တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
၁။

တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံသည် အ ရှေ အာရှေ
့
၏အကကီးဆုံးနိုင်ငံပြစ်၍ ကမ္ဘာ့စတုတ္ထ

အကကီးဆုံးနိုင်ငံပြစ်ပြီး ပမို ့ တာ်မှော
(၁၃၀၀)

ခန် ့ရှေိပြီး

ြကျင်းပြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် လူဦး ရသန်း

လူဦး ရအများဆုံ းနို င်င ံ လည် း ပြစ် သ ည် ။

တရုတ်ကွန်ပမူနစ်ြါတီ

Communist Party of China (CPC) မှေ အုြ်ချုြ်သည်။ ပြည်နယ် ြါင်း (၂၂) ခု၊ ကိုယ်ြိုင်
အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ ေသ (၅) ခု၊ ပမူနီစီြါယ်အုြ်ချုြ် ရးပမို ့ တာ် (၄) ခု ( ြကျင်း၊ ထျန်းကျင်း၊
ရှေန်ဟုင
ိ ်း၊ ချုံချင့်)နှေင့် အထူး အုြ်ချုြ် ရး ေသ (၂) ခု ( ဟာင် ကာင်နှေင့်မကာအို)တို ့ ြါ်တွင်
တရားဥြ ေစိုးမိုးအုြ်ချုြ်ထားနိုင်သည်။

၂။

ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာ ြါင်း (၉.၆) သန်း (စတုရန်းမိုင် ြါင်း - ၃.၇သန်း)

ကျယ်ဝန်းပြီး

ပမမျက်နှောသွင်ပြင်မှော ြုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြား နသည်။ သစ် တာများလည်း

ရှေိသကဲ့သို ့ သဲကန္တာရများ (ဂိုဘီသဲကန္တာရ၊ တြ်ခ်လာမာကန်သဲကန္တာရ) များလည်း
ရှေိသည်။ ဗီယက်နမ်၊ လာအိ၊ု ပမန်မာနိုင်ငံတို ့နှေင့်နီး သာ ေသများတွင်

နွသမြိုင်းသစ် တာ

များ ြုံးလွှမ်းလျက်ရှေိသည်။ နိုင်ငံ၏အ နာက်ြိုင်းတွင်

တာင်တန်းများ၊ ကုန်း ပမပမင့်များ

ရှေိပြီး ဟိမဝန္တာ တာင်တန်း၊ ထျန်းရှေန်း တာင်တန်းတို ့သည် အိန္ဒိယ၊ ဗဟိအ
ု ာရှေ ေသတို ့နှေင့်
နယ်ပခားအပြစ် သဘာဝအရတည်ရှေိ နသည်။ နိုင်ငံ၏အ ရှေ ြိ့ ုင်းသည် ြင်လယ်ကမ်းနား
ဘက်ဆီသို ့

ပမပြင်နိမ့်ဆင်းသွားသည်။ ကမ်းရိုးတန်းအလျား ၁၄,၅၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင်

၉၀၀၀) ရှေည်လျားသည်။
သမိုင်း ကာင်း
၃။

တရုတ် ရှေး ဟာင်းယဉ် ကျးမှုသည်

ပမစ်ဝါပမစ်ဝှေမ်း ေသမှေ

တစ်ခွင်တွင် စတင် ြါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ နှေစ် ြါင်း (၆၀၀၀)

တရုတ်ပြည် ပမာက်ြိုင်း

ကျာ်မျှ သက်ဦးဆံြိုင်ဘုရင်

စနစ်ပြင့် နိုင်ငံကိုအုြ်ချုြ်လာခဲ့သည်။ မင်းဆက် ြါင်း ပမာက်ပမားစွာ

ရှေိသည်။

ြထမဆုံး

မင်းဆက်မှော ဘီစီ ၂၀၀၀ ခနက
့်
တည် ထာင်ခဲ့ သာ ရှေမင်းဆက် (Xia Dynasty)
ပြစ် သာ်လည်း ဘီစီ ၂၂၁ ခုနှေစ် ချင်မင်းဆက် (Qin Dynasty)

နှောင်းြိုင်းကာလမှေသာ

နိုင်ငံကို တစ်စည်းတစ်လုံးတည်းပြစ် အာင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထို ့ နာက်တွင် မွန်ဂို
တို ့၏သိမ်းြိုက်ပခင်းကိုခံခရ
ဲ့ သည်။

