မဲေခါင္ေဒသမွ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္
တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ား ထုုတ္ယူျခင္း

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ ေျမႏွင့္လုပ္အားကို ထိန္းခ်ဳပ္အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္
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မာတိကာ

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၃

ေက်းဇူးတင္လႊာ

၅

အဖြင့္မိတ္ဆက္

၆

အပိုင္း ၁။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား

၁၇

အပိုင္း ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား

၃၆

အပိုင္း ၃။ ေဒသတြင္း အေျခအေနႏွင့္ အေရးပါသည့္ က႑မ်ား

၅၄

သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၇၀

ကိုးကားထားသည့္ စာတမ္းမ်ား

၈၃

ေနာက္ဆက္တြဲ ။

၉၀

။ ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖၾကားသည့္ အမည္မေဖာ္သူမ်ားစာရင္း

ပုံကားခ်ပ္စာရင္း
ပံု ၁။

မဲေခါင္ေဒသ

၈

ပံု ၂။

မဟာမဲေခါင္ စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈစႀကႍ

၉

ပံု ၃။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို မဲေခါင္စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈစႀကႍမ်ား၏ ဆံုခ်က္အျဖစ္ထားျခင္း

၉

ပံု ၄။

၁၉၅၉ မွ ၂၀၁၅ အထိ တစ္ကမာၻလံုးရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေရအတြက္

၁၀

ပံု ၅။

မဟာမဲေခါင္ေဒသရိွ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
(FDI) ရာခိုင္ႏႈန္း

၁၇

ပံု ၆။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား

၁၈

ပံု ၇။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ

၁၉

ပံု ၈။

ဖႏြမ္းပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ဝင္ေပါက္

၂၀

ပံု ၉။

ဖႏြမ္းပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း

၂၁

ပံု ၁၀။

စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြာေရး ဇုန္ပံုစံငယ္(Khmer Times)

၂၂

ပံု ၁၁။

စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း

၂၃

ပံု ၁၂။

“ရႊင္လန္းေပ်ာ္ရႊင္လုပ္ငန္းခြင”္ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ဆုုိင္းဘုုတ္တစ္ခု

၂၉

ပံု ၁၃။

စစ္တပ္အေျခစိုက္စခန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွေသာ ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္

၃၀

ပံု ၁၄။

အဂတိလုိက္စားမႈအေပၚရႈျမင္လက္ခံမႈညႊန္းကိန္း - အေ႔ရွေတာင္အာရွ

၃၁

ပံု ၁၅။

ေဒသအတြင္းရိွ အဂတိလုိက္စားမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈ

၃၂

ပံု ၁၆။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ကေမာၻဒီးယားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (CDC) အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံု

၃၃

ပံု ၁၇။

ထားဝယ္၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္တည္ေနရာ

၄၁

ပံု ၁၈။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတည္ေဆာက္ပံု

၄၁

ပံု ၁၉။

ထားဝယ္ - မလကၠာေရလက္ၾကားကုိ ေရွာင္ကြင္းသြားျခင္း

၄၅

ပံု ၂၀။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ပင္လယ္ႏွင့္အကြာအေဝး - ေတာင္ဘက္စီးပြားေရး စႀကႍ၏ စမွတ္

၄၅

ပံု ၂၁။

ထားဝယ္မွ အကြာအေဝး

၄၆

ပံု ၂၂။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား

၄၇

ပံု ၂၃။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ေတာင္ဘက္သို႔လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း - အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ လ်ာထားသည့္ေနရာ

၄၈

ပံု ၂၄။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ လမ္းမ်ား

၅၀

ပံု ၂၅။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအစီအစဥ္

၅၄

ပံု ၂၆။

မဟာမဲေခါင္ ေတာင္ဘက္စီးပြားေရး စႀကႍ

၅၅

ပံု ၂၇။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သြင္းအားစုဘက္မွ ျဖည့္ဆည္းျခင္း

၆၀

ပံု ၂၈။

မဟာမဲေခါင္ေဒသ၏ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (GDP) ရိွ သြင္းအားစုဝယ္ႏိုင္စြမ္းညီမွ်မႈ
(၁၉၉၂ - ၂၀၁၄)

၆၁

ပံု ၂၉။

အာရွပိစိဖိတ္ေဒသရိွ လူဦးေရတိုးႏႈန္းႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ တိုးတက္ႏႈန္းမ်ား

၆၂

ပံု ၃၀။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့အားေပးေနစဥ္ကာလအတြင္း
ျမန္မာ့စစ္အာဏာပိုင္ေဟာင္းမ်ား (သူခိုးမ်ား) က ၎ကူညီမႈမွရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို
တြန္းလွည္းျဖင့္တိုက္ယူသယ္ေနျခင္း"

၆၃

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs) မ်ားကို တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ အေထာက္
အကူ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကို ကမာၻ႔ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ယက္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္
တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ၁၉၆၀ ခုျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ အေ႔ရွေတာင္အာရွတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္း
ငယ္အၾကာကမွ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ အျငင္းပြား
ဖြယ္ရာအေျခအေနတြင္သာ ရိွေနေသးေသာ္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
သာမန္ျပည္သူမ်ားအားလံုး၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွေနသည္။ ထုိအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ
ေထာက္ခံသူမ်ားက ထုိလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အရိွန္အဟုန္ျမင့္တက္ေစသည္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
မ်ားဖန္တီးေပးသည္၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦမ်ားကို တည္ေထာင္ေပးသည္၊ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးကို ပိုမိုစံုလင္ေစ
သည္ဟု ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳၾကသည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကလည္း ၎တို႔တြင္ ေနာက္မွကပ္ပါလာသည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားက
ေကာင္းက်ိဳးမ်ားထက္ ပိုမ်ားသည္၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေပးသည္၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးႏွိမ္
သည့္အျပင္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

ထိခိုက္မႈႏွင့္

အရည္အေသြးပ်က္စီးက်ဆင္းေစျခင္းတို႔ကုိ

ျဖစ္ေစသည္ဟု

ျပန္လည္ေခ်ပၾကသည္။ ဤစစ္တမ္းတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ႏွင့္ မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ မဲေခါင္ေဒသတြင္းတြင္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို တည္ေထာင္ေနၾကသလဲဟူေသာ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကုိ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ရိွအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွစ္ခုကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထုိေလ့လာမႈမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေပးထားသည့္ရရိွခံစားပုိင္ခြင့္
မ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို အကာအကြယ္ေပး
ႏုိင္မႈႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ ေဒသလံုးဆိုင္ရာ အတူတကြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ
ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေမာ္ဒယ္ျဖစ္သည့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံ (GMS-ECP) တြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္
ကာလမ်ား၏ အလယ္ေလာက္ကတည္းက အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွရၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္ဝန္း

ITD လုပ္ငန္းခြင္၊ (ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၇) ဓာတ္ပုံ - Ridan Sun

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၃

တစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု (OBOR) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမ်ားတြင္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။
ထုိစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ား ရက္ရက္ေရာေရာေပးျခင္းျဖင့္
ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးခဲ့ေသာ္လည္း အလားတူကတိကဝတ္မ်ဳိးမွာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္မူ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။ ေျမ၊
လုပ္သားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ
မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ တရားဝင္ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ၎တို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္
အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေပ။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမွာ အကန္႔
အသတ္ျဖင့္သာရိွၿပီး ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ေရႊ႕
ေျပာင္းမႈမ်ား ရိွေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ အက်ံဳးဝင္
သည့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုပင္ ကာကြယ္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ႀကံဳလ်က္ရိွေနၿပီး ၎အခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာ
က်င့္သံုးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏအၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းျခင္းမ်ား ခံၾကရသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (EIA) သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေလ့မရိွေပ။ ထို႔အျပင္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဇုန္မ်ားတြင္သာ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနရာကြက္၍ လိုက္နာ
က်င့္သံုးေလ့ရိွၾကသည္။
စစ္တမ္းေလ့လာမႈအရ တရားဥပေဒႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားအရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ ေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမည့္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားဘက္ကိုသာ ယိမ္းယိုင္ေနၿပီး ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေလ့ရိွသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား
အတြက္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အေကာင္းဆံုးေသာ ကုန္ထုတ္သြင္းအားစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေျမႏွင့္ လုပ္သား
အင္အားကို အမိအရထုတ္ယူသံုးစြဲရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ အသံုးခ်စရာျဖစ္လာခဲ့ၿပီး မဲေခါင္ေဒသမွ တန္ဖိုးရိွသည့္အရာမ်ားကို
ေငြေၾကးအျမတ္အစြမ္းမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ယူရန္ ကူညီအားေပးလ်က္ရိွသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနျခင္း၊ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံကြပ္ကဲမႈျပဳရာတြင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတာ၀န္ယူမႈမ်ားမရိွျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္
ထူးခံလူတန္းစားမ်ားက ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကို ျမင့္တက္လာေစျခင္းေၾကာင့္ဟု ယူဆရသည္။ အေၾကာင္းမွာ
၎ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္သူတို႔၏အင္အားကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပုဂၢလိကအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေနသည့္ လူ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအေပၚ ဘက္လိုက္ရန္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူေဘာင္ထဲသို႔
ထည့္သြင္းလိုက္ရန္ အသံုးျပဳေနႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
စင္စစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လိုရာသို႔ေရာက္ေအာင္ ဘက္စံု
အသံုးခ်၍ရသည့္ လက္နက္မ်ားသဖြယ္ အထူးအေရးပါသည့္ မူဝါဒကိရိယာမ်ားျဖစ္သည္ကို ဤေလ့လာမႈမွ ေအာက္ပါ
အတိုင္းလမ္းညႊန္ေဆြးေႏြးထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒျပဌာန္းမႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ားကို
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ပိုမိုမွ်တစြာႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ခြဲေဝႏိုင္ေစေရးတုိ႔
အတြက္ ျပန္လည္စိစစ္ရန္၊ (၂) အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္္ ေျမႏွင့္ လုပ္အားကို အဓိကသံုးသည့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
အေပၚမွီခုိအားကိုးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ၎အစားေဒသတြင္းရိွ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံ
အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးရန္၊ (၃) အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ၿပီး ေဒသတြင္းမွ
အဖိုးတန္သည့္အရာမ်ားကို ေငြေၾကးအျဖစ္ ေနာက္တစ္ဆင့္ အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းကို အနည္းဆံုးေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္
ရာတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္
ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈတုိ႔ကုိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၄) အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အထူးစီးပြား
ေရးဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ခံေနရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းၿပီး ထိခိုက္မႈမ်ား
ကိုေျဖရွင္းရန္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳ
ခံထားရသည့္၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးခံေနရသည့္သူမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အေနျဖင့္ ဤေဒသႀကီးအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုမိုတရားမွ်တၿပီး သာတူညီမွ်စြာ ေနထိုင္နိုင္
သည့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ လိုက္နာရမည့္ လမ္းညႊန္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာလိုသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပါဝင္
လာေစရန္ နည္းဗ်ဴဟာအသစ္မ်ားကို ဖန္တီးအသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
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ေက်းဇူးတင္လႊာ
စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤေလ့လာမႈစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္လာေစရန္ ေစတနာႀကီးစြာျဖင့္ ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကသည့္ လူ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရိွပါသည္။ ရိုဆာလက္ဆမ္ဘဂ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (The Rosa
Luxemburg Fund) မွ ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ဖိုးကပ္စ္အြန္သည္ဂလိုဘယ္ေဆာက္သ္ (Focus on
the Global South) အဖြဲ႕အစည္းမွ ထပ္ေလာင္းကူညီသည့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ သြားလာေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား
ကိုလည္းေကာင္း ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဆိုဖီယာခ်ာ့က္ႏွင့္ ေရာ့စ္ဆိုကြန္သီတို႔မွ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ရာတြင္ တန္ဖိုး
မျဖတ္ႏိုင္သည့္ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ အျခားမေရမတြက္
ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရြာသူရြာသားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားမွလည္း ၎တို႔၏ အခ်ိန္၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ သေဘာထားႀကီးစြာ မွ်ေဝခဲ့ၾကပါသည္။ ဆိုဖီယာခ်ာ့က္၊ ရွယ္မလီဂါတယ္လ္၊ ေရာဘတ္ဖင့္ခ်္၊
ေရွာန္ဘီးန္၊ ေရာဘတ္နရွ္၊ ပန္နီသိမ္းႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ အမည္မပါဝင္သူမ်ားမွလည္း ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးၿပီး စာတမ္း
ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္လည္း အသံုးဝင္သည့္အႀကံေပးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္
အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔၏ ကူညီမႈမ်ားသည္ ဤေလ့လာမႈစာတမ္းကုိ မ်ားစြာပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစပါသည္။
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အဖြင့္မိတ္ဆက္
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာသည့္နည္းလမ္း
ဤသုေတသနစာတမ္းကို ဖိုးကပ္စ္အြန္သည္ဂလိုဘယ္ေဆာက္သ္ (Focus on the Global South) ၏ မဲေခါင္
ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာသည့္စာစဥ္မ်ားမွ အပိုင္းတစ္ပိုင္းအျဖစ္
ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္မူ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ ေလ့လာၿပီး
ထုိစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားၾကရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္
ေပးထားမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ားကုိ အဓိက ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ
သံုးသပ္ထားပါသည္။ ယခုစာတမ္း၏ အဓိကအေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ ေပးအပ္ထားသည့္ အကူအညီ
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေပးထားသည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ
နားလည္ႏုိင္ေစရန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို အဓိကထားေလ့လာကာ မဲေခါင္ေဒသအတြင္းရိွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားက
လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူမ်ားကို မဲေခါင္
ေဒသႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပၿပီး
ေနာက္တြင္ အပိုင္း (၁) တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွ ဖႏြမ္းပင္ႏွင့္ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားကို အဓိကထား ေလ့လာတင္ျပထားသည္။ အပိုင္း (၂) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကိုမူ ထားဝယ္အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ကုိ ေနာက္ခံထားၿပီး ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ ၎ေလ့လာတင္ျပသံုးသပ္မႈႏွစ္ရပ္လံုးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း
မႈမ်ား၊ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ား (FGD) မွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈ
ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသုေတသနမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈျခင္းမွ ေတြ႕ရိွရမႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပမႈကို အေျခခံ
ထားပါသည္။ ၎ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး အပိုင္း (၃) တြင္ ေဒသတြင္းေပါင္းစပ္မႈရႈေထာင့္မွ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္း
အရာနယ္ပယ္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို
ေနာက္ဆုံးရႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဖိုးကပ္စ္အြန္သည္ဂလိုဘယ္ေဆာက္သ္ (Focus on the Global South) သည္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအပါအဝင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ
အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ သုေတသနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူကို စည္းရံုးလံႈေဆာ္သည့္ အဖြဲ႕
အစည္းျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုျခင္းထက္ ထိုလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈ
မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အသံကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ တြန္းအားေပးသည္။ ဤေလ့လာတင္ျပမႈတြင္လည္း အထက္
ပါအခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစရန္ ႀကိဳးစားထားပါသည္။ အပိုင္း (၁) ႏွင့္ (၂) တြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေလ့လာမႈႏွစ္ရပ္၏ ေတြ႕
ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ေျဖၾကားထားသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ အပိုင္း (၃) တြင္ ေဒသတြင္းႏွင့္
အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္တို႔ကို အေျခခံၿပီး ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာတမ္း၏ နိဂုန္းခ်ဳပ္တြင္ ေလ့လာ
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထည့္သြင္းေရးသားထားၿပီး ဆက္လက္၍ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
အစိုးရမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ (Focus) မွ အေရးႀကီးသည့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး သုေတသနျပဳ
ေလ့လာမည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို ကနဦးသတ္မွတ္ျခင္း၊ သုေတသန၏ အက်ယ္အဝန္းကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းျခင္းကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ အလားအလာရိွသည့္လူမ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို အတူတကြေဆာင္ရြက္
ခဲ့ပါသည္။ ထုိေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားနွင့္ အႀကံျပဳ တင္ျပလာမႈမ်ားကို အျခားသူမ်ားကို အသိမေပးဘဲ
Focus ၏ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သာ မွ်ေဝခဲ့ၾကၿပီး ၎ရရိွလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စာေရး
သူ၏ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ျဖစ္ႏိုင္သည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စာရင္းျပဳစုခဲ့ပါသည္။
ထုိမွ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔မွ ပါဝင္ေျဖၾကားမည့္သူမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး မွ်တမႈရိွေစရန္ ထည့္သြင္း

၆

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ထားပါသည္။ ထုိေနာက္ ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ စာေရးသူ၊ Focus မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမိတ္ဖက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူသည္ ကေမာၻဒီးယားမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားျဖစ္ေသာ (စီဟာႏု
ဖီ(လ္) ႏွင့္ ဖႏြမ္းပင္) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လ အသီးသီး
တို႔တြင္ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ လိုအပ္သည့္
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပိုမိုရရိွေစရန္ ကြင္းဆင္းမေလ့လာမီႏွင့္ ေလ့လာၿပီးတို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွာေဖြေလ့လာျခင္းႏွင့္ အျခားလက္လွမ္းမီသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈသုေသသနျပဳၿပီး
လိုအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္မႈျပဳရာတြင္ ယခင္က အျခားသူမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ မ်ားစြာေသာ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေလ့လာျပဳလုပ္ထားၿပီးသည့္ စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားအေပၚတြင္ ထပ္မံလိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား
ရရိွရန္ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။
ဤေလ့လာမႈအတြက္ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားေပးသည့္သူ (၆၀) ဦးရိွၿပီး အျခားရာႏွင့္ခ်ီသည့္ စာရြက္စာတမ္း
မ်ားကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈခဲ့ရပါသည္။ ထုိေျဖၾကားသူမ်ားထဲတြင္ (၂၇) ဦးသည္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စု
ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) ကုိ အလုပ္သမား (၁၅) ဦးစီ (အမ်ိဳးသမီး (၇) ဦး၊ အမ်ိဳးသား (၈) ဦး) ႏွင့္အတူ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျပင္ဆင္ထားေသာ
ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦး၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (၇) ခု၊ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္
ေသာအဖြဲ႕မွ ဝန္ထမ္း (၂) ဦးႏွင့္ စက္မႈက႑ကိုယ္စားျပဳသူ (၁) ဦးတု႔ိႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။၁ ထပ္မံၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမးျမန္းမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖၾကားသူ စုစုေပါင္း (၂၉) ဦးရိွပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈ (FGD) တစ္ခုကုိ ထားဝယ္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ အက်ဳိးစီးပြားတိုက္ရိုက္ထိခိုက္ျခင္းကို ခံစားရသည့္ရြာ (၁) ရြာမွ ရြာသူရြာသား
မ်ား (၁၂) ဦး (အမ်ိဳးသား (၁၁) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။၂ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳသူ (၉) ဦး၊ စက္မႈက႑မွ ကိုယ္စားျပဳသူ (၁) ဦး၊ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ
အရာရိွ (၂) ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ၏ အႀကံေပး (၁) ဦး၊ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္သည့္ ပညာရွင္
(၁) ဦး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအႀကံေပး (၁) ဦး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တြင္ ယခင္ကပါဝင္ခဲ့သူ (၁) ဦး၊ လြတ္လပ္
သည့္သုေတသနပညာရွင္ (၁) ဦးႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။၃ ဘန္ေကာက္ရိွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (၄) ခုမွ လူမ်ားကို
ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အျပင္
ဘက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေျဖၾကားမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ ၎နွစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္
ၿပီးကိုယ္ေတြ႕သိရိွထားသူမ်ားကိုပါ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတို႔ မျပဳလုပ္မီတြင္ ဤသုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္း
ခ်က္တို႔ကို ရွင္းျပၿပီး မိမိစိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ပါဝင္မႈႏွင့္ သတင္းေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္ကုိ
လည္းေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား၏ ထိရွလြယ္မႈ၊ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခိုက္မႈရိွနိုင္ျခင္း၊ ေဒသ
တြင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ အေျခအေနဆိုးရြားေနမႈမ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္ သုေတသနတြင္ ပါဝင္
ေျဖၾကားသူမ်ားကို အမည္ေဖာ္ျပနိုင္ျခင္း မရိွေပ။၄ ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ားကိုလည္း ၎တို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို စာတမ္း
တြင္တိုက္ရိုက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပမည္ဆိုပါက ဥပမာအားျဖင့္ “စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမား
တစ္ဦး” သို႔မဟုတ္ “ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာရြာသားတစ္ဦးမွ” သို႔မဟုတ္ “ရန္ကုန္မွ အစိုးရ
မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ” စသည္ျဖင့္ အမည္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားပါမည္ဟု ၎တို႔၏ အမည္ကို
လွ်ိဳ႕ဝွက္ေပးထားၿပီး ၎တို႔ကို အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္း၊ အေၾကာင္းရွာေျပာဆိုျခင္းမ်ား မခံရေစေအာင္ အာမခံခ်က္
မ်ားေပးထားပါသည္။ အမည္နာမကို ေရွာင္လႊဲေဖာ္ျပထားသည့္ သုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသည့္ အျပည့္အစံုစာရင္းကို
ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ယခုစာတမ္း၏ မူၾကမ္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ပါဝင္
ေျဖၾကားသူမ်ား ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳႏိုင္ရန္ ၎တို႔ကို ျဖန္႔ေဝထားခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံၿပီး အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို (Focus)
ႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမွ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္၊
ဧၿပီလႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ားတြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆး ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္စာတမ္းအေခ်ာကုိ ျပန္လည္ေပးပို႔လာသည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ဇူလိုင္လတြင္ မြမ္းမံၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၇

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
မဲေခါင္ေဒသ
မဲေခါင္ေဒသသည္ လူဦးေရသန္း (၃၃၀) ခန္႔တို႔ျဖင့္ ထူးျခားသည့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုညီမႈ၊ ဘာသာ
စကားကြဲျပားမႈႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံုလင္မႈတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း ရာခ်ီမွီတင္းေနထိုင္ရာ ေဒသျဖစ္
သည္။ မဲေခါင္ေဒသအတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ လူဦးေရ၏ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တုိ႔အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္
၀မ္းေရးဖူလုံမႈတို႕အတြက္ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ ၎၏ ျမစ္လက္တက္မ်ားရိွ သစ္ေတာမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကို မွီခိုေနထိုင္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤေဒသကို အာရွ၏ ဆန္အိုးႀကီး၊ ငါးေတာင္းႀကီးစသည္ျဖင့္လည္း တင္စား
ေခၚေဝၚၾကသည္။
စစ္ေအးကာလၿပီးကတည္းက မ်ားစြာေသာ ဦးေဆာင္
သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနွင့္ စီးပြား
ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဤေဒသ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရိွလာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႀကိဳး
ပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။၅ ထုိႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေမာင္းႏွင္
ေပးသည့္ တြန္းအားတစ္ခမ
ု ွာ ဂ်ပန္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ွ ဦးေဆာင္သည့္ ႏိင
ု င
္ ံ
တကာပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည့္ ေငြေၾကးအဖြ႕ဲ အစည္း တစ္ခု
ျဖစ္ေသာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဒသ
တြင္းမွ (၆) ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊
လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တရုတ္စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး
၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အတူအကြ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ မဟာ
မဲေခါင္ေဒသခဲြ စီးပြားေရးစႀကႍ အစီအစဥ္ (GMS – ECP) ျဖစ္
သည္။

ထုိမဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ

စီးပြားေရးစႀကႍအစီအစဥ္

(GMS – ECP) ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသအတြင္းရွိ
ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ ကုနသ
္ ယ
ြ ေ
္ ရးႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ခရီး
ပုံ ၁။ မဲေခါင္ေဒသပုံ (Demis Map Server)

သြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံျခင္းတို႔ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ပိုမိုဖန္တီးေပးျခင္း၊ ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေစျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
ေလ်ာ့ခ်ေစျခင္းစသည္တို႔ကို ျဖစ္ေစမည့္ ပုဂၢလိက က႑မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။
ထုိမွတစ္ဆင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခဲြ စီးပြားေရးစႀကႍ အစီအစဥ္ (GMS – ECP) (ဤေနရာမွ စ၍ GMS ဟုေရးသားမည္)
တြင္ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံ (၆) ႏိုင္ငံအနက္ (၅) ႏိုင္ငံမွာ အေ႔ရွေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕အစည္း (အာဆီယံ) ၏ အဖြဲ႕ဝင္
ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္း (၂) ခုလံုးသည္ မဲေခါင္ေဒသအတြင္းႏွင့္ အေ႔ရွေတာင္အာရွတစ္ခြင္တြင္ ကုန္
ထုတ္လုပ္ငန္း အေျခခံစခန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ကုန္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္ ရည္မွန္းထား
ၾကသည္။ ထုိစနစ္ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အစိုးရသို႔ ေပးသြင္း
ရသည့္ သြင္းကုန္အခြန္ႏွင့္ အျခားကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ဖယ္ရွားၿပီး မဲေခါင္ေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားကို ေပါင္းစည္း
ထားသည့္ ေဒသတြင္းဆိင
ု ရ
္ ာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ
္ မ
ႈ ်ားရိသ
ွ ည့္ တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္ ကုနထ
္ တ
ု က
္ ူးသန္းမည့္ ေစ်းကြက္
ကြန္ယက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူ ျပဳၾကရန္ျဖစ္သည္။
.
ယခုလက္ရိွကာလအထိ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို တရားဝင္ ညႇိႏႈိင္းထားၾကၿပီး
ႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကားလမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္

၈

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

အားေပးစက္ရံုမ်ား၊ ဗို႔အားျမင့္ မဟာဓါတ္အားလိုင္းမ်ား
ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

စသည္တုိ႔ျဖင့္

ေက်ာ

ေထာက္ေနာက္ခံျပဳလ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းမ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဘဏ္မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေခ်းေငြေဒၚလာဘီလီယံေပါင္း (၆.၇) ႏွင့္ နည္း
ပညာေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၁၂၄.၉)
အသံုးျပဳၿပီး အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။၆ သို႔ေသာ္
၎မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြငး္ တြင္

အေျခခံ

စီးပြားေရး

အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေငြေၾကးထုတ္ေပး
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္သာ ရပ္တည္
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဘဏ္၏ ကူညအ
ီ ားေပးမႈေၾကာင္ပ
့ ါဝင္သည့္ ပုဂလ
ၢ က
ိ မတည္
ရင္းႏွးီ ေငြမ်ား မပါဝင္ေသးေပ။ ထုေ
႔ိ ၾကာင့္ အမွနတ
္ ကယ္
တြင္မူ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပါဝင္မႈမ်ားျပားလာျခင္း
ေၾကာင့္ အေျခခံစးီ ပြားေရးအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ အာရွ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ပ
္ ါဝင္ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခ်ဳိးကို
ပို၍ နည္းပါးလာေစျခင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။ ၎ကို
အပိုင္း (၃) တြင္ အက်ယ္တဝင့္ တင္ျပပါမည္။ ၁၉၉၈
ခုႏွစ္မွစ၍

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏

“စီးပြားေရးစႀကႍ”

ပုံ ၂။ မဟာမဲေခါင္စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈစႀကႍ

ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ မဲေခါင္ေဒသတြငး္ ရိွ ကုန္
သြယမ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ စက္မက
ႈ ႑တြင္ ပုဂလ
ၢ က
ိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပါဝင္ႏိုင္
လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၎စီးပြားေရးစႀကႍမ်ားသည္
ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ
အခ်င္းခ်င္း

ဆက္သြယ္သြားလာရန္ႏွင့္

ကုန္သြယ္ရန္

ေဒသအတြင္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ယွက္သန္းထားသည့္ လမ္းမ
ႀကီးမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလိုင္း
မ်ားႏွင့္အတူ အျခားစီးပြားေရး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား
ျဖစ္သည့္ စက္ရုံမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားစသည့္ အေဆာက္
အဦမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။၇ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားကို

၎ကြန္ယက္သဖြယ္

ယွက္သန္းထားသည့္

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၏ ဆံုခ်က္မ်ား (nodes) အျဖစ္
ဗ်ဴဟာက်က် ေနရာခ် ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္
သည္။

ပံု ၃။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ မဲေခါင္စီးပြားေရး ဆက္သြယ္မႈ
စႀကႍမ်ား၏ ဆံုခ်က္အျဖစ္ထားျခင္း

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၉

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
‘အထူးစီးပြားေရးဇုန္’ (SEZ) ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ နယ္နမိတ္အတြင္းရိွ ေနရာတစ္ခု၊ တစ္ခါတစ္ရံ
တြင္နယ္နမိတ္မ်ားအၾကားရိွ ေနရာကို အထူးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒသမ်ား အသံုးျပဳထားျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။ အထူးစီးပြား
ေရးဇုန္မ်ားသည္ လြတ္လပ္သည့္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ လြတ္လပ္သည့္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ား၊ ပို႔ကုန္ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္သည့္ဇုန္မ်ား၊
လြတ္လပ္သည့္စက္မႈဇုံမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ စီးပြားေရးေငြေၾကးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းဇုန္မ်ားဟူ၍ ပံုစံမ်ိဳးစုံ ရိွၾက
သည္။ ၎ဇုန္မ်ားအတြင္းရိွ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဦးစားေပးေလ့ရွိၿပီး အစိုးရသို႔
ေပးရမည့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ လိုင္စင္ေၾကးကဲ့သို႔ေသာ အခြန္အခမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းစသည္တုိ႔ျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ကုန္စည္
တို႔ကို လြတ္လပ္စြာေရြ႕လ်ားမႈ ျပဳႏိုင္ေစရန္ ေျဖေလ်ာ့ေပးထားျခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ၾကသည့္ ေရာင္းဝယ္
ေဖာက္ကားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ေၾကာင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားနည္းျခင္းတုိ႔ကုိ
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမည့္ ပံုစံကို ဆံုးျဖတ္ခ်ထား
သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံမ်ား ပူးတြဲပါလာၿမဲျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ သီးျခားခြဲၿပီး
စီမံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႕ရသကဲ့သို႔ (၂) မ်ဳိးလံုးေပါင္းၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ပံုစံမ်ဳိး
ျဖင့္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏိုင္သည္။၈
၁၉၆၀ ခုႏစ
ွ မ
္ ်ားအကုနတ
္ င
ြ ္ တစ္ကမာၻလးုံ တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ား (၉) ခုသာ ရိခ
ွ ရ
့ဲ ာမွ ၁၉၉၅ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ စုစေ
ု ပါင္း
(၅၀၀) ရိွလာၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား မိႈလိုေပါက္လာၾကကာ တစ္ျဖည္းျဖည္းလ်င္
ျမန္စြာႀကီးထြားလာၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၃၀) တြင္ (၄၃၀၀) ခန္႔မွ်အထိ ရိွလာခဲ့သည္။၉ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္
သမားအဖြဲ႕အစည္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တကမာၻလံုးရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ အလုပ္သမား
စုစုေပါင္း (၆၈) သန္းေက်ာ္ကို အလုပ္အကုိင္ေပးထားနိုင္ခဲ့ၿပီး ၎အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ သန္း (၄၀) ခန္႔မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္
ရိွေနၾကသည္။၁၀ အခ်ဳိ႕က အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေရွးက်သည့္ ဖိုနီးရွားႏွင့္ ဆယ့္ႏွစ္ရာစုဥေရာပရိွ
လြတ္လပ္သည့္ ကုန္သြယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ဆက္စပ္ေျပာဆိုၾကသည္။၁၁ အခ်ဳိ႕က ယင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ယခုေခတ္ရိွ
အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားမွာ အရည္အေသြးအားျဖင့္ ကြာျခားၾကသည္ကို ေထာက္ျပျငင္းဆုၾိ ကသည္။ ထိသ
ု ႔ို ေျပာဆိမ
ု မ
ႈ ်ားသည္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို မေျပာင္းမလဲက်င့္သံုးခဲ့သည္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး ၎တို႔၏ စီးပြားေရးတြင္က်ယ္လာမႈကို လက္ခံ
လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။၁၂ ယခုေခတ္ဇုန္မ်ားႏွင့္ ေရွးေခတ္ကဇုန္မ်ားအၾကား အဓိက ျခားနားခ်က္မွာ လြတ္လပ္
သည့္ကုန္သြယ္ေရးဆိပ္ကမ္းမ်ားကို သြင္းကုန္ခြန္ႏွင့္ အျခား
အခြန္မ်ားေကာက္ခံျခင္းမရိွဘဲ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးကို
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္

လုပ္ေဆာင္ထားသည္။

ယခု

ေခတ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း
မ်ားကုိ

ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သုိ႔

ထုတ္ကုန္မ်ား

တင္ပို႔

ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျပင္ဆင္
ထုပ္ပိုးသည့္ ဇုန္မ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ထုိမွ
နယ္ေျမေဒသတစ္ခုကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမည့္ ပံုစံကို
ဆံုးျဖတ္ခ်ထားသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ စက္မႈဇုံ
မ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေလ့ရွိသည္။ ၎တုိ႔မွာ အခြန္ေကာက္
ခံမႈကို ကာလၾကာျမင့္စြာ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးထားျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အလုပ္
သမားဥပေဒမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလ်ာ့ေပးထားသည့္ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားစသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
ပံု ၄။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ တစ္ကမာၻလံုးရိွ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေရအတြက္

၁၀

ပထမဆံုးေသာ

ေခတ္မီအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို

ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အိုင္ယာလန္၌ တည္

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ေဆာက္ခဲ့သည့္ ရွန္ႏြန္လြတ္လပ္သည့္ဇုန္မွ အစျပဳသည္ဟု သတ္မွတ္ၾကၿပီး အာရွတြင္မူ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌
တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ကႏၵလအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ပထမဆံုး ျဖစ္သည္။၁၃ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္ဝမ္က (Kaohsing)
ပို႔ကုန္ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ျပဳျပင္ေရးဇုန္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားကမူ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ မန္ဆန္ပို႔ကုန္ ျပင္ဆင္
ထုတ္လုပ္ျပဳျပင္ေရးဇုန္ကို အသီးသီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။၁၄ ပုိ႔ကုန္ျပင္ဆင္ ထုတ္လုပ္ျပဳျပင္ေရးဇုန္မ်ိဳးကုိ ကုလသမဂၢ၏
အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကုလသမဂၢစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း (UNIDO) ႏွင့္ ကုသမဂၢကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အဖြဲ႕ (UNCTAD)၁၅ တို႔ကလည္းေကာင္း (AMPO) ဟုေခၚသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပစိဖိတ္အာရွအရင္းအျမစ္ဗဟိုဌာန၁၆ မွ အဂၤလိပ္
ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ စာစဥ္ကလည္းေကာင္း အားေပးေထာက္ခံမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၀
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ႈ ႑ျဖစ္ေပၚ တိးု တက္လာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုးိ တက္ေရးတုက
႔ိ ို အားေပးကူညရ
ီ န္ သြငး္ ကုနအ
္ စားထိးု
ေရးမွ ပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည္းဗ်ဴဟာအား အာရွတစ္ခြင္ရိွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ (ဥပမာ - ထိုင္း၊ မေလးရွား၊
သီရိလကၤာ၊ ဖိလစ္ပိုင္) တို႔တြင္ ပို႔ကုန္ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ျပဳျပင္ေရးဇုန္တို႔ကို လိုက္လံအတုယူ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။၁၇
၎ေျပာင္းလဲလာမႈက ၁၉၇၀ ခုျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ တစ္ကမာၻလံုး
ဆက္သြယ္ၿပီး လြတ္လပ္သည့္ကုန္သြယ္ေရးကို အားေပးေထာက္ခံလာၾကသည့္ျဖစ္စဥ္ ျပန္႔ႏွံ႔လာေစျခင္းကို ထင္ဟပ္
ေစသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကို ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဝါဒစီးပြား
ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားက အားေကာင္းလာေစၿပီး ခ်မ္းသာသည့္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားက အဓိက ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၅၀ ခုျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေပၚတြင္သာ
အဓိက မွခ
ီွ ေ
ုိ နသည္ဟု ယူဆေနၾကသည္အ
့ တြကေ
္ ၾကာင္လ
့ ည္း ပုဂလ
ၢ က
ိ ကုိ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ပ
္ င
ုိ ဆ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ေ
့္ ပးထားျခင္း၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္မွ
အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကမွ်ေဝခံေပးထားျခင္းတို႔ျဖင့္ ေခတ္မီ
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ မ်က္ႏွာသာ ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ကို
ဆြဲေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ျမန္ဆန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေရာက္ေအာင္ ေစခိုင္းေနသည့္ လြတ္လပ္သည့္ေစ်းကြက္တြင္
ပါဝင္သူမ်ားမွာ အသာစီးရခဲ့ၾကသည္။၁၈ သြင္းကုန္အစားထိုးေရးက ကုန္သြယ္မႈတြင္ အတားအဆီးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းရိွ
စက္ရံုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ထို႔အတူ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္တင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာက ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ေပးေခ်ရသည့္
အဖိုးအခမ်ား ေလ်ာ့ေပးၿပီး မက္လံုးေပးျခင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ရန္ အက်ိဳးအျမတ္ရိွေစသည္။၁၉
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အဓိက ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ရပ္မွာ သြင္းကုန္အစားထိုးေရး အစီအစဥ္ကို မစြန္႔လႊတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္မွ
နယ္နမိတ္ ေျမဧရိယာတစ္ခုကို သီးသန္႔ခြဲထုတ္ၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒမ်ားကို ထိုေနရာတြင္ က်င့္သံုးရန္
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ႏိုင္ငံ၏ အျခားစီးပြားေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ မေရာယွက္ဘဲ သီးသန္႔ရပ္တည္ေစျခင္းအားျဖင့္ ပို႔ကုန္
တိုးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ စမ္းသပ္က်င့္သံုးခြင့္ ျပဳႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို
မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စမ္းသပ္သည့္ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အရွင္းလင္းဆံုးဥပမာတစ္ခုမွာ ၁၉၇၉
ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးမူဝါဒက်င့္သံုးေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ
ရွန္ဇန္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ဗဟိုျပဳ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔မေဆာင္ရြက္မီတြင္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွန္ဇန္းအပါအဝင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၄) ခုတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ
သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားလာေရာက္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ျခင္းကို တရုတ္အစိုးရမွ
ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။၂၀ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရေလာက္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ရရိွခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ၾကေသာ္လည္း ရွန္ဇန္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား
ရရိွခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံုစံကို အတုယူဆင့္ပြားၿပီး စက္မႈ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပဳလုပ္ၾကရန္ ခရာမႈတ္လိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။
ယခုအခါတြင္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒမ်ား၌ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
မ်ားသည္ မရိွမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာၿပီး
အလုပ္သမား အဓိကအသံုးျပဳရသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာကုမၼဏီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကုိ ေမာင္းႏွင္ေနရသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထူးအေရးပါသည္ကို ေတြ႕ရသည္။၂၁ အဓိက
က်သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ (၁) ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ကို ဆြဲေဆာင္ရန္၊ (၂) အလုပ္အကိုင္မ်ား
ဖန္တီးရန္၊ (၃) စက္မႈက႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးအမ်ဳိးအစားစံုလင္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ (၄) မူဝါဒ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စမ္းသပ္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။၂၂ ၎တို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကို (၁) ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၁၁

မ်ားကို ပံ့ပိုးျခင္း၊ (၂) ႏိုင္ငံျခားေငြ ရရိွေစျခင္းႏွင့္ (၃) ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။၂၃
ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသူမ်ားဘက္မွၾကည့္လွ်င္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ မ်က္ေစ့က်ၾကသည့္ အားလံုးလက္ခံ
ထားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ (၁) ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားရရိွျခင္း၊ (၂) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး
သေဘာတူညီမႈ ရရိွထားသည့္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေစ်းကြက္ရရိွထားျခင္း၊ (၃) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေသခ်ာသည့္
အာမခံခ်က္ရိွျခင္းႏွင့္ (၄) ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္နိုင္ေစရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စားရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးထား
သည့္အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။၂၄ ေဝဖန္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက
အၿမဲေျပာေလ့ရိွသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ (၁) ကုန္က်စားရိတ္မ်ားက အက်ဳိးအျမတ္ထက္မ်ားျပားျခင္း (ဥပမာ
ဆြဲေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ မွ်ေဝက်ခံေပးရသည့္ စားရိတ္မ်ား)၊ (၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အလုပ္သမား
မ်ားအတြက၂၅
္ ေပးထားသည့္ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ အခြန္အခမ်ား၂၆ကို အနိမ့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အားထုတ္
ၾကျခင္း၊ (၃) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူမႈေရးသာယာဝေျပာေစရန္ ျပန္လည္ေဝမွ်မႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ (၄) အမ်ဳိး
သမီးမ်ားကို အထူးသျဖင့္ လုပ္အားခႏိွမ္ေပးထားျခင္း၊ (၅) အလုပ္ခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္အတန္းမ်ား နိမ့္က်
ေစျခင္းႏွင့္ (၆) ေစ်းေပါသည့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သားအင္အားကုိ အဓိကအသံုး
ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အလြန္အမင္း မွီခိုေအာင္ အားေပးထားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ထပ္ေျပာၾကသည္။၂၇
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အရာ တစ္ခုအျဖစ္ ပို႔ကုန္ပစၥည္းျပင္ဆင္အေခ်ာ
ထုတ္သည့္ဇုန္မ်ား (EPZ) သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစတြင္ ငယ္ရြယ္သည့္ အေသးစားက႑မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခ်ိန္
တြင္၎တို႔သည္ အဆံုးသတ္ရန္ နီးလာေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ
ျပင္ပတြင္ သြားေရာက္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို “ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ (Second Bundling)” ျပန္ဆင္သည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္စားလာရန္ အားေပးခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္
တစ္ကမာၻလံုးလြတ္လပ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေရးႏွင့္အတူ ၎စီးပြားေရးပံုစံ ပိုမိုျပန္႔ႏွံ႔လာသည္။၂၈ သို႔ေသာ္လည္း ကမာၻ႔
ကုန္သြယ္ေရးမွာ က်ဆင္းလာေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေနၾကသည္။
ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈမွာလည္း အခ်ဳိးအစား နည္းလာလ်က္ရိွသည္။ တစ္
ကမာၻလံုးရိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို အေျခခံသည့္ မူဝါဒမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးလာၾကသည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ပင္လွ်င္ ယခင္ထက္ပို၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိလာသည္။၂၉ ကမာၻ႔
ဘဏ္က အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသည့္ သုေတသနတစ္ခု၏ အဖြင့္မိတ္ဆက္တြင္ ေသာမတ္စ္ဖာရိုးလ္က
ဇုန္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းမ်ားမွာ “ေရာေႏွာေနၾကသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းမ်ား” ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး အေျခခံ
အေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျမာက္အမ်ားမွာ တကယ္အသံုးမဝင္ေပ။ ၎ကုိ “ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ား (White Elephants)”
ဟုေခၚေဝၚၾကၿပီး ဆုိလုိရင္းမွာ ၎တုိ႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈတန္ဖုိးသည္ အမွန္တကယ္ အသုံးဝင္မႈႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တန္ဖုိးပုိနည္းသည္။ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္အလုပ္အကိုင္
ဖန္တီးေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြကို ေလာက္ေလာက္လားလားရရိွေစျခင္း မရိွဘဲအခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ
ေနၾကသည္ဟု ေျပာထားသည္။၃၀ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးရာတြင္ ၎တို႔၏ အသံုးက်မႈကို ထို႔ထက္ပိုၿပီး
ေဝဖန္ေထာက္ျပထားသည့္ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းတစ္ခုကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စီးပြားေရးသုေတသနႏွင့္ ေဒသလံုးဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဌာနက ျပဳလုပ္ထားသည္။ အာရွတိုက္ရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ၎တို႔က
ေအာက္ပါအတိုင္းမွတ္ခ်က္ခ်သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ သမိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ဆံုးမႈမ်ားပါ ရိွခဲ့ၾကသည္။ အနည္းငယ္က
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ပို၍ ခိုင္ခိုင္မာမာ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ၿပီး
စီးပြားေရးက႑တစ္ခုလံုးကိုပါဖြံ႕ၿဖိဳးေစခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုျပည့္ႏွစ္လြန္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက တည္
ေထာင္ခဲ့ေသာအထူးစီးပြားေရဇုန္မ်ားသည္ ထိုအခ်ိန္က အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွၿပီး အမွန္
တကယ္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ မ်ားစြာေသာ အျခားစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ ပြားမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာသည္။
သို႔ေသာ္လည္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း မရိွေပ။ အျခား
မ်ားစြာေသာအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ က်ဆံုးခဲ့ၾကၿပီး ယခုလက္ရိွအခ်ိန္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးကို ၾကည့္ပါက ေအာင္

၁၂

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ျမင္မႈရရိွျခင္းမွာ ပိုနည္းလာသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယခုရာစုႏွစ္အသစ္အတြင္း စတည္တည္ေထာင္ၾကသည့္
မည္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္မွ် ၁၉၇၀ ခုျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ရွန္ဇန္း၊ တိုင္ေပ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္
မေလးရွားတို႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ရရိွခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လိုက္မမီ
ခဲ့ၾကေပ။ ဇုန္တစ္ခုအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လံုေလာက္သင့္တင့္သည့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ျပန္လည္ရရိွ
ရန္ၾကာခ်ိန္ပိုမ်ားလာသည့္ၾကားတြင္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ မေသဆံုးေသးဘဲ ဆက္
လက္တိုးပြားလ်က္ရိွေနေသးသည္မွာ မေလ်ာ္ကန္သည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနေသာ္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက
၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အေပၚယံေရႊမႈန္ႀကဲထားသည့္ ဇုန္မ်ား၏ အခန္းက႑အေပၚ အလြန္အက်ဴး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးရိွ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ရရိွမည့္ ထူးျခားေအာင္ျမင္မႈ
တစ္ခုအတြက္ အျခားေနရာတစ္ဒါဇင္ခန္႔တြင္ ရံႈးလွ်င္လည္းတန္သည္ဟု ယူဆထားသည္ႏွင့္ အတူတူပင္
ျဖစ္သည္။၃၁

ယခုကဲ့သို႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ယခင္ကတည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက
ေသာ္လည္း မည္သို႔မွ်အရာမထင္ခဲ့ေပ။ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ဆက္လက္ဗိုလ္စြဲလ်က္ ရိွၾကသည္။ ထို႔အျပင္လည္း
၎တို႔မွာ အေ႔ရွေတာင္အာရွတစ္ခြင္တြင္ ဆက္လက္ပြားမ်ားလာလ်က္ရိွသည္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ အခန္း
က႑မွာ ေဒသအတြင္း စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ မရိွမျဖစ္အရာတစ္ခုအျဖစ္ စံျပဳထားၾက
ေသာေၾကာင့္ဟုလည္း ေျပာႏိုင္သည္။၃၂ တိက်ေသခ်ာသည့္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရိွရန္
ခက္ခဲေနသည့္ ကာလတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အာရွတြင္
ပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္ျပဳျပင္သည့္ ဇုန္မ်ား စုစုေပါင္း (၉၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ရိွၿပီး တစ္ကမာၻလံုးရိွ ပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္ျပင္ဆင္မႈ စုစုေပါင္း
၏ (၈၄) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရိွသည္။၃၃ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလယ္ခန္႔က ကမာၻ႔ကုလသမဂၢစက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း (UNIDO)
မွမဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းတြင္ စုစုေပါင္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေပါင္း (စက္မႈဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားမပါဝင္ဘဲ) (၄၇) ခု (လာအိုႏိုင္ငံတြင္
(၁၅) ခု၊ ဗီယက္နမ္တြင္ (၁၈) ခု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၃) ခုႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ (၁၁) ခု) ရိွသည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့
ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ၎အေရအတြက္မွာ ေလ်ာ့တြက္ထားရာေရာက္ေနၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ႏွစ္ၾကာေနၿပီ
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံက အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၁၀) ခု တည္ေထာင္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အလယ္ခန္႔က သေဘာတူညီထားၿပီးေသာ ကေမာၻဒီးယားရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၃၈) ခုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျပင္ပ
ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (JETRO) က ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ တင္ခဲ့ၾကသည္။၃၄ လာအိုႏိုင္ငံကလည္း အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္ စုစုေပါင္း (၄၁) ခုအထိ တိုးျမႇင့္တည္ေထာင္လိုေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ကလည္း အျခားစီးပြားေရးဇုန္ (၃) ခု
တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။၃၅
အာရွတိုက္ရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေလ့လာသုေတသနျပဳသူအမ်ားစုက စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မၾကာေသးမီကမွ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ တရုတ္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ တိုင္ဝမ္တို႔မွ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိကထားေလ့လာၾကၿပီး မဲေခါင္ေဒသ
အတြငး္ တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားအေပၚ စိတဝ
္ င္စားမႈ ျမင္တ
့ က္ေနၾကသည္။၃၆ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ခ
္ န္က
႔ တည္းက အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားရိွ လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက အဓိကဦးေဆာင္ၿပီး
အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းတင္ျပကာ တိုက္ရိုက္ေဝဖန္ေျပာဆိုသည့္ ေလ့လာမႈမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အဓမၼ
ဖယ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမသိမ္းယူျခင္း၊၃၇ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္း၊၃၈ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ပိုမိုခက္ခဲလာျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုငယ္မ်ား၃၉ အေပၚ မညီမွ်သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊
အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ထပ္ဆင့္အႏိုင္အထက္ျပဳမူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခိုင္းေစျခင္း၊ ကိုယ္ထိ
လက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အခြင့္ရလွ်င္ရသလို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ မွ်တသည့္ တရားရင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ဳိး
ေဖာက္ျခင္းတို႔အျပင္ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစည္းရံုးခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပခြင၄၀
့္ မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းစသည့္ မွတ္
တမ္းအေထာက္အထားမ်ားကို ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွရသည္။၄၁ ႏိုင္ငံတကာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဗဟိုဌာန (International Growth Centre -ICG) ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔မွ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ထား
သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတို႔ရိွ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေလ့လာသုေတသနျပဳမွတ္တမ္းမ်ားတြင္မူ အထက္
ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းကို မေတြ႕ရေပ။၄၂ ၎သုေတသနေလ့လာမႈ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ က်ဥ္း
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၁၃

