ဖင်လန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
၁။

ဖင်လန်နိုင်ငံသည် နနာဒစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖဖစ်ပြီး ဖင်နိုစကန်ဒီရမ်းနဒသတွင် တည်ရှိ

သည်။ ဆူအိုမီသည် နိုင်ငံသးုံ ြထမဘာသာစကားဖဖစ်ပြီး ဒုတိယဘာသာစကားမှာ ဆွီဒင်
ဖဖစ်သည်။ နိုင်ငံအနနာက်ြိုင်းသည် ဆွဒ
ီ င်နိုင်ငံနှင့်ကြ်လျက်ရှိပြီး အနရှ ဘက်
့
တွင် ရုရှား၊
နဖမာက်ဘက်တွင်

နနာ်နေနှင့်

အက်စ်တုိးနီးယားသည်

နတာင်ဘက်ြင်လယ်နအာ်တွင်

တည်ရှိသည်။ ပမို ့နတာ်မှာ ဟယ်လ်ဆင်ကီဖဖစ်သည်။

၂။

နိုင်ငံတွင် လူဦးနရ ၅.၄ သန်းေန်းကျင်ခနရ့် ှိပြီး နိုင်ငံ၏နတာင်ြိုင်းတွင် နနထိုင်သူ

လူဦးနရများဖြားသည်။

ဥနရာြနိုင်ငံများအတွင်းတွင်

အဋ္ဌမနဖမာက်အကကီးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခု

ဖဖစ်ပြီး လူဦးနရထူထြ်မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖဖစ်သည်။ မိခင်ဘာသာစကားသည်
အ္ဂလိြ်လူမျိုးများနခါ်လျှင် ဖင်းနစ်ရှ် (Finnish) ဟုနခါ်ပြီး ဖင်လန်လူမျိုးများအနခါ်
ဆူအိုမီ (Suomi) ဘာသာစကားဖဖစ်သည်။ ဖင်လန်ဘာသာစကားသည် ဥနရာြနိုင်ငံများ
တွင် ရုံ း သု ံး ဘာသာစကားဖဖစ် သည့် နလးခုတ ွ င် တစ်ခုအြါအေင်ဖဖစ်ပြီး အင်ဒို-ဥနရာြ

ဘာသာစကားမဟုတ်နြ။ နိုင်ငံ၏ရုံးသုးံ ဒုတိယဘာသာစကားသည်

ဆွီဒင်ဘာသာစကား

ဖဖစ်ပြီး နနထိုင်သူ ၅.၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ အသုးံ ဖြုကကသည်။ ဆွီဒင်၊ ဖင်လန်နယ်စြ်နှင့်
အလန်ကျွန်းတွင် နနထိုင်ကကသူများသည် ဆွီဒင်ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖဖစ်
အသုးံ ဖြုကကသည်။
၃။

ဒီမိုကနရစီအုြ်ချုြ်မှုစနစ်ကျင့်သုံးပြီး

ဖမူနီစြယ်အုြ်ချုြ်နရးနယ်နဖမ

၃၁၁

ခုဖဖင့်

ခွဲဖခားအုြ်ချုြ်ြါသည်။ လူဦးနရတစ်သန်းသည် ဟယ်လ်စင်ကီပမို ့နတာ်ကကီးတွင် နနထိုင်
ကကပြီး (၎င်းသည် ဟယ်လ်စင်ကီ၊ အက်စ်ြို၊ ဗန်တာနှင့် ကူးနီအိုင်နန်တို ့ဖဖင့် နြါင်းစည်း
ဖွဲ ့ထားသည်) နိုင်ငံ၏ထုတ်ကုန်များ၏သုးံ ြုံသည် ထိုပမို ့များမှဖဖစ်သည်။ အဖခားပမို ့ကကီးများ
သည် တမ်ြယ်ရယ်၊ တူးရ်ကူ နှင့် အူလူပမို ့တို ့ဖဖစ်ကကသည်။
သမိုင်းနကကာင်း
၄။

ဖင်လန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာနိုင်ငံများနှင့န
် ှိုင်းယှဉ်လျှင် နည်းြညာတီထွင်ထုတ်လုြ်

