ဆားဗီးယားနိုင်ငံဆုင
ိ ်ရာအချက်အလက်များ
၁။

ဆားဗီးယားနိ ုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ

ဆားဗီးယားသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပြီး

အလယ်ဥရရာြနှင့် အရရှ့ရတာင်ဥရရာြတိ့ဆ
ု ံရ
ု ာရေရာတွင်ရှိရသာ ကုေ်းတွင်းြိတ်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကာြါသီယံဖမစ်ဝှမ်းရေသနှင့် ရောလကေ်ရေသ၏အလယ်ြိုင်း
တိ့ြ
ု ါဝင်သည်။ ရဖမာက်ေက်တင
ွ ် ဟေ်ရေရီနိုင်ငံ၊ အရရှ့ေက်တင
ွ ် ရိုရမးေီးယားနိုင်ငံ
နှင့် ေူလ်ရေးရီးယားနိုင်ငံ၊ ရတာင်ေက်တင
ွ ် ကိုဆိုဗိန
ု ုင
ိ ်ငံ၊ အရောက်ေက်တင
ွ ် ခရို
ရအးရှားနိုင်ငံ၊ ရော့စေီးယားနှင့် ဟာဇီေိုးဗီးေားနိုင်ငံ၊ မွေ်တေ
ီ ေ
ီ ရိုးနိုင်ငံတု့ိရှိကက သည်။
အကျယ်အဝေ်းမှာ ၇၇,၄၇၄ စတုရေ်းကီလိုမီတာဖြစ်သည်။

2
သမိုင်းက ကာင်း
၂။

ယရေ့ရခတ် ဆားဗီး ယားနိုင်ငံေယ်ေိမိတအ
် တွင်း ရရှးရဟာင်းလူသားမျိုးနွယ်

ဖြစ်သည့် Paleolithic ရကျာက်ရခတ်မျိုးနွယ်စုများအရဖခချရေထိုင်ခသ
ဲ့ ည့် အရထာက်
အထားများရတွ့ရှိရပြီး Mala Balanica ရေသတွင်တူးရြာ်ရရှိခ့သ
ဲ ည့် ရရှးရဟာင်း
လူသားရမးရိုးရကျာက်ဖြစ်ရုြ်ကကင်းသည် နှစရ
် ြါင်း ၅သိေ်းရကျာ်သက်တမ်းရှိရကကာင်း
ရတွ့ရှိရသည်။ ဆလြ်မျိုးနွယ်ဝင် ဆာေ့်လူမျိုးများသည် ရော်လကေ်ရေသသို့ ၆
ရာစုနှင့်

၇ရာစုအရစာြိုင်းကာလများတွင်

ြထမဆုံးဆာေ့်လူမျိုးတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည့်

စတင်ရရာက်ရှိလာကကပြီး
Serbian

Principality

၈ရာစုတင
ွ ်

ရခါ်ပမို့ဖြနိုင်ငံ

ကိုစတင်တည်ရထာင်ခသ
ဲ့ ည်။ ၁၁၁၆ နှင့် ၁၃၇၁ ခုနှစ်များအတွင်း ဆားဗီးယားအား
Nemanjiမင်းဆက်မှအုြ်စိုးခဲ့ပြီး
နိုင်ငံသည်

အဆိုြါမင်းဆက်လက်ထက်တင
ွ ်

ဆားဗီးယား

ဟေ်ရေရီေုရင့်နိုင်ငံ၏ေယ်ေိမိတ်ဖြစ်သည့် Vojvodina အထိ ကျယ်ဖြေ့်

လာခဲ့သည်။

၁၃၈၉ခုနှစ်တင
ွ ် ရအာ်တိုမေ်အင်ြါယာမှ ကျူးရကျာ်လာခဲပ့ ြီး ၁၄၅၉

ခုနှစ်တင
ွ ် ဆားဗီးယားသည် ရအာ်တုမ
ိ ေ်အင်ြါယာ၏သိမ်းြိုက်ဖခင်းကိုခခ
ံ ဲ့ရသည်။
၃။

ရအာ်တုမ
ိ ေ်အင်ြါယာ၏အုြ်စိုးမှုရအာက်တင
ွ ်

ခရစ်ယာေ်ောသာဝင်

ဆာ့ေ်

လူမျိုးတိ့သ
ု ည် Inferior class ရခါ် ရအာ်တိုမေ်လူ့အြွဲ့အစည်း၏ အေိမ့်ဆုံးအခွေ်
ထမ်းလွှာအဖြစ် သတ်မှတြ
် ိနှိြ်ဖခင်းခံခ့ရ
ဲ ပြီး ကကီးရလးရသာအခွေမ
် ျား ထမ်းရဆာင်
ရဖခင်း၊ အစ္စလာမ်ောသာသို့ အတင်းအကကြ်ကူးရဖြာင်းရစဖခင်းများကို ခံခ့ရ
ဲ သည်။
ရဖမာက်ြိုင်းဆားဗီးယားတွင်

