Small Scale Fishermen in Rakhine State
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ရစောအယ်ထူး

ပမန်မာ့စေီးပြွားရရးတွင် ရရလုပြ်ငန်း ကဏ္ဍသည် အရရးကကီးသည့် ကဏ္ဍ
တစေ်ရပြ် ပဖြစေ်ပြါသည်။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀တွင် ပပြည်တွင်း အသားတင်ကုန်
ထုတ်လုပြ်မှု (GDP)၏ ရ.၆% ပဖြစေ်ပပြီး ရမွးပမူရရးနှင့် အတူတွဲ၍ ပြဉ္စမ
ဝင်ရငွအများဆုံးကို ရယူရပြးခဲ့ကာ လူဦးရရ၏ ၅%ကို အလုပြ်ခနရ့် ပြး
နိုင်ခဲ့သည်။ ရရလုပြ်သား အများစေုကို ပမန်မာနိုင်ငံကမ်း ရိုးတန်းရဒေသများ
ပဖြစေ်သည့် ဧရာဝတီတိုင်း ရဒေသကကီး၊ မွန် ပပြည်နယ်၊ တနသသာရီတိုင်းရဒေသ
ကကီးနှင့် ရခိုင်ပပြည်နယ်တို ့တွင် ရတွ ့ရပြါသည်။
၂၀၁၀ပပြည့်နှစေ်တွင် ရရလုပြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်အသက်ရမွး ဝမ်းရကျာင်း
ပပြုရနသူရပြါင်းသုံးသိန်းခနရ့် ှိသည်ဟုရခိုင်ရရလုပြ်ငန်းဦးစေီးဌာနက အစေီ
ရင်ခံခဲ့ပြါသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစေ် ရခိုင်စေုံစေမ်းစေစေ်ရဆးရရးရကာ်မရှင် အစေီ ရင်ခံ
စောတွင်မူမိသားစေုအားလုံး၏ ၄%မှာရရလုပြ်ငန်းနှင့်ရမွးပမူရရးလုပြ်ငန်း
တွင် အချိန်ပပြည့် လုပြ်ကိုင်ရနကကသည်ဟု ဆိုသည်။ ရခိုင်ပပြည် နယ်တွင်
ရရလုပြ်ငန်းနှင့် ဆက်စေပြ်ရန သည့် လုပြ်ငန်းများတွင် လုပြ်ကိုင် ရနသူများ
နှင့် ၎င်းတို ့၏ မိသားစေုဝင်များ၏ ခနမ့် ှန်းရပခအရအတွက်မှာ ၁.၂သန်း
သည်ရှိသည်။ ဤကဏ္ဍသည်ရခိုင်ပပြည်နယ်တွင်ဝင်ရငွ ဒေုတိယ အများဆုံး
ရှာရပြးရနရသာ ကဏ္ဍပဖြစေ်ပပြီး ၂၀၁၀-၂၀၁၁တွင် နိုင်ငံပခားသို ့ တရားဝင်
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တင်ပြို ့ရရာင်းချမှုများမှ အရမရိကန်ရဒေါ်လာ ၅.၁ သန်း ရှာရဖြွ
ရပြးနိုင်ခဲ့သည်။
ဤစောတမ်းတွင် ဤရရလုပြ်သားများနှင့်ပြတ်သက်ရသာအရကကာင်း
အရာများကို လူမှုရရး၊ လူသားရရးရာ၊ သဘာဝ၊ ဘဏ္ဍာရရးနှင့် ရုပြ်ပြိုင်း
ဆိုင်ရာ အရင်းအနှီး ရှုရထာင့် များမှ တင်ပပြထားပြါသည်။ ၎င်းတို ့ရတွ ့
