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ထိင်းနိင်ငဆိင်ရာအချက်အလက်
နာက်ခသမိင်း
ထိင်းနိင်ငသည် အ ရှ ့ တာင်အာရှဗဟိတွင်တည်ရိှ ပီး မဲ ခါင်ြမစ်၏ ရလမ်း
ကာင်းကိ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အ ရှ ့ တာင်အာရှတွင် ခရစ်သက္က ရာဇ် ၁ ရာစ
ဝန်းကျင်၌ ထူ ထာင်နိင်ခဲ့ သာ ခမာမင်းနိင်ငြဖစ်သည့် ဖူနန်မင်းနိင်ငတွင် အိန္ဒိယ
ယဉ် ကျးမများလွမ်းမိးြခင်းရှိသကဲ့သိ ့ ၎င်းမှတစ်ဆင့် ထိင်းနိင်ငတွင်လည်း အိန္ဒိယ
ယဉ် ကျးမ အ ကီးအကျယ် သဇာလမ်းမိးမ ရှလ
ိ ာခဲသ
့ ည်။
ဖူနန်မင်းနိင်င

အင်အားကျဆင်း ပီး

၁၃

ရာစတွင်

ခမာအင်ပါယာလည်း

အင်အားကျဆင် ပီးသည့် နာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှတွင် ထိင်း၊ မွန်၊ ခမာနှင့် မ လး
မင်းနိင်ငများစွာ

ပ ထွနး် လာခဲသ
့ ည်။

ထိ ့သိ ့ ပ ထွန်းလာခဲ့ရာ

၁၂၃၈

ခနှစ်၌

ဆူကိထိင်း (Sukhothai) မင်းနိင်ငအြဖစ် တည် ထာင်နိင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခနှစ်စာရင်းအရ ထိင်းနိင်င၏စစ ပါင်းလူဦး ရသည် ၆၈ သန်း ကျာ်
ရှိ ပီး

၆၁.၇

သန်းခန် ့မှာ

ထိင်းလူမျိုးများြဖစ်သည်။

ြပည်နယ်

ဖွဲ ့စည်းထား ပီး လူနည်းစြဖစ် သာ မ လးမွတ်ဆလင်များမှာ
များတွင်

၇၅

ခြဖင့်

တာင်ပိင်းြပည်နယ်

နထိင် ကသည်။ ထိင်းနိင်င ြမာက်ပိင်းတွင် ရှမး် (group of Shans)၊

ထိင်း၊ လာအိနှင့် အြခားထိင်းစကား ြပာ လူမျိုးများ နထိင် ပီး ၎င်းတိ ့ကိ ထိင်း
လူမျိုးများဟ ခ သည်။ တရတ်လူနည်းစ(Chinese minority)သည် ထိင်းနိင်င၏
စီးပွား ရးတွင် ကာင်းစွာပါဝင်ထားနိင် က၍ ထိင်းလူထအတွင်း တစ်သားတည်းကျ
အာင်

