နယူးဇီလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရရနှင့် ရပမမျက်နှာသွင်ပြင်
၁။

နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်

ြစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏

အရနာက်ရတာင်ဘက်ြိုင်းတွင်ရှိရသာ

ကျွန်းနိုင်ငတ
ံ စ်နိုင်ငံပဖစ်ပြီး ရပမာက်ဘက်ကျွန်းနှင့် ရတာင်ဘက်ကျွန်းဟူရသာ အဓိကကုန်း
ရပမကကီး (၂) ခုနှင့် ကျွန်းငယ်ရလးများစွာြါဝင်သည်။ အစကနဦးရနထိုင်သူ မာအိုရီလူမျိုးတို ့က
နယူးဇီလန်ကို Aotearoa (ရှည်လျားရသာ တိမ်ပဖူများ ရှိသည့်ရပမ)ဟု ရခါ်ဆိုခဲ့ကကြါသည်။
စုစုရြါင်းအကျယ်အဝန်းမှာ ၁၀၃၇၃၈ စတုရန်းမိုင် ပဖစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်စာရင်းအရ
လူဦးရရမှာ ၄ သန်း ၇ သိန်းရကျာ်ရှိသည်။ နယူးဇီလန် နိုင်ငံသားတို ့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ
ကို သက်ဝင်ယုံကကည်ကကပြီး ဘာသာမဲ့များနှင့် အပခားဘာသာများကို ကိုးကွယ်သူများလည်း
ရှိြါသည်။

၂။

နယူးဇီလန်သည် ြထဝီအရနအထားအရ ထူးပခားြါသည်။ တက်စ်မန်ြင်လယ်ပခား၍

ဩစရကတးလျ၏ အရရှ ဘက်
့
၁၅၀၀ ကီလိုမီတာ (၉၀၀ မိုင်) အကွာတွင် တည်ရှိသည်။

၎င်း၏ရပမာက်ဘက်ရှိ အနီးဆုံးအိမ်နီးချင်းနိင
ု ်ငံများမှာ နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား၊ ဖီဂျီနှင့်
တွန်ဂါတို ့ပဖစ်သည်။ ကာလကကာရှည်စွာ အထီးကျန်ရြ်တည်ခဲ့မှုရကကာင့် လူသားတို ့ အရပခချ
ရနထိုင်ရသာ ရနာက်ဆုံးကျွန်းများထဲမှ တစ်ခုလည်းပဖစ်ြါသည်။ နယူးဇီလန်တွင် ထူးပခားရသာ
တိရ စ္ဆာန်မျိုးစုများ၊ အြင်မျိုးစိတ်များစွာရှိြါသည်။ ကွဲပြားပခားနား၍ ငှက်တို ့ကကီးစိးု ရသာ
တိရိစ္ဆာန်မျိုးစုများရှိရသာ်လည်း အများစုမှာ လူတို ့ရရာက်ရှိ၍ လူတို ့နှင့်အတူ ြါလာရသာ
နို ့တိုက်သတ္တ ဝါများရရာက်ရှိလာပြီးသည့်ရနာက်တွင် မျိုးတုံးသွားခဲ့သည်။
၃။

နယူးဇီလန်တွင် ရနထိုင်ကကသူအများစုမှာ ဥရရာြမှ ဆင်းသက်လာသူများပဖစ်ပြီး

အစကနဦးရနထိုင်သူ မာအိုရီလူမျိုးတို ့မှာ လူနည်းစုလူမျိုးစုများအနက် ဦးရရအများဆုံး
ပဖစ်သည်။ မာအိုရီတို ့သည် အရရှ ြိ့ ုလီနီးရှားမှ နယူးဇီလန်သို ့ လာရရာက်အရပခချကကပြီး
၎င်းတို ့၏ရှည်လျားရသာ

ြင်လယ်ခရီးစဉ်ကို

ထိုရနရာတွင်

အဆုံးသတ်ကကသည်။

အထူးသပဖင့် ပမို ့ကကီးများ၌ ရနထိုင်သူများတွင် မာအိုရီများအပြင် အာရှသားနှင့်အပခား
ြိုလီနီးရှန်းများမှာလည်း ထင်ရှားရသာလူမျိုးစုများပဖစ်သည်။

ရနာက်ခံသမိုင်းရကကာင်း
၄။

နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည် ရနာက်အကျဆုံးလူသားတို ့ ရရာက်ရှိရနထိုင်သည့် ကုန်းရပမ

