပ ဏီ အ မှု ဆောင်
အရာရှိ များ
(ဥပမာ
CREC
သဘာပတိ လီ ချန် ကျင်း (Li
Changjin))
မှ
တို က် ရို က်
လာရောက်
စည်း ရုံး မှု များကို
ကြည့် လျှင်
ထို စီ မံ ကိ န်း က
၎ င်း တို့ ကု မ္ပ ဏီ အ တွ က်
အ လွ န် ပ င် အ ရေး ပါ ကြော င်း
သိ မြ င် နို င် ပြီး
၎ င်း တို့ ၏
သွယ်ဝိုက်မှု မရှိသည့် ချဉ်းကပ်
စ ည်း ရုံး မှု ပုံ စံ ကို လ ည်း
တွေ့မြင်ရသည်။
၂၀၁၈ ခု နှ စ် အောက် တို ဘာလတွ င် CREC ၏စည်း ရုံး မှု
(lobbying) က အရာထင်လာခဲ့ပြီး ထိုစီမံကိန်းကို CMEC
အောက် တွ င် ပြန် လ ည် အ သက် သွ င်း ခဲ့ သ ည် ။ CREC ၏
လက် အောက် ခံ ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု ဖြ စ် သော CREEG (၂၀၀၅
ခု နှ စ် က ဖြစ် မြောက် အောင် မြင် နို င် ခြေလေ့ လာဆန်း စစ် မှု
ပြု လု ပ် ပြီး စီး ခဲ့ သော ကု မ္ပ ဏီ ဖြ စ် ၏ )
က
မူ ဆ ယ် မ န္တ လေး ရ ထား လ မ်း တ စ် ခု အ တွ က်
ဖြ စ် မြော က်
အောင်မြင်နိုင်ခြေ လေ့လာဆန်းစစ်မှု တစ်ရပ်ပြုလုပ်သွားရန်
မြန်မာ့မီးရထားနှင့် နားလည်မစ
ှု ာချွနလ
် ွှာတစ်စောင် လက်မတ
ှ ်
၁၆၅
ရေးထိုးခဲ့သည်။ ထိုလေ့လာမှုတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
လူ မှု ရေးဆို င် ရာ သက် ရောက် မှု များအကဲ ဖြ တ် ဆ န်း စစ် မှု
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တစ်ရပ် ပါဝင်မည်ဖြစ်ရာ CREEG က ထိုလေ့လာဆန်းစစ်မှုကို
အလျင် အ မြန် ပ င် စတင် အ ကောင် အ ထည် ဖော် ခဲ့ သ ည် ။
၂၀၁၉ ခု နှ စ် အစောပို င်း တွ င် ရှ မ်း ပြည် န ယ် မြောက် ပို
င်း ဒေ သ အ တွ င်း ယာ ယီ အ ပ စ် အ ခ တ် ရ ပ် စဲ မှု တ စ် ရ ပ်
( ထို အ ပ စ် အ ခ တ် ရ ပ် စဲ မှု ကို
တ ရု တ် အ စိုး ရ က
အားပေးတို က် တွ န်း ခဲ့ သ ည် ) ကို အခွ င့် ကောင်း ယူ ကာ
ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ခြေ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ရပ်ကို
CREEG က ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း
တရုတ်ဘာသာစကားသုံးသတင်းစာ ‘ရွှေဇာမဏီ (Golden
Phoenix)’ သတင်းစာပါ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရ ဇန်နဝါရီလ
၅ ရက်နေ့တွင် ‘တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှတာဝန်ရှိသူများ’
က မူဆယ်မြို့တွငတွေ
် ့ဆုပြ
ံ ီး ရထားလမ်းတည်ဆောက်ရေးနှင့်
ဆက်နွယ်နေသော ကိစ္စရပ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့
ကြသည်။၁၆၆ နောင်ချ ိုမှ လားရှိုးလမ်းပိုင်းကို ဇန်နဝါရီ ၆
ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့အထိ နှင့် လားရှိုးမှ မူဆယ်
လမ်းပိုင်းကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့အထိ
ဆ န်း စ စ် လေ့ လာ သွား မ ည် ဟု
ထို ဆော င်း ပါး က ပ င်
၁၆၇
ထို အ ချ က် ကို ကြ ည့် လျှ င်
ဖော် ပြ ထား သ ည် ။
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တစ်ဘက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စရေ
ဲ းထုတ်
ပြန်ကြေညာသည့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မတိင
ု ခ
် င်ကာလမှာပင်
အဆိုပါလေ့လာဆန်းစစ်မှုများကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့ပြီးသား
ဖြစ် နို င် သ ည် သို့ မ ဟု တ် လျှင် လ ည်း လေ့ လာမှု များကို
ကသုတ်ကရက် စီစဉ်ဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမျ ိုး ဖြစ်နိုင်သည်။၁၆၈
တိုး တက် မှု များရှိ နေ သည့် တို င် CREC က ၎င်း တို့ ၏
ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု ကို
ပို မို ခို င် မာ လုံ ခြုံ မှု ရှိ အော င်
ဆ က် လ က် လု ပ် ဆော င် နေ ခဲ့ ပြီး
မြ န် မာ အ ဆ င့် မြ င့်
အ ရာ ရှိ ကြီး များ နှ င့်
ဆ က် သွ ယ် ဆော င် ရွ က် မှု ကို
ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လတွင်
CREC ဥက္ကဌ ကျန်းကျုံးယန်နှင့် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ရိန်ဟုန်ဖိန်း
တို့ က သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေးနှ င့် ဆ က် သွ ယ် ရေး ဝန် ကြီး
ဦးသန့် ဇ င် မောင် နှ င့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ ၏ ။ ၁၆၉ ထို့ နောက်
၂၀၁၉ ခု နှ စ် ဧပြီ လ ၂၇ ရက် နေ့တွ င် နောက် တ စ် ကြိ မ်
ထ ပ် မံ တွေ့ ဆုံ ခဲ့ ကြပြီး သေး စိ တ် ဆွေး နွေး ပြော ဆို မှု မှ
မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း
အ ခြေ ခံ အ ဆော က် အ အုံ
ဖော် ဆော င် ရေး ဆို င် ရာ ယေ ဘု ယျ သ ဘော တူ ညီ ချ က်
တ စ် ရ ပ် ကို
ရ ယူ နို င် ခဲ့ သ ည် ဟူ ၏ ။ ၁ ၇ ၀ N L D
က လ ည်း
ဆ က် လ က် အား ပေး
ထော က် ခံ ခဲ့ ပြီး
ဝန်ကြီးဦးသန့်ဇင်မောင်က ရထားလမ်းစီမံကိန်းကို နိုင်ငံ၏
သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေးပင် မ စီ မံ ချက် (masterplan) တွ င်
ဦးစားပေးကိ စ္စ ရ ပ် တ စ် ခု အ ဖြစ် သတ် မှ တ် ထားကြောင်း
ပြော ကြား ခဲ့ သ ည် ။ ၁ ၇ ၁ လုံ ခြုံ ရေး ပြ ဿ နာ များ ကြော င့်
အဆိုပြုထားသောလမ်းကြောင်းများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရန်
အ ခ က် အ ခဲ များ ရ င် ဆို င် ကြုံ တွေ့ ခဲ့ ရ သော် လ ည်း
CREEG က ၎င်း တို့ ၏ ဖြစ် မြောက် အောင် မြင် နို င် ခြေ
လေ့ လာဆန်း စစ် ချက် ကို ၂၀၁၉ ခု နှ စ် မေလ တွ င်
မြန်မာအစိုးရထံသို့ ပေးအပ်တင်ပြခဲ့သည်။၁၇၂
အဓိ က ကျသောအချက် မှာ ဖြစ် မြောက် အောင် မြင် နို င် ခြေ
လေ့ လာဆန်း စစ် ချက် ပေးအပ် တ င် ပြခြ င်း ဖြင့် CREC
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သို့ မ ဟု တ် ၎ င်း ၏ လ က် အော က် ခံ ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု ခု က
ထို ရ ထား လ မ်း အ တွ က်
ဆော က် လု ပ် ခွ င့်
ကန် ထ ရို က် ရ ရှိ မ ည် ဟု အာမခံ ချက် မ ရှိ ခြ င်း ပင် ဖြ စ် ၏ ။
ထို ရ ထားလမ်း အတွ က် လမ်း ကြောင်း သတ် မှ တ် ဆုံး ဖြတ်
ပြီး သည် နှ င့် တ ပြို င် န က် ဆောက် လု ပ် ရေးစီ မံ ကိ န်း အတွ က်
နို င် ငံ တ ကာအိ တ် ဖွ င့် တင် ဒါခေါ်ယူ သွားမည် ဖြ စ် သ ည် ။ ၁၇၃
နို င် ငံ တ ကာ တ င် ဒါ ခေါ် ယူ ရေး
လု ပ် င န်း စ ဉ် တ စ် ရ ပ်
အ ကော င် အ ထ ည်
ဖော် ဆော င် ရွ က် နို င် ရေး အ တွ က်
ခို င် ခို င် မာမာရပ် တ ည် နို င် ခဲ့ သ ည် မြန် မာအစိုး ရ၏စွ မ်း
ရည် ကို ကြည့် လျှင် မြန် မာအစိုး ရတွ င် နို င် ငံ တွ င်း ရှိ BRI
စီမံကိန်းများ၏ လားရာလမ်းကြောင်းကို ဝင်ရောက်လွှမ်းမိုး
နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိကြောင်း သိမြင်ရသည်။ CREC ဘက်ကမူ
ထိုစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ (၂၀၀၄ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်
၎င်း တို့ ရ ရှိ ခဲ့ သ ကဲ့ သို့ ) ၎င်း တစ် ဦးတည်း အတွ က် ဖြ စ် သော
သဘောတူ ညီ ချက် မျ ိုးကို ပို မို အ လို ရှိ ခဲ့ မ ည် သာဖြစ် သ ည် ။
သို့သော် ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုငခြေ
် လေ့လာဆန်းစစ်မှုအား
အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် ခဲ့ သ ည် ကို ကြည့် လျှင်
CREC အနေဖြင့် ကန် ထ ရို က် ရ ယူ ပေးနို င် မ ည့် ၎င်း တို့ ၏
လု ပ် င န်း စွ မ်း ရ ည် အ ပေါ် အ တို င်း အ တာ တ စ် ခု အ ထိ
ယုံ ကြည် စိ တ် ချကြောင်း တွေ့မြင် ရ ပေသည် ။ ၎င်း တို့ က
ထိုရထားလမ်း၏ ရှုပ်ထွေးလှသော သဘောသဘာဝကိုလည်း
ကော င်း စွာ နား လ ည် သိ မြ င် ၍ လ ည်း ဖြ စ် နို င် ပေ သ ည် ။
အ ခြား သော
ရ ထား လ မ်း ဆော က် လု ပ် ရေး
ကု မ္ပ ဏီ များအနေဖြင့် အသက် ဝ င် နေဆဲ ပ ဋိ ပ က္ခ များနှ င့်
ပြ ည့် နှ က် နေ သ ည့် န ယ် မြေ တ စ် ခု တွ င်
စီ မံ ကိ န်း
ဖော်ဆောင်သွားရန် တွန့ဆ
် တ
ု နေ
် နိင
ု သ
် ည်။ အဆိပြ
ု ုထားသော
လမ်းကြောင်းတလျှောက် ဘေးကင်းလုခံ ြုံရေးက ထိရ
ု ထားလမ်း
ဆောက် လု ပ် မှု အ တွ က် အဓိ က အကျဆုံး အခက် အ ခဲ အ ဖြစ်
ဆက်လက်ဖြစ်တည်နေခဲ့သည်။
၂ ၀ ၁ ၉ ခု နှ စ် စ က် တ င် ဘာ လ ၂ ၅ ရ က် နေ့ တွ င်
မြန်မာ့မီးရထား၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာက လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ
ပြဿနာများကြောင့် မူဆယ်-မန္တလေးရထားလမ်းစီမံကိန်းကို
ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။၁၇၄ ဩဂုတ်လတွင်
အုပ်စုသုံးစု (ရခိုင့်တပ်မတော် (Arakan Army) ၊ တအောင်း
အမျ ိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (Ta’ang National
Liberation Army) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားဒီမိုကရက်တ
စ်မဟာမိတ်တပ်မတော် (Myanmar National Democratic
Alliance Army)) က သူ့တို့ကိုယ်ကို ညီနောင်မဟာမိတ်အဖြစ်
အမည် တ ပ် ပြီး မန္တ လေးနှ င့် တရု တ် န ယ် စပ် ကြား
အဆိုပြုထားသောရထားလမ်း၏ လမ်းကြောင်းတလျှောက်ရှိ
စခန်း များအပါအဝင် အဝေးပြေးလမ်း မများ တလျှောက် ရှိ
အ ဓိ က ကျ သော
စ စ် စ ခ န်း
နှ င့် ရဲ စ ခ န်း များ ကို
၁၇၅
ထို တို က် ပွဲ ကြော င့်
ဝ င် ရော က် တို က် ခို က် ခဲ့ သ ည် ။
မူ ဆ ယ် သို့ သွားသောကားလမ်း အပြင် ချင်း ရွှေ ဟော်
(ကိုးကန့်ဒေသအတွင်းရှိ နယ်စပ်မြို့) သို့သွားသောကားလမ်း
ကိုလည်းပိတ်ခဲ့ရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုသည့်
အ ဓိ က လ မ်း ကြော င်း နှ စ် ခု အ ပေါ် တို က် ခို က် မှု များ က
တ ရု တ် အ စိုး ရ ကို ငြိ မ်း ချ မ်း ရေး လု ပ် င န်း စ ဉ် တွ င်
ပိုမိုတက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး နောင်လာမည့်စကားဝိုင်းများတွင်
ideas into movement

လ က် န က် ကို င် အု ပ် စု များ ၏
ညှိ နှို င်း တော င်း ဆို
နို င် မှု အ နေ အ ထား
တိုး တ က် ကော င်း မွ န် လာ အော င်
ဆော င် ရွ က် ပေး ရ န်
သ တ င်း စ ကား
ပေး ပို့ ခဲ့ ခြ င်း
ဖြစ်သည်ဟုလည်း ထင်မြင်ယူဆမှုများ ရှိနေခဲ့သည်။၁၇၆
ယ ခု တ စ် ကြိ မ် တွ င်
လ မ်း ကြော င်း တ လျှော က်
ပ ဋိ ပ က္ခ များ ဆ က် လ က်
ဖြ စ် ပွား နေခြ င်း ကြော င့်
ရထားလမ်း စီ မံ ကိ န်း အား ဆို င်း ငံ့ ခြ င်း က မြန် မာနို င် ငံ
မြောက် ပို င်း ဒေသကို ဖြ တ် သ န်း သော အခြေခံ အ ဆောက်
အအုံစီမံကိန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်
အလွ န် ပ င် ခ က် ခဲ ကြောင်း အထင် အ ရှားဖော် ပြနေ သည် ။
တရု တ် နို င် ငံ နှ င့် မြန် မာနို င် ငံ ကြား ကု န်း လမ်း အခြေခံ
သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် မှု သ ည်
ထို န ယ် မြေဒေ သ ကို
မဖြစ်မနေဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်ရာ ထိုအချက်က မြန်မာနိုင်ငံ
တွင်းရှိ BRI စီမံကိန်းများစွာအတွက် အဓိကကျသောစိန်ခေါ်မှု
အခက်အခဲတစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်။ ထိန
ု ယ်မြေဒေသတွင် ပဋိပက္ခ
များ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး အဖြေတစ်ခု စေ့စပ်ညန
ှိ ှိုင်းပေးရန်
တရုတ်အစိုးရမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်
မည့အ
် လားအလာကို မတွေ့မြင်ရပေ။ လက်ရအ
ှိ ခြေအနေတွင်
တရု တ် - မြန် မာရထားလမ်း ၏အနာဂတ် က ပဋိ ပ က္ခ များ၏
အနာဂတ်နင
ှ ့် တစ်သားတည်းတွဆ
ဲ က်နေခဲပြ
့ ဟ
ီ ု ထင်မြင်ယဆ
ူ
ရပေသည်။

တရုတ်-မြန်မာရထားလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍
စိုးရိမ်ပူပန်စရာ အဓိကအကြောင်းအရာများ
တရုတ်-မြန်မာရထားလမ်းစီမံကိန်းကို ပြန်လည်စတင်မည်ဆိုလျှင်

စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် စ ရာ
အ ဓိ က အ ကြော င်း အ ရာ များ မှာ
ရ ထား လ မ်း ၏
ရှ င် သ န် အော င် မြ င် နို င် စွ မ်း
(viability)
၊
ရ ထား လ မ်း ကြော င့် ဖြ စ် ပေါ် လာ မ ည့်
ကြီး လေး လှ သော ကြွေး မြီ ဝ န် ထု ပ် ၊
စီ မံ ကိ န်း ဒ ဏ် ခံ
လူ မှု အ သို က် အ ဝ န်း များ နှ င့်
ဆွေး နွေး တို င် ပ င် မှု
လု ပ် င န်း စ ဉ် နှ င့်
ထိ လွ ယ် ရှ လွ ယ် သော
နယ် မြေ တစ် ခု အ တွ င်း စစ် အ င် အားတိုး ချဲ့ ခြင်း (militarization) မြင့်တက်လာမည့်အလားအလာ တို့ဖြစ်သည်။
ယ ခု တ စ် ကြိ မ် တွ င်
လ မ်း ကြော င်း တ လျှော က်
ပဋိ ပ က္ခ များ
ဆက် လ က်
ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် ရထားလမ်း
စီ မံ ကိ န်း အား
ဆို င်း ငံ့ ခြ င်း က
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသကို
ဖြတ်သန်းသော အခြေခံအဆောက်
အအုံစီမံကိန်းများအား အကောင်
အထည် ဖော်
ဆောင် ရွ က် ရ န်
အလွ န် ပ င်
ခက် ခဲ ကြောင်း
အထင်အရှား ဖော်ပြနေသည်။
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ရထားဖြင့် သ ယ် ယူ ပို့ ဆောင် သော ပမာဏများပြားလှ သ ည့်
ကု န် ပ စ္စ ည်း များ ကို
ကျော က် ဖြူ ဆိ ပ် က မ်း မှ တ ဆ င့်
နို င် ငံ ခြား သို့ တ င်
ပို့ နို င် မ ည် ဟူ သော
မှ တ် ထ င် ယူ ဆ ချက် အ ပေါ်တွ င် အခြေခံ ကာ တရု တ် မြန်မာရထားလမ်း၏ အကျ ိုးအမြတ်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်
လာခဲက့ ြသည်။ သိသေ
ု့ ာ် တကယ်တမ်းတွင် ထိသ
ု ဖြ
ို့ စ်လာမည်ဟု
တပ် အ ပ် မ ပြောနို င် ပေ။ ယူ န န် တ က္က သို လ် ပါမောက္ခ
လီချ ိန်ယန်က ရထားလမ်းတစ်ခု စီးပွားရေးအရအောင်မြင်နိုင်
ရန်အတွက် လမ်းကြောင်းများစွာပါရှိရမည် (multitrack) ဟု
အခိုင်အမာတင်ပြထားသည်။၁၇၇ လက်ရှိဆောက်လုပ်နေသော
ဒါလီ-ရွှေလီရထားလမ်း မှာ (single track) လမ်းကြောင်း
တစ်ခုသာပါရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသတွင်
လမ်းကြောင်းများစွာပါဝင်သော ရထားလမ်း ဆောက်လုပ်ရန်
အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါရထားလမ်းစီမံကိန်းမှာ
စီးပွားရေးအရရှင်သန်အောင်မြင်နိုင်စွမ်း နည်းပါးသည်။၁၇၈
ရထားလမ်း ၏ စီး ပွားရေးအရရှ င် သ န် အောင် မြင် နို င် စွ မ်း
(viability)
သ ည်
ကျော က် ဖြူ ဆိ ပ် က မ်း ၏
စီး ပွား ရေး အ ရ ရှ င် သ န် အော င် မြ င် နို င် စွ မ်း နှ င့် လ ည်း
တို က် ရို က် ဆ က် နွ ယ် နေ သည် ။ အကယ် ၍ ရထားများဖြင့်
ပို့ ဆော င် သ ည့်
ကု န် စ ည် ပ စ္စ ည်း များ န ည်း ပါး ပါ က
ကျောက် ဖြူဆိ ပ် က မ်း မှ / သို့ သင်္ဘော ဖြင့် ပို့ ဆောင် သ ည့်
သွ င်း ကု န် ပို့ ကု န် များလည်း နည်း ပါးမည် ဖြ စ် ရာ သင်္ဘော
ကျော က် ချ ရ ပ် နား ရာ နေ ရာ ( b e r t h s ) များ လ ည်း
န ည်း ပါး ပေ မ ည် ။
သ င်္ ဘော ကျော က် ချ ရ ပ် နား ရာ
နေရာများနှင့် ကုန် ပ စ္စ ည်း များ နည်း ပါးခြင်း ကြောင့်
ဝင် ထွ က် သွားလာမည့် သင်္ဘော အရေအတွ က် န ည်း ပါးမည်
ဖြ စ် ပြီး
ဆို က် က ပ် မ ည့် ဆိ ပ် က မ်း
(destination) အရေအတွ က် လ ည်း နည်း ပါးမည် ဖြ စ် သ ည် ။
ထို အ နေ အ ထား အော က် မှ ဆိ ပ် က မ်း တ စ် ခု အ နေ နှ င့်
တို က် ရို က် ခ ရီး စ ဉ် များ
( ကြား ဆိ ပ် က မ်း များ တွ င်
ရ ပ် နား ခြ င်း ၊ သ င်္ ဘော ကု န် စ ည် လွှဲ ပြော င်း ခြ င်း မပြု ပဲ )
ပြေးဆွဲ သွားမည့် ခေတ် မီ ဧ ရာမသင်္ဘော ကြီး များအတွ က်
လုံ လော က် သော
ကု န် ပ စ္စ ည်း များ ပေး အ ပ် နို င် မ ည်
မ ဟု တ် ပါ ။
ကျော က် ဖြူ ဆိ ပ် က မ်း မှ ထွ က် လာ သော
သင်္ဘော များအနေနှ င့် စင် ကာပူ ကဲ့ သို့ သော ဒေသတွ င်း
သ င်္ ဘော ရေကြော င်း ပို့ ဆော င် ရေး
ဗ ဟို စ ခ န်း တွ င်
ဆိုက်ကပ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းများကို အခြားဆိပ်ကမ်းများ (destinations) များသို့ဆက်လက် ပို့ဆောင်သွားနိုင်ရန်အတွက်
လွှဲ ပြောင်း ပေးရမည် ဖြ စ် ၏ ။ ၁၇၉ သို့ ဆို လျှင် တရု တ် နို င် ငံ
အ နော က် တော င် ပို င်း ဒေ သ မှ
ကု န် ပ စ္စ ည်း များ ကို
မြန်မာနိင
ု င
် မ
ံ တ
ှ ဆင့် ပိဆ
ု့ ောင်ခြင်းသည် အချ ိန်ကန
ု သ
် က်သာစေ
သည် ဟူ သောအချက် က ပျက် ပြ ယ် သွားမည် ဖြ စ် ပေသည် ။
ထို အ ကြော င်း အ ချ က် အ ရ
တ ရု တ် နို င် ငံ
အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသ၏ အဓိကကျသော စက်မှုလုပ်ငန်း
ဗဟိုဌာနများဖြစ်သည့် ယူနန်(Yunan)၊ စီချွမ်း (Sichuang)
နှင့်ချုံချင်း (Chongqing) မြို့တို့မှ နိုင်ငံခြားပို့ကုန်များကို
တရု တ် - မြန် မာရထားလမ်း ဖြင့် မြန် မာနို င် ငံ မှ တ ဆင့်
တ င် ပို့ ခြ င်း က
ကြော င်း ကျ ိုး ယု တ္တိ က င်း မဲ့ သော
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ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်သည်။ မကြာသေးမီကပင်
ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော မြန်နှုန်းမြင့်ကုန်တင် ရထားလမ်းတစ်ခုက
ချုံချင်းမြို့၊ စီချွမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ချ ိန်ဒူးမြို့ (Chengdu)
နှင့် ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကူမင်းမြို့ (Kunming) တို့ကို
ကွမ်းရှီး (Guangxi) Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
အတွင်းရှိ ဘေဘု (Beibu) ပင်လယ်ကွေ့ပေါ်ရှိ ဖန်းချ ိန်ကန်
(Fangchenggang)ဆိ ပ် က မ်း နှ င့် ချ တ
ိ ် ဆ က် ထားသည် ။
ထို ဆိ ပ် က မ်း မှ တ ဆင့် နို င် ငံ ၁၀၀ ကျော် တွ င် ရှိ သော
ဆိပ်ကမ်းပေါင်း ၂၅၀ သို့ သင်္ဘောများ ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည်။
စင်္ကာပူ ဆိ ပ် က မ်း လု ပ် င န်း ကု မ္ပ ဏီ PSA International နှ င့် သင်္ဘော ရေကြောင်း ပို့ ဆောင် ရေးကု မ္ပ ဏီ Pacific International Lines တို့ ဖော်ဆောင်ခဲ့သည့် အဆိုပါ
ဆက်သယ
ွ ရေ
် းလမ်းကြောင်းက ချုံချင်းမြို့မှ စင်္ကာပူ ခရီးစဉ်ကို
၈ ရက်သာကြာတော့အောင် လျှော့ချပေးနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာ
ရှိ နှ င့် နေပြီး ဖြ စ် သ ည့်
ရှ န် ဟို င်း မြို့ မှ သွား သော
ယန် စီ မြစ် လ မ်း ကြောင်း (Yangtze River route) ထက်
ရက် ၂၀ အချ နိ ် ကု န် သက် သာသွားခဲ့ သ ည် ။၁၈၀ ထို့ အ ပြင်
အဆိပ
ု ါရထားလမ်းက တရုတန
် င
ို င
် ၏
ံ နယ်နမ
ိ တ
ိ အ
် တွင်းမှာပင်
ရှိ နေ သည် ဖြ စ် ရာ နို င် ငံ တ ကာတစ် ထောက် ရ ပ် နားမှု (international transit) ကိုလည်း ရှောင်လွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခရီးစဉ်လျင်မြန်လေလေ ကုနက
် ျစရိတန
် ည်းလေလေဖြစ်သော
လု ပ် င န်း ကဏ္ဍအတွ င်း ၌ တရု တ် - မြန် မာရထားလမ်း နှ င့်
ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းတို့မှာ ကုန်စည်ပစ္စည်း (cargo) များကို
ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ရနိုင်သည်။
အလွန်လူပြောများသော ‘မလက္ကာဝိရောဓိ (Malacca dilemma)’ က စီးပွားရေးအကျ ိုးအမြတ်အတွက် လမ်းကြောင်း
ရွေးချယ် ဆုံး ဖြတ် မှု များအပေါ် အကျ ိုးသက် ရောက် မှု
ရှိ မ လာနို င် ပေ။ ယင်း သည် ပဋိ ပ က္ခ ကာလအတွ င်း မှ
အရေးကိစ္စတစ်ရပ်သာ ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ ပဋိပက္ခကြောင့်
တရုတန
် င
ို င
် သ
ံ သ
ို့ ွားသော သင်္ဘောများကို ပိတဆ
် တ
ို့ ားမြစ်သည့်
ကိစ္စရပ်မျ ိုး ဖြစ်မလာခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ဖြစ်မလာခင်အချ ိန်ထိ
ကု န် စ ည် ပ စ္စ ည်း များ က
မ လ က္ကာ ရေ လ က် ကြား မှ
ဆက် လ က် ဖြ တ် သ န်း သွားလာနို င် သ ည် ။ မလက္ကာ ရေလ
က် ကြားကို ပိ တ် ဆို့ ခြ င်း က စင် ကာပူ ဆိ ပ် က မ်း ကို ပိ တ် ဆို့
ခြင်း ပင် ဖြ စ် ပြီး (တရု တ် သ င်္ဘော များကို သာပိ တ် ဆို့ သ ည်
ဆိုလျှင်ပင်) စင်ကာပူနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအပေါ် ကြီးကြီးမားမား
ရိက
ု ခ
် တ်လာမည်ဖြစ်ရာ အဆုံးစွနသေ
် ာအခြေအနေမျ ိုးတွငသ
် ာ
ထိုကဲ့သို့သော ပိတ်ဆို့တားမြစ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
ပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင်မူ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလမ်း
ကြောင်း ရွေးချယ် ဆုံး ဖြတ် မှု များက ကု န် ကျစရိ တ် နှ င့်
ပို့ ဆောင် မှု အမြန် နှု န်း တို့ အ ပေါ်တွ င် အခြေခံ မ ည် သာ
ဖြစ်သည်။ မြန်မာလမ်းကြောင်းက ထိုအချက်နှစ်ချက်လုံးတွင်
အခြားလမ်း ကြောင်း များနှ င့် ယှ ဉ် ပြို င် ရ န် ခက် ခဲ ခဲ ခဲ
ရုန်းကန်ရနိုင်သည်။
အ ဆို ပါ ရ ထား လ မ်း က
စီး ပွား ရေး အ ရ
ယှ ဉ် ပြို င်
အောင်မြင်နင
ို စ
် မ
ွ ်း မရှပ
ိ လ
ဲ ျက် CREC က အဘယ့ကြေ
်
ာင့် ၎င်းကို
ဖော်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေခဲ့ပါသနည်း?
ရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် CREC
transnationalinstitute

အနေဖြင့် ကန်ထရိုက် ရရှိခဲ့လျှင် ရထားလမ်းဆောက်လုပ်မှုမှ
အမြတ်ငွေများ ရရှန
ိ င
ို မ
် ည်ဖြစ်သည် (စီမက
ံ န
ိ ်း၏ စီးပွားရေးအရ
ရှင်သန်အောင်မြင်နိုင်စွမ်း မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ)။ မူလက
ထို ရ ထားလမ်း ၏ မူ ဆ ယ် - မန္တ လေး လမ်း ပို င်း အတွ က်
အမေရိ က န် ဒေါ်လာ ၇ ဘီ လီ ယံ ခန့် ကု န် ကျမည် ဟု
ခန့် မှ န်း ဖော် ပြ ခဲ့ ချ န
ိ ် မှာ ပင် ထို ရ ထားလမ်း ကြောင့် ဖြ စ် ပေါ်
လာမည့် ကြီးလေးလှသော ကြွေးမြီဝန်ထုပ်နှင့် ပတ်သက်၍
စိုး ရိ မ် ကြော က် ရွံ့ မှု များ ပေါ် ထွ က် လာ ခဲ့ ပြီး ဖြ စ် သ ည် ။
သို့ ဖြ စ် ရာ ထို စီ မံ ကိ န်း ၏ စီး ပွားရေးအရရှ င် သ န် အောင် မြ
င် နို င် စွ မ်း နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ သံ သ ယများဖြစ် တ ည် နေ သည့်
အ ခြေ အ နေ တွ င် လွ တ် လ ပ် ပြီး အ မှီ အ ခို က င်း သော
ဘ ဏ္ဍာ ရေး ဆို င် ရာ
ရှ င် သ န် အော င် မြ င် နို င် စွ မ်း
အကဲဖြတ်လေ့လာဆန်းစစ်မှု (financial viability assessment) တစ် ခု ကို အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် ရ န်
လိအ
ု ပ်သည်။ CREC ၏ လက်အောက်ခက
ံ မ
ု ဏ
္ပ တ
ီ စ်ခဖြ
ု စ်သော
CREEG သည် ထိစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ ်းအတွက် ဆယ်စန
ု စ
ှ ် နှစခ
် ကု ြာအောင်
စည်းရုံးဆောင်ရက
ွ မ
် မ
ှု ျား (lobbying) ပြုလုပလ
် ာခဲသ
့ ည့အ
် ပြင်
အကောင် အ ထည် ဖော် ရေးဟူ သော ရလာဒ် အဖြေကို
မျက် နှာ သာပေးထောက် ခံ သ ည့် (pro-implementation)
စီ မံ ကိ န်း ဖြစ် မြောက် အောင် မြင် နို င် ခြေလေ့ လာဆန်း စစ် မှု
နှစ်ရပ်အား ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ CREEG အနေဖြင့် ၎င်း၏ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်
ခြေ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွင် စီမံကိန်းက စီးပွားရေးအရရှင်
သန်အောင်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမည်
မဟုတ်ပေ။
ရ ထား ဖြ င့် သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် သော
ပမာဏများပြားလှသည့် ကုနပ
် စ္စည်းများကို
ကျောက် ဖြူဆိ ပ် က မ်း
မှ တ ဆင့်
နို င် ငံ ခြားသို့ တ င်
ပို့ နို င် မ ည် ဟူ သော
မှ တ် ထ င် ယူ ဆ ချ က် အ ပေါ် တွ င်
အခြေခံကာ တရုတ်-မြန်မာရထားလမ်း၏
အ ကျ ိုး အ မြ တ် ကို
ခ န့် မှ န်း
တွက်ချက် လာခဲ့ကြသည်။ သို့သော်
တကယ်တမ်းတွင် ထိုသို့ဖြစ်လာမည်ဟု
တပ်အပ်မပြောနိုင်ပေ။
စီမံကိန်းအား ပြန်လည်စတင်ခြင်းမပြုမီ ထိုရထားလမ်း၏
သက် ရောက် မှု များကို အကဲ ဖြ တ် သုံး သပ် နို င် ရ န် အ တွ က်
စီ မံ ကိ န်း ဒ ဏ် ခံ
လူ မှု အ သို က် အ ဝ န်း များ နှ င့်
နောက် ထ ပ် ဆွေးနွေးတို င် ပ င် မှု များ ပြုလု ပ် သွားရန် လ ည်း
လို အ ပ် သ ည် ။
၂၀၀၄
နှ င့်
၂၀၁၁
ခု နှ စ်
လေ့လာမှုများနှငမ
့် တူသည်မှာ CREEG သည် အဆိပြ
ု ုထားသော
ရထားလမ်း နှ င့် သ က် ဆို င် သ ည့် ၂၀၁၉ ခု နှ စ် ဖြစ် မြောက်
အောင် မြင် နို င် ခြေ လေ့ လာဆန်း စစ် မှု တွ င် လူ ထု ဆွေးနွေး
တို င် ပ င် မှု အ ချ ို့ ကို
ထ ည့် သွ င်း လု ပ် ဆော င် ခဲ့ သ ည် ။
လူ ထု အ စ ည်း အ ဝေး များ ကို ကျော က် မဲ ၊ လား ရှိုး နှ င့်
မူ ဆ ယ် မြို့ တို့ တွ င် နေ ထို င် သော အ များ ပြ ည် သူ တို့ နှ င့်
ပြု လု ပ် ခဲ့ သော် လ ည်း
အ ချ ိ န် လုံ လုံ လော က် လော က်
ideas into movement

