သြစ သြေးလျဓနြဟာယနိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ြေည် နရာနှင့်ြမိုင်း သကာင်း
၁။

သြစ သြေးလျနိုင်ငံအား သြစ သြေးလျဓနြဟာယနိုင်ငံဟု ခါ်ြေွင်ပါြည်။ သြစ သြေးလျ

ြေိုက်မကကီး၊ ြေက်စ မးနီးယားကျွန်းနှင့် ကျွန်းငယ် ပါင်း မာက်များစွာ ပါဝင်ဖွဲ ့စည်းထား
ြည့် ြမုဒ္ဒရာပိုင်းဇုံနိုင်ငံ ဖစ်ပါြည်။ ကမ္ဘာ ပါ်ြေွင် ဆဌမ မာက်အကကီးဆုံးနိုင်ငံ ဖစ်ပါြည်။
မာက်ဘက်ြေွင် ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့်အ ရှ ြေီ
့ မာနိုင်ငံ၊ အ ရှ ့ မာက်
ဘက်ြေွင်

ဆာ်လမွန်ကျွန်းစုနိုင်ငံနှင့်ဘင်နွှာြေူနိုင်ငံ၊ အ ရှ ့ ြောင်ဘက်ြေွင် နယူးဇီလန်

နိုင်ငံြေို ့ြေည်ရှိပါြည်။ ထို ့အ ပင် ြီး ခားြေိုက်ြေစ်ြေုိက်လည်း ဖစ်ပါြည်။

၂။

၁၈ရာစု ဗြိြေိြျှြေို ့အ ခမစိုက်မီကာလ လွန်ခဲ့ ြာနှစ် ပါင်း ၅၀၀၀၀ ခန် ့ြေွင် ကနဦး

သြစ သြေးလျြေိုင်းရင်းြားအုပ်စု ၂၅၀ ခန် ့ အ ခချ နထိုင်ခဲ့ပါြည်။ ၁၆၀၆ ခုနှစ် ြေွင် ဒြေ်ချ်
(Dutch) ြေို ့မှ သြစ သြေးလျြေိုက်အား ရှာ ဖွ ြေွ ရှ့ ိခဲ့ဗပီး ယင်းြေိုက်ြို ့ စူးစမ်းရှာ ဖွရန်
အ ခားဥ ရာပနိုင်ငံများမှ စိြေ်ဝင်စားလာခဲ့သကပါြည်။ ဗြိ ြေ ိ ြျှြေိ ု ့ြည် သြစ သြေးလျ
အ ခချမှုဗပိုင်ပွဲြေွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ကာ ၁၇၇၀ ပည့်နှစ်ြေွင် အ ရှ ပိ့ ုင်းနယ်နိမိြေ်များြည် ဗြိြေိြျှ
ြေို ့အပိုင် ဖစ်လာြည်။ ကနဦးဗြိြေိြျှြေို ့မှာ သြစ သြေးလျအား အကျိုး ဖစ်ထွန်း စြည့်

ကိုလိုနီအ ဖစ်ြ ဘာမထားဘဲ ဗြိြေိြျှနိုင်ငံြေွင် အလိုမရှိြည့် လူဆိုးလူမိုက်၊ အကျဉ်းြား၊
က လက ချ၊ ဆန်ကုန် မ လးြေို ့အား သြစ သြေးလျြို ့ မဲဇာအ ဖစ် စလွှြေ်နယ်နှင်ြည့်
ထာင် က ိ ု လ ိ ု န ီ ဒြ (Prison Colony) အ ဖစ် ြ ဘာထားခဲ ့ ပ ါြည် ။
သြစ သြေးလျြေွင်

