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ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း

အဓိကအချက်ြျား
•	 ခြ်းနားကကီးကျယ်သည့် ဗျူဟာတစ်ခုဟုထင်ရသည့် BRI သည် လက်ပတွ့ တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရင်းရှင်စနစ်

အကကေ်အတည်းကိပုမေရှင်းရန်ရည်ရွယပ်သာ ကျယမ်ေန့ပ်လျာ့ရဲသည့် စြီြံှုေုံစမံေင့် လေု်ငန်းစဉ်ြျားမေစပ်နသည်။ 
ြည်သည့်လုေ်ငန်းကို ြည်သူက ဘယ်ပနရာတွင် လုေ်သည်မေစ်ပစ BRI ြူပဘာင်ပအာက်သို့ ထည့်သွင်းနိုင်ကာ 
“BRI စီြံကိန်း” ဟု သတ်ြှတ်နိုင်သည်။ ထိုအခါ တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံေိုင်စီးေွားပရးလုေ်ငန်းြျားနှင့် 
မေည်နယ်အစိုးရြျားအပနမေင့် စီးေွားပရးေွံ့ဖေိုးြှုနှင့် အကျ ိုးအမြတ်ေိုရယူရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ စီြံကိန်းြျားကို 
BRI ပခါင်းစဉ်မေင့် မြင့်တင်ရန် ကကိုးေြ်းခဲ့ကကသည်။ တေက်တွင်လည်း ဗဟိုအစိုးရပနမေင့် လိုအေ်သလို 
နိုင်ငံပရးအရ ပထာက်ေံ့ပေးသည့်အခန်းကဏ္ဍပေးကာ လုေ်ပောင်ြှုအပေါ် ဦးပောင်ြှုနှင့်ထိန်းချုေ်ြှုပေးသည့် 
ေုံသဏ္ဌာန် ေက်ထိန်းထားသည်။ သို့ပသာ် ထိုကဲ့သို့ကျယ်မေန့်ပသာြူပဘာင်နှင့်ြျားမေားလှပသာ ဇာတ်ပကာင် 
ြျားေါဝငပ်နပသာပကကာင့် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအပနမေင့် BRI လေု်ငန်းစဉ်ြျားအပေါ် ထပိရာကစ်ွာအုေ်ချုေ်နိုင်ရန် 
စိန်ပခါ်ြှုရှိပနသည်။

•	 ၎င်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုနှင့်ကုန်သွယ်ပရးအခွင့်အလြ်းမြှင့်တင်ရန်အတွက် 
ပော်ထုတ်ထားသည့် ပနာက်ေုံးြူပဘာင်တစ်ခုလည်းမေစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ြျားအစေိုင်း အရေ်သားတစ်ေိုင်း 
အစိုးရလက်ထက် မြန်ြာ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံပရးနှင့် စီးေွားပရးစနစ်အသစ်သို့ကူးပမောင်းခဲ့ကာ မြစ်ေုံပရကာတာ
စီြံကိန်းကကီးကိုလည်း ရေ်ေိုင်းခဲ့ဖေီးပနာက်ကာလတွင် တရုတ်ကုြ္ပဏီြျားအပနမေင့် စီြံကိန်းြျားအပကာင်
အထည်ပော်ခွင့်ရရန် ယှဉ်ဖေိုင်ြှုမေင်းထန်လာကာ  တရုတ်အစိုးရအား စိတ်အပနှာက်အယှက်  မေစ်ပစခဲ့သည်။ 
ရခိုင်မေည်နယ်တွင် မေစ်ေွားခဲ့ပသာ ရိုဟင်ဂျာအပရးအခင်းပကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်း
ကကားေက်ေံပရး အက်ပကကာင်းမေစ်လာပသာအခါ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်ြာအစိုးရတို့ အပနမေင့် ေိုနီးကေ်ပသာ 
ေက်ေံပရးတည်ပောက်ရန်အခွင့်အပရးပေါ်လာသည်။ ထို့ပနာက် တရုတ်အစိုးရြှ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းရှိ 
ေဋိေက္ခြျားကို စီးေွားပရးလြ်းပကကာင်းမေင့်ပမေရှင်းရန်  BRI ကို တရုတ်-မြန်ြာစီးေွားပရးစကကြံြှတေင့် 
ပော်ပောင်ရန်လုေ်ပောင်လာေါသည်။  တရုတ်နိုင်ငံေိုင်လုေ်ငန်းြျားနှင့် ယူနန်မေည်နယ်အတွက်လည်း CMEC 
ြူပဘာင်ပအာက်တွင် ေန္ဒရှိပသာ စီြံကိန်းြျားကို မေန်လည်စတင်နိုင်သည့် အပနအထားမေစ်လာသည်။ 
သို့ပသာ် ထိုစီြံကိန်းြျားသည် ယခင်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျားနည်းတူ စိန်ပခါ်ြှုနှင့် ပဝေန်ြှုြျားကကုံပတွ့ရကာ 
ပရှ့ေက်ရန်ပနှးပကွးပနသည်။ 

•	 CMEC တွင် ြည်ကဲ့သို့  လုေ်ငန်းြျားေါဝင်ြည် ရှင်းလင်းြှုြရှိပသာ်လည်း BRI တံေိေ်တေ်ကာ 
ပမြာက်မြားလှပသာ လုေ်ငန်းြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ပောင်ရွက်ပနဖေီမေစ်သည်။ စီြံကိန်း ၄ ခုကို 
တရုတ်သတင်းအရင်းအမြစ်ြျားသုံး၍ ပသချာစွာေန်းစစ်ကကည့်ပသာအခါ တရုတ်နိုင်ငံေိုင်လုေ်ငန်းြျားနှင့် 
မေည်နယ်အစိုးရြျားအပနမေင့် စီြံကိန်းြျား လုေ်ခွင့်ရရန် ချည်းကေ်စည်းရုံးြှုအပတာ်ြျားြျားလုေ်ခဲ့သည်ကို 
ပတွ့ရသည။် အထူးသမေင့ ်၁) မြနြ်ာ-တရတုန်စှန်ိငုင် ံလျှေစ်စဓ်ာတအ်ားသယွတ်န်းမခင်းစြီကံနိ်း၊ ၂) တရတု-်မြနြ်ာ
မြနန်ှုန်းမြင့ရ်ထားလြ်းစြီကံနိ်း၊ ၃) တရတု-်မြနြ်ာ ကနု်းလြ်းနငှ့ ်ပရလြ်းေကသ်ယွပ်ရး လြ်းပကကာင်းစြီကံနိ်း၊ 
၄) အထူးစီးေွားပရးဇုန်စီြံကိန်းြျားနှင့် သက်ေိုင်၍ မေစ်သည်။ ထိုစည်းရုံးြှုြျားအတွက် ဗဟိုအစိုးရကလည်း 
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ေံ့ေိုးသည့်ပနရာြှ ေါဝင်ခဲ့သည်။ ေွင့်လင်းမြင်သာြှုြရှိမခင်း၊ အဓိေ္ပါယ်မေည့်၀ပသာ ပေွးပနွးတိုင်ေင်ြှုြရှိမခင်း၊ 
စီးေွားပရးအရတွက်ပမခကိုက်ြှု ြပသချာမခင်း၊ လူြှုပရး၊ စီးေွားပရး၊ ေတ်၀န်းကျင်အပေါ် ေိုးကျ ိုးြျားရှိနိုင်မခင်း 
စသည်တို့ကိုလည်း     အေိုေါစီြံကိန်းြျားက    ြီးပြှာင်းထိုးမေပနခဲ့သည်။    ထိုစီြံကိန်း    အားလုံးတွင်    
တန်ေိုးမြင့်ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုတို့အတွက် လုံခခုံပရးတည်ပောက်ရပသာ လိုအေ်ချက်ပကကာင့် ဖငိြ်းချြ်းပရးမေစ်စဉ်ကို 
ရိကုခ်တပ်နသညသ်ာြက၊ ေဋေိက္ခြျားကလည်း ရင်းနှီးမြှုေန်ှြံှုေုသံဏ္ဌာနြ်ျား အပေါ်သကပ်ရာက ်ပနေါလြိ့ြ်ည။်

•	 ကကိုတင်စီစဉ်ပရးေွဲထားသည့် စီြံကိန်းသပဘာထက် ကျယ်မေန့်ပသာ လုေ်ငန်းအြျ ိုးြျ ိုးတို့ ခခုံငုံထားသည့် 
ြူပဘာင်ြျားမေစ်ပနပသာပကကာင့် မြန်ြာအစိုးရနှင့် အရေ်ဘက်အေွဲ့အစည်းြျားအပနမေင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ 
BRI စီြံကိန်း ြျားအပေါ်တွင် လွှြ်းြိုးနိုင်ေါသည်။ မြန်ြာအစိုးရအပနမေင့် ထိုကဲ့သို့ပသာ အပမခအပနသည် 
မေစ်နိုင်သည်ကို ြူေယ်-ြန္တပလးြီးရထားလြ်းစီြံကိန်းအတွက် တင်ဒါပခါ်ရန် ပတာင်းေိုခဲ့သည်ကိုကကည့်နိုင်
သည။် အမခားနိငုင်ြံ ှအရေဘ်ကအ်ေွဲ့ အစည်းြျားအပနမေင့လ်ည်း ၄င်းတိုန့ိငုင်တံငွ်း ေိုးကျ ိုးသကပ်ရာကန်ိငုသ်ည့ ်
စြီကံနိ်းြျားကိ ုပရရညှအ်ကျ ိုးြရှမိခင်း၊ စီးေွားပရးအရတကွပ်မခကိကုြ်ှုြရှမိခင်းစသည့ ်အပကကာင်းမေချကြ်ျားမေင့ ်
တရုတ်ဘဏ်ြျားနှင့် သက်ေိုင်ရာအစိုးရဌာန ြျားအား ြီးပြှာင်းထိုးမေကာ ရေ်တန့်ရန်ပောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

•	 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအချနိ်ရှိ  နိုင်ငံ မခားရင်းနှီး မြှုေ်နှံြျားကို  ထိန်းပကကာင်းပနသည့်  ဥေပဒနှင့်  
ပေါ်လစီြူပဘာင်ြျားသည် အားနည်းပနပသးကာ ပဒသခံြျားထက် စီးေွားပရးလုေ်ငန်းြျားကို  
ေိုအကျ ိုးမေုပနေါသည်။ ဥေြာအားမေင့် နိုင်ငံမခား ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျားကို မြန်ြာနိုင်ငံသို့ ေိတ်ပခါ်ပနပသာ 
သဘာ၀သယံဇာတြျားသည် တိုင်းရင်းသားပဒသြျားတွင် ရှိပသာ်လည်း လက်ရှိပမြနှင့်ေိုင်ပသာဥေပဒြျား
သည် တိုင်းရင်းသားဓပလ့ထုံးတြ်းပမြယာအသုံးမေုြှုစနစ်ြျားကို အသိအြှတ်မေုမခင်းြရှိပနေါ။ ပဒသခံြျားနှင့် 
စနစ်တကျတိုင်ေင်ပေွးပနွးရန်အစိုးရ၏ လြ်းညွှန်ချက်ြျား၊ ေတ်၀န်းကျင် ေိုင်ရာစံနှုန်းြျား၊ ပလျာ်ပကကးပေး
မခင်းေိုင်ရာမေစ်စဉ်ြျား စသည့် နိုင်ငံမခားရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျားနှင့် သက်ေိုင်ပသာ အစိုးရ၏ စီြံအုေ်ချုေ်သည် 
လုံပလာက်ြှု လုံး၀ ြရှိေါ။ ထို့ပကကာင့် နိုင်ငံမခားရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုစီြံကိန်းြျားအပနမေင့် ပဒသခံြျား၏ ေန့်ကျင်ြှု 
ြကကာခဏကကုံပတွ့ရေါသည်။ 

•	 BRI စီြံကိန်းအြျားစုသည် ေဋိေက္ခဒဏ်ခံရသည့်ပဒသတွင် အပကာင်အထည်ပော်ြည်မေစ်သည်။ 
ထိုပဒသြျားသည် လက်နက်ကိုင်ေဋိေက္ခဒဏ်ခံ သို့ြဟုတ် လူ့အသိုင်းအ၀န်းကကားေဋိေက္ခဒဏ်ခံပဒသြျားမေစ်
ပနသည။် နိငုင်မံခား ရင်းနှီးမြှုေန်ှြံှုြျားအပနမေင့ ်လကရ်ှေိဋေိက္ခြျားအပေါ်ေိုးကျ ိုးသကပ်ရာကြ်ှုြရှရိနအ်တကွ ်
အလနွအ်ပရးကကီး ေါသည။် စြီကံနိ်းြျားအား ကာကယွရ်နအ်တကွ ်စစအ်ငအ်ားတိုးချဲ့မခင်း ြမေုလေုသ်င့သ်ကဲသ့ို ့
လက်ရှိမေစ်ပနပသာ ေဋိေက္ခြျားအား ေိုေိုးရွားပစမခင်း သို့ြဟုတ် အသစ်ပသာ ေဋိေက္ခြျားေန်တီးမခင်း 
ြမေုလုေ်သင့်ေါ။  
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ြိတ်ေက်နိဒါန်း
ခါးေတ်လြ်းအစီအစဉ် (Belt and Road Initiative (BRI)) 
သည် ဗဟိုြှပရးေွဲချြှတ်ဖေီး အစိုးရေိုင်စီးေွားပရးလုေ်ငန်းြျား 
(State-owned enterprises (SOEs)) ြျားက လိကုန်ာကျင့က်က ံ
ပော်ပောင်သည့် သြ္မတကကီးရှီကျင်းေျင် ဦးပောင်ပသာ 
“ြဟာပသနဂဂဗျူဟာ (Grand Strategy)” တစရ်ေမ်ေစသ်ညဟ် ု
သတြ်တှေ်ငွ့ေ်ိေုုပံောပ်လရ့ှ၏ိ။၁ စြီကံနိ်း၏ ဧရာြအရယွအ်စား 
(နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၆ နိုင်ငံ က တရုတ်တို့၏ နိုင်ငံမခားတိုက်ရိုက် 
ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှု ေြာဏ အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၉၀ ဘီလီယံ 
လက်ခံရရှိဖေီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်ြှုေြာဏ ပဒါ်လာ ၆ 
ထရီလီယံ ရှိသည်) ပကကာင့်ေင် BRI ြှာ အင်အားကကီးြားစွာ 
ပေါင်းစေ်စုစည်းသွားြည့် တားေီးပရှာင်လွှဲ၍ြရနိုင်ပသာ 
စီ ြံ ကိ န်း ကကီး  အ သွ င် ပော င် ပေ သ ည် ။ ၂ 

တ ရု တ် နို င် ငံ နှ င့်  စီး ေွား ပရး အ င် အား ဘ က် ြ ြျှ ြှု နှ င့်  
“အင်အားကကီးအိြ်နီးချင်း” ဟူပသာစိုးရွံ့ြှုတို့ပကကာင့် BRI 
ကို မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း “ြလွဲြပသွပော်ပောင်သွားရန် 
အ ဖေီး သ တ်  သ ပဘာ တူ ညီ ြှု မေု ဖေီး သား မေ စ် သ ည် ” 
ဟူပသာ ထင်ြှတ်ယူေချက်ြျားက မြန်ြာနိုင်ငံတွင်  
ေိုြိုမေင်းထန်ခိုင်ြာလာခဲ့သည်။

နိငုင်ပံရးပဘာဂပဗဒပလလ့ာေန်းစစခ်ျကအ်ပေါ်အပမခခပံသာ 
ဤအနှစ်ချုေ်အစီရင်ခံစာတွင် BRI သည် ြဟာပသနဂဂဗျူဟာ  
တ စ် ရ ေ် ြ ဟု တ် ေဲ  တ ရု တ် နို င် ငံ ၏ အ ရ င်း ရှ င် စ န စ်  
အ တွ င်း ြှ  စီး ေွား ပရး အ ကက ေ် အ တ ည်း ကို  
ကို င် တွ ယ် ပမေ ရှ င်း ရ န် ရ ည် ရွ ယ် သ ည့်  
ကျယ်မေန ့်ပသာလုေ်ငန်းြျားြူပဘာင် (broad frame-
work  o f  act iv i t ies )  တစ်ရေ်သာ မေစ်ပကကာင်း  
ရှင်းလင်းတင် မေထားသည် ။ ၃ တရုတ်ဗဟိုအစိုးရသည်  
ပဝဝါးရှုေ်ပထွးပအာင်  တြင်စီစဉ်  ပရးေွဲထားသည့်  
ကျ ယ် မေ န့် လှ ပသာ အ ေို ေါ  ြူ ပဘာ င် ပအာ က် တွ င်  
လုေ်ငန်းြျ ိုးစုံထည့်သွင်းကာ အားပေးကူညီပထာက်ေံ့ပနခဲ့၏။ 
ဗဟိုအစိုးရ၏ညွှန်ကကားချက်ြျားအရ BRI အစီအစဉ်ကို 
အပကာင်အထည်ပော် ပောင်ရွက် မခင်းြျ ိုး  ြဟုတ်ေဲ  
တရုတ် SOEs ြျားနှင့် မေည်နယ်အစိုးရြျားက ၎င်းတို့
ကိုယ်ေိုင်စီြံကိန်းြျားကို  BRI ြူပဘာင်ပအာက်တွင်  
အေို မေု ကာ မြှင့်တင်ပောင်ရွက်မခင်းသာ မေစ်သည်။ 
ကျယ်မေန့်ပသာဤြူပဘာင်ပအာက်တွင် ြည်သည့်ပနရာြှ 
ြည်သူတစ်ဦးြေို  ၎င်းတို့၏လုေ်ငန်းြျားကို  “BRI 
စီြံကိန်းြျား ”  အမေစ်  တံေိေ်ကေ်နို င်သည် မေစ်ရာ  
အပရအတွက်အကန့်အသတ်ြရှိပသာ BRI လုေ်ငန်းြျားက 
ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့ပကကာင့်ေင် BRI 
ြှာ အလွန်ကျယ်မေန့် ဖေီး စီြံအုေ်ချုေ်ရန် ခက်ခဲလွန်း 
သည်။ သို့ပသာ် ထိုအချက်ပကကာင့်ေင် BRI ြူပဘာင်အပေါ် 
လွှြ်းြိုးသက်ပရာက်နို င် ြည့် ၊  ပဒသခံ  အြျား မေည်
သူ တို့ ၏ အ ကျ ိုး စီး ေွား ကို  ပရှး ရှု မြှ င့် တ င် နို င် ြ ည့်  
နယ်ေယ်အခွင့်အလြ်းြျားလည်း မေစ်တည်ပနပေသည်။

တရတုတ်ို၏့ မြနြ်ာနိငုင်တံငွ်း အကကီးစားရင်းနှီးမြှုေန်ှြံှုြျားြှာ 
ြည်သည့်အခါကြှ ြရိုးရှင်းခဲ့ေါ။ BRI စီြံကိန်း ြျားကလည်း 

အလားတူမေစ်၏။ မြန်ြာနိုင်ငံသြ္မတပဟာင်း ဦးသိန်းစိန်၏ 
အရင်ဦးေုံးပထာက်ခံအားပေးြှုကို ရရှိခဲ့သည့်တိုင် BRI ြှာ 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အရှိန်အဟုန်မေင်းထန်အားပကာင်းခဲ့မခင်း
ြရှိပေ။ တရုတ်တို့ပောက်လုေ်ပနပသာ မြစ်ေုံေည်ကို 
ေိုင်းငံ့ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပနာက်ေိုင်းကာလတွင် တရုတ်-
မြန်ြာနှစ်နို င်ငံ ကကားေက်ေံပရး  ပအးခဲသွားခဲ့သည်။ 
တရုတ်အစိုးရနှင့်  စီးေွားပရးအဝန်းအဝိုင်းြျားအတွင်း  
ေဲ့တင်ထေ်ရိုက်ခတ်ခဲ့သည့် ‘မြစ်ေုံထိတ်လန့်တုန်လှုေ်ြှု (My-
itsone Shock)’ ပကကာင့် ထို့ပနာက်ေိုင်းနှစ်ကာလြျားတွင် 
မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ရာြူဝါဒြျားနှင့်  ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုြျားနှင့်  
ေတသ်က၍် ပလးပလးနကန်က ်မေနလ်ညစ်ဉ်းစားသုံးသေ်ြှုြျား 
မေုလုေ်လာခဲ့သည်။၄ ထိုကာလအတွင်း၌ မြန်ြာနိုင်ငံသည် 
(တရတုတ်ိုပ့ြျှာလ်င့ထ်ားသညန်ငှ့ ်ေန့က်ျငစ်ွာေင)် အရေသ်ား
တစေ်ိငု်းအစိုးရစနစသ်စေ်သီိုဦ့းတညပ်သာ နိငုင်ပံရးနငှ့စ်ီးေွား
ပရးေိုင်ရာ ကူးပမောင်းြှု တစ်ရေ်ကို ပော်ပောင်လာခဲ့သည်။ 
ထိလုေုင်န်းစဉအ်ားေံေ့ိုးကညူသီည့အ်ပနမေင့ ်အပနာကတ်ိငု်း၏ 
အ ေ က် အ ေံ ြ မေု မခ င်း နှ င့်  ေိ တ် ေို့ အ ပရး ယူ ြှု ြျား    
အေုံးသတ်သွားခဲ့ဖေီး   နိုင်ငံတကာ    အပထာက်အေံ့
နှင့်ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုြျားကို  ရရှိခဲ့သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံအေို့  
ေို ြို ြျား မေားစုံလင်ပသာ ြိတ်ေက်ရင်းနှီး မြှုေ်နှံသူြျား  
ရရှိလာခဲ့သည် မေစ် ရာ  တရုတ်ရင်း နှီး မြှု ေ် နှံသူတို့ ြှာ  
BRI  အစီအစဉ်ကို  အရှိန်အဟုန် မြှင့် ပော်ပောင်ရန်  
ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်လာခဲ့ရသည်။

သိုပ့သာ ်ထိကုာလအတငွ်းြှာေင ်အဓကိကျပသာ တရတုရ်င်းနှီး 
မြှုေ်နှံြှုလုေ်ငန်းြျားကို ေက်လက်အပကာင်အထည်ပော်ခဲ့ 
သည်။ အထင်ရှားေုံးစီြံကိန်းတစ်ရေ်ြှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် 
ေထြေုံးသပဘာတညူြီှုမေုခဲဖ့ေီး ဦးသနိ်းစနိအ်ေုခ်ျုေပ်ရးကာလ 
အတွင်း  ပောက်လုေ် ဖေီးစီးခဲ့သည့်  ပရနံနှင့်သဘာဝ 
ဓာ တ် ပငွ့ ေို က် လို င်း  ( ရ ခို င် မေ ည် န ယ် က ြ်း ရိုး တ န်း ြှ  
ယူနန်မေည်နယ်ထိ) မေစ်သည်။ သို့ရာတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏
နိုင်ငံပရးဝန်းကျင်က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်ကာလအတွင်း၌ 
စ တ င် ပမော င်း လဲ လာ ခဲ့ သ ည် ။  မြ န် ြာ့ တ ေ် ြ ပတာ် က 
ရခိုင်မေည်နယ်အတွင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာြွတ်ေလင်ြျားအပေါ် 
တိုက်ခိုက်နှိြ်နင်းြှုတစ်ရေ်  မေုလုေ်ခဲ့ရာ  ဒုက္ခသည် 
၇ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀  ပကျာ်  ဘ ဂ ဂ လား ပဒ့ ရှ် နို င် ငံ အ တွ င်း သို့  
ထွက်ပမေးတိြ်းပရှာင်ခဲ့သည်။ ‘စစ်ရာဇဝတ်ြှုြျား’ နှင့်  
‘လူသားြျ ိုးနွယ် အပေါ်ကျူးလွန်ပသာ ရာဇဝတ်ြှုြျား’၅  
ဟူပသာစွေ်စွဲြျား ကကားတွင်နို င်ငံတကာြှ မေစ်တင်ရှုံ့ချြှု
ြျား  အလျင်အမြန်     ထွက်ပေါ်လာခဲ့ဖေီး     နိုင်ငံမခားရင်း
နှီးမြှုေ်နှံသူြျားစွာတို့ြှာလည်း စိုးရွံ့ထိတ်လန့်သွားခဲ့သည်။ 
တ ရု တ် အ စိုး ရ က ြူ  နို င် ငံ ပရး နှ င့် စီး ေွား ပရး ေို င် ရာ  
အပထာကအ်ေံြ့ျား ကြ်းလြှ်းပေးအေမ်ခင်းမေင့ ်ထိဟုာကကွက်ိ ု
အလျင်အမြန်ေြ်းေုေ် အသုံးချခဲ့သည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံမခားပရးဝန်ကကီး 
ဝြ်ရိ က တရုတ်-မြန်ြာစီးေွားပရးစကကြံ (China-Myanmar 
Economic Corridor (CMEC)) စတင်ပော်ပောင်ြှုနှင့်အတူ 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း BRI လုေ်ငန်းြျား တိုးမြှင့်ပော်ပောင်နိုင်ပရး 
အား ထု တ် ကကိုး ေ ြ်း ြှု ြျား ကို  အား ပေး မြှ င့် တ င် ခဲ့ ၏ ။ 
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တိုင်းရင်းသား ဖငိြ်းချြ်းပရးနှင့်  ပရှေ့ပမောင်းဒုက္ခသည် 
အကျေအ်တည်း အပမေရှာ ပမေရငှ်းပရးေိငုရ်ာ အေိမုေုချကြ်ျား     
နငှ့အ်တ ူ     CMEC     ကိ ု      တဖေိုငတ်ည်း စတငအ်ပကာငအ်ထည ်
ပောပ်ောငရ်ကွခ်ဲမ့ခင်း မေစသ်ည။် တရတုအ်စိုးရက BRI (CMEC 
ေုံစံမေင့်) ကို မြန်ြာနိုင်ငံ ၏ စီးေွားပရးအခက်အခဲမေဿနာနှင့် 
မေညတ်ငွ်းနိငုင်ပံရးြတညဖ်ငြိြ်ှုတိုအ့တကွ ်ကာလရညှပ်မေရငှ်း
ချကတ်စရ်ေအ်ပနနငှ့ ်ပောည်ွှန်းတငမ်ေခဲသ့ည။် သိုမ့ေစရ်ာ CMEC 
သည် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးရတို့အတွက် 
နှစ်နိုင်ငံကကားေက်ေံပရး အထစ်အပငါ့မေစ်ခဲ့ဖေီးပနာက်ေိုင်း 
အမေုသပဘာပောင်ပသာေူးပေါင်း ပောင်ရွက်ြှုအပေါ် မေန်
လည်အပလးပေးအာရုံစိုက်နိုင်ြည့် အခွင့်အလြ်းတစ်ရေ်ကို 
ပေးစွြ်းခဲ့သည်။ ထို့အမေင် အမြတ်အစွန်းောပလာင်ပနပသာ 
တ ရု တ် စီး ေွား ပရး ပကာ် ေို ပရး ရှ င်း ြျား က လ ည်း   
ရိုဟင်ဂျာ  အကျေ်အတည်း  မေစ်ေွားခဲ့ ဖေီးပနာက်ေိုင်း  
မေန်လည်ရုတ်သိြ်းသွားခဲ့သည့် သို့ြဟုတ် အေိုမေုခဲ့ ဖေီး 
အြှန်တကယ် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြမေုသည့် အမခားနိုင်ငံမခား 
ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ သူ ြျား ြှ  ချ န် လှ ေ် ထား ခဲ့ ပသာ  
ပနရာလတွက်ကွလ်ေြ်ျားတငွ ်ဝငပ်ရာကမ်ြှုေန်ှပံောငရ်ကွရ်န ်
စိတ်အားထက်သန်ပနခဲ့သည်။

ဤ အ ပန အ ထား တွ င်  အ ေို ေါ စီ ြံ ကိ န်း သ စ် ြျား ၏ 
ရို က် ခ တ် ြှု ြျား ကို  အ ြျား ေုံး ရ င် ေို င် ခံ စား ရ ြ ည့်  
လူြှုအသိုက်အဝန်းြျားအေို့ BRI ၏ရည်ရွယ်ချက်ြျားနှင့် 
အ ကျ ိုး ေ က် ြျား ကို  နား လ ည် သိ မြ င် ရ န်  
အ လွ န် ေ င်  ခ က် ခဲ နို င် သ ည် ။  မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်  
တရုတ်နို င် ငံ ပရးနှင့်  ြူဝါဒြျားကို  ပလ့လာသူဟူ၍ 
နည်းေါးကာ  အစိုး ရေို င်းေို င် ရာနှ င့်  စီး ေွား ပရးရာ  
ပေွးပနွးြှုြျားကိုလည်း တံခါးေိတ်ပောင်ရွက်ပလ့ရှိသည်။ 
တရုတ် - မြန်ြာစီးေွားပရးစ ကကြံ  (CMEC)  ေို င် ရာ  
နားလည်ြှုစာချွန်လွှာြှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ပသာ 
အ စိုး ရ နှ စ် ရ ေ် ကကား  ေူး ပေါ င်း ပော င် ရွ က် ြှု 
သပဘာတူညီချက်ြျားစွာအနက် ပနာက်ေုံးသပဘာတူညီ
ချက်တစ်ရေ်မေစ်၏။ ယခင် သပဘာတူညီချက်ြျားကဲ့သို့ေင် 
အေို ေါနားလည်ြှုစာချွန်လွှာကို  လူထုပေွးပနွးတို င်  
ေင်မခင်းလုေ်ငန်းစဉ်တစ်ရေ်ြေါေဲ လက်ြှတ်ပရးထိုးခဲ့မခင်း 
မေ စ် သ ည် ။  အ ကျ ိုး ရ လာ ဒ် အ ပန နှ င့်  C M E C 
(ေိုေိုကျယ်ကျယ်မေန ့်မေန ့် ေိုရလျှင် BRI) ၏ နယ်နိြိတ်နှင့် 
အကျ ိုးသက်ပရာက်ြှုြျား တို့နှင့်ေတ်သက်၍ ပြးခွန်းထုတ်
စရာြျားစွာမေစ်တည်ပနခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ပရးလြ်းပကကာင်း
ြျားေွင့်လှစ်ရန်ဦးတည်ပသာ တစ်ကြ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာထိ 
ြနှ်းပြျှာရ်ညရ်ယွသ်ည့ ်စြီကံနိ်းတစခ်ြု ှအကျ ိုးအမြတြ်ျားကိ ု
ြည်သူတို့ ရရှိြည်နည်း ၊  ြည်သည့်နည်းလြ်းြျား မေင့်  
ရ ရှိ ေါ ြ ည် န ည်း ဟူ ပသာ  စိုး ရိ ြ် ေူ ေ န် ြှု ြျား ြှာ လ ည်း  
မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အေိုေါအစီအစဉ်ြျားအားလုံးကို  
ပရးေွဲတည်ပောက်သူဗိသုကာြျားနှင့် ပြာင်းနှင်သူြျားြှာ 
(မြန်ြာနိုင်ငံြှြဟုတ်ေဲ) တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းြှမေစ်ပလသည်။

ပြတ္တာေွံ့ဖေိုးပရးပောငပ်ဒးရငှ်း ေူးတွတဲညပ်ထာငသ်တူစမ်ေစလ် ဲ
Ramon Magsaysay ေုရှင် ပဒါ်လေိုင်ေိုင်းပရာ်သည် 
ြျားြ ကကာ ပသးြီက ဤသို့ ပရးသားတင် မေခဲ့သည်။ 

“စီြံကိန်းနယ်ပမြြျားအား လွှြ်းြိုး မေစ်တည်ပနသည့်  
တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုအပရး၊ ဘာသာပရးနှင့် လူြှုပရးေိုင်ရာ 
သပဘာထားကွဲလွဲြှုြျားကို  ကိုင်တွယ်ပမေရှင်း မခင်းြရှိေဲ 
ချတိေ်ကြ်ှုလြ်းပကကာင်းြျား အပလာတကကီးတိုးမြငှ့ခ်ျဲ့ထငွမ်ခ
င်းက ရှရိင်းစွေဲဋေိက္ခြျားကိ ုေိြုိမုေင်းထနေ်ိုးရွား ပစနိငုသ်ည”်၆ 
ဟူ၏။

ထိုအပကကာင်းအရာကို ေို၍ထဲထဲဝင်ဝင်ပေွးပနွးတင်မေနိုင်ရန်
အတွက် ဤအနှစ်ချုေ်အစီရင်ခံစာသည် BRI နှင့် CMEC အား 
ကျယ်မေန့်ပသာ တရုတ်-မြန်ြာေက်ေံပရးြူပဘာင်အတွင်း 
ပနရာချထည့်သွင်းမခင်းြမေုြီ BRI ၏ သပဘာသဘာဝနှင့်  
နယ်ေယ်အတိုင်းအတာကို ဦးစွာပလ့လာတင်မေထားသည်။ 
ထို့ ပနာက်တွင်  BRI  စီြံကိန်းြျားပရးေွဲချြှတ်ပရး  
လုေ်ငန်းစဉ်နှင့်  ထိုစီြံကိန်းြျား၏အကျ ိုးသက်ပရာက်ြှု
ြျားကို စီြံကိန်းပလ့လာြှု (case study) ပလးခုြှတေင့် 
ေန်းစစ် ပလ့လာတင် မေထားသည် ။  (၁ )  ပမြာက် -
ပတာင် လျှေ်စစ်ေို့ပောင်ပရးစီြံကိန်း (North-South 
Electricity Transmission Project) (၂)  တရုတ်- 
မြန်ြာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလြ်း (China-Myanmar High-
Speed Railway) (၃) တရုတ်-မြန်ြာ ကုန်းလြ်းနှင့်ပရလြ်း 
ေို့ပောင်ပရးလြ်းပကကာင်း (Sino-Myanmar Land and 
Water Passage) နှင့် (၄) အထူးစီးေွားပရးဇုန်ြျားနှင့် 
စက်ြှုဇုန်ြျား (SEZs and Industrial Zones) တို့မေစ်၏။ 
ဤအနှစ်ချုေ်အစီရင်ခံစာသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းရင်းနှီး
မြှုေ်နှံြှုနှင့် ေွံ့ ဖေိုးတိုးတက်ပရးစံေုံစံြျားအပကကာင်း TNI 
ြှပလ့လာတင်မေခဲ့ပသာ ယခင်အစီရင်ခံစာ၏ ပနာက်ေက်တွဲ
ပလ့လာတင်မေချက်တစ်ရေ်မေစ်ေါသည်။၇

တ ရု တ် ဘာ သာ စ ကား  ရ င်း မြ စ် ြျား အ သုံး မေု ခဲ့ ပသာ  
စီြံကိန်းပလ့လာြှု (case study) ပလးခုက မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း 
BRI မြှင့်တင်ပောင်ရွက်နိုင်ပရးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် 
မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း စီးေွားပရး ပကာ်ေိုပရးရှင်းြျား၏ 
သိြ်းသွင်းစည်းရုံးြှုြျား (lobbying) အမေင် ရန်ကုန်ဖြို့ရှိ 
တရုတ်သံရုံးနှင့်  အမခားပသာ တရုတ်  ဗဟိုအစိုးရ 
အ င် စ တီ ကျူး ရှ င်း ြျား ၏  အား ပေး ကူ ညီ ပထာ က် ေံ့ ြှု 
အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း  အထင်အရှားပော် မေပနသည်။ 
ပော်မေေါစီြံကိန်းပလးခု၏ ပအာင်မြင်ြှုက အမေန်အလှန် 
ေက်နွယ်ပနသည်။ သယ်ယူေို့ပောင်ပရးစီြံကိန်းြျားက 
ဘ ဏ္ဍာ ပရး  ေို င် ရာ ရှ င် သ န် ပအာ င် မြ င် နို င် ြှု က င်း ြဲ့
သည်ဟု ထင် မြင်  ယူေရဖေီး  စီြံကိန်းပလးခုလုံးက 
မြန်ြာအစိုးရအတွက် အလွန်ကကီးပလးပသာပြကးဖြီဝန်ထုေ်
ဝန်ေိုးတစ်ရေ် ပေးအေ်နိုင်သည်။ စီြံကိန်းအားလုံးအတွက် 
စြီကံနိ်း ဒဏခ်လံြူှုအသိကုအ်ဝန်းြျားနငှ့ ်ေငွ့လ်င်းမြငသ်ာဖေီး 
အ နှ စ် သာ ရ မေ ည့် ဝ ပသာ  ပေွး ပနွး တို င် ေ င် ြှု ြျား  
မေုလုေ် ခဲ့ မခင်း ြရှိ ပေ ။  စီ ြံကိန်းလြ်း ပကကာင်းြျားက 
မြနြ်ာနိငုင်တံငွ်း ေကလ်ကမ်ေစေ်ွားပနပသာ     လကန်ကက်ိငု ်     
ေဋိေက္ခြျား၊     ဖငိြ်းချြ်းပရးမြှင့်တင်ပရး အားထုတ်
ကကိုးေြ်းြှုြျားတို့နှင့်လည်း  ေက်နွယ်ပနသည် မေစ်ရာ 
စိုးရြိေ်ေူန်ေွယ်ရာ တိုး တက်ပမောင်းလြဲှု ေုံစြံျားမေစပ်နသည်။ 
သို့ပသာ် ဤစာတြ်းတွင် BRI လုေ်ငန်းြျားအပေါ် လွှြ်းြိုးြှု 
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မေုနို င် ပကကာင်းကိုလည်း  ထုတ်ပော်တင် မေထားသည် ။ 
မြနြ်ာအစိုးရနငှ့ ်မြနြ်ာအရေဘ်က ်အေွဲ့အစည်းြျားအပနမေင့ ်
BRI လုေ်ငန်းြျားကို လြ်းပကကာင်း ပမောင်းလဲပေးနိုင်ြည်ဟု 
ေိုလိုသည်။ တကယ်တြ်းတွင် ထိုသို့လုေ်ပောင်ပနခဲ့ဖေီး 
လည်းမေစ်သည်။

ကျယ်မေန့်ပသာ BRI 
ြူပဘာင်ကိုနားလည်သိမြင်မခင်း 

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပသာ BRI ြှာ အလွန်ကျယ်မေန ့်ပသာ 
လုေ်ငန်းြျားြူပဘာင်တစ်ရေ် မေစ်ဖေီး တရုတ်နိုင်ငံတွင်းြှ 
အရင်းအနှီးနှင့် လုေ်အားေိုလျှြံှုြျား (surpluses of cap-
ital and labour) ကို ကိုင်တွယ်ပမေရှင်းရန်အတွက် 
တ ရု တ် မေ ည် န ယ် အ စိုး ရ ြျား နှ င့်  S O E s  ြျား ြှ  
ဦး ပော င် အ ပကာ င် အ ထ ည် ပော်  ပော င် ရွ က် သ ည့်  
အ စီ အ စ ဉ် တ စ် ရ ေ် မေ စ် သ ည် ။  အ ေို ေါ ေို လျှ ံြှု ြျ ိုး က 
အ ရ င်း ရှ င် ေွံ့ ဖေိုး တိုး တ က် ြှု စ န စ် တွ င်  
ေုံြှန် မေစ်ပေါ်ပလ့ရှိ ဖေီး  နိုင်ငံပတာ်အစိုးရြျားအပနမေင့်  
အလုေ်လက်ြဲ့နှုန်း မြင့်တက်မခင်း ၊  ေွံ့ ဖေိုးြှုနှုန်းကျေင်း
မခင်းနှင့်  မေစ်လာနိုင်ပသာ လူြှုပရးြတည်ဖငိြ်ြှုတို့ကို  
ပရှာင်လွှဲ နို င် ရန်အတွက်  ထိုကဲ့သို့ ပသာေိုလျှ ံြှု ြျားကို  
ကိငုတ်ယွစ်ြီခံန ့်ခွရဲြညမ်ေစ၏်။ BRI ြတိငုြ်ှပီောထ်တုခ်ဲပ့သာ 
‘ အ ပနာ က် ေို င်း ပဒ သ ေွံ့ ဖေိုး တိုး တ က် ပရး စီ ြံ ကိ န်း
ကကီး (Great Western Development Project)’ နှင့် 
‘အမေင်ထွက်ပရးြဟာဗျူဟာ (Going Out Strate-
gy)’ ကဲ့သို့ေင်  (‘BRI ၏ေင်ြအပကကာင်းတရားြျား’ 
တွင်ရှုေါ) BRI သည် ေထဝီနယ်ပမြပဒသချဲ့ထွင်မခင်းနှင့် 
ဝန်းကျင်အပနအထား အသစ်မေန်လည်ေွဲ့စည်းမခင်း (spatial 
reorganization) တိုြ့တှေင့ ်ပောမ်ေေါအကျေအ်တည်းြျားကိ ု
ရင်ေိုင်ကိုင်တွယ် ပမေရှင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ အမြတ်အစွန်း 
ရှာပေွနိုင်ပရးအတွက် အရင်းအနှီးနှင့်လုေ်အားကို အကျ ိုးရှိရှိ 
မေန်လည်ပေါင်းစေ်နိုင်ြည့် နည်းလြ်းြျားေင်မေစ်၏။၈ BRI 
နှင့်ေတ်သက်သည့် ကြ်ေိန်းေုံစံ စည်းရုံးလှုံ့ပော်ြှုြျားမေင့် 
မေည်နယ်အစိုးရြျားနှင့် SOEs ြျားက ၎င်းတို့ကိုယ်ေိုင်အမြတ်
အစွန်းြျား လက်လှြ်းနိုင်ြည်မေစ်ကာ  စီးေွားပရးေွံ့ဖေိုးြှုက
ပြာင်းနငှပ်သာရညြ်နှ်းချကြ်ျား (growth-driven agendas) 
ကို အားထုတ်ရယူနိုင်ြည်မေစ်သည်။ အကျ ိုးရလာဒ်အပနနှင့် 
BRI အပေါ်စြံီအေုခ်ျုေြ်ှုသည ်တစခ်နုငှ့တ်စခ် ုေကစ်ေြ်ှုြရှေိ ဲ
အေိုင်းေိုင်းအစစမေစ်ပနခဲ့ဖေီး တရုတ်ဗဟိုအစိုးရေင်လျှင် BRI 
အစအီစဉပ်ောပ်ောငြ်ှုအပေါ် ထနိ်းချုေန်ိငုစ်ြွ်း နည်းေါးသည။်

BRI ၏ ေင်ြအပကကာင်းတရားြျား 
BRI ကိုပရှးရှုပသာတွန်းအားြျားသည် တရုတ်နိုင်ငံ အရင်းရှင် 
ေွံ့ဖေိုးတိုးတကြ်ှုစနစ၏် အကျေအ်တည်းမေစေ်ွားနိငုပ်မခသပဘာ 
သဘာဝြျားအပေါ်တွင် အပကကာင်းရင်းခံကာ ထွက်လာမခင်း 
မေစ်၏။ ‘အပကကာင်းအြျ ိုးြျ ိုးပကကာင့် အရင်းအနှီး (Capi-
tal) သည် အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်ြည့် လြ်းပကကာင်းြျားကို 
ရှာပေွနိုင်မခင်းြရှိပတာ့သည့် အကျေ်အတည်းပေါ်လာလျင် 

၎င်းသည် ေိုလျှပံငွပကကးြျား (money)၊ ထုတ်ကုန်ေစ္စည်းြျား 
(commodities) နှင့် စက်ြှုလုေ်ငန်းစွြ်းပောင်ရည်ြျား 
(industrial capacity) အပနမေင့်  ပေါ်ထွက်လာဖေီး 
‘လူအပမြာက်အမြား  အလု ေ်လက်ြဲ့ မေစ် မခင်း (mass 
unemployment of labour) နှင့်  အရင်းအနှီးြျား 
အလနွအ်ကျွပံေါြျားတညရ်ှမိခင်း (overaccumulation of capi-
tal)’ ေသီိုဦ့းတညပ်စသည’်၉ ဟ ုေထဝေီညာရငှ ်David Harvey 
က ရှင်းလင်းတင်မေထားသည်။ ဤပနရာတွင် အရင်းအနှီးကို  
အရာဝတ္ထုတစခ်အုပနနငှ့ြ်ဟတုေ် ဲလေုင်န်းစဉတ်စရ်ေအ်ပနနငှ့ ်
ြှတ်ယူသည်။ ေိုြိုြျားမေားပသာ ပငွပကကးအမြတ်အစွန်း 
ရရှနိိငုရ်နအ်တကွ ်ထတုလ်ေုန်ိငုစ်ြွ်းရှပိသာ လေုအ်ားအတငွ်းသို ့
ပငွပကကးထည့်သွင်း ရင်းနှီး မြှုေ်နှံ မခင်း မေင့်  အရင်းအနှီး 
မေ စ် လာ သ ည် ။  ထို လု ေ် င န်း စ ဉ် ရ ေ် တ န့် သွား ေါ က 
အမြတ်ပငွပကကးရရှိြှု (နှင့်  စီးေွားပရးေွံ့ ဖေိုးြှု) လည်း 
ရေ်တန့်သွားဖေီး ေိုလျှအံရင်းအနှီးြျား (ပငွ ၊  ကုန်နှင့်  
စက်ေစ္စည်းြျားအေါအဝင် )  နှင့်  ေိုလျှ ံလုေ်အားြျား  
(အလုေ်လက်ြဲ့မေစ်သွားပသာ အလုေ်သြားြျားကိုေိုသည်) 
ပေါ်ထွက်လာသည်။ အရင်းရှင်အဂဂါလက္ခဏာြျား ရှိသည့် 
နိုင်ငံြျား၏ အစိုးရြင်းြျား (တရုတ်အစိုးရအေါအဝင်) 
အပနမေင့် အေိုေါအကျေ်အတည်းြျားကို ပအာင်မြင်စွာ 
ကို င်တွယ်စီ ြံ ပမေရှ င်း ရြည် မေစ်၏။  သို့ ြဟုတ်ေါက 
ကကီးြားမေင်းထနပ်သာ လြူှုပရးြတညဖ်ငြိြ်ှုြျား မေစေ်ွားနိငုဖ်ေီး 
အစိုးရကို အာဏာြှေယ်ရှားြှုြျ ိုးအထိ မေစ်လာနိုင်သည်။

Harvey ၏ တင် မေချက်အရေုိလျှင်  ထိုကဲ့သို့ပသာ 
အ ကျ ေ် အ တ ည်း ြျား ကို  ‘ ဝ န်း ကျ င် အ ပန အ ထား  
မေ န် လ ည် မေ င် ေ င် မခ င်း  ( s p a t i a l  f i x ) ’  မေ င့်  
ကိုင်တွယ်စီြံပမေရှင်းရသည်။ Spatial fix ဟူသည် 
‘ေထဝီနယ်ပမြချဲ့ထွင်မခင်း (geographic expansion) 
နှင့် ဝန်းကျင်အပနအထား အသစ်မေန်လည်ေွဲ့စည်းမခင်း 
(spatial reorganization) တို့ြှတေင့် ေိုလျှြံှုြျားကို 
မေန်လည်အသုံး ချနိုင်ပအာင် ပောင်ရွက်မခင်း (sur-
plus absorption)၁၀ ေင် မေစ်ပကကာင်း Harvey က 
ရှင်းလင်းေွင့်ေိုထားပေသည်။ Spatial fix ကို ေုံစံြျားစွာမေင့် 
ပော င် ရွ က် နို င် သ ည် ။  ဥ ေ ြာ  ကု န် သွ ယ် ပရး နှ င့်  
ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှု  အတားအေီးြျားကို  ေယ်ရှား မခင်း မေင့်  
ပေးကွက်သစ်ြျားေွင့်လှစ်မခင်း (သို့ြဟုတ်) ေိုလျှြံှုြျားကို
အသုံးချရန်အတွက် နယ်ပမြသစ်ြျားအတွင်းသို့ ချဲ့ထွင်ြှုကို 
အပထာကအ်ကပူေးနိငုြ်ည့ ် အကကီးစားအပမခခအံပောကအ်အု ံ
စီြံကိန်းြျား  အပကာင်အထည်ပော်ပောင်ရွက် မခင်း  
တို့ မေစ်သည်။ အရင်းရှင်စနစ် အပမခမေုေွံ့ ဖေိုးတိုးတက်ြှု 
သြိုင်းပကကာင်း တပလျှာက်လုံးတွင် spatial fix ြျား 
အကကိြ် ကကိြ် မေုလုေ်ခဲ့ ပသာ်လည်း  အကျေ်အတည်းကို  
ထာဝရအဖေီးတိုင်ပမေရှင်းနိုင် မခင်းြရှိေဲ  ေိုင်းငံ့ထားရုံ ၊ 
ပနရာပရှေ့ပမောင်းရုံသာ တတ်နိုင်ခဲ့သည်။

၁၉၈၀ နှစ်ကာလြျားအတွင်း နိုင်ငံ မခားေို့ကုန်ဦးတည် 
စ က် ြှု ထွ န်း ကား ပရး  ေုံ စံ တ စ် ရ ေ် သို့  
ကူးပမောင်းခဲ့ စဉ်ကတည်းကစ ဖေီး  တရုတ်နို င် ငံသည်  
အ ကျ ေ် အ တ ည်း  ( c r i s i s )  မေ စ် လာ လို က် ၊ 
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ဝန်းကျင်အပနအထား မေန်လည်မေင်ေင်ြှု (spatial fix) 
မေုလိုက် ဟူပသာသံသရာစက်ဝန်းကို အကကိြ်ပေါင်းြျားစွာ 
ရင်ေိုင်မေတ်သန်းခဲ့ရသည်။ BRI ြှာ ြျားြကကာပသးြီက 
စတင်ခဲ့သည့်  ပနာက်ေုံးပေါ်  အားထုတ် ကကိုးေြ်းြှု 
တ စ် ရ ေ် မေ စ် သ ည် ။  နို င် ငံ မခား ေို့ ကု န် ဦး တ ည် ပသာ  
စကြ်ှုထနွ်းကားပရးစနစ၏် အပစာေိငု်းကာလ၌ တရတုန်ိငုင်၏ံ 
အပရှ့ေိုင်းမေည်နယ်ြျားတွင် အထူးစီးေွားပရးဇုန်ြျားနှင့်  
အကကီးစားအပမခခံအပောက်အအုံြျားကို တည်ပောက် 
ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံပကျးလက်ပဒသ တစ်နံတစ်လျားြှ 
မေည်သူြျားက အေို ေါအချက်အချာပနရာြျားေီသို့  
ပရှေ့ပမောင်းလုေ်ကိုင်ခဲ့ဖေီး နိုင်ငံမခားေို့ကုန် ထုတ်လုေ်ပရးနှင့် 
သယ်ယူေို့ ပောင်ပရးလုေ်ငန်းြျားအတွက်  အပထာက် 
အကမူေုခဲသ့ည။် တရတု်အစိုးရ၏ ေိြုိကုျယမ်ေန့ပ်သာေွံ့ဖေိုးတိုး
တက်ပရး ြဟာဗျူဟာပကကာင့် တရုတ်လူထု၏ကကီးြားပသာ 
အစိတ်အေိုင်းြျားအတွက်  မြင့်ြားပသာ စီးေွားပရး
တိုး တ က် ြှု နှု န်း ြျား နှ င့်  တိုး တ က် ပကာ င်း ြွ န် ပသာ  
လူပနြှုအေင့်အတန်းြျားကို ပောင်ကကဉ်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။  
၁၉၉၀ နှစ်ကာလြျားတွင်ြူ အချ ို ့ကဏ္ဍြျားအတွင်း၌ 
အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်ြှုေြာဏ ကျေင်းလာခဲ့သည်ကို  
ပတွ့မြင်ခံစားလာခဲ့ရသည်။ ယင်းပကကာင့်ေင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် 
နိုင်ငံရေ်မခားတိုင်းမေည်ြျားအတွင်း (မြန်ြာနိုင်ငံအေါအဝင်) 
spatial fix ြျားမေုလုေ်သွားနိုင်ပအာင် ေံ့ေိုးကူညီပေးြည့် 
နိုင်ငံပရးေိုင်ရာ အားထုတ်ကကိုးေြ်းပောင်ရွက်ြှုြျား ကနဦး 
စတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။၁၁ တရုတ်စီးေွားပရးပကာ်ေို
ပရးရှင်းြျားက  ပမြာက်ဘက်အရေ်သို့ဦးတည်ကာ ေွံ့ဖေိုး
တိုးတက်ြှုေိုြိုနည်းေါးပသာ တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ေိုင်းနှင့်
ပမြာက်ေိုင်းမေည်နယ်ြျားေီသို့ ပရွ့လျားခဲ့သည်။ မေည်နယ် 
အစိုးရြျားကလည်း စီးေွားပရးေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရးအလို့ငှာ 
သယယ်ေူိုပ့ောငပ်ရးအပမခခ ံအပောကအ်ုြံျားနငှ့ ်အထူးစီးေွား 
ပရးဇုန်ြျားတည်ပောက်မခင်း၊ သဘာဝသယံဇာတတူးပော်
ထုတ်ယူမခင်းနှင့် လျှေ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုေ်မခင်းလုေ်င
န်းြျားကို စိတ်အားထက်သန်စွာ အားပေးကူညီခဲ့ကကသည်။ 
တ စ် ချ ိ န် တ ည်း ြှာ ေ င်  တ ရု တ် စီး ေွား ပရး  
ပကာ်ေိုပရးရှင်းြျားက လုေ်အားခေိုြိုပေးသက်သာဖေီး  
စားသုံးသူပေးကွက်သစ်ြျားအမေင် နည်းေညာသစ်ြျား၊ 
သ ဘာ ဝ သ ယံ ဇာ တ ြျား နှ င့်  ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျား  
(အထူးသမေင့် အပမခခံအပောက်အအုံ တည်ပောက်ပရးနှင့် 
ကုန်ထုတ်လုေ်ပရး) ကို ရှာပေွကာ နိုင်ငံရေ်မခား တွင် 
လုေ်ငန်းြျား စတင်ပော်ပောင်ခဲ့သည်။ 

တရုတ်နို င် ငံ၏ ေထြေုံးပသာ spat ia l  f i xes 
ကိုကိုယ်စားမေုသည့် အေိုေါမေည်တွင်းနှင့်  နိုင်ငံတကာ 
လုေ်ငန်းြျားအား တရုတ်ဗဟိုအစိုးရက အြျ ိုးသားြူဝါဒ 
ြူပဘာင်နှစ်ရေ်ပအာက်တွင်  ထည့်သွင်းကာ အားပေး 
ပထာက်ေံ့ခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်  နိုင်ငံအတွင်း  
အပနာက်ေိုင်းပဒသသို့ ပရွ့လျားြှုကို ‘အပနာက်ေိုင်းပဒသ 
ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရး စီြံကိန်းကကီး (Great Western Devel-
opment Project)’ ပအာက်တွင် ပေါင်းစေ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ 
ထို စီ ြံ ကိ န်း ကကီး သ ည်  ယူ န န် မေ ည် န ယ် အ ေါ အ ဝ င်  
ေိုြိုေင်းရဲနွြ်းေါးပသာ အပနာက်ေိုင်း မေည်နယ်ြျား၏ 

ေွံ့ ဖေိုးတိုးတက်ပရးကို  ဦးတည်ပြျှာ်ြှန်းသည်။ ၁၉၉၀ 
ခုနှစ်တွင် ‘အမေင်ထွက်ပရး ြဟာဗျူဟာ (Going Out Strat-
egy)’ ကိုလည်း စတင်ချြှတ်အပကာင်အထည်ပော်ခဲ့ ဖေီး 
နိုင်ငံရေ်မခားသို့ လုေ်ငန်းြျား ချဲ့ထွင်ရန်ရည်ရွယ်ပသာ တရုတ်
စီးေွားပရးပကာ်ေိုပရးရှင်းြျား၏ အားထုတ်ကကိုးေြ်းြှုြျားကို 
အပထာက်အေံ့ပေး မခင်းနှင့်  အားပေး မြှင့်တင် မခင်းြျား  
မေုလုေ်ခဲ့သည်။ အထူးသမေင့် “အမေင်ထွက်ပရး (Going 
out)” ြဟာဗျူဟာ အပကာင်အထည်ပော်ပောင်ရွက်ြှုတွင် 
အမငင်းေွားေွယ်ရာြျား မေစ်လာသည်။ တရုတ်ကုြ္ပဏီြျားြှာ 
နိုင်ငံတကာလုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံြျားြရှိပေ။ တရုတ် 
ရင်းနှီး မြှေ်နှံြှုြျားြှာလည်း တရုတ်အလုေ်သြားြျားအ
သုံးမေုမခင်း၊ အလုေ်သြားနှင့် သဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ 
ညံ့ေျင်းပသာ စံချနိ်စံညွှန်းြျား၊ ေွင့်လင်းမြင်သာြှုြရှိမခင်း၊ 
သကပ်ရာကြ်ှုပလလ့ာေန်းစစခ်ျကြ်ျား လုပံလာကြ်ှုြရှမိခင်း၊ 
လူ ြှု အ သို က် အ ဝ န်း နှ င့်  ပေွး ပနွး တို င် ေ င် ြှု ြျား  
နည်းေါးလွန်း မခင်း  အစရှိသည်တို့ နှ င့်  ေတ်သက်၍ 
မေစ်တင်ပဝေန်ြှုြျားကို ရင်ေိုင်ကကုံပတွ့ခဲ့ရသည်။၁၂

 ၁၉၉၀ နှစ်ကာလြျားနှင့်  သက္ကရာဇ်  ၂၀၀၀ 
အပစာေိုင်းနှစ်ကာလြျားတွင် မေုလုေ်ခဲ့သည့် spatial fix-
es (ဝန်းကျင်အပန အထားမေန်လည်မေင်ေင်ြှုြျား) က 
မေစ်တင်ပဝေန်ြှုြျားနှင့်  ရင်ေိုင် ကကုံပတွ့ခဲ့ရသည့်တိုင်  
တရုတ်ေွံ့ ဖေိုးတိုးတက်ပရးေုံ စံြှ  ပေါ်ထွက်လာခဲ့ ပသာ 
အကျေ်အတည်းြျားကို  ယာယီပမေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။ 
သို့ပသာ် တစ်ကြ္ဘာလုံးေိုင်ရာ ဘဏ္ဍာပရးအကျေ်အတည်း 
(Global Financial Crisis) မေစ်ေွားချနိ် ၂၀၀၇-၂၀၀၈ 
ခုနှစ်တွင်  မေည်တွင်းအကျေ်အတည်းသစ်တစ်ရေ်က 
အမေင်းထန်ေုံးအပနအထားသို့  ပရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ 
အပြရိကန်မေည်ပထာင်စုနှင့်  ဥပရာေနိုင်ငံြျားအတွင်းရှိ  
စားသုံးသူပေးကွက်ြျား လိုက်ေါဖေိုလဲသွားခဲ့မခင်း ပကကာင့် 
တရုတ်နို င် ငံတွင်းြှ  နို င် ငံ မခားေို့ကုန်လုေ် ငန်းြျားြှာ  
အကကီးအကျယ်အထိနာခဲ့ရ၏။ နိုင်ငံမခားေို့ကုန်ေြာဏ ၃၀% 
ပလျာ့ကျသွားဖေီး ပရှေ့ပမောင်းအလုေ်သြားပေါင်း ၂၃ သန်းခန့် 
အလုေ်လက်ြဲ့မေစ်ခဲ့ရသည်။၁၃

အ လု ေ် လ က် ြဲ့ အ ပရ အ တွ က် ြျား  မေား လာ ခဲ့ မခ င်း က 
(အစိုးရအားလုံးကဲ့သို့ေင်) တရုတ်အစိုးရအား အလွန်စိုးရိြ် 
ေူေန်ပစခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ေါတီ (Communist 
Party of China (CPC)) ၏ နိုင်ငံအုေ်ချုေ်ပရးအခွင့်အာဏာ 
တရားဝင်ြှုက ေါတီ၏ စီးေွားပရးေိုင်ရာ စွြ်းပောင်ြှု၊ 
အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်းလုေ်ငန်းြျား တိုးတက်ပကာင်းြွန်ြှု 
တို့ နှ င့်  နီး နီး က ေ် က ေ် ေ က် နွ ယ် ပန သ ည် ။ 
အလုေ်လက်ြဲ့ဦးပရ ပလျှာ့ချနိုင်ရန်အတွက် တရုတ်အစိုးရက 
ယွြ်ပငွ ၄ ထရီလီယံ (ပဒါ်လာ ၅၈၆ သန်း) တန် 
စီးေွားပရးဦးပြာ့ပစပရးရန်ေုံပငွ  (stimulus pack-
age)  တစ်ရေ် မေင့်  တစ်ကြ္ဘာလုံးေိုင်ရာဘဏ္ဍာပရး 
အကျေ်အတည်းကို တုံ့ မေန်ပမေရှင်းပောင်ရွက်ခဲ့ သည်။ 
အေိုေါ   စီးေွားပရးဦးပြာ့ပစပရး ရန်ေုံပငွြှတေင့်  
မေ ည် န ယ် အ စိုး ရ ြျား က  စီး ေွား ပရး ေွံ့ ဖေိုး ြှု ကို  
မေနလ်ညအ်သကသ်ငွ်းနိငုြ်ည့ ်ေွံ့ဖေိုးတိုးတကပ်ရး စြီကံနိ်းြျား 
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(အထူးသမေင့် အပမခခံအပောက်အအုံ တည်ပောက်ပရး 
လုေ်ငန်းြျား) အတွက် ပချးပငွြျားရယူနိုင်ခဲ့သည်။၁၄ ထို့သို့မေင့် 
ကားလြ်းကွန်ယက်ြျား၊ ပရပကကာင်းေို့ပောင်ပရးစနစ်ြျား၊ 
အိြ် ခခံပမြြျား၊ ပလေိေ်ြျားနှင့်  ြီးရထားလြ်းြျားကို  
နိုင်ငံတစ်ဝှြ်း အကကီးအကျယ်ချဲ့ထွင်တည်ပောက်ခဲ့ကကသည်။

အေို ေါ  မေင်ေင်ကုစားပရးလုေ် ငန်းြျား  ( f i x e s ) 
ကိုပော်ပောင်ခဲ့ပသာ်လည်း တရုတ်အရင်းရှင်စနစ်အတွင်းြှ 
အကျေ်အတည်းက မေန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့၏။ မေည်တွင်း 
အပမခခံ အပောက်အအုံြျားအပေါ် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျားပကကာင့် 
ကြ္ဘာ့အေင့်  သယ်ယူေို့ ပောင်ပရးစနစ်တစ်ရေ် မေစ်
တ ည် လာ ခဲ့ ပသာ် လ ည်း  အ မြ တ် အ စွ န်း ြ ရ နို င် ပသာ  
အိြ် ခခံပမြနှင့်လျှေ်စစ်စွြ်းအင်  ေိုလျှပံရာင်းလိုအားြျား 
( အ မခား က ဏ္ဍ ြျား တွ င် လ ည်း  အ လား တူ မေ စ် ၏ ) 
ပေါ်ထကွလ်ာခဲသ့ည။် နစှအ်နည်းငယအ်တငွ်းြှာေင ်စီးေွားပရး 
ေွံ့ဖေိုးပရးအတွက် အားထုတ်ကကိုးေြ်းပောင်ရွက်ပနခဲ့သည့် 
မေည်နယ်အစိုးရြျားြှာ အပမခခံအပောက်အအုံစီြံကိန်းြျား 
အတွက် ပချးပငွေြာဏအပမြာက်အမြား ရယူခဲ့မခင်းပကကာင့် 
ပြကးဖြီလည်ေင်းနစ်လာခဲ့သည်။ ဥေြာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် 
ယူနန် မေည်နယ်သည် စီးေွားပရးဦးပြာ့ပစပရးရန်ေုံပငွ 
( s t i m u l u s  p a c k a g e )  ြှ  ပချး ပငွ ြျား မေ င့်  
ပောက်လုေ်ခဲ့ပသာ အပဝးပမေး အမြန်လြ်းြကကီးြျားနှင့် 
အပဝးပမေးလြ်းြျားအတွက်  ပြကး ဖြီ ပေးပချြှု မေုရန်  
ဘ ဏ္ဍာ ပငွ ထု တ် ြ ပေး နို င် ခဲ့ ပေ ။   ပကာ က် ခံ ရ ရှိ  
ပသာလြ်းအသုံးမေုခဝင်ပငွက ပြျှာ်ြှန်းထားသည်ထက် 
ယြွပ်င ွ၂ ဘလီယီ ံ(အပြရကိနပ်ဒါ်လာ ၂၈၀ သန်း) ပလျာန့ည်း 
ခဲ့မခင်းပကကာင့်မေစ်သည်။၁၅ ၂၀၁၇ ခုနှစ်သို့ပရာက်ချနိ်တွင် 
ယူနန်မေည်နယ်၏ပြကးဖြီနှင့် စုစုပေါင်းမေည်တွင်းထုတ်ကုန် 
(GDP) အချ ိုး ၄၀.၈% ရှိရာ စုစုပေါင်းပြကးဖြီေြာဏ ယွြ်ပငွ 
၆၇၃.၇ ဘီလီယံ (အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၉၄.၅၈ ဘီလီယံ) အထိ 
ရှိသည်။၁၆

တစ်ဘက်တွင် အပမခခံအပောက်အအုံြျား အကကီးအကျယ်
ပောက်လုေ်ပော်ပောင်ခဲ့သည့် SOEs ြျားြှာလည်း ပြကးဖြီ 
ေြာဏအပမြာက်အမြားတင်ရှိပနခဲ့ဖေီး အမြတ်အစွန်းရနိုင်ရန် 
အခက်အခဲကကီးြားစွာကကုံလာရသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် 
တရုတ်နိုင်ငံ GDP ၏ ၂၅% ခန ့်သာ ဝင်ပငွပော်ပောင် 
ပေးနိုင်ခဲ့ပသာ်လည်း အေိုေါ SOEs ြျား၏ ပြကးဖြီေြာဏြှာ 
စီး ေွား ပရး ပကာ် ေို ပရး ရှ င်း ြျား ြှ တ င် ရှိ ပသာ ပြကး ဖြီ ေ
ြာဏစုစုပေါင်း အပြရိ ကန်ပဒါ်လာ ၁၂.၅ ထရီလီယံ 
၏ ၆၀% အထိ ရှိပလသည်။၁၇ ယခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံ 
စီးေွားပရးပကာ်ေိုးပရးရှင်းြျား၏ ပြကးဖြီ စုစုပေါင်းက GDP 
၏ ၁၆၃% ရှရိာ အပြရကိနန်ိငုင် ံစီးေွားပရးပကာေ်ိပုရးရငှ်းြျား
၏ပြကးဖြီနှင့် GDP အချ ိုးထက် ေိုြိုမြင့်ြားပနသည်။၁၈

မေည်တွင်း၌ ပငွထုတ်ပချးကာ အမြတ်အစွန်းရနိုင်ြည့် 
အ ခွ င့် အ လ ြ်း ြျား  လုံ လုံ ပလာ က် ပလာ က် ြ ရှိ သ ည့်  
တရုတ်ဘဏ်ြျားတွင် အသုံးြမေုေဲအလဟဿမေစ်ပနသည့် 
အရန်နိုင်ငံ မခားပငွ  ( fore ign reserve)  ေြာဏ 
အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၃ ထရီလီယံ  ရှိ ပနခဲ့သည်။၁၉ 

တစ်ချနိ်တည်းြှာေင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံမခားေို့ကုန်ဦးတည်
ေွံ့ဖေိုးတိုးတကပ်ရးေုစံ ံ(export-oriented model of develop-
ment) က ပအာငမ်ြငြ်ှုေကလ်ကထ်နိ်းသြိ်းရန ်အတိငု်းအတာ 
အေုံးေိုင်းနားထိပရာက်ရှိပနခဲ့ဖေီမေစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်း 
လု ေ် ခ လ စာ မြ င့် ြား လာ ခဲ့ မခ င်း ပကကာ င့်  စ ရိ တ် န ည်း  
ကုန်စည်ြျားထုတ်လုေ်ြှုြှ ရရှိနိုင်ြည့်အမြတ်အစွန်းြျား 
ပလျာ့နည်းသွားခဲ့ဖေီး တစ်ကြ္ဘာလုံးေိုင်ရာယှဉ်ဖေိုင်နိုင်စွြ်း 
ကျေင်းသွားခဲ့သည်။ ထို့ပကကာင့်ေင် တရုတ်စီးေွားပရးပကာ်ေို
ပရးရှင်းြျားက အမခားေွံ့ဖေိုးေဲနိုင်ငြံျား အတွင်း ကုန်ထုတ်လု
ေင်န်းလေုပ်ောငန်ိငုြ်ည့ ်ပနရာြျားကိ ုစတငရ်ှာပေခွဲက့ကသည။် 
တ ရု တ် ဘ ဏ် ဍာ ပရး  အ ေွဲ့ အ စ ည်း ြျား က လ ည်း  
၎င်းတို၏့အရနပ်ငြွျားမေင့ ်အမြတအ်စနွ်းြျား ပေးစြွ်းနိငုပ်သာ 
ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျား  မေု လု ေ် နို င် ြ ည့်  ပန ရာ ြျား ကို  
ရှာပေွပနခဲ့သည်။ မေည်နယ်အစိုးရြျားက စီးေွားပရးေွံ့ဖေိုးြှု
ကိုပြာင်းနှင်ပေးနိုင်ြည့် စီြံကိန်းသစ်ြျားအား ရှာပေွပနခဲ့ဖေီး 
SOEs ြျားကလည်း အမြတ်ေိုထွက်နိုင်ြည့် လုေ်ငန်းြျားကို 
ရှာပေွပနခဲ့ပလသည်။

အ ေို ေါ  အား ထု တ် ကကိုး ေ ြ်း လု ေ် ပော င် ချ က် ြျား ကို  
ကူညီပထာက်ေံ့ ရန်နှ င့်  အားပေး မြှ င့်တင်ရန်အတွက်  
တရုတ်ဗဟိုအစိုးရက ‘အပနာက်ေို င်းပဒသေွံ့ ဖေိုးတိုး
တက်ပရး စီြံကိန်းကကီး (Great Western Develop-
ment Project)’ နှင့် ြပကာင်းသတင်းပကျာ်ပစာသည့် 
‘အမေင်ထွက်ပရးြဟာဗျူဟာ (Going Out Strategy)’ 
ပအာက်တွင် အပကာင်အထည်ပော်ပောင်ရွက်ပနပသာ 
လေုင်န်းြျားကိ ုအစအီစဉသ်စတ်စရ်ေမ်ေစသ်ည့ ်‘ရေဝ်န်းတစခ်၊ု 
လြ်းြတစ်ခု (One Belt, One Road)’ ပအာက်သို့  
မေန်လည် စီစဉ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမခားရင်း
နှီးမြှုေ်နှံြှုြျားအတွက် ေုံရိေ်ပကာင်းတစ်ခု ေန်တီးရန်နှင့် 
တရုတ်နိုင်ငံကို  အပရးေါပသာကြ္ဘာ့ဇာတ်ပကာင်တစ်ခု  
အမေစသ်တြ်တှေ်ုပံောရ်နအ်တကွ ်တရတုအ်စိုးရက ပရှးပခတ်
ေိုးလြ်းြြျားဟူသည့်နိြိတ်ေုံအား မေန်လည်အသက်သွင်းကာ 
BRI အစီအစဉ်ကို မြှင့်တင်ခဲ့ ဖေီး  ‘နှစ်ဉီးနှစ်ေက်အနိုင်  
(win-win)’ ၊ ‘အမေန်အလှန်အကျ ိုးပကျးဇူး (mutu-
al benefit)’ နှင့် ‘ပရတည်တည်တံ့ခိုင်ဖြဲြှု (sustainabil-
ity)’ ဟူပသာ စကားလုံး ြျားကို အသုံးမေုခဲ့သည်။ ေိုရလျှင် 
ထိုအစီအစဉ်သစ်ြှာ ပြကးပကကာ်သံပောင်ေုဒ် တစ်ခုမေစ်ဖေီး 
ဥပရာေနှင့် အာရှကိုေိုြိုပကာင်း ြွန်စွာချတိ်ေက်နိုင်ြည့် 
ကုန်းနှင့်  ေင်လယ်ကုန်သွယ်ပရး  လြ်းပကကာင်းြျား  
တ ည် ပော က် ပရး ဟူ သ ည့်  ကျ ယ် မေ န့် ပသာ ပြျှာ်  
ြှန်းချက်ြျားြှအေ အပသးစိတ်အပကကာင်းအချက်ြျား 

BRI ကိုပရှးရှုပသာတွန်းအားြျားသည် 
တရုတ်နိုင်ငံ  အရင်းရှင်ေွံ့ ဖေိုးတိုး
တက်ြှုစနစ်၏ အကျေ်အတည်း 
မေစ်ေွားနိုင်ပမခသပဘာ သဘာဝြျား 
အပေါ်တွင်  အပကကာင်းရင်းခံကာ 
ထွက်လာမခင်းမေစ်၏။  
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ြေါဝင်သည့် အစီအစဉ်တစ်ရေ်မေစ်သည်။

