ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
နောက်ခံသမိုင်း
၁။

ထိုင်းနိုင်ငံသည် အနရှေ နောင်
့
အာရှေဗဟိုေွင်ေည်ရှေိပြီး မဲနခါင်မမစ်၏နရလမ်းန ကာင်းကို

ထိေ်းချုြ်ထားသည်။ အနရှေ နောင်
့
အာရှေေွင် ခရစ်သက္က ရာဇ် ၁ ရာစုဝေ်းကျင်၌ ထူနထာင်
နိုင်ခဲ့နသာ ခမာမင်းနိုင်ငံမြစ်သည့် ြူေေ်မင်းနိုင်ငံေွင် အိန္ဒိယယဉ်နကျးမှုများ လွှမ်းမိုးမခင်းရှေိ
သကဲ့သို ့ ၎င်းမှေေစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံေွင်လည်း အိန္ဒိယယဉ်နကျးမှုအကကီးအကျယ် သဇာလွှမ်းမိုး
မှုရှေိလာခဲ့သည်။
၂။

ြူေေ်မင်းနိင
ု ်ငံ အင်အားကျဆင်းပြီး ၁၃ ရာစုေွင် ခမာအင်ြါယာလည်း အင်အားကျ

ဆင်းပြီးသည့်နောက် အနရှေ နောင်
့
အာရှေေွင် ထိုင်း၊ မွေ်၊ ခမာနှေင့်မနလး စသည်မ
့ င်းနိုင်ငံ
များစွာနြါ်ထွေ်းလာခဲ့သည်။ ထိုသုိ ့နြါ်ထွေ်းလာခဲ့ရာ ၁၂၃၈ခုနှေစ်၌ ဆူကိုထိုင်း(Sukhothai)
မင်းနိုင်ငံအမြစ် ေည်နထာင်နင
ို ်ခဲ့သည်။
၃။

Worldometers Website၏ နြာ်မြချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှေစ်ေွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စုစုနြါင်း

လူဦးနရသည် ၆၉ သေ်းနကျာ်ရှေိပြီး ၇၅% နကျာ်မှော ထိုင်းလူမျိုးများမြစ်သည်။ မြည်ေယ် ၇၆
ခုမြင့် ြွဲ ့စည်းထားပြီး လူေည်းစုမြစ်နသာ မနလးမွေ်ဆလင်များမှော နောင်ြိုင်းမြည်ေယ်များ
ေွင်နေထိုင် ကသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ နမမာက်ြိုင်းေွင် ရှေမ်း(group of Shans)၊ ထိုင်း၊ လာအိုနှေင့်
အမခားထိုင်းစကားနမြာလူမျိုးများ နေထိုင်ပြီး ၎င်းေို ့ကိုထိုင်းလူမျိုးများဟုနခါ်သည်။ ေရုေ်
လူေည်းစု (Chinese minority) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏စီးြွားနရးေွင် နကာင်းမွေ်စွာြါဝင်
ထားနိုင် က၍ ထိုင်းလူထုအေွင်း ေစ်သားေည်းကျနအာင် နေထိုင် ကသူများလည်းမြစ်
သည်။ လူဦးနရ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုေ်းခေ် ့သည် နကျးလက်နေသေွင်နေထိုင် ကသည်။ ၂၀၁၀
ခုနှေစ်နကာက်ခံနသာစစ်ေမ်းအရ ထိုင်းနိုင်ငံေွင် စုစုနြါင်းလူဦးနရ၏ ၉၃.၆%မှော ဗုေ္ဓဘာသာ၊
၄.၆%မှော အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ၀.၉% မှော ခရစ်ယာေ်၊ ၀.၁%မှော ဟိန္ဒူနှေင့် ဘာသာမဲ့ကိုးကွယ်သူများ

လည်းရှေိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဧရိယာအကျယ်အဝေ်းမှော ၁၉၈,၁၂၀ စေုရေ်းမိုင် (၅၁၃, ၁၂၀
စေုရေ်းကီလိုမီော) ကျယ်ဝေ်းသည်။

နိုင်ငံနရး
၄။

ထိုင်းလူမျိုးေို ့၏စိေ်ေွင် လွှမ်းမိုးနသာ အနရးကကီးသည့်အချက် (၄)ချက်မှော ထိုင်းဘုရင်

မင်းမမေ်၊ ဗုေ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ယုံ ကည်မှု၊ နိုင်ငံနော်နှေင့်ေီမိုကနရစီေို ့မြစ်သည်။ ထိုင်းဘုရင်
မင်းမမေ်သည် အမျိုးသားစည်းလုံးနရးညီညွှေ်မှု၏လက္ခဏာရြ်မြစ်သည်။ ထို ့မြင် ထိုင်းဘုရင်