ရအာ်တိုမေ်အင်ြါယာအား

ရတာ်လှေ်ြုေ်ကေ်မှုများ

ဖြစ်ရြါ်ခဲ့သည်။
၄။

၁၈၀၄ မှ ၁၈၁၅ ခုနှစ်များအတွင်း ဆားဗီး ယားရတာ်လှေ်ရရးကကီး ရြါ်ရြါက်

လာခဲ့ပြီး ၁၈၃၀ ခုနှစ်တင
ွ ် ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရရေသအဖြစ်လည်းရကာင်း၊ ၁၈၇၈
ခုနှစ်တင
ွ ် လွတလ
် ြ်ရသာဆားဗီ းယားနိုင်ငံအဖြစ်လည်းရကာင်းရရှိခ့သ
ဲ ည်။

၁၉၁၂

ခုနှစ်တင
ွ ် ေရိ၊ ဆားဗီးယား၊ မွေ်တေ
ီ ေ
ီ ရိုးနှင့် ေူလ်ရေးရီးယားနိုင်ငံတု့ိြါဝင်သည့်
ရော်လ်ကေ်အြွဲ့ချုြ်နင
ှ ့် ရအာ်တိုမေ်အင်ြါယာတို့ဖြစ်ြွားရသာ ြထမရော်လ်ကေ်
စစ်ြွဲတွင် ရော်လ်ကေ်အြွဲ့ချုြ်မှ အနိုင်ရရှိခ့ပဲ ြီး ရအာ်တိုမေ်အင်ြါယာလက်ရအာက်ခံ
ဥရရာြေယ်ရဖမအများအဖြားကို ဆားဗီ းယားတို့ရရှိခ့သ
ဲ ည်။

3
၅။

၁၉၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ောလ ၂၆ ရက်ရေ့တွင် Podgorica ညီလာခံမှ မွေ်တေ
ီ ီ

ေရိ ု း နှ င ့ ်

ဆားဗီ း ယားအားရြါင် းစည် း ၍

ယူ ေ ိ ု ဆ လားဗီ း ယားေု ရ င့ ် န ိ ု င ် င ံ ကိ ု

ထူရထာင်ကာ ဆားဗီး ယားမင်းသား Alexander Karađorđević က Peter I of Serbia
ေုရင်အဖြစ် ေွဲ့ခံကာေေ်းတက်ခသ
ဲ့ ည်။ အဆိြ
ု ါေုရင့်နိုင်ငံအား ဆာေ့်၊ ခရိုအက်နှင့်
ဆလိုဗီးေီးယားလူမျိုးတို့၏ေုရင့်နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတခ
် ဲ့သည်။
၆။

၁၉၃၄ ခုနှစ်တင
ွ ် Alexander ေုရင်သည် မာရဆးလ်ပမို့တွင် လုြ်ကကံသတ်ဖြတ်

ဖခင်းခံခဲ့ရပြီး ၎င်း၏သားဖြစ်သူ အသက် ၈ နှစအ
် ရွယ်မင်းသား Peter II က ထီးေေ်း
ဆက်ခံခဲ့သည်။

၁၉၃၉ခုနှစ်တင
ွ ်

ခရိုရအးရှားလူမျိုးများ၏မပငိမ်မသက်မှုရကကာင့်

သရောတူညီချက်ချုြ်ဆခ
ို ဲ့ပြီး

Cvetković–Maček

Banate

of

Croatia

ရခါ်

ခရိုရအးရှားကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရရေသ ရြါ်ရြါက်လာခဲသ
့ ည်။
၇။

၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ေုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ေျာမဏီဦးရဆာင်သည့် ဝင်ရိုးတေ်းတြ်