များတွင် တစ်ခုအြါအဝင်ပဖစ်သည်။ ြထမဆုံးအရပခချရနထိုင်သူများဟု သိရှိရသူများမှာ
အရရှ ြိ့ ုင်းမှ ြိုလီနီးရှန်းများပဖစ်ပြီး သုရတသနြညာရှင်အများစုတို ့၏ အဆိုအရ ရအဒီ
၁၂၅၀ - ၁၃၀၀ ဝန်းကျင်ခနတ
့် ွင် ကနူးရလှများပဖင့် ရရာက်ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုကကသည်။ အချို ့ရသာ
သုရတသနြညာရှင်တို ့၏ အဆိုအရ အရစာဆုံးရရာက်ရှိရနထိုင်သူများမှာ ရအဒီ ၅၀ - ၁၅၀
ခနတ
့် ွင် ရရာက်ရှိခဲ့ကကပြီး ထိုလူစုမှာ ရသဆုံးသွားသည် သို ့မဟုတ် ကျွန်းကို စွနခ့် ွာသွားကက
သည်ဟု ယူဆရသည်။ ရနာက်ထြ်ရာစုနှစ်များတွင် ရနာက်ဆုံးအရပခချရနထိုင်သူများသည်
ယခုအခါတွင် မာအိုရီဟု သိရကှိ ကပြီး ကွဲပြားပခားနားသည့် ယဉ်ရကျးမှုတစ်ခုကို တည်ရထာင်
ခဲ့သည်။ လူဦးရရကို အီဝီ(လူမျိုးစုများ) နှင့် ဟာြူ(လူမျိုးစုကွဲများ) ဟု နှစ်ြိုင်းခွဲပခားနိုင်ပြီး
ထိုနှစ်စုမှာ

ြူးရြါင်းလုြ်ရဆာင်ပခင်း၊

တိုက်ခိုက်ပခင်းများ

ရှိတတ်သည်။

ပြိုင်ဆိုင်ပခင်းနှင့်

တခါတရံတွင်

အချိန် ကာလတစ်ခုတွင်

အချင်းချင်း

မာအိုရီ အဖွဲ ့တစ်ဖွဲ ့သည်

ချာသန်ကျွန်းများသို ့ ရပြာင်းရရွှေ ခဲ့ ့ကကပြီး ထိုရနရာတွင် ၎င်းတို ့သည် ကွဲပြားပခားနားရသာ
ရမာရီယဉ်ရကျးမှုတစ်ခုကို ထူရထာင်ခဲ့ကကသည်။

၅။

နယူးဇီလန်သို ့ ြထမဆုံးရရာက်ရှိသည်ဟု ယုံကကည်ရရသာ ဥရရာြသားများမှာ ၁၆၄၂

ခုနှစ်တွင် ရရာက်ရှိခဲ့ရသာ ဒတ်ချ်စွနစ့် ားရှာရဖွသူ ရအဘယ်လ်ဂျန်ဇွန်းတက်စ်မန်းနှင့် ၎င်း၏
သရဘောသားများပဖစ်သည်။ မာအိုရီတို ့သည် သရဘောသား ၄ ရယာက်ကို သတ်ြစ်ခဲ့ကကပြီး
ရနာက် ၁၇၆၈- ၇၁ ခုနှစ်တွင် ပြိတိသျှစွနစ့် ားရှာရဖွသူ ဂျိမ်းစ်ကွတ် ရရာက်ရှိလာသည့်အချိန်
အထိ မည်သည့်ဥရရာြသားမှ လာရရာက်ပခင်းမရှိရတာ့ရြ။ ကွတ်ခ်သည် နယူးဇီလန်ကို
၁၇၆၉

ခုနှစ်တွင်

ရရာက်ရှိခဲ့ပြီး

လာရရာက်ပြီးသည့်ရနာက်တွင်

ကမ်းရိုးတန်းတစ်ခုလုံးကို

ရပမြုံဆွဲခဲ့သည်။

ဥရရာြနှင့်ရပမာက်အရမရိကမှ

ကွတ်ခ်

ရဝလငါးဖမ်းသရဘောများ၊

ဖျံဖမ်းသရဘောများနှင့် ကုန်သွယ်ရရးသရဘောမျိုးစုံတို ့ လာရရာက်ခဲ့ကကသည်။ ၎င်းတို ့သည်
ဥရရာြမှ သတ္တ ုြစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လက်နက်များကိုမာအိရ
ု ီတို ့၏သစ်၊ အစားအရသာက်၊
လက်မှုြစ္စည်းနှင့်ရရတို ့ပဖင့်

