ပဋိပကၡေတြၾက ားထဲက ရခိိုင္္စားပြ ားေရားးဘယ္လဲ
7 October 2017
ဥစားေဇ ္ေ

ားေအ င္ (ရခိိုင္တိိုင္ားရင္ားသ ားလးအ ိမား္ိုလုတ္ေတ ္ကိိုဘယ္္ ားလစဘယ္လရယ္ကိုယတ
္ ိိုင္ားေ သၾကစား)

ဥစားဝင္ားေ

င္ (ရခိိုင္ျပပ္္ႏိုင
ိို ္ငးေရားလ္စားပြ ားေရားေလလ သးိုားသပ္သး)

ဥစားျငိအ္ားခ အ္ားေအ င္ (ရအၼ ဝတစကိုအၸဏစ္ႏိုစင္

ရ ဏသစသိိုတဘယ္လိုပင
္ ယ္ားရစင္)

ဥစားထြယ္ားၾကပ္္ ေက က္ျ ေက ားလက္ေ သ ြးဒျ ိမားေရားပိစ္ႏိုိင္ားေရားအစ ား)

“ရခိိုင္ျပပ္ယဘယ္သ

အင္ားရဲအိုားး အိိုတ ကိိုက ေယ ္လက္အခး္ႏိုိိုင္းးားိ္စအးခယ္စခြဲအအစ ားဘယြင္ားေယလိစို

အင္ားရဲတ ေယ ္ိက ေယ ္တ္္ခိုေျပ အဘယ္ိရခိိုင္ျပပ္ယဘယ္ကပညတ္္္ကိိုေရ င္ားတ တ္္္ႏိုစ္္
ကိိုေ ဒလ သယ္ား းးရတဘယ္ိေယ က္တ္္ခက
ို ေရယးပိိုကလ
္ ိိုင္ားျ တ္တ တ္္္ႏိုစ္္ကိိုေ ဒလ
သယ္ား ၁းရတဘယ္ိရခိင
ို ္ျပပ္ယဘယ္အစ လးဥစားေရကေသယ္ားေတ င္အျပပ္းးားိ ညေၾက င္
ရခိိုင္အင္ားရဲတဘယ္လအင္ားရဲတဘယ္အိိုတ resource sharing
ျပစားေတ ရခိိုငျ္ ပပ္ယဘယ္အစ ေခတ္
လပ္ား

လိုပ္

္စအးခယ္စခြဲအလိို

အက္အက္း ္က္ရိုလး

ားယပ္ားေယလိိုစအင္ားရဲတ ိ္
လိုပ္ရးိုအစ အတပ္ေပားခဲတဲ

တြက္

ကိိုင္ရစ ားပညားတဘယ္ိ ညေၾက င္ရခိုိင္ေတြအင္ားရဲတဘယ္လအင္ားရဲတဘယ္အတ
ိို
သ
ပ္ခ က္ေတြေၾက င္ပညိေခတ္

အက္အက္ကိိုေျပ တ ေယ ္ိ စေလ က္ပင္လဘယ္

သးဘယးဇ တေတြရစတ
ိ ဲေ သတ္္ခိုကအင္ားရဲေယရတဘယ္ိ ညကိိုက ေယ ္တိိုစျပမျပင္ ိိုစ change တ္္ခိုလိို္ေယျပစ”္
ဥစားေဇ ္ေ

ားေအ င္

-----------------------------------------------------------------------------------------“ရခိိုင္ျပပ္ယဘယ္က သးဘယဇ
း တေတြေပညၾကြဘယ္ဝတဲျပပ္ယဘယ္တ္္ခလ
ို ိိုစေျပ လိစရ
ို ပညတဘယ္ိ ညေပအဘယ္
ဲ စသးဘယးဇ တေတြကိိုျပစားခဲတဲေခတ္
ထိုတ္ခဲလိစလ
ို ပ္ား စလိို

ေယ

အက္အက္က

္ိိုားရေတြကိိုဘယ္တင
ိို ေ
္ ခညင္ားပးိုျ တ္

ထ ားယဲစေယ က္က က ယ္ရ္္ခဲတဘယ္လိိုစေျပ လိစရ
ို တ ေပညေယ ္ိ ညေပအဘယ္

တ္္ျပိမင္ယက္တပ္ားအစ ပဲသအၼတဥစားသိယ္ား္ိယ္တက္လ တဲေယ က္ပိိုင္ားအစ
အေတြရစလ
ိ
တဘယ္ိ
တြက္ကေတ

စအက
ိို ေရ္စပြငလင္
္
ားျအင္သ

ေျခခးဥပေ ေတြရိစလ တဘယ္ိ ညေပအဘယ္က ေယ ္တိိုစေ သခးတိိုင္ားရင္ားသ ားေတြ
ထးားသျ င္ းး

ထ ားတဲ သိိုခ မပ္ကိိုင္အေ
တိိုင္ား

ျအတ္

တ တ္္ခို

ြဲဒ္ပ္ားပးို

ေျခခးဥပေ ေ

က္အစ တိတလ
ိ င္ားလင္ားျပး ယ္ား

က္အစ ပဲက ေယ ္တိိုစပိိုျပစားေတ ေရစဒကိိုသြ ား္ႏိုိိုင္တဲ

ခင္ား

က ဥ္ားက

ထိကယ္စသတ္ခ က္ေတြရစေ
ိ ယတိုယ္ားပဲလစေ
ိို ျပ လိစရ
ို တဘယ္” ဥစားဝင္ားေ

(ရခိိုင္ျပပ္္ႏိုင
ိို ္ငးေရားလ္စားပြ ားေရားေလလ သးိုားသပ္သ)း

င္

---------------------------------------------------------------------------------“ေက က္ျ

