ပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
အကျယ်အဝန်းနှင့်လူဦးရရ
၁။

ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံပြစ်ပြီး ဥရရာြတိုက် အရနာက်ြိုင်း

နယ်ရပမနှင့် ြင်လယ်ရြ်ပခားရေသအချို ့ ရြါင်းစြ်ြွဲ ့စည်းထားြါသည်။ ဥရရာြတိုက်ရှိ အစိတ်
အြိုင်းသည် ပြင်သစ်မက်ထရိုြိုလီယမ်ဟအ
ု မည်တွင်ပြီး ရပမထဲြင်လယ်မှ အ္ဂလိြ်ရရလက်ကကား
နှင့် ရပမာက်ဘက်ြင်လယ်၊ ရိုင်းပမစ်ကမ်းမှ အတ္တလတိတ်သမုေ္ဒရာအထိ အကျယ်အဝန်းစတုရန်းမိုင်
(၂၄၈၅၇၃) ကျယ်ဝ န် း ြါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှ စ် စာရင်း အရ လူ ဦးရရ ၆၇.၃ သန် း ရှိ ြါသည်။
ပမို ့ရတာ်မှာ ြဲရစ်ပမို ့ပြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏အကကီးဆုံးပမို ့ပြစ်ြါသည်။

သမိုင်းရကကာင်း
၂။

သံရခတ် (၁၃၀၀ ဘီစီမှ ၇၀၀ ရအေီ) ကာလများအတွင်း ပြင်သစ်ရပမတွင် ရ္ါလ်လူမျိုး

များ စတင်အရပခချရနထိုင်ခဲ့သည်။ ဘီစီ ၅၁ တွင် ရရာမအင်ြါယာ၏ သိမ်းြိုက်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။
ရနာက်ြိုင်းကာလများတွင် ္ျာမန်ပြင်သစ်လူမျိုးများ တပြည်းပြည်းဝင်ရရာက်အရပခချမှုများပြား

လာခဲ့ပြီး ပြင်သစ်ဘုရင်နိုင်ငံရတာ်ကို စတင်တည်ရထာင်လာခဲ့ကကသည်။ အလယ်ရခတ်ရနာက်ြိုင်း
ကာလများတွင် ပြင်သစ်သည် တပြည်းပြည်းအင်အားကကီးမားလာခဲ့ပြီး ၁၃၃၇ ခုနှစ်မှ ၁၄၅၃
ခုနှစ်အထိ ပြစ်ြွားခဲ့ရသာ နှစ် ၁၀၀ စစ်ြွဲတင
ွ ် ရအာင်ပမင်ခဲ့ပြီးရနာက် ပြင်သစ်သည် ဥရရာြ၏
အင်အားကကီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်လာခဲ့သည်။ အသိဉာဏ်ြွင့်လင်းသည့်ရခတ်သို ့ ရရာက်ရှိလာရသာအခါ
ယဉ်ရကျးမှုတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ ကိုလိုနီအင်ြါယာကိုတည်ရထာင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတွင် ေုတိယ
အကကီးဆုံးနိုင်ငံပြစ်လာခဲ့ြါသည်။ ၁၆ ရာစုတွင် ကတ်သလ
ို စ်နှင့် ြရိုတက်စတင့်ဘာသာဝင်များ
အကကား ပြစ်ြွားခဲ့ရသာ ဘာသာရရးစစ်ြွဲရကကာင့် ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ြါသည်။
၃။

