ချက်သမတိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ပထဝီအေနအထား
၁။

ချက်သမတိုင်ငံသည် ေြမာက်လတီကျ ၅ဝ° ၅’ ှင့် အေရှေလာင်ဂျက
ီ ျ ၁၄° ၂၈’

အကားတွင်

တည်ရှိသည်။

ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ

၇၈,၈၆၄

စတုရန်းကီလိုမီတာ

ြဖစ်သည်။ ချက်သမတိုင်ငံသည် ဥေရာပအလယ်ပိုင်းရှိ ကုန်တွင်းပိတ်ိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်ပီး
အေရှေြမာက်ဘက်တွင် ပိုလန်၊ အေနာက်ဘက်ှင့် အေနာက်ေြမာက်ဘက်တွင် ဂျာမနီ၊
ေတာင်ဘက်တွင် ဩစတီးယား၊ အေရှဘက်တွင် ဆလိုဗက်ကီးယားိုင်ငံတိုှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း
ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ မိေတာ်မှာ Prague မိြဖစ်သည်။

ေနာက်ခံသမိုင်း
၂။

ချက်သမတိုင်ငံ၏သမိုင်းကို

ေလ့လာမည်ဆိုလင်

ဘိုဟီးမီးယား(Bohemia)ဟု

လူသိများခဲ့ေသာ ချက်ိုင်ငံသည် ၉ ရာစုှစ်တွင် စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ၁၉၁၈ ခုှစ်အထိ
ဘုရင်စနစ်ထွန်းကားခဲ့သည်။ ၁၃ ရာစုှင့်၁၄ ရာစုှစ်များ၌ ပရီမိုင်ဆလစ် (Premyslid) ှင့်
လူ ဇင်ဘ တ် ( Luxemboug) မင်း ဆက် များလက် ထက်တ ွ င ် ယင်း ၏ပို င ်န က်န ယ်ေြမများ
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အကျယ်

ဆုံးအထိြဖစ်လာခဲ့သည်။ ၁၅၂၆ ခုှစ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ မိုဟက်တိုက်ပွဲ (Battle

of Mohacs) ပီးေနာက်တွင် ဘိုဟီးမီးယားဘုရင့်မင်းဆက်သည် ဟတ်ဘ်စ်ဘတ်ခ် (Habsburg
monarchy) ဘုရင်စနစ်ေအာက်သို ဩစတီးယား၊ ဟန်ေဂရီိုင်ငံတိုှင့်အတူ သွတ်သွင်းခံ
ခဲ့ရသည်။ ၁၉၁၈ ခုှစ်တွင် ပထမကမာစစ်ကီးအပီး ဩစတီးယား- ဟန်ေဂရီအင်ပါယာ
ပိကွဲပီးေနာက် လွတ်လပ်ေသာ ချက်သမတိုင်ငံြဖစ်ေပလာသည်။ နာဇီဂျာမနီ၊ ြပင်သစ်၊
UK ှင့် အီတလီိုင်ငံတိုချပ်ဆိုခဲ့ေသာ ၁၉၃၇ ြမးနစ်စာချပ်အရ ဆူဒက်တန်ေဒသကို
ဂျာမနီသိုေပးရြခင်း၊ ယင်းေနာက် ဂျာမန်တိုက ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားကို သိမ်းပိုက်ြခင်းှင့်
ဆိုဗီယက်တပ်နီမှ ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားကို လွတ်ေြမာက်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်း
စသည့် ိုင်ငံေရးြဖစ်စဉ်များေကာင့် ၁၉၄၆

ကွန်ြမနစ်ပါတီသည် မဲ

၃၈% ြဖင့် လူကိက်အများဆုံးြဖစ်ခဲ့သည်။
၃။

၁၉၄၈ ခုှစ်တွင် ကွန်ြမနစ်ပါတီသည် ိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆိုဗီယက်ုရှားတပ်တို၏ အကူ

အညီြဖင့်

ကွန်ြမနစ်ိုင်ငံြဖစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုှစ်တွင်

ကွန်ြမနစ်အစိုးရအေပ မေကျနပ်မများ တိုးပွားလာကာ ြပည်သူတိုမှ ယင်းအစိုးရအား ြဖတ်
ချိုင်ရန်

