မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အေက်များ
တည်လေရာ၊ အကျယ်အဝေ်း၊ ပုံသဏ္ဍာေ်နှင့်ေယ်ေိမိတ်

၁။ မလေးရှားနိုင်ငံသည် မလေးကျွေ်းဆွယ်၏လတာင်ဘက် အစိတ်အပိုင်းအများစုကို
ပိုင်ဆိုင်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ပိုင်းခခားထားလသာ ဧရိယာ (၂) ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာ
မလေးရှားကျွေ်းဆွယ်လပါ်တွင် တည်ရှိလသာ ကုေး် မကကီးခြစ်ပပီး မလေးရှားဟုလခါ်သည်။
အခခားတစ်ခုမှာ ေယ်လခမ (၂) ခုနှင့်ြွဲ ့စည်းထားပပီး လဘာ်ေီယက
ို ျွေ်း၏ လခမာက်ဘက်စွေ်း
ပိုင်းရှိ ဆားဗား (Sabah) နှင့် ဆာရာဝပ် (Sarawak) ခပည်ေယ်တို ့ခြစ်ကကသည်။ မလေးရှား
.

နိုင်ငံအလောက်ပုင
ိ ်းသည် အလရှ လောင်
့
ဂျီကျူ ့ ၁၀၀

.

နှင့် ၁၀၅ အကကားတွင် တည်ရှိပပီး
.

.

မလေးရှားနိုင်ငံအလရှ ပိ့ ုင်းလေသသည် အလရှ လောင်
့
ဂျီကျူ ့ ၁၀၉ နှင့် ၁၁၉ အကကားတွင်
တည်ရှိသည်။

မလေးရှားနိုင်ငံ၏အကျယ်အဝေ်းမှာ

၃၂၉,၈၄၇

စတုရေ်းကီေမ
ို ီတာ

(၁၂၇,၃၅၅ စတုရေ်းမိုင်) ရှိသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံသည် စုစည်းမှုမရှိလသာ ပုံသဏ္ဍာေ်ရှိ
သည်။ အလောက်ပိုင် းလေသသည် လခမာက် ဘက်တွ င် ထိ ုင်း နို င် ငံ၊ အလရှ ့ဘက်တွ င်
လတာင်တရုတ်ပင်ေယ်၊ အလောက်ဘက်တွင် စူမားကတားကျွေ်း၊ လတာင်ဘက်တွင် စင်ကာပူ
နိုင်ငံတို ့ခြင့်ဝေ်းရံေျက်ရှိသည်။ အလရှ ပိ့ ုင်းလေသသည် လတာင်ဘက်တွင် ကယ်ေမ
ီ ေ်တေ်

ကျွေ်း၊

အလောက်ဘက်၊

လခမာက်ဘက်နှင့်အလောက်လခမာက်ဘက်တွင်

လတာင်တရုတ်

ပင်ေယ်၊ အလရှ လခမာက်
့
ဘက်တွင် ြိေစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အလရှ ဘက်
့
တွင် ဆူေူးကျွေ်းစု (Sulu
Islands) နှင့်ဆဲေဘ
ီ ီးပင်ေယ် (Celebes Sea) တို ့ခြင့် ေယ်ေိမိတ်ပိုင်းခခားထားသည်။
လခမမျက်နာှ သွင်ခပင်
၂။ မလေးကျွေ်းဆွယ်ရှိ ကျဉ်းလခမာင်းရှည်ေျားပပီး ကကမ်းတမ်းလသာ လတာင်တေ်းများ
သည် ခမေ်မာနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏လတာင်ဘက်၊ အလောက်လတာင်ဘက်ရှိ လတာင်တေ်းများနှင့်
တဆက်တည်းခြစ်သည်။ ဤအပိုင်းသည် ၈၀၄ ကီေုမ
ိ ီတာ (မိုင် ၅၀၀)ခေ် ့ ရှည်ေျားပပီး
အကျယ်ဆုံးလေရာမှာ ၃၂၁ ကီေုမ
ိ ီတာ (မိုင် ၂၀၀) ခေ် ့ရှိသည်။ မလေးကျွေ်းဆွယ်၏
တစ်ဝက်ခေ် ့မှာ

နှမ်းြတ်လကျာက်ထက်ပိုပပီး

သက်ရင့်လသာလကျာက်များခြင့်

ြုံးေွှမ်း

ေျက်ရိပှ ပီး ကျေ်အပိုင်းမှာ နုံးတင်လခမနုများနှင့် ြုံးေွှမ်းေျက်ရိသ
ှ ည်။ ကုေး် လခမဧရိယာ၏
တစ်ဝက်ခေ် ့မှာ ပင်ေယ်လရမျက်နာှ ခပင်အထက် ၁၅၂ မီတာ (လပ၅၀၀) လကျာ်တွင် တည်ရှိ
သည်။
၃။

မလေးရှားကျွေ်းဆွယ်ရှိ ခမစ်စဉ်စုများသည် ရှုပ်လထွးသည်။ ပေ် ့ဟေ်း (Pahang)

ခမစ်သည် ၄၃၄.၄၃ ကီေမ
ို ီတာ (၂၇၀မိုင်) သာရှိပပီး အရှည်ဆုံးခမစ်ခြစ်သည်။ ခမစ်လချာင်း
များသည် တစ်နှစ်ပတ်ေးုံ စီးဆင်းေျက်ရိသ
ှ ည်။
ရာသီဥတု၊ သဘာဝလပါက်ပင်နှင့်လခမဆီေွှာ
၄။
၂၂.၇၈

မလေးရှားနိုင်ငံသည် အီလကွတာရာသီဥတုရရှိသည်။ နှစ်စဉ်အပူချိေ်ကွာခခားမှုမှာ
ေီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ

၃၁.၁

ေီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိသာရှိသည်။

အလရှ ဘက်
့

ကမ်းရိုးတေ်းလေသသည် မိုးအများဆုံးရရှိသည်။ အလောက်လခမာက်ပုင
ိ ်းလေသတွင် တစ်နှစ်
ပတ်ေုံး ပျမ်းမျှမိုးလရချိေ် ၃၀၄၈ မီေီမီတာ (၁၂၀ေက်မ) လကျာ်ရရှိပပီး အလောက်လတာင်ပိုင်း
လေသသည် မိုးအေည်းဆုံးရရှိသည်။

၅။

အီလကွတာအပမဲစိမ်းသစ်လတာများသာ လပါက်လရာက်သည်။ လခမဆီေွှာအမျိုးအစားများမှာ

အက်ဆစ်ဓာတ်ေေ
ွ ်ကဲပပီး ကကမ်းတမ်းလသာလခမသားများခြစ်ရာ သဘာဝလခမကသဇာပါဝင်မှု
ေည်းပါးသည်။
သမိုငး်
၆။

မလေးရှားတွင် ေူသားတို ့ စတင်အလခခချလေထိင
ု ်သည်မှာ ေွေ်ခဲ့လသာ နှစ်လပါင်း

၄၀,၀၀၀ လကျာ်မှ စခဲ့သည်။ မလေးကျွေ်းဆွယ်တွင် ပထမဆုံးလေထိုင်သမ
ူ ျားမှာ ေီဂရစ်တို
အနွယ်ဝင်များ ခြစ်ကကသည်။ တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယမှ ကုေသ
် ည်နှင့်အလခခချလေထိင
ု ်မည့်သူများ
စတင်လရာက်ရှိခဲ့သည်မှာ လအေီ ၁ ရာစုကတည်းကခြစ်ပပီး လအေီ ၂ ရာစုနှင့် လအေီ ၃ ရာစု
နှစ်များအတွင်း ကုေသ
် ယ
ွ ်ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ကမ်းရိုးတေ်းပမို ့များကို တည်လထာင်ခဲ့ကက
သည်။ ၎င်းတို ့လရာက်ရှိခဲ့ခခင်းလကကာင့် လေသတွင်းယဉ်လကျးမှုတွင် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ
တို ့၏ အလငွ အသက်
့
များြုံးေွှမ်းခခင်းကို ထင်ရှားစွာလတွ ရပပီ
့ း မလေးကျွေ်းဆွယ်ရှိ ေူမျိုး
များမှာ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် ဗုေ္ဓဘာသာတို ့ကို စတင်ကိုးကွယ်ခဲ့ကကသည်။ သသသကရိုက်
ဘာသာခြင့် လရးထိးု ထားလသာစာများကို လအေီ ၄ ရာစု နှင့် ၅ ရာစုမှပင် စတင်
လတွ ရှ့ ိရသည်။ ေေ်ကာဆူကာမင်းဆက်မှာ မလေးကျွေ်းဆွယ်၏လခမာက်ပိုင်းလေသတွင်
လအေီ ၂ ရာစုမှပင် စတင်လပါ်လပါက်ခဲ့ပပီး ၁၅ ရာစုခေအ
့် ထိ တည်ရှိခဲ့သည်။ ၇ ရာစု နှင့် ၁၃
ရာစုအတွင်းတွင်

မလေးကျွေ်းဆွယ်၏

လတာင်ပိုင်းလေသအများစုမှာ

ပင်ေယ်ပိုင်း

သီရိဝိဇယနိုင်ငံလတာ် (အင်ေိုေီးရှားနိုင်ငံ)၏ အစိတ်အပိုင်းခြစ်ခဲ့သည်။ သီရိဝိဇယနိုင်ငံလတာ်
ပျက်သုဉ်းပပီးလောက်တွင် မဂျာပါဟစ် အင်ပါယာမှ မလေးကျွေ်းဆွယ်လေသများစွာနှင့်
မလေးကျွေ်းစုများတွင် ဩဇာေွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ၁၄ရာစုတွင် အစ္စောမ်ဘာသာ မလေး
ေူမျိုးများအကကား စတင်ပျံ ့နှံ ့ခဲ့ သည်။ ၁၅ ရာစုတွင် စင်ကာပူရ် (စင်ကာပူ)ဘုရင်နိုင်ငံမှ
ထွက်လခပးောလသာ ဘုရင်ခြစ်သည့် စူေ်တေ် အစ်စကေ်းေါးရှားသည် မေ္လ ကာစူေတေ်
ေယ်လခမကို တည်လထာင်ခဲ့ပပီး ကျွေ်းဆွယ်လေသ၏ ပထမဆုံ းေွ တ် ေပ်လသာ ခပည် ေယ်
အခြစ် မှတ်ယူ နိ ုင်သ ည်။ ၁၅၁၁ ခုနှစ်တွ င ် မေက်ကာပမို ့ကို လပါ်တူဂီတို ့သိမ်းပိုက်ခဲ့ပပီး
ေတ်ချ်တို ့မှ ၁၆၄၁ ခုနှစ်တွင် ထပ်မံသမ
ိ ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ၁၇၈၆ တွင် ပဗိတိသျှအင်ပါယာ
သည် ကေါစူေတ
် ေ်ထံမှ ပီေေ်ကျွေ်းကို အလရှ အိ
့ န္ဒိယကုမဏ
္ပ ီသို ့ ငှားရမ်းခဲ့ပပီးလောက်

