တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ဆ
ံ ိုငရ
် ာအချက်အလက်များ
၁။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ံသည် အ ရှေ့အာရှေ၏အကြီးဆုံးနိုငင
် ပံ ြစ်၍ ြမ္ဘာ့စတုတ္ထ

အကြီးဆုံးနိုင်ငံပြစ်ပြီး ပမို့ တာ်မှော ြြျင်းပြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် လူဦး ရသန်း (၁၃၀၀)
ခန့်ရှေိပြီး လူဦ း ရအများဆုံ းနိ ု င် ငံ လ ည်း ပြစ် သ ည်။ တရုတ်ြွန်ပမူနစ်ြါတီ Communist
Party of China (CPC) မှေ အုြ်ချုြ်သည်။ ပြည်နယ် ြါင်း (၂၂) ခု၊ ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ
ေသ (၅) ခု၊ ပမူနီစီြါယ်အြ
ု ်ချုြ် ရးပမို့ တာ် (၄) ခု( ြြျင်း၊ ထျန်းြျင်း၊ ရှေန်ဟိုငး် ၊ ချုံချင့်)
နှေငအ
့် ထူးအုြ်ချုြ် ရး ေသ (၂) ခု ( ဟာင် ြာင်နှေငမ
့် ြာအို) တို့ ြါ်တွင် တရားဥြ ေစိုးမိုး
အုြ်ချုြ်ထားနိုင်သည်။

၂။

ဧရိယာစတုရန်းြီလိုမီတာ ြါင်း (၉.၆) သန်း (စတုရန်းမိုင် ြါင်း-၃.၇သန်း) ြျယ်ဝန်း

ပြီး

ပမမျြ်နှောသွင်ပြင်မှော ြုံစံအမျိုးမျ ိုးြွဲပြား နသည်။ သစ် တာများလည်း ရှေိသြဲ့သို့

သဲြန္တာရများ (ဂိုဘီသဲြန္တာရ၊ တြ်ခ်လာမာြန်သဲြန္တာရ) များလည်းရှေိသည်။ ဗီယြ်နမ်၊

လာအို၊ ပမန်မာနိုငင
် တ
ံ ို့နှေင်န
့ ီး သာ ေသများတွင်
ရှေိသည်။

နိုငင
် ံ၏အ နာြ်ြင
ို း် တွင်

နွသမြိုငး် သစ် တာများ ြုံးလွှမ်းလျြ်

တာင်တန်းများ၊

ြုန်း ပမပမင့်များရှေိပြီး

ဟိမဝန္တာ

တာင်တန်း၊ ထျန်းရှေန်း တာင်တန်းတို့သည် အိန္ဒိယ၊ ဗဟိုအာရှေ ေသတို့နှေင့် နယ်ပခားအပြစ်
သဘာဝအရတည်ရှေိ နသည်။ နိုငင
် ံ၏အ ရှေ့ြိုင်းသည် ြင်လယ်ြမ်းနားဘြ်ဆီသို့

ပမပြင်

နိမ့်ဆင်းသွားသည်။ ြမ်းရိုးတန်းအလျား ၁၄,၅၀၀ ြီလုိမီတာ (မိုင် ၉၀၀၀) ရှေည်လျားသည်။
သမိုငး် က ကာင်း
၃။

တရုတ် ရှေး ဟာင်းယဉ် ြျးမှုသည်

ပမစ်ဝါပမစ်ဝှေမ်း ေသမှေ

တစ်ခွင်တွင် စတင် ြါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ နှေစ် ြါင်း (၆၀၀၀)
စနစ်ပြင့်

နိုင်ငံြိုအုြ်ချုြ်လာခဲ့သည်။

တရုတ်ပြည် ပမာြ်ြိုင်း

ြျာ်မျှ သြ်ဦးဆံြိုင်ဘုရင်

မင်းဆြ် ြါင်း ပမာြ်ပမားစွာ

ရှေိသည်။

ြထမဆုံး

မင်းဆြ်မှော ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန့်ြ တည် ထာင်ခဲ့ သာ ရှေမင်းဆြ် (Xia Dynasty)
ပြစ် သာ်လည်း ဘီစီ ၂၂၁ ခုနှေစ် ချင်မင်းဆြ် (Qin Dynasty)

နှောင်းြိုင်းြာလမှေသာ

နိုင်ငံြို တစ်စည်းတစ်လုံးတည်းပြစ် အာင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ နာြ်တွင် မွန်ဂို
တို့၏သိမ်းြိုြ်ပခင်းြိုခံခဲ့ရသည်။

