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The advent of a new civilian government in Myanmar has raised hopes for fundamental  
reforms and an end to one of the longest running armed conflicts in the world. 
TNI’s Myanmar Programme aims to strengtten (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. 
In its Myanmar programme TNI’s work on agrarian justice, alternative 
development and a humane drugs policy come together.

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

Paung Ku is a civil society strengthening initiative established 
in 2007. In Myanmar language, ‘paung ku’ means ‘bridging’ or 
‘connecting,’ and this best state’s Paung Ku’s role: acting as 
bridge and connector, linking civil society actors in Myanmar 
with each other, and with allies in the Myanmar government, 
ASEAN region and on the global stage.

Dawei Development Association (DDA) is a non-profit, civil 
society organization formed in 2011 with the vision of “a just 
and capable society” through co-powering communities, 
promoting democratic values and culture, practicing rights 
based approaches and policy advocacy.

P
arad

ig
m

 T
rap

  The developm
ent establishm

ent’s em
brace of M

yanm
ar and how

 to break loose (Burm
ese V

ersion)
W

alden B
ello

အယူအျမင္ ေထာင္ေခ်ာက္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အင္အားစုမ်ား၏ 
ခ်ဳပ္ကိုင္လမ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္
လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား

Walden Bello



4 ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား

AUTHOR: Walden Bello
 

DESIGN: 

PHOTO COVER: 

Brigitte Vos

Aung Thant

Published by Transnational Institute (TNI), Paung Ku and 
Dawei Development Association (DDA).  

Yangon/Amsterdam, July 2018

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.

on comments made during these public debates.

DISCLAIMER

This report is co-published by Transnational Institute, Paung Ku and Dawei 
Development Association. The views set out in the report are those of the author 



1အယူအျမင္ေထာင္ေခ်ာက္



2 အယူအျမင္ေထာင္ေခ်ာက္

မာတိကာ	
ေက်းဇူးတင္လႊာ	 ၄
အစီရင္ခံစာအက်ဥ္း	 ၅
မိတ္ဆက္နိဒါန္း	-	အယူအျမင္	ေထာင္ေခ်ာက္	 ၆
ေဝဖန္သံုးသပ္သူတို႔၏	အျမင္	 ၆

အျခားတစ္ဘက္မွ	ၾကည့္ျခင္း	 ၇

ပါရာဒိုင္းတစ္ခုထဲ	ပိတ္မိေနသလား	 ၈

ျမန္မာျပည္အတြက္ေရြးခ်ယ္စရာရွိပါသလား	 ၉

စာတမ္းဖြဲ႔စည္းပံု	 ၁၀

ေက်းလက္ေဒသ	-	အင္အားသံုး	ဖိအားေပးစနစ္မွသည္	ေဈးကြက္စနစ္ဆီသို႔	 ၁၂

ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္တြင္	စိုက္ပ်ဳိးေရးပိုလွ်ံထုတ္ကုန္မ်ားကို	ဆြဲထုတ္သိမ္းယူျခင္း	 ၁၂

(၁၉၉၈)	ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလ	ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္	ေတာင္သူလယ္သမားထု	 ၁၄

အေျပာင္းအလဲမ်ားေသာ	အစိုးရမူဝါဒမ်ား	 ၁၅

စစ္တပ္	-	ခ႐ုိနီအရင္းရွင္စနစ္	(Military	-	Crony	Capitalism)	 ၁၅

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္	(Ceasefire	Capitalism)	 ၁၆	

တပ္မေတာ္ႏွင့္	လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈမ်ား	 ၁၇

လယ္ယာေျမ	အႀကီးအက်ယ္သိမ္းယူမႈမ်ား	 ၁၈

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ား၏	ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာ	အေျခအေနမ်ား	 ၂၀

အားနည္းသူတို႔၏	လက္နက္မ်ားမွသည္	စုရံုးဆန္႔က်င္မႈဆီသို႔	 ၂၁

စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာ	-	ေခတ္သစ္တစ္ခုဆီ	ဦးတည္ေနသလား	 ၂၂

(ADS)	၏	ျပႆနာမ်ား	 ၂၃

အရင္း႐ွင္ပံုစံအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏	မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္	 ၂၄

နိဂံုး	 ၂၇

စက္မႈလုပ္ငန္းမူဝါဒအသြင္ေဆာင္ထားေသာ	ရင္းျမစ္သယံဇာတထုတ္ယူျခင္း	 ၂၈

စက္မႈလုပ္ငန္းက်႐ံွဳးျခင္းႏွင့္	ဆို႐ွယ္လစ္အက်ပ္အတည္း	 ၂၈

ဦးသန္းေ႐ႊလက္ထက္	ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္လြန္	စက္မႈတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္	 ၂၉

ကုန္ထုတ္စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	ပါရာဒိုင္းအသစ္	-	အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံမ်ား	 ၃၁

ဟန္ခ်က္မညီေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ	 ၃၂

ျမန္မာႏိုင္ငံကို	အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္	ဆက္သြယ္ေပးထားေသာ	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံမ်ား	 ၃၂

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား	 ၃၄

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စက္မႈလုပ္ငန္းအနာဂတ္တြင္	ဂ်ပန္တို႔၏	အခန္းက႑	 ၃၅

ကုန္သြယ္စႀကၤ	ံ	ပါရာဒိုင္းပံုစံယူထားေသာ	ရင္းျမစ္သယံဇာတ	ထုတ္ယူမႈစနစ္	 ၃၆

ျပည္သူတို႕၏	လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရမႈမ်ားျဖင့္	ဥစၥာရင္းျမစ္စုမိလာျခင္း	(Accumulation	by	dispossession)	 ၃၇

သီလဝါ	-	ဂ်ပန္တို႔၏	(SEZ)	 ၃၇	

ထားဝယ္	(SEZ)	-	ထိုင္းႏိုင္ငံ၏	အမႈိက္ပုံ	 ၃၉

နမူနာျဖစ္စဥ္မ်ား	 ၄၀

ခုခံရင္ဆိုင္မႈက	အဘယ့္ေၾကာင့္အေရးပါသနည္း	 ၄၀

ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား	 ၄၃

အစိုးရႏွင့္	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	 ၄၃

နိဂံုး	 ၄၄
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ေက်ာက္မီးေသြးေလာ၊	ေရအားေလာ	သို႔မဟုတ္	ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္ေလာ

(ျမန္မာ့စြမ္းအင္အနာဂတ္အေရးကို	ျငင္းခံုျခင္း)	 ၄၅

ေက်ာက္မီးေသြးအမ်ားအျပားသံုးစြဲေရး	လမ္းေၾကာင္းအတြက္	ဂ်ပန္တို႔၏	တြန္းအားမ်ား	 ၄၆

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ကို	ဆန္႔က်င္ေသာ	အဆိုျပဳခ်က္မ်ား	 ၄၈

ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္	ေရအားစြမ္းအင္ႏိုင္ငံေရး	 ၅၁

ေရအားလွ်ပ္စစ္၏	အႏၱရာယ္မ်ား	 ၅၁

တ႐ုတ္တို႔၏	ပါဝင္ပတ္သက္မႈ	 ၅၄

ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္	ကမၻာ့ဘဏ္	 ၅၆

ေအာက္ေျချပည္သူတို႔၏	အားေပးေထာက္ခံမႈရရွိျခင္း	 ၅၈

ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ	ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား	-	အေကာင္းႏွင့္	အဆိုး		 ၅၉

နိဂံုး	 ၆၃

ခ႐ိုနီအရင္းရွင္စနစ္	-	လုိအပ္ေသာ	မေကာင္းဆိုးဝါးတစ္ေကာင္ေလာ	 ၆၄

စစ္ယႏၱယားႏွင့္	ဆက္စပ္ေသာစီးပြားေရး	လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား	 ၆၄

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္	စစ္ယႏၱယား	ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား	 ၆၅

ခ်ိတ္မိေနေသာ	လူတန္းစားတစ္ရပ္	-	မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္	တိုင္းရင္းသားဓနရွင္တို႔	ေပါင္းစည္းမႈ	 ၆၈

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္	ခ႐ိုနီမ်ား	 ၇၀

ခ႐ိုနီမ်ား၏	အနာဂတ္	 ၇၂

၀ါးၿမိဳအျမတ္ထုတ္သူမ်ားႏွင့္	ရင္ၾကားေစ့ေရး	အဘယ့္ေၾကာင့္	မေအာင္ျမင္ႏိုင္သနည္း	 ၇၂

နိဂံုး	 ၇၄

နိဂံုး	-	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	နီယိုလစ္ဘရယ္ေခတ္လြန္	ပါရာဒိုင္း	(PNP)	တစ္ခု	 ၇၅

မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္လမ္း	 ၇၅

ပါရာဒိုင္းကပင္	ျပႆနာျဖစ္ေနခဲ့ရာ	 ၇၆

အာဆီယံလမ္းေၾကာင္းကို	ေ႐ွာင္လႊဲေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း	 ၇၇

ေဈးကြက္ကို	ျပန္လည္ထည့္သြင္းေနရာခ်ျခင္း	 ၇၇

စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးေဆာင္ေသာ	နီယိုလစ္ဘရယ္ေခတ္လြန္	ပါရာဒိုင္း	 ၇၉

လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ	တရားမွ်တေရး	ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုကို	ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ပါ	 ၇၉

ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို	ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊	ျပန္လွန္သုံးသပ္ျခင္း၊	သို႔မဟုတ္	ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း	 ၈၀

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ	မူဝါဒကို	ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး	တရားဝင္ျပ႒ာန္းပါ	 ၈၀

(ADS)	ေနရာတြင္	(PNP)	ႏွင့္	အစားထိုးပါ	 ၈၂

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္	စက္မွဳလုပ္ငန္း	 ၈၃

ျပည္တြင္းေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏	အလားအလာ	 ၈၃

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္၏	အလားအလာ	 ၈၅

ကုန္သြယ္ေရး	 ၈၆

စြမ္းအင္	 ၈၇

လုပ္ငန္းစဥ္	 ၈၈

နိဂံုးမွတ္စု	 ၈၉
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ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤစာအုပ္ကို	ေရးသားျပဳစုႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ	စုေပါင္း	ႀကိဳးပမ္း	လုပ	္
ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္သာ	ျဖစ္၏။	စာအုပ္ထြက္ေပၚ	လာသည္အထ	ိ
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရေသာ	ေျခလွမ္းတိုင္းတြင္	ကူညီရန္အျမဲတမ္း	
႐ွိေနခဲ့သည့္	ကြ်ႏု္ပ္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္	မ်ားအေပၚ	မည္၍မည္မွ်	
ေက်းဇူးတင္႐ွိေၾကာင္းကို	ထုတ္	ေဖာ္ျပသႏိုင္ရန္	မစြမ္းသာပါ	
ေလ။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံ၏	ေဘာဂေဗဒ	(political 
economy) အေပၚ	ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို	ျပဳလုပ္ရန္	ႀကီးေလး	
ေသာ	တာဝန္ကို	ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္	(Pietje	Vervest)	အား	
အမွန္တကယ္	ေက်းဇူးတင္ပါသည္။	(Pietje)		ႏွင့္	(Transna-
tional	Institute)	အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္	ျမန္မာျပည္ႏွင့္	ခ်ိတ	္
ဆက္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္မွာ	ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုခန္႔ပင္	႐ွိေနခဲ့ၿပ	ီ
ျဖစ္ၿပီး	ဤသုေတသနအတြက္	၎တို႔၏	အသိအျမင္ႏွင့္	အေတြ႔	
အၾကံဳမ်ားစြာတို႔က	ကြ်ႏု္ပ္	အတြက္	ႀကီးမားေသာအကူအညီမ်ား	
ျဖစ္ခဲ့သည္။	ဤအတြက္	(Tom	Kramer,	Jenny	Franco,	Mads	
Barbesgaard,	Alberto	Alonso	Fradejas,	Stephanie	Olin-
ga-Shannon)	ႏွင့္	(Renaud	Cachia)	တို႔ကို	အထူးပင္	ေက်းဇူး	
တင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္၏	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးကို	စီစဥ္	ေပးခဲ့ၾက	
ေသာ	ေပါင္းကူးမွ	ကြ်ႏု္ပ္၏	လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္	
အရပ္ဘက္	လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ာကိုလည္း	အလြန္ပင္ေက်းဇူးတင္	
ပါသည္။	အလႊာေပါင္းစံုမွ	အဓိကဇာတ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္	ထိေတြ႔	
ႏိုင္ေအာင္	ႀကိဳးစားဖန္တီး	ေပးခဲ့ေသာ	သူတို႔၏	ေက်းဇူးေၾကာင့္	
ကြ်ႏု္ပ္သည္	လွဳပ္႐ွားတက္ၾကြသူမ်ားကအစ	တရားဝင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	
ေအဂ်င္စီမ်ားမွ	ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္	အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ	
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏	ေခါင္းေဆာင္မ်ားအထိ	ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေဆြးေႏြး	
ခဲ့ရသည္။	ႀကီးမားလွေသာ	ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊	ခ်ီးက်ဴးဖြယ္အသိအျမင္၊	
ဟာသဉာဏ္၊	ရဲေဘာ္ရဲဘက္	စိတ္ထားႏွင့္	(အေရးႀကီးဆံုး	
အခ်က္	ျဖစ္ေသာ)	ကြ်ႏု္ပ္အေပၚ	စိတ္႐ွည္	သည္းခံမႈတို႔အတြက္	
Kyaw	Thu,	Myint	Zaw,	Doi	Ra,	Shwe	Sin	Hlaing,	Liz	
Khin	Hnin	Hlaing,	Thant	Zin	ႏွင့္	Nyanthar	Zaw	တို႔ကို	
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း	ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

Chulalongkorn	တကၠသိုလ္မွ	Naruemon	Thaubchum-
pon	၊	Monash	တကၠသိုလ္မွ	Marco	Bunte	ႏွင့္	Naresuan	
တကၠသိုလ္မွ	Paul	Chambers	တို႔၏	ပံ့ပိုးကူညီမႈက	ဤ	
ေလ့လာခ်က္အတြက္	မ႐ွိမျဖစ္အေရးပါခဲ့သည္။	အံ့အားသင့္	
ဖြယ္	မ်ားျပားစံုလင္ေသာ	ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း	စာအုပ္စာေပ	
မ်ား	႐ွိသည့္	Chulalongkorn	တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္၏	
ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း	အကူအညီေပးရန္	အျမဲ	အသင့္႐ွိေနသူ	
မ်ားျဖစ္ၿပီး	ကြ်ႏု္ပ္ငွားရမ္းခဲ့ေသာ	စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို	
အခ်ိန္မီ	ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္း	မ႐ွိေသာ	အခါမ်ိဳးတြင္ပင္	
ကြ်ႏု္ပ္အေပၚ	အေတာ္စိတ္႐ွည္ခဲ့ၾက	သည္။	မနီလာၿမိဳ႕က	La-
ban ng Masa		ပါတီအတြင္းမွ	ကြ်ႏု္ပ္၏	မိတ္ေဆြမ်ားကလည္း	
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍	ကြ်ႏု္ပ္	လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ေသာ	
အလုပ္၏	အေရးပါပံုကို	နားလည္	သိျမင္ၾကၿပီး	ဝိုင္းဝန္းအားေပး	
ကူညီခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္	အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား	ေက်းဇူး	
တင္႐ွိပါေသာ္လည္း	လာမည့္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္	ဆက္လက္	
ေဖာ္ျပသြားမည့္	အေတြးအျမင္မ်ားအတြက္	သူတို႔တြင္	တာဝန	္
လံုးဝမ႐ွိေပ။	ထိုထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား	အားလံုးမွာ	ကြ်ႏု္ပ္	ကိုယ္	
ပိုင္သာ	ျဖစ္သည္။

အလုပ္မအားသည့္ၾကားမွ	ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအတြက္	အခ်ိန္	
ေပးခဲ့ၾကသူမ်ား	အားလံုးကိုလည္း	ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း	
ေျပာၾကားလိုပါသည္။	ေျဖၾကားသူအေနျဖင့္	အျခားတစ္ဘက္	
မွလည္း	ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည္ျဖစ္ရာ	ရံဖန္ရံခါတြင္	မခ်ိသာမခံသာ	
ျဖစ္ေစေသာ	ကြ်ႏု္ပ္၏	ေမးခြန္းမ်ားေၾကာင့္	ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္	
သူတို႔၏	စိတ္ပ်က္ေဒါသထြက္မႈမ်ားကိုလည္း	ကြ်ႏု္ပ္	စာနာ	
နားလည္ႏိုင္ပါသည္။	

ဤေလ့လာမႈကို	ကြ်ႏု္ပ္၏ခ်စ္လွစြာေသာ	ဇနီးသည္	ွSuranuch	
“Ko”	Thongsila	အသက္႐ွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္	ႀကိဳးစား	
႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရခ်ိန္တြင္	ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။	ျမန္မာျပည္သူ	
မ်ားႏွင့္	ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို	အလြန္ပင္	အသိအမွတ္ျပဳ	ခ်စ္ခင္	
ေလးစားသူတစ္ဦးျဖစ္ရာ	သူမသည္	ကြ်ႏု္ပ္၏	ေလ့လာမႈတြင္	
ပါဝင္အားေပးကူညီခဲ့သည္။

ထိုေလ့လာမႈေၾကာင့္ပင္	ကြ်ႏု္ပ္က	သူမအပါးမွ	အေဝးသို႔	
အႀကိမ္ႀကိမ္ထြက္ခြာသြားခဲ့ရသည့္တိုင္	ေလ့လာမႈတြင္	အထူး	
အေလးေပး	အာ႐ံုစိုက္ရန္	သူမက	ကြ်ႏု္ပ္အား	ေတာင္းဆိုခဲ့	
သည္။	Siam	Cement	Group	Foundation	တြင္	အမႈေဆာင	္
ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္	တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့စဥ္	(၂၀ဝ၅)	ခုႏွစ္မ	ွ
(၂၀၁၅)	ခုႏွစ္ၾကားကာလမ်ား၌	သူမသည္	သူမ၏	မိခင္ႏိုင္င	ံ
ျဖစ္ေသာ	ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္	ျမန္မာႏို္င္ငံမွ	ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသ	ူ
မ်ား	လာေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္	ပညာသင္ဆ	ု
ေပးအပ္ျခင္း	အစီအစဥ္ကို	ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး	ျမန္မာႏိုင္င	ံ
တြင္းမွ	လူသားခ်င္း	စာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္	ယဥ္ေက်းမႈဆိုင	္
ရာ	စီမံကိန္းမ်ားကို	အားေပးကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။	

ဤအစီရင္ခံစာကို	ကြ်ႏု္ပ္	အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက	္
ရက္သတၱပတ္	အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္	သူမ	ကြယ္လြန္သြား	
ခဲ့သည္။	ဤစာအုပ္သည္	သူမအား	သတိရေအာက္ေမ့မႈကို	
ရည္စူးပါသည္။

Walden	Bello

Bangkok

ေမလ၊	၂၀၁၈	ခုႏွစ္



5အယူအျမင္ေထာင္ေခ်ာက္

အစီရင္ခံစာအက်ဥ္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ထံုးတမ္းစဥ္လာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	ပါရာဒိုင္းတစ္ခု၏	
ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားကို	ေ႐ွာင္႐ွားသြားႏိုင္မည့္	ေရ႐ွည္တည္တံ	့
မည့္	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚတြင္	ေလွ်ာက	္
လွမ္းရန္	ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။	အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းသည္	ျဖစ္ႏုိင္	
ေျခ႐ွိ႐ံုမွ်မက	မျဖစ္မေန	ေလွ်ာက္လွမ္းရန္	လိုအပ္ေသာ	
လမ္းေၾကာင္း	ျဖစ္သည္ကို	ဤအစီရင္ခံတြင္	အဆိုျပဳေဆြးေႏြး	
တင္ျပသြားမည္	ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	ပါရာဒိုင္းတစ္ခု	
အေၾကာင္းကို	႐ွင္းလင္းတင္ျပျခင္း	မျပဳမီ	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အတိတ	္
ကာလ	စီးပြားေရးအေၾကာင္းႏွင့္	လက္႐ွိပါရာဒိုင္း	ေအာက္မ	ွ
ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏	ဦးတည္ခ်က္လားရာတို႔ကို	ေဆြးေႏြးတင္ျပ	
ထားသည္။	ေျမယာႏွင့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးအပိုင္းျဖင့္	နိဒါန္းခ်ီထားေသာ	
ဤအစီရင္ခံစာတြင္	စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	ကာလအတြင္း	စိုက္ပ်ဳိးေရး	
ပိုလွ်ံထုတ္ကုန္မ်ားကို	ဆြဲထုတ္	သိမ္းယူျခင္းႏွင့္	ေျမယာ	
အႀကီးအက်ယ္သိမ္းယူျခင္းတို႔	ေပါင္းစပ္ကာ	ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား	
ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး	တိုးတက္မႈ	တံု႔ဆိုင္းေနသည့္စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑	
တစ္ရပ္အား	မည္သို႔မည္ပံု	ဖန္တီးခဲ့သည္ကို	ေဆြးေႏြးတင္ျပ	
ထားသည္။	ထို႔ေနာက္	ႏိုင္ငံတကာ	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ရန္	ရည္႐ြယ္ထားသည့္	
စိုက္ပ်ဳိးေရး	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	မဟာဗ်ဴဟာ	(Agriculture	
Development	Strategy	(ADS))	သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံအား	
“တန္ဖိုးကြင္းဆက္	(Value	chain)”	ဟူ၍	လွလွပပေခၚေဝၚ	
သံုးႏႈန္းထားေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္	သဘာဝ	သယံဇာတမ်ား	
အျမတ္ထုတ္ရယူေရး	ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အတြင္း
သို	့ထည့္သြင္းကာ	“ျပည္သူတို႔၏	လက္လြတ္	ဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားျဖင့္	
ဥစၥာရင္းျမစ္	စုမိလာျခင္း"	(Accumulation	by	disposses-
sion)”	ကိုသာ	ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္	ျဖစ္ေၾကာင္း	
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။	

အတင္းအက်ပ္အင္အားသံုး	လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္	ေဈးကြက္စနစ္	
ယႏၱယားမ်ားတို႔ကို	ဆိုးဆိုးဝါးဝါး	ေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္	
ေတာင္သူလယ္သမား	မိသားစုမ်ားႏွင့္	တိုင္းရင္းသား	လူမ်ဳိးစု	
လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔၏	ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို	ဖယ္႐ွားကာ	ရယူ	
စုေဆာင္းျခင္းကို	ဆိုလိုသည္။

ထို႔ေနာက္	စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမူဝါဒကို	ဆက္လက္ေဆြးေႏြး	
တင္ျပရာတြင္	စစ္အစိုးရ၏	စက္မႈထြန္းကားေရး	စမ္းသပ္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက	အဘယ့္ေၾကာင့္ႏွင္	့
မည္သို႔မည္ပံုက်႐ံွဳးခဲ့ရသည္ကို	ဦးစြာစိစစ္ေလ့လာတင္ျပထားၿပီး	
ဂ်ပန္အစိုးရက	အားေပးျမႇင့္တင္ေနခဲ့သည့္	ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွ	ံ
မႈ	ဦးေဆာင္ေသာႏွင့္	ပို႔ကုန္ဦးတည္ေသာ	စက္မႈထြန္းကားေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္ကို	ေဝဖန္ေဆြးေႏြးထားသည္။	ထိုမဟာဗ်ဴဟာ၏	
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ	အဓိကမ႑ိဳင္မ်ားကို	အေသးစိတ္စိစစ္ေလ့လာ	
သံုးသပ္ထားျခင္း	ျဖစ္သည္။	ေဒသတြင္းခ်ိတ္	ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ	
ကို	ျမႇင့္တင္ေပးရန္	ရည္႐ြယ္ေသာ	စီးပြားေရးစႀကၤန္႔မ်ား၊	အထူး	
စီးပြားေရးဇုန္မ်ား	(SEZs)	ႏွင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	အက်ဳိး	
ျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု	ထင္ျမင္ယူဆထားေသာ	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	
ျဖစ္စဥ္အား	“အပိုင္းပိုင္း	ခြဲျခမ္းလုပ္ကိုင္ျခင္း	(Fragmentation)”	
တို႔	ပါဝင္ေလသည္။	

ေနာက္တစ္ခန္းတြင္	ဤအစီရင္ခံစာသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
စြမ္းအင္	အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍	အေခ်အတင္	ေဆြးေႏြးထား	
ၿပီး	ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္၊	ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္	
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္းတို႔၏	ေကာင္းက်ဳိး	
ဆိုးျပစ္မ်ားကို	အနီးကပ္ေလ့လာတင္ျပထားသည္။	

ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္	ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္	ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား	
အေပၚ	စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ားႏွင့္	အင္စတီးက်ဴး႐ွင္းမ်ား၏	
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္	ပထဝီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးစီးပြားမ်ားက	
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္	အားေကာင္းျပင္းထန္စြာျဖင့္	မည္သို႔	
မည္ပံု	ပါဝင္လႊမ္းမိုးေနသည္ကို	ေဖာ္ျပထားၿပီး	အဆိုျပဳထား	
ေသာ	ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္မဟာဗ်ဴဟာ	တစ္ရပ္ႏွင့္	
ပတ္သက္သည့္	ျပႆနာအခ်ဳိ႕ကိုလည္း	ေဆြးေႏြး	တင္ျပထား	
သည္။

စြမ္းအင္မူဝါဒၿပီးေနာက္	ဆက္လက္ေဆြးေႏြးထားသည္မွာ	
ခ႐ိုနီမ်ားဟုေခၚတြင္ေသာ	လႊမ္းမိုးမႈအလြန္တရာႀကီးမားေသာ	
စီးပြားေရးအုပ္စု	တစ္စုအေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။	

စစ္အစိုးရ၏	အခြင့္ထူးခံမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး	မ်က္ေမွာက္ေခတ	္
ျမန္မာ့စီးပြားေရးကိုႀကီးစိုးထားသည့္	မတူျခားနားေသာ	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားကို	အနီးကပ္ေလ့လာၿပီး	သူတို႔ႏွင္	့
NLD	အစိုးရၾကားမွ	လက္႐ွိဆက္ဆံေရးမ်ားအေၾကာင္းကို	
အနည္းငယ္တို႔ထိ	ထားသည္။	ထို႔ေနာက္	ဂ်ပန္ႏွင့္	ႏိုင္ငံတကာ
အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	အားေပးေထာက္ခံၾကသည့္	ႏိုင္ငံျခား	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	ဦးေဆာင္ေသာ	မဟာဗ်ဴဟာအတြင္းမွ	ခ႐ိုနီတို႔၏	
အနာဂတ္အလားအလာကို	ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။

အတိတ္ကာလမွ	သိမ္းပိုက္လုယူခဲ့မႈမ်ားအတြက္	ႀကီးႀကီးမားမား	
ျပန္လည္အေလ်ာ္ေပးေစျခင္းႏွင့္	၎တို႔၏	ဥစၥာဓနမွ	ႀကီးမား	
ေသာ	အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကို	ျပန္လည္ခြဲေဝေပးရန္	
ဦးတည္ေသာ	တင္းက်ပ္သည့္	အခြန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား	
ခ်မွတ္ျခင္းတို႔မပါလွ်င္	ခ႐ိုုနီတို႔သည္	သူတို႔၏	ေခါင္းပံုျဖတ	္
အျမတ္ထုတ္ေရး	နည္းလမ္းမ်ားကို	ရပ္တန္႔လိမ့္မည္		
မဟုတ္သည္	ျဖစ္ရာ	တိုင္းျပည္၏	စီးပြားေရးအနာဂတ္အား	
ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏုိင္ေၾကာင္းကို	ေကာက္ခ်က္ခ်တင္ျပထား	
သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးေရးပါရာဒိုင္း	
တစ္ခုအတြက္	အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္ကို	ေဆြးေႏြးထား၏။	Karl	
Polanyi	၏	“လူမႈအဖြဲ႔အစည္း	စနစ္မ်ားႏွင့္	ဆက္စပ္မေနေသာ	
ေဈးကြက္	(Dis-embedded	market)”	သေဘာတရားကို	
အသံုးျပဳကာ	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ	့အစည္းတို	့	အဆိုျပဳခဲ့ေသာ	မဟာ	
ဗ်ဴဟာမ်ားအား	ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေနသည့္	နီယိုလစ္ဘရယ	္
ပါရာဒိုင္း	(Neo-liberal	paradigm)	ကို	အေသးစိတ္	ေဝဖန္တင္	
ျပထားသည္။	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	
(သို႔မဟုတ္)	နီယိုလစ္ဘရယ္	ေခတ္လြန္	ပါရာဒိုင္း	(PNP)	မွာမူ	
ေဈးကြက္အား	လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္	ျပန္လည္ဆက္စပ္ေပးၿပီး	
၎ကို	ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ေပးမည့္	အေရးအႀကီးဆံုး	စံႏွဳန္း	
တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္	လႊမ္းျခံဳကာ	ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ေပးျခင္း	ျဖစ္	
သည္။
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ထို႔ေနာက္တြင္	ဤစာတမ္းက	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	စိုက္ပ်ဳိေရး	
ဦးေဆာင္ေသာ	(PNP)	တစ္ခုကို	အၾကံျပဳေထာက္ခံထားၿပီး	
ထို	(PNP)	ကို	လမ္းညႊန္ေပးမည့္	အေျခခံမူမ်ားကို	တင္ျပထား	
သည္။	သာတူညီမွ်မႈကို	ဦးစားေပးျခင္း၊	စီးပြားေရးႏွင့္	သဘာဝ	
ပတ္ဝန္းက်င္	သဟဇာတျဖစ္ျခင္း၊	ျပည္သူႏွင့္	အနီးဆုံး	အစိုးရ	
အဖြဲ႔ကို	လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ျခင္း	(subsidiarity)	ႏွင့္	
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	စီမံခန္႔ခြဲေရး	နယ္ပယ္မ်ားအားလံုးတြင္	
ဒီမိုကေရစီနည္းက်	ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း	အစ႐ွိသည္တို႔	
ပါဝင္သည္။	(PNP)	အတြင္း႐ွိ	စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၏	အခန္း	
က႑ႏွင့္	ပတ္သက္၍	ဤအစီရင္ခံသည္	လယ္ယာေျမ	ဆိုင္ရာ	
တရားမွ်တမႈ	(agrarian	justice)	ကို	ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္	
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္	ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္	ေျမယာဆိုင္ရာ	
ဥပေဒ	အခ်ဳိ႕ကို	ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္	ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခ
င္းတို႔သည္	ထိုကဲ့သို႔ေသာ	ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုစနစ္တစ္ရပ္	
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္	မ႐ွိမျဖစ္အေရးပါေသာ	ကနဦး	
လိုအပ္ခ်က္	တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု	အခိုင္အမာ	တင္ျပထားသည္။	

ဆက္လက္ၿပီး	ဤစာတမ္းက	ေဒသခံစီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ား၊	
သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ား၊	အေသးစားႏွင့္	အလတ္စား	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းမ်ား၊	ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား	စသည္တို႔	ပါဝင္အားေပးႏိုင	္
မည့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ႏွင့္	ေက်းလက္မွ	ဦးေဆာင္ေသာ	စက္မႈ	
ထြန္းကားေရး	လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို	အဆိုျပဳတင္ျပထား၏။	
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္	ဓာတုကင္းစင္ေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း	
အတြက္	စက္မႈထြက္ကုန္	သြင္းအားစုမ်ား၊	အပူပိုင္းေဒသေရာဂါ	
မ်ားႏွင့္	နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ	ေရာဂါေဝဒနာမ်ား	အတြက္	
ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္	ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ	မရွိေသာ	ျပန္လည္	
ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အတြက္	ဆိုလာႏွင့္	
သက္ဆိုင္ေသာ	စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား	ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔	ပါဝင	္
သည္။	လူမႈေရးက႑အတြက္	အလြန္အသံုးဝင္ေသာ	ကုန္ထုတ	္
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ	အဓိကအေလးေပးသည့္	အစိုးရပိုင္	စီးပြား	
ေရး	လုပ္ငန္းမ်ားတို႔ျဖင့္	စက္မႈထြန္းကားေရးကို	ျမႇင့္တင္ေသာ	
လုပ္ငန္းစဥ္ပင္	ျဖစ္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	ကုန္သြယ္ေရး	မဟာဗ်ဴဟာ	
တစ္ရပ္၏	အစိတ္အပိုင္းလကၡဏာရပ္မ်ားကို	ထင္သာျမင္သာ	
ျဖစ္ေအာင္	ေဖာ္ျပထားၿပီး	ဆိုလာအေျခခံစြမ္းအင္	အေျခခ	ံ
အေဆာက္အအံုတစ္ခုတြင္	ပါဝင္ရမည့္အရာမ်ားကို	ေဆြးေႏြး	
တင္ျပထားသည္။	နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္	ဤစာတမ္းသည္	အျခား	
ေ႐ြးခ်ယ္စရာ	(PNP)	အတြက္	အေသးစိတ္ရွင္းလင္း	ေဖာ္ထုတ	္
ျခင္းႏွင့္	အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း	လုပ္ငန္းစဥ	္
အေၾကာင္းကို	ေဆြးေႏြးကာ	ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို	လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္	
မည့္	အေျခခံမူမ်ားကို	အဆိုျပဳ	တင္ျပထားေပသည္။	

မိတ္ဆက္နိဒါန္း	-	အယူအျမင္	
ေထာင္ေခ်ာက္	(Paradigm	Trap)	
ဤစာအုပ္အတြက္သုေတသနျပဳေလ့လာ	မႈကို	(၂၀၁၇)	ခုႏွစ	္
တြင္	အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့၏။	ယင္းသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံက		
ႏိုင္ငံတကာ	သတင္းမီဒီယာ၏	ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္	ေရာက္႐ွိ	
ေနခဲ့ေသာ	အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္	
သူမ၏	အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ	့ခ်ဳပ္	(NLD)	ပါတီတို႔က	
တိုင္းျပည္ကို	အရပ္သားဒီမိုကေရစီေခတ္ဆီသို႔	ဦးေဆာင္ေခၚငင	္
သြားေနခဲ့သည္ဟူေသာ	အေၾကာင္းအရာမ်ား	မဟုတ္ေတာ့ဘ	ဲ
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွ	စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္	ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ	
မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္၍	က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ	ရပ္တည္ရန္	ပ်က	္
ကြက္ေနခဲ့သည္ဟူေသာ	ထင္ျမင္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား	က်ယ္က်ယ	္
ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚေစသည့္	အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ	
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို	ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပေနခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလ	
ျဖစ္ေလသည္။

ေဝဖန္သုံးသပ္သူတို႔၏	အျမင္
ျပည္တြင္း၌မူ	စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈ၏	အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္	
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွ	ျဖစ္ရပ္မ်ားက	အဓိကက်မေနခဲ့ေပ။	
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္	ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္	အေျဖ႐ွာမႈျဖစ္စဥ	္
ရပ္တန္႔ေနျခင္းႏွင့္	အခ်ဳိ႕၏	အျမင္တြင္	တိက်႐ွင္းလင္းမႈ	ကင္းမဲ	့
သည့္	(NLD)	ပါတီ၏	စီးပြားေရး	ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတို႔ကသာ	
စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈ၏	အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား	ျဖစ္ေနခဲ့	
သည္။

စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈမ်ားကို	ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသူမ်ားထဲ
တြင္	တရားဝင္အလွဴ႐ွင္အသိုက္အဝန္း၏	ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္	
သံတမန္အသိုင္းအဝန္းမွ	ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း	ပါဝင္သည္။	
မၾကာခဏ	ၾကားေနခဲ့ရသည့္	ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈတစ္ရပ္မွာ	
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္	“အေသးအဖြဲကိစၥရပ္မ်ားကိုပင္	
စီမံခန္႔ခြဲေနခဲ့ၿပီး”	NLD	ပါတီတြင္းမွ	လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္	
လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို	ယံုၾကည္မႈမ႐ွိျခင္း	စသည္တို႔	
ျဖစ္ပါသည္။		

အာ႐ွဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္	ေရးဘဏ္	(ADB)1	၏	အဓိက	ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔	
ဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးက		

“ သူမရဲ႕	ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ	ဘာတစ္ခုမွမၿပီးဘူး၊	ဒါ	က	
ဆံုးျဖတ္ခ်က္	ႀကီးႀကီးမားမားခ်မွတ္ရမယ့္ကိစၥမ်ဳိးေတြ
မွာတင္မဟုတ္ဘူးေနာ္။	လူတိုင္းက	တစ္ခုခုလုပ္ရမွာကုိ	
ေၾကာက္ေနၾကတာ”	ဟူ၍	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	

ႏိုင္ငံတြင္းသို	့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား	စီးဝင္မႈေႏွးေကြးေနျခင္းႏွင့္	
ပတ္သက္၍	ေနာက္တစ္ဦးကလည္း	

“ အစိုးရက	သူဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲဆုိတာကို	႐ွင္း႐ွင္း	
လင္းလင္းခ်ျပရမွာေပါ့”	2	ဟူ၍	အခိုင္အမာ	ေျပာဆိုခဲ့သည္။	

အစိုးရ၏	လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား	(သို႔မဟုတ္)	“စြမ္းေဆာင္ရည္”		
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္	သံသယမ်ားကို	ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟမႈမ်ားလည္း	
႐ွိေနခဲ့သည္။	
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“ အရင္	(ဦးသိန္းစိန္)	အစိုးရက	ပိုၿပီးအေတြ	့အၾကံဳမ်ားတယ	္
ဆိုတဲ့	ထင္ျမင္ခံစားခ်က္တစ္ရပ္က	တကယ္ပဲ႐ွိေနတာပါ။	
ဒါေပမယ့္	ဒီလူေတြ	(NLD)	ဟာ	အစိုးရအဖြဲ	့မွာ	မပါဝင္ခဲ့ဘူး	
တဲ့သူေတြ	ဒါမွမဟုတ္	ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းက်ေနခဲ့ရသူေတြ၊	
ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနခဲ့ရသူေတြဆိုတာ	နားလည္သိျမင	္
ရမွာ	ျဖစ္တယ္။	ဒါ့ေၾကာင့္လည္း	သူတို႔အတြက္	စိန္ေခၚမႈက	
ေတာ္ေတာ့္ကို	ႀကီးမားေနခဲ့တာေပါ့”	3	ဟူ၍	ေလ့လာ	
သံုးသပ္သူတစ္ဦးက	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	

သီးသန္႔ပုဂၢလိက	ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ဳိးတြင္မူ	စကားလံုးမ်ားက	
တဲ့တိုးဆန္ၿပီး	ျပင္းထန္ေနခဲ့၏။	ထင္႐ွားေသာ	ျမန္မာႏိုင္ငံေရး	
သုေတသီတစ္ဦးက	

“ ကြ်န္ေတာ္	ဂ်ပန္အရာ႐ွိ၊	တ႐ုတ္အရာ႐ွိေတြနဲ	့မၾကာမၾကာ	
ေတြ႕ဆံုရတယ္။	ဒီအစိုးရက	သူဘာလိုခ်င္လဲဆိုတာကိ	ု
ကိုယ္တိုင္	ေကာင္းေကာင္းသိျမင္ပံု	မရတာဟာ	သူတို		့
အတြက္	အဓိကျပႆနာပဲလို	့ဆိုၾကတယ္။	ဒါဟာ	သူတို႔	
အတြက္	ဟာသတစ္ပုဒ္	ျဖစ္လာခဲ့တာေပါ့	….	
ႀကိဳတင္အစီအစဥ္	ေရးဆြဲထားျခင္းမ်ဳိး	မ႐ွိဘဲနဲ	့	ၾကံဳသလိ	ု
ေရတိုနည္းနဲ	့လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာလို	့သူတို႔က	
ေျပာတယ္”	ဟူ၏။	

အစိုးရ၏	စြမ္းေဆာင္ရည္ကင္းမဲ့မႈကိုထင္႐ွားေပၚလြင္လာေအာင	္
ဥပမာေပး	ေျပာဆိုရာတြင္	“အေျမာ္အျမင္ကင္းမဲ့ေသာ	ေတာင္း	
ဆိုမႈ”	ဟူ၍	သူကိုယ္တိုင္	ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည့္	ေဒၚေအာင္ဆန္း	
စုၾကည္၏	ေတာင္းဆိုမႈအေၾကာင္းကို	ဥပမာေပး	ေျပာၾကားခဲ	့
သည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊	ကူမင္းျပည္နယ္ၾကား	နယ	္
စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအေပၚ	အခြန္ေကာက္ခံရန္	တ႐ုတ္အစိုးရ	
အား	ေတာင္းဆိုခဲ့မႈကို	ရည္ညႊန္းေလသည္။	ယင္းအခြန္	
ေကာက္ခံမႈက	ကုန္သြယ္မႈကိုက်ဆင္းသြားေစခဲ့ၿပီး	အမ်ားျပည	္
သူတို႔၏	အသက္ေမြးမႈႏွင့္	အလုပ္အကိုင္	အခြင့္အလမ္းမ်ား	
အတြက္	အဟန္႔အတားျဖစ္လာခဲ့သည္	ဟူ၏။4	

အစိုးရကို	လမ္းညႊန္တည့္မတ္ေပးသည့္	စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ	
ဟူ၍	လံုးဝမ႐ွိ	(သို႔မဟုတ္)	အလြန္နည္းပါးသည္ဟု	အခ်ဳိ႕ေသာ	
ျပည္တြင္းသုေတသီမ်ားႏွင့္	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ	္
မ်ားက	ယူဆၾကသည္။	အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားခဲ့သူ	တစ္ဦး၏	
အဆိုအရ	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏	ခ်ဥ္းကပ္လုပ္	ေဆာင္ပံ	ု
နည္းလမ္းမွာ	ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူတို႔၏	အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည္	
အမ်ားျပည္သူအားလံုးထံသို႔	ခြဲျဖာစီးဆင္းလာမည္ဟူေသာ	
သီအိုရီ	(Trickle	Down	Theory)	၏	မူကြဲတစ္ရပ္	ျဖစ္သည္	
ဟူ၏။	

“ စီးပြားေရးဖြံ	့ၿဖိဳးလာပါေစ။	ခ်မ္းသာသူတို႔ပိုၿပီး	ခ်မ္းသာ	
ၾကြယ္ဝလာပါေစ။	အာဏာ႐ွိသူတို႔	အာဏာပို႐ွိလာပါေစ။	
သူတို႔က	သင္တို႔ကို	တာဝန္ယူလိမ့္မယ္”	5	ဟူေသာ	
သီအိုရီပင္	ျဖစ္သည္။	

ေနာက္တစ္ဦး၏ေျပာဆိုမႈမွာမူ	အတန္ငယ္	ေပ်ာ့ေျပာင္းေနခဲ့၏။	

“ အစိုးရမွာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္႐ွိတယ္လို႔	ကြ်န္ေတာ္	
မထင္ဘူး။	ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာဆိုတာေတြပဲ	႐ွိတာ။	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ	ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔	အားလံုးပါဝင္တဲ	့
ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလိုမ်ဳိး	ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာေတြ	
ေပါ့။	6

အျခားတစ္ဘက္မွ	ၾကည့္ျခင္း
ေလ့လာသံုးသပ္သူတို႔၏	ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို	နားေထာင္ၿပီး	
ေနာက္	အစိုးရ၏	ဦးတည္ခ်က္လားရာ	ကင္းမဲ့မႈ၊	စြမ္းေဆာင္ရည	္
ည့ံဖ်င္းမႈႏွင့္	ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္	ေႏွးေကြးၾကန္႔ၾကာမႈတို႔ႏွင့္	
ပတ္သက္သည့္	ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈ	အခ်ဳိ႕ကို	နားလည္ႏိုင္ေသာ္	
လည္း	ယင္းသည္	အေျခအေနတစ္ခုလံုးကို	ကိုယ္စားျပဳ	ထင	္
ဟပ္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိဟု	ကြ်ႏု္ပ္ခံစားခဲ့ရသည္။	

(၂၀၁၆)	ခုႏွစ္	ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း	NLD	ပါတီသည္	အစိုးရ	
တာဝန္ကိုလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ခ်ိန္၌	ႏိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ားစြာ	
တို႔၏	ပံ့ပိုးကူညီမႈေအာက္မွ	စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ား	သက္ဝင	္
လႈပ္႐ွားေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္	အေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္းသို႔	
ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည္။	ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက	(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	
တိုင္းျပည္၏	စီးပြားေရးတံခါးကို	ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္	
တၿပိဳင္နက္	ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး	အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားကလည္း	
လ်င္ျမန္စြာျဖင့္	အ႐ွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္း	ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။	

“ အရင္အစိုးရက	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ	
တင္ျပလာတဲ့	လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားစြာကို	လက္ခံခြင့္ျပဳေပး	
ခဲ့တယ္။	ဒါ့ေၾကာင့္လည္း	စြမ္းအင္က႑မွာဆိုရင္	စြမ္းအင	္
ပင္မအစီအစဥ္	(Energy	Master	Plan)	သံုးခုေတာင္	
ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။	တစ္ခုက	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္
႐ြက္မႈ	ေအဂ်င္စီ	(JICA)၊	တစ္ခုက	အာ႐ွဖြံ	့ၿဖိဳးေရးဘဏ္	
(ADB)	နဲ႔	ေနာက္တစ္ခုက	ကမၻာ့ဘဏ္	(World	Bank)	
တို႔ဆီက	တင္ျပလာခဲ့တဲ့	ပင္မအစီအစဥ္ေတြေပါ့”	7	ဟု	
အာ႐ွဖြံ	့ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္
ရာဆက္ဆံေရးအရာ႐ွိေဟာင္း	(Paul	Donowitz)	က	
ေျပာၾကားခဲ့သည္။	

ဂ်ပန္တို႔က	အႀကီးမားဆံုးေသာ	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	ျဖစ	္
ၿပီး	“သူတို႔က	သူတို႔	ဘာလိုခ်င္လဲဆိုတာကို	အစကတည္းက	
ေကာင္းေကာင္းနားလည္	သိျမင္ၾကတယ္”	ADB	၏	အခန္း	
က႑မွာ	“အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကို	အဓိကဦးစားေပး	
အာ႐ံုစိုက္တာေပါ့။	သူတို႔က	အဲ့ဒီအပိုင္းမွာ	အေတြ႔အၾကံဳ	
အမ်ားဆံုးေလ။”	ကမၻာ့ဘဏ္ကမူ	ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း	(၇၀)	မွ	(၈၀)	
အထ8ိ	လႊမ္းျခံဳေသာ	“လူမႈအေျချပဳ	စီမံကိန္း”	ဟု	အမည္ရ	
သည့္	ေဒၚလာသန္း	(၄၅၀)	တန္	စီမံကိန္းႀကီးကို	အေကာင္	
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္	ျဖစ္သည္။

အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	သူတို႔၏	လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို	
ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း	ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္	“ဖြံ	့ၿဖိဳးေရး	မိတ္ဖက	္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	အလုပ္အမႈေဆာင္	အဖြဲ႔”	ဖြဲ႔စည္း	ေဆာင္႐ြက	္
ခဲ့ရာ	ျမန္မာႏိုင္ငံကို	မတူညီေသာ	ေအဂ်င္စီမ်ားက	အသီးသီး	
တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရမည့္	ဇုန္မ်ားအျဖစ္	ေယဘုယ်ပိုင္းျခား	
ပစ္ခဲ့သည္။	ဥပမာ	(ADB)	က	၎၏	“ေတာင္ပိုင္းစႀကၤ	ံ	(South-
ern	Corridor)”လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္	
ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။	ယင္းစႀကၤ	ံသည္	၎၏	“မဟာ	
မဲေခါင္ေဒသ	ပါရာဒိုင္း	(Greater	Mekong	Sub-region	
(GMS)	Paradigm)”	9	တြင္	အဓိကက်သည့္	အစိတ္အပိုင္း	
တစ္ခုအေနႏွင့္	ျမန္မာ၊	ထိုင္းႏွင့္	ဗီယက္နက္ႏိုင္ငံတို႔ကို	
ဆက္သြယ္ထားေသာ	စႀကၤ	ံျဖစ္သည္။	ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း	ေဆာင္	
႐ြက္သည္ဆို၍	ပြတ္တိုက္မႈမ်ားမျဖစ္ဟု	ဆိုလိုျခင္း	မ႐ွိပါေခ်။	
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ဥပမာ	(ADB)	ႏွင့္	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာတို႔က		
ကမၻာ့ဘဏ္၏"လူထုအေျချပဳစီမံကိန္း"အေပၚ	ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈ	
မ်ား	ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။10	

စီမံကိန္းအားအထက္မွ	အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း၊	၎၏က်ယ္ျပန္႔	
ေသာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္	အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ	အႏၱရာယ္	
က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ	မ်ားျပားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္	ျပစ္တင္ေဝဖန္	
ေနခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။	မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊	ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ	
သက္တမ္းအဆံုးတြင္	ႏိုင္ငံတကာ	ေအဂ်င္စီမ်ားက	ငါးႏွစ္၊	
ႏွစ္ရွည္၊	ၾကားကာလ	စသည့္	ကာလအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္	လုပ္ငန္း	
အစီအစဥ္မ်ားကို	ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည္။	

“ေနာက္ဆံုးနယ္ျခား	(Last	Frontier)”	အျဖစ္	ေၾကာ္ျငာေဖာ္ျပ	
ျခင္း	ခံေနရသည့္	ျမန္မာႏိုင္ငံအား	အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသြင္	
ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္အတူ	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ	့အစည္းမ်ားသည္	
ဝါ႐ွင္တန္	ဒီစီ၊	မနီလာႏွင့္	တိုက်ဳိ႐ွ1ိ1	႐ံုးခ်ဳပ္မ်ားထံမွ	ေခ်းေငြမ်ား	
ေတာင္းခံရန္ဟူေသာ	ဖိအားေအာက္သို႔	က်ေရာက္ေနခဲ့သည္။	
သို႔ျဖစ္ရာ	ေႏွးေကြးသည္ဟု	သူတို႔ထင္ျမင္ယူဆေသာ	(NLD)	၏	
ေျခလွမ္းမ်ားအေပၚ	စိတ္မ႐ွည္ႏိုင္ေအာင္	ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

အဓိကျပႆနာမွာ	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏	ႀကီးမားခမ္းနား	
လြန္းလွသည့္	လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား	(NLD)	ႏွင့္	တိုင္ပင	္
ေဆြးေႏြးမႈအလ်ဥ္းမ႐ွိ	သကဲ့သို႔	(NLD)	ႏွင့္	တိုင္ပင္	ေဆြးေႏြးမႈ	
အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္သာ	ေရးဆြဲသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။	

(၂၀၁၅)	ခုႏွစ္	ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္	အျပတ္အသတ္	ေအာင္ႏိုင္ခဲ	့
ျခင္းႏွင့္	ေဒၚေအာင္ဆန္းစု	ၾကည္အတြက္	“ႏိုင္ငံေတာ္၏	
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္”	ဟူေသာ	ရာထူးကို	အံ့အားသင့္ဖြယ္	ဖန္တီး	
ခဲ့ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္	(NLD)	ပါတီ	အာဏာရ႐ွိလာခဲ့ျခင္းမွာ	သူတို႔	
လံုးဝေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့သည့္	ကိစၥရပ္	ျဖစ္သည္။	

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္	(NLD)	၏	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	စီမံခန္႔ခြဲမႈ	
အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕အေပၚ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသိုက္အဝန္း
အတြင္းမွ	လူမ်ားစြာတို႔က	စိတ္ပ်က္ေဒါသထြက္ေနခဲ့သည္မွာ	
နားလည္ႏိုင္စရာကိစၥရပ္	ျဖစ္ေသာ္လည္း	ယခင္	အစိုးရထံမွ	
ဘုမသိ	ဘမသိ	ဆက္ခံရ႐ွိခဲ့သည့္	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	မူေဘာင	္
တစ္ရပ္	(သို႔မဟုတ္)	ပါရာဒိုင္းတစ္ခုအတြင္း	ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား	
ခ်မွတ္ရန္	ေႏွးေကြးေနခဲ့ေသာ	(NLD)	၏	သတိႀကီးမႈအတြက္	
လည္း	မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းရင္း	အခ်ဳိ႕	႐ွိေနခဲ့ေပသည္။	

ပါရာဒိုင္းတစ္ခုထဲ	ပိတ္မိေနသလား
အဓိက	ဇတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ	ကမၻာ့ဘဏ္၊	(ADB)	ႏွင့္	
(JICA)	တို႔ဘက္တြင္	အၾကမ္းဖ်ဥ္း	ဘုံသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္	
ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္	ဤပါရာဒိုင္း၏	အဓိကလကၡဏာရပ္မ်ားမွာ	
အဘယ္နည္း။	အေရးအပါဆံုး	ေနရာမွေန၍	အဆိုပါ	ေအဂ်င္စ	ီ
မ်ား	ေရးဆြဲဖန္တီးခဲ့ေသာ	အဓိကစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား	(ဥပမာ	
စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	မဟာဗ်ဴဟာ	(ADS)	ႏွင့္	စက္မႈ	
က႑မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္	ျမန္မာစြမ္းအင္ပင္မအစီအစီအစဥ္	(My-
anmar	Energy	Master	Plan))	ကို	ေသေသခ်ာခ်ာ	ေလ့လာ	
သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက	အဓိကက်ေသာ	ေအာက္ေဖာ္ျပပါ	
အခ်က္မ်ား	ထြက္ေပၚလာခဲ့မည္	ျဖစ္သည္။

ÎÎ ပထမဆံုးအခ်က္မွာ	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္း	
ေၾကာင္းတြင္	အလြန္ေဝးကြာစြာ	ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနခဲ့ၿပီ	
ျဖစ္ရာ	ဂ်ီဒီပီ	(GDP)	အလ်င္အျမန္	တိုးတက္ရန္မွာ	အဓိက	
အက်ဆံုးေသာ	ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္	ဟူ၏။

ÎÎ ဒုတိယအခ်က္မွာ	ဆိုး႐ြားသည့္	လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး	
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္	စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး	
စက္႐ံု၊	စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား	လံုေလာက္မႈ	မ႐ွိျခင္းတို႔	
ကဲ့သို႔ေသာ	အေရးတႀကီးကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္	လိုအပ္သည့္	
အဓိကအတား	အဆီးျပႆနာမ်ား	႐ွိေနသည္ဟူေသာ	
အခ်က္ပင္	ျဖစ္၏။

ÎÎ တတိယအခ်က္မွာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆီသို႔သြားရာ	ျမန္မာ	
ႏိုင္ငံ၏လမ္းေၾကာင္းကို	အေ႐ွ	့ေတာင္အာ႐ွ၏	အားေကာင္း	
တက္ၾကြေသာေ	ဒသတြင္းစီးပြားေရးအေဆာက္အအံုႏွင္	့
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္	တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း	ေဖာက္လုပ္ေအာင္ျမင္	
ႏိုင္မည္	ဟူ၏။	ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို	“ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ	
(Connectivity)”	ဟူ၍	အမည္ေပးထားခဲ့ေပသည္။

ÎÎ စတုတၳအခ်က္မွာ	စီးပြားေရးမူဝါဒ၏	အဓိကတြန္းအားသည္	
ပို႔ကုန္ဦးေဆာင္သည့္	ဖြံ	့ၿဖိဳးမႈပုံစံ	(Export	Oriented	Gro-
wth)	ကို	ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္ဟူေသာ	အခ်က္ပင္	ျဖစ္၏။

ÎÎ ပဥၥမအခ်က္မွာ	ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္၏	အေရးအပါဆံုးေသာ	ေမာင္းႏွင္သူ	ျဖစ္သည္	
ဟူ၏။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏	အခန္းက႑အား	အထူးအေလးေပး	
ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္ကို	ေတြ	့ျမင္ရေပမည္။	အင္တာဗ်ဴး	ေျဖၾကား	
ေပးခဲ့စဥ္က	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	International	Commission	of	
Jurists	(ICJ)	ႏွင့္	လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့ေသာ	(Daniel	
Aguirre)	၏	သေကၤတနိမိတ္ပံု	ထံုလႊမ္းေသာ	စကားလံုးမ်ားကို	
ငွားရမ္းေဖာ္ျပရမည္ဆိုပါက	ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏	ႏိုင္ငံတကာ	
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ	မူဝါဒမွာ	“မီးလံုးမ်ားအားလံုး	အစိမ္းေရာင္	
ျပေနသည့္	မီးပိြဳင့္တစ္ခုႏွင့္	တူေလသည္”။12	(၂၀၁၂)	ခုႏွစ္ႏွင့္	
(၂၀၁၃)	ခုႏွစ္တို႔တြင္	အစိုးရသည္	ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ	ဥပေဒသစ္ကို	
ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည္။	

သို႔ေသာ္	ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရး	အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားက	ဥပေဒ	
သစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍	ေက်နပ္မႈ	မ႐ွိခဲ့ေပ။	ဥပေဒသစ္တြင္	
ပါဝင္ေသာ	အမ်ဳိးသား	အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္	ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ
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မ်ားကို	အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ	ျပ႒ာန္းခ်က္တို႔က	သူတို႔	
အတြက္	လက္သင့္မခံႏိုင္ဖြယ္	ျဖစ္ေနခဲ့၏။13	သို႔ေသာ္	ကမၻာ့	
ဘဏ္က	၎၏	တရားဝင္ေၾကညာခ်က္တြင္မူ	(၂၀၁၂	-	၂၀၁၃)	
ဥပေဒ၏	လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ	အခက္အခဲမ်ားကိုသာ	
အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။	“ႏိုင္ငံျခား	တိုက္႐ိုက္	ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ	
ႏွင့္	ျပည္တြင္း	ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္	သတ္မွတ္ထားသည့္	
ဝင္ေရာက္ျမွဳပ္ႏွံခြင့္	ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္	စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ	
႐ွဳပ္ေထြးခက္ခဲေသာ	လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္	လုပ္ငန္း	
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား	အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္	အလြန္ပင္	ေႏွာင့္ေႏွး	
ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့သည္။	အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား	ရ႐ွိႏိုင္ရန္ႏွင့္	
အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမႈ	စသည့္	ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို	ခံစားႏိုင	္
ရန္အတြက္	အေသးစား	ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအပါအဝင္	ရင္းႏွီး	
ျမွဳပ္ႏွံမႈ	အဆိုျပဳလႊာ	အားလုံးကို	ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	ေကာ္မ႐ွင္	
(MIC)	ထံသို႔	တင္ျပေနခဲ့ရသည္”	ဟူ၍	ပင္။14

အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္
ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ	စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို	အလို႐ွိခဲ	့
ၾကၿပီး	ထို႔အတြက္လည္း	သူတို႔နည္း	သူတို႔ဟန္ႏွင့္	လုပ္ေဆာင္ခဲ	့
ၾကသည္။	ကမၻာ့ဘဏ္၏	ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္း	
(IFC)	က	ဦးေဆာင္ကာ	နဂိုက	သီးျခားစီျဖစ္ေနခဲ့ေသာ	ႏိုင္ငံျခား	
ႏွင့္	ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ	ဥပေဒႏွစ္ရပ္ကို	တစ္စုတစ္စည္း	
တည္း	ေပါင္းစည္းလိုက္မည့္	ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို	ေရးဆြ	ဲ
ခဲ့သည္။	Aguirre	မွ	ျပန္လည္	ေျပာျပရာတြင္	ေပါင္းစပ္လိုက္	

ေသာ	ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ	ဥပေဒသစ္မူၾကမ္းႏွင့္	ပတ္သက္သည့္	
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္	(IFC)	အၾကံေပး	အရာ႐ွိက	
ျမန္မာႏိုင္ငံအား	

“	 သူမ	ႏွစ္လိုသူတစ္ဦး၏	အာ႐ံုစိုက္မႈကို	ရ႐ွိႏိုင္ရန္အတြက္	
ထိုသူကို	ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္	ပံုစံမ်ဳိး	ဝတ္စားဆင္ယင္ရမည္	့
မိန္းမလွတစ္ဦး”	ႏွင့္ခိုင္းႏိႈင္းၿပီးမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္	ကြ်ႏု္ပ္၏	နားကိုပင္	မယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္	ျဖစ္ခဲ့ရ၏။	
အဆိုပါမွတ္ခ်က္စကားသည္	အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား	ႏွိမ့္ခ်႐ွဳျမင	္
ေသာ	သေဘာသဘာဝ႐ွိသည့္အျပင္	စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္	
ရာ	႐ႈေထာင့္မွ	ၾကည့္လွ်င္	“ေအာက္ေျခဆီသို႔	အေျပးၿပိဳင္ပြဲ		
(Race	to	the	bottom)”	ဟူေသာ	ကာလတာ႐ွည္နာမည္ပ်က္	
လာခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည့္	သေဘာတရားတစ္ရပ္ကို	အားေပးျမႇင့္တင္	
ရာ	ေရာက္ေပသည္။	သူတို႔သည္	ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႔	
	အေပၚ	ပိုမိုမ်က္ႏွာသာ	ေပးထားသည္ဟု	ယူဆရသည့္	ျပ႒ာန္း	
ခ်က္မ်ားကို	ထုတ္ပယ္ခဲ့႐ံုမွ်မက	တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္	အက်ံဳး	
ဝင္မည့္	ဥပေဒတြင္	ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူႏွင့္	ႏိုင္ငံေတာ္ၾကား	အျငင္း	
ပြားမႈ	ေျဖ႐ွင္းေရး	(Investor	State	Dispute	Settlement)	
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို	ထည့္သြင္းလိုၾကသည္။	

ထိုျပ႒ာန္းခ်က္အရဆိုလွ်င္	ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႔၏	အက်ဳိးစီးပြား	
မ်ားႏွင့္	ဆန္႔က်င္သည့္	စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား	ခ်မွတ္ျပ႒ာန္း	
ခဲ့လွ်င္	ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအားလံုး	(ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူႏွင္	့
ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ	အပါအဝင္)	သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ	
ကို	ႏိုင္ငံတကာ	ခံု႐ံုးတြင္	တရားစြဲဆိုခြင့္	ရ႐ွိၾကမည္ျဖစ္သည္။	
ကံေကာင္းစြာပင္	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက	ထိုျပ႒ာန္းခ်က	္
ကို	ေနာက္ဆံုး	ဥပေဒမူၾကမ္းမွ	ဖယ္႐ွားႏိုင္ခဲ့ေလသည္။15

ျမန္မာျပည္အတြက္	ေရြးခ်ယ္စရာ	ရွိပါသလား
ဤစာအုပ္၏	အဓိကရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ	ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔	ပို႔ကုန္ဦးေဆာင္ေသာ၊	ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက	
ေမာင္းႏွင္ေသာ၊	သယံဇာတ	အလြန္အကၽြံ	အသံုးျပဳရေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	စံပံုစံ	(model)	တစ္ခုအျပင္	အျခား	
ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား	႐ွိသည္ကို	ျပသႏိုင္ရန္အတြက္	ျဖစ္၏။	အဆိုပါပံုစံမွာ	အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတစ္ဝွမ္းတြင္	လက္ေတြ႔	
ျဖစ္ခဲ့သည့္အတိုင္း	ကာလတို	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း	ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ	ကြာဟခ်က္မ်ား၊	ၿမိဳ႕ျပႏွင့္	
ေက်းလက္ၾကား	မညီမွ်ေသာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	ပ်က္စီးမႈႏွင့္	တိုင္းရင္းသား	လူနည္းစုမ်ားအား	
ခြဲျခားဖယ္ထုတ္မႈတို႔ကို	ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံအား	“ေနာက္ဆံုးနယ္ျခား	(Last	frontier)”	အျဖစ္	မၾကာခဏ	
သတ္မွတ္ပံုေဖာ္ေလ့႐ွိသည္။	မွန္ေပ၏။	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	“ေနာက္ဆံုး	နယ္ျခား”	ျဖစ္၏။	သို႔ေသာ္	ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	
ဦးေဆာင္ေသာ	ပါရာဒိုင္း	(Foreign	investment-led	paradigm)	ကို	အားေပးသူတို႔မွ	အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ	
အဓိပၸာယ္ျဖင့္	သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုထားခဲ့သည္	“ေနာက္ဆံုးနယ္ျခား”	မ်ဳိး	မဟုတ္ေပ။	မေအာင္ျမင္ေသာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစံပံုစံ	
(model)	တစ္ခုအတြင္းသို	့	ေက်ာ့ကြင္းပစ္	ဖမ္းဆီးရမည့္	ေဒသတြင္း	ေနာက္ဆံုးလက္က်န္	တိုင္းျပည္ႀကီးတစ္ခုဟု	
အဓိပၸာယ္ရသည့္	“ေနာက္ဆံုးနယ္ျခား”	သာ	ျဖစ္ေလသည္။	တၿပိဳင္တည္းမွာပင္	ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔	“ဆို႐ွယ္လစ္”	အျဖစ္	
ဟိတ္ဟန္အျပည့္	ျပသၿပီး	တကယ္တမ္းတြင္	စစ္အာဏာ႐ွင္အုပ္စု၏	အက်ဳိးအျမတ္အတြက္	အမ်ားျပည္သူထံမွ	
ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ေသာ	ဖိႏွိပ္ေရး	အစီအစဥ္တစ္ရပ္သာ	ျဖစ္သည့္	အလြန္ဆိုးဝါးလွေသာ	ပါရာဒိုင္းထံသို႔	
ျပန္သြားရန္မွာ	လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္သည့္	ကိစၥရပ္	ျဖစ္သည္။16

ေအာ့တစ္ဆီ	(The	Odyssey)	ကဗ်ာမွ	ပံုရိပ္တစ္ခုကို	ကိုးကားတင္ျပရလွ်င္	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ဆစ္လာ	(Scylla)	ႏွင့္	
ခရစ္ဘ္ဒစ္စ္	(Charybdis)	ဟူေသာ	မေကာင္းဆိုးဝါးႏွစ္ေကာင္ၾကား	ပိတ္မိေနခဲ့ျခင္း	မဟုတ္ပါေခ်။	မည္သည့္တစ္ခုကို	
ေ႐ြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ	သေဘၤာပ်က္စီးနစ္ျမႇဳပ္သြားႏိုင္ပါသည္။
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သို႔ျဖစ္ရာ	(NLD)	ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိဘဲ	ျဖစ္တည္လာ	
ခဲ့သည့္	အထက္ပါ	ပါရာဒိုင္းအတြင္းသို႔	(NLD)	အား	ထည့္သြင္း	
ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးပင္	ျဖစ္၏။	အဆိုးသေဘာျဖင့္	ေက်ာ္ၾကားသည့္	
မာဂရက္သက္ခ်ာ	(Margaret	Thatcher)	၏	စကားတစ္ခြန္းကို	
ကိုးကားေျပာၾကားရမည္ဆိုပါက	အဆိုပါ	ပါရာဒိုင္းအား	(NLD)	
ထံသို႔	“အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	မ႐ွိပါ	(There	is	no	alternative	
(TINA))”	အေနျဖင့္	ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု	ဆိုရမည္ပင္။	
အကယ္၍	(NLD)	၏	ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း	ျဖစ္စဥ္ကို	ေႏွး	
ေကြးေလးလံၿပီး	ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း	ျဖစ္စဥ္	ရပ္တန္႔လုနီးပါး	
ျဖစ္ေစသည့္	အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ	ျပင္ပမွေရးဆြဲဖန္တီးၿပီး	
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးလိုက္ေသာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	စံပံုစံ	
(model)	တစ္ခုကို	ေကာင္းစြာသိျမင္	နားလည္လာေအာင္	
ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရျခင္းပင္	ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္	အံ့အားသင့္ဖြယ္	
မဟုတ္ပါေခ်။

စာတမ္းဖြဲ႔စည္းပုံ	

ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္	အခန္းသံုးခန္းတြင္	ဆို႐ွယ္လစ္ဟု	
အမည္ရေသာ	စီးပြားေရးစနစ္ေဟာင္းအျပင္	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔	
အစည္းမ်ားက	အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည့္	ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက	
ေမာင္းႏွင္ၿပီး	သယံဇာတအလြန္အကၽြံ	အသံုးျပဳရသည့္	ပါရာဒိုင္း	
ကိုပါ	ေဝဖန္သံုးသပ္သြားမည္	ျဖစ္သည္။	ထို႔ေနာက္တြင္	ျမန္မာ	
ႏိုင္ငံ၏	မေကာင္းသတင္းေက်ာ္ေစာသည့္	“ခ႐ိုနီအရင္း႐ွင္	
စနစ္”	ႏွင့္	ခ႐ိုနီမ်ားအား	ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေပးသည့္	မူဝါဒမ်ားမွ	
ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ	ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားကို	
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။	ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္	နီယိုလစ	္
ဘရယ္	ေခတ္လြန္ပါရာဒိုင္း	(PNP)		ဟု	ကြ်ႏု္ပ္တို႔	အမည္ေပးခဲ	့
သည့္	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	ပါရာဒိုင္းတစ္ခု၏	သေဘာတရားမ်ား	
ေဖာ္ျပၿပီး	အဆိုပါသေဘာတရားမ်ားအား	စီးပြားေရး	အေဆာက္	
အအံု၏	အဓိကက႑ရပ္မ်ားတြင္	တိတိက်က်မည္သို႔အသံုးခ်	
ႏိုင္သည္ကို	ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္	ျဖစ္သည္။		

ဒုတိယအခန္းတြင္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	ေျမယာႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	
ျပႆနာမ်ားကို	ေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာတင္ျပထားသည္။	စစ္အုပ္ခ်ဳပ	္
ေရးကာလအတြင္း	စိုက္ပ်ဳိးေရး	ပိုလွ်ံထုတ္ကုန္မ်ားကို	ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္	
ခ်ယ္ေသာ	နည္းလမ္းျဖင့္	အျမတ္ထုတ္ရယူမႈႏွင့္အတူ	လယ္ယာ	
ေျမ	အႀကီးအက်ယ္သိမ္းယူမႈတို႔က	ဆင္းရဲဒုကၡ	ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကင္းမဲ့ေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တစ္ရပ္အား	
မည္သို႔ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္ကို	စူးစမ္းေလ့လာသြားမည္	ျဖစ	္
သည္။	ထို႔ေနာက္တြင္	ႏိုင္ငံတကာ	ေအဂ်င္စီမ်ားက	အဆိုျပဳ	
တင္ျပခဲ့သည့္	စိုက္ပ်ဳိးေရး	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	မဟာဗ်ဴဟာ	(ADS)	
သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံအား	“တန္ဖိုးကြင္းဆက္	(Value	Chain)”	ဟ	ူ
၍	အလကၤာေျမာက္ေအာင္	ကင္ပြန္းတပ္ထားသည့္	စိုက္ပ်ဳိးေရး	
သယံဇာတႏွင့္	သဘာဝသယံဇာတ	ထုတ္ယူေရး	ေဒသတြင္း	
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ထဲသို႔	ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ	အင္အား	
သံုး	ဖိအားေပးသည့္နည္း	လမ္းမ်ားႏွင့္	ေဈးကြက္စနစ္	ယႏၱယား	
မ်ားကို	ေၾကာက္မက္ဖြယ္	ေပါင္းစပ္လိုက္ရာမွ	ေတာင္သူလယ္	
သမားမ်ားႏွင့္	တိုင္းရင္းသား	လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔၏	ပိုင္ဆိုင္မႈ	
မ်ားကို	ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္	ဥစၥာရင္းျမစ္	စုမိလာျခင္း	(Acccumu-
lation	by	dispossession)	လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္	ဆက္လက္	

တည္တံ့ႏိုင္ေအာင္	အားေပးေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း	
ကြ်ႏု္ပ္တို႔က	အခိုင္အမာ	တင္ျပထားသည္။	

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမူဝါဒအေၾကာင္း	ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္	
တတိယအခန္းတြင္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏	စက္မႈဖြံ႔	
ၿဖိဳးေရး	စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက	
အဘယ့္ေၾကာင့္	က်႐ံွဳးသြားခဲ့ရသည္ကို	စူးစမ္းေလ့လာတင္ျပ	
ထားသည္။	ထို႔ေနာက္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	ဂ်ပန္အစိုးရက	အားေပး	
ျမႇင့္တင္ေနခဲ့သည့္	“ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက	လမ္းျပဦးေဆာင	္
ၿပီး	ပို႔ကုန္ဦးတည္ေသာ	စက္မႈဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္”	
အား	ေလ့လာသံုးသပ္	တင္ျပသြားမည္	ျဖစ္သည့္အျပင္	
အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာ၏	အဓိက	မ႑ိဳင္ႀကီး	(၃)	ရပ္ျဖစ္ေသာ	

၁။	ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈကို	ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံမ်ား

၂။	အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား	(SEZ’s)	ႏွင့္	

၃။	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	အက်ဳိးအျမတ္မ်ား	ျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု	
ထင္ျမင္ယူဆၾကသည့္	“Fragmentation”	(ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္အား	အစိတ္အပိုင္းငယ္မ်ား	အျဖစ္ပိုင္းျခားျခင္း)	
တို႔ကို	အေသးစိတ္	စူးစမ္းေလ့လာတင္	ျပထားေပသည္။

အခန္း	(၄)	တြင္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စြမ္းအင္	
အနာဂတ္	အေၾကာင္းကို	အေခ်အတင္	ေဆြးေႏြးတင္ျပထားၿပီး	
ေက်ာက္မီးေသြး၊	ေရအားႏွင့္	ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္		
လမ္းေၾကာင္းတို႔၏	ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္	ဆိုးျပစ္မ်ားကို	အေသးစိတ	္
စူးစမ္းေလ့လာထားသည္။	ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ေရအားလွ်ပ္စစ	္
စြမ္းအင္ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚ	စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ားႏွင္	့
အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားတို႔၏	အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္	ပထဝီႏိုင္ငံေရး	
ဆိုင္ရာ	အက်ဳိးစီးပြားမ်ားက	တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္	မည္သို႔	
ႀကီးႀကီးမားမားလႊမ္းမိုးထားသည္ကို	တင္ျပထားသည့္အျပင္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္	ရည္႐ြယ္ထားေသာ	ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳး	
ျမဲ	စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍	ထည္	့
သြင္းစဥ္းစား	သံုးသပ္သင့္သည့္	အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း	
တင္ျပထားသည္။

ခ႐ိုနီမ်ားအေၾကာင္း	ေဆြးေႏြးထားသည့္	အခန္း	(၅)	တြင္	စစ္	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏	အခြင့္အေရးေပးမႈမ်ားကို	ခံစားခဲ့ရၿပီး	ယခုအခါ	
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စီးပြားေရးကို	စိုမိုးထားႏိုင္ခဲ့သည့္	မတူညီေသာ	
ဧရာမကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို	အနီးကပ္စူးစမ္း	ေလ့လာတင္ျပကာ	
သူတို႔ႏွင့္	(NLD)	အစိုးရၾကားမွ	လက္႐ွိဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း	
ကို	အနည္းငယ္	တို႔ထိတင္ျပ	သြားမည္	ျဖစ္သည္။	ဂ်ပန္ႏွင့္		
ႏိုင္ငံတကာအလွဴ႐ွင္ေအဂ်င္စီတို႔အားေပးျမႇင့္တင္လ်က္႐ွိေသာ	
‘ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက	လမ္းျပဦးေဆာင္သည့္	မဟာဗ်ဴဟာ’	
အတြင္းမွ	ခ႐ုိနီတို႔၏	အနာဂတ္အလားအလာမ်ားကိုလည္း	
ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားသည္။	အတိတ္ကာလက	မတရားရယူ
သိမ္းပိုက္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္	ႀကီးႀကီးမားမား	ေလ်ာ္ေၾကးျပန္လည္	
ေပးအပ္ေစျခင္းႏွင့္	သူတို႔၏	ဥစၥာဓနမ်ား၏	ႀကီးမားေသာ	
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကို	ျပန္လည္	မွ်ေဝေပးအပ္ရန္	ဦးတည	္
ေသာ	တင္းၾကပ္သည့္	အခြန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတို႔	
မ႐ွိလွ်င္	ခ႐ိုနီတို႔သည္	သူတို႔၏	မတရားအျမတ္ထုတ္ရယူသည့္	
နည္းလမ္းမ်ားကို	ရပ္တန္႔လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း	ကြ်ႏု္ပ္တို႔	
ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။
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ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	(Karl	Polanyi)	၏	
“လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္	ဆက္စပ္မေနေသာ	ေဈးကြက္	
(dis-embedded	market)”	သေဘာတရားကို	အသံုးျပဳကာ	
အလွဴ႐ွင္ေအဂ်င္စီတို႔	အဆိုျပဳထားခဲ့သည့္	မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား	
လမ္းညႊန္မႈေပးေနသည့္	နီယိုလစ္ဘရယ္	ပါရာဒိုင္း	(Neolib-
eral	Paradigm)	ကို	ဦးစြာ	ေလ့လာသံုးသပ္	ေဝဖန္ထားသည္။	
အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	(သို႔မဟုတ္)	(PNP)	
တြင္မူ	ေဈးကြက္အား	လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္	ျပန္လည္	ဆက္စပ္ေပး	
ကာ	၎ကို	ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မည့္	အေရးပါဆံုး	စံႏႈန္းတန္ဖိုး	
မ်ားအတြင္းသို႔	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	

ထို႔ေနာက္တြင္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	စိုက္ပ်ဳိးေရးက	လမ္းျပ	ဦးေဆာင	္
ေသာ	PNP	(Agriculture-led	PNP)	တစ္ခုကို	ျမန္မာႏိုင္ငံ	
အတြက္	အဆိုျပဳတင္ျပထားၿပီး	၎ကို	လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္မည့္	
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို	ေဖာ္ျပထားသည္။	ဥပမာ	-	သာတ	ူ
ညီမွ်မႈကို	ဦးစားေပးျခင္း၊	စီးပြားေရးႏွင့္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	
ပူးေပါင္းမႈ၏	စြမ္းအား၊	ျပည္သူႏွင့္	အနီးဆုံးအစိုးရအဖြဲ႔ကို	
လုပ္ပိုင္ခြင့္	အာဏာအပ္ျခင္း	(Subsidiarity)	ႏွင့္	စီးပြားေရးဆိုင	္
ရာ	စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏	အစိတ္အပိုင္းမ်ား	အားလံုးတြင္	ဒီမိုကေရစီနည္း	
က်	ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား	ခ်မွတ္ျခင္း	စသည္တို႔	ျဖစ္သည္။	

(PNP)	အတြင္းမွ	စိုက္ပ်ဳိးေရးပိုင္း၏	အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍	
ကြ်ႏု္ပ္တို႔	အခိုင္အမာ	တင္ျပလိုသည္မွာ	ဤကဲ့သို႔ေသာ	ခ်ဥ္း	
ကပ္လုပ္	ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းတစ္ရပ္	ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္	
အေရးပါသည့္	ကနဦးလိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွ	တစ္ခ်က္မွာ	
လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ	တရားမွ်တမႈ	(Agrarian	justice)	ကို	
ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊	ေျမယာဆိုင္ရာ	ဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို	ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္	
ျပန္လည္	ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္	တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္	
အဖြဲ႔အစည္း	တစ္ရပ္ကို	ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္း	
စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ား၊	သမဝါယမအသင္းမ်ား၊	အေသးစား၊	
အလတ္စား	ပုဂၢလိက	လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား	
(ဥပမာ	-	ဓာတုကင္းစင္စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္	ပစၥည္းကိရိယာမ်ား	
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊	အပူပိုင္းေဒသ	ေရာဂါဘယမ်ားႏွင့္	နာက်င္ကိုက	္
ခဲမႈ	ေဝဒနာမ်ားအတြက္	ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္	ဗဟိုမ	ွ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	မရွိေသာ	ျပန္လည္	ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္	လမ္းေၾကာင္း	
တစ္ရပ္အတြက္	ဆိုလာျပားႏွင့္	ပစၥည္းကိရိယာမ်ား	ထုတ္လုပ	္
ျခင္း)	ျဖင့္	ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္မည့္	‘စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ႏွင့္	
ေက်းလက္ေဒသက	ဦးေဆာင္ေသာ	စက္မႈဖြံ	့ၿဖိဳးေရး	လုပ္ငန္း	
စဥ္	(Agriculture	and	countryside-led	industrialization	
process)’	ကို	အဆိုျပဳတင္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	ကုန္သြယ္ေရး	
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္၏	အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေၾကာင္းကို	ေဆြး	
ေႏြးတင္ျပၿပီး	ဆိုလာအေျခခံစြမ္းအင္	အေျခခံအေဆာက္အအံု	
တစ္ရပ္၏	အေရးပါပံုကို	ေပၚလြင္ေအာင္	ေဖာ္ျပထား၏။	နိဂံုးခ်ဳပ	္
အေနျဖင့္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	(PNP)	တစ္ခုအား	
အေသးစိတ္	အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္	အေကာင္အထည္ေဖာ္	
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း	လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကို	ေဆြးေႏြးကာ	
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို	လမ္းညႊန္ေပးမည့္	အေျခခံမူမ်ားကို	အဆိုျပဳ	
တင္ျပထားသည္။	

ေနာက္ဆံုးမွတ္စု	-	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္	တန္းတူညီမွ်မႈကင္းမဲ့ျခင္း	
ဟူေသာ	ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္	သီးျခားအခန္းမ်ား	ခြဲမထားေသာ္	
လည္း	အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို	စိုက္ပ်ဳိးေရး၊	စက္မႈ	
လုပ္ငန္း၊	စြမ္းအင္၊	ပိုင္႐ွင္ျဖစ္မႈႏွင့္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔အေၾကာင္း	
ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈမ်ားအတြင္း	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား	
သည္။	ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏	အျမင္အရ	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္	တန္းတူညီမွ်မႈ	
ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ကို	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္၏	အေျခအေနမ်ားႏွင့္	
ႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႔က	အဓိကေမြးထုတ္လိုက္ျခင္း	ျဖစ္သည္။	အခြန	္
အခေကာက္ခံမႈႏွင့္	အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား	ေပးအပ္မႈ	(Transfer-
payments)	တို႔မွတစ္ဆင့္	ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္	ႏိုင္ငံျခား	
အကူအညီမ်ားက	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္	တန္းတူညီမွ်မႈကင္းမဲ့ျခင္း
တို႔ကို	အထိုက္အေလ်ာက္	ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစႏိုင္ေသာ္လည္း	
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	အေျခအေနမ်ားကို	ေျပာင္းလဲျခင္း	မျပဳဘ	ဲ
(အထူးသျဖင့္	ပိုင္႐ွင္ျဖစ္မႈ	(Ownership)၊	ထုတ္လုပ္ေရးနည္း		
လမ္းမ်ားအေပၚ	ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္)	၎တို႔ကိ	ု
အျမစ္ျပတ္ဖယ္႐ွားရန္	(သို႔မဟုတ္)	ထိထိေရာက္ေရာက္	ေလွ်ာ	့
ခ်ရန္	မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။

ရန္ကုန္ၿမိဳ	႔တြင္း	တံျမက္စည္းေရာင္းသူတစ္ဦး	
(ဓာတ္ပုံ	Tom	Kramer)
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ေက်းလက္ေဒသ	အင္အားသံုးဖိအားေပး	
စနစ္မွသည္	ေစ်းကြက္စနစ္ဆီသို	့
လက္႐ွိတြင္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္သည္	စုစုေပါင္း	
ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္၏	(၃၈)	ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔႐ွိၿပီး	ႏိုင္ငံ့လုပ္သား	
အင္အား၏	(၇၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္	လုပ္ကိုင	္
ေန၏။	လြန္ခဲ့ေသာ	ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ကဆိုလွ်င္	အဆိုပါ	
အခ်ဳိးအစား	ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ	ထို႔ထက္ပို၍	မ်ားျပားေနခဲ့ေပ	
သည္။	ဆန္သည္	ႏိုင္ငံ၏	ေန႔စဥ္အစားအစာမ်ားတြင္	အႀကီးမား	
ဆံုးေသာ	အခန္းက႑မွ	ကာလတာ႐ွည္ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး	တန္ဖိုး	
ထားျခင္း	အခံရဆံုးေသာ	အစားအစာျဖစ္ရာ	ဆန္ႏိုင္ငံေရး	(Pol-
itics	of	rice)	သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစီးပြားေရး	
အေဆာက္အအံုအတြက္	အခရာက်ေသာ	ေမာင္းႏွင္အားတစ္	
ရပ္	ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ	အံ့အားသင့္ဖြယ္	မဟုတ္ေပ။	

လယ္ယာေျမႏွင့္	ဆက္ႏြယ္ေနေသာ	လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္	
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေပၚ	အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏	ေခါင္းပံုျဖတ္	
အျမတ္ထုတ္မႈက	ကာလတာ႐ွည္	အေျပာင္းအလဲမ႐ွိဘဲ	က်င္	့
ၾကံလာခဲ့ေသာ	ဓေလ့ထံုးတမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္၏။	ျမန္မာႏိုင္ငံသည	္
လည္း	ျခြင္းခ်က္တစ္ရပ္	မဟုတ္ခဲ့ပါေခ်။	ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္	
ၾကာေအာင္	ႏိုင္ငံ၏	အုပ္ခ်ဳပ္သူ	ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္	
ပါဝင္ေနခဲ့ေသာ	စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၏	အျမင္တြင္	ေတာင္သူလယ	္
သမားမ်ားမွာ	သူတို႔၏	ႏုိင္ငံေရးႏွင့္	စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား	
ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္	ပိုလွ်ံဆန္စပါးမ်ား	အျမတ္ထုတ္ရယူစရာ	
လူမ်ားသာျဖစ္သည္။	အခ်ဳိ႕ေသာ	ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ	အခ်ိန	္
ကာလ	ေ႐ြ႕ေလ်ာမႈႏွင့္အတူ	ေျပာင္းလဲေကာင္း	ေျပာင္းလဲသြားခဲ	့
မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း	မေျပာင္းလဲဘဲ	ဆက္လက္တည္႐ွိေနခဲ့	
ေသာ	ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ	ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား	
သူတို႔၏	ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ	ဆန္စပါးမ်ား	ေပးသြင္းေစ	
ေရးပင္	ျဖစ္သည္။	သို႔မွသာ	ရန္ကုန္၊	မႏၱေလးႏွင့္	အျခားေသာ	
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္	ဆန္စပါးျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္	ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္	
ဆူပူအံုၾကြမႈ	မ်ားကို	ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး	သူတို႔၏	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို	တည္ၿငိမ္ေအာင္	ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္	ျဖစ္	
သည္။

ဤအခန္းတြင္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	ဆို႐ွယ္လစ္ဟု	ေခၚဆိုသည္	့
ေခတ္အတြင္း	ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ	ပိုလွ်ံထုတ္ကုန	္
မ်ား	အျမတ္ထုတ္ရယူသည့္	နည္းလမ္းကို	ဦးစြာေလ့လာဆန္း	
စစ္သြားမည္	ျဖစ္သည္။	ထို	့ေနာက္တြင္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	ေျဖ	
ေလ်ာ့မႈေပးလိုက္သည့္	ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္	အတင္းအက်ပ္	အင	္
အားသံုး	ဖိအားေပးျခင္းစနစ္	ယႏၱယားမ်ားႏွင့္	ေဈးကြက္စနစ္	
ယႏၱယားမ်ား	အတူတကြယွဥ္တြဲ	ျဖစ္တည္ေနမႈကို	ေဆြးေႏြး	
သံုးသပ္ကာ	အ႐ွိန္အဟုန္ျပင္းေသာ	လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈ၊	
ေက်းလက္ေန	အလုပ္သမားတို႔၏	အေျခအေန	ပိုမိုဆိုး႐ြားလာ	
ျခင္းႏွင့္	နယ္ျခားေဒသမ်ားအား	သဘာဝသယံဇာတ	
ထုတ္ယူအသံုးျပဳမႈအတြက္	တံခါး	ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္း	စသည့္	
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို	အေလးေပး	တင္ျပသြားပါမည္။	

စိုက္ပ်ဳိးေရး	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	မဟာဗ်ဴဟာ	(ADS)	အေၾကာင္း	
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျခင္း	မျပဳမီ	
ေတာင္သူလယ္သမား	စု႐ုံးဆန္႔က်င္မႈ၏	လကၡဏာရပ္	

အမ်ဳိးမ်ဳိးကို	အက်ဥ္းမွ်ေဖာ္ျပထားသည္။	(ADS)	သည္	ျမန္မာ	
ႏိုင္ငံ၏	စိုက္ပ်ဳိးေရးကို	အရင္း႐ွင္စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္	
အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္	ကမၻာ့စိုက္ပ်ဳိးေရး	ေဘာဂေဗဒ	
အေဆာက္အအံု	(Global	agricultural	economy)	အတြင္းသို႔	
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းတို႔ကို	အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္	
အစီအစဥ္တစ္ရပ္သာ	ျဖစ္သည္ဟု	သံုးသပ္႐ွဳျမင္ထားျခင္း	
ျဖစ္သည္။

ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္တြင္	စိုက္ပ်ဳိးေရးပိုလွ်ံ	
ထုတ္ကုန္မ်ားကို	ဆြဲထုတ္သိမ္းယူျခင္း
(၁၉၆၂)	ခုႏွစ္မွ	(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္အထိ	ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္	
ဗမာျပည္	(ေနာက္ပိုင္းတြင္	ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္	ေျပာင္းလဲခဲ့၏)	
သည္	အာဏာ႐ွင္ဦးေနဝင္း၏	အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္	႐ွိေနခဲ့	
သည္။	သူသည္	သူ၏	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို	“ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္”	ဟု	
အမည္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း	အမွန္မွာ	သူသည္	စစ္အာဏာ႐ွင္	
အုပ္စု၏	အဆင့္အျမင့္ဆံုး	ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသာ	ျဖစ္သည္။18		
စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္မူ	ဦးေနဝင္းအစိုးရႏွင့္	ဆို႐ွယ္လစ္	
သမၼတႏိုင္ငံတို႔ၾကား	တူညီခ်က္	တစ္ခ်က္႐ွိ၏။	အစားအစာ	
ေဈးႏွဳန္းမ်ားႏွင့္	ၿမိဳ	့ျပမွ	လုပ္ခလစာမ်ားကို	ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္	
စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို	ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္	စိုက္ပ်ဳိးေရး	ပိုလွ်	ံ
ထုတ္ကုန္မ်ားကို	ရႏိုင္သမွ်	အျမတ္ထုတ္	ရယူေသာစနစ္တစ္ရပ	္
ကို	ဆိုလိုေပသည္။19	ထိုအေၾကာင္းကို	Koichi	Fujita	ႏွင့္		
Ikuko	Okamoto	တို႔က	ေျပာင္ေျမာက္စြာ	႐ွင္းလင္းတင္ျပထား	
သည္။

“ စိုက္ပ်ဳိးေရး	ထုတ္ကုန္မ်ားအား	အသံုးခ်အျမတ္ထုတ္ျခင္း	
(Agricultural	exploitation)	မူဝါဒတစ္ရပ္ဟူသည္	
ေယဘုယ်အားျဖင့္	ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းလကၡဏာရပ္	
ႏွစ္ခုကို	ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။	

	 ပထမတစ္ခုမွာ	စက္မႈထြန္းကားေရးကို	ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္	
အစားအစာေဈးႏွဳန္းမ်ားကို	ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး	လုပ္ခလစာမ်ား	
အား	နည္းပါးေသာ	အဆင့္တစ္ခုတြင္	ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း	
ျဖစ္သည္။	

	 ဒုတိယတစ္ခုမွာ	ပို႔ကုန္သီးႏွံမ်ားကုိ	ႏိုင္ငံတကာ	
ေဈးႏႈန္းေအာက္	ေလ်ာ့နည္းေသာ	ႏႈန္းထားတစ္ခုျဖင့္	
ဝယ္ယူၿပီး	အသားတင္	အျမတ္ေငြအား	စက္မႈလုပ္ငန္း	
ထြန္းကားေရးကို	ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္	အသံုးျပဳျခင္း	
ျဖစ္သည္။	

	 ဆုိ႐ွယ္လစ္ေခတ္ကာလမွ	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆန္မူဝါဒ	(Rice	
policy)	သည္		စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ကုန္မ်ားအား	အသံုးခ်	
အျမတ္ထုတ္ျခင္း	(Agricultural	exploitation)	ကိ	ု
အေကာင္းဆံုး	ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္နမူနာ	တစ္ရပ္ျဖစ္၏။	
အစိုးရသည္	ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးထက္နည္းပါးေသာ	
ႏွဳန္းထားတစ္ခုျဖင့္	မျဖစ္မေနေပးသြင္းရမည့္	ဆန္စပါး	
ဝယ္ယူေရး	စနစ္တစ္ရပ္ႏွင့္	ေဈးေပါေသာ	ဆန္မ်ားကို	
ျပည္သူ႔ဆိုင္မ်ားႏွင့္	သမဝါယမအသင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္	
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စားသံုးသူမ်ားထံသို႔	အခ်ဳိးက်ေရာင္းခ်ေပးသည့္	စနစ္	
တစ္ရပ္ကို	ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး	ႏိုင္ငံျခားသို႔ဆန္တင္ပို႔မႈကို	
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားခဲ့သည္။	ယင္းသည္ထိုကာလတြင္	
ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရ႐ွိမႈ၏	အႀကီးမားဆံုးေသာ	ရင္းျမစ္တစ္ရပ္	
ျဖစ္ခဲ့သည္။20

ဤစနစ္သည္	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကိုဦးတည္ေသာ	စနစ္ျဖစ္ၿပီး	
ထြက္ကုန္မ်ားေလေလ၊	စက္မႈထြန္းကားေရးရင္းႏွီး	ျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္	့
ၿမိဳ	့ျပက႑စားသံုးမႈတို	့အတြက္	အျမတ္ထုတ္ရယူႏိုင္မည့္	ပိုလွ်	ံ
ထုတ္ကုန္	မ်ားေလေလျဖစ္သည္ဟူ	ေသာသေဘာတရားအေပၚ	
အေျခခံခဲ့သည္။	မ်က္ႏွာသာအေပးခံရဆံုးအုပ္စုမ်ားမွာ	စစ္တပ	္
ႏွင့္	အစိုးရဝန္ထမ္း	မ်ားျဖစ္သည္။	

စက္မႈထြန္းကားေရး	အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား	က်႐ွံဳးသြားခဲ့ၿပီး	
ထိုစနစ္ကို	အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား	က်ဆင္းသြားခဲ့ခ်ိန္တြင္	
အစားအစာျပတ္လပ္မႈ	အဓိက႐ုဏ္းမ်ားႏွင့္	အျခားေသာေတာ္
လွန္ပုန္ကန္မႈလုပ္ရပ္မ်ားကို	တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္	
ဆန္စပါးအလံုအေလာက္	ရ႐ွိေစရန္ႏွင့္	ဆန္ေဈးကို	နည္းပါး	
ေသာ	ပံုေသႏွဳန္းထားတစ္ခု	တြင္	ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္တို႔မွာ	အဓိက	
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား	ျဖစ္လာခဲ့သည္။	

လုပ္သားမ်ားအား	ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္	ဤစနစ္အား	
ေအာက္ျမန္မာျပည္	ေဒသအမ်ားစုအျပင္	ရန္ကုန္အေျခစိုက	္
အစိုးရ၏	စစ္ေရးအာဏာ	ႀကီးႀကီးမားမားလႊမ္းမိုးႏိုင္သည္	့
ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား႐ွိ	အဓိကၿမိဳ	့ျပနယ္ေျမမ်ား၏	ဆင္ေျခဖံုး	
ေနရာမ်ားတြင္	ေအာင္ျမင္စြာက်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့သည္။	ဧရာဝတီျမစ	္
ဝွမ္းေဒသကဲ့သို	့ေသာ	အဓိကက်သည့္	ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးရာ	
ေဒသမ်ားတြင္	ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအမ်ားစုကို	
အေသးစားလယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားက	လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။	ယင္း	
လယ္သမားအမ်ားစုမွာ	တိုင္းရင္းသားဗမာမ်ား	ျဖစ္ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေသာ	တိုင္းရင္းသားမ်ားက	ႏိုင္ငံ၏	ႀကီးမားေသာ	
နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္	ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး	
လယ္ယာေျမမ်ားအား	မွ်ေဝလုပ္ကိုင္ပိုင္ဆိုင္သည့္	
စနစ္မ်ားကို	က်င့္သံုးေလ့	႐ွိၾက၏။	ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္မူ	
အစိုးရ၏	စီးပြားေရးမူဝါဒမွာ	ထိုတိုင္းရင္းသား	ျပည္သူတို႔၏	
ဇာတိေျမမ်ားကို	စစ္ေရးအရ	သိမ္းပိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး	
ဟူေသာ	ေယဘုယ်	မူဝါဒတစ္ရပ္၏	လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္	
႐ွိေနခဲ့သည္။	ေနထိုင္သူ	လူဦးေရ	နည္းပါးသြားေအာင္	
ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ	လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊	အဓမၼသိမ္းယူျခင္း၊	
စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္အတူ	လယ္ယာေျမမ်ား	
အႀကီးအက်ယ္	သိမ္းယူျခင္း	စသည့္	နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္	
သိမ္းပိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	အဆိုပါ	
ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားႏွင့္	ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ	
နယ္ေျမမ်ားသည္	တည္ၿငိမ္ေသာ	စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္ရပ္	
ေအာက္တြင္႐ွိမေနခဲ့သျဖင့္	ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ကဲ့သို႔
ပိုလွ်ံထုတ္ကုန္	အျမတ္ထုတ္	ရယူေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို	
တရားဝင္ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္	ခက္ခဲေနခဲ့သည္။	
တပ္မေတာ္ေရာက္႐ွိလာခ်ိန္တြင္	သစ္ေတာမ်ားထဲသို႔	
ဆုတ္ခြာတိမ္းေ႐ွာင္ၿပီး	တပ္မေတာ္	ထြက္ခြာသြားခ်ိန္မွသာ	
႐ြာမ်ားသို႔	ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း	ကဲ့သို႔ေသာ	
အလုိက္သင့္	ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးႏိုင္သည့္	ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ေရး	