မွး မူ ရးလုပ်ငန်း အာင် မင်မှုနှင့် ြယံဇာြေကကယ်ဝမှုကို

နာက် ပ ိ ု င ် း
ြေွ ရှ့ ိဗပီးြည့်

နာက်ပိုင်း လယ် ြမားနှ င် ့ ကု န် ြ ည် ပွဲ စ ားလူ ြေန်း စားများ အ ခချ နထိုင်လာခဲ့ြည်။
၁၉၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် န ့ြေွင် ကိုလိုနီနယ် ၆ ခုအား ဖက်ဒရယ်အ ဖစ် စု ပါင်းကာ
ဓနြဟာယနိုင်ငံအ ဖစ်ထူ ထာင်ခဲ့ြည်။ သြစ သြေးလျနိုင်ငံြည် ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်ဒီမိုက ရစီ
စနစ်နှင့် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်ြေို ့ကိုအ ခခံ ြာ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်ြေစ်နိုင်ငံ ဖစ်ြည်။
သြစ သြေးလျနိုင်ငံြေွင် ပည်နယ် ၆ ခု ဖင့်ဖွဲ ့စည်းထားကာ လူဦး ရ ၂၅ ြန်း

ကျာ်ရှိပါ

ြည်။ ဗမို ့ပလူဦး ရများ ပားကာ အ ရှ ဘက်
့
ကမ်းရိုးြေန်းြေစ် လျှာက်ြေွင် လူဦး ရြိပ်
ြည်းဆ ပိုမိုများ ပားပါြည်။ ြို ့ ြာ် အ ခားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သြစ သြေးလျြည်
ြိပ်ြည်းဆအလွန်နည်းပါးပါြည်။
၃။

သြစ သြေးလျနိုင်ငံြည် ကမ္ဘာ့အချမ်းြာဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းြေွင်ပါဝင် ြာ ဖွံ ့ဗဖိုးဗပီး

နိုင်ငံြေစ်နိုင်ငံ ဖစ်ပါြည်။ ကမ္ဘာ့ ၁၃ နိုင်ငံ မာက် စီးပွား ရးအ ကာင်းမွန်ဆုံးနိုင်ငံ ဖစ်ကာ
ြေစ်ဦးချင်းဝင် ငွမှာ ကမ္ဘာန
့ ံပါြေ် ၁၀ နရာြေွင်ရှိပါြည်။ သြစ သြေးလျ၏ စစ်ြံးု စရိြေ်
ြုးံ စွမ
ဲ ှုမှာ ၁၃ နိုင်ငံ မာက်ြေွင်ရှိပါြည်။
အစိုးရ
၄။

သြစ သြေးလျနိ ုင် ငံ ြ ည် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်ကိုကျင့်ြုံးဗပီး ပါလီမန်ဒီမိုက ရစီ

စနစ် ဖစ်ပါြည်။ ဒုြေ ိ ယ မာက်အ ဲလ က်ဇ ဘက်ဘ ုရင်မ ြည် နိုင်ငံ၏အကကီးအမှူး ဖစ်ကာ
သြစ သြေးလျ၏ဘုရင်မလည်း ဖစ်ြည်။ ဘုရင်မြည် UK ြေွင် အ ခစိုက်ကာ ဘုရင်မ
အား သြစ သြေးလျဘုရင်ခံချုပ်မှ ြောဝန်ခံရြည်။ ပည်နယ်အလိုက် ဘုရင်ခံများကို ခန် ့အပ်
ထားရှိကာ ဘုရင်ခံချုပ်နှင့်ဘုရင်ခံများအား ဘုရင်မမှြေိုက်ရိုက်ခန် ့အပ်ြည်။ လက်ရှိဘုရင်
ခံချုပ်မှာ Sir Peter Cosgrove ဖစ်ကာ ဝန်ကကီးချုပ်မှာ Scott Morrison ဖစ်ြည်။

ဘုရင်မ Elizabeth II

၅။

ဘုရင်ခံချုပ် Sir Peter Cosgrove

ဝန်ကကီးချုပ် Scott Morrison

ဖက်ဒရယ်အစိုးရအား အာက်ပါအြေိုင်းကဏ္ဍ (၃) ခုခွဲ ခားြြေ်မှြေ်နိုင်ြည်(က)

