ဆွစ်ဇာလန်နင
ို ်ငံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဆုင
ိ ်ရာအချက်အလက်များ
၁။

ဆွစ်ဇာလန်နုင
ိ ်ငံ၏တရားဝင်အမည်မှာ ဆွစ်ကွန်ဖက်ဒရရးရှင်းဖဖစ်ပြီး ကန်တုန်

ရေါ်ဖြည် နယ်ရြါင်း (၂၆)ေု ဖဖင့်ဖွဲ ့စည် းထားသည့် ဖက်ဒရယ် နိ ုင်ငံ တစ်ေ ုဖဖစ်သည်။
ရတာင်ြိုင်းတွင် အီတလီ၊ အရနာက်ြိုင်းတွင် ဖြင်သစ်၊ ရဖမာက်ြိုင်းတွင်ဂျာမနီ၊ အရရှ့
ဘက်တင
ွ ် ဩစတတီးယား၊ လက်ေျင်စတိန်းစသည့် နိုင်ငံများနှင့်နယ်နိမိတ်ေျင်းထိစြ်
လျက်ရှိသည့် ကုန်းတွင်းြိတန
် ုင
ိ ်ငံတစ်ေုဖဖစ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နုင
ိ ်ငံမှာ စက်ဝိုင်းဖေမ်း
ြုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီး တိင
ု ်းဖြည်၏၃ ြုံ ၂ ြုံမှာ အဲ့လြ်ရတာင်တန်းရဒသဖဖစ်သည်။ ကျန် ၃ ြုံ
၁ ြုံမှာ ရဖမဩဇာရကာင်းမွန်ရသာ ရဖမနိမ့်လွင်ဖြင်များဖဖစ်သည်။ ထိုလွင်ဖြင်များသည်
ကွန်စတန့်နှင့် ဂျီနးီ ဗားရရအိုင်တကီးနှစေ
် ုအကကားတွင် တည်ရှိသည်။ အဓိကဖမစ်တကီး
များမှာ ရုနး် ဖမစ်၊ အားဖမစ်၊ ရိုင်းဖမစ်၊ တိေျီးနိုဖမစ်တ့ို ဖဖစ်ြါသည်။ ရာသီဥတုမှာ ရနရာကို
လိုက်၍ ကွဲဖြားဖေားနားရလရာ ဖမင့်ရသာရဒသများ၌ နှစြ
် တ်လည် ဆီးနှင်းတိ့ဖု ဖင့်
ဖုံးအုြ်လျက်ရှိ၍နက်ရှိုင်းရာ ရတာင်ကကားများ၌ကား ြူရနွးသည်။ နိုင်ငံအကျယ်အဝန်းမှာ
၄၁,၂၈၅

စတုရန်းကီလိုမီတာဖဖစ်ပြီး

နိုင်ငံဖဖစ်သည်။

ကမ္ဘာ့

၁၃၂

နိုင်ငံရဖမာက်အကျယ်ဝန်းဆုးံ

သမိုင်းက ကာင်း
၂။

လွန်ေရ
ဲ့ သာ နှစရ
် ြါင်း ၁၅၀,၀၀၀ ေန့်က လူသားရကျာက်ဖဖစ်ရြ
ု ်ကကင်းများကို

ဆွစ်ဇာလန်နုင
ိ ်ငံတင
ွ ်ရတွ့ရှိရသည်။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏အရစာဆုးံ လူသားများအရဖေ

ေျရနထိုင်ေဲ့သည့် လယ်ယာခေံများကို Gächlingen အနီးတွင်ရတွ့ရှိရပြီး လွန်ေရ
ဲ့ သာ
၅,၃၀၀ ဘီစီေန့်ကဟုေန့်မှန်းရသည်။ ၄၅၀ ဘီစီေန့်တင
ွ ် သံရေတ်ယဉ်ရကျးမှုထွန်း
ကားေဲ့ရကကာင်းသမိုင်းအရထာက်အထားများအရ သိရှိရသည်။ အဆိုြါရေတ်တွင် ဂရိနှင့်
Etruscan (ယရန့အီတလီ) ယဉ်ရကျးမှုများ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုေေ
ံ ဲ့ရသည်ဟု ယူဆရသည်။
ရနာက်ြိုင်းတွင် ရရာမအင်ြါယာဘုရင်ဂျူးလီးယက်ဆီဇာ၏လက်ရအာက်သို့ ရရာက်
ရှိေဲ့သည်။

