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ခ်ဥ္းနင္းထိုးေဖာက္မႈမ်ား - အာဆီယံႏွင့္  
ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏  

အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ရင္းႏီွးျမွႈပ္ႏံွမႈမ်ား 
 

အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အခ်ဳပ္ ၃ -တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊  တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း 

ပဏာမေျခလွမ္း 

မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းကတရုတ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အဓိကဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာမွာ တစ္ခု 

တည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း (OBOR) ပင္ျဖစ္သည္။၁ ယင္းကုိတရုတ္ သမၼတရီွ 

က်င့္ဖ်င္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခ့ဲျပီး OBOR သည္ တရုတ္ႏွင့္ ဥေရာပတစ္ေလ်ွာက္ အျခားနုိင္ငံမ်ား 

ၾကားအျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈကုိတုိးျမွင့္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ OBOR သည္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ 

စြမ္းအင္၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားစသည္တို႕ကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ တိုးျမွင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။  

ပဏာမေျခလွမ္းအျဖစ္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း OBOR သည္ ေဒသဆုိင္ရာဆက္သြယ္မႈႏွင့့္ ကုန္သြယ္မႈ 

လမ္းေၾကာင္းကုိတိုးတက္ေစရန္၊ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ နုိင္ငံတကာတည္ရိွမႈကုိတိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္ ကမၻာ့ေစ်း 

ကြက္မ်ားကုိဝင္ေရာက္ခြင့္တိုးတက္ေစရန္ တရုတ္၏လက္ရွိၾကိဳးပမ္းမႈအဆက္သာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ 

OBOR သည္  တရုတ္အျပင္ထြက္မဟာဗ်ဴဟာ၏ ေနာက္တစ္ဆင့္ဟု ျမင္နိုင္ျပီးယင္းမွ တစ္ဆင့္ 

တရုတ္သည္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ျမွင့္တင္ေနခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ 

 

တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းဆုိသည္မွာ 

တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း တြင္ အဓိကႏွစ္ပိုင္းပါဝင္သည္။ ယင္းတုိ႕မွာ 

ကုန္းေျမအေျခစုိက္ ပိုးလမ္းမၾကီး စီးပြားေရးရပ္ဝန္းႏွင့္ သမုဒၵရာဆုိင္ရာ ၂၁ ရာစု ေရေၾကာင္း 

ပိုးလမ္းမၾကီးတုိ႕ျဖစ္သည္။ ပိုးလမ္းမၾကီး စီးပြားေရးရပ္ဝန္းသည္ တရုတ္ႏွင့္ ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားကုိ 

အာရွအလယ္ပိုင္းႏွင့္  အေနာက္ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေရေၾကာင္းပုိးလမ္းမၾကီး 

သည္ တရုတ္ႏွင့္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားကုိအေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ 

တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းသည္ ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အာဖရိကအထိဆက္သြယ္ 

ေပးလိမ့္မည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုကုိ တုိးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္မ်ွသာ မဟုတ္ဘဲတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအျပန္ 

အလွန္ ဆက္ႏြယ္မႈကြန္ယက္ကုိပိုမိုတုိးျမွင့္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤစတင္မႈပဏာမေျခလွမ္းသည္ အျခားေသာ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း အဓိကစၾကၤန္လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းနွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျမပုံတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း ဆက္သြယ္ေပးသည္။၂ 
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တရုတ္က ကတိေပးထားေသာရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းပဏာမေျခလွမ္း၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 

 

 

 

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ တရုတ္သည္ ၎၏ ပိုးလမ္းမၾကီးစီးပြားေရးရပ္ဝန္းႏွင့္ ၂၁ ရာစုေရေၾကာင္း 
ပိုးလမ္းအတူတကြေဖာက္ေရးေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ေနာင္တြင္ OBOR ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ဟုေခၚ 

ဆုိမည္) ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိစာတမ္းတြင္ ပါဝင္သမ်ွနိုင္ငံအားလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားျဖင့္ ပဏာမ 