အေိုေါကြ်ေိန်းေုံစံစည်းရုံးလှုံ့ပော်ြှုကို တရုတ်တို့၏ြူဝါဒ
ပရးေွဲချြှတ်ပရးလုေ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် အလွန်ပတွ့ရသည်။ 
မေည်နယ်အေင့်  အကျ ိုးစီးေွားြျားြှ  ပြာင်းနှင်သည့်  
ရှိရင်းစွဲလုေ်ငန်းြျားကို  ရှင်းရှင်းလင်းလင်းြရှိပအာင်  
တြင် ရည်ရွယ်ပရးေွဲချြှတ်ထားပသာ ြူဝါဒြျားနှင့်  
ပော င် ေု ဒ် ြျား ပအာ က် တွ င်  ထ ည့် သွ င်း ကာ  
ဗဟိုအစိုးရြှ  အားပေးကူညီပထာက်ေံ့ မခင်း မေစ်၏။ ၂၀ 
အဓိကကျပသာတရုတ်ြူဝါဒြျား (BRI ထက်ပရှ့ ကျသည့် 
‘ အ ပနာ က် ေို င်း ပဒ သ ေွံ့ ဖေိုး တိုး တ က် ပရး စီ ြံ ကိ န်း ကကီး ’ 
ကဲ့သို့  ပသာြူဝါဒြျား) ြှာ မေည်နယ်အစိုးရြျားနှင့်  
စီး ေွား ပရးပကာ်ေို ပရးရှ င်း ြျား၏ အကျ ိုး စီး ေွားြျားြှ  
တွ န်း အား ပေး ပြာ င်း နှ င် ြှု မေ င့်  ‘ ပအာ က် ပမခ ြှ ’ 
ထွက်ပေါ်လာပလ့ရှိသည်။၂၁ ြူဝါဒရည်ြှန်းချက်တစ်ရေ်ြှာ 
အရှိန်အဟုန်တစ်ခုရလာချနိ်တွင်  တရုတ်ဗဟိုအစိုးရက 
ကြ်ေိန်းေုံစံ  စည်းရုံးလှုံ့ပော်ပရး ပောင်ေုဒ်ြျား မေင့်  
ကို ယ် စား မေု ပော် မေ သ ည့်  ကျ ယ် မေ န့် ပသာ ပြျှာ် ြှ န်း
ချက်နှင့်  ညွှန် ကကားချက်ြျား  ပရးေွဲချြှတ်သည် ။ ၂၂ 
ထိုပြကးပကကာ်သံပောင်ေုဒ်ြျားကို  နို င်ငံပတာ်အေင့်  
အငစ်တကီျူးရငှ်းြျား၊  မေညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်းအေင့ ်အစိုးရြျားနငှ့ ်
စီးေွားပရးလုေ်ငန်းြျားနှင့် အမခားအင်စတီကျူးရှင်းြျားက 
သင့်ပတာ်သလို အဓိေ္ပာယ်ေွင့်ေိုဖေီး အပကာင်အထည်ပော် 
ပော င် ရွ က် နို င် ြ ည် မေ စ် သ ည် ။ ၂ ၃  ထို့ ပနာ က် တွ င်  
တက္ကသိုလ်ြျားြှေညာရှင်ြျား၊ အစိုးရနှင့်ေက်နွယ်ပနပသာ 
အကကံပေး အုေ်စုြျားက ပနာက်ခံရည်ရွယ်ချက်ြျားနှင့်  
ပကကာင်းကျ ိုးေကစ်ေြ်ှုြျားကိ ုထတုပ်ောသ်တြ်တှပ်ေးနိငုြ်ည့ ်
ခွဲ မခြ်းပလ့လာေန်းစစ်ြှုြျား မေင့်  ကျယ် မေန့်လွန်းပသာ 
အေိုေါြူဝါဒြျားနှင့် ပောင်ေုဒ်ြျားကို ေိုြိုခိုင်ြာလာပအာင် 
အားမေည့ပ်ေးသည။် ထိသုိုမ့ေင့ ်စီးေွားပရး ပကာေ်ိပုရးရငှ်းြျားနငှ့ ်
ပဒသန္တရအစိုးရြျားက ၎င်းတို့၏စိတ်ကူး စိတ်သန်းြျားကို 
လက်ပတွ့စြ်းသေ်နိုင်ခွင့်နှင့် ကိုယ်ေိုင်ရည်ြှန်းချက်ြျားကို 
ချြှတ်ပော်ပောင်နိုင်ခွင့် ရရှိဖေီး CPC ကြူ နိုင်ငံတစ်ဝှြ်းြှ 
လုေ်ငန်းြျားကို ဉီးပောင်ထိန်းချုေ် ပြာင်းနှင်သည့်ေုံစံြျ ိုးမေင့် 
ေါဝင်သည်။ နိုင်ငံရေ်မခားရှိ သက်ေိုင်ရာစီြံကိန်းြျားတွင် 
ေါဝင်လုေ်ကိုင်ပောင်ရွက်ရန် SOEs ြျားကို ပဘဂျင်းအစိုးရြှ 
လ ြ်း ညွှ န် ချ က် ပေး ရ ြ ည့် အ စား  တ က ယ် တ ြ်း တွ င်  
SOEs  ြျားက ပော်ပောင်နို င် ြည့် စီြံကိန်းြျားကို  
ကိုယ်တိုင်ရှာပေွပော်ထုတ်ဖေီး လိုအေ်ေါက ထိုစီြံကိန်း 
ြျားအတွက် တရုတ်အစိုးရအေွဲ့ြျားထံြှ ဘဏ္ဍာပရးနှင့် 
ကကေ်ြတ်ထိန်းသိြ်း ပရးေို င် ရာ  အပထာက်အေံ့ ြျား  
ပတာင်းခံရယူကကသည်။၂၄

ရှ င်း လ င်း ပသာ ြူ ဝါ ဒ တ စ် ရ ေ်  သို့ ြ ဟု တ်  
အ ပသး စိ တ် စီ ြံ ချ က် တ စ် ရ ေ်  ြ ေါ ရှိ သ ည့် တို င်  
‘ရေ်ဝန်းတစ်ခု ၊  လြ်းြတစ်ခု  (One Belt ,  One 
Road)’ကို နိုင်ငံတကာပလ့လာသူြျားက တရုတ်တို့၏ 
‘ ြ ဟာ ပသ န ဂ ဂ ဗျူ ဟာ ’  တ စ် ရ ေ် အ မေ စ်  ေွ င့် ေို  
သတြှ်တပ်လရ့ှသိည။် One Belt, One Road အစအီစဉအ်ပေါ် 
ခွဲမခြ်းပလ့လာေန်းစစ်ြှုြျားြှာလည်း အစွန်းနှစ်ေက်တွင် 

ရှိပနခဲ့သည်။ အပနာက်တိုင်း ပလ့လာသုံးသေ်သူတို့က 
မေင်း မေင်းထန်ထန်  မေစ်တင်ပဝေန်ပလ့ရှိ ဖေီး  တရုတ်  
ပလ့လာသုံးသေ်သူြျားကြူ အလွန်အပကာင်း မြင်ပသာ 
ဘက်ြှ ပေွးပနွးတင်မေပလ့ရှိသည်။၂၅ ထိုအစီအစဉ်အား 
ြာရှယ်စီြံချက်  (Marshall Plan) နှင့်ခိုင်းနှိုင်းသုံးသေ်ြှု
ြျားလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အားလုံးေါဝင်နိုင်ခွင့်နှင့် 
‘နှစ်ဉီးနှစ်ေက်အနိုင် (win-win)’ သပဘာသဘာဝကို 
အပလးပေးပော်မေလိုသည့်အမေင် တရုတ်နယ်ချဲ့ကကီးစိုးပရး 
(Chinese imper ia l i sm)  ေုံ စံြျ ိုးြပေါက်ပအာင်  
ပရှာင်လွှဲလိုသည့် တရုတ်အစိုးရအေို့ ထိုခိုင်းနှိုင်းြှုြျားကို 
အလွန်စိတ်ေျက်ခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် 
အဂဂလိေ်အြည် ‘ရေ်ဝန်းနှင့်လြ်းအစီအစဉ် (Belt and 
Road Initiative)’ အမေစ် ပမောင်းလဲအသုံးမေုခဲ့သည်။ 
ထို အ စီ အ စ ဉ် ြှာ  တ ရု တ် တို့ ၏ ြ ဟာ ဗျူ ဟာ  
သို့ြဟုတ် ြူဝါဒတစ်ရေ်ြဟုတ်ေဲ ြည်သည့်နိုင်ငံြေို  
လွတ်လေ်စွာေါဝင်  ေူးပေါင်းနိုင်သည့်  တရုတ်နိုင်ငံြှ  
စတင်ပော်ပောင်ပသာ အစီအစဉ်သစ်တစ်ရေ်မေစ်ပကကာင်း 
ထ င် ရှား ပေါ် လွ င် ပစ ရ န်  အ တွ က် မေ စ် သ ည် ။ 
တရုတ်အစိုးရသည် BRI ၏ ရည်ြှန်းချက်ြျားနှင့်  
န ယ် နိ ြိ တ် ကို  ရှ င်း ရှ င်း လ င်း လ င်း တ င် မေ နို င် ရ န်  
အားထုတ်ကကိုးေြ်းြှု တစ်ခုအပနမေင့် ‘ေိုးလြ်းြစီးေွားပရး 
ရေ်ဝန်းနှင့်  ၂၁  ရာစုေင်လယ်ပရပကကာင်းေိုးလြ်းြ 
ေူးတွဲတည်ပောက်ပရးေိုင်ရာ ပြျှာ်ြှန်းချက်နှင့် လုေ်ငန်းြျား 
(Vision and Actions on Jointly Building Silk Road 
Economic Belt and 21st Century Maritime Silk 
Road)’ ဟူပသာ လြ်းညွှန် စာတြ်းတစ်ပစာင်ကိုလည်း 
ချြတှထ်တုမ်ေနခ်ဲသ့ည။်၂၆ သိုပ့သာ ်ထိအုစအီစဉသ်စ၏်သပဘာ
သဘာဝနှင့်နယ်နိြိတ်တို့နှင့်ေတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 
သိမြင်နားလည်နိုင်ရန် ခက်ခဲပနေဲသာမေစ်သည်။

BRI ြူပဘာင်
‘ပြျှာ်ြှန်းချက်နှင့်လုေ်ငန်းြျား (Vision and Actions)’ 
စာတြ်းတွင် ကျယမ်ေန့ပ်သာ ဦးစားပေးနယေ်ယ်ကဏ္ဍငါးခုကို 
အ နှ စ် ချု ေ်  ရှ င်း လ င်း တ င် မေ ထား သ ည် ။  ( ၁ ) 
ြူဝါဒပရးရာပေါင်းစေ်ညှိနှို င်း  ပောင်ရွက် မခင်း  (၂ ) 
အပမခခံအပောက်အအုံြျားအား ချတိ်ေက်မခင်း  (၃) 
လွတ်လေ်စွာ စီးေင်းပသာကုန်သွယ်ပရးနှင့် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှု 
(၄) ဘဏ္ဍာပရးေိုင်ရာချတိ်ေက်ပေါင်းစည်းမခင်း နှင့်  
(၅) ြတူမခားနားပသာနိုင်ငံတို့ြှ မေည်သူအချင်းချင်းကကား 
ချစ်ခင်ရင်းနှီးြှု (people-to-people bonds) တို့မေစ်သည်။ 
ယင်း တိုအ့နက ်လတွလ်ေစ်ွာစီးေင်းပသာကနုသ်ယွပ်ရးနငှ့ရ်င်း
နှီးမြှုေန်ှြံှုကိ ုအားပေးမြငှ့တ်ငမ်ခင်းက ‘အဓကိအကျေုံးကဏ္ဍ’၂၇ 
မေ စ် ဖေီး  ကျ န် ဦး စား ပေး န ယ် ေ ယ် က ဏ္ဍ ပလး ခု က 
ထို့ အ တွ က်  ပထာ က် ကူ ေံ့ ေိုး ရ န် မေ စ် ပကကာ င်း  
ပော်မေထား၏။ ဦးစားပေးနယ်ေယ် ကဏ္ဍြျားက BRI 
လုေ်ငန်းြျားအတွက် ဦးတည်ချက်နှင့် ြူပဘာင်တစ်ရေ်ကို 
သ တ် ြှ တ် ပေး သ ည် ။  သို့ ပသာ်  ထို န ယ် ေ ယ် က ဏ္ဍ 
ြျားက အလွန်တရာကျယ် မေန့်လွန်းသည်  မေစ်ရာ  
လူ ေု ဂ္ဂို လ် ြျား ကကား ၊  အ စိုး ရ ြျား ကကား  သို့ ြ ဟု တ်  
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ကု ြ္ပ ဏီ ြျား ကကား ြှ  ြ ည် သ ည့် လု ေ် င န်း ြျား ကို ြ ေို  
ထည့်သွင်းသတ်ြှတ်နို င်ပလသည်။  ကုန်သွယ်ပရးနှင့်  
ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျား  မြှ င့် တ င် အား ပေး မခ င်း ကို  
ြည်သည့်လုေ်ငန်းကဏ္ဍတွင်ြေို (e-commerce အေါအဝင်) 
လုေ်ပောင်နိုင်ဖေီး နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ပရးနှင့် ရင်းနှီးမြှုေ် 
နှံြှုေိုင်ရာ ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်ြျား ပလျှာ့ချ မခင်း ၊ 
ကုန်စည်မေေွဲြျားနှင့် အပတွ့အကကုံေလှယ်ပရးခရီးစဉ်ြျား 
ြှ တ ေ င့်  ကု န် သွ ယ် ပရး နှ င့် ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ကို  
လှုံ့ပော်အားပေးမခင်း၊ လွတ်လေ်ပသာ ကုန်သွယ်ပရးဇုန်
ြျားပော်ပောင်မခင်း အစရှိပသာ လုေ်ပောင်ချက်ြျားမေင့် 
ေံ့ေိုးပောင်ရွက်နိုင်ြည် မေစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်း 
ကုန်သွယ်ပရးနှင့်  ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုြျား မေစ်နိုင်သကဲ့သို့  
နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ပရးနှင့် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျားလည်း 
အကျုံးဝင်သက်ေိုင်သည်။

‘အမေင်ထွက်ပရး (Going Out)’ စီြံကိန်းအပတွ့အကကုံြျားြှ 
ရ ရှိ ခဲ့ ပသာ သ င် ခ န်း စာ ြျား အ ရ  တ ရု တ် နို င် ငံ ၏ 
ရင်းနှီးမြှုေန်ှြံှုြျားအတကွ ်နယပ်မြပဒသတငွ်း နိငုင်ပံရးေိငုရ်ာ 
အားပေးပထာက်ခံြှုနှင့်  လူထုအားပေးပထာက်ခံြှုကို  
တည်ပောက်သွားရန်  အလွန်အပရးေါပကကာင်း  BRI 
ြူပဘာင်က အသိအြှတ် မေုထားသည်။ ြူဝါဒပရးရာ 
ပေါင်းစေ်ညှိနှိုင်းပောင်ရွက်ပရး (Policy Coordination) 
ဟူပသာ ဦးစားပေးကဏ္ဍပအာက်တွင် အစိုးရြျားကကား 
ပတွ့ ေုံ ပေွး ပနွး ြှု ြျား နှ င့်  အ ေ င့် ေ င့် တို င်း အ တွ က်  
အ ပတွ့ အ ကကုံ ေ လှ ယ် ပရး  ခ ရီး စ ဉ် ြျား တို့ ြှ တ ေ င့်  
နိုင်ငံပရး ေိုင်ရာအားပေးပထာက်ခံြှုနှင့် BRI ြူဝါဒပရးရာ 
အ ပမခ ခံ အု တ် မြ စ်  တ စ် ခု ကို  တ ည် ပော က် သ ည် ။ 
အြျ ိုးသားအေင့န်ငှ့ ်အြျ ိုးသားအေင့ပ်အာက ်စြီခံျကြ်ျားကိ ု
နိုင်ငံတကာစနစ်ယန္တယားြျား၊ စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ 
ချ ြှ တ် ပော် ပော င် နို င် ရ န်  ရ ည် ရွ ယ် ပေ သ ည် ။ ၂ ၈ 
‘ ြ တူ မခား နား ပသာ နို င် ငံ ြျား ြှ  မေ ည် သူ အ ချ င်း ချ င်း  
ချစ်ခင်ရင်းနှီးြှု  (People-to-people  bonds) ’ 
နယ်ေယ်ကဏ္ဍက BRI အတွက် လူထုအားပေးပထာက်ခံြှုကို 
တ ည် ပော က် ရ န်  အား ထု တ် ပော င် ရွ က် မခ င်း မေ စ် ဖေီး  
မေည်သူြျားကကားြှ ြည်သည့် ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ြှုြျ ိုးြေို 
အကျုံးဝင်သက်ေိုင်၏။ ဥေြာ အစိုးရ အပထာက်အေံ့မေင့် 
ပော် ပော င် ပသာ  ‘ နို င် ငံ တ ကာ အ ကူ အ ညီ နှ င့်  
ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရး’ ထုံးတြ်းစဉ်လာေုံစံ စီြံကိန်းြျားနှင့် 
လူ သား ချ င်း  စာ နာ ပထာ က် ထား ြှု ေို င် ရာ  
တုံ့မေန်ပောင်ရွက်ြှုြျား၊ လူြှုပရး တာဝန်ပကျေွန်ပသာစီးေွား
ပရးလုေ်ငန်းြျားေုံစံ စီြံကိန်းြျားအမေင် စာသင်ပကျာင်းြျား၊ 
အသိေညာရှင်ြျား၊ နိုင်ငံပရးေါတီြျား၊ ယဉ်ပကျးြှုဌာနြျား၊ 
အားကစားနှင့် ဘာသာပရး အင်စတီကျူးရှင်းြျားတို့ကကားြှ 
အပတွ့အကကုံေလှယ်ပရးနှင့်  ပလ့လာပရးခရီးစဉ်ြျားနှင့်  
ေိရုယှြ်ဒီယီာြတှေင့ ်BRI နငှ့ေ်ကန်ယွပ်သာလေုင်န်းြျားကိ ု
မြှင့်တင်အားပေးမခင်းတို့ ေါဝင်နိုင်ပေသည်။ 

ကျ န် ရှိ ပသာ ဦး စား ပေး န ယ် ေ ယ် နှ စ် ခု က 
‘လွတ်လေ်စွာစီးေင်းပသာ ကုန်သွယ်ပရးနှင့် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှု 
(Free flowing Trade and Investment)’ ကို  
ေံ့ေိုးကူညီပေးနိုင်ြည့်  အပမခခံအပောက်အအုံြျားနှင့်  
ဘ ဏ္ဍာ ပရး ဝ န် ပော င် ြှု ြျား  တ ည် ပော က် မခ င်း ကို  
မြှ င့် တ င် အား ပေး သ ည် ။  ‘ ဘ ဏ္ဍာ ပရး ေို င် ရာ  
ချတိ်ေက်ပေါင်းစည်းပရး’ ဟူပသာ နယ်ေယ်ကဏ္ဍအြှတ်စဉ် 
(၄) တွင် ေိုြိုလွယ်ကူပချာ့ပြွ့ပသာ ဘဏ္ဍာပငွပထာက်ေံ့ြှု၊ 
ပြကးဖြီအာြခံ ၊ နယ်စေ် မေတ်ပကျာ် ဘဏ္ဍာပရးေိုင်ရာ 
လွှဲ ပမော င်း ပေး ပချ ြှု ြျား  နှ င့်  ပငွ လဲ လှ ယ် ြှု ြျား  
ေါ ဝ င် သ ည် ။  ထို လု ေ် ပော င် ချ က် ြျား က  B R I 
လုေ်ငန်းြျားအတွက် ဘဏ္ဍာပရးေိုင်ရာအပထာက်အေံ့ြျား 
ပေးစွြ်းနိုင်သည့်အမေင် ကုန်သွယ်ပရးနှင့် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှု
ြျားအပနနှင့် နိုင်ငံတကာ နယ်နိြိတ်ြျားကို မေတ်သန်းကာ 
ေိုြို လွတ်လေ်စွာ စီးေင်းနိုင်ပအာင် ကူညီပေးနိုင်သည်။ 
‘အပမခခံအပောက်အအုံြျား ချတိ်ေက်ပရး (Infrastruc-
ture Connectivity) ‘ ကဏ္ဍတွင် အပမခခံအပောက်အအုံ 
အပေျာ့နှင့်  အြာနှစ်ြျ ိုးလုံး  တည်ပောက်နိုင်ပအာင်  
ကကိုးေြ်းပောင်ရွက်၏။ ကားလြ်းြျား၊ ရထားလြ်းြျား၊ 
တံတားြျား ၊  ေိေ်ကြ်းြျား ၊  လျှေ်စစ်ြီးလိုင်းြျားနှင့်  
ြီးတိုင်ြျား ၊  အင်တာနက် ကကိုးြျား ၊  IT  စနစ်ြျား ၊ 
ဖဂိုလတ်ြုျားနငှ့ ်အမခားေကသ်ယွပ်ရးစနစြ်ျား ေါဝငပ်ေသည။် 
အပမခခံအပောက်အအုံြျားက ကုန်စညြ်ျား၊ လုေ်အားြျားနှင့် 
သတင်းအချက်အလက်ြျားကို  ေိုြို မြန်ေန်ပချာပြွ့စွာ 
သ ယ် ယူ ေို့ ပော င် ပေး နို င် သ ည့် အ မေ င်  ထို့ အ တွ က်  
ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှု  မေု မခင်းကလည်း ေိုလျှလံုေ်အားြျားကို  
ပလျာ့နည်းေပေျာက်ပစဖေီး အကျ ိုးအမြတ်ြျား မေန်လည် 
ပေးအေ်နိုင်သည်။

ပော် ပောင် ပနေဲ  သို့ ြဟုတ်  ရှိ ရင်း စွဲ  (သို့ ပသာ်  
ပနှာင့်ပနှးကကန့်ကကာပနပသာ သို့ြဟုတ် အသက်ြဝင်ပသာ) 
စီြံကိန်းြျားစွာကို ‘BRI စီြံကိန်းြျား’ အပနမေင့် BRI 
ြူပဘာင်ပအာက်တွင်  တံေိေ်ကေ်နှိေ်အသက်သွင်းကာ 
မေန်လည်စီစဉ်ထည့်သွင်းခဲ့၏။ လုေ်ငန်းသစ်ြျား သို့ြဟုတ် 
ရှိရင်းစွဲလုေ်ငန်းြျားကို  BRI ၏ အစိတ်အေိုင်းအမေစ် 
မြှ င့် တ င် အား ပေး မခ င်း မေ င့်  ေါ ဝ င် ပော င် ရွ က် ပသာ  
အစုအေွဲ့ြျားအပနနှင့်  ၎င်းတို့၏စီြံကိန်းြျားအတွက်  

အမေင်ထွက်ပရး (Going Out)’ 
စီ ြံ ကိ န်း အ ပတွ့ အ ကကုံ ြျား ြှ  
ရရှိခဲ့ပသာသင်ခန်းစာြျားအရ တရု
တ်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျား အတွက် 
နယ်ပမြပဒသတွင်း နိုင်ငံပရးေိုင်ရာ 
အား ပေး ပထာ က် ခံ ြှု နှ င့်  
လူ ထု အား ပေး ပထာ က် ခံ ြှု ကို  
တည်ပောက်သွားရန်  အလွန်  
အပရးေါပကကာင်း BRI ြူပဘာင်က 
အသိအြှတ်မေုထားသည်။
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နိုင်ငံပရးေိုင်ရာ အားပေးပထာက်ခံြှုြျား ရယူနိုင် ဖေီး  
B R I  နှ င့် သ က် ေို င် ပသာ  ရ န် ေုံ ပငွ ပထာ က်ေံ့ ြှု ြျား  
ရရှိခံစားနိုင်သည့်အမေင် စီြံကိန်း၏ ဂုဏ်ရှိန်ဩဇာလည်း 
ေိုြို ကကီးြားနိုင်သည်။  SOEs ြျား  အပနမေင့်လည်း  
၎ င်း တို့ ၏ လု ေ် င န်း ြျား ကို  B R I  ပော် ပော င် ပရး  
အပထာက်အကူမေုလုေ်ငန်းြျားအမေစ် ေုံပော်ေန်တီးမခင်းမေင့် 
အထူးသီးသန့ဘ်ဏ္ဍာပင ွပထာကေ်ံြ့ှုြျား၊ ြဝူါဒပရးရာဦးစားပေး 
အခွင့်အပရးြျား၊ လုေ်ငန်းေါြစ်ြျားနှင့် လိုင်စင်ြျား ရယူနိုင် 
ြည်မေစ်သည်။၂၉ BRI အြှတ်တံေိေ်ကေ်နှိေ် မခင်း မေင့်  
တ ရု တ် အ စိုး ရ ၏  ပကျာ ပထာ က် ပနာ က် ခံ မေု ြှု ကို  
ရ ရှိ နို င် ြ ည် ဟူ ပသာ  ထ င် ြှ တ် ယူ ေ ချ က် တ စ် ရ ေ် က 
တရုတ်နိုင်ငံမေင်ေတွင်လည်း မေစ်တည်ပနသည်။ ယင်းသည် 
အဖြဲြှန်ကန်သည်ြဟုတ်ပေ။  တရုတ်ဗဟိုအစိုးရက 
စီြံကိန်းကို ထိထိပရာက်ပရာက်ေံ့ေိုးမြှင့်တင်ရန် ြေိုထားနှင့် 
စီြံကိန်းမေစ်တည်ပနပကကာင်းကိုေင် ြသိရှိေဲမေစ်နိုင်သည်။

ြူ လ က  ဥ ပရာ ေ နှ င့် အာ ရှ ကို  ကု န်း လ ြ်း ၊ 
ေင်လယ်လြ်းတို့ မေင့် ချ ိတ်ေက်ရန်  ပြျှာ် ြှ န်းခဲ့သည့်  
‘ရေ်ဝန်းတစ်ခု ၊  လြ်းြတစ်ခု  (One Belt ,  One 
Road)’ အစီအစဉ်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းကစ၍ 
တိုက်ကကီးြျားအားလုံးေါဝင်ဖေီး သြုဒ္ဒရာအားလုံးကို မေတ်
သန်းသွားသည့်အစီအစဉ်အမေစ်သို့ တိုးမြှင့်ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ 
ယခုအခါ အာဂျင်တီးနား ၊  ေီဂျနီှင့်  ြက်ဒါဂတ်စကာ 
ကဲ့ သို့ ပသာ  ပဝး ကွား လှ သ ည့် နို င် ငံ ြျား ေ င်  B R I 
တွင်ေါဝင်ပောင်ရွက်ပနဖေီမေစ်သည်။ ‘ပရခဲပေါ်ကေိုးလြ်းြ 
(Silk Road on Ice)’ စြံီကနိ်းတစခ်ကု တိကုက်ကီးြျားမေတပ်ကျာ ်
ေင်လယ်ခရီး သယ်ယူေို့ပောင်ပရးအတွက် အာတိတ်လ
ြ်းပကကာင်းတစ်ခုေွင့်လှစ်ရန်  အားထုတ် ကကိုးေြ်းပနဖေီး  
အ န္တာ တိ က တို က် အ တွ က် ပလ ေိ ေ် တ စ် ခု တ ည် ပော က်
ရန်လည်း အစီအစဉ်ပရးေွဲ ချြှတ်လျက်ရှိသည်။၃၀ BRI 
အစီအစဉ်၏နယ်နိြိတ်ကို ကန ့်သတ်လိုက်မခင်းြျ ိုး ြမေစ် 
ပစရန်အတွက် တရုတ်အစိုးရသည် BRI ပမြေုံြျားကို  
ေိတ်ေင်တားမြစ်ထား၏။ 

နို င် ငံ ပတာ် အ စိုး ရ ြျား က  B R I  အ စီ အ စ ဉ် နှ င့်  
စေ်လျဉ်း၍ တရုတ်အစိုးရနှင့်  နားလည်ြှုစာချွန်လွှာ 
ပရးထိုးချုေ်ေိုလိုက်လျှင် သက်ေိုင်ရာ နိုင်ငံြျားအပနမေင့် 
BRI တွင် ‘ေူးပေါင်းေါဝင်ဖေီ’ ဟုေိုနိုင်သည်။ အစိုးရတစ်ရေ်က 
BR I  နှ င့်သက်ေို င် ပသာ  နားလည်ြှု စာချွန်လွှာကို  
လကြ်တှပ်ရးထိုးခဲမ့ခင်း ြရှလိျှငေ်င ်နယပ်မြပဒသ အေင့အ်စိုးရ 
အင်စတီကျူးရှင်းြျား ၊ ကုြ္ပဏီြျားနှင့်  အကျ ိုးအမြတ် 
ြယူပသာအေွဲ့အစည်းြျား အပနနှင့် ၎င်းတို့၏လုေ်ငန်းြျားကို 
‘BRI လုေ်ငန်းြျား’ အပနနှင့် တံေိေ်ကေ်နှိေ်သတ်ြှတ်နိုင်ြည် 
မေစ်သည်။ ဥေြာ ဂျာြန်အစိုးရသည် BRI နှင့်သက်ေုိင်ပသာ 
နား လ ည် ြှု စာ ချွ န် လွှာ ကို  လ က် ြှ တ် ပရး ထိုး ခဲ့ မခ င်း  
ြရှသိည့အ်မေင ်တစခ်ါတစရ် ံထိအုစအီစဉအ်ပေါ်ယုကံကညြ်ှုကင်း
ြဲသ့ညဟ် ုထငမ်ြငရ်၏။ သိုပ့သာ ်အပနာကဂ်ျာြနရီှ ိDuisburg 
ဖြို့ြှာ တရုတ်-ဥပရာေရထားလြ်းအတွက် အဓိကကျပသာ 
ဘူ တာ တ စ် ခု မေ စ် ဖေီး  ဂျာ ြ န် ရ ထား လ ြ်း ကု ြ္ပ ဏီ ကကီး  
တ စ် ခု မေ စ် ပသာ  D e u t s c h e  B a h n  က လ ည်း  

ထို ရ ထား လ ြ်း ပော က် လု ေ် ြှု တွ င်  အ ဓိ က ကျ ပသာ  
ြိတ်ေက်ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ် သည်။

BRI အုေ်ချုေ်ပရးေိုင်ရာ စိန်ပခါ်ြှုအခက်အခဲြျား

တရုတ်အစိုးရအေို့ ထိုြျှကျယ်မေန့်ပသာ ြူပဘာင်တစ်ရေ်နှင့် 
အ ပရ အ တွ က် အ က န့် အ သ တ် ြ ရှိ ပသာ  ‘ B R I 
တံေိေ်ကေ်လုေ်ငန်းြျား’ ေါရှိပသာ အေိုေါအစီအစဉ်ကို 
ထိထိပရာက်ပရာက် အုေ်ချုေ်ရန်နှင့် BRI အြှတ်တံေိေ်ကို 
ကိုင်တွယ်ထိန်းချုေ်ရန် အလွန်ခက်ခဲပနခဲ့၏။ အြျ ိုးသားေွံ့ဖေိုး
တိုးတကပ်ရးနငှ့ ်မေုမေငပ်မောင်းလပဲရးပကာြ်ရငှ ်(National De-
velopment and Reform Commission (NDRC)) ပအာကတ်ငွ ်
‘ခါးေတ်လြ်းအစီအစဉ် (BRI) မြှင့်တင်ပရးဦးပောင်အေွဲ့ရုံး 
(Office of the Leading Group for promoting BRI)’ 
တစ်ခုကို ေွဲ့စည်းခဲ့ဖေီးမေစ်ပသာ်လည်း ထိုရုံးြှာပသးငယ်ဖေီး 
ကကေ်ြတ်ထိန်းသိြ်းပရးအာဏာြျား  ြရှိပေ။ ၎င်း၏ 
အဓိကအခန်းကဏ္ဍြှာ BRI ကို မြှင့်တင်ရန်မေစ်သာမေစ်ဖေီး 
အုေ်ချုေ်ရန်ြဟုတ်ေါ။ လက်ရှိအပမခအပနတွင် BRI ၏ 
အစိတ်အေိုင်းြျားကို ကကီးကကေ်ကွေ်ကွဲသည့် (အြျ ိုးသား 
အေင့် SOEs ြျားအား ကကီးကကေ်ကွေ်ကဲြှုအေါအဝင်) 
အြျ ိုးသားအေင့်အစိုးရ ပအဂျင်စီပေါင်း တစ်ဒါဇင်ခန့်ရှိသည်။ 
မေညန်ယတ်စခ်ခုျင်းစတီငွလ်ည်း မေညန်ယအ်ေင့ ်SOEs ြျားကိ ု
ကကီးကကေ်အုေ်ချုေ်သည့် ကိုယ်ေိုင်အေွဲ့ြျားရှိသည်။

တ ရု တ် အ ြျ ိုး သား အ စိုး ရ သ ည် လ ည်း  တ ရု တ် နို င် ငံ  
SOEs ြျား၏လုေ်ငန်းြျားကို  စီြံအုေ်ချုေ်ရန်အတွက် 
ခ က် ခ က် ခဲ ခဲ ရု န်း က န်  ပန ခဲ့ ရ သ ည် ။  ၁ ၉ ၈ ၀ 
နှစ်ကာလြျားကတည်းကစဖေီး အဓိကမေုမေင်ပမောင်းလဲြှုကကီး
ြျားက ကကီးြားပသာ SOEs ြျားကို လွတ်လေ်ပသာ စီးေွား
ပရးပကာ်ေိုပရးရှင်းြျားအမေစ် ပမောင်းလဲခဲ့ဖေီး ပသးငယ်ပသာ 
SOEs ြျားကိ ုပရာင်းထတုခ်ဲသ့ည။် သိုမ့ေစရ်ာ အြျ ိုးသားအေင့ ်
SOEs ပေါင်း ၉၇ ခုသာကျန်ရှိဖေီး စီးေွားပရးလုေ်ငန်းပေါင်း 
၁၁၀၀၀၀ ကို  မေည်နယ်အေင့်  SOEs ြျားအမေစ်  
သတ်ြှတ်ခဲ့သည်။၃၁ အြျ ိုးသားအေင့် SOEs ြျားစွာတို့ြှာ 
နိုင်ငံတကာဧရာြကြု္ပဏီကကီးြျား မေစ်လာခဲ့ဖေီး Fortune ၅၀၀ 
စာရင်းတွင် ထိေ်တန်းြှမြင့်မြင့်ြားြား ပနရာယူထားသည်။ 
အကကီးြားေုံးကုြ္ပဏီမေစ်ပသာ Sinopec Group သည် နှစ်စဉ် 
ဝင်ပငွ အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၄၁၄ ဘီလီယံရှိဖေီး ဝန်ထြ်းပေါင်း 
၆၂၀၀၀၀ ခန ့်ရှိသည်။ အြျ ိုးသားအေင့် SOEs ြျားကို 
နိုင်ငံေိုင်ေိုင်ြှုြျား ကကီးကကေ်ပရးနှင့်  စီြံပရးပကာ်ြရှင် 
(State-owned Assets Supervision and Administra-
tion Company (SASAC)) က ကကီးကကေ်ကွေ်ကဲသည်။ 
ပကာ်ြရှင်၏ ရည်ြှန်းချက်ြှာ တရုတ်နိုင်ငံ SOEs ြျား၏ 
စီးေွားပရးေိုင်ရာတန်ေိုး (economic value) မြင့်တက်ပစပရး 
ေင်မေစ်၏။ ေိုလိုသည်ြှာ SOEs ြျား၏စွြ်းပောင်ြှုကို 
အဓကိအားမေင့ ်၎င်းတို၏့ အမြတပ်ငေွြာဏ အပေါ်အပမခခဖံေီး 
စီးေွားပရးေိုင်ရာရှုပထာင့်ြှ တိုင်းတာ တွက်ချက်သည်။၃၂ 
မေည်နယ်အစိုးရြျား၏ ပအာင်မြင်ြှုကိုလည်း အလားတူေင် 
တိုင်းတာသတ်ြှတ်၏။ မေည်နယ်ပခါင်းပောင်ြျား၏ 
ပအာင်မြင်ြှုကို အဓိကအားမေင့် မေည်နယ်စီးေွားပရးေွံ့ဖေိုးြှု 
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နှုန်းြျားမေင့် တိုင်းတာသတ်ြှတ်မခင်း မေစ်သည်။

SASAC (နငှ့ ်မေညန်ယအ်ေင့ ်အလားတကူကီးကကေပ်ရးအေွဲ့ြျား) 
သည် SOEs ြျား၏ တရားြဝင်ပသာ၊ အန္တရာယ်မေစ်ပစနိုင် 
ပသာ ၊  အ မြတ်အစွန်းြရှိ နို င် ပသာ လုေ်ငန်းြျားကို  
ရေ်တန့်ရန်အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ပနခဲ့ရသည်။ 
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ကူးသန်းပရာင်းဝယ်ပရးဝန်ကကီး
ဌာန (MOFCOM) ၊ အြျ ိုးသား ေွံ့ ဖေိုးတိုးတက်ပရးနှင့် 
မေုမေင်ပမောင်းလဲပရးပကာ်ြရှင် ၊ တရုတ်မေည်သူ့ဘဏ်နှင့် 
နိုင်ငံ မခားပရးဝန် ကကီးဌာနတို့က ေူးတွဲလြ်းညွှန်ချက်ြျား 
ထတုမ်ေနခ်ဲသ့ည။် ထိုေူးတွလဲြ်း ညွှနခ်ျကြ်ျားတငွ ်‘ြီးေွိုင့စ်နစ ်
(traffic light system)’ တစ်ခုေါရှိသည်။ SOEs ြျားအတွက် 
ြည်သည့်ကဏ္ဍရေ်ြျားတွင် လုေ်ငန်းပော်ပောင်မခင်းကို 
တားမြစ်ေိတ်ေင်ပကကာင်း၊ ကန့်သတ်ပကကာင်း သို့ြဟုတ် 
အားပေးပကကာင်း  လြ်းညွှန် မေသပေးသည့်စနစ် မေစ် ဖေီး  
က န့် သ တ် ထား ပသာ  ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျား အ တွ က်  
မေုလုေ်သွားရြည့် အမခားကကီးကကေ်ကွေ်ကဲြှုြျား ကိုလည်း 
ပော် မေ ထား သ ည် ။  အ ေို ေါ လ ြ်း ညွှ န် ချ က် ြျား တွ င်  
SOEs ြျားအပနမေင့်  သက်ေိုင်ရာနယ်ပမြပဒသတွင်း 
ဥေပဒြျားကို  ပလးစားလိုက်နာပောင်ရွက်ရြည်ဟု  
သတ်ြှတ်မေဌာန်းထားသည်။၃၃ သို့ပသာ်  SOEs ြျားြှာ 
တား မြစ်ထားပသာကဏ္ဍြျားတွင်  ရင်းနှီး မြှုေ်နှံ ြှု ြျား  
မေုလုေ်ပနခဲ့ဖေီး သက်ေိုင်ရာပဒသတွင်းဥေပဒြျားကိုလည်း 
ချ ိုးပောကပ်နခဲသ့ည ်(တရတုက်ကီးကကေ ်အေုခ်ျုေပ်ရးအေွဲ့ြျားြ ှ
ရေ်တန ့်ရန်ြစွြ်းသာပသာ ကိစ္စရေ်ြျား မေစ်ဟန်ရှိ၏)။ ဥေြာ 
SOEs ြျားစွာနှင့် ၎င်းတို့၏ လက်ပအာက်ခံကုြ္ပဏီြျားကို 
တင်ဒါလိြ်လည်ြှုနှင့် ကျင့်ဝတ်ပောက်ေျက်ြှုြျားအတွက် 
ကြ္ဘာ့ဘဏ်က အြည်ေျက်စာရင်း သွင်းခဲ့သည်။၃၄

တရုတ်အစိုးရပအဂျင်စီြျားအပနမေင့် စီြံကိန်းရှင်သန်ပအာင်
မြင်နိုင်စွြ်းနှင့် သက်ေိုင်ရာနယ်ပမြပဒသအတွင်း လူြှုပရးနှင့် 
သဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ အကျ ိုးသက်ပရာက်ြှုြျားတို့ကို 
ပလ့ လာ ေ န်း စ စ် နို င် ြ ည့်  စွ ြ်း ပော င် ရ ည် ြျ ိုး လ ည်း  
ြရှိပေ။ အထူးသမေင့် ထိေ်တန်းအေင့် နိုင်ငံပရးေိုင်ရာ
အားပေးပထာက်ေံ့ြှုြျား ရရှိပသာ စီြံကိန်းမေစ်ပနေါက 
စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအတိုင်း လိုက်နာပောင်ရွက်ရန် 

ေျ က် ကွ က် ြှု ြျား ကို လ ည်း  သ တိ ထား ပစာ င့် ကက ည့်  
ထိန်းသိြ်းြှုြရှိ ပေ ။ ၃၅ ထို့အတူ  SOEs  ြျားတွင်  
စီြံကိန်းဒဏ်ခံ လူြှုအသိုက်အဝန်းြျားနှင့် အနှစ်သာရရှိပသာ 
ပေွးပနွးတိငုေ်ငြ်ှုြျား မေုလေုရ်နန်ငှ့ ်လြူှုပရးနငှ့ ်သဘာဝေတ ်
ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ အကျ ိုးသက်ပရာက်ြှုြျားကို နိင်ငံတကာ
စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ ပလ့လာေန်းစစ်ရန်အတွက် 
လုံပလာက်ပသာအပတွ့အကကုံြျားနှင့် စွြ်းပောင်ရည်ြျား 
ြရှိပေ။ MOFCOM ၊ SASAC နှင့် UNDP တို့ြှ မေုလုေ်ခဲ့သည့် 
၂၀၁၇ ခနုစှ ်ပလလ့ာချကအ်ရ စစတ်ြ်းပကာကပ်လလ့ာခဲပ့သာ 
တရတုက်ြု္ပဏြီျား၏ တစဝ်ကခ်န့က်သာ ၎င်းတို၏့နိငုင်ရံေမ်ခား
စြီကံနိ်းြျားအတကွ ်လြူှုပရးနငှ့ ်သဘာဝေတဝ်န်းကျငေ်ိငုရ်ာ 
အကျ ိုးသက်ပရာက်ြှုြျား  နှင့်ေတ်သက်၍ ေန်းစစ်  
ပလ့လာြှုြျား မေုလုေ်ခဲ့ပကကာင်း ပတွ့မြင်ရသည်။၃၆

အ စိုး ရ ေို င် ြ ဟု တ် ပသာ  စီး ေွား ပရး လု ေ် င န်း ြျား နှ င့်  
နယ်ပမြပဒသတွင်းရှိ  အြည်ခံ  ‘BRI စီြံကိန်းြျား ’ 
အ ပေါ်  တ ရု တ် အ စိုး ရ ၏  ထိ န်း ချု ေ် နို င် စွ ြ်း က 
ေို ၍ ေ င် န ည်း ေါး သ ည် ။  ဥ ေ ြာ အ ပန နှ င့် ေို ရ လျှ င်  
က ရ င် မေ ည် န ယ်  က ရ င် န ယ် မခား ပစာ င့် တ ေ် ေွဲ့  
နယ်ပမြအတွင်း  ပရှေကုက္ကိုလ်  ‘အထူးစီးေွားပရးဇုန် ’ 
ပော်ပောင်ြှုက ကိုယ့်ဘာသာတံေိေ်ကေ်နှိေ်ပသာ BRI 
လုေ်ငန်းတစ်ရေ် မေစ်သည်။ ထိုအထူးစီးေွားပရးဇုန်ကို  
ပဟာင်ပကာင်အပမခစိုက် ေုဂ္ဂလိကကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်ပသာ 
Myanmar Yatai International Holding Group က 
ပော် ပော င် လျ က် ရှိ သ ည် ။  တ ရု တ် အ လု ေ် သ ြား ြျား  
တရားြဝင်ခန ့်ထားမခင်း၊ တရားြဝင် ပလာင်းကစားလုေ်ငန်း 
လုေ်ကိုင်မခင်း၊ သက်ပြွးြှုလုေ်ငန်းြျား ေျက်ေီးမခင်းနှင့် 
လယယ်ာပမြသြိ်းေည်းမခင်း တိုပ့ကကာင့ ်အေိေုါစြီကံနိ်းအပေါ် 
မေ စ် တ င် ပဝ ေ န် ြှု ြျား က  ကျ ယ် ကျ ယ် မေ န့် မေ န့်  
မေ စ် တ ည် ပန ခဲ့ သ ည် ။ ၃ ၇  သ တ င်း ြီ ဒီ ယာ ြျား ၏ 
အ စီ ရ င် ခံ တ င် မေ ြှု ြျား  ထွ က် ပေါ် ြ လာ ြီ ချ ိန် အ ထိ  
တရုတ်ဗဟိုအစိုးရအေုိ့ Yatai ကုြ္ပဏီ၏ လုေ်ငန်းြျားကို 
သိရှိထားခဲ့နိုင်ပမခ အလွန်နည်းေါးသည်။ သိရှိခဲ့ရချနိ်တွင်ကား 
ထိနုယပ်မြပဒသအပနမေင့ပ်ရာ၊ BRI ၏ဂဏုသ်တင်းအပနမေင့ေ်ါ 
ထိခိုက်ေျက်စီးသွားခဲ့ဖေီမေစ်သည်။

BRI အပေါ် ဝင်ပရာက် လွှြ်းြိုးမခင်း 

ကကို တ င် သ တ် ြှ တ် မေ ဌာ န်း ထား ပသာ  ြ ဟာ ဗျူ ဟာ  
တစ်ရေ်ြဟုတ်ေဲ ကျယ်မေန ့်လွန်းပသာ ြူပဘာင်တစ်ရေ် 
မေစပ်နခဲရ့ာ BRI ပအာကတ်ငွ ်ပောပ်ောငပ်သာ လေုင်န်းြျားကိ ု
အစိုးရြျားနှင့် အရေ်ဘက် လူြှုအေွဲ့အစည်းအုေ်စုြျားြှ 
ဝ င် ပရာ က် လွှ ြ်း ြိုး ရ န်  မေ စ် နို င် ပလ သ ည် ။ 
သီ အို ရီ သ ပဘာ တ ရား အ ရ  B R I  စီ ြံ ကိ န်း ြျား က 
ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရးေိုင်ရာ အိြ်ရှင်ပဒသတွင်းစီြံချက်ြျားကို 
အားပေးပထာက်ေံ့ရန် ရည်ရွယ်သည်။ တရုတ်အစိုးရအပနနှင့် 
တရုတ်ရင်းနှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျားကို  အပကာင်အထည်ပော်  
ပောင်ရွက်သွားရန်ဟူ၍ အတင်းအကျေ်ေိအားပေးမခင်းြျ ိုး 
ြမေုနိုင်ေါ။ အနည်းေုံးအပနနှင့်  အိြ်ရှင်အစိုးရြျားြှ  
(အားပေးပထာက်ေံ့ မခင်းြဟုတ်လျှင်ေင် )  လက်ခံရန်  

အ ြျ ိုး သား ေွံ့ ဖေိုး တိုး တ က် ပရး နှ င့်
မေု မေင်ပမောင်းလဲပရး ပကာ်ြရှင်  
(National Development and 
Reform Commission (NDRC)) 
ပအာက်တွင် ‘ခါးေတ်လြ်းအစီအစဉ် 
(BRI) မြှင့်တင်ပရးဦးပောင်အေွဲ့ရုံး 
(Office of the Leading Group for 
promoting BRI)’ တစခ်ကုိ ုေွဲ့စည်းခဲဖ့ေီး 
မေစ်ပသာ်လည်း ထိုရုံးြှာပသးငယ်ဖေီး 
ကကေ်ြတ်ထိန်းသိြ်းပရး အာဏာြျား 
ြရှိပေ။ ၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍြှာ 
BRI ကို မြှင့်တင်ရန်မေစ်သာမေစ်ဖေီး 
အုေ်ချုေ်ရန်ြဟုတ်ေါ။
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လိုအေ်သည်။ တရုတ်အစိုးရက BRI လုေ်ငန်းြျားကို ထိထိ
ပရာက်ပရာက်ပစာင့်ကကည့်စစ်ပေးရန်နှင့် စီြံအုေ်ချုေ်ရန် 
ြစွြ်းသာပသာအပနအထားတွင်  ေူးပေါင်းေါဝင်ပသာ 
အစိုးရြျားနငှ့ ်CSOs ြျားအပနမေင့ ်၎င်းတို၏့ နိငုင်ြံျားအတငွ်း 
BR I  စီ ြံကိန်း ြျား  ကကီး ကကေ်အုေ် ချု ေ် ပရးအတွက်  
ေို ြို အား ပကာ င်း ခို င် ြာ ပသာ  အ ခ န်း က ဏ္ဍ တ စ် ရ ေ် ြှ  
ေါဝင်ပောင်ရွက်ရြည် မေစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းြှ  
BRI  စီြံကိန်းြျားအား  ေိုြို ပကာင်းြွန်ထိပရာက်စွာ  
ကကီး ကက ေ် အု ေ် ချု ေ် နို င် ပရး အ တွ က်  မြ န် ြာ အ စိုး ရ က 
က န ဦး လု ေ် ပော င် ချ က် အ ချ ို ့ ကို  စ တ င် အ ပကာ
င် အ ထ ည် ပော် ပန ခဲ့ ဖေီး မေ စ် ပကကာ င်း  ဤ အ နှ စ် ချု ေ်  
အစီရင်ခံစာတွင် တင်မေထားသည်။ သို့ပသာ် ထို့ထက်ြျားစွာ 
ေိုြိုလုေ်ပောင်နိုင်ဦးြည် မေစ်သည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းြှ BRI 

အထက်တွင်ပော်မေခဲ့သကဲ့သို့ေင် BRI ြှာ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် 
မြန်ြာနိုင်ငံ ကကား  ကုန်သွယ်ပရးနှင့်  ရင်းနှီး မြှုေ်နှံ ြှု 
တိုး မြှင့်ပရးကာလ ရှည်ကကိုးေြ်းအားထုတ်ြှုြျားအနက် 
ြျား ြ ကကာ ပသး ြီ က ပေါ် ထွ က် လာ ခဲ့ သ ည့်  
ပနာက်ေုံးပေါ် အားထုတ် ကကိုးေြ်းြှုတစ်ရေ် မေစ်သည်။ 
ထို့ယခင်  အားထုတ်ပောင်ရွက်ြှု  ခရီးလြ်းြျားြှာ  
စိန်ပခါ်ြှုအခက်အခဲြျားနှင့် မေည့်နှက်ပနခဲ့သည်။ ၂၀၁၆-
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်  မြန်ြာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာြှ 
ေက်ေံပရးမေတ်ပတာက်ြှုပကကာင့် တရုတ်အစိုးရအပနမေင့် 
နှစ်နိုင်ငံေက်ေံပရး ကိုမေန်လည်အပလးပေးအာရုံစိုက်ကာ 
စီြံကိန်းြျားကို CMEC စီြံကိန်းသစ် (မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း BRI 
အတွက် အဓိကယန္တယားတစ်ခု) ပအာက်တွင် မေန်လည်
စီစဉ်ထည့်သွင်းပော်ပောင်နိုင်ြည့် အခွင့်အလြ်းတစ်ရေ် 
ရရှိေိုင်ေိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အရင် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းလုေ်ကိုင် 
ပောင်ရွက်ခဲ့ ပသာ အပတွ့အကကုံြျားြှ  ရရှိ ခဲ့ ပသာ 
သင်ခန်းစာြျားပကကာင့်  တရုတ်ရင်းနှီး မြှု ေ် နှံသူြျား ၊ 
ယူနန်မေည်နယ်အစိုးရနှင့် တရုတ်ဗဟိုအစိုးရတို့က BRI 
၏ အမေုသပဘာပောင်ပသာ အကျ ိုးသက်ပရာက်ြှုြျား 
အပကကာင်းကို  အြျား မေည်သူသိ မြင်လက်ခံလာပအာင်  
ကကိုးေြ်းပောင်ရွက်ခဲ့ကကသည်။ သို့တိုင် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း 
နိုင်ငံ မခားရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုြျား ရင်ေိုင် ကကုံပတွ့ပနရသည့်  
စိ န် ပခါ် ြှု အ ခ က် အ ခဲ ြျား ကို  C M E C  က လ ည်း  
ပရှာငလ်ွှနဲိငုစ်ြွ်းြရှခိဲေ့ ဲတိုးတကြ်ှုေင့ပ်လးပနှးပကွးပနခဲသ့ည။်

မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း တရုတ်ကုန်သွယ်ပရးနှင့် 
ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှု - ပြျှာ်လင့်ချက်ြျားနှင့် 
စိတ်ေျက်အားပလျာ့ြှု ြျား
တရုတ်တို့၏ spatial fixes (ဝန်းကျင်အပနအထား 
မေနလ်ညမ်ေငေ်ငမ်ခင်း) ြျားက ၁၉၉၀ နစှက်ာလြျားအတငွ်း၌ 
မြန်ြာနိုင်ငံအပေါ် စတင်ရိုက်ခတ်လာခဲ့သည်။ တရုတ် 
SOEs ြျားက အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်ြည့် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျား 
မေုလုေ်ရန် ကကိုးေြ်းပနခဲ့ဖေီး အိြ်နီးချင်း ယူနန်မေည်နယ် 

အစိုးရက စီးေွားပရးေွံ့ ဖေိုးြှုအား မြှင့်တင်ပေးနိုင်ြည့်  
နည်းလြ်းြျားကို ရှာပေွပနခဲ့သည်။ မြန် ြာနိုင်ငံြှာလည်း 
၎ င်း ကို ယ် တို င် ၏  စီး ေွား ပရး မေု မေ င် ပမော င်း လဲ ပရး  
လုေ်ငန်းြျားကို ပရးေွဲချြှတ်လျက်ရှိသည်။ ဗြာမေည်ကွန် 
မြူ န စ် ေါ တီ  အ ပေါ်  တ ရု တ် ကွ န် မြူ န စ် ေါ တီ ၏ 
အားပေးကူညီပထာက်ေံ့ြှုြျား ပလျှာ့ချခဲ့ ဖေီးပနာက်ေိုင်း  
၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငံကကား နယ်စေ်ကုန်သွယ်ပရးကို 
တရားဝင် ေွင့်လှစ်ပောင်ရွက်ခဲ့သည်။၃၈ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် 
အာဏာသိြ်းယူခဲ့ ဖေီးပနာက်  နိုင်ငံပတာ်ဖငိြ်ဝေ်ေိမေားြှု 
တည်ပောက်ပရးပကာင်စီ (State Law and Order 
Restoration Council (SLORC)) သည် တိုင်းမေည်၏ 
ေု တ် ယု တ် အား န ည်း ပန ပသာ  စီး ေွား ပရး ကို  
မေန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ ပေး
ကွက်အပမခခံ မေု မေင်ပမောင်းလဲပရး ြူလလုေ်ငန်းြျားကို  
ေ က် လ က် အ ပကာ င် အ ထ ည် ပော် ခဲ့ သ ည် ။ ၃ ၉ 
ထိုနှစ်ြှာေင် SLORC က နိုင်ငံ မခားရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုကို  
အားပေး မြှင့်တင်ရန်အတွက်  နိုင်ငံ မခားရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှု 
ဥေပဒ ချြှတ်မေဌာန်းခဲ့ ဖေီး နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ပရးနှင့် 
ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျား (အြျားစုြှာ တရုတ်နိုင်ငံြှမေစ်၏) အတွက် 
စီးေွားပရးတံခါးကို တစ်စိတ်တစ်ေိုင်းေွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ 

တရတုန်ိငုင်နံငှ့ ်မြနြ်ာနိငုင်ကံကား ကနုသ်ယွြ်ှုက အလျငအ်မြန ်
ေွံ့ဖေိုးကကီးထွားလာခဲ့၏။ ေယ်စုနှစ်ြျားစွာ အထီးကျန်ခဲ့ရဖေီး 
ပနာက် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ပေးပေါပသာ လူသုံးကုန်ေစ္စည်းြျား 
အ တွ က်  ဝ ယ် လို အား  အ လွ န် မြ င့် ြား ပန ခဲ့ ဖေီး  
တရုတ်စက်ရုံြျားကလည်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံမခားေို့ကုန်ဦး
တည်စက်ရုံြျားြှ အလုံးအရင်းနှင့် ထုတ်လုေ်လိုက်သည့် 
ပေးပေါပသာကုန်ေစ္စည်းြျားကို  ပေးသွင်းပရာင်းချရန်  
စိ တ် ေ န္ဒ မေ င်း မေ ပန ခဲ့ ပလ သ ည် ။ ၄ ၀  ကု န် သွ ယ် ြှု ကို  
တရုတ်ြျ ိုးနွယ် ကုန်သည်ြျား (မြန်ြာနိုင်ငံပဒသခံြျားပရာ 
အသစပ်မောင်းပရှေဝ့ငပ်ရာကလ်ာပသာ တရတုလ်ြူျ ိုးြျားေါ) က 
ေံ့ေိုးကူညီပောင်ရွက်ခဲ့သည်။၄၁ ထိုသူတို့တင်သွင်း လာသည့် 
ပေးပေါပသာလူသုံးကုန်ေစ္စည်းြျား (ဥေြာ ေန်းကန်မေားြျား၊ 
အထညအ်လေ်ိြျားနငှ့ ်စီးကရကြ်ျား) က မြနြ်ာ ပေးကကွတ်ငွ ်
မေည့်လျှသံွားခဲ့သည်။၄၂  အေိုေါကုန်သည်ြျားြှာ (Pal Nyiri၏ 
ပောမ်ေချက ်အသုံးအနှုန်းအရေိလုျှင)် ‘အကျ ိုးပောငလ်နူည်းစ’ု 
အုေ်စုသစ်တစ်ခု မေစ်လာခဲ့ဖေီး (ယခင် ေိုဗီယက်နိုင်ငံတွင်း 
တရတုက်နုသ်ညြ်ျား ေါဝငခ်ဲသ့ည့အ်ခန်းကဏ္ဍ တစရ်ေအ်တိငု်း) 
တရုတ်နိုင်ငံြှစက်ရုံြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံြှစားသုံးသူြျားကို 
ချတိ်ေက်ပေးသည်။၄၃

၁ ၉ ၉ ၀  နှ စ် ကာ လ ြျား နှ င့်  သ က္က ရာ ဇ်  ၂ ၀ ၀ ၀ 
အပစာေိုင်း နှစ်ကာလြျား၌ နိုင်ငံပတာ်ဖငိြ်ဝေ်ေိ မေားြှု 
တည်ပောက်ပရးပကာင်စီ (SLORC) နှင့် ပနာက်ေိုင်းတွင် 
နိုင်ငံပတာ်ပအးချြ်းသာယာပရးနှင့်  ေွံ့ ဖေိုးပရးပကာင်စီ  
(State Peace and Development Council (SPDC)) 
သည် ေိုြိုကကီးြားဖေီး ပငွပကကး အကျ ိုးအမြတ်ေိုြိုရရှိနိုင်ြည့် 
ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုြျား (အထူးသမေင့်  စက်ြှုလုေ်ငန်းနှင့်
အပမခခံအပောက်အအုံေိုင်း )  ကို  ရှာပေွလာခဲ့သည်။ 
မြန်ြာနိုင်ငံြှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အတွင်း ေန္ဒမေြှုြျားအပေါ် 
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စစ်အစိုးရ၏ အကကြ်းေက်နှိြ်နင်းြှု၊ ၁၉၉၀ ပရွးပကာက်ေွဲ 
ရလာဒ်ြျားအား အသိအြှတ်မေုလက်ခံရန်ေျက်ကွက်ြှုနှင့် 
ပဒါ်ပအာင်ေန်းစုကကည်အား ပနအိြ်အကျယ်ချုေ် ေက်လက် 
ချထားမခင်းတို့ပကကာင့် ေက်ေံပရးမေတ်ပတာက်ြှုြျားနှင့် 
အပရးယေူတိေ်ိုြ့ှုြျားကိ ုေကလ်ကရ်ငေ်ိငုက်ကုပံတွ့ခဲရ့သည။် 
အကျ ိုးရလာဒ်တစ်ခုအပနနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံြှာ နိုင်ငံမခား
ရင်းနှီး မြှုေ်နှံသူြျားစွာအတွက် ေွဲပောင်ြှုကင်းြဲ့ပသာ
နိုင်ငံတစ်ခု မေစ်ပနခဲ့သည်။ သို့ပသာ် တရုတ်အစိုးရနှင့် 
တရုတ်ရင်းနှီးမြှုေ်နှံသူြျားကြူ နိုင်ငံတကာ ေက်ေံပရး
မေတ်ပတာက်ြှုြျားနှင့်အပရး ယူေိတ်ေို့ြှုြျားပကကာင့်  
လက်တွန့်ြသွားခဲ့ေဲ  မြန်ြာအစိုးရအား နိုင်ငံပရးနှင့်  
စီးေွားပရးေိငုရ်ာ အားပေးကညူပီထာကေ်ံြ့ှုြျား မေုလေုခ်ဲသ့ည။် 
ထိေုကေ်ပံရးက အစဉြ်မေတခ်ျုေေ်ိခုဲပ့သာ စီးေွားပရးေိငုရ်ာ 
ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ြှု  သပဘာတူညီချက်ြျားြှတေင့်  
ေိုြိုခိုင်ြာတည်ဖြဲလာခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ နှစ်ကာလြျားအတွင်း၌ 
နှစ်နိုင်ငံကကားေူးပေါင်းပောင်ရွက်ြှု သပဘာတူစာချုေ် (၇) 
ခု ကို လက်ြှတ်ပရးထိုးချုေ်ေိုခဲ့ကကဖေီး မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း  
စီးေွားပရးေွံ့ ဖေိုးြှုကို  အပထာက်အကူမေုနိုင်ရန်အတွက် 
တရုတ်အစိုးရက ေြာဏြျားမေားပသာ အတိုးြဲ့ သို့ြဟုတ် 
အထူးဦးစားပေး ပချးပငွ သုံးကကိြ် ထုတ်ပချးပေးခဲ့သည်။၄၄

ထိုကာလအတွင်းြှာေင်  တရုတ်  SOEs  ြျားက 
အမြတ်အစွန်းြျားရယူနိုင်ရန်အတွက် ‘အမေင်ထွက်ပရး 
(Going Out)’ ြဟာ ဗျူဟာ (မြနြ်ာနိငုင်သံိုလ့ည်းေါဝငသ်ည)် 
ကို  စတင်ကျင့် ကကံပော်ပောင်ခဲ့သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံြှာ 
တရုတ်ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုအတွက် ေွဲပောင်ြှုပကာင်းပသာ 
ပနရာတစ်ခုမေစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မေည်သူ သန်း ၆၀ 
ပကျာ်ရှိပသာ စားသုံးသူပေးကွက်တစ်ခု ရှိ၏။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ 
အနိ္ဒယိနိငုင်၊ံ အပရှ့ပတာငအ်ာရနှငှ့ ်အနိ္ဒယိသြဒု္ဒရာတိုက့ကားတငွ ်
ြဟာဗျူဟာပမြာက်တည်ရှိ၏။ တရုတ် နိုင်ငံတွင်းြှာထက် 
လု ေ် ခ လ စာ  ၂  ေ ခွဲ ပလာ က်  သ က် သာ ဖေီး  
အပတာ်အတန်ေညာတတ်သည့်  လုေ်သားထုတစ်ရေ်  
တ ည် ရှိ ၏ ။  ထို့ အ မေ င်  သ ဘာ ဝ သ ယံ ဇာ တ ြျား  
ထု တ် ယူ ရ န် နှ င့်  စို က် ေျ ိုး ပရး ထွ က် ကု န် ြျား  
ရယူရန်အတွက် အလားအလာပကာင်းတစ်ရေ် ရှိပသာ 
နိုင်ငံလည်းမေစ်ပလသည်။၄၅ သို့ပသာ် မြန်ြာနိုင်ငံသည် 
တ ရု တ် ကု ြ္ပ ဏီ ြျား အ တွ က်  စိ န် ပခါ် ြှု ကကီး ြား ပသာ  
လု ေ် င န်း ဝ န်း ကျ င် တ စ် ရ ေ် ကို  ပေး ခဲ့ သ ည် ။ 
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် သဘာဝအပလျာက် ချတိ်ေက်ပနပသာ 
မြ န် ြာ နို င် ငံ ပမြာ က် ေို င်း ပဒ သ ြှာ  ကာ လ တာ ရှ ည်  
လက်နက်ကိုင်ေဋိေက္ခြျားနှင့် နိုင်ငံပရးြတည်ဖငိြ်ြှုြျားမေင့် 
မေ ည့် နှ က် ပန သ ည် ။  ပတာ င် ကု န်း ပတာ င် တ န်း  
ထူထေ်ပသာ ေထဝီ ပမြြျက်နှာသွင် မေင်ပကကာင့်လည်း 
အ ပမခ ခံ အ ပော က် အ အုံ  စီ ြံ ကိ န်း ြျား အ တွ က်  
ရှု ေ် ပထွး န က် နဲ ပသာ  အ င် ဂျ င် နီ ယာ ေို င်း ေို င် ရာ  
နည်းေညာြျားနှင့်  ကျွြ်းကျင်ြှုြျား  လိုအေ်သည် ။ 
ကု န် ထု တ် စွ ြ်း အား  အ တ န် င ယ် နိ ြ့် ေါး သ ည့် အ မေ င်  
အရညအ်ပသွးညံေ့ျင်းပသာ အပမခခအံပောကအ်အုြံျားပကကာင့ ်
ကု န် စ ည် ြျား ၊  အ ရ င်း အ မြ စ် ြျား နှ င့်  လူ ြျား ကို  
သယ်ယူေို့ပောင်ရန်အတွက် အခက်အခဲြျားမေစ်ပစသည်။၄၆ 

ထိုကဲ့သို့ပသာ စိန်ပခါ်ြှုအခက်အခဲြျား ရှိပနသည့်တိုင် 
တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ သူ ြျား က  အ ဓိ က ကျ ပသာ  
စီ ြံ ကိ န်း ကကီး ြျား ကို  မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်း ၌ 
ပော် ပော င် သွား ရ န်  ေ က် လ က် ကကိုး ေ ြ်း  
အား ထု တ် ခဲ့ ကက ၏ ။  တ ရု တ် - မြ န် ြာ ရ ထား လ ြ်း ၊ 
မြစ်ေုံပရအားလျှေ်စစ်ပရကာတာနှင့် အမခားပရအားလျှေ်စစ်
စီြံကိန်းြျား၊ ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းပဒသကကီး အတွင်း ဗို့
အားမြင့လ်ျှေစ်စဓ်ာတအ်ားလိငု်းတစခ်၊ု တရတု-်မြနြ်ာ ပရနနံငှ့ ်
သဘာဝဓာတ်ပငွ့ေိုက်လိုင်းြျား၊ စက်ရုံြျားနှင့် နှစ်နိုင်ငံကကား 
အလင်းေနြ်ျှင ်(fiber optics) ေကသ်ယွပ်ရးလြ်းပကကာင်းြျား 
တို့ေါဝင်ပေသည်။၄၇

ထိုကာလတပလျှာက်လုံးတွင် ယူနန်မေည်နယ်အစိုးရသည် 
တိုးတက်ြှုပနာက်ကျကျန်ရစ်ပသာ မေည်နယ် GDP အား 
အရှိန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ြည့် စီြံကိန်းြျားကို ရှာပေွပနခဲ့သည်။ 
ယူနန်မေည်နယ်၏အပနအထားက အမခားမေည်နယ်ြျားနှင့် 
နှိုင်းယှဉ်လျှင် တရိေ်ရိေ်ကျေင်းလာခဲ့ဖေီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် 
တရုတ်နိုင်ငံ၏ GDP တွင် အြျားေုံးေါဝင်ေံ့ေိုးသူ အြှတ်စဉ် 
(၁၆) ပနရာတွင် ရှိရာြှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်သို့ပရာက်ချနိ်တွင် 
အြှတ်စဉ်  ( ၂၄ )  ပနရာသို့ကျေင်းသွားခဲ့သည် ။ ၄၈ 

ယူနန် မေည်နယ်အရာရှိ ကကီးြျားက ယူနန် မေည်နယ်၏ 
တ ည် ပန ရာ အ ပန အ ထား ကို  ( အ ပရှ့ ပတာ င် အာ ရှ  
သို့ေက်သွယ်ပရးနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံြှတေင့် အိန္ဒိယသြုဒ္ဒရာသို့ 
ေက်သွယ်ပရးအတွက်  အချက်အချာကျပသာပနရာ  
အပနမေင့)် မေညန်ယစ်ီးေွားပရးေွံ့ဖေိုးြှုအတကွ ်အခရာကျပသာ 
အပကကာင်းအချက်တစ်ရေ်အမေစ် မြှင့်တင်ပောင်ရွက်ခဲ့သည်။ 
၎င်းတိုသ့ည ်အထူးသမေင့ ်ယနူနမ်ေညန်ယြ် ှဘဂဂလားေငလ်ယ ်
ပအာ်သို့ေက်သွယ်ပသာ သယ်ယူေို့ပောင်ပရးလြ်းပကကာင်း
ြျားကို ပေးစွြ်းနိုင်ြည့် ‘ကုန်းတွင်းတံတား (land bridge)’ 
တစခ်တုညပ်ောကသ်ွားရန ်မေညတ်ငွ်းြှာပရာနိငုင်တံကာြှာေါ 
အ ကကံ မေု တို က် တွ န်း ခဲ့ သ ည် ။  ထို ြူ ဝါ ဒ ကို  
အပထာက်အေံ့မေစ်ပစရန် အလို့ငှာ အဓိကရင်းနှီးမြှုေ်နှံပရး
နယ်ေယ်ကဏ္ဍပလးခုကိုလည်း သတ်ြှတ်အကကံမေုခဲ့သည်။ 
ပရ နံ နှ င့် သ ဘာ ဝ ဓာ တ် ပငွ့ ေို က် လို င်း ြျား ၊ 
အာရှမေတ်သန်းရထားလြ်း၊ အပဝးပမေးလြ်းတည်ပောက်ြှု 
(အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ေက်သွယ်ပသာ လီဒိုလြ်းပဟာင်းအား
မေန်လည်ေွင့်လှစ်မခင်းအေါအဝင်) နှင့် လျှေ်စစ်ဓာတ်အား 
ထတုလ်ေုြ်ှုတိုမ့ေစသ်ည။်၄၉ ထိစုြီကံနိ်းြျား၏ အြျ ိုးသားအေင့ ်
ထိ  အပရးေါေုံအပကကာင်း  အေိုေါ  ယူနန် မေည်နယ် 
အရာရှိကကီးြျား၏ အေိုမေုချက်ြျားက ခွဲမခြ်းပလ့လာေန်း
စစ်ချက်တစ်ရေ်ပကကာင့် ေိုြိုအားပကာင်းခိုင်ြာလာခဲ့သည်။ 
ထို ခွဲ မခြ်းပလ့လာေန်းစစ်ြှုအရ ‘ကုန်းတွင်းတံတား  
ြဟာဗျူဟာ (land bridge strategy)’ သည ်‘ြလက္ကာဝပိရာဓ ိ
(Malacca Dilemma)’ ဟု တရုတ်ပလ့လာေန်းစစ်သူတို့၏ 
သုံး နှု န်း ပသာ  မေ ဿ နာ ကို  ပမေ ရှ င်း ရ န် အ တွ က်  
အပထာက်အကူမေုနိုင်ြည်မေစ်သည်။၅၀ တရုတ်နိုင်ငံသို့  
သယ်ယူေို့ပောင်ပရး ခရီးအကွာအပဝးကို ပရြိုင် ၁၈၀၀ 
ခန့်အထိ ပလျှာ့ချနိုင်ြည့်အမေင် သပဘဂာြျားအပနမေင့်  
ကျဉ်းပမြာင်းပသာ ြလက္ကာပရလကက်ကားကိ ုမေတသ်န်းစရာြလိ ု
ေ ဲပရှာငက်ငွ်းသွားနိငုြ်ညမ်ေစသ်ည ်(ေဋေိက္ခမေစေ်ွားခဲလ့ျှင ်US 
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ပရတေန်ငှ့ ်အမခားနိငုင်မံခားပရတေြ်ျားက ထိပုရလကက်ကားကိ ု
ေိတ်ေို့လိုက်နိုင်သည်)။

မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်  ေက်နွယ်ြှုြျား တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် 
တ ရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရ က  လ က် ပတွ့ ကျ သ ည့်  
ေွဲ ပော င် စ ည်း ရုံး ပရး ြ ဟာ  ဗျူ ဟာ တ စ် ရ ေ် ကို  
စတင်အပကာင်အထည်ပော်ခဲ့သည်။ ထိုြဟာဗျူဟာတွင် 
အစိတ်အေိုင်းပလးခု ေါရှိသည်။ အရာရှိကကီးြျားက အစိုးရနှင့် 
အစိုးရကကားေက်ေံပရး (government-to-government 
relationships) ကို ေို ြိုအားပကာင်းခိုင်ြာလာပအာင် 
တိတ်တေိတ်ပောင်ရွက်ခဲ့၏။ ဘုံနယ်စေ်တပလျှာက် 
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ြျားအား အေစ်အခတ်ရေ်စဲရန် 
အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့၏။ ကျွန်းသစ် ၊  ပကျာက်စိြ်းနှင့်  
အမခားသဘာဝသယံဇာတြျား ကုန်သွယ်ြှု (တရားဝင်မေစ်ပစ၊ 
တရားြဝငမ်ေစပ်စ) ကို အရှိန်အဟုန်မြင့် တိုးမြှင့်ချဲ့ထွင်ခဲ့၏။၅၁ 
ထို့အမေင် အပမခခံအပောက်အအုံ တည်ပောက်ပရးနှင့် 
လျှေ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုေ်ပရးေိုင်ရာ အဓိကကျပသာ 
ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရး စီြံချက်ြျားကို အားပေးပထာက်ေံ့ခဲ့၏။၅၂ 
၂၀၀၀  ခု နှ စ် နှ င့်  ၂၀၁၀  ခု နှ စ် ကကားကာလတွင်  
တရုတ်အစိုးရနှင့် မြန်ြာအစိုးရတို့သည် စီးေွားပရးေိုင်ရာ
ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ြှု သပဘာတူစာချုေ် အနည်းေုံး ၇၅ 
ခု ကို လက်ြှတ်ပရးထိုးခဲ့ကကသည်၅၃ မေစ်ရာ တရုတ်နိုင်ငံက 
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အကကီးြားေုံးပသာ ရင်းနှီးမြှုေ်နှံသူ နှင့် 
ကုန်သွယ်ပရးြိတ်ေက်နိုင်ငံ မေစ်လာခဲ့သည်။

တ က ယ် တ ြ်း တွ င်  န ယ် စ ေ် မေ တ် ပကျာ် ကူး သ န်း
ပရာ င်း ဝ ယ် ြှု ြျား စွာ ကို  ကက ေ် ြ တ် စ စ် ပေး ထိ န်း
ချု ေ် ခဲ့ မခ င်း ြ ရှိ ပေ ။  တ ရား ြ ဝ င်  ြူး ယ စ် ပေး ဝါး  
ပရာင်းဝယ်ပောက်ကားြှုက ပငွ ပကကးအကျ ိုးအ မြတ်  
အလွန်တရာကကီးြားပသာ ကုန်သွယ်ြှုတစ်ရေ် မေစ်ပနခဲ့ဖေီး 
တရုတ်လုံခခုံပရးတေ်ေွဲ့ြျားအတွက် စိုးရိြ်ေူေန်စရာကိစ္စရေ် 
တစ်ခု မေစ်သည်။၅၄ သို့ပသာ်  ဝင်ပရာက်စွက်ေက် မခင်း  
ြရှိ မခင်းက (laissez-faire) က ေုံြှန်ပန့စဉ်ဘဝ၏ 
အဂဂါလက္ခဏာရေ်မေစ်ပနခဲ့သည်။ တရုတ်အာဏာေိုင်ြျားက 
မြ န် ြာ အ စိုး ရ အ တွ က် ပရာ ၊  ဩ ဇာ ကကီး ြား  ပသာ  
အေစ်ရေ်အုေ်စုြျား (ဥေြာ KIO နှင့် UWSA) အတွက်ေါ 
တခံါးြျားေငွ့ထ်ားသည။် ကနုသ်ယွပ်ရးကိ ုေံေ့ိုးကညူရီနအ်တကွ ်
နယ်စေ်ဂိတ်နှစ်ြျ ိုးရှိသည်။ မြန်ြာအစိုးရက ထိန်းချုေ်ပသာ 
‘အြျ ိုးသားအေင့ဂ်တိြ်ျား (national gateways)’ နငှ့ ်အေစရ်ေ ်
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အုေ်စုြျားက ထိန်းချုေ်ပသာ 
‘မေညန်ယအ်ေင့ဂ်တိြ်ျား (provincial gateways)’ မေစသ်ည။် 
ြတူမခားနား တရုတ်ဘက်မခြ်းြှ ဇာတ်ပကာင်ြျားအေို့  
ထိုအခင်းအကျင်းြျားကို အားပေးပထာက်ခံမခင်းအတွက် 
ပကာင်းြွန်ပသာအပကကာင်းရင်း ရှိပနခဲ့သည်။ ေက်စေ် 
အ ကျ ိုး အ မြ တ်  အ ြျား စု ကို  တ ရု တ် နို င် ငံ ဘ က် ြှ  
ရရှိ ဖေီး  နယ်စေ်တပလျှာက်  ကုန်သွယ်ပရး မေစ်ထွန်း  
ပအာငမ်ြငလ်ာခဲခ့ျနိတ်ငွ ်စီးေွားပရးသြားြျားက မြနြ်ာနိငုင်ကံိ ု
‘တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကယ်လိုေုိးနီးယား’ အမေစ် စတင်သတ်ြှတ် 
ညွှန်းေိုခဲ့ကကသည်။

သို့ပသာ် တရုတ် SOEs ြျားနှင့် ယူနန်မေည်နယ်အစိုးရတို့ြှ 
အေိုမေုပသာ အဓိကစီြံကိန်းြျားစွာတို့ြှာ ေယ်ေျက်မခင်း၊ 
အချနိ်ေွဲမခင်း တို့နှင့် ရင်ေိုင်ကကုံပတွ့ခဲ့ရသည်။ ကုန်းလြ်းနှင့် 
ပရလြ်း သယ်ယူေို့ပောင်ပရးလြ်းပကကာင်း (the Land and 
Water Transport Passage) နှင့် တရုတ်-မြန်ြာရထားလြ်း 
(China-Myanmar Railway) တို့ြှာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်နှင့် 
၂၀၀၆ ခုနှစ်တို့ တွင် အသီးသီးေယ်ေျက်မခင်းခံခဲ့ရသည်။ 
တရုတ်-မြန်ြာေိုက်လိုင်းြျားြှာလည်း ကာလတာရှည်ပနှာ
င့်ပနှးကကန့်ကကာြှုြျားနှင့် ရင်ေိုင်ကကုံပတွ့ခဲ့ရသည်။ ‘. . . 
ပကာင်းြွန်မခင်းြရှိပသာ ဥေပဒြျားနှင့် တည်ဖငိြ်ြှုြရှိပသာ 
ြူဝါဒ ၊  ညံ့ေျင်းပသာအပမခခံ  အပောက်အအုံြျားနှင့်  
ကွာ ဟ ချ က် ကကီး ြား ပသာ  နို င် ငံ မခား ပငွ လဲ လှ ယ် နှု န်း  
နှစ်ြျ ိုး’၅၅ တို့ပကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံြှာ ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုမေုရန် 
ခက်ခဲပသာ ပနရာတစ်ခု မေစ်ပကကာင်း MOFCOM က 
တရုတ်ရင်းနှီးမြှုေ်နှသံြူျားကိ ုသတိပေးခဲသ့ည။် တရုတ် SOEs 
ြျားအပနမေင့ ်မြနြ်ာနိငုင်တံငွ ်ရင်းနှီးမြှုေန်ှြံှုြမေုြ ီနိငုင်ရံေမ်ခား 
ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုအာြခံထားရှိရန် သို့ြဟုတ် SINOSURE (သို့) 
တရုတ်ေို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်ြှ ဘဏ်အာြခံြျား ရယူထားရန် 
MOFCOM က အကကမံေုခဲသ့ည။်  နိငုင်ေိံငု ်ေိုက့နုပ်ြကးဖြအီာြခ ံ
လုေ်ငန်းတစ်ခုမေစ်ပသာ SINOSURE ကလည်း မြန်ြာနိုင်ငံကို 
ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုြျားအတွက် ထိခိုက်နစ်နာေုံးရှုံးနိုင်ပမခ 
ပဘး အ န္တ ရာ ယ်  မြ င့် ြား ပသာ နို င် ငံ တ စ် ခု အ မေ စ်  
သတ်ြှတ်ထားသည်။ စီြံကိန်းသပဘာတူညီြှု စာချုေ်ြျားနှင့် 
MOUs ြျား ပရးထိုး ချုေ်ေိုဖေီးသည့်တိုင် စီြံကိန်းဖေီးစီးပအာင် 
အပကာငအ်ထညပ်ောပ်ောငရ်ကွရ်န ်အာြခနံိငုမ်ခင်းြရှသိမေင့ ်
တရုတ်နိုင်ငံဘက်ြှ စီြံကိန်းဘဏ္ဍာပငွပထာက်ေံ့သူတို့ြှာ 
လည်း ြျားစွာစိတ်ေျက်ပဒါသထွက်ခဲ့ရသည်။

၂၀၀၉ ခုနှစ်  ဩဂုတ်လတွင်  မြန်ြာ့တေ်ြပတာ်က 
ကိုး က န့် ပဒ သ ြှ  မြ န် ြာ အ ြျ ိုး သား ဒီ ြို က ရ က် တ စ်  
ြဟာြိတ်တေ်ြပတာ် (MNDAA) ကို စစ်ေင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ချနိ်၌ 
တရုတ်အာဏာေိုင်ြျား (နှင့်တရုတ်လူထု) အတွက်လည်း 
စိုး ရိ ြ် ေူ ေ န် ြှု ြျား  မေ စ် ပစ ခဲ့ သ ည် ။  ထို ပဒ သ တွ င်  
တရုတ်ဟန်တို င်းရင်းသားဝင်  ကိုးကန့်လူြျ ိုး ြျားစွာ  
ပနထိုင် ကကသည်။  အေိုေါတိုက်ခိုက်ြှုက နှစ်  ၂၀ 
ကကာ အေစ်အခတ် ရေ်စဲြှုကို  အေုံးသတ်ပစခဲ့ ဖေီး  
ယူနန်မေည်နယ်သို့ နယ်စေ်မေတ်ပကျာ်ထွက်ပမေးတိြ်းပရှာ
င်သူပေါင်း ၃၇၀၀၀ ပကျာ်ရှိခဲ့သည်။၅၆ သို့ပသာ် ၂၀၁၀ 
အပထွပထွပရွးပကာက်ေွဲ  ြတိုင်ြီကာလတွင်  SPDC 

သို့ ပသာ်  မြ န် ြာ နို င် ငံ သ ည်  
တရုတ်ကုြ္ပဏီြျားအတွက် စိန်ပခါ်ြှု 
ကကီးြားပသာ လုေ်ငန်းဝန်းကျင်  
တစရ်ေက်ိ ုပေးခဲသ့ည။် တရတုန်ိငုင်နံငှ့ ်
သဘာဝအပလျာက ်ချတိေ်ကပ်နပသာ 
မြန်ြာနိုင်ငံ ပမြာက်ေိုင်းပဒသြှာ 
ကာလတာရှည်  လက်နက်ကိုင်  
ေဋိေက္ခြျားနှင့် နိုင်ငံပရး ြတည်ဖငိြ်ြှု 
ြျားမေင့် မေည့်နှက်ပနသည်။
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ပခါင်းပောင် ဗိုလ်ချုေ်ြှူး ကကီးသန်းပရှေက ပဘဂျင်းသို့  
သွားပရာက်လည်ေတ်ခဲ့ ဖေီး တရုတ်ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုြျား၏ 
လုံ ခခုံပရးနှင့်  ေတ်သက်၍ အာြခံချက်ပေးခဲ့ချ နိ်တွင်  
တရုတ်တို့၏ စိုးရိြ်ေူေန်ြှုြျားြှာ ြျားစွာပလျာ့ေါးသက်
သာသွားခဲ့သည်။၅၇ မြန်ြာထိေ်တန်း အရာရှိြျားကလည်း 
အဓိကကျပသာ တရုတ် SOEs ြျား (China Railway Group 
အေါအဝင်) ၏ ရုံးချုေ်ြျားသို့  သွားပရာက် လည်ေတ်ခဲ့ဖေီး 
၎င်းတို့၏ရင်းနှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျားြှာ  လုံ ခခုံ ေါ ပကကာင်းနှ င့်  
အဓိကစီြံကိန်းြျားကို  ေက်လက်ပော်ပောင်သွားြည် 
မေစ်ပကကာင်း ကုြ္ပဏီအြှုပောင်အရာရှိြျားအား အာြခံချက် 
ပေးခဲ့သည် (ပအာက်တွင်ပော်မေထားပသာ တရုတ်-မြန်ြာ 
မြန် နှုန်းမြင့်ရထားလြ်း မေစ်ရေ်ပလ့လာေန်းစစ်ြှုတွင်ရှုေါ)။ 
ထိုကဲ့သို့ အားပေးပထာက်ခံခဲ့ြှုြျားပကကာင့်ေင် တရုတ်တို့၏ 
တရားဝင် နိုင်ငံမခားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုေြာဏြှာ ၂၀၁၀ 
နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကကားကာလအတွင်း အပြရိကန် ပဒါ်လာ 
၁၂ ဘီလီယံ အထိ မြင့်တက်သွားခဲ့သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း 
အ ကကီး ြား ေုံး  နို င် ငံ တ ကာ ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ သူ ဟူ ပသာ  
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပနအထားကို ေိုြိုပသချာပစခဲ့ပေသည်။၅၈

သို့ပသာ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း SPDC က နိုင်ငံပရးအာဏာြှ 
ေု တ် ခွာ သွား ချ ိန် တွ င်  အ ပမော င်း အ လဲ ြု န် တို င်း ထ န်
ြ ည့် နိ ြိ တ် ြျား က  စ တ င် သ ပန္ဂ တ ည် ခဲ့ ဖေီ မေ စ် သ ည် ။ 
ထို့ ပနာ က် ေို င်း နှ စ် ကာ လ  အ န ည်း င ယ် အ တွ င်း  
ေ က် တို က် လို က် ေါ လာ ခဲ့ ပသာ  မေ စ် ရ ေ် ြျား က 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းရှိ တရုတ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျားကိုသာြ
ကေဲ တရုတ်နိုင်ငံ၏ဦးပောင်သူဟူပသာ အပနအထားကိုေါ 
ဖခိြ်းပမခာက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ြတ်လအတွင်း 
ဦးသနိ်းစနိသ်ြ္မတအမေစ ်စတငတ်ာဝနယ်ပူတာြ့ည့က်ာလတငွ ်
KIO ဥက္ကဌမေစ်သူ Zawng Hra က မြစ်ေုံေည်စီြံကိန်းသည် 
‘ မေည်တွင်းစစ် ’  ကို ဦးတည်ပစနို င်သ မေင့်  ရ ေ်တန့်  
ပေးေါရန် သြ္မတဟူကျင်ပတာင်ထံသို့  စာပရးသားကာ 
ပြတ္တာရေ်ခံခဲ့သည်။၅၉ ဇွန်လတွင်  KIO ဌာနြျားအား 
တေ်ြပတာ်ြှ တိုက်ခိုက်လာခဲ့ချနိ်တွင် KIO နှင့်  ၁၇ 
နှစ်တာ အေစ်အခတ်ရေ်စဲြှုက အေုံးသတ်သွားခဲ့သည်။ 
စ က် တ င် ဘာ လ တွ င်  သ ြ္မ တ  ဦး သိ န်း စိ န် က 
မြစ်ေုံေည်စီြံကိန်းကို ေိုင်းငံ့လိုက်၏။ ပနာက်တစ်နှစ် 
နိုဝင်ဘာလတွင်  တရုတ်ေိုင်  လက်ေံပတာင်းပကကးနီ  
သတ္တုတွင်းနှင့် ရခိုင်မေည်နယ်ရှိ ေိုက်လိုင်းစီြံကိန်းြျားအပေါ် 
လူြှုအသိုက်အဝန်းြျား၏ ေန့်ကျင်သေိတ်ပြှာက်ြှုြျား 
စ တ င် ပေါ် ထွ က် လာ ခဲ့ သ ည် ။  ၂ ၀ ၁ ၄  ခု နှ စ် တွ င်  
ကူြင်းြှပကျာက်မေူအထိ ရထားလြ်းတစ်ခုပောက်လုေ်ရန် 
အေိုမေုထားသည့် အပြရိကန် ပဒါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံတန် 
စီြံကိန်းကို မြန်ြာအစိုးရက ေယ်ေျက်ခဲ့သည်။၆၀  ကချင်၊ 
ကိုးကန့်နှင့်  တပအာင်း တေ်ေွဲ့ြျားနှင့်  လက်နက်ကိုင် 
ေန့က်ျငတ်ိကုခ်ိကုြ်ှုြျား မေနလ်ညစ်တငခ်ဲက့ာ မြနြ်ာနိငုင်၏ံ 
အပရှ့ပမြာက်ေိုင်း  ပဒသတစ်ဝှြ်းတွင်  ေဋိေက္ခြျား  
ကကီးြားမေင်းထန်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်သို့ပရာက်ချနိ်၌ 
ယူနန်မေည်နယ်နယ်စေ်တပလျှာက်တွင် ပနရေ် စွန့်ခွာပမောင်း
ပရှေ့ရသည့်အရေ်သားမေည်သူပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ ပကျာ်ရှိလာခဲ့ရာ 
တရုတ်အာဏာေိုင်ြျားအတွက်လည်း စိုးရိြ်ေူေန်ြှုြျား 

မေစ်ပေါ်ပစခဲ့သည်။

ယူနန် မေည်နယ်  နယ်စေ်တပလျှာက်  အသစ်တေန်  
ပေါ် ပေါ က် လာ ပသာ  ြ တ ည် ဖငိ ြ် ြှု ၊  ေ ဋိ ေ က္ခ ြျား ၊ 
ပနာက်မေန်ေုတ်သွားပသာ တရုတ်နှင့် ေက်ေံပရးတို့က 
နိုင်ငံ၏ အမခားအစိတ်အေိုင်းြျားတွင် အပကာင်အထည်ပော်
ပောငရ်ကွလ်ျကရ်ှပိသာ အြျ ိုးသား မေနလ်ညသ်င့မ်ြတပ်ရးနငှ့ ်
နိုင်ငံပရးေိုင်ရာ မေု မေင်ပမောင်းလဲပရး လုေ်ငန်းြျားနှင့်  
လုံး ဝေန့်ကျင်ကွဲလွဲ ပနခဲ့သည် ။  နို င် ငံ ပရးအာဏာြှ  
SPDC ေုတ်ခွာသွားခဲ့စဉ်က တရုတ်ပခါင်းပောင်ြျားြှာ 
ထို ကဲ့ သို့ ပသာ  နို င် ငံ ပရး အ ခ င်း အ ကျ င်း မေ န် လ ည်  
ချနိ်ညှိမခင်းြျ ိုး မေစ်လာြည်ဟု လုံးဝပြျှာ်လင့်ြထားခဲ့ပေ။ 
တကယ်တြ်းတွင် အြျ ိုးသားဒီြိုကပရစီအေွဲ့ချုေ် (NLD) ၊ 
အပနာက်တိုင်းအစိုးရြျားနှင့် သြ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရကကား 
သဟဇာတမေစလ်ာပသာ ေကေ်ပံရးက တရတုအ်စိုးရအတကွ ်
ပဘးေယ်ထားခံရြည့်အပရး စိုးရိြ်ေူေန်ြှုြျားကိုသာ 
မြင့်တက်ပစခဲ့သည်။

န ယ် စ ေ် တ ပလျှာ က်  တို က် ေွဲ ြျား  ေ က် လ က်  
မေ စ် ေွား ပန မခ င်း က လ ည်း  အ လွ န် စိုး ရိ ြ် ေူ ေ န် စ ရာ  
ကိစ္စရေ်တစ်ခု မေစ်သည်။ အထူးသမေင့်  ၂၀၁၅ ခုနှစ် 
ြတ်လအတွင်း မြန်ြာ့ပလတေ်ြှ ကကဲချလိုက်ပသာဗုံးြျားက 
ယူနန်မေည်နယ်အတွင်းသို့ ကျပရာက်ခဲ့ဖေီး တရုတ်နိုင်ငံသား 
၅ ဦး အသက်ေုံးရှုံးခဲ့ရ ဖေီးပနာက် စိုးရိြ်ေူေန်ြှုြျား 
ေို ြို မြ င့် တ က် လာ ခဲ့ ၏ ။  တ ရု တ် လူ ထု က လ ည်း  
အလွန်ေင်စိတ်ေိုးပဒါသထွက်ခဲ့သည်။ ယင်းအမေစ်ကို
တုံ့ မေန်သည့်အပနမေင့် တရုတ်နိုင်ငံ ဗဟိုစစ်ပကာ်ြရှင်၏ 
ဒုတိယဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုေ်ေန်းချနိ်လုံ (Gen. Fan Changlong)
က အကယ်၍  ထို မေစ် ရေ် ြျ ိုး  ပနာက်တစ် ကကိြ်  
မေ စ် ေွား ခဲ့ ြ ည် ေို လျှ င်  ‘ တ ရု တ် နို င် ငံ အ ပန နှ င့်  
မေ ည် သူ တို့ ၏  အ သ က် ြျား ၊  ေို င် ေို င် ြှု ြျား နှ င့်  
လုံ ခခုံ ြှု တို့ ကို  ကာ ကွ ယ် ပစာ င့် ပရှာ က် ရ န် အ တွ က်  
မေတ်မေတ်သားသားကိုင်တွယ် ပမေရှင်းပောင်ရွက်သွားြည်’၆၁ 
ဟု သတိပေးထုတ်မေန်ခဲ့သည်။ Stimson Center ြှ ယွန်ေွန် 
(Yun Sun) ြှတ်ချက်မေုပမောကကားခဲ့သကဲ့သို့ေင် ယင်းသည် 
၁၉၆၇ ခုနှစ်က ရန်ကုန်ဖြို့တွင် တရုတ်သံရုံးတိုက်ခိုက်ခံရကာ 
တရုတ်နိုင်ငံသားအချ ို ့ အသက်ေုံးရှုံးခဲ့ရဖေီး၆၂ ပနာက်ေိုင်း  
‘တရုတ်- မြန်ြာေက်ေံပရး၏ အေိုးရွားေုံးပန့ရက်’ 
မေစ်ခဲ့သည်။ သို့ပသာ် နယ်စည်းထိစေ်ပနပသာ နှစ်နိုင်ငံတွင် 
အမေနအ်လနှြ်နစှဖ်ြို့ ြှုြျား မေစတ်ညပ်နခဲဖ့ေီး မြနြ်ာနိငုင်တံငွ်းြ ှ
လူသူြျားစွာတို့ကလည်း အင်အားကကီး အိြ်နီးချင်းနှင့်  
ေတ်သက်၍ အထူးသတိထား ပစာင့်ကကည့်ပနခဲ့ကကသည်။ 
မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်း  လု ေ် င န်း ပော င် ရွ က် ပန ပသာ  
တရုတ်ကုြ္ပဏီြျား တစ်ပန့တစ်မခား ေိုြိုတိုးေွားလာမခင်းနှင့် 
ေတ်သက်၍ စိုးရိြ်ေူေန်ြှုြျား မေစ်တည်ပနသည့်အမေင် 
ယခင်က ဗြာမေည်ကွန်မြူနစ်ေါတီအား တရုတ်အစိုးရြှ 
အား ပေး ပထာ က် ေံ့ ခဲ့ သ ည့်  အ မေ စ် ကို လ ည်း  
ြပြ့နိုင်ခဲ့ ကကပေ။ မြန်ြာဘက်မခြ်းနယ်စေ်တပလျှာက် 
တရုတ်တို့၏အကျ ိုးစီးေွားြျား  ေက်လက်အသက်ဝင်
ပနသည့်ကိစ္စရေ်နှင့် ေတ်သက်၍လည်း စိုးရိြ်ေူေန်ြှုြျား 



16  |  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း transnationalinstitute

ရှိပနခဲ့သည်။ ကိုးကန့်ပဒသအတွင်း တိုက်ေွဲြျားေက်လက်
မေစ်ေွားပနခဲ့ချနိ်တွင် နိုင်ငံေိုင်ြီဒီယာြျားက မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 
‘အချုေ်အချာအာဏာ’ကို ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ရန်အတွက် 
ေင်နွှဲရပသာစစ်ေွဲမေစ်ပကကာင်း အခိုင်အြာေိုခဲ့ကကသည်။၆၃ 
ထို့အမေင်  UWSA ေိုင်နက်နယ်ပမြ၏ ပတာင်ဘက်ေိုင်း 
တွင် ‘အုေ်ချုေ်ပရးရာထူးအာဏာြျားကို တရုတ်လူြျ ိုးြျား 
ရယထူားဖေီး တရတုယ်ဉပ်ကျးြှုက ပဒသခြံျား၏ယဉပ်ကျးြှုကိ ု
ဝါးြျ ိုလွှြ်းြိုးပနသည်’၆၄ ဟု မေစ်တင်စွေ်စွဲခဲ့သည်။

သ ြ္မ တ ဦး သိ န်း စိ န် ၏  အု ေ် ချု ေ် ပရး သ က် တ ြ်း  
တပရွ့ပရွ့ကုန်ေုံးလာခဲ့ချ နိ်တွင်  မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းြှ  
တရုတ်တို့၏ အကျ ိုးစီးေွားြျားြှာ ဖခိြ်းပမခာက်ြှုြျား 
ပအာက်တွင် ကျပရာက်ပနေဲမေစ်သည်ဟု ထင်မြင်ယူေရ၏။ 
၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အပထွပထွပရွးပကာက်ေွဲတွင် 
NLD အမေတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ မခင်းက အြျားစု၏ 
ထင် မြင်ယူေချက်ကို  ထေ်ြံအတည် မေုပေးခဲ့သည် ။ 
အ ပနာ က် က ြ္ဘာ ၏  လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး  
အြှတ်သပကဂတတစ်ရေ်ပသာ ပဒါ်ပောင်ေန်းစု ကကည် 
ဦးပောင်ပသာ အစိုးရတစ်ရေ်ပအာက်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံသည် 
တရုတ်နှင့်ေူးပေါင်းေါဝင်ပောင်ရွက်ြှုြျားြှ ေက်လက် 
ေုတ်ခွာလိြ့်ြည်ဟု ထင်မြင်ယူေခဲ့ ကကသည်။ သို့ပသာ် 
နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းြှာေင် အေိုေါပြျှာ်ြှန်းချက်က 
ပဇာက်ထိုး ပမောင်းမေန်မေစ်သွားခဲ့သည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းသို့ BRI ဝင်ပရာက်မခင်း

အစေိုင်းတွင်  တရုတ်အစိုးရသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း  
B R I  အား ပေး မြှ င့် တ င် ပရး နှ င့် ေ တ် သ က် ၍ 
အရှနိအ်ဟနုတ်ညပ်ောကရ်န ်ခကခ်ကခ်ခဲရဲနု်းကနပ်နခဲရ့သည။် 
ယ ခ င် တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျား ပကကာ င့်  
သာြန်အြျား မေည်သူ ကကားတွင်  တရုတ်ေန့်ကျင်ပရး  
စတိခ်စံားချကြ်ျားက မြင့ြ်ားပနခဲသ့ည။် မြနြ်ာနိငုင်အံပနမေင့ ်
နိငုင်တံကာြ ှအပရးယေူတိေ်ိုြ့ှုြျားနငှ့ ်ရငေ်ိငုပ်နခဲရ့ချနိတ်ငွ ်
မြ န် ြာ အ စိုး ရ အ တွ က်  ြိ တ် ပေွ ပကာ င်း ြျား အ မေ စ်  
ရေ်တည်ခဲ့သည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်ြှတ်ယူေထားပသာ 
တ ရု တ် ထိ ေ် တ န်း အ စိုး ရ  အ ရာ ရှိ ကကီး ြျား ြှာ လ ည်း  
သစ္စာပောက်ခံရသည်ဟု ခံစားခဲ့ရ၏။ ပရနံနှင့်သဘာဝ
ဓာတ်ပငွ့ေိုက်လိုင်းြျားနှင့်  မြစ်ေုံေည်စီြံကိန်းတို့ကို  
ကိုယ်တိုင်အားပေးပထာက်ခံခဲ့သည့် သြ္မတရှီကျင်းေျင်က 
‘ မြန်ြာနိုင်ငံကို  ဘယ်သူ လက်လွှတ်ေုံးရှုံးခဲ့ရတာလဲ 
(Who lost Myanmar?)’ ဟူ၍ ပြးခွန်းထုတ်ခဲ့ပကကာင်း 
အစီရင်ခံတင်မေြှုြျား ရှိခဲ့သည်။၆၅

သို့ ပသာ်  နို င် ငံ ပရး နှ င့်  ြ ဟာ ဗျူ ဟာ ေို င် ရာ  
အ ပကကာ င်း တ ရား ြျား က  တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု 
စီ ြံ ချ က် ြျား အ တွ က်  အ ခ က် အ ခဲ မေ စ် ပစ သ ည့်  
တစ်ခုတည်းပသာ ရင်းမြစ်ြဟုတ်ပေ။ ပယဘုယျအားမေင့် 
မြနြ်ာနိငုင်တံငွ်းရှ ိတရတုက်ြု္ပဏြီျားြှာ တာဝနယ်ြူှုြရှပိသာ 
လုေ်ငန်းပောင်ရွက်ြှုြျား၊ အိြ်ရှင်လူြှုအသိုက်အဝန်းြျား၏ 
ယဉ်ပကျးြှုြျားကို  အသိအြှတ် မေုပလးစားြှုြရှိ မခင်း ၊ 
အလုေ်သြားအခွင့်အပရး ချ ိုးပောက်ြှုြျား၊ လယ်ယာပမြ 

သိ ြ်း ေ ည်း မခ င်း နှ င့်  သ ဘာ ဝ ေ တ် ဝ န်း ကျ င် နှ င့်  
န ယ် ပမြ ပဒ သ  သ က် ပြွး လု ေ် င န်း ြျား အ ပေါ် 
အန္တရာယ် မေစ်ပစပသာ သက်ပရာက်ြှုြျားတို့ ပကကာင့်  
ြ ပကာ င်း သ တ င်း ပကျာ် ပစာ သ ည် ။ ၆ ၆  တ ရု တ်  
ကုန်ထုတ်လုေ်ငန်းြျားြှာလည်း အရည်အပသွးညံ့ေျင်းမခင်း၊ 
ပေးပေါမခင်းတို့နှင့် ေက်စေ်ပနခဲ့သည်။

ပကျာကမ်ေူေေိက်ြ်းပောကလ်ေုရ်န ်တငဒ်ါပအာငမ်ြငခ်ဲပ့သာ 
CITIC consortium ြှအေ အမခားတရုတ်ကုြ္ပဏီြျားြှာ 
မြ န် ြာ နို င် ငံ အ တွ င်း ၌  က န် ထ ရို က် ရ ရှိ ရ န်  
ခက်ခက်ခဲခဲ  ရုန်းကန်ပနခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံပရးေိုင်ရာ 
ကူးပမောင်းြှုကို  ေက်လက်ပော်ပောင်လာခဲ့ချ နိ်တွင်  
အ ရ ေ် ဘ က်  လူ ြှု အ ေွဲ့ အ စ ည်း အု ေ် စု ြျား က 
ေို ြို အား ပကာ င်း ခို င် ြာ လာ ခဲ့ ဖေီး  မေ ဿ နာ ပေး ပသာ  
တရုတ်စီြံကိန်းြျားနှင့် တရုတ်ကုန်ထုတ်လုေ်ငန်းြျားကို 
ေိုြိုပကာင်းြွန်ပမောင်ပမြာက်ပသာ နည်းဗျူဟာြျားမေင့်  
ပြး ခွ န်း ထု တ်  ေ န့် ကျ င် လာ ခဲ့ ကက သ ည် ။ 
တရုတ်လူြျ ိုးေညာရှင်တစ်ဦးမေစ်သူ ဒူးလန် (Du Lan) 
ကလည်း မြန်ြာနိုင်ငံတွင်  တရုတ်ကုြ္ပဏီြျားအပေါ် 
အေိုးမြင်စိတ်ခံစားချက်ြျား မြင့်ြားလွန်းပနသည်မေစ်ရာ 
ကန်ထရိုက်ြျားရရှိနိုင်ရန်အတွက် စီြံကိန်းတင်ဒါတင်သွင်း 
ရာ၌ ပဟာင်ပကာင်နှင့် စင်ကာေူတွင်ြှတ်ေုံတင်ထားပသာ 
ကုြ္ပဏီြျားကို အသုံးမေုသင့်ပကကာင်း အကကံမေုတင်မေခဲ့၏။၆၇

၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း တရုတ်ေညာရှင်ြျားပရးသားသည့် 
ပော င်း ေါး ြျား ၌  မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်း  B R I 
အပကာင်အထည်ပော်ပောင်ရွက်ြှု ကင်းြဲ့ မခင်းအတွက် 
စိတ်ေျက်ပဒါသထွက်ြှုြျားကို ထုတ်ပော်တင်မေထားသည်။ 
ထိုသူတို့ မေစ်တင်ပဝေန်ပသာ အပကကာင်းတရားြျားတွင် 
N L D  အ စိုး ရ တွ င်  စွ ြ်း ပော င် နို င် ြှု က င်း ြဲ့ မခ င်း ၊ 
အရာရှိ ကကီးြျားအပနမေင့်  ေုံး မေတ်ချက်ချြှတ်နိုင်သည့်  
အခွင့်  အာဏာြရှိ မခင်း၊ နိုင်ငံပရးသြားြျားကကား BRI 
အပေါ် နိုင်ငံပရးေိုင်ရာ အပလးပေးအာရုံစိုက်ြှုြရှိ မခင်း၊ 
နိုင်ငံပရးအာဏာ၏ အဓိကအစိတ်အေုိင်းနှစ်ခု (NLD နှင့် 
တေြ်ပတာက်ိေုိလုိသုည)် ကကားြ ှစနိပ်ခါ်ြှုအခကအ်ခြဲျားနငှ့ ်
BRI စီြံကိန်းြျားအတွက် သတ်ြှတ်ခွဲပဝ အသုံးမေုပသာ 
ရန်ေုံပငွြျား လုံပလာက်ြှုြရှိမခင်း စသည်တို့ေါဝင်သည်။၆၈ 
သက္ကရာဇ်  ၂၀၀၀ နှစ်ကာလြျားအတွင်း   ယူနန်  
‘ ကု န်း တွ င်း တံ တား ြ ဟာ ဗျူ ဟာ  ( l a n d b r i d g e 
stragegy)’ ကို အေိုမေုတင်မေခဲ့သည့် လီချနိ်ယန် (Li 
Chenyang) က မြန်ြာနိုင်ငံြှာ အိြ်ပထာင်ေက်ြပတွ့ ြှာ 
စိုးရိြ်စရာြလိုသည့် ြင်းဧကရာဇ်၏သြီးပတာ် ကဲ့သို့  
မေုြူပောင်ရွက်ပနခဲ့ပကကာင်း အလွန်အကျွမံေစ်တင်ပရးသား
ပောမ်ေခဲသ့ည။်၆၉ ပဝေနသ်ြူျားြှာ မြနြ်ာပခါင်းပောငြ်ျားသည ်
၎င်းတို့၏  ေထဝီ -နို င် ငံ ပရးတည်ပနရာ ၊  သဘာဝ 
သယဇံာတြျားနငှ့ ်စီးေွားပရးေိငုရ်ာ အလားအလာတိုပ့ကကာင့ ်
နို င် ငံ တ ကာ ြှ  က ြ်း လှ ြ်း လာ သူ ြျား စွာ ရှိ ပန ဖေီး  
အ ပကာ င်း ေုံး  က ြ်း လှ ြ်း လာ သူ ကို  စိ တ် ကကို က်  
ပရွးချယ်နိုင်သည့်ေုံစံမေင့် မေုြူကျင့်ကကံပောင်ရွက်ပနသည်ဟု 
ပမောေိုကကသည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာေင် လီချနိ်ယန် က 
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မြန်ြာထိေ်တန်းအရာရှိကကီးြျားသည် BRI တစ်ခုလုံးအတွက် 
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အပရးေါြှုအတိုင်းအတာကို  ‘အလွန်
အကျွ ံချဲ့ကားြှန်းထင်ထားသည်’  ဟု  တင် မေခဲ့၏။၇၀  
တနည်းေိုရလျှင် BRI တွင် မြန်ြာ နိုင်ငံ၏ေူးပေါင်း
ေါဝင်ပောင်ရွက်ြှုက BRI  အစီအစဉ်တစ်ခုလုံး၏ 
ပအာင်မြင်ြှုအတွက် ြရှိြမေစ်အပရးေါသည် ြဟုတ်ေဲ 
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပေးေစ်ညှိနှိုင်းနိုင်သည့် အပနအထား 
သ ည် လ ည်း  ၎ င်း ၏ အ မေု အ ြူ က  ညွှ န်း ေို ပသာ  
အပနအထားထက် ြျားစွာေိုြိုအားနည်းပနခဲ့သည်ဟူ၏။ 
တရုတ်- မြန်ြာပရနံနှင့်  သဘာဝဓာတ်ပငွ့ေိုက်လိုင်းြှ  
ရရှိပသာ ပရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ပငွ့ြျားက တရုတ်နိုင်ငံတွင်း 
မေ န့် မေူး ပေး ပဝ ပသာ  ပရ နံ နှ င့် သ ဘာ ဝ ဓာ တ် ပငွ့  
စုစုပေါင်းေြာဏြျား၏ အေျားအနားြျှသာရှိပကကာင်း  
(၂၀၁၉ ေထြနှစ်ဝက်တွင် ၂% နှင့် ၃.၆% အသီးသီး 
ရှိ သ ည် ) ၊  လ က် ရှိ အ ချ ိန် ၌  ယူ န န် မေ ည် န ယ် တွ င်  
လျှေ်စစ်ဓာတ်အားြျား ေိုလျှပံနပကကာင်း လီချနိ်ယန်က 
ေက်လက်ကိုးကားတင်မေထားခဲ့သည်။၇၁

၂ ၀ ၁ ၇  ခု နှ စ် အ တွ င်း  မြ န် ြာ့ စ စ် တ ေ် က 
ရခိုင် မေည်နယ်အတွင်းရှိ  လူနည်းစုရိုဟင်ဂျာြျားအပေါ် 
အ ပရး ယူ တို က် ခို က် နှိ ြ် န င်း ြှု  ြျား မေု လု ေ် ခဲ့ ဖေီး  
ပနာက်ေက်တွဲကာလတွင်  နိုင်ငံပရးအခင်းအကျင်းက 
အကကီးအကျယ်ပမောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ရုတ်မခည်းေိုသလိုေင် 
မြနြ်ာအစိုးရတွင် ‘ကြ်းလြှ်းလာသူ’ အြျားအမေားြရှပိတာေ့ဲ 
တရုတ်အစိုးရကေင် မြန်ြာအစိုးရ၏ အပရးပေးြှုကို  
မေန်လည်ရရှိခဲ့သည်။  ပနာက်တစ်နှစ်ကာလအတွင်း၌ 
တရုတ်အစိုးရသည် ေက်ေံပရးမေန်လည်တည်ပောက် 
ရန်ရည်ရွယ်ဖေီး ကြ္ဘာ့ကုလသြဂ္ဂတွင် မြန်ြာနိုင်ငံအပေါ် 
က န့် ကွ က် ေ န့် ကျ င် သ ည့် လှု ေ် ရှား ပော င် ရွ က် ြှု ြျား
ကို တားေီးေိတ်ေင်ခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးဖငိြ်းချြ်းပရး 
လု ေ် င န်း စ ဉ် ကို  ေံ့ ေိုး ကူ ညီ ရ န် အ တွ က်  
ေို ြိုအားထုတ်ပောင်ရွက်လာခဲ့ ဖေီး  မြန် ြာနို င် ငံတွင်  
ရငန်ှီးမြှုေန်ှြံှုြျား တိုးမြငှ့ပ်ောငရ်ကွသ်ွားရန ်ကတမိေုခဲသ့ည။်

ထို အ ပမခ အ ပန ပအာ က် တွ င်  နှ စ် နို င် ငံ ကကား  B R I 
ေူး ပေါ င်း ပော င် ရွ က်ြှု ကို  တ ရု တ် - မြ န် ြာ စီး ေွား ပရး  
စကကြံစီြံကိန်း (CMEC) အမေစ် မေန်လည်စီစဉ်ပရးေွဲကာ 
၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် နိုင်ငံမခားပရးဝန်ကကီး ဝြ်ရိ 

(Wang Yi) က စီြံကိန်းကို စတင်ေွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ 
ယ င်း သ ည်  ေ က် ေံ ပရး မေ တ် ပတာ က် မခ င်း ခံ ရ ဖေီး  
နိုင်ငံတကာ ကူညီပထာက်ေံ့ြှုကို ငံ့လင့်ပနပသာ မြန်ြာနိုင်ငံ 
အစိုးရအပနမေင့် တရုတ်အစိုးရနှင့် ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ြှု
သပဘာတူညီချက်စာချုေ်တစ်ခေုံလုံးကို အချနိ်တိုအတွင်း 
ပရးထိုးချုေ်ေိုခဲ့သည့် ေထြေုံးမေစ်ရေ်တစ်ခု ြဟုတ်ခဲ့ေါပချ။ 
၂၀၀၄ ခုနှစ် ြတ်လအတွင်း တရုတ်ဒုတိယဝန်ကကီးချုေ် 
ဝူယိ (Wu Yi) လာပရာက်လည်ေတ်ခဲ့ချ နိ်ကလည်း 
အစိုးရနှစ်ရေ် ကကား ကုန်သွယ်ပရးနှင့်စီးေွားပရးေိုင်ရာ 
ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ပရးသပဘာ တူညီချက်စာချုေ် ၂၁ ခု 
ကို လက်ြှတ်ပရးထိုးချုေ်ခဲ့ပေသည်။ ေက်သွယ်ပရးနှင့် 
လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား ထု တ် လု ေ် ပရး  စ က် ရုံ ြျား ြှ အ စ 
ဓာ တ် သ တ္တု တူး ပော် ပရး နှ င့်  ရ ထား လ ြ်း ြျား အ ထိ  
ကဏ္ဍရေ်ြျားအားလုံးအတွက် ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ပရး 
သပဘာတူ စာချုေ်ြျားမေစ်သည်။၇၂ ထိုနှစ်အတွင်းြှာေင် 
ဇူလိုင်လ၌ စာချုေ် ၁၂ ခု ထေ်တိုးချုေ်ေိုခဲ့သည်မေစ်ရာ ၂၀၀၄ 
ခနုစှ ်အတငွ်း လကြ်တှပ်ရးထိုးချုေေ်ိခုဲပ့သာ စီးေွားပရးေိငုရ်ာ 
သပဘာတူစာချုေ်ပေါင်း ၃၃ ခု အထိ ပရာက်ရှိသွားခဲ့သည်။ 

တရုတ်-မြန်ြာ စီးေွားပရးစကကြံ (CMEC)
CMEC သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း  BRI  အစီအစဉ်  
အတွက် အဓိကကျပသာယန္တယားတစ်ရေ် မေစ်လာခဲ့ ဖေီး  
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံကို ထေ်တိုးချတိ်ေက်ပေးြည့် 
စီးေွားပရးြဟာစကကြံတစ်ခု တည်ပောက်ပရးလုေ်ငန်းြျား 
ေါ ဝ င် သ ည် ။  ‘ စီး ေွား ပရး စ က ကြံ ’  သ ပဘာ တ ရား က 
မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် အသစ်အေန်းြဟုတ်ပေ။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 
ကိုယ်ေိုင် အြျ ိုးသားအေင့် အပမခခံအပောက်အအုံြျား၊ 
စက်ြှုလုေ်ငန်းြျားနှင့်  ေွံ့ ဖေိုးတိုးတက်ပရး စီြံချက်ြျား 
(CMEC  ပအာက်တွင်  ရည်ြှ န်းထားသည့်အတို င်း  
ယူ န န် မေ ည် န ယ် နှ င့်  ပကျာ က် မေူ နှ င့် ရ န် ကု န် ကကား  
ချတိေ်ကြ်ှုြျားေါဝင)် ကိ ုစီးေွားပရးစကကြံြျား တညပ်ောကြ်ှု 
အပေါ်တွင်  အပမခခံကာ ချြှတ်ပော်ပောင်သည်။၇၃  
မြန်ြာနိုင်ငံသည် ြဟာြဲပခါင်ပဒသခွဲနှင့် အာေီယံငါးနိုင်ငံကို 
ချတိ်ေက်ပေးသည့် အပရှ့-အပနာက် စီးေွားပရးစကကြံ 
စသည့်  ပဒသတွင်းစီးေွားပရးြဟာစကကြံ  နှစ်ခုတွင်  
အစိတ်အေိုင်းအပနမေင့် ေါဝင်ပနခဲ့ဖေီးမေစ်၏။ တို့မေစ်သည်။ 
အာရှပဒသတွင်း  အြျ ိုးသားစီြံကိန်းပရးေွဲြှုြျားတွင်  
စီးေွားပရးစကကြံြျားကို ကျယ်ကျယ်မေန့်မေန့်အသုံးမေု ပနခဲ့ဖေီး 
အာရှေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရးဘဏ် (ADB) ကဲ့သို့ပသာ ဘဏ္ဍာပရး 
အင်စတီကျူးရှင်းြျားကလည်း စီးေွားပရးစကကြံြျား ပော် 
ပောင် ပရးအတွက်  အားပေး မြှ င့်တင် ပနခဲ့ ကကသည် ။ 
မြနြ်ာနိငုင်၏ံ ၂၀၁၆ ခနုစှ ်စကြ်ှုလေုင်န်းြူဝါဒနငှ့ ်၂၀၁၄ ခနုစှ ်
အြျ ိုးသား သယယ်ေူိုပ့ောငြ်ှုေွံ့ဖေိုးတိုးတကပ်ရး စြီခံျကတ်ိုက့ိ ု
ဂျေန်အစိုးရ၏ေံ့ေိုးကူညီြှု မေင့်  ပရးေွဲချြှတ်ခဲ့သည်။ 
ဂျ ေ န် အ စိုး ရ ြှာ လ ည်း  စီး ေွား ပရး စ က ကြံ ြျား ကို  
တက်တက်ြကြကအားပေးမြှင့်တင်သူ မေစ်ပလသည်။

စီးေွားပရးစကကြံြျားကို တူးပော်ထုတ်ယူသည့် ပနရာပဒသြျား၊ 
ထုတ်လုေ်သည့်ပနရာပဒသြျား (SEZs နှင့် စက်ြှုဇုန်ြျား) 

ယ င်း သ ည်  ေ က် ေံ ပရး  
မေ တ် ပတာ က် မခ င်း ခံ ရ ဖေီး  
နိုင်ငံတကာ ကူညီပထာက်ေံ့ြှုကို 
ငံ့ လ င့် ပန ပသာ  မြ န် ြာ နို င် ငံ  
အစိုးရအပနမေင့် တရုတ်အစိုးရနှင့် 
ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ြှု  သပဘာ
တူ ညီ ချ က် စာ ချု ေ် တ စ် ခေုံ လုံး ကို  
အချနိတ်ိအုတငွ်း ပရးထိုးချုေေ်ိခုဲသ့ည့ ်
ေထြေုံးမေစရ်ေတ်စခ် ုြဟတုခ်ဲေ့ါပချ။
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နှ င့်  စား သုံး သူ ပန ရာ ပဒ သ ြျား ကို  ပကာ င်း ြွ န် စွာ  
ချ ိတ် ေ က် ထား ပသာ  အ ပမခ ခံ အ ပော က် အ အုံ ြျား  
(ကုန်စည်ပထာက်ေံ့ေို့  ပောင်ပရးဗဟိုစခန်းြျား နှင့်  
သဘာဝသယံဇာတြျား၊ စွြ်းအင် ၊  လူ ၊  ကုန်စည်နှင့်  
သတင်းအချက်အလက် သယ်ယူေို့ပောင်ပရးကွန်ယက်ြျား 
အ ေါ အ ဝ င် )  ြှ တ ေ င့်  ေ က် သွ ယ် ပေး နို င် ရ န်  
ပရးေွဲေန်တီးထားသည်။  သို့ ပသာ်  အာရှပဒသတွင်  
စီးေွားပရးစကကြံြျားြှ  နာကျင်စရာအပတွ့အကကုံြျားကို  
ရင်ေိုင်ခံစားခဲ့ကကရသည်။ လယ်ယာပမြ သိြ်းယူခံရမခင်း၊ 
သ ဘာ ဝ ေ တ် ဝ န်း ကျ င်  ထိ ခို က် ေျ က် စီး မခ င်း ၊ 
ပကျးလက်ပဒသရှိ  ေိုင်ေိုင်ြှုြဲ့ပစမခင်း ၊  ေိုးရွားပသာ 
လုေ်ငန်းဝန်းကျင်ြျားပအာက်ြှ အလုေ်အကိုင်သစ်ြျား 
စသည်တို့  ထွက်ပေါ်လာခဲ့ မခင်းပကကာင့် မေစ်၏။ ေါဝင်  
ပော င် ရွ က် ပသာ  ကု ြ္ပ ဏီ ကကီး ြျား က ြူ  အ စိုး ရ -
ေုဂ္ဂလိကြိတ်ေက်  ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ပရးစနစ် မေင့်  
စကကြံြျားပော်ပောင်ြှုြှ အမြတ်အစွန်းြျား ကကီးကကီးြားြား 
ရရှိေိုင်ေိုင်ခဲ့ကကပလသည်။

C M E C  နှ င့် သ က် ေို င် ပသာ  အ ပသး စိ တ်  
သတင်းအချက်အလက်ြျား အလွန်ေင် ရှားေါး၏။ ၂၀၁၈ 
ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း တရုတ်နှင့် မြန်ြာအစိုးရြျားက 
နားလည်ြှုစာချွန်လွှာတစ်ခုကို လက်ြှတ်ပရးထိုးခဲ့ကကရာတွင် 
အပမခခအံပောကအ်အု၊ံ ပောကလ်ုေပ်ရး၊ ကနုထ်တုလ်ေုပ်ရး၊ 
စိုက်ေျ ိုးပရး၊ သယ်ယူေို့ပောင်ပရး၊ ဘဏ္ဍာပရး၊ လူ့စွြ်းအား 
အရင်းအမြစ်ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရး၊ သုပတသနနှင့် နည်းေညာ 
တို့အေါအဝင် နယ်ေယ်ကဏ္ဍ ၁၅ ခု ကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။၇၅ 
CMEC ၂၀၁၉-၂၀၃၀ ေူးပေါင်း  ပောင်ရွက်ပရး  
စီြံချက်တစ်ရေ်ကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ အြျ ိုးသားေွံ့ ဖေိုးတိုး
တက်ပရးနှင့် မေုမေင်ပမောင်းလဲပရးပကာ်ြရှင် (NDRC) နှင့် 
မြန်ြာနိုင်ငံ စီြံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာပရးဝန်ကကီးဌာန တို့က 
လကြ်တှပ်ရးထိုးခဲသ့ည။် ၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧဖေလီတငွ ်ကျင်းေပသာ 
ဒုတိယအကကိြ်ပမြာက် ရေ်ဝန်းနှင့်လြ်း (Belt and Road) 
ေိုရြ်  ြတိုင်ြီ လက်ြှတ်ပရးထိုးခဲ့မခင်းမေစ်သည်။၇၆ ‘CMEC 
အကျ ိုးအမြတ် ပစာလျင်စွာရရှိနိုင်ပသာ စီြံကိန်းြျားစာရင်း 
(project harvest lists)’ ကိုလည်း အေုိေါေိုရြ်တွင် 
သပဘာတူညီြှု မေုခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံတင်မေခဲ့ကကသည်။၇၇ 
သို့ ပသာ်  ြ ည် သ ည့် စာ ရွ က် စာ တ ြ်း တ စ် ခု ကို ြျှ 
အြျားသိပအာင်ထုတ်မေန်ခဲ့ မခင်း ြရှိပေ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် 
သပဘာတူညီချက်မေင့် အလားတူ MOUs ြျားကို အြျား
သိပအာင်ထုတ် မေန်ခဲ့ မခင်းြျား  ရှိခဲ့၏။ ဥေြာ BRI 
နှင့်ေတ်သက်၍ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကကား 
ေူးပေါင်းပောငရ်ကွြ်ှုေိငုရ်ာ နားလညြ်ှုစာချွနလ်ွှာ (MOU) ကိ ု
လတဗ်ီးယားအစိုးရဝကဘ်ေ်ိကုတ်စခ်တုငွ ်ပောမ်ေထားသည။်၇၈ 
ထိုအချက်ကိုကကည့်လျှင် တရုတ်အစိုးရသည် အချ ို ့ကိစ္စရေ် 
ြျားတွင် အေိုေါစာရွက်စာတြ်းြျားကို အြျားသိပအာင် 
ထုတ်မေန်လိုပသာေန္ဒရှိပကကာင်း ပတွ့မြင်ရသည်မေစ်ရာ 
CMEC  စာရွက်စာတြ်းြျားကို ြူ  အဘယ့် ပကကာင့်  
အြျားမေည်သူသိရှိပအာင် ထုတ်မေန်ခဲ့မခင်းြရှိသနည်းဟူ၍ 
ပြးခွန်းထုတ်စရာ မေစ်ပနပေသည်။

CMEC ပအာက်တွင် တရုတ်အစိုးရြှ အေို မေုခဲ့ပသာ 
စီြံကိန်းပေါင်း ၄၀ အထိ ရှိသည်ဟူ၏။ သို့ပသာ် စီြံကိန်း 
၉ ခု ကိုသာ မြန်ြာဘက်ြှ သပဘာတူညီြှုမေုခဲ့သည်။၇၉ 
ထိုစီြံကိန်း ၉ ခု အနက် ၃ ခု ကိုသာ အြျားသိပအာင် 
အတည်မေုထုတ်မေန်ခဲ့သည်။ ပကျာက်မေူအထူးစီးေွားပရးဇုန်၊ 
က ချ င် မေ ည် န ယ် နှ င့်  ရှ ြ်း မေ ည် န ယ် အ တွ င်း  
နယ်စေ်စီးေွားပရး ဇုန်ပော်ပောင်ြှု ၃ ခု နှင့် ြူေယ်-
ြန္တပလးရထားလြ်း တို့ မေစ်သည်။၈၀ ပကျာက်မေူ SEZ 
နှင့် ြူေယ်-ြန္တပလးရထားလြ်းတို့က BRI ြတိုင်ြီကေင် 
စီစဉ်ထားခဲ့ဖေီးမေစ်သည်။ အမခားစီြံကိန်း ၆ ခု အပကကာင်း 
အပသးစိတ်အချက်အလက်ြျား ြရရှိနိုင်သမေင့် CMEC 
၏ နယ်ေယ် အတိုင်းအတာနှင့်  သက်ပရာက်ြှုြျားကို 
မေည့် မေည့်စုံစုံ  ပလ့လာေန်းစစ်ရန်ခက်ခဲသည် မေစ်ရာ 
CMEC ြှာ ေွင့်လင်းမြင်သာြှု ကင်းြဲ့ပသာအစီအစဉ်အမေစ် 
ေက်လက်တည်ရှိပနသည်။

CMEC အစီအစဉ်အား ထုတ်ပော်ပကကညာခဲ့ ဖေီးပနာက် 
နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း၌ လက်ပတွ့ပမြမေင်ပေါ်တွင် လုေ်
ငန်းတိုးတက်ြှုပနှးပကွးပနခဲ့၏။ CMEC ြှ ရလာဒ်ြျားကို စာ
ရင်းမေုစုပော်မေရန်ကကိုးေြ်းခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံေိုင်သတင်းစာ 
ရှင်းဟွာ အပနမေင့်  ဖေီးစီးခဲ့ပသာစီြံကိန်းနှစ်ခုတည်း
ကိုသာ ထုတ်ပော်တင်မေနိုင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန် မြစ်တွင်း 
ပရှ့ပမေးအေင့်စီြံကိန်း  တစ်ခု  (ရန်ကုန် မြစ်ပကကာင်း 
သ ယ် ယူ ေို့ ပော င် ပရး  အ တွ က်  ပလှ သ ပ ဘဂာ ြျား  
ကပနဦး စြ်းသေ်ပမေးေွဲပရး) နှင့် သဘာဝဓာတ်ပငွ့သုံး 
လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား ထု တ် လု ေ် ပရး  စ က် ရုံ တ စ် ခု  
တို့မေစ်သည်။၈၁ ထိုစီြံကိန်းနှစ်ခုလုံးကို CMEC ြတိုင်ြီကေင် 
စီစဉ်ထားဖေီး မေစ်နိုင်ပသာ်လည်း CMEC အစီအစဉ်၏ 
ြူပဘာင်ပအာက်တွင်  ပေါင်းစေ်ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။ 
ထို့အမေင် CMEC အစီအစဉ်ပအာက်တွင် ပော်မေခဲ့သည့်အတိုင်း 
တရုတ် အစိုးရအလိုရှိသည့် စီြံကိန်းပေါင်း ၄၀ ြှ ၉ 
ခု  အထိပအာင် ပလျာ့ကျသွားခဲ့ ဖေီး မေစ်၏။ ယွန်ေွန်  
(Yun Sun) က CMEC ၏ တိုးတက်ြှုကို တရုတ်-
ေါကစ္စတန်စီးေွားပရးစကကြံ (CPEC) ၏ တိုးတက်ြှုနှင့်  
နှို င်းယှဉ်တင် မေခဲ့သည် ။  အစီအစဉ်နှစ်ခုလုံးအတွက်  

သိုပ့သာ ်အာရပှဒသတငွ ်စီးေွားပရးစကကြံြျားြ ှ
နာကျင်စရာ  အပတွ့အ ကကုံ ြျားကို  
ရင်ေိုင်ခံစားခဲ့ကကရသည်။ လယ်ယာပမြ 
သိြ်းယူခံရမခင်း၊ သဘာဝေတ်ဝန်းကျင် 
ထိခိုက်ေျက်စီးမခင်း၊ ပကျးလက်ပဒသရှိ 
ေို င်ေို င် ြှု ြဲ့ ပစ မခင်း ၊  ေိုး ရွား ပသာ  
လု ေ် င န်း ဝ န်း ကျ င် ြျား ပအာ က် ြှ  
အလုေ်အကို င်သစ်ြျား  စသည်တို့  
ထွက်ပေါ်လာခဲ့မခင်းပကကာင့်မေစ်၏။ ေါဝင် 
ပောင်ရွက်ပသာ ကုြ္ပဏီကကီးြျားကြူ 
အစိုးရ-ေုဂ္ဂလိက ြိတ်ေက်ေူးပေါင်းပောင်
ရွက်ပရးစနစ်မေင့် စကကြံြျားပော်ပောင်ြှုြှ 
အမြတ်အစွန်းြျား  ကကီး ကကီးြားြား  
ရရှိေိုင်ေိုင်ခဲ့ကကပလသည်။
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တူညီပသာ နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း၌ ေါကစ္စတန်နိုင်ငံသို့ 
သ ြ္မ တ ရှီ ကျ င်း ေျ င်  ( X i  J i n p i n g )  ကို ယ် တို င်  
သွားပရာက်ခဲ့ဖေီးမေစ်သည့်အမေင် အပြရိကန် ပဒါ်လာ ၄၆ 
ဘီလီယံပကျာ်တန်ေိုးရှိပသာ သပဘာတူညီချက်စာချုေ်ပေါင်း 
၅၁ ခ ုကိ ုချုေေ်ိခုဲဖ့ေီးမေစသ်ညဟ်၍ူ ခိငု်းနှိုင်းပောမ်ေခဲပ့ေသည။်၈၂

မြန်ြာနိုင်ငံသို့ သြ္မတရှီကျင်းေျင် လာပရာက်လည်ေတ်မခင်း 
ြရှိသည့်အချက်က အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာပကာင်းပသာ 
အချက် တစ်ချက်မေစ်သည်။ သြ္မတတစ်ဦးအပနနှင့် သူသည် 
အမခား အာေီယံနိုင်ငံြျားအားလုံး (ထိုင်းနိုင်ငံြှအေ) သို့ 
သွားပရာက် လည်ေတ်ခဲ့သည့်အမေင် BRI နှင့်သက်ေိုင်ပသာ 
သ ပဘာ တူ ညီ ချ က် စာ ချု ေ် ြျား  ချု ေ် ေို ရ န် အ တွ က်  
က ြ္ဘာ တ စ် ဝှ ြ်း  သွား လာ ခဲ့ ဖေီး မေ စ် ပသာ ပကကာ င့် ေ င် ။ 
အကယ်၍ ပေွးပနွးတိုင်ေင်ြှုြျား၊ စနစ်တကျပသချာစွာ
လုေ်ပောင်ြှုြျား၊ စီြံကိန်းြျား၏ ပအာင်မြင်နိုင်စွြ်းနှင့် 
စြီကံနိ်းေုစံတံိုက့ိ ုဂရတုစိကုပ်လလ့ာေန်းစစြ်ှုြျား တိုအ့တကွ ်
အချနိ်ယူရမခင်းမေစ်သည်ေိုလျှင် တိုးတက်ြှုပနှးပကွးမခင်းက 
အမေုသပဘာပောင်နိုင်သည်။ သို့ပသာ် ထိုတိုးတက်ြှုနှုန်းက 
လုေ်ငန်းစတင်ရန်နှင့်  ရလာဒ်ြျား  မေသရန်အတွက်  
စိတ်မေင်းမေထက်သန်ပနပသာ တရုတ်အရာရှိ ကကီးြျားနှင့် 
ကုြ္ပဏီြျားအတွက် စိတ်ေျက်စရာမေစ်ပနခဲ့ပေြည်။ သို့ပသာ် 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း တရုတ်တို့၏အကကီးစားရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျား
အတွက် အေင်ပမေပချာပြွ့ခဲ့မခင်းြျ ိုး အလွန်ေင်ရှားေါး၏။  
သပဘာတူညီြှု မေုခဲ့ ဖေီး ပသာ  စီ ြံကိန်းအချ ို ့အတွက်  
သပဘာတူညီချက်စာချုေ်ြျား  ချုေ်ေို ခဲ့ ဖေီးသည့်တို င်  
ပောက်လုေ်ြှုြျား ြည်သည့်အခါြျှြဖေီးစီးေဲ ရှိပနခဲ့သည်။ 

မြန်ြာနို င် ငံတွင်း  BR I  ြူပဘာင်ပအာက်ရှိ  
ပမြာက်မြားလှစွာပသာ လုေ်ငန်းြျား

CMEC ပအာက်တွင် ြည်သည်တို့ေါဝင်ပကကာင်း တိတိကျကျ 
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြရှိပသာ်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ဝှြ်း၌ ြျား 
မေားစုံလင်လှပသာ လုေ်ငန်းြျားကို BRI ြူပဘာင်ပအာက်တွင် 
အပကာင်အထည်ပော် ပောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အကကီးစား 
အပမခခံအပောက်အအုံစီြံကိန်းြျား (ပကျာက်မေူေိေ်ကြ်း၊ 
ရထားလြ်းနငှ့ ်SEZs) ကိ ုအဓကိအပလးပေးအာရုစံိကုပ်နခဲခ့ျနိ ်
တွင် အမခားစီြံကိန်းအြျ ိုးြျ ိုးကို  ‘BRI လုေ်ငန်းြျား’ 
အမေစ် တံေိေ်ကေ်နှိေ်ခဲ့ဖေီးမေစ်သည်။ ပကကညာချက်ြျားကို 
ြကကာခဏေိသုလိ ုထတုမ်ေနပ်နခဲသ့ည်မေစရ်ာ ပမခရာပကာက ်
လိုက်လံပစာင့်ကကည့်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ ထိုလုေ်ငန်းြျားတွင် 
BRI အစအီစဉအ်တကွ ်နိငုင်ပံရးေိငုရ်ာ အားပေးပထာကခ်ြံှုနငှ့ ်
လူ ထု အား ပေး ပထာ က် ခံ ြှု ြျား  တ ည် ပော က် ရ န် ၊ 

ြူဝါဒပရးရာ အပမခခံအုတ် မြစ်တစ်ခု  ေန်တီးရန်နှင့်  
မြင့တ်ကလ်ာြည့က်နုသ်ယွပ်ရးနငှ့ ်ရင်းနှီးမြှုေန်ှြံှုြျားအတကွ ်
ဘ ဏ္ဍာ ပရး ေို င် ရာ  အ ပမခ ခံ အု တ် မြ စ် တ စ် ခု  
ချ ြှ တ် နို င် ရ န်  စ သ ည် တို့ ကို ဦး တ ည် ရ ည် ရွ ယ် ပသာ   
ေွဲ ပော င် စ ည်း ရုံး ပရး လု ေ် င န်း ြျား  ေါ ဝ င် သ ည် ။ 
အ စိုး ရ နှ စ် ေွဲ့ ကကား  ပတွ့ ေုံ ပေွး ပနွး ြှု ြျား ကို လ ည်း  
မေု လု ေ် ခဲ့ သ ည် ။  နို င် ငံ့ ပခါ င်း ပော င် ၏ 
အလည်အေတ်ခရီးစဉ်ြျားြှစ၍ ဌာနေိုင်ရာအချင်းချင်း 
အ ပတွ့ အ ကကုံ ပေွး ပနွး ေ လှ ယ် ပရး  ခ ရီး စ ဉ် ြျား နှ င့်  
နှစ်ဘက်နိုင်ငံပရးေါတီြျားကကား ပေွးပနွးေလှယ်ြှုြျား 
အထိ ေါဝင်ခဲ့သည်။ အခွန်ပကာက်ခံြှု၊ ပငွပရးပကကးပရး 
လွှဲ ပမော င်း ပေး ပချ ြှု ြျား နှ င့်  ကု န် သွ ယ် ပရး ကို တာ ခွဲ
တြ်းြျားတို့နှင့်  ေတ်သက်၍ သပဘာတူစာချုေ်ြျား  
လက်ြှတ်ပရးထိုးခဲ့ ကကသည်။ အပမခခံအပောက်အအုံ  
စီြံကိန်းြျားကို အပကာင်အထည် ပော်ပောင်ရွက်လျက်ရှိရာ 
လူအြျားအပလးထား အာရုံစိုက်ပသာ အပဝးပမေးလြ်းြျား၊ 
ရထားလြ်းြျား၊ ေိေ်ကြ်းြျား၊ အထူးစီးေွားပရးဇုန်ြျား၊ 
ပလေေိြ်ျား၊ အငတ်ာနကအ်ပမခခအံပောကအ်အုြံျား အမေင ်
အပေျာ့ထည်အပမခခံအပောက်အအုံ (soft infrastructure) 
ြျား (ဥေြာ အပကာက်ခွန် IT စနစ်ြျားနှင့်မြစ်ပကကာင်း 
ဖဂိုလ်တုလြ်းညွှန်စနစ်) တို့ေါဝင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုထိေ်သီး
အစည်းအပဝးြျားကို ေုံြှန်ကျင်းေခဲ့ဖေီး တရုတ်ကုြ္ပဏီြျားက 
သဘာဝသယံဇာတတူးပော်ထုတ်လုေ်ပရး ၊  စွြ်းအင် ၊ 
စိုက်ေျ ိုးပရး၊ ကုန်ထုတ်လုေ်ပရး၊ အိြ်ခခံပမြ၊ ခရိးသွားလုေ်ငန်း၊ 
ဧည့်ဝန်ပောင်ြှု၊ ပကကးနန်းေက်သွယ်ပရးနှင့် ကုန်စည် 
ပထာက်ေံ့ေို့ပောင်ပရးတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံခဲ့ကကသည်။

BRI အတွက် လူထုအားပေးပထာက်ခံြှု တည်ပောက်ပရး 
လုေ်ငန်းြျားတွင် ကူညီပထာက်ေံ့ပရးနှင့် ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရး 
စီြံကိန်းြျား ၊  ေညာသင်ေုြျား ၊  သုပတသနေိုင်ရာ 
ေူး ပေါ င်း ပော င် ရွ က် ြှု ၊  ပတး ဂီ တ ပေျာ် ပမေ ေွဲ ြျား ၊ 
ဘာ သာ ပရး ေို င် ရာ  အ မေ န် အ လှ န်  ေ လှ ယ် ပရး  
ခရီးစဉ်ြျား ေါဝင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံပရးေါတီြျားစွာတို့ြှ  
မြန်ြာနို င် ငံ ပရးသြားြျား ၊  ဗျူရိုကရက်အရာရှိ ြျား ၊ 
စီး ေွား ပရး သ ြား ြျား နှ င့်  သ တ င်း ြီ ဒီ ယာ ြျား က 
ေိ တ် ကကား စီ စ ဉ် ထား ပသာ  ပလ့ လာ ပရး ခ ရီး ြျား နှ င့်  
အပတွ့အကကုံပေွးပနွးေလှယ်ပရး ခရီးစဉ်ြျားအပနမေင့်  
တရုတ်နို င် ငံကိုသွားပရာက်  လည်ေတ်ခဲ့ ကကသည် ။ ၈၃ 
အေွဲ့အစည်းသစ်ြျားစွာကိုလည်း ေွဲ့စည်းတည်ပထာင်ခဲ့ရာ 
တရုတ်နိုင်ငံ စက်ြှုလက်ြှုလုေ်ငန်းရှင်ြျား အသင်းချုေ်လည်း 
ေါဝင်ဖေီး ပနမေည်ပတာ်တွင် ရုံးခွဲတစ်ခုေွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ 
မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်း ရှိ  သ တ င်း ြီ ဒီ ယာ ြျား နှ င့်  
ေို ရှ ယ် ြီ ဒီ ယာ ြျား တွ င်  အ မေု သ ပဘာ ပော် မေ ကာ  
(မြန်ြာဘာသာစကားမေင့် ပော်မေြှုြျားအေါအဝင်) BRI 
လေုင်န်းြျားကိ ုအားပေးမြငှ့တ်ငန်ိငုရ်န ်ဟနခ်ျကည်ညီလီကတ်ွ ဲ
အားထုတ်ခဲ့ကကသည်။

ဤသည်ေင် မြန်ြာမေည်သူြျားအတွက် (နိုင်ငံမေည်သူြျား 
အတွက်ပရာ)  BRI အပေါ် နားလည်သပဘာပေါက်ရန် 
ခက်ခဲသည့် အေိုင်း မေစ်၏။ ထိုြျှြျားမေားရှုေ်ပထွးပသာ 

C M E C  အ စီ အ စ ဉ် အား  
ထု တ် ပော် ပကက ညာ ခဲ့ ဖေီး ပနာ က်   
နှ စ် နှ စ် တာ ကာ လ အ တွ င်း ၌ 
လ က် ပတွ့ ပမြ မေ င် ပေါ် တွ င်  
လေုင်န်းတိုး တကြ်ှု ပနှးပကွးပနခဲ၏့။
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လုေ်ငန်းြျားေါဝင်ပနသည့်အမေင် အချ ို ့စီြံကိန်းြျားက BRI 
ြတိုင်ြီကေင် မေစ်တည်ပနဖေီးပသာစီြံကိန်းြျား၊ အချ ို ့က 
BRI ြူပဘာင်အတွင်း တံေိေ်ကေ်နှိေ်ထည့်သွင်းခဲ့ပသာ 
စီ ြံ ကိ န်း ြျား နှ င့်  အ ချ ို ့ က  စီ ြံ ကိ န်း သ စ် ြျား  
မေစ်ပနခဲ့မခင်းပကကာင့် BRI အစီအစဉ်အတွက် အပတွးအမြင် 
သ ပဘာ တ ရား တ စ် ရ ေ် တ ည် ပော က် ရ န်  ( သို့ ) 
တစစ်တုစစ်ည်းတည်း ပေါင်းစေ်ရှုမြငရ်န ်အလနွေ်ငခ်ကခ်သဲည။် 
အချ ို ့စီြံကိန်းြျား (ဥေြာ ဧရာဝတီမြစ်ပကကာင်းမေုမေင်မခင်း 
(channelization)) ြှာ မြန်ြာစစ်အစိုးလက်ထက်က 
စနွ့လ်ွှတခ်ဲပ့သာ စြီကံနိ်းြျားမေစဖ်ေီး ယခအုခါ BRI ပအာကတ်ငွ ်
မေန် လည်အသက်သွင်းခဲ့မခင်းမေစ်သည်။