များကျူးရကျာ်လာချိေ်အထိ
ထိေ်းသိမ်းခဲ့သည်။

ယူေိုဆလားဗီးယားသည်

၎င်းတိ့၏
ု ကကားရေဝါေကို

ဝင်ရိုးတေ်းတြ်များဝင်ရရာက်သိမ်းြိုက်ချိေတ
် ွင်

ယူေိုဆလား

ဗီးယားသည် ဟေ်ရေရီ၊ ခရိုရအးရှား၊ ေူလ်ရေးရီးယားနှင့် အီတလီလက်ရအာက်ခံ
အယ်လ်ရေးေီးယားနှင့်

မွေ်တေ
ီ ေ
ီ ရိုးေယ်ရဖမများဟုကွဲထွက်သွားပြီး

ဆားဗီးယားေယ်ရဖမများအား

ကျေ်ရှိရသာ

ေျာမဏီ လက်ရအာက်ခံရ ုြ်ရ သးအစို းရဖြစ်သည့ ်

Milan Aćimović နှင့် Milan Nedić အစိုးရမှအုြ်ချုြ်ခဲ့သည်။
၈။

အဆိုြါအစိုးရအုြ်ချုြ်စဉ်ကာလအတွင်း

ေျာမေ်တ့ိ၏
ု ြိနှိြ်မှုရကကာင့်

ဆာေ့်

လူမျိုးအများအဖြားသည် ခရိုရအးရှားသို့ ထွက်ရဖြးခဲ့ကကရသည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်ရဆာင်း
ရာသီတ ွင်

တီတ ို းဦးရဆာင်သည့ ်

ကွေ ် ဖမူေစ် Partisansများမှ

ေျာမေ်တိ ု့အ ား

ဆေ့်ကျင်တုက
ိ ်ခက
ို ်ခပဲ့ ြီး Republic of Užice ရခါ် လွတလ
် ြ်ရသာနိုင်ငံငယ်တစ်ခုကို
ထူရထာင်နိုင်ခဲ့သည်။

အဆိုြါနိုင်ငံသည်

ေုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း

ဥရရာြတွင်

ြထမဆုံး လွတ်ရဖမာက်ရသာနိုင်ငံအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ်နှစ်ကုေ်ြိုင်း
ေဲလ်ေရိတ်ထိုးစစ်အပြီး
အားလုံးကို

Partisansတြ်ြွဲ့များသည်

ထိေ်းချုြ်နုင
ိ ်ခဲ့သည်။

ကွေ်ဖမူေစ်ြါတီမှ

ယူေုဆ
ိ လားဗီးယားေယ်ရဖမ

ေုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်

တစ်ြါတီဖြည်ရထာင်စေစ်ဖြင့်

ယူေုဆ
ိ လားဗီးယား

ယူေုဆ
ိ လားဗီးယားဖြည်ရထာင်စု

ကိုဖြေ်လည်ထူရထာင်ခပဲ့ ြီး Josip Broz Tito သည် သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။
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ဗိုလ်ချုပ်ကကီး Josip Broz Tito
၉။

၁၉၈၀ဖြည့်န ှစ်တ ွင်

တီတိ ုးကွယ်လွ ေ်ခ ဲ့ ပြီ း

ေုတ ိယသမ္မတ ဖြစ် သူ

Lazar

Koliševskiမှ သမ္မတရာထူးဆက်ခံခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ် တတိယရဖမာက်သမ္မတ ဖြစ်သူ
Slobodan

Milošević

လက်ထက်တင
ွ ်

ကွေ်ဖမူေစ်ြါတီ၏ဦးရဆာင်မှုနှင့်

လူမျိုးစုရေသများအကကား တင်းမာမှုများမှအစဖြုကာ ဆလိုဗီးေီးယား၊ ခရိုရအးရှား၊
ရော့ဆေီးယားဟာဇီးေိုးဗီးေားနှင့်

မက်ဆေ
ီ ုးိ ေီးယားတိ့မ
ု ှ

လွတ်လြ်ရရးရကကညာခဲ့

သည်။ ဆားဗီးယားနှင့် မွေ်တေ
ီ ေ
ီ ရိုးတိ့မ
ု ှာ ယူေုဆ
ိ လားဗီးယားဖြည်ရထာင်စုအတွင်း
ဆက်လက်ကျေ်ရှိခဲ့သည်။
၁၀။