ကကုံရနရသည့် စေိန်ရခါ်မှုများစေွာကို ရှင်းပပြနိုင်ရန်လည်း လက်ရှိ ဥပြရဒေ
များ၊ မူဝါဒေများ၊ အရလ့အထများ၊ အရပခခံ နိုင်ငံရရးနှင့် စေီးပြွားရရး
အရပခအရနနှင့် လူတန်းစေားတို ့ကကား လူမှုဆက်ဆံရရး နှီးနွယ်မှုများကို
ရလ့လာမှုပပြုပြါသည်။
ရခိုင်ပပြည်နယ်တွင်ငါးဖြမ်းရလှအများစေုမှာ အရသးစေားနှင့် အလတ်
စေား ပဖြစေ်သည့် ကမ်းနီးငါးဖြမ်းရလှများပဖြစေ်ပပြီး ရရလုပြ်သားတစေ်ဦး သို ့
မဟုတ် နှစေ်ဦးခနပဖြင့
့် ်လုပြ်ကိုင်ကကသည်။ အများစေုသည် အင်ဂျင်မတပြ်
ထားသည့် သာမန်ငါးဖြမ်းကိရိယာတို ့ကိုအသုံး ပပြုကကသည်။ လုပြ်သား
အများစေုသည် ရရလုပြ်သား အရရအတွက်နှင့် ၎င်းတို ့ လုပြ်ကိုင် စေွမ်း
ရဆာင်သည့် အလုပြ်အရပြါ် မူတည်၍ ရလှ တစေ်ခါထွက်တိုင်း ဝင်ရငွ ရရှိ
ကကသည်။ ရရှိသည့် ဝင်ရငွများ ကွဲပပြားပခားနားရသာ်လည်း ဤရဒေသ
များမှ ရရလုပြ်သားများ၏ ပြျမ်းမျှ ဝင်ရငွသည် တစေ်ရန ့လျှင် ၁၀၀၀၁၅၀၀ကျပြ်ခန ့် ရှိသည်။ ဤသည်မှာလည်း ဖြမ်းဆီးရမိသည့် ပြမာဏ
ရပြါ်တွင်မူတည်ပပြီး ငါးအလွန် ဖြမ်းမိရသာရန ့များတွင် ၅၀၀၀-၁၅၀၀၀
ကျပြ် အထိရနိုင်ကကသည်။ ရရလုပြ်သားများ၏ ဝင်ရငွ သည် အပမဲပြင်
ကကိုတင်ခနမ့် ှန်းမရနိုင်ဘဲ ဖြမ်းဆီး ရမိသည့် ငါးပြမာဏအရပြါ် မူတည်
ရနပြါသည်။
ရရလုပြ်သားငယ်များသည်ရရလုပြ်ငန်းစေီးပြွားရရးကဏ္ဍ၏ ရအာက်
ရပခတွင် ရနရာယူထားပပြီး အရပခခံအကျဆုံးရသာအုတ်ပမစေ် များဟုလည်း
ဆိုနိုင် ပြါသည်။ ထို ့အပပြင် ရရလုပြ်သားများအရနပဖြင့် မတည်ပငိမ် မရရရာ
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ကကိုတင်ခနမ့် ှန်း မရနိုင်ရသာ အရပခအရနများကို ပြို၍ပြို၍ ရင်ဆိုင်ရနကက
ရသည်။ ၎င်းတို ့ လုံးဝထိန်းချုပြ်နိုင်မှု မရှိသည့် ရစေျးကွက်၏ သက်
ရရာက်မှု၊ သဘာဝသယံဇာတများ ကုန်ခန်းလာပခင်း၊ ညံ့ဖြျင်းသည့်
အရပခခံ အရဆာက် အအုံများနှင့် ကုန်ရချာထုတ်လုပြ်မှုနည်းပြညာ၊
နိုင်ငံရရး မတည်ပငိမ်မှုဒေဏ်ကို ခံစေားရနရသည်။
ဖြမ်းမိထားသည့် ငါးများကို ကုန်ရချာထုတ်လုပြ်နိုင်သည့် နည်း
ပြညာနှင့် စေွမ်းရည်များ မရှိပခင်းရကကာင့် ရရလုပြ်ငန်းများ အရည်အရသွး