စေစ်သည် အနရှေ နောင်
့
အာရှေေွင် ရာစုနှေစန
် ှေင့်ချီ၍ အနရးြါနသာ နိုင်ငံနရးအခေ်းကဏ္ဍေွင်
ြါဝင်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် အမခားနသာေီမိုကနရစီနိုင်ငံများေည်းေူ မဏ္ဍိုင် (၃) ရြ်ြိုင်းမခား
ထားသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မဏ္ဍိုင် (၃) ရြ်ေွင် မဏ္ဍိုင် (၁) ရြ်၏ လုြ်နဆာင်မှုအနြါ် အမခား
မဏ္ဍိုင် (၂) ရြ်က ထိေ်းချုြ်နိုင်နသာ အခွင့်အာဏာရှေိသည်။
အုြ်ချုြ်နရး
၅။

အစိုးရအြွဲ ့ကို ဝေ်ကကီးချုြ်ကဦးနဆာင်ပြီး ထိုအြွဲ ့ေွင် ဝေ်ကကီးချုြ်၊ ဝေ်ကကီးဌာေ

အသီ းသီ းမှေ ဝေ် က ကီ းများ၊ ေုဝေ် က ကီ းများနှေင ့် အရာရှေိ က ကီး များြါဝင် သ ည်။ ဝေ် က ကီ းချုြ် က ို
နအာက်လွှေ်နော်က နရွးချယ်နြးရသည်။ နအာက်လွှေ်နော်ဥက္က ဋ္ဌ၏ နထာက်ခံချက်အရ
ဘုရင်က ဝေ်ကကီးချုြ်ကိုခေ် ့အြ်သည်။ ဝေ်ကကီးချုြ်သည် ဝေ်ကကီးများကိုခေ် ့ထားမခင်း၊ ြယ်ရှေားမခင်း
အခွင့်အာဏာရရှေိသူမြစ်သည်။ ြွဲ ့စည်းအနမခခံဥြနေအသစ်အရ ဝေ်ကကီးချုြ်နှေင့် အမခားဝေ်ကကီး
(၃၅) ဦးအထိ ဘုရင်မင်းမမေ်မှေ ခေ် ့အြ်နိုင်သည်။ ဝေ်ကကီးချုြ်သည် ဘုရင်မင်းမမေ်အမိေ် ့မြင့်
အလျင်အမမေ်အနကာင်အထည်နြာ်ရမည့် အနရးကကီးဥြနေမြုနရးအဆိုကိုေင်သွင်းရေ် အခွင့်
အာဏာရှေိပြီး ၎င်းကို ေစ်နှေစ်အေွင်း ြါလီမေ်က မဲခွဲအေည်မြုနြးရေ်မြစ်သည်။ ဝေ်ကကီး
အြွဲ သ
့ ည် ြါလီမ ေ် လွှ ေ် နော်မ ှေ စဉ် းစားဆု ံး မြေ်နိ ုင ်ရ ေ် ဘေ် ဂျက် က ို မြုစု နြးရသည် ။
ဝေ်ကကီးေစ်ဦးချင်းမြစ်နစ၊ ဝေ်ကကီးများကမြစ်နစ၊ ဝေ်ကကီးချုြ်ကမြစ်နစ ဆန္ဒရှေိနသာ အစိုးရ၏
လုြ်ထုံးလုြ်ေည်းများနှေင့်မူဝါေအနြါ် အကျိုးသက်နရာက်မှုရှေိသည့် ဥြနေ ကမ်းများကို ြါလီမေ်သို ့
ေင်မြပြီး သနဘာေူညီမှုယူရသည်။
ဥြနေမြုနရး
၆။

ဥြနေမြုနရးအြွဲ ့မြစ်သည့် National Assembly သည် ထိုင်းလူအြွ
့ ဲ ့အစည်းကို စီမံ

အုြ်ချုြ်ရေ် ဥြနေများနရးဆွဲမြဋ္ဌာေ်းနရးောဝေ်ကို ထမ်းနဆာင်ရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ြထမဦးဆုံး
ြွဲ ့စည်းြုံအနမခခံဥြနေအရ NationalAssembly သည် ၁၉၃၂ခုနှေစ်ေွင် စေင်ပေါ်ပေါက်
လာခဲ့သည်။ National Assembly ေွင် နအာက်လွှေ်နော် (House of Representatives)

နှေင့် အထက်လွှေ်နော် (Senate) ေို ့ြါဝင်ပြီး လွှေ်နော်နှေစ်ရြ် (Bicameral) စေစ်ကို
ကျင့်သးုံ သည်။ National Assembly ေွင် အမေ် ၆၅၀ ဦးရှေိပြီး နရွးနကာက်ခံအမေ် ၅၇၆
ဦး (နအာက်လွှေ်နော်အမေ် ၅၀၀ ဦးနှေင့် အထက်လွှေ်နော်အမေ် ၇၆ ဦး)နှေင့် အမခား
၇၄ ဦးမှော ြါေီမှေ နရွးချယ်ခေ် ့အြ်နသာ အထက်လွှေ်နော်အမေ်များမြစ်ြါသည်။ ထိုင်း
နိုင်ငံေွင် နအာက်လွှေ်နော်အမေ် ၃၇၅ ဦးနှေင့် အထက်လွှေ်နော်အမေ် ၇၆ ဦးေို ့အား
first-past-the-post (FPTP) စေစ်မြင့် နရွးနကာက်ေင်နမမြှောက်ပြီး ကျေ်နအာက်လွှေ်နော်
အမေ် ၁၂၅ ဦးအား ြါေီအားမြင့် အချိုးကျကိုယ်စားမြုစေစ်မြင့် နရွးနကာက်ေင်နမမြှောက်
ြါသည်။
၇။

