တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ဆ
ံ ိုငရ
် ာအချက်အလက်များ
၁။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ံသည် အ ရှေ့အာရှေ၏အကြီးဆုံးနိုငင
် ပံ ြစ်ပြီး ြမ္ဘာ့စတုတ္ထ

အကြီးဆုံးနိုငင
် ပံ ြစ်သည်။ တရုတ်နိုငင
် သ
ံ ည် လူဦး ရသန်း (၁၃၀၀)ခန့် ရှေိပ ြီး ြမ္ဘာ ့ လူ ဦး ရ
အများဆုံးနိုငင
် ံလည်းပြစ်သည်။ တရုတ်ြွန်ပမူနစ်ြါတီ Communist Party of China
(CPC)မှေအုြ်ချုြ်သည်။ ပြည်နယ် ြါင်း(၂၂)ခု၊ ြိုယ်ြိုင်အြ
ု ်ချုြ်ခွင်ရ
့ ေသ(၅)ခု၊ ပမူနီစီြါယ်
အုြ်ချုြ် ရးပမို့ တာ်(၄)ခု ( ြြျင်း၊ ထျန်းြျင်း၊ ရှေန်ဟိုငး် ၊ ချုံချင့်)နှေင့် အထူးအုြ်ချုြ် ရး
ေသ (၂) ခု ( ဟာင် ြာင်နှေင့်မြာအို)တိပု့ ြင့်ြ့ွဲ စည်းထားသည်။ ပမို့ တာ်မာှေ ြြျင်းပြစ်
သည်။

၂။

ဧရိ ယာစတု ရ န်း ြီ လိ ုမ ီ တ ာ ြါင်း (၉.၆) သန်း (စတု ရန်းမို င် ြါင်း - ၃.၇သန်း )

ြျယ်ဝန်းပြီး

ပမမျြ်နှောသွငပ် ြင်မှော

ြုံစံအမျိုးမျ ိုးြွဲပြား နသည်။

သစ် တာများလည်း

ရှေ ိ သြဲ့ သ ို ့ သဲြန္တာ ရများ (ဂိုဘ ီ သဲ ြန္တာ ရ၊ တြ်ခ်လာမာြန်သဲြန္တာရ)များလည်းရှေိသည်။
ဗီယြ်နမ်၊ လာအို၊ ပမန်မာနိုငင
် တ
ံ ို့နှေင့်ထိစြ် န သာ ေသများတွင် နွသမြိင
ု း် သစ် တာများ
ြုံးလွှမ်းလျြ်ရှေိသည်။ နိုငင
် ံ၏အ နာြ်ြိုငး် တွင်

တာင်တန်းများ၊ ြုန်း ပမပမင့်များရှေပိ ြီး

ဟိ မဝန္တာ တာင်တ န်း၊ ထျန်း ရှေ န်း တာင် တ န် း တို ့ သ ည် အိန ္ဒိ ယ ၊ ဗဟို အာရှေ ေသတို ့န ှေင ့်
နယ်ပခားအပြစ် သဘာဝအရတည်ရှေိ နသည်။ နိုင်ငံ၏အ ရှေ့ြိုင်းသည် ြင်လယ်ြမ်းနားဘြ်
ဆီသို့

ပမပြင်နိမ့်ဆင်းသွားသည်။ ြမ်းရိုးတန်းအလျား ၁၄,၅၀၀ ြီလုိမီတာ (မိုင် ၉၀၀၀)

ရှေည်လျားသည်။ အ ရှေ့တရုတ်ြင်လယ်၊ တာင်တရုတ်ြင်လယ်တို့နှေင့် ထိစြ်လျြ်ရှေိသည်။
သမိုငး် က ကာင်း
၃။