နိမ့်ကုန်ပပြီး ရခိုင်ရရလုပြ်ငန်းကဏ္ဍ၏ ရှင်သန်မှုကိုလည်း ရလျာ့ ကျရစေ
ပြါသည်။ ရခိုင်ပပြည်နယ်မှ ရရလုပြ်သားများအရနပဖြင့် ဖြမ်းမိထား ရသာ
ငါးများကို မပြုပြ်ရအာင်ကာကွယ်ရသာအခါသမားရိုးကျ ရရခဲ ရိုက်ပခင်း၊
သို ့တည်းမဟုတ် အရပခာက်လှန်းပပြီးငါးရပခာက် လုပြ်ပခင်းများသာ လုပြ်
ကိုင်နိုင်ကကသည်။ ရရခဲ မဝယ်နိုင်ရသာ သူများအရနပဖြင့် ၎င်းတို ့ ထုတ်
ကုန်များ အလဟဿပဖြစေ်သွားသည် ကိုသာ ပမင်ရနရသည်။ တစေ်ခါတစေ်ရံ
တွင်ပပြည်ပြရစေျးကွက်များအတွက် ရည်မှန်း ထားရသာ ကုန်ပြစေ္စည်းများကို
အရည်အရသွး မပပြည့်မီမှု ရကကာင့်လည်း ပငင်းပြယ်ခံ ကကရသည်။ ငါးဖြမ်း
လုပြ်ငန်းထဲမှ၁၂% (၂၈၄၈၅တန်) သည်အလဟဿပဖြစေ်သွားပခင်း သို ့မ
ဟုတ် ငါးဖြမ်းပပြီးရနာက်ပြိုင်း ကုန်ရချာထုတ်လုပြ် သည့် နည်းပြညာမရှိမှု၊
ငါးဖြမ်းရလှများရပြါ်တွင် လုံရလာက်သည့် စေက် ပြစေ္စည်းများ မရှိမှု၊ လမ်း
ပြန်းဆက်သွယ်ရရး ညံ့ဖြျင်းမှု နှင့် လျှပြ်စေစေ်ဓာတ်အား မရှိပခင်းတို ့ရကကာင့်
အရလအလွင့်ပဖြစေ်သွားသည်ဟု ရခိုင်ပပြည်နယ်ရရလုပြ်ငန်း ဦးစေီး ဌာနမှ
ခနမ့် ှန်းထားသည်။ လမ်းပြန်းဆက်သွယ်ရရး ညံ့ဖြျင်းမှု၊ လျှပြ်စေစေ် ဓာတ်အား
မရှိမှုနှင့် ရလာင်စောဆီကုန်ကျစေရိတ် ပမင့်မားမှုတို ့ကို ယခင် ရရလုပြ်ငန်း
ကဏ္ဍအတွက် အခက်အခဲအပဖြစေ် ရဖြာ်ပပြထားခဲ့သလိုအင်ဂျင်စေွမ်းအား
ပမင့်ရသာ ရလှများကို အသုံးပပြုနိုင်ပခင်း ဖြမ်းမိထားရသာ ငါးများကို
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ကုန်ရချာပဖြစေ်ရအာင်ထုတ်လုပြ်ပခင်း သိုရလှာင်ထားပခင်း၊ သယ်ယူ
ပြို ့ရဆာင်နိုင်ပခင်းတို ့သည်လည်း အကကီးမားဆုံးရသာ အဟနအ
့် တားများ
ပဖြစေ်သည်။ ရခိုင်ပပြည်နယ်တွင်၂၀၀၅-၂၀၀၆ခုနှစေ်တွင် အရအးခန်းစေက်ရုံ
၁၈ခုရှိခဲ့ရသာ်လည်း ၂၀၁၀ခုနှစေ်တွင် ၁၁ခုမျှသာရှိရတာ့သည်။ ရရခဲစေက်
များ၏အရရအတွက်သည်လည်း ၂၀၀၅-၂၀၀၆ခုနှစေ်တွင် ၆၀ရှိခဲ့ရာမှ
၂၀၁၀ပပြည့်နှစေ်တွင် ၃၉စေက်သာ ကျန်ရတာ့သည်။ ယင်းသို ့ပဖြစေ်ရပခင်းမှာ
လျှပြ်စေစေ်ဓာတ်အား မရှိပခင်းရကကာင့်လုပြ်ငန်း လည်ပြတ်ရန် ကုန်ကျစေရိတ်