၁၉၆၈

ခုှစ်

Prague

Spring

အေရးအခင်းသည်

ိုေမးနီးယားိုင်ငံမှအပ ကျန်ဝါေဆာစာချပ်အဖွဲဝင်ိုင်ငံများက ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားသို
ဝင်ေရာက်၍ အစိုးရအား ြဖတ်ချြခင်းြဖင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။ သိေ
ု သာ် ၁၉၈၉ ခုှစ်တွင်
Velvet Revolution ဟု ေခေသာ ေသွးထွက်သံယိုကင်းမဲ့သည့် ေတာ်လှန်ေရးြဖင့် ကွန်ြမနစ်
အစိုးရြပတ်ကျသွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁
ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားိုင်ငံကို ဖျက်သိမ်းပီး ချက်ိုင်ငံှင့် စလိုဗက်ကီးယားိုင်ငံတိုအြဖစ်
အဓိကုဏ်းကင်းမဲ့သည့် ကတီပါလမ်းခွဲ (Velvet Divorce) ြဖင့် လမ်းခွဲခဲ့ပီး အချပ်အြခာ
အာဏာပိုင်သည့် ချက်သမတိုင်ငံြဖစ်လာခဲ့သည်။

စတင်အာဏာသက်ေရာက်

ခဲ့ေသာ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ချက်သမတိုင်ငံအား သီးြခားိုင်ငံအြဖစ် သတ်မှတ်ြပဌာန်း
ခဲ့သည်။
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၄။

ချက်သမတိုင်ငံသည် ၁၉၉၉ ခုှစ်တွင် ေနတိုးအဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်ခဲ့ပီး ၂၀၀၄ ခုှစ်တွင်

ဥေရာပသမဂအဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်လာခဲ့သည်။
ေကာင်စီ (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE) ၏
အဖွဲဝင်လည်းြဖစ်သည်။ OSCE ၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်ေသာေကာင့် U.S Helsinki Commission
၏စည်းမျဉ်းအရ ိုင်ငံတကာအေရးများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မများကို ေစာင့်ကည့်ြခင်းခံရ
သည်။

၂၀၀၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁

ဇွန်လ ၃၀

ဥေရာပသမဂ

ေကာင်စီ (Council of the European Union)၏ ဥကတာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။
အစိုးရှင့် ိုင်ငံေရး
၅။

ချက်သမတိုင်ငံသည် ပါလီမန်ဒီမိုကေရစီပါတီစုံစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်။ ပါလီမန်

သည် လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးပီး Chamber of Deputies (the Lower House)
ှင့် Senate (the Upper House) ြဖစ်သည်။

Chamber of Deputies တွင် ကိုယ်စားလှယ်

ဉီးေရ ၂၀၀ ြဖင့် ဖွဲစည်းထားပီး

အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ်ြဖင့် ၄ ှစ် တစ်ကိမ်

ကျင်းပသည်။ Senate တွင် ကိုယ်စားလှယ် ၈၁ ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းထားပီး ၆ ှစ်သက်တမ်း
ြဖစ်သည်။ Senate တွင် ဥကတစ်ဉီးှင့် ဒုတိယဥက ၄ ဉီးရှိပါသည်။ Senate ကိုယ်စားလှယ်
များသည် ေကာ်မတီများှင့် ေကာ်မရှင်များတွင်လည်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရပါသည်။ လက်ရှိ
သမတ အစတာမီေလာ့စ်ဇီးမန်းမှာ ိုင်ငံေတာ်၏အကီးအကဲြဖစ်ပီး အစိုးရအဖွဲအကီးအကဲမှာ
လက်ရှိဝန်ကီးချပ် Andrej Babiš ြဖစ်သည်။

4

သမတMiloš Zeman
၆။

ဝန်ကီးချပ် Andrej Babiš

ချက်သမတိုင်ငံ၏လတ်ေတာ်များသည် ဥပေဒများြပင်ဆင်၊ ဖျက်သိမ်း၊ အတည်ြပြခင်း

ကိစရပ်များှင်ိုင်ငံတကာစာချပ်စာတမ်းများချပ်ဆိုြခင်း၊ သေဘာတူညီမရယူြခင်းကိစရပ်များ
ကို အတည်ြပြခင်းစသ