ယူေုဆ
ိ လြ်စစ်ြွဲ(၁၉၉၁-၂၀၀၁)အတွင်း

ရော့စေီးယားနှင့်ခရိုရအးရှားတွင်

ြဋိြက္ခများ ဖြင်းထေ်စာွ ဖြစ်ြွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကိုဆိုဗိုဖြည်ေယ်ရှိ
အယ်ရေးေီးယားလူမျိုးများနှင့် ဆာေ့်လူမျိုးများကကားြဋိြက္ခမှတစ်ဆင့် ယူေိဆ
ု လား
ဗီးယားတြ်မရတာ် နှ င့်

အယ်ရေးေီးယားလူမျ ုိ းတို ့၏

ကိ ုဆိ ုဗို လွတ်ရဖမာက် ရရး

တြ်မရတာ်သူြုေ်တြ်ြွဲ့တိ့အ
ု ကကား ဖြစ်ြွားသည့်ကိုဆိုဗိုစစ်ြွဲ (၁၉၉၈-၁၉၉၉) ဖြစ်ြွား
ခဲ့ပြီး ရေတိုးတြ်ြွဲ့မှ ကကားဝင်စွက်ြက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ခုနှစ်တင
ွ ် ကုလသမေ္ဂမှ
ယူေုဆ
ိ လားဗီးယားတြ်ြွဲ့များ

ကိုဆိုဗိုမှဆုတခ
် ွာရေ်နှင့်

ကိုဆိုဗိုအား

ကုလသမေ္ဂ

အထိေ်းချုြ်ခံေယ်ရဖမအဖြစ်သတ်မှတ်ရေ် ဆုးံ ဖြတ်ခ့သ
ဲ ည်။
၁၁။

၂၀၀၃ခုန ှစ် တွင်

ယူ ေို ဆလားဗီ းယားဖြည် ရထာင်စုအ ား

ဆားဗီးယားနှင့်

မွေ်တေ
ီ ေ
ီ ရိုးြက်ေရယ်သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် အမည်ရဖြာင်းလဲခသ
ဲ့ ည်။ ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ ရမလ

5
တွင် မွေ်တေ
ီ ေ
ီ ရိုးသည် လူထုဆန္ဒခံယူြွဲဖြုလုြ်ကာ သီးဖခားနိုင်ငံအဖြစ်ခထ
ွဲ ွက်ခသ
ဲ့ ည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ရြရြာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်ရေ့တွင် ကိုဆိုဗိုသည်လည်း ဆားဗီးယားမှခွဲ
ထွက်ကာ လွတလ
် ြ်ရရးရကကညာခဲ့သည်။ ကိုဆိုဗို၏လွတလ
် ြ်ရရးကို ကမ္ဘာ့နုင
ိ ်ငံ ၁၁၂
နိုင်ငံမှ ချက်ချင်းအသိအမှတဖ် ြုရြးခဲ့သည်။
အစိုးရနှင့်နင
ို ်ငံကရး
၁၁။

ဆားဗီးယားနိုင်ငံသည် ြါလီမေ်သမ္မတနိုင်ငံတစ်နုင
ိ ်ငဖံ ြစ်သည်။ ဆားဗီးယား

နိုင်ငံ၏အရဖခခံဥြရေသည် Sretenje Constitution ဟုရခါ်သည့် ၁၈၅၃ ြွဲ့စည်းြုံ
အရဖခခံဥြရေကိုအရဖခခံထားပြီး ၎င်းအရဖခခံဥြရေသည် ကမ္ဘာရြါ်ရှိ သက်တမ်းရင့်
လစ်ေရယ်ြွဲ့စည်းြုံအရဖခခံဥြရေတစ်ရြ်လည်းဖြစ်သည်။

အဆိုြါအရဖခခံဥြရေအား

၁၀ ကကိမ်အထိဖြင်ဆင်ခပဲ့ ြီး လက်ရှိြွဲ့စည်းြုံအရဖခခံဥြရေသည် ၂၀၀၆၊ မွေ်တေ
ီ ေ
ီ ရိုး
ခွဲထွက်ပြီးချိေတ
် ွင် ဖြေ်လည်ဖြင်ဆင်ရရးဆွဲထားသည့်အရဖခခံဥြရေဖြစ်သည်။
၁၂။