မောယာတွင် စတင်အလခခချခဲ့သည်။ ပဗိတိသျှတို ့က စင်ကာပူအား ၁၈၁၉ တွင် ရယူခဲ့
ပပီးလောက် ၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် အင်ဂေို-ေတ်ချ် စာချုပ်ခြင့် မေ္လ ကာအားရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀
ရာစုသို ့ လရာက်လသာအခါတွင် ဗဟိုအစိုးရလအာက်ရိှ မလေးခပည်ေယ်များဟု သိရှိကကလသာ
ပါဟေ်း၊ စေေ်လဂါ၊ ပီရတ်နှင့် ေက်ဂရီ ဆမ်ဘီေေ်းခပည်ေယ်များတွင် မလေးအုပ်ချုပ်သူ
များကို အကကံလပးမည့် ပဗိတိသျှေူမျိုးများကို ခေထ
့် ားခဲ့ပပီး အုပ်ချုပ်သူများမှ စာချုပ်
အတိင
ု ်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ရသည်။ အခခားလသာ ဗဟိုအစိုးရလအာက်တွင်မဟုတ်လသာ ခပည်ေယ် ၅
ခုမှာေည်း ပဗိတိသျှတို ့၏ အုပ်ချုပ်မှုလအာက်တွင် တိုက်ရိုက်ရှိမလေလသာ်ေည်း ပဗိတိသျှ
အကကံလပးအရာရှိများကို ၂၀ ရာစုအတွင်း ဝင်လရာက်ောပပီးလောက်တွင် ေက်ခံခဲ့ရသည်။
ပဗိတိသျှတို ့၏ အုပ်စိုးမှုလအာက်တွင် တရုတ်နှငအ
့် ိန္ဒိယေူမျိုးတို ့အား အေုပ်သမားအခြစ်
လခါ်ယူခခင်းကို အားလပးခဲ့သည်။ ဘရူနိုင်းစူေတ
် ေ်နှင့် စူေးူ စူေတ
် ေ်တို ့က ၁၈၇၇ နှင့်
၁၈၇၈ ခုနှစ်ကကားတွင် ေယ်လခမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို

ပဗိတိသျှတို ့အား

ေွှလ
ဲ ခပာင်းပပီးလောက်

ယခုအခါတွင် ဆာဘား ခြစ်ောမည့်လေသသည် ပဗိတိသျှတို ့၏ အုပ်ချုပ်မှုလအာက်တွင်
လဘာ်ေီယလ
ို ခမာက်ပုင
ိ ်းလေသအခြစ် တည်ရှိောခဲ့သည်။ ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင် ဘရူနိုင်းစူေ်တေ်မှ
ဂျိမ်းစ်ဘရွတ်သို ့ ဆာရာဝပ်လေသအား လပးအပ်ေုက
ိ ်ရပပီး ၎င်းအား ဆက်ခံသူများသည်
ေွတ်ေပ်လသာ ဘုရင်နိုင်ငံ၏အလပါ်မှ ေူခြူရာဂျာများအခြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကကသည်မှာ
၁၉၄၆ ခုနှစ် ပဗိတိသျှအစိုးရ တိုက်ရက
ို ်အုပ်ချုပ်လသာ ကိုေုေ
ိ ီေယ်လခမ ခြစ်ောသည့အ
် ချိေ်
အထိပင် ခြစ်သည်။
၇။

ေုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပေ်တပ်များမှ ကျူးလကျာ်ဝင်လရာက်ခ့ဲပပီး မောယာ၊

လဘာ်ေီယလ
ို ခမာက်ပုင
ိ ်း၊ ဆာရာဝပ်နှင့် စင်ကာပူတို ့အား ၃ နှစ်တာမျှ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
ပဗိတိသျှတို ့မှ စစ်အပပီးတွင် မောယာခပည်လထာင်စုဟုလခါ်သည့် ပဗိတိသျှအစိုးရ တိုက်ရက
ို ်
အုပ်ချုပ်လသာ ကိုေုေ
ိ ီေယ်လခမတစ်ခု၏ လအာက်တွင် မောယာလေသ၏ အုပ်ချုပ်လရးအား
လပါင်းစု၍ တစုတစည်းတည်းထားရေ် စီစဉ်ခဲ့လသာ်ေည်း မလေးတို ့မှ ခပင်းခပင်းထေ်ထေ်
ကေက
့် ွက်ခဲ့သည်။

ထိုသို ့ကေ က
့် ွက်ရသည့်အလကကာင်းရင်းမှာ

မလေးအုပ်ချုပ်သူတို ့၏

ဩဇာကိက
ု ျဆင်းလစသည့်ကိစ္စနှင့် တရုတ်ေူမျိုးတို ့အား နိုင်ငံသားလပးမည့်ကိစ္စတို ့လကကာင့်
ခြစ်သည်။ မောယာခပည်လထာင်စုကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်လထာင်၍ မလေး

ကျွေ်းဆွယ်တွင်ရှိလသာ စင်ကာပူမှအပ ပဗိတိသျှတို ့ပိုင်ဆိုင်သည့် ေယ်လခမအားေုံး ပါဝင်
သည်။ သို ့လသာ်ေည်း အေျှင်အခမေ်ပင် ြျက်သိမ်းခဲ့ရပပီး ၁၉၄၈ ခုနှစ၊် လြလြာ်ဝါရီေ ၁
ရက်တွင် မောယာြက်ေလရးရှင်းခြင့် အစားထိုးြွဲ ့စည်းခဲ့ပပီး ထိုြက်ေလရးရှင်းလအာက်တွင်
မလေးခပည်ေယ်များရှိ

အုပ်ချုပ်သ ူတို ့၏

ကိုယ် ပိ ုင်အုပ်ချုပ် ခွ င့် အ ား

ပဗိတိသျှတို ့၏

အလစာင့်အလရှာက်ခြင့် ခပေ်ေည်အပ်နှင်းခဲ့သည်။ ထိအ
ု ချိေ်တွင် မောယေ်ကွေခ် မူေစ်
ပါတီ၏ ဦးလဆာင်မှုခြင့် တရုတ်ေမ
ူ ျိုးအများစုပါဝင်လသာ သူပုေ်တို ့သည် ပဗိတိသျှတို ့အား
မောယာမှထွက်ခွာသွားလစရေ် လခပာက်ကျားစစ်ဆင်လရးခြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ မောယေ်
အလရးလပါ်အလခခအလေသည် ၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၀ အထိရှခ
ိ ဲ့ပပီး ပုေ်ကေ်ထကကမှုများကို နှိမ်ေင်း
ရေ် ဓေသယာယတပ်များက မောယာတွင် အလခခချတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထို ့လောက်တွင်
မောယာအား ြက်ေလရးရှ င် းတစ် ခုအခြစ် ခပေ်ေည် ြွဲ ့စည် းရေ်အတွက ် စီစဉ်ခဲ့ပပီး
ပဗိတိသျှအစိုးရမှ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်လသာေယ်လခမခြစ်သည့် လခမာက်လဘာ်ေီယို (ဆာဘား
အခြစ် ဝင်လရာက်လပါင်းစည်းခဲ့သည်။)၊ ဆာရာဝပ်နှင့် စင်ကာပူတို ့ေည်း ပါဝင်ောမည်
ခြစ်သည်။

ထိုသို ့ ြက်ေလရးရှ င် း အခြစ်

လပါင်းစည် း မည့်လ ေ ့ရက်အား

မောယေ်

ေွတ်ေပ်လရးရသည့် နှစ်ပတ်ေည်နှင့် တိုက်ဆိုင်၍ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်ေ ၃၁ ရက်တွင်
စတင်ရေ် စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို ့လသာ်ေည်း ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ ၁၆ ရက်လေ ့အထိ
ကကာခမင့်ခဲ့ပပီး အလကကာင်းမှာ ကုေသမဂ္ဂမှဦးစီးလသာ ြက်ေလရးရှင်းြွဲ ့စည်းမည့်ကိစ္စကို
သလဘာတူညီလကကာင်း စစ်တမ်းကိုပပီးစီးလစရေ်အတွက်ခြစ်ပပီး ြက်ေလရးရှင်းြွဲ ့စည်းမည့်
ကိစက
္စ ို ဆေက
့် ျင်လသာ အင်ေိုေီးရှားနိုင်ငံမှ ဆူကာနိုနှငဆ
့် ာရာဝပ် ခပည်သူ ့လပါင်းစည်းလရး
ပါတီတို ့၏ကိစ္စများကို လခြရှင်းရေ်အတွက် ခြစ်သည်။
၈။

ြက်ေလရးရှင်းြွဲ ့စည်းခခင်းလကကာင့် တင်းမာမှုများခြစ်ပွားောခဲ့ပပီး ၎င်းတို ့တွင်

အင်ေိုေီးရှားနှင့် ပဋိပက္ခခြစ်ခခင်း၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ် စင်ကာပူြက်ေလရးရှင်းမှ ခွဲထွက်သာွ းခခင်း
နှင့် ေူမျိုးလရးပဋိပက္ခများခြစ်ပွားခခင်းတို ့ ပါဝင်သည်။ ေူမျိုးလရးပဋိပက္ခမာှ လမေ ၁၃
ရက် အဓိကရုဏ်းတွင် အထွဋ်အထိပ်သို ့လရာက်ရှိခဲ့သည်။ အဓိကရုဏ်းအပပီးတွင် အခငင်း
ပွားစရာ အများအခပားရှိလသာ စီးပွားလရးလပါ်ေစီအသစ်ကို ဝေ်ကကီးချုပ် အဗေူရ်ရာဇတ်
မှ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပပီး စီးပွားလရးကဏ္ဍတွင် ဘူမိပူထရတို ့၏ ပိုင်ဆိုငမ
် ှုကို တိုးပွားရေ်