ထးား္စားပြ ားေရားဇိုယက
္ ေ သခးေတြ

ေပဒအစ းဘယ္ေလ က္

တိင
ို ္ား

တ

ထိ

က ိမားျပမအလဲအိိုေတ ဥပေ ေတြလယပ္ားဥပေ ေတြလလိုပ္ထးိုားလိုပ္ယပ္ားေတြျပး ယ္ား စလ
ိို ိိုပညတဘယ္ိေယ က္
က ေယ ္တိိုစေ သခးေတြ

က ိမား

တြက္းဘယ္ေလ က္္resource္sharing္ေပားအလဲိလိုပပ
္ ိိုင္ခြင္

းဘယ္ေလ က္ေပားအလဲိဥပအ ေျပ ရအဘယ္အိိုရင္ဇယ
ို ္ေတြေရ က္လ လိစို စဇိုယ္ေတြအစ းဘယ္္ႏို္
စ ္ရ ခိိုင္
္ႏိုယ္ား

လိုပ္ခယ္စေပားအလဲိျပစားခဲတဲ

ေတ ္

ပထအေတ ရခိိုင္တိိုင္ားရင္ားသ ားေတြ

တြင္ားကအက္ ဲကမြယ္ားအစ ေရယးပက
ိို ္လင
ိို ္ားေတြလိုပတ
္ ဘယ္ိ

လိုပ္

ကိိုင္ရအဘယ္အိိုျပစားေတ အ္ ားရဝအခယ္ားက ေယ ္တိိုစ

တကဘယ္ထင္ခဲတဘယ္ိ ညေပအဘယ္ကမြအ္ားက င္အအရိစးးားအိိုျပစားေတ

ေၾက င္ားျပခ က္ယစထ
ဲ အင္ားခ က္က

္တရိုတ္ျပပ္ကေခဒလ ျပစားေတ လိုပ္သြ ားေတ က ေယ ္တိိုစေ သခးေတြအစ ရသင္သေလ က္
လိုပ္

ကိိုင္

ခြင္

လယ္ားအရလိက
ို ္းးားိ စေတ

ဥပေ ေတြျပး ယ္ားျပစားေတ လိုပ္ ိိုစက

ညေတြကိိုက ေယ ္တိိုစကဥပေ ေတြလယပ္ား

္ိိုားရအစ တ ဝယ္ရိစပညတဘယ္”္ဥစားေဇ ္ေ

ားေအ င္

---------------------------------------------------------------------“ရင္ား္ႏိုစစားျအမပ္္ႏိုအ
စး အိိုတဲေယရ အစ က ေယ ္တိိုစေ သခးေတြကေက းဘယ္ေလ က္ရင္ား္ႏိုစစားျအမပ္္ႏို္ႏို
စး ိိုငသ
္ လဲ
အိိုတဲကိိုဘယရဲ
္ ဒ capacity ကလပ္ား

ေရားၾကစားတဘယ္ေလိ

ခိုပိစ္ႏိုိင္ားအဲပညိက ေယ ္တိိုစေ သခးေတြ

ကေး-ေ၅ရ ခိိုင္္ႏိုယ္ားေတ င္ားတဘယ္ိ ညေပအဘယ္သိိုကေပားတ ပထအ ၅ရ ခိ္င
ို ္္ႏိုယ္ားပဲေပားတဘယ္ိ ညေပ
အဘယ္

ဲ ညကိပ
ို ိစ္ႏိုိင္ားေယပညတဘယ္ိပိစ္ႏိုိင္ားေယေတ က ေယ ္တိိုစေ သခးေတြလပ္ား

တ္္ခို

ထိရင္ား္ႏိုစစားျအမပ္္ႏိုစးခြငရအစ
္
ျ ္္ပညတဘယ္ိ

ြဲဒလပ္ားေျပ င္ားသြ ားပညျပစိ

ခိုေက က္ျ

ဲ စေျပ င္ားသြ ားတဲ

တိိုင္ား

ထးား္စားပြ ားေရားဇိုယရ
္ ဲဒ

တ
ိုပ္ခ မပ္ေရား

ြဲဒယဲစေအြားေ္ႏိုြားေယၾကပညတဘယ္ိေအြားေ္ႏိုြားျပစားေတ

ေက င္ားအးိုားတ္္ခိုျ ္္လ လိအအဘယ္
္
လိိုစက ေယ ္ေအစ ္လင္ပညတဘယ္”္ဥစားေဇ ္ေ

ားေအ င္

-----------------------------------------------------------------------------“က ေယ ္တစိို

ေယယဲစရ ခိင
ို ္္ႏိုယ္ားတ္္ခို ဥပအ -၅ ရ ခိိုင္္ႏိုယ္ားအိိုရင္ control managemnet

တဘယ္ေလိ

ဲ စသ ကိို

္ႏိုိိုင္ငးေရား

ကယ္စ

ေျခခးဥပေ ထဲအစ ကိိုျပး ယ္ားထ ားရအစ ျ ္္တဘယ္ိ

သတ္

ျပင္းပ ေရားေပဒလ္စ

ကယ္စ

ေယယဲစပညဝညရိစ

ထးားသျ င္ေျပ ခ င္တ က

သတ္ေတြလပ္ားရိစတဘယ္ိက ေယ ္တိိုစ

ရခိိုင္ျပပ္ယဘယ္အင္ားရဲေယရတ းတ္ပ က္ကိိုၾကပ္လိိုက္ပညိသအၼတဥစားသိယ္ား္ိယ္တက္လ ကတပ္ား
ကေယ က္အိုားး ရက္