နည္းလမ္းမ်ားက	ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားအား	စိတ္ပ်က္	
ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည္။	ပိုလွ်ံထုတ္ကုန္	အျမတ္ထုတ္	
ရယူရန္အတြက္	လယ္ယာေျမေရာ	လယ္ယာေျမ	ထြန္ယက္	
လုပ္ကိုင္မည့္လူကိုပါ	လိုအပ္ေသာေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။	ကရင္	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ	ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္၏	
အဆိုအရ	သူတို႔သည္	ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္	မျပဳဟု	အမိန္႔ထုတ	္
ျခင္း	ခံခဲ့ရသည့္	သူတို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ားကို	ျပန္လည္ရယ	ူ
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္	နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား	႐ွာေဖြေတြ	့႐ွိခဲ့ၾကၿပီး	
ျဖစ္သည္။	

“ သူတုိ႔ပိုင္	ေျမယာမ်ားမွ	ထြက္ခြာၿပီး	စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္	
နယ္ေျမမ်ားသို႔	ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ရန္	အမိန္႔ေပးလာ	
သည့္	အခါမ်ဳိးတြင္	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္	ထြက္ေျပး	
တိမ္းေ႐ွာင္ျခင္းႏွင့္	အျခားေနရာတစ္ခုသို	့	ေျပာင္းေ႐ႊ		့
ေနထိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္	တံု႔ျပန္ေလ့	႐ွိသည္။	သို႔ေသာ္	သူတို႔၏	
လယ္ယာေျမမ်ားကို	လက္လွမ္း	မီႏိုင္သည့္	ေနရာမ်ားတြင္	
သာ	ခိုေအာင္းေနေလ့႐ွိသည္။	အာဏာပိုင္မ်ားကို	ေ႐ွာင္လႊ	ဲ
ႏိုင္ရန္	ေ႐ႊ	့ေျပာင္းႏိုင္သည့္	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	
နည္းလမ္းမ်ားကို	က်င့္သံုးခဲ့ၾကၿပီး	သူတို႔၏	လယ္ယာ	
လုပ္ငန္းမ်ားကို	ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္	စစ္ေရး	
လွဳပ္႐ွားမႈမ်ားကို	အဆက္မျပတ္	ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာၾကည့္႐ွဳ		
ေနခဲ့ၾကသည္။	ပတ္ဝန္းက်င္တြင္	စစ္သားမ်ားမ႐ွိသည့္	
အခါမ်ဳိးတြင္	ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း	ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္	အျခား	
အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္	သစ္ေတာမ်ားအတြင္း၌	ေနထိုင္ျခင္း၊	
အစားအစာမ်ားအား	သိုဝွက္သိမ္းဆည္းရာေန	ရာမ်ားတြင	္
(သို႔မဟုတ္)	ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေသာ	ေက်း႐ြာမ်ားမွ	ေဆြမ်ဳိးသား	
ခ်င္းမ်ားထံတြင္	သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊	လိုအပ္ပါက	ပိုမိ	ု
ခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားေသာ	ေျမေအာက္သီးႏွံမ်ား	(သို႔မဟုတ္)	
ဖံုးကြယ္ထား၍	ရႏိုင္ေသာ	ေရာင္းကုန္သီးႏွံမ်ား	(ဥပမာ	
ဖာလာပင္)	ကို	ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊	ႀကိဳတင္စီစဥ္ထား	
ေသာ	လွ်ိဳ	့ဝွက္ေတာတြင္း	ေဈးမ်ားတြင္	သူတို႔၏	စိုက္ပ်ဳိး	
သီးႏွံမ်ားကို	အတည္တက်ျဖစ္ေနေသာ	ေက်း႐ြာမ်ားမွ	
ရိကၡာေျခာက္မ်ားႏွင့္	လဲလွယ္ျခင္း	အစ႐ွိသည့္	နည္းလမ္း	
မ်ား	ပါဝင္သည္။	ထိုေစ်းမ်ားမွာ	တစ္ရပ္ခန္႔သာ	ထြက္ၿပီး	
အလ်င္အျမန္	ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္။21

အတည္တက်ျဖစ္ၿပီးေသာ	ေျမျပန္႔ဗမာရပ္႐ြာလူမႈအသိုက္အဝန္း	
မ်ားမွာမူ	ထိုကဲ့သို႔ေသာ	ပိုလွ်ံထုတ္ကုန္	အျမတ္ထုတ္မႈ	
ဆန္႔က်င္ေရး	ေ႐ြ	့လ်ားပံုစံမ်ားအား	က်င့္ၾကံအသံုးျပဳရန္	မျဖစ္	
ႏိုင္ဘဲ	လုပ္သားဖိႏွိပ္ေရး	အဓိကမူဝါဒႀကီး	သံုးရပ္ေအာက္တြင္	
႐ွင္သန္ခံစားေနခဲ့ရသည္။	

၁။	ဆန္ႏွင့္	အျခားေရာင္းကုန္သီးႏွံမ်ားကို	မျဖစ္မေန	ေပးသြင္းရ	
ေသာ	စနစ္တစ္ရပ္	

၂။	စိုက္ပ်ဳိးရမည့္	ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို	သတ္မွတ္ညႊန္ၾကား	
သည့္	စနစ္တစ္ရပ္ႏွင့္	

၃။	ေျမယာမ်ားအားလံုးကို	ႏိုင္ငံပိုင္	ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ပင္	ျဖစ္သည္။

ေျမယာမ်ားကို	ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္	လယ္သမားမ်ား	
မွာ	လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား	ဆံုး႐ံွဳးသြားခဲ့ၿပီး	အထက္မ	ွ
ခ်မွတ္လိုက္သည့္	လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး	ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား	
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လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ	မူတည္ၿပီး	ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင	္
သည့္	လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုသာ	ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ေတာ့	
သည္။22

(၁၉၆၂)	ခုႏွစ္	စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	မစတင္ခင္ကာလတြင္	(၁၉၅၀)	
ႏွစ္ကာလမ်ား	ေႏွာင္းပိုင္းတြင္	အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ	
လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ	့ႏွင့္	အကန္႔အသတ္	
႐ွိေသာ	လယ္ယာေျမ	ျပန္လည္ခြဲေဝေပးအပ္မႈတို႔ေၾကာင့္	
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္	ဝင္ေငြတန္းတူညီမွ်မႈ	မရွိခဲ့ေပ။23	
ထိုကဲ့သို႔ပင္	ဦးေနဝင္း၏	စစ္အာဏာရွင္စနစ္	သက္တမ္း	
တေလွ်ာက္လုံးတြင္	ဝင္ေငြမညီမွ်မႈ	ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ	့
သည္။	သို႔ေသာ္	ထိုမညီမွ်မႈထဲတြင္	တန္းတူဆင္းရဲ	နိမ့္က်	
ေသာ	မိသားစုမ်ားသည္	ရန္ကုန္အေျခစိုက္	စစ္ဘက္ထိပ္တန္း	
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏	ေခါင္းပံုျဖတ္မႈကို	စုျပံဳခံစားခဲ့ရပါသည္။	

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏	အဓိကမူဝါဒသံုးရပ္ျပ႒ာန္းကာ	တင္းတင္း	
က်ပ္က်ပ္	လုိက္နာက်င့္သံုးေစျခင္းျဖင့္	အႀကီးအက်ယ္ေခါင္းပံု	
ျဖတ္	အျမတ္ထုတ္ခဲ့သည္။	မူဝါဒမ်ားအတိုင္း	အေကာင္အထည	္
ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္အတူ	တြဲလ်က္လုိက္ပါလာသည့္	ျပင္း	
ထန္ေသာ	ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို	“အထြက္တိုးမ်ဳိး”	စီမံကိန္းက	
အထင္အ႐ွား	ျပသေနခဲ့သည္။	ျပည္သူအမ်ား၏	အားေပး	
ေထာက္ခံမႈကို	လံုးဝမရ႐ွိခဲ့ေသာ	အဆိုပါစီမံကိန္းကို	(၁၉၇၄	-	
၁၉၈၂)	ခုႏွစ္ကာလအတြင္း၌	အစိုးရက	အတင္းအက်ပ္တြန္း	
အားေပး	အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။	ထိုစီမံကိန္းသည္	
အစပိုင္းတြင္	သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းမ်ား	တိုးပြားေစခဲ့ေသာ္လည္း	
အထြက္တိုးမႈႏွင့္အတူ	ေတာင္သူလယ္သမ်ားတို႔၏	လူေနမႈ	
အဆင့္အတန္းမ်ားကို	ပိုမိုနိမ့္က်သြားေစမည့္	ဗဟိုအစိုးရထံသို႔	
မေရာင္းမေနရဟူေသာ	မူဝါဒတစ္ရပ္က	ထပ္ၾကပ္မခြာ	လိုက္ပါ	
လာခဲ့သည္။

“ လယ္သမားမ်ားအား	စပါးပမာဏအခ်ဳိ	့	(လူတစ္ဦးအတြက	္
တစ္ႏွစ္လွ်င္	၁၅	တင္းႏႈန္း)	ကို	မိသားစုစားသံုးရန္အတြက	္
သိုမီွးထား႐ွိခြင့္ျပဳေသာ္လည္း	က်န္ဆန္စပါးမ်ားအားလံုး	
(သူတို႔	ထုတ္ကုန္၏	၆၀	ရာခုိင္ႏႈန္းမွ	၇၀	ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔)	ကိ	ု
ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးထက္	နည္းပါးေသာႏွဳန္းထားတစ္ခုျဖင့္	
အစိုးရကို	ေရာင္းခ်ေပးရမည္	ျဖစ္သည္။	
အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္	ေက်းလက္ေတာ႐ြာမွဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိး
ထုတ္လုပ္သူတို႔အဖို	့	ေစ်းတြင္	ေရာင္းခ်ရန္ဆန္စပါးဟူ၍	
မက်န္ေတာ့သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။	ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးထုတ	္
လုပ္ေရးကို	ဦးစားေပးသည့္	အစိုးရ၏	မဟာဗ်ဴဟာက	
စပါးမဟုတ္ေသာ	ေကာက္ပဲသီးႏွံ	(ဥပမာ	ပဲတီ၊	ပဲမ်ဳိးစံု)	
စိုက္ပ်ဳိးမႈကိုလည္း	တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။	အဆိုပါ	
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို	ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္	အျပစ္ေပး	
အေရးယူမႈမွာ	ေသဒဏ္ျဖစ္၏။24

ထို႔ေၾကာင့္	ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္	တိုင္းရင္းသားမ်ား	
ႏွင့္	ပုံစံမတူဘဲ	ေပၚေပၚတင္တင္	ဆန္႔က်င္လာၾကသည္မွာ	
အံ့အားသင့္စရာ	မဟုတ္ေပ။	အခ်ဳိ႕က	သူတို႔ေပးသြင္းရမည့္	
ပမာဏကို	ျပည့္မီေအာင္	ေပးသြင္း	ေရာင္းခ်ျခင္း	မျပဳေပ။	
အခ်ဳိ႕ကလည္း	ဆန္ကဲ့သို႔	တင္းက်ပ္စြာ	ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း	
မျပဳသည့္	ေရာင္းကုန္	သီးႏွံမ်ားကို	ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။	
အခ်ဳိ႕က	တစ္ေန႔တျခား	ႀကီးထြားလာေသာ	ေမွာင္ခိုေဈးကြက္	
တြင္	ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။	သို႔ေသာ္	ထိေရာက္မႈ	

အ႐ွိဆံုးဟုဆိုႏိုင္ေသာ	ဆန္႔က်င္မႈတစ္ရပ္မွာ	လယ္ယာေျမႏွင့္	
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈတို႔တြင္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	မျပဳေတာ့ျခင္းပင္	
ျဖစ္သည္။	ယင္းေၾကာင့္ပင္	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သာမက	စီးပြားေရး	
အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးပါ	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	မ႐ွိဘဲ	ေရ႐ွည	္
ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။	စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက	စိုက္ပ်ဳိးေရး	ထြက	္
ကုန္ေပါမ်ား	ပိုလွ်ံမႈအေပၚ	မွီခိုေနခဲ့ေသာေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။25	
သို႔ျဖစ္ရာ	ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏	မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္	ဆန္႔	
က်င္မႈတို႔က	ဦးေနဝင္း	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ	လူထုအားေပး	
ေထာက္ခံမႈကို	တုိက္စားဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၿပီး	(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္	လူထု	
သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား၏	ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္	ဦးေနဝင္းအား	
တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္မႈမွ	ဆုတ္ခြာသြားေစခဲ့သည္ဟု	ဆိုႏိုင္	
ေလသည္။

၁၉၉၈	ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလ	ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ		
ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း	လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္	
ေတာင္သူလယ္သမားထု
(၁၉၉၈)	ခုႏွစ္တြင္	ဦးေနဝင္းက	တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကို	
စြန္႔လႊတ္ၿပီး	ျမင္ကြင္းေနာက္ကြယ္သို႔	ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ခ်ိန္၌	
သူ႔အား	ဆက္ခံသည့္	စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	(အစက	ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ	္
ပိျပားေရးႏွင့္	တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ	(SLORC)	ဟု	အမည	္
ရၿပီး	ေနာက္ပိုင္းတြင္	ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္		
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ	(SPDC)	ဟု	အမည္	ေျပာင္းလဲခဲ့သည္)	က	
ရပ္တန္႔ေနေသာ	စီးပြားေရးကို	စတင္ျပန္လည္ထူေထာင္ရန	္
အတြက္	ေျဖေလွ်ာ့မျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကို	စတင္အေကာင္အထည္	
ေဖာ္ခဲ့သည္။	ထို႔ေနာက္ပိုင္းဆယ္စုႏွစ္	ႏွစ္ခုတာကာလအတြင္း	
ေက်းလက္ေဒသ၏	ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစီးပြားေရးအေဆာက္အအံ	ု
တြင္	ေအာက္ပါလကၡဏာရပ္မ်ား	႐ွိေနခဲ့သည္။	

၁။	ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္ကာလမွ	အတင္းအက်ပ္အင္အားသံုး	
ဖိအားေပးေရး	မူဝါဒမ်ားကို	အခါအားေလ်ာ္စြာ	အသံုးခ်	
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း	

၂။	အစိုးရက	ေဖာ္ေဆာင္ေသာ	အရင္း႐ွင္စနစ္	(State-medi-
atedcapitalism)”	(သို႔မဟုတ္)	စစ္တပ္-ခ႐ိုနီ	အရင္း႐ွင္စနစ္	
(miitary-crony	capitalism)	ေခါင္းေထာင္	လာျခင္း	

၃။	အပစ္အခတ္	ရပ္စဲေရး	သေဘာတူညီမႈမ်ား	ရယူခဲ့သည့္	
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္	“အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ	စီးပြားေရး	
(သုိ႔မဟုတ္)	“အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ	အရင္း႐ွင္စနစ္	(Ceasefire	
capitalism)”	ေပၚထြက္လာျခင္း	

၄။	လယ္ယာမဲ့	လုပ္သားမ်ား၏	႐ွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္	
အေျခအေနမ်ား	ပိုမိုဆိုး႐ြားလာျခင္း	ဟူေသာ	လကၡဏာရပ္	
မ်ားပင္	ျဖစ္သည္။
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အေျပာင္းအလဲမ်ားေသာ	အစိုးရမူဝါဒမ်ား
ထိုကာလတြင္	ေဈးကြက္အား	(market	forces)	ျဖင့္	
ေက်းလက္ေဒသ	စီးပြားေရးကို	ျပန္လည္	အသက္သြင္းရန္	
အတြက္	မျဖစ္မေနေပးသြင္းေရး	စနစ္ႏွင့္	ႀကိဳတင္စီစဥ္	
သတ္မွတ္ထားေသာ	ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကိုသာ	
စိုက္ပ်ဳိးရသည့္စနစ္တို႔အား	စြန္႔လႊတ္ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟ	ု
ဆိုၾက၏။	သို႔ေသာ္	တကယ္တမ္းတြင္	ေျဖေလွ်ာ့မႈလုပ္ငန္းစဥ္	
သည္	တစ္သမွတ္တည္း	တည္ၿငိမ္မေနဘဲ	အေျပာင္းအလဲ	
အလြန္မ်ားေနခဲ့သည္။	ထို႔ေၾကာင့္ပင္	(Fujita)	ႏွင့္	(Okamoto)	
ကဲ့သို႔ေသာ	ေလ့လာ	ဆန္းစစ္သူ	ပညာ႐ွင္အခ်ဳိ႕က	
တကယ္တမ္းတြင္	(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္	ေနာက္ပိုင္းကာလ၌	

“ အစိုးရသည္	လယ္သမားမ်ားအားထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက	္
အဆိုပါစနစ္မ်ားကို	ပိုမိုတင္းက်ပ္ခဲ့သည္”	26	ဟု	အခိုင္အမာ	
ေျပာၾကားခဲ့သည္။	

ထိုကာလအား	“တစ္ဝက္တစ္ပ်က္	ေျဖေလွ်ာ့မႈ”	တစ္ခုအျဖစ္	
လည္း	သူတို႔က	သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ေလသည္။	ဥပမာ	အစိုးရ	
ထံသို႔	ဆန္မေရာင္းမေနရ	ေရာင္းခ်ေပးရသည့္	စနစ္ကို	(၁၉၈၇)	
ခုႏွစ္တြင္	ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း	(၁၉၈၉)	ခုႏွစ္တြင္	ျပန္လည	္
က်င့္သံုးခဲ့သည္။	ျပန္လည္က်င့္သံုးခဲ့သည့္စနစ္ကို	(၁၉၉၇)	တြင္	
ဒုတိယအႀကိမ္	ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျပန္ေသာ္လည္း	(၁၉၉၈)	ခုႏွစ္တြင္	
ျပန္လည္အသက္သြင္းျပန္၏။	ယင္းသည္	နားမလည္ႏိုင္ေအာင္	
႐ွဳပ္ေထြးမႈႏွင့္	လူမႈေရးဆိုင္ရာ	မေက်နပ္မႈမ်ားကို	ဖန္တီးေပးခဲ	့
သည္။	Ardeth	Thawnmung	က	အစိုးရ-ေတာင္သူလယ္သမား	
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္	သူမ၏	အေသးစိတ္ေလ့လာ	
ခ်က္တြင္	ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္

“ ဆန္ဝယ္ယူေရးစနစ္ကို	ျပန္လည္က်င့္သံုးလာခဲ့ခ်ိန္တြင္	
သူတို႔၏	ထုတ္ကုန္အမ်ားစုကို	ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္	ေနခဲ့သည္ဟ	ု
လယ္သမားအခ်ဳိ႕က	အေရးဆိုခဲ့ၾကသည္။	သို႔ေသာ္လည္း	
ေနာက္ဆံုးတြင္	ဗဟိုအစိုးရ၏	မူဝါဒအတိုင္း	လုိက္နာေဆာင	္
႐ြက္ရန္အတြက္	သူတို႔သည္	ဆန္ကို	ျမင့္မားေသာ	ေဈးႏွဳန္း	
မ်ားျဖင့္	ေဈးထဲမွ	မျဖစ္မေန	ဝယ္ယူခဲ့ရသည္။	(၁၉၉၉)	ခုႏွစ	္
တြင္	သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္မွ	လယ္သမားတစ္ဦးက	“အစိုးရ	
ေနာက္ထပ္ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာ	ခန္႔မွန္းလို႔ကို	မရပါဘူး	
ဗ်ာ။	ပဲေတာင့္႐ွည္နဲ႔	ကုလားပဲ	စိုက္ပ်ဳိးေရာင္းခ်တာေတြကို	
ျပန္ၿပီးထိန္းခ်ဳပ္လာမွာ	ကြ်န္ေတာ္စိုးရိမ္တယ္။	ဒီလိုဆို	
ရဲေတြက	ကြ်န္ေတာ္တို႔	ဘဝေတြထဲဝင္ၿပီး	ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ဖို႔
အခြင့္အာဏာျပန္ရသြားႏိုင္တယ္။	ဘာျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ	
မေျပာႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ”	ဟူ၍	မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။27

ေနာက္ထပ္အျငင္းပြားစရာ	စီမံကိန္းတစ္ရပ္မွာ	ေႏြစပါး	
(သို႔မဟုတ္)	သီးစုံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္	(Multicropping	system)	
ျဖစ္သည္။	အစပိုင္းတြင္	ဆန္စပါးအထြက္တိုးလာခဲ့ေသာ္လည္း	
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ	လုပ္ငန္းစဥ္တြင္	အတင္း	
အက်ပ္	ေစခိုင္းျခင္း၊	အလြန္ၾကမ္းတမ္း	ျပင္းထန္ေသာ	
အေရးယူမႈ	နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္	လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊	
အခ်ဳိ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္	အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း	အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား	
အတြက္	သင့္ေတာ္မႈမ႐ွိသည့္	အစိမ္းေရာင္	ေတာ္လွန္ေရး	
နည္းပညာမ်ား	(Green	Revolution	technologies)	ကို	
အထက္မွ	အမိန္႔ေပးလက္ခံက်င့္သံုးေစျခင္းတို႔	ပါဝင္ေနခဲ့ရာ	
အမ်ားအားေပးေထာက္ခံမႈကို	ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရၿပီး	လယ္သမားမ်ား၏	

ဝမ္းနည္းနာက်င္မႈဆီသို	့သာဦးတည္သြားခဲ့သည္။	ဥပမာ	
ဧရာဝတီတုိင္း၊	ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္	စပါးၿပီး	စပါး	ဆက္တိုက္	
စိုက္ပ်ဳိးေရးကို	တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္	
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းက	အထြက္ႏႈန္းမ်ား	က်ဆင္းေစခဲ့သည္။	
စပါးႏွင့္	ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္စြဲျမဲေစသည့္	ပဲေတာင့္႐ွည္ႏွင့္	ကုလားပဲတို႔	
ကို	အလွည့္က်စိုက္ပ်ဳိးမႈမ႐ွိျခင္း၊	သီးႏွံဖ်က္ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္	ေရာဂါ	
ဘယမ်ား	ပိုမိုက်ေရာက္လာျခင္းႏွင့္	ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား	မ႐ွိျခင္း	
တို႔ေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။	ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ	“အထြက္ႏႈန္း	
မ်ားက်ဆင္းၿပီး	ဓာတ္ေျမၾသဇာေဈးႏွဳန္းမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ခ်ိန	္
တြင္	လယ္သမားမိသားစုမ်ားမွာ	ဓာတ္ေျမၾသဇာဖိုး	မတတ္ႏိုင္၍	
အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း၊	အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းသျဖင့္	ဓာတ္ေျမ	
ၾသဇာမဝယ္ႏိုင္ျခင္းဟူေသာ	အဆိုးသံသရာတြင္	လည္ေနခဲ့ရ	
သည္။”28

သူတို႔အတြက္	သင့္ေလ်ာ္မႈမ႐ွိသည့္	နည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳ		
ေနရသည့္အျပင္		သူတို႔အားလာေရာက္စီမံႀကီးၾကပ္သူစိုက္ပ်ဳိး	
ေရးပညာေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာတို႔ကိုလည္း	ေကြ်းေမြးေနခဲ့ရသည္ျဖစ	္
ရာ	လယ္သမားတို႔၏	ခံျပင္းေဒါသထြက္မႈမ်ားက	ပိုမိုႀကီးထြား	
လာခဲ့သည္။	အဆိုပါခံျပင္းေဒါသထြက္မႈမ်ားကို	ေလာင္စာထပ္မ	ံ
ထည့္ေပးလိုက္သည္မွာ	ေႏြစပါးစီမံကိန္းႏွင့္အတူ	အက်င့္ပ်က	္
ျခစားမႈက	ယွဥ္တြဲဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္၏။	ျမန္မာ့ေက်း	
လက္ေဒသ	ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ	အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမွာ	
“မွန္းဆ၍မရႏိုင္သည့္အဆင့္ထိေအာင္	တိုးပြားေနၿပီး	အစိုးရ	
အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား၏	အျမင့္ဆံုးအဆင့္မွ	အနိမ့္ဆံုးအဆင္	့
ထိေအာင္	က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	ျဖစ္တည္ေနေပသည္။”29

“စစ္တပ္	-	ခ႐ိုနီအရင္း႐ွင္စနစ္	(Military-Crony	
Capitalism)”
(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္မွ	(၂၀၁၀)	ခုႏွစ္ၾကား	တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ေျဖေလွ်ာ	့
မႈကာလႏွင့္	(၂၀၁၀)	ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း	ဦးသိန္းစိန္	အစိုးရလက	္
ထက္တြင္	အစျပဳခဲ့သည့္	ပိုမိုေပ်ာ့ေျပာင္းလာေသာ	ေျဖေလွ်ာ	့
ေရးကာလမ်ားတြင္	အရင္း႐ွင္စနစ္	ဆက္ဆံေရး	(Capitalist	re-
lations)	သည္	အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္	ယွဥ္တြ	ဲ
ကာ	ပိုလွ်ံထုတ္ကုန္အျမတ္ထုတ္ရယူျခင္း	စနစ္ယႏၱယားတစ္ရပ	္
အျဖစ္	စတင္ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္။	“အစိုးရကေဖာ္ေဆာင္ေသာ	
အရင္း႐ွင္စနစ္	(State-mediated	capitalism)”	ဟု	Lee	Jones	
က	ေခၚေဝၚသံုးစြဲခဲ့ၿပီး	အျခားသူတို႔က	“စစ္တပ္	-	ခ႐ိုနီအရင္း႐ွင	္
စနစ္”	အျဖစ္	သတ္မွတ္အမည္ေပးခဲ့သည့္	စနစ္တစ္ရပ္ထြက	္
ေပၚလာခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။	ယင္းစနစ္၏အဓိကလကၡဏာရပ္မွာ	
တိုင္းျပည္၏	ရပ္တန္႔ေနေသာ	စီးပြားေရးကို	ျပန္လည္အသက	္
သြင္းရန္အတြက္	ေဈးကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	(Market	re-
form)	ကို	ျမႇင့္တင္္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း	စစ္တပ္ႏွင္	့
နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ပုဂၢလိကအဖြဲ	့အစည္းမ်ားကို	
အထူးအခြင့္အေရးေပးခဲ့သည္။	ယင္းျဖစ္စဥ္ကို	Jones	က	ေျပာင	္
ေျမာက္စြာ	႐ွင္းလင္းေရးသား	ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ စီးပြားေရးလူတန္းစားသစ္ႏွင့္	ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရၾကားမ	ွ
ဆက္ဆံေရးက	အလြန္ပင္႐ွဳပ္ေထြး၏။	တစ္ဘက္တြင	္
ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားက	အစိုးရ၏	အားေပး	
ခ်ီးေျမႇာက္အေပၚ	ေပၚေပၚထင္ထင္မွီခို	အားထားေနခဲ့ၿပီး	
အစိုးရက	သူတို႔အေပၚ	လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္	နည္းလမ္း	
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မ်ားကို	ဆုတ္ကိုင္ထားခဲ့၏။		“အကန္႔အသတ္ျဖင့္	ေပးအပ	္
ေသာ	ရယူလုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္စနစ္	(Limited	access	order)”	
တစ္ရပ္ကို	ဖန္တီးၿပီး	ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္	အသံုးခ်ျခင္းဟ	ု
အ႐ွင္းလင္းဆံုး	သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။	အစိုးရမဟုတ္	
ေသာ	အဓိကစီးပြားေရး	လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားထံသို	့	ငွားရမ္း	
လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား	ေ႐ြးခ်ယ္ခြဲေဝေပးအပ္ကာ	ထိုသူတို႔၏	
သစၥာခံမႈႏွင့္	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို	ရယူပိုင္ဆိုင္ေသာ	
နည္းလမ္းျဖင့္	စီးပြားေရးစနစ္ကို	လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထား
ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္၏။	လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမ်ား၊	ကုန္သြယ္မႈႏွင့္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	လုိင္စင္မ်ားႏွင့္	တရားမွ်တမႈ	ကင္းမဲ့ေသာ	
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို	ဆက္လက္စြဲကိုင္	အသံုးျပဳျခင္း	
က	“စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲ	(Mismanagement)”	သက္သက္	
မဟုတ္ဘဲ	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏	သယံဇာတရယူအသံုးျပဳ	
ႏိုင္ခြင့္ကို	ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္	ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည့္	
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ပင္	ျဖစ္သည္။30

ေဖာ္ျပပါ	ခ႐ိုနီအရင္း႐ွင္စနစ္၏	မူကြဲတစ္ရပ္အတိုင္း	ပထမဆံုး	
လုိက္နာအေကာင္အထည္ခဲ့သည့္	စီမံကိန္းတစ္ရပ္မွာ	(၁၉၉၁)	
ခုႏွစ္က	စတင္ခဲ့သည့္	လယ္ယာေျမျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး	
စီမံကိန္း	(Land	reclamation	program)	ပင္	ျဖစ္သည္။	(၁)	
ဧကအထြက္ႏႈန္း	က်ဆင္းမႈကို	ဖာေထးကုစားရန္အတြက္	စိုက	္
ပ်ဳိးေျမမ်ား	ခ်ဲ႕ထြင္ရန္	ျဖစ္၏။	ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ	လယ္ယာေျမ	
သိမ္းယူမႈမ်ားစြာ	လိုက္ပါလာခဲ့သည္။

“ အဆုိပါမူဝါဒအား	တန္းတူညီမွ်မႈကင္းမဲ့သည္ဟု	သတ္မွတ	္
႐ွဳျမင္ၾက၏။	အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	အရင္း႐ွင္စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္	အခြင့္အေရးမက္လံုးမ်ား	ဖန္တီးေပး	
ျခင္းက		အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္ဆင္းရဲသား	လယ္သမားတို႔	
၏	ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံွဳးမႈမွတစ္ဆင့္	ၿမိဳ႕ျပမွ	လူခ်မ္းသာတို႔	
အား	အခြင့္ထူးခံမ်ား	ျဖစ္လာေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္။	အခ်ဳိ		့
လယ္သမားမ်ားသည္		မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္	လုပ္ကိုင	္
လာခဲ့သည့္	လယ္ယာေျမမ်ားကို	လက္လႊတ္ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရသည္။	
အဆိုပါလယ္ယာေျမမ်ားကို	“ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား”	အျဖစ	္
မမွန္မကန္သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး	အစိုးရ၏	လယ္ယာေျမ	
ျပန္လည္	ေဖာ္ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းအတြက္	ရည္႐ြယ္သိမ္း	
ဆည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။	သူမ,ပိုင္ေျမယာကို	ေဒသ	
တြင္းမွ	စစ္တပ္အရာ႐ွိတစ္ဦးထံ	လက္လႊတ္ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရသည့္	
ရန္ကုန္တိုင္း	ေအာက္	(Auk)	ၿမိဳ	့နယ္	အတြင္း႐ွိ	ကရင္ေက်း	
႐ြာတစ္႐ြာတြင္	ေနထိုင္ေသာ	ေတာင္သူတစ္ဦးက	“လက္႐ွ	ိ
မူဝါဒက	လယ္သမားေတြကို	သူတို႔ရဲ႕လယ္ေတြကေန	
ထြက္ခြာၿပီး	ၿမိဳ	့ေပၚမွာ	နည္းပါးတဲ့လုပ္ခလစာနဲ႔	အလုပ္သြား	
လုပ္ဖို႔	ေမာင္းထုတ္ေနတယ္။	စစ္တပ္ကိုေတာ့	ေက်း႐ြာေတြ	
နဲ႔	ေက်းလက္ေဒသေတြဆီကို	ျပန္ၿပီးဆြဲေဆာင္	ေခၚယူေန	
တယ္”	ဟူ၍	မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။	မၾကာေသးမ	ီ
အခ်ိန္ထိေအာင္	သူမ၏	ေျမယာမွ	ထြက္ခြာေပးရန္	ျငင္းဆန	္
ေနခဲ့သည့္	အဆိုပါေတာင္သူက	ယခင္သူမ,ပိုင္ဆုိင္ခဲ့သည္	့
ေျမယာေပၚ႐ွိ	သူမကိုယ္တိုင္	စိုက္ပ်ဳိးျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ခဲ့	
သည့္	အပင္မ်ားမွ	သရက္သီးမ်ားႏွင့္	အျခားသစ္သီးဝလံမ်ား	
ကို	ခူးယူႏိုင္ရန္အတြက္	ပိုင္႐ွင္သစ္ထံတြင္	ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား	
ေတာင္းခံေနခဲ့ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	ျဖည့္စြက္ေျပာ	ၾကားခဲ့	
သည္။31

(၂၀၁၃)	ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ခ်ိန္တြင္	လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈသည္	
စိုက္ပ်ဳိးေျမ	ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို	ေက်ာ္လြန္ကာ	အင္အား	
ႀကီးမားေအာင္	တည္ေဆာက္ေနေသာ	ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏	
ေပၚလြင္ထင္႐ွားေသာ	လကၡဏာရပ္တစ္ခု	(ခ႐ိုနီအရင္း႐ွင္စနစ္)		
ျဖစ္ေနခဲ့ေလၿပီ။	သစ္ေတာျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား	
အစီအရင္ခံစာ	(Forest	Trends	Report)	တစ္ေစာင္အရ	
ကုမၸဏီမ်ား	(အမ်ားစုမွာ	ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား)	သည္	ဧက	
ေပါင္း	(၅.၃)	သန္းခန္႔႐ွိသည့္	ေျမယာမ်ား	(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထက	္
(၃၅)	ဆပိုမိုက်ယ္ဝန္းသည္)	ကို	စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက	္
အဓိကထားၿပီး	ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီ	ျဖစ္ေလသည္။32

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	အရင္း႐ွင္စီးပြားေရးစနစ္	
(Ceasefire	Capitalism)”
တိုင္းရင္းသားႏွင့္	နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္	ေပၚထြက္လာေသာ	
စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	စစ္တပ္တို႔ၾကား	ဆိုးဝါးေသာ	
မဟာမိတ္ဖြဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈကို	“အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ	စီးပြားေရး”	
(သို႔မဟုတ္)	“အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ	အရင္း႐ွင္စနစ္	(ceasefire	
capitalism)”	အျဖစ္	လူသိမ်ားထင္႐ွားလာခဲ့သည္။	အခ်ဳိ႕ေသာ	
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု	ျပည္နယ္ႏွင့္	နယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ားတြင္	
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ	လုပ္ငန္း	
လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ	စီးပြားေရး	သေဘာတူညီမႈမ်ားက	တၿပိဳင္	
တည္း	(သို႔မဟုတ္)	ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္ပါလာခဲ့သည္။	စစ္တိုင္း	
မွဴးမ်ား၊	ခ႐ိုနီစီးပြားေရး	သမားမ်ား၊	တ႐ုတ္ၾကားပြဲစားမ်ားႏွင့္	
ေဒသတြင္း	တိုင္းရင္းသား	အခြင့္ထူးခံ	လူတန္းစားတို႔ၾကားမွ	
သေဘာတူညီမႈမ်ားပင္	ျဖစ္သည္။	ေျမယာမ်ား၊	ကြ်န္းသစ္ကဲ့သို႔	
ေသာ	သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို	အျမတ္ထုတ္ရယူအသံုးျပဳ	
ျခင္းႏွင့္	ေက်ာက္စိမ္းကဲ့သို႔ေသာ	အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ	
မ်ား	တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို	အဓိကထားေဆာင္႐ြက္သည္	့
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္	လယ္ယာေျမအႀကီးအက်ယ္	
သိမ္းယူမႈမ်ား	ပါဝင္ခဲ့ၿပီး	အရင္း႐ွင္စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ားက	

ဘန္ေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းေနရာ	အနီးတြင္	ကြမ္းသီးခြဲျခင္း၊	
အေျခာက္လွမ္းျခင္း	ေဒသခံမ်ားမွ	လုပ္ကိုင္ေနစဥ္		

(ဓာတ္ပုံ	သန္႔ဇင္)
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ေဒသခံတိုင္းရင္းသား	အုပ္စုမ်ား၏	မိ႐ိုးဖလာေျမယာ	ပိုင္ဆိုင္မႈ	
ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို	နင္းေျခပယ္ဖ်က္ပစ္ခဲ့သည္။	ယခင္က	
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္	ေတာ္လွန္ေရး	
တပ္ဖြဲ႔မ်ားတို႔ၾကားထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ	အျငင္းပြားမႈမ်ား	
ျဖစ္ေပၚေနသည့္	နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔	စစ္တပ္၏	ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	
ကို	ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကလည္း	ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္	ယွဥ္တြဲလိုက	္
ပါလာခဲ့သည္။	သို႔ေၾကာင့္ပင္	“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	အရင္း႐ွင္	
စီးပြားေရး	စနစ္”	ဟု	သတ္မွတ္ေခၚေဝၚျခင္းျဖစ္သည္။33

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားႏွင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အျခား	ေဒသမ်ား	
တြင္	ၾသဇာအာဏာႀကီးမားေသာ	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	ေျမယာ	
ေဈးကြက္ႏွင့္	အစိုးရၾကားဆက္ဆံေရး	(Market	relations	in	
land)	အားျမႇင့္တင္ရန္	စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္	ဥပေဒသစ္မ်ား	
ကို	အသံုးျပဳကာ	ေျမယာမ်ားကို	ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။	

ဤေနရာတြင္	လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္	ေျမလြတ္၊	ေျမလပ္၊	
ေျမ႐ိုင္းမ်ား	စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ	ဟူေသာ	ဥပေဒသစ္ႏွစ္ရပ္က	
အဓိကအက်ဆံုးေနရာမွ	ပါဝင္ခဲ့သည္။	အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို	
(၂၀၁၂)	ခုႏွစ္တြင္	ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ခ်ိန္၌	အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း	
မ်ား၏	ႀကီးမားေသာ	ျပစ္တင္	ေဝဖန္မႈမ်ားကို	ခံခဲ့ရသည္။	
ထိုဥပေဒမ်ားက	(အထူးသျဖင့္	တိုင္းရင္းသား	နယ္ေျမမ်ားတြင္)	
လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈကို	တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္	အားေပးျမႇင္	့
တင္ရန္	ရည္႐ြယ္ေသာ	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ	တစ္ရပ္သာျဖစ	္
သည္ဟု	ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကသည္။	ယင္းဥပေဒႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္	
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားက	ဆိုး႐ြားၿပီး	ေပၚလြင္လြန္းေနခဲ့သည္ျဖစ္ရာ	
အစိုးရ၏	စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	မဟာဗ်ဴဟာ(ADS)	
စာတမ္းတြင္	ထိုအေၾကာင္းကို	မျငင္းသာဘဲ	အသိအမွတ္ျပဳ	
လက္ခံခဲ့ရသည္။

“ လယ္ယာေျမဥပေဒသည္	အေသးစားလယ္ယာေျမ	
ပိုင္႐ွင္မ်ားအားလံုးအတြက္	လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ	
လံုျခံဳမႈကိုေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္းမ႐ွိဟူေသာ	စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ရပ္က	
ပိုမိုႀကီးမားလာခဲ့သည္။	ပထမဆံုးအေနျဖင့္	ထိုဥပေဒသည္	
က်ဥ္းေျမာင္းစြာ	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ	“လယ္ယာေျမ”	
မ်ားအတြက္သာ	အက်ဳံးဝင္ျဖစ္ရာ	သီးႏွံသစ္ေတာ	ေရာေႏွာ	
စိုက္ပ်ဳိးသည့္	ေရးစနစ္	(Agro-forestry)	ကဲ့သို႔ေသာ	
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရး	စနစ္မ်ားအားလံုး	မပါဝင္ခဲ့ေပ။	ဒုတိယ	
အခ်က္အေနျဖင့္	လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္	လက္မွတ္	
(LUC)	ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္	ကိုင္ေဆာင္ျခင္းတို႔က	ေကာက္ပဲ
သီးႏွံေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးမႈအေပၚ	မူတည္ေနသည္။	ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့	
ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားက	လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈ၊	ေျမယာမဲ	့
ဘဝႏွင့္	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆံုး႐ံွဳးမႈတို႔ကိ	ု
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။	ေျမယာေဈးကြက္တစ္ခု၏	တြန္းအား	
မ်ားက	ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ	လယ္ယာေျမအသံုးျပဳမႈ	
ကို	အားေပးျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း	အေၾကြးေၾကာင္	့
အေရးေပၚေရာင္းခ်ရမႈမ်ားကိုလည္း	အားေပးအားေျမႇာက္	
ျပဳႏိုင္သည္။34

ေျမလြတ္၊	ေျမလပ္ႏွင့္	ေျမ႐ိုင္းမ်ား	စီမံခန္႔ခြဲေရး	ဥပေဒႏွင္	့
ပတ္သက္၍	(ADS)	စာတမ္းက	“ေျမလြတ္၊	ေျမလပ္ႏွင့္	ေျမ႐ိုင္း	
တို႔အတြက္	႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းမ႐ွိေသာ	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား	
ႏွင့္	႐ွဳေထာင့္အျမင္မ်ားေၾကာင့္	ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ	လယ္ယာ	
ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္	ရ႐ွိထားသူတို႔သည္	သူတို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ားကိ	ု

လက္လႊတ္ဆံုး႐ံွဳးသြားရသည္။	လယ္ယာေျမဥပေဒေအာက္တြင္	
သူတို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ားကို	ပိုင္ဆိုင္ခံစားႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး	
မ႐ွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။”35

သို႔ေသာ္	(ADS)	စာတမ္း၏	ေဖာ္ျပပါဝန္ခံခ်က္သည္	ထိုဥပေဒ	
ႏွစ္ရပ္က	ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ေသာ	ထိခုိက္နာက်င္မႈ	အတိုင္း	
အတာကို	(အထူးသျဖင့္	တိုင္းရင္းသား	နယ္ေျမမ်ားတြင္)	
လံုေလာက္ေအာင္	ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။	(Transna-
tional	Institute)	အဖြဲ႔၏	အျမင္အရ	အဆိုပါ	ဥပေဒႏွစ္ရပ္သည္	
ယခုအခါ	ေျမ႐ုိင္းမ်ားအျဖစ္	သတ္မွတ္ခံလိုက္ရသည့္	
ေတာင္တန္းေဒသနယ္ေျမမ်ားမွ	လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔	
အစဥ္အဆက္	ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ေသာ	ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္	
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို	႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး	ထိုလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအား	
“၎တို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ားကို	အမွန္ပင္	လက္လႊတ္ဆံုး႐ံွဳး	
ရႏုိင္သည္	ဟူေသာ	ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား”		ေအာက္တြင္	ထား႐ွိခဲ	့
ျခင္း	ျဖစ္သည္။	တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္	အဆိုပါ	နယ္ေျမမ်ား	
သည္	သယံဇာတအျမတ္ထုတ္ရယူမႈမ်ား၊	စိုက္ပ်ဳိးေရး	
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္	ေပးအပ္မႈမ်ား	(Agri-
cultural	industrial	concessions)	ႏွင့္	အေျခခံအေဆာက္အအံ	ု
တည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္	အဓိက	ပစ္မွတ္ထား	ဦးတည္ေသာ	
နယ္ေျမမ်ားပင္	ျဖစ္ေနခဲ့သည္။	အထက္ေဖာ္ျပပါဥပေဒႏွစ္ရပ္	
သည္	လယ္သမားမ်ား	(အထူးသျဖင့္	ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ	
တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္	စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား)	၏	ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို	
႐ုတ္သိမ္းလိုက္သည္။	ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ	႐ွဳျမင္ၾကည့္လွ်င္	
ေျမယာဆိုင္ရာ	အခြင့္အေရးအျပင္	၎တို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ား၊	
သစ္ေတာေျမမ်ားအား	မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ဆိုသည့္	ဆံုးျဖတ္	
ပိုင္ခြင့္မ်ားအား	႐ုတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။36

တပ္မေတာ္ႏွင့္	ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား
အထူးသျဖင့္	တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္	နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္	
တပ္မေတာ္သည္	လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈမ်ားတြင္	ပါဝင္ခဲ့၏။	
ျပည္နယ္ေျခာက္ခု	(ကခ်င္၊	ကယား၊	ကရင္၊	မြန္၊	ခ်င္း၊	႐ွမ္း	
(ေျမာက္ႏွင့္	ေတာင္))	ႏွင့္	တိုင္းေဒသႀကီး	ခုႏွစ္ခု	(ရန္ကုန္၊	ပဲခူး၊	
ဧရာဝတီ၊	မႏၱေလး၊	စစ္ကိုင္း၊	မေကြးႏွင့္	တနသၤာရီ)	မွ	
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း	(၆၂)	ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ	လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို	
ေတြ	့ၾကံဳခံစားခဲ့ရသည့္	လူေပါင္း	(၂၀၀၀)	ကို	ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း	
ေလ့လာမႈ	တစ္ရပ္အရ	စစ္တပ္သည္	ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား	
အားလံုး၏	ထက္ဝက္နီးပါးကို	က်ဴးလြန္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူမ်ား	
ျဖစ္သည္။37	လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး	ေကာ္မရွင္၏	
အဆိုအရ	ေျမဧက	(၂၄၇၀၀၀)	ေက်ာ္	(သို႔မဟုတ္)	ေျမဟက	္
တာေပါင္း	(၁၀၀၀၀၀)	ခန္႔အား	တပ္မေတာ္က	အတင္းအဓမၼ	
သိမ္းယူခဲ့သည္ဟူေသာ	အေရးဆို	တိုင္တန္းမႈမ်ားကို	လက္ခံရ	
႐ွိခဲ့သည္ဟူ၏။38	

“	 ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္	“စစ္တန္းလ်ား	ေဆာက္လိုက္တဲ့	
ေနရာေတြမွာဆိုရင္	စစ္သားေတြကို	ေကြ်းေမြးဖို႔အတြက္	
အနီးအနားက	လယ္ယာေတြကို	သိမ္းယူလိုက္ၿပီး	သူတို႔ရဲ႕
ဝင္ေငြအတြက္ေတာ့သစ္ေတာေတြ	ခုတ္လွဲလိုက္တာေပါ့လို႔	
အားလံုးက	ေယဘုယ်	လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကတယ္”39	ဟု	
မွတ္သားေဖာ္ျပထားသည္။	
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သို႔ေသာ္	တပ္မေတာ္၏	အခန္းက႑သည္	တပ္မေတာ္ကို	
ေထာက္ပံ့ရန္	ေျမယာသိမ္းယူျခင္းဟူေသာ	အဆင့္ထက	္
ေက်ာ္လြန္ၿပီး	တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္	နီးကပ္ေသာ	
ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏	အက်ိဳးစီးပြားအတြက္	ေျမယာ	
သိမ္းပိုက္ရယူျခင္းဟူေသာ	အဆင့္သို႔	ေရာက္႐ွိလာခဲ့သည္။	
ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ	ရာဘာ	စိုက္ခင္းနယ္ေျမ	ခ်ဲ႕ထြင္မႈ	
အေပၚ	အေသးစိတ္	စံုစမ္းေလ့လာခဲ့ေသာ	သုေတသနတစ္ခ	ု
သည္	တပ္မေတာ္ႏွင့္	စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားမွ	
တရားမဝင္	လွ်ိဳ႕ဝွက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို	အထင္အ႐ွားေဖာ္	
ျပေနခဲ့သည္။	လယ္ယာေျမဧကေပါင္း	၄၆၀၈	(၁၈၆၅	
ဟက္တာ)	ကို	သိမ္းဆည္း	စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး	ယခုအခါတြင္	
႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္	ပိုင္း၏	အႀကီးမားဆံုးေသာ	ရာဘာကုမၸဏ	ီ
တစ္ခု	ျဖစ္လာခဲ့သည့္	ပုဂၢလိကပိုင္	ျပည္တြင္းကုမၸဏီ	
စိန္ဝတ္မႈန္သည္	စစ္တပ္၏	တက္ၾကြေသာ	ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား	
မပါဘဲ	ထိုသို႔ႀကီးထြားေအာင္	ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

“	 စိန္ဝတ္မႈန္ကုမၸဏီသည္	၎၏	ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ	အမ်ားစ	ု
ကို	ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္	အေ႐ွ	့ေျမာက္ပိုင္း	စစ္႒ာနခ်ဳပ	္
ႏွင့္	လား႐ွဳိးၿမိဳ႕႐ွိ	ေျမစာရင္း႒ာနတို႔ႏွင့္	လွ်ိဳ	့ဝွက္ပူးေပါင္း	
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု	သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားက	
ညႊန္ျပေနသည္။	အခ်ဳိ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္	လယ္ယာေျမ	
သိမ္းယူရာ၌	ကုမၸဏီမွ	မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက	စစ္သားမ်ားစြာ	
ဝန္းရံကာ	လာေရာက္ခဲ့ၿပီး	အခ်ဳိ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္မူ	
ယူနီေဖာင္းဝတ္	စစ္တပ္အရာ႐ွိမ်ားက	စိန္ဝတ္မႈန္	ကုမၸဏီ၏	
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္္	လာေရာက္ခဲ့ၾက၏။	ေျမသိမ္းမႈ	
မ်ားကို	ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္	အရာ႐ွိတစ္ဦးျဖစ္သူ	ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးရ	ီ
သည္	ယခုအခါ	ကုမၸဏီတြင္	တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေလ	
သည္။

	 ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက	ေတာင္ယာ	
စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္	အသံုးျပဳေနခဲ့သည့္	ေတာင္ေစာင္းေျမ	
ယာမ်ားကို	အဓိကပစ္မွတ္ထား	ဦးတည္ခဲ့သည္။	ထိုစိုက္ပ်ဳိး	
ေရးပံုစံသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ	ေျမာက္ပိုင္းမွ	တိုင္းရင္းသား	
လူနည္းစုမ်ားၾကားတြင္	အေတြ	့ရမ်ားေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရးပံုစ	ံ
တစ္ခု	ျဖစ္သည္။	သို႔ျဖစ္ရာ	အဆိုပါတိုင္းရင္းသားမ်ား	(႐ွမ္း၊	
ပေလာင္ႏွင့္	ကခ်င္)	ျဖင့္	ဖြဲ	့စည္းထားေသာ	လူမႈအသိုက	္
အဝန္းမ်ားမွာ	စိန္ဝတ္မႈန္	ရာဘာလုပ္ငန္း	လုပ္ေဆာင္ခ်က	္
မ်ား၏	ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို	ရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ၾကရသည္။	

	 အာဏာပိုင္မ်ားက	ေတာင္ယာေျမမ်ားအားထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း	
နည္းပါးသည္ဟု	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့ၾကသျဖင့္	“ေျမလြတ္မ်ား”	
ဟူေသာ	အမ်ိဳးအစားတြင္	ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။	တစ္နည္း	
ေဖာ္ျပရလွ်င္	“သိမ္းယူရန္အတြက္”	ဟူေသာ	အမ်ဳိးအစား	
တြင္	ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္၏။	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ	
တိုင္ေအာင္	တိုင္းရင္းသား	လူနည္းစု	အုပ္စုမ်ားအေပၚခြဲျခား	
ဆက္ဆံလာခဲ့သည့္	အေျခအေနတြင္	ယင္းကဲ့သို႔ေသာ	
ေျမယာသိမ္းယူမႈမွာ	ဗမာအာဏာပိုင္တို႔က	ထိုအုပ္စုမ်ား၏	
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	ဖူလံုေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္	ဘဝပံုစ	ံ
မ်ားကို	တျဖည္းျဖည္းအားနည္းခ်ိနဲ႔သြားေစရန္	ရည္႐ြယ	္
ေသာ	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု	သတ္မွတ္	
႐ွဳျမင္ႏိုင္ေလသည္။40

လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈမ်ား	မစတင္မီ	ကုမၸဏီ	(သို႔မဟုတ္)	စစ	္
တပ္သည္	သူတို႔	သိမ္းယူမည့္ေျမမ်ားႏွင့္	ပတ္သက္၍	႐ြာသူ႐ြာ	
သားတို႔ႏွင့္	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ဳိး	အလ်ဥ္းမ႐ွိခဲ့ေပ။	႐ြာသူ႐ြာ	
သားမ်ားအားလံုးသည္	သူတို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္	ခိုင	္
မာေသာ	ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထား	လက္မွတ္	တစ္စံ	ု
တစ္ရာ	မ႐ွိၾကေပ။	လယ္ယာေျမအခြန္ေျပစာမ်ားကသာ	သူတို႔	
၏	တစ္ခုတည္းေသာ	ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း	သက္ေသျဖစ္၏။	သို႔	
ေသာ္	ထိုအခြန္ေျပစာမ်ားကို	ျပသႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊	မျပသႏိုင	္
သည္ျဖစ္ေစ၊	သူတို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ားအား	အတင္းအဓမၼ	
သိမ္းဆည္းသြားသည္ကို	ခံခဲ့ၾကရသည္။	ကုမၸဏီ	(သို႔မဟုတ္)	
စစ္တပ္၏	ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈမ်ဳိးမွာလည္း	မ႐ွိသေလာက္ပင	္
ျဖစ္၏။	အက်ဳိးရလဒ္တစ္ခုအေနႏွင့္	“႐ြာသူ႐ြာသားအခ်ဳိ႕မွာ	
သူတို႔၏	မိသားစုမ်ားကို	ေကြ်းေမြးႏိုင္ရန္	႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရသည	္
(သို႔မဟုတ္)	သူတို႔၏	ကေလးငယ္မ်ားကို	ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔	
သြားေရာက္	အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္	ေစလႊတ္ခဲ့ရေလသည္။”	
ကုမၸဏီက	ထိုေဒသအတြက္	အေျခခံအေဆာက္အအံု	တည္	
ေဆာက္မႈမ်ဳိး	လံုးဝမျပဳခဲ့ေပ။	ေဒသတြင္းေက်း႐ြာမ်ားမွ	မည္သ	ူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွလည္း	ကုမၸဏီ၏	စိုက္ခင္းတြင္	အလုပ	္
မေပးခဲ့ပါေခ်။	သိမ္းယူခဲ့သည့္ေျမယာမ်ားတြင္မိဘဘိုးေဘးတို႔၏	
သခ်ၤဳ	ိင္းမ်ားႏွင့္	႐ြာသူ႐ြာသားတို႔	ကိုးကြယ္ေသာ	နတ္စင္မ်ားပါ		
ပါဝင္သြားခဲ့ရာ	၎တို႔သည္	ယခုအခါတြင္	ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ား	
ေအာက္	လဲေလ်ာင္းနစ္ျမႇဳပ္ေနခဲ့ရၿပီ	ျဖစ္သည္။41

လယ္ယာေျမအႀကီးအက်ယ္	သိမ္းယူမႈမ်ား
တပ္မေတာ္၏	ကူညီမႈပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊	မပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊	
လယ္ယာေျမအႀကီးအက်ယ္သိမ္းယူမႈမ်ားက	တိုင္းရင္းသား	
နယ္ေျမတစ္နံတစ္လ်ားတြင္	ျဖစ္ပြားေနခဲ့၏။	အႀကီးမားဆံုးတြင	္
တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ	လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈတစ္ရပ္မွာ	
ကခ်င္ျပည္နယ္၊	ဖားကန္႔ႏွင့္တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္	ပေလာပီနံႏွင္	့
အျခားေရာင္းကုန္သီးႏွံမ်ား	စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္	ခ႐ိုနီဧရာမ	
စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ	ယုဇနေကာ္ပိုေရး	
႐ွင္းက	ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္	ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာ	ၾကာျမင့္ေသာ	
လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈ	လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးပင္	ျဖစ္သည္။42	

အတင္းအဓမၼသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္	လယ္ယာေျမမ်ားတြင္	
ေဒသခံအရပ္သား	ပိုင္ဆိုင္သည့္	ယာေျမမ်ားႏွင့္	ဖားကန္႔	
ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွ	သစ္ေတာေျမဧက	(၂၇၀၀၀၀)	ႏွင့္	
တႏိုင္းၿမိဳ	့နယ္တြင္းမွ	သစ္ေတာေျမဧက	(၁၉၀၀၀၀)	
ပါဝင္ခဲ့သည္။	ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားေသာ	သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို	
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေနသည့္	ယုဇနကုမၸဏီ၏	
ဧရာမစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားက	ေဒသခံမ်ားအား	
သူတို႔၏	ေက်း႐ြာမ်ားမွ	ႏွင္ထုတ္ဖယ္႐ွားခဲ့သည္။	‘အဆိုပါ	
ဒုကၡသည္မ်ားမွာ	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	လုပ္ငန္းမ်ား	
အလံုးစံုဖ်က္ဆီးျခင္း	ခံခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ	ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ	
တိမ္းေ႐ွာင္ရသူမ်ား	(IDPs)	ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္’	ဟု	
မွတ္တမ္းတစ္ရပ္က	အစီရင္ခံတင္ျပထား၏။

အႀကီးမားအက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ	လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈကိစၥရပ္	
တစ္ခုမွာ	(၇၇၁)	ကီလိုမီတာ	႐ွည္လ်ားေသာ	ေ႐ႊေရနံႏွင့္	
သဘာဝဓာတ္ေငြ	့ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္တြင္	ယခုလက္႐ွိျဖစ္ပြား	
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ေနခဲ့သည္။	ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ	ထြက္ခြာလာေသာ	
အဆိုပါပိုက္လိုင္းသည္	ရခိုင္ျပည္နယ္	ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္	
စတင္ၿပီး	မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊	မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္	
႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔ကို	ျဖတ္သန္းကာ	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ	ကူမင္းၿမိဳ	့တြင္	
ခရီးဆံုး၏။	ထိုေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းႀကီးသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
အႀကီးမားဆံုးေသာ	စီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္	တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္	
သည္။	ျမန္မာေရနံႏွင့္	သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း	(MOGE)	
က	တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား	ေရနံေကာ္ပိုေရး႐ွင္း	(CNPC)၊	တ႐ုတ္	
ႏုိင္ငံေတာ္ဘဏ္၊	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	ဘဏ္၊	
ေတာင္ကိုရီးယား	ႏိုင္ငံ၏	ေဒဝူးအင္တာေန႐ွင္နယ္လိမိတက္ႏွင့္	
အိႏၵိယဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီလိမိတက္	(Gas	Authority	of	India		
Ltd)	တို႔	ပါဝင္ေသာ	ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရး႐ွင္းတစ္စုႏွင့္	ပူးေပါင္း	
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။	မေကြးတိုင္း	ေဒသႀကီး	
အတြင္းမွ	ၿမိဳ	့နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္	အတြင္းမွာပင္	မဆိုင္းမတြလ
ယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၊	အတင္းဖိအားေပး	ေရာင္းခ်ေစမႈမ်ား၊	
လံုေလာက္မႈမ႐ွိေသာ	ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈမ်ား၊	သစ္ေတာျပဳန္း	
တီးမႈမ်ားႏွင့္	ေရတိုက္စားမႈမ်ား	အေျမာက္အမ်ားျဖစ္ေပၚေစ	
ခဲ့ေၾကာင္း	အေသးစိတ္	မွတ္တမ္းတင္ထား႐ွိခဲ့သည္။	

လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈမ်ားကို	အက်ဳိးအျမတ္ေမွ်ာ္ကိုးကာ	
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္း	ျဖစ္၏။	လယ္ယာေျမအမ်ားစုကို	
“ခ႐ိုနီ	စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္	စစ္တပ္အရာ႐ွိႀကီးမ်ား၏	
ေဆြမ်ဳိးသား	ခ်င္းမ်ားတို႔အတြက္	ေနာက္ပိုင္းတြင္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္	ကုမၸဏီမ်ားထံ	တက္ေစ်းႏႈန္းထားတစ္ခုျဖင့္	
ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္လက္ေဆာင္မ်ား	အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။”43

လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး	
ေသာ	စံုစမ္းေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကို	ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ	
(Karen	Human	Rights	Working	Group)	က	(၂၀၁၁)	
ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီလမွ	(၂၀၁၂)	ခုႏွစ္	ႏိုဝင္ဘာလအထိ	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။	

ကရင္ျပည္နယ္၊	မြန္ျပည္နယ္၊	ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္	တနသၤာရ	ီ
တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္	သုေတသနနယ္ေျမခုႏွစ္ခု	သတ္မွတ္ကာ	
ေလ့လာစံုစမ္းခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။	ထိုအုပ္စု၏	အဓိက	
သုံးသပ္ခ်က္မွာ	ျမန္မာအစိုးရ၏	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ	
ကရင္အမ်ဳိးသား	အစည္းအ႐ံုး	(KNU)	ႏွင့္	အစိုးရၾကား	
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	သေဘာတူညီခ်က္	လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့	
ၿပီးေနာက္	စီးပြားေရးႏွင့္	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	စီမံကိန္းမ်ား	
အလြန္အမင္းတိုးပြားလာခဲ့သည္ဟူ၏။	

“	 သုေတသနနယ္ေျမ	ခုႏွစ္ခုလံုးမွ	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက	
လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈမ်ား	(သို႔မဟုတ္)	လယ္ယာေျမ	
အသံုးျပဳရန္	(သို႔မဟုတ္)	လယ္ယာေျမသို႔	သြားေရာက္	
လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္	အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားသည္	
သဘာဝသယံဇာတ	ထုတ္ယူမႈျပဳျခင္း	(သို႔မဟုတ္)	ဖြံ	့ၿဖိဳး	
ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏	တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးရလာဒ္	ျဖစ္သည္ဟ	ု
ေျပာဆိုခဲ့ၾက၏။	စီမံကိန္းမ်ား	ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္	စီမံကိန္းေနရာ	
ႏွင့္	ကပ္လ်က္ေျမယာမ်ားေပၚသို႔	တျဖည္းျဖည္း	
က်ဴးေက်ာ္လာခဲ့ျခင္းတို႔၏	အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည့္	
လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈမ်ားအျပင္	ဒုကၡသည္မ်ား၊	ျပည္တြင္း	
ေနရပ္စြန္႔ခြာ	တိမ္းေရွာင္သူတို႔၏လယ္ယာေျမမ်ားကို	
သိမ္းယူမႈမ်ား	အေၾကာင္းကိုလည္း	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက	

ေျပာဆို႐ွင္းျပခဲ့သည္။	ေျမယာသိမ္းယူမႈကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕တြင္	
႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္	သူတို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ားကို	
သိမ္းယူေတာ့မည့္	အေၾကာင္း၊	ထိုလယ္ယာေျမမ်ားတြင္	
သူတို႔ကို	ယခင္ကလို	ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္	
မျပဳေတာ့မည့္အေၾကာင္း	(သို႔မဟုတ္)	အစိုးရ၊	
အစိုးရ	မဟုတ္ေသာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္	ကုမၸဏီမ်ား	
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအား	
ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္း	မ႐ွိသည့္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္	သူတို႔၏	
လယ္ယာေျမမ်ားကို	သိမ္းယူအသံုးျပဳရန္ကိစၥရပ္ႏွင့္		
ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္	့
အေၾကာင္း	တိတိက်က်	ၾကားသိခဲ့ရသည္။	အခ်ဳိ	့ေသာကိစၥ	
ရပ္မ်ားတြင္မူ	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္	ေဆာက္လုပ္ေရး	လုပ	္
သားမ်ားက	စီမံကိန္းေျမေနရာမ်ားကို	စူးစမ္ေလ့လာရန္ႏွင့္	
အမွတ္အသားျပဳရန္လာေရာက္ခဲ့ခ်ိန္မွသာ	သူတို႔၏	လယ	္
ယာေျမမ်ားကို	သိမ္းယူေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း	နားလည္သိ႐ွ	ိ
ခဲ့ရသည္။44

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ဆိုရလွ်င္	ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသို႔	သန္း	
တစ္ဝက္ခန္႔႐ွိေသာ	႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား	ထြက္ေျပးသြားခဲ့ျခင္းႏွင့္	
ႏိုင္ငံတကာ	အသိုက္အဝန္းက	လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ	စြပ္စြဲ	
ျပစ္	တင္မႈမ်ား	ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းတို႔၏	အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္		
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း	ဆက္လက္ျဖစ္တည္ေနခဲ့ေသာ	
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက	စစ္တပ္ႏွင့္	၎၏	ခ႐ိုနီမ်ား၏	
လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈႏွင့္	ဆက္စပ္ေနခဲ့ပါသလားဆိုသည္မွာ	
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေမးခြန္း	တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။	

အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အရ	အစိုးရသည္	“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ	
႐ိုဟင္ဂ်ာနယ္ေျမမ်ား”	မွ	ေျမဟက္တာေပါင္း	၁၂၆၈၀၇၇	
(၃၁၀၀၀၀၀	ဧက)	ကို	ေက်းလက္ေဒသ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း	(Corporate	rural	development)	အတြက္	
သတ္မွတ္ေနရာခ်ထားခဲ့သည္။	မွတ္တမ္းတစ္ေစာင္အရ	
“ယင္းသည္	(၂၀၁၂)	ခုႏွစ္အတြင္း	ေျမဟက္တာေပါင္း	
၇၀၀၀	(ဧက	၁၇၀၀၀)	ကို	စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္	
ပထမဆံုးအႀကိမ္	တရားဝင္သတ္မွတ္ခြဲေဝေပးအပ္ခဲ့မႈႏွင့္	
ႏိႈင္းစာလွ်င္	တဟုန္ထိုး	ျမင့္တက္သြားခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။”	
ဘာသာေရးအေပၚ	ႏိုင္ငံတကာ၏	အာ႐ံုစူးစိုက္မႈမ်ားက	
႐ိုဟင္ဂ်ာ	လူမ်ဳိးမ်ားအပါအဝင္	လူေပါင္းသန္း	ေပါင္းမ်ားစြာကို	
႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည့္	လယ္ယာေျမအႀကီးအက်ယ္	သိမ္းယူမႈအေပၚ	
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ	အရိပ္လႊမ္းသြားခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္ေလသည္။45	
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စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သားမ်ား၏	ပိုမိုဆို႐ြားလာေသာ	
အေျခအေနမ်ား
ပိုလွ်ံထုတ္ကုန္အျမတ္ထုတ္ရယူေရး	အစဥ္အလာစနစ္ယႏၱယား	
မ်ားကို	အလ်င္းသင့္သလို	က်င့္ၾကံအသံုးျပဳျခင္း၊	စစ္တပ္-ခ႐ိုနီ	
အရင္း႐ွင္စနစ္	ေခါင္းေထာင္လာျခင္းႏွင့္	လယ္ယာေျမအႀကီး	
အက်ယ္သိမ္းယူျခင္းတို	့အျပင္	စိုက္	ပ်ဳိးေရးလုပ္သားတို႔၏	
အေျခအေနမ်ား	ပိုမိုဆိုး႐ြားလာခဲ့ျခင္းကလည္း	ေျဖေလွ်ာ့မႈ	
ကာလတြင္	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြင္း	ျဖစ္တည္လာခဲ့သည့္	
ႏိုင္ငံေရး	ေဘာဂေဗဒ၏	ထင္႐ွားေပၚလြင္ေသာ	ေနာက္ထပ္	
လကၡဏာရပ္တစ္ခု	ျဖစ္သည္။	စိုက္ပ်ဳိးေရး	လုပ္သားမ်ားမွာ	
နယ္ေျမေဒသေပၚမူတည္ၿပီး	ေက်းလက္လူဦးေရ၏	(၃၀)	မ	ွ
(၅၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းခန္	့႐ွိသည္။	သူတို႔၏	အစစ္အမွန္	လုပ္အားခ	
မ်ားသည္	ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္ကာလႏွင့္	ႏွဳိင္းစာလွ်င္	(၁၀)	မွ	
(၂၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔	က်ဆင္းသြားခဲ့ေလသည္။47

ထိုေျဖေလွ်ာ့မႈကာလတြင္	ထြန္ယက္လုပ္ကိုင္	စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ႏွင့္	
အရင္းအႏွီးပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္	မပိုင္ဆိုင္ျခင္းတို႔မွာ	ပိုမိုႀကီးမားေသာ	
တန္းတူညီမွ်မႈကင္းမဲ့ျခင္းဆီသို႔	ဦးတည္ေစခဲ့သည့္	အဓိက	
အေၾကာင္းရင္းပင္	ျဖစ္ေနခဲ့သည္။	လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ေသာ	
လယ္သမားမ်ားသည္	သူတို႔	ပိုင္လယ္ယာေျမမ်ား၏	တန္ဖိုးကိ	ု
ေကာင္းစြာနားလည္သိျမင္သည္ျဖစ္ရာ	၎တို႔ကို	ေရာင္းခ်ျခင္း	
(သို႔မဟုတ္)	ကမၻာ့ေဈးကြက္တြင္	ဝယ္လိုအားမ်ား	ျမင့္မားလာ	
သည့္	ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကဲ့သို႔ေသာ	အက်ဳိးအျမတ္ေပးႏိုင္မည့္	
ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကိုသာ	အားသြန္စိုက္ပ်ဳိး	ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင္	့
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရယူခံစားႏိုင္ခဲ့သည္။	ထို႔အတူ	ေကာက္ပဲသီးႏွံ	
မ်ား	အမ်ားစုအေပၚ	အစိုးရ၏	လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို	
ဖယ္႐ွားေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	အရင္းအႏွီးမ်ားေသာ	ကုန္သည္တို႔က	
လည္း	ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းမ်ား	စုေဆာင္းရယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။	

ယင္းကို	(Okamoto)	က	“စိုက္ပ်ဳိးေရးတိုးခ်ဲ႕	ျမႇင့္တင္မႈက	လယ	္
သမားတို႔အတြက္	အက်ဳိးအျမတ္	ႀကီးႀကီးမားမား	ေပးအပ္ခဲ့ရာ	
အက်ဳိးခံစားခဲ့ရသူမ်ားထဲတြင္	အေသးစား	စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္	
ေသာ	လယ္သမားမ်ားပင္	ပါဝင္ခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	ကုန္သည္မ်ား	
မွာ	အက်ဳိးအျမတ္အမ်ားဆံုး	ရ႐ွိခဲ့ၾကသူမ်ား	ျဖစ္သည္။	အဆိုပါ	
အုပ္စုႏွစ္စုကိုၾကည့္လွ်င္	သီးႏွံသစ္မ်ား	ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးရန	္
လယ္ယာေျမပိုင္	ဆိုင္ၾကသူမ်ား	(သို႔မဟုတ္)	သီးႏွံသစ္မ်ား	
ေဈးကြက္တင္	ေရာင္းဝယ္ရန္အတြက္	အရင္းအႏွီးပိုင္ဆိုင္ၾက	
သူမ်ား	ျဖစ္ေလသည္”	48	ဟု	ေရးသားေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္မွ	ေဈးကြက္ေမာင္းႏွင္ေသာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သို႔	
အကူးအေျပာင္းႏွင့္အတူ	စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သားတို႔၏	ဘဝမ်ားမွာ	
လည္း	သိသာထင္႐ွားစြာ	ေ႐ြ႕ေလ်ာသြားခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	
ဆန္႔က်င္ဘက္	ဦးတည္ရာသို႔	ေ႐ြ႕ေလ်ာသြားခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။	
ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္၏	ဖိႏွိပ္မႈေအာက္၌ပင္	အေသးစား	လယ္ယာ	
ေျမပိုင္႐ွင္	လယ္သမားမ်ားႏွင့္	ေက်းလက္	လယ္ယာလုပ္သား	
မ်ားတို႔သည္	ဝင္ေငြအရၾကည့္လွ်င္	အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္	
တန္းတူညီမွ်မႈ	႐ွိေနခဲ့သည္မွာ	နားလည္ရ	ခက္ခဲႏိုင္သည္။	
ယင္းကို	Okamoto	က	ေအာက္ပါအတိုင္း	႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့၏။

“	 ဆုိ႐ွယ္လစ္ေခတ္ကာလတြင္	လယ္ယာေျမ	
ပိုင္ဆိုင္သည့္	လယ္သမားမ်ားကို	ေခါင္းပံုျဖတ္	
အျမတ္ထုတ္ရန္	ဦးတည္ေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	
မူဝါဒမ်ား၏	သေဘာသဘာဝေၾကာင့္လည္း	လယ္ပိုင္ႏွင့္	
လယ္ယာမဲ့	ေတာင္သူမ်ားၾကားမွ	ကြာဟခ်က္မ်ား	
နည္းပါးေနခဲ့သည္။	အဓိက	စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ကုန္မ်ား၏	
ေဈးႏွဳန္းမ်ားႏွင့္	၎တို႔ကို	ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအား	
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္	ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ရာ	
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈမ်ားက	လယ္သမားမ်ားအတြက္	
အက်ဳိးအျမတ္	ေပးစြမ္းႏိုင္မႈ	အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္။	
တစ္နည္းဆိုရလွ်င္	လယ္ယာေျမ	ပိုင္ဆိုင္မႈသက္သက္က	
ေက်းလက္မွ	စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားၾကား	ဝင္ေငြ	
သိသိသာသာကြာဟမႈကို	ေဆာင္ၾကဥ္းမေပးခဲ့ေပ။	(၁၉၈၀)	
ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္	သာမန္အ႐ြယ္အစားလယ္ယာေျမကို	
ပိုင္ဆိုင္ေသာ	လယ္သမားမ်ားတို႔၏	ဝင္ေငြမ်ားမွာ	
ရာသီအလိုက္	သူရင္းငွား	လုပ္ကိုင္သူမ်ားတို႔	ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္	
တန္းတူမွ်သာ	ျဖစ္သည္။	ထိုသို႔ေသာ	ဝင္ေငြကြာဟမႈ	
နည္းပါးျခင္း၏	အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ	
စိုက္ပ်ဳိးေရး	လုပ္သားမ်ားအပါအဝင္	
စားသံုးသူတစ္ရပ္လံုး၏	အစားအစာ	ဖူလံုေရးအတြက္	
အစိုးရ၏	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း	ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားပင္	
ျဖစ္သည္။	ခြဲတမ္းျဖင့္	ဆန္ေရာင္းခ်ေပးေရး	စနစ္က	
သင့္ေလ်ာ္သည့္	ဆန္ပမာဏတစ္ခုကို	နည္းပါးေသာ	
ႏွဳန္းထားမ်ားျဖင့္	ခြဲေဝ	ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာ	စိုက္ပ်ဳိးေရး	
လုပ္သားမ်ားအား	မ်ားစြာ	အက်ဳိးျပဳခဲ့သည္။	သို႔မဟုတ္ပါက	
ထိုသူတို႔သည္	ကိုယ့္ဝမ္းကို	ျဖည့္တင္းရန္အတြက္ပင္	
အလြန္ခက္ခဲႏိုင္သည္။49

(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း	စနစ္တြင္မူ	လယ္ယာမဲ့လုပ္သားတို႔၏	
ဘဝဆင္းရဲကို	ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည့္	“ႀကိဳတင္ကာကြယ္	
ျပင္ဆင္မႈမ်ား	(Safety	nets)”	ဟူ၍	လံုးဝမ႐ွိခဲ့ေပ။	သို႔ျဖစ္ရာ	
သူတို႔သည္	အျမတ္ႀကီးစား	ေခ်းေငြမ်ား	ေအာက္သို႔	က်ေရာက္	
သြားခဲ့ရ၏။	သူတို႔	ဘဝအေျခအေနကို	အေကာင္းဆံုး	ထင္ဟပ	္
ေနေသာ	လကၡဏာရပ္တစ္ခုမွာ	ေၾကြးၿမီ	-	လုပ္အား	ဆက္ႏြယ္မႈ	
(Credit-labor	link)	(ဥပမာ	ေန႔စဥ္လူေနမႈ	အသံုးစရိတ္မ်ား	
အတြက္	လုပ္အားခမ်ား	ႀကိဳတင္ေပးေခ်မႈ)	အေပၚ	ႀကီးႀကီး	
မားမား	မွီခိုအားထားေနခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	လယ္ယာလုပ္သား	
မ်ားသည္	အတိုးႏွဳန္းျမင့္မားၿပီး	ေငြပမာဏ	နည္းပါးသည့္	ေခ်း	
ေငြမ်ားရယူျခင္း	သံသရာအတြင္း၌	ပိတ္မိေနခဲ့သည္ဟု	ထင္ျမင	္
ယူဆရသည္။”	50	ကာလတို	ေခ်းေငြမ်ားအတြက္	အတိုးႏွဳန္းမွာ	
တစ္လလွ်င္	(၂၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ထိ	ျမင့္မားႏိုင္ၿပီး	ကာလ႐ွည	္
ေခ်းေငြမ်ားအတြက္	အတိုးႏွဳန္းမွာ	တစ္လလွ်င္	(၁၀)	မွ	(၁၅)	
ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔	႐ွိႏိုင္သည္။51	နယ္ေျမေဒသအလိုက္	သုေတသန	
ျပဳေလ့လာမႈမ်ားက	ေၾကြးၿမီတင္႐ွိမႈအဆင့္	အလြန္ျမင့္မားေနခဲ	့
ေၾကာင္း	ျပသေနသည္။	ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ	ေက်း႐ြာ	
(၆)	႐ြာတြင္	အခ်ိန္တိုအတြင္း	အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ	
အုပ္စုဖြဲ႔	ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းမ်ားတြင္	ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား	
အနက္	အနည္းဆံုးတစ္ဝက္က	အေၾကြးတင္႐ွိေနသူမ်ား	ျဖစ္ၾက	
သည္။	ယင္းတို႔ထဲမွ	႐ြာတစ္႐ြာဆိုလွ်င္	ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား	
၏	(၉၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းက	အေၾကြးတင္႐ွိေနခဲ့သည္။52
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ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ႏွင့္	ယင္းေနာက္တြင္	လုိက္ပါလာခဲ့ေသာ	ေျဖ	
ေလွ်ာ့ေရးစနစ္၏	အေျခအေနသည္	လယ္သမားမ်ားအား	
လယ္ယာေျမမ်ား	ဆံုး႐ံွဳးၿပီး	ေက်းလက္	လယ္လုပ္သားမ်ား	
အဆင့္သို႔	က်ေရာက္သြားျခင္းမ်ဳိး	ျဖစ္မလာေစရန္	အေသအခ်ာ	
ကာကြယ္ေပးခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။	(ADS)	စာတမ္းတြင္	ေရးသားေဖာ္ျပ	
ခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	“ေတာင္သူ	လယ္သမားမ်ားသည္	ေျမငွားရမ္း	
လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္	ေျမငွားရမ္းသူဆိုင္ရာ	သေဘာတူညီခ်က္မ်ား	
ေအာက္တြင္	လယ္ယာေျမအား	အသံုးျပဳရန္	အခြင့္အေရး႐ွိ၏။	
သို႔ေသာ္	လယ္ယာေျမမ်ားကို	တရားဝင္ဝယ္ယူေရာင္းခ်၍	
မရေပ။	ေပါင္ႏွံပစၥည္းအျဖစ္လည္း	အသံုးျပဳခြင့္	မ႐ွိေပ။	
ဤစနစ္သည္	လယ္သမားမ်ား၏	လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို	
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ	လံုျခံဳမႈေပးခဲ့ေသာ္လည္း	လယ္ယာ	
ေျမ႐ွင္၏	စိတ္ႀကိဳက္ဝင္ေရာက္	စြက္ဖက္မႈႏွင့္	ျပန္လည္သိမ္းယ	ူ
မႈ	အႏၱရာယ္ကို	အျမဲရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳရႏိုင္သည္။	လက္ေတြ႔တြင	္
မူ	လယ္ယာေျမ	ေရာင္းခ်မႈမ်ား	ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။	လူေနမႈ	
အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ	ဖိအားမ်ားႏွင့္	ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ	
ေၾကြးၿမီတို႔ေၾကာင့္	အေရးေပၚေရာင္းခ်မႈမ်ား	ျဖစ္ေပသည္။”53

“အားနည္းသူတို႔၏	လက္နက္မ်ား”		မွသည္	စု႐ုံး	
ဆန္႔က်င္မႈဆီသို႔
ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္တြင္ကဲ့သို႔ပင္	ေတာင္သူလယ္သမားတို႔သည္	
စုေပါင္းဆန္႔က်င္ႏိုင္မည့္	နည္းလမ္းမ်ားအား	႐ွာေဖြ	ေတြ႔႐ွိခဲ့ၾက	
သည္။	အျမတ္ထုတ္ရယူေရး	မူဝါဒမ်ား၊	စစ္တပ္-	ခ႐ိုနီစနစ္ျဖင့္	
လယ္ယာေျမအလ်င္အျမန္	သိမ္းယူေရး	နည္းလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္	
ေျဖေလွ်ာ့ေရး	ကာလအတြင္းမွ	ေဈးကြက္	တြန္းအားမ်ားတို႔ျဖင့္	
၎တို႔အား	ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ျခင္းကို	ဆန္႔က်င္ျခင္း	ျဖစ္သည္။

လယ္သမားတို႔	အသံုးျပဳခဲ့သည့္	ေအာင္ျမင္ေသာ	“အားနည္း	
သူတို႔၏	လက္နက္”	တစ္ခုမွာ	သူတို႔၏	အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္	
အာဏာအလႊဲသံုးစားမႈ	အက်င့္အၾကံမ်ားအား	ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ	
ဗဟိုအာဏာပိုင္	အရာ႐ွိမ်ားထံသို႔	သြားေရာက္တင္ျပ	
အစီရင္ခံမည္ဟု	ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကို	ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းပင္	
ျဖစ္သည္။	ယင္းသည္	အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္	
ေဒသအာဏာပိုင္တို႔၏	ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို	ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့	
ေသာ	နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	ျဖစ္ေလသည္။54	(Ardeth	Maung	
	Thawnmung)	၏	ေလ့လာေတြ	့႐ွိခ်က္ႏွင့္	
ပတ္သက္၍	ေရးသားခဲ့ေသာ	သူ၏	သံုးသပ္ခ်က္တြင္	
(James	C.	Scott)	က	အထက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္တြင္	
လယ္သမားတို႔သည္	ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို	
အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား	ေပးအပ္ေနခဲ့ျခင္း	မဟုတ္ဘဲ	
“ဂႏၱဝင္ေျမာက္သည့္	ေတာင္သူလယ္သမား	ပရိယာယ္”	ျဖင့္	
“မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္	ဖခင္ဆန္သည့္စနစ္	(strategic	pa-
ternalism)”	အား	အသံုးခ်ကာ	တရားဥပေဒႏွင့္	မညီေသာ	
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကို	တရားဥပေဒႏွင့္	မညီေသာ	
ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္	ရန္တိုက္ေပးျခင္းသာ	ျဖစ္သည္။55	

(Scott)	ေရးသားေထာက္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ	
ထား႐ွိသည့္	ေတာင္သူလယ္သမားထု၏	သေဘာထား	
ခံယူခ်က္ကို	“တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္မႈ”	အျဖစ္	(Thawnmung)	
၏	ေရးသားဖြဲ႔ဆိုမႈမွာ	‘အားနည္းသူတို႔၏	လက္နက္မ်ား’	အား	
အသံုးခ်ခဲ့သည့္	ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္သည့္	သူမ၏	မွ
တ္တမ္းတင္ေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္	ဆန္႔က်င္ဘက္	
ျဖစ္ေနေပသည္။	အဆိုပါ	လက္နက္မ်ားတြင္	“ဆန္ေလွာင္	
႐ုံမ်ားကို	လုယက္ျခင္း၊	ရန္ကုန္သို႔	အသနားခံစာမ်ား	ေပးပို႔	

	ေဒသခံမ်ားကို	ဆိုးက်ိဳးေပးႏုိင္သည့္	ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇံု၏	လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္	ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္	ဆက္သြယ္သည့္	
လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း	လုပ္ငန္းကို	ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္	ဘာသာေပါင္းစံု၀တ္ျပဳစည္းေ၀းကာ	သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ျခင္း		

(ဓာတ္ပုံ	-	သန္႔ဇင္)
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တင္ျပျခင္း၊	အာဏာအလႊဲသံုးစား	ျပဳေသာ	ေဒသအရာ႐ွိမ်ားကိ	ု
တိုက္ခိုက္ျခင္း၊	ဆန္ဝယ္ယူေရး	စနစ္ဆန္႔က်င္မႈ	အဓိက႐ုဏ္း	
မ်ား၊	ပိတ္ဆို႔တားျမစ္မႈမ်ား၊	အစိုးရ၏	သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရး	ညႊန္ၾကား	
ခ်က္မ်ားကို	ဆန္႔က်င္အာခံျခင္းႏွင့္	(၁၉၉၀)	ခုႏွစ္တြင္	ဒီမိုကေရ	
စီ	လွဳပ္႐ွားမႈကို	အားေပးေထာက္ခံျခင္းတို႔	ပါဝင္သည္။”56

အထူးသျဖင့္	လြန္ခဲ့ေသာ	ႏွစ္ကာလအနည္းငယ္အတြင္း၌	ပိုမိ	ု
မ်ားျပားေသာ	ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္	လူမႈအသိုက္အဝန္း	
မ်ား	(အထူးသျဖင့္	တိုင္းရင္းသား	ေဒသမ်ားမွ	ျဖစ္သည္)	က	
မတူျခားနားေသာ	ဆန္႔က်င္	ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္	ပါဝင္လာခဲ့ၾက	
သည္။	သတင္းမီဒီယာ၏	အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ	
ကန္႔သတ္မႈမ်ား	ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္	လြတ္လပ္စြာ	စုေဝးခြင့္	
တို႔ကို	အက်ဳိး႐ွိ႐ွိ	အသံုးခ်လာခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။57	
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို	လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ဟူေသာ	
အစိုးရ၏	ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား	လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္	
ျငင္းဆန္မႈတြင္	လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး	တစ္ေယာက္ခ်င္း	(သို႔မဟုတ္)	
အစုလိုက္	ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း	ကရင္	လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔	(Ka-
ren	Human	Rights	Group)	က	ေလ့လာေတြ႔႐ွိခဲ့သည္။	
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို	ဦးေဆာင္စီစဥ္ရန္	(သို႔မဟုတ္)	
အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္	ေစ့စပ္ညိႇႏွဳိင္းမႈ	ျပဳရန္အတြက္	ေကာ္မတီ	
ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို	ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္	ေတြ		့
ျမင္ေနခဲ့ရသည္။	ဆည္မ်ား၊	စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္	သတၱဳတူးေဖာ္ေရး	
စီမံကိန္းမ်ားမွာ	စုေပါင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ၏ပစ္မွတ္မ်ား	ျဖစ္လာ	
ခဲ့သည္။58	ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္	အေရးပါေသာ	
ျဖစ္ရပ္တစ္ရပ္မွာ	စစ္ကိုင္းတိုင္း	ေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ	
လက္ပံေတာင္းေတာင္	ေၾကးနီစီမံကိန္းအား	ဆန္႔က်င္သပိတ္	
ေမွာက္မႈႀကီးပင္	ျဖစ္သည္။	ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္	ေက်း႐ြာေပါင္း	
(၂၆)	႐ြာမွ	လယ္ယာေျမ	ဟက္တာ	(၃၀၀၀)	ခန္႔	သိမ္းယူျခင္း	
ခံခဲ့ရသည္။	ယင္းသပိတ္ကို	ရဲတပ္ဖြဲ႔က	အၾကမ္းဖက္	တုံ႔ျပန္	
ၿဖိဳခြင္းခဲ့ရာ	သပိတ္ေမွာက္သူ	(၇၀)	ဦးခန္႔	ဒဏ္ရာ	ရ႐ွိသြားခဲ့ၿပီး	
နယ္ေျမေဒသတြင္း	သပိတ္က	ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္	အျငင္းပြားဖြယ္	
ကိစၥရပ္တစ္ခု	ျဖစ္လာခဲ့ကာ	လႊတ္ေတာ္၏	စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို	
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ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ	စုေပါင္းသပိတ္မ်ားတြင္	ပါဝင	္
သည့္	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား	ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ်	သူတို႔၏	
သတၱိမ်ားႏွင့္	ကိုယ့္ကိုယ္ကို	ယံုၾကည္ခ်က္တို႔မွာ	ပိုမိုျမင့္မားလာ	
ခဲ့ၿပီး	ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ	ကန္႔ကြက္	ဆန္႔က်င္မႈ	အေတြ႔	
အၾကံဳမ်ားကို	ပိုမိုရ႐ွိလာခဲ့သည္။	ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားက	
စီမံကိန္းမ်ားကို	ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိလွ်င္ပင္	တံု႔ဆိုင္းေႏွးေကြး	
သြားေစခဲ့သည္။	အထင္႐ွားဆံုးဟု	ဆိုႏိုင္သည့္	ေအာင္ျမင္ေသာ	
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ	တစ္ရပ္မွာ	ျမစ္ဆံုဆည္	စီမံကိန္းအား	
ဆိုင္းငံ့လိုက္ရသည့္	အျဖစ္ဆီသို႔	ဦးတည္ေစခဲ့ေသာ	အားထုတ	္
ႀကိဳးပမ္းမႈႀကီးပင္	ျဖစ္သည္။	စီမံကိန္း၏	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို	
ခံစားေနရသည့္	ေဒသခံ	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက	အင္အားစုစည္း	
ကာ	နယ္ေျမေဒသတြင္း၊	ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္	ႏိုင္ငံတကာ	
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာ
င္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	တ႐ုတ္တို႔၏	ပံ့ပိုးကူညီ	ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့ေသာ	ျမစ္ဆံုဆည္	
စီမံကိန္းကို	(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	ဦးသိန္းစိန္အစိုးက	ဆိုင္းငံ့ခဲ့ရ	
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စိုက္ပ်ဳိးေရး	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	မဟာဗ်ဴဟာ	-	
ေခတ္သစ္တစ္ခုဆီ	ဦးတည္ေနသလား
စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	
အစီအစဥ္	(ADS)	ကို	အကဲျဖတ္	သံုးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္	
ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြင္းမွ	အထက္ေဖာ္ျပပါ	ျဖစ္ေပၚ	
ေျပာင္းလဲမႈ	လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္	၎အျဖစ္	အပ်က္မ်ားကိ	ု
ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည့္	‘လူမႈေရးစံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္	ေသြဖည္ဆန္႔က်င္	
ေသာ	အေတြးအျမင္မ်ား	(social	contradictions)’	မ်ားကို	
ေကာင္းစြာနားလည္	သေဘာေပါက္ရန္	အေရးႀကီးသည္။	
(ADS)	မွာ	အာ႐ွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္	(ADB)၊	ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္	
စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔	(FAO)၊	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္	
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး	ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔	(LIFT)	တို႔၏	ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္	
ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	
အစိုးရစီမံကိန္းႀကီး	ျဖစ္သည္။	စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	ကာလတြင္	ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည့္	
ယခင္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊	အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္	စီမံကိန္းမ်ားကို	
အေျခခံကာ	(ADS)	ကို	ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္ဟု	
သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုေလ့	႐ွိသည္။	ယင္းတို႔တြင္	အမ်ဳိးသားေရးမူဝါဒ	
(National	Water	Policy)၊	အစားအစာႏွင့္	အာဟာရဖူလံုေရး	
အမ်ဳိးသား	လုပ္ငန္းအစီအစဥ္	(National	Action	Plan	
for	Food	and	Nutrition	Security)၊	ဆန္စပါးက႑	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	မဟာဗ်ဴဟာ	(Rice	Sector	Development	
Strategy)	ႏွင့္	အစားအစာတန္ဖိုးကြင္းဆက္	လုပ္ငန္းစဥ္	
လမ္းျပေျမပံု	(Food	Value	Chain	Roadmap)	စသည္ျဖင့္	
ပါဝင္သည္။	အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာ	စာတမ္းမ်ားအနက္	
အေရးႀကီးဆံုးတစ္ခုျဖစ္ေသာ	အမ်ဳိးသား	ေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ	
(National	Land	Use	Policy)	ကို	ဤစာအုပ္၏	ေနာက္ဆံုး	
အခန္းတြင္	ပိုမိုအေသးစိတ္	ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္	ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္	(ADS)	ကို	အေသးစိတ္	ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္း	မျပဳမီ	
၎၏	အားသာခ်က္မ်ားကို	ေရးသားတင္ျပရမည္	ျဖစ္၏။	
တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္	အားသာခ်က္	(၃)	ခု	႐ွိသည္။	

ပထမတစ္ခုမွာ	(ADS)	တြင္	အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုသာမက	
အရပ္ဘက္	လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပါ	လႊမ္းျခံဳသည့္	
က်ယ္ျပန္႔ေသာ	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း	လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္	
ပါဝင္ခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္၏။	(၂၀၁၆)	ခုႏွစ္	စက္တင္ဘာလမွ	(၂၀၁၇)	
ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီလထိေအာင္	႐ွည္ၾကာေသာ	ကာလတစ္ခုအတြင္း	
မူၾကမ္း	(၄)	ခုကို	ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	
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ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ	(ADS)	သည္	စိုက္ပ်ဳိးေရးကို	ေႏွာင့္ယွက	္
ဟန္႔တားေနသည့္	ပင္မျပႆနာမ်ားအား	အျပည့္စံုဆံုးႏွင့္	
အမွန္တရားႏွင့္	အနီးစပ္ဆံုး	ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။	
လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈမွ	အစျပဳ၍	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား	
ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ	မ႐ွိျခင္း၊	ညံ့ဖ်င္းေသာ	ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ	
စနစ္မ်ားႏွင့္	ေဖာင္းပြလြန္းသည့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး႒ာန	
စသည္အထိ	ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။	
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တတိယအေနျဖင့္	(ADS)	သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ	ေက်းလက္ေဒသမွ	
လယ္ယာထြန္ယက္	လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏	လယ္ယာေျမ	
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္က	အေရးအႀကီးဆံုး	ျဖစ္သည္ကို	အသိအမွတ္ျပဳ	
လက္ခံျခင္းပင္	ျဖစ္၏။	အထူးသျဖင့္	ဥပေဒသစ္က	
အားေပးေထာက္ခံၿပီး	တရားဝင္ျဖစ္ေစခဲ့သည့္	လယ္ယာေျမ	
သိမ္းယူမႈမ်ားအပါအဝင္	ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္	မလံုျခံဳမႈ	(insecuri-
ty	of	land	tenure)	ေၾကာင့္	ျဖစ္ေပၚလာသည့္	ျပႆနာမ်ားကို	
အသိအမွတ္ျပဳ	လက္ခံခဲ့သည္။	ဥပမာ	(ADS)	တြင္	ဤသို႔	
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

“	 ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ	က်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္မႈေရာ	
ဥပေဒကခြင့္မျပဳသည့္	က်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္မႈပါ	
႐ွိေနခဲ့ခ်ိန္တြင္	စီးပြားေရး	ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္အတူ	အစိုးရ	
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ	(ေရအားလွ်ပ္စစ္	တည္ေဆာက္ျခင္း)	ႏွင့္	
ပုဂၢလိက	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	(စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္	သတၱဳတူးေဖာ္	
လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား)	အခ်ဳိ႕ကို	အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းက	
လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈမ်ားအား	အမွန္တကယ္	
ပိုမိုဆိုး႐ြားသြားေစခဲ့၏။	အမွန္မွာ	လႊတ္ေတာ္လယ္ယာေျမ	
သိမ္းဆည္းမႈ	စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး	ေကာ္မ႐ွင္က	
မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေသာ	လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈ	
တိုင္တန္းခ်က္အမ်ားစုမွာ	(၂၀၁၂)	ခုႏွစ္	မတိုင္မီကာလမွ	
ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ	တိုင္တန္းခ်က္မ်ား	
ျဖစ္သည္။	လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈ	အက်င့္အၾကံမ်ားေၾကာင့္	
လြန္ခဲ့ေသာ	ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း၌	လယ္ယာေျမ	
အျငင္းပြားမႈမ်ား	တစ္ေန႔တစ္ျခား	ပိုမိုျမင့္တက္လာရသည္မွာ	
သံသယျဖစ္စရာ	မ႐ွိေပ။	လယ္ယာေျမ	
အနည္းအက်ဥ္း	ပိုင္ဆိုင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္	
လယ္ယာေျမ	ခြဲေဝရ႐ွိသူမ်ားၾကား	အျပန္အလွန္	
ဆန္႔က်င္ထိုးႏွက္မႈမ်ားလည္း	ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။	
ထို႔အျပင္	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြင္းမွ	ပုဂၢလိက	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္	လယ္ယာေျမ	အေျမာက္အမ်ား
ခြဲေဝေပးအပ္ခဲ့ျခင္းကလည္း	ထိုနယ္ေျမေဒသအတြက္	
ထင္သာျမင္သာျဖစ္သည့္	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို	
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေသးေပ။	အမွန္မွာ	ေျမလြတ္၊	
ေျမလပ္ႏွင့္	ေျမ႐ိုင္းမ်ား	စီမံခန္႔ခြဲမႈ	ဥပေဒ	(Vacant	
Fallow	and	Virgin	Land	Management	Law)	အရ	
ခြဲေဝေပးအပ္ခဲ့သည့္	လယ္ယာေျမမ်ား၏	(၂၀)	မွ	(၂၅)	
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုသာ	လယ္ယာေျမ	ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္	
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ	သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း	
အသံုးျပဳခဲ့သည္။	အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္	ေတာင္းဆိုမႈမ်ား	
ျပည့္ႏွက္ေနသည့္	ထိုကဲ့သို႔ေသာ	အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္	
စိုက္ပ်ဳိးေရး	ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္	(အထူးသျဖင့္	အေသးစား	
လယ္ပိုင္႐ွင္	က႑အတြက္)	အစီအစဥ္	ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္	
အလြန္ခက္ခဲသည္။	လယ္ယာေျမ	အေရးကိစၥမ်ားအား	
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းမႈ	ညံ့ဖ်င္းျခင္း(ဥပမာ	လယ္ယာေျမ	
သိမ္းယူျခင္း)	က	ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအား	ပိုမိုႀကီးမား	
ျပင္းထန္စြာ	႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ကိုလည္း	(ADS)	က	
အသိအမွတ္ျပဳ	လက္ခံထားသည္။	အတိအက်ဆိုရလွ်င္	
စိုက္ပ်ဳိးေရး	ဖြံ	့ၿဖိဳးေရး	လုပ္ငန္းစဥ္ကိုသာမက	
အမ်ဳိးသား	ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္	ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	
တည္ေဆာက္ျခင္း	လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကိုပါ	ႀကီးႀကီးမားမား	
႐ိုက္ခတ္ႏိုင္ေလသည္။	အဓြန္႔႐ွည္	တည္တံ့ေနေသာ	

ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္	မည္သည့္	စီးပြားေရး	
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ဳိးကိုမွ	ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္	မဟုတ္ပါေခ်။	
လယ္ယာေျမ	လိုအပ္ခ်က္မ်ား	ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေရး	
ကိစၥရပ္ကို	စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ား	ထုတ္လုပ္ေပးေသာ	
အရာတစ္ခုအျဖစ္သာမကပဲ	ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ	
အေျခအေနအေၾကာင္းျခင္းရာေအာက္တြင္	
ထည့္သြင္းစဥ္းစား	သံုးသပ္ရမည္	ျဖစ္သည္။62

သို႔ရာတြင္	ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္	
အဓိက	ျပႆနာမ်ားကို	ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း	အသိအမွတ္ျပဳ	
လက္ခံျခင္းက		အဆိုပါျပႆနာမ်ားအတြက္	အလုပ္ျဖစ္ေသာ	
ေျဖ႐ွင္းခ်က္	အေျဖမ်ားကို	အၾကံျပဳတင္ျပျခင္းႏွင့္	မတူညီပါေခ်။

ADS	၏	ျပႆနာမ်ား
ဤတြင္	(ADS)	၏	ခ်ဳိ	့ယြင္းခ်က္မ်ားကို	ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္	
ျဖစ္သည္။	ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏	အျမင္တြင္	(ADS)	၏	
အဓိကခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားမွာ	ေအာက္ပါအတိုင္း	ျဖစ္သည္။

အလုပ္တာဝန္မ်ားကို	ဦးစားေပးအဆင့္	
ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ဳိး	မ႐ွိေပ။	စိုက္ပ်ဳိးေရးမူဝါဒသ
မိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ	ေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ	ေျမယာ	
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္	လုပ္ပိုင္ခြင့္	ျပႆနာကို	ေျဖ႐ွင္းျခင္းသည္	
အဓိကအက်ဆံုးေသာ	အလုပ္တာဝန္ျဖစ္ၿပီး	
ေအာင္ျမင္ေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရး	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အတြက္	
မ႐ွိမျဖစ္	အေရးပါေသာအရာ	ျဖစ္သည္။	(ADS)	တြင္	
လက္႐ွိေရးသား	ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ဆိုလွ်င္	အရာအားလံုး	
(စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး႒ာနကို	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊	ေခ်းေငြ	
ေပးအပ္ျခင္း၊	လယ္ယာေျမပဋိပကၡ	အေျဖ႐ွာ	ေျဖ႐ွင္းျခင္း)	
က	ဦးစားေပးျဖစ္ေနခဲ့သည္။	ယင္းသည္	လက္ေတြ႔တြင္	
မည္သည့္အရာကမွ်	ဦးစားေပးမဟုတ္ဟု	အဓိပၸာယ္ရေလသည္။

ဒုတိယ	ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ	(ADS)	သည္	စိုက္ပ်ဳိးေတာင္သူ	
တစ္ရပ္လံုးကို	မကြဲမျပားတစ္သားတည္းျဖစ္ေသာ	အစု	
အေဝးတစ္ရပ္အျဖစ္	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	တို
င္းရင္းသားလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္	
သီးျခားအေျခအေနမ်ားကို	ခြဲျခား႐ွဳျမင္	သံုးသပ္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။	
ဗမာလူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္	ေရးဆြဲ	တင္ျပထားသကဲ့သို႔	
မဟုတ္ေသာ	မူဝါဒေရးရာတံု႔ျပန္	ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား	(poli-
cy	responses)	ကို	လိုအပ္ေကာင္း	လိုအပ္ေနမည့္	သီးျခား	
အေျခအေနမ်ားကို	ဆိုလိုေပသည္။	ဥပမာ	ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္	
ေနရပ္စြန္႔ခြာ	တိမ္းေ႐ွာင္ေနခဲ့ရသူ	လူေပါင္း	သန္းေပါင္းမ်ားစြာ	
(အဓိကအားျဖင့္	တိုင္းရင္းသား	နယ္ေျမမ်ားတြင္)	တို႔၏	
ျပႆနာမ်ားကို	မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္	ကိုင္တြယ္	ေျဖ႐ွင္းမည္ဟူေသာ	
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍	ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ျခင္း	
လံုးဝမ႐ွိေပ။63

တတိယအားနည္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ	(ADS)	သည္	လယ္ယာမဲ့	
အလုပ္သမားတို႔၏	ျပႆနာမ်ားအေပၚ	လံုေလာက္ေသာ	
နားလည္	သိျမင္မႈ	မ႐ွိျခင္းပင္	ျဖစ္၏။	ေျမယာသိမ္းယူမႈသည္	
လယ္ယာမဲ့အလုပ္သမားမ်ားကုိ	ဖန္တီး	ေနခဲ့ေၾကာင္း	
(ADS)	က	အသိအမွတ္ျပဳ	လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း	
လယ္ယာမဲ့	အလုပ္သမားျပႆနာ၏	လကၡဏာရပ္မ်ားကို	
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ေကာင္းစြာ	နားလည္သိျမင္မႈ	မ႐ွိေပ။	၎သည္	အေသးစား	
လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္	လယ္ယာမဲ့	အလုပ္သမားမ်ားကို	တစ္ပံုစ	ံ
တည္း	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့ဟန္တူသည္။	သို႔ေသာ္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔	
ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသကဲ့သို႔ပင္	လယ္ယာမဲ့	လုပ္သားမ်ားသည္	စိုက္ပ်ဳိး	
ေတာင္သူ	လူဦးေရ၏	ႀကီးမားေသာ	အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္	
(နယ္ေျမေဒသေပၚ	မူတည္ၿပီး	(၃၀)	မွ	(၅၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းထိ	
႐ွိ၏)	ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး	အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္	မတူညီေသာ	
သီးျခားျပႆနာမ်ားကို	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ	့ေနရသည္။	
အေစာပိုင္းက	ေရးသား	ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္က	
စတင္ခဲ့သည့္	တျဖည္းျဖည္း	ေျဖေလွ်ာ့မႈႏွင့္အတူ	အေသးစား	
လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ား၏	အေျခအေနမ်ားက	တိုးတက္ေကာင္းမြန္	
လာခဲ့ေသာ္လည္း	စိုက္ပ်ဳိးေရး	အလုပ္သမား	အမ်ားစုတို႔ဘဝမွာ	
ပိုမိုဆိုး႐ြားသြားခဲ့ေလသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး	အလုပ္သမားတို႔၏	အေျခအေနမ်ားအေပၚ	
နားလည္သိျမင္မႈ	ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္	(ADS)	သည္	
လယ္ယာေျမ	ျပႆနာကို	အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားအတြက္	
လုပ္ပိုင္ခြင့္	ေသခ်ာခိုင္မာေစေရး	ျပႆနာတစ္ခု	အျဖစ္သာ	
အဓိကထား	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့သည္။	ထိုသို႔ျဖင့္	အေသးစား	
လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ား၏	ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္	ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို	
ျမႇင့္တင္ေပးရန္	ရည္႐ြယ္ေလသည္။	(ADS)	၏	အျမင္တြင္	
ေတာင္သူလယ္သမားတို႔အေပၚ	က်ေရာက္ေနေသာ	အဓိက	
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ	လိုအင္ေလာဘျဖင့္	လယ္ယာေျမသိမ္းယူျခင္း	
ျဖစ္၏။	လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈသည္	အလြန္ဆိုး႐ြားျပင္းထန္	
ေသာ	ျပႆနာတစ္ရပ္	ျဖစ္သည္ကို	အထက္တြင္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔	
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည္။	သို႔ေသာ္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏	အျမင္တြင္မူ	
ယင္းသည္	အဓိကအက်ဆံုးျပႆနာ	မဟုတ္ေပ။	အဓိက	
ျပႆနာႀကီးမွာ	အရင္း႐ွင္စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ႏွင့္	ေဈးကြက္တို႔၏	
သက္ေရာက္အားမ်ားမွ	ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး	လယ္ယာေျမ	
မ်ားအား	ေရာင္းကုန္ဝယ္ကုန္အျဖစ္	ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္	ပုဂၢလိက	
ပိုင္ျပဳျခင္းတို႔	ပါဝင္သည္။	ေျမယာ	မွတ္ပုံတင္ျခင္း	(land	
tilting)	က	အားေပးျမႇင့္တင္ခဲ့သည့္	လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ	
ဆိုလိုသည္။	ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္	ေျဖေလွ်ာ့မႈျဖစ္စဥ္တြင္	
ေက်းလက္လူထုအား	ႏိုင္သူႏွင့္	႐ံွဳးသူအျဖစ္	ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားပစ	္
သည္။	႐ံွဳးသူအုပ္စုတြင္	ေဈးကြက္အား	(market	forces)	၏	
သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္	လယ္ယာေျမ	လက္လႊတ္ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရသူမ်ား	
စြာ	ပါဝင္သည္။	အမွန္မွာ	လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈကို	ေဖာ္ျပပါ	
ပိုမိုအေျခခံက်ေသာ	အရင္း႐ွင္စနစ္	အသြင္ကူးေျပာင္းေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္က	ေမာင္းႏွင္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု	သတ္မွတ္	
႐ွဳျမင္ႏုိင္ေပ၏။	ျမန္မာႏိုင္ငံအား	ေဒသတြင္းႏွင့္	ႏိုင္ငံတကာ	
အရင္းအႏွီး	ကြန္ရက္မ်ားအတြင္းသို႔	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း
ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ	ေက်းလက္လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္	
မတူကြဲျပားေသာ	အဓိပၸာယ္မ်ားႏွင့္	လကၡဏာရပ္မ်ား	႐ွိေနသည့္	
လယ္ယာေျမမ်ားမွာ	အိမ္ျခံေျမ	(real	estate)	ဟူေသာ	
လကၡဏာရပ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္	ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။	
ထိုကဲ့သို႔	ေျမယာအား	လူမႈအသိုက္အဝန္း၏	အဓိက	အစိတ	္
အပိုင္းအျဖစ္မွ	ဖယ္႐ွားခဲ့ၿပီးေနာက္	အိမ္ျခံေျမ	ေဈးႏွဳန္းမ်ား	
ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ်	ၾသဇာအာဏာ	ႀကီးမားေသာ	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအား	ေျမယာ	အႀကီးအက်ယ္	
သိမ္းယူမႈမ်ားကို	ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္	တြန္းအားေပးေနခဲ့သည္။	

(ADS)	တြင္	ေဈးကြက္ႏွင့္	လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈၾကားမွ	
ဆက္ႏြယ္မႈကို	ေဖာ္ျပရန္	ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ	
(ADS)	ကို	ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္	အားျဖည့္ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ား	
ကိုယ္၌က	အဆိုပါအရင္း႐ွင္စနစ္	အသြင္ကူးေျပာင္းေရး	
ျဖစ္စဥ္ကို	အားျဖည့္ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ား	ျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္။64

အရင္း႐ွင္စနစ္	အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏	
မ႑ိဳင္ႀကီး	(၃)	ရပ္
(ADS)	တြင္	မ႑ိဳင္ႀကီး	(၃)	ရပ္	ပါဝင္သည္ဟု	
သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုၾက၏။	အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊	ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း	
ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္	ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း	ျမႇင့္တင္ေရးတို႔	ျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏	အဓိကအေရးကိစၥမွာ	အေသးစား	
လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ား၏	လယ္ယာေျမ	အခြင့္အေရးမ်ားကို	လံုျခံဳေစၿပီး	
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	အရင္း႐ွင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ	စနစ္အတြင္းသို႔	
သြတ္သြင္းရန္	ျဖစ္သည္။	တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္	
စိုက္ပ်ိဳးေရး	နည္းပညာရွင္	ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ားက	
စီစဥ္က်င္းပသည့္	မဂၤလာပြဲတြင္	အေသးစား	လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို	
စိုက္ပ်ိဳးေရး	လုပ္ငန္းႏွင့္	လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္းပင္	
ျဖစ္သည္။	ယင္းနည္းလမ္းသည္	မျဖစ္ႏိုင္ေသာ	ကိစၥတစ္ခုကို	
လုပ္ေဆာင္ရန္	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ၿပီး	ယခင္ကလည္း	
ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။		

တတိယမူၾကမ္းအေပၚ	ေလ့လာေဝဖန္သူတစ္ဦးက	သံုးသပ	္
ေျပာၾကားခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	(ADS)	သည္	(သည့္ထက္ပို၍	
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	ဆိုရလွ်င္	စိုက္ပ်ဳိးေရး	မူဝါဒသည္)	“အႏွစ	္
သာရအားျဖင့္	‘အေသးစား	လယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္’		ႏွင့္	‘စိုက္ပ်ဳိး	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း’	အေပၚ	ႏွစ္ဖက္ခြအာ႐ံု	စူးစိုက္ၿပီး	ေငြေၾကး	
အက်ိဳးအျမတ္	စုေဆာင္းရယူရန္ႏွင့္	ျပည္သူမ်ား၏	
အသိအမွတ္ျပဳ	ေထာက္ခံမႈ	(၂)	ခုလုံး	အေရးႀကီးေသာ	
အစိုးရ၏	လိုအပ္ခ်က္	(၂)		ခုၾကားတြင္	လႊဲယမ္းေနခဲ့သည္။”	
65	အဆိုပါဝိေရာဓိကို	ေအာင္ျမင္စြာ	စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္	
စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	လုပ္ငန္းကို	
အထက္ပိုင္းတြင္	အခြင့္အာဏာစုပံုေနေသာ	ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္	
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္မွ	ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	အရင္း႐ွင္စနစ	္
အတြင္း	“ေဈးကြက္အတြက္	အဆင္ေျပ	ေခ်ာေမြ႔ေစေသာ	
(market-friendly)”	လုပ္ငန္းစဥ္	တစ္ရပ္အျဖစ္သို႔	ေျပာင္းလဲရန္	
လိုအပ္ေပသည္။	

"လယ္ယာေျမႏွင့္	လုပ္အားတို႔၏	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို	
ျမႇင့္တင္ျခင္း"	အား	(ADS)	၏	အဓိကအက်ဆံုး	ဒုတိယမ႑ိဳင္	
အျဖစ္	သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုၾကသည္။
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“	 စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္ထုတ္စြမ္းအားအတြက္	သင့္ေတာ္ေကာင္း	
မြန္ေသာ	နည္းပညာမ်ားႏွင့္	လက္ေတြ႔အသံုးခ်	ဗဟုသုတ	
မ်ားတို႔ကို	လိုအပ္သည္။	ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ	(effi-
ciency)	ႏွင့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း	ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစျခင္း	
(sustainability)	တို႔ကို	ေဈးကြက္ဝယ္လိုအားႏွင့္အညီ	
အစဥ္တစိုက္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္	လက္ေတြ႔အသံုးခ်	
ဗဟုသုတမ်ားကို	ဆိုလိုသည္။	စိုက္ပ်ဳိးေရး	ကုန္ထုတ္စြမ္း	
အားကို	ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္	(၁)	
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	သုေတသန	
ႏွင့္	တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ	(၂)	စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုမ်ားအား	
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳျခင္း	(၃)	သဘာဝသယံဇာ	
တမ်ား	(လယ္ယာေျမ၊	ေရ၊	ေျမႀကီးႏွင့္	သစ္ေတာမ်ား)	ကိ	ု
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစမည့္	နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္	ထိေရာက္		
ေကာင္းမြန္စြာ	အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္	(၄)	ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ	
ႏွင့္	ေဘး	အႏၱရာယ္မ်ားကို	ပိုမို	ခံႏိုင္ရည္႐ွိေစျခင္း	စသည	္
တို႔ႏွင့္	ဆက္ႏြယ္ေနသည့္	နည္းလမ္းမ်ား	ပါဝင္ေပသည္။66

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အပိုင္းတြင္	အေသးစားလယ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို	
ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္	စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားေရး	လုပ္ငန္းကို	ျမႇင့္တင္ျခင္း	
တို႔ၾကား	လူးလာဝဲယမ္းေနသကဲ့သုိ႔ပင္	ဤေနရာတြင္လည္း	
အျပန္အလွန္	ဆန္႔က်င္ေနသည့္	“ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေရး	
(efficiency)”	ႏွင့္	“ေရ႐ွည္	တည္တံ့ေစေရး	(sustainabili-
ty)”	ဟူေသာ	အစြန္းႏွစ္	ဘက္ၾကားတြင္	ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္	
သြားလာေနရေပသည္။

“ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း”	မ႑ိဳင္သည္	ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္	
စိုက္ပ်ဳိး-စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ားကို	ထိေရာက္ေသာ	တန္ဖိုး	
ကြင္းဆက္	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား	(Value	chains)အတြင္းသို႔	

ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းကာ	ေဒသတြင္းႏွင့္	ကမၻာ့ေဈးကြက	္
မ်ားတြင္	ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း	႐ွိလာေအာင္	လုပ္ေဆာင္ေပးရန္	
အဓိကအေလးေပး	အာ႐ံုစိုက္သည္။67	ထိုကဲ့သို႔	
ျဖစ္လာႏုိင္ေစရန္	စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း	အမ်ားစုသည္	
တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္အတြက္ႏွင့္	ရပ္႐ြာေဒသ	ေဈးကြက္မ်ားအတြက	္
သာ	စိုက္ပ်ဳိးေနခဲ့ေသာ	အေျခအေနမွ	ေဒသေဈးကြက္မ်ား၊	
ႏိုင္ငံအဆင့္	ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္	ႏိုင္ငံတကာ	ေဈးကြက္မ်ားတို႔ႏွင္	့
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး	အျမတ္အစြန္းေပး	ႏိုင္ေသာ	ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ	္
မႈအတြက္	စိုက္ပ်ဳိးသည့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တစ္ရပ္အျဖစ္သို႔	
ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္	ပံ့ပိုး	ကူညီျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	

အေသးစား	လယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္မ်ား၏	အေရးပါမႈကို	
အသိအမွတ္ျပဳသည္ဆိုေသာ္လည္း	ဤမ႑ိဳင္၏	
အဓိကအင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားမွာ	အႀကီးစား	စိုက္ခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး	
“ထုတ္လုပ္သူ	ကုမၸဏီမ်ား	(producer	companies)”	ဟု	
လွလွပပ	သံုးႏွဳန္းေခၚဆိုထားသည္။	အျခား	စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား	ျဖစ္သည့္	သိုေလွာင္ေရး	လုပ္ငန္းမ်ား၊	
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး	ကုမၸဏီမ်ား၊	စိုက္ပ်ဳိးေရး	ကုန္ေခ်ာ	
ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊	စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္	စားေသာက္ကုန္	သြင္းကုန္	
ထုတ္ကုန္	လုပ္ငန္းမ်ား၊	ကုန္သည္မ်ားႏွင့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား	(ဥပမာ	ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ	
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး	လုပ္ငန္းမ်ား၊	အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၊	
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး	လုပ္ငန္းမ်ား)68	
စသည္တို႔သည္	တန္ဖိုးကြင္းဆက္	(Value	chain)	တြင္	
အလြန္အေရးပါေသာ	ေနရာမွ	ပါဝင္ေနသည္။	ဤတြင္	
ကမၻာ့ဘဏ္၏	လူႀကိဳက္မ်ားေသာ	စနစ္ယႏၱယားတစ္ခုက	
ဤမ႑ိဳင္၏	အဓိကစနစ္တစ္ရပ္အျဖစ္	ထြက္ေပၚလာခဲ့	
သည္။	အစိုးရ-ပုဂၢလိက	မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး	
Public-private	partnership	(PPP)	ပင္	ျဖစ္သည္။	
ယင္းကို	“အျပဳသေဘာ	ေကာင္းမြန္ေသာ	ရလာဒ္မ်ား	
အေသအခ်ာ	ထြက္ေပၚလာေစရန္အတြက္	ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္	
ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏	စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္	
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားတို႔ကို	အစိုးရ၏	ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္	ေရာေႏွာ	
ေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္း	ျဖစ္သည္”	69	ဟု	႐ွင္းလင္းဖြင့္ဆိုၾက၏။

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို	စြမ္းေဆာင္ရည္	
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္	ႏိုင္ငံျခားစိုက္ပ်ဳိးစီးပြားေရးလုပ္ငန္
မ်ား	လိုအပ္၏။	သို႔ျဖစ္ရာ	ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း	
ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေရးအတြက္	အဓိကရယ္ရြယ္သည့္	
(ADS)	သည္	ႏိုင္ငံမ်ားစြာ	အက်ဳိးတူပူးေပါင္း	ပါဝင္ေသာ	
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္	အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ	ေကာင္းသည့္	
အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို	ေတာင္းဆိုထားသည္။

“	 (ADS)	သည္	စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္	အစားအစာက႑အတြက္	
ဉာဏပစၥည္း	မူပိုင္ခြင့္	(Intellectual	proper-
ty	rights)	ကို	ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္သြားမည္။	
အေရးယူေဆာင္႐ြက္မည့္	အဓိကနည္းလမ္းမ်ားတြင္	
အပင္မ်ဳိးသစ္	ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ	International	Un-
ion	for	the	Protection	of	New	Varieties	of	Plants	
(UPOV)	ႏွင့္	ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိသည့္	အပင္မ်ဳိးသစ္	
အကာအကြယ္ေပးေရး	ဥပေဒ	(Plant	Variety	Protection	
Law)၊	ကုန္အမွတ္တံဆိပ္	မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ	(the	Trademark	

အႀကီးစား	ေက်ာက္မီးေသြးစက႐ုံ္တည္ေဆာာက္ရန္	
လ်ာထားေသာ	ေဂၚရင္ဂ်ီကြ်န္းေပၚရွိ	ေဒသခံမ်ား၏	ေရလုပ္ငန္း	

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းေနရာ	
(ဓာတ္ပုံ	-	သန္႔ဇင္)
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Law)၊	ကုန္ပစၥည္း	ထုတ္လုပ္ရာ	ေနရာေဒသ	ေဖာ္ျပရန္	
စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ျခင္း၊	စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္	အစားအေသာက္	
ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္	မူပိုင္ခြင့္၊	စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	
သြင္းကုန္တုမ်ား	(အထူးသျဖင့္	ပိုးသတ္ေဆး)	ရန္မွ	
အကာအကြယ္ေပးသည့္	ဉာဏပစၥည္း	မူပိုင္ခြင့္	Intellec-
tual	Property	Rights	(IPR)	တို႔	ပါဝင္သည္။	ထို႔အျပင္	
ထုတ္ကုန္တုမ်ား	တင္သြင္းမႈကို	ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္	
ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ	နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မည့္	နည္းလမ္းမ်ား	
လည္း	ပါဝင္သည္။70

(ADS)	သည္	စိုက္ပ်ဳိးေရးကို	စက္မႈလုပ္ငန္းမူဝါဒ၏	ျဖည့္ဘက	္
အရာတစ္ခုအျဖစ္လည္း	႐ွဳျမင္ခဲ့ဟန္တူသည္။	စက္မႈလုပ္ငန္း	
ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္	မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ	ေနရာမ်ား	
အျဖစ္	သတ္မွတ္ထားေသာ	အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအား	
စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	အသြင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လည္း	
အေရးႀကီးေသာ	ဆံုမွတ္မ်ားအျဖစ္	ေနရာခ်ထားခဲ့သည္။71	
အရင္း႐ွင္စိုက္ပ်ဳိးေရး	စီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္သို႔	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို	အာ႐ွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္	(ADB)	ႏွင့္	
ႏိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ားက	အားေပးကူညီေထာက္ပံ့ေသာ)	
ေဒသတြင္း	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္	မဟာမဲေခါင္ေဒသ	
(Greater	Mekong	Subregion)	“အေျခခံစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	
အေထာက္အပံ့ေပးေရး	အစီအစဥ္	(Core	Agricultural	
Support	Program)”	ဟူေသာ	အေၾကာင္းျခင္းရာေအာက္တြင္	
ထည့္သြင္းထားသည္။	စိုက္ပ်ဳိး-စက္မႈဇုန္မ်ား	(agro-industrial	
zones)	တည္ေဆာက္ေရးအတြက္	ျမန္မာႏိုင္ငံအား	တ႐ုတ္ႏွင့္	
ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္	ဆက္သြယ္ေပးသည့္	နယ္စပ္ဂိတ္ေနရာမ်ားကို	
ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့ေလသည္။72

(ADS)	က	ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္	အေသးစား	လယ္သမား	
တို႔အတြက္	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ	ေလွ်ာ့ခ်ေရး	
စကားလံုးမ်ားကို	ဆြဲခြ်တ္ခြာခ်ၾကည့္လွ်င္	ဆန္းစစ္ေလ့လာသ	ူ
တစ္ဦး၏	ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	(ADS)	ႏွင့္	၎ႏွင့္	ဆက္စပ	္
ေနေသာ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	အစီအစဥ္တို႔သည္	“လယ္ယာ	
ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္	အရင္း႐ွင	္
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား	ဖြံ႔ၿဖိဳး	တိုးတက္လာေအာင	္
ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ေပးမည့္	ေခတ္သစ္	အင္စတီက်ဴး႐ွင္း	
ဆိုင္ရာ	(neo-institutional)	ေနာက္ဆံုးေပၚ	ခ်ဥ္းကပ္လုပ	္
ေဆာင္မႈ	နည္းလမ္း	တစ္ရပ္၏	နမူနာေကာင္းမ်ား	ျဖစ္သည္။”73		
အထက္တြင္	ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	အဆိုပါနည္းလမ္း၏	
အဓိကက်ေသာ	ခ်ိတ္ဆက္မႈ	လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ	
အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းတို႔ၾကားမွ	“မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ	(partner-
ship)”	ဟု	သတ္မွတ္ေခၚဆိုသည့္	ခ်ိတ္ဆက္မႈ	လမ္းေၾကာင္းပင္	
ျဖစ္သည္။	သို	့ေသာ္	(ADS)	ကို	ေရးသားခဲ့သူမ်ား	
ကိုယ္တိုင္ကပင္	အဆိုပါမိတ္ဖက္	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက	
ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏	အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို	
လံုျခံဳမႈေပးႏိုင္ျခင္း	႐ွိ၊	မ႐ွိ	သံသယဝင္ေနခဲ့ဟန္တူသည္။	ယင္း	
ကို	ေအာက္ေဖာ္ျပပါ	စာပိုဒ္တြင္	အထင္အ႐ွားေတြ႔ျမင္ရသည္။

“	 တန္ဖိုးကြင္းဆက္	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား	(Value	chains)	မွာ	
တန္ဖိုးႏွင့္	ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို	ျမႇင့္တင္ရန္	ရည္႐ြယ္ၿပီး	
ခ်ိတ္ဆက္	လုပ္ေဆာင္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို	

အေသအခ်ာ	ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ	
စနစ္မ်ား	ျဖစ္သည္။	အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားသည္	
စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာစီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	
ေကာင္းမြန္ေသာ	မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္
မႈမ်ားမွ	အက်ဳိးအျမတ္	ရ႐ွိႏိုင္သည္။	အဆိုပါ	
မိတ္ဖက္	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္	
ေတာင္သူလယ္သမား	အမ်ားအျပားကို	စုစည္းႏိုင္ၿပီး	
သူတို႔၏	အက်ဳိးစီးပြားကို	အကာအကြယ္	ေပးႏိုင္သည့္	
ထိေရာက္ေသာ	အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး	
လိုအပ္သည္။	ေတာင္သူ	လယ္သမားမ်ားႏွင့္	သူတို႔၏	
ေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔သည္	စီမံေရး၊	အစီအစဥ္	ေရးဆြဲေရး၊	
စာရင္းအင္း	ထိန္းသိမ္းေရး၊	ေစ့စပ္ညိႇႏွဳိင္းေရးႏွင့္	
ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ	စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို	
တည္ေဆာက္ၾကရမည္	ျဖစ္သည္။	စိုက္ပ်ဳိးေရးအစားအစာ	
တန္ဖိုးျမႇင့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္	ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း	
႐ွိေနေစရန္အတြက္	ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊	
ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္	အစိုးရတို႔သည္	မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္	
မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႔စည္းရေပမည္။	တန္ဖိုးျမႇင့္လုပ္ငန္းစဥ္၏	
မတူညီေသာ	အဆင့္မ်ားမွ	အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို	
အေျဖ႐ွာေျဖ႐ွင္းရန္	ရည္႐ြယ္သည့္	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း	
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား	ေပါင္းစပ္	စုစည္းလိုက္ျခင္းပင္	
ျဖစ္သည္။74

(ADS)	သည္	ကမၻာ့ေဈးကြက္တြင္	ေနရာရရန္အတြက္	
ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္	ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ	ၿပိဳင္ပြဲတြင္	
အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားအား	အငယ္တန္း	စီးပြားေရး	
မိတ္ဖက္အျဖစ္	အင္အားႀကီးမားေသာ	ျပည္တြင္းႏွင့္	
ႏိုင္ငံတကာ	ေငြ႐ွင္ေၾကး႐ွင္မ်ားတို႔ႏွင့္	တြဲဖက္ေပါင္းစည္းေပးရန္	
ရည္႐ြယ္သည္။	ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	အရင္း႐ွင္စနစ္၏	သက္ေရာက	္
အားသည္	အဆိုပါေဈးကြက္	စစ္ပြဲတြင္	အင္အားႀကီးေသာ	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ကို	အျမဲမ်က္ႏွာသာေပးေလ့႐ွိ၍	ညႇာတာမႈ	
ကင္းမဲ့ေသာ	ထုတ္လုပ္မႈ	ကုန္က်စရိတ္	ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းက	
သမာ႐ိုးက်ကိစၥရပ္သာ	ျဖစ္ေနသည္။	ကမၻာ့ေဈးကြက္၏	
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း	ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္	ကစားရမည့္	
အေျခအေနတြင္	(ADS)	၏	ပါးစပ္ဖ်ားမွ	ပံ့ပိုးကူညီမႈကိုသာ	
ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ေသာ	ေတာင္သူလယ္သမား	အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	
အေနျဖင့္	အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္တို႔၏	အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို	
ကာကြယ္	ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ	အခ်က္မွာ	
အလြန္ပင္	သံသယျဖစ္ဖြယ္႐ွိသည္။	

ထို႔ထက္ပို၍	ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္အခ်က္မွာ	အင္အားႀကီးေသာ	
ေငြ႐ွင္ေၾကး႐ွင္တို႔	ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးထားသည့္	ေရာင္းကုန္	
တန္ဖိုးျမႇင့္	လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသို႔	ေတာင္သူလယ္သမားတို႔အား	
ေပါင္းစပ္	ထည့္သြင္းလိုက္ေသာေၾကာင့္	အေသးစား	
လယ္ပိုင္႐ွင္တို႔	ရ႐ွိေနခဲ့ၿပီးေသာ	အက်ဳိးအျမတ္မ်ား	(ဥပမာ	
ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး	စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္	ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ျခင္း)	ကို	
ႏိုင္ငံတကာ	အရင္းရွင္မ်ားထံသို႔	လက္လႊတ္ေပးအပ္လိုက္ရမည္	
ျဖစ္သည္။	ဤစနစ္ေၾကာင့္	မ်က္ေမွာက္ကာလမွ	
အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားအနက္	မ်ားစြာေသာ	သူတို႔မွာ	
အနာဂတ္ကာလ၌	ႏိုင္ငံသားႏွင့္	ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္	
စိုက္ခင္းမ်ား၊	သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတို႔တြင္	
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္	လယ္ယာမဲ့	အလုပ္သမားမ်ား	
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အျဖစ္သို႔	ေျပာင္းလဲေရာက္႐ွိသြားႏိုင္ေျခ	႐ွိသည္	(ယခုတြင္ပင္	
လယ္ယာမဲ့	အလုပ္သမားမ်ားသည္	တိုင္းျပည္၏	စိုက္ပ်ဳိးေရး	
လုပ္သားအင္အား၏	(၃၀)	မွ	(၅၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းထိ	႐ွိေနခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္သည္)။	

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္	(ADS)	သည္	အေသးစား	
လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္	စိုက္ပ်ဳိး	စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းႀကီးတို႔၏	
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို	အတူယွဥ္တြဲ	ျဖစ္တည္ႏိုင္ရန္	
အနည္းဆုံး	သီအိုရီအရပင္	ျဖစ္ေစ	မျဖစ္ႏိုင္ေသာ	
အရာကို	လုပ္ေဆာင္ရန္	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းသာ	
ျဖစ္သည္။	ယင္းသည္	ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးကို	စိုက္ပ်ဳိးေရး	
ပိုလွ်ံထြက္ကုန္မ်ားအား	အျမတ္ထုတ္	ရယူေနေသာ	စစ္ဘက္	
ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက	လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထားသည့္	
အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္	အေျခခံစိုက္ပ်ဳိးေရး	စနစ္မွ	
ေဈးကြက္ကို	အျပည့္အဝ	အေျခခံေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သို႔	
အလံုးစံုေျပာင္းလဲေပးမည့္	စနစ္ယႏၲယားသာ	ျဖစ္၏။	
ေဈးကြက္	အေျခခံစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သည္	ပိုလွ်ံထြက္ကုန္	
ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္	ေက်းလက္လုပ္အားအေပၚ	မွီခိုေနၿပီး	
ယင္းပိုလွ်ံထြက္ကုန္မ်ားအား	ျပည္တြင္း	ထိပ္သီးစီးပြားေရး	
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား	အပါအဝင္	ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္	ႏိုင္ငံတကာမွ	
အရင္း႐ွင္	လူတန္းစားတစ္ရပ္က	ယူေဆာင္သြားမည္	
ျဖစ္ေလသည္။

နိဂံုး
ဤအခန္းတြင္	ဆို႐ွယ္လစ္ဟုေခၚဆိုေသာ	ေခတ္မွ	
ယေန႔ထိေအာင္	ျမန္မာ့ေက်းလက္အား	အတိဒုကၡ	
ေရာက္ေစခဲ့သည့္	တရားမွ်တမႈ	ကင္းမဲ့ျခင္း၏	
သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ	ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈကို	ပထမဆံုး	
႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။	ဘံုၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္မွာ	
စစ္ဘက္	ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္	သူတို႔၏	
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္	လယ္သမားတို႔ထံမွ	စိုက္ပ်ဳိးေရး	
ပိုလွ်ံထြက္ကုန္မ်ား	အျမတ္ထုတ္ရယူျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	ထို	
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္	စက္မႈလုပ္ငန္း	ထြန္းကားလာေစရန္၊	
၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္	အစားအစာမ်ားႏွင့္	ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား	
သုံးစြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္	ထိန္းခ်ဳပ္ရန္	ခက္ခဲသည့္	ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္	
တည္ၿငိမ္မႈကို	ထိန္းသိမ္းထားရန္တို႔	ပါဝင္သည္။	
တိုင္းရင္းသား	နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္မူ	စီးပြားေရးမူဝါဒမွာ	
စစ္ေရးအရ	သိမ္းပိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို	ပံ့ပိုးကူညီရန္	ျဖစ္ၿပီး	
ေနထိုင္သူလူဦးေရ	နည္းပါးသြားေအာင္	လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊	
အဓမၼသိမ္းယူျခင္းႏွင့္	ေျမယာသိမ္းယူျခင္းတို႔က	အဓိကက်ေသာ	
ေခါင္းပံုျဖတ္	အျမတ္ထုတ္ေရးစနစ္	ယႏၱရားမ်ား	ျဖစ္ေလသည္။

(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း	စီးပြားေရး	ေျဖေလွ်ာ့မႈကာလတြင္	
စစ္ဘက္ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ	အခြင့္အေရးမ်ား	ရ႐ွိသည္	့
ခ႐ိုနီလူတန္းစားတစ္ရပ္	ေပၚထြက္လာခဲ့ရာ	အတင္းအက်ပ္	
အင္အားသံုး	လုပ္ေဆာင္ေသာ	ပိုလွ်ံထြက္ကုန္	အျမတ္ထုတ္	
ရယူျခင္း	စနစ္ယႏၱယားမ်ားႏွင့္	လက္ဝါးႀကီးအုပ္	အရင္း႐ွင္စနစ္	
ယႏၱယားမ်ားက	အတူယွဥ္တြဲ	ျဖစ္တည္ေနခဲ့သည္။	
ထိုကာလကို	အဓိက	အေၾကာင္းအရာ	ႏွစ္ရပ္က	
ကိုယ္စားျပဳ	ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။	ပထမတစ္ခုမွာ	

ေျမယာ	အႀကီးအက်ယ္သိမ္းယူမႈ	ျဖစ္ၿပီး	(ပဋိပကၡအလြန္	
တိုင္းရင္းသား	နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္	အဓိကျဖစ္ပြားခဲ့၏)	
အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္	ရပ္ရြာ	စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ေသာ	
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတို႔မွာ	စစ္တပ္	ေထာက္ပံ့အားေပးေသာ	
စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္	ဖယ္႐ွားမႈကို	ခံခဲ့ရသည္။	ေနာက္ထပ္	
အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္မွာ	လယ္ယာမဲ့	အလုပ္သမားတို႔၏	
ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္	လူေနမႈအဆင့္အတန္းသည္	သိသာစြာ	
က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	အရင္း႐ွင္	ေဈးကြက္	
(capitalist	market	relations)	က	ပိုမို	က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး	
အားေကာင္းျပင္းထန္လာခဲ့ရာ	သူတို႔ပိုင္	လယ္ယာေျမမ်ားကို	
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း	မ႐ွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။	ဆို႐ွယ္လစ္	
ေခတ္အတြင္းႏွင့္	ေနာက္ပိုင္း	ကာလမ်ားတြင္	ေခါင္းပုံျဖတ္	
အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကို	ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္သည့္	အေနႏွင့္	
လယ္သမားတို႔သည္	လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္	ျငင္းဆန္ျခင္း၊	
“မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္	ဖခင္ဆန္သည့္စနစ္	(Strategic	
paternalism)”	အား	အသုံးခ်ျခင္း၊	ဆန္ေလွာင္႐ုံမ်ားကို	
လုယက္ျခင္းႏွင့္	စု႐ုန္းဆန္႔က်င္	ဆႏၵျပျခင္းကဲ့သို႔ေသာ	
“အားနည္းသူတို႔၏	လက္နက္”	အမ်ဳိးမ်ဳိးကို	ကိုင္စြဲဆန္႔က်င္	
ခဲ့ၾကသည္။	

(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ေသာ	အရပ္သား	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အတူ	ပိုမိုရ႐ွိလာေသာ	သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္	
လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားရန္	ေနရာပိုရလာေသာေၾကာင့္	
အထူးသျဖင့္	လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈ၏	ပစ္မွတ္ထားျခင္းကို	
ခံေနရသည့္	တိုင္းရင္းသား	နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္	
ပိုမိုစနစ္က်ေသာ	အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္	(ADB	
၏	ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္	ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး	၎၏	အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို	
ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း	တရားဝင္	အားေပးေထာက္ခံခဲ့သည္)	

ကယားျပည္နယ္၏	ဒီေမာဆိုေစ်း	
(ဓာတ္ပုံ	-	Tom	Kramer)
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ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးကို	တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	တန္ဖိုးကြင္းဆက္	
လုပ္ငန္းစဥ္	(Value	chains)	အတြင္းသို႔	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း	
ျခင္းျဖင့္	အရင္း႐ွင္စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္အျဖစ္သို႔	ဘက္စံုေထာင့္စုံ	
ေျပာင္းလဲေပးရန္	ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္။	အေသးစား	
လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားကို	ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ဳိးစီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	
ႏိုင္ငံတကာ	အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေသာ	စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းမ်ား	(agrobusinesses)	တို႔၏	အငယ္တန္းမိတ္ဖက္မ်ား	
အျဖစ္	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့သည္။	ယင္းသည္	အေသးစား	
လယ္ပိုင္႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္	ခြဲျခားဖယ္ထုတ္မႈမ်ား	ရင္ဆိုင္ခံစား	
ရျခင္းႏွင့္	လယ္ယာမဲ့	အလုပ္သမားမ်ား	အဆင့္သို႔	ေ႐ြ႕ေလ်ာ	
က်ဆင္းျခင္းဆီသို႔သာ	ဦးတည္ေစသည္။	ယခုပင္လွ်င္	အဆိုပါ	
ျပႆနာသည္	လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး	လုပ္သား	အင္အား၏	
(၃၀)	မွ	(၅၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းကို	႐ိုက္ခတ္ေနခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမူဝါဒ	အသြင္ေဆာင္ထား	
ေသာ	သယံဇာတရင္းျမစ္	အျမတ္ထုတ္	
ယူျခင္း
(၁၉၄၈)	ခုႏွစ္	လြတ္လပ္ေရး	ရ႐ွိခဲ့ခ်ိန္မွ	(၂၁)	ရာစု၏	ပထမ	
ဆယ္စုႏွစ္အထိ	ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး	သမိုင္း၏	အမွတ္အသား	
လကၡဏာရပ္မွာ	အစိုးရလမ္းညႊန္ခ်က္ေအာက္မွ	စက္မႈလုပ္ငန္း	
ထြန္းကားေရး	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္	႐ြက္မႈမ်ားက	စိတ္ပ်က	္
ဖြယ္	အႀကိမ္ႀကိမ္က်႐ံွဳးခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	
အရပ္သား	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔	စတင္ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ	
ေဈးကြက္ဦးေဆာင္ေသာ	စက္မႈလုပ္ငန္း	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔	
ယံုၾကည္ခ်က္အျပည္ျဖင့္	ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေနခဲ့သည္ဟု	
ထင္ျမင္ယူဆရသည္။	ျမန္မာအစိုးရ၊	အာ႐ွဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	
ဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ	ႏိုင္ငံမ်ားစြာ	ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္	စီးပြားေရး	
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္	ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ	ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားတို႔က	
ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္း	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္	မဟာဗ်ဴဟာ	
တစ္ရပ္	ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္	နီးနီးကပ္ကပ္	ပူးေပါင္း	
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံကို	ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္	
ပစၥည္းမ်ား	အဓိကထုတ္လုပ္ေပးမည့္	ေဒသတြင္း	ကုန္ထုတ္လုပ္	
ေရးကြန္ရက္အတြင္းသို႔	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္	စက္မႈ	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	ေဖာ္ေဆာင္ရန္	ရည္႐ြယ္ခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္	ထိုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	ပါရာဒိုင္းတြင္	အားနည္းခ်က္	ျပႆနာမ်ား	
႐ွိေနသည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္	တန္းတူညီမွ်	
ျခင္း	ကင္းမဲ့မႈတို႔ကို	အျမစ္ျပတ္	ဖယ္႐ွားေရး၊	လူေနမႈ	အဆင္	့
အတန္းမ်ား	ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္	ျပည္တြင္းေဈးကြက္	ေဖာ္ေဆာင	္
ေရးတို႔ကို	ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သည့္	စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	
အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အတိုင္း	ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဆိုပါက	
တိုင္းျပည္၏	အက်ဳိးစီးပြားကို	အေကာင္းဆံုး	ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ္	့
မည္ျဖစ္၏။	(NLD)	အစိုးရသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စက္မႈဖြံ	့ၿဖိဳးေရး	
	ခရီး႐ွည္ႀကီးတြင္	ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ	လမ္းေၾကာင္းသစ္	
တစ္ရပ္အတိုင္း	ေမာင္းႏွင္ရန္	အခြင့္အေရး	႐ွိေနေပသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းက်႐ံွဳးျခင္းႏွင့္	“ဆို႐ွယ္လစ္”	
အက်ပ္အတည္း
စက္မႈလုပ္ငန္းထြန္းကားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို	ျပန္ေျပာင္း	ေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြင္	
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ႏိုင္ငံေတာ္	ဦးေဆာင္ေသာ	စက္မႈလုပ္ငန္း	
ထြန္းကားေရး	ျဖစ္စဥ္တြင္	အဘယ္ေၾကာင့္	က်႐ံွဳးသြားရသနည္း	
ဟူေသာ	ေမးခြန္းျဖင့္	စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေပသည္။	ယခု	
ေလ့လာမႈမွာ	အဆိုပါေမးခြန္းအတြက္	႐ွင္းလင္းတိက်ေသာ	
အေျဖတစ္ရပ္ကို	ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္	မရည္႐ြယ္ပါေခ်။	သို႔ေသာ္	
ျမန္မာႏိုင္ငံကို	“ႏိုင္ငံေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ	စက္မႈထြန္းကားေရး	
ျဖစ္စဥ္	ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္	ႏိုင္ငံ	(developmental	state)”	
မ်ားအနက္	စံျပဳထိုက္သည့္	ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏
အရိပ္ေအာက္တြင္	ထားၿပီး	ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက	
ျမန္မာႏို္င္ငံ၏	စက္မႈထြန္းကားေရးျဖစ္စဥ္ကို	က်႐ံွဳးေစခဲ့သည့္	
အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာထဲမွ	အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ကို	
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ထင္႐ွားေပၚလြင္ေအာင္	တင္ျပလိုေသာ	ဆႏၵက	ျပင္းျပလာမည	္
ျဖစ္၏။	ေတာင္ကိုးရီးယာႏိုင္ငံတြင္	ဗ်ဴ႐ိုကရက္	စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ	
ႏိုင္ငံေတာ္	ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္	စက္မႈထြန္းကားေရး	
ကို	ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္	ကြဲျပားသြားသည့္	နယ္ေျမတစ္ခုတြင္	
အာဏာတရားဝင္မႈကို	ရယူႏိုင္မည့္နည္းလမ္း	တစ္ခုအျဖစ္	
သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့ၾကသည္။	ျပည္သူလူထု၏	ႀကီးမားလွေသာ	
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကလည္း	အျခားတစ္ဘက္ကို	စာနာသနား	
ေနခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ	က်႐ံွဳး၍	မျဖစ္ဘဲ	လံုးဝေအာင္ျမင္ရမည့္	
အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္၏။	သို႔ျဖစ္ရာ	စက္မႈထြန္းကားေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္သည္	စြမ္းေဆာင္ရည္	နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္	အက်င့္ပ်က	္
ျခစားမႈတို႔မွ	ထြက္ေပၚလာသည့္	အခက္အခဲ	အတားအဆီးမ်ား	
ႏွင့္	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း	ေဖာ္ျပပါ	ထိပ္တန္းေခါင္း	
ေဆာင္တို႔က	ေကာင္းမြန္ေသာ	ရလဒ္	အေျဖထြက္႐ွိေအာင္သာ	
မမွိတ္မသုန္	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ	
ၿဗိတိသွ်ႏွင့္	ဂ်ပန္တို႔ကို	ဆန္႔က်င္တိုက္ထုတ္ခဲ့ျခင္းက	လြတ္လပ	္
ေရးရၿပီးေခတ္တြင္	အရပ္ဘက္ႏွင့္	စစ္ဘက္	ထိပ္တန္းေခါင္း	
ေဆာင္မ်ားအား	“မၾကံဳစဖူး	ၾကည္ညိဳေလးစားမႈႏွင့္	လြတ္လပ	္
သည့္	ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္	အမ်ဳိးသားေရး	ရည္မွန္းခ်က	္
မ်ား	ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္	အျပည့္အဝအားေပးေထာက္ခံမႈ”	မ်ား	
ေပးအပ္ခဲ့သည္။75	(၁၉၄၈)	ခုႏွစ္တြင္	အာဏာရလာေသာ	
အဆိုပါ	ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္	“ကြဲျပားစံုလင္ေသာ	လူမႈအဖြဲ႔	
အစည္းကို	ၿဖိဳခြဲကာ	ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာၿပီး	ေပါင္းစည္းညီညာသည့္	
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖင့္	အစားထိုးေပးမည့္	အမ်ဳိးသားေရး	
ဝါဒ၊	ဆို႐ွယ္လစ္ဝါဒႏွင့္	ဗဟိုမ	ခ်ဳပ္ကိုင္ေရးဝါဒတို႔ကို	ေရာေႏွာ	
ထားသည့္	တစ္မူထူးကဲေသာ	ဝါဒအစုအေဝးတစ္ရပ္”	76	ကိ	ု
သူတို႔ႏွင့္အတူ	ေဆာင္ယူလာခဲ့သည္။	ႏိုင္ငံေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ	
စက္မႈထြန္းကားေရးႏွင့္	စီမံကိန္းေရး	ဆြဲခ်မွတ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္	
သည္	အဆိုပါ	ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၏	အလယ္ဗဟိုခ်က္တြင္	တည္႐ွိ	
ေနေလသည္။

သို႔ေသာ္	တိုင္းရင္းသား	ဗမာလူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္းမွ	မၾကံဳ	
စဖူးေသာ	လူထုအားေပးေထာက္ခံမႈ/အာဏာ	တရားဝင္မႈအား	
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	ျဖစ္ပြားေနသည့္	အက်င့္ပ်က္	ျခစားမႈမ်ား၊	
ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္စနစ္ဆုိင္ရာ	စြမ္းေဆာင္ရည္	ညံ့ဖ်င္းမႈ၊	လူထ	ု
ႏွင့္	တျဖည္းျဖည္း	ကင္းကြာလာခဲ့ျခင္း၊	တိုင္းျပည္ကို	ကမၻာလံုး	
ဆိုင္ရာ	ကုန္သြယ္မႈမွ	ေခါင္းမာစြာ	အဆက္အသြယ္	ျဖတ္ခဲ့ၿပီး	
မိမိႏိုင္ငံ	အက်ဳိးစီးပြားအလံုးစံု	ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္	
ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေလးဆယ္	ကာလအတြင္း	ကုန္စင္ေအာင္	
ျဖဳန္းတီးပစ္လိုက္သည္။	လူထုအားေပးေထာက္ခံမႈ	ရ႐ွိရန္	
႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနရသည့္	ကိုးရီးယား	ႏိုင္ငံထိပ္တန္းေခါ
င္းေဆာင္တို႔အတြက္	အေရးအႀကီးဆံုးအရာမွာ	ရလဒ္မ်ား	
အမွန္တကယ္	ထြက္ေပၚရန္ျဖစ္ၿပီး		ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ	အယူဝါဒ	
ေရးရာ	အေသစြဲကိုင္မႈက	အေရးႀကီးဆံုးအရာ	ျဖစ္ေနခဲ့သည္။	
သို႔ျဖစ္ရာ	(Tin	Maung	Maung	Tan)	ေျပာဆို	ေထာက္ျပခဲ့	
သည္တို႔မွာ	အံ့အားသင့္စရာ	မဟုတ္ေတာ့ေပ။	

“	 ေနာက္ႏွစ္	ေလးဆယ္ကာလအတြင္းမွာ	လူထုကို	
အသိမေပးတဲ့	အစီအစဥ္ေတြ၊	လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္	
မေဖာ္ျဖစ္တဲ့	အစီအစဥ္ေတြ	တသီတတန္းႀကီး	...		
အဲ့ဒါေတြကို	ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း	ျဖည့္ဆည္းဖို႔	
ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး	လ်ာထားတဲ့	ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္က	
မၾကာခဏဆိုသလို	မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ”	77	ဟူ၏။	

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား	စမ္းသပ္အသံုးျပဳခဲ့သည့္	
စက္မႈထြန္းကားေရး	မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္	ျပည္ပသြင္းကုန္	
အစားထိုးေရးဟူေသာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	ပါဝင္ခဲ့သည္။	
ကိုးရီး	ယားတြင္	ေအာင္ျမင္မႈ	ရ႐ွိခဲ့ၿပီး၊	ေတာင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ	
အခ်ဳိ႕တြင္	အတိုင္းအတာအထိ	ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္	
မဟာဗ်ဴဟာ	တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။	သို႔ေသာ္	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ	
ညံ့ဖ်င္းေသာ	အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ၊	ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္စနစ္ဆိုင္ရာ	
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ	ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္	အက်င့္ပ်က္	ျခစားမႈတို႔	
ေပါင္းဆံုမိၿပီး	ထိုမဟာဗ်ဴဟာကို	က်႐ံွဳးသြားေစခဲ့သည္။

(၁၉၉၈)	ခုႏွစ္	“ဆို႐ွယ္လစ္”	ေခတ္၏	အဆံုးသတ္ကာလသို႔	
ေရာက္ခ်ိန္တြင္	ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္	
လူထုအားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား	အားလံုးကို	ဆံုး႐ံွဳးသြားခဲ့ၿပီ	
ျဖစ္သည္။	မ႐ွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ	လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊	ပိုမိုျမင့္မားေသာ	လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊	
သာတူညီမွ်မႈႏွင့္	တည္ၿငိမ္မႈတို႔ကို	ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္	
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။	“ေရာင္းလိုအား	နည္းပါးသေယာင္	
အသြင္ေဆာင္သည့္	စီးပြားေရး	အေဆာက္အအံု	(qua-
si-shortage	economy)	အေပၚ	အေျခခံသည့္	ေခါင္းပံုျဖတ္၊	
အျမတ္ထုတ္ေသာ	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း	
တစ္ရပ္ျဖင့္	တာဝန္႐ွိ	ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔၏	
“ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ား”	အတြက္သာ	ဦးတည္ေသာ	
စနစ္အျဖစ္သို႔	ယိုယြင္းပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။	ထို႔အျပင္	
ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက	“အမွန္တရားႏွင့္	
ကင္းကြာေနခဲ့ၿပီး	လိမ္ညာဖန္တီးထားေသာ	စာရင္းဇယားမ်ားက	
ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည့္	သာယာလွပေသာ	အနာဂတ္	
စိတ္ကူးအိပ္မက္ထဲတြင္	ယစ္မူးေပ်ာ္႐ႊင္ေနခဲ့သည္။”78

ဦးသန္းေ႐ႊလက္ထက္	ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္လြန္	
စက္မႈထြန္းကားေရး	လုပ္ငန္းစဥ္
(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္	လူထုဆန္႔က်င္	သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားေၾကာင့္	
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္	ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေသာ	အစိုးရ	
ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွ	ေျခလွမ္းေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့သည္	
(သို႔ေသာ္	ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ	ေန၍	ကိစၥရပ္မ်ားကို	
ႏွစ္အတန္ငယ္ၾကာေအာင္	ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္)။	
ထြက္ေပၚလာေသာ	စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက	
စက္မႈထြန္းကားေရးကို	အထူးဦးစားေပး	လုပ္ငန္းအျဖစ္	
ဆက္လက္ထား႐ွိခဲ့သည္။	(၁၉၉၀)	ႏွစ္ကာလမ်ား	
အလယ္ပိုင္းတြင္	စတင္ခဲ့သည့္	ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊ၏	
ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌	(ယေန႔ထက္တိုင္	တိုင္းျပည္၏	အာဏာကို	
ေနာက္ကြယ္မွ	ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ	ျဖစ္၏)	အစိုးရသည္	
ဆို႐ွယ္လစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏	အလုပ္မျဖစ္ေတာ့သည့္	ကိုယ့္	
ကိုယ္ကိုသာ	မွီခိုအားထားေသာ	စက္မႈထြန္းကားေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္ကို	စြန္႔လႊတ္ကာ	ျမန္မာႏိုင္ငံကို	ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	
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ကုန္သြယ္မႈအတြက္	ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ	“တံခါးဖြင့္	
မူဝါဒ	(open	door	policy)”	ကို	ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည္။	
ေဈးကြက္ဝယ္လိုအားမ်ားကို	ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္	ပုဂၢလိက	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား	လုပ္ကိုင္ခြင့္	ျပဳခဲ့ၿပီး	ႏိုင္ငံျခား	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို	ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။	ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ကို	
ဦးတည္ေသာ	စက္မႈထြန္းကားေရး	လုပ္ငန္းစဥ္ကို	ႀကိဳးပမ္း	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ဦးသန္းေ႐ႊ၏	မူဝါဒမ်ားကို	ေလ့လာရာတြင္	သူ၏	အစိုးရ၏	
အာဏာတရားဝင္မႈ/လူထုအားေပးေထာက္ခံမႈ	လံုးဝမ႐ွိသည့္	
အေျခအေနအေၾကာင္းျခင္းရာကို	နားလည္သိျမင္ရန္	
လိုအပ္သည္။	(၁၉၉၂)	ခုႏွစ္	ေရြးေကာက္ပြဲတြင္	အႀကီးအက်ယ္	
အႏိုင္ရခဲ့သည့္	အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္	ပါတီက	
ပိုင္ဆိုင္ေသာ	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို	သိမ္းယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	
ျဖစ္သည္။	(Toshihiro	Kudo)	၏	အဆိုအရ	ဦးသန္းေ႐ြသည္	
ပို႔ကုန္ဦးတည္သည့္	အာဏာ႐ွင္	“ႏိုင္ငံေတာ္	ဦးေဆာင္ေသာ	
စက္မႈထြန္ကားေရး	လုပ္ငန္းစဥ္	ေအာင္ျမင္သည့္	ႏိုင္ငံ	(devel-
opmental	state)”		ကို	စံျပဳထားခဲ့သည္။	“အာ႐ွႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္	
ေအာင္ျမင္စြာ	ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည့္	developmental	state	
စံပံုစံတစ္ခုအတိုင္း	လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ျခင္းက	
သူ၏	ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို	မထိပါးေစဘဲ	စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို	
အလ်င္အျမန္	ရယူႏိုင္မည္ဟု	ဦးသန္းေ႐ႊက	
ထင္ျမင္ယူဆခဲ့သည္။	ျပည္တြင္းမွ	ေပါေပါမ်ားမ်ား	ရႏိုင္ေသာ	
လုပ္အားမ်ားကို	ႏိုင္ငံျခားေဈးကြက္မ်ားႏွင့္	နည္းပညာတို႔ႏွင့္	
ေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းက	ပို႔ကုန္ဦးေဆာင္ေသာ	စီးပြားေရး	
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို	အမွန္တကယ္	ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု	သူက	
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေနခဲ့ေပမည္။”79

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္	(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္မွ	(၁၉၉၀)	ႏွစ္ကာလမ်ား	
ေႏွာင္းပိုင္းအထိ	႐ွည္ၾကာခဲ့သည္။	ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ	
ေျဖေလွ်ာ့မႈတစ္ရပ္ဟု	သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္	အဆိုပါ	အဆင့္တြင္	
ျပည္တြင္းေဈးကြက္	အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြား	လာခဲ့သည္ကို	
အထင္အ႐ွား	ေတြ	့ျမင္ရသည္။	ႏိုင္ငံျခား	သြင္းကုန္မ်ားက	
အလံုးစံု	ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္သည့္	စားသံုးကုန္ပစၥည္း	
ဝယ္လိုအားမ်ားကို	အက်ဳိး႐ွိ႐ွိ	အသံုးခ်ရန္အတြက္	
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား	တည္ေထာင္	လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္	
ျဖစ္သည္။	ပုဂၢလိက	က႑ကပင္	ဦးေဆာင္ေသာ	
ပို႔ကုန္ဦးတည္သည့္	အထည္အလိပ္	လုပ္ငန္းတစ္ရပ္	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္ကိုလည္း	ေတြ	့ျမင္ရသည္။	
အေမရိကန္	ျပည္ေထာင္စုႏွင့္	ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား	အတြင္း႐ွိ	
အဝတ္အထည္	ဝယ္လိုအားကို	ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္	
အဓိက	ဦးတည္ရည္႐ြယ္ေသာ	လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။	ထို႔နည္းတူ	
အစိုးရက	ကုလားပဲႏွင့္	ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး	စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ကာ	
တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကို	ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္	ႏိုင္ငံျခားသို႔	ဆန္တင္ပို႔	
ေရာင္းခ်ခြင့္	ပါမစ္မ်ား	ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္
ထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း	ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္	ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား	ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားလာခဲ့	
သကဲ့သို႔ပင္	ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း	စီးဝင္လာခဲ့သည္။	
အဓိကအားျဖင့္	ေရနံႏွင့္	သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑တြင္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံွံခဲ့ၾကျခင္း	ျဖစ္သည္။	အစိုးရက	အဆိုပါ	
စြမ္းအင္	သယံဇာတမ်ားကို	႐ွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ကာ	

ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာ	ႏိုင္ငံျခားေဈးကြက္မ်ားကို	
ပံ့ပိုးေပးမည့္	ႏိုင္ငံျခား	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	အက်ဳိးတူ	
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး	သေဘာတူညီမႈ	စာခ်ဳပ္မ်ား	
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား	တစ္ေနရာတည္း	ေပါင္းစုကာ	
အျပန္အလွန္	အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္	ဦးတည္ၿပီး	စက္မႈ	ဇုန္	(၂၁)	ခုကို	
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ဦးေနဝင္းလက္ထက္	တင္းက်ပ္ေသာ	အစိုးရ	ထိန္းခ်ဳပ္	
ကန္႔သတ္မႈေအာက္မွ	လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ	ျပည္တြင္း	
အရင္း႐ွင္လူတန္းစားမွာ	အလြန္အားနည္း	ခ်ည့္နဲ႔ေနခဲ့သည္။	
အဆိုပါလူတန္းစားမ်ား	ခိုင္ခိုင္မာမာ	ရပ္တည္ႏိုင္ရန္	ကူညီဖို႔	
လိုအပ္ေၾကာင္း	အစိုးရက	ေကာင္းစြာနားလည္သိျမင္ခဲ့ရာ	
အစိုးရႏွင့္	နီးစပ္ေသာ	စီးပြားေရး	လုပ္ငန္း႐ွင္အခ်ဳိ႕ကို	
သြင္းကုန္တင္သြင္းခြင့္	ပါမစ္မ်ား၊	လက္ဝါးႀကီးအုပ္	
လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္	ေဆာက္လုပ္ေရး	ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား	
ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္	အခြင့္အေရးမ်ား	ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။	
အျခားတစ္ဖက္တြင္	အဆိုပါအခြင့္ထူးမ်ားျဖင့္	
အရင္း႐ွင္သစ္မ်ားကို	စစ္ဘက္ထိပ္သီး	ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔	
တြဲဆက္ခ်ည္ေႏွာင္ထားလိုက္ၿပီး	ထိုအရင္း႐ွင္တို႔ကို	ထိန္းခ်ဳပ္	
ကိုင္တြယ္သည့္	နည္းလမ္းတစ္ရပ္	ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။80	

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳျခင္းက	ရပ္-ၾကည့္-သြား	(stop-and-go)	
လုပ္ငန္းစဥ္	တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	ျခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္	
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား	တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္ေနခဲ့သည့္	
အေနအထားမွ	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး	(ဥပမာ	
အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးႏွင့္	စည္းကမ္း	ထိန္းသိမ္းေရး)81	ကို	
ျပန္လည္	အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္သည့္	အေနအထားသို႔	
အစိုးရအား	တျဖည္းျဖည္း	တြန္းပို႔ေနခဲ့သည္။	(၂၀၀၃)	ခုႏွစ္	
အေစာပိုင္းသို႔	ေရာက္ခ်ိန္၌	ဝန္ႀကီး႒ာန	(၁၈)	ခုေအာက္မွ	
ႏိုင္ငံပိုင္	စီးပြားေရးလုပ္ငန္း	(SEE)	(၆၀၀)	ခန္႔အနက္	(၁၈၀)	
ကို	ပုဂၢလိကပိုင္	ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည္။	သို႔ေသာ္	ယင္းသည္	
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအတြင္းမွ	(SEE)	တို႔၏	အေရးပါမႈကို	
ႀကီးႀကီးမားမား	ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။

(၁၉၉၀)	ႏွစ္မ်ား	ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္	စီးပြားေရး	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက	တျဖည္းျဖည္း	ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။	
လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္	ဒီမိုကေရစီ	
စံႏႈန္းႏွင့္	မညီေသာ	အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္	
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္	
ကုန္သြယ္မႈတို႔အေပၚ	ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား၊	ထို႔အျပင္	
(၁၉၉၇)	ခုႏွစ္	အာ႐ွဘ႑ာေရး	အက်ပ္အတည္း၏	
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္	က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	
ျဖစ္တည္ေနေသာ	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ	အလြန္ျမင့္မားေသာေၾကာင့္	
ျပည္တြင္းေဈးကြက္	ေသးငယ္လြန္းျခင္း	အစ႐ွိသည့္	
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား	ေပါင္းဆံုရာမွ	စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး	
ႀကီးထြားမႈ	ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရျခင္း	ျဖစ္သည္။	
ပုဂၢလိကက႑က	ေႏွးေကြးေလးလံေနခဲ့ၿပီး	ျပည္ပရပ္ဝန္းက	
မ်က္ႏွာသာ	မေပးသည့္	အေျခအေနတြင္	အစိုးရသည္	
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ားကို	တြန္းအားေပး	
လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။	စက္မႈထြန္းကားေရး	မဟာဗ်ဴဟာကို	
ပို႔ကုန္ဦးတည္ေသာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္မွ	
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အစိတ္အပိုင္းမ်ား	ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္	ကုန္ေခ်ာ	
ထုတ္လုပ္မႈကို	အေလးေပးသည့္	သြင္းကုန္အစားထိုး	
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္သို႔	ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။	

စက္မႈက႑တြင္	ႏိုင္ငံပိုင္	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား	(SEE)	
က	ထည့္ဝင္ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္	အရင္းအႏွီး	ပမာဏမွာ	
(၁၉၉၅)	ခုႏွစ္တြင္	စက္မႈက႑	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	ပမာဏ	
စုစုေပါင္း၏	(၃.၇)	ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိရာမွ	(၂၀၀၀)	ခုႏွစ္တြင္	
(၃၂)	ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိႏွင့္	(၂၀၀၅)	ခုႏွစ္တြင္	(၄၀)	
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ	ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။82	(SEE)	၏	
ဘ႑ာေငြ	အမ်ားစုမွာ	ေရနံႏွင့္	သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွ	ရ႐ွိေသာ	
အျမတ္ေငြမ်ား	ျဖစ္ၿပီး	နည္းပညာ	အၾကံဉာဏ္အမ်ားစုကို	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ	ရယူခဲ့သည္။83	

သို႔ေသာ္	ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္က	သြင္းကုန္အစားထိုးေရး	
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့စဥ္က	ကဲ့သို႔ပင္	ထိုမဟာဗ်ဴဟာ	
တစ္ခုတည္းက	က်႐ံွဳးမႈ၏	လက္သည္တရားခံ	မဟုတ္ပါေခ်။	
အျခားတစ္ဘက္တြင္	ထိုမဟာဗ်ဴဟာသည္	ေတာင္ကိုးရီးယား၊	
မေလး႐ွားႏွင့္	လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္	ေအာင္ျမင္မႈ	
ရ႐ွိခဲ့သည္။	ညံ့ဖ်င္းေသာ	အစီအစဥ္ေရးဆြဲခ်မွတ္မႈ၊	
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ	ယႏၲယားဆိုင္ရာ	စြမ္းေဆာင္ရည္	နိမ့္ပါးမႈ၊	
အက်င့္ပ်က္	ျခစားမႈႏွင့္	မူဝါဒေရးရာ	မတည္ၿငိမ္မႈ	စသည္တို႔က	
ျပႆနာမ်ားစြာ	ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။	ဥပမာ	တပတ္ရစ္ကားမ်ား	
အပါအဝင္	ကားတင္သြင္းမႈမ်ားကို	ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	
“ျမန္မာ့	ကားလုပ္ငန္း”	က	တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္	
ကမၻာ့ေဈးအႀကီးဆံုး	ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား	ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး	
အဆိုပါ	ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္	ေဈးကြက္ေဝစု	
အလြန္နည္းပါးေနခဲ့သည္မွာ	အံ့အားသင့္စရာ	မဟုတ္ေပ။	

(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	ကားတင္သြင္းမႈမ်ားကို	
ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ခ်ိန္၌	ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္	
လုပ္ငန္းမ်ား	လုံးဝရပ္တန္႔	သြားခဲ့ရသည္မွာလည္း	
မထူးဆန္းပါေခ်။	ထိုသို႔	ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည့္	လုပ္ငန္းမ်ားတြင္	
အိႏၵိယ	အစိုးရႏွင့္	အိႏၵိယလုပ္ငန္းစုႀကီး	တစ္ခုျဖစ္သည့္	
တာတာ	(Tata)	တို႔၏	နည္းပညာႏွင့္	ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ	
အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္	ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္	အစိုးရပိုင္	
ကုန္တင္ယာဥ္	ထုတ္လုပ္ေရး	စက္႐ံုသစ္တစ္ခုလည္း	
ပါဝင္ခဲ့၏။	ထိုကုန္တင္ယာဥ္မ်ားက	ဂ်ပန္၊	ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ	အသံုးျပဳၿပီးသား	ယာဥ္မ်ားႏွင့္	
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း	မ႐ွိသျဖင့္	ၿပီးျပည့္စံုေသာ	ကုန္တင္ကားမ်ား	
တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း	မ႐ွိေသးမီမွာပင္	လုပ္ငန္း	
ရပ္တန္႔သြားရသည္။84	

သကၠရာဇ္	(၂၀၀၀)	ခုႏွစ္မ်ား၏	အလယ္ပိုင္း	ကာလသို႔	
ေရာက္ခ်ိန္တြင္	ဦးသန္းေ႐ႊ၏	စက္မႈထြန္းကားေရး	
တြန္းအားေပးမႈက	က်႐ံွဳးသြားခဲ့ၿပီ	ျဖစ္ေၾကာင္း	
သိသာေပၚလြင္လာခဲ့သည္။	စက္မႈလုပ္ငန္းေရာ	စိုက္ပ်ဳိးေရး	
လုပ္ငန္းပါ	ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရာ	စီးပြားေရး	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုု	
အသံုးျပဳ၍	စစ္တပ္ႏွင့္	ျပည္သူလူထုၾကားမွေဝးကြာမႈကို	
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ဟူေသာ	ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာလည္း	
အေကာင္အထည္ေပၚမလာခဲ့ေပ။	အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္	
အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	မူဝါဒမ်ား	မ႐ွိေတာ့သျဖင့္လည္း	စစ္ဘက္	

ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	
သမားမ်ားက	တစ္ညီတစ္ညာတည္း	တြန္းအားေပးေနခဲ့ေသာ	
အလံုးစံု	ေျဖေလွ်ာ့ေရးကို	သတိႀကီးစြာျဖင့္	မလႊဲသာ	မေ႐ွာင္သာ	
လက္ခံခဲ့	ရသည္။	သမၼတရာထူးကို	ဆက္ခံရယူခဲ့သည့္	
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္သည္	(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	စတင္ေသာ	
အရပ္သားတစ္ပိုင္း	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီသို႔	အကူးအေျပာင္းကို	
ဦးေဆာင္ခဲ့ေလသည္။

ကုန္ထုတ္စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	ပါရာဒိုင္းအသစ္	
-	အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံမ်ား
ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္၌	စက္မႈထြန္းကားေရး	ဦးေဆာင္မႈ	
အခန္းက႑မွ	ပါဝင္လိုေသာ	အစိုးရ၏	ရည္မွန္းခ်က္ကို	လံုးဝ	
ေလွ်ာ့ခ်သြားခဲ့သည္။	စက္မႈဝန္ႀကီး႒ာန၏	(၂၀၁၆)	ခုႏွစ္	
ေဖေဖာ္ဝါရီလ	စက္မႈလုပ္ငန္းမူဝါဒ	ဟာဗ်ဴဟာ	(Feb	2016	
Industrial	Policy	strategy)	သည္	ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ	
ေရးသားတင္ျပထားေသာ	ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္	
ေယဘုယ်	ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားသာ	အဓိကပါဝင္သည့္ယခင္	
ဆို႐ွယ္လစ္	စာတမ္းမ်ားႏွင့္	ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္	မ်ားစြာ	
တူညီသည္။	

သို႔ေသာ္	ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္ကာလႏွင့္	ဦးသန္းေ႐ႊ	ေခတ္	
ေႏွာင္းပိုင္းကာလအတြင္း	စက္မႈသြင္းကုန္	အစားထိုးေရး	
လုပ္ငန္းတြင္	အစိုးရက	ဦးေဆာင္မႈ	အခန္းက႑မွ	
ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း	စက္မႈလုပ္ငန္း	မူဝါဒတြင္မူ	အစိုးရကို	
ပံ့ပိုးကူညီမႈ	အခန္းက႑တြင္သာ	အဓိကေနရာခ်ထားခဲ့သည္။	
ဆိုလိုသည္မွာ	ျပည္တြင္းႏွင့္	ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးမ်ားအတြက္	
အျမတ္အစြန္း	ရႏိုင္မည့္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား	ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္	
အေျခအေနေကာင္းမ်ား	ဖန္တီးေပးရန္	ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ	အေျခအေနမ်ားတြင္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အတြက္	
အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈ	မက္လံုးမ်ား	ဖန္တီးေပးျခင္း၊	ႀကိဳးနီစနစ္ကို	
ျဖတ္ေတာက္ရန္အတြက္	တစ္ေနရာတည္းအၿပီး	(one-
stop)	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္	ေလွ်ာက္ထားမႈ	လုပ္ငန္းစဥ္ကို	
ခ်မွတ္	အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊	စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္	
အထူး	စီးပြားေရးဇုန္မ်ား	တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္	(ပုဂၢလိက	
ဦးေဆာင္သည့္)	85	အစိုးရ-ပုဂၢလိက	မိတ္ဖက္	
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား	(public-private	partnerships)	
မွတစ္ဆင့္	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား	တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔	
ပါဝင္ေပသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမူဝါဒ	မဟာဗ်ဴဟာတြင္	ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ႐ွိေသာ	
အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ	ျပည္တြင္း	“စီးပြားေရး	စႀကၤန္႔မ်ား”	
ဖန္တီးျခင္းႏွင့္	အဆိုပါစီးပြားေရးစႀကၤန္႔မ်ားကို	
အေျခခံအေဆာက္အအံု	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	လုပ္ငန္းႏွင့္	အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတို႔မွတစ္ဆင့္	အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္	စက္မႈႏွင့္	
စိုက္ပ်ဳိးေရး-စက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္	ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းပင္	
ျဖစ္သည္။		ယင္းသည္ပင္	“ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ	(connec-
tivity)”	ဟု	အမည္ရေသာ	လုပ္ငန္းစဥ္	ျဖစ္သည္။
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စက္မႈလုပ္ငန္း	မူဝါဒစာတမ္းတြင္	ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း	
မ႐ွိသည္မွာ	စီစဥ္ထားေသာ	အေျခခံအေဆာက္အအံု	
အမ်ားစုမွာ	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	တိုင္းရင္းသား	
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္	ေဆာက္လုပ္မည္	(သို႔မဟုတ္)	
ထိုေဒသမ်ားကို	ျဖတ္သန္းသြားမည္	ဟူေသာ	
အခ်က္ပင္	ျဖစ္သည္။	အဆိုပါေဒသမ်ားသည္	ႏိုင္ငံ၏	
သဘာဝသယံဇာတ	ပစၥည္းအမ်ားစု	ျဖစ္တည္ေနေသာ	
ေနရာေဒသမ်ား	ျဖစ္သည္။	ထိုနယ္ေျမေဒသအမ်ားစုမွာ	
စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္	
ကင္းေဝးေနခဲ့ရသည္။	ဦးသန္းေ႐ႊအစိုးရလက္ထက္တြင္	
ရယူခဲ့သည့္	အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက	
ထိုနယ္ေျမေဒသမ်ားကို	အသံုးခ်အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္	
လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။	ယင္းသည္	တိုင္းရင္းသား	
အုပ္စုမ်ားစြာကို	အစိုးရႏွင့္	ေဝးကြာသြားေစခဲ့ၿပီး	မၾကာေသးမီ	
ကာလမ်ားအတြင္းမွ	တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ားကိုလည္း	
စတင္ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။86	

ျမန္မာႏိုင္ငံကို	အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္	ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္	
စီးပြားေရး	စႀကၤ	ံတည္ေဆာင္ေရး	စက္မႈလုပ္ငန္း	
မူဝါဒသစ္မ်ား	ေရးဆြဲရာတြင္	အဓိကက်ေသာ	
အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ	ပါဝင္ခဲ့သည့္	ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္	
နီးကပ္သည့္	ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိသည့္	ဂ်ပန္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္	
ဂ်ပန္လႊမ္းမိုးမႈမ်ားေသာ	(ADB)	တို႔သည္	အထက္ေဖာ္ျပပါ	
ႏွစ္လိုဖြယ္မရွိေသာ	အခ်က္မ်ားကို	နားလည္သိျမင္ခဲ့ဟန္	
မတူေပ။	စီးပြားေရးစႀကၤန္႔	တည္ေဆာက္ေရးကိစၥရပ္ႏွင့္	
ပတ္သက္၍	အေရးပါေသာ	မဟာဗ်ဴဟာ	စာတမ္းတစ္ေစာင္မွာ	
ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားေသာ	စီးပြားေရးႏွင့္	စက္မႈဝန္ႀကီး႒ာန	
(Ministry	of	Economy	and	Industry)87	၏	လက္တံတစ္ခု	
ျဖစ္ေသာ	ဂ်ပန္ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး	အဖြဲ႔အစည္း	Ja-
pan	External	Trade	Ooganization	(JETRO)	က	
ေရးသားျဖန္႔ခ်ိသည့္		“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	
မဟာဗ်ဴဟာ	ငါးရပ္	-	ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	စီးပြားေရးစနစ္တြင္	
ျပန္လည္	ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း	(Five	Growth	
Strategies	for	Myanmar:	Re-engagement	with	the	
Global	Economy)”	စာတမ္းပင္	ျဖစ္သည္။	(JETRO)	
စာတမ္းတြင္	အဓိက	အဆိုျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ပါဝင္ေသာ္လည္း	
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	အခ်က္	(၃)	ခ်က္ကို	အေလးေပးေဖာ္ျပသြားမည္	
ျဖစ္သည္။	“ဟန္ခ်က္မညီေသာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးမႈ”၊	ေဒသတြင္း	
စီးပြားေရးစႀကၤန္႔မ်ားႏွင့္	ဆက္သြယ္ေပးသည့္	
ျပည္တြင္း	“စီးပြားေရးစႀကၤန္႔မ်ား”	တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္	
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား	တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔	ျဖစ္သည္။

ဟန္ခ်က္မညီေသာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးမႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို	ညီတူမွ်တူ	
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒက	ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ	မူဝါဒေဆာင္ပုဒ္တစ္ခု	
ျဖစ္ေသာ္လည္း	ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္	မဟုတ္ဘဲ	
ဟန္ခ်က္မညီေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ	မူဝါဒကသာ	အေကာင္းဆံုး	
ဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု	စာတမ္းေရးသားသူတို႔က	
ယံုၾကည္ယူဆခဲ့ၾကသည္။	

“အကန္႔အသတ္ရွိေသာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္	
အရင္းအျမစ္မ်ား”	ႏွင့္	စီးပြားေရး	ႀကီးထြားမႈတို႔သည္	
ကီလိုမီတာ	(၆၀၀)	ေက်ာ္	ကြာေဝးေသာ	ဗဟို႒ာန	(၂)	ခု	
(ရန္ကုန္ႏွင့္	မႏၱေလး)	တြင္	စုစည္းေနသည့္	ႏိုင္ငံအတြက္	
ဟန္ခ်က္မညီေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ	မူဝါဒကသာ	အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး	
ျဖစ္သည္ဟူ၏။	စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက	“ပထဝီနယ္ေျမ	
ေဒသအလိုက္	ညီမွ်မႈ	မ႐ွိသည္မွာ”	ေ႐ွာင္လႊဲ၍	မရႏိုင္ေသာ	
ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။	အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	“စီးပြားေရးအရ	
နီးနီးကပ္ကပ္	စုစည္းတည္႐ွိမႈ	(economic	agglomera-
tion)”	က	စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို	အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္မည8္8	ဟု	
ေဖာ္ျပထားပါသည္။	

ျမန္မာႏိုင္ငံကို	အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္	
ဆက္သြယ္ေပးေသာ	စီးပြားေရးစႀကၤန္႔မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္	
ေဒသတြင္း	ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔	တစ္ခုကိုတစ္ခု	
အျပန္အလွန္	ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္	လိုအပ္ေနေသာ	
“ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္	ကြင္းဆက္	(Missing	link)”	
ျဖစ္သည္ဟု	အခိုင္အမာဆိုၾက၏။	ထိုကြင္းဆက္ကို	ျပန္လည္	
တပ္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္	(JETRO)	စာတမ္းက	ျပည္တြင္း	
စီးပြားေရးစႀကၤန္႔	(၄)	ခုတည္ေဆာက္ရန္	အဆိုျပဳခဲ့သည္။	
စက္မႈလုပ္ငန္း	ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ	အခ်က္အခ်ာနယ္ေျမ	(Growth	
pole)	(၃)	ခုအနက္	တစ္ခုခုအနီး	ျဖတ္သန္းသြားၿပီး	အိမ္နီးခ်င္း	
ႏိုင္ငံမ်ား၏	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္	ဆက္သြယ္ေပးမည့္	
စီးပြားေရးစႀကၤန္႔မ်ား	ျဖစ္သည္။	အစိုးရက	စႀကၤန္႔မ်ားဆိုင္ရာ	
အဆိုျပဳခ်က္ကို	အလံုးစံု	လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ	
ဤေနရာတြင္	(JETRO)	ေလ့လာမႈ	စာတမ္းကို	ျပည့္ျပည့္စံုစံု	
ျပန္လည္	ေဖာ္ျပထိုက္ေပသည္။	

ေတာင္-ေျမာက္စႀကၤ	ံ	(North-South	Corridor)
သည္	အဓိကအက်ဆံုး	စႀကၤ	ံျဖစ္ၿပီး	စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ	
အခ်က္အခ်ာေဒသတစ္ခု	(ရန္ကုန္)	ႏွင့္	စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ	
ဗဟိုနယ္ေျမတစ္ခု	(မႏၱေလး)	တို႔ကို	ဆက္သြယ္ေပးမည္	
ျဖစ္သည္။	ထိုစႀကၤ	ံသည္	ကခ်င္	ျပည္နယ္ႏွင့္	ထိုမွတစ္ဆင့္	
တ႐ုတ္	-	ျမန္မာ	နယ္စပ္ထိေအာင္	ဆန္႔တန္းတည္႐ွိေနေပမည္။	
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအတြက္သာမက	ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔မည့္	
အထက္ျမန္မာျပည္မွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို	ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔	
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ပါ	အဓိကလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္	
အသံုးျပဳရန္	ရည္႐ြယ္သည္။
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အေ႐ွ	့-အေနာက္စႀကၤ	ံ	(East-West	Corridor)	သည္	
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို	ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္	
ဆက္သြယ္ထားေသာ	မဟာမဲေခါင္ေဒသ	(GMS)	
ေတာင္-ေျမာက္စႀကၤ	ံ၏	လမ္းေၾကာင္းငယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး	
အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္	ထိုင္းႏိုင္ငံၾကား	ကုန္သြယ္ေရး	
လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္	ကုန္က်စရိတ္	သက္သာၿပီး	
ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ	ကုန္သြယ္မႈကို	ေပးစြမ္းႏိုင္မည္	
ျဖစ္သည္။	ယခင္ကဆိုလွ်င္	ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ	မ႐ွိေသာ	
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားေၾကာင့္	ကုန္က်စရိတ္	အေတာ္ပင္	
ျမင့္မားေနခဲ့၏။	ထို႔အျပင္	အဆိုပါစႀကၤ	ံသည္	ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ	
ဒနမ္းၿမိဳ႕တြင္	စတင္ၿပီး	ျမန္မာႏိုင္ငံ	ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္	
ဆံုးသည့္	မဟာမဲေခါင္ေဒသ	အေ႐ွ႕-အေနာက္စႀကၤ	ံႏွင့္	
ဆက္သြယ္ေပးမည္	ျဖစ္သည္။	

ေျမာက္အရပ္႐ွိ	မူဆယ္ၿမိဳ	့ႏွင့္	ေတာင္အရပ္႐ွိ	ေက်ာက္ျဖဴ	
ၿမိဳ႕တို႔ကို	မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို	ျဖတ္ကာ	ဆက္သြယ္ထားေသာ	
အေ႐ွ႕ေျမာက္	-	အေနာက္ေတာင္စႀကၤ	ံ(Northeast	-	South-
west	Corridor)	သည္	ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္	ဘဂၤလားပင္လယ္ကို	
ျမန္မာႏိုင္ငံအား	ျဖတ္သန္း	ဆက္သြယ္ထားသည့္	
တ႐ုတ္	-	ျမန္မာ	ေရနံႏွင့္	သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း
တစ္ေလွ်ာက္	ဆန္႔တန္းတည္႐ွိေသာ	တ႐ုတ္	-	အိႏၵိယ	
ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခု	ျဖစ္လာေပမည္။	
ထိုစႀကၤ	ံသည္	မဟာမဲေခါင္ေဒသ	ေျမာက္ပိုင္း	စႀကၤ	ံ၏	
ယူနန္ျပည္နယ္ကို	ျဖတ္သန္းတည္႐ွိေသာ	လမ္းပိုင္းႏွင့္	
ဆက္သြယ္ေပးသည့္အျပင္	အေနာက္ဘက္တြင္	ျမန္မာႏိုင္ငံ	
ေျမာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္	ေနာက္ဆံုးတြင္	အိႏၵိယနယ္စပ္႐ွိ	
တမူးၿမိဳ႕ထိေအာင္	ဆက္သြယ္ထားသည္။	ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္	
မူဆယ္ၾကား	အေျခခံအေဆာက္အအံု	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက	
တ႐ုတ္	-	အိႏၵိယ	ကုန္သြယ္ေရးအတြက္သာမက	ထိုစႀကၤ	ံတစ္	

ေလွ်ာက္	မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ	တိုင္းရင္းသား	အုပ္စုမ်ားႏွင့္	
ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ပါ	မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္	
ျဖစ္သည္။	

အေ႐ွ႕ေတာင္	-	အေနာက္ေျမာက္စႀကၤ	ံ	(South-
east	-	Northwest	Corridor)	မွာ	ရန္ကုန္	-	ဘားအံ	
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို	ထည့္သြင္း	ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္	
မဟာမဲေခါင္ေဒသ	အေ႐ွ	့-	အေနာက္	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံ	East	-	
West	Economic	Corridor	(EWEC)	၏	တိုးခ်ဲ႕လမ္းပိုင္းတစ္ခု	
ျဖစ္လာေပမည္။	ယင္းသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္	အိႏၵိယႏိုင္ငံ	
ေျမာက္ပိုင္းၾကားမွ	အားနည္းေနေသာ	လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး	
ျပႆနာကို	ေျဖ႐ွင္းၿပီး	ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိေသာ	စက္မႈလုပ္ငန္း	
နယ္ေျမတစ္ခုအတြက္	ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔	ပို႔ကုန္တင္ပို႔ရန္လမ္း	
ေၾကာင္းတစ္ခုကို	ဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မည္	ျဖစ္သည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသ	အေ႐ွ	့-	အေနာက္စႀကၤ	ံႀကီး	သက္ဝင္	
လွဳပ္႐ွားလာသည္ႏွင့္	တစ္ၿပိဳင္နက္	ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္	
ျမဝတီၿမိဳ႕တို႔မွာ	ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္	အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွမွ	
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို	ထိုစႀကၤ	ံတစ္ေလွ်ာက္	လာေရာက္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္	ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္သည့္	ေဒသတြင္း		
အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ား	ျဖစ္လာေပမည္။89

စီးပြားေရးစႀကၤ	ံမ်ားမွတစ္ဆင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ဟူေသာ	ဂ်ပန္တို႔၏	ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို	စာတမ္း	
ေရးသားသူတို႔က	ဤသို႔	အက်ဥ္းခ်ဳပ္	တင္ျပခဲ့သည္။	
ေဒသတြင္း	ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံမ်ားက	
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္	အဓိကအက်ဳိးေက်းဇူးမွာ	
“အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္	အေ႐ွ႕အာ႐ွေဒသကို	
ပိုမိုနက္႐ွဳိင္းစြာ	ေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း”	ပင္	ျဖစ္သည္။	
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဆိုလွ်င္

	ထား၀ယ္ခ႐ုိင္၊	ကေမာင္းသြယ္ေဒသတြင္းရွိ	ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၏	ဆိုင္းဘုတ္		
(ဓာတ္ပုံ	-	သန္႔ဇင္)
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“	 စီးပြားေရးစႀကၤန္႔မ်ား၏	ထင္သာျမင္သာ	အျဖစ္ဆံုးေသာ	
လက္ငင္းအက်ဳိးေက်းဇူးမွာ	နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကို	
အေထာက္အကူျပဳျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
စီးပြားေရးစႀကၤန္႔မ်ားမွာ	အဓိကအားျဖင့္	တ႐ုတ္၊	
အိႏၵိယ၊	ျမန္မာႏွင့္	ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ၾကားမွ	ကုန္သြယ္ေရး	
လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး	နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္	
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး	စနစ္ယႏၱယားတစ္ရပ္	
ျဖစ္ထြန္းလာပါက	တစ္ေထာက္နား	ကုန္သြယ္ေရး	
(transit	trade)	အတြက္	အလားအလာေကာင္းမ်ား	
႐ွိသည္။	ထို႔အျပင္	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ	
ေဒသမ်ားသည္	အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ	
အက်ဳိးပ်ံ႕ႏွံမႈမ်ား	(spillover	effects)	မွ	အက်ဳိးအျမတ္	
ရ႐ွိႏိုင္မည္	ျဖစ္သည္။	ထိုကဲ့သို႔ေသာ	ေနရာေဒသမ်ားမွာ	
ထိခိုက္မႈ	မ႐ွိေသးေသာ	ေဂဟႏွင့္	ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ	
ခရီးသြားနယ္ေျမမ်ား	ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။90

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
စီးပြားေရးစႀကၤ	ံ	မဟာဗ်ဴဟာ၏အေရးပါေသာ	အစိတ္အပိုင္း	
တစ္ရပ္မွာ	အျပန္အလွန္	အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား	
လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္	အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား	တည္ေဆာက္ျခင္း	
ပင္	ျဖစ္သည္။	(၁၉၈၀)	ႏွစ္ကာလမ်ား	ေႏွာင္းပိုင္း၊	(၁၉၉၀)	
ႏွင့္	(၂၀၀၀)	ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏	စက္မႈလုပ္ငန္း	
အႀကီးအက်ယ္	ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားမႈတြင္	ၿပီးျပည့္စံုေသာ	
ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရန္	လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္	
မတူျခားနားေသာ	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို	ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္	
ျဖန္႔ေဝေနရာခ်ထားခဲ့သည္။	လုပ္အားခ၊	တည္ေနရာ၊	အေျခခံ	
အေဆာက္အအံုႏွင့္	အခြန္စနစ္	ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို	
အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး	ထုတ္လုပ္မႈ	ကုန္က်စရိတ္	ေလွ်ာ့ခ်ရန္	ျဖစ	္
သည္။	ယင္းသည္	ေဒသတြင္း	အဆင့္ထိ	လႊမ္းျခံဳေသာ	စက္မႈ	
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	အစီအစဥ္တစ္ရပ္	ျဖစ္၏။	ယခုအခါ	ဂ်ပန	္
အစိုးရသည္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက	စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္	
အဆိုပါ	ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	ကြန္ရက္မ်ား	အတြင္းသို႔	ျမန္မာ	
ႏိုင္ငံအား	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္အတြက္	အဆိုျပဳေနခဲ့သည္။	
အထက္ေဖာ္ျပပါ	ကုန္က်စရိတ္	ေလွ်ာ့ခ်ေရး	အေၾကာင္းအခ်က္	
မ်ား	ျပည့္စံုသည့္	အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား	တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္	
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊	လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္	
ဆိုင္ရာ	ထုတ္ကုန္မ်ား၊	လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊	လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုး	
သတၱဳအရည္ႀကိဳစက္မ်ား၊	သံမဟုတ္ေသာ	သတၱဳမ်ားႏွင့္	
ေရနံသန္႔စင္မႈႏွင့္	ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ	စက္မႈ	
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	ဆက္စပ္ေနသည့္	ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား	အခ်ဳိ႕ကို	ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု	ဂ်ပန္တို႔က	
ယံုၾကည္ယူဆၾကသည္။	ဂ်ပန္စီးပြားေရး၊	ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္	
စက္မႈဝန္ႀကီး႒ာန၏	ထိပ္တန္း	နည္းပညာ	အၾကံေပးတစ္ဦး	
ေျပာဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	“ထုတ္လုပ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို	
ကမၻာတစ္ဝွမ္း	ခြဲေဝျဖန္႔ထုတ္ျခင္းက	ထုတ္လုပ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္	
တစ္ခုလုံးကို	အဆင့္ငယ္မ်ား	(short-step	processes)	
အျဖစ္	ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္အတြက္	လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္	ျဖစ္ရာ	
အဆိုပါ	အခြင့္အေရးကို	အသုံးခ်ကာ	ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္	
အခ်ဳိ	့ေသာ	အဆင့္ငယ္	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္	အထူးျပဳ	
ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္	၎၏	ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို	ျမႇင့္တင္	

သြားႏိုင္မည္	ျဖစ္သည္။”91	

ဂ်ပန္တို႔၏	ေငြေၾကးပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္	ဂ်ပန္စီးပြားေရး	
ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ား၏	ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္	
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ	(၂၅)	ကီလိုမီတာ	ေဝးကြာေသာ	ေနရာတြင္	
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္	(SEZ)	တည္ေဆာက္ျခင္းကို		
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စက္မႈထြန္းကားေရး	မဟာဗ်ဴဟာအတြက္	
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏	အထူးအားေပး	ကူညီေထာက္ပံ့မႈတစ္ရပ္	
အျဖစ္	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့ၾကသည္။92	သို႔ေသာ္	ဂ်ပန္တို႔သည္	
သႏၱိ႒ာန္ခ်	ျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳမီ	(၂၀၁၂)	ခုႏွစ္	
(SEZ)	ဥပေဒကို	အေသးစိတ္ျပန္လွန္ေလ့လာ	သံုးသပ္ရန္	
ဆႏၵျပဳခဲ့ရာ	အစိုးရက	လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့သည္။	(၂၀၁၄)	
ခုႏွစ္	ဥပေဒတြင္	အထူးစီးပြားေရးဇုန္	တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္	
ဆံုးျဖတ္ခ်က္	ခ်မွတ္ေရး	အခြင့္အာဏာအမ်ားစုကို	
(SEZs)	စီမံခန္႔ခြဲေရး	ေကာ္မတီထံသို႔	ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး	
ဗဟုိအာဏာပိုင္မ်ားအား	ေယဘုယ်	ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး	
အခန္းက႑တြင္	ကန္႔သတ္ထား႐ွိခဲ့သည္။	ယခင္	ဥပေဒက	
အခြင့္ထူးမ်ားစြာကို	သေဘာထားႀကီးႀကီးေပးအပ္ခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္သည့္တိုင္	(၂၀၁၄)	ခုႏွစ္ဥပေဒသည္	ျပည္တြင္းႏွင့္	
ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အတြက္	အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္	
(၇)	ႏွစ္ႏွင့္	ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက္	(၈)	ႏွစ္	
ခြင့္ျပဳေပးအပ္ခဲ့သည္။93	

လုပ္ငန္းအားလံုး	ရပ္တန္႔သြားၿပီး	အျငင္းပြားဖြယ္	
အေျခအေနအတြင္း	ပိတ္မိေနခဲ့ေသာ္လည္း	တနသၤာရီ	
ေဒသအတြင္း႐ွိ	ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို	ဂ်ပန္တို႔က	
မဲေခါင္	-	အိႏၵိယ	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံ	(Mekong-India	Industrial	
Corridor)	၏	အဓိက	ဆက္သြယ္ေရး	လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္	
သတ္မွတ္	႐ွဳျမင္ထားခဲ့သည္။	ထားဝယ္သည္	
“ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕နွင့္	ႀကီးမားေသာ	ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	
လုပ္ငန္းစုမ်ား	(အထူးသျဖင့္	ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္	
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းက႑)	႐ွိသည့္	ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕ၾကား	
ဆက္သြယ္ေရးကို		တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည္	ျဖစ္သည္။”94

အဓိက	(SEZ)	တတိယတစ္ခုမွာ	ရခိုင္ျပည္နယ္၏	ကြ်န္းတစ္ခု	
ျဖစ္သည့္	ေက်ာက္ျဖဴတြင္	တည္႐ွိသည္။	ယင္းသည္	
ေရနက္ဆိပ္ကမ္း	တစ္ခုႏွင့္	ေရနံႏွင့္	သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း	
တစ္ခုပါဝင္ေသာ	လုပ္ငန္းအစုအေဝးႀကီးတစ္ခု၏	
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု	ျဖစ္သည္။	ဆိပ္ကမ္းတြင္	ေရနံႏွင့္	
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို	လက္ခံရယူၿပီး	ေက်ာက္ျဖဴမွ	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ	
ကူမင္းၿမိဳ႕အထိ	ကီလိုမီတာ	(၇၇၁)	႐ွည္လ်ားေသာ	
ေရနံပိုက္လိုင္းတစ္ခုႏွင့္	ေက်ာက္ျဖဴမွ	ေဂြ႔က်ဴိးႏွင့္	ဂြမ္႐ွီးအထိ	
(၂၈၀၆)	ကီလိုမီတာ	႐ွည္လ်ားေသာ	သဘာဝဓာတ္ေငြ႔
ပိုက္လိုင္းတစ္ခုထံသို႔	သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည့္	အစီအစဥ္	
ျဖစ္သည္။	ေက်ာက္ျဖဴမွာ	တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးသည့္	
(SEZ)	တစ္ခုဟု	ဆိုႏိုင္၏။	ထားဝယ္ႏွင့္	သီလဝါတို႔မွာမူ	
ေျမာက္ပိုင္းတြင္	ျဖစ္တည္ေနေသာ	တ႐ုတ္တို႔၏	စီးပြားဆိုင္ရာ	
လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္	ဦးတည္ၿပီး	ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္	
အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္	ဂ်ပန္တို႔	တြန္းအားေပးေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	
(SEZ)	မ်ား	ျဖစ္ေလသည္။	
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ႏိုင္ငံ၏	အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း	(SEZ)	မ်ား	
ထပ္မံ	ေဆာက္လုပ္ရန္	စီစဥ္ထားသည္။	ယင္းတို႔အနက္	(၃)	
ခုကို	ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္	(၄)	ခုကို	ေနျပည္ေတာ္၊	မႏၱေလး၊	
႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္	ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္	တည္ေဆာက္သြားမည္	
ျဖစ္သည္။95	