၃။

အလယ်ရေတ် ၅ ရာစုအစြိုင်းတွင် ဘာဂန်ဒီဘုရင့်နိုင်ငံ၏နယ်ရဖမအဖဖစ် ရရာက်ရှိ

ေဲ့ပြီး ၆ ရာစုတင
ွ ် Frankish အင်ြါယာ (ဖြင်သစ်) လက်ရအာက်ေံနယ်ရဖမအဖဖစ်သို့
ကျရရာက်ေ ဲ့ ဖြန် သည် ။ ၁၃၅၃ ေုန ှစ ်တွင် နယ်ရဖမ(၈)ေု စုရြါင် းပြီး Old Swiss
Confederacy ရေါ် ယရန့ရေတ် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ မူလနိုင်ငံအဖဖစ် ရြါ်ရြါက်လာေဲ့
သည်။
၄။

၁၇၉၈ ေုနှစ်၊ ဖြင်သစ်ရတာ်လှန်ရရးအပြီးတွင် ဖြင်သစ်တ့ိသ
ု ည် ဆွစ်ဇာလန်

အားထိန်းေျုြ်ေဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းြုံအရဖေေံဉြရဒတစ်ရြ်ဖြဋ္ဌာန်းရြးေဲ့သည်။ ထိုကာလတွင်
ဆွစ်ဇာလန်သည် ဖြင်သစ်ဩဇာေံနိုင်ငံတစ်နုင
ိ ်အဖဖစ်သို့ ကျရရာက်ေဲ့သည်။ ၁၈၁၅
ဗီယင်နာကွန်ဂရက်၏သရဘာတူညီေျက်အရ ဆွစ်ဇာလန်သည် အေျုြ်အဖောအာဏာြိုင်
နိုင်ငံတစ်ေုဖဖစ်လာေဲ့ပြီး ဘက်မလိုက်မူဝါဒကို စတင်ကျင့်သုံးေဲ့သည်။
၅။

ြထမကမ္ဘာစစ်တကီးအတွင်းတွင် ဆွစ်ဇာလန်သည် ကကားရနနိုင်ငံအဖဖစ် ကျင့်သုံး

ေဲ့ပြီး စစ်တကီးအပြီး ၁၉၂၀ ဖြည့်နှစ်တွင် နိုင်ငံရြါင်းေျုြ်အသင်းတကီးသို့ ဝင်ရရာက်ေဲ့ကာ
နိုင်ငံရြါင်းေျုြ်အသင်းတကီး၏ဌာနေျုြ်အား ဂျီနဗ
ီ ာပမို့တွင်အရဖေစိုက်ေသ
ဲ့ ည်။
၆။

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တကီးဖဖစ်ြွားလာေဲ့ေျိန်တွင်လည်း ကကားရနနိုင်ငံအဖဖစ် ဆက်လက်

ရြ်တည်ေဲ့ပြီး ဂျာမနီတို့အရနဖဖင့်လည်း ၎င်းတို့၏ထိုးစစ်စီမံေျက်များတွင် ဆွစ်ဇာလန်
အား ထည့်သွင်းေဲ့ဖေင်းမရှဘ
ိ ဲ တိုက်ေိုက်မှုအား ရရှာင်ကကဉ်ေဲ့သည်။ စစ်အတွင်း ကကားရနမူ
ဝါဒရကကာင့် မဟာမိတန
် င
ှ ့် ဝင်ရိုးတန်းနှစဘ
် က်လုံးမှ ဆွစ်ဇာလန်အား စီးြွားရရးအရ
ြိတဆ
် ့မ
ို ှုများရဆာင်ရွက်ေသ
ဲ့ ည်။ စစ်ရအးကာလအတွင်း ဆွစ်ဇာလန်သည် အနုဖမူဗုံး
ထုတ်လုြ်ရန်ကကံစည်ေဲ့ပြီး ၁၉၈၈ ေုနှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Paul Scherrer Institute မှ

နူထရွန်ဓာတ်ေဲသ
ွ ည့် နည်းြညာကိုရတွ့ရှိေ့သ
ဲ ည်။ ထိုနှစ်တင
ွ ်ြင် ဆွစ်ဇာလန်သည်
၎င်းတိ့၏
ု အနုဖမူဗုံးစီမံကိန်းအား စွန့်လွှတ်ေသ
ဲ့ ည်။
၇။