အထက်လွှေ်နော်ေွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအမာခံြုဂ္ဂိုလ်များနှေင့် လက်နရွးစဉ်ြုဂ္ဂိုလ်များ

ြါဝင် သ ည် ။ အထက် လွှ ေ် နော်ေ ွင ် အမေ် ၁၅၀ ဦး ရှေိ ပြီး ခေ် ့အြ်ခ ံ အမေ် ၇၄ ဦးနှေင် ့
ကျေ်အမေ်များကို မြည်ေယ်ေစ်ခုစီအားကိုယ်စားမြု၍ နရွးချယ်ခေ် ့အြ်ြါသည်။ လွှေ်နော်
၏သက်ေမ်းသည် (၆)နှေစ်မြစ်ြါသည်။
၈။

နအာက်လွှ ေ ်န ော် သ ည် ထို င် းနို င်င ံ၏ အဓိ ကဥြနေမြုနရးအြွဲ အ
့ စည် း မြစ် ပြီး

လွှေ်နော် (၂) ရြ်ေွင် သဇာအာဏာြိုရှေိနသာ လွှေ်နော်မြစ်သည်။ နအာက်လွှေ်နော်
ေွင် အမေ်ဦးနရ ၅၀၀ ဦးြါဝင်ပြီး အမေ် ၃၇၅ ဦးအား မဲဆန္ဒေယ်ေစ်ခုချင်းစီမှေ
နရွ းနကာက်ပ ြီ း ၁၂၅ ဦးအား ြါေီအ ားမြင့် အချိ ု းကျကို ယ ် စားမြုစေစ် မြင် ့ နရွး နကာက်
ေင်နမမြှေ ာ က်ြ ါသည် ။ ဝေ်ကကီးချုြ်နှေင့် ၎င်း၏ကက်ဘိေက်ဝေ်ကကီးများကို ရာထူးမှေ ြယ်ရှေား
နိုင်နသာ အာဏာရှေိသည်။ နအာက်လွှေ်နော်၏ သက်ေမ်းမှော (၄) နှေစ် မြစ်သည်။
ေရားစီရင်နရး
၉။

ေရားစီရင်နရးအြွဲ ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ေရားရုံးအားလုံးြါဝင်နသာ အြွဲ ့မြစ်သည်။

ေရားရုံးများသည် အုြ်ချုြ်နရးနှေင့် ေရားစီရင်နရးအြွဲ ့များအနြါ် အမြေ်အလှေေ်စစ်နဆး
ထိေ်းညြှေိမှု မြုလုြ်နိုင်ရေ် ရည်ရွယ်၍ ြွဲ ့စည်းထားြါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ေရားစီရင်နရးေွင်

ထူးမခားသည့်စေစ်(၃) ခုရှေိပြီး ေရားသူကကီးများ နဆာင်ရွက်နသာ ေရားရုံးစေစ်၊ အုြ်ချုြ်
နရးဆိုင်ရာေရားရုံးစေစ်နှေင့် ြွဲ ့စည်းြုံအနမခခံဥြနေဆိုင်ရာ ေရားရုံးစေစ်ေို ့ မြစ်ြါသည်။
ေရားရုံးများသည်

လွှေ်နော်မှေ

အေည်မြုထားနသာ

ဥြနေများနှေင့်အညီ

အနကာင်

အထည်နြာ်နဆာင်ရွက်ရသည်။
၁၀။

ထိုင်းနိုင်ငံသည် မည်သည့်နိုင်ငံ၏ ကိုလိုေီအမြစ်မှေ မနရာက်ခဲ့ဘူးနသာ အနရှေ နောင်
့

အာရှေ၏ ေစ်ခုေည်းနသာနိုင်ငံေစ်နိုင်ငံအမြစ် ဂုဏ်ယူနြာ်မြရေ် လွေ်လြ်သူများ၏နိုင်ငံ
နော် (Land of The Free) ဟူနသာ စကားစုကို အသုးံ မြု ကသည်။ ၁၉၃၂ ခုနှေစ်ေွင် ထိုင်း
နိုင်ငံသည် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စေစ်ကို စေင်ကျင့်သံးု ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနရးေွင် လက်ေက်ကိုင်
ေြ်ြွဲ ့သည် အင်အားအကကီးမားဆုံးမြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏နိုင်ငံနရးမြစ်စဉ်များေွင်
အာဏာသိမ်းမှုမြစ်ရြ်များလည်း ကုံနေွ ခဲ့ ့ရသည်။ လက်ေနလာထိုင်းနိုင်ငံနရးမြစ်စဉ်ေွင်
၂၀၁၁ခုနှေစ် အနထွနထွနရွးနကာက်ြွဲေွင် ယင်လေ်၏ ြူထိုင်းြါေီ( Pheu Thai Party)
သည် အနိုင်ရပြီးနောက် အာဏာရရှေိလာခဲ့သည်။ ယင်လေ်သည် ယခင်ဝေ်ကကီးချုြ်နဟာင်း
သက်ဆ င်၏ ညီမမြစ်သည်။ ဝေ် က ကီး ချုြ်န ဟာင် းသက်ဆ င် သ ည် ြထမသက်ေမ်းအမြည့်
ောဝေ်ထမ်းနဆာင်ခဲ့ပြီး ေုေိယအကကိမ်ေွင်လည်း ထြ်မံအနရွးခံခဲ့ရသည်။ သို ့နသာ် ေုေိယ
သက် ေ မ် း ကာလေွ င် မူး ယစ်န ဆးဝါးေို က ်ြ ျက်နရးနခါင်း စဉ်မ ြင့် လူ (၂၀၀၀)နကျာ် က ို
နသေဏ်နြးခဲ့ပြီး အဂေိလိုက်စားမှုအကကီးဆုံးမြစ်သည့် နိုင်ငံဘဏ္ဍာနငွများကို အလွှဲသုံးစား
လုြ်မခင်းနှေင့်

