သီရလ
ိ ကာနိင်ငဆိင်ရာအချက်အလက်များ
နာက်ခသမိင်း
၁။

ဘီစီ(၆)ရာစတွင်

အိန္ဒိယနိင်င ြမာက်ပိင်းမှ

ဆင်ဟာလီ

(Sinhalese)

လူမျိုးများသည် သီရိလကာနိင်ငသိ ့ ပထမဆး ရာက်ရှိခဲ့ ကသည်။ ဘီစီ (၃)ရာစ
အလယ်ခန် ့တွင်

ဗဒ္ဓဘာသာအားစတင်ကိးကွယ်လာခဲ့ က ပီး

မို ့ တာ်များြဖစ် သာ

Anuradhapura နှင့် Polonnaruwa တိ ့တွင် ယဉ် ကျးမအဆင်အ
့ တန်း အလွန်
တိးတက်ခဲ့ပါသည်။

(၁၄)ရာစတွင်

တာင်အိန္ဒိယမင်းဆက်သည်

တမီးဘရင့်

နိင်င တာ်ကိ သီရိလကာနိင်င တာင်ဘက်ပိင်းတွင် တည် ထာင်ခဲ့သည်။ (၁၆)ရာစ
တွင်

ပ တူဂီလူမျိုးများသည်

သီရိလကာက န်း၏

ကမ်းရိးတန်းဧရိယာအား

ထိန်းချုပ်ခ့ဲ ပီး ြပင်သစ်လူမျိုးများမှ (၁၇)ရာစတွင် ထိန်းချုပ်ကပ
ွ ်ကခ
ဲ ပ
့ဲ ါသည်။ ၁၉၇၆
ခနှစ်တွင် ထိသီရိလကာက န်းအား ဗိတိသ လက် အာက်သိ ့ ပးအပ်လိက်ရ ပီး ၁၈၀၂
ခနှစ်တွင်

ဗိတိသ ကိလိနီအြဖစ်

ကျ ရာက်ခသ
့ဲ ည်။

၁၈၁၅ခနှစ်ထိ

ဗိတသ
ိ ၏

အပ်ချုပ်မ အာက်တွင် Ceylon အမည်ြဖင့် တရားဝင်စစည်းတည် ထာင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၈ခနှစ်တွင်

လွတ်လပ် ရးရရှိခဲ့ ပီး

၁၉၇၂ခနှစ်တွင်

သီရိလကာဟ

အမည်

ြပာင်းလဲ ခ ဝ ခဲ့သည်။ လူများစြဖစ် သာ ဆင်ဟာလီလူမျိုးများနှင့် ခွဲထွက် ရး
ဝါဒီများြဖစ် သာ

တမီးလူမျိုးများအ ကားအား ပိုင်မမှသည်

၁၉၈၃

ခနှစ်တွင်

စစ်ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ဆယ်စနှစ် နှစ်ခ ကာ အာင်တိက်ခိက်ခဲ့ က ပီး နာက် ၂၀၀၂ခနှစ်၊
ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင် နာ် ဝနိင်င၏ ငိမ်းချမ်း ရး ကားဝင် စ့စပ်မြဖင့် အစိးရနှင့် တမီး
လွတ် ြမာက် ရးကျားသူပန် ကားတွင်

တရားဝင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရးရရှိခဲ့သည်။

၂၀၀၆ ခနှစ်တွင် အစိးရနှင့် တမီးလွတ် ြမာက် ရးသူပန်များအ ကား အ ကမ်းဖက်မ
များသည် ြပင်းထန်လာခဲ့သည်။ သိ ့ သာ် ၂၀၀၇ခနှစ်တွင် အစိးရသည် အ ရှ ြခမ်
့ း
ြပည်နယ်များကိ ထိန်းသိမ်းနိင်ခဲ့ ပီး ၂၀၀၉ခနှစ်၊ မလတွင် တမီးလွတ် ြမာက် ရး
သူပန်အဖွဲ ့၏ အ ကင်းအကျန်များကိ အ ပီးတိင် ချမန်းနိင်ခဲ့သည်။ ထိပဋိပက္ခများ
ပီးဆးချိန်မှစ၍ အစိးရသည် စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးစီမကိန်းများ၏ အစီအစဉ်
တစ်ရပ်ကိ ဥပ ဒထတ်ြပန်ခဲ့သည်။ စီမကိန်းအများစမှာ တရတ်အစိးရ၏ ချး ငွြဖင့်
လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ တိင်းြပည်၏စီးပွား ရးအား