မွ န်ဂ ို တ ို ့ အား

တွန်း လှေန် ပြီး နာြ်

မင်မင်းဆြ်ြို

တည် ထာင်သည်။ ထို့ နာြ် မန်ချူးတို့ြသိမ်းြိုြ်ပြီး ချင်းမင်းဆြ် (Qing Dynasty) ြို
တည် ထာင်သည်။ ချင်းမင်းဆြ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏
၁၉

ရာစုနှေစ်အလယ်ြိုင်းတွင်

ချင်းမင်းဆြ်သည်

နာြ်ဆုံးမင်းဆြ်လည်းပြစ်သည်။

ဥ ရာြနယ်ချဲ့စနစ်နှေင့်

ခဲ့ရသည်။ ၁၈၃၉ ခုနှေစ်တွင် အဂဂလြ
ိ ်တို့နှေင့်ဘိန်းစစ်ြွဲပြစ်ြွားခဲ့ြာ
အဂဂလြ
ိ ်လြ် အာြ်သို့

စတင်ရင်ဆိုင်

ဟာင် ြာင်ြျွန်းအား

ြးအြ်ခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်မှေစတင်ြာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အ နာြ်

နိုင်ငံများ၏လွှမ်းမိုးမှုပမင့်တြ်လာခဲ့သည်။ ၁၈၉၄ ခုနှေစ်တွင် ြထမတရုတ် - ဂျြန်စစ်ြွဲ ပြစ်ြွား
ခဲ့ပြီး

နာြ်ြိုင်းြိုရီးယားြျွန်းဆွယတ
် ွငး် ရှေိ တရုတ်သသဇာမှော

ခုနှေစ်တွင်

လျာ့ြျလာခဲ့သည်။ ၁၉၁၁

ေါြ်တာဆွန်ယြ်ဆင် ခါင်း ဆာင်သည့် ရှေင့်ဟိုင်း တာ်လှေန် ရးကြီး

ြါ် ြါြ်

လာခဲ့ြာ ချင်းမင်းဆြ်ပြုတ်ြျခဲ့သည်။ ၁၉၁၂ ခုနှေစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရြ် န့တွင် တရုတ်
သမ္မတနိုင်ငံ ြါ် ြါြ်လာခဲ့ပြီး ဆွန်ယြ်ဆင်သည် ြထမဆုံးသမ္မတပြစ်လာခဲ့သည်။ သို့ သာ်

လည်း ဆွန်ယြ်ဆင်သည် သမ္မတရာထူးအား ချင်းမင်းဆြ် ခတ်ဗိုလ်ချုြ်ကြီးတစ်ဦး ပြစ်သူ
ရွန်ရှေစ်ခိုငထ
် ံသို့ လွအ
ဲ ြ် ြးခဲ့သည်။ ၁၉၁၅ ခုနှေစ်တွင် ရွန်ရှေစ်ခိုငသ
် ည် မိမိြိုယ်မိမိ တရုတ်
အင်ြါယာ၏ဘုရင်အပြစ်ခံယူခဲ့ရာ ဆန့်ြျင်မှုများ ြါ် ြါြ် လာခဲ့သည်။

ကေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်နှင့် ရွန်ရစ
ှ ်ခိုင်
၄။

၁၉၁၆ ခုနှေစ်တွင် ရွန်ရှေစ်ခိုင်ြွယ်လန
ွ ်ပြီး နာြ် တရုတ်နိုင်ငံ၏နိုငင
် ံ ရးအ ပခအ န

သည် များစွာရှုြ် ထွးလာသည်။ တရုတ်ဗဟိုအစိုးရသည် အာဏာသြ် ရာြ်မှုမရှေိဘဲ

ေသ

ဆိုင်ရာစစ်ဘုရင်များြသာ သြ်ဆိုင်ရာ ေသအလိုြ် ကြီးစိုးလျြ်ရှေိသည်။ ၁၉၂၀ ခုနှေစတ
် ွင်
ချန် ြရှေိတ်သည် ြူမင်တန်ြါတီ၏ ခါင်း ဆာင်ပြစ်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်းစည်းလုံးညီညွှတ် ရး
အား ပြန်လည်တည် ဆာြ်ခဲ့သည်။ San-min စီမံြိန်းအားချမှေတ်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုငင
် အ
ံ ား
ေီမုြ
ိ
ရစီနိုင်ငအ
ံ သွငြ
် ူး ပြာင်း ရးကြိုးြမ်းခဲ့ရာ တရုတ်ြွန်ပမူနစ်ြါတီနှေင့် ြဋိြြ္ခစတင်
ခဲ့ပြီး ၁၉၂၇ ခုနှေစ်တွင် ြူမင်တန်အစိုးရနှေင့် တရုတ်ြွန်ပမူနစ်ြါတီတို့အသြား ပြည်တွင်းစစ်ြွဲ
စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၇ ခုနှေစ်တွင် ဂျြန်ြျူး ြျာ်မှု ြါ် ြါြ်လာခဲ့ရာ ြူမင်တန်အစိုးရနှေင့်
ြွန်ပမူနစ်တို့အသြား ယာယီစစ် ပြပငိမ်းခဲ့ြာ ဘုံရန်သူဂျြန်အား ြူး ြါင်းခုခံခဲ့သည်။