နထိင် ကနိင်သူများလည်းြဖစ်သည်။ လူဦး ရ၏ ၇၀ ရာခိင်နန်းခန် ့သည်

ကျးလက် ဒသတွင်

နထိင် ကသည်။ ၂၀၀၀ ခနှစ်

ကာက်ခ သာစစ်တမ်းအရ

ထိင်းနိင်ငတွင် စစ ပါင်းလူဦး ရ၏ ၉၄.၆ %မှာ ဗဒ္ဓဘာသာ၊ ၄%မှာ အစ္စလာမ်
ဘာသာ၊

၁%မှာ

ခရစ်ယာန်၊

ဟိန္ဒူနှင့်

အြခား

ကိးကွယ်မများလည်းရှိသည်။

ထိင်းနိင်င၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ ၅၁၃,၁၂၀ စတရန်းကီလိမီတာ (၁၉၈,၄၅၅
စတရန်းမိင်) ကျယ်ဝန်းသည်။
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ယဉ် ကျးမ
ထိင်းယဉ် ကျးမအစဉ်အလာများသည် အိန္ဒိယ၊ တရတ်၊ က မ္ဘာဒီးယားနှင့်
ကျန်အ ရှ ့ တာင်အာရှနိင်ငများများ၏ ယဉ် ကျးမများနှင့် ဆက်စပ်မရှိသည်။ ထိင်း
ယဉ် ကျးမတွင် ရိးရာအစဉ်အလာနတ်ဆက်ြခင်းကိ (the wai) ဟ ခ သည်။ ထိသိ ့
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နတ်ဆက်ရာတွင် ယဉ် ကျးမအရ အသက်ငယ်ရွယ် သာသူက ဦးစွာ လက်အပ်ချီ
ဦးညွတ်ကာ အမျိုးသားများက ဆဝါဒီခရက်(Sawasdee Ka)ဟ နတ်ဆက် ကသည်။
အဓိပ္ပါယ်မှာ

မဂလာပါ

အလားတူြပန်လည်
အတွင်းမှာပင်

ဟဆိလိပါသည်။

နတ်ခွန်းဆက်

ထိင်းရိးရာ

ထိ ့ နာက်

အသက် ကီး သာသူက

တန် ့ြပန် ပးပါသည်။

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများ

(the

wai)

နတ်ဆက်စကားကိအသးြပုပါသည်။

အာရှယဉ် ကျးမအများစကဲ့သိ ့ပင် ဘိး ဘးဘီဘင်များကိ အရိအ သ ပးြခင်းသည်
ထိင်းတိ ့၏ဘာသာ ရးနှင့်သက်ဆိင် သာ အ လ့အထများထဲမှ အ ရးပါ သာ အစိတ်
အပိင်းတစ်ခြဖစ်သည်။
နိင်င ရး
ထိင်းလူမျိုးတိ ့၏ စိတ်တွင် လွမ်းမိး သာ အ ရး ကီးသည့်အချက် (၄)ချက်မှာ
ထိင်းဘရင်မင်းြမတ်၊
တိ ့ြဖစ်သည်။

ဗဒ္ဓဘာသာကိးကွယ်ယ ကည်မ၊

ထိင်းဘရင်မင်းြမတ်သည်

နိင်င တာ်နှင့်

ဒီမိက ရစီ

အမျိုးသားစည်းလး ရးညီညတ်မ၏

လက္ခဏာရပ်ြဖစ်သည်။ ထိ ့ြပင် ထိင်းဘရင်စနစ်သည် အ ရှ ့ တာင်အာရှတွင် ရာစနှစ်
နှင့်ချီ၍

အ ရးပါ သာနိင်င ရးအခန်းက

အြခား သာ

ဒီမိက ရစီနိင်ငများနည်းတူ

ထိင်းနိင်င၏မ

ိုင် (၃) ရပ်တွင် မ

တွင်
မ

ိုင်

ပါဝင်သည်။
(၃)

ထိင်းနိင်ငသည်

ရပ်ပိင်းြခားထားသည်။

ိုင် (၁) ရပ်၏လပ် ဆာင်မအ ပ အြခားမ

ုိ င်

(၂) ရပ်က ထိန်းချုပ်နိင် သာ အခွင့်အာဏာရှိသည်။
အပ်ချုပ် ရး
အစိးရအဖွဲ ့ကိ ဝန် ကီးချုပ်ကဦး ဆာင် ပီး ထိအဖွဲ ့တွင် ဝန် ကီးချုပ်၊ ဝန် ကီး
ဌာနအသီးသီးမှ
ဝန် ကီးချုပ်ကိ

ဝန် ကီးများ၊

ဒဝန် ကီးများနှင့်

အာက်လတ် တာ်က

အရာရှိ ကီးများပါဝင်သည်။

ရွးချယ် ပးရသည်။

အာက်လတ် တာ်

ဥက္က ၏ ထာက်ခချက်အရ ဘရင်က ဝန် ကီးချုပ်ကိ ခန် ့အပ်သည်။ ဝန် ကီးချုပ်သည်
ဝန် ကီးများကိ ခန် ့ထားြခင်း၊ ဖယ်ရှားြခင်း အခွင့်အာဏာရရှိသူြဖစ်သည်။ ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒအသစ်အရ ဝန် ကီးချုပ်နှင့် အြခားဝန် ကီး (၃၅)ဦးအထိ ဘရင်မင်းြမတ်
မှ