ထိးတ္ပ က္ေတြကိိုၾကပ္လိိုက္အဘယ္အိိုရင္တိိုင္ားရင္ားသ ားေ သေတြရဲဒးတ္

ပ က္ေတြကျပပ္ေထ င္္တ
ို ္္ခိုရဲဒးတ္ပ က္ရဲဒေ ၃အ ရ ခိိုင္ႏို
္ ယ္ားကေယ္ခဲတဘယ္ိေယ က္အိုားး
ဥစားသိယ္ား္ိယအ
္ င္ားသြ ားေတ းတ္ပ က္ေတြကေ ၃အ၇ရ ခိိုင္ႏို
္ ယ္ား
င္အတယ္ကိိုယပ္ားပညတဘယ္ိ

ခိုNLD

ထိရစခ
ိ ဲတဘယ္အိိုေပအဘယ္

္ိိုားရတက္လ တဲေယ က္ပင
ိို ္ားအစ ရခိင
ို ္ျပပ္းတ္ပ က္က

တ္္ဝက္ေလ က္က သြ ားတ ကိိုေတြဒရပညတဘယ္ိ စေတ က ေယ ္တိိုစ္စားပြ ားေရားကိို
ကိိုင္တဲ

ခင္ား

က ဥ္ားအ ိမားအရိစးးားအိိုရင္

ဲ စသ က

ကိိုၾကပ္အဘယ္အိိုရင္လပ
ို ္ရအဘယ္ကိိုင္ရအဘယ္
းဘယ္သ ကိိုဥစား္ ားေပား

ေက င္

င္အတယ္ကိိုခက္ပညတဘယ္ိရခိိုင္တ္္ျပပ္ယဘယ္လးိုား

ပိိုင္ားေတြကိိုသတ္သတ္အတ
စ ္အတ
စ ္ယဲစအသ

ထပ္ေ

သ

ရ

္ရအဘယ္(ဥပအ -္ိိုကပ
္ ိမားေရားလသ ားငညားကပလ ားိ

ထးား္စားပြ ားေရားဇိုယလ
္
ားိသး ဝဝညတ္ေငြစကပလ ားိ
သိို

ေျခခးတဲလိုပ္တဲ

ဲ စသ ေတြကိိုသတ္သတ္အတ
စ ္အတ
စ ္ယဲစ

္ိိုားရကရစင္ားရစင္ားလင္ားလင္ားထပ္သြင္ား္ဥ္ား္ ားျပစားေတ တင္ျပ စလ
ိို ိိုပညတဘယ္”္ဥစားဝင္ားေ

င္

--------------------------------------------------------------------“ယးပညတ္တ္္ ပ
စ ဋိပကၡေတြျ ္္တ သ လြယ္ခဲတဲ ၄၇ ခို္ႏိုစ္္ကတပ္ားကျ ္္ခဲတ ိ ညက္ႏိုစ္္ေပညင္ား
အ ား္ြ ျ ္္လ တ ိ ညကက ေယ ္တစရ
ိို ခိိုင္ေ သကိိုလးအ ိမား
သးိုားျပစားေတ

စေ သကိိုလတ
ို ဲယဘယ္ေျအလိုတဲသးတစရ
ိို ဲဒျပ၃ယ ိတရိုတ္ကလပ္ား

လပ္ားအသိုတ္းးားိျ ္္ေ
ရစိယ္

္စ

္ဥ္ၾကစားကိိုရပ္ စအ
ိို ရိစးးားိသးကသးစ

လိအ္

ဲ စသ ကိို ယ္တစားတ

င္လိုပ္တ လပ္ားတရိုတ္အသိုတ္းားး ိေယ က္တ္္ခိုကတရိုတ္သ

တက္လိိုစသးရဲဒone belt one road
သးက

အပ္တ္္ခိုအရိစတဲယ အပ္တ္္ခက
ို ိို

စျပ၃ယ

လိုပသ
္ းလပ
ို ္သြ ားအစ ပညိ

သိုယ္ျပင္ား္ြ ယဲစသးရဲဒထိုတ္ကိုယ္ေတြကိိုကအု တ္္ပတ္လးိုားကိိုျ ယ္စက က္ျပစားေတ သြ ား စိို

တြက္ စလအ္ားေၾက င္ားၾကစားကိိုေ
လးအ ိမားေတြကလပ္ား စပဋိပကၡက

က္လိုပတ
္ ဲေယရ အစ
ေသား

အု ားပညိ

အစ ေယစတိိုင္ားတိိုက္ပြဲျ ္္ေယတ ေတ င္္စားပြ ားတက္ေ

စပဋိပကၡကိိုပရိုကိိုအ္ိိုက္းးားိက ေယ ္တိိုစရခိိုင္

္ါေရား္ႏိုိိုင္ငးေတ င္သးစေးားပတ္ပတ္လပ္လပ္
င္လိုပ္ေယတ ပညိ စပဋိပကၡကိိုေျ ရစင္ားရင္ားယဲစ

္စားပြ ားေရားကိလ
ို ိုပ္သြ ားရအဘယ္ိ စပဋိပကၡၾကစားေပဒအစ အစယ
ိ ္ားေအ ေတြေဝ္ိတ္ပ္္ေယျပစားငိိုေယလိိုစအရးးားိ
စပဋိကၡေပဒအစ

