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နာက်ခသမိင်း ကာင်း
၂။

ယခ က နဒါဟ

ခ တွင် သာ

နရာမှာ လွန်ခဲ့ သာ နှစ် ထာင် ပါင်းများစွာ

ကပင် ရှဦးလူမျိုးများ အ ြခချ နထိင်ခဲ့ ကသည်။ ၁၅ ရာစ နှာင်းပိင်းတွင် ဗိတိသ နှင့်
ြပင်သစ်တိ ့က ထိ ဒသရှိ အတ္တ လန္တိတ်ကမ်းရိးတန်းတွင် ကိလိနီနယ် ြမများ တည် ထာင်
ခဲ့ ကသည်။

ပဋိပက္ခအ ြမာက်အများြဖစ်ပွား ပီး နာက်

ြမာက်အ မရိကနယ် ြမများကိ

ရရှိြခင်း

ယူနိက်တက်ကင်းဒမ်းမှ

ဆးရးြခင်းများြဖစ် ပ ခဲ့ ပီး

၁၈

ရာစ

နှာင်းပိင်းတွင် ယ န ့ က နဒါ နိင်င နရာသာ ပိင်ဆိင်ခဲ့ တာ့သည်။ ၁၈၆၇ ဇူလိင်လ ၁
ရက်တွင်

ဗိတိသ ြမာက်အ မရိကဥပ ဒအရ

ကိလိနီနယ် ြမသးခ

ပါင်းစပ် ပီး

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ က နဒါဖက်ဒရယ်ဒိမီနီယကိ တည် ထာင်ခဲ့ ကသည်။ ထိမှစ၍
ြပည်နယ်များ၊

နယ် ြမများြဖင့်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်သည့်

ဒိမီနီယအြဖစ်

ဖွ ဖ
့ ိုး

တိးတက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ ခနှစ်တွင် ဝက်မင်စတာစတက်ကျု ဥပ ဒ ၁၉၃၁ ြဖင့်
ဗိတိသ တိ ့က

က နဒါနိင်ငအား

လးဝနီးပါးလွတ်လပ် ရး ပးခဲ့ ပီး

၁၉၈၂

ခနှစ်

က နဒါဥပ ဒအရ ဗိတိသ ပါလီမန် အ ပ တွင် ဥပ ဒ ရးရာ မှီခိမ အ ကင်းအကျန်
အားလးကိ ြဖတ် တာက် ပီး အြပည့်အဝ အချုပ်အြခာအာဏာပိင် နိင်င ြဖစ်လာခဲ့သည်။
၃။

က နဒါနိင်ငသည် ဖက်ဒရယ် ပါလီမန် ဒီမိက ရစီစနစ်နှင့် စည်းမျဉ်းခဘရင်စနစ်

ကျင့်သး သာ

နိင်ငတစ်နိင်ငြဖစ်သည်။

ယခ

လွန်ခဲ့ သာ နှစ် ထာင် ပါင်းများစွာကပင်
၁၅

ရာစ

နှာင်းပိင်းတွင်

က နဒါဟ

ခ တွင် သာ နရာမှာ

ရှဦးလူမျိုးများ အ ြခချ နထိင်ခဲ့ ကသည်။

ဗိတိသ နှင့်

ြပင်သစ်တိ ့က

ထိ ဒသရှိ

အတ္တ လန္တိတ်

ကမ်းရိးတန်းတွင် ကိလိနီနယ် ြမများ တည် ထာင်ခဲ့ ကသည်။ ပဋိပက္ခ အ ြမာက်အများ
ြဖစ်ပွား ပီး နာက် ယူနိက်တက်ကင်းဒမ်းမှ
ဆးရးြခင်းများ ြဖစ် ပ ခဲ့ ပီး ၁၈ ရာစ

ြမာက်အ မရိကနယ် ြမများကိ ရရှိြခင်း

နှာင်းပိင်းတွင် ယ န ့ က နဒါနိင်င နရာသာ

ပိင်ဆိင်ခဲ့ တာ့သည်။ ၁၈၆၇ ဇူလိင်လ ၁ ရက်တွင် ဗိတိသ ြမာက်အ မရိကဥပ ဒအရ
ကိလိနီနယ် ြမ သးခ

ပါင်းစပ် ပီး ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ က နဒါဖက်ဒရယ်ဒိမီနီယကိ

တည် ထာင်ခဲ့ ကသည်။။ ထိမှစ၍ ြပည်နယ် များ နယ် ြမများြဖင့် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်သည့်
ဒိမီနီယအြဖစ် ဖွ ဖ
့ ိုး တိးတက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ ခနှစ်တွင် ဝက်မင်စတာစတက်ကျု
ဥပ ဒ ၁၉၃၁ ြဖင့် ဗိတိသ တိ ့က က နဒါနိင်ငအား လးဝနီးပါး လွတလ
် ပ် ရး ပးခဲ့ ပီး
၁၉၈၂

ခနှစ်

က နဒါဥပ ဒအရ

ဗိတိသ ပါလီမန်အ ပ တွင်

ဥပ ဒ ရးရာ

မှီခိမ

အ ကင်းအကျန် အားလးကိ ြဖတ် တာက် ပီး အြပည့်အဝ အချုပ်အြခာအာဏာပိင် နိင်င
ြဖစ်လာခဲ့သည်။
၄။

က နဒါနိင်ငသည် ဖက်ဒရယ် ပါလီမန် ဒီမိက ရစီစနစ်နှင့် စည်းမျဉ်းခဘရင်စနစ်

ကျင့်သး သာ
လက်ရှိ

နိင်ငတစ်နိင်င

ြဖစ်သည်။

ဒတိယ ြမာက်

အဲလိဇဘက်ဘရင်မသည်

နိင်င၏အ ကီးအကဲ

ြဖစ်သည်။

က နဒါနိင်ငသည်

ဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင်

ရးသးဘာသာစကား ၂ မျိုး အသးြပု သာနိင်င ြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာ ပ တွင် လူမျိုး ပါင်း
အစဆး နှင့် ယဉ် ကျးမစနစ် အစဆးရှိ သာ နိင်ငများတွင် တစ်ခအပါအဝင် ြဖစ်သည်။
အ ကာင်းမှာ နိင်င ပါင်း များစွာမှ လူအများအြပား ြပာင်း ရ ့ နထိင်လာြခင်း ကာင့်
ြဖစ် ပီး ၂၀၁၅ ခနှစ်တွင် ခနမ့် ှန်း ြခ လူဦး ရ ၃၅ သန်းခန ့် ရှိသည်။ နိင်င၏
တိးတက် သာ စီးပွား ရးစနစ်မှာ ကမ္ဘာ ပ တွင် ၁၁ ခ ြမာက် အ ကီးဆးြဖစ် ပီး
အလ ပယ်ရှိ န သာ သဘာဝအရင်းအြမစ်များနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ပီး သာ နိင်ငတကာ
ကန်သွယ် ရး ကွန်ယက်များ ပ တွင် အဓိကရပ်တည် နြခင်း ြဖစ်သည်။ က နဒါနိင်င၏
ကာလ ကာရှည် ပီး