ဥပ ဒ ပု ရး။ လွှြေ် ြော်နှစ်ရပ်ပါဝင်ကာ ၎င်းလွှြေ် ြော်နှစ်ရပ်ြေွင် ဘုရင်မ၏
အခန်းကဏ္ဍ (ဘုရင်ခံချုပ်မှကိုယ်စား ပုြည်)၊ ဆီးနိြေ်လွှြေ် ြော်နှင့် ပည်ြူ ့
လွှြေ် ြော်ြေို ့ပါဝင်ြည်။

(ခ)

အုပ်ချုပ် ရး။ ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ် ရး ကာင်စီြည် အဓိက ဖစ်ကာ ဘုရင်ခံ
ချုပ်အ ားဝန် က ကီ းချုပ် နှ င့် ဝန်က ကီ းအဖွ ဲ မ
့ ှ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာြေွင် ပံ့ပိုးကူညီ
ပးြည်။

(ဂ)

ြေရားစီရင် ရး။ သြစ သြေးလျြေရားလွှြေ် ြော်ချုပ်နှင့် အ ခားဖက်ဒရယ်ြေရား
လွှြေ် ြော်များမှ ဆာင်ရွက်ြည်။ အဆိုပါြေရားစီရင် ရးပိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအား
ဖက်ဒရယ် ကာင်စီ၏ ထာက်ခံမှု ဖင့် ဘုရင်ခံချုပ်မှခန် ့အပ်ြည်။

လွှြေ် ြော်နှင့်နိုင်ငံ ရး
၆။

လွှြေ် ြော်နှစ်ရပ်ရှိဗပီး အထက်လွှြေ် ြော်(Senate)နှင့်

အာက်လွှြေ် ြော် ဖစ်ြည့်

ပည် ြ ူ ့လွှ ြေ ် ြော် (House of Representative) ဖစ် ြ ည် ။ အထက်လ ွှြေ ် ြော် ြေွ င်
ကိုယ်စားလှယ်ဦး ရ ၇၆ နရာနှင့် အာက်လွှြေ် ြော်ြေွင်ကိုယ်စားလှယ်ဦး ရ ၁၅၀ နရာ
ဖစ်ြည်။ လွှြေ် ြော်ြည် အစိုးရအဖွဲ ့ကိုဖွဲ ့စည်းကာ အစိုးရအဖွဲ ့အကကီးအကဲြည် ဝန်ကကီးချုပ်
ဖစ်ြည်။ ဘုရင်ခံချုပ်ြေွင် အုပ်ချုပ် ရးအာဏာရှိ ြာ်လည်း ြာမန်အား ဖင့် ဝန်ကကီးချုပ်က
နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ြည်။ ြို ့ရာြေွင် ဘုရင်ခံချုပ်ြည် ဝန်ကကီးချုပ်ကို ကျာ်လွန်ကာ အာဏာ

ြုးံ ပိုင်ခွင့်ရှိ သကာင်းကို

၁၉၇၅

ခုနှစ်

ဖွဲ ့စည်းပုံအ ခခံဥပ ဒအကျပ်အြေည်း ဖစ်ချိန်ြေွင်

ဘုရင်ခံချုပ်က အစိုးရအဖွဲ ့ကို ဖျက်ြမ
ိ ်းခဲ့ ခင်း ဖင့် ပြခဲ့ြည်။
၇။

နို င် ငံ ရးြေွင ် အဓိ က ပါြေီ ( ၂)ခုရှ ိ က ာ သြစ သြေးလျ လဘာပါြေီနှ င့် နှစ် ပါြေီ

ညွှန် ့ ပါင်းအဖွဲ ့ြေို ့ဖစ်ြည်။ ညွှ န် ့ ပါင်း အဖွဲ ့ြေွ င် လစ်ဘ ရယ် ပါြေီန ှင် ့