ေျခလွမ္းကုိျပဳလုပ္ထားသည္။ ယင္းက စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အလားအလာကုိ တုိးျမွင့္မည္၊ ေဒသ 

ဆုိင္ရာစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိဖြံျဖိဳးေစမည္၊ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္မႈကုိ ေရရွည္တည္တံ့ေစမည္၊ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးမည္ဟုဆုိ ထားသည္။၃  

OBOR ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ကဆုိသည္မွာ ပဏာမ 

ေျခလွမ္းသည္ စီးပြားေရးစက္မႈဇုန္ မ်ားကုိ 

ပူးေပါင္းဆက္ သြယ္ေရး ပလက္ေဖာင္းမ်ား 

အျဖစ္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ျပီး ပင္လယ္ထဲ၌မူ 

၎သည္ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခု 

တည္းေသာလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလ်ွာက္ရွိ 

အဓိကပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ 

ေပး ေသာ ‘ေခ်ာေမြ႕ လုံျခံဳ ကြ်မ္းက်င္’ 

ေသာပုိ႕ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ 

ေဖာက္လုပ္ရန္ ဦးတည္သည္။ ဤေဘာင္အတြင္းတြင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားက အဓိကစီးပြားေရး 

စၾကၤန္ေျခာက္ခု ကိုရည္ညႊန္းသည္။ တုိစၾကၤန္ေျခာက္ခုလမ္းေၾကာင္း ကုိ ေအာက္ပါေျမပံုတြင္ ျပထားသည္။ 

 
OBOR အတြင္းရိွစီးပြားေရးစၾကၤန္မ်ား 

 
တရုတ္- မြန္ဂိုလီးယား- အာရွ 

ဥေရာပ -အာရ ွ
တရုတ္ -အာရွ အလယ္ပိုင္း အေနာက္အာဖရိက 

တရုတ္ - ပါကစတန္ 
ဘဂၤလားေဒ့ - တရုတ္- အႏၵိယ - ျမန္မာ 
တရုတ္ -အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား - ပင္နီဆူလာ 
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တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းပဏာမေျခလွမ္းအတြင္းရိွစီးပြားေရးစၾကၤန္မ်ား၄ 

 

ပဏာမေျခလွမ္း၏ အဓိကပန္းတိုင္မွာ‘မူဝါဒညိွနႈိင္းမႈ’ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ OBOR အတြင္းရွိတရုတ္ႏွင့္ 

အျခားနုိင္ငံမ်ားၾကားရိိွ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိမွန္းဆထားျပီး 

ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ ၾကီးမားေသာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ မူဝါဒအေထာက္အပ့ံေပးရန္တုိ႕ ျဖစ္သည္။၅ 

‘လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေသာဆက္သြယ္မႈ’ သည္လည္း အျခားဦးစားေပးနယ္ပယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံခ်ိတ္ဆက္နုိင္စြမ္းကုို တုိးျမွင့္ေပးျခင္း၊ နိုင္ငံတကာပုိ႕ေဆာင္ေရးစၾကၤန္မ်ား 

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နယ္ျခားျဖတ္အေျခခံအေဆာက္အအုံကြန္ရက္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈတို႕ ပါဝင္သည္။ 

ပဏာမေျခလွမ္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းမ်ားစေသာ စြမ္းအင္အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ နယ္ျခားျဖတ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 

သြယ္တန္းမႈစနစ္ကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႕ကုိလည္းဦးစားေပးသည္။၆ 

ပဏာမေျခလွမ္း၏ အဓိကဦးတည္မႈ အျခားတစ္ခုမွာရင္းနွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအတားအဆီးမ်ားကုိ 

ဖယ္ရွားျခင္းနွင့္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္နိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။ OBOR 

ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစေသာ နယ္ပယ္ေျမာက္မ်ားစြာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နံွမႈကုိအဓိကထားသည္။ 