၁၇ ရာစုနှစ၊် လူဝီ ၁၆ ဘုရင်လက်ထက်တွင် ပြင်သစ်သည် ယဉ်ရကျးမှု၊ နိုင်ငံရရးနှင့်

စစ်အင်အားတွင် ထိ ြ် တန်း သို ့ရရာက်ရ ှိ လာခဲ ့ ြါသည်။ ၁၈ ရာစု ရနာက် ြိ ုင ်း တွ င် ပြင်သစ်
ရတာ်လှန်ရရးကကီးရြါ်ရြါက်လာခဲ့ပြီး သက်ဦးဆံြိုင်ဘုရင်စနစ်ချုြ်ပငိမ်းခဲ့ရြါသည်။ ၁၉ ရာစုတွင်
နြိုလီယန်အာဏာရရှိလာခဲ့ပြီး ယရန ့ရခတ်၏အရစာဆုံးသမ္မတနိုင်ငံအပြစ် စတင်တည်ရထာင်ခဲ့
ြါသည်။ နြိုလီယန်သည် စစ်ြွဲရြါင်းများစွာဆင်နွှဲခဲ့ပြီး ြထမဆုံးပြင်သစ်အင်ြါယာကို တည်ရထာင်
ခဲ့ြါသည်။ သက်ဦးဆံြိုင်ဘုရင်စနစ်ကိုလည်း ပြန်လည်ကျင့်သုံးခဲ့ြါသည်။ ၁၈၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်
စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်သို ့ရပြာင်းလဲကျင့်သုံးပြီး ေုတိယအင်ြါယာအပြစ်သို ့ ရရာက်ရှိလာခဲ့ြါသည်။
၁၈၇၀ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်တတိယအင်ြါယာအပြစ် ရရာက်ရှိလာခဲ့ြါသည်။
၄။

၁၉ ရာစုနှ င် ့ ၂၀ ရာစု အရစာြို င် း ကာလများတွ င် ကိုလိုနီနယ်များချဲ ့ထွင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့

ေုတိယရပမာက် ကိုလိုနီနယ်ရပမအများဆုံး ြိုင်ဆိုင်ရသာနယ်ရပမအပြစ် ရရာက်ရှိလာခဲ့ြါသည်။
ြထမကမ္ဘာစစ်နှင့်ေုတိယကမ္ဘာစစ်တွင် ရအာင်နိုင်သူနိုင်ငံအပြစ် ြါဝင်ခဲ့ြါသည်။ ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်
တွင် နာဇီတို ့၏သိမ်းြိုက်မှုကို ခံခဲ့ရြါသည်။ စစ်ြွဲများပြီးဆုံးချိန်တွင် သမ္မတချားစ်ေီရ္ါလ်အစိုးရ
တက်လာခဲ့ပြီး အင်အားရတာင့်တင်းရသာနိုင်ငံအပြစ် ပြန်လည်ရရာက်ရှိခဲ့ြါသည်။
အစိုးရ
၅။

ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ရကာင်းမွန်ရသာေီမိုကရရစီအရလ့အထများကိုအရပခခံထားသည့် သမ္မတ

နှင့်ဝန်ကကီးချုြ်အုြ်ချုြ်သည့် သမ္မတနိုင်ငံစနစ်ကိုကျင့်သုံးြါသည်။ လက်ရှိကျင့်သုံးရနသည့်
ြွဲ ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေအား ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ရန ့ လူထုဆန္ဒခံယူြွဲပြင့်
အတည်ပြုထားပခင်းပြစ်ြါသည်။ နိုင်ငံ၏အဓိကရခါင်းရဆာင်နှစ်ဦးမှာ နိုင်ငံရတာ်သမ္မတနှင့်
ဝန်ကကီးချုြ်တို ့ပြစ်ြါသည်။ သမ္မတအား တိုက်ရိုက်ရရွးရကာက်ခံ စနစ်ပြင့် ခန် ့အြ် ပြီး ၅ နှစ်

သက်တမ်းပြစ်ြါသည်။ ဝန်ကကီးချုြ်အား သမ္မတမှရရွးချယ်ခန် ့ထားြါသည်။ လက်ရှိသမ္မတသည်
Emmanuel Macron ပြစ်ပြီး ဝန်ကကီးချုြ်သည် Édouard Philippe ပြစ်ြါသည်။