ကကိုးစားခဲ့သည်။ ဝေ်ကကီးချုပ် မဟာသီယာမိုဟာမက်ေက်ထက်တွင် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များမှ
စတင်လသာ စီးပွားလရးတိုးတက်မန
ှု ှင့် ပမို ့ခပြွံ ့ပြိုးမှုများ အေျင်အခမေ်ခြစ်ပွားခဲ့သည်။
စီးပွားလရးသည် စိုက်ပျိုးလရးကိုအလခခခံရာမှ ကုေ်ထတ
ု ်ေပ
ု ်ငေ်းနှင့် စက်မှုေပ
ု ်ငေ်းများ
ကိုအလခခခံလသာ စီးပွားလရးစေစ်သို ့ လခပာင်းေဲခဲ့သည်။ မက်ဂါဆင့်စီမံကိေ်း အများအခပား
ကို အလကာင်အထည်လြာ် လဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပပီး ပက်ထရိးု ေက်စတ
် ာဝါ၊ လတာင်-လခမာက်
အခမေ်ေမ်း၊ မာေ်တီမီေီယာစူပါလကာ်ရစ်ေါနှင့် ြက်ေရယ်အုပ်ချုပ်လရး ပမို ့လတာ်အသစ်
ခြစ်လသာ ပူထရာဂျာရားပမို ့တို ့ပါဝင်သည်။ သို ့လသာ်ေည်း ၁၉၉၀ ခုနှစ် လနှာင်းပိုင်းတွင်
အာရှစီ းပွားလရးဂယက်လကကာင့်

လငွလကကးစေစ်နှင့်

စလတာ့လ ေးကွက်၊

အိမ်ခခံလခမ

လေးကွက်တို ့ ပပိုေဲေုေီးေီး ခြစ်ခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံလရးနှင့် အစိုးရ
၉။

မလေးရှားသည်

စည်းမျဉ်းခံလရွးလကာက်ခံဘုရင်စေစ်ရှိ

ြက်ေရယ်နိုင်ငံတစ်ခု

ခြစ်ပပီး အလရှ လတာင်
့
အာရှတွင် တစ်ခုတည်းလသာ ြက်ေရယ်နိုင်ငံခြစ်သည်။ အစိုးရစေစ်
သည် ဝက်မင်စတာပါေီမေ်စေစ်ကိုအတုယူ၍ ေီးစပ်စွာပုံလြာ်ထားပပီး ပဗိတိသျှကိုေုေ
ိ ီ
အုပ်ချုပ်မှု၏အလမွတစ်ခုပင်ခြစ်သည်။ နိုင်ငံလတာ်၏အကကီးအကဲအား ယေ်ေ-ီ ပါတွမ်အာလဂါင်း
ဟုလခါ်ပပီး အများစုက ဘုရင်ဟုပင်လခါ်ကကသည်။ ဘုရင်ကို မလေးခပည်ေယ်များရှိ လဆွစဉ်
မျိုးဆက်အုပ်ချုပ်ောခဲ့လသာ အုပ်ချုပ်သူ ၉ ဦးထဲမှ တစ်ဦးအား ကျေ်သူများမှ ၅ နှစ်
တစ်ကကိမ် လရွးချယ်တင်လခမြှောက်သည်။ အခခားအမည်ခံခပည်ေယ်အုပ်ချုပ်မှူးသာရှိလသာ
ခပည်ေယ် ၄ ခုမှ လရွးချယ်သည့်ေုပ်ငေ်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခခင်းမရှိလပ။ တရားဝင်မဟုတ်
လသာ်ေည်း အားေုံးေက်ခံထားသည့် သလဘာတူညီမှုအရ ထိုလေရာကို အုပ်ချုပ်သူ ၉ ဦး
ကကား အစဉ်ေုက
ိ ်ေည
ှ ့်ေည်ေျက်ရိပှ ပီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာေမှ ယခုအထိ ကေါ
ခပည်ေယ်အုပ်ချုပ်သူ အဘေူရ်ဟာေင်းမှ ဘုရင်အခြစ် လဆာင်ရွက်ေျက်ရှိသည်။ ၁၉၉၄
ခုနှစ် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ြွဲ ့စည်းပုံအလခခခံဥပလေအား ခပုခပင်ေုက
ိ ်သည်မှစ၍ ဘုရင်
တာဝေ်အလတာ်များများမှာ

အခမ် းအေားတက်ရုံ သာေျှင်ခ ြစ်ပ ပီ း

အမတ်များနှင့်ဝေ်ကကီးများကို လရွးချယ်ရာတွင်သာ ပါဝင်လတာ့သည်။

အထက်ေတ
ွှ ်လတာ်

၁၀။ ဥပလေခပုရာတွင် ြက်ေရယ်ေွှတ်လတာ်နှင့် ခပည်ေယ်ေွှတ်လတာ်များတွင် ဥပလေခပု
အာဏာများကို ခွဲလဝရယူထားသည်။ ေွှတ်လတာ်နှစ်ရပ်ရှိလသာ ြက်ေရယ်ပါေီမေ်တွင်
လအာက်ေတ
ွှ ်လတာ်နှင့် အထက်ေတ
ွှ ်လတာ်ခြစ်လသာ ဆီးေိတ်ေွှတ်လတာ်တို ့ပါဝင်သည်။
လအာက်ေတ
ွှ ်လတာ်အမတ် ၂၂၂ ဦးအား တစ်ဦးချင်းယှဉ်ပပိုင်ရလသာ မဲဆန္ဒေယ်တစ်ခုစီမှ
အများဆုံး ၅ နှစ်သက်တမ်းခြင့် လရွးချယ်တင်လခမြှောက်ကကသည်။ ဆီးေိတ်ေတ
ွှ ်လတာ်
အမတ် ၇၀ ဦးမှာ ၃ နှစ် သက်တမ်းရှိပပီး ၂၆ ဦးမှာ ခပည်ေယ်ေွှတ်လတာ် ၁၃ ခုမှ
လရွးချယ်၍ ကျေ်ရှိလသာ ၄၄ ဦးမှာ ဝေ်ကကီးချုပ်၏ လထာက်ခံချက်ခြင့် ဘုရင်မှ ခေအ
့် ပ်
သည်။

ပါေီမေ်မှာ ပါတီစုံစေစ်ရှိပပီး အစိုးရမှာမဲအများဆုံးရလသာ ပါတီက ြွဲ ့စည်းခွင့်

ရှိသည့်စေစ်ခြင့် လရွးချယ်သည်။ ေွတ်ေပ်လရးရသည့် အချိေ်မှစ၍ မလေးရှားနိုင်ငံသည်
ညွေလ့် ပါင်းပါတီ ၁၃ ခုခြင့် ြွဲ ့စည်းထားလသာ ဘာရီဆေ်လေရှင်ေယ်ဟုလခါ်သည့် ညွေလ့် ပါင်း
အစိုးရမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၁၁။ ခပည်ေယ်တစ်ခုစီတွင် တစ်ခုတည်း ရှိလ သာ ခပည် ေယ် ဥပလေခပုေွှတ်လတာ် ရှိ ပပီး
အမတ်များအား တစ်ဦးချင်းယှဉ်ပပိုင်ရလသာ မဲဆန္ဒေယ်များမှ လရွးချယ်တင်လခမြှောက်ထား
သည်။ ခပည်ေယ်အစိုးရအား ခပည်ေယ်ဝေ်ကကီးချုပ်မှ ဦးလဆာင်ပပီး ထိသ
ု မ
ူ ှာ ေွှတ်လတာ်ရှိ
အမတ်လေရာအများဆုံးရလသာပါတီမှ

ေွှတ်လတာ်အမတ်ခြစ်သည်။

လဆွစဉ်မျိုးဆက်

အုပ်ချုပ်သူရှိလသာခပည်ေယ်တွင် ဝေ်ကကီးချုပ်သည် မလေးေူမျိုးခြစ်ရေ်ေိုအပ်ပပီး နိုင်ငံလတာ်
ဝေ်ကကီးချုပ်၏အကကံလပးချက်ခြင့်

ခပည်ေယ်အုပ်ချုပ်သူမှ

ခေအ
့် ပ်ရသည်။

ပါေီမေ်

လရွးလကာက်ပွဲများကို ၅နှစ်တစ်ကကိမ် အေည်းဆုံးကျင်းပပပီး လောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့လသာ
လရွးလကာက်ပွဲမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ လမေတွင် ခြစ်သည်။ အသက်၂၁ နှစ် အထက်
မှတ်ပုံတင်ထားလသာ

မဲဆန္ဒရှင်များသည်

လအာက်ေတ
ွှ ်လတာ်အမတ်လေရာအတွက်

ဆန္ဒမဲလပးပိုင်ခွင့်ရှိပပီး ခပည်ေယ်အများစုတွင် ခပည်ေယ်ဥပလေခပုေွှတ်လတာ်အမတ်လေရာ
အတွက် ဆန္ဒမဲလပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မဲလပးခခင်းမှာ မလပးမလေရမဟုတ်လပ။ ဆာရာဝပ်
ခပည်ေယ်လရွးလကာက်ပွဲမှေဲ၍
ွ အစဉ်အောအရ ခပည်ေယ်လရွးလကာက်ပဲက
ွ ို ြက်ေရယ်လရွး
လကာက်ပွဲနှင့် တစ်ချိေ်တည်းတပပိုင်တည်း ကျင်းပလေ့ ရှိသည်။

၁၂။

အုပ်ချုပ်လရးအာဏာအား ဝေ်ကကီးချုပ်ဦးလဆာင်လသာ အစိုးရအြွဲ ့သို ့ အပ်နှင်းထား

သည်။ ဝေ်ကကီးချုပ်မှာ လအာက်ေတ
ွှ ်လတာ်၏အမတ် ခြစ်ရမည်ခြစ်ပပီး ၎င်းသည် ဘုရင်
၏အကကံဉာဏ်ကိုရယူကာ ပါေီမေ်ကိုအုပ်ချုပ်ရမည်ခြစ်သည်။ အစိုးရအြွဲ ့အား ေွှတ်လတာ်
နှစ်ရပ်စေုံးရှိ

လရွးချယ်ခံကိုယ်စားေှယ်များထဲမှ

ခေအ
့် ပ်ရသည်။

ဝေ်ကကီးချုပ်သည်

အစိုးရအြွဲ ့၏လခါင်းလဆာင်ခြစ်ရသ
ုံ ာမက အစိုးရတစ်ခုေံးု ၏ လခါင်းလဆာင်ေည်း ခြစ်
သည်။ ဝေ်ကကီးချုပ် ောဂျစ်ရာဇက်မှာ ၆ လယာက်လခမာက်ဝေ်ကကီးချုပ်ခြစ်ပပီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ
စတင်၍ တာဝေ်ထမ်းလဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ေက်ရှိဝေ်ကကီးချုပ်မှာ မဟာသီယာဘင်မိုဟာမက်
ခြစ်ပပီး မလေးရှားနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထလခမာက်ဝေ်ကကီးချုပ်အခြစ် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်
အထိ

