1
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
၁။

ဗီ ယ က် န မ် ဆ ိ ု ရ ှ ယ ် လ စ် သ မ တ ိ ု င ် င ံ သ ည် အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံတစ်ိုင် ငံြဖစ်ပီး

ေြမာက်ဘက်တွင်

ေတာင်ဘက်တွင် ထိုင်းပင်လယ်ေကွ၊ အေနာက်ဘက်

တွင ် လာအိ ု၊ ကေမ ာဒီ း ယားို င် ငံ တ ို  ှင ့်န ယ်န ိ မိတ ် ထိစ ပ် လ ျက် ရ ှိ သ ည် ။ အကျယ် အ ဝန်း
၃၃၁,၆၈၉ စတုရန်းကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပီး ၂၀၁၈ ခုှစ်စာရင်းအရ လူဦးေရ ၉၅.၅ သန်းြဖစ်သြဖင့်
ကမာ့ ၁၅ ိုင်ငံေြမာက်လူဦးေရအထူထပ်ဆုံးိုင်ငံြဖစ်သည်။

2
သမိုင်းေကာင်း
၂။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည် ၁၁၁ ဘီစီ မှ ၉၃၉ ေအဒီ အ ထိ ေထာင်စုတ စ်ခုနီးပါး တုတ်

ိုင်ငံ၏လက်ေအာက်ခံြဖစ်ခဲ့ပီး ၉၃၉ ခုှစ်တွင် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအြဖစ် ဘုရင့်ိုင်ငံ သီးြခားထူေထာင်
ိုင်ခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်တို၏လက်နက်ိုင်ငံသည် ၁၉ ရာစုှစ် ြပင်သစ်တို အေရှေတာင်အာရှသို
အထိ ေတာင့်တင်းခိုင်မာေသာ ဘုရင့်ိုင်ငံအြဖစ်ရပ်တည်ိုင်ခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်
သည် ၁၉ ရာစုအတွင်း ြပင်သစ်လက်ေအာက်ခံ ကိုလိုနီနယ်ေြမအြဖစ်သိုေရာက်ရှိသွားခဲ့ပီး ဒုတိယ
ကမာစစ်ကာလ ၁၉၄၀ခုှစ်တွင် ဂျပန်တို၏ သိမ်းပိုက်ြခင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၁ ခုှစ်တွင်
ဟိုချီမင်းဦးေဆာင်ေသာ မာ့စ်လီနင်ဝါဒ အမျိးသားကွန်ြမနစ် ဗီယက်မင်းတို၏ ေတာ်လှန်ေရး
စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုှစ်၊ သဂုတ်လတွင် ဗီယက်မင်းတပ်များသည် ဟွိင်းမိေတာ်အား
သိမ်းပိုက်ခဲ့ကာ စက်တင်ဘာလ၂

လွတ်လပ်ေရးေကညာခဲ့သည်။ ဟိုချ ီမင်းသည်

အေမရိကန်လွတ်လပ်ေရးစာတမ်းမှ စာေကာင်းများြဖစ်သည့် "လူသားအားလုံးသာတူညီမ
အခွင့်အေရးရှိ သည်။ ဖန်တ ီး ရှင်သည်ကန်ေ တာ်တိုအားလုံး ကို ရှ င် သ န် ခ ွင ့် ၊ လွတ ် လ ပ်ခ ွ င့် ၊
ေဆာင်ကဉ်းိုင်ခွင့်စသည့်အခွင့်အေရးများကို ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်သည်" စသည့်
အချက်များကို

ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။ သိုေသာ် ဗီယက်နမ်အား

ကို လ ို နီ အြဖစ် ြပန်လည်သိမ်း သွင်း လိုေ သာြပင်သစ်တိုသည် တပ်များေစလတ်ခ ဲ့ရာ ပထမ
အင်ဒိုချ ိင်းနားစစ်ပွဲစတင်ခဲ့သည်။