နရှင်နယ်ပါြေီြေို ့

ပူး ပါင်းထား ခင်း ဖစ်ြည်။
ပည်နယ်များနှင့်နယ် မများ
၈။

သြစ သြေးလျနိုင်ငံြေွင် ပည်နယ် (၆) ခုနှင့် ပင်မနယ် မ (၂) ခု ခွဲ ခားြြေ်မှြေထ
် ား

ပါြည်။ ပည်နယ် (၆) ခုနှင့် နယ် မ (၂) ခုမှာ အာက်ပါအြေိုင်း ဖစ်ပါြည်(က) နယူး ဆာက် ဝးလ် ပည်နယ်၊
(ခ)
(ဂ)

ြောင်သြစ သြေးလျ ပည်နယ်၊

(ဃ)

ြေက်စ် မးနီးယား ပည်နယ်၊

(င)

ြစ်ြေိုးရီးယား ပည်နယ်၊

(စ)

အ နာက်သြစ သြေးလျ ပည်နယ်၊

(ဆ)

သြစ သြေးလျဗမို ့ ြော်နယ် မ၊

(ဇ)
၉။

ကွင်းစ်လန်းစ် ပည်နယ်၊

မာက်ပိုင်းနယ် မ။

ပည်နယ်များနှင့်နယ် မအြီးြီးြေွင် ြက်ဆိုင်ရာလွှြေ် ြော်များရှိသကဗပီး ပင်မနယ် မ

(၂) ခုြေွင် လွှြေ် ြော်ြေစ်ရပ်စီရှိကာ ကျန် ပည်နယ်အြီးြီးြေွင် လွှြေ် ြော်နှစ်ရပ်စီရှိသက
ပါြည်။ ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်မှ ြေိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ် ြာ ကျွန်းစုနယ် မများလည်းရှိရာ ၎င်းြေို ့
မှာ အာက်ပါအြေိုင်း ဖစ်ပါြည်(က) အက်ရှ်မိုးနှင့် ကာြေီး ယးကျွန်းစု၊
(ခ)

သြစ သြေးလျအန္တာြေစ်နယ် မ၊

(ဂ)

ခရစ်စမြေ်ကျွန်းစု၊

(ဃ)

ကိုကိုး (ကီးလန်း)ကျွန်းစု၊

(င)
(စ)

ကာ်ရယ်ဆီးလ်ကျွန်းစု၊
ဟြေ်ဒ်နှင့်မက် ဒါ်နယ်လ်ကျွန်းစုများ၊

(ဆ)

နာ် ဖါ့ခ်ကျွန်းစုများ။

ြဘာဝပြေ်ဝန်းကျင်
၁၀။

သြစ သြေးလျြေိ ု က် ၏ ဒြအများစု ြ ည် ကန္တရ ဒြများ ဖစ်ြည်။ အချို ့ ဒြ

များြေွင် အယ်လ်ပိုင်းြစ် ြောများ၊ မိုးြစ် ြော(Rain Forest) များ ပါက် ရာက်လျက်
ရှိရာ ရာြီဥြေုမျိုးစုံ ရာယှက်လျက်ရှိပါြည်။ ြြေ္တ မျိုးစိြေ် ပါင်း ၂၅၀၀၀၀ အနက်မှ ၅
ရာခိုင်နှုန်း ြာ

မျိုးစိြေ်များအား

သြစ သြေးလျြေိုက်ြေွင် ြေွ ရှ့ ိရပါြည်။

ကမ္ဘာ ပါ်ြေွင်

မမျိုးစိြေ်အများဆုံး ကျက်စား ြာနိုင်ငံ ဖစ်ကာ မျိုးစိြေ် ၇၇၅ မျိုးခန် ့ ရှိပါြည်။ ရှားပါး
မျိုးစိြေ်များ ဖစ်ြည့် ြားပိုက် ကာင်များ၊ ကိုအားလား ကာင်များ၊ ဝန်းဘြေ်ြြေ္တ ဝါငယ်
များကျက်စားြည့် ြေစ်ခုြေည်း ြာနိုင်ငံ ဖစ်ပါြည်။
စီးပွား ရး
၁၁။