အပရးကကီးပသာ ပနာက်ထေ်အချက်တစ်ချက်ြှာ BRI 
စီြံကိန်းြျားက မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း ေဋိေက္ခြျ ိုးစုံေက်
လက် မေစ်ေွားပနသည့်  နယ်ပမြအစိတ်အေိုင်းြျားတွင်  
တည်ရှိပနမခင်းေင်မေစ်၏။ ထို့ပကကာင့်ေင် စီြံကိန်းြျားနှင့် 
ေ တ် သ က် ၍  အ လွ န် ကွဲ မေား  မခား နား ပသာ  
သပဘာထားအမြင်ြျား ရှိပနနိုင်သည်။ အဓိကကျပသာ 
စီြံကိန်းြျား (ဥေြာ ပကျာက်မေူပရနက်ေိေ်ကြ်း၊ တရုတ်-
မြန်ြာရထားလြ်း၊ ရန်ကုန်ဖြို့သစ်ပော်ပောင်ပရး စီြံကိန်း၊ 
အထူးစီးေွားပရးဇုန်သစ်ြျားနှင့်  မြစ်ေုံပရအားလျှေ်စစ် 
စီြံကိန်း) အားလုံးက သက်ေိုင်ရာနယ်ပမြပဒသ၏ ရုေ်ေိုင်း 
သွင်မေင်လက္ခဏာြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏အြျ ိုးသားစီးေွား
ပရးကို ပမောင်းလဲပေးနိုင်သည်ေိုပသာ်လည်း ြည်သူတို့က 
အကျ ိုးအမြတရ်ရှဖိေီး ြညသ်တူိုက့ပေးေေရ်ြညန်ည်း ဟပူသာ 
ပြးခနွ်းအတကွ ်အပမေြရှပိသးေါပချ။ ဧရာဝတသီတင်းဂျာနယ ်
တညပ်ထာငသ်အူယဒ်တီာ ပအာငပ်ဇာ ်သတပိေးခဲသ့ကဲသ့ိုေ့င ်
မြစ်ေုံေည်စီြံကိန်း မေန်လည်စတင်မခင်းက ‘နိုင်ငံပရးေိုင်ရာ
ကိယု့က်ိယုက်ိ ုပသပကကာင်းကကစံညမ်ခင်း’၈၄ ေငမ်ေစပ်ကကာင်း NLD 
ပခါင်းပောင်ြျား ပကာင်းစွာသိရှိနားလည်ကက၏။ ဇန်နဝါရီလ 
စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းေွဲတစ်ခုတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ကက်သလစ် 
ဘုန်းပတာ်ကကီး ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘိုက ‘ြဟာအင်အားကကီး 
နို င် ငံ တ စ် ခု ၏ ပလာ ဘ ’ ပကကာ င့်  မြ စ် ေုံ စီ ြံ ကိ န်း ြှာ  
အြျားမေညသ် ူအတကွ ်‘ပသဒဏ’် တစရ်ေမ်ေစလ်ာလြိ့ြ်ညဟ် ု
အခိုင်အြာေိုခဲ့သည်။၈၅

လူထုအသိအမြင်နိုးကကားလာချနိ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းြှ 
BRI  နှင့်  ေတ်သက်၍ လူြှုအသိုက်အဝန်းြျားစွာ  
(အထူးသမေင့် ေဋိေက္ခဒဏ်ခံ နယ်ပမြပဒသြျားအတွင်းရှိ 

လူ ြှု အ သို က် အ ဝ န်း ြျား ) အ တွ င်း  စိုး ရိ ြ် ေူ ေ န် ြှု ြျား  
ေိုြိုနက်ရှိုင်းလာခဲ့သည်။ အထူးသမေင့် ကချင်၊ ရခိုင်နှင့် 
ရြှ်းမေညန်ယ ်အစတိအ်ေိငု်းြျားစွာတိုြ့ှာ ေဋေိက္ခဇနုြ်ျားအမေစ ်
ေက်လက်တည်ရှိပနဖေီး အရေ် မေည်သူ အြျားအမေား 
ပနရေ်စွန့်ခွာ ပမောင်းပရှေ့ပနခဲ့ရသည်။ ထိုအပရးကိစ္စကို
တုံ့ မေန်ပောင်ရွက်သည့်အပနနှင့်  တရုတ်အစိုးရသည် 
ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရး၊ တိုင်းရင်းသားဖငိြ်းချြ်းပရးနှင့် ‘ရခိုင်
မေည်နယ်ဒုက္ခသည်အကျေ်အတည်း’ အပမေရှာပမေရှင်းပရး  
ဟူပသာ ပြကးပကကာ်သံကို  အကကိြ် ကကိြ်ဟစ်ေိုရင်း  
NLD အစိုးရ၊ မြန်ြာစီးေွားပရး အသိုက်အဝန်းတို့နှင့်  
ေက်ေံပရးအပေါ် အပလးပေး အာရုံစိုက်ပနခဲ့သည်။ 
ခင်ခင်ပကျာ်ကကီး ပရးသားတင်မေခဲ့သကဲ့သို့ေင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 
ေကတအိပမခအပနပအာကတ်ငွ ်‘တရတု ်နိငုင်၏ံ  အလွှာစုစံည်း
ရုံးသိြ်းသွင်းပရးြဟာဗျူဟာ (multi-layered engagement 
stragegy)’ က ‘ပဘဂျင်းအစိုးရ၏ ြဝူါဒပရွးချယခ်ျြတှရ်ာတငွ ်
သင့်ပတာ်ပကာင်းြွန်ြှုအရှိေုံး’ မေစ်ပေသည်။၈၆

မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းရှိ  BRI  လုေ်ငန်းပလးခုကို  
ပလ့လာမခင်း 

ဤအနှစ်ချုေ်အစီရင်ခံစာသည် BRI ြူပဘာင်ပအာက်တွင် 
အားပေး မြှင့်တင်ခဲ့သည့်  အကကီးစားလုေ်ငန်းပလးခုကို  
ပလ့လာခဲ့သည်။ (၁) မြန်ြာနှင့်တရုတ်ြဟာဓာတ်အား
လိုင်းြျား အမေန်အလှန်ချတိ်ေက်ပရး (၂) တရုတ်-
မြန်ြာ မြန်နှုန်း မြင့် ရထားလြ်း  (၃)  တရုတ် မြန်ြာ  
ကုန်းလြ်းပရလြ်း သယ်ယူေို့ပောင်ပရးလြ်းပကကာင်း (၄) 
အထူးစီးေွားပရးဇနုြ်ျား (SEZs) နငှ့ ်စကြ်ှုဇနု ်ြျား တိုမ့ေစသ်ည။် 
ထိုလုေ်ငန်းြျားအားလုံးတွင် BRI ြတိုင်ြီကေင်စီစဉ်ထားခဲ့ဖေီး 
မြန်ြာအစိုးရ၏ အချ နိ်နှင့်အြျှပမောင်းလဲ  ပနပသာ 
အား ပေး ပထာ က် ေံ့ ြှု ြျား ပကကာ င့်  ကာ လ တာ ရှ ည်  
မေစ်တည်ပနခဲ့ရသည့်လုေ်ငန်းြျား သို့ြဟုတ် စီြံကိန်းြျား 
ေါဝငသ်ည။် ထိစုြီကံနိ်းြျားနငှ့ ်ေတသ်က၍်  ပယဘယုျမေစပ်ေါ်
ပမောင်းလဲြှုလြ်းပကကာင်းေုံစံအချ ို ့ကို  ပလ့လာနိုင်ြည်မေစ်ဖေီး 
ထိုြှတေင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းရှိ BRI အစီအစဉ်နှင့် စေ်လျဉ်း၍ 
မေစလ်ာနိငုပ်သာ မေဿနာြျားအပကကာင်းကိ ုေိြုိသုိရှနိားလည်
နိုင်ြည်မေစ်ပေသည်။

အေိုေါစီြံကိန်းပလးခုက အမေန်အလှန်ေက်နွယ်ပန၏။ 
လျှေ်စစ်ရထားလြ်းနှင့်  စက်ြှုဇုန်ြျားကို  လျှေ်စစ်  
ဓာတ်အားပေးရန်အတွက် တည်ဖငိြ်ပသာ လျှေ်စစ်ဓာတ်အား 
ရှိရန်လိုအေ်သည်။ ရထားလြ်းနှင့်  ကုန်းလြ်းပရလြ်း
ေို့ ပောင်ပရးလြ်းပကကာင်းတို့က ယူနန် မေည်နယ်နှင့်  
မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စက်ြှုဇုန်ြျားကို ေိုြိုပကာင်းြွန်စွာ 
ချတိ်ေက်ပေးနိုင်သည်။ ဤသည်ကေင် BRI လုေ်ငန်းြျား၏ 
အမေန်အလှန်ေက်နွယ် ေတ်သက်ြှု (interconnect-
edness) ကို အထင်အရှားပော်မေပနပေသည်။ သီးမခား 
စီြံကိန်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ပအာင်မြင်ြှုက တစ်ခုနှင့်တစ်ခု 
အမေန်အလှန်ြှီခိုပနသည့် သပဘာေင်မေစ်သည်။

စီ ြံ ကိ န်း ြျား ပော် ပော င် သ ည့်  လု ေ် င န်း စ ဉ် အ ပေါ် 

လထူအုသအိမြငန်ိုးကကားလာချနိတ်ငွ ်
မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းြှ BRI နှင့်  
ေတ်သက်၍ လူြှုအသိုက်အဝန်း 
ြျားစွာ (အထူးသမေင့် ေဋိေက္ခဒဏ်ခံ 
နယ်ပမြပဒသြျား  အတွင်းရှိ  
လူြှုအသိုက်အဝန်းြျား) အတွင်း 
စိုးရိြ်ေူေန်ြှုြျား ေိုြိုနက်ရှိုင်း 
လာခဲ့သည်။
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ပလ့လာေန်းစစ်ချက်အရ အေိုေါစီြံကိန်းပလးခုလုံးကို 
တရုတ် SOEs ြျား သို့ြဟုတ် ယူနန်မေည်နယ်အစိုးရက 
( တ ရု တ် ဗ ဟို အ စိုး ရ ြ ဟု တ် ေဲ )  တွ န်း အား ပေး  
ပြာင်းနှင်ပနခဲ့ပကကာင်း ပတွ့မြင်ရသည်။ တရုတ် SOEsြျား 
တွန်းအားပေးပနသည့်  ေထြစီြံကိန်းနှစ်ခုက BRI 
စီြံကိန်းြျားအား ပြွးထုတ်ပေးလိုက်သည့် လုေ်ငန်းစဉ်ကို 
ထ င် ဟ ေ် ပော် မေ ပန သ ည့် အ မေ င်  တ ရု တ် နို င် ငံ နှ င့်  
မြန်ြာနို င်ငံအတွင်း  စီးေွားပရးပကာ်ေို ပရးရှင်းြျား၏ 
စီ ြံ ကိ န်း ပော် ပော င် နို င် ပရး  ေွဲ ပော င် သိ ြ်း သွ င်း ြှု 
အ တို င်း အ တာ ေ ြာ ဏ ကို လ ည်း  သိ မြ င် ပစ ခဲ့ သ ည် ။ 
ယူနန်မေည်နယ်အစိုးရြှ တွန်းအားပေး ပြာင်းနှင်သည့် 
တရုတ်-မြန်ြာကုန်းလြ်းပရ လြ်းသယ်ယူေို့ပောင်ပရး 
လြ်းပကကာင်း  အပေါ်ပလလ့ာေန်းစစခ်ျက ်အရ စြီကံနိ်းအား 
နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင်အားပေးမြှင့်တင်ရန်အတွက် 
ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ပနခဲ့ရြှုြျားကို အဓိက ပတွ့မြင်ရသည်။ 
အေိုေါစီြံကိန်းြျားကို စတင်စီစဉ်ပရးေွဲခဲ့ မခင်းြရှိပသာ်
လည်း တရုတ်ဗဟိုအစိုးရသည် ထိုစီြံကိန်း (၄) ခု အနက် 
အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အရှိန်အဟုန်ရလာပသာ စီြံကိန်း 
(၃) ခုတွင် အားပေးပထာက်ေံ့ပရး အခန်းကဏ္ဍတစ်ရေ်ြှ 
(ရန်ကုန်ရှိတရုတ်သံရုံးြှတေင့်) ေါဝင်ပောင်ရွက်ခဲ့သည်။ 

ပလ့လာြှုြျား (case studies) က အချ ို ့စီြံကိန်းြျား၏ 
အားနည်းချက်ြျားကိုလည်း  ထုတ်ပော် မေသခဲ့သည် ။ 
မြန်ြာနို င် ငံကို  မေတ်သန်းကာ ယူနန် မေည်နယ်နှင့်  
အိန္ဒိယသြုဒ္ဒရာကို  ေက်သွယ်ပေးြည့်  စီြံကိန်းနှစ်ခု  
(တရုတ် - မြန်ြာရထားလြ်းနှ င့်  ကုန်းလြ်းပရလြ်း  
သယ်ယူေို့ပောင်ပရးလြ်းပကကာင်း)  ကို  ထဲထဲဝင်ဝင်  
ပလ့လာေန်းစစ်ကကည့်လျှင် ထိုစီြံကိန်းြျား၏ ဘဏ္ဍာပရး 
ေို င် ရာ ရှ င် သ န် ပအာ င် မြ င် နို င် စွ ြ်း နှ င့်  ေ တ် သ က် ၍ 
သံသယဝင်စရာ မေစ် ပနသည်ကို  ပတွ့ မြင် ရပေြည် ။ 
ထိုစီြံကိန်းနှစ်ခုလုံးက ကုန်ကျစရိတ် အလွန်ကကီးြားပသာ 
လေုင်န်းြျားမေစဖ်ေီး ဖေီးစီးသွားခဲလ့ျှငေ်င ်မြနြ်ာအစိုးရအတကွ ်
အလွန် ကကီးပလးပသာ ပြကး ဖြီဝန်ထုေ်ဝန်ေိုးတစ်ရေ်  
မေစ်လာနိုင်သည်။

စီြံကိန်း ပလးခုလုံးက ေွင်းလင်း မြင်သာြှုကင်းြဲ့ ဖေီး  
စီြံကိန်းဒဏ်ခံ လူြှုအသိုက်အဝန်းြျားနှင့် အနှစ်သာရရှိပသာ 
တို င် ေ င် ပေွး ပနွး ြှု ြျား  မေု လု ေ် ခဲ့ မခ င်း ြ ရှိ ပကကာ င်း  
ပတွ့မြင်ရသည်။ အဂဂလိေ် ဘာသာစကားမေင့်ပော်မေပသာ
သတင်းရင်း မြစ်ြျားြှာထက် တရုတ်ဘာသာစကားမေင့်  
ပော်မေပသာသတင်းရင်းမြစ်ြျားတွင် BRI စီြံကိန်းြျားနှင့် 
ေ တ် သ က် သ ည့်  သ တ င်း အ ချ က် အ လ က် ြျား ကို  
ေိြုိမုေည့စ်ုစံွာရရှနိိငုသ်ည။် မြနြ်ာဘာသာစကားမေင့ပ်ောမ်ေပသာ 
သတင်းအချက်အလက်ြျားြှာ ေို၍ေင်နည်းေါးသည်။ ဥေြာ 
တရုတ်ကုြ္ပဏီြျားက မြန်ြာအေင့် မြင့်အရာရှိ ကကီးြျား
နှင့်  ပတွ့ေုံပေွးပနွးြှုြျားအပကကာင်းကို  ရုေ်ေုံြျားနှင့်  
အကျဉ်းချုေ်အပကကာင်းအရာြျားအပနမေင့်  ၎င်းတို့၏ 
ဝ က် ဘ် ေို က် ြျား ပေါ် တွ င်  ေုံ ြှ န် တ င် မေ ပလ့ ရှိ သ ည် ။ 
အ ဓိ က စီ ြံ ကိ န်း ြျား နှ င့် ေ တ် သ က် ၍  ၎ င်း တို့ ၏ 
ေွဲပောင်သိြ်းသွင်းပရး အားထုတ်ပောင်ရွက်ြှုြျားေိုင်ရာ 

မေစ်ရေ်အချနိ်မေဇယား တစ်ခုအပနမေင့် တင်မေမခင်း မေစ်သည်။ 
တရုတ်ဘာသာစကားမေင့်ပရာ အဂဂလိေ်ဘာသာစကားမေင့်ေါ 
တင် မေပလ့ရှိ၏။ သို့ ပသာ်  တရုတ်ဘာသာစကားမေင့်  
တ င် မေ ချ က် တွ င်  သ တ င်း အ ချ က် အ လ က် ြျား  
ေိြုိြုျားမေားမေည့စ်ုသံည။် စြီကံနိ်းပောငရ်ကွြ်ည့လ်ြ်းပကကာင်း
ြျား၊ ကနထ်ရိကုခ်ျုေေ်ိြုှုလေုင်န်းစဉန်ငှ့ ်စြီကံနိ်းြျားအတကွ ်
ပကာင်းြွန်ပသာအပကကာင်းမေချက်ြျား တို့နှင့်စေ်လျဉ်းပသာ 
သတင်းအချက်အလက်ြျားလည်း (ပယဘုယျအားမေင့် ) 
ြ ရှိ ပေ ။  ရှိ ခဲ့ လျှ င် ေ င်  စာ န ယ် ဇ င်း ရှ င်း လ င်း ြှု ြျား  
သို့ ြ ဟု တ်  သ တ င်း ပော င် ေါး ြျား တွ င်  ဟို တ စ် စ 
ဒီတစ်စသာ ေါရှိပသာပကကာင့်  စီြံကိန်းတစ်ခုလုံးကို  
ခခုငံုနံားလညသ်မိြငန်ိငုရ်န ်အတကွ ်သပုတသနမေုပလလ့ာြှုနငှ့ ်
ခွဲ မခြ်းပလ့လာေန်းစစ်ြှု  အြျားအမေားလုေ်ပောင်ရန်  
လိုအေ်သည်။

တညူပီသာစြီကံနိ်းတစခ်ကုိ ုတရတုဘ်ာသာစကားသုံးသတင်း
ြဒီယီာြျားနငှ့ ်အဂဂလေိဘ်ာသာစကားသုံး သတင်းြဒီယီာြျား 
က ကွမဲေားမခားနားစွာ ပေွးပနွးတငမ်ေပလရ့ှသိည။် နိငုင်တံကာ 
အသိုက်အဝန်းကိုတင် မေပသာ စီြံကိန်းြျား၏ေုံရိေ်က 
တရုတ် နိုင်ငံတွင်းမေစ်တည်ပနပသာ စီြံကိန်းေုံရိေ်နှင့်  
ကွဲ မေား မခား နား နို င် သ ည် ဟု  ေို လို ပေ ၏ ။  ဥ ေ ြာ  
မြန်ြာနှင့်  တရုတ်နိုင်ငံ  ြဟာဓာတ်အားလိုင်းြျားကို  
ချ ိတ်ေက်သွားြည့် စီ ြံကိန်းနှ င့်  ကုန်းလြ်းပရလြ်း  
သယ်ယူေို့ပောင်ပရးလြ်းပကကာင်း တို့အပကကာင်း ကို  
တရုတ်ဘာသာစကားြဟုတ်သည့် သတင်းရင်းမြစ်ြျားတွင် 
ကျ ယ် ကျ ယ် မေ န့် မေ န့်  ပေွး ပနွး ပော် မေ ခဲ့ မခ င်း ြ ရှိ ပေ ။ 
ထို စီ ြံ ကိ န်း ြျား ၏  တိုး တ က် ြှု နှ င့် ေ တ် သ က် သ ည့်  
တရတုဘ်ာသာစကားမေင့ပ်ောမ်ေပသာ သတင်းအချကအ်လက ်
ြျားကိုြူ  ကုြ္ပဏီ၏အင်တာနက်  စာြျက်နှာ  နှင့်  
အစိုးရသတင်းရင်းမြစ်ြျားတွင် ရယူနိုင်သည်။ ထို့အမေင် 
တရတုန်ိငုင်အံတငွ်းရှ ိေညာရငှြ်ျားက မြနြ်ာနိငုင်နံငှ့ ်ေတသ်က ်
၍ သုံးသေ်ပရးသားတင်မေရာတွင် အဂဂလိေ်ဘာသာစကားမေင့် 
သုံးသေ် ပရးသားြှု ြျားက တရုတ်ဘာသာစကား မေင့်  
သုံးသေ် တင် မေြှုြျားထက် ြျားစွာေိုြိုသိြ်ပြွ့သည်။ 
တရုတ်ဘာသာစကား မေင့်  သုံးသေ်ပရးသားြှုြျားတွင်  
B R I  စီ ြံ ကိ န်း ြျား ၏ အ လား  အ လာ ြျား ကို  
ေွ င့် ေွ င့်လင်းလင်း  အကဲ မေတ်သုံးသေ်တင် မေထား ဖေီး  
မြန်ြာအစိုးရအပေါ် စိတ်ေျက်ပဒါသထွက်ြှုြျားကိုလည်း 
ပရးသားပော်မေထားခဲ့သည်။

ပနာ က် ေုံး ပလ့ လာ ြှု အ ရ  မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်း ရှိ  

အဂဂလိေ်ဘာသာစကားမေင့်ပော်မေပသာ 
သ တ င်း ရ င်း မြ စ် ြျား ြှာ ထ က်  
တရုတ်ဘာသာစကားမေင့် ပော်မေပသာ 
သ တ င်း ရ င်း မြ စ် ြျား တွ င်  B R I 
စီ ြံ ကိ န်း ြျား နှ င့် ေ တ် သ က် သ ည့်  
သ တ င်း အ ချ က် အ လ က် ြျား ကို  
ေိုြိုမေည့်စုံစွာ ရရှိနိုင်သည်။
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လယ်ယာစိုက်ေျ ိုးပရး လူြှုအသိုက်အဝန်းြျားအပေါ် BRI လုေ် 
ငန်းြျား၏ ရိကု်ခတြ်ှုြျားက အထူးအပလးပေးအာရုံစိုကစ်ရာ 
ကိစ္စရေ်တစ်ခု မေစ်လာခဲ့သည်။ SEZs ြျားနှင့် စက်ြှုဇုန်ြျား 
တ ည် ပော က် ရ န် အ တွ က်  လ ယ် ယာ ပမြ ြျား ကို  
သိ ြ်း ေ ည်း ခဲ့ ဖေီး  သ က် ပြွး လု ေ် င န်း ြျား ကို  
ေျ က် စီး ပစ ခဲ့ သ ည် ။  ပတာ င် သူ လ ယ် သ ြား ြျား အ ေို့  
အ မခား ပရွး ချ ယ် စ ရာ ြ ရှိ ပတာ့ ေဲ  လု ေ် ခ န ည်း  
ပန့စားအလေုသ်ြားြျားအမေစ ်အသကပ်ြွးခဲရ့သည ်သိုြ့ဟတု ်
ရာသပီေါ်လေုင်န်းြျားရှာပေကွာ ပမောင်းပရှေလ့ေုက်ိငုခ်ဲရ့သည။် 
ပနာက်ေုံး ပလ့လာြှုတွင်  ပေွး ပနွးတင် မေထားပသာ  
စ က် ြှု ဇု န် ြျား ကို ကက ည့် လျှ င်  ြ ည် သူ ြ ေို  
(ေုဂ္ဂလိကကုြ္ပဏီတစ်ခုအေါအဝင်) ၎င်းတို့၏စီြံကိန်းကို 
‘BRI စီြံကိန်း’ တစ်ခုအမေစ် တံေေ်ကေ်နှိေ်နိုင်ပကကာင်း 
ပတွ့မြင်ရသည်။

စီ ြံ ကိ န်း ပလး ခု လုံး က  မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်း ြှ  
လ က် န က် ကို င် ေ ဋိ ေ က္ခ ြျား နှ င့်  ဖငိ ြ်း ချ ြ်း ပရး  
လုေ်ငန်းစဉ်တို့အပေါ် ရိုက်ခတ်ြှုြျား ရှိလာနိုင်သည်။ 
တ စ် ချ ိန် တ ည်း ြှာ ေ င်  ထို စီ ြံ ကိ န်း ြျား က လ ည်း  
လ က် န က် ကို င် ေ ဋိ ေ က္ခ ၏  ရို က် ခ တ် ြှု ြျား ကို  
ရ င် ေို င် ခံ စား ရ နို င် သ ည် ။  အ ပမခ ခံ အ ပော က် အ အုံ  
စီ ြံ ကိ န်း သုံး ခု က  မြ န် ြာ နို င် ငံ ပမြာ က် ေို င်း ရှိ  
ကချင်မေည်နယ်နှင့် ရြှ်းမေည်နယ်တို့ကို မေတ်သန်းပနဖေီး SEZs 
နငှ့စ်ကြ်ှုဇနုြ်ျားကိလုည်း ေဋေိက္ခဒဏခ်နံယပ်မြပဒသြျားတငွ ်
အ ပကာ င် အ ထ ည် ပော်  ပော င် ရွ က် လျ က် ရှိ သ ည် ။ 
ထို့အမေင် တရုတ်-မြန်ြာရထားလြ်းက ရခိုင်မေည်နယ်ကို 
မေတ်သန်းသွားြည် မေစ်သည်။ အေိုေါလုေ်ငန်းြျားက 
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်  အေွဲ့အစည်းြျား ကကားြှ  
ေ က် ေံ ပရး အ ပေါ်  ရို က် ခ တ် လာ နို င် သ ည့် အ မေ င်  
ဖငိြ်းချြ်းပရးနှင့် မေန်လည်သင့်မြတ်ပရး အားထုတ်ကကိုးေြ်း
ပောငရ်ကွြ်ှုြျားအပေါ်တငွလ်ည်း အနတုသ်ပဘာပောငပ်သာ 
အကျ ိုးသက်ပရာက်ြှုြျား မေစ်ပေါ်ပစနိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုေ်နှံ
ြှုစီြံကိန်းြျား၊ ေဋိေက္ခြျားနှင့် ဖငိြ်းချြ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်
တို့ကကားြှ ရှုေ်ပထွးလှပသာ အေိုေါ ေက်နွယ်ြှုကို ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်တွင် ဘွင်းဘွင်းကကီးမြင်ပတွ့ခဲ့ရသည်။ မြန်ြာစစ်တေ်၏ 
တစ်ေက်သတ်အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး ပကကညာချက်ကို  
(တရုတ်အစိုးရ၏ တိုက်တွန်းချက်ပကကာင့်မေစ်ေို့ြျားသည်) 
အခွင့်ပကာင်းယူကာ တရုတ်နိုင်ငံရထားလြ်း အင်ဂျင်နီယာ 
လေုင်န်းအေုစ် ု(China Railway Eryuan Engineering Group 
(CREEG)) က ြေူယ-်ြန္တပလး မြနန်ှုန်းမြင့ရ်ထားလြ်းအတကွ ်
မေစ်ပမြာက်ပအာင်မြင်နိုင်ပမခ ပလ့လာေန်းစစ်ြှုတစ်ရေ်ကို 
ပောပ်ောငခ်ဲမ့ခင်းေငမ်ေစသ်ည။် ထိုအ့မေင ်စြီကံနိ်းပလးခလုုံး၏ 
ရုေ်ဝတ္ထုေိုင်းေိုင်ရာအပမခခံ အပောက်အအုံြျားအပေါ် 
ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျားက စစ်အင်အားတိုးချဲ့မခင်း (militari-
sation) ကို ေိုြိုမြင့်တက်ပစြည်မေစ်၏။ လက်ရှိတွင်ေင် 
မြန်ြာစစ်တေ်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းြျား၊ 
မြနြ်ာစစတ်ေလ်ကပ်အာကြ် ှမေညသ်ူ့စစအ်ေွဲ့ြျား နငှ့ ်ေဂု္ဂလကိ
လုခံခုပံရးတေေ်ွဲ့ြျားသည ်ေိငုေ်ိငုြ်ှုအရင်းအမြစြ်ျား (assets) 
ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ရန်အတွက် ေါဝင်ပောင်ရွက်ပနခဲ့ဖေီး 
မေစ်သည်ဟူ၏။

ေ က် လ က် မေ စ် ေွား ပန ခဲ့ ပသာ ေ ဋိ ေ က္ခ ြျား သ ည်  
ပော်မေေါစီြံကိန်းြျားနှင့် အမခားအပရးေါပသာစီြံကိန်းြျား 
ဖေီးစီးပအာင်မြင်ြှုအတွက် အကကီးြားေုံးပဘးအန္တရာယ်ြျား 
မေစ်ပနေဲေင်မေစ်သည်။ သို့မေစ်ရာ တရုတ်အစိုးရအပနမေင့် 
နယ်စေ်ပဒသ တည်ဖငိြ်ပအးချြ်းပရးအတွက် မြန်ြာနိုင်ငံ 
တွင်း  ေဋိေက္ခ မေစ်ေွားပနပသာ အစုအေွဲ့ ြျား ကကား  
သ ပဘာ တူ ညီ ြှု ြျား  မေ စ် ထွ န်း ပေါ် ပေါ က် လာ ပအာ င်  
အားပေးကူညီရန် စိတ်အားထက်သန်ပနခဲ့သည်။ သို့ြှသာ 
တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျား  ပအာ င် မြ င် ေွံ့ ဖေိုး နို င် ဖေီး  
ထိုနယ်ပမြပဒသ ြျားအတွင်းရှိ တရုတ်နိုင်ငံသားြျား၏ 
လုံ ခခုံ ပရး နှ င့်  ပဘး အ န္တ ရာ ယ် က င်း ရှ င်း ပရး ကို လ ည်း  
အာြခနံိငုြ်ညမ်ေစသ်ည။် သိုပ့သာ ်ရြှ်းမေညန်ယပ်မြာကေ်ိငု်းတငွ ်
ြကကာပသးြီကမေစ်ေွားခဲ့သည့် EAOs ြျား၏တိုက်ခိုက်ြှု
ြျားကိုကကည့်လျှင် ထိုကဲ့သို့ပသာ သပဘာတူညီြှုြျားကို 
အား ပေး မြှ င့် တ င် ရ န်  အ လွ န် ေ င် ခ က် ခဲ ပကကာ င်း  
ပတွ့မြင်ခဲ့ရသည်။ BRI လုေ်ငန်းြျား မြှင့်တင်မခင်းနှင့်  
ဖငိြ်းချြ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်အတွင်းြှ  တရုတ်အစိုးရ၏ 
အခန်းကဏ္ဍတို့က အမေန်အလှန်ချတိ်ေက်ပနသည်မေစ်ရာ 
တစ်သီးတစ် မခား ခွဲေယ်ရန်ြ မေစ်နိုင်ပေ။ BRI နှင့်  
ေက်စေ်ပနပသာ ရင်းနှီး မြှုေ်နှံ ြှုြျားက နဂိုကေင်  
ရှုေပ်ထွးနကန်ဖဲေီး ထလိယွရ်လှယွသ်ည့ ်အပမခအပနအတငွ်းသို ့
ပနာကထ်ေအ်ပကကာင်းတရားတစရ်ေ ်ထည့သ်ငွ်းခဲဖ့ေမီေစသ်ည။်

ပလ့လာြှု (၁)  
မြန်ြာနှင့်တရုတ် ြဟာဓာတ်အားလိုင်းြျား 
အမေန်အလှန်ချတိ်ေက်မခင်း
လွန်ခဲ့ပသာေယ်စုနှစ်တစ်ခုပကျာ်ကာလ၌ တရုတ်စွြ်းအင် 
ပကာ်ေိုပရးရှင်းြျားက မြန်ြာနိုင်ငံကို  တရုတ်နိုင်ငံသို့  
လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား  တ င် သွ င်း ပရာ င်း ချ ပေး နို င် ြ ည့်  
နိုင်ငံတစ်ခုအမေစ်  ရှု မြင်ခဲ့ ကကသည်။  မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 
ကကီးြားပသာ မြစ်ပချာင်းကွန်ယက်ြျားကို အသုံးမေုကာ 
အကကီးစားပရအားလျှေ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုေ်ြှုြျား  
မေု လု ေ် နို င် ြ ည် ဟု  သ တ် ြှ တ် ရှု မြ င် ခဲ့ မခ င်း မေ စ် ၏ ။ 
တရုတ်ကုြ္ပဏီြျားြှ ပောက်လုေ်ပသာေည်ြျား (ဥေြာ 
ကချင်မေည်နယ်အတွင်းရှိ မြစ်ေုံနှင့်တာေိုင်ေည်ြျား) ြှ 
ထုတ်လုေ်ပသာ လျှေ်စစ်ဓာတ်အားအြျားစုကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ 
ေို့ ပောင်ရန်  ြူလကရည်ရွယ်ထားခဲ့သည်။  သို့ ပသာ်  
ယခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံ အပနာက်ပတာင်ေိုင်းပဒသတွင် 
ကကီးြားလှဖေီး အမြတ်ပငွြရနိုင်ပသာ လျှေ်စစ်ဓာတ်အား 
ေို လျှ ံ ပရာ င်း လို အား တ စ် ရ ေ်  မေ စ် တ ည် လာ ခဲ့ ရာ  
တရုတ်စွြ်းအင်ကုြ္ပဏီြျားနှင့် ယူနန်မေည်နယ်အစိုးရတို့က 
မြနြ်ာနိငုင်အံား တရတုန်ိငုင်၏ံ ေိလုျှလံျှေစ်စဓ်ာတအ်ားြျားကိ ု
ဝယ်ယူသုံးစွဲ ြည့် နို င် ငံအ မေစ်  ကကည့် မြင်လာခဲ့သည် ။ 
ထိကုာလအတငွ်း မြနြ်ာနိငုင်ြံှာ မေညတ်ငွ်းလျှေစ်စဝ်ယလ်ိအုား 
မြင့်တက်လာခဲ့မခင်းနှင့်အတူ လျှေ်စစ်ဓာတ်အားလိုအေ်ချက် 
အလွန်ကကီးြားလာခဲ့ရာ  ေိုြိုြျားမေားပသာလျှေ်စစ်ရင်းမြစ် 
ြျားကိ ုကကိုးေြ်းရှာပေပွနခဲသ့ည။် တရတုန်ိငုင်ြံ ှမြနြ်ာနိငုင်သံို ့
လျှေ်စစ်ဓာတ်အားေြာဏအပမြာက်အမြား တင်ေို့ပရာင်းချ 
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နိုင်ရန်အတွက် ဗို့အားမြင့်လျှေ်စစ်ဓာတ်အားေို့ပောင်ပရး 
အပမခခံအပောက်အအုံြျား တည်ပောက်ရြည်မေစ် ဖေီး 
ထို့အတွက် ပငွပကကးေြာဏ ကကီးကကီးြားြားရင်းနှီးမြှုေ်နှံသွား
ရန် လိုအေ်သည်။ ထိုအပမခခံအပောက်အအုံြျားကလည်း 
မြ န် ြာ နို င် ငံ ပမြာ က် ေို င်း ရှိ  ေ ဋိ ေ က္ခ န ယ် ပမြ ြျား ကို  
မေတ်သန်းသွားြည်မေစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံအပနမေင့်လည်း 
တရုတ်လျှေ်စစ်ဓာတ်အား  ေံ့ ေိုး ပရာင်းချြှုြျားအပေါ် 
အားထားြှီခိုရနိုင်သည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တရုတ်စွြ်းအင်နှင့် ပောက်လုေ်ပရး SOE 
တစ်ခုမေစ်ပသာ တရုတ်နိုင်ငံပတာင်ေိုင်းလျှေ်စစ်ဓာတ်အား
လိုင်း (China Southern Power Grid (CSG)) သည် BRI 
ြူပဘာင်ပအာက်တွင် မြန်ြာတရုတ်လျှေ်စစ်ဓာတ်အား
လိုင်းြျား ချတိ်ေက်ဖေီး တရုတ်လျှေ်စစ်ဓာတ်အားြျားကို 
မြ န် ြာ နို င် ငံ သို့  ေို ြို တ င် ေို့ ပရာ င်း ချ နို င် ရ န် အ တွ က်  
မြန်ြာအစိုးရနှင့် တရုတ်အစိုးရတို့အား စတင်စည်းရုံးခဲ့သည်။ 
ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း CSG ၏လုေ်ပောင်ချက်ြျား 
ပအာင်မြင်ခဲ့ဖေီး ယခုအခါ မြန်ြာအစိုးရက လျှေ်စစ်ဓာတ်အား 
၁၀၀၀ ြဂ္ဂါဝေ် ဝယ်ယူရန် ကတိကဝတ်မေုခဲ့သည်။ CSG ၏ 
ထုတ်မေန်ချက်ြျားနှင့် တရုတ်သတင်းြီဒီယာြျား၏ပောင်း
ေါးြျားကို ကိုးကားဖေီး အေိေုါစြီံကိန်း အပကာင်အထညပ်ော် 
ပောင်ရွက်ပရးအတွက်  လုေ်ငန်းအစီအစဉ်ဇယားကို  
ပအာကတ်ငွ ်ပောမ်ေသွားြည ်မေစသ်ည့အ်မေင ်ထိစုြီကံနိ်းသည ်
စီး ေွား ပရး ပကာ် ေို ပရး ရှ င်း ြျား ြှ  ပြာ င်း နှ င် ပသာ  
သပဘာသဘာဝရှသိညက်ိလုည်း ထတုပ်ောတ်ငမ်ေသွားေါြည။်

တရုတ်နိုင်ငံ၏ ေိုလျှလံျှေ်စစ်ဓာတ်အားြျားကို 
လျှေ်စစ်ဓာတ်အား ငတ်ြွတ်ပနပသာမြန်ြာနိုင်ငံသို့
ပရာင်းချမခင်း
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်  တရုတ်အစိုးရသည် ‘အပနာက်-
အပရှ့ လျှေ်စစ်ဓာတ်အား ေို့ပောင်ပရးစီြံကိန်း (West-East 
Transmission Project)’ ကို စတင်ပော်ပောင်ခဲ့သည်။ 
တ ရု တ် နို င် ငံ  အ ပနာ က် ပတာ င် ေို င်း ပဒ သ အ တွ င်း  
ရု ေ် ြက င်း ပလာ င် စာ  က င်း လွ တ် ပသာ  
ပရ အား လျှ ေ် စ စ် ထု တ် လု ေ် ဖေီး  လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား  
သုံးစွဲြှုမြင့်ြားပသာ တရုတ်နိုင်ငံအပရှ့ပတာင်ေိုင်းပဒသြျား
သို့ ေို့ပောင်ရန်အတွက် ဦးတည်ရည်ရွယ်ခဲ့၏။ ထိုစီြံကိန်းကို 
ေို ြို ကကီးြားပသာ ‘အပနာက်ေို င်းပဒသေွံ့ ဖေိုးတိုးတက်
ပရး စီြံကိန်းကကီး (Great Western Development Proj-
ect)’ ပအာက်တွင် အပကာင်အထည်ပော်ပောင်ရွက်ခဲ့ရာ 
ယူနန် မေည်နယ်အစိုးရက အလွန်စိတ်အားထက်သန်စွာ 
အား ပေး ပထာ က် ေံ့ ခဲ့ သ ည် ။  အ မခား မေ ည် န ယ် ြျား သို့  
လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား ြျား  ပရာ င်း ချ မခ င်း မေ င့်  
ပနာ က် ကျ ကျ န် ရ စ် ပသာ  မေ ည် န ယ်  G D P  ကို  
တိုးမြငှ့ပ်ေးနိငုလ်ြိ့ြ်ည၊် မေညန်ယအ်တကွ ်အခနွဘ်ဏ္ဍာပငြွျား 
ပေးစွ ြ်း နို င် ြည် ၊  စွ ြ်းအင်လိုအေ် ချက် မြင့် ြားပသာ  
စ က် ြှု လု ေ် င န်း ြျား ကို  ေွဲ ပော င် နို င် လိ ြ့် ြ ည် ဟု  
ယူနန် မေည်နယ်အစိုးရက ပြျှာ်လင့်ခဲ့၏။  ထို့ပနာက် 
ေိုင်းကာလအတွင်း တရုတ်စွြ်းအင် SOEs ကကီးြျား 

ဦး ပော င် ဖေီး  ေ ည် တ ည် ပော က် ြှု လု ေ် င န်း ြျား  
အကကီးအကျယ်ပော် ပောင်ခဲ့မခင်းပကကာင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ 
ပရအားလျှေ်စစ်ထုတ်လုေ်နိုင်ြှု  ေြာဏက ၃၅၂၀၀၀ 
ြ ဂ္ဂါ ဝ ေ် အ ထိ  မြ င့် တ က် လာ ခဲ့ ရာ  တ စ် က ြ္ဘာ လုံး  
ပရအားလျှေ်စစ်ထုတ်လုေ်နို င် ြှု  စုစု ပေါင်းေြာဏ၏ 
ပလးေုံတစ်ေုံခန့်အထိ ရှိလာခဲ့ပေသည်။၈၇

လွ န် ခဲ့ ပသာ ေ ယ် စု နှ စ်  နှ စ် ခု တာ ကာ လ အ တွ င်း  
ပရအား လျှေ်စစ်ထုတ်လုေ်နို င်ြှုေြာဏ တရှိန်ထိုး  
မြင့်တက်လာခဲ့ မခင်းပကကာင့်  ကကီးြားပသာေိုလျှ ံြှု ြျား  
မေ စ် ပေါ် ပစ ခဲ့ သ ည် ။  ဝ ယ် လို အား ြ ရှိ ပသာ ပကကာ င့်  
တရုတ်ပရအားလျှေ်စစ်စက်ရုံြျားသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်  
ကတည်းကစဖေီး ‘ပရထုတ်လွှတ်ြှု (water abandoning)’ 
မေုလေုက်ာ စကရ်ုြံထှတုလ်ေုန်ိငုသ်ည့ ်အမြင့ေ်ုံးလျှေစ်စဓ်ာတ ်
အားေြာဏအထိ အမေည့်အဝထုတ်လုေ်မခင်းြမေုပတာ့ပေ။၈၈ 
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပရအားလျှေ်စစ်စက်ရုံြျားြှ 
ေိုလျှလံျှေ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုေ်နိုင်ြှုေြာဏြှာ ၆၉.၁ 
ဘီလီယံ kWh အထိပရာက်ရှိသွားခဲ့ဖေီး ထိုစက်ရုံအြျားစုက 
ယူနန်  နှင့်  စီချွြ်း မေည်နယ်တို့တွင်  တည်ရှိသည်။၈၉ 
ယူ န န် မေ ည် န ယ် အ တွ င်း  ေို လျှ ံလျှ ေ် စ စ် ထု တ် လု ေ် ြှု 
မေစ်ပေါ်ပစသည့်  အပကကာင်းရင်းြျားစွာရှိသည်။ (၁) 
ေည်တည်ပောက်ြှုြျား အလျင်အမြန်တိုးေွားလာမခင်း (၂) 
ယနူနမ်ေညန်ယအ်တငွ်း လျှေစ်စဝ်ယလ်ိအုား ကျေင်းသွားမခင်း 
(၃ )  လျှေ်စစ်ဓာတ်အား  သယ်ယူေို့ ပောင်နို င် စွ ြ်း  
အ က န့် အ သ တ် ရှိ ပန မခ င်း  ( အ မခား မေ ည် န ယ် ြျား သို့  
ေို့ပောင်ြှုလည်းေါဝင်သည်) နှင့် (၄) ပေးနှုန်းသတ်ြှတ်ြှုနှင့် 
ပေးကွက်မေုမေင်ပမောင်းလဲြှုေိုင်ရာ မေဿနာြျားတို့ပကကာင့် 
မေစ်သည်။၉၀ ဝင်ပငွပဒါ်လာဘီလီယံချ ီ ေုံးရှုံးလာရသမေင့် 
တရုတ်လျှေ်စစ်ဓာတ်အား  ထုတ်လုေ်ပရာင်းချသူြျား  
(အထူးသမေင့်  CSG)  က မြန်ြာနို င်ငံအေါအဝင်  
အိြ်နီးချင်းနိုင်ငံြျားသို့ လျှေ်စစ်ဓာတ်အား တင်ေို့ပရာင်းချရန် 
ကကိုးေြ်းအားထုတ်ခဲ့ကကသည်။

ထိုကာလအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးရတွင် လျှေ်စစ်ဓာတ်အား 
တိုး မြှ င့်ထုတ်လုေ် ေံ့ ေိုးလိုသည့်  အလွန် မခားနားပသာ  
အပကကာင်းရင်းြျားစွာ ရှိပနခဲ့၏။ နိုင်ငံလူဦးပရ၏ ၄၄% 
ကိုသာ လျှေ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းြျားနှင့် ေက်သွယ်ထားဖေီး 

သို့ ပသာ်  ယခုအခါ  တရုတ်နို င် ငံ  
အ ပနာ က်  ပတာ င် ေို င်း ပဒ သ တွ င်  
ကကီးြားလှဖေီး အမြတ်ပငွြရနိုင်ပသာ 
လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား ေို လျှ ံ ပရာ င်း  
လိုအားတစ်ရေ် မေစ် တည်လာခဲ့ရာ 
တ ရု တ် စွ ြ်း အ င် ကု ြ္ပ ဏီ ြျား နှ င့်  
ယူ န န် မေ ည် န ယ် အ စိုး ရ တို့ က 
မြန်ြာနို င် ငံအား  တရုတ်နို င် ငံ၏
ေို လျှ ံလျှ ေ် စ စ် ဓာ တ်  အား ြျား ကို  
ဝ ယ် ယူ သုံး စွဲ ြ ည့် နို င် ငံ အ မေ စ်  
ကကည့်မြင်လာခဲ့သည်။
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ဗို့အား မြင့်လျှေ် စစ်  ေို့ ပောင် ပရးဓာတ်အားလို င်း ြျား  
လုံးဝြလုံပလာက်ပေ။၉၁ ရှိရင်းစွဲ  လျှေ်စစ်ဓာတ်အား 
ထု တ် နို င် ြှု ေ ြာ ဏ  အ လွ န် န ည်း ေါး ဖေီး  
တည်ဖငိြ်ြှုလည်းြရှိပေ။  လူပနအိြ်ြျားနှင့် စက်ြှုလုေ်ငန်း 
လျှေ်စစ်လိုအေ်ချက်ြျားြှာကား အလွန်ကကီးထွားလာခဲ့သည်။ 
လက်ရှိအပမခအပနတွင် မြန်ြာနိုင်ငံသည် တစ်နှစ်လျှင် 
လျှေစ်စဓ်ာတအ်ားေြာဏ ၁၃ ဘလီယီ ံkWH ခန ့် သုံးစွပဲနခဲဖ့ေီး 
၂၀၃၀ ခုနှစ်သို့ပရာက်ချနိ်တွင် ၈၀ ဘီလီယံ kWH အထိ 
မြင့်တက်လာြည်ဟု ခန့်ြှန်းထားသည်။၉၂

တရုတ်မြန်ြာြဟာဓာတ်အားလိုင်းြျား 
အမေန်အလှန်ချတိ်ေက်ပရး CSG ၏ 
စည်းရုံးသိြ်းသွင်းြှုြျား
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံပတာင်ေိုင်းပဒသြျားအား 
လျှေ်စစ်ဓာတ်အား မေန့်မေူးပရာင်းချပသာ အြျ ိုးသားအေင့် 
SOE တစခ်မုေစသ်ည့ ်CSG သည ်ေိလုျှလံျှေစ်စဓ်ာတအ်ားြျားကိ ု
အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် တရုတ်ပရအားလျှေ်စစ်ြျားကို  
နိုင်ငံတကာ သို့တင်ေို့ပရာင်းချရန် စတင်ကကိုးေြ်း မြှင့်
တင်လာခဲ့သည်။၉၃ CSG သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းေင် 
လျှေစ်စဓ်ာတအ်ားေြာဏ အြျားအမေားကိ ုဗယီကန်ြန်ိငုင်သံို ့
ပရာင်းချလာခဲရ့ာ ထိလုေုပ်ောငခ်ျကေ်ုစံကံိ ုအမခားနိငုင်ြံျားသို ့
တိုးမြှင့်ချဲ့ထွင်သွားရန်   ေန္ဒရှိပနခဲ့၏။၉၄ CSG က မြန်ြာ
နိုင်ငံပမြာက်ေိုင်းပဒသအတွင်းရှိ နယ်စေ်ဖြို့အနည်းငယ်ကို 
လျှေ်စစ်ဓာတ်အားပရာင်းချပနခဲ့ ဖေီး မေစ်သည်။ သို့ပသာ် 
ထိုဖြို့ြျားြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ ြဟာဓာတ်အားလိုင်းကို ဗို့အားမြင့်
လျှေ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းြျားမေင့် ချတိ်ေက်ထားခဲ့မခင်းြရှိပေ။ 
မြနြ်ာနိငုင်သံို ့လျှေစ်စဓ်ာတအ်ား တငေ်ိုပ့ရာင်းချနိငုရ်နအ်တကွ ်
CSG အပနမေင့်  မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လျှေ်စစ်ဓာတ်အား 
အ ပမခ ခံ အ ပော က် အ အုံ ြျား ကို  အ ေ င့် မြှ င့် တ င်  
မေင်ေင်ြှုြျားမေုလုေ်ဖေီး နိုင်ငံနှစ်ခုကကားတွင် ဗို့အားမြင့်ဓာတ် 
အားလိုင်းြျားမေင့်ေက်သွယ်ပေးရန် လိုအေ်သည်။ 

CSG တွင် ဓာတ်အားလိုင်း အမေန်အလှန်ချတိ်ေက်ြှုကို 
အား ပေး တို က် တွ န်း ရ မခ င်း အ တွ က်  ခို င် ြာ ပသာ  
အပကကာင်းရင်းတစ်ရေ် ရှိသည်။ CSG ၏ နှစ်စဉ်ဝင်ပငွေြာဏ 
ပဒါ်လာ ၈၀ ဘီလီယံရှိဖေီး (မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အြျ ိုးသား GDP 
ထက် ေို၍ြျားသည်) ဝန်ထြ်းအင်အား ၂၈၉၀၀၀ ရှိသည်။ 
ထိုလုေ်သားအင်အားကို ေက်လက်ထိန်းသိြ်းထားနိုင်ရန်
နှင့် အမြတ်အစွန်းတိုးေွားရရန်အတွက် ကုြ္ပဏီအပနမေင့် 
ပရာ င်း ချ ြှု ြျား နှ င့်  ပော က် လု ေ် ပရး စီ ြံ ကိ န်း ြျား ကို  
( နို င် ငံ တ ကာ သို့ ချဲ့ ထွ င် မခ င်း ြျ ိုး အ ေါ အ ဝ င် ) 
အစဉ်ြမေတ်တိုးမြှင့်သွားနိုင်ရန် လိုအေ်သည် ။ CSG သည် 
၎င်း၏လကပ်အာကခ် ံယနူနလ်ျှေစ်စဓ်ာတအ်ားလိငု်း (Yunnan 
Power Grid) ကုြ္ပဏီြှတေင့် ယူနန်မေည်နယ်အတွင်း လျှေ်
စစ်ဓာတ်အားမေန့်မေူးပရာင်းချြှုကို စီြံခန့်ခွဲသည်။ သို့မေစ်ရာ 
ယူနန်မေည်နယ်အတွင်း ပလျာ့နည်းသုံးစွဲြှု (underuti-
lized) မေစ်ပနသည့် ပရအားလျှေ်စစ် ထုတ်လုေ်ြှုြျားအတွက် 
စားသုံးသူြျားရှာပေွ မခင်းက CSG၏ အကျ ိုးစီးေွားနှင့်  
သက်ေိုင်သည်။ CSG နှင့်  ၎င်း၏ြန်ပနဂျာြျား၏ 

ပအာင်မြင်ြှုကို စီးေွားပရးထွက်ကုန်တန်ေိုး (economic out-
put) အပေါ်အပမခခံဖေီး သတ်ြှတ်ေုံးမေတ်သည်မေစ်ရာ မြန်ြာ
နိုင်ငံသို့ချဲ့ထွင်ပရာင်းချသွားရန်အတွက် မေင်းထန်ခိုင်ြာပသာ 
စီးေွားပရးရည်ြှန်းချက်တစ်ရေ် မေစ်တည်ပနခဲ့သည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံသို့ လျှေ်စစ်ဓာတ်အားပရာင်းချြှုကို အားပေး 
မြငှ့တ်ငန်ိငုရ်နအ်တကွ ်CSG က မြနြ်ာနငှ့ ်တရတုအ်စိုးရြျားကိ ု
စတင်ေွဲပောင်သိြ်းသွင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ပလာက်ြှာေင် 
အေိုေါ SOE သည် ၅၀၀ ကီလိုဗို့ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခုြှ
တေင့် မြန်ြာနိုင်ငံသို့ လျှေ်စစ်ဓာတ်အား ပရာင်းချနိုင်ရန် 
မြ န် ြာ အ စိုး ရ နှ င့်  ပေွး ပနွး ြှု ြျား မေု လု ေ် ခဲ့ သ ည် ဟု  
အစီရင်ခံတင်မေခဲ့ကက၏။၉၅ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြလ ၁၉ ရက်ပန့တွင် 
CSG ၏ ဒတုယိအပထပွထြွနပ်နဂျာ ဝြ်ကျုံးလင ်(Wang Jiul-
ing) သည ်မြနြ်ာနိငုင်လံျှေစ်စစ်ြွ်းအားနငှ့ ်စြ်ွးအငဝ်နက်ကီးဌာန 
(Ministry of Electricity and Energy (MOEE)) ဝန်ကကီး 
နှင့်ပတွ့ေုံခဲ့ဖေီး ‘တရုတ်မြန်ြာဓာတ်အားလိုင်း စီြံကိန်း’ 
အပကကာင်း ပေွးပနွးပမောေိုခဲ့သည်။ Sino Finance 
တွင်ပော် မေခဲ့သည့်  ပောင်းေါးတစ်ေုဒ်က CSG သည် 
တရုတ်- မြန်ြာချစ် ကကည်ရင်းနှီးပရးအသင်းနှင့်  အတူ 
‘ထိစုြီကံနိ်းကိ ုBRI ြပူဘာငအ်တငွ်းသို ့ပေါင်းစေထ်ည့သ်ငွ်းရန ်
တက်တက်ြကြက ပောင်ရွက်ပနခဲ့သည်’၉၇ ဟု တင်မေခဲ့၏။ 
အ ေို ေါ ပတွ့ ေုံ ပေွး ပနွး ြှု တွ င်  M O E E  အ ပန မေ င့်  
ဓာတအ်ားလိငု်း၊ ပရအားလျှေစ်စစ်ြီကံနိ်းြျားနငှ့ ်နစှန်ိငုင်ကံကား 
အမခား လျှေ်စစ်စီြံကိန်းြျား (CSG နှင့်ပော်ပောင်ြည့် 
စီြံကိန်းအေါအဝင်) နှင့်ေတ်သက်၍ ပေွးပနွးရန်အတွက် 
တရတုန်ိငုင် ံအြျ ိုးသားစြွ်းအငစ်ြီအံေုခ်ျုေပ်ရးအေွဲ့ (Nation-
al Energy Administration (NEA)) ၏ ပခါင်းပောင်ြျားနှင့် 
ပတွ့ေုံသွားြည်ဟု ကတိကဝတ်မေုခဲ့သည်။ သို့ မေစ်ရာ 
CSG သည် ထိုစီြံကိန်းကို အားပေးပထာက်ခံလာပအာင် 
မြန်ြာအစိုးရအား စည်းရုံးပနခဲ့ ဖေီး တဖေိုင်တည်းြှာေင် 
တရုတ်အစိုးရအား စည်းရုံးနိုင်ရန်အတွက် MOEE ၏ 
ကူညီပောင်ရွက်ြှုကို ရယူပနခဲ့သည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ်  ပအာက်တိုဘာလတွင်  စီြံကိန်းက 
ေိုြို ကကီးြားလာခဲ့ ဖေီး ေါဝင်ပသာအစိုးရအေွဲ့အစည်းြျား 
ေို ြို ြျား မေား လာ ခဲ့ ချ ိ န် တွ င်  စီ ြံ ကိ န်း  
ပရှ့ေက်ပော်ပောင်သွားရန်အတွက် CSG ဦးပောင်ပသာ 
‘တရုတ်အလုေ်အြှုပောင်အုေ်စုတစ်စု (a Chinese Working 
Group)’ ကို ေွဲ့စည်းခဲ့၏။၉၈ ထိုအလုေ်အြှုပောင်အုေ်စုသည် 
စီြံကိန်းမြှင့်တင်ပရး၊ NEA ၊ မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ရာတရုတ်သံရုံး
နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ MOEE တို့ကကား ေက်သွယ်ပောင်ရွက်ြှုြျား 
အားပကာင်းခိုင်ြာပစပရးနှင့် စီြံကိန်းကို အတူလက်တွဲပရး 
ေွဲချြှတ်သွားရန် (လုေ်ငန်းစီြံချက်တစ်ရေ်နှင့် အချနိ်ဇယား 
အေါအဝင်) အတွက် မြန်ြာဘက်နှင့် နီးနီးကေ်ကေ်ေူးပေါင်း
ပောင်ရွက်ပရး စသည်တို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။၉၉ CSG က 
ဦးပောငသ်ညေ်ိပုသာလ်ည်း အြှုပောငအ်ေုစ်ေုွဲ့စည်းမခင်းကိ ု
CSG ၏ လကပ်အာကခ်ကံြု္ပဏ ီCSG ယနူနန်ိငုင်တံကာကြု္ပဏ ီ
က  တာ ဝ န် ယူ ပော င် ရွ က် သ ည် ။  ထို အ ချ ိန် တွ င်  
မြန်ြာနိုင်ငံ MOEE က တရုတ်လျှေ်စစ်ဓာတ်အားြျားကို 
ဝယ်ယူရန် ‘ြူအားမေင့်’၁၀၀ သပဘာတူညီခဲ့ ဖေီးမေစ်သည်။ 



  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း |  25ideas into movement

သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း၌ CSG က ထိုစီြံကိန်းအတွက် 
နို င် ငံ ပရး ေို င် ရာ  အား ပေး ပထာ က် ခံ ြှု ြျား ကို  
မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းြှာပရာ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းြှာေါ  
ပအာင်မြင်စွာတည်ပောက် နိုင်ခဲ့ဖေီးမေစ်သည်။

CSG သည် BRI ြူပဘာင်ပအာက်တွင် ထိုစီြံကိန်း၏ 
နို င် ငံအေင့်အပရးေါေုံကို  တရားဝင်အသိအြှတ် မေု
လ က် ခံ လာ ပအာ င် လ ည်း  ပအာ င် မြ င် စွာ ပော င် ရွ က်
နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ပန့တွင် 
တရုတ်နိုင်ငံ၏ NEA ဘုတ်အေဲွ့က BRI ြူပဘာင်ပအာက်တွင် 
ယူနန်မေည်နယ်၏ ပရအားလျှေ်စစ် ေိုလျှပံရာင်းလိုအားကို 
အိ ြ် နီး ချ င်း နို င် ငံ ြျား သို့  တ င် ေို့ ပရာ င်း ချ ြှု မခ င်း မေ င့်  
ပလျာ့ေါးသက်သာ ပစနိုင်သည်ဟု အခိုင်အြာတင်မေခဲ့၏။၁၀၁ 
ထို့အတွက်လိုအေ်ပသာ လျှေ်စစ်ဓာတ်အားသယ်ယူေို့ပောင် 
ပရး အပမခခအံပောကအ်အုြံျားကိ ုBRI ြပူဘာငပ်အာကတ်ငွ ်
ဘဏ္ဍာပငွပထာက်ေံ့ြှုနှင့် ပောက်လုေ်ြှုြျား မေုလုေ်သွားနိုင် 
ြညမ်ေစဖ်ေီး အလိရုှအိေပ်သာ ပဒသတငွ်းလျှေစ်စဓ်ာတအ်ားပေး
ကွက်ကို  တည်ပောက်သွားနိုင်ြည်ဟုလည်း NEA က တင်မေ 
ခဲ့သည်။၁၀၂

သို့ပသာ် ထိုစီြံကိန်း၏ အလုေ်အြှုပောင်အုေ်စုတွင်  
ပခါင်းပောင်မေစ်ပနသည့်တိုင် CSG ြှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ 
အဓိကဓာတ်အား လိုင်းေိုင်ရှင်ပနာက်တစ်ဦး မေစ်ပသာ 
နိုင်ငံဓာတ်အားလိုင်း ပကာ်ေိုပရးရှင်း (State Grid Cor-
poration of China (SGCC)) ထံြှ ယှဉ်ဖေိုင်ြှုြျားကို 
ရင်ေိုင်ကကုံပတွ့ခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် 
SGCC ၏ ဥက္ကဌ ပကာင်းပဝ ကလည်း လျှေ်စစ်စွြ်းအားနှင့် 
စွ ြ်း အ င် ဝ န် ကကီး  ဦး ဝ င်း ခို င် နှ င့်  ပတွ့ ေုံ ခဲ့ ဖေီး  
ဓာတ်အားလိုင်းနှစ်ခု အမေန်အလှန်ချတိ်ေက်ြှုနှင့်ေတ်သက်
၍ ပေွးပနွးပမောေိုခဲ့ကကသည်။၁၀၃ ထိုပတွ့ေုံပေွးပနွးြှုတွင် 
SGCC ၏ လက်ပအာက်ခံမေစ်ပသာ တရုတ်လျှေ်စစ်ဓာတ်အား
ကိရိယာေစ္စည်းနှင့် နည်းေညာကြု္ပဏီ (China Electric Pow-
er Equipment and Technology Company (CET)) လည်း 
ေါဝင်ခဲ့သည်။ CET သည် မြန်ြာနိုင်ငံြဟာဓာတ်အားလိုင်း၏ 
အ စိ တ် အ ေို င်း အ ချ ို ့ အ တွ က်  ပော က် လု ေ် ခွ င့်  
ကန်ထရိုက်ရရှိထားခဲ့ဖေီးမေစ်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်သည်။ 
ပနာက်ပလးရက်အကကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ 
ရက်ပန့တွင် ဝန်ကကီးဦးဝင်းခိုင်သည် ကူြင်းဖြို့တွင် CSG 
ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့်အတူ ယူနန်မေည်နယ်စွြ်းအင်ဌာနြှ 
အရာရှိ ကကီးြျားနှင့်  ထေ်ြံပတွ့ေုံပေွးပနွးခဲ့သည်။၁၀၄ 
ကြု္ပဏနီစှခ်လုုံး သီးမခားစစီည်းရုံးပောငရ်ကွပ်နမခင်းက တရတု ်
SOEs ြျားကကားြှ ဖေိုင်ေိုင်ြှုကို ထင်ရှားပေါ် လွင်ပစခဲ့ဖေီး 
ကုြ္ပဏီနှစ်ခုလုံးက ကိုယ်စီဝင်ပငွြျားနှင့် အမြတ်အစွန်းြျား 

တိုး မြှင့်ရယူနိုင်ပအာင် ကကိုးေြ်းအားထုတ်ပနခဲ့ပကကာင်း 
ပတွ့မြင်ရသည်။

ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း CSG ကုြ္ပဏီက မြန်ြာနိုင်ငံသို့လျှေ်
စစဓ်ာတအ်ား ပရာင်းချြှုကိ ုပအာငမ်ြငစ်ွာပောငရ်ကွန်ိငုခ်ဲ၏့။ 
၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြလတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ MOEE က CSG 
ထံြှ  လျှေ်စစ်ဓာတ်အားေြာဏ ၁၀၀၀ ြဂ္ဂါဝေ်  
ဝယ်ယူသွားရန် ရည်ြှန်းထားပကကာင်း ပကကညာခဲ့သည်။၁၀၅ 
CSG ထံြှဝယ်ယူပသာ လျှေ်စစ်ဓာတ်အားြျားကို  
ရှြ်းမေည်နယ်အတွင်းရှိ ြူေယ်၊ ြိုင်းရယ်နှင့် ဟိုေုံးဖြို့ြျား၊ 
က ယား မေ ည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ  လွို င် ပကာ် ဖြို့ နှ င့်  
ေဲခူးတိုင်းပဒသကကီးအတွင်းရှိ  ဘုရားကကီးဖြို့ တို့အတွက် 
မေန့်မေူးပေးပဝသွားြည်ဟူ၏။၁၀၆ တရုတ်လျှေ်စစ်ဓာတ်အား 
ဝယ်ယူပေးပဝသွားရန်အတွက် အဘယ်ပကကာင့်  အေို  
ေါ ဖြို့ ြျား ကို  ပရွး ချ ယ် ရ သ ည် ဟူ ပသာ အ ချ က် က 
ရငှ်းရငှ်းလင်းလင်း ြရှပိေ။ ြေူယ၊် ြိငု်းရယန်ငှ့ ်ဟိေုုံးဖြို့တိုြ့ှာ 
တရတုလ်ျှေစ်စဓ်ာတအ်ားလိငု်းနငှ့ ်နီးပသာလ်ည်း လွိုငပ်ကာန်ငှ့ ်
ဘုရားကကီး ဖြို့တို့က တရုတ်လျှေ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်  
ပဝးကွာသည။် သို ့ပသာ ်လွိုငပ်ကာန်ငှ့ ်ဘရုားကကီး နစှဖ်ြို့လုံးြှာ 
ြဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့်  ချတိ်ေက်ဖေီးသားမေစ်သည်။ 
၁၀၀၀ ြဂ္ဂါဝေ်က ဗီယက် နြ်နှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့ကို CSG 
ြှ  လက်ရှိ ပရာင်းချပနပသာ ေြာဏပအာက်ြျားစွာ  
ပလျာ့ န ည်း သ ည် ေို ပသာ် လ ည်း  လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား  
ဝယ်ယူြှုပကကာင့်  ဗို့အား မြင့်လျှေ်စစ်ေို့ပောင်ပရးလိုင်း
ြျား တည်ပောက်ရြည်မေစ်ရာ အနာဂတ်ကာလတွင် 
ေ ြာ ဏ ေို ြို ြျား မေား ပသာ လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား ြျား ကို  
ပရာင်းချနိုင်ြည်မေစ်သည်။

CSG သည် မြန်ြာနိုင်ငံကို ဘဂဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်း 
မေ စ် တ ည်  လာ နို င် ပသာ အ မခား ပေး ကွ က် တ စ် ခု နှ င့်  
ေက်သွယ်ပေးြည့်  လြ်းြ ကကီးတစ်ခုအပနနှင့်လည်း  
သတ်ြှတ်ရှု မြင်ထား၏။ ဗို့အား မြင့်ဓာတ်အားလိုင်းကို  
မြ န် ြာ နို င် ငံ ြှ  ဘ ဂ ဂ လား ပဒ့ ရှ် နို င် ငံ သို့  
ချဲ့ထွင်သွယ်တန်းသွားရန် မေစ်နိုင်ြမေစ်နိုင် အကဲမေတ်ပေးြည့် 
မေစ်ပမြာက်ပအာင်မြင်နိုင်ပမခ ပလ့လာေန်းစစ်ြှုတစ်ရေ် 
(feasibility study) ကို စတင်ပောင်ရွက်ပနဖေီမေစ်သည်။၁၀၇ 

ထိသုိုမ့ေင့ ်CSG အပနနငှ့ ်သုံးနိငုင်ြံဟာဓာတ ်အားလိငု်းြျားကိ ု
ချတိ်ေက်ဖေီး လျှေ်စစ်ဓာတ်အားြျားကို မြန်ြာနိုင်ငံြှတေင့် 
ဘဂဂလားပဒရ့ှ်နိငုင်သံို ့ပရာင်းချနိငုပ်ေြည။် ဓာတအ်ားလိငု်းကိ ု
ဘ ဂ ဂ လား ပဒ့ ရှ် နို င် ငံ အ ထိ  ေ က် လ က် သွ ယ် တ န်း  
ချတိ်ေက်မခင်းမေင့် အာရှတစ်လွှား ‘ပဒသတွင်းလျှေ်စစ် 
ဓာတ်အားလိုင်း (regional electricity grid)’ တစ်ခု 
တည်ပောက်ြှုကို ထေ်တိုးချဲ့ထွင်ပေးနိုင်ဖေီး ေိုြိုကကီးြားပသာ 
နို င် ငံ တ ကာ လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား  ပရာ င်း ချ ြှု ြျား  
လုေ်ပောင်သွားနိုင်ြည်မေစ်သည်။

တ ရု တ် - မြ န် ြာ ဓာ တ် အား လို င်း ြျား  အ မေ န် အ လှ န်  
ချတိ်ေက်ပရးစီြံကိန်းကို ပသပသချာချာကကည့်ရှုပလ့လာ
မခင်းမေင့် BRI ြူ ပဘာင်ပအာက်တွင် အလွန်ကကီးြားပသာ 
အပမခခံအပောက်အအုံစီြံကိန်းြျား မေစ်တည်ပစခဲ့သည့် 

မြ န် ြာ နို င် ငံ သို့ လျှ ေ် စ စ်
ဓာ တ် အား ပရာ င်း ချ ြှု ကို  
အားပေးမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် CSG 
က မြန်ြာနှင့်တရုတ်အစိုးရြျားကို 
စတင်ေွဲပောင်သိြ်းသွင်းခဲ့သည်။
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လုေ်ငန်းစဉ်ကို  ပကာင်းစွာ  သိရှိနားလည်နိုင်သည်။ 
ဤကိစ္စရေ်တွင်  CSG က ဓာတ်အားလိုင်း  အမေန်
အ လှ န် ချ ိတ် ေ က် ပရး စီ ြံ ကိ န်း ကို  မြ န် ြာ အ စိုး ရ ထံ  
အေိုမေုတင်မေကာ မြန်ြာအစိုးရ၏ အားပေးပထာက်ခံြှုကို 
တက်တက်ြကြကအားထုတ်ရယူဖေီး တရုတ်နိုင်ငံ NEA 
ကို  ထိုစီြံကိန်းအပေါ် အားပေးပထာက်ခံလာပအာင်  
စ ည်း ရုံး ပော င် ရွ က် ပေး ရ န်  မြ န် ြာ အ စိုး ရ အား  
အကူအညီပတာင်းခံခဲ့သည်ဟု  ယူေရသည်။  CSG 
ကုြ္ပဏီသည်  ထိုစီြံကိန်းအတွက်  နိုင်ငံပရးေိုင်ရာ 
အားပေးပထာက်ခံြှုြျားကို  တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းြှာပရာ 
မြ န် ြာ နို င် ငံ အ တွ င်း ြှာ ေါ  တ မေ ည်း မေ ည်း ချ င်း  
တည်ပောက်ခဲ့သည်။ ပနာက်ေိုင်းတွင် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းရှိ 
တရုတ်သံရုံးက စီြံကိန်းကို အားပေးပထာက်ခံလာခဲ့သည်။ 
အေိုေါအားထုတ်ကကိုးေြ်းပောင်ရွက်ြှုတစ်ခုလုံးကို CSG 
ြှ ဦးပောင်သည့် တရုတ် stakeholders ြျားေါဝင်ပသာ 
‘အလု ေ်အြှုပောင်အုေ်စု ’  က စီ ြံခန ့်ခွဲ ခဲ့သည်ဟု  
ထင်မြင်ယူေရ ပေသည်။ ထိုအပကကာင်းအချက်ြျားအရ 
တရတုဗ်ဟိအုစိုးရက SOEs ြျားကိ ုစြီကံနိ်းြျားပောပ်ောငရ်န ်
ညွှန်ကကားမခင်းြျ ိုး ြဟုတ်ေဲ SOEs ြျားက စီြံကိန်းြျား 
အေိုမေုတင်မေကာ တမေည်းမေည်းချင်းမြှင့်တင်ပောင်ရွက်
သွားနိငုဖ်ေီး တရတုဗ်ဟိအုစိုးရ အာဏာေိငုြ်ျားက ေံေ့ိုးကညူပီရး 
အခန်းကဏ္ဍြှ ေါဝင်မခင်းမေစ်ပကကာင်း သိမြင်ရသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ဗို့အားမြင့်ြဟာဓာတ်အားလိုင်း 
တည်ပောက်မခင်း
မြ န် ြာ နို င် ငံ သို့ လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား ပရာ င်း ချ ပရး  
သပဘာတူညီချက်ကို  အ ဖေီးြသတ်ရပသးခင် ြှာေင်  
တရုတ်ကုြ္ပဏီြျားက ြဟာဓာတ်အားလိုင်းနှစ်ခု  ချ ိ
တ် ေ က် သွား ြ ည့် လ ြ်း ပကကာ င်း ြျား ကို  အ ေို မေု  
တ င် မေ ခဲ့ ကက ဖေီး မေ စ် ၏ ။  လ ြ်း ပကကာ င်း တ စ် ခု က 
ကချင်မေည်နယ် ဗန်းပြာ်ဖြို့ကိုမေတ်သန်းဖေီး ကျန်တစ်ခုက 
ရှ ြ်း မေ ည် န ယ် ြူ ေ ယ် ဖြို့ ကို  မေ တ် သ န်း သွား သ ည် ။ 
ထိုစီြံကိန်းနှစ်ခုလုံးကို တရုတ်အစိုးရကအားပေးပထာက်
ခံခဲ့ဖေီး ဗန်းပြာ်လြ်းပကကာင်းေန္နက်တင် အခြ်းအနားကို 
တရုတ်သံအြတ်ပဟာင်း ဟုန်လျန် (Hong Liang) 
တက်ပရာက်ခဲ့သည်။၁၀၈ ေို့ပောင်ပရးဓာတ်အားလိုင်းြျား 
အပမြာက်အမြားပောက်လုေ် မခင်းမေင့်  ေိုြို ကကီးြားပသာ 
လျှေစ်စဓ်ာတအ်ားေြာဏကိ ုပရာင်းချနိငုြ်ညမ်ေစသ်ည့အ်မေင ်
ေဋေိက္ခြျားပကကာင့ ်ဓာတအ်ားလိငု်းြျား ထခိိကုေ်ျကစ်ီးခဲလ့ျှင ်
လည်း အမခားလြ်းပကကာင်းြျားကို အသုံးမေုနိုငြ်ညမ်ေစ်သည်။