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စက္မႈလုပ္ငန္းအနာဂတ္တြင္	
ဂ်ပန္တို႔၏	အခန္းက႑
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စက္မႈလုပ္ငန္း	မဟာဗ်ဴဟာတြင္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက	
အဘယ္ေၾကာင့္	ထိုမွ်ထဲထဲဝင္ဝင္	ပါဝင္ေနရသနည္း။	
ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍	အဓိကအေၾကာင္းရင္း	(၂)	ခု႐ွိသည္။

ပထမအေၾကာင္းရင္းမွာ	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္	ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္	
ပထဝီစီးပြားေရးဆိုင္ရာ	ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္	ျဖစ္၏။	အခန္း	
(၄)	တြင္	ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည့္	စြမ္းအင္မူဝါဒနည္းတူ	
စက္မႈလုပ္ငန္းမူဝါဒမွာ	လက္ဦးမႈရရန္	ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္မႈ၏	
ေ႐ွ႔တန္းမ်က္ႏွာ	စာေနာက္တစ္ခု	ျဖစ္သည္။	တိုက်ဳိအစိုးရ၏	
အျမင္တြင္	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက	ျမန္မာ့	စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္	
တစ္ဦးတည္းေသာ	အားေပးကူညီေထာက္ပံ့သူအျဖစ္	
ရပ္တည္ခဲ့သည့္	ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုသည္	ေဘဂ်င္းအစိုးရအတြက္	
ႀကီးမားလွေသာ	အားသာခ်က္တစ္ရပ္ကို	ေပးစြမ္းခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္သည္ဟူ၏။	ထိုအေၾကာင္းကို	ရည္ညႊန္း၍	(IDE)	
စာတမ္းတြင္	ေအာက္ပါအတိုင္း	သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔	
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

“ ဦးသိန္းစိန္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ထက္	ဒီမုိကေရစီ	
အသြင္ေျပာင္းလဲေရး	မတိုင္မီကာလ၌	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္	
စစ္အစိုးရအတြက္	ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္သူတစ္ဦးအျဖစ္	
ရပ္တည္ခဲ့၏။	အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	မိတ္ဖက္	ႏိုင္ငံမ်ား	
မ႐ွိေသာ	ထိုကာလအတြင္း	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္	
အိႏၵိယ	သမုဒၵရာသို႔	ေနာက္ထပ္	ထြက္ေပါက္တစ္ခု	
ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္	အလ်င္အျမန္	ျမင့္တက္လာေနေသာ	
စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို	ျဖည့္ဆည္းရန္ဟူေသာ	၎၏	
မဟာဗ်ဴဟာ	အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအေပၚ	အေျခခံကာ	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	စီမံကိန္းအေျမာက္အမ်ားကို	စတင္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။	ေက်ာက္ျဖဴတြင္	
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုႏွင့္	(SEZ)	တစ္ခု၊	ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ	ယူနန္ျပည္နယ္ကို	ဆက္သြယ္ထားေသာ	
ေရနံႏွင့္	သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းႏွင့္	
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	စက္႐ံုမ်ား	
စသည္တို႔	ပါဝင္သည္။	ထိုကာလ၏	အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ	အလြန္အမင္း	မွီခိုအားထားမႈကို	
ျမန္မာႏိုင္ငံအား	တံခါးဖြင့္လွစ္လိုက္ခ်ိန္ကတည္း
ကပင္	ျပန္လွန္သံုးသပ္မႈ	ျပဳခဲ့ရာ	ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား	
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွာ	မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္	လမ္းဆံုလမ္းခြ၌	
ေရာက္ေနခဲ့သည္။	(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္	စက္တင္ဘာလ	
(၃၀)	ရက္တြင္	တရားဝင္ေၾကညာခဲ့သည့္	ျမစ္ဆံုဆည္	
(တ႐ုတ္တို႔	ေထာက္ပံ့ေသာ	စီမံကိန္းတစ္ခု)	ရပ္ဆိုင္းမႈအား	
သမိုင္းဝင္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္	သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။96

စက္မႈထြန္းကားေရး	ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို	ျမႇင့္တင္ရာတြင္	
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက	အႀကီးအက်ယ္	ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည့္	

ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းမွာ	ျမန္မာႏိုင္ငံအား	ေဒသတြင္း	
စီးပြားေရးတြင္	အျပည့္အဝ	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက	
အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္	ဂ်ပန္တို႔	ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္	
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	ကြန္ရက္မ်ားအတြက္	အက်ဳိးေက်းဇူး	
အမ်ားဆံုး	ေပးစြမ္းႏိုင္မည္	ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။	(၁၉၈၀)	
ႏွစ္ကာလမ်ား	ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္	(၁၉၉၀)	ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္	
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္	ေဒသတြင္း	စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	
ေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ေရးကို	အားေပးျမႇင့္တင္ခဲ့သည့္	
အဓိက	တြန္းအားတစ္ရပ္	ျဖစ္ခဲ့သည္။	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏	ဧရာမ	
စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းစုမ်ားက	သူတို႔၏	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာကို	အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွသို႔	ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။	
ယန္းေငြတန္ဖိုး	ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈေၾကာင့္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း၌	
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္	အလြန္ေဈးႀကီးလာခဲ့ရာ	
ေဈးေပါေသာ	လုပ္သားအင္အားကို	႐ွာေဖြရန္အတြက္	
ျဖစ္သည္။	ယခုအခါ	ဂ်ပန္တို႔၏	စီးပြားေရးက	ကာလ႐ွည္	
တံု႔ဆိုင္းေနခဲ့သည့္	အေျခအေနတြင္	အဆိုပါကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	
ကြန္ရက္မ်ားတို႔က	(Keiretsu)	(သို႔မဟုတ္)	ဧရာမစီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းစုမ်ားအတြက္	ယခင္ကထက္	ပိုမိုအေရးပါေသာ	
အက်ဳိးအျမတ္ရင္းျမစ္တစ္ခု	ျဖစ္လာခဲ့သည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	
စက္႐ံုမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း	(ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစနစ္ကို	
အလံုးစံု	ေျဖေလွ်ာ့မႈေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ	အေျခအေနေကာင္းမ်ား	
႐ွိပါက)	(Keiretsu)	တို႔အတြက္	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္	
ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္	ဂ်ပန္ႏွင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ၾကား	ပိုမိုနက္႐ွဳိင္း	
ခိုင္မာေသာ	ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို	တည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ	
ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္လံုးကို	ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္	ျဖစ္၏။	
အခန္း	(၄)	တြင္	ေဖာ္ျပသြားမည့္	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	
အဓိက	ေ႐ြးခ်ယ္စရာအျဖစ္	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကို	
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း	ကိစၥရပ္မွာကဲ့သို႔ပင္	ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္	
အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွတို႔အတြက္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံ		
ပါရာဒိုင္းတြင္	ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏		အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္	
ပထဝီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို	
ေပါင္းစပ္ထားေလသည္။

ကုန္သြယ္စႀကၤ	ံပါရာဒိုင္းပုံစံ	ယူထားေသာ	
သယံဇာတရင္းျမစ္	ထုတ္ယူမႈစနစ္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏	အေကာင္းျမင္လြန္းေသာ	႐ွဳေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္	
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ	ေဒသတြင္း၏	ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ	အဆက္အစပ္	
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး	“စႀကၤန္႔မ်ားက	အျပည့္အဝသက္ဝင္လွဳပ္႐ွားလာ
သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္	အာဆီယံေဒသသည္	အားကိုးအားထား	
ျပဳႏိုင္ေသာ	သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အားျဖင့္	ေပါင္းစည္း	
မိသြားၿပီး	ကမၻာ့စီးပြားေရးစနစ္တြင္	ေမာင္းႏွင္အား	
တစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္	ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ	
အေနအထားတစ္ရပ္သို႔	ေရာက္႐ွိလာမည္	ျဖစ္သည္။”	97	
သို႔ေသာ္	စႀကၤန္႔မ်ား	ပါရာဒိုင္း	(ADB	၏	စကားလံုးအရဆိုလွ်င္	
မဟာမဲေခါင္ေဒသ	(GMS)	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး)	အေပၚ	
အႏုတ္သေဘာ	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ	တစ္ရပ္လည္း	႐ွိေနခဲ့သည္။	
ယင္းပါရာဒိုင္းသည္	စက္မႈထြန္းကားေရးထက္	“အျမတ္ထုတ္	
ရယူေရး”	ကို	ပိုမိုဦးတည္ေသာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	
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ျဖစ္သည္ဟူ၏။	ထိုအျမင္ကို	အေကာင္းဆံုး	မွတ္တမ္းတင္	
ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားသည့္	စာတမ္းတစ္ေစာင္မွာ	(Thammasat)	
တကၠသိုလ္ပေရာ္ဖက္ဆာ	(Charlie	Thame)	ေရးသားခဲ့ၿပီး	
(Focus	on	the	Global	South)	အစီရင္ခံစာတြင္	ေဖာ္ျပခဲ့သည့္		
(SEZs)	ႏွင့္	မဲေခါင္ေဒသမွ	တန္ဖိုးအျမတ္ထုတ္ရယူျခင္း	
(SEZs	and	Value	Extraction	from	the	Mekong)	ဟူေသာ	
ေလ့လာမႈ	စာတမ္းပင္	ျဖစ္သည္။	

ထိုေလ့လာမႈစာတမ္းတြင္	ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေလးခ်က္ကို	
အဓိကေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။

(၁)	တကယ္တမ္းတြင္	(GMS)	မဟာဗ်ဴဟာအား	ေဒသတြင္းႏွင့္	
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	အရင္းအႏွီး	တိုးပြားေရး	(capital	
reproduction)	တြန္းအားမ်ားက	ေမာင္းႏွင္ေနခဲ့သည္။	
ေ႐ွး႐ိုးမူလနည္းျဖင့္	ရယူစုေဆာင္းျခင္း	(primitive	accu-
mulation)	ႏွင့္	ျပည္သူတို႔၏	လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားျဖင့္	
ဥစၥာရင္းျမစ္	စုေဆာင္းမိလာျခင္း	(accumulation	by	
dispossession)	တို႔	ပါဝင္သည္။	“ေ႐ွး႐ိုးမူလနည္းျဖင့္	
ရယူစုေဆာင္းျခင္းဟူသည္	သမိုင္းစဥ္လာအတိုင္း	
အရင္း႐ွင္စနစ္အတြက္	အေျခအေနေကာင္းမ်ားကုိ	
ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ရာ	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတို႔ကို	လုပ္ခစား	အလုပ္သမားမ်ား	အျဖစ္	
ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည္။	ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား	ကင္းမဲ့ေစျခင္းျဖင့္ရယူ	
စုေဆာင္းျခင္းမွာမူ	အရင္းအႏွီး	တိုးပြားခ်ဲ႕ထြင္ေရး	
အေျခအေနေကာင္းမ်ား	ျပန္လည္ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။	
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား	ကင္းမဲ့ေစျခင္း	နည္းလမ္းျဖင့္	
ရယူစုေဆာင္းျခင္းသည္	အရင္း႐ွင္ႏွင့္	ကိုလိုနီစနစ္၏	
လူမႈေရးဆိုင္ရာ	မ်ဳိးဆက္ပြားမႈ	(social	reproduction)	
၏	အစဥ္အဆက္	တည္ျမဲေနမည့္	လကၡဏာရပ္တစ္ခု	
ျဖစ္ေသာ	ဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္ဆိုင္ရာ	ေမာင္းႏွင္အား	(structural	
drive)	တစ္ရပ္	ျဖစ္သည္။”98

(၂)	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္	အႀကီးအက်ယ္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း	(သို႔မဟုတ္)	SEZs	ႏွင့္	စႀကၤန္႔မ်ား	
ဖန္တီးျခင္းက	“အမ်ားအျပား	ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ	
မျပဳရေသးေသာ	သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္	
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား	အသံုးျပဳခြင့္ကို	စီးပြားေရးေ
ကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ားအား	ေပးအပ္ခဲ့သည္။”	99	ယေန႔အထိ	
စီးဝင္လာခဲ့သမွ်	ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို	
ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္	ေဖာ္ျပပါအဆိုသည္	
ျငင္းဆန္ရန္	ခက္ခဲေသာ	အဆိုတစ္ခု	ျဖစ္ေနေပသည္။	
“အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	(FDIs)	
အမ်ားစုမွာ	အထူးသျဖင့္	စြမ္းအင္က႑တြင္	သယံဇာတ	
ရယူသံုးစြဲေရးဟူေသာ	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္	ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ	
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏	ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားက	ေမာင္းႏွင္သည့္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား	ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။100	

(၃)	အေျခခံအေဆာက္အံု	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္	
“ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	ကြန္ရက္မ်ားကို	ျဖန္႔က်က္ခြဲထုတ္ျခင္းႏွင့္	
‘အာ႐ွစက္႐ံု	(Factory	Asia)’	ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္း	
တို႔ကိုလည္း	ပံ့ပိုးကူညီေနခဲ့၏။	ေဒသတြင္း	
ႏိုင္ငံမ်ားၾကား	ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း	
ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္	ႏိုင္ငံမ်ားစြာ	ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	
လုပ္ငန္းစဥ္၏	အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို	အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ	

ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးေသာ	နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔	
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းကာ	တန္ဖိုးကြင္းဆက္	(Value	chain)	ကို	
အဆင့္ဆင့္	ခြဲျခမ္းလုပ္ကုိင္လာႏိုင္ၾကသည္။	အျမတ္အစြန္း	
ရႏိုင္မည့္အဆင့္မ်ားကို	ခ်န္ရစ္	ထိန္းသိမ္းထားၿပီး	
အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	လုပ္ငန္းစဥ္	
အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္	လူမႈေရးဆိုင္ရာ	(သို႔မဟုတ္)	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ	
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	လုပ္ငန္းစဥ္	အစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႔ကို	
ျပည္ပသို႔	ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၾကသည္။	ဥပမာ	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္	
လုပ္အားခ	ကုန္က်စရိတ္မ်ား	ျမင့္တက္လာခဲ့ခ်ိန္၌	
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို	
ကေမၻာဒီးယားႏွင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔	ေ႐ႊ	့ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္	
စီစဥ္ေနၾကသည္။	ဂ်ပန္ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္	လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း	
လုပ္ငန္း၏	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	အခ်ဳိ႕အဆင့္မ်ားကို	ထိုင္းႏိုင္ငံမွ	
ကေမၻာဒီးယားႏွင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔	ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနၾကၿပီး	
ထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း	စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား	ထုတ္လုပ္ေရး	
လုပ္ငန္းမ်ားကို	၎၏	အေ႐ွ႔ဘက္ကမ္းေျခေဒသမွ	
ထားဝယ္သို႔	ေ႐ႊ႔ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္	
ရည္႐ြယ္ေနေလသည္။”101

(၄)	အေျခခံအေဆာက္အအံုတြင္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက	
တန္ဖိုးအျမတ္	ထုတ္ရယူျခင္း	(Value	extrac-
tion)	ႏွင့္	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	ကြန္ရက္မ်ား	ျဖန္႔က်က္	
ခြဲထုတ္ျခင္းတို႔ကို	ပံ့ပိုးကူညီေန႐ံုမွ်သာ	မဟုတ္ဘဲ	
အစိုးရ	-	ပုဂၢလိက	မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ	(PPPs)	
မွတစ္ဆင့္	“အလြန္အကြ်ံ	ရယူစုေဆာင္းထားသည့္	
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားအတြက္	အက်ဳိးအျမတ္	ရ႐ွိႏိုင္မည့္	
ထြက္ေပါက္တစ္ခုကို	ေပးစြမ္းေနေပသည္။”102

(GMS)	ပါရာဒိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ	ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္	
ထပ္မံ	ထည့္သြင္းရမည့္အေရးပါေသာ	အေၾကာင္းအခ်က္	
တစ္ခုမွာ	ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	အမ်ားစု	(စက္မႈလုပ္ငန္း၊	
သတၱဳတူးေဖာ္ေရး	သို႔မဟုတ္	စိုက္ပ်ဳိးေရး	အစ႐ွိသည့္	
က႑ရပ္	အားလံုးမွ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား)	မွာ	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
တိုင္းရင္းသား	နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကျခင္းပင္	
ျဖစ္၏။	ဒုတိယအခန္းတြင္	မွတ္သားခဲ့ရသကဲ့သို႔ပင္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏	ေနာက္တြင္	စစ္တပ္က	တိုင္းရင္းသား	
ျပည္သူတို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ားကို	အႀကီးစား	စိုက္ခင္းမ်ား၊	
စက္မႈဇုန္မ်ား	(သို႔မဟုတ္)	ဆည္ႏွင့္	လမ္းတံတားမ်ား	
တည္ေဆာက္ရန္	အတင္းအဓမၼ	လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈမ်ား	
ယွဥ္တြဲလိုက္ပါလာခဲ့သည္။	စိုက္ခင္းမ်ား၊	စက္မႈဇုန္မ်ား	
သို႔မဟုတ္	ဆည္မ်ားႏွင့္	လမ္းတံတားမ်ားအတြက္	
စစ္တပ္က	တိုင္းရင္သား	ျပည္သူတို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ားကို	
သိမ္းယူျခင္း	ျဖစ္သည္။	ရန္ကုန္အစိုးရႏွင့္	
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္	
‘ျပည္တြင္းစစ္	ရပ္တန္႔သြားျခင္း’	ထက္	‘ေသနတ္မ်ားက	
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ	ဘူဒိုဇာမ်ားျဖင့္	
ပိုင္ဆိုင္မႈဖယ္႐ွားျခင္း’	ဆီသို႔သာ	ပိုမို	ဦးတည္ေစခဲ့၏။		
အေရးပါေသာ	သုေတသနျပဳ	ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္	
ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	“အႀကီးစား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	
စီမံကိန္းမ်ားသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	သဘာဝသယံဇာတ	
အမ်ားစု	တည္႐ွိရာ	နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္သာ	
အထူးအေလးေပး	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည္။	
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အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားမွာ	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္	အမ်ားအားျဖင့္	
ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရေသာ	တိုင္းရင္းသား	လူနည္းစုတို႔၏	
ဇာတိေျမမ်ား	ျဖစ္သည္။	ျမန္မာႏို္င္ငံ၏	နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွာ	
ေဒသတြင္း	နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္	
ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ	သက္တမ္း႐ွည္ၾကာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ	
ကုန္သြယ္ေရး	ကြန္ရက္မ်ားတို႔	ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုရာ	
ေနရာျဖစ္ၿပီး	အာ႐ွေဒသတြင္	ဆက္လက္က်န္႐ွိေနေသးသည့္	
သယံဇာတ	ေပါၾကြယ္ဝရာ	ေနရာေဒသအခ်ဳိ႕တြင္	
ပါဝင္ေလသည္။”103

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္	(GMS)	ပါရာဒိုင္းသည္	သဘာဝ	
သယံဇာတမ်ားႏွင့္	လုပ္သားအင္အားတို႔ကို	
ေရာင္းကုန္မ်ားအျဖစ္	ဖန္တီးေသာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	
ျဖစ္သည္။	ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	အရင္း႐ွင္စီးပြားေရးစနစ္တြင္	
လုပ္ငန္းမ်ား	တံု႔ဆိုင္းေနခဲ့ေသာ	စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ား	
အတြက္	က်ဆင္းလာေသာ	အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို	ၾက့ံၾကံ့ခံ	
ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး	သဘာဝသယံဇာတႏွင့္	
လုပ္သားအင္အားတို႔ထံမွ	တန္ဖိုးအျမတ္	ထုတ္ရယူျခင္း	
(Value	extraction)	လည္း	ျဖစ္သည္။	(GMS)	
ပါရာဒိုင္းသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို	အဓိက	
ပစ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္ရာ	၎၏	ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို	
တိုင္းရင္းသား	ေဒသခံမ်ားက	အမ်ားဆံုးေတြ႔ၾကံဳခံစားရမည္	
ျဖစ္၏။

ျပည္သူတို႔၏	လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားျဖင့္	
ဥစၥာရင္းျမစ္	စုမိလာျခင္း	(Accumulation	by	
dispossession)	

သီလဝါ	(SEZ)၊	ထားဝယ္	(SEZ)	ႏွင့္	ေက်ာက္ျဖဴ	(SEZ)	တို႔၏	
ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈအေပၚ	အနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ	
လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားျဖင့္	ဥစၥာရင္းျမစ္	စုမိလာျခင္းကို	
ထင္႐ွားေပၚလြင္စြာ	ေတြ႕ရမည္	ျဖစ္သည္။	

သီလဝါ	-	ဂ်ပန္တို႔၏	(SEZ)
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္	ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ	
(၂၅)	ကီလိုမီတာခန္႔	ကြာေဝးေသာ	ဟက္တာ	(၂၄၀၀)	
က်ယ္ဝန္းသည့္	စက္မႈေျမေနရာတစ္ခု	ျဖစ္သည္။	ဂ်ပန္သီလဝါ	
(SEZ)	ကုမၸဏီ	(ဂ်ပန္ဧရာမ	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား	ျဖစ္ေသာ	
(Mitsubishi,	Sumitomo)	ႏွင့္	(Marubeni)	တို႔ပါဝင္)၊	
(Myanmar	Thilawa	SEZ	Holdings)၊	သီလဝါ	(SEZ)	
စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီႏွင့္	(JICA)	တို႔ၾကား	အက်ဳိးတူ	ဖက္စပ္	
လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္	အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္	(SEZ)	
ျဖစ္သည္။	အထူးစီးပြားေရးဇုန္	ဥပေဒကို	(၂၀၁၄)	ခုႏွစ္တြင္	ျပ
န္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ၿပီးခ်ိန္၌	သီလဝါသည္	လုပ္ငန္းမ်ား	
ပထမဆံုး	အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည့္	(SEZ)	ျဖစ္လာခဲ့၏။	
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္	လိုင္စင္ကို	(၂၀၀၉)	ခုႏွစ္မွာပင္	
ရ႐ွိခဲ့သည့္	တ႐ုတ္တို႔	ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ	ေက်ာက္ျဖဴ	(SEZ)	ထက္	
ပိုမိုေစာလ်င္စြာ	လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။

သီလဝါ	(SEZ)	တည္ေထာင္မႈတြင္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏	
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္၍	(JICA)	က	
႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈ	႐ွိခဲ့သည္။	“ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ	
ၿပိဳင္ပြဲတြင္	ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ	အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ	ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္	
ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္	ေနေသာ	ဂ်ပန္	ကုမၸဏီမ်ားသည္	
‘အာ႐ွတြင္း	ေနာက္ဆံုးနယ္ျခား	(last	frontier	in	Asia)’	
ဟူ၍	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ျခင္း	ခံရသည့္	ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္	
ျပင္းျပေသာ	စိတ္ဝင္စားမႈ႐ွိၿပီး	ထိုႏိုင္ငံတြင္	ေဈးကြက္ေဝစု	
ရ႐ွိႏုိင္မည့္အေရးကို	အထူးပင္	စိတ္ဝင္စားလ်က္	႐ွိသည္။	
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္	စိတ္ဝင္တစား	႐ွိၾကေသာ္လည္း	
အခ်ဳိ႕ေသာ	ကုမၸဏီမ်ားက	လွ်ပ္စစ္ႏွင့္	အျခားေသာ	
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား	ကင္းမဲ့ျခင္း၊	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	
ဥပေဒမ်ား	အၿပီးသတ္	ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းႏိုင္မႈ	မ႐ွိေသးျခင္းတို႔အေပၚ	
စိုးရိမ္ပူပန္ေနခဲ့ၾကသည္။	ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ	ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား	
အမွန္တကယ္	ဝင္ေရာက္လာေအာင္	ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	ဝန္းက်င္ကို	တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္	
ျမႇင့္တင္ေရးသည္	ျမန္မာအစိုးရက	ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းရမည့္	အဓိက	
စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္	ျဖစ္သည္”	104	ဟု	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	
ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားကို	ဆြဲေဆာင္ေခၚယူႏိုင္ရန္အတြက္	(JICA)	
သည္		စီမံကိန္း၏ပထမအဆင့္	(“Class	A	Area”	105	ဟု	
အမည္ရသည့္	လုပ္ငန္းေနရာမ်ား	ေဖာ္ေဆာင္ေရး)	အတြက္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	အမ်ားစုကို	ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။	
ယင္းသည္	အဓိကအားျဖင့္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏	ပုဂၢလိကက႑အတြက္	
အားေပးေထာက္ပံ့မႈ	တစ္ရပ္	ျဖစ္ေလသည္။

(၂၀၁၇)	ႏွစ္လယ္ပိုင္းသို႔	ေရာက္ခ်ိန္တြင္	ႏိုင္ငံေပါင္း	(၁၇)	
ႏိုင္ငံမွ	ကုမၸဏီ	(၈၇)	ခုတို႔က	သီလဝါတြင္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္ကာ	ကုမၸဏီ	(၃၂)	ခုက	ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ	
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို	စတင္အေကာင္အထည္	
ေဖာ္ေနခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည္ဟု	ဆိုၾက၏။106	သို႔ေသာ္	
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ	ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္	မဟုတ္ဘဲ	
သီလဝါအစီအစဥ္၏	အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ	
(SEZ’s)	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား	တည္ေဆာက္ျခင္းကို	
ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္	ျပည္တြင္းႏွင့္	ႏိုင္ငံတကာ	ေငြေၾကး	
အရင္းအႏွီးမ်ား	(စြန္႔စားျမႇဳပ္ႏွံေသာ	ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး	(spec-
ulative	capital)	ႏွင့္	အစု႐ွယ္ယာ	ေရာင္းခ်ျခင္းမွရ႐ွိေသာ	
ေငြေၾကး	အရင္းအႏွီးမ်ား	(equity	finance))	ကို	
ဆြဲေဆာင္ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	ျပည္တြင္းျပည္ပ	ပုဂၢလိက	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို	ဆြဲေဆာင္ရန္	ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္	
လုပ္ေဆာင္ေသာ	(Myanmar	Thilawa	SEZ	Holdings)	
တြင္	အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ေပါင္း	(၁၇၀၀၀)	ေက်ာ္	107	႐ွိသည္ဟု	
ဆိုၾက၏။	သို႔ေသာ္	ေလ့လာေဝဖန္သူတို႔က	႐ွယ္ယာ	အမ်ားစုကို	
ပိုင္ဆိုင္သူတို႔မွာ	စစ္တပ္၏	ခ႐ိုနီမ်ားသာ	ျဖစ္သည္ဟု	
ေျပာဆိုေဝဖန္ၾကသည္။	စီမံကိန္း	စတင္လုပ္ေဆာင္	
လည္ပတ္သည့္အခ်ိန္ကတည္းကပင္	အစု႐ွယ္ယာမ်ား၏	
တန္ဖိုးမွာ	သိသိသာသာ	ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟုလည္း	
ေျပာၾကားၾကသည္။108

ေတာင္သူလယ္သမား	အိမ္ေထာင္စုေပါင္း	(၁၀၀၀)	ေက်ာ္သည္	
ေက်ာက္တန္းႏွင့္	သန္လ်င္ၿမိဳ	့နယ္အတြင္း႐ွိ	သီလဝါ	(SEZ)	
နယ္နိမိတ္တြင္	ပါဝင္သည့္	ဟက္တာ	(၂၄၀၀)	က်ယ္ဝန္းေသာ	
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ေျမေနရာေပၚမွ	အတင္းအက်ပ္	အင္အားသံုး	ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို	
ခံခဲ့ရသည္	(သို႔မဟုတ္)	ခံေနရသည္။	ေ႐ႊ႔ေျပာင္းခံခဲ့ရေသာ	
႐ြာသူ႐ြာသားအခ်ဳိ	့ႏွင့္	ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္	
လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားျဖင့္	ဥစၥာရင္းျမစ္	စုမိလာျခင္း	
(accumulation	by	dispossession)	က	အမွန္တကယ္	
ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေၾကာင္း	သိျမင္ခဲ့ရသည္။	

ပထမဆံုးအေနျဖင့္	ထိခိုက္ခံစားေနခဲ့ရေသာ	ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္	
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့ၾက၏။	
႐ြာသားတစ္ဦးက	“သူတို႔	ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို	ထြက္သြားဖို႔ပဲ	
ေျပာခဲ့တယ္”	109	ဟု	ဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္	ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား	ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး	
ထိုေလ်ာ္ေၾကးက	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားစြာအတြက္	
မ်ားျပားေသာ	ပမာဏတစ္ရပ္	ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း	
ယင္းသည္	သူတို႔၏	လယ္ယာေျမမ်ား	ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရျခင္းကို	
မည္သို႔မွ်	ျပန္လည္အစားထိုး	ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္	
မဟုတ္ေပ။	“သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ	သူတို႔ရဲ႕	ေငြေတြအကုန္လံုး	
သံုးလို႔ကုန္သြားေတာ့မွာ။	အဲ့သလို	ကုန္သြားၿပီးရင္ေကာ	.	
.	.	ဘာသြားလုပ္ၾကမွာလဲ။	လယ္ယာေျမဆိုတာ	လံုျခံဳမႈပဲ၊	
တကယ္ေတာ့	သူတို႔က	လံုျခံဳမႈကို	ဆံုး႐ံွဳးရေတာ့မွာ”	110	ဟု	
ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	

တတိယအေနျဖင့္	ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္းမႈ	အစီအစဥ္မွာ	
စုေပါင္းဆန္႔က်င္	ကန္႔ကြက္မႈကို	ၿဖိဳခြဲရန္အတြက္	စီမံကိန္း၏	
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို	ခံစားရသည့္	အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား	
ေသြးခြဲရန္	ရည္႐ြယ္သည္ကို	ေတြ႕ရသည္။	ဤေနရာတြင္	
(JICA)	သည္	အခ်ဳိ႕မိသားစုမ်ားကို	ေအာင္ျမင္စြာ	
စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု	ထင္ျမင္ယူဆရ၏။	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ	
၎၏	ကိုယ္စားလွယ္က	“သူတို႔ထဲက	လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက	
စီမံကိန္းကို	အားေပးေထာက္ခံၾကတယ္”	111	ဟု	အခိုင္အမာ	
ေျပာၾကားခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	ယင္းသည္	ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုမႈလည္း	
ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။

စတုတၳအေနျဖင့္	လူဦးေရ	(၁၀၀၀၀)	အတြက္	အလုပ္အကိုင္	
အခြင့္အလမ္းမ်ား	ဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ	
ခန္႔မွန္းခ်က္မွအပ	ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ႏွင့္	
အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	လုပ္ငန္းမ်ား	
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္	ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား	မ႐ွိခဲ့ေပ။	ႏိုင္ငံျခား	
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားအတြက္	ရက္ေရာေသာ	
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား	ပါဝင္ေသာ္လည္း	အထူးစီးပြားေရးဇုန္	
ဥပေဒသည္	အတင္းအက်ပ္	အင္အားသံုး	ႏွင္ထုတ္မႈမ်ားကို	
တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္	(သို႔မဟုတ္)	အတင္းအက်ပ္	
ေ႐ႊ႔ေျပာင္း	ေနရာခ်ခံရသူမ်ားအား	အကာအကြယ္ေပးရန္	
ပ်က္ကြက္ေနေပသည္။	ယင္းသည္	(SEZ)	အတြင္း	
(သို႔မဟုတ္)	အနီးတဝိုက္တြင္	ေနထိုင္သူမ်ား၏	
အဓိကက်ေသာ	အခြင့္အေရးမ်ား	(သို႔မဟုတ္)	
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို	႐ွင္းလင္းတိက်စြာ	အာမခံေပးႏိုင္ျခင္း	
(သို႔မဟုတ္)	အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း	မ႐ွိေပ။	ထို႔အျပင္	
ယင္းဥပေဒသည္	သိမ္းဆည္းခံ	လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္	
ေပးေလ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း	
အလ်ဥ္းမ႐ွိေပ။112	

“ (ADB)	နဲ႔	ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ကေတာ့	လူေတြကို	ထြက္သြားဖို႔	
မေျပာခင္ကတည္းက	ျပန္လည္	ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔	
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	အစီအစဥ္ေတြ	႐ွိတယ္	
ေျပာတယ္။	ဒါေပမယ့္	(JICA)	နဲ႔ေတာ့		ဒီေနရာမွာ	
ဘာအစီအစဥ္မွ	မ႐ွိဘူး၊	သူတို႔က	(SEZ)	မွာ	ကြ်န္ေတာ္တို႔	
အလုပ္ေတြရမယ္လို႔	ေျပာတယ္	.	.	.	ဒါေပမယ့္	
အိမ္ေထာင္စု	(၆၈)	စုထဲက	လူ	(၂၆၇)	ေယာက္မွာ	(၁၇)	
ေယာက္ပဲ	အလုပ္ရတာပါဗ်ာ”	ဟု	ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္	
တစ္ဦးက	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	“ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို	စီမံကိန္းမွာ	
အစု႐ွယ္ယာေပးဖို႔	သူတို႔	စဥ္းစားေနခဲ့ၾကတယ္။	ဒါေပမယ့္	
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့	စိတ္မဝင္စားပါဘူး”	113	ဟူ၍	
ထပ္မံျဖည့္စြက္	ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇံုနယ္ေျမအတြင္းမွ	ေဒသခံမ်ားကို	
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္	ေနရာ		

(ဓာတ္ပုံ	-	ေပါင္းကူး)

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇံု		
(ဓာတ္ပုံ	-	ေပါင္းကူး)
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႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏	ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က	တိုက်ဳိၿမိဳ႕အထိ	
သြားေရာက္ကာ	သူတို႔၏	ျပႆနာမ်ားကို	အေရးဆိုခဲ့ၾကသည္။	
သို႔ေသာ္လည္း	သူတို႔၏	အျမင္တြင္	လံုေလာက္ေသာ	တံု႔ျပန	္
ေဆာင္႐ြက္မႈ	မရ႐ွိခဲ့ေပ။	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏	ေျပာၾကားခ်က္မ်ား	
ႏွင့္ပတ္သက္၍	မွတ္ခ်က္ျပဳစကား	ေျပာၾကားေပးရန္	
ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ	ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္း႐ွိ	(JICA)	၏	ကိုယ္စားလွယ္က	
“လူတိုင္းအတြက္	အခြင့္အေရးေတြ	ဖန္တီးေပးဖို႔ဆိုတာ	မလြယ	္
ပါဘူး”	114	ဟု	ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထားဝယ္	(SEZ)	-	ထိုင္းႏိုင္ငံ၏	အမႈိက္ပံု
ထားဝယ္	(SEZ)	သည္	သီလဝါထက္	မ်ားစြာပိုမိုႀကီးမားေသာ	
စီမံကိန္းတစ္ခု	ျဖစ္သည္။	(၁၉၆)	စတုရန္းကီလိုမီတာခန္႔	
က်ယ္ဝန္းသည့္	ထိုစီမံကိန္းတြင္	ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု၊	
စက္မႈဇုန္တစ္ခု၊	ဆည္တစ္ခုႏွင့္	ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔	ဆက္သြယ္မ
ည့္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားပါဝင္ရန္	ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။	
အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ၏	အႀကီးမားဆံုးေသာ	ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္	
စက္မႈဇုန္တစ္ခု	ျဖစ္လာရန္	ရည္မွန္းထားသည့္	လုပ္ငန္း	
အစုအေဝးႀကီး	တစ္ရပ္ကို	ဆိုလိုေပသည္။	ထားဝယ္သည္	
ကီလိုမီတာ	(၁၇၀၀)	ေက်ာ္ေဝးကြာေသာ	ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ	
(Vungtau)	ၿမိဳ႕တြင္	အစျပဳ၍		ထိုင္းႏိုင္ငံကို	ျဖတ္သန္းသြား	
သည့္	(GMS)	“ေတာင္ပိုင္းစႀကၤ	ံ”	၏	အေနာက္ဘက္ဝင္ေပါက္	
ျဖစ္သည္။	ေတာင္ပိုင္းစႀကၤ	ံသည္	ဗီယက္နမ္၊	ထုိင္းႏွင့္	
ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ကို	ခ်ိတ္ဆက္ေရး	ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္သာ	
မဟုတ္ဘဲ	ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္	ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ	့ၾကား	ခ်ိတ္ဆက	္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို	ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ပါ	ရည္႐ြယ္သည္။	
ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕တြင္	အထူးသျဖင့္	ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္	လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း	
က႑တြင္	(FDI)	မ်ားစြာ	စီးဝင္ေနၿပီး	ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	
ဧရာမ	လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား	တည္႐ွိေနပါသည္။	“ပိုမိုျမင့္မားေသာ	
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း”	ျဖင့္	အဆိုပါ	ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္	သူတို႔၏	ထုတ္လုပ္ေရး	ကြန္ရက	္
အတြင္းရွိ	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား	ျပန္လွန	္
ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္	အသစ္	ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက	္
ျခင္း	စသည္တို႔	လုပ္ႏိုင္ေစကာ	ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို	
ျမႇင့္တင္ျခင္း	ျဖစ္သည္။115	ထိုင္းႏို္င္ငံႏွင့္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔က	
(GMS)	အေနာက္ဘက္	ဆက္သြယ္ေရး	လမ္းေၾကာင္းမွ	
အဓိက	အက်ဳိးေက်းဇူး	ခံစားရသူမ်ား	ျဖစ္လာရန္	ရည္႐ြယ္ၿပီး	
ျမန္မာႏို္င္ငံကိုမူ	လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္	ခြဲျခမ္းလုပ္ကိုင္ျခင္း	
ျဖစ္စဥ္မွ	ထြက္ေပၚလာမည့္	လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္	
သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့ၾကသည္။	သို႔ျဖစ္ရာ	ထိုင္းႏို္င္ငံႏွင့္	
ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတို႔က	စီမံကိန္းအတြက္	အရင္းအႏွီးမ်ားစြာ	ျမႇဳပ္ႏွံ	
ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္မွာလည္း	အံ့အားသင့္စရာ	မဟုတ္ေပ။	
ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း	အီတာလ်ံ	-	ထိုင္း	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	
ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း	Italian-Thai	Development	Corporation	
(ITD)	က	စီမံကိန္း	ပထမအဆင့္၏	စက္ယႏၱယား	ႀကီးမ်ားျဖင့္	
လုပ္ေဆာင္ရေသာ	ႀကီးေလးပင္ပန္းသည့္	လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို	
လုပ္ေဆာင္ၿပီး	ဂ်ပန္တို႔က	ဒုတိယအဆင့္တြင္	ဝင္ေရာက္တာဝန	္
ယူခဲ့သည္။

စီမံကိန္းအတြက္	သေဘာတူညီမႈ	ရယူၿပီးသည္ႏွင့္	
အျငင္းပြားမႈမ်ားကလည္း	ထပ္ၾကပ္မကြာ	လိုက္ပါလာခဲ့သည္။	
အဓိက	ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ	စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	
ညစ္ညမ္းမႈပင္	ျဖစ္သည္။	အဆိုပါ	ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးကို	
(Mataput)	႐ွိ	ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း	ကမ္းေျခစက္မႈ	
လုပ္ငန္းစုႀကီးႏွင့္	အျပန္အလွန္	ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္သြားမည့္	
စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္	ထင္ျမင္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။	
သို႔ေသာ္	ထိုင္းအစိုးရ၏	အဓိကရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ	
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏	ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္	(Mataput)	
တြင္	ထား႐ွိရန္	မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား	ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို	
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားရန္	ျဖစ္သည္။	အျငင္းပြားမႈ	
ျဖစ္ေပၚေစသည့္	ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရာ	တစ္ခုမွာ	
ျမန္မာအစိုးရက	ထိုနယ္ေျမမ်ားကို	ေျမလြတ္မ်ားအျဖစ္	
သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္၏။	

အမွန္မွာ	အဆိုပါနယ္ေျမတြင္	ေနထိုင္လာခ့ဲၾကေသာ	
တိုင္းရင္းသား	ထားဝယ္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္	ကရင္လူမ်ိဳး	
ေဒသခံမ်ားသည္	ဓေလ့ထုံးတမ္း	ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္အရ	
ထိုလယ္ယာေျမမ်ားကို	ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။	ဆိုလိုသည္မွာ	
စီမံကိန္းအတြက္	ရယူခဲ့သည့္	လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္	
ေလ်ာ္ေၾကး	ေငြမ်ားမွာ	မူလက	အသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္၏	
အလြန္ေသးငယ္ေသာ	အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာ	
ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း	ေနာက္ပိုင္းတြင္	ႀကီးႀကီးမားမား	သံုးစြဲရမည့္	
ကုန္က်စရိတ္	အမ်ဳိးအစားတစ္ခု	ျဖစ္လာခဲ့သည္။	တတိယ	
ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ	ေဖာက္လုပ္ရန္	စီစဥ္ထားသည့္	
(၁၅၀)	ကီလိုမီတာ	႐ွည္လ်ားေသာ	ႏွစ္လမ္းသြား	
အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးသည္	ကရင္အမ်ဳိးသား	အစည္းအ႐ံုး	
(Karen	National	Union)	ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကို	
ျဖတ္သန္းသြားရမည့္	အခ်က္ပင္	ျဖစ္သည္။	ဆိုလိုသည္မွာ	
(KNU)	သည္	၎၏	စစ္ေရး	လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို	
ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္	လာႏိုင္သည့္အရာကို	သေဘာက်	
ႏွစ္သက္ႏိုင္မည္	မဟုတ္ေပ။116

စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား	ေတြ	့ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနရသည့္	
အဓိကအက်ဆံုး	ျပႆနာမွာ	ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးပင္	
ျဖစ္၏။	ေျမဟက္တာေပါင္း	(၁၉၆၀၀)	ေက်ာ္ကို	
လႊမ္းျခံဳထားေသာ	သီလဝါ	(SEZ)	ထက္	႐ွစ္ဆခန္႔	
က်ယ္ဝန္းသည့္	ထားဝယ္	(SEZ)	တြင္	အႀကီးစား	
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး	ျဖစ္သည္။	တစ္နည္းဆိုရလွ်င္	
ေက်း႐ြာေပါင္း	(၂၀)	မွ	(၃၆)	႐ြာ	(သို႔မဟုတ္)	
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း	(၄၃၈၄)	စုမွ	(၇၈၀၇)	စု	
(သို႔မဟုတ္)	လူဦးေရ	(၂၂၀၀၀)	မွ	(၄၃၀၀၀)	တို႔အေပၚ	
သက္ေရာက္ေနသည့္	စီမံကိန္း၏	တိုက္႐ိုက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို	
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္	လိုအပ္ေလသည္။	သီလဝါစီမံကိန္းတြင္	
ကဲ့သို႔ပင္	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို	ရင္ဆိုင္ခံစားရမည့္	
ေဒသခံမ်ားႏွင့္	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ဳိး	မ႐ွိခဲ့ေပ။	

ထိခိုက္ခံစားေနခဲ့ရေသာ	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကို	ေမးျမန္း	
ေကာက္ယူခဲ့သည့္	ထားဝယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	အဖြဲ႔အစည္း	(DDA)	
၏	စစ္တမ္းအရ	(၇၄)	ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ	ေျဖဆိုသူမ်ားက	
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အစိုးရသည္	စီမံကိန္း	မစတင္မီ	သူတို႔၏	သေဘာဆႏၵမ်ားကို	
ရယူခဲ့ျခင္းမ်ဳိး	မ႐ွိေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	(၇)	ရာခိုင္ႏႈန္း	
ကသာ	သူတို႔သည္	အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ	စီမံကိန္းႏွင့္	ပတ္သက	္
ေသာ	သတိေပးခ်က္ကို	လက္ခံရ႐ွိခဲ့သည္ဟု	ေျဖၾကားခဲ့သည္။	
စစ္တမ္းတြင္	ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ	အားလံုး၏	(၆၆)	ရာခိုင္ႏႈန္း	
က	သူတို႔သည္	စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ	သတင္းအခ်က	္
အလက္မ်ားကို	အစိုးရထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊	စီမံကိန္း	
အတြက္	ကန္ထ႐ိုက္	ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္	(ITD)	ထံမွေသာ္လည္း	
ေကာင္း	ရ႐ွိခဲ့ျခင္း	အလ်ဥ္းမ႐ွိေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့သည္။117	

ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ခံရမည့္	အလားအလာႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား
အနက္	(၄)	ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ	လက္ခံရန္	ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး		(၇၉)	
ရာခိုင္ႏႈန္းက	ေျပာင္းေ႐ႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္းကို	ဆန္႔က်င္ခဲ့ကာ	
	(၁၇)	ရာခိုင္ႏႈန္းက	မဆံုးျဖတ္တတ္ေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	
ေျပာင္းေ႐ႊ႔ေနရာခ်ထားေရးအတြက္	ေလ်ာ္ေၾကး	ကမ္းလွမ္းခ်က	္
ႏွင့္ပတ္သက္၍	(၉၁)	ရာခိုင္ႏႈန္းက	ယင္းေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္	
သူတို႔	မိသားစုမ်ား၏	အနာဂတ္	တည္ျမဲေရးအတြက္	လံုေလာက	္
မႈ	မ႐ွိေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့သည္။118

႐ြာတစ္႐ြာ၏	အေတြ႔အၾကံဳက	စီမံကိန္း	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို	
ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္	႐ြာမ်ားအားံလံုးကို	ကိုယ္	
စားျပဳေနခဲ့သည္ဟု	ထင္ျမင္ယူဆရ၏။	(SEZ)	အတြက္	
ေရအားလွ်ပ္စစ္	ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္	ဆည္တစ္ခု	
ေဆာက္လုပ္ရန္	လ်ာထားေသာ	ေနရာျဖစ္သည့္	
ကလုံးထာ႐ြာမွ	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္	အဓိက	ကန္ထ႐ိုက္တာ	
ကုမၸဏီ	ျဖစ္ေသာ	(ITD)	ႏွင့္	ဆက္စပ္ေနသည့္	
ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားက	သူတို႔၏	႐ြာကို	စီမံကိန္းနယ္ေျမ	
တစ္ခုအျဖစ္	သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း	
လာေရာက္	ေျပာၾကားခဲ့ခ်ိန္မွသာ	စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို	
ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္	ၾကားသိခဲ့ရသည္။	

႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကို	ေခြ်းသိပ္ရန္အတြက္	ကုမၸဏီက	
သူတို႔သည္	႐ြာအထိ	ေပါက္သည့္လမ္းမ်ားကို	တိုးခ်ဲ႕	
ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္	စိုက္ပ်ဳိးေရ	ေပးေဝေရး	ဆည္တစ္ခု	
ေဆာက္လုပ္ရန္	လာေရာက္ခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္ဟု	
ေျပာၾကားခဲ့သည္။	ေနာက္ပိုင္းမွသာ	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက	
သူတို႔သည္	မ်ားစြာပိုမိုႀကီးမားေသာ	စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္	
ေ႐ႊ႔ေျပာင္းဖယ္႐ွားျခင္း	ခံရေတာ့မည္	ျဖစ္ေၾကာင္း	
သိျမင္နားလည္လာခဲ့သည္။	သူတို႔၏	လယ္ကြင္းမ်ားစြာကို	
ေရျမႇဳပ္ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္မည့္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	ထုတ္လုပ္ေရး	
ဆည္တည္ေဆာက္မႈ	စီမံကိန္းႀကီး	ျဖစ္ေလသည္။	
အျငင္းပြားမႈမ်ား	အားေကာင္းျပင္းထန္လာခဲ့ခ်ိန္တြင္	
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္	ေက်း႐ြာအာဏာပိုင္တို႔သည္	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကို	
အစည္းအေဝးမ်ား	ေခၚယူၿပီး	သူတို႔	လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္	
ပတ္သက္၍	သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးရန္	အတင္းအက်ပ္	
ဖိအားေပးခဲ့သည္။	ေလ်ာ္ေၾကးေငြ	အမ်ားအျပား	
ေပးမည္ဟူေသာ	ကတိကဝတ္ျဖင့္	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကို	
ေသြးခြဲရန္	ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	ထိုႀကိဳးပမ္းမႈက	
ေအာင္ျမင္မႈ	မရ႐ွိခဲ့ေပ။	႐ြာသူ႐ြာသား	(၂၀)	ဦးကသာ	
ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို	လက္ခံရန္	သေဘာတူ	လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး	
(၁၂၀)	ဦးက	ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။119	

နမူနာ	ျဖစ္စဥ္မ်ား
လုပ္ငန္းမစတင္မီကပင္	ေက်ာက္ျဖဴ	(SEZ)	သည္	သီလဝါႏွင္	့
ထားဝယ္	(SEZ)	တို႔တြင္	ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္ႏွင့္	အလားသ႑ာန	္
တူေသာ	ျပႆနာမ်ားစြာကို	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရခဲ့ရၿပီ	ျဖစ္၏။	
မူလက	ေက်ာက္ျဖဴ	(SEZ)	ကို	ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ	(၄)	မိုင္	
အကြာတြင္	တည္ေဆာက္ရန္	စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း	
ထိုေနရာတြင္	႐ႊံ႕ေစး	မီးေတာင္တစ္လံုးကို	ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသျဖင့္	
အနီး႐ွိ	ေက်းရြာမ်ားသို႔	ေျပာင္းေ႐ႊ႔ခဲ့ရာ	ရာႏွင့္ခ်ီေသာ	
မိသားစုမ်ားမွာ	ေ႐ႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ခံရမည့္	အႏၱရာယ္ေအာက္သို႔	
က်ေရာက္သြားရသည္။	

ထို	(SEZ)	ကို	နဂိုမူလက	ရည္႐ြယ္ထားသည္ထက္	ဧက	
(၄၀၀၀)	ေက်ာ္	ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေအာင္လည္း	ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့၏။	
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္	လူေနအိမ္ေျခဇုန္ကို	ပင္လယ္အနီးတြင္	
ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ	ေဒသခံမ်ားအဖို႔	ရခုိင္ျပည္နယ	္
ကို	႐ိုက္ခတ္ေလ့႐ွိေသာ	တိုင္ဖြန္း	မုန္တိုင္းမ်ား၊	ေလျပင္း	
မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္	ေရလႊမ္းမိုးမႈတို႔၏	ၿခိ္မ္းေျခာက္မႈေအာက္သို႔	
က်ေရာက္သြားခဲ့သည္။120	အစီရင္ခံစာ	တစ္ေစာင္တြင္	
ေရးသားတင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	“ေဒသခံမ်ားအား	ေ႐ႊ႔ေျပာင္းေနရာ	
ခ်ျခင္းက	(SEZ)	ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္	ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္	
အျဖစ္သို႔	အလ်င္အျမန္	ေရာက္႐ွိလာခဲ့သည္။	စီမံကိန္း	
ေဖာ္ေဆာင္မည့္	နယ္ေျမတြင္	လက္႐ွိေနထိုင္ေနသူမ်ားသည္	
သူတို႔၏	လူမႈစီးပြားေရး	က႑ရပ္မ်ားအတြက္	(SEZ)	က	
ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္	အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္	ပတ္သက္၍	
သံသယမကင္း	ျဖစ္ေနၾက၏။	လယ္ယာေျမမ်ား	ေရာင္းခ်ၿပီး	
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	လုပ္ငန္းမ်ားကို	စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည့္	
ေဒသခံမ်ားအဖို႔	စီမံကိန္း၏	စီးပြားေရး	အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို	
ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၾကာျမင့္ၿပီးခ်ိန္မွသာ	ျမင္ေတြ႔ခံစား	
ရႏိုင္ေကာင္းေလသည္။”121

ခုခံရင္ဆိုင္မႈက	အဘယ့္ေၾကာင့္အေရးပါသနည္း
အကယ္၍	ကြ်ႏု္ပ္တို႔က	ႏိုင္ငံေရးႏွင့္	စီးပြားေရးဆုိင္ရာ	
ထိပ္သီးလူပုဂၢိဳလ္	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔၏	ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္	
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာ	ေလ့လာေဆြးေႏြးေနမည္	ဆိုပါက	
စက္မႈထြန္းကားေရးႏွင့္	ပတ္သက္သည့္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ	ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမွာ	ျပည့္စံုႏိုင္မည္	
မဟုတ္ေပ။	တကယ္တမ္းတြင္	ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို	
လက္ခံရယူသည့္ဘက္မွ	လူတို႔၏	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက	
စက္မႈလုပ္ငန္း	မူဝါဒ	အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္မႈကို	
႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္အျပင္	၎၏	အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈ	
အလားအလာမ်ားအေပၚ	အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနေလသည္။	
အဆိုပါ	ေမာင္းႏွင္အားသည္	ထားဝယ္	(SEZ)	ကိစၥရပ္တြင္	
ေပၚလြင္ထင္႐ွားမႈအ႐ွိဆံုး	ျဖစ္သည္။	

(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	ႀကီးက်ယ္ေသာ	အခမ္းအနားျဖင့္	
စတင္ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း	ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း	ထားဝယ္	
စိီမံကိန္းမွာ	မ်ားမၾကာမီမွာပင္	ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရသည့္အျပင္	
ျပန္လည္	စတင္ႏိုင္မည့္	အလားအလာမ်ားက	
တစ္ေန႔ထက္	တစ္ေန႔	ပိုမိုေဝဝါးလာခဲ့၏။	လူသူကင္းမဲ့ေသာ	
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ယာယီ	ႀကိဳဆိုေရး	စခန္းတစ္ခု၏	သင္ပုန္းေပၚမွ	
အေရာင္လြင့္ေနေသာ	ေျမပံုမ်ားႏွင့္	ေျပာင္းေ႐ႊ႔ေနရာခ်မႈကို	
သေဘာတူလက္ခံခဲ့သည့္	႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအတြက္	
ျဖစ္ကတတ္ဆန္း	ေဆာက္လုပ္ထားသည့္	လူေနအိမ္ေျခမ်ား၏	
စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းဖြယ္	အေျခအေနတို႔က	အဆိုပါ	
အေနအထားကို	အထင္အ႐ွား	သက္ေသခံေနေလသည္။	
စီမံကိန္း	ျပန္လည္စတင္မႈအေၾကာင္း	သတင္းစကားမ်ားက	
မၾကာခဏ	ထြက္ေပၚေနခဲ့ေသာ္လည္း	စီမံကိန္း	ျပန္လည္	
အသက္ဝင္႐ွင္သန္လာမည့္	လကၡဏာရပ္မ်ားကို	ယခု	
ထက္တိုင္	မေတြ႔ရပါေခ်။

ေ႐ွ႔ဆက္မရႏိုင္ေတာ့သည့္	အဆိုပါအေျခအေနကို	
မည္သည္တို႔က	ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ပါသနည္း။

စီမံကိန္း၏	ကံၾကမၼာအေျပာင္းအလဲမ်ားကို	
စဥ္ဆက္မျပတ္	လုိက္လံ	ေလ့လာၾကည့္႐ွဳေနခဲ့သူတို႔၏	
အဆိုအရ	ထိုအေျခအေနကို	ျဖစ္ေပၚေစေသာ	
အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ	႐ွိသည္။	အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ	
ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားလြန္းသည့္	ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ	
တန္ဖိုး႐ိွေသာ	အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္	
ဘ႑ာေငြအရင္းအႏွီးမ်ား	႐ွာေဖြရန္	ခက္ခဲေနျခင္းပင္	
ျဖစ္သည္။	ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ	
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ	ေပးေခ်ေရး	အစီအစဥ္ပင္	ျဖစ္၏။	(ITD)	
က	၎တို႔	ရယူအသံုးျပဳေနေသာ	လယ္ယာေျမမ်ားမွာ	
ေျမလြတ္မ်ား	မဟုတ္ေၾကာင္း	နားလည္သိျမင္လာခဲ့	
သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္	ေပးအပ္ရမည့္	ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားက	
တ႐ွိန္ထိုး	ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။	လံုးဝ	ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့သည့္	
အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ	ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္	
ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ၾကားမွ	လုပ္ခလစာ	ကြာျခားခ်က္ပင္	ျဖစ္၏။122	
ျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္	ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းမွ	
ပိုမိုျမင့္မားေသာ	လုပ္ခလစာမ်ားေၾကာင့္	ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားေရာက္	
လုပ္ကိုင္ရန္သာ	ပိုမုိဆႏၵ႐ွိေနၾကသည္။	ထို႔အျပင္	အေရးပါေသာ	
အျခားအေၾကာင္းရင္း	တစ္ရပ္မွာ	စီမံကိန္းကို	အဓိက	
ပံ့ပိုးကူညီသူ	ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္	ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ၾကား	
ရည္မွန္းခ်က္	ကြဲျပားျခားနားေနခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္	၎၏	အေ႐ွ႔ဘက္	ကမ္းေျခလုပ္ငန္းစုတြင္	
ထား႐ွိရန္	မျဖစ္ႏိုင္သည့္	ညစ္ညမ္းမႈမ်ား	ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ	
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို	ထည့္သြင္းေနရာခ်ႏိုင္မည့္	
ႀကီးမားေသာ	စက္မႈလုပ္ငန္း	နယ္ေျမတစ္ခု	
တည္ေဆာက္ရန္	အေလးေပးခဲ့သည္။	၎၏	စက္မႈလုပ္ငန္း	
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္	သီလဝါကို	ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္ေသာ	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကမူ	မ်ားစြာပိုမိုေသးငယ္ေသာ	
စက္မႈဇုန္တစ္ခု	တည္ေဆာက္ရန္သာ	ဆႏၵ႐ွိသည္။	
ကုန္ပစၥည္းမ်ား	သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးႏို္င္မည့္	ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု	
တည္ေဆာက္ေရးကို	အဓိကဦးစားေပးေလသည္။	ကရင္လူမ်ဳိး	
လွဳပ္ရွားတက္ၾကြသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ	(Frankie	Abreu)	က	
ထိုင္းတို႔၏	စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္	ဂ်ပန္တို႔၏	စိတ္ဝင္စားမႈတို႔ၾကားမွ	
ျခားနားခ်က္ကို	ဤသို႔	႐ွင္းလင္းဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။	“ဂ်ပန္ေတြက	
ေလာဘႀကီးတယ္၊	ဒါေပမယ့္	စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္	
ကင္းမဲ့ေလာက္ေအာင္ေတာ့	မႀကီးဘူး”	123	ဟူ၏။

သို႔ရာတြင္	အဓိကအက်ဆံုး	အေၾကာင္းအရာမွာ	စီမံကိန္း၏	
႐ိုက္ခတ္မႈကို	ခံစားေနခဲ့ရေသာ	လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္	
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔၏	ခုခံရင္ဆိုင္မႈ	ျဖစ္သည္။	
ထို႔ေၾကာင့္	အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာ	ျဖစ္ေစခဲ့ရာ	စီမံကိန္း၏	
အဓိကဇာတ္လိုက္ေက်ာ္တို႔မွာ	သူတို႔	ျပဳခဲ့ေသာ	
ကတိကဝတ္မ်ားအေပၚ	သတိျပဳဆင္ျခင္လာခဲ့သည္။	စီမံကိန္း၏	
႐ိုက္ခတ္မႈကို	အျပင္းထန္ဆံုး	လက္ေတြ႔ခံစားေနခဲ့ရသည့္	
ေက်း႐ြာသံုး႐ြာျဖင့္	စတင္ခဲ့သည္။	

ဘံုရန္သူတစ္ဦးကို	ရင္ဆိုင္ေနရမွန္း	နားလည္သိျမင္ရင္းပင္	
သူတို႔သည္	ခုခံကာကြယ္ေရး	ကြန္ရက္တစ္ခုကို	ဖန္တီးခဲ့ၾကၿပီး	
ထားဝယ္အေျခစိုက္	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို	
ထိုကြန္ရက္ထဲသို႔	ထပ္မံထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။	
စီမံကိန္းအတြက္	ရန္ပံုေငြ	ထုတ္ေပးျခင္း	မျပဳရန္	
ေငြေၾကး	အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားထံသို႔	စာေရးသား	
ေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္	စီမံကိန္းဆိုင္ရာ	အေထာက္အပံ့	
ေပးမႈမ်ားကို	႐ုတ္သိမ္းေပးေရးအတြက္	ဂ်ပန္အစိုးရကို	
ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးႏိုင္ရန္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔	ကိုယ္စားလွယ္မ်ား	
ေစလႊတ္ျခင္းတို႔	အပါအဝင္	မတူျခားနားေသာ	
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို	အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။	
အလြန္အေရးပါသည္မွာ	စီမံကိန္းကို	အားေပး	
ေထာက္ခံလာေအာင္	၎တို႔အား	စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရန္	
ရည္႐ြယ္ေသာ	အစည္းအေဝးမ်ားတြင္	ဝင္ေရာက္	
တန္ျပန္ေျပာဆိုကာ	စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။	သူတို႔က	
စီမံကိန္း	ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ	အသာစီးျပန္လည္ရယူခဲ့ပံု
အေၾကာင္းကို	(Abreu)	က	ဤသို႔	ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားေျပာဆိုခဲ့
သည္။

“ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို	
ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို	့(Chulalongkorn)	တကၠသိုလ္၊	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	သုေတသနအင္စတီက်ဳကို	
တာဝန္ေပးခဲ့တယ္ေလ။	ဒါေပမယ့္	ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ	
ျပဳဖို႔အတြက္	႐ြာသူ႐ြာသား	(၄)	ေယာက္ကိုပဲ	သူတို႔	
ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္	.	.	.	လူေတြက	ၾကားနာမႈကို	တက္ေရာက္ဖို႔	
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္	.	.	.	အၾကံအစည္	တစ္ခုနဲ႔ေပါ့။	
ၾကားနာမႈ	အစည္းအေဝးကို	လူေပါင္း	(၆၀)	ေလာက္	
သြားတက္ခဲ့ၾကတာ။	ပညာ႐ွင္ေတြေျပာတာကို	(၁၀)	
မိနစ္ေလာက္	နားေထာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္	႐ြာသား	တစ္ေယာက္	
ထၿပီး	စကားေျပာတယ္။	သူတို႔က	အဲ့ဒီ႐ြာသားကို	
‘(၁)	နာရီေလာက္ၿပီးရင္	ခင္ဗ်ားတို႔	ေျပာတဲ့အလွည့္	
ေရာက္လာမယ္’	လို႔ေျပာတယ္။	ဒါေပမယ့္	သူက	
‘မဟုတ္ဘူး၊	မဟုတ္ဘူး၊	ကြ်န္ေတာ္တို႔	ဒီကိုေရာက္လာတာ	
ခင္ဗ်ားတို႔	ေျပာတာနားေထာင္ဖို႔	မဟုတ္ဘူး၊	ကြ်န္ေတာ္တို႔	
ေျပာတာေတြကို	ခင္ဗ်ားတို႔ကို	နားေထာင္ခိုင္းမလို႔’	ဆိုၿပီး	
ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။	ဒီလိုနဲ႔	တစ္ျခားလူေတြကလည္း	
စၿပီး	ေျပာဆိုရင္ဖြင့္ေတာ့တာေပါ့။	ခဏၾကာေတာ့	
႐ြာသား	တစ္ေယာက္က	‘ပညာ႐ွင္ေတြကို	ကြ်န္ေတာ္တို႔	
ေလးစားပါတယ္။	ဒါေပမယ့္	ပညာ႐ွင္ေတြလည္း	
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို	ေလးစားသင့္တယ္၊	ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို	
ခင္ဗ်ားတို႔နဲ	့အလုပ္လုပ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္	ခင္ဗ်ားတို႔က	
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ	့လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို	လိုက္နာရပါမယ္’	124	
လို႔	ေျပာဆိုခဲ့တယ္။
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ထိုင္းလွဳပ္႐ွားတက္ၾကြသူမ်ား၊	ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္	ထားဝယ္	
ကြန္ရက္တို႔ၾကားတြင္	နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္	စည္းလံုးညီညြတ္မႈက	
ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည္။125	ထို႔ေၾကာင့္ပင္	အေျခအေနအလံုးစံု	
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္	အခရာက်သည့္	ျဖစ္ရပ္တစ္ခု	
ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။	ထိုင္းႏိုင္ငံ	လူ႔အခြင့္အေရး	
ေကာ္မ႐ွင္	ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က	(ဗုဒၶဘာသာဝင္	
လူမႈေရးဆိုင္ရာ	တက္ၾကြလွဳပ္႐ွားသူ	(Sulak	Sivaraka-
sa)	က	အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္	ပါဝင္သည္)	က	အေသးစိတ္	
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား	ျပဳလုပ္ရန္အတြက္	စီမံကိန္းနယ္ေျမကို	
သြားေရာက္ေလ့လာစံုစမ္းခဲ့သည္။	စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ	
ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ခ်ိန္တြင္	ေကာ္မ႐ွင္သည္	ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ႀကီးမ်ား	
ေကာင္စီထံသို႔	ေအာက္ပါအတိုင္း	ေကာက္ခ်က္ခ်	
နိဂံုးခ်ဳပ္ထားေသာ	အစီရင္ခံစာ	တစ္ေစာင္ကို	တင္သြင္းခဲ့သည္။	

“ တရားမွ်တၿပီး	သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္သည့္	
ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ	(သို႔မဟုတ္)	ကုစားမႈတို႔	မပါဘဲ	[ထားဝယ္	
SEZ]	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား	ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္	
ျမန္မာျပည္သူတို႔အေပၚ	လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား	
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။	ေဒသခံ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွာ	
သူတို႔၏	ေနအိမ္မ်ားႏွင့္	လယ္ေျမမ်ားကို	
ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရ၏။	သူတို႔၏	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	
လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း	ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား	ေျပာင္းလဲျခင္း	
ခံခဲ့ရသည္။	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ	ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို	
ပညာ႐ွင္	စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ	လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိး	
မ႐ွိေပ။	အီတာလ်ံ	-	ထိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ	
(ITD)	က	ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္	
ေဆာင္႐ြက္မႈသည္	ျမန္မာျပည္သူတို႔၏	လူ႔အခြင့္အေရးကို	
ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္။126

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား	က်႐ံွဳးသြားခဲ့ရသည့္	သီလဝါ	(SEZ)	
မွ	ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္	ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ား	ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္	
ထားဝယ္	(SEZ)	မွ	ျဖစ္ရပ္မ်ားၾကား	ထင္႐ွားေပၚလြင္ေသာ	
ကြာျခားခ်က္ကို	ေဆြးေႏြးတင္ျပသင့္ေပ	၏။	ေအာက္ေဖာ္ျပပါ	
အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ	အဆိုပါကြာျခားခ်က္ကို	
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္	အေၾကာင္းအရာမ်ား	ျဖစ္ႏိုင္သည္။	

(၁)	သီလဝါေအာက္ေျခအဆင့္	ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္	
မတူသည္မွာ	စီမံကိန္း၏	႐ိုက္ခတ္မႈကို	ထိခိုက္ခံစားေနခဲ့ရေသာ	
ထားဝယ္ေဒသခံ	လူမႈအသိုက္အဝန္းသည္	
၎တို႔	အတြင္း၌သာမက၊	နယ္ေျမေဒသတြင္းႏွင့္	
ႏိုင္ငံနယ္ျခားမ်ဥ္းမ်ားကို	ေက်ာ္လြန္သည့္	ေနရာေဒသတို႔မွ	
(CSOs)	မ်ားႏွင့္	အမႈေဆာင္	မဟာမိတ္တစ္ရပ္	ဖြဲ႔စည္း	
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။	

(၂)	သီလဝါေဒသခံမ်ားႏွင့္	မတူသည္မွာ	ထားဝယ္	
ကြန္ရက္သည္	ဘက္ေပါင္းစံု	ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ	
နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္	ႏိုင္ငံတကာ	ေငြေရးေၾကးေရး	
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	ႏိုင္ငံျခား	အစိုးရမ်ားအား	ေမတၱာရပ္ခံ	
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား	လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။	

(၃)	ထားဝယ္ကြန္ရက္သည္	အခ်ိန္ကို	အက်ဳိး႐ွိ႐ွိ	
အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။	(၂၀၀၈)	ခုႏွစ္တြင္	ထိုင္းႏွင့္	ျမန္မာ	
အစိုးရတို႔ၾကား	သေဘာတူနားလည္မႈ	ရယူခဲ့သည့္	

သတင္းတစ္ရပ္	ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္	
စည္း႐ံုးေရးကို	စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့၏။	သီလဝါ	
ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈသည္ကား	စတင္	စုစည္းတည္ေဆာက္ရန္	
ေႏွးေကြးေလးလံေနခဲ့ေပသည္။	“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕	နည္းဗ်ဴဟာက	
စီမံကိန္းအေၾကာင္း	ၾကားသိရတာနဲ႔	အဲ့ဒီစီမံကိန္းကို	
ေႏွာင့္ေႏွးသြားေအာင္	လုပ္ဖို႔ပါပဲ။	ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕	
လူမႈအသိုက္အဝန္းေတြထဲမွာ	စီမံကိန္းဆန္႔က်င္ေရး	အင္အား	
စုစည္းတည္ေဆာက္ဖို႔	အခ်ိန္ရေအာင္လို႔ေပါ့”	ဟု		ထားဝယ္မွ	
လႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္စီစဥ္သူ	တစ္ဦး127	က	႐ွင္းလင္းေျပာၾကား	
ခဲ့သည္။

ထားဝယ္ကြန္ရက္၏	ေအာင္ျမင္ေသာ	လႈပ္ရွားမႈက	အလြန္	
မွတ္သားဖြယ္	ျဖစ္သည္။	ထိုလႈပ္ရွားမႈက	ေအာက္ေျခမွ	
အမ်ားျပည္သူတို႔သည္	အထက္မွ	အတင္းအက်ပ္	ဖိအားေပး	
ေစခိုင္းမႈမ်ားကို	အသာတၾကည္	ဆက္လက္လိုက္နာသြားမည္	
မဟုတ္ေၾကာင္း	စစ္တပ္	-	ထိပ္သီး	နည္းပညာအဖြဲ႔အစည္း	
စီးပြားေရး	အုပ္စုႀကီးမ်ားပါဝင္ေသာ	မဟာမိတ္ကို	
သတိေပးလိုက္ျခင္း	ျဖစ္သည္။	သို႔ေသာ္	ထိုအခ်က္ကို	
အလြန္အမင္း	အေလးေပး	အာ႐ံုစိုက္ျခင္း	မျပဳရန္	အေရးႀကီး၏။	
(၉)	ႏွစ္တာ	ၾကာျမင့္ေသာ	႐ုန္းကန္မႈက	ႀကီးမားေသာ	
႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား	ေပးစြမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ		႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားစြာတို႔သည္	
သူတို႔၏	မေသခ်ာ	မေရရာေသာ	အနာဂတ္အတြက္	
သိသိသာသာ	စိုးရိမ္ပူပန္လာခဲ့ၾကၿပီး	အခ်ဳိ	့မွာ	စီမံကိန္း	
အားေပးျမႇင့္တင္သူတို႔၏	အလုပ္အကိုင္ႏွင့္	စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ	
ကတိကဝတ္ကို	လက္မခံဘဲ	ၾကံ့ၾကံ့ခံ	ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္	
အားနည္းလာခဲ့သည္ဟု	အခ်ဳိ႕ေသာ	ေလ့လာသူတို႔က	
ေျပာဆိုေနၾကသည္။128

ကရင္လူမ်ိဳးေဒသခံမ်ားမွ	Italian	Thai	Company	မွ	
တည္ေဆာက္ေနေသာ	လမ္းကို	ေဒသခံမ်ား၏	ၾကိဳတင္		

သေဘာတူညီခ်က္	ေတာင္းခံထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္	ဟန္႔တားေနစဥ္		
(ဓာတ္ပုံ	-	သန္႔ဇင္)
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ေတြ	့႐ွိခ်က္မ်ား
အထက္ေဖာ္ျပပါ	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	ျဖစ္ေပၚ	
ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ	ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈက	ေလ့လာေတြ႔႐ွိခ်က္	
အခ်ဳိ႕ကို	ထြက္ေပၚလာေစခဲ့သည္။	

စက္မႈလုပ္ငန္း	မူဝါဒတစ္ရပ္မဟုတ္၊	အျမတ္ထုတ္ရယူေရး	မူဝါဒ	
ျဖစ္သည္

လက္႐ွိစက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	ပါရာဒိုင္းသည္	အလံုးစံု	
အျမတ္ထုတ္ရယူေရး	လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္၏	အစိတ္အပိုင္း	
တစ္ရပ္ျဖစ္၏။	ထိုပါရာဒိုင္းတြင္	ထားဝယ္သည္	ထိုင္းႏိုင္ငံ	(Mat-
aput)	စက္မႈနယ္ေျမမွ	လႊဲေျပာင္းေပးမည့္	အႏၱရာယ္ႀကီးမားၿပီး	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား	
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား	အတြက္	
အမႈိက္ပံုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး	သီလဝါမွာ	ေဈးေပါၿပီး	ကြ်မ္းက်င္မႈ	
နည္းပါးေသာ	လုပ္သားမ်ားျဖင့္	လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္	
စက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို	ေျပာင္းေ႐ႊ႔ေနရာခ်	လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္	
ဂ်ပန္တို႔အတြက္	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	“ခြဲေဝျဖန္႔က်က္ျခင္း”	မွ	
အက်ဳိးအျမတ္	ရယူႏိုင္မည့္	ေနရာတစ္ခု	ျဖစ္ေလသည္။	
ယင္းသည္	စက္မႈက႑တစ္ခုကို	ခုိင္မာေသာ	
အုတ္ျမစ္တစ္ခုေပၚတြင္	တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည့္	လုပ္ငန္းစဥ္	
တစ္ရပ္	လံုးဝ	မဟုတ္ေပ။	တကယ္တမ္းတြင္	၎ကို	
စက္မႈလုပ္ငန္း	မူဝါဒတစ္ရပ္ဟူ၍ပင္	မေခၚေဝၚထိုက္ပါေခ်။

အစိုးရႏွင့္	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
လက္႐ွိပါရာဒိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ	ဒုတိယအခ်က္	တစ္ခ်က္မွာ	
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္	အခြန္မူဝါဒမ်ားမွတစ္ဆင့္	
ေဒသခံႏွင့္	ျပည္တြင္း	ေငြ႐ွင္မ်ားအတြက္	အျမတ္အစြန္း	
ရ႐ွိႏိုင္မည့္	အေျခအေနမ်ားကို	ဖန္တီးေပးသည့္	
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္သာ	အဓိကသတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့သည္။	
အနာဂတ္တြင္	အခ်ိဳ႕	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္	ႏိုင္ငံ၏	
“ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း႐ွိေသာ	အားသာခ်က္	(competitive	ad-
vantage)”		ျဖစ္လာမည္ဟူေသာ	ယူဆမႈျဖင့္		အဆိုပါ	
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို	အခြန္ေငြ	ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္းႏွင့္	အျခားေသာ	
ခံစားခြင့္မ်ားျဖင့္	မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းျဖင့္	ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္	
ကိုယ္တိုင္	ပါဝင္စြက္ဖက္	ေဆာင္႐ြက္ရန္	(သို႔မဟုတ္)	
“အႏိုင္ရသူမ်ားကို	ေ႐ြးခ်ယ္ေပးရန္”	ျဖစ္သည္။	သို႔ေသာ္	
မၾကာေသးမီက	ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	သုေတသနျပဳ	ေလ့လာမႈမ်ားက	
ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	စက္မႈထြန္းကားေသာ	ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္	
ေအာင္ျမင္စြာ	ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္	ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္	
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ	အားေကာင္းျပင္းထန္ေသာ	အစိုးရ၏	
တက္တက္ၾကြၾကြ	ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားပါ႐ွိခဲ့သည္။	
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ဳိ	့တြင္	အမွန္တကယ္	
တိုက္႐ိုက္ပါဝင္	ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိလွ်င္ပင္	အခ်ဳိ႕	
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္	အခြင့္အေရးမ်ား	ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ	အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ	
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအျဖစ္	အသံုးျပဳေသာ	သြင္းကုန္	
အစားထိုးေရးႏွင့္	သက္ဆိုင္၏။	သြင္းကုန္ခြန္မွတဆင့္	
အကာအကြယ္ယူျခင္း	မူဝါဒႏွင့္	ျပည္တြင္း	ကုန္ပစၥည္းမ်ား	

ထည့္သြင္းေရး	မူဝါဒတို႔မွတစ္ဆင့္	(ဆိုလိုသည္မွာ	
ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၏	ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားတြင္	ျပည္တြင္း	
ပစၥည္းမ်ားက	ရာခိုင္ႏွဳန္းတစ္ရပ္အထိ	မျဖစ္မေန	
ပါဝင္ရမည္ဟူ၍	သတ္မွတ္ထားေသာ	စနစ္ကို	ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္)	
သြင္းကုန္အစားထိုးေရးကို	ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း	ျဖစ္သည္။	
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက	စီမံခန္႔ခြဲေသာ	ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္	
သြင္းကုန္	အစားထိုးေရးကို	အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏	ေအာင္ျမင္ေသာ	
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္	ကြဲျပားျခားနားေစခဲ့သည္မွာ	
အံအားသင့္ဖြယ္	အဆင့္ထိေအာင္	ညံ့ဖ်င္းေသာ	
အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ၊	စြမ္းေဆာင္ရည္	မရွိေသာ	ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္	
ယႏၲယား	အက်င့္ပ်က္	ျခစားမႈမ်ားပင္	ျဖစ္သည္။	

အေစာပိုင္းက	ေထာက္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	ေတာင္ကိုးရီးယား	
စစ္တပ္	-	ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္	ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ားက	
သြင္းကုန္	အစားထိုးစက္မႈထြန္းကားေရး	လုပ္ငန္းစဥ္ကို	
လူထုအားေပးေထာက္ခံမႈ	ရ႐ွိႏုိင္မည့္	နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္	
သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း	စစ္ၿပီးေခတ္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ	လုပ္ငန္းစဥ္၏	အစမွာပင	္
“မၾကံဳစဖူးေသာ	လူထုေထာက္ခံမႈ”	ကို	ပိုင္ဆိုင္ခံစားေနခဲ့ရ	
သည္ျဖစ္ရာ	ထိုမဟာဗ်ဴဟာအား	အေကာင္အထည္ေဖာ္	
ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္	သက္ေတာင့္သက္သာ	ေအးေအးေဆးေဆး	
ျဖစ္ေနခဲ့သည့္	အခ်က္က	ကိုးရီးယားႏွင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌	
မတူျခားနားေသာ	ရလာဒ္အေျဖမ်ားကို	ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။	

စက္မႈလုပ္ငန္း	မူဝါဒ	(သို႔မဟုတ္)	အျခားစီးပြားေရးမူဝါဒ	
တစ္ခုခုအတြင္းမွ	ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏	အခန္းက႑အေၾကာင္း	
ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈတြင္	တံု႔ျပန္ခ်က္ေပးျခင္း	(feedback)	
ကိစၥရပ္က	အေရးတႀကီး	ေဆြးေႏြးရမည့္	အေရးကိစၥတစ္ခု	
ျဖစ္သည္။	ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္ႏွင့္	ဦးသန္းေ႐ႊလက္ထက္	
ႏွစ္ကာလမ်ား၌	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	႐ိုးသားေသာ	တံု႔ျပန္ခ်က္	
ေပးျခင္း	(feedback)	စနစ္ယႏၱယားမ်ား	လံုးဝကင္းမဲ့ေနခဲ့ရာ	
ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တို႔သည္	အာဏာ႐ွင္စနစ္၏	ေအာက္ေျခမွ	
တင္ျပလာေသာ	စာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္	အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ	
ယံုၾကည္မႈမ်ား	ပံုအပ္ထားခဲ့ၾကသည္။	ေဈးကြက္	(market)	မွာ	
ေခတ္သစ္	နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒီတို႔	အားေပးေထာက္ခံေသာ	
တံု႔ျပန္ခ်က္	ေပးျခင္း	(feedback)	စနစ္	ယႏၱယားတစ္ရပ္	
ျဖစ္သည္မွာ	မွန္ကန္ပါ၏။	သို႔ေသာ္	ေဈးႏွဳန္းမ်ား	(prices)	ကမူ	
မ်က္ေမွာက္ကာလ	“ထိထိေရာက္ေရာက္	စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား”	
ကိုသာ	တိုင္းတာေပးႏိုင္ၿပီး	အနာဂတ္ကာလအတြက္	တိုင္းတာ	
ေပးႏိုင္ျခင္း	မ႐ွိသျဖင့္	လံုေလာက္သည္ဟု	မဆိုႏိုင္ေပ။	သို႔ေသာ္	
စက္မႈက႑	တည္ေဆာက္ရာတြင္	အနာဂတ္ကာလအတြက္	
တိုင္းတာျခင္းက	အလြန္အေရးပါၿပီး	ေဘာဂေဗဒ	အသံုးအႏွဳန္း	
ျဖင့္	“ေျပာင္းလဲေနေသာ	ႏွဳိင္းရအားသာခ်က္	(dynamic	
comparative	advantage)”	ဟု	သတ္မွတ္ေခၚဆိုသည္။	
ပိုမိုအေရးပါေသာ	ဘက္ေပါင္းစံု	တံု႔ျပန္ခ်က္ေပးျခင္း	(feed-
back)	စနစ္ယႏၱယားတစ္ရပ္မွာ	ဒီမိုကေရစီပင္	ျဖစ္၏။	
အထက္မွ	ေအာက္၊	အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း	ေရးဆြဲျခင္းမွ	စက္႐ံ	ု
ၾကမ္းျပင္အထိ	လႊမ္းျခံဳေသာ	ဒီမိုကေရစီနည္းက်	စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္	
ေဆြးေႏြးမႈတို႔က	တရားမွ်တမႈဟူေသာ	႐ွဳေထာင့္မွသာမကပဲ	
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ထိေရာက္ေသာ	စီမံကိန္း	ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္	စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဟူေသာ	
႐ွဳေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္လည္း	အလြန္တရာ	အသံုးဝင္ေပသည္။

ထားဝယ္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈကို	ေအာက္ေျခမွ	မူဝါဒ	
ေရးဆြဲသူမ်ားထံသို႔	တံု႔ျပန္ခ်က္ေပးျခင္း	(feedback)	
တစ္ခုအျဖစ္	႐ွဳျမင္ေကာင္း	႐ွဳျမင္ႏိုင္သည္။	သို႔ေသာ္	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားသည္	တံု႔ျပန္ခ်က္ေပးရန္အတြက္	
တက္ၾကြေသာ	ဆန္႔က်င္မႈအဆင့္ထိ	လုပ္ေဆာင္စရာ	
မလိုပါေခ်။	ထိုအစား	စက္မႈလုပ္ငန္းမူဝါဒ	ေရးဆြဲဖန္တီး	
ေရးႏွင့္	အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း	
ဒီမိုကေရစီ	နည္းလမ္းက်က်	အားလံုးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္	
စနစ္ယႏၱယားမ်ားကိုသာ	တည္ေဆာက္သင့္ေပသည္။

နိဂံုး
စစ္တပ္ႀကီးစိုးေသာ	ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္၏	စက္မႈႏိုင္ငံ	
ေဖာ္ေဆာင္ေရး	ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက	က်႐ံွဳးမႈႏွင့္သာ	
အဆံုးသတ္သြားခဲ့၏။	အစိုးရတို႔၏	အလြန္ျမင့္မားေသာ	
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို	အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ	ညံ့ဖ်င္းမႈ၊	ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ	
ယႏၲယား၏	စြမ္းေဆာင္ရည္	နိမ့္ပါးမႈ၊	အႀကီးအက်ယ္	
အက်င့္ပ်က္	ျခစားမႈတို႔က	အားနည္းခ်ည့္နဲ႔သြားေစခဲ့သည္။	
သို႔ျဖစ္ရာ	လြတ္လပ္ေရး	ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္	ပဓာနက်ခဲ့ေသာ	
စစ္ဘက္ထိပ္သီး	ေခါင္းေဆာင္တို႔၏	အခန္းက႑မွ	
အေမြဆက္ခံရ႐ွိခဲ့သည့္	“မၾကံဳစဖူး	လူထုအားေပးေထာက္ခံမႈ”	
မွာ	တျဖည္းျဖည္းႏွင့္	ကုန္ခမ္းသြားခဲ့သည္။	

(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္တြင္	ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္ေနာက္ပိုင္း	အစိုးရသည	္
မတူျခားနားေသာ	လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို	
စတင္စမ္းသပ္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။	တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း	
ေျဖေလွ်ာ့မႈ	ကာလတစ္ခုကို	အစျပဳခဲ့ၿပီး	စက္မႈထြန္းကားေရး	
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို	အစပိုင္းတြင္	ပုဂၢလိကက႑သို႔	
လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	(၁၉၉၀)	ႏွစ္ကာလမ်ား	
ေႏွာင္းပိုင္းသို႔	ေရာက္ခ်ိန္တြင္	စက္မႈလုပ္ငန္း	လုပ္ေဆာင္ခ်က	္
မ်ား	အ႐ွိန္အဟုန္က်ဆင္းသြားခဲ့ရာ	ဦးသန္းေ႐ႊက	ႏိုင္ငံေတာ	္
အစိုးရ	ဦးေဆာင္ေသာ	သြင္းကုန္အစားထိုးေရး	လုပ္ငန္းစဥ္ကို	
အားေပးျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။	ထိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွာလည္း	
လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္	အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊	
အာ႐ွဘ႑ာေရး	အၾကပ္အတည္း၊	လြဲမွားေသာ	စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္	
ႏွင့္	ကာလ႐ွည္	ဆက္လက္ျဖစ္တည္ေနေသာ	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္	
တန္းတူညီမွ်မႈ	ကင္းမဲ့ျခင္း	စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ	
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာတို႔ေၾကာင့္	ေအာင္ျမင္မႈ	မရ႐ွိခဲ့ေပ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္	ဦးေဆာင္ၿပီး	အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔	
အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ	စက္မႈထြန္းကားေရး	
ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ	ပံုစံသစ္တစ္ရပ္ကို	ႀကိဳးပမ္း	အေကာင္	
အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။	ထိုစနစ္သစ္တြင္	ႏိုင္ငံေတာ္	အစိုးရ၏	
အခန္းက႑ကို	အလံုးစံုေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး	ေဒသတြင္း	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံ	
မ်ားထိေအာင္	ခ်ိတ္ဆက္သြားမည့္	ျပည္	တြင္း	“စီးပြားေရးစႀကၤ		ံ
မ်ား”	ကို	အားေပးျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ	ပါရာဒိုင္းတစ္ခုကို	

လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။	မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း	
အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ	တိုးခ်ဲ	့တည္ေဆာက္မႈမ်ားက	
ထိုစီးပြားေရးစႀကၤံမ်ားကို	ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္။	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံ	
မ်ား၏	အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ	အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား	
ျဖစ္၏။

စီးပြားေရးစႀကၤ	ံမ်ား၏	အဓိက	အစိတ္အပိုင္းမွာ	ကုမၸဏီမ်ား	
အေနျဖင့္	၎တို႔၏	ေယဘုယ်အျမတ္ေငြပမာဏကို	
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္	ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္	
စက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အခ်ဳိ	့အပိုင္းကို	ေ႐ႊ	့ေျပာင္းေနရာခ်ႏိုင္မည့္	
(သို႔မဟုတ္)	၎တို႔	ႏိုင္ငံအတြက္	လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို	အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာ	
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို	ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ႏိုင္မည့္	အထူးစီးပြားေရး	
ဇုန္မ်ားကို	ဆိုလိုေပသည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံအား	အေ႐ွ	့ေတာင္အာ႐ွ	
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	ကြန္ရက္မ်ားအတြင္းသို႔	ေပါင္းစပ္ထည့္	
သြင္းေရးႏွင့္	ထိုမွတစ္ဆင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ကံုလံုၾကြယ္ဝေရး	
ဆီသို႔ဦးတည္ေသာ	စီးပြားေရးစႀကၤ	ံမ်ား	ခ်ဥ္းကပ္လုပ္	
ေဆာင္ပံုစနစ္	(Economic	corridors	approach)	ကို	
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက	အဓိကအားေပးေထာက္ပံ့ေနခဲ့ခ်ိန္တြင္	(CSO)	
တို႔က	ထိုပါရာဒိုင္းကို	ပိုမိုအႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ	
႐ွဳေထာင့္မ်ားမွ	ၾကည့္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။	စႀကၤ	ံမ်ားႏွင့္	(SEZ)	
တို႔သည္	စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ	တန္႔သည့္ကာလႏွင့္	
ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ	ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားကို	ေရရွည္ပြားမ်ား	
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး	(Capital	Reproduction)	အတြက္	
အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွ၏	ေပါမ်ားေသာ	သဘာဝသယံဇာတမ်ား၊	
ေဈးေပါေသာ	လုပ္	သားတို႔ထံမွ	တန္ဖိုးအျမတ္ထုတ္ရယူျခင္း	
(Value	extraction)	လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္၏	အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု	
ျဖစ္သည္ဟု	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ၾကသည္။	

ထို႔အျပင္	အေလးဂ႐ုျပဳစရာ	အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ	(GMS)	
ပါရာဒိုင္း၏	ဆိုးက်ဳိးအမ်ားစုကို	သဘာဝသယံဇာတ	
အမ်ားစုတည္ရွိေနေသာ	တိုင္းျပည္၏	နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္	
ေနထိုင္သူ	တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔က	ရင္ဆိုင္ခံစားေနခဲ့ရျခင္း	
ပင္ျဖစ္၏။	

“ျပည္သူတို႔၏	လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားျဖင့္	ဥစၥာရင္းျမစ္	
စုမိလာျခင္း	(accumulation	by	dispossession)”	
လုပ္ငန္းစဥ္သည္	ရန္ကုန္ၿမိဳ	့အနီးတြင္	ဂ်ပန္ႀကီးစုိးေသာ	သီလဝါ	
(SEZ)	ႏွင့္	ေတာင္ပိုင္း	တနသၤာရီေဒသတြင္	ထိုင္းေငြေၾကး	
အရင္းအႏွီးမ်ားအတြက္	အဓိကအက်ဳိး႐ွိေစမည့္	ထားဝယ္	
(SEZ)	တည္ေဆာက္ျခင္းကို	ကိုယ္စားျပဳထင္ဟပ္ေနသည္။	
သီလဝါတြင္	ေဒသခံမ်ား၏	ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ား	
ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရေသာ္လည္း	ထားဝယ္တြင္မူ	စီမံကိန္း၏	
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို	ခံစားေနခဲ့ရေသာ	ေဒသခံမ်ားႏွင့္	(CSO)	
မ်ား	ပါဝင္သည့္	အားေကာင္းခိုင္မာေသာ	ကြန္ရက္တစ္ခုက	
စီမံကိန္းကို	လံုးဝရပ္တန္႔သြားေစျခင္း	မ႐ွိလွ်င္ပင္	
ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစခဲ့သည္။	တ႐ုတ္ေက်ာ	ေထာက္ေနာက္ခံ	
ေက်ာက္ျဖဴ	(SEZ)	သည္	စီမံကိန္း	လုပ္ငန္းမ်ား	
ႀကီးႀကီးမားမား	လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း	မ႐ွိေသးမီမွာပင္	
ေဒသခံမ်ားအတြက္	ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး	ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္	
အခက္ၾကံဳေနခဲ့ရသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအား	ေတာင္အာ႐ွ၊	အေ႐ွ	့ေတာင္အာ႐ွႏွင့္	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏	ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ	လမ္းဆံုအျဖစ္	
ဖန္တီးေပးမည့္	မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ	
ဂုဏ္တင္ေရးသား	ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္	ဆန္႔က်င္စြာပင္	
လက္ရွိလားရာျဖစ္သည့္	ပို႔ကုန္	ဦးတည္ေသာ၊	
အျမတ္ထုတ္ရယူရန္သာ	ျဖစ္ေသာ	အဆိုပါစက္မႈလုပ္ငန္း	
ပါရာဒိုင္းသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	ထြက္ေပါက္မဲ့	
လမ္းပိတ္တစ္ခုသာ	ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးေလာ၊	ေရအားေလာ	
သို႔မဟုတ္	ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ	
စြမ္းအင္ေလာ
(ျမန္မာ့စြမ္းအင္အနာဂတ္အေရးကို	ျငင္းခံုျခင္း)
လြန္ခဲ့ေသာ	ႏွစ္ကာလအနည္းငယ္အတြင္း	
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္	၎၏	ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို	တျဖည္းျဖည္း	
ေျဖေလွ်ာ့လာခဲ့	ခ်ိန္တြင္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္	ႏိုင္ငံတြင္း	
လက္ဦးအေျခခ်မႈ	ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္	အလုအယက္	
ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။	ထို႔အျပင္	ႏိုင္ငံတကာ	ေအဂ်င္စီမ်ား၊	
အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	(NGO)	မ်ားသည္လည္း	၎တို႔၏	
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို	ကမ္းလွမ္းေပးအပ္ရန္အတြက္	တိုးေဝွ႔ကာ	
ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကေလသည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	အျမန္ႏႈန္းျဖင့္	
မဟုတ္လွ်င္ပင္	ေငြေၾကး	အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ	ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္	
ေနာက္ဆံုးနယ္ျခား	ျဖစ္ေနခဲ့သည္။	ထို႔အျပင္	(၁၉)	ရာစုမွ	
ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္	လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းတို႔၏	
ပုံစံအတိုင္း	အာရွေဒသအား	ကယ္တင္ေပးရမည့္	ဝိဉာဥ္မ်ားႏွင့္	
ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးရမည့္	႐ိုင္းစိုင္းေသာ	စိတ္ႏွလံုးမ်ားျဖင့္	
ျပည့္ႏွက္ေနသည့္	ေနရာေဒသဟု	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့ၾကသည့္	
အတိုင္း	ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳရမည့္	ေနာက္ဆံုးနယ္ျခားလည္း	
ျဖစ္ေလသည္။

စြမ္းအင္	(သို႔မဟုတ္)	လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑မွာ	ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္	
နယ္ပယ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး	ယင္းအခ်က္ကို	မည္သူကမွ်	
ဟန္ေဆာင္ဖံုးကြယ္ထားခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။	အဓိက	ဇတ္ေကာင္	
(၃)	ဦးက	အစိုးရကို	သူတို႔	ပိုမိုလိုလားေသာ	စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	
လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔	တြန္းပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္	အစိုးရကို	
ေလာ္ဘီလုပ္ေနၾကသည္။	၎တို႔မွာ	(JICA)၊	(ADB)	ႏွင့္	
(World	Bank)	တို႔ပင္	ျဖစ္၏။	ထိုအဖြဲ႔အစည္း	(၃)	ခုတြင္	
မတူျခားနားေသာ	အေလးေပး	အာ႐ံုစိုက္မႈမ်ား	(ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္	
(JICA)	တို႔တြင္	လံုးဝဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည့္	
အေလးေပးမႈမ်ား	႐ွိေနခဲ့သည္)	႐ွိေနခဲ့ေသာ္လည္း	ယင္းတို႔ကို	
တူညီေသာ	ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားက	ေမာင္းႏွင္ေနခဲ့ေပသည္။	
ပထမဆံုး	ေနရာတြင္႐ွိသည့္	ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ	စီးပြားေရး	
အလ်င္အျမန္	ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားရန္	လိုအပ္သည္ဟူေသာ	
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ပင္	ျဖစ္၏။	ထိုအခ်က္ကို	(ADB)	၏	
အားေပးကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္	ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး	စီးပြားေရး	
အၾကံေပးမ်ားက	တညီတညြတ္တည္း	တင္ျပလာခဲ့သည့္	
ျမန္မာႏိုင္ငံ	စြမ္းအင္ပင္မ	အစီအစဥ္	(Myanmar	Energy	Mas-
ter	Plan)	တြင္	ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္	ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

“ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု၏	အဓိကက႑ရပ္တိုင္းတြင္	
စီးပြားေရး	ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား	အ႐ွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာမည္ဟု	
အာ႐ွဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္	(ADB)	က	
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။	ႏွစ္စဥ္	စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွဳန္း	
(၄.၈)	ရာခိုုင္ႏႈန္းမွ	(၉.၅)	ရာခိုင္ႏႈန္း	႐ွိမည္ဟုခန္႔မွန္းထားၿပီး	
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ားဆံုးေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွဳန္းမွာ	(၇.၁)	
ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။	အကယ္၍	အဆိုပါျဖစ္ႏိုင္ေခ်	
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အ႐ွိဆံုးေသာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွဳန္းအတိုင္း	တိုးတက္မႈ	
ရ႐ွိခဲ့သည္ဆိုပါက	ျမန္မာႏို္င္ငံသည္	အာ႐ွမွဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ	
ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	စြမ္းေဆာင္မႈထက္	
သာလြန္သြားခဲ့မည္	ျဖစ္သည္	(ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္	
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	ႏွဳန္း	(၉.၅)	ရာခိုင္ႏႈန္းကို	
(၁၅)	ႏွစ္ၾကာေအာင္	မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခဲ့သည့္	
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ	မပါဝင္ေပ)။129	

အလ်င္အျမန္	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္	လိုအပ္သည္ဟူေသာ	
အဆိုပါထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္	အလ်င္အျမန္	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းေအာက္တြင္	ေဖာ္ျပပါ	အေရးကိစၥမ်ားကို	
စြမ္းအင္က႑၏	အေရးႀကီး	ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္	ေ႐ြးခ်ယ္	
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