သမ္မတသည် နိုင်ငံရတာ်၏အကကီးအကဲနင
ှ ့် တြ်မရတာ်ကာကွယ်ရရးဦးစီးချုြ်

ဖြစ်ပြီး ၅ နှစသ
် က်တမ်းဖြင့်ရရွးရကာက်တင်ရဖမာက်ြါသည်။ သမ္မတတစ်ဦးသည်
သက်တမ်း(၂)ဆက်သာ တစ်ဆက်စြ်တည်းတာဝေ်ထမ်းရဆာင်ခွင့်ရှိသည်။ သမ္မတ
သည် လွှတရ
် တာ်၏သရောတူညီမှုဖြင့် ဝေ်ကကီးချုြ်နင
ှ ့်အစိုးရအြွဲ့အားြွဲ့စည်းသည်။
လက်ရှိသမ္မတမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သမ္မတရရွးရကာက်ြွဲတွင် အနိုင်ရရှိခ့သ
ဲ ည့် တိးု တက်
ရသာဆားဗီးယားြါတီမှ Aleksandar Vučić ဖြစ်သည်။

ဆားဗီးယားသမ္မတ Aleksandar Vučić
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၁၂။

ဥြရေဖြုရရးတွင်

အမျိုးသားညီလာခံ(National

Assembly)

လွှတရ
် တာ်

တစ်ရြ်သာရှိပြီး လွှတရ
် တာ်သည် ဝေ်ကကီးချုြ်နှင့်အစိုးရအြွဲ့အား သရောတူခေ့်အြ်
ဖခင်း၊ ဥြရေဖြုဖခင်း၊ စစ်ရကကညာဖခင်း၊ နိုင်ငံတကာသရောတူညီမှုစာချုြ်စာတမ်း
များအတည်ဖြုဖခင်းကိစ္စရြ်များရဆာင်ရွက်သည်။ လွှတရ
် တာ်အား အချိုးကျစေစ်ဖြင့်
ရရွးရကာက်တင်ရဖမာက်သည့်ကိုယ်စားလှယ်
သက်တမ်းမှာ

(၄)နှစ်ဖြစ်သည်။

၂၅၀ဖြင့်ြွဲ့စည်းထားပြီး

အဓိကနိုင်ငံရရးြါတီများမှာ

လွှတရ
် တာ်

ဗဟိုလက်ယာယိမ်း

Serbian Progressive Party၊ လက်ဝဲယိမ်း Socialist Party of Serbia နှင့် လက်ယာစွေး်
Serbian Radical Party တိ့ဖု ြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာဆက်ဆက
ံ ရး
၁၃။

ကမ္ဘာ့ကုလသမေ္ဂအြွဲ့ဝင်နိုင်ငံရြါင်း

(၁၈၈)နိုင်ငံနှင့်

သံတမေ်ဆက်ဆရ
ံ ရး

ထူရထာင်ထားပြီး သံရုံးရြါင်း (၆၅)ခုအားြွင့်လှစ်ထားသည်။ ဥရရာြသမေ္ဂအြွဲ့ဝင်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာရစရေ် ဦးတည်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၂၅ ခုနှစ်တင
ွ ် အြွဲ့ဝင်
နိုင်ငံဖြစ်လာမည်ဟု ခေ့်မှေ်းထားြါသည်။ ရဖမာက်အတ္တလေ်တိတမ
် ဟာမိတစ
် ာချုြ်
အြွဲ့ (NATO)

နှင့် ြူး ရြါင်းရဆာင်ရွ က်မှု များအား

၂၀၀၆ခုနှ စ်တွင် စတင်ကာ

ရဆာင်ရွက်ခပဲ့ ြီး ပငိမ်းချမ်းမှုထိေ်းသိမ်းရရးတာဝေ်များတွင် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်လျက်
ရှိသည်။
စီးပွားကရး
၁၄။

ဆားဗီးယားနိုင်ငံသည်

လူလတ်တေ်းလွှာအရဖခဖြုရေးကွက်စီးြွားရရးစေစ်

ကိုကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ရငွရကကးအြွဲ့၏ထုတဖ် ြေ်ချက်အရ ဆားဗီးယား၏GDP
မှာ အရမရိကေ်ရ ေါ်လာ ၄၄ ေီလီယံ ဖြစ် ကာ တစ်ဦးဖခင် းဝင်ရငွမှာ အရမရိကေ်
ရေါ်လာ ၆၂၈၄ဖြစ်သည်။ ဝေ်ရဆာင်မှုလုြ်ငေ်းများသည် GDP၏ ၆၀.၈%၊ စက်မှု
လုြ်ငေ်းများသည် ၃၁.၃%နှင့် စိုက်ြျိုးရရးသည် ၇.၉% ဖြစ်သည်။ ရငွရကကးမှာ Serbian
dinarကိုအသုံးဖြုပြီး ရငွရကကးလဲလှယ်မှုနှုေ်းမှာ အရမရိကေ်ရေါ်လာ ၁ ရေါ်လာလျှင်
၁၀၄.၈ ဆားဗီးယေ်းေီောဖြစ်သည်။
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၁၅။