ေျမာင္းသည့္အေၾကာင္းအရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံရိွ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း စာရင္းေကာက္ယူမႈ
မ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္
မ်ားကိုသာ ေမးျမန္းထားသည္။ (ICG) ကျပဳလုပ္သည့္ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားအား ေလ့လာမႈကို ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္သာ အေျခခံၿပီး
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ၎သုေတသနႏွစ္ခုလံုးသည္ တစ္ဖက္
သတ္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာရပ္ဆန္သည္။ ၎ဇုန္မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ခံစားၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊
အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရိွခဲ့ျခင္းမွာ ၎တုိ႔
သုေတသနမ်ား၏ ႀကီးမားသည့္လစ္ဟာမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ဇုန္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္တို႔အေပၚ ဆိုးရြားသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြား
ေရးကို ျပန္လည္ပေ
ုံ ဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္သည္။၄၃ ၎ထိခက
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ားမွာ လူသန
ိ ည္းၿပီး တာဝန္မယူႏင
ုိ သ
္ ည့္ လုပင
္ န္း၏
ျပင္ပကုန္က်စားရိတ္မ်ားအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားခံရၿပီး ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ မျဖစ္မေန စံုစမ္းရမည့္ပုစာၦမ်ားကို
ေမးျမန္းရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရိွသည္။ ၎တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မည္သူတို႔ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းၿပီး မည္သူတို႔ ဆိုးက်ဳိးခံစား
ၾကရပါသနည္း။ ထို႔အျပင္ ၎ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ မည္သူတို႔အတြက္ ျဖစ္ပါသနည္း။
ေအာက္စဖန္ (Oxfam) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္ (ICJ) တို႔မွ မၾကာေသးမီက ျပဳ
လုပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအား ေလ့လာသုေတသနျပဳမႈ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ၎ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မ်ားကို
ဆန္႔က်င္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးစီးပြားထိခက
ုိ ္ ကုနက
္ ်မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထတ
ု ထ
္ ားသည္။ ေအာက္စဖန္ (Oxfam) က ေက်ာက္ျဖဴ အထူး
စီးပြားေရးဇုနက
္ ို ေလ့လာရန္အတြက္ ေဒသတြငး္ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားရိွ အျခားအထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားမွ ရရိထ
ွ ားသည္သ
့ ခၤနး္ စာမ်ားအား
အေျခခံထားၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္ (ICJ) က ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ အေျခခံထား
ၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ အေျခခံမူမ်ားကို တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ၎
သုေတသန ႏွစ္ခုစလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈ မရိွသည္တို႔ကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးထားသည္။ ေအာက္စဖန္ (Oxfam) က ၎တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈတို႔ မရိွလွ်င္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစၿပီး
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ၎ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုကိုသာ မ်ားစြာဆံုးရႈံးမႈျဖစ္
ေပၚေစသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၄၄ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္ (ICJ) ၏ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ ျပဌာန္းထားသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားရမႈမ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္တာဝန္ရိွၿပီး ၎တို႔ေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခံစားရမည့္
ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ (ICESCR) တြင္ ပါဝင္သည့္အတိုင္း ျပဌာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား၊
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ခြင့္စသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (ILO)
၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ႏွင့္လည္း တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္မႈရိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကေမာၻဒီးယားနွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ရိွ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားမွာ
အမ်ားအားျဖင့္ ၎စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီေလ့မရိွေသာ္လည္း ဇုန္မ်ားအတြင္းတြင္ ၎စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ
ထားၿပီးႏိုင္ငံေတာ္၏ ေျမႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းအတုိင္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕
တြင္မူ ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရိွေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇုန္မ်ားတြင္
ေျမ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရိွေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိဥပေဒဆိုင္ရာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာၾကျခင္း၊ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ်ားမွာ
လည္း မရွင္းလင္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးေရးကုိ ေတာင္းဆိုရန္လည္း ကန္႔သတ္ခံထားရျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္ (ICJ) က ေတြ႕ရိွထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရိွသည့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရိွဘဲ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားအျပား

၁၄

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

သည္၎တို႔၏ ေျမမွ အတင္းအဓမၼ အင္အားသံုးဖယ္ရွားခံထားရၿပီး ျပန္လည္ကုစားမႈရရိွရန္ ခံစားခြင့္အနည္းငယ္သာ
ရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။၄၅ ေအာက္စဖန္ (Oxfam) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္ (ICJ) ႏွစ္ဖြဲ႕
စလံုးမွ ေလ့လာစာတမ္းျပဳစုရာမွ ရရိွထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ၎တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္
ေပၚေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ခံစားရသည့္ အနီးအနားရိွ ရပ္ရြာလူထုလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေမွ်ာ္လင့္ထား
သေလာက္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လာၾကမႈကုိ ပိုမိုခိုင္မာလာေစသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
ႏွင့္မဲေခါင္ေဒသအတြင္းတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းထြန္းကားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအား အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား
စြာအား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။ ယခုလက္ရိွေလ့လာမႈသည္လည္း အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္
အလားသ႑ာန္တူအျဖစ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရၿပီး မဲေခါင္ေဒသအတြင္းတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္လာမည့္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားပါဝင္ေသာ အခန္းက႑ ႀကီးထြားလာမႈကို ဆက္လက္တင္ျပထားသည္။

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၁၅

ထား၀ယ္ရႈခင္း (ဇူလိုင္ ၂၀၁၇) ဓာတ္ပုံ - Ridan Sun
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

အပိုင္း ၁ ကေမာၻဒီးယား၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
အျခားႏိုင္ငံမ်ား ၎တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္မႈနွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္
သည့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ပဲရစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Paris Peace Accords) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးကတည္းက
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ပုဂၢလိက က႑ကို အားေပးၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ သတ္မွတ္ထားေသာ “ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံ” အဆင့္ကို
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ မ်က္ႏွာသာ
ေပးသည့္အေနျဖင့္ အထူးေလ်ာ့ေပါ့ေပးသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိၿပီး အေ႔ရွေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအရံုးႏွင့္ ကမာၻ႕
ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (WTO) တို႔တြင္လည္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။
ရလဒ္အျဖစ္ အီးယူ၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတို႔က ကေမာၻဒီးယားမွ ၎တုိ႔ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္ပို႔
ရန္ထုတ္လုပ္သည့္ကုန္မ်ားကို သြင္းကုန္ခြန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ေဝစု ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔
ကလည္းအလားတူ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ကုန္စည္အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာအတြက္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ အလားတူ အခြင့္အေရးမ်ိဳးကို
ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွလည္း ေပးထားၿပီး အာဆီယံကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ (၆) ခုသို႔ တင္ပို႔
ေရာင္းခ်သည့့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စံနစ္အတြင္း
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုန္စည္အမ်ဳိးအစားမ်ား (ASEAN Integration System of Preferences) အတြက္ ရရိွသည္။
ယခုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ကကြန္ျမဴနစ္နိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည့္ ကေမာၻဒီးယား
ႏိုင္ငံသည္ ပို႔ကုန္အဓိကနည္းဗ်ဴဟာကို ထက္သန္တက္ႂကြစြာ က်င့္သံုးလာခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ေစ်းကြက္ကို စီးပြားေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔အတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သုံးလာၾကသည္။၄၆
ေစ်းေပါသည့္ လုပ္အားခ
သည္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံအတြက္
ႏိုင္ငံတကာမွ တိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ (FDI) ကုိ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း
အျမင့္ဆံုးဆြဲေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏
ျပည္တြင္း စုစုေပါင္း ထုတ္ကုန္၏
(၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာက္ေအာင္ တိုး
တက္လာသည္အထိ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္
ဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ဘက္ဂ်က္
မ်ားမွာ ပုဂၢလိမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ
တြင္ အလြန္အက်ဴး မွီခိုလာသည္။
၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ မ
္ ွ ၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ မ
္ ်ား ကာလ
အတြင္းတြင္

(၂၆.၈)

ဘီလီယံ

ေဒၚလာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ရ
ႈ ရိွေစရန္ လ်ာ
ထားလ်က္ရိွသည္။

၎ပမာဏ၏

(၇၁) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဒသခံပုဂၢလိက

ပံု ၅။ မဟာမဲေခါင္ေဒသရိွ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) တြင္
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ရာခိုင္ႏႈန္း
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၁၇

ပုံ ၆။
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ား
(Observatory of Economic
Complexity/
UN COMTRADE)

က႑မွ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထက္ဝက္ခန္႔မွ် (၄၉.၉) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားမွ ပါဝင္မည့္ ေငြမ်ားျဖစ္သည္။၄၇ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
တံခါးဖြင့္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံနွင့္
ဥေရာပသမဂၢတို႔မွ အထူးအေရးေပးခံရမႈတို႔ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ ယခုအခါတြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ားမွာ
အဝတ္အထည္ႏွင့္ ဖိနပ္မ်ားက အဓိကေနရာယူလာၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကေမာၻဒီးယားမွ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ေသာ
စုစုေပါင္းပို႔ကုန္တန္ဖိုး၏ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ပါဝင္လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာပို႔ကုန္မ်ားကို အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေရာင္းခ်
ရေသာထိပ္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္သို႔ပို႔ကုန္ (၂၂) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ာမဏီသို႔ပို႔ကုန္ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း
(UK) သို႔ပို႔ကုန္ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္သို႔ပို႔ကုန္ (၆.၁) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံသို႔ပို႔ကုန္ (၅.၉) ရာခိုင္ႏႈန္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။၄၈
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ ရက္ရက္ေရာေရာေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္က်င့္သံုးသည့္
လမ္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၎ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းဝင္ေငြ
ခြန္ကုိ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႏွိမ့္ေပးထားျခင္း၊ (၉) ႏွစ္အထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကာလထားေပးျခင္း၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အခြန္
ကိုအျပည့္အဝကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရိွေစျခင္း၊ အျမတ္ေငြမ်ားျပန္လည္
ထုတ္ယူၿပီး မူရင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔မႈကို လံုးဝကန္႔သတ္မႈမထားျခင္း၊ မည္သည့္က႑တြင္မဆို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တားဆီးမႈ
မျပဳျခင္းႏွင့္ ကုမဏ
ၼ ပ
ီ င
ုိ ဆ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ က
့္ ုိ ကန္သ
႔ တ္မမ
ႈ ျပဳျခင္း စသည္တပ
႔ုိ ါဝင္သည္။၄၉ ကေမာၻဒးီ ယားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (Cambodian
Development Council) ကုိ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တည္ၿမဲေရးႏွင့္
၎တိက
႔ု ုိ ဆြေ
ဲ ဆာင္ေရးတိက
႔ု ုိ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည္။၅၀ (CDC) တြင္ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာဌာနမ်ားမွ အဆင္ျ့ မင္အ
့ ရာရိဝ
ွ န္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ၿပီး
ဥကၠဌအျဖစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္သည္။ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားသည္ အဆင့္အတန္းမီသည့္ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းတစ္ခု (Qualified Investment Project) ျဖစ္ေရးအတြက္ အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆင့္
အတန္းမီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သြင္းကုန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္သည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ အမ်ိဳးသားေရး
ဦးစားေပးျခင္းေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္စသည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ေပးထားသည္။ ၎အခြင့္အေရး
မ်ားရရိွရန္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မွာ အနည္းဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ တည္ရိွႏိုင္ၿပီး တူညီသည့္ အထူးအခြင့္အေရးေပးမႈကို ခံစား
ခြင့္ရိွသည္။ ထပ္မံ၍ စားသံုးကုန္စည္ခြန္ (Value Added Tax) ကိုပါ ထပ္မံကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အေကာက္ခြန္စည္းမ်ဥ္း
မ်ားတြင္လည္း အထူးအခြင့္အေရးေပးထားၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းတြင္ တည္ေထာင္ရန္ ၎တို႔ကို
အဓိကဆြဲေဆာင္သည့္

အက်ိဳးအျမတ္မွာ

ဇုန္မ်ားကို

အေထာက္အကူေပးရန္

မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

၅၁

စီးပြားေရးအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္မူဝါဒ

၎တို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရတို႔ကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို

တည္ေထာင္သူတို႔ကရရိွေအာင္ အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို စီမံကြပ္ကဲသည့္ ပံုစံကို ႏိုင္ငံ
ေတာ္မွ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ အစိုးရမွ အထူးအေရးေပးခံထားရၿပီး ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးကို ကူညီအားေပးရန္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ရန္အတြက္ ကိရယ
ိ ာတစ္ခအ
ု ျဖစ္ အသံးု ခ်သည္။၅၂ ဇုနမ
္ ်ားကို ၂၀၀၅ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခၿ့ဲ ပီး ကေမာၻဒးီ ယား

၁၈

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ႏိုင္ငံအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ (Cambodian Special Economic Zone Board-CSEZB) ကို
ကေမာၻဒီးယားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (CDC) ၏ ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အထူးလမ္းညႊန္ခ်က္
ထုတ္ျပန္ေပးသည္။၅၃ ၎ထပ္ဆင့္လမ္းညႊန္ခ်က္က ယခုလက္ရိွအခ်ိန္ထိ ဇုန္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားထားသည္။
ကေမာၻဒီးယားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (CDC) ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကမူ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဥပေဒကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအထိ အတည္မျပဳရေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၅၄ ကေမာၻဒီးယားရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အဓိက
ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ဇုန္မ်ား၏ တည္ေထာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို အစိုးရက ပုဂၢလိကက႑ (အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္
ေဆာက္သူမ်ားဟု ဤေနရာတြင္ေခၚပါမည္) ကုိ ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားၿပီး အစိုးရ၏ ပါဝင္မႈကို လုပ္ပိုင္ခြင့္လိုင္စင္ေပးျခင္း
အတြက္သာ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။၅၅ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အလယ္ကာလအထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပည္ပကုန္
သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (Japan Exterbal Trade Organisation-JETRO) က ျပဳလုပ္ထားသည့္စာရင္းအရ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္ေပါင္း (၃၈) ခု တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီထားၿပီး လ်ာထားဆန္းစစ္ဆဲကာလတြင္ ရိွသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း
တရားဝင္စာရင္းဇယားအရ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေပါင္း (၁၄) ခု ရိွသည္။၅၆ လက္ရိွတြင္ ဖႏြမ္းပင္အထူး
စီးပြားေရးဇုန္၊ စီဟန္ေနာက္ဗီးအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ မန္ဟတ္တန္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေကာ့ေကာင္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္
ေပြဖက္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အပါအဝင္ ဇုန္ (၈) ခု လည္ပတ္ေနသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္

တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္

ေျမ (၀.၅) စတုရန္းကီလမ
ုိ တ
ီ ာအထက္ ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ရ
္ မည္ျဖစ္ၿပီး
လံုေလာက္သည့္ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္
ေရသြယယ
္ ရ
ူ န္အတြက္ ဇုနအ
္ တြငး္ လိအ
ု ပ္သည့္ အေဆာက္
အဦမ်ားတည္ေဆာက္ရန္၊ ဇုန္အတြင္းအခ်ိန္မေရြး ေကာင္း
မြန္သည့္ လူမႈေရးတည္ၿငိမ္ေရးကို အာမခံေပးႏိုင္ရန္ လံု
ေလာက္သည့္ လံုၿခံဳေရးေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား
ကုိလည္း ပိုင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။၅၇ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္လိုသည့္သူမ်ားသည္
အဆင့္အတန္းမီသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း
မွတ္ပံုတင္ထားၾကရၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ (CSEZB) ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္
ေတာင္းရသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္ရန္အတြက္ တည္
ေဆာက္မည့္သူအား ႏိုင္ငံေတာ္မွေျမေနရာခ်ထားေပးမႈကို
သီးျခားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္ေဒသ
မ်ားတြင္ ေပးေလ့ရိွေသာ္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္
ေဆာက္သူမ်ားက ၎တို႔မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား (ဤေနရာ
တြင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား)

အား

ျပန္လည္ငာွ းရမ္းရန္အတြက္ ေျမအပိင
ု ႏ
္ င
ွ အ
့္ တူ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားအားလံုး အသင့္ေပးရန္ရိွရသည္။၅၈ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ (CSEZB)

ပုံ ၇။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ

သည္ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ား၏ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဇုန္တစ္ခုခ်င္းစီ
အတြက္ “ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား (One Stop Service Centres)” ကို တည္ေထာင္ေပးၿပီး ထုိဌာနမ်ားသည္သြင္း
ကုန္ပို႔ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္၊ သက္ဆိုင္
ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳမည့္သူမ်ားအားလံုးကို စုစည္းထားရွိျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ အျခားစည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းစသည့္ တာဝန္မ်ားရိွသည္။ ဇုန္တည္ေထာင္သူမ်ားက ၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္အစိုးရ
ကိုဝန္ေဆာင္ခေပးၿပီး ၎အဖိုးအခကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ ျပန္လည္ေကာက္ခံသည္။ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ကေမာၻဒီးယားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
(CDC) လက္ေအာက္ရွိ မည္သည္အ
့ ျငင္းပြားမႈမ်ဳိးကိမ
ု ဆို ဇုနတ
္ ည္ေဆာက္သမ
ူ ်ားမွျဖစ္ေစ ဇုနတ
္ င
ြ ရ
္ င္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏသ
ံွ မ
ူ ်ားဘက္မွ

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၁၉

ျဖစ္ေစတင္ျပလာလွ်င္ လက္ခံၿပီး အေျဖရွာေဖြေပးရန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ တိုက္ရိုက္တင္ျပရန္ အထူးအာဏာလႊဲအပ္ျခင္း
ခံထားရသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေျဖရွာေဖြေရးေကာ္မတီ (SEZ Trouble Shooting Committee) သို႔ တင္ျပႏိုင္သည္။
(ရႈရန္ - ပံု ၁၆ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ကေမာၻဒီးယားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေကာင္စီ (CDC) အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းပုံ)။၅၉ ဥပေဒက ဇုန္မ်ားေၾကာင့္
ထိခိုက္ခံစားၾကရသည့္ လူ႔အသိုင္းအဝန္းကျဖစ္ေစ၊ ဇုန္မ်ားအတြင္းရိွ အလုပ္သမားမ်ားကျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို လက္ခံ
ၿပီးေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ယႏၱရားစနစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္ အခြင့္အေရး မေပးထားေပ။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ကေမာၻဒီးယားရိွ လက္ရိွအာဏာရပါတီႏွင့္ နီးစပ္ၿပီး
ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးအရ ၾသဇာႀကီးမားသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲထားေလ့ရိွသည္။၆၀ ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ၎၏
တည္ေဆာက္သူျဖစ္သည့္ ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကုမၸဏီလီမီတက္မွ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး တာဝန္ယူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။
ထုိကုမၸဏီမွ (၇၈) ရာခုိင္ႏႈန္းပုိင္ဆုိၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ (၂၂) ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးတုိ႔ ခဲြေဝပုိင္ဆုိင္ထားၾကသည္။ ဖႏြမ္းပင္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (PPSEZ) ၏ ဥကၠဌ (အမ်ိဳးသမီး) သည္ ေပြဖက္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ
လံုၿခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆာဟက္စ္ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုမၸဏီ (SAHAS PPSEZ)
တို႔၏ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သည္။၆၁ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီပြားကူးသန္း
ဝန္ႀကီးဌာနက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးထားၿပီး ကေမာၻဒီးယားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံတကာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအုပ္စုကုမၸဏီလီမီတက္ (CIIDG) ႏွင့္ အနည္းဆံုးတရုတ္ကုမၸဏီေလးခုေလာက္က အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္းဖက္စပ္ (Joint Venture) လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။၆၂ (CIIDG) တြင္ လက္ရိွအာဏာရပါတီမွ အထက္လႊတ္ေတာ္
အမတ္တစ္ဦး၏ မိန္းမျဖစ္သူက ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။၆၃ ၎ဇနီးေမာင္ႏွံက ဖီးယားပီမစ္ကုမၸဏီကိုလည္း
ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး ၎ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ အာဏာရပါတီ၏ ဆက္ဆံေရးမွာ မီဒီယာမ်ားက မၾကာခဏ
ေဖာ္ျပခံရၿပီး အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း မ်က္ေျခမပ်က္ေစာင့္ၾကည့္ၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု
လည္းျဖစ္သည္။၆၄

ပံု ၈။
ဖႏြမ္းပင္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏
ဝင္ေပါက္
(Charlie Thame)

ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္
ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အေ႔ရွ-အေနာက္စီးပြားေရးစႀကႍ
တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္ (၁၈) ကီလိုမီတာအကြာရိွ (၃.၅၂) စတုရန္းကီလိုမီတာ ေျမေပၚတြင္ ေဒၚလာသန္း
(၉၂) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။၆၅ ဂ်ပန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အင္စတီက်ဳမွ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။

၂၀

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

တည္ေဆာက္မႈ ပထမအဆင့္ (၃) ဆင့္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္အဆင့္ (၂) ဆင့္ကိုမူ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္အလယ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။၆၆ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္သူ
မ်ားမွ ႏွစ္ (၅၀) စာခ်ဳပ္ျဖင့္ စက္မႈဇုန္ေျမ တစ္ဧကလွ်င္ ေဒၚလာ (၅၀) ႏႈန္းထားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ထပ္မံေပါင္းထည့္ကာ
ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုမၸဏီသို႔ ႏွစ္ (၅၀) အတြင္း ေျမငွားရမ္းခြင့္ရၿပီး ထုိႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ စာခ်ဳပ္အသစ္ ျပန္လည္
ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္သည္။၆၇ ၎ဇုန္ကုိ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံရိွ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်ထားၿပီးေသာ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားအနက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားဆံုးကို ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္ၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားေပါင္း (၁၆၀၀၀ ခန္႔)
ကိဇ
ု န
ု အ
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ု ေ
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ဲြ ည္။၆၈ ကေမာၻဒးီ ယား
ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးခံရသည့္အျပင္ ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ အေ႔ရွအေနာက္စီးပြားေရးစႀကၤန္၏ ဗ်ဴဟာက်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္ဟု ေၾကာ္ျငာၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎ဇုန္သည္ ဂ်ပန္၊
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စီဟာႏုဖ(ီ လ္) ၿမိဳ႕အျပင္ ထိင
ု း္ ႏိင
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ပိုမိုရရိွသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား မက္လံုးေပးသည့္အေနျဖင့္ သက္တမ္းတိုးႏိုင္သည့္ ေရရွည္စာခ်ဳပ္မ်ား
ျဖင္ငွားရမ္းျခင္းအျပင္ ငယ္ရြယ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သည့္ လုပ္သားအင္အား၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္စြာပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးျခင္းစသည့္ မက္လုံးမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္
အဖန္ဖန္ ဆြဲေဆာင္ထားသည္။၆၉ တစ္ကမာၻလံုးသို႔ အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ ဖိနပ္မ်ဳိးစံုကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည့္အျပင္
ဇုန္မ်ားအတြင္းရိွ စက္ရံုမ်ားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (ဒန္ဆိုအပါအဝင္) တြင္ ျပန္ဆင္ရန္ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ကိုကာကိုလာႏွင့္ ယာမဟာကလည္း စက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္ထားၿပီး
အိုင္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ပင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ရွန္ဇန္းသုိ႔ တင္ပို႔သည္။၇၀

ပံု ၉။ ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၂၁

စီဟာႏုဖီ(လ္)ၿမိဳ႕အထူးစီးပြားေရးဇုန္
စီဟာႏုဖီ(လ္) ၿမိဳ႕အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SSEZ) သည္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕
ရိွကမ္းေျခၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ စီဟာႏုဖီ(လ္)ၿမိဳ႕ရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သုံးခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ
ဝ့ံၾကြားစရာ ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္း ျဖစ္သည္။ ၎ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ (၁၆.၈) စတုရန္း
ကီလမ
ုိ တ
ီ ာ အက်ယ္အဝန္းတည္ေဆာက္
ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွထား
ၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး
အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္

တည္ရွိေန

သည္။၇၁ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္
(SSEZ) ရိွ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမား
ေပါင္း (၆၀၀၀) ႏွင့္ (၁၃၀၀၀) ၾကား
အထိ အလုပ္ေနရာမ်ား ေပးထားႏိုင္ၿပီး
တည္ေဆာက္မႈအဆင့္ အားလံုးၿပီးစီး
သြားသည္အ
့ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ လုပသ
္ ားအင္အား
(၈၀,၀၀၀) မွ (၁၀၀,၀၀၀) ၾကား အလုပ္
ခန္႔ထားႏိုင္မည္ဟု

ယူဆၾကသည္။၇၂

တရုတလ
္ ပ
ု င
္ န္းစုတစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ကေမာၻဒးီ ယား
ကုမၼဏီအၾကား အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္ျပဳ ပုံ ၁၀။ စီဟာႏုဖီ(လ္) ၿမိဳ႕အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အယူအဆ (Khmer Times)
လုပ္ထားၿပီး စီဟာႏုဖီ(လ္)ၿမိဳ႕ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး တရုတ္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား
သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာအရ အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးထံမွ တရားဝင္ေထာက္ခံကူညီမႈ ရရိွထားသည္။
၎ဇုန္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန (MOFCOM) မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္
ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဒသသတ္မွတ္ထားသည့္ (OETCA) ဇုန္မ်ား အားေကာင္းလာေရး ယႏၱရား၏ အစိတ္အပိုင္း
အျဖစ္ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ဦးစြာတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံထားသည့္ ဇုန္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ကုိ MOFCOM မွ
တရုတ္၏ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ေသာ ဇုန္တည္ေဆာက္ေရး သို႔မဟုတ္ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္ဒယ္ကုိ ကေမာၻဒီးယားသို႔ တင္ပုိ႔လုိက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။၇၃ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္သူမ်ား၏ ေရရွည္ဦးတည္ခ်က္မွာ ထုိဇုန္သည္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ရွန္ဇန္း
ကဲ့သုိ႔ျဖစ္လာေရးႏွင့္ တရုတ္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု (OBOR) အစီအစဥ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမ (Water
Silk Road) အတြက္ အေရးပါသည့္ နမူနာပံုစံျဖစ္ေပၚလာေစေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။၇၄ ၎ဇုန္ကို “တရုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ အာဆီယံႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးသို႔ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးကို ျဖန္႔က်က္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အထူး
လမ္းေၾကာင္း” အျဖစ္လည္း ညႊန္းၾကသည္။၇၅ တည္ေဆာက္သူမ်ားဘက္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ႏွင့္၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေဒၚလာ
သန္းေပါင္း (၃) ေထာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လ်ာထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈ
ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၂) ေထာင္တန္ဖိုး ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ ဇုန္အတြင္း ကုမၼဏီေပါင္း
(၁၀၀) ေဆာင္ရြက္ လည္ပတ္ေနၿပီး စုစုေပါင္းေဒၚလာသန္း (၂၈၀) ခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။၇၆

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံရိွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခအေနမ်ား
ကေမာၻဒီးယားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပးထားေသာ မက္လံုးမ်ားမွာ ရက္ေရာ
ေသာ္လည္း ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံရိွ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမွာ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားၿပီး
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္မႈမွာလည္း အားနည္းသည့္အျပင္ ၎အခြင့္အေရးမ်ားမွာ အားေကာင္းလာ
ေအာင္ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း မရွိေပ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ
ႏွင့္ေသေၾကပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ၿပီးေသာအခါတြင္မွ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္လ
လွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၁) ရိွေနရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄၀) အထိ တိုးျမႇင့္ေပး

၂၂

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ စီမံ
ကိန္းေရးဆြဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္
ငန္းမ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ား၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္
ေရးအတြက္ အနည္းဆံးု လုပခ
္ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ (၁၅၇) လိုအပ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္
ထားၿပီး ကေမာၻဒီးယားလူမ်ဳိးမ်ားသမဂၢက ျပဳလုပ္
ထားသည့္

သုေတသနစာတမ္းအရမူ

ဖႏြမ္းပင္

ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ (၁၇၇) ရရန္ လိုအပ္သည္ဟု သုံးသပ္ေျပာ
ဆိုထားသည္။၇၇ လုပ္အားခ နည္းပါးစြာေပးသကဲ့သို႔
မ်ားစြာေသာမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ စုေဆာင္းထားသမွ်
အခ်က္အလက္မ်ားအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ အထည္
ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းမ်ားက အလုပသ
္ မားမ်ားအေပၚ အျမတ္
ထုတ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား က်င့္သံုးရန္
ေတာင္းဆိုျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ နည္းလမ္း
ေပါင္းစုံ အသုံးခ်သည္။၇၈ ထုိပုံေသသတ္မွတ္ထား
ေသာနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ အခ်ိန္ကာလတို
စာခ်ဳပ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳၾကသည္။ ထို႔
ေၾကာင့္ပင္ ကေမာၻဒီးယားရွိ စက္ရံုမ်ားတြင္ လြတ္
ပုံ ၁၁။ စီဟာႏုဖီ(လ္) ၿမိဳ႕အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အစီအစဥ္ (SSEZ)

လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိႇႏိႈင္းခြင့္

တို႔ကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး၊ အဓမၼအခ်ိန္ပိုဆင္းခိုင္းျခင္း၊ ပိတ္ရက္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေမြးဖြားခြင့္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားအမ်ားအျပား သတိလစ္ေမ့ေမ်ာသည္အထိ အဓမၼ
အလုပ္ေဝစုမ်ားခ်ေပးျခင္းစသည့္ ဖိႏွိမ္မႈမ်ိဳးစုံကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။၇၉ မတရားကိုယ္က်ိဳးရွာသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသေၾကပ်က္စီးသည္အထိ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ားကို စစ္တပ္ျဖင့္ ၿဖိဳခြင္း
ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္ဟုလည္း တခ်ဳိ႕က ေခၚၾကသည့္အေနအထားသုုိ႔
ကေမာၻဒီးယားလူမ်ဳိးအလုပ္သမားအမ်ားအျပားကုုိ ျပန္ရုန္းထြက္မရေအာင္ေရာက္ရွိသြားေစသည္။ (ေလးေထာင့္ကြက္ (၁)
တြင္ ၾကည့္ပါ)။

ကေမာၻဒီးယားအလုပ္သမားမ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
‘လက္ထိပ္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ေနာက္တြင္ လက္နက္တစ္ခုျဖင့္ ခ်ိန္ထားၿပီး လူမ်ားကို ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳျခင္းသု႔ိ တြန္းပို႔
ေနသည္။
ပထမလက္ထိပ္တစ္ခုမွာ ကာလတိုစာခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မွ လိုခ်င္သည့္
မည္သည့္အေျခအေနကိုမဆို သင္သေဘာတူ လက္ခံရလိမ့္မည္။ စက္ရံုအတြင္းတြင္ သင့္အေပၚသင္လက္မခံႏိုင္သည့္
အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား ရိွလာႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ကို သင္ျငင္းဆန္ပါက သင့္အားစာခ်ဳပ္သက္တမ္း တိုးေပးလိမ့္
မည္မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ သင္မက်န္းမာပါက သင့္အိမ္သို႔ သင္ကျပန္လိုေသာ္လည္း အခ်ိန္ပိုမ်ားကို သင္ျငင္းဆန္
ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သင့္ကေလးမ်ားကုိ ဂရုစိုက္လိုေသာ္လည္း သင္ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေခ်။ လူမ်ားအျပည့္အသိပ္
ထည့္ထားသည့္ ႀကိဳပို႔ကားမ်ားျဖင့္ သင္မသြားလိုေသာ္လည္း သင့္အတြက္ အလုပ္ခြင္လံုျခံဳမႈ မရိွသျဖင့္ သင္လက္ခံ
ရလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္တစ္ခု၏ သက္တမ္းမွာ (၂) လ သို႔မဟုတ္ (၃) လသာ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမားတစ္ဦး
အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ရိွေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ သင့္အလုပ္တည္ၿမဲေရးအတြက္ သင္စိုးရိမ္လာရၿပီျဖစ္သျဖင့္ သင့္ကိုယ္ဝန္ကုိ
ဆက္လက္မထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဘဲ ဖ်က္ခ်ပစ္ရန္ ႀကိတ္မွိတ္ဆံုးျဖတ္ရလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမားမ်ား၏

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၂၃

အသက္အရြယ္မ်ားကို ၾကည့္ပါက ၎တို႔သည္ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ရိွသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရ
လိမ့္မည္။ မၾကာေသးမီက ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာတြင္ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မကင္းသည့္ ကိုယ္ဝန္
ဖ်က္ခ်မႈမ်ား အေၾကာင္းကို - ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ကို အဓမၼပ်က္က်ေစရန္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ေသာက္ၾက
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္သူ (၁၀) ေယာက္တြင္ (၁) ေယာက္သာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပ
ေလ့ရိွသည္။ က်န္သူမ်ားမွာ တိတ္တဆိတ္သာ ေနေလ့ရိွသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားေသးသည္။ မည္သည့္အေျခ
အေနကိုမဆို သင္လက္ခံရေပလိမ့္မည္။ ၎မွာ လက္ထိပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္လက္ထိပ္တစ္ခုမွာ နည္းပါးသည့္ လုပ္ခလစာျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ သင္အသက္ရွင္ရပ္တည္
ရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခု လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားတစ္ေယာက္အျဖစ္
ဝင္ေငြအပိုရရိွရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ လာဘ္စားျခင္း၊ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားရယူျခင္း မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ပို
အလုပ္လုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ေနမေကာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္မလုပ္လိုသည့္
အခ်ိန္တြင္ သင့္ပံုမွန္လစာႏွင့္ လံုေလာက္မည္မဟုတ္သျဖင့္ သင္သည္အခ်ိန္ပိုမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သင့္
ကေလးမ်ားကို သင္ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုသည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈေပးရန္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို
ပိုက္ဆံေပးရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္းကို လက္ခံရလိမ့္မည္။ တရားဥပေဒက လူတစ္ဦး တစ္ေန႔လွ်င္
(၈) နာရီၾကာအလုပ္လုပ္ပါက လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္မည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာေပးရန္
အာမခံေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္အလုပ္သမားမွ် ထိုအခ်ိန္အတိုင္း အလုပ္မလုပ္ၾကရဘဲ ၎တို႔မွာ
တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၀) နာရီ (၁၂) နာရီ သို႔မဟုတ္ (၁၄) နာရီ၊ တခါတရံတစ္ပတ္တြင္ (၇) ရက္လံုး အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။
လုပ္ခလစာပိုရရန္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ား ေတာင္းဆိုရန္၊ သင္ရပ္တည္ေျပာဆိုလာ
သည့္အခါတြင္ သင့္ေနာက္ေက်ာတြင္ ခ်ိန္ထားသည့္လက္နက္ကို သင္ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရိွသည္။ ၎တုိ႔မွာ အၾကမ္းဖက္ခံ
ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရးယူခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင့္ကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ဳိးလည္း ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရိွသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ပူးမားကုန္စည္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ကြန္ယက္တြင္ အလုပ္သမား (၃) ဦး ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ဇႏၷဝါရီလက အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမား (၂၃) ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး (၅) ဦးမွာ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔မဟုတ္ ထိုသူ
မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရႏိုင္သည္။ ထင္ရွားသည့္ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးသည္ တရားစြဲခံၾကရၿပီး
အျခားအလုပ္သမားမ်ားကို ဆႏၵျပရန္ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးမႈႏွင့္ အမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈတို႔ျဖင့္ စြပ္စြဲေထာင္ခ်
ျခင္းကို ခံၾကရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ထို
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကို တရားရံုးက ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ အလုပ္သမားမ်ားကို စုစည္း
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စီစဥ္ရန္ လူျမင္ကြင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ျခင္း မျပဳၾကရေခ်။
သင္တို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခံထားရသေရြ႕ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာရန္ ခဲယဥ္းသည္။’
A2. NGO ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသားတဦး ( ဖႏြမ္းပင္၊၂၀၁၆ ၾသဂုတ္)
ေလးေထာင့္ကြက္ ၁။ ကေမာၻဒီးယားအလုပ္သမားမ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာႏႈန္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေပၚ က်င့္သံုးသည့္ဥပေဒမွာ ဇုန္မ်ားအတြင္း
ႏွင့္ဇံုျပင္ပတြင္ အတူတူပင္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ခြင္အေျခအေနမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြင္းျဖစ္ေစ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ ကြာျခား
ခ်က္သိပ္မရိွဘဲ အလုပ္ရွင္ေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား
အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ခံစားခြင့္မ်ား သိသိသာသာ ကြာျခားခ်က္မ်ားရိွၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြင္းရိွ အလုပ္ခြင္
အေျခအေနမွာ ျပင္ပထက္ ပိုေကာင္းေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ဖႏြမ္းပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ အေျခအေနမွာ
ဆိုးရြားေနေလ့ရိွသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စီဟာႏုဖီ(လ္) ၿမိဳ႕ေတာ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကဲ့သို႔ ေက်းလက္ေဒသတြင္ရိွသည့္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြင္းရိွ အေျခအေနသည္ ပိုမိုဆိုးရြားၿပီး နယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ ဇုန္မ်ားမွာ အလြန္ဆိုးရြားသည္ဟု
မွတ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။ သိသိသာသာပင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဂ်ပန္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထက္ ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကၿပီး ဂ်ပန္စက္ရံုမ်ားက လုပ္ခပိုမိုေပးၿပီး၊ အေျခ

၂၄

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း
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သမဂၢေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဆုိရာတြင္ ဂ်ပန္အလုပ္ရွင္မ်ားက ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စား
ေသာက္ဆိုင္တန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၿပီး ဂ်ပန္စက္ဇုန္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ လုပ္သမားမ်ားစြာက
အလုပ္သမားမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို လက္ခံရွင္းလင္းေပးေလ့ရိွသည့္ ၎တို႔၏ ႀကီးၾကပ္သူအေၾကာင္းကို ခ်ီးမြမ္းေျပာ
ဆိုၾကသည္။၈၂ သို႔ေသာ္လည္း စီဟာႏုဖီ(လ္)ၿမိဳ႕ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ လူသိမမ်ားသည့္ တဆင့္ခံအထည္မ်ား
ထုတ္လုပ္သည့္ တရုတ္စက္ရံုမ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလြန္အမင္းအာဏာျပ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။
တစ္ဦးကဆိုလွ်င္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ (၁၀) ဦးကို အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းမွာ မတရားသျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ျမင္သျဖင့္ စိန္ေခၚ
ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရမႈမ်ားရိွသည့္အေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္မွာ ‘အထက္
လူႀကီးက သူတို႔ကၽြန္ေတာ့္ကို မေက်နပ္ဘူးလို႔ေျပာၿပီး ရံုးအျပင္ကို တြန္းထုတ္လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူတို႔ဥပေဒကုိ
ေလးစားလိုက္နာရမယ္လို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ သူကကၽြန္ေတာ့္ကို အခန္းေထာင့္ကို တြန္းလိုက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းကို နံရံနဲ႔
ေဆာင့္တယ္။ တျခားတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကမ္းေပၚတြန္းလွဲတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို လာ
ကန္တယ္’။၈၃

ေရတြင္းထဲက ဖားမ်ားကဲ့သို႔
ကေမာၻဒးီ ယား၏ အထူးစီးပြးေရးဇုနမ
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သည့္ႏိုင္ငံမ်ားစသည္တို႔အား ေခၽြးသိပ္ရန္သာ ျပဳလုပ္ထားပံုရၿပီး အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရိွ
က်င္သ
့ းုံ ႏိင
ု ရ
္ န္ သိသသ
ိ ာသာ ကန္သ
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ွ တ
္ င
ြ ္ ထုတျ္ ပန္ခသ
့ဲ ည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားအတြက္
ထပ္ဆင့္လမ္းညႊန္ခ်က္က ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပး
ထားမႈမ်ားကို အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားအတြငး္ တြငပ
္ ါ က်င္သ
့ းုံ ရန္ အတည္ျပဳထားသည္။၈၆ အေျခခံဥပေဒက ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားအားလံးု
အတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ (ပုဒ္မ ၃၆) မွ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ေပးထားၿပီး၊
ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ (ICESCR) (အခန္း ၈) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ႏိုင္ငံ
ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) (အခန္း ၂၂) တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ
သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ICESCR ႏွင့္ ICCPR ႏွစ္ခုလံုးကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္
တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာေၾကာင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္ အေျခခံဥပေဒေရးရာ ေကာင္စီမွ
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၀) ရက္တြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီး ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ ပါဝင္ရန္ ထည့္သြင္းၿပီး ျဖစ္သည္။
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ု င
္ ဥ
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အပိုင္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသေဘာတူထားသည့္
လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို (ILO) ၏ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ လူထုအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပခြင့္
တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ေၾကျငာစာတမ္း (အမွတ္-၈၇) တြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ICESCR ၏
အခန္း (၈) (ဃ) တြင္လည္း သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ကိုပါ ကာကြယ္ေပးထားသည္။၈၇ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဇုန္မ်ားအတြင္းတြင္ လြတ္
လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိႇႏိႈင္းေတာင္းဆိုခြင့္တို႔ကုိ ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္ထားသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ား
ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားမွ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဖြင့္ဟေျပာဆုိခ်က္အရ ေရွ႕ေနမ်ားကို စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီး
ဌာနမွ နည္းပညာအကူအညီတစ္ခုေတာင္းရန္ ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီးေတာင္းဆုိသည္မွာ ‘ေကာင္းၿပီ၊ သမဂၢေတြမရိွတဲ့ ဇုန္ေတြျဖစ္
ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ’ ဟု ျဖစ္သည္။၈၈ ၎ကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုသူကလည္း
‘အစိုးရက အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြကိုခ်ည္း အကာအကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ ဇုန္ေတြမွာ အလုပ္သမားဥပေဒကို အသံုးမျပဳ
ႏိင
ု တ
္ ့ဲ ဥပေဒအသစ္ကို ျပင္ဆင္ဖႀ႔ုိ ကိဳးစားေနတယ္။ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ဥပေဒက အရမ္းဆိးု လြနး္ တယ္။ စုေပါင္းေတာင္းဆိည
ု ႏ
ႇိ င
ႈိ း္ ဖိ႔ု
အတြက္ႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ စုစည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရိွဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒါကိုဆန္႔က်င္တာကို (ILO) ကလည္း ေထာက္ခံ
တယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို ဖ်က္ဖို႔အတြက္ ထုတ္ကုန္ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈကို လက္ခံေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏွင့္
အီးယူတို႔ရဲ႕ ဖိအားေပးတာကိုလည္း အစိုးရက ခံေနရၿပီ’ ဟု ေျပာဆုိသည္။၈၉

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၂၅

ဥပေဒျပဳသည့္ေနရာတြင္ ၎တားဆီးကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္မျပေသာ္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ဇုန္မ်ားတြင္ သမဂၢႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားမရိွေအာင္ သေဘာတူညီ
ထားသည့္ အစီအမံမ်ားရိွ ေနပံုရသည္။ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးဘဏ္အတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဇုန္မ်ားအတြင္း ၎တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ လုပ္အားခမ်ား၊
အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ “အထူးသျဖင့္သပိတ္ေမွာက္မႈ မရိွေရး” စသည္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု တင္ျပၾကသည္။၉၀
ဤစာတမ္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေသာ သမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးက အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ
ေရးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကို မၾကာခဏဆိုသလို လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားက အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသို႔ မဝင္
ေရာက္ႏင
ုိ ရ
္ န္ တားဆီးျခင္းမ်ား ခံရေၾကာင္းေျပာၾကသည္။၉၁ သမဂၢအဖြ႕ဲ ဝင္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဥးီ က ဇုနမ
္ ်ားအတြငး္ ရိွ လုပင
္ န္း
ရွငမ
္ ်ား “ပံမ
ု န
ွ ထ
္ က္ ပိၾု ကမ္းတမ္းၾကေၾကာင္း” ႏွင့္ “ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေတာင္တ
့ င္းေၾကာင္း” ကၽြႏပ
္ု တ
္ က
႔ို ို ေျပာၾကားသည္။
သူတို႔က ရွင္းျပသည္မွာ “ဇုန္ျပင္ပရိွ စက္ရံုတစ္ခုကို ဆႏၵျပရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုင္ရွင္တစ္ဦးတည္းကိုဘဲ ရင္ဆိုင္ရတာ။
ဒါေပမယ့္ ဇုန္ထဲမွာဆိုရင္ေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္က စက္ရံုပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဇုန္ပိုင္ရွင္ (အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္သူ) (၂) ဦးလံုးကို
ဆန္႔က်င္ရသလိုျဖစ္သြားၿပီဆိုေတာ့ ညိႇႏိႈင္းဖို႔ျဖစ္ျဖစ္ စုစည္းဆန္႔က်င္ေတာင္းဆိုၾကဖို႔ျဖစ္ျဖစ္ ပိုခက္သြားၿပီ”။၉၂ ထို႔ထက္ ပို၍
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြင္းရိွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ “အေသအခ်ာ ပို၍တင္းက်ပ္” ၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ တင္ျပေျပာၾကားခ်က္အရ “အျပင္လူေတြကို စကားမေျပာရဘူး၊ သမဂၢေတြကို သတိထားၾက၊ သူတို႔
ဒီကိုလာၿပီး စုစည္းဖို႔ခြင့္မျပဳဘူး။” စသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ တင္းက်ပ္
ထားသည္။ သူတို႔ကေျပာဆိုသည္မွာ အလုပ္ရွင္ေတြက “သမဂၢေတြႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ေၾကာက္ၿပီးေရွာင္ဖယ္
ၾကတဲ့အက်င့္ကို ေခါက္ရိုးက်ိဳး လက္ခံလာေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွနဲ႔ လုပ္ထားတာ”၊ ေတြးၾကည့္ရင္ ‘အဲဒါေတြ အားလံုးက
သူတို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကာကြယ္ဖို႔ခ်ည္းဘဲ’ ဟု ေျပာဆုိမႈလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။၉၃ ေနာက္တစ္ဦးေျပာဆုိခ်က္မွာ “အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ေတြထဲက အလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္ခြင္မွာ ရိွေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြျဖစ္တဲ့ လူ႔ဂုဏ္
သိကၡာ၊ ေတာင္းဆိုတင္ျပမႈႏွင့္ လံုၿခံဳတဲ့ အလုပ္ခြင္အေျခအေနစတာေတြက နားမလည္ၾကဘူး။ “သူတို႔အားလံုးဟာ ေရတြင္း
ထဲက ဖားေတြနဲ႔တူတယ္။” ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာျပသည္။၉၄