မွန ်ဂိ ု တို ့အား

တွ န် းလှေန ် ပြီ း နာက်

မင်မင်းဆက်ကို

တည် ထာင်သည်။ ထို ့ နာက် မန်ချူးတို ့ကသိမ်းြိုက်ပြီး ချင်းမင်းဆက် (Qing Dynasty) ကို
တည် ထာင်သည်။ ချင်းမင်းဆက်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နာက်ဆုံးမင်းဆက်လည်းပြစ်သည်။
၁၉ ရာစုနှေစ်အလယ်ြိုင်းတွင် ချင်းမင်းဆက်သည်

ဥ ရာြနယ်ချဲ ့စနစ်နှေင့်

စတင်ရင်ဆိုင်

ခဲ့ရသည်။ ၁၈၃၉ ခုနှေစ်တွင် အဂဂလိြ်တို ့နှေင့်ဘိန်းစစ်ြွဲပြစ်ြွားခဲ့ကာ ဟာင် ကာင်ကျွန်းအား
အဂဂလိြ်လက် အာက်သို ့

ြးအြ်ခဲ့ရသည်။

ထိုအချိန်မှေစတင်ကာ

တရုတ်နိုင်ငံတွင်

အ နာက်နိုင်ငံများ၏လွှမ်းမိုးမှုပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၁၈၉၄ ခုနှေစ်တွင် ြထမတရုတ် - ဂျြန်စစ်ြွဲ
ပြစ်ြွားခဲ့ပြီး
၁၉၁၁

နာက်ြိုင်းကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင်းရှေိ တရုတ် သဇာမှော

ခုနှေစ်တွင်

ေါက်တာဆွန်ယက်ဆင် ခါင်း ဆာင်သည့်

လျာ့ကျလာခဲ့သည်။

ရှေင့်ဟိုင်း တာ်လှေန် ရးကကီး

ြါ် ြါက်လာခဲ့ကာ ချင်းမင်းဆက်ပြုတ်ကျခဲ့သည်။ ၁၉၁၂ ခုနှေစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် န ့တွင်
တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ ြါ် ြါက်လာခဲ့ပြီး ဆွန်ယက်ဆင်သည် ြထမဆုံးသမ္မတပြစ်လာခဲ့သည်။

သို ့ သာ်လည်း ဆွန်ယက်ဆင်သည် သမ္မတရာထူးအား ချင်းမင်းဆက် ခတ်ဗိုလ်ချုြ်ကကီးတစ်ဦး
ပြစ်သူ ရွန်ရှေစ်ခိုင်ထံသို ့ လွဲအြ် ြးခဲ့သည်။ ၁၉၁၅ ခုနှေစ်တွင် ရွန်ရှေစ်ခိုင်သည် မိမိကိုယ်မိမိ
တရုတ်အင်ြါယာ၏ဘုရင်အပြစ်ခံယူခဲ့ရာ ဆန် ့ကျင်မှုများ ြါ် ြါက် လာခဲ့သည်။

ေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်နှေင့် ရွန်ရှေစ်ခိုင်
၄။
သည်

၁၉၁၆ ခုနှေစ်တွင် ရွန်ရှေစ်ခိုင်ကွယ်လွန်ပြီး နာက် တရုတ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံ ရးအ ပခအ န
များစွာရှုြ် ထွးလာသည်။

တရုတ်ဗဟိုအစိုးရသည်

အာဏာသက် ရာက်မှုမရှေိဘဲ

ေသဆိုင်ရာစစ်ဘုရင်များကသာ သက်ဆိုင်ရာ ေသအလိုက် ကကီးစိုးလျက်ရှေိသည်။ ၁၉၂၀ ခုနှေစ်
တွင် ချန် ကရှေိတ်သည် ကူမင်တန်ြါတီ၏ ခါင်း ဆာင်ပြစ်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်း စည်းလုံး
ညီညွှတ် ရးအား ပြန်လည်တည် ဆာက်ခဲ့သည်။ San-min စီမံကိန်းအားချမှေတ်ခဲ့ပြီး တရုတ်
နိုင်ငံအား

ေီမိုက ရစီနိုင်ငံအသွင်ကူး ပြာင်း ရးကကိုးြမ်းခဲ့ရာ

တရုတ်ကွန်ပမူနစ်ြါတီနှေင့်

ြဋိြက္ခစတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၂၇ ခုနှေစ်တွင် ကူမင်တန်အစိုးရနှေင့် တရုတ်ကွန်ပမူနစ်ြါတီတို ့အ ကား
ပြည်တွင်းစစ်ြွဲစတင်ခဲ့သည်။