ခန် ့အပ်နိင်သည်။

ဝန် ကီးချုပ်သည်

ဘရင်မင်းြမတ်အမိန် ့ြဖင့်

အလျင်အြမန်

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည့် အ ရး ကီးဥပ ဒြပု ရးအဆိကိ တင်သွင်းရန် အခွင့်
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အာဏာရှိ ပီး ၎င်းကိ တစ်နှစ်အတွင်း ပါလီမန်က မဲခွဲအတည်ြပု ပးရန်ြဖစ်သည်။
ဝန် ကီးအဖွဲ ့သည် ပါလီမန်လတ် တာ်မှ စဉ်းစားဆးြဖတ်နိင်ရန် ဘတ်ဂျက်ကိ ြပုစ ပး
ရသည်။

ဝန် ကီးတစ်ဦးချင်းြဖစ် စ၊

ဝန် ကီးများကြဖစ် စ၊

ဝန် ကီးချုပ်ကြဖစ် စ

ဆန္ဒရှိ သာ အစိးရ၏လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် မူဝါဒအ ပ

အကျိုးသက် ရာက်မ

ရှိသည့် ဥပ ဒမူ ကမ်းများကိ ပါလီမန်သိ ့ တင်ြပ ပီး သ ဘာတူညမ
ီ ယူရသည်။
ဥပ ဒြပု ရး
ဥပ ဒြပု ရးအဖွဲ ့ြဖစ်သည့် National Assembly သည် ထိင်းလူအဖွ
့ ဲ ့အစည်း
ကိ

စီမအပ်ချုပ်ရန်

ဥပ ဒများ ရးဆွဲြပ ာန်း ရးတာဝန်ကိ

ထမ်း ဆာင်ရသည်။

National Assembly တွင် အာက်လတ် တာ် (House of Representatives) နှင့်
အထက်လတ် တာ် (Senate) တိ ့ပါဝင် ပီး လတ် တာ်နှစ်ရပ်(Bicameral) စနစ်ကိ
ကျင့်သးသည်။

အထက်လတ် တာ်တွင်

စစ်ဘက်ဆိင်ရာအမာခပဂ္ဂိုလ်များနှင့်

လက် ရွးစဉ်ပဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည်။ အထက်လတ် တာ်တွင် အမတ် (၁၅၀)ရှိ ပီး
လွတ်လပ် သာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် တရားစီရင် ရးအတွက် အဖွဲ ့ဝင်အ ြမာက်အများ
ခန် ့ထား ရးအ ပ အ ကြပုခွင့်အာဏာကိ အထက်လတ် တာ်သိ ့ ပးအပ်ထားသည်။
အထက်လတ် တာ်သည် နာက်ထပ်ြပန်လည်ဖွဲ ့စည်းခွင့်မရှိ သာ (၆)နှစ် သက်တမ်းရှိ
အဖွဲ ့အစည်းြဖစ် ပီး ၎င်းသက်တမ်းကာလအတွင်း ဖျက်သိမ်းခွင့် မရှိပါ။
အာက်လတ် တာ်သည်
သည်။

ထိင်းနိင်င၏

အဓိကဥပ ဒြပု ရးအဖွဲ ့အစည်းြဖစ်

အာက်လတ် တာ်တွင် အမတ်ဦး ရ ၅၀၀ ပါဝင် ပီး လတ် တာ်(၂)ရပ်တွင်

သဇာအာဏာပိရှိ သာ

လတ် တာ်ြဖစ်သည်။

အယအ ကည်မရှိအဆိတင်သွင်း၍

ဝန် ကီးချုပ်နှင့် ၎င်း၏ကက်ဘိနက်ဝန် ကီးများကိ ရာထူးမှဖယ်ရှားနိင် သာ အာဏာ
ရှိသည်။ အာက်လတ် တာ်၏ သက်တမ်းမှာ (၄) နှစ်ြဖစ်သည်။
တရားစီရင် ရး
တရားစီရင် ရးအဖွဲ ့သည် ထိင်းနိင်ငရှိ တရားရးအားလးပါဝင် သာ အဖွဲ ့ြဖစ်
သည်။ တရားရးများသည် အပ်ချုပ် ရးနှင့် တရားစီရင် ရးအဖွဲ ့များအ ပ