ရပ် ထွး သာ

အ မရိကန်

ြပည် ထာင်စနှင့်

ဆက်ဆ ရးသည်

စီးပွား ရးနှင့် ယဉ် ကျးမအ ပ တွင် သိသာစွာ သက် ရာက်မ ရှိသည်။

က နဒါနိင်င

သည် ဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင် ရးသးဘာသာစကား ၂ မျိုး အသးြပု သာ နိင်င ြဖစ်သည်။
ကမ္ဘာ ပ တွင် လူမျိုး ပါင်းအစဆး နှင့် ယဉ် ကျးမစနစ် အစဆးရှိ သာ နိင်ငများတွင်
တစ်ခအပါအဝင်

ြဖစ်သည်။

အ ကာင်းမှာ

နိင်င ပါင်းများစွာမှ

လူအများအြပား

ြပာင်း ရ ့ နထိင်လာြခင်း ကာင့် ြဖစ် ပီး ၂၀၁၅ ခနှစ်တွင် ခနမ့် ှန်း ြခ လူဦး ရ ၃၅
သန်းခန ့် ရှိသည်။ နိင်င၏ တိးတက် သာ စီးပွား ရးစနစ်မှာ ကမ္ဘာ ပ တွင် ၁၁ ခ ြမာက်
အ ကီးဆးြဖစ် ပီး
ပီး သာ

အလ ပယ်ရှိ န သာ

သဘာဝအရင်းအြမစ်များနှင့်

နိင်ငတကာကန်သွယ် ရးကွန်ယက်များ ပ တွင်

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်

အဓိကရပ်တည် နြခင်း

ြဖစ်သည်။ က နဒါနိင်င၏ ကာလ ကာရှည် ပီး ရပ် ထွး သာ အ မရိကန ြပည် ထာင်စ
နှင့် ဆက်ဆ ရးသည် စီးပွား ရးနှင့်ယဉ် ကျးမအ ပ တွင် သိသာစွာ သက် ရာက်မ
ရှိသည်။

ပထဝီဆိင်ရာအချက်အလက်များ
၅။

နဒါနိင်ငသည် ြမာက်အ မရိကတိက် ကီး၏ အစိတ်အပိင်း အ တာ်များများကိ

နရာယူထား ပီး

တာင်ဘက်တွင်

တစ်ဆက်တည်းြဖစ် န သာ

အ မရိကန်

ြပည် ထာင်စနှင့် ကန်း ြမနယ်စပ် ရှက
ိ ာ ကမ္ဘာ ပ တွင် အရှည်လျားဆး သာ နိင်င
နှစ်နိင်င ကား ကန်း ြမနယ်နိမိတ် ြဖစ်သည်။ အ မရိကန်ြပည် ထာင်စ အလက်စကာ
ြပည်နယ်သည်

အ နာက် ြမာက်ဘက်တွင်

တည်ရှိသည်။

က နဒါနိင်ငသည်

အ ရှ ဘက်
့
ရှိ အတ္တ လန္တိတ် သမဒ္ဒရာမှ အ နာက်ဘက် ပစိဖိတ်သမဒ္ဒရာအထိ ဆနတ
့် န်း
တည်ရှိ နကာ ြမာက်ဘက်တွင် အတ္တ လန္တိတ် သမဒ္ဒရာ ရှိသည်။ အ ရှ ့ ြမာက်ဘက်တွင်
ဂရင်းလန်က န်း တည်ရှိသည်။

ရထ အပါအဝင် စစ ပါင်း ဧရိယာအားြဖင့် ကည့်မည်

ဆိပါက က နဒါနိင်ငသည် ကမ္ဘာ ပ တွင် ရရှားနိင်င ပီးလ င် ဒတိယ ြမာက်အ ကီးဆး
နိင်င

သိ ့ သာ်လည်း

ြဖစ်သည်။

က နဒါနိင်ငသည်

ကမ္ဘာ ပ တွင်

ကွာြခားမရှိရြခင်းမှာ

ကန်း ြမဧရိယာအ နြဖင့်
စတတ္ထ ြမာက်အ ကီးဆးနိင်င

က နဒါနိင်ငတွင်

ြဖစ်သည်။

ရကန်အ ြမာက်အများရှိ ပီး

ရကန်အားလး၏ ၆၀ ရာခိင်နန်း ြဖစ်သည်။ က နဒါနိင်ငသည်
ဒီဂရီ မှ ၈၄ ဒီဂရီ ကား၊ အ နာက်

ကည့်မည်ဆိပါက
ထိသိ ့

ကမ္ဘာ ပ ရှိ

ြမာက်လတ္တ က
ီ ျု ၄၁

လာင်ဂျီကျု ၅၂ ဒီဂရီမှ ၁၄၁ ဒီဂရီ ကားတွင်

တည်ရှိသည်။
၆။

တိင်ဂါသစ် တာများကိ

က နဒီယန်ရှီးလ် ပ တွင်

ရခဲနှင့် တန်ြဒာများမှာ အာတိတ်ဘက်တွင် ထင်ရှားစွာ

အနှ ့အြပား တွ ရသည်
့
။
တွ ရသည်
့
။

ရခဲြမစ်များကိ

က နဒီယန် ရာ့ကီး တာင်တန်း နှင့် ကမ်းရိးတန်း တာင်ကနန်းများတွင် တွ ရသည်
့
။
ြပနြပူး
့်
ပီး

ြမဩဇာ

ကာင်းမွန် သာ ပ ရရီြမက်ခင်းြပင်များက စိက်ပျိုး မွးြမူ ရး

အတွက် အ ထာက်အကူ ြဖစ် စသည်။ အ ရှ ့ တာင်ဘက်တွင် ဂရိတ်လိတ်များမှ တဆင့်
စိန ့် လာရင့်ြမစ် ြမစ်ဖျားခ စီးဆင်းလာ ပီး