နိုင်မှု၊ အများဖြည်သူအတွက် ြညာနရးအစီအစဉ်များ၊ နိုင်ငံမှထုတ်ကုန်များတိုးတက်လာမှု
နှင့် လူအခွ
့ င့်အနရးလွတ်လြ်မှုများကို ကာကွယ်နြးနိုင်ဖခင်းများဖဖင့် အနကာင်းဆုံးနိုင်ငံများ
စာရင်းတွင် အပမဲနတွ ရှ့ ိနလ့ရှိသည်။ စိုက်ြျိုးနရးနိုင်ငံတစ်ခုဖဖစ်ခဲ့နသာ်လည်း စက်မှုလက်မှု
နိုင်ငံများအဖဖစ်သို ့ ၁၉၅၀ အလွန်မှသာစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ စီးြွားနရးတိုးတက်မှု
များ တစ်ရှိန်ထိုးဖဖစ်နြါ်လာခဲ့ပြီး အထူးသက်သာနချာင်ချိနရးနှင့် လူမှုနရးအဓိကထားသည့်နိုင်ငံ
တစ်ခု အသွင်နဖြာင်းနိုင်ခဲ့ကာ ကမ္ဘာ့အနရှ နှ့ င့်အနနာက် စီးြွားနရးနှင့် နိုင်ငံနရးမတည်ပငိမ်မှု
များအကကားတွင် အဆင်နဖြစွာရြ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည် ကမ္ဘာ့
နိုင်ငံများနှင့န
် ှိုင်းယှဉ်လျှင် အပမဲထိြ်ြိုင်းတွင် နတွ ရှ့ ိရသည်။ ဖင်လန်သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်
Newsweek စစ်တမ်းအရ ကျန်းမာနရး၊ စီးြွားနရး၊ ြညာနရး၊ နိုင်ငံနရးအနဖခအနနနှင့်
လူန နမှုအ ဆင့် အတန် း အရည် အနသွး နြါ်မူတ ည် က ာ ကမ္ဘာ့အနကာင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖဖစ်
သတ်မှတ်ခံရဖခင်းဖဖစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့စီးြွားနရးဖိုရမ်မှ ဖင်လန်နိုင်ငံအား
ကမ္ဘာ့စီးြွားနရးပြိုင်ဆိုင်မှုနိုင်ငံများတွင်

အဆင့်

၇

နနရာနြးခဲ့သည်။

ြညာနရးတွင်

ဘွဲ ့ရရှိသူဦးနရအများဆုံးအဖဖစ် အဆင့် ၃တွင် ရှိခဲ့ပြီး OECD Factbook 2010 အရ
စစ်တမ်းနကာက်ယူထားဖခင်းဖဖစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ဖင်လန်နိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင်
ပငိမ်းချမ်းဖခင်း၊ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်မှုအားနကာင်းဖခင်း၊ နနထိုင်ရန်သင့်နတာ်ဖခင်းများဖဖင့် ထိြ်ဆုံး
နိုင်ငံများစာရင်းတွင် နတွ ရှ့ ိနိုင်ြါသည်။

၅။

အနုဇီေနလ့လာမှုများ၏

နဖမအရင်းအဖမစ်သည်

သက်နသအနထာက်အထားများအရ

လွန်ခဲ့သည့်နရခဲနကျာက်နခတ်

နရခဲနကျာက်နခတ်ရှိ နရခဲများနြျာ်သွားချိန်မှ

ဘီစီ

ဖင်လန်နိုင်ငံ၏

၈၅၀၀

ခန ့်

နနာက်ဆုံး

စတင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ြထမဦးဆုံး

နနထိုင်ခဲ့သူများ၏ ကျန်ရစ်ခဲ့နသာ artifacts ထူးဖခားနသာ လက္ခဏာများကိုကကည့်လျှင်
အက်စ်တန
ို ီးယား၊ ရုရှား၊ နနာ်နေနိုင်ငံများနှင့် ဆက်နွယ်နနသည်။ အနစာဆုံးနနထိုင်သွားသူ
များမှာ နတာလိုက်မုဆိုးများ ဖဖစ်ပြီး၊ နကျာက်ကို လက်နက်အဖဖစ် အသုးံ ဖြုခဲက့ ကသည်။ ဘီစီ
၃၀၀၀- ၂၅၀၀ ခန် ့တွင် စိုက်ြျိုးနရးလုြ်ငန်းကို စတင်လုြ်ကိုင်ခဲ့နသာ်လည်း အမဲလိုက်ဖခင်း
နှင့် ငါးဖမ်းဖခင်းတို ့သည် နိုင်ငံ၏ စီးြွားနရးကို အနထာက်အကူဖြုခဲ့သည်။
၆။