ပမင့်မားမှုသည် အဓိက အရကကာင်းရင်း ပဖြစေ်ရလသည်။
ရရလုပြ်သားများဆင်းရဲနွမ်းပြါးရနရပခင်း ၏ရနာက်ထပြ် အရကကာင်း
ရင်းတစေ်ခုမှာ ငါးဖြမ်းလုပြ်ကွက် များနှင့်ကုန်သည်များအရနပဖြင့် စေစေ်ရဆး
ရရးဂိတ်များတွင် အခွန်အခများ အလွန်အမင်း ရပြးရဆာင်ရပခင်းပဖြစေ်
သည်။ ၂၀၁၂ခုနှစေ် အထိကုန်သည် များအရနပဖြင့် အမ်းနှင့် ရတာင်ကုတ်
ပမို ့များရှိ အဓိက ပမို ့ဝင် စေစေ်ရဆးရရးစေခန်းများတွင် အခွန်အခများကို
အလွန်အမင်းရပြးရဆာင်ကကရသည်။ စေစေ်ရဆးရရးစေခန်းများတွင် ကကန ့်
ကကာမှုများရကကာင့် ထုတ်ကုန်အရည်အရသွးပြျက်စေီးပပြီး လုပြ်ငန်း လည်
ပြတ်မှု ကုန်ကျစေရိတ် ပြိုများကာ အပမတ်နည်းရသည်။ ထိုကုန်ကျစေရိတ်
များအားလုံးမှ ထပြ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်း သွားရသာအခါခါးစေည်းခံရသည်
မှာလည်း ရရလုပြ်သားများသာပဖြစေ်သည်။ တင်ဒေါစေနစေ် သို ့မဟုတ် ကမ်း
နီး၊ ကုန်းတွင်း ငါးလုပြ်ကွက်များကို ချရပြးပခင်းသို ့မဟုတ်ရရာင်းချပခင်း
သည်လည်း ပြုဂ္ဂလိကများကို ရရာင်းချပပြီးသည့် ရနာက် ထိုသူများမှရန၍
ရရလုပြ်သားများထံမှ အသုံးပပြုခစေရိတ်များ ရကာက် ခံပခင်းသည်လည်း
ရရလုပြ်သားများကို ဆင်းရဲတွင်းပြို၍ နက်ရစေရသာ အချက် ပဖြစေ်သည်။
ဤစေနစေ်ကိုရဒေသခံစေစေ်တပြ်နှင့် အုပြ်ချုပြ်မှုအာဏာပြိုင်များအတွက်ရန်ပြုံ
ရငွရှာရဖြွသည့် နည်းလမ်းတစေ်ခု အပဖြစေ် ၁၉၉၃ခုနှစေ်တွင် ရခိုင်ပပြည်နယ်၌
စေတင်မိတ်ဆက် အသုံးပပြုခဲ့သည်။
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ရခိုင်ပပြည်နယ်တွင် ရရွးရကာက် တင်ရပမမြှောက်ထားသည့် ဥပြရဒေပပြု
အမတ်များနှင့် စေီပြွားရရးသမားများ၊ ရရလုပြ်သားများအရနပဖြင့် ငါးလုပြ်
ငန်းလိုင်စေင်များနှင့် ပြတ်သက်၍ဆက်လက်၍အရချအတင်ပငင်းခုံ၊ ရဆွး
ရနွးမှုများရှိလာရသာရကကာင့် ၂၀၁၁ခုနှစေ် ဦးသိန်းစေိန်အစေိုးရ အာဏာရ
လာပပြီးရနာက်ပြိုင်းတွင် ရခိုင်စေိုက်ပြျိုးရရးနှင့် ရမွးပမူရရးဝန်ကကီးက ငါး
ဖြမ်းကွက်၂ကွက်ကို အားလုံး လုပြ်ကိုင်နိုင်ရန် ဖြွင့်ရပြးခဲ့သည့် ရလဒေ်ကို