၅။

၁၉၄၅ ခုနှေစ်တွင် ဂျြန်တို့လြ်နြ်ချပြီး နာြ်ြိုင်း ြူမင်တန်နှေင့ြ
် ွန်ပမူနစ်တို့၏

ြဋိြြ္ခပြန်လည်စတင်လာခဲ့ပြီး နာြ်

မာ်စီတုံးဦး ဆာင်သည့် တရုတ်ြွန်ပမူနစ်ြါတီ၏

ပြည်သူ့လွတ် ပမာြ် ရးတြ်မ တာ်သည် တရုတ်ပြည်မကြီးအား ထိန်းချုြ်နိုင်ခဲ့ပြီး ြူမင်တန်
တို့သည် ထိင
ု ်ဝမ်ြျွန်းသို့ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၉ ခုန ှေစ် ၊ အာြ်တိုဘာလ ၁ ရြ် န့တွင်
ြွန်ပမူနစ်ြါတီ ခါင်း ဆာင် မာ်စီတုံးသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည် ထာင် သြာင်း
သြညာခဲ့သည်။

ကမာ်စီတုံးမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် တ
ံ ည်ကောင်က ကာင်းက ကညာစဉ်
၆။

ြွန်ပမူနစ်ြါတီအာဏာရလာပြီး နာြ်ြိုင်း ပမယာပြုပြင် ပြာင်းလဲ ရးလမ်းစဉ် ချမှေတ်

ဆာင်ရွြ်ခဲ့ရာ ထိြ
ု ာလအတွငး် ပမြိင
ု ရ
် ှေင် (၁)သန်းခန့်ြွြ်မျြ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှေစ်
တွင်

ရှေ့ သို့ မဟာခုန်ြျ ံ ြျာ်လွှားပခင်းအမည် ရှေိသည့် စီးြွား ရးနှေင့် လူမှု ရးပြုပြင် ရး

စီမံြိန်းချမှေတ် ဆာင်ရွြ်ခဲ့ရာ ထိစ
ု ီမံြိန်းြာလ ၁၉၅၈ ခုနှေစ်မှေ ၁၉၆၁ ခုနှေစ်အထိ ၃ နှေစ်တာ
ြာလအတွင်း ငတ်မွတ် ခါင်းြါးမှု သြာင့် ပြည်သူ ၄၅ သန်းခန့် သဆုံး ခဲ ့ သ ည်။ ၁၉၆၆
ခုနှေ စ်တ ွ င်

မာ်စီ တ ုံ း သည်

ယဉ် ြျးမှု တာ် လှေ န် ရးတစ်ရြ်ဆင်နွဲြာ

ြါတီတွင်းနှေင့်

အစိုးရတွငး် မှေ ပြင်ဆင် ရးသမားများအား ရှေင်းလင်း ရး ဆာင်ရွြ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှေစ်တွင်
မာ်စီတုံးြွယ်လွန်ပြီး နာြ် တိန့် ရှောင်ြိန်သည် ြါတီအုြ်ချုြ်မှုြိုရယူခဲ့ြာစီးြွား ရးဆိုင်ရာ
ပြုပြင် ပြာင်းလဲမှုများ ဆာင်ရွြ်ခဲ့ပြီး နာြ်

တရုတ်နိုင်ငံသည်

စီးြွား ရးတိုးတြ်လာခဲ့

သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငက
ံ ရးစနစ်
၇။

တရုတ်နိုင်ငံ၏ြွဲ့စည်းြုံအ ပခခံဥြ ေအား ၁၉၈၂ ခုနှေစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၄ ရြ် န့တွင်

(၅) ကြိမ် ပမာြ် အမျ ိုးသားပြည်သူ့ြွန်ဂရြ်၏ (၅) ကြိမ် ပမာြ် ြုံမှေန်အစည်းအ ဝးတွင်
လြ်ခံအတည်ပြုခဲ့သည်။
အြွဲ့အစည်းပြစ်ပြီး

ပြည်သူ့ြွန်ဂရြ်သည်

တရုတ်နိုင်ငံ၏

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ရးစနစ်၏

နိုင်ငံ ရးအာဏာြိုင်

အ ပခခံအုတ်ပမစ်တစ်ခုလည်း

ပြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏နိုင်ငံ ရးအာဏာသည် ပြည်သူလူထုထံမှေ ဆင်းသြ်ပြီး
နိုင်ငံ၏အဓိြအာဏာြိုင်အြွဲ့အစည်းများမှော အမျိုးသားပြည်သူ့ြွန်ဂရြ် (National People's
Congress)၊ သမ္မတနှေင့် အတိုင်ြင်ခံ ြာင်စတ
ီ ို့ပြစ်သည်။
အမျ ုိ းသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်
၈။