ဟိုချ ီမင်း

3
၃။

စစ်ပွဲသည် ၁၉၅၄ ခုှစ်အထိကာြမင့်ခ ဲ့ပီး ၁၉၅၄ ခုှစ် ဒိန်ဗင်ဖူး တိုက်ပွဲကီး တွင်

ြပင်သစ်တိုအား ဗီယက်နမ်တပ်ဖွဲများမှေအာင်ိုင်ပီးေနာက်ပိုင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး စတင်
ေဆွးေွးခဲ့သည်။ ေဆွးေွးပွဲသေဘာတူညီချက်အရ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအား ၁၇ ဒီဂရီမျဉ်းပိင်ြဖင့်
ပိုင်းြခားကာ ေြမာက်ပိုင်းအား ဟိုချီမင်းဦးေဆာင်ေသာ ဗီယက်နမ်ဒီမိုကရက်တစ်သမတိုင်ငံ
(ေြမာက်ဗီယက်နမ် )ှင့် ေတာင်ပိုင်းအား ဘုရင်ဘိုဒိုင်းဦးေဆာင်ေသာ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံေတာ်
(ေတာင်ဗီယက်နမ်) အြဖစ် ှစ်ိုင်ငံပိုင်းြခားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၄။

၁၉၆၀ြပည့်ှစ်တွင် ေြမာက်ဗီယက်နမ်ှင့် ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စုတို စစ်ေရးဆိုင်ရာ

သေဘာတူညီမလက်မှတ်ေရးထိုးပီးေနာက်ပိုင်း ေတာင်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသမတငိုဒင်ဇင်းသည်
တုံြပန်သည့်အေနြဖင့် ကွန်ြမနစ်ဟုသံသယရှိသူေပါင်း ၁၀,၀၀၀ ေကျာ်အား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
ကွပ်မျက်

ေြမာက်ဗီယက်နမ်မှ ေကညာချက်အရ ေတာင်ဗီယက်နမ်တွင်

ငိုဒင်ဇင်းအစိုးရလက်ထက် ကွပ်မျက်ခံရသူ ၂၁၈၇ ဦးအထိရှိေကာင်းသိရှိရသည်။
၅။

၁၉၆၃ခုှစ်တွင် ဗုဒဘာသာဘုန်းေတာ်ကီးများဦးေဆာင်သည့်

ဆြပပွဲများ ေတာင်ဗီယက်နမ်တွင် ေပေပါက်လာခဲ့ပီး ငိုဒင်ဇင်း၏အုပ်ချပ်ေရးကို မလိုလားသည့်
ဗိုလ်ချပ်ကီးေဒါင်ဗန်မင်းဦးေဆာင်သည့် တပ်မေတာ်အရာရှိများ အာဏာသိမ်းမြဖစ်ပွားခဲ့ပီး
ငိုဒင်ဇင်းှင့် ၄င်း၏ညီြဖစ်သူငိုဒင်ုတိုအား ဖမ်းဆီးကွပ်မျက်ခဲ့သည်။

သမတငိုဒင်ဇင်း
၆။

ေြမာက်ဗီယက်နမ် မှ စိမ့်ဝင်လမ်းမိုး လာေသာကွန်ြမနစ်အေတွးအေခများှင့် ိုင်ငံ

အတွင်းရှိ ဗီယက်ေကာင်းေြပာက်ကျားများအား ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက် အေမရိကန်တိုသည်

4
ေတာင်ဗီယက်နမ်အစိုးရအား အေထာက်အပံ့များစွာေပးအပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ
၂

တုန်ကင်ပင်လယ်ေကွအတွင်း ေြမာက်ဗီယက်နမ်စစ်သေဘာများက အေမရိကန်

စစ်သေဘာတစ်စီးအား ပစ်ခတ်ှစ်ြမပ်ခဲ့သည့် တုံကင်းအေရးအခင်းှင့်ပတ်သက်ပီး အေမရိကန်
ေြမြပင်တပ်ဖွဲများသည် စစ်ပွဲသို အလုံးအရင်းပါဝင်လာခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်-အေမရိကန် စစ်ပွဲ
စတင်ခဲ့ကာ ဒုတိယအင်ဒိုချ ိင်းနားစစ်ပွဲအြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၇။