လဲလှယ်ကကသည်။

အာလူးနှင့်

ရပြာင်းရချာရသနတ်တို ့သည်

ဥရရာြသားတို ့ မကကာခဏရရာက်ရှိရလ့ရှိသည့် ရပမာက်ဘက်ြိုင်းမှစတင်၍ ရတာင်ဘက်သုိ ့
တပဖည်းပဖည်းြျံ ့နှံ ့လာခဲ့ပြီး မာအိုရီတို ့၏ လယ်ယာစိုက်ြျိုးရရးနှင့်စစ်ရရးတို ့ကို ရပြာင်းလဲရစ
ခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အရနပဖင့် ၁၈၀၁ ခုနှစ်မှ ၁၈၄၀ ခုနှစ်အတွင်းတွင် တိုက်ြွဲရြါင်း ၆၀၀
ရကျာ်ပဖစ်ရစခဲ့ရသာ ရပြာင်းရချာရသနတ်စစ်ြွဲများပဖစ်ရစခဲ့ပြီး လူရြါင်း ၃ သိန်းမှ ၄ သိန်း
အထိရသဆုံးရစခဲ့သည်။

၁၉

ရာစုအတွင်းတွင်

စတင်ပဖစ်ြွားခဲ့ရသာရရာဂါများမှလည်း

မာအိရ
ု ီတို ့၏လူဦးရရကို ယခင်ထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန ့် ရလျာ့ကျသွားရစခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစု
အရစာြိုင်းမှအစပြု၍
ခဲ့ကကသည်။

၎င်းတို ့၏

ခရစ်ယာန်သာသနာပြုတို ့မှာ
အစဦးတည်ရာမှာ

နယူးဇီလန်တွင်

စတင်၍အရပခချ

လူအဖွ
့ ဲ ့အစည်းအတွင်းရှိ

အုြ်ချုြ်သူတို ့ကို

ဆနက
့် ျင်သူများသာ ပဖစ်ရသာ်လည်း ရနာက်ဆုံးတွင် မာအိုရလ
ီ ူဦးရရအရတာ်များများကို
ခရစ်ယာန်ဘာသာသို ့ ရပြာင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်။

အစိုးရနှင့်နိုင်ငံရရး
၆။

ဥရရာြအရပခချရနထိုင်သူတို ့၏ ဥြရဒမဲ့မှုများနှင့် ထိုနယ်ရပမအရြါ် ပြင်သစ်တို ့၏

စိတ်ဝင်စားမှုြိုလာပခင်းတို ့ရကကာင့် ပြိတိသျှအစိုးရသည် ဂျိမ်းစ်ဘတ်စ်ဘီကို ၁၈၃၂ ခုနှစ်တွင်
အဂေလိြ်အုြ်ချုြ်သူအရနပဖင့် ရစလွှေတ်ခဲ့သည်။ သို ့ရသာ် ဘတ်စ်ဘီသည် ဥရရာြအရပခချသူ
တို ့အရြါ် ဥြရဒစိုးမိုးမှုရှိရအာင် မစွမ်းရဆာင်နိုင်ခဲ့ရြ။ သို ့ရသာ်လည်း ြထမဆုံးနိုင်ငံရတာ်
အလံကို ၁၈၃၄ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်တွင် စတင်အသုံးပြုပခင်းကို ကွြ်ကဲခဲ့သည်။ ၁၈၃၅
ခုနှစ်တွင် စနစ်တကျဖွဲ ့စည်းထားပခင်းမရှိရသာ နယူးဇီလန် လူမျိုးစုများအစည်းအရုံးက

အဂေလန်နိုင်ငံရှိ ဝီလီယမ် ၄ ဘုရင်ကို နယူးဇီလန်လွတ်လြ်ရရးရကကညာချက်ကို ရြးြို ့ခဲ့ပြီး
အကာအကွယ်ရြးရန် ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။
၇။

ဖွဲ ့စည် းြုံ အရပခခံဥြရဒပြဌာန် း မထားရသာ် လ ည် း နယူ း ဇီလ န် နိ ုင် ငံ သည် ြါလီမန်