တာဝေ်ထမ်းလဆာင်ခဲ့သခြင့်

ဝေ်ကကီးချုပ်အခြစ်

အချိေ်အကကာဆုံး

တာဝေ်

ထမ်းလဆာင်ခဲ့သူ ခြစ်ကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် သတ္တ မလခမာက်ဝေ်ကကီးချုပ်အခြစ် တစ်ြေ်
ခပေ်ေည်တာဝေ်ယူခဲ့သည်။
၁၃။ ဝေ်ကကီးချုပ် မဟာသီယာဘင်မိုဟာမက်သည် လရွးလကာက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိပပီး
လောက်တွင် ဝေ်ကကီးချုပ်လဟာင်းောဂျစ်ရာဇက်အား ရာဇဝတ်မှုများကျူးေွေ်မှုနှင့် လေါ်ော
ဘီေယ
ီ ံလပါင်းများစွာအား အေွဲသုံးစားမှုအတွက် တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသည်။ ဝေ်ကကီးချုပ်
လဟာင်းောဂျစ်ရာဇက်

အုပ်ချုပ်စဉ်ကာေအတွင်းတွင်

နိုင်ငံလတာ်၏အလကကးသည်

လေါ်ော ၂၅၀ ဘီေီယံထိရှိခဲ့ပပီး ယင်းပမာဏသည် မလေးရှားနိုင်ငံ GDP ၏ ၈၀
ရာခိုင်နှုေ်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတရားစွဲဆိုမသ
ှု ည် မလေးရှားနိုင်ငံ၏သမိုင်းတွင် ပထမဆုံး
အကကိမ်ခြစ်ပွားခဲ့ခခင်းခြစ်ပါသည်။ ၎င်းခပစ်မှုများအတွက် ောဂျစ်ရာဇတ်သည် လထာင်ေဏ်
အနှစ် ၂၀ ကျခံရေိင်ပါသည်။
၁၄။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ဥပလေမှာ အဂသေိပ်တို ့၏ ခြတ်ထံးု ဥပလေအလပါ်တွင် အလခခခံ
ထားသည်။ တရားစီရင်လရးစေစ်သည် သီအိုရီအရ ေွတ်ေပ်စွာတည်ရှိလေလသာ်ေည်း
၎င်း၏ေွတ်ေပ်မှုမှာ လမးခွေ်းထုတ်စရာခြစ်လေပပီး တရားသူကကီးများကို လရွးချယ်ခေအ
့် ပ်
ရာတွင် တာဝေ်ခံမှုနှင့်ပွင့်ေင်းခမင်သာမှုကင်းမဲ့သည်။ တရားစီရင်လရးစေစ်တွင် အခမင့်ဆုံး
တရားရုံးမှာ ြက်ေရယ်တရားရုံးခြစ်ပပီး ၎င်း၏လအာက်တွင် အယူခံတရားရုံးနှင့် တရား
ေွှတ်လတာ် ၂ ခုရှိကာ တစ်ခုမှာ မလေးရှားကျွေ်းဆွယ်အတွက်ခြစ်ပပီး အခခားတစ်ခုမှာ

အလရှ မလေးရှ
့
ားအတွက်ခြစ်သည်။ မလေးရှားတွင် လတာ်ဝင်မိသားစုမှ စွဲဆိုလသာခပစ်မှု
များနှင့် လတာ်ဝင်မိသားစုသို ့ စွဲဆိုလသာခပစ်မှုများကို ကကားောရေ် အထူးတရားရုံးတစ်ခု
ရှိသည်။

ေူသတ်မှု၊

အကကမ်းြက်မှုနှင့်

မူးယစ်လဆးဝါးလရာင်းဝယ်လြာက်ကားမှုများ

အတွက် လသေဏ်အခပစ်လပးလေ့ရှိသည်။ အများခပည်သဆ
ူ ိုငရ
် ာ တရာရုံးများနှင့် အပပိုင်
ရှိလေသည်မှာ

ရှာရီယာတရားရုံးများခြစ်ပပီး

ထိတ
ု ရားရုံးများမှ

မွတ်စေင်များအား

ရှာရီယာဥပလေခြင့် စီရင်လေ့ရှိကာ မိသားစုအလရးနှင့် ဘာသာလရးကိစ္စရပ်များအတွက်
ခြစ်သည်။
၁၅။ ေူမျိုးလရးသည် နိုင်ငံလရးတွင် အဓိကအားတစ်ခု ခြစ်ပပီး နိုင်ငံလရးပါတီအများစုမာှ
ေူမျိုးလပါ်တွင် အလခခခံကကသည်။ စီးပွားလရးလပါ်ေစီအသစ်နှင့် ၎င်းအား အစားထိုးလသာ
အမျိုးသားတိုးတက်လရးလပါ်ေစီအစရှိသည့် ခွဲခခားဆက်ဆံမှုပလပျာက်လရးေုပ်လဆာင်ချက်
များမှာ မလေးရှား၏ အစပထမလေထိုင်သူများဟု ယူဆလသာ ဘူမိပူထရဟု လခါ်လသာ
မလေးနှင့် လရှးဦးလေေူမျိုးများ၏ ရပ်တည်မှုအား ဘူမိပူထရမဟုတသ
် ည့် မလေးတရုတ်
ေူမျိုးများနှင့် မလေးကုေားေူမျိုးများထက် လရှ လရာက်
့
လစရေ် အလကာင်အထည်လြာ်
လဆာင်ရွက်ခခင်းခြစ်သည်။ ထိုလပါ်ေစီများမှ ဘူမိပူထရများအား အေုပ်အကိုင်၊ ပညာလရး၊
ပညာသင်ဆု၊ စီးပွားလရး၊ အိမ်များကိုသက်သာစွာရရှိလေထိင
ု ်နိုင်လရးနှင့် အလထာက်အပံ့
လပးထားလသာ စုလဆာင်းမှုစသည်တို ့တွင် ဦးစားလပးအခွင့်အလရးရရှိနိုင်ရေ် လဆာင်ရွက်
လပးထားသည်။ သို ့လသာ်ေည်း ထိုအလကကာင်းလကကာင့် ေူမျိုးအချင်း ချင်းကကားတွင်
မလကျေပ်မှုများ ပိုမိုတိုးပွားောခဲ့သည်။ မလေးရှားတွင် ေက်ရှိခြစ်လပါ်လေလသာ ခငင်းခုံမှု
မှာ မလေးရှားဥပလေနှင့် ေူ ့အြွဲ ့အစည်းသည် ဘာသာလရးေုးံ ဝမနွယ်ဘဲ ရှိသင့်သည်
သို ့မဟုတ် အစ္စောမ်စည်းမျဉ်းများလပါ်တွင် မူတည်သင့်သည်ဆိုလသာကိစ္စရပ်ခြစ်သည်။
ပင်ေ်မလေးရှားအစ္စောမ်ပါတီမှ မလေးအမျိုးသားစည်းေုံးလရးအြွဲ ့(ယူအမ်အင်ေ်အို) ၏
လထာက်ခံချက်ခြင့်

ကေေ်တေ်ခပည်ေယ်ေွှတ်လတာ်တွင်

အတည်ခပုခပဌာေ်းောလသာ

အစ္စောမ်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပလေများကို ြက်ေရယ်အစိုးရမှ ပိတ်ပင်ခဲ့ပပီး အလကကာင်းခပချက်
မှာ ရာဇဝတ်မှုဥပလေများသည် ြက်ေရယ်အစိုးရ၏ တာဝေ်သာခြစ်လသာလကကာင့် ဟူ၍
ခြစ်သည်။

နိုင်ငံခခားဆက်ဆံလရးနှင့် စစ်လရးကိစ္စများ
၁၆။ မလေးရှားသည် အာဆီယံအြွဲ ့နှင့် အစ္စောမ်ပူးလပါင်းလဆာင်ရွက်လရးအြွဲ ့ (အိုအိုင်စီ)
တို ့အား စတင်တည်လထာင်ရာတွင်ပါဝင်လသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံခြစ်ပပီး ကုေသမဂ္ဂ၊ အာရှပစိြိတ်ပူးလပါင်းလဆာင်ရွက်လရးအြွဲ ့၊ ြွံ ့ပြိုးဆဲ ၈ နိုင်ငံ နှင့် ဘက်မေိက
ု ်ေပ
ှု ်ရှားမှုအြွဲ ့
စလသာ
ရှိသည်။

နိုင်ငံတကာအြွဲ ့အစည်းအများအခပားတွင်ေည်း
မလေးရှားသည်

အာဆီယံ၊

အိုအိုင်စီနှင့်

အြွဲ ့ဝင်အခြစ်

ပါဝင်ေျက်

ဘက်မေိုက်ေှုပ်ရှားမှုအြွဲ ့တို ့၏

အေှည့်ကျဥက္က ဋ္ဌအခြစ် ယခင်ကလဆာင်ရွက်ခ့ြ
ဲ ူးသည်။ ပဗိတိသျှကိုေုေ
ိ ီခြစ်ခဲ့ြူးသခြင့်
ဓေသဟာယနိုင်ငံများအြွဲ ့တွင်ေည်း ပါဝင်သည်။ ကွာောေမ်ပူပမို ့သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်
တွင် ပထမဆုံး အလရှ အာရှ
့
ထပ
ိ ်သီးအစည်းအလဝးပွဲကို ေက်ခံကျင်းပရာ လေရာခြစ်ခဲ့
သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခခားလရးလပါ်ေစီမှာ ကကားလေဝါေအလပါ်တွင် အလခခခံ
ထားပပီး နိုင်ငံအားေုံးအား မည်သည့်နိုင်ငံလရးစေစ်ကို ကျင့်သုံးသည် ခြစ်လစ ပငိမ်းချမ်းစွာ
အတူယှဉ်တလ
ွဲ ေထိုင်နိုင်ရေ် ရည်ရွယ်သည်။ အစိုးရသည် အလရှ လတာင်
့
အာရှေခုံ ခုံလရးနှင့်
တည်ပငိမ်လအးချမ်းလရးကို အဓိကအလရးအကကီးဆုံးအချက်အခြစ် ဦးစားလပးလဆာင်ရွက်
ပပီး လေသအတွင်း အခခားလသာနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံလရးပိုမိလ
ု ကာင်းမွေ်ောလစရေ် ကကိုးစား
ေုပ်လဆာင်သည်။ သမိုင်းလကကာင်းအရခပေ်ကကည့်မည်ဆိုေျှင် အစိုးရမှ မလေးရှားနိုင်ငံ
အား တိုးတက်လသာ အစ္စောမ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအခြစ် ပုံလြာ်ရေ်ကကိုးစားခဲ့ပပီး အစ္စောမ်
နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံလရးခိုင်မာောလစရေ် ေုပ်လဆာင်ခဲ့သည်။ မလေးရှားလပါ်ေစီ၏
ခပင်းထေ်လသာ သက်ဝင်ယုံကကည်မှုမှာ နိုင်ငံ၏အချုပ်အခခာအာဏာတည်ပမဲလရးနှင့် ခပည်တွင်း
ကိစ္စရပ်များတွင် မိမိဘာသာထိေ်းချုပ်မှုရနိုင်လစလရးတို ့ ခြစ်ကကသည်။
၁၇။ ေယ်လခမလရးရာ အခငင်းပွားမှုခပဿောများအတွက် အစိုးရမှလခြရှင်းသည့် လပါ်ေစီ
မှာ ေက်လတွ ဝါေအလပါ်တွ
့
င်အလခခခံထားပပီး အခငင်းပွားမှုများကို ေည်းေမ်းအမျိုးမျိုးခြင့်
လခြရှင်းလေ့ရှိကာ အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးမှလခြရှင်းခခင်း စသည်တို ့ပါဝင်သည်။
စပရက်တေီကျွေ်းများ၏