ဆွစ်ဇာလန်သည် အမျိုးသမီးများ မဲရြးေွင့်အား ဉရရာြတွင်ရနာက်ဆံးု မှ ေွင့်ဖြု

ေဲ့သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖဖစ်သည်။ အေျို့ရသာဖြည်နယ်များတွင် ၁၉၅၉ ေုနှစ်ကတည်းက
ေွင့်ဖြုေဲ့ရသာ်လည်း ဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင် ၁၉၇၁ ေုနှစ်မှသာ စတင်မဲရြးေွင့်ဖြုေဲ့
သည်။
အစိုးရနှင့်နင
ို ်ငံကရး
၈။

၁၈၄၈ ေုနှစ်တင
ွ ် ဖြဌာန်းေဲ့သည့်ဖက်ဒရယ်အရဖေေံဥြရဒသည် ယရန့ရေတ်

ဆွစ်ဖက်ဒရရးရှင်း၏ နိုင်ငံရရးအရဖေေံအုတဖ် မစ်ြင်ဖဖစ်သည်။ ၁၉၉၉ ေုနှစ်တင
ွ ် လက်ရှိ
ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းြုံအရဖေေံသစ်ကို အတည်ဖြုေဲ့ပြီး အရဖေေံဥြရဒအရ အဓိကမဏ္ဍိုင်
တကီး (၃)ရြ်အရနဖဖင့် ဥြရဒဖြုရရးြိုင်းတွင် လွှတရ
် တာ်(၂)ရြ်၊ အုြ်ေျုြ်ရရးြိုင်းတွင်
ဖက်ဒရယ်ရကာင်စီနှင့် တရားစီရင်ရရးတွင် ဖက်ဒရယ်တရားရုံးေျုြ်တ့ိြ
ု ါဝင်သည်။
၉။

ဆွစ်ဇာလန်နုင
ိ ်ငံသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်အား ၁၈၄၈ ေုနှစ်တင
ွ ် စတင်ကျင့်သုံး

ေဲ့ပြီး Confederation ဟုရေါ်သည့် ဗဟိုအစိုးရနယ်ရဖမများနှင့် Canton ဟုရေါ်သည့်
ဖြည်နယ်များဟူ၍ (၂) ြိုင်းေွဲဖေားထားသည်။ Canton ရြါင်း(၂၆)ေုဖဖင့် ဆွစ်ကွန်
ဖက်ဒရရးရှင်းအား ရြါင်းစည်းဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဓိကမဏ္ဍိုင် (၃)ရြ်အရနဖဖင့်
ဥြရဒဖြုရရးတွင် လွှတရ
် တာ် (၂)ရြ်ြါဝင်သည့် Federal Assembly၊ အုြ်ေျုြ်ရရး
ြိုင်းတွင် Federal Council နှင့် တရားစီရင်ရရးတွင် Federal Court တိ့ဖု ဖင့် ဖွဲ့စည်း
ထားသည်။ ဗဟိုအစိုးရအရနဖဖင့် Canton များမှ ရဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်ကိစ္စရြ်
များကိုသာရဆာင်ရွက်ရြးသည်။ Confederation ရေါ် ဗဟိုအစိုးရအရနဖဖင့် နိုင်ငံ