ဒီမိုကရရစီနှင့်အတူ စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်ကို ကျင့်သံးု ရသာနိုင်ငံပဖစ်ြါသည်။ အဲလစ်ဇဘက်
II သည် နယူးဇီလန်၏ ဘုရင်မပဖစ်ပြီး နိုင်ငံ၏အကကီးအကဲလည်းပဖစ်သည်။ ဘုရင်ခံချုြ်
သည် အဲလစ်ဇဘက် II အား ကိုယ်စားပြုသည်။ ဘုရင်မသည် အကကီးအကဲပဖစ်ရသာ်လည်း
တိုင်းပြည်အုြ်ချုြ်ရရးတွင်
ဩဇာအာဏာမရှိဘဲ

ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်ပခင်းမရှိရြ။

သူမ၏ရာထူးသည်

အစိုးရ၏အကကီးအကဲပဖစ်ရသာ

ဘုရင်မသည်

ပြယုဂ်သာပဖစ်သည်။

နိုင်ငံရရးအရ

နိုင်ငံ၏အာဏာသည်

ဝန်ကကီးချုြ်၏ဦးရဆာင်မှုရအာက်တွင်ရှိပြီး

ဒီမိုကရရစီ

နည်းလမ်းပဖင့် ရရွးရကာက်တင်ရပမာက်ထားရသာ နယူးဇီလန်ြါလီမန်က ချုြ်ကိုင်ထားသည်။
နယူးဇီလန်ြါလီမန်သည် ဥြရဒပြုရရးအာဏာကို ချုြ်ကိုင်ထားသည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏
လက်ရှိဘုရင်ခံချုြ်မှာ Dame Patsy Reddy ပဖစ်သည်။ ဝန်ကကီးချုြ်မှာ Jacinda Ardern
ပဖစ် သ ည် ။

ဘုရင်ခံချုြ် Dame Patsy Reddy
၈။

ဝန်ကကီးချုြ် Jacinda Ardern

အရစာြိုင်းဥရရာြအရပခချရနထိုင်သူများသည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံကို ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်

ခွင့်ရပြည်နယ်များအပဖစ် ြိုင်းပခားခဲ့ြါသည်။ ရထားလမ်းများ၊ ြညာရရး၊ ရပမယာရရာင်းချမှု

နှင့်အပခားမူဝါဒများအဆင်ရပြရချာရမွ ရစရန်
့
နှင့် ဘဏ္ဏာရရးအရပခအရနများရကကာင့် ၁၉၇၆
ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ်များကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး အစိုးရမှ အုြ်ချုြ်ခဲ့ြါသည်။
၉။

၁၈၇၆ ခုနှစ်ကတည်းက ရကာင်စီများသည် ြဟိုအစိုးရမှချမှတ်ထားရသာဥြရဒအရ

ရဒသများကို အုြ်ချုြ်ခဲ့ြါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အစိုးရသည် ရဒသဆိုင်ရာရကာင်စီများနှင့်
နယ်ရပမအုြ်ချုြ်ရရးအဖွဲ ့အစည်းများပါဝင်သည့် ရထာက်တိုင် ၂ ခုအပဖစ် ရဒသဆိုင်ရာ
အစိုးရကို ပြန်လည်ဖွဲ ့စည်းခဲ့ြါသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ရသာ ပမူနီစြယ်
ရဒသ ၂၄၉ ခု ကို နယ်ရပမအုြ်ချုြ်ရရးအဖွဲ ့အစည်းများ ၆၇ ခုနှင့် ရဒသဆိုင်ရာရကာင်စီများ
၁၁ ခုအရနပဖင့် ပြန်လည်ဖွဲ ့စည်းခဲ့ြါသည်။ နယ်ရပမအုြ်ချုြ်ရရးအဖွဲ ့အစည်းများတွင် ပမို ့ရတာ်
ရကာင်စီ ၁၃ ခု၊ ခရိုင်ရကာင်စီ ၁၃ ခုနှင့်Chatham Islands ရကာင်စီတို ့ြါဝင်ြါသည်။
၁၀။

နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည် ဓနသဟာယအဖွဲ ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဖစ်ြါသည်။ နယူးဇီလန်