တရုတ် ရှေး ဟာင်းယဉ် ြျးမှုသည် ပမစ်ဝါပမစ်ဝှေမ်း ေသမှေ တရုတ်ပြည် ပမာြ်ြုိငး်

တစ်ခွင်တွင် စတင် ြါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ နှေစ် ြါင်း (၆၀၀၀) ြျာ်မျှ သြ်ဦးဆံြိုင်ဘုရင်စနစ်
ပြင့် နိုင်ငံြိုအုြ်ချုြ်လာခဲ့သည်။ မင်းဆြ် ြါင်း ပမာြ်ပမားစွာရှေိသည်။ ြထမဆုံးမင်းဆြ်မှော
ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန့်ြတည် ထာင်ခဲ့ သာ ရှေမင်းဆြ် (Xia Dynasty) ပြစ် သာ်လည်း ဘီစီ ၂၂၁
ခုနှေစ် ချင်မင်းဆြ် (Qin Dynasty) နှောင်းြိုငး် ြာလမှေသာ နိုငင
် ြ
ံ ိုတစ်စည်းတစ်လးုံ တည်း
ပြစ် အာင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ နာြ်တွင် မွန်ဂိုတို့၏သိမ်းြိုြ်ပခင်းြိုခံခဲ့ရသည်။
မွန်ဂိုတို့အား တွန်းလှေန်ပြီး နာြ် မင်မင်းဆြ် (Min Dynastry) ြိုတည် ထာင်သည်။
ထိ့ု နာြ် မန်ချူးတို့ြသိမ်းြိုြ်ပြီး ချင်မင်းဆြ် (Qing Dynasty) ြိုတည် ထာင်သည်။
ချင်မင်းဆြ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နာြ်ဆုံးမင်းဆြ်လည်းပြစ်သည်။ ၁၉ ရာစုနှေစ်အလယ်
ြိုင်းတွင် ချင်မင်းဆြ်သည် ဥ ရာြနယ်ချဲ့စနစ်နှေင့် စတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ၁၈၃၉ ခုနှေစ်တွင်
အဂဂလြ
ိ ်တို့နှေင့် ဘိန်းစစ်ြပွဲ ြစ်ြွားခဲ့ြာ

ဟာင် ြာင်ြျွန်းအား အဂဂလိြလ
် ြ် အာြ်သို့

ြးအြ်လိုြ်ရသည်။ ထိအ
ု ချ ိန်မှေစတင်ြာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အ နာြ်နိုငင
် မ
ံ ျား၏လွှမ်းမိုးမှု
ပမင့်တြ်လာခဲ့သည်။ ၁၈၉၄ ခုနှေစ်တွင် ြထမတရုတ်-ဂျြန်စစ်ြွဲပြစ်ြွားခဲ့ပြီး နာြ်ြိုငး်

ြို ရ ီး ယားြျွန်း ဆွ ယ် တ ွင ်း ရှေ ိ တရု တ ်သ သဇာမှေ ာ

လျာ့ ြျလာခဲ ့ သ ည် ။ ၁၉၁၁ ခုန ှေစ်တ ွ င်

ေါြ်တာဆွန်ယြ်ဆင် ခါင်း ဆာင်သည့် ရှေင့်ဟိုငး် (Xinhai)

တာ်လှေန် ရးကြီး ြါ် ြါြ်

လာခဲ့ြာ ချင်မင်းဆြ်ပြုတ်ြျခဲ့သည်။ ၁၉၁၂ ခုနှေစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရြ် န့တွင် တရုတ်
သမ္မတ နိ ုင ် ငံ ြါ် ြါြ် လာခဲ့ ပြီး ဆွန ် ယြ်ဆ င် သ ည် ြထမဆုံး သမ္မ တ ပြစ် လာခဲ့ သ ည်။
သို့ သာ်လည်း

ဆွန်ယြ်ဆင်သည်

သမ္မတရာထူးအား

ချင်မင်းဆြ် ခတ်ဗလ
ို ်ချုြ်ကြီး

တစ်ဦးပြစ်သူ ရွန်ရှေစ်ခိုင်ထံသို့လွဲအြ် ြးခဲ့သည်။ ၁၉၁၅ ခုနှေစ်တွင် ရွန်ရှေစ်ခိုင်သည် မိမြ
ိ ိုယ်
မိမိ တရုတ်အင်ြါယာ၏ဘုရင်အပြစ်ခံယူခဲ့ရာ ဆန့်ြျင်မှုများ ြါ် ြါြ်လာခဲ့သည်။

ကေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်နှင့် ရွန်ရစ
ှ ်ခိုင်
၄။

၁၉၁၆ ခုနှေစ်တွင် ရွန်ရှေစ်ခိုင်ြွယ်လန
ွ ်ပြီး နာြ် တရုတ်နိုင်ငံ၏နိုငင
် ံ ရးအ ပခအ န