သြစ သြေးနိုင်ငံ၏စီးပွား ရးြည် ြြေ္တ ုြေွင ် း လုပ ်င န် း၊ ဆက်ြွယ ် ရးလုပ်ငန်း၊

ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ထုြေ်လုပ်ငန်းများ ပါ်ြေွင် အ ခခံထားပါြည်။

စျးကွက်စီးပွား ရး

စနစ်အားကျင့်ြုံးဗပီး မင့်မား ြာ GDP ရှ ိ က ာ ဆင်းရဲမွဲ ြေမှုအချိုးမှာ နည်းပါးလှပါ
ြည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ြေွင် ဆင်းရဲမွဲ ြေမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ၁၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါြည်။
၁၂။

နိ ု င ် င ံ ြ ု ံ း ငွ သကးမှ ာ သြစ သြေးလျ ဒါ်လာ ဖစ် က ာ ၎င် း ငွ သကးအား အ ခား

လွြေ်လပ် ြာ ြမုဒ္ဒရာပိုင်းနိုင်ငံများ ဖစ်ြည့် ခရီဘာြေီနိုင်ငံ၊ ြေူြာလူနိုင်ငံနှင့် နာအူယူ
နိုင်ငံြေို ့မှလည်း ြုံးစွဲလျက်ရှိပါြည်။ သြစ သြေးလျနိုင်ငံ၏ စ ြော့အိပ်ချ်ချိန်းြည် ကမ္ဘာ ပါ်
ြေွင် စိြေ်ချယုံသကည်ရမှုအဆင့် ၉ ြေွင်ရှိပါြည်။ အစိုးရ၏ ကကးဗမီမှာ ဒါ်လာ ၁၉၀ ဘီလီယံ
ရှိကာ အိမ် ခံ မ စျးမှာ မင့်မားလှပါြည်။
၁၃။

နိုင်ငံြေွင် လက်ရှိအလုပ်အကိုင်လုပ်ကိုင်ြူဦး ရ ၁၂ ြန်း ကျာ်ရှိကာ အလုပ်လက်မဲ့

နှုန်းမှာ ၅.၂ ရာခိုင်နှုန်း ဖစ်ပါြည်။ လူငယ် (၁၅နှစ်မှ ၂၄နှစ်အြေွင်း) အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ
၁၁.၃ ရာခိုင်နှုန်း ဖစ်ပါြည်။ ငွ သကး ဖာင်းပွမှုနှုန်းမှာ ၂-၃ ရာခိုင်နှုန်း ဖစ်ပါြည်။ ဝိုင်ြေင်ပို ့မှု

စြေုြေ္ထ မာက်အများဆုံးနိုင်ငံ ဖစ်ကာ ဝိုင်ြေင်ပို ့မှုမှ နှစ်စဉ်အ မရိကန် ဒါ်လာ ၅.၅ ဘီလီယံခန် ့
ဝင် ငွရရှိလျက်ရှိြည်။
လူဦး ရနှင့်လူမျိုးများ
၁၄။

၂၀၁၆ ခုနှစ်

နာက်ဆုံး ကာက်ယူခဲ့ ြာ ြန်း ခါင်စာရင်းအရ သြစ သြေးလျနိုင်ငံ

ရှိ လူဦး ရ ၂၃ ြန်း ကျာ်အနက် လူမျိုးစုအလိုက် ရာခိုင်နှုန်းအချိုးမှာ အာက်ပါအြေိုင်း ဖစ်
ပါြည်(က) အဂဂလိပ် - ၃၆.၁ %၊

၁၅။

(ခ)