ဗ န်း ပြာ် လ ြ်း ပကကာ င်း က  ေို ၍ ပရှ့ ပရာ က် ပန ခဲ့ ဖေီး  
ေို့ပောင်ပရး ဓာတ်အားလိုင်း၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုကို 
ပော က် လု ေ် ဖေီး စီး ခဲ့ ဖေီး  မေ စ် သ ည် ။  S G C C  က 
၎ င်း ၏ လ က် ပအာ က် ခံ ကု ြ္ပ ဏီ  C E T  ြှ တ ေ င့်  
စစ်ကိုင်းတိုင်းပဒသကကီးအတွင်းရှိ အုန်းပတာြှ နဘား သို့ 
၂၃၀ kV ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခု တည်ပောက်ခဲ့သည်၁၀၉ 
( ‘ပကျာရိုးကွန်ယက်  လျှေ်စစ်ဓာတ်အားေို့ ပောင်ပရး  
စီြံကိန်း’ ဟု ရည်ညွှန်းပလ့ရှိသည်)။ ထိုေို့ပောင်ပရး 
ဓာ တ် အား လို င်း သ စ် က  လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား ြျား ကို  
အလိုအေ်ေုံး  ပနရာြျားသို့  ေို့ ပောင်ပေးြည် မေစ် ဖေီး  
အိြ်ပထာင်စု ၅ သန်းအတွက် လျှေ်စစ်ြီးပေးနိုင်ြည်ဟု 
CET က ေိုခဲ့သည်။၁၁၀ နဘားြှ  ဗန်းပြာ်သို့သွယ် 
တန်းပသာ ၂၃၀ kV ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခုကိုလည်း 
မေည်ပထာင်စုအရင်းအမြစ်ြျားနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုေ်ငန်း 
ကုြ္ပဏီ (Union Resources and Engineering Compa-
ny (UREC)) ြှ ပောက်လုေ်လျက်ရှိသည်။၁၁၁ UREC သည် 
ယူနန်မေည်နယ် SOE တစ်ခုမေစ်ပသာ ယူနန်မေည်နယ်စွြ်းအင် 
ရင်းနှီးမြှုေ်နှံပရးအုေ်စု (Yunnan Energy Investment Group 
(YEIG)) ၏ ‘အပထွပထွကန်ထရိုက်ကိုယ်စားလှယ်(general 
contracting vehicle)’ ကြု္ပဏတီစခ်မုေစသ်ည။်၁၁၃ အနု်းပတာြ ှ
ဗန်းပြာ်သို့ ချတိ်ေက်သည့် စီြံကိန်းတစ်ခုလုံးကို ၂၀၁၉ 
ခုနှစ် ပအာက်တိုဘာလတွင် ဖေီးစီးပအာင်အပကာင်အထည် 
ပော်နို င် ြည်ဟု  ခန့် ြှန်းထား၏။ ၁၁၄ အုန်းပတာနှင့်  
ဗန်းပြာ်ကကား ေို့ပောင်ပရးဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခုပောက်
လုေ်မခင်းမေင့် တရုတ်နှင့်မြန်ြာ ြဟာဓာတ်အားလိုင်းြျား 
ချ ိတ် ေ က် ြိ သွား ြ ည် မေ စ် သ ည် ။  အု န်း ပတာ ကို  
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ြဟာဓာတ်အား လိုင်းနှင့်ချတိ်ေက်ြည်မေစ်ဖေီး 
ဗန်းပြာြ်ှာ တာေိငုေ်ညြ်တှေင့ ်၂၃၀ kV ဓာတအ်ားလိငု်းမေင့ ်
ယူနန်မေည်နယ်အတွင်းရှိ တရုတ်ြဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် 
ချတိ်ေက်ထားခဲ့ဖေီးမေစ်ပလသည်။၁၁၄

ြူေယ်နှင့်ြိတ္ထီလာဖြို့ြျားြှတေင့် မြန်ြာနှင့်တရုတ်ြဟာ
ဓာတ်အားလိုင်းြျားအား ချတိ်ေက်သွားြည့်လြ်းပကကာင်းကို 
စဉ်းစားသုံးသေ်ေဲမေစ်သည်။ ြူေယ်ြှ ြိတ္ထီလာသို့ ၅၀၀ 
kV ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခု  တည်ပောက်ပရးအတွက် 
ပလ့လာစုံစြ်းြှုြျား မေုလုေ်သွားရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ြတ်လတွင် 
CET နှင့် မြန်ြာအစိုးရကကား နားလည်ြှုစာချွန်လွှာတစ်ခု 
လက်ြှတ်ပရးထိုးခဲ့သည်။၁၁၅ အလားတူစီြံချက်ြျားကို  
CSG ကလည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အေိုမေုခဲ့သည်ဟုေိုကက၏။ 

ေို့ ပော င် ပရး ဓာ တ် အား လို င်း ြျား  
အ ပမြာ က် အ မြား  ပော က် လု ေ်  
မခ င်း မေ င့်  ေို ြို ကကီး ြား ပသာ  
လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား  ေ ြာ ဏ ကို  
ပရာ င်း ချ နို င် ြ ည် မေ စ် သ ည့် အ မေ င်  
ေ ဋိ ေ က္ခ ြျား ပကကာ င့်  ဓာ တ် အား  
လိုင်းြျား ထိခိုက်ေျက်စီးခဲ့လျှင်လည်း 
အ မခား လ ြ်း ပကကာ င်း ြျား ကို  
အသုံးမေုနိုင်ြည် မေစ်သည်။
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ရှိရင်းစွဲဓာတ်အားလိုင်းြျားကို အသုံးမေုသွားရန်ဟူပသာ
ပနာက်ထေ်အေိုမေုချက်တစ်ရေ်ကို CSG ၏လက်ပအာက်ခံ 
ယူနန်နိုင်ငံတကာကုြ္ပဏီ  (Yunan Internation-
al Company) က တင်မေခဲ့သည်။၁၁၆ ထိုလြ်းပကကာင်းက 
ရှ ြ်း မေည်နယ်ပမြာက်ေို င်း ရှိ  ေဋိ ေက္ခနယ်ပမြြျားကို  
မေတ်သန်းသွားြည်မေစ်ရာ ေိုြိုရှုေ်ပထွးနိုင်သည်။

ြိတ္ထီလာနှင့်ရန်ကုန်ကကား ဗို့အားမြင့်ဓာတ်အားလိုင်းကို ၅၀၀ 
kV ဓာတ်အားလိုင်းအမေစ်သို့ အေိုင်းလိုက်မြှင့်တငပ်ောင်ရွက် 
လျက်ရှိ၏။ အမခား တရုတ် SOE နှစ်ခု (China Ener-
gy Engineering Group Hunan Electric Power De-
sign Institute (CEEG-HEPDI) နှင့် SEPCO Electric 
Power Construction Corporation) က ြိတ္ထီလာြှ 
ပတာင်ငူအထိ ၅၀၀ kV ဓာတ်အားလိုင်း  တစ်ခုကို  
ြကကားပသးြီက ပောက်လုေ်ခဲ့သည်။၁၁၇ CEEG-HEP-
DI ြှာ အြျ ိုးသား SOE စွြ်းအင်အင်ဂျင်နီယာလုေ်ငန်း 
ဧ ရာ ြ ကု ြ္ပ ဏီ ကကီး တ စ် ခု မေ စ် သ ည့်  C E E G  ၏ 
လက်ပအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခု မေစ် ဖေီး  SEPCO ြှာ  
စွ ြ်း အ င် အ ပမခ ခံ အ ပော က် အ အုံ  တ ည် ပော က် ပရး  
နယ်ေယ်အတွင်းရှိ ဧရာြတရုတ် SOE တစ်ခုမေစ်ပသာ 
PowerChina ကုြ္ပဏီ၏ လက်ပအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခု 
မေစ်ပလသည်။၁၁၈

ဓာတ်အားလိုင်းအမေန်အလှန်ချတိ်ေက်ြှုနှင့် 
ေတ်သက်၍ အဓိကစိုးရိြ်ေူေန်ြှုြျား
နို င် ငံ နှ စ် ခု ၏   ဓာ တ် အား လို င်း ြျား ကို  
အမေန်အလှန်ချတိ်ေက်ြှုက စိုးရိြ်ေူေန်စရာအဓိကအ
ချက်နှစ်ချက်ကို  မေစ်ပေါ်ပစသည်။ ေထြတစ်ချက်ြှာ 
တရုတ်လျှေ်စစ်ဓာတ်အားြျားကို တိုးမြှင့်ဝယ်ယူြှုပကကာင့် 
မြန်ြာနိုင်ငံအပနနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကို လျှေ်စစ်ဓာတ်အား
ရင်း မြစ်တစ်ရေ်အမေစ် ြှီခိုအားထားရနိုင်သည်ဟူပသာ 
အချက်ေင်မေစ်၏။ ယူနန်မေည်နယ်တွင် ေိုလျှပံရအားလျှေ်စစ် 
မေ စ် ပေါ် ပန ရ မခ င်း ၏ အ ပကကာ င်း ရ င်း တ စ် ရ ေ် ြှာ  
ပရ အား လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား က  တ ရု တ် နို င် ငံ တွ င်း ရှိ  
အမခားလျှေ်စစ်ဓာတ်အား အြျ ိုးအစားြျားထက် ေို၍ပေးကကီး
မခင်းပကကာင့်မေစ်သည်။၁၁၉  သပဘာတူညီချက်အစီအစဉ်က 
မြ န် ြာ နို င် ငံ အ တွ က်  ပေး နှု န်း သ င့် တ င့် ြျှ တ ပသာ  
အ စီ အ စ ဉ် ဟု တ် ြ ဟု တ်  အ ကဲ မေ တ် နို င် ရ န် အ တွ က်  
တ ရု တ် ပရ အား လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား အ တွ က်  
ကု န် ကျ စ ရိ တ် အား  အ မခား လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား  
ရင်း မြစ်ြျားနှင့်  နှိုင်းယှဉ်စစ်ပေးပေးြည့်  ရိုးသားဖေီး  
ေွင့်လင်း မြင်သာပသာ ပလ့လာေန်းစစ်ြှု  တစ်ရေ်ကို  
အပကာင်အထည်ပော်သွားရန်လိုအေ်သည်။ တရုတ်လျှေ်စစ် 
ဓာတ်အားအပေါ်အားထားြှီ ခို ြှု ပကကာင့်  ပေးနှု န်းတိုး  
မြှင့်သတ်ြှတ်ြှုကို ရင်ေိုင်ခံစားရနိုင်၏။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် 
ေဋေိက္ခမေစေ်ွားခဲလ့ျှငလ်ည်း (မေစန်ိငုပ်မခြရှဟိေုိပုသာလ်ည်း) 
မြန်ြာနို င် ငံသို  ့လျှေ်စစ်ဓာတ်အား  ေို့ ပောင်ြှုကို  
ရ ေ် တ န့် ေ စ် နို င် သ ည် မေ စ် ရာ  မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်း  
လျှေ်စစ်ပေးပဝ မေန့် မေူးြှုကို  ချက်ချင်းချည့်နဲ့သွားပစ 

နိုင်သည်။ ဝယ်ယူတင်သွင်းပသာ လျှေ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် 
မေည်တွင်း၌ထုတ်လုေ်ပသာ လျှေ်စစ်ဓာတ်အားအချ ိုးကို  
ပလ့ လာ သုံး သ ေ် ရာ တွ င်  အ ေို ေါ အ ချ က် ြျား ကို  
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်မေစ်သည်။

ဒုတိယတစ်ချက်ြှာ ေို့ပောင်ပရး ဓာတ်အားလိုင်းြျားနှင့် 
အေို မေုထားပသာ ပရအားလျှေ်စစ်စက်ရုံြျားစွာတို့ြှာ  
ေဋိေက္ခနယ် ပမြြျားအတွင်း၌တည်ရှဖိေီး စစ်အင်အားတိုးချဲ့ြှု 
( m i l i t a r i s a t i o n )  ေီ သို့  ဦး တ ည် ပစ နို င် သ ည်  
ဟူပသာအချက်ေင် မေစ်၏။  ဗို့အား မြင့်လျှေ်စစ်ဓာတ်
အားလိုင်းြျားြှာ အလွန်ပေးကကီးသည်။ ပရှေလီပရအား
လျှေ်စစ်ဓာတ်အားပေးေည်ြှ ြိတ္ထီလာအထိ ၅၀၀ kV 
ဓာတအ်ားလိငု်းတစခ် ုတညပ်ောကြ်ှုအတကွ ်ကနုက်ျစရတိက်ိ ု
ကုြ္ပဏီတစ်ခုက အပြရိကန်ပဒါ်လာ သန်း ၃၀၀ ဟု 
ခန့်ြှန်းတွက်ချက်ခဲ့သည်။၁၂၀ ေို့ပောင်ပရးဓာတ်အားလိုင်း
ြျားြှာ အေျက်အပြှာင့်လုေ်ရေ်ြျားအတွက် ြျက်စိကျစရာ 
ေစ်ြှတ်ြျားမေစ်လာနိုင်ပသာပကကာင့် ေိုင်ရှင်ြျားက ၎င်းတို့၏
ရင်းနှီးမြှုေ်နှြံှုြျား ပဘးကင်းလုံခခုပံအာင် ပောင်ရွက်သွားရန် 
ေန္ဒရှိပေြည်။ အေိုေါေိုင်ေိုင်ြှု  အရင်းအနှီးြျားကို  
အ ကာ အ ကွ ယ် ပေး ပရး အ တွ က်  ထို န ယ် ပမြ ြျား တွ င်  
လုံ ခခုံပရးေိုင်ရာ အပမခခံအပောက်အအုံြျား  (se-
cu r i t y  i n f r a s t ruc tu re )  တိုး ေွားလာနို င်သည်  
(စစ်ပရးမေင်ေင် စုစည်းြှုြျားေင်မေစ်လာနိုင်၏)။ ရှြ်းမေည်
နယ်ပမြာက်ေိုင်းပဒသြျားတွင် ေိုင်ေိုင်ြှုအရင်းအနှီးြျား 
ကာကွယ်ပစာင့် ပရှာက်ပရးအတွက်  မြန် ြာစစ်တေ် ၊ 
EAOs  ၊  မြန်ြာစစ်တေ်၏ ထိန်းချုေ်ြှု ပအာက်ရှိ  
ပဒသမေည်သူ့စစ်အေွဲ့ြျားနှင့် ေုဂ္ဂလိကလုံခခုံပရးကုြ္ပဏီြျား 
ေါဝင်ပောင်ရွက်ပနခဲ့ဖေီး မေစ်ပကကာင်း အစီရင်ခံတင်မေြှုြျား 
ရှိပနခဲ့သည်။၁၂၁ ြူေယ်လြ်းပကကာင်းပော်ပောင်ြှုက 
ဗ န်း ပြာ် လ ြ်း ပကကာ င်း  ပော် ပော င် ြှု ထ က်  
အချနိ်ကကာရှည်ပနှာင့်ပနှး ပနရမခင်းြှာ ထိုြျှပေးကကီးပသာ 
ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျား ကို  ပဘး က င်း လုံ ခခုံ ပအာ င်  
အကာအကွယ် ပေးရန်ခက်ခဲမခင်းပကကာင့် မေစ်နိုင်သည်။  
ဗန်းပြာ်လြ်းပကကာင်းအတွက် ေဋိေက္ခနယ်ပမြြျားကို  
မေ တ် သ န်း ပသာ  ဗို့ အား မြ င့် ဓာ တ် အား လို င်း ြျား ြှာ  
နဂိုကေင်ရှိ ပနခဲ့ ဖေီး မေစ်ကာ ပဘးကင်းလုံ ခခုံသည်ဟု  
ယူေရသည်။ ေဋိေက္ခနှင့် ဖငိြ်းချြ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်အပေါ် 
ထို စီ ြံ ကိ န်း ြျား ၏  သ က် ပရာ က် ြှု ြျား ကို  
ပရှာင်လွှဲနိုင်ရန်အတွက် ေို့ပောင်ပရးဓာတ်အားလိုင်းြျား
ပောက်လုေ်မခင်းနှင့်ေတ်သက်၍ ေိုြိုေွင့်လင်းမြင်သာရှိရန်နှင့် 
ပေွးပနွးတိငုေ်ငြ်ျား တိုးမြငှ့လ်ေုပ်ောငသ်ွားရန ်လိအုေသ်ည။်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ေိုင် ပမြာက်ြှ ပတာင် 
လျှေ်စစ်ဓာတ်အားေို့ပောင်ပရး စီြံကိန်းလား ?
ဗို့အား မြင့်  ေို့ပောင်ပရး လျှေ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းြျား 
ပောက်လုေ် မခင်းက တရုတ်နိုင်ငံနှင့်  မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 
ြဟာဓာတ်အားလိုင်းြျားကို ချတိ်ေက်ပေးသည်သာြက 
မြန်ြာနို င် ငံတွင်းြှ  ရှိ ရင်းစွဲ နှ င့်  အေို မေုထားပသာ 
ပရ အား လျှ ေ် စ စ် စ က် ရုံ ြျား ကို  ဗို့ အား မြ င့်  
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ြဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့်  ချတိ်ေက်ပေးြည့် ‘ပကျာရိုး’ 
အပမခခအံပောကအ်အုြံျားကိလုည်း ပေးစြွ်းနိငုြ်ညမ်ေစသ်ည။် 
တ ရု တ် သ တ င်း ြီ ဒီ ယာ ြျား နှ င့်  ၎ င်း တို့ ၏ 
ဝက်ဘ်ေိုက်ြျားပေါ်တွင် ပရးသားပော်မေထားချက်ြျားအရ 
SGCC က ၎င်းတို့၏ မြန်ြာနိုင်ငံလျှေ်စစ်ဓာတ်အားေို့
ပောင်ပရး အပမခခံအပောက်အအုံစီြံကိန်းြျားသည် 
ပမြာက်ြှပတာင် လျှေ်စစ်ဓာတ်အားေို့ ပောင်ြှုလြ်းပကကာင်း 
(North-South Electricity Transmission pas-
sage) တည်ပောက်ရန် အပထာက်အကူမေစ်ပစသည်ဟု 
တင်မေခဲ့သည် (တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်ေိုင် အပနာက်ြှ အပရှ့ 
လျှေ်စစ်ဓာတ်အားေို့ပောင်ပရး စီြံကိန်းကို ကိုးကားအသုံးမေု 
တင်မေထားသည်)။၁၂၂ SGCC အမေင် CSG ၊ YEIG  နှင့် 
အမခား တရုတ် SOEs ြျားစွာတို့က မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းြှ 
ရှိရင်းစွဲနှင့် စီစဉ်ထားပသာ ပရအားလျှေ်စစ်စက်ရုံြျားတွင် 
ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှု  မေုထားခဲ့သည် မေစ်ရာ ထိုကဲ့သို့ ပသာ 
အ စီ အ စ ဉ် တ စ် ရ ေ် ပအာ က် တွ င်  လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ်
အား ေို့ ပော င် ပရး နှ င့်  ထု တ် လု ေ် ပရး လု ေ် င န်း ြျား  
အပကာင်အထည်ပော်ပောင်ရွက်ကာ အမြတ်အစွန်းြျားတိုး 
မြှင့်ရယူနိုင်ရန် စိတ်အားထက်သန်ပနခဲ့သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရှိရင်းစွဲနှင့် စီစဉ်ထားပသာ ပရအားလျှေ်စစ် 
ထုတ်လုေ်ပရး လုေ်ငန်းြျားြှာ (ကယားမေည်နယ်အတွင်းရှိ 
ပလာေိတ ပရအားလျှေ်စစ်စီြံကိန်းြှအေ) နိုင်ငံ၏ 
ပမြာက်ေိုင်းပဒသတွင် တည်ရှိ၏။ ေန့်ကျင်ဘက်အပနနှင့် 
စက်ြှုလုေ်ငန်းနှင့် ပနအိြ်သုံး လျှေ်စစ်ဓာတ်အားလိုအေ်ချက် 
အြျားစုက နိုင်ငံ၏ အလယ်ေိုင်းနှင့်  ပတာင်ေိုင်းတွင် 
ရှိ ပန ခဲ့ သ ည် ။  မြ န် ြာ အ စိုး ရ သ ည်  က ြ္ဘာ့ ဘ ဏ် ြှ  
ဘဏ္ဍာပငွေံ့ေိုးကူညီပသာ အပြရိကန်ပဒါ်လာ သန်း  
၄၀၀ တန် အြျ ိုးသားြီးလင်းပရးစီြံကိန်း (Nation-
al Electrification Project (NEP)) ပအာက် တွင် 
လျှေ်စစ်ဓာတ်အား ေိုြိုလက်လှြ်းြီ ရရှိနိုင်ပရးအတွက် 
ြဟာဓာတ်အားလိုင်း  အေင့် မြှင့်တင် မခင်းလုေ်ငန်းကို  
အပကာင်အထည် ပော်ပောင်ရွက်ပနခဲ့ဖေီး မေစ်သည်။၁၂၃ 
NEP ပော်ပောင်ြှုနှင့်အတူ မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကကား 
ဗို့အားမြင့်အပမခခံ အပောက်အအုံြျား ပောက်လုေ်ြှုပကကာင့် 
‘ပမြာက်ြှပတာင်  လျှေ်စစ်ေို့ ပောင်ပရးလြ်းပကကာင်း ’ 
တစ်ခုအတွက် လိုအေ်ပသာ လျှေ်စစ်ဓာတ်အားေို့ပောင်ပရး 
အ ပမခ ခံ အ ပော က် အ အုံ ြျား ကို  ြ ရ ည် ရွ ယ် ေဲ  
ပောက်လုေ်ြိသလို မေစ်သွားပေလိြ့်ြည်။ ထိုြှတေင့် 
မြနြ်ာအစိုးရအပနမေင့ ်နိငုင်ပံမြာကေ်ိငု်းတငွ ်ေိြုိြုျားမေားပသာ 
ပရအားလျှေ်စစ်စက်ရုံြျား တည်ပောက်ဖေီး (တရုတ်နိုင်ငံ၏ 
‘ အ ပနာ က် ြှ အ ပရှ့ လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား  ေို့ ပော င် ပရး  
လြ်းပကကာင်း’ကဲ့သို့) နိုင်ငံအလယ်ေိုင်းနှင့် ပတာင်ေိုင်းကို 
ပေးပဝမေန့် မေူးသည့်  စွြ်းအင်ြဟာဗျူဟာတစ်ရေ်ကို  
အပကာင်အထည်ပော်နိုင်ြည်မေစ်သည် ။

နိငုင်၏ံအစတိအ်ေိငု်းတစခ်တုငွ ်လျှေစ်စဓ်ာတအ်ားထတုလ်ေုဖ်ေီး 
အ မခား အ စိ တ် အ ေို င်း တ စ် ခု ကို  ပေး ပဝ မေ န့် မေူး သ ည့်  
‘လျှေ်စစ် စွြ်းအား ထုတ်လုေ်သိုပလှာင်ြှုေုံစံ  (pow-
er shed approach)’ ကို သတိကကီးစွာသုံးသေ်သင့်သည်။ 

တရတုန်ိငုင်တံငွ ်အေိေုါြဟာဗျူဟာကိ ုအပကာငအ်ထညပ်ော ်
ပောင်ရွက်ခဲ့ မခင်းပကကာင့်  လူအပမြာက်အမြား ပနရ
ေ်စွ န့် ခွာပမောင်း ပရှေ့ ရ မခင်းနှ င့်  သဘာဝေတ်ဝန်းကျင်  
ထိခိုက်ေျက်စီးြှုြျား  မေစ်ပေါ်ခဲ့သည် ။ ၁၂၄ ထို့အ မေင်  
ထိုအစီအစဉ်ကို မေည်နယ်၏ပြကးဖြီြျားြှတေင့် ဘဏ္ဍာပငွ 
ပထာက်ေံ့ခဲ့မခင်းမေစ်ဖေီး ပြျှာ်လင့်ထားသပလာက် အမြတ်ပငွ 
ြရနိုင်ခဲ့ပေ။၁၂၅ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လူြှုအသိုက်အဝန်းြျားသည် 
အ ကကီး စား ပရ အား  လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား ပေး  
စက်ရုံ ြျားပကကာင့်  အလားတူထိခိုက်ေျက်စီးေုံး ရှုံး ြှု
ြျား (လူအြျားအမေား ပနရေ်စွန့်ခွာပမောင်း ပရှေ့ရမခင်း၊ 
လယ်ယာပမြသိြ်းေည်းမခင်းနှင့်  သဘာဝေတ်ဝန်းကျင် 
ထိခိုက်ေျက်စီးမခင်း တို့အေါအဝင်) ကိုရင်ေိုင်ခံစားခဲ့ရဖေီး
မေစ်၏။၁၂၆ ကြ္ဘာ့ဘဏ်၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုမေစ်ပသာ 
နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍပရးပကာ်ေိုပရးရှင်း (Internation-
al Finance Corporation)  သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းြှ 
ပရအားလျှေ်စစ်နှင့်ေတ်သက်၍ သဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ 
ြ ဟာ ဗျူ ဟာ ပမြာ က် ပလ့ လာ ေ န်း စ စ် ြှု  ( S t r a t e -
gic Environmental Assessment) တစ်ရေ်ကို  
ြကကာပသးြီက အပကာင်အထည်ပော်ခဲ့ရာ ရှိရင်းစွဲနှင့်  
စီ စ ဉ် ထား ပသာ  ပရ အား လျှ ေ် စ စ် စ က် ရုံ  အ ချ ို ့ က 
ပရရှည်တည်ဖြဲြှုြပေးနိုင်ပကကာင်း (unsustainable) 
ပလ့လာပတွ့ရှိခဲ့ဖေီး မြစ်ငါးစင်း (ဧရာဝတီနှင့်သံလွင်မြစ်တို့ 
အေါအဝင်) ပေါ်တွင် တည်ပောက်ရန်စီစဉ်ထားပသာ 
ပရကာတာြျားကို စွန့်လွှတ်ရန် အကကံမေုထားသည်။၁၂၇

SEA ကို ြူလက မြန်ြာနိုင်ငံ MOEE ၏ အားပေးကူညီြှုမေင့် 
အပကာင်အထည်ပော် ပောင်ရွက်ခဲ့မခင်းမေစ်သည်။ သို့ပသာ် 
အကဲမေတ်သုံးသေ်ချက် ြူ ကကြ်းထွက်ပေါ်လာဖေီးပနာက် 
M O E E  က  ၎ င်း တို့ ၏  အား ပေး ပထာ က် ခံ ြှု ကို  
မေန်လည်ရုေ်သိြ်းသွားခဲ့သည်။ ထိုအချနိ်ကတည်းကစဖေီး 
MOEE သည် တရုတ် NEA ၏ နည်းေညာအပထာက်အေံ့မေင့် 
ပရအားလျှေ်စစ်ေိုင်ရာ ‘အစိုးရအစီရင်ခံစာ (white 
paper ) ’  ကို  ပရးေွဲ ပနခဲ့သည်ဟု  ေို ကက၏။ ၁၂၈ 
အထက်တွင်ပေးွပနွးခဲ့သကဲ့သို့ေင် NEA သည် တရုတ်-
မြန်ြာ ဓာတ်အားလိုင်း  အမေန်အလှန်ချတိ်ေက်ပရး 
စီ ြံ ကိ န်း ပော် ပော င် ြှု နှ င့်  တ ရု တ် နို င် ငံ တွ င်း  
အပနာက်ြှအပရှ့ လျှေ်စစ်ဓာတ်အားေို့ပောင်ပရး စီြံကိန်း 
ပော်ပောင်ြှုတို့တွင်  တက်တက် ြကြကေါဝင်ခဲ့သည်။ 
သို့ မေစ်ရာ NEA အပနမေင့် မြန်ြာနိုင်ငံပမြာက်ေိုင်းတွင် 
ပရ အား လျှ ေ် စ စ်  ပရ ကာ တာ ြျား ပော် ပော င် ရ န် နှ င့်  

နို င် ငံ ၏ အ စိ တ် အ ေို င်း တ စ် ခု တွ င်  
လျှ ေ် စ စ် ဓာ တ် အား ထု တ် လု ေ် ဖေီး  
အ မခား အ စိ တ် အ ေို င်း တ စ် ခု ကို  
ပေးပဝမေန့် မေူးသည့်  ‘လျှေ်စစ်  
စွြ်းအား ထုတ်လုေ်သိုပလှာင်ြှုေုံစံ 
(power shed approach)’ ကို 
သတိကကီးစွာသုံးသေ်သင့်သည်။
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နိငုင်နံစှခ်၏ု ဓာတအ်ားလိငု်းြျားကိ ုထေတ်ိုးချတိေ်ကသ်ွားရန ်
အားပေးပထာက်ခံသွားြည်သာမေစ်သည်။

ရှ ြ်း မေ ည် န ယ် နှ င့်  က ချ င် မေ ည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ  
လူြှုအသိုက်အဝန်းြျားက ပရအားလျှေ်စစ်ပော်ပောင်ြှုြျား 
(မြစ်ေုံေည်နှင့်  ယူနန် စွြ်းအင်ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုကုြ္ပဏီ
ြှ  အေို မေုထားပသာ ပငါ်ချြ်းခ မြစ်ပရကာတာြျား  
အ ေါ အ ဝ င် )  ကို  ေ န့် ကျ င် က န့် ကွ က် ပကကာ င်း  
ထုတ်ပော်မေသခဲ့ကကဖေီးမေစ်သည်။၁၂၉ ထို့အမေင် စီစဉ်ထားပသာ 
ပရအားလျှေ်စစ်ပရကာတာအြျားစုြှာ ကချင်၊ ရှြ်း နှင့် 
ချင်းမေည်နယ်တို့တွင် တည်ရှိသမေင့် ထိမုေည်နယြ်ျားအတွင်းရှိ 
တိုင်းရင်းသားြျ ိုးနွယ်စုြျားက အြျ ိုးသားအကျ ိုးစီးေွား 
အ တွ က်  ထို ပရ အား လျှ ေ် စ စ် စီ ြံ ကိ န်း ြျား ၏ 
ေိုးကျ ိုးကို  ရင်ေိုင်ခံစားရပေြည်။ မြန်ြာကဲ့သို့ပသာ 
ေဋိေက္ခြျားနှင့်ြတူကွဲ မေား လွန်းသည့်နိုင်ငံတစ်ခုတွင်  
(တစ်နိုင်ငံလုံး  ဖငိြ်းချြ်းပရးနှင့်  မေု မေင်ပမောင်းလဲပရး 
လေုင်န်းြျား ဖေီးစီးပအာငမ်ြငမ်ခင်း ြရှပိသးချနိတ်ငွ)် အြျ ိုးသား 
အကျ ိုးစီးေွားြျားကို အထူးအပလးပေးပောင်ရွက်မခင်းက 
သပဘာထားကွဲလွဲြှုြျားကို မေစ်ပေါ်ပစနိုင်သည်။  ကချင်၊ 
ရခိငုန်ငှ့ ်ရြှ်းမေညန်ယအ်တငွ်း လကရ်ှမိေစေ်ွားပနပသာ ေဋေိက္ခ 
ြျားကို ကကည့်လျှင် အစိုးရ၏အြျ ိုးသား အကျ ိုးစီးေွားြျားက 
လူြျားစုမေစ်သည့် ဗြာမေည်သူတို့၏ အကျ ိုးစီးေွားြျားကို
ကိုယ်စားမေုထင်ဟေ်ပနဖေီး အမခားတိုင်းရင်းသားမေည်သူ
တို့၏အကျ ိုးစီးေွားြျားကို အလွန်တရာထိခိုက်နစ်နာပစ
နိုင်ပကကာင်း ပတွ့မြင်ရသည်။ ကယားမေည်နယ်အတွင်းရှိ 
ပလာေိတပရအားလျှေစ်စ ်စြံီကနိ်းက သကပ်သမေခဲသ့လိေုင၁်၃၀ 
စွြ်းအင်စီြံကိန်းြျားြှ ြည်သူတို့က အကျ ိုးအမြတ်ရရှိဖေီး 
ြည်သူတို့က ကျခံပေးေေ်ရသည်ဟူပသာအပကကာင်း
အရာနှင့် ေတ်သက်၍ ြပကျနေ်ြှုြျားနှင့် ေဋိေက္ခြျား 
မေစ်တည်လာနိုင်သည်။ 

စီြံကိန်းပလ့လာြှု (၂)  
တရုတ်-မြန်ြာ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလြ်း
တရုတ်-မြန်ြာ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလြ်းကို CMEC တွင် 
အဓိကကျပသာစီြံကိန်းတစ်ခုအမေစ် သတ်ြှတ်ထားခဲ့၏။ 
သို့ပသာ် ထိုရထားလြ်းသည် စီြံကိန်းသစ်တစ်ခုြဟုတ်ေဲ 
အေို မေု မခင်း ၊  ဒီဇိုင်းပရးေွဲချြှတ် မခင်းနှင့်  ေိုင်းငံ့ မခင်း 
သို့ြဟုတ် ေယ်ေျက်မခင်း ဟူပသာ သံသရာစက်ဝန်းကို 
အကကိြ် ကကိြ် မေတ်သန်းခဲ့ ရ ဖေီး  မေစ်သည်။  ယခုအခါ  
ရထားလြ်းပကကာင်းတပလျှာက် ေက်လက်မေစ်ေွားပနပသာ 
ေဋိေက္ခြျားပကကာင့် CMEC ြူပဘာင်ပအာက်ြှ အေိုေါ 
စီ ြံကိန်းကို  ထေ်ြံေို င်း ငံ့ ခဲ့သည် ။  ဤပနရာတွင်  
ကျွန်ုေ်တို့အပနနှင့် ရထားလြ်း စီြံကိန်းပော်ပောင်ြည့် 
လု ေ် င န်း စ ဉ် ကို  ပလ့ လာ ေ န်း စ စ် ကာ  စီ ြံ ကိ န်း  
ပရှ့ေက်ပော်ပောင် သွားနိုင်ပရးအတွက် တရုတ် SOE 
တစ်ခုမေစ်ပသာ တရုတ်ရထားလြ်းလုေ်ငန်းအုေ်စု (China 
Railway Group (CREC)) ၏ ကာလရှည် အားထုတ်ကကိုးေြ်း 
ပောင်ရွက်ြှုြျားကို ထုတ်ပော်တင်မေထားသည်။

ယူနန် မေည်နယ်နှင့်  မြန်ြာနိုင်ငံကိုချတိ်ေက်ပေးြည့်  
ရ ထား လ ြ်း တ စ် ခု  ပော က် လု ေ် သွား ရ န်  
ဖဗိ တိ သျှ ကို လို နီ အ ရာ ရှိ ြျား က  ၁ ၉ ၀ ၇  ခု နှ စ် တွ င်  
စတငအ်ေိမုေုခဲသ့ည။် သိုပ့သာ ်ဖဗတိသိျှတိုတ့ငွ ်ရထားလြ်းအား 
ထိန်းချုေ်ေိုင်ခွင့်အာဏာရှိပစရြည် ဟူပသာသတ်ြှတ်ချက်ကို 
တရုတ်နိုင်ငံ ချင် (Qing) အစိုးရက လက်သင့်ြခံနိုင်ခဲ့ပေ။၁၃၂ 
ေွန်ယက်ေင် (Sun-Yet Sen) က သူ၏ ‘တိုင်းမေည်တည် 
ပထာင်ပရးြဟာဗျူဟာ’ တွင်  မြန်ြာနိုင်ငံနယ်စေ်သို့  
ရထားလြ်းတစ်ခုပောက်လုေ်ြည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို 
မေန်လည် အသက်သွင်းခဲ့ပသာ်လည်း ထိုအစီအစဉ်က 
လုံးဝအပကာငအ်ထညပ်ေါ်ြလာခဲပ့ေ။၁၃၃ ၁၉၃၈ ခနုစှ ်တရတု-်
ဂျေနစ်စေ်ွကဲာလ အတငွ်း၌ ချုခံျင်းဖြို့ရှ ိချနပ်ကရှတိအ်စိုးရက 
ေိ တ် ေို့ မေ တ် ပတာ က် မခ င်း ခံ ပန ရ ပသာ  အ စိုး ရ ထံ သို့  
အပထာက်အေံ့ေစ္စည်းြျား သယ်ယူေို့ပောင်နိုင်ရန်အတွက် 
ကြူင်းြှလားရှိုးအထိ ရထားလြ်းတစ်ခု ပောက်လေု်သွားရန် 
အေိုမေုခဲ့သည်။၁၃၄  ယူနန် မေည်နယ်သား အလုေ်သြား 
သုံးသနိ်းခန့ ်(အြျားစြုှာ တေသ်ားအမေစစ်ပုောင်းထားသြူျား) 
ကို စုစည်းကာ အပြရိကန်မေည်ပထာင်စု၏ ေံ့ေိုးကူညီြှုမေင့် 
ပော က် လု ေ် ခဲ့ သ ည် ။ ၁ ၃ ၅  အ မေ ည့် အ စုံ ြ ဟု တ် သ ည့်  
စာရင်းအင်းြျားအရ သုံးနှ စ်တာပောက်  လုေ် ပရး  
ကာလအတွင်း  အလုေ်သြားပေါင်း  တစ်သိန်းခန့်  
ပသပကကေျက်စီးခဲ့ရသည်။ အြျားစုြှာ ပရာဂါဘယြျားနှင့် 
ခက်ခဲ  ကကြ်းတြ်းလွန်း ပသာ ကိုယ်ကာယအလုေ်  
တို့ပကကာင့် အသက်ေုံးရှုံးခဲ့ရမခင်း မေစ်သည်။၁၃၆ ၁၉၄၂ 
ခုနှစ်အတွင်း ဂျေန်စစ်တေ်က မြန်ြာနိုင်ငံအား ကျူး
ပကျာ်သိြ်းေိုက်ဖေီးချနိ်တွင် တရုတ်အစိုးရက တရုတ်-
ဗြာရထားလြ်းကို ပောက်ခွဲေျက်ေီးရန် ညွှန်ကကားခဲ့သည် 
(ခန့်ြှန်းပမခ ၅၀% ခန့် ပောက်လုေ်ဖေီးစီးပနဖေီမေစ်သည်)။ 
ဂျေန်တေ်ြျား ထိုရထားလြ်းကိုအသုံးမေုကာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ 
အပနာက်ပတာင်ေိုင်းပဒသကို တိုက်ခိုက်မခင်းြမေုနိုင်ပစရန်
အတွက် မေစ်သည်။၁၃၇ ပလးနှစ်တာကုန်ေုံးဖေီး အလုေ်သြား 
တစ်သိန်းခန့်ပသပကကေျက်စီးခဲ့ဖေီးချနိ်တွင် ရထားလြ်းြှာ 
အလုံးေျက်စီးသွားခဲ့ဖေီမေစ်သည်။

1 9 9 0  နှ စ် ကာ လ ြျား အ လ ယ် ေို င်း တွ င်  တ ရု တ် -
မြန်ြာရထားလြ်းတစ်ခုအတွက် အေိုမေုချက်တစ်ရေ်ကို 
ထေ်ြံအသက်သွင်းခဲ့သည်။ အာရှေစိေိတ်ပဒသေိုင်ရာ 
အာေယီနံငှ့ ်ကြ္ဘာက့လုသြဂ္ဂစီးေွားပရးနငှ့ ်လြူှုပရးပကာြ်ရငှ ်
(UN Economic and Social Commission for Asia and 
Pacific (UNESCAP)) ၏ေံ့ေိုးကူညီြှုမေင့် ပော်ပောင်ပသာ 
အာရှမေတ်ပကျာ်ရထားလြ်း (Trans-Asian Railway) 
၏ အစိတ်အေိုင်းအပနနှင့်  အေို မေုခဲ့ မခင်းမေစ်သည်။၁၃၈ 
အြျ ိုးသားအေင့် ရထားလြ်းပောက်လုေ်ပရး တရုတ် 
SOE တစ်ခုမေစ်သည့် CREC က ရထားလြ်းပောက်လုေ် 
ရန် မေစ်နိုင်ပမခရှိြရှိ  စတင်စူးစြ်းပလ့လာခဲ့သည်။၁၃၉ 
ြူေယ်နှင့်လားရှိုးကကား ရထားလြ်းတစ်ခုပော်ပောင်ပရး 
သပဘာတညူခီျကတ်စရ်ေ ်(ပနာကေ်ိငု်းတငွ ်ထိရုထားလြ်းကိ ု
ရန်ကုန်ဖြို့နှင့် ချတိ်ေက်သွားရန် ရည်ရွယ်ချက်မေင့်) သည် 
၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံကကား 
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လက်ြှတ်ပရးထိုးခဲ့ပသာ သပဘာတူညီချက်စာချုေ် ၃၃ 
ခုတွင် တစ်ခုအေါအဝင်မေစ်ခဲ့သည်။၁၄၀ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် 
CREC  ၏ လက်ပအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခု မေစ် ပသာ 
တရုတ်နိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာလုေ်ငန်းအုေ်စု CREEG က 
တ ရု တ် - မြ န် ြာ ရ ထား လ ြ်း ၏  မြ န် ြာ လ ြ်း ေို င်း ကို  
‘ ပထာင့် စုံဘက်စုံ ပလ့လာြှုတစ်ရေ် ’  စတင် မေုလုေ်ခဲ့  
သည်။၁၄၁ ပောက်လုေ်ြှုကို စတင်ပတာ့ြည်မေစ်ပကကာင်း 
၂၀၀၆ ပလာက်ကေင် တရုတ်သတင်းြီဒီယာြျားတွင် 
အစီရင်ခံ  တင် မေခဲ့ ကကပသာ်လည်း ထိုရထားလြ်းအား 
အပကာင်အထည်ပော် ပောင်ရွက်ခဲ့ မခင်း  လုံး ဝြရှိ ေဲ  
သပဘာတူစာချုေ်သက်တြ်း ကုန်ေျက်မေယ်သွားခဲ့သည်။၁၄၂ 

ယူ န န် မေ ည် န ယ် အ ရာ ရှိ ြျား က  မြ န် ြာ နို င် ငံ ဘ က် ြှ  
သ န္နိ ဌာ န် ချ မြှု ေ် နှံ ပော င် ရွ က် မခ င်း က င်း ြဲ့ ြှု 
အပေါ်  စိတ်ေျက် ပဒါ သထွက်ရပကကာင်း  ကိုယ်ေို င်  
သပဘာထားအမြငြ်ျား အပနမေင့ ်ထတုပ်ောပ်မောကကားခဲသ့ည။်

၂ ၀ ၁ ၁  ခု နှ စ် ၌  စီ ြံ ကိ န်း ကို  ပနာ က် တ စ် ကကိ ြ်  
ထ ေ် ြံ အ သ က် သွ င်း ခဲ့ ဖေီး  ယူ န န် မေ ည် န ယ်  
ပရှေ လီ ဖြို့ ြှ  ရ ခို င် မေ ည် န ယ်  ပကျာ က် မေူ ဖြို့ အ ထိ  
ေို ြို ရှ ည် လျား ပသာ ရ ထား လ ြ်း တ စ် ခု  
ပော် ပော င် သွား ရ န် အ တွ က်  နို င် ငံ နှ စ် ခု ကကား  
နား လ ည် ြှု စာ ချွ န် လွှာ သ စ် တ စ် ခု ကို  ပြ လ  ၂ ၈ 
ရ က် ပန့ တွ င်  လ က် ြှ တ် ပရး ထိုး ခဲ့ ကက သ ည် ။ ၁ ၄ ၃ 

ရထားလြ်းပောက်လုေ်ြှုကို  သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း 
အေင့်ငါး ေင့်ခွဲကာ ပရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ပငွ့ေိုက်လိုင်း
ြျား၏ လြ်းပကကာင်းအတိုင်း အပကာင်အထည်ပော်ရန် 
ရ ည် ရွ ယ် ထား သ ည် ဟု  အ စီ ရ င် ခံ တ င် မေ ခဲ့ ကက ၏ ။ ၁ ၄ ၄ 
က န် ထ ရို က် သ ပဘာ တူ စာ ချု ေ် တ စ် ရ ေ်  
ချုေ်ေိုခဲ့မခင်းြရှိပသာ်လည်း ထိုစီြံကိန်းအတွက် တရုတ် 
ယွြ်ပငွ ၇၀ ဘီလီယံ (အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၉.၈ ဘီလီယံခန ့်) 
ကုန်ကျြည်ဟု ခန့ြ်ှန်းထားသည်။ ထို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံက 
ဘဏ္ဍာပငွေံ့ေိုး ထုတ်ပချးသွားြည်မေစ်ဖေီး မြန်ြာအစိုးရက 
သဘာဝသယံဇာတြျား  ေလှယ်ပရာင်းချြှု ြှတေင့်  
မေ န် လ ည် ပေး ပချ သွား ြ ည် မေ စ် ပကကာ င်း  အ စီ ရ င် ခံ  
ပော်မေခဲ့ကကသည်။၁၄၅

မြစ်ေုံေည်စီြံကိန်းကိုေိုင်းငံ့ခဲ့ဖေီး သုံးေတ်အကကာ ၂၀၁၁ 
ခုနှစ် ပအာက်တိုဘာလတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ ဒုတိယသြ္မတ 
ဦးတင်ပအာင် မြင့်ဦးက ကွြ်ကျ ိုး ဖြို့သို့သွားပရာက်ကာ 
CREC ဥက္ကဌ လီချန်ကျင်းနှင့် ပတွ့ေုံပေွးပနွးခဲ့သည်။ 
မြ န် ြာ နို င် ငံ ေို င် ရာ  တ ရု တ် သံ အ ြ တ် ကကီး ၊ 
မြ န် ြာ နို င် ငံ  ရ ထား ေို့ ပော င် ပရး ဝ န် ကကီး ဌာ န 
ဒု တိ ယ ညွှ န် ကကား ပရး ြှူး ၊  ပအး ရှား ပဝါ လ် ကု ြ္ပ ဏီ  
ဥ က္က ဌ  စ တီ ဗ င် ပလာ ၁ ၄ ၆တို့ နှ င့် အ တူ  တ ရု တ် -

မြန်ြာရထားလြ်း ပောက်လုေ်မခင်းနှင့် ေက်နွယ်ပနပသာ 
မေ ဿ နာ ြျား အ ပကကာ င်း ကို  ပေွး ပနွး ခဲ့ ကက သ ည် ။ 
ထိုခရီးစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်ြှာ ရထားလြ်းစီြံကိန်း  
(ပဒသခံြျား၏ ေန့်ကျင်ကန့်ကွက်ြှုြျားနှင့်  ရင်ေိုင်  
ပနရပသာ်လည်း )  ကို  မြစ်ေုံေည်ပောက်လုေ်ပရး  
စီြံကိန်းကဲ့သို့ ရေ်ေိုင်းသွားြည်ြဟုတ်ပကကာင်း CREC ကို 
အာြခံချက်ပေးရန်မေစ် သည်ဟု ယူေရ၏။ 

သို့ပသာ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်ြာအစိုးရက ထိုစီြံကိန်းကို 
ေယ်ေျက်ခဲ့သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ ရထားေို့ပောင်ပရးဝန်ကကီးဌာန 
ညွှန်ကကားပရးြှူး၏အေိုအရ ‘လူထုေန့်ကျင်ကန့်ကွက်ြှု’ 
ပကကာင့်ေယ်ေျက်ခဲ့မခင်းမေစ်၏။၁၄၇ ယူနန်မေည်နယ်အစိုးရနှင့် 
တ ရု တ်  ဗ ဟို အ စိုး ရ တို့ အ တွ က်  ပနာ က် ထ ေ်  
စိတ်ေျက်ပဒါသမေစ်စရာ ကိစ္စရေ်တစ်ခု မေစ်ခဲ့ ဖေီး CREC 
အတွက်လည်း အြျားေုံးရနိုင်ြည့် အမြတ်ပငွ (poten-
tial revenues) ယွြ် ၇၀ ဘီလီယံ (အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၉.၈ 
ဘီလီယံ) ေုံးရှုံးခဲ့ရမခင်းေင် မေစ်သည်။၁၄၈ ကုြ္ပဏီအပနမေင့် 
ထိုစီြံကိန်းအတွက် ကကိုတင် မေင်ေင်ပရးလုေ်ငန်းြျား 
(ပလ့လာြှုမေုလုေ်မခင်းအေါအဝင်) လုေ်ပောင်ရန် ရင်းနှီးမြှုေ်
နှံခဲ့ြှုြျားကိုလည်း ေုံးရှုံးခဲ့ရပေသည်။ 

စိ တ် ေျ က် ြှု ြျား ကကား ြှ ေ င်  C R E C  နှ င့်  
ယူနန်မေည်နယ်အစိုးရတို့က ထိုစီြံကိန်းကို စွန့်လွှတ်ခဲ့မခင်း 
ြရှိ ပေ။  ထို့အစား  မြန်ြာနို င်ငံဘက်ြှလြ်းေို င်းကို  
တ စ် ပန့ ပန့ တွ င်  ပော က် လု ေ် နို င် ြ ည် ဟူ ပသာ  
ပြျှာ်လင့်ချက် မေင့်  တရုတ်နိုင်ငံဘက်မခြ်းြှ  တရုတ်-
မြန်ြာရထားလြ်းေိုင်းကို ကကိုတင်ပောက်လုေ်ပနခဲ့သည်။ 
ပရှေလီ-ဒါလီ မြန်နှုန်း မြင့်ရထားလြ်းပောက်လုေ်ြှုကို  
၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင်စတင်ခဲ့ဖေီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဖေီးစီးြည်ဟု 
ခန့်ြှန်းထားသည်။ ထိုပောက်လုေ်ြှုတွင် အာရှတိုက်၏ 
အရှည်လျားေုံးရထား လြ်းဥြင် မေစ်လာြည့်  ၃၄.၅ 
ကီ လို ြီ တာ ရှ ည် လျား ပသာ  ပကာ င်း လီ ကု န်း ေ န်း  
(Gaoligongshan) ဥြင်လည်းေါဝင်ြည်မေစ်သည်။၁၄၉ 
အလယ်အလတ်အရွယ်အစားရှိပသာ  ဒါလီ ဖြို့ကို  ၂ 
နာရီကကာ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား (အမြန်ေုံး တစ်နာရီ ၂၀၀ 
ကီလိုြီတာနှုန်း) မေင့် ကူြင်းဖြို့နှင့်ချတိ်ေက်ထားဖေီးသား
မေစ်၏။ ဒါလီြှ ပရှေလီသို့ ေက်သွယ်ပသာ ရထားလြ်းြှာ 
ထို့ထက်ပနှးသွားြည် မေစ်၏။ (အမြန်ေုံး  တစ်နာရီ  
၁၄၀ ကီလိုြီတာနှုန်း)။၁၅၀ ဒါလီဖြို့နှင့် လီချန်းဖြို့ကကား 
မြ န် နှု န်း မြ င့်  ရ ထား လ ြ်း တ စ် ခု ကို လ ည်း ပော က်  
လုေ်ပော်ပောင်လျက်ရှိသည် ။  အနာဂတ်ကာလတွင်  
မြ န် ြာ န ယ် စ ေ် ကို  လီ ချ န်း ဖြို့ ြှ လ ည်း  
ေက်လက်ချတိ်ေက်သွားနိုင်ြည် ဟူပသာပြျှာ်လင့်ချက်မေင့် 
ပောက်လုေ်ပနခဲ့မခင်းမေစ်သည်။၁၅၁

ဒါ လီ - ပရှေ လီ ရ ထား လ ြ်း သ ည်  အ င် ဂျ င် နီ ယာ လု ေ်
ငန်းေို င်းေို င် ရာ  ကကီးြားပသာ အခက်အခဲြျားနှ င့်  
ရ င် ေို င် ကကုံ ပတွ့ ခဲ့ ရ သ ည့်  အ မေ င်  အ စ ေို င်း တွ င်  
စီ ြံ ကိ န်း အ တွ က်  ဘ ဏ္ဍာ ပငွ ေံ့ ေိုး ထု တ် ပချး ြှု ြျား  
ရရှိ ရန်ခက်ခဲြှုပကကာင့်  ပနှာင့် ပနှး ကကန့် ကကာခဲ့ရ၏။ ၁၅၂ 

စိတ်ေျက်ြှုြျားကကားြှေင် CREC 
နှင့် ယူနန်မေည်နယ်အစိုးရတို့က 
ထိုစီြံကိန်းကို စွန့်လွှတ်ခဲ့မခင်း ြရှိပေ။
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ရ ထား လ ြ်း ၏  ဒါ လီ - ပရှေ လီ  လ ြ်း ေို င်း သ ည်  
ပရှေလီနယ်စေ် ဖြို့ ပလးတွင်  လြ်းေုံးသွားြည့်အစား  
မြန်ြာနိုင်ငံသို့  ေက်လက် ချတိ်ေက်သွားြည်ေိုလျှင် 
ကူးသန်းပရာင်းဝယ်ပရးေိုင်ရာ ယှဉ်ဖေိုင်ရေ်တည်နိုင်စွြ်း 
ေိုြို မြင့်ြားလာနိုင်သည်။  သို့ပသာ်  မြန်ြာဘက် မခြ်း  
ရထားလြ်းတည်ပောက်ြှုအတွက်  သန္နိဌာန်ချ မြှုေ်နှံ  
ပောင်ရွက်ြှုကင်းြဲ့မခင်းက တရုတ်ဘက်လြ်းေိုင်းစီြံကိန်း၏ 
ဘဏ္ဍာပငွရရှိပရးလုေ်ငန်းစဉ်အပေါ် ကကီးကကီးြားြားရိုက်ခတ်
ခဲ့နိုင်သည်။ 

CMEC ပအာက်တွင် တရုတ်-မြန်ြာရထားလြ်းကို 
မေန်လည်အသက်သွင်းမခင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံပရးနှင့်ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုအပမခအပန
ြျားက တရုတ်ကုြ္ပဏီြျားဘက်ကို မေန်လည်ြျက်နှာသာ
ပေးလာခဲ့ချနိ်တွင် CREC က ရထားလြ်းစီြံကိန်းအတွက် 
စည်းရုံးြှုြျား  ( lobbying) မေန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ 
CMEC ကို  တရားဝင်ထုတ် မေန်ပကကညာမခင်း  ြမေုြီ  
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧဖေီလတွင် CREC ဥက္ကဌ လီချန်ကျင်း၊ 
ဒုတိယဥက္ကဌ လွီပဟွးနှင့်  အင်ဂျင်နီယာချုေ်  တို့က 
မြနြ်ာနိငုင်သံိုလ့ာပရာကဖ်ေီး ဒတုယိသြ္မတဦးဟငန်ရဗီနထ်ီးယ ူ
နှင့်  ပတွ့ေုံပေွးပနွးခဲ့သည်။ ထိုပတွ့ေုံပေွးပနွးြှုတွင် 
ဒတုယိသြ္မတက ရထားလြ်းပောပ်ောငြ်ှုကိ ုကကိုေိေုါပကကာင်း 
ပဒါ်ပအာင်ေန်းစုကကည်နှင့် နိုင်ငံပတာ်သြ္မတတို့ ကိုယ်စား 
ပမောကကားခဲ့သည်။၁၅၄ ထိုခရီးစဉ်အတွင်း  လီချန်ကျင်းက 
မြနြ်ာနိငုင် ံသယယ်ေူိုပ့ောငပ်ရးနငှ့ ်ေကသ်ယွပ်ရးဝနက်ကီးဌာန 
ဝနက်ကီးနငှ့ ်စြီကံနိ်းနငှ့ ်ဘဏ္ဍာပရးဝနက်ကီးဌာန ဒတုယိဝနက်ကီး 
တိုန့ငှ့လ်ည်း ပတွ့ေုပံေွးပနွးခဲသ့ည။်၁၅၅ တရတုသ်အံြတက်ကီး 
ဟုန်လျန်နှင့်လည်း  ပတွ့ေုံ ခဲ့ ရာတွင်  ဟုန်လျန်က 
သူ့အပနနှင့်  မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း  အေိုေါစီြံကိန်းကို  
အားပေးပထာက်ခံလာပအာင် ကူညီပောင်ရွက် ပေးသွားြည် 
မေ စ် ပကကာ င်း ပမော ကကား ခဲ့ ဖေီး  မြ န် ြာ နို င် ငံ ၏ ေ စ္စု ေ္ပ န်  
ကာလအပမခအပနကို သုံးသေ်ြျှပဝ ပမောကကားခဲ့သည်။၁၅၆ 

ပနာက်တစ်လအကကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြလအတွင်းြှာေင် CREC 
က ြူေယ်-ြန္တပလး ရထားလြ်းေိုင်း အတွက် မေစ်ပမြာက်
ပအာင်မြင်နိုင်ပမခပလ့လာေန်းစစ်ြှုတစ်ရေ် မေုလုေ်နိုင်ရန် 
အေိုမေုတင်မေလာခဲ့သည်။၁၅၇

အေင့်မြင့် ကုြ္ပဏီအြှုပောင်အရာရှိြျား (ဥေြာ CREC 
သဘာေတိ လီချန်ကျင်း (Li Changjin)) ြှ တိုက်ရိုက်
လာပရာက်စည်းရုံးြှုြျားကို ကကည့်လျှင် ထိုစီြံကိန်းက 
၎င်းတို့ကုြ္ပဏီအတွက်  အလွန် ေင်အပရးေါပကကာင်း  
သိ မြ င် နို င် ဖေီး  ၎ င်း တို့ ၏ သွ ယ် ဝို က် ြှု ြ ရှိ သ ည့်  
ချဉ်းကေ်စည်းရုံးြှုေုံစံကိုလည်း ပတွ့မြင်ရသည်။ CREC သည် 
Fortune ၅၀၀ စာရင်းဝင် ထိေ်တန်းကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်ဖေီး 
တစ်နှစ်ဝင်ပငွ  အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၁၁၂ ဘီလီယံ  
(မြန်ြာနိုင်ငံ GDP ၏ နှစ်ေခန ့်) ရှိဖေီး ဝန်ထြ်းပေါင်း 
သုံးသိန်းပကျာ်ရှိသည်။၁၅၈ ၁၉၉၀ နှစ်ကာလြျားတွင် CREC 
က နိုင်ငံရေ်မခားစီြံကိန်းြျားကို စတင်ရှာပေွလာခဲ့သည်။ 
ပောက်လုေ်ပရး ကုြ္ပဏီတစ်ခုအပနမေင့် CREC သည် 

၎ င်း ၏ အ မြ တ် ဝ င် ပငွ ြျား နှ င့်  လု ေ် သား အ င် အား ကို  
ေက်လက် ထိန်းသိြ်းထားနိုင်ရန်အတွက် စီြံကိန်းသစ်ြျား 
စဉ်ေက်ြ မေတ်ရှာပေွရြည် မေစ်သည် ။  CREC  ၏ 
လ က် ပအာ က် ခံ ကု ြ္ပ ဏီ ြျား သ ည်  အီ သီ ယိုး ေီး ယား ၊ 
ပြာ်ရိုကို၊ ဘဂဂလားပဒ့ရှ်၊ ပတာင်အာေရိက၊ ေီဂျ၊ီ ဗီယက်နြ်၊ 
ရုရှားနှင့်  အစ္စပရး စသည့်နိုင်ငံြျားတွင်  ရထားလြ်း 
ပောက်လုေ်ပရးစီြံကိန်းြျား ပော်ပောင်လျက်ရှိသည့်အမေင် 
ပတာင်အပြရိကတိုက်ကို  မေတ်သန်းပောက်လုေ်ရန်  
အေိုမေုထားပသာ စီြံကိန်းတစ်ခု၊ နာြည်ကကီး ဂျကာတာ-
ဘန်ပဒါင်းရထားလြ်းနှင့် တရုတ်-လာအိုရထားလြ်းတို့တွင် 
ေါဝင်ပောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။၁၅၉ အေိုေါစီြံကိန်းြျားအနက် 
အြျားစုြှာ အမငင်းေွားစရာမေစ်ပနသည့်အမေင် လူြှုပရးနှင့် 
သဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ ထိခိုက်ေျက်စီးြှုြျားနှင့်  
ဘ ဏ္ဍာ ပရး ေို င် ရာ  ရှ င် သ န် ပအာ င် မြ င် နို င် စွ ြ်း က င်း
ြဲ့ြှုတို့နှင့်  ေတ်သက်၍ စွေ်စွဲ မေစ်တင်ြှုြျားနှင့်လည်း 
ရင်ေိုင် ကကုံပတွ့ပနခဲ့ရသည်။၁၆၀ အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၇ 
ဘီလီယံတန် စီြံကိန်းတစ်ခု မေစ်ပနခဲ့ ရာ CREC အပနမေင့် 
တရုတ်-မြန်ြာရထားလြ်းစီြံကိန်းကို (အလားတူမေစ်တင် 
ပဝ ေ န် ြှု ြျား ရှိ ပန သ ည့် တို င် )  အ ထူး ဦး စား ပေး  
သတ်ြှတ်ပောင်ရွက်ပနခဲ့ပကကာင်း ထင်ရှားပေါ်လွင်ပနသည်။

ထိုရထားလြ်းပော်ပောင်ပရးနှင့်ေတ်သက်၍ ကျရှုံးခဲ့ရသည့် 
ယခငအ်ားထတုပ်ောငရ်ကွခ်ျကြ်ျားြ ှသငခ်န်းစာြျား ရယဖူေီး 
CREC က လူြှုပရးေိုင်ရာတာဝန်ယူပရးလုေ်ငန်းြျား (CSR 
activities) ကိ ုစတငမ်ြငှ့တ်ငပ်ောငရ်ကွခ်ဲသ့ည။် ဥေြာ ပဒသခ ံ
အလုေ်သြားြျားအား ပလ့ကျင့်သင်ကကားပရးလုေ်ငန်းအပေါ် 
၎င်းတို၏့ အပလးပေးမြှုေန်ှပံောငရ်ကွြ်ှုကိ ုမေသနိငုရ်နအ်တကွ ်
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံရထားလြ်း စွြ်းရည်ပလ့ကျင့်ေျ ိုး
ပထာင်ပရးစီြံကိန်း (Myanmar Railway Talent Training 
Project) ပော်ပောင်မခင်းေိုင်ရာ နားလည်ြှုစာချွန်လွှာတစ်ခု 
(MOU) ကို လက်ြှတ်ပရးထိုးခဲ့သည်။ ထို MOU ပအာက်တွင် 
ဒီ ဇို င်း ပရးေွဲ ေန်တီးပရးနှ င့်  ပောက်လုေ် ပရးေို င် ရာ  
ကျွြ်းကျင်သူပေါင်း ၂၀၀ ပကျာ်ကို သက်ပြွးေညာသည် 
ကာလရှည်သင်တန်း  (profess ional  t ra in ing) 
ေို့ချသွားြည်မေစ်သည်။၁၆၁

CMEC တွင်ေါဝင်ြည့်လုေ်ငန်းြျားနှင့်  ေတ်သက်၍ 
ပစ့စေ်ညှိနှိုင်းြှုြျား  မေုလုေ်ပနခဲ့စဉ်  ၂၀၁၈ ခုနှစ်  
တပလျှာကလ်ုံးတငွ ်CREC က ထိရုထားလြ်းစြီကံနိ်းကိ ုCMEC 
ပအာကတ်ငွ ်မေနလ်ညစ်တငရ်န ်စဉေ်ကြ်မေနစ်ည်းရုံးခဲသ့ည။် 
၂၀၁၈ ခုနှစ်  ဇွန်လ ၁၉ ရက်ပန့တွင်  CREC 
သဘာေတိလီချန်ကျင်း (Li Changjin) သည် ပဘဂျင်းဖြို့
ရှိကုြ္ပဏီရုံးချုေ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ သယ်ယူေို့ပောင်ပရးနှင့် 
ေက်သွယ်ပရးဝန်ကကီးနှင့် ပတွ့ေုံပေွးပနွးခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ 
ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ပန့တွင် CREC ဒုတိယဥက္ကဌ 
ရိန်ဟုန်ေိန် (Ren Hongpeng) က ပတျာင်းယွိထိုင် 
(Diaoyutai) နိုင်ငံပတာ်ဧည့်ရိေ်သာ၌ မြန်ြာနိုင်ငံစီြံကိန်းနှင့် 
ဘဏ္ဍာပရးဝန်ကကီး ဦးစိုးဝင်း နှင့် ပတွ့ေုံပေွးပနွးခဲ့သည်။ 
ရနိဟ်နုေ်နိ ်က ‘CMEC နငှ့ ်မြနြ်ာအစိုးရ လကတ်ွကဲာ ြေူယ-်
ြန္တပလးရထားလြ်းစီြံကိန်းေိုင်ရာ နားလည်ြှုစာချွန်လွှာ 
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(MOU) ကို အမြန်ေုံးလက်ြှတ်ပရးထိုးသွားနိုင်ပအာင် 
ပောင်ရွက်နိုင်ြည်ဟု သူ့အပနနှင့်ပြျှာ်လင့်ေါပကကာင်း၊ 
ထိုသို့မေင့် နှစ်ဘက်လုံးက ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ြှု 
သပဘာတူညီချက်  (Le t te r  o f  In tent )  ကို  
ထိုနှစ်အတွင်းြှာေင်  လက်ြှတ်ပရးထိုးချုေ်ေိုနို င်ရန်  
ပြျှာ်လင့်ပကကာင်း’ ပမောကကားခဲ့သည်။ ဦးစိုးဝင်းက ‘Y 
ေုံ စံရထားလြ်းက ‘အဓိကဦးစားပေး ’  မေစ်ပကကာင်း  
ပမောကကားခဲ့သည်ဟူ၏။၁၆၂ ကုြ္ပဏီ၏ ထုတ်မေန်ချက်နှင့် 
သံအြတ်ကကီးဟုန်လျန်၏ ထုတ်မေန်ချက်အရ  CREC က 
အေိုေါ ရထားလြ်း အပကာင်အထည်ပော်ပောင်ရွက်ြှုကို 
ဦးပောင်သွားြည် မေစ်သည်။  ၂၀၁၈ ခုနှစ်  ဇွန်လ 
ပတွ့ေုံပေွးပနွးြှုအပကကာင်း CREC ၏ ဝက်ဘ်ေိုက်ပေါ်ြှ 
ထုတ်မေန်ချက်အရ လီချန်ကျင်းက CREC ကို တရုတ်-
မြန်ြာရထားလြ်းစီြံကိန်း၏ ဦးပောင်အေွဲ့  အမေစ်  
သ တ် ြှ တ် ပမော ေို ခဲ့ သ ည် ။ ၁ ၆ ၃  မြ န် ြာ နို င် ငံ ေို င် ရာ  
တရတုသ်အံြတက်ကီးဟနုလ်ျနန်ငှ့ ်CREC ဥက္ကဌ ကျန်း တိုက့ကား 
၂၀၁၉ ခုနှစ် ြတ်လ ပတွ့ေုံပေွးပနွးြှုတစ်ရေ်အပကကာင်း 
ထုတ်မေန်ချက်တစ်ရေ်အရ သံအြတ်ကကီးက CREC သည် 
အေိုေါ စီြံကိန်းကိုမြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံပတာ်ြှတာဝန်နှင်းအေ်
ထားသည့် ‘တစ်ခုတည်းပသာဦးပောင်ကုြ္ပဏီ (sole lead)’ 
မေစ်ပကကာင်း ပမောကကားခဲ့သည်။၁၆၄ ထိုအချက်ကိုကကည့်လျှင် 
တရုတ်-မြန်ြာရထားလြ်းစီြံကိန်းအတွင်းြှ CREC ၏ 
အခန်းကဏ္ဍြှာ ြဟာ ဓာတအ်ားလိငု်းအမေနအ်လနှခ်ျတိေ်က်
ပရးစြီံကိန်းအတွင်းြှ CSG ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တူညပီကကာင်း 
ပတွ့မြင်ရပေသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပအာက်တိုဘာလတွင် CREC ၏စည်းရုံးြှု 
(lobbying) က အရာထင်လာခဲ့ဖေီး ထိုစီြံကိန်းကို CMEC 
ပအာက်တွင် မေန်လည်အသက်သွင်းခဲ့သည်။ CREC ၏ 
လက်ပအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်ပသာ CREEG (၂၀၀၅ 
ခုနှစ်က မေစ်ပမြာက်ပအာင် မြင်နိုင်ပမခပလ့လာေန်းစစ်ြှု 
မေု လု ေ် ဖေီး စီး ခဲ့ ပသာ ကု ြ္ပ ဏီ မေ စ် ၏ )  က  ြူ ေ ယ် -
ြ န္တ ပလး ရ ထား လ ြ်း တ စ် ခု အ တွ က်  မေ စ် ပမြာ က်  
ပအာင်မြင်နိုင်ပမခ ပလ့လာေန်းစစ်ြှု တစ်ရေ်မေုလုေ်သွားရန် 
မြနြ်ာြ့ီးရထားနငှ့ ်နားလညြ်ှုစာချွနလ်ွှာတစပ်စာင ်လကြ်တှ ်
ပရးထိုးခဲ့သည်။၁၆၅ ထိပုလလ့ာြှုတငွ ်သဘာဝေတဝ်န်းကျငန်ငှ့ ်
လူြှုပရးေိုင်ရာ သက်ပရာက်ြှုြျားအကဲမေတ်ေန်းစစ်ြှု 

တစ်ရေ် ေါဝင်ြည်မေစ်ရာ CREEG က ထိုပလ့လာေန်းစစ်ြှုကို 
အလျင်အမြန်ေင် စတင်အပကာင်အထည်ပော်ခဲ့သည်။ 
၂၀၁၉ ခုနှစ် အပစာေိုင်းတွင် ရှြ်း မေည်နယ်ပမြာက်ေို
င်း ပဒသအတွင်း  ယာယီအေစ်အခတ်ရေ်စဲြှုတစ်ရေ်  
( ထို အ ေ စ် အ ခ တ် ရ ေ် စဲ ြှု ကို  တ ရု တ် အ စိုး ရ က 
အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့သည်) ကို  အခွင့်ပကာင်းယူကာ 
မေစ်ပမြာက်ပအာင်မြင်နိုင်ပမခ ပလ့လာေန်းစစ်ြှုတစ်ရေ်ကို 
CREEG က ဖေီးစီးပအာင်ပောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း 
တရုတ်ဘာသာစကားသုံးသတင်းစာ ‘ပရှေဇာြဏီ (Golden 
Phoenix)’ သတင်းစာေါ ပောင်းေါးတစ်ေုဒ်အရ ဇန်နဝါရီလ 
၅ ရက်ပန့တွင် ‘တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံြှတာဝန်ရှိသူြျား’ 
က ြေူယဖ်ြို့တငွပ်တွ့ေုဖံေီး ရထားလြ်းတညပ်ောကပ်ရးနငှ့ ်
ေက်နွယ်ပနပသာ ကိစ္စရေ်ြျားအပကကာင်း ပေွးပနွးပမောေိုခဲ့ 
ကကသည်။၁၆၆ ပနာင်ချ ိုြှ လားရှိုးလြ်းေိုင်းကို ဇန်နဝါရီ ၆ 
ရက်ပန့ြှ ဧဖေီလ ၁၃ ရက်ပန့အထိ နှင့် လားရှိုးြှ ြူေယ် 
လြ်းေိုင်းကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်ပန့ြှ ဧဖေီလ ၂ ရက်ပန့အထိ 
ေ န်း စ စ် ပလ့ လာ သွား ြ ည် ဟု  ထို ပော င်း ေါး က ေ င်  
ပော် မေ ထား သ ည် ။ ၁ ၆ ၇  ထို အ ချ က် ကို ကက ည့် လျှ င်  
မြနြ်ာတ့ေြ်ပတာြ် ှတစဘ်ကသ်တအ်ေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲရးထတု်
မေနပ်ကကညာသည့ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၂၁ ရကပ်န့ြတိငုခ်ငက်ာလြှာေင ်
အေိုေါပလ့လာေန်းစစ်ြှုြျားကို ကကိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့ဖေီးသား 
မေစ်နိုင်သည် သို့ြဟုတ်လျှင်လည်း ပလ့လာြှုြျားကို  
ကသုတ်ကရက် စီစဉ်ပော်ပောင်ခဲ့မခင်းြျ ိုး မေစ်နိုင်သည်။၁၆၈