သည် များစွာရှုြ် ထွးလာသည်။ တရုတ်ဗဟိုအစိုးရသည် အာဏာသြ် ရာြ်မမ
ှု ရှေိဘဲ ေသ
ဆိုင်ရာစစ်ဘုရင်များြသာ သြ်ဆိုငရ
် ာ ေသအလိုြ်ကြီးစိုးလျြ်ရှေိသည်။ ၁၉၂၀ ခုနှေစ်တွင်
ချန် ြရှေတ
ိ ်သည် ြူမင်တန်ြါတီ၏ ခါင်း ဆာင်ပြစ်လာခဲ့ပြီး နိုငင
် အ
ံ တွင်းစည်းလုံးညီညတ
ွှ ်
ရးအား ပြန်လည်တည် ဆာြ်ခဲ့သည်။ San-min စီမံြိန်းအားချမှေတ်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအား

ေီမုြ
ိ
ရစီနိုင်ငအ
ံ သွငြ
် ူး ပြာင်း ရးကြိုးြမ်းခဲ့ရာ တရုတ်ြွန်ပမူနစ်ြါတီနှေင့ြ
် 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 တရုတ်ပြည်မကြီးအားထိန်းချုြ်နိုင်ခဲ့ပြီး ြူမင်တန်
တို့သည် ထိင
ု ဝ
် မ်ြျွန်းသို့ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှေစ်၊

အာြ်တိုဘာလ ၁ ရြ် န့တွင်

ြွန်ပမူနစ်ြါတီ ခါင်း ဆာင် မာ်စီတုံးသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတည် ထာင် သြာင်း
သြညာခဲ့သည်။

ကမာ်စီတုံးမှတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် တ
ံ ည်ကောင်က ကာင်းက ကညာစဉ်
၆။

ြွန်ပမူနစ်ြါတီအာဏာရလာပြီး နာြ်ြိုငး်

ပမယာပြုပြင် ပြာင်း ရးလမ်းစဉ်ချမှေတ်

ဆာင်ရွြ်ခဲ့ရာ ထိုြာလအတွင်း ပမြိုင်ရှေင် (၁)သန်းခန့်ြွြ်မျြ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှေစ်တွင်

ရှေ့ သို ့ မ ဟာခုန ်ြ ျ ံ ြျာ် လွှ ားပခင်း အမည် ရှေိ သ ည့် စီးြွား ရးနှေင့လ
် ူမှု ရးပြုပြင် ရးစီမံြိန်း
ချမှေတ် ဆာင်ရွြ်ခဲ့ရာ ထိစ
ု ီမံြိန်းြာလ ၁၉၅၈ ခုနှေစ်မှေ ၁၉၆၁ ခုနှေစ်အထိ ၃ နှေစ်တာြာလ
အတွင်း ငတ်မွတ် ခါင်းြါးမှု သြာင့် ပြည်သူ ၄၅ သန်းခန့် သဆုံးခဲ့သည်။ ၁၉၆၆ ခုနှေစ်တွင်
မာ်စ ီတ ု ံး သည် ယဉ် ြျးမှု တာ်လှေန် ရးတစ်ရြ်ဆင်နွှဲြာ ြါတီတ ွ င်း နှေ င့် အ စိ ုး ရတွ င် းမှေ
ပြင်ဆင် ရးသမားများအား ရှေင်းလင်း ရး ဆာင်ရွြ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှေစ်တွင်

မာ်စီတုံး

ြွ ယ် လ ွန် ပြီး နာြ် တိန့် ရှောင်ြိန်သည် ြါတီအုြ်ချုြ်မှုြိုရယူခဲ့ြာ စီးြွား ရးဆို င် ရ ာ
ပြုပြင် ပြာင်းလဲမှုများ