အေမရိက န်ေချမန် း ေရးတပ် ဖွ ဲ များလည်း ၁၉၆၅ခု ှ စ်တ ွင ် စတင် တ ပ်စ ွဲ ခ ဲ့ သ ည်။

စစ် ဆင်ေ ရးသည် ို င ်င ံ တ ကာနယ် နိ မိတ ်မ ျားအထိတ ို င် ေ အာင် ပျ ံ ှံ ခ ဲ့  ပီး လာအို ို င် င ံ ှ င့ ်
ကေမာဒီးယားိုင်ငံတိုလည်း အြပင်းအထန်ဗုံးကဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။ အေမရိကန်တို၏
စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မသည် “တက်”ထိုးစစ် (Tet Offensive) ဟုေခေသာ အချိန်ြဖစ်သည့်
၁၉၆၈ ခုှစ်တွင် အထွဋ်အထိပ်သို ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုေနာက်ပိုင်းတွင် အေမရိကန်ေြမြပင်တပ်
များသည် (Vietnamization) ေပလစီအရ တြဖည်းြဖည်း ဆုတ်ခွာလာခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ခုှစ်၊
ဇန်နဝါရီလတွင် ပဲရစ်ငိမ်းချမ်းေရးသေဘာတူညီချက်ကို ပါဝင်တိုက်ခိုက်သူအားလုံးမှ လက်မှတ်
ေရးထိုးခဲ့ေသာ်လည်း တိုက်ခိုက်မများဆက်လက်ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။
၈။

ဗီယက်နမ်အမျိ းသားတပ်မေတာ်မှ ဆိုင်းဂုံအား ၁၉၇၅ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် သိမ်းပိုက်

ပီးေနာက် စစ်ပွဲပီးဆုံးခဲ့ကာ ေနာက်တစ်ှစ်တွင် ေြမာက်ဗီယက်နမ်ှင့် ေတာင်ဗီယက်နမ်တို
ြပန်လည်

က်ေပါင်းများစွာဆုံးံးခဲ့ရသည်။ ဗီယက်နမ်

စစ်သားှင့် ြပည်သူအားလုံးေပါင်းေသဆုံးမမှာ ၁ သန်းမှ ၃ သန်းအထိရှိခဲ့သည်။ ကေမာဒီးယား
လူမျ ိ း ၂ သိန်း မှ ၃သိန်းအထိ ှင့် လာအိုလူမျ ိ း ၂ေသာင်း မှ ၂သန်းကားေသဆုံးခဲ့ ရသည်။
အေမရိကန်စစ်သားေပါင်း ၅၈,၂၂၀ လည်း စစ်ပွဲအတွင်းေသဆုံးခဲ့ရသည်။
၉။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံေပါင်းစည်းပီး ေနာက် ၁၉၇၉ ခုှစ်တွင် အိမ်နီးချင်း တုတ်ိုင်ငံှ င့်

သေဘာတရားေရးရာကွဲလွဲမများ၊ ဗီယက်နမ်ှင့်ဆိုဗီယက်တိုနီးစပ်မများအေပ တုတ်ိုင်ငံ၏
မေကျနပ်ချက်များ၊ ကေမာဒီးယားိုင်ငံရှိ ေမာ်ဝါဒီပိုေပါ့၏ခမာနီအစိုးရအား ဗီယက်နမ်တပ်များမှ
ြဖတ်ချခဲ့ြခင်းစသည့်အချက်များစုေပါင်းကာ တုတ-် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ (တတိယအင်ဒိုချိင်းနားစစ်)