နိုင်ငံကို New Zealand, Tokelau, the Ross Dependency, the Cook Islands and
Niue စသည်တို ့ပဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားြါသည်။ The Cook Islands and Niue တို ့သည်
ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရရဒသများပဖစ်ကကရသာ်လည်း Tokelau သည် ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်
မရရှိရသာရဒသ ပဖစ်ြါသည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဥြရဒသည် နိုင်ငံသားအားလုံးကို
တန်းတူညီမျှအခွင့်အရရးရြးထားြါသည်။ New Zealand, the Cook Islands, Niue,
Tokelau

and the

Ross

Dependency

တို ့တွင်

ရမွးဖွားခဲ့ရသာလူအများစုသည်

နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားများပဖစ်ကကြါသည်။
၁၁။

နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် လွှေတ်ရတာ်တစ်ရြ်သာရှိပြီး လွှေတ်ရတာ်တွင် နိုင်ငံ၏အကကီးအမှူး

ပဖစ်ရသာ

ဘုရင်မကကီးနှင့်

လွှေတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်များပဖင့်

ဖွဲ ့စည်းထားြါသည်။

ဘုရင်မကကီးအား ဘုရင်ခံချုြ်မှ ကိုယ်စားပြုြါသည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်မတိုင်မီတွင် အထက်
လွှေတ်ရတာ်နှင့် ဥြရဒပြုရရးရကာင်စီဟ၍
ူ ရှိြါသည်။ ၁၈၅၄ ခုနှစ်တွင် လွှေတ်ရတာ်ကို စတင်
တည်ရထာင်ခဲ့ပြီး

ကမ္ဘာရြါ်တွင်

ဥြရဒပြုရရးရဆာင်ရွက်ရာ၌

သက်တမ်းအရင့်ဆုံး

လွှေတ်ရတာ်များထဲတွင် တစ်ခုအြါအဝင် ပဖစ်ြါသည်။ လွှေတ်ရတာ်တွင် ကိုယ်စားလှယ် ၁၂၀
ဦးပဖင့်ဖွဲ ့စည်းထားကာ လွှေတ်ရတာ် ကိုယ်စားလှယ် ၇၁ ဦးမှာ တိုက်ရိုက်ရရွးရကာက်ခံပဖစ်ပြီး
ကျန် ၄၉ ဦးမှာ အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်ပဖင့် ခန် ့အြ်ထားြါသည်။ လက်ရှိလွှေတ်ရတာ်
ဥက္က ဋ္ဌမှာ Trevor Mallard ပဖစ်ြါသည်။

စီးြွားရရး
၁၂။

နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည် GDP တိုင်းတာချက်အရ ကမ္ဘာ့ ၅၃ နိုင်ငံရပမာက် စီးြွားရရး

အပမင့်ဆုံးနိုင်ငံပဖစ်ြါသည်။

၎င်းသည်

အဓိကအားပဖင့်

ကသစရကတးလျ၊

ဥရရာြသမဂ္ဂ၊

အရမရိကန်ပြည်ရထာင်စု၊ တရုတ်၊ ရတာင်ကိုရီးယား၊ ဂျြန်နှင့် ကရနဒါစသည့်နိုင်ငံတို ့နှင့်
ကုန်သွယ်မှုပြုလုြ်သည့် ကမ္ဘာ့စီးြွားရရးနိုင်ငံများထဲမှ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဖစ်ြါသည်။ ကသစရကတးလျ
နှင့်နီးကြ်ရသာ စီးြွားရရးဆက်နွယ်မှုသရဘာတူညီချက်သည် နယူးဇီလန်၏စီးြွားရရးအရနပဖင့်
ကသစရကတးလျ၏စီးြွားရရးနှင့် အပြန်အလှန်အမှီသဟဲပြုလျက်ရှိရကကာင်းကို ရည်ညွှေန်းြါသည်။
၁၃။

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် GDP၏ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများပဖစ်ပြီး

အပခားကုန်ထုတ်လုြ်ငန်းများလည်း ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

အကကီးစားစက်မှုကုန်ထုတ်

လုြ်ငန်းတွင် အလူမီနီယံထုတ်လုြ်မှု၊ အစားအစာထုတ်လုြ်မှု၊ သတ္တ ုသန် ့စင်ရရး၊ သစ်သား
နှင့်စက္က ူထုတ်ကုန်များြါဝင်ြါသည်။ သတ္တ ုထုတ်လုြ်ပခင်း၊ ကုန်ထုတ်လုြ်ပခင်း၊ လျှြ်စစ်၊
ဓာတ်ရငွ လု
့ ြ်ငန်းများပဖစ်ပြီး နိုင်ငံ့GDP၏ ၁၆.၅ ရာခိုင်နှုန်းပဖစ်ြါသည်။