ပိုင်ဆိုင်မှုမှာလေသအတွင်း

နိုင်ငံအများအခပားကကားတွင်

ခြစ်လပါ်ေျက်ရှိပပီး လတာင်တရုတ်ပင်ေယ်၏လေရာအများစုကို တရုတ်မှပိုင်ဆိုင်လကကာင်း
လကကခငာခဲ့သည်။ မလေးရှား၏ အိမ်ေီးချင်းများခြစ်ကကလသာ ဗီယက်ေမ်နှင့် ြိေစ်ပုင
ိ ်တို ့

ကဲ့သုိ ့ တရုတ်နှင့်အခငင်းပွားမှုကို မလေးရှားမှလရှာင်ရှားခဲ့သည်ကို သမိုင်းတွင် လတွ ရ့
သည်။

သို ့လသာ်ေည်း တရုတ်သလဘသာများ မလေးရှားလရပိုင်ေက်အတွင်း ကျူးလကျာ်

ဝင်လရာက်ောပပီးလောက် မလေးရှားသည် တရုတ်ကို ရှုံ ချရာတွ
့
င် တက်ကကစွာ ေုပ်လဆာင်
ောခဲ့သည်။ ဘရူနိုင်းနှင့် မလေးရှားတို ့သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ တစ်ဦး၏ ေယ်လခမအား
အခခားတစ်ဦးမှ

ပိုင်ဆိုငလ
် ကကာင်းလတာင်းဆိုခခင်းကို

အဆုံးသတ်ရေ်

လကကခငာခဲ့ပပီး

လရပိုက်ေက်ေယ်ေိမိတ်နှင့် ပတ်သက်လသာကိစ္စရပ်များကို လခြရှင်းရေ် သလဘာတူညီခဲ့
သည်။

ြိေစ်ပုင
ိ ်အလေနှင့် ငုပ်ေျှိုးလေလသာ ဆာဘားအလရှ ပိ့ ုင်းကို ပိုင်ဆိုင်လကကာင်း

လတာင်းဆိုမှုရှိသည်။ စင်ကာပူမှ ပင်ေယ်ကိုလရြို ့၍ ကုေ်းလခမများတည်လဆာက်ခခင်းလကကာင့်
တင်းမာမှုကို ပိုမိုတိုးပွားောလစခဲ့သည်။ အင်ေိုေီးရှားနှင့်ေည်း လရပိုင်ေက်နင
ှ ့် ကုေး် လခမ
ေယ်ေိမိတ် အခငင်းပွားမှုတို ့ အေည်းငယ်မျှရှိသည်။
၁၈။ မလေးရှားသည် ခပည်ေယ် ၁၃ ခုနှင့် ြက်ေရယ် ေယ်လခမ ၃ ခု ပါဝင်လသာ
ြက်ေလရးရှင်းတစ်ခုခြစ်သည်။ ၎င်းတို ့ကို လေသ ၂ ခု ခွဲထားပပီး ခပည်ေယ် ၁၁ ခုနှင့်
ြက်ေရယ်ေယ်လခမ ၂ ခုမှာ မလေးရှားကျွေ်းဆွယ်လပါ်တွင်ရှိပပီး အခခားခပည်ေယ် ၂ ခုနှင့်
ြက်ေရယ်လေသတစ်ခုမှာ အလရှ မလေးရှ
့
ားတွင်ရှိသည်။ ခပည်ေယ်များကို ခရိုင်များအခြစ်
ပိုင်းခခားထားပပီး ခရိုင်များကို မူကင်မ်ဟုလခါ်လသာ လေသများအခြစ် ထပ်မံပိုင်းခခားထား
သည်။ ဆာဘားနှင့် ဆာရာဝပ်တွင်မူ ခရိုင်များကို တိုင်းများအခြစ် လပါင်းစည်းထား
သည်။ ခပည်ေယ်များအတွက် အုပ်ချုပ်လရးကိစ္စများကို ြက်ေရယ်အစိုးရနှင့် ခပည်ေယ်
အစိုးရများ မျှလဝထားပပီး ၎င်းတို ့တွင် ကွဲခပားခခားေားလသာ ဩဇာအာဏာအသီးသီး
ရှိသည်။ ြက်ေရယ်ေယ်လခမများအတွက်မူ ြက်ေရယ်အစိုးရမှ တိုက်ရက
ို ်အုပ်ချုပ်သည်။
လအာက်ပိုင်းမှ အုပ်ချုပ်လရးကိစ္စရပ်များကို လေသခံအာဏာပိုင်များမှ ေုပ်လဆာင်ကကပပီး
ပမို ့လတာ်လကာင်စီ၊ ခရိုင်လကာင်စီ၊ ခမူေီစီပါယ်လကာင်စစ
ီ သည်တို ့ပါဝင်ကာ အချို ့လသာ
ကိစ္စရပ်များကို လဆာင်ရွက်ရေ်အတွက်အတွက် ဥပလေမှခွင့်ခပုထားလသာအြွဲ ့အစည်းများ
ကို ြက်ေရယ်အစိုးရနှင့် ခပည်ေယ်အစိုးရတို ့မှ ြွဲ ့စည်းနိုင်သည်။ ြက်ေရယ်ြွဲ ့စည်းပုံ
အလခခခံဥပလေအရ

ြက်ေရယ်ေယ်လခမခပင်ပရှိ

လေသခံအာဏာပိုင်များသည်

ခပည်ေယ်

အစိုးရ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်လအာက်တွင်သာရှိလသာ်ေည်း ေက်လတွ တွ
့ င်မူ ြက်ေရယ်အစိုးရမှ

ခပည်ေယ်အစိုးရ၏ကိစ္စရပ်များကို ဝင်လရာက်စွက်ြက်ခခင်းများရှိသည်။ လေသခံအာဏာပိုင်
အြွဲ ့ ၁၄၄ ခု ရှိပပီး ပမို ့လတာ်လကာင်စီ ၁၁ခု၊ ခမူေီစီပါယ်လကာင်စီ ၃၃၃ ခုနှင့် ခရိုင်လကာင်စီ
၉၇ ခု တို ့ ခြစ်ကကသည်။ ခပည်ေယ် ၁၃ ခုမှာ သမိုင်းတွင်ရှိခဲ့လသာ မလေးဘုရင်နိုင်ငံ ၁၃
ခုလပါ်တွင် အလခခခံထားသည်။ ကျွေ်းဆွယ်လပါ်ရှိ ခပည်ေယ် ၁၁ ခု ထဲမှ မလေးခပည်ေယ်
များဟု သိကကလသာ ၉ ခုသည် လတာ်ဝင်မိသားစုကို ဆက်ေက်ေက်ခံခဲ့ကကသည်။ ဘုရင်
အား ထိုအုပ်ချုပ်သူ ၉ ဦးထဲမှ တစ်ဦးအား ကျေ်သူများမှ ၅ နှစ် သက်တမ်း တာဝေ်
ထမ်းလဆာင်ရေ် လရွးချယ်ကကသည်။ ဘုရင်မှ အုပ်ချုပ်သူကင်းမဲ့သွားလသာ ခပည်ေယ်အား
အုပ်ချုပ်ရေ်အတွက် ၄ နှစ် သက်တမ်း ရှိလသာ ဘုရင်ခံအား ထိခု ပည်ေယ်ဝေ်ကကီးချုပ်နှင့်
တိုင်ပင်ပပီးလောက် ခေအ
့် ပ်လေ့ရှိသည်။ ခပည်ေယ်တစ်ခုချင်းစီတွင် တစ်ခုတည်းရှိလသာ
ဥပလေခပုေွှတ်လတာ်တစ်ခုနှင့်

ကိုယ်ပိုင်ြွဲ ့စည်းပုံအလခခခံဥပလေရှိသည်။

ဆာဘားနှင့်

ဆာရာဝပ်တို ့တွင် အခခားခပည်ေယ်များထက် ကိုယ ်ပို င် အု ပ် ချုပ်ခွင့် ပိ ုရှိ ပပီး သီးခခား
ေူဝင်မှုကကီးကကပ်လရးလပါ်ေစီနှင့် ထိေ်းချုပ်မှုတို ့အခပင် သီးသေလ့် ေထိင
ု ်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်
တို ့မှာ ထူးခခားချက်များခြစ်ကကသည်။. ခပည်ေယ်နှင့် သက်ဆိုင်လသာ ကိစ္စရပ်များတွင်
ြက်ေရယ်အဆင့်မှ ဝင်လရာက်စွက်ြက်ခခင်း၊ ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်မှုမရှိခခင်း၊ လရေံအတွက်
အခွေ်လဆာင်ရခခင်းနှင့်