၁၉၃၇

ခုနှေစ်တွင်

ဂျြန်ကျူး ကျာ်မှု ြါ် ြါက်လာခဲ့ရာ

ကူမင်တန်အစိုးရနှေင့်ကွန်ပမူနစ်တို ့အ ကား

ယာယီစစ် ပြပငိမ်းခဲ့ကာ

ဘုံရန်သူဂျြန်အား

ြူး ြါင်းခုခံခဲ့သည်။
၅။

၁၉၄၅ ခုနှေစ်တွင် ဂျြန်တို ့လက်နက်ချပြီး နာက်ြိုင်း ကူမင်တန်နှေင့်ကွန်ပမူနစ်တို ့၏

ြဋိြက္ခပြန်လည်စတင်လာခဲ့ပြီး နာက်

မာ်စီတုံးဦး ဆာင်သည့် တရုတ်ကွန်ပမူနစ်ြါတီ၏

ပြည်သူလွ
့ တ် ပမာက် ရးတြ်မ တာ်သည် တရုတ်ပြည်မကကီးအား ထိန်းချုြ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကူမင်တန်
တို ့သည် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသို ့ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှေ စ် ၊ အာက်တိုဘာလ ၁ ရက် န ့တွင်
ကွန်ပမူနစ်ြါတီ ခါင်း ဆာင် မာ်စီတုံးသည် တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံ တည် ထာင် ကာင်း
ကညာခဲ့သည်။

မာ်စီတုံးမှေ တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံတည် ထာင် ကာင်း ကညာစဉ်
၆။

ကွန်ပမူနစ်ြါတီအာဏာရလာပြီး နာက်ြိုင်း ပမယာပြုပြင် ပြာင်းလဲ ရးလမ်းစဉ် ချမှေတ်

ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ထိုကာလအတွင်း ပမြိုင်ရှေင် (၁)သန်းခန် ့ကွြ်မျက်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှေစ်
တွင်

ရှေ ့သို ့မဟာခုန်ြျံ ကျာ်လွှားပခင်းအမည် ရှေိသည့် စီးြွား ရးနှေင့် လူမှု ရးပြုပြင် ရး

စီမံကိန်းချမှေတ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ထိုစီမံကိန်းကာလ ၁၉၅၈ ခုနှေစ်မှေ ၁၉၆၁ ခုနှေစ်အထိ ၃ နှေစ်တာ

ကာလအတွင်း ငတ်မွတ် ခါင်းြါးမှု ကာင့် ပြည်သူ ၄၅ သန်းခန် ့ သဆုံး ခဲ ့ သည်။ ၁၉၆၆
ခုန ှေစ ်တ ွင ်

မာ်စ ီ တုံ း သည်

ယဉ် ကျးမှု တာ် လှေ န် ရးတစ်ရြ်ဆင်နွဲကာ

ြါတီတွင်းနှေင့်

အစိုးရတွင်းမှေ ပြင်ဆင် ရးသမားများအား ရှေင်းလင်း ရး ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှေစ်
တွင် မာ်စီတုံးကွယ်လွန်ပြီး နာက် တိန် ့ ရှောင်ြိန်သည် ြါတီအုြ်ချုြ်မှုကိုရယူခဲ့ကာ စီးြွား ရး
ဆိုင်ရာပြုပြင် ပြာင်းလဲမှုများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပြီး နာက် တရုတ်နိုင်ငံသည် စီးြွား ရးတိုးတက်
လာခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ ရးစနစ်
၇။

တရုတ်နိုင်ငံ၏ြွဲ ့စည်းြုံအ ပခခံဥြ ေအား ၁၉၈၂ ခုနှေစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၄ ရက် န ့တွင်

(၅) ကကိမ် ပမာက် အမျိုးသားပြည်သူ ့ကွန်ဂရက်၏ (၅) ကကိမ် ပမာက် ြုံမှေန်အစည်းအ ဝးတွင်
လက်ခံအတည်ပြုခဲ့သည်။
အြွဲ ့အစည်းပြစ်ပြီး