သမ္မတ Emmanuel Macron

ဝန်ကကီးချုြ် Édouard Philippe

လွှတ်ရတာ်
၆။

ပြင်သစ်လွှတ်ရတာ်အား National Assembly နှင့် Senate ဟူ၍ လွှတ်ရတာ်နှစ်ရြ်ပြင့်

ြွဲ ့စည်းထားြါသည်။ National Assembly ကိုယ်စားလှယ်များအား သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်များ
အလိုက်မှ တိုက်ရိုက်ရရွးရကာက်ခံစနစ်ပြင့် ရရွးရကာက်တင်ရပမြှောက်ပြီး သက်တမ်းမှာ ၅ နှစ် ပြစ်ြါ
သည်။ National Assembly သည် အစိုးရကိုထုတ်ြယ်ခွင့်ရှိသည်။ Senate မှ ကိုယ်စားလှယ်
များအား ရရွး ရကာက် ြွဲ ဆ ို င် ရာအဖွဲ မ
့ ှ ရရွ းချယ်ြ ါသည်။ National Assembly တွ င်
ကိုယ်စားလှယ် (၅၇၇) ရနရာနှင့် Senate တွင် (၃၄၈) ရနရာရှိြါသည်။
စီးြွားရရး
၇။

ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာရြါ်တွင် နဝမရပမာက်နှင့် ဥရရာြသမ္္ဂတွင် ေုတိယရပမာက်

စီးြွားရရးအင်အားအရတာင့်တင်းဆုံးနိုင်ငံပြစ်ြါသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်
ယူရိုရငွကိုသးုံ စွဲရန် ဥရရာြသမ္္ဂအြွဲ ့ဝင်အပခား ၁၁ နိုင်ငံတို ့နှင့်ြူးရြါင်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ
စတင်ကာ ယခင်ပြင်သစ်ြရန် ့ရငွအား ယူရိုရငွပြင့် အစားထိုးလဲလှယ်သးုံ စွဲခဲ့ြါသည်။ စီးြွားရရး

စနစ်ြုံစံမှာ ြု္္ဂလိကလုြ်ငန်းရှင်များအား အရပခပြုထားသည့် စီးြွားရရးနှင့် ြု္္ဂလိကနှင့်အစိုးရ
ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်သည့်စီး ြွားရရးကို ရရာစြ်ထားသည့်စနစ်ပြစ်ြါသည်။ အစိုးရအရနပြင့်
အရရးြါရသာစီးြွားရရးလုြ်ငန်းများပြစ်သည့် ရထားြို ့ရဆာင်ရရး၊ လျှြ်စစ်လုြ်ငန်း၊ ရလရကကာင်း
လုြ်ငန်း၊ နယူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့် ဆက်သွယ်ရရးလုြ်ငန်းများတွင် ချုြ်ကိုင်ထားြါသည်။
အစိုးရသည် ပြင်သစ်တယ်လီကွန်၊ ပြင်သစ်ရလရကကာင်းလိုင်း၊ အာမခံလုြ်ငန်း၊ ဘဏ်လုြ်ငန်းနှင့်
ကာကွယ်ရရးြစ္စည်းများထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းတွင်လည်း အစိုးရ၏ြါဝင်မှုကို တပြည်းပြည်းရလျှာ့ချ
ခဲ့ြါသည်။
၈။

ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရရးအြွဲ ့ချုြ်၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ်စစ်တမ်းများအရ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့

ဆဋ္ဌမရပမာက် ြို ့ကုန်တင်ြို ့သည့်နိုင်ငံပြစ်ကာ စတုတ္ထရပမာက်သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုအများဆုံးနိုင်ငံ
ပြစ်သည်။ OECD အြွဲ ့ဝင်နိုင်ငံများတွင် တတိယရပမာက်ပြည်ြတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးပမြှေုြ်နှံမှုအများဆုံး
ပြစ်ကာ အရမရိကန်ရေါ်လာ ၁၁၈ ဘီလီယံပြစ်သည်။
၉။

ရငွရကကးဆိုင်ရာဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ၊ ဘဏ်လုြ်ငန်းများနှင့် အာမခံလုြ်ငန်းများသည်