အမျ ုိ းသားပြည်သူ့ြွန်ဂရြ်သည်

တရုတ်နိုင်ငံ၏

အဆင့်အပမင့်ဆုံးအာဏာြိုင်

အြွဲ့အစည်းပြစ်သည်။ ယင်းြွန်ဂရြ်သည် တစ်နှေစ်လျှင် ၂ ြတ်ခန့် အစည်းအ ဝးပြုလုြ်ပြီး
အဓိြအ ရးကြီး သာမူဝါေများ၊ ဥြ ေများ၊ ဘတ်ဂျြ်များချမှေတ်ပခင်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်
ပခင်းတို့အပြင် အဓိြအ ရးကြီးြုဂ္ဂို လ်များ ပြာင်းလဲပခင်း တို့

ဆာင်ရွြ်သည်။ တရုတ်

နိုငင
် ံ၏ ဥြ ေပြုပခင်းြို အမျိုးသားပြည်သူ့ြွန်ဂရြ်၏အပမဲတမ်း ြာ်မတီတစ်ခုပြစ် သာ
Standing Committee of the National People's Congress မှေ ဆာင်ရွြ်ြါသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ံ၏ သမ္မတ
၉။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ံ၏ လြ်ရှေိသမ္မတမှော Xi Jinping ပြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်

ြွန်ပမူနစ်ြါတီဗဟို ြာ်မတီ၏အ ထွ ထွအတွင်း ရးမှေူးလည်းပြစ်သည်။ ထို့ပြင် တရုတ်ပြည်
ြွန်ပမူနစ်ြါတီစစ် ြာ်မရှေင်၏ဥြ္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလုံခခုံ ရး ြာ်မရှေင်၏ဥြ္ကဋ္ဌနှေင့် Central

Leading Group for Comprehensively Deepening Reforms ၏
ပြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှေစ်၊

ခါင်း ဆာင်လည်း

ြ ြာ်ဝါရီလအတွင်းတွင် တရုတ်ြွန်ပမူနစ်ြါတီသည် ြွဲ့စည်းြုံ

အ ပခခံဥြ ေြါ သမ္မတသြ်တမ်းပြစ်သည့် ၅ နှေစ် သြ်တမ်းြို ၂ ကြိမသ
် ာ ဆြ်တိုြ်
ထမ်း ဆာင်ခွင့ရ
် ှေိသည့်အချြ်အား ပြင်ဆင်ခဲ့သပြင့် လြ်ရှေိသမ္မတ Xi Jinping သည် ၂၀၂၃
ခုနှေစ်အလွန်အထိ ဆြ်လြ်တာဝန် ဆာင်မည်ပြစ်သည်။
နိုင်ငက
ံ တာ်ကကာင်စီ
၁၀။ နိုငင
် ံ တာ် ြာင်စီသည်

ြွဲ့စည်းြုံအ ပခခံဥြ ေအရ

ပြည်သူ့ဗဟိုအစိုးရအြွဲ့

(Central People's Government) ဟု သတ်မှေတ် ခါ်ဆိုနိုင်ပြီး ၎င်းသည် တရုတ်ပြည်သူ့
သမ္မတနိုင်ငံ၏

အဓိြစီမံအုြ်ချုြ်သည့်

အာဏာြိုင်အြွဲ့အစည်းပြစ်သည်။

ဝန်ကြီးချုြ်မှေ ဦး ဆာင်ပြီး အစိုးရဌာနများနှေင့်
ြါသည်။ လြ်ရှေိတွင်

အဂျင်စီများမှေ

၎င်းအား

ခါင်း ဆာင်များ ြါဝင်

ြာင်စီ၌အြွဲ့ဝင် ၃၅ ဦးြါဝင်ြါသည်။ ၎င်းတို့မှော ဝန်ကြီးချုြ်၊

အုြ်ချုြ် ရးဆိုင်ရာ ေုတိယဝန်ကြီးချုြ် (၁) ဦး၊ အပခားေုတိယဝန်ကြီးချုြ် (၃) ဦး၊ နိုငင
် ံ တာ်
ြာင်စီဝင် (၅) ဦးနှေင့် ဝန်ကြီးဌာနများမှေ ဝန်ကြီးများနှေင့် အဓိြအြွဲ့အစည်းများမှေ ဥြ္ကဋ္ဌ
စုစု ြါင်း (၂၅) ဦးတို့ပြစ်ြါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံ ရးတွင် ပြည်သူ့ဗဟိုအစိုးရအြွဲ့သည်
အပြန်အလှေန်ဆြ်သွယ်လျြ်ရှေိသည့် အာဏာသုံးရြ်တွင် တစ်ရြ်အြါအဝင်ပြစ်သည်။
One Belt One Road (OBOR) စီမံကိန်း
၁၁။