“ ႏိုင္ငံသည္	(၁၀၀)	ရာခိုင္ႏႈန္း	မီးလင္းေရးဆီသို႔	ဦးတည္	
ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္။

	 အလြန္ေဝးလံေခါင္သီေသာ	ေနရာေဒသမ်ားမွအပ	
ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို	ပင္မဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္	ခ်ိတ္ဆက္	
ျခင္းမွတစ္ဆင့္	မီးလင္းေရးကို	ေဖာ္ေဆာင္မည္	ျဖစ္သည္။

	 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကုိ	အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ	နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္	
ထုတ္လုပ္သြားမည္	ျဖစ္သည္။	သို႔ေသာ္	ႏုိင္ငံသည္	ေရအား၊	
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊	ေရနံ	(သို႔မဟုတ္)	ေက်ာက္မီးေသြး	
ကဲ့သို႔ေသာ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေရး	သမာ႐ိုးက်	
ရင္းျမစ္မ်ားကိုပင္	အဓိက	မွီခိုအားထားရေပမည္။

	 ဆုိလာ၊	ေလအား၊	အေသးစား	ေရအားႏွင့္	ဇီဝေလာင္စာ	
ကဲ့သို႔ေသာ	ျပတ္ေတာက္မႈ	ျပႆနာနည္းပါးေသာ	
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားသည္	နည္းပညာႏွင့္	
ကုန္က်စရိတ္	အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္	ကာလတိုႏွင့္	
ကာလလတ္တစ္ခုအတြက္	အဓိကမက်ေသာ	
အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ	ပါဝင္လိမ့္မည္	ျဖစ္၏။

ထိုပါရာဒိုင္းမွာ	မစိမ္းလွေသာ	ပါရာဒိုင္းတစ္္ခုျဖစ္ၿပီး	ဖြံ႔ၿဖိဳး	
တိုးတက္မႈ	ေနာက္က်က်န္ရစ္ျခင္းကို	ေက်ာ္လႊားေရး	
နည္းလမ္း	(catch-up	development)	တစ္ခု	
ျဖစ္သည္။	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရ႐ွိရန္သာ	အေလးေပး	
အာ႐ံုစိုက္ၿပီး	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	အရည္အေသြးကိုသာမက	
ခြဲေဝေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ	အေရးပါမႈနည္းပါးေသာ	
ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္	ခ်န္ရစ္ထားသည့္	ပါရာဒိုင္းတစ္ခု	
ျဖစ္ေလသည္။	အစားအစာ	ဖူလံုေရး၊	တန္းတူညီမွ်မႈ	
ကင္းမဲ့ျခင္းကို	ကိုင္တြယ္	ေျဖ႐ွင္းေရးႏွင့္	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို	
အနည္းဆံုးအဆင့္ထိ	ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို	ေလးစားသမႈ	
ျပသခဲ့မည္မွာ	သံသယျဖစ္စရာ	မ႐ွိေသာ္လည္း	အရင္းခံ	
တြန္းအားမွာ	သမာ႐ိုးက်ျဖစ္ေသာ	လ်င္ျမန္သည့္	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပင္	ျဖစ္ေလသည္။

ေက်ာက္မီးေသြး	အမ်ားအျပားသံုးစြဲေရး	
လမ္းေၾကာင္းအတြက္	ဂ်ပန္တို႔၏	တြန္းအားမ်ား
(ADB)	ကို	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက	အဓိကထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး	
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍	
(ADB)		ႏွင့္	(JICA)	တို႔တြင္	ဘံုသေဘာထားအျမင္	
႐ွိသည္။	(JICA)	သည္	စတင္တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္	
(၁၉၅၄)	ခုႏွစ္ကတည္းကပင္	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ	၎၏	
ပါဝင္ျဖစ္တည္မႈကို	ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။	အင္အားသံုး	
ဖိႏွိပ္ေသာ	စစ္အစိုးရက	အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့၍	အျခားဖြံ	့ၿဖိဳးၿပီး	
ႏိုင္ငံမ်ားက	ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား	ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္	
အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာပင္	(JICA)	သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား	ဆက္လက္ေပးအပ္ေနခဲ့သည္။	
(၂၀၁၃)	ခုႏွစ္တြင္	ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇိုအာေဘး	အစိုးရသည္	
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	(JICA)	ကို	ေပးဆပ္ရန္က်န္႐ွိေသာ	
ေၾကြးၿမီေဒၚလာ	ငါးဘီလီယံအနက္	အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကို	
ေလွ်ာ္ေပးလိုက္သည္။	

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏	အရပ္သားတစ္ပိုင္း	(သို႔ေသာ္	
စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ)	အစိုးရအေပၚ	တိုက်ဳိအစိုးရ၏	
သံတမန္ေရးရာ	လႊမ္းမိုးေရး	လုပ္ေဆာင္ခ်က္	(assertive	
diplomacy)	၏	အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္	ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။	႐ွင္ဇိုအာေဘးအစိုးရသည္	ေဒၚလာသန္း	(၇၀၀)	
ခန္႔႐ွိေသာ	ေခ်းေငြသစ္မ်ားႏွင့္	ေနာက္ထပ္ေထာက္ပံ့ေငြ	
ေဒၚလာသန္း	(၂၅၀)	တို႔ကို	ေပးအပ္သြားရန္လည္း	ေၾကညာခဲ့ရာ	
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	အႀကီးမားဆံုးေသာ	
အလွဴ႐ွင္ႏို္င္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏	
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္	(NLD)	က	ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္	
အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးခ်ိန္	(၂၀၁၆)	ခုႏွစ္	ဇြန္လတြင္	အာေဘးအစိုးရသည္	
အလြန္ႀကီးမားေသာ	ေဒၚလာ	(၇.၇)	ဘီလီယံတန္ဖိုး႐ွိသည့္	
ေခ်းေငြႏွင့္	ေထာက္ပံ့ေၾကး	အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို	
ခြင့္ျပဳေပးအပ္ခဲ့သည္။	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္	
ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္	သမာ႐ိုးက်	အစီအစဥ္မ်ားအျပင္	
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏	ႀကီးမားေသာ	ပ့ံပိုးကူညီမႈ	တြန္းအားတြင္	
ပထဝီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးစီးပြားတစ္ရပ္	႐ွိသည္။	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏	လႊမ္းမိုးမွဳကို	ေလွ်ာ့ခ်ေရးပင္	ျဖစ္၏။	
(၂၀၁၂)	ခုႏွစ္တြင္	(JICA’s)	ျမန္မာ႐ံုး၏	အႀကီးအကဲသည္	
ထိုအခ်ိန္က	သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ	အိုဘားမား၏	
ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အေပၚ	မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားဟန္ျဖင့္	
အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ကို	သြယ္ဝိုက္ဝန္ခံခဲ့သည္။

“ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏	ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားၾကားတြင္	
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏	ပါဝင္ျဖစ္တည္မႈက	
(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္က	စတင္ၿပီး	ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့ရာ	
တ႐ုတ္-ျမန္မာ	ဆက္ဆံေရး	(အထူးသျဖင့္	စီးပြားေရးႏွင့္	
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ	အေရးကိစၥမ်ားတြင္)	တြင္	ဟန္ခ်က္မွ်မႈ	
ကင္းမဲ့ေနသည္ဟူေသာ	ျပင္းထန္အားေကာင္းေသာ	
ထင္ျမင္ခံစားခ်က္တစ္ရပ္ကို	ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။	
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	လူအမ်ားတို႔က	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ	ထုတ္ကုန္မ်ား၏	
အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍	“တ႐ုတ္စက္၊	တစ္ရက္စုတ္”	
ဟူေသာ	စကားစုျဖင့္	အ႐ႊန္းေဖာက္ေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္	အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳး	
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တိုးတက္ေရး	စီမံကိန္းမ်ား	(ေရအားလွ်ပ္စစ္	စက္႐ံုမ်ား၊	
သတၱဳတူးေဖာ္ေရး	လုပ္ငန္းမ်ား၊	သဘာဝဓာတ္ေငြ႔	ပိုက္လိုင္း	
စသည္)	ေၾကာင့္	ျပည္သူမ်ားအား	ေ႐ႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္း	
ကဲ့သို႔ေသာ	ျပႆနာမ်ားက	ပိုမို	တုိးပြားလာခဲ့သည္။	
သမၼတဦးသိန္းစိန္က	“ကြ်န္ေတာ္တို႔	ဒုကၡေရာက္ေနခဲ့ခ်ိန္မွာ	
တ႐ုတ္ႏို္င္ငံက	ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို	ကူညီဖို႔	႐ွိေနခဲ့တယ္”	
ဟု	ေျပာဆိုခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	တျဖည္းျဖည္း	
ပိုမိုလႊမ္းမိုးပါဝင္လာခဲ့ေသာ	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍	
အမ်ားျပည္သူတို႔ၾကားတြင္	စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းမႈ	
ခံစားခ်က္မ်ားက	အမွန္ပင္	ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။130	

(JICA)	၏	အေထာက္အပံ့အမ်ားစုမွာ	အေျခခံ	
အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္	မီးလင္းေရးတို႔အတြက္	
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္	ေခ်းေငြမ်ား	ျဖစ္သည္။	(၂၀၁၇)	
ခုႏွစ္	မတ္လသို႔	ေရာက္ခ်ိန္၌	လွ်ပ္စစ္က႑လုပ္ငန္း၏	
အဆင့္မ်ား	အားလံုး	(လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ထုတ္လုပ္ေရး၊	
သြယ္တန္း	ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္	ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးေရး)	တြင္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ	ျဖစ္ေသာ	(JICA)	၏	
စီမံကိန္းေပါင္း	(၁၂)	ခု	႐ွိ၏။	သို႔ေသာ္	အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားထက္	
မ်ားစြာ	ပိုမိုအေရးႀကီးသည္မွာ	ျမန္မာႏို္င္ငံ၏	အနာဂတ္စြမ္းအင္	
လမ္းေၾကာင္းအေပၚ	အၾကံေပးတစ္ဦးအေနႏွင့္	(JICA)	၏	
လႊမ္းမိုးျဖစ္တည္မႈပင္။	(JICA)	သည္	ေက်ာက္မီးေသြးသံုးလွ်
ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားမွ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ထုတ္လုပ္ရယူသံုးစြဲမႈကို	
(၂၀၁၅)	ခုႏွစ္တြင္	(၂)	ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိရာမွ	(၂၀၃၀)	
ခုႏွစ္တြင္	(၃၃)	ရာခိုင္ႏႈန္းထိေအာင္	ျမႇင့္တင္ေပးမည့္	
စြမ္းအင္အေရာအေႏွာ	(Energy	mix)	မဟာဗ်ဴဟာ	
တစ္ရပ္အတြက္	တြန္းအားေပးေနခဲ့သည္။131	(ADB)	
တြင္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက	လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာ	အခန္း	က႑မွ	
ပါဝင္ေနသည္ကို	ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္	(ADB)	က	
ေငြေၾကးပံ့ပိုးကူညီေသာ	စြမ္းအင္ပင္မအစီအစဥ္	(Energy	
Master	Plan)	မွာလည္း	(JICA)	၏	လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းပင္	
ေ႐ြ႔လ်ားေနသည္မွာ	အံ့အားသင့္ဖြယ္	မဟုတ္ပါေခ်။	
သို႔ေသာ္	(ADB)	၏	ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၌	ႏိုင္ငံအတြက္	
အတည္ျပဳေထာက္ခံထားေသာ	စြမ္းအင္အေရာအေႏွာ	
(Energy	mix)	တြင္	ေက်ာက္မီးေသြးမွ	ထုတ္လုပ္ေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၏	ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ	(၂၀၁၅)	ခုႏွစ္တြင္	
(၁.၅)	ရာခိုင္ႏႈန္းမွ	(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၂၀.၄)	ရာခိုင္ႏွဳန္းထိ	
႐ွိလာမည1္32	ဟုဆိုထားရာ	(JICA)	ေလာက္ေတာ့	
ျပင္းထန္ျခင္း	မ႐ွိဟု	ဆိုရေပမည္။	(JICA)	ႏွင့္	(ADB)	တို႔၏	
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္	ေရအားလွ်ပ္စစ္၏	အခန္းက႑က	
(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္ေရာက္ခ်ိန္၌	သိသိသာသာ	ေလ်ာ့က်သြားၿပီး	
(JICA)	၏	ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တြင္မူ	ပိုမိုျပင္းျပင္းထန္ထန္	
ေလ်ာ့က်သြားသည္)	ေရအား	မဟုတ္ေသာ	ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	
စြမ္းအင္မ်ား၏	အခန္းက႑မွာ	မဆိုစေလာက္သာ	ျဖစ္သည္။	
က်န္းမာေရး	႐ွဳေထာင့္ကေသာ္လည္းေကာင္း	ရာသီဥတုအေပၚ	
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ	႐ွဳေထာင့္ကေသာ္လည္းေကာင္း	
စြမ္းအင္	ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္	ညစ္ညမ္းေသာ	
ရင္းျမစ္တစ္ရပ္အျဖစ္	ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားသည့္	
ေက်ာက္မီးေသြး၏	ဂုဏ္သတင္းကို	ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္	
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကို	အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းက	
အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္	ျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္းကို	မသိက်ဳိးကြ်ံျပဳကာ	

ေ႐ွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းပင္	ျဖစ္ေလသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသည္	အေၾကာင္းရင္း	(၄)	ခ်က္ေၾကာင့္	
ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ	အလ်င္အျမန္	ဖြံ႔ၿဖိဳးေနသည့္	
ႏိုင္ငံတစ္ခု	အတြက္	အေကာင္းဆံုးေ႐ြးခ်ယ္မႈ	ျဖစ္သည္ဟု	
ဂ်ပန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္	စြမ္းအင္ပညာ႐ွင္မ်ားက	ေျပာ	
ၾကားၾကသည္။	

ပထမဆံုးအေနျဖင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	လွ်ပ္စစ္အေရးေပၚ	
လိုအပ္ခ်က္ကို	ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္	ေက်ာက္မီးေသြး	
စက္႐ံုမ်ား	တည္ေဆာက္မႈသည္	ေရအား	
လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္စာလွ်င္	ပိုမိုလ်င္ျမန္သည္	
(ေက်ာက္မီးေသြး	စက္႐ံုအတြက္	ပ်မ္းမွ်	(၃)	ႏွစ္	ၾကာမည္	
ျဖစ္ၿပီး	ေရအားလွ်ပ္စစ္	စက္႐ံုအတြက္	(၅)	ႏွစ္ၾကာမည္)။133	

ဒုတိယအေနျဖင့္	စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊	ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္	
နည္းပညာ႐ႈေထာင့္မွ	ၾကည့္လွ်င္	ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	
စြမ္းအင္ျဖင့္	အေျခခံလွ်ပ္စစ္	လိုအပ္ခ်က္	(Base	load)	
(သို႔မဟုတ္)	အနိမ့္ဆံုး	လိုအပ္ခ်က္ကို	ကာလတစ္ခုအတြင္း	
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္	မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ။	

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္	ေက်ာက္မီးေသြးသည္	အျခားစြမ္းအင္	
ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္	ႏွဳိင္းစာလွ်င္	ေဈးအခ်ဳိဆံုး	ျဖစ္သည္။134	

တီဂ်စ္ေက်ာက္မီးေသြးစက႐ုံ္ေရွ	႔	ျဖတ္ေနေသာ	ႏြားလည္းတစ္စီး	
ဤစက္ရံုသည္	ေဒသခံမ်ား၏	အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္	

က်န္းမာေရးကို	အလြန္ထိခိုက္ေစပါသည္။	
(ဓာတ္ပုံ	-	သန္႔ဇင္)
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စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္	ဆာလဖာဒိုင္	
ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္	ႏိုက္ထရပ္ေအာက္ဆိုဒ္	ဓာတ္ေငြ႔	
ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားေၾကာင့္	ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအေပၚ	
က်	ေရာက္လာႏိုင္ေသာ	ျပႆနာမ်ားကို	ေအာင္ျမင္စြာ	
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းလာခဲ့သည္။	ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္	
ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားက	ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္	
ဆက္လက္႐ွိေနေသာ္လည္း	တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	(CO2)	
ထုတ္လႊတ္မႈတြင္	အခ်ဳိးအစားအရ	မဆုိစေလာက္သာပါဝင္သည့္	
ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ	ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္	ယင္းသည္	
စိုးရိမ္ပူပန္စရာ	ျပႆနာတစ္ခု	မျဖစ္သင့္ေပ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ကို	ဆန္႔က်င္ေသာ	
အဆိုျပဳခ်က္မ်ား
အထက္ေဖာ္ျပပါ	အဆိုျပဳခ်က္	(၄)	ခ်က္လံုးကို	အျပင္းအထန္	
ေဆြးေႏြးျငင္းခံုေနခဲ့ၾက၏။	လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား	အလ်င္အျမန္	
ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ေရး	ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍	World	Wild-
life	Fund	(WWF)	–	Spectrum	ေပါင္းစပ္ေလ့လာမႈက	
“ဆိုလာ	(PV)	ႏွင့္	ေလအားစီမံကိန္းမ်ားကို	
လအနည္းငယ္အတြင္း	ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ၿပီး	႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ၊	
အႏုျမဴစြမ္းအင္ႏွင့္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	စီမံကိန္းမ်ားမွာ	
ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ	ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္”	135	ဟု	မွန္မွန္ကန္ကန္	
တင္ျပထားသည္။	အေျခခံလွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္	(Base	
load)	ျပႆနာႏွင့္	ပတ္သက္၍လည္း	အထက္ပါ	(WWF)	
ေလ့လာမႈကပင္	“အကယ္၍	ဗဟိုမွ	ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ	မရွိသည့္	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ကို	က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက	ဆိုလာ၊	
ေလအား၊	ဇီဝေလာင္စာႏွင့္	အျခားေသာ	ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	
စြမ္းအင္ပံုစံမ်ားကို	အေျခခံကာ	တည္ေဆာက္ထားေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	စနစ္သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္	(အားလံုးမဟုတ္လွ်င္ပင္)	အမ်ားစုကို	
တျဖည္းျဖည္း	ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္”	136	ဟု	
ယံုၾကည္ခ်က္႐ွိ႐ွိ	တင္ျပထားသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးကို	အားေပးျမႇင့္တင္ရျခင္းအတြက္	
(JICA)	၏	အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္	တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ	
ကုန္က်စရိတ္	ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍	နည္းပညာစီးပြားေရး	
(Economics	of	technology)	သည္	အစဥ္အျမဲ	
ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု	မွန္မွန္ကန္ကန္	ေထာက္ျပထားခဲ့၏။	
ေလ့လာဆန္းစစ္သူတစ္ဦးက	ေထာက္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	
ဆိုလာႏွင့္	ေလအားစြမ္းအင္အတြက္	ကုန္က်စရိတ္သည္	
(၂၀၀၉)	ခုႏွစ္မွ	(၂၀၁၆)	ခုႏွစ္အတြင္း	(၈၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္	
(၆၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ	အသီးသီး	က်ဆင္းသြားခဲ့ရာ	
ႏွစ္စဥ္	ပ်မ္းမွ်	(၁၁)	ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔	က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။137	ျပန္လည္	ျပည့္ၿဖိဳးျမ	ဲစြမ္းအင္ကို	အသံုးမျပဳႏိုင္ခင္	
ၾကားကာလတြင္	“ပိုမိုျမင့္မားေသာ	လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး	
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	ထိန္းသိမ္းေရး	
ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္	ေက်ာက္မီးေသြးမွ	ရယူေသာ	
လွ်ပ္စစ္အတြက္	ကုန္က်စရိတ္မွာ	ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်	(၅)	
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္	့ျမင့္တက္လာမည္	ျဖစ္၏။	ဤလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း	
ဆက္သြားေနပါက	(၂၀၂၀)	ခုႏွစ္သို႔	ေရာက္ခ်ိန္တြင္	

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္၏	ေဈးႏွဳန္းက	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္ေဈးႏွဳန္းကို	အသာစီးရ	အႏိုင္ယူသြားမည္	
ျဖစ္သည္။”138

သို႔ေသာ္	ယခုလက္႐ွိႏွဳိင္းရ	ကုန္က်စရိတ္မ်ားအရပင္လွ်င္	
“သန္႔႐ွင္းေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး	(Clean	coal)”	
သို႔မဟုတ္	“USC	ေက်ာက္မီးေသြး	(Ultra-supercrit-
ical	coal)”	နည္းပညာကို	အသံုးျပဳလာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ	
ေက်ာက္မီးေသြး၏	အားသာခ်က္ကို	ဆံုး႐ံွဳးသြားခဲ့ရၿပီး	
ျဖစ္၏။	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက	ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္	အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ	
တြန္းအားေပးေနခဲ့သည္မွာ	အဆိုပါနည္းပညာျဖင့္	
ေက်ာက္မီးေသြးမွ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ထုတ္လုပ္ေရးပင္	ျဖစ္	
သည္။	ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ၏	(Clean	coal)	အသံုးျပဳမႈအတြက္	
ကုန္က်စရိတ္မ်ား	ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည့္	(Bloomberg	News	
Energy	Finance)	သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းက	အဆင့္အျမင့္ဆံုး	
သန္႔႐ွင္းေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး	နည္းပညာျဖစ္သည့္	
(USC)	ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္မွ	လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ	
ကုန္က်စရိတ္	(ကာဘြန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္	ဘ႑ာေရးႏွင့္	
ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ	ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား	အပါအဝင္)	
ကို	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	တစ္မဂၢါဝပ္နာရီလွ်င္	(AU$	၁၃၄	
-	$	၂၀၃)	အျဖစ္	သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။	ႏွဳိင္းယွဥ္	
ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ	ေလအားလွ်ပ္စစ္	စက္႐ံုသစ္မွ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္	ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မွာ	တစ္မဂၢါဝပ္နာရီ	
လွ်င္	(AU$	၆၁	-	$	၁၁၈)	႐ွိၿပီး	ဆိုလာစက္႐ံုသစ္မွဆိုလွ်င္	
(AU$	၇၄	-	$	၉၀)	ကုန္က်မည္	ျဖစ္သည္။	တစ္ေထာင္	
မဂၢါဝပ္	သန္႔႐ွင္းေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး	စက္႐ံုတစ္ခုအတြက္	
ေငြေၾကး	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ	အေမရိကန္ေဒၚလာ	(၃.၅၉)	
ဘီလီယံထိ	႐ွိသြားမည္	ျဖစ္သည္။139	ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွ	
စက္႐ံုတစ္ခုအတြက္	ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည့္	အဆိုပါ	
ကုန္က်စရိတ္ကို	ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွ	ထိုကဲ့သို႔ေသာ	
စက္႐ံုတစ္ခု၏	ေဒၚလာ	(၃.၉)	ဘီလီယံကုန္က်စရိတ္က	
ေက်ာ္ျဖတ္သြားခဲ့သည္။	စက္႐ံုတစ္ခုအတြက္	အသံုးျပဳခဲ့သည့္	
ထိုမွ်မ်ားျပားေသာ	ေငြေၾကးပမာဏက	ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ	
ဆင္းရဲသည့္	ဖြံ	့ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္မွာကား	
အလြန္တစ္ရာ	ႀကီးမားေသာ	အသံုးစရိတ္တစ္ခု	
ျဖစ္ေနေပသည္။	အမွန္မွာ	ၾသစေတးလ်ကဲ့သို႔ေသာ	
ခ်မ္းသာသည့္	ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ပင္လွ်င္	ထိုကုန္က်စရိတ္မွာ	
ေသးငယ္သည္ဟု	မဆိုသာပါေၾကာင္း	အရည္အေသြး	
အေကာင္းဆံုးေသာ	“သန္႔႐ွင္းေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး”	
စက္႐ံုမ်ားထုတ္လုပ္သူ	(Mitsubishi	Hitachi	Pow-
er	Systems)	၏	ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္	
စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရး	အႀကီးအကဲျဖစ္သူ	အာကီဟီကို	
ကာဇူႏိုက	ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။	ၾသစေတးလ်ကဲ့သို႔ေသာ	
ခ်မ္းသာေသာ	ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္	ဂ်ပန္အစိုးရထံမွ	
ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ	ဘ႑ာေရး	အေထာက္အပံ့	(Export	fi-
nance)	ကို	ရေကာင္းရႏိုင္သည္ဟူေသာ	အာကီဟီကို	
ကာဇူႏို	ေျပာၾကားခဲ့သည့္	အရည္အခ်င္း	ကန္႔သတ္ခ်က္က	
သန္႔႐ွင္းေသာ	ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သည္	ျမန္မာကဲ့သို႔	
ဆင္းရဲသည့္	ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္	သင့္ေတာ္မႈ	မ႐ွိေၾကာင္း	
ထင္႐ွားေပၚလြင္ေစသည္။140
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ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္အတြက္	(JICA)	၏	
တြန္းအားေပးမႈတြင္	ႀကီးမားေသာ	အတားအဆီးတစ္ရပ္မွာ	
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု	ျဖစ္၏။	ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ	ဆန္႔က်င္ေရး	
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟူေသာ	ပံုရိပ္ကို	တည္ေဆာက္ရန္	
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနသည့္	ကမၻာ့ဘဏ္သည္	
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကို	(သန္႔႐ွင္းေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္ကိုပင္)	အားေပးေထာက္ခံေနသည့္	အျဖစ္မ်ဳိး	
ေရာက္႐ွိသြား၍	မျဖစ္ပါေခ်။	ကမၻာ့ဘဏ္သည္	၎၏	
ဆန္႔က်င္ေရး	ရပ္တည္ခ်က္ကို	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	
အေၾကာင္းရင္းအေပၚတြင္သာမက	ကုန္က်စရိတ္ဆိုင္ရာ	
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္ပါ	အေျခခံခဲ့သည္။	
Vikram	Kumar	(ကမၻာ့ဘဏ္၏	ပုဂၢလိက	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	
လက္တံတစ္ခုျဖစ္ေသာ	International	Finance	Corpo-
ration	(IFC)	(ရန္ကုန္)	၏	ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ	မန္ေနဂ်ာ)	
က	႐ွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	“ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္က	ေဈးခ်ဳိတယ္လို႔	သူတို႔ေျပာတယ္။	ဒါေပမယ့္	
ကြ်န္ေတာ္တို႔က	မဂၢါဝပ္	(၁၀၀၀)	ေလာက္ထုတ္မယ့္	
စက္႐ံုတစ္ခုမွာ	အႀကီးအက်ယ္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့အေၾကာင္းကို	
ေျပာေနတာေလ။	ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း	အနည္းဆံုး	
(၆၀၀)	မဂၢါဝပ္ေလာက္ထုတ္ေပးမယ့္	စက္႐ံုေပါ့။	
တကယ္လို႔	ေက်ာက္မီးေသြး	တင္သြင္းလာမယ့္	
ဆိပ္ကမ္းလိုမ်ဳိး၊	ကမ္းေျခကေန	သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္	
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလိုမ်ဳိး	.	.	.	လိုအပ္တဲ့ေနရာ၊	
အေဆာက္အဦး၊	ပစၥည္းပစၥယေတြ	အားလံုးကို	ထည့္သြင္း	
တြက္ခ်က္မယ္ဆိုရင္	.	.	.	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္က	
ေဈးခ်ဳိခ်င္မွ	ခ်ဳိလိမ့္မယ္လို႔	ကြ်န္ေတာ္ေျပာတယ္ဗ်ာ။”		ထို႔အျပင္	
သန္႔စင္ေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္စက္႐ံု	တစ္ခု၏	
အလြန္တစ္ရာ	ႀကီးမားေသာ	ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္	
သူက	“ေက်ာက္မီးေသြး	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ထုတ္လုပ္ေရး	
စက္႐ံုတစ္ခုကို	ခလုတ္စဖြင့္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔	
ျပန္ၿပီးပိတ္ဖို႔	ခက္ခဲတယ္။	ပိုလွ်ံလွ်ပ္စစ္ကို	ခင္ဗ်ား	
ထိုင္းႏိုင္ငံ	ဒါမွမဟုတ္	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို	တင္ပို႔ရႏိုင္တယ္။	
ဒါ့ေၾကာင့္	ခင္ဗ်ားဟာ	နည္းပညာ	႐ွဳေထာင့္အရဆိုရင္	
ျမန္မာႏိုင္ငံကို	ညစ္ညမ္းေစ႐ံုသက္သက္	မဟုတ္ေတာ့ဘဲ	
ပိုလွ်ံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားနဲ႔	ပတ္သက္တဲ့	ျပႆနာမ်ဳိးစံုကို	
ဖန္တီးေနတာလည္း	ျဖစ္တယ္”	ဟု	ဆက္လက္ျဖည့္စြက္	
ေျပာၾကားခဲ့သည္။	သူက	“တကယ္ဆိုရင္	အခုအခ်ိန္မွာ	
ပိုလွ်ံလွ်ပ္စစ္႐ွိေနတဲ့	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန	လွ်ပ္စစ္	
တင္သြင္းတာက	ေက်ာက္မီးေသြး	-	လွ်ပ္စစ္စနစ္	တစ္ခု	
တည္ေဆာက္တာထက္	ပိုၿပီးေဈးသက္သာလိမ့္မယ္”	141	ဟု	
ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ကုန္က်စရိတ္ျပ	မ်ဥ္းေကြးတြင္	အလ်င္အျမန္	ထိုးစိုက္	
ေလွ်ာဆင္းေနၿပီး	တစ္ေန႔တစ္ျခား	ပိုမိုအဆင့္ျမင့္လာေသာ	
ၿပိဳင္ဘက္နည္းပညာမ်ား၏	ေနာက္ေကာက္ခ်	ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္းကို	
ခံရႏိုင္သည့္	နည္းပညာတစ္ခုကို	ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းႏွင့္	
ထိေရာက္မႈ	႐ွိျခင္းဟူေသာ	အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္	
ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း၏	အနာဂတ္	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို	
ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က	အထင္အ႐ွား	ေဖာ္ျပထားသည္။

“ ယင္းမွာ	ကုန္ထုတ္ရင္းျမစ္မ်ား	(assets)	
ကို	(ဒီဇယ္၊	ေရအား၊	သဘာဝဓာတ္ေငြ	့	
(သို႔မဟုတ္)	ေက်ာက္မီး	ေသြးသံုး	လွ်ပ္စစ္စက္႐ံု)	
ေလွာင္ပိတ္မိေနသည့္	အႏၲရာယ္ဆီသို႔	ဦးတည္ေနသည္။	
အရင္းျပန္မရေသးမီမွာပင္	ထိုကုန္ထုတ္ရင္းျမစ္	(assets)	
မ်ားမွာ	ေဈးကြက္ထဲတြင္	တန္ဖိုး	မရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။	ဥေရာပ႐ွိ	
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔	စြမ္းအင္သံုး	လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္	
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္သံုး	လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားစြာတို႔မွာ	
အဆိုပါအႏၲရာယ္ကို	အတိုင္းအတာ	တစ္ခုအထိ	
ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရသည္။	စြမ္းအင္က႑ကို	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္	အႀကီးစား	ေရအားစြမ္းအင္ေပၚတြင္	
အေျခခံကာ	အစီအစဥ္	ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည့္	
ႏိုင္ငံမ်ားသည္	သူတို႔၏	လွ်ပ္စစ္ေဈးကြက္မ်ားက	
အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္	ယွဥ္လွ်င္	ပိုမိုေဈးႀကီးလာၿပီး	
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	
ဂုဏ္သတင္းတို႔ဘက္မွ	ၾကည့္လွ်င္လည္း	
႐ံွဳးနိမ့္လာရသည္ကို	ေတြ႔ျမင္ရမည္	ျဖစ္သည္။142	

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	အသံုးျပဳႏိုင္မည့္	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္	
နည္းပညာသည္	အမွန္တကယ္	သန္႔႐ွင္းသည္ဟူေသာ	
စတုတၳေျမာက္	အဆိုကို	ဆက္လက္	ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္။	
ယင္းသည္	(JICA)	က	အဓိက	အသားေပးတင္ျပခဲ့ေသာ	
အခ်က္လည္း	ျဖစ္သည္။	(JICA)	က	စံနမူနာအျဖစ္	
ျပသခဲ့သည္မွာ	ယိုကိုဟားမားၿမိဳ	့႐ွိ	အီဆိုကို	(Isogo)	
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္သံုး	လွ်ပ္စစ္စက္႐ံု	ျဖစ္သည္။	
ထိုစက္႐ံုသည္	ကမၻာေပၚတြင္	ဆာဖာဒိုင္	ေအာက္ဆိုဒ္	
ထုတ္လႊတ္မႈ	အနိမ့္ဆံုး	(တစ္ကီလိုဝပ္နာရီလွ်င္	၀.၀၁	ဂရမ္)	
ႏွင့္	ႏိုက္ထရပ္ေအာက္ဆိုဒ္	ထုတ္လႊတ္မႈ	အနိမ့္ဆံုး	(၀.၀၅	
ဂရမ္)143	အဆင့္မ်ားကို	ရ႐ွိေအာင္	စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္သည္ဟု	ဆိုၾက၏။	ယင္းသည္	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္သံုး	
စက္႐ံုမ်ား၏	ပ်မ္းမွ်ထုတ္လႊတ္မႈအဆင့္မွ	(၉၀)	ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔	
က်ဆင္းသြားေစခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။144

ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္	ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	
မူအီဆိုကို	စက္႐ံု၏	စြမ္းေဆာင္မႈမွာ	ယခင္က	အသံုးျပဳခဲ့ေသာ	
ေက်ာက္မီးေသြ	းစြမ္းအင္သံုး	စက္႐ံု၏	ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္	
ထုတ္လႊတ္မႈ	အဆင့္ကို	(၁၇)	ရာခိုင္ႏႈန္းသာ	
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ရာ	သိသာထင္႐ွားေသာ	တိုးတက္မႈတစ္ရပ္	
မဟုတ္ပါေခ်။145	သို႔ေသာ္	ယင္းသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	
အေရးပါ	အရာေရာက္ေသာ	အခ်က္မဟုတ္ဟု	
ဆိုၾက၏။	အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ	အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္	
ဆာဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္	ႏိုက္ထရပ္ေအာက္ဆိုဒ္
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား	႐ွိေနမည္မွာ	
လံုးဝမွန္ကန္ေသာ္လည္း	ကာဘြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားက	
ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ	အဆင့္ျမင့္	စက္မႈႏိုင္ငံမ်ား၏	
တာဝန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။	(JICA)	ႏွင့္	နီးစပ္ေသာ	ဖြံ	
့ၿဖိဳးေရးပညာ႐ွင္	တစ္ဦးျဖစ္သူ	ပေရာ္ဖက္ဆာ	တို႐ွီဟီတိုကူဒိုက	
ကမၻာႀကီး	ပူေႏြးလာျခင္း	“ဟာ	ငါတို႔ရဲ႕	ျပႆနာ	.	.	.	
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျပႆနာတစ္ခု	မဟုတ္ဘူး”146	ဟု	အခိုင္အမာ	
ေျပာၾကားခဲ့သည္။	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ဆန္႔က်င္ေရး	
ဂ်ပန္	(NGOs)	မ်ားက	ကမကထျပဳကာ	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔	
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ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည့္	ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္	ေဒသခံ	
ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္	ဆာလဖာဒိုင္	ေအာက္ဆိုဒ္/ႏိုက္ထရစ္	
ေအာက္ဆိုဒ္	ညစ္ညမ္းမႈ၏	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္	
ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ၏	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားတို႔ၾကား	
ကြဲကြဲျပားျပား	နားလည္သိျမင္ျခင္း	႐ွိ	မ႐ွိကိုလည္း	သူက	
သကၤာမကင္း	ျဖစ္ေနခဲ့သည္အျပင္	(NGOs)	မ်ားကိုလည္း	
႐ွဳပ္ေထြးမွဳအား	ဖန္တီးခဲ့သည္ဟု	ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။147	

(JICA)	၏	အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္	၎ကို	အားေပးေထာက္ခံသူတို႔မွာ	
အေျခခံအားျဖင့္	(၁၉၉၀)	ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းက	
ေျပာၾကားခဲ့ေသာ	မေလး႐ွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္	မိုဟာမက္	
မဟာသီယာ၏	အဆိုျပဳခ်က္၏	မူကြဲတစ္ရပ္	ျဖစ္သည္။	
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္	၎တို႔၏	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	
ညစ္ညမ္းေရး	ခြဲတမ္းမွာ	ကုန္ဆံုးသြားျခင္း	မ႐ွိေသးဘဲ	
မ်ားစြာက်န္႐ွိေနေသးသည္ျဖစ္ရာ	ထိုခြဲတမ္းကို	ျပည့္မီေအာင္	
ျဖည့္ဆည္းျခင္းအား	မည္သူကမွ်	တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း	
မ႐ွိေစရဟူ၏။	ကမၻာႀကီး	ပူေႏြးမႈကို	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
ပါဝင္အားေပးျမႇင့္တင္မႈက	အလြန္ပင္	ေသးငယ္ေနဆဲ	ျဖစ္၏။	
သို႔ျဖစ္ရာ	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	ပန္းတိုင္အတြက္	
ပိုမိုမ်ားျပားေသာ	ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏကို	
ထုတ္လြတ္ႏိုင္မည့္	ခြဲတမ္းတစ္ရပ္	႐ွိေနဆဲ	ျဖစ္ေလသည္။	

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍	ျပႆနာ	(၃)	ခု႐ွိ၏။	
ပထမဆံုးတစ္ခုမွာ	(JICA)	၏	အဆိုျပဳခ်က္အတိုင္း	
ေက်ာက္မီးေသြးကို	အႀကီးမားဆံုး	လွ်ပ္စစ္ရင္းျမစ္အျဖစ္	
သတ္မွတ္ကာ	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကို	အေျခခံေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	အေျခခံအေဆာက္အအံုတစ္ခု	
တည္ေဆာက္ျခင္းက	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္အေပၚ	
ႏိုင္ငံ၏	မွီခိုအားထားမႈမ်ား	စြဲျမဲခိုင္မာလာၿပီး	
ပိုမိုမ်ားျပားေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္	
စက္႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္မႈကို	အ႐ွိန္အဟုန္	
ျမင့္တက္လာေစႏိုင္သည္။	ထိုမွတစ္ဆင့္	ႏိုင္ငံ၏	
ဖန္လံုအိမ္	ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈမွာ	လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ပင္	
ျပန္လည္	ေနာက္ဆုတ္၍	မရေတာ့သည့္	အေျခအေနအထိ	
ျမင့္တက္သြားမည္	ျဖစ္ေလသည္။	ဒုတိယတစ္ခုမွာ	
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း	
ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းက	ပါရီၿမိဳ	့၌	သေဘာတူညီမႈ	
ရယူႏိုင္ခဲ့သည့္	သမိုင္းဝင္	(၂၀၁၅)	ခုႏွစ္	ရာသီဥတုဆိုင္ရာ	
သေဘာတူညီခ်က္အရ	ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔	ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား	
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ဟူေသာ	ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏	ကတိကဝတ္မ်ားကို	
ဆန္႔က်င္ေနေပသည္။	တတိယတစ္ခုမွာ	ျမန္မာႏို္င္ငံသည္	
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္	ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခ	
ဒုတိယအမ်ားဆံုး	တိုင္းျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း	သတ္မွတ္	ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္ရာ148	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို	
ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း	ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား	အမ်ားအျပား	
ထုတ္လႊတ္ျခင္းက	မိမိအတြက္	ဆင္းရဲဒုကၡကို	မိမိကိုယ္တိုင္	
ပူးေပါင္းပါဝင္	ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနသကဲ့သို႔ပင္	ျဖစ္သည္။	

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္အတြက္	တြန္းအားေပးမႈသည္	
(JICA)	ပညာ႐ွင္မ်ား	အခုိင္အမာေျပာၾကားေလ့	႐ွိသကဲ့သို႔	
ျမန္မာ့စြမ္းအင္	အနာဂတ္အတြက္	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွ	
ေပၚထြက္လာသည္ဆိုျခင္းက	အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့ေနၿပီး	

စီးပြားေရး	လုပ္ငန္း၏	အသားတင္ဝင္ေငြ	(Corporate	bottom	
line)	အတြက္	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွ	ထြက္ေပၚလာျခင္းသာ	ျဖစ္၏။	
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္	ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႔	ေက်ာက္မီးေသြးသံုး	
လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ား	တင္ပို႔မႈတြင္	ထိပ္တန္းမွ	ဦးေဆာင္ေနေသာ	
ႏုိင္ငံတစ္ခု	ျဖစ္သည္။	(၂၀၀၇)	ခုႏွစ္မွ	(၂၀၁၅)	ခုႏွစ္အတြင္း	
စုစုေပါင္းေဒၚလာ	(၄၅)	ဘီလီယံထိ႐ွိေသာ	ေခ်းေငြမ်ား၊	
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္	အျခားေသာ	ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ	
အေထာက္အပံ့မ်ားအနက္	ေဒၚလာ	(၂၂)	ဘီလီယံမွာ	
အဆိုပါ	စီမံကိန္းမ်ားအတြင္းသို႔	စီးဝင္သြားခဲ့သည္။	
“ဂ်ပန္သည္	ပါရီသေဘာတူညီခ်က္	စာခ်ဳပ္တြင္	ပါဝင္လက္	
မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးသည့္တိုင္	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကို	
အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္	အားေပးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္	တစ္ခု	
တည္းေသာ	(G7)	ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္”	ဟု	ဂ်ပန္	(NGO)	
ကီကိုကြန္ရက္မွ	ႏိုင္ငံတကာညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ	
ကီမီကို	ဟီရာတာ149	က	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	
အျခားစက္မႈႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔က	ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ပါ	
ကတိကဝတ္မ်ားကို	ျဖည့္ဆည္း	ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္	
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔	
ေ႐ြ႔လ်ား	ေနခဲ့ခ်ိန္တြင္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက	ဆန္႔က်င္ဘက္	အရပ္ဆီသို႔	
ေ႐ြ႕လ်ားေနသည္။	၎၏	အနိမ့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္	
(Base	load)	ကို	ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္	
လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ၿပီး	ေခတ္မမီေတာ့သည့္	ႏ်ဴကလီးယား	
လွ်ပ္စစ္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား	ေနရာတြင္	
“သန္႔႐ွင္းေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္”	ျဖင့္	တျဖည္းျဖည္း	
အစားထိုးေနခဲ့သည္။	

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏	ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ေရး	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ	
ေဖာ္ျပပါ	ျပည္တြင္းစြမ္းအင္	လမ္းေၾကာင္းကို	
ပို၍	တိုးျမႇင့္ခ်ဲ႕ထြင္ေစသည္။	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္နည္းပညာတြင္	ႀကီးႀကီးမားမား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက	
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ	ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္	ထပ္တိုးဝယ္လိုအားမ်ား	
ေပၚထြက္လာေစရန္	တိုးျမႇင့္ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ေသာ	
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု	ျဖစ္ေလသည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္နည္းပညာကို	အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္	
တြန္းအားေပးမႈက	ဂ်ပန္စီးပြားေရး	ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ား၏	
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္	ဆက္ႏြယ္ေနခဲ့ျခင္း	႐ွိ	မ႐ွိ	ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္	
(IFC)	၏	ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ	မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ	(Kumar)	
က	“႐ွိတာေပါ့ဗ်ာ”	ဟု	ေျဖၾကား	ခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	သူက	
“ဒါက	အက်ဳိးစီးပြားသက္သက္အတြက္ေတာ့	မဟုတ္ပါဘူး။	
ေရအားအေပၚမွာ	မီွခိုအား	ထားေနတာက	အလုပ္	
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔	ဂ်ပန္ေတြက	အခိုင္အမာ	ယံုၾကည္ၾကတယ္ေလ။	
ဒါကလည္း	သူတို႔နဲ႔	ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုၾကားက	အေျခခံအက်ဆံုး	
ကြဲျပားခ်က္တစ္ရပ္	ျဖစ္လာတာေပါ့”	ဟု	သတိႀကီးစြာ	
ထပ္မံျဖည့္စြက္	ေျပာဆိုခဲ့သည္။150

ေနာက္ထပ္ဆက္စပ္ေနေသာ	အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္လည္း	
႐ွိသည္	(အေစာပိုင္းက	သြယ္ဝိုက္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး	ျဖစ္၏)။	
ပထဝီႏိုင္ငံေရးပင္	ျဖစ္ေလသည္။	နည္းပညာ႐ွဳေထာင့္အရ	
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏	ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း	အားသာခ်က္မွာ	
ေရအားစြမ္းအင္တြင္	တည္႐ွိၿပီး	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္တြင္	အားသာခ်က္	႐ွိသည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံက	



51အယူအျမင္ေထာင္ေခ်ာက္

ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကို	ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳလာေအာင္	
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းက	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	
လႊမ္းမိုးျဖစ္တည္ေရး	တိုက္ပြဲတြင္	အသာစီးရေစမည္	ျဖစ္သည္။	

အေလ်ာ္အစားႀကီးမားေသာ	အဆိုပါမဂၤလာပြဲ၏	
သတို႔သမီးေလာင္း	ျဖစ္သူ	အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္	
(NLD)	အစိုးရသည္	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကို	
အသံုးျပဳမည္	မျပဳမည္	ေ႐ြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရဦးမည္	
ျဖစ္၏။	ၾကားကာလ	အေတာအတြင္း၌	(JICA)	သည္	
(NLD)	စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒	ဦးဟံသာျမင့္ႏွင့္	
စီမံကိန္းႏွင့္	ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး႒ာန၊	ညႊန္ၾကားေရးမွဴး	
ဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔အပါအဝင္	ျမန္မာႏိုင္ငံမွအဆင့္ျမင့္	
အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္	အရပ္ဘက္လူမႈ	အဖြဲ႔အစည္းမွ	
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို	ဖိတ္ေခၚဧည့္ခံကာ	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္၏	အားသာခ်က္မ်ားကို	လက္ခံ	ယံုၾကည္လာေအာင္	
ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းခဲ့သည္။	အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး	
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈကလည္း	ခိုင္မာအားေကာင္းလွ၏။	
ဥပမာ	ကိုယ္တိုင္	အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ	
ဦးဟံသာျမင့္က	အီဆိုကိုကဲ့သုိ႔	အဆင့္ျမင့္	႐ွဳပ္ေထြးေသာ	
ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး	စက္႐ံုတစ္ခုကို	
ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ရန္	ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားတြင္	
လံုေလာက္ေသာ	စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား	႐ွိမည္ဟု	
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ	မ႐ွိေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့ရာ	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္ကို	ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳလာေအာင္	(NLD)	အစိုးရအား	
တြန္းအားေပးေရး	လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္	ပါဝင္သည့္	
ဂ်ပန္ပညာ႐ွင္တစ္ဦးက	“ခင္ဗ်ားရဲ	့အင္ဂ်င္နီယာေတြကို	
ေလွ်ာ့မတြက္ပါနဲ႔”151	ဟု	ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။	ေဖာ္ျပပါ	
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈက	အရာထင္ခဲ့ပါ၏။	(JICA)	ႏွင့္	အီဆိုကို	
စက္႐ံုသို႔	သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျခင္းက	ထင္႐ွားေသာ	
ေက်ာက္မီးေသြးဆန္႔က်င္ေရး	လွဳပ္႐ွားတက္ၾကြသူတစ္ဦး	(၈၈	
မ်ဳိးဆက္	ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	ပြင့္လင္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏	အဖြဲ႔ဝင္	
တစ္ဦး)	ကို	သန္႔႐ွင္းေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္အေပၚ	
အမွန္အကန္	ယံုၾကည္သူအျဖစ္	ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ေလသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္	ေရအားစြမ္းအင္ႏိုင္ငံေရး
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္က	အျငင္းပြားမႈမ်ားကို	
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သကဲ့သို	့	ေရအားလွ်ပ္စစ္ကလည္း	
အျငင္းပြားမႈမ်ားဆီသို	့ဦးတည္ေစခဲ့သည္။	

(၂၀၁၄)	ခုႏွစ္	ဇြန္လသို႔	ေရာက္ခ်ိန္တြင္	
တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးေသာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္	စက္႐ံုမ်ား	အားလံုး၏	
စုစုေပါင္း	ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ	ပမာဏမွာ	(၃၀၀၅)	မဂၢါဝပ္႐ွိသည္။	
တစ္ခုခ်င္းစီက	(၁၀)	မဂၢါဝပ္ေက်ာ္	ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည့္	
ဆည္ေပါင္း	(၂၃)	ခုႏွင့္	အားလံုးစုစုေပါင္း	(၃၄)	မဂၢါဝပ1္52	
ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည့္	အေသးစားဆည္	အခု	(၄၀)	တို႔	
ပါဝင္သည္။	ႏိုင္ငံက	ထုတ္လုပ္ေနခဲ့ေသာ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	
ပမာဏ၏	(၅၉)	ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ	ေရအားျဖင့္	ထုတ္လုပ္ေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား	ျဖစ္သည္။153	ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္	
ျပန္လည္	ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္	ျဖစ္သည္။	သို႔ေသာ္	
ကံမေကာင္းစြာႏွင့္ပင္	ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္	မဲေခါင္ေဒသတြင္းမွ	

ေရအားစြမ္းအင္၏	မွတ္တမ္းက	အားရေက်နပ္စရာ	
မ႐ွိေပ။	ယင္းသည္ပင္	ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ကို	
အနည္းဆံုး	လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္	(Base	load)	အား	
အဓိကျဖည့္ဆည္းေပးမည့္အရာအျဖစ္	အားတက္သေရာ	
ႀကိဳဆိုေနခဲ့ျခင္း၏	အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္	(ဂ်ပန္တို႔၏	
တြန္းအားမ်ားလည္း	ပါဝင္သည္မွာ	သိသာေပၚလြင္ေနေပ၏)။	

ေရအားလွ်ပ္စစ္၏	အႏၱရာယ္မ်ား
ျမန္မာစြမ္းအင္	ပင္မအစီအစဥ္	(The	Myanmar	Energy	
Master	Plan)	တြင္	ေရအားလွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္	ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ	
အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္၍	႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ	
ေဖာ္ျပထားသည္။	ထိုအစီအစဥ္တြင္	ပါဝင္ေသာ	
ဆန္းစစ္ေလ့လာ	သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို	႐ွည္႐ွည္လ်ားလ်ား	
ကိုးကားေဖာ္ျပထိုက္သည္။	အေၾကာင္းမွာ	ေ႐ြးခ်ယ္စရာ	
စြမ္းအင္တစ္ရပ္အေပၚ	ေလ့လာဆန္းစစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍	
ထိုမွ်ေလာက္	႐ိုး႐ိုးသားသား	ေဖာ္ျပထားေသာ	အစိုးရ၏	
စာတမ္းတစ္ေစာင္ဟူ၍	အလြန္႐ွားပါးေသာေၾကာင့္	
ျဖစ္သည္	(သို႔ေသာ္	ထိုေလ့လာဆန္းစစ္မႈအား	
ပံ့ပိုးကူညီ	ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္	(ADB)	ကို	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္မဟာဗ်ဴဟာအတြက္	ျပင္းျပင္းထန္ထန္	
တြန္းအားေပးေနေသာ	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက	လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနခဲ့သည္ကို	
အမွတ္ရသင့္သည္)။	

“ ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္	စီးပြားေရး၊	နည္းပညာႏွင့္	
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာကို	
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေသာ္လည္း	ႀကီးမားျပင္းထန္ၿပီး	
လူမႈေရးႏွင့္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို	ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။	အဆိုျပဳခဲ့ေသာ	
ဆည္မ်ားစြာတို႔အတြက္	သုေတသနျပဳ	ေလ့လာမႈမ်ား	
ကင္းမဲ့ေနသည္	(သို႔မဟုတ္)	နည္းပါးေနခဲ့သည္ျဖစ္ရာ	
ထိုစီမံကိန္းမ်ား၏	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို	တိတိက်က်	
ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္	အလြန္ပင္ခက္ခဲေပသည္။	
ပိုမိုခက္ခဲ႐ွဳပ္ေထြးေစသည့္	ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္း	
တစ္ရပ္မွာ	မည္သည့္ဆည္မ်ားကို	
တည္ေဆာက္မည္ဟူေသာ	အေျဖ၊	ယင္းဆည္မ်ား၏	
တည္ေဆာက္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္	ေဆာက္လုပ္မည့္	
အစဥ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍	ေသခ်ာေရရာမႈ	ကင္းမဲ့ေနသည္။	
ႀကီးမားေသာ	ပင္မလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္	ပတ္သက္သည့္	
အစီအစဥ္မ်ားစြာကို	စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္	
မတူျခားနားေသာ	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရး	
အုပ္စုမ်ားက	ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊	လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္	
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ	
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို	တိုးျမႇင့္ထုတ္ေဖာ္	ျပသလာခဲ့သည္။	

	 ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း	ေဒသအထက္ပိုင္းတြင္	တည္ေဆာက္ရန္	
စီစဥ္ေနသည့္	ေရကာတာတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္	
၍	(မည္သူတို႔အား	ေဆာက္လုပ္ခြင့္	
ေပးအပ္ခဲ့သည္ကို	ျပန္လည္	အတည္ျပဳရဦးမည္)	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	အုပ္စုတစ္ခုက	ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္	
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ကနဦး	(EIA)	ဆန္္းစစ္ေလ့လာမႈ	တစ္ရပ္တြင္	
ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္	ဇီဝမ်ဳိးကြဲ	စံုလင္မႈ၊	
ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊	ေရေအာက္ေဂဟစနစ္၊	
တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္	ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊	ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္	
ေဒသခံတို႔၏	အသက္ေမြးေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတို႔	
အေပၚ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ	႐ွိလာႏိုင္ေၾကာင္း	
ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။	သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ရန္	စီစဥ္ထားသည့္	
ေရအားလွ်ပ္စစ္	စီမံကိန္းမ်ားက	ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ	
အေျခအေနမ်ားအေပၚ	ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား	
အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု	ခန္႔မွန္းရသည္။	
နယ္ေျမေဒသအမ်ားအျပားတြင္	ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား	
ျဖစ္ပြားေစျခင္းႏွင့္	ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ	ေဒသအပါအဝင္	
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္	ေရစီးေၾကာင္းမ်ား	
ေျပာင္းလဲလာၿပီး	ဆားငန္ရည္တိုးဝင္မႈမ်ား	ျဖစ္ပြားေစျခင္းတို႔	
ပါဝင္သည္။	ႀကီးမားေသာ	ဆည္တည္ေဆာက္ေရး	
အစီအစဥ္တစ္ရပ္က	အနာဂတ္ကာလ	ႏုန္းအနည္	
ပို႔ခ်မႈကိုလည္း	ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။	ထိုသို႔ျဖင့္	
ႏုန္းေျမပို႔ခ်မႈႏွင့္	ရာသီအလိုက္	ေရလႊမ္းမႈတို႔ကို	
ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္	မွီခို	အားထားေနခဲ့သည့္	
လူဦးေရထူထပ္ေသာ	ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားအေပၚ	
ျပင္းျပင္းထန္ထန္	အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္ေလသည္။	
စြမ္းအင္လံုျခံဳေရးႏွင့္	အစားအစာ	လံုျခံဳေရးဟူေသာ	
႐ွဳေထာင့္မ်ားမွၾကည့္လွ်င္	ျမစ္မ်ားမွာ	အလြန္တစ္ရာ	
အေရးပါေသာ	အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္	ျဖစ္သည္။	သို႔ေသာ္	
ကံဆိုးသည္မွာ	အဆိုပါလံုျခံဳေရး	ပံုစံ	(၂)	မ်ဳိးမွာ	
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု	အျပန္အလွန္	ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ဳိး	
မဟုတ္ဘဲ	လံုးဝနီးပါး	ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္ကို	
ေဆာင္ေနသည္။	ဆိုလိုသည္မွာ	အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္	
ထုတ္လုပ္ေရးမွတစ္ဆင့္	စြမ္းအင္လံုျခံဳေရးကို	
ျမႇင့္တင္ျခင္းက	အစားအစာ	လံုျခံဳေရးကို	လံုးဝ	
ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္သည္	ဟူ၍ပင္။	မဲေခါင္ေဒသတြင္းမွ	
ဆည္မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္ေသာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ	
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ	ပင္မဆည္မ်ား	
တည္ေဆာက္ျခင္းက	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	ငါးပုစြန္မ်ဳိးကြဲ	
စံုလင္မႈကို	ျပင္းျပင္းထန္	ထန္	ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး	
ငါးပုဇြန္မ်ား	ဆတိုးဆံုး႐ံွဳး	ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းႏွင့္	ငါးပုဇြန္	
ဖမ္းဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ား	က်ဆင္းျခင္းဆီသို႔	ဦးတည္ေစမည္	
ျဖစ္သည္။	ငါးပုဇြန္	လုပ္ငန္းမ်ားသည္	ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ	
စတုတၳအမ်ားဆံုး	႐ွာေဖြေပးသည့္	လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး	
ငါးသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	ေန႔စဥ္စားသံုးေသာ	
အစားအစာမ်ား၏	အဓိကအစိတ္အပိုင္း	တစ္ရပ္လည္း	
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ဆည္မ်ားေၾကာင့္	ျဖစ္ေပၚလာေသာ	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	
လူမႈေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို	ကိုင္တြယ္	
ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း	
ထိန္းသိမ္းေရး	မူေဘာင္က	ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ	
ကင္းမဲ့ေနသည္ကိုလည္း	စြမ္းအင္မူလအစီအစဥ္	(Energy	
Master	Plan)	တြင္	အထင္အ႐ွားေဖာ္ျပထားသည္။

“ လူမႈႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ	အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္	တိုင္းရင္းသား	
လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ	အျငင္းပြားမႈမ်ား	ႀကီးႀကီးမားမား	
ေပၚေပါက္ေစျခင္း	မ႐ွိဘဲ	တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ေရ

အားလွ်ပ္စစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္	
ဥပေဒေရးရာ	မူေဘာင္က	အလြန္အားနည္းေနဆဲ	
ျဖစ္သည္ဟု	ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားႏွင့္	
ပညာ႐ွင္အၾကံေပးမ်ားစြာတို႔က	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ၾကသည္။	
လယ္ယာေျမ	လက္႐ွိထားပိုင္ခြင့္ႏွင့္	
ေျမလပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ	ဥပေဒသစ္မ်ားေအာက္တြင္	
လယ္သမားမ်ားအတြက္	လယ္ယာေျမ	လက္႐ွိထား	
ပိုင္ခြင့္လံုျခံဳေရး	မ႐ွိေသးေခ်။	(MOAI)	သည္	
အသံုးမျပဳေသာ	ေျမမ်ားအျဖစ္	ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေသာ	
ေျမမ်ားကို	ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းမ်ဳိး	
မ႐ွိဘဲ	တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္	စိုက္ပ်ဳိးေသာ	
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ	သိမ္းယူႏိုင္သည္။	
လယ္ယာေျမမ်ားကို	ဓေလ့ထံုတမ္းစဥ္လာအတိုင္း	
ထြန္ယက္စက္ပ်ဳိး	လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည့္	ကိစၥရပ္မ်ား၌	
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္	လယ္ယာေျမ	
အမ်ဳိးအစား	ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈကို	လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္	
သို႔မဟုတ္	စိန္ေခၚႏုိင္မည့္	စြမ္းရည္မ်ားလည္း	မ႐ွိေပ။	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	ဥပေဒမွာလည္း	
အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား	ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၏စီးပြားေရး	
အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္	ႏွဳိင္းစာလွ်င္	ေသးငယ္လြန္းလွေသာ	
ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္	ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း	ခံေနခဲ့ရသည္။

	 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ	
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ	(EIA)	ကို	စနစ္တက်	
ျပဳလုပ္ရမည့္အျပင္	လြတ္လပ္ၿပီး	အမွီအခုိကင္းေသာ	
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္	အၾကံေပးမ်ားျဖင့္	ျပဳလုပ္ရမည္ဟု	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	ဥပေဒတြင္	
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း	မ႐ွိေပ။	တရားဝင္	
က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး	စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ	
အေျခခံသည့္	‘ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္	
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား’	ႏွင့္	‘ဘံုစိတ္ဝင္စားမႈ	
တစ္ရပ္ျဖင့္	အစိုးရအေပၚ	မူဝါဒေရးရာ	လႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္	
ႀကိဳးပမ္း	ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	အုပ္စုမ်ား	(interest	
groups)	၏	ၾကားနာေရး	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား’	155		လည္း	
႐ွိမေနခဲ့ေပ။

စြမ္းအင္ပင္မ	အစီအစဥ္	(Energy	Master	Plan)	တြင္	
ေဖာ္ျပထားေသာ	အဓိက	စိုးရိမ္ပူပန္မႈ	ေနာက္တစ္ခုမွာ	
ႏိုင္ငံေတာ္	အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ	ဆံုး႐ံွဳးျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	
ေဒသတြင္း	ေရအားလွ်ပ္စစ္	အစီအစဥ္မ်ားတြင္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
ထုတ္လုပ္မႈကို	အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔	ေရာင္းခ်ေရးလည္း	
ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။

“ ထုိ႔အျပင္	ႏိုင္ငံျခားပုိင္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက	ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္	
ပတ္သက္၍	ႏိုင္ငံေတာ္၏	အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို	
ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည္။	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားသည္	စိုစြတ္ေသာ	ရာသီတြင္	
ေရလႊမ္းမိုးမႈ	ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို	တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ၿပီး	
ေျခာက္ေသြ႔ေသာ	ရာသီတြင္	ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို	
အက်ဳိး႐ွိေစႏိုင္ေသာ္လည္း	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
ထုတ္လုပ္ငန္း၏	အနီးတဝိုက္တြင္	ေနထိုင္ေသာ	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားမွာ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရ႐ွိသည့္	
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အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္အျပင္	သူတို႔၏	
အစားအစာ၊	ေရႏွင့္	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	
လုပ္ငန္းလံုျခံဳမႈမ်ား	ေလ်ာ့ရဲအားနည္းသြားႏိုင္သည္။	
ထို႔အျပင္	လူမႈေရးႏွင့္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	
ဆိုး႐ြားေသာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားက	
ကပ္လ်က္တည္႐ွိေသာ	ျမစ္ဝွမ္းနယ္ေျမတြင္	ေနထိုင္သည့္	
ေက်းလက္တိုင္းရင္းသား	လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားေပၚသို႔သာ	
အမ်ားဆံုး	က်ေရာက္ေနခဲ့ခ်ိန္တြင္	စြမ္းအင္တင္သြင္းသည့္	
ႏိုင္ငံမ်ားက	အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ	ႏိုင္ငံေရးႏွင့္	
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာကို	
ပိုင္ဆိုင္ခံစားၾကရသည္။156

အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈ	ေနာက္တစ္ခုမွာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္	ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္	အသံုးျပဳရန္	
အဆင္သင့္	မျဖစ္မီအခ်ိန္ထိ	ဆည္မ်ားအတြက္	
ေပးဆပ္ရသည့္႐ွည္လ်ားလြန္းေသာ	ၾကာျမင့္ခ်ိန္	(Lead	time)	
တို႔	ျဖစ္၏။	

“ ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္	ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာ	
အသံုးျပဳရေသာ	နည္းပညာတစ္ခု	ျဖစ္ၿပီး	လုပ္ငန္းေဖာ္	
ေဆာင္ေရးႏွင့္	ေဆာက္လုပ္ေရးတို႔အတြက္	
႐ွည္လ်ားေသာ	အခ်ိ္န္ကာလတစ္ခု	လိုအပ္သည္။	
အဆင့္ျမင့္မားေသာ	အင္ဂ်ီနီယာ	ပညာရပ္မ်ားႏွင့္	
႐ွဳပ္ေထြးေသာ	ဒီဇိုင္းနည္းပညာမ်ားလည္း	
ပါဝင္၏။	ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအေထာက္အပ့ံမ်ား	
ရယူႏိုင္ျခင္း	မ႐ွိေသးမီမွာပင္	လုပ္ငန္းေနရာ	
ကြင္းဆင္းေလ့လာစစ္ေဆးျခင္း၊	ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခ	
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊	အစီအစဥ္	ေရးဆြဲျခင္း၊	ကနဦးၿမိဳ	
့ျပအင္ဂ်င္နီယာ	ပညာရပ္ဆိုင္ရာ	ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊	

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	လူမႈေရးဆိုင္ရာ	
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ	ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊	
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္	
အစီအစဥ္	ေရးဆြဲျခင္း၊	ငါးပုစြန္၊	ေရ	အရည္အေသြးႏွင့္	
ဇီဝမ်ဳိးကြဲ	စံုလင္မႈတို႔အေပၚ	သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ	
ဆိုးက်ဳိးအႏၱရာယ္မ်ားကို	ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္	
သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားႏွင့္	ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ	
နယ္ေျမမ်ားကို	ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္	နည္းလမ္းမ်ားအား	
ခြဲျခမ္းေလ့လာ	ဆန္းစစ္ျခင္း	စသည္တို႔အတြက္	
ႀကီးမားေသာ	အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား	လိုအပ္သည္။	
သို႔ျဖစ္ရာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္	အစီအစဥ္မ်ားအတြက္	
လုပ္ငန္း	စတင္ရန္	အဆင္သင့္	မျဖစ္မီအခ်ိန္ထိ	
ေပးရေသာ	ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ား	(Lead	times)	မွာ	
(၂)	ႏွစ္မွ	(၁၃)	ႏွစ္ထိ႐ွိႏိုင္သည္	(သို႔မဟုတ္)	
ထို႔ထက္	ပိုမို႐ွည္လ်ားေသာ	ကာလတစ္ခုစာ	
ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။	ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား	
စတင္ျခင္း	မျပဳမီ	ပိုင္႐ွင္၏	လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး	
ကုန္က်စရိတ္သည္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	အစီအစဥ္အတြက္	
စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၏	ေလးပံုတစ္ပံုထိကို	
ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေလသည္။157

ေရအားလွ်ပ္စစ္	ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍	လံုးဝနီးပါး	
အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ	အထက္ပါသေဘာထား	
မွတ္ခ်က္မ်ားကို	ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း	(ADB)	သည္	ေရအား	
လွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍	ဒိြဟျဖစ္ေနခဲ့ဟန္	
႐ွိသည္။	(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္တြင္	စြမ္းအင္အေရာအေႏွာ	(Energy	
mix)	အတြင္း	ေရအားလွ်ပ္စစ္၏	ပါဝင္မႈအခ်ဳိး	အစားအေပၚ	
(ADB)	၏	ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က	(JICA)	၏	ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထက္	
သိသိသာသာ	ျမင့္မားေနသည့္	အခ်က္ကို	ေထာက္႐ွဳကာ	ထိုသို႔	

	ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စက႐ုံ္	တည္ေဆာက္ေနစဥ	္
(ဓာတ္ပုံ	-	သန္႔ဇင္)



54 အယူအျမင္ေထာင္ေခ်ာက္

ဆိုရျခင္းျဖစ္၏	(၄၉.၇	ရာခိုင္ႏႈန္း	ႏွင့္	၃၆	ရာခိုင္ႏႈန္း	အသီးသီး	
ျဖစ္သည္)။	အဆိုပါ	ေဝခြဲမရျဖစ္မႈက	မဟာမဲေခါင္	ေဒသ၊	
တ႐ုတ္၊	ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္	အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ကို	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	
ေပးအပ္သြားမည့္	ျမန္မာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္	စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း	
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္	ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။	

“ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ေတာင္ႏွင့္အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွႏွင့္	တ႐ုတ္	
ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔၏	ပထဝီအေနအထားဆိုင္ရာႏွင့္	
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	နယ္ေျမမ်ားၾကားတြင္	တည္႐ွိသည္။	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္	ေတာင္ႏွင့္	အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွ	
တစ္ဝွမ္းတြင္	တရိပ္ရိပ္	ျမင့္တက္ေနေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ဝယ္လိုအားႏွင့္	‘သန္႔႐ွင္းေသာ’	
စြမ္းအင္မ်ားကို	အားေပးျမႇင့္တင္ရန္	လိုအပ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္	
ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	
႐ွဳေထာင့္အရ	ပိုမိုအႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္	အျခားစြမ္းအင္	
အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္စာလွ်င္	တစ္ေန႔တစ္ျခား	
ပိုမို	ေရပန္းစားလာေသာ	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	
စြမ္းအင္အမ်ဳိးအစားတစ္ခု	ျဖစ္လာခဲ့သည္။	စြမ္းအင္	
အရင္းအျမစ္မ်ား	ပိုင္ဆိုင္မႈ၊	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	
အဆင့္ႏွင့္	စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ	လိုအပ္ခ်က္မ်ား	ကြဲျပား	
ျခားနားေနသည့္	အခ်က္ေၾကာင့္	ေဒသတြင္း	
သယံဇာတအရင္းအျမစ္	မွ်ေဝသံုးစြဲေရးႏွင့္	အျပန္အလွန္	
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေရးတို႔အတြက္	တြန္းအားေပးမႈမ်ား	
ေပၚေပါက္လာၿပီး	စြမ္းအင္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္	
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	ေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔ကို	
ပိုမိုအေလးေပးအာ႐ံုစိုက္လာခဲ့သည္။	ေဒသတြင္း	
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး	ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ	
လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား(GMS,	BIMSTEC,	ASEAN)	
က	ထိုျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈကို	ပိုမုိ	အားေကာင္းေစခဲ့သည္။	
ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား	အားလံုးက	စြမ္းအင္နယ္ပယ္ကို	
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္	အထူးဦးစားေပး	
နယ္ပယ္တစ္ခုအျဖစ္	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ၾကေလ	သည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား	(အိႏၵိယ၊	ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၊	တ႐ုတ္ႏွင့္	
ထိုင္းႏိုင္ငံ)	တို႔သည္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	အစီအစဥ္မ်ားအတြက္	
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး	မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္	ရည္မွန္းထားေသာ	
ေရအားလွ်ပ္စစ္	ဓာတ္အားပမာဏကို	တင္သြင္းမည့္သူမ်ား	
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။	၎တို႔၏	ျပည္တြင္းေရအားလွ်ပ္စစ္	
ထုတ္လုပ္ေရးတြင္	အႀကီးအက်ယ္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္သည့္တိုင္	အိႏၵိယႏွင့္	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္	
ဝယ္လိုအား	ႀကီးထြားမႈက	ေရာင္းလိုအား	ႀကီးထြားမႈထက္	
အစဥ္မျပတ္သာလြန္ေနသည့္	၎တို႔၏	ႀကီးမားလွေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ေဈးကြက္အတြက္	ျမန္မာ	ႏိုင္ငံမွ	
လွ်ပ္စစ္ကို	တင္သြင္းရန္	စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။	တ႐ုတ္ႏွင့္	
အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔သည္	သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို	
စဥ္ဆက္မျပတ္	ရယူသံုးစြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္	ေဒသတြင္း	စြမ္းအင္	
ေဈးကြက္တြင္	အဓိကအခန္းက႑တစ္ရပ္ကို	ဆက္လက္	
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္တို႔အတြက္	ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္	
ခိုင္မာေသာ	ႏွစ္ႏိုင္ငံ	ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ကိုလည္း	
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း	ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္။

“ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအဖို႔	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္	အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔	ခ်ိတ္ဆက္	
ေပးႏိုင္မည့္	အေနာက္ေတာင္	ဆက္သြယ္ေရး	
လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္လည္း	ျဖစ္သည္။	အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏	
အေ႐ွ႔ဘက္	ျပည္နယ္မ်ားသည္	စုစုေပါင္း	လူဦးေရ၏	
သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ေနထိုင္ရာ	နယ္ေျမေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး	
ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	အနည္းပါးဆံုး	နယ္ေျမေဒသလည္း	
ျဖစ္ရာ	ျမန္မာႏိုင္ငံ၊	(ASEAN)	ႏွင့္	(BIMSTEC)	တို႔ႏွင့္	
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက	ထိုနယ္ေျမေဒသအတြက္	
အက်ဳိးအျမတ္	ေပးစြမ္းႏိုင္မည္	ျဖစ္သည္။	ထို႔အျပင္	
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အိမ္နီးခ်င္း	ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္		အစြမ္းကုန္	
အားထုတ္ရယူရမည့္	မီးလင္းေရး	ဦးတည္ခ်က္မ်ား	
႐ွိသည္။	ဥပမာ	ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္	အစိုးရက	(၂၀၂၀)	ခုႏွစ္တြင္	
ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး	မီးလင္းေရးဟူေသာ	ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုကို	
ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္။	ထိုင္းႏိုင္ငံသည္	ျပည္တြင္း	
သယံဇာတမ်ား	ေလ်ာ့ပါးလာျခင္း၊	လွ်ပ္စစ္ရင္းျမစ္	
အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးစြဲရန္ဟူေသာ	ဖိအား၊	လွ်ပ္စစ္ဝယ္လိုအား	
ႀကီးထြားမႈ၊	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	သယံဇာတ	ရယူအသံုးျပဳ	
ႏုိင္ျခင္းႏွင့္	ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	
အသိအျမင္မ်ား	ႏိုးၾကားလာခဲ့ျခင္း	စသည့္	
အခ်က္မ်ားေၾကာင့္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အရင္းအျမစ္	
သယံဇာတမ်ားကို	စိတ္ဝင္တစား႐ွိလာခဲ့သည္။158

တ႐ုတ္တို႔၏	ပါဝင္ပတ္သက္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ေရအားလွ်ပ္စစ္တြင္	အမ်ားဆံုး	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ	ႏို္င္ငံျခားတိုင္းျပည္မွာ	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္၏။	
အျခားအစိုးရမ်ားစြာတို႔က	စစ္အစိုးရႏွင့္	ဆက္ဆံမႈမ်ား	
ျပဳလုပ္ရန္	တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့ခ်ိန္တြင္	ေဘဂ်င္းအစိုးရက	
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌	ေျခကုပ္တစ္ခု	ခိုင္ခိုင္မာမာရယူခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္သည္။	အခ်ဳိ႕ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ	တ႐ုတ္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း	
(အနည္းဆံုး)	၄၅	ခုက	ဆက္စပ္ဓာတ္အားခြဲ	စက္႐ံုအခ်ဳိ႕ႏွင့္	
သြယ္တန္းပို႔ေဆာင္ေရး	လွ်ပ္စစ္လိုင္းႀကိဳးမ်ား	အပါအဝင္	
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ	ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း	(၆၃)	ခုတြင္	
ပါဝင္ေနခဲ့သည္။159	တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္	တစ္ႏွစ္လွ်င္	
ေရကာတာေပါင္း	(၁၀၀)	ခန္႔တည္ေဆာက္လ်က္႐ွိရာ	၎၏	
ဆည္ေရကာတာ	တည္ေဆာက္သူမ်ားမွာ	ကုန္က်စရိတ္အရ	
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း	အလြန္ျမင့္မားသူမ်ား	ျဖစ္ၾကသည္။	ျပႆနာမွာ	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေရးက	
သူတို႔၏	ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားတြင္	မပါဝင္ျခင္းပင္	ျဖစ္၏။160	

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို	အျမင့္ဆံုးအဆင့္ထိ	ေရာက္႐ွိေစခဲ့ေသာ	
တ႐ုတ္တို႔၏	စီမံကိန္းမွာ	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက	ေဒၚလာ	
(၃.၆)	ဘီလီယံ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္	ရည္မွန္းထားသည့္	
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ	(၆၀၀၀)	မဂၢါဝပ္	ျမစ္ဆံုဆည္	



55အယူအျမင္ေထာင္ေခ်ာက္

စီမံကိန္းပင္	ျဖစ္သည္။	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	
႒ာေနလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ	စီမံကိန္း၏	ဆိုးက်ဳိးမ်ား
က်ေရာက္လာခဲ့ျခင္းကို	ဆန္႔က်င္ေသာ	က်ယ္က်ယ္ျပန္႔	ျပန္႔	
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား	ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္	(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္	ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္း	(၎တို႔	
အာဏာမရမီက	ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ေသာ	စီမံကိန္းတစ္ရပ္	
ျဖစ္သည္)	ကို	ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။	ျမစ္ဆံုဆည္	စီမံကိန္းက	
ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ	အဓိကျပႆနာမ်ားကို	ႏိုင္ငံတကာျမစ္မ်ား	
ကြန္ရက္	(International	Rivers	Network)	က	အေကာင္းဆံုး	
ျခံဳငံုသံုးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

“ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားမွ	ျမစ္ဆံုဧရာမဆည္	စီမံကိန္းသည္	
စီမံကိန္း	ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္	ထြက္႐ွိေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၏	(၉၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းကို	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔	
တင္ပို႔မည္	ျဖစ္သည္။	ျမစ္ဆံုဆည္	စီမံကိန္းသည္	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	ေငြေၾကးပမာဏ	
ေဒၚလာ	(၂၀)	ဘီလီယံကို	ကိုယ္စားျပဳေသာ	
ဆည္ခုႏွစ္ခု	အထပ္ထပ္တည္ေဆာက္မည့္	စီမံကိန္း၏	
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး	စီမံကိန္း	ရန္ပံုေငြကို	
တ႐ုတ္ပို႔ကုန္	သြင္းကုန္ဘဏ္	(China	Export	Im-
port	Bank)	က	ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	
အဆိုပါဧရာမဆည္	စီမံကိန္းအတြက္	ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	(EIA)	
ေလ့လာ	ဆန္းစစ္မႈ၏	အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍	
သံသယမ်ား	ႀကီးႀကီးမားမား	႐ွိေနခဲ့၏။	ထို႔အျပင္	တို
င္းရင္းသားကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္	စစ္အစိုးရၾကား	
ကာလတာ႐ွည္ျဖစ္တည္လာခဲ့ေသာ	ပဋိပကၡကို	
အ႐ွိန္အဟုန္	ျမင့္တက္ေစႏိုင္ေသာ	စီမံကိန္း၏	
အခန္းက႑ႏွင့္	ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္	ပတ္သက္သည့္	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း	
႐ွိေနခဲ့သည္။

	 စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့ခ်ိန္ကာလက	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	အကာအကြယ္ေပးေရး	ဥပေဒဟူ၍	
လံုးဝမ႐ွိခဲ့ေပ။	ေခ်ာက္ကမ္းပါး	(၃)	ခု	စီမံကိန္း	(Three	
Gorges	Project)	ႏွင့္	ႏွဳိင္းစာလွ်င္	ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအတြက္	
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွင့္	အစီအစဥ္	ေရးဆြဲခ်မွတ္မႈမ်ား	
အလြန္တစ္ရာ	နည္းပါးေနခဲ့၏။	ေဆာက္လုပ္ေရး	
ကာလအတြင္း၌	စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူတို႔သည္	
က်ယ္ျပန္႔ၿပီး	အေရးပါလွေသာ	ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ	
ေဒသအေပၚ	က်ေရာက္ႏိုင္သည့္	စီမံကိန္း၏	
ျမစ္ေအာက္ပိုင္း	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား	(down-
stream	impacts)ကို	စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း	
ထိုေလ့လာမႈသည္	အေရးအပါဆံုးေသာ	
အဆိုပါျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအေပၚ	မွီခိုအားထားေနခဲ့ရသည့္	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္	ေဂဟစနစ္မ်ားကို	
ကယ္တင္ႏိုင္ရန္	မလံုေလာက္ေပ။161

အထက္တြင္	ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	စီမံကိန္း၏	
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို	ေတြ႔ၾကံဳခံစားရႏိုင္ေသာ	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏	ျပင္းျပင္းထန္ထန္	
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္	ဦးသိန္းစိန္	အစိုးရသည္	
(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	ျမစ္ဆံုဆည္	စီမံကိန္းကို	ဆိုင္းငံ့ခဲ့ရသည္	
(စီမံကိန္း	ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္	ေဒၚလာသန္းေပါင္း	
(၈၀၀)	ခန္႔	သံုးစြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း	အစီရင္ခံစာအခ်ဳိ႕တြင္	

ေဖာ္ျပထားသည္)။162	ထိုအေတြ႔အၾကံဳကို	အမွတ္ရလ်က္က	
စြမ္းအင္ပင္မအစီအစဥ္	(the	Energy	Master	Plan)	တြင္	
ဤသို႔တင္ျပထားသည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	အႀကီးစား	ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး	
လုပ္ငန္းမ်ား၏	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	လူမႈေရးဆိုင္ရာ	
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ	အမ်ားျပည္သူတို႔၏	
အသိအျမင္	ဗဟုသုတႏွင့္	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားက	မၾကာေသးမီ	
ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း	မ်ားစြာျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး	
လူထု၏	အေလးေပး	အာ႐ံုစိုက္မ်ားက	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
ေဖာ္ေဆာင္မႈအေပၚ	ပိုမိုက်ေရာက္လာခဲ့၏။	(NGOs)	
မ်ား၊	အသင္းအဖြဲ	့မ်ား၊	ဘာသာေရး	အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္	
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု	အေျခခံ	အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက	
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတြင္	တက္ၾကြေသာ	အခန္းက႑မွ	
ပါဝင္ေနၾကသည္။	စီမံကိန္းမ်ား	ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔တြင္		
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို	အကာအကြယ္ေပးေရး၊	
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို	ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊	အက်ဳိးအျမတ္	
မွ်ေဝေပးအပ္ေရး၊	ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ေရး၊	
လုပ္သားအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို	
အေသအခ်ာထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း	႐ွိ	မ႐ွိ	
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။163

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၏	အနာဂတ္ကို	(NLD)	အစိုးရက	
ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္	ျဖစ္၏။	လူထုဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈကတစ္	
ဘက္၊	တ႐ုတ္အစိုးရကတစ္ဘက္	ညႇပ္ပိတ္ဖိအားေပးျခင္းကို	
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနခဲ့ရသည့္	အစိုးရဟု	ဆိုႏိုင္ေလသည္။	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္	ထိုစီမံကိန္းကို	႐ုတ္သိမ္းရန္အတြက္	
အလဲအလွယ္အေနႏွင့္	ပိုမိုေသးငယ္ေသာအျခား	
စီမံကိန္းမ်ားရယူလိုသည့္	ဆႏၵ႐ွိေနသည္ဟူေသာ	ေျပာဆို	
ေရးသားတင္ျပမႈမ်ား	႐ွိေနေသာ္လည္း	ထိုအေၾကာင္းကို	
အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိး	မ႐ွိေသးပါေခ်။	ယခုအခါ	
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ	ယူနန္ျပည္နယ္တြင္	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	
ပိုလွ်ံေနၿပီျဖစ္ရာ	ေလ့လာသူတစ္ဦးက	“တ႐ုတ္ေတြက	
ျမစ္ဆံုကို	အမွန္တကယ္	မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။	ဒါေပမယ့္	
ျမစ္ဆံုကိစၥေၾကာင့္	သူတို႔	သိကၡာက်လို႔	မျဖစ္ဘူးေလ။	
ကြ်န္ေတာ္	ထင္တာေတာ့	သူတို႔က	သူတို႔လိုခ်င္တဲ့	
တစ္ျခားစီမံကိန္းေတြ	(ဆိပ္ကမ္း၊	(SEZ)	၊	ပိုက္လိုင္း)	
ရႏို္င္ဖို႔	ဒါကို	အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်မွာပဲ။	ျမန္မာႏိုင္ငံက	
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း	ရပ္ဆိုင္းခဲ့တာအတြက္	လံုေလာက္တဲ့	
ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ	ျပန္ေပးၿပီး	တ႐ုတ္ေတြက	သူတို႔ရဲ	့	
ဂုဏ္သိကၡာကို	ျပန္ၿပီး	အဖတ္ဆယ္ႏိုင္တဲ့အထိေပါ့ဗ်ာ”	164	ဟု	
ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္	ျမစ္ဆံုတို႔၏	ျဖစ္ရပ္မွန္	ဇာတ္လမ္းက	
မည္သို႔ပင္	ျဖစ္ေနေစကာမူ	ေဘဂ်င္းအစိုးရသည္	ျမန္မာ	
ႏိုင္ငံတြင္	အျခားဆည္မ်ာ	းတည္ေဆာက္ရန္ဟူေသာ	
၎၏	အစီအစဥ္ကို	ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။	
ေဆာက္လုပ္ရန္	စီစဥ္ထားသည့္	ဆည္မ်ားအနက္	ႏွစ္ခုမွာ	
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သံလြင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္	တည္႐ွိသည္။	႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္	
တ႐ုတ္တို႔က	အလြန္ႀကီးမားေသာ	(၇၁၀၀)	မဂၢါဝပ္	
တာဆန္းဆည္ႀကီး	(Mong	Ton	Dam)	တည္ေဆာက္ေရး	
အတြက္	တြန္းအားေပးေနခဲ့သည္။	(Three	Gorges)	ႏွင့္	
(Sinohydro)	ကုမၸဏီ	(ႏွစ္ခုလံုးက	တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား	ျဖစ္၏)	
တို႔ႏွင့္	(EGAT	International	Thailand)	ကုမၸဏီတို႔၏	
အက်ဳိးတူ	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္	အေကာင္အထည္သြားမည္	
ျဖစ္သည္။	ေတာင္ပိုင္း႐ွိ	ကရင္ျပည္နယ္တြင္	တည္ေဆာက္ရန္	
ရည္႐ြယ္ထားသည့္	(၁၃၆၅)	မဂၢါဝပ္	ဟတ္ႀကီးဆည္မွာလည္း	
(Sinohydro)	ႏွင့္	(EGAT)	တို႔	အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္
သြားမည့္	စီမံကိန္းတစ္ခု	ျဖစ္ေလသည္။

အဆိုပါ	ဆည္ႏွစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္	တ႐ုတ္တို႔၏	
တြန္းအားေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍	အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာ	
ေပၚထြက္လာေစခဲ့ေသာ	အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခု	႐ွိ၏။။	
ပထမတစ္ခုမွာ	၂၀၁၃	ခုႏွစ္	သေဘာတူညီခ်က္ပါ	စည္းမ်ဥ္း	
စည္းကမ္းမ်ားအရ	ထုတ္လုပ္ေသာ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၏	
(၉၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းကို	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္	ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔	
တင္ပို႔ရမည္ျဖစ္ျခင္းပင္။	ဒုတိယတစ္ခုမွာ	တ႐ုတ္တို႔သည္	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ	ယူနန္ျပည္နယ္ကို	ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ	
သံလြင္ျမစ္	အထက္ပိုင္းတေလွ်ာက္႐ွိ	ဆည္စီမံကိန္းေပါင္း	
(၁၃)	ခုကို	ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	ဆည္ေပါင္း	
(၁၃)	ခုကို	ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္	အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ	
“အႀကီးစားဆည္	တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္	သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္း	
တေလွ်ာက္	ငလ်င္ေၾကာႀကီး	တည္႐ွိရာ	နယ္ေျမတြင္	
ငလ်င္လွဳပ္ခတ္ႏိုင္သည္”	165	ကို	ေၾကာက္႐ြံ	့ျခင္းပင္	
ျဖစ္၏။	ထိုငလ်င္ေၾကာႀကီးကပင္	သံလြင္ျမစ္အထက္ပိုင္းမွ	
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔	ျဖတ္သန္းတည္႐ွိေနၿပီး	
ျမစ္ေအာက္ပိုင္း႐ွိ	တ႐ုတ္တို႔၏	ဆည္စီမံကိန္မ်ား	အားလံုးကို	
အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနသည္ဟူ၍	ေရးသားေျပာဆို	
တင္ျပမႈမ်ားလည္း	႐ွိေနေပသည္။	

သို႔ျဖစ္ရာ	ေအာက္ေျခအရပ္သားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	တ႐ုတ္တို႔၏	
မူဝါဒကို	“မ်က္ႏွာႏွစ္ဘက္	ေျပာင္တိုက္ျခင္း	(Double-faced)”	
ျဖစ္သည္ဟု	ေျပာဆိုတိုက္ခိုက္ၾကသည္မွာ	အံ့အားသင့္စရာ	
မဟုတ္ေပ။	ဆိုး႐ြားေသာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား	
ေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း	သိသာေပၚလြင္ေနသည့္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
ေဖာ္ေဆာင္ေရး	လုပ္ငန္းမ်ားကို	လံုးဝရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္အတြက္	
ဆက္လက္တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့ေသာ	(NLD)	အစိုးရမွာလည္း	
ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနခဲ့ရသည္။	
(NLD)	အစိုးရက	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္	ေဘဂ်င္း၏	ပံ့ပိုးကူညီမႈတို႔ကို	ရယူႏုိင္ရန္	
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ခ်ိန္တြင္	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း	
ျမန္မာႏိုင္ငံကို	အိႏၵိယသမုဒၵရာ	ထြက္ေပါက္ကို	ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ	
ပထဝီအေနအထားအရ	မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္	တည္႐ွိေနေသာ	
ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ေနေပသည္။166

“ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားမွ	႐ွဳပ္ေထြးလြန္းလွေသာ	
သံတမန္ဆက္ဆံေရးက	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို	ျဖတ္သန္းေနေသာ	
သံလြင္ျမစ္အထက္ပိုင္း	(ႏူးျမစ္)	အတြက္	ေဂဟဆိုင္ရာ	
ေတာက္ပေသာ	အနာဂတ္ကို	ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ္လည္း		
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔	ေရာက္႐ွိေနေသာ	အဆိုပါ	

ျမစ္အတြက္ကိုမူ		ျပႆနာမ်ားႏွင့္	ျပည့္ႏွက္ေနသည့္	
အနာဂတ္အလားအလာမ်ား	ဖန္တီးေပးခဲ့ရာ	
တစ္စင္းတည္းျဖစ္ေသာ	ျမစ္၏	ျမစ္ပိုင္းႏွစ္ခု၏	
အနာဂတ္မ်ားမွာ	လံုးဝျခားနားေနခဲ့သည္။		
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ	ျမစ္သည္	တိုင္းရင္းသား	
အခြင့္အေရးမ်ား၊	ယဥ္ေက်းမႈ၊	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	႐ိုးလာအစဥ္အလာ	ဘဝပံုစံမ်ားတို႔ကို	
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္	ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနခဲ့သည့္	
တိုင္းရင္းသား	လူမ်ဳိးတို႔၏	ပဋိပကၡျပည့္ႏွက္ေနေသာ	
ဘိုးေဘးပိုင္ေျမမ်ားအား	ျဖတ္သန္း	
စီးဆင္းေနေလသည္။166

“ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္”	ႏွင့္	
ကမၻာ့ဘဏ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္	ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္	ေလာ္ဘီ	
လုပ္ေနခဲ့ေသာ	တစ္ဦးတည္းေသာ	အဓိကျပည္ပ	
ဇာတ္ေဆာင္	မဟုတ္ျခင္းက	အေျခအေနကိုပိုမို႐ွဳပ္ေထြး
သြားေစခဲ့သည္။	ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏	ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
မႈလက္တံ၊	ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္း	(IFC)	
ကလည္းပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏။

အေစာပိုင္းတြင္	ေထာက္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	ရာသီဥတု	
ေျပာင္းလဲမႈဆန္႔က်င္ေရး	ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟူေသာ	
ပံုရိပ္ကို	ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနသည့္	ကမၻာ့ဘဏ္သည္	
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကို	(သန္႔႐ွင္းေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္	ျဖစ္ေစကာမူ)	အားေပးေထာက္ခံေနသည့္	
အျဖစ္မ်ဳိး	ေရာက္႐ွိသြား၍	မျဖစ္ပါေခ်။	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	
“ေရအားလွ်ပ္စစ္	သယံဇာတမ်ားအရ	အားသာခ်က္	
ႀကီးႀကီးမားမား	႐ွိေနသည္”	ဟု	အခိုင္အမာတင္ျပခဲ့သည့္	
(IFC)	က	အနည္းဆံုး	လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္	(Base	
load)	ကို	ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္	ေရအားႏွင့္	
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စြမ္းအင္	(၂)	ႏွစ္မ်ဳိး	အသံုးျပဳကာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ထုတ္လုပ္ရန္	ပိုမိုလိုလားသည္။167	
ဆိုလာစြမ္းအင္ကို	စြမ္းအင္အေရာေႏွာ	(Energy	mix)	
တြင္	ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း	အဓိကမက်ေသာ	
အရန္လွ်ပ္စစ္	ရင္းျမစ္တစ္ရပ္အျဖစ္သာ	သတ္မွတ္ထားသည္။	
ေရအားစြမ္းအင္အေပၚ	(IFC)	၏	အားေပးေထာက္ခံမႈက	
ရဲတင္းေန၏။	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ထုတ္လုပ္ရယူႏိုင္မည့္	
ေရအားလွ်ပ္စစ္	ပမာဏ	မဂၢါဝပ္	(၁)	သိန္း႐ွိရာမွ	(၅၀၀၀)	
မဂၢါဝပ္ေအာက္ကိုသာ	ရယူသံုးစြဲရေသးသည္	ျဖစ္ၿပီး	“အဆိုပါ	
ထုတ္လုပ္ရယူႏိုင္မည့္	အလားအလာကို	ေျမေတာင္ေျမႇာက္ခြင့္	
ျပဳလိုက္ျခင္းက	ျမန္မာႏိုင္ငံကို	အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔	
လွ်ပ္စစ္တင္ပို႔	ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္	အႀကီးမားဆံုးေသာ	
ေဒသတြင္း	စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူ	တစ္ဦးအျဖစ္သို႔	
ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည္”168	ဟု	အခိုင္အမာ	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	
သို႔ေသာ္	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏	ဆည္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္	
အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာ	ေပၚေပါက္ေနခဲ့သည္တြင္	(IFC)	က	
၎သည္	အႏၱရာယ္ေတာထဲ	ေျခခ်ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္း	
ျဖစ္ေၾကာင္း	ေကာင္းစြာ	နားလည္သိျမင္ေနေပသည္။	သို႔ျဖစ္ရာ	
“တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး	
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(sustainable	hydropower)”	ဟူေသာ	အသံုးအႏွဳန္းကို	
အသံုးျပဳခဲ့သည့္အျပင္	မ်က္ေမွာက္ကာလႏွင့္	
အနာဂတ္ကာလ	ပုဂၢလိကက႑ဖြံ	့ၿဖိဳးေရး	ကုမၸဏီမ်ားအတြက္	
ေရအားလွ်ပ္စစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	ကုမၸဏီမ်ား	အမႈေဆာင္အုပ္စု	
တစ္စုကို	ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့၏။	ထိုအုပ္စုတြင္	
ရပ္ဆိုင္းျခင္း	ခံထားရေသာ	(သို႔မဟုတ္)	အမ်ားျပည္သူ၏	
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္	ရပ္ဆိုင္းခံရမည့္	
အလားအလာ႐ွိေနေသာ	တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားကို	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခဲ့သည့္	CPI	Yunnan	International	
Power	Investment	Company	(CPIYN)	169	ကဲ့သို႔ေသာ	
ကုမၸဏီမ်ား	ပါဝင္ေလသည္။	

(IFC	၏	တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
အစီအစဥ္အတြက္	အႀကီးတန္းလုပ္ငန္း	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး	အရာ႐ွိျဖစ္သူ)	(Kate	La-
zarus)	က	(၂၀၁၅)	ခုႏွစ္တြင္	ရန္ကုန္ညီလာခံတစ္ခု၌	
“တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္	က႑တစ္ခုက	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္	လူမႈေရးဆိုင္ရာ	
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို	ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္	ကူညီေပးမည္	ျဖစ္ၿပီး	
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အလြန္ႀကီးမားေသာ	စြမ္းအင္အလားအလာ	
တစ္ရပ္ကို	အမွန္တကယ္	ျဖည့္ဆည္း	ေျမေတာင္ေျမႇာက္ကာ	
စီးပြားေရး	ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္	ဘံုခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈအတြက္	
ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္	ျဖစ္သည္”	170	ဟု	ေျပာၾကားခဲ့၏။	
အဆိုပါေအဂ်င္စီက	“တိရစၧာန္ႏွင့္	အပင္မ်ား	
က်က္စားေပါက္ေရာက္ရာ	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	
နယ္ေျမမ်ား၊	ဇီဝမ်ဳိးကြဲ	စံုလင္ေသာ	နယ္ေျမမ်ားႏွင့္	
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔၏	ေနရာေဒသမ်ား	အားလံုးကို	
အဓိကအေရးႀကီး	ေနရာမ်ားအျဖစ္	မွတ္တမ္းတင္ကာ	ေျမပံု	
ေရးဆြဲေဖာ္ျပရန္”	အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို	႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း	
တင္ျပခဲ့သည္။	“ကြ်န္ေတာ္တို႔က	ရည္႐ြယ္ထားတဲ့၊	
အလားအလာ႐ွိတဲ့	အနာဂတ္ကာလ	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
စီမံကိန္းေတြကို	အဲဒီေျမပံုနဲ႔	တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး	
ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္။	စီမံကိန္းေတြကို	အေကာင္းဆံုး	
တာ႐ွည္တည္တံ့ေစတဲ့	နည္းလမ္းနဲ႔	အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔	
အတြက္ေပါ့”	171	ဟူ၏။

ျပင္းျပင္းထန္ထန္	ျပစ္တင္ေဝဖန္ထားေသာ	
ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ	ကမၻာ့ေကာ္မ႐ွင္	World	Commis-
sion	on	Dams	(WCD)	၏	(၂၀၀၀)	ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာ	
ထြက္ေပၚလာၿပီးကတည္းကပင္	ႀကီးမားေသာဆည္မ်ားသည္	
ဆိုး႐ြားေသာဂုဏ္သတင္းတစ္ရပ္ကို	ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့	
ၾကသည္။	သို႔ျဖစ္ရာ	ဆည္တည္ေဆာက္မႈ၏႐ိုက္ခတ္
မႈကိုခံစားရသည့္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းမွ	တိုင္းရင္းသား	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၊	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	
(NGO)	မ်ားႏွင့္	တတ္သိပညာ႐ွင္မ်ားက	“ေရ႐ွည္တည္	
တံ့ေစေသာေရအားစြမ္းအင္	(sustainable	hydro)”	အတြက္	
(IFC)	၏	တြန္းအားေပးမႈကို	ႀကီးမားေသာ	သကၤာမကင္း	
ျဖစ္မႈႏွင့္	မယံုၾကည္မႈတို႔ျဖင့္	ၾကည့္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။	