ြမနိမ့်ပိင်းတွင် က နဒါလူဦး ရ အများစ

နထိင် ကသည်။
၇။

၁၉၂၅မှစ၍ က နဒါသည် အာတိတ် ဒသ၏ အ နာက် လတ္တ ီကျု ၆၀ ဒီဂရီ နှင့်

အ နာက်

လာင်ဂျီကျု ၁၄၁ ဒီဂရီ ကားကိ ပိင်ဆိင်သည်ဟ

ထိ ကြငာချက်ကိ

နိင်ငတကာက

ြမာက်ဖျားစွန်းတွင်
ြမာက်ဖျားပိင်း

အသိအမှတ်မြပု ပ။

နထိင်သူများရှိရာ နရာြဖစ် ပီး

ြမာက်လတ္တ ီကျု ၈၂.၅ ဒီဂရီ

ကြငာခဲ့ သာ်လည်း

က နဒါသည်

ကမ္ဘာ၏

အယ်လ်စမီးယားက န်း၏

ြမာက်ဝင်ရိးစွန်းမှ ၅၀၈မိင် (၈၁၇

ကီလိမီတာ) အကွာအ ဝးတွင် က နဒါစစ်တပ်၏ တပ်စခန်း တည်ရှိသည်။ က နဒါ၏
အာတိတ် ဒသ

နရာ အများစကိ

ရခဲများ နှင့် အစဉ် အးခဲ န သာ နက်ရင်း ြမလာ

များြဖင့် ဖးလမ်းလ က် ရှိသည်။ က နဒါနိင်ငသည် ကမ္ဘာ ပ တွင် အရှည်လျားဆး သာ
ကမ်းရိးတန်းရှိရာနိင်ငြဖစ် ပီး စစ ပါင်း အရှည် ၁၂၅,၅၇၀ မိင် (၂၀၂,၀၈၀ ကီလိမီတာ)
မ ရှည်လျားသည်။ ထိ ့ြပင် အ မရိကန်ြပည် ထာင်စနှင့် နယ်နိမိတ်မှာလည်း ကမ္ဘာ့
အရှည်လျားဆးြဖစ် ပီး ၅,၅၂၅မိင်(၈,၈၉၁ ကီလိမီတာ) မ ရှည်လျားသည်။

အစိးရနှင့်နိင်င ရး
၈။

က နဒါနိင်ငတွင်

စည်းမျဉ်းခဘရင်စနစ်နှင့်

ဆက်စပ် န သာ

ပါလီမန်စနစ်

ကျင့်သးသည်။ က နဒါ၏ ဘရင်စနစ်မှာ အပ်ချုပ် ရး၊ တရားစီရင် ရး နှင့် ဥပ ဒြပု ရး
က

များ၏ အ ြခခြဖစ်သည်။ နိင်င၏ဦး သ ာင်မှာ ဒတိယ ြမာက် အဲလိဇဘက် ဘရင်

ြဖစ်၍ သူမသည် အြခား သာ ဓနသဟာယနိင်င ၁၅ နိင်ငနှင့် က နဒါ ြပည်နယ် ၁၀ခ ၏
အ ကီးအကဲလည်း ြဖစ်သည်။ ထိ ့အတွက် ကာင့် ဘရင်မ၏ ကိယ်စားလှယ်ြဖစ် သာ
က နဒါဘရင်ခချုပ် (လက်ရှိတွင်

ဒးဗစ် လွိုက် ဂ န်စတန်)က ဖက်ဒရယ်ဆိင်ရာ

တာ်ဝင်ဝတ္တ ရားများကိ ဆာင်ရွက်သည်။
၉။

ဘရင်မနှင့် ဘရင်ခချုပ်တိ ့၏ အပ်ချုပ် ရးပိင်းတွင် တိက်ရိက်ပါဝင်ပတ်သက်မ

မှာ အလွန်နည်းပါးသည်။ တကယ်တမ်းတွင် အပ်ချုပ် ရး အာဏာကိ အာက်လတ် တာ်
မှတာဝန်ခရ ပီး အစိးရအဖွဲ ့၏ အ ကီးဆးြဖစ် သာ က နဒါဝန် ကီးချုပ်မှ

ရွးချယ်

ဦး ဆာင် သာ အစိးရ သိ ့မဟတ် ဘရင်မ၏ ဝန် ကီးများမှ ညန် ကားကွပ်ကဲသည်။
လက်ရှိ က နဒါနိင်င၏ဝန် ကီးချုပ်မှာ စတီဖင်ဟာပါး ြဖစ်သည်။ အချို ့ သာ အ ရး ပ
အ ြခအ နများတွင် ဘရင်ခချုပ် သိ ့မဟတ် ဘရင်မသည် ဝန် ကီးအဖွဲ ့၏ အ က ပးမ
မပါဘဲ ၎င်းတိ ့၏ အာဏာကိ အသးချခွင့် ရှိသည်။ အစိးရအဖွဲ ့တွင် တည် ငိမ်မရှိ စရန်
အတွက်

အာက်လတ် တာ်တွင် အများ၏ယ ကည်ကိးစားမကိရ ပီး လက်ရှိနိင်င ရး

ပါတီ၏

ခါင်း ဆာင်ြဖစ်သူကိ ဘရင်ခချုပ်က ဝန် ကီးချုပ်အြဖစ် ခနအ
့် ပ် လ့ရှိသည်။

သိ ့ြဖစ်၍ ဝန် ကီးချုပ်ရးမှာ အစိးရအဖွဲ ့အတွငး် အာဏာအရှိဆးအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခ ြဖစ် ပီး
ဥပ ဒအများစကိ ပါလီမန်၏ ထာက်ခမရယူရန် စတင်အဆိြပု လ့ရှိ ပီး ဘရင်ခချုပ်
များ၊ ြပည်နယ်ဘရင်ခများ၊ ဆီးနိတ်အမတ်များ၊ ဖက်ဒရယ် တရားရး၏ တရားသူ ကီး

များ၊ ဘရင်မပိင် စီးပွား ရး ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ အ ကီးအကဲများ၊ အစိးရ အဂျင်စီများကိ
ဘရင်မမှ ခနထ
့် ားနိင်ရန်အတွက် ရွးချယ် ပးရသည်။ ဒတိယ ြမာက် အမတ်အများဆး
ပါတီ၏

ခါင်း ဆာင်မှာ ဘရင်မ၏သစ္စာခအတိက်အခ၏

ခါင်း ဆာင် (လက်ရှိတင
ွ ်

သာမတ်စ် မူလ်ကဲယား)ြဖစ် ပီး အစိးရကိ အ မဲတ စစစ် ဆး နရန် ရည်ရွယ်သည့်
အ ပိုင်အဆိင် ပါလီမန်စနစ်၏ အစိတ်အပိင်း ြဖစ်သည်။
၁၀။

အာက်လတ် တာ် အမတ် ၃၀၈ ဦးအား မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခချင်းစီတွင် မဲအများဆး