က ိမားရိစတဲသ ေတြကိိုဘယးျပစားေတ က ေယ ္တိိုစ

လိုပ္သြ ား ိစိုလိိုပညတဘယ္ိ
ဥစားေဇ ္ေ

ဝိက္system္ေက င္ား ိိုစလိိုတဘယ္ိ

ေက င္ားအးိုားျ ္္ေ

င္္စားပြ ားျ ္္ေ

င္

ဝိက rule of Law လိိုတဘယ္”္

ားေအ င္

------------------------------------------------------------------------------“

ခိုေလ ေလ အဘယ္ၾကပ္အဘယ္အိိုရင္ေရုသး ဝဝညတ္ေငြဒထြကေ
္ ယပညတဘယ္ိ ေ
စ တ ္စအက
း ိယား္ တ္္ခို
တြက္က ေယ ္တိိုစ္ ခ မပ္ခ မပ္ကတပ္ားကေပားရတဲသ ေတြရစပ
ိ ညတဘယ္ိ

ကိိုက ေယ ္တိိုစရခိိုင္ျပပ္ယဘယ္

ဲေတ

တြကက
္ ယ္ားအ ေရားအစ သးိုားအလ ားိပပ ေရားအစ သးိုားအလ ားိေယ က္တ္္ခက
ို

င္ ိိုယစားရစ ားၾကပ္ၾကပ္လ္ႏိုိိုင္ပ စားရစားဘယ ားၾကပ္ၾကပ္

ဲလိိုအ ိမား္စအက
း ိယ္ားတ္္ခလ
ို ိုပ္တဘယ္အရ
ိို င္ျပပ္ယဘယ္

အင္အစ ရိစတဲရပိင
ို ္ခြငေတြ
္
ရစပ
ိ ညတဘယ္ိ ညေပအဘယ္က ေယ ္တိိုစ စလိိုအ ိမားအရးးားိ
အစ ဥစား္ ားေပားလိုပ္ရအဘယ္
ေျခခးဥပေ ယဲစ္ႏိုိိုင္ငးေရား

စထဲကရ ခိိုင္္ႏိုယ္ားတ္္ခို

ပိိုင္ားအစ က ေယ ္တစိို

ဲေတ ျပပ္ယဘယ္

တြက္
္ ိယ္ေခဒအေတြရိစေယပညတဘယ္ိ ညက

ရေျ ရစင္ားရအဘယ္ျပ၃ယ ေတြပဲျ ္္ပညတဘယ္”္ဥစားဝင္ားေ

---------------------------------------------------------------------------------

င္

အင္ေတြ

ဝိကကေတ

“က ေယ ္တိိုစ္စားပြ ားေရားတ္္ခို ြဒးျ ိမားတိိုားတက္လ

စအ
ိို ိုိရင္ေသခ တ ကက ေယ ္တိိုစ္ႏိုိိုင္ငးေရား

အခးခ က္

ရိစ ိိုစလိိုပညတဘယ္ိက ေယ ္တိိုစ Local းဘယ္ေလ က္ ြဒးျ ိမား္ႏိုိိုင္သလဲလက ေယ ္တိိုစေ သခးေတြးဘယ္ေလ က္
ထိတိိုားတက္သြ ား္ႏိုိိုင္သလဲအိိုတ ္ႏိုိိုင္ငးေရား
္ဥ္ား္ ား စလ
ိို ိိုပညတဘယ္ိ

ခိုေအြားေ္ႏိုြားခဲတဲ

ရတကဘယ္

အခးခ က္ရစေ
ိ ယျပစလ ားအိိုတ က ေယ ္တိိုစျပယ္

ပိင
ို ္ားအစ ေရုပညတ္္က
္ ိိုက ေယ ္တစိို း းခို္ႏိုစ္္ဇလ
း ိင္လက္ျပစား

တရိုတ္ျပပ္ကိိုပစတ
ိို ဘယ္ေပညေလိ စေတ ရခိိုင္ျပပ္ယဘယ္လထ
း ို
ရိစေယျပစလဲိေယ က္တ္္ခ က္က း ၅ခို္ႏိုစ္္ေ ေ
လုတတ
္ ဲ

တြက္

က ိမားခး္ ားခြငးဘယ္
္
ေလ က္

္ဝညရစလက္ျပစားေရယးကက
ိို ေယ ္တိိုစ္ျပစားလုတ္တဘယ္ိ

ခညအစ ္ႏိုိိုင္ငးတက ေရလအ္ားေၾက င္ားအိိုျပစားသတ္အတ
စ ္လိို္က္တဲ

းးေလ က္က

ဲ စေယရ က ဘယ္ေပားလိိုက္ရတဘယ္ိ

ဲ စ

တြက္ေရလိုပ္သ ားေပညင္ား

တြက္က ေယ ္တိိုစေတ င္ားအိိုအေတြလိုပ္

ၾကပညတဘယ္ိ ညေပအဘယ္

္ိိုားရကး အစ ေျ ရစင္ားေပားတ အ ိမားအရိစးးားိ စေတ ္ႏိုိိုင္ငေ
း ရား

အိိုတဲေယရ အစ ဥပေ

ရ

ရ

အခးခ က္

အခးခ က္ရိစ ိိုစလိိုပညတဘယ္”္ဥစားထြယ္ားၾကပ္

-------------------------------------------------------------------------------------“SEZ ဥပေ ကဇဘယ ား- အစ ပညတဘယ္ိဇဘယ ား- အစ အပညးးားိဇဘယ ား- အစ အပညတဲ
လုတ္ေတ ္ကး အစ လိုပ္လစအ
ိို ရးးားျ ္္ေယတဘယ္ိ