အျငင္းပြားမႈမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား
ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသည့္အျခား တစ္ဦးက ဇုန္ျပင္ပႏွင့္ ဇုန္အတြင္း အဓိကကြာျခားခ်က္မွာ ဇုန္မ်ားအတြင္းတြင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေသခ်ာေစေရး ပိုမိုခက္ခဲေစသည့္အေၾကာင္းမွာ ဇုန္တြင္ ဥပေဒကို
လိုက္နာက်င့္သံုးေစျခင္းနည္းလမ္းမ်ားမွာ ဇုန္ျပင္ပထက္ ပိုမိုအားနည္းေနေသးေသာေၾကာင့္ဟု တင္ျပသည္။ ေျဖၾကား
သူမ်ားက အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြင္းရိွ စက္ရံုမ်ားတြင္ ‘အစုလိုက္အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း’ မ်ား ရိွေနသည္ဟု
ရွင္းျပသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေစ ရာထူးျမင့္မားသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား
ႏွင့္အခ်ိတ္အဆက္ရိွၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇုန္မ်ားအတြင္းရွိ စက္ရံုမ်ားသည္ ဂရုစိုက္ေလ့မရိွေပ (ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္
ရာတြင္)။ ဥပေဒအရ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရန္
လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဇုန္အတြင္းရိွ အခ်ဳိ႕စက္ရုံမ်ားသည္ မေလွ်ာက္ထားၾကေခ်။ အခ်ဳိ႕ဇုန္မ်ားရွိ လုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂရုမစိုက္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ (ဥပေဒ အရ) စက္ရံုတစ္ခုသည္ အစိုင္အခဲ
ႏွင့္အရည္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စုပံုရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ဇုန္အတြင္းရိွ အခ်ိဳ႕စက္ရုံမ်ားသည္ ဂရုမစိုက္ၾကဘဲ ဇုန္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုသာ အားထားၾကသည္။ သူတို႔သည္ စြန္႔ပစ္
ပစၥည္းမ်ားစုပံုမႈ၊ ေရကုိ ျပန္လည္စစ္ထုတ္သန္႔စင္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဥပေဒ
မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားရိွေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ဂရုမစိုက္ၾကေပ။၉၅
ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အႀကံေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေမးျမန္းခ်က္ျဖစ္
ေသာအစိုးရသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ပူပန္မႈမ်ားကို နားေထာင္ပါသလားဟု ေမးျမန္းမႈကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္မွာ
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို (၂) ႀကိမ္ အစည္းအေဝးရိွတယ္။ ဂ်ပန္ေတြဘက္က အားလံုးတက္ေရာက္ၾကတယ္။

၂၆

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ကၽြနေ
္ တာ္တမ
႔ုိ ာွ အေကာက္ခန
ြ ႏ
္ န
ႈ း္ ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖိႏ
႔ု င
ွ ့္ တရားမဝင္ေငြေပးရတဲ့ ကုနက
္ ်စားရိတေ
္ တြ အရမ္းႀကီးျမင္လ
့ ႔ုိ ေလွ်ာ့ခ်
ခ်င္တ့ဲ ကိစေ
ၥ တြရတ
ွိ ယ္။ အစိးု ရက (အဲဒက
ီ စ
ိ ရ
ၥ ပ္ေတြက)ုိ စဥ္းစားၿပီး ကၽြနေ
္ တာ္တက
႔ုိ ုိ အေျဖျပန္ေပးတယ္။ အဲဒလ
ီ ုိ ေတြ႕ဆုမ
ံ မ
ႈ ်ိဳး
တစ္ႏစ
ွ မ
္ ွာ ႏွစႀ္ ကိမလ
္ ပ
ု ္ျဖစ္တယ္။ ကေမာၻဒီးယားအစိုးရက အရမ္းကို ညႇာတာတတ္တယ္” ဟု ဆုလ
ိ ာသည္။၉၆ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားရိွ လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၆) ႀကိမ္ခန္႔ ပံုမွန္ေတြ႕
ဆံုၾကေၾကာင္း ေျပာျပသည္။၉၇ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္တံု႔ျပန္
ေျဖရွင္းေလ့မရိွေပ။ မတရားအလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဇုန္အတြင္းရိွ အလုပ္သမားေရးရာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူထံသို႔ ေပးပို႔စာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ေပးပို႔ရန္ တားျမစ္ထားျခင္းခံရၿပီး ၎တို႔ကို အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ဂိတ္ေပါက္ဝရွိ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားထံကိုသာ ေပးပို႔ႏိုင္သည္ဟု သမဂၢကို္ယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာလာသည္။
၎တို႔က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္မွာ ‘တကယ္လို႔ သူတို႔က ႏို႔တစ္စာက ျငင္းပယ္လိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာကို တင္ခြင့္
မရိွဘူး’။၉၈ ေျဖရွင္းေပးရန္ တိုင္ၾကားလႊာမ်ားကို တင္ျပႏိုင္သူမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎တို႔တင္ျပေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ
ေျဖရွငး္ ေပးရန္ စိတဝ
္ င္စားမႈနည္းၿပီး အစိးု ရအရာရိမ
ွ ်ားသည္ ကေမာၻဒးီ ယားလုပသ
္ ားမ်ားထက္ အထူးစီးပြားေရးဇုနတ
္ င
ြ ္ ရင္းႏွးီ
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုသာ ပိုမိုဦးစားေပးသည္ဟု ယံုၾကည္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္မွာ “အာဏာပိုင္ေတြဆီကို
ေျဖရွငး္ ေပးဖိ႔ု ေတာင္းဆိတ
ု င
ုိ တ
္ မ္းၾကတဲအ
့ ခါ သူတက
႔ုိ ဘယ္သက
ူ မွားတယ္ဆတ
ုိ ာ ဂရုစက
ုိ ပ
္ ုံ မရဘူး။ သူတက
႔ုိ ဆိတဆ
္ တ
ိ ဘ
္ ဲ
ေနၾကၿပီးေတာ့ ခံရသူကို မကာကြယ္ဘဲ ကုမၼဏီကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ကိုသာ ေျပာၾကတယ္”။၉၉ အစိုးရက ၎တို႔၏ စိုးရိမ္
ပူပန္မႈမ်ားကို နားေထာင္ေပးသလားဟု ေမးျမန္းသည္ကို အလုပ္သမားတစ္ဦးက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္မွာ “ဇုန္မွာ (အျငင္း
ပြားမႈ) ေျဖရွင္းညိႇႏိႈင္းတဲ့ျဖစ္စဥ္ကို အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ကိုယ္စားလွယ္ ရိွတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီကိစၥကို သူ႔ဆီမွာ တင္ျပတဲ့အခါ သူကတရုတ္လူမ်ဳိးမန္ေနဂ်ာကို ေျပာရတာ လြယ္ေအာင္လုပ္ေပး
တယ္၊ သူ႔ကို အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီးေပးေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္ေတြကို တင္ျပဖို႔က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အခြင့္
အေရးမေပးဘူး”။၁၀၀ သမဂၢကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာျပသည္မွာ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္သည့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈ
မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိပင္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တခါတရံတြင္ ထုိအရာရွိမ်ားကို မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳသည္။ ၎တို႔က
ထပ္ေလာင္းေျပာျပသည္မွာ “အစိုးရရဲ႕ ေနရာက အလုပ္သမားဥပေဒေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး သူတို႔ရဲ႕ျပည္သူေတြကို အကာ
အကြယ္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက သူတို႔ေငြရဖို႔အတြက္ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကို ပိုၿပီးခ်မ္းသာေစခ်င္တယ္။”၁၀၁
စီဟာႏုဖီ(လ္)ၿမိဳ႕အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဒသခံအစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံမႈရရိွထား
ေၾကာင္း ခရိုင္အစုိးရကို ကိုးကားၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကျငာထားသည္။
စီဟာႏုဖီ(လ္) ခရိုင္အစိုးရသည္ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္
ကုမၸဏီ၏ အင္အားႀကီးမားသည့္ ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အစိုးရႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုႏိုင္သည္။ အကယ္၍
စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုမၼဏီအတြက္ တည္ေဆာက္ေရး ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း အခက္အခဲမ်ားရိွခဲ့ပါက
အစိုးရက တရားမဝင္သည့္ အလုပ္သမားသပိတ္မ်ားအပါအဝင္ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အားထုတ္လိမ့္မည္။
အကယ္၍ သပိတ္မ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ား စီဟာႏုဖီ(လ္)ၿမိဳ႕အထိ ျပန္႔ပြားလာပါက အစိုးရသည္ မွန္ကန္သည့္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုမၸဏီကို ေကာင္းမြန္သည့္ ႀကိဳတင္
ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးလိမ့္မည္။၁၀၂
အလုပ္သမားတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကေမာၻဒီးယားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီႏိုင္ငံသည္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္
အစိုးရက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အကူအညီေပးသင့္တယ္ သို႔ေသာ္ ဘာေၾကာင့္မ်ား သူတို႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို အားေပးေနပါ
သလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အစိုးရသည္ အဂတိလိုက္စားထားတယ္လုိ႔ဘဲ ခံစားရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ (ကေမာၻဒီးယား)
ျပည္သူမ်ားကို ဂရုမစိုက္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ တရားမွ်တမႈကို မည္သည့္အခါမွ်မေပးၾကပါဘူး။
သူတို႔က တရုတ္လူမ်ိဳး မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္းအေလးေပးၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ
ဂရုစိုက္ပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္ပါဝင္ၿပီးကတည္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အကူအညီကို
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ (အျခား) အလုပ္သမားမ်ားကၾကည့္ၿပီး အမွန္တကယ္ နာက်င္ခဲ့ရပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယားလူမ်ဳိး
မ်ားအျမတ္ထုတ္ခံေနၾကရသည္ကို ျမင္ေတြ႕ၿပီး အမွန္တကယ္ နာက်င္ခံစားရပါတယ္။၁၀၃

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၂၇

စုေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္း
ဇုန္မ်ားအတြင္းတြင္ သမဂၢမ်ား ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည့္အျပင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းကိုလည္း ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားစြာက အသိေပး ေျပာၾကားၾကသည္။ လြတ္လပ္
စြာစုစည္းခြင့္ႏွင့္ ေဖာ္ျပေျပာဆုိခြင့္မ်ား (ဥပမာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား) ႏွစ္ခုလံုးသည္ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ခြင့္
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အရ တရားဝင္အကာအကြယ္ေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ပံုမွန္ တားဆီးပိတ္ပင္
ခံၾကရသည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ “အခ်ိဳ႕စက္ရံုေတြက အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြမွာ အကာအကြယ္ရိွေန
ေတာ့ဇုန္ေတြထဲကို ေရႊ႕လာၾကတယ္။ ထုိလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အလုပ္သမား၏ စာခ်ဳပ္ကုိ ရပ္ပစ္ႏုိင္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား
အသိမေပးဘဲလည္း အလုပ္ျဖဳတ္ႏုိင္သည္။ အလုပ္သမားဘက္မွ တစ္ခုခု လုပ္ခ်င္ရင္ေတာင္မွ စက္ဇုန္ပုိင္ရွင္က ျပန္လည္
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ သူတုိ႔အတြက္ လြယ္ကူတာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔က ဇုန္ေတြမွာ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ကူညီ
ေထာက္ပံ့မႈေတြ ရွိေနတယ္”။၁၀၄ အျခားတစ္ဦးက စြပ္စြဲေျပာဆိုသည္မွာ “ရပ္ရြာလူထု သမဂၢေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကုိ စစ္သား
ေတြက ရိုက္ႏွက္တယ္၊ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့နဲ႔ ဓါတ္လိုက္ေအာင္လုပ္တယ္ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဆိုင္ကယ္ေပၚမွာ မူးယစ္ေဆးေတြ ေထာင္
ေျခာက္အျဖစ္ လာထားသြားတာေတြ ခံရဖူးတယ္။ အဲဒါက အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြထဲမွာ သမဂၢေတြ မတည္ေထာင္ဖို႔ သူတို႔
ဘက္က ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြဘဲ”။၁၀၅ အျခားတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ ဇုန္အတြင္းေရာ ဇုန္ျပင္ပတြင္ေရာ ရိွၾကတဲ့
စက္ရံုမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားကို ဝိေရာဓိျဖစ္ဖြယ္ လႈပ္ေလနစ္ေလ အေျခအေနတြင္ ပိတ္မိေနေစတယ္။
“(အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြင္း) ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္မျပဳပါ။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စက္ရုံအတြင္းမွာ
တစ္ခုခုလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ (ဇုန္) လံုၿခံဳေရးက ခြင့္မျပဳဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဇုန္ျပင္ပမွာ လုပ္ၾကရတယ္။
စက္ရုံအျပင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵျပေနတာကို ရပ္ၿပီးစက္ရုံထဲကို ျပန္ဝင္ၾကဖို႔ အင္အားသံုး ဖိအားေပးဖို႔အတြက္ သူတို႔က
စစ္တပ္ကိုေခၚတယ္” ဟု ဆုိလာသည္။၁၀၆
အလုပ္သမားမ်ားကို စုစည္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲေရး
ေကာ္မတီတို႔ကမူ စုစည္းၾကသည္။ သမဂၢကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာၾကားသည္မွာ “အနည္းဆံုးလုပ္ခ
လစာထက္ ပိုၿပီးမေပးဖို႔ တင္းက်ပ္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ (အထည္ခ်ဳပ္စက္ဇုန္ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ား) အၾကား
ရိွပံုရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အလုပ္သမားမ်ားက လုပ္ခလစာ တိုးေပးဖို႔ကုိ ညိႇႏိႈင္းၾကတဲ့အခါတိုင္းမွာ အလုပ္
ရွင္ေတြက အလုပ္သမားေတြကို ေျပာတာက သူတို႔မွာ တိုးေပးပိုင္ခြင့္ မရိွဘူးလို႔ခ်ည္း ျပန္ေျပာၾကတယ္။”၁၀၇ အျခားတစ္ဦးက
ေျပာဆိုသည္မွာ “စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွာ တရားမဝင္ခန္႔ထားတဲ့ အတြင္းေရးမႉးေတြ ရိွတယ္။၁၀၈ သူတို႔က
အလုပ္ရွင္အုပ္စုတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳပံုရၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢေတြကုိ အတိုက္အခံလုပ္ၾကတယ္”။၁၀၉

စီဟာႏုဖီ(လ္)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ အလုပ္သမား (၂) ဦးက ေျပာျပသည္မွာ “အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထဲမွာ အေဆာက္အဦးအႀကီးႀကီး
တစ္ခုရိွၿပီး အဲဒီမွာ စက္ဇုန္ေတြက ပိုင္ရွင္ေတြကိုေခၚၿပီး သမဂၢရဲ႕စည္းလံုးညီညႊတ္မႈကို ဘယ္လိုၿဖိဳခြဲရမယ္ဆိုတာကို ေဆြး
ေႏြးၾကတယ္။ သူတို႔က လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုရိွမယ္လို႔ ၾကားထားတာနဲ႔ ဘယ္လိုၿဖိဳခြင္းရမလဲဆိုတာကုိ ေဆြးေႏြးေတာ့တာ
ဘဲ။ သူတို႔ၾကားတာနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္လာၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အျခားအလုပ္သမားေတြကို
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္ တာ္တေ
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ခံၾကရတာကိုလည္း ျမင္ၾကေတာ့ အဲဒါေတြက လူေတြကုိ ေၾကာက္ေအာင္ လုပ္တယ္”။၁၁၀
အလုပ္ရွင္တစ္ဦးက အလုပ္ထုတ္လိုက္သည့္ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ နာမည္ဆိုးစာရင္းတြင္သြားၿပီး ၎မွာ
အျခားအလုပ္ရံုမ်ားတြင္လည္း အလုပ္မရႏိုင္ေအာင္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိတ္ပင္ထားေစႏုိင္သည္။ အလုပ္သမ်ားတစ္ဦးက
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေျပာသည္မွာ “စက္ရံုပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ့္ကို အလုပ္ထုတ္လိုက္တယ္ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဓါတ္ပံုကို
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထဲမွာ ျဖန္႔ေဝထားတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အျခားအလုပ္ရွာရတာ ခက္ခဲေစတယ္” ဟုဆုိသည္။၁၁၁
ေနာက္တစ္ဥးီ ကလည္း ေဆြေႏြးလာသည္မာွ ‘ကၽြနေ
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ဘာေၾကာင့္ သူတို႔ဆီမွာ ကၽြန္ေတာ့္ပံုရိွေနရတာလဲလုိ႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္
လားလို႔ ျပန္ေမးျမန္းတယ္။ သူတို႔က “ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ နာမည္ဆိုးစာရင္းထဲမွာ ရိွေနၿပီးသား လူတစ္ေယာက္ကို သူတို႔
ဆီမွာ အလုပ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာတယ္”။၁၁၂ အျခားတစ္ဦးက “အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထဲကို ကၽြန္ေတာ့္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

၂၈

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

နဲ႔ေမာင္းဝင္သြားတဲ့အခါမွာ အေစာင့္ေတြက လွမ္းေခၚၿပီး ေနာက္ကလိုက္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္
ဒီကိုလာတာလဲဆိုတာ ေမးတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး (သမဂၢေတြမွာ ပါဝင္တဲ့သူေတြ) ရဲ႕ဓါတ္ပံု
ေတြကို လံုၿခံဳေရးအေစာင့္ေတြရဲ႕ ရံုးခန္းထဲက နံရံမွာကပ္ထားၿပီး သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔အထဲကို ေနာက္ထပ္မလာေအာင္
တားထားတာ”။၁၁၃ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္
ရန္ႏွင့္ ကူညီမႈမ်ားအျပန္အလွန္ေပးႏုိင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ‘ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္၊ အခ်က္
အလက္မ်ားမွ်ေဝေပးၿပီး အတူအကြတိုးတက္လာေစရန္’ ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖန္တီး
ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၁၁၄ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ‘ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္
ေပးျခင္းအားျဖင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးျခင္း
ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္၊ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္’။၁၁၅ စက္မႈလုပ္ငန္း
ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ေမးျမန္းစဥ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ အေရးမပါ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုသည္မွာ ‘(သမဂၢ) ကို နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားတာက သက္သာေအာင္ ဆင္ေျခေပးတာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနကိုဆိုရင္ အလုပ္ကို စိတ္ပါလက္ပါ မလုပ္ဘူး၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရိွဘူးလို႔ ေျပာခ်င္
ေျပာမယ္ ဒါေပမယ့္ (ILO) ကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး သူတို႔က ပိုလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို (ILO) ကေစာင့္ၾကည့္
ခံေနရတာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ၾကားလာတာေတြက တိတိက်က် ဘာမွ သက္ေသျပစရာ မရိွပါဘူး။’၁၁၆

ကေမာၻဒီးယားရိွ လုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈ
အလုပ္သမားမ်ားက လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ သပိတ္ေမွာက္မႈ၊ ဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္
စည္းရုုံးၿပီးခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္ကုိလည္း ေခၚၿပီးသားျဖစ္သည္။ တစ္ဦးကေျပာသည္မွာ လုပ္ခလစာတိုးေပးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကာခဏေတာင္းဆိုေလ့ ရိွတယ္။ သူတို႔က အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ
ေ႔ရွမွာ ကြန္တိန္နာေသတၱာႀကီးေတြ ခ်လိုက္ၿပီး အလုပ္သမားေတြကို ရိုက္ႏွက္ၾကတယ္။ အဲဒီလို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က
ျဖစ္ခတ
့ဲ ယ္။ သူတက
႔ုိ ဂိတေ
္ ပါက္ေတြကို ပိတလ
္ က
ုိ တ
္ ယ္။ အထဲမာွ တစ္ခခ
ု ျု ဖစ္ၿပီဆတ
ုိ ာနဲ႔ သူတက
႔ုိ ကြနတ
္ န
ိ န
္ ာေသတၱာ
ေတြနဲ႔လမ္းေတြကို ပိတ္ပစ္လိုက္တာေၾကာင့္ အထဲက အလုပ္သမားေတြလည္း ထြက္ေျပးလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္
တို႔က လူေကာင္အရမ္းေသးၿပီး စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ (လံုထိန္း) ေတြက ဗလႀကီးမား ၾကတယ္။ တခါတရံမွာ သူတို႔က ေသနတ္
ေတြပါ အသံုးျပဳၾကတယ္။၁၁၇
ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ အလုပ္သမားမ်ားက တစ္လလွ်င္
လုပ္ခလစာအေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၀) မွ တိုးျမွင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကုိ
တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းုံ တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ ၊္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ၊္ ဇန္နဝါရီလအထိ
လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း စစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္ပစ္ခတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ၾကရသည္။
ထုစ
ိ ဥ္က ‘လူ (၄) ေယာက္မွ (၅) ေယာက္အထိ ပစ္သတ္ခခ
ံ ရ
့ဲ ၿပီး အေယာက္
(၂၀ ခန္႔) ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္’ ဟု ဆုိသည္။၁၁၈ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕
အစည္းတစ္ခုမွ ကိုယ္စားျပဳသူတစ္ဦးကမူ ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္
စီမံခန္႔ခြဲေရးက စစ္တပ္ကို ေခၚလာခဲ့သည္ဟု ပစ္တင္ေျပာဆိုသည္။
‘ကိုရီးယားသံရံုးကေန ေျပာသလိုမ်ဳိးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခိုင္မာတဲ့သက္
ေသကို မရထားဘူး။ သူတို႔ေတာင္းဆိုတာကို ရေတာ့မယ္၊ ဂ်ပန္ေတြ
ကေတာ့ပိုၿပီး သီးသန္႔ဆန္ဆန္ ေျဖရွင္းတယ္’။၁၁၉ ဆႏၵျပေနေသာ အလုပ္
သမားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းမႈသည္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၏ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္

တစ္ေနရာတည္းကြက္ၿပီး

သီးသန္႕ျဖစ္ေနျခင္း

မဟုတ္ေပ။ ဘာဗတ္ရိွမန္ဟတ္တန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အနည္း
ဆံုးလုပ္ခလစာအတြက္ ဆႏၵျပေနၾကေသာ အလုပ္သမား (၃) ဦးမွာ
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ တရားဥပေဒကင္းမဲ့စြာ ပစ္ခတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ၾကရဖူးသည္။
သူ႔ကို ဆင့္ေခၚခံခဲ့ရေသာ္လည္း ရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္း မရိွခဲ့ေပ။၁၂၀

ပံု ၁၂။ “ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အလုပ္ခြင္ဝင္ျခင္း”
စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔
ဝင္ေရာက္ပါ (Charlie Thame)

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၂၉

စစ္တပ္ကိုသံုးၿပီး ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းရန္
ဇုန္မ်ားသို႔ ေစလႊတ္ေပးသည္မွာ အထူးစီးပြားေရး
ဇုနတ
္ ည္ေဆာက္သမ
ူ ်ားႏွင့္ အစိးု ရၾကားရိွ ပတ္သက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ဟု ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္
ရိွအလုပ္သမားမ်ားက

ယံုၾကည္ထား

ၾကသည္။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရး
သမားတစ္ဥးီ က အာဏာရပါတီႏင
ွ ့ ္ ပတ္သက္ဆက္ဆံ
မႈတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ

ထူးဆန္းသည့္

ျဖစ္ရပ္

မဟုတ္ေပ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုပတ္သက္မႈမ်ားကို
တရားဝင္ေအာင္ပင္

ျပဳလုပ္ထားသည္မ်ား

ရိွၿပီး

ကေမာၻဒးီ ယားႏိင
ု င
္ ၏
ံ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပုဂလ
ၢ က
ိ
ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေပၚလာ

ရန္ ကူညီမႈဟူ၍ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးထား ပံု ၁၃။ စစ္တပ္အေျခစိုက္စခန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွေသာ ဖႏြမ္းပင္
သည္။ ဥပမာ “ဥကၠနာ (Okhna)” ဆိုသည့္ ဘြဲ႕

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (Charlie Thame)

တံဆိပ္မွာ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းတြင္ ဘုရင္ကေပးထားေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ အဆင့္အတန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
အစိုးရက ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အထူးေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
(၂၀) ခန္႔မွ ၎ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို ရရွိထားၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေရအတြက္ (၇၀၀) ခန္႔အထိ ေဖာင္းပြလာခဲ့သည္။၁၂၁ ၎ဘြဲ႕
တံဆိပ္ကို ရရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သန္းခန္႔လႉရၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္
ပစၥည္မ်ားအျဖစ္ တိုက္ရိုက္ေပးလႉရန္လည္း ကတိကဝတ္ထားရသည္။၁၂၂ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထပ္မံထုတ္
ျပန္သည့္ အထူးေၾကျငာခ်က္အရ “ဥကၠနာ” မ်ားသည္ ကေမာၻဒီးယားအစိုးရ၏ စစ္တပ္တပ္စိတ္မ်ားကို ေငြေၾကးတိုက္ရိုက္
လႉရန္ တိက
ု တ
္ န
ြ း္ ထားသည္။၁၂၃ ေထာက္ျပေဝဖန္သမ
ူ ်ားက ဘြ႕ဲ ထူးဂုဏထ
္ းူ မ်ားေပးအပ္ျခင္းမွာ ‘အခြငထ
့္ းူ ခံ လူတန္းစားအုပစ
္ ု
ဖြ႕ဲ မႈ’ကိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အာဏာရပါတီအၾကား ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနသည့္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပ
ေျပာဆိုသည္။၁၂၄ ထို၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အထူးေၾကျငာခ်က္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကေမာၻဒီးယားစစ္တပ္
ႏွင့္အာဏာနီးစပ္သူ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကို တရားဝင္ေစရံုမွ်ျဖစ္ၿပီး ‘စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈကို စစ္တပ္က ကာကြယ္မႈျဖင့္တံု႔ျပန္သည့္’ ‘ေသနတ္ငွားရမ္း အသံုးျပဳျခင္း’ ပံုစံကုိ ခုိင္မာေစျခင္း ျဖစ္သည္။၁၂၅
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈမ်ားအရ တရားဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေပါင္း (၄၂) ခုေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅
ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕အား စပြန္ဆာေပးထားသည့္ တရုတ္ယူႏိုက္တက္အုပ္စုအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခား
သားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (၁၀၀) ေက်ာ္အထိ ပြားမ်ားလာသည္။၁၂၆
ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို စစ္တပ္က ကူညီေထာက္ပံ့ပံုမွာ ရႈပ္ေထြးသည္။ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္မွာ ၎တုိ႔၏ လံုၿခံဳေရးကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားထံသို႔ အဓိက
ထားၿပီး ထပ္ဆင့္ေရာင္းခ်သည္။ မူလက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အထူးေၾကျငာခ်က္တြင္ စပြန္ဆာေပးသူ (၄၂) ဦး၏ အမည္
စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားရာ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေကာ့ေကာင္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွ ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၁၂၇ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ၎၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ေၾကာ္ျငာထားသည္မွာ ၎တို႔ဇုန္ကို ကေမာၻဒီးယားစစ္တပ္မွ ေထာက္ခံအားေပးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ား၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားရာတြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံေတာ္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္
တိုက္ဖ်က္ေရး အထူးအဖြဲ႕ (Cambodia’s National Counter Terrorism Special Fources -NCTF) ၏ တပ္စိတ္
တစ္ခုကို NCTF ၏ ထိပ္ပိုင္းအရာရိွမ်ားႏွင့္အတူ ဇုန္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္ဟု စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ညႊန္းၿပီး
ဤသို႔ေျပာဆိုသည္မွာ ‘ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ စည္းခ်က္ညီစြာ လည္ပတ္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ
ရိွရန္တို႔ႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာေစမည့္ အရိပ္အေျခမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး
တာဝန္ျဖစ္ပါသည္’ ဟု ဆုိသည္။၁၂၈ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာက ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုသည္မွာ
‘ကေမာၻဒီးယားအစိုးရက ေပးထားေသာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အစတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ သပိတ္ေမွာက္မႈ
မ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ မည္သည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ် မျဖစ္ပြားခဲ့ပါ’။ ထုိေဖာ္ျပခ်က္တြင္
၎တုိ႔၏ ဇုန္ကုိ ဖြင့္ပဲြလုပ္စဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ထပ္ေလာင္း၍ ‘ပိုမိုေကာင္းမြန္ ျမန္ဆန္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

၃၀

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ကိုရရိွရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အင္အားႀကီးၿပီးလံုၿခံဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ရရိွေစျခင္း” ဆုိသည့္ မိန္႔ခြန္းကုိ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။၁၂၉

ကေမာၻဒီးယား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆက္ႏြယ္မႈ
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံကို အဂတိလုိက္စားမႈ အမ်ားဆံုးနိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Transparency International ၏ အဂတိလုိက္စားမႈညြန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္တြင္ က်က်န္
ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၃၀ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အဆိုအရ ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္
ကမာၻေပၚတြင္ အဆိုးဆံုး (ေအာက္ေျခရာခိုင္ႏႈန္း (၁၂.၅) ရမွတ္) နိုင္ငံျဖစ္သည္။၁၃၁ ဤအညြန္းကိန္းက “အနည္းငယ္ျဖစ္ေစ၊
ပမာဏႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေစ လာဘ္စားမႈမ်ားအပါအ၀င္ လူထ၏
ု အင္အားကို ပုဂလ
ၢ က
ိ ကုယ
ိ က
္ ်ဳိးစီးပြားေရးအတြက္ မည္မ်ွ
အသံုးခ်နိုင္သည္ စသည္တို႔အျပင္ နိုင္ငံကို လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အထက္တန္းလႊာလူနည္းစုက ၎တို႔၏ အက်ဳိး
စီးပြားအတြက္ တိုင္းျပည္အား “အုပ္စီးထားမႈ”၁၃၂ တုိ႔အေပၚ အျမင္မ်ားကိုပါ ထင္ဟပ္ထားသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အဂတိ
လုိက္စားမႈ အမ်ဳိးအစားသည္ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုးအရာ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအား တရား
မ၀င္ေငြေပးျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕အား အက်ဳိးရွိေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ
လုိအပ္သလုိ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ပံုစံတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားတြင္ လိုင္စင္ရရန္၊ ပိုမိုဦးစားေပးခံရရန္၊ သို႔မဟုတ္
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျမန္ဆန္စြာ ရရိွေစရန္စသည္တို႔အတြက္ အတင္းအဓမၼ ခြဲတမ္းခ်ေတာင္းခံျခင္းမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္
“လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေငြေပးရျခင္း” တို႔ ပါဝင္သည္။ တိုင္းျပည္အုပ္စီးထားမႈကို တစ္နည္းအားျဖင့္ ပုဂၢလိက
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ အခ်ိန္မတန္ေသးမီတြင္ ဝင္ေရာက္ခ်ယ္လွယ္ၿပီး
၎တို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ စနစ္တက် စီစဥ္
ထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တြင္
၎ကဲ့သုိ႔ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံက်ၿပီး အဓိကက်သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မူေဘာင္ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ ေက်ာ
ေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္အလြန္ စီးပြားေရး
‘အကူးအေျပာင္း’ ကာလအတြင္းတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္စုကုိ ပုိမုိဦးစားေပးခံရရန္ ျပင္ဆင္လုပ္
ေဆာင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္လည္း အလားတူျဖစ္သည္။၁၃၃ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္
အက်ဳိးစီးပြားတုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိေစရန္ ယႏၲရားမ်ားေဖာ္ေဆာင္သည့္ အျခား
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးသည္ ထုိအဂတိလုိက္စားမႈ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးလုံးႏွင့္ ကဲြျပား
သည္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရက နားဝင္ေအာင္နားခ်ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ တရားနည္းလမ္းက်သည့္ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရင့္က်က္သည့္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္အမ်ားစုတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရိွရန္ ထိန္းခ်ဳပ္
ထားမႈမ်ား ရိွသည္။ ႏိုင္ငံအုပ္စီးထားမႈကို အျခားတစ္ဖက္ကေျပာလွ်င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုတစ္ခုကျဖစ္ေစ၊
သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား တရားမဝင္ေသာနည္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ပံု၁၄။ အဂတိလိုက္စားမႈ
အေပၚရႈျမင္လက္ခံမႈ
ညႊန္းကိန္း အေ႔ရွေတာင္အာရွ
(Chan Vincent / The
Cambodia Times /
Transparency
International)

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း
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မရိွစြာျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို ဖန္တီးေပးထားၿပီး အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈကုိ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ဳိး
စီးပြားအတြက္ လိုအပ္သည္ထက္ အလြန္အမင္း ပိုမိုၿပီး လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ျခင္းကို ေခၚသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ
ႏိုင္ငံေတာ္အမႈထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ားမွာ ျပတ္သားျခင္းမရိွသည့္ အေျခအေန
မ်ားတြင္ ၎အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျပင္ပရိွ ဘဏ္စာရင္းမ်ားသုိ႔ ေငြထည့္ေပးမႈမ်ား လံုးဝပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွ
သည့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လႊဲေျပာင္းရယူမႈမ်ားမွ ရရွိခံစားေလ့ရွိသည္။၁၃၄ ဥပမာအားျဖင့္ အရာရိွမ်ားသည္ ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္း
ခ်ဳပ္ရမည့္ အာဏာသက္ေရာက္မႈရိွေနေသာ ကုမၸဏီတြင္ လူသိမခံဘဲ အမည္ဝွက္ျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္အေျခအေနမ်ား
လည္း ျဖစ္တတ္သည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေနရာယူထားၿပီး
ျဖစ္သည္။၁၃၅ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ကဇက္စတန္ (Kazakhstan) ရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ
မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ရာထူးေနရာလုျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ (ILO) ၏
ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္၏ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ အဂတိ
လုိက္စားမႈမ်ားတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။၁၃၆ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကေမာၻဒီးယား၏ စုစုေပါင္းထုတ္ကုန္မ်ား၏
ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ (၂၆.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၁၂၀၀) ခန္႔တန္ဖိုးရိွသည့္ ႏိုင္ငံတကာပို႔ကုန္မ်ားကို
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္သည္ဆိုၾကပါစို႔ ကေမာၻဒီးယား၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ႏွင့္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အဂတိလုိက္စားရန္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ မက္လံုးမွာလည္း ပမာဏႀကီးမားသည္။၁၃၇ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏
အဆိုအရ ကေမာၻဒီးယားရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ မကင္းၾကေပ။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားရိွ စက္ရံု
လုပ္ငန္းမ်ားက ‘ထပ္ေဆာင္းေပးေငြ’ ႏွင့္ “လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား” ကို အစိုးရအမႈထမ္းေတြႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဆက္ဆံရတဲ့
အႀကိမ္အမ်ားစုမွာ အေထာင္းခံရတယ္’၁၃၈ ဟု တင္ျပသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတစ္ဦး
ကဤအခ်က္ကို လုပ္ခနည္းသည့္ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေျပာဆိုသည္မွာ (ILO) ၏ ခန္႔မွန္းထားခ်က္အရ ယခု အဂတိ
လုိက္စားမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာကို ႏွစ္ဆခန္႔ေရာက္ေအာင္ တိုးေပးႏိုင္လိမ့္
မည္ဟု တြက္ခ်က္ရင္း ေျပာသည္။၁၃၉
ကမာၻ႕ဘဏ္က ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အဂတိလုိက္စားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္
ဆင့္တြင္ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈျပဳႏုိင္သည့္စနစ္ကုိ ထားရွိျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၾကာင္း
ရင္းမ်ားကို ေထာက္ျပျပင္ဆင္ျခင္း၊ ထုိျပင္
ဆင္မႈမ်ားတြင္ အစုိးရအရာရွိမ်ား၏ စီးပြား
ေရးအေပၚ ဝင္ေရာက္ပတ္သက္မႈကုိ ခုိင္မာ
သည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္
သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ထားသည္။၁၄၀ မည္သို႔
ဆိုေစကာမူ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္

ဗဟိုမွ

ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

အလြန္မ်ားျပားသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္

မ်ားကို ကေမာၻဒးီ ယားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (CDC)
အဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္ရိွ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ
အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပက
္ ဲေရး
အဖြဲ႕ (CSEZB) က အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။
(CSEZB) ကအထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားအတြက္
ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး (CDC) က တစ္ႏိုင္ငံ
လံုးတြင္ ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေလွ်ာက္
ထားလာသမွ်ကုိ

ျပန္လည္စစ္ေဆးသည္။

ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဥကၠဌအျဖစ္
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အထူးစီးပြားေရး
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ပံု ၁၅။ ေဒသအတြင္းရိွ အဂတိလိုက္စားမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈျပပုံ

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ဇုန္မ်ား အေျဖရွာေဖြေရး ေကာ္မတီ (SEZ Trouble Shooting Committee) ကဥကၠဌထံသို႔ တိုက္ရိုက္အစီရင္ခံၿပီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ေကာင္စီကို ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၾသဇာ
သက္ေရာက္ေစရန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသည္။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား (OSSCs) ကို ဇုန္မ်ားအတြင္းတြင္ တည္ေထာင္ထားသည္။ ၎သည္ တစ္ကမာၻလံုးရိွ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရိွသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားလာေစရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္က အထူးျမႇင့္တင္ခဲ့
သည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ တစ္ေနရာတည္းတြင္
တစ္ထိုင္တည္း လ်င္ျမန္စြာ ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား တရားမဝင္ေငြေပးရန္
ေတာင္းသည့္ အေသးအဖြဲ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို တစ္နည္းအားျဖင့္ ဟန္႔တားရာေရာက္ၿပီး လ်င္ျမန္ထိေရာက္မႈရိွျခင္း
စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေအာင္ ေၾကာ္ျငာခံရေလ့ ရွိသည္။ (OSSCs) မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကုိ ေဒသခံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည့္အစား ၎အာဏာမ်ားကုိ (CDC) ၏ လက္ေအာက္တြင္ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္
ကုိင္ထားသည္။၁၄၁ ရပ္ရြာလူထုသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ တင္ျပမႈမ်ားအရ ၎ (OSSCs) မ်ားသည္ အလုပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ
လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ္လည္း မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးရလဒ္မွာ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို
ဟန္႔တားရန္ အဓိကမဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖင့္ အဂတိ
လုိက္စားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ေဆာင္ရြက္မည့္အစား ထုိအဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို ပုိမုိအားေကာင္းေစသည္။၁၄၂
တိုင္းျပည္အုပ္စီးထားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားရိွ လံုးဝပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွသည့္ ဆက္ဆံမႈနည္းလမ္း
မ်ားရိွေနသည့္ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ တရားမဝင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေၾကာ္ၾကားလာၿပီး သက္
ေသျပရန္ ခက္ခဲလာသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ တရားစီရင္ေရး၊ သင့္ေတာ္သည့္ ေငြေၾကး
ပမာဏတစ္ခုေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ၊ လံုေလာက္သည့္လစာ၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ရႈပ္ေထြး
လာမႈမရိွေစရန္ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေၾကျငာရသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အားေကာင္း
သည့္ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို တာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈရိွေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ တက္ႂကြအား
ေကာင္းသည့္ လူမႈဝန္းက်င္တို႔သည္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္သည့္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား
ျဖစ္သည္။၁၄၃ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကမာၻ႕တရားမွ်တမႈ
စီမံကိန္းက တိုင္းတာခ်က္အရ အဆင့္ (၁၁၃) တြင္ (၁၁၂) ၌ ရပ္တည္ေနသည္။၁၄၄ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပးသည့္
လစာမွာလည္း နည္းပါးၿပီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ လံုေလာက္ေအာင္ အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ေပး

ပံု ၁၆။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ကေမာၻဒီးယားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (CDC) အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၃၃

ႏိုင္ျခင္း မရိွေပ။၁၄၅ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိသားစု၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကို ေလ့လာထားသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎မိသားစု၏ သမားရိုးက် မဟုတ္ေသာ
ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို ေဝဖန္ေျပာဆိုကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ရဲဝံ့ျပတ္
သားစြာ ေဝဖန္ေထာက္ျပတတ္သည့္ ကေမာၻဒီးယားလူမ်ိဳး ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္သံုးသပ္သူတစ္ဦးကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖႏြမ္ပင္တြင္
ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္၌ လုပ္ႀကံခံလိုက္ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကေမာၻဒီးယား၏ အတိုက္အခံပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပည္ပတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး ရပ္ရြာလူထုအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွာလည္း ပိုမို
တင္းက်ပ္စြာ

ကန္႔သတ္လာသည့္

ပတ္ဝန္းက်င္ကို

ရင္ဆိုင္ေနရသည္။၁၄၆

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္

အဂတိလုိက္စားရန္

လာဘ္ေငြေတာင္းခံမႈျဖင့္ ကေမာၻဒီးယားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (CDC) မွ အနည္းဆံုးတစ္ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရေသာ္လည္း
ရာထူးအဆင့္ျမင့္မားသည့္ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္ လာဘ္စားမႈမ်ားအတြက္ လတ္တေလာေျဖရွင္းႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ား မရိွေသးေပ။၁၄၇

၃၄

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ထား၀ယ္အေသးစားေရနက္ဆိပ္ကမ္း (ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၇) ဓာတ္ပုံ၊ Ridan Sun
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

အပိုင္း ၂ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အကူးအေျပာင္း
ကာလကို ျဖတ္သန္းေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမက
ႈ ို ၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္ ဆိင
ု က
္ လုနး္ နာဂစ္အၿပီး ပ်က္စးီ
ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ စတင္ခဲ့သည္။ ထုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္
ထက္ (၂၀၁၁-၂၀၁၆) ခုႏစ
ွ မ
္ ်ားတြင္ ပိမ
ု အ
ုိ ားေကာင္းလာခဲသ
့ ည္။ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ၊္ ဧၿပီလမွ စတင္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ဧ။္ ေနရာအမ်ားစုကို ရယူၿပီး သူမ၏ အစိုးရသည္
ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္က၁၄၈
ို
အဆံုးသတ္ႏိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အပံ့
မ်ားစီးဆင္းမႈေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းစသည့္ ျပန္လည္တည္
ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသည္။၁၄၉
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သေဘာတရားယူဆခ်က္မ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ ကာလမ်ား၏
အလယ္တြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ထား၀ယ္ႏွင့္ သီလ၀ါတ၀ိုက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၆
ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းအေျခစိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ အီတာလ်ံထိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၼဏီ (Italian-Thai
Development – ITD) သည္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ထား၀ယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ျဖစ္ႏုိင္
ေျခရွိ၊ မရွိေလ့လာမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သီလ၀ါတြင္လည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို တခ်ိန္တည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၁၅၀ ထုိဇုန္
မ်ားသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စာရင္း၀င္နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္း
ေၾကာင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ထုိလမ္းေၾကာင္းကုိ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈစႀကႍအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။၁၅၁
အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ စတင္
ျဖစ္တည္ခဲ့ၿပီး

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။

၁၅၂

သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္တရာႏွင့္

ျမန္မာအီးဂရက္စ္မွ

ဦးတင္ေမာင္သန္းတို႔မွ

စတင္

အီးဂရက္စ္ (Egress) သည္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရး

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ေစ့စပ္
ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တစ္ဖဲြ႕ကို တရုတ္ျပည္၏ အထူူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားဖြဲ႕စည္းပံုကို ေလ့လာရန္
ေစလြတ္ခဲ့သည္။၁၅၃ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအား မူဝါဒအဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ စာတစ္ေစာင္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္
သက္ဆင္သည္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအေပၚ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားထံမွလည္း ေထာက္ခံမႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။၁၅၄ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခင္
အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံအတြင္းစက္မႈထုတ္ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး (၂၀၁၁-၂၀၁၆) စီမံကိန္း၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ခဲ့သည္။

တရားဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္
ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အေျခခံသေဘာတရားမွာ စီးပြားေရးဇုန္ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား
ကအစိုးရထံမွ ေျမငွားရမ္းၿပီးအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို တဆင့္ျပန္လည္ငွားရမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူး

၃၆

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

စီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အစိုးရသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေဆာင္ရြက္သည္။၁၅၅
ဤဥပေဒသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္
ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီေအာက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အျခားေသာအလုပ္သမား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေျမတို႔ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ
ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စံထား၍ ၎တို႔ကို စီးပြားေရးေဒသအတြင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။၁၅၆
၎ဥပေဒတြင္ မွီျငမ္းကုိးကားထားၿပီး စက္မႈဇုန္အတြင္း အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ပူးတဲြျပဌာန္းထားသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒႏွင့္
ျမန္မာ့အထူးစီးပြားဇုန္ဥပေဒတို႔ေနရာတြင္ အစားထိုးျပဌာန္းထားသည္။ ၎ကုိ ထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အီတာလ်ံထိုင္း
(ITD) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတုိ႔ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ကားလမ္းႏွင့္ မီးရထားမ်ားတည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ အေျခခံသေဘာတူညီမႈပံုစံကို လက္
မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏွစ္လအၾကာမွ ထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အီတာလ်ံထိုင္း (ITD) မွ မူၾကမ္းအျဖစ္တင္ျပခဲ့သည္။၁၅၇
အထူးစိတဝ
္ င္စားစရာေကာင္းသည္အ
့ ခ်က္မာွ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ ဥပေဒအဆိျု ပဳခ်က္ကို ႏိင
ု င
္ ျံ ခားစီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
၍အစိုးရဧ။္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း
ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဥပေဒကို အစားထိုး ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။၁၅၈
အျခားသီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ေပးႏိုင္ေရး၊ ျပည္ျပတင္ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြတိုးျမႇင့္
ရရွိေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေပၚ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေလ်ာမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး တူညီေသာ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံႏွင့္ အ၀ွမ္းတြင္
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။၁၅၉ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒက ဆက္လက္၍ ကမ္းလွမ္းသည့္ ဆဲြေဆာင္မႈမ်ားမွာ
ျပည္ပပို႔ကုန္စီးပြားေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရွးဦးေျမငွားရမ္းမႈ အခ်ိန္ကာလကို ႏွစ္ (၃၀) မွ ႏွစ္ (၅၀) အထိ (ဥပေဒ
(၂) ရပ္လံုးအရ စုစုေပါင္း (၇၅) ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ငွားရမ္းႏိုင္သည္) သို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ သြင္းကုန္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို
လုိအပ္ခ်က္အရ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းစသည့္တို႔ ျဖစ္သည္။
ထူးျခားစြာျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဥပေဒသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ တစ္ဦးတည္းပိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား
မ်ားသာပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမွေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ားပုိင္အျဖစ္ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား
အျဖစ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။၁၆၀ ဗဟိုဖြဲ႕စည္းပုံအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္သစ္တည္ေထာင္ႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမႇင့္စက္မႈဇုန္မွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုိရာတြင္
ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ သြင္းကုန္အခြန္ ေလ်ာ့ေပါ့ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း (သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္
အခြန္ (၈) ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ (၈) ႏွစ္ေလ်ာ့ေပါ့ထားသည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ ေပးသြင္းခြင့္) စသည့္ အထူးလိုက္
ေလ်ာမႈမ်ားကိုခံစားခြင့္ရေသာ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္
ရြက္ၿပီးဗဟုိအဖြဲ႕၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔၏ အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပၿပီး
တုိးျမႇင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။၁၆၁ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
နွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ရေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ လြႊဲေျပာင္းအပ္ႏွင္းခဲ့ၿပီး ယင္းေကာ္မတီမွ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္၏ တစ္ေနရာတည္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးနုိင္ေသာ ဌာနမ်ား (OSSCs) ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊၁၆၂ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္၏ ေျမငွားရမ္းမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းနွင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကုိ တာဝန္ယူေဆာင္
ရြက္သည္။၁၆၃ သို႔ေသာ္ နုိင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးေကာ္မရွင္၏ အဆိုအရ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူမႈအပိုင္းမ်ားတြင္ ၎ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား၏ အခန္းက႑၊ အထူးသျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑မွာ တိက်ျပတ္သားျခင္း မရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း
မရိွၾကဘဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ထက္ပိုမိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈမ်ားကို လက္ဆုပ္လက္
ကိုင္ျပ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ရသည္။၁၆၄
အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းနွင့္ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္နွင့္တၿပိဳင္နက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမည္ျဖစ္
ေသာ္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း မည့္သည့္အထူးစီးပြားေရးဇုံတြင္မွ ၎ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မေတြ႕ရွိရေပ။၁၆၅ ထိုအထူး