ကြို တင် အ သိ ပေး အကြောင်း ကြားခဲ့ ခြ င်း မရှိ သ ည့် အ ပြင်
အစည်း အဝေးဖိ တ် ကြားလွှာ များကို လ ည်း အစိုး ရအု ပ် ချုပ်
ရေးဝန်ထမ်းများကိုသာ အဓိကထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်
ဒေသခံပြည်သမ
ူ ျားမှာ ဆွေးနွေးတိင
ု ပ
် င်မမ
ှု ျားတွင် ပါဝင်နင
ို ရ
် န်
အခက်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အစည်းအဝေးများကို မြို့များတွင်သာ
ကျင်းပပြုလုပသ
် ည်ဖြစ်ရာ ကျေးလက်နေပြည်သမ
ူ ျားအဖိပ
ု့ ါဝင်
တက်ရောက်နိုင်ရန် ခက်ခဲခဲ့ပြီး ရထားလမ်းနှင့်ပတ်သက်၍
၎င်း တို့ ၏ အတွေးအမြင် များကို ထု တ် ဖော် တ င် ပြ နို င် ခဲ့ ခြ င်း
မရှိ ပေ။ အရေးပါသောကနဦး ခြေလှ မ်း တစ် ခု ဖြ စ် သ ည် ဟု
သ တ် မှ တ် နို င် သော် လ ည်း ဆွေး နွေး တို င် ပ င် မှု များ က
ရ ထား လ မ်း ကြော င်း တ လျှော က် ရှိ စီ မံ ကိ န်း ဒ ဏ် ခံ
လူ မှု အ သို က် အ ဝ န်း များ အ ပေါ်
ထို ရ ထား လ မ်း ၏
လူမရေ
ှု းနှင့စ
် ီးပွားရေးဆိင
ု ရ
် ာ သက်ရောက်မမ
ှု ျားကို အကဲဖြတ်
လေ့ လာဆန်း စစ် သွားရန် ဟူ သော ရည် ရွ ယ် ချက် အ တွ က်
လုံ လော က် မှု မ ရှိ ပေ ။
အ ဆို ပါ ဆွေး နွေး တို င် ပ င် ရေး
လုပ်ငန်းစဉ်သည် စီမံကိန်းဒဏ်ခံလူမှုအသိုက်အဝန်းများထံမှ
ကောင်းစွာသိမြင်နားလည်မဖြ
ှု င့် လွတလ
် ပ်စွာကြိုတင်ပေးအပ်
သော သဘောတူညီချက် (free, prior and informed consent) ကို ရယူရန်အတွက် လုလေ
ံ ာက်မမ
ှု ရှကြေ
ိ
ာင်း ထင်ရှားပေါ်
လွင်နေသည်။ စီမံကိန်းရေရှည်တည်မြဲရေးအတွက် သို့မဟုတ်
စီမက
ံ န
ိ ်း၏ အကျ ိုးကျေးဇူးများကို စီမက
ံ န
ိ ်းဒဏ်ခံ လူမအ
ှု သိက
ု ်
အဝန်း များ ကောင်း စွာ နားလည် သိ မြင် စေရေးအတွ က်
အသေးစိ တ် ဆွေးနွေးတို င် ပ င် မှု တ စ် ရ ပ် ပြုလု ပ် သွားရန်
လိုအပ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှငတ
့် င်ပြရလျှင် မြန်မာနိင
ု င
် မြေ
ံ ာက်ပင
ို ်းဒေသ
မှပဋိပက္ခများက ထိုရထားလမ်းအပေါ် ရိုက်ခတ်နေခဲ့သလိုပင်
ထိုရထားလမ်းကလည်း နိုင်ငံအတွင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ
သောပဋိ ပ က္ခ များအပေါ် ပြန် လ ည် ရို က် ခ တ် လာနို င် သ ည် ။
အထက်တင
ွ ဆွေ
် းနွေးတင်ပြခဲသေ
့ ာ ပိဆ
ု့ ောင်ရေး လျှပစ
် စ်ဓာတ်
အားလိုင်းများကဲ့သို့ပင် မူဆယ်-မန္တလေးရထားလမ်းမှာလည်း
ပဋိ ပ က္ခ န ယ် မြေ တစ် ခု ကို ဖြ တ် သ န်း သွားသည့် အခြေခံ
အဆောက် အ အုံ များအပေါ် ငွေပမာဏကြီး ကြီး မားမား
(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ ဘီလယ
ီ )ံ ရင်းနှီးမြှုပ်နခြ
ှံ င်းပင် ဖြစ်သည်။
ညီ နောင် မ ဟာမိ တ် အ ဖွဲ့ က ထို ရ ထားလမ်း ကြောင်း ပေါ်မှ
အဝေးပြေးလမ်းမနှစ်ခုအား ပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့သည်ကိုကြည့်လျှင်
ထိန
ု ယ်မြေကိဖြ
ု တ်သန်းသွားသော သယ်ယပ
ူ ဆို့ ောင်ရေးအခြေခံ
အ ဆော က် အ အုံ များ ၏ ထိ ခို က် ပျ က် စီး ဆုံး ရှုံး နို င် ခြေ
အ လား အ လာ ကို
အ ထ င် အ ရှား မြ င် တွေ့ ရ သ ည် ။
ပ ဋိ ပ က္ခ များ ကို မဖြေ ရှ င်း နို င် ပါ က ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု
များကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ခရီးသွားပြည်သူများနှင့် ကုန်စည်များ
ဘေးကင်း လုံ ခြုံ မှု ရှိ စေ ရန် အ တွ က်
ထို ရ ထားလမ်း ကို
ကာကွ ယ် စောင့် ရှောက် သွားရန် လို အ ပ် လာမည် ဖြ စ် ၏ ။
ထိုမှတဆင့် နိုင်ငံစစ်တပ်၊ တိုင်းရင်သားတပ်ဖွဲ့ သို့မဟုတ်
ပု ဂ္ဂ လိ က တ ပ် ဖွဲ့ ၏
ပို မို အား ကော င်း ခို င် မာ သော
ပါဝင်တည်ရှိမှုနှင့်အတူ စစ်အင်အားတိုးချဲ့ခြင်း (militarisation) ဆီသို့ ဦးတည်စေနိုင်ပြီး နဂိုကပင် ထိလွယ်ရှလွယ်သော
အဆို ပါနယ် မြေဒေ သအတွ င်း တင်း မာမှု များ ပို မို ပြ င်း ထန်
ဆိုး ရွားလာနို င် သ ည် ။ မကြာသေးမီ က အပစ် အ ခတ်
ရ ပ် စဲ ခဲ့ သ ည့် ကိ စ္စ ရ ပ် ကို ကြ ည့် လျှ င် ငြိ မ် ချ မ်း ရေး
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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လု ပ် င န်း စဉ် များအပေါ် ထို ရ ထားလမ်း ၏သက် ရောက် မှု ကို
ထင် ထ င် ရှားရှား မြင် တွေ့ရသည် ။ တရု တ် နို င် ငံ မှ အားပေး
တို က် တွ န်း ခဲ့ သော
ထို အ ပ စ် အ ခ တ် ရ ပ် စဲ မှု သ ည်
ဖြ စ် မြော က် အော င် မြ င် နို င်
ခြေလေ့ လာ ဆ န်း စ စ် မှု
စတင်တော့မည့အ
် ချ ိန်မှာပင် အချ ိန်ကက
ို ပ
် ေါ်ထွကလ
် ာခဲသ
့ ည်။
သို့ ဖြ စ် ရာ စီ မံ ကိ န်း ပြန် လ ည် စ တင် ဖော် ဆောင် ခြ င်း မပြုမီ
ပ ဋိ ပ က္ခ များ နှ င့်
ငြိ မ်း ချ မ်း ရေး လု ပ် င န်း စ ဉ် အ ပေါ်
အဆို ပါရထားလမ်း ၏ သက် ရောက် မှု များကို ဆက် လ က်
အကဲဖြတ်လေ့လာဆန်းစစ်သွားရန် လိုအပ်သည်။

စီမံကိန်းလေ့လာမှု (၃)
တရုတ်-မြန်မာ ကုန်းလမ်းနှင့်ရေလမ်း
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း
မြစ် များနှ င့် ချောင်း များသည် မြန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း အရေး
ပါ သော သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် ရေး လ မ်း ကြော င်း များ ဖြ စ် သ
ည် ။ သို့ သော် တရု တ် နို င် ငံ ၏ အထူး စိ တ် ဝ င် စားမှု ကို ရရှိ ခဲ့
သည့် မြစ် ကြောင်း တစ် ခု ရှိ သ ည် ။ ဧရာဝတီ မြစ် ပ င် ဖြ စ် ၏ ။
ဧရာဝတီမြစ်မှတဆင့် ယူနန်ပြည်နယ်ကို အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့်
ချ ိတ်ဆက်ရန် အားပေးမြှင့်တင်လာခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု
ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုအချ ိန်အထိ စီမံကိန်းများကို
စတင် နို င် ခဲ့ ခြ င်း မရှိ ပေ။ ဤနေရာတွ င် ထို ကဲ့ သို့ သော
စီမံကိန်းတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်နိုင်သွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့်
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရ၏ အားထု တ် ကြိုးပမ်း မှု များကို
ဆ န်း စ စ် လေ့ လာ သွား မ ည် ဖြ စ် ပြီး မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း
စီ မံ ကိ န်း တစ် ရ ပ် (ထို အ ကြောင်း ကို မြန် မာနို င် ငံ တွ င်
ဆွေးနွေးပြောဆိမ
ု ှု နည်းပါးသည်) အတွက် တရုတန
် င
ို င
် အ
ံ တွင်း
ရေးဆွဲထားသည့် စီမံချက်၏ အတိုင်းအတာပမာဏကိုလည်း
အလေးပေး ထုတ်ဖော်တင်ပြသွားပါမည်။
၁၉၈၉ ခု နှ စ် တွ င် ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အု ပ် ချုပ် ရေးမှူးက
ဧရာဝတီမြစ်ကိအ
ု သုံးပြုကာ တရုတန
် ိင
ု င
် မ
ံ ှ အိန္ဒယ
ိ သမုဒရ
္ဒ ာသို့
ကု န် ပ စ္စ ည်း အ မြော က် အ မြား
သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် ရ န်
၁၈၂
ဖြစ်နိုင်ကြောင်း စတင်တင်ပြခဲ့သည်။ ထိုလမ်းကြောင်းတွင်
ကု န် ပ စ္စ ည်း (cargo) များကို တရု တ် - မြန် မာနယ် စ ပ် မှ
ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဗန်းမော်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းသို့
ကား လ မ်း ဖြ င့် သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် ရ မ ည် ဖြ စ် သ ည် ။
ထိုမှတဆင့် ခရီးသည်များနှင့် ကုန်စည်များက မြန်မာနိုင်ငံ၏
အဓိကမြစ်ကြောင်း ရေလမ်းအတိုင်း စုန်ဆင်းကာ မန္တလေး၊
ရန်ကန
ု န
် င
ှ ့် အိနယ
္ဒိ သမုဒရ
္ဒ ာသို့ ရောက်ရန
ှိ င
ို သ
် ည်။ ထိစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ ်း၏
တရားဝင်အမည်မှာ ‘တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်း မြို့-မြန်မာနိုင်ငံ
ရန်ကုန်မြို့ ဧရာဝတီမြစ် ကုန်းလမ်းရေလမ်း (China Kunming-Myanmar Yangon Ayeyarwady River Portage
Passage)’ ဖြစ်သည်။ သိသေ
ု့ ာ် ထိုစီမံကိန်းကို ‘တရုတ်-မြန်မာ
ကုန်းလမ်းရေလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်း ကြောင်း (Sino-Myanmar Land and Water Transportation Passage)’
ဟုလည်း လူသိများလာခဲ့သည်။၁၈၃
တရုတန
် င
ို င
် ၏
ံ ရှုထောင့မ
် ကှ ြည့လ
် ျှင် ဧရာဝတီလမ်းကြောင်းက
အားသာချက်အလွန်ကြီးမားသည်။၁၈၄ ထိုလမ်းကြောင်းသည်
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တရု တ် - မြန် မာကု န် သွ ယ် ရေး လမ်း ကြောင်း သစ် တ စ် ခု ကို
ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်ခြေများသော
တော တော င် န ယ် မြေများ တွ င် ဖြ တ် သ န်း သွား ရ သ ည့်
ကု န်း လ မ်း များ ကို လ ည်း
ရှော င် လွဲ နို င် ပြီး
ပ င် လ ယ် အ ထိ တို င်
အ ပြ တ် အ တော က် မ ရှိ သော
လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်း
အ လွ န် စ န စ် ကျ သော
မြ စ် ကြော င်း ရေ လ မ်း
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်းများ ကွန်ယက်တစ်ခုရှိပြီး
ကားလမ်း သို့မဟုတ် ရထားလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်မှုထက်
များစွာပိုမိုဈေးသက်သာသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် တရုတ်တို့က
မြစ် ကြောင်း ရေလမ်း စနစ် နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ ကို ယ့် ကို ယ် ကို
စိ တ် ချ ယုံ ကြည် မှု ရှိ နေ ခဲ့ သ ည် ။ တရု တ် နို င် ငံ အ တွ င်း
ကု န်း တွ င်း ရေကြောင်း လမ်း များ (inland shipping
routes) ဖော် ဆောင် ခဲ့ ခြ င်း မှ တ ဆင့် တရု တ် SOEs
အချ ို့သည် ကမ္ဘာ ပေါ်တွ င် အကြီး မားဆုံး ရေကြောင်း
ပြုပြင် ထိ န်း သိ မ်း ရေးကု မ္ပ ဏီ (dredging companies)
များဖြစ်လာခဲက့ ြသည်။ သိဖြ
ု့ စ်ရာ အဆိပ
ု ါကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအနေဖြင့်
ဧ ရာ ဝ တီ မြ စ် အ ထ က် ပို င်း
ရေကြော င်း သ ယ်
ယူ ပို့ ဆောင် ရေးအတွ က် အင် ဂျင် နီ ယာလု ပ် င န်း ဆို င် ရာ
စိ န် ခေါ်မှု အ ခက် အ ခဲ များကို ရင် ဆို င် ဖြေရှ င်း ပေးနို င် မ ည့်
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံများ ရှိပေသည်။
မြန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် အခြေအနေက ယင်းနှငဆ
့် န့က
် ျင့ဘ
် က်ဖြစ်၏။
မြ စ် ကြော င်း သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် မှု က
နှေး ကွေး ပြီး
ဈေး ကြီး လေ သ ည် ။
ဧ ရာ ဝ တီ မြ စ် ရေ အ န က် က
ရာ သီ အ လို က်
ပြော င်း လဲ မှု အ လွ န် ကြီး မား ပြီး
ရေကြောင်း ခရီး သွားလာရန် ခက် ခဲ သ ည် ။ ၁၈၅ သို့ ဖြ စ် ရာ
ကု န် စ ည် ပမာဏများစွာ သယ် ယူ ပို ဆောင် ပေးနို င် မ ည့်
စီးပွားရေးအရ ယှဉ်ပြိုင်အောင်မြင်နိုင်သော လမ်းကြောင်း
တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်အတွက် ဧရာဝတီမြစ်ကို အကြီးအကျယ်
တူးဖော်ပြုပြင်သွားရန် လိအ
ု ပ်သည်။ ထိသ
ု လ
ို့ ပ
ု ဆ
် ောင်ခြင်းဖြင့်
ဧ ရာ ဝ တီ မြ စ် အ ပေါ် မှီ ခို ရှ င် သ န် အ သ က် မွေး နေ ရ သူ များ
အတွ က် ကြီး မားပြင်း ထန် သော သဘာဝပတ် ဝ န်း ကျင် ၊
လူ မှု ရေး နှ င့်
စီး ပွား ရေး ဆို င် ရာ
ပြ ဿ နာ များ
အလျင်အမြန်ကျရောက်လာနိုင်သည်။
ထိသ
ု သေ
ို့ ာ စိုးရိမပ
် ပ
ူ န်စရာ အကြောင်းအရာများရှနေ
ိ သည့တ
် င
ို ်
ထိုရေကြောင်းလမ်း ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်
နှင့်မြန်မာအစိုးရတို့ကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို ၁၉၉၆
ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည် (BRI ထက်များစွာရှေ့ကျသည်)။၁၈၆
အ စိုး ရ နှ စ် ဖွဲ့ လုံး က
သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် ရေး
သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်နှင့် ‘တည်ဆောက်၊ လုပ်ဆောင်၊
လွှဲ ပြောင်း (BOT)’ ဘဏ္ဍာငွေ ပံ့ ပိုး ရေးပုံ စံ တ စ် ရ ပ် တို့ ကို
မူ အား ဖြ င့် သ ဘော တူ ညီ မှု ရ ယူ နို င် ခဲ့ သ ည် ဟူ ၏ ။ ၁ ၈ ၇
ထို လ မ်း အ တွ က် ဖြ စ် နို င် ခြေ ရှိ သော လ မ်း ကြော င်း များ
(ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တယ်ဟုန် (Dehong) ခရိုင်ကြီး
နှင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဗန်းမော် မြစ်ကြောင်းသယ်ယူပို့
ဆောင်ရေးဗဟိုစခန်းကို ချ ိတ်ဆက်သောလမ်းကြောင်းများ)
ကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ကျန်းဖိန်/လွယ်ကြယ် (Zhangfeng/Loi Je) အခွန်ဂိတ်များ မှတဆင့် လုံချွမ်းမြို့ (Longctransnationalinstitute

huan) နှင့်ဗန်းမော်မြို့ကို ချ ိတ်ဆက်သောလမ်းအား လုံချွမ်း
အစိုးရ၏ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ သည်။၁၈၈
သို့ သော် ထို စီ မံ ကိ န်း အတွ က် အစိုး ရနှ စ် ရ ပ် ကြားဆွေးနွေး
ညှိ နှို င်း မှု များက ၁၉၉၉ ခု နှ စ် တွ င် ရပ် တ န့် သွားခဲ့ သ ည် ။
တရု တ် အ စိုး ရက ထို လ မ်း ကြောင်း ကို မြန် မာနို င် ငံ နှ င့်
ကုန်သွယမ
် ှုတိုးမြှငရေ
့် းအတွက် အသုံးပြုရန် ဆန္ဒရှိခဲပြ
့ ီး SPDC
အစိုးရကမူ တရုတက
် န
ု ပ
် စ္စည်းများကို ထိလ
ု မ်းကြောင်းမှတဆင့်
နို င် ငံ ခြား သို့ တ င် ပို့ ရ န် အ တွ က် သာ ခွ င့် ပြု ခဲ့ သ ည် ဟု
ဆိုခဲ့ကြ၏။၁၈၉
ဆွေး နွေး ညှိ နှို င်း မှု များ ကို
ပ ယ် ဖျ က် ခဲ့ သော် လ ည်း
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရက စီ မံ ကိ န်း ဖော် ဆောင် နို င် ရ န်
ဆ က် လ က် ကြိုး စား နေ ခဲ့ ပြီး
ထို စီ မံ ကိ န်း ကို
တရု တ် အ မျ ိုးသားစီ မံ ချက် ရေးဆွဲ မှု တွ င် ထည့် သွ င်း ရန်
စည်း ရုံး ဆောင် ရွ က် နေ ခဲ့ သ ည် ။ သူ တို့ ၏ အားထု တ် မှု
အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ထိုစီမံကိန်းကို ယခုအခါ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏
အ မျ ိုး သား အ ဆ င့် ၊ ပြ ည် န ယ် အ ဆ င့် နှ င့် ခ ရို င် ကြီး
အဆင့် စီ မံ ချက် ရေးဆွဲ မှု တွ င် ထည့် သွ င်း ထားသည် ။
မြ စ် ကြော င်း ရေ လ မ်း ဆော က် လု ပ် မှု က
တရု တ် နို င် ငံ တော် ကောင် စီ ၏ ‘အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ
အ လုံး စုံ အ ပြ န် အ လှ န် ချ ိတ် ဆ က် ရေး
ပ င် မ စီ မံ ချ က်
(၂၀၁၄-၂၀၃၅ ခု နှ စ် ) ’၊ ‘ယူ န န် ပြ ည် န ယ် ရေကြောင်း
ပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက် (၂၀၁၄၂၀၂၀ ခုနှစ်)’ နှင့် ‘ယူနန်ပြည်နယ် နယ်စပ်ဒေသများအတွက်
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တံခါးဖွင့်ရေးစီမံချက် (၂၀၁၆-၂၀၂၀
ခုနှစ်)’ တို့တွင် ပါဝင်သည်။၁၉၀ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တယ်ဟုန်
ခ ရို င် ကြီး အ ရာ ရှိ များ က လ ည်း ထို လ မ်း ကြော င်း ကို
၎င်းတို့၏စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုတွင် ဦးစားပေးစီမံကိန်းတစ်ရပ်
ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပြီး ၁၉၁ လွ မ် ချွမ်း (Luanchuan)
ကောင် တီ န ယ် မြေ ၏ ၂၀၁၉ ခု နှ စ် စီ မံ ချက် တွ င် လ ည်း
ထို လ မ်း ကြောင်း ကို ရည် ညွှ န်း ဖော် ပြ ထား သည် ။ ၁၉၂
တရု တ် အ စိုး ရ၏ စီ မံ ချက် ရေးဆွဲ ရေးလု ပ် င န်း စဉ် များတွ င်
ထည့် သွ င်း ထားသော် လ ည်း အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင်
ရွ က် သွား မ ည် ဟူ ၍
အာ မ ခံ ချ က် မ ရှိ ပေ ။
အ ထ က် ဖော် ပြပါ စီ မံ ချ က် များ အ န က်
အ ချ ို့ မှာ
အဆုံး သတ် ပို င်း ကာလသို့ ရောက် ရှိ နေပြီ ဖြစ် သော် လ ည်း
စီမံကိန်းများက နှောင့်နှေး တုံ့ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
ဆွေး နွေး ညှိ နှို င်း မှု များ ကို
ပယ်ဖျက်ခသေ
ဲ့
ာ်လည်း ယူနန်ပြည်နယ်
အစိုးရက စီမံကိန်းဖော်ဆောင်နိုင်ရန်
ဆက် လ က် ကြိုးစား
နေခဲ့ ပြီး
ထို စီ မံ ကိ န်း ကို
တရု တ် အ မျ ိုးသား
စီမံချက်ရေးဆွဲမှုတွင် ထည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်။

၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် မေလတွင် ထိစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ ်းကို အားပေးမြှငတ
့် င်နေသည့်
ယူနန်ပြည်နယ်မှ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ လွီကျင်းရှင် (Liu
ideas into movement

Jinxin) (ကူ မ င်း မြို့ရှိ အရှေ့တောင် အာရှ နို င် ငံ တ ကာ
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး သုတေသနတက္ကသိုလ် မဟာဌာနမှူး)
က ထိလ
ု မ်းကြောင်းသည် CMEC အောက်တင
ွ ဖ
် ော်ဆောင်ရမည့်
အဓိကကျသော စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အကြံပေးခဲ့၏။
နို င် ငံ တ ကာလုံ ခြုံ ရေး ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု ကို အသုံး ပြုကာ
စစ် မဲ့ လုံ ခြုံ ရေးနယ် မြေ (non-military security zone)
တ စ် ခု တ ည် ထော င် ပြီး
ထို လ မ်း ကြော င်း တ လျှော က်
သယ်ယူပို့ဆောင်မှုများ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် လက်တွဲ
ပူး ပေါင်း ထိ န်း သိ မ်း သွားရန် လ ည်း အကြံ ပြုခဲ့ သ ည် ။ ၁၉၃
အဓိ က ကျသော အခြေခံ အ ဆောက် အ အုံ စီ မံ ကိ န်း အပေါ်
ယူနန်အခြေစိက
ု တ
် တ်သပ
ိ ညာရှငမ
် ျား၏ အားပေးမြှငတ
့် င်မက
ှု
တရုတ-် မြန်မာပိက
ု လ
် င
ို ်းများကို အမျ ိုးသားအဆင့စ
် မ
ီ က
ံ န
ိ ်းတစ်
ခုအဖြစ် မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပိုက်လိုင်းများတည်ဆောက်ရန်
ဘဏ္ဍာရေးနှ င့် နို င် ငံ ရေးဆို င် ရာအားပေးထောက် ပံ့ မှု များ
ရယူ နို င် ခဲ့ ခြ င်း တို့ အ တွ က် အဓိ က ကျသောအခန်း ကဏ္ဍ
တစ်ရပ်မပ
ှ ါဝင်ခသ
ဲ့ ည်။ ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနှင့် တရုတ-်
မြန်မာ ကုန်းလမ်းရေလမ်းသယ်ယပ
ူ ို့ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်း
အတွ က် လ ည်း ထို အောင် မြင် မှု မျ ိုး ထပ် မံ ရ ယူ နို င် မ ည် ဟု
မျှော်လင့်နေနိုင်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ယူနန်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင် (Yunan Provincial Development and Reform Commission (YPDRC)) သည်
ယူနန်ပြည်နယ် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ (Chinese
Peoples’ Political Consultative Conference) ၏ ၁၂
ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းလမ်းကို
ပြန်လည်စတင်ရန် အဆိပြ
ု ုတင်ပြခဲသ
့ ည်။၁၉၄ အဆိပြ
ု ုချက်အရ
တ ယ် ဟု န် ခ ရို င် ရုံး သ ည် ကျ န်း ဖိ န် - ဗ န်း မော် လ မ်း ကို
အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချ ိတ်ဆက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ
မြန်မာအစိုးရထံမခ
ှ င
ွ ပြ
့် ုချက်ရယူနင
ို ရေ
် းအတွက် မြန်မာကုမဏ
္ပ ီ
များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။၁၉၅
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ လုပင
် န်းပိင
ု ်းဆိင
ု ရ
် ာ ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နင
ို ခြေ
်
လေ့ လာ ဆ န်း စ စ် မှု တ စ် ရ ပ် ပြီး စီး ခဲ့ ပြီ ဖြ စ် သော် လ ည်း
လ မ်း ကို မ ည် သ ည့် အ ဆ င့် အ ထိ
မြှ င့် တ င် သ င့် သ ည်
ဟူ သော အ ချ က် နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ အ စိုး ရ နှ စ် ဖွဲ့ ကြား
သဘောထားကွဲလွဲနေခဲ့သည်။၁၉၆
အ ဆို ပြု လွှာ ပါ မှ တ် ချ က် တ စ် ခု တွ င် Y P D R C က
စီ မံ ကိ န်း တွ င် ဖြ စ် တ ည် နေသော
ပြ ဿ နာ သုံး ရ ပ် ကို
အနှစ်ချုပ်တင်ပြထားသည်။ (၁) စီမံကိန်း၏ နိုင်ငံရပ်ခြား
အ စိ တ် အ ပို င်း
( မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်း မှ လ မ်း ပို င်း ကို ဆို
လို သ ည် ) က ဗဟို အ စိုး ရနှ င့် သက် ဆို င် သ ည် ဖြ စ် ရာ
စီမံကိန်းအပေါ်ထားရှိသော ဗဟိုအစိုးရ၏ သဘောထားက
ထိုအစိတ်အပိုင်း၏ အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကကျသည်။
(၂) စီ မံ ကိ န်း တွ င် ဆောက် လု ပ် ရေးဝန် ကြီး ဌာနနှ င့် ဆက်
သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပါဝင်ပြီး ထိုဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုကြား
ပေါင်း စပ် ညှိ နှို င်း ဆောင် ရွ က်မှု က င်း မဲ့ ခြ င်း က စီမံ ကိ န်း ကို
နှေးကွေးစေသည် ။ (၃) YPDRC က ထို စီ မံ ကိ န်း ကို
ပိုးလမ်းမရန်ပငွေ
ုံ တွင် ထည့သ
် င
ွ ်းနိင
ု ရ
် န် သိမ
ု့ ဟုတ် အာရှအခြေခံ
အဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဘဏ် (Asia Infrastructure
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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Investment Bank (AIIB)) မှ ချေးငွေရယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်း
ဆောင်ရက
ွ နေသေ
်
ာ်လည်း လမ်းများနှငဆ
့် ပ
ိ က
် မ်းများအတွက်
ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ရေးပုံစံနှင့် ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ရေးရင်း
မြစ်များကို ဆွေးနွေးညှန
ိ ှိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။၁၉၇ အချုပ်ဆရ
ို လျှင်
စီမံကိန်း ရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်သွားရန်အတွက် ထောက်ပံ့
ရန်ပုံငွေရော သဘောတူညီချက်ပါ မရရှိသေးပေ။
မြ စ် ကြော င်း တူး ဖော် ချဲ့ ထွ င် ခြ င်း
(channelization) ၏သက် ရောက် မှု နှ င့် စီ မံ ကိ န်း ၏ စီး ပွားရေးအရ
ရှ င် သ န် အော င် မြ င် နို င် စွ မ်း ( c o m m e r c i a l v i a b i l i t y ) တို့ နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ လ ည်း စိုး ရိ မ် ပူ ပ န် စ ရာ
အဓိ က အကြောင်း အရာများ ရှိ နေ ခဲ့ သ ည် ။ ထို မြစ် ကြောင်း
ရေလမ်း ပေါ်တွ င် သွားလာပြေးဆွဲ ရ န် မျှော် မှ န်း ထားသည့်
သင်္ဘောများ၏ အရွယအ
် စားနှငပ
့် တ်သက်၍ တရားဝင်ထတ
ု ပြ
် န်
ချ က် များ ကို
လ က် ရှိ အ ချ ိ န် ထိ မတွေ့ မြ င် ခဲ့ ရ ပေ ။
နို င် ငံ တ ကာ လေ့ လာမှု ဆို င် ရာ တရု တ် အ င် စ တီ ကျုမှ
သု တေ သ န ပ ညာ ရှ င် တ စ် ဦး
( တ ရု တ် နို င် ငံ
နို င် ငံ ခြား ရေး ဝ န် ကြီး ဌာ န ၏
အ ကြံ ပေး ပ ညာ ရှ င် )
ဖြစ်သော ဒူးလန် (Du Lan) က ထိုရေကြောင်းလမ်းသည်
တန် ချ န
ိ ် ၃၀၀၀ အထိ လေးသောကု န် သ င်္ဘော များကို
ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မည်ဟု ဆိုထားသည်။၁၉၈ တရုတ်နိုင်ငံ၏
မြစ်အမျ ိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက် စံချ ိန်စံညွှန်းစနစ်အရ
အဆိုပါလှေသင်္ဘောများအတွက် ရေကြောင်းလမ်းတလျှောက်
အနည်းဆုံး ရေအနက် ၃.၅ မီတာ မှ ၄.၀ မီတာအထိ လိအ
ု ပ်ပြီး
အကြီး မားဆုံး လမ်း ကြောင်း အဆင့် ‘အဆင့် l’ အဖြစ်
သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောစနစ်တစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုပါက
ပြဿနာများစွာ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဗန်းမော်နှင့်ရန်ကုန်ကြားရှိ
ဧရာဝတီ မြစ် ၏ လက် ရှိ ရေ အနက် သ ည် မိုး ရာသီ နှ င့်
နွေရာသီကြားတွင် ၁၁ မီတာထိအောင် အပြောင်းအလဲရှိပြီး
အ ခြော က် သွေ့ ဆုံး လ အ ချ ို့ တွ င် မြ စ် ရေ အ န က် ၉ ၅
စင် တီ မီ တာခန့် သာရှိ သ ည် ။ မြစ် အောက် ပို င်း ရန် ကု န် မန္တ လေးလမ်း ကြောင်း တွ င် အများဆုံး တန် ချ န
ိ ် ၁၀၀
အထိ ရှိ သော လှေသင်္ဘော များသာ တစ် နှ စ် ပ တ် လုံး သွား
လာပြေးဆွဲ နို င် သ ည် ။ ၁၉၉ သို့ ဖြ စ် ရာ ၂၀၁၆ ခု နှ စ် အ တွ င်း
Asia Development Bank (ADB) မှ ပြုလု ပ် ခဲ့ သ ည့်
မြန် မာ့ မြစ် ကြောင်း ရေလမ်း စနစ် လေ့ လာမှု တ စ် ရ ပ် က
မန္တ လေးနှ င့် ဗ န်း မော် ကြား မြစ် ကြောင်း တူး ဖော် ချဲ့ ထွ င် မှု
(channelization) ကို ဆန့်ကျင်အကြံပြုတင်ပြထားသည်။
အဆိုပါမြစ်ကြောင်းတူးဖော်ချဲ့ထွင်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်
အလွနတ
် ရာကြီးမားမည် ဖြစ်သည့အ
် ပြင် မန္တလေးအထက်ပင
ို ်း
ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတူးဖော်ချဲ့ထွငမ
် က
ှု ို အနက်ပေ ၁.၅ မီတာ
အထိသာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ရာ အများဆုံးတန်ချ ိန် ၃၀၀
အထိရှိသည့်လှေသင်္ဘောများသာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားလာ
ပြေးဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားပေသည်။၂၀၀
အရှေ့ပို င်း တွ င် ဖော် ပြ ခဲ့ သ ည့် စီ မံ ကိ န်း လေ့ လာမှု နှ စ် ခု
နှ င့် မတူ သ ည် မှာ တရု တ် - မြန် မာကု န်း လမ်း ရေလမ်း
သ ယ် ယူ ပို့ ဆော င် ရေး လ မ်း ကြော င်း ( S i n o - M y a n 38 | ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း