နိုင်ငံနော်ကိုအခွေ်နြးဆြ်ရေ်

ြျက်ကွက်ခဲ့မခင်းများရှေိသည်ဟု

စွြ်စွဲမခင်း

ခံခဲ့ရသည်။ သက်ဆင်အနြါ် ေိုင်းသူမြည်သားများအများစု ကေ် ့ကွက်မှုအမြင်းထေ်ဆုံးမှော
ချစ်ခင်နလးစားနသာဘုရင်စေစ်ကို မရှေိသင့်နော့ဟုနမြာဆိုနဝြေ်ခဲ့နသာန ကာင့် ဘေ်နကာက်
နှေင့်အမခားနေသရှေိ ြညာေေ်လူေေ်းစားများက သူကိ
့ ုမနှေစ်သက် ကြါ။ ထို ့န ကာင့် သက်ဆင်
သည် ၂၀၀၈ခုန ှေစ ် ေွင ် ဝေ် က ကီး ချုြ်ခ ရီ းစဉ် မြင် ့ မြည် ြသို ့ထွ က် ခွ ာနေစဉ် ထို င် းစစ် ေြ်မ ှေ
အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၎င်းသည် ေူဘိုင်းေွင်နေထိုင်နေခဲ့သည်။

၁၁။

၂၀၁၁ခုနှေစ်နရွးနကာက်ြွဲေွင် သက်ဆင်၏ညီမ ယင်လေ်ဦးနဆာင်နသာ ြူ ထ ိ ု င ် း

ြါေီသည်

မဲများစွာမြင့်အနိုင်ရရှေိပြီးနောက်

မြည်ြ၌ေိမ်းနရှောင်နေသူ

ဝေ်ကကီးချုြ်နဟာင်း

သက်ဆင် မြည်နော်မြေ်လာနိုင်နစနသာ လွေ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥြနေ ကမ်းကို ယင်လေ်
အစိုးရအြွဲ ့မှေ လွ ေ် န ော် ေွ င် ေင် ပြီး အေည်မ ြုရေ် က ကိ ုးစားရာမှေ ထိုင်းနိုင်ငံနရးြဋိြက္ခ
မေည်မပငိမ်မြစ်ခဲ့သည်။
၁၂။

၂၀၁၃ ခုနှေစ်၊ သဂုေ်လေွင် ြူထိုင်းြါေီကိုယ်စားလှေယ်အများစုရှေိနေနသာ ထိုင်းနိုင်ငံ၏

နအာက်လွှေ်နော်သည် ထိုလွေ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥြနေ ကမ်းကို အေည်မြုလိုက်သည်။ ထို
ဥြနေ ကမ် း ကိ ု

အထက်လ ွှေ ်န ော်၏ အေည် မြုချက် ရရှေိ လျှင်

ဥြနေအေည် မ ြစ်မ ည်

မြစ်နသာ်လည်း အထက်လွှေ်နော်အမေ် ၄၀ % ခေ် ့မှေ ကေ် ့ကွက်ခဲ့နသာန ကာင့် နဆွးနနွး
အေည်မြုနိင
ု ်နရး ၇၅ % မမြည့်၍ ဆက်လက်နဆွးနနွးရေ် နရွှ ဆိ
့ ုင်းလိုက်သည်။ ထိုအခါ
ဘေ်နကာက်ပမို ့ရှေိ ောမည်ကကီးချူလာနလာင်ကွေ်ေက္က သိလ
ု ်မှေ ြါနမာက္ခများ၊ နကျာင်းသား
များကလည်း ဥြနေ ကမ်းကို ကေ် ့ကွက်နသာန ကညာချက်ကို ထုေ်မြေ်ခဲ့သည်။ ထို ့မြင်
ေရားသူကကီးများ၊ ဆရာဝေ်များနှေင့် သူောမြုများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံေစ်လွှား ြညာေေ်များနှေင့်
စီးြွားနရးလုြ်ငေ်းရှေင်များကလည်း ကေ် ့ကွက်ခဲ့သည်။ ယုေ်စအ
ွ ဆုံး ထိုင်းအကျဉ်းနထာင်
ေစ်ချို ့ထဲမှေ အကျဉ်းသားများသည်ြင် ထိုလွေ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥြနေကို ကေ် ့ကွက်သည့်
အန ကာင်း ထိုင်းလူမှုကွေ်ယ က်များ၊ နြ့စ်ဘုေ်စာမျက်နှောများေွင် ဓာေ်ြုံများနှေင့်ေကွ
နြာ်မြခဲ့သည်။
၁၃။