သမိုင်းတစ်နလျှာက်တွင် ဖင်လန်နိုင်ငံသည် ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏လက်နအာက်တွင်ရှိခဲ့ပြီး

၁၈၀၉ ခုနှစ်တွင် ရုရှားအင်ြါယာ၏ ထိန်းချုြ်မှုနအာက်တွင် ရှိခဲ့သည်။ ရုရှားလက်နအာက်မှ
၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် လွတ်လြ်နရးရခဲ့သည်။ ကုလသမ္္ဂအဖွဲ ့ေင်နိုင်ငံအဖဖစ် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင်
ေင်နရာက်ခဲ့ပြီး ဥနရာြသမ္္ဂအဖွဲ ့ေင်နိုင်ငံအဖဖစ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ေင်နရာက်ခဲ့သည်။ လူမှု
ဖူလုံနရး၊ စီးြွားနရး၊ နိုင်ငံနရး၊ စစ်တြ်မှ နိုင်ငံ့အာဏာအလွဲသးုံ စားလုြ်မှုများအား နလ့လာ
စစ်နဆးအတည်ဖြုထားသည့် စာတမ်းများအရ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် အဆင့် ၂ အတည်ပငိမ်ဆုံး
နိုင်ငံအဖဖစ် သတ်မှတ်ဖခင်းခံရသည်။
၇။ ဖင်လန်နိုင်ငံ၏စီးြွားနရးသည် ၁၉၈၀ ခနမ့် ှစတင်ကာ နစျးကွက်စီးြွားနရးစနစ် စတင်
ကျင့်သးုံ ခဲ့သည်။ နေးကွက်စီးြွားနရးနှင့် ကုန်ထုတ်လုြ်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း
နလျှာ့ နြါ့ နစရန်

ဖြင် ဆ င် နရးသားခဲ့ သ ည်။

နိုင်ငံြိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ချို ့ကိုလည်း ြု္္ဂလိက

ကုမ္ပဏီများအဖဖစ် အသွင်နဖြာင်းခဲ့ပြီး အနကာက်အခွန်နလျှာ့နြါ့နကာက်ယူမှုစနစ်များလည်း
ကျင့်သးုံ ခဲ့သည်။ ဥနရာြသမ္္ဂသို ့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ေင်နရာက်ခဲ့ပြီးနနာက် ၂၀၀၂ ခုနစ်တွင်
ဥနရာြသမ္္ဂအဖွဲ ့ေင်သုံးနငွနကကးဖဖစ်သည့် ယူရိုကို နိုင်ငံသးုံ နငွနကကးအဖဖစ် စတင်အသုးံ ဖြုခဲ့
သည်။ နငွနကကးနဟာင်းဖဖစ်သည့် မာက်ကာ Finnish markka ကို ယူရိုနှင့်အစားထိုး
အသုးံ ဖြုခဲ့သည်။ ထိုနန ့ကို ကကိုဆိုနသာအားဖဖင့် ယူရိုနငွနကကးနစ့များကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်
စတင်ထုတ်နေမှုများရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဥနရာြဇုန်နိုင်ငံများနည်းတူ နငွနကကးနစ့
များတွင် ြုံမှန်ြါရှိသည့် နဖမြုံနဟာင်းအား နဖမြုံအသစ်ဖဖင့် အစားထိုးစတင်အသုံးဖြုနိုင်ရန်
အတွက်
သည်။

ဖင်လန်နငွနကကးနစ့မျက်နှာဖြင်တစ်ခုလုံးကို

နဖမြုံအသစ်ဖဖင့်

နဖြာင်းလဲဖြင်ဆင်ခဲ့

နိုင်ငံနရး
၈။

ဖွဲ ့စည်းြုံအနဖခခံဥြနဒအရ ဖင်လန်နိုင်ငံ၏သမ္မတသည် နိုင်ငံ့အကကီးအကဲဖဖစ်သည်။

ဖင်လန်နိုင်ငံသည် ြုံမှန်အားဖဖင့် သမ္မတတစ်ေက်၊ ြါလီမန်တစ်ေက်စနစ်ဟဆ
ု ိုနသာ်လည်း
သက္က ရာဇ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဖြင်ဆင်ချက်နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ထြ်မံဖြင်ဆင်ချက်တို ့နကကာင့်
သမ္မတ၏ကဏ္ဍသည် နလျာ့နည်းလာခဲ့ြါသည်။ လက်ရှိသမ္မတသည် Sauli Niinistö ဖဖစ်ပြီး
ေန်ကကီးချုြ်သည် Juha Sipilä ဖဖစ်ြါသည်။