ပြင် သ စ်န ို င် ငံစ ီ းြွ ာ းရရးတွင ် အရရးကကီ း ရသာအစိတ ်အ ြိ ုင ်း များပြစ်ြ ါသည် ။ ြဲ ရစ်စရတာ့ ခ်
အိတ်ချိန်းသည် သက်တမ်းရင့်စရတာ့ခအ
် ိတ်ချိန်းတစ်ခုပြစ်ပြီး ၁၇၂၄ ခုနှစ်၊ လူဝီ ၁၅ ဘုရင်
လက်ထက်တွင်စတင်ခဲ့ပခင်းပြစ်ြါသည်။ ြဲရစ်စတော့ခ်အိတ်ချိန်းသည် ဥရရာြတွင် လန်ေန်စရတာ့ခ်
အိတ်ချိန်းပြီးရနာက် ေုတိယရပမာက်အကကီးဆုံးစရတာ့ခ်အိတ်ချိန်းရစျးကွက်ပြစ်သည်။
ကိုးကွယ်ယုံကကည်မှု
၁၀။

ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် လူဦးရရ၏ ၅၁.၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များပြစ်ကကပြီး

အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၅.၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိြါသည်။ ္ျူးဘာသာကိုးကွယ်သူ ၀.၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ အပခား
ဘာသာဝင် ၂.၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဘာသာမဲ့ ၃၉.၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိြါသည်။
လူမျိုးစုများနှင့် ပမို ့ပြရနထိုင်မှု
၁၁။

ပြင်သစ်လူမျိုးအများစုသည် ရ္ါလ်လူမျိုးများ၊ လက်တင် (ရိုမန်)များနှင့် ္ျာမန် (ြရန် ့)

အုြ်စုဝင်များရရာရနှာရနြါသည်။ ရေသများအလိုက် လူမျိုးစုများရနထိုင်ကကြါသည်။ အရနာက်
ြိုင်းတွင် Breton များ၊ အရနာက်ရတာင်ြိုင်းတွင် Aquitanian များ၊ အရနာက်ရပမာက်ဘက်တွင်
Scandinavian များ၊ အရရှ ရပမာက်
့
ဘက်တွင် Alemannic များနှင့်

အရရှ ရတာင်
့
ဘက်တွင်

Ligurian များ ရနထိုင်လျက်ရှိြါသည်။ ပြီးခဲ့ရသာ ရာစုနှစမ
် ျားတွင် ပြည်ြမှ ဝင်ရရာက်အရပခချ
ရနထိုင်သူများ များပြားလာပြီး ယဉ်ရကျးမှုရြါင်းစုံြါဝင်ရသာ အသိုက်အဝန်းပြစ်လာခဲ့ြါသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် လူမျိုးစုအလိုက် ရာခိုင်နှုန်းအချိုးမှာ ရအာက်ြါအတိုင်းပြစ်ြါသည်(က) လူပြူ- ၅၁ သန်း (၈၅ ရာခိုင်နှုန်း)၊
(ခ) အရနာက်ရပမာက်အာြရိကန်- ၆ သန်း (၁၀ ရာခိုင်နှုန်း)၊
(္) လူမည်း- ၂ သန်း (၃.၃ ရာခိုင်နှုန်း)၊
(ဃ) အာရှ- ၁ သန်း (၁.၇ ရာခိုင်နှုန်း)။
၁၂။

ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ပမို ့ပြလူရနမှုသိြ်သည်းရသာနိုင်ငံပြစ်ြါသည်။ ပမို ့များအလိုက် လူဦးရရ

မှာ ရအာက်ြါအတိုင်းပြစ်ြါသည်Rank

Functional urban areas

Population, 2012

1

Paris

11,688,000

2

Lyon

1,935,000

3

Marseille

1,732,000

4

Lille

1,357,000

5

Toulouse

1,255,000

6

Bordeaux

1,152,000

7

Nice

846,000

8

Strasbourg

767,000

9

Rouen

696,000

10

Rennes

691,000

11

Montpellier

658,000

12

Grenoble

657,000

13

Toulon

552,000

14

Saint-Étienne

525,000

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရရး
၁၃။

ပြင်သစ်သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမ္္ဂအြွဲ ့ဝင်နိုင်ငံပြစ်ပြီး ကုလသမ္္ဂလုံပခုံရရးရကာင်စီတွင်