ပြည်သူ ့ကွန်ဂရက်သည်

တရုတ်နိုင်ငံ၏

တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံ ရးစနစ်၏

နိုင်ငံ ရးအာဏာြိုင်

အ ပခခံအုတ်ပမစ်တစ်ခုလည်း

ပြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံ၏နိုင်ငံ ရးအာဏာသည် ပြည်သူလူထုထံမှေ ဆင်းသက်ပြီး
နိုင်ငံ၏အဓိကအာဏာြိုင်အြွဲ ့အစည်းများမှော အမျိုးသားပြည်သကွ
ူ ့ န်ဂရက် (National People's
Congress)၊ သမ္မတနှေင့် အတိုင်ြင်ခံ ကာင်စီတို ့ပြစ်သည်။
အမျိုးသားပြည်သူ ့ကွန်ဂရက်
၈။

အမျိုးသားပြည်သူ ့ကွန်ဂရက်သည်

တရုတ်နိုင်ငံ၏အဆင့်အပမင့်ဆုံးအာဏာြိုင်

အြွဲ ့အစည်းပြစ်သည်။ ယင်းကွန်ဂရက်သည် တစ်နှေစ်လျှင် ၂ ြတ်ခန် ့ အစည်းအ ဝးပြုလုြ်ပြီး
အဓိကအ ရးကကီး သာမူဝါေများ၊ ဥြ ေများ၊ ဘတ်ဂျက်များချမှေတ်ပခင်း၊ ပြန်လည်ဆ န်းစစ်
ပခင်းတို ့အပြင် အဓိကအ ရးကကီးြုဂ္ဂိုလ်များ ပြာင်းလဲပခင်း တို ့ ဆာင်ရွက်သည်။ တရုတ်
နိုင်ငံ၏ ဥြ ေပြုပခင်းကို အမျိုးသားပြည်သူ ့ကွန်ဂရက်၏အပမဲတမ်း ကာ်မတီတစ်ခုပြစ် သာ
Standing Committee of the National People's Congress မှေ ဆာင်ရွက်ြါသည်။

အမျိုးသားပြည်သ ူ ့ကွန ် ဂ ရက်အ ပမဲတ မ်း ကာ်မတီ
၉။

အမျိုးသားပြည်သူ ့ကွန်ဂရက်အပမဲတမ်း ကာ်မတီသည်

တရုတ်ပြည်သူ ့သမ္မတနိုင်ငံ၊

အမျိုးသားပြည်သူ ့ကွန်ဂရက်၏ အြွဲ ့ဝင် ၁၅၀ ဦး ရြါဝင် သာ ကာ်မတီတစ်ခုပြစ်ပြီး ၎င်း
ကာ်မတီသည် ဥြ ေပြု ရးကို ဦးစား ြး ဆာင်ရွက်ြါသည်။ ၎င်း ကာ်မတီသည် ြွဲ ့စည်းြုံ
အ ပခခံဥြ ေအြါအဝင်

နိုင်ငံ၏ဥြ ေများကိုလည်း

ဘာသာပြန်ဆိုရြါသည်။

တရုတ်

နိုင်ငံ၏ဥြ ေပြု ရးမဏ္ဍိုင်ကို ဝန်ကကီးချုြ်၊ ကွန်ပမူနစ်ြါတီ၏အ ထွ ထွအတွင်း ရးမှေူးချုြ်
နှေင့်အမျိုးသားပြည်သူကွ
့ န်ဂရက်အပမဲတမ်း ကာ်မတီ၏ဥက္က ဋ္ဌတို ့ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ြါသည်။
လက်ရှေိဥက္က ဋ္ဌမှော Li Zhanshu ပြစ်ပြီး အ ထွ ထွ အတွင်း ရးမှေူးချုြ်မှော Yang Zhenwu
ပြစ်ြါသည်။
တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံ၏ သမ္မတ
၁၀။

တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံ၏ လက်ရှေိသမ္မတမှော Xi Jinping ပြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်

ကွန်ပမူနစ်ြါတီဗဟို ကာ်မတီ၏အ ထွ ထွအတွင်း ရးမှေူးလည်းပြစ်သည်။ ထို ့ပြင် တရုတ်ပြည်
ကွန်ပမူနစ်ြါတီစစ် ကာ်မရှေင်၏ဥက္က ဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလုံပခုံ ရး ကာ်မရှေင်၏ ဥက္က ဋ္ဌနှေင့် Central
Leading