သမ္မတ Sauli Niinistö
၉။

ေန်ကကီးချုြ် Juha Sipilä

ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် လွှတ်နတာ်တစ်ရြ်သာရှိပြီး လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀ ဦးဖဖင့်

ဖွဲ ့စည်းထားကာ လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို အချိုးကျ D'Hondt စနစ်ကိုသးုံ ၍ ၄
နှစ်လျှင်တစ်ကကိမ် နရွးချယ်ခန် ့အြ်ြါသည်။ လွှတ်နတာ်သည် ဖွဲ ့စည်းြုံအနဖခခံဥြနဒနှင့်
အဖခားဥြနဒများကိုဖြင်ဆ င်နိုင်ပြီး အစိုးရအဖွဲ ့ကို ဖျက်သိမ်း နိုင်ြါသည်။ ဥြနဒဖြုဖခင်းကို
နိုင်ငံနတာ်အစိုးရ၊ သို ့မဟုတ် လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ စတင်တင်သင
ွ ်းနိုင်ြါသည်။
လွှတ်နတာ်တွင် ဥြနဒဖြုဖခင်း၊ နိုင်ငံနတာ်ဘတ်္ျက်ဆုံးဖဖတ်ဖခင်း၊ နိုင်ငံတကာစာချုြ်များကို
သနဘာတူဖခင်း၊ အစိုးရ၏လုြ်နဆာင်ချက်များကို နစာင့်ကကည့်ထိန်းညှိဖခင်းတို ့နဆာင်ရွက်ြါ
သည်။ သမ္မတ၏ဗီတိုအာဏာကိုလည်း ြယ်ချနိုင်ခွင့်ရှိြါသည်။ လွှတ်နတာ်အား ြါတီ ၁၀
ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တစ်သီးြု္္ဂလကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားြါသည်။
လွှတ်နတာ်တွင် နကာ်မတီ ၁၆ ခု ဖွဲ ့စည်းထားရှိြါသည်။ လက်ရှိဥက္က ဋ္ဌမှာ National
Coalition ြါတီမှ Paula Risikko ဖဖစ်ြါသည်။

စီးြွားနရး
၁၀။

ဖင်လန်နိုင်ငံသည် စက်မှုစွမ်းအားသုံးထုတ်လုြ်မှုများသည့် နိုင်ငံတစ်ခုဖဖစ်ပြီး နိုင်ငံရှိ

ဖြည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို နှိုင်းယှဉ်ကကည့်နသာ် အဖခားထုတ်ကုန်ဖမင့်မား
သည့န
် ိုင်ငံကကီးများဖဖစ်သည့် ဖြင်သစ်၊ ္ျာမဏီ၊ ဘယ်လ်္ျီယံနှင့် ပဗိတိန်တို ့နှင့်တူညီသည်။
၆၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့် အကကီးမားဆုံးစီးြွားနရးလုြ်ငန်းသည် ေန်နဆာင်မှုအြိုင်းတွင်ဖဖစ်ပြီး
ကျန်ရှိသည့် ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ထုတ်ကုန်နှင့် အနချာကိုင်သည့်လုြ်ငန်းများဖဖစ်သည်။
လျှြ်စစ်ြိုင်းဆိုင်ရာထုတ်လုြ်မှုသည် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး စက်ြစ္စည်းများ၊ ယာဉ်ထုတ်လုြ်မှု
နှင့် အဖခားနသာသံထုတ်လုြ်မှုတို ့သည် ၂၁.၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ သစ်နတာလုြ်ငန်းမှာ ၁၃
ရာခိုငန
် ှုန်းရှိပြီး ဓာတုနဗဒထုတ်လုြ်မှုတွင် ၁၁ ရာခိုငန
် ှုန်းရှိသည်။ ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် သစ်နတာ
နှင့် ဓာတ်သတ္တ ုနကျာက်များစွာရှိပြီး နရချိုနြါများသည့်နိုင်ငံဖဖစ်သည်။ ဖင်လန်နိုင်ငံသည်
ကမ္ဘာ့စီးြွားနရးတွင် ြါေင်မှုဖမင့်မားသည့် စီးြွားနရးြုံစံဖဖစ်ပြီး နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုသည်
နိုင်ငံထုတ်ကုန်၏သုးံ ြုံဖဖစ်သည်။ စီးြွားနရးကို ဖခုံငုံသံုးသြ်ကကည့်ြါက ဥနရာြသမ္္ဂတွင်
၆၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အကကီးမားဆုံးကုန်သွယ်မှုသည် ္ျာမဏီ၊ ရုရှား၊ ပဗိတိန်၊ အနမရိကန်၊
နယ်သာလန်နှင့် တရုတ်တုိ ့ဖဖစ်သည်။ ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် အတိုးတက်ဆုံးလုြ်ငန်းနှစ်ခုမှာ
ြို ့ကုန်လုြ်ငန်းများဖဖစ်ပြီး သံလုြ်ငန်းထွက်ြို ့ကုန်နှင့် သစ်နတာထွက်ြို ့ကုန်တို ့ဖဖစ်သည်။
၁၁။