mar Land and Water Transportation passage) ကို
(တရု တ် SOEs များမဟု တ် ပဲ ) ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရက
တွ န်း အား ပေး မော င်း နှ င် နေခြ င်း ပ င်
ဖြ စ် သ ည် ။
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရ သ ည်
ထို စီ မံ ကိ န်း ကို
အ မျ ိုး သား စီ မံ ချ က် များ တွ င်
ထ ည့် သွ င်း နို င် အော င်
ဆော င် ရွ က် နို င် ခဲ့ ၏ ။
သို့ သော်
စီ မံ ကိ န်း
ရှေ့ဆက် ဖော် ဆောင် သွားနို င် ရ န် အတွ က် ခက် ခ က် ခဲ ခဲ
ရု န်း ကန် နေ ခဲ့ ရ သည် ။ အစည်း အဝေးတစ် ရ ပ် တွ င် CREC
မှ ကို ယ် စားလှ ယ် များ ပါဝင် တ က် ရောက် ခဲ့ သော် လ ည်း
မည်သည့် တရုတစ
် ီးပွားရေးကော်ပရေ
ို းရှင်းကမျှ ထိစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ ်းနှင့်
နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်နွယ်နေခြင်းမရှိဟု ထင်မြင်ယူဆရသည်
(ထိုစီမံကိန်းကို ဦးဆောင်နေခြင်းမျ ိုး ပို၍ပင်မရှိနိုင်ပေ)။၂၀၁
တရု တ် SOE တစ် ခု ပါဝင် နေပါက ထို စီ မံ ကိ န်း အဖို့
ဦး စား ပေး ဘ ဏ္ဍာ ငွေထော က် ပံ့ မှု များ ရ ရှိ နို င် ပေ မ ည် ။
ထို သို့ ပါ ဝ င် နေခြ င်း မ ရှိ ၍ ပ င်
ဘ ဏ္ဍာ ငွေ ရ ရှိ နို င် မ ည့်
လ မ်း ကြော င်း များ က
အ က န့် အ သ တ် ရှိ နေ ခဲ့ သ ည် ။
ဥ ပမာ တ စ် ခု သာ
ဖြ စ် သ ည် ဟု
ဆို နို င် သော် လ ည်း
ထိုစီမံကိန်းကိုကြည့်လျှင် BRI စီမံကိန်းများ သည် တရုတ်စီး
ပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုပါဝင်ပါက အောင်မြင်နိုင်ခြေပိုမို
များပြားကြောင်း တွေ့မြင်ရပေသည်။
ဘ ဏ္ဍာ ငွေပံ့ ပိုး မှု
ရ ယူ နို င် ရ န် ခ က် ခဲ ခြ င်း က
စီ မံ ကိ န်း ရှ င် သ န် အောင် မြင် နို င် စွ မ်း (viability) နှ င့်
အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများကို
စောလျင် စွာ ညွှ န် ပြ ပေးသည့် အချက် တ စ် ချက် ဖြ စ် သ ည် ။
ဆ ယ် စု နှ စ် တ စ် ခု ကြာ လာ ပြီ ဖြ စ် သော
မြ စ် ဆုံ ဆ ည်
ဆန့် ကျင် က န့် ကွ က် မှု များက သတိ ပေးနေခဲ့ သ ကဲ့ သို့ ပ င်
ဧရာဝတီ မြစ် သ ည် စီး ပွားရေးအရရော ယဉ် ကျေးမှု အ ရပါ
အလွန်အရေးပါ၏။ ဧရာဝတီမြစ်သည် လူနှင့်ကုန်စည်များ
သယ်ယပ
ူ ဆို့ ောင်ခြင်း၊ သီးနှမ
ံ ျား ရေသွင်းစိက
ု ပ
် ျ ိုးခြင်းတိအ
ု့ တွက်
အ ရေး ပါ နေ သ ည့် အ ပြ င်
ရေခြော က် ချ ိ န် တွ င်
စို က် ပျ ိုးမြေများအဖြစ် ၊ နယ် မြေဒေ သတွ င်း ကု န် စ ည် ကူး
သန် ရောင်း ဝယ် ရေးနှ င့် စီး ပွားရေးလု ပ် င န်း များအတွ က်
ကမ်း နားမြစ် ဆိ ပ် များအဖြစ် လ ည်း ဆောင် ရွ က် ပေးသည် ။
ဧ ရာ ဝ တီ မြ စ်
ကာ ကွ ယ် စော င့် ရှော က် ရေး အ တွ က်
ကြိုး ပမ်း ဆော င် ရွ က် နေ သ ည့်
ပြ ည် တွ င်း
NGO
တစ် ခု ဖြ စ် သော ဧရာဝတီ အ ဖွဲ့ (Airavati) ၏ အဆို အ ရ
ဧရာဝတီ မြစ် တ လျှောက် တွ င် နေထို င် သူ ပေါင်း သန်း
၂၀ ရှိ သ ည် ။ ၂၀၂ မြစ် ကြောင်း တူး ဖော် ချဲ့ ထွ င် ခြ င်း နှ င့်
အကြီးစားလှေသင်္ဘောများ သွားလာပြေးဆွဲခြင်းတို့ကြောင့်
လူ မှု ရေး၊ သဘာဝပတ် ဝ န်း ကျင် နှ င့် စီး ပွားရေးဆို င် ရာ
ဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မလွဲဧကန်
ပေါ်ပေါက် လာမည် ဖြ စ် သ ည် ။ တိုး တက် ကောင်း မွ န် သော
မြစ်ကြောင်းရေလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက မြန်မာနိုင်ငံ၏
အမျ ိုးသား စီး ပွားရေးအတွ က် အကျ ိုးဖြစ် ထွ န်း စေမည် မှာ
အမှ န် ပ င် ဖြ စ် ၏ ။ သို့ သော် ထို စီ မံ ကိ န်း ကို ဖော် ဆောင် ခဲ့
လျှင် မြစ် ရေ တို က် စားမှု ၊ အနည် ချမှု ၊ ရေကြီး ရေလျှံမှု ၊
ရေထု ည စ် ည မ်း မှု သို့ မ ဟု တ် သန့် ရှ င်း သောရေမရရှိ နို င် မှု
တို့ မှ တ ဆင့် မြန် မာနို င် ငံ မြစ် ချောင်း များတလျှောက် တွ င်
နေထိုင်သူတို့၏ဘဝမှာ ပိုမို ဆိုးရွားခက်ခဲလာနိုင်သည်။၂၀၃
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ဘ ဏ္ဍာ ငွေပံ့ ပိုး မှု ရ ယူ နို င် ရ
န် ခ က် ခဲ ခြ င်း က
စီ မံ ကိ န်း
ရှင်သန်အောင်မြင်နိုင်စွမ်း (viability)
နှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ
စိ န် ခေါ် မှု အ ခ က် အ ခဲ များ ကို
စော လျ င် စွာ ညွှ န် ပြ ပေး သ ည့်
အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချနိ ်တွင် NLD အစိုးရက ထိုစီမံကိန်းကို CMEC
အောက်တွင် ထည့်သွင်းရန် သဘောတူခဲ့ခြင်းရှိမရှိ မသိရပေ
(YPRDC ၏ အဆို အ ရ မြန် မာဘက် တာဝန် ရှိ သူ တို့ နှ င့်
ပြော ဆို ဆွေး နွေး လျ က် ရှိ သ ည် ) ။
ထို ကဲ့ သို့ သော
မသေချာမရေရာမှု များက CMEC နှ င့် BRI အောက် တွ င်
မည်သည့်စီမံကိန်းများ ပါဝင်ပြီး မည်သည့်စီမံကိန်းများမပါ
ဝင်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပဲ ရှုပ်ထွေးနေခြင်းကိုပင်
ကို ယ် စား ပြု ထ င် ဟ ပ် ဖော် ပြနေ သ ည် ။
ထို့ အ ပြ င်
ထို စီ မံ ကိ န်း အကြောင်း ကို တရု တ် သ တင်း မီ ဒီ ယာများနှ င့်
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရ ၏ အ စ ည်း အ ဝေး များ နှ င့်
စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဆွေးနွေးဖော်ပြထားခဲ့သော်လည်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပွင့်ပွင်းလင်းလင်းဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ခြင်း
မျ ိုး မတွေ့ရပေ။ ထိုသိုသေ
့ ာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းကြောင့်
ပင် စီမံကိန်းတိုးတက် ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍
သိမြင်နားလည်နင
ို ရ
် န် ပိမ
ု ခ
ို က်ခလ
ဲ ာမည်ဖြစ်၏။ ထိစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ ်းက
CMEC အောက် တွ င် ပါဝင် သ လား သို့ တ ည်း မဟု တ်
ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရမှ ဖော်ဆောင်လသေ
ို ာ စီမက
ံ န
ိ ်းတစ်ခသ
ု ာ
ဖြစ်ပါသလား ဟူ၍လည်း ရှုပ်ထွေးနေနိုင်သည်။
မြန် မာနို င် ငံ တွ င်း ရှိ သံ လွ င် ၊ မဲ ခေါင် နှ င့် အခြားမြစ် များ၏
အနာဂတ်နင
ှ ပ
့် တ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်စေရန်အတွက်
ချက် ချင်း ဆောင် ရွ က် ပေးရန် လို အ ပ် ကြောင်း နို င် ငံ တွ င်း ရှိ
အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက တောင်းဆိုနေခဲ့ကြသည်။
‘ မြ စ်
ချော င်း များ ၊
သ ဘာ ဝ သ ယံ ဇာ တ များ တို့ နှ င့်
ပတ် သ က် ၍ ပြည် သူ များနှ င့် လူ မှု အ သို က် အ ဝန်း များ၏
ရ ရှိ ခံ စား ပို င် ခွ င့် များ ကို
လေး စား တ န် ဖိုး ထား သ ည့် ၊
အ ကာ အ ကွ ယ် ပေး သ ည့် ၊ မြှ င့် တ င် စော င့် ရှော က် သ ည့်
နိုင်ငံတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ရည်မှန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သည်’
ဟု မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ချောင်းများ ကွန်ယက် (Burma Rivers Network) က ဆိုသည်။၂၀၄ ဧရာဝတီမြစ်ကိစ္စရပ်တွင်
နိင
ု င
် ရေ
ံ းဆိင
ု ရ
် ာ ကန့က
် က
ွ ဆ
် န့က
် ျင်မမ
ှု ျား ထွကပ် ေါ်လာမည်မှာ
သေချာသလောက်ပင်ဖြစ်၏။ ထိုစီမံကိန်းကို တရုတ်အစိုးရ၏
စီ မံ ချက် ရေးဆွဲ မှု တွ င် ထည့် သွ င်း ထားသော် လ ည်း အမှ
န် တ က ယ် အ ကော င် အ ထ ည် ဖော် ဆော င် ရွ က် သွား မ
ည် ဟု ဆို လို ခြ င်း မရှိ ပေ။ ထို မျှလောက် ကြီး မားသော
စီ မံ ကိ န်း တ စ် ခု ကို
လူ ထု ထော က် ခံ အား ပေး မှု မပါ ပဲ
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန် မဖြစ်နိုင်ပါချေ။
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စီမံကိန်းလေ့လာဆန်းစစ်မှု (၄)
အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ (SEZs) နှင့် စက်မှုဇုန်များ
ယခင် ဦးသိ န်း စိ န် အ စိုး ရရော လက် ရှိ NLD အစိုး ရကပါ
SEZs
များ နှ င့်
စ က် မှု ဇု န် များ တ ည် ဆော က် မှု ကို
အားပေးမြှ င့် တ င် ခဲ့ ကြသည် ။ ၎င်း တို့ ၏ စင်္ကြံ အ ခြေပြု
စီး ပွား ရေး ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် ရေး
ချ ဉ်း က ပ် မှု ပုံ စံ ၏
အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်၏။
န ည်း ပါး သော လု ပ် င န်း ဆော င် ရွ က် မှု ကု န် ကျ စ ရိ တ် ၊
ကောင်း မွ န် စွာ ချ တ
ိ ် ဆ က် ထားသော သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေး
လ မ်း ကြော င်း များ နှ င့်
ဖြေ လျှော့ ထား သော
စည်း မျဉ်း စည်း ကမ်း များတို့ ဖြ င့် နို င် ငံ ခြားရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု
များကို ဆွဲ ဆောင် ခြ င်း ဖြင့် စီး ပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးလာအောင်
တွ န်း အား ပေး နို င် ရ န်
ဦး တ ည် ရ ည် ရွ ယ် ပေ သ ည် ။
ကု န် ထု ပ် လု ပ် ရာနေရာများ (SEZs များနှ င့် စက် မှု
ဇုန်များ) ကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကွန်ယက်များမှတဆင့်
ချ တ
ိ ် ဆ က် ခြ င်း က CMEC နှ င့် BRI အတွ က် လ ည်း
အဓိ က ကျသော လု ပ် င န်း တစ် ရ ပ် ဖြ စ် သ ည် ။ သို့ သော်
ဒေသခံ လူ မှု အ သို က် အ ဝန်း များမှ ပေးဆပ် ရ မည့် တ န် ဖိုး က
ကြီးမားလှ၏။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်
မြ န် မာ နို င် ငံ အ တွ င်း S E Z s များ နှ င့် စ က် မှု ဇု န် များ
ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် ချ ိတ်ဆက်ခြင်းကို လေ့လာသွားမည့အ
် ပြင်
အဆိုပါဇုန်များဆောက်လုပ်မှုတွင် တရုတ် SOEs များနှင့်
ပြည် န ယ် / တို င်း အဆင့် (sub-national) အစိုး ရ များမှ
ပါဝင်ဆောင်ရက
ွ နေမ
်
မ
ှု ျားကိလ
ု ည်း သုံးသပ်တင်ပြသွားပါမည်။
အဆိုပါစီးပွားရေးဇုန်များဆောက်လုပ်
ရေးနှင့် လုပင
် န်းဆောင်ရက
ွ ရေ
် းအတွက်
မြန်မာအစိုးရက တရုတ် SOEs များကို
စိ တ် အား
ထက် သ န် တ က် ကြွသော
မိတဖ
် က်များအဖြစ် ရရှထ
ိ ားခဲပြ
့ ီးဖြစ်၏။

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံတွင်း SEZs
များဆောက်လပ
ု ခြ
် င်းအတွက် အခြေခံအတ
ု မ် ြစ်တစ်ခု ပေးစွမ်း
နိင
ု မ
် ည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ကို အတည်ပြုပြဌာန်းခဲပြ
့ ီး မြန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ
စက်မှုလုပ်ငန်းမူဝါဒ (Industrial Policy) တွင်လည်း SEZs
များကို တရားဝင်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။၂၀၅ ထို့နောက်
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက SEZs သုံးခုကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့အနီး သီလဝါတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှဦးဆောင်သော SEZ
(ယခုဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်သည်) ၊ နိုင်ငံတောင်ပိုင်း
က မ်း ရိုး တ န်း တွ င် ထို င်း နို င် ငံမှ ဦး ဆော င် သော S E Z
(တိုး တက် မှု နှေးကွေးနေခဲ့ သ ည် ) နှ င့် ရခို င် ပြ ည် န ယ်
ကျောက် ဖြူမြို့တွ င် တရု တ် နို င် ငံ မှ ဦးဆောင် သော SEZ
(ဦးသိ န်း စိ န် အ စိုး ရသက် တ မ်း ၏ အဆုံး ပို င်း ကာလအတွ င်း
အလျင်အမြန် အရှန
ိ အ
် ဟုနမ် ြှင့် ဖော်ဆောင်ခပြ
ဲ့ ီး ကုနက
် ျစရိတ်
ကြီးမားလွန်းခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးတိင
ု ပ
် င်မှု ကင်းမဲခြ
့ င်းတိကြေ
ု့
ာင့်
ချက်ချင်းဆိုသလို အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့၏) တို့ဖြစ်သည်။၂၀၆
N L D အ စိုး ရ လ က် အော က် တွ င် S E Z စီ မံ ချ က် ကို
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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ဆက် လ က် ထိ န်း သိ မ်း ထားရှိ ပြီး SEZs တည် ဆောက် မှု ကို
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်
(၂၀၁၈-၂၀၃၀ ခုနှစ်) တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ နောက်ထပ်
SEZs လေးခု (ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကမ်ပိုင်တီ
(ကချင်နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်းမြို့)၊ ချင်းရွှေဟော် (ကိုးကန့်
နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်းမြို့) နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ
မူဆယ်မြို့တိတ
ု့ င
ွ )် ဆောက်လပ
ု ရ
် န်အတွကလ
် ည်း အဆိပြ
ု ုတင်
ပြခဲရ
့ ာ သုံးခုက တရုတန
် င
ှ ထ
့် စ
ိ ပ်နေသော အဓိကနယ်စပ်မြို့များ
ဖြစ်သည်။
အ ဆို ပါ စီး ပွား ရေး ဇု န် များ ဆော က် လု ပ် ရေး နှ င့်
လု ပ် င န်း ဆော င် ရွ က် ရေး အ တွ က်
မြ န် မာ အ စိုး ရ က
တရု တ် SOEs များကို စိ တ် အားထက် သ န် တ က် ကြွသော
မိတ်ဖက်များအဖြစ် ရရှိထားခဲ့ပြီးဖြစ်၏။ SEZs ငါးခု ကို CMEC
မူဘောင်အောက်တွင် ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း
အစီရင်ခံတင်ပြမှုများရှိနေခဲ့သည်။ ကျောက်ဖြူ၊ မြစ်ကြီးနား၊
ကမ် ပို င် တီ ၊ မူ ဆ ယ် နှ င့် ချင်း ရွှေ ဟော် အထူး စီး ပွား
ရေးဇု န် တို့ ပ င် ဖြ စ် သ ည် ။ အခြားစက် မှု ဇု န် များ (ဥပမာ
မန္တလေးအပန်းဖြေစခန်းမြို့သစ်၊ မြို့သာမန္တလေး စက်မှုမြို့၊
ရန် ကု န် မြို့သစ် ၊ ပု သိ မ် စ က် မှု ဇု န် နှ င့် ရွှေ ကု က္ကို အနီး ရှိ
စက်မှုဇုန်တစ်ခု) ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းဖော်ဆောင်
သူများနှင့် အားပေးထောက်ခံသူများက ‘BRI လုပ်ငန်းများ’
အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်။
BRI
အော က် တွ င်
အ ဓိ က အ စိ တ် အ ပို င်း တ စ် ရ ပ်
အ ဖြ စ် ပါ ဝ င် သော S E Z s များ နှ င့် စ က် မှု ဇု န် များ က
စီး ပွား ရေး ဖွံ့ ဖြိုး မှု အ ပေါ်
အ ကျ ိုး ပြု ခြ င်း ရှိ မ ရှိ
အ ငြ င်း ပွား စ ရာ ဖြ စ် နေသော် လ ည်း
လူ့ အ ခွ င့် အ ရေး
ချ ိုးဖောက်မှုများနှင့် ဆက်နွယလေ
် ့ရှိသည်မှာ သေချာသည်။၂၀၇
မြန် မာနို င် ငံ တွ င် SEZs များနှ င့် စက် မှု ဇု န် များမှ တ ဆင့်
စီး ပွား ရေး ဖွံ့ ဖြိုး အော င်
ဆော င် ရွ က် ခြ င်း ကြော င့်
လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းမှုများ၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး
ချ ိုးဖောက် မှု များ၊ ဥပဒေနှ င့် မညီ သောကျင့် ကြံ ပြုမူ ဆော
င် ရွ က် မှု များနှ င့် သက် မွေး လု ပ် င န်း များထိ ခို က် ပျက် စီး မှု
အစရှိ သ ည် တို့ ဖြစ် ပွားနေခဲ့ ပြီး ဖြစ် သ ည် ။ စက် မှု ဇု န် များ
ဖော်ဆောင်ရာတွင်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့ပေ။

SEZs များနှင့်စက်မှုဇုန်များ ဆောက်လုပ်မှုအတွင်း
တရုတ်တို့၏ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ
SEZs နှင့်စက်မှုဇုန် ဆောက်လုပ်မှုပိုင်းတွင် ဝါရင့်သမ္ဘာရင့်
ကု မ္ပ ဏီ များဖြစ် သ ည့် တရု တ် ဆောက် လု ပ် ရေး SOEs
များက မြန်မာ နိုင်ငံတွင် တန်ဖိုးမြင့်ကန်ထရိုက်များရယူပြီး
အထက်ဖော်ပြပါ စီးပွားရေးဇုနမ
် ျားကို တည်ဆောက်သွားနိင
ု ရ
် န်
စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြ နေကြသည်။ SEZs များကို တရုတ်နိုင်ငံ
အရှေ့တောင်ပင
ို ်းဒေသရှိ ရှန
ိ ်းကျ ိန်မြို့ (Shenzhen)တွင် ၁၉၇၉
ခုနှစ်က ပထမဆုံးဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။၂၀၈ ထိုအချ ိန်မှစတင်ပြီး
SEZs ပေါင်း ၂၅၄၃ ခု ကို တရု တ် နို င် ငံ တ စ် ဝှ မ်း တွ င်
ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ အများစုကို ကြီးမားသော ဆောက်လုပ်ရေး
SOEs များက ဆောက်လပ
ု ခ
် ခြ
ဲ့ င်းဖြစ်သည်။ တရုတန
် င
ို င
် အ
ံ တွင်း
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စီး ပွား ရေး ဇု န် အ ရေ အ တွ က်
များ ပြား
လာ ခဲ့ ရာ
တရုတ်ဆောက်လုပ်ရေး SOEs များက ၁၉၉၀ နှစ်ကာလများ
နှောင်းပိုင်းမှစတင်ပြီး နိုင်ငံရပ်ခြား SEZs ဆောက်လုပ် ရေး
စီမံကိန်းများကို စတင်ရှာဖွေလာခဲ့ပြီး ငွေကြေးအမြတ်များ
ရယူနိုင်ရန်အလို့ငှာ မည်သည့်နေရာဒေသတွင်မဆို ၎င်းတို့၏
စွ မ်း ဆောင် ရ ည် ကို အသုံး ချလု ပ် ကို င် ဆောင် ရွ က် နို င် ရ န်
ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေခဲ့သည်။
မြ န် မာ နို င် ငံ အ တွ င်း S E Z s နှ င့် စ က် မှု ဇု န် များ
ဆော က် လု ပ် ရာ တွ င်
ကု န် ကျ စ ရိ တ် ကြီး မား ပြီး
ပွ င့် လ င်း မြင် သာမှု က င်း မဲ့ ခြ င်း (အထူး သဖြင့် ကျောက် ဖြူ
S E Z နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ ) က အ ငြ င်း ပွား မှု များ ကို
ဖြစ်တည်စေခဲ့သည်။၂၀၉ ကျောက်ဖြူ SEZ နှင့် သက်ဆိုင်သော
ပြောဆို ငြ င်း ခုံ ဆွေးနွေးမှု များကို သတင်း မီ ဒီ ယာများတွ င်
ထု တ် ဖော် တ င် ပြနေ ခဲ့ သော် လ ည်း အ များ ပြ ည် သူ အား
အ သိ ပေး ထု တ် ပြ န် ခြ င်း မပြု ပဲ
အ တ ည် ပြု ခဲ့ သ ည့်
အခြားသဘောတူ ညီ ချက် များ ရှိ နေ ခဲ့ သ ည် ။ ၂၀၁၉ ခု နှ စ်
ဧပြီလတွင် မန္တလေး အပန်းဖြေစခန်းမြို့သစ် (New Mandalay
Resort City) အတွက် လမ်း၊ ရေ၊ မြောင်း၊ ရေဆိုးသန့်စင်မှုနှင့်
လျှ ပ် စ စ် ဓာ တ် အား ပေး စ န စ် များ ၊ ဆ က် သွ ယ် ရေး နှ င့်
မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံများ
တ ည် ဆော က် လု ပ် ကို င် ခွ င့်
အ မေ ရိ က န် ဒေါ် လာ
သန်း (၄၇၀) တန် လု ပ် င န်း ကန် ထ ရို က် တ စ် ခု ကို
C R E C ၏ လ က် အော က် ခံ ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု ဖြ စ် သော
China Railway International Group အား
တိတ်တဆိတ်ပေးအပ်ခဲ့သည် (ရှေ့တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သကဲ့သို့ပင်
CREC သည် တရုတ်-မြန်မာရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုလည်း
ဦးဆောင်လမ်းညွှနနေ
် သည်)။၂၁၀ ပုစ
ံ ရေ
ံ းဆွရေ
ဲ း၊ ဝယ်ယရေ
ူ းနှင့်
ဆောက် လု ပ် ရေး ကန် ထ ရို က် သဘောတူ ညီ ချက် စာချုပ်
လ က် မှ တ် ရေး ထိုး ကြော င်း
အ သိ ပေး ကြေ ညာ ချ က်
(Notification) ကို China Railway International Group
၏ တရုတ်ဘာသာစကားသုံးဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး
ဟော င် ကော င် စ တော့ အိ တ် ချ န
ိ ်း တွ င် ( C R E C သ ည်
ဟောင်ကောင်စတော့အတ
ိ ခ
် ျ ိန်း စာရင်းဝင်ကမ
ု ဏ
္ပ တ
ီ စ်ခဖြ
ု စ်၏)
၂၁၁
လည်း ကြေညာချက် တ စ် ရ ပ် ထု တ် ပြ န် ခဲ့ ၏ ။
သို့ သော်
မန္တလေးအပန်းဖြေစခန်းမြို့သစ် (New Mandalay Resort
City) ဖော် ဆောင် ရေးကု မ္ပ ဏီ များကမူ သတင်း မီ ဒီ ယာ
များတွ င် ကြေညာချက် တ စ် ရပ် ထု တ် ပြ န် ခဲ့ ခြ င်း သို့ မ ဟု တ်
သဘောတူ ညီ မှု ရ ရှိ ခဲ့ ကြောင်း ကြေညာချက် တ စ် ရ ပ် ကို
၎င်း တို့ ၏ ဝက် ဘ် ဆို က် ပေါ်တွ င် တင် ပြ ခဲ့ ခြ င်း မျ ိုး မရှိ ပေ။
ရန်ကန
ု မ် ြို့သစ်ဖော်ဆောင်ရာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုမ
ံ ျား
ဆော က် လု ပ် ခွ င့်
လု ပ် င န်း က န် ထ ရို က် တ စ် ခု
ပေး အ ပ် ခဲ့ သ ည့်
လု ပ် င န်း စ ဉ် နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ လ ည်း
မေးခွ န်း များ ပေါ်ထွ က် လာခဲ့ သ ည် ။ ခန့် မှ န်း ကု န် ကျစရိ တ်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ ရှိသော ကန်ထရိုက်ကို
တ ရု တ် နို င် ငံ ၏
အ ကြီး မား ဆုံး သော
အ ခြေ ခံ
အဆောက် အ အုံ ဆောက် လု ပ် ရေး ကု မ္ပ ဏီ တ စ် ခု ဖြ စ် သ ည့်
တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ (China
Communications Construction Company (CCCC)) ကို
ပေးအပ်ခဲ့၍ဖြစ်သည်။၂၁၂
transnationalinstitute