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၃၇

စီးပြားေရးဇုန္ (၃) ခုလုံးတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိ္န္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမရွိဘဲ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ၎တုိ႔မူရင္းေျမမွ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားကုိ ခံၾကရေၾကာင္း ေျမနွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာနွင့္ အမ်ဳိးသားဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး လူအခြင့္အေရးေဖာက္
ဖ်က္ျခင္းနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။၁၆၆ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒက
အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာက်င့္သုံး
ရေအာင္ အသက္သြင္းၿပီး စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မရွင္ကလည္း ၎တို႔ကို ေသခ်ာလိုက္နာေအာင္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္
သည္။၁၆၇ သို႔ေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္ (ICJ) က သတိျပဳမိသည္မွာ ၎ႏိုင္ငံေတာ္
ဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ နည္းဥပေဒက က်င့္သံုး၍ မျဖစ္ႏိုင္
ေအာင္တုပ္ေႏွာင္ထားလုိက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဗဟိုအစိုးရထံမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ
ဌာနမ်ား (OSSCs) သုိ႔ အပ္ႏွင္းလုိက္သည္။ ၎လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ‘အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ လိုအပ္
သည့္ပါမစ္မ်ား၊ လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း’ စသည့္ အာဏာမ်ားျဖင့္ ‘သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္မ်ား မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ’ ၎က သတ္မွတ္ျပဌာန္း ခြင့္ရွိသည္။၁၆၈ ထုိကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ပတ္၀န္း
က်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းရန္ ဖိအားေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား (OSSCs)
ကုိသယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၎တုိ႔အၾကားတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း တင္ျပမႈ
မ်ားရွိသည္။၁၆၉ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ အနည္းဆံုး
လုပ္ခလစာအပါအ၀င္

ထုိဥပေဒႏွစ္ရပ္လုံးကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးလုိက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။၁၇၀ သို႔ေသာ္

ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသည္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။၁၇၁
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္ (ICJ) က ဤအခ်က္ေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္တစ္ခုအတြက္ သာမန္ထက္ ပိုမိုျမင့္ၿပီး ယခင္ထက္မနည္းေသာ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္ေသာ
အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။၁၇၂ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို ပံုမွန္အားျဖင့္
မည္သည့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္မွ ေပးျခင္းမရွိေပ။ ေျဖဆိုသူတစ္ဦး၏ အဆိုအရ “သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ရွိ ထိုင္းကုမၸဏီ (အမည္
မေဖၚ) က တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္ခလစာေငြ (၂၀၀၀) က်ပ္ (၁.၅ ေဒၚလာ၀န္းက်င္) ေပးသည္ဟု ဆုိသည္။ အမွန္တကယ္တြင္
တစ္ရက္အနည္းဆံးု လုပခ
္ လစာမွာ (၃၆၀၀) က်ပ္ (၂.၇၅ ေဒၚလာ၀န္းက်င္) ျဖစ္သည္။ ျပည္သဝ
႔ူ န္ေဆာင္မဌ
ႈ ာနမ်ား (OSSCs)
ကိုယခုကဲ့သုိ႔ လုပ္ခလစာေပးျခင္းကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ ဒီလူမ်ားသည္ အလုပ္သင္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) ကမူ အလုပ္လုပ္ေနေသာလူတိုင္းသည္ အလုပ္လုပ္သည္ႏွင့္ အနည္းဆံုး
လုပ္ခလစာကို ခံစားခြင့္ရွိသည္” ဟု ဆုိသည္။၁၇၃ အစီရင္ခံစာမ်ားကလည္း လက္ရွိအနည္းဆံုး လုပ္ခလစာသည္ပင္လွ်င္
အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။၁၇၄
စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကား၀င္ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္း
ေပးရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း အထူးလုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္စုံတစ္ရာ မရွိေပ။၁၇၅ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ဥပေဒအရ အထူးစီးပြားေရးဇုနတ
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ၸ မ
ီ ်ားၾကားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို
ေျဖေလ်ာ့ရန္ အခ်က္ (၅) ခ်က္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားၾကားတြင္
၎တို႔ကို မည္သူကမွ် လိုက္နာျခင္း မရွိေပ။၁၇၆ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ျခင္းမရွိေပ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ပိုမိုနိမ့္က်မႈမ်ား
မရွိေစရန္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို လုံေလာက္စြာ ေပးေဆာင္ရန္
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အျဖစ္ ေဖာ္ျပရုံမွ် ေဖၚျပထားသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမရရိွေအာင္ ေဖာ္ထုတ္မႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို
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ဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ ရွိသည္။၁၇၈ အိမ္ရွင္အစိုးရမွ ထိေရာက္စြာ ကုစားေျဖရွင္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္
ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားထံတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုအသနားခံၾကသည္။ သီလဝါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ေအဂ်င္စီ (JICA)၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဂ်ပန္အစိုးရ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ ထား၀ယ္မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္

၃၈

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

အေရးေကာ္မရွင္ (NHRC) တို႔အား တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ
(JICA) နွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (NHRC) (၂) ဖြဲ႕လံုးသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာ
ရပ္မ်ားကို သိရွိလက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းငယ္သာ
ရွိခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မူလ၀င္ေငြျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံ
ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕ပါဝင္သည့္ အႀကံေပးအဖဲြ႔ (MSAG) တစ္ခုကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ တတိယမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္၊ (MSAG)သည္ အာ့ရိုက္အင္တာ
ေနရွင္နယ္ (EarthRights International) ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဒသမွ ဦးေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာအဆင့္ ထိခုိက္
နစ္နာမႈမ်ား ကုစားေရးယႏၲရား ယာယီလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အာဏာ
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ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တင္ျပလာေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္သာ ရွိေနေသးသည္။၁၇၉

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သံုးခုရွိၿပီး ၎တုိ႔မွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိထားဝယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ပိုင္း (၂၅) ကီလိုမီတာအကြာရွိ သီလဝါႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနာက္ေတာင္
ပိုင္းရွ္ိ ေက်ာက္ျဖဴတို႔ျဖစ္သည္။၁၈၀ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ ထိုင္းနုိင္ငံနွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံနွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္နုိင္ငံနွင့္ သီလဝါ
အထူးစီးပြားေရးဇုနတ
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အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ေနာက္ဆုံးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္အေန
အထားသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။၁၈၁ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ေျမေဖာ္ထုတ္ရယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ
မ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄-၁၅ ခုနွစ္မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၆
ခုနွစ္တြင္ ေျမေဖာ္ထုတ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမေတြ႕ရေပ။ ထားဝယ္တြင္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာခင္ျပန္လည္စတင္နိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ လယ္ေျမ
သိမ္းပိုက္မႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ပ်က္စီးဆံုးရွဳံးေစမႈမ်ားနွင့္ သဘာဝနွင့္ ရပ္ရြာလူထုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားအပါအဝင္ ႀကီးမားသည့္ လူမႈေရးနွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္သံုးခုလုံးတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္္။၁၈၂ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ လာအိုနွင့္ ထိုင္းနုိင္ငံမ်ားသုိ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ရန္
အဓိကရည္ရြယ္၍ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီနွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အျဖစ္ရည္ရြယ္
သည့္အထူးစိုက္ပ်ိဳးေရးစက္မႈဇုန္ဟုဆုိေသာ (Special Agricultural Industrial Zones - SAIZ) ဆန္းသစ္ေသာ အယူအဆ
မူဝါဒလမ္းစဥ္ကုိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္မိတ္ဆက္သည္။၁၈၃ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတုတၳအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းကို ေၾက
ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၁၈၄

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
သီလဝါနွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား
ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္နွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံမ်ားမွ အသီးသီးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအားေပးထားၾကသည္။ တရုတ္အစိုးရက ေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံေပးထားသည့္ စီမံကိန္းအျဖစ္စတင္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ လက္ရွိတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္အစိုးရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဇုန္အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲၿပီး တရုတ္အစိုးရ၏ အႀကီးမားဆံုးအစိုးရပိုင္ အစုစပ္ကုမၸဏီ
စီအိုင္တီအိုင္စီအုပ္စု (CITIC Group) က အဓိက အစုရွင္ျဖစ္လာၿပီး (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အစုရွယ္ရာကို ပိုင္ဆိုင္သည္။၁၈၅
ေက်ာက္ျဖဴသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းအေကာင္းဆုံးေနရာတြင္ တည္ရိွၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံ
အတြက္ အလြန္မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အေနအထားတြင္ တည္ရွိေနသည္။ ၎စီမံကိန္းသည္ တရုတ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးနွင့္

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၃၉

ပထဝီဝင္အေနအထားအရ ေသနဂၤဟဗ်ဴဟာက်ေသာ စီမံကိန္း အဂၤါရပ္အျဖစ္ေဖာ္ျပခံရၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္
တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု (OBOR) နွင့္ ၂၁ ရာစုေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမ (Maritime Silk Road) ၏
အပိုင္းတပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။၁၈၆ ေက်ာက္ျဖဴသည္ တရုတ္ျပည္၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလမ္းထြက္ေပါက္ႏွင့္ စြမ္းအင္
ဖူလံုေရးအတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္သည့္အျပင္ တရုတ္နုိင္ငံက အဆိုျပဳခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕- တရုတ္- အိႏၵိယ- ျမန္မာ
(BCIM) စီးပြားေရးစႀကၤန္ (EC) ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ တရုတ္သည္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ
ကိုေက်ာက္ျဖဴမွ တဆင့္အသံုးျပဳနုိင္ၿပီး တရုတ္ျပည္မွ အိႏိၵယသို႔ (၅၀၀၀) ကီလိုမီတာခန္႔ ေရေၾကာင္းခရီးအရွည္ေလ်ာ့က်
ေစသည့္အျပင္ ျပည္ပပို႔ကုန္အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ေက်ာက္ျဖဴသည္
ယခုလက္ရိွပင္ (CITIC) ကအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အတူပါလာသည့္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တရုတ္
ျပည္ကူမင္းသို႔ ပို႔သည့္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း၏ အစြန္းဆံုးတြင္ တည္ရိွေနၿပီး အနာဂတ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံမႈမ်ား၏ေအာက္တြင္ ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။၁၈၇ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အက်ဳိးတူရွယ္ယာ (၅၀:၅၀)
ရာခိုင္ႏႈန္းစီျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္တင္ျပေတာင္းဆုိမႈကို တရုတ္ဘက္မွ အစုစပ္ကုမၼဏီက အႀကိမ္ႀကိမ္ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ၎တို႔က
လုပ္ငန္း၏ ရွယ္ယာ (၇၀ - ၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရိွရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၁၈၈ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း (၂၀,၀၀၀) ခန္႔ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆံုးရႈံးရမည္ ျဖစ္သည္။၁၈၉
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန၏
္ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မမ
ႈ ာွ အျငင္းပြားစရာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ႏ
့ က
ွ ေ
္ နသည္။ တင္ဒါေခၚယူမႈ
မ်ားကို ျမန္မာဘက္မွ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၎တုိ႔မထြက္ခြာမီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ တြန္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္မွ တင္ဒါ
ကိစၥကို မဆံုးျဖတ္မီတြင္ မည္သို႔မွ် ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း ဇုန္ကိစၥကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾက
ျခင္းမွာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္တင္ဒါထုတ္ေပးရန္အထိ မဟုတ္ဘဲ ဇုန္ေနရာကို အတည္တက် နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္
သာျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယဆ
ူ ခဲၾ့ ကသည္။ ၎တိက
႔ု ေျပာသည္မာွ တပ္မေတာ္သားကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ားအပါအဝင္ လႊတေ
္ တာ္
အမတ္အမ်ားစုက တရုတ္ဘက္မွ တင္ျပလာသည့္ပံုစံကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။၁၉၀ ထိုသို႔ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾက
ေသာ္လည္းမဲခြဲၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ေလ်ာက္လႊာကုိ အကဲျဖတ္ဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးသည့္ေကာ္မတီက တင္ဒါကုိ ခြင့္ျပဳအတည္ ျပဳခဲ့သည္။ CITIC အုပ္စုသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုမၼဏီ (၅)
ခုႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ကုမၼဏီတစ္ခုတို႔ပါဝင္သည့္ အုပ္စုျဖစ္ၿပီး ဇုန္၏ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ရွယ္ယာကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့
သည္။၁၉၁ ဇုန္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကနဦးမတည္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄) ဘီလီယံ လိုအပ္ၿပီး (၃၅) ႏွစ္အတြင္း
တြင္စုစုေပါင္းေဒၚလာ (၈၉.၂) ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။၁၉၂ တရုတ္ဘဏ္မ်ားသည္ ၾကားခံေပါင္းကူး
ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္လိုေငြကို ထုတ္ေပးေနၾကၿပီး အကယ္၍ အတိုးမ်ားကို ေပးေခ်ႏိုင္စြမ္းမရိွလွ်င္ စီမံကိန္းပိုင္ဆိုင္မႈ
ကိုေငြရွင္ထံသို႔ လႊဲေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၾကားခံေပါင္းကူးေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ပံုစံအေပၚ အစိုးရ၏ အႀကံေပးတစ္ဦး ေျပာဆုိ
ထားသည္မွာ ‘အႏွစ္သာရကေတာ့ ပိုင္ရွင္က ေခ်းထားတဲ့အေႂကြးကို မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေပးရမယ့္အတိုးနဲ႔ေခ်ၿပီး ေငြ
ေခ်းသူက ေငြရွင္ကို ေၾကြးျပန္ဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ စီမံကိန္းရွယ္ယာကို ေပးသြားရမွာဘဲ။’၁၉၃ ဆက္ၿပီး ၎က ထပ္ေျပာသည္မွာ
‘ယခုကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဗဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ တည္ေနရာကုိ ဆုံးရွံဳးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္’ ဟု ထပ္ေလာင္း
ေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
ေက်ာက္ျဖဴသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါသကဲ့သို႔ ထားဝယ္သည္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ
အေနအထားအရ အေရးပါသည္။ အိႏိၵယနုိင္ငံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို႔အၾကား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အိႏိၵယ
သမုဒၵရာကို ျဖတ္ေက်ာ္အသုံးျပဳရာတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းနွင့္ ပင္လယ္ဓားျမမ်ား ထၾကြ
ေသာင္းက်န္းေသာ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ရွားနုိင္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ေၾကာင့္ (၁၀) ရာစုမွ စတင္၍
နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ စစ္ပြဲမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထားဝယ္၊ မုတၱမ၊ ၿမိတ္နွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားသည္
ျမန္မာ၊ အယုဒၶယႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္အဆက္ဆက္အတြက္ ျမန္မာ့အေနာက္ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခ
ေဒသ၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။၁၉၄

၄၀

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ ထိုင္းနုိင္ငံနွင့္
ျမန္မာနိုင္ငံသည္

ဆိုက္ကလုန္းနာဂစ္

မုန္တိုင္းသင့္ ျပည္သူမ်ားကို အေရးေပၚ
ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အာဆီယံ
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား

ေဆြးေႏြးပြဲ၏

ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေရနက္ဆိပ္
ကမ္းနွင့္ ထားဝယ္ကုိ ဆက္သယ
ြ ေ
္ သာ
လမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္
ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီမႈကို

လက္မွတ္

ေရးထိုးခဲ့သည္။ ေနာက္သုံးပတ္အၾကာ
တြင္ ထိုင္းနုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးကုမၸဏီျဖစ္
ေသာအီတာလ်ံထင
ုိ း္

ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရး

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (ITD-PLC) ႏွင့္ အထူး
စီးပြားေရးဇုနစ
္ မ
ီ က
ံ န
ိ း္ ကို ခ်ဲ႕ထြင၍
္ အႀကီး

စား၊ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားထုတ္ ပုံ ၁၇။ ထား၀ယ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာ (Global Asia)
ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ေသာ မူလစီမံကိန္းတြင္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကို ဒုတိယအႀကိမ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထုိအထူး
စီးပြားေရးဇုန္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ တရားဝင္သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏
အႀကီးမားဆံုးအစုစပ္ကုမၸဏီမက္(စ) ျမန္မာကုမၸဏီနွင့္ အီတာလ်ံထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတို႔ အက်ဳိးတူပူေပါင္း၍
ထားဝယ္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၎ကုမၸဏီသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံမွ ေျမမ်ား
ကိုသိမ္းယူ၍ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ မက္(စ) ျမန္မာကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းမွ နုတ္ထြက္ေၾကာင္း ထူးထူး
ျခားျခားေၾကညာခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးကမူ ဤကဲ့သို႕ျဖစ္ရျခင္းသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလြန္နည္းပါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုယူဆေၾကာင္း အခိုင္အမာဆိုခဲ့သည္။
အီတာလ်ံထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအသစ္ကို ရွာေဖြရင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့
သည္။၁၉၅ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုး ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တတိယေျမာက္နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး
၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာအထူးအဖြဲ႕ (SPV) ႏွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီ (Dawei SEZ
Development Company (DSEZDC) Ltc.) ကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပံု ၁၈။
ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတည္ေဆာက္ပံု

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၄၁

၂၀၁၃ ခုနွစ္နုိဝင္ဘာလတြင္ အီတာလ်ံထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ (ITD) သည္ အသစ္စတင္တည္ေထာင္
ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာအထူးအဖြဲ႕(SPV) နွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီတို႔နွင့္ အဆံုးသတ္ျခင္း
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဇုန္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္
ေဆာက္ေရးကုမၸဏီ (DSEZDC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ၎စီမံကိန္းအတြက္ အဖိုးအခကုိ ထိုင္းဘတ္ေငြသန္းေပါင္း
ေျခာက္ေထာင္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၇၀) သန္း) ဝန္းက်င္ခန္မ
႔ န
ွ း္ သတ္မတ
ွ ၍
္
အီတာလ်ံထင
ုိ း္ ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရးကုမဏ
ၸ သ
ီ ႔ို
နစ္နာေၾကးအျဖစ္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေငြေၾကးမရွိျခင္းေၾကာင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ
(၈.၅) ကုဗကီလမ
ုိ တ
ီ ာ အက်ယ္အဝန္းရွေ
ိ သာေျမကို ထုအ
ိ ဖုးိ အခအတြက္ ေလ်ာ္ေပးခဲသ
့ ည္။ အီတာလ်ံထင
ုိ း္ ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရး
ကုမဏ
ၸ ီ (ITD) နွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုနတ
္ ည္ေဆာက္ေရးကို ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ ဆက္ဆေ
ံ ရးသည္ ရွငး္ လင္းမႈ
မရွိေသာ္လည္း အီတာလ်ံထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ (ITD) သည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ားတိုးျမႇင္႔ေရး
အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆဲြေဆာင္စည္းရုံးေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ဟန္တူသည္။ အီတာလ်ံထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီ (ITD) ၏ အခန္းက႑ကို အထူးယာဥ္စီမံကိန္း (၂) အျဖစ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံ ဖြဲ႕စည္းပုံဇယားတြင္
ေဖာ္ျပၿပီး ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီကို စီမံကိန္းဆိုင္ရာအထူးအဖြဲ႕ (၁) အျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အီတာလ်ံထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ (ITD) နွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားဖက္မ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္း၊
အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား၊ ပင္မဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ေရနွင့္ စက္မႈဇုန္စသည္တို႔ကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးအာဏာကိုခံစားခြင့္ရေသာ
ကုမၸဏီ (၈) ခု၏ (၂၅) ရာခိုင္နႈန္းေသာ အစုရွယ္ယာကို ထည့္ဝင္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အေရးပါေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ဆက္လက္ခံစားေနမည္။၁၉၆ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အီတာလ်ံ
ထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ (ITD)၊ ရွယ္ (Shell) နွင့္ အယ္အင္ဂ်ီပလပ္ (LNG Plus) တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ သန္႔စင္ၿပီး သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕သိုေလွာင္ရုံတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုကို ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလတြင္ အီတာလ်ံထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ (ITD) သည္ ထိုင္းနုိင္ငံအေျခစိုက္ ရုိဂ်နာစက္မႈဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ
လီမီတက္နွင့္ ဒုတိယေျမာက္အက်ဳိးတူရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စတင္ခဲ့ၿပီး မေရွးမေနွာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ အီတာလ်ံ
ထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ (ITD) နွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားဖက္မ်ားသည္ စိစစ္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ယခင္တည္ေဆာက္ေရး
သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္ေရး
ကုမၸဏီအက္ပီဗီ (DSEZDC SPV) ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ဂ်ပန္နုိင္ငံမွ ဝယ္ယူ၍ အီတာလ်ံထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ
(ITD) နွင့္ ရုိဂ်နာတို႔သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၁.၇) ကို ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၏ ေဂ်ဘီအိုင္စီ၊ ျမန္မာ
အက္ဖအီးအာဒီနွင့္ ထိုင္းနုိင္ငံအန္အီးဒီေအတို႔မွ တူညီေသာ ခံစားခြင့္ကို (၃) ပိုင္းခြဲေဝၾကသည္။၁၉၇
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့္ င္ရန္အတြက္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုနအ
္ ပါအဝင္ အျခား၎၏ နယ္စပ္ရွိ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္
NLD အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ေလ႔လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အတိုင္ပင္ခံရိုလန္ဘာဂါ
(Roland Berger) သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ (NEDA) ႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရရွည္စီမံကိန္းအသစ္ကို ေရးဆြဲထား
သည္။၁၉၈ အသစ္ေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္းအရ ဇုန္ကိုအဆင့္ (၂) ဆင့္ပုိင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကနဦး
အဆင့္ (၂၀၁၅-၂၀၂၅) ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ပင္လယ္စာျပဳျပင္သည့္လုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ အစားအေသာက္
ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ရာဘာပစၥည္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ အရည္တင္ပုိ႔မႈလုပ္
ငန္းမ်ားစသည့္ လုပ္အားကို အဓိကသံုးမည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေရးဆဲြထား
သည္။ ဤအဆင့္တြင္ ေျမေနရာအားျဖင့္ (၂၇) စတုရန္းကီလိုမီတာလုိအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း (၃၅) စတုရန္းကီလိုမီတာ
အက်ယ္ကို ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ၿပီး (ITD) ၏ ေျမေနရာလည္းပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။၁၉၉ ဒုတိယအဆင့္ (၂၀၂၅-၂၀၄၅) ခုႏွစ္
မ်ားအတြင္းတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို စုစုေပါင္းဧရိယာ (၁၉၆.၅) စတုရန္းကီလိုမီတာ အထိတုိးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ၿပီး ေရနံသန္႔စင္
စက္ရံု၊ ပလက္စတစ္၊ စတီးႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာစက္ရံုမ်ားႏွင့္ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ဆင္သည့္ စက္ရံုမ်ားပါဝင္သည့္ အႀကီးစား
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မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း
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ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ ပထမအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းကုိ ‘စတင္’ ရန္ႏွင့္
‘စီမံကိန္းအဆင့္အားလံုး ေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္စြာ အရိွန္အဟုန္ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္’ တုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေသးစိတ္
ကိုမူ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရိွေသးေပ။ ပထမအဆင့္တြင္ လုပ္သားအဓိကသုံးေသာ စက္မႈကုန္ထုတ္
လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စတင္ျခင္းမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးရန္၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရိွေအာင္ ယုံၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား စည္းရုံးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီး လူထုကအႀကီးအက်ယ္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈကို
ခံရရန္ေသခ်ာေနသည့္ အႀကီးစားစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒုတိယအဆင့္ေရာက္သည္အထိ ဆိုင္းငံ့ထားရန္တို႔ျဖစ္
သည္။၂၀၀ အစုးိ ရမဟုတေ
္ သာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားဘက္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတစ္ဥးီ ကမူ တကယ္ေတာ့ ‘ပထမပုင
ိ း္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္္က ဒီစီမံကိန္းက ေသးေသးေလးပါလို႔ေျပာၿပီး ျပည္သူေတြလက္ခံလာေအာင္ လွည့္စားဖို႔ဘဲ’ ဟုေျပာ
ၾကားသည္။၂၀၁

ထား၀ယ္အထူးစက္မႈဇုန္အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
မူလအစီအစဥ္အရ ထား၀ယ္အထူးစက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ စုုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀) ဘီလီယံ
ကုုန္က်ႏုုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး ကနဦးအဆင့္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈.၅) ဘီလီယံကန္က်ႏုုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထား
သည္။၂၀၂ ျပန္လည္သုံးသပ္ထားသည့္ အစီအစဥ္၏ ပထမအဆင့္တြင္ ေဒၚလာ (၁.၇) ဘီလီယံကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထား
ၿပီးက်န္အဆင့္မ်ားအတြက္ လုုိအပ္ေငြကုိ ေနာက္မွသတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္မည္ဟု လ်ာထားသည္။၂၀၃ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး
ဇုုန္၏ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ မည္သူက ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေနသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသာ္လည္း
(ITD) မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုုိ ဆြဲေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိဟန္တူသည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ အျခားျပင္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ား
မရခဲ့လွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေငြေၾကးမတည္သူအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးေငြေခ်းသူအျဖစ္ တရား၀င္ ပါ၀င္လာခဲ့
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အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တည္ေဆာက္ပံုကုိ ၾကည့္ပါ။) ျပည္သူလူထုထံမွ ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းထဲတြင္
ထုုိင္းအစုုိးရအေနျဖင့္ တုုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမျပဳဘဲ ထုိင္းႏုိင္ငံပုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္းပုုဂၢလိက လုုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ေခ်ရွိသည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံးမွ အခုိင္အမာ ေျပာဆုိသည္။၂၀၅ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းသတင္း
မ်ားအရ အမည္မသိ ႏုင
ို င
္ တ
ံ ကာ ေငြေၾကးအဖြ႕ဲ တစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ ဂ်ပန္ပက
႔ို န
ု ေ
္ ခ်းေငြေအဂ်င္စမ
ီ ်ားက ထား၀ယ္ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့
ရန္စိတ္၀င္စားလာခဲ့ၿပီး (DSEZDC SPV) ကုိ ဂ်ပန္လူထု၏ ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ တရား၀င္၀ယ္ယူလုိက္သည္။၂၀၆ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
တြင္ (Japan Bank for International Cooperation – JBIC) ႏွင့္ ပုုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းမွလည္း ထား၀ယ္တြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိလာသည္။ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ၏ စီယမ္ေကာ္မာရွယ္ဘဏ္ (SCB) သည္ (ITD) ကုုိ အဓိကေငြေၾကးပံ့ပုိးကူညီမႈ
ေပးသည့္ အေရးပါေသာေနရာမွ ပါ၀င္လာသည္။ (ITD) အေနျဖင့္ သူ႔ကုိယ္ပုိင္ေငြျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္အျပင္ (SCB) ဘဏ္
အပါအဝင္ ထုုိင္းဘဏ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကာစီကြန္းဘဏ္၊ ဘန္ေကာက္ဘဏ္၊ ကရြမ္ထုိင္းဘဏ္တုိ႔မွလည္း အေထာက္အပံ့
မ်ားရရွိျဖစ္သည္။၂၀၇ ITD ကုုိ အေမရိကန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈.၆) ဘီလီယံ ပံ့ပုိးၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေငြေၾကး
ပါ၀င္ရန္အတြက္ (SCB) ဘဏ္ကို အႀကံေပးခဲေ
့ ၾကာင္း ထုင
ို း္ ဥပေဒလုပ
ု င
္ န္းတစ္ခမ
ု ွ ၎တု၏
႔ိ ၀ဘ္ဆက
ို တ
္ င
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
(ITD) ကုုိေပါင္းကူးေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားအျပင္ အႀကံဥာဏ္မ်ားလည္းေပးရင္း မဟာစီမံကိန္းႀကီးမ်ား
အတြက္ ဦးေဆာင္စီမံသူ ျဖစ္လုိေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ (SCB) ဘဏ္မွ ထုုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခဲ့သည္။၂၀၈ ထုုိင္းဘဏ္မ်ား၏
လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစဥ္မႈ ယႏၱရားမ်ားမွာလည္း သိပ္အားမေကာင္းလွေပ။ မဲေခါင္ေဒသ
အတြင္းတြင္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ထုုိင္းဘဏ္မ်ား ေငြေၾကးပါ၀င္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ပထမဆုုံးစီမံကိန္းေတာ့
မဟုုတ္ေပ။ လာအုုိႏုိင္ငံရွိ ဆာယာဘူရီဆည္အပါအ၀င္ ေျမသိမ္းမႈႏွင့္ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ကေမၻာဒီးယား
ရွိသၾကားစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စက္ရုံတစ္ခုတြင္လည္း (SCB) က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့ဖူးသည္။၂၀၉
(SCB) အေနျဖင့္ ေရ၊ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုုိၿပီးအာရုုံစုိက္
လာပုုံရသည္ဟုဆုိၾကၿပီး ဆိပ္ကမ္းလုုပ္ငန္းသုုံးခုုႏွင့္ ကားလမ္းဆက္လုပ္ငန္းတစ္ခုတုိ႔ကုိ အျခားကုုမၸဏီသုိ႔ လြဲေျပာင္းေပးခဲ့
သည္။ ၎လုပ္ငန္းတုိ႔အတြက္ (King Trillion) ႏွင့္ တရုုတ္ႏုိင္ငံ ရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ ေကာ္ပုိေရးရွင္း

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း
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တုုိ႔အပါအ၀င္ တရုုတ္ကုမၸဏီမ်ားေပါင္းထားေသာ အုုပ္စုတစ္ခုက စိတ္၀င္စားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္
ထုိလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၈၀၀) လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပုုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအတြက္
အက်ဳိးအျမတ္နည္းႏုုိင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦကုိ ျမန္မာဘက္မွေပးရန္ ေတာင္းဆုုိထားသည္။၂၁၀ ထား၀ယ္အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထုုိင္းနယ္စပ္ၾကားဆက္သြယ္ရန္လမ္းၾကမ္းကုုိ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး (၄) လမ္းသြားႏွင့္ (၈) လမ္း
ၾကားသြားလမ္းမႀကီးျဖစ္သည္အထိ တုုိးျမႇင့္သြားမည္။ ထုုိလမ္းၾကမ္းႏွင့္ လမ္းမႀကီးမ်ား စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမသိမ္းမႈႏွင့္
မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ က်ားေကာင္ေရ အမ်ားစုက်န္ရွိေနေသးေသာ ေဒသအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခုိက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။၂၁၁ ယခုုစာတမ္းကုုိ ျပဳစုုေနသည့္အခ်ိန္
အထိ ထုုိင္းႏွင့္ ျမန္မာအစုုိးရ ႏွစ္ရပ္လုံးမွ ထုုိလမ္းစီမံကိန္းအတြက္ ေငြကုိအကုုန္အက်မခံလုိကာ စီမံကိန္းမွာ ရပ္တန္႔
ေနသည့္ အေနအထားရွိသည္။ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ၏ NEDA ဘဏ္ (အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္) မွ ျမန္မာအစုုိးရကုုိ ေခ်းေငြေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း ျမန္မာအစုုိးရမွ လက္ခံျခင္း မရွိေသး
ေပ။၂၁၂ ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထုုိင္းႏုိင္ငံကုိ အက်ဳိးအျမတ္အမ်ားစုုရသြားေစမည့္ ထုိအထူး
စီးပြားေရးႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အဖုိးအခအမ်ားစုကုိ ေပးရႏုိင္ေၾကာင္း
ထင္ျမင္ၾကေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။ ျမန္မာအစုုိးရအႀကံေပးတစ္ဦး၏ အဆုုိအရ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ထား၀ယ္အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖဆုိရာတြင္ ‘ကြ်န္ေတာ္ျမင္ခဲ့ရတာကေတာ့ ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ လုိက္ေလ်ာမႈ
ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေတာ္ေလးဆုုိးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအစုုိးရက သေဘာတူလုိက္တဲ့ အေျခခံ
အေဆာက္အဦေတြကုိ ဆက္သြယ္တဲ့ လုုပ္ငန္းေတြမွာ ပုုိၿပီးေတာ့ ေတြ႕ရပါတယ္’ ဟုဆုိခဲ့သည္။၂၁၃

ထုုိင္းႏုုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စိတ္ကူးကုုိ သက္ဆင္ရွီနာ၀ပ္ထရာတြန္းလုုပ္ခဲ့သည့္ အေစာပုုိင္းကာလမ်ားတြင္
ထုုိင္းႏုုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတုိးတက္ေရးဘုုတ္အဖြဲ႕ရုံး (National
Economic and Social Development Board - NESDB)၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (NEDA) တုုိ႔သည္ စီမံကိန္းကုုိေရွ႕ဆက္ရန္ အေရးပါသည့္ အခန္းမွပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုုိင္းနည္းပညာ
ထိပ္သီးမ်ား (Technocrats) ဟုုလည္း ထုုိင္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားကေခၚသည့္ (NESDB) သည္၂၁၄ ထုုိင္းဘုုရင့္အစုုိးရ၏ မဟာ
ဗ်ဴဟာေျမာက္စီးပြားေရး အစီစဥ္ေရးဆြဲေရးအဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ အဓိကလႈံ႕ေဆာ္အားေပးသည့္
အဖဲြ႕လည္း ျဖစ္သည္။၂၁၅ (NEDA) သည္ ထုုိင္းအစုုိးရ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီျဖစ္ၿပီး
ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ လာအုုိႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦလုုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးရန္အတြက္ ထုုိင္းဘတ္
(၈.၇) ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၂ သန္းခန္႔) ကုိ လ်ာထားသည္။ (NEDA) က ၎၏ ဝက္ဆိုက္တြင္ ထားဝယ္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ၎တုိ႔၏ ဒုတိယေျမာက္ အေရးႀကီးဦးစားေပး စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ပုဂၢလိက
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း အေရးပါသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုုိမုိပါ၀င္ၾကရန္ တုုိက္တြန္းထားသည္။၂၁၆
အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုုိ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ တြန္႔
ဆုုတ္ေနေသာ္လည္း စီမံကိန္းမ်ားကုုိ ပူးတြဲၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္အပါအ၀င္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားရွိ အထူး
စီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးလုပ
ု င
္ န္းမ်ားကုို ေထာက္ပက
့ံ ည
ူ ရ
ီ န္တပ
႔ို ါ၀င္သည့္ ႏွစဖ
္ က္
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ (NEDA) ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့သည္။၂၁၇ ဘန္ေကာက္အေျခစုုိက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕
အစည္းတစ္ခု၏အဆုုိအရ ထုုိင္းအစုုိးရ၏ ႏုုိင္ငံျခားေရး၊ စီးပြားကူးသန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးစသည့္
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအားလုုံးတုုိ႔က စီမံကိန္းကုုိ ေထာက္ခံၾကၿပီး အစုုိးရပုုိင္ျဖစ္သည့္ ေရနံႏွင့္ ဂတ္စ္ကုမၺဏီ (PTT) ကလည္း
၎စီမံကိန္းကုုိ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ထုုတ္ေျပာခဲ့ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ေနမည္
ဟုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည္။၂၁၈

၄၄

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ထုုိင္း၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတုိ႔အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမက္လုံးမ်ား
ထုိင္းႏုုိင္ငံအတြက္ အဓိကမက္
လုုံးမ်ားမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား
အိႏၵိယသမုုဒၵရာႏွင့္

အဆက္အသြယ္ရရွိ

ေအာင္ဖန္တးီ ေပးျခင္းႏွင့္ ထုင
ို း္ ႏုင
ို င
္ ံ အေ႔ရွ
ဘက္ကမ္းရုုိးတန္းရွိ အႀကီးစားႏွင့္ ၎
ႏုိင္ငံ၌ ညစ္ညမ္းသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားကုုိ
ေရြ႕ေျပာင္းႏုုိင္မည့္

အခြင့္အလမ္းတုုိ႔ျဖစ္

သည္။ ထုင
ိ ု း္ ႏုင
ိ င
္ ံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပေ
္ ဟာင္း အဘီဆစ္
၀ိဇၨဇီ၀ ေျပာခဲ့ဖူးသည့္ စကားတစ္ရပ္မွာ
တစ္ခ်ဳိ႕စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက ထုုိင္းႏုုိင္ငံမွာ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မသင့္ေပ။ ထုိ႔
ေၾကာင့္ အထူးစီပြားေရးဇုန္ကုိ ထုိေနရာမွာ
ေဆာက္ရန္ ဆုုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ဖူး
သည္။၂၁၉ မည္သုိ႔ပင္ ဆုုိေစကာမူ အျပည္
ျပည္ဆုိင္ရာ ကုုန္သြယ္ေရး အဆင္ေျပေစ

ပံု ၁၉။ ထားဝယ္ - မလကၠာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ကြင္းသြားျခင္း

ရန္ႏွင့္ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးအေနအထားတုိ႔အရ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္မႈကုိ ကူညီမႈေပးရန္ အေရးႀကီးသည့္
ေမာင္းႏွင္အား တစ္ခုျဖစ္သည္။
အေ႔ရွေတာင္အာရွကၽြန္းဆြယ္ကုိ ျဖတ္ၿပီး ကုုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုုရင္မ်ား၊
မႈးမတ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နယ
ီ ာမ်ားစြာက ရာစုႏ
ု စ
ွ မ
္ ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲၾ့ ကသည္။၂၂၀ အထူးစီးပြားေရးဇုနက
္ ို ထား၀ယ္တင
ြ ္ တည္ေဆာက္
ရျခင္းသည္ ယခင္ထုိင္းဘုုရင္နရီလက္ထက္ ၁၆၇၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စိတ္ကူးခဲ့ေသာ ကရာအစ္စမတ္တူးေျမာင္းကုိ
ေနာက္နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္ၿပီး ႀကိဳဆုုိစရာ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ သက္ဆင္ရွီနာ၀ပ္ထရာ
ထုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ထုိစီမံကိန္းအတြက္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကုိ ဖဲြ႕စည္း၍ ၎ကုိ ဆက္လက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္တရုုတ္မွ ျပန္လည္ စိတ္၀င္စားလွ်က္ရွိသည္။၂၂၁ အေ႔ရွအလယ္ပုိင္းမွ
ေရနံစမ
ိ း္ မ်ားကုိ စကၤာပူႏင
ွ ့္ မလကၠာေရလက္ၾကားတုမ
႔ိ ွ ျဖတ္ၿပီးစြမး္ အင္အမ်ားစုက
ု ို အဓိက၀ယ္သင
ြ း္ ေနရသည့္ ထုင
ို း္ ၊ တရုတ
ု ္
ႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမ်ားသုုိ႔သြားၿပီး ထုုိမွတဖန္အိႏိၵယႏွင့္ ဥေရာပေစ်းကြက္ကုိ ပုုိမည့္တရုုတ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားက
ထုုတ္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားက ေရလက္ၾကားကုုိ ျပန္ျဖတ္သြားသည္။ ထုုိေရလမ္းေၾကာင္းမွာ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ အလြန္
ျပည့္ၾကပ္လာၿပီး အထူးသျဖင့္ တရုုတ္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားက ထိုေနရာကုုိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္
တစ္ခုသဖြယ္ ယူဆလွ်က္ရွိသည္။ ခရီးသြားလာရခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုုိက္ျခင္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုုန္က်စရိတ္ကုိ
သက္သာေစမည္ ျဖစ္သည္။ စကၤာပူႏွင့္ မလကၠာကုုိေရွာင္ၿပီး ကြ်န္းဆြယ္တစ္ခုလုံးကုိ ျဖတ္ခ်သြားမည့္ ထုုိစီမံကိန္းမွာ

ပုံ ၂၀။ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ပင္လယ္ႏွင့္ အကြာအေဝး - ေတာင္ဘက္စီးပြားေရးစႀကႍ၏ စမွတ္ (Charlie Thame)
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၄၅

အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းတုုိ႔အတြက္ အလြန္အမင္း လႈပ္ခတ္သြားစရာ ျဖစ္သည္။၂၂၂
ထုုိစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိုေဒသကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားတုုိ႔ကို ေျပာင္းလဲသြားစရာ
ျဖစ္ႏုိင္သည့္အလားအလာ ၾသဇာခ်ိန္ခြင္လွ်ာအလွည့္အေျပာင္းလည္း ျဖစ္နုိင္သည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသ (GMS) အတြက္
ထား၀ယ္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါမႈကုိ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အေစာပိုင္းကတည္းက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး အေ႔ရွ
အေနာက္စီးပြားေရးစႀကႍ၏ ေတာင္ပုိင္းအတြက္ အေနာက္ဖက္၀င္ေပါက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထုုိကဲ့သုိ႔ မဟာဗ်ဳဟာ
ေျမာက္စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားအျပင္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုုိင္ရာ လုုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး ျဖတ္လမ္းတစ္ခုကုိ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္

တည္ေဆာက္ေရးမွတစ္ဆင့္ ဖန္တီးႏုုိင္ခဲ့မည္

ဆုုိပါက ထုုိင္းႏုုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္၀န္းက်င္ကုိလည္း တုုိးတက္ေစၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ (GDP) ကုုိ (၁.၉) ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔
တက္လာေစမည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ (NESDB) က ဆုုိသည္။၂၂၃
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ရသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမက္လုံး (၃) ခ်က္ကုိ ထုုတ္ေျပာသည္။ ၎
တုိ႔မွာ (၁) ထား၀ယ္ေဒသအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ကုမၺဏီမ်ား ပါ၀င္
လာေစေအာင္ ကူညီေပးရန္၊ (၂) အာဆီယံ ေဒသအတြင္းရွိ ဂ်ပန္ကုမၺဏီမ်ား၏ ထုုတ္လုပ္မႈ အေျခစုုိက္ဌာနမ်ားကုုိ
အာဆီယံဆက္ႏြယ္မႈ ကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ကူညီေပးရန္၊ (၃) ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈကုိ ပုုိမုိနက္
ရႈိင္းေစရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။၂၂၄ ယူဆရသည္မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈကုိ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ေန
ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္။ အႀကံေပးပုုဂၢဳိလ္ Roland Berger ေျပာသည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံဘက္မွ ျမင္သည့္ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားမွာ (၁)
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးရန္၊ (၂) ျမန္မာ့ေတာင္ပုိင္းေဒသ လူမႈစီးပြားတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ (၃)
ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျပန္လာႏုိင္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။၂၂၅ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ဦးစား
ေပးမူ၀ါဒျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံစစ္အစုုိးရအတြက္ ျဖစ္သည္။၂၂၆ ျမန္မာ၊ ထုုိင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ (DSEZDC
SPV) မွ ရွယ္ယာမ်ားရရွိၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ေျမႀကီးအသုုံးျပဳခအျဖစ္ အခ်ဳိ႕ေငြေၾကးကုိ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂
ခုႏစ
ွ ္ ျမန္မာ့လတ
ႊ ေ
္ တာ္မတ
ွ တ
္ မ္းမ်ားအရ ကနဦးသေဘာတူညခ
ီ ်က္တင
ြ ္ ျမန္မာႏုင
ို င
္ အ
ံ ေနျဖင့္ ေျမဧက (၂၀၄) စတုရန္း
ကီလုိမီတာအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀.၆၇၅) သန္း အနည္းဆုံးရရွိမည္ဟု ပါဝင္သည္။ (၁) စတုရန္းကီလုိမီတာလွ်င္
ေဒၚလာတစ္သိန္းခဲြႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။၂၂၇ ေနာက္ဆုံးထုိးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာမူ
အမ်ားျပည္သူကုိ အသိေပးထားျခင္း မရွိေသးေပ။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမက္လုံးမ်ား
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္
သည့္ ကုမဏ
ၸ ျီ ဖစ္သည့္ Myandawei Industrial
Estate Company Limited ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံ
ရိလ
ု န္ဘာဂါတုက
႔ိ ထားဝယ္၏ ဗ်ဴဟာက်သည့္
တည္ေနရာ၊ စက္မဇ
ႈ န
ု ေ
္ ျမႏွင့္ အေထာက္အပံ့
ေပးထားသည့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦမ်ား၊
ေပါင္းစည္းထားသည့္

ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်

ျဖန္႔ျဖဴးမည့္ကြန္ယက္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္
ေရး၊

‘လုပ္သားမ်ားရရိွႏိုင္သည့္

ရင္းျမစ္

အသစ္မ်ား’ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝေသာ
သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လုပ္
ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဇုန္တြင္ စက္ရံုတည္
ေထာင္လုပ္ကိုင္ရန္ အဓိကက်သည့္ မက္လံုး
မ်ားအျဖစ္ အထပ္ထပ္ေၾကာ္ျငာ ဆြဲေဆာင္မႈ

ပံု ၂၁။ ထားဝယ္မွ အကြာအေဝး (MIE)

ျပဳၾကသည္။ ၎တို႔က ထုတ္ယူအသံုးျပဳရျခင္းမရိွေသးသည့္ ပင္လယ္၊ သစ္ေတာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္း
သယံဇာတမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႔မွ သြင္းကုန္မ်ား (အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားဟုထင္ရ

၄၆

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

သည္) တို႔ကို အလားအလာရိွသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ မက္လံုးမ်ားအျဖစ္
ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်သည္။ ေနာက္ထပ္မက္လံုးမ်ားအျဖစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ အခြန္
အခအက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြေရြ႕လ်ားမႈကို ကန္႔သတ္မႈမရိွျခင္းႏွင့္အတူ ေျမကို အနည္းဆံုး (၇၅) ႏွစ္အထိ
ငွားရမ္းႏိုင္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ အထူးဦးစားေပး ကုန္ပစၥည္းမ်ားေအာက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢသို႔
တင္ပို႔မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ၎တုိ႔လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္
အကူအညီမ်ားကုိ ဇုန္၏ (OSSCs) မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။၂၂၈

ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမက္လုံးမ်ား
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရရွညစ
္ မ
ီ က
ံ န
ိ း္ စီမခ
ံ ်က္မ်ားအရ ထားဝယ္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈကို ပိုမိုျမန္ဆန္လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရးစသည့္ ေဒသစီးပြားေရး အေဆာက္
အဦမ်ားကို ရရိွေစၿပီး ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္ကို ပိုမို
ေကာင္းမြန္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။၂၂၉ ေနာက္ထပ္ဆြဲေဆာင္ေျပာဆို
မႈမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ အလုပ္ေနရာ
ေပါင္း (၃၀၀,၀၀၀) ခန္႔က ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး
၂၀၄၅ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ (၉၀၀,၀၀၀) ခန္ရ
႔ ေ
ွိ သာ အလုပအ
္ ကုင
ိ အ
္ ခြငအ
့္ လမ္း
မ်ားကို ဆက္လက္ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သည္။၂၃၀ ဤေျပာဆိိုခ်က္
မ်ားမွာ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ေျပာရံုေျပာသည္ႏွင့္ပင္ ျပႆနာရိွေန
သည္။ အစဦးတြင္ ထားဝယ္၏ လူဦးေရမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္
စာရင္းအရ (၄၉၃,၅၇၆) ရိွသည္ (ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး
ရြယ္အိုမ်ားအပါအဝင္) ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။၂၃၁ ဇုန္တည္ေဆာက္
မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ဦးတည္
အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ လမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔ကို အေထာက္

ပံု ၂၂။ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား

အကူျဖစ္ပါသလားဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ (၁၂) ဦးလံုးက (Charlie Thame)
၎တိအ
႔ု တြက္ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ ထုအ
ိ ေျဖအေပၚ