လူကိ ရွးချယ်သည်။ အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲကိ ဘရင်ခချုပ်မှ ကျင်းပရန်
ယခင်

ကြငာ ပီး

ရွး ကာက်ပွဲမှ ၄ နှစ် အတွင်း ဝန် ကီးချုပ်၏ အ က ပးချက်ကိ ရယူ၍

သာ်လည်း ကာင်း၊

အာက်လတ် တာ်တွင် အစိးရအား အယအ ကည်မရှိမဲ ပးြခင်း

ခရလ င် သာ်လည်း ကာင်း
အမတ် ၁၀၅ ဦးကိ

ရွး ကာက်ပွဲကိ

ဆီးနိတ်လတ် တာ်၏

ဒသအလိက် ခွဲတမ်းကျခနအ
့် ပ် ပီး အသက် ၇၅ နှစ် အထိ

တာဝန်ထမ်း ဆာင် ကသည်။ ၂၀၁၁ ခနှစ်
ကိယ်စားလှယ်များကိ

ကျင်းပသည်။

ရွး ကာက်ပွဲတွင် နိင်င ရးပါတီ ၅ ခမှ

ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်သိ ့

ရွးချယ်တင် ြမာက်ြခင်း

ခရသည်။

၎င်းတိ ့မှာ အာဏာရ ပါတီြဖစ် သာ ကွန်ဆာ ဗးတစ် ပါတီ၊ တရားဝင် အတိက်အခပါတီ
ြဖစ် သာ

နယူးဒီမိကရက်တစ်ပါတီ၊

က နဒါဂရင်းပါတီတိ ့ ြဖစ် ကသည်။

က နဒါလစ်ဘရယ်ပါတီ၊
ပါလီမန်သိ ့

ကီဗက်ကွာအဖွဲ ့နှင့်

ရွးချယ်တင် ြမာက်ြခင်းခရ သာ

သမိင်းရှိသည့် ပါတီများ အများအြပားပင်ရှိသည်။
၁၁။ က နဒါနိင်င၏ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် အစိးရ၏တာဝန်ကိ ဖက်ဒရယ်အစိးရနှင့်
ြပည်နယ် ၁၀ ခ တိ ့အ ကား ခွဲ ဝထားသည်။ ြပည်နယ်ဥပ ဒြပုလတ် တာ်မှာ လတ် တာ်
တစ်ရပ်စီသာ ရှိ ပီး အာက်လတ် တာ်နှင့် လပ်ကိင်ပြခင်း တူညီသည်။ က နဒါ၏ ဒသ
၃ ခတွင်လည်း ဥပ ဒြပု လတ် တာ်များ ရှိ သာ်လည်း ၎င်းတိ ့တွင် အချုပ်အြခာ အာဏာ
မရှိဘဲ ြပည်နယ်များနှင့် ယှဉ်လ င် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒမှ
နည်းပါးသည်။

ဒသဆိင်ရာလတ် တာ်များမှာလည်း

ပးအပ်ထား သာ တာဝန်
ြပည်နယ်လတ် တာ်များနှင့်

ပစချင်းကွဲြပားသည်။
၁၂။

က နဒါဘဏ်သည် က နဒါနိင်င၏ဗဟိဘဏ် ြဖစ်သည်။ ထိ ့ြပင် ဘ

ာ ရး

ဝန် ကီးနှင့် စက်မဝန် ကီးတိ ့မှ က နဒါ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဆိင်ရာ အဂျင်စီကိ
အသးြပု၍

ဘ

ာ ရးအစီအမများ

ရးဆွဲြခင်းတိ ့ကိ ြပုလပ် ကသည်။

ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်

စီးပွား ရး ပ လစီများ

နိင်ငတကာ ဆက်ဆ ရးနှင့် စစ် ရး
၁၃။ က နဒါရှိ

ကးစားနှင့် အ ပျာ်တမ်း တပ်ဖွဲ ့များ၏ အင်အားမှာ အ မဲတမ်း

စစ်သား ၆၈,၂၅၀ ဦး နှင့် အရန်စစ်သား ၅၁,၀၀၀ ဦးမ ရှိသည်။ စစည်းထား သာ
က နဒါ တပ်မ တာ်တွင် က နဒါ ကည်းတပ်၊

တာ်ဝင်က နဒါ ရတပ် နှင့်

တာ်ဝင်

က နဒါ လတပ်တိ ့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် က နဒါနိင်င၏ စစ်သးစရိတ်မှာ
က နဒါ ဒ လာ ၁၉ ဘီလီယ သိ ့ မဟတ် နိင်ငဂျီဒီပီ၏ ၁ ရာခိင်နန်းမ ရှိသည်။
၁၄။ က နဒါနိင်င နှင့် အ မရိကန်ြပည် ထာင်စတိ ့ကားတွင် အရှည်လျားဆး အ စာင့်
အ ကပ်မရှိ သာနယ်စပ်ရှိ ပီး စစ် ရး တိက်ခိက်မနှင်

လ့ကျင့်မများတွင် ပူး ပါင်း လ့

ရှိ ပီး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အ ကီးမားဆး သာ ကန်သွယ်ဖက်များ ြဖစ် ကသည်။ သိ ့ သာ်
လည်း က နဒါတွင် လွတ်လပ် သာ နိင်ငြခား ရး မူဝါဒရှိ ပီး ကျူးဘားနိင်ငနှင့် ၁၉၆၁ မှ
၂၀၁၄ အထိ ဆက်ဆ ရးအြပည့်အဝရှိကာ ၂၀၀၃ ခနှစ် အီရတ်သိ ့ ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက်
ြခင်းတွင် ပါဝင်ရန် တရားဝင်ြငင်းဆိခဲ့သည်။ ထိ ့ြပင် က နဒါသည် ယူနိက်တက်
ကင်းဒမ်း နှင့် ြပင်သစ်နိင်ငတိ ့နှင့် သမိင်း ကာင်းကိ အ ြခခ သာ ဆက်နွယ်မ ရှိ ပီး
အြခား သာ ဗိတိသ နှင့် ြပင်သစ်ကိလိနီများနှင့်ဖွဲ ့စည်းထား သာ ဓနသဟာယ နိင်ငများ
အဖွဲ ့နှင့် ဖရန်ကိဖိနီအဖွဲ ့တိ ့တွင် အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငြဖစ်သည်။ က နဒါသည် နယ်သာလန်
နိင်ငနှင့်