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ စက်မှုဥယျာဉ်များ
(industrial parks) အား ချ ိတ်ဆက်ခြင်း
ထို ကာ လ အ တွ င်း
ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရ နှ င့်
ခ ရို င် အ ဆ င့် အ စိုး ရ တို့ က
၎ င်း တို့ ၏
ကို ယ် ပို င် မ ဟာ ဗျူ ဟာ ဖြ င့်
စ က် မှု ဇု န် များ ကို
အပြန် အ လှ န် ချ တ
ိ ် ဆ က် နို င် အောင် (တရု တ် နို င် ငံ မှာ ရော
မြ န် မာ နို င် ငံ မှာ ပါ ) အား ထု တ် ဆော င် ရွ က် နေ ခဲ့ သ ည် ။
တ ရု တ် နို င် ငံ အ တွ င်း
အ န ည်း ဆုံး လု ပ် ခ လ စာ
မြ င့် တ က် လာ ခဲ့ ချ ိ န် တွ င်
တ ရု တ် ကု မ္ပ ဏီ များ က
ကု န် ထု တ် လု ပ် ရ န်
ပို မို ဈေး သ က် သာ မ ည့် နေ ရာ
များ ကို
ပြ ည် ပ တွ င်
ရှာ ဖွေ လာ ခဲ့ သ ည် ။
မြ န် မာ နို င် ငံ အ တွ င်း မှ
အ န ည်း ဆုံး လု ပ် ခ လ စာ မှာ
အိ မ် နီး ချင်း ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း မှ အနိ မ့် ဆုံး လု ပ်
ခလစာနှ င့် ယှ ဉ် လျှင် ၂ ဆခွဲ ခ န့် နိ မ့် ကျနေသည် ဖြ စ် ရာ
မြ န် မာ နို င် ငံ သ ည် တ ရု တ် ကု န် ထု တ် လု ပ် င န်း များ ကို
ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။၂၁၃ သို့သော်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား (productivity) ကလည်း
သိသသ
ိ ာသာနိမပ
့် ါးနေသည့အ
် ပြင် အခြေခံအဆောက်အအုမ
ံ ျား
ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲသော
ဝန်းကျင်အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်တည်နေခြင်း တို့ကြောင့်
အ ဆို ပါ ဆွဲ ဆော င် အား က အ တို င်း အ တာ တ စ် ခု အ ထိ
လျော့ ကျသွားခဲ့ သ ည် ။ သို့ သော် ယူ န န် ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ
ပေါင်း ဆန်း (Baoshan) မြူနီ စီ ပ ယ် အစိုး ရနှ င့် ထိ န် ချုံး
(Tengchong) ကောင် တီ အစိုး ရတို့ က ယူ န န် ပြ ည် န ယ်
အတွ င်း အသစ် ဖော် ဆောင် ခဲ့ သ ည့် စက် မှု ဥ ယျာဉ် များနှ င့်
SEZs များကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စက်မှုဥယျာဉ်များနှင့်
ချတ
ိ ်ဆက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။၂၁၄
ထိမ
ု တ
ှ ဆင့် ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအနေဖြင့် ၎င်းတိ၏
ု့ ကုနထ
် တ
ု လ
် ပ
ု ရေ
် း
လမ်းကြောင်းများကို ချ ိတ်ဆက်ကာ မြန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ လုပခ
် နည်း
အလု ပ် သ မားများကို အ သုံး ချရင်း တပြို င် တ ည်း မှာ ပင်
ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်း၌ ‘တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မှု’ ကို မြှင့်တင်
ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။၂၁၅
အဆိုပါချ ိတ်ဆက်မှုများကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ယူနန်၊
ပေါင်းဆန်းနှင့် ထိန်ချုံးအစိုးရတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ
SEZs များနှ င့် စက် မှု ဥ ယျာဉ် များတွ င် ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ
ပြုလု ပ် နေ ခဲ့ သ ည် ။ ထို ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များက အစိုး ရများမှ
တို က် ရို က် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု မျ ိုးမဟု တ် ပဲ ပြည် န ယ် SOEs
များမှတဆင့် ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ ၂၀၁၈
ခု နှ စ် ဇန် န ဝါရီ လ ၁၆ ရက် နေ့၌ ပေါင်း ဆန်း မြူနီ စီ ပ ယ်
ပြည် သူ့ အစိုး ရက ၎င်း တို့ အ နေဖြင့် မန္တ လေးမြို့အနီး
မြို့သာစက် မှု ဥ ယျာဉ် မြို့တော် (Myotha Industrial Park City (MIPC)) အတွင်းရှိ မန္တလေးစီးပွားရေးနှင့်
ပူး ပေါ င်း ဆော င် ရွ က် ရေး ဇု န် တွ င် အ မေ ရိ က န် ဒေါ် လာ
သန်း (၃၉၀) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။၂၁၆
ထိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မန္တလေးပေါင်းဆန်းမြို့သာစက်မှုဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေး (Mandalay Baoshan Myotha Industrial
Development) ကုမ္ပဏီမှတဆင့် လုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်။၂၁၇
တ စ် ချ ိန် တ ည်း မှာ ပ င်
ထိ န် ချုံး ကော င် တီ အ စိုး ရ နှ င့်
ideas into movement

နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်နွယ်နေသော ယူနန်ပေါင်းဆန်းဟိန်းယီ
စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စု (Yunnan Baoshan Hengyi Industrial
Group) က ၎င်း၏လက်အောက်ခံ ယူနန်ထိန်ချုံးဟိန်းယောင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ (Yunnan Tengchong Heng Young
Investment Company (YTHYIC)) မှတဆင့် မြစ်ကြီးနား
SEZ ကို ပူးတွဖ
ဲ ော်ဆောင်လျက်ရှသ
ိ ည်။၂၁၈ တရုတ်နိုင်ငံဘက်၌
ဒါဇင်ချသေ
ီ ာ စီးပွားရေးဇုန်များကို ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်း
မြန် မာ၊ လာအို နှ င့် ဗီ ယ က် န မ် နို င် ငံ တို့ နှ င့် ထိ စ ပ် နေ သည့်
နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ရွှေလီ (Ruili)၊ ဝမ်တင်း (Wanding)၊ ထိန်ချုံး (Tengchong) နှင့် လင်ချန်း
(Lincang) မြို့ တို့ပါဝင်သည်။
စီးပွားရေးစင်္ကမ
ြံ ျားအတွင်း အပြန်အလှနခ
် ျ ိတ်ဆက်ထားသော
စက်မဇ
ှု န
ု မ
် ျားဖြင့် လုပင
် န်းဆောင်ရက
ွ သ
် ည့် အဆိပ
ု ါချဉ်းကပ်မှု
ပုံ စံ က မြန် မာနို င် ငံ ကို ကု န် ထု တ် လု ပ် ရေးလမ်း ကြောင်း ၏
တ န် ဖိုး နိ မ့် အ စွ န်း ပို င်း ( l o w - v a l u e e n d ) တွ င်
နေ ရာ ချ ထား မ ည် ဖြ စ် သ ည် ။
မြ န် မာ နို င် ငံ တွ င်
လု ပ် ခ လ စာ န ည်း ပါး သ ည့် လူ အား သုံး လု ပ် င န်း များ ကို
ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရက
ွ မ
် ည် (မြန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ်း အလုပသ
် မားခ
ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှုကို အသုံးချခြင်းဖြစ်၏) ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုး
မြင့်ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် စားသုံးမှုတို့ကို တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း၌
ပြုလု ပ် သွားနို င် သ ည် ။ ၁၉၈၀ နှ စ် ကာလများမှ စတင် ပြီး
တရုတ်စက်ရုံများက ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးကွင်းဆက် (global value chain) ၏ တန် ဖိုး နိ မ့် ထု တ် လု ပ် ရေး အခန်း ကဏ္ဍမှ
ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် တရုတ်အစိုးရက
‘ဝင် ငွေ အလယ် အ လတ် ထောင် ချောက် (middle income trap)’ ကို ရှောင်လွဲနိုင်ရန်အတွက် ထိုအခန်းကဏ္ဍမှ
ရု န်း ထွ က် နို င် အော င်
ကြိုး စား အား ထု တ် နေ ခဲ့ သ ည် ။
သို့ ဖြ စ် ရာ မြန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း ဖန် တီး ပေးသွားမည့်
အ လု ပ် အ ကို င် အ မျ ိုး အ စား များ နှ င့်
ပ တ် သ က် ၍
စိုးရိမ်ပူပန်စရာဖြစ်နေပေသည်။
စီး ပွား ရေး စ င်္ ကြံ များ အ တွ င်း
အပြန်အလှန် ချ ိတ်ဆက်ထားသော
စ က် မှု ဇု န် များ ဖြ င့်
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အဆိုပါ
ချဉ်း ကပ် မှု ပုံ စံ က
မြန် မာနို င် ငံ ကို
ကု န် ထု တ် လု ပ် ရေးလမ်း ကြောင်း ၏
တန်ဖိုးနိမ့်အစွန်းပိုင်း (low-value
end) တွင် နေရာချထားမည်ဖြစ် သည်။

ထို့ အ ပြင် ပေါင်း ဆန်း မြူနီ စီ ပ ယ် အ စိုး ရမှ ဝင် ရောက်
ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ ထားသော မြို့သာစက် မှု ဥ ယျာဉ် မြို့ (MIPC)
တည် ဆောက် မှု က အငြင်း ပွားစရာများနှ င့် ပြ ည့် နှ က် နေပြီး
‘ပိင
ု ဆ
် င
ို မ
် ှု ကင်းမဲစေခြ
့
င်းဖြင့် အကျ ိုးအမြတ်ရယူစဆ
ု ောင်းခြင်း
(accumulation by dispossession)’ နည်း လမ်း ၏
နမူနာတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ် ရှုမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။၂၁၉
ထို စ က် မှု ဥ ယျာ ဉ် မှာ
၄၀
စ တု ရ န်း ကီ လို မီ တာ
ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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ကျ ယ် ဝ န်း ပြီး
မ န္တ လေး မြို့ ၏ အ နော က် တော င် ဘ က်
ယ ခ င် က
လ ယ် ယာ စို က် ပျ ိုး လု ပ် ကို င် ခဲ့ သ ည့်
မြေများပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။၂၂၀ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု နှ စ် တွ င်
စက်မဥ
ှု ယျာဉ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် ထိလ
ု ယ်ယာမြေများကို
လျော် ကြေး ငွေ
အ န ည်း င ယ် မျှ ဖြ င့်
သို့ မ ဟု တ်
လျော်ကြေးပေးခြင်းမျ ိုးမရှိပဲ ကျေးရွာ ၁၄ ရွာ ရှိ မိသားစု
၁၀၀၀ ထံ မှ သိ မ်း ယူ ခဲ့ သ ည် ။ ၂၂၁ ဒေသအာဏာပို င် များနှ င့်
စက် မှု ဥ ယျာဉ် ဆောက် လု ပ် သ ည့် (Myanmar Myotha
Industrial Development (MMID)) ကု မ္ပ ဏီ တို့ က
ဆန့် ကျင် ငြ င်း ဆန် သူ များကို ဖိ အားပေးခြိ မ်း ခြောက် ခဲ့ ပြီး
နောက်ဆုံးတွင် မြေသိမ်းမှု ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်သူပေါင်း ၅၅
ဦးကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့သည်။၂၂၂ အဆိုပါမိသားစုများမှာ
၎ င်း တို့ ၏ လ ယ် ယာ မြေများ ပေါ် တွ င်
ထွ န် ယ က် စို
က် ပျ ိုး လု ပ် ကို င် ခြ င်း ဖြ င့် အ သ က် မွေး သူ များ ဖြ စ် ၏ ။
လယ် ယာမြေပို င် ဆို င် မှု အား လက် လွှ တ် ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ရ ချ န
ိ ် တွ င်
ထို သူ တို့ အ တွ က်
လု ပ် ခ န ည်း နေ့ စား အ လု ပ် သ မား
များအဖြစ် လု ပ် ကို င် ရ န် မှ တ ပါးအခြား ရွေးချယ် စ ရာ
မရှိ တော့ ပေ။ ၂၂၃ မြန် မာနို င် ငံ အ လယ် ပို င်း အပူ ပို င်း ဒေသ
( မြို့ သာ စ က် မှု ဥ ယျာ ဉ် က ထို န ယ် မြေဒေ သ အ တွ င်း ၌
တည်ရှိသည်) မှ လယ်သမားများသည် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့
ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သည့် (အများစုမှာ တရားမဝင်
အ လု ပ် သ မား များ အ နေဖြ င့် )
သ န်း ဝ က် ခ န့် ရှိ သော
မြ န် မာ နို င် ငံ သား များ တွ င် ပူး ပေါ င်း ပါ ဝ င် နေ ခဲ့ သ ည် ။
တ ရု တ် နို င် ငံ အ တွ င်း
ကြံ ခု တ် ခြ င်း ကဲ့ သို့ သော
ရာသီပေါ်လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်ကြမ်းသမားများအနေဖြင့်
ခြောက်လခန့် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။၂၂၄
အစပို င်း တွ င် MMID သည် ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ များကို
ဆွဲ ဆောင် နို င် ရ န် ခက် ခ က် ခဲ ခဲ ရု န်း ကန် နေ ခဲ့ ရ သည် ဖြ စ်
ရာ ထို အ ချ န
ိ ် က တည်း ကပင် နို င် ငံ တ ကာရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု
ကို မြှ င့် တ င် နို င် ရ န် ရ ည် ရွ ယ် ပြီး မြို့သာစီ မံ ကိ န်း ၏ပုံ ရိ ပ် ကို
‘လူ မှု ရေးတာဝန် ယူ မှု ရှိ သော ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် မှု (socially
responsible development)’ အဖြစ် ပြောင်းလဲပုံဖော်ရန်
အား ထု တ် ကြိုး ပမ်း
အား ထု တ် လာ ခဲ့ သ ည် ။
ကု မ္ပ ဏီ ၏ ဝ က် ဘ် ဆို က် တွ င်
ထုံး တ မ်း စ ဉ် လာ
CSR
အ မျ ိုး အ စား လု ပ် င န်း များ
( ကျော င်း များ ၊
ဆေးခန်း များနှ င့် ဘာသာရေးအင် စ တီ ကျူးရှ င်း များကို
အ ထော က် အ ပံ့ ပေး အ ပ် ခြ င်း ) ကို ဓာ တ် ပုံ များ ဖြ င့်
ကိုး က န့် လူ မျ ိုး တို င် ကွ န်း
ဖော် ပြ ထား သ ည် ။ ၂ ၂ ၅
ဦးအောင်ဝင်းခိင
ု ် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကုမဏ
္ပ တ
ီ စ်ခဖြ
ု စ်သော
(၎င်း ပို င် Royal Hi-tech Group လု ပ် င န်း အု ပ် စု ၏
အ စိ တ် အ ပို င်း တ စ် ခု ဖြ စ် ၏ )
MMID
က လ ည်း
တရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ များကို ဆွဲ ဆောင် နို င် ရ န် အ တွ က်
ထို စီ မံ ကိ န်း ကို
BRI
မူ ဘော င် အော က် တွ င်
ပြန် လ ည် စီ စ ဉ် ထ ည့် သွ င်း ကာ ဈေးကွ က် မြှ င့် တ င် ခဲ့ သ ည် ။
တ ရု တ် သံ အ မ တ် ကြီး ဟု န် လျ န် က လ ည်း
ထို စီ မံ ကိ န်း ကို အားပေးမြှ င့် တ င် ရ န် အ တွ က် မြို့သာသို့
သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။၂၂၆
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တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ နှ င့်
ဆက်နွယ်နေသော မြေသိမ်းမှုများ
အတွ က်
မြေပို င် ရှ င် များအား
လျော် ကြေးငွေ
ပေးအပ် ရေးကိ စ္စ
ရပ်များမှာ
အ များ အားဖြင့်
ပြဿနာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့သည်။
တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ နှ င့်
ဆ က် နွ ယ် နေသော
မြေ သိ မ်း မှု များ အ တွ က်
မြေပို င် ရှ င် များ အား
လျော် ကြေး ငွေ ပေး အ ပ် ရေး
ကိ စ္စ ရ ပ် များ မှာ
အများအားဖြင့် ပြဿနာများဖြင့် ပြည့် နှ က် နေ ခဲ့ သ ည် ။
လျော် ကြေး ပေး ရေး လု ပ် င န်း စ ဉ် များ က
တစ် သ မှ တ် တ ည်း မရှိ သ ည့် အ ပြင် ပွ င့် လ င်း မြင် သာမှု
လည်း ကင်း မဲ့ နေ ခဲ့ ၏ ။ ထို အ ချက် က မြေတန် ဖိုး အပြင်
အသက် မွေးဝမ်း ကျောင်း လု ပ် င န်း ပြန် လ ည် စ တင် နို င် စွ မ်း
အပေါ်တွ င် လ ည်း အကျ ိုးသက် ရောက် နေ သည် ဖြ စ် ရာ
မြေပို င် ရှ င် များ အ ဖို့ မသေ ချာ မရေ ရာ မှု နှ င့် ဖိ စီး မှု များ
ရ င် ဆို င် ခံ စား နေ ခဲ့ ရ ပေ သ ည် ။
မ ကြာ သေး မီ က
ပြန် လ ည် ပြ င် ဆ င် ရေးဆွဲ ခဲ့ သ ည့် ၂၀၁၂ ခု နှ စ် မြန် မာနို င် ငံ
မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေက
ထိုပြဿနာများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့၏။ ထိုဥပဒေက ရပ်ရွာလူ
မှုအသိုက်အဝန်းပိုင်မြေများကို အသိအမှတ်မပြုသည့်အပြင်
မျ ိုးဆက်ပေါင်းများစွာနေထိင
ု ် လုပက
် င
ို စ
် ားသောက်လာခဲသေ
့ ာ
ဘိုး ဘွား ပို င် မြေများ ပေါ် တွ င်
နေ ထို င် လု ပ် ကို င် သော
လူ မှု အ သို က် အ ဝ န်း များ ကို
ပြ စ် မှု မြော က် ကြော င်း
သ တ် မှ တ် ပြ ဌာ န်း ခြ င်း ကြော င့် ဖြ စ် သ ည် ။ ၂ ၂ ၇ ဥ ပမာ
ကျောက်ဖြူတွင် SEZ အတွက်လျာထားနယ်မြေ၏ ၅၅% ကို
‘အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများတွက်အသုံးပြုသောမြေ
များ’ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုတင်ပြခဲ့ကြသော်လည်း ထိုမြေများ
ကိုအသုံးပြုနေသူတို့တွင် ပုံစံ (၇) (လယ်ယာမြေဥပဒေအရ
ထု တ် ပေး သော လ ယ် ယာ မြေ လု ပ် ကို င် ခွ င့် လ က် မှ တ် )
မရှိပေ။၂၂၈ သို့ဆိုလျှင် ထိုမြေများမှာ ‘မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊
မြေရိင
ု ်းများ’ တွင် အလိအ
ု လျောက် အကျုံးဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး
မြေ အ သုံး ပြု နေ သူ များ အ နေဖြ င့်
မြ န် မာ အ စိုး ရ မှ
ပြောကြားခဲ့ သ ကဲ့ သို့ ပ င် လျော် ကြေး လုံး ဝရရှိ နို င် မ ည်
မဟုတပ် ေ။ CSO ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ‘တရုတရ
် င်းနှီးမြှုပ်နသ
ှံ ၊ူ
တ ရု တ် အ စိုး ရ
နဲ့
တ ရု တ် ကု မ္ပ ဏီ တွေ အ နေ နဲ့
မြန်မာအစိုးရနဲ့ပဲ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းနေတာမျ ိုး မလုပ်သင့်ဘူး။
လူ မှု အ သို က် အ ဝ န်း အား လုံး ရဲ့
အ လို ဆ န္ဒ တွေ ၊
လို အ ပ် ချက် တွေ ၊ တောင်း ဆို ချက် တွေ ကို အလေးထားပြီး
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ သူတို့အနေနဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်း
တွေရဲ့ ရပို င်ခွင့် တွေ ကို လေးစားသင့် ပါတယ်’ ဟု
ပြောကြားခဲ့သည်။၂၂၉
အ ထ က် တွ င် ဆွေး နွေး တ င် ပြ ခဲ့ သော
တ ရု တ် မြန် မာရေနံ နှ င့် သဘာဝဓာတ် ငွေ့ပို က် လို င်း များ ကလည်း
မြေ သိ မ်း မှု များ အ တွ က်
လျော် ကြေး ပေး အ ပ် ခြ င်း နှ င့်
ဆက်နွယ်နေသောပြဿနာများကို ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်
ပြသခဲပြ
့ ီး ဖြစ်သည်။ လျော်ကြေးပေးအပ်ခြင်းနှငပ
့် တ်သက်၍ ခါး
transnationalinstitute