ဖေားရရး၊ ကာကွယ်ရရး၊ အေွန်နှင့်ရငွရကကး၊ အမျိုးသားအဆင့်ဥြရဒများ စသည့်ကိစ္စ
ရြ်တကီး (၄) ေုကိုသာ တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ပြီး Cantonများ အရနဖဖင့် ဘဏ္ဍာရငွရသုံး
ကိစ္စရြ်များ၊ နိုင်ငံရရးစနစ်နှင့် အေွန်ရကာက်ေံဖေင်းကိစ္စရြ်များအား လွတလ
် ြ်စွာ
ရဆာင်ရွက်သည်။ Canton တစ်ေုေျင်းစီတွင် သီးဖေားလွှတရ
် တာ်၊ သီးဖေားဖွဲ့စည်းြုံ
အရဖေေံဥြရဒ၊ သီးဖေားအစိုးရနှင့် တရားလွှတရ
် တာ်များရှိကကသည်။ Canton အစိုးရ
အဖွဲ့များအား သက်ဆိုင်ရာဖြည်နယ်လူထုမှ နိုင်သအ
ူ ကုနယ
် ူ (Fast Past to Post)
စနစ်ဖဖင့် ရရွးရကာက်တင်ရဖမြှောက်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ ရအာက်ဆံးု
အလွှာအစုအဖွဲ့မှာ Commune ဟုရေါ်သည့်ေရိုင်ငယ်များဖဖစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်
Commune ရြါင်း ၂,၃၀၀ ရှိပြီး communal assembly ဟုရေါ်သည့် လွှတရ
် တာ်ငယ်
များရှိကကသည်။ Commune ရှိ ဖြည်သလ
ူ ူထုများအရနဖဖင့် Commune အုြ်ေျုြ်ရရး
အဖွဲ့ကို ကိုယ်တုင
ိ ်ရရွးေျယ်ပြီး အုြ်ေျုြ်ရရးအဖွဲ့သည် ဗဟိုအစိုးရနှင့် သက်ဆုင
ိ ်ရာ
Canton အစို းရများ၏မူဝါဒများအား အရကာင်အထည်ရဖာ် သည်။ Commune
အုြ်ေျုြ်ရရးအဖွဲ့များသည် ြညာရရးနှင့် လူမှုဖူလုံရရး၊ လမ်းြန်းဆက်သွယ်ရရး၊ စွမ်းအင်
ဆိင
ု ်ရာ၊ ရဒသဆိင
ု ်ရာစီမံကိန်းနှင့် အေွနက
် ိစ္စရြ်များအား တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်သည်။
၁၀။

ဆွစ် ဇာလန်န ိုင်ငံ သည် လွှတ ်ရတာ် (၂) ရြ်စနစ်အားကျင့် သုံ းပြီ း အထက်

လွှတရ
် တာ်သည် Council of States ဖဖစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ် (၄၆) ဦးဖဖင့်ဖွဲ့စည်း
ထားသည်။ ရအာက်လွှတရ
် တာ်သည်

National Council ဖဖစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်

(၂၀၀) ဦးဖဖင့် ဖွဲ့စည်းထားကာ အေျိုးကျကိုယ်စားဖြုစနစ်ဖဖင့် ရရွးရကာက်တင်ရဖမြှောက်
သည်။ လွှတရ
် တာ် (၂)ရြ်လုံး၏ သက်တမ်းမှာ (၄) နှစဖ် ဖစ်သည်။
၁၁။

ဆွစ်ဇာလန်နုင
ိ ်ငံ၏နိုင်ငံရရးစနစ်သည် semi-direct democracy ရေါ် အစိုးရ

သည် စီမံေန့်ေရ
ွဲ ရးကိစ္စရြ်များကို တာဝန်ယူပြီး ဖြည်သူမှအစိုးရအား ဆန္ဒေံယူြွဲများ၊

လူထုလုြ်ရှားမှုများဖဖင့် ဖြန်လည်ထိန်းရကျာင်းသည့်စနစ်ဖဖစ်သည်။ လက်ရှိဆစ
ွ က
် ွန်
ဖက်ဒရရးရှင်း၏သမ္မတမှာ Ueli Maurer ဖဖစ်ပြီး ၂၀၁၉ ေုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်စတင်
တာဝန်ထမ်းရဆာင်ေဖဲ့ ေင်းဖဖစ်သည်။

သမ္မတ Ueli Maurer
စီးပွားကရး
၁၂။

ဆွစ်ဇာလန်နုင
ိ ်ငံတင
ွ ် အလှအြအသုံးအရဆာင်ြစ္စည်းများစွာထွက်ရှိ၍ နာရီ

အမျိုးမျိုး၊ နာရီနှင့်သက်ဆုင
ိ ်ရသာြစ္စည်း၊ ဓာတ်စက်၊ ရဖေေျင်း၊ လက်ရကာက်များမှစ၍
နို့ဆီ၊ ဒိနေ
် ဲ၊ ရေျာကလက်စရသာ စားစရာများကို လုြ်ကုင
ိ ်ရရာင်းေျြါသည်။ ဘဏ်
လုြ်ငန်းသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏အဓိကကျရသာ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းဖဖစ်ပြီး ကမ္ဘာ့
ရငွရကကး အရမရိကန်ရဒါ်လာ ၆.၅ ထရီလီယံအား ဆွစ်ဘဏ်များမှေျုြ်ကိုင်ထားသည်။