ထိုသုိ ့ လွေ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥြနေ ကမ်းနှေင့် ြေ်သက်၍ အမငင်းြွားမှုများမြစ်နေစဉ်

အစြိုင်းေွင် ထိုင်းဝေ်ကကီးချုြ်ယင်လေ်က ထိုဥြနေ ကမ်းသည် နိုင်ငံေစ်ဝေ်း အမျိုးသား
မြေ်လည်သင့်မမေ်နရးကို

ရည်မှေေ်းလုြ်နဆာင်မခင်းမြစ်သည်ဟု

ရုြ်မမင်သံ ကားမှေေစ်ဆင့်

နမြာ ကားခဲ့သည်။
၁၄။

ထို ့န ကာင့်

ဆန္ဒမြသူများသည်

မနကျမေြ်ဆက်လက်မြစ်နေခဲ့ပြီး

ေစ်ချို ့ဆန္ဒမြ

နခါင်းနဆာင်များကြင် လက်ရှေိအစိုးရနှုေ်ထွက်နြးနရးအထိ နောင်းဆိုခဲ့ ကသည်။ ထိုင်း

ဝေ်ကကီးချုြ်ယင်လေ်ကလည်း သူေို ့အစိုးရအနေမြင့် လွေ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥြနေ ကမ်းကို
လွှေ်နော်ေွင် ဆက်လက်ေင်သင
ွ ်းရေ် မကကိုးစားနော့န ကာင်းကို “ လွေ်ပငိမ်းချမ်းသာ
ခွင့် ဥြနေ ကမ်းကိစ္စက ပြီးသွားြါပြီ၊ အားလုံးကို ကျမေို ့ မြေ်ရေ
ု ်သမ
ိ ်းြါ့မယ်”ဟု သူမက
ရုြ်မမင်သံ ကားေွင် နမြာ ကားခဲ့သည်။
၁၅။

ဆန္ဒမြသူများလိုလားနသာ လွေ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥြနေ ကမ်းကိစ္စသည် အဆုံးသေ်

သွားနသာ်လည်း ဆန္ဒမြမှုများမှော ဆက်လက်မြစ်ြွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှေစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၈
ရက်နေ ့ေွင် ေီမိုကရက်ေစ်ြါေီကိုယ်စားလှေယ် ၁၅၃ ဦးစလုံး နှုေ်ထွက်သွားပြီးနောက်
ယင်လေ်သည် နအာက်လွှေ်နော်ကိုြျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ခုနှေစ်၊ နြနြာ်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ ့
ေွင် အနထွနထွနရွးနကာက်ြွဲမြုလုြ်ရေ် န ကညာခဲ့သည်။ အစိုးရဆေ် ့ကျင်သူများကလည်း
သူေို ့ရည်မှေေ်းချက်မြစ်နသာ နရွးချယ်စရာမလိုနသာ မြည်သူနကာင်
့
စီြွဲ ့စည်းြို ့ထိေိုင်နအာင်
နရွးနကာက်ြွဲအသစ်များကို နနှောင့်ယှေက်မည်ဟုနမြာဆိုခဲ့သည်။
၁၆။

၂၀၁၄ခုနှေစ်၊ နမလ ၈ ရက်နေ ့ေွင် ြွဲ ့စည်းြုံအနမခခံဥြနေဆိုင်ရာခုံးရုံးက ဝေ်ကကီးချုြ်

ယင်လေ်နှေင့် ဝေ်ကကီး (၉) ဦးကို အာဏာအလွှဲသးုံ စားမြုလုြ်မှုမြင့် ရာထူးမှေ နှုေ်ထွက်နြး
ရေ်အမိေ် ့ချမှေေ်ခဲ့သည်။ မြုေ်ချခံရနသာ ဝေ်ကကီးချုြ်ယင်လေ်၏နေရာေွင် ယာယီဝေ်ကကီးချုြ်
အမြစ် ဘွေ်နဆာင်ြိုင်ဆေ်ကိုခေ် ့အြ်ခဲ့သည်။
၁၇။