၂၀၀၀ဖြည့ ် န ှ စ ် မ ှ စ တင် ကာ

ဖြည် ြ တိ ု က် ရ ိ ု က် ရ င် းနှ ီ း ဖမုြ် န ှ ံ မ ှု ြ မာဏသည်

အရမရိကေ်ရေါ်လာ၂၅ေီလီယံအထက် သိ ု့ ဖမင့်တက်လာခဲ့ ပြီ း

ဖြည်ြောမည်ကကီ း

လုြ်ငေ်းစုများဖြစ်သည့် Fiat Chrysler Automobiles၊ Siemens၊ Bosch၊ Philip
Morris၊

Michelin၊

ဖမှုြ်နှံလျက်ရှိသည်။

Coca-Cola၊

Carlsberg

စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင်လည်း

စသည့်လုြ်ငေ်းစုများမှ

ရင်းနှီး

ရုရှားစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့်

Gazprom နှင့် Lukoil တိ့မ
ု ှ အကကီးအကျယ်ရင်းနှီးလုြ်ကုင
ိ ်လျက်ရှိသည်။
၁၆။

ဆားဗီးယားနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုနင
ှ ့်ရဖမမျက်နှာဖြင်အရဖခအရေအရ ရကာက်ြဲ

သီ းနှ ံမျ ုိ းစုံစ ို က်ြျ ုိ းနိုင ် သည့်အရဖခအရေအား
ဟက်တာ(၅)သေ်းအထိ

ြိုင်ဆ ိုင်ထားြါသည်။

စိုက်ြျိုးဖြစ်ထွေ်းလျက်ရှိပြီး

စိ ုက်ြ ျ ုိ းရဖမ

စိုက်ြျိုးရရးထုတက
် ုေ်တင်ြို့မှု

မှရရှိရငွသည် အရမရိကေ်ရေါ်လာ ၃.၂ေီလီယံဖြစ်ြါသည်။ ထို့အဖြင် EU နိုင်ငံများသို့
ရအးခဲစားရသာက်ကုေ်တင်ြို့မှု

အများဆုးံ နိုင်ငံလည်းဖြစ်ြါသည်။

ကမ္ဘာရြါ်တွင်

ဇီးသီးနှင့်raspberries စိုက်ြျိုးထုတလ
် ုြ်မှု ေုတိယအများဆုးံ နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။
လူမှုကရး
၁၇။

လူဦးရရ ၇ သေ်းခေ့်ရှိပြီး လူဦးရရသိြ်သည်းဆမှာ ၈၉ ကီလိုမီတာတွင် လူ

၁ဦးနှုေး် ဖြစ်သည်။ လူမျိုးစုများအရေဖြင့် ဆာ့ေ်လူမျိုး ၈၃.၃%၊ ဟေ်ရေရီ ၃.၅%၊
ရိုးမား ၂.၁%၊ ရော့စေက် ၂% နှင့် အဖခား ၉% တိ့ဖု ြစ်သည်။ ရုံးသုံးောသာစကားမှာ
ဆားဗီးယားောသာစကားဖြစ် ပြီး လူဦးရရ၏ ၈၈ % သုံ းစွ ဲ ကကသည် ။ အဖခား
အသိအမှတဖ် ြုထားရသာ လူေည်းစုောသာစကားများမှာ ဟေ်ရေရီ၊ ရော့စေီးယား၊
ဆလိုဗက်၊ ခရိုရအးရှား၊ အယ်ရေးေီးယား၊ ရိုရမးေီးယားနှင့် ေူရေးရီးယားောသာ
စကားများဖြစ်သည်။
၁၈။