တိုးတက်ြှုြျားရှိပနသည့်တိုင်  CREC က ၎င်းတို့၏ 
ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ကို  ေို ြို ခို င် ြာ လုံ ခခုံ ြှု ရှိ ပအာ င်  
ေ က် လ က် လု ေ် ပော င် ပန ခဲ့ ဖေီး  မြ န် ြာ အ ေ င့် မြ င့်  
အ ရာ ရှိ ကကီး ြျား နှ င့်  ေ က် သွ ယ် ပော င် ရွ က် ြှု ကို  
ေက်လက်ထိန်းသိြ်းထားခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြတ်လတွင် 
CREC ဥက္ကဌ ကျန်းကျုံးယန်နှင့် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ရိန်ဟုန်ေိန်း 
တို့က သယ်ယူေို့ပောင်ပရးနှင့်ေက်သွယ်ပရး ဝန် ကကီး 
ဦးသန့်ဇင်ပြာင် နှင့် ပတွ့ေုံပေွးပနွးခဲ့၏။၁၆၉ ထို့ပနာက် 
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧဖေီလ ၂၇ ရက်ပန့တွင် ပနာက်တစ်ကကိြ်
ထေ်ြံ ပတွ့ေုံ ခဲ့ ကက ဖေီး  ပသးစိတ်ပေွးပနွး ပမောေို ြှု ြှ  
မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်း  အ ပမခ ခံ အ ပော က် အ အုံ  
ပော် ပောင်ပရးေို င် ရာ  ပယဘုယျသပဘာတူညီချက်  
တ စ် ရ ေ် ကို  ရ ယူ နို င် ခဲ့ သ ည် ဟူ ၏ ။ ၁ ၇ ၀  N L D 
က လ ည်း  ေ က် လ က် အား ပေး  ပထာ က် ခံ ခဲ့ ဖေီး  
ဝန်ကကီးဦးသန့်ဇင်ပြာင်က ရထားလြ်းစီြံကိန်းကို နိုင်ငံ၏ 
သယ်ယူေို့ပောင်ပရးေင်ြစီြံချက် (masterplan) တွင် 
ဦးစားပေးကိစ္စရေ်တစ်ခုအမေစ် သတ်ြှတ်ထားပကကာင်း 
ပမော ကကားခဲ့သည် ။ ၁၇၁ လုံ ခခုံ ပရး မေဿနာြျားပကကာင့်  
အေိုမေုထားပသာလြ်းပကကာင်းြျားကို ပလ့လာေန်းစစ်ရန် 
အ ခ က် အ ခဲ ြျား ရ င် ေို င် ကကုံ ပတွ့ ခဲ့ ရ ပသာ် လ ည်း  
CREEG က ၎င်းတို့၏ မေစ်ပမြာက်ပအာင် မြင်နိုင်ပမခ 
ပလ့လာေန်းစစ်ချက်ကို  ၂၀၁၉ ခုနှစ်  ပြလ တွင်  
မြန်ြာအစိုးရထံသို့ ပေးအေ်တင်မေခဲ့သည်။၁၇၂

အဓိကကျပသာအချက်ြှာ မေစ်ပမြာက်ပအာင်မြင်နိုင်ပမခ 
ပလ့လာေန်းစစ်ချက် ပေးအေ်တင် မေမခင်း မေင့်  CREC 

အေင့်မြင့် ကုြ္ပဏီအြှုပောင် 
အရာရှိြျား (ဥေြာ CREC 
သဘာေတိ လီချန်ကျင်း (Li 
Changjin)) ြှ တိုက်ရိုက် 
လာပရာက် စည်းရုံးြှုြျားကို 
ကကည့်လျှင် ထိုစီြံကိန်းက 
၎ င်း တို့ ကု ြ္ပ ဏီ အ တွ က်  
အ လွ န် ေ င် အ ပရး ေါ ပကကာ င်း  
သိ မြင်နိုင် ဖေီး  ၎င်းတို့၏ 
သွယ်ဝိုက်ြှု ြရှိသည့် ချဉ်းကေ် 
စ ည်း ရုံး ြှု ေုံ စံ ကို လ ည်း  
ပတွ့မြင်ရသည်။
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သို့ ြဟုတ်  ၎င်း၏လက်ပအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခု ခုက 
ထို ရ ထား လ ြ်း အ တွ က်  ပော က် လု ေ် ခွ င့်  
ကန်ထရိုက်ရရှိြည်ဟု အာြခံချက်ြရှိ မခင်းေင် မေစ်၏။ 
ထိုရထားလြ်းအတွက် လြ်းပကကာင်းသတ်ြှတ်ေုံးမေတ်
ဖေီးသည်နှင့်တဖေိုင်နက် ပောက်လုေ်ပရးစီြံကိန်းအတွက် 
နိုင်ငံတကာအိတ်ေွင့် တင်ဒါပခါ်ယူသွားြည်မေစ်သည်။၁၇၃ 
နို င် ငံ တ ကာ တ င် ဒါ ပခါ် ယူ ပရး  လု ေ် င န်း စ ဉ် တ စ် ရ ေ်  
အ ပကာ င် အ ထ ည်  ပော် ပော င် ရွ က် နို င် ပရး အ တွ က်  
ခိုင်ခိုင်ြာြာရေ်တည်နိုင်ခဲ့သည် မြန်ြာအစိုးရ၏စွြ်း
ရည်ကိုကကည့်လျှင် မြန်ြာအစိုးရတွင် နိုင်ငံတွင်းရှိ BRI 
စီြံကိန်းြျား၏ လားရာလြ်းပကကာင်းကို ဝင်ပရာက်လွှြ်းြိုး
နိုင်သည့်စွြ်းအားရှိပကကာင်း သိမြင်ရသည်။ CREC ဘက်ကြူ 
ထိုစီြံကိန်းနှင့်ေတ်သက်၍ (၂၀၀၄ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် 
၎င်းတို့ရရှိခဲ့သကဲ့သို့) ၎င်းတစ်ဦးတည်းအတွက်မေစ်ပသာ 
သပဘာတူညီချက်ြျ ိုးကို ေိုြိုအလိုရှိခဲ့ြည်သာမေစ်သည်။ 
သိုပ့သာ ်မေစပ်မြာကပ်အာငမ်ြငန်ိငုပ်မခ ပလလ့ာေန်းစစ်ြှုအား 
အပကာင်အထည်ပော် ပောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို ကကည့်လျှင် 
CREC အပနမေင့် ကန်ထရိုက်ရယူပေးနိုင်ြည့် ၎င်းတို့၏ 
လု ေ် င န်း စွ ြ်း ရ ည် အ ပေါ်  အ တို င်း အ တာ တ စ် ခု အ ထိ  
ယုံကကည်စိတ်ချပကကာင်း ပတွ့မြင်ရပေသည်။  ၎င်းတို့က 
ထိုရထားလြ်း၏ ရှုေ်ပထွးလှပသာ သပဘာသဘာဝကိုလည်း 
ပကာင်းစွာနားလည်သိ မြင်၍လည်း  မေစ်နို င်ပေသည်။ 
အ မခား ပသာ  ရ ထား လ ြ်း ပော က် လု ေ် ပရး  
ကုြ္ပဏီြျားအပနမေင့်  အသက်ဝင်ပနေဲေဋိေက္ခြျားနှင့်  
မေ ည့် နှ က် ပန သ ည့် န ယ် ပမြ တ စ် ခု တွ င်  စီ ြံ ကိ န်း  
ပောပ်ောငသ်ွားရန ်တနွ့ေ်တုပ်နနိငုသ်ည။် အေိမုေုထားပသာ 
လြ်းပကကာင်းတပလျှာက ်ပဘးကင်းလုခံခုပံရးက ထိရုထားလြ်း 
ပောက်လုေ်ြှုအတွက် အဓိကအကျေုံးအခက်အခဲအမေစ် 
ေက်လက်မေစ်တည်ပနခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်  စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ပန့တွင်  
မြန်ြာ့ြီးရထား၏ ြန်ပနဂျင်းဒါရိုက်တာက လုံခခုံပရးေိုင်ရာ
မေဿနာြျားပကကာင့် ြူေယ်-ြန္တပလးရထားလြ်းစီြံကိန်းကို 
ရေ်ေိုင်းလိုက်ပကကာင်း ပကကညာခဲ့သည်။၁၇၄ ဩဂုတ်လတွင် 
အုေ်စုသုံးစု (ရခိုင့်တေ်ြပတာ် (Arakan Army) ၊ တပအာင်း
အြျ ိုးသားလွတ်ပမြာက်ပရးတေ်ြပတာ် (Ta’ang National 
Liberation Army) နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသားဒီြိုကရက်တ
စ်ြဟာြိတ်တေ်ြပတာ် (Myanmar National Democratic 
Alliance Army)) က သူ့တို့ကိုယ်ကို ညီပနာင်ြဟာြိတ်အမေစ် 
အြည်တေ် ဖေီး  ြန္တပလးနှင့်  တရုတ်နယ်  စေ် ကကား 
အေိုမေုထားပသာရထားလြ်း၏ လြ်းပကကာင်းတပလျှာက်ရှိ 
စခန်းြျားအေါအဝင် အပဝးပမေးလြ်းြြျား တပလျှာက်ရှိ 
အ ဓိ က ကျ ပသာ  စ စ် စ ခ န်း  နှ င့် ရဲ စ ခ န်း ြျား ကို  
ဝ င် ပရာ က် တို က် ခို က် ခဲ့ သ ည် ။ ၁ ၇ ၅ ထို တို က် ေွဲ ပကကာ င့်  
ြူေယ်သို့  သွားပသာကားလြ်းအမေင်  ချင်းပရှေပဟာ်  
(ကိုးကန့်ပဒသအတွင်းရှိ နယ်စေ်ဖြို့) သို့သွားပသာကားလြ်း
ကိုလည်းေိတ်ခဲ့ရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်ြှုမေုသည့် 
အဓိကလြ်းပကကာင်းနှစ် ခုအပေါ်  တိုက်ခိုက်ြှုြျားက 
တရုတ်အစိုး ရကို  ဖငိ ြ်း ချ ြ်း ပရး  လုေ် ငန်း စဉ်တွင်  
ေိုြိုတက်ြကစွာေါဝင်ဖေီး ပနာင်လာြည့်စကားဝိုင်းြျားတွင် 

လ က် န က် ကို င် အု ေ် စု ြျား ၏  ညှိ နှို င်း ပတာ င်း ေို  
နို င် ြှု အ ပန အ ထား  တိုး တ က် ပကာ င်း ြွ န် လာ ပအာ င်   
ပော င် ရွ က် ပေး ရ န်  သ တ င်း စ ကား  ပေး ေို့ ခဲ့ မခ င်း  
မေစ်သည်ဟုလည်း ထင်မြင်ယူေြှုြျား ရှိပနခဲ့သည်။၁၇၆

ယ ခု တ စ် ကကိ ြ် တွ င်  လ ြ်း ပကကာ င်း တ ပလျှာ က်  
ေ ဋိ ေ က္ခ ြျား ေ က် လ က်  မေ စ် ေွား ပန မခ င်း ပကကာ င့်  
ရထားလြ်းစီြံကိန်းအား ေိုင်းငံ့ မခင်းက မြန်ြာနိုင်ငံ  
ပမြာက်ေိုင်းပဒသကို မေတ်သန်းပသာ အပမခခံအပောက် 
အအုံစီြံကိန်းြျားအား အပကာင်အထည်ပော်ပောင်ရွက်ရန် 
အလွန်ေင်ခက်ခဲပကကာင်း အထင်အရှားပော် မေပနသည်။ 
တရုတ်နိုင်ငံနှင့်  မြန်ြာနိုင်ငံ ကကား ကုန်းလြ်းအပမခခံ 
သ ယ် ယူ ေို့ ပော င် ြှု သ ည်  ထို န ယ် ပမြ ပဒ သ ကို  
ြမေစ်ြပနမေတ်သန်းရြည်မေစ်ရာ ထိုအချက်က မြန်ြာနိုင်ငံ 
တွင်းရှိ BRI စီြံကိန်းြျားစွာအတွက် အဓိကကျပသာစိန်ပခါ်ြှု
အခကအ်ခတဲစရ်ေမ်ေစလ်ာသည။် ထိနုယပ်မြပဒသတငွ ်ေဋေိက္ခ 
ြျား ေကလ်ကမ်ေစေ်ွားပနဖေီး အပမေတစခ် ုပစစ့ေည်ှနိှိုင်းပေးရန ်
တရုတ်အစိုးရြှ ကကိုးေြ်းပောင်ရွက်ပနသည့်တိုင် ပမေရှင်းနိုင် 
ြည့အ်လားအလာကိ ုြပတွ့မြငရ်ပေ။ လကရ်ှအိပမခအပနတငွ ်
တရုတ်-မြန်ြာရထားလြ်း၏အနာဂတ်က ေဋိေက္ခြျား၏ 
အနာဂတန်ငှ့ ်တစသ်ားတည်းတွေဲကပ်နခဲဖ့ေဟီ ုထငမ်ြငယ်ေူ 
ရပေသည်။

တရုတ်-မြန်ြာရထားလြ်းနှင့် ေတ်သက်၍ 
စိုးရိြ်ေူေန်စရာ အဓိကအပကကာင်းအရာြျား

တရုတ်-မြန်ြာရထားလြ်းစီြံကိန်းကို မေန်လည်စတင်ြည်ေိုလျှင် 
စိုး ရိ ြ် ေူ ေ န် စ ရာ  အ ဓိ က အ ပကကာ င်း အ ရာ ြျား ြှာ  
ရ ထား လ ြ်း ၏  ရှ င် သ န် ပအာ င် မြ င် နို င် စွ ြ်း  ( v i -
a b i l i t y )  ၊  ရ ထား လ ြ်း ပကကာ င့် မေ စ် ပေါ် လာ ြ ည့်  
ကကီး ပလး လှ ပသာ ပြကး ဖြီ ဝ န် ထု ေ် ၊  စီ ြံ ကိ န်း ဒ ဏ် ခံ  
လူ ြှု အ သို က် အ ဝ န်း ြျား နှ င့်  ပေွး ပနွး တို င် ေ င် ြှု 
လု ေ် င န်း စ ဉ် နှ င့်  ထိ လွ ယ် ရှ လွ ယ် ပသာ  
နယ်ပမြတစ်ခုအတွင်း စစ်အင်အားတိုးချဲ့ မခင်း (mili-
tarization) မြင့်တက်လာြည့်အလားအလာ တို့မေစ်သည်။

ယ ခု တ စ် ကကိ ြ် တွ င်  
လ ြ်း ပကကာ င်း တ ပလျှာ က်  
ေဋိေက္ခြျား ေက်လက် 
မေစေ်ွားပနမခင်းပကကာင့ ်ရထားလြ်း 
စီြံကိန်းအား ေိုင်းငံ့ မခင်းက 
မြန်ြာနိုင်ငံ ပမြာက်ေိုင်းပဒသကို 
မေတသ်န်းပသာ အပမခခအံပောက်
အအုံစီြံကိန်းြျားအား အပကာင် 
အထည်ပော် ပောင်ရွက်ရန် 
အလွန်ေင် ခက်ခဲပကကာင်း 
အထင်အရှား ပော်မေပနသည်။ 
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ရထားမေင့်သယ်ယူေို့ပောင်ပသာ ေြာဏြျားမေားလှသည့် 
ကု န် ေ စ္စ ည်း ြျား ကို  ပကျာ က် မေူ ေိ ေ် က ြ်း ြှ တ ေ င့်  
နို င် ငံ မခား သို့ တ င်  ေို့ နို င် ြ ည် ဟူ ပသာ  
ြှတ်ထင်ယူေချက်အပေါ်တွင်  အပမခခံကာ တရုတ်-
မြန်ြာရထားလြ်း၏ အကျ ိုးအမြတ်ကို ခန့်ြှန်းတွက်ချက် 
လာခဲက့ကသည။် သိုပ့သာ ်တကယတ်ြ်းတငွ ်ထိသုိုမ့ေစလ်ာြညဟ် ု
တေ်အေ်ြပမောနိုင်ပေ။ ယူနန်တက္ကသိုလ်  ေါပြာက္ခ 
လီချနိ်ယန်က ရထားလြ်းတစ်ခု စီးေွားပရးအရပအာင်မြင်နိုင်
ရန်အတွက် လြ်းပကကာင်းြျားစွာေါရှိရြည် (multitrack) ဟု 
အခိုင်အြာတင်မေထားသည်။၁၇၇ လက်ရှိပောက်လုေ်ပနပသာ 
ဒါလီ-ပရှေလီရထားလြ်း ြှာ (single track) လြ်းပကကာင်း 
တစ်ခုသာေါရှိဖေီး တရုတ်နိုင်ငံ အပနာက်ပတာင်ေိုင်းပဒသတွင် 
လြ်းပကကာင်းြျားစွာေါဝင်ပသာ ရထားလြ်း ပောက်လုေ်ရန် 
အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်မေစ်ရာ အေိုေါရထားလြ်းစီြံကိန်းြှာ 
စီးေွားပရးအရရှင်သန်ပအာင်မြင်နိုင်စွြ်း နည်းေါးသည်။၁၇၈

ရထားလြ်း၏ စီးေွားပရးအရရှင်သန် ပအာင်မြင်နိုင်စွြ်း 
( v i a b i l i t y )  သ ည်  ပကျာ က် မေူ ေိ ေ် က ြ်း ၏ 
စီးေွားပရးအရရှင်သန်  ပအာင် မြင် နို င် စွ ြ်း နှ င့်လည်း  
တိုက်ရိုက်ေက်နွယ်ပနသည်။ အကယ်၍ ရထားြျားမေင့် 
ေို့ ပော င် သ ည့်  ကု န် စ ည် ေ စ္စ ည်း ြျား န ည်း ေါး ေါ က 
ပကျာက်မေူေိေ်ကြ်း ြှ/သို့  သပဘဂာမေင့်ေို့ပောင်သည့် 
သွင်းကုန်ေို့ကုန်ြျားလည်း နည်းေါးြည်မေစ်ရာ သပဘဂာ 
ပကျာက်ချရေ်နားရာပနရာ  (be r ths )  ြျားလည်း  
န ည်း ေါး ပေ ြ ည် ။  သ ပ ဘဂာ ပကျာ က် ချ ရ ေ် နား ရာ  
ပနရာြျားနှင့်  ကုန်ေစ္စည်းြျား  နည်းေါး မခင်းပကကာင့်  
ဝင်ထွက်သွားလာြည့် သပဘဂာအပရအတွက်နည်းေါးြည် 
မေ စ် ဖေီး  ေို က် က ေ် ြ ည့် ေိ ေ် က ြ်း  ( d e s t i n a -
t ion)  အပရအတွက်လည်း  နည်းေါးြည် မေစ်သည်။ 
ထိုအပနအထားပအာက်ြှ  ေိေ်ကြ်းတစ်ခုအပနနှင့်  
တို က် ရို က် ခ ရီး စ ဉ် ြျား  ( ကကား ေိ ေ် က ြ်း ြျား တွ င်  
ရေ်နား မခင်း ၊  သပဘဂာကုန်စည်လွှဲ ပမောင်း မခင်းြ မေုေဲ ) 
ပမေးေွဲသွားြည့် ပခတ်ြီဧရာြသပဘဂာကကီးြျားအတွက် 
လုံ ပလာ က် ပသာ  ကု န် ေ စ္စ ည်း ြျား ပေး အ ေ် နို င် ြ ည်
ြ ဟု တ် ေါ ။  ပကျာ က် မေူ ေိ ေ် က ြ်း ြှ ထွ က် လာ ပသာ  
သပဘဂာြျားအပနနှင့်  စင်ကာေူကဲ့သို့ပသာ ပဒသတွင်း 
သ ပ ဘဂာ ပရ ပကကာ င်း ေို့ ပော င် ပရး  ဗ ဟို စ ခ န်း တွ င်  
ေိုက်ကေ်ဖေီး ကုန်ေစ္စည်းြျားကို အမခားေိေ်ကြ်းြျား (des-
tinations) ြျားသို့ေက်လက် ေို့ပောင်သွားနိုင်ရန်အတွက် 
လွှဲပမောင်းပေးရြည်မေစ်၏။၁၇၉ သို့ေိုလျှင် တရုတ်နိုင်ငံ 
အ ပနာ က် ပတာ င် ေို င်း ပဒ သ ြှ  ကု န် ေ စ္စ ည်း ြျား ကို  
မြနြ်ာနိငုင်ြံတှေင့ ်ေိုပ့ောငမ်ခင်းသည ်အချနိက်နုသ်ကသ်ာပစ 
သည်ဟူပသာအချက်က ေျက်မေယ်သွားြည်မေစ်ပေသည်။

ထို အ ပကကာ င်း အ ချ က် အ ရ  တ ရု တ် နို င် ငံ  
အပနာက်ပတာင်ေိုင်းပဒသ၏ အဓိကကျပသာ စက်ြှုလုေ်ငန်း 
ဗဟိုဌာနြျားမေစ်သည့် ယူနန်(Yunan)၊ စီချွြ်း (Sichuang) 
နှင့်ချုံချင်း (Chongqing) ဖြို့တို့ြှ နိုင်ငံမခားေို့ကုန်ြျားကို 
တရုတ်- မြန်ြာရထားလြ်း မေင့်  မြန်ြာနိုင်ငံြှတေင့်  
တ င် ေို့ မခ င်း က  ပကကာ င်း ကျ ိုး ယု တ္တိ က င်း ြဲ့ ပသာ  

ပောင်ရွက်ချက်တစ်ရေ် မေစ်နိုင်သည်။ ြကကာပသးြီကေင် 
ေွင့်လှစ်ခဲ့ပသာ မြန်နှုန်းမြင့်ကုန်တင် ရထားလြ်းတစ်ခုက 
ချုံချင်းဖြို့၊ စီချွြ်းမေည်နယ်အတွင်းရှိ ချနိ်ဒူးဖြို့ (Chengdu) 
နှင့် ယူနန်မေည်နယ်အတွင်းရှိ ကူြင်းဖြို့ (Kunming) တို့ကို 
ကွြ်းရှီး (Guangxi) Zhuang ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ခွင့်ရပဒသ 
အတွင်းရှိ ပဘဘု (Beibu) ေင်လယ်ပကွ့ ပေါ်ရှိ ေန်းချနိ်ကန် 
(Fangchenggang)ေိေ်ကြ်းနှင့် ချတိ်ေက်ထားသည်။ 
ထိုေိေ်ကြ်းြှတေင့်  နိုင်ငံ  ၁၀၀ ပကျာ်တွင်ရှိပသာ 
ေိေ်ကြ်းပေါင်း ၂၅၀ သို့ သပဘဂာြျား ပမေးေွဲလျက်ရှိသည်။ 
စကဂာေူေိေ်ကြ်းလုေ်ငန်းကုြ္ပဏီ PSA Internation-
al နှင့် သပဘဂာပရပကကာင်းေို့ပောင်ပရးကုြ္ပဏီ Pacif-
ic International Lines တို့ ပော်ပောင်ခဲ့သည့် အေိုေါ 
ေကသ်ယွပ်ရးလြ်းပကကာင်းက ချုခံျင်းဖြို့ြ ှစကဂာေ ူခရီးစဉက်ိ ု
၈ ရက်သာကကာပတာ့ပအာင် ပလျှာ့ချပေးနိုင်ခဲ့သည်မေစ်ရာ 
ရှိ နှ င့် ပန ဖေီး မေ စ် သ ည့်  ရှ န် ဟို င်း ဖြို့ ြှ သွား ပသာ  
ယန်စီမြစ်လြ်းပကကာင်း (Yangtze River route) ထက် 
ရက် ၂၀ အချနိ်ကုန် သက်သာသွားခဲ့သည်။၁၈၀ ထို့အမေင် 
အေိေုါရထားလြ်းက တရတုန်ိငုင်၏ံ နယန်ြိတိအ်တငွ်းြှာေင ်
ရှိပနသည်မေစ်ရာ နိုင်ငံတကာတစ်ပထာက်ရေ်နားြှု (in-
ternational transit) ကိုလည်း ပရှာင်လွဲနိုင်ြည်မေစ်သည်။ 
ခရီးစဉလ်ျငမ်ြနပ်လပလ ကနုက်ျစရတိန်ည်းပလပလမေစပ်သာ 
လုေ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း၌ တရုတ်-မြန်ြာရထားလြ်းနှင့်  
ပကျာက်မေူေိေ်ကြ်းတို့ြှာ ကုန်စည်ေစ္စည်း (cargo) ြျားကို 
ေွဲပောင်နိုင်ရန် ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ရနိုင်သည်။

အလွန်လူပမောြျားပသာ ‘ြလက္ကာဝိပရာဓိ (Malacca di-
lemma)’ က စီးေွားပရးအကျ ိုးအမြတ်အတွက် လြ်းပကကာင်း 
ပရွးချယ် ေုံး မေတ်ြှုြျားအပေါ် အကျ ိုးသက်ပရာက်ြှု 
ရှိြလာနိုင်ပေ။ ယင်းသည် ေဋိေက္ခကာလအတွင်းြှ  
အပရးကိစ္စတစ်ရေ်သာ မေစ်ပသာပကကာင့်ေင်။ ေဋိေက္ခပကကာင့် 
တရတုန်ိငုင်သံိုသ့ွားပသာ သပဘဂာြျားကိ ုေတိေ်ိုတ့ားမြစသ်ည့်
ကိစ္စရေ်ြျ ိုး မေစ်ြလာခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ် မေစ်ြလာခင်အချနိ်ထိ 
ကု န် စ ည် ေ စ္စ ည်း ြျား က  ြ လ က္ကာ ပရ လ က် ကကား ြှ  
ေက်လက်မေတ်သန်းသွားလာနိုင်သည်။  ြလက္ကာပရလ
က်ကကားကိုေိတ်ေို့ မခင်းက စင်ကာေူေိေ်ကြ်းကိုေိတ်ေို့
မခင်းေင်မေစ်ဖေီး (တရုတ်သပဘဂာြျားကိုသာေိတ်ေို့သည် 
ေိုလျှင်ေင်) စင်ကာေူနိုင်ငံ၏စီးေွားပရးအပေါ် ကကီးကကီးြားြား 
ရိကုခ်တလ်ာြညမ်ေစရ်ာ အေုံးစနွပ်သာအပမခအပနြျ ိုးတငွသ်ာ 
ထိုကဲ့သို့ပသာ ေိတ်ေို့တားမြစ်ြှုြျား မေစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ 
ေုံြှန်အပမခအပနပအာက်တွင်ြူ ကုန်စည်ေို့ပောင်ပရးလြ်း 
ပကကာင်း ပရွးချယ်ေုံး မေတ်ြှုြျားက ကုန်ကျစရိတ်နှင့်  
ေို့ပောင်ြှု  အမြန်နှုန်းတို့အပေါ်တွင်  အပမခခံြည်သာ 
မေစ်သည်။ မြန်ြာလြ်းပကကာင်းက ထိုအချက်နှစ်ချက်လုံးတွင် 
အမခားလြ်းပကကာင်းြျားနှင့်  ယှဉ် ဖေိုင်ရန်  ခက်ခဲခဲခဲ  
ရုန်းကန်ရနိုင်သည်။

အ ေို ေါ ရ ထား လ ြ်း က  စီး ေွား ပရး အ ရ  ယှ ဉ် ဖေို င်  
ပအာငမ်ြငန်ိငုစ်ြွ်း ြရှေိလဲျက ်CREC က အဘယ့ပ်ကကာင့ ်၎င်းကိ ု
ပော်ပောင်နိုင်ပအာင်ကကိုးေြ်း ပောင်ရွက်ပနခဲ့ေါသနည်း? 
ရထားလြ်းပောက်လုေ်ပရး ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်သည့် CREC 
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အပနမေင့် ကန်ထရိုက် ရရှိခဲ့လျှင် ရထားလြ်းပောက်လုေ်ြှုြှ 
အမြတပ်ငြွျား ရရှနိိငုြ်ညမ်ေစသ်ည ်(စြီကံနိ်း၏ စီးေွားပရးအရ 
ရှင်သန်ပအာင်မြင်နိုင်စွြ်း ြည်သို့ေင်ရှိပစကာြူ)။ ြူလက 
ထိုရထားလြ်း၏ ြူေယ်-ြန္တပလး လြ်းေိုင်းအတွက် 
အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၇ ဘီလီယံ ခန ့်ကုန်ကျြည်ဟု 
ခန့်ြှန်းပော်မေခဲ့ချနိ်ြှာေင် ထိုရထားလြ်းပကကာင့်မေစ်ပေါ်
လာြည့် ကကီးပလးလှပသာ ပြကးဖြီဝန်ထုေ်နှင့် ေတ်သက်၍ 
စိုး ရိ ြ် ပကကာက်ရွံ့ ြှု ြျား  ပေါ်ထွက်လာခဲ့ ဖေီး မေစ်သည် ။ 
သို့ မေစ်ရာ ထိုစီြံကိန်း၏ စီးေွားပရးအရရှင်သန်ပအာင်မြ
င်နိုင်စွြ်း နှင့်ေတ်သက်၍ သံသယြျားမေစ်တည်ပနသည့် 
အပမခအပနတွင်  လွတ်လေ် ဖေီး  အြှီအခိုကင်းပသာ 
ဘ ဏ္ဍာ ပရး ေို င် ရာ  ရှ င် သ န် ပအာ င် မြ င် နို င် စွ ြ်း  
အကဲမေတ်ပလ့လာေန်းစစ်ြှု (financial viability assess-
ment) တစ်ခုကို အပကာင်အထည်ပော် ပောင်ရွက်ရန် 
လိအုေသ်ည။် CREC ၏ လကပ်အာကခ်ကံြု္ပဏတီစခ်မုေစပ်သာ 
CREEG သည ်ထိစုြံီကနိ်းအတကွ ်ေယစ်နုစှ ်နစှခ်ကုကာပအာင ်
စည်းရုံးပောငရ်ကွြ်ှုြျား (lobbying) မေုလေုလ်ာခဲသ့ည့အ်မေင ်
အပကာင်အထည်ပော်ပရးဟူပသာ ရလာဒ်  အပမေကို  
ြျက်နှာသာပေးပထာက်ခံသည့် (pro-implementation) 
စီြံကိန်းမေစ်ပမြာက် ပအာင်မြင်နိုင်ပမခပလ့လာေန်းစစ်ြှု 
နှစ်ရေ်အား ဖေီးစီးပအာင်ပောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီမေစ်သည်။ 
သို့မေစ်ရာ CREEG အပနမေင့် ၎င်း၏မေစ်ပမြာက်ပအာင်မြင်နိုင် 
ပမခ ပလ့လာေန်းစစ်ချက်တွင် စီြံကိန်းက စီးေွားပရးအရရှင်
သန်ပအာင်မြင်နိုင်စွြ်းြရှိပကကာင်း ထည့်သွင်းပော်မေသွားြည် 
ြဟုတ်ပေ။

စီြံကိန်းအား မေန်လည်စတင်မခင်းြမေုြီ ထိုရထားလြ်း၏ 
သက်ပရာက်ြှုြျားကို  အကဲမေတ်သုံးသေ်နိုင်ရန်အတွက် 
စီ ြံ ကိ န်း ဒ ဏ် ခံ  လူ ြှု အ သို က် အ ဝ န်း ြျား နှ င့်  
ပနာက်ထေ်ပေွးပနွးတိုင်ေင်ြှုြျား မေုလုေ်သွားရန်လည်း 
လို အ ေ် သ ည် ။  ၂ ၀ ၀ ၄  နှ င့်  ၂ ၀ ၁ ၁  ခု နှ စ်  
ပလလ့ာြှုြျားနငှ့ြ်တသူညြှ်ာ CREEG သည ်အေိမုေုထားပသာ 
ရထားလြ်းနှင့်သက်ေိုင်သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေစ်ပမြာက် 
ပအာင်မြင်နိုင်ပမခ ပလ့လာေန်းစစ်ြှုတွင် လူထုပေွးပနွး 
တို င် ေ င် ြှု အ ချ ို ့ ကို  ထ ည့် သွ င်း လု ေ် ပော င် ခဲ့ သ ည် ။ 
လူထုအစည်းအပဝးြျားကို  ပကျာက်ြဲ ၊  လားရှိုးနှင့်
ြူေယ် ဖြို့တို့တွင် ပနထို င် ပသာ အြျား မေည်သူတို့ နှ င့်  
မေု လု ေ် ခဲ့ ပသာ် လ ည်း  အ ချ ိန် လုံ လုံ ပလာ က် ပလာ က်  

ကကိုတင်အသိပေး အပကကာင်းကကားခဲ့မခင်း ြရှိသည့်အမေင် 
အစည်းအပဝးေိတ်ကကားလွှာြျားကိုလည်း အစိုးရအုေ်ချုေ် 
ပရးဝန်ထြ်းြျားကိုသာ အဓိကထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ပကကာင့် 
ပဒသခမံေညသ်ြူျားြှာ ပေွးပနွးတိငုေ်ငြ်ှုြျားတငွ ်ေါဝငန်ိငုရ်န ်
အခက်ပတွ့ခဲ့ရသည်။ အစည်းအပဝးြျားကို ဖြို့ြျားတွင်သာ 
ကျင်းေမေုလေုသ်ညမ်ေစရ်ာ ပကျးလကပ်နမေညသ်ြူျားအေိုေ့ါဝင ်
တက်ပရာက်နိုင်ရန် ခက်ခဲခဲ့ဖေီး ရထားလြ်းနှင့်ေတ်သက်၍ 
၎င်းတို့၏အပတွးအမြင်ြျားကို ထုတ်ပော်တင်မေနိုင်ခဲ့မခင်း 
ြရှိပေ။ အပရးေါပသာကနဦး ပမခလှြ်းတစ်ခုမေစ်သည်ဟု 
သတ်ြှတ်နို င် ပသာ်လည်း  ပေွးပနွးတို င် ေင် ြှု ြျားက 
ရထားလြ်းပကကာင်း  တပလျှာက်ရှိ  စီြံကိန်းဒဏ်ခံ  
လူ ြှု အ သို က် အ ဝ န်း ြျား အ ပေါ်  ထို ရ ထား လ ြ်း ၏ 
လြူှုပရးနငှ့စ်ီးေွားပရးေိငုရ်ာ သကပ်ရာကြ်ှုြျားကိ ုအကမဲေတ ်
ပလ့လာေန်းစစ်သွားရန်ဟူပသာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် 
လုံ ပလာ က် ြှု ြ ရှိ ပေ ။  အ ေို ေါ ပေွး ပနွး တို င် ေ င် ပရး  
လုေ်ငန်းစဉ်သည် စီြံကိန်းဒဏ်ခံလူြှုအသိုက်အဝန်းြျားထံြှ 
ပကာင်းစွာသမိြငန်ားလညြ်ှုမေင့ ်လတွလ်ေစ်ွာကကိုတငပ်ေးအေ ်
ပသာ သပဘာတူညီချက် (free, prior and informed con-
sent) ကိ ုရယရူနအ်တကွ ်လုပံလာကြ်ှုြရှပိကကာင်း ထငရ်ှားပေါ် 
လွင်ပနသည်။ စီြံကိန်းပရရှည်တည်ဖြဲပရးအတွက် သို့ြဟုတ် 
စြီကံနိ်း၏ အကျ ိုးပကျးဇူးြျားကိ ုစြီကံနိ်းဒဏခ် ံလြူှုအသိကု ်
အဝန်းြျား  ပကာင်းစွာနားလည်သိ မြင်ပစပရးအတွက်  
အပသးစိတ် ပေွးပနွးတိုင်ေင်ြှုတစ်ရေ် မေုလုေ်သွားရန် 
လိုအေ်သည်။

ပနာကေ်ုံးအပနနငှ့တ်ငမ်ေရလျှင ်မြနြ်ာနိငုင်ပံမြာကေ်ိငု်းပဒသ
ြှေဋိေက္ခြျားက ထိုရထားလြ်းအပေါ် ရိုက်ခတ်ပနခဲ့သလိုေင် 
ထိုရထားလြ်းကလည်း နိုင်ငံအတွင်းေက်လက်မေစ်ေွားပန
ပသာေဋိေက္ခြျားအပေါ် မေန်လည်ရိုက်ခတ်လာနိုင်သည်။ 
အထကတ်ငွပ်ေွးပနွးတငမ်ေခဲပ့သာ ေိုပ့ောငပ်ရး လျှေစ်စဓ်ာတ်
အားလိုင်းြျားကဲ့သို့ေင် ြူေယ်-ြန္တပလးရထားလြ်းြှာလည်း 
ေဋိေက္ခနယ်ပမြတစ်ခုကို မေတ်သန်းသွားသည့်  အပမခခံ  
အပောက်အအုံြျားအပေါ် ပငွေြာဏကကီး ကကီးြားြား 
(အပြရကိနပ်ဒါ်လာ ၇ ဘလီယီ)ံ ရင်းနှီးမြှုေန်ှမံခင်းေင ်မေစသ်ည။် 
ညီပနာင်ြဟာြိတ်အေွဲ့က ထိုရထားလြ်းပကကာင်းပေါ်ြှ 
အပဝးပမေးလြ်းြနှစ်ခုအား ေိတ်ေို့နိုင်ခဲ့သည်ကိုကကည့်လျှင် 
ထိနုယပ်မြကိမုေတသ်န်းသွားပသာ သယယ်ေူိုပ့ောငပ်ရးအပမခခ ံ
အ ပော က် အ အုံ ြျား ၏  ထိ ခို က် ေျ က် စီးေုံး ရှုံး နို င် ပမခ
အ လား အ လာ ကို  အ ထ င် အ ရှား မြ င် ပတွ့ ရ သ ည် ။ 
ေဋိေက္ခြျားကို  ြပမေရှင်းနို င် ေါက ရင်းနှီး မြှု ေ် နှံ ြှု 
ြျားကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ခရီးသွားမေည်သူြျားနှင့် ကုန်စည်ြျား 
ပဘးကင်းလုံ ခခုံြှုရှိပစရန်အတွက်  ထိုရထားလြ်းကို  
ကာကွယ် ပစာင့်ပရှာက်သွားရန် လိုအေ်လာြည်မေစ်၏။ 
ထိုြှတေင့် နိုင်ငံစစ်တေ်၊ တိုင်းရင်သားတေ်ေွဲ့ သို့ြဟုတ် 
ေု ဂ္ဂ လိ က တ ေ် ေွဲ့ ၏  ေို ြို အား ပကာ င်း ခို င် ြာ ပသာ  
ေါဝင်တည်ရှိြှုနှင့်အတူ စစ်အင်အားတိုးချဲ့မခင်း (militarisa-
tion) ေီသို့ ဦးတည်ပစနိုင်ဖေီး နဂိုကေင် ထိလွယ်ရှလွယ်ပသာ 
အေိုေါနယ်ပမြပဒသအတွင်း တင်းြာြှုြျား ေိုြိုမေင်းထန် 
ေိုးရွားလာနိုင်သည်။  ြ ကကာပသးြီက အေစ်အခတ် 
ရ ေ် စဲ ခဲ့ သ ည့်  ကိ စ္စ ရ ေ် ကို ကက ည့် လျှ င်  ဖငိ ြ် ချ ြ်း ပရး  

ရ ထား မေ င့် သ ယ် ယူ ေို့ ပော င် ပသာ  
ေြာဏြျားမေားလသှည့ ် ကနုေ်စ္စည်းြျားကိ ု
ပကျာက်မေူေိေ်ကြ်း ြှတေင့်  
နိုင်ငံမခားသို့တင် ေို့နိုင်ြည်ဟူပသာ 
ြှ တ် ထ င် ယူ ေ ချ က် အ ပေါ် တွ င်  
အပမခခံကာ တရုတ်-မြနြ်ာရထားလြ်း၏ 
အကျ ိုးအ မြတ်ကို  ခန့် ြှ န်း  
တွက်ချက် လာခဲ့ကကသည်။ သို့ပသာ် 
တကယ်တြ်းတွင် ထိုသို့မေစ်လာြည်ဟု 
တေ်အေ်ြပမောနိုင်ပေ။
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လုေ်ငန်းစဉ်ြျားအပေါ် ထိုရထားလြ်း၏သက်ပရာက်ြှုကို 
ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ပတွ့ရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံြှအားပေး 
တို က် တွ န်း ခဲ့ ပသာ  ထို အ ေ စ် အ ခ တ် ရ ေ် စဲ ြှု သ ည်  
မေ စ် ပမြာ က် ပအာ င် မြ င် နို င်  ပမခ ပလ့ လာ ေ န်း စ စ် ြှု 
စတငပ်တာြ့ည့အ်ချနိြ်ှာေင ်အချနိက်ိကုပ်ေါ်ထကွလ်ာခဲသ့ည။် 
သို့မေစ်ရာ စီြံကိန်းမေန်လည်စတင်ပော် ပောင်မခင်းြမေုြီ 
ေ ဋိ ေ က္ခ ြျား နှ င့်  ဖငိ ြ်း ချ ြ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် အ ပေါ် 
အေိုေါရထားလြ်း၏ သက်ပရာက်ြှုြျားကို ေက်လက် 
အကဲမေတ်ပလ့လာေန်းစစ်သွားရန် လိုအေ်သည်။

စီြံကိန်းပလ့လာြှု (၃) 
တရုတ်-မြန်ြာ ကုန်းလြ်းနှင့်ပရလြ်း 
သယ်ယူေို့ပောင်ပရးလြ်းပကကာင်း
မြစ်ြျားနှင့်ပချာင်းြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း အပရး
ေါ ပသာ သ ယ် ယူ ေို့ ပော င် ပရး လ ြ်း ပကကာ င်း ြျား မေ စ် သ
ည်။ သို့ပသာ် တရုတ်နိုင်ငံ၏အထူးစိတ်ဝင်စားြှုကို ရရှိခဲ့
သည့်မြစ်ပကကာင်းတစ်ခုရှိသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ေင်မေစ်၏။ 
ဧရာဝတီမြစ်ြှတေင့် ယူနန်မေည်နယ်ကို အိန္ဒိယသြုဒ္ဒရာနှင့် 
ချတိ်ေက်ရန် အားပေးမြှင့်တင်လာခဲ့သည်ြှာ ေယ်စုနှစ်နှစ်ခု 
ရှိသွားဖေီမေစ်သည်။ သို့ပသာ် ယခုအချနိ်အထိ စီြံကိန်းြျားကို 
စတင်နိုင်ခဲ့ မခင်းြရှိပေ။ ဤပနရာတွင်  ထိုကဲ့သို့ပသာ 
စီြံကိန်းတစ်ခုကို ပော်ပောင်နိုင်သွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် 
ယူနန် မေည်နယ်အစိုးရ၏ အားထုတ် ကကိုးေြ်းြှုြျားကို  
ေန်းစစ် ပလ့လာသွားြည် မေစ် ဖေီး  မြန် ြာနို င် ငံတွင်း  
စီြံကိန်းတစ်ရေ်  (ထိုအပကကာင်းကို  မြန်ြာနိုင်ငံတွင်  
ပေွးပနွးပမောေိြုှု နည်းေါးသည)် အတကွ ်တရတုန်ိငုင်အံတငွ်း 
ပရးေွဲထားသည့် စီြံချက်၏ အတိုင်းအတာေြာဏကိုလည်း 
အပလးပေး ထုတ်ပော်တင်မေသွားေါြည်။ 

၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်  ယူနန် မေည်နယ်အုေ်ချုေ်ပရးြှူးက 
ဧရာဝတမီြစက်ိအုသုံးမေုကာ တရတုန်ိငုင်ြံ ှအနိ္ဒယိသြဒု္ဒရာသို ့
ကု န် ေ စ္စ ည်း အ ပမြာ က် အ မြား  သ ယ် ယူ ေို့ ပော င် ရ န်  
မေစ်နိုင်ပကကာင်း စတင်တင်မေခဲ့သည်။၁၈၂ ထိုလြ်းပကကာင်းတွင် 
ကုန်ေစ္စည်း (cargo) ြျားကို တရုတ်-မြန်ြာနယ်စေ်ြှ 
ကချင်မေည်နယ်ပမြာက်ေိုင်း ဗန်းပြာ်ကုန်သွယ်ပရးစခန်းသို့ 
ကားလြ်း မေင့်  သယ်ယူ  ေို့ ပောင်ရြည် မေစ်သည် ။ 
ထိုြှတေင့် ခရီးသည်ြျားနှင့် ကုန်စည်ြျားက မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 
အဓိကမြစ်ပကကာင်း ပရလြ်းအတိုင်း စုန်ေင်းကာ ြန္တပလး၊ 
ရနက်နုန်ငှ့ ်အနိ္ဒယိသြဒု္ဒရာသို ့ပရာကရ်ှနိိငုသ်ည။် ထိစုြီကံနိ်း၏ 
တရားဝင်အြည်ြှာ ‘တရုတ်နိုင်ငံ ကူြင်း ဖြို့-မြန်ြာနိုင်ငံ 
ရန်ကုန်ဖြို့ ဧရာဝတီမြစ် ကုန်းလြ်းပရလြ်း (China Kun-
ming-Myanmar Yangon Ayeyarwady River Portage 
Passage)’ မေစ်သည်။ သိုပ့သာ် ထိုစီြံကိန်းကို ‘တရုတ်-မြနြ်ာ 
ကုန်းလြ်းပရလြ်း သယ်ယူေို့ပောင်ပရးလြ်း ပကကာင်း (Si-
no-Myanmar Land and Water Transportation Passage)’ 
ဟုလည်း လူသိြျားလာခဲ့သည်။၁၈၃

တရတုန်ိငုင်၏ံ ရှုပထာင့ြ်ကှကည့လ်ျှင ်ဧရာဝတလီြ်းပကကာင်းက 
အားသာချက်အလွန်ကကီးြားသည်။၁၈၄ ထိုလြ်းပကကာင်းသည် 

တရုတ်-မြန်ြာကုန်သွယ်ပရး လြ်းပကကာင်းသစ်တစ်ခုကို 
ပေးစွြ်းနိုင်သည်။ ထို့အမေင် ေဋိေက္ခမေစ်ေွားနိုင်ပမခြျားပသာ 
ပတာပတာင်နယ်ပမြြျားတွင်  မေတ်သန်းသွားရသည့်  
ကု န်း လ ြ်း ြျား ကို လ ည်း  ပရှာ င် လွဲ နို င် ဖေီး  
ေ င် လ ယ် အ ထိ တို င်  အ မေ တ် အ ပတာ က် ြ ရှိ ပသာ  
လြ်းပကကာင်းတစ်ခုလည်းမေစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်း 
အ လွ န် စ န စ် ကျ ပသာ  မြ စ် ပကကာ င်း ပရ လ ြ်း  
သယ်ယူေို့ပောင်ပရး လြ်းပကကာင်းြျား ကွန်ယက်တစ်ခုရှိဖေီး 
ကားလြ်း သို့ြဟုတ် ရထားလြ်း သယ်ယူေို့ပောင်ြှုထက် 
ြျားစွာေိုြိုပေးသက်သာသည်။ ထို့ပကကာင့်ေင် တရုတ်တို့က 
မြစ်ပကကာင်းပရလြ်းစနစ်နှင့်ေတ်သက်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကို 
စိတ်ချ  ယုံ ကကည်ြှုရှိပနခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း  
ကုန်းတွင်းပရပကကာင်းလြ်းြျား (inland shipping 
routes) ပော်ပောင်ခဲ့ မခင်းြှတေင့်  တရုတ် SOEs 
အချ ို ့သည် ကြ္ဘာပေါ်တွင် အကကီးြားေုံး ပရပကကာင်း
မေုမေင်ထိန်းသိြ်းပရးကုြ္ပဏီ (dredging companies) 
ြျားမေစလ်ာခဲက့ကသည။် သိုမ့ေစရ်ာ အေိေုါကြု္ပဏြီျားအပနမေင့ ်
ဧ ရာ ဝ တီ မြ စ် အ ထ က် ေို င်း  ပရ ပကကာ င်း သ ယ်  
ယူေို့ပောင်ပရးအတွက် အင်ဂျင်နီယာလုေ်ငန်းေိုင်ရာ 
စိန်ပခါ်ြှုအခက်အခဲြျားကို  ရင်ေိုင်ပမေရှင်းပေးနိုင်ြည့်  
ကျွြ်းကျင်ြှုနှင့် အပတွ့အကကုံြျား ရှိပေသည်။ 

မြနြ်ာနိငုင်တံငွ ်အပမခအပနက ယင်းနငှ့ေ်န ့်ကျင့ဘ်ကမ်ေစ၏်။ 
မြ စ် ပကကာ င်း သ ယ် ယူ ေို့ ပော င် ြှု က  ပနှး ပကွး ဖေီး  
ပေး ကကီး ပလ သ ည် ။  ဧ ရာ ဝ တီ မြ စ် ပရ အ န က် က 
ရာ သီ အ လို က်  ပမော င်း လဲ ြှု အ လွ န် ကကီး ြား ဖေီး  
ပရပကကာင်း ခရီးသွားလာရန် ခက်ခဲသည်။၁၈၅ သို့ မေစ်ရာ 
ကုန်စည်ေြာဏြျားစွာ  သယ်ယူေိုပောင်ပေးနိုင်ြည့်  
စီးေွားပရးအရ ယှဉ်ဖေိုင်ပအာင်မြင်နိုင်ပသာ လြ်းပကကာင်း 
တစ်ခုမေစ်လာပစရန်အတွက် ဧရာဝတီမြစ်ကို အကကီးအကျယ် 
တူးပောမ်ေုမေငသ်ွားရန ်လိအုေသ်ည။် ထိသုိုလ့ေုပ်ောငမ်ခင်းမေင့ ်
ဧရာဝတီ မြစ်အပေါ်ြှီ ခို ရှ င်သန်အသက်ပြွးပနရသူြျား  
အတွက် ကကီးြားမေင်းထန်ပသာ သဘာဝေတ်ဝန်းကျင် ၊ 
လူ ြှု ပရး နှ င့်  စီး ေွား ပရး ေို င် ရာ  မေ ဿ နာ ြျား  
အလျင်အမြန်ကျပရာက်လာနိုင်သည်။

ထိသုိုပ့သာ စိုးရြိေ်ေူနစ်ရာ အပကကာင်းအရာြျားရှပိနသည့တ်ိငု ်
ထိုပရပကကာင်းလြ်း ပောက်လုေ်ပရးနှင့်ေတ်သက်၍ တရုတ် 
နှင့်မြန်ြာအစိုးရတို့ကကား ပေွးပနွးညှိနှိုင်းြှုြျားကို ၁၉၉၆ 
ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည် (BRI ထက်ြျားစွာပရှ့ကျသည်)။၁၈၆  

အ စိုး ရ နှ စ် ေွဲ့ လုံး က  သ ယ် ယူ ေို့ ပော င် ပရး  
သပဘာတူညီချက်တစ်ရေ်နှင့် ‘တည်ပောက်၊ လုေ်ပောင်၊ 
လွှဲပမောင်း (BOT)’ ဘဏ္ဍာပငွ ေံ့ေိုးပရးေုံစံတစ်ရေ် တို့ကို 
ြူအား မေင့်  သပဘာတူညီြှု ရယူနို င် ခဲ့သည်ဟူ၏။ ၁၈၇ 
ထိုလြ်းအတွက်  မေစ်နို င် ပမခရှိ ပသာလြ်းပကကာင်းြျား  
(ယူနန်မေည်နယ်အတွင်းရှိ တယ်ဟုန် (Dehong) ခရိုင်ကကီး 
နှင့် ကချင်မေည်နယ်အတွင်းရှိ ဗန်းပြာ် မြစ်ပကကာင်းသယ်ယူေို့ 
ပောင်ပရးဗဟိုစခန်းကို ချတိ်ေက်ပသာလြ်းပကကာင်းြျား) 
ကိုစူးစြ်းပလ့လာခဲ့သည်။ ကျန်းေိန်/လွယ်ကကယ် (Zhang-
feng/Loi Je) အခွန်ဂိတ်ြျား ြှတေင့် လုံချွြ်းဖြို့ (Longc-
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huan) နှင့်ဗန်းပြာ်ဖြို့ကို ချတိ်ေက်ပသာလြ်းအား လုံချွြ်း
အစိုးရ၏ပထာက်ေံ့ရန်ေုံပငွမေင့် အေင့်မြှင့်တင်ခဲ့ သည်။၁၈၈ 
သို့ပသာ် ထိုစီြံကိန်းအတွက် အစိုးရနှစ်ရေ်ကကားပေွးပနွး
ညှိနှိုင်းြှုြျားက ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ရေ်တန့်သွားခဲ့သည်။ 
တရုတ်အစိုးရက ထိုလြ်းပကကာင်းကို  မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်  
ကုန်သွယြ်ှုတိုးမြှင့ပ်ရးအတွက် အသုံးမေုရန် ေန္ဒရှိခဲဖ့ေီး SPDC 
အစိုးရကြ ူတရတုက်နုေ်စ္စည်းြျားကိ ုထိလုြ်းပကကာင်းြတှေင့ ်
နို င် ငံ မခား သို့ တ င် ေို့ ရ န် အ တွ က် သာ  ခွ င့် မေု ခဲ့ သ ည် ဟု  
ေိုခဲ့ကက၏။၁၈၉

ပေွး ပနွး ညှိ နှို င်း ြှု ြျား ကို  ေ ယ် ေျ က် ခဲ့ ပသာ် လ ည်း  
ယူနန် မေည်နယ်အစိုးရက စီြံကိန်းပော်ပောင်နိုင်ရန်  
ေ က် လ က် ကကိုး စား ပန ခဲ့ ဖေီး  ထို စီ ြံ ကိ န်း ကို  
တရုတ်အြျ ိုးသားစီြံချက် ပရးေွဲြှုတွင် ထည့်သွင်းရန် 
စည်းရုံးပောင်ရွက်ပနခဲ့သည်။ သူတို့၏ အားထုတ်ြှု 
ပအာင်မြင်ခဲ့ဖေီး ထိုစီြံကိန်းကို ယခုအခါ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ 
အြျ ိုးသားအေင့် ၊  မေည်နယ်အေင့် နှ င့်  ခရို င် ကကီး  
အေင့်  စီြံချက်ပရးေွဲြှုတွင်  ထည့်သွင်းထားသည်။ 
မြ စ် ပကကာ င်း ပရ လ ြ်း ပော က် လု ေ် ြှု က 
တရုတ်နိုင်ငံပတာ်ပကာင်စီ၏ ‘အပမခခံအပောက်အအုံ  
အ လုံး စုံ အ မေ န် အ လှ န် ချ ိတ် ေ က် ပရး  ေ င် ြ စီ ြံ ချ က်  
(၂၀၁၄-၂၀၃၅ ခုနှစ် ) ’ ၊  ‘ယူနန် မေည်နယ်ပရပကကာင်း  
ေို့ပောင်ပထာက်ေံ့ပရး ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရးစီြံချက် (၂၀၁၄-
၂၀၂၀ ခုနှစ်)’ နှင့် ‘ယူနန်မေည်နယ် နယ်စေ်ပဒသြျားအတွက် 
ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရးနှင့် တံခါးေွင့်ပရးစီြံချက် (၂၀၁၆-၂၀၂၀ 
ခုနှစ်)’ တို့တွင် ေါဝင်သည်။၁၉၀ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တယ်ဟုန် 
ခရို င် ကကီး  အရာရှိြျားကလည်း  ထိုလြ်းပကကာင်းကို  
၎င်းတို့၏စီြံကိန်းပရးေွဲြှုတွင် ဦးစားပေးစီြံကိန်းတစ်ရေ် 
မေစ်ပကကာင်း ပမောကကားခဲ့ဖေီး၁၉၁ လွြ်ချွြ်း (Luanchuan) 
ပကာင်တီနယ်ပမြ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စီြံချက်တွင်လည်း 
ထိုလြ်းပကကာင်းကို  ရည်ညွှန်းပော် မေထား သည်။၁၉၂ 
တရုတ်အစိုးရ၏ စီြံချက်ပရးေွဲပရးလုေ်ငန်းစဉ်ြျားတွင်  
ထည့်သွင်းထားပသာ်လည်း အပကာင်အထည်ပော်ပောင် 
ရွ က် သွား ြ ည် ဟူ ၍  အာ ြ ခံ ချ က် ြ ရှိ ပေ ။ 
အ ထ က် ပော် မေ ေါ စီ ြံ ချ က် ြျား အ န က်  အ ချ ို ့ ြှာ  
အေုံးသတ်ေိုင်းကာလသို့ ပရာက်ရှိပနဖေီ မေစ်ပသာ်လည်း 
စီြံကိန်းြျားက ပနှာင့်ပနှး တုံ့ေိုင်းပနေဲမေစ်သည်။

၂၀၁၈ ခနုစှ ်ပြလတငွ ်ထိစုြီကံနိ်းကိ ုအားပေးမြငှ့တ်ငပ်နသည့ ်
ယူနန်မေည်နယ်ြှ ေညာရှင်တစ်ဦးမေစ်သူ လွီကျင်းရှင် (Liu 

Jinxin) (ကူြင်း ဖြို့ရှိ အပရှ့ပတာင်အာရှ နိုင်ငံတကာ 
ပထာက်ေံ့ေို့ပောင်ပရး သုပတသနတက္ကသိုလ် ြဟာဌာနြှူး) 
က ထိလုြ်းပကကာင်းသည ်CMEC ပအာကတ်ငွပ်ောပ်ောငရ်ြည့ ်
အဓိကကျပသာ စီြံကိန်းတစ်ခုမေစ်ပကကာင်း အကကံပေးခဲ့၏။ 
နိုင်ငံတကာလုံ ခခုံပရး ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို  အသုံး မေုကာ 
စစ်ြဲ့လုံခခုံပရးနယ်ပမြ (non-military security zone) 
တ စ် ခု တ ည် ပထာ င် ဖေီး  ထို လ ြ်း ပကကာ င်း တ ပလျှာ က်  
သယ်ယူေို့ပောင်ြှုြျား ပဘးကင်းလုံခခုံပရးအတွက် လက်တွဲ 
ေူးပေါင်းထိန်းသိြ်းသွားရန်လည်း အကကံ မေုခဲ့သည်။၁၉၃ 

အဓိကကျပသာ အပမခခံအပောက်အအုံ စီြံကိန်းအပေါ် 
ယနူနအ်ပမခစိကုတ်တသ်ေိညာရငှြ်ျား၏ အားပေးမြငှ့တ်ငြ်ှုက 
တရတု-်မြနြ်ာေိကုလ်ိငု်းြျားကိ ုအြျ ိုးသားအေင့စ်ြီကံနိ်းတစ်
ခုအမေစ် မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့မခင်းနှင့် ေိုက်လိုင်းြျားတည်ပောက်ရန် 
ဘဏ္ဍာပရးနှင့်  နိုင်ငံပရးေိုင်ရာအားပေးပထာက်ေံ့ြှုြျား 
ရယူနိုင်ခဲ့ မခင်း တို့အတွက် အဓိကကျပသာအခန်းကဏ္ဍ 
တစရ်ေြှ်ေါဝငခ်ဲသ့ည။် ယနူနမ်ေညန်ယအ်စိုးရအပနနငှ့ ်တရတု-်
မြန်ြာ ကုန်းလြ်းပရလြ်းသယ်ယေူိုပ့ောငပ်ရး လြ်းပကကာင်း 
အတွက်လည်း ထိုပအာင်မြင်ြှုြျ ိုး ထေ်ြံရယူနိုင်ြည်ဟု 
ပြျှာ်လင့်ပနနိုင်သည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ယူနန်မေည်နယ်ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရး 
နှင့် မေုမေင်ပမောင်းလဲပရးပကာ်ြရှင် (Yunan Provincial De-
velopment and Reform Commission (YPDRC)) သည် 
ယူနန်မေည်နယ်  နိုင်ငံပရးေိုင်ရာအကကံပေးအေွဲ့ (Chinese 
Peoples’ Political Consultative Conference) ၏ ၁၂ 
ကကိြ်ပမြာက်အစည်းအပဝးတွင် ဧရာဝတီမြစ်ပကကာင်းလြ်းကို 
မေနလ်ညစ်တငရ်န ်အေုိမေုတငမ်ေခဲသ့ည။်၁၉၄ အေိမုေုချကအ်ရ 
တယ်ဟုန် ခရို င် ရုံးသည်  ကျန်းေိ န် -ဗန်း ပြာ်လြ်းကို  
အေင့်မြှင့်တင်ဖေီး ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချတိ်ေက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ 
မြနြ်ာအစိုးရထြံခှငွ့မ်ေုချကရ်ယနူိငုပ်ရးအတကွ ်မြနြ်ာကြု္ပဏ ီ
ြျားနှင့် ပေါင်းစေ်ညှိနှိုင်း ပောင်ရွက်သွားြည်မေစ်သည်။၁၉၅ 
အငဂ်ျငန်ယီာ လေုင်န်းေိငု်းေိငုရ်ာ မေစပ်မြာကပ်အာငမ်ြငန်ိငုပ်မခ 
ပလ့လာေန်းစစ်ြှုတစ်ရေ်  ဖေီးစီးခဲ့ ဖေီ မေစ်ပသာ်လည်း  
လ ြ်း ကို ြ ည် သ ည့် အ ေ င့် အ ထိ  မြှ င့် တ င် သ င့် သ ည်  
ဟူပသာအချက်နှင့်  ေတ်သက်၍ အစိုးရနှစ်ေွဲ့ ကကား  
သပဘာထားကွဲလွဲပနခဲ့သည်။၁၉၆

အေို မေုလွှာေါ  ြှတ်ချက်တစ်ခုတွင်  YPDRC က 
စီ ြံ ကိ န်း တွ င် မေ စ် တ ည် ပန ပသာ  မေ ဿ နာ သုံး ရ ေ် ကို  
အနှစ်ချုေ်တင်မေထားသည်။ (၁) စီြံကိန်း၏ နိုင်ငံရေ်မခား 
အ စိ တ် အ ေို င်း  ( မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်း ြှ လ ြ်း ေို င်း ကို ေို
လိုသည်) က ဗဟိုအစိုးရနှင့်  သက်ေိုင်သည်မေစ်ရာ 
စီြံကိန်းအပေါ်ထားရှိပသာ ဗဟိုအစိုးရ၏ သပဘာထားက 
ထိုအစိတ်အေုိင်း၏ ပအာင်မြင်ြှုအတွက် အဓိကကျသည်။ 
(၂) စီြံကိန်းတွင် ပောက်လုေ်ပရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ေက်
သွယ်ပရးဝန်ကကီးဌာနတို့ေါဝင်ဖေီး ထိုဝန်ကကီးဌာနနှစ်ခုကကား 
ပေါင်းစေ်ညှိနှိုင်း ပောင်ရွက်ြှုကင်းြဲ့မခင်းက စီြံကိန်းကို 
ပနှးပကွးပစသည်။ (၃) YPDRC က ထိုစီြံကိန်းကို  
ေိုးလြ်းြရနေ်ုပံငတွငွ ်ထည့သ်ငွ်းနိငုရ်န ်သိုြ့ဟတု ်အာရအှပမခခ ံ
အပောက်အအုံရင်းနှီးမြှုေ်နှံပရးဘဏ် (Asia Infrastructure 

ပေွး ပနွး ညှိ နှို င်း ြှု ြျား ကို  
ေယေ်ျကခ်ဲပ့သာလ်ည်း ယနူနမ်ေညန်ယ ်
အစိုးရက စီြံကိန်းပော်ပောင်နိုင်ရန် 
ေက်လက်ကကိုးစား ပနခဲ့ ဖေီး  
ထိုစီြံကိန်းကို တရုတ်အြျ ိုးသား 
စီြံချက်ပရးေွဲြှုတွင် ထည့်သွင်းရန် 
စည်းရုံးပောင်ရွက်ပနခဲ့သည်။
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Investment Bank (AIIB)) ြှ ပချးပငွရယူနိုင်ရန် ကကိုးေြ်း 
ပောငရ်ကွပ်နပသာလ်ည်း လြ်းြျားနငှ့ေ်ေိက်ြ်းြျားအတကွ ်
ဘဏ္ဍာပငွပထာက်ေံ့ပရးေုံစံနှင့် ဘဏ္ဍာပငွပထာက်ေံ့ပရးရင်း 
မြစြ်ျားကိ ုပေွးပနွးညှနိှိုင်းပနေမဲေစသ်ည။်၁၉၇ အချုေေ်ိရုလျှင ်
စီြံကိန်း ပရှ့ေက်ပော်ပောင်သွားရန်အတွက်  ပထာက်ေံ့ 
ရန်ေုံပငွပရာ သပဘာတူညီချက်ေါ  ြရရှိပသးပေ။

မြ စ် ပကကာ င်း တူး ပော် ချဲ့ ထွ င် မခ င်း  ( c h a n n e l i z a -
tion) ၏သက်ပရာက်ြှုနှင့်  စီြံကိန်း၏ စီးေွားပရးအရ 
ရှင်သန်ပအာင် မြင်နို င် စွ ြ်း  ( commerc ia l  v i a-
b i l i ty )  တို့ နှ င့် ေတ်သက်၍လည်း  စိုးရိ ြ်ေူေန်စရာ  
အဓိကအပကကာင်းအရာြျား ရှိပနခဲ့သည်။ ထိုမြစ်ပကကာင်း 
ပရလြ်းပေါ်တွင် သွားလာပမေးေွဲရန် ပြျှာ်ြှန်းထားသည့် 
သပဘဂာြျား၏ အရယွအ်စားနငှ့ေ်တသ်က၍် တရားဝငထ်တုမ်ေန ်
ချ က် ြျား ကို  လ က် ရှိ အ ချ ိန် ထိ ြ ပတွ့ မြ င် ခဲ့ ရ ပေ ။ 
နိုင်ငံတကာ ပလ့လာြှုေိုင်ရာ တရုတ်အင်စတီကျုြှ  
သု ပတ သ န ေ ညာ ရှ င် တ စ် ဦး  ( တ ရု တ် နို င် ငံ  
နို င် ငံ မခား ပရး ဝ န် ကကီး ဌာ န ၏  အ ကကံ ပေး ေ ညာ ရှ င် ) 
မေစ်ပသာ ဒူးလန် (Du Lan) က ထိုပရပကကာင်းလြ်းသည် 
တန်ချ နိ်  ၃၀၀၀ အထိပလးပသာကုန်သပဘဂာြျားကို  
ဝန်ပောင်ြှုပေးနိုင်ြည်ဟု ေိုထားသည်။၁၉၈ တရုတ်နိုင်ငံ၏ 
မြစ်အြျ ိုးအစား ခွဲမခားသတ်ြှတ်ချက် စံချနိ်စံညွှန်းစနစ်အရ 
အေိုေါပလှသပဘဂာြျားအတွက် ပရပကကာင်းလြ်းတပလျှာက် 
အနည်းေုံး ပရအနက ်၃.၅ ြတီာ ြ ှ၄.၀ ြတီာအထ ိလိအုေဖ်ေီး 
အကကီးြားေုံးလြ်းပကကာင်းအေင့် ‘အေင့်  l’ အမေစ် 
သတ်ြှတ်ရြည် မေစ်သည်။

ထိုကဲ့သို့ပသာစနစ်တစ်ခုကို မြန်ြာနိုင်ငံတွင်အသုံးမေုေါက 
မေဿနာြျားစွာ မေစ်ပစနိုင်သည်။ ဗန်းပြာ်နှင့်ရန်ကုန်ကကားရှိ 
ဧရာဝတီ မြစ်၏ လက်ရှိပရအနက်သည် ြိုးရာသီနှင့်  
ပနွရာသီကကားတွင် ၁၁ ြီတာထိပအာင် အပမောင်းအလဲရှိဖေီး 
အပမခာက်ပသွ့ေုံးလအချ ို ့တွင်  မြစ်ပရအနက်  ၉၅ 
စင်တီြီတာခန့်သာရှိသည်။ မြစ်ပအာက်ေိုင်း ရန်ကုန်-
ြန္တပလးလြ်းပကကာင်းတွင် အြျားေုံး တန်ချနိ်  ၁၀၀ 
အထိရှိပသာ ပလှသပဘဂာြျားသာ တစ်နှစ်ေတ်လုံးသွား
လာပမေးေွဲနိုင်သည်။၁၉၉ သို့ မေစ်ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း 
Asia Development Bank (ADB) ြှ မေုလုေ်ခဲ့သည့် 
မြန်ြာ့မြစ်ပကကာင်းပရလြ်းစနစ် ပလ့လာြှုတစ်ရေ် က 
ြန္တပလးနှင့်ဗန်းပြာ်ကကား မြစ်ပကကာင်းတူးပော် ချဲ့ထွင်ြှု 
(channelization) ကို ေန ့်ကျင်အကကံမေုတင်မေထားသည်။ 
အေိုေါမြစ်ပကကာင်းတူးပော်ချဲ့ထွင်ြှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ် 
အလနွတ်ရာကကီးြားြည ်မေစသ်ည့အ်မေင ်ြန္တပလးအထကေ်ိငု်း 
ဧရာဝတမီြစပ်ကကာင်းတူးပောခ်ျဲ့ထငွြ်ှုကိ ုအနကပ်ေ ၁.၅ ြတီာ 
အထိသာ လုေ်ပောင်နိုင်ြည်မေစ်ရာ အြျားေုံးတန်ချနိ် ၃၀၀ 
အထိရှိသည့်ပလှသပဘဂာြျားသာ တစ်နှစ်ေတ်လုံး သွားလာ
ပမေးေွဲနိုင်ြည်မေစ်ပကကာင်း တင်မေထားပေသည်။၂၀၀

အပရှ့ေိုင်းတွင်ပော် မေခဲ့သည့်  စီြံကိန်းပလ့လာြှုနှစ်ခု  
နှင့်  ြတူသည်ြှာ တရုတ်- မြန်ြာကုန်းလြ်းပရလြ်း 
သယ်ယူေို့ ပောင် ပရးလြ်းပကကာင်း  ( S ino-Myan-

mar Land and Water Transportation passage) ကို 
(တရုတ် SOEs ြျားြဟုတ်ေဲ) ယူနန်မေည်နယ်အစိုးရက 
တွ န်း အား ပေး ပြာ င်း နှ င် ပန မခ င်း ေ င်  မေ စ် သ ည် ။ 
ယူ န န် မေ ည် န ယ် အ စိုး ရ သ ည်  ထို စီ ြံ ကိ န်း ကို  
အ ြျ ိုး သား စီ ြံ ချ က် ြျား တွ င်  ထ ည့် သွ င်း နို င် ပအာ င်  
ပော င် ရွ က် နို င် ခဲ့ ၏ ။  သို့ ပသာ်  စီ ြံ ကိ န်း  
ပရှ့ေက်ပော်ပောင်သွားနိုင်ရန် အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ 
ရုန်းကန်ပနခဲ့ရသည်။ အစည်းအပဝးတစ်ရေ်တွင် CREC 
ြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျား ေါဝင်တက်ပရာက်ခဲ့ပသာ်လည်း 
ြညသ်ည့ ်တရတုစ်ီးေွားပရးပကာေ်ိပုရးရငှ်းကြျှ ထိစုြီကံနိ်းနငှ့ ်
နီးနီးကေ်ကေ် ေက်နွယ်ပနမခင်းြရှိဟု ထင်မြင်ယူေရသည် 
(ထိုစီြံကိန်းကို ဦးပောင်ပနမခင်းြျ ိုး ေို၍ေင်ြရှိနိုင်ပေ)။၂၀၁ 
တရုတ် SOE တစ်ခု ေါဝင်ပနေါက ထိုစီြံကိန်းအေို့  
ဦးစားပေးဘဏ္ဍာပငွပထာက်ေံ့ ြှုြျား  ရရှိ နို င် ပေြည် ။ 
ထို သို့ ေါ ဝ င် ပန မခ င်း ြ ရှိ ၍ ေ င်  ဘ ဏ္ဍာ ပငွ ရ ရှိ နို င် ြ ည့်  
လ ြ်း ပကကာ င်း ြျား က  အ က န့် အ သ တ် ရှိ ပန ခဲ့ သ ည် ။ 
ဥ ေ ြာ တ စ် ခု သာ  မေ စ် သ ည် ဟု  ေို နို င် ပသာ် လ ည်း  
ထိုစီြံကိန်းကိုကကည့်လျှင်  BRI စီြံကိန်းြျား သည် တရုတ်စီး
ေွားပရးပကာ်ေိုပရးရှင်းတစ်ခုေါဝင်ေါက ပအာင်မြင်နိုင်ပမခေိုြို
ြျားမေားပကကာင်း ပတွ့မြင်ရပေသည်။

