ကနေဒါနိုငင
် ဆ
ံ ိုငရ
် ာအချက်အလက်များ
တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝေ်း
၁။

ကနေဒါနိုင်ငံသည် န ြောက်အနြေရိကတိုက်န ြောက်ဘက်ပိုငး် ရှိ ပည်ေယ် ၁၀ ခုနှင့်

ေယ်န ြေ ၃ ခုပါဝင်နသာ နိုငင
် တ
ံ စ်နိုင်ငံ ြစ်သည်။ အတ္တလန္တိတ်သြေုဒ္ဒရာနှင့် ပစိြိတ်သြေုဒ္ဒရာ
တို့ြေှတဆင့် န ြောက်ဘက်အာတိတ်သြေုဒ္ဒရာအထိကျယ်ဝေ်းပပီး စတုရေ်းြေိုင်နပါင်း ၃.၈၅ သေ်း
(စတုရေ်းကီလိုြေီတာ ၉.၉၈ သေ်း)ြေျှ ကျယ်ဝေ်းသည်။ စုစုနပါင်းဧရိယာအား ြင့် ဒုတိယန ြောက်
အကကီးဆုံးနိုင်ငံ ြစ်ပပီး ကုေ်းန ြေဧရိယာအား ြင့် ကြေ္ဘာနပါ်တွင် စတုတ္တန ြောက်အကကီးဆုံးနိုင်ငံ
ြစ်သည်။ ကနေဒါနိုငင
် ံနှင့် အနြေရိကေ် ပည်နထာင်စုတို့၏ေယ်စပ်ြေှာ ကြေ္ဘာနပါ်တွင် အရှည်
ဆုံးနသာ ကုေ်းန ြေေယ်ေိြေိတ်ြေျဉ်း ြစ်သည်။

နောက်ခံသမိုငး် န ကာင်း
၂။

ယခု ကနေဒါဟု နခါ်တွငန
် သာနေရာြေှာ လွေ်ခဲ့နသာ နှစ်နထာင်နပါင်းြေျားစွာကပင်

နရှဦးလူြေျ ိုးြေျား အန ခချနေထိုင်ခဲ့ြကသည်။ ၁၅ ရာစု နနှာင်းပိုငး် တွင် ပြိတိသျှနှင့် ပင်သစ်
တို့က ထိုနဒသရှိ အတ္တလန္တိတ်ကြေ်းရိုးတေ်းတွင် ကိုလိုေီေယ်န ြေြေျား တည်နထာင်ခဲ့ြကသည်။
၁၈၆၇ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်တွင် ပြိတိသျှန ြောက်အနြေရိကဥပနဒအရ ကိုလေ
ို ီေယ်န ြေ ၃ ခု
နပါင်းစပ်ပပီး ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချုပ်ခွင့်ရ ကနေဒါြက်ဒရယ်ဒိုြေီေီယံကို တည်နထာင်ခဲ့ြကသည်။
ထိုြေှစ၍ ပည်ေယ်ြေျား၊ ေယ်န ြေြေျား ြင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်သည့် ဒိုြေီေီယံအ ြစ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်
လာခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် ဝက်ြေင်စတာစတက်ကျုဥပနဒ (၁၉၃၁) ြင့် ပြိတိသျှတို့က
ကနေဒါနိုင်ငအ
ံ ား လုးံ ဝေီးပါးလွတ်လပ်နရးနပးခဲ့ပပီး ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ကနေဒါဥပနဒအရ ပြိတိသျှ
ပါလီြေေ်အနပါ်တွင် ဥပနဒနရးရာြေှီခိုြေှု အကကင်းအကျေ်အားလုံးကို ြတ်နတာက်ပပီး အ ပည့်အဝ
အချုပ်အ ခာအာဏာပိုင်နိုငင
် ံ ြစ်လာခဲ့သည်။
၃။

ကနေဒါနိုင်ငံသည် ြက်ဒရယ်ပါလီြေေ်ဒီြေိုကနရစီစေစ်နှင့် စည်းြေျဉ်းခံဘုရင်စေစ် ကျင့်သုံး

နသာ နိုငင
် တ
ံ စ်နိုငင
် ံ ြစ်သည်။

ဒုတိယန ြောက်အလ
ဲ ိဇဘက်ဘုရင်ြေသည