(IFC)	ရပ္တည္ခ်က္၏	အေျခခံအေတြးအျမင္မွာ	
အေကာင္းအဆိုး	ဒြန္တြဲေနေသာ	ဂုဏ္သတင္းတစ္ရပ္	
႐ွိေနသည့္တိုင္	ဆည္ႀကီးမ်ားကို	၎တို႔	တည္႐ွိရာေနရာမ်ားမွ	

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	တိုင္းရင္းသား	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္	ပိုမိုသဟဇာတျဖစ္လာေအာင္	
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟူ၍	ျဖစ္၏။	လာအိုႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ	(Nam	
Theun	2)	ဆည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ	အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို	
အဓိကသက္ေသအျဖစ္	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ၾကေလသည္။	
သို႔ေသာ္	ကြ်မ္းက်င္သူ	ပညာ႐ွင္မ်ားစြာတို႔က	
ကမၻာ့ဘဏ္မွ	ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည့္	(Nam	Theun	2)	
သည္	၎၏	ကိုယ္ပိုင္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္	
လူမႈေရးဆိုင္ရာ	စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို	ျပည့္မီခဲ့သည့္	
ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ဆိုသည္ကို	ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။	
(Nam	Theun	2)	ဦးေဆာင္ေလ့လာေဝဖန္သူ	
တစ္ဦးက	ျမန္မာတိုင္းမ္သို႔	ေပးပို႔ခဲ့ေသာ	အယ္ဒီတာသို႔	
ေပးစာတစ္ေစာင္	(ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ)	သည္	
ျပႆနာမ်ားကို	အေသးစိတ္	တင္ျပထားခဲ့သည္။	
“ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး	အစီအစဥ္မ်ားက	
တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	လုပ္ငန္းမ်ား	
ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္	ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။	စီမံကိန္း၏	
အဓိကလကၡဏာရပ္တစ္ခုအျဖစ္	ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ	
ဇီဝမ်ဳိးကြဲစံုလင္မႈ	ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးမွာလည္း	
အ႐ွက္ရဖြယ္	အလံုးစံု႐ွဳံးနိမ့္မႈတစ္ရပ္	ျဖစ္သည္။	တစ္ခ်ိန္က	
မူလသဘာဝအတိုင္း	႐ွိေနခဲ့သည့္	ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားမွာ	
လြဲမွားေသာ	စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏	ဒဏ္ကို	ခံစားေနခဲ့ရၿပီး	
ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္	အႀကီးအက်ယ္	ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္	
သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားဆီသို႔	ဦးတည္ေစခဲ့သည္”172	
ဟူ၍ပင္။	ဆည္ႀကီးမ်ားကို	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	
လူမႈေရးဆိုင္ရာ	ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	
ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္	
႐ွည္လ်ားလွေသာ	အလုပ္သက္တမ္းကာလတေလွ်ာက္တြင္	
(Nam	Theun	2)	သည္	သူ၏	“ေနာက္ဆံုး	ဝမ္းနည္းစိတ္ပ်က္မႈ”	
173	ျဖစ္သည္ဟု	(Thayer	Scudder)	(ကမၻာ့ဘဏ္၏	
လူမႈေရးႏွင့္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား	
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး)	က	အမည္တပ္ခဲ့သည္။	

ကြ်မ္းက်င္သူ	ပညာ႐ွင္မ်ားစြာတို႔၏	အျမင္မ်ားကို	အႏွစ္ခ်ဳပ္	
တင္ျပသည့္အေနျဖင့္(Philip	Hirsch)	(အလြန္႐ိုေသ	
ေလးစားျခင္းခံရေသာ	မဲေခါင္ေဒသအေရး	အထူးကြ်မ္းက်င္သူ)	
က	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ	ကြင္းဆင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့မႈမ်ားကို	
ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစား	ေျပာဆိုခဲ့သည္။	“ႏွစ္ေပါင္း	(၃၀)	
ေက်ာ္ၾကာေအာင္	ဆည္ရဲ	့အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြကို	
ေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့	ကြ်န္ေတာ္မျမင္ခဲ့ဖူးတဲ့	ဆည္ဆိုလို႔	
တစ္ခုပဲ႐ွိေတာ့တယ္။	ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္	အႏၲရာယ္	
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီဆိုတဲ့	ဆည္တစ္ခုကိုေပါ့ဗ်ာ။	စီမံကိန္းသစ္ေတြနဲ႔	
ေ႐ွ	့ဆက္လို႔ရေအာင္	‘ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့	ဆိုးက်ဳိးေလွ်ာ့ခ်မႈ’	ဆိုၿပီး	
ဟန္ေဆာင္အေၾကာင္းျပခ်က္	တစ္ခုအေနနဲ	့အသံုးမျပဳခင္	
မ်က္စိေ႐ွ႕ေမွာက္႐ွိေနတဲ့	ဆည္ေတြနဲ႔ပဲ	စလိုက္ရေအာင္လား။	
တစ္ခ်ဳိ႕ဆည္ေတြရဲ႕အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြက	ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔	
မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္	သိပ္ကို	ႀကီးမားျပင္းထန္	
လြန္းေနတယ္”	174	ဟူ၏။
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ေအာက္ေျချပည္သူတို႔၏	အားေပးေထာက္ခံမႈ	
ရရွိျခင္း
ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	အဓိကထုတ္လုပ္ေပးသည့္အရာ	
ျဖစ္လာေအာင္	ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	အရပ္ဘက္	
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏	အားေပးေထာက္ခံမႈကို	ရယူႏိုင္ရန္	
လိုအပ္ေၾကာင္း	(IFC)	က	ေကာင္းစြာ	နားလည္သိျမင္ခဲ့သည္။	
“ေရအားလွ်ပ္စစ္	စြမ္းအင္ကို	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက	
အားေပးေထာက္ခံလာေအာင္	လုပ္ႏိုင္ဖို႔	လိုအပ္တယ္”	
ဟု	(IFC)	မွ	(Kumar)	က	ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။175	
ထိုကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍	(IFC)	ႏွင့္	(Oxfam)	တို႔ၾကားမွ	
ဆက္ဆံေရးမွာ	အေတာ္ပင္	အျငင္းပြားဖြယ္	ျဖစ္လာခဲ့၏။	
(Oxfam)	သည္	“ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ	
ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ	လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား	(Climate	
initiatives)	တြင္	အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္	စီမံကိန္းမ်ားကို	
ထည့္သြင္းရန္	မသင့္သည့္	အေၾကာင္းရင္း	(၁၀)	
ခ်က္”	ေၾကညာစာတမ္းတြင္	ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္	
အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။	ထိုေၾကညာစာတမ္းတြင္	“ဆည္မ်ားသည္	
အေရးအႀကီးဆံုးေသာ	ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ	ျပင္းထန္ၿပီး	
အမ်ားအားျဖင့္	ျပန္လည္ကုစား	မရႏိုင္ေတာ့သည့္	
ထိခိုက္ပ်က္	စီးမႈမ်ား	ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အျပင္	
နယ္ေျမေဒသတြင္းမွ	လူမႈသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ	
ဆိုး႐ြားေသာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား	က်ေရာက္ေစႏိုင္ၿပီး	
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏	လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း	
ခ်ဳိးေဖာက္ေလ့႐ွိသည္”176	ဟူ၍	ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။	

သို႔ရာတြင္	(Oxfam)	သည္	‘အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွတြင္	
အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္	စီမံကိန္းမ်ား၏	အက်ဳိးသက္	
ေရာက္မႈမ်ား	ေလွ်ာ့ခ်ေရး’	ဟူေသာ	ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္	(IFC)	
ႏွင့္	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု	ထင္ျမင္ယူဆရ၏။	
(Oxfam)	၏	အဓိကက်ေသာ	အရာ႐ွိတစ္ဦးက	
ဤသို႔႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ (Oxfam)	သည္	(IFC)	၏	ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္	
အေကာင္အထည္	ေဖာ္ေနသည့္	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ	
ေရအားလွ်ပ္စစ္	လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	ဆက္ႏြယ္ေနေသာ	
ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ	လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္	
ဆက္လက္ပါဝင္ေနခဲ့သည္။	အထူးသျဖင့္	
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ	ေရအားလွ်ပ္စစ္	စီမံကိန္းမ်ားအတြက္	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္	
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း	(SEA)	ႏွင့္	သဘာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	
လူမႈေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ	
ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး	လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား(ESIA	Guide-
lines)	တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍	ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားတြင္	ပါဝင္ျခင္း၊	
ေတာင္းဆိုတင္ျပခ်က္မ်ား	ေရးသားျခင္း၊	သက္ဆိုင္ရာ	
(IFC)	ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္	အၾကံေပးမ်ားတို႔ႏွင့္	
အစည္းအေဝးမ်ား	က်င္းပျခင္း၊	အဓိကက်ေသာ	
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း	မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္	မဟာမိတ္မ်ား	
စသည္တို႔ႏွင့္	ပူးေပါင္းညိႇႏွဳိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအစည္း

အေဝးမ်ား	ျပဳလုပ္ကာ	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္	
ေနာက္ဆံုးရ	အခ်က္အလက္မ်ား	မွ်ေဝျခင္းတို႔ကို	
ဆိုလိုသည္	.	.	.	ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏	ရည္မွန္းခ်က္မွာ	(SEA)	
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္	ရလဒ္အေျဖမ်ားအေပၚ	လႊမ္းမိုးကာ	
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို	
ထပ္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္	ျဖစ္သည္။	အထူးသျဖင့္	
လူမႈေရးႏွင့္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	ကိစၥရပ္မ်ား/
စံႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား	(ဥပမာ	ပဋိပကၡမ်ား)	ႏွင့္	
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား	ျဖစ္သည္။	အႀကီးစား	
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္	
ဝင္ေငြရင္းျမစ္အျဖစ္	ဦးစားေပး	သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္	
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ	စြမ္းအင္အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ	
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း	ပါဝင္ေလသည္	.	.	.	(ESIA)	လမ္း
ညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ဆိုရလွ်င္	(SEA)	နည္းတူပင္	
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏	ရည္မွန္းမွာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္	
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္	ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း	
ျဖစ္စဥ္တြင္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔	အဆိုျပဳခဲ့ေသာ	(EISA)	
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	
လူမႈေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို	ပိုမိုျပည့္စံု	
ေကာင္းမြန္စြာ	ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ေအာင္	
ကူညီေပးရန္	ျဖစ္သည္။177	

သို႔ျဖစ္ရာ	အခ်ဳိ	့လူမ်ားအဖို	့	(Oxfam)	၏	ရပ္တည္ခ်က္က	
႐ွဳပ္ေထြးေသာ	ရပ္တည္ခ်က္	(အခြင့္အေရးယူ	အျမတ္	
ထုတ္ေသာ	ရပ္တည္ခ်က္ဟု	မဆိုႏုိင္လွ်င္ပင္)	တစ္ခု	
ျဖစ္ေနသည္မွာ	အံ့အားသင့္ဖြယ္	မဟုတ္ေပ။	လူသိမ်ား	
ထင္႐ွားေသာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ	
ေလ့လာသူတစ္ဦးက	(Oxfam)	သည္	“ရပ္တည္ခ်က္	
အေျမာက္အမ်ားကို	စြဲကိုင္ထားဟန္	႐ွိသည္”	ဟု	
ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။178

(Oxfam)	၏	ရပ္တည္ခ်က္သည္	ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ၏	
ႏိုင္ငံရပ္ျခား	ကုန္သြယ္ေရးဦးစီး႒ာန	Depart-
ment	of	Foreign	Affairs	and	Trade	(DFAT)	ထံမွ	
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ	အေထာက္အပံ့မ်ား	အမ်ားအျပားလ
က္ခံရယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့သြားရၿပီ	
ျဖစ္သည္ဟု	အခ်ဳိ	့ကဆိုၾက၏။	မဲေခါင္ေဒသအတြင္း	
(DFAT)	က	အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္	
ႀကီးမားေသာ	ေရသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရး	အစီအစဥ္တြင္	
(IFC)	ႏွင့္	(Oxfam	Austrilia)	တို႔က	ဖြံ	့ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္	
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္	ပါဝင္ေလသည္။	(IFC)	က	
“ေရအားလွ်ပ္စစ္	လုပ္ငန္းအတြင္းမွ	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	
လူမႈေရးဆိုင္ရာ	စံႏွဳန္းမ်ား	(ေယဘုယ်အားျဖင့္	တာဝန္ယူမႈ၊	
တာဝန္ခံမႈဟု	ဆိုႏိုင္၏)”	ကို	ျမႇင့္တင္ရန္	လုပ္ေဆာင္ၿပီး	
(Oxfam	Australia)	က	“အားလံုးပိုမိုပါဝင္ေသာ	
ေဒသတြင္း	ေရသယံဇာတ	အုပ္ခ်ဳပ္မႈ”179	အတြက္	
တြန္းအားေပးရန္	လုပ္ေဆာင္ျခင္း	ျဖစ္၏။	(DFAT)	သည္	
၎ႏွင့္အတူ	လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	အရပ္ဘက္	
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား	“အစိုးရ	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ	
ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး	ေဒသတြင္းတစ္ခုလံုး	
အတိုင္းအတာထိ	လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္	ကြန္ရက္မ်ားကို	
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည့္”	အစုအဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္	
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ေပၚေပၚထင္ထင္	သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။180	

ယင္းသည္	(Oxfam)	ကို	အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာေအာင္	
ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းခဲ့သည့္	(DFAT)	၏	ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို	
အ႐ွင္းလင္းဆံုး	ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။	ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္မႈ	
ႏွိမ္နင္းေရး	ရည္႐ြယ္ခ်က္	(counterinsurgent	intent)	
ဟူ၍ပင္	ဆီေလ်ာ္ေအာင္	အမည္တပ္ရမည့္	ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို	
ထို႔ထက္ပိုၿပီး	႐ွင္းလင္းစြာ	ေဖာ္ျပႏုိင္မည့္	သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ဳိး	
မ႐ွိႏိုင္ေတာ့ပါေခ်။

သို႔ရာတြင္	တိုင္းရင္းသား	လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား	
(သို႔မဟုတ္)	အရပ္ဘက္လူမႈ	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာတို႔အား	
ေရအားလွ်ပ္စစ္	စြမ္းအင္ကို	(ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
စြမ္းအင္ဟု	ဆိုေစကာမူ)	အားေပးေထာက္ခံလာေအာင္	
စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္ရန္	ျဖစ္ႏိုင္ေျခ	အလြန္နည္းပါးသည္။	
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကိစၥရပ္မွာကဲ့သို႔ပင္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
စြမ္းအင္အတြက္	အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ	ေျမျပင္သက္ေသ	
အေထာက္အထားမ်ားစြာ	႐ွိေနခဲ့ရာ	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း	
အစုအဖြဲ႔မ်ားအဖို႔	သူတို႔၏	က်င့္ဝတ္စံႏွဳန္းမ်ားကို	အထိခိုက္ခံၿပီး	
ေရအားလွ်ပ္စစ္	စြမ္းအင္ကို	အားေပးေထာက္ခံရန္မွာ	
အလြန္ပင္	႐ူးမုိက္ရာက်ေနေပမည္။	တကယ္တမ္းတြင္	(NLD)	
အစိုးရက	ေရအားစြမ္းအင္	(သို႔မဟုတ္)	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္တစ္ခုခုကို	အားေပးေထာက္ခံခဲ့ပါက	တိုင္းရင္းသား
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔၏	
ျပင္းထန္ေသာ	ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရမည္မွာ	
ေသခ်ာေနေလသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္သည္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	စြမ္းအင္အေပၚ	
အဘယ့္ေၾကာင့္	ထိုမွ်စိတ္အားထက္သန္ေနရပါသနည္း။	

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ	တစ္ခုတြင္	(အေစာပိုင္းတြင္	ေဖာ္ျပခဲ့	
သကဲ့သို႔ပင္)	“(JICA)	က	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္အတြက္	
တြန္းအားေပးေနခဲ့ျခင္း၏	အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ	
ေရအားလွ်ပ္စစ္	စြမ္းအင္သည္	“အလုပ္ျဖစ္မည္	မဟုတ္”	
ေၾကာင္း	အေသအခ်ာ	ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္	ျဖစ္သည္”	ဟု	
ရန္ကုန္အေျခစိုက္	(IFC)	အရာ႐ွိတစ္ဦးက	ေျပာၾကားခဲ့၏။	
သို႔ဆိုလွ်င္	ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္မွာ	အလုပ္ျဖစ္မည္	မဟုတ္ေၾကာင္း	အေသအခ်ာ	
ယံုၾကည္ေနခဲ့သည္ဟု	ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ေပသည္။	
သို႔ေသာ္	အဆိုပါရပ္တည္ခ်က္	(၂)	ရပ္လံုး၏	
အေျခခံျဖစ္ေသာ	ဘံုထင္ျမင္ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ရပ္	
႐ွိေနသည္။	ဆိုလာ၊	ေလအား၊	ကမၻာေျမႀကီးအတြင္းမွ	
အပူစြမ္းအင္ႏွင့္	ဇီဝေလာင္စာ	စြမ္းအင္ကဲ့သို႔ေသာ	
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္	ရင္းျမစ္မ်ားမွ	ထုတ္လုပ္သည့္	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္	အလ်င္အျမန္	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ	
ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္	တည္ၿငိမ္ၿပီး	အားထားႏိုင္သည့္	
လံုေလာက္ေသာ	ပမာဏ႐ွိသည့္	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား	
ျဖန္႔ျဖဴးေပးအပ္ရန္မွာ	နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအရ	မျဖစ္ႏိုင္ေသာ	
ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ	ထင္ျမင္ယံုၾကည္ခ်က္ပင္	
ျဖစ္၏။	ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	အေၾကာင္းတရားမ်ားအရ	
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကို	အားေပးေထာက္ခံရန္	

မျဖစ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ	ကမၻာ့ဘဏ္သည္	ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို	
တစ္ခုတည္းေသာ	ေ႐ြးခ်ယ္စရာ	စြမ္းအင္အျဖစ္	
သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့သည္	(မွားယြင္းစြာ	ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာအရာဟု	
ကြ်ႏု္ပ္တို႔က	ျမင္၏)။	ထို႔အျပင္	ကမၻာ့ဘဏ္သည္	
အတိတ္ကာလကလည္း	ေရအားလွ်ပ္စစ္	စီမံကိန္းမ်ားစြာကို	
ပါဝင္အားေပးကူညီခဲ့သည္ျဖစ္ရာ	အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္	
စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ	အမွန္တကယ္	သံေယာဇဥ္	
မကုန္ေသးေၾကာင္း	သံသယဝင္စရာ	႐ွိေလသည္။

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ	စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ	
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား	-	အေကာင္းႏွင့္	အဆိုး	

ေရအားလွ်ပ္စစ္	စြမ္းအင္ကို	အားေပးေထာက္ခံေသာ	
ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္	ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္ကို	
အားေပးေထာက္ခံေသာ	ရပ္တည္ခ်က္တို႔သည္	စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ	
အေရးကိစၥမ်ားကို	အထူးျပဳေသာ	(CSO)	မ်ဳိးစံုတို႔၏	
ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားႏွင့္	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနခဲ့ရ၏။	သူတို႔	
ပစ္မွတ္ထား	ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ေသာ	အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္မွာ	
အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	“စြမ္းအင္အမာ	(hard	En-
ergy)”	လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္၏	သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္မႈကို	
ေဖာ္က်ဴးရန္အတြက္	လွ်ပ္စစ္	လိုအပ္ခ်က္ခန္႔မွန္း	
တြက္ခ်က္ရာတြင္	အလြန္အကြ်ံ	သာသာထိုးထိုး	ခန္႔
မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းပင္	ျဖစ္သည္။	
အျပန္အလွန္ဆန္႔က်င္ေနေသာ	ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ	
ကိန္းဂဏန္းမ်ားေၾကာင့္	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ	
အဆိုပါျပစ္တင္ေဝဖန္မႈ	ေအာက္သို႔အလြယ္တကူ
က်ေရာက္သြားခဲ့ရ၏။	ဥပမာ	ကမၻာ့ဘဏ္က	(၂၀၃၀)	
ခုႏွစ္သို႔	ေရာက္ခ်ိန္တြင္	လူေနအိမ္ေျခမ်ားအတြက္	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	လိုအပ္ခ်က္မွာ	(၂၆၃၆)	မဂၢါဝပ္႐ွိမည္ဟု	
ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမပါဝင္သည့္	
အနိမ့္ဆံုး	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	လိုအပ္ခ်က္ကို	(JICA)	က	မဂၢါဝပ္	
(၁၀၀၀၀)	ခန္႔အထ1ိ81	ခန္႔မွန္းထားသည္	ျဖစ္ရာ	ပိုေနေသာ	
(၇၃၀၀)	မဂၢါဝပ္ေက်ာ္အတြက္	အေၾကာင္းျပခ်က္	ကင္းမဲ့ေနၿပီး	
ျပစ္တင္ေဝဖန္သူတို႔အတြက္	ေမးခြန္းထုတ္ရန္	ျဖစ္လာခဲ့သည္။	
ပိုမိုဆိုးဆိုးဝါးဝါး	ေပၚလြင္ေနသည္မွာ	(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္အတြက္	
ထုတ္လုပ္ရန္	လိုအပ္ေသာ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ပမာဏကို	
(၆၁၀၄)	မဂၢါဝပ1္82	ဟုဆိုေသာ	ကမၻာ့ဘဏ္၏	ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္	
(၁၈၀၀၀)	မဂၢါဝပ္ဟု	ဆိုေသာ	(ADB)	က	ပံ့ပိုးကူညီသည့္	
စြမ္းအင္ပင္မ	အစီအစဥ္	(Energy	Master	Plan)	၏	
ခန္႔မွန္းခ်က္တို႔ၾကားမွ	ႀကီးမားလြန္းသည့္	ကြာဟခ်က္ပင္	
ျဖစ္သည္။		

သိသာထင္႐ွားလြန္းသည့္	ေနာက္ထပ္ကြာဟခ်က္	တစ္ရပ္မွာ	
ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္	သက္ဆိုင္သည္။	ႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ	
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း	(၇.၂)	သန္းကို	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	
ေပးရန္အတြက္	ေဒၚလာ	(၅.၈)	ဘီလီယံကုန္က်မည္	ဟု	
ကမၻာ့ဘဏ္က	ခန္႔မွန္းထားသည္။	သို႔ေသာ္	(JICA)	၏	
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ	လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္း	ပို႔ေဆာင္ေရး	
စနစ္တစ္ခုတည္းပင္	(၈)	ဘီလီယံအထိ	ကုန္က်မည္	
ျဖစ္သည္။	တစ္နည္းဆိုရလွ်င္	(JICA)	၏	လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္း	
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ပို႔ေဆာင္ေရး	စနစ္တစ္ခုတည္းအတြက္	ကုန္က်စရိတ္က	
တစ္ႏိုင္ငံလံုး	မီးလင္းေရးအတြက္	ကုန္က်စရိတ္ထက္	ပိုမို	
မ်ားျပားေနေလသည္။183

အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏	ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို	
ျငင္းဆန္ပယ္ခ်ခဲ့သည့္	အထင္႐ွားဆံုးေသာ	ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကို	
(WWF)	ဦးေဆာင္ေသာ	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္	အုပ္စုတစ္စုက	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။	(WWF)	
ေလ့လာမႈက	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	(၂၀)	ရာစုနည္းပညာကို	
“ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား”	ၿပီး	ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္ဆီသို႔	
ေ႐ြ႔လ်ားသြားႏိုင္မည့္	တစ္မူထူးကဲေသာ	အခြင့္အေရးတစ္ရပ္	
႐ွိသည္ဟု	ရဲဝံ့စြာ	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို	
ႀကီးမားေသာ	ေက်ာက္မီးေသြး၊	ေရနံ	(သို႔မဟုတ္)	
ႏ်ဴကလီယားစက္႐ံုမ်ားမွ	ထုတ္လုပ္ၿပီး	ဗဟိုဓာတ္အားလိုင္း	
တစ္ခုမွတစ္ဆင့္	ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္	အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးဆ	ဲ
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္	မတူညီဘဲ	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားမွာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ	
မ႐ွိေသးျခင္းေၾကာင့္	ျဖစ္ေလသည္။184

(WWF)	၏	ေကာက္ခ်က္ခ်မႈက	ထင္ျမင္ယံုၾကည္ခ်က္	
ႏွစ္ရပ္ေပၚတြင္	အေျခခံခဲ့ျခင္း	ျဖစ္၏။	ပထမတစ္ခ်က္မွာ	
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္မ်ားကေပးေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္	ကုန္က်စရိတ္သည္	
႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ	(သို႔မဟုတ္)	အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္	
စက္႐ံုမ်ားကေပးေသာ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္	
ကုန္က်စရိတ္ေအာက္သို႔	အလ်င္အျမန္	က်ဆင္းသြားလိမ့္မည္	
ဟူ၍ပင္။	ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ	ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမ	ဲ
စြမ္းအင္မ်ားက	ဗဟိုတြင္	စုစည္းမထားဘဲ	ေနရာအႏွံ႔	
ျဖန္႔က်က္ထားေသာ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး	
စနစ္ဆီသို႔	ကူးေျပာင္းရန္	ပိုမိုလြယ္ကူေစမည္ဟူ၍	ျဖစ္၏။	
သို႔ဆိုလွ်င္	ေက်ာက္မီးေသြး၊	ေရနံ	(သို႔မဟုတ္)	ေရအား	
စြမ္းအင္ျဖင့္	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ပမာဏႀကီးႀကီးမားမား	
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္	ေဈးႀကီးေသာ	(Facilities)	
(ေနရာ၊	စက္႐ံု၊	အေဆာက္အဦးမ်ား၊	လမ္းပန္းတံတားမ်ား၊	
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္	ဝန္ဆာင္မႈမ်ား)	မ်ား	လိုအပ္မႈကို	
ဖယ္႐ွားႏိုင္မည္	ျဖစ္သည္။	“ခြဲေဝျဖန္႔က်က္ထားေသာ	
ျပန္လည္	ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး	(Distributed	
renewable	generation)	အတြက္	စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား	
ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္	လာမည့္ႏွစ္မ်ား	(သို႔မဟုတ္)	
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း	ဘက္ထရီအေျခခံ	ဆိုလာစနစ္က	
ဓာတ္အားလိုင္း	စနစ္ထက္	ပိုမိုေဈးခ်ဳိလာမည့္	
ျဖစ္ႏိုင္ေျခတို႔ေၾကာင့္”	အထက္ပါေလ့လာမႈက	“ဗဟိုမွ	
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ	ဓာတ္အားလိုင္းစနစ္ကိုသာ	အေလးေပး	
အာ႐ံုစုိက္ျခင္းမ်ဳိး	မျပဳဘဲ	ေရြးခ်ယ္စရာ	ပံုစံမ်ားအားလံုးကို	
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းက	ပညာသတိ႐ွိရာ	က်သည္။	
ဗဟိုဓာတ္အားလိုင္းစနစ္သည္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	
ႀကီးမားလြန္းၿပီး	အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်	ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္	
ပိုမိုခက္ခဲလာသည့္အျပင္	ေနာက္ထပ္ရာစုႏွစ္	တစ္ဝက္ခန္႔	
ကာလအတြင္း	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္	ေလွာင္ပိတ္မိေနဦးမည္	
ျဖစ္သည္။”185	ႏိုင္ငံေရးအရ	ၾကည့္လွ်င္	ဗဟိုမွ	ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ	

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး	စနစ္ထက္စာလွ်င္	ဗဟိုတြင္	
စုစည္းမထားဘဲ	ေနရာအႏွံ႔	ျဖန္႔က်က္ထားေသာ	
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္	ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္က	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပိုမို	
သင့္ေလ်ာ္သည္။	ဗဟိုမွ	ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ	လွ်ပ္စစ္	
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး	စနစ္က	ဗမာလူမ်ားစုတို႔၏	
အင္အားသံုး	ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက္တြင္	စိတ္ပ်က္ေနခဲ့ေသာ	
တိုင္းရင္းသားတို႔၏	နယ္ေျမမ်ားအေပၚ	ဗဟိုမွ	
ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္	ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေအာင္	အားျဖည့္ကူညီႏိုင္မည္	
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။	

ခြဲေဝျဖန္႔က်က္ထားေသာ	လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္	ျဖန္႔ျဖဴးေရး	
စနစ္က	တိုင္းရင္းသား	လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္	
(CSO)	မ်ားစြာတို႔	ပိုမိုလိုလားႏွစ္သက္ေသာ	ဖက္ဒရယ္	
ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုအတြက္	ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္လိမ့္မည္	ျဖစ္သည္။

(WWF)	သည္	ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္	လမ္းေၾကာင္း	(၂)	ခုကို	
ေဖာ္ျပထားသည္။	

ပထမတစ္ခုမွာ	“ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	
ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္	စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္း	Sustaina-
ble	Energy	Scenario	(SES)”	ႏွင့္	ဒုတိယတစ္ခုမွာ	
“အဆင့္ျမင့္ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	
ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္	စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္း	Advanced	Sustain-
able	Energy	Scenario	(ASES)”	တို႔	ျဖစ္သည္။	(ASES)	
ျဖစ္ရပ္လမ္းေၾကာင္း	ျပန္လည္	ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ဆီသို႔	
ကူးေျပာင္းရန္အတြက္	ပိုမိုျမန္ဆန္သည္ဟု	
သတ္မွတ္ယူဆထားသည္။	(SES)	လမ္းေၾကာင္းတြင္	
ဆိုလာစြမ္းအင္သည္	(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္တြင္	ထုတ္လုပ္ေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ပမာဏ၏	(၂၃)	ရာခိုင္ႏႈန္းကို	
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး	(၂၀၅၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၄၂)	ရာခိုင္ႏႈန္း	
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။	ေရအားစြမ္းအင္က	(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္တြင္	
(၃၁)	ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	(၂၀၅၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၁၄)	ရာခိုင္ႏႈန္း	
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။	ကုန္းတြင္းပိုင္း	ေလအား	စြမ္းအင္က	
(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၁၅)	ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	(၂၀၅၀)	ခုႏွစ္တြင္	
(၁၇)	ရာခိုင္ႏႈန္း၊	ဇီဝေလာင္စာက	(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၅)	
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	(၂၀၅၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၆)	ရာခိုင္ႏႈန္းေပးလိမ့္မည္	
ျဖစ္သည္။	(ASES)	လမ္းေၾကာင္း၌	ဆိုလာစြမ္းအင္က	
(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၂၁)	ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	(၂၀၅၀)	ခုႏွစ္တြင္	
(၃၇)	ရာခိုင္ႏႈန္း၊	ေရအားစြမ္းအင္က	(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္တြင္	
(၃၁)	ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	(၂၀၅၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၁၄)	ရာခိုင္ႏႈန္း၊	
ကုန္းတြင္းပိုင္း	ေလအားစြမ္းအင္က	(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္တြင္	
(၁၃)	ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	(၂၀၅၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၁၉)	ရာခိုင္ႏႈန္း၊	
ဇီဝေလာင္စာက	(၂၀၃၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၁၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	
(၂၀၅၀)	ခုႏွစ္တြင္	(၉)	ရာခိုင္ႏႈန္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္	ျဖစ္သည္။186

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္	
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ	အေရးပါေသာ	
႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားေၾကာင့္	ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	
စြမ္းအင္မ်ားကို	အသံုးျပဳကာ	(Base	load)ကို	မ်ားမၾကာမီမွာပင္	
ယံုၾကည္အားထားရေလာက္ေသာ	အဆင့္မ်ဳိးျဖင့္	
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္ဟူေသာ	အထက္ပါ	ေလ့လာမႈ၏	
ေရးသားတင္ျပခ်က္က	ေ႐ွး႐ိုးစဥ္လာ	အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္း	
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သံသယမ်ား	ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ေပသည္။	သို႔ေသာ္	ယခုအခါ	
ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္	ႀကီးမားလွစြာေသာ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက	
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ	သုေတသနျပဳ	
ေလ့လာမႈမ်ားအတြင္းသို႔	အလ်င္အျမန္	ဝင္ေရာက္ေနခဲ့သည္ကို	
ၾကည့္လွ်င္	ထိုသံသယမ်ားက	သင့္ေတာ္မွန္ကန္သည္ဟု	
မဆိုႏိုင္ေပ။	နည္းပညာဆိုင္ရာ	တိုးတက္မႈကို	လက္ေတြ႔က်က်	
႐ွဳျမင္သံုးသပ္ရင္း	(WWF)	ေလ့လာမႈက	ဤသို႔	ေရးသား	
တင္ျပခဲ့သည္။

“ နည္းပညာက	အလြန္လ်င္ျမန္စြာ	ေ႐ြ႔လ်ားေနသည္။	
႐ိုက္ညီေနာင္က	ပထမဆံုးအႀကိမ္	ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီးေနာက္	
ႏွစ္	(၅၀)	အၾကာတြင္	ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားက	
ခရီးသည္မ်ားကို	လန္ဒန္ၿမိဳ	့မွ	ဂ်ဳိဟန္နက္စ္ဘာ့ဂ္သို႔	
သယ္ေဆာင္ေပးေနခဲ့သည္။	(Berners-Lee)	က	(၁၉၉၁)	
ခုႏွစ္တြင္	ပထမဆံုး	(World	Wide	Web)	စာမ်က္ႏွာကို	
ေရးသားခဲ့သည္။	ယေန႔တြင္မူ	ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အသံုးျပဳသူေပါင္း	
(၁)	ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္	ဝက္ဘ္စာ	မ်က္ႏွာေပါင္း	
မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္	႐ွိေနခဲ့ၿပီ	ျဖစ္သည္။	တက္ဘလက္	
ေရာင္းခ်ရမႈ	ကိန္းဂဏန္းမ်ားက	လက္ပ္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ	
ေရာင္းခ်ရမႈ	ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို	ေျခာက္ႏွစ္ဟူေသာ	
မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္	တိုေတာင္းေသာ	
ကာလတစ္ခုအတြင္း၌	ေက်ာ္တက္သြားခဲ့သည္။187

သို႔ေသာ္	(WWF)	လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	ေမးခြန္း	
ထုတ္စရာ	အခ်ဳိ	့႐ွိေနေပသည္။	တစ္ခုမွာ	အႀကီးစား	ေရအား	
စြမ္းအင္၏	အခန္းက႑ပင္	ျဖစ္၏။	(SES)	တြင္	ေရအားစြမ္းအင	္
က	ထုတ္လုပ္သည့္	လွ်ပ္စစ္ပမာဏမွာ	ရာခိုင္ႏွဳန္းအရ	က်ဆင္း	
ေကာင္း	က်ဆင္းသြားမည္	ျဖစ္ေသာ္လည္း	ပကတိအေရ	
အတြက္	ပမာဏကို	ၾကည့္လွ်င္	ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္	(၂၀၁၀)	
ခုႏွစ္တြင္	(၁၄၅၀)	မဂၢါဝပ္႐ွိရာမွ	(၂၀၃၀)	ႏွင့္	(၂၀၅၀)	ခုႏွစ	္
တို႔တြင္	(၆၂၁၃)	မဂၢါဝပ္အထိ	ျမင့္တက္သြားသည္။188	
တိတိက်က်	ဆိုရလွ်င္	ထိုသို႔	ျမင့္တက္မႈသည္	(၁၀၀၀)	မဂၢါဝပ	္
ဧရာမဆည္ႀကီး	(၅)	လံုး	တိုးလာသည္ဟု	ဆိုလိုသည္။	

(WWF)	ကုိယ္၌က	ဆည္ႀကီးမ်ား၏	ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို	အသိအမွတ	္
ျပဳ	လက္ခံသည္ျဖစ္	ရာ	၎၏	အဆိုျပဳခ်က္မွာ	သဘာဝပတ္ဝန္း	
က်င္ႏွင့္	တိုင္းရင္းသား	လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏	အက်ဳိးစီးပြား	
မ်ားဘက္မွ	ၾကည့္လွ်င္	နားလည္ရခက္ခဲေသာ	အဆိုျပဳခ်က	္
ျဖစ္သည္။	အကယ္၍	ဆည္ႀကီးမ်ားကို	တျဖည္းျဖည္းခ်င္း	
အဆင့္ဆင့္	ဖယ္႐ွားသြားရန္	ဦးတည္ေသာ	အကူးအေျပာင္း	
ဆိုင္ရာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္တြင္	ထိုဆည္ႀကီးမ်ားက	
အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ	ပါဝင္ေနသည္	ဆိုလွ်င္လည္း	(WWF)	
ေလ့လာမႈသည္	ထိုအေၾကာင္းကို	႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း	ေဖာ္ျပကာ	
ဆည္ႀကီးမ်ားကိုလည္း	အဆိုပါ	အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္	
အကာအကြယ္ေပးခဲ့သင့္သည္။	သို႔ေသာ္	ယင္းသည္	
(လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ဟု	မဆိုလွ်င္ပင္)	အလြန္ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။	
အထူးသျဖင့္	ကခ်င္၊	႐ွမ္းႏွင့္	ကရင္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း	
အဓိကေရအားလွ်ပ္စစ္	စီမံကိန္းမ်ားကို	အေကာင္အထည္ေဖာ္	
ေဆာင္႐ြက္မည့္	ေနရာေဒသမ်ားမွ	တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက	
လံုးဝလက္ခံႏိုင္မည္	မဟုတ္ပါေခ်။

အျခားဆက္စပ္ေနေသာ	ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ	ေလအား	
တာဘိုင္စက္မ်ားႏွင့္	ဇီဝေလာင္စာ	စက္႐ုံမ်ား၏	အခန္း	
က႑ပင္	ျဖစ္၏။	(SES)	လမ္းေၾကာင္းအရ	(၂၀၅၀)	ခုႏွစ္သို႔	
ေရာက္ခ်ိန္တြင္	ထုတ္လုပ္သည့္	လွ်ပ္စစ္စုစုေပါင္း	ပမာဏ၏	
(၁၉)	ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	(၅)	ရာခိုင္ႏႈန္းကို	အသီးသီး	ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္	
ေလအား	တာဘိုင္စက္မ်ားႏွင့္	ဇီဝေလာင္စာ	စက္႐ံုမ်ားကို	
ဆိုလိုသည္။189	ေဖာ္ျပပါေလ့လာမႈ	အစီရင္ခံစာ၌	“ေလအား	
တာဘိုင္စက္မ်ားသည္	နယ္ေျမ	က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း	
ေနရာယူၿပီး	ေရေျမေတာေတာင္	႐ွဳခင္းအေပၚတြင္	
သိသာေပၚလြင္ေသာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ	႐ွိသည္”190	ဟု	
ေဖာ္ျပထား၏။	ၾသဇာအာဏာ	ႀကီးမားေသာ	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ	လယ္ယာေျမမ်ားကို	တရားမဝင္	
သိမ္းယူခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည့္အျပင္	လယ္ယာေျမ	အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္	
ပတ္သက္၍	ျပင္းထန္ေသာ	အျငင္းပြားမႈမ်ား	ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည့္	
ျမန္မာႏိုင္ငံဟူေသာ	႐ွဳေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္		ယင္းသည္	
အေရးမႀကီးေလဟန္	အလြန္ပင္ေလွ်ာ့ေပါ့	ေဖာ္ျပထားေသာ	
သတိေပးမႈတစ္ရပ္သာ	ျဖစ္သည္။	“လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး	
ဇီဝေလာင္စာ	စက္႐ံုမ်ား	(Dedicated	biomass	plan-
tations)”	က	အနာဂတ္	ဇီဝစြမ္းအင္ရင္းျမစ္တစ္ရပ္	
ျဖစ္လာမည္ဟု	မွန္းေမွ်ာ္ထားသည့္	အဆိုပါအစီရင္ခံစာ၏	
ေထာက္ခံခ်က္မွာလည္း	အထက္ပါအတိုင္း	ျပႆနာမ်ားကို	
ေလွ်ာ့ေပါ့ဖံုးဖိထားျခင္းသာ	ျဖစ္သည္။191

ထိုကိစၥရပ္ႏွင့္	ဆက္စပ္ေနသည့္	ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ	
အေရးကိစၥတစ္ခုမွာ	ရည္႐ြယ္ထားသည့္	ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	
စြမ္းအင္	(Facilities)	မ်ား	အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ	ပိုင္႐ွင္ျဖစ္မႈ	
(Ownership)	ႏွင့္	ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	အေရးကိစၥ	ျဖစ္သည္။	
အစီရင္ခံစာက	လံုးဝနီးပါး	ႏွဳတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေသာ	ကိစၥရပ္လည္း	
ျဖစ္၏။	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	စြမ္းအင္	(alternative	En-
ergy)၊	ဒီမိုကေရစီႏွင့္	တန္းတူညီမွ်မႈတို႔က	တစ္တြဲတည္း	
အလိုလိုေပၚထြက္လာျခင္း	မဟုတ္ေပ။	စြမ္းအင္	(Facilities)	
မ်ားအေပၚ	အမ်ားျပည္သူတို႔၏	ပိုင္႐ွင္ျဖစ္မႈ	(Ownership)	ႏွင့္	
ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ကို	အာမခံေပးႏိုင္မည့္	အားေကာင္းခိုင္မာေသာ	
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားႏွင့္	စြမ္းအင္	စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ	
ဒီမိုကေရစီနည္းက်	ဆံုး	ျဖတ္ျခင္း	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို	
အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	စြမ္းအင္စနစ္တစ္ရပ္အတြင္း၌	
ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျခင္း	မ႐ွိပါက	ႏိုင္ငံျခား	
ေငြ႐ွင္မ်ားႏွင့္	ခ႐ိုနီေငြ႐ွင္မ်ားတို႔သည္	အဆိုပါစနစ္ကို	
အလြယ္တကူ	ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္မည္	ျဖစ္သည္။	

(WWF)	အစီရင္ခံစာသည္	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို	
အေလးေပးေသာ၊	ၿမိဳ	့ျပကို	အထူးအေလးေသာ	ေ႐ွး႐ိုးစဥ္လာ	
ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	ပါရာဒိုင္းတစ္ခုအတြင္း	ေက်ာက္မီးေသြး	
(သို႔မဟုတ္)	ေရအားစြမ္းအင္ျဖင့္	လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ	
မွီခိုအားထားေနရသည့္	သမာ႐ိုးက်	အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္	
အမွန္ပင္	သာလြန္သည္။	သို႔ေသာ္	ရည္႐ြယ္ထားသည့္	
စံစြမ္းအင္အေရာအေႏွာမ်ားအတြင္းမွ	ေရအား၊	ေလအားႏွင့္	
ဇီဝေလာင္စာ	စြမ္းအင္တုိ႔၏	အခန္းက႑မ်ားႏွင့္	
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ	ျပႆနာမ်ားႏွင့္	ရည္႐ြယ္ထားေသာ	
(Facilities)	မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္သည့္	ပိုင္႐ွင္ျဖစ္မႈ	(Ownership)	
ႏွင့္	ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	ျပႆနာတို႔ကို	ၾကည့္လွ်င္	ထိုအစီရင္ခံစာသည္	
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(JICA)	ႏွင့္	ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့သို႔ပင္	နည္းပညာဆိုင္ရာ	ထိပ္တန္း	
ပညာ႐ွင္	အုပ္စု၏	႐ွဳေထာင့္အျမင္တစ္ရပ္	႐ွိေနေလသည္။	
(SES)	ႏွင့္	(ASES)	ပါရာဒိုင္းမ်ားကို	အထက္မွ	လမ္းညႊန္ခ်မွတ	္
ျခင္း	ျဖစ္၏။	(JICA)	ႏွင့္	ကမၻာ့ဘဏ္တို႔၏ခ်ဥ္းကပ္	လုပ္ေဆာင္ပံု	
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စာလွ်င္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	လူမႈေရးဆိုင	္
ရာ	အေလးေပး	စဥ္းစားသံုးသပ္မႈမ်ားက	ပိုမိုႀကီးမားေသာ	
အခန္းက႑မွ	ပါဝင္လာေသာ္လည္း	ထိုပါရာဒိုင္းတို႔	မ်က္ကြယ	္
ျပဳခဲ့ေသာ	အေၾကာင္းအရာမ်ားကို	ထုိအစီရင္ခံစာတြင္လည္း	
လ်စ္လ်ဴ႐ွဳထားဆဲ	ျဖစ္ေလသည္။

(JICA)	ႏွင့္	ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့သို႔	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား	
(macro	data)	ကို	အဓိကအားထား	မွီခိုၿပီး	ေယဘုယ်		
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ	(macro	scenarios)	ကို	မွန္းဆပုံေဖာ္မည့္အစား		
(မတူျခားနားေသာ	ထင္ျမင္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား	႐ွိေနခဲ့ေသာ္	
လည္း)	စြမ္းအင္အေရးကိစၥမ်ားကို	လက္ေတြ႔႐ုန္းကန္	
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	
လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔ႏွင့္	တက္ၾကြေသာ	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား	
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက	(WWF)	ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံု	နည္းလမ္း၏	
အားနည္းခ်က္မ်ားကို	ကုစားဖာေထးခဲ့ႏိုင္မည္	ျဖစ္သည္။	
သို႔ေသာ္	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား	အလြန္နည္းပါးခဲ့ၿပီး	ေဆြးေႏြး	
တိုင္ပင္ေရး	အစည္းအေဝးကို	ႏွစ္ႀကိမ္သာ	
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။	တစ္ႀကိမ္က	ရန္ကုန္တြင္	(CSOs)	
မ်ားႏွင့္	ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး	ေနာက္တစ္ႀကိမ္က	ေနျပည္ေတာ္တြင္	
အစိုးရအရာ႐ွိႀကီးမ်ားႏွင့္	ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။	
အဓိကက်ေသာ	ေဒသခံ	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ	(CSOs)	မ်ားကို	ထိုအစည္းအေဝးမ်ားသို႔	
ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။	အခ်ဳိ႕မွာ	အဆိုပါ	အစည္းအေဝးမ်ား	
က်င္းပသည္ကိုပင္	မသိခဲ့ရေပ။	(CSOs)	အမ်ားစုက	
လံုေလာက္ေသာ	ေဆြးေႏြး	တိုင္ပင္မႈမ်ား	မ႐ွိေၾကာင္း	
သေဘာထား	ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။	တိုင္းရင္းသား	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္မွာကား	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈဟူ၍	
အလ်ဥ္းမ႐ွိခဲ့ပါေခ်။192		

(WWF)	ေလ့လာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍	ေနာက္ထပ္	
အခ်က္တစ္ခ်က္က	ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္	ျဖစ္ေနသည္။	
ထိုေလ့လာမႈကို	ျမန္မာ့စြမ္းအင္	ပင္မအစီအစဥ္	(My-
anmar	Energy	Master	Plan)	ေရးဆြဲရန္အတြက္	
(ADB)	ႏွင့္	ကန္ထ႐ိုက္ခ်ဳပ္ဆို	လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ	
နည္းပညာဆိုင္ရာ	အၾကံေပးေရး	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္	အခ်က္ပင္။	
သို႔ရာတြင္	တူညီေသာ	အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတည္းက	
အလြန္မတူျခားနားေသာ	ေကာက္ခ်က္အေျဖႏွစ္ခုကို	
ထုတ္ေပးခဲ့သည္။	(ADB)	အတြက္	ေလ့လာမႈတြင္	
ေက်ာက္မီးေသြး-ေရအား	စြမ္းအင္အေရာအေႏွာတစ္ခုကို	
ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး	(WWF)	အတြက္	ေလ့လာမႈတြင္	ဆိုလာ-
ေလအား-ဇီဝေလာင္စာ	စြမ္းအင္	အေရာအေႏွာတစ္ခုကို	
ေထာက္ခံခဲ့သည္။	ထိုေလ့လာမႈ	(၂)	ခုလံုးက	
တူညီေသာသတင္းအခ်က္အလက္	ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို	
အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး	အေတာ္မ်ားမ်ား	တူညီေသာ	
ထင္ျမင္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအေပၚ	အေျခခံခဲ့သည္။	
တာ႐ွည္တည္တ့ံေစေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	တစ္ရပ္ကို	

အဓိကဦးစားေပးမည္ဆိုပါက	(IES	-	WWF)	တြက္ခ်က္	
ခန္႔မွန္းမႈမ်ားက	ပိုမိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္မွာ	မွန္ေသာ္လည္း	
႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာကို	အတိအလင္း	အားေပးေထာက္ခံသူတို႔က	
(IES-ADB)	ေလ့လာမႈကို	အသံုးျပဳၿပီး	(IES-WWF)	
ေလ့လာမႈအေပၚ	ယံုၾကည္အားထားမႈမ်ား	က်ဆင္းသြားေအာင္	
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္	(IES-WWF	ေလ့လာမႈက	
လက္ေတြ႔အရ	ပိုမိုခိုင္မာသည္ကို	ျမင္ေတြ႔ရေနသည့္တိုင္)။	
ဆိုလိုသည္မွာ	အခေၾကးေငြ	အလွ်ံပယ္ရ႐ွိေသာ	နည္းပညာ	
ကြ်မ္းက်င္သူ	ထိပ္တန္းအၾကံေပးမ်ားက	မ်ားျပားေသာ္လည္း	
ျပည့္စံုမႈမ႐ွိေသာ	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ	
အေျခခံကာ	စံႏွဳန္းတန္ဖိုးမ်ားအေပၚ	ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္း	
မ႐ွိဘဲ	ေရးဆြဲခဲ့သည့္	မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္	အားနည္းခ်က္မ်ား	
ႀကီးႀကီးမားမား႐ွိေနျခင္းပင္။	အမွန္တကယ္	ေ႐ြးခ်ယ္	
အသံုးျပဳႏုိင္မည့္	စြမ္းအင္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို	ေရးဆြဲရာတြင္	
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို	ေတြ႔ၾကံဳခံစားရႏိုင္သည့္	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္	အနီးကပ္၊	ေထာင့္စံုဘက္စံုႏွင့္	
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈသည္	
မည္သည့္အရာႏွင့္မွ်	အစားထိုး၍	မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္	
အေရးပါသည္။	လုပ္ငန္းစဥ္သည္	အႏွစ္သာရ၏	အဓိက	
အစိတ္အပိုင္း	ျဖစ္ေပသည္	(Process	is	central	to	sub-
stance)။

သို႔ေသာ္လည္း	(WWF)	ေလ့လာမႈသည္	
ေကာင္းေသာစတင္ျခင္းတစ္ခု	ျဖစ္သည္။	အမ်ားျပည္သူ	
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	ရပ္႐ြာေဒသခံ	လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားတို႔ႏွင့္	
တက္တက္ၾကြၾကြ	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္	ပူးေပါင္းပါဝင္ေစ	
ျခင္းတို႔ျဖင့္	ပိုမိုျပည့္စံုလာေအာင္	လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္	
ေလ့လာမႈပင္	ျဖစ္သည္။

	ေပါင္းေလာင္းေရကာတာေၾကာင့္	ေရေအာက္အားလံုးနီးပါး	
ျမႇဳပ္သြားခဲ့ရေသာ	ေစတီတစ္ဆူ၏	က်န္ေသာ	အစိတ္အပိုင္း		

(ဓာတ္ပုံ	-	သန္႔ဇင္)
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နိဂံုး
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ေ႐ြးခ်ယ္စရာ	စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္း	(၃)	ခုႏွင့္	
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။	

(ADB)	ႏွင့္	ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ	(၎၏	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလက္တံ	အဖြဲ႔အစည္း	
တစ္ခုျဖစ္ေသာ	(JICA)	မွတစ္ဆင့္)	တို႔	အားေပးေထာက္ခံသည့္	
ေက်ာက္မီးေသြးကို	အႀကီးအက်ယ္	အသံုးျပဳေသာလမ္းေၾကာင္း	
(Coal-intensive	path)	သည္	အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္	ေ႐ြးခ်ယ္မႈ	
တစ္ရပ္	မဟုတ္ေပ။	မၾကာေတာ့သည့္	အနာဂတ္ကာလတစ္ခ	ု
တြင္	ျပန္လည္	ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္အတြက္	ကုန္က်စရိတ္က		
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္	ကုန္က်စရိတ္ေအာက္သို႔	ထိုးက်	
သြားႏိုင္ေျခ	မ်ားေနျခင္း၊	ျပည္လည္	ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္	(Fa-
cilities)	မ်ားကို	ေက်ာက္မီးေသြးသံုး	လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားထက္	
ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ	တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္	“သန္႔႐ွင္းေသာ	
ေက်ာက္မီးေသြး	စြမ္းအင္”	စက္႐ံုမ်ားက	ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္	
အမ်ားအျပား	ထုတ္လႊတ္မႈ	ျပႆနာကို	ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္း	
မေပးႏိုင္ေသးျခင္းတို႔ကို	ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္	ယင္းသည္	
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ	ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္	မဟုတ္ေပ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏	ေကာင္းက်ဳိး	
ခ်မ္းသာ	႐ွဳေထာင့္မွ	ၾကည့္လွ်င္	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္	ကမၻာ့ဘဏ္တို႔	
အားေပးေထာက္ခံေသာ	အႀကီးစား	ေရအားလွ်ပ္စစ္	လုပ္ငန္း၏	
ဆိုးက်ဳိးမ်ားက	သက္ေသအေထာက္အထား	ခိုင္လံုေနခဲ့ၿပီး	ျဖစ	္
သည့္အျပင္	ကမၻာ့ဘဏ္၏	“ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး	
တက္မႈကို	ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္	ေရအားလွ်ပ္စစ္	စြမ္းအင္	(sus-
tainable	hydropower)”	ကလည္း	အဆုိပါဆိုးက်ဳိးမ်ားကို	
ေအာင္ျမင္စြာ	ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။	
တကယ္တမ္းတြင္	“တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	
ကို	ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ	ေရအားလွ်ပ္စစ္	စြမ္းအင္”	ဟူ၍	ဝါဒျဖန္႔ခ်	ိ
ျမႇင့္တင္မႈက	အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	
မဟုတ္ဘဲ	ေၾကြးေၾကာ္သံ	ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုသာ	ျဖစ္ေနသည္။

(WWF)	ႏွင့္	၎၏	မဟာမိတ္တို႔	အဆိုျပဳခဲ့ေသာ	ျပည္လည္	
ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္အေပၚ	အဓိကမွီခိုအားထားေနသည့္	
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္	
စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္း	(Sustainable	Energy	Path)	မွာ	
ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္	အရိပ္အေယာင္အမ်ားဆံုး	ျဖစ္သည္။	
သို႔ေသာ္	ထိုလမ္းေၾကာင္းတြင္	ေမးခြန္းထုတ္စရာ	ျဖစ္ေသာ	
အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ	့ပါဝင္ေနသည္။	အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထု
တ္လုပ္ေရးတြင္	အလြန္ႀကီးမားေသာ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ပမာဏ	
ထပ္တိုးေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္း၊	လယ္ယာေျမ	အႀကီးအက်ယ္	
သိမ္းယူမႈေၾကာင့္	သိန္းခ်ီေသာ	ေက်းလက္မိသားစုမ်ားက	ခြဲျခား	
ဖယ္ထုတ္မႈကို	ခံစားေနခဲ့ရသည့္	ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္	ႀကီးမားေသာ	
ေလအား	တာဘိုင္စက္မ်ားႏွင့္	ဇီဝေလာင္စာ	စိုက္ခင္းမ်ား	
တည္ေဆာက္ျခင္းက	လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ	ပဋိပကၡမ်ားကို	
ပိုမိုျပင္းထန္အားေကာင္းေစျခင္း	အစ႐ွိေသာ	အေၾကာင္းအရာ	
မ်ားကို	ဆိုလိုသည္။	ရည္႐ြယ္ထားေသာ	ျပည္လည္	
ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္	(Facilities)	မ်ားႏွင့္	ဆက္ႏြယ္ေနေသာ	
ပိုင္႐ွင္ျဖစ္မႈ	(Ownership)	ႏွင့္	ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပႆနာကိုလည္း	
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ျခင္း	မ႐ွိေပ	(ဒီမိုကေရစီ	လမ္းေၾကာင္းမ်ား	
အတိုင္း	ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရမည့္	ျပႆနာ	ျဖစ္သည္)။	

ထို႔အျပင္	(WWF)	၏	ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ	ပံုစံသည္	(JICA	
ႏွင့္	ကမၻာ့ဘဏ္၏	ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ	ပုံစံကဲ့သို႔ပင္)	
အထက္မွေအာက္သို႔	စုန္ဆင္းေသာ	ပုံစံ	(top-down)	ျဖစ္၏။	
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း	အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ	
မ်ားက	အလြန္နည္းပါးသည္	(သို႔မဟုတ္)	အလ်ဥ္းမ႐ွိသည္ျဖစ	္
ရာ	လက္ေတြ႔ေျမျပင္	အေျခအေနမွန္မ်ားကို	နားလည္သိျမင္မႈ	
မ႐ွိသေလာက္	ျဖစ္ေနသည္။	သို႔ေသာ္	ထိုလမ္းေၾကာင္းသည္	
ေ႐ြးခ်ယ္စရာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အတြက္	ေကာင္းမြန္ေသာ	
စမွတ္တစ္ခု	ျဖစ္သည္။	စီမံကိန္းေဒသမ်ားအတြင္းမွ	လူမႈ	
အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္	အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏	ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင	္
႐ြက္မႈျဖင့္	ပိုမိုျပည့္စံုလာေအာင္	အနည္းငယ္	အေခ်ာသပ္ရန္	
လိုအပ္သည့္	လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္း	ျဖစ္ေလေတာ့သည္။
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ခ႐ိုနီအရင္းရွင္စနစ္	-	လိုအပ္ေသာ	
မေကာင္းဆိုးဝါးတစ္ေကာင္ေလာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	“ခ႐ိုနီမ်ား”	မွာ	စစ္တပ္ႏွင့္	နီးကပ္ေသာ	
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွ	ထြက္ေပၚလာေသာ	စီးပြားေရးသမားမ်ား	
ျဖစ္ၿပီး	သူတို႔သည္	ထိုဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၏	
အင္အားအေပၚတြင္စီးပြားေရး	အင္ပါယာမ်ား	
တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။	သူတို႔သည္	စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ	
ဗမာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္	ပါတီ	(Burma	Socialist	Program	
Party)	ၿပိဳလဲကာ	အာဏာ႐ွင္	ဦးေနဝင္းက	ေပၚေပၚထင္ထင္	
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ	ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့ၿပီး	ေနာက္ပိုင္း	
ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း၌	ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။	
အာဏာဆက္ခံခဲ့ေသာ	စစ္အစိုးရ	(၁၉၉၂	ခုႏွစ္	ေနာက္ပိုင္းတြင္	
ဦးသန္းေ႐ႊက	ဦးေဆာင္ခဲ့၏)	သည္	ျပည္တြင္းစီးပြားေရး၊	
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ	ေျဖေလွ်ာ့ေရး	
မူဝါဒတစ္ရပ္ကို	ခ်မွတ္	က်င့္သံုးခဲ့သည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ	
ေျဖေလွ်ာ့မွဳသည္	စီးပြားေရးအေပၚ	ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏	
ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို	ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး	တၿပိဳင္တည္းမွာပင္	လက္ေ႐ြးစင္	
စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားကို	မ်က္ႏွာသာ	ေပးဆက္ဆံျခင္းသာ	
ျဖစ္ခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	ေျဖေလွ်ာ့မႈဟုဆိုရာတြင္	ႏိုင္ငံေတာ္	
အစိုးရက	ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးမွ	အလံုးစံု	ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့ျခင္း	
မဟုတ္ေပ။	စစ္တပ္ႏွင့္	တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ	
စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား	(conglomerates)	က	စီးပြားေရး	
အေဆာက္အအံု၏	အခ်ဳိ	့က႑ရပ္မ်ားကို	ဆက္လက္ႀကီးစိုး	
လႊမ္းမိုးထားခဲ့သည္။

စစ္ယႏၲယားႏွင့္	ဆက္စပ္ေသာ	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား
စစ္တပ္ႏွင့္	တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္	ပါဝင္သည္မွာ	ျမန္မာ့စီးပြားေရး	ဦးပိုင္		
Union	of	Myanmar	Economic	Holdings	Limited	(UME-
HL)	ႏွင့္	ျမန္မာ့စီးပြားေရး	ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း	Myanmar	Eco-
nomic	Corporation	(MEC)	တို႔	ျဖစ္သည္။	ထိုလုပ္ငန္း	(၂)	
ခုသည္	ဆက္စပ္မႈ	မ႐ွိေသာ	လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား	(ဥပမာ	
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး၊	ေဆာက္လုပ္ေရး၊	ဟိုတယ္မ်ား၊	
သံမဏိ	စက္႐ံုမ်ား၊	ေမာ္ေတာ္ကား	တပ္ဆင္ေရး)	တြင္	
လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိရာ	ေ႐ွး႐ိုး	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္	
လံုးဝကိုက္ညီေသာ	စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား	ျဖစ္သည္။	
(၁၉၉၀)	ခုႏွစ္တြင္	စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ	(UMEHL)	ကို	
အေသးစား	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊	ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္	
ဝန္ေဆာင္မႈ	လုပ္ငန္းမ်ားမွ	အျမတ္အစြန္းမ်ား	
ေဖာ္ထုတ္ရယူရန္အတြက္	တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။	၎သည္	ဆန္ကုန္သြယ္ေရး၊	အရက္ႏွင့္	
စီးကရက္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္	ျဖန္႔ျဖဴးေရးတို႔ကို	အခ်ိန္ကာလ	
ၾကာျမင့္စြာ	လႊမ္းမိုးထားခဲ့ၿပီး	ကားတင္သြင္းမႈကိုလည္း	
တစ္ဦးတည္း	လက္ဝါးႀကီးအုပ္	လုပ္ကိုင္ခဲ့၏။193	(UMEHL)	
၏	အဓိကတာဝန္တစ္ရပ္မွာ	စစ္တပ္၊	စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း	
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	အၿငိမ္းစား	စစ္မႈထမ္းမ်ားတို႔အတြက္	
လူမႈဖူလံုေရး	အစီအစဥ္မ်ားကို	ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ရန္	ျဖစ္သည္။	

အၿငိမ္းစား	စစ္တပ္အရာ႐ွိမ်ားအတြက္	ပင္စင္ရန္ပံုေငြသည္	
“UMEHL	၏	ႏွစ္စဥ္အျမတ္ေငြတစ္ရပ္ကို	ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ရာ	
သာမန္ပင္စင္	အစီအစဥ္မ်ားအဖို႔	အိပ္မက္ပင္	မမက္ႏိုင္ေသာ	
ပမာဏ	ျဖစ္သည္”	194	ဟု	မွတ္ခ်က္ျပဳ	ေျပာဆိုမႈမ်ား	႐ွိ၏။	
UMEHL	၏	အစု႐ွယ္ယာအခ်ဳိ	့မွာ	ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏	
စစ္လက္နက္ပစၥည္း	ဝယ္ယူေရး႒ာန	(Army	Direc-
torate	of	Procurement)	၏	လက္ထဲတြင္	႐ွိသည္။	
ယင္းသည္	အစိုးရတစ္ပိုင္း	လုပ္ငန္းစုႀကီး	ျဖစ္ေသာ္လည္း	
ဗဟိုအစိုးရ၏	ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ	လြတ္ကင္းသည့္	
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ	ႀကီးမားေသာ	လြတ္လပ္ခြင့္ကို	
ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့သည္။	ထို႔အတြက္	ဥပမာတစ္ရပ္မွာ	
လက္ပံေတာင္း	ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္	သတၱဳတူးေဖာ္ေရး	
လုပ္ငန္းမ်ား	လုပ္ကိုင္ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	စစ္ကိုင္းတိုင္း	
ေဒသႀကီးအတြင္း	တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္	အက်ဳိးတူဖက္စပ္	
လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္	လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ရာ	
မ်ားမၾကာေသးမီကာလအထိ	ကုမၸဏီႏွစ္ခုက	အျမတ္အစြန္း	
အမ်ားစုကို	မွ်ေဝရယူခဲ့ၾကၿပီး	အစိုးရအတြက္	မဆိုစေလာက္	
(၄)	ရာခိုင္ႏႈန္းသာ	ခ်န္ေပးခဲ့သည္။195

(MEC)	ကို	အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား	
တည္ေထာင္ေရးအတြက္	စစ္တပ္အား	အေရးႀကီးေသာ	
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား	ေပးသြင္းရန္	(၁၉၉၇)	ခုႏွစ္တြင္	
စတင္	ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။196	(MEC)	သည္	
အလ်င္အျမန္	ႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီး	ေနာက္ပိုင္းတြင္	စက္႐ံု	(၂၁)	
႐ံုကို	ထည့္သြင္းလုပ္ကုိင္လာခဲ့သည္တြင္	သံမဏိစက္႐ံု	
(၄)	႐ံု၊	ဘဏ္	(၁)	ခုႏွင့္	ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု	(၁)	႐ံုတို႔	
ပါဝင္သည္။197	အၾကမ္းဖ်ဥ္းလုပ္ငန္း	တာဝန္ခြဲေဝမႈမွာ	
(UMEHL)	က	အေသးစား	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	ဝန္ေဆာင္မႈ	
လုပ္ငန္းမ်ားကို	အဓိကထား	လုပ္ေဆာင္ၿပီး	(MEC)	က	
အႀကီးစား	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို	အထူးျပဳသည္ဟု	ဆိုႏိုင္သည္။	
သို႔ေသာ္	ယင္းသည္အေတာ္ပင္	ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေသာ	
တာဝန္ခြဲေဝမႈ	ျဖစ္၏။	အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	(MEC)	တြင္	
ဘဏ္တစ္ခုလည္း	႐ွိသည့္အျပင္	အာမခံလုပ္ငန္းတြင္လည္း	
လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာအင္အားတစ္ရပ္	ျဖစ္ခဲ့သည္။	(MEC)	
ေရာ	(UMEHL)	ပါ	ထမ္းေဆာင္ျဖည့္ဆည္းခဲ့သည့္	
လုပ္ငန္းတာဝန္	ႏွစ္ရပ္မွာလည္း	အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ	
အေရးပါသည္။	ပထမတစ္ခုမွာ	စစ္တပ္အတြက္	ျပည္ေထာင္စု၏	
လ်ာထားဘတ္ဂ်က္	(off-budget)	ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေရး	
ရင္းျမစ္တစ္ရပ္အျဖစ္	ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္	ဒုတိယတစ္ခုမွာ	
ကာကြယ္ေရး	ဦးစီးခ်ဳပ္အတြက္	ဘတ္ဂ်တ္ဆိုင္ရာ	
ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈမွ	ကင္းလြတ္သည့္	အစဥ္မျပတ္	
လည္ပတ္ေနေသာ	ရန္ပံုေငြမ်ား	(revolving	funds)	ကို	
ေပးအပ္ရန္တို႔	ျဖစ္သည္။198	

သို႔ျဖစ္ရာ	အဆိုပါ	အဖြဲ႔အစည္း	(၂)	ခုလံုး၏	လုပ္ငန္း	
အစိတ္အပိုင္း	အမ်ားစုမွာ	ေငြေၾကးစာရင္းဇယားတြင္	
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ	ကင္းမဲ့ေနသည္။	“ဒါက	စစ္တပ္ကုမၸဏီ	
တစ္ခုေလ။	တစ္ခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကို	လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမွာေပါ့”	ဟု	
(UHEML)	၏	ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ	တစ္ဦးက	သတင္းစံုစမ္းေရး	
အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကိုေ	ျပာၾကားခဲ့ရာ	ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ	ကုမၸဏီ၏	
ရပ္တည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းကို	ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနခဲ့သည္။	
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ထို႔အတူ	စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ားသည္	အျပည့္အဝ	အရပ္သား	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔	အကူးအေျပာင္းတြင္	အခ်ီခ်ီ	ပုဂၢလိကပိုင္	
ျပဳျခင္းမွ	အဓိက	အက်ဳိးအျမတ္ထြက္ခဲ့သူမ်ား	ျဖစ္သည္။	ဥပမာ	
စက္မႈဝန္ႀကီး႒ာနက	ပိုင္ဆိုင္ေသာ	အႀကီးစား	စက္မႈလုပ္ငန္း	
အမ်ားစုကို	ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရး	အစီအစဥ္ျဖင့္	(MEC)	ကို	
လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။200

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္	စစ္ယႏၲယား	
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား	

စစ္တပ္ခ႐ိုနီမ်ားသည္	(၁၉၈၈)	ခုႏွစ္	
ေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု၏	
အရန္ျဖည့္ဘက္မ်ားအျဖစ္	ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။	
ေျဖေလွ်ာ့လိုက္သည့္	စီးပြားေရး	အေဆာက္အအံုတစ္ရပ္အား	
စီမံခန္ခြဲ႔ရာတြင္	ပါဝင္ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္	ဦးသန္းေ႐ႊ	
အစိုးရက	သူတို႔ႏွင့္	နီးစပ္ေသာ	စီးပြားေရးသမားအခ်ဳိ႕ကို	
တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္မ်ား၊	တစ္ဦးတည္း	လက္ဝါးႀကီးအုပ္	
လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္	ေဆာက္လုပ္ေရး	ကန္ထ႐ိုက္မ်ားျဖင့္	
အခြင့္အေရးေပးခဲ့သည္။	တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္	အစိုးရသည္	
ထိုအရင္း႐ွင္သစ္မ်ားကို	ၾသဇာအာဏာ	ရယူစုေဆာင္းရန္	
ခြင့္မျပဳႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ	ေဖာ္ျပပါအခြင့္ထူးမ်ားျဖင့္	ထိုသူတို႔ကို	
လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ကာ	စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏	ဆႏၵသေဘာထား	
ေအာက္တြင္သာ	ျမဲျမံစြာထား႐ွိခဲ့သည္။	

ဦးေအာင္မင္းႏွင့္	တို႐ွီဟီ႐ို	ကူဒိုတို႔က	အဆိုပါခ႐ိုနီမ်ား	
တည္ေထာင္ခဲ့သည့္	လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားႏွင့္	၎တို႔၏	
လုပ္ငန္းမ်ားကို	အေတာ္ပင္ျပည့္စံုစြာ	စာရင္းျပဳစုခဲ့သည္။	
သူတို႔၏	ျမန္မာ့ထိပ္တန္း	လုပ္ငန္းစုႀကီး	(၁၁)	ခု	စာရင္းတြင္	
(MEC)	ႏွင့္	(UMEHL)	တို႔ႏွင့္အတူ	ပါဝင္ေနခဲ့သည့္	
လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားအနက္	(၃)	ခုမွာ	စစ္တပ္ႏွင့္	
အလြန္ႀကီးမားေသာ	ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား႐ွိၿပီး	(ထူးအုပ္စု၊	
မက္စ္အုပ္စုႏွင့္	ကေမၻာဇအုပ္စု)	ႏွစ္ခုမွာ	ႀကီးမားေသာ	
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိကာ	(ေအး႐ွားေဝါလ္ႏွင့္	IGE)	ႏွစ္ခုမွာ	
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအခ်ဳိ႕႐ွိသည္	(ေ႐ႊေတာင္ႏွင့္	FMI)201။	
ထူးအုပ္စု၊	မက္စ္အုပ္စု၊	ကေမၻာဇအုပ္စုႏွင့္	ေအး႐ွားေဝါလ္တို႔၏	
လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုအေပၚ	ဦးေအာင္မင္းႏွင့္	တို႐ွီဟီ႐ို	ကူဒိုတို႔၏	
တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ	႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္	
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	အဆိုပါဇာတ္	ေဆာင္မ်ားက	
ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္	မည္မွ်အထိ	ႀကီးထြားသြားခဲ့သည္။	သူတို႔၏	
ေအာင္ျမင္မႈက	စစ္တပ္ႏွင့္	သူတို႔ၾကားမွ	ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအေပၚ	
မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ	မွီခိုအားထားခဲ့ရသည္	ဟူေသာ	
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို	နားလည္သိျမင္လာရေလသည္။202	

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားထဲမွ	တစ္ခုမွာ	
"ထူးကုမၸဏီမ်ား	အုပ္စု"	ျဖစ္သည္။	ယင္းသည္	
စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုတြင္	ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိရာ	
ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္	ေက်ာက္မ်က္ရတနာ	လုပ္ငန္းမွ	ဟိုတယ္မ်ား၊	
ခရီးသြားလာေရး	လုပ္ငန္းႏွင့္	ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအထိ	
ပါဝင္သည္။	ဦးေအာင္မင္းႏွင့္	ကူဒိုတို႔၏	အဆိုအရ	
ဦးေတဇသည္	အထင္႐ွားဆံုးႏွင့္	ေလးစားအားက်မႈ	အခံရဆံုး	
“စီးပြားေရး	တိုင္ကြန္း”	ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းသည္	(သို႔မဟုတ္)	

အႏုတ္သေဘာအရဆိုလွ်င္	ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း	သန္းေ႐ႊႏွင့္	
ယခင္ႏိုင္ငံေတာ္	ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ	
(SPDC)	တို႔ႏွင့္	အလြန္နီးကပ္ေသာ	ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္	႐ွိသည့္	
“ထိပ္တန္း	ခ႐ိုနီ”	တစ္ဦး	ျဖစ္ေပသည္။203	

“ (၁၉၈၀)	ႏွစ္ကာလမ်ား	ေႏွာင္းပိုင္းတြင္	ဦးေတဇသည္	
ဆန္စက္တစ္လံုးကို	အငွားခ်ကာ	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္	
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္	ထူးေရာင္းဝယ္ေရး	လိမိတက္	
(Htoo	Trading	Ltd)	ကို	တည္ေထာင္ခဲ့သည္။	
ေနာက္ပိုင္းတြင္	ကုမၸဏီသည္	ကြ်န္းသစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္	
သစ္မာလုပ္ငန္းမွ	အက်ဳိးအျမတ္မ်ား	ရ႐ွိခဲ့ၿပီး	
ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္	နီးကပ္ေသာ	
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို	ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့၏။	ေနာက္ထပ္	
ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း	ထူးအုပ္စုက	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းသစ္မ်ားစြာတို႔ႏွင့္	လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သို႔	
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။	(၂၀၀၄)	ခုႏွစ္တြင္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
ပထမဆံုး	ပုဂၢလိက	ေလေၾကာင္းလိုင္း	ျဖစ္သည့္	
အဲယားပုဂံ	(Air	Bagan)	ကို	တည္ေထာင္ခဲ့သည္။	
နာမည္ႀကီး	ဇိမ္ခံဟိုတယ္မ်ားကို	စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး	
စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား	ငွားရမ္းေရး	လုပ္ငန္းကို	
စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။	လက္ေအာက္ခံ	ကုမၸဏီႏွင့္	လုပ္ငန္း	
(၁၄)	ခုအနက္	ထူးအုပ္စု၏	နာမည္ႀကီး	ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္	
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္	(AGD)	ဘဏ္၊	အဲယားပုဂံ၊	(Elite-
Tech	Co.,)၊	ဧရာေ႐ႊဝါ၊	(Aureum	Palace	Hotel)	ႏွင့္	
(Htoo	Wood	Products	Ltd.)	စသည္တို႔	ပါဝင္သည္။	
ထူးအုပ္စုသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း	ဟိုတယ္ေပါင္း	(၁၇)	
လံုး	ပိုင္ဆိုင္သည္။	ဦးေတဇ၏အဆိုအရႏွင့္	Forbes	
ေဆာင္းပါးတစ္ခု၏	အဆိုအရ	ထူးကုမၸဏီမ်ား	အုပ္စု၏	
ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြမွာ	အေမရိကန္ေဒၚလာ	သန္း	(၅၀၀)	ျဖစ္ရာ	
ထူးကုမၸဏီမ်ား	အုပ္စုကို	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အႀကီးမားဆံုး	
လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္လာေစခဲ့သည္	.	.	.	ထူးကုမၸဏီမ်ား	
အုပ္စု၏	လက္ေအာက္ခံ	ကုမၸဏီမ်ားစြာ	(ဦးေတဇႏွင့္	
သူ၏	မိသားစုဝင္မ်ားလည္း	ပါဝင္၏)	သည္	အေမရိကန္	
ဘ႑ာေရး႒ာန၏	ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ	စာရင္းတြင္	
ပါဝင္ေနဆဲ	ျဖစ္သည္။	ယခင္	စစ္အစိုးရလက္ထက္က	
စစ္လက္နက္	ကုန္သြယ္ေရး	လုပ္ငန္းတြင္	
တက္ၾကြစြာ	ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	ျဖစ္သည္ဟု	ဆို၏။	
မ်ားမၾကာေသးမီကာလ၌	ထူးအုပ္စုသည္	အာမခံစီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္းသို႔	ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး	ပုဂၢလိက	
ေလာင္စာဆီ	ေရာင္းခ်ေရး	လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း	
ျဖစ္လာခဲ့သည္။	ခရီးသြားလာေရး	လုပ္ငန္းႏွင့္	ဟိုတယ္မ်ား	
အစ႐ွိေသာ	လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း	ပါဝင္ေနသည္။204	

မက္စ္ျမန္မာအုပ္စုကို	(၁၉၉၀)	ႏွစ္ကာလမ်ား	အေစာပိုင္းတြင္	
ဦးေဇာ္ေဇာ္က	တည္ေထာင္ခဲ့သည္။	သကၠရာဇ္	(၂၀၀၀)	
ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း	မြန္ျပည္နယ္တြင္း႐ွိ	တိုင္းရင္းသား	
႐ြာသူ႐ြာသားတို႔ထံမွ	လယ္ယာေျမဧက	(၅၀၀၀)	ကို	
စစ္တပ္က	သိမ္းယူခဲ့ရာတြင္	အဓိကအက်ဳိးအျမတ္	
ရ႐ွိသူျဖစ္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္	ထိုလုပ္ငန္းစုအေပၚ	
ႏိုင္ငံတကာ၏	အာ႐ံုစိုက္မႈမ်ား	က်ေရာက္လာခဲ့သည္။205	
ထိုလုပ္ငန္းစုႀကီးတြင္	ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊	သစ္၊	
စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား	အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊	
ေဆာက္လုပ္ေရး၊	သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊	ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ား၊	
ဟိုတယ္ႏွင့္	ခရီးသြားလာေရးႏွင့္	ဘဏ္လုပ္ငန္း	စသည္တို႔တြင္	
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လုပ္ကိုင္ေနသည့္	လက္ေအာက္ခံ	ကုမၸဏီေပါင္း	(၉)	ခု႐ွိသည္။	
ျမန္မာႏို္င္ငံ၏	အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ	ေဆာက္လုပ္ေရး	
လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားထဲတြင္	တစ္ခုအပါအဝင္	ျဖစ္ၿပီး	(၂၀၁၃)	
ခုႏွစ္	(SEA	Games)	အတြက္	အားကစားကြင္းမ်ားႏွင့္	
အားကစား	ေလ့က်င့္ခန္းမမ်ား	ေဆာက္လုပ္ေရး	
စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးကို	ေပးအပ္ျခင္း	ခံခဲ့ရသည္။	ရန္ကုန္-
ေနျပည္ေတာ္	အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး	တည္ေဆာက္ေရး	
စီမံကိန္းႏွင့္	ေနျပည္ေတာ္တြင္	အစိုးရဝန္ႀကီး႒ာန	
အေဆာက္အအံုမ်ား	ေဆာက္လုပ္မႈတို႔တြင္	ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့၏။	
ဟိုတယ္ႏွင့္	ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္	မက္စ္အုပ္စုသည္	ဟိုတယ္	
(၃)	လံုး	ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိရာ	(Hotel	Max	Chaung	
Tha	Beach	၊	Royal	Kumudra	Hotel)	ႏွင့္	(Landmark	
Hotel)	တို႔	ျဖစ္သည္။	၎၏	ဖြံ	့ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမွာ	
“အဓိက	ၿမိဳ	့ႀကီးမ်ားတြင္	ပိုမိုမ်ားျပားေသာ	ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္	
အနားယူ	အပန္းေျဖစခန္းမ်ား	ဖြင့္လွစ္ၿပီး	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	
အႀကီးမားဆံုးေသာ	ဟိုတယ္ကြန္ရက္ႀကီး၏	ပိုင္႐ွင္ျဖစ္ရန္”	
ပင္။206

၎၏	ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္	အရပ္သား	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔	ကူးေျပာင္းျခင္း	မျပဳမီ	ေပးအပ္ေသာ	
လက္ေဆာင္တစ္ရပ္အျဖစ္	(၂၀၀၉-၂၀၁၀)	ခုႏွစ္အတြင္း	
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္	လုပ္ငန္းမ်ားကို	ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္	ပုဂၢလိက	
ျပဳခဲ့ရာ	စစ္တပ္လုပ္ငန္းမ်ား	ျဖစ္ေသာ	(MEC)	ႏွင့္	(UHEML)	
တို႔သာမက	အခ်ဳိ	့ေသာ	ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားလည္း	
အက်ဳိးအျမတ္	ရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။	ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္	(No-
votel	Hotel)	ျဖစ္လာမည	့္ေျမယာကို	ရ႐ွိခဲ့သည့္အျပင္	
ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္	စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္	(၁၂)	ဆိုင္ရ႐ွိခဲ့ေသာ	
မက္စ္ျမန္မာအုပ္စုလည္း	ပါဝင္ေပသည္။207

ကေမၻာဇအုပ္စုကို	ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း	တစ္ဦးျဖစ္သူ	
ဦးေအာင္ကိုဝင္း	(ဆရာေက်ာင္းဟုလည္း	လူသိမ်ား၏)	က	
ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။	သူသည္	ယခင္	(SPDC)	၏	ဒုဥကၠ႒ေဟာင္း	
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္	နီးကပ္ေသာ	ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွ	
တစ္ဆင့္	ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာခဲ့သည္။	“သူသည္	(၁၉၉၀)	ႏွစ	္
ကာလမ်ား	အေစာပိုင္းတြင္	စစ္တပ္ေခါင္း	ေဆာင္မ်ား၏	ပံ့ပိုး	
ကူညီမႈျဖင့္	စီးပြားေရးေလာကထဲသို႔	စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး	
ေပါမ်ားၾကြယ္ဝေသာ	နီလာႏွင့္	ပတၱျမား	တူးေဖာ္ခြင့္မ်ား	ရ႐ွိခဲ့ရာ	
မွ	ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား	ရ႐ွိခဲ့သည္”	ဟု	ဦးေအာင္မင္းႏွင္	့
ကူဒိုတို႔က	မွတ္သား	ေဖာ္ျပခဲ့သည္။	“စစ္အစိုးရ၏	
အတြင္းေရးမွဴး	(၃)	ေဟာင္း	ဒုတိယ	ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဝင္းျမင့္၏	
တူမေတာ္စပ္သူ	ေဒၚနန္းသန္းေထြးႏွင့္	လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ	့
ျခင္းက	သူႏွင့္	ထိပ္တန္း	စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားမွ	
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို	ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစခဲ့သည္။”	
ကေမၻာဇအုပ္စု၏	အဓိက	မဟာဗ်ဴဟာမွာ	ဘဏ္လုပ္ငန္း၊	
ဘ႑ာေရးႏွင့္	ေလေၾကာင္းက႑တို႔တြင္	အေလးေပး	
လုပ္ေဆာင္ရန္	ျဖစ္သည္။	ထုိအုပ္စုတြင္	လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ	
(၂၈)	ခု႐ွိရာ	အဓိကက်ေသာ	ကုမၸဏီမ်ားမွာ	(Air	KBZ)	၊	(My-
anmar	Airways	International)	၊	ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္	(IKBZ)	
အာမခံလုပ္ငန္းတို႔	ျဖစ္သည္။208	ယခုအခါ	ကေမၻာဇဘဏ္	

လိမိတက္	(KBZ	Bank)	သည္	အႀကီးမားဆံုးေသာ	ပုဂၢလိက	
ဘဏ္ျဖစ္ၿပီး	တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္	ဘဏ္ခြဲေပါင္း	(၅၀၀)	ခန္႔၊	
(ATM)	စက္ေပါင္း	(၁၀၀၀)	ႏွင့္	ဝန္ထမ္းေပါင္း	(၂၀၀၀၀)	ေက်ာ္	
႐ွိေလသည္။209

စိတ္ဝင္စားစရာ	အေကာင္းဆံုးဟု	ဆိုႏိုင္ေသာ	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းစုႀကီး	တစ္ခုမွာ	ေအး႐ွားေဝါလ္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု	
ျဖစ္ၿပီး	ယခုအခါ	ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ	နာမည္ဆိုးျဖင့္	
ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားသည့္	ေလာ္စစ္ဟန္၏	ေနရာ၌	
သားျဖစ္သူ	ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္	(စတီဗင္ေလာ	သို႔မဟုတ္	
ေလာ္ဖင္က်ဳံးဟု	လူသိမ်ား၏)	က	ဦးေဆာင္ေနခဲ့သည္။	
ထုိလုပ္ငန္းစုႀကီး၏	မူလဇာစ္ျမစ္ကို	ေနာက္တစ္ခန္းတြင္	
အက်ဥ္းမွ်	ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပသြားမည္	ျဖစ္၏။	ယင္းသည္	
လုပ္ငန္းကြဲျပားစံုလင္မႈ	အမ်ားဆံုးေသာ	လုပ္ငန္းစုႀကီးဟု	
သတ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီး	စက္မႈလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး၊	
ေဆာက္လုပ္ေရး၊	သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊	ပို႔ကုန္-သြင္းကုန္၊	
အထည္လိပ္	လုပ္ငန္း၊	စကၠဴစက္႐ုံမ်ား၊	စားအုန္းဆီ၊	
အေျခခံ	အေဆာက္အအံု	ဖြံ	့ၿဖိဳးေရးႏွင့္	စူပါမားကတ္	
ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔တြင္	၎၏	အက်ဳိးစီးပြားမ်ား	ပါဝင္ေနသည္။	
အဓိက	ကန္ထ႐ိုက္တာ	ကုမၸဏီႏွစ္ခုထဲတြင္	တစ္ခုအပါအဝင္	
ျဖစ္ၿပီး	(က်န္တစ္ခုမွာ	ထူးကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု	ျဖစ္၏)	
ေနျပည္ေတာ္တြင္	အမ်ဳိးသားအထိမ္းအမွတ္	ဥယ်ာဥ္အပါအဝင္	
ႏိုင္ငံ၏	ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္	တည္ေဆာက္ရန္အတြက္	ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း	
ခံခဲ့ရသည္။210	ေအး႐ွားေဝါလ္	ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏	
က်ယ္ျပန္႔လွေသာ	လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို	ဦးေအာင္မင္းႏွင့္	
ကူဒိုတို႔က	ဤသို႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ လက္႐ွိတြင္	ေအး႐ွားေဝါလ္သည္	ေနျပည္ေတာ္	
ေလဆိပ္လုပ္ငန္းမ်ား	လုပ္ကိုင္လ်က္	႐ွိသည္။	
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း႐ွိ	စူပါမားကတ္မ်ား၊	႐ံုးခန္းတာဝါမ်ား၊	
ကြန္ဒိုမီနီယမ္မ်ားႏွင့္	လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရး	
စီမံကိန္းမ်ားတြင္	ကုမၸဏီ၏	အစု႐ွယ္ယာမ်ား	ပါဝင္သည္။	
(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	ဗိုလ္တစ္ေထာင္ကမ္းနားလမ္း	
(Strand	Road)	တည္ေဆာက္ေရးအတြက္	
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္	စည္ပင္သာယာေရး	ေကာ္မတီႏွင့္	
မိတ္ဖက္ပူးေပါင္း	လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။	ကုမၸဏီသည္	
အထည္လိပ္	လုပ္ငန္းမ်ား၊	စကၠဴစက္႐ံုမ်ား၊	ဆီအုန္းႏွင့္	
အေျခခံအေဆာက္အအံု	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
လည္း	ပါဝင္ခဲ့သည္။	ေအး႐ွားေဝါလ္သည္	(၂၀၀၀)	
ခုႏွစ္ကတည္းက	စတင္ၿပီး	ရန္ကုန္တိုင္း	အလံုၿမိဳ	့နယ္တြင္	
ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု	တည္ေဆာက္	လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည္။	
ေအး႐ွားေဝါလ္ဆိပ္ကမ္း	စီမံခန္႔ခြဲေရး	ကုမၸဏီလိမိတက္က	
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ	သေဘာၤဆိပ္	(၃)	ခု႐ွိသည္	.	.	.	
(၂၀၁၀)	ခုႏွစ္	ဒီဇင္ဘာလတြင္	ေအး႐ွားေဝါလ္သည္	
သီလဝါႏွင့္	ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတို႔တြင္	ဆိပ္ခံတံတား	
(၁၃)	ခု	တည္ေဆာက္ရန္အတြက္	ကန္ထ႐ိုက္တစ္ခု	
ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္	.	.	.	(၁၉၉၀)	ႏွစ္ကာလမ်ား	
အေစာပိုင္းတြင္	ေအး႐ွားေဝါလ္သည္	ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌	
အေအးခန္းသိုေလွာင္မႈ	စနစ္ပါ	စူပါမားကက္	
ကြန္ရက္တစ္ခုကို	စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။	ေအး႐ွား	
လိုက္	(Asia	Light)	စူပါမားကက္	ကြန္ရက္ႀကီးပင္	
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ျဖစ္၏။	ယခင္	စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္	ေအး႐ွား	ေဝါလ္	
စြမ္းအင္လိမိတက္	(Asia	World	Energy	Ltd.)	သည္	
အျငင္းပြားဖြယ္	ဆည္ႀကီးမ်ား	(ယခုအခါ	ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီ	
ျဖစ္သည့္	ျမစ္ဆံုဆည္	အပါအဝင္)	ကို	ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း	
ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္တည္ေဆာက္ရန္အ
တြက္		(China	Power	Investment	Corporation)	ႏွင့္	
မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္	.	.	.	(၂၀၁၂)	ခုႏွစ္	
စက္တင္ဘာလတြင္	ေအး႐ွားေဝါလ္၏	လက္ေအာက္ခံ	
ကုမၸဏီတစ္ခု	ျဖစ္ေသာ	(Asia	Mega	Link	Ltd.,)	သည္	
ဆယ္လ္လူလာဖုန္း	ဆင္းမ္ကဒ္မ်ား	ေရာင္းခ်ရန္	အတြက္	
ျမန္မာႏိုင္ငံ	စာတိုက္ႏွင့္	ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးဦးစီး	
႒ာနႏွင့္	အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည့္	ဖက္စပ္လုပ္ငန္း	
တစ္ခုကို	ေပးအပ္ျခင္း	ခံခဲ့ရသည္။211

(JICA)၊	ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္	(ADB)	တို႔၏	ေငြေရးေၾကးေရးပံ့ပိုးကူညီ
မႈမ်ားျဖင့္	လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို	စတင္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့သည္တြင္	ေအး႐ွားေဝါလ္ကလည္း	
အရင္ဦးဆံုး	လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထဲတြင္	ပါဝင္ႏိုင္ေအာင	္
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။	(၂၀၁၃)	ခုႏွစ္	ၾသဂုတ္လ	(၂၀)	ရက	္
ေန႔၌	ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး	အေ႐ွ႔ပိုင္း႐ွိ	ၿမိဳ႕နယ္	(၃၇)	ၿမိဳ႕နယ္ကို	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ျဖန္႔ျဖဴးရန္အတြက္	လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္	
ရ႐ွိခဲ့သည္။	ကုမၸဏီသည္	အျခားျပည္နယ္ႏွင့္	တိုင္းေဒသႀကီး	
မ်ားမွ	ၿမိဳ	့နယ္ေပါင္း	(၈၄)	ၿမိဳ႕နယ္ကို	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ျဖန္႔ျဖဴး	
ရန္အတြက္လည္း	တရားဝင္	ခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္	ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။	
မ်ားမၾကာေသးမီက	အေကာင္အထည္	ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ	
ကုမၸဏီ၏	တန္ဖိုးႀကီး	စီမံကိန္းမ်ားတြင္	ေသာက္ေရခပ္	(၂)	ေရ	
အားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု	တည္ေဆာက္ေရး	စီမံကိန္းလည္း	ပါဝင	္
သည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စတုတၳေျမာက္အႀကီးဆံုး	ေရအားလွ်ပ္စစ္	
ဆည္ႀကီးျဖစ္သကဲ့သို႔	ပုဂၢလိက	ကုမၸဏီတစ္ခုက	တည္ေဆာက	္
သည့္	အႀကီးမားဆံုး	လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုလည္း	ျဖစ္ေလသည္။213	

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊	ဥေရာပႏွင့္	အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္	
ရွိေသာ	၎၏	ေဈးကြက္မ်ားကို	ၾကည့္လွ်င္	ေအး႐ွားေဝါလ္သည္	
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ထိ	ထိုးေဖာက္ႏိုင္စြမ္း	အျမင့္ဆံုးေသာ	
စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုလည္း	ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္း၏။	
တကယ္တမ္းတြင္	ယင္းသည္	ျမန္မာစီးပြားေရး	လုပ္ငန္းစုႀကီး	
တစ္ခုျဖစ္သည့္နည္းတူ	စင္ကာပူစီးပြားေရး	လုပ္ငန္းစုႀကီး	
တစ္ခုလည္း	ျဖစ္ေလသည္။	စတီဗင္ေလာသည္	၎၏	
စင္ကာပူ	လူမ်ဳိးစီးပြားေရး	မိတ္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္သူ	(Ce-
cilia	Ng)	ႏွင့္	လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ျခင္းက	ထိုအခ်က္ကို	
ကိုယ္စားျပဳ	ထင္ဟပ္ေနသည္။	ထိုဇနီးေမာင္ႏွံမွ	စင္ကာပူတြင္	
ေအရွားေဝါလ္၏	ႏိုင္ငံျခား	ကုမၸဏီခြဲ	(၃)	ခုကို	ဦးစီး	
ဦးေဆာင္ေနသည္။	စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ	ေအး႐ွားေဝါလ္ႏွင့္	
အက်ဳိးတူ	မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္	႐ြက္မႈမွတစ္ဆင့္	
ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး	စုစုေပါင္း	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	
ပမာဏ	(US)	ေဒၚလာ	(၁.၃)	ဘီလီယံေက်ာ္႐ွိသည္။	
တကယ္ပင္	စင္ကာပူႏွင့္	ေအရွားေဝါလ္ၾကားတြင္	
အထူးဆက္ဆံေရး	ရွိေနသည္။	(Benjamin	Cheah)	
ေထာက္ျပ	ေျပာၾကားခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	“စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္	
(၂၀၀၅)	ခုႏွစ္တြင္	ျမန္မာႏိုင္ငံ	အတြင္း၌	(S$	၁.၅၇)	ဘီလီယံ	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ရာ	အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	
အႀကီးမားဆံုးေသာ	ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ	
ျဖစ္လာခဲ့သည္။	(၁၉၉၈)	ခုႏွစ္မွ	စတင္ကာ	စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္	
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း		(S$	၂)	ဘီလီယံ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္တြင္	
အမ်ားစုက	ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္	စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ	လုပ္ငန္းတြင္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။	စင္ကာပူ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏	
ႀကီးမားလွေသာ	အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ	မူးယစ္ေဆးဝါး	
ကုန္သြယ္	ေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္	ေငြေၾကးခဝါခ်သူမ်ားတို႔	
ပိုင္ဆိုင္ေသာ	ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရး	ကုမၸဏီတစ္ခု	ျဖစ္သည့္	
ေအး႐ွားေဝါလ္အတြင္းသို႔	စီးဝင္သြားခဲ့သည္။”214

ကရင္ေဒသခံမ်ားေနထိုင္ေသာေနရာအနီးတြင္	လမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္	ေရအရင္းအျမစ္ေပၚတြင္	အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ	(ဓာတ္ပုံ	-	သန္႔ဇင္)
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ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္	စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္	
ခ႐ိုနီမ်ားထံမွပမာဏႀကီးမားေသာ	လာဘ္ေငြမ်ားကို	
လက္ခံရ႐ွိျခင္းျဖင့္	ေက်နပ္ေနခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ	ေခါင္းေဆာင္မႈမွ	အရင္းအႏွီးေငြေၾကး	
ရယူစုေဆာင္းျခင္း	(capital	accumulation)	သို႔	ေအာင္ျမင္စြာ	
ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး	စစ္တပ္အရာ႐ွိ၊	အစိုးရ	တာဝန္႐ွိသူႏွင့္	
စီးပြားေရးသမားဟူေသာ	အခန္းက႑	(၃)	ခုကို	ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္	
အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္	နာမည္ဆိုးျဖင့္	ေက်ာ္ၾကားေသာ	
စက္မႈဝန္ႀကီးေဟာင္း	ဦးေအာင္ေသာင္းကဲ့သို႔ေသာ	
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္	အနည္းငယ္လည္း	႐ွိေလသည္။215	
ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္မွ	စီးပြားေရး	လုပ္ငန္း႐ွင္အျဖစ္သို႔	ေအာင္ျမင္စြာ	
အံ့မခန္း	ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္	ဦးေအာင္ေသာင္းသည္	
သူ၏	သားျဖစ္သူ	ဦးေနေအာင္	ဦးေဆာင္ေသာ	(IGE)	
စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းစုႀကီးအတြက္	လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။	
ဦးေအာင္မင္းႏွင့္	ကူဒိုတို႔	မွတ္တမ္းျပဳ	ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	
“သူ၏	ဖခင္	ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏	လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္	
ပံ့ပိုးကူညီမႈတို႔	မပါလွ်င္	ဦးေနေအာင္ႏွင့္	(IGE)	၏	
ႏုိးထမႈမွာ	ျဖစ္ေပၚလာစရာ	အေၾကာင္းမ႐ွိေပ။	(IGE)	သည္	
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ဒုတိယအႀကီးဆံုး	သစ္လုပ္ငန္း	ကုမၸဏီတစ္ခု	
ျဖစ္ၿပီး	(၂၀၁၇)	ခုႏွစ္တြင္	ဝင္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ	
(၇၅)	သန္းေက်ာ္	႐ွိသည္။	အေမရိကန္	သံတမန္ေၾကးနန္း	
တစ္ေစာင္တြင္	ရန္ကုန္အေျခစိုက္	စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္	
တစ္ဦးက	‘သူတို႔	ႏွစ္ေယာက္လံုးက	မိသားစုဆက္ႏြယ္မႈေတြနဲ႔	
စစ္အစိုးရနဲ႔	နီးနီးကပ္ကပ္	ဆက္ႏြယ္မႈကို	အသံုးခ်ၿပီး	
ေငြေတြအမ်ားႀကီး	ရယူခဲ့တာဗ်’	216	ဟူ၍	ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို	
ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။”	မေကာင္းေသာ	ပံုရိပ္အတြက္	
အံ့အားသင့္	စိတ္ပူမႈမ်ဳိး	မ႐ွိသည့္အျပင္	အေကာင္းဆံုး	
တိုက္စစ္က	အေကာင္းဆံုး	ခံစစ္ျဖစ္သည္	(Offense	is	the	
best	defence)	ဟု	ေကာင္းစြာနားလည္သိျမင္ထားဟန္႐ွိေသာ	
(IGE)	က	“အစိုးရက	အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို	အမ်ဳိးသားအဆင့္	
အေရးကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္	ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းသြားလိုသည့္	
ဆႏၵကို	ထုတ္ေဖာ္ျပသလာခဲ့ခ်ိန္တြင္	(IGE)	သည္	အက်င့္ပ်က္	
ျခစားမႈ	တိုက္ဖ်က္ေရး	လွဳပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္	ပါဝင္ေၾကာင္း”	
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္	ေၾကညာခဲ့ၿပီး	“တာဝန္ယူမႈ	
တာဝန္ခံမႈရွိေသာ	စီးပြားေရး	လုပ္ငန္း	(corporate	so-
cial	responsibility)”	သည္	ကုမၸဏီ၏	လုပ္ငန္းမ်ားတြင္	
အဓိကက်ေသာ	အစိတ္အပိုင္း	ျဖစ္သည္ဟု	ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစြာ	
ေျပာၾကားခဲ့သည္။217