၂၀၁၄ခုနှေစ်၊ နမလ ၂၂ရက်နေ ့ေွင် ထိုင်းေြ်မနော်သည် နိုင်ငံ၏အနမခအနေအရြ်ရြ်ကို

ထိေ်းသိမ်းရေ် အမျိုးသားပငိမ်းချမ်းနရးနှေင့် ပငိမ်ဝြ်ြိမြားမှုထိေ်းသိမ်းနရးနကာင်စီ (National
Peace and Order maintaining Council- NPOMC)ကို ြွဲ ့စည်းပြီး စစ်အုြ်ချုြ်နရး
အာဏာလွှဲ နမြာင် းရယူ သည် ဟု ထိ ုင် း ေြ်မနော် က ာကွ ယ ် နရးစစ် ဦးစီ းချုြ် ဗို လ် ချုြ်
ြရာယူချေ်အိုချာကန ကညာခဲ့သည်။ လက်ရှေိဝေ်ကကီးချုြ်မှော ဗိုလ်ချုြ်ကကီးြရာယူချေ်အိုချာ
မြစ်သည်။

ဝေ်ကကီးချုြ် ဗိုလ်ချုြ်ကကီးြရာယူချေ်အိုချာ

၁၈။

ဘုရင် ဗာဂျီရာနလာင်ကွေ်း

လက်ရ ှေိ ထိ ုင ်း နိ ုင ်ငံ၏ ဘု ရင် မှေ ာ ဗာဂျီ ရာနလာင် က ွေ် း သိ ု ့မဟု ေ် ေဿမနမမာက်

ရာမမင်းမြစ်ပြီး ၎င်း၏ြခင်မှော ဘူမိနဘာ အေူလျာေက် (ေဝမနမမာက်ရာမမင်း) မြစ်ြါသည်။
၎င်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှေစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁ရက်နေ ့ေွင် ဘုရင်အမြစ်ေရားဝင်ဆက်ခံခဲ့ြါသည်။
ြွဲ ့စည်းြုံအနမခခံဥြနေအရ ဘုရင်ေွင် အာဏာအေည်းငယ်မျှသာရှေိနသာ်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၏
အာဏာမရှေိနသာ နခါင်းနဆာင်နှေင့် မြယုဂ်အမြစ် ေည်ရှေိသည်။ နိုင်ငံ၏ အကကီးအကဲအနေမြင့်
ဘုရင်အား အခွင့်အာဏာအချို ့နြးအြ်ထားပြီး အစိုးရ၏လုြ်နဆာင်မှုများေွင် အချို ့နေရာ
များ၌ ြါဝင်နဆာင်ရွက်ခွင့်ရသည်။ ြွဲ ့စည်းြုံအနမခခံဥြနေအရ ဘုရင်သည် ထိုင်းနော်ဝင်
ေြ်မနော်၏နခါင်းနဆာင်မြစ်သည်။ ဘုရင်သည် ဗုေ္ဓဘာသာမြစ်ရေ်လိုအြ်ပြီး နိုင်ငံအေွင်း
ရှေိ အမခားယုံ ကည်ကိုးကွယ်မှုများကိုလည်း ကာကွယ်နြးမည့်သူမြစ်သည်။ ဘုရင်အနေမြင့်
အစဉ်အလာမြစ်နသာ အာဏာအချို ့ရှေိပြီး ၎င်းေို ့ေွင် ဆက်ခံမည့်သူအား နရွးချယ်ခေအ
့် ြ်မခင်း၊
အသေားခံမှုများကိုခွင့်မြုနြးမခင်းနှေင့် ဥြနေများကိုအေည်မြုနြးမခင်းများကို မြုလုြ်ခွင်ရ
့ သ
ှေိ ည်။
ဘုရင်အား ၎င်း၏ောဝေ်ထမ်းနဆာင်မှုေွင် ထိုင်းြရိုင်ဗီနကာင်စီမှေ အကူအညီနြးသည်။

စီးြွားနရး
၁၉။

ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးြွားနရးသည် ေစ် မြည် း မြည် း ေိ ုး ေက်နေပြီ း ကမ္ဘာနြါ်ရှေိ စက်မှု

ြွံ ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံများေွင်ြါဝင်ြါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏စီးြွားနရးသည် ြို ့ကုေ်အနြါ်ေွင် များစွာ
မူေည်နေပြီး ြို ့ကုေ်များသည် စုစုနြါင်းGDP ၏ ၃ြုံ၂ြုံမျှ ရှေိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် နှေစ်စဉ်
အနမရိကေ်နေါ်လာ ၁၀၅ ဘီလီယံမျှေေ်ြိုးရှေိနသာ ကုေ်စည်နှေင့်ဝေ်နဆာင်မှုများကို ေင်ြို ့
နရာင်းချလျက်ရှေိသည်။ အဓိကြို ့ကုေ်များေွင် ဆေ်၊ အဝေ်အထည်၊ ြိေြ်၊ နရထွက်ြစ္စည်း
များ၊ ရာဘာ၊ နကျာက်မျက်ရေော၊ နမာ်နော်ကား၊ ကွေ်ြျူောနှေင့်လျှြ်စစ် အသုံးအနဆာင်
ြစ္စည်းများြါဝင်သည်။ ၂၀၁၂ခုနှေစ်ေွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏နမာ်နော်ကား ထုေ်လုြ်မှုလုြ်ငေ်းသည်
အနရှေ နောင်
့
အာရှေေွင်အကကီးဆုံးမြစ်ပြီး