ဗီတိုအာဏာရှိရသာ အပမဲတမ်းအြွဲ ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်ြါသည်။ ္ျီ-၈ အြွဲ ့၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရရး
အြွဲ ့၊ ြစိြိတ်အသိုက်အဝန်း၊ အိန္ဒိယသမုေ္ဒရာ၊ ကာရရဘီယံနိုင်ငံများအြွဲ ့ချုြ်တို ့၏ အြွဲ ့ဝင်နိုင်ငံ
ပြစ်ကာ နိုင်ငံတကာပြင်သစ်စကားရပြာနိုင်ငံများအသင်း၏ ဦးရဆာင်အြွဲ ့ဝင်ပြစ်ြါသည်။
၁၄။

၎င်းအပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအြွဲ ့အစည်းများပြစ်ရသာ OECD၊ UNESCO၊ Interpol၊

International Bureau of Weights and Measures နှင့် La Francophonie တို ့၏ ဌာနချုြ်
များသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် အရပခစိုက်ထားြါသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် သံတမန်ဆက်ဆံရရးတွင်
အထူးြင်ကျယ်ရပြာရသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်ကာ စစ်ပြီးရခတ်ကာလတွင် ဥရရာြသမ္္ဂအြွဲ ့ကကီး
အားတည်ရထာင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်ြါသည်။
၁၅။

ရပမာက်အတ္တလန္တိတ်စာချုြ်အြွဲ ့ (NATO)တွင် အရရးြါရသာအြွဲ ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်ကာ

အြွဲ ့၏စစ်ရရးဆိုင်ရာလှုြ်ရှားမှုများတွင် အရမရိကန်၊ ပဗိတန်တို ့နှင့်အတူ တက်ကကစွာြါဝင်လျက်
ရှိပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံပခားရရးနှင့်လုံပခုံရရးမူဝါေများအတွက် လွတ်လြ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရဆာင်ရွက်
လျက်ရှိြါသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် နယူကလီးယားလက်နက်ြိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်ြါ
သည်။
၁၆။

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာရြါ်တွင် ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အကူအညီ

ရြးရရး၌ စတုတ္ထအများဆုံးအလှူရှင်နိုင်ငံပြစ်ပြီး အရမရိကန်၊ ပဗိတိန်နှင့် ္ျာမနီနိုင်ငံတို ့၏
ရနာက်တွင်ရှိြါသည်။ နိုင်ငံ GDP ၏ ၀.၃၆ ရာခိုင်နှုန်းအား ြွံ ပြိ
့ ုးတိုးတက်မှုအတွက် အကူအညီ
ရြးရရးရန်ြုံရငွတွင် ထည့်ဝင်သုံးစွဲလျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အလှူရှင်နိုင်ငံများစာရင်းတွင် ၁၂ နိုင်ငံရပမာက်
နိုင်ငံပြစ်ြါသည်။ ပြင်သစ်ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ရရးရအ္ျင်စီကို တည်ရထာင်ထားပြီး ၎င်းအြွဲ ့အစည်း
သည် အာြရိကဆာဟာရရေသများအား ကူညီရထာက်ြံ့မှုများ ရဆာင်ရွက်ရြးလျက်ရှိြါသည်။
ပမန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရရး
၁၇။

ပြင်သစ်ပမန်မာဆက်ဆံရရးသည် ပမန်မာြရေသရာဇ်ရခတ် ၁၈ ရာစုကာလအတွင်းကြင်

စတင်ခဲ့ပခင်းပြစ်ြါသည်။ ပမန်မာဘုရင်အရလာင်းမင်းတရားလက်ထက်တွင် မွန်တို ့နှင့်ပြစ်ြွားခဲ့ရသာ
စစ်ြွဲအတွင်း ပြင်သစ်တို ့သည် မွန်တို ့အား ရထာက်ြံ့ကူညီမှုများရြးအြ်ခဲ့သည်။ အဆိုြါစစ်ြွဲ