ဲေတ

က ေယ ္တိိုစကလက္ေတြဒက က းဲေအြားေ္ႏိုြားၾကရေ
ရအ္ားခက္တဘယ္ေယ ္ိ
သလဲလျပစားခဲတဲ
အစ

းး ခို္ႏိုစ္္ စ္
ြဲ ပ္ားပးို

တြက္ရခိိုငျ္ ပပ္ယဘယ္
ေျခခးဥပေ သ

င္ပညိလက္ေတြစအက တ အေျပ ေတ းးားိ္ျပင္ ိိုစ

ဲေတ ျပင္ ိိုစလြဘယ္တဲသ ေလားေတြယဲစျပင္သြ ားလိစရ
ို တဘယ္ိ

ဲေတ း လြဘယ္

္ိိုားရလက္ထက္တိုယ္ားကက ေယ ္တိိုစေအစ ္လင္ခဲတဘယ္ိ ညေပအဘယ္ျ ္္အလ းးားိဇဘယ ား-

ရအ္ားအ ားေယတဘယ္ိဇဘယ ား- ကိိုေျပ င္ားေပားရအဘယ္ိတိိုင္ားေ သၾကစားလုတေ
္ တ ္ရဲဒလိုပပ
္ ိိုင္ခြငကိ
္ ိုအ ား

အ ားေျပ င္ားေပားရအဘယ္ိတိိုင္ားေ သၾကစား
ရင္ေ သခးေတြျပ၃ယ က
္ိုလုတ္ေတ ္အစ NLD

္ိိုားရ

ြဲဒေတြကိိုလိုပ္ပ္င
ိို ခ
္ ြငေတြ
္
အ ားအ ားေျပ င္ားေပားလိိုက္

အ ားၾကစားေျပလပ္သြ ားလိအအဘယ္
္
ိလြဘယ္လြဘယ္ေလားပညိ စကေယစျပပ္ေထ င္

အတ္ေတြ

အ ားၾကစားရိစတဘယ္ိတပ္အေတ ္လုတ္ေတ ္ကိိုဘယ္္ ားလစဘယ္ေတြ

ကလပ္ားဇဘယ ား- ကေယဇဘယ ား ကိေ
ို ျပ င္ား စိို

တြကေ
္ တ ္ေတ ္အ ားအ ားကိိုထင္တဘယ္လ

ကယ္စကြက္ၾကအစ အသိုတ္းားး ိေယ က္တ္္ခိုက သိခ
ို မပ္ကိိုင္အ
ကေခညင္ားၾကစားျပစားေတ ေ

ရအ္ားအ ားေယတဘယ္ိ စေတ တိိုင္ားျပပ္

က္ပိိုင္ားကေသားေယတဘယ္”္ဥစားေဇ ္ေ

ားေအ င္

---------------------------------------------------------------------------------------------------“က ေယ ္တိိုစရခိိုင္အစ ျ ္္တဲကိ္ါေတြ

ားလးိုားကလပ္ား ညကအင္ားရဲျခင္ားကေယအင္ားသက္လ တဲခညားသစား

အေတြပညိ စခညားသစားအေတြကိိုေပ က္ေ

က္ကိုရအဘယ္ေအားကေတ အင္ားရဲျခင္ားပေပ က္ေ

ခ အ္ားသ ေ

င္လိုပတ
္ ဲယပ္ားကလြဲျပစားက ယ္တဲယပ္ားကး အစ အရိစးးားိ စ္္္အက္ေရားရ

အိိုတ ကလပ္ားဘယ ဘယစလက္ပးတက
ိို ္တ ပညိ ညက

ျအဲတအ္ား

င္ယဲစ

ရေျ ရစင္ားတဘယ္

တြက္တပ္ျငိအတ
္ ဲတိိုားတက္အအသိုတး
္ းားိ

စေတ တပ္ျငိအ္တဲ ြးဒျ ိမားတိိုားတက္အကိိုးဲဥစား္ ားေပားေ္ခ င္ပညတဘယ္ိေယ က္တအက္တပ္ားေျပ ခ င္တ

ကက ေယ ္တိိုစရခိိုင္ေ သအစ ျအိမဒယဘယ္ေပညင္ား ေျအိမဒယဘယ္ရိစပညတဘယ္ိတ္္ျအိမဒယဘယ္အစ ္က္ရိုး

လိုပရ
္ းို

ၾကစားၾကစား

တ္္ရို္
း စတပ္လိိုစက ေယ ္တိိုစရခိိုင္္develop္ျ ္္အလ းးားိး ျ ္္လိိုစလဲအိိုေတ က ေယ ္တိိုစအစအစ ကိုယ္
ၾကအ္ားအရိစးးားိ