5
စတင်ခဲ့သည်။ တုတ်တပ်သား ၂ သိန်းေကျာ် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအတွင်း ဝင်ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပီး
စစ်ပွဲသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇

မတ်လ ၁၆

၁လ

ေနာက်

တုတ်တပ်များ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံမှ ြပန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ စစ်ပွဲတွင် တုတ်စစ်သည် ၇
ေသဆုံးခဲ့ပီး ဗီယက်နမ်စစ်သည်ှင့် ြပည်သူ ၁ သိန်းေကျာ်ေသဆုံးခဲ့သည်။
၁၀။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည် ကွန်ြမနစ်အစိုးရလက်ေအာက်တွင် ေပါင်းစည်းသွားခဲ့ေသာ်လည်း

ဆင်းရဲမွဲေတပီး ိုင်ငံေရးအရအထီးကျန်ြဖစ်ေနခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ ခုှစ်တွင် အစိုးရမှ စီးပွားေရးှင့်
ိုင်ငံေရးြပြပင် ေြပာင်းလဲမများကို ဆက်တိုက်ြပလုပ်ခဲ့ပီး ထိုအချန
ိ ်မှစ၍ ဗီယက်နမ်သည်
ကမာ့စီးပွားေရးှင့် စတင်ေပါင်းစည်းြခင်းလမ်းစေပသို ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်သို
ေရာက်ေသာအခါတွင် ိုင်ငံအားလုံးှင့် သံတမန်ဆက်ဆံေရးတည်ေဆာက်ိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀
ခုှစ်မှစ၍ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးမှာ ကမာေပတွင် တိုးတက်မန်းအြမင့်ဆုံးိုင်ငံများတွင်
ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် အဓိကစီးပွားေရးိုင်ငံ ၁၁ ိုင်ငံထဲတွင် ကမာေပတွ င်
တိုးတက်မန်းအေဖာ်ေဆာင်ိုင်ဆုံးိုင်ငံအြဖစ် ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို၏ ေအာင်ြမင်
ေသာစီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများေကာင့် ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲသို ၂၀၀၇ ခုှစ်တွင်
ဝင်ေရာက်ိုင်ခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်သည် ကမာေပရှိ တစ်ပါတီစနစ်ကျင့်သုံးပီး ကွန်ြမနစ်စနစ်ကို
လက်ခံကျင့်သုံးေသာိုင်ငံ ၄ ိုင်ငံတွင် တစ်ိုင်ငံအြဖစ် ကျန်ရှိေနဆဲြဖစ်သည်။
အစိုးရှင့်ိုင်ငံေရး
၁၁။ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည် တုတ်၊ ကျးဘား၊ လာအိုိုင်ငံတိုနည်းတူ တစ်ပါတီကွန်ြမနစ်စနစ်
ကျင့်သုံးေသာိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခု ှ စ် ၊ ဖွဲ စည်း ပု ံအေြခခံ ဥပေဒအရ ဗီယက်နမ်
ကွန်ြမနစ်ပါတီသည် ိုင်ငံ၏အုပ်ချပ်ေရး၊ ိုင်ငံေရးှင့်လူမကများအားလုံးအတွက် အဓိက
ကျေသာအဖွဲအစည်းပင်ြဖစ်သည်။ ပါတီ၏အေထွေထွအတွင်းေရးမှးသည် အုပ်ချပ်ေရး၊ မူဝါဒ
ချပ်ကိုင်ထားသည်။
ကွန်ြမနစ်ပါတီှင့်ဆက်ွယ်ေနေသာ (သိုမဟုတ ်) လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများြဖစ်သည့်
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Vietnamese Fatherland Front ပါတီှင့် Trade unionist ပါတီတိုသာ တရားဝင်ိုင်ငံေရး
ပါတီများအြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
၁၂။