ပတ်သက်လသာအခငင်းပွားမှုများစသည့တ
် ို ့လကကာင့်

မကကာခဏ

ဆိုသေိုပင် ဂျဟိုး၊ ကေေ်တေ်၊ ဆာဘားနှင့် ဆာရာဝပ် အစရှိလသာခပည်ေယ်များ၏
လခါင်းလဆာင်များမှခွဲထွက်မည်ဟု လကကညာလေ့ရှိလသာ်ေည်း လောက်ဆက်တွဲလဆာင်ရွက်ချက်
များမရှိသေို ေွတ်ေပ်လရးအတွက် အမှေ်တကယ်ေှုပ်ရှားမျိုးေည်းမရှိလပ။
စီးပွားလရး
၁၉။ မလေးရှားသည် အလတာ်အသင့်တံခါးပွင့်ပပီး နိုင်ငံအတွက် အသားလပးကာ စက်မှု
ေုပ်ငေ်းြွံ ့ပြိုးမှုသို ့ လောလောေတ်ေတ် လခပာင်းေဲပပီးလသာ လေးကွက်စီးပွားလရးစေစ်
ရှိသည်။ နိုင်ငံလတာ်မှာ မက်ခရိုစီးပွားလရးအစီအစဉ်များခြင့် စီးပွားလရးကိစ္စများကို ထိေ်း
လကျာင်းလမာင်းနှင်ရေ် ကကိုးစားရာတွင် အလရးပါလသာလေရာမှရှိပပီး ယခုအခါတွင်မူ အစိုးရ
၏ကဏ္ဍ တခြည်းခြည်းချင်းလမှးမှိေ်ောသည်။ မလေးရှားသည် အာရှတွင် အလကာင်းဆုံး
လသာ စီးပွားလရးမှတ်တမ်းရှိလသာ နိုင်ငံတစ်ခုခြစ်ပပီး ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ

စုစုလပါင်းခပည်တွင်းထုတ်ကုေ်မှာ ပျမ်းမျှ ၆.၅ ရာခိုင်နှုေ်းခြင့် ြွံ ့ပြိုးောခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ မှ
၂၀၁၅ အတွင်း မလေးရှား၏စီးပွားလရးမှာ အာရှတွင် ပပိုင်ဆိုင်မှုအခပင်းထေ်ဆုံးခြစ်ပပီး
အာရှတွင် အဆင့် ၆ ရှိကာ တစ်ကမ္ဘာေုးံ တွင် အဆင့် ၂၀ ရှိ၍ ဩစလကတးေျ၊ ခပင်သစ်နှင့်
လတာင်ကိုရီးယားတို ့ထက် ပို၍ခမင့်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မလေးရှား၏ စီးပွားလရးမှာ
၆% တိုးတက်ခ့သ
ဲ ခြင့် အာဆီယံတွင် ြိေစ်ပိုင်၏ ၆.၁% ပပီးေျှင် ေုတိယလခမာက်
အခမင့်ဆုံးတိုးပွားမှုခြစ်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စုစုလပါင်းခပည်တွင်း
ထုတ်ကုေက
် ို ေူတစ်ဦးချင်းဝယ်ယူနိုင်မှုစွမ်းအားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပပီး ကိေ်းဂဏေ်းမှာ ၇၄၆.၈၂၁
ဘီေယ
ီ လ
ံ ေါ်ောခြစ်သခြင့် အာဆီယံတွင် အင်ေိုေီးရှားနှင့် ထိင
ု ်းနိုင်ငံတို ့ပပီးေျှင် တတိယ
အကကီးဆုံးခြစ်ပပီး ကမ္ဘာတွင် ၂၈ ခုလခမာက် အကကီးဆုံးနိုင်ငခံ ြစ်သည်။
၂၀။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ယခင်ဝေ်ကကီးချုပ် မဟာသီယာ မိုဟာမက်မှ မလေးရှားနိုင်ငံ၏
အောဂတ်အတွက် ၎င်း၏စိတ်ကူးအား "ရည်မှေ်းချက် ၂၀၂၀" ခြင့် ထုတ်လြာ်ခပသခဲ့ပပီး
၂၀၂၀ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံအလေနှင့် မိမိဘာသာအမှီအခိုကင်းမဲ့စွာ ခပည့်စုံေုလ
ံ ောက်လသာ
စက်မှုေပ
ု ်ငေ်းြွံ ့ပြိုးပပီး

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအခြစ်

ပုံလြာ်ထားခဲ့သည်။

ောဂျစ်ရာဇက်မှ

မလေးရှားအလေနှင့် ြွံ ့ပြိုးပပီးနိုင်ငံအဆင့်သို ့ ပေ်းတိုင်အခြစ် လမျှာ်မှေ်းထားလသာ ၂၀၂၀
ခုနှစ်မလရာက်မီ

လစာေျင်စွာရရှိနိုင်လကကာင်းလခပာကကာခဲ့ပပီး

နိုင်ငံအတွင်းအစိုးရခပုခပင်

လခပာင်းေဲလရးအစီအစဉ်နှင့် စီးပွားလရးခပုခပင်လခပာင်းေဲလရးအစီအစဉ် ၂ခု ရှိလကကာင်း ထပ်
လောင်းလခပာကကားခဲ့သည်။

အိတ်ချ်အက်စ်ဘီစီ၏

အစီရင်ခံစာအရ

မလေးရှားသည်

၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတွင် ၂၁ ခုလခမာက် အကကီးဆုံးစီးပွားလရးအလေနှင့် ရှိလေမည်ခြစ်ပပီး
ဂျီေီပီအားခြင့် ၁.၂ထရီေယ
ီ ံ (၂၀၀၀ ခုနှစ် လေါ်ောတေ်ြိုး) မျှရှိမည်ဟု ခေမ့် ှေ်းထားပပီး
ေူတစ်ဦးချင်း ဂျီေီပီအလေနှင့် အလမရိကေ်လေါ်ော ၂၉,၂၄၇ လေါ်ော (၂၀၀၀ ခုနှစ်
လေါ်ောတေ်ြိုး)ခြင့် ရှိမည်ဟု ခေမ့် ှေ်းထားသည်။ အစီရင်ခံစာမှ လြာ်ခပထားချက်များတွင်
အီေက်ထရွေ်းေစ်ကိရိယာများ၊

ဓာတ်ဆီနင
ှ ့်အရည်အခြစ်လခပာင်းထားလသာ

သဘာဝ

ဓာတ်လငွ ထု
့ တ်ေပ
ု ်သူများအလေခြင့် ေူတစ်ဦးချင်းဝင်လငွ သိသာစွာတိုးတက်ောသည်ကို
ခမင်ရေိမ့်မည်။ မလေးရှား၏ေူတစ်ဦးချင်းသက်တမ်း၊ အခခားသူများထက်သာေွေ်လသာ
လကျာင်းလေမှုနှင့် သာမေ်ထက်ပိုလသာ လမွးြွားနှုေ်းတို ့က စီးပွားလရးတိုးချဲ ့မှုများ အတွက်

ကူညီပံ့ပိုးလပးေိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည်။ ခရက်ေစ်ဆွိစ်မှ မေ်းလေးဂျင်း ေါရိက
ု ်တာ ဗစ်တာ
ရှဗက်မှ

"မလေးရှားတွင်

ြွံ ့ပြိုးပပီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံခြစ်ောရေ်

ေိအ
ု ပ်လသာအရာများ

အားေုံးရှိသည်" ဟု ဆိုခဲ့သည်။
၂၁။

၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် သတ္တ ုတူးလြာ်လရးနှင့် စိုက်ပျိုးလရးအလပါ် အလခခခံထားလသာ

စီးပွားလရးမှာ

ကဏ္ဍစုံေင်လသာစီးပွားလရး

အခြစ်သို ့စတင်လခပာင်းေဲခဲ့သည်။

၁၉၈၀

ခုနှစ်များမှစ၍ ရင်းနှီးခမြှေုပ်နှံမှု အေွေ်ခမင့်မားလသာ ကုေ်ထတ
ု ်ေပ
ု ်မှုကဏ္ဍသည် နိုင်ငံ၏
ြွံ ့ပြိုးလရးအတွက် ဦးလဆာင်ခြစ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏စီးပွားလရးသည် ၁၉၉၇ အာရှလငွလကကး
ဂယက်တွင် အိမ်ေီးချင်းနိုင်ငံများထက် လစာေျင်စွာခပေ်ေည်ဦးလမာ့ောခဲ့ပပီး ထိုအချိေ်မှစ၍
လငွလကကးဂယက်မခြစ်မီအချိေ် ေူတစ်ဦးချင်း ဂျီေီပီ တစ်နှစ်ေျှင် လေါ်ော ၁၄,၈၀၀ သို ့
ခပေ်ေည်လရာက်ရိေ
ှ ာခဲ့သည်။ စီးပွားလရးမညီမျှမှုများမှာ မတူညီလသာေူမျိုးများအကကား
တည်ရှိလေခဲ့သည်။ တရုတ်ေမ
ူ ျိုးများမှာ နိုင်ငံေဦ
ူ းလရ၏ ၄ ပုံ ၁ပုံမျှသာရှိလသာ်ေည်း
လေးကွက်အတွင်းရှိ အရင်းအနှီး၏၇၀ရာခိုင်နှုေ်းမျှကို ပိုင်ဆိုင်ကကသည်။

မလေးရှားရှိ

တရုတ်တို ့၏ စီးပွားလရးမှာ ဝါးေုးံ ကွေယ
် က်ဟုလခါ်လသာ အလရှ လတာင်
့
အာရှလေးကွက်
အတွင်း မိသားစုနှင့်ယဉ်လကျးမှုအရ ဆက်နွယ်လေကကလသာ နိုင်ငံခခားလရာက် တရုတ်
စီးပွားလရးေုပ်ငေ်းများကွေယ
် က်၏တစ်စိတ်တစ်လေသ ခြစ်သည်။
၂၂။

မေ္လ ကာလရေက်ကကားနှင့်ကပ်ေျက်ရိလ
ှ ေလသာ

ပင်ေယ်ကူးသလဘသာသွားောလရး

ေမ်းလကကာင်းမှ ကူညီပ့ပ
ံ ိုးလပးထားလသာ အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာကုေ်သယ
ွ ်လရးနှင့် ကုေထ
် ုတ်
ေုပ်လရးတို ့မှာ အဓိကစီးပွားလရးကဏ္ဍများ ခြစ်ကကသည်။ မလေးရှားသည် သဘာဝနှင့်
စိုက်ပျိုးလမွးခမူလရးဆိုငရ
် ာ အရင်းအခမစ်များ တင်ပို ့လရာင်းချလသာနိုင်ငံခြစ်ပပီး ဓာတ်ဆီမာှ
အဓိကပို ့ကုေခ် ြစ်သည်။ တစ်ချိေ်က မလေးရှားသည် ကမ္ဘာတွင် ခဲမခြူ၊ ရာဘာနှင့်
စားအုေ်းဆီ အများဆုံးတင်ပို ့လသာနိုင်ငံခြစ်ခဲ့သည်။ မလေးရှား၏စီးပွားလရးအလဆာက်အအုံ
ပုံစံမှာ ကုေ်ထတ
ု ်ေပ
ု ်ငေ်းမှ တခခားသို ့ လခပာင်းေဲဦးတည်ေျက်ရိလ
ှ သာ်ေည်း ကုေ်ထတ
ု ်
ေုပ်ငေ်းမှ နိုင်ငံ၏စီးပွားလရးအလပါ် များစွာေွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ မလေးရှားသည် ကမ္ဘာလပါ်
တွင် စားအုေ်းဆီအများဆုံးထုတ်ေပ
ု ်ရာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအခြစ် ရှိလေဆဲပင်ခြစ်သည်။