သြစ သြေးလျ - ၃၃.၅ %၊

(ဂ)

အိုင်းရစ်- ၁၁.၀ %

(ဃ)

စ ကာ့ြေစ်ချ်- ၉.၃ %၊

(င)

ြေရုြေ်- ၅.၆ %၊

(စ)

အီြေလီ- ၄.၆ %၊

(ဆ)

ဂျာမန်- ၄.၅ %၊

(ဇ)

အိန္ဒိယ- ၂.၈ %၊

(ည)

ဂရိ- ၁.၈ %၊

(ဋ)

ဒြေ်ချ်- ၁.၆ %။

ဗမို ့ကကီးများအလိုက် လူဦး ရအ ခအ နမှာ အာက်ပါအြေိုင်း ဖစ်ပါြည်(က) ဆစ်ဒနီ- ၅,၁၃၁,၃၂၆ ယာက်၊
(ခ)

မဲလ်ဘုန်း-၄,၈၅၀,၇၄၀ ယာက်၊

(ဂ)

ဘရစ်ဆဘင်- ၂,၄၀၈,၂၂၃ ယာက်၊

(ဃ)

ပြေ်ြ်ဗမို ့- ၂,၀၄၃,၁၃၈ ယာက်၊

(င)

အက်ဒီလိြေ်- ၁,၃၃၃,၉၂၇ ယာက်၊

(စ)

ဂိုးလ်ကို ့စ်- ၆၄၆,၉၈၃ ယာက်၊

(ဆ)

နယူးကာဆယ်- ၄၃၆,၁၇၁ ယာက်၊

(ဇ)

ကန်ဘာရာ- ၄၃၅,၀၁၉ ယာက်၊

(စျ)

ဆန်းရှိုင်းကို ့စ်- ၃၁၇,၄၀၄ ယာက်၊

(ည)

ဝူလန်ဂွန်း-၂၉၅,၆၆၉ ယာက်၊

(ဋ)

ဟိုးဘြေ်-၂၂၄,၄၆၂ ယာက်၊

(ဌ)

ဂီးလွန်း-၁၉၂,၃၉၃ ယာက်၊

(ဍ)

ြောင်းစ်ြီးလ်- ၁၇၈,၈၆၄ ယာက်၊

(ဎ)

ကားစ်- ၁၅၀,၀၄၁ ယာက်၊

(ဏ) ဒါဝင်- ၁၄၅,၉၁၆ ယာက်၊
(ြေ) ြေူဝမ်ဘ- ၁၁၄,၀၂၄ ယာက်၊
(ထ)

ဘယ်လာရုစ်- ၁၀၁,၅၈၈ ယာက်၊

(ဒ)

ဘန်ဒီဂို- ၉၅,၅၈၇ ယာက်၊

(ဓ)

အယ်လ်ဘာရီ- ၉၀,၅၇၆ ယာက်၊

(န)

လန်ဆက်စြေန်- ၈၆,၃၃၅ ယာက်။

ဘာြာ ရး
၁၆။

နိုင်ငံအြေွင်း ဘာြာအလိုက် ကိုးကွယ်မှုရာခိင
ု ်နှုန်းအား အာက်ပါဇယား ဖင့် ဖာ် ပ
1

ထားပါြည် -

1

ကိုးကွယ်ြည့်ဘာြာ

ရာခိုင်နှုန်း

ဘာြာမဲ့

၃၀.၁%

ရိုမန်ကြေ်ြုလ
ိ စ်

၂၂.၆%

အ ခားခရစ်ယာန်

၁၆.၃%

အန်ဂျလီကန်

၁၃.၃%

အစ္စလာမ်

၂.၆%

"Religion in Australia, 2016". Australian Bureau of Statistics. 28 June 2017. Retrieved 31 January 2018.