ဥပေဒြပေရးအပိုင်းတွင် အမျ ိ းသားလတ်ေတာ် (National Assembly)သည် အဓိက

အစိတ်အပိုင်းြဖစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ် ၄၉၈ ဦးပါဝင်ပီး သက်တ မ်းမှာ ၅ ှစ် သက်တမ်း
ြဖစ်သည်။ National Assemblyသည် သမတ၊ ဝန်ကီးချပ်၊ တရားသူကီးချပ်ှင့် အစိုးရအဖွဲဝင်
၂၁ ဦးအား

ဥပေဒအား ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ေရးဆွဲြခင်း၊

ုပ်သိမ်းြခင်းဆိုင်ရာများှင့် ဥပေဒများြပင်ဆင်အတည်ြပေရးဆွဲြခင်းဆိုင်ရာများအား
ေပးသည်။ National Assemblyတွင် ဗီယက်နမ်ကွန်ြမနစ်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၄၇၅ ဦး အထိ
ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် National Assembly သည် ဗီယက်နမ်ကွန်ြမနစ်ပါတီ
ေပလစ်ဗျို၏ ဥပေဒြပေရးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဟုသတ်မှတ်ိုင်သည်။
၁၃။

အုပ်ချပ်ေရးပိုင်းကို ေကာ်မတီဝင် ၁၅၀ ဦးပါဝင်ေသာ ဗီယက်နမ်ကွန်ြမနစ်ပါတီဗဟို

ေကာ်မတီမှချပ်ကိုင်ထားပီး အဆိုပါ ၁၅၀ အနက် မှ ၁၅ ဦးအား ေပလစ်ဗျိုအဖွဲဝင်များအြဖစ်
၅

ချယ်တင်ေြမာက်သည်။

အစိုးရအဖွဲ၏

အဆင့်ြမင့်ရာထူးအားလုံးကို

ပါတီဝင်များကသာရယူထားသည်။ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ သမတသည် ိုင်ငံအကီးအကဲ
ြဖစ်ပီး ဝန်ကီးချပ်သည် အစိုးရအဖွဲအကီးအကဲြဖစ်သည်။ လက်ရှိသမတ Nguyễn Phú Trọng မှာ
ိုင်ငံေတာ်၏အကီးအကဲြဖစ်ပီး အစိုးရအဖွဲအကီးအကဲမှာ လက်ရှိဝန်ကီးချပ်
Xuân Phúc ြဖစ်သည်။

Nguyễn
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သမတ Nguyễn Phú Trọng

ဝန်ကီးချပ် Nguyễn Xuân Phúc

စီးပွားေရး
၁၄။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည် စီးပွားေရးတွင် ဖွံဖိးမြမန်ဆန်ေသာိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး ၂၀၁၉

ခုှစ်၏ GDP မှာ အေမရိကန်ေဒလာ၂၆၁ ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပီး ၂၀၂၅ ခုှစ်၌ ကမာေပတွင်
၂၁ ိုင်ငံေြမာက် စီးပွားေရးဖွံဖိးမအားအေကာင်းဆုံး
ကသည်။
၁၅။

၁၉၈၆ ခုှစ်တွင်

socialist-oriented market စနစ်ကို ဗီယက်နမ်ိုင်ငံှင့် စတင်

မိတ်ဆက်ေပးသည့် ĐổiMới ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအစီအစဉ်စတင်ခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်း စီးပွားေရးမှာ
အလင်အြမန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ နည်းပညာသုံးပစည်းများထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် စက်ပစည်း
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများသည် ိုင်ငံစီးပွားေရးအတွက် အေရးပါေသာထုတ်ကုန်များအြဖစ်သို
တြဖည်းြဖည်းေရာက်ရှိလာသည်။ ဗီယက်နမ်သည် ေရနံထုတ်လုပ်ေရးကသိုလည်း စတင်
ဝင်ေရာက်လာလျက်ရှိပီး ၂၀၁၁ ခုှစ်စာရင်းအရ