တရုတ်နိုင်ငံ၏

၂၁

ရာစု

ြိုးလမ်းမစီးြွား ရးလမ်း သြာင်းနှေင့်

ရ သြာင်း

ြုန်သွယ် ရးလမ်း သြာင်းစီမံြန
ိ ်းအား Belt and Road စီမံြိန်းဟု ခါ်ဆိုသြြါသည်။
အဆိြ
ု ါ

One Belt, One Road စီမံြိန်းသည် တရုတ်သမ္မတရှေီြျင့်ြျင် ချမှေတ်ခဲ့ သာ

စီမံြိန်းပြစ်ပြီး
များသြား

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငန
ံ ှေင့် ေသတွငး် နိုင်ငမ
ံ ျား၊

ြူး ြါင်း ဆာင်ရွြ်မှုပြင့်

ယူ ရးရှေား ေသနိုင်ငံ

ြွံ့ပြိုးတိုးတြ်မှုြဦ
ို းတည်သည့်

စီမံြိန်းတစ်ရြ်

ပြစ်သည်။ အဓိြအားပြင့် အြိုင်း(၂)ြိုင်းြါဝင်ပြီး ြုန်း ပမအ ပခပြု ြိုးလမ်းမြုန်သွယ် ရး
ခါးြတ်လမ်း သြာင်း (Silk Road Economic Belt)နှေင့် သမုေ္ဒရာအ ပခပြုြုန်သွယ် ရ သြာင်း

ြိုးလမ်းမလမ်း သြာင်း (Maritime Silk Road) တို့ပြစ်သည်။ အဆိုြါမဟာဗျူဟာစီမံြိန်း
သည် တရုတ်နိုင်ငံအ နပြင့် ြမ္ဘာ့ ရးရာြိစ္စများတွင် ြိုမိုြျယ်ပြန့် သာအခန်းြဏ္ဍတွင်
ြါဝင်နိုင် ရးနှေင့် ၄င်းတို့၏သံမဏိထုတ်လုြ် ရးြဲ့သို့ အ ရးကြီး သာ စီးြွား ရးြဏ္ဍများ
တွင် ြိုမြ
ို ူး ြါင်း ဆာင်ရွြ်နိုင် ရးအတွြ်ြင်ပြစ်သည်။
၁၂။

၂၀၁၂ခုနှေစ်၊

အာြ်တိုဘာလတွင် ြီြင်းတြ္ကသိုလ်နိုင်ငတ
ံ ြာ လ့လာ ရးဌာနမှေ

နာမည် ြျာ်ထင်ရှေားသည့် ဌာနမှေူးြါ မာြ္ခဝမ်ြျိစိြ တရုတ်သတင်းစာ ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်စ်
၌ အပမင်အယူအဆတစ်ခု ရးသား ြာ်ပြခဲ့သည်။ အဆိြ
ု ါအပမင်မှော တရုတ်ပြည်၏ အ နာြ်
ဘြ်ြိုင်းရှေိ ယူ ရးရှေား (ဥ ရာြနှေင့်အာရှေဆြ်စြ်ြါဝင်သည့် ြုန်း ပမ ေသ) အ ြါ်ထားရှေိ
သည့် တရုတ်ြထဝီနိုင်ငံ ရးမဟာဗျူဟာြို ပြန်လည်သုံးသြ်ရန် တိုြ်တွန်းထားချြ်ပြစ်
သည်။ ဝမ်၏အ နာြ်တိုင်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာသည်

နာြ်တစ်နှေစ်တွင် သြညာသည့်

တရုတ်သမ္မတရှေီြျင့်ြျင်၏“ြိုးလမ်းမစီးြွား ရးရြ်ဝန်း” နှေင့် “၂၁ ရာစု ရ သြာင်းြိုးလမ်းမ”
ဆိုသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ြါ်လစီအပြစ်ထွြ် ြါ်လာသည်။ ဤ ြါ်လစီသည် ြါ မာြ္ခဝမ်၏
ြနဦးအပမင်ပြစ် သာ

ယူ ရးရှေားြုန်း ပမြို ြျာ်လွန်၍

သမုေ္ဒရာြမ်း ပခနိုငင
် ံများသိ့တ
ု ိုင် အာင်
စီးြွား ရးရြ်ဝန်း နှေင့်

အိန္ဒိယသမုေရ
္ဒ ာနှေင့်

ချဲ့ထွင်စဉ်းစားလိုြ်ပခင်းပြစ်သည်။

ရ သြာင်းြိုးလမ်းမဆိုသည်တို့မှော

ြစိြိတ်
ြိုးလမ်းမ

(One Belt One Road)