ထုိ႕အျပင္ ၎သည္ မီးေသြး၊ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ အနုျမဴစြမး္အင္၊  ေလစြမး္အင္ႏွင့္ 

ေနစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တုိ႔ကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဖြ႔႔ြံျဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းတုိ႕တြင္ 

ပို၍ပါဝင္ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ 
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တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းကုိစီမံခန္႕ခြဲျခင္း 

OBOR သည္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမဟုတ္ေခ်။  တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ပံ့ပိုးထားျခင္းလည္း 

မဟုတ္ပါ။ သုိ႕ေသာ္၎သည္ အစုိးရလုပ္ကိုင္ေသာ ပဏာမေျခလွမ္းျဖစ္ျပီး ၂၀၁၅ မတ္လမွ စ၍ ၎ကုိ 

တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ ေရွ႕ဆက္လွမး္ေစေရး ဦးေဆာင္ 

အဖြဲ႔ (Leading Group for Advancing the Development of  One Belt One Road) က 

ၾကီးၾကပ္ခဲ့သည္။၇ ဤအုပ္စုတြင္ အစုိးရအၾကီးတန္းအရာရွိမ်ား ပါဝင္ျပီး တရုတ္နိုင္ငံေရးဌာန ရပ္တည္မႈ 

ေကာ္မတီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (Communist Party of China’s Politburo Standing Committee) ၏ 

အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ ဒုတိယအဆင့္ျမင့္အရာရိွ က်န္းေဂါင္းလီက ဦးေဆာင္သည္။၈ ဤအဖြဲ႕၏ 

တကယ့္အခန္းက႑ကုိ မည္သူမ်ွ တိတိက်က်မသိေသာ္လည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေရးၾကီးမႈက အစိုးရက 

ဤပဏာမေျခလွမ္းအေပၚ မည္မ်ွဂရုထားသည္ကုိ သက္ေသျပေနသည္။ 

တရုတ္သည္ ပဏာမေျခလွမ္းေအာက္တြင္စြမ္းအင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္း 

သိမ္းေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ က႑အထူးျပဳ 

အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။၉ သုိ႕ေသာ္လည္း OBOR ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္စာတမ္းကဆုိသည္မွာ 

ပဏာမေျခလွမ္း၏ တုိးတက္မႈသည္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ ကြဲျပားေသာ ညိွနႈိင္းယူ၍ရေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ျပီး 

တရုတ္သည္ ‘သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္ဇယားမ်ားနွင့္ လမ္းေၾကာင္းျပေျမပုံမ်ားခ်မွတ္ရန္၊ အမ်ိဳးသား 

ဖြံံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားခ်ိန္ညိွရန္’ 

လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ရွိ အျခားေသာနုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 

ပဏာမေျခလွမ္း ၏ က်ယ္ျပန္႕ေသာသဘာဝအေလ်ာက္ အနာဂတ္ OBOR စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

နိုင္ငံျခားရင္းႏီွး ျမွဳပ္နံွမႈကုိၾကီးၾကပ္ေသာ  တရုတ္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အိမ္ရွင္နိုင္ငံမ်ားရိွအမ်ိဳးသားႏွင့္ 

တုိင္းရင္းသားအာဏာပုိင္မ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္ထိန္းညိွသူမ်ား၊ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ တရုတ္မဟုတ္ေသာ 

ဖက္စပ္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနုိင္ငံေတာ္နွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ား 

အစရိွေသာလုပ္ေဆာင္သူမ်ားစြာပါဝင္နိုင္ေျခရွိသည္။  

 

တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တြဲစပ္ထားေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးအကာအကြယ္မ်ား 

OBOR သည္ ‘က်ယ္ျပန္႕ေဆြးေနြးနွီးေနွာမႈ’ နွင့္ စပ္တူအက်ိဳးအျမတ္တုိ႕ကုိေပါင္းစပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဤသည္က 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ အာမခံေပးလိမ့္မည္ဟု တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးကေျပာၾကားသည္။၁၀ OBOR 

ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အက်ိဳးျပဳေသာ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကတိေပး 

ေျပာဆုိမႈတစ္ခ်ိဳ႕ လုပ္ခဲ့ျပီး ပဏာမေျခလွမ္း၏ လက္ေအာက္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာကုမၸဏီ တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ 

ျပည္တြင္းစီးပြားေရး၊ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတုိ႕တြင ္ ကူညီေပးရန္ ပန္ၾကားသည္။ 

၎က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ 

ကာဗြန္နည္းေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသင့္သည္ဟုလည္းဆုိထားသည္။ 
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သုိ႕ေသာ္လည္း ဤစီမံကိန္းမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ 

က်ယ္ျပန္႕သည့္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သို႕မဟုတ္ 

အျခားစီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

မ်ားကုိ တစ္ခုတည္းထား၍ မရေပ။ စီမံကိန္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းႏွင့္အတူ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာအကာအကြယ္မ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ား၏ မူမ်ားႏွင့္ 

ေပးထားေသာစီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနေသာလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိရန္ 

လုိသည္။ ဥပမာဆုိရလ်ွင္ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း ရွိစီမံကိန္းတစ္ခုကုိ 

AIIB ကေထာက္ပံ့လ်ွင္သူ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 

အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။  အလားတူ တရုတ္ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ (Eximbank) က့ဲသုိ႕ေသာ တရုတ္မူဝါဒ 

ဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ သူတုိ႕၏ ကုိယ္ပိုင္မူမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲလာမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

 

တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းအတြင္းရိွစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး 

လာမည့္နွစ္မ်ားတြင္ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိစီမံကိန္းမ်ားသည္ 

ေငြေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ လုိအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အသစ္မဟုတ္ေသာ 

ရင္းျမစ္မ်ားစြာမွ လာမည္။ ဥပမာတရုတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈဘဏ္အပါအဝင္ တရုတ္မူဝါဒ ဘဏ္မ်ားသည္ 

ယခုအခါ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္း 

အတြင္းရိွ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လာခ့ဲသည္မွာ ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ 

လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလ်ွာက္ရွိနုိင္ငံမ်ားတြင္ တရုတ္ကူူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္သည္  တရုတအ္စု 

ရွယ္ယာ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ားက့ဲသို႔ပင္  ပါဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။  

ပဏာမေျခလွမ္းကုိ စတင္ေၾကညာခ်ိန္မွစ၍  ဤအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕သည္ OBOR စီမံကိန္းမ်ားကုိ 

ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြအသစ္မ်ားထူေထာင္ျပိး အစုိးရေၾကးေငြမ်ားကုိအပိုေဆာင္းရခ့ဲၾကသည္။ 

ျမွဳပ္ႏွံထားေသာရန္ပုံေငြမ်ားစြာတုိ႕ကုိပဏာမေျခလွမ္းအတြက္ဟူ၍ စုေဆာင္းလုိက္သည္။ အထင္ရွားဆုံးမွာ 

ပိုးလမ္းမၾကီးရန္ပုံေငြျဖစ္သည္။  တရုတ္ကထပ္မံေၾကညာသည္မွာသူ၏အစီအစဥ္မ်ားသည္ OBOR 

လမ္းေၾကာင္းရွိနိုင္ငံမ်ားတြင္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္နွင့္ အေဝးေရာက္ဆက္သြယ္ေရး 

စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဦးတည္ေသာနုိင္ငံျခားအကူအညီအစီအစဥ္မ်ားကုိ ၾကီးၾကီးမားမားတုိးခ်႕ဲသြားမည္ 

ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။၁၁  

 

နိဂုံး 

တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းပဏာမေျခလွမ္းသည္ အထူးသျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 