လင် ေရနံစည်ေပါင်း ၃၁,၈၀၀၀ အထိ

ထုတ်လုပ်လျက်ရှိကာ အေရှေတာင်အာရှတွင် တတိယေနရာတွင်ရှိပါသည်။ ထိုြပင် စက်သုံးဆီ
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ထုတ်လုပ်မတွင်လည်း အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသအတွင်း ၈ ိုင်ငံေြမာက် အများဆုံးထုတ်လုပ်သည့်
ိုင်ငံြဖစ်သည်။
၁၆။

ဆင်းရဲမွဲေတမန်းမှာ အိမ်နီးချင်းတုတ်ိုင်ငံ၊ အိိယိုင်ငံှင့် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတိုထက်

ေလျာ့နည်းပီး အလုပ်လက်မဲ့န်းမှာ ၄.၄ ရာခိုင်န်းရှိသည်။ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည် ကမာ့
ကုနသ
် ွယ်ေရးအဖွဲချပ်အဖွဲဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ဥေရာပသမဂှင့် လွတ်လပ်စွာ
ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီမစာချပ်ချပ်ဆိုိုင်ခဲ့သြဖင့် ဥေရာပသမဂအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် လွတ်လပ်စွာ
ကုန်သွယ်ခွင့်ရရှိလျက်ရှိသည်။
လူမေရး
၁၇။ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ လူဦးေရ ၉၅.၅ သန်း

ရှိပီး အဆိုပါလူဦးေရအနက်

၇၃သန်းမှာ ဗီယက်လူမျိးများြဖစ်ကာ ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၈၅
ိုင်ငံတွင် လူမျ ိးစု ၅၄ စုအထိရှိကာ အဓိကအားြဖင့် မုန်၊ ဒါအို၊ ေတ၊ တိုင်ှင့် နမ် လူမျ ိးစုများ
ြဖစ်သည်။ တုတ်မျ ိးွယ် ဟွာလူမျ ိးစုများှင့် ခမာများလည်း လူနည်းစုအြဖစ်ရှိေနပါသည်။
၁၈။

အကီးဆုံးှင့်လူဦးေရအထူထပ်ဆုံးမိမှာ ဟိုချ ီမင်းစီးတီးြဖစ်ပီး လူဦးေရ၈သန်းေကျာ်

ေနထိုင်သည်။ မိေတာ်ဟွိင်းတွင် လူဦးေရ ၇

ုံးသုံးဘာသာစကားမှာ

မွန်-ခမာဘာသာစကားမှဆင်းသက်လာသည့် ဗီယက်နမ်ဘာသာစကားြဖစ်ပီး ိုင်ငံအတွင်း
အများဆုံးသုံးစွဲေြပာဆိုေသာ ဘာသာစကားလည်းြဖစ်သည်။ ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၇၃.၂ ရာခိုင်န်းမှာ
ိုးရာကိုးကွယ်မြဖစ်ပီး ဗုဒဘာသာ ၁၂.၂ ရာခိုင်န်း၊ ခရစ်ယာန် ၈.၃ရာခိုင်န်းှင့် အြခားဘာသာ
ကိုးကွယ်သူများလည်းရှိပါသည်။
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ြမန်မာိုင်ငံှင့်ဆက်ဆံေရး
၁၉။ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံှင့် ြမန်မာိုင်ငံတိုသည် သံတမန်အဆင့်ှင့်ဆက်ဆံေရးကို ၁၉၇၅ ခုှစ်၊
ေမလ ၂၈

စတင်၍ ှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရးကို တိုးြမင့်ခဲ့သည်။ ိုင်ငံေတာ်အဆင့်မှစ၍