နိုင်ငံ၏စီးြွားနရးကျယ်ဖြနလ
့် ာသည်နှင့်အမျှ ကုန်သွယ်နရးလုြ်ငန်းများသည်လည်း

ကျယ်ဖြနလ
့် ာသည်။

စီးြွားနရးလမ်းနကကာင်းများလည်းနဖြာင်းလဲလာပြီး

ေန်နဆာင်မှု

အြိုင်းတွင် တိုးတက်မှုများရှိကာ ထုတ်လုြ်မှုအြိုင်းတွင် နလျာ့နည်းလာပြီး စိုက်ြျိုးနရး
အြိုင်းသည် အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို ့နသာ် အနနာက်ြိုင်းဥနရာြတွင် ဖင်လန်နိုင်ငံ၏
ြို ့ကုန်သည် အနရးြါသည့်အြိုင်းတွငရ
် ှိနနပမဲဖဖစ်ပြီး ကမ္ဘာ့စီးြွားနရးတိုးတက်၊ ကျဆင်းမှု
အနြါ် မူတည်လျက်ရှိသည်။
ြညာနရး
၁၂။

ြညာနရးသည် အခမဲ့ ြညာနရးစနစ် ဖဖစ် ပ ြီ း ြညာသင် က ကားနနသူ အ ားလု ံး သည်

မူ က ကိ ု မှ တက္က သိလ
ု ်အထိ စာသင်ကကားခနငွနကကးနြးနဆာင်ရန်မလိုနြ။ ြညာနရးအတွက်
နငွနကကးအများဆုံးအသုံးဖြုသည့်နိုင်ငံများတွင် ထိြ်ဆုံးမှြါေင်သည်။ ကမ္ဘာတွင် စံဖြြညာနရး
စနစ်ရှိပြီး နငွနကကးချမ်းသာသည့် နိုင်ငံတစ်ခုဖဖစ်သည့် အာရြ်နစာ်ဘွားများဖြည်နထာင်စု
(UAE) သည် ဖင်လန်ြညာနရးစနစ်ကိုအတုယူနိုင်ရန် ဖင်လန်နိုင်ငံမှဆရာ၊ ဆရာမများအား

နခါ်ယူသင်ကကားနစသည်။ မူကကိုများကို ပမို ့နယ်များမှ စီစဉ်ကကီးကကြ်ကကသည်။ အများ
အားဖဖင့် နကျာင်းများကို ပမို ့နယ်အုြ်ချုြ်နရးဌာနများမှ ကကီးကကြ်ကကသည်။
၁၃။

နခတ်နှင့်အညီ လိုက်နလျာညီနထွရှိသည့် နကျာင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ြညာနရး

ေန်ကကီးဌာနနှင့် ြညာနရးဌာနများမှ သတ်မှတ်ကကသည်။ မသင်မနနရနကျာင်းစနစ်သည်
အသက် ၇ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အတွင်းဖဖစ်သည်။ အနဖခခံြညာနကျာင်းသည် ၆ နှစ် ကကာဖမင့်ပြီး
အထက်တန်းနကျာင်းသည် ၃ နှစ်ထက်ကကာဖမင့်ြါသည်။ အနဖခခံြညာအလယ်တန်းနကျာင်း
ပြီးဆုံးြါက နအာင်ဖမင်သူများသည် အလုြ်ခွင်ေင်နရာက်နိုင်သကဲ့သို ့ အဖခားနကျာင်းများနှင့်
အထက်တန်းနကျာင်းများကို ဆက်လက်တက်နရာက်နိုင်သည်။ လုြ ်င န် း ခွင ်ေ င် နရာက် ရာ၌
အနထာက်အ ကူ ဖြုနို င် ရ န်