ဆက္သြယ္နိုင္စြမ္းကုိ တိုးျမင့္ေစနုိင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ 
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တရုတ္၏အသစ္ျပန္လည္အာရံုစုိက္မႈကုိုထင္ဟပ္သည္။ OBOR ကုိေထာက္ပ့ံရန္ ျမွဳပ္ႏွံထားေသာ 

ရန္ပုံေငြမ်ားကုိဖန္တီးယူသည္။ ရွိႏွင့္ျပီးသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ကုပၼဏီမ်ားကလည္း လ်င္ျမန္စြာ 

ေထာက္ခံအားေပးခ့ဲၾကျပီး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမ်ားကုိတုိးျမွင့္မည့္ 

အစီအစဥ္မ်ားကုိေၾကညာခ့ဲသည္။  

အကယ္၍ OBOR သည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္နွံမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားျဖစ္ေစျပီး ဘ႑ာေရးအတြက္ 

ရင္းျမစ္သစ္မ်ားရရိွေအာင္ စြမ္းေဆာင္နုိင္လ်ွင္ တရုတ္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပဏာမေျခလွမ္း၏ 

လက္ေအာက္တြင္ စီမံကိန္းမ်ားကုိပံုစံဆြဲရန္၊ ေဖာ္ထုတ္ရန္နွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ စာခ်ဳပ္မ်ားမွ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရနုိင္ဘြယ္ရွိသည္။ OBOR နိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ 

တရုတ္အစုိးရက အထူးသျဖင့္ အစုိးရပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိအားေပးခ့ဲေသာ္လည္း ပုဂၢလိကပိုင္ 

လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ေထာက္ပံ့ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။၁၂ တုိးပြားလာေသာ ဆက္သြယ္နိုင္စြမ္းက 

တရုတ္ထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားဖန္တီးေပးျပီးတရုတ္တုိ႕ မ်ားစြာလုိအပ္ေနေသာ 

သဘာဝရင္းျမစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ ပို၍လြယ္ကူစြာရယူနိုင္သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ 

တရုတ္၏ၾကီးထြားလာေသာလႊမ္းမိုးမႈအျပင္ ပဏာမေျခလွမ္းသည္ တရုတ္တြင္မလုိအပ္ေတာ့ေသာ 

နည္းပညာႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္္းအားကုိ ျပည္ပတင္ပို႕ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိတုိးျမွင့့္ေပးသည္။ 

OBOR ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္သည္ တရုတ္ႏွင့္တကြ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႔ျဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာနုိင္ငံမ်ားကုိပါ 

အက်ိဳးျပဳရန္ ၾကီးထြားလာေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာကုိ 

အထူးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ OBOR လမ္းေၾကာင္းအတြင္းရိွနိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 

ဘ႑ာေငြရလြယ္မႈ တိုးပြားလာဘြယ္ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ပဏာမေျခလွမ္းက ကတိေပးထားေသာ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေသာ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္နိိုင္ရန္ ထိုဘ႑ာသည္ စီမံကိန္းမ်ားသုိ႕ 

ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမရဲန္ အႏၱရာယ္မရွိဘအဲလုိအပ္ဆံုးသူမ်ား အမွန္အကန္ အက်ိဳးခံစား 

ရရန္မွာ အလြန္အေရးၾကီးလွေပသည္။  

 

ဤအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အခ်ဳပ္ကုို ခ်ဥ္းနင္းထိုးေဖာက္မႈမ်ား - အာဆီယံႏွင့္ 

အာဆီယံဝန္းက်င္ေဒသႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံရင္းႏီွးျမွႈပ္ႏံွမႈဟူသည့္ 

ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာအစီရင္ခံစာမွထုတ္နုတ္ေရးသားသည္။ ဤ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈအတြက္ 

သုေတသနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ Heinrich-Böll-Stiftung South East Asia, The McKnight 
Foundation ႏွင့္ Planet Wheeler Foundation တို႕မွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည္။ ဤ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀မႈကုိ 
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