အုြ်ချုြ်ရရးရေသများအရေဖြင့် ဖမူေီစြ
ံ ယ်ေယ်ရဖမ၁၄၅ခုနှင့် ပမို့ရတာ်ေယ်ရဖမ

၂၉ ခု၊ ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရရေသ ၂ ခုြိုင်းဖခားသတ်မှတ်ထားသည်။ ဖမူေီစြ
ံ ယ်
ရေသများနှင့် ပမို့ရတာ်ေယ်ရဖမများအား ခရိုင် ၂၄ ခုဖြင့် ခွဲဖခားသတ်မှတထ
် ားသည်။
လူဦးရရအထူထြ်ဆံးု ပမို့ရတာ်မှာ ေဲလ်ေရိတပ် မို့ရတာ်ဖြစ်ပြီး လူဦးရရ ၁.၂ သေ်း
ရေထိုင်သည်။
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၁၉။

ဆားဗီးယားသည်

ောသာရရးလွ တ်လြ်ခွင့်အ ဖြည့် အဝရြးထားသည့်

Secular State တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ့လူဦးရရ၏၈၄.၅%ဖြစ်သည့် လူဦးရရ ၆ သေ်း
သည် ရအာ်သိုရေါ့ခရစ်ယာေ်ောသာကို ကိုးကွယ်ကကသည်။ ရိုမေ်ကတ်သိုလစ်ခရစ်
ယာေ်ောသာဝင် ၆ %၊ မူဆလင် ၃ % နှင့် ြရိုတက်စတင့် ၁%တိ့ဖု ြစ်သည်။
မမန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆက
ံ ရး
၂၀။

ဆားဗီးယား-ဖမေ်မာဆက်ဆရ
ံ ရးအရေဖြင့်

ယူေုဆ
ိ လားဗီးယားဖြည်ရထာင်စု

ရခတ် ၁၉၅၀ဖြည့် နှ စ်၊ ေီ ဇင်ောလ ၁၉ ရက်ရေ့တွင်စတင် ခဲ့ သည်။ ြထမဆုံး
ယူေိ ုဆလားဗီးယားသံရုံ းကို ၁၉၅၂ခု နှ စ်တ ွ င်စတင်ြွင့်လှ စ်ခ ဲ့သည်။ ဖမေ်မာနိ ုင်ငံ
လွတ်လြ်ရရးမရမီ ၁၉၄၇ခု နှ စ်၊ ဇူလိုင်လတွ င် တိုင်းဖြုဖြည် ဖြုလွှ တ်ရတာ်အမတ်
ြဆြလအြွဲ့ဝင်ဦးရကျာ်ပငိမ်းဦးရဆာင်ရသာ ဖမေ်မာကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့သည် ယူေို
ဆလားဗီးယားဖြည်ရထာင်စုသို့ ရလ့လာရရးသွားရရာက်ခသ
ဲ့ ည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်အတွင်း
ရေ်ကုေ်ပမို့ရှိ တရုတသ
် ံရုံး၏လျှို့ဝှက်အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် ဖမေ်မာနှင့် ယူေိုဆလား
ဗီးယားတိ့၏
ု
နိုင်ငံရရးဆက်ဆမ
ံ ှုသည် လစ်လျူရှု၍မရရသာဆက်ဆရ
ံ ရးတစ်ရြ်ဖြစ်
ရကကာင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။
၂၁။

စစ်ရအးတိုက်ြွဲကာလများတွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံအရေဖြင့် ယူေုဆ
ိ လားဗီးယားအား

ဆိရ
ု ှယ်လစ်စံဖြနိုင်ငံတစ်ခုအရေဖြင့်မှတယ
် ူခဲ့ပြီး

ဖမေ်မာနှင့်ယူေိုဆလားဗီးယားတို့

သည် လူမျိုးစုတင
ို ်းရင်းသားများ စုစည်းရေထိုင်မှုဖခင်းတူညီဖခင်း၊ ေက်မလိုက်ဝါေကို
ကျင့်သုံးရသာနိုင်ငံများဖြစ်ဖခင်းတို့ရကကာင့် ေီးစြ်ရသာဆက်ဆရ
ံ ရးရှိခ့ဲသည်။
၂၂။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တင
ွ ် ဆားဗီးယားနှင့် ဖမေ်မာနိုင်ငံတု့ိ၏ကုေ်သွယ်မှုတေ်ြိုးမှာ ယူရို