ကိစရပ်များ
၂)ရပ်ေပါင်း ကိုယ်စားလှယ်

၆၀ ရာခိုင်န်း၏ သေဘာတူညီချက်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။
၇။

ဥပေဒများတင်သွင်းခွင့်ရှိသူများမှာ အထက်လတ်ေတာ်ှင့်ေအာက်လတ်ေတာ်အမတ်များ၊

ဗဟိုအစိုးရှင့်ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရများမှ တင်သွင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဥပေဒကမ်းများ တင်သွင်းရာ
တွင် ေအာက်လတ်ေတာ်သိုစတင်တင်သွင်းရပီး ေအာက်လတ်ေတာ်အမတ် ၆၀ ရာခိုင်န်း၏
သေဘာတူညီချက်ရရှိပါက

အထက်လတ်ေတာ်သို

ဆက်လက်တင်သွင်းသည်။

အထက်

လတ်ေတာ်အေနြဖင့် ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်ြပန်လည်ေပးပိုြခင်း၊ အတည်ြပေပးြခင်းှင့် ပယ်ချပိုင်ခွင့်
ဗီတိုအာဏာပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
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ချက်သမတိုင်ငံလတ်ေတာ်ဥပေဒြပပုံ
စီးပွားေရး
၈။

၂၀၀၇-၂၀၁၀ ကမာ့စီးပွားပျက်ကပ် (global economic crisis) မကျေရာက်မီအထိ

ှစ်စဉ် GDP တိုးတက်မန်း ၆ %

၂၀၀၆ ခုှစ် ကမာ့ဘဏ်၏အစီရင်ခံစာအရ

ဖွံဖိးဆဲတိုင်းြပည်အြဖစ်မှ ဖွံဖိးပီးတိုင်းြပည်အြဖစ်သိုေြပာင်းလဲရန် ေရှဆုံးမှ တာစူေနေသာ
ိုင်ငံြဖစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုှစ်တွင် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများထဲတွင် လူသားဖွံဖိးမန်းကိန်းအေနြဖင့်
အလွန်ြမင့်မားေသာိုင်ငံများ (Very High Human Development) စာရင်းထဲသို ေရာက်ရှိလာ
ခဲ့သည်။ ချက်သမတိုင်ငံ၏ အလုပ်လက်မဲ့န်းမှာ ၄.၉ % ရှိပီး ဥေရာပသမဂတွင် ဂျာမနီ
ိုင်ငံပီးေနာက် ဒုတိယအလုပ်လက်မဲ့အနည်းဆုံးိုင်ငံ ြဖစ်သည်။ ချက်သမတိုင်ငံ၏ အဓိက
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ပိုကုန်များမှာ စက်ပစည်း၊ ပိုေဆာင်ေရးပစည်း၊ စက်သုံးဆီ ှင့်ဓာတုေဗဒပစည်းများြဖစ်ပီး
၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ပိုကုန်တန်ဖိုးမှာ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၄၇.၃ ဘီလီယံြဖစ်ပါသည်။ ချက်သမတ
ိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုှစ်

GDPမှာ

အေမရိကန်ေဒလာ

၂၆၁.၇၃၂

ဘီလီယံြဖစ်ပီး

တစ်ဦးချင်း ှစ်စဉ်ဝင်ေငွမှာ ေဒလာ ၂၄,၅၆၉ ြဖစ်သည်။
လူဦးေရှင့် ကိုးကွယ်မ
၉။

ချက်သမတိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

လူဦးေရမှာ ၁၀,၇၀၂,၀၆၉ ြဖစ်သည်။

ုံးသုံးဘာသာစကားအြဖစ် ချက်ဘာသာစကားြဖစ်ပီး စလိုဗက်ဘာသာစကားကိုလည်း သုံးစွဲ
ကပါသည်။ အဓိကကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာြဖစ်သည်။