၁၃။

ဆွစ်ဇာလန်နုင
ိ ်ငံသည် လူတစ်ဦးေျင်း ြျမ်းမျှနစ
ှ စ
် ဉ်ဝင်ရငွ အရမရိကန်ရဒါ်လာ

၆၉,၈၃၈ ရှိသဖဖင့် တစ်ဦးေျင်းဝင်ရငွဖဖင့်တွက်လျှင် ကမ္ဘာရြါ်ရှိ အေျမ်းသာဆုးံ နိုင်ငံ
များတွင် ြါဝင်ြါသည်။ ၂၀၁၀ ေု နှစ ် စာရင်းအရ ဆွစ ်ဇာလန် သည် လူတစ်ဦ းေျင်း
ေျမ်းသာကကယ်ဝမှု အများဆုးံ ရသာနိုင်ငံဖဖစ်ပြီး တစ်ဦးလျှင် အရမရိကန်ရဒါ်လာ ၃၇၂,
၆၉၂ မျှ ေျမ်းသာြါသည်။
ဘာသာစကားနှင့် ဘာသာကရး
၁၄။

ဆွစ်ဇာလန်နုင
ိ ်ငံတင
ွ ် အဓိကဘာသာစကား ၄ မျိုးရှိြါသည်။ ဂျာမန်ဘာသာ

စကားကို သုံးစွဲသူ ၆၂.၈ ရာေိုင်နှုန်း၊ ဖြင်သစ်ဘာသာစကားအား ၂၂.၉ ရာေိုင်နှုန်းနှင့်
အီတလီဘာသာစကားအား ၈.၂ ရာေိုင်နှုန်း သုံးစွဲကကပြီး ရိုမန့်ရှ်ဘာသာစကားကို ၀.၅
ရာေိုင်နှုန်းသာ အသုံးဖြုြါသည်။ ထို့ရကကာင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် တူညီရသာဘာသာ
စကားနှင့် လူမျိုးတို့ကို စုစည်းထားရသာနိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘဲ တူညီရသာသမိုင်းရနာက်ေံ၊
အများလက်ေံရသာအယူအဆ(ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ တိက
ု ်ရိုက်ဒီမိုကရရစီစနစ်နင
ှ ့် ဘက်မ
လိုက်ဖေင်း) နှင့် အယ်လ်ြ်ရတာင်တန်း ရသွးေျင်းစိတ်ဓာတ်တို့အရြါ်တွင် အရဖေေံ၍
တည်ရထာင်ထားရသာနိုင်ငံ ဖဖစ်သည်။ ေရစ်ယာန်ဘာသာကို အများဆုးံ သက်ဝင်ယုံ
ကကည်ကကပြီး မူဆလင်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ရဟူဒီဘာသာတို့ကိုလည်း
ကိုးကွယ်ယုံကကည်ကကြါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဆက်ဆက
ံ ရး
၁၅။

ဆွစ်ဇာလန်နင
ှ ့်ဖမန်မာနိုင်ငံတို့၏သံတမန်ဆက်သွယ်ရရးသည် ၁၉၅၇ ေုနှစ်တင
ွ ်

စတင်ေသ
ဲ့ ည်။ ၂၀၁၂ ေုနှစ်၊ ရအာက်တုဘ
ိ ာလတွင် ဆွစ်ဇာလန်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ
၎င်းတိ့သ
ု ံရုံးများအနက် အတကီးဆုးံ သံရုံးအား ရန်ကုန်ပမို့တွင်ဖွင့်လှစ်ေပဲ့ ြီး ဆွစ်- ဖမန်မာ
ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၃-၂၀၁၇) အားရရးဆွဲကာ ဖွံ့ပဖိုး
တိးု တက်ရရး၊ နိုင်ငံရရးနှင့်စးီ ြွားရရးဆိုင်ရာြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုများ စတင်ေဲ့ သည်။
၁၆။

The Swiss Development Cooperation Agency ၏ လူသားေျင်းစာနာ

ရထာက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီအား ၁၉၉၄ ေုနှစ်တွင်စတင်ေဲ့ပြီး ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်
မှုမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရ ရအာက်နယ်ြယ် (၄) ရြ်တွင် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုများ
ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်(က) အလုြ်အကိုင်နှင့်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းြညာရရး၊
(ေ)