အြပန်

အလှန်စစ် ဆးထိန်းညိမ ြပုလပ်နိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ဖွဲ ့စည်းထားသည်။ ထိင်းနိင်င၏
တရားစီရင် ရးတွင် ထူးြခားသည့်စနစ် (၃)ခရှိ ပီး တရားသူ ကီးများ ဆာင်ရွက် သာ
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တရားရးစနစ်၊ အပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာ တရားရးစနစ်နင
ှ ့် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာ
တရားရးစနစ်တိ ့ြဖစ်သည်။ တရားရးများသည် လတ် တာ်မှ အတည်ြပု ပးထား သာ
ဥပ ဒများနှင့်အညီ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရသည်။
ထိင်းနိင်င၏ လတ်တ လာနိင်င ရးအ ြခအ န
ထိင်းနိင်ငသည်
အ ရှ ့ တာင်အာရှ၏

မည်သည့်နိင်င၏ကိလိနီအြဖစ်မှ
တစ်ခတည်း သာနိင်ငတစ်နိင်ငအြဖစ်

လွတ်လပ်သူများ၏နိင်င တာ်
အသးြပု ကသည်။

အ ရာက်ခဲ့ဖူး သာ

၁၉၃၂

စတင်ကျင့်သးခဲ့ ပီး

(Land
ခနှစ်တွင်

of

The

Free)

ထိင်းနိင်ငသည်

ထိင်းနိင်င ရးတွင်

ဂဏ်ယူ ဖာ်ြပရန်

ဟူ သာ

စကားစကိ

စည်းမျဉ်းခဘရင်စနစ်ကိ

လက်နက်ကိင်တပ်ဖွဲ ့သည်

အင်အား

အ ကီးမားဆးြဖစ်လာခဲသ
့ ည်။ ထိင်းနိင်င၏ နိင်င ရးြဖစ်စဉ်များတွင် အဏာသိမ်းမ
ြဖစ်ရပ်များလည်း ကု တွ ့ခဲ့ရသည်။ လတ်တ လာ ထိင်းနိင်င ရးြဖစ်စဉ်တွင် ၂၀၁၁
ခနှစ် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင် ယင်လပ်၏ဖူထိင်းပါတီ(Pheu Thai Party)သည်
အနိင်ရ ပီး နာက် အာဏာရရှိလာခဲ့သည်။ ယင်လတ်သည် ယခင်ဝန် ကီးချုပ် ဟာင်း
သက်ဆင်၏ညီမြဖစ်သည်။

ဝန် ကီးချုပ် ဟာင်းသက်ဆင်သည်

ပထမသက်တမ်း

အြပည့် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခ့ဲ ပီး ဒတိယအ ကိမ်တွင်လည်း ထပ်မအ ရွးခခဲ့ရသည်။
သိ ့ သာ် ဒတိယသက်တမ်းကာလတွင် မူးယစ် ဆးဝါးတိက်ဖျက် ရး ခါင်းစဉ်ြဖင့် လူ
(၂၀၀၀)
နိင်ငဘ