ဆက္လက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ တစ္ဦးကေျဖဆုိသည္မွာ ‘သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြေပၚမွာ လမ္းေဖာက္ထား
တယ္’ ဟု ေျဖသည္။၂၃၂ ေနာက္တစ္ဦးကမူ ‘လမ္းက ကားေတြ ဒါမွမဟုတ္ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြအတြက္ဘဲ ေဖာက္ထား
တာ။ သူတို႔က ရြာေတြအတြက္ ေဖာက္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလမ္းမႀကီးေတြ ေဖာက္ဖို႔အတြက္ ရြာသားေတြ ေဖာက္
ၿပီးသားလမ္းေတြကို သူတုိ႔က အသံုးျပဳတယ္။ ရြာသားေတြရဲ႕ လမ္းေတြ ပ်က္စီးကုန္တယ္။ ျပန္မျပင္ေပးခဲ့ၾကဘူး’ ဟု ထပ္
ေျပာသည္။၂၃၃ အလားတူပင္ ကတိေပးထားေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တူညီသည့္ထင္
ျမင္ေဝဖန္မႈကိုသာ ထပ္ရခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ ‘သူတို႔က ဇုန္ထဲမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရိွမယ္လို႔ ေျပာၾက
ေပမယ့္ တကယ္လို႔ငါတို႔က အလုပ္ရွာမယ္ဆိုရင္ ငါတို႔ကို သန္႔ရွင္းေရးတို႔၊ ကာယလုပ္သားစတဲ့ အဆင့္နိမ့္တဲ့ အလုပ္သမား
ေတြေနရာမွာဘဲ ထားမွာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ငါတို႔လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး’၂၃၄ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေဝဖန္လိုက္သည္။ ‘ထားဝယ္မွာ
သာမန္ေန႔စဥ္လုပ္ခက တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ အနည္းဆံုးလုပ္ခႏႈန္းထက္ကို ပိုမ်ားတယ္။ တစ္ေန႔ကို အမ်ဳိးသား
အတြက္လုပ္အားခက ျမန္မာေငြ (၅၀၀၀ ကေန ၆၀၀၀) အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃.၇-၄.၄) ေလာက္ရိွၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြ
အတြက္ဆိုရင္ တစ္ေန႔ကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ၾကား) အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၂- ၃.၇) ေလာက္ရၾကတယ္။
အဲဒေ
ီ တာ့ ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္းေတြမာွ ျပည္တင
ြ း္ က အျခားေဒသက လာေရာက္အလုပလ
္ ပ
ု ၾ္ ကတဲ့ သူေတြကဘ
ုိ ဲ အလုပ္
ေပးၾကတယ္။ ‘အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုးဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးက ဒီမွာလာေရာက္အလုပ္လုပ္
ကိုင္ၾကသူေတြ အရမ္းမ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေဒသကလူေတြကေတာ့ မလုပ္ၾကဘူး။ အထက္ျမန္မာျပည္ အညာေဒသက
လူေတြဆိုရင္ သူတို႔ဆီမွာ လုပ္ခအရမ္းနည္းတယ္၊ တစ္ေန႔မွ (၂၀၀၀) က်ပ္ (၁.၅ ေဒၚလာ) ေလာက္သာ ရၾကတယ္ဆိုေတာ့
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၄၇

ပံ၂
ု ၃။ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ွ ေတာင္ဘက္သလ
႔ုိ မ
ွ း္ ေမွ်ာ္ၾကည္ျ့ ခင္း - အႀကီးစားစက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ားျပဳလုပရ
္ န္တင္ျပထားသည္ေ
့ နရာ

သူတို႔ေတြ ဒီဘက္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကတယ္။ ငါတို႔အတြက္က်ေတာ့ေရာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ ရပ္ရြာလူထုေတြက လုပ္ငန္း
ခြင္ေတြမွာ အလုပ္မရ ၾကဘူး။ ငါတို႔က ျမန္မာေငြ (၃၀၀၀ - ၄၀၀၀) ေလာက္နဲ႔ သြားမလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး။၂၃၅

ေျမႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား
ထားဝယ္တြင္ ႂကြယ္ဝသည့္ ေဂဟစံနစ္ရိွၿပီး ေျမႀကီးကို အေျခခံသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္
လူရာေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္လူမ်ားသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရရွည္မွီခိုရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဥပမာ ခ်ခန္းရြာကေလးသည္ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ေတာင္ပုိင္း
စီးပြားေရးစႀကၤံႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတုိ႔ေတြ႕ဆံုသည့္ အဆံုးမွတ္တိုင္ ‘၀ ကီလိုမီတာ’ တြင္တည္ရိွသည့္ တံငါရြာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္က တည္ခဲ့သည္။ ယခုအခါရြာသည္ အိမ္ေျခေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ငါးဖမ္းစက္ေလွ
ပိုင္ရွင္ (၃) ဦးရိွၿပီး ရပ္ရြာလူမ်ားမွာ တစ္ရက္လွ်င္ နာရီအနည္းငယ္ခန္႔ ငါးဖမ္းပါက ဝင္ေငြ (၅၀၀၀) မွ (၁၀,၀၀၀) က်ပ္အထိ
(အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃.၇ မွ ၇.၄) အထိ ရရိွၾကသည္။ အျခားရြာသားမ်ားမွာ ေျမေပၚကို မွီခိုၿပီး တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္
ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုိပါ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။၂၃၆ လမ္းေဖာက္သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္
ထိခိုက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ ေျမ၏ အေရးပါမႈကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုသည္။
၎မွာ ‘ကၽြန္မတို႔ ေျမေတြကို ေကာင္းေကာင္းဂရုစိုက္ေပးခဲ့တယ္။ ေျမႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္သာ ကၽြန္မတို႔ ဒီလိုေနႏိုင္ၾက
တာ။ ကၽြန္မတို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ မလိုခ်င္ပါဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြက ၾကာၾကာမခံပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ကေလးေတြကိုလည္း
အေမြေပးလို႔ မရဘူး။ ကၽြန္မတို႔က ေျမကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုက္ႏိုင္ရင္ ကၽြန္မတို႔သား၊ သမီး၊ ေျမးျမစ္ေတြအတြက္
စိတ္ပူစရာ ဘာမွမရိွဘူး’ ဟု ဆုိသည္။၂၃၇ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ေျမေနရာေဖာ္ထုတ္ယူရာ၌ ဖယ္ေပးလိုက္
ရသည့္ လယ္သမားႀကီးတစ္ဦးကလည္း အလားတူပင္ ဆုိသည္။ ‘လယ္ယာေျမဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အစား
အေသာက္တင္မက ေနာက္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးစရာရိွဖို႔ပါ အေရးႀကီးတာ’ ဟု ရွင္းျပသည္။
ေနာက္တစ္ဦးက ထပ္မံၿပီးဆုိသည္မွာ ‘ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ စိတ္ပူတယ္
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေျမႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြဘဲ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာၾကတာမွာ
ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြကို လက္ဆင့္ကမ္း မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး’ ဟုေျပာခဲ့သည္။၂၃၈ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္
၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ေသာက္ေရအတြက္ သဘာဝေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို မွီခိုေနထိုင္ၾကၿပီး အထူး
သျဖင့္ဇုန္မ်ားကို ေရေပးရန္ေရသိုေလွာင္မည့္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေရရွားပါးလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾက
သည္။၂၃၉ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေရထုႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေဂဟစံနစ္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ သားရိုင္း
တိရိစာၦန္မ်ား၏ စားက်က္နယ္ေျမမ်ားပ်က္စီးျခင္းတို႔အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျပႆနာမ်ားကို မွတ္
တမ္းတင္ထားသည္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ (၁၃၈) ကီလိုမီတာရွည္လ်ားေသာ လမ္းတည္

၄၈

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ေဆာက္မႈအတြက္ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္
ထားေသာ္လည္း ရလဒ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရိွေပ။

ေျမလုယူမႈ
ထားဝယ္မွ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အနည္းငယ္လွမ္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရိွၾကသည့္ျပည္သူမ်ားမွာ
ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ဇုန္တည္ေဆာက္ေနသည့္ေနရာတြင္ တည္ရိွသည့္
အတြက္တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ ဇုန္အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွေနသည့္အတြက္ ေျမမ်ား သိမ္းယူခံၾကရသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ေျမသိမ္းယူခံရမႈ
ေၾကာင့္ လူေပါင္း (၃၂,၂၇၄) ဦးကို ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္သည့္ဆည္ႏွင့္ ကားလမ္းေဖာက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ (၅၀,၀၀၀) ခန္႔ကို ၎တုိ႔ မူလေနရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။၂၄၀ အနီးပတ္ဝန္း
က်င္မွ ေျမမ်ားကို အခြင့္ထူးခံစီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ေစ်းကစားသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စီးပြားေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို အႀကိဳေငြထုတ္ထားသည့္အေနျဖင့္ အပိုင္လိုက္သိမ္းၾကသျဖင့္ သြယ္ဝိုက္သည့္နည္းျဖင့္ ေျမသိမ္း၊ ယာသိမ္းမႈ
ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။၂၄၁
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးသည့္ေနရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွၾကဘဲ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားကိလ
ု ည္း အၿမဲတမ္းလိက
ု န
္ ာေလ့မရိသ
ွ ည္ကို အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ဥပေဒပညာရွငမ
္ ်ား ေကာ္မရွင္ (ICJ) ၏ ေက်ာက္ျဖဴ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္ရပ္ကုိ ေလ့လာရာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။၂၄၂ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမရယူမႈ ဥပေဒသည္ ေျမရွင္း
လင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကသံုးသည့္ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒတြင္ ျပည္ထဲေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက ပုဒ္မ (၈၂) အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လက္ေတြ႕တြင္မူ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ ၎ျဖစ္စဥ္တြင္
အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္တာဝန္ယူထားသည္။ လူေပါင္းမ်ားစြာက ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမအသံုးခ်မႈ အစီအမံမ်ားျဖင့္
၎တို႔၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေျမမ်ားအားလံုးႏွင့္ သယံဇာတမ်ား၏ မူလပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။၂၄၃ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးခ်ခြင့္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး
၎က အစိုးရ၏ ေျမဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္ ကတိ
ကဝတ္ ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎မူဝါဒက ေျမေလ်ာ္ေၾကးကိစၥရပ္မ်ားရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေန
ၾကသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒစသည့္
လက္ရိွ ဥပေဒေအာက္တြင္ မွန္ကန္မႈ မရိွေပ။၂၄၄ ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တရားဝင္ေျမအသံုးခ်မႈကို ေလွ်ာက္
ထားႏိုင္ၾကၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ‘ေျမအသံုးခ်မႈ လက္မွတ္မ်ား’ ကုိ ရယူနိုင္ၾကေသာ္လည္း ထားဝယ္အထူး
စီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ေျမေနရာရယူၾကသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားက အသံုးျပဳ၍ မရဘဲ ယခုအခ်ိန္အထိ
ေျမအရႈပ္အေထြးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖဲြ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎ရလဒ္အျဖစ္
ေျမရယူၾကသည္ျ့ ဖစ္စဥ္တင
ြ ္ ရပ္ရာြ လူထမ
ု ်ားကို လြယလ
္ ယ
ြ ပ
္ င္ဖယ္ထတ
ု ထ
္ ားၾကၿပီး ‘ခရိန
ု စ
ီ းီ ပြားေရးသမားမ်ားက ေျမနာမည္
ေပါက္ရယူလိုၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔ေတြက ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တြင္ ေလ်ာက္ထားၾကၿပီး သူတုိ႔က ေျမေတြကို ရသြား
ၾကတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သာ မရိွခဲ့ဘူးဆုိရင္ ခရိုနီေတြလည္း ဒီေဒသကုိ ေရာက္လာမည္မဟုတ္ဘူး ရပ္ရြာလူထုေတြ
လည္းသူတို႔ေျမေတြကို ဆံုးရံႈးစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး’ ဟု ဆုိသည္။၂၄၅ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမပိုင္ဆိုင္အသံုးခ်မႈအရ
ခုခံေျပာဆိုၿပီး ေနရာမွ ဖယ္ေပးရန္ ျငင္းဆန္သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ခံၾကရ
သည္။ ၎ေျဖဆိသ
ု က
ူ ပင္ဆက္လက္၍ ‘ဥပေဒက လယ္သမားေတြကုိ အထူးသျဖင့္ ေျမအနည္းငယ္ပင
ုိ ဆ
္ င
ို တ
္ ့ဲ လယ္သမား
ေတြကို အကာအကြယ္ေပး မထားဘူး။ သူတို႔ေျမ အသိမ္းခံရမႈႏွင့္ တရားရံုးကို သြားတုိင္ရင္ တရားသူႀကီးက သူတို႔ရဲ႕
ေျမနာမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရြက္စာတမ္းေတြ ဘယ္မွာလဲဆိုၿပီး ေတာင္းေတာ့တာဘဲ။ ဆုိေတာ့ ‘မၾကာခင္မွာ ရပ္ရြာလူထု
ေတြပိုပိုၿပီး ေထာင္က်ကုန္ေတာ့မယ္’၂၄၆ ဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ ေျမအခြင့္အေရး ေလ့လာဆန္းစစ္သူတစ္ဦးက ႏိုင္ငံ
တကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားမည့္အဆင့္တစ္ခုကို ဦးတည္
ေနၿပီဟု ဆုိသည္။ ၎၏ ေျပာဆုိခ်က္မွာ ‘အရင္ကာလေတြတုန္းက ေျမသိမ္းယူမႈေတြဆိုတာ စစ္တပ္အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ
မဟုတ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြက သူတို႔အကိ်ဳးအတြက္ သိမ္းခဲ့တယ္၊ အခုေတာ့ “ခရိုနီကုမၸဏီေတြ” နဲ႔ အလြန္အမင္း

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၄၉

ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေနရာေဒသေတြမွာ ေျမသိမ္းလုယူမႈေတြ ျဖစ္ပြားေစတဲ့
အားေပးေမာင္းႏွင္ ကူညီသူအသစ္ေတြျဖစ္လာၿပီး သူတို႔ေနာက္မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ
ေပးထားေလ့ရွိတယ္’ ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။၂၄၇

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည့္ တည္ေနရာမ်ား
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကုိ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္ အစီ
အစဥ္ေရးဆဲြႏုိင္ရန္အတြက္ အတိုင္ပင္ခံမ်ားငွားရမ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းခံရ
သူမ်ား၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေသာ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။၂၄၈ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္စဥ္ကာလအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ လယ္သမားမ်ားကို ျပန္
လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ေနရာမွာ ယခင္ကတည္းက လယ္သမားထံမွသိမ္းဆည္းခဲ႔သည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။၂၄၉ မေထမဲ့
ျမင္ျပဳမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကိုပါ ထပ္ေပါင္းထည့္ရလွ်င္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပး
မည့္ ေနရာမ်ားရိွ အိမ္မ်ားမွာ တဆင့္ခံ ကန္ထရိုက္ယူထားသူမ်ားက အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ
ေၾကာင့္မိုးရာသီအတြင္း ႏွစ္တိုင္းၿပိဳက် ပ်က္စီးဆံုးမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ေျပာဆိုသည္။၂၅၀
ရယ္စရာေကာင္းသည္မွာ ဤစီမံကိန္းမ်ားကို ထိုင္းနိုင္ငံမွ ျပန္လာမည့္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေပး
ႏိုင္ရန္ဟု ေျပာဆိုၾကၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ ေရႊ႔႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေပးသည့္ေနရာရိွ မိသားစု (၄) ခုတြင္ (၃) ခုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ
သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ျပန္ထြက္သြားၾကသည္။၂၅၁ ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းနာနမူနာအျဖစ္ မွတ္ယူထားၾက
သည့္သီလဝါစီမံကိန္း၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ ေနရာတြင္လည္း ျပႆနာမ်ား ပိုမ်ားျပားသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္
ထားမႈမ်ား ရိွသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သမားေတာ္မ်ား (Physicians for Human Rights) ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေပးသည့္ရြာမ်ား၏ ေရတြင္းမ်ားႏွင့္ ရြာသို႔ေရတင္ေပးသည့္ ေရတင္စက္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ တည္ေဆာက္
ထားျခင္း မရိျွ ခင္းႏွင့္ ၎ေရမ်ားတြင္ လူအ
႔ ညစ္အေၾကးမစင္၌ ေတြ႕ရသည့္ ဘက္တးီ ရီးယားမ်ားပါဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
၎တုိ႔ အဆုိအရ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ (Sphere) စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပင္ ကို္က္ညီမႈမရွိ
ေပ။၂၅၂ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံအရ ရိွေနသည့္ မိသားစုေနထိုင္ၾကပံုမ်ားကို အေႏွာင့္
အယွက္ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္လူမႈေရး ကေမာက္ကမမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျပန္လည္ေျဖဆိုေပးသူတစ္ဦးက
ရွင္းျပသည္မွာ ‘ေတာရြာေတြမွာဆိုရင္ မိသားစုေတြက ေျမကြက္အက်ယ္ႀကီးေတြ ရိွၾကတယ္။ သားသမီးေတြ လက္ထပ္သြား
တဲ့အခါက်ရင္ သူတို႔အိမ္ေထာင္ခြဲသြားတဲ့အခါ မိဘေတြက သူတို႔သားသမီးေတြ ေနထိုင္ဖို႔ ေျမကိုခြဲေပးၾကတယ္။ အဲဒီလို
ေနထိုင္လာၾကတာ မ်ဳိးဆက္ေတြ အမ်ားႀကီးဘဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို (အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေၾကာင့္) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရ
တဲ့အခါမွာ သူတို႔အားလံုးကို (၂၅) ေပႏွင့္ (၅၀) ေပ ေျမကြက္ေတြဘဲ ျပန္ေပးတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ကေလးေတြ ႀကီးလာၾကတဲ့
အခါ ဘယ္နားမွာ သြားေနၾကမွာလဲ’ ဟု ဆုိလာသည္။၂၅၃

ပံု ၂၄။ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွလမ္းမ်ား (Charlie Thame)

၅၀

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈ
အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ မရရိွၾကေသာေၾကာင့္
ရြာသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ရိွေနၾကျခင္းကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရြာတစ္ရြာသို႔
သြားေရာက္ၿပီး ဦးတည္အပ
ု စ
္ ေ
ု ဆြးေႏြးမႈ (FGD) ျပဳလုပသ
္ ည့္ အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေတြ႕ရိခ
ွ ရ
့ဲ သည္။ ရြာသားတစ္ဥးီ က ၎၏ ေျမအတြက္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွခဲ့သည့္အတြက္ ၎အတြက္ အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း ေျပာဆိုေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အျခား
ရြာသားတစ္ဦးမွ ေဒါသတႀကီးေအာ္ဟစ္ၿပီး တုန္႔ျပန္သည္မွာ ‘မင္းအတြက္ေတာ့ ဘဝကေကာင္းေနတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ငါတို႔
အတြက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမွာ ဆိုးတာေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္ကြ။ ငါတုိ႔ ေျမေတြက်ေတာ့ ပ်က္စီးကုန္ၿပီး ငါတို႔
စိုက္ပ်ဳိးလို႔ မျဖစ္ထြန္းေတာ့ဘူး’ ဟု ေျပာခဲ့သည္။၂၅၄ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူသံုးဦးမွာ ထထြက္သြားၿပီး ဟန္
မေဆာင္ႏင
ုိ ေ
္ အာင္ စိတမ
္ သက္မသာျဖစ္ေနခဲက
့ ာ တစ္ဥးီ မွာ လံးု ဝျပန္ဝင္မလာေတာ့ေပ။ အျခားရြာသားတစ္ဥးီ ကမူ သေဘာ
မက်ေၾကာင္းကို ဤသုိ႔တုိက္ရုိက္ဆုိသည္မွာ ‘ရပ္ရြာလူထုေတြႏွင့္ သာမန္လူေတြက ဘယ္ေတာ့မွ (အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္ကေန) အက်ဳိးအျမတ္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပြဲစားေတြသာ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္တာပါ။ ၾကားပြဲစားေတြက စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းႀကီးေတြ လုပ္ၾကၿပီးေတာ့ အျပင္ကလူေတြနဲ႔ ေပါင္းစားၾကတဲ့ ရြာထဲက ပြဲစားေတြလည္း ရိွတယ္’၂၅၅ ဟုဆုိသည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားသူက ဆုိသည္မွာ ရြာသားမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးရာတြင္ ေဒသခံ
အာဏာပိုင္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ သမာသမတ္က်မႈတုိ႔ကို ေမးခြန္းထုတ္သည္။ ေအာက္စဖန္ (Oxfam) အဖြဲ႕၏
ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေျမဝယ္ယူသူမ်ားအၾကား ဥပေဒႏွင့္
မညီညတ
ြ သ
္ ည့္ ပူးေပါင္းလိမလ
္ ည္ရန္ ညႇႏ
ိ င
ိႈ း္ ထားျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲေ
့ ၾကာင္း စြပစ
္ တ
ြဲ င္ျပထားခဲသ
့ ည္။၂၅၆ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ
ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္ (ICJ) ကမူ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒက အတိအက် ေဖာ္ျပေပးအပ္ထားသည့္တာဝန္ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးခ်
ၾကၿပီး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ၾကသည့္
အခါတြင္ တရားဝင္တာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈ မရိွၾကေပ။၂၅၇
ေဒသတစ္ခုတြင္ ရြာသား (၂၁) ဦးက ၎တို႔၏ေျမမ်ား အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးေၾကာင္း
တင္ျပလာၾကသည္။ တစ္ဦးက ေျပာလာသည္မွာ ‘(ITD) က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လို႔ ကတိကဝတ္ ျပဳထား
ခဲ့ေပမယ့္ တစ္ခါမွ ဘာမွမလုပ္ဘူး။ ေျမဆုံးရုံးသူေတြနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ လူ
(၆၂) ဦးကို သတင္းေတြကေန ၾကားသိရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသတင္းစကားကိုဘဲ ၾကားတာ (၂) ႏွစ္ေလာက္ေတာင္
ၾကာၿပီ’၂၅၈ ဟု ေျပာသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ၎တုိ႔ ေျပာၾကားသမွ်ကို အစိုးရက နားေထာင္ေပးသည္ဟု
မထင္ၾကေၾကာင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအေပၚတြင္ ဤသို႔ေသာ အျမင္မ်ားရိွေနသည္။ ထုိအရာကုိ ဤသုိ႔ေဖာ္ျပသည္မွာ
‘ဒီေန႔ သူတို႔က မင္းတို႔ကို မနက္ျဖန္က်ရင္ ကူမယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ မနက္ျဖန္က်ရင္လည္း ေနာက္တစ္ေန႔ကို ကူညီမယ္လုိ႔
ေရႊ႕ေနၾကဦးမွာဘဲ’ ဟုဆုိသည္။၂၅၉ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္
မွာအစိုးရ (၃) ဆက္အထိ လက္ဆင့္ကမ္းၿပီးခဲ့သည္အထိ စီမံကိန္းအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ တာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈ လမ္း
ေၾကာင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္း မည္သို႔မွ် မရိွေၾကာင္းကို ရွင္းျပသည္။ ‘ကုမၸဏီေတြက ကတိေတြခ်ည္း ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒါသူတို႔ရဲ႕ တာဝန္မဟုတ္ဘူး၊ အစိုးရက လုပ္ရမွာလို႔ ေျပာ
ၾကတယ္။ သူတို႔ေတြၾကားမွာ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈဆိုတာ မရိွဘူး’၂၆၀ ဟုဆုိသည္။ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္
(ITD) ၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ သ
ႈ ေဘာသဘာဝမွာ ရပ္ရာြ လူထမ
ု ်ားမွ စီမက
ံ န
ိ း္ တည္ေဆာက္သမ
ူ ်ားကို တာဝန္ခမ
ံ ႈ
တာဝန္ယူမႈ ရိွေစရန္အတြက္ ႀကဳိး+စားအားထုတ္မႈကုိ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ
အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုၾကၿပီး ၎ေကာ္မရွွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ
(ITD) ကုိ ရပ္ရြာလူထုရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေျပာဆိုလမ္းညႊန္ခဲ့သည္။
ထိင
ု း္ အစိးု ရအေနျဖင့္ ထိင
ု း္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ မ
ႈ ်ားကို ထိနး္ ကြပရ
္ န္ ကုလသမဂၢ
၏စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ယႏၲရားမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံဳျပဳခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၎ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္
ပိုမိုဖိအားေပး ခံလာရသည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢလမ္း
ညႊန္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ား၏ ‘ကာကြယ္၊ လိုက္နာ၊ ကုစား’ မူမ်ားအရ (၁) ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပါ
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၅၁

လူ႔အခြင့္အေရးအရ ကာကြယ္ရန္၊ (၂) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားရန္၊ (၃) ႏုိင္ငံေတာ္သည္
ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားကို ရရိွခြင့္ရရိွေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးရန္
တာဝန္မ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ စံအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ ေဖာ္ညြန္းထားသည္။၂၆၁ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လူထု
ၾကားနာပြဲတစ္ခုကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ (ITD) အား ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေပ။၂၆၂
ထားဝယ္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ေဒသခံအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္သူမ်ားသုိ႔
ဘက္လက
ို မ
္ ရ
ႈ ၿိွ ပီး လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားကို ထင္ရာစိင
ု း္ ႏိင
ု သ
္ ည့္ အေျခအေနကို ဖန္တးီ ေပးထားသည္။ ထုအ
႔ိ ျပင္ တရားဥပေဒစိးု မိးု
မႈလည္း အားနည္းေနေသးသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္ ေစာလြန္းေနေသးသည္ဟု
၎၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာျပသည္။ ၎တို႔က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုၾကသည္မွာ ‘အခုအခ်ိန္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔
အခ်ိန္မတန္ေသးဘူး။ ငါတို႔မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရိွဘူး။ ဥပေဒေတြက ရိွေနၾကေပမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြက မက်င့္သံုးၾကဘူး’
ဟုဆုိသည္။၂၆၃ အစိုးရသစ္ အေၾကာင္းေမးျမန္းသည့္အခါ ေျဖဆိုသူမ်ားက တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ က်န္ရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ‘ျပႆနာက အရင္အစုိးရရဲ႕ အရႈပ္ထုပ္ဆုိၿပီး ဘယ္သူမွ ဂရုမစုိက္
ၾကဘူး’။ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ရရိွရန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကေသာ သူမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခံရဆဲ ျဖစ္ေန
သည္။ ႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္တစ္ပိုင္းေသ ေလျဖတ္ေနသည္။ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ရဲ
စသည္တို႔မွာ ယခင္အစိုးရကတည္းက လူေဟာင္းေတြဘဲ။ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပါတ္အနည္းငယ္က အျခားလယ္သမားမွာ
ေျမသိမ္းယူမႈတစ္ခုအတြက္ သူတို႔ေျမေတြကုိ ျပန္လည္ရရွိဖုိ႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပလုိ႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး တရားစြဲခံရကာ
ေထာင္ဒဏ္ (၂) လ အခ်ခံခဲ့ရတယ္’ ဟု ေျဖၾကားသည္။၂၆၄

၅၂

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

အပိုင္း ၃ ေဒသတြင္းအေျခအေနႏွင့္ အေရးပါသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ား
အဘယ္ေၾကာင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) မ်ားကုုိ တည္ေဆာက္ေနၾကသနည္း။
မဲေခါင္ေဒသအတြင္း တရုတ္၏ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
တရုုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု (OBOR) ကုို ၂၀၁၃
ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ထုုိစီမံ
ကိန္းမွာ တရုုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံျခားေရး
မူ၀ါဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး
ႏွင့္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးရာ မဟာဗ်ဴဟာတုုိ႔
အတြက္ အဓိကဗဟုုိခ်က္မ ေနရာမွ
ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ (OBOR ကုုိ တစ္ခါ
တစ္ေလ ၎တြင္ပါဝင္သည့္ အစိတ္
အပုုိင္းတစ္ခုစီအလုုိက္လည္း

စီးပြား

ေရးပုုိးလမ္းမႀကီး သုိ႔မဟုုတ္ ၂၁ ရာစုု
ေရေၾကာင္း ပုုိးလမ္းမႀကီး ဟုုလည္း
ေခၚၾကၿပီး လတ္တေလာတြင္ (Belt
and Road Initiative - BRI) သုိ႔မဟုုတ္
ခါးပတ္လမ္းမႀကီး အစီအစဥ္ ရည္မွန္း

ပံု ၂၅။ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု (OBOR) (Hong Kong Development Council)

ခ်က္ဟုလည္း ေခၚၾကသည္)။၂၆၅ ထုုိအစီအစဥ္မွာ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ မဲေခါင္ေဒသအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေနသည့္ စီးပြားေရးစႀကႍပစ
ံု က
ံ လ
ို ည္း မွးီ ထားၿပီး တစ္ကမၻာလုးံု အထိ ေရာက္ရေ
ိွ စရန္ ျဖန္က
႔ ်က္ထားသည္။၂၆၆ ထုရ
ို ပ္ဝန္းတစ္ခု
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအစီအစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပည္ပမွ မိတ္ဖက္ကုန္သြယ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုုိ ပုုိမုိ
ရွာေဖြရင္း တရုုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈကုိ ဆက္ထိန္းထားရန္ ျဖစ္သည္။ အေ႔ရွေတာင္အာရွတြင္မူ ေစ်းကြက္
သစ္မ်ားကုုိ ရွာေဖြရင္း တရုုတ္ႏုိင္ငံ၏ အလွ်ံပယ္ထြက္ေနေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ျပည္ပသုုိ႔ ပုုိ႔ရန္ လုုပ္ေဆာင္ေနမႈအျဖစ္ႏွင့္
ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒအသစ္ခ်ရန္ စတင္ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။၂၆၇ စီဟာႏုုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုုန္ (SSEZ) မွာ
(OBOR) မတုုိင္ခင္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုုန္ႏွင့္ SSEZ တုုိ႔မွာ ယခုုအခါတြင္ (OBOR) ၏
ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသ (GMS) အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၆၅) ႏုုိင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
မည့္ထုိအေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ လုုိအပ္သည့္ေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၀) ဘီလီယံျဖင့္
ပုုိးလမ္းမရန္ပုံေငြကုိ မတည္ခဲ့သည္။၂၆၈ ထုုိစီမံကိန္းအတြက္ စုုစုေပါင္းမတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၄)
ထရီလီယံအထိ လုုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (AIIB) မွ မတည္ေငြ အေမရိကန္
ေဒၚလာဘီလီယံ (၁၀၀)၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈဘဏ္သစ္မွ အေမရီကန္ေဒၚလာဘီလီယံ (၅၀) (၁၀၀ အထိ တုုိးျမႇင့္မည္ဟုဆုိ)
တုုိ႔မွာ (OBOR) အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဟန္ခ်က္ညီညီ စတင္ ျမဳပ္ႏွံၾကသည္။၂၆၉
၂၀၁၇ ခုႏ
ု စ
ွ ေ
္ မလတြင္ ျပဳလုပ
ု ခ
္ ေ
့ဲ သာ ထိပသ
္ းီ အစည္းအေ၀းတစ္ခတ
ု င
ြ ္ တရုတ
ု သ
္ မၼတရွက
ီ ်င္ပ
့ င္က (OBOR) ရန္ပေ
ံု ငြအတြက္
ထပ္ေဆာင္းလုုိအပ္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄.၅) ဘီလီယံ ထည့္ဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တရုုတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဘဏ္မွ

၅၄

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ပံု ၂၆။ မဟာမဲေခါင္ ေတာင္ဘက္စီးပြားေရးစႀကႍ

ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၇) ဘီလီယံႏွင့္ တရုုတ္ပုိ႔ကုန္သြင္းကုုန္ဘဏ္မွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၀) ဘီလီယံ
တုိ႔အပါအ၀င္ စုုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၂၄) ဘီလီယံကုိ (OBOR) အစီအစဥ္အတြက္ သုုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံ
ေျပာၾကားခဲ့သည္။၂၇၀
(OBOR) တြင္ပါ၀င္သည့္ ေနာက္ထပ္အသုုံးခ်ႏုုိင္သည့္အရာတစ္ခုမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့
သည့္ လန္ဆန္မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး (Lancang-Mekong Cooperation - LMC) ယႏၱရား ျဖစ္သည္။ ထုိပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပုိင္း ေျခာက္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ တရုုတ္၊ လာအုုိ၊ ထုုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔ပါ၀င္ၿပီး အေမရိကန္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပိုင္းေဒသ စီမံကိန္းကုုိ
တုုိက္ရုိက္ၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ထုုိမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပုိင္း စီမံကိန္းတြင္ တရုုတ္ကုိ ဖယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
တရုုတ္ႏုိင္ငံသည္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပုိင္းေဒသကုုိ ၎၏ (OBOR) ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ စမ္းသပ္ႏုိင္သည့္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ၿပီး ထုုိေဒသအတြင္းမွ ႏုုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း
အာဆီယံတရုုတ္လြတ္လပ္စြာ ကုုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း (ACFTA) ထဲသုိ႔ ပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္ အခ်က္အခ်ာက် ေဒသတစ္ခု
ျဖစ္သည္။၂၇၁ အထူးသျဖင့္ လာအုုိ၊ ထုုိင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံတုိ႔ကုိ အဓိကထားေသာ ထုုိ (LMC) ယႏၱရားမွာ အာရွ
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အကူအညီကုိ ပုုိမုိရရွိလွ်က္ရွိၿပီး (GMS) ရပ္၀န္းကုုိ မွီခုိလွ်က္ ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆက္လွ်က္ ရွိ
သည္။၂၇၂ ထုုိရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ရန္အတြက္ တရုုတ္အေနျဖင့္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပုိင္းေဒသအတြင္းသုုိ႔ စီးပြားေရး
ႏွင့္စက္မႈဇုန္မ်ားစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အခုုိင္အမာတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မတည္ေငြမ်ားစြာကုုိ စဥ္ဆက္
မျပတ္ေပးပုုိ႔လွ်က္ ရွိသည္။၂၇၃ စက္ရုံမ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ရန္ ရင္းႏွီးမတည္လုိအပ္ေငြကုိ တုုိးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ တရုုတ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္မွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၅) ဘီလီယံကုိ စက္မႈအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၆
ခုုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္းက က်င္းပေသာ (LCM) အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀)
ဘီလီယံအထိ ေခ်းသြားရန္ကုိလည္း ထည့္သြင္းခဲ့သည္။၂၇၄

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုုန္စည္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ယက္
ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (PPSEZ) ႏွင့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တုိ႔တြင္ မဟာမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပုိင္း
ေဒသမ်ား စီးပြားေရးပူးေပါငး္ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ရးအစီအစဥ္ (GMSECP) ၏ ေတာင္ပင
ု ိ း္ စီးပြားေရးစႀကႍေပၚတြင္ တည္ရၿိ ွပီး စီဟာႏုဖ
ု (ီ လ္)
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SSEZ) မွာ (GMS) ၏ ေတာင္ပုိင္းကမ္းရုုိးတန္းလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ စီဟာႏုဖီ(လ္)အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ားစုုရွိေသာ ထုုိင္းႏုုိင္ငံအေရွ႕ဘက္ကမ္းရုုိးတန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕
တြင္ေတာင္ပုိင္းစီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သြားဆုုံသည္။ ဖႏြမ္းပင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ စီဟာႏုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္တုိ႔မွာ ေျမာက္ဘက္ တရုုတ္ႏုိင္ငံကူမင္းသုိ႔ေျပးေသာ ဗဟုုိစီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ဖႏြမ္းပင္အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ စီဟာႏုုဖီ(လ္)အထူးစီးပြားေရးဇုန္တုိ႔မွာ စီးပြားေရးစႀကႍတြင္ တည္ရွိသည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၅၅

မွာတရုုတ္ပါ၀င္ေသာ (Bangladesh-China-India-Myanmar) စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ေဒသတြင္း
အႏွံ႔ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပုုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ေဒသျဖတ္ေက်ာ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္စရိတ္မ်ား သက္သာ
ေစရန္ ထုုိကဲ့သုိ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုုိ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ျခင္း
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ႏုုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္၊ ေဒသတြင္းသေဘာတူညီခ်က္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏
ေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ၿဗိတိသွ်စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဂၚဒြင္ေျပာသကဲ့သုိ႔
ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ စီးပြားေရးခြဲေ၀လုုပ္ကုိင္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) စီးပြားေရးအရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္းေပၚေပါက္လာ
ေစရန္ (second great unbundling) အေထာက္အကူျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။၂၇၅ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္စဥ္တြင္ ထုုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသုုံးမႈ
တုုိ႔ကုိတသီးတျခားစီ လုုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္စရိတ္မ်ား က်ဆင္းသက္သာလာသျဖင့္ စက္ရုံမ်ားကုုိ
သုုံးစြဲမည့္ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ ေ၀းရာတြင္ တည္ေဆာက္လာႏုုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပမွ ေဖာက္သည္မ်ား၀တ္
သည့္အ၀တ္အထည္မ်ားကုုိ တရုုတ္ျပည္တြင္ ထုုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုုတိယအႀကိမ္ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း ထုုတ္လုပ္မႈ
အဆင့္ဆင့္ကုိ ခြဲျခမ္းပစ္လုိက္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္အဆင့္မ်ား
အတြက္ စရိတ္မ်ားက်ဆင္းသက္သာလာၿပီး ထုုတ္လုပ္မႈအဆင့္အမ်ားစုုကုိ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု နီးနီးကပ္ကပ္ထားၿပီး ထုုတ္လုပ္
စရာမလုုိေတာ့ေပ။၂၇၆ တစ္ခါတစ္ရံတြင္လည္္း တန္ဖုိးျမႇင့္ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ကြန္ယက္ကုိ အစိတ္အပုုိင္းမ်ား
ပုုိင္းပစ္ျခင္း၊ ႏုုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ သြားေရာက္ထုတ္လုပ္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ လုုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသျဖင့္ ထုုိျဖစ္စဥ္ကုိ ေသးငယ္
ေသာ အစိတ္အပုုိင္း (သုိ႔မဟုတ္) က႑အျဖစ္ ခြဲျခမ္းပစ္လုိက္ျခင္းအျဖစ္ ရည္ညြန္းတတ္ၾကသည္။ ထုုိကဲ့သုိ႔ ခြဲျခမ္းလုုိက္
ျခင္းသည္ ထုုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဥပမာ လုုပ္အားခ) ကုုိ တစ္ကမၻာလုုံးမွာ အၿပိဳင္အဆုုိင္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အစလုပ္
ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စက္ရုံမ်ားအေနျဖင့္လည္း လုုပ္သားအင္အား အမ်ားအျပားလုုိေသာ ထုုတ္လုပ္မႈမ်ားကုုိ လုုပ္အားခ
သက္သာေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားသုုိ႔ ထုုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ကုိ မထိခုိက္ေစဘဲေရြ႕ေျပာင္းႏုုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုုိျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ တၿပိဳင္တည္းတြင္ အာရွစက္ရုံဆုိသည္မွာလည္း တုုိးတက္ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ
ကုုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဗဟုုိခ်က္အျဖစ္ အာရွတုိက္မွာ အလွ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာသည့္အခ်က္ႏွင့္ ထုုတ္လုပ္မႈကုိ ေဒသ
တခုုလုံးတြင္ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုစီအလုုိက္ သီးျခားထုုတ္လုပ္ႏုိင္ၿပီး အာရွတုိက္အတြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားအထိ ေပါက္
ေရာက္သည့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးကြန္ယက္မ်ား ရွိျခင္းအခ်က္တုိ႔ကိုေပါင္းၿပီး အာရွတုိက္တစ္ခုလုံးကုုိ စက္ရုံဟု တင္စားေခၚျခင္းျဖစ္
သည္။၂၇၇ ေဒသတြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ယက္မ်ားသုုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ မဲေခါင္ႏုိင္ငံမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏
ေစ်းကြက္မ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ ပုုိမုိဆြဲေဆာင္ရန္ တုုိက္တြန္းေတာင္းဆုိထားသည္။
ထုုိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ
ေကာင္စီစသည့္ သီးသန္႔ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစုုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ တည္
ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ႏုုိင္ငံပုိင္ျပဳလုုပ္ျခင္းမျဖစ္ရန္ အာမခံေပးျခင္း၊ အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ခြင့္ေပးျခင္းစသည့္
အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ထုုိႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထား
သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ ေငြေရးေၾကးေရးဆုုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုုံး ႏုုိင္ငံ
မ်ား (LDC) ကုုိ ရံဖန္ရံခါ ကူညီေလ့ရွိသည္။ ဥပမာျမန္မာႏုုိင္ငံ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒမူၾကမ္းကုုိ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ႏုိင္ငံ
တကာေငြေရးေၾကးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ကူညီေရးဆြဲ ေပးခဲ့သည္။၂၇၈ ထုုိကဲ့သုိ႔ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ျပင္ဆင္
ၿပီးသည္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏကုုိ ေရာက္ရွိရန္ အစုုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိလာ
သည္။ အထူးစီးပြားေရးကဲ့သုိ႔ မဟာစီမံကိန္းမ်ားမွာ ထုိကဲ့သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ အလြယ္တကူ ျဖည့္ႏုိင္
သည့္နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳလာၾကသည္။၂၇၉ မ်ားျပားလွသည့္ ကုုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း
စီးပြားေရးတုုိးတက္ရန္ဆုိသည့္ အေျခခံယုံၾကည္ခ်က္ကုိ စြဲကုိင္ရင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုုိ ခြင့္ျပဳရန္မွာ အစုုိးရမ်ား
အတြက္ မက္လုံးတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနသည္။
အစုုိးရသည္ (GDP) မည္မ်ွတုိးတက္သည္ကုိ ျပခ်င္ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း (GDP)
မွာ (၆) ရာခုုိင္ႏႈန္းအထိ တုုိးတက္လာသည္ဟု ၎တုိ႔ (ေနာက္လာမည့္တစ္ခ်ိန္တြင္) ေျပာခ်င္ၾကသည္။၂၈၀
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ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုုိမုိးမ်ားျပားလာေအာင္ ဆဲြေဆာင္လုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုုမၸဏီမ်ား

၅၆

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ညြန္ၾကားေရးမႈဦးစီးဌာန (DICA) အေနျဖင့္လည္း ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတုုိင္းအတာ ပမဏတစ္ခုကုိ ၎တုိ႔
အေနျဖင့္ ျပည့္မွီေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ ဆြဲေဆာင္
ရန္အခြန္မ်ားကုုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း ဥပေဒမ်ားကုုိ ေျဖေလ်ာ့ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ (DICA) မွ လုုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ ၿခံဳ
ေျပာရလွ်င္ ထုုိဥပေဒမ်ားမွာ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ကာကြယ္ေပးရန္မ်ားစြာ လုုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
အခြန္ေရွာင္လြဲခြင့္ အမ်ားအျပားကုုိလည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။၂၈၁
အစုုိးရဘက္မွလည္း စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈကုိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ျပသလုိၿပီး အဓိက သက္ဆုိင္တဲ့အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားကုိလည္း ထုိကိန္းဂဏန္းမ်ားကုုိ သုုံးဆဲြေနၾကသည္။ အစုုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးတုုိးတက္ေနျခင္းကုိ
ျပည္သူမ်ားအား ျပသလုိျခင္းေၾကာင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ အလြယ္တကူျပလုုိရသည့္ တုုိးတက္မႈ ျဖစ္ေန
တတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ကြယ္မွ နာက်င္ခံစားရမႈမ်ားသည္ နက္နဲမႈရွိၿပီး မည္သူမွ် ျမင္ေလ့မရွိၾကေပ။ ၂၈၂
မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ ၾသဇာအာဏာရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္ ေအဂ်င္စီ
မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အလြန္အဓိပၺါယ္ရွိပါသည္။ တုုိင္းျပည္စီးပြားေရးတုုိးတက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္သည့္
ေနရာတြင္ မဟာစီမံကိန္းမ်ားရွိပါက ၎တုိ႔ကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ တုုိင္းျပည္စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈအတြက္ ထည့္သြင္း
ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကုုမၺဏီမ်ားသည္ ထုုိ
လက္တဆုုပ္စာ လူအခ်ဳိ႕ကုိသာ အက်ဳိးျပဳေနသည္။၂၈၃

ျပည္ပမွ မတည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားအတြက္ ေျမႏွင့္ လုုပ္သားအင္အားမ်ားကုုိ ေရာင္းခ်ျခင္း
သက္သာေသာေျမႏွင့္ လုုပ္သားခတုိ႔က မဲေခါင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုုိ အဓိကဆြဲေဆာင္ႏုိင္
ေသာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပုုိ႔ကုန္အသားေပးထုုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သြင္းကုုန္အစားထုုိးလုုပ္ငန္းတုုိ႔တြင္ လုုပ္အားခ
သက္သာမႈအရွိဆုံးျဖင့္ မဲေခါင္ႏုိ္င္ငံမ်ားမွာ ေဒသတြင္း ထုုတ္လုပ္ေရးကြန္ယက္အတြင္းတြင္ ပါ၀င္လာသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္ ႏုုိင္ငံတကာေငြေရးေၾကးေရး အၾကပ္အတည္းကာလၿပီးေနာက္ ထုုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ား၏
အေရးပါမႈမွာ တဖန္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ တဆင့္ခံစာခ်ဳပ္မ်ား (Derivatives)ကဲ့သုိ႔ ေငြေရး
ေၾကးေရးဆုုိင္ရာ ထုုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈအားေကာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ ယုုံၾကည္မႈေလ်ာ့က်ေနခ်ိန္တြင္
ေျမ၊ လုုပ္သားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားထုုတ္လုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ ထုုတ္လုပ္မႈရလဒ္ျမင္ႏိုင္
ေသာလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိသာ ပုုိမုိစိတ္၀င္စားလာၾကသည္။၂၈၄ အထူးသျဖင့္ တရုုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔အတြက္ အေျခခံ
အေဆာက္အဦဆုုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ပုုိမုိလုပ္ကုိင္လုိ႔လာၿပီး တရုုတ္ႏွင့္ အာဆီယံတုိ႔၏ စီးပြားေရးကုုိ ကမၻာ့စီးပြားေရး
ေႏွးေကြးတုုံ႔ဆိုင္းေနမႈ အေနအထားမွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈအတြက္ ေမာင္းႏွင္မည့္ အင္ဂ်င္သစ္
အျဖစ္ ႀကိဳးစားပုုံေဖာ္လာၾကသည္။၂၈၅ ထုုိအေျခအေနအခင္းအက်င္းတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ တရုုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္
ႏုုိင္ငံတုိ႔၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူရန္ အေရးပါလာေတာ့သည္။ တနည္းဆုုိရလွ်င္ မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထုုတ္
လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားသုုိ႔ မ်ားျပားလာေသာ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ားကုုိ လြယ္လင့္တကူ ေျပာင္းေရႊ႕
ႏုုိင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ထားေသာ မူ၀ါဒတရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ကေမာၻဒီးယားႏုုိင္ငံရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းထဲမွ တစ္ဦးကဆုုိလွ်င္
ထုုိမူ၀ါဒမ်ားကို အသုုံးခ်ၿပီး ႏုုိင္ငံသားမဟုုတ္သူမ်ားကုုိ ေျမေရာင္းခ်ခြင့္မရွိသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒအခ်ဳိ႕ကုုိ ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္
လုုပ္ေနသည္ဟု သြယ္၀ုိက္ေျပာၾကားသြားသည္။ “အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးက ႏုုိင္ငံျခားသားေတြကုိ ေျမေရာင္း
လုုိ႔ရေအာင္ လုုပ္ေပးတဲ့ ယႏၱရားလုုိပဲ” ဟုု ၎က ေျပာသည္။၂၈၆
ထား၀ယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တုိ႔မွာ တရုုတ္ႏွင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံတုိ႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရး
ပါေသာေျမေနရာတုုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ က်ားကုုပ္က်ားခဲႀကိဳးစားေနမႈကုိ ျမင္ႏုိင္ေသာ ထင္ရွားသည့္ ဥပမာမ်ား
ျဖစ္သည္။၂၈၇ ကေမာၻဒးီ ယားႏုင
ို င
္ တ
ံ င
ြ လ
္ ည္း အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားကုို ထုတ
ု လ
္ ပ
ု ေ
္ ရးစြမး္ ရည္ရေ
ိွ သာ လုပ
ု သ
္ ားအင္အားမ်ား
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၅၇

အားရယူထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အသုုံးျပဳၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ ထုုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ႏုုိင္ငံတြင္းေနရာ
မ်ားျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကေမၻာဒီယား အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ ပုုိ႔ကုန္မွာ (၈၀) ရာခုုိင္ႏႈန္း
အထိ တုုိးတက္လာခဲ့သည္။၂၈၈ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ တစ္ဦးကသတိေပးရာတြင္ -