ေျခခး

ေအ က္

ိုး

ရအ္ားအင္ားရဲတဘယ္ိအင္ားရဲေတ

စကေယစ ြငျပစ
္ ားအၾက ခင္အစ ျပယ္ပိတ္ရအစ ပဲိ
လိုပက
္ ေက က္ျ
စေတ ေက က္ျ

ဲေတ တကဘယ္လက္ေတြဒက က ယဲစတကဘယ္

SEZ ကိိုက ေယ ္တိိုစတိိုင္ားျပပ္

က ိမားရိစအဘယ္

SEZ ကေ

တရိုတ္ျပပ္ၾကစားရဲဒေ္ ားကြက္ကိို

တြက္ေက လရခိုိင္

တြကေ
္ က

သးိုားတပ္ေ

င္

ေပဒအစ ပဲက ေယ ္တစ္
ိို ဥ္ား္ ားရအစ ျ ္္ပညတဘယ္ိကအု ေပဒအစ ္SEZ္

အ ားၾကစားရိစပညတဘယ္ိ SEZ တိိုင္ားအေ

စေတ ေက က္ျ

လိုပ္ရိုေ
း တြကလပ္ား

SEZ လိိုသ အ ိမားကပဲက ေယ ္တိိုစရခိိုင္ေ သကိိုတကဘယ္အြဲတင္လ အစ ျ ္္ပညတဘယ္ိ

းဘယ္လိိုတပ္ေအ က္အလဲအတ
ိို ဲ
ေတြ

စ္က္ရိုး

င္ျအင္ပညးးားိး လိစလ
ို ဲအိိုေတ

င္ျအင္အဘယ္ယပ္ားလအ္ားကေတ ကအု
သးိုားခ အစေ

ဝိကကေ္ ားကြက္ပညိ

ၾကစားအးိုားေ္ ားကြက္ၾကစားျ ္္တဲ

င္ျအင္အစ ပညိ္ႏိုိိုစအစလ
ိို ိိုစရိစရင္္SEZ္ျ ္္အလ းဲယဲစ္္္

ေျခ

္ိိုက္္ခယ္ားေတြပဲျ ္္လ အဘယ္”္ဥစားျငိအ္ားခ အ္ားေအ င္
---------------------------------------------------------------------------------------------“က ေယ ္တိိုစကိို ြဒးျ ိမားေ

င္းဘယ္သ က

အခးခ က္ေပားအစ လဲိပညတ္္က
္ ေယေ ဒလ သယ္ားေပညင္ားအ ား္ြ

ဝင္တဘယ္ိ ညေပအဘယ္ရခိိုင္ျပပ္ယဘယ္ကိိုတ္္္ႏိုစ္္တ္္္ႏိုစ္ေ
္ ပားတဲးတ္ပ က္က
ဝယ္ားက င္ပဲရစတ
ိ ဘယ္ိ စလေ
း တြယဲစ ညကိိုးဘယ္လိို ြဒးျ ိမားေ

ေအရိကယ္ေ ဒလ သယ္ား

င္လိုပ္အလဲိေယ က္တ္္ပိိုင္ားကက ေယ ္တိိုစအစ

အးိုားျ တ္ပိိုင္ခြင္အရိစပဲယဲစ ပးားေပညင္ားလိုပက
္ ိိုင္ ိိုစအိိုတ level တး ိိုစလိိုတဘယ္ိ level အတးးဲယဲစပးားေပညင္ားလိုပ္္
ေအ င္လိိုစအရးးားိ စေတ က ေယ ္တိိုစအစ ္ႏိုိိုင္ငးေရား

ရးဘယ္ေလ က္အိုားး ျ တ္ပင
ိို ္ခြငရိ
္ စေယျပစလဲိ ညကိို

က ေယ ္တိိုစ္ြဲ္ြဲျအဲျအဲကိိုင္ စလ
ိို ိိုတဘယ္ိေယ က္တ္္ခ က္ကလပ္ားရခိုိင္ျပပ္ယဘယ္ကပဋိပကၡေၾက င္
အင္ားရေယတ အသိုတ္းးားိရခိိုင္ျပပ္ယဘယ္က္စအခ
း ယ္စခြဲအပး င္ားတဲ

တြက္ေၾက င္က ေယ ္တိိုစအင္ားရဲ

လ တ ျ ္္တဘယ္ိရခိင
ို ္ျပပ္ယဘယ္အစ ပင္လဘယ္သးဘယးဇ တေတြအ ား္ြ ရိစတဘယ္ိ ညေပအဘယ္

ဲ စသးဘယးဇ

တေတြကက
ိို ေယ ္တိိုစးဘယ္ေလ က္လိုပပ
္ ိိုင္ခြငရထ
္
ားျပစလဲိက ေယ ္အိိုလတ
ိို
က သိိုခ မပ္ကိိုငအ
္ ္ယ္္
ကိိုေလစ ခ တဲ္ယ္္ကိို္သးိုား ိိုစလိိုတဘယ္ိ ြဲဒ္ပ္ားပးို

ေျခခးဥပေ ကျပင္ စိို

တဘယ္အိိုရင္က ေယ ္တိိုစ္ႏိုိိုင္ငးအစ လးဥစားေရ၅ သယ္ားက

ရအ္ားခက္တဘယ္ိျပင္ စခ
ိို က္

ေရားၾကစားသလ ားိ ြဲဒ္ပ္ားပးိုက

ေရားၾကစားသလ ားိ

ညကိိုက ေယ ္တိိုစျပယ္ျပစားေတ ္ဥ္ား္ ား စလ
ိို ိိုပညတဘယ္ိ”္ဥစားထြယ္ားၾကပ္
-----------------------------------------------------------------------------------------“

ၾကစားအ ားအးိုား္ိယ္ေခဒအကေတ

းး ခို္ႏိုစ္္ ြဲဒ္ပ္ားပးို

ေျခခးဥပေ ေပညိ

ဲ စ

ထဲအစ

ဲဝိကျပ၃ယ

က သိိုခ မပ္ကိိုင္အအ ားေတ ဥပအ -းးားသစားေတ င္လေအ င္ေတ အစ အျ ္္ခင္ကတပ္ားကပဋိပကၡကျအယ္အ
ရင္ား္ႏိုစစားျအမပ္္ႏိုစးအေက ္အရစင္ကလးတ္္္က
ို ေယတိိုင္ားယဲစျပပ္ယဘယ္ေတြအစ
္စအးခယ္စခြဲျပစားေတ လိုပ္ခ လိက
ို ္တဘယ္ိေ