ဘ ဏ္ဍာ ပငွ ေံ့ ေိုး ြှု  ရ ယူ နို င် ရ န် ခ က် ခဲ မခ င်း က 
စီြံကိန်း ရှင်သန်ပအာင်မြင်နိုင်စွြ်း (viability) နှင့်  
အပကာင်အထည်ပော်ြှုေိုင်ရာ စိန်ပခါ်ြှုအခက်အခဲြျားကို 
ပစာလျင်စွာညွှန်မေပေးသည့် အချက်တစ်ချက်မေစ်သည်။ 
ေ ယ် စု နှ စ် တ စ် ခု ကကာ လာ ဖေီ မေ စ် ပသာ  မြ စ် ေုံ ေ ည်  
ေန့်ကျင်ကန့်ကွက်ြှုြျားက သတိပေးပနခဲ့သကဲ့သို့ေင် 
ဧရာဝတီမြစ်သည် စီးေွားပရးအရပရာ ယဉ်ပကျးြှုအရေါ 
အလွန်အပရးေါ၏။ ဧရာဝတီမြစ်သည် လူနှင့်ကုန်စည်ြျား 
သယယ်ေူိုပ့ောငမ်ခင်း၊ သီးနှြံျား ပရသငွ်းစိကုေ်ျ ိုးမခင်းတိုအ့တကွ ်
အ ပရး ေါ ပန သ ည့် အ မေ င်  ပရ ပမခာ က် ချ ိ န် တွ င်  
စိုက်ေျ ိုးပမြြျားအမေစ် ၊ နယ်ပမြပဒသတွင်းကုန်စည်ကူး
သန်ပရာင်းဝယ်ပရးနှင့်  စီးေွားပရးလုေ်ငန်းြျားအတွက် 
ကြ်းနားမြစ်ေိေ်ြျားအမေစ်လည်း ပောင်ရွက်ပေးသည်။ 
ဧ ရာ ဝ တီ မြ စ်  ကာ ကွ ယ် ပစာ င့် ပရှာ က် ပရး အ တွ က်  
ကကိုး ေ ြ်း ပော င် ရွ က် ပန သ ည့်  မေ ည် တွ င်း  N G O 
တစ်ခုမေစ်ပသာ ဧရာဝတီအေွဲ့ (Airavati) ၏ အေိုအရ 
ဧရာဝတီ မြစ်တပလျှာက်တွင် ပနထိုင်သူပေါင်း သန်း 
၂၀ ရှိသည်။၂၀၂ မြစ်ပကကာင်း တူးပော်ချဲ့ထွင် မခင်းနှင့်  
အကကီးစားပလှသပဘဂာြျား သွားလာပမေးေွဲမခင်းတို့ပကကာင့် 
လူြှုပရး၊ သဘာဝေတ်ဝန်းကျင်နှင့်  စီးေွားပရးေိုင်ရာ 
ေိုးကျ ိုးသက်ပရာက်ြှုြျား ကျယ်ကျယ်မေန့်မေန့် ြလွဲဧကန် 
ပေါ်ပေါက်လာြည်မေစ်သည်။ တိုးတက်ပကာင်းြွန်ပသာ 
မြစ်ပကကာင်းပရလြ်း သယ်ယူေို့ပောင်ပရးက မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 
အြျ ိုးသား စီးေွားပရးအတွက် အကျ ိုးမေစ်ထွန်းပစြည်ြှာ 
အြှန်ေင် မေစ်၏။ သို့ပသာ် ထိုစီြံကိန်းကိုပော်ပောင်ခဲ့
လျှင် မြစ်ပရတိုက်စားြှု ၊ အနည်ချြှု ၊ ပရကကီးပရလျှြံှု ၊ 
ပရထုညစ်ညြ်းြှု သို့ြဟုတ် သန့်ရှင်းပသာပရြရရှိနိုင်ြှု 
တို့ြှတေင့် မြန်ြာနိုင်ငံ မြစ်ပချာင်းြျားတပလျှာက်တွင် 
ပနထိုင်သူတို့၏ဘဝြှာ ေိုြို ေိုးရွားခက်ခဲလာနိုင်သည်။၂၀၃
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လက်ရှိအချနိ်တွင် NLD အစိုးရက ထိုစီြံကိန်းကို CMEC 
ပအာက်တွင် ထည့်သွင်းရန် သပဘာတူခဲ့မခင်းရှိြရှိ ြသိရပေ 
(YPRDC ၏ အေိုအရ မြန်ြာဘက်တာဝန်ရှိသူတို့နှင့်  
ပမော ေို ပေွး ပနွး လျ က် ရှိ သ ည် ) ။  ထို ကဲ့ သို့ ပသာ  
ြပသချာြပရရာြှုြျားက CMEC နှင့် BRI ပအာက်တွင် 
ြည်သည့်စီြံကိန်းြျား ေါဝင်ဖေီး ြည်သည့်စီြံကိန်းြျားြေါ
ဝင်ပကကာင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းြရှိေဲ ရှုေ်ပထွးပနမခင်းကိုေင် 
ကို ယ် စား မေု ထ င် ဟ ေ် ပော် မေ ပန သ ည် ။  ထို့ အ မေ င်  
ထိုစီြံကိန်းအပကကာင်းကို တရုတ်သတင်းြီဒီယာြျားနှင့်  
ယူနန်  မေည်နယ်အစိုး ရ၏ အစည်းအပဝးြျားနှ င့်  
စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် ပေွးပနွးပော်မေထားခဲ့ပသာ်လည်း 
မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း ေွင့်ေွင်းလင်းလင်းပေွးပနွးပမောေိုခဲ့မခင်း
ြျ ိုး ြပတွ့ရပေ။ ထိုသိုပ့သာ ေွင့်လင်းမြင်သာြှုြရှမိခင်းပကကာင့်
ေင် စီြံကိန်းတိုးတက် ပမောင်းလဲြှုအပမခအပနနှင့်ေတ်သက်၍ 
သမိြငန်ားလညန်ိငုရ်န ်ေိြုိခုကခ်လဲာြညမ်ေစ၏်။ ထိစုြီကံနိ်းက 
CMEC ပအာက်တွင်  ေါဝင်သလား သို့တည်းြဟုတ် 
ယနူနမ်ေညန်ယအ်စိုးရြ ှပောပ်ောငလ်ိပုသာ စြီကံနိ်းတစခ်သုာ 
မေစ်ေါသလား ဟူ၍လည်း ရှုေ်ပထွးပနနိုင်သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းရှိ သံလွင်၊ ြဲပခါင်နှင့် အမခားမြစ်ြျား၏ 
အနာဂတန်ငှ့ေ်တသ်က၍် ရငှ်းရငှ်းလင်းလင်း မေစပ်စရနအ်တကွ ်
ချက်ချင်းပောင်ရွက်ပေးရန်လိုအေ်ပကကာင်း နိုင်ငံတွင်းရှိ 
အရေ်ဘက်လူြှုအေွဲ့အစည်းြျားက ပတာင်းေိုပနခဲ့ကကသည်။ 
‘ မြ စ်  ပချာ င်း ြျား ၊  သ ဘာ ဝ သ ယံ ဇာ တ ြျား တို့ နှ င့်  
ေတ်သက်၍ မေည်သူြျားနှင့်  လူြှုအသိုက်အဝန်းြျား၏ 
ရ ရှိ ခံ စား ေို င် ခွ င့် ြျား ကို  ပလး စား တ န် ေိုး ထား သ ည့် ၊ 
အကာအကွယ်ပေးသည့် ၊  မြှင့်တင်ပစာင့် ပရှာက်သည့်  
နိုင်ငံတစ်ခုကို ကျွန်ုေ်တို့ ရည်ြှန်းကကိုးေြ်းပောင်ရွက်သည်’ 
ဟု မြန်ြာနိုင်ငံမြစ်ပချာင်းြျား ကွန်ယက် (Burma Riv-
ers Network) က ေိုသည်။၂၀၄  ဧရာဝတီမြစ်ကိစ္စရေ်တွင် 
နိငုင်ပံရးေိငုရ်ာ ကန့က်ကွေ်န့က်ျငြ်ှုြျား ထကွပ်ေါ်လာြညြ်ှာ 
ပသချာသပလာက်ေင်မေစ်၏။ ထိုစီြံကိန်းကို တရုတ်အစိုးရ၏ 
စီြံချက်ပရးေွဲြှုတွင် ထည့်သွင်းထားပသာ်လည်း အြှ
န် တ က ယ် အ ပကာ င် အ ထ ည် ပော် ပော င် ရွ က် သွား ြ
ည်ဟု  ေိုလို မခင်းြရှိပေ။  ထိုြျှပလာက် ကကီးြားပသာ 
စီ ြံ ကိ န်း တ စ် ခု ကို  လူ ထု ပထာ က် ခံ အား ပေး ြှု ြ ေါ ေဲ  
အပကာင်အထည်ပော်ပောင်ရွက်သွားရန် ြမေစ်နိုင်ေါပချ။

စီြံကိန်းပလ့လာေန်းစစ်ြှု (၄) 
အထူးစီးေွားပရးဇုန်ြျား (SEZs) နှင့် စက်ြှုဇုန်ြျား
ယခင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရပရာ လက်ရှိ NLD အစိုးရကေါ 
S E Z s  ြျား နှ င့်  စ က် ြှု ဇု န် ြျား တ ည် ပော က် ြှု ကို  
အားပေးမြှင့်တင်ခဲ့ ကကသည်။ ၎င်းတို့၏ စကကြံအပမခမေု 
စီး ေွား ပရး ေွံ့ ဖေိုး တိုး တ က် ပရး  ချ ဉ်း က ေ် ြှု ေုံ စံ ၏ 
အစိတ်အေိုင်းတစ်ရေ်အပနမေင့် အားပေးမြှင့်တင်မခင်းမေစ်၏။ 
န ည်း ေါး ပသာ လု ေ် င န်း ပော င် ရွ က် ြှု ကု န် ကျ စ ရိ တ် ၊ 
ပကာင်းြွန်စွာချတိ်ေက်ထားပသာ သယ်ယူေို့ပောင်ပရး 
လ ြ်း ပကကာ င်း ြျား နှ င့်  ပမေ ပလျှာ့ ထား ပသာ  
စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားတို့ မေင့်  နိုင်ငံ မခားရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှု
ြျားကို  ေွဲပောင် မခင်း မေင့်  စီးေွားပရးေွံ့ ဖေိုးလာပအာင် 
တွ န်း အား ပေး နို င် ရ န်  ဦး တ ည် ရ ည် ရွ ယ် ပေ သ ည် ။ 
ကုန်ထုေ်လုေ်ရာပနရာြျား  (SEZs ြျားနှင့်  စက်ြှု 
ဇုန်ြျား) ကို သယ်ယူေို့ပောင်ပရး ကွန်ယက်ြျားြှတေင့် 
ချတိ်ေက်မခင်းက CMEC နှင့်  BRI အတွက်လည်း 
အဓိကကျပသာ လုေ်ငန်းတစ်ရေ် မေစ်သည်။ သို့ပသာ်  
ပဒသခံလူြှုအသိုက်အဝန်းြျားြှ ပေးေေ်ရြည့်တန်ေိုးက 
ကကီးြားလှ၏။ ဤပနရာတွင် ကျွန်ုေ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် 
မြန် ြာနို င် ငံအတွင်း  SEZs  ြျားနှ င့် စက်ြှု ဇု န် ြျား  
ပောပ်ောငမ်ခင်းနငှ့ ်ချတိေ်ကမ်ခင်းကိ ုပလလ့ာသွားြည့အ်မေင ်
အေိုေါဇုန်ြျားပောက်လုေ်ြှုတွင် တရုတ် SOEs ြျားနှင့် 
မေည်နယ်/တိုင်းအေင့် (sub-national) အစိုးရ ြျားြှ 
ေါဝငပ်ောငရ်ကွပ်နြှုြျားကိလုည်း သုံးသေတ်ငမ်ေသွားေါြည။်

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက မြန်ြာနိုင်ငံတွင်း SEZs 
ြျားပောကလ်ေုမ်ခင်းအတကွ ်အပမခခအံတုမ်ြစတ်စခ် ုပေးစြွ်း 
နိငုြ်ည့ ်ဥေပဒတစရ်ေက်ိ ုအတညမ်ေုမေဌာန်းခဲဖ့ေီး မြနြ်ာနိငုင်၏ံ 
စက်ြှုလုေ်ငန်းြူဝါဒ (Industrial Policy) တွင်လည်း SEZs 
ြျားကို တရားဝင်ပေါင်းစေ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။၂၀၅ ထို့ပနာက် 
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက SEZs သုံးခုကို ထုတ်မေန်ပကကမငာခဲ့သည်။ 
ရန်ကုန်ဖြို့အနီး သီလဝါတွင် ဂျေန်နိုင်ငံြှဦးပောင်ပသာ SEZ 
(ယခုပောက်လုေ်ဖေီးစီးသွားဖေီမေစ်သည်) ၊ နိုင်ငံပတာင်ေိုင်း 
ကြ်းရိုးတန်းတွင်  ထိုင်းနို င်ငံြှဦးပောင်ပသာ SEZ 
(တိုးတက်ြှုပနှးပကွးပနခဲ့သည်)  နှင့်  ရခိုင် မေည်နယ် 
ပကျာက်မေူဖြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံြှဦးပောင်ပသာ SEZ 
(ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသက်တြ်း၏ အေုံးေိုင်းကာလအတွင်း 
အလျငအ်မြန ်အရှနိအ်ဟနုမ်ြငှ့ ်ပောပ်ောငခ်ဲဖ့ေီး ကနုက်ျစရတိ်
ကကီးြားလနွ်းမခင်းနငှ့ ်ပေွးပနွးတိငုေ်ငြ်ှု ကင်းြဲမ့ခင်းတိုပ့ကကာင့ ်
ချက်ချင်းေိုသလို အမငင်းေွားစရာမေစ်ခဲ့၏) တို့မေစ်သည်။၂၀၆ 
NLD အစိုးရလက်ပအာက်တွင်  SEZ စီြံချက်ကို  

အေိုေါစီးေွားပရးဇုန်ြျားပောက်လုေ်
ပရးနငှ့ ်လေုင်န်းပောငရ်ကွပ်ရးအတကွ ်
မြန်ြာအစိုးရက တရုတ် SOEs ြျားကို 
စိတ်အား ထက်သန်တက်ြကပသာ 
ြတိေ်ကြ်ျားအမေစ ်ရရှထိားခဲဖ့ေီးမေစ၏်။

ဘ ဏ္ဍာ ပငွ ေံ့ ေိုး ြှု ရ ယူ နို င် ရ
န်ခက်ခဲ မခင်းက စီြံကိန်း  
ရှင်သန်ပအာင်မြင်နိုင်စွြ်း (viability) 
နှင့် အပကာင်အထည်ပော်ြှုေိုင်ရာ 
စိ န် ပခါ် ြှု အ ခ က် အ ခဲ ြျား ကို  
ပစာ လျ င် စွာ ညွှ န် မေ ပေး သ ည့်  
အချက်တစ်ချက်မေစ်သည်။



40  |  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း transnationalinstitute

ေက်လက်ထိန်းသိြ်းထားရှိဖေီး SEZs တည်ပောက်ြှုကို 
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စဉ်ေက်ြမေတ်ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရး စီြံချက် 
(၂၀၁၈-၂၀၃၀ ခုနှစ်) တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ပနာက်ထေ် 
SEZs ပလးခု (ကချင်မေည်နယ် မြစ်ကကီးနားဖြို့၊ ကြ်ေိုင်တီ 
(ကချင်နယ်မခားပစာင့်တေ်စခန်းဖြို့)၊ ချင်းပရှေပဟာ် (ကိုးကန့် 
နယ်မခားပစာင့်တေ်စခန်းဖြို့) နှင့် ရှြ်းမေည်နယ်ပမြာက်ေိုင်းရှိ 
ြေူယဖ်ြို့တိုတ့ငွ)် ပောကလ်ေုရ်နအ်တကွလ်ည်း အေိမုေုတင ်
မေခဲရ့ာ သုံးခကု တရတုန်ငှ့ထ်စိေပ်နပသာ အဓကိနယစ်ေဖ်ြို့ြျား 
မေစ်သည်။

အ ေို ေါ စီး ေွား ပရး ဇု န် ြျား ပော က် လု ေ် ပရး နှ င့်  
လု ေ် င န်း ပော င် ရွ က် ပရး အ တွ က်  မြ န် ြာ အ စိုး ရ က 
တရုတ် SOEs ြျားကို စိတ်အားထက်သန်တက်ြကပသာ 
ြတိေ်ကြ်ျားအမေစ ်ရရှထိားခဲဖ့ေီးမေစ၏်။ SEZs ငါးခ ုကိ ုCMEC 
ြူပဘာင်ပအာက်တွင် ပေါင်းစေ် ထည့်သွင်းခဲ့ဖေီးမေစ်ပကကာင်း 
အစီရင်ခံတင်မေြှုြျားရှိပနခဲ့သည်။ ပကျာက်မေူ၊ မြစ်ကကီးနား၊ 
ကြ်ေိုင်တီ ၊  ြူေယ်နှင့်  ချင်းပရှေပဟာ်  အထူးစီးေွား
ပရးဇုန်တို့ေင် မေစ်သည်။ အမခားစက်ြှုဇုန်ြျား (ဥေြာ 
ြန္တပလးအေန်းပမေစခန်းဖြို့သစ်၊ ဖြို့သာြန္တပလး စက်ြှုဖြို့၊ 
ရန်ကုန် ဖြို့သစ် ၊  ေုသိြ်စက်ြှုဇုန်နှင့်  ပရှေကုက္ကိုအနီးရှိ  
စက်ြှုဇုန်တစ်ခု) ကိုလည်း သက်ေိုင်ရာစီြံကိန်းပော်ပောင် 
သူြျားနှင့် အားပေးပထာက်ခံသူြျားက ‘BRI လုေ်ငန်းြျား’ 
အမေစ်တံေိေ်ကေ်ခဲ့သည်။

B R I  ပအာ က် တွ င်  အ ဓိ က အ စိ တ် အ ေို င်း တ စ် ရ ေ်
အ မေစ်ေါဝင် ပသာ SEZs  ြျားနှ င့် စက်ြှုဇု န် ြျားက 
စီး ေွား ပရး ေွံ့ ဖေိုး ြှု အ ပေါ်  အ ကျ ိုး မေု မခ င်း ရှိ ြ ရှိ  
အ မင င်း ေွား စ ရာ မေ စ် ပန ပသာ် လ ည်း  လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး  
ချ ိုးပောကြ်ှုြျားနှင့် ေက်နွယပ်လ့ရှိသညြ်ှာ ပသချာသည်။၂၀၇ 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် SEZs ြျားနှင့် စက်ြှုဇုန်ြျားြှတေင့် 
စီး ေွား ပရး ေွံ့ ဖေိုး ပအာ င်  ပော င် ရွ က် မခ င်း ပကကာ င့်  
လယ်ယာပမြ သိြ်းေည်းြှုြျား၊ အလုေ်သြားအခွင့်အပရး
ချ ိုးပောက်ြှုြျား၊ ဥေပဒနှင့် ြညီပသာကျင့် ကကံမေုြူပော
င်ရွက်ြှုြျားနှင့် သက်ပြွး လုေ်ငန်းြျားထိခိုက်ေျက်စီးြှု 
အစရှိသည်တို့  မေစ်ေွားပနခဲ့ ဖေီးမေစ်သည်။ စက်ြှုဇုန်ြျား 
ပော်ပောင်ရာတွင်လည်း ေွင့်လင်းမြင်သာြှုြရှိခဲ့ပေ။

SEZs ြျားနှင့်စက်ြှုဇုန်ြျား ပောက်လုေ်ြှုအတွင်း 
တရုတ်တို့၏ေါဝင်ပောင်ရွက်ြှုြျား
SEZs နှင့်စက်ြှုဇုန် ပောက်လုေ်ြှုေိုင်းတွင် ဝါရင့်သြ္ဘာရင့် 
ကုြ္ပဏီြျား မေစ်သည့်  တရုတ်ပောက်လုေ်ပရး SOEs 
ြျားက မြန်ြာ နိုင်ငံတွင် တန်ေိုးမြင့်ကန်ထရိုက်ြျားရယူဖေီး 
အထကပ်ောမ်ေေါ စီးေွားပရးဇနုြ်ျားကိ ုတညပ်ောကသ်ွားနိငုရ်န ်
စိတ်ေန္ဒမေင်းမေ ပနကကသည်။ SEZs ြျားကို တရုတ်နိုင်ငံ 
အပရှ့ ပတာငေ်ိငု်းပဒသရှ ိရှနိ်းကျနိဖ်ြို့ (Shenzhen)တငွ ်၁၉၇၉ 
ခနုစှက် ေထြေုံးပောကလ်ေုခ်ဲသ့ည။်၂၀၈ ထိုအချနိ်ြှစတငဖ်ေီး 
SEZs ပေါင်း ၂၅၄၃ ခု ကို တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှြ်းတွင် 
ပောက်လုေ်ခဲ့ရာ အြျားစုကို ကကီးြားပသာ ပောက်လုေ်ပရး 
SOEs ြျားက ပောကလ်ေုခ်ဲမ့ခင်းမေစသ်ည။် တရတုန်ိငုင်အံတငွ်း 

စီး ေွား ပရး ဇု န် အ ပရ အ တွ က်  ြျား မေား  လာ ခဲ့ ရာ  
တရုတ်ပောက်လုေ်ပရး SOEs ြျားက ၁၉၉၀ နှစ်ကာလြျား 
ပနှာင်းေိုင်းြှစတင်ဖေီး နိုင်ငံရေ်မခား SEZs ပောက်လုေ် ပရး 
စီြံကိန်းြျားကို စတင်ရှာပေွလာခဲ့ဖေီး ပငွပကကးအမြတ်ြျား 
ရယူနိုင်ရန်အလို့ငှာ ြည်သည့်ပနရာပဒသတွင်ြေို ၎င်းတို့၏ 
စွြ်းပောင်ရည်ကို  အသုံးချလုေ်ကိုင်ပောင်ရွက်နိုင်ရန် 
ကကိုးေြ်းအားထုတ်ပနခဲ့သည်။ 

မြန် ြာနို င် ငံအတွင်း  SEZs  နှ င့်  စက်ြှု ဇု န် ြျား  
ပော က် လု ေ် ရာ တွ င်  ကု န် ကျ စ ရိ တ် ကကီး ြား ဖေီး  
ေွင့်လင်းမြင်သာြှုကင်းြဲ့မခင်း (အထူးသမေင့် ပကျာက်မေူ 
SEZ  နှ င့် ေတ်သက်၍)  က အမငင်းေွားြှု ြျားကို  
မေစ်တည်ပစခဲ့သည်။၂၀၉ ပကျာက်မေူ SEZ နှင့် သက်ေိုင်ပသာ 
ပမောေို မငင်းခုံပေွးပနွးြှုြျားကို သတင်းြီဒီယာြျားတွင် 
ထုတ်ပော်တင် မေပနခဲ့ ပသာ်လည်း  အြျား မေည်သူအား  
အ သိ ပေး ထု တ် မေ န် မခ င်း ြ မေု ေဲ  အ တ ည် မေု ခဲ့ သ ည့်  
အမခားသပဘာတူညီချက်ြျား ရှိပနခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 
ဧဖေလီတငွ ်ြန္တပလး အေန်းပမေစခန်းဖြို့သစ ်(New Mandalay 
Resort City) အတွက် လြ်း၊ ပရ၊ ပမြာင်း၊ ပရေိုးသန့်စင်ြှုနှင့် 
လျှေ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်ြျား ၊  ေက်သွယ်ပရးနှင့်  
ြီးပဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ပရး အပမခခံအပောက်အအုံြျား 
တ ည် ပော က် လု ေ် ကို င် ခွ င့်  အ ပြ ရိ က န် ပဒါ် လာ  
သန်း  (၄၇၀) တန်  လု ေ်ငန်းကန်ထရိုက်တစ်ခုကို  
CREC  ၏ လက်ပအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခု မေစ် ပသာ 
China Railway International Group အား 
တိတ်တေိတ်ပေးအေ်ခဲ့သည် (ပရှ့တွင်ပေွးပနွးခဲ့သကဲ့သို့ေင် 
CREC သည် တရုတ်-မြန်ြာရထားလြ်းစီြံကိန်းကိုလည်း 
ဦးပောငလ်ြ်းညွှနပ်နသည)်။၂၁၀ ေုစံပံရးေွပဲရး၊ ဝယယ်ပူရးနငှ့ ်
ပောက်လုေ်ပရး ကန်ထရိုက် သပဘာတူညီချက်စာချုေ် 
လ က် ြှ တ် ပရး ထိုး ပကကာ င်း  အ သိ ပေး ပကက ညာ ချ က်  
(Notification) ကို China Railway International Group 
၏ တရုတ်ဘာသာစကားသုံးဝက်ဘ်ေိုက်တွင် ပော်မေခဲ့ဖေီး 
ပဟာင်ပကာင်စပတာ့အိတ်ချ နိ်းတွင်  (CREC သည်  
ပဟာငပ်ကာငစ်ပတာအ့တိခ်ျနိ်း စာရင်းဝငက်ြု္ပဏတီစခ်မုေစ၏်) 
လည်း ပကကညာချက်တစ်ရေ် ထုတ်မေန်ခဲ့၏။၂၁၁ သို့ပသာ်  
ြန္တပလးအေန်းပမေစခန်းဖြို့သစ် (New Mandalay Resort 
City) ပော်ပောင်ပရးကုြ္ပဏီြျားကြူ သတင်းြီဒီယာ 
ြျားတွင် ပကကညာချက်တစ်ရေ်ထုတ်မေန်ခဲ့မခင်း သို့ြဟုတ် 
သပဘာတူညီြှုရရှိခဲ့ပကကာင်း  ပကကညာချက်တစ်ရေ်ကို  
၎င်းတို့၏ ဝက်ဘ်ေိုက်ပေါ်တွင် တင်မေခဲ့မခင်းြျ ိုး ြရှိပေ။ 
ရနက်နုဖ်ြို့သစပ်ောပ်ောငရ်ာတငွ ်အပမခခအံပောကအ်အုြံျား 
ပော က် လု ေ် ခွ င့်  လု ေ် င န်း က န် ထ ရို က် တ စ် ခု  
ပေး အ ေ် ခဲ့ သ ည့်  လု ေ် င န်း စ ဉ် နှ င့် ေ တ် သ က် ၍ လ ည်း  
ပြးခွန်းြျား ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ခန့်ြှန်းကုန်ကျစရိတ် 
အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ ရှိပသာ ကန်ထရိုက်ကို 
တ ရု တ် နို င် ငံ ၏  အ ကကီး ြား ေုံး ပသာ  အ ပမခ ခံ  
အပောက်အအုံပောက်လုေ်ပရး ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်သည့် 
တရုတ်ေက်သွယ်ပရးနှင့် ပောက်လုေ်ပရးကုြ္ပဏီ (China 
Communications Construction Company (CCCC)) ကို 
ပေးအေ်ခဲ့၍မေစ်သည်။၂၁၂
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မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ြှ စက်ြှုဥယျာဉ်ြျား 
(industrial parks) အား ချတိ်ေက်မခင်း
ထို ကာ လ အ တွ င်း  ယူ န န် မေ ည် န ယ် အ စိုး ရ နှ င့်  
ခ ရို င် အ ေ င့် အ စိုး ရ တို့ က  ၎ င်း တို့ ၏ 
ကို ယ် ေို င် ြ ဟာ ဗျူ ဟာ မေ င့်  စ က် ြှု ဇု န် ြျား ကို  
အမေန်အလှန်ချတိ်ေက်နိုင်ပအာင် (တရုတ်နိုင်ငံြှာပရာ 
မြန်ြာနို င် ငံြှာေါ )  အားထုတ်ပောင်ရွက်ပနခဲ့သည် ။ 
တ ရု တ် နို င် ငံ အ တွ င်း  အ န ည်း ေုံး လု ေ် ခ လ စာ  
မြ င့် တ က် လာ ခဲ့ ချ ိန် တွ င်  တ ရု တ် ကု ြ္ပ ဏီ ြျား က 
ကု န် ထု တ် လု ေ် ရ န်  ေို ြို ပေး သ က် သာ ြ ည့် ပန ရာ  
ြျား ကို  မေ ည် ေ တွ င်  ရှာ ပေွ လာ ခဲ့ သ ည် ။ 
မြ န် ြာ နို င် ငံ အ တွ င်း ြှ  အ န ည်း ေုံး လု ေ် ခ လ စာ ြှာ  
အိြ်နီးချင်း  ယူနန် မေည်နယ်အတွင်းြှ  အနိြ့်ေုံးလုေ်
ခလစာနှင့်ယှဉ်လျှင်  ၂ ေခွဲခန ့်နိြ့်ကျပနသည်မေစ်ရာ 
မြန်ြာနို င် ငံသည်  တရုတ်ကုန်ထုတ်လုေ် ငန်းြျားကို  
ေွဲပောင်နိုင်သည့်ပနရာတစ်ခု မေစ်လာခဲ့သည်။၂၁၃ သို့ပသာ် 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကုန်ထုတ်စွြ်းအား (productivity) ကလည်း 
သသိသိာသာနြိ့ေ်ါးပနသည့အ်မေင ်အပမခခအံပောကအ်အုြံျား 
ပကာင်းြွန်ြှုြရှိမခင်းနှင့် လုေ်ငန်းပောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲပသာ 
ဝန်းကျင်အပမခအပနတစ်ရေ် မေစ်တည်ပနမခင်း တို့ပကကာင့် 
အေို ေါေွဲ ပောင်အားက အတို င်းအတာတစ်ခုအထိ  
ပလျာ့ကျသွားခဲ့သည်။ သို့ပသာ် ယူနန်မေည်နယ်အတွင်းရှိ 
ပေါင်းေန်း (Baoshan) မြူနီစီေယ် အစိုးရနှင့် ထိန်ချုံး 
(Tengchong) ပကာင်တီ အစိုးရတို့က ယူနန်မေည်နယ် 
အတွင်း အသစ်ပော်ပောင်ခဲ့သည့် စက်ြှုဥယျာဉ်ြျားနှင့် 
SEZs ြျားကို မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စက်ြှုဥယျာဉ်ြျားနှင့် 
ချတိ်ေက်နိုင်ပအာင် ကကိုးေြ်းပောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။၂၁၄ 
ထိြုတှေင့ ်ကြု္ပဏြီျားအပနမေင့ ်၎င်းတို၏့ ကနုထ်တုလ်ေုပ်ရး
လြ်းပကကာင်းြျားကိ ုချတိေ်ကက်ာ မြနြ်ာနိငုင်၏ံလေုခ်နည်း 
အလုေ်သြားြျားကိုအသုံးချရင်း  တဖေိုင်တည်းြှာေင်  
ယူနန်မေည်နယ်အတွင်း၌ ‘တန်ေိုးမြင့်ထုတ်လုေ်ြှု’ ကို မြှင့်တင် 
ပောင်ရွက်နိုင်ြည်မေစ်သည်။၂၁၅

အေိုေါချတိ်ေက်ြှုြျားကိုတည်ပောက်ရန်အတွက် ယူနန်၊ 
ပေါင်းေန်းနှင့် ထိန်ချုံးအစိုးရတို့သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်းရှိ 
SEZs ြျားနှင့် စက်ြှုဥယျာဉ်ြျားတွင် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျား 
မေုလုေ်ပနခဲ့သည်။ ထိုရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျားက အစိုးရြျားြှ 
တိုက်ရိုက်ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုြျ ိုးြဟုတ်ေဲ မေည်နယ် SOEs 
ြျားြှတေင့် ဝင်ပရာက်လာမခင်းမေစ်သည်။ ဥေြာ ၂၀၁၈ 
ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်ပန့၌ ပေါင်းေန်းမြူနီစီေယ်
မေည်သူ့အစိုးရက ၎င်းတို့အပနမေင့်  ြန္တပလးဖြို့အနီး  
ဖြို့သာစက်ြှုဥယျာဉ် ဖြို့ပတာ်  (Myotha Industri-
al Park City (MIPC)) အတွင်းရှိ ြန္တပလးစီးေွားပရးနှင့် 
ေူးပေါင်းပောင်ရွက်ပရးဇုန်တွင်  အပြရိကန်ပဒါ်လာ 
သန်း (၃၉၀) ရင်းနှီးမြှုေ်နှံသွားြည်ဟု ပကကညာခဲ့သည်။၂၁၆ 
ထိုရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုကို ြန္တပလးပေါင်းေန်းဖြို့သာစက်ြှုေွံ့ဖေိုး 
တိုးတက်ပရး (Mandalay Baoshan Myotha Industrial 
Development) ကုြ္ပဏီြှတေင့် လုေ်ပောင်ပနခဲ့သည်။၂၁၇ 
တ စ် ချ ိန် တ ည်း ြှာ ေ င်  ထိ န် ချုံး ပကာ င် တီ အ စိုး ရ နှ င့်  

နီးနီးကေ်ကေ်ေက်နွယ်ပနပသာ ယူနန်ပေါင်းေန်းဟိန်းယီ 
စက်ြှုလုေ်ငန်းအုေ်စု (Yunnan Baoshan Hengyi Industrial 
Group) က ၎င်း၏လက်ပအာက်ခံ ယူနန်ထိန်ချုံးဟိန်းပယာင်း 
ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုကုြ္ပဏီ (Yunnan Tengchong Heng Young 
Investment Company (YTHYIC)) ြှတေင့် မြစ်ကကီးနား 
SEZ ကိ ုေူးတွပဲောပ်ောငလ်ျကရ်ှသိည။်၂၁၈ တရတုန်ိငုင်ဘံက၌် 
ဒါဇင်ချပီသာ စီးေွားပရးဇုန်ြျားကို ယူနန်မေည်နယ်အတွင်း 
မြန်ြာ၊ လာအိုနှင့် ဗီယက်နြ်နိုင်ငံတို့နှင့် ထိစေ်ပနသည့် 
နယ်စေ်ပဒသြျားတွင် ပော်ပောင်လျက်ရှိသည်။ ပရှေလီ (Rui-
li)၊ ဝြ်တင်း (Wanding)၊ ထိန်ချုံး (Tengchong) နှင့် လင်ချန်း 
(Lincang) ဖြို့ တို့ေါဝင်သည်။

စီးေွားပရးစကကြံြျားအတငွ်း အမေနအ်လနှခ်ျတိ်ေကထ်ားပသာ
စကြ်ှုဇနုြ်ျားမေင့ ်လေုင်န်းပောငရ်ကွသ်ည့ ်အေိေုါချဉ်းကေြ်ှု 
ေုံစံက မြန်ြာနိုင်ငံကို ကုန်ထုတ်လုေ်ပရးလြ်းပကကာင်း၏ 
တန်ေိုးနိြ့်အစွန်းေို င်း  ( low-va lue  end)  တွင်  
ပန ရာ ချ ထား ြ ည် မေ စ် သ ည် ။  မြ န် ြာ နို င် ငံ တွ င်  
လုေ်ခလစာနည်းေါးသည့်  လူအားသုံးလုေ်ငန်းြျားကို  
ဖေီးစီးပအာငပ်ောငရ်ကွြ်ည ်(မြနြ်ာနိငုင်တံငွ်း အလေုသ်ြားခ 
ကုန်ကျစရိတ်နည်းေါးြှုကို အသုံးချမခင်းမေစ်၏) မေစဖ်ေီး တန်ေိုး
မြင့်ထုတ်လုေ်ြှုြျားနှင့် စားသုံးြှုတို့ကို တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း၌ 
မေုလုေ်သွားနိုင်သည်။ ၁၉၈၀ နှစ်ကာလြျားြှ စတင်ဖေီး 
တရုတ်စက်ရုံြျားက ကြ္ဘာ့တန်ေိုးကွင်းေက် (global val-
ue chain) ၏ တန်ေိုးနိြ့်ထုတ်လုေ်ပရး အခန်းကဏ္ဍြှ 
ေါဝင်ပောင်ရွက်လာခဲ့ဖေီး ယခုအခါတွင် တရုတ်အစိုးရက 
‘ဝင်ပငွ အလယ်အလတ်ပထာင်ပချာက် (middle in-
come trap)’ ကို ပရှာင်လွဲနိုင်ရန်အတွက် ထိုအခန်းကဏ္ဍြှ 
ရု န်း ထွ က် နို င် ပအာ င်  ကကိုး စား အား ထု တ် ပန ခဲ့ သ ည် ။ 
သို့ မေစ်ရာ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း  ေန်တီးပေးသွားြည့်  
အ လု ေ် အ ကို င် အ ြျ ိုး အ စား ြျား နှ င့်  ေ တ် သ က် ၍ 
စိုးရိြ်ေူေန်စရာမေစ်ပနပေသည်။

ထို့အမေင်  ပေါင်းေန်း မြူနီစီေယ်အစိုးရြှ  ဝင်ပရာက် 
ရင်းနှီးမြှုေ်နှံထားပသာ ဖြို့သာစက်ြှုဥယျာဉ်ဖြို့ (MIPC) 
တည်ပောက်ြှုက အမငင်းေွားစရာြျားနှင့်မေည့်နှက်ပနဖေီး 
‘ေိငုေ်ိငုြ်ှု ကင်းြဲပ့စမခင်းမေင့ ်အကျ ိုးအမြတရ်ယစူပုောင်းမခင်း 
(accumulation by dispossession)’ နည်းလြ်း၏ 
နြူနာတစ်ရေ်အမေစ် သတ်ြှတ် ရှုမြင်နိုင်ြည်မေစ်သည်။၂၁၉ 
ထို စ က် ြှု ဥ ယျာ ဉ် ြှာ  ၄ ၀  စ တု ရ န်း ကီ လို ြီ တာ  

စီး ေွား ပရး စ က ကြံ ြျား အ တွ င်း  
အမေန်အလှန် ချတိ်ေက်ထားပသာ 
စ က် ြှု ဇု န် ြျား မေ င့်  
လုေ်ငန်းပောင်ရွက်သည့် အေိုေါ 
ချဉ်းကေ်ြှုေုံစံက မြန်ြာနိုင်ငံကို 
ကုန်ထုတ်လုေ်ပရးလြ်းပကကာင်း၏ 
တန်ေိုးနိြ့်အစွန်းေိုင်း (low-value 
end) တငွ ်ပနရာချထားြညမ်ေစ ်သည။်
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ကျ ယ် ဝ န်း ဖေီး  ြ န္တ ပလး ဖြို့ ၏ အ ပနာ က် ပတာ င် ဘ က်  
ယ ခ င် က  လ ယ် ယာ စို က် ေျ ိုး လု ေ် ကို င် ခဲ့ သ ည့်  
ပမြြျားပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။၂၂၀ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် 
စကြ်ှုဥယျာဉတ်ညပ်ောကရ်နအ်တကွ ်ထိလုယယ်ာပမြြျားကိ ု
ပလျာ် ပကကး ပငွ  အ န ည်း င ယ် ြျှ မေ င့်  သို့ ြ ဟု တ်  
ပလျာ်ပကကးပေးမခင်းြျ ိုးြရှိေဲ ပကျးရွာ ၁၄ ရွာ ရှိ ြိသားစု 
၁၀၀၀ ထံြှ သိြ်းယူခဲ့သည်။၂၂၁ ပဒသအာဏာေိုင်ြျားနှင့် 
စက်ြှုဥယျာဉ်ပောက်လုေ်သည့် (Myanmar Myotha 
Industrial Development (MMID)) ကုြ္ပဏီတို့က 
ေန့်ကျင်မငင်းေန်သူြျားကို ေိအားပေးဖခိြ်းပမခာက်ခဲ့ ဖေီး 
ပနာက်ေုံးတွင် ပမြသိြ်းြှု ကန့်ကွက်ေန့်ကျင်သူပေါင်း ၅၅ 
ဦးကို ေြ်းေီးချုေ်ပနှာင်ခဲ့သည်။၂၂၂ အေိုေါြိသားစုြျားြှာ 
၎ င်း တို့ ၏ လ ယ် ယာ ပမြ ြျား ပေါ် တွ င်  ထွ န် ယ က် စို
က် ေျ ိုး လု ေ် ကို င် မခ င်း မေ င့်  အ သ က် ပြွး သူ ြျား မေ စ် ၏ ။ 
လယ်ယာပမြေိုင်ေိုင်ြှုအား လက်လွှတ်ေုံးရှုံးခဲ့ရချနိ်တွင် 
ထို သူ တို့ အ တွ က်  လု ေ် ခ န ည်း ပန့ စား အ လု ေ် သ ြား
ြျားအမေစ်  လုေ်ကိုင်ရန်ြှတေါးအမခား ပရွးချယ်စရာ 
ြရှိပတာ့ပေ။၂၂၃ မြန်ြာနိုင်ငံအလယ်ေိုင်း အေူေိုင်းပဒသ 
( ဖြို့သာစက်ြှုဥယျာဉ်က ထို နယ်ပမြပဒသအတွင်း၌ 
တည်ရှိသည်) ြှ လယ်သြားြျားသည် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ 
ပရှေ့ပမောင်းဝင်ပရာက်လုေ်ကိုင်သည့် (အြျားစုြှာ တရားြဝင် 
အ လု ေ် သ ြား ြျား အ ပန မေ င့် )  သ န်း ဝ က် ခ န့် ရှိ ပသာ  
မြန်ြာနို င် ငံသားြျားတွင်  ေူး ပေါင်းေါဝင် ပနခဲ့သည် ။ 
တ ရု တ် နို င် ငံ အ တွ င်း  ကကံ ခု တ် မခ င်း ကဲ့ သို့ ပသာ  
ရာသီပေါ်လုေ်ငန်းြျားတွင် အလုေ်ကကြ်းသြားြျားအပနမေင့် 
ပမခာက်လခန့် သွားပရာက်လုေ်ကိုင်ကကသည်။၂၂၄

အစေိုင်းတွင်  MMID သည် ရင်းနှီး မြှုေ်နှံသူြျားကို  
ေွဲပောင်နိုင်ရန်  ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ပနခဲ့ရသည်မေစ်
ရာ ထိုအချနိ်ကတည်းကေင် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှု
ကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ဖေီး ဖြို့သာစီြံကိန်း၏ေုံရိေ်ကို 
‘လူြှုပရးတာဝန်ယူြှုရှိပသာ ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ြှု (socially 
responsible development)’ အမေစ် ပမောင်းလဲေုံပော်ရန် 
အား ထု တ် ကကိုး ေ ြ်း  အား ထု တ် လာ ခဲ့ သ ည် ။ 
ကု ြ္ပ ဏီ ၏ ဝ က် ဘ် ေို က် တွ င်  ထုံး တ ြ်း စ ဉ် လာ  
C S R  အ ြျ ိုး အ စား လု ေ် င န်း ြျား  ( ပကျာ င်း ြျား ၊ 
ပေးခန်းြျားနှင့်  ဘာသာပရးအင်စတီကျူးရှင်းြျားကို  
အပထာက်အေံ့ ပေးအေ် မခင်း )  ကို  ဓာတ်ေုံ ြျား မေင့်  
ပော် မေ ထား သ ည် ။ ၂ ၂ ၅  ကိုး က န့် လူ ြျ ိုး တို င် ကွ န်း  
ဦးပအာငဝ်င်းခိငု ်ဦးပောငသ်ည့ ်မြနြ်ာကြု္ပဏတီစခ်မုေစပ်သာ 
(၎င်းေိုင် Royal Hi-tech Group လုေ်ငန်းအုေ်စု၏ 
အ စိ တ် အ ေို င်း တ စ် ခု မေ စ် ၏ )  M M I D  က လ ည်း  
တရုတ်ရင်းနှီး မြှုေ်နှံသူြျားကို  ေွဲပောင်နိုင်ရန်အတွက် 
ထို စီ ြံ ကိ န်း ကို  B R I  ြူ ပဘာ င် ပအာ က် တွ င်  
မေန်လည်စီစဉ်ထည့်သွင်းကာ ပေးကွက်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ 
တ ရု တ် သံ အ ြ တ် ကကီး ဟု န် လျ န် က လ ည်း  
ထိုစီြံကိန်းကို  အားပေးမြှင့်တင်ရန်အတွက် ဖြို့သာသို့  
သွားပရာက်လည်ေတ်ခဲ့သည်။၂၂၆

တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျား နှ င့်  ေ က် နွ ယ် ပန ပသာ  
ပမြ သိ ြ်း ြှု ြျား အ တွ က်  ပမြ ေို င် ရှ င် ြျား အား  
ပလျာ် ပကကး ပငွ ပေး အ ေ် ပရး  ကိ စ္စ ရ ေ် ြျား ြှာ  
အြျားအားမေင့်  မေဿနာြျားမေင့်  မေည့်နှက်ပနခဲ့သည်။ 
ပလျာ် ပကကး ပေး ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် ြျား က 
တစ်သြှတ်တည်း ြရှိသည့်အမေင် ေွင့်လင်း မြင်သာြှု
လည်းကင်းြဲ့ပနခဲ့၏။ ထိုအချက်က ပမြတန်ေိုးအမေင် 
အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်းလုေ်ငန်း မေန်လည်စတင်နိုင်စွြ်း 
အပေါ်တွင်လည်း  အကျ ိုးသက်ပရာက်ပနသည် မေစ်ရာ 
ပမြေို င် ရှ င် ြျားအေို့  ြပသချာြပရရာြှုနှ င့် ေိ စီးြှု ြျား  
ရ င် ေို င် ခံ စား ပန ခဲ့ ရ ပေ သ ည် ။  ြ ကကာ ပသး ြီ က 
မေန်လည်မေင်ေင်ပရးေွဲခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မြန်ြာနိုင်ငံ 
ပမြလွတ်၊ ပမြလေ်နှင့် ပမြရိုင်းြျား စီြံခန့်ခွဲပရးဥေပဒက 
ထိုမေဿနာြျားကို ေိုြိုေိုးရွားပစခဲ့၏။ ထိုဥေပဒက ရေ်ရွာလူ
ြှုအသိုက်အဝန်းေိုင်ပမြြျားကို အသိအြှတ်ြမေုသည့်အမေင် 
ြျ ိုးေကပ်ေါင်းြျားစွာပနထိငု ်လေုက်ိငုစ်ားပသာကလ်ာခဲပ့သာ 
ဘိုး ဘွား ေို င် ပမြ ြျား ပေါ် တွ င်  ပန ထို င် လု ေ် ကို င် ပသာ  
လူ ြှု အ သို က် အ ဝ န်း ြျား ကို  မေ စ် ြှု ပမြာ က် ပကကာ င်း  
သတ်ြှတ် မေဌာန်း မခင်းပကကာင့်  မေစ်သည်။ ၂၂၇ ဥေြာ 
ပကျာက်မေူတွင် SEZ အတွက်လျာထားနယ်ပမြ၏ ၅၅% ကို 
‘အသက်ပြွးဝြ်းပကျာင်းလုေ်ငန်းြျားတွက်အသုံးမေုပသာပမြ 
ြျား’ မေစ်ပကကာင်း ပမောေိုတင်မေခဲ့ကကပသာ်လည်း ထိုပမြြျား
ကိုအသုံးမေုပနသူတို့တွင် ေုံစံ (၇) (လယ်ယာပမြဥေပဒအရ 
ထုတ်ပေးပသာ လယ်ယာပမြလုေ်ကို င်ခွင့်လက်ြှတ် ) 
ြရှိပေ။၂၂၈ သို့ေိုလျှင်  ထိုပမြြျားြှာ ‘ပမြလွတ်၊ ပမြလေ်၊ 
ပမြရိငု်းြျား’ တငွ ်အလိအုပလျာက ်အကျုံးဝငသ်ွားြညမ်ေစဖ်ေီး 
ပမြ အ သုံး မေု ပန သူ ြျား အ ပန မေ င့်  မြ န် ြာ အ စိုး ရ ြှ  
ပမောကကားခဲ့သကဲ့သို့ေင်  ပလျာ်ပကကး လုံးဝရရှိနိုင်ြည် 
ြဟတုပ်ေ။ CSO ပခါင်းပောငတ်စဦ်းက ‘တရတုရ်င်းနှီးမြှုေ်နှသံ၊ူ 
တ ရု တ် အ စိုး ရ  နဲ့  တ ရု တ် ကု ြ္ပ ဏီ ပတွ အ ပန နဲ့  
မြန်ြာအစိုးရနဲ့ေဲ ပစ့စေ်ညှိနှိုင်းပနတာြျ ိုး ြလုေ်သင့်ဘူး။ 
လူ ြှု အ သို က် အ ဝ န်း အား လုံး ရဲ့  အ လို ေ န္ဒ ပတွ ၊ 
လိုအေ်ချက်ပတွ၊ ပတာင်းေိုချက်ပတွကို အပလးထားဖေီး 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြယ်။ သူတို့အပနနဲ့ လူြှုအသိုက်အဝန်း 
ပတွရဲ့  ရေိုင်ခွင့် ပတွကို  ပလးစားသင့်ေါတယ် ’  ဟု  
ပမောကကားခဲ့သည်။၂၂၉

အ ထ က် တွ င် ပေွး ပနွး တ င် မေ ခဲ့ ပသာ  တ ရု တ် -
မြန်ြာပရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ပငွ့ေိုက်လိုင်းြျား ကလည်း 
ပမြ သိ ြ်း ြှု ြျား အ တွ က်  ပလျာ် ပကကး ပေး အ ေ် မခ င်း နှ င့်  
ေက်နွယ်ပနပသာမေဿနာြျားကို ထင်ရှားပေါ်လွင်ပအာင် 
မေသခဲဖ့ေီး မေစသ်ည။် ပလျာပ်ကကးပေးအေမ်ခင်းနငှ့ေ်တသ်က၍် ခါး

တ ရု တ် ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ ြှု ြျား နှ င့်  
ေက်နွယ်ပနပသာ ပမြသိြ်းြှုြျား 
အတွက် ပမြေိုင်ရှင်ြျားအား 
ပလျာ်ပကကးပငွ ပေးအေ်ပရးကိစ္စ 
ရေ်ြျားြှာ  အြျားအား မေင့်  
မေဿနာြျားမေင့် မေည့်နှက်ပနခဲ့သည်။
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သီးနာကျည်းြှုြျားမေစ်ပေါ်ပစပသာ အပကကာင်းအရာြျားတွင် 
ပလျာ်ပကကးအစီစဉ်တစ်ခုညှိနှိုင်း သတ်ြှတ်ရန် စီြံကိန်း 
ဒဏ်ခံလူြှုအသိုက်အဝန်းြျားနှင့်  တိုင်ေင်ပေွးပနွးြှု 
ြရှိ မခင်းနှင့်  သပဘာတူညီချက်စာချုေ်တစ်ခုကို  စီြံ
ကိ န်း ဒ ဏ် ခံ လူ ြှု အ သို က် အ ဝ န်း ြျား ြှ  အ ပသး စိ တ်  
ပလ့လာ ကကည့် ရှုနို င် ရန်  ကကိုတင်ပေးအေ်တင် မေြှုြျ ိုး  
ြရှိ မခင်း တို့ေါဝင်သည်။ ပတာင်သူလယ်သြားြျား၏ 
၉ ၄ %  ခ န ့် က  ပနာ က် ေုံး သ ပဘာ တူ ညီ ချ က်  
စာ ချု ေ် ြိ တ္တူ တ စ် ပစာ င် ကို  လုံး ဝ ေ င် ြ ရ ရှိ ခဲ့ ပေ ။ 
အချ ို ့ကိစ္စရေ်ြျားတွင်  သပဘာတူညီချက်စာချုေ်အား 
အသာတကကည်လက်ြှတ်ပရးထိုးရန် အာဏာေိုင်ြျားက 
ပတာင်သူြျားကို ေိအားပေးဖခိြ်းပမခာက်ခဲ့ကကသည်။ ထို့အမေင် 
ပေးအေ်ခဲ့ပသာ ပလျာ်ပကကးပငွြျားကိုလည်း စီြံကိန်းဒဏ်ခံ
လူြှုအသိုက်အဝန်းြျားအားလုံးကို အညီအြျှ ခွဲပဝပေးခဲ့မခင်း 
ြရှိပေ။၂၃၀

အ လု ေ် သ ြား အ ခွ င့် အ ပရး  ချ ိုး ပော က် ြှု ြျား ပကကာ င့်  
တရုတ်စက်ရုံြျားြှာလည်း ေိုြိုကျယ်ကျယ်မေန့်မေန့်မေစ်တည်
လာသည့ ်ြပကျနေခ်ျကြ်ျားကိ ုရငေ်ိငုက်ကုပံတွ့လာခဲရ့သည။် 
ဥေြာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ေိုင်း၌ လုေ်ခလစာနှင့်  
အလုေ်သြားအခွင့်အပရး ချ ိုးပောက်ြှုကိစ္စရေ်ြျားနှင့်
ေတ်သက်၍ ရန်ကုန်ဖြို့ရှိ Hangzhou Hundred-Tex 
အထည်ချုေ်စက်ရုံအပေါ် ေန့်ကျင်သေိတ်ပြှာက်ြှုအတွင်း 
စက်ရုံထိခိုက်ေျက်စီးခဲ့ရဖေီး တရုတ်ြန်ပနဂျာြျားြှာလည်း 
‘စက်ရုံအတွင်းေိတ် ြိပနခဲ့သည် ’။ ၂၃၁ ထိုသူတို့စက်ရုံြှ  
မေန်ထွက်နိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန် ဖြို့ရှိတရုတ်သံရုံးက 
ကကားဝင် ပစ့စေ်ေျန် ပမေပေးခဲ့ ရသည်ဟု  ေို ကက၏။ ၂၃၂ 

မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း  ထိုကဲ့သို့ပသာ ေန့်ကျင်ေန္ဒမေြှုြျားနှင့် 
အရေ်ဘက်အေွဲ့အစည်းြျား၏ တက်ြကပသာ လှုေ်ရှား 
ပောငရ်ကွြ်ှုြျားပကကာင့ ်တရတုရ်င်းနှီးမြှုေန်ှသံြူျား အပနနငှ့ ်
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လုေ်ငန်းထူပထာင်လုေ်ကိုင်ရန် အတွက် 
စိုးရိြ်ြကင်းမေစ်လာခဲ့ကကသည်။ တုံ့မေန်ပမေရှင်းြှုတစ်ရေ်အ
ပနနှင့် ေုသိြ်ချည်ြျှင်နှင့် အထည်ချုေ်စက်ြှုဇုန်အတွင်းရှိ 
အိ ြ် ခခံ ပမြ ြျား ကို  ပကကာ် မငာ ပရာ င်း ချ ရာ တွ င်  
တရုတ်ဘာသာစကားသုံးပကကာ်မငာတစ်ခုက ‘တရားြဝင်ေန့်
ကျင်ေန္ဒမေြှုြျားကိုအေုံးသတ်နိုင်ြည့် တံခါးေိတ် စီြံခန့်ခွဲ 
ြှုစနစ် ကျင့်ကကံပောင်ရွက်မခင်း’ ကို ထိုစက်ြှုဇုန်အတွင်း 
စက်ရုံြျားတည်ပောက်လုေ်ကိုင်ြှု၏ အားသာချက် (selling 
point) တစ်ရေ်အပနနှင့် ထည့်သွင်းပော်မေခဲ့သည်။၂၃၃

ကုန်ထုတ်လုေ်ငန်းနှင့်  SEZs တို့သည် CMEC/BRI 
ြူ ပဘာင်နှင့်  မြန်ြာနို င် ငံ၏ နယ်စေ်ပဒသေိုင် ရာ  
အ ြျ ိုး သား ေွံ့ ဖေိုး တိုး တ က်  ပရး စီ ြံ ချ က် ြျား တို့ ၏ 
အစိတ်အေိုင်းတစ်ရေ်အပနမေင့် အလွန်ေင်အပရးေါပကကာင်း 
တရုတ်အစိုးရနှင့် NLD အစိုးရတို့ ကကားတွင် သပဘာတူ
ညီချက်ရရှိထား ဖေီး မေစ်သည်ဟု ထင် မြင်ယူေရသည်။ 
သို့ပသာ် လက်ပတွ့ပမြမေင်အပမခအပနတွင် ပဒသခံလူြှု 
အသိုက်အဝန်းြျားက အေိုေါကုန်ထုတ်လုေ်ငန်းြျားနှင့် 
SEZs ြျားအား ြည်သို့ြည်ေုံ ကကိုေိုသွားြည်ေိုသည်
ကို  ေက်လက်ပစာင့် ကကည့် ပလ့လာသွားရဦးြည် မေစ်

သည်။ ယင်းသည် စီြံကိန်းဒီဇိုင်းပရးေွဲချြှတ်ြှုနှင့်  
အပကာင်အထည်ပော်ပောင်ြှု လုေ်ငန်းစဉ်ြျား အပေါ်တွင် 
ြျား စွာ ြူ တ ည် ပေ သ ည် ။  လ ယ် ယာ ပမြ ြျား နှ င့်  
သကပ်ြွးလေုင်န်းြျား လကလ်ွှတေ်ုံးရှုံးရြည့ ်အပမခအပနနငှ့ ်
ရင်ေိုင်ကကုံပတွ့ပနရသည့် ပဒသခံမေည်သူ ပေါင်း ၂၀၀၀၀ 
ပကျာ်ရှိပသာ ပကျာက်မေူဖြို့တွင် ေန့်ကျင်ေန္ဒမေြှုြျား 
မေစ်ေွားပနခဲ့ ဖေီး မေစ်သည်။ ၂၃၄ အေိုေါစီြံကိန်းြျားနှင့်  
ေက်နွယ်ပနပသာ ေွင့်လင်း မြင်သာြှု ကင်းြဲ့ မခင်းနှင့်  
တာဝန်ယူ  တာဝန်ခံြှုကင်းြဲ့ မခင်း  ြှတ်တြ်းေိုးြျား  
ကို ကကည့်လျှင်  ကကီးြားပသာ အပမောင်းအလဲြျားကို  
ပောပ်ောငသ်ွားရနလ်ိအုေသ်ည။် အေိေုါစြီကံနိ်းြရှရှနိိငုြ်ည့ ်
အကျ ိုးပကျးဇူးြျားကို ပဒသခံမေည်သူြျား အြှန်တကယ် 
သမိြငန်ားလညန်ိငုရ်နန်ငှ့ ်အနိငုက်ျင့မ်ခင်း၊ လယယ်ာပမြနငှ့ေ်ိငု်
ေိငုြ်ှုြျားသြိ်းေိကုမ်ခင်းတိုြ့ ှအကာအကယွပ်ေးနိငုရ်နအ်တကွ ်
အပကာင်အထည်ပော်သွားရြည့် အပမောင်းအလဲြျားေင် 
မေစ်ပလသည်။
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နိဂုံး
BRI သည် ပဘဂျင်းအစိုးရထံြှ စတင်ထွက်ပေါ်လာသည့် 
စနစ်တကျစီစဉ်ပရးေွဲထားပသာ ြဟာပသနဂဂဗျူဟာတစ်ရေ် 
ြ ဟု တ် ေဲ  ကျ ယ် မေ န့် ဖေီး  အု ေ် ချု ေ် ြှု ပလျာ့ ရဲ ပသာ  
ြူပဘာင်တစ်ရေ်ပအာက်တွင် တစ်သီတစ်သန်းကကီးရှိပနပသာ
လုေ်ငန်းြျားသာ မေစ်ပကကာင်း ဤအနှစ်ချုေ်အစီရင်ခံစာတွင် 
ထုတ်ပော်တင် မေခဲ့ ဖေီး မေစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရက 
B R I  ကို  အ ချ ိတ် အ ေ က် ြိ ြိ ပေါ င်း စ ေ် ထား သ ည့်  
ညီ ညွှ တ် ြျှ တ ပသာ  အ စီ အ စ ဉ် သ စ် တ စ် ခု အ မေ စ်  
ပမောေိုေုံပော်ပနပသာ်လည်း တကယ်တြ်းတွင်  BRI 
လုေ်ငန်းြျားကို ကိုယ်ေိုင်ရည်ြှန်းချက်ြျား ကိုယ်စီရှိပနသည့် 
actors ြျ ိုးစုကံ အပကာငအ်ထညပ်ော ်ပောငရ်ကွပ်နပေသည။် 
အကကီးစား BRI စီြံကိန်းြျားကို တရုတ် SOEs ြျားနှင့် 
မေည်နယ်အစိုးရြျား (ယူနန်မေည် နယ်အစိုးရ အေါအဝင်) က 
အားပေးမြှင့်တင်ဖေီး စီြံကိန်းတစ်ခု အရှိန်အဟုန်ရလာသည်
နှင့်တဖေိုင်နက် တရုတ်ဗဟိုအစိုးရက အပထာက်အေံ့ပေးပရး 
အခန်းကဏ္ဍတစ်ရေ်ြှ ေါဝင်ပောင်ရွက်သည်။

BRI သည် တရုတ်အရှင်းရှင်စနစ်အတွင်းြှ အကျေ်အတည်း 
တစရ်ေအ်ား တုံမ့ေနပ်မေရငှ်းပောငရ်ကွြ်ှုတစရ်ေေ်င ်မေစပ်လရာ 
တရုတ်တို့၏ ေိုလျှအံရင်းအနှီး၊ ေိုလျှစံွြ်းပောင်ရည်တို့နှင့် 
ေကန်ယွပ်နပသာ မေဿနာြျားကိ ုမြနြ်ာနိငုင်သံို ့ပရှေပ့မောင်းေို ့
ပောင်ရုံချည်းသက်သက်ြမေစ်ရန် အပရးကကီးသည်။ BRI 
စီြံကိန်းြျားသည် ၎င်းတို့ကိုတွန်းအားပေးပြာင်းနှင်ပန
ပသာ တရုတ်ကုြ္ပဏီြျားနှင့် မေည်နယ်အစိုးရြျားကိုသာြက 
မြန်ြာမေည်သူလူထုကိုလည်း အကျ ိုးမေစ်ထွန်းပစရြည်။ 
သို့ ြဟုတ်လျှင်  BRI  လုေ်ငန်းြျား၏ေိုးကျ ိုးြျားကို  
မြန်ြာမေည်သူြျား (အထူးသမေင့် တိုင်းရင်းသားနယ်ပမြြျားြှ 
မေည်သူြျား) ကသာ အဓိကရင်ေိုင်ခံစားရြည်မေစ်သည်။  
တရုတ်ကုြ္ပဏီြျား၊ အစိုးရြျားနှင့်  ေညာရှင်ြျားတို့က 
တရုတ်ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျား၏ အတိတ်ကာလြှအြှားြျား 
(အထူးသမေင့်  မြစ်ေုံေည်နှင့်  ေတ်သက်၍)  ကို  
မေနလ်နှသ်ုံးသေေ်ငမ်ခငခ်ဲက့က၏။ ထိအုချနိ ်ကတည်းကစတငဖ်ေီး 
တရုတ်စီြံကိန်းြျား၏ အကျ ိုးပကျးဇူးြျားကို အြျားသိ
မြင်လက်ခံလာပအာင်ပောင်ရွက်ရန်နှင့် စီစဉ်ထားပသာ 
စြီကံနိ်းြျားအတကွ ်သကပ်ရာကြ်ှုပလလ့ာေန်းစစခ်ျက်ြျား 
မေုလုေ်ရန်  အားထုတ် ကကိုးေြ်းလာခဲ့ ကကသည်။ သို့ရာ 
တွင်  လူထုပေွးပနွးတိုင်ေင်ပရး လုေ်ငန်းစဉ်ြျားကို  
တိုး တ က် ပကာ င်း ြွ န် ပအာ င်  လု ေ် ပော င် သွား ရ န်  
လို အ ေ် ပန ေဲ မေ စ် ဖေီး  စီ ြံ ကိ န်း ြျား သ ည် လ ည်း  
ပဒသခံလူြှုအသိုက်အဝန်းြျားအတွက်  စစ်ြှန် ပသာ 
အကျ ိုးခံစားခွင့် ြျား  ပေးအေ်နို င်ရန်  လိုအေ်သည် ။ 
သို့ ြဟုတ်ေါက ပမောေိုေက်သွယ်ပောင်ရွက်ြှု နှ င့်  
ပေွးပနွးတိုငေ်ငြ်ှုေိုင်ရာ အားထုတ်ကကိုးေြ်းပောင်ရွကခ်ျက်
ြျားက လူထုေက်ေံပရးဟန်မေလုေ်ပောင်ချက်ြျား (public 
relation exercises) သာ မေစ်သွားနိုင်သည်။

သို့ပသာ် အမခားပသာ နိုင်ငံမခားရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျားလိုေင် BRI 
စီြံကိန်းြျားကို မြန်ြာအစိုးရ၏ သပဘာတူခွင့်မေုချက်ြေါေဲ 

ပော်ပောင်ခွင့်ြရှိပေ။ Walden Bello ပရးသားခဲ့သကဲ့သို့ေင် 
‘မြန်ြာအစိုးရအပနနဲ့ ေထြေုံးလုေ်ရြှာက နိုင်ငံမခားရင်းနှီး
မြှုေ်နှံြှုကို လက်ခံြယ် လက်ြခံဘူး ေုံးမေတ်ေို့ြဟုတ်ေါဘူး။ 
နိုင်ငံ မခားရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုကို  ဘယ်လိုေွံ့ ဖေိုးတိုးတက်ပရး 
အယူအမြင်  (deve lopment  parad igm)  ထဲ  
ထည့သ်ငွ်းသွားြလေဲိတုာ ေုံးမေတေ်ိုေ့ါ’ ။ ေကလ်ကဖ်ေီး ၎င်းြ ှ
အမခားပရွးချယ်စရာ ြဟာဗျူဟာပအာက်တွင် ‘နိုင်ငံမခားရင်း
နှီးမြှုေ်နှံြှုပတွက စီးေွားပရးရဲ့ တစ်ချ ို ့နယ်ေယ်ကဏ္ဍပတွြှာ 
ပကာ င်း ကျ ိုး ပေး နို င် တ ယ် ၊  တ စ် ချ ို ့ ပန ရာ ြှာ ပတာ့  
ြပေးနိုင်ဘူး။ ဒါ့အမေင် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုအြျ ိုးအစားပတွအ
ပေါ်လည်း ြူတည်တယ်’ဟု ပကာက်ချက်ချထားေါသည်။၂၃၅ 
မြနြ်ာနိငုင်အံပနနငှ့ ်အသုံးဝငဖ်ေီး ပရရညှတ်ညဖ်ြြဲှုကိပုေးပသာ 
နို င် ငံ မခား န ည်း ေ ညာ ြျား  ေို ြို ရ ရှိ ေို င် ေို င် ပစ ြ ည့်  
တင်းကျေ်ဖေီး တရားြျှတပသာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို 
ပရေွဲချြှတ်သင့်သည်။ မြန်ြာအစိုးရသည် နိုင်ငံ မခား
ရင်းနှီး မြှုေ်နှံ ြှုနှင့်  သက်ေိုင်သည့်  အဓိကကျပသာ 
ဥေပဒြျားနှင့် ြူဝါဒြျား (ဥေြာ ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုဥေပဒ၊ SEZ 
ဥေပဒ နှင့် အြျ ိုးြျ ိုးပသာ လယ်ယာ ပမြဥေပဒြျား) က 
ပဒသခံလူြှုအသိုက်အဝန်းြျား၏ အကျ ိုးကို အြှန်တကယ် 
ဦးစားပေးမခင်းရှိြရှိ ၊  နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အပရးစံနှုန်း
ြျားနှင့်ကိုက်ညီမခင်းရှိြရှိ  မေန်လှန်ပလ့လာသုံးသေ်ကာ 
လိုအေ်သလိုပောင်ရွက်သင့်သည်။

B R I  အ ပကာ င် အ ထ ည် ပော် ပော င် ရွ က် ပရး ေို င် ရာ  
ဦးပောင် ပကာ်ြတီ၏ ေထြေုံးအစည်းအပဝးတွင်  
ပဒါ်ပအာင်ေန်းစုကကည်က ‘ပရွးချယ်ပသာစီြံကိန်းြျားသည် 
အ ြျ ိုး သား စီ ြံ ချ က် ြျား ၊  ြူ ဝါ ဒ ြျား နှ င့်  
မေည်တွင်းလုေ်ထုံးလုေ်နည်း ြျားတို့နှင့်  ကိုက်ညီြှုရှိြရှိ 
ပသ ပသ ချာ ချာ စိ စ စ် သွား ရ န် ’ ၂ ၃ ၆  လို အ ေ် ပကကာ င်း  
အ ပလး ပေး ပမော ကကား ခဲ့ ၏ ။  လို အ ေ် ချ ိ န် တွ င်  
တရုတ်စီြံကိန်းြျားအား ပမောင်းလဲ မခင်း ၊  ေိုင်းငံ့ မခင်း 
သို့ြဟုတ် ေယ်ေျက်မခင်းမေုလုေ်ခဲ့သည့် မြန်ြာအစိုးရ၏ 
သြို င်းြှတ်တြ်းကို ကကည့်လျှင်  ထို ပမော ကကားချက်က 
အနှစ်သာရြဲ့ပသာ လုေ်ရိုးလုေ်စဉ် ညွှန်ကကားချက်ြျ ိုးြဟုတ်ေဲ 
ြျားစွာေိုြို ပလးနက်နိုင်သည်။  BRI  လုေ်ငန်းြျားကို  
ထထိပိရာကပ်ရာက ်စြံီအေ်ုချုေ်ရနအ်တကွ ်တရတုအ်စိုးရတငွ ်
စွ ြ်း ပော င် ရ ည် က င်း ြဲ့ ပန ဖေီး  န ယ် ပမြ ပဒ သ ေို င် ရာ  
ဗဟုသုတြရှိသည့်အပမခအပနတွင် မြန်ြာအစိုးရအပနနှင့် 
အေိုမေုထားပသာ လုေ်ငန်းြျား၏အားသာချက် အကျ ိုး 
ပကျး ဇူး ြျား ကို  အ ပသ အ ချာ ပလ့ လာ စိ စ စ် သွား ရ န်  
အပရးကကီးသည်။ စီြံကိန်းြျား၏ တိုးတက်ြှုအပနအထားကို 
ပစာ င့် ကက ည့် စ စ် ပေး မခ င်း နှ င့်  မြ န် ြာ လူ ထု အ တွ က်  
ထိ ခို က် န စ် နာ ေျ က် စီး ပစ နို င် ပသာ  သို့ ြ ဟု တ်  
အကျ ိုးြရှိပသာ စီြံကိန်းြျားကို မငင်းေန်ေယ်ချမခင်းက 
ြရှိြမေစ်အပရးေါပေသည်။

B R I  စီ ြံ ကိ န်း ြျား အ တွ က်  က န် ထ ရို က် စာ ချု ေ်  
ချုေ်ေိုခဲ့ဖေီးချနိ်တွင် တရုတ်-မြန်ြာ နှစ်နိုင်ငံကကားရင်းနှီးမြှုေ်
နှံြှု သပဘာတူညီချက်စာချုေ် (Bilateral Investment Trea-
ty (BIT)) အရ သက်ေိုင်ရာ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုေ်နှံသူြျားသည် 
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ေုံး ရှုံး ခဲ့ ရသည့်  အသုံး စရိတ်ြျားနှ င့်  ေုံး ရှုံး ရြည့်  
ပနာင်ကာလအမြတ်ပငွြျားအတွက် တရားစွဲေိုနိုင်ခွင့်  
ရှိသည် ။  B IT  တွင်  ရင်းနှီး မြှု ေ် နှံသူ -နို င် ငံ ပတာ်  
အမငင်းေွားြှုပမေရှင်းပရး (Investor-State Dispute Set-
tlement (ISDS)) စနစ်ယန္တယားတစ်ရေ်ေါရှိသည်။ 
အ က ယ် ၍  အ သ စ် မေ ဌာ န်း လို က် ပသာ  
နည်းဥေပဒြျား သို့ြဟုတ် ြူဝါဒြျားက ၎င်းတို့၏ 
ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုြျားအပေါ် ရိုက်ခတ်ြှုြျားရှိလာခဲ့လျှင်  
ရင်းနှီးမြုေ်နှံသူြျားအပနနှင့် ISDS စနစ်ယန္တယားပအာက်၌ 
ေုဂ္ဂလိကပရှ့ပန့သုံးဦးေါရှိသည့် နိုင်ငံတကာခုံရုံးတစ်ခုတွင် 
မြန်ြာအစိုး ရအား  တရားစွဲေို နို င် ြည် မေစ်သည် ။ ၂၃၇ 
အေိုေါ  နည်းဥေပဒသစ်ြျားနှင့်  ြူဝါဒသစ်ြျားက 
လူထုအကျ ိုးစီးေွားအတွက်  ချြှတ်ခဲ့ မခင်း မေစ်လျှင်ေင်  
(ဥေြာ သဘာဝေတ်ဝန်းကျင် သို့ြဟုတ် မေည်သူ့ကျန်းြာ
ပရးေိုင်ရာဥေပဒြျား) ထိုခုံရုံးြျားသည် မြန်ြာအစိုးရအား 
ရ င်း နှီး မြှု ေ် နှံ သူ တို့ ကို  မေ ည် သူ့ အ သုံး စ ရိ တ် ြှ ပန ၍ 
အပြရိကန်ပဒါ်လာ ဘီလီယံချပီသာ ပလျာ်ပကကးပငွြျား 
ပေးအေ်သွားရန်  အြိန့် ပေးနို င်သည့်အာဏာရှိသည် ။ 
ထို့ပကကာင့်ေင် မြန်ြာအစိုးရအပနနှင့် စီြံကိန်းြျား (နှင့် 
ကန်ထရိုက်စာချုေ်ြျား) ကို လက်ြှတ်ပရးထိုးမခင်းြမေုြီ 
ဂရတုစိကု ်မေနလ်နှပ်လလ့ာသုံးသေရ်န ်အလနွအ်ပရးကကီးသည။် 
သို့ ရာတွင်  စီြံကိန်းရေ်ေိုင်းလိုက်ချ နိ်  ကတည်းက 
မြစ်ေုံေည် ရင်းနှီး မြှုေ်နှံသူတို့သည် ေုံးရှုံးခဲ့ရသည့်  
၎င်းတို့၏ ရင်းနှီး မြှုေ်နှံြှုြျားနှင့်  ပနာင်ကာလပငွပကကး 
အမြတ်အစွန်းြျားအတွက် ISDS ယန္တယားကိုအသုံးမေုကာ 
မေန်လည်ရယူနိုင်ပအာင် ပောင်ရွက်ခဲ့ မခင်းြရှိပကကာင်း 
ပတွ့မြင်ရသည်။ စီြံကိန်းအား တရားဝင် ေယ်ေျက်ခဲ့မခင်း 
ြရှိပသးသမေင့် မေန်လည်စတင်နိုင်ရန် ပြျှာ်လင့်ပနမခင်းြျ ိုး
လည်းမေစ်နိုင်သည်။ သို့တည်းြဟုတ် တရုတ် ကုြ္ပဏီြျားနှင့် 
တရုတ်အစိုးရက အထက်တွင်ပော် မေခဲ့သကဲ့သို့ ပသာ 
ဥ ေ ပဒ ပကကာ င်း အ ရ  ပော င် ရွ က် ြှု တ စ် ရ ေ် ပကကာ င့်  
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကျယ်ကျယ်မေန့် မေန့် မေစ်တည်လာြည့် 
တရုတ်ေန့်ကျင်ပရး စိတ်ခံစားချက်ြျားကို ေူေန်စိုးရွံ့မခင်း
ပကကာင့်လည်းမေစ်နိုင်သည်။