၁၈၀၈သေ်းရှိခဲ့ပြီး၊ ြို့ကုေ်တေ်ြိုး ယူရို ၁၄၉၂ သေ်းနှင့် သွင်းကုေ် ယူရို ၃၁၆ သေ်းဖြစ်
သည်။ ဖမေ်မာနှင့် ဆားဗီးယားအကကား သရောတူညီမှုစာချုြ် (၄)ခုချုြ်ဆထ
ို ားရှိပြီး
စာချုြ်များမှာရအာက်ြါအတိင
ု ်းဖြစ်ြါသည်(က) PAYMENTS AGREEMENT (၁၉၅၇)

9
(ခ)

AGREEMENT

ON

ECONOMIC

AND

TECHNICAL

COOPERATION (EXCHANGE OF NOTES) WITH BURMA
(၁၉၆၆)
(ေ)

TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE SFRY AND THE GOVERNMENT OF THE UNION OF
BURMA (၁၉၆၈)

(ဃ) PROTOCOL ON COOPERATION BETWEEN THE FEDERAL
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE FRY AND THE
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF
MYANMAR (၂၀၀၀)

10
မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆားဗီးယားသံအမတ်ကကီး
H. E. Mr. Miodrag Nikolin ၏ကိုယ်ကရးအကျဉ်း

H. E. Mr. Miodrag Nikolin အား ၃၁.၈.၁၉၅၄ ရက်ရေ့တွင် ဆားဗီးယား
နိုင်ငံ၊ Zrenjanin ၌ရမွးြွားခဲ့ြါသည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တင
ွ ် University of Belgrade မှ
စီးြွားရရးဆိုင်ရာမဟာဌာေမှေွဲ့ရရှိခ့ပဲ ြီး ၁၉၈၁ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၂ နှစမ
် ျားတွင်The SFR
of

Yugoslavia

၏နိုင်ငံဖခားရရးရာကိစ္စရြ်များအတွက်

သံတမေ်ဆုင
ိ ်ရာ

ရကျာင်းမှလည်း ေွဲ့ရရှိခ့ြ
ဲ ါသည်။ ၎င်းသည် အေဂလိြ်နှင့်ရုရှားောသာစကားနှစမ
် ျိုး ကို
တတ်ရဖမာက်ကျွမ်းကျင်ြါသည်။
ရေ်ကုေ်တွင် ၁၉၈၄ခုနှစ်မှ၁၉၈၈ခုနှစ်အထိ သံရုံးအတွင်းဝေ်အဖြစ်လည်းရကာင်း
၁၉၉၆ခုနှစ်မ၂ှ ၀၀၁ခုနှစ်အထိ လက်ရထာက်သံအမတ်၊ အတိုင်ြင်ခံအဖြစ်လည်းရကာင်း
တာဝေ်ယူခဲ့ြါသည်။ ၂၅.၁၁.၂၀၁၃ရက်ရေ့တွင် ဖြည်ရထာင်စုသမ္မတဖမေ်မာနိုင်ငံရတာ်
ဆိင
ု ်ရာ အထူးအာဏာကုေ်လွှဲအြ်ဖခင်းခံရရသာ ဆားဗီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကကီးအဖြစ်
တာဝေ်ယူရဆာင်ရွက်ခြ
ဲ့ ါသည်။ ထို့ဖြင် ၁၄.၁၁.၂၀၁၄ ရက်ရေ့တွင် ရေ်ကုေ်အရဖခစိုက်
လာအိုဖြည်သူ့ေမ
ီ ိုကရက်တစ်နိုင်ငံဆုင
ိ ်ရာ

အထူးအာဏာကုေ်လွှဲအြ်ဖခင်းခံရရသာ

ဆားဗီးယားနိ ုင်ငံသံ အမတ်အကကီးအဖြစ် လည်း ရဆာင်ရွ က်ခ ဲ့ ြါသည်။ ၎င်းသည်
၂.၁၀.၂၀၁၇ရက်ရေ့တွင်

ဖမေ်မာအစိုးရ၏အစီအစဉ်ဖြင့်

ရခိုင်ဖြည်ေယ်ရဖမာက်ြိုင်း

ခရီးစဉ်သို့သွားရရာက်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ရဖမာက်ြိုင်းသံတမေ်ခရီးစဉ်ရကကညာချက်ကို ထုတ်ဖြေ်
ရာတွင်လည်း အဖခားသံအမတ်ကကီးများနှင့် ြူးရြါင်းြါဝင်ခြ
ဲ့ ါသည်။