ကျာ်ကိ

သဒဏ် ပးခဲ့ြခင်း၊

ာ ငွများကိ

အဂတိလိက်စားမအ ကီးဆးြဖစ်သည့်

အလဲသးစားလပ်ြခင်းနှင့်

ပျက်ကွက်ခဲ့ြခင်းများရှိသည်ဟ

နိင်င တာ်ကိ

စွပ်စဲွြခင်းခခဲ့ရသည်။

အခွန် ပးဆပ်ရန်

သက်ဆင်အ ပ

တိင်းသူ

ြပည်သားအများစကန် ့ကွက်မ အြပင်းထန်ဆးမှာ ချစ်ခင် လးစား သာ ဘရင်စနစ်ကိ
မရှိသင့် တာ့ဟ

ြပာဆိ ဝဖန်ခဲ့ သာ ကာင့်

ဘန် ကာက်နှင့်

အြခား ဒသရှိ

ပညာတတ်လူတန်းစားများက သူကိ
့ မနှစ်သက် ကပါ။ ထိ ့ ကာင့် သက်ဆင်သည်
၂၀၀၈ ခနှစ်တွင် ဝန် ကီးချုပ်ခရီးစဉ်ြဖင့် ြပည်ပသိ ့ထွက်ခွာ နစဉ် ထိင်းစစ်တပ်မှ
အာဏာသိမ်းလိက် ပီး နာက် သူသည် ဒူဘိင်းတွင် နထိင် နခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခနှစ် ရွး ကာက်ပွဲတွင် သက်ဆင်၏ညီမ ယင်လတ်ဦး ဆာင် သာ
ဖူထိင်းပါတီသည်

မဲများစွာြဖင့်အနိင်ရရှိ ပီး နာက်

ြပည်ပ၌

တိမ်း ရှာင် နသူ

6

ဝန် ကီးချုပ် ဟာင်း သက်ဆင် ြပည် တာ်ြပန်လာနိင် စ သာ လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်
ဥပ ဒ ကမ်းကိ

ယင်လပ်အစိးရအဖွဲ ့မှ

လတ် တာ်တွင်တင် ပီး

အတည်ြပုရန်

ကိုးစားရာမှ ထိင်းနိင်င ရး ပဋိပက္ခမတည်မ ငိမ်ြဖစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခနှစ်
ထိင်းနိင်င၏

သဂတ်လတွင်

ဖူထိင်းပါတီကိယ်စားလှယ်အများစရှိ န သာ

အာက်လတ် တာ်သည်

အတည်ြပုလိက်သည်။

ထိဥပ ဒ ကမ်းကိ

ထိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥပ ဒ ကမ်းကိ
အထက်လတ် တာ်၏

အတည်ြပုချက်

ရရှိလ င် ဥပ ဒအတည်ြဖစ်မည်ြဖစ် သာ်လည်း အထက်လတ် တာ်အမတ် ၄၀% ခန် ့
ကန် ့ကွက်ခဲ့ သာ ကာင့်
ဆွး နွးရန်

ဆွး နွးအတည်ြပုနိင် ရး ၇၅% မြပည့်၍ ဆက်လက်

ရ ဆိ
့ င်းလိက်သည်။

ထိအခါ

ချူလာ လာင်ကွန်တက္က သိလ်မှ ပါ မာက္ခများ၊

ဘန် ကာက် မို ့တွင်

နာမည် ကီး

ကျာင်းသားများကလည်း ဥပ ဒ

ကမ်းကိ ကန် ့ကွက် သာ ကညာချက်ကိ ထတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ထိ ့ြပင် တရားသူ ကီးများ၊
ဆရာဝန်နှင့်

သူနာြပုများ၊

လပ်ငန်းရှင်များကလည်း

ထိင်းနိင်ငတစ်လားပညာတတ်များနှင့်

ကန် ့ကွက်ခဲ့သည်။

ယတ်စွအဆး

စီးပွား ရး

ထိင်းအကျဉ်း ထာင်

တစ်ချို ့ထဲမှ အကျဉ်းသားများသည်ပင် ထိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥပ ဒကိ ကန် ့ကွက်
သည့်အ ကာင်း ထိင်းလူမကွန်ယက်များ၊

ဖ့စ်ဘတ်စာမျက်နှာများတွင် ဓာတ်ပများ

နှင့်တကွ ဖာ်ြပခဲ့သည်။
ထိသိ ့ လတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ဥပ ဒ ကမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အြငင်းပွားမများ
ြဖစ် နစဉ်