ကု န် ကျ စ ရိ တ် အ လွ န် မြ င့် ြား ပသာ  အ ဓိ က အ ပမခ ခံ  
အ ပော က် အ အုံ စီ ြံ ကိ န်း ြျား  ေါ ဝ င် ပန သ ည် မေ စ် ရာ  
BRI  စီြံကိန်းတစ်ရေ်ရေ်ပကကာင့်  မေစ်ပေါ်လာြည့်  
ပြကးဖြီဝန်ထုေ်ြျားကို အပလးပေးပလ့လာေန်းစစ်သွားရန် 
လို အ ေ် သ ည် ။  မြ န် ြာ နို င် ငံ ၏  နို င် ငံ မခား ပြကး ဖြီ  
(အပြရိကန်ပဒါ်လာ ၃.၈ ဘီလီယံ) တွင် တရုတ်နိုင်ငံကို 
ပေးေေ်ရြည့်ပြကးဖြီေြာဏက အြျားေုံးမေစ်ဖေီး BRI 
စီြံကိန်းြျားအား စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ပရှ့ပောက် 
ပော် ပော င် သွား ြ ည် ေို လျှ င်  ထို ပြကး ဖြီ ေ ြာ ဏ ြှာ  
ေို ြို ကကီး ြား လာ ြ ည် မေ စ် သ ည် ။ ၂ ၃ ၈  ေုံ ြှ န် အား မေ င့်  
တရုတ်ပချးပငွြျားက နိုင်ငံတကာြှ အမခားဖြီရှင်တို့၏ 
ပချးပငွြျားနှင့် စာလျှင်  အတိုးနှုန်း မြင့်ြားပလ့ရှိသည်  
မေစ်ရာ မြန်ြာအစိုးရအပနမေင့် အလွန်တရာကကီးပလးပသာ 
ပြကးဖြီဝန်ထုတ်ကို ပရှာင်လွဲနိုင်ရန်အတွက် BRI စီြံကိန်းြျား 
၏ ကနုက်ျစရတိ၊် ထိစုြီကံနိ်းြျား၏ ဘဏ္ဍာပရးေိငုရ်ာရငှသ်န်

ပအာငမ်ြငန်ိငုစ်ြွ်းနငှ့ ် စြီကံနိ်းအတကွ ်ဘဏ္ဍာပငေွံေ့ိုးြှုရင်းမြစ ်
ြျားတို့ကို အပသအချာစိစစ်ရန် အထူးေင်အပရးကကီးသည်။ 
မြ န် ြာ အ စိုး ရ သ ည်  B R I  စီ ြံ ကိ န်း ြျား တွ င်  
ကကီးြားပသာအပမောင်းအလဲြျား မေစ်ပေါ်လာပအာင် (ဥေြာ 
ပကျာက်မေူေိေ်ကြ်း၏အရွယ်အစားကို ပလျှာ့ချမခင်းနှင့် 
ြူ ေ ယ် - ြ န္တ ပလး  မြ န် နှု န်း မြ င့် ရ ထား လ ြ်း အ တွ က်  
အိ တ် ေွ င့် တ င် ဒါ ပခါ် ယူ ပရး  လု ေ် င န်း စ ဉ် တ စ် ရ ေ်  
ပော်ပောင်နိုင်မခင်း) ပေွးပနွးညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ ဖေီး မေစ်သည်။ 
ထိုအချက်ကိုကကည့်လျှင် မြန်ြာအစိုးရအပနနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ 
BRI လုေ်ငန်းြျားအတွက် ကိုယ်ေိုင်သတ်ြှတ်မေဌာန်းချက်ြျား 
ချြှတ်ပောင်ရွက်နိုင်ြည်မေစ်သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းရှိ  မေည်နယ်နှင့်  တိုင်းပဒသကကီး  
အ စိုး ရ ြျား က လ ည်း  B R I  ပရး ေွဲ ချ ြှ တ် ြှု နှ င့်  
အပကာင်အထည်ပော် ပောင်ြှုတွင်  အဓိကကျပသာ 
အခန်းကဏ္ဍတစ်ရေ်ြှ ေါဝင်ပနသည်။ အေိုေါ မေည်နယ်/
တိုင်းအေင့်အစိုးရြျား (sub-national govern-
ments) အပနမေင့် လက်ရှိအစိုးရနှင့် ယခင်အစိုးရြျားကို 
ကိုယ်စား မေုထင်ဟေ်သည့်  အထက်ပအာက်ေန်ကာ 
အီလစ်လူတန်းစားဗဟိုမေုပသာ စီးေွားပရးေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ပရး 
ချဉ်းကေ်လုေ်ပောင်ေုံနည်းလြ်း (top-down and 
elite-centered approach) ကို ေုံတူကူးကျင့်ကကံပောင်
ရွက်မခင်းြမေုရန် လိုအေ်သည်။ ထိုချဉ်းကေ်လုေ်ပောင်ေုံ 
နည်းလြ်းက သြိငု်းစဉေ်ကက်ေင ်လြူှုအသိကုအ်ဝန်းြျားနငှ့ ်
ဗဟိုအစိုးရကကား ယုံကကည်ြှုပလျာ့ကျပစခဲ့ဖေီး ရန်လိုြုန်းထား 
ြှု ြျား  မြ င့် တ က် ပစ ခဲ့ သ ည် ။  မြ န် ြာ အ စိုး ရ သ ည်  
မေ ည် န ယ် နှ င့်  တို င်း ပဒ သ ကကီး အ စိုး ရ ြျား ကို  B R I 
စီြံကိန်းြျားနှင့်ေတ်သက်၍ ၎င်းတို့ပဒသြျားအတွင်းြှ 
လူြှုအသိုက်အဝန်းြျား၏ ပတာင်းေိုချက်ြျားနှင့်အညီ 
ကိုယ်ေိုင်သတ်ြှတ်ချက်ြျား ချြှတ်မေဌာန်းနိုင်ခွင့်ရှိပစရန် 
ေံ့ေိုးကူညီသင့်သည်။ နယ်ပမြပဒသတွင်း လိုအေ်ချက်ြျားကို 
မေည့်ေည်းပောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်  ပဒသခံမေည်သူြျားကို 
အကျ ိုးမေုနိုင်ရန်အတွက်မေစ်သည်။

အရေဘ်ကလ်ြူှုအေွဲ့အစည်းြျားကလည်း BRI လေုင်န်းြျား၏ 
လား ရာ လ ြ်း ပကကာ င်း ကို  လွှ ြ်း ြိုး မေု မေ င် နို င် သ ည် ။ 
တရုတ်အစိုးရသည် BRI အစီအစဉ်နှင့် ေတ်သက်သည့် 
ပဝေန်မေစ်တင်ြှုြျားကို ေို၍အပလးထားလာကကေါသည်။ 
အထူးသမေင့် ပဘဂျင်းအစိုးရြှ ချြှတ်ထားပသာ စံနှုန်းြျားနှင့် 
ညီ ညွ တ် မခ င်း ြ ရှိ ပကကာ င်း  လှု ေ် ရှား တ က် ြက သူ တို့ ၏ 
မေစ်တင်စွေ်စွဲြှုြျား အေါအဝင် မေစ်သည်။ တရုတ်ဘဏ်ြျား 
အ ပန မေ င့် လ ည်း  အ ကျ ိုး အ မြ တ် ြ ပေး နို င် ပသာ  
စီြံကိန်းြျား၊ လူြှုပရးနှင့် သဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ 
ေိုး ကျ ိုး ြျား ပေး သ ည် ဟု  သ တ် ြှ တ် ရှု မြ င် ပသာ  
စီ ြံ ကိ န်း ြျား ကို  ပငွ ထု တ် ြ ပချး ချ င် ကက ပတာ့ ေါ ။ 
တရုတ်အစိုးရနှင့်  ဘဏ်ြျားသည်  နိုင်ငံတကာတွင် 
သိက္ခာကျေင်းပစဖေီး နှစ်နိုင်ငံေက်ေံပရးလည်း ထိခိုက်ကာ 
ပငွပကကးပမြာက်မြားစွာ ေုံးရှုံးရသည့် ပနာက်ထေ်မြစ်ေုံ 
ေည်ြျ ိုး ြကကုံချင်ပတာ့သည်ြှာ အပသအချာေင်မေစ်သည်။ 
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ထို့ပကကာင့် ေိုးကျ ိုးြျားစွာမေစ်ပစပသာ စီြံကိန်းြျား၏ 
အမငင်းေွားေယွ ်အပကကာင်းအချကြ်ျားကိ ုတရတုဗ်ဟိအုစိုးရနငှ့ ်
ပငွထု တ် ပေးပသာ  ဘ ဏ္ဍာပရး အ င် စ တီ ကျူးရှ င်း ြျား  
သတိထားြိလာပအာင်လုေ်ပောင် ဖေီး  စီြံကိန်းြျားကို  
ဟန့်တားနိုင်ေါသည်။ ထို့အမေင် သက်ေိုင်ရာနိုင်ငံ၏ 
တည်ေဲဥေပဒြျားကိုချ ိုးပောက်မခင်း (သို့) ကျင့်ဝတ်စည်း
ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအား တရုတ်စီးေွားပရးလုေ်ငန်းြျားက 
ပလးစား လိုက်နာြှုြရှမိခင်း (သို့) စြီံကိန်း၏စီးေွားပရးေိုင်ရာ 
ရှင်သန်ရေ်တည်နိုင်စွြ်း (commercial viability) ကင်းြဲ့မခင်း 
တို့အား ထင်သာမြင်သာပအာင် ထုတ်ပော်တင်မေနိုင်သည်။ 
တရုတ်ရင်းနှီးမြုေ်နှံြှုြျားအား တည့်ြတ်လြ်းညွှန်ပေးြည့် 
ြူဝါဒြျား၊ စံညွှန်းြျား၊ လြ်းညွှန်ချက်ြျားေါဝင်သည့်Inclu-
sive Development International (IDI) ြှ ထုတ်ထားသည့် 
Safeguarding the People and the Environment : 
A Reference guide for Advocate (မေည်သူလူထု နှင့် 
သဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ကို လုံခခုံပအာင်ပစာင့်ပရှာက်မခင်း) ကို 
အသုံးမေုနိုင်ေါသည်။

စီ ြံ ကိ န်း ရ န် ေုံ ပငွ ရ င်း မြ စ် ြျား ကို  ေ စ် ြှ တ် ထား ပသာ  
ပလ့ လာ ြှု  ြ ဟာ ဗျူ ဟာ ပကကာ င့်  အာ ရှ တို က် ြှ  
စီြံကိန်းတခုကို မေန်လည်ပလ့လာ ေန်းစစ်ခဲ့ကကသည်။၂၀၁၉ 
ပြလတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ေူြတ်ဒရာ (Sumatra) 
ပမြာက်ေိုင်းရှိ ဘန်တန်တူရူ (Batang Toru) ေည်ကို 
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ  ေတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာလှုေ်ရှားသည့်  
အကကီးေုံးကွန်ယက်တစ်ခုမေစ်ပသာ WALHI ဦးပောင်ပသာ 
နိုင်ငံတကာ ေန့်ကျင်ေန္ဒမေြှုပကကာင့် တရုတ်ဗဟိုဘဏ်က 
ထိုစီြံကိန်းကို ပသပသချာချာ သုံးသေ်ဖေီး ပသချာချင့်ချနိ်ကာ 
ေုံးမေတ်ချက်ချေါြည်ဟု တုန့်မေန်ခဲ့ေါသည်။ အမခားနိုင်ငံြျား 
တွင်လည်း အန္တရာယ်ရှိပသာ BRI စီြံကိန်းြျားကို  
ရေ်တန့်သွားပအာင် တက်ြကလှုေ်ရှားသူြျားက ဗျူဟာကျကျ 
လှုေ်ရှားလာခဲ့ကကသည်။ ကင်ညာနိုင်ငံတွင် ပကျာက်ြီးပသွး
စက်ရုံစီြံကိန်းအတွက် ကုြ္ပဏီက ပဒသခံမေည်သူြျားအား 
ပသပသချာချာ  အသိပေး  တို င် ေင် ခဲ့ မခင်း ြရှိ မခင်း ၊ 
သဘာဝေတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပစမခင်း စွဲေိုချက်ြျားမေင့် 
တ က် ြက လှု ေ် ရှား သူ ြျား က  တ ရား စွဲ ခဲ့ ပသာ ပကကာ င့်  
စီြံကိန်းရေ်လိုက်ရသည်။  S ier ra  Leone တွင်  
ပြကးဖြဝီနေ်နိိငုပ်သာ အန္တရာယ၊် စြီကံနိ်း၏ စီးေွားပရးေိငုရ်ာ 
ရှင်သန်ရေ်တည်နိုင်စွြ်း  ြခိုင်ြာြှုတို့ပကကာင့်  Free-
town ပလေိေ်မေန်လည်ပောက်လုေ်ရန် အစီအစဉ်ကို 
ေျက်သိြ်းေစ်ခဲ့သည်။

လက်ရှိအပမခအပနတွင် ေိုးလြ်းြနှင့်တရုတ်မြန်ြာ စီးေွားပရး 
စကကဂန်စီြံကိန်းြှာ ကနဦးအေင့်ြှာသာရှိပသးသည်ေိုပသာ်
လည်း စိန်ပခါ်ြှုြျားစွာရှိပနပကကာင်း ပဒါ်လေိုင်ေိုင်းပရာ်က 
ယခုကဲ့သို့ပရးသားခဲ့သည်။ ’နိုင်ငံအေင့်  စီြံကိန်းပတွ 
အပကာငအ်ထညြ်ပောခ်ငြ်ှာ သယဇံာတရင်းမြစခ်ွြဲဲ ့အစအီစဉ၊် 
လူြှူပရးနဲ့ သဘာဝေတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်ပချပတွကို 
ေန်းစစ်ပေးြယ့်ယန္တယားပတွ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပအာင် 
အရင်လုေ်ရြယ် ။ အဲဒီအေင့်ပတွ ြလုေ်ခဲ့ရင်ပတာ့ 
တရုတ်ရဲ့ စီးေွားပရးလုေ်ငန်းပတွကို အယုံအကကည်နည်းတဲ့ 

အပမခအပနက ေိုေိုးလာေါလိြ့်ြယ် ။ တရုတ်နိုင်ငံက 
ဖငိြ်းချြ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်ြှာ  ကကားဝင်ေံ့ ေိုးသူအပနနဲ့  
ြှန်ြှန်ကန်ကန် ရေ်တည်ေါဝင်ြယ်ေိုတဲ့ အပနအထားကိုလဲ 
ေုံးရှုံးရြှာ မေစ်ေါတယ်။ ‘

စီ ြံ ကိ န်း ြျား အား လုံး အ တွ က်  ပဒ သ ခံ  လူ ြှု 
အ သို င်း အ ဝ န်း ြျား ၊  အ ရ ေ် ေ က် အ ေွဲ အ စ ည်း ြျား နှ င့်  
ပသပသချာချာတိုင်ေင်ပေွးပနွးကာ ေုံး မေတ်ချက်တိုင်း 
ချြှတ်သည့်မေစ်စဉ်တွင် ၎င်းတို့အားလုံးအဓိေ္ပယ်ရှိရှိေါဝင်နိုင်ရ
နြ်ှာ အလနွအ်ပရးကကီးေါသည။် ထိသုိုမ့ေစလ်ာနိငုရ်န ်အစကေင ်
စီြံကိန်းအေိုမေုလွှာ၊ ဒီဇိုင်းေုံပော်မခင်း၊ မေစ်လာနိုင်ပသာ 
အကျ ိုးေက်ြျားအေါအဝင် စသည်တို့နှင့် ေတ်သက်ပသာ 
သတင်းအချက်အလက်ြျားကို  လုံလုံပလာက်ပလာက် 
အချနိ်နဲ့တပမေးညီ လက်လှြ်းြှီရနိုင်ပအာင် စီစဉ်ပေးရန် 
ြမေစ်ြပနလိုအေ်သည်။ 

ေိုး လ ြ်း ြ စီ ြံ ကိ န်း ြျား ၏  အ နာ ဂ တ် သ ည်  
ဘာသာပရး လူြျ ိုးပရး ေဋိေက္ခြျား ၊  လက်နက်ကိုင်  
ေဋိေက္ခြျား၏ အနာဂတ်၊ ထို့အမေင် ဖငိြ်းချြ်းပရးနှင့်  
အမေန်အလှန်ပေွးပနွးေွဲြျား မေစ်ပေါ်ရန် ကကိုးေြ်းပနမခင်း၏ 
အနာဂတ်ြျားနှင့် ေက်နွယ်ပနေါသည်။ ေိုးလြ်းြစီြံကိန်းကို 
လိုလားသူြျားကေင်  စီ ြံကိန်းြျားပကကာင့် ရှိ ပနပသာ 
ေဋိေက္ခြျား  သို့ ြဟုတ်  ေဋိေက္ခအသစ်ြျားတိုး၍ 
ထေ် မေစ်ြလာပစရန်  လိုလားပတာင့်တပန ကကသည်။ 
ေဋိေက္ခမေစ်ပနပသာ ပနရာပဒသြျားတွင် ထိခိုက်ေုံးရှုံးြှုြျား 
တိုးြလာရန်နှ င့်  စစ် ပဘာင်တိုး ချဲ့ ြှု ြျားြ မေစ်ပစရန်  
ေိုးလြ်းြ စီြံကိန်းြျားနှင့်ေတ်သက်ပသာ ေဋိေက္ခမေစ်နိုင်ပချ 
ပလလ့ာေန်းစစြ်ှုြျားကိ ုကျယက်ျယမ်ေန့မ်ေန့လ်ေုပ်ောငက်ာ 
နားလည်ြှု တည်ပောက်သွားရန်  ြမေစ်ြပနလိုေါြည်။ 
ဖငိြ်းချြ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်အား ေံ့ေိုးကူညီြည်ဟုေိုထားပသာ 
တရတုအ်စိုးရအပနနငှ့ ်ေိုးလြ်းြစြီကံနိ်းြျားက ဖငြိ်းချြ်းပရး 
တည်ပောက် မခင်းနှ င့်  အြျ ိုးသားရင် ကကားပစ့ ပရးကို  
အဟန့်အတားြမေစ်ပစရန်နှင့်  အန္တရာယ်ြမေစ်ပစရန်  
အ ပလး ထား သ င့် ဖေီး  စီး ေွား ပရး အ ကျ ိုး အ မြ တ် ကို  
ဖငိြ်းချြ်းပရးထက်ေို၍ ဦးစားြပေးသင့်ေါ။ 



  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း |  47ideas into movement

Endnotes
1 Theresa Fallon, ‘The New Silk Road: Xi Jinping’s Grand 

Strategy for Eurasia,’ American Foreign Policy Interests 37, 
no. 3 (May 4, 2015): 140–47; Michael Clarke, ‘The Belt and 
Road Initiative: China’s New Grand Strategy?,’ Asia Policy 
24, no. 1 (August 9, 2017): 71–79; Simon Shen and Wilson 
Chan, ‘A Comparative Study of the Belt and Road Initiative 
and the Marshall Plan,’ Palgrave Communications 4, no. 1 
(2018): 1–11.

2 Han Yang and Zongduo Wen, ‘Belt and Road Initiative 
Marks Progress among Key Nations-Belt and Road Portal,’ 
China Daily Global, 30 September 2019. People’s Daily 
Online, ‘China Releases Report on BRI Progress,’ 26 April 
2019

3 This understanding of the BRI is based on Asia-Europe 
Peoples’ Forum (AEPF) ‘The Belt and Road Initiative: An 
AEPF Framing Paper’ Asia-Europe Peoples’ Forum, October 
2019. TNI contributed to the development of this framing 
paper. 

4 Transnational Institute, ‘China’s Engagement in Myanmar: 
From Malacca Dilemma to Transition Dilemma’, TNI, 
Myanmar Policy Briefing No.19, July 2016.

5 UN Human Rights Council, ‘Report of the independent 
international fact-finding mission on Myanmar’, UN Human 
Rights Council, 12 September 2018.

6 Lahpai Seng Raw, ‘China’s Belt & Road Initiative: 
A Cautionary Tale for the Kachins’, Commentary, 
Transnational Institute, 10 January 2019, https://www.tni.
org/en/article/chinas-belt-road-initiative-a-cautionary-
tale-for-the-kachins.

7 See Walden Bello, ‘Paradigm Trap: The development 
establishment’s embrace of Myanmar and how to break 
loose’, (Transnational Institute, Amsterdam, May 2018).

8 David Harvey, Seventeen Contradictions and the End of 
Capitalism, (Oxford University Press, Oxford, 2014 ) p. 151. 
The framing of the BRI specifically as a spatial fix is based 
on Lee Jones’ innovative take in ‘The Political Economy 
of China’s Belt and Road Initiative’ (paper presented 
at Australian International Political Economy Network 
Workshop, Perth, Australia, 2019)

9 Ibid

10 Ibid p. 151

11 Lee Jones, ‘The Political Economy of China’s Belt and Road 
Initiative’

12 Chris Alden and Martyn Davies, ‘A Profile of the Operations 
of Chinese Multinationals in Africa,’ South African Journal of 
International Affairs 13, no. 1 (2006): 83–96; China Policy, 
‘China Going Global: Between Ambition and Capacity’ 
(China Policy, April 2017), https://policycn.com/wp-
content/uploads/2017/05/2017-Chinas-going-global-

strategy.pdf; Cristelle Maurin and Pichamon Yeophantong, 
‘Going Global Responsibly? China’s Strategies Towards 
‘Sustainable’ Overseas Investments,’ Pacific Affairs 86, no. 
2 (2013): 281–303.

13 Harvey, Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, 
p. 181; Fang Cai and Kam Wing Chan, ‘The Global Economic 
Crisis and Unemployment in China,’ Eurasian Geography 
and Economics 50, no. 5 (2009): 513–531.

14 Ibid.

15 昆明信息港 [Kunming Information Portal], ‘今年云南投

500亿建高速 在建26条[This Year Yunnan Invested 50 
Billion to Construct 26 Highways.],’ 昆明信息港 [Kunming 
Information Portal], 14 July 2014, https://www.kunming.
cn/news/c/2014-07-14/3624544.shtml.

16 Moody’s Public Sector Europe, ‘Moody’s Publishes New 
Report on Chinese Regional and Local Governments 
— Yunnan,’ Moody’s, 13 December 2018, https://
www.moodys.com/research/Moodys-publishes-new-
report-on-Chinese-regional-and-local-governments--
PR_392850.

17 Dinny McMahon, The Great Wall of Debt: Shadow Banks, 
Ghost Cities, Massive Loans, and the End of the Chinese 
Miracle, EPUB (New York, Houghton Mifflin, 2018), ch.2.

18 Ibid. 

19 Lee Jones, ‘Understanding China’s ‘Belt and Road Initiative’: 
Beyond ‘Grand Strategy’ to a State Transformation 
Analysis’, 2019, p. 10

20 Yuen Yuen Ang, ‘Demystifying Belt and Road.’ Foreign 
Affairs, 20 June 2019, 

21 Shahar Hameiri and Lee Jones, ‘Rising Powers and State 
Transformation: The Case of China,’ European Journal of 
International Relations 22, no. 1 (2016): 72–98.

22 Ang, ‘Demystifying Belt and Road.’

23 Ibid.

24 Jones, ‘The Political Economy of China’s Belt and Road 
Initiative’

25 James D. Sidaway and Chih Yuan Woon, ‘Chinese Narratives 
on ‘One Belt, One Road’ (一带一路) in Geopolitical and 
Imperial Contexts,’ The Professional Geographer 69, no. 
4 (2 October 2017): 591–603, https://doi.org/10.1080/0
0330124.2017.1288576.

26 National Development and Reform Commission, Ministry 
of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce, ‘Vision and 
Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 
21st-Century Maritime Silk Road,’ 2015, http://en.ndrc.
gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html.

27 This is the author’s own translation from the Chinese 
version. The English translation of the Visions and Mission 
document describes ‘unimpeded trade and investment’ as 
a ‘major topic’ of the BRI. 



48  |  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း transnationalinstitute

28 Office of the Leading Group for Promoting the Belt and 
Road Initiative, ‘The Belt and Road Initiative Progress, 
Contributions and Prospects.’; 诚 [Cheng] 程 [Cheng], 晓
晨 [Xiaochen] 陈 [Chen], and 泉霖 [Quanlin] 何 [He], ‘建
立争端解决机制为‘一带一路’护航 [Establish a Dispute 
Settlement Mechanism for the ‘Belt and Road’ Convoy],’ 21
世纪经济报道 [21st Century Business Herald], 30 January 
2018, http://epaper.21jingji.com/html/2018-01/30/
content_79728.htm. Chinese academics consider 
the current ISDS system to be dominated by western 
countries and agencies. 

29 Lee Jones, ‘Understanding Chinese Companies: Beyond 
‘China, Inc.,’’ in State of Power 2020, (Transnational Institute, 
Amsterdam, Forthcoming).

30 Xuanzun Liu, ‘Nation Finds Antarctic Airport Site,’ Global 
Times, Decemeber 17, 2018 

31 Lee Jones, ‘Understanding Chinese Companies: Beyond 
‘China, Inc.,’’ 

32 Lee Jones, ‘Understanding Chinese Companies: Beyond 
‘China, Inc.’’

33 Buren China Law Offices, ‘Chinas New Policy on 
Outbound Investment,’ China Law Special, September 
2017, https://www.burenlegal.com/sites/default/
files/usercontent/content-files/Chinas%20new%20
policy%20on%20outbound%20investment.pdf . 

34 ‘Procurement - World Bank Listing of Ineligible Firms 
& Individuals,’ World Bank, accessed October 4, 2019, 
https://projects.worldbank.org/en/projects-
operations/procurement/debarred-firms. This list 
includes companies or their subsidiaries who are currently 
implementing BRI projects in Myanmar such as  China 
Railway Group, Dongfang Electronics and China Energy 
Engineering Group Hunan Electric Power Design Institute

35 Lee Jones and Yizheng Zou, ‘Rethinking the Role of State-
Owned Enterprises in China’s Rise,’ New Political Economy 
22, no. 6 (2 November, 2017): 743–60; Shahar Hameiri 
and Lee Jones, ‘China Challenges Global Governance? 
Chinese International Development Finance and the AIIB,’ 
International Affairs 94, no. 3 (1 May 2018): 573–93.

36 Chinese Academy of International Trade and Economic 
Cooperation, Ministry of Commerce of the People’s 
Republic of China, Research Centre of the State-owned 
Assets Supervision and Administration Commission of the 
State Council of the People’s Republic of China, and United 
Nations Development Programme China, ‘2017 Report 
on the Sustainable Development of Chinese Enterprises 
Overseas,’ May 2017, https://www.cn.undp.org/content/
china/en/home/library/south-south-cooperation/2017-
report-on-the-sustainable-development-of-chinese-
enterprise.html.

37 Sai Wansai, ‘China’s Thai-Myanmar border investment: 
Shwe Kokko Chinatown Mega-Project,’ Shan Herald Agency 
for News, 28 June 2019. Naw Betty Han, ‘Shwe Kokko: A 
Paradise for Chinese Investment,’ Frontier Myanmar, 5 
September 2019. Nyein Nyein, ‘Chinese Developer’s Grand 
Claims Spark Fresh Concern in Karen State.’

38 David I. Steinberg and Hongwei Fan, Modern China-
Myanmar Relations: Dilemmas of Mutual Dependence (NIAS 
Press, Copenhagen, 2012) p.146.

39 Myat Thein, Economic Development of Myanmar (Singapore, 
Institute of Southeast Asian Studies, 2004), 122.

40 Toshihiro Kudo, Myanmar’s Economic Relations with China: 
Can China Support the Myanmar Economy? (Institute of 
Developing Economies, Chiba, Japan, 2006), 8.

41 Pál Nyíri, ‘Chinese Entrepreneurs in Poor Countries: A 
Transnational ‘Middleman Minority’ and Its Futures,’ Inter-
Asia Cultural Studies 12, no. 1 (2011): 145–53.

42 Toshihiro Kudo, Myanmar’s Economic Relations with China: 
Can China Support the Myanmar Economy?

43 Pál Nyíri, ‘Chinese Entrepreneurs in Poor Countries: A 
Transnational ‘Middleman Minority’ and Its Futures,’.

44 David I. Steinberg and Hongwei Fan, Modern China-
Myanmar Relations: Dilemmas of Mutual Dependence

45 杜兰 [Du Lan], ‘‘一带一路’ 建设背景下中国与缅甸的经

贸合作 [China-Myanmar Economic Cooperation under 
the Context of ‘the Belt and Road’ Initiative],’ 东南亚纵横 

[Around Southeast Asia], no. 1 (2017): 29–35.

46 宋清润 [Song Qingrun], ‘缅甸民盟新政府执政以来‘一

带一路’倡议下的中缅合作进展与挑战 [Progression and 
Challenges in the Sino-Myanmar Cooperation with the ‘Belt 
and Road’ Initiative in the Governance of Burma’s NLD],’ 
战略决策研究 [Journal of Strategy and Decision Making] 8, 
no. 5 (2017): 3–31.

47 David I. Steinberg and Hongwei Fan, Modern China-
Myanmar Relations: Dilemmas of Mutual Dependence

48 Compiled from the China National Statistics Book, National 
Bureau of Statistics of China, editions: 1990-2005. 
China has a total of 34 provincial level units, including 
23 provinces, 5 autonomous regions, 4 provincial level 
municipalities, and 2 special administrative regions.

49 Transnational Institute, ‘China’s Engagement in Myanmar’, 
p.8.

50 Ibid.

51 See e.g., Global Witness, ‘A Choice for China; Ending the 
destruction of Burma’s northern frontier forests’, October 
2005; Global Witness, ‘A Disharmonious Trade: China and 
the continued destruction of Burma’s northern frontier 
forests’, October 2009; Yimou Lee & Joel Schectman, ‘How 
a rebel Myanmar tin mine may up-end a global supply 
chain’, Special Report, Reuters, 28 November 2016; 
Environmental Investigation Agency, ‘State of Corruption: 



  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း |  49ideas into movement

The top-level conspiracy behind the global trade in 
Myanmar’s stolen teak’, February 2019.

52 For a discussion on these events, see e.g., Transnational 
Institute, ‘China’s Engagement in Myanmar’. 

53 Based on authors own calculations based on information 
in David I. Steinberg and Hongwei Fan, Modern China-
Myanmar Relations: Dilemmas of Mutual Dependence (NIAS 
Press, Copenhagen, 2012) Appendix 3. 

54 See Transnational Institute, ‘Withdrawal Symptoms in the 
Golden Triangle’ (Transnational Institute, Amsterdam, 9 
January 2009) p. 64-65.

55 Guidelines for Overseas Investment and Cooperation in Other 
Countries and Regions (Myanmar), p. 57. As quoted in David 
I. Steinberg and Hongwei Fan, Modern China-Myanmar 
Relations: Dilemmas of Mutual Dependence , p.232

56 Tom Kramer, ‘Burma’s Cease-fires at Risk: Consequences 
of the Kokang Crisis for Peace and Democracy’, 
(Transnational Institute, Amsterdam, September 2009); 
Transnational Institute, ‘From Military Confrontation to 
Political Dialogue; Consequences of the Kokang Crisis 
for an Inclusive Peace in Myanmar’, TNI Myanmar Policy 
Briefing No.15, July 2015.

57 Clifford McCoy, ‘China, Myanmar reaffirm strategic vows’, 
Asia Times, 16 September 2010.

58 Central Statistical Organisation (CSO), Myanmar 
government, 2012

59 Thomas Maung Shwe, ‘KIO warns China: Myitsone Dam 
could spark ‘civil war’’, Mizzima News, 20 May 2011.

60 Jacob Goldberg, ‘Myanmar’s Great Power Balancing Act’, 
The Diplomat, 29 August 2014.

61 Lun Min Maung & Ye Mon, ‘Myanmar apologises to China 
over cross-border bombing’, Myanmar Times, 3 April 2015; 
Ankit Panda, ‘After Myanmar Bombing, China Deploys Jets, 
Warns of ‘Resolute Measures’’, The Diplomat, 15 March 
2015.

62 Yun Sun, ‘After Border Bombing, What’s Next for Burma 
and China?’, The Irrawaddy, 18 March 2015.

63 ‘Tatmadaw never tolerates attempts to encroach upon 
Myanmar’s sovereignty: Army holds press conference’, 
Global New Light of Myanmar, 21 February 2015; and 
‘President U Thein Sein vows not to lose an inch of 
Myanmar’s territory, honours military personnel who fight 
against Kokang renegades’, Global New Light of Myanmar, 
16 February 2015.

64 Aung Zeya, ‘Outcome of Pang Seng conference and the 
true identity of UWSA’, Global New Light of Myanmar, 17 
May 2015.

65 Jane Perlez, ‘China Showers Myanmar With Attention, 
as Trump Looks Elsewhere,’ Jane Perlez, ‘China Showers 
Myanmar With Attention, as Trump Looks Elsewhere,’ The 
New York Times, 7 August 2018. 

66 Ying Yao and Youyi Zhang, ‘Public Perception of Chinese 
Investment in Myanmar and Its Political Consequences: 
A Survey Experimental Approach’ (International Growth 
Centre, March 2018); 宋清润 [Song Qingrun], ‘缅甸民盟

新政府执政以来‘一带一路’倡议下的中缅合作进展与

挑战 [Progression and Challenges in the Sino-Myanmar 
Cooperation with the ‘Belt and Road’ Initiative in the 
Governance of Burma’s NLD],’

67 宋清润 [Song Qingrun], ‘缅甸民盟新政府执政以来‘

一带一路’倡议下的中缅合作进展与挑战 [Progress and 
Challenges in Sino-Myanmar Cooperation under the 
‘Belt and Road’ Initiative since the NLD Government 
took office]’; 杜兰 [Du Lan], ‘‘一带一路’ 建设背

景下中国与缅甸的经贸合作 [China-Myanmar Economic 
Cooperation under the Context of ‘the Belt and Road’ 
Initiative] 李晨阳 [Li Chenyang], ‘缅甸与中国的 ‘ 一

带一路’ 倡议 [Myanmar and China’s ‘One Belt One Road’ 
Initiative],’ 世界知识 [World Affairs], no. 16 (2016): 73–73.

68 宋清润 [Song Qingrun], ‘缅甸民盟新政府执政以来‘一带

一路’倡议下的中缅合作进展与挑战 [Progression and 
Challenges in the Sino-Myanmar Cooperation with the ‘Belt 
and Road’ Initiative in the Governance of Burma’s NLD],’ 
Du, 2017, 李晨阳 [Li Chenyang], ‘缅甸与中国的 ‘一带一

路’ 倡议 [Myanmar and China’s ‘One Belt One Road’ 
Initiative],’ 世界知识 [World Affairs], no. 16 (2016): 73–73.

69 李晨阳 [Li Chenyang], ‘缅甸与中国的 ‘一带一路’ 倡

议 [Myanmar and China’s ‘One Belt One Road’ Initiative],’

70 李晨阳 [Li Chenyang], ‘缅甸与中国的 ‘一带一路’ 倡

议 [Myanmar and China’s ‘One Belt One Road’ Initiative],’

71 Authors own calculations based on the following sources: 
‘Foreign Trade Reaches 14.7t Yuan in H1 of 2019,’ China 
Daily, July 12, 2019; ‘China-Myanmar Oil Pipeline Carries 5 
Mln Tonnes Crude in H1,’ Xinhua, July 21, 2019,.

72 David I. Steinberg and Hongwei Fan, Modern China-
Myanmar Relations: Dilemmas of Mutual Dependence 
p 223. See Steinberg and Fan 2012 Appendix 3 for a 
timeline of events in Sino-Myanmar relations including 
the agreements signed. 

73 Republic of the Union of Myanmar Ministry of Transport, 
‘The Survey Program for the National Transport 
Development Plan in the Republic of the Union of 
Myanmar Final Report’, Yangon, 2014. The Government of 
the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Industry, 
‘Industrial Policy,’ Yangon, February 2016.

74 Charlie Thame, ‘SEZs and Value Extraction from the 
Mekong: A case study on the control and exploitation 
of land and labour in Cambodia and Myanmar’s Special 
Economic Zones.’ (Focus on the Global South, Bangkok, 
2017). For a critique of these policies in Myanmar, 
see Walden Bello, ‘Paradigm Trap: The development 
establishment’s embrace of Myanmar and how to break 
loose.’



50  |  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း transnationalinstitute

75 Nan Lwin, ‘Gov’t Signs MoU with Beijing to Build China-
Myanmar Economic Corridor,’ The Irrawaddy, 13 
September 2018.

76 Nan Lwin, ‘Second BRI Forum Roundup—How Myanmar 
Fares,’ The Irrawaddy, 6 May 2019.

77 Ibid. 

78 Government of the Republic of Latvia and Government 
of the People’s Republic of China, ‘Memorandum of 
Understanding between the Government of the Republic 
of Latvia and the Government of the People’s Republic 
of China on Cooperation within the Framework of the 
Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime 
Silk Road Initiative,’ 24 October 2016, tap.mk.gov.lv/
doc/2016_11/AM_MoU_EN_20161024.2386.docx.

79 Myat Pyae Phyo, ‘China-Myanmar Economic Corridor 
a ‘Win-Win,’’ The Irrawaddy, 13 December 2018. 

80 Nan Lwin, ‘New Chinese Ambassador Vows to Seek 
‘Practical Cooperation’ with Myanmar on BRI Projects,’ The 
Irrawaddy, 19 June 2019.

81 ‘China-Myanmar Economic Corridor Construction Yields 
Fruitful Results under BRI-Belt and Road Portal,’ Belt and 
Road Portal, 8 January 2019, https://eng.yidaiyilu.gov.cn/
qwyw/rdxw/98725.htm.

82 Yun Sun, ‘Slower, Smaller, Cheaper: The Reality of the 
China-Myanmar Economic Corridor,’ Frontier Myanmar, 
26 September 2019.

83 Khin Khin Kyaw Kyee, ‘China’s Multi-Layered Engagement 
Strategy and Myanmar’s Reality: The Best Fit for Beijing’s 
Preferences’, Institute for Strategy and Policy-Myanmar, 
China Research Project, Working Paper No.1, February 
2018.

84 Aung Zaw, ‘Say No to Myitsone’, The Irrawaddy, 6 February 
2019.

85 Robin Gomes, ‘Myanmar cardinal lashes out at 
controversial dam on Irrawaddy’, Vatican News, 30 January 
2019.

86 Kyaw Kyee, ‘China’s Multi-Layered Engagement Strategy 
and Myanmar’s Reality’.

87 International Hydropower Association, ‘2019 Hydropower 
Status Report’, International Hydropower Association, 
London, 2019.

88 Benxi Liu et al., ‘Hydropower Curtailment in Yunnan 
Province, Southwestern China: Constraint Analysis and 
Suggestions,’ Renewable Energy 121 (1 June 2018): 700–
711. Yujian Ye et al., Cause Analysis and Policy Options 
for the Surplus Hydropower in Southwest China Based 
on Quantification,’ Journal of Renewable and Sustainable 
Energy 10, no. 1 (20 February 2018).

89 ‘国家能源局：电力领域‘弃水’‘弃风’‘弃光’状况缓

解National Energy Administration: Electric Power Sector 

‘Discarded Water’, ‘Discarded Wind’, ‘Discarded Light’ 
Situation Eases],’ 新华网 [Xinhua], 28 January 2019,  

90 Ibid. Despite this overcapacity, Chinese energy 
corporations continue to build large-scale hydropower 
plants in western China including the world’s second 
largest hydropower dam the, 60 billion kWh ‘Baihetan 
Hydro Power Station‘, on the borders of Yunnan and 
Sichuan Provinces Xin Zheng, ‘Hydropower Plant Shows 
off Domestic Expertise,’ China Daily, 19 July 2018.

91 Eleven Media, ‘44% of Households Have Access to 
Electricity; 10% Increase in Three Years,’ Eleven Media 
Group, 9 April 2019.

92 Dieter Billen, ‘Electrifying Myanmar’s power grids’, 
Myanmar Times, 17 August 2016. Converted to billion 
kilowatts by the author. 

93 ‘南方电网：十载同心铸辉煌 [China Southern Power Grid: 
Ten Years of Glory Forged Together],’ 人民日报 [People’s 
Daily], 26 December 2012.

94 International Rivers, ‘China Southern Power Grid,’ 
International Rivers, accessed October 7, 2019, https://
www.internationalrivers.org/campaigns/china-
southern-power-grid.

95 中国南方电网 [China Southern Power Grid], ‘500千伏

中缅联网项目中方工作组挂牌 [500 KV China-Myanmar 
Networking Project’s Chinese Working Group Listed],’ 31 
October 2017.

96 ‘南方电网：中缅联网项目已到关键节点,’ [China Southern 
Power Grid: China-Myanmar Grid Project has reached a 
key node] Sina Finance, 29 May 2015.

97 Ibid 

98 中国南方电网 [China Southern Power Grid], ‘500千伏

中缅联网项目中方工作组挂牌 [500 KV China-Myanmar 
Networking Project’s Chinese Working Group Listed],’

99 Ibid.

100 Ibid

101 国家能源局 [National Energy Administration], ‘对十三

届全国人大一次会议第3267号建议的答复(国能建电力

〔2018〕86号) [Reply to Recommendation No. 3267 of 
the First Session of the 13th National People’s Congress],’ 
19 July 2018, http://zfxxgk.nea.gov.cn/auto84/201812/
t20181219_3537.htm.

102 Ibid.

103 State Grid Corporation of China, ‘Kou Wei Met with 
Minister of Electricity and Energy of Myanmar,’ 
24 August 2018, http://www.sgcc.com.cn/
html/sgcc_mobi le_en/co l2017113008/2018-
11/29/20181129091520443924877_1.shtml.

104 ‘缅甸电力与能源部部长到访南方电网公司 [Myanmar 
Minister of Electricity and Energy Visited China Southern 
Power Grid Corporation],’ 能源界 [Energy Sector], 29 



  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း |  51ideas into movement

August 2018, http://www.nengyuanjie.net/article/17386.
html.

105 Nan Lwin, ‘Gov’t to Buy Electricity from China to Cover 
Shortfall,’ The Irrawaddy, 14 May 2019.

106 Ibid. 

107 ‘Trilateral Ministerial Meeting Held for Electric Power 
Trading Initiative between Myanmar-China-Bangladesh,’ 
Global New Light Of Myanmar, 9 March 2018.

108 Embassy of the People’s Republic of China in the 
Republic of the Union of Myanmar, ‘洪亮大使出席缅甸克

钦邦北部联通国家主干电网工程开工仪式 [Ambassador 
Hong Liang Attended the Ground-breaking Ceremony 
for the Backbone Network Power Transmission Project 
in Northern Kachin State, Myanmar],’ 14 November 
2017, https://www.fmprc.gov.cn/ce/cemm/chn/sgxw/
t1510339.htm.

109 ‘China’s Grid Corporation Launches 230 KV Power 
Transmission Line, Substation Project in Northwestern 
Myanmar.’ Xinhua, 10 November 2017.

110 China Electric Power Equipment and Technology 
Corporation, ‘New Progress Made in China-Myanmar 
Power Cooperation,’ 15 November 2017, http://www.
cet.sgcc.com.cn/html/zdzb/col1310000085/2018-
01/03/20180103173401912142387_1.html.

111 Ministry of Electricity and Energy (MOEE). ‘Dr. Tun Naing, 
Deputy Minister for Ministry of Electricity and Energy, 
Inspects Construction Status of 230 KV Shwebo Primary 
Substation,’ 31 December 2018. http://www.moee.gov.
mm/en/ignite/contentView/947.

112 Union Resources & Engineering Co.,Ltd [UREC], ‘Brief 
Introduction to UREC,’ http://www.urec.com.cn/en/about.
htm.

113 Ibid

114 International Finance Corporation. ‘Baseline Assessment 
Report Hydropower: Strategic Environmental 
Assessment of the Hydropower Sector in Myanmar.’ 
(Washington D.C.: International Finance Corporation 
(IFC), 2017) http://documents.worldbank.org/curated/
en/857971548867615099/pdf/134197-WP-MM-V2-SEA-
Baseline-Assessment-Hydropower-PUBLIC.pdf.

115 Yimou Lee & Shoon Naing, ‘Exclusive: China in talks to 
sell electricity to Myanmar amid warming ties’, Reuters, 
4 August 2017.

116 Ibid 
 

117 Myanmar Ministry of Electricity and Energy (MOEE), 
‘Opening Ceremony of 500kV Kankaung (Meiktila) – 
Saparkyawe (Taungoo) Transmission Line Stringing (146 
Miles),’ 17 March 2019, http://www.moee.gov.mm/en/
ignite/contentView/1057.

118 In September 2019, after the project was completed, 
CEEG-HEPDI was debarred from Work Bank Group 
projects for a fraudulent bid for a contract they won 
in relation to the construction of the Lusaka electricity 
transmission and distribution system in Zambia. ‘World 
Bank Group Debars China Energy Engineering Group 
Hunan Electric Power Design Institute Co., Ltd.,’ World 
Bank, 11 September 2019, https://www.worldbank.org/
en/news/press-release/2019/09/11/world-bank-group-
debars-china-energy-engineering-group-hunan-electric-
power-design-institute-co-ltd.

119 Yue Liu et al., ‘Competitiveness of Hydropower Price and 
Preferential Policies for Hydropower Development in Tibet 
and the Sichuan-Yunnan Tibetan Area of China,’ Water 
Policy 20, no. 6 (1 December 2018): 1092–1111,

120 Befut Global Inc., ‘Infrastructure Projects,’ Befut Global Inc, 
accessed 7 October 2019, http://www.befutglobal.net/
infrsatructure-projects.

121 Mike Davis, ‘Erik Prince in Myanmar – an Own Goal in the 
Making for China’s Belt and Road Investments?,’ Global 
Witness, 29 March 2019, https://www.globalwitness.org/
en/blog/erik-prince-in-myanmar-an-own-goal-in-the-
making-for-chinas-belt-and-road-investments/.

122 中国电力技术装备有限公司  [China Electric Power 
Equipment and Technology Corporation], ‘‘一带一

路’之五年：国家电网助缅甸架起‘北电南送’通

道 [Five Years of the ‘Belt and Road’: State Grid Helps 
Myanmar to set up the ‘North to South Electricity 
Transmission’ Passage],’ 17 April 2018, http://www.
cet.sgcc.com.cn/html/zdzb/col1310000045/2018-
04/28/20180428093947741886647_1.html. 新华网 
[Xinhua], ‘中国电力企业助力缅甸‘北电南送’ [Chinese 
Power Companies Help Myanmar ‘North-South Electricity 
Transmission Project’],’ 新华网 [Xinhua], 11 October 2017.

123 International Rivers, ‘China Southern Power Grid,’ 
International Rivers. International Finance Corporation. 
‘Baseline Assessment Report Hydropower: Strategic 
Environmental Assessment of the Hydropower Sector in 
Myanmar.’

124 Republic of the Union of Myanmar, ‘Myanmar National 
Electrification Project Environmental and Social 
Management Framework: Volume 1: Main Report,’ 27 July 
2018.

125 Lewis, Charlton. ‘China’s Dam Boom Is an Assault on 
Its Great Rivers’ The Guardian, 4 November 2013, sec. 
Environment. 

126 Yue Liu et al., ‘Competitiveness of Hydropower Price and 
Preferential Policies for Hydropower Development in Tibet 
and the Sichuan-Yunnan Tibetan Area of China,’ Water 
Policy 20, no. 6 (December 1, 2018): 1092–1111.

127 Macdonald, Connor. ‘Myanmar: Hydropower and the Cost 



52  |  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း transnationalinstitute

of Life.’ Al Jazeera. 30 June 2016

128 International Finance Corporation (IFC), ‘Strategic 
Environmental Assessment of the Myanmar Hydropower 
Sector - Final Report’ (Washington D.C.: International 
Finance Corporation (IFC), 2018), https://www.ifc.
org/wps/wcm/connect/f21c2b10-57b5-4412-8de9-
61eb9d2265a0/SEA_Final_Report_English_web.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=mslr9yx.

129 Thomas Kean, ‘China Advising on Hydro Policy as Govt 
Backs Away from IFC Assessment | Frontier Myanmar,’ 
Frontier Myanmar, 8 February 2019.

130 Seamus Martov, ‘Dam Project in Northern Myanmar 
Will Destroy Remote River Valley, Environmentalist 
Group Warns,’ The Irrawaddy, 29 August 2017, https://
www.irrawaddy.com/news/burma/dam-project-in-
northern-myanmar-will-destroy-remote-river-valley-
environmentalist-group-warns.html.

131 Tom Kramer, Oliver Russell & Martin Smith, ‘From War to 
Peace in Kayah (Karenni) State: A Land at the Crossroads in 
Myanmar’ (Transnational Institute, June 2018), pp.115-17.

132 晨阳 [Li Chenyang], ‘滇缅铁路的前世今生[The past and 
present of the Yunnan-Myanmar railway],’ 世界知识 

[World Affairs], no. 10 (2019): 73.

133 Ibid

134 Ibid

135 Ibid

136 Ibid

137 Ibid

138 Ibid

139 ‘中国中铁递交中缅铁路通道410公里可研报告！[China 
Railway Group Submitted the 410km Feasibility 
Study Report of the China-Myanmar Railway 
Corridor!],’ 搜狐 [Sohu], 29 April 2017, www.sohu.
com/a/310965986_607755.

140 Steinberg and Fan, Modern China-Myanmar Relations: 
Dilemmas of Mutual Dependence,  407

141 ‘第二届中缅经济走廊落幕 共同绘就美好合作愿景[The 
Second China-Myanmar Economic Corridor Ended with a 
Vision of a Beautiful Cooperation],’ 缅甸《金凤凰》中文

报社 [Golden Phoenix], 18 March 2019.

142 ‘中缅铁路项目搁浅 中国中铁憾别千亿工程  [China-
Myanmar Railway Project Stranded, China Railway Regrets 
Will Not Get Hundreds of Billions in Projects],’ 证券时报网 
[Securities Times], 23 July 2014.

143 ‘中国中铁与缅甸签订铁路项目谅解备忘录补充协议 

[China Railway and Myanmar Signed a Supplementary 
Agreement for a Memorandum of Understanding on 
Railway Projects],’ 中央政府门户网站 [Central Government 
Portal], 28 May 2011, http://www.gov.cn/jrzg/2011-
05/28/content_1872766.htm.

144 ‘Myanmar, China agree cross-border rail project’, Reuters, 
28 April 2011.

145 ‘中缅铁路项目搁浅 中国中铁憾别千亿工程  [China-
Myanmar Railway Project Stranded, China Railway Regrets 
Will Not Get Hundreds of Billions in Projects],’.

146 The Asia World Group, one of Myanmar’s largest 
conglomerates, is owned by ethnic Kokang businessman 
Steven Law who had close ties with Myanmar’s military 
government during this period. 

147 Jacob Goldberg, ‘Myanmar’s Great Power Balancing Act’, 
The Diplomat, 29 August 2014.

148 ‘中缅铁路项目搁浅 中国中铁憾别千亿工程 [China-
Myanmar Railway Project Stranded, China Railway Regrets 
Will Not Get Hundreds of Billions in Projects],’ 

149 昆明信息港 [Kunming.cn], ‘大瑞铁路高黎贡山隧道正

洞双线段贯通 [The Dali-Ruili Railway Gaoligongshan 
Tunnel],’ 5 July 2017, https://www.kunming.cn/
news/c/2017-07-05/4677716.shtml., 昆明信息港 

[Kunming.cn], ‘大瑞铁路高黎贡山隧道工程顺利推进 [The 
Dali-Ruili Railway Gaoligongshan Tunnel Project Progresses 
Smoothly],’ 10 November 2016, https://www.kunming.cn/
news/c/2016-11-10/4420083.shtml.

150 ‘Dali-Ruili Railway Expected to Open to Traffic by 2021,’ 
Yunnan Gateway, 10 July 2017, http://english.yunnan.cn/
html/2017/consulgeneral_0710/11838.html.

151 Wanli Yang and Yingqing Li, ‘Trans-Asian Railway 
Construction on Track,’ China Daily, 17 March 2018,

152 ‘中缅铁路项目搁浅 中国中铁憾别千亿工程  [China-
Myanmar Railway Project Stranded, China Railway Regrets 
Will Not Get Hundreds of Billions in Projects],’ 证券时报网 
[Securities Times], 23 July 2014.

153 中国铁路新闻网 [China Railway News Network], ‘李长进率

团访问缅甸，积极推动中缅铁路通道项目 [Li Changjin Led 
a Delegation to Visit Myanmar and Actively Promoted the 
China-Myanmar Railway Passage Project],’ 21 July 2017. 

154 Ibid.

155 Li Changjin Paid a Visit to Myanmar to Promote China-
Myanmar Railway Passage Project,’ China Railway 
Group Limited, 5 March 2017, http://www.crecg.com/
english/2691/2743/21757/index.html.

156 Ibid.

157 Nan Lwin, ‘Analysis: Muse-Mandalay Railway Agreement 
with China Raises Debt, Conflict Fears,’ The Irrawaddy, 31 
October 2018.

158 ‘China Railway Engineering Group,’ Fortune Global 
500, accessed 5 October 2019, https://fortune.com/
global500/2019/china-railway-engineering.

159 China Railway Group, ‘Fine Projects,’ China Railway Group 
Limited, accessed 5 October 2019, http://www.crecg.
com/english/10059090/10059186/49f7f8c7/index2.html.



  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း |  53ideas into movement

160 Morgan Erickson-Davis, ‘China Unveils Plans for Huge 
Railway in South America,’ Mongabay Environmental News, 
27 May 2015 . Amy Chew, ‘Discontent in Indonesia over 
High-Speed Rail Project Jointly Developed with China May 
Turn the Current Impasse into a More Protracted One,’ 
South China Morning Post, 19 February 2016.

161 Ministry of Commerce of the PRC, ‘中铁二院与缅甸铁路局

签署铁路人才培训谅解备忘录 [China Eryuan Railway and 
Myanmar Railways  Sign a Memorandum of Understanding 
on Railway Talent Training],’ Ministry of Commerce of the 
PRC, 29 December 2017, http://www.mofcom.gov.cn/
article/i/dxfw/cj/201712/20171202692260.shtml.

162 China Railway Group, ‘CREC Vice-President Ren Hongpeng 
Met with Myanmar’s Minister of Planning and Finance U 
Soe Win,’ China Railway Group Limited, 9 December 2018, 
http://www.crecg.com/english/2691/2743/37382/index.
html.

163 China Railway Group, ‘李长进会见缅甸交通与通信部部长 

[Li Changjin Meets with Myanmar Minister of Transport 
and Communications]’.

164 CREC International Business Division, ‘CREC President 
ZHANG Meets with Minister of Transport and 
Communications of Myanmar’

165 Kinling Lo, ‘China, Myanmar look into railway project linking 
Muse to Mandalay’, South China Morning Post, 23 October 
2018. 

166 缅甸《金凤凰》中文报, ‘中缅铁路缅甸段正式启动勘测 

[Survey of the Myanmar section of the China-Myanmar 
Railway officially launched],’ 缅甸《金凤凰》中文报社 
[Myanmar Golden Phoenix], 15 January 2019.

167 缅甸《金凤凰》中文报, ‘中缅铁路缅甸段正式启动勘测 

[Survey of the Myanmar section of the China-Myanmar 
Railway officially launched]’

168 Nyein Nyein, ‘Tatmadaw Announces Four-Month Ceasefire 
in North, Northeast,’ The Irrawaddy, 21 December 2018.

169 China Railway Group, ‘CREC President ZHANG Meets with 
Minister of Transport and Communications of Myanmar,’ 
China Railway Group Limited, 26 March 2019, http://www.
crecg.com/english/2691/2743/10069763/index.html. 

170 CREC International Business Division, ‘CREC President 
ZHANG Meets with Minister of Transport and 
Communications of Myanmar,’ China Railway Group 
Limited, 29 April 2019, http://www.crecg.com/
english/2691/2743/10069763/index.html.

171 Nan Lwin, ‘Surveying Begins on Muse-Mandalay Railway’, 
The Irrawaddy, 7 January 2019.

172 Ibid. Chan Mya Htwe, ‘Initial Technical Report on Muse-
Mandalay Railway Project Submitted,’ The Myanmar Times, 
29 May 2019.

173 Chan Mya Htwe. ‘Initial Technical Report on Muse-

Mandalay Railway Project Submitted,’

174 Shoon Lei Win, ‘Feasibility Study on Muse-Lashio-Mandalay 
Railway Project Suspended despite MoU Signing,’ Eleven 
Media, 25 September 2019. 

175 International Crisis Group, ‘Myanmar: A Violent Push to 
Shake Up Ceasefire Negotiations,’ 24 September 2019, 
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/
myanmar/b158-myanmar-violent-push-shake-ceasefire-
negotiations.

176 Ibid.

177 李晨阳 [Li Chenyang], ‘缅甸与中国的 ‘一带一路’ 倡

议 [Myanmar and China’s ‘One Belt One Road’ Initiative],’

178 Ibid. 

179 Ibid. 

180 Yanzi Deng, ‘Guangxi’s Ports Make the Right Connections,’ 
China Daily, 15 15 August 2017. Chong Koh Ping, ‘New 
China Rail Network Cuts Transit Time for Exports to 
Singapore and Beyond,’ The Straits Times, 3 July 2018.

181 Nan Lwin, ‘Surveying Begins on Muse-Mandalay Railway’, 
The Irrawaddy, 7 January 2019.

182 Steinberg and Fan, Modern China-Myanmar Relations: 
Dilemmas of Mutual Dependence 

183 云南省发展和改革委员会 [Yunnan Development and 
Reform Commission], ‘对政协云南省十二届一次会议第522
号提案的答复[Reply to Proposal No. 522 of the First Session 
of the 12th Session of the Political Consultative Conference 
of Yunnan Province],’ 27 September 2018, http://www.
yndpc.yn.gov.cn/content.aspx?id=859023185044. 
Accessed 29 May 2019. Screenshot with TNI.

184 Fan, ‘China’s ‘Look South’: China-Myanmar Transport 
Corridor,’, 杜 [Du], ‘‘一带一路’ 建设背景下中国与缅甸的

经贸合作 [China-Myanmar Economic Cooperation under 
the Context of ‘the Belt and Road’ Initiative],’, 缅华网 
[Myanmar Chinese Network], ‘刘金鑫提出建设中缅经济走

廊陆水联运通道行动方案 [Liu Jinxin Proposed an Action 
Plan for the Construction of the Sino-Myanmar Land and 
Water Transportation Passage],’ 14 May 2018, http://
mhwmm.com/Ch/NewsView.asp?ID=31465., 李怀

明 [Liu Huaiming], ‘战略性选择: 建设中缅陆水联运大通道 
[Strategic Choice: Build the Sino-Myanmar Land and Water 
Passage],’ 创造[ Creation] (CPC Yunnan Provincial Party 
School Publication], no. 12 (2000): 2.

185 Asian Development Bank, Myanmar Transport Sector Policy 
Note: River Transport (Asian Development Bank, 2016), 
https://www.adb.org/publications/myanmar-transport-
sector-policy-note-river-transport.

186 新民网 [Xinmin.cn], ‘将陆水联运打造成中缅互利合作

典范 [Transforming Land and Water Transport into a 
Model of Mutually Beneficial Cooperation between China 
and Myanmar],’ 11 June 2014, http://finance.ifeng.
com/a/20140611/12522563_0.shtml.



54  |  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း transnationalinstitute

187 David I. Steinberg and Hongwei Fan, Modern China-
Myanmar Relations: Dilemmas of Mutual Dependence; Fan, 
‘China’s ‘Look South’: China-Myanmar Transport Corridor,’

188 Ibid.

189 Ibid.

190 云南省发展和改革委员会 [Yunnan Development and 
Reform Commission], ‘对政协云南省十二届一次会议第

522号提案的答复[Reply to Proposal No. 522 of the First 
Session of the 12th Session of the Political Consultative 
Conference of Yunnan Province],’, 云南省政府门户网 
[Yunnan Provincial Government Portal], ‘云南省人民政府

关于印发云南省沿边地区开发开放规划（2016—2020年）

的通知 [Notice on Issuing the People’s Government of 
Yunnan Province’s Development and Opening Plan for the 
Border Areas of Yunnan Province (2016-2020),’ 5 July 2016, 
http://www.yn.gov.cn/yn_zwlanmu/qy/wj/yzf/201607/
t20160713_26079.html.

191 德宏网 [dehong.gov.cn], ‘德宏发展前景展望 [Dehong’s 
Development Prospects],’ 6 December 2013, http://www.
dehong.gov.cn/dehong/zw/content-35-136-1.html. 
国际在线专稿 [China Radio International], ‘云南努力推动

中缅交通基础设施互联互通 [Yunnan Strives to Promote 
the Interconnection of China-Myanmar Transportation 
Infrastructure],’ 24 August 2015, http://news.cri.cn/gb/
42071/2015/08/24/8171s5077577.htm.

192 陇川县人民政府[Longchuan County Peoples Government], 
‘陇川县人民政府2018年政府工作报告[Longchuan County 
Peoples Government 2018 Government Work Report],’ 
27 February 2019, http://www.dhlc.gov.cn/hgx/Web/_
F0_0_04NRTXYRDW3OQUJ6CHY440PZSG.htm.

193 缅华网 [Myanmar Chinese Network], ‘刘金鑫提出建设中

缅经济走廊陆水联运通道行动方案 [Liu Jinxin Proposed an 
Action Plan for the Construction of the China-Myanmar 
Economic Corridor],’ 14 May 2018, https://www.mhwmm.
com/ch/NewsView.asp?ID=31465.

194 云南省发展和改革委员会 [Yunnan Development and 
Reform Commission], ‘对政协云南省十二届一次会议第

522号提案的答复[Reply to Proposal No. 522 of the First 
Session of the 12th Session of the Political Consultative 
Conference of Yunnan Province],’

195 Ibid.

196 Ibid. 

197 Ibid.

198 杜[Du], ‘‘一带一路 ’ 建设背景下中国与缅甸的经贸合

作 [China-Myanmar Economic Cooperation under the 
Context of ‘the Belt and Road’ Initiative],’ 

199 Asian Development Bank, Myanmar Transport Sector Policy 
Note: River Transport

200 Ibid. According to the Asia Development Bank, the river 
transportation system in Myanmar handled just 6 per 
cent of long-distance inland freight and 1.5 per cent of 

passengers. Page 4

201 团结网 [Solidarity Network], ‘民革云南省委年度重点课

题‘中缅经济走廊陆水联运通道发展研究’结题_团结

网 [Final Discussion on the Annual Key Project of the 
Yunnan Provincial Committee of the RCCK, ‘Study on the 
Development of the China-Myanmar Economic Corridor,’’ 
30 September 2018, http://www.tuanjiebao.com/2018-
09/30/content_154998.htm.

202 Airavati Pamphlet: https://www.airavati.net/wp-content/
uploads/2016/05/AiravatiPamphlet.pdf

203 WWF, ‘Greening China’s Belt and Road Initiatives’, 18-21 
and passim.

204 The Burma Rivers Network is an alliance of 11 nationality 
NGOs: https://burmariversnetwork.org.

205 ‘Myanmar Special Economic Zone Law’, Pyidaungsu 
Hluttaw Law No.1/2014, 23 January 2014. For a critique 
of the industrial policy, see Walden Bello, ‘Paradigm Trap’.

206 Yun Sun, ‘China’s latest Myanmar megaproject courts 
controversy’, Nikkei Asian Review, 7 November 2017.

207 David Dodwell, ‘China’s Not-so-Special Economic Zones: 
The Results Are Patchy at Best,’ South China Morning Post, 
16 August 2019.

208 Bret Crane et al., ‘China’s Special Economic Zones: An 
Analysis of Policy to Reduce Regional Disparities,’ Regional 
Studies, Regional Science 5, no. 1 (1 January 2018): 98–107.

209 Yun Sun, ‘China’s latest Myanmar megaproject courts 
controversy’, Nikkei Asian Review, 7 November 2017.

210 中铁国际集团 [China Railway International Group], ‘中铁

国际集团签署缅甸曼德勒产业新城建设合同 [China Railway 
International Group Signs Contract for Construction of 
Mandalay Industrial New City in Myanmar],’ 中铁国际集

团 [China Railway International Group], April 25, 2019, 
http://www.crecgi.com/?newshow/tp/222/id/529.
html. Board of Directors of China Railway Group, 
‘Announcement of China Railway Group Limited on Signing 
of Material Overseas Project,’ Shanghai Stock Exchange, 
25 April 2019, https://www1.hkexnews.hk/listedco/
listconews/sehk/2019/0426/ltn201904262561.pdf.

211 中铁国际集团 [China Railway International Group].

212 Sithu Aung Myint, ‘Yangon’s ‘New City’ Plan Raises a Billion-
Dollar Question,’ Frontier Myanmar, 8 March 2019.

213 Calculation based on a monthly minimum wage of $80.29 
in Myanmar and $189.48 in Yunnan (Kunming and selected 
other counties have a higher minimum wage). Pauline 
Overeem, Martje Theuws, and Thurein Aung, ‘Higher 
Minimum Wage in Myanmar: Bad News for Workers?’ 
(SOMO, Amsterdam, 12 November 2018), https://www.
somo.nl/higher-minimum-wage-in-myanmar-bad-
news-for-workers/.Alexander Chipman Koty and Qian 
Zhou, ‘Minimum Wages in China 2019: A Complete Guide,’ 
China Briefing News, 13 June 2019.



  ေိုးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ကို ပစျးကွက်တင်မခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးေတ်လြ်းစီြံကိန်း |  55ideas into movement

214 云南日报 [Yunnan Daily], ‘云南保山：发挥优势 搭起‘一

线两园’大平台 [Baoshan Yunnan: Taking Advantage of 
‘One Line, Two Parks’ Large Platform],’ 云南日报 [Yunnan 
Daily], 21 June 2019.

215 Ibid.

216 中国纺织报 [China Textile News], ‘保山—曼德勒缪达经贸

合作区项目在缅甸开工 中缅牵手共享纺织红利-行业动态 

[Baoshan-Mandalay Yida Economic and Trade Cooperation 
Zone Project Starts in Myanmar, China and Myanmar Join 
Together to Share Textile Dividends],’ 24 January 2018.

217 ‘Over $500m Worth of Investments Flow into Mandalay 
Myotha Industry Park Project,’ Global New Light Of 
Myanmar, 29 January 2018.

218 ‘集团简介-云南保山恒益实业集团 [Group Profile - Yunnan 
Baoshan Hengyi Industrial Group],’ 云南保山恒益 [Yunnan 
Baoshan Hengyi], accessed October 5, 2019, http://www.
ynhengyi.com/depict/show/1-0.html; Moe Myint, ‘China-
Backed Venture Proposes $800M Development Near 
Kyaukphyu Seaport,’ The Irrawaddy, 3 July 2019.

219 David Harvey, ‘The ‘New’ Imperialism: Accumulation 
by Dispossession,’ Socialist Register 40 (2004), https://
socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811.

220 International Federation for Human rights (FIDH), ‘Land of 
Sorrow - Human Rights Violations at Myanmar’s Myotha 
Industrial Park’ (International Federation for Human rights 
(FIDH), September 2017), https://www.fidh.org/IMG/
pdf/fidh_report_-_land_of_sorrow_-_human_rights_
violations_at_myanmar_s_myotha_industrial_park.pdf.

221 Ibid.

222 Ibid. 

223 Ibid.

224 As this migration is illegal, there are no official statistics 
on the number of Myanmar seasonal labourers working 
in Myanmar. Various sources in Myanmar and China, 
however, have identified a general estimate of 500,000. 

225 ‘CSR – MMID Projects,’ Myanmar Myotha Industrial 
Development, accessed October 13, 2019, http://www.
mmidproject.com/index.php/csr/.

226 Embassy of the People’s Republic of China in the Republic 
of the Union of Myanmar, ‘驻缅甸大使洪亮考察曼德勒

缪达工业园 [Chinese Ambassador to Myanmar Hong 
Liang Inspects Mandalay Myotha Industrial Park,’ 25 
August 2018, http://mm.china-embassy.org/chn/xwdt/
t1588150.htm.

227 Oliver Springate-Baginski, ‘‘There Is No Vacant Land’’ 
(Transnational Institute, Amsterdam, 6 March 2019).

228 Scholar Institute and Traverse, ‘Kyauk Phyu SEZ Rapid Land 
Tenure and Land Conflict Assessment’, September 2017.

229 Skylar Lindsay, ‘As local residents question Belt and Road 
impacts, China and Myanmar remain silent’, Asean Today, 
15 July 2019.

230 Ibid.

231 Kinling Lo, ‘Strike at Chinese factory in Myanmar another 
bump along ‘One Road’’, South China Morning Post, 20 
July 2018.

232 Ibid.

233 金凤凰报 [Golden Phoenix Newspaper], ‘勃生纺织服装工

业园 [Pathein Textile and Garment Industry Zone]’, 3  
December, 2018, page A9.

234 See e.g., Sean Bain, ‘Kyaukphyu shows need for SEZ 
law reform’, Frontier Myanmar, 7 April 2017: Min Thein 
Aung, ‘Activists Stage Protest to Demand Right to Control 
Resources in Myanmar’s Rakhine’, RFA, 27 November 2018.

235 Walden Bello, ‘Paradigm Trap: The development 
establishment’s embrace of Myanmar and how to break 
loose.’p.65.

236 Nan Lwin, ‘State Counselor Vows Proper Scrutiny of all BRI 
Projects in Myanmar’, The Irrawaddy, 19 February 2019.

237 For more information the ISDS system and it’s impacts, see 
Cecilia Olivet and Pia Eberhardt ‘Profiting from injustice: 
How law firms, arbitrators and financiers are fuelling an 
investment arbitration boom’ (Transnational Institute and 
Corporate Europe Observatory, Amsterdam, 12 November 
2012).

238 Nan Lwin, ‘Myanmar’s Foreign Debt — The Big Picture’, The 
Irrawaddy, 10 July 2018.

239 ‘Second Edition of Safeguarding People and the 
Environment in Chinese Investments’ (Inclusive 
Development International, May 21, 2019), https://www.
inclusivedevelopment.net/idi-releases-revised-edition-
of-safeguarding-people-and-the-environment-in-
chinese-investments/.

240 Rey Edwards, ‘Unlike Its Peers, Bank of China Shows Some 
Interest in Working with Civil Society on Controversial 
Indonesian Dam,’ Banktrack, March 19, 2019, https://
www.banktrack.org/blog/unlike_its_peers_bank_of_
china_shows_some_interest_in_working_with_civil_
society_on_controversial_indonesian_dam.

241 ‘Big Win for Activists as Kenyan Court Blocks Coal Plant,’ 
The East African, 27 June 2019.

242 Sierra Leone Axes Plan to Build Chinese-Funded Airport,’ 
Reuters, October 11 2018.

243 Seng Raw, ‘China’s Belt & Road Initiative’.



The Transnational Institute (TNI) is an international research and advocacy institute committed 
to building a just, democratic and sustainable planet. For more than 40 years, TNI has 
served as a unique nexus between social movements, engaged scholars and policy makers. 
www.TNI.org

Publication details

Contents of the report may be quoted or reproduced for non-commercial purposes, provided that the 
source of information is properly cited http://www.tni.org/copyright

transnational institute (tni)

De Wittenstraat 25, 1052 AK Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31-20-6626608, Fax: +31-20-6757176
E-mail: burma@tni.org
See for all our work on Myanmar: https://www.tni.org/en/myanmar-in-focus

acknowledgements

This	 publication	 was	 made	 possible	 through	 the	 financial	 support	 of	 Sweden.	 The	 contents	 of	 this	
publication	are	the	sole	responsibility	of	TNI	and	does	not	necessarily	reflect	the	position	of	the	donor.

tni myanmar programme

The advent of a new quasi-civilian government in Myanmar has raised hopes for fundamental reforms 
and	for	an	end	to	one	of	the	longest	running	armed	conflicts	in	the	world.	TNI’s	Myanmar	programme	
aims to strengthen (ethnic) civil society and political actors in dealing with the challenges brought about by 
the rapid opening-up of the country, while also working to bring about an inclusive and sustainable peace. 
TNI	has	developed	a	unique	expertise	on	Myanmar’s	ethnic	regions	and	it	is	in	its	Myanmar	programme	
where its work on agrarian justice, alternative development and a humane drugs policy comes together.