စေတင်ရရှိခဲ့ပြါသည်။ ထိုသို ့ဘုံငါးဖြမ်းကွက်သို ့မဟုတ် ငါးဖြမ်းအုပြ်စေုများကို
ဖြွင့်ရပြးလိုက်ပခင်းရကကာင့်ရရလုပြ်သားများ ရပြးလိုက်သည့်စေရိတ်များကို
ရလျှာ့ချရပြးနိုင်ခဲ့ပပြီးရရလုပြ်သားအားလုံးကိုလည်း ထိုငါးဖြမ်းလုပြ်ကွက်
များအတွင်းသို ့ ကနသ
့် တ် ချုပြ် ချယ်ပခင်းမရှိ ဝင်ရရာက် ဖြမ်းဆီး ခွင့်ပပြု
ခဲ့သည်။ ဤသို ့ ရပပြာင်းလဲမှု တစေ်ခု နှင့် အတူ အမ်းနှင့် ရတာင်ကုတ် စေစေ်
ရဆးရရးစေခန်းများတွင် ရပြးရဆာင်ခဲ့ရသည့်အခွန်အခများကို ပြယ်ဖြျက်
ခဲ့သပဖြင့် ရန်ကုန်ပမို ့သို ့ ထွက် ကုန်များ ပြို ့ရဆာင်ရာတွင် ကုန် ကျစေရိတ်
များကိုလည်း ရလျှာ့ချရပြးနိုင်ခဲ့သည်။
တင်ဒေါစေနစေ်ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပခင်းအားပဖြင့် ရရလုပြ်သား တစေ်ဦး
ချင်းအား ငါးဖြမ်းခွင့်ကို လွတ်လပြ်၍ အကနအ
့် သတ်မဲ့ရပြးရသာရကကာင့့်
အဏ္ဏဝါ ရင်းပမစေ်များ ကုန်ခမ်းပခင်းကို ပြိုမိုပမန်ရစေသည်ဟု အချို ့က ဆို
ကကရသာ်လည်း ရခိုင် ရရလုပြ်သားများ အရနပဖြင့် ငါးရင်းပမစေ်များကို စေု
ရပြါင်း၍ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် ကကရန်ဟူရသာ တာဝန်သိစေိတ်ကိုလည်း
ဤမူဝါဒေအသစေ်မှ ထည့်ရပြးနိုင်ခဲ့သည်ဟု အချို ့က ဆိုပပြန်သည်။ မည် သို ့
ပြင်ဆိုရစေကာမူစေီးပြွားပဖြစေ်ငါးဖြမ်းရလှများပဖြင့်အလွန်အကကူးငါးဖြမ်းပခင်း
မှသည် ကမ်းရပခ ရရတိမ်တွင် ပြိုက်ဆွဲပခင်း အပြါအဝင် စေိန်ရခါ်မှု များစေွာ
ကျန်ရနပြါရသးသည်။ ရရလုပြ်ငန်းဦးစေီးဌာနမှာလည်း ရင်းပမစေ်၊ လူ အင်
အား၊ စေွမ်းရဆာင်ရည်နှင့် ထိရရာက်သည့် ရစောင့်ကကည့်ရရးစေနစေ်တို ့မှာ
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လည်း အကနအ
့် သတ်ပဖြင့်သာ ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို ့ လုပြ်ခ လစောအနည်း
အငယ်သာရသလို ရငွရကကးဘတ်ဂျက်ပြံ့ပြိုးမှုနည်းပြါးသည့် ရရလုပြ်ငန်း
ဦးစေီးဌာနအရနပဖြင့်တားပမစေ်ထားရမည့် ငါးဖြမ်းကိရိယာနှင့် ငါးလုပြ်ငန်း
နားရသည့် ငါးရစေ် ငါးသန်ရာသီများကို မတားပမစေ်နိုင်ပြဲ ရရလုပြ်သား