အ ပါင်းလက္ခဏာဆန် သာ

ဒတ်ချ်တိ ့၏

လွတ် ြမာက်မအတွက်

ဆက်ဆ ရးရှိ ပီး
ကူညီပ့ပိး ပးခဲ့သည့်

ဒတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း
အ ကာင်းကလည်း

ထိဆက်ဆ ရး၏ တစိတ်တပိင်း ြဖစ်သည်။
၁၅။ က နဒါသည်

ဗိတိသ အင်ပါယာနှင့် ဓနသဟာယနိင်ငများနှင့် ခိင် မဲစွာတွဲဖက်

နမများ ကာင့် ဗိတသ
ိ
စစ်တပ်၏ စစ် ရးတိက်ပွဲများ ြဖစ် သာ ဒတိယ ဘိအာစစ်ပွဲ၊
ပထမကမ္ဘာစစ် နှင့် ဒတိယကမ္ဘာစစ်တိ ့တွင် အဓိက နရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိအချိန်မှစ၍
နိင်ငတကာနှင့် ပူး ပါင်း၍ ြပသနာ ြဖရှငး် မများတွင်

ထာက်ခအား ပးသူ ြဖစ်ခဲ့ ပီး

ကမ္ဘာ့ ရးရာ ြပသနာများကိ အြခားနိင်ငများနှင့် ပူး ပါင်း ြဖရှင်းခဲ့သည်။ က နဒါသည်
၁၉၄၅ တွင် ကမ္ဘာ့ကလသမ္မဂ္ နှင့် ၁၉၄၉ တွင် နတိးအဖွဲ ့ တိ ့ကိ စတင်တည် ထာင်သည့်
နိင်ငတစ်နိင်င

ြဖစ်ခဲ့သည်။

ကိရီးယားစစ်ပွဲအတွင်း

စစ် အးတိက်ပွဲကာလအတွင်းတွင်

ကလသမ္မဂ္ဂတပ်ဖွဲ ့များသိ ့

က နဒါသည်

အဓိကပ့ပိးသူတစ်ဦးြဖစ်ခဲ့ ပီး

အ မရိကန်ြပည် ထာင်စနှင့်ပူး ပါင်း၍

ဆိဗီယက်ယူနီယမှ

တိက်ခိက်မများကကိ ကာကွယ်ရန်အတွက်

ြပုလပ်လာနိင် သာ

ြမာက်အ မရိက လ ကာင်းကာကွယ် ရး

အဖွဲ ့ (NORAD) ကိ ပူး ပါင်း တည် ထာင်ခဲ့သည်။
၁၆။ ၁၉၅၆ ခနှစ် ဆူးအက်တူး ြမာင်း ြပသနာတွင်
လက်စတာဘီပီယာဆန်က ကလသမ္မဂ္ဂ
အ က ပးြခင်းအားြဖင့် တင်းမာမများကိ
သူ ့အား ၁၉၅၇ ခနှစ်

နာင်ဝန် ကီးချုပ် ြဖစ်လာမည့်

ငိမ်းချမ်း ရးတပ်ဖွဲ ့များကိ စတင်ဖွဲ ့စည်းရန်
လျာ့ကျ စ ပီး ထိသိ ့ အားထတ်မအတွက်

ငိမ်းချမ်း ရး နိဗယ်ဆကိ

ပးအပ်ချီးြမင့်ြခင်း ခခဲ့ရသည်။

.ထိအချိန်မှာ ကလသမ္မဂ္ဂ ငိမ်းချမ်း ရးတပ်ဖွဲ ့များ၏ ပထမဆး လပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်သြဖင့်
ပီယာဆန်သည်

ထိအ ကကိ

အစြပုသူအြဖစ်

အ မဲအသိအမှတ်ြပုခရ လ့ရှိသည်။

ထိအချိန်မှစ၍ က နဒါနိင်ငသည် ကလသမ္မဂ္ဂ ငိမ်းချမ်း ရး တပ်ဖွဲ ့များ၏ လပ်ငန်းစဉ်
များတွင် အ ကိမ် ၅၀

ကျာ် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး ၁၉၈၉ ခနှစ်အထိ ကလသမ္မဂ္ဂ

ငိမ်းချမ်း ရး တပ်ဖွဲ ့များ၏ လပ်ငန်းစဉ် အားလးတွင် ပါဝင်ခဲ့ကာ

နာက်ပိင်းတွင်

ရဝမ်ဒါ နိင်င၊ ယခင် ယူဂိဆလားဗီးယားနိင်င နှင့် အြခား နရာများရှိ နိင်ငတကာ
အဖွဲ ့များ၏ လပ်ငန်းစဉ်များ တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ တခါတရတွင် က နဒါနိင်ငသည်
နိင်ငြခားတိင်းြပည်များတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်မများ ကာင့် အြငင်းပွားစရာ ြပသနာများ
ကုရ လ့ရှိ ပီး အထူးသြဖင့် ၁၉၉၃ ခနှစ် ဆိမာလီနိင်င အ ရးအခင်းတွင် ပါဝင်
ပတ်သက်မ တွင် ြဖစ်သည်။
၁၇။ က နဒါနိင်ငသည် ၁၉၉၀ ခနှစ်တွင် အ မရိကန်နိင်ငများ အဖွဲ ့ (OAS) သိ ့
ဝင် ရာက်ခဲ့ ပီး ၂၀၀၀ ခနှစ် ဇွန်လတွင် အွန် တရီအိ ဒသ ဝင်ဆာ မို ့၌ အ ထွ ထွ
ညီလာခကိ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျင်းပခဲ့ကာ ၂၀၀၁ ခနှစ် ဧ ပီလ၌ ကွီးဗက်စီးတီးတွင်
အ မရိကန်နိင်ငများ၏ ထိပ်သီးအစည်းအ ဝးကိ အိမ်ရှင် အြဖစ် လက်ခကျင်းပ ခဲ့သည်။
က နဒါသည် ပစိဖိတ်ကမ်း ြခ နိင်ငများနှင့် စီးပွား ရး ဆိင်ရာ ဆက်ဆ ရး တိးြမင့်ရန်
အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဖွဲ ့ ဖိရမ် (APEC) သိ ့ အဖွဲ ့ဝင်
အြဖစ် ဝင် ရာက်ခဲ့သည်။
၁၈။ ၂၀၀၁

ခနှစ်တွင်

က နဒါသည်

အာဖဂန်နစ္စတန်

နိင်ငသိ ့

အ မရိကန်

ထိန်းကွပ် ရး တပ်ဖွဲ ့များ၏ အစိတ်အပိင်း အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ကလသမ္မဂ္ဂမှ တရားဝင်
ခွင့်ြပုထား သာ