က ိမား္စားပြ ား

တြက္ၾကိမက္သလိို

က္ေျခကေ သခးေတြကး အစ ကိိုအသိခဲးးားိ

ဲ အစ
စ ပဋိပကၡ္

း

ေတြ္တဘယ္ိ

ဲ စကေယတအင္က ေယ ္တိိုစအင္ားရဲအြဲေတအယဲစခး္ ားပိင
ို ္ခြငျ္ ္္အလ တ ေတြရလ
စိ
တဘယ္ိ

ညေၾက င္္ႏိုိိုငင
္ းေရားးက္ကိိုပဲ္ျပစား္ဥ္ား္ ားရအဘယ္ိ စ

ျပင္တ္္ျပိမင္ယက္တပ္ားအစ က ေယ ္တိိုစ economic

growth ္စားပြ ားေရားအိင
ို ္ရ ပိိုင္ားအစ လပ္ားပိိုျပစားေတ တိိုားတက္ ြဒးျ ိမားလ
ဥစားဝင္ားေ

စထ
ိို ပ္သြင္ား္ဥ္ား္ ား ိိုစလိိုပညတဘယ္”္

င္

---------------------------------------------------------------------------------ပရိသတ္-ဥစား္ိိုားေအ ္္ ျအယ္အ ္ႏိုိိုင္ငးသ္္လိုပ္ငယ္ားရစင္အ ား
ကပဋိပကၡၾက ားထဲအစ ေ
ပညတဘယ္ိ

သင္ားလယ ဘယက) (( ရခိိုင္ျပပ္ယဘယ္ရဲဒ္စားပြ ားေရား

င္ျအင္္ႏိုိိုငအ
္ လ ားအိိုတကိ
ဲ ္ါကိို

္ါေရား္ႏိုိိုင္ငးယဲစ္ႏိုိင္ားဘယစဥ္ျပစားေျပ သြ ားတ ေတြစရ

္ါေရားအိတ
ို
ကသယ္ားေပညင္ားအ ား္ြ ေသ း သ ျခ ားေတြဝိိုင္ားဝယ္ားထ ားတဲၾက ားကေယျပစားေတ

ကေယစ္စားပြ ားေရားအစ လစအ္ားလစအ္ားေတ က္ေ

င္ျအင္ေယတဲ္ႏိုိိုင္ငးျ ္္ပညတဘယ္ိ

ဲ ညကိို

ရခိိုင္ေ သလရခိိုင္လးအ ိမားအ ားကလိုပ္ေအ င္အဘယ္အရ
ိို င္္စားပြ ားေရားကအျ ္္္ရ

တိုဘယးျပစားေတ

ေၾက င္ားအရိစပညးးားိေယ က္

တ္္ခ က္ကက ေယ ္တိုိစ္စအးခယ္စခြဲအအစ ားတဲကိ္ါေပညေယ ္ိက ေယ ္တိိုစတ္္သက္လးိုားအစ ားဘယြင္ားတဲ္စအခ
း ယ္စခြဲ
အေတြေၾက င္ရခိိုင္တင
ိို ္ားရင္ားသ ားေတြတင္အင္ားရဲအြဲေတအခးရတ အသိုတ္ပညးးားိက ေယ ္တိိုစလိို အ တိိုင္ား
ရင္ားသ ားေတြလပ္ားအင္ားရဲအြဲေတအကိိုခေ
း ယရတ ျ ္္ပညတဘယ္))
ပရိသတ္-အင္ားသိုခ ((က ေယ ္တိိုစ းး ခို္ႏိုစ္္ ြဲဒ္ပ္ားပးို
တ္္ခိုျ ္္သလိို္စားပြ ားေရားအစ လပ္ား
အ ားၾကစားရိစတဲ

ထဲကပင္ကး

ခက္

ေျခခးဥပေ က္ႏိုိိုင္ငးေရားအစ

သယ္စ

တ ား

ခဲျ ္္ေယတဘယ္ိ ေ
စ ယရ အစ က ေယ ္တိိုစကပင္ကး

ိအ္

ိအ္ေသားေသားေလားကိိုပဲေအြားေ္ႏိုြားေယသလိိုခး္ ားေယရတဘယ္ိ စ းး

အိိုတ က္စားပြ ားေရားတ္္ခိုတပ္ားတင္အသိုတ္းးားိးက္ေပညင္ား္းိုက ေယ ္တိိုစ

တြက္

ခက္

ခဲျ ္္ေယ

တဘယ္ိ စလအ
ိို ိမားျ ္္ေယတ ကိို္စားပြ ားေရားတ္္ခိုတပ္ားကိိုကြက္ျပစားေဘယးိုဘယ ေျ ရစင္ားေယအဘယ္အိိုရင္
က ေယ ္တိိုစ