အခုလ
ု ပ
ု ေ
္ နတဲ့ ပုစ
ံု က
ံ ရွသ
ိ မွ် စက္ရေ
ံု တြကို အထူးစီးပြားေရးဇုနထ
္ က
ဲ ို ေရႊ႕မလုပ
ို ါပဲ။ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ဆသ
ို လုို
သူတုိ႔လုပ္ၾကေတာ့မွာပါပဲ။ Veng Sreng လမ္းေပၚက စက္ရုံေတြကုိလည္း ဖယ္ေတာ့မွာ။ သူတုိ႔ကေတာ့ ယာဥ္ေၾကာ
ပိတဆ
္ တ
႔ို ာကုို အေၾကာင္းျပေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တထ
႔ို င္တာ ႏွစခ
္ ်က္ေတာ့ရတ
ိွ ယ္။ ပထမတခ်က္ကေတာ့ ရွယယ
္ ာေတြ
၀င္ထားတဲ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုုတ္ သူ႔မိသားစုုက အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြကုိ စီမံတယ္လုိ႔ ၾကားတယ္။ ေနာက္တခ်က္
ကေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုုိ သူတ႔ုိျမင္လုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
ဘာလုလ
ိ ဆ
ဲ ေ
ို တာ့ ဇုန
ု ေ
္ တြထမ
ဲ ာွ ရွတ
ိ ့ဲ အဖြ႕ဲ ၀င္လပ
ု သ
္ ားေတြကို အလုပ
ု သ
္ မားသမဂၢေတြက အလြယတ
္ ကူေတြ႕ဆုလ
ံု ႔ို
မရေအာင္လုိ႔ပါပဲ။ လူထုကုိေတာ့ သူတုိ႔က စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖုုိ႔လုိ႔
ေျပာမွာပါ။ ေနာက္ကြယ္က မေျပာတဲ့ရည္ရြယ္ရင္းကေတာ့ သမဂၢေတြရဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ခ်ည့္နဲ႔သြားေအာင္
လုုပ္ေနတာပါ။ အေရးႀကီးတဲ့ စက္ရုံေတြအားလုုံးကုုိ ဇုုန္ထဲကုိ မေႏွးမျမန္ဆုိသလုုိ ေရႊ႕မွာျဖစ္ၿပီး လက္ခြဲစက္ရုံ
ေလးေတြကုိေတာ့ နယ္ေတြကုိ ပုုိ႔ပစ္မွာပါ။၂၈၉

နီေပါ၊ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံသည္ အာရွပိစိဖိတ္
ေဒသတြင္ လုုပ္အားခအနည္းဆုုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ အနည္းဆုုံးလုုပ္ခလစာကုုိ
တုးို ေပးရန္ ျပဌာန္းခဲေ
့ သာ္လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းတြငလ
္ ည္း လုပ
ု င
္ န္းရွငမ
္ ်ားဘက္မွ ထုတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ စ
ႈ မ
ြ း္ အား တုးို တက္လာေစရန္၊
အလုုပ္ခ်ိန္ပုိတုိးလာျခင္း၊ ကာလတုုိစာခ်ဳပ္မ်ားသာခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပုိမဆင္းမေနရစသည္တုိ႔ကုိ ျပန္ေတာင္းဆုုိလာ
သည္။၂၉၀ ျပည္တြင္းျပည္ပဥပေဒမ်ားက လြတ္လပ္စြာစုုေ၀းခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ထုုိအရာ
မ်ားမွာ ကန္သ
႔ တ္ခေ
ံ နရၿပီး ဇုန
ု အ
္ တြငး္ ရွိ လုပ
ု သ
္ ားမ်ား၏ စုေ
ု ပါင္းအေရးဆုႏ
ို င
ို မ
္ က
ႈ လ
ို ည္း ကန္သ
႔ တ္ထားသည္။ အလုပ
ု သ
္ မား
အေရးလႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားမွလည္း ဇုန
ု အ
္ တြငး္ ရွိ လုပ
ု သ
္ ားမ်ားကုို ခြထ
ဲ တ
ု လ
္ က
ို သ
္ ကဲသ
့ ျ႔ို ဖစ္ၿပီး အခ်ိနပ
္ မ
ို ျဖစ္မေနဆင္းရျခင္း၊ လုပ
ု ရ
္
မည့္ပမာဏထက္ပုိလုပ္ရျခင္း၊ သားဖြားခြင့္မရျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ရင္ဆုိင္ရန္ အေျခအေနမွာလည္း အားနည္း
ေအာင္လုပ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ထုုိကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လုုပ္သားမ်ားထံမွ လုုပ္အားကုုိ ပုုိညႇစ္ထုတ္လာႏုုိင္ၿပီး
ထုုတ္လုပ္မႈလည္း ပုုိတုိးတက္လာေစသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွ မည္သူအက်ဳိးအျမတ္ရေနသနည္း။
စက္မႈလုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ အလုုပ္အကုုိင္ဖန္တီးျခင္း၊ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ား တုုိးပြားေအာင္
လုုပ္ေဆာင္ျခင္း
မဲေခါင္ေဒသတြင္းႏုုိင္ငံမ်ားကုုိ စက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုုန္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း
ကုုိႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အလုုပ္အကုုိင္သစ္မ်ားဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုုိ႔အတြက္ ေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးေလ့ရွိသည္။ ဂ်ပန္အႀကံေပးတစ္ေယာက္ကမူေအာက္
ပါအတုုိင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ “ကေမၻာဒီယားရဲ႕ လူဦးေရအမ်ားစုုက လယ္သမားေတြပါ။ အားလုုံးလည္း အလုုပ္ရွိၾကတာ
မဟုုတ္ပါဘူး။ အလုုပ္မရွိရင္ ၀င္ေငြမရွိဘူး။ အဲဒါက ျပႆနာပါ။ ဂ်ပန္အစုုိးရအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကုိ လယ္ယာ
စုုိက္ပ်ဳိးေရးကေန စက္မႈလုပ္ငန္းဘက္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုုိ႔ အားေပးေနပါတယ္”။၂၉၁ အလားတူစီဟာႏုုဖီ(လ္)စက္မႈဇုန္ (SSEZ)
၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ “ကေမၻာဒီးယားလယ္သမားမ်ားကုုိ ေခတ္မွီစက္မႈလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္”၂၉၂ ဟုု
ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အလုုပ္အကုုိင္
သစ္မ်ားက သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ အလုုပ္အေနအထားႏွင့္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ျပည္မ
့ သ
ီွ ည့္ လုပ
ု အ
္ ားခမရသည္အ
့ ခါတြင္ ျပႆနာမ်ား ေပၚလာေတာ့သည္။၂၉၃ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမွ တစ္ေယာက္ေျပာ

၅၈

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ရာတြင္ “ေက်းလက္ကလူေတြက မဆင္းရဲၾကပါဘူး။ သူတုိ႔မွာ ေျမရွိတယ္။ ကြ်ဲႏြားေတြ ရွိတယ္။ အိမ္ရွိတယ္။ ျပႆနာ
ကေတာ့ သူတုိ႔နည္း သူတုိ႔ဟန္နဲ႔ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေနတာကုုိ ေငြေၾကးပုုိင္ဆုိင္မႈ ပုုံစံျဖစ္ေအာင္ အတင္းအၾကပ္ အသြင္
ေျပာင္းၾကတာပါပဲ။ လူေတြကုိ ေငြေၾကးကုုိင္တြယ္သုံးစြဲရတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ထဲကုိ ဆြဲသြင္းလာၿပီး သူတုိ႔ဘာသာသူတုိ႔ရွိတဲ့
အေျခအေနမွာ ဖူလုံေအာင္ေနတတ္တဲ့ အေလ့အထေတြကုိ ေပ်ာက္ပ်က္ေစၿပီး အေၾကြးႏြံထဲမွာ နစ္ေနေအာင္ လုပ္
ေဆာင္ေနတာေတြ ေၾကာင့္ပါ” ဟု ဆုိသည္။၂၉၄ လယ္ယာစုုိက္ပ်ဳိးေရးကုုိ အေျခခံၿပီး ဖူလုံေအာင္ေနႏုုိင္သည့္ စီးပြားေရး
စနစ္မွ စက္မႈလုပ္ငန္းသုုိ႔ အသြင္ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိရန္ ေဒသတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ လုုပ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ လူအမ်ားစုုမွာ ဆင္းရဲ
တြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေခါင္းပုုံျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ လယ္ယာလုုပ္ငန္းကုုိသာ
လုုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ လူဦးေရမ်ားစြာ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းေစ်းကြက္တြင္ အလုုပ္ရရန္
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႀကံဳရေၾကာင္း မဲေခါင္ေဒသေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္ကုိင္သူမ်ားကြန္ယက္မွ ျပဳစုုထားေသာ နယ္စပ္
ေဒသစီးပြားေရးဇုုန္မ်ားေလ့လာမႈ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ထုုိလုပ္သားမ်ားမွာ တုုိးတက္ေနသည့္ သမရုုိးက်
မဟုုတ္ေသာ စီးပြားေရးပုုံစံထဲတြင္ မေသခ်ာမေရရာသည့္ အလုုပ္မ်ားတြင္ ၿမဲၿမံေအာင္ ရုုန္းကန္ႀကိဳးစားရင္း ေဒသတြင္းရွိ
အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းမႈ၏ အဖ်ားအနားတြင္သာ တြယ္ဖက္လုိက္ပါေနရသည့္ အေျခအေနသုုိ႔ဆုိက္
ေရာက္သြားသည္။၂၉၅
စက္မႈဇုန္မ်ားအေနျဖင့္ အလုုပ္အကုုိင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးေသာ္လည္း မဲေခါင္ေဒသတေလွ်ာက္ရွိ ထုုိတုိးတက္ျဖစ္
ထြန္းမႈမ်ားမွာ အစုုိးရမွျဖစ္ေစ ပုုဂၢလိကမ်ားမွျဖစ္ေစ ဖန္တီးေပးလုုိက္ေသာ သီးသန္႔နယ္ေျမေဒသမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ ၎တုိ႔ေျမမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေနလူထုအားလုုံးကုုိ အလုုပ္သမား
လူတန္းစားျဖစ္ေအာင္ တြန္းပုုိ႔ေနသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ မူလပုုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ စုုဆည္းရယူျခင္း (Primitive
accumulation) ႏွင့္ ပုုိင္ဆုိင္သမွ်ကုုိစြန္႔ခြာေစၿပီး သိမ္းဆည္းျခင္း (Accumulation by dispossession) ေနရာမွ ပါ၀င္ႏုိင္
ေၾကာင္းကုုိလည္း အိႏၵိယႏုုိင္ငံတြင္သာမက မဲေခါင္ေဒသတြင္လည္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ထင္ရွားလ်က္ ရွိသည္။၂၉၆ မူလ
အတုိင္းပုုိင္ဆုိင္မႈကုိ ရယူပုိင္ဆုိင္ျခင္း (Primitive accumulation) ဆုုိသည္မွာ အရင္းရွင္ဝါဒကုိ အစဥ္အလာအတုုိင္း
ပုံသြင္းျခင္း အေျခအေနကုုိ ဆုုိလုိသည္။ ထုုတ္လုပ္သမွ်မွာ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ားျဖစ္သြားၿပီး ထုုတ္လုပ္သူမွာလည္း လခစား
လုုပ္သားမ်ား ျဖစ္သြားသည္။ ပုုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုုိ လက္ေျပာင္းပိုင္ဆုိင္ျခင္း (Accumulation by dispossession)ဆုုိရာတြင္
မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း အေျခအေနမ်ားအားလုုံးကုုိ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္။၂၉၇ ပညာရွင္
ဟာေဗးႏွင့္ အျခားပညာရွင္မ်ားအဆုိအရ လက္ေျပာင္းပုုိင္ဆုိင္ျခင္းဆုုိသည္မွာ ဆက္စဥ္မျပတ္ျဖစ္ေနသည့္ အရင္းရွင္မ်ားႏွင့္
ကုိလုိနီေခတ္ကဲ့သုိ႔
သည္။

၂၉၈

လူမႈဆက္ဆံေရးပံုံသ႑န္

တစ္ခုျပန္လည္ေမြးဖြားလာသည့္

ထာ၀ရအသြင္အျပင္အျဖစ္

ျမင္ၾက

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားကုုိ လုုပ္သားအင္အားစုုအသစ္ရႏုုိင္မည္ဟု ကမ္းလွမ္း

လုုိက္ခ်ိန္တြင္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ၎တုိ႔မိရုိးဖလာပုုိင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားႏွင့္ ရုုိးရာစဥ္လာအတုုိင္း အသက္ေမြးဝမ္း
ေၾကာင္းမ်ားကုိ စြန္႔လြတ္လုိက္ရသည္။၂၉၉ မွတ္သားစရာေကာင္းသည္မွာ ထား၀ယ္တြင္ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ
ခ်ထားျခင္းခံရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ားေရာက္ရွိလာမႈမွာ အစဥ္အလာတည္ရွိေနေသာ လူမႈ
ဆက္ဆံေရးမ်ားကုုိ ပ်က္စီးေစသည္။ ထုုိအစဥ္အလာမ်ားမွာ တန္းတူညီမ်ွမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အျပန္အလွန္
သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထုုိင္မႈတုိ႔အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။၃၀၀ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံမွ သာဓကမ်ားအရ အထူး
စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ အလုုပ္သမားမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာစုုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စုုေပါင္းေတာင္းဆုုိခြင့္တုိ႔ကုိ စြန္႔လြတ္
လုုိက္ရသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ထုုတ္လုပ္မႈတုိးျမွင့္ရန္အတြက္ ျငင္းဆန္ရခက္စြာျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္အားအေပၚတြင္ ထပ္မံေခါင္းပုုံ
ျဖတ္ခံရမည့္ အေျခအေနကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

လူမႈေရးအရ အကာအကြယ္ေပးျခင္း
မဲေခါင္ေဒသစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ အဓိကျပႆနာတစ္ခုမွာ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္အတူ
လူမႈေရးအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ ၾကြယ္ဝမႈကုိမွ်ေ၀ျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ရန္ အစုုိးရမွ လုုပ္
ေဆာင္ေပးလုုိသည့္

လူမႈေရးႏွင့္

စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ

ျပည့္စုံေလးနက္သည့္

မူ၀ါဒမ်ားမွာ

အတူတဲြေလ့

မရွိေပ။၃၀၁

ပညာရွင္ Polanyi ေျပာခဲ့သည့္အတုုိင္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအသုုိင္းအ၀ိုင္းသုုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ရုိးရာအစဥ္အလာ
ထုံးတမ္းအတုုိင္း ဘ၀ေနထုုိင္မႈကုိမ်ားစြာ ပ်က္စီးေစသည္။၃၀၂ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခဲ့ရေသာရပ္ရြာလူထု

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၅၉

မ်ားမွာ ရုုိးရာအစဥ္အလာအတုုိင္း အသက္ေမြး၀မ္း
ေၾကာင္းမႈမ်ား ထိခုိက္ဖ်က္စီးျခင္းခံရ၍ ေစ်းကြက္
စီးပြားေရး အသုုိင္းအ၀ုုိင္းသုုိ႔ အတင္းအဓမၼသြတ္
သြင္းျခင္းခံရေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီးသည့္
လူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားတြင္ရွိသည့္ လူမႈေရးကာ
ကြယ္မႈမ်ား တစ္ခုမွ မရွိေပ။ ဥပမာ ကေမာၻဒီးယား
ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွာ ၎တုုိ႔၏ မ်ွတေသာဆက္ဆံ
အေရးယူမမ
ႈ ်ားကုိ စည္းရုးံု ေတာင္းဆုၾို ကေသာအခါ
အစုုိးရမွ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခံခဲ့
ရသည္။ ကေမၻာဒီးယား၏ (GDP) မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္ဆုံးထဲ
တြင္ပါ၀င္ခဲ့ကာ ထုုိအထဲတြင္ အ၀တ္အထည္ႏွင့္
ဖိနပ္ႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ

ရာခုင
ုိ ္ႏန
ႈ ္းအထိ ပါခဲသ
့ ည္။

၃၀၃

(၄၅.၄)

သု႔ေ
ုိ သာ္လည္း လုပ
ု ခ
္

လစာမ်ားမွာ ေန႔စဥ္လုိအပ္ခ်က္ထက္ နည္းေနဆဲ
ျဖစ္ၿပီး (ILO) ၏အဆုုိအရ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာ
ကြယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားမရွိသည့္အတြက္ ဆင္းရဲ
ႏြမ္းပါးသည့္

ကေမၻာဒီးယား

ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ

အလုုပ္အကုုိင္မရွိသည့္အတြက္ ၾကာရွည္စြာ ရပ္
တည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ၾကေပ။၃၀၄ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ေဘးကင္း

ပံု ၂၇။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သြင္းအားစု
ဘက္မွ ျဖည့္ဆည္းျခင္း (ADB)

လုုံၿခံဳမႈမရွိသည့္ အလုုပ္ခြင္ထဲတြင္သာ ေရရွည္ဆက္လုပ္သြားရသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ကေမာၻဒီးယားတြင္
စီးပြားေရး အလ်င္အျမန္တုိးတက္လာေသာ္လည္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးက႑တြင္ သုုံးစြဲမႈမွာ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ (GDP) ၏
(၁.၃) ရာခုုိင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အနည္းဆုုံးသုံးစြဲသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။၃၀၅ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္လည္း
ပညာေရးအတြက္ အသုုံးစရိတ္မွာ (GDP) ၏ (၂.၆) ရာခုုိင္ႏႈန္းသာရွိကာ အျခား၀င္ေငြနည္းေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ (၄.၅)
ရာခုုိင္ႏႈန္းႏွင့္ (၃.၉) ရာခုုိင္ႏႈန္း အသီးသီးသုုံးေနၾကသည္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ႏုုိင္ငံတကာတြင္ ပွ်မ္းမွ်ေအာက္ေရာက္ေနသည္ကုိ
ေတြ႕ႏုုိင္သည္။၃၀၆

မဲေခါင္ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ား
လြနခ
္ ဲ့ေသာ ဆယ္ႏစ
ွ တ
္ ာကာလအတြင္းတြင္ မဲေခါင္ေဒသသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရးတုုိးတက္မအ
ႈ ျမန္ဆုံးေဒသ
ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း (GMS) အစီအစဥ္ကုိ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေဒသတြင္း
ႏုုိင္ငံမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ (GDP) အားျဖင့္ ပ်မ္းမွ် (၇.၅) ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ပုုိ႔ကုန္က႑တြင္လည္း (၁၂.၃)
ရာခုုိင္ႏႈန္း ႏွစ္စဥ္တုိးတက္လွ်က္ ရွိသည္။၃၀၇ ၀ယ္လုိအားႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံေသာ (GDP) မွာလည္း လက္ရွိတြင္
ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္တုိးတက္လွ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုုိကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈေၾကာင့္ရရွိလာေသာ အက်ဳိး
အျမတ္မ်ားကို မည္သုိ႔ျပန္လည္ခြဲေ၀သည္ကုိ ေျပာျပႏုုိင္ျခင္း မရွိေပ။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၾကြယ္၀မႈႏွင့္ မညီမွ်မႈတုိ႔မွာ
တစ္ကမၻာလုုံးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ေအာက္စဖန္အဖြဲ႕အဆုိအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့
လူဦးေရ ထက္၀က္ခန္႔မွာ အဆင္းရဲဆုံးမ်ား၏ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းမွာ တစ္ထရီလီယံက်ဆင္းသြားၿပီး (အႏႈတ္ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊
ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး (၆၂) ဦး၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမွာ တစ္ထရီလီယံ တုိးသြားေၾကာင္း သိရသည္။၃၀၈ ၀င္ေငြကုိ အေျခခံအားျဖင့္ ကာယ
လုုပ္အားမွ ၀င္ေငြႏွင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြမွ ၀င္ေငြအျဖစ္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ခြဲႏုိင္သည္။ ပထမ၀င္ေငြအမ်ဳိးအစားကုိ လုုပ္အားခမ်ား၊
လစာမ်ား၊ ခံစားခြင့္မ်ားစသည္တုိ႔မွ ရရွိၿပီး ဒုုတိယ၀င္ေငြကုိ အတုုိးႏႈန္းမ်ား၊ ရွယ္ယာခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ကုုမၸဏီ၀င္ေငြတုိးတက္မႈ
တုုိ႔မွရရွိသည္။ မတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈတုိ႔၏ ထိပ္တန္းတြင္ရွိေနသည့္ ခ်မ္းသာေသာ လူနည္းစုတြင္သာ အမ်ားဆုုံးတုုိး
တက္ရရွိေနမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ မတည္ရင္းႏွီးမႈေငြသုိ႔ ျပန္ဝင္သည့္ေငြသည္ ကာယလုုပ္အားထက္ ပုုိမ်ားေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္လႊားရွိ ႏုုိင္ငံအမ်ားစုုတြင္ လုုပ္အားခအတြက္ ေပးေခ်ရေသာ၀င္ေငြမွာ နည္းလာေသာေၾကာင့္

၆၀

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ပံု ၂၈။ မဟာမဲေခါင္ေဒသ၏ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (GDP) ရိွ သြင္းအားစုဝယ္ႏိုင္စြမ္းညီမွ်မႈ (၁၉၉၂ - ၂၀၁၄)

လည္း ျဖစ္သည္။၃၀၉ ၁၉၈၀ ခုျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ စတင္လႊမ္းမုိးလာေသာ ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိသာ အေျခခံေသာ ေငြေရးေၾကးေရးဆုုိင္ရာ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား၊ အခြန္ကုိေနာက္မွ ေကာက္ခံျခင္းစသည့္ အာမခံ
ခ်က္မရွေ
ိ သာ အလုပအ
္ ကုင
ိ အ
္ ေနအထားျဖစ္လာေအာင္ လုပ
ု သ
္ ားေစ်းကြကမ
္ ၀
ူ ါဒမ်ား ခ်မွတျ္ ခင္းတုေ
႔ို ၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒသ
တြင္းတြင္ မညီမွ်မႈျပႆနာမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားလာႏုုိင္ေၾကာင္း ကုုလသမဂၢ၏ အာရွႏွင့္ ပိစိဖိတ္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ
ေရးရာေကာ္မရွင္ (UNESCAP) က ေျပာဆုသ
ိ တိေပးသည္။ ထုမ
ို ၀
ူ ါဒမ်ားကုိ ေစ်းကြကမ
္ က္လးံု ေပးျခင္းမွတဆင့္ အေကာင္းဆုးံု
ၿပိဳင္ဆင
ို ထ
္ တ
ု လ
္ ပ
ု ၾ္ ကေသာ အေနအထားတစ္ခု (Race to efficiency) အသြငပ
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ေတြ႕ရွိေၾကာင္း (UNESCAP) မွ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။၃၁၀ ထုုိကဲ့သုိ႔ မညီမွ်မႈမ်ားက လူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအၾကား
အတူတကြ ေပါင္းစည္းေနထုုိင္မႈပုံစံကုိ ပုုိမုိပ်က္စီးယုုိယြင္းေစၿပီး လူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားကုုိလည္း မတည္ၿငိမ္ေအာင္ ျပဳလုုပ္
ေနသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ မညီမွ်မႈေက်ာ့ကြင္းေၾကာင့္ လူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္းအခ်ဳိ႕ကုုိ ဖယ္ၾကဥ္ပစ္သည့္ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေျခ
ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလုုံး ေပါင္းစပ္ႏုိင္မႈမွ အသီးအပြင့္မ်ားကုုိ ရရွိခံစားေနခ်ိန္တြင္ လူသန္း
ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ေအာက္ဆုံးအေျခအေနတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့မည့္ အေနအထားျဖစ္လာေနသည္။၃၁၁ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြက္ အာရွ
ပစိဖတ္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ အစီရင္ခံစာအရ အာရွပိစိဖိတ္ေဒသရွိ လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္း (၄.၇) သန္းတြင္ အေမရိကုန္ေဒၚလာ (၁)
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ေဒၚလာ (၁၅.၈) ထရီလီယံရွိသည္။ အခ်မ္းသာဆုုံးပုုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ တရုုတ္ႏွင့္ ထုုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ (၁၇.၅)
ရာခုုိင္ႏႈန္းႏွင့္ (၁၃) ရာခုုိင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိလာၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ ၾကြယ္၀မႈမွာလည္း (၁၉.၃) ရာခုုိင္ႏႈန္းႏွင့္ (၁၄.၉) ရာခုုိင္
ႏႈန္း အသီးသီး တက္လာခဲ့သည္။

အစုုိးရမ်ား လႊမ္းမုုိးခ်ဳပ္ကုိင္ခံရျခင္း
စီးပြားေရးမညီမွ်မႈမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးအရလည္း သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ႏုုိင္ငံေရးစနစ္အေပၚ လႊမ္းမုုိးခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား
ျဖစ္လာႏုုိင္သည္။ ေအာက္စဖန္အဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားမွ ေထာက္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ႏုုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး
စနစ္တုိ႔ကုိ သီးျခားစီ ခြဲထားရမည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ၎တုိ႔မွာ ခြဲျခားမရေအာင္ သဘာ၀အတုုိင္း ဆက္ႏြယ္လွ်က္ ရွိသည္။
၎ႏွင့္အတူ ႏုုိင္ငံေရးၾသဇာ၊ စီးပြားေရးၾသဇာႏွင့္ မညီမွ်မႈတုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈကလည္း ႏုိင္ငံစီးပြားေရး
အခန္းက႑ကုုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဖန္တီးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အဆုိးေက်ာ့ သံသရာကုုိ
ျဖစ္ေစသည္။၃၁၂ ေအာက္စဖန္းအဖြဲ႕၏ အဆုုိအရ ..

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း
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ၾကြယ၀
္ ခ်မ္းသာမႈသည္ အစုးို ရ၏ မူ၀ါဒေရးဆြျဲ ခင္းကုို လႊမး္ မုးို ခ်ဳပ္ကင
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္ းံု ျဖစ္ၿပီး လူခ်မ္းသာမ်ားအတြက္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုုိ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာသေဘာျဖင့္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္
ဒီမုိကေရစီနည္းအတုိင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း အေလ့အထမ်ားကုိ တုုိက္စားေပ်ာက္ပ်ယ္ျခင္း၊ လူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ား
အၾကား စုုစည္းေနထုုိင္မႈေလွ်ာ့ပါးလာျခင္း၊ လူတုိင္းအခြင့္အေရးညီမွ်စြာ ရပုုိင္ခြင့္နည္းလာျခင္းတုုိ႔ ျဖစ္လာသည္။
ထုုိကဲ့သုိ႔ အလြန္အကံၽြျဖစ္လာျခင္းကုုိ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ အလုုပ္သမားမ်ား၏ အင္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ၎တုုိ႔၏ ၾသဇာသုုံး၍ျဖစ္ေစ ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တကမၻာလုုံးတြင္
တသီးပုုဂၢဳလလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သမဂၢမ်ား၏ အခန္းက႑ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းသည္ ထုုိကဲ့သုိ႔ ၾသဇာမ်ားကုုိ အင္အား
နည္းေစၿပီး ထုုိကဲ့သုိ႔ အင္အားဆုုတ္ေလ်ာ့ရျခင္းမွာလည္း တစ္ေန႔တစ္ျခား တုုိးပြားလာေနသည့္ မညီမွ်မႈအေျခအေန
ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ ရွိသည္။၃၁၃
၀ါရွင္တန္လုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းပုုံစံမ်ားကုုိ ျပန္လည္ထိန္းညႇိသည့္ အစီအစဥ္မ်ား စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး လုုပ္ငန္း
မ်ားကုိ ပုုိမုိတုိးပြားလာေစရန္လုပ္ေဆာင္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း မွီခုိေနရသည့္ စီးပြားေရးအတြင္းမွ ဖူလုံေရးစရိတ္မ်ားကုုိ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ယုတ္ညံ့စြာ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ညႇိႏႈိင္းထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အမ်ားသေဘာဆႏၵ (Washington
Consensus) မူဝါဒမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ထုိမူ၀ါဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ ပုုဂၢလိကပုုိင္ျပဳလုုပ္ျခင္း၊
စည္းမ်ဥ္းမ်ားေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ မတည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားကုုိ လြတ္လပ္စြာေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္ျပဳျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆုုိးရြားစြာ
ျဖင့္ကမၻာ့ေတာင္ပုိင္းတြင္ အဂတိလုိက္စားျခင္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ထုုိမွတဖန္ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းသုုိ႔လည္း
ျပန္လည္ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔လာခဲ့သည္။၃၁၄ ဤေလ့လာမႈအတြက္ ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ား၏ အဆုိအရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ စိတ္ဝင္
စားေသာ ပုဂၢလိကမ်ားႏွင့္ အစုုိးရကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လိမ္လည္ရန္ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈမ်ား
ရွိေၾကာင္း ထင္ျမင္မႈမ်ားကုိ စြပ္စြဲေျပာၾကားၾကသည္။ ၎တုုိ႔၏ အေျပာအရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မလြတ္ေပ။ အခ်ဳိ႕စာ
ေစာင္မ်ားတြင္ ထုုိအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အမည္မ်ားကုုိ အရိပ္အျမြက္ ေဖာ္ျပထားသည္။၃၁၅ ထုုိင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ေဒသတြင္း
ႏုုိ္င္ငံမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ အေသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ဖိႏွိပ္ျခင္းတုုိ႔
ေၾကာင့္ ၎အျခင္းအရာမ်ားကုုိ ထပ္မံမေဖာ္ျပေတာ့ေပ။ ေသခ်ာေျပာႏုုိင္သည့္အခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ စိတ္ဆႏၵရွိမႈႏွင့္
မတည္ရင္းႏွးီ ေငြမ်ား၏ သမရုးို က်မဟုတ
ု သ
္ ည့္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈတမ
႔ို ာွ အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ အေရးပါသည့္
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းအခြင့္ထူးခံႏုိင္ငံ
ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားမွ အစုုိးရမ်ားကုုိ လႊမ္းမုုိးထိန္းခ်ဳပ္သြားရန္ ထုုိဇုန္မ်ားက ႀကီးစြာအႏၱရယ္ျပဳလွ်က္ရွိသည္။

ပံု ၂၉။
အာရွပိစိဖိတ္ေဒသရိွ
လူဦးေရတိုးႏႈန္းႏွင့္
ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ
တိုးတက္ႏႈန္းမ်ား
(Cap Gemini and RBCC
Wealth Management)
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မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

အက်ဳိးအျမတ္ရရွိ ပုုိင္ဆုိင္မႈ
အထက္ပါအျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေျဖဆုုိသူတစ္ဦးက အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကုုမၸဏီမ်ား
၏အက်ဳိးအျမတ္ခံစားရမည့္ပုိင္ရွင္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ မၾကာခဏသတိေပးေလ့ ရွိသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ေငြေၾကးမ်ားမွာလည္း
မည္သည့္အခ်ိန္က စတင္၍ မည္သည္ေနရာက လာသည္၊ မည္သည့္ေနရာသုုိ႔သြားသည္စသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား
လည္းလုုံး၀မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆုုိသည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ထုတ္ Global Witness အဖြဲ႕၏ ျမန္မာ့သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္
ေရးလုုပ္ငန္းအေပၚ အစီရင္ခံစာအရ ...

ကမၻာတလႊားရွိ အဂတိလုိက္စားေနၾကသည့္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖုိး
ရွိေသာအမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္သည့္ ပုုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုုိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမည္မေဖာ္ဘဲ ပုုိင္ရွင္
မ်ားအျဖစ္ပါ၀င္ရင္း ရယူလွ်က္ရွိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ သုံးစဲြ
သင့္သည့္ေငြမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ပိတ္ပင္ထားၿပီး တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈကင္းမဲ့ေသာ လူနည္းစု အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစား
ကုိသာလုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာဖန္တီးေပးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ပုုဂၢဳိလ္အတြက္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးမ်ားကုိ အသုုံးခ်ရင္း ၾသဇာအာဏာရရွိမႈ ပုိမုိခုိင္မာလာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳ ေပးေနသည္။ သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရင္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေနသည့္ စစ္တပ္မိသားစုုအသုုိင္းအ၀ုုိင္းႏွင့္ ခရုုိနီမ်ားရွိ
သည့္ျမန္မာႏုင
ုိ္ င
္ က
ံ ဲသ
့ ႔ေ
ုိ နရာတြင္ ကုမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ ေနာက္ကြယရ
္ ွိ လူပဂ
ု ၢိဳလ္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထတ
ု ္ျခင္းသည္ စစ္မန
ွ ္ေသာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးကုုိ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ေနရာမွပါသည္။၃၁၆
လက္တေလာတြင္ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပနားမားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ကမၻာတလႊားရွိ ႏုုိင္ငံေရးထိပ္သီးပုုဂၢဳိလ္မ်ား
သည္ရန္ပုံေငြမ်ားကုုိ ၾကားခံေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိစာရင္းကုုိင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္
ကုုမၸဏီမ်ားကုုိ အသုုံးခ်ၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုုိေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ အေပၚယံေလးသာျဖစ္ၿပီး ျပႆနာ
တစ္ခုလုံး၏ အတိမ္အနက္ကုိ အရိပ္အျမြက္ ျပသေနသည္။၃၁၇ (OBOR) စီမံကိန္းအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း
အတည္တက်မဟုုတ္ေသာ ကြန္ယက္မ်ား၊ ထိပ္ပုိင္းပုုဂၢဳိလ္မ်ားပါ၀င္ေနသည့္ တန္ဖုိးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ကြန္ယက္မ်ား၊ ၎တုိ႔၏
ပြဲစားမ်ား၊ ျပင္ပမွ ေတာက္ေလွ်ာက္စိတ္ပါ၀င္စားေနသူမ်ား၊ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ ခံစားရမည့္ပုိင္ရွင္ကုိ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ ပုုံဖ်က္
ေပးထားျခင္းစသည့္ အေလးအနက္ထား ေလ့လာစရာအခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။၃၁၈ ထုုိကဲ့သုိ႔ ပင္လယ္ရပ္ျခားအဖြဲ႕
မ်ားမွ အခြန္တိမ္းေရွာင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ လာဘ္ေပးရန္ ကူညီျခင္းႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႔ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေရွာင္ကြင္းသြားႏုုိင္ရန္
ကူညီေပးၾကသည္။၃၁၉ ေဒသတြင္းတြင္ အႀကီးစားအေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ား ပုုိမုိေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ထုုိ
ဂ်ပန္မီဒီယာတခုတြင္
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ
ကာတြန္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
ဆုိရွယ္မီဒီယာသုံးသူမ်ားၾကား
ျပန္ရွဲထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ျမႇားမွာစီးပြားေရးတုိးတက္မႈဟု
အဓိပၸါယ္ရၿပီး ကားမီးမွာ
ႏုိင္ငံတံခါးဖြင့္ၿပီဟုျဖစ္ၿပီး
ခ်ီမေနေသာ ကရိန္းမွာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ၿပီး ကားမွာ
ဒီမုိကေရစီဟု ေရးထားျခင္း
ျဖစ္သည္။

ပံု ၃၀။“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့အားေပးေနစဥ္ကာလအတြင္း
ျမန္မာ့စစ္အာဏာပိုင္ေဟာင္းမ်ား (သူခိုးမ်ား)
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၆၃

အဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ပုိမုိအေရးပါ အရာေရာက္လာႏုုိင္သည္။ ထုုိ႔အျပင္ သူတပါးကုုိ ေခါင္းပုုံျဖတ္ဖိႏွိပ္မည့္ အခြင့္ထူးခံမ်ား
ကုုိယ္စား အာဏာပုုိင္မ်ားကုုိ ခ်ဥ္းကပ္သိမ္းသြင္းျခင္းမ်ားလည္း ထပ္လုပ္လာႏုုိင္သည္။၃၂၀ Financial Times စာေစာင္မွ
သတင္းတစ္ခုအဆုုိအရ တရုုတ္အာဏာပုုိင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ၎တုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ တ၀က္ခန္႔ (၅၀)
ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အဂတိလုိက္စားမႈေၾကာင့္ ဆုုံးရႈံးရလိမ့္မည္ဟု ထုုတ္ေဖာ္မေျပာေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
ထားသည္။၃၂၁ ၀ါရွင္တန္အေျခစုုိက္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ Global Financial Integrity ၏ခန္႔မွန္း
ခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းသို႔ စိစစ္မႈမရွိသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ စုုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀)
ဘီလီယံေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး စုုစုေပါင္း (GDP) ၏ (၂၀) ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။၃၂၂ ထုုိတရားမ၀င္ေငြ
ေၾကးမ်ား၏ (၄၅) ရာခုုိင္ႏႈန္းမွာ ပင္လယ္ရပ္ျခား ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေၾကာင္းခန္႔မွန္း ထားၾကသည္။၃၂၃

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ႀကံဳရသည့္စိန္ေခၚခ်က္မ်ား
အစုုိးရမ်ားလႊမ္းမုုိးခ်ဳပ္ကုိင္ခံရျခင္း (Capture of State) ဆုုိသည္မွာ တႏုုိင္ငံလုံးအတုုိင္းအတာ၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြား
ေရးမူ၀ါဒမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုုိ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးၾသဇာပါ၀ါတုုိ႔အၾကား အျပန္ဆက္ႏြယ္ေန
မႈကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆုုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိအေျခအေနတြင္ က်န္ႏုိင္ငံသားအားလုုံးကုုိ ရင္းၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ကုုိလူခ်မ္းသာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရျခင္း သုုိ႔မဟုတ္ ေရးဆြဲေပးရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္သည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း ျပႆနာမ်ား ပုုိဆုိးလာသည္။ နိဒါန္းပုုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိက်သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္အတူ ဇုုန္ကုိတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ရန္အခြင့္အာဏာမ်ား ေပး
ထားသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏုင
ို င
္ တ
ံ င
ြ ္ ၎အာဏာမ်ားမွာလည္း ကေမၻာဒီးယားဖံၿ႔ြ ဖိဳးတုးို တက္ေရးေကာင္စီ (CDC) ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား
အထူးစက္မႈဇုန္မ်ားႀကီးၾကပ္ေရးဘုုတ္အဖြဲ႕ (CSEZB) တုုိ႔တြင္ ဇုုန္မ်ားအတြင္းတြင္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအားလုံး
ေပးေသာရုုံးမ်ား (OSSCs) ကုုိတည္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္လည္း ဗဟုုိဦးစီးအဖဲြ႕၊ ဗဟုုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီႏွင့္ (OSSCs) တုိ႔မွ တာဝန္ယူထားသည္ကုိ ေတြ႕ႏုုိင္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္
မူတင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈေကာ္မတီ (Bid Evaluation and Awarding Committee - BEAC) ကုုိ အစုုိးရမွ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး အႀကံ
ေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူမ်ားကုုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ လုုိအပ္ေသာ စုုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၉.၂) ဘီလီယံခန္႔ရွိမည္ဟု
ခန္႔မွန္းထားၿပီး ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀) မွ (၈၀) ဘီလီယံအၾကား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း
ခန္႔မွန္းထားသည္။ ကေမၻာဒီးယားမွ စီဟာႏုုဖီ(လ္)အထူးစက္မႈဇုန္ (SSEZ) ႏွင့္ ဖႏြမ္းပင္အထူးစက္မႈဇုန္ (PPSEZ) တုုိ႔၏
ခန္႔မွန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏကုုိ မသိရေသးေသာ္လည္း စီဟာႏုုဖီ(လ္) အထူးစီးပြားေရးဇုုန္၏ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြ
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃) ဘီလယ
ီ ခ
ံ န္လ
႔ အ
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ို ပ္မည့္ စုစ
ု ေ
ု ပါင္းပမာဏကုို ထား၀ယ္၊
ေက်ာက္ျဖဴတုိ႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ကုန္တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂) ဘီလီယံအထိ စီဟာႏုဖီ(လ္)
အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ွ ထုတ
ု ္ႏင
ုိ ရ
္ န္ ၂၀၁၅ ခုုႏစ
ွ တ
္ ြင္ ခန္မ
႔ န
ွ ္းထားသည္။ ထုက
ုိ ဲသ
့ ႔ုိ မ်ားျပားလွေသာ ႏုင
ုိ င
္ ံျခားမွ မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ
မႈမ်ားကုုိ ေသးငယ္လွေသာ ေနရာအတြင္းသုုိ႔ သီးသန္႔ဖဲြ႕ထားသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုုံစံျဖင့္ ထည့္လုိက္ေသာအခါ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဆုုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ မလြဲမေသြ ေတြ႕ရွိလာရသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုုိင္ငံမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ အစုုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား
အၾကားတာ၀န္ခံမႈတာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ေပးႏုုိင္မည့္ အားေကာင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမရွိသည့္ ပုိမုိဆင္းရဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထိခုိက္မႈမွာ ေရရွည္တြင္ ပုုိမုိဆုိးရြားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယား
ႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတုိ႔မွ ပါ၀င္ေျဖဆုုိသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ပုံယႏၱရားတည္ေဆာက္မႈကုိ ေလ့လာပါက
ကေမၻာဒီးယားရွိ တစ္ေနတည္းတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာဌာနမ်ား (OSSCs) ကုိ အထူးဂရုစုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစရာ
ျဖစ္လာသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ လုုပ္ကုိင္မည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အကုုန္အက်မ်ားျပားႏုုိင္သည့္ လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားအတုုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေရွာင္ရွားႏုုိင္ၿပီး လုုိအပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိလည္း ကုုိက္ညီေအာင္
တစ္ခ်က္တည္းျဖင့္ လုုပ္ေပးႏုုိင္သည့္ (OSSCs) မ်ားကုုိ ထူေထာင္ရန္ အစုုိးရမ်ားကုုိ တုုိက္တြန္းလာၾကသည္။၂၃၄ ထုုိကဲ့သုိ႔
လုပ
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္ ဆာင္ျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ရသ
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အစုုိးရမ်ားကုုိ အယုုံသြင္းၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အခန္း (၁) တြင္ ေျပာထားသကဲ့သုိ႔ပင္ အလုုံးစုုံေအာင္ျမင္မႈရရွိသည္

၆၄

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ေတာ့မဟုုတ္ေပ။ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြင္း လုုပ္ပိုင္ခြင့္ မသမာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား
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့ ည္းတူ ဖႏြမး္ ပင္အထူးစက္မဇ
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္ တြငး္ ရွယယ
္ ာအမ်ားအျပား ၀င္ထားသူ
တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ကေမၻာဒီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိေၾကာင္း အပိုင္း (၁) ႏွင့္ (၂) တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးမ်ားကုုိ ေရွာင္ကြင္းၿပီး ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားထက္ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ လုုပ္ေပးေနသည့္သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ စီဟာႏုဖီ(လ္)အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဖႏြမ္းပင္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္တုိ႔မွ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔၏ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ စုုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လွ်က္ ရွိသည္။
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ံွ တ
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အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး အားေကာင္းသည့္ ထုုိယႏၱရားမ်ားမရွိသည့္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ အစုုိးရ
တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအၾကား တရားမ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္
ႏုိင္ငံအအက်ဳိးစီးပြားထက္ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးမတည္မႈကုိ အေလးေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္သည္။

အရင္းရွင္ႏွင့္ အလုုပ္သမားအၾကား ေခါင္းပုုံျဖတ္ခံရႏုုိင္သည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေပၚေစျခင္း
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ု သ
္ မားမ်ားမွာ အထူးစက္မဇ
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ု ရ
္ ရွေ
ိ နၾကသည္ကို ေက်နပ္
ေသာ္လည္း လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဥပေဒကုုိမလုုိက္နာသည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အဲဒါေတြက ကသင့္ေတာ္ေလွ်ာက္
ပတ္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္မႈ အေျခအေနကုုိ နိမ့္ပါးေစသည္။၃၂၅ အခ်ိန္ပုိမွာမလုုပ္မေနရျဖစ္ၿပီး၊ မလုုပ္ပါက အလုုပ္ထုတ္
ခံရႏုုိင္သည္။ ထုုိအရာမွာ ေခါင္းပုုံျဖတ္မႈ ျဖစ္သည္။ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုုိ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္သည့္
ယႏၲရားတစ္ခုသာရွိခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ကုိ အလုုပ္သမားဥပေဒကုုိ ေလးစားရန္လုပ္ႏုိင္ခဲ့မည္ဆုိပါက ပုုိေကာင္းႏုုိင္မည္ျဖစ္
သည္။ ဥပေဒအရ အခ်ိန္ပုိ (၂) နာရီသာ လုုပ္ရမည္ဆုိပါက ထုုိအခ်ိန္ထက္ပိုၿပီး မလုုပ္သင့္ေပ။၃၂၆
လူအေျမာက္အမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ၿပီး အလုုပ္ေပးႏုုိင္သည့္အတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း
မွာေကာင္းေသာ္လည္း ေခါင္းပုုံျဖတ္မႈမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ေနသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားထဲတြင္ လုုပ္ငန္းခြင္
အေျခအေနေကာင္းမြန္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ လုုိအပ္ေနပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
ထဲမွ စက္ရုံေတြကလည္း ဥပေဒကုုိ လုုိက္နာတာ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။၃၂၇

အျခားတဖက္တြင္ စက္မႈဇုန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လုုပ္အားခမ်ား တက္လာျခင္းမွာ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံ၏ အျခား
သူမ်ားထက္ စီးပြားေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ ထိခုိက္လာပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ကဲ့သုိ႔ေသာႏုုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕သြားႏုိင္ၿပီး အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္ေၾကာင္း ဆုုိၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း
စက္ရုံမ်ားမွာ ဆက္လက္ဖြင့္ထားဆဲျဖစ္ကာ ပုုိ႔ကုန္မွာလည္း တုုိးတက္လွ်က္ ရွိသည္။ ကေမၻာဒီးယားအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
ရွငမ
္ ်ားအသင္း (GMAC) ၏ အဆုအ
ို ရ အထည္ခ်ဳပ္လပ
ု င
္ န္းမွာ ၁၉၉၂ ခုႏ
ု စ
ွ မ
္ ွ စတင္ၿပီး အလြနလ
္ ်ွ င္ျမန္စာြ တုးို တက္လာလွ်က္
ဖိနပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွာလည္း ႏွစ္ဆတုုိးတက္လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ပုုိ႔ကုန္မွာ ေလးဆအထိ တုုိးတက္
လာခဲ့သည္။၃၂၈ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ လက္မခံသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ၎တုိ႔၏
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ မွားယြင္းေနသည့္၀ိေရာဓိေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္အတြက္ လက္မခံေၾကာင္း ေျပာသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ စက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းထဲမာွ ပုက
ို ဆ
္ လ
ံ လ
ံု ေ
ံု လာက္ေလာက္မရွလ
ိ ႔ို သင္တ
့ င္တ
့ ့ဲ လုပ
ု င
္ န္းခြင္
ဖန္တီးေပးဖုုိ႔ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုုိ႔ ဆုုိပါတယ္။ ပုုိက္ဆံက တကယ္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဟုုတ္မွန္တဲ့
သူရဲ့လက္ထဲမွာပါ။ ကမၻာေပၚက အခ်မ္းသာဆုုံးလူေတြ စာရင္းကုုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ စိတ္၀င္စားစရာေတြ ေတြ႔မွာပါ။
ဘီလ္ဂိတ္ကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ ခင္ဗ်ားတုုိ႔ နားလည္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ Indi Tex ပုုိင္ရွင္တုိ႔၊ H&M ပုုိင္ရွင္တုိ႔က်ေတာ့ေရာ
ဘယ္လုိေျပာမလဲ။ သူတုိ႔ေတြ အဲဒီေလာက္ခ်မ္းသာေနရင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းထဲမွာလည္း ပုုိက္ဆံက က်ိန္းေသ
ရွိရမွာပဲေလ။ သူတုိ႔တံဆိပ္ေတြက ေငြ၀င္တယ္ေလ။ အမွတ္တံဆိပ္အခုုိင္အမာရွိသူေတြအေနနဲ႔ သင့္တင့္တဲ့ လုုပ္
အားခရဖုုိ႔ လုုပ္ေပးဖုုိ႔ဆုိတာ သူတုိ႔ရဲ့ တာ၀န္ပါ။၃၂၉

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၆၅

စီးပြားေရးစႀကႍမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ တည္ေနရာ အကန္႔အသတ္
မရွိ လြတ္လပ္စြာ လုုပ္ႏုိင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ၎တုုိ႔၏ ထုုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္မ်ားကုုိ စိတ္ပုိင္းၿပီး ေနရာခ်
ထားရန္ ပုုိလြယ္ကူလာေစသည့္အျပင္ လုုပ္ငန္းသစ္မ်ား ထူေထာင္ရန္လည္း ပုုိမုိေစ်းေပါလာသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုတ္လုပ္မႈ
စရိတ္မ်ားကုုိ သက္သာေစရန္အတြက္ အလုုပ္သမားမ်ားကုုိ ေခါင္းပုုံျဖတ္ႏုိင္မည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးျဖစ္ေပၚရန္ ကူညီအားေပး
ေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အစီရင္ခံစာတြင္...
တစ္ဒါဇင္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၅၀) ရမည္ဟု စက္ရုံပုိင္ရွင္မ်ားကုုိ ေျပာလာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္လာ
မည့္ႏွစ္တြင္ တဒါဇင္လွ်င္ (၂.၄၀) သာတတ္ႏုိင္မည္။ လုုပ္ခ်င္လုပ္ မလုုပ္ခ်င္မလုုပ္ႏွင့္ဟု ဆုုိလာသည္။ စက္ရုံပုိင္ရွင္
မ်ားမွာလည္း လုုပ္သားမ်ားႏွင့္ တူလာသည္။ ၎တုုိ႕တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းဆုုိလွ်င္ ဘာမွ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ၾသဇာမရွိဘဲ
အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္မေျပာရဲၾကေပ။၃၃၀