အစပိင်းတွင်

ထိင်းဝန် ကီးချုပ်ယင်လတ်က

ထိဥပ ဒ ကမ်းသည်

နိင်ငတစ်ဝန်း အမျိုးသားြပန်လည်သင့်ြမတ် ရးကိ ရည်မှန်းလပ် ဆာင်ြခင်းြဖစ်သည်
ဟ ရပ်ြမင်သ ကားမှတစ်ဆင့် ြပာ ကားခဲ့သည်။
ထိ ့ ကာင့်

ဆန္ဒြပသူများသည်

ခါင်း ဆာင်များကပင်

မ ကျမနပ်ဆက်ြဖစ် နခဲ့ ပီး

လက်ရှိအစိးရနတ်ထွက် ရးအထိ

ထိင်းဝန် ကီးချုပ်ယင်လပ်ကလည်း

သူတိ ့အစိးရအ နြဖင့်

တစ်ချို ့ဆန္ဒြပ

တာင်းဆိခဲ့ ကသည်။
လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်

ဥပ ဒ ကမ်းကိ လတ် တာ်တွင် ဆက်လက်တင်သွင်းရန် မ ကိုးစား တာ့ ကာင်းကိ
“လတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥပ ဒ ကမ်းကိစ္စက

ပီးသွားပါ ပီ၊

က န်မတိ ့

အားလးကိ

ြပန်ရတ်သိမ်းပါ့မယ်” ဟ သူမက ရပ်ြမင်သ ကားမှတစ်ဆင့် ြပာဆိခဲ့သည်။

7

ဆန္ဒြပသူများလိလား သာ

လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်

ဥပ ဒမူ ကမ်းကိစ္စသည်

အဆးသတ်သွား သာ်လည်း ဆန္ဒြပုမများမှာ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ခနှစ်၊
ဒီဇင်ဘာလ

၈

ရက် န ့တွင်

ဒီမိကရက်တစ်ပါတီကိယ်စားလှယ်

၁၅၃

ဦးစလး

နတ်ထွက်သွား ပီး နာက် ယင်လတ်သည် အာက်လွတ် တာ်ကိ ဖျက်သိမ်းခဲ့ ပီး ၂၀၁၄
ခနှစ်

ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂ တွင်

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲြပုလပ်ရန်

အစိးရဆန် ့ကျင်သူများကလည်း သူတိ ့ရည်မှန်းချက်ြဖစ် သာ
ြပည်သူ ့ ကာင်စီဖဲွ ့စည်းဖိ ့ထိတိင် အာင်

ကညာခဲ့သည်။

ရွးချယ်စရာမလိ သာ

ရွး ကာက်ပွဲအသစ်များကိ

နှာင့်ယှက်မည်

ဟ ြပာဆိခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခနှစ်

မလ ၈ ရက် န ့တွင် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးက

ဝန် ကီးချုပ်ယင်လတ်နှင့် ဝန် ကီးကိးဦးကိ အာဏာအလွဲသးစားြပုလပ်မြဖင့် ရာထူးမှ
နတ်ထွက် ပးရန်

အမိန် ့ချမှတ်ခဲ့သည်။

ြဖုတ်ချခရ သာ

ဝန် ကီချုပ်ယင်လတ်၏

နရာတွင် ယာယီဝန် ကီးချုပ်အြဖစ် ဘွန် ဆာင်ပိင်ဆန်ကိ ခန် ့အပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄

ခနှစ်

မလ

၂၂

ရက် န ့တွင်

ထိင်းတပ်မ တာ်သည်

အ ြခအ နအရပ်ရပ်ကိ ထိန်းသိမ်းရန် အမျိုးသား ငိမ်းချမ်း ရးနှင့်

နိင်င၏

ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ

ထိန်းသိမ်း ရး ကာင်စီ (National Peace and Order Maintaining CouncilNPOMC)ကိ ဖွဲ ့စည်း ပီး စစ်အပ်ချုပ် ရးအာဏာ လွဲ ြပာင်းရယူသည်ဟ ထိင်း
တပ်မ တာ်ကာကွယ် ရးစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိလ်ချုပ်ပရာယချန်အိချာက