Group

for

Comprehensively

ခါင်း ဆာင်လည်းပြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှေစ်၊

Deepening

Reforms

၏

ြ ြာ်ဝါရီလအတွင်းတွင် တရုတ်ကွန်ပမူနစ်

ြါတီသည် ြွဲ ့စည်းြုံအ ပခခံဥြ ေြါ သမ္မတသက်တမ်းပြစ်သည့် ၅ နှေစ် သက်တမ်းကို ၂ ကကိမ်
သာ ဆက်တိုက်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ရှေိသည့်အချက်အား ပြင်ဆင်ခဲ့သပြင့် လက်ရှေိသမ္မတ Xi
Jinping သည် ၂၀၂၃ ခုနှေစ်အလွန်အထိ ဆက်လက်တာဝန် ဆာင်မည်ပြစ်သည်။
နိုင်ငံ တာ် ကာင်စီ
၁၁။ နိုင်ငံ တာ် ကာင်စီသည်

ြွဲ ့စည်းြုံအ ပခခံဥြ ေအရ

ပြည်သူဗဟိ
့ ုအစိုးရအြွဲ ့

(Central People's Government") ဟု သတ်မှေတ် ခါ်ဆိုနိုင်ပြီး ၎င်းသည် တရုတပ် ြည်သူ ့
သမ္မတနိုင်ငံ၏

အဓိကစီမံအုြ်ချုြ်သည့်

အာဏာြိုင်အြွဲ ့အစည်းပြစ်သည်။

ဝန်ကကီးချုြ်မှေ ဦး ဆာင်ပြီး အစိုးရဌာနများနှေင့်

အဂျင်စီများမှေ

၎င်းအား

ခါင်း ဆာင်များ ြါဝင်

ြါသည်။ လက်ရှေိတွင်

ကာင်စီ၌အြွဲ ့ဝင် ၃၅ ဦးြါဝင်ြါသည်။ ၎င်းတို ့မှော ဝန်ကကီးချုြ်၊

အုြ်ချုြ် ရးဆိုင်ရာ ေုတိယဝန်ကကီးချုြ် (၁) ဦး၊ အပခားေုတိယဝန်ကကီးချုြ် (၃) ဦး၊ နိုင်ငံ တာ်
ကာင်စီဝင် (၅) ဦးနှေင့် ဝန်ကကီးဌာနများမှေ ဝန်ကကီးများနှေင့် အဓိကအြွဲ ့အစည်းများမှေ ဥက္က ဋ္ဌ
စုစု ြါင်း (၂၅) ဦးတို ့ပြစ်ြါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံ ရးတွင် ပြည်သူဗဟိ
့ ုအစိုးရအြွဲ ့သည်
အပြန်အလှေန်ဆက်သွယ်လျက်ရှေိသည့် အာဏာသုးံ ရြ်တွင် တစ်ရြ်အြါအဝင်ပြစ်သည်။
အမျိုးသားပြည်သ ူ ့ကွန ် ဂ ရက်အ ပမဲတ မ်း ကာ်မတီ ၏ ေုတိယဥက္က ဋ္ဌများ
No.

Name

Party

1

Wang Chen

CPC

2

Cao Jianming

CPC

3

Zhang Chunxian

CPC

4

Shen Yueyue

CPC

5

Ji Bingxuan

CPC

6

Alecken Eminbahe

CPC

7

Wang Dongming

CPC

8

Padma Choling

CPC

9

Wan Exiang

RCKMT

10

Chen Zhu

CPWDP

11

Ding Zhongli

CDL

12

Hao Mingjin

CDNCA

13

Cai Dafeng

CAPD

14

Wu Weihua

JS

အမျိုးသားပြည်သ ူ ့ကွန ် ဂ ရက်အ ပမဲတ မ်း ကာ်မတီတ ွင ် ြါတီအ လိုက ်ြ ါဝင်မ ှု
No.

Party

Seats

1

Communist Party of China

104

2

Nonpartisan

8

3

China Democratic League

7

4

China Association for Promoting Democracy

6

5

Jiusan Society

6

6

Chinese Peasants' and Workers' Democratic Party

6

7

Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang

5

8

China Zhi Gong Party

3

9

Taiwan Democratic Self-Government League

3

10

China Democratic National Construction Association

2

Total

150

တရုတ်ပြည်သူနိ့ ုင်ငံ ရးအတိုင်ြင်ခံကွန်ြရင့် (CPPCC)
၁၂။

တရုတ်ပြည်သူနိ့ ုင်ငံ ရးအတိုင်ြင်ခံကွန်ြရင့်

(CPPCC)