ကမ္ဘာနြါ်ေွင်

ေဝမနမမာက်အကကီးဆုံးမြစ်သည်။

ဆေ်စြါးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏အနရးကကီးဆုံးသီးနှေံမြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာနြါ်ေွင်
ဆေ်ေင်ြို ့မှုအများဆုံးနိုင်ငံမြစ်ခဲ့ပြီး မြည်ြသို ့ နှေစ်စဉ် ဆေ်စြါးေေ်ချိေ် (၆.၅) သေ်းနကျာ်
ေင်ြို ့လျက်ရှေိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် အနရှေ နောင်
့
အာရှေနိုင်ငံများအေွင်း ေုေိယနမမာက်
နရေံေင်သွင်းမှုအများဆုံးနိုင်ငံမြစ်သည် ။ ထို င်း နိ ုင ်ငံ သ ည် သဘာဝဓာေ်နငွ ့များမြားစွာ
ထု ေ် လု ြ် နသာနို င် ငံ မြစ် ပြီး အရင်း အမမစ်အနေမြင့် ၁၀ ထရီ လီယ ံ ကုဗနြခေ ရ
့် ှေ ိ သည် ။
အင်ေိုေီးရှေားနိုင်ငံပြီးလျှင် အနရှေ နောင်
့
အာရှေေွင် ေုေိယနမမာက်အများဆုံး နကျာက်မီးနသွး
ထုေလ
် ုြ်သည့န
် ိုင်ငံမြစ်သည်။
၂၀။

ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ြို ့ကုေ်ေင်ြို ့မှုသည် မြည်ေွင်းထုေ်ကုေ်၏ သုးံ ြုံေစ်ြုံနကျာ်ရှေိပြီး နိုင်ငံ

၏စီးြွားနရးသည် ြို ့ကုေ်ေင်ြို ့မှုအနြါ်ေွင်မူေည်လျက်ရှေိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စုစန
ု ြါင်း
မြည်ေွင်းထုေ်ကုေ်ေေ်ြိုးမှော အနမရိကေ်နေါ်လာ (၆၀၂) ဘီလီယံရှေိသည်။ မြည်ြခရီးသွား
လုြ ်င ေ် းမှေလ ည် း နိ ုင ်ငံ စီ းြွ ာ းနရးဝင်နငွ ၆% ခေ် ့ကို နှေစ ်စ ဉ်ရ ယူ နြးသည်။ ထို ့န ကာင့်
အနရှေ နောင်
့
အာရှေေွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏စီးြွားနရးကို အင်ေိုေီးရှေားနိုင်ငံ၏စီးြွားနရးပြီးလျှင် ေုေိယ
အကကီးဆုံးအမြစ် သေ်မှေေ်ထားသည်။ ထို ့မြင် ေစ်ဦးချင်းထုေ်ကုေ်ေေ်ြိုးအရ စကကာြူ၊
ဘရူနိုင်း၊ မနလးရှေားနိုင်ငံေို ့ပြီးလျှင် စေုေ္ထနမမာက်နိုင်ငံမြစ်ခဲ့သည်။ IMF၏ နြာ်မြချက်အရ

၂၀၁၇ ခုနှေစ်ေွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ GDP မှော အနမရိကေ်နေါ်လာ ၄၅၅.၂၂ ဘီလီယံမျှရှေိခဲ့ပြီး
၂၀၁၈ ခုနှေစ်ေွင် ၄.၅% ခေ် ့ေိုးမမင့်လာမည်ဟုခေ် ့မှေေ်းထားသည်။
ထိုင်း-မမေ်မာနှေစ်နိုင်ငံဆက်ဆံနရးအနမခအနေ
၂၁။

ထိုင်းနိုင်ငံသည် မနလးရှေား၊ ြိလစ်ြိုင်ေို ့နှေင့် ၁၉၆၁ ခုနှေစ်ေွင် အာဆီယံနခါ် အနရှေ ့

နောင်အာရှေနိုင်ငံများအသင်းကို

အဓိကေည်နထာင်သူမြစ်ရာ

အမြုသနဘာနဆာင်နသာ

နစ့စြ်ညြှေိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ ယုံ ကည်မှုေည်နဆာက်မခင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှေင့် ြေ်သက်
၍ စည်းမျဉ်းများစွာ ချမှေေ်နြာ်နဆာင်နြးခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံနရးမူဝါေမှော နေသ
ေွင်း ပငိမ်းချမ်းနရးနှေင့် ေည်ပငိမ်နရးရရှေိရေ်ဟု ချမှေေ်ထားသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံနှေင့် မမေ်မာနိုင်ငံ
ေို ့သည်

အိမ်ေီးချင်းနိုင်ငံများမြစ်သည့်အနလျာက်

နှေစ်နိုင်ငံအ ကား

ြဋိြက္ခများလည်း

အေည်းငယ်ရှေိခဲ့ြါသည်။ မမေ်မာေို ့အနေမြင့် ထိုင်းနိုင်ငံအား (၁၆) ရာစုနှေင့် (၁၇) ရာစု
များေွင် အကကိမ်ကကိမ် ေိုက်ခိုက်ခဲ့မခင်းအနြါ် ော ကည်းချက်အနေမြင့် သနဘာထားကာ
၄င်းေို ့၏ နကျာင်းသုးံ သင်ရိုးများေွင် ထည့်သွင်းမြဋ္ဌာေ်းမခင်း၊ မမေ်မာဘုရင် အနလာင်းမင်း
ေရား