၂၃။

စီးပွားလရးအား တခခားကဏ္ဍများသို ့ ချဲ ့ထွင်ရေ်နှင့် တင်ပို ့ကုေအ
် လပါ်တွင် မှီခိုလေမှု

အား လေျှာ့ချရေ်အတွက် အစိုးရသည် ကမ္ဘာေှည်ခ
့ ရီးသွားေုပ်ငေ်းကို တိုးခမြှေင့်ောလစရေ်
တွေ်းအားလပးခဲ့သည်။ ထို ့အတွက်လကကာင့် ကမ္ဘာေှည်ခ
့ ရီးသွားေုပ်ငေ်းသည် မလေးရှား
တွင် တတိယလခမာက်နုိင်ငံခခားလငွ အများဆုံးရရှိလသာ ေုပ်ငေ်းခြစ်ောခဲ့သည်။ သို ့လသာ်
ေည်း တိုးတက်ောလသာ စက်မှုေပ
ု ်ငေ်းစီးပွားလရးလကကာင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် လရထု
ညစ်ညမ်းမှုများစွာခြစ်ပွားပပီး သစ်လတာခပုေ်းတီးခခင်းများကေည်း ကမ္ဘာေှည်ခ
့ ရီးသွား
ေုပ်ငေ်းအလပါ်တွင် မလကာင်းသည့ဘ
် က်မှ အကျိုးသက်လရာက်လစခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
တွင် မလေးရှားနိုင်ငံပိုင်လေလကကာင်းေိုင်းခြစ် လသာ မလေးရှားလေလကကာင်းေိုင်းမှ
လေယာဉ်တစ်စင်းလပျာက်ဆုံ းခခင်း နှ င့ ် အခခားလေယာဉ် တစ်စင် း ဇူ ေိ ုင်ေအတွ င် း
ယူကရိ ေ် းနို င် ငံလပါ်တွ င် ပစ် ချခံ ခဲ ့ရခခင် း တို ့လကကာင့် ခရီးသည်နှင့် လေယာဉ်အမှုထမ်း
စုစုလပါင်း ၅၃၇ ဦး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသခြင့် ကမ္ဘာေှည်ခ
့ ရီးသွားေုပ်ငေ်းအလပါ်တွင် ြိအားများ
သက်လရာက်လစခဲ့သည်။ လေလကကာင်းေိင
ု ်းအလေနှင့် ၃ နှစ်တာမျှ အခမတ်မရရှိခဲ့သခြင့်
အစိုးရအလေနှင့် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်ေတွင် ၎င်းတို ့မပိုင်ဆိုင်လသးလသာ ရှယ်ယာ ၃၀
ရာခိုင်နှုေ်းကို ဝယ်ယူခခင်းအားခြင့် လေလကကာင်းေိင
ု ်းကို နိုင်ငံပိုင်အခြစ် လခပာင်းေဲခဲ့
သည်။. ၂၀၁၃ နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကကားတွင် မလေးရှားသည် ကမ္ဘာလပါ်တွင် အပငိမ်းစားယူ
သည့အ
် ခါလေထိုင်ရေ် အလကာင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအခြစ် လြာ်ခပခခင်းခံရပပီး
အပငိမ်းစားညွှေ်းကိေး် တွင်

တတိယလေရာမှ

လြာ်ခပခခင်းခံခဲ့ရသည်။

ကမ္ဘာ့

ထိုအလကကာင်းမှာ

"မလေးရှား ကျွန်ုပ်တို ့၏ေုတိယအိမ်"ဆိုသည့် အစီအစဉ်ခြင့် နိင
ု ်ငံခခားသားများအား နိုင်ငံ
အတွင်း လရရှည်လေထိုင်ရေ် ဗီဇာ ၁၀ နှစ်မျှ ထုတ်လပးခခင်း၏ ရေေ်ပင်ခြစ်သည်။ ၂၀၁၅
ခုနှစ်တွင် မလေးရှားအလေနှင့် ကမ္ဘာလပါ်တွင် စတုတ္ထလခမာက်အလကာင်းဆုံး အပငိမ်းစားယူ
လေထိုင်ရေ် လေရာနှင့် အာရှတွင် အလကာင်းဆုံးအပငိမ်းစားယူလေထိုင်ရေ် လေရာအခြစ်
အဆင့်သတ်မှတခ် ခင်းခံရသည်။ ပူလနွးလသာ ရာသီဥတုနှင့် ပဗိတိသျှတို ့၏ ကိုေုေ
ိ ီခြစ်ခဲ့ြူး
လသာ

လောက်ခံအလခခအလေက

နိုင်ငံခခားသားများအား

လေသခံတို ့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်

ေွယ်ကူလစသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံသည် အစ္စောမ်ဘဏ်ေပ
ု ်ငေ်းကဏ္ဍတွင် ဗဟိုဌာေ
တစ်ခုအခြစ် ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ောခဲ့ပပီး ထိက
ု ဏ္ဍအတွင်း အမျိုးသမီးဝေ်ထမ်းအများဆုံး
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံေည်းခြစ်သည်။ အသိဉာဏ်လပါ်တွင် အလခခခံလသာ ဝေ်လဆာင်မှုေပ
ု ်ငေ်း

များမှာေည်း

တိုးပွားေျက်ရှိသည်။

မိမိဘာသာအားကိုးနိုင်လသာကာကွယန
် ိုင်စွမ်းနှင့်

နိုင်ငံ၏ ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်လရးအတွက် မလေးရှားသည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် နိုင်ငံ၏
စစ်လရးေုပ်ငေ်းအချို ့ကို

ပုဂ္ဂေက
ိ ပိင
ု ်အခြစ်

လခပာင်းေဲခဲ့သည်။

ထိသ
ု ုိ ့ ပုဂ္ဂေက
ိ ပိင
ု ်

ခပုေုပ်ခဲ့ခခင်းလကကာင့် ကာကွယ်လရးနှင့်ဆိုင်လသာ ကုေထ
် ုတ်ေပ
ု ်ငေ်းကို ခြစ်လပါ်လစခဲ့ပပီး
၁၉၉၉

ခုနှစ်တွင်

မလေးရှားကာကွယလ
် ရးနှင့်ဆိုင်လသာ

ကုေထ
် ုတ်ေုပ်ငေ်းလကာင်စီ

လအာက်သို ့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အစိုးရအလေနှင့် ဤကဏ္ဍအား ြွံ ့ပြိုးလစရေ် ဆက်ေက်
ေုပ်လဆာင်ေျက်ရိပှ ပီး

ကာကွယ်လရးကုေ်ထတ
ု ်ေပ
ု ်ငေ်းအတွက်

အစဉ်တစိုက်ရှာလြွေျက်ရိသ
ှ ည်။

မလေးရှားရှိ

လေးကွက်ကိုေည်း

သိပ္ပံဆိုင်ရာလပါ်ေစီများကို

သိပ္ပံ၊

ေည်းပညာနှင့် တီထင
ွ ်ဆေ်းသစ်မဝ
ှု ေ်ကကီးဌာေမှကကီးကကပ်ကွပ်ကဲသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံ
သည် ကမ္ဘာလပါ်တွင် တပိုင်းေျှပ်ကူးပစ္စည်းကိရယ
ိ ာများ၊ ေျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ အိုင်တီနှင့်
ဆက်သွယလ
် ရးပစ္စည်းများ အများဆုံးတင်ပို ့လရာင်းချလေလသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံေည်း ခြစ်
သည်။ မလေးရှားသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်း၏ကိုယပ
် ိုင်အာကာသအစီအစဉ်များကို
စတင်လဆာင်ရွက်ေျက်ရိပှ ပီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ရုရှားမှ မလေးရှားနိုင်ငံသားတစ်ဦးအား
နိုင်ငံတကာအာကာသစခေ်းသို ့ ပို ့လဆာင်လပးရေ် သလဘာတူခဲ့ပပီး လတာ်ဝင်မလေးရှား
လေတပ်မှ လေါ်ောဘီေယ
ီ ံလပါင်း လခမာက်များစွာတေ်လသာရုရှား၏ ဆူကိုဟိအက်စ်ယူ၃၀ အမ်လကအမ်တိုက်လေယာဉ်များကို ဝယ်ယူခခင်းလကကာင့် ခြစ်သည်။ အစိုးရသည်
ရာဇက်ဆက်အစီအစဉ်ခြင့် ပဂိုဟ်တုများတည်လဆာက်ရာတွင်ေည်း ရင်းနှီးခမြှေုပ်နှံမှုခပုခဲ့
သည်။
ေူဦးလရ၊ ေူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်မှု
၂၄။

၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ေူဦးလရ ၂၉.၄၆ သေ်းခေ် ့ ရှိသည်။ ပျမ်းမျှ

ေူလေသိပ်သည်းမှုမှာ ၁စတုရေ်းကီေမ
ို ီတာေျှင် (၈၇) လယာက်ရှိသည်။ အလောက်ဘက်
ကမ်းရိုးတမ်းတစ်လေျှာက်တွင် ေူလေသိပ်သီးမှုများသည်။ အများစုမာှ မလေးနွယ်ဝင်
ေူမျိုးများခြစ်ပပီး ပမို ့ကကီးများတွင် တရုတ်ေမ
ူ ျိုးအများစုေည်းလေထိုင်ကကပါသည်။

၂၅။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အလခခခံဥပလေအရ ေွတ်ေပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကို ခပဌာေ်းထား
လသာ်ေည်း အစ္စေမ်ဘာသာအား နိုင်ငံလတာ်ဘာသာအခြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၂၀၁၀
ခုနှစ် ေူဦးလရနှင့် လေထိုင်မှုစာရင်းအရ ေူမျိုးနှင့်ကိုးကွယယ
် ုံကကည်မှုတို ့၏ ဆက်စပ်မှုမှာ
ခမင့်မားသည်။ ေူဦးလရ၏ ၆၁.၃% မှာ အစ္စောမ်ဘာသာ၊ ၁၉.၈% မှာ ဗုေ္ဓဘာသာ၊
၉.၂% မှာ ခရစ်ယာေ်ဘာသာ၊ ၆.၃% မှာ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ၁.၃% မှာ ကွေခ် ြူးရှပ်ဘာသာ၊
တာအိုဘာသာနှင့် အခခားလသာ တရုတ်ရးို ရာဘာသာများကို ကိုးကွယ်ကကသည်။ ၀.၇%
မှာ ဘာသာမဲ့များအခြစ်ခံယူကကပပီး ကျေ်ရှိလေလသာ ၁.၄% မှာ အခခားဘာသာများကို
ကိုးကွယ်သည် သို ့မဟုတ် မည်သည့်ဘာသာကိုးကွယ်သည်ဟု မလခပာကကလပ။ မလေးရှား
တွင်