ဆာင်ရွြ်ခဲ့ပြီး နာြ် တရုတ်နိုင်ငံသည် စီးြွား ရးတိုးတြ်လာခဲ့

သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏နိုငင
် က
ံ ရးစနစ်
၇။

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

(၅) ကြိမ် ပမာြ်အမျိုးသားပြည်သူ့ြွန်ဂရြ်၏ (၅)ကြိမ် ပမာြ်ြုံမှေန်အစည်းအ ဝးတွင်
လြ်ခ ံ အ တည်ပ ြုခဲ့ သ ည်။ ပြည် သ ူ့ ြွန်ဂ ရြ် သ ည် တရုတ ် နိ ုင ် ငံ ၏နို င် ငံ ရးအာဏာြိ ု င်
အြွဲ့အစည်းပြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ရးစနစ်၏အ ပခခံအုတ်ပမစ်တစ်ခုလည်းပြစ်
သည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ံ၏နိုငင
် ံ ရးအာဏာသည် ပြည်သူလူထုထံမှေဆင်းသြ်ပြီး
နိုင်ငံ၏အဓိြအာဏာြိုင်အြွဲ့အစည်းများမှော အမျိုးသားပြည်သူ့ြွန်ဂရြ်(National People's
Congress)၊ သမ္မတနှေင့် အတိုငြ
် င်ခံ ြာင်စီတို့ပြစ်သည်။
၈။

အမျ ုိ းသားပြည် သ ူ ့ ြွ န ် ဂ ရြ် သ ည် တရု တ ် န ိ ု င ် င ံ ၏ အဆင် ့ အ ပမင် ့ ဆ ု ံ း အာဏာြိ ု င ်

အြွဲ့အစည်းပြစ်သည်။ ယင်းြွန်ဂရြ်သည် တစ်နှေစ်လျှင် ၂ြတ်ခန့်အစည်းအ ဝးပြုလုြ်ပြီး
အဓိြအ ရးကြီး သာမူဝါေများ၊ ဥြ ေများ၊ ဘတ်ဂျြ်များချမှေတ်ပခင်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်း
တို့အပြင်

အဓိြအ ရးကြီးြုဂ္ဂိုလ်များ ပြာင်းလဲပခင်းတို့ ဆာင်ရွြ်သည်။

တရုတ်နိုင်ငံ၏

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

၉။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ံ၏လြ်ရှေိသမ္မတမှော Xi Jinping ပြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်

ြွန်ပမူနစ်ြါတီဗဟို ြာ်မတီ၏အ ထွ ထွအတွငး် ရးမှေူးလည်းပြစ်သည်။ ထိ့ပု ြင် တရုတ်
ပြည်ြွန်ပမူနစ်ြါတီ

စစ် ြာ်မရှေင်၏ဥြ္ကဋ္ဌ၊

အမျ ိုးသားလုံခခုံ ရး ြာ်မရှေင်၏ဥြ္ကဋ္ဌနှေင့်

Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reforms ၏ ခါင်း ဆာင်
လည်းပြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှေစ်၊ ြ ြာ်ဝါရီလအတွင်းတွင် တရုတ်ြူပမူနစ်ြါတီသည် ြွဲ့စည်းြုံ
အ ပခခံဥြ ေြါ သမ္မတသြ်တမ်းပြစ်သည့် ၅နှေစ်သြ်တမ်းြို ၂ ကြိမ်သာဆြ်တိုြ်
ထမ်း ဆာင်ခွင့ရ
် ှေိသည့် အချြ်အားပြင်ဆင်ခဲ့သပြင့် လြ်ရှေိသမ္မတ Xi Jinping သည် ၂၀၂၃
ခုနှေစ်အလွန်အထိ ဆြ်လြ်တာဝန် ဆာင်မည်ပြစ်သည်။
၁၀။ နိုင်ငံ တာ် ြာင်စီသည် ြွဲ့စည်းြုံအ ပခခံဥြ ေအရ ပြည်သူ့ဗဟိုအစိုးရအြွဲ့ (Central
People's Government) ဟုသတ်မှေတ် ခါ်ဆိုနိုင်ပြီး ၎င်းသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏
အဓိြစီမံအုြ်ချုြ်သည့် အာဏာြိုင်အြွဲ့အစည်းပြစ်သည်။ ၎င်းအား ဝန်ကြီးချုြ်မှေဦး ဆာင်ပြီး
အစိုးရဌာနများနှေင့်