“ရြ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းမတစ် သြာင်း” ြွံ့ပြိုးတိုးတြ် ရးစီမံြိန်း၏ အဓိြအစိတ်အြိုငး် များ
ပြစ်သြဲ့သို့ ၎င်းတို့၏သြ် ရာြ်မှုမှော ကြီးမားြျယ်ပြန့်လှေသည်။ တရုတ်ပြည်၏ လြ်ရှေိ
မိတ်ဘြ်နိုင်ငမ
ံ ျားမှော ၆၀ ြျာ်ရှေိပြီး စုစု ြါင်းလူဦး ရ ၄ ေသမ ၄ ဘီလီယံရှေိသည်။
၁၃။

အဆိြ
ု ါစီမံြိန်းအား ၂၀၁၃ ခုနှေစ်၊

အာြ်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ် ြာ် သြညာ

ခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးချုြ်လီခိုြ်ြျင်းသည် ၄င်း၏အာရှေ၊ ဥ ရာြ ေသချစ်သြည် ရးခရီးစဉ်များတွင်
နိုငင
် တ
ံ ြာ ခါင်း ဆာင်များအား

စီမံြိန်းနှေင့်ြတ်သြ်၍

ရှေင်းလင်း ပြာသြားခဲ့သည်။

ပမန်မာနိုင်ငံသည်လည်း စီမံြိန်း၏တစ်စိတ်တစ် ေသတွင် ြါဝင် နသည့်အတွြ် တရုတ်
နိုငင
် တ
ံ ွင် ၂၀၁၇ ခုနှေစ်၊

မလ ၁၅ ရြ် န့ြ ြျင်းြခဲ့သည့် Belt and Road Forum for

International Cooperation သို့ နိုင်ငံ တာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်တြ် ရာြ်ခဲ့ြါသည်။
ထိ့အ
ု တူ

(၂၆.၄.၂၀၁၉)

ခုနှေစ်၌

China

National

Convention

Centre

တွင်

ြျင်းြပြုလုြ်သည့် ေုတိယအကြိမ် ပမာြ် ရြ်ဝန်းနှေင့်ြုးိ လမ်းမအပြည်ပြည်ဆိုငရ
် ာြူး ြါင်း
ဆာင်ရွြ် ရးြိုရမ်ြွင့်ြွဲအခမ်းအနားသို့လည်း နိုင်ငံ တာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် တြ် ရာြ်
ခဲ့ြါသည်။ အဆိြ
ု ါြွင့်ြွဲအခမ်းအနားတွင် နိုငင
် ံ တာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်မှေ “ ငငိမ်းချမ်းစွာ
အတူယှဉ်တွဲကနေိုငက
် ရးမူကကီး(၅)ရြ်အြါအဝင်

မိမတ
ိ ို့ ကားသကောတူေားတဲ့

လမ်းညွှန်

မူဝါေများစွဲကိုငင် ြီး BRI တွင် ြါဝင်ကဆာင်ရွက်တဲ့နိုင်ငမ
ံ ျား ကား တူညီဆန္ဒတည်ကဆာက်နိုင်
ြါက အရည်အကသွးပမင့်မားကသာ ြူးကြါင်းကဆာင်ရွက်မှုကိုကသချာစွာ ပြစ်ကြါ်ကစမယ်လို့
ပမန်မာနိုင်ငအ
ံ ကနပြင့် ရှုပမင်က ကာင်း” ပြာသြားခဲ့ြါသည်။
ပမန်မာ-တရုတ်ဆက်ဆံကရး
၁၄။

၂၀၀၇ ခုနှေစ်တွင် တရုတ်နှေင့ပ် မန်မာနိုငင
် ံအသြား နှေစ်နိုင်ငံြုန်သွယ်မှုြမာဏမှော ၁.၄

ဘီလီယံခန့်ရှေိခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှေ ပမန်မာနိုင်ငံသို့တင်သွင်းြုန်များမှော ဆီ၊ စတီးြစ္စည်းများ
နှေငခ
့် ျည်ထည်ြစ္စည်းများပြစ်ပြီး ပမန်မာနိုင်ငမ
ံ ှေတရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်သွငး် ြုန်များမှော ရာဘာ
နှေငသ
့် စ်ြုန်သြမ်းစသည်တို့ပြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် စြ်မှုလုြ်ငန်းြွံ့ပြိုးတိုးတြ် ရးနှေင့်
အ ပခခံအ ဆာြ်အဦတိုးတြ် ရးတို့အတွြ် အြူအညီများ ြးအြ်ခဲ့သည်။ စီးြွား ရး
ဆိုင်ရာအြူအညီများ ြးသြဲ့သို့ ရင်းနှေီးပမုြ်နှေံမှုများအ နပြင့်