ကိုးစားအားထတ်၍ ြပန်လည်

တည် ဆာက် နသည့်အြပင်အစိးရသည် ြပည်တင
ွ ်းစစ်၏

နာက်ဆးကာလအတွင်း

တိမ်း ရှာင်ထွက် ြပး နခဲ့ရ သာ ၉၅ ရာခိင်နန်းထက်ပိ သာ အရပ်သားများအား
ြပန်လည် နရာချထား ပးခဲ့ ပီး

အစိးရတပ်ဖွဲ ့များမှဖမ်းဆီးထား သာ

တမီးသူပန်

စစ်သည်အများစအား ြပန်လတ် ပးခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အြငင်းပွားဖွယ်
နိင်င ရးအရ
ရှိလာပါသည်။

ခက်ခဲ သာအ ကာင်းအရာများတွင်

အနည်းငယ်တိးတက်မများ

ပထဝီဝ
ဝင်
၂။

သီရလ
ိ ကာာနိင်င (ယ
ယခင်က Ceeylon) သ
သည် အိန္ဒိယသမဒ္ဒ
ယ
ရာအတွငး် ရှိ အိန္ဒိယ

တ ရိှ သာာ
တာင်ပိင်းတွင်တည်
များဖးလမ်
မ်း၍
သည် သစ် တာမ

သးင
ငယ် သာက
က န်းနိင်ငြဖစ်
ြဖ သည်။

သီရိလကာနိ
က င်င

တာာ တာင်သဘာဝသာယ
သ
ယာလှပ ပီး ရှည်လျာား သာ

ကမ်းရိးတန်းများးြဖင့် သဘ
ဘာဝကျစွာတည်
တ ရှိသည်
ည။ နိင်င၏ဧရိ
၏ ယာအ
အကျယ်အဝန်
အ းမှာ
၆၅,၆၁
၁၀ စတရန်
န်းကီလိမီတာရှ
တ ိ ပီး ကန်
က း ြမဧရိ
ရယာ ၆၄,၆
၆၃၀ စတရ
ရန်းကီလိမီတာနှင့်
ရပိင်န
နက် ၉၈၀ စတရန်းကီလိမီတာ ြဖစ်သည်။
ပါလီမန်
န
၃။

ည
သီရလ
ိ ကာာနိင်င၏ပါါလီမန်သည်

ပါလ
လီမန်တစ်ရပ်
ရ စနစ်(Unicamera
U
al)ကျင့်

သး ပီး ကိယ်စားလှ
ာ ယ် ၂၂၅
၂
ဦးြဖ
ြဖင့် ဖွဲ ့စည်
ည်းထားသည
ည်။ ကိယ်
ယစားလှယ်
ယ်များကိ
ရွး က
ကာက်တင် ြမာက်ရာတ
တွင် အချိုးကျကိယ်စားြပုစနစ်
စ်ကိကျင့်သး
သ ပီး သက
က်တမ်း
မှာ ၅ နှစ်တစ် ကိမ်ြဖစ်သည်
သ ။ ကိယ်
ယစားလှယ်
ယ် ၂၂၅
မဲဆန္ဒန
နယ် ၂၂ ခမှ

နရာတွင် ၁၉၆

ရွး ကာက်တင် ြမာက် ပီး ကျန် ၂၉

အမည်စာရင်းတင
င်သွင်းြခင်းြဖစ်သည်။

နရာကိ

နရ
ရာမှာ ပါတ
တီများမှ

ပီးခဲ့ သာ ရွး ကာက်
က
ပွဲကိ

၂၀၁၅

ခနှစ်

သဂတ်
တ်လ ၁၇ ရက
က် န ့တွင် ကျင်းပခဲ့ ပီ
ပး လက်ရိှ ပါလီမန်ဥက္က
ဥ
မှာ Karu
K
Jayaasuriya
ြဖစ် ပီး ဝန် ကီးချုုပ်မှာ Ran
nil Wickramasingh
he ြဖစ်သည်
ည။

သီရိလ
လကာ-ြမန်မာ
မ နှစ်နိင်ငဆက်
င
ဆ ရး
ရ
၄။

သီရလ
ိ ကာာနှင့်ြမန်မာနိ
ာ င်ငတိသည်
့သ
ရှးပ ဝသဏီကပင်
က
ထရ
ရဝါဒဗဒ္ဓသာသနာ
သ

စတင်ြြပန်
ပ ့ပွားမသ
သည့် အချိန်
နကပင် နစ်
နှ နိင်ငအြပ
ြပန်အလှန်ဆက်
ဆ ဆ ရး
ရ စတင်ခဲ
ခဲ့သည်။
ရှးြမန်
န်မာမင်းနိင်င (Ram
manna) ရာာမညမင်းဆက်
ဆ မစ
ှ တင်၍ ဗဒ္ဓစာ ပများကိ
ကိ အြပန်
အလှန်မ ဝြခင်းများရှ
မ
ိခဲ့သည်
ည။ ၁၁ ရာာစအ စာပိ
ပိင်းတွင် ဗဒ္ဓ
ဒ္ဓသာသာန
နာြပုြခင်းနှ
နင့်အတူ