အရာထမ်းအဆင့်အထိ အြပန်အလှန်ခရီးစဉ်များကို လည်ပတ်ခဲ့ကပီးြဖစ်သည်။ ဗီယက်နမ်
ိုင်ငံမှ ြမန်မာိုင်ငံသို လာေရာက်လည်ပတ်ခဲ့ေသာ ိုင်ငံေတာ်အဆင့်ှင့် အစိုးရခရီးစဉ်များမှာ
ဝန်ကီးချပ် Vo Van Kiet သည် ၁၉၉၄ ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်
Do Muoi သည် ၁၉၉၇ ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဝန်ကီးချပ် Phan Van Khai သည် ၂၀၀၀
ခုှစ်တွင် လည်းေကာင်း၊ သမတ Tran Duc Luong သည် ၂၀၀၂ ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊
ဝန်ကီးချပ် Nguyen Tan Dung သည် ၂၀၀၇ ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ သမတ Truong Tan
Sang သည် ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဗီယက်နမ်အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက Nguyen
Sinh Jung သည် ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယသမတ Nguyen Thi Doan သည်
၂၀၁၅ ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက Madam Nguyen Thi Kim
Ngan သည် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဝန်ကီးချပ် Nguyen Xuan Phuc သည် ၂၀၁၉
ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်းအသီးသီး လာေရာက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
၂၀။

ြမန်မာိုင်ငံမှ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသို သွားေရာက်ခဲ့ေသာ ိုင်ငံေတာ်အဆင့်ှင့် အစိုးရ

ခရီးစဉ်များမှာ ိုင်ငံေတာ်သမတဦးသိန်းစိန်သည် ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသား
လတ်ေတာ်ဥက ဉီးခင်ေအာင်ြမင့်သည် ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင်လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယသမတ
ဦးာဏ်ထွန်းသည် ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊
သည် ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်သမတဦးထင်ေကျာ်သည်
၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလတွင်လည်းေကာင်း၊ အမျိးသားလတ်ေတာ်ဥက မန်းဝင်းခိုင်သန်း
သည် ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ေမလတွင်လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး
မင်း ေအာင် လ င် သ ည် ၂၀၁၇ ခုှ စ်တ ွင ် လ ည်း ေကာင်း ၊ ို င် င ံေ တာ် ၏ အတို င် ပ င်ခ ံ ပ ုဂ  ိ လ်
ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ဦးေဆာင်ေသာ ြမန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲသည် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလ
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၁၉

၂၀

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီးေဒချ ိချ ိ

ဦးေဆာင်ေသာ ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ ၁၀

၁၄

၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်
သည် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးသွားေရာက်ခဲ့ပါသည်။
၂၁။
၂၈

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးထင်ေကျာ်၏ ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် စိုက်ပျိးေရး၊ ဆက်သွယ်ေရး၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး၊

တရားမတေရး၊ ယဉ်ေကျးမ ၊ ပညာေရးှ င့် ခရီး သွ ားလု ပ် ငန်း များအပါအဝင် ှစ် ို င် င ံ
ဆက်ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးြမင့်ရန် သေဘာတူညီခဲ့သည်။
၂၂။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံှင့်ြမန်မာိုင်ငံတိုသည် ေဒသတွင်းအာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများြဖစ်သည်ှင့်အညီ

ေွးေထွးေသာဆက်ဆံေရးတစ်ရပ်တည်ေဆာက်ထားရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် လက်ခံ
ကျင်းပြပလုပ်ေသာ (၂၄)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ
ဝန်ကီးချပ်လာေရာက်ခဲ့ကာ ြမန်မာိုင်ငံှင့် ကုန်သွယ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမကများတွင်
ေရးအတွက်
၂၃။

၂၀၁၃ ခုှစ်တွင်လည်း ြမန်မာှင့်ဗီယက်နမ် ှစ်ိုင်ငံကားကာကွယ်ေရး၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊

စိုက်ပျ ိ းေရး၊ ခရီး သွားလုပ်ငန်း ၊ စက်သုံးဆီှင့် သတတူး ေဖာ်ေ ရးကများတွင် ပူးေပါင်း
၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ှစ်ိုင်ငံကားကုန်သွယ်မတန်ဖိုးမှာ
အေမရိကန်ေဒလာ ၅၀၀ သန်းအထိ ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။
၂၄။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် သတမေြမာက်အကီးမားဆုံးရင်းှီးြမပ်ှံသည့်