အတွင်း ပြင်သစ်လူမျိုးစစ်သည်အများအပြားေို ့သည် ပမန်မာတြ်များ၏ြမ်းဆီးပခင်းကိုခံခဲ့ရကာ
ရနာက်ြိုင်းပမန်မာ့ဘုရင်တြ်မရတာ်တွင် ပြင်သစ်လက်ရရွးစင်ရသနတ်သမားများအပြစ် အမှုရတာ်
ထမ်းရစခဲ့သည်။ ပြင်သစ်တြ်သားအချို ့သည် အရလာင်းဘုရား၏တြ်မရတာ်တွင် အမှုထမ်း
ခဲ့သည်။ ၁၇၆၉ ခုနှ စ် ၊ ဆင် ပြူရှ င် မင် း လက် ထ က် တွ င် ပြင် သစ်အရရှ ့အိန ္ဒိ ယ ကု မ္ပ ဏီ နှ င် ့
တရားဝင် ကုန်သွယ်ရရးစာချုြ်ချုြ်ဆိုခဲ့သည်။
၁၈။

၁၇၆၉ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်သံရုံးအားစတင်ြွင့်လှစ်ခဲ့ကာ ရန်ကုန်ပမို ့တွင် ပြင်သစ်စက်ရုံများ၊

ကုန်သရ
ို လှာင်ရုံများြွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ အ္ဂလိြ်လက်ရအာက်သို ့ ပမန်မာနိုင်ငံကျရရာက်ခဲ့ပြီး
ရနာက်ြိုင်းတွင် ဆက်ဆံရရးပြတ်ရတာက်ခဲ့ရသာ်လည်း ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မာနိုင်ငံလွတ်လြ်ရရး
ရသည့်နှစ်မှာြင် သံတမန်ဆက်ဆံရရးပြန်လည်စတင်ခဲ့ြါသည်။
၁၉။

၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရရွးရကာက်ြွဲရနာက်ြိုင်းတွင် အမျိုးသားရင်ကကားရစ့ရရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်

များနှင့် ပမန်မာ့ေီမိုကရရစီအရရးတွင် ရထာက်ြံ့ကူညီမှုများ ရဆာင်ရွက်ရြးခဲ့ြါသည်။ ပမန်မာ
နိုင်ငံ၏လူအခွ
့ င့်အရရးြိုင်းဆိုင်ရာတွင် ကုလသမ္္ဂနှင့်မိတ်ြက်အြွဲ ့အစည်းများနှင့်အတူ ြူးရြါင်း
ရဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။ ကုလသမ္္ဂလူအခွ
့ င့်အရရးရကာင်စီ၏ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလုြ်ငန်းစဉ်များ
တွင် ပြင်သစ်၏ဦးရဆာင်မှုပြင့် ဥရရာြသမ္္ဂမှ အရထာက်အြံ့များရြးအြ်ခဲ့ြါသည်။
၂၀။

၂၀၁၀ရရွးရကာက်ြွဲရနာက်ြိုင်းတွင် နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများ ြိုမိုများပြားလာ

ခဲ့ပြီး ခရီးစဉ်အပြန်အလှန်သွားရရာက်ခဲ့မှုများမှာ ရအာက်ြါအတိုင်းပြစ်ြါသည် (က) ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၅ရက်ရန ့မှ ၇ ရက်ရန ့အထိ ပြင်သစ်ြွံ ့ပြိုးတိးု တက်ရရး
ဝန်ကကီး Ms. Annick Girardin၊
(ခ) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၆ရက်ရန ့မှ ၇ရက်ရန ့အထိ ပြင်သစ်ယဉ်ရကျးမှုနှင့်
ဆက်သွယ်ရရးဝန်ကကီး Ms. Auralie Filipetti၊
(္) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ရက်ရန ့မှ ၃၁ရက်ရန ့အထိ ပြင်သစ်ပြည်ြကုန်သွယ်ရရး
ဝန်ကကီး Ms. Nichole Bricq၊
(ဃ) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်ရန ့မှ ၂၃ ရက်ရန ့အထိ ပြင်သစ်ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ရရး
ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ ့၊