များထံမှ တရားမဝင်ရငွယူ၍ ငါးဖြမ်းခွင့်များရပြးခဲ့ရသည့် ပဖြစေ်ရပြ်များ
လည်းရှိပြါသည်။
ရရလုပြ်သားများသည် စေိန်ရခါ်မှုများကို ရပဖြရှင်းနိုင်ရန် နည်းမျိုးစေုံကို
ရဖြာ်ရဆာင်ကျင့်သုံးရနကကသည်။ ထိုနည်းများထဲတွင် မိသားစေုလုပြ် အား
ကို အသုံးပပြုပခင်း၊ ရငွတိုးရချးပခင်း၊ အပခားရသာအလုပြ် အကိုင်များ လုပြ်
ကိုင်ပခင်းနှင့် အရရးရပြါ်အရပခအရန ကကုံခဲ့လျှင် ပဖြစေ်ရစေ၊ ပပြဿနာတက်ခဲ့
လျှင်ပဖြစေ်ရစေ၊ အာမခံအရနပဖြင့်၎င်းတို ့၏ရလှ ရှင်၊ အလုပြ်ရှင်များထံ အကူ
အညီယူပခင်းတို ့ ပြါဝင်သည်။ ရရလုပြ်သား တစေ်ဦး၏ မိသားစေု ဝင်တိုင်း
သည် လုပြ်ငန်းထဲတွင် ပြါဝင်ကူညီကကရသည်။ ရကျာင်း မတက် နိုင်ရတာ့
သည့် သားရယာက်ျားရလးများသည် ဖြခင်နှင့်အတူ လိုက်ပြါ ငါးဖြမ်းကက
ပပြီး မိခင်များကရတာ့ ငါးကို ကုန်ရချာထုတ်သည့် လုပြ်ငန်း စေဉ်တွင်ပြါဝင်
ကကသည်။ ရရလုပြ်ငန်းလုပြ်သူများသည်ငါးမဖြမ်းသည့် ကာလတွင် ပမစေ်
တရလျှာက် ထင်းရကာက်ကကသည်။ အချို ့ကလည်း ၎င်းတို ့၏ ရကျးရွာ
များမှ ပြိုမို ရကာင်းမွန်သည့် အခွင့်အလမ်း ရှိသည့် ရနရာများသို ့ အပပြီး
သို ့မဟုတ် ယာယီထွက်ခွာပခင်းများပပြုလုပြ်ကကသည်။
ရရလုပြ်ငန်းစေက်မှုကဏ္ဍနှင့် ရရလုပြ်သားငယ်များ၏ ရှင်သန် နိုင်မှုကို
လုပြ်ငန်းရှင် - ရရလုပြ်သား ဆက်ဆံရရးပဖြင့်လည်း ထိန်းရကျာင်းရပြး
သည်။ ရရလုပြ်သားများနှင့် ကုန်သည်များသည် အချင်းချင်း အပပြန်
အလှန် မှီခိုသည့် ဆက်နွယ်မှုများ ရှိရသာ်လည်း ဆက်ဆံရရး သရဘာ
သဘာဝ အရနပဖြင့် တစေ်ရယာက်နှင့် တစေ်ရယာက် အပပြန်အလှန် အကျိုး
ပပြုပခင်းမှသည် အလွဲသုံးစေားပပြုပခင်း၊ အသုံးချပခင်း တို ့အထိလည်းရှိနိုင်ပပြီး
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အပပြန်အလှန် ညမြှေိနှိုင်းနိုင်ရန် လုပြ် ပြိုင်ခွင့် အရပခအရန မည်သူထံတွင် ပြိုရှိ
သည်ဟူရသာ အချက်အရပြါ် မူတည်သည်။ ရရလုပြ်သားများ အရနပဖြင့်
ကျန်းမာရရး၊ လူမှုရရး၊ ဘာသာရရးနှင့် ကရလးများ ပြညာရရးအတွက်
အရရးရပြါ် ရငွရချးယူနိုင်ရန် ရငွတိုးရချးစေားသူများထံ မှီခိုအားထားပပြု
ကကရသည်။