ရအားလျှြ်စစ်စီမံြိန်းများ၊

ဆိြ်ြမ်းစီမံြိန်းများနှေင့် စြ်မှုဇုန်စီမံြိန်းများ ဆာင်ရွြ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ရခိုင်ြမ်းရိုးတန်း
မှေ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်အထိ ရနံနှေင့်သဘာဝဓါတ် ငွ့ြိုြ်လိုင်းြိုလည်း တည် ဆာြ်
ခဲ့သည်။

တရုတ်စွမ်းအင်ရင်းနှေီးပမှုြ်နှေံမှု ြာ်ြို ရးရှေင်းသည်လည်း

ပမစ်ဆုံ ရအားလျှြစ
် စ်

စီမံြိန်းတွင် ရင်းနှေီးပမှုြ်နှေံထားခဲ့ြါသည်။
၁၅။

၂၀၁၆ ခုနှေစ်၊ သသဂုတ်လအတွင်း နိုင်ငံ တာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် ေါ် အာင်ဆန်းစုသြည်၏

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ပမန်မာနှေင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် အစဉ်အလာရှေိ သာ
ချစ်သြည်ရင်းနှေီးမှုြို အနာဂတ်ြာလတွင် ဆြ်လြ် ြာ် ဆာင် ရးနှေင့် နှေစ်နိုင်ငံအသြား

ဘြ်စုံမဟာဗျူဟာ ပမာြ် ြူး ြါင်း ဆာင်ရွြ်မှုမတ
ိ ်ြြ်ဆြ်ဆံ ရး တိုးတြ် စ ရးတို့
အ ြါ် အပမင်ခ ျင်းြလှေ ယ် ခ ဲ့ သြပြီး အ ရးြါ သာသ ဘာတူ ည ီ မှု များြို ချမှေတ်နိုင်ခဲ့ ြါ
သည်။

ထို့ပြင်

နှေစ်နိုင်ငံအသြား

အစဉ်အလာရှေိ သာ

အဆင့်ပမင့် ခါင်း ဆာင်များအသြား

ရင်းနှေီးစွာဆြ်ဆံမှုြိုဆြ်လြ်၍ ထိန်းသိမ်းရန်၊ မဟာဗျူဟာ ပမာြ်ဆြ်သွယ်မှုပမှင့်တင်ရန်
နှေငအ
့် ုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ရာအ တွ့အကြုံြလှေယ်မှုြိုမိုနြ်ရှိုင်း စရန်တို့ြို သ ဘာတူခဲ့သြြါသည်။
၁၆။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအ နပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အမျ ုိ းသားပြန်လည်စည်းလုံး

ညီညွတ်မှုနှေင့် ပြည်သူများ၏ နထိုင်မှုဘဝပမှင့်တင် ရးအတွြ် အစိုးရ၏အပမင်နှေင့် မူဝါေ
များြို အသိအမှေတ်ပြုပြီး ပမန်မာနိုင်ငံ၏အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှေင့် ပငိမ်းချမ်း ရး
ခိုင်မာ စရန်နှေင့်

စီးြွား ရးြွံ့ပြိုးတိုးတြ်မှုနှေင့်

လူမှု ရးသဟဇာတပြစ်မှု

ပမှင့်တင်ရန်

ရည်ရွယ်၍ အမျိုးသား ရးအ ပခအ နနှေင့ြ
် ိုြ်ညီပြီး အားလုးံ ြါဝင်သည့် ြွံ့ပြိုးတိုးတြ်မှု
လမ်း သြာင်းအ ြါ် လျှာြ်လှေမ်း ရးနှေင့် ေီမုိြ ရစီပြုပြင် ပြာင်းလဲ ရးတို့ြုိ ထာြ်ခံခဲ့
ြါသည်။
၁၇။

ပမန်မာ-တရုတ် နယ်စြ် ေသများ၌ ပငိမ်းချမ်း ရးနှေင့်တည်ပငိမ် ရး ခိုင်မာ စရန်နှေင့်

ြူး ြါင်း ဆာင်ရွြ်မှုပမှင့တ
် င်ရန် နှေစ်ြြ်သ ဘာတူညီခဲ့သြြါသည်။ ပမန်မာနိုင်င၌
ံ နိုငင
် ံ ရး
ဆွး နွးမှုများမှေတစ်ဆင့် ပြည်တွင်းပငိမ်းချမ်း ရးနှေင့် အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ် ရး
အတွြ် အ ြာင်အထည် ြာ်ကြိုးြမ်း ဆာင်ရွြ်မှုများြို တရုတ်နိုင်ငံအ နပြင့် ထာြ်ခံ
အား ြးခဲ့ြါသည်။
၁၈။