ေိုက်ခိုက်ြျက်ဆီးခဲသ
့ ည့်

အယုေ္ဓယပမို ့နဟာင်းအားမြင်ဆင်မခင်းမရှေိဘဲ

အြျက်

အဆီးအေိုင်း ထားရှေိမခင်းများရှေိခဲ့ြါသည်။ ေယကအစိုးရလက်ထက် (၂၀၀၀) မြည့်နှေစ်မှေ
(၂၀၀၂) ခုနှေစ်အေွင်း နှေစ်နိုင်ငံေယ်စြ်ြဋိြက္ခများ အကကိမ်ကကိမ်မြစ်ြွားခဲ့ပြီး (၂၀၀၁) ခုနှေစ်
မယ်ဆိုင်၊ ောချီလိေ် O-7 နောင်ကုေ်းအနရးအခင်းေွင် နှေစ်နိုင်ငံေြ်မနော်များအ ကား
ြစ်ခေ်ေိုက်ခေ်မှုများမြစ်ြွားခဲ့ြါသည်။ ထူးမခားနသာမြစ်ရြ်အနေမြင့် (၂၀၀၀) မြည့်နှေစ်ေွင်
ကရင်မြည်ေယ် အနမခစိုက်စွမ်းအားမမြှေင့်စစ်သည်နော်များလက်ေက်ကိုင်အြွဲ ့မှေ ဘေ်နကာက်
ပမို ့ရှေိ မမေ်မာသံရုံးအားဝင်နရာက်စီးေင်းသိမ်းြိုက်မှု မြစ်နြါ်ခဲ့ြါသည်။ ၄င်းမြစ်ရြ်သည်
နှေစ်နိုငင
် ံဆက်ဆံနရးအား များစွာထိခိုက်နစခဲ့ြါသည်။
၂၂။

သိ ု ့နသာ် ယခု အခါေွ င ် ထို င် းနှေ င် ့ မမေ်မ ာနို င် ငံ ေိ ု ့သည် နှေ စ်န ို င် ငံဆ က်ဆ ံ နရးကိ ု

နကာင်းမွေ်စွာေိုးမမြှေင့်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနရးနှေစ ် ေွ င် ေယ်စြ်ကုေ်သွယ်မှု
ြမာဏ အနမရိကေ်နေါ်လာ ၁.၁၆ ဘီလီယံ ရှေိြါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှေစ် သေ်းနခါင်စာရင်းအရ

ထို င် းနို င် ငံန ရာက် မမေ် မာနိ ုင် ငံ သ ား ၁၄၁၈,၄၇၂ ဦးရှေ ိပ ြီ း အမျိ ုးသား ၈၁၂,၇၉၈ ဦးနှေင ့်
အမျိုးသမီး ၆၀၅,၆၇၄ ဦးရှေိသည်။ ထိုအနရအေွက်သည် နိုင်ငံမခားသို ့နရာက်ရှေိနေနသာ
မမေ်မာနိုင်ငံသားအနရအေွက်၏ ၇၀% မြစ်သည်။

ထိုင်း - မမေ်မာလွှေ်နော်ချင်း ချစ် ကည်ရင်းနှေီးနရးအသင်း ဥက္က ဋ္ဌ
General Ongard Pongsakdi ၏ကိုယ်နရးအကျဉ်း

General Ongard Pongsakdi ကို ၁၉၅၃ ခုနှေစ်၊ နမလ ၁ရက်နေ ့ေွင် နမွးြွားခဲ့
ြါသည် ။ ၎င် း သည် Chulachomklao နော် ဝ င် စ စ် သ င် ေ ေ် း နကျာင် း မှေ သိ ြ ္ပ ံ ဘ ွ ဲ ့
(ေြ် မနော် ) ကိ ု လ ည် း နကာင် း ၊ နိ ု င ် င ံ န ော် က ာကွ ယ ် န ရးေက္က သိ ု လ ် မ ှေ ေီ ြ လိ ု မ ာကိ ု
လည်းနကာင်း ရရှေိခဲ့ြါသည်။ ၎င်းသည် Deputy Commanding General, 9
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စသည့်

ောဝေ်များထမ်း နဆာင်ခဲ့ြါသည်။ ၎င် း သည် ၂၀၁၄ခုန ှေစ ်ေ ွင ် နအာက်လွှေ်နော်အမေ်
အမြစ်လ ည် း ောဝေ် ယ ူန ဆာင် ရွ က ်ခဲ ့ြ ါသည် ။ ၎င် း သည် Knight Grand Cordon
(Special Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant နှေင့် Knight

Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown of
Thailand စသည့် ဂုဏ်ထူး၊ ဘွဲ ့ထူးများကိုလည်း ရရှေိခဲ့ြါသည်။