အဂျင်စီများမှေ ခါင်း ဆာင်များြါဝင်ြါသည်။ လြ်ရှေိတွင်

ြာင်စီ၌

အြွဲ့ဝင် ၃၅ ဦးြါဝင်ြါသည်။ ၎င်းတို့မှော ဝန်ကြီးချုြ်၊ အုြ်ချုြ် ရးဆိုငရ
် ာ ေုတိယဝန်ကြီးချုြ်
(၁)ဦး၊ အပခားေုတိယဝန်ကြီးချုြ် (၃)ဦး၊ နိုငင
် ံ တာ် ြာင်စီဝင် (၅) ဦးနှေင့် ဝန်ကြီးဌာနများမှေ
ဝန်ကြီးများနှေင့် အဓိြအြွဲ့အစည်းများမှေ ဥြ္ကဋ္ဌစုစု ြါင်း (၂၅)ဦးတို့ပြစ်ြါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏
နိုငင
် ံ ရးတွင် ပြည်သူ့ဗဟိုအစိုးရအြွဲ့သည် အပြန်အလှေန်ဆြ်သွယ်လျြ်ရှေိသည့် အာဏာ
သုံးရြ်တွင် တစ်ရြ်အြါအဝင်ပြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏စီးြွားကရး
၁၁။

၂၀၁၉ခုနှေစ်တွင်

နိုင်ငံတြာ ငွ သြးတိုင်းတာချြ်အရ

တရုတ်နိုင်ငံ၏စုစု ြါင်း

ပြည်တွင်းထုတ်ြုန်တန်ြိုးမှော အ မရိြန် ေါ်လာ (၁၄.၂) ထရီလီယံပြစ်ပြီး ြမ္ဘာ ြါ်တွင်
ေုတိယစီးြွား ရးအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုငင
် ပံ ြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှေစ်မှေ ၁၉၇၈ ခုနှေစ် နှောင်းြိုင်း
တို င် အာင် တရုတ ်ပ ြည် သ ူ့ သမ္မတ နိ ုင ်င ံ သ ည် ဆိုဗီယြ်ြစ
ုံ ံဗဟိုမခ
ှေ ျုြ်ြိုင် သာ စီမံြိန်း
စီးြွား ရးစနစ်ြျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှေစ်တွင်

မာ်စီတုံးြွယ်လွန်

ပြီးသည့် နာြ် မဟာယဉ် ြျးမှု တာ်လှေန် ရးအြျ ိုးဆြ်အ နပြင့် တိန် ရှောင်ြိန်သည်
အုြ်ချုြ် ရးြုံစံသစ်ြို စတင်ချမှေတ်ခဲ့သည်။ စီးြွား ရးပြုပြင် ပြာင်းလဲမှုများြိုစတင်ခဲ့ပြီး
ြါတီ၏ဦး ဆာင်လမ်းညွှန်မှုပြင့်

နိုငင
် ံ ရးစနစ်မ ပြာင်းလဲဘဲ

အဓိြထား သာ ရာပြမ်းစီးြွား ရးစနစ်ြို

စျးြွြ်စီးြွား ရးစနစ်ြို

ဦးတည် ပြာင်းလဲခဲ့သည်။ မျြ် မှောြ် ခတ်

တရုတ်နိုင်ငံသည် ြုဂ္ဂလိြြိုင်ဆိုင်မှုအ ြါ်အ ပခခံသည့်

စျးြွြ်စီးြွား ရးစနစ်ြို အဓိြ

ထား ဆာင်ရွြ် နသည်။
၁၂။

၂၀၀၈ ခုနှေစ်တွင် ြုဂ္ဂလိြြိုင်စီးြွား ရးလုြ်ငန်းများြို များစွာတိုးချဲ့ခဲ့ပြီး မှေတ်ြုံတင်

ထား သာြုဂ္ဂလိြိုင်စီးြွား ရးလုြ်ငန်းအ ရအတွြ် ြါင်း (၃၀)မီလီယံဝန်းြျင်ခန့်ရှေိခဲ့သည်။
၁၉၇၈ ခုနှေစ်တွင် စီးြွား ရးမှုဝါေနှေင့်ဥြ ေတင်းြျြ်မှုများ လျှာ့ချ ြးလာပခင်း သြာင့် တရုတ်
နိုငင
် ံသည် ြမ္ဘာ ြါ်တွင် စီးြွား ရးတိုးတြ်မှုအလျင်ပမန်ဆုံးနိုငင
် ပံ ြစ်ခဲ့ပြီး ရင်းနှေီးပမှြ်နှေံမန
ှု ှေင့်
တိုးတြ်လာ သာြိ့ုြုန်များအ ြါ် များစွ ာ မှေ ီခ ိ ု အားထားနို င် ခ ဲ့ ြ ါသည်။ တရုတ ်နိ ု င် ငံတ ွင ်
ထုတ်လုြ်မပှု မင့်မားပခင်း၊ လုြ်သားစရိတ်သြ်သာပခင်း၊