နတိးမှ ဦး ဆာင်သည့် နိင်ငတကာ လြခု ရး ပ့ပိးမ တပ်ဖွဲ ့၏

အစိတ်အပိင်း အြဖစ် လည်း ကာင်း တပ်များ ပိ ့လတ်ခဲ့သည်။ ၁၀ နှစတ
် ာ စစ်ဆင် ရး

ကာလအတွင်း

က နဒါမှ

စစ ပါင်း

စစ်သား

၁၅၈

ဦး၊

သတမန်

တစ်ဦး၊

ကူညီကယ်ဆယ် ရး သမား ၂ ဦး နှင့် သတင်း ထာင် တစ်ဦးတိ ့ ဆးရးခဲ့ ပီး က နဒါ
ဒ လာ ၁၁.၃ ဘီယ မ ကန်ကျခဲ့သည်။
၁၉။ ၂၀၀၇ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင် က နဒါ၊ အီတလီ၊ ယူနိက်တက်ကင်းဒမ်း၊ နာ် ဝ
နှင့် ရရှားနိင်ငတိ ့မှ
ကာကွယ် ဆးများ

ဒ လာ ၁.၅ ဘီလီယ ကန်ကျမည့် ဖွ ဖ
့ ိုးဆဲနိင်ငများအတွက်
ဖာ်ထတ်ရန် ပ ရာ့ဂျက်၌ ပူး ပါင်း ပ့ပိးမည်ဟ

ကြငာခဲ့ က ပီး

အြခားနိင်ငများကိလည်း ၎င်းတိ ့နှင့် အတူ ပါဝင်ရန် ဖိတ် ခ ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခနှစ်
ဩဂတ်လတွင်
ရှာ ဖွမက

ရရှားတိ ့၏

ြမာက်ဝင်ရိးစွန်း

အာတိတ် ဒသအတွင်း

ဒသအတွင်း

က နဒါ၏

နယ်နိမိတ်

ရ အာက်

စူးစမ်း

သတ်မှတ်ထားမကိ

စိန် ခ ခဲ့သည်။ က နဒါသည် ထိ ဒသအား ၎င်းတိ ့၏ အချုပ်အြခာအာဏာပိင် ဒသ
အြဖစ် ၁၉၂၅ ခနှစ်ကတည်းက သတ်မှတ်ထားခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။၂၀၁၁ ခနှစ် မတ်လမှ
အာက်တိဘာလ

အတွင်းတွင်

က နဒါတပ်ဖွဲ ့များသည်

ကလသမ္မဂ္ဂမှ

ပးအပ်ချက်အရ လစ်ဗျားြပည်တွင်းစစ်အတွင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခနှစ်
တွင် က နဒါ

ြမြပင်နှင့်

လပ်ပိင်ခွင့်
နှာင်းပိင်း

ဝဟင်တပ်တိ ့သည်အီရတ်နိင်င အတွင်း အိင်အက်စ်အဖွဲ ့၏

ထ ကမကိ နှိမ်နှင်းရာတွင် နိင်ငတကာ အဖွဲ ့များနှင့် အတူ ပါဝင်ခဲ့သည်။

စီးပွား ရး
၂၀။

၂၀၁၅ ခနှစ်တွင် က နဒါနိင်ငသည် ကမ္ဘာ ပ တွင် ၁၁ ခ ြမာက် အ ကီးဆး သာ

စီးပွား ရး ရှိသည့်နိင်င ြဖစ် ပီး အမည်ခ စစ ပါင်း ြပည်တွင်းထတ်ကန် မှာ ခနမ့် ှန်း ြခ
အ မရိကန် ဒ လာ ၁.၇၉ ထရီလီယမ

ရှိသည်။ နိင်ငတကာ စီးပွား ရးပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက် ရး နှင့် ဖွ ဖ
့ ိုး ရးအဖွဲ ့ (အိအီးစီဒီ) ၏ အဖွဲ ့ဝင်နိင်င ြဖစ် ပီး နိင်ငရှစ်နိင်င
အဖွဲ ့ (ဂျီအိတ)် ၏ အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငလည်း ြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာ ပ ရှိ ကန်သွယ်မ အြမင့်မားဆး
နိင်င ၁၀ နိင်ငတွင် ပါဝင် ပီး တကမ္ဘာလးနှင့် ြမင့်မားစွာ ဆက်စပ် န သာ စီးပွား ရး
ရှိသည့်နိင်င ြဖစ်သည်။ က နဒါနိင်ငသည်
ြဖစ် ပီး ဟယ်ရီ တ့ချ်
အရှိဆးနိင်ငများတွင်

ရာ ပမ်းစီးပွား ရး ရှိ သာနိင်င တစ်နိင်င

ဖာင် ဒးရှင်း၏ ကမ္ဘာ ပ တွင် စီးပွား ရး လပ်ရန် လွတ်လပ်မ
အ မရိကန်ြပည် ထာင်စနှင့်

အ နာက်ဥ ရာပနိင်ငများ၏

အထက်တွင် ရှိသည်။ ဝင် ငွကွာဟမလည်း အလွန်နည်းသည်။

နိင်ငရှိ သာမန်

အိမ် ထာင်စများ၏ တစ်ဦးချင် သးစွဲနိင် သာဝင် ငွ၏ ပျမ်းမ ြခင်းမှာ အ မရိကန်
ဒ လာ ၂၃,၉၀၀ ရှိသြဖင့် အိအီးစီဒီ နိင်ငများ၏ ပျမ်းမ ထက် ြမင့်မားသည်။ ထိ ့ြပင်
တိရွန်တိစ တာ့အိတ်ချိန်းသည်

ကမ္ဘာ ပ တွင်

ဈးကွက်အရင်းြပုြခင်းအားြဖင့်

သတ္တ မ ြမာက် အ ကီးဆး စ တာ့အိတ်ချိန်းြဖစ် ပီး စစ ပါင်း ကမ္ပဏီ ၁,၅၀၀ ကျာ်၏
စ တာ့ခ်များ

ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားမ

ြပု န ကကာ

၂၀၁၅

ခနှစ်တွင်

စ ပါင်း

အရင်းအနှီးမှာ အ မရိကန် ဒ လာ ၂ ထရီလီယ ကျာ်မ ရှိသည်။
၂၁။

၂၀၁၄ ခနှစ်တွင် က နဒါနိင်င၏ စစ ပါင်း ြပည်ပပိ ့ကန်မှာ က နဒါ ဒ လာ ၅၂၈

ဘီလီယမ ြဖစ် ပီး သွင်းကန်များမှာ ၅၂၃ ဘီလီယမ ရှိကာ အ မရိကန် ြပည် ထာင်စမှ
၃၄၉ ဘီလီယ၊ ဥ ရာပ သမ္မဂ္ဂမှ ၄၉ ဘီလီယ နှင့် တရတ်နိင်ငမှ ၃၅ ဘီလီယတိ ့ အသီးသီး
ြဖစ် ကသည်။ နိင်င၏ ၂၀၁၄ ခနှစ် သွင်းကန်ထတ်ကန် ြခားနားချက်မှာ ၅.၁ ဘီလီယ
အပိြဖစ် ပီး ၂၀၀၈ ခနှစ်က ၄၆.၉ ဘီလီယ အပိမ ရရှိခဲ့သည်။
၂၂။