သည်

တရုတ်ပြည်သူ ့

သမ္မတနိုင်ငံရှေိ နိုင်ငံ ရးအ ကံ ြးအြွဲ ့အစည်းတစ်ခုပြစ်ြါသည်။ ၄င်းကို နိုင်ငံ ရးြါတီများ
နှေငအ
့် ြွဲ ့အစည်းများမှေ ကိုယ်စားလှေယ်များပြင့်ြွဲ ့စည်းထားပြီး တစ်သီးြုဂ္ဂလအြွဲ ့ဝင်များလည်း
ြါဝင်ြါသည်။ အမျိုးမျိုး သာြါတီများ၏ ကိုယ်စားပြုမှုအချိုးအစားကို ြါတီများ ကား
စ့စြ်ညှန
ိ ှိုင်းကာ သ ဘာတူညီချက်ရယူ၍ ဆုံးပြတ် ကြါသည်။လက်ရှေိကွန်ြရင့်တွင် အကကီးဆုံး
နှေင့် သဇာသက် ရာက်မှုအရှေိဆုံးြါတီမှော

နရာသုံးြုံနှေစ်ြုံြါဝင် သာ တရုတ်ကွန်ပမူနစ်ြါတီ

ပြစ်ြါသည်။ CPPCC ၏ြွဲ ့စည်းြုံတွင် အမျိုးသား ရး ကာ်မတီနှေင့်
ြါဝင်ြါသည်။

ေသဆိုင်ရာ ကာ်မတီ

၁၃။

CPPCCသည် နှေစ်စဉ်အစည်းအ ဝးကို အမျိုးသား ရးပြည်သူ ့ကွန်ဂရက် (National

People’s Congress-NPC) ၏ မျက်နှောစုံညီအစည်းအ ဝးများကဲ့သို ့ တစ်ချိန် တည်းတွင်
ကျင်းြြါသည်။ CPPCC နှေင့် NPC တို ့သည် အ ရးကကီး သာ နိုင်ငံ တာ်အဆင့် နိုင်ငံ ရး
ဆုံးပြတ်ချက်များကို ချမှေတ် ကြါသည်။ CPPCC ၏ ၁၃ ကကိမ် ပမာက် အမျိုးသား ရး
ကာ်မတီအြွဲ ့ဝင်အမည်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပြစ်သည်။ ဥက္က ဌအပြစ် Wan Yang အား
ရွး ကာက်တင် ပမှာက်ခဲ့ပြီး

အ ထွ ထွအတွင်း ရးမှေူးကို

Xia

Baolong

အား

ရွးချယ်ခဲ့ြါသည်။ အြွဲ ့ဝင် ၂၁၅၈ ဦး၏အမည်များကို ၂၄ ကကိမ် ပမာက် အပမဲတမ်း ကာ်မတီ
အစည်းအ ဝးတွင်အတည်ပြုခဲ့ြါသည်။ ၄င်းတို ့တွင် ၈၅၉

ယာက်သည် တရုတ်ကွန်ပမူနစ်

ြါတီမှေ ပြစ်ြါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ၅၆ ြွဲ ့သည် ထိြ်တန်းအ ကံ ြး
အြွဲ ့ကို ကိုယ်စားပြုြါသည်။ အြွဲ ့ဝင်များ၏ြျမ်းမျှအသက်မှော ၅၅ နှေစ် ပြစ်ြါသည်။ အြွဲ ့ဝင်
၁၉၇၁ ယာက်သည် ဘွဲ ့ရသူများပြစ်ပြီး သိြြ
္ပံ ညာရြ်နှေင့် အင်ဂျင်နီယာြညာရှေင်များလည်း
ြါဝင်ြါသည်။
ပမန်မာ-တရုတ်ဆက်ဆံ ရး
၁၄။

၂၀၀၇ ခုနှေစ်တွင် တရုတ်နှေင့်ပမန်မာနိုင်ငံအ ကား နှေစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုြမာဏမှော ၁.၄

ဘီလီယံခန် ့ရှေိခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှေ ပမန်မာနိုင်ငံသို ့တင်သွင်းကုန်များမှော ဆီ၊ စတီးြစ္စည်းများ
နှေင့်ချည်ထည်ြစ္စည်းများပြစ်ပြီး ပမန်မာနိုင်ငံမှေတရုတ်နိုင်ငံသို ့ တင်သင
ွ ်းကုန်များမှော ရာဘာ
နှေင့်သစ်ကုန် ကမ်းစသည်တို ့ပြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် စက်မှုလုြ်ငန်းြွံ ့ပြိုးတိုးတက် ရးနှေင့်
အ ပခခံအ ဆာက်အဦတိုးတက် ရးတို ့အတွက် အကူအညီများ
ဆိုင်ရာအကူအညီများ ြးသကဲ့သို ့ ရင်းနှေီးပမုြ်နှေံမှုများအ နပြင့်