လုုပ္သားမ်ားကုုိ အဆုုံးစြန္ထိေခါင္းပုုံျဖတ္ၿပီး အျမတ္တန္ဖုိးကုုိ ထိပ္ဆုံးတြင္ သိမ္းထားသည့္ တကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ
ထုုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အစိတ္အပုုိင္းအျဖစ္ပါ၀င္ရင္း အလုုပ္အကုုိင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ေခါင္းစဥ္
ေအာက္တြင္ ပုုိဆင္းရဲသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ား၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး ကြန္ယက္မ်ားကုုိ ေထာက္ခံ
ေနမႈမွာ ေအာင္ျမင္စရာ လမ္းစနည္းပါးသည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္။၃၃၁

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေလွာင္ခ်ဳိင့္
အေျခခံယူဆခ်က္ကေတာ့ ရုုန္းကန္ရွင္သန္ဖုိ႔ အလုုပ္တစ္ခု လုုိတယ္ဆုိတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေရရွည္တည္တံ့
ႏုိင္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈဆုိတာက ကုုမၺဏီက ကုုိယ့္အေပၚအျမတ္ထုတ္လုိ႔ရေအာင္ ကုုိယ္ရဲ့အသက္ေမြး၀မ္း
ေၾကာင္းမႈကုိ သူတုိ႔ကုိ ေရာင္းလုုိက္တာ မဟုုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔က ဟမ္ဘာဂါကုုိ စၿပီးမိတ္ဆက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက
လွည့္ကြက္တစ္ခုပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပုုိက္ဆံရွိလာရင္ အဲဒါကို ၀ယ္ႏုိင္မယ္ ဒါမွမဟုုတ္ ၀ယ္ၾကမွာလုိ႔ ေျပာတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိျဖစ္လာဖုုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ အခြန္ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရမွာ။ ဒီအေပးအယူမွာ ကြ်န္ေတာ့္တုိ႔က တန္းတူ
အင္အား မရွိပါဘူး။ ေပါင္မုန္႔ေတြက အဆိပ္သင့္ေနတာ။ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္ အေစာကတည္းက အဲဒါေတြကုိ စားလာခဲ့တာ။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က အဆိပ္သင့္ေနၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က လုုပ္ခလစာ နည္းပါးတဲ့ေရာဂါ၊ လူမႈဖူလုံေရးမရွိတဲ့ ေရာဂါ၊ လြတ္
လပ္စြာစုုေ၀းစည္းရုုံးခြင့္ မရွိတဲ့ေရာဂါေတြႏွင့္ ေနလာခဲ့ၾကတာ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေျခအေန ပုုိေကာင္းလာမယ္၊ ပုုိအဆင္
ေျပလာမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အရင္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔က လြတ္လပ္တဲ့ ကြင္းျပင္မွာ အခုုေတာ့ ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာ။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိတာ ေလွာင့္ခ်ဳိင့္ပါ။ တကယ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတုုိ႔ေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနတတ္တဲ့ သတၱ၀ါ
ေတြကုိ ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲကုိ ေျပာင္းထည့္လုိက္တာပါ။
A8 – NGO ကုုိယ္စားလွယ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ ဖႏြမ္းပင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ
Box 2 : အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေလွာင္ခ်ဳိင့္

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွ ေငြေၾကးမ်ား
ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္း
ႀကီးထြားလာေနသည့္ မညီမွ်မႈအေၾကာင္းကုုိ ေအာက္စဖန္ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ Piketty အပါအဝင္ ပညာရွင္
မ်ားက ၾကြယ္၀မႈကြာျခားခ်က္အေၾကာင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ထုုတ္ေ၀ျဖန္ခ်ီထားၿပီး ျဖစ္သည္။၃၃၂ Nicolas
Hildyard ၏ မၾကာခင္ကာလက ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အရင္းအႏွီးတြင္ တစ္ရာခုုိင္ႏႈန္း ထပ္တုိးစုုေဆာင္းမိသည့္ ယႏၱရား
တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ထုုိအခ်က္မွာ မညီမွ်မႈမ်ားမွာ သူအလုုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုုတ္ေၾကာင္း ျပသေနျခင္း
ျဖစ္သည္။၃၃၃ ေဒသတြင္းတြင္ လူဦးေရတုုိးပြားလာျခင္းႏွင့္အတူ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားမ်ားလာသည့္အတြက္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈ

၆၆

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

မ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းတံတားမ်ား၊ ေဆးရုုံမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားစသည္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုုပ္ရန္
လုုိအပ္လာသည္။ ထုုိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလုုံးတုိ႔မွာ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းေတာ့ မဟုုတ္ေပ။
Hildyard ၏ အဆုိအရ စင္စစ္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကုုိ ၾကြယ္၀ၿပီးသားသူမ်ားအတြက္ ထပ္မံ
အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအျဖစ္ သုုံးေနသည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္အတုုိင္း တည္ၿငိမ္သည့္ ပုုံမွန္၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကုိ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုုိ အရင္းခံၿပီး
ရရွိေနေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ အစုုိးရႏွင့္ ပုုဂၢလိကပူးတြဲလုပ္ကုိင္ၿပီး ပုုိင္ဆုိင္သည့္ပုံစံ (PPPS) သုုိ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းျဖင့္
အာမခံေပးႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦ လမ္းမမ်ားအေၾကာင္း အခန္းတြင္ Hildyard ေျပာသည္မွာ
စီမံကိန္းသမားမ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃) ထရီလီယံေတာင္းသည္မွာ ႏုုိင္ငံ
မ်ား၊ ပုဂဳၢ လိကဘဏ္မ်ား၊ ကမၻာေ
့ ငြေရးေၾကးေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကုိ ေက်ာ္လန
ြ ၿ္ ပီး ပုမ
ို ႀို ကီးမားက်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ ေငြေရးေၾကးေရး
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မေဖာက္ဘဲရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကုုိ ဆြဲေဆာင္၍ အစုုိးရမ်ားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး
ဘဏ္မ်ားမွ (PPP) ကုုိ လုုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္သည္ အရင္း
အျမစ္အတြက္ ပစ္မွတ္အသစ္ ျဖစ္လာေနသည္။ အစုုိးရႏွင့္ ပုုဂၢလိကပူးတြဲလုပ္ကုိင္ပုိင္ဆုိင္သည့္ (PPP) ပုုံစံသည္ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ပုုိင္ဆုိင္မႈအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းႏုုိင္သည့္ မက္လုံးျဖစ္လာသည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ပုံေငြ
မ်ားကုုိတည္ေထာင္ရန္ ပုုိမုိအေလးကဲသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္လာသည္။၃၃၄ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုုိေပးသည့္ ထုုိကဲ့သုိ႔ မက္လုံး
မ်ားကုုိ ေလ့လာၿပီး Hildyardက (PPP) ကဲ့သို႔ ယႏၱရားမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေငြေရးေၾကးေရးအရ ေပးသည္မွာ
နည္းေနၿပီး၊ ေငြေရးေၾကးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ျပန္လည္တုိးတက္ေအာင္ လုုပ္ေနသည္က ပုုိမ်ားေနသည္ဟု ဆုုိသည္။ တနည္း
အားျဖင့္ဆုိေသာ္ လူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္းတြင္ စစ္မွန္ေသာ လုိအပ္ေနမႈမ်ားထက္ အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနသည့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ား
အတြက္အက်ဳိးအျမတ္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ထြက္ေပါက္ ျဖစ္လာသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကဲ့သုိ႔ ေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ားကုုိ ပင္စင္ရံပုံေငြမ်ား၊ အစုုိးရ၏ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈရံပုံေငြမ်ား၊ လူခ်မ္းသာမ်ားထံမွ ေကာက္ထားသည့္ရံပုံေငြမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စတင္ရွိၿပီး အေျခခံ
အေဆာက္အဦဆုုိင္ရာ ရံပုံေငြ သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုဂၢဳလိကရွယ္ယာ (PE) မ်ားႏွင့္ စြန္႕ဦးျမႇဳပ္ႏွံေသာ အရင္းႏွီးမ်ားမွတဆင့္ သြား
သည္။၃၃၅ Hildyard ရွင္းျပသည္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ရွယ္ယာျဖစ္ေစ၊ အေၾကြးကုုိျဖစ္ေစ ၀ယ္ယူႏုိင္သည္။ ရွယ္ယာ
သုုိ႔မဟုုတ္ (Equity) မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ ေငြေရးေၾကးေရးဆုုိင္ရာ အေနအထားတစ္ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး အေၾကြးမွာ ဘဏ္
ေခ်းေငြမွရရွိေသာ ေငြျဖစ္ေစ ျပန္လည္ေရာင္း၀ယ္၍ ရႏုုိင္ေသာေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ (Bond) မ်ား၀ယ္ယူျခင္းကုုိ ရည္ညြန္း
သည္။၃၃၆ ထုုိအရာမ်ားသည္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုုိင္ရာ ကုုမၺဏီ
မ်ားႏွင့္ တုုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္သည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃) ထရီလီယံႏွင့္အတူ ပုုဂၢဳလိ္ကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား
၏ထည့္၀င္မႈမွာ အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ တုုိက္ရုိက္ကုိင္တြယ္ထားမည့္အစား တဆင့္ျဖစ္ေစပုုိ၍ျဖစ္ေစ
ေနာက္ဆုတ္ေနလုုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ (လက္ေ၀ခံတည္ေဆာက္ေနသူမ်ား
ထံတြင္ ရွိရမည့္အစား) စီမံကိန္းကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ပင္မကုုမၸဏီထံတြင္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သုုိ႔မဟုုတ္
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာကုုမၺဏီမ်ား၊ ဒီဇုိင္းႏွင့္ ပစၥည္းသြင္းသည့္ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားစသည့္ အေျခခံေဆာက္
လုုပ္ေရးမ်ားလုုပ္ရန္ စာခ်ဳပ္ထားၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ရရန္ရွိသည့္ ကုုမၸဏီမ်ားထံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေရာက္ရွိ
ေနျခင္း ျဖစ္သည္။၃၃၇

ထုရ
ို င္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ မ
ႈ ်ားမွာ အထက္လာႊ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ မက္ေလာက္စရာ အက်ဳိးအျမတ္ရမည့္ အရာျဖစ္သည္။
Hildyard

အဆုုိအရ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုုိင္ရာ ရံပုံေငြမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၁၅) ရာခုုိင္ႏႈန္း အျမတ္ျပန္လည္ရႏုုိင္

သျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံဆုိပါက ဆယ္ႏွစ္အၾကာတြင္ (၁.၅) ဘီလီယံ ျဖစ္လာႏုုိင္သည္။ ပုုဂၢဳလိကရွယ္ယာ
မ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးျမႇဳပ္ႏွံေငြတုိ႔မွာ ပုုိျမင့္သည့္ႏႈန္းထား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သုိ႔ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အေျခခံ
အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ျပန္ေပၚခ်ိန္တြင္ အနည္းဆုုံး (၂၀) မွ (၂၅) ရာခုုိင္ႏႈန္းအထိ
ျပန္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။၃၃၈ လုုပ္ေလ့ရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ရရန္၀င္ေငြအားလုုံးကုုိ စုုေပါင္းမတည္ၿပီး
စီးပြားေရးပုုံစံကုိ ပုုိေကာင္းေအာင္ ျပဳလုုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေနာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ တသီးပုုဂၢလအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၆၇

ျဖစ္ေစ စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ ကုုမၸဏီကုိအမ်ားပုုိင္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းၿပီး ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေစ လုုပ္ႏုိင္သည္။၃၃၉ (ITD) ႏွင့္
(CITIC) ကဲ့သုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးကုုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္သူမ်ား (ယင္းတုုိ႔မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တူတူျဖစ္သည္။) သည္
ထား၀ယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴတုုိ႔တြင္ ေငြအေျမာက္အျမားရယူရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ထုုိကုမၸဏီမ်ားမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္သူ
အျဖစ္သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔

ျပန္လည္ဂုဏ္ျပဳမည့္

အေနအထားျဖစ္သည္။

ဇုုန္မ်ားမွာ

အသင့္ျဖစ္ၿပီး

စတင္လည္ပတ္

သည္ႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ ရွယ္ယာမ်ားကုုိ မ်ားျပားလွသည့္အက်ဳိးအျမတ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုုိင္သည္။ နမူနာတစ္ခုမွာ လာအုုိရွိနမ့္သန္း
(၂) ဆည္စတင္လည္ပတ္ၿပီး ေလးလအၾကာတြင္ (ITD) မွ ၎၏ ရွယ္ယာ (၁၅) ရာခုုိင္ႏႈန္းကုုိ ေရာင္းခ်လုုိက္ၿပီး အျပန္
အလွန္အားျဖင့္ ျပန္ရေငြ (၆၃) ရာခုုိင္ႏႈန္း (ကန္ေဒၚလာ (၆၇.၅) သန္းတန္ကုိ ေရာင္းခ်ရာတြင္ သန္း (၁၁၀) ျပန္လည္ ရရွိ
သည္။၃၄၀ လာအုုိႏုိင္ငံရွိ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃.၅) ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ဆာယူဘူရီဆည္တြင္
လည္း SCB သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ (၄၅၀) သန္းရရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။၃၄၁ ထုုိရင္းႏွီးမတည္ေငြကုိ
လာအုုိႏုိင္ငံရွိ အက်ဳိးရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းထက္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံရွိ ကုုမၺဏီရွယ္ယာရွင္မ်ားကုုိ ခြဲေ၀
ေပးလုုိက္ျခင္း ပုိျဖစ္ႏုိင္သည္။ အစုုိးရမ်ားသည္လည္း ထုုိစီးပြားေရးအထဲတြင္ ပါ၀င္လာၾကသည္။ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ
အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ တရုုတ္၊ ပါကစၥတန္စီးပြားေရးစႀကႍအတြက္ ပါကစၥတန္မွ တရုုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ကန္ေဒၚလာ (၉၀)ဘီလီယံ
ကုုိႏွစ္ (၃၀) အတြင္း ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထုုိအထဲမွ (၅၀) ဘီလီယံမွာ ေခ်းေငြျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ တရုုတ္
ႏုင
ုိ င
္ သ
ံ ည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ အ
ႈ ေပၚတြင္ (၄၀) ရာခုင
ုိ ္ႏန
ႈ ္း ျပန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုစ
ုိ မ
ီ က
ံ န
ိ ္းသည္လည္း ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ စီဟာႏုဖ(ီ လ္)
(SSEZ) တုုိ႔ကဲ့သုိ႔ (OBOR) ထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။၃၄၂

Rosa Luxemburg ေျပာတဲ့
ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မႈ
လြနခ
္ သ
့ဲ ည့္ ႏွစတ
္ ရာခန္က
႔ ဂ်ာမန္ဆရ
ို ယ
ွ လ
္ စ္ႏင
ွ ့္ မက္စအ
္ ယူ၀ါဒေတြးေခၚရွင္ Rosa Luxemburg က မတည္
ရင္းႏွီးေငြမ်ားတုုိးပြားလာျခင္း (The Accumulation of Capital) ဆုုိသည့္ စာအုုပ္ကုိ ထုုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ (ေနာက္ပုိင္းတြင္
သူမကုုိ လက္ယာစြန္း ယုုံၾကည္သူ လူတစ္စုက သတ္ပစ္ခဲ့သည္။) ထုုိစာအုုပ္ကုိ ေလးလတာ ကာလအတြင္းေရးသား
ခဲ့ၿပီး ထုုိကာလမ်ားမွာ သူမဘ၀အတြက္ အေပ်ာ္ဆုံးကာလမ်ားဟုု ဆုုိသည္။ ထုုိစာအုုပ္သည္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္
အျခားကုုိလုိနီနုိင္ငံမ်ားက နယ္ေျမပုုိင္နက္မ်ား သိမ္းပုုိက္ျခင္းေနာက္ကြယ္မွ တြန္းအားကုုိ ေလ့လာရန္ သူမ၏ စာအုုပ္
ကႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အရင္းရွင္မဟုုတ္သည့္ လူမႈေရး အသြင္ေျပာင္းကာလမ်ားျဖစ္လာသည့္ ကာလေရာက္သည့္အထိ
အရွင္းရွင္စနစ္ကုိ က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ အစဥ္တစ္စုိက္ က်င့္သုံးသြားၾကမည္ဟု သူမ၏ စာတမ္းက ဆုုိသည္။ သူမ၏
အဆုုိအရ ထုုိအခ်က္မွာ လုုိအပ္သည္ဟု ဆုုိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရင္းရွင္မ်ား ထုုတ္လုပ္လုိက္ေသာ
ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ တစ္ထုိင္တည္းျဖင့္၀ယ္မည့္ လုုံေလာက္ေသာ ၀ယ္လုိအား မရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုုိသည္။ ထုုိကဲ့သုိ႔
၀ယ္လိုအား မရွိပါက အရင္းအႏွီးမ်ား တိုးပြားလားေစရန္ လုုိအပ္သည့္အစြန္းထက္ တန္ဖုိးလည္း မရွိႏိုင္ေတာ့ဟုဆုိ
သည္။ ထုေ
႔ို ၾကာင့္ မတည္ရင္းႏွးီ ေငြတးို ပြားအ၀န္းအ၀ုင
ို း္ ၏ ျပင္ပတြင္ ေနထုင
ို သ
္ မ
ူ ်ားကပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ ေနာက္ထပ္
ေတာင္းဆုုိမႈ အသစ္တစ္ရပ္ ျပဳလုုပ္ရမည္ဟု သူမက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ စစ္ေရးျဖင့္ သိမ္းပုုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ထုုိ
ျပႆနာ၏ အစိတ္အပိုင္းတခ်ဳိ႕ကုုိ ေျဖရွင္းႏုုိင္ခဲ့ၿပီး အစြန္းထြက္ တန္ဖုိးရရွိမည့္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးရန္
ေခ်းေငြမ်ား ထုုတ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း ထုိအရာမ်ားကုိ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
သူမ အေသးစိတ္ေလ့လာခဲ့သည့္ ဥပမာတစ္ခုမွာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ တူရကီႏုိင္ငံကုိ ကြန္ယာမွ ဘဂၢဒက္အထိ
ရထားလမ္းေဖာက္ရန္ ေငြေခ်းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုုိေခ်းေငြကုိ ျပန္ေပးရန္အတြက္ ေဒသအခ်ဳိ႕မွ လယ္သမားမ်ားကုုိ
ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ အခြန္ေပးရန္ အာမခံခ်က္အေနျဖင့္ တူရကီအစုုိးမွ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ထုုိဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ အခြန္ကုိ ဂ်ဳံမ်ား
အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ားမွ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တုုိ႔ကုိ ေကာက္ခံသူမ်ားက ျပန္ေရာင္းကာ ေရာင္းရေငြကုိ (ေကာ္မရွင္ခ
ႏႈတ္ၿပီးေနာက္) အစုုိးရသုုိ႔ သြင္းသည္။
သူမ၏ အဆုုိအရ ထုုိေငြမ်ားမွာ တျခားအရာမ်ား မဟုုတ္ေပ။ လယ္သမားမ်ား၏ သီးႏွံမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
ထုုိသီးႏွံမ်ားကုုိ စားသုုံးကုုန္အျဖစ္ ရည္ရြယ္ၿပီး စုုိက္ပ်ဳိးခဲ့ျခင္းေတာင္ မဟုုတ္ေပ။ ထုုိသီးႏွံမ်ားကုုိ အစုုိးရ၏ အာမခံ

၆၈

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းတြင္ေပးရန္ အသုုံးခ်ေနသည္။
ဂ်ာမနီဘက္မွ ၎တုိ႔ေခၚလာသည့္ လူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုုတ္လုပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ဳိးစုုံတြင္ သုုံးသည့္
အေလ်ာက္လယ္သမားမ်ားထံမွ အာရွသီးႏံွမ်ားကုုိ ေငြအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလုုိက္သည့္ ထုိေငြမွာလည္း ဂ်ာမန္အလုုပ္
သမားမ်ားထံမွ အျမတ္ထုတ္လုိက္သည့္ အစြန္းထြက္တန္ဖုိးေငြအျဖစ္လည္း သုုံးသည္။ ထုုိပုိက္ဆံမ်ားမွာ တူရကီ
အစုုိးရလက္ထဲမွ ဂ်ာမန္ဘဏ္တုိက္ထဲသုိ႔ ေရာက္သြားၿပီး စတင္တုိးပြားလာေတာ့သည္။ ထုုိတုိးပြားေငြမ်ားမွာ စီမံကိန္း
ျဖစ္ရန္ တြန္းအားေပးသူမ်ားအတြက္ အတုုိး၊ ရွယ္ယာေ၀စုု၊ အျမတ္၊ မူပုိင္ခြင့္စသည္ျဖင့္ Messrs၊ Gwinner၊ Siemens၊
Stinnes စသည့္ ပုုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ အျခားဒါရုုိက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္ဘဏ္၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္
အျခားရႈပ္ေထြးလွသည့္ လက္ေ၀ခံကုမၸဏီမ်ားစြာတုုိ႔၏ အရင္းရွင္ အစြန္းထြက္တန္ဖုိး ျဖစ္လာသည္။
ေအာက္ေျခတြင္ ထုိဂ်ာမန္အရင္းရွင္ႏွင့္ အာရွတုိက္မွ လယ္သမားစီးပြားေရးတုိ႔ၾကားက အလဲအလွယ္ပါပဲ။
တနည္းအားျဖင့္ဆုိရင္ အစုုိးရတစ္ရပ္က အတင္းအၾကပ္ လုုပ္လုိ႔ျဖစ္လာတဲ့ လဲလွယ္မႈပါဟုု Luxemburg ကဆုုိသည္။
Box 2: The economic metabolis of loans and guarantees

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၆၉

သုုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
မဲေခါင္ေဒသရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေရး အခန္းက႑
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုုန္သြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ ပုုိမုိေျဖေလွ်ာ့လာသည့္ေခတ္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုုန္မ်ားမွာ
ကမၻာတလႊားတြင္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ႏုုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈထဲတြင္ ပါ၀င္ရန္ လုုိအပ္သည့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚရန္ ထုုိေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားက အာေပးကူညီခဲ့သည္။ နယ္ေျမေဒသ တိတိက်က် ပုုိင္းျခားထားသည့္ ေဒသအတြင္းတြင္
ေစ်းကြက္စီးပြားေရး က်င့္သံုးေရးႏွင့္ ပုုိ႔ကုန္တုိးျမႇင့္ေရး မူ၀ါဒတုုိ႔ကုိ စမ္းသပ္က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အစုုိးရမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ တံခါးဖြင့္ေပးရင္း လြတ္လပ္စြာ ကုုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒကုုိ စမ္းသပ္ႏုိင္ရန္ အေျခအေနျဖစ္လာသည္။ တစ္ဖက္
တြင္လည္း ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အကာအကြယ္ ေပးထားႏုုိင္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း
လုုပ္အားခသက္သာသည့္ အလုုပ္သမားမ်ား ရရွိျခင္း၊ ေစ်းကြက္သစ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံပုိင္
သိမ္းျခင္းမျပဳရန္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အေအာင္ျမင္ဆုံး စက္မႈဇုန္မ်ားမွာ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္မ်ားက
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တရုုတ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ထုုိင္၀မ္ႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ သင့္ေတာ္
ခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ ႀကိဳးစားလုုပ္ပါမွ အက်ဳိးအျမတ္ အစြန္းထြက္ရရုုံ အေျခအေန
ျဖစ္ေနသည္။၃၄၃
အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာ ကုုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ားကုိ ႏုုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖယ္ရွားၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြား
ေရးႏွင့္ ျပည္ပပုုိ႔ကုန္ အသားေပးမူ၀ါဒမ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သုံးလာခ်ိန္တြင္ တည္ေထာင္ရာတြင္ ေပးသည့္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္
ေငြေၾကးမက္လုံးမ်ားမွာလည္း သိသိသာသာပင္ က်ဆင္းလာသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံတုိ႔ရွိ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ေနရာအႏွံ႔လုပ္ႏုိင္ရန္ မက္လုံးမ်ားကို ရက္ရက္ေရာေရာ
ေပးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဘက္မွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ “ကေမၻာဒီးယားရဲ႕ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒက ပုိ႔ကုန္သမားေတြကုိ အေတာ္ေလးကို ရက္ေရာပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကုိ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ထဲမွာ မလုုပ္ေပမယ့္လည္း ရေနပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးက အေျခအေနေတြက အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထဲမွာ လုုိပါပဲ”
ဟုဆုိသည္။၃၄၄ အလားတူပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသည္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္ ဥပေဒ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္) တုုိ႔ကုိ သုုံးစရာမလုုိေအာင္ လုုပ္လုိက္သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒတြင္လည္း ဇုုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကုုမၸဏီမ်ားအတြက္ မက္လုံးမ်ား
ေပးရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ အခြန္ကြင္းလြတ္ခြင့္ကဲ့သုိ႔
ေသာေငြေရးေၾကးေရးဆုုိင္ရာ မက္လုံးမ်ားေပးျခင္းသည္ ဇုုန္တစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ တုုိင္းတာႏုုိင္ေလာက္သည့္ ေပတံမ်ား
မဟုုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အမွန္တကယ္တုိင္းတာႏုုိင္သည္မွာ အသုုံးျပဳႏုုိင္မည့္ စက္မႈေျမမ်ားႏွင့္ လုုပ္အားခသက္သာ
သည့္အလုုပ္သမားအင္အားစုုကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ရသည္။၃၄၅ အလားတူပင္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုုိင္ရာ မက္လုံး
မ်ားမွာ သိသိသာသာပင္ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အေလွ်ာက္ ႏုုိင္ငံတကာကုုန္သြယ္ေရးကုုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
မ်ားမွာ ပုုိမုိအေရးပါလာသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား မဲေခါင္ေဒသအတြက္ ရရွိရန္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေတာင္း
ဆုုိလာခဲ့သည္ကုိ နားလည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေဒသတြင္းတြင္ ေနရာအႏွံ႔တည္ေဆာက္ေနေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အေျခခံအေဆာက္အဦစႀကႍမ်ားေပၚတြင္
ဆက္သြယ္ေရးဆုုံမွတ္မ်ားအျဖစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုုိ ၁၉၉၀ ခုုႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ လူသိ

၇၀

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ရွင္ၾကား အားေပးလာခဲ့သည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ သမုုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ တြန္းအားေပးလာခဲ့ေသာ ေဒသ
တြင္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပုုံစံ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုုလက္တေလာတြင္ (OBOR) ႏွင့္ လန္ဆန္းမဲေခါင္ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး ယႏၱရားတုုိ႔မွတဆင့္ တရုုတ္ႏုိင္ငံ၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကုုိ ပုုိမုိဆြဲေဆာင္လွ်က္ ရွိသည္။ ႏုုိင္ငံတကာကုုန္
သြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ႀကီး (WTO)၊ အာဆီယံ (ASIP)၊ အာဆီယံလြတ္လပ္စြာ
ကုုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ (FTA)၊ အနာဂတ္တြင္ေပၚလာမည့္ ေဒသတြင္းအလုုံးစုုံ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
သေဘာတူညီခ်က္ (RCEP) ႏွင့္ လက္တေလာေပၚလာသည့္ ပိစိဖိတ္ေဒသႏုုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Trans-Pacific
Partnership - TPP) တုုိ႔ေအာက္တြင္ အဆုုိပါ စီးပြားေရးပုုံစံမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသတြင္းတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တုုိ႔ကုိ အဓိကနည္းလမ္း
ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ လုုပ္ခဲ့သည္။ ပထမနည္းမွာ ထုုတ္လုပ္သည့္ေဒသမွ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ စားသုုံးမည့္သူရွိသည့္ ေဒသသုုိ႔သယ္ယူခ
ကုုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုုံး၀ႏုုတ္လုိက္ျခင္း) ဒုုတိယနည္းမွာ ထုုတ္လုပ္မႈကုိ အစိတ္အပုုိင္းအသီးသီးခြဲၿပီး
လုုပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမနည္းနွင့္ ပက္သက္လွ်င္ မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္မႈ
ေၾကာင့္အသုုံးမခ်ရေသးသည့္ သဘာ၀ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားက သုုံးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အလြယ္
တကူ အျမတ္အစြန္းထုုတ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားကုုိလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ထုုိင္းႏုုိင္ငံမွ ပင္လယ္စာထုုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထား၀ယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အထူးစိတ္၀င္စားေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အလြန္အကၽြံ
ငါးဖမ္းထားသည့္ ထုုိင္းပင္လယ္ေကြ႔ႏွင့္စာလွ်င္ ျမန္မာပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးအေျမာက္အျမားရွိ ေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္
သည္။ စြမ္းအင္ကုမၺဏီမ်ားသည္လည္း ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမ်ားကုုိ ထား၀ယ္တြင္ အခုုိင္အမာတည္ေဆာက္လုိၾကၿပီး သြင္းကုုန္
တမ်ဳိးျဖစ္သည့္ (LNG) သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကုုိ သယ္ပုိ႔ရာတြင္ ကုုန္က်စရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုုိၾကသည္။
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ တရုုတ္၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမွာလည္း ထုုိနည္းလည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားသည္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကုုိ ပံ့ပုိးေပးႏုုိင္သည့္အလားတူ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိလည္း ေပးႏုုိင္သည္။ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ကုုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုုပ္ခလစာသက္
သာသည့္ လုုပ္သားအင္အားစုုကုိ ရရွိရန္၊ သုုံးစြဲရန္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္တုိ႔အတြက္ ထူေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စီဟာႏုုဖီ(လ္)
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ကေမၻာဒီးယားေက်းလက္မွ လုုပ္သားမ်ားကုုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မွာလည္း လုုပ္သားအင္အားစုုအသစ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုုိ သိမ္းသြင္းထားသည္။၃၄၆ ထုုိကဲ့သုိ႔ အရင္း
အျမစ္မ်ားကုုိ သုုံးၿပီးထုုတ္လုပ္ထားေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေစ်းကြက္သုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ပုုိ႔ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ဖႏြမ္းပင္အထူး
စီးပြားေရးဇုန္သည္ ဂ်ပန္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရး
စႀကႍေပၚတြင္ တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံသုိ႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔လည္း ဟုုိခ်ီမင္းၿမဳိ႕မွ
တဆင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိစက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ထုုတ္လုပ္သည့္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ထုုတ္လုပ္မႈ၏ ေနာက္တဆင့္
ရွိသည့္ေနရာသုိ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ပုုိ႔ႏုိင္သည့္အျပင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာေစ်းကြက္သုိ႔
ေရာင္းခ်ရန္ ပုုိ႔ေဆာင္ႏုိင္သည္။
အဓိကနည္းလမ္းႏွစ္ခုထဲမွ ဒုုတိယနည္းမွာ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦ
မ်ားကုိ ကုုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္မ်ားအား အစိတ္အပုုိင္းငယ္မ်ားအျဖစ္ ပုုိင္းျခားႏုုိင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္းႏွင့္ အာရွစက္ရုံ
ျဖစ္လာေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းတြင္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္မ်ား ပုုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံ
တကာစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ ကုုန္ထုတ္လုပ္မႈ အစိတ္အပုုိင္းအခ်ဳိ႕ကုိ စရိတ္စကသက္သာသည့္ ေနရာမ်ားသုုိ႔
ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသည္။ ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ား တုိးပြားလာျခင္းက ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားကုိ
ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္သက္သာေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ၎တုိ႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ကုိ ေနရာေျပာင္းေရြ႕လာေစႏုိင္သည္။
ထုိ႔အျပင္ အက်ဳိးအျမတ္ရႏုိင္သည့္ အဆင့္ကုိလည္း ထိန္းထားရင္းျဖစ္ေစ၊ တန္ဖုိးနည္း (သုိ႔မဟုတ္) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
အရျဖစ္ေစ၊ လူမႈ၀န္းက်င္အရျဖစ္ေစ ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈပုံစံမ်ားကုိ တန္ဖုိးျမႇင့္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း
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“ထုုိင္းအေပါင္းတစ္” သုုိ႔မဟုုတ္ “တရုုတ္အေပါင္းတစ္” ပုုံစံဟု ရည္ညြန္းၾကသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဘန္ေကာက္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္
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ခဲ့ျခင္းက သာဓက တစ္ခုျဖစ္သည္။၃၄၇ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထုုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အလုုပ္အကုုိင္မ်ားဖန္တီး
ေပးေနစဥ္တြင္ လုုပ္ခလစာမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဖိအားေပးႏုုိင္ျခင္း၊ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးမတည္သူမ်ား အက်ဳိးစီးပြားကုုိသာ အေလးေပး
မည့္မူ၀ါဒမ်ားကုုိ က်င့္သုံးရန္ အစုုိးရမ်ားကုိ ဖိအားေပးလာႏုုိင္ျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏုုိင္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ အစုုိးရမ်ားလႊမ္းမုုိးခ်ဳပ္ကုိင္ခံရျခင္း
ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံတုိ႔ အေျခအေနမ်ားကုုိ ေလ့လာခ်က္အရ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တန္ဖုိးထားရန္ ေမ့ေလ်ာ့
ေနတတ္သည့္အရာမွာ ဉာဏဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦတုုိ႔၏ အခန္းက႑ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ထုုိဉာဏဆိုင္ရာ
အေျခခံအေဆာက္အဦအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ မက္လုံးတစ္ခုအျဖစ္ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုုိ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တြန္းအားေပးရမည္။ ရုပ္၀တၳဳဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုုိသည္မွာ ရုုပ္ပုိင္း
ဆုုိင္ရာကြန္ယက္မ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ လွ်စ္စစ္တုိ႔ကုိညႊန္းၿပီး ဉာဏဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦ
ဆုိသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတုုိ႔ကုိ ညႊန္းသည္။ ကမၻာတလြားရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုုိ သီးသန္႔
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုုံစံမ်ားျဖင့္ တြဲထားေလ့ရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္လုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျခစားမႈမျဖစ္ေပၚေစ
ရန္ဟု အေၾကာင္းျပေလ့ရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အစုုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဇုုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား အက်ဳိးစီးပြား
ယွက္ႏြယ္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အာမခံမည့္အားေကာင္းသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတာဝန္ယူမႈတုိ႔ ပါ၀င္သည့္
ယႏၱရားမရွိဘဲ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးမတည္ေငြသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵထက္
ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ဆႏၵကုိသာ လုုိက္ေလ်ာမည့္ အစုုိးရဌာနမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုုိးမႈမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနမည္
ျဖစ္သည္။ အတုခ
ို ်ဳပ္ဆရ
ို လွ်င္ အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားႏွငအ
့္ တူ ဖြ႕ဲ စည္းေပးထားေသာ သီးသန္အ
႔ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မစ
ႈ နစ္မာွ ေဒသတြငး္ ရွိ
အစုုိးရတစ္ရပ္ကုိ လႊမ္းမုုိးခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ အေျခအေနကုုိ ဖန္တီးရင္း ႏုုိင္ငံျခားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ တုုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏
အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ လႊမ္းမုုိးမႈ အေျမာက္အမ်ားေပးမည့္ က်ိန္းေသသည့္ ယႏၱရားတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏုင
ို င
္ ႏ
ံ ွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ၎ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးကုန္သြယ္မႈ၊
ရပ္ရြာလူထုေျမမ်ားႏွင့္ လုပ္အားခမ်ားအၾကား အျမတ္ႀကီးစား ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ား ရွိေနေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေနသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားသု႔ို ေပးထားေသာ အထူးအုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး အခြငအ
့္ ေရးသည္ လူမေ
ႈ ရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္
ေရးကုုိလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ႏုုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ လုုပ္ရပ္
မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုုိ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္စသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ယႏၱရားကုုိ အင္အားခ်ည့္ႏွ႔ဲ
ေစကာ ဇုုန္အတြင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မရုုိးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တာဝန္မ်ား ေဆာင္
ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေစသည္။ အမွန္တကယ္လက္ေတြ႕တြင္ ကေမၻာဒီးယားရွိဇုန္မ်ားမွာ လုုပ္သားအားအင္အားစုုကုိ သတင္း
အခ်က္အလက္မေပး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိလည္း ျမႇင့္တင္မေပး၊ ျပင္ပႏွင့္လည္း အဆက္ျဖတ္ထားကာ ခုုိင္းသမွ်ကုုိ လုုိက္နာ
မည္ပ
့ စ
ံု ျံ ဖစ္ေအာင္ ထိနး္ ထားသည္အ
့ လား ေတြ႕ရသည္။ ထုလ
ို ပ
ု သ
္ ားအင္အားစုေ
ု ပၚတြင္ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏရ
ံွ မည္အ
့ စား ေခါင္းပံျု ဖတ္
လုုိ႔ရႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုသဖြယ္ အသုံးခ်ေနၾကသည္။ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ စုုေ၀းစည္းရုုံး
ပုုိင္ခြင့္ႏွင့္ စုုေပါင္းေတာင္းဆုုိပုိင္ခြင့္တုိ႔ကို ဇုုန္ထဲတြင္ ျငင္းပယ္ျခင္းအားျဖင့္ လုုပ္ခလစာတုုိးေတာင္းလာျခင္းကုုိ ရွင္းထုုတ္ရန္
ႏွင့္ လုုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန တုုိးတက္ရန္ ေတာင္းဆုုိမႈတုိ႔ကုိ ေျဖရွင္းရန္ အထက္ပါအေျခအေနမ်ားမွာ ေရရွည္နည္းဗ်ဴဟာ၏
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္လည္း တရုုတ္ႏွင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံတုိ႔အတြက္ မဟာ
ဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါေသာ ေျမမ်ားကုုိ ေရာင္း၀ယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခြင့္ကုိ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ
ႏုုိင္ငံပုိင္ဆုိင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမ်ားကုုိ အရင္းျပဳၿပီး ထုုိအိမ္နီးနားခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကုုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း
ကုိပုိင္ဆုိင္စိတ္ခ် သြားေစသည္။ NLD အစုုိးရလက္ထက္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ထား၀ယ္တုိ႔ကုိ ျပန္လွန္သုံးသပ္မႈမ်ား လုုပ္ခဲ့
ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံဘက္မွ စီမံကိန္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းႏုုိင္ျခင္းရွိမရွိကုိမူ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္
ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားဘက္မွ အစုုိးရကုိ တရားစြဲဆုိႏုိင္ေသာ တင္းၾကပ္ေသာ ယႏၱရားရွိေန
ျခင္းေၾကာင့္ ညိႇႏႈိင္းရန္မွာလည္း ေထာက္ခံမႈ သိပ္ရႏုုိင္မည္မဟုတ္ဟု အမ်ားစုုက ျမင္ၾကသည္။၃၄၈

၇၂

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

တစ္ကမၻာလုုံးအတုုိင္းအတာအေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အေရးပါေသာ အသြင္အျပင္လကၡဏာတစ္ခုမွာ
သမရုးို က် စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မစ
ႈ ႏ
ံ န
ႈ း္ တု႔ိ က်င္သ
့ းံု မႈမရွေ
ိ သာ ေနရာေဒသတစ္ချု ဖစ္သည္အ
့ ေလ်ာက္ ပုမ
ို သ
ို စ္
လြင္ေကာင္းမြန္သည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုကုိ စမ္းသပ္ေမြးဖြားႏုုိင္သည့္ေနရာ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္
ေတြ႕တြင္ ေဒသတြင္းရွိဇုန္မ်ားမွာ ရပ္ရြာလူထုအလုပ္သမားမ်ား၊ ေျမမ်ား၊ ေဂဟစနစ္တုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားထက္ မတည္ရင္းႏွီး
သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဦးစားေပးေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လုပေ
္ နျခင္းျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လုက
ိ န
္ ာရမည့္
အခ်က္မ်ား၊ ဗဟုိအစုိးရမူေဘာင္စနစ္မ်ား၏ တရား၀င္မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း (အထူးသျဖင့္
(OSSCs) မ်ားမွတဆင့္ လုပ္ေနသည္။) တုိက္ရုိက္လစ္လ်ဴရႈလွ်က္ ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အေျခအေန
မွာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ တုိင္းျပည္တစ္ရပ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမုိးရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျခင္း
မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ခံရၿပီးသား ႏုိင္ငံတစ္ခုကုိ ျပန္လည္အသြင္ေျပာင္းသည့္ပုံစံ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္လႊမ္းမုိးခံရ
သည့္ ပုံစံျဖစ္ေအာင္ အားေပးသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတုုိ႔တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုုိ ဗဟုုိ
ခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀ေရးက်င့္သုံးသည့္ ေနရာသစ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း အသားတင္ရရွိသည့္ အျမတ္အစြန္း
ေနရာအျဖစ္လည္းေကာင္း ဖန္တီးလာၾကသည္။ အစပုုိင္းတြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား (ဥပမာ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကဲ့သုိ႔) အရင္း
အျမစ္မ်ားကုိ ရွိရင္းစြဲစီးပြားေရးသမားမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိအရာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ
တကာႏွင့္ ပုိမုိခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူလုပ္ကုိင္သည့္ ပင္မကြန္ယက္သုိ႔ ပုိမုိခ်ိတ္ဆက္မိလာ
ရန္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။၃၄၉

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးရွိ အရင္းအျမစ္မ်ား ထုုတ္ယူျခင္း
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ အရင္းရွင္မ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ မူလပုုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ စုုဆည္းရယူျခင္း
(Primitive accumulation)ႏွင့္ ပုုိင္ဆုိင္သမ်ွကုိစြန္႔ခြာေစၿပီး သိမ္းဆည္းျခင္း (accumulation by dispossession) တုိ႔မွာ
အျခားေနရာမ်ားတြငလ
္ ည္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရသ
ိွ ည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန၏
္ လူသန
ိ ည္းပါးေသးသည့္ အရာတစ္ခမ
ု ာွ ကမာၻေတာင္
ဘက္ျခမ္းမွေငြေၾကးမ်ား ထုုတ္ႏုတ္ေနမႈတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အခန္းက႑ျဖစ္သည္။ မဲေခါင္ေဒသတြင္းရိွ အစုုိးရ
မ်ားမွာဇုုန္မ်ားကုုိ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးလုုံေလာက္စြာ မရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ပမွ ေငြေၾကး
အေထာက္အပံ့မ်ား လုုိလားသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ အစုုိးရမ်ားမွ ပုုိင္ဆုိင္ၿပီး
လည္ပတ္ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံတုိ႔တြင္ အစုုိးရႏွင့္ ပုုဂၢဳလိကမွ ပူးတြဲပုိင္ဆုိင္ေသာ ယႏၱရားကုုိ
အမ်ားသေဘာတူပုိမုိလက္ခံလာၾကသည္။ သီလ၀ါႏွင့္ ဖႏြမ္းပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တုိ႔မွာ ဂ်ပန္၏ အေထာက္အပံ့ရေနခ်ိန္
တြင္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ထုုိင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔က ကူညီၾကသည္။ ထုုိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ စီဟာႏုုဖီ(လ္)
အထူးစီးပြားေရးဇုန္တုိ႔ကုိ တရုုတ္ႏုိင္ငံမွ ကူညီေနသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးမတည္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမွာ
ႏုိင္ငံေတာ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်မႈ မရွိႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္းထုုတ္စရာျဖစ္
လာသည္မွာ ထုုိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ မည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကုုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာက္ေပးေနသနည္း စသည့္
ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ဦးစုုိးလင္းေအာင္က ရွင္းျပသည္မွာ အေျခခံအေဆာက္အဦးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကုုိ
ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ ၎တုုိ႔ထဲမွ တစ္ခုမွာ ျပည္သူလူထုေကာင္းက်ဳိးအတြက္လည္း
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၎မွာ Keynesian သေဘာတရားအတုုိင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ဆဲ အစုုိးရမ်ားက လူထုအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပး
ေသာအားလုုံးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦသေဘာျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၊ ပုုဂၢလအက်ဳိးစီးပြား
မ်ားႏွင့္ အစုုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ ပုုဂၢဳလိကေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုုိ အလုုပ္အေကြ်းျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ သီလ၀ါ
တြင္ ထုုိဒုတိယျဖစ္စဥ္ကုိ ျမင္ရေၾကာင္း ဦးစုုိးလင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။၃၅၀ ထုုိအယူအဆမွာ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား
ႏုိင္ငံမ်ားရွိ အျခားအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုုိပါက ၎ကုုိ ျငင္းခ်က္ထုတ္ရန္ ခက္မည္ျဖစ္သည္။
Hildyard ၏ ထူးျခားေသာေလ့လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အမ်ားႀကီး ပုုိသိလာရသည္။ ပုုဂၢဳလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ကုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုုိ တန္ဖုိးရွိသည့္ ပုုိင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းျဖင့္ အေျခခံ
အေဆာက္အဦမ်ားကုုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးရာတြင္ (PPP) မ်ား၏ အဓိကလုုပ္ေဆာင္ခ်က္ သုုံးခုုရွိသည္ဟု Hildyard ကဆုုိ
သည္။ ပထမအခ်က္မွာ အစုုိးရမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ အာမခံေပးသည့္အေလ်ာက္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ စီးပြားေရး
ကုုမၸဏီမ်ားကုုိ ေအာက္ေျခမွ ၀င္ေရာက္ပင့္ကူေပးသည့္သေဘာျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ ေထာက္ပ့ံကူညီေငြေပးျခင္း ျဖစ္