၂၀ ရာစ အ စာပိင်းမှ စ၍ က နဒါ၏ ကန်ထတ်လပ်ငန်း၊ သတ္တ ုလပ်ငန်း နှင့်

ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်း တိ ့၏ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မ များ ကာင့် နိင်ငအား ကျးလက်အ ြခခ
စီးပွား ရးစနစ်မှ

မို ့ြပအ ြခခကန်ထတ်လပ်ရာ

စီးပွား ရးစနစ်အြဖစ်

ြပာင်းလဲ

စခဲ့သည်။ အြခား သာ ဖွ ဖ
့ ိုး ပီး နိင်ငများ နည်းတူပင် က နဒါနိင်င၏ စီးပွား ရးတွင်
ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းသည် အဓိက ြဖစ် ပီး နိင်ငအတွင်း အလပ်သမား ၄ ပ ၃ ပသည်
ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းကိ လပ်ကိင်လ က် ရှိသည်။ သိ ့ သာ်လည်း အြခား သာ ဖွ ဖ
့ ိုး ပီး
နိင်ငများနှင့် က နဒါတိ ့၏ ကွဲြပားြခားနားချက်မှာ က နဒါနိင်င၏ အ ြခခစီးပွား ရး
လပ်ငန်းတွင် သစ်ထတ်လပ်ငန်းနှင့်

ရနလပ်ငန်းတိ ့သည် ထင်ရှား သာ အစိတ်အပိင်း

အြဖစ် ပါဝင် နြခင်းပင် ြဖစ်သည်။
၂၃။

က နဒါသည်

ဖွ ဖ
့ ိုး ပီးနိင်ငများ

ထဲမှ

စွမ်းအင်ကိ

တင်ပိ ့ ရာင်းချမ

တင်သွင်းမထက်များ သာ နိင်င အနည်းငယ်တွင် ပါဝင်သည်။ အတ္တ လန္တိတ် က နဒါ
အပိင်းတွင် ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ် ငွ ့ ြမာက်များစွာ ရှိ ပီး အယ်လ်ဘာတာတွင်လည်း
ရနနှင့် သဘာဝဓာတ် ငွ ့ အရင်းအြမစ် အ ြမာက်အများ ရှိသည်။ အာသာဘာစကာ
ရန ြမ၏ ကျယ်ြပနမ့် နှင့် အြခား ရနထွက်ရှိရာ ဒသများ ကာင့် က နဒါနိင်ငသည်
ကမ္ဘာတဝှမ်းလး၏ ၁၃ ရာခိင်နန်းမ သာ ရန ရှိရာ နရာ ြဖစ် ပီး ဗင်နီဇွဲလားနိင်ငနှင့်
ဆာ်ဒီအာ ရဗျ

နိင်ငတိ ့

ပီးလ င်

တတိယ ြမာက်

အများဆး

ရနထွက်ရှိရာ

ဒသြဖစ်သည်။ ထိ ့ြပင် က နဒါနိင်ငသည် ကမ္ဘာ ပ တွင် စိက်ပျိုး မွးြမူ ရး ထတ်ကန်

အများဆး ထတ်လပ်ရာ နိင်ငတစ်နိင်ငလည်းြဖစ်သည်။ က နဒါ ပ ရရီြမက်ခင်းြပင်
ဒသသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလး အတွက် အ ရးပါ သာ ဂျု၊ ကနိလာ နှင့် အြခားနှထွက်
ပစ္စည်းများကိ ထတ်လပ်ရာ ဒသတစ်ခြဖစ်သည်။ က နဒါနိင်င၏ သဘာဝအရင်းအြမစ်
ဝန် ကီးဌာနမှ အဓိက ပိ ့ကန်များနှင့် ပတ်သက် သာ စာရင်းဇယားကိ
က နဒါသည် ဇင့်၊ ယူ ရနီယမ်၊

ဖာ်ြပရာတွင်

ရ၊ နစ်ကယ်၊ အလူမီနီယမ်၊ စတီးလ်၊ သရိင်း၊ ကတ်

မီး သွး နှင့် ခဲ တိ ့ကိ တင်ပိ ့ရာတွင် ထိပ်တန်းမှ ပါဝင်သည်။ က နဒါ ြမာက်ပိင်းရှိ
စိက်ပျိုး မွးြမူ ရးြပုလပ်ရန် ခဲယဉ်း သာ ဒသများတွင် အနီးအနားတွင် သတ္တ ုတွင်း
များနှင့် သစ်ထတ်လပ်ရာ နရာများရှိ သာ ကာင့် အသက်ရှင်ရပ်တည်ရန် ြဖစ်နိင်သည်။
က နဒါနိင်င အွန် တရီယိ တာင်ပိင်းနှင့် ကွီးဗက်တိ ့တွင် အ တာ်အတန် ကီးမား သာ
ကန်ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်းရှိ ပီး

လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးဆိင်ရာနှင့်

ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်းများမှာ အ ရးပါ သာ ကန်ထတ်လပ် ရးက

မာ် တာ်ကား

များြဖစ်သည်။

လူဦး ရနှင့် နထိင်မ
၂၄။

၂၀၁၁ ခနှစ် သန်း ခါင်စာရင်းအရ က နဒါနိင်ငတွင် လူဦး ရ ၃၃,၄၇၆,၆၈၈ ဦးမ

ရှိ ပီး ၂၀၀၆ ခနှစ် စာရင်းမှ ၅.၉ ရာခိင်နန်းခနမ့် ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။

၂၀၁၂ ခနှစ်

ဒီဇင်ဘာလတွင် က နဒါ စာရင်းဇယား ဌာနမှ လူဦး ရ ၃၅ သန်း ကျာ် ရှိသည်ဟ
အစီရင်ခခဲ့ ပီး ဂျီအိတ်နိင်ငများတွင် သိသာစွာ အလ င်အြမန် တိးပွားလာသည့် နန်းပင်
ြဖစ်သည်။ ၁၉၉၀ ခနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခနှစ် ကားတွင် လူဦး ရ ၅.၆ သန်းမ တိးတက်လာခဲ့ ပီး
စစ ပါင်း ၂၀.၄ ရာနန်းမ တိးတက်လာြခင်း ြဖစ်သည်။ လူဦး ရ တိးပွားရြခင်း၏
အဓိက အ ကာင်းမှာ