ြးအြ်ခဲ့သည်။ စီးြွား ရး
ရအားလျှြ်စစ်စီမံကိန်း

များ၊ ဆိြ်ကမ်းစီမံကိန်းများနှေင့် စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို ့ပြင် ရခိုင်
ကမ်းရိုးတန်းမှေ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်အထိ

ရနံနှေင့်သဘာဝဓါတ် ငွ ြိ့ ုက်လိုင်းကို

လည်းတည် ဆာက်ခဲ့သည်။ တရုတ်စွမ်းအင်ရင်းနှေီးပမှုြ်နှေံမှု ကာ်ြို ရးရှေင်းသည်လည်း ပမစ်ဆုံ
ရအားလျှြ်စစ်စီမံကိန်းတွင် ရင်းနှေီးပမှုြ်နှေံထားခဲ့ြါသည်။

၁၅။

၂၀၁၆ခုနှေစ်၊ သဂုတ်လအတွင်း နိုင်ငံ တာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် ေါ် အာင်ဆန်းစု ကည်၏

တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ပမန်မာနှေင့်တရုတ်နိုင်ငံတို ့သည် အစဉ်အလာရှေိ သာ
ချစ် ကည်ရင်းနှေီးမှုကို အနာဂတ်ကာလတွင် ဆက်လက် ြာ် ဆာင် ရးနှေင့် နှေစ်နိုင်ငံအ ကား
ဘက်စုံမဟာဗျူဟာ ပမာက် ြူး ြါင်း ဆာင်ရွက်မှုမိတ်ြက်ဆက်ဆံ ရး တိုးတက် စ ရးတို ့
အ ြါ် အပမင်ခ ျင်း ြလှေယ ်ခ ဲ့ ကပြီး

အ ရးြါ သာသ ဘာတူည ီမ ှု များကို ချမှေတ်နိုင်ခဲ့

ြါသည်။ ထို ့ပြင် နှေစ်နိုင်ငံအ ကား အစဉ်အလာရှေိ သာ အဆင့်ပမင့် ခါင်း ဆာင်များအ ကား
ရင်းနှေီးစွာဆက်ဆံမှုကိုဆက်လက်၍ ထိန်းသိမ်းရန်၊ မဟာဗျူဟာ ပမာက်ဆက်သွယ်မှုပမှင့်တင်ရန်
နှေင့် အုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ရာအ တွအ
့ ကုံြလှေယ်မှုြိုမိုနက်ရှိုင်း စရန်တို ့ကို သ ဘာတူခဲ့ ကြါသည်။
၁၆။

တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံအ နပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံး

ညီညွတ်မန
ှု ှေင့် ပြည်သူများ၏ နထိုင်မှုဘဝပမှင့်တင် ရးအတွက် အစိုးရ၏အပမင်နှေင့် မူဝါေ
များကိုအသိအမှေတ်ပြုပြီး ပမန်မာနိုင်ငံ၏အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှေင့် ပငိမ်းချမ်း ရး
ခိုင်မာ စရန်နှေင့်

စီးြွား ရးြွံ ့ပြိုးတိုးတက်မှုနှေင့်

လူမှု ရးသဟဇာတပြစ်မှု

ပမှင့်တင်ရန်

ရည်ရွယ်၍ အမျိုးသား ရးအ ပခအ နနှေင့်ကိုက်ညီပြီး အားလုံးြါဝင်သည့် ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်မှု
လမ်း ကာင်းအ ြါ် လျှာက်လှေမ်း ရးနှေင့် ေီမိုက ရစီပြုပြင် ပြာင်းလဲ ရးတို ့ကို ထာက်ခံခဲ့
ြါသည်။
၁၇။

ပမန်မာ-တရုတ် နယ်စြ် ေသများ၌ ပငိမ်းချမ်း ရးနှေင့်တည်ပငိမ် ရး ခိုင်မာ စရန်နှေင့်

ြူး ြါင်း ဆာင်ရွက်မှုပမှင့်တင်ရန် နှေစ်ြက်သ ဘာတူညီခဲ့ ကြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံ ရး
ဆွး နွးမှုများမှေတစ်ဆင့် ပြည်တွင်းပငိမ်းချမ်း ရးနှေင့် အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ် ရး
အတွက် အ ကာင်အထည် ြာ်ကကိုးြမ်း ဆာင်ရွက်မှုများကို တရုတ်နိုင်ငံအ နပြင့် ထာက်ခံ
အား ြးခဲ့ြါသည်။