NZX ဟု

လူသိများသည့် နယူးဇီလန်စရတာ့အိြ်ချိန်းရစျးကွက်၏တန်ဖိုးသည် အရမရိကန်ရဒါ်လာ
၉၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည်။ နိုင်ငံ၏ရငွရကကးစနစ်မှာ နယူးဇီလန်ရဒါ်လာပဖစ်ပြီး ကီဝီရဒါ်လာ
ဟုလည်း လူသိများသည်။ နယူးဇီလန်၏ရငွရကကးစနစ်သည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရရးတွင် ဒသမ
ရပမာက် သုးံ စွမ
ဲ ှုအများဆုံးရငွရကကးစနစ်ပဖစ်သည်။ အဓိကြို ့ကုန်တင်ြို ့သည့် နိုင်ငံများမှာ
ကသစရကတးလျ၊ တရုတ်၊ အရမရိကန်ပြည်ရထာင်စုနှင့်ဂျြန်နိုင်ငံတို ့ပဖစ်ပြီး သွင်းကုန်တင်သွင်း
သည့်နင
ို ်ငံများမှာ ကသစရကတးလျ၊ တရုတ်၊ အရမရိကန်ပြည်ရထာင်စု၊ ဂျြန်၊ ဂျာမဏီ၊
ရတာင်ကိုရီးယားနှင့် မရလးရှားတို ့ပဖစ်သည်။

လူဦးရရနှင့် လူရနထိုင်မှု
၁၄။

နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ လူဦးရရမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၄ သန်း ၇ သိန်းရကျာ်ရှိြါသည်။

နိုင်ငံ၏ပမို ့ရတာ်သည် ဝယ်လင်တန်ပမို ့ပဖစ်ပြီး လူရနထူထြ်ရသာပမို ့မှာ ရအာ့ကလန်ပမို ့
ပဖစ်ြါသည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် ရနထိုင်သူလူဦးရရ၏ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဥရရာြလူမျိုး
များပဖစ်ပြီး အပခားလူမျိုးစုများမှာ အာရှတိုက်သားများ ၁၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ြစိဖိတ်ကျွန်းသား
များ ၇.၄ ရာခိုင်နှုန်းတို ့ပဖစ်ြါသည်။

၁၅။

နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ အဂေလိြ်ဘာသာစကားပဖစ်ပြီး မာအိုရီ၊

ဆာမိုအာ၊ တရုတ်မန်ဒရင်းနှင့် ပြင်သစ်ဘာသာစကားများကိုလည်း ရပြာဆိုသုံးစွဲကကြါ
သည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် အများစုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များပဖစ်ပြီး ဟိန္ဒူဘာသာ၊
ြုဒ္ဓဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ အပခားဘာသာကိုးကွယ်သူများနှင့် ဘာသာမဲ့များလည်း
ရှိြါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ဆက်ဆံရရး
၁၆။

ပမန်မာနိုင်ငံနှင့်

နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ဆက်ဆံရရးသည်

လွန်ခဲ့ရသာနှစ်အနည်းငယ်

အတွင်းတွင် သိသိသာသာရကာင်းမွန်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်းတွင် နှစ်နိုင်ငံ
ဆက်ဆံရရးမှာ ြိုမိုရကာင်းမွန်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၌ နယူးဇီလန်
ဌာရနကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် သံရုံးအပဖစ် တိုးပမှင့်ခဲ့သည်။
၁၇။

ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရရးြိုမိုရကာင်းမွန်ရစရန် ရဆာင်ရွက်ပခင်းသည် ရဒသတွင်း

တွင်

အားရကာင်းရသာသံတမန်ဆက်ဆံရရးနှင့်

နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်

အရရးကကီးြါသည်။

ကုန်သွယ်မှုများ
ပမန်မာနိုင်ငံသည်

ပဖစ်ရစရသာရကကာင့်
အဓိကကုန်သွယ်ရရး

လမ်းဆုံတွင်တည်ရှိပြီး အထူးသပဖင့် တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို ့ဆုံရာတွင် တည်ရှိသည်။
၁၈။