ြာင်းမွန် သာအ ပခခံစီးြွား ရး

အ ဆာြ်အဦများရှေပိ ခင်း သြာင့် ထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများတွင် ြမ္ဘာတစ်ဝှေမး် ြိုဦး ဆာင်
နိုင် သာနိုင်ငတ
ံ စ်နိုင်ငပံ ြစ်ခဲ့သည်။

တရုတ်စီးြွား ရးသည်

စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုပမင့်မားလာ

သာ် လ ည်း စွမ်းအင်ြိုထိ ရာြ်စွာစီမံခန့်ခွဲပခင်းမပြုနိုင်သပြင့် ြမ္ဘ ာ ြါ်တွ င် စွ မ်း အင်
အများဆုံးသုံးစွဲ သာနိုင်ငံပြစ်ခဲ့ရသည်။
၁၃။

တရု တ ် န ိ ု င ် င ံ သ ည်

ြမ္ဘာ့ြန
ု ်သွယ် ရးအြွဲ့အစည်း၏အြွဲ့ဝင်နိုင်ငတ
ံ စ်နိုငင
် ပံ ြစ်ပြီး

ြမ္ဘာ့ြန
ု ်သွယ်မှုအင်အားအကြီးမားဆုံးနိုငင
် ံလည်းပြစ်ြါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှေစ်တွင် စုစု ြါင်း
နိုငင
် တ
ံ ြာြုန်သွယ်မှုတန်ြိုးမှော အ မရိြန် ေါ်လာ(၃,၈၇)ထရီလီယံရှေိခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ခုနှေစ်
ြုန်ဆုံးချ ိန်တွင် ၎င်းနိုင်င၏
ံ နိုငင
် ပံ ခားရန်ြုံ ငွမှော အ မရိြန် ေါ်လာ(၂.၈၅) ထရီလီယံရှေိလာ
ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှေစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ြမ္ဘာ ြါ် တွင် နိုငင
် ပံ ခားတိုြ်ရိုြ်ရင်းနှေီးပမှုြ်နှေံမှု
အများဆုံးလြ်ခံခဲ့ သာနိုင်ငံပြစ်ပြီး အ မရိြန် ေါ်လာ(၂၅၃)ဘီလီယံရရှေိ အာင် စွမ်း ဆာင်
နိုငခ
် ဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ပြည်ြရင်းနှေီးပမှုြ်နှေံမှုမှော အ မရိြန် ေါ်လာ (၆၂.၄) ဘီလီယံထိ

ရှေိခဲပ့ ြီး တရုတ်ြုမ္ပဏီများြ နိုင်ငံတြာမှေစီးြွား ရးလုြ်ငန်းအများအပြားြို လွှဲ ပြာင်းရယူ
ြိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှေစ်တွင် တရုတ်နင
ို ်ငံ၏လူလတ်တန်းစားဦး ရ (အြယ်၍ နှေစ်စဉ်
တစ်ဦးြျဝင် ငွြို အ မရိြန် ေါ်လာ ၁၀,၀၀၀မှေ ၆၀,၀၀၀ သြားသတ်မှေတ်ခဲ့ြါြ) သန်း
(၄၀၀) ြျာ်အထြ်ရှေိခဲ့သည်။ ြမ္ဘာ ြါ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဘီလီယံနာ ခါ် ြု ဋကြယ်
သူ ဌးဦး ရ ေုတိယအများဆုံးနိုင်ငံပြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှေစ်တွင် (၂၅၁)ဦးရှေိခဲ့ရာမှေ ၂၀၁၉ခုနစ်တွင်
(၃၃၈)ဦးထိတိုးတြ်လာခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ဇိမ်ခံြစ္စည်း စျးြွြ်သည် ြမ္ဘာ့ စျးြွြ်၏
ရှေယ်ယာ ၂၇.၅% ထိရယူြိုင်ဆိုငန
် ိုငခ
် ဲ့ြါသည်။
ပမန်မာ-တရုတ်ဆက်ဆံကရး
၁၄။

၂၀၀၇ ခုနှေစ်တွင် တရုတ်နှေင့ပ် မန်မာနိုငင
် ံအသြား နှေစ်နိုင်ငြ
ံ ုန်သွယ်မှုြမာဏမှော ၁.၄