ကုန်သွယ်နရးဆိုင်ရာနကျာင်းများကို

စီစဉ်နြးထားသည်။

အထက်တန်းစာနမးြွဲနအာင်ဖမင်ြါက ြိုလီတက္က နစ်နကျာင်းများကို ဆက်လက်တက်နရာက်
နိုင်သကဲ့သို ့ တက္က သိလ
ု ်များသို ့ ဆက်လက်သင်ကကားမှုဖြုလုြ်နိုင်သည်။
၁၄။

ဘွဲ ့လွန်နကျာင်းများတွင် အတတ်ြညာအား အထူးသင်ကကားသည့် စက်မှုလက်မှု

ဆိင
ု ်ရာြိုလီတက္က နစ်နကျာင်းများနှင့်
ခွဲထားသည်။

ြညာနရးသည်

သုနတသနဆိုင်ရာတက္က သိုလ်ကကီးများဟူ၍

အခမဲ့စနစ်ဖဖစ်နသာနကကာင့်

နှစ်မျိုး

နကျာင်းသားနထာက်ြံ့နကကး

ရန်ြုံနငွနအာက်တွင် နနထိုင်စရိတ်များနှင့် နချးနငွများကို နိုင်ငံနတာ်မှ နထာက်ြံ့နြးသည်။
နကျာင်းသားများနနထိုင်မှုအဆင်နဖြနစရန် နိုင်ငံတစ်ေှမ်းတွင် နကျာင်းနဆာင်များနဆာက်လုြ်
နြးပြီး နကျာင်းသားသမ္္ဂများမှ ကကီးကကြ်အုြ်ချုြ်နစသည်။ တက္က သိုလ်နြါင်း ၂၀ ခုနှင့်
ြိုလီတက္က နစ်နကျာင်းနြါင်း ၃၀ခု ရှိသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဟယ်လ်စင်ကီတက္က သိလ
ု ်သည်
ကမ္ဘာ့ တက္က သိုလ်များတွင် အဆင့် ၇၅ ရရှိသည်။ ကမ္ဘာ့စီးြွားနရးဖိုရမ် (World Economic
Forum) မှ ဖင်လန်နိုင်ငံဘွဲ ့လွန်နကျာင်းများအား ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂ နနရာတွင် အသိအမှတ်ဖြု
ထားသည်။

ဖင်လန်နိုင်ငံသည်

တစ်ခုဖဖစ်သည်။

၂၀၀၅

သိြ္ပံြညာရြ်သုနတသနဖြုလုြ်ရာတွင်

ခုနှစ်၌

အိုအီးစီဒီနိုင်ငံများတွင်

နာမည်ကကီးနိုင်ငံ

သိြ္ပံသုနတသနစာတမ်းများ

အများဆုံးထုတ်လုြ်နိုင်မှု အဆင့် ၄ နနရာတွင် ရခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် မူြိုင်သုနတသန
ရှာနဖွတီထွင်နတွ ရှ့ ိချက်နြါင်း ၁၈၀၁ ခုကို မှတ်ြုံတင်နိုင်ခဲ့သည်။
ရာသီဥတု
၁၅။