ြုဒ္ဓ

၂.၄%

ဟိန္ဒူ

၁.၉%

ဆစ်ခ်

၀.၅%

ဂျူး

၀.၄%

အ ခား

၀.၄%

သြစ သြေးလျ- မန်မာဆက်ဆံ ရး
၁၇။

မန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစ သြေးလျြံရုံးအား ၁၉၅၂ ခုနှစ်ြေွင် စြေင်ြေည် ထာင်ခဲ့

ခင်း ဖစ်ဗပီး ြံြေမန်ဆက်ဆံ ရးနှစ် ပါင်း ၆၇ နှစ်ရှိဗပီး ဖစ်ပါြည်။ နှစ်နိုင်ငံအသကား အ ပန်
အလှန် ကူးလူးဆက်ဆံမှုများ ပားစွာရှိခဲ့ဗပီး စီးပွား ရး၊ ပညာ ရးနှင့်ခရီးြွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ
များြေွင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါြည်။
၁၈။

သြစ သြေးလျနိုင်ငံအ န ဖင့် မန်မာနိုင်ငံ၏ လူ ့အခွင့်အ ရးနှင့် ဒီမိုက ရစီစနစ်ကူး

ပာင်း ရးလုပ်ငန်းစဉ်များြေွင် ြေက် က ကစွ ာပါဝင် ခဲ ့ဗ ပီ း ၂၀၁၂ ခုနှစ် နာက်ပိုင်း ပထမဆုံး
အ ဖစ် သြစ သြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံ ခား ရးဝန်ကကီး Mr. Rudd လာ ရာက်လည်ပြေ် ခင်း ဖင့်
ဆက်ဆံ ရးကဏ္ဍြစ်ကိုစြေင်ခဲ့ြည်။ သြစ သြေးလျနိုင်ငံအ န ဖင့် မန်မာနိုင်ငံ၏အြွင်ကူး
ပာင်း ရးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချာ မွ ့ အာင် မင် ရးနှင ့် ပညာ ရး၊ ကျန်းမာ ရးပိုင်းဆိုင်ရာ
ကဏ္ဍများြေွင် အ လး ပး ဆာင်ရွက်ခဲ့ြည်။
၁၉။

၂၀၁၃ ခုနှစ်ြေွင် သြစ သြေးလျကုန်ြွယ် ရး ကာ်မရှင်ရုံးအား ရန်ကန
ု ်ြေွင် ဖွင့်လှစ်

ခဲ့ဗပီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်ြေွင် စစ်ြမ
ံ ှူးရုံးအားဖွင့်လှစ်ခဲ့ြည်။ ၎င်းအ ပင် နိုင်ငံြေကာရာဇဝြေ်မှု
များြေွ င် ပူ း ပါင် း ဆာင်ရ ွ က် နိ ုင် ရးအြေွ က ် သြစ သြေးလျဖက်ဒရယ်ရဲြေပ်ဖွဲ ့ရုံးခွဲအား
ရန်ကန
ု ်ဗမို ့သြစ သြေးလျြံရုံးြေွင် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ြွားမည် ဖစ်ြည်။
၂၀။

၂၀၁၈ ခုနှစ်ြေွင် မန်မာပညာ ြော်ြင် ၅၁ ဦးအား သြစ သြေးလျနိုင်ငံြေက္က ြိလ
ု ်

များြို ့ စလွှြေ်ပညာြင်နိုင်ခဲ့ကာ ယ န ့အချိန်ြေွင် ပညာ ြော်ြင် ၂၆၁ ဦး

ကျာ်ြည်

သြစ သြေးလျနိုင်ငံြေွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာ ရးများ ြင်သကားလျက်ရှိပါြည်။ သြစ သြေးလျ