၂၀၁၉ ခုှစ်

သန်းေခါင်စာရင်းအရ ၃၉.၈ % မှာ ဘာသာမဲ့ြဖစ်ပီး၊ ၃၉.၂ % မှာ ိုမင်ကက်သလစ်ဘာသာ၊
၄.၆% မှာ ပိုတက်စတင့်ဘာသာ ှင့် ၉ % မှာ အြခားဘာသာများကို ကိုးကွယ်ကပီး ကျန်
ိုင်ငံသားများသည် ၎င်းတို၏ဘာသာကို မေဖာ်ြပကပါ။ ချက်သမတိုင်ငံအတွင်း အေြခချ
ေနထိုင်ကေသာ လူမျ ိးများမှာ Czechs လူမျ ိး ၆၄ %၊ Moravians လူမျ ိး ၅ %၊ Slovaks
လူမျ ိး ၁.၄ %၊ Poles လူမျ ိး ၀.၄ % ြဖစ်ပီး လူမျ ိးအမည်မေဖာ်ြပသူများမှာ ၂၆ % ြဖစ်သည်။
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ချက်သမတိုင်ငံှင့် ြမန်မာိုင်ငံဆက်ဆံေရး
၁၀။

ြမန်မာိုင်ငံသည်

ယခင်ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားိုင်ငံှင့်

ှစ်ေပါင်း

၆၀

ေကျာ်

သံတမန်ဆက်ဆံေရးရှိခဲ့ပီး ယခုချက်သမတိုင်ငံှင့် ၁၉၉၃ ခုှစ်မှစ၍ သံတမန်ဆက်ဆံေရး
၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံအေြခစိုက်
ချက်သမတိုင်ငံသံုံးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး Mr. Jaroslav Dolecek သည် ၂၀၁၅ ခုှစ်၊
ေမလ ၂၆ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ပထမဆုံးသံအမတ်ကီး
ြဖစ်သည်။
၁၁။

ရန်ကုန်မိတွင်အေြခစိုက်ေသာ ချက်သမတိုင်ငံသံုံးသည် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်

သမတိုင်ငံသံုံးကို ကိုယ်စားြပပီး ှစ်ိုင်ငံအကား ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ ယဉ်ေကျးမှင့်
ှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရးကိစရပ်များအား

ှစ်ိုင်ငံအကား

ထူးြခားေသာြဖစ်ရပ်အြဖစ် ချက်ိုင်ငံသမတေဟာင်း ဘာကလပ်ဗ်ဟာေဗးသည် ၁၉၉၁ ခုှစ်
တွင် ေပးအပ်ေ သာ ငိမ်း ချမ်းေရးိုဗယ်လ်ဆုရှင်အြဖစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်း ြခင်းခံခ ဲ့ရ
ေသာ်လည်း လက်မခံခဲ့ဘဲ ၎င်းအစား ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်အား ေပးအပ်ရန်ေထာက်ခံခဲ့ပါ
သည်။ ဘာကလပ်ဗ်ဟာေဗးဆုအား ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ကို ချ ီးြမင့်ခဲ့ပါ
သည်။
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ချက်သမတိုင်ငံ အထက်လတ်ေတာ် ဒုတိယဥက Mr. Jan Hornik ၏ ကိုယ်ေရးအကျဉ်း

Mr. Jan Hornik ကို ၁၉၅၄ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၉

Marianske Lazne ၌

ေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် Prague စိုက်ပျ ိးေရးတကသိုလ်မှ ဘွဲရရှိခဲ့ပီး စိုက်ပျ ိးေရး
နယ်ပယ်တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၀ ခုှစ်တွင် Bozi
၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်တွင် Karlovarsky ေဒသ၏ လတ်ေတာ်တွင်
၂၀၀၄ ခုှစ်တွင် ချက်ိုင်ငံ၏ အထက်လတ်ေတာ်အမတ်တစ်ေယာက်
ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၉

ခုှစ်တွင်

STAN

ပါတီဝင်ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၂

ခုှစ်

၉ ေနရာတွင်ရှိေနခဲ့ပီး STAN ပါတီတွင်
Karlovy Vary ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးရာထူးအတွက် လျာထားခံခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၈
ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာ
ခဲ့ရပါသည်။