ဘီလီယံခန့်ရှေိခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှေပမန်မာနိုငင
် ံသို့တင်သွငး် ြုန်များမှော ဆီ၊ စတီးြစ္စညး် များ
နှေငခ
့် ျည်ထည်ြစ္စည်းများပြစ်ပြီး ပမန်မာနိုငင
် ံမှေတရုတ်နိုင်ငံသို့တင်သွငး် ြုန်များမှော ရာဘာနှေင့်
သစ်ြုန်သြမ်းစသည်တို့ပြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် စြ်မှုလုြ်ငန်းြွံ့ပြိုးတိုးတြ် ရးနှေင့်
အ ပခခံအ ဆာြ်အဦတိုးတြ် ရးတို့အတွြ် အြူအညီများ ြးအြ်ခဲ့သည်။ စီးြွား ရး
ဆိုင်ရာအြူအညီများ ြးသြဲ့သို့ ရင်းနှေီးပမှုြ်နှေံမှုများအ နပြင့် ရအားလျှြစ
် စ်စီမံြိန်းများ၊
ဆိြ်ြမ်းစီမံြိန်းများနှေင့် စြ်မှုဇုန်စီမံြိန်းများ ဆာင်ရွြ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ရခိုင်ြမ်းရိုးတန်းမှေ
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်အထိ
ခဲ့သည်။

ရနံနှေင့်သဘာဝဓါတ် ငွ့ြိုြ်လိုင်းြိုလည်း တည် ဆာြ်

တရုတ်စွမ်းအင်ရင်းနှေီးပမှုြ်နှေံမှု ြာ်ြို ရးရှေင်းသည်လည်း

ပမစ်ဆုံ ရအားလျှြစ
် စ်

စီမံြိန်းတွင် ရင်းနှေီးပမှုြ်နှေံထားခဲ့ြါသည်။
၁၅။

၂၀၁၆ ခုနှေစ်၊ သသဂုတ်လအတွင်း နိုင်ငံ တာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် ေါ် အာင်ဆန်းစုသြည်

၏တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ခ
ံ ရီးစဉ်အတွင်း ပမန်မာနှေငတ
့် ရုတ်နိုငင
် တ
ံ ို့သည် အစဉ်အလာရှေိ
သာချစ်သြည်ရင်းနှေီးမှုြို အနာဂတ်ြာလတွင် ဆြ်လြ် ြာ် ဆာင် ရးနှေင့် နှေစ်နိုင်ငံ
အသြား ဘြ်စုံမဟာဗျူဟာ ပမာြ် ြူး ြါင်း ဆာင်ရွြ်မှုမိတ်ြြ်ဆြ်ဆံ ရးတိုးတြ် စ
ရးတို့အ ြါ် အပမင်ချင်းြလှေယ်ခဲ့သြပြီး အ ရးြါ သာသ ဘာတူညီမှုများြို ချမှေတ်နိုင်ခဲ့ြါ

သည်။

ထိ့ပု ြင်

နှေစ်နိုင်ငအ
ံ သြား

အစဉ်အလာရှေိ သာအဆင်ပ့ မင့် ခါင်း ဆာင်များအသြား

ရင်းနှေီးစွာဆြ်ဆံမှုြို ဆြ်လြ်၍ထိန်းသိမ်းရန်၊ မဟာဗျူဟာ ပမာြ်ဆြ်သွယ်မှုပမှင့်တင်
ရန်နှေင့် အုြ်ချုြ်မဆ
ှု ိုင်ရာအ တွ့အကြုံြလှေယ်မှုြိုမိုနြ်ရှိုငး် စရန်တို့ြို သ ဘာတူခဲ့သြြါ
သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှေစ်၊ ဧပြီလနှေင့်နိုဝင်ဘာလများတွင် တရုတ်ြွန်ပမူနစ်ြါတီနိုင်ငံတြာ ရးရာ
ဌာန၏ဝန်ကြီး Mr. Song Toa သည် နပြည် တာ်သို့လာ ရာြ်ခဲ့ပြီး နိုငင
် ံ တာ်သမ္မတနှေင့်
တွ့ဆုံခဲ့သည်။
၁၆။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် အ
ံ
နပြင့်