(င) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ပြင်သစ်ပြည်ြနှင့် ဥရရာြရရးရာဝန်ကကီး Mr.Alain
Jappie၊
(စ) ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ရမလတွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးြွားရရးြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ရရးဝန်ကကီး
ဌာန ပြည်တောင်စုဝန်ကကီးရေါက်တာကံရဇာ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ ့ခရီးစဉ်၊
(ဆ) ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၄ရက်ရန ့မှ ၁၆ ရက်ရန ့အထိ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည်ခရီးစဉ်၊
(ဇ) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်ရန ့မှ ၁၉ ရက်ရန ့အထိ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ခရီးစဉ်၊
(စျ) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရြရြာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ရန ့ နိုင်ငံပခားရရးဝန်ကကီးဌာန ပြည်တောင်စု
ဝန်ကကီး ဦးဝဏ္ဏရမာင်လွင်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ ့ခရီးစဉ်။

ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသအ
ံ မတ်ကကီး H. E. Mr. Christian LECHERVY
၏ကိုယ်ရရးအကျဉ်း

Mr. Christian LECHERVY ကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလတွင် ရမွးြွားခဲ့ြါသည်။
၎င်းသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ ြဲရစ် (၁၂) တက္က သိုလ်၊ နိုင်ငံတကာနှင့် မဟာဗျူဟာ
ဆက်သွယ်ရရးဌာနတွင် ေုတိယအရထွရထွအတွင်းရရးမှူးချုြ်အပြစ်လည်းရကာင်း၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ
၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ ကာကွယ်ရရးဝန်ကကီးဌာန၊ မဟာဗျူဟာရရးရာဌာန၊ ရေသတွင်းရရးရာကိစ္စရြ်
များဌာနခွဲ၊ အာရှြစိြိတ်ရုံးတွင် အရာရှိအပြစ်လည်းရကာင်း၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ
ကာကွယ်ရရးဝန်ကကီးဌာန၊ မဟာဗျူဟာရရးရာဌာန၊ ရေသတွင်းရရးရာကိစ္စရြ်များဌာနခွဲတွင်
ေုတိယညွှန်ကကားရရးမှူးအပြစ်လည်းရကာင်း၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ ကာကွယ်ရရး
ဝန်ကကီးဌာနရုံး၊ နိုင်ငံတကာရရးရာဌာနတွင် နည်းြညာြညာရှင်အပြစ်လည်းရကာင်း တာဝန်
ထမ်းရဆာင်ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ရအာက်တိုဘာလအထိ နိုင်ငံပခားရရး
ဝန်ကကီးဌာန၊ လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားရရးလှုြ်ရှားမှုဌာန၊ နိုင်ငံရရးနှင့် လူသားချင်းစာနာ
ရထာက်ထားရရးရစာင့်ကကည့်မှုအြွဲ ့တွင် ေုတိယညွှန်ကကားရရးမှူးအပြစ်လည်းရကာင်း၊ ၂၀၀၂
ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံပခားရရးဝန်ကကီးဌာန၊ အာရှြစိြိတ်ဌာန၊ အရရှ ရတာင်
့
အာရှဌာန
ခွဲတွင် လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရရးမှူးအပြစ်လည်းရကာင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ

Turkmenistan တွင် သံအမတ်ကကီးအပြစ်လည်းရကာင်း၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ
နိုင်ငံပခားရရးဝန်ကကီးဌာန၊ မဟာဗျူဟာရလ့လာဆန်းစစ်ရရးအြွဲ ့တွင် ေုတိယညွှန်ကကားရရးမှူး
အပြစ်လည်းရကာင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ သမ္မတရုံး၊ မဟာဗျူဟာနှင့် အာရှြစိြိတ်
ရရးရာတွင် အကကံရြးအပြစ်လည်းရကာင်းတာဝန်ထမ်းရဆာင်ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ
၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ြစိြိတ်အသိုက်အဝန်းတွင် ဌာရနကိုယ်စားလှယ်သံအမတ်ကကီးအပြစ် တာဝန်
ထမ်းရဆာင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ပမန်မာနိုင်ငံဆ ိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကကီးအပြစ် တာဝန်
ထမ်းရဆာင်လျက်ရှိြါသည်။