စိုထိုင်းပြီးနအးစိမ့်သည့်နနရာတွင်တည်ရှိကာ နနွရာသီတွင် ြူနနွးပြီး နဆာင်းရာသီ

တွ င်

နအးခဲ သည့် ရာသီ ဥတု ဖဖစ် သ ည် ။

ဖင် လန် န တာင် ဘ က် ရှ ိ ရ ာသီ ဥတု သည်

ကမ္ဘာ့

နဖမာက်ြိုင်းတွင်တည်ရှိသည့် ရာသီများနှင့်တူညီသည်။ နဆာင်းရာသီတွင် နတာင်ြိုင်းနဒသ၏

အနအးချိ န် သ ည် ြု ံမှ န် အားဖဖင့ ်

သု ညစင် တီ ္ရိ တ် န အာက် တွ င်ရ ှိ က ာ ၄လကကာဖမင့်ပြီး

နှင်းများသည် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ ဧပြီလဆန်းအထိ ဖုံးလွှမ်းနလ့ရှိသည်။ နတာင်ဘက်ြိုင်းရှိ
အနအးဆုံးနန ့များတွင် (-၂၀) စင်တီ္ရိတ်နအာက်အထိဖဖစ်နိုင်ပြီး အြူဆုံးနန ့များမှာ ဇူလိုင်လ
နှင့်ဩ္ုတလ
် များတွင်ဖဖစ်နိုင်ကာ အြူချိန် (၃၀) စင်တီ္ရိတ်အထိရှိနိုင်သည်။ ဖင်လန်နိုင်ငံ၏
နဖမာက်ဖျားြိုင်း၌ နနွရာသီတွင် ၇၃ ရက်တိုင်နနေင်မှုမရှိသည်ကိုနတွ ရမည်
့
ဖဖစ်ပြီး နဆာင်းရာသီ
တွင် ၅၁ ရက်တိုင်နအာင် နနထွက်မှုမရှိသည်ကို နတွ ရှ့ ိနိုင်သည်။ နနွရာသီတွင် အြူဆုံးနန ့များ
မှာ (+၃၀) ဒီ္ရီစင်တီ္ရိတ်ေန်းကျင်ဖဖစ်နိုင်ပြီး နဆာင်းရာသီတွင် (-၃၀) စင်တီ္ရိတ်အထိ
လည်း နအးနိုင်သည်။ ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် ရာသီဥတု ၄ မျိုးရှိပြီး နှစ်စဉ်တိုင်းတာချက်များအရ
နအာက်ြါအတိုင်း ဖဖစ်ြါသည် (က) နနွဦးရာသီ။ (၀) ဒီ္ရီစင်တီ္ရိတ် မှ (+၁၀) ဒီ္ရီစင်တီ္ရိတ်သို ့တက်သွား
နိုင်သည်။
(ခ)

နနွရာသီ။ (+၁၀) ဒီ္ရီစင်တီ္ရိတ် အထက်တွင်ရှိသည်။

(္)

နဆာင်းဦးရာသီ။ (+၁၀) ဒီ္ရီစင်တ္
ီ ရိတ် မှ (၀)ဒီ္ရီစင်တီ္ရိတ်သို ့ကျသွား
သည်။

(ဃ) နဆာင်းရာသီ။ (၀) ဒီ္ရီစင်တီ္ရိတ် နအာက်တွင်ရှိသည်။

ဖမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကကီး H. E. Ms. Riikka Laatu ၏
ကိုယ်နရးအကျဉ်း

H. E. Ms. Riikka Laatu
၁၉၈၅

ခုနှစ်မှစ၍

သည် ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံဖခားနရးေန်ကကီးဌာနတွင်

တာေန်ထမ်းနဆာင်ခဲ့ြါသည်။

၎င်းသည်

နိုင်ငံဖခားနရးေန်ကကီးဌာန၊

နတာင်အာဖရိကဆိုင်ရာဌာနခွဲတွင် ဌာနမှူးအဖဖစ်လည်းနကာင်း၊ မူေါဒနရးဆွဲနရးဌာနခွဲတွင်
ဒုတိယညွှန်ကကားနရးမှူးအဖဖစ်လည်းနကာင်း

တာေန်ထမ်းနဆာင်ခဲ့ြါသည်။

၎င်းသည်

အီ တလီန ို င်င ံ ၊ နရာမပမိ ု ့ရှ ိ ဖင်လ န် နို င် ငံ သံ ရ ုံ း တွ င် လည်း နကာင် း၊ တန် ဇ န် းနီး ယားနို င် ငံ ၊
ဒါအီစ်စလန်ပမို ့ရှိ သံရုံးတွင်လည်းနကာင်း တာေန်ထမ်းနဆာင်ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းသည် ဥနရာြ
သမ္္ဂ ဖွံ ့ပဖို းတိ ုး တက်မှု ြူး နြါင်း နဆာင်ရွ က ် နရးနှ င် ့ OECD ဖွံ ့ပဖိုးတိးု တက်မှုအတွက်
နထာက်ြံ့နရးနကာ်မတီတွင်လည်း ြါေင်နဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းသည် ဖမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ
ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကကီးအဖဖစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နအာက်တိုဘာလတွင် ခန် ့အြ်ဖခင်းခံခဲ့ရြါ
သည်။