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၇၃

သည္။ (ဥပမာ (ITD) ေငြမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ထုုိင္းအစုုိးရမွ ၀င္ကူျခင္း)။၃၅၁ ဒုုတိယအခ်က္မွာ ကာလၾကာရွည္စြာ အရင္း
အႏွီးမ်ား အလြန္အမင္းစုုၿပံဳေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပုုိလွ်ံေနသည့္ ရင္းႏွီးမတည္မႈမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရမည့္ ေနရာ
တစ္ခုရရန္ အာမခံျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ၊ ႏုုိင္ငံတကာေငြေၾကး အၾကပ္အတည္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္
အဦမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ ထပ္မံလုပ္ကုိင္ျခင္း)။ တတိယအခ်က္မွ သက္ရွိမ်ား၏ ဘ၀သစ္ကုိ ကုုန္ပစၥည္းအသြင္ျဖစ္
ေအာင္ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုုိကုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေငြေၾကးကြန္ယက္က်ယ္ႀကီးထဲတြင္ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္
ထည့္လာႏုုိင္သည္။ (ဥပမာ ထား၀ယ္ရွိ ေရထြက္ကုန္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ကေမၻာဒီးယားရွိ ေက်းလက္ေဒသမွ ေျမ
မ်ားကုုိ သိမ္းဆည္းျခင္း)၃၅၂ သုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထပ္မံလုပ္ရန္ လုုိအပ္ၿပီး မဲေခါင္ေဒသရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး မည္မ်ွ အတုင
ို း္ အတာအထိ တည္ေထာင္ထားသည္ မည္သတ
႔ို ည္ေထာင္ထားသည္ ေငြေၾကးစနစ္မ်ားကုို မည္သုိ႔
အသုုံးခ်ေနသည္တုိ႔ကုိ ထုုတ္ေဖာ္ရန္လည္း လုုိအပ္သည္။ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတုိ႔ရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ပံု အေသးစိတ္ကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ခ်ျပမထားသည့္အတြက္ သိရွိႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ (ITD) ႏွင့္ (SCB)
တုုိ႔မွာထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလုုံးအရင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုုိ
ေပးသည့္မက္လုံးမ်ားကုုိ ပုိမုိရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေစရန္ လာအုုိရွိဆည္ႏွစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ (ITD) ႏွင့္ (SCB)
တုုိ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နမူနာကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အျဖစ္ ယူၿပီးေလ့လာႏုုိင္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္အခန္းတြင္ ေျပာခဲ့သည့္အတုုိင္း (SCB)
မွာအေမရိကန္ေဒၚလာ (၃.၅) ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၅၀) သန္း ရရွိေနသည္ဟု
သတင္းမ်ားအရသိရၿပီး (ITD) မွာလည္းဆည္တစ္ခုမွ အစုုရွယ္ယာကုုိ ေရာင္းခ်လုုိက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ (၆၂.၉၆)
ရာခုုိင္ႏႈန္းထိ (ကန္ေဒၚလာ (၆၇.၅) သန္းကုိ ျပန္ေရာင္းရာတြင္ သန္း (၁၁၀) ရရွိ)၃၅၃ ျပန္လည္ ရရွိလာသည္။ ထုုိကိန္းဂဏန္း
မ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး ေယဘုယ်သေဘာယူဆလွ်င္ ျပႆနာရွၿိ ပီး ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုနႏ
္ င
ွ ့္ မဲေခါင္ေဒသတြငး္ ဇုန
ု မ
္ ်ားရွိ
အျခားပုဂၢဳလိကႏွင့္ အစုုိးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုုဂၢဳလိက ေငြေၾကးႀကီးၾကပ္သူမ်ားတြင္လည္း ၎ကဲ့သုိ႔ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားရွိမရွိကုိမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ထုုိအေျခအေနမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး လုုပ္ရန္
အတြက္ ၎တုိ႔၏ေျမမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခံရသူမ်ားအေပၚႏွင့္ ဇုုန္ထဲတြင္ အလုုပ္သမားအျဖစ္ အဆုုံးသတ္သြားသူမ်ားအေပၚ
တြင္ထက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးကုုိသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ ပုုိ၍စိတ္ျပင္းျပသည္ကုိ
ရွင္းျပႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ထုက
ို သ
့ဲ ႔ို အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုို တည္ေဆာက္ျခင္းမွ ထုတ
ု ယ
္ သ
ူ ာြ းသည့္ တန္ဖးို မ်ားကုိ ျမန္မာႏွင့္ ကေမာၻဒးီ ယား
ႏုုိင္ငံတုိ႔တြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေပ။ အဆုုံးစြန္ေျပာရလွ်င္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒမ်ားမွာ
ရင္းႏွီးမတည္မႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈလုပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ ျပည္ပသုုိ႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္သြား
ျခင္းကုုိလည္း ကန္႔သတ္မထားေပ။ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတုိ႔မွ လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုုိ အေျခခံေလ့လာ
ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မဲေခါင္ေဒသရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ ျပည္ပမွ မတည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားက ေျမႏွင့္ လုုပ္အားကဲ့သုိ႔ေသာ
ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတုိ႔၏ အေကာင္းဆုုံးထုုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိးတုုိ႔ကုိ ရယူသိမ္းပုုိက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ လုုပ္ေပးသည့္
အသုုံးခ်ခံမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရမည္မွတပါး အျခားေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ
လည္းတုုိင္းျပည္၏ ထိပ္သီးပုုိင္းမ်ားအၾကား တရားမ၀င္ အျပန္အလွန္လွ်ဳိ႕၀ွက္ပူးေပါင္းမႈတုိ႔မွ တဆင့္ ပုုိမုိၿပီး စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္
ဂ်ပန္၊ တရုုတ္နွင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံတုိ႔သုိ႔ တန္ဖုိးမ်ားထုုတ္ယူသြားေအာင္ အားေပးကူညီေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သုိ႔ ဂ်ပန္၊
တရုုတ္ႏွင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံတုိ႔မွ မဲေခါင္ေဒသတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားေပးေနသည္မွာ အံ့အားသင့္
ဖြယ္မဟုုတ္ေပ။ ဆုုိရေသာ္ အေမရိကန္ေျမ၊ အာဖရိကမွ ေက်းကြ်န္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္အရင္းအႏွီးတုုိ႔ အားလုုံး ပူးေပါင္း
လုုိက္မွသာလွ်င္ အဂၤလိပ္အရင္းရွင္စနစ္ကုိ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေက်ာ္လႊားႏုုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။၃၅၄ တရုုတ္၏ မဲေခါင္ေဒသ
အေပၚ ပုုိမုိစိတ္ပါ၀င္စားလာမႈႏွင့္ (OBOR) စီမံကိန္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရန္ပုံေငြတုိ႔ကုိ ထည့္တြက္လွ်င္ပင္ ဇုုန္မ်ား
အတြက္ တဆင့္ခ်င္းလာမည့္ေငြေၾကးမ်ားမွာ မ်ားစြာကုုန္ခမ္းသြားႏုုိင္မည္ မဟုုတ္ေပ။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အထူးစီးပြားေရးဇုန
ု မ
္ ်ားမွာ အေရးပါေသာ မူ၀ါဒေရးရာနည္းလမ္းမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အစုးို ရမ်ား၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး
တုုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသုုံးျပဳႏုုိင္သည္။ မူလသဘာ၀အရ အေကာင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အဆိုးဟူ၍ မရွိေပ။
သုုိ႔ေသာ္လည္း ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာတုုိ႔ရွိ ဇုုန္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေဒသ

၇၄

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

ထဲတြင္ ၎တုုိ႔သုံးခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း အထင္အရွားျပသလွ်က္ ရွိသည္။
အထင္ရွားဆုုံးမွာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္တုိ႔ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိအရာမ်ားကုုိ
ခ်ိန္ညႇိ၍ ရႏုုိင္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ၿပီး အေသးစိတ္ပါ၀င္္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာအစုုိးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ေရွ႕ေနမ်ား၊ ပုုဂၢဳလိကအခန္းက႑မွာ အေရးပါေသာ လူမ်ားအၾကား ထုုိရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အတူလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္
ေအာက္စဖန္ႏင
ွ ့္ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ဥပေဒပညာရွငမ
္ ်ား ေကာ္မရွငတ
္ က
႔ို ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ ထုအ
ို ႀကံအမ်ားစုတ
ု မ
႔ို ာွ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံတြင္ ရယူသုံးစြဲႏုိင္ၿပီး အေသးစိတ္ကုိ ယခုုေနရာတြင္ ထပ္မံမေဖာ္ျပေတာ့ေပ။၃၅၅ ထုုိအခ်က္မ်ား
ထဲတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈကုိ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အတူ အစုုိးရအေနျဖင့္ လုုိက္နာရမည့္ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈရွိေစရန္၃၅၆ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုန
႔ို င
ွ ့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ က်င္ထ
့ းံု မ်ားကုို ျပန္လန
ွ ္
သုုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ၿပီးသည္္အထိ ေခတၲရပ္ဆုိင္းထားရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ ထုုိ႔အျပင္ အႀကီးစားႏွင့္ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေပၚ ထိခုိက္မႈနည္းႏုုိင္သမွ်နည္းေအာင္ႏွင့္ အေျခခံလုိအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္
ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ား တုုိးတက္ေစရန္ လုုံေလာက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
လည္းကုုိက္ညီမႈရွိရမည္။၃၅၇ ထုုိမွတဆင့္ ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထြက္လာသည္။

၁။ ႏုင
ို င
္ သ
ံ ႏ
ူ င
ို င
္ သ
ံ ားမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တ၏
႔ို အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မတည္ရင္းႏွးီ သူတ၏
႔ို အက်ဳိး
စီးပြားၾကားတြင္ မွ်မွ်တတျဖင့္ ေရရွညတ
္ ည္တစ
ံ့ ာြ ၾကား၀င္ညႏ
ိႇ င
ိႈ း္ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ို ရ
္ န္အတြက္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား ျပန္လည္
သုုံးသပ္ႏုိင္သည္။
ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္
သည့္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈတုိ႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုုပ္လုိၾကၿပီး ထုုိအတြက္
ျပည္ပမွ မတည္ရင္းႏွးီ ေငြမ်ား လုခ
ို ်င္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုမ
ို တည္ရင္းႏွးီ ေငြမ်ားကုို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သုမ
႔ိ ဟုတ္
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရင္းအျမစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူသားႏွင့္ လုုပ္အားအရင္းအျမစ္
မ်ားအေပၚအရင္းခံၿပီး ေခ်းၾကသည္။ အနိမဆ
့္ းံု အေျခခံအေနျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုင
ို င
္ တ
ံ မ
႔ို ွ ျပည္သမ
ူ ်ားသည္ ေရရွည္
တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ားကုုိ လုုိခ်င္ၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား သြားေန
သည္လ
့ မ္းေၾကာင္း၏ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာဖဲ႕ြ စည္းတည္ေဆာက္ပမ
ံု ်ားမွာ မတည္ရင္းႏွးီ သူမ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးကုသ
ို ာ ကာ
ကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ မဟုုတ္ေပ။ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား
အတြကမ
္ ူ ေရရွညတ
္ ည္တခ
့ံ င
ို ၿ္ မဲေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုသ
ို ည္မာွ ေရ၊ ေျမ၊ ပင္လယ္၊ သမုဒ
ု ရ
ၵ ာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္
အ၀န္းအ၀ုုိင္းစသည့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္ႀကီးမွ မ်ဳိးဆက္တဆက္ၿပီးတဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စက္မႈစီးပြားေရး
စနစ္သုိ႔ အလုုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ၀င္လာသူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈဆုိသည္မွာ
လုုပ္ငန္းခြင္တြင္ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ လုုံၿခံဳေရးရွိျခင္း၊ ကုုိယ္ပုိင္အရည္အခ်င္းမ်ား တုုိးတက္ရန္ အခြင့္အေရးရွိၿပီး လူ႔ေဘာင္
အသုုိင္းအ၀ုုိင္းႏွင့္လည္း မကင္းမကြာလုုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ မိမိတုိ႔အထင္အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာႏုုိင္ျခင္း၊ မိမိတုိ႔၏
ဘ၀ကုုိ သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္ကိစၥမ်ားတြင္ စည္းရုုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္
ေသာအက်ဳိးအျမတ္ရွိသည့္ လုုပ္ငန္းခြင္ ျဖစ္သည္။၃၅၈ ထုိကဲ့သုိ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုုပ္ငန္းမ်ားရွိေနသည့္ ေဒသတစ္ခု
ကုအ
ို ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ရသည္အ
့ စုးို ရ၏ တာ၀န္မာွ ထုလ
ို အ
ို ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏသ
ွံ မ
ူ ်ား၏ ဆန္က
႔ ်င္ဘက္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအၾကား
ထိန္းညႇိေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိခုိက္မႈမရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိလည္း
ျမႇင့္တင္အားေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဘဝဖူလုံေရးမ်ား ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထိန္းညႇိသြားရမည္။ ျပည္သူ
မ်ား၏ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိတန္ဖုိးထားျခင္း၊ လုုံၿခံဳေရး၊ ထိခုိက္နာက်င္ႏုိင္မႈ၊ စြမ္းရည္၊ ၎တုုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သူတုိ႔၏
ရုုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားတုုိ႔ကုိလည္း ထည့္တြက္ရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေရရွည္တြင္ ဟန္ခ်က္ညီစြာျဖင့္ လူမ်ား၏
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကိုျဖစ္ေစ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိျဖစ္ေစ မထိခိုက္ေစဘဲ ေသခ်ာလုုပ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။၃၅၉
လက္ရွိတြင္ထုိအရာမ်ားမွာ ေရရွည္အတြက္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္အတူ မွ်တမႈလည္း မရွိေပ။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းထိခုိက္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းအေပၚ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအျဖစ္ မွီခုိလာရ

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၇၅
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၇၆

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

သူမ်ားအေပၚ လုုံေလာက္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးရင္း၊ အစုုိးရမ်ားမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္
မႈစနစ္မူေဘာင္မ်ားကုုိ ျပန္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ရင္း အေျခအေနကုုိ ထိန္းညႇိႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ရသူမ်ား
အတြက္ ကန္႔သတ္မထားေသာ သင့္တင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေရးအပါအ၀င္ လုုပ္ငန္းခြင္တြင္ လြတ္လပ္စြာ စည္းရုုံး
လုုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္သည့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္တုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။

•

“လူအေျမာက္အမ်ားကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ၿပီး အလုပ
ု ေ
္ ပးႏုင
ို သ
္ ည္အ
့ တြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ား တည္ေထာင္ျခင္းမွာ ေကာင္း
ေသာ္လည္း ေခါင္းပုုံျဖတ္မႈမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအထဲတြင္ လုုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန
ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုုိအပ္ေနပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထဲက စက္ရုံေတြ
ကလည္း ဥပေဒကုုိ လုုိက္နာတာ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။” SSEZ အလုပ္သမားတစ္ဦး (အမ်ဳိးသမီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ)

•

“စက္မရ
ႈ ထ
ံု က
ဲ အလုပ
ု ေ
္ တြက မၿမဲတတ္ပါဘူး။ အဲဒါက ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏသ
ံွ ေ
ူ တြရ႕ဲ အက်ဳိးစီးပြားအတြကပ
္ ါ။ သူတစ
႔ို တ
ိ ခ
္ ်မ္းသာ
တယ္ဆုိရင္၊ အဆင္ေျပတယ္၊ ဒီမွာစီးပြားေရး လာလုုပ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔စိတ္မခ်မ္းသာဘူးဆုုိရင္ေတာ့ ေျပာင္းတာပဲ။
လယ္သမားတေယာက္မွာ ေျမရွိရင္ လယ္ယာလုုပ္ငန္းက ပုုံမွန္တည္ၿငိမ္တဲ့ လုုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ေျမႀကီးကေန စားစရာေတြ
ရတယ္ေလ။ သူတုိ႔ရဲ့ ေျမႀကီးက သူတုိ႔အတြက္ ဘ၀ပါပဲ။” A8. NGO ၀န္ထမ္းတစ္ဦး။ (အမ်ဳိးသမီး၊ ဖႏြမ္းပင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ၾသဂုုတ္လ)

•

“ကုုမၸဏီေတြ၊ အစုုိးရႏွင့္ အလုုပ္သမားေတြက မတူညီၾကသလုုိ ညီမွ်မႈလည္း မရွိၾကပါဘူး။ ကုုမၸဏီေတြက အလုုပ္သမား
ေတြကုိ တုုိက္ရုိက္ဖိအား ေပးႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့အစုုိးရအရာရွိ တခ်ဳိ႕ကုုိ ေငြႏွင့္ ဖိအားေပးႏုုိင္တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ
တကယ္လုိ႔ ၾသဇာအာဏာအေၾကာင္းေျပာရရင္ အလုုပ္ရွင္က ထိပ္ဆုံးမွာရွိၿပီး အာဏာပုုိင္ေတြက အလယ္မွာ ရွိတယ္။
ၿပီးေတာ့မွ အလုုပ္သမားေတြက ေအာက္ဆုံးမွာရွိတာပါ။ ဒီအလႊာသုုံးခုုကုိ ညီတူမွ်တူ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ အစုုိးရကေတာ့
ထိပ္မွာရွိၿပီး ကုုမၸဏီႏွင့္ အလုုပ္သမားေတြက တူတူရွိသင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔လည္း အမွီအခုုိကင္းၿပီး ျခစားမႈေတြလည္း
ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အလုုပ္သမားေတြႏွင့္ အလုုပ္ရွင္က ဥပေဒရဲ့ေအာက္မွာ တတန္းတည္း ရွိပါမယ္။”
A6. အလုုပ္သမားသမဂၢကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး။ (အမ်ဳိးသား၊ ဖႏြမ္းပင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ)

•

“လစာနည္းနည္းနဲ႔ မူလအေျခခံလတ
ြ လ
္ ပ္ခင
ြ န
့္ ႔ဲ အခြငအ
့္ ေရးေတြကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္သ
႔ တ္ေနရင္ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ
ု င
္ န္း
တစ္ခရ
ု ႕ဲ ေရရွညတ
္ ည္တခ
့ံ င
ို ၿ္ မဲမယ့္ နည္းလမ္းေတာ့ မဟုတ
ု ပ
္ ါဘူး။ လူေတြရ႕ဲ နားေတြ၊ မ်က္စေ
ိ တြကို ပိတပ
္ စ္လ႔ို မရပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္တမ
႔ို ာွ ၁၉၈၀ ခုႏစ
ွ က
္ ာလေတြတန
ု း္ က ကြ်န္စနစ္ကေန အလုပ
ု ရ
္ င
ွ အ
္ လုပ
ု သ
္ မားစနစ္ကို ေျပာင္းတဲေ
့ တာ္လန
ွ ္
ေရးအေတြ႕အႀကံဳ ရွိၾကၿပီးသားပါ။ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ လုုပ္သားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အကတိလုိက္စားမႈကုိ
တုုိက္ဖ်က္သင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔က အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ လုုိအပ္တဲ့အနည္းဆုုံး လုုပ္ခပမာဏကုုိ ထည့္စဥ္းစားၿပီး
အဲဒါကုုိျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ဖုိ႔လည္း လုုိပါတယ္။” A2. NGO ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး။ (အမ်ဳိးသား၊ ဖႏြမ္းပင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ၾသဂုုတ္လ)

•

“ရက္စက္တဲ့ ပုုံစံမေပါက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ တကယ္လုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက အလုုပ္သမားေတြ အကုုန္လုံး
သာအလုုပ္မရွိခဲ့ရင္ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းလည္း ေျပာင္းသြားၿပီး သူတုိ႔အတြက္ ပုုိေကာင္းတဲ့ ဘ၀သစ္ထူေထာင္ဖုိ႔
အခြငအ
့္ လမ္းျဖစ္မာွ ပါ။ စက္ရေ
ံု တြပတ
ိ သ
္ ာြ းတာ မၾကာခဏ ေတြ႕ခဲရ
့ ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တ႔ို အေျခအေနက ေကာင္းၿပီ၊ ဒီစက္ရက
ံု
အေတာ္ေလး စုုတ္ျပတ္သတ္ေနၿပီ။ ရွင္းပစ္တာပဲေကာင္းမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အလုုပ္သမားေတြကုိ ေျပာတာကေတာ့
အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔ ဖိအားေပးရင္ စက္ရုံကပိတ္သြားႏုုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တဖက္မွာလည္း မပိတ္ဖုိ႔ ဘယ္လုိမွ
အာမခံခ်က္မရွဘ
ိ းူ ။ ဒါမွမဟုတ
ု ္ ကြ်န္ေတာ္တက
႔ို ို ဖိအားမေပးရင္လည္း သူတက
႔ို ကြ်န္ေတာ္တ႔ို တသက္လးံု က်ာပြတႏ
္ င
ွ ့္
ရုုိက္ၿပီးခုုိင္းဖုိ႔ အေနာက္မွာ ရွိေနမွာပဲ။” A12. NGO ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး။ (အမ်ဳိးသား၊ ဘန္ေကာက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလ)

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၇၇

၂။ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးအက်ဳိးျပဳမည့္
ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္နမ
ံွ မ
ႈ ်ားကုိ ဦးစားေပးလုပက
္ င
ို သ
္ င္ၿ့ ပီး အက်ဳိးမရွသ
ိ ည္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ႏင
ို သ
္ ည္။ ေဒသတြငး္
စက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းေတြႏင
ွ ့္ ျပည္သအ
ူ တြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမဖ
ႈ လ
ူ ေ
ံု ရးစသည့္ အေျခခံအေဆာက္
အဦတြင္ တာဝန္သိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပး
ျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ႏွင့္ လူသားအရင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အတုင
ိ ္းအဆမဲ့ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ
ေခါင္းပုံျဖတ္သြားမည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မွီခုိေနရမႈကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီယားတုုိ႔တြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ မဟာစီမံကိန္း
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အဓိကအားျဖင့္ တရုုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံတုိ႔မွ တြန္းအားေပးလွ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းစုုေပါင္း
ထြက္ကုန္ (GDP) ႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ကဲ့သုိ႔ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ တုုိင္းတာေသာ စီးပြားေရး တုုိးတက္မႈ
ႏႈန္းကုုိ ဆက္ထိန္းထားရန္ ေဒသခံအစုုိးရမ်ားကုုိ ျပည္တြင္းျပည္ပက ဖိအားမႈမ်ားရွိေနျခင္းသည္ အစုုိးရမ်ားကုုိ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေစရန္ တုုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္လွ်က္ ရွိသည္။ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာထုုတ္လုပ္မႈကြန္ယက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္တုိ႔
တြငပ
္ းူ ေပါင္းပါ၀င္ေရးသည္ မတည္ရင္ႏးီွ သူမ်ား၏ လုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ၾ့္ သဇာကုို အလုပ
ု သ
္ မားမ်ားထက္ပၿို ပီး အင္အားေကာင္းေအာင္
လုုပ္ေပးသည့္သေဘာျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာတုုိ႔ကုိ ပုုိမုိအားနည္းသြားေစမည့္ အေနအထားေရာက္ေစကာ တစ္
ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ တန္ဖုိးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ကြန္ယက္တြင္ ေရရွည္ၿမဲၿမံမႈမရွိဆုံးႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္အနည္ဆုံးရရွိသည့္ အပုုိင္းတြင္
ပိတ္မိေနမည့္ အေနအထားေရာက္ရွိ သြားႏုုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ မလုုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနျခင္း
မဟုုတ္ေပ။ အစုုိးရမ်ားသည္ ႏုိင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားထက္
ပုုိမုိဦးစားေပးလုုပ္သြားႏုုိင္ၿပီး ျပည္ပမွ အက်ဳိးစီးပြားေတြထက္ ျပည္တြင္းမွ လုုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ
လမ္းညႊန္ေပးျခင္း လုုပ္ႏုိင္သည္။ တာ၀န္သိစီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ဳိးကုုိ ဖန္တီးတည္
ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး ေရရွည္တည္တဲ့ခုိင္ၿမဲ၍ အားလုုံးပါ၀င္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ရန္ တုုိက္တြန္းရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ားကုို နည္းဗ်ဳဟာက်က် ထိေတြ႕ဆက္ဆသ
ံ င္သ
့ ည္။ တၿပိဳင္တည္းတြငလ
္ ည္း လုပ
ု သ
္ ားအင္အားျပဳ ထုတ
ု လ
္ ပ
ု ေ
္ ရးလုပ
ု င
္ န္း
မ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအေပၚ မွီခုိေနရျခင္းကုုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္
ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာကုုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ မၾကာခင္အခ်ိန္မ်ားက အလုုိအေလ်ာက္
စက္ျဖင့္ (Automation) ထုုတ္လုပ္သည့္စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ထုုိကဲ့သုိ႔ အလုုပ္မ်ားေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အစုုိးရမ်ားသည္လည္း
ထုုိအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲထား သင့္သည္။၃၆၀ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္
အဦမ်ားႏွင့္ ေဒသစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အခ်က္ကုိ ပါ၀င္ေျဖဆုုိသူမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

•

“ဘယ္လရ
ို င္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ ေ
ႈ တြကို လက္သင္ခ
့ သ
ံ င္လ
့ ။ဲ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ ေ
ႈ တြကေရာ တာ၀န္ခမ
ံ တ
ႈ ာဝန္ယမ
ူ ႈ ရွရ
ိ လ
့ဲ ားစတဲ့ ေမးခြနး္
ေတြကုိ ေမးရမယ္။ တာ၀န္သိစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြကုိပဲ လက္ခံႏုိင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းေတြႏွင့္
မူေဘာင္ေတြက အားနည္းေနရင္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က တာ၀န္သိစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြကုိပဲ လုုိခ်င္ပါတယ္။ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏသ
ံွ ေ
ူ တြကို ကြ်န္ေတာ္တေ
႔ို ပးခ်င္တ့ဲ အမွာစကားကေတာ့ “ခင္ဗ်ားတု႔ိ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္လပ
ု ရ
္ င္္ ကြ်န္ေတာ္တက
႔ို လည္း
ခင္ဗ်ားတုုိ႔ကုိ လက္ခံၿပီး ေထာက္ခံအားေပးမယ္။ မဟုုတ္ရင္ေတာ့ ဆန္႔က်င္ရမွာပဲ။”
A24. အစုိးရအႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး။ (အမ်ဳိးသား၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)

•

“ရပ္ရြာလူထုေတြနဲ႔ ရပ္ရြာလူထုေတြရဲ့ အက်ဳိးစီးပြားကုုိ ေရွးရႈတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကုိပဲ လုုိခ်င္တယ္။ ကြ်န္မတုုိ႔မွာ
ပင္လယ္ရတ
ိွ ယ္၊ ကမ္းေျခေတြရတ
ိွ ယ္၊ ပင္လယ္စာေတြ ရွတ
ိ ယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒက
ီ န
ု ၾ္ ကမ္းေတြကို ထုင
ို း္ ႏုင
ို င
္ လ
ံ မ
ို ်ဳိး တျခား
ေဒသေတြန႔ဲ ျမန္မာႏုင
္ို င
္ ထ
ံ က
ဲ
တျခားေနရာေတြကို ပုလ
႔ို က
ို ၾ္ ကတယ္။ ကြ်န္မတုရ
႔ို ့ဲ သီဟဠ
ို ေ
္ စ့ေတြကို အဆင္အ
့ တန္းျမင့္
ျမင္ထ
့ တ
ု လ
္ ပ
ု ႏ
္ င
ို ၿ္ ပီး တျခားႏုင
ို င
္ ေ
ံ တြကလ
ို ည္း ပုခ
႔ို ်င္တယ္။ ေဒသထြကက
္ န
ု ေ
္ တြ သုးံု တဲစ
့ က္ရေ
ံု ဆာက္ဖ႔ို ကြ်န္ေတာ္တမ
႔ို ာွ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရွိသင့္ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေတြ၊ ေရနံခ်က္စက္ရုံေတြ၊ အဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းေနတဲ့ စက္ရုံေတြ
မဟုုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္မတုုိ႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရပ္ရြာလူထုေတြ တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ဖုိ႔
ျဖစ္ရပါမယ္။ အျပင္လူေတြအတြက္ မဟုုတ္ပါဘူး။ သူေဌးေတြ ပိုပုိခ်မ္းသာလာဖုုိ႔ မဟုုတ္ပါဘူး။”
A17. NGO မွ ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး။ (အမ်ဳိးသမီး၊ ထား၀ယ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ)

၇၈

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

•

“ေဒသအေျခအေနနဲ႔ကုိက္ညီၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့၊ ေရရွည္တည့္တံ့မယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိးကုုိ ကြ်န္မတုုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ေဒသစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ေရလုုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းစတာေတြက ရပ္ရြာလူထုေတြအတြက္
အက်ဳိးရွိပါတယ္။ မဟုုတ္ရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကေန အက်ဳိးရွိမွာက ထုုိင္းေတြပဲ ျဖစ္မွာပါ။”
A2. NGO ကုုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး (အမ်ဳိးသမီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ)

•

“အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြကုိ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဗ်ဴဟာေျမာက္တည္ထားၾကၿပီး လူေတြလည္း အလုုပ္ရႏုုိင္ၾက
တယ္။ ဒါေပမယ္ရ
့ ပ္ရာြ လူထေ
ု တြအတြက္ ဇုန
ု ထ
္ မ
ဲ ာွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မေ
ႈ တြ၊ ရပ္ရာြ လူထေ
ု တြအတြက္
လုုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းေတြ၊ စတာေတြကုိ ကူညီလုပ္ေပးသင့္တယ္။ အစုုိးရအေနနဲ႔ေရရွည္ခ်ိခ်ိန္ၾကည့္သင့္
တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ကေမၻာဒီးယားမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုုပ္ပါ။ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိပဲ အားမကုုိးပါနဲ႔။ သူတုိ႔က
မၿမဲပါဘူး။” A2. NGO ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး။ (အမ်ဳိးသား၊ ဖႏြမ္းပင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ)

•

“အစုုိးရက ဥေရာပႏုုိင္ငံေတြနဲ႔ နားလည္မႈတစ္ခု လက္မွတ္ထုိးလုုိက္တယ္။ ဥေရာပကအဓိက သြင္းတာက သၾကားပါ။
အစုုိးရက ျပန္တုန္႔ျပန္ေပးတာက စီးပြားေရးလုုပ္ပုိင္ခြင့္ အႀကီးႀကီးေတြပါ။ အဲဒါေတြက ေျမေတြသိမ္းလုုိ႔ ရပ္ရြာလူထု
ေတြထိခုိက္ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ အဲဒီနည္းလမ္းကုုိ ေျပာင္းျပန္မလုုပ္ႏုိင္ရတာလဲ။ အမ်ားပုုိင္ေျမေတြမွာ လယ္သမား
ေတြကုိ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးလုုိက္၊ ၿပီးေတာ့သူတို႔ကို ႀကံစုိက္နည္း သင္ေပးလုုိက္ပါ။ ေဒသထြက္ကုန္ေတြကုိ ဘာလုုိ႔မျမႇင့္တင္
ႏုုိင္ရမွာလဲ။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ သီးႏွံေတြအတြက္ ေစ်းကြက္ရွိေအာင္ လုုပ္ရမယ္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံလုပ္ငန္းမွာဆုုိရင္
လည္ပတ္လာတာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနေပမယ့္ တရုုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယက ကုုန္ၾကမ္းေတြ တင္သြင္းေနရ တုုန္းပါပဲ။ ၀ါဂြမ္းေတြ၊
ခ်ည္ေတြ၊ အထည္ေတြကုိ တျခားတုုိင္းျပည္ေတြကေန သြင္းၾကတယ္။ အမ်ားပုုိင္ေျမေပၚမွာ လယ္သမားေတြကုိ လုုပ္ခြင့္
ေပးလုုိက္၊ ၀ါဂြမ္းေတြ ဘယ္လုိစုိက္ရမလဲဆုိတာ သင္ေပးလုုိက္၊ ဒါမွ စက္ရံုေတြကုိ ၀ါဂြမ္းေတြ သြင္းႏုုိင္မယ္။”
A2. NGO ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး။ (အမ်ဳိးသား၊ ဖႏြမ္းပင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ)

၃။ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အစုိးရမ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ပုံစံစနစ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈစသည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိ
ျပည့္မွီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း
မ်ားမွ အထက္တန္းစားလူတန္းစားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္ျခင္း၊ ထပ္တလဲလဲ
ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္ျခင္းတုိ႔အား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းမွ တန္ဖုိးရွိထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွ ေငြ
ေၾကးမ်ားရယူသြားမႈကုိ နည္းႏုုိင္သမွ်နည္းေအာင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ေျပာဆုုိေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊
က်င့္ထုံးမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတာဝန္ယူမႈ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အားလုုံးပါ၀င္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ား၏
ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အျမင့္ဆုံးစံအေနအထားမ်ားအတိုင္း လုုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသင့္ၿပီး လုုိအပ္ပါက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။၃၆၁ ပုုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားမ်ားသည္ တရား၀င္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မေလွ်ာ္ကန္စြာ သက္ေရာက္
ျခင္းမရွိေစရန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ဆုုံးျဖတ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္ အစုုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ
တကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်မွန္ကန္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏုိင္သည္။ ထုုိသုိ႔ျပဳလုုပ္ျခင္းအားျဖင့္
အမ်ားျပည္သူ ကုုိယ္တုိင္ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးၿပီး လူထုကုိယ္တုိင္ပါ၀င္သည့္ မွ်တေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကုုိ အားေပးရာ
ေရာက္သည္။ အစုိးရမ်ားသည္ ၎ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါက ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအရပ္ဖက္
လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ၎ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

•

“အလုုပ္အကုုိင္ေတြ ဖန္တီးေပးလုုိ႔ အဲဒါေတြကေကာင္းတယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုုိးရအေနနဲ႔
ကေမၻာဒီးယားရဲ႕ စက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းအေျခခံေတြ တုးို တက္ေအာင္လပ
ု ေ
္ ပးဖု၊႔ိ အလုပ
ု အ
္ ကုင
ို အ
္ ခြငအ
့္ လမ္းေတြ၊ သင္တန္းေတြ၊
ေနရာဌာနရာထူးေတြစတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြမွာ ရွိတဲ့
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၇၉

လူေတြ တကယ္ဘယ္လုိ အလုုပ္လုပ္ရတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းေတြက အဆင့္သင့္ မရေသးပါဘူး။
သူတုိ႔ေျပာတဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ အစုုိးရအေနနဲ႔ ယုုံၾကည္မႈရွိရင္ပုိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသင့္
ပါတယ္။ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ဘယ္သူေတြက ပုုိဆုိင္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ပုုိ္င္ဆုိင္တယ္စတဲ့ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္နဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ စုုၿပီး ခ်ျပၾကည့္လုိက္ေလ။”
A3. NGO ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး (အမ်ဳိးသား၊ ဖႏြမ္းပင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ)

•

“ရပ္ရြာလူထုေတြနဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္ေတြအရ သိလာတာကေတာ့ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြနဲ႔ ေျမ၀ယ္သူေတြၾကားမွာ
ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈေတြရွိတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ အပါအ၀င္၀င္ ေရာက္လာမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြႏွင့္ ေျမ၀ယ္ယူမႈေတြ
မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ မွ်တမႈအေပၚမွာ စုုိးရိမ္ပူပင္မွႈ ရွိေနတာပါ။”

•

“အစုုိးရႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကုိ တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္နဲ႔ ပက္သက္လုိ႔ စာခ်ဳပ္ပါအေသးစိတ္ေတြကုိ
လူသိရွင္ၾကားထုုတ္ေျပာရမယ္လုိ႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒ ျမန္မာျပည္မွာ မရွိသလုုိ ၀င္ေငြေတြ အားလုုံးကုုိ ပြင့္လင္းျမင္
သာစြာႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ စီမံေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အာမခံတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ယႏၱရားလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
ျခစားမႈေတြထပ္ျဖစ္ဖုိ႔ မီးထုုိးေပးေနသလုုိပါပဲ။”

•

“တရုုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကေတာ့ ျခစားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့အပုုိင္းမွာ နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားပါတယ္။
ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ပက္သက္လုိ႔ သူတုိ႔မွာ သူတုိ႔ကိုယ္ပုိင္ႏုိင္ငံတကာစံေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက
မန္ဒရင္းဘာသာစကားနဲ႔ပဲရွိတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္စံေတြႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေအာင္ လုုပ္ဖုိ႔ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
အတြက္ခက္ေနပါတယ္။ အခက္အခဲကေတာ့ ဘာသာစကားနဲ႔ လုုိက္နာေအာင္ လုုပ္မယ့္ယႏၱရားပါ။ ဘယ္သူေတြကုိ
ဆက္သြယ္ရမွာလဲ။ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ တရုုတ္သံရုံးလား။ ေဘဂ်င္းမွာရွိတဲ့ ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုုိလား။ လုုိက္နာ
ေစမည့္ယႏၱရားက ဘယ္မွာလဲ။ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာင္ သူတုိ႔က ဒီကစည္းကမ္း
တခ်ဳိ႕ကို လုုိက္နာရၿပီး အေမရိကန္သံရုံးကုုိ ျပန္ၿပီးသတင္း ပို႔ရပါတယ္။ အနည္းဆုုံးအေနနဲ႔ ဒီမွာရွိတဲ့ သူတုိ႔ရဲ့ အဲဒီ
ယႏၱရားကုုိ သတင္းေတြပုိ႔ၿပီး ေျပာေနႏုုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိယႏၱရားက တရုုတ္ေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ေပ်ာက္ေနပါ
တယ္။” A22. NGO ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး (အမ်ဳိးသား၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ)

•

“အေရွ႕ေတာင္အာရွကရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြအရ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာ၀န္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမရွိတဲ့ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
မရွိဘဲ (ဒါမွမဟုုတ္) ေဒသတြင္းခ်ိတ္ဆက္မႈေတြအတြက္ ရွင္းလင္းတဲ့ ဗ်ဴဟာမရွိရင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြအေနနဲ႔
အႏၱရယ္ရွိတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခုိက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုုိင္ၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြကုိ
ရဖိ႔ု မျဖစ္ႏင
ို ပ
္ ါဘူး။ ရပ္ရာြ လူထေ
ု တြအေနနဲက
႔ ေတာ့ ဒီလရ
ို င္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ ေ
ႈ တြၾကားမွာ ရွဳးံ နိမသ
့္ ေ
ူ တြပါပဲ။ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာၿပီး
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တဲ့ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတို႔ရွိမွာသာလွ်င္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြမ္းေဆာင္
ရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ တုုိးတက္မႈရဲ႕အက်ဳိးရလဒ္ကုိ ခြဲေ၀မႈစတဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပုုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ထြက္လာမယ္လုိ႔
အျဖစ္အပ်က္ေတြက သက္ေသျပေနပါတယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ႏုိင္တာက အားနည္းၿပီး တာဝန္ခံမႈ၊
တာဝန္ယမ
ူ မ
ႈ ရွတ
ိ ့ဲ လုပင
္ န္းစဥ္ေတြေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စးီ မႈေတြ ပုျို ဖစ္လာဖု၊႔ိ ဆင္းရဲမေ
ဲြ တမႈေတြႏင
ွ ့္ နိမပ
့္ ါးမႈ
ေတြပုိမ်ားလာဖုုိ႔ ျဖစ္ေနတဲ့တင္းမာမႈေတြႏွင့္ ပဌပကၡေတြ ပုုိမ်ားလာေစဖုုိ႔ စတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ေစႏုုိင္ပါတယ္။”၃၆၄
ႏုိင္ငံတစ္ခု ထိန္းခ်ဳပ္ခံရျခင္း ျဖစ္စဥ္ပုံစံအားလုုံးသည္ မူလဥပေဒႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကုုိ ပုုံဖ်က္ကာ လက္တဆုုပ္စာ

လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံပုိင္ေငြေၾကးမ်ားကုုိ ရယူရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ခထ
ု န
ိ း္ ခ်ဳပ္ခရ
ံ ျခင္း မျဖစ္ေပၚေစရန္ ပုဂ
ု ဳၢ လိက က႑မ်ား၏ လႊမး္ မုးို မႈကို ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ
မရွိကာ တရားလည္းမ၀င္သည့္ လက္သင့္ရာ လူေခၚသည့္စနစ္မွသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တရား၀င္သည့္ အၿပိဳင္အဆုုိင္
ေရြးခ်ယ္လပ
ု က
္ င
ို မ
္ ျႈ ဖစ္ေအာင္ လုပ
ု ရ
္ မည္။ ထုအ
ို ထဲတင
ြ ္ အက်ဳိးစီးပြားယွကႏ
္ ယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားကုို ဟန္တ
႔ ားရန္အတြက္ အစုးို ရတာ၀န္
ရွိသူမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑တုုိ႔ကုိ ထင္ထင္ရွားရွားစည္းပုုိင္းျခားရန္ လုုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။၃၆၅

၈၀

မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၄။ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းၿပီး ၎တုိ႔၏ အသံမ်ားကုိ ပုိမုိထင္ဟပ္
လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားကုုိ ဆက္လုပ္သြားရမွာျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုုိပါ သက္ေရာက္မည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္ ကိစၥမ်ားမွာ ၎တုိ႔ပါ မျဖစ္မေနပါ၀င္
ႏုုိင္ေအာင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အစုုိးရမ်ားႏွင့္
ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရင္း ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အလုုပ္သမား
ဆႏၵမ်ားကုုိ ပုုိမုိထင္ဟင္ေပၚလြင္ေအာင္ လုုပ္ရပါမည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ တစ္ဦး
တစ္ေယာက္၏ အသက္အႏၱရယ္ရွိႏုိင္သည္အထိ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရေလ့ရွိသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားရွိေနေသာ္
လည္းအရပ္ဘက္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးတည္ေထာင္မေ
ႈ ၾကာင့္ ထိခက
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ႈ စ
ံ ားရသည့္ ျပည္သမ
ူ ်ားကုယ
ို စ
္ ား
လႈပ္ရွားေတာင္းဆုုိရန္ အစုုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပုုဂၢလိက က႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ထိေတြ႕
ဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ်ားကုို ဆက္လက္လပ
ု ေ
္ ဆာင္သင္ပ
့ ါသည္။ ထုအ
႔ိ ျပင္ အမ်ားျပည္သမ
ူ ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ မလုပ
ု ေ
္ ဆာင္
ဘဲမွားယြင္းလုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုုိလည္း တာ၀န္ခံမႈတာဝန္ယူမႈရွိေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
တုုိင္းျပည္ထဲမွ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ားသည္ စီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္
ေရးမ်ားအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႊမ္းမုုိးေနသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုုန္သြယ္ေရးစနစ္မွတပါး (Free trade) တျခားမရွိ
ဘူးဟု ထင္ျမင္ယဆ
ူ လွ်င္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းအေနျဖင့္ အျခားအသုးံု ခ်ႏုင
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ႀကိဳတင္ရွာေဖြၿပီး တက္တက္ၾကြၾကြျဖင့္ ဦးေဆာင္အႀကံျပဳလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ တိတိပပေျပာရမယ္ဆုိရင္ စီးပြားေရးတုုိး
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ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Spirit in Education Movement

အဖြဲ႕မ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ားက သာဓကျပသလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိပူးေပါင္းမႈမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအဖဲြ႕
အစည္းမ်ားကသာ ဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားေရးအရ ေတြ႕ႀကံဳႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ ေရွာင္လြဲ
ႏုိင္သည္။
ထုိ႔အျပင္ Noisecat ဟု ေခၚသည့္ အေမရိကန္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားဆုိင္ရာ ပညာရွင္ႏွင့္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူက
ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္၀ဲအယူ၀ါဒရွိသည့္အုပ္စုမ်ား ထဲထဲ၀င္၀င္အတူတကြ ရပ္တည္သင့္သည္ဟု ထပ္တလဲလဲ
ေျပာေလ့ရွိၿပီး မဲေခါင္ေဒသ၏ ယေန႔အေျခအေနက ေျမာက္အေမရိကႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ဆုုိသည္။ ဒါကုုိတာ
ေရနံပက
ို လ
္ င
ို း္ ကုို ေဒသခံအေမရိကန္လမ
ူ ်ဳိးမ်ားက ၀ုင
ို း္ ဝန္းဆန္က
႔ ်င္ကန္က
႔ က
ြ မ
္ က
ႈ ို နမူနာယူၿပီး တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညမ
ီ ်ွ မႈ
တုုိ႔မရွိသည့္၊ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းလည္းမက်သည့္စနစ္ကုိ ၀ုုိင္း၀န္းဆန္႔က်င္ၿပီးေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ ဖိအားေပးႏုုိင္မည့္
မဲေခါင္ေဒသမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္ ့တန္ဖိုးရွိအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း

၈၁

အခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္၀ဲအုပ္စုမ်ားအတူတကြ ပူးေပါင္းၾကရန္ ၎က
တုုိက္တြန္းပါသည္။၃၆၆ ၿမိဳ႕ေပၚက အလုုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး
လႈပရ
္ ာွ းသူမ်ား စုေပါင္း၍ အတူရပ္တည္သင္သ
့ ည္ဟု Harvery ကလည္း အလားတူအႀကံျပဳထားပါသည္။ ၎ကဲသ
့ ႔ို က႑စုံု
ပါဝင္သည့္ စည္းရုုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ ေခါင္းပုုံျဖတ္ခံေနရသည့္ လုုပ္ငန္းခြင္မွ
အလုုပ္သမားမ်ားကုုိ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ “ေျမႀကီးထဲမွာပဲထား (Keep it in the ground)” ဟု ေခၚသည့္ ရုုပ္ၾကြင္း
ေလာင္စာမ်ားကုုိ မထုတ္ယူရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ ကူညီပံ့ပုိးရန္အတြက္ ဦးတည္လႈပ္ရွားႏိုင္ပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
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မွာကုုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးကုုိ ပုိင္းျခားျဖန္႔က်က္ထားႏုုိင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးစႀကႍမ်ားကုုိ ပုုိမုိမွီခုိလာေနရသည္။
ထုိ႔အတူ ခ်ည့္ႏွ႔ဲအားနည္းၿပီး အားကုုိးရာမဲ့အေနအထားသစ္မ်ားကုိလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစပ်ဳိးလုုိက္သည္။ ေဒသ
တြင္းတြင္ဇုန္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳတင္ေလသံပစ္ထားသည့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ားကုုိထည့္တြက္ၿပီး အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားကုုိ ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုုိင္ရာ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုုိ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားသည့္
လူထုလုပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အသာစီးပုုိရလာႏုုိင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြအေပၚ ျပန္လည္ရရွိေငြကုိ ထိခုိက္
ေအာင္လုပ္ႏုိင္မည့္ေနရာကုုိလည္း ဦးတည္ထားႏုုိင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔လုိပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မဲေခါင္ေဒသအတြက္ သဘာ၀ႏွင့္
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တြင္ေနထုုိင္သူအားလုုံးအတြက္ သာယာေနေပ်ာ္ၿပီး တန္းတူညီမွ်သည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ရန္ အားေပးကူညီရာလည္းေရာက္
ပါသည္။

•

“စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြႏွင့္ လူေတြက စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈကုိ ဘယ္လုိျမင္သလဲဆုိတာကုိေတာ့ ရင္ဆုိင္စိန္ေခၚ
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္ ာအေဆာက္အဦေတြ၊ ေခတ္မီ
မႈေတြ၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းေတြ စသျဖင့္ပါ။ အဲဒါေတြကုိရၿပီး အရင္းအျမစ္ေတြကုိရႏုုိင္သေလာက္ ညႇစ္ထုတ္ၾကရတယ္ေလ။
ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္ေတြကုိေတာ့ သူတုိ႔မျမင္ၾကဘူး။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြႏွင့္ အလုုပ္သမားေတြကုိ
ေခါင္းပုုံျဖတ္ေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရးပုုံစံက ေရရွည္မတည္ၿမဲႏုိင္ပါဘူး။” A10. NGO ကုုိယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသမီး
( ဖႏြမ္းပင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ)

•

“ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုုပ္ဖုိ႔စဥ္စားေနတဲ့ အစုုိးရေတြအေနနဲ႔ လူမႈေရးအရ ကာကြယ္ေပးမႈေတြ၊
လူအခြင့္အေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရးႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရးတုုိ႔မွာ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြရဖုုိ႔ က်ိန္း
ေသလုုပ္ေဆာင္ေပးဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။ အဲဒါကႏုုိင္ငံေရးအရ သံဓိဌာန္ျဖစ္ရပါမယ္။ ကေမၻာဒီးယားအစုုိးရအေနနဲ႔ အဲဒါကုုိ
တစ္ေယာက္တည္းလုုပ္လုိ႔ မရႏိုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပထမဆုုံးကေတာ့ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနတာေတြကုိ ရပ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့
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သူတုိ႔အသံေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမယ္ဆုိရင္ေပါ့။ ပုုိေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္ေအာင္ ကူညီ
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ျဖစ္လာမွာပဲ။ ဥပမာ ၁၉၉၉ ခုုနွစ္ေတာ္လွန္ေရး၊၃၆၇ အာရပ္ေႏြဦးလႈပ္ရွားမႈ၊ အီဂ်စ္လႈပ္ရွားမႈ၊ အဲဒါေတြေတြက သက္ေသ
ပါပဲ။ လူေတြက အတယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္မထင္ပါဘူး။ အတာက သူတုိ႔ပါ။ အစုုိးရနဲ႔ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကို စိန္ေခၚ
ရင္ဆုိင္တာစသျဖင့္ အသံဗလံေတြကေတာ့ ျပည္သူေတြက အၿမဲလုပ္ေနရမွာပဲ။ ႏုုိင္ငံတုိင္းကသာ အဲဒီလုိလုပ္ရင္
ျပည္သူေတြရဲ႕ လုုိလားခ်က္ေတြ အသံေတြအားလုုံး ခ်ိတ္ဆက္မိလာမယ္။ အင္အားရွိတဲ့ အုုပ္စုႀကီးေတြကပဲ အခြင့္
အေရးေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရယူၿပီး လႊမ္းမုုိးေနၾကတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အာစီယံေတြ
အထဲမွာေပါ့။ အာစီယံထဲမွာဆုုိလည္း အေမရိကန္ကေန ပညာရလုုိက္တဲ့ အင္အားရွိတဲ့အုပ္စုေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ကံတရားကုုိ ယုုံတယ္။ အကန္႔အသတ္တစ္ေနရာကုုိ ေရာက္သြားၿပီဆုိတာနဲ႔ ျပန္ၿပီးခုုခံမႈက စေတာ့
မွာပါပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုလုိေတာ့ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပန္လည္ျငင္းဆန္မႈေတာ့ ရွိလာမယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ေသးငယ္ေပမယ့္ ခုုခံျငင္းဆန္သြားၾကမွာပါ။”
A8. NGO ကုုိယ္စားလွယ္အမ်ဳိးသမီး (ဖႏြမ္းပင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ)
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A15. NGO ကုိယ္စားလွယ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး (ထား၀ယ္၊ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္)
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A29. (ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သူ) အသိပညာရွင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး (၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ )
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