ထင်ရှားလသာ

အစ္စောမ်ဘာသာခွဲမှာ

ရှြီးဥပလေသိပ္ပံပညာမှ

ဆွေ်ေီအစ္စောမ်

ဘာသာခွဲ ခြစ်ပပီး ၁၈% လသာ အစ္စောမ်ဘာသာဝင်တို ့မှာ ဂိုဏ်းဂဏစွဲ မရှိကကလပ။
၂၆။

မလေးရှားြွဲ ့စည်းပုံအလခခခံဥပလေအရ မလေးခြစ်ရေ်အတွက် မွတ်စေင်ဘာသာ

ကိုးကွယ်ရမည်။

မလေးဘာသာစကားကို

အပမဲလခပာဆိုရမည်၊

မလေးထုံးစံအတိုင်း

လေထိုင်ရမည်။ ဘရူနိုင်း၊ မလေးရှားနှင့်စင်ကာပူတွင် လေထိုင်သူ သို ့မဟုတ် ဘိုးလဘး
ဘီဘင်များရှိသဟ
ူ ု သတ်မှတ်ထားသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ေူဦးလရ စာရင်းအရ တရုတ်
ေူမျိုးတို ့၏

၈၃.၆%

အများအခပားရှိလသာ

မှာ

ဗုေ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများခြစ်ကကပပီး

ဘာသာများမှာ

တာအိုဘာသာ

(၃.၄%)၊

အခခားကိုးကွယ်မှု
ခရစ်ယာေ်ဘာသာ

(၁၁.၁%) တို ့ ခြစ်ကာ ပီေေ်ကဲ့သို ့လသာလေသများတွင် ပေ်းလသးအေည်းငယ်ရှိကကသည်။
အိန္ဒိယေူမျိုးများတွင် ဟိန္ဒူဘာသာကိုးကွယ်သူ ၈၆.၂% မျှ ရှိကာ အခခားကိုးကွယ်မှု
အများအခပားရှိလသာဘာသာများမှာ ခရစ်ယာေ် ၆% နှင့် မွတ်စေင် ၄.၁% တို ့ခြစ်ကက
သည်။ မလေးမဟုတ်လသာ ဘူမိပူထရတို ့တွင် ခရစ်ယာေ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ အများဆုံး
ခြစ်ပပီး ၄၆.၅% ရှိကာ ၄၀.၄% မှာမူ မွတ်စေင်ဘာသာကိုးကွယက် ကသည်။
၂၇။

မွတ်စေင်များသည် ဘာသာလရးနှင့်ပတ်သက်လသာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ရှာရီယာ

တရားရုံး၏ဆုံးခြတ်ချက်ကို

ေိက
ု ်ောရသည်။

အစ္စောမ်တရားသူကကီးများအလေနှင့်

မလေးရှားတို ့ေိုက်ောရာ အလတွးအလခါ်ခြစ်လသာ ရှြီးအစ္စောမ်ဥပလေခပဌာေ်းချက်များကို
ေိက
ု ်ောရသည်။ ရှာရီယာတရားရုံးမှ မွတ်စေင်များအလပါ် ဆုံးခြတ်နိုင်လသာ ကိစ္စရပ်

များမှာ ေက်ထပ်ထမ
ိ ်းခမားခခင်း၊ အလမွခံခခင်း၊ ကွာရှင်းခပတ်စဲခခင်း၊ ဘာသာစွေခခင်
့် း၊
ဘာသာလခပာင်းခခင်းနှင့် အုပ်ထေ
ိ ်းခခင်းတို ့သာခြစ်သည်။ အခခားလသာရာဇဝတ်မှုများနှင့်
တရားမမှုများအား ရှာရီယာတရားရုံးမှ ဆုံးခြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိလပ။ ရှာရီယာတရားရုံးများ၏
ြွဲ ့စည်းပုံမှာ

အရပ်ြက်တရားရုံးများနှင့်တူညီသည်။

နိုင်ငံအတွင်းအခမင့်ဆုံးတရားရုံး

ခြစ်လသာ်ေည်း အရပ်ြက်တရားရုံးများသည် အစ္စောမ်ဘာသာဆိုငရ
် ာကိစ္စရပ်များကို
ကကားောခခင်းမခပုလပ။
စိုက်ပျိုးလရး၊ လမွးခမူလရး၊ သစ်ထုတ်ေုပ်လရးနှင့် သတ္တ ုတူးလြာ်လရး
၂၈။

စိုက်ပျိုးလရးမှာ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အဓိကစီးပွားလရးေုပ်ငေ်းခြစ်သည်။ ဆေ်စပါး

အထွက်၏ (၅)ပုံ (၄)ပုံမှာ မလေးကျွေ်းမှရရှိသည်။ အခခားစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ ရာဘာနှင့်
ဆီအေ
ု ်းတို ့ခြစ်သည်။ အဓိကလမွးခမူလသာတိရိစ္ဆာေ်များမှာ နွား၊ ခမင်း၊ ဆိတန
် ှင့် ကျွတ
ဲ ို ့
ခြစ်ကကသည်။
၂၉။

၁၉၇၈ ခုနှစ် အမျိုးသားသစ်လတာဥပေထိေ်းသိမ်းမှုအရ လေသတွင်းသစ်ပါးေွှာ၊

သစ်အလချာထည်ေုပ်ငေ်းများ

တိုးတက်ောခခင်းနှင့်အတူ

သစ်ေံးု တင်ပို ့မှုကို

သိသိ

သာသာ လေျှာ့ချခဲ့သည်။
၃၀။ မလေးရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတွင် ခဲမခြူအများဆုံး ထုတ်ေပ
ု ်လသာနိုင်ငံခြစ်သည်။
အခခားတွင်းထွက်များမှာ လရွှ၊ အပြိုက်ေက်နှင့် ေီမိုနိုက် (Limonite) တို ့ခြစ်ကကသည်။
စက်မှုေက်မှုေပ
ု ်ငေ်း
၃၁။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အဓိကစက်မှုေက်မှုေပ
ု ်ငေ်းများမှာ တာယာနှင့် ရာဘာထွက်
ကုေပ
် စ္စည်း၊ ဆီအုေ်း၊ ခဲမခြူသေ် ့စင်ေပ
ု ်ငေ်း၊ ဓာတုလဗေပစ္စည်းထုတ်ေပ
ု ်မှုေပ
ု ်ငေ်း၊
အထပ်သား၊ ပရိလဘာဂနှင့် သံမဏိေပ
ု ်ငေ်းတို ့ခြစ်ကကသည်။

သယ်ယူပို ့လဆာင်လရးနှင့် ကုေ်သွယ်လရး
၃၂။

အလရှ ဘက်
့
နှင့် အလောက်ဘက် ကမ်းရိုးတမ်းတလေျှာက်ရိှ လတာင်လခမာက်သွယ်

တေ်းလေလသာ အလဝးလခပးေမ်းမကကီးသည် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ သယ်ယူပို ့လဆာင်လရးကို
လကာင်းစွာလဆာင်ရွက်လပးနိုင်သည်။ လခမာက်ဘက်ရှိ လဂျာ့လတာင်းပမို ့နှင့် ကိုတာဘာဘူ
ပမို ့၊ လတာင်ဘက်ရှိကွာောေမ်ပူနှင့် ကွာတေ်ပမို ့တို ့ကို အလရှ အလောက်
့
ေမ်းမကကီးနှင့်
ဆက်သွယ်လပးထားသည်။
၃၃။ ကွာောေမ်ပ-ူ ဆာဘက် အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် မလေးရှားနိုင်ငံ၏
အဓိကလေဆိပ်ခြစ်သည်။
၃၄။ အဓိကသွင်းကုေမ
် ျားမှာ စစ်ပစ္စည်းများ၊ သယ်ယူပို ့လဆာင်လရးဆိုင်ရာ ကုေပ
် စ္စည်း
များ၊ အစားအလသာက်နှင့် ကုေ်ကကမ်းပစ္စည်းများခြစ်သည်။ သံရိုင်းအများစုကို ဂျပေ်နိုင်ငံ
သို ့ တင်ပို ့သည်။

ခမေ်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကကီး
H.E. Mr. Zahairi Baharim ၏ ကိုယ်လရးအကျဉ်း

Mr. Zahairi Baharim သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် မလေးရှားခပည်သူ ့ဝေ်လဆာင်မှု
ေုပ်ငေ်းတွင် ဝင်လရာက်တာဝေ်ထမ်းလဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် လစျးကွက်စီးပွားလရး
နှင့် သဘာဝပတ်ဝေ်းကျင်ဌာေခွဲတွငေ
် ည်း အကကီးအကဲအခြစ် တာဝေ်ထမ်းလဆာင်ခဲ့
ပါသည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ခမေ်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားသံအမတ်ကကီးအခြစ်
တာဝေ်ခေ် ့အပ်ခခင်းခံခဲ့ရပါသည်။
၎င်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ လတာင်အာြရိက၊ ပရီတိုးရီးယားပမို ့ရှိ
မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထက်တေ်းလကာ်မရှင်အြွဲ ့တွင် ဝေ်ကကီး၏ အကကံလပးပုဂ္ဂိုေ်
အခြစ်ေည်းလကာင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လစျးကွက်စီးပွားလရးနှင့် သဘာဝ
ပတ်ဝေ်းကျင်ဌာေခွဲတွင် ေက်လထာက်အတွင်းလရးမှူးချုပ်အခြစ်ေည်းလကာင်း၊ ၂၀၀၅

ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ ကာတာနိုင်ငံ၊ ေိုဟာပမို ့ရှိ မလေးရှားသံရးုံ တွင် ပထမအတွင်းဝေ်
အခြစ်ေည်းလကာင်း တာဝေ်ထမ်းလဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်
အထိ ကူဝတ
ိ ်နိုင်ငံရှိ မလေးရှားသံရးုံ တွင် ေည်းလကာင်း၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ
ောအိုနိုင်ငံရှိ ဗီယမ်ကျင်းပမို ့ရှိ မလေးရှားသံရုံးတွင်ေည်းလကာင်း ေုတိယအတွင်းဝေ်
အခြစ် တာဝေ်ထမ်းလဆာင်ခဲ့ပါသည်။