ပမန် မာနိ ု င် ငံ ၏ အမျ ုိ းသားပြန် လ ည် စ ည်း လုံး

ညီညွတ်မှုနှေင့် ပြည်သူများ၏ နထိုင်မှုဘဝပမှင့်တင် ရးအတွြ် အစိုးရ၏အပမင်နှေင့်မူဝါေများြို
အသိအမှေတ်ပြုပြီး
ခိုင်မာ စရန်နှေင့်
ရည်ရွယ်၍

ပမန်မာနိုင်င၏
ံ အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှေင့်
စီးြွား ရးြွံ့ပြိုးတိုးတြ်မှုနှေင့်

ပငိမ်းချမ်း ရး

လူမှု ရးသဟဇာတပြစ်မှုအားပမှင့တ
် င်ရန်

အမျိုးသား ရးအ ပခအ နနှေင့ြ
် ိုြ်ညီပြီး

အားလုံးြါဝင်သည့်ြံ့ွ ပြိုးတိုးတြ်မှု

လမ်း သြာင်းအ ြါ် လျှာြ်လမ
ှေ ်း ရးနှေင့် ေီမုြ
ိ
ရစီပြုပြင် ပြာင်းလဲ ရးတို့ြုိ

ထာြ်ခံခဲ့

ြါသည်။
၁၇။

ပမန်မာ-တရုတ်နယ်စြ် ေသများ၌ ပငိ မ်းချမ်း ရးနှေ င့် တ ည်ပ ငိမ် ရးခိ ု င် မ ာ စရန်နှေ င ့်

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

ထာြ်ခံ

ပမန်မာနိုင်ငဆ
ံ ိုငရ
် ာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုငင
် ံသံအမတ်ကကီး
H. E. Mr. Chen Hai ၏ကိုယ်ကရးအကျဉ်း

H. E. Mr. Chen Hai အား ၁၉၇၁ ခုနှေစ်တွင်

မွးြွားခဲ့ြါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၅

ခုနှေစ်တွင် နိုငင
် ပံ ခား ရးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအပြစ်လည်း ြာင်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှေစ်မှေ
၁၉၉၉ ခုနှေစ်ထိ အာဆီယံ ရးရာဌာနတွင်လည်း ြာင်း၊ ၁၉၉၉ ခုနှေစ်မှေ ၂၀၀၄ ခုနှေစ်ထိ
ြိုရီးယားနိုင်ငဆ
ံ ိုငရ
် ာတရုတ်သံရုံးတွင် သံအမတ်အပြစ်လည်း ြာင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှေစ်မှေ ၂၀၀၉
ခုနှေ စ် ထိ အာဆီ ယံ ရးရာဌာနတွ င် ေု တ ိ ယ အတွင ်း ရးမှေ ူး၊ ေု တ ိ ယ ညွှ န်သ ြား ရးမှေ ူးနှေ င ့်
ညွှန်သြား ရးမှေူးအပြစ်လည်း ြာင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှေစ်မှေ ၂၀၁၄ခုနှေစ်ထိ ြိုရီးယားနိုင်ငဆ
ံ ိုငရ
် ာ
တရုတ်သံရုံးတွင် အတိုင်ြင်ခံအပြစ်လည်း ြာင်း၊ ၂၀၁၄ခုနှေစ်မှေ ၂၀၁၅ခုနှေစ်ထိ အပြည်ပြည်
ဆို င ်ရ ာ Guangxi ြုန် စည်ပ ြြွဲ များဆို င် ရ ာဌာနတွ င် ေုတ ိ ယ ညွှန ်သ ြား ရးမှေ ူးချုြ် အပြစ်
လည်း ြာင်း၊ ၂၀၁၅ခုနှေစ်မှေ ၂၀၁၉ခုနှေစ်ထိ အာဆီယံ ရးရာဌာနတွင် ေုတယ
ိ ညွှန်သြား ရးမှေူးချုြ်
အပြစ်လည်း ြာင်း အသီး သီး တာဝန် ထ မ်း ဆာင်ခ ဲ့ပ ြီး လြ် ရ ှေိတ ွင ် အထူး အာဏာြုန ်
လွှအ
ဲ ြ်ပခင်းခံရ သာ ပမန်မ ာနို င် ငံ ဆိ ု င် ရာတရု တ ်ပြည် သူ့ သမ္မတ နို င် ငံ သံ အ မတ်ကြီး အပြစ်
တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျြ်ရှေိြါသည်။