သီးနာကျည်းမှုများဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများတွင်
လျော် ကြေးအစီ စ ဉ် တ စ် ခု ညှိ နှို င်း သတ် မှ တ် ရ န် စီ မံ ကိ န်း
ဒ ဏ် ခံ လူ မှု အ သို က် အ ဝ န်း များ နှ င့် တို င် ပ င် ဆွေး နွေး မှု
မရှိ ခြ င်း နှ င့် သဘောတူ ညီ ချက် စာချုပ် တ စ် ခု ကို စီ မံ
ကိ န်း ဒ ဏ် ခံ လူ မှု အ သို က် အ ဝ န်း များ မှ
အ သေး စိ တ်
လေ့ လာ ကြ ည့် ရှု နို င် ရ န် ကြို တ င် ပေး အ ပ် တ င် ပြမှု မျ ိုး
မရှိ ခြ င်း တို့ ပါဝင် သ ည် ။ တောင် သူ လ ယ် သ မားများ၏
၉၄%
ခ န့် က
နော က် ဆုံး သ ဘော တူ ညီ ချ က်
စာ ချု ပ် မိ တ္တူ တ စ် စော င် ကို
လုံး ဝ ပ င် မ ရ ရှိ ခဲ့ ပေ ။
အချ ို့ကိ စ္စ ရ ပ် များတွ င် သဘောတူ ညီ ချက် စာချုပ် အား
အသာတကြည် လ က် မှ တ် ရေးထိုး ရန် အာဏာပို င် များက
တောင်သူများကို ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်
ပေးအပ်ခဲ့သော လျော်ကြေးငွေများကိုလည်း စီမံကိန်းဒဏ်ခံ
လူမှုအသိုက်အဝန်းများအားလုံးကို အညီအမျှ ခွဲဝေပေးခဲ့ခြင်း
မရှိပေ။၂၃၀
အ လု ပ် သ မား အ ခွ င့် အ ရေး
ချ ိုး ဖော က် မှု များ ကြော င့်
တရုတ်စက်ရုံများမှာလည်း ပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်တည်
လာသည့် မကျေနပ်ချက်များကို ရင်ဆင
ို က် ြုံတွေ့လာခဲရ
့ သည်။
ဥပမာ ၂၀၁၈ ခု နှ စ် နှ စ် လ ယ် ပို င်း ၌ လု ပ် ခ လစာနှ င့်
အလု ပ် သ မားအခွ င့် အ ရေး ချ ိုးဖောက် မှု ကိ စ္စ ရ ပ် များနှ င့်
ပတ် သ က် ၍ ရန် ကု န် မြို့ရှိ Hangzhou Hundred-Tex
အထည်ချုပ်စက်ရုံအပေါ် ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်မှုအတွင်း
စက်ရုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီး တရုတ်မန်နေဂျာများမှာလည်း
‘စက် ရုံ အ တွ င်း ပိ တ် မိ နေ ခဲ့ သ ည် ’ ။ ၂၃၁ ထို သူ တို့ စ က် ရုံ မှ
ပြန် ထွ က် နို င် ရ န် အ တွ က် ရန် ကု န် မြို့ရှိ တ ရု တ် သံ ရုံး က
ကြား ဝ င် စေ့ စ ပ် ဖျ န် ဖြေ ပေး ခဲ့ ရ သ ည် ဟု ဆို ကြ ၏ ။ ၂ ၃ ၂
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိုကဲ့သို့သော ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများနှင့်
အရပ် ဘ က် အ ဖွဲ့ အစည်း များ၏ တက် ကြွသော လှု ပ် ရှား
ဆောင်ရက
ွ မ
် ှုများကြောင့် တရုတရ
် င်းနှီးမြှုပ်နှသ
ံ မ
ူ ျား အနေနှင့်
မြန် မာနို င် ငံ တွ င် လု ပ် င န်း ထူ ထောင် လု ပ် ကို င် ရ န် အတွ က်
စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုတစ်ရပ်အ
နေနှ င့် ပု သိ မ် ချည် မျှင် နှ င့် အထည် ချုပ် စ က် မှု ဇု န် အ တွ င်း ရှိ
အိ မ် ခြံ မြေများ ကို
ကြော် ငြာ ရော င်း ချ ရာ တွ င်
တရုတ်ဘာသာစကားသုံးကြော်ငြာတစ်ခုက ‘တရားမဝင်ဆန့်
ကျင်ဆန္ဒပြမှုများကိုအဆုံးသတ်နိုင်မည့် တံခါးပိတ် စီမံခန့်ခွဲ
မှုစနစ် ကျင့်ကြံဆောင်ရွက်ခြင်း’ ကို ထိုစက်မှုဇုန်အတွင်း
စက်ရုံများတည်ဆောက်လုပ်ကိုင်မှု၏ အားသာချက် (selling
point) တစ်ရပ်အနေနှင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။၂၃၃

သည် ။ ယင်း သည် စီ မံ ကိ န်း ဒီ ဇို င်း ရေးဆွဲ ချမှ တ် မှု နှ င့်
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ အပေါ်တွင်
များ စွာ မူ တ ည် ပေ သ ည် ။
လ ယ် ယာ မြေများ နှ င့်
သက်မွေးလုပင
် န်းများ လက်လတ
ွှ ဆ
် ုံးရှုံးရမည့် အခြေအနေနှင့်
ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် ဒေသခံပြည်သူ ပေါင်း ၂၀၀၀၀
ကျော် ရှိ သော ကျောက် ဖြူမြို့တွ င် ဆန့် ကျင် ဆ န္ဒ ပြမှု များ
ဖြစ် ပွားနေခဲ့ ပြီး ဖြစ် သ ည် ။ ၂၃၄ အဆို ပါစီ မံ ကိ န်း များနှ င့်
ဆက် နွ ယ် နေသော ပွ င့် လ င်း မြင် သာမှု ကင်း မဲ့ ခြ င်း နှ င့်
တာဝန် ယူ တာဝန် ခံ မှု က င်း မဲ့ ခြ င်း မှ တ် တ မ်း ဆိုး များ
ကို ကြ ည့် လျှ င် ကြီး မား သော အ ပြော င်း အ လဲ များ ကို
ဖော်ဆောင်သွားရန်လအ
ို ပ်သည်။ အဆိပ
ု ါစီမက
ံ န
ိ ်းမှရရှန
ိ င
ို မ
် ည့်
အကျ ိုးကျေးဇူး များကို ဒေသခံ ပြ ည် သူ များ အမှ န် တ ကယ်
သိမြင်နားလည်နင
ို ရ
် န်နင
ှ ့် အနိင
ု က
် ျင့ခြ
် င်း၊ လယ်ယာမြေနှငပ
့် င
ို ်
ဆိင
ု မ
် မ
ှု ျားသိမ်းပိက
ု ခြ
် င်းတိမ
ု့ ှ အကာအကွယပ
် ေးနိင
ု ရ
် န်အတွက်
အကောင် အ ထည် ဖော် သွားရမည့် အပြောင်း အလဲ များပင်
ဖြစ်လေသည်။

ကု န် ထု တ် လု ပ် င န်း နှ င့် SEZs တို့ သ ည် CMEC/BRI
မူ ဘော င် နှ င့် မြ န် မာ နို င် ငံ ၏ န ယ် စ ပ် ဒေ သ ဆို င် ရာ
အ မျ ိုး သား ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က်
ရေး စီ မံ ချ က် များ တို့ ၏
အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် အလွန်ပင်အရေးပါကြောင်း
တရု တ် အ စိုး ရနှ င့် NLD အစိုး ရတို့ ကြားတွ င် သဘောတူ
ညီ ချက် ရ ရှိ ထားပြီး ဖြစ် သ ည် ဟု ထင် မြင် ယူ ဆ ရသည် ။
သို့ သော် လက် တွေ့မြေပြင် အ ခြေအနေတွ င် ဒေသခံ လူ မှု
အသို က် အ ဝန်း များက အဆို ပါကု န် ထု တ် လု ပ် င န်း များနှ င့်
SEZs များအား မည် သို့ မ ည် ပုံ ကြို ဆို သွားမည် ဆို သ ည်
ကို ဆ က် လ က် စော င့် ကြ ည့် လေ့ လာ သွား ရ ဦး မ ည် ဖြ စ်
ideas into movement

ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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နိဂုံး
BRI သည် ဘေဂျင်းအစိုးရထံမှ စတင်ထွက်ပေါ်လာသည့်
စနစ်တကျစီစဉ်ရေးဆွဲထားသော မဟာသေနင်္ဂဗျူဟာတစ်ရပ်
မ ဟု တ် ပဲ
ကျ ယ် ပြ န့် ပြီး
အု ပ် ချု ပ် မှု လျော့ ရဲ သော
မူဘောင်တစ်ရပ်အောက်တွင် တစ်သီတစ်သန်းကြီးရှိနေသော
လုပ်ငန်းများသာ ဖြစ်ကြောင်း ဤအနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာတွင်
ထု တ် ဖော် တ င် ပြ ခဲ့ ပြီး ဖြစ် သ ည် ။ တရု တ် နို င် ငံ အ စိုး ရက
BRI
ကို
အ ချ ိတ် အ ဆ က် မိ မိ ပေါ င်း စ ပ် ထား သ ည့်
ညီ ညွှ တ် မျှ တ သော
အ စီ အ စ ဉ် သ စ် တ စ် ခု အ ဖြ စ်
ပြောဆို ပုံ ဖော် နေသော် လ ည်း တကယ် တ မ်း တွ င် BRI
လုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်များ ကိုယ်စီရှိနေသည့်
actors မျ ိုးစုက
ံ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရက
ွ နေ
် ပေသည်။
အကြီး စား BRI စီ မံ ကိ န်း များကို တရု တ် SOEs များနှ င့်
ပြည်နယ်အစိုးရများ (ယူနန်ပြည် နယ်အစိုးရ အပါအဝင်) က
အားပေးမြှင့်တင်ပြီး စီမံကိန်းတစ်ခု အရှိန်အဟုန်ရလာသည်
နှင့်တပြိုင်နက် တရုတ်ဗဟိုအစိုးရက အထောက်အပံ့ပေးရေး
အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်မှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
BRI သည် တရုတ်အရှင်းရှင်စနစ်အတွင်းမှ အကျပ်အတည်း
တစ်ရပ်အား တုပြ
ံ့ န်ဖြေရှင်းဆောင်ရက
ွ မ
် တ
ှု စ်ရပ်ပင် ဖြစ်လေရာ
တရုတ်တို့၏ ပိုလျှံအရင်းအနှီး၊ ပိုလျှံစွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်
ဆက်နယ
ွ နေသေ
်
ာ ပြဿနာများကို မြန်မာနိင
ု င
် သ
ံ ို့ ရွှေပ
့ ြောင်းပို့
ဆောင် ရုံ ချည်း သက် သ က် မဖြ စ် ရ န် အရေးကြီး သည် ။ BRI
စီ မံ ကိ န်း များသည် ၎င်း တို့ ကို တွ န်း အားပေးမောင်း နှ င် နေ
သော တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများကိုသာမက
မြန် မာပြည် သူ လူ ထု ကို လ ည်း အကျ ိုးဖြစ် ထွ န်း စေရမည် ။
သို့ မဟုတ်လျှင် BRI လု ပ်ငန်း များ၏ဆိုး ကျ ိုးများကို
မြန်မာပြည်သူများ (အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများမှ
ပြည် သူ များ) ကသာ အဓိ က ရင် ဆို င် ခံ စားရမည် ဖြ စ် သ ည် ။
တရု တ် ကု မ္ပ ဏီ များ၊ အစိုး ရများနှ င့် ပညာရှ င် များတို့ က
တရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များ၏ အတိ တ် ကာလမှ အ မှားများ
( အ ထူး သ ဖြ င့် မြ စ် ဆုံ ဆ ည် နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ ) ကို
ပြန်လန
ှ သ
် ုံးသပ်ဆင်ခြင်ခကဲ့ ြ၏။ ထိအ
ု ချ ိန် ကတည်းကစတင်ပြီး
တရု တ် စီ မံ ကိ န်း များ၏ အကျ ိုးကျေးဇူး များကို အများသိ
မြင် လ က် ခံ လာအောင် ဆောင် ရွ က် ရ န် နှ င့် စီ စ ဉ် ထားသော
စီမက
ံ န
ိ ်းများအတွက် သက်ရောက်မှုလေလ
့ ာဆန်းစစ်ချက်များ
ပြုလု ပ် ရ န် အားထု တ် ကြိုးပမ်း လာခဲ့ ကြသည် ။ သို့ ရာ
တွ င် လူ ထု ဆွေးနွေးတို င် ပ င် ရေး လု ပ် င န်း စဉ် များကို
တိုး တ က် ကော င်း မွ န် အော င်
လု ပ် ဆော င် သွား ရ န်
လို အ ပ် နေဆဲ ဖြ စ် ပြီး
စီ မံ ကိ န်း များ သ ည် လ ည်း
ဒေ သ ခံ လူ မှု အ သို က် အ ဝ န်း များ အ တွ က် စ စ် မှ န် သော
အ ကျ ိုး ခံ စား ခွ င့် များ ပေး အ ပ် နို င် ရ န် လို အ ပ် သ ည် ။
သို့ မ ဟု တ် ပါ က ပြော ဆို ဆ က် သွ ယ် ဆော င် ရွ က် မှု နှ င့်
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုဆိုင်ရာ အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်
များက လူထုဆက်ဆံရေးဟန်ပြလုပ်ဆောင်ချက်များ (public
relation exercises) သာ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
သို့သော် အခြားသော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလိုပင် BRI
စီမံကိန်းများကို မြန်မာအစိုးရ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်မပါပဲ
44 | ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း