(IGE)	တြင္	လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ	(၈)	ခု႐ွိၿပီး	ဝန္ထမ္းေပါင္း	
(၄၀၀၀)	ေက်ာ္	ခန္႔အပ္ထားသည္။	သစ္၊	ေရနံ၊	
သဘာဝဓာတ္ေငြ	့၊	ဘဏ္လုပ္ငန္း၊	ဟိုတယ္၊	တယ္လီဖုန္း	
ေၾကးနန္း	ဆက္သြယ္ေရး၊	စိုက္ပ်ဳိးေရး၊	သံမဏိထုတ္ကုန္မ်ား၊	
ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္	ဓာတုပစၥည္း	လုပ္ငန္းမ်ားတို႔တြင္	ပါဝင္	
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္	႐ွိသည္။	(IGE)	သည္	ဘဏ္	တစ္ခု၊	
ဟိုတယ္မ်ား၊	တယ္လီဖုန္း	ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ
တစ္ခုႏွင့္	ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး	ကုမၸဏီတစ္ခုကို	လုပ္ကိုင္	
ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။218

ခ်ိတ္မိေနေသာ	လူတန္းစားတစ္ရပ္	-	
မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္	တိုင္းရင္းသားဓနရွင္တို႔	
ေပါင္းစည္းမႈ
ခ႐ိုနီအရင္း႐ွင္မ်ားအျပင္	ျမန္မာႏိုင္ငံ	နယ္စပ္ေဒသမ်ား	
(ဥပမာ	႐ွမ္းႏွင့္	ကခ်င္ျပည္နယ္)	မွ	ထိပ္သီး	လူပုဂၢိဳလ္	
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း	႐ွိေနေပေသး၏။	ထိုသူတို႔သည္	
ရာဇဝတ္မႈကို	အေျခခံသည့္	ေပါမ်ားလွစြာေသာ	
ေငြေၾကးမ်ားကို	ခဝါခ်ႏိုင္မည့္	အခြင့္အေရးကို	စစ္အစိုးရက	
ေပးအပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္	ႀကီးပြားခ်မ္းသာသြားခဲ့သူမ်ား	
(သို႔မဟုတ္)	သူတို႔၏	အရင္းအႏွီးေငြေၾကးမ်ားကို	
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္	“အပစ္အခတ္	ရပ္စဲမႈ	အရင္း႐ွင္စနစ္	
(ceasefire	capitalism)”	၏	အေျခအေနမ်ားကို	
အခြင့္ေကာင္းယူ	လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူမ်ား	
ျဖစ္သည္။	ေနာက္ပိုင္းတြင္	ထုိသူတို႔သည္	ထိုေငြေၾကး	
အရင္းအႏွီးမ်ားကို	အားသာခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္	အသံုးခ်ကာ	
နယ္ေျမေဒသတြင္း	စီးပြားေရးႏွင့္	ႏိုင္ငံအဆင့္	စီးပြားေရးတို႔တြင္	
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ	အေနအထားမ်ားကို	
ရယူပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး	ကုန္သြယ္မႈမွ	အဓိက	ရ႐ွိခဲ့သည့္	ေပါမ်ားလွေသာ	
ေငြေၾကးမ်ားကို	ခဝါခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး	ထိပ္သီးစီးပြားေရး	လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား	
ျဖစ္လာသည့္	ပထမအုပ္စုတြင္	႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္းမွ	
စစ္ဘုရင္ခြန္ဆာမွာ	ႏိုင္ငံတကာတြင္	အထင္႐ွားဆံုး	ျဖစ္သည္။	
သူသည္	ဘိန္းထုတ္လုပ္ကာ	အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု	
အပါအဝင္	ႏိုင္ငံတကာသို႔	ဘိန္းျဖဴအေနျဖင့္	တရားမဝင္	
ေမွာင္ခိုတင္ပို႔ျခင္းျဖင့္	ေငြေၾကးသန္းေပါင္းမ်ားစြာ	ရ႐ွိခဲ့သည္။	
သို႔ေသာ္	ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားကို	“ေငြျဖဴ”	ျပဳလုပ္ၿပီး	
စီးပြားေရး	ထိပ္သီးအုပ္စု၏	အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္	ျဖစ္ေအာင္	
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတြင္	ေလာ္စစ္ဟန္က	အေအာင္ျမင္ဆံုး	
ျဖစ္သည္။

	“ဘိန္းဘုရင္”	အျဖစ္	ၾသဇာအာဏာ	အထြတ္အထိပ္သို႔	
ေရာက္႐ွိေနခဲ့ခ်ိန္တြင္	ခြန္ဆာသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	
ထြက္႐ွိသည့္	ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ	ဘိန္းျဖဴႏွင့္	
ဘိန္းမ်ားျဖတ္သန္းသြားရာ	ထိုင္းႏိုင္ငံ	နယ္စပ္တေလွ်ာက္	
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္	နယ္ေျမေဒသမ်ားကို	
ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။219	အဆိုပါေမွာင္ခို	သယ္ယူ	
ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ	အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္	ခြန္ဆာသည္	
သူ၏	ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို	ပိုမိုႀကီးမား	ခိုင္မာေစခဲ့သည္။	
(၁၉၉၀)	ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္	ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	ထြက္႐ွိေသာ	
ဘိန္းျဖဴအမ်ားစုမွာ	အာရွသို႔	(အထူးသျဖင့္	တ႐ုတ္ျပည္သို႔)	
တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း	အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏	လမ္းမမ်ားေပၚအထိ	
ေရာက္႐ွိသြားခဲ့သည္။220	(၁၉၉၆)	ခုႏွစ္တြင္	ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္	
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္	ရယူခ့ဲၿပီးေနာက္	ခြန္ဆာသည္	
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္	လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာစြာ	ေနထိုင္ရန္အတြက္	
ခြင့္ျပဳခ်က္	ရ႐ွိခဲ့သည္။	သူသည္	(၂၀၀၇)	ခုႏွစ္တြင္	
ကြယ္လြန္သြားခဲ့ခ်ိန္အထိ	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို	
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည္ဟူေသာ	ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း	
႐ွိေနေပသည္။221
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ေလာ္စစ္ဟန္၏	ဘဝတြင္	အပိုင္း	(၂)	ပိုင္း႐ွိသည္။	သူသည္	
မူးယစ္ေဆးဝါး	အင္ပါယာတစ္ခုကို	တည္ေထာင္ခဲ့ရာ	
နစ္ဆင္အစိုးရက	သူ႔အား	“အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွတြင္း	
ဘိန္းျဖဴ	ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ၏	ဘုရင္”	အျဖစ္	
တံဆိပ္ကပ္ခဲ့သည္။	သူ႔ဘဝ၏	အဆိုပါအစိတ္အပိုင္းတြင္	
“ေလာ္စစ္ဟန္သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ	ေျမာက္ပုိင္း	
အလြန္ဆင္းရဲေသာ	နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္	တပ္သား	
(၃၀၀၀)	ပါဝင္ေသာ	တပ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို	ကြပ္ကဲေနခဲ့သူ	
တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားတစ္ဦး	ျဖစ္သည္။	ထုိေနရာတြင္	သူ၏	
စစ္သားမ်ားက	ဘိန္းကုန္ၾကမ္းမ်ား	သယ္ေဆာင္လာေသာ	
ျမည္းလွည္းမ်ားႏွင့္	ဘိန္းျဖဴ	ခ်က္လုပ္ေသာ	
စက္႐ံုမ်ားစြာတို႔ကို	ေစာင့္ၾကပ္ကာကြယ္ေနခဲ့ၾကသည္။	
ထို႔ေနာက္	မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို	ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔	
ပို႔ေဆာင္ၿပီး	ထိုမွတစ္ဆင့္	ကမၻာ့ေဈးကြက္မ်ားသို႔	
ျဖန္႔ခ်ိေပးပို႔ခဲ့သည္။”222	သူ႔ဘဝ၏	ဒုတိယပိုင္းတြင္	
စစ္အစိုးရ၏	ခြင့္လြတ္မႈကို	ရ႐ွိခဲ့သည့္	ေလာ္စစ္ဟန္သည္	
အစိုးရႏွင့္	တိုင္းရင္းသား	လက္နက္ကိုင္	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား	
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	သေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ	
ေစ့စပ္ညိႇႏွဳိင္းမႈတြင္	ပါဝင္ကူညီခဲ့သည့္အျပင္	စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၏	
ထိပ္တန္းခ႐ိုနီတစ္ဦးအျဖစ္	သူ၏	ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားကို	
ျပန္လည္တည္ေဆာက္	ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့သည္။	အဆိုပါ	
အစိုးရအဆက္အႏြယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္	မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ	
ေဆာက္လုပ္ေရး	စီမံကိန္းမ်ားကို	အေကာင္အထည္	
ေဖာ္ခဲ့ၿပီး	ေလာ္မ်ဳိးႏြယ္၏	စီးပြားေရးလုပ္ငန္း	အင္ပါယာကို	
ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားေစခဲ့သည္။	သူသည္	၁၉၉၂	ခုႏွစ္တြင္	ေအး႐ွားေ
ဝါလ္ကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး	အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္
ပညာဆည္းပူးခဲ့	သည့္	သူ၏သားျဖစ္သူ	စတီဗင္ေလာႏွင့္အတူ	
မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာအေနႏွင့္	ကုမၸဏီကို	ဦးေဆာင္စီမံေဆာင္	
႐ြက္ခဲ့သည္။	

အစီရင္ခံစာ	တစ္ေစာင္က	အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု	
အစိုးရက	မစၥတာေလာ္ႏွင့္	သူ၏သား	မစၥတာေလာတို႔ကို	
“ဗမာစစ္အစိုးရအတြက္	ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ	
လွ်ိဳ႕ဝွက္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္	အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား”	အျဖစ္	
ေဖာ္ျပထားသည္ဟု	ဆိုခဲ့၏။223	ေအး႐ွားေဝါလ္၏	အစိတ္အပိုင္း	
လကၡဏာရပ္မ်ားကို	ဤသို႔	အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း	
ေလာ္မ်ဳိးႏြယ္	အင္ပါယာ၏	တန္ေၾကးကိုမူ	မသိ႐ွိခဲ့ရပါေခ်။	
(၂၀၁၃)	ခုႏွစ္တြင္	ေလာ္စစ္ဟန္	ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းႏွင့္	
ေအး႐ွားေဝါလ္၏	ေခါင္းေဆာင္မႈ	ရာထူးကို	ႏိုင္ငံျခားတြင္
ပညာသင္ၾကားခဲ့သည့္	သားျဖစ္သူ	စတီဗင္က	လက္ခံရယူ	
ခဲ့ျခင္းတို႔မွာ	သူ၏	အင္ပါယာအား	“အျဖဴေရာင္ဆိုးသည့္”	
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို	ၿပီးေျမာက္ေစခဲ့သည္ဟု	ဆိုႏိုင္ေပသည္။	
စတီဗင္ကလည္း	သူ႔မိသားစု	အမည္၏	စာလံုးေပါင္း	သတ္ပံုကို	
ေလာ္မွ	“ေလာ”	သို႔	ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရေသာ	ထိပ္သီးလူပုဂၢိဳလ္	အဖြဲ႔အစည္း	
ေနာက္ထပ္တစ္မ်ဳိးမွာ	႐ွဳပ္ေထြးလွေသာ	စစ္တပ္-ေတာ္	
လွန္ပုန္ကန္သူ	အျပန္အလွန္	ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား	
(military-insurgent	interactions)	မွ	ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။	စစ္အစိုးရက	ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး	
အဖြဲ႔အစည္း	(KIO)	ႏွင့္	၎၏	လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔	

ျဖစ္ေသာ	ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး	တပ္မေတာ္	(KIA)	
ကဲ့သို႔ေသာ	မတူျခားနားေသာ	တိုင္းရင္းသား	
လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္	ေစ့စပ္ညိႇႏွဳိင္းကာ	ရယူခဲ့သည့္	
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ	
လိုက္ပါလာခဲ့ေသာ	အမ်ိဳးအစားကို	ဆိုလိုသည္။	ႏိုင္ငံအတြင္းမွ	
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားတို႔၏	နာက်ည္းခ်က္မ်ားႏွင့္	
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို	ကိုင္တြယ္	ေျဖ႐ွင္းေပးမည့္	
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက	စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ	
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ	ယွဥ္တြဲလုိက္ပါလာခဲ့ျခင္း	
မ႐ွိသည္ျဖစ္ရာ	အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက	
“စစ္လည္း	မဟုတ္	ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း	မဟုတ္”	ဟု	Tom	
Kramer	က	အမည္ေပးခဲ့သည့္	အျခအေနကို	ဖန္တီးခဲ့သည္။	
လက္နက္ကိုင္	အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္	အခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသား	
ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာ	အစိုးရက	ေပးအပ္ေသာ	စီးပြားေရး	
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို	ရ႐ွိခံစားခဲ့ရေလသည္။224

(Kevin	Wood)	၏	တင္ျပခ်က္အရ	လက္နက္မစြန္႔သည့္	
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားေအာက္မွ	
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	အရင္း႐ွင္စနစ္	(ceasefire	capitalism)	
တြင္	စစ္ေရးအရ	တိုက္႐ိုက္ထိုးစစ္ဆင္မည့္အစား	သယံဇာတ	
အျမတ္ထုတ္	ရယူျခင္းလည္း	ပါဝင္သည္။	ထိုသို႔ျဖင့္	သူပုန္တို႔၏	
နယ္ေျမမ်ားအေပၚ	ထိေရာက္ေသာ	စစ္ေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈကို	
ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္	တၿပိဳင္တည္းမွာပင္	စစ္တိုင္းမွဴးမ်ား၊	
လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူေသာ	(သို႔မဟုတ္)	သယံဇာတ	
သိမ္းယူေသာ	အရင္း႐ွင္မ်ားႏွင့္	ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္	
ၾကားပြဲစားမ်ားတို႔အတြက္	ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္မ်ား	
ဖန္တီးေပးရန္	ျဖစ္သည္။	ေသနတ္မ်ားက	
အသံတိတ္ဆိတ္ေနၿပီး	စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ားက	
လႊမ္းမိုးေနေသာ္လည္း	တိုင္းရင္းသား	လူမႈအသိုက္အဝန္းမွာ	
‘လက္နက္ေနရာတြင္	သယံဇာတထုတ္ယူမႈျဖင့္	အစားထိုးျခင္း’	
မွ	ေကာင္းက်ဳိးခံစားရျခင္း	မ႐ွိပါေခ်။	သို႔ေသာ္	အခ်ဳိ႕ေသာ	
တိုင္းရင္းသား	ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္	ထိပ္သီးစီးပြားေ
ရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားက	အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ	ရ႐ွိခဲ့သည္။		
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	ဉာဏ္ႀကီးရွင္	ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔က	
ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည့္	တပ္မေတာ္၏	မဟာဗ်ဴဟာမွာ	
အႏွစ္သာရအားျဖင့္	“သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား	သူတို႔ကိုယ္ကို	
သူတို႔	စီးပြားေရး	လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအျဖစ္	ျပန္လည္ပံုသြင္း	
ဖန္တီးလာေအာင္	ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးသြားရန္	ျဖစ္၏။225	
ေနာက္ဆက္တြဲ	လိုက္ပါလာမည့္	“ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး”	
အစီအစဥ္မ်ားက	ရန္သူစည္းတစ္ဘက္တစ္ခ်က္ႏွင့္	
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	နယ္ျခားမ်ဥ္းမ်ား၏	ႏွစ္ဘက္လံုးမွ	
ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအား	အက်ဳိးအျမတ္မ်ား	ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္လည္း	
ျဖစ္သည္	.	.	.”226

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	သေဘာတူညီမႈ	ရယူၿပီးေနာက္ပိုင္း	
သယံဇာတအတြက္	အလုအယက္	ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္	
ေဆာင္႐ြက္မႈ	(resource	rush)	တြင္	ရန္ကုန္မွ	ၿပိဳင္ဘက္	
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏	ထုတ္ပယ္ဖယ္႐ွားမႈကို	ခံခဲ့ရေသာ	
တိုင္းရင္းသား	စြန္႔ဦးတီထြင္	လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားစြာတို႔အတြက္	
အက်ဳိးအျမတ္	ကတိကဝတ္မ်ားကအေကာင္အထည္	
ေပၚမလာခဲ့ေသာ္လည္း	ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	နယ္ျခားမ်ဥ္း၏	
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ႏွစ္ဘက္လံုးမွ	အဆက္အသြယ္မ်ားကို	အသံုးျပဳကာ	
စီးပြားေရးအင္ပါယာ	တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ	သူမ်ားလည္း	
အေရအတြက္	အနည္းငယ္	႐ွိေလသည္။	ဥပမာ	-	(Jade-
land	Co.ltd)	၏	ကခ်င္ေက်ာက္စိမ္း	လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီး	(Yup	
Zaw	Hkawng)။	(၁၉၉၀)	ႏွစ္ကာလမ်ား	အေစာပိုင္းကပင္	
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး	လုပ္ငန္းအတြင္း	ႀကီးစုိးလႊမ္းမိုးေသာ	
အေနအထားတစ္ရပ္ကို	ရ႐ွိထားခဲ့သည့္	“Yup	Zaw	Hka-
wng"	သည္	(KIO)	ႏွင့္	အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	လုပ္ငန္းစဥ္တြင္	
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညိႇႏွဳိင္းခဲ့ၿပီး	အလဲအလွယ္အေနျဖင့္	အစိုးရထံမွ	
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး	လိုက္ေလ်ာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို	
ရယူႏိုင္ခဲ့ကာ	သူ၏	အေနအထားကို	
ခိုင္မာအားေကာင္းေစခဲ့သည္”	ဟု	ေလ့လာသူတစ္ဦးက	
ေရးသားခဲ့သည္။	“ထိုအခ်ိန္ကတည္းကပင္	သူသည္	
ေသခ်ာေရရာမႈ	မ႐ွိေသာ	(တစ္ခါတစ္ရံတြင္	
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ)	အေနအထားတြင္	ေရာက္႐ွိေနၿပီး	
အစိုးရ	မဟာမိတ္က	တစ္ဘက္၊	ေဒသခံမ်ဳိးခ်စ္မ်ားႏွင့္	
ဆင္းရဲသားလူထုကို	စာနာသနားသူမ်ားကတစ္ဘက္	
ႏွစ္ဘက္ၾကားတြင္	လူးလာေခါက္ျပန္သြားလာျခင္းျဖင့္	သူ၏	
စီးပြားေရး	အင္ပါယာကို	ထိန္းသိမ္းေနခဲ့သည္။”	227	(Yup	Zaw	
Hkawng)	က	ေဖာ္ျပပါအတိုင္း	ပံုရိပ္	(၂)	ခုကို	ေအာင္ျမင္စြာ	
ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း	(Forbes)	မဂၢဇင္းက	သူ႔အား	
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ	မဟုတ္ေသာ	ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား	
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး	လုပ္ငန္းအတြင္းသို႔	အလံုးအရင္းႏွင့္	
ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	အဓိကမက်ေသာ	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦး	အဆင့္သို႔	သက္ေလွ်ာက်ဆင္းခဲ့ရသူအျဖစ္	
ေရးသား	ပံုေဖာ္ခဲ့၏။	သို႔ေသာ္	စစ္အစိုးရထံမွ	သူရ႐ွိခဲ့သည့္	
ႀကီးမားေသာ	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္	
သစ္ထုတ္လုပ္ေရး	ကန္ထ႐ိုက္မ်ားကိုမူ	ေရးသားေဖာ္ျပရန္	
ပ်က္ကြက္ခဲ့ေပသည္။228	

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္	ခ႐ိုနီမ်ား
(၂၀၁၃)	ခုႏွစ္	အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔	စတင္	
ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္	အတူ	ခ႐ိုနီမ်ားက	သူတို႔သည္	
နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားက	ဆက္လက္	အလုပ္ျဖစ္မည္	
မျဖစ္မည္	မေသခ်ာေတာ့သည္	ေခတ္သစ္တစ္ခုႏွင့္အညီ	
အလိုက္သင့္	ေျပာင္းလဲက်င့္ၾကံရန္	လိုအပ္ေၾကာင္းကို	
ေကာင္းစြာသိျမင္ေနခဲ့ဟန္	႐ွိ၏။		ေလ့လာသူတစ္ဦး	
ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသကဲ့သို႔ပင္	ခ႐ိုနီမ်ားသည္	“သူတို႔ကိုယ္ကို	
အသစ္ျပန္လည္ပံုေဖာ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္	အသစ္ျပန္လည္	
ေနရာခ်ထားရန္အတြက္”229	လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္။	
(မက္စ္ျမန္မာအႀကီးအကဲ	ဦးေဇာ္ေဇာ္၏	စကားလံုးမ်ားကို	
ကိုးကား	အသံုးျပဳရလွ်င္)	“ခ႐ိုနီေကာင္းမ်ား”	ဟူ၍	သိျမင္	
လက္ခံလာေစရန္	အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းဟုဆိုႏိုင္သ
ည္။	သူတို႔သည္	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို	အကူအညီ	
အေထာက္အပံ့မ်ား	ကမ္းလွမ္းေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။	
သူတို႔၏	လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ရပ္မွာ	(NLD)	
က	အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့သည့္	(၂၀၁၂)ခုႏွစ္	
ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္	(NLD)	၏	စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို	
အားေပးေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္၏။	ယင္းသည္	အားေပး	

ေထာက္ပံ့မႈ၏	အစမွ်သာ	႐ွိေသး၏။	ေနာက္ပိုင္းတြင္	ခ႐ိုနီေငြ	
ေၾကးမ်ားသည္	“ပရဟိတ”အလွဴေငြမ်ား	အေနျဖင့္ေသာ	္
လည္းေကာင္း၊	(၂၀၁၅)	ခုႏွစ္	ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္	စည္း႐ံုး	
လွဳံ႕ေဆာ္ေရး	ေထာက္ပံ့ရန္	ပံုေငြမ်ားအေနျဖင့္	ေသာ္လည္း	
ေကာင္း	(NLD)	ထံသို႔စီးဆင္း	သြားခဲ့သည္။230	

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ကို	ၾကည့္လွ်င္		(၂၀၁၂)	ခုႏွစ	္
ေလာက္မွာပင္	သူမသည္	စစ္အစိုးရ	လက္ထက္အတြင္း	
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ	အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက	ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ	
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား	ျပန္လည္	႐ုပ္သိမ္းေပးရန္	
အိုဘားမား	အစိုးရကို	အခ်က္ျပခဲ့သည္။231	ေနာက္ပိုင္းတြင္	
သူမသည္	ၿပီးခဲ့တာေတြလည္း	ၿပီးပါေစေတာ့	ဟူေသာသူမ၏	
သေဘာထားကို	တရားဝင္	ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။	
“ဘယ္ေလာက္မ်ားတဲ့	အမွားေတြကို	က်ဴးလြန္ခဲ့ပါေစ၊	
သူတို႔ရဲ႕	လုပ္ပံုလုပ္နည္းေတြကို	ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔	
အခြင့္အေရး	တစ္ခါေလာက္ေတာ့	ေပးသင့္ပါတယ္”	ဟူ၍	
သူမက	(၂၀၁၃)	ခုႏွစ္တြင္	ေျပာၾကားခဲ့သည္။232	ေနာက္ထပ္	
အခ်ိန္အခါတစ္ရပ္တြင္	သူမက	“ကြ်န္မတို႔ဟာ	အတိတ္ကို	
ျပန္ျပင္လို႔မရပါဘူး။	ဒါေပမယ့္	ကြ်န္မေတာင္းဆိုခ်င္တာက	
သူတို႔	[ခ႐ိုနီမ်ား]	လက္႐ွိ	အခ်ိန္မွာ	မွ်မွ်တတ	လုပ္ေဆာင္ဖို႔ပဲ	
.	.	.	အရင္က	သူတို႔	ကိုယ္က်ဳိး	စီးပြားအတြက္ပဲ	
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့သူေတြက	အနာဂတ္မွာ	
တစ္ျခားလူေတြအတြက္	မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူးလား။	
သူတို႔မွာ	တစ္ျခားလူေတြအတြက္	လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့	
အရည္အေသြး	လကၡဏာေတြ	မ႐ွိဘူးလား။	ကြ်န္မကေတာ့	

	ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ	ရံပံုေငြရွာအခန္းအနားတစ္ခုတြင္	
စကားေျပာေနစဥ္	(ဓာတ္ပုံ	-	Tom	Kramer)
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ဒါဟာ	ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔	ယံုၾကည္တယ္”233	ဟူ၍	
႐ွင္းျပခဲ့သည္။	ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္၏	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	
ထိပ္တန္းအၾကံေပးဟု	ဆိုၾကေသာ	(Sean	Turnell)	က	
ပို၍ပင္	ေဝခြဲမရ	ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး	ခ႐ိုနီမ်ားသည္	“အစိုးရရဲ႕	
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ	ႀကီးႀကီးမားမား	ဦးစားေပး	
ေလွ်ာ့ေပါ့မႈအေပၚ	မီွခို	႐ွင္သန္ေနခဲ့ရသူေတြ၊	လက္ဝါးႀကီးအုပ္	
လုပ္ကုိင္မႈႏွင့္	တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း	လက္ဝါးႀကီးအုပ္	
လုပ္ကိုင္မႈကေန	အက်ဳိးအျမတ္	လက္ခံရ႐ွိေနသူေတြနဲ႔	
စသည္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ	.	.	.	ဒါေပမယ့္		ေသခ်ာတာက	အဲဒီလို	
မဟုတ္ဘဲ	တစ္ျခားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးအေနနဲ႔	ထြက္ေပၚလာမယ့္	
ခ႐ိုနီတစ္ခ်ဳိ	့လည္း႐ွိပါတယ္။	ဒီကိစၥမွာေတာ့	
ဒီလိုပဲ	ေမွ်ာ္လင့္ရမယ္လို႔	ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။	
ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့	သူတို႔က	အေျပာင္းအလဲ	
ႀကီးႀကီးမားမား	ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔	လံုေလာက္တဲ့	ေငြေၾကး	
အရင္းအႏွီး႐ွိတဲ့	လူအနည္းစုထဲမွာ	ပါေနတယ္ေလ။	
ဒါကလည္း	သူတို႔ရဲ	့ဆႏၵက	အဲဒီလို	အေျပာင္းအလဲ	
ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုရင္ေပါ့”234	ဟူ၍	ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္	
စစ္တပ္ႏွင့္	ခ႐ိုနီမ်ားၾကားမွ	အက္ေၾကာင္းက	ပိုမိုႀကီးမား	
လာခဲ့ၿပီး	တစ္ဘက္တြင္	ခ႐ိုနီတို႔၏	ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားကို	
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ	့ၿဖိဳးမႈအတြက္	ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္	
အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ	အလြန္ေကာင္းမြန္	ေျပာင္ေျမာက္ေ
သာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား	ျဖစ္သည္ဟု	အခ်ဳိ႕က	ဆိုၾက၏။	
သို႔ရာတြင္	ခ႐ိုနီမ်ားက	သူမ၏	ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို	
ေလာ္စစ္ဟန္ကဲ့သို႔ေသာ	မူးယစ္ေဆးဝါး	ကုန္သည္တို႔၏	
ေငြမ်ားအေပၚ	စစ္အစိုးရက	ေကာက္ခံခဲ့သည့္	“ေငြျဖဴေစေသာ	
အခြန္”	ႏွင့္	တန္းတူထားကာ	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလာႏိုင္သည္။	
(NLD)	၏	ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔	ေငြေၾကးထည့္ဝင္ေနသ၍	
သူတို႔၏	ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈက	တရားဝင္ျဖစ္ေနမည္ဟူေသာ	
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ဳိးပင္	ျဖစ္၏။	ထို႔အျပင္	ယင္း	
“ခြင့္လႊတ္မႈ”	သည္	ေကာင္းမြန္ေသာ	အက်င့္	အၾကံအတြက္	
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ	တြန္းအားတစ္ရပ္	ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ	
မ႐ွိေပ။	တကယ္တမ္းတြင္	ယင္းသည္	ဆိုး႐ြားေသာ	
အက်င့္အၾကံအတြက္	တြန္းအားတစ္ရပ္	ျဖစ္လာရန္	ပိုမို	
နီးစပ္ေနသည္။	အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	ေငြေရးေၾကးေရး	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြင္းမွ	က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ	အႏၱရာယ္	(moral	
hazard)	ကိစၥရပ္ကဲ့သို႔ပင္	ခ႐ိုနီမ်ားက	အစုိးရသည္	သူတို႔အား	
အမွန္တကယ္	အျပစ္ေပးအေရးယူ၍	မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္	
အေရးပါသူမ်ားအျဖစ္	သတ္မွတ္ထားသည္ဟု	ကိုယ့္ကိုယ္ကို	
ျမင္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။	လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း	
တစ္ဦးက	(NLD)	၏	ဝိေရာဓိကို	ဤသို႔	အခ်ဳပ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။	
“ခ႐ိုနီေတြကို	လစ္လ်ဴ႐ွဳလို႔လည္း	မရဘူး၊	
ေ႐ွာင္လႊဲသြားလို႔ကလည္း	မရဘူး။	ဒါေပမယ့္	သူတို႔နဲ႔	
နီးနီးကပ္ကပ္	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရဲ႕	က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ	
အႏၱရာယ္ကို	သိျမင္ေနတယ္”	235	ဟူ၏။	ေနာက္ထပ္	
ေလ့လာသူတစ္ဦးကမူ	ညႇာတာမႈ	အလ်ဥ္းမ႐ွိဘဲ	“ေဒၚေအာင္	
ဆန္းစုၾကည္က	အေကာင္းဆံုး	ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	ခဝါခ်ေပးတဲ့	
စက္ပဲဗ်ာ”	ဟု	ေျပာၾကားခဲ့သည္။236

အခ်ဳိ	့ေလ့လာသူမ်ားအတြက္	အဆိုပါကိစၥရပ္သည္	မွန္သည္	
မွားသည္	ဟူ၍	လြယ္လြယ္ကူကူ	ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္	ကိစၥရပ္	
မဟုတ္ေပ။	သူတို႔က	ျပႆနာမွာ	ျပည္တြင္း၌	“သန္႔႐ွင္းေသာ	
အရင္းအႏွီး	ေငြေၾကး”	ဟူ၍	အလြန္	နည္းပါးေနသည့္	
အခ်က္ပင္	ျဖစ္သည္ဟု	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	သုိ႔ျဖစ္ရာ	အကယ္၍	
(NLD)	က	ခ႐ိုနီေငြေၾကးအရင္း	အႏွီးအေပၚ	မွီခိုအားထားမႈ	
မ႐ွိဘဲ	စီးပြားေရး	အလ်င္အျမန္	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	
အလို႐ွိသည္ဆိုလွ်င္	ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	လမ္းေၾကာင္းကို	
သြားရေတာ့မည္	ျဖစ္သည္။	ႏိုင္ငံတြင္းသို႔	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား	
အလံုးအရင္းႏွင့္	ဝင္ေရာက္လာျခင္းကလည္း	၎၏	
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို	တစ္ပါတည္း	သယ္ေဆာင္လာေပမည္။	
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	အမ်ားစုက	တိုင္းရင္းသား	
နယ္ေျမမ်ားတြင္	မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား	ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္	
သယံဇာတ	ထုတ္လုပ္ေရး	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို	
ေ႐ြးခ်ယ္ၾကမည္	ျဖစ္သည္။	ေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္	
(Kevin	Woods)	က	ေျပာၾကားခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	“အဲ့ဒါက	
တိုင္းျပည္အတြက္	မတူျခားနားတဲ့	ေနာက္ထပ္	ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ	
တစ္မ်ဳိးကို	ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္”	။237	

သူတို႔ကို	ပါတီရန္ပံုေငြမ်ား၏	ရင္းျမစ္တစ္ရပ္အျဖစ္	
သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့ျခင္းမွအပ	(NLD)	တြင္	ခ႐ိုနီမ်ား၏	
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	စြမ္းအားပါဝါကို	ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္	
သို႔မဟုတ္	ထိုစြမ္းအား	ပါဝါကို	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္	
ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္	အသံုးခ်ႏိုင္မည့္	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	
႐ွိေနပါသလား။	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ႏွင့္	အနီးစပ္ဆံုး	
တူညီသည့္	သေဘာထားအျမင္ကို	(NLD)	ဗဟိုစီးပြားေရး	
ေကာ္မတီဥကၠ႒	ဟံသာျမင့္က	ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ဖူး၏။	
ပထမဆံုးအေနျဖင့္	သူက	(NLD)	သည္	ခ႐ိုုနီမ်ား၏	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းမ်ားကို	ပိတ္သိမ္းရန္	အစီအစဥ္	မ႐ွိသည့္အျပင္	
အခြန္အခ	ေကာက္ခံရန္ပင္	အစီအစဥ္	မ႐ွိေၾကာင္း၊	
သို႔ေသာ္လည္း	သူတို႔သည္	ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို	အကာအကြယ္ေပးသည့္	
ဥပေဒမ်ားကို	ေလးစားလိုက္နာသြားရမည္	
ျဖစ္ေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	ထို႔ေနာက္	သူက	
“စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ”	သည္	ခ႐ိုနီတို႔၏စြမ္းအားပါဝါမ်ားကို	
ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ပံုေသနည္း	ျဖစ္ေၾကာင္း၊	သို႔ဆိုလွ်င္	
စီးပြားေရးတြင္	ခ႐ိုနီတို႔	ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ	အစိတ္အပိုင္းမွာ	
ဖြံ	့ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေသာ	စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးႏွင့္	ႏွဳိင္းစာလွ်င္	
အခ်ဳိးအစားအရ	ပိုမိုေသးငယ္သြားမည္	ျဖစ္ေၾကာင္း	
႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။238

အတိတ္ကာလက	ရယူစုေဆာင္းခဲ့သည့္	ခ႐ိုနီတို႔၏	
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ	အခ်ဳိ႕ကို	ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္	မ်က္	
ေမွာက္ႏွင့္	အနာဂတ္ကာလတြင္	သူတို႔၏	ေငြေၾကး႐ွာေဖြရယူမႈ	
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ	တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္	ထိန္းခ်ဳပ္	
ကြပ္ကဲျခင္းတို႔ကို	ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳသည့္	နည္းလမ္းတစ္ရပ္က	
ေဖာ္ျပပါ	ရလဒ္အေျဖကို	ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။239	
သို႔ေသာ္	ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္း	မျပဳလွ်င္၊	အားေကာင္းေသာ	
ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား	မ႐ွိလွ်င္	ေအာင္ျမင္မႈ	ရ႐ွိႏိုင္ရန္	
ခက္ခဲေနမည္သာ	ျဖစ္၏။	အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	
ခ႐ိုနီမ်ားသည္	စီးပြားေရး	ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈအေပၚ	
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အခြင့္အေရး	ယူႏိုင္မည့္	အေကာင္းဆံုးအေနအထားမ်ားတြင္	
ခိုင္ခိုင္မာမာ	ေနရာယူထားခဲ့ၿပီး	ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။	
သို႔ဆိုလွ်င္	ကြဲျပားျခားနားေသာ	ရလဒ္တစ္ခု	
ထြက္ေပၚေကာင္း	ထြက္ေပၚလာမည္	ျဖစ္သည္။	မွန္ေပ၏၊	
စီးပြားေရး	အက်ဳိးအျမတ္ဟူေသာ	႒ာပနာမုန္႔ႀကီးက	
ပိုမိုႀကီးမားလာမည္မွာ	မွန္ေပသည္။	သို႔ေသာ္	ခ႐ိုနီမ်ားအတြက္	
ေဝစုမုန္႔ပိုင္းႀကီးက	ပို၍ပင္	ႀကီးမားသြားမည္	ျဖစ္သည္။	
တကယ္တမ္းတြင္	အခ်ဳိ႕ခ႐ိုနီမ်ား၏	ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္	
ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ	အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏	
အေရးယူ	ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို	ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းက	
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ	ခ႐ိုနီတို႔	အေၾကြးတင္ေနေသာ	
လုပ္ေဆာင္ခ်က္	ျဖစ္သည္)	ႏိုင္ငံစီးပြားေရး၏	အနာဂတ္ကို	
ထိုခ႐ိုနီတို႔	စိတ္ႀကိဳက္ပံုေဖာ္	ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္	
ကူညီေပးရန္အတြက္	သူတို၏	လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို	
အားေကာင္း	ခိုင္မာေစခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္ေလသည္။

ခ႐ိုနီမ်ား၏	အနာဂတ္
ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို	အ႐ွိန္အဟုန္ျမင့္	ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းက	
ျမန္မာခ႐ိုနီ	အရင္း႐ွင္မ်ားအတြက္	ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္	
ျဖစ္သကဲ့သို႔	အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္လည္း	ျဖစ္သည္။	
ဦးေအာင္မင္းႏွင့္	ကူဒိုတို႔	ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသကဲ့သို႔ပင္	ခ႐ိုနီ	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားသည္	“ျပည္တြင္း	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားႏွင့္စာလွ်င္	မ်ားစြာပိုမို	အင္အားႀကီးမားေသာ	
ႏိုင္ငံတကာ	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား၏	ျပင္းထန္	
ၾကမ္းတမ္းေသာ	ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရမည္	
ျဖစ္သည္။	ႏိုင္ငံမ်ားစြာ	အက်ဳိးတူပူးေပါင္းထားေသာ	
ဧရာမ	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားက	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	
ပါဝင္လုပ္ကိုင္	ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ခ်ိန္တြင္	ျပည္တြင္းစီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားအတြက္	ပိုမိုခက္ခဲလာခဲ့သည္။	အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ	
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအရ	အဆိုပါႏိုင္ငံတကာ	ဧရာမစီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားသည္	ၾသဇာအာဏာအရာ၌လည္းေကာင္း	
အင္အားအရာ၌လည္းေကာင္း	မ်ားစြာႀကီးမား	
သာလြန္ေနေသာေၾကာင့္	ျဖစ္၏။	ျပည္တြင္း	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္	ေနာက္ထပ္	စိုးရိမ္ပူပန္မႈ	တစ္ရပ္မွာ	
ႏိုင္ငံတကာ	ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ားက	အိမ္နီးခ်င္း	အေ႐ွ႔ေတာင္
အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း၌	(အထူးသျဖင့္	ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌)	
ေဒသတြင္း	အဆက္အႏြယ္မ်ားႏွင့္	ကြန္ရက္မ်ားကို	
တည္ေဆာက္ထားခဲ့ၿပီး	ျဖစ္ရာ	ျပည္တြင္း	ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို	
အလ်င္အျမန္	လႊမ္းမိုး	အုပ္စိုးသြားႏိုင္ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။”240	
ထို႔ေနာက္	ဦးေအာင္မင္းႏွင့္	ကူဒိုတို႔က	ႏိုင္ငံျခား	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္	ခ႐ိုနီမ်ားတို႔ကို	ဤသို႔အၾကံျပဳ	
ေရးသားထားခဲ့သည္။	“စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားက	
အလားအလာ႐ွိေသာ	ျပည္တြင္းမိတ္ဖက္	ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ရာ	
ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔သည္	ထိုစီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားႏွင့္	ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္	အက်ဳိးအျမတ္႐ွိမည့္	
(win-win)	အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္	လက္တြဲပူးေပါင္း	
ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။”241

ခ႐ိုနီတို႔ႏွင့္	သူတုိ႔၏	ႏိုင္ငံျခားမိတ္ေဆြမ်ားသည္	
ႏိုင္ငံတကာေငြ႐ွင္	ေၾကး႐ွင္မ်ားႏွင့္	ပိုမိုႀကီးမားေသာ	

အက်ဳိးတူ	ပူးေပါင္းမွဴမ်ား	ျပဳလုပ္ရန္ဟူသည့္	အၾကံျပဳခ်က္ကို	
ေစာင့္ဆိုင္းမေနခဲ့ေပ။	သီလဝါ	(SEZ)	ကို	ကူညီေဖာ္ေဆာင္	
ေပးႏိုင္မည့္	ျပည္တြင္းႏွင့္	ႏိုင္ငံတကာ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို	
ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးရန္	ရည္႐ြယ္ေသာ	ျမန္မာသီလဝါ	အထူး	
စီးပြားေရးဇုန္	ဦးပိုင္	(Myanmar	Thilawa	SEZ	Holdings)	
တြင္	ခ႐ိုနီမ်ားက	အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအျဖစ္	ပါဝင္သည္။	
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလည္း	ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္	ဂ်ပန္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ားၾကား	
အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္	သီလဝါ	(SEZ)	
ဖက္စပ္	လုပ္ငန္းမ်ားကို	ရ႐ွိႏုိင္ရန္ဟူေသာ	၎၏	
ရည္မွန္းခ်က္ကို	ဖံုးကြယ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။	
ခ႐ိုနီမ်ား	(အထူးသျဖင့္	ေအး႐ွားေဝါလ္)	သည္	စင္ကာပူ	
ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ားႏွင့္	ဘဏ္မ်ားတို႔ႏွင့္	ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္	
ဆက္ႏြယ္မႈ	ကြန္ရက္တစ္ရပ္႐ွိၿပီး	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	
စင္ကာပူ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏	ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ	ျမန္မာစီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္	ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။242	(၂၀၁၃)	ခုႏွစ္တြင္	(Nippon	Airways)	
က	ထူးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီး	ပိုင္ဆိုင္ေသာ	(Asian	
Wings	Airways)	၏	အစု႐ွယ္ယာ	(၄၉)	ရာခိုင္ႏႈန္းကို	
ဂ်ပန္ယန္းေငြ	(၃)	ဘီလီယံခန္႔ျဖင့္	ဝယ္ယူသြားမည္	
ျဖစ္ေၾကာင္း	ေၾကညာခဲ့သည္။243	ခ႐ိုနီမ်ားအေပၚ	ႏိုင္ငံတကာ	
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို	အလံုးစံု	ပယ္ဖ်က္	ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	
“ဂုဏ္သတင္းဆိုင္ရာ	ေဘးအႏၱရာယ္”	ႀကီးႀကီးမားမား	
ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ	ႏိုင္ငံမ်ားစြာ	ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ	
စီးပြားေရး	ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ားက	ျမန္မာစီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားႏွင့္	သေဘာတူညီမႈမ်ား	ျပဳလုပ္ရန္	စိုးရိမ္	
ထိတ္လန္႔ေနစရာ	မလိုေတာ့ေပ။

ဝါးၿမိဳအျမတ္ထုတ္သူမ်ားႏွင့္	ရင္ၾကားေစ့ေရး	
အဘယ့္ေၾကာင့္	မေအာင္ျမင္ႏိုင္သနည္း	

စစ္အစိုးရလက္ထက္က	ေဒၚလာဘီလီယံမ်ားစြာ	
ရယူပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည့္	ခ႐ိုနီမ်ားသည္	လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္း	
ငယ္အတြင္း၌	ျပင္းထန္ေသာ	အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားမွ	
ကင္းလြတ္ေနခဲ့သည္မွာ	သံသယျဖစ္စရာ	မ႐ွိေပ။	
သူတို႔အေပၚ	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏	သိမ္ေမြ႔ညင္သာေသာ	
ကိုင္တြယ္မႈကိုပင္	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္	မစြမ္းသာေခ်။	
အတိတ္ကာလက	ျပဳမူက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္	
အျပစ္ေပး	အေရးယူျခင္း	အလ်ဥ္းမ႐ွိသကဲ့သုိ႔	အနာဂတ္ကာ
လက်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္	ဥပေဒအရအေရးယူမည့္	
ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားလည္း	လံုးဝမ႐ွိေပ။	ႏိုင္ငံေတာ္၏	
အတုိင္ပင္ခံ	ပုဂၢိဳလ္၏	ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး	ရပ္တည္ခ်က္၊	
(NLD)	တြင္	တိက်႐ွင္းလင္းေသာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	
မ႐ွိျခင္း၊	“ေနာက္ဆံုးနယ္ျခား”	ဟု	ေခၚဆိုေသာေနရာတြင္	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား	လုပ္ေဆာင္ရန္	ႏိုင္ငံတကာ	
ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ား၏	စိတ္အားထက္သန္	တက္ၾကြမႈ၊	စီးပြားေရး	
ဖြံ	့ၿဖိဳးေရးအတြက္	ႏိုင္ငံတကာ	ေငြ႐ွင္ေၾကး႐ွင္မ်ားႏွင့္	
ခ႐ိုနီ	ေငြ႐ွင္ေၾကး႐ွင္မ်ားတို႔ကို	ေပါင္းစပ္ေပးရန္ဟူေသာ	
ႏိုင္ငံတကာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	အဖြဲ႔အစည္းႀကီး၏	ျပင္းျပေသာဆႏၵ	
စသည္တို႔	ေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းက	အႏွစ္သာရအားျဖင့္	
ေခါင္းပံုျဖတ္	အျမတ္ထုတ္သူမ်ား	ျဖစ္ၾကေသာ	ခ႐ိုနီမ်ားအား	
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ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားေသာ	စီးပြားေရးအက်င့္အၾကံမ်ားကို	
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္	အားေပးအားေျမႇာက္	
ျပဳႏိုင္ေလသည္။	(၂၀၁၆)	ခုႏွစ္	ေအာက္တုိဘာလအတြင္း	
ေနျပည္ေတာ္တြင္	က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္	ခ႐ိုနီမ်ား	ေတြ႔ဆံုပြဲ	
ေနာက္ပိုင္းတြင္	လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း	တစ္ဦးက	
ေျပာၾကားခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	“ခ႐ိုနီေတြကေတာ့	သူတို႔အတြက္	
အက်ဳိးအျမတ္	႐ွိမယ္ဆိုရင္	အႏၱရာယ္႐ွိတဲ့	အက်င့္အၾကံေတြကို	
ဆက္ၿပီး	လုပ္ေဆာင္သြားမွာပဲ။	ဆိုလိုတာက	‘စားပြဲခံုေအာက္	
လက္သိပ္ထိုးတဲ့	အက်င့္အၾကံေတြ’	ကို	လံုးဝသည္းခံသြားမွာ	
မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း၊	ခ႐ိုနီေတြ	‘အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔နဲ႔	ဥပေဒကို	
ေလးစားလိုက္နာဖို႔	လိုတယ္’	ဆိုတဲ့အေၾကာင္း	အစိုးရက	
ျပင္းျပင္းထန္ထန္	သတိေပးဖို႔	လိုတယ္”	။244	

ဦးေအာင္မင္းႏွင့္	ကူဒိုတို႔က	“ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္	အႏိုင္	(win-
win)”	ဟု	႐ွင္းလင္းဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ	ႏိုင္ငံတကာႏွင့္	ခ႐ိုနီ	
အရင္းအႏီွးမ်ားအတြက္	အေျဖတစ္ရပ္တြင္	အေသးစားႏွင့္	
အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	သမဝါယမမ်ားတို႔အတြက္	
ေနရာမ႐ွိသည္ကို	ျပည္သူလူထုအမ်ားစုက	နားလည္	
သိျမင္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္	“ၿပီးခဲ့တာေတြလဲ	
ၿပီးပါေစေတာ့”	အစီအစဥ္မ်ားကို	ဆန္႔က်င္ေသာ	
ျပင္းထန္ေသာ	တံု႔ျပန္မႈတစ္ရပ္	ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။	
အမ်ားျပည္သူၾကား	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏	လူႀကိဳက္မ်ား	
ထင္႐ွားမႈက	ေပၚေပါက္လာေသာ	မေက်နပ္မႈမ်ားကို	
ခ်ဳပ္ထိန္းဖို႔ရန္	မလံုေလာက္ဘဲ	ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။	အထူးသျဖင့္	
စစ္တပ္ႏွင့္	ဗုဒၶဘာသာ	အစြန္းေရာက္သမားမ်ားက	
ရခိုင္အေရးကိစၥအေပၚ	(NLD)	၏	“သေဘာထား	ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ”	
(ထိုသို႔	က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	ထင္ျမင္ယူဆထားၾက၏)	ကို	
အက်ဳိး႐ွိ႐ွိ	အသံုးခ်ကာ	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္	သူမ၏	
ပါတီအေပၚ	ယံုၾကည္ကိုးစားမႈမ်ား	ပ်က္ျပားသြားေအာင္	
လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ခ်ိန္တြင္	အေျခအေန	ပိုမို	
ဆိုး႐ြားသြားႏိုင္ေလသည္။

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ	စိန္ေခၚမႈမွာ	ျပည္သူလူထုအတြက္	
ပါရာဒိုင္း	(pro-people	paradigm)	တစ္ခုကို	
႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း	ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတင္ျပရန္၊	
တိတိက်က်	သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္	ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ရန္	ျဖစ္သည္။	
ထိုပါရာဒိုင္း၏	အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္	ခ႐ိုနီမ်ားအား	
မည္သို႔ကိုင္တြယ္	ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟူေသာ	
အေၾကာင္းအရာကို	ထည့္သြင္းရေပမည္။	‘လူတိုင္း	
လူတိုင္းသည္	သူတို႔၏	လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို	
ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္	
ပါဝင္အားေပးကူညီရန္	အခြင့္အေရး႐ွိသည္’	ဟူေသာ	
ေၾကြးေၾကာ္သံက	လံုေလာက္ေတာ့မည္	မဟုတ္ေပ။	
သုိ႔ဆိုလွ်င္	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	သမားမ်ားက	ခ႐ိုနီမ်ားကို	
ျပင္းျပင္းထန္ထန္	အေရးယူရန္	တိုက္တြန္းအခြင့္အေရး	
ေပးႏိုင္မည့္	ခ႐ိုနီမ်ားအေပၚ	အားထားမွီခုိမႈမ်ဳိး	မပါဝင္သည့္	
အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	ပါရာဒိုင္းတစ္ခု	
႐ွိေနပါသလား။	ထိုအေၾကာင္းအရာကို	ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္	
ပိုမိုအေသးစိတ္	ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္	ျဖစ္သည္။	

ဤေနရာတြင္	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	ခ႐ိုနီအေရးကိစၥႏွင့္သာ	
သက္ဆိုင္ေသာ	အၾကံျပဳ	ေဆြးေႏြးမႈအခ်ဳိ႕ကို	
ေျပာဆိုတင္ျပသြားမည္	ျဖစ္သည္။	

ျပန္လည္အေလ်ာ္ေပးျခင္းကို	ခ႐ိုနီမ်ားအား	ကိုင္တြယ္	
စီမံျခင္းအတြက္	အေျခခံမူတစ္ရပ္အျဖစ္	သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း	
လိုက္ပါက	အမ်ားျပည္သူၾကား	လူႀကိဳက္မ်ား	
အားေပးေထာက္ခံမည့္	လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ	အေသးစား	
လယ္ယာေျမ	ပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္	တိုင္းရင္းသား	လူနည္းစုတို႔ထံမွ	
ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္	အျခားေသာ	အခြင့္ထူးခံ	အရင္း႐ွင္မ်ားတို႔	
သိမ္းယူခဲ့သည့္	လယ္ယာေျမမ်ားအား	ပိုင္႐ွင္မ်ားထံ	
ျပန္လည္ေပးအပ္ေစျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	စစ္တပ္၏	သိမ္း	
ဆည္းခံ	လယ္ယာေျမမ်ားအျဖစ္	လယ္ယာေျမ	သိမ္းဆည္းမႈ	
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး	ေကာ္မ႐ွင္က	ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ	
လယ္ယာေျမအခ်ဳိ႕ကို	မူလပိုင္႐ွင္ထံ	ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္	
စစ္တပ္မွ	သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းက	ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္	
အျခားအရင္း႐ွင္မ်ားကို	အလားတူေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔	
ေတာင္းဆိုရန္အတြက္	စံနမူနာကိစၥရပ္တစ္ခု	ျဖစ္လာခဲ့၏။	
မူလပိုင္႐ွင္မ်ားထံသို႔	အမွန္တကယ္	ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည့္	
လယ္ယာေျမမ်ားစြာတို႔တြင္	စိန္ဝတ္မႈန္အုပ္စုက	
သိမ္းယူခဲ့သည့္	ဟက္တာ	၁၈၆၅	(၄၆၀၈	ဧက)	
က်ယ္ဝန္းေသာ	လယ္ယာေျမမ်ားလည္း	ပါဝင္သည္။245		
႐ွမ္းျပည္နယ္	အေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္	ရာဘာစိုက္ခင္းတစ္ခု	
စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္	ေဒသခံ႐ွမ္း႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားထံမွ	သိမ္းယူ	
ခဲ့ေသာ	ေျမမ်ားျဖစ္သည္။	(၂၀၀၄)	ခုႏွစ္	ဒီဇင္ဘာလတြင္	
မြန္ျပည္နယ္	ဘီးလင္းႏွင့္	သထံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း	
႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားထံမွ	အတင္းအဓမၼ	သိမ္းယူခဲ့သည့္	
ဟက္တာ	၂၀၂၃	(ဧက	၅၀၀၀)	က်ယ္ဝန္းေသာ	
လယ္ယာေျမမ်ားကိုလည္း	တစ္ဖန္ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး	
မူလပိုင္႐ွင္မွန္မ်ားထံသို႔	ျပန္လည္ေပးအပ္သင့္သည္။	
ထိုလယ္ယာေျမမ်ားအား	စစ္တပ္ႏွင့္	မက္စ္ျမန္မာ	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းစုႀကီးတို႔ၾကားမွ	စစ္တပ္-ကုမၸဏီ	အက်ဳိးတူ	ပူးေပါင္း	
ေဆာင္႐ြက္ေရး	သေဘာတူညီခ်က္အရ	အေကာင္အထည္ေဖာ္	
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	က်ယ္ေျပာလွသည့္	ရာဘာ	
စိုက္ခင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔	ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။246	
တတိယေျမာက္	အဓိကပစ္မွတ္တစ္ခု	ျဖစ္လာႏိုင္သည္မွာ	
ကခ်င္ျပည္နယ္	ေျမာက္ပိုင္း	ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းအတြင္း	
မ်ားျပား	က်ယ္ျပန္႔လွေသာ	လယ္ယာေျမမ်ားကို	သိမ္းယူခဲ့ၿပီး	
ကခ်င္မိသားစုေပါင္း	(၁၀၀၀)	ခန္႔ကို	ေ႐ႊ႕ေျပာင္း	ဖယ္႐ွားခဲ့သည့္	
နာမည္ဆိုးျဖင့္	ေက်ာ္ၾကားေသာ	ယုဇနေကာ္ပိုေရး႐ွင္းပင္	
ျဖစ္သည္။247	ဤသည္မွာ	အမွန္တရား	႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္	
ေပးရမည့္	မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ	လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈမ်ားထဲမွ	
(၃)	ခုကို	ဥပမာအေနျဖင့္	တင္ျပျခင္းမွ်သာ	ျဖစ္ေပသည္။

စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏	ဝင္ေငြအေပၚ	အခြန္စည္းၾကပ္ေရး	
ဥပေဒမ်ားကို	ျပန္လွန္ေလ့လာ	သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္	ထိုဥပေဒမ်ားကို	
နစ္နာေၾကး	ေပးေခ်မႈမ်ားအျပင္	မ်က္ေမွာက္ႏွင့္	
အနာဂတ္ကာလ	အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားအတြက္	အေျခခံရမည့္	
ဥပေဒမ်ား	ျဖစ္လာေစရန္	ႏိုင္ငံတကာ	စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ	
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အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔မွာ	အေရးပါေသာ	ေနာက္ထပ္ဦးစားေပး	
အေၾကာင္းအရာ	ျဖစ္သည္။	လြန္ခဲ့ေသာ	ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာ	
အက်ံဳးဝင္သည့္	ႏွစ္စဥ္	အသားတင္ဝင္ေငြအေပၚ	
(၃၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းမွ	(၄၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းထိ	စည္းၾကပ္ေသာ	
အခြန္စနစ္တစ္ရပ္က	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား၏	
ေငြေၾကး	ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ	(အမ်ားစုကို	သူတို႔၏	
လက္ထဲတြင္	ခ်န္ရစ္ထားႏိုင္ဦးမည္	ျဖစ္ေသာ္လည္း)	မွ	
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကို	ဖဲ့ယူေပးႏိုင္မည္	ျဖစ္သည္။

အေသးစားႏွင့္	အလတ္စား	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊	
အလုပ္သမားမ်ား	ပါဝင္စီမံခန္႔ခြဲေသာ	လုပ္ငန္းမ်ား၊	
သမဝါယမ	လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	ရပ္႐ြာလူမႈအသိုက္အဝန္း၏	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတို႔ကို	ခ႐ိုနီစီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	ႏိုင္ငံျခား	ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္စာလွ်င္	
ႀကီးမားေသာ	အားသာခ်က္မ်ား	ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္	
အခြန္ႏွင့္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	ဥပေဒမ်ားကို	
ျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္ရမည္။	အဆို	ပါ	လုပ္ငန္းမ်ားသည္	
အခြန္ဆိုင္ရာ	လုိက္ေလ်ာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအျပင္	
လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ရန္	ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကိုပါ	
လက္လွမ္းမီရမည္	ျဖစ္သည္။	စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ား	
ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္	ထိုသူတို႔ကို	ကူညီေပးရန္အတြက္	
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား	လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည့္	ႏိုင္ငံပိုင္	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္	ႏိုင္မည့္	
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း	ဖန္တီးေပးသင့္ေပသည္။

နိဂံုး
လြန္ခဲ့ေသာ	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတို႔တြင္	စစ္အစိုးရထံမွ	
လက္ခံရ႐ွိခဲ့သည့္	ကန္ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္	အခြင့္အေရးေပးမႈမ်ား	
မွတစ္ဆင့္	ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားတို႔သည္	အလြန္မ်ားျပားေသာ	
ေငြေၾကးစည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအား	ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္	ခဲ့ၾကသည္ကို	
ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရ၏။	အေျပာင္းအလဲေနာက္ပိုင္း	ေခတ္ကာလတြင္	
ထိုသူတို႔အား	မည္သို႔ဆက္ဆံ	ကိုင္တြယ္ရမည္နည္း	ဟူေသာ	
ေမးခြန္းက	(NLD)	အစိုးရ	ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနခဲ့ရေသာ	
အဓိက	စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲတြင္	တစ္ခုအပါအဝင္	ျဖစ္၏။	
ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ	ျပည္ပဇာတ္ေဆာင္မ်ားအဖို႔	ခ႐ိုနီ	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္	ႏိုင္ငံျခား	ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ားတို႔ၾကားမွ	
အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက	ႏွစ္လိုဖြယ္	
အေကာင္းဆံုးေသာ	ရလဒ္အေျဖတစ္ခု	ျဖစ္သည္	(ယင္းကို	
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အႏိုင္ရေသာ	(win-win)	အေျခအေနဟူ၍	
ပံုေဖာ္	ေျပာဆိုေနၾက၏	)။	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္	(NLD)	
တို႔က	ယခုအခ်ိန္အထိ	ခ႐ိုနီမ်ားအား	ကိုင္တြယ္ရာတြင္	
အေတာ္ပင္	သိမ္ေမြ႔ညင္သာေနခဲ့သည္။	ၿပီးခဲ့တာေတြလည္း	
ၿပီးပါေစေတာ့ဟု	ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး	ခ႐ိုနီမ်ားက	သူတို႔၏	
လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားကို	ျပင္ဆင္ရန္အတြက္	အခြင့္အေရးတစ္ရပ္	
ရ႐ွိသင့္သည္ဟု	အခိုင္အမာ	ေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္	ႏိုင္ငံေတာ္	
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္	ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္	ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။	
(NLD)	တြင္	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	႐ွိသည္ဟုဆိုလွ်င္	
ယင္းသည္	စီးပြားေရး	အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို	ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္	
ထိုမွတစ္ဆင့္	စီးပြားေရးအေဆာက္	အအံုတြင္	ခ႐ိုနီတို႔	ထိန္း
ခ်ဳပ္ထားေသာအစိတ္အပိုင္းႀကီးက	ဖြံ	့ၿဖိဳးလာေသာ	စီးပြားေရး	

အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးႏွင့္စာလွ်င္	ပိန္႐ံွဳ႕ေသးငယ္သြားေစရန္	
ျဖစ္သည္။	(NLD)	၏	ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံု	နည္းလမ္းတြင္	
ျပႆနာႏွစ္ရပ္ရွိသည္။	

(၁)	ဆိုး႐ြားေသာ	ျပဳမူက်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္	
အျပစ္ေပး	အေရးယူမႈမ်ားကို	တရားဝင္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္း	
မျပဳလွ်င္	ေခါင္းပံုျဖတ္	အျမတ္ထုတ္သူမ်ားျဖစ္သည့္	
ခ႐ိုနီတို႔သည္	သူတို႔၏	လုပ္ပံုလုပ္နည္းေဟာင္းမ်ားအတိုင္း	
ဆက္လက္က်င့္ၾကံ	လုပ္ေဆာင္ရန္	အားတက္လာႏိုင္သည္။	

(၂)	ခ႐ိုနီမ်ားအား	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္	
သူတို႔၏	ဥစၥာဓနအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို	
ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းတို႔	မပါဝင္ေသာ	စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	
မဟာဗ်ဴဟာ	တစ္ရပ္ေအာက္တြင္	စီးပြားေရး	
အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးအေနႏွင့္	ႀကီးမားေကာင္း	
ႀကီးမားလာမည္	ျဖစ္ေသာ္လည္း	ခ႐ိုနီတို႔၏	စီးပြားေရး	
အေဆာက္အအံုက	ပို၍ပင္	ႀကီးမားေသာ	အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္	
ျဖစ္သြားႏိုင္ေလသည္။

အတိတ္ကာလ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္	နစ္နာေၾကးမ်ား	
ခ်မွတ္ေပးအပ္ေစျခင္းႏွင့္	ေငြပမာဏအလိုက္	
အခြန္ႏွဳန္းထား	တိုးျမႇင့္ကာ	တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္	
ေကာက္ခံျခင္းတို႔	ျပဳလုပ္ရန္	လိုအပ္၏။	လူမႈေရးဆိုင္ရာ	
တရားမွ်တမႈဟူေသာ	အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္သာ	
မဟုတ္ဘဲ	(NLD)	အစိုးရ၏	လူထုအားေပးေထာက္ခံမႈႏွင့္	
တည္ၿငိမ္မႈကို	တိုက္စားသြားႏိုင္သည့္	ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို	ေ႐ွာင္လႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ပါ	လိုအပ္ျခင္း	
ျဖစ္သည္။	ထိုကဲ့သို႔ေသာ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ	
အေသးစားႏွင့္	အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊	အလုပ္သမားမ်ား	
ပါဝင္စီမံခန္႔ခြဲေသာ	လုပ္ငန္းမ်ား၊	သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	
ရပ္႐ြာလူမႈအသိုက္အဝန္းလုပ္ငန္းမ်ားတို႔အတြက္	အခြန္ႏွင့္	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ	အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို	
တၿပိဳင္တည္း	အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။	
ထို႔အျပင္	အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္	လုပ္ငန္းစတင္ရန္	
ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား	ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္	
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ	ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	အက်ဳိးတူ	
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္	ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔ျဖင့္	
ျပည္တြင္းစီးပြားေရး	လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားႏွင့္	ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရး
႐ွင္းမ်ားတို႔ႏွင့္	ယွဥ္ၿပိဳင္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္	ကူညီပံ့ပိုးသင့္ေပ	
သည္။
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နိဂံုး	-	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	နီယို	
လစ္ဘရယ္	ေခတ္လြန္	ပါရာဒိုင္း	(PNP)	
တစ္ခု
(၂၀၁၁)	ခုႏွစ္တြင္	သမၼတဦးသိန္းစိန္	အာဏာရ႐ွိလာခဲ့ၿပီး	
စီးပြားေရး	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို	စတင္ေၾကာင္း	ေၾကညာခဲ့ခ်ိန	္
၌	အလွဴ႐ွင္အသိုက္အဝန္းက	အစပိုင္းတြင္	သတိႀကီးႀကီးထား	
ကာ	ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။	လအနည္းငယ္	ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီး	
အစိုးရက	စီးပြားေရးအေပၚ	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္	
စစ္တပ္က	ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ျခင္းကို		အၿပီးတိုင္	စြန္႔လႊတ္ရန	္
အတြက္	အမွန္တကယ္	ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု	
ထင္ျမင္ယူဆလာရခ်ိန္တြင္	အဆိုပါသတိႀကီးေသာ	တံု႔ျပန္မႈက	
စိတ္အားထက္သန္မႈအျဖစ္သို႔	ေျပာင္းလဲသြားခဲ့၏။	အလွဴ႐ွင	္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	အသြင္ေျပာင္း	အစိုးရၾကား	မိတ္ဖက	္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက	ခိုင္မာအားေကာင္းလာခဲ့ခ်ိန္တြင္	(၁၉)	
ရာစု	ေႏွာင္းပိုင္းကာလ၌	အဂၤလန္သို႔	သြားေရာက္ခဲ့ေသာ	
ေနာက္ဆံုး	ဗမာဘုရင့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္	တစ္ဦးေျပာၾကား	
ခဲ့သည့္	ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားေသာ	ေနာက္ဆံုးစကားလံုးမ်ားကို	
ျပန္လည္သတိရႏိုင္ပါသည္။	“ယခုအခါ	ဤခ်မ္းသာ	ၾကြယ္ဝတဲ့	
ႏိုင္ငံကို	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္	လုပ္ေဆာင္ဖို႔	အခ်ိန္အခါ	
က်ေရာက္လာၿပီ	ျဖစ္ေၾကာင္း	အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက	ကြ်ႏု္ပ္တို႔နဲ႔	
သေဘာတူထပ္မွ်ျဖစ္တာကို	သိျမင္ရတဲ့အတြက္	ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔	
အလြန္ပဲ	ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရပါတယ္”	ဟူ၍ပင္။248

အံ့အားသင့္စရာ	မဟုတ္ေပ။	အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	ထို	
(model)	သည္	(၁၉၈၀)	ႏွစ္ကာလမ်ားကတည္းကပင္	
ေယဘုယ်လက္ခံလာခဲ့သည့္	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္	
နီယိုလစ္ဘရယ္	နည္းလမ္း	(Neoliberal	prescription	for	
development)	ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။	

မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္	လမ္း
ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားဟု	သတ္မွတ္ေခၚဆိုျခင္း	
ခံရသူတို႔	မသိသည္မွာ	သူတို႔ထံ	ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ	(model)	
က	ကမၻာ့အျခားေနရာမ်ား၌	ျပႆနာမ်ား	တစ္ေန႔တစ္ျခား	
ျပႆနာမ်ား	ပိုမိုေပးေနသည္ဟူေသာ	အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။	
ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္	အသြင္ကူးေျပာင္းစီးပြားေရးစနစ္	
(သို႔မဟုတ္	ဆို႐ွယ္လစ္	ေခတ္လြန္)	ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ	
သြတ္သြင္းေနသည့္	ပုံစံျဖစ္သည့္	ေခ်းေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္	
စီးပြားေရးစနစ္	ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ	ခ်ိန္ညိႇမႈ	(struc-
tural	adjustment	model)	သည္	လက္တင္အေမရိက၊	
အာဖရိကႏွင့္	အာ႐ွအစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႔တြင္	
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို	ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိသကဲ့သို႔	
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္	သာတူညီမွ်	မ႐ွိျခင္းတို႔ကိုလည္း	
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိေပ။	အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေအာင္	
တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးသြားခဲ့ေသာ	အာ႐ွေဒသ၏	စီးပြားေရး	
အေဆာက္အအံုမ်ားကို	ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစခဲ့သည့္အရာ	
အျဖစ္	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	ျမန္မာျပဳျပင္	
ေျပာင္းလဲေရးသမားတို႔အား	ျပသခဲ့သည့္	(model)	မွာ	
တကယ္တမ္းတြင္	ဂ်ပန္၊	ေတာင္ကုိးရီးယားႏွင့္	ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတို႔	
လိုက္နာက်င့္ၾကံခဲ့ေသာ	မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္	အလြန္ကြဲျပား	
ျခားနားေနခဲ့သည္။	ထိုမဟာဗ်ဴဟာတြင္	ႀကီးမားေသာ	
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ	အစိုးရ၏	ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္	
အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ၊	ျပည္တြင္း	ေဈးကြက္ကို	
အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္	ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ	
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္	ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔	ပါဝင္ခဲ့သည္။249	
အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းတို႔	ေျပာမျပခဲ့သည္မွာ	ပို႔ကုန္ဦးတည္ေသာ	
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	(model)	၏	အခန္းက႑က	ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီဟူေသာ	
အခ်က္ပင္	ျဖစ္သည္။	(၂၀၀၈)	ခုႏွစ္မွစ၍	စီးပြားေရး	
တံု႔ဆိုင္းမႈက	ကမၻာ့အရင္း႐ွင္	စီးပြားေရး	အေဆာက္အအံုကို	
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္	ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ရာ	ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းတြင္	
ပို႔ကုန္ေဈးကြက္မ်ားက	တျဖည္းျဖည္း	ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ၿပီ	
ျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	ဝါဒီအစိုးရမွာ	အရည္အေသြး	
မမီေသာ	ကုန္ပစၥည္းကို	ေရာင္းခ်ျခင္း	ခံေနခဲ့ရသည္။	
ပို၍ေကာင္းေသာ	ကုန္ပစၥည္းကို	မသိျခင္းေၾကာင့္လည္း	
အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	စီးပြားေရး	
အေဆာက္အအံုကို	အသြင္ေျပာင္းရန္	လြတ္လြတ္လပ္လပ္	
ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ခဲ့၏။	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
တစ္ျခမ္းပိတ္စီးပြားေရး	အေဆာက္အအံုတစ္ခုက	အလံုးစံုနီးပါး	
ေျဖေလွ်ာ့ထားေသာ	စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတစ္ခု	
အျဖစ္သို႔	ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။	(၂၀၁၂)	ခုႏွစ္ႏွင့္	
(၂၀၁၃)	ခုႏွစ္တို႔တြင္	တရားဝင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္	

ေနာက္ႏွစ္	အနည္းငယ္အတြင္း၌	အလွဴ႐ွင္ေအဂ်င္စီမ်ား	
(တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္	ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္အတူ	(ADB)	ႏွင္	့
ကမၻာ့ဘဏ္)	က	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္	မဟာဗ်ဴဟာ	
တစ္ရပ္	ေရးဆြဲဖန္တီးရန္	ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အတူ	ပူးေပါင္းလုပ	္
ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။	အျခားေသာ	အခ်ိန္အခါသမယမ်ားတြင္	
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ၾကသည္	ျဖစ္ရာ	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔	
အစည္းတို႔သည္	စံပံုစံ	(model)	သစ္	တစ္ခုႏွင့္	ပတ္သက္၍	
သေဘာတူနားလည္မႈ	႐ွိထားခဲ့ၾကၿပီး	ျဖစ္သည္။	ေဈးကြက္က	
ေမာင္းႏွင္ေသာ၊	ပို႔ကုန္ဦးတည္ေသာႏွင့္	ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	
က	အားျဖည့္ပံ့ပိုးေသာ	(model)	တစ္ခု	ျဖစ္သည္။	ယင္းသည္	

(ဓာတ္ပုံ	-	ျမင့္ေဇာ္)
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အေတာ္ပင္ေျဖေလွ်ာ့ထားခဲ့ၿပီး	ျဖစ္ေသာ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	
ဥပေဒမ်ားပင္လွ်င္	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို	စိတ္ေက်နပ္မႈ	
မေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။	သူတို႔သည္	ကမၻာ့ဘဏ္၏	(IFC)	မွေန၍	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	ဥပေဒမ်ား	ျပန္လည္ေရးဆြဲမႈကို	သေဘာတူ	
ခြင့္ျပဳေပးရန္အတြက္	အစိုးရအား	ဖိအားေပးခဲ့ၾက၏။	
(IFC)	က	ထိုဥပေဒမ်ားကို	ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား	
အတြက္ေရာ	ျပည္တြင္း	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ပါ	
ျပ႒ာန္း	ေဖာ္ျပထားသည့္	ဥပေဒတစ္ရပ္တည္းအျဖစ္	
စုစည္းခဲ့ၿပီး	ျပည္တြင္း	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ကို	မဆိုစေလာက္	
မ်က္ႏွာသာေပးထားေသာ	ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုပင္	
ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။250	ထို႔ေနာက္	(IFC)	သည္	၎၏	အၾကံေပး	
ပညာ႐ွင္တစ္ဦးက	ေျပာၾကားခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	ျမန္မာႏိုင္ငံအား	
“အလို႐ွိအပ္ေသာ	ၾကင္ဖက္မ်ားကို	ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရ	မည္	
ျဖစ္သည့္	လွပေသာ	အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး”	အျဖစ္	ဖန္တီးရန္	
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။251

ပါရာဒိုင္းကပင္	ျပႆနာျဖစ္ေနခဲ့ရာ
(၂၀၁၆)	ခုႏွစ္တြင္	ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို	ရယူခဲ့ေသာ	
(NLD)	အစိုးရတြင္	အားနည္းခ်က္အခ်ဳိ	့႐ွိေနခဲ့သည္	
သံသယျဖစ္စရာ	မ႐ွိေပ။	စီးပြားေရးမူဝါဒကို	အေသးစိတ္	
စီမံခ်ဳပ္ကိုင္လိုသည့္	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏	ျပင္းျပေသာ	
စိတ္ဆႏၵကလည္း	တစ္ခ်က္အပါအဝင္	ျဖစ္၏။	ယခင္အစိုးရမွ	
ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ေသာ	သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း	
လိုက္လံေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္	တျဖည္းျဖည္းခ်င္း	
ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းက	သင့္ေတာ္မွန္ကန္ပါသည္။	သို႔ေသာ္	
လိုအပ္ခဲ့ၿပီး	လုိအပ္ေနေသာအရာမွာ	(သေဘာတူညီခ်က္	
ကတိကဝတ္မ်ားကို	တစ္ခ်က္ခ်င္းစီ	ျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္မႈ)	
အလွဴ႐ွင္	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	အဆိုျပဳခဲ့သည့္	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	
ပါရာဒိုင္းအေပၚ	ေထာင့္စံုဘက္စံု	ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္	
ထိုမဟာဗ်ဴဟာကို	ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္နာ	က်င့္သံုးမည္	(သို႔မဟုတ္)	
အျခားမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို	ေ႐ြးခ်ယ္မည္ဟူေသာ	ဆံုးျဖတ	္
ခ်က္	တစ္ရပ္တို႔ပင္	ျဖစ္သည္။	ဥပမာအေနျဖင့္	ဆိုရလွ်င္	(NLD)	
အစိုးရဆံုးျဖတ္ရမည့္အရာမွာ	ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး	ျမႇဳပ္ႏွံမႈအား	
လက္ခံမည္၊	လက္မခံမည္ဟူေသာ	အေၾကာင္းအရာ	
မဟုတ္ဘဲ	ႏိုင္ငံျခား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား	မည္သည့္ပါရာဒိုင္းတြင္	
ထည့္သြင္းသြားမည္ဟူေသာ	အေၾကာင္းအရာ	ျဖစ္သည္။	
အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	အဆိုျပဳခဲ့သည္ႏွင့္မတူေသာ	အျခား	
ေ႐ြးခ်ယ္စရာ	မဟာဗ်ဴဟာ	တစ္ရပ္တြင္လည္း	ႏိုင္ငံျခား	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက	စီးပြားေရး	အေဆာက္အအံု၏	အခ်ဳိ႕ေသာ	
နယ္ပယ္မ်ားတြင္	ေကာင္းက်ဳိး	ေပးစြမ္းႏိုင္သကဲ့သို႔	
အခ်ဳိ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္	ဆိုးက်ဳိးမ်ား	ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။	
ထို႔အျပင္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	အမ်ဳိးအစားကလည္း	
အလြန္အေရးႀကီးေလသည္။	(JICA)	စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း	
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈတြင္	ကရင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး	
႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း	ေျပာၾကားခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	“ကြ်န္ေတာ္တို႔က	
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို	လက္မခံဘူးလို႔	ေျပာေနတာ	မဟုတ္ပါဘူး။	
ကြ်န္ေတာ္တို႔က	ေကာင္းမြန္တဲ့	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိးကို	
လိုခ်င္တာပါ။	ကြ်န္ေတာ္တို႔က	ျပည္သူလူထုကို	
အက်ဳိး႐ွိေစမယ့္။	ျပည္သူလူထုကို	အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစမယ့္	

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို	လိုခ်င္တာ။”	252	ေနာက္ထပ္	ဥပမာတစ္ရပ္	
တင္ျပရလွ်င္	(ထိုကဲ့သို႔ေသာ	မူေဘာင္တစ္ရပ္အတြင္း၌)	
ျပဆိုရမည့္	ေမးခြန္းမွာ	ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မႈအတြက္	
ထုတ္လုပ္မည္၊	မထုတ္လုပ္မည္ဟူေသာ	အေၾကာင္းအရာ	
မဟုတ္ဘဲ	ႏိုင္ငံ	ျခားသို႔	ပို႔ကုန္တင္ပို႔ျခင္းအေပၚ	
မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိအေလးေပး	လုပ္ေဆာင္သြားမည္၊	
မည္သည့္ပို႔ကုန္မ်ားကို	အားေပး	ျမႇင့္တင္သြားရမည္ဟူေသာ	
အေၾကာင္းအရာသာ	ျဖစ္၏။	တတိယဥပမာတစ္ရပ္ကို	
တင္ျပရလွ်င္	(ထိုကဲ့သို႔ေသာ	ပါရာဒိုင္းတစ္ခုအတြင္း၌)	
ေျဖဆိုရမည့္	ေမးခြန္းမွာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္	လုပ္မည္၊	
မလုပ္မည္ဟူေသာ	အေၾကာင္းအရာ	မဟုတ္ဘဲ	မည္သည့္	
အတိုင္းအတာအထိ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို	ပစ္မွတ္ထားမည္	
(ျမင့္၊	အလယ္အလတ္၊	နိမ့္)	ႏွင့္	မည္သို႔ေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	
အမ်ဳိးအစားကို	အားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ဟူေသာ	
အေၾကာင္းအရာမ်ားပင္	ျဖစ္ေလသည္။

မည္သည့္	ပါရာဒိုင္းကို	ေ႐ြးခ်ယ္က်င့္ၾကံသြားမည္နည္း	ဟူေသာ	
ေမးခြန္းကဲ့သို႔ပင္	အေရးႀကီးသည္မွာ	ထိုေမးခြန္းအတြက္	
အဆံုးအျဖတ္ေပးေရး	လုပ္ငန္းစဥ္ပင္	ျဖစ္၏။	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား	လံုးဝမ႐ွိခဲ့ဘဲ	အထက္မွအဆင့္ႏွင့္	
ျပင္ပမွ	ခ်မွတ္သည့္	နီယိုလစ္ဘရယ္ပါရာဒိုင္းကို	
လိုက္နာေစခဲ့ေသာ	သမ႐ိုးက်	ဥပမာတစ္ရပ္သာ	
ျဖစ္သည္။	အလွဴ႐ွင္	အဖြဲ႔စည္းတို႔အတြက္	ျပည္သူလူထုက	
အေရးမႀကီးေပ။	အေရးႀကီးသည္မွာ	စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ	
ထိပ္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး	အရာ႐ွိႀကီးမ်ား	(အတိအက်	ဆိုရလွ်င္	
စစ္တပ္၏	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	အုပ္စုမွ	ေခါင္းေဆာင္မ်ား)	ႏွင့္	
ခ႐ိုနီမ်ား	ျဖစ္သည္။	ထုိသူတို႔	မတရား	ရယူပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္	
ေငြေၾကးဓနမ်ားကို	အလွဴ႐ွင္	အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔	
အားေပးေထာက္ခံေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး	မဟာဗ်ဴဟာတြင္	
ထည့္ဝင္အားျဖည့္လာေအာင္	ဆြဲေဆာင္	စည္း႐ံုးႏိုင္ရန္	
အေရးႀကီးေလသည္။	အကယ္၍	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	
လူထုအမ်ားအျပား	ေထာက္ခံအားေပးေသာ	ႏိုင္ငံေရး	
အင္အားစုျဖစ္သည့္	(NLD)	ႏွင့္	အနည္းငယ္မွ်	
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ပါက	သူတို႔၏	ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္	
ပတ္သက္၍	အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္စရာ	
မ်ားမ်ားစားစား	လိုအပ္လာခဲ့မည္	မဟုတ္ေပ။253	
သို႔ေသာ္	အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ	
စနစ္ယႏၱယားမ်ား	ေနရာခ်လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္	ဆိုလွ်င္ပင္	
ယင္းသည္	လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားကို	ေခြ်းသိပ္ကာ	၎တို႔	
ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြင္းသို႔	
ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းသာ	ျဖစ္သည္။	ဥပမာ	“ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	
ေရးအားလွ်ပ္စစ္	စြမ္းအင္”	ကို	ေထာက္ခံအားေပးလာေအာင္	
တိုင္းရင္းသား	လူနည္းစုမ်ားအား	“ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္”	ႏွင့္	
ယံုၾကည္	လက္ခံေစရန္	(IFC)	၏	လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈ။	

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား	
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ	ယခုအခါတြင္	
အလွဴ႐ွင္	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	(NLD)	အား	အဆိုပါ	
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသို႔	ထည့္သြင္းရန္	ဆႏၵ႐ွိေနၾကသည္။	
သူတို႔တြင္	ေ႐ြးခ်ယ္စရာ	မ႐ိွေပ။	သို႔ေသာ္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
စီးပြားေရး	အနာဂတ္ႏွင့္	ပတ္သက္ေသာ	ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္	
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အေခ်အတင္	ေျပာဆိုျငင္းခံုမႈတို႔ကို	(NLD)	ႏွင့္	
အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားမွ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား	
အျဖစ္သာ	ကန္႔သတ္ထား႐ွိခဲ့ပါက	ယင္းသည္	(NLD)	အတြက္	
မဟာဗ်ဴဆိုင္ရာ	မွားယြင္းမႈတစ္ရပ္	ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။	
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္	ထိုအခြင့္အေရးကို	
အမိအရဆုတ္ကိုင္ကာ	တိုင္းျပည္ကို	အသစ္ျဖစ္ေသာ	
ဆံုးျဖတ္ခ်က္	ခ်မွတ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္	တစ္ရပ္ဆီသို႔	
ဦးေဆာင္	ေခၚေဆာင္သြားသင့္သည္။	မည္သည့္	
စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ	ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္သည္ဟူေသာ
အေၾကာင္းအရာႏွင့္	ပတ္သက္သည့္	ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္	
ျပည္သူအမ်ား	ပါဝင္လာေအာင္	စည္း႐ံုးလွဳံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖင့္	
ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည္	ျဖစ္သည္။

အာဆီယံလမ္းေၾကာင္းကို	ေ႐ွာင္လႊဲ	
ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း
အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ	အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈတြင္	
ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္	ေဒသတြင္း႐ွိ	သူတို႔၏	
ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္	မည္သို႔	ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို	
အနီးကပ္ေလ့လာ	ၾကည့္႐ွဳသင့္သည္။	အာဆီယံေဒသအတြင္း႐ွိ	
အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္	အစဥ္အလာအတိုင္း	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္	ေက်းလက္ႏွင့္	ၿမိဳ႕ျပၾကား	
ကြာဟခ်က္	ႀကီးမားလာျခင္း၊	တန္းတူညီမႈ	ပိုမိုကင္းမဲ့ျခင္း၊	
တိုင္းရင္းသား	လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားကို	ပိုမိုခြဲျခား	
ဖယ္႐ွားလာခဲ့ျခင္း၊	အလုပ္သမားမ်ား	ေပါင္းစုဖြဲ႔စည္းျခင္းအတြက္	
ပိုမိုႀကီးမားေသာ	ဟန္႔တားပိတ္ပင္မႈမ်ား၊	ပိုမိုမ်ားျပားေသာ	
ေ႐ႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားထုအတြက္	နည္းပါးလာေသာ	
ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊	ေဒသခံမ်ား	ပိုင္ဆိုင္ေသာ	လယ္ေျမမ်ားကို	
ေရာင္းကုန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္	ပုဂၢလိကပိုင္	ျပဳျခင္း၊	
အေသးစားလယ္ယာ	ေျမပိုင္႐ွင္မ်ားထံမွ	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက	လယ္ယာေျမမ်ား	သိမ္းယူျခင္းႏွင့္	
ေက်းလက္	အလုပ္သမားတို႔၏	တစ္ေန႔တစ္ျခား	
ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေသာ	အေျခအေနမ်ား၊	ေနရာတိုင္းတြင္	
အလ်င္အျမန္	ယိုယြင္းပ်က္စီးလာေသာ	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	
စသည္တို႔က	အဆိုပါဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ	တစ္ပါတည္း	
လိုက္ပါႀကီးထြားေနခဲ့၏။	အကယ္၍	“ပိုင္ဆိုင္မႈ	
ကင္းမဲ့ေစျခင္းျဖင့္	ရယူစုေဆာင္းျခင္း	(accumulation	
by	dispossession)”	အတြက္	စံနမူနာေနရာတစ္ခုကို	
ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္	ယင္းသည္	အာဆီယံေဒသပင္	
ျဖစ္သည္။		(Derek	Hall	၊	Phillip	Hirsh	ႏွင့္	Tanya	Mur-
ray	Li)	တို႔	တင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	အာဆီယံေဒသတြင္း	
အ႐ွိန္အဟုန္ျမင့္ေသာ	အရင္း႐ွင္စနစ္	အသြင္ေျပာင္းလဲေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္သည္	“ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈႏွင့္	ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊	
ရယူစုေဆာင္ျခင္းႏွင့္	ပိုင္ဆိုင္မႈ	ဖယ္႐ွားျခင္းတို႔ကို	စနစ္တက်	
ဖန္တီးေနခဲ့သည္။”254	ေျပာဆိုတင္ျပခ်က္	တစ္ရပ္က	
ပို၍ပင္	တိက်႐ွင္းလင္းေနသည္။	ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္	
အနည္းစုအတြက္	ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ရယူစုေဆာင္းမႈကို	
ဖန္တီးေပးေနၿပီး	အမ်ားစုအတြက္	ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္	ပိုင္ဆိုင္မႈ	
ကင္းမဲ့ေစျခင္းကို	ဖန္တီးေနသည္	ဟူ၏။	ယခင္က	ထုိအျဖစ္ကို	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္	ေပးဆပ္ရေသာ	တန္ဖိုးအျဖစ္	

႐ွဳျမင္ၿပီး	အဆိုပါ	အသြင္ေျပာင္းလဲေရး	လုပ္ငန္းစဥ္သည္	
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည္ဟု	အခ်ဳိ႕သူတို႔က	ဆိုခဲ့ၾကၿပီး	
အျခားသူတို႔ကလည္း	ယင္းသည္	“ထုတ္လုပ္ေရး	အင္အားမ်ား	
(forces	of	production)”	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္	ေ႐ွာင္လႊဲ	
မရႏိုင္ေသာ	အက်ဳိးဆက္မ်ား	ျဖစ္သည္ဟု	ဆိုခဲ့ၾကေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ	ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္	ေဝဝါးေနသည့္	အေျခအေနမွန္ကို	
မျငင္းသာဘဲ	ျဖစ္ေနသည့္	အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္	
ေျပာစရာစကား	မဲ့သြားခဲ့ရသည္	(သို႔မဟုတ္)	သူတို႔	
အဆိုျပဳေသာ	နီယိုလစ္ဘရယ္	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	(model)	
မွ	လြဲ၍	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	မ႐ွိ္ေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	
အကယ္၍	ယင္းသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံက	ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ	အနာဂတ္	
ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္	ဘံုဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက	ကိုယ္စားျပဳေနေသာ	
တစ္ျခမ္းပိတ္	စီးပြားေရး	အေဆာက္အအံုတစ္ခုကို	
မ်ားျပားလွေသာ	တရားမွ်တမႈ	ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္	
ႀကီးမားေသာ	ကြာဟခ်က္မ်ားတို႔က	ကိုယ္စားျပဳေနသည့္	
အလံုးစံု	ေျဖေလွ်ာ့ဖြင့္လွစ္ထားေသာ	စီးပြားေရး	
အေဆာက္အအံုတစ္ခုႏွင့္	ဖလွယ္ေရာင္းဝယ္ခဲ့ျခင္းသာ	
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။	ယေန႔အခ်ိန္၌	အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ	
ေဒသတစ္ဝွမ္းမွ	လူမ်ားက	‘လူမႈအသိုက္အဝန္း၊	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	
လုပ္ငန္းတို႔ကို	ဖ်က္ဆီးကာ	ထာဝရ	မလံုျခံဳမႈ၊	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊	
ညစ္ပတ္စုတ္ျပတ္ေသာ	ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသား	ရပ္ကြက္မ်ားမွ	
ဘဝႏွင့္	လူလုပ္	သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္	
လဲလွယ္လိုက္ရျခင္းက	တရားမွ်တမႈ	ကင္းမဲ့ၿပီး	တန္းတူညီမွ်မႈ	
မ႐ွိသည့္အျပင္	လိမ္ညာလွည့္ျဖားမႈ	ျဖစ္ေၾကာင္း၊	
လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္	တစ္သီးပုဂၢလ	အလိုဆႏၵျပည့္စုံဖို႔ရန္	
ေ႐ွာင္လႊဲမရႏိုင္ေသာ	ေပးဆပ္မႈတစ္ရပ္	လံုးဝမဟုတ္ေၾကာင္း’		
ေျပာဆိုသည့္အသံ	ပိုက်ယ္ေလာာင္လာၿပီ	ျဖစ္ေလသည္။	

ေဈးကြက္ကို	ျပန္လည္ထည့္သြင္းေနရာခ်ျခင္း
အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	မ႐ွိ၍ဟု	
ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း	ေ႐ြးခ်ယ္စရာ	အျခားအရာတစ္ခု	႐ွိသည္	
(သို႔မဟုတ္)	ေ႐ြးခ်ယ္စရာ	အေျမာက္အမ်ား	႐ွိသည္ဟု	
ပို၍	ဆိုခ်င္၏။	တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ	အရင္း႐ွင္	စီးပြားေရး	
အေဆာက္အအံုႀကီးက	အက်ပ္အတည္း	တစ္ခုၿပီးတစ္ခု	
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး	ကာလ႐ွည္	စီးပြားေရးတံု႔ဆိုင္းမႈ	တြင္	
နစ္ျမႇဳပ္သြားခဲ့ခ်ိန္	လြန္ခဲ့ေသာ	ႏွစ္ကာလအနည္းငယ္အတြင္း၌	
အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားကို	
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေနခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည္။	အဆိုပါစနစ္မ်ားကို	
မတူျခားနားေသာ	အမည္မ်ား	ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္	(ဥပမာ	social	
democracy,	socialism,	participatory	economy,	deglobali-
zation,	degrowth,	ecological	economics,	or	post-capi-
talism)	။	အရပ္သား	ျပည္သူမ်ားထဲမွ	စဥ္းစားေတြးေခၚသူႏွင့္	
တက္ၾကြလွဳပ္႐ွားသူမ်ားစြာတို႔က	အေတြးအျမင္ကို	
အေသးစိတ္ျဖန္႔က်က္စဥ္းစားရာတြင္	ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး	၎၏	
သီးျခားအစိတ္အပိုင္း	လကၡဏာရပ္မ်ားအေပၚ	အဓိက	
အေလးေပးခဲ့သည္။		အေျခခံက်သည့္	တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္	
႐ႈေထာင့္မ်ားအေပၚ	မဟုတ္ဘဲ	၎တို႔	အဓိကအာ႐ံုစိုက္ခဲ့ေသာ	
အစိတ္အပိုင္းအေပၚ	မူတည္ၿပီး	အားေပးေထာက္ခံသူ	အုပ္စု	
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တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု	ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။255	

အဆိုပါ	အေတြးအျမင္မ်ားက	ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းေနခဲ့ရသည့္	
အဓိကက်ေသာ	ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ	ေဈးကြက္၏	
အခန္းက႑ပင္	ျဖစ္၏။	နီယိုလစ္ဘရယ္အျမင္တြင္	တန္ဖိုး	
အ႐ွိဆံုးမွာ	ေဈးကြက္အား	လြတ္လပ္ခြင့္	ေပးျခင္းျဖစ္သည္။	
ေဈးကြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္	ရာဇဝတ္ေျမာက္ေသာ	
ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈႏွင့္ဆိုင္၍မွအပ	အခက္အခဲ	
အတားအဆီးမ်ား	နည္းႏုိင္သမွ်	နည္းေစျခင္းကို	ဆိုလိုသည္။	

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္	ယာယီေခၚဆိုသြားမည့္	
ပိုစ့္နီယိုလစ္ဘရယ္	ပါရာဒိုင္း	(PNP)	ဆိုသည့္	
အျခား႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္မွ	ၾကည့္လွ်င္	လြတ္လပ္ေသာ	
ေဈးကြက္ဟူသည္	သဘာဝအေလ်ာက္	ျဖစ္တည္ေနေသာ	
အေျခအေနတစ္ရပ္	မဟုတ္ဘဲ	သမိုင္းေၾကာင္းအရ	
အရင္း႐ွင္စနစ္	ေခါင္းေထာင္လာမႈႏွင့္အတူ	ေပၚထြန္းလာခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။	လြတ္လပ္ေသာ	ေဈးကြက္တြင္	ဟန္ေဂရီလူမ်ဳိး	
ေတြးေခၚပညာ႐ွင္ႀကီး	(Karl	Polanyi)	က	“ေဈးကြက္အား	
လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းစနစ္မ်ားမွ	သီးျခား	ခြဲထုတ္ျခင္း	(dis-em-
bedding)”	ဟု	သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္	
ပါဝင္သည္။256	လူမႈအသိုက္အဝန္း၏	စံႏွဳန္းတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္	
စုစည္းမႈတို႔	အုပ္စိုးေသာ	ပိုမို	ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္	
လူမႈဆက္ဆံေရးစနစ္	(social	relations)	မွ	ေဈးကြက္	
ဆက္ဆံေရး	(market	relation)	အား	သီးျခားခြဲထုတ္ျခင္းကို	
ဆိုလိုသည္။	ယေန႔ေခတ္တြင္	အေရးအပါဆံုး	
ေနရာတြင္႐ိွေနသည့္	ေဈးကြက္က	ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ျခင္း၊	
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား	ဖယ္႐ွားျခင္း၊	ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္	တန္းတူညီမွ်မႈ	
ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔အတြက္	အဓိကအက်ဆံုးေသာ	ေမာင္းႏွင္အား	
ျဖစ္လာခဲ့ရာ	အေရးေပၚ	လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ	ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏	
အဓိကက်ေသာ	အစီအစဥ္	ေရးဆြဲမႈမွာကဲ့သို႔	ေဈးကြက္ကို	
အလံုးစံုဖယ္႐ွားရန္	မဟုတ္ဘဲ	လူမႈေရးစနစ္ထဲသို႔	စြဲျမဲေနေအာင္	
ျပန္လည္ထည့္သြင္းၿပီး	(“re-embed”)	ေဈးကြက္၏	
ေမာင္းႏွင္အားကို	လူမႈအသိုက္အဝန္း၏	ပိုမိုျမင့္မားေသာစံႏွဳန္း	
တန္ဖိုးမ်ား၊	စုစည္းမႈ၊	တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္	တရားမွ်တမႈတို႔၏	
ေအာက္တြင္	ေနရာခ်ထားရန္	ျဖစ္သည္။	