ကညာခဲ့သည်။

လက်ရှိဝန် ကီးချုပ်မှာ ဗိလ်ချုပ် ကီးပရာယချန်အိချာ ြဖစ်သည်။
စီးပွား ရး
ထိင်းနိင်င၏ စီးပွား ရးသည် တြဖည်းြဖည်းဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် န ပီး ကမ္ဘာ ပ ရှိ
စက်မဖွ ဖ
့ ုိ းဆဲ

နိင်ငများတွင်

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးမှာ

ပါဝင်လာသည်။ ထိင်းနိင်င၏

ဒ လာ

(၁၀၅)

ပိ ့ကန်များမှာ ဆန်၊ အထည်အလိပ်၊ ဖိနပ်၊

နှစ်စဉ်ကန်စည်နှင့်

ဘီလယ
ီ
ကျာ်ခန် ့ရှိသည်။

အဓိက

ရထွက်ကန်၊ ရာဘာ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊

ကား၊ ကွန်ပျူတာနှင့် လ ပ်စစ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများြဖစ်သည်။ ဆန်စပါးသည်
ထိင်းနိင်င၏ အ ရး ကီးဆးသီးနှြဖစ် ပီး ြပည်ပသိ ့နှစ်စဉ် ဆန်စပါးတန်ချိန် (၆.၅)
သန်း ကျာ်

တင်ပိ ့လျက်ရှိသည်။

ထိင်းနိင်င၏

ပိ ့ကန်တင်ပိ ့မသည်

ြပည်တွငး်
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ထတ်ကန်၏ သးပနှစ်ပ ကျာ်ရှိ ပီး၊ နိင်င၏ စီးပွား ရးသည် ပိ ့ကန်တင်ပိ ့မအ ပ တွင်
မူတည်လျက်ရှိသည်။

ထိင်းနိင်င၏

စစ ပါင်းြပည်တွင်းထတ်ကန်တန်ဖိးမှာ

အ မရိကန် ဒ လာ (၆၀၂) ဘီလီယရှိသည်။ ထိ ့ ကာင့် ထိင်းနိင်င၏စီးပွား ရးကိ
အင်ဒိနီးရှားစီးပွား ရး ပီးလ င် ဒတိယအ ကီးဆးအြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ထိ ့ြပင်
တစ်ဦးချင်းထတ်ကန်တန်ဖိးအရ

စကာပူ၊

ဘရူနိင်း၊

မ လးရှားနိင်ငများ ပီးလ င်

စတတ္ထ ြမာက် နိင်ငြဖစ်သည်။ ြပည်ပခရီးသွားလပ်ငန်းမှလည်း နိင်ငစီးပွား ရးဝင် ငွ
၆%

ခန် ့ကိ

နှစ်စဉ်

ရယူ ပးသည်။

၂၀၁၄ခနှစ်တွင်

ထိင်းနိင်င၏GDP

မှာ

(အ မရိကန် ဒ လာ ၄၀၄.၈ သန်း) ြဖစ် ပီး GDP တိးတက်နန်းမှာ (၀.၉)ရာခိင်နန်း
ြဖစ်၍ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ (၁.၉)ရာခိင်နန်းြဖစ်ပါသည်။
ထိင်း-ြမန်မာ နှစန
် င
ိှ ်ငဆက်ဆ ရးအ ြခအ န
ထိင်းနိင်ငသည် မ လးရှား၊ ဖိလစ်ပိင်တိ ့နှင့် ၁၉၆၁ ခနှစ်တွင် အာဆီယ ခ
အ ရှ ့ တာင်အာရှ နိင်ငများအသင်းကိ အဓိကတည် ထာင်သူြဖစ်ရာ အြပုသ ဘာ
ဆာင် သာ