စိုက်ြျိုးရရးနှင့်အစားအရသာက်လုံခေုံရရး၊

(ဂ)

ကျန်းမာရရး၊ လူမှုဝန်ရဆာင်မှုနှင့် ရဒသန္တရအုြ်ေျုြ်ရရး၊

(ဃ) ပငိမ်းေျမ်းရရးတည်ရဆာက်မှု၊ဒီမိုကရရစီရဖာ်ရဆာင်မှုနှင့်
လူ့အေွင့်အရရး၊
၁၇။

၂၀၁၂ ေုနှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန်သည် ဖမန်မာနိုင်ငံအရြါ်စီးြွားရရးြိတ်ဆို့မှုများအား

ရုတသ
် ိမ်းရြးေဲ့ပြီး ကုန်သွယ်ရရးဆိုင်ရာတိုးဖမြှေင့်မှုများရဆာင်ရွက်ေရ
ဲ့ ာ ၂၀၁၇ ေုနှစ်တင
ွ ်
ဆွစ်ဇာလန်နုင
ိ ်ငံမှဖမန်မာနိုင်ငံသု့ိ ြို့ကုန်တန်ဖိုး ဆွစ်ဖရန့်ရငွ ၂၅ သန်း ရှိေဲ့ပြီး ဖမန်မာ
နိုင်ငံမှ ဆွစ်ဇာလန်သို့ ြို့ကုန်တန်ဖိုး ဆွစ်ဖရန့်ရငွ ၆၇ သန်းရှိလာေဲ့သည်။ ဖမန်မာ

နိုင်ငံမှ ြို့ကုန်များမှာ အထည်အလိြ်၊ ရကျာက်မျက်ရတနာနှင့်တွင်းထွက်ြစ္စည်းများ
ဖဖစ်သည်။

မပည်ကောင်စုသမ္မတမမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကကီး
H.E. Mr. Tim Enderlin ၏ကိုယ်ကရးအကျဉ်း

Mr. Tim Enderlin ကို ၁၉၆၆ ေုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် Scuol ပမို့၌ ရမွးဖွားေဲ့ပြီး
ဥြရဒဘွဲ့ကို ဇူးရစ်တက္ကသိုလ်မှ ရရှိေ့သ
ဲ ည်။ ၁၉၉၄ ေုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ေုနှစ်အထိ ဇူးရစ်
ေရိုင်တရားရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းရဆာင်ေသ
ဲ့ ည်။
၁၉၉၇ ေုနှစ်မှစတင်၍ ဆွစ်ဇာလန်နုင
ိ ်ငံဖေားရရးဝန်တကီးဌာနတွင် ရာထူးအဆင့်
ဆင့်နှင့် အစ္စလာမာဘတ်ပမို့ရှိ၊ ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးတွင် သံရုံးဒုတိယအတကီးအကဲအဖဖစ်
လည်းရကာင်း၊ ၂၀၁၁ ေုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ေုနှစ်အထိ သမ္မတရရးရာနှင့် သံတမန်ရရးရာ
ဦးစီးဌာန၏ အတကီးအကဲအဖဖစ် သမ္မတ၏သံတမန်ရရးရာအကကံရြးနှင့် သံအမတ်တကီး

အဖဖစ်လည်းရကာင်း တာဝန်ထမ်းရဆာင်ေသ
ဲ့ ည်။ ၂၀၁၅ ေုနှစ်၊ ဩဂုတလ
် မှစ၍ ယရန့
အထိ လာအိုနိုင်ငံအရဖေစိုက် ဆွစ်ဇာလန်ဖွံ့ပဖိုးတိးု တက်ရရးနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်
ရရးရအဂျင်စီ၊ မဲရေါင်အစီအစဉ်၏ရဒသဆိင
ု ်ရာညွှန်ကကားရရးမှူးအဖဖစ် တာဝန်ထမ်း
ရဆာင်လျက်ရှိသည်။
၎င်းသည် Rhaeto-Romanic၊ ဂျာမန်၊ အဂဂလိြ်၊ ဖြင်သစ်နင
ှ ့် အီတလီဘာသာ
စကားများ တတ်ကျွမ်းသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ရထာင်ရှင်တစ်ဦးဖဖစ်ပြီး ကရလးနှစဦ
် း
ထွန်းကားသည်။