အစိုးရ၏	အတင္းအက်ပ္	အင္အားသံုး	ဖိအားေပးျခင္းက	
ပိုင္ဆိုင္မႈ	ဖယ္႐ွားျခင္းႏွင့္	ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို	
ဖန္တီးေသာ	အဓိကစနစ္ယႏၱယား	ျဖစ္ေနခဲ့သည့္	
အတိတ္ကာလတစ္ခုမွ	လာေရာက္ခဲ့သူ	ျမန္မာျပည္သူတို႔အဖို႔	
ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာ	ေဈးကြက္အား	ျပႆနာ	
တစ္ရပ္အျဖစ္	အဘယ့္ေၾကာင့္	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္သင့္သည္ကို	
႐ုတ္တရက္	နားလည္ခ်င္မွ	နားလည္ေပလိမ့္မည္။	သို႔ေသာ္	
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း	ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား	ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္	(၁၉၉၀)	
ႏွစ္ကာလမ်ားႏွင့္	(၂၀၀၀)	ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္	ေဈးကြက္က	
ပိုင္ဆိုင္မႈ	ဖယ္႐ွားျခင္းႏွင့္	ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ျခင္းကို	ဖန္တီးေသာ	
အဓိကစနစ္ယႏၱယားအျဖစ္	အစိုးရ၏	အတင္းအက်ပ္	
အင္အားသံုး	ဖိအားေပးျခင္း	ေနရာတြင္	အစားထိုး	
ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္	ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကို	က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	
ေတြ	့ျမင္ခဲ့ရသည္။	ထိုကာလတြင္	ေနရာအႏွံ႔	ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ	
လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈမ်ားက	တကယ္တမ္းတြင္	
ျမန္မာႏိုင္ငံအား	ေဒသတြင္းႏွင့္	ကမၻာ့ေဈးကြက္မ်ား	အတြင္းသို႔	

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ	လယ္ယာေျမတန္ဖိုးမ်ား	
ျမင့္တက္သြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။	

အျပည့္အဝ	ေျဖေလွ်ာ့မွဳႏွင့္အတူ	ေစ်းကြက္	
အေရာင္းအဝယ္သည္	လယ္ယာေျမမွ	ဖယ္႐ွားေရး	
အဓိကစနစ္ယႏၱယား	တစ္ရပ္အျဖစ္	အတင္းအက်ပ္	
အင္အားသံုးဖိအားေပးျခင္း၏	ေနရာတြင္	အစားထိုး	
ဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည္။	၎၏	လူမႈအသိုက္အဝန္း၊	
စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္	တရားမွ်တမႈတို႔အေပၚ	
ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းမွာ	အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ဝွမ္း	
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတိုင္း	အင္အားသုံး	ဖိအားေပးျခင္း	
ထက္မနည္းႏိုင္ပါေခ်။	ဥပမာ	အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတစ္ဝွမ္း	
ၿမိဳ႕ျပဆင္ေျခဖံုးနယ္ေျမမ်ားတြင္	အစီအရီေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ	
ေဈးဝယ္ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္	အထက္တန္းစားႏွင့္	
အလယ္အလတ္တန္းစားတို႔အတြက္	အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ားမွာ	
တစ္ခ်ိန္က	အသက္ဝင္လွဳပ္႐ွားေနခဲ့ေသာ	
စိုက္ပ်ဳိးေတာင္သူ	လူမႈအသိုက္အဝန္းထံမွ	ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။	ေကာင္းမြန္ေသာ	အေရာင္းအဝယ္	
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္	မွတ္ယူကာ	သူတို႔	
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္	ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္	ေငြမ်ား	
ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ခ်ိန္မွသာ	သူတို႔သည္	အေတာ္ပင္	
စိတ္ခ်လံုျခံဳေသာ	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	လုပ္ငန္းမ်ားကို	
ၿမိဳ႕ျပဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္	ဆင္းရဲသားမ်ားမွ	လံုျခံဳမႈ	လံုးဝမ႐ွိသည့္	
အသက္႐ွင္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္	လဲလွယ္ခဲ့ျခင္း	ျဖစ္ေၾကာင္း	
နားလည္သိျမင္ခဲ့ရသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စ
ရာစီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္	ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းေရး	
တာဝန္ကို	ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ရန္	ထိုအေတြးအျမင္ကို	
ေဆာင္ယူလာခဲ့ၿပီ	ျဖစ္သည္။	ေဈးကြက္က	လုပ္ငန္းမ်ား	
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း	လူမႈအသိုက္အဝန္း၏	
အဓိကအက်ဆံုးေသာ	စံႏွဳန္းတန္ဖိုးမ်ား၊	စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္	
တရားမွ်တမႈတို႔၏	လမ္းညႊန္မႈႏွင့္	ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈ	
ေအာက္တြင္	႐ွိေနရမည္ဟူေသာ	အေတြးအျမင္ပင္	ျဖစ္သည္။
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စိုက္ပ်ဳိးေရး	ဦးေဆာင္ေသာ	နီယိုလစ္ဘရယ္	
ေခတ္လြန္	ပါရာဒိုင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔	အဆိုျပဳေသာ	မဟာဗ်ဴဟာမွာ	
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးေဆာင္ေသာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	ျဖစ္၏။	
ထိုမဟာဗ်ဴဟာတြင္	စက္မႈလုပ္ငန္း၊	ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္	စြမ္းအင္
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးတို႔ကို	အဓိကအားျဖင့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၏	
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္	အျပန္အလွန္	ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းျခင္းမွတစ္ဆင့္	
ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္	ျဖစ္သည္။	ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို	
ေအာက္ပါအတိုင္း	ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

“	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ၿမိဳ႕ျပႏွင့္	ေက်းလက္ၾကား၊	ျပည္နယ္မ်ား	
ၾကား၊	လူမႈေရး	အုပ္စုမ်ားၾကား၊	တိုင္းရင္းသား	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားၾကား	တန္းတူညီတူမွ်ေဝေသာ	
ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈႏွင့္အတူ	အျပန္အလွန္	တိုးတက္	
ေကာင္းမြန္ေစၿပီး	ဟန္ခ်က္မွ်ေသာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ေအာင္ျမင္ေသာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အတြက္	အေျခခံက်ေသာ	
ကနဦးလိုအပ္ခ်က္	တစ္ရပ္မွာ	ျပည္သူတို႔၏	ေျမယာဆိုင္ရာ	
အခြင့္အေရးမ်ား	(rights	to	land)	ကို	ခိုင္မာေသာ	
အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚတြင္	ျပ႒ာန္းတည္ေဆာက္ျခင္း	ျဖစ္၏။	
သို႔ျဖစ္ရာ	မွားယြင္းစြာ	သိမ္းယူခဲ့သည့္	လယ္ေျမမ်ားကို	
မူလပိုင္ဆိုင္ခြင့္႐ွိသူထံ	ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္မည့္	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္	တရားစီရင္ေရး	အာဏာမ်ား	ပိုင္ဆိုင္ေသာ	
ေျမယာဆိုင္ရာ	တရားမွ်တေရး	ဝန္ႀကီး႒ာန	(Ministry	of	
Agrarian	Justice)	တစ္ခုကို	ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရမည္	
ျဖစ္သည္။	ေျမသိမ္းယူမႈအား	တရားဝင္ျဖစ္ေစေရးအတြက္	
အသံုးခ်	လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္	ဥပေဒမ်ား	အားလံုးကို	ျပန္လည္	
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္	(သို႔မဟုတ္)	ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္	ျပည္သူတို႔၏	
ေျမယာဆိုင္ရာ	အခြင့္အေရးမ်ားကို	အာမခံေပးႏိုင္ၿပီး	
တိုင္းရင္းသား	လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏	ထံုးတမ္းစဥ္လာ	
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္	အပါအဝင္	မတူျခားနားေသာ	ပိုင္႐ွင္ျဖစ္မႈ	
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ဳိးကို	အသိအမွတ္ျပဳ	လက္ခံသည့္	ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္	
ဥပေဒကို	ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္လည္း	လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။	
ေနာက္ဆံုး	အေနျဖင့္	လက္႐ွိစိုက္ပ်ဳိးေရး	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	အစီအစဥ္	(ADS)	၏	
အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကို	စြန္႔ပယ္ၿပီး	(PNP)	တစ္ခုႏွင့္	
အစားထိုးသင့္သည္။

လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ	တရားမွ်တေရး	
ဝန္ႀကီး႒ာနတစ္ခုကို	ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား	အတင္းအဓမၼ	သိမ္းယူျခင္းက	
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္	ျဖစ္ရာ	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ	
တိုက္ဖ်က္ေရး၊	တန္းတူညီမွ်မႈ	ကင္းမဲ့ျခင္း	တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္	
ႏိုင္ငံအႏွံ႔	ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို	တိုးျမႇင့္ေရးတို႔ကို	
အဓိက	ဦးစားေပးသင့္သည့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	
အသြင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္	ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္	
႐ွိထားပိုင္ခြင့္	လုံျခံဳေစျခင္းႏွင့္	အေရးအႀကီးဆံုး	
အစိတ္အပိုင္း	တစ္ရပ္အေနႏွင့္	အတိတ္ကာလက	
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား	သိမ္းယူျခင္းအတြက္	

ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ေစျခင္း	စသည္တို႔	မျဖစ္မေနပါဝင္ရမည္	
ျဖစ္သည္။	ဒုတိယအခန္းတြင္	ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရသကဲ့သို႔ပင္	
ဟက္တာ	(၅.၃)	သန္းခန္႔႐ွိေသာ	လယ္မ်ားမွာ	အတင္းအဓမၼ	
သိမ္းယူျခင္း	ခံခဲ့ရၿပီး	ဧက	(၂၄၇၀၀၀)	ခန္႔မွာ	တပ္မေတာ္၏	
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္	တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု	
ခန္႔မွန္းထား၏။	ထိုကိန္းဂဏာန္းမ်ားက	အမွန္တကယ္	
သိမ္းယူခံရသည္ထက္	ေလ်ာ့နည္းေနႏိုင္သည္။	
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	ယင္းသည္	(၁၉၈၀)	ႏွစ္ကာလမ်ား	
ေႏွာင္းပိုင္းအထိသာ	ျပန္လွန္ေလ့လာ	ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ	
ကိန္းဂဏာန္းမ်ား	ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။	ဆို႐ွယ္လစ္	
ေခတ္ကာလအတြင္း	အစိုးရက	“ႏုိင္ငံေတာ္သည္	
လယ္ယာေျမ	အားလံုး၏	မူရင္းပိုင္႐ွင္”	ဟု	ဆိုၿပီး	အစိုးရ၏	
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို	လိုက္နာရန္	ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္	
သိမ္းယူျခင္း	(သို႔မဟုတ္)	အာဏာပိုင္တို႔၏	သေဘာ	
ဆႏၵအေလ်ာက္	အေၾကာင္းမဲ့	သိမ္းယူျခင္းတို႔ကိုလည္း	
ေနာက္ဆံုး	အေရအတြက္မွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္	ထည့္	သြင္း	
တြက္ခ်က္ရမည္	ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ	ေျမသိမ္းဆည္းမႈ	စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး	ေကာ္မ႐ွင္ထက္	
မ်ားစြာပိုမိုႀကီးမားေသာ	အာဏာမ်ား	႐ွိသည့္အျပင္	
တည္ဆဲဝန္ႀကီး႒ာနမ်ား၏	ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ	လြတ္ကင္းသည့္	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တစ္ရပ္ကို	ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္	
လိုအပ္သည္။	တကယ္တမ္းတြင္	ယင္းသည္	ေျမယာဆိုင္ရာ	
တရားမွ်တေရး	ဝန္ႀကီး႒ာနကဲ့သို႔ေသာ	အမည္မ်ဳိးျဖင့္	
သီးျခားဝန္ႀကီး႒ာနတစ္ခု	ျဖစ္သင့္သည္။257	ထုိကဲ့သို႔ေသာ	
အဖြဲ႔တစ္ခု၏	အာဏာမ်ားတြင္	

(၁)	စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး	အာဏာ	

(၂)	အျငင္းပြားမႈေျဖ႐ွင္းေရး	အာဏာ	

(၃)	ေျမယာသိမ္းယူသူမ်ားႏွင့္	ၾကံရာပါမ်ားကို	
အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား	မ႐ွိဘဲ	တရားစြဲဆုိပိုင္ခြင့္	အာဏာႏွင့္	

(၄)	ေျမယာသိမ္းယူခံရေသာ	ဒုကၡသည္မ်ားကို	ေျမယာ	
ျပန္လည္	ေပးအပ္ေစေရး	(သို႔မဟုတ္)	ေလ်ာ္ေၾကး	
ေပးအပ္ေစေရး	အာဏာ	(သိမ္းဆည္းခံ	လယ္ယာေျမမ်ား	
ျပန္လည္ေပးအပ္ေစ႐ံုမွ်	မဟုတ္ဘဲ	သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္	
ႏွစ္ကာလအတြင္း	နစ္နာသူမွ	လက္လႊတ္ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရေသာ	
ဝင္ေငြမ်ားကိုပါ	ေပးအပ္ေစျခင္း)	တို႔	ပါဝင္ရေပမည္။

ဝန္ႀကီး႒ာန၏	အခြင့္အာဏာသည္	ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္ကာလထိ	
ဆန္႔တန္း	ေရာက္႐ွိႏုိင္ရမည့္အျပင္	မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္	
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း	မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္	အုပ္စုအေပၚ	
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ	လူမ်ဳိးသုဥ္း	သန္႔စင္ေရးႏွင့္အတူ	
ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည့္	ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားထိေအာင္	
အာဏာတည္ရမည္	ျဖစ္သည္။	လက္ေတြ႔	
ေျမျပင္အေျခအေနတြင္	ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌	စစ္တပ္ႏွင့္	
အစြန္းေရာက္	အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ	ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားၾကား	
ညစ္ညဴးေသာ	မဟာမိတ္တစ္ရပ္ကို	တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္သည္ဟု	ထင္ျမင္ယူဆရသည္။	
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ထိုကဲ့သို႔ေသာ	ဝန္ႀကီး႒ာနတစ္ခုအား	တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္	
႒ာနလုပ္ငန္းမ်ား	လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔က	လယ္ယာေျမ	
အျငင္းပြားမႈမ်ားအား	ေျပလည္သြားေအာင္	ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ယံုမွ်ေသာ	
အက်ဳိးဆက္ကို	ေပးစြမ္းႏိုင္သည္	မဟုတ္ေပ။	ယင္းသည္	
လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၏	ဥပေဒဆိုင္ရာ	အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚ	
အလံုးစံုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား	
ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္	(property	rights)	ဟူေသာ	
က်ဥ္းေျမာင္းေသာ	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွ	ေျမယာသည္	
အမွတ္အသား	စ႐ိုက္လကၡဏာႏွင့္လူမႈအသိုက္အဝန္း၏	
အေျခခံျဖစ္သည္ကို	အသိအမွတ္ျပဳၿပီး	႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစုံမွ	
စဥ္းစားကာ	ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ	ေျမယာဆိုင္ရာ	အခြင့္အေရး	
(rights	to	land)	ဟူေသာ	အဓိပၸာယ္	ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ရပ္ဆီသို႔	
ေ႐ြ႕လ်ားျခင္းကို	ဆိုလိုသည္။

ေျမယာဆိုင္ရာ	ဥပေဒမ်ားကို	ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊	
ျပန္လွန္သံုးသပ္ျခင္း	သို႔မဟုတ္	ျပင္ဆင္	
ေရးဆြဲျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ေျမယာႏွင့္	ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ	
ဥပေဒမ်ားသည္	မ်ားျပားလြန္းၿပီး	ထိုဥပေဒမ်ားစြာတို႔မွာ	
အျပန္အလွန္	ဆန္႔က်င္ေသာ	အဓိပၸာယ္မ်ား	သက္ေရာက္ေနၿပီး၊	
အမ်ားစုမွာ	ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္	အထူးသျဖင့္	တိုင္းရင္းသား	
ေဒသမ်ားမွ	လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔၏	အက်ဳိးစီးပြားကို	
ဆန္႔က်င္	တားဆီးေနသည္ဟု	မေျပာႏိုင္လွ်င္ပင္	
စာနာေထာက္နားမႈ	မ႐ွိေပ။	ဥပေဒဆိုင္ရာ	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ	
ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္တြင္	အဓိကထား	လုပ္ေဆာင္ရမည့္	အခ်က္မွာ	
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္	ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏	ပုဒ္မ	(၃၇)	ကို	
ျပင္ဆင္ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	ထိုပုဒ္မ	(၃၇)	တြင္	ျပည္ေထာင္စု	
(သို႔မဟုတ္)	ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္	“ျပည္ေထာင္စု	
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း႐ွိ	လယ္ယာေျမမ်ား	အားလံုး၏	မူရင္းပိုင္႐ွင္	
ျဖစ္သည္။	ႏိုင္ငံပိုင္	သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား	စီးပြားေရး	
အင္အားစုမ်ားက	ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို	ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္	
လိုအပ္သည့္	ဥပေဒ	ျပ႒ာန္းရမည္။	ႏိုင္ငံသားမ်ားအား	
ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊	အေမြဆက္ခံခြင့္၊	ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊	
တီထြင္ခြင့္ႏွင့္	မူပိုင္ခြင့္တို႔ကို	ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ	
ခြင့္ျပဳရမည္”	ဟု	ျပ႒ာန္းထားသည္။	ထိုျပ႒ာန္းခ်က္သည္	
ေဒသခံမ်ား၏	ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို	အင္အားသံုး	အတင္းအဓမၼ	
ဖယ္႐ွားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ	အာဏာအလြဲသံုးမႈ၏	ရင္းျမစ္တစ္ရပ္	
ျဖစ္ေနခဲ့သည္သာမက	ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား	၎မပိုင္ဆိုင္ေသာ	
အိမ္ျခံေျမမ်ား	အားလံုးအေပၚ	လႊမ္းျခံဳသက္ေရာက္ေသာ	
အာဏာကို	ႏွင္းအပ္ခဲ့သည္။	ထိုျပ႒ာန္းခ်က္သည္	
ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္	ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္၏	ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ	
အယူဝါဒမွ	လက္ဆင့္ကမ္း	ယူေဆာင္လာျခင္း	ျဖစ္သည္။	
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ	ဥပေဒဆိုင္ရာ	ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္	
အနည္းဆံုးအေနျဖင့္	လယ္ယာေျမ	အသုံးျပဳမႈႏွင့္	ပိုင္ဆိုင္မႈ	
အေျခခံပံုစံ	(၅)	မ်ဳိးကို	အသိအမွတ္ျပဳ	ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရေပမည္။	
ရပ္႐ြာလူမႈအသိုက္အဝန္း	ပိုင္ေျမ၊	သမဝါယမေျမ၊	ဘံုေျမ၊	
ႏိုင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္	ပုဂၢလိက	ပိုင္ေျမ	(communal,	cooperative,	

collective,	state	and	private)	ဟူ၍	ျဖစ္သည္။	အဆိုပါ	
အမ်ဳိးအစားမ်ားေအာက္မွ	ေျမယာအမ်ိဳးအစားအတြက္	
အခြင့္အေရးမ်ားကို	ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းႏိုင္သည္။	
အလြန္တင္းက်ပ္ေသာ	ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္	
ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ	လုပ္ထုံးလုပ္နည္း	မ်ားေအာက္တြင္သာ	
ျဖစ္ရမည္	ျဖစ္သည္။	

လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္	အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ	အခြင့္အေရးမ်ားကို	
အသိအမွတ္လက္ခံျပဳျခင္းက	လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္	
ရပ္႐ြာလူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔၏	လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္	
ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရး	အတြက္	အဓိကက်သည္။	
ကြ်န္ေတာ္တို႔၏	အျမင္တြင္	မၾကာေသးမီက	ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ	
ဥပေဒႏွစ္ရပ္	(လယ္ယာေျမ	ဥပေဒႏွင့္	ေျမလြတ္၊	ေျမလပ္ႏွင့္	
ေျမ႐ုိင္းမ်ား	စီမံခန္႔ခြဲေရး	ဥပေဒ)	တို႔သည္	အဆိုပါ	
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အတြက္	ႀကီးမားေသာ	အတားအဆီးမ်ား	
ျဖစ္ေနခဲ့ရာ	အနာဂတ္ကာလတြင္	ထိုဥပေဒမ်ားကို	အသံုးခ်ၿပီး	
လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူမႈမ်ား	လံုးဝျဖစ္မလာေစေရးအတြက္	
ထိုဥပေဒမ်ားကို	ပယ္ဖ်က္ရမည္	(သို႔မဟုတ္)	အလံုးစံု	ျပန္လည္	
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရေပမည္။

အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ	မူဝါဒကို	
ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး	တရားဝင္ျပ႒ာန္းပါ
အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ	မူဝါဒသည္	ေနာက္ဆံုးတြင္	
ထြက္လာရမည့္	အမ်ဳိးသား	ေျမအသံုးခ်မႈ	ဥပေဒတစ္ရပ္အတြက္	
သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ	စတင္မႈတစ္ခု	ျဖစ္သည္ဟု	ကြ်ႏု္ပ္တို႔	
ထင္ျမင္ခံစားရသည္။258	ထိုမူဝါဒတြင္	ေျမယာ	အသံုးျပဳမႈႏွင့္	
စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ႏွင့္	ပတ္သက္၍	ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား	ခ်မွတ္ရာတြင္	
အေသးစား	လယ္ယာေျမ	ပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္	လူမႈအသိုက္အဝန္း
မ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို	တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ	
ဥပေဒပုဒ္မမ်ား	ပါဝင္သည္။	သူတို႔ကို	စီးပြားေရးႏွင့္	
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ	အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္	ပတ္သက္ေသာ	
အကာအကြယ္ေပးမႈကို	ဖန္တီး	ေပးအပ္ထားသည့္အျပင္	
စီးပြားေရးႏွင့္	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ	
ႀကီးမားေသာ	ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလည္း	ေပးအပ္ထားသည္။	

ရွမ္းေတာင္ပိုင္းရွိ	လယ္သမားတစ္ဦး	လယ္ထြန္ေနစဥ္		
(ဓာတ္ပုံ	-	Tom	Kramer)
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သို႔ေသာ္	ထုိမူဝါဒကို	ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္	
လႊတ္ေတာ္သို႔	မတင္သြင္းမီ	ျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္သင့္သည့္	
အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕	က်န္႐ွိေနေပေသးသည္။	

ပထမဆံုးအေနျဖင့္	ျပည္သူမ်ား၏	ေျမယာဆိုင္ရာ	
အခြင့္အေရး	(rights	to	land)	အေပၚ	အလံုးစံု	လႊမ္းျခံဳၿပီး	
႐ွင္းလင္းတိက်ေသာ	အသိအမွတ္ျပဳ	လက္ခံမႈႏွင့္	
ဖြင့္ဆိုမႈတစ္ရပ္	႐ွိရေပမည္။	ယင္းကို	ေျမယာအား	
အလံုးစံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္		(land	sovereign-
ty)	ဟူေသာ	အေျခခံမူတစ္ရပ္မွတစ္ဆင့္	တိတိက်က်	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။	ေျမယာကို	
သယံဇာတ၊	နယ္ေျမပိုင္နက္ႏွင့္	ေတာေတာင္သဘာဝ	
ဆက္စပ္	ျဖစ္တည္မႈ	အျဖစ္	နားလည္လက္ခံထားၿပီး	
လယ္လုပ္သူတို႔၏	ေျမယာႏွင့္	၎၏	အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို	
လက္လွမ္းမီႏိုင္ခြင့္၊	အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္	(သို႔မဟုတ္)	ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္	
စသည့္	အခြင့္အေရးမ်ားကို	ဆိုလိုပါသည္။259	အစိုးရသည္	
ႏိုင္ငံသား	တုိင္းရင္းသား	လူမ်ဳိးစုတို႔၏	ေျမယာဆိုင္ရာ	
အခြင့္အေရး	(right	to	land)	ကို	အထူးသတိျပဳ	ျဖည့္	
ဆည္း	ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး	ယခင္က	ျဖစ္ပြားခဲ့၍	
ယခုလက္႐ွိတြင္လည္း	ျဖစ္ပြားေနေသာ	အဆိုပါအခြင့္အေရး	
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္	ထုိလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားထံ	
ေျမယာမ်ား	ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္	သႏၱိ႒ာန္ခ်	
ျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္ရမည္	ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း	ဤေနရာတြင္	
အေလးေပးတင္ျပလိုပါသည္။

ျပည္သူလူထုအတြက္	လယ္ယာေျမ၏	အဖိုးထိုက္တန္မႈကို	
အစိတ္အပိုင္း	လကၡဏာရပ္	အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္	
႐ွင္းလင္းဖြင့္ဆိုထားေသာ	နိဒါန္းတစ္ခုကိုလည္း	ထည့္သြင္း	
ေဖာ္ျပရန္	လိုအပ္သည္။	ထိုကဲ့သို႔ေသာ	နိဒါန္းတစ္ခုအတြက္	
စံနမူနာ	ပံုစံတစ္ခုကို	(Transnational	Institute)	က	
ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း	ေျမအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ	
(The	Meaning	of	Land	in	Myanmar)	စာအုပ္တြင္	
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။	ထိုစာအုပ္တြင္	ေျမ၏	အဓိပၸာယ္ႏွင့္	
အေရးပါပံုတို႔ကို	ေအာက္ေဖာ္ျပပါ	အစိတ္အပိုင္း	
လကၡဏာရပ္မ်ားအျဖစ္	ပိုင္းျခား	ေဖာ္ျပထားသည္။	“ေျမသည္	
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	ျပဳႏိုင္ျခင္း	ျဖစ္ၿပီး	ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိေသာ	
ဘဝျဖစ္၏”	“ေျမသည္	အသံုးခ်အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္	
ကြ်န္ျပဳျခင္းတို႔မွ	လြတ္ေျမာက္မႈ	ျဖစ္၏”	“ေျမသည္	
အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္	ေအာက္ေမ့သတိရျခင္း	ျဖစ္၏”	“ေျမသည္	
မိသားစု	ညီညာခိုင္ျမဲျခင္းႏွင့္	အတူတကြ	႐ွင္သန္ရပ္တည္ျခင္း	
ျဖစ္၏”	“ေျမသည္	မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာ	ျဖတ္သန္းသြားေသာ	
မိသားစု၏	အစဥ္မျပတ္	ျဖစ္တည္မႈဟု	အဓိပၸာယ္ရၿပီး	
မ်ဳိးဆက္တစ္ခုမွ	တစ္ခုသို႔	လက္ဆင့္ကမ္း	ေပးအပ္ခဲ့သည့္	
အသိပညာဗဟုသုတကို	ကိုယ္စားျပဳသည္”	“ေျမသည္	
ျပည္သူတို႔၏	အတိတ္၊	ပစၥဳပၸန္ႏွင့္	အနာဂတ္တို႔ၾကားမွ	
ဆက္ႏြယ္မႈ	ျဖစ္၏”	“ေျမသည္	လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏	
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသား	လကၡဏာ	ျဖစ္၏”	“ေျမ	သည္	
တိုင္းရင္းသား	လူမ်ဳိးစုတို႔၏	ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသား	
လကၡဏာျဖစ္၏”	“ေျမသည္	လူမႈအသုိက္အဝန္း	ျဖစ္၏”	
“ေျမသည္	ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈႏွင့္	စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈ	ျဖစ္၏”	
“ေျမသည္	တန္ဖိုးျဖတ္၍	မရႏိုင္ေသာအရာ	ျဖစ္၏”။260	

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းသည္	႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈတိုင္းအတြက္	
အေရးႀကီးေသာ	အေၾကာင္းအရာတစ္ခု	ျဖစ္သည္။	
(Foucault)	က	ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား	သတိေပးခဲ့သကဲ့သို႔ပင္	
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းက	စြမ္းအား	ျဖစ္ေလသည္။	အမ်ဳိးသား	
ေျမအသံုးခ်မႈ	ဥပေဒတြင္	အထက္ပါ	နိဒါန္းမ်ဳိးကို	
ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္	ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္	အမ်ဳိးသားအဆင့္	
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားအား	အသြင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္	
ကူညီေပးႏိုင္သည္။	ေျမယာကို	အဓိကအားျဖင့္	
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားႏိုင္ေသာ	
ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္	အေလးေပး	ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနမႈမွ	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္	အစိတ္အပိုင္း	
လကၡဏာရပ္မ်ားစြာ	ပါ႐ွိေသာ	သယံဇာတအျဖစ္	တန္ဖိုးထား	
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈဆီသို႔	ေျပာင္းလဲေပးျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။

အေရးအပါဆံုးေသာ	အေျခခံမူမ်ားကို	ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္	
နိဒါန္းတစ္ခု	ထည့္သြင္းျခင္းတို႔အျပင္	အမ်ဳိးသားေျမ	အသံုးခ်မႈ	
မူဝါဒ	စာတမ္းတြင္	ျပဳလုပ္ရမည့္	ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ	
အခ်ဳိ႕႐ွိေနေပသည္။	အေရးအႀကီးဆံုးအေနျဖင့္	ျပဳလုပ္ရမည့္	
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို	ေအာက္တြင္	ေဖာ္ျပထားသည္။261

“ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္	သာမက	လူမႈအသိုက္အဝန္း၏	
လူမႈေရးဆိုင္ရာ	ဆင့္ပြားလက္ဆင့္ကမ္းမႈ	(Social	re-
production)	တြင္	ပါဝင္ေနေသာ	အမ်ိဳးသမီးတို႔၏	
အဓိကက်ေသာ	အခန္းက႑ေပၚတြင္	အေျခခံကာ	
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္	အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္	တန္းတူညီမွ်ေသာ	
ေျမယာဆိုင္ရာ	အခြင့္အေရး	(right	to	land)	ကို	
ရ႐ွိခံစားႏိုင္ေအာင္	ပိုမိုအေလးေပး	အာ႐ံုစိုက္ျခင္း။

	 ႏိုင္ငံေတာ္ကို	ေျမယာအားလံုး၏	မူရင္းပိုင္႐ွင္အျဖစ္	
ေဖာ္ျပထားေသာ	ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ	ပုဒ္မ	(၃၇)	အေပၚ	
ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္ကို	ပယ္ဖ်က္ျခင္း

	 ဥပေဒေၾကာင္းအရ	အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားႏွင့္	
လူမႈအသိုက္အဝန္း၏	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက	
ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး	တရားမွ်တမႈ	႐ွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္	
လယ္ယာေျမ	ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈကဲ့သို႔ေသာ	
ျပႆနာမ်ားကို	ဟန္႔တားႏိုင္ရန္	“ေဈးကြက္စနစ္	
ယႏၱယားမ်ား	(market	mechanisms)”	ကို	
အသံုးျပဳမႈအေပၚ	ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ားအား	
ဖယ္႐ွားျခင္း

	 တိက်ရွင္းလင္းၿပီး	ဘက္ေပါင္းစုံ	လႊမ္းျခံဳ၍	အတင္းအဓမၼ	
ႏွင္ထုတ္မႈမ်ား	အားလံုးအေပၚ	တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈတစ္ရပ္	
ျပ႒ာန္းျခင္း	(အေစာပိုင္း	မူၾကမ္းမ်ားတြင္	ပါဝင္ခဲ့ၿပီး	
ေနာက္ပိုင္း	မူၾကမ္းမ်ားတြင္	မပါဝင္ေတာ့ေခ်)

	 ေျမယာသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ	လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား	
(သို႔မဟုတ္)	ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္	ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသည့္	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအား	ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံွဳးမႈအတြက္	
အေလ်ာ္ေပးျခင္း	(သို႔မဟုတ္)	လယ္ယာေျမမ်ား	
ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို	တရားဝင္အတည္ျပဳ	
ျပ႒ာန္းျခင္း262

	 စီမံကိန္းမ်ားအတြက္	ေျမယာခ်ထားေပးျခင္း၊	
ေျမယာ	ျပန္လည္	ခြဲေဝေပးျခင္း၊	မူလပိုင္ရွင္ထံ	
ျပန္လည္ခ်ထားေပးျခင္း၊	ေျမယာအေလ်ာ္ေပးျခင္း	
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စသည္တို႔	အားလံုးအက်ဳံးဝင္ေသာ	အမ်ားဆံုး	
လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္	ေျမယာအ႐ြယ္အစား	
ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ရပ္	ခ်မွတ္ျခင္း

	 အျငင္းပြားမႈမ်ား	ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက	
စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ	စီမံကိန္းမ်ားအား	ဆိုင္းငံ့႐ံုမွ်မက	
ရပ္တန္႔ေစႏိုင္သည့္	႐ွင္းလင္းတိက်သည့္	
ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္	ထည့္သြင္းျခင္း	ျဖစ္၏။

	 ေပၚထြက္လာသည့္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	ကန္႔	
သတ္နယ္ေျမမ်ား	(သို႔မဟုတ္)	ေဘးမဲ့ေတာမ်ားအေပၚ	
ေလးစားမႈႏွင့္	အားေပးျမွင့္တင္မႈေပးျခင္း263

	 လက္႐ွိမူးယစ္ေဆးဝါး	အျမစ္ျပတ္ႏွိမ္နင္းေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္၏	အင္အားသံုးဖိႏွိပ္မႈ	သက္သက္သာျဖစ္ေသာ	
ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံု	နည္းလမ္းအစား	
ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအတြက္	လယ္ယာေျမ	အေျခခံ	
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း	အျခားတစ္ခုကို	
ဖန္တီးေပးျခင္း264

	 တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္	(သို႔မဟုတ္)	အမ်ဳိးသားအဆင့္	
ေျမအသံုးခ်မႈ	ေကာင္စီကဲ့သို႔ေသာ	အထက္အဆင့္	
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏	ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို	ၿမိဳ	့နယ္ႏွင့္	
ရပ္ကြက္	ေျမအသံုးခ်မႈ	ေကာင္စီမ်ားမွ	အယူခံဝင္ႏိုင္မည့္	
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္	ထည့္သြင္းျခင္း

(ADS)	ေနရာတြင္	(PNP)	ႏွင့္	အစားထိုးပါ
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏	ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ	(ADS)တြင္	
အသံုးဝင္ေသာ	အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕	ပါဝင္ေနေသာ္လည္း	
၎၏	ေယဘုယ်	ဦးတည္ခ်က္မွာ	အလြန္ေမးခြန္းထုတ္စရာ	
ျဖစ္ေနသည္ဟု	အခန္း	(၂)	တြင္	ေကာက္ခ်က္ခ်	ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး	
ျဖစ္သည္။	ယင္းသည္	အႏွစ္သာရအားျဖင့္	ပို႔ကုန္ဦးတည္ေသာ	
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး	အေသးစားလယ္ယာေျမ	
ပိုင္႐ွင္မ်ားအား	ႀကီးမားေသာ	အရင္းအႏွီးေငြေၾကးတို႔၏	
လက္ေအာက္ခံ	မိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္	တန္ဖိုးကြင္းဆက္	
လုပ္ငန္းစဥ္	(Value	chain)	၏	အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္	
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	ျဖစ္သည္။	
(ADS)	သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စိုက္ပ်ဳိးေရးကို	ကမၻာတစ္ဝွမ္း	
ျဖန္႔က်က္ျဖစ္တည္ေနသည့္	ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္	
ေဈးကြက္႐ွာေဖြေရး	စနစ္	(ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္	
သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔	ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္	လံုးဝ	
မျဖစ္ႏိုင္ေသာ	စနစ္)	အတြင္းသို႔	ထည့္သြင္းရန္	အဆိုျပဳ	
ေထာက္ခံထားသည္။	သို႔ျဖစ္ရာ	ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	(ADS)	အား	
ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပျခင္းကို	ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၿပီး	မဟာဗ်ဴဟာ	
ေနာက္တစ္ခုကို	ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္	အဆိုျပဳသည္။

အေျခခံမူမ်ားအေနျဖင့္ဆိုလွ်င္	စိုက္ပ်ဳိးေရး	ဦးေဆာင္ေသာ	
(PNP)	ကို	ေအာက္ပါအေျခခံမူမ်ားက	လမ္းညႊန္သင့္သည္။

“ ထုတ္လုပ္ေရးကုိ	ႏုိင္ငံျခား	တင္ပုိ႔မႈအတြက္ထက္	ျပည္တြင္း	
စီးပြားေရးအတြက္	ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရျခင္း

	 အစားအစာဆုိင္ရာ	အုပ္စုိးစီမံခြင့္	(food	sovereign-
ty)	ဟူေသာ	သေဘာတရား၏	ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္	
ဆန္၊	ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊	အသား၊	ၾကက္၊	ဘဲႏွင့္	
ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား	အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္	
တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္	ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ	(self-sufficien-
cy)	႐ွိေစျခင္း။	အဓိပၸါယ္မွာ	က်န္းမာေရးႏွင့္	ညီညြတ္ၿပီး	
အာဟာရျပည့္စံုကာ	ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္	ကိုက္ညီသည့္	
အစားအစာမ်ားကို	ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္၍	ထုတ္လုပ္ျခင္း	
ျပဳႏိုင္မည့္	အခြင့္အေရးကို	ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္	
စားသံုးသူမ်ားတြင္	ရွိျခင္း	ျဖစ္သည္။	

	 လယ္ယာေျမ	သိမ္းယူခဲ့သူတို႔ထံမွ	ျပန္လည္	
သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ	လယ္ယာေျမမ်ားကို	မူရင္းပိုင္႐ွင္မ်ားထံ	
ျပန္လည္	ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္	ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းတို႔မွတစ္
ဆင့္	အေသးစား	လယ္ပိုင္႐ွင္	လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကို	အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း

	 ေျမယာအကန္႔အသတ္႐ွိေသာ	ေနရာေဒသမ်ားတြင္	
ေက်းလက္ေတာင္သူမ်ားက	ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး	
စီမံခန္႔ခြဲသည့္	ဘံုပိုင္၊	သမဝါယမ	အသင္းပိုင္	(သို႔မဟုတ္)	
အစိုးရပို္င္	စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို	အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း

	 အမ်ားဆံုး	လက္ဝယ္ထား	ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္	ပုဂၢလိကပိုင္	
လယ္ယာေျမ	အ႐ြယ္အစားအေပၚ	တင္းက်ပ္	ေသာ	
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား	ျပ႒ာန္းျခင္း

	 ေရ႐ွည္တည္တ့ံေစၿပီး	ျပည္ပမွ	သြင္းအားစုမ်ား	
အသံုးျပဳမႈ	နည္းပါးေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရး-ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ	
ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္	(agro-ecological	production	
system)	၏	ဓာတုပစၥည္း	ကင္းလြတ္ေသာ	(organic)	
နည္းလမ္းႏွင့္	အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို	တက္တက္ၾကြၾကြ	
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္	ဓာတုပစၥည္း	အမ်ားအျပား	
အသံုးျပဳေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရး	(chemical-intensive	
agriculture)	မွ	အသြင္ကူးေျပာင္းေရး	စနစ္တစ္ရပ္	
တည္ေထာင္ျခင္း

	 ေတာင္ေပၚသစ္ေတာေန	လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအတြက္	
လယ္ယာသစ္ေတာ	ထုတ္လုပ္ေရး	စနစ္မ်ား	
(agro-forestry	production	systems)	အပါအဝင္	
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	
လုပ္ငန္းမ်ားကို	အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း

	 ရာသီဥတုကို	ထိခိုက္ေစျခင္း	မ႐ွိေသာ	
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	စိုက္ပ်ဳိးေရးကို	ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္	
႐ိုးရာအစဥ္အလာ	အသိပညာကိုေရာ	ေခတ္မီဗဟုသုတကိုပါ	
အသံုးျပဳ	ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

	 ေက်းလက္၊	စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္	ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း	
အလုပ္သမားမ်ားတို႔အတြက္	စားဝတ္ေနေရးအတြက္	
လံုေလာက္ေသာ	လုပ္ခလစာမ်ား	ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္	
သူတို႔၏	စုေဝးဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို	အားေပးျခင္း

	 ျပည္သူႏွင့္	အနီးဆုံးအစိုးရအဖြဲ႔ကုိ	လုပ္ပိုင္ခြင့္	
အာဏာအပ္သည့္မူ	(subsidiarity)	ႏွင့္အညီ	
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စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံ	ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား၊	နည္းပညာဆိုင္ရာ	
ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္	လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ	လိုလားသည့္	
ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္	ပတ္သက္၍	ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ	မပါဘဲ	
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္	သမဝါယမ	(သို႔မဟုတ္)	ရပ္ရြာအဆင့္တြင္	
ဒီမိုကေရစီ	နည္းလမ္းက်ေသာ	အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္	
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို	အေလးထားရမည္။

	 ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္	ေဈးကြက္အေပၚတံု႔	
ျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို	ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္	
အဓိက	အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာထဲမွ	တစ္ခုအျဖစ္သာ	
သတ္မွတ္႐ွဳျမင္သင့္ၿပီး	သာတူညီမွ်မႈ၊	က်ား	မ	
တရားမွ်တမႈႏွင့္	လူမႈေရးဆိုင္ရာစည္းလံုးညီညြတ္မႈတို႔ကို	
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။	

	 အစိုးရအဖြဲ	့အစည္းမ်ား၏	ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္	
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္	စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	
ကုန္စည္ေဈးႏွဳန္းမ်ားကို	လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္	
ထုတ္လုပ္သူ	အသင္းမ်ားႏွင့္	စားသံုးသူအသင္းမ်ားကို	
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရမည္။

	 တင္းက်ပ္ၿပီး	တရားမွ်တမႈ႐ွိသည့္အျပင္	အသံုး၀င္၍	
ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိသည့္	ႏိုင္ငံျခားနည္းပညာမ်ား	
ရယူ	အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ကို	ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္	ႏိုင္ငံျခား	
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ	နည္းဥပေဒမ်ား	ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းပါ။

	 အသံုးဝင္ၿပီး	ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	နည္းပညာမ်ား	
အသံုးျပဳမႈကို	ကန္	့သတ္တားျမစ္ႏိုင္သည့္	စီးပြားေရး	
ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ားက	ဆႏၵဂတိျဖင့္တြန္းအားေပးေနေသာ	
အသိဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ကို	ခြင့္မျပဳသည့္အျပင္	
ခြဲတမ္းစနစ္ႏွင့္	သြင္းကုန္ပို	့ကုန္ခြန္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး	
ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း	ကို	အကာအကြယ္ေပးရမည္။

	 ျပည္တြင္း	အသိပညာ	ဗဟုသုတကုိ	အသံုးျပဳ၍	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို	ထိခိုက္မႈ	မျဖစ္ေစေသာ	(en-
vironmentally	benign)	၊	ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို	
ၾကံၾကံခံႏိုင္ေသာ	(climate-resilient)		
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး	နည္းပညာမ်ားအား	အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္	
သုေတသနျပဳ	ေလ့လာျခင္းတို႔ကို	ျမွင့္တင္ရ	မည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္စက္မွဳလုပ္ငန္း
ထံုးတမ္းစဥ္လာ	စီးပြားေရးပညာ႐ွင္အမ်ားစုက	စိုက္ပ်ဳိးေရးအား	
ဦးေဆာင္	အခန္းက႑အျဖစ္	သတ္မွတ္ၿပီး	စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ	တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ရပ္အေနႏွင့္	
စက္မႈလုပ္ငန္း	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္လာရသည္ဟု	ဆိုၾက၏။	သူတို႔၏	
အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို	အေသးစိတ္ေလ့လာ	ဖတ္႐ွဳပါက	
သူတို႔သည္	အေသးစား	လယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္မ်ားကို	မ်ဳိးေစ့မ်ား၊	
ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္	ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို	ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္	
စက္မႈလုပ္ငန္း	စီပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ	ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား	
ရယူေနခဲ့သည့္	ထုတ္လုပ္သူမ်ားအျဖစ္	သတ္မွတ္႐ႈျမင္ၾကသည္။	
တကယ္တမ္းတြင္	အဆိုပါ	ထံုးတမ္းစဥ္လာ	သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၌	
အေသးစား	လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအား	ထုတ္လုပ္သူ	
ေနရာတြင္	ထား႐ွိျခင္းက	အသံေကာင္း	ဟစ္႐ံုမွ်သာျဖစ္ၿပီး	
အႀကီးစား	စီးပြားျဖစ္	စိုက္ခင္းမ်ားကိုသာ	ထုတ္လုပ္သူမ်ား	
အခန္းက႑တြင္	ထား႐ွိရန္	ဆႏၵျပင္းျပေနမည္	ျဖစ္သည္ဟု	
ထင္ျမင္ယံုၾကည္ရသည္။

သို႔ေသာ္	အေသးစားလယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္	နယ္ေျမ	
ေဒသတြင္း	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကား	အမွန္တကယ္	အျပဳ	
သေဘာေဆာင္ေသာ	အျပန္အလွန္	ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ	
တစ္ရပ္အတြက္	ေနရာလြတ္မ်ားစြာ	႐ွိေလသည္။	
တစ္ေန႔တစ္ျခား	ႀကီးမားလာေသာ	က်န္းမာေရး၊	ဇီဝမ်ဳိးကြဲ	
စံုလင္မႈႏွင့္	ရာသီဥတုဆိုင္ရာ	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္	
ဓာတုပစၥည္း	လြတ္ကင္းေသာ	နည္းလမ္းျဖင့္	
ထုတ္လုပ္ေသာ	ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊	ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား၊	
သစ္သီးမ်ားႏွင့္	ေမြးျမဴေရး	တိရစၧာန္မ်ားအတြက္	
ဝယ္လိုအားမ်ားမွာ	ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္	တရိပ္ရိပ္	
ျမင့္တက္ေနသည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္	အာ႐ွေဒသမွာလည္း	
ျခြင္းခ်က္	မဟုတ္ေပ။	အေသးစား	လယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္	
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသည္	စိုက္ပ်ဳိးေဂဟစနစ္	(agroe-
cology)	ႏွင့္	အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။	ထိုစနစ္အားျဖင့္	
ဓာတုပစၥည္းမ်ား	အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲျပီး	သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစို
က္ပ်ိဳးေသာေၾကာင့္	(chemical-intensive	monoculture)	
သဘာ၀ေဂဟစနစ္အေပၚ	ဖိစီးဒဏ္ျဖစ္ျခင္း	(ecological	
stresses)	မွ	ေလွ်ာ့ခ်ရန္	သဘာ၀ေဂဟစနစ္ကိုသာအသံုးျပဳျပီး	
ေဒသဗဟုသုတအေပၚအေျခခံသည့္	သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးစိုက္ပ်ိဳးကာ	
စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကို	ေရရွည္တည္တံ့မႈ	ျမင့္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။	

ဓာတုပစၥည္းလြတ္ကင္းေသာစိုက္ပ်ဳိးေရး	(သို႔မဟုတ္)	
စိုက္ပ်ဳိးေဂဟစနစ္ကို	နယ္ေျမေဒသတြင္း	အေသးစားႏွင့္	
အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	သမဝါယမ	
အသင္းမ်ားတို႔၏	စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုက	လိုအပ္ေသာဝန္	
ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ႏိုင္သည္။	ထိုစက္မႈလုပ္ငန္းက	
ဓာတုပစၥည္း	လြတ္ကင္းေသာ	နည္းလမ္းျဖင့္စိုက္ပ်ဳိးေသာ	
ေတာင္သူမ်ားအတြက္	အမ်ဳိးအစားစံုလင္ၿပီး	သီးသန္႔	
ရည္႐ြယ္ထုတ္လုပ္ေသာ	သြင္းအားစုမ်ားကို	ေပးသြင္းႏိုင္	
ေပမည္။	စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ကုန္ျဖန္	့ျဖဴးေရးကိုလည္း	အေသး
စားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	သမဝါယမအသင္း	
မ်ားက	ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။	ထို	့အျပင္	
ႏိုင္ငံျခားေဈးကြက္မ်ားတြင္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ဓာတုကင္းလြတ္	
ေသာထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္	ဝယ္လိုအားမ်ား	
ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။	သို႔ေသာ္	ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကိုဝန္	
ေဆာင္မႈေပးျခင္းကသာ	ပထမဦးစားေပးျဖစ္သင့္ေလသည္။

ျပည္တြင္းေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး	
လုပ္ငန္းတစ္ခု၏	အလားအလာ
ျဖစ္တည္ေနၿပီးေသာ	အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ	ထုတ္လုပ္ေရး	
ကြန္ရက္မ်ား၏	အခက္အလက္တစ္ခု	ျဖစ္လာေအာင္	
အေလးေပး	လုပ္ေဆာင္မည့္အစား	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး	ႀကီးႀကီးမားမား	မလိုအပ္သည့္အျပင္	
ဝယ္လိုအားမ်ား	တိုးေနသည့္	ထုတ္ကုန္မ်ားကို	
ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ	အေလးေပး	
အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္သည္။	ထုိကဲ့သို႔ေသာ	စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္	
ေဆးဝါးႏွင့္	ေဆးပစၥည္း	ထုတ္လုပ္ေရး	လုပ္ငန္းက	
တစ္ခုအပါအဝင္	ျဖစ္၏။	အစိုးရ၏	အားေကာင္းခုိင္မာေသာ	
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္	ျပည္တြင္းမွ	ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ	
လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈတို႔	ေပါင္းစပ္မႈျဖင့္	အမွတ္တံဆိပ္	
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ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္	အာနိသင္တူညီေသာ္လည္း	ေဈးခ်ဳိေသာ	
ေဆးဝါးမ်ား	(generic	drugs)	မ်ား	ထုတ္လုပ္မႈတြင္	
အိႏၵိယ၊	ထိုင္းႏွင့္	ေတာင္အာဖရိက	ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ား၏	
ေအာင္ျမင္မႈက	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	အေရးပါေသာ	
သင္ခန္းစာမ်ား	ပို႔ခ်ေပးေနသည့္	ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ပင္	ျဖစ္	
သည္။

“ (၁၉၄၇)	ခုႏွစ္	လြတ္လပ္ေရး	ရ႐ွိခ်ိန္တြင္	အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏	
ေဆးဝါးေဈးကြက္ကို	(Western	MNCs)	က	ႀကီးစိုးထားခဲ့ၿပီး	
ေဈးကြက္၏	(၈၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းမွ	(၉၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းကို	
(အဓိကအားျဖင့္	သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈမွတစ္ဆင့္)	
ထိန္းခ်ဳပ္	ထားခဲ့သည္။	မွတ္ပံုတင္ထားေသာ	
ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ား၏	(၉၉)	ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို	
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက	ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး	အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏	
ျပည္တြင္းေဆးဝါး	ေဈးႏွဳန္းမ်ားမွာ	ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး	
ေဈးႏွဳန္းမ်ားတြင္	ပါဝင္ေနခဲ့သည္။	အိႏၵိယ	
ေဆးဝါးေဈးကြက္သည္	(၁၉၆၀)	ႏွစ္ကာလမ်ားထိတိုင္	
သြင္းကုန္အေပၚတြင္	ဆက္လက္	မွီခိုအားထားေနခဲ့ရာမွ	
အစိုးရက	ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈမွတစ္ဆင့္	ကိုယ့္ကိုယ္ကို	
မွီခိုအားထားႏိုင္ေရးအတြက္	ဦးစားေပး	မူဝါဒမ်ား	
စတင္ခ်မွတ္	ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။	ထိုအခ်ိန္တြင္	
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏	ထိပ္သီးေဆးဝါးလုပ္ငန္း	(၁၀)	ခုအနက္	
(၈)	ခုမွာ	(MNCs)	၏	လက္ေအာက္ခံ	ကုမၸဏီမ်ား	
ျဖစ္သည္။	ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္	ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ား	
အမွီအခိုကင္းစြာ	ေပးသြင္းႏိုင္ရန္အတြက္	အိႏၵိယ	အစိုးရက	
ႏိုင္ငံပိုင္	ေဆးဝါးကုမၸဏီ	(၅)	ခုကို	တည္ေထာင္ခဲ့သည္။	
ယေန႔တြင္	အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္	ကမၻာေပၚတြင္	ပဥၥမေျမာက္	
ေဆးဝါးအမ်ားဆံုး	ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦး	ျဖစ္လာခဲ့သည္။265	

အစိုးရ၏မူဝါဒမွ	အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား	
ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။	အစားအစာ၊	ဓာတုပစၥည္း	ႏွင့္	ေဆးဝါးမ်ား	
စသည့္	ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ	မူပိုင္ခြင့္မ်ား	ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊	
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	ျဖစ္စဥ္	မူပိုင္ခြင့္မ်ား	(process	patents)	
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း၊	အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏	ေဆး၀ါးကုမၸဏီမ်ားတြင္	
ႏိုင္ငံတကာမွ	ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသည့္	ရွယ္ယာရာခိုင္ႏႈန္းကို	
ကန္႔သတ္ျခင္း	ႏွင့္	ေဖာ္ျမဴလာတစ္ခုအတိုင္း	ထုတ္လုပ္ထား	
ေသာျဒပ္ေႏွာ	(formulations)	အခ်ဳိ႕ႏွင့္	ေဆးဝါး	
(ေဆးဝါး၏	အာနိသင္ထက္ျမက္ေသာ	အစိတ္အပိုင္း	
(bulk	drugs))	အခ်ဳိ႕၏	ေဈးႏွဳန္းမ်ားကို	ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။	
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္	မူပိုင္ခြင့္႐ွိေသာ	သူတို႔၏	
ထုတ္ကုန္မ်ားကို	အကာအကြယ္ေပးမည့္	ဥပေဒဆိုင္ရာ	
စနစ္ယႏၱယားမ်ား	မ႐ွိေသာေၾကာင့္	ႏိုင္ငံျခားေဆးဝါး	
ထုတ္လုပ္ေရး	လုပ္ငန္းမ်ားက	အိႏၵိယေဈးကြက္ကို	
စြန္႔ခြာသြားခဲ့ရသည္။	သို႔ျဖစ္ရာ	(၂၀၀၅)	ခုႏွစ္တြင္	
အိႏၵိယျပည္္တြင္း	ေဈးကြက္တြင္	ႏိုင္ငံျခားေဆးဝါးကုမၸဏီမ်ား	
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ	႐ွယ္ယာေဝစုမွာ	(၂၀)	ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ထိ	
ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။	(MNCs)	က	အိႏၵိယေဈးကြက္ကို	
စြန္႔ခြာသြားခဲ့ခ်ိန္တြင္	ျပည္တြင္း	လုပ္ငန္းမ်ားက	ထိုကြက္လပ္ကို	
ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္	အေျပးအလႊား	ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။	
(၁၉၉၀)	ခုႏွစ္သို႔	ေရာက္ခ်ိန္တြင္	အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္	
ေဖာ္ျမဴလာတစ္ခုအတိုင္း	ထုတ္လုပ္ထားေသာ	ျဒပ္ေႏွာ	
(formulations)	ကို	ကိုယ္တိုင္	လံုလံုေလာက္ေလာက္	

ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီ	ျဖစ္ၿပီး	ေဆးဝါး	(ေဆးဝါး၏	အာနိသင္	
ထက္ျမက္ေသာ	အစိတ္အပိုင္း	(bulk	drugs))	ကို	
လံုေလာက္လုနီးပါး	ကိုယ္တိုင္	ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ	ျဖစ္သည္။	

ထိုကဲ့သို	့အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္	ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	
သမဝါယမအသင္းတို႔	ပါဝင္သည့္	ျပည္တြင္း	ဦးေဆာ
င္ဦး႐ြက္ျပဳလွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈၾကား	အျပန္အလွန္	
အက်ဳိးျပဳ	ေဆာင္႐ြက္မႈပံုစံကို	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း	
ပံုတူကူးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။	အစိုးရသည္		ကုန္စည္မွတ္ပံု	
မတင္မေနရ	ျပ႒ာန္းျခင္း၊	ကုန္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ကို	
အသိအမွတ္မျပဳဘဲ	ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	ျဖစ္စဥ္မူပိုင္ခြင့္ကို	
အတည္ျပဳ	လက္ခံျခင္းႏွင့္	(WTO)	၏	ကုန္သြယ္မႈႏွင့္	
သက္ဆိုင္ေသာ	အသိဉာဏ္ပစၥည္း	မူပိုင္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္	
Trade	Related	Intellectual	Property	Rights	Agree-
ment	(TRIPS)	ကဲ့သို႔ေသာ	တရားမွ်တမႈ	မ႐ွိသည့္	
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ	ကတိကဝတ္ျပဳမႈ	(သို႔မဟုတ္)	
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မျပဳဘဲ	ေ႐ွာင္လႊဲျခင္း	စသည္တို႔ျဖင့္	
မူပိုင္ခြင့္	နယ္ပယ္တြင္	ျပင္းထန္အားေကာင္းစြာ	
ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည္။	အစိုးရသည္	
အိႏၵိယႏွင့္	ေတာင္အာဖရိက	ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္	နည္းပညာ	
အကူအညီေပးေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား	ရယူရန္လည္း	
ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။	ႏိုင္ငံပိုင္	ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ား	
တည္ေထာင္ၿပီး	ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္	သမဝါယမ	
လုပ္ငန္းမ်ားတို႔ႏွင့္	ေကာင္းမြန္ေသာ	ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ရပ္	
ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေအာင္လည္း	လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။	
သုေတသနႏွင့္	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္	ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ	
ခ်ေပးျခင္းမွာ	အစိုးရက	ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းရမည့္	
အလြန္အေရးႀကီးေသာ	အခန္းက႑တစ္ရပ္	ျဖစ္သည္။	
ဤအတြက္လည္း	အလိုက္သင့္	ေျပာင္းလဲက်င့္ၾကံႏိုင္မည့္အရာ
မ်ားစြာ႐ွိသည္။	အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	ႀကီးမားလြန္းလွေသာ	
စစ္တပ္အသံုးစရိတ္	ဘတ္ဂ်က္မွ	မ်ားျပားေသာ	ရန္ပံုေငြ	
အစိတ္အပိုင္း	တစ္ရပ္ကို	ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး	သုေတသနႏွင့္	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	(Research	&	Development)	သို႔	
လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေလသည္။

ထိုစက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္	အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္	
နယ္ပယ္ကို	ေဆြးေႏြးတင္ျပရလွ်င္	အပူပိုင္းေဒသ	
ေရာဂါမ်ားအတြက္	ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း	
နယ္ပယ္က	သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေပလိမ့္မည္	။	ဥပမာ	
ဆိုရလ်င္	ေသြးလြန္တုတ္ေကြးႏွင့္	ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊	
တီဘီကဲ့သို႔ေသာ	တစ္ေက်ာ့ျပန္	ေခါင္းေထာင္လာျပီး	
အဓိက	လူသတ္တရားခံျဖစ္လာေသာ	ေရာဂါမ်ား၊	
ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ေသာ	ေရာဂါေဝဒနာသစ္မ်ား	
စသည္တို႔အတြက္	ပါ၀င္ပါသည္။

ဤတြင္	ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္	အလြန္ပင္	ကိုက္ညီမႈ႐ွိမည့္	
အရာတစ္ခုမွာ	ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ဳိးေသာ	အေသးစား	
လယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္	စိုက္ပ်ဳိးေရး	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားကို	မူးယစ္ေဆးဝါး	ကုန္သြယ္ေရးတြင္	
ပါဝင္ေနသူမ်ားအျဖစ္မွ	ဘိန္းအေျခခံ	ေဆးဝါးမ်ား	
(ဥပမာ	ေမာ္ဖင္းႏွင့္ကိုဒင္း)	ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္	
တင္သြင္းသူ	ရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္	ေျပာင္းလဲေပးျခင္းပင္	
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ျဖစ္သည္။	ကမၻာ့က်န္းမာေရး	အဖြဲ႔ႀကီး၏	မ႐ွိမျဖစ္	
ေဆးဝါးမ်ား	စံနမူနာစာရင္းတြင္	ပါဝင္သည့္	ေဖာ္ျပပါ	
နာက်င္ကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားမွာ	ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ	
ေရာဂါအေျခအေနမ်ားကို	ကုသရန္အတြက္	အလြန္႔အလြန္	
အေရးပါသည္	(ဥပမာ	ခြဲစိပ္ကုသၿပီးခ်ိန္	နာက်င္မႈ	
သက္သာေပ်ာက္ကင္းေရး၊	အဆိုးဆံုး	အေျခအေနသို႔	
ေရာက္႐ွိေနသည့္	ကင္ဆာလူနာမ်ား	နာက်င္မႈသက္သာ	
ေလ်ာ့ပါးေရး	ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊	မေတာ္တဆ	
ထိခိုက္မႈႏွင့္	ဆက္ႏြယ္ေနေသာ	ဒဏ္ရာအနာတရႏွင့္	
နာတာ႐ွည္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ	ေရာဂါစု)	စသည္တို႔	
ပါဝင္သည္။	ထိုကဲ့သို႔	ကုသေရးဆိုင္ရာ	အသံုးျပဳမႈအတြက္	
ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို	(1961	United	Nations	
Single	Convention	on	Narcotic	Drugs)	ကလည္း	
ခြင့္ျပဳထားသည္။	သို႔ေသာ္	တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္	
ကန္႔သတ္ထားေသာ	စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္	
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ	ေဆး႐ံုမ်ားတြင္	အဆိုပါေဆးဝါးမ်ားကို	
ရ႐ွိႏုိင္ရန္	အလြန္ခက္ခဲေနဆဲ	ျဖစ္သည္။	
ဤေနရာတြင္လည္း	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏	
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ	ထပ္မံသင္ခန္းစာယူႏိုင္သည္။	
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌	အစိုးရ	ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ	မွတ္ပံုတင္မႈ	
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ေအာက္တြင္	ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး	
ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္	ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို	ခြင့္ျပဳထားေပသည္။	
အစိုးရ၊	ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး	ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္	လြတ္လပ္ေသာ	
အေသးစား	ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး	လယ္သမားမ်ားတို႔ၾကားမွ	
တိက်ေသာ	အက်ဳိးတူ	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ	ပံုစံတစ္ခုကို	
ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။	သို႔ဆိုလွ်င္	ျမန္မာႏိုင္ငံသား	
လူနာမ်ားအတြက္	ေဆးဝါးမ်ားကို	တတ္ႏိုင္ေသာ	ႏွဳန္းထားျဖင့္	
အလြယ္တကူ	ရ႐ွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္	အေသးစား	
လယ္သမားမ်ားအတြက္	တရားဝင္	ဝင္ေငြရင္းျမစ္	တစ္ခုကို	
ေပးစြမ္းႏိုင္မည္	ျဖစ္သည္။	ထိုမွတစ္ဆင့္	တရားမဝင္	
ေမွာင္ခိုေဈးကြက္မ်ားကို	ဦးတည္ေသာ	ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မွ
မ်ားကို	ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္	ျဖစ္ေလသည္။

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္း	
တစ္ရပ္၏	အလာအလာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ဇီဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္	ဆိုလာကဲ့သုိ႔ေသာ	
ျပန္လည္	ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ကို	လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး	
အဓိက	ရင္းျမစ္အျဖစ္	အသံုးျပဳရန္	ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက	ယင္းသည္	
ျပန္လည္	ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ	စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကို	
ထုတ္လုပ္ေနေသာ	ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္	
အလြန္တစ္ရာႀကီးမားေသာ	အေထာက္အပံ့တစ္ရပ္	
ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။	ဝယ္လိုအားက	႐ွိေနခဲ့ၿပီး	ျဖစ္သည္။	
ႏိုင္ငံ၏	လက္႐ွိ	လွ်ပ္စစ္မီးရ႐ွိမႈႏွဳန္းမွာ	(၂၇)	ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး	
ေက်းလက္ေဒသမ်ားစြာတို႔က	မဟာဓာတ္အားလိုင္း	တစ္ခုႏွင့္မွ်	
မခ်ိတ္ဆက္ရေသးပါေခ်။	သို႔ေသာ္	“အားနည္းခ်က္”	
(သို႔မဟုတ္)	“ေခတ္ေနာက္က်မႈ”	က	အခြင့္အလမ္း	အျဖစ္သို႔	
ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသည္။

နည္းပညာကလည္း	႐ွိေနခဲ့ေလၿပီ။	ဤေနရာတြင္	ျပန္လည္	
ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္အေၾကာင္း	အေသးစိတ္႐ွင္းလင္း	

တင္ျပသြားမည္	မဟုတ္ေပ။	သို႔ေသာ္	ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပတို႔၏	
စြမ္းအင္ဝယ္လိုအားမ်ားအတြက္	ထုတ္လုပ္ျဖည့္ဆည္း	
ေပးႏိုင္မည့္	နယ္ေျမေဒသ	အေျခစိုက္	စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ရပ္	
တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး	အလားအလာကို	(UNCTAD)	ညီလာခံ၏	
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္	ေရးသားတင္ျပထားသည္ကို	
ေဖာ္ျပရေပဦးမည္။

“ ဗဟိုမွ	ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း	မဟုတ္ေသာ	ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	
စြမ္းအင္	နည္းပညာမ်ား	Decentralized	Renewable	Ener-
gy	Technologies	(RETs)	သည္	ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ပံ့ပိုးေရးအတြက္	အထူးပင္	
သင့္ေလ်ာ္သည္။	ဗဟိုမွ	ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း	မဟုတ္ဘဲ	
ေနရာအႏွံ႔ျဖန္႔က်က္	ေနရာခ်ထားေသာ	စနစ္မ်ားက	
နယ္ေျမေဒသတစ္ခုအတြက္	လုိအပ္ေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို	ကြက္၍	ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ	
ထိုစနစ္မ်ားကို	ထိုနယ္ေျမေဒသအတြက္	သီးသန္႔ေရးဆြဲ	
ဖန္တီးႏိုင္သည္ဟု	ဆိုၾက၏။	ေယဘုယ်အားျဖင့္	
ထိုစနစ္မ်ားကို	တည္ေဆာက္ရန္	လုိအပ္ေသာ	
ကနဦးေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမွာလည္း	နည္းပါးသည့္အျပင္	
(သို႔ေသာ္	တပ္ဆင္ေသာ	ကီလိုဝပ္	ပမာဏေပၚ	
မူတည္ၿပီး	တြက္ခ်က္သည့္	ကနဦး	ကုန္က်စရိတ္က	
ဗဟိုမွျဖန္႔ျဖဴးသည့္	စနစ္မ်ားထက္	ပိုမိုမ်ားျပားသည္)	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	သြယ္တန္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္	ျဖန္႔ျဖဴးေရး	
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို	ေ႐ွာင္လႊဲႏုိင္သည္။	(RETs)	
စနစ္မ်ားက	အေသးစား	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ထုတ္လုပ္ေရး	
လုပ္ငန္းအျဖစ္	လုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ရာ	နယ္ေျမေဒသတြင္း	
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္	သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ၿပီး	
ေဝးလံေခါင္းပါးေသာ	ေနရာေဒသမ်ားသည္လည္း	
အနီးအနားတြင္	ရွိေသာ	(RETs)	စနစ္မ်ားမွ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို	လက္လွမ္းမီ	ရ႐ွိခံစားႏိုင္မည္	ျဖစ္၏။	
ထို႔အျပင္	ဖြံ	့ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္	လူဦးေရ	နည္းပါးၿပီး	
ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္သည့္	ေက်းလက္လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားထံ	
ေရာက္႐ွိရန္	ဦးတည္ေသာ	အမ်ဳိးသား	ဓာတ္အားလိုင္း	
အေျခခံ	ေက်းလက္	မီးလင္းေရး	အစီအစဥ္မ်ားက	
ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးခဲ့ရသည္ကို	ၾကည့္လွ်င္	(RETs)	ကို	
ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္	အလြန္	အေရးႀကီးေပသည္။266

စက္မႈလုပ္ငန္း	-	စိုက္ပ်ဳိးေရး	ခ်ိတ္ဆက္မႈကို	
အလြန္အေျခခံက်ေသာ	အဆင့္တစ္ခုတြင္	အေကာင္အထည္	
ေဖာ္ႏိုင္သည္။	ဥပမာ	အေသးစား	လယ္ယာ	
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္	ေမြးျမဴေရး	လုပ္ငန္းမ်ားက	ပိုလွ်ံေသာ	
ေကာက္ပဲသီးႏွံ	ဇီဝပစၥည္းမ်ား	(biomass)	ႏွင့္	ေမြးျမဴေရး	-	
အညစ္အေၾကး	ဇီဝဓာတ္ေငြ႔မ်ား	(biogas)	ထုတ္လုပ္သည္	
ျဖစ္ရာ	အိမ္သံုးအတြက္သာမက	ျဖန္႔က်က္ထားေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး	စနစ္မ်ားထံသို႔	ေပးသြင္းၿပီး	
လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္	(သို႔မဟုတ္)	ေရာင္းခ်ရန္အတြက္	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ထုတ္လုပ္ရန္	အသံုးျပဳႏိုင္သည္။	

သို႔ေသာ္	(UNCTAD)	က	ဤသို႔	သတိေပးထားခဲ့သည္။	
“ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစသည့္	(RETs)	မ်ားအား	လက္လွမ္းမီ	
သံုးစြဲႏိုင္မႈေရးကို	အားေကာင္းခိုင္မာေစသည့္	ႀကိဳးပမ္း	
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ	မွန္ကန္ေသာ	မက္လံုးေပး	
ျမႇင့္တင္မႈမ်ား၊	မူဝါဒေရးရာ	ခ်ိန္ညိႇမႈ၊	ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာႏွင့္	
အင္စတီးက်ဴး႐ွင္းဆိုင္ရာ	အားေပး	ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္	
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နယ္ေျမေဒသအတြင္း	နည္းပညာဆိုင္ရာ	စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား	
ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း	(မည္သို႔	လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ	လက္ေတြ႔	
ဗဟုသုတ	(know-how)	ႏွင့္	အဘယ့္ေၾကာင့္	လုပ္ေဆာင္ရ	
သည္ဟူေသာ	သိပၸံသေဘာတရားဆိုင္ရာ	အသိအျမင္	(know-
why))	တို႔ကို	ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားရမည္	ျဖစ္သည္။”267	
ဤသည္ပင္	အစိုးရက	ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ	နယ္ပယ္	
ျဖစ္သည္။	အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္အရာမ်ား	ဖန္တီးေပးျခင္း၊	
ယာယီေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား	ပံ့ပိုး	ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္	အေသးစား	
ႏွင့္	အလတ္စား	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို	ပိုမိုႀကီးမားေသာ	
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	တရားမွ်တမႈမ႐ွိေသာ	ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ	
အကာအကြယ္ေပးျခင္းတို႔	ပါဝင္သည္။	ထို႔အျပင္	အစိုးရသည္	
ႏိုင္ငံ၏	အေျခခံစြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္းကို	ေ႐ြးခ်ယ္သြားရဦးမည္	
ျဖစ္သည္မွာ	ေသခ်ာေနေပသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္	ထံုးတမ္းစဥ္လာ	စီးပြားေရးပါရာဒိုင္းက	ျမန္မာ	
ႏိုင္ငံအား	အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ၏	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္	စက္မႈ	
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	ေနာက္တန္းက်ေနခဲ့ေသာ	ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္	
သတ္မွတ္႐ွဳျမင္၏။	ထုတ္ယူသံုးစြဲေရး	ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ	ပံုစံ	(Extrac-
tive	Development)	တစ္ခုတြင္	အက်ဥ္းက်ေနခဲ့သည့္	
ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔	အျခားႏိုင္ငံမ်ားက	စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္	ေဖာ္ျပပါ	
စက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္	၎တို႔အေပၚ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ကို		
မျဖစ္မေန	လက္ခံရမည္ဟုလည္း	တစ္ခုတည္းေသာ	ေရြးခ်ယ္	
စရာအျဖစ္	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ထားေလသည္။	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္	
တန္းတူညီမွ်မႈ	ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ကို	အဆံုးသတ္ျခင္း၊	လူထု၏	
ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို	ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္	ျပည္တြင္း	
ေဈးကြက္အား	ဦးစားေပး	ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔အေပၚ
အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္သည့္	မတူျခားနားေသာ	ပါရာဒိုင္းတစ္ခုက	
သယံဇာတ	ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈႏွင့္	ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္မ်ားကို	
ဦးတည္ေသာ	ပါရာဒိုင္းက	ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း	မ႐ွိေသာ	အခြင့္	
အလမ္းမ်ားကို	ေပးစြမ္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။	ဤမတူျခားနားေသာ	
ပါရာဒိုင္းေအာက္တြင္	နီယိုလစ္ဘရယ္	စက္မႈထြန္းကားေရး	
မူေဘာင္အရ	မျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေသာ	လွဳပ္႐ွားတက္ၾကြသူ	
အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္	အေသးစားႏွင့္	အလတ္စား	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းမ်ား၊	သမဝါယမ	လုပ္ငန္းမ်ား	အဓိက	ပါဝင္ေသာ	
ေျပာင္းလဲသက္ဝင္ေနသည့္	ပုဂၢလိကက႑တစ္ရပ္		တို႔ၾကားမွ	
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား	ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္	အျပန္အလွန္	
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ရပ္က	ဖြံ	့ၿဖိဳး	တိုးတက္လာမည္	
ျဖစ္သည္။	

ကုန္သြယ္ေရး
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္	ကုန္သြယ္ေရးအေၾကာင္းကို	သီးျခားအခန္း	
တစ္ခန္းအေနျဖင့္	မေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း	စုိက္ပ်ဳိးေရး၊	
စက္မႈလုပ္ငန္း၊	စြမ္းအင္ႏွင့္	ဆက္စပ္ေနေသာ	
အေၾကာင္းအရာျဖစ္သျဖင့္	ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍	
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား	ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။	ကြ်ႏု္ပ္တို႔	အျမင္တြင္	
ကုန္သြယ္ေရး	မူဝါဒကို	အက်ိဳးအျမတ္	ျဖစ္ထြန္းသည့္	
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	က႑	(Productive	sectors)	အေပၚ	
ခ်မွတ္က်င့္သံုးေသာ	ႏိုင္ငံေတာ္၏	မူဝါဒမ်ားက	သတ္မွတ္	
ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။	“စားသံုးသူ	အုပ္စိုးစီမံမႈ	(Consumer	
sovereignty)”	ဟူေသာ	နီယိုလစ္ဘရယ္	သေဘာတရားႏွင့္	
ဆန္႔က်င္ကာ	ကုန္သြယ္ေရးအေနျဖင့္	ထုတ္လုပ္သူတို႔၏	
လိုအပ္ခ်က္အေပၚ	တန္းတူအသိအမွတ္ျပဳကာ	
တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္သည္။	လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္	
အလြန္ႏွစ္လိုဖြယ္	ျဖစ္သည္ဟု	ထင္ျမင္ယူဆရေသာ	
စားသံုးသူ	အုပ္စိုးစီမံမႈက	တကယ္တမ္းတြင္	စီးပြားေရး	
လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္	ပါဝင္ေနေသာ	လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏	
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို	ဖ်က္ဆီးေလ့႐ွိသည္။	

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	ထုိလူမႈအသိုက္အဝန္း၏	
ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာမ်ားအတြက္	မွီခုိအားထားရာ	ျဖစ္ေသာ	
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး	လုပ္ငန္းကို	အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့	
သြားေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။	သို႔ျဖစ္ရာ	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	
(PNP)	ကုန္သြယ္ေရး	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနျဖင့္	
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑အား	အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္	
အားေပးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္	အစိုးရႏွင့္	
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔၏	အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေသာ	
အခန္းက႑တစ္ရပ္ကို	လံုးဝနီးပါး	ပယ္ေဖ်ာက္ထားခဲ့ေသာ	
နီယိုလစ္ဘရယ္	ကုန္သြယ္ေရး	ပါရာဒိုင္းႏွင့္	တိုက္႐ိုက္	
ဆန္႔က်င္ေနေပလိမ့္မည္။	

(PNP)	တစ္ခုအတြင္း	ကုန္သြယ္ေရးအတြက္	
ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္သြားမည့္	မူဝါဒမ်ားမွာ	အဘယ္နည္း။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္	အစိုးရသည္	ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး၏	
အက်ဳိးစီးပြားကို	ေ႐ွး႐ွဳကာ	သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ခြန္မ်ား	တိုးျမႇင့္ျခင္း	
(သို႔မဟုတ္)	ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္	ခြဲတမ္းစနစ္မ်ား	အတည္ျပဳ	
သတ္မွတ္ျခင္း	(သို႔မဟုတ္)	ဖယ္႐ွားျခင္းမ်ား	ျပဳႏိုင္ရမည္။	

ဒုတိယအေနျဖင့္	အစိုးရသည္	ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒကို	
အသံုးျပဳကာ	၎၏	စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္	စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ	
လုပ္ပိုင္ခြင့္	အေနအထားကို	ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊	မတူျခားနားေသာ	
နယ္ပယ္မ်ားတြင္	ျဖန္႔က်က္ထား႐ွိျခင္းႏွင့္	စြဲျမဲခိုင္မာေစျခင္းမ်ား	
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရမည္။	ကုန္ပစၥည္းမွတ္ပုံတင္	မလုပ္မေနရ	စနစ္	
ျပ႒ာန္းျခင္း	(Compulsory	Licensing)၊	ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏	
တည္ေဆာက္ပုံ	(သို႔မဟုတ္)	ဖြဲ႔စည္းပုံသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း	
(Reverse	engineering)	ႏွင့္	ျပည္တြင္း	ထြက္ကုန္ပါဝင္ေရး	
မူဝါဒမ်ား	(Local	content	policies)	အစ႐ွိေသာ	နည္းလမ္းမ်ား	
ကိုလည္း	အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။	ထိုသို႔ျဖင့္	ကုန္ေခ်ာထုတ္စက္မႈ	
လုပ္ငန္းမ်ားတြက္	ျပည္တြင္းကုန္ၾကမ္း	တင္သြင္းသူမ်ား	
တိုးပြားလာေအာင္	ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။	ကယားျပည္နယ္ရွိ	ဒီေမာဆိုေစ်း	

(ဓာတ္ပုံ	-	Tom	Kramer)
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တတိယအေနျဖင့္	အစိုးရသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္	
နည္းပညာဆိုင္ရာ	စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္	တြန္းအားေပး	
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္	ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းမွ	စီးပြားေရး	
ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးမ်ားက	ခ်မွတ္သည့္	ကုန္သြယ္မႈႏွင့္	
သက္ဆိုင္ေသာ	အသိဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္	သေဘာတူညီခ်က္	
(TRIPS)	ကို	ေၾကာက္႐ြံ	့စိုး	ထိတ္ေနစရာ	မလိုေၾကာင္း	
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။	

စတုတၳအေနျဖင့္	ႏိုင္ငံ၏	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို	အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္	
အစိုးရသည္	ႏိုင္ငံမ်ားစြာၾကား	(သို႔မဟုတ္)	ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား	
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္း	ပိတ္မိေနျခင္းမ်ဳိး	မျဖစ္ရေအာင္	
ေ႐ွာင္႐ွားသင့္သည္။	ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္	
ျမန္မာႏိုင္ငံကို	သြင္းကုန္ပို႔ကုန္	ခြန္မ်ား	ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊	
ခြဲတမ္းစနစ္	သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား	ဖယ္႐ွားရန္၊	(TRIPS)	တြင္	
အက်ဳံးဝင္ႏိုင္ငံ	ျဖစ္ေစရန္၊	တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း	ျဖစ္ေနေသာ	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံွံမႈ	အကာအကြယ္ေပးေရး	စနစ္ယႏၱယားမ်ား	
(ဥပမာ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ	-	အစိုးရ	အျငင္းပြားမႈ	ေျဖ႐ွင္းေရး	
စနစ္	Investor-State	Dispute	Settlement	(ISDS))	
စသည္တို႕ႏွင့္	ခ်ည္ေႏွာင္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။	
အစိုးရသည္	Regional	Comprehensive	Economic	Partner-
ship	(RCEP)	ေခၚ	ေဒသတြင္း	ဘက္စံု	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ	
(သို႔မဟုတ္)	အီးယူ-ျမန္မာ	ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအကာအကြယ္ေပး	
ေရးသေဘာတူညီခ်က္	(EU-Myanmar	Investment	Protec-
tion	Agreement)	ေအာက္တြင္	ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ	ကန္႔သတ္ခ်က္	
ႀကီးမားလြန္းလွေသာ	နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း	လိုက္နာက်င့္ၾကံရန္	
လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ရာ	ထိုေစ့စပ္ညိႇႏွဳိင္းမႈမ်ားမွ	ႏုတ္ထြက္ရန္	
စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္သည္။	ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး	အဖြဲ႔အစည္း	
(WTO)	(သို႔မဟုတ္)	အာဆီယံ	စီးပြားေရး	လူမႈအသိုက္အဝန္း	
(Asean	Economic	Community)268	ကဲ့သို႔ေသာ	
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္	အစိုးရသည္		
ျခြင္းခ်က္	အပိုဒ္မ်ားကို	ကြ်မ္းက်င္လိမၼာစြာ	ထည့္သြင္းသင့္သည္။	
ဥပမာ	အရည္အေသြးနိမ့္	ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျခင္းမွ	
ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္	ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းေအာက္	ေလွ်ာ့၍	
ေရာင္းခ်ျခင္းမွ	ကာကြယ္တားဆီးျခင္း	(anti-dumping)	
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊	လူ၊	တိရစၧာန္၊	အပင္၊	ပိုးမႊားသန္႕စင္ေရးဆုိင္ရာ	
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား	(Sanitary	and	pyto-sanitary)	၊	
အထူးအခြင့္အေရးမ်ား	(Special	and	Differential	Treat-
ment)	ကဲ့သို႔ေသာ	ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေသာ	အေျခခံမူမ်ား	(သို႔မဟုတ္)	
ဖြံ	့ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္	၎တို႔၏	ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ	
ဆက္ဆံေရး	(trade	relations)	မ်ားအေပၚ	ထိ္န္းခ်ဳပ္သည့္	
သီးျခား	စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို	ရ႐ွိခံစားပိုင္ခြင့္	စသည္တို႔ကို	
အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

အထက္ပါမူဝါဒမ်ားကိုလမ္းညႊန္ေပးမည့္	ေယဘုယ်အေျခခ	ံ
သေဘာတရားမွာ	ကုန္သြယ္ေရးသည္	တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း	
ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	(WTO)	နီယိုလစ္ဘရယ္	စည္းမ်ဥ္းစည္း	
ကမ္းမ်ားကဲ့သို႔		ဦးတည္ေစရန္	မဟုတ္ဘဲ	မိတ္ဖက္မ်ား၏	စီးပြား	
ေရးဆိုင္ရာ	စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို	ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္	
ဟူေသာ	သေဘာတရားပင္	ျဖစ္ေလသည္။

စြမ္းအင္
(WWF)	ႏွင့္	၎၏	မဟာမိတ္တို႔	အဆိုျပဳခဲ့ေသာ	ျပည္လည္	
ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္အေပၚ	အဓိက	မွီခိုအားထားေနသည့္	
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	ဖြံ	့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ	
စြမ္းအင္	လမ္းေၾကာင္း	(Sustainable	Energy	Path)	မွာ	
ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္	အရိပ္အေယာင္အမ်ားဆံုး	ျဖစ္သည္။	
သို႔ေသာ္	ထိုလမ္းေၾကာင္းတြင္	ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေသာ	
အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ပါဝင္ေနသည္။	အႀကီးစားေရအား	
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္	ထုတ္လုပ္ေရးတြင္	အလြန္ႀကီးမားေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ပမာဏ	ထပ္တိုးေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္း၊	
လယ္ယာေျမ	အႀကီးအက်ယ္	သိမ္းယူမႈေၾကာင့္	
သိန္းခ်ီေသာ	ေက်းလက္မိသားစုမ်ားက	ခြဲျခားဖယ္ထုတ္မႈကို	
ခံစားေနခဲ့ရသည့္	ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္	ႀကီးမားေသာ	
ေလအား	တာဘိုင္စက္မ်ားႏွင့္	ဇီဝေလာင္စာ	
စက္႐ံုမ်ား	တည္ေဆာက္ျခင္းက	လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ	
ပဋိပကၡမ်ားကို	ပိုမိုျပင္းထန္အားေကာင္းေစျခင္း	
အစ႐ွိေသာ	အေၾကာင္းအရာမ်ားကို	ဆိုလိုသည္။	
ျပန္လည္	ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္	အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္	
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ	ပိုင္႐ွင္ျဖစ္မႈ	(Ownership)	ႏွင့္	ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	
ျပႆနာကိုလည္း	စြမ္းအင္ဒီမိုကေရစီ	လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း	
ေျဖရွင္းထားျခင္း	မ႐ွိေပ။	ထို႔အျပင္	(WWF)	၏	
ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ	ပံုစံသည္	(JICA)		ႏွင့္	ကမၻာ့ဘဏ္၏	
ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ	ပုံစံကဲ့သို႔ပင္)	အထက္မွေအာက္သို႔	
စုန္ဆင္းေသာ	ပုံစံ	(top-down)	ျဖစ္၏။	အရပ္ဘက္	
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအစု	အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္	ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားက	
အလြန္နည္းပါးသည္	(သို႔မဟုတ္)	အလ်ဥ္းမ႐ွိသည္	ျဖစ္ရာ	
လက္ေတြ႔ေျမျပင္	အေျခအေနမွန္မ်ားကို	နားလည္သိျမင္မႈ	
မ႐ွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။	သို႔ေသာ္	ထိုလမ္းေၾကာင္းသည္	
ေ႐ြးခ်ယ္စရာ	မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အတြက္	ေကာင္းမြန္ေသာ	
စမွတ္တစ္ခု	ျဖစ္သည္။	စီမံကိန္းေဒသမ်ားအတြင္းမွ	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္	အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏	ပူးေပါင္း	
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္	ပိုမိုျပည့္စံုလာေအာင္	အနည္းငယ္	
အေခ်ာသပ္ရန္	လိုအပ္သည့္	လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္း	
ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	စြမ္းအင္မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္၏	အဓိက	
အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ	ေအာက္ပါအတိုင္း	ျဖစ္သည္။

“	 အေသးစား	ေရးအားစြမ္းအင္ကဲ့သုိ႔ေသာ	
အျခားျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ	စြမ္းအင္စနစ္မ်ားႏွင့္အတူ	
ဆိုလာစြမ္းအင္ကို	လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္	
အဓိကရင္းျမစ္အျဖစ္	ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း။	
ဥပမာ	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္	
ထုတ္လုပ္ေရး	လုပ္ငန္းေပါင္း	(၁၀၀၀)	ခန္႔႐ွိၿပီး	
အမ်ားစုက	႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္	တည္႐ွိသည္။	
အေသးစား	ဓာတ္အားလိုင္းေပါင္း	(၁၀၀၀၀)	ခန္႔က	
ဗဟိုအမ်ဳိးသား	ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္	ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း	
မရွိဟု	ဆိုၾက၏။269	အစိုးရသည္	အဆိုပါ	
အေသးစားစြမ္းအင္	ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို	
အေသးစားႏွင့္	အလတ္စားစီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္	
အားေပးကူညီ	ေထာက္ပံ့ကာ၊	ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို	
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အျခားေနရာ	ေဒသမ်ားတြင္	ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္	
ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။	အလြန္တစ္ရာ	ႀကီးမားေသာ	
ဗဟိုမွ	ထိန္းခ်ဳပ္သည့္	ေရအားစြမ္းအင္ႏွင့္	ေက်ာက္မီးေသြး	
စြမ္းအင္	လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အစား	အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ	
လမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း	႐ွိေနသည္ကို	ျပသႏိုင္မည္	
ျဖစ္ေလသည္။

	 ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္	တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက	သူတို႔၏	
နယ္ေျမမ်ားအတြင္းမွ	လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္း	ခ်ိတ္ဆက္မႈကို	
ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္သည့္	ဗဟိုမွ	ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	
မဟုတ္ေသာ	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး	စနစ္	(de-
centralized	electrification)။	ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္	
ပတ္သက္၍		အေတာ္ပင္	အေသးစိတ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ေသာ	
“႐ွမ္းျပည္နယ္အတြက္	စိမ္းလန္းေသာ	စြမ္းအင္မူဝါဒ	
(Green	Energy	Policy	for	Shan	State)”	မူၾကမ္းက	
အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္	တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္	
စံနမူနာတစ္ခု	ျဖစ္ႏိုင္သည္။	ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ	
မရွိေသာ	စနစ္	(decentralization)	အတြက္	
အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား	အမ်ဳိးသား	ဓာတ္အားလိုင္း	
တစ္ခုတည္းကို	ခ်ိတ္ဆက္သြယ္တန္းသည့္	စနစ္ႏွင့္	
ႏွဳိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ	ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုလွသည္။

	 မတူျခားနားေသာ	တိုင္းေဒသႀကီး	ျပည္နယ္မ်ားတြင္	
မတူကြဲျပားေသာ	သယံဇာတမ်ား၊	လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္	
ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာမ်ား	႐ွိ၏။	ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈကို	
ေျဖေလွ်ာ့ကာ	အခ်ဳိ	့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို	ျပည္ေထာင္စုမွ	
ျပည္နယ္အဆင့္သို႔	လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းေၾကာင့္	
မတူျခားနားေသာ	ျပည္နယ္မ်ားအဖို႔	သူတို႔၏	
သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္	မူဝါဒေရးရာ	
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို	ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးအတြက္	
အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲ	လုပ္ဆာင္ရန္	ပိုမိုလြယ္ကူလာမည္	
ျဖစ္ၿပီး	ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လာမည္	ျဖစ္၏။	
႐ွမ္းျပည္နယ္အေနႏွင့္ဆိုလွ်င္	ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ	
စြမ္းအင္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ကို	ေအာင္ျမင္စြာ	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္	မတူကြဲျပားေသာ	
စြမ္းအင္အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာကို	အသံုးျပဳရမည္	ျဖစ္သည္။	
ဥပမာ	-	အေသးစား	ဓာတ္အားလိုင္းသံုး	အေသးစား	
ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊	ဓာတ္အားလိုင္းသံုး	(သို႔မဟုတ္)	
ဓာတ္အားလိုင္း	မသံုးေသာ	(on-grid	and	off-grid)	ဆိုလာ	
စြမ္းအင္၊	ဇီဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္	ဇီဝစြမ္းအင္စက္႐ံုမ်ား	အပါအဝင္	
ျဖစ္သည္။	ဗဟိုမွ	ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ	အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈမ်ားတြင္	
ဗဟိုမွ	ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ	စြမ္းအင္မ်ားကို	ေ႐ြးခ်ယ္ရန္	
ပိုမိုအားသာေလ့	႐ွိသည္။	သို႔ျဖစ္ရာ	ဗဟိုမွ	ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း	
မျပဳေသာ	အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း	(decentralized	
planning)	ကို	ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္	တြန္းအားေပး	
ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။	ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္	
(သို႔မဟုတ္)	ျပည္နယ္တစ္ခုမွ	နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြက္	
၎တို႔တြင္	ရွိေသာ	သယံဇာတမ်ားႏွင့္	ေဒသတြင္း	
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို	အေျခခံ၍	သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္မႈ	
အ႐ွိဆံုးျဖစ္ေသာ	ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအင္	စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို	
ေရးဆြဲ	အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္	ျဖစ္၏။270

	 ခ႐ိုနီအရင္း႐ွင္မ်ားႏွင့္	စစ္တပ္တို႔က	စီးပြားေရး၏	
အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကို	ႀကီးႀကီးမားမား	လႊမ္းမိုးထားေသာ	
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	စြမ္းအင္ဒီမိုကေရစီစနစ္က	

အလြန္တစ္ရာ	အေရးပါသည္။	ထိုသူတို႔သည္	စြမ္းအင္ကို	
အက်ဳိးအျမတ္ႀကီးႀကီးမားမား	ေပးအပ္ႏိုင္သည့္	
နယ္ပယ္သစ္	တစ္ရပ္အျဖစ္	သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။	
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ	အေဆာက္အအုံမ်ားကို	ပုဂၢလိက	
ပိုင္ဆိုင္မႈေအာက္	မဟုတ္ဘဲ	ျပည္သူ	(သို႔မဟုတ္)	
လူမႈအသိုက္အဝန္း၏	ပိုင္ဆိုင္မႈေအာက္တြင္	
မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ား	ထား႐ွိရမည္။	အထက္ေဖာ္ျပပါ	
"ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္	စိမ္းလန္းေသာ	စြမ္းအင္	
အစီအစဥ္"	အတိုင္း	ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ေစ၊	ပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္ေစ၊	
ဆံုးျဖတ္ခ်က္	ခ်မွတ္ျခင္းကို	လူမႈအသိုက္အဝန္းက	
အားလံုးပါဝင္ေသာ	ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်သည့္	
ပံုစံတစ္ရပ္ျဖင့္	ေဆာင္႐ြက္ရေပမည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏	ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားတြင္	စီးပြားေရးမူဝါဒ၏	
နယ္ပယ္	အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ	ပါဝင္ခဲ့ျခင္း	မ႐ွိသည္မွာ	
အမွန္ပင္	ျဖစ္၏	(ဥပမာ	အခြန္စနစ္	(taxation)	၊	ေငြေၾကး	
ထုတ္ေဝထိန္းခ်ဳပ္ေရး	မူဝါဒ	(monetary	policy)	၊	
ဘ႑ာေရး	မူဝါဒ	(fiscal	policy))။	သို႔ေသာ္	အဆိုပါမူဝါဒမ်ား	
ေရးဆြဲခ်မွတ္မႈကိုလည္း	(PNP)	၏	အေျခခံစံႏွဳန္းတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္	
ပါရာဒိုင္းတို႔ကသာ	လမ္းညႊန္သြားရမည္	ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္
(PNP)	အား	ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္	အေကာင္အထည္	ေဖာ္ျခင္း	
တြင္	အႏွစ္သာရကဲ့သို႔ပင္	အေရးႀကီးသည္မွာ	လုပ္ငန္းစဥ	္
ျဖစ္၏။	ဤေနရာတြင္	အျခခံမူမ်ားစြာကို	အဆိုျပဳတင္ျပထား	
သည္။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္	မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္အားေပး
ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းတြင္	ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ	သည္	‘ျပည္သူႏွင့္	
အနီးဆုံးအစိုးရအဆင့္တြင္	ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားဆံုး	ခ်မွတ္ျခင္း	
(subsidiarity)’	သေဘာတရားႏွင့္အညီ	(PNP)	တစ္ခုအတြက္	
အေျခခံမူမ်ား	ဖြင့္ဆို႐ွင္းလင္းမႈအဆင့္ထိသာ	ပါဝင္ရန္	
ကိုယ့္ကိုယ္ကို	ကန္႔သတ္ထားသင့္သည္။	အမ်ဳိးသားအဆင့္	
အေျခခံမူမ်ားအား	နယ္ေျမေဒသတြင္း	(PNP)	ပံုစံတစ္ခု	အျဖစ္	
ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္းကို	ျပည္နယ္ႏွင့္	ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက	
တာဝန္ယူ	လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။	အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	
သူတို႔	နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္းမွ	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	
အေျခအေနမွန္မ်ားကို	သူတို႔ကသာ	အေကာင္းဆံုး	
သိျမင္နားလည္ႏိုင္မည္	ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။	ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို	
ဖက္ဒရယ္	ဖြဲ႔စည္းပံု	အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	စနစ္တစ္ရပ္ကမ်ားစြာ	
ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္	ျဖစ္သည္။	ထိုစနစ္သည္	လူထု၏	
ႀကီးမားလွေသာ	အစိတ္အပိုင္းမ်ား	အထူးသျဖင့္	
တိုင္းရင္းသား	ေဒသမ်ားက	အားေပးေထာက္ခံေနၾကေသာ	
စနစ္တစ္ရပ္လည္း	ျဖစ္၏။	သို	့ေသာ္	နယ္ေျမေဒသအဆင့္တြင္	
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစု	ခ်မွတ္ျခင္း	(subsidiarity)	(သို႔မဟုတ္)	
အာဏာခြဲေဝႏွင္းအပ္ျခင္း	(devolution)	ဟု	ဆိုရာဝယ္	
ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးအတြက္	တစ္ေျပးညီတည္း	မဟုတ္ေသာ	
မူဝါဒမ်ားဟူ၍	မ႐ွိဟု	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္	မသင့္ေပ။	ဥပမာ	
-	ကုန္သြယ္ေရး၊	ဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရး	ေပၚလစီ၊	ဖက္ဒရယ္	
ေငြေၾကးထုတ္ေဝထိန္းခ်ဳပ္ေရး	ေပၚလစီႏွင့္	ဖက္ဒရယ္	
ဘတ္ဂ်က္	စသည္တို႔	ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
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ဒုတိယအေနျဖင့္	ျပည္ေထာင္စု	အစိုးရသည္	(PNP)	
အား	အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္	
နယ္ေျမေဒသမ်ား	အားလံုးကို	ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မ်ား	
ခ်ေပးရမည္။	သို႔ေသာ္	ဦစားေပးေရး	အေျခခံမူ	(af-
firmative	action	principle)	ႏွင့္အညီ	ေပးအပ္ရမည္။	
ႏုိင္ငံတြင္း႐ွိ	ပိုမိုဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ၊	အတိတ္ကာလက	ဖိႏွိပ္	
ရက္စက္မႈမ်ား	ပိုမိုခံစားခဲ့ရေသာ	ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္	ပိုမုိ	
ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ	ေဒသမ်ားးအတြက္	အထူးသီးသန္႔	
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ	ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား	ေပးအပ္ေရးဟူသည့္	
အေျခခံမူပင္	ျဖစ္သည္။

တတိယအေနျဖင့္	လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊	
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္	အရပ္ဘက္	
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္	စိုက္ပ်ဳိးေရး	ဦးေဆာင္ေသာ	
မဟာဗ်ဴဟာ	တစ္ရပ္ကို	ေအာက္ေျခမွ	ေရးဆြဲခ်မွတ္သည့္	
အဆိုပါ	လုပ္ငန္းစဥ္တြင္	အဓိကက်ေသာ	အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္	
ျဖစ္ရေပမည္။	ဒီမိုကေရစီနည္းက်	ဆံုးျဖတ္ခ်က္	ခ်မွတ္ေရး	
သေဘာတရားေၾကာင့္သာမဟုတ္ဘဲ	ေနရာတစ္ေနရာႏွင့္	
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ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ	စကားဝိုင္းေတြမွာ	ပါဝင္ေစမယ့္အစား	
ျပႆနာလို႔	[NLD	အစိုးရက]	ျမင္ေနၾကၿပီ”271	ဟု	
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ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
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