ိုင်ငံြဖစ်ပီး ဗီယက်နမ်၏ ြမန်မာိုင်ငံတွင်ရင်းှီးြမပ်ှံမမှာ အေမရိကန်ေဒလာ ၂.၂ ဘီလီယံ
တန် ဖို း ရှိ သ ည်။ လက် ရှ ိ အချ န
ိ ် တ ွ င် ြမန်မ ာို င် ငံ ၌ ရင်း ှ ီး ြမ ပ် ှံ မ ြပလု ပ် လ ျက်ရ ှိ သ ည့်
ဗီယက်နမ်ကုမဏီ ၁၈ ခုရှိပါသည်။
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ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ သံအမတ်ကီး Mr. Ly Quoc Tuan ၏ကိုယ်ေရးအကျဉ်း

Mr. Ly Quoc Tuan ကို ၁၉၆၂ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၂

Ha Nam

ခိုင်တွင်ေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၄ ခုှစ်တွင် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ သံတမန်ေရးရာ
သင်တ န်း ေကျာင်း တွ င် ို င် ငံတ ကာဆက်ဆ ံ ေ ရးဆိ ု င် ရာဘွ ဲ ရရှိခ ဲ့ ပီ း ၂၀၀၃ ခု ှစ် တ ွ င်
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ သံတမန်ေရးရာသင်တန်းေကျာင်းတွင် ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးဆိုင်ရာမဟာဘွဲ
ရရှိခဲ့ပါသည်။
၎င်းသည် ၁၉၈၅ ခုှစ်မှ ၁၉၉၃ ခုှစ်အထိ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊
ေကာင်စစ်ေ ရးရာဌာနတွင် အရာရှိအြဖစ်လည်း ေကာင်း၊ ၁၉၉၃ ခုှစ်မှ ၁၉၉၄ ခုှစ်အထိ
ေဟာင်ေကာင်မိရှိ ဗီယက်နမ်သံုံးတွင် အကီးအကဲအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၁၉၉၄ ခုှစ်မှ
၁၉၉၇ ခုှစ်အထိ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကာင်စစ်ေရးရာဌာနတွင်
ဒုတိယဌာနခွဲမှးအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၁၉၉၇ ခုှစ်မှ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်အထိ အေမရိကန်ိုင်ငံရှိ
ဗီယက်နမ်သံုံးတွင် ပထမအတွင်းဝန်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုှစ် အထိ
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကာင်စစ်ေရးရာဌာနတွင် ဒုတိယဌာနခွဲမှးအြဖစ်
လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၂ ခုှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုှစ်အထိ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊
ဒုတိယဝန်ကီး၏အတွင်းေရးမှးအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၆ ခုှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုှစ်အထိ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊
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ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ပေရာက်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသားများဆိုင်ရာ ေကာ်မရှင်ုံးတွင်
ဒုတိယန်ကားေရးမှးအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၈ ခုှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုှစ် အထိ ချက်ိုင်ငံရှိ
ဗီ ယ က်န မ် သ ံ ုံး တွင ် လ ည် း ေကာင်း ၊ ၂၀၁၁ ခု ှစ် မှ ၂၀၁၅ ခုှ စ် အ ထိ ဗီ ယက်န မ် ို င် င ံ၊
ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကာင်စစ်ေ ရးရာဌာနတွ င် ဒုတ ိယန်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ်
လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၅ ခုှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုှစ်အထိ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊
ေကာင်စစ်ေရးရာဌာနတွင် န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်မှ ၂၀၁၉
ခုှစ်အထိ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသံအမတ်ကီးအြဖစ်လည်းေကာင်း အသီးသီး
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ သံအမတ်ကီးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။