အမျိုးသားလွှတ် တာ်ဥြ္ကဋ္ဌ၏ ြိတ်သြားမှုအရ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ၊ံ တရုတ်

ပြည်သူ့နိုင်ငံ ရး အတိုငြ
် င်ခံြွန်ြရင့် ေုတိယဥြ္ကဋ္ဌ H.E.Mr.WangZhengwei ဉီး ဆာင်
သာ ြိုယ်စားလှေယ်အြွဲ့သည် (၁၈-၅-၂၀၁၈) ရြ် န့မှေ(၂၂-၅-၂၀၁၈) ရြ် န့ထိ ပမန်မာ
နိုငင
် ံလွှတ် တာ်သို့ တရားဝင်ချစ်သြည် ရးခရီးလာ ရာြ်ခဲ့ြါသည်။
၁၉။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ၊ံ အမျိုးသားပြည်သူ့ြွန်ဂရြ်အပမဲတမ်း ြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌ

H.E. Mr. Li Zhanshu ၏ ြိတ်သြားချြ်အရ အမျိုးသားလွှတ် တာ်ဥြ္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း

ဉီး ဆာင် သာ အြွဲ့ဝင် (၁၀) ဉီးြါ သာ ြိုယ်စားလှေယ်အြွဲ့သည် (၂၅-၆-၂၀၁၈) ရြ် န့မှေ
(၂၉-၆-၂၀၁၈) ရြ် န့ထိ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ံသို့ တရားဝင်ချစ်သြည် ရးခရီး သွား
ရာြ်ခဲ့ြါသည်။
၂၀။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ၊ံ တရုတ်ပြည်သူ့နိုငင
် ံ ရးအတိုင်ြင်ခံြွန်ြရင့်အမျိုးသား

ြာ်မတီ၏ နိုင်ငံပခား ရးရာ ြာ်မတီြ ြိတ်သြားချြ်အရ ပမန်မာ-တရုတ်လွှတ် တာ်ချင်း
ချစ်သြည်ရင်းနှေီး ရးအသင်း ဥြ္ကဋ္ဌ ေါြ်တာပမ သာင်းဉီး ဆာင် သာ အြွဲ့ဝင် (၁၀) ဉီးြါ သာ
ြိုယ်စားလှေယ်အြွဲ့သည် (၂၅-၉-၂၀၁၈) ရြ် န့မှေ (၂၉-၉-၂၀၁၈) ရြ် န့ထိ တရုတ်
ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငသ
ံ ို့ လ့လာ ရးခရီးသွား ရာြ်ခဲ့ြါသည်။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ံသံရုံးမှ သံအမတ်ကကီး H.E. Mr. Hong Liang ၏
ကိုယ်ကရးအကျဉ်း

Mr. HONG Liang သည် ၁၉၆၉ ခုနှေစ်၊ စြ်တင်ဘာလတွင် မွးြွားခဲ့ြါသည်။ ၁၉၉၃
ခုနှေစ်တွင်

နိုငင
် ပံ ခား ရးဝန်ကြီးဌာနသို့

နိုငင
် ပံ ခား ရးဝန်ကြီးဌာနနှေင့်

ဝင် ရာြ်ခဲ့ပြီး

မ လးရှေားနိုငင
် န
ံ ှေင့်

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်င၊ံ

သသစ သတးလျနိုငင
် တ
ံ ို့ရှေိ

တရုတ်ပြည်သူ့

သမ္မတနိုငင
် ံသံရုံးများတွင် အသီးသီးတာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှေစ်မှေ ၂၀၁၅ ခုနှေစ်
အထိ

နိုငင
် ပံ ခား ရးဝန်ကြီးဌာန၊

အာရှေ ရးရာဦးစီးဌာနတွင်

ေုတိယညွှန်သြား ရးမှေူးချုြ်

အပြစ်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှေစ်၊ ဇူလိုငလ
် တွင် တရုတ်နိုငင
် ပံ ခား ရးဝန်ကြီး
ဌာန၊ အာရှေ ရးရာဦးစီးဌာန၏ ေုတိယညွှန်သြား ရးမှေူးချုြ်ပြစ်သူ Mr. HONG Liang အား
ပြည် ထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဆ
ံ ိုငရ
် ာ

အထူးအာဏာြုန်လွှဲအြ်ပခင်းခံရ သာ

ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငသ
ံ ံအမတ်ကြီးအပြစ် ြူးတွဲခန့်အြ်ခဲ့ြါသည်။

တရုတ်