ကျွမ်းကျင်ြူ ၂၀ ဦးြည် မန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှု ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုြေ် ြာ အဖွဲ ့
အစည်းများြေွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါြည်။
သြစ သကးလျနိုင်ငံ၏ လက်ရှိနိုင်ငံ ရးအ ခအ န
၂၁။ ၂၀၁၉ ခုန ှစ ်၊ မြေ်လ ြေွ င် နယူး ဇီ လန် နိ ုင ်ငံ၊ Christchurch ရှ ိ ြလီ ၂ ခု ၌
အသကမ်းဖက်မှု ဖစ်ပွားခဲ့ဗပီး လူ ၄၉ ဦး အြြေ်ခံခဲ့ရကာ ၄၈ ဦး ထိခိုက်ဒ ဏ် ရာရရှိခ ဲ့ ပါြည် ။
၎င်းအသကမ်းဖက်မှုြည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ြမိုင်းြေွင် အကကီးမားဆုံးပစ်ခြေ်မှု ဖစ် သကာင်း
နယူးဇီလန်နိုင်ငံဝန်ကကီးချုပ် Ardern က ပာသကားခဲ့ပါြည်။ ၎င်းအသကမ်းဖက်မှုြေွင် ြံြယ
ဖစ်ဖွယ်စွပ်စွဲ ပာဆိုခံရ ြာ သြစ သြေးလျနိုင်ငံြား Brenton Harrison Tarrant အား
ဖမ်းဆီးခံရမှုနှင့်ပြေ်ြက်၍ သြစ သြေးလျနိုင်ငံြေွင် မဗငိမ်ြက်မှုများ ဖစ်ပွားလျက်ရှိပါြည်။

မန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစ သြေးလျ ြံအမြေ်ကကီး Ms. Andrea Faulkner ၏
ကိုယ် ရးအကျဉ်း

မန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစ သြေးလျြံအမြေ်ကကီး Ms. Andrea Faulkner ကို ၁၉၆၆
ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက် န ့ြေွင် မွးဖွားခဲ့ဗပီး အက်ဒလိြေ်ြေက္က ြိလ
ု ်မှ ဂီြေဘွဲ ့၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ ့
(ဂုဏ်ထူးြေန်း)နှင့် ပညာ ရးဆိုင်ရာဒီပလိုမာဘွဲ ့ရရှိခဲ့ြည်။ ၁၉၉၀ ပည့်နှစ်ြေွင် နိုင်ငံ ခား ရး
နှင့်ကုန်ြွယ် ရးဝန်ကကီးဌာနြို ့ စြေင်ဝင် ရာက်ခဲ့ဗပီး သြစ သြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံ ခား ရးနှင့်
ကုန်ြွယ် ရးဝန်ကကီးဌာနြေွင် အဆင့်အြီးြီး၌ ြောဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့ြည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ
စြေင်၍

နိုင်ငံ ခား ရးနှင့်ကုန်ြွယ် ရးဝန်ကကီးဌာန၊

စဉ်ဆက်မ ပြေ်ဖွံ ့ဗဖိုးြေိုးြေက် ရးနှင့်

ရာြီဥြေု ပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာဌာနခွဲြေင
ွ ် လက် ထာက်အြေွင်းဝန်အ ဖစ် ြောဝန်ထမ်း ဆာင်
ခဲ့ြည်။
၎င် း ြည် ပါရီဗ မိ ု ့၊ သြစ သြေးလျြံ ရုံ း ြေွ င် ပထမအြေွင်းဝန်အ ဖစ်လည်း ကာင်း၊
ဟနွိုင်းနှင့် ြေဲအြီးလ်ဗမို ့များရှိ သြစ သြေးလျြံရုံးြေွင် ဒုြေိယ ြံရုံးအကကီးအကဲအ ဖစ်
လည်း ကာင်းအြီးြီးြောဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့ြည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက် န ့ြေွင်
ပည် ထာင်စုြမ္မြေ မန်မာနိုင်ငံ ြော်ဆိုင်ရာသြစ သြေးလျနိုင်ငံြံအမြေ်ကကီးအ ဖစ်ခန် ့အပ် ခင်း
ခံခဲ့ရြည်။