လွန်ခဲ့ရသာ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည် အပခားနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်

များထက် ပမန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်များကို ြိုမိုရခါ်ရဆာင်ခဲ့ြါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃
ခုနှစ်အတွင်းတွင် ပမန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်ရြါင်း ၁၉၀၀ခန် ့ကို လက်ခံခဲ့ြါသည်။
၁၉။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဦးရဆာင်ရသာအဖွဲ ့သည်
နယူးဇီလန်နိုင်ငံသို ့ ချစ်ကကည်ရရးခရီးစဉ် သွားရရာက်ခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်
ပြည်သူ ့လွှေတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌ သူရဦးရရွှေမန်းသည် လွှေတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးနှင့်အတူ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံသို ့ သွားရရာက်ခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ရမလတွင် အမျိုးသားလွှေတ်ရတာ်
ဥက္က ဋ္ဌ ဦးခင်ရအာင်ပမင့် ဦးရဆာင်ရသာ လွှေတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၅ဦးြါဝင်ရသာအဖွဲ ့
သည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံလွှေတ်ရတာ်ဥက္က ဌ David Carter နှင့်ရတွ ့ဆုံခဲ့ြါသည်။
၂၀။

နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်

ပမန်မာနိုင်ငံအား

စိုက်ြျိုးရရးကဏ္ဍနှင့်

ြညာရရးကဏ္ဍကို

အထူးအရနပဖင့် အကူအညီရြးလျက်ရှိြါသည်။ ြညာရရးကဏ္ဍအရနပဖင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်

အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္က ဋ္ဌတာဝန်ထမ်းရဆာင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်ထစရန်အတွက်
ပမန်မာအရာရှိ ၂၀ ဦးအား အဂေလိြ်စာသင်တန်းရြးခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်
ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် အရမရိကန်ရဒါ်လာ ၇.၁ သန်းတန်ဖိုးရှိ အကူအညီအရထာက်အြံ့များ
ရြးခဲ့ြါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံမှဝန်ထမ်းများ

အဂေလိြ်စာစွမ်းရည်ပမင့်မားရစရန်အတွက်

သင်တန်းများရခါ်ယူခဲ့ရာ ပမန်မာ့လွှေတ်ရတာ်မှ ဝန်ထမ်း ၁၀ ဦး သည် English Language
Training for Officials သင်တန်းသို ့ တက်ရရာက်သင်ကကားခဲ့ြါသည်။

၎င်းအပြင်

နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ ြစ်တိုးရီးယားတက္က သိုလ်မှ ပမန်မာနိုင်ငံဝန်ထမ်းများအတွက် အဂေလိြ်စာ
အရည်အရသွးပမှင့်တင်မှုသင်တန်းကိုလည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်
သင်ကကားရြးခဲ့ြါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယူးဇီလန်သံအမတ်ကကီး H.E. Mr. Stephen Marshall
၏ကိုယ်ရရးအကျဉ်း

Mr. Stephen Marshall ကို ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်ရန ့တွင် ရမွးဖွားခဲ့သည်။
၎င်းသည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ စီမံခန် ့ခွဲမှုအဖွဲ (့ အဆင့်ပမင့်စီမံခန် ့ခွဲမှုအစီအစဉ် )မှ ဘွဲ ့ရရှိခဲ့ပြီး၊
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဘုရင်မကကီး၏ ပြည်သူ ့ဝန်ထမ်းရကာင်းဘွဲ ့တံဆိြ်ကို ရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည် ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိ နယူးဇီလန်နိုင်ငံအလုြ်ရှင်များအသင်းချုြ်၌
ရာထူးအဆင့်ဆင့်ပဖင့် တာဝန် များထမ်းရဆာင်ခဲ့သည်။ ၎င်း သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇
ခုနှစ်အထိ ဂျီနီြာပမို ့ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ ့တွင် ဆက်ဆံရရးနှင့်
အစည်းအရဝးများဆိုင်ရာညွှေန်ကကားရရးမှူးအပဖစ်လည်းရကာင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅
ခုနှစ်အထိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ ့၏ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရရး
အရာရှိအပဖစ်လည်းရကာင်း တာဝန်ထမ်းရဆာင်ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ
တွင် ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယူးဇီလန်သံအမတ်ကကီးအပဖစ် ခန် ့အြ်ပခင်းခံခဲ့ရြါသည်။