ြပာင်း ရ ့ နထိင်သူ များြပားလာြခင်း ကာင့် ြဖစ် ပီး သဘာဝ

အ လျာက် တိးပွားလာမမှာ နည်းပါးသည်။
၂၅။

လူဦး ရ ၏ ၅ပ ၄ပခနမ့် ှာ အ မရိကန်ြပည် ထာင်စ နယ်စပ်မှ ၉၃ မိင် (၁၅၀

ကီလိမီတာ)

အတွင်း

နထိင် ကသည်။ခနမ့် ှန်း ြခအားြဖင့်

က နဒါနိင်ငသားတိ ့သည် မို ့ြပတွင်
ဗိတိသ

ရာခိင်နန်း သာ

နထိင် က ပီး ကွီးဗက်စီးတီး-ဝင်ဆာစ ကန် ဒသ၊

ကိလဘီယာ၏ အနိမ့်ပိင်း ပင်မကန်း ြမ

ကယ်လ်ဂရီ-အက်ဒမန်တန်

၈၀

စ ကန် ဒသ

ဒသ နှင့် အယ်လဗားတားရှိ

တိ ့တွင်

စ ဝး နထိင် ကသည်။

က နဒါနိင်ငသည် ြမာက်လတ္တ ီကျု ၈၃ ဒီဂရီ မှ ၄၁ ဒီဂရီ အ ကားတွင် တည်ရှိ ပီး ၉၅

ရာခိင်နန်း သာ

လူဦး ရမှာ

ြမာက်လတ္တ က
ီ ျု

၅၅

ဒီဂရီ၏

အာက်ပိင်းတွင်

နထိင် ကသည်။ အြခား သာ ဖွ ဖ
့ ိုး ပီးနိင်ငများကဲ့သိ ့ပင် က နဒါတွင် အသက် ကီး သာ
လူဦး ရ

ပိများလာ ပီး

အ ငိမ်းစားများက

အလပ်လပ်ကိင်သူ

ဦး ရထက်

ပိ၍

များြပားသည်။ ၂၀၀၆ ခနှစ်တွင် ပျမ်းမ အသက်မှာ ၃၉.၅ နှစ် ြဖစ် သာ်လည်း၂၀၁၁
ခနှစ်တွင် ၃၉.၉ နှစ်သိ ့ ြမင့်တက်လာသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း၏ ပျမ်းမ
သက်တမ်းမှာ ၈၁ နှစ်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာနှင့်က နဒါနှစ်နိင်ငဆက်ဆ ရး
၂၆။

ြမန်မာ-က နဒါဆက်ဆ ရးသည်

ြမန်မာနိင်ငသိ ့

က နဒါကမ္ပဏီြဖစ်သည့်

Manulifeသည်

၂၀ရာစအ စာပိင်းမှ

စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဆးအ ြခချခဲ့သည့်

ဒတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၁၉၄၂ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၁၉၄၅ ခနှစ် ဇူလိင်လအထိ
ြမာက်များစွာ သာ

က နဒါနိင်ငသား

ဂျပန်ကိတိက်ခိက် ပးခဲ့သည်။

၁၉၄၈ခနှစ်

လယာဉ်မှူးများသည်
ြမန်မာနိင်င

ြမန်မာဘက်မှ န၍

လွတ်လပ် ရး

ရ ပီးသည့်

နာက်ပိင်းမှ စ၍ နှစ်နိင်င ကားတရားဝင်ဆက်ဆ ရး တည် ဆာက်ခဲ့ ပီး ၁၉၆၂ခနှစ်
တပ်မ တာ်မှအာဏာသိမ်း ပီး

ဆယ်စနှစ်များစွာ

ဆက်ဆ ရးပိမိတင်းမာလာခဲ့သည်။

သိ ့ သာ်

ဆိင်ကလန်းနာဂစ်တိက်ခတ်ခရ ပီး နာက်

အပ်ချုပ်ခဲ့သည့်ကာလများတွင်

က နဒါနိင်ငအ နြဖင့်

ြမန်မာနိင်င၏

များနှင့် လူသားချင်းစာနာ ထာက်ထားမအကူအညီများကိ

၂၀၀၈ခနှစ်

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးစီမကိန်း
ထာက်ပ့ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့

ပါသည်။
၂၇။

၂၀၁၀ခနှစ်မှစတင်ကာ

ရွး ကာက် ပီး နာက်

၂၀၁၁ခနှစ်တွင်

ဦးသိန်းစိန်အား

ြဖစ် ပ လာ သာအ ြပာင်းအလဲများကိ

သမ္မတအြဖစ်

အသိအမှတ်ြပု သာ

အ နြဖင့် ၂၀၁၂ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၂၄ရက် န ့တွင် က နဒါနိင်ငသည် ြမန်မာနိင်ငအ ပ
စီးပွား ရးပိတ်ဆိ ့မများကိ

လ ာ့ချ ပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ခနှစ် ဇူလိင်လတွင် က နဒါမှ

ြမန်မာနိင်ငသရးကိ ရန်ကန် မို ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ် ကာင်း နိင်ငြခား ရးရာဝန် ကီးမှ

ကညာခဲ့သည်။

က နဒါနိင်င၏ပထမဆး

ြမန်မာနိင်င

အ ြခစိက်သအမတ် ကီးကိ

၂၀၁၃ခနှစ်၊ မတ်လတွင် ခန် ့အပ်ခဲ့သည်။
၂၈။

ြမန်မာနိင်ငသည် ၂၀၁၀ခနှစ်မှစတင်ပွင့်လင်းလာ ပီး က နဒါနိင်ငသည် လြခု ရး

ဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ၊ လူ ့အခွင့်အ ရးနှင့် အပ်ချုပ်မသင်တန်းများ၊ လူသားချင်း
စာနာ ထာက်ထားမကူညီပ့ပိးမများအ ပ အဓိကထား၍ ြမန်မာနိင်ငအတွက် လပ် ဆာင်
ပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခနှစ်တွင် က နဒါအစိးရ၏ နိင်ငတကာပူး

ပါင်း ဆာင်ရွက်မ

အတွက် ြမန်မာနိင်ငကိ အဓိကထားခဲ့ ပီး စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ
လ ာ့ချ ရး၊

ကျားမတန်းတူအခွင့်အ ရးရရှိ ရးနှင့်

ြမန်မာနိင်ငရှိ

ဒီမိက ရစီကျကျ

အပ်ချုပ်မများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် အာင် လပ် ဆာင် ပးလျက်ရှိသည်။