တရုတ်ပြည်သူသမ္မ
့ တနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားပြည်သူကွ
့ န်ဂရက် အပမဲတမ်း ကာ်မတီ ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ
H. E. Mr. Ding Zhongli ၏ကိုယ် ရးအကျဉ်း

Mr. Ding Zhongli ကို ၁၉၅၇ ခုနှေစ်တွင် Zhejiang ပြည်နယ်တွင်
ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းသည် ဘူမိ ဗေဆိုင်ရာ CAS တက္က သိလ
ု ်မှေ

မွးြွား

ေါက်တာဘွဲ ့ကို ရရှေိခဲ့ြါသည်။

၎င်းသည် CAS ၏အြွဲ ့ဝင်အပြစ်လည်း ကာင်း၊ Ph.D ကကီး ကြ်သူအပြစ်လည်း ကာင်း၊
သု တသနြညာရှေင်အပြစ်လည်း ကာင်း တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။
၎င်းသည် CAS ၏ေုတိယဥက္က ဋ္ဌအပြစ်လည်း ကာင်း၊ (၁၃) ကကိမ် ပမာက် အမျိုးသား
ပြည် သ ူ ့ကွန ်ဂ ရက် အ ပမဲ တမ်း ကာ် မတီ၏

ေု တိ ယ ဥက္က ဋ္ဌအပြစ်လ ည် း ကာင် း၊

တရု တ်

ေီမိုကရက်တစ်ဗဟို ကာ်မတီ၏ (၁၂) ကကိမ် ပမာက် ဥက္က ဋ္ဌအပြစ်လည်း ကာင်း၊ တာင်တန်း
ေသများြွံ ့ပြိုးတိုးတက် ရး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာြူး ြါင်း ဆာင်ရွက် ရးအြွဲ ့၏ အြွဲ ့ဝင်အပြစ်
လည်း ကာင်း တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရှေိြါသည်။ ၎င်းသည် တရုတ်ပြည်သူနိ့ ုင်ငံ ရး
ဆိုင်ရာ ဆွး နွးညှိနှိုင်း ရးညီလာခံအတွက် ဘဂျင်းပမူနီစြယ်အပမဲတမ်း ကာ်မတီ၏အြွဲ ့ဝင်
အပြစ်လည်း ကာင်း၊ (၁၀) ကကိမ် ပမာက် တရုတ်ပြည်သူနိ့ ုင်ငံ ရးအတိုင်ြင်ခံကွန်ြရင့်အြွဲ ့ဝင်
အပြစ်လည်း ကာင်း၊ (၁၁) ကကိမ်နှေင့် (၁၂) ကကိမ် ပမာက် အမျိုးသားပြည်သူ ့ကွန်ဂရက်
အပမဲတမ်း ကာ်မတီ၏အြွဲ ့ဝင်အပြစ်လည်း ကာင်း၊ (၁၁) ကကိမ်နှေင့် (၁၂) ကကိမ် ပမာက်

အမျိုးသားပြည်သူကွ
့ န်ဂရက်အပမဲတမ်း ကာ်မတီ၏ အြွဲ ့ဝင်အပြစ်လည်း ကာင်း၊ (၁၁) ကကိမ်
နှေင့် (၁၂) ကကိမ် ပမာက် အမျိုးသားပြည်သူကွ
့ န်ဂရက်၏ ြညာ ရး၊ သိြ္ပံ၊ ယဉ် ကျးမှုနှေင့်
ပြည်သူ ့ကျန်းမာ ရး ကာ်မတီတွင် အြွဲ ့ဝင်အပြစ်လည်း ကာင်း၊ (၁၀) ကကိမ်နှေင့် (၁၁) ကကိမ ်
ပမာက် တရုတ်ေီမိုကရက်တစ်ဗဟို ကာ်မတီ၏ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌအပြစ်လည်း ကာင်း ထမ်း ဆာင်
ခဲ့ြါသည်။
၎င်းသည် ဘူမိ ဗေနှေင့်ဘူမိရူြ ဗေဆိုင်ရာ CAS တက္ကသိုလ်တွင် ညွှန် ကား ရးမှေူးချုြ်
အပြစ်လည်း ကာင်း၊ CAS တက္က သိလ
ု ်တွင် ဥက္က ဋ္ဌအပြစ်လည်း ကာင်း တာဝန်ထမ်း ဆာင်
ခဲ့ြါသည်။