ေယယဲစေတ ္ေတ ္ၾကစား္ဥ္ား္ ားရအဘယ္

ရခိိုင္အစ ျ ္္ေယတဲပဋိပကၡေတြကိိုေျ ရစင္ား စိို
လိိုစရတဲယပ္ားလအ္ားကလပ္ား

ေျ တ္္ခလ
ို ိိုျ ္္ေယပညတဘယ္ိေယ က္တ္္ခ က္က

တြက္
္ စားပြ ားေရားယပ္ားလအ္ားယဲစေျ ရစင္ားလိစရ
ို တဘယ္ိေျ ရစင္ား

င္အတယ္လြဘယ္ကတ
း ဘယ္လ စ

ေျ ကိိုလပ္ားသိတဘယ္လိိုစေျပ ခဲတ ေၾက င္

စ ခိုကထပ္တးက သလ ားအိိုတ သိခ င္ပညတဘယ္))
ပရိသတ္-ကိိုျငိအ္ားခ အ္ား ((
းး ခို္ႏိုစ္္ ြစ္
ဲ ပ္ားပးို

ကိုယလ
္ းိုားက္ႏိုိိုင္ငးေရား

ေျခခးဥပေ ကိို highlight လိုပ္ခဲၾကတဘယ္ိ စေယရ အစ ရခိိုင္ျပပ္ယဘယ္္

ေအ င္ေတ ယဲစေက က္ျ ေ သအစ ျ ္္ခဲတဲ
ခ က္ေတြေၾက င္အိိုတ
လိိုတဘယ္ိ

ရင္

ေျခ

ေယေတြကေျအဘယ

အ ားၾကစားပညတဘယ္ိ ညေၾက င္ေျအဘယ

္ိိုားရေက လလက္ရစိ

အလိုပ္္ႏိုိိုင္ေသားးးား))

ရေျ ရစင္ားရအဘယ္ျပ၃ယ လိိုစေအြားေ္ႏိုြားခဲၾကျပစား
ိုပခ
္ မပ္အ္ယ္္

ပ
ို ္ခ မပ္အဘယ္ႏိုယရ ား

ားယပ္ား

သက္ဝင္ ိိုစ

္ိိုားရေက ေျအဘယ ဥပေ လတရ ားဥပေ ္ိိုားအိိုားအကိိုလိုားး ဝ

--------------------------------------------------------“ စပဋိပကၡကိို ယ္တစားတဲလးက

ိုပ္္ိုက

လိုပ္ေယတဘယ္ိတကအု လးိုားကိိုသတင္ား
လိုပ္ေယတဘယ္ိ

အ ားၾကစားအရိစးးားိ
အစ ားကိို

ေအရိကယ္္ႏိုိိုငင
္ းအစ

အစယ္လိုပ္ေယတဘယ္ိျပစားေတ

အစယ္ေတြကိို

င္တ ပိအ
ို ိိုတ ရိစတဘယ္ိ

ဲ စ

င္တ ပိိုယဲစ အ္ားခိိုင္ားလိိုကဘယ
္ းိုးဲိျအယ္အ

္ႏိုိိုင္ငးအစ ထြကေ
္ ျပားလ တဲအးားဘယ္္ေအားဝညားေခညင္ားေအ င္တ္္ေဘယ က္ကိို
္ိိုားရလက္ထဲ

္ိိုားရက အ္ားျပစားေတ

ပ္လိိုက္တဘယ္ိသးစကိိုတရိုတ္ျပပ္အစ ေသ ဏ္ေပားလိိုကတ
္ ဘယ္ိ

က ေယ ္တိိုစ္ႏိုိိုင္ငးကိို ိုကၡေပားေယတဲ
ေအရိက ားအစ ရိစတဘယ္ိ

ဲ ညကိို

ဲ စ

ိုပ္္ိုကလက္အဘယ္ေခ င္ားေတ င္အျပပ္းးားိ

င္တ ပိိုယဲစအက္သြဘယ္ျပစားေတ က ေယ ္တိိုစ

င္လိုပ္ရပညအဘယ္ိျပစားေတ ရခိိုငျ္ ပပ္ယဘယ္အစ တရ ားဥပေ ္ိိုားအိိုားအ

လိုပ္ရအဘယ္ိ စ

ဲ စ

က ရအဘယ္”္ဥစားေဇ ္ေ

ိုပ္္ိုက
ေရား

္ိိုားရက

ားေက င္ားေ

ခိုျပ၃ယ တက္တဲေယ က္ကြဘယ္အစ အးားဘယ္္ေအားဝညားျပ၃ယ ေတြပညတဘယ္ိ

စအးားဘယ္္ေအားဝညားကိို

ဲလိး
ို ဲ

အ ြငျပစ
္ ားေတ

ဘယးလစရ
ိို ပညတဘယ္ိ အ္ားခိိုင္ားလိိုစရပညတဘယ္ိေယ က္တ္္ခ က္ကက ေယ ္တစရ
ိို ခိိုင္ျပပ္ယဘယ္
ားရိစေ

အစ ား

ဲ ညေတြကတ
ိို ္္္ႏိုိို္င္ငးယစတ
ဲ ္္္ႏိုိိုင္ငးအက္သြဘယ္ျပစားေတ သးတစက
ိို ိိုက ေယ ္တစဝ
ိို ရအ္ား

ထိုတ္ျပစားေတ ကအု ေပဒအစ
တရိုတ္

ေျခခ ျပစားေတ ေလ ္းစ

ျအ္္ျပတ္ေခ အယ္ားျပ္္ရအဘယ္ိျပစားေတ ရခိင
ို ္ျပပ္ယဘယ္ျခး္ပ္ားရိိုားကိိုလိုေ
း
ားေအ င္

-------------------------------------------------------------------------အးိုားသတ္
-----------------------------------------------------------------------------------------

င္
ဲေတ
င္