ဖော်ဆောင်ခွင့်မရှိပေ။ Walden Bello ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့ပင်
‘မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက နိုင်ငံခြားရင်းနှီး
မြှုပ်နှံမှုကို လက်ခံမယ် လက်မခံဘူး ဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
နို င် ငံ ခြားရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု ကို ဘယ် လို ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေး
အ ယူ အ မြ င် ( d e v e l o p m e n t p a r a d i g m ) ထဲ
ထည့သ
် င
ွ ်းသွားမလဲဆတ
ို ာ ဆုံးဖြတ်ဖပ
ို့ ါ’ ။ ဆက်လက်ပြီး ၎င်းမှ
အခြားရွေးချယ်စရာ မဟာဗျူဟာအောက်တွင် ‘နိုင်ငံခြားရင်း
နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေက စီးပွားရေးရဲ့ တစ်ချ ို့နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေမှာ
ကော င်း ကျ ိုး ပေး နို င် တ ယ် ၊
တ စ် ချ ို့ နေ ရာ မှာ တော့
မပေးနို င် ဘူး ။ ဒါ့ အ ပြင် ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု အ မျ ိုးအစားတွေအ
ပေါ်လည်း မူတည်တယ်’ဟု ကောက်ချက်ချထားပါသည်။၂၃၅
မြန်မာနိင
ု င
် အ
ံ နေနှင့် အသုံးဝင်ပြီး ရေရှညတ
် ည်မြဲမက
ှု ပ
ို ေးသော
နို င် ငံ ခြား န ည်း ပ ညာ များ
ပို မို ရ ရှိ ပို င် ဆို င် စေမ ည့်
တင်းကျပ်ပြီး တရားမျှတသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို
ရေဆွဲ ချမှ တ် သ င့် သ ည် ။ မြန် မာအစိုး ရသည် နို င် ငံ ခြား
ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု နှ င့် သ က် ဆို င် သ ည့် အ ဓိ က ကျ သော
ဥပဒေများနှင့် မူဝါဒများ (ဥပမာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ SEZ
ဥပဒေ နှင့် အမျ ိုးမျ ိုးသော လယ်ယာ မြေဥပဒေများ) က
ဒေသခံလူမှုအသိုက်အဝန်းများ၏ အကျ ိုးကို အမှန်တကယ်
ဦးစားပေးခြင်း ရှိ မ ရှိ ၊ နို င် ငံ တ ကာလူ့ အခွ င့် အ ရေးစံ နှု န်း
များနှ င့် ကို က် ညီ ခြ င်း ရှိ မ ရှိ ပြန် လှ န် လေ့ လာသုံး သပ် ကာ
လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်သင့်သည်။
BRI
အ ကော င် အ ထ ည် ဖော် ဆော င် ရွ က် ရေး ဆို င် ရာ
ဦး ဆော င် ကော် မ တီ ၏ ပ ထ မဆုံး အ စ ည်း အ ဝေး တွ င်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ‘ရွေးချယ်သောစီမံကိန်းများသည်
အ မျ ိုး သား စီ မံ ချ က် များ ၊
မူ ဝါ ဒ များ နှ င့်
ပြည် တွ င်း လု ပ် ထုံး လု ပ် န ည်း များတို့ နှ င့် ကို က် ညီ မှု ရှိ မ ရှိ
လို အ ပ် ကြော င်း
သေသေ ချာ ချာ စိ စ စ် သွား ရ န် ’ ၂ ၃ ၆
အ လေး ပေး ပြော ကြား ခဲ့ ၏ ။
လို အ ပ် ချ ိ န် တွ င်
တရု တ် စီ မံ ကိ န်း များအား ပြောင်း လဲ ခြ င်း ၊ ဆို င်း ငံ့ ခြ င်း
သို့ မ ဟု တ် ပယ် ဖျက် ခြ င်း ပြုလု ပ် ခဲ့ သ ည့် မြန် မာအစိုး ရ၏
သ မို င်း မှ တ် တ မ်း ကို ကြ ည့် လျှ င် ထို ပြော ကြား ချ က် က
အနှစ်သာရမဲ့သော လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ညွှန်ကြားချက်မျ ိုးမဟုတ်ပဲ
များစွာ ပို မို လေးနက် နို င် သ ည် ။ BRI လု ပ် င န်း များကို
ထိထရေ
ိ ာက်ရောက် စီမအ
ံ ပ
ု ခ
် ျုပ်ရန်အတွက် တရုတအ
် စိုးရတွင်
စွ မ်း ဆော င် ရ ည် က င်း မဲ့ နေပြီး န ယ် မြေဒေ သ ဆို င် ရာ
ဗဟုသုတမရှိသည့်အခြေအနေတွင် မြန်မာအစိုးရအနေနှင့်
အဆို ပြုထားသော လု ပ် င န်း များ၏အားသာချက် အကျ ိုး
ကျေး ဇူး များ ကို
အ သေ အ ချာ လေ့ လာ စိ စ စ် သွား ရ န်
အရေးကြီးသည်။ စီမံကိန်းများ၏ တိုးတက်မှုအနေအထားကို
စော င့် ကြ ည့် စ စ် ဆေး ခြ င်း နှ င့်
မြ န် မာ လူ ထု အ တွ က်
ထိ ခို က် န စ် နာ ပျ က် စီး စေ နို င် သော
သို့ မ ဟု တ်
အကျ ိုးမရှိ သော စီ မံ ကိ န်း များကို ငြင်း ဆန် ပ ယ် ချခြင်း က
မရှိမဖြစ်အရေးပါပေသည်။
BRI
စီ မံ ကိ န်း များ အ တွ က်
က န် ထ ရို က် စာ ချု ပ်
ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးချ ိန်တွင် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကြားရင်းနှီးမြှုပ်
နှံမှု သဘောတူညီချက်စာချုပ် (Bilateral Investment Treaty (BIT)) အရ သက်ဆိုင်ရာ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်
transnationalinstitute

ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ရ သ ည့် အ သုံး စ ရိ တ် များ နှ င့် ဆုံး ရှုံး ရ မ ည့်
နောင် ကာလအမြတ် ငွေများအတွ က် တရားစွဲ ဆို နို င် ခွ င့်
ရှိ သ ည် ။ B I T တွ င် ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ - နို င် ငံ တော်
အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး (Investor-State Dispute Settlement (ISDS)) စနစ် ယ န္တ ယားတစ် ရ ပ် ပါရှိ သ ည် ။
အ က ယ် ၍
အ သ စ် ပြ ဌာ န်း လို က် သော
နည်း ဥပဒေများ သို့ မ ဟု တ် မူ ဝါဒများက ၎င်း တို့ ၏
ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များအ ပေါ် ရို က် ခ တ် မှု များရှိ လာခဲ့ လျှင်
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအနေနှင့် ISDS စနစ်ယန္တယားအောက်၌
ပုဂ္ဂလိကရှေ့နေ့သုံးဦးပါရှိသည့် နိုင်ငံတကာခုံရုံးတစ်ခုတွင်
မြ န် မာ အ စိုး ရ အား တ ရား စွဲ ဆို နို င် မ ည် ဖြ စ် သ ည် ။ ၂ ၃ ၇
အ ဆို ပါ န ည်း ဥ ပဒေ သ စ် များ နှ င့် မူ ဝါ ဒ သ စ် များ က
လူ ထု အ ကျ ိုးစီး ပွားအတွ က် ချမှ တ် ခဲ့ ခြ င်း ဖြစ် လျှင် ပ င်
(ဥပမာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ကျန်းမာ
ရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ) ထိုခုံရုံးများသည် မြန်မာအစိုးရအား
ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ တို့ ကို
ပြ ည် သူ့ အ သုံး စ ရိ တ် မှ နေ ၍
အမေရိ က န် ဒေါ်လာ ဘီ လီ ယံ ချ သေ
ီ ာ လျော် ကြေးငွေများ
ပေး အ ပ် သွား ရ န် အ မိ န့် ပေး နို င် သ ည့် အာ ဏာ ရှိ သ ည် ။
ထို့ ကြောင့် ပ င် မြန် မာအစိုး ရအနေနှ င့် စီ မံ ကိ န်း များ (နှ င့်
ကန် ထ ရို က် စာချုပ် များ) ကို လက် မှ တ် ရေးထိုး ခြင်း မပြုမီ
ဂရုတစိက
ု ် ပြန်လန
ှ လေ
် လ
့ ာသုံးသပ်ရန် အလွနအ
် ရေးကြီးသည်။
သို့ ရာ တွ င် စီ မံ ကိ န်း ရ ပ် ဆို င်း လို က် ချ န
ိ ် က တ ည်း က
မြစ် ဆုံ ဆ ည် ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ သူ တို့ သ ည် ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ရ သည့်
၎င်း တို့ ၏ ရင်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု များနှ င့် နောင် ကာလငွေကြေး
အမြတ်အစွန်းများအတွက် ISDS ယန္တယားကိုအသုံးပြုကာ
ပြန် လ ည် ရ ယူ နို င် အောင် ဆောင် ရွ က် ခဲ့ ခြ င်း မရှိ ကြောင်း
တွေ့မြင်ရသည်။ စီမံကိန်းအား တရားဝင် ပယ်ဖျက်ခဲ့ခြင်း
မရှိသေးသဖြင့် ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်နေခြင်းမျ ိုး
လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် တရုတ် ကုမ္ပဏီများနှင့်
တ ရု တ် အ စိုး ရ က အ ထ က် တွ င် ဖော် ပြ ခဲ့ သ ကဲ့ သို့ သော
ဥ ပဒေကြော င်း အ ရ
ဆော င် ရွ က် မှု တ စ် ရ ပ် ကြော င့်
မြန် မာနို င် ငံ တွ င် ကျယ် ကျယ် ပြ န့် ပြ န့် ဖြ စ် တ ည် လာမည့်
တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ခံစားချက်များကို ပူပန်စိုးရွံ့ခြင်း
ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကု န် ကျ စ ရိ တ် အ လွ န် မြ င့် မား သော
အ ဓိ က အ ခြေ ခံ
အ ဆော က် အ အုံ စီ မံ ကိ န်း များ
ပါ ဝ င် နေ သ ည် ဖြ စ် ရာ
B R I စီ မံ ကိ န်း တ စ် ရ ပ် ရ ပ် ကြော င့် ဖြ စ် ပေါ် လာ မ ည့်
ကြွေးမြီဝန်ထုပ်များကို အလေးပေးလေ့လာဆန်းစစ်သွားရန်
လို အ ပ် သ ည် ။
မြ န် မာ နို င် ငံ ၏
နို င် ငံ ခြား ကြွေး မြီ
(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၈ ဘီလီယံ) တွင် တရုတ်နိုင်ငံကို
ပေးဆပ် ရ မည့် ကြွေးမြီ ပမာဏက အများဆုံး ဖြစ် ပြီး BRI
စီ မံ ကိ န်း များအား စီ စ ဉ် ထားသည့် အ တို င်း ရှေ့ဆောက်
ဖော် ဆော င် သွား မ ည် ဆို လျှ င်
ထို ကြွေး မြီ ပမာ ဏ မှာ
ပို မို ကြီး မား လာ မ ည် ဖြ စ် သ ည် ။ ၂ ၃ ၈ ပုံ မှ န် အား ဖြ င့်
တရု တ် ချေးငွေများက နို င် ငံ တ ကာမှ အခြားမြီ ရှ င် တို့ ၏
ချေး ငွေများ နှ င့် စာ လျှ င် အ တိုး နှု န်း မြ င့် မား လေ့ ရှိ သ ည်
ဖြစ်ရာ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အလွန်တရာကြီးလေးသော
ကြွေးမြီဝန်ထုတ်ကို ရှောင်လွဲနိုင်ရန်အတွက် BRI စီမံကိန်းများ
၏ ကုနက
် ျစရိတ၊် ထိစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ ်းများ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိင
ု ရ
် ာရှငသ
် န်
ideas into movement

အောင်မြင်နင
ို စ
် မ
ွ ်းနှင့် စီမက
ံ န
ိ ်းအတွက် ဘဏ္ဍာငွေပံပ
့ ိုးမှုရင်းမြစ်
များတို့ကို အသေအချာစိစစ်ရန် အထူးပင်အရေးကြီးသည်။
မြ န် မာ အ စိုး ရ သ ည်
BRI
စီ မံ ကိ န်း များ တွ င်
ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် (ဥပမာ
ကျောက် ဖြူဆိ ပ် က မ်း ၏အရွ ယ် အ စားကို လျှော့ ချခြင်း နှ င့်
မူ ဆ ယ် - မ န္တ လေး
မြ န် နှု န်း မြ င့် ရ ထား လ မ်း အ တွ က်
အိ တ် ဖွ င့် တ င် ဒါ ခေါ် ယူ ရေး
လု ပ် င န်း စ ဉ် တ စ် ရ ပ်
ဖော် ဆောင် နို င် ခြ င်း ) ဆွေးနွေးညှိ နှို င်း နို င် ခဲ့ ပြီး ဖြစ် သ ည် ။
ထိုအချက်ကိုကြည့်လျှင် မြန်မာအစိုးရအနေနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ
BRI လုပ်ငန်းများအတွက် ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်များ
ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း ရှိ ပြည် န ယ် နှ င့် တို င်း ဒေသကြီး
အ စိုး ရ များ က လ ည်း
BRI
ရေး ဆွဲ ချ မှ တ် မှု နှ င့်
အ ကော င် အ ထ ည် ဖော် ဆော င် မှု တွ င် အ ဓိ က ကျ သော
အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်မှ ပါဝင်နေသည်။ အဆိုပါ ပြည်နယ်/
တို င်း အဆင့် အ စိုး ရများ (sub-national governments) အနေဖြင့် လက်ရှိအစိုးရနှင့် ယခင်အစိုးရများကို
ကို ယ် စား ပြု ထ င် ဟ ပ် သ ည့် အ ထ က် အော က် ဆ န် ကာ
အီလစ်လူတန်းစားဗဟိုပြုသော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ချဉ်း ကပ် လု ပ် ဆောင် ပုံ န ည်း လမ်း (top-down and
elite-centered approach) ကို ပုံတူကူးကျင့်ကြံဆောင်
ရွ က် ခြ င်း မပြုရန် လို အ ပ် သ ည် ။ ထို ချဉ်း ကပ် လု ပ် ဆောင် ပုံ
နည်းလမ်းက သမိင
ု ်းစဉ်ဆက်ကပင် လူမအ
ှု သိက
ု အ
် ဝန်းများနှင့်
ဗဟိုအစိုးရကြား ယုံကြည်မှုလျော့ကျစေခဲ့ပြီး ရန်လိုမုန်းထား
မှု များ
မြ င့် တ က် စေ ခဲ့ သ ည် ။
မြ န် မာ အ စိုး ရ သ ည်
ပြ ည် န ယ် နှ င့်
တို င်း ဒေ သ ကြီး အ စိုး ရ များ ကို
BRI
စီ မံ ကိ န်း များနှ င့် ပ တ် သ က် ၍ ၎င်း တို့ ဒေ သများအတွ င်း မှ
လူ မှု အ သို က် အ ဝန်း များ၏ တောင်း ဆို ချက် များနှ င့် အ ညီ
ကို ယ် ပို င် သ တ် မှ တ် ချက် များ ချမှ တ် ပြ ဌာန်း နို င် ခွ င့် ရှိ စေ ရန်
ပံ့ပိုးကူညီသင့်သည်။ နယ်မြေဒေသတွင်း လိုအပ်ချက်များကို
ဖြည့် ဆ ည်း ဆောင် ရွ က် နို င် ရ န် နှ င့် ဒေသခံ ပြ ည် သူ များကို
အကျ ိုးပြုနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
အရပ်ဘက်လမ
ူ အ
ှု ဖွဲ့အစည်းများကလည်း BRI လုပင
် န်းများ၏
လား ရာ လ မ်း ကြော င်း ကို
လွှ မ်း မိုး ပြု ပြ င် နို င် သ ည် ။
တရု တ် အ စိုး ရသည် BRI အစီ အ စဉ် နှ င့် ပတ် သ က် သ ည့်
ဝေဖန် ပြ စ် တ င် မှု များကို ပို ၍ အလေးထားလာကြပါသည် ။
အထူးသဖြင့် ဘေဂျင်းအစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော စံနှုန်းများနှင့်
ညီ ညွ တ် ခြ င်း မ ရှိ ကြော င်း
လှု ပ် ရှား တ က် ကြွ သူ တို့ ၏
ပြစ်တင်စွပ်စွဲမှုများ အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ တရုတ်ဘဏ်များ
အ နေဖြ င့် လ ည်း
အ ကျ ိုး အ မြ တ် မ ပေး နို င် သော
စီ မံ ကိ န်း များ၊ လူ မှု ရေးနှ င့် သဘာဝပတ် ဝ န်း ကျင် ဆို င် ရာ
ဆိုး ကျ ိုး များ ပေး သ ည် ဟု
သ တ် မှ တ် ရှု မြ င် သော
စီ မံ ကိ န်း များ ကို
ငွေ ထု တ် မချေး ချ င် ကြတော့ ပါ ။
တရု တ် အ စိုး ရနှ င့် ဘဏ် များသည်
နို င် ငံ တ ကာတွ င်
သိက္ခာကျဆင်းစေပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးလည်း ထိခိုက်ကာ
ငွေကြေးမြောက် မြားစွာ ဆုံး ရှုံး ရသည့် နောက် ထ ပ် မြစ် ဆုံ
ဆည်မျ ိုး မကြုံချင်တော့သည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။

ပိုးလမ်းမစိတ်ဓာတ်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်း
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ထို့ ကြောင့် ဆိုး ကျ ိုးများစွာ ဖြစ် စေသော စီ မံ ကိ န်း များ၏
အငြင်းပွားဖွယ် အကြောင်းအချက်များကို တရုတဗ
် ဟိအ
ု စိုးရနှင့်
ငွေ ထု တ် ပေး သော ဘ ဏ္ဍာ ရေး အ င် စ တီ ကျူး ရှ င်း များ
သတိ ထားမိ လာအောင် လု ပ် ဆောင် ပြီး စီ မံ ကိ န်း များကို
ဟန့် တားနို င် ပါသည် ။ ထို့ အ ပြင် သက် ဆို င် ရာနို င် ငံ ၏
တည်ဆဲဥပဒေများကိုချ ိုးဖောက်ခြင်း (သို့) ကျင့်ဝတ်စည်း
မျဉ်း စည်း ကမ်း များအား တရု တ် စီး ပွားရေးလု ပ် င န်း များက
လေးစား လိုက်နာမှုမရှခြ
ိ င်း (သို့) စီမံကိန်း၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာ
ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်စွမ်း (commercial viability) ကင်းမဲ့ခြင်း
တို့အား ထင်သာမြင်သာအောင် ထုတ်ဖော်တင်ပြနိုင်သည်။
တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအား တည့်မတ်လမ်းညွှန်ပေးမည့်
မူဝါဒများ၊ စံညွှန်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များပါဝင်သည့်Inclusive Development International (IDI) မှ ထုတ်ထားသည့်
Safeguarding the People and the Environment :
A Reference guide for Advocate (ပြည်သူလူထု နှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ခြင်း) ကို
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ယခု ကဲ့ သို့ ရေးသားခဲ့ သ ည် ။ ’နို င် ငံ အ ဆင့် စီ မံ ကိ န်း တွေ
အကောင်အထည်မဖော်ခင်မှာ သယံဇာတရင်းမြစ်ခမ
ွဲ ဲ့ အစီအစဉ်၊
လူ မှူ ရေးနဲ့ သဘာဝပတ် ဝ န်း ကျင် ထိ ခို က် နို င် ချေတွေ ကို
ဆန်းစစ်ပေးမယ့်ယန္တယားတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိအောင်
အရင် လု ပ် ရ မယ် ။ အဲ ဒီ အ ဆင့် တွေ မလု ပ် ခဲ့ ရ င် တော့
တရုတ်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို အယုံအကြည်နည်းတဲ့
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