သတမန်ဆက်ဆ ရးလည်း ပတ်သက်ယှကန
် ွယ်မရှိခဲ့သည်။ အဒီ ၁၀၅၅-၁၁၁၀တွင်
ဝိဇယပါဟ (Vijayabahu I) လက်ထက် ခိလတ်(Cholas) တိ ့နှင့် အ ကီးအကျယ်
တိက်ပွဲြဖစ်ပွား နစဉ် အ နာ်ရထာမင်းထမှ စီးပွား ရးအကူအညီကိ ရယူခဲ့သည်။
ထိ ့ ကာင့် သီရိလကာနှင့် ြမန်မာနိင်ငဆက်ဆ ရးသည် နိင်င ရးပတ်သက်နှီးနွယ်မ
နှင့် ဗဒ္ဓဘာသာြပန် ့ပွားမတိ ့နှင့်အတူ နှစ်နိင်ငချစ် ကည်ရင်းနှီးမကိ တည် ဆာက်နိင်ခဲ့
သည်။
၅။ ၁၉၄၉ခနှစ် ဇွန်လ ၇ ရက် န ့တွင် ြမန်မာနှင့် သီရိလကာတိ ့သည် သတမန်
ဆက်ဆ ရးကိ စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ြပည့်နှစ် နာက်ပိင်း နှစ်နိင်ငအ ကီးအကဲများ၏
အြပန်အလှနခ
် ရီးစဉ်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။
သီရိလကာနိင်ငမှ
(က) Hon.W.J.M Loku Bandara, ဗဒ္ဓသာသနာ ရးဝန် ကီး(၂၀၀၃)
(ခ) Hon.Loku Bandara, လတ် တာ်ဥက္က

(၂၀၀၅)

(ဂ) Hon.Mahinda Rajapakse, ဝန် ကီးချုပ်(၂၀၀၄)၊ (၂၀၀၆)
(ဃ) နိင်ငနိင်ငြခား ရးရာ ပူး ပါင်း ရး ကာ်မရှင်ဝန် ကီး(၂၀၀၇)
ြမန်မာနိင်ငမှ
(က) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီး ဒါက်တာ ကျာ်ြမင့် (၂၀၀၅)
(ခ) ဝန် ကီးချုပ်ဦးသိန်းစိန် (၂၀၀၇)
(ဂ) နိင်ငြခား ရးဝန် ကီး (ECOSOC တွင် တက် ရာက်ရန်)
၆။

သီရိလကာနိင်ငမှ

ဇာတိပ္ပိုလ်သီး၊

ြမန်မာနိင်ငသိ ့

ဟင်းခတ်အ မးအ ကိုင်၊

သွင်းကန်များမှာ
တာယာများ၊

လက်ဖက် ြခာက်၊
အလှဆင်ပစ္စည်းများ

( ကထည်၊ သစ် စး၊ အိမ်သတ် ဆး)၊ အဝတ်အစားအသးအ ဆာင်များ၊ ချည်ထည်
ပစ္စည်းများ၊

ဗီရိအသးအ ဆာင်များ၊

မီးခလတ်ခများ၊

အလှဆင် ကျာက်များ၊

ဆးဝါးပစ္စည်းများ၊ စည်သွပ်ဘူများ၊ ပါစ်တာ စသည်တိ ့ြဖစ်သည်။

၇။

ြမန်မာနိင်ငမှ သီရိလကာနိင်ငသိ ့ ပိ ့ကန်များ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ကလားပဲ၊ ဇီရာ စ့၊

ပစွန်နှင့်

ရခဲရိက်ငါးများ၊

ဟင်းခတ်အသးအ ဆာင်များ၊

သစ်အ ချာထည်၊ ချည်ထည်များ၊ မှန၊်

သနှင့်သမဏိ၊

သဘာဝသစ်ဥသစ်ြမစ်များ၊ ပလပ်စတစ်

အသးအ ဆာင်များ၊ စက်ပစ္စညး် များ စသည်တိ ့ြဖစ်သည်။