စ့စပ်ညိနင်းမဆိင်ရာကိစ္စများ၊

ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍

ယ ကည်မတည် ဆာက်ြခင်းဆိင်ရာ

စည်းမျဉ်းများစွာ

ထိင်းနိင်င၏ နိင်ငြခား ရးမူဝါဒမှာ

ချမှတ် ဖာ် ဆာင် ပးခဲ့သည်။

ဒသတွင်း ငိမ်းချမ်း ရးနှင့် တည် ငိမ် ရးရရှိရန်

ဟချမှတ်ထားသည်။ ထိင်းနိင်ငနှင့် ြမန်မာနိင်ငတိ ့သည် အိမ်နီးချင်းနိင်ငများြဖစ်သည့်
အ လျာက်
အ နြဖင့်

နှစ်နိင်ငြခားပဋိပက္ခများလည်း
ထိင်းနိင်ငအား

တိက်ခိက်ခဲ့ြခင်းအ ပ

(၁၆)ရာစနှင့်

အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါသည်။
(၁၇)ရာစများအတွင်း

နာ ကည်းချက်အ နြဖင့်

ကျာင်းသးသင်ရိးများတွင်

သ ဘာထားခဲ့ကာ

ထည့်သွင်းြပဌာန်းြခင်း၊

တရားတိက်ခိက်ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်

ရှိခဲ့ပါသည်။

အ ကိမ် ကိမ်
၎င်းတိ ့၏

ြမန်မာဘရင်အ လာင်းမင်း

အယဒ္ဓ မို ့ ဟာင်းအား

အပျက်အဆီးအတိင်းထားရှိြခင်းများ

ြမန်မာတိ ့

ြပင်ဆင်ြခင်းမရှိပဲ

နယကအစိးရ

လက်ထက်

(၂၀၀၀)ြပည့်နှစ်မှ (၂၀၀၂)ခနှစ်အတွင်း နှစ်နိင်ငနယ်စပ်ပဋိပက္ခများ အ ကိမ် ကိမ်
ြဖစ်ပွားခဲ့ ပီး (၂၀၀၁)ခနှစ် မယ်ဆိင်၊တာချီလိတ် O-7 တာင်ကန်း အ ရးအခင်းတွင်
နှစ်နိင်င

တပ်မ တာ်များအ ကား

ထူးြခား သာြဖစ်ရပ်အ နြဖင့်

ပစ်ခတ်တိက်ခတ်မများ

၂၀၀၀

ြပည့်နှစ်တွင်

ြဖစ်ပွားခဲ့ပါ သည်။

ကရင်ြပည်နယ်အ ြခစိက်

စွမ်းအားြမင့်စစ်သည် တာ်များ လက်နက်ကင်
ိ အဖွဲ ့မှ ဘန် ကာက် မို ့ရှိ ြမန်မာသရး

9

အား

ဝင် ရာက်စီးနင်းသိမ်းပိက်မ

ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။

၎င်းြဖစ်ရပ်သည်

နှစ်နိင်ငဆက်ဆ ရးအား များစွာထိခိက် စခဲ့ပါသည်။
သိ ့ သာ် ယခအခါတွင် ထိင်းနှင့် ြမန်မာနိင်ငတိ ့သည် နှစ်နိင်ငဆက်ဆ ရးကိ
ကာင်းမွန်စာွ တိးြမင့်ထားနိင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဘ

ာ ရးနှစ်တွင်

နယ်စပ်

ကန်သွယ်မပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ ၆၀၁,၇၂၈,၀၀၀ ရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၄
ခနှစ် သန်း ခါင်စာရင်းအရ ထိင်းနိင်င ရာက်ြမန်မာနိင်ငသား ၁၄၁၈,၄၇၁ ဦး ရှိ ပီး
အမျိုးသား ၈၁၂,၇၉၈ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၆၀၅,၆၇၄ ဦးရှိသည်။ ထိအ ရအတွက်သည်
နိင်ငြခားသိ ့ ရာက်ရှိ န သာ ြမန်မာနိင်ငသားအ ရအတွက်၏ ၇၀ % ြဖစ်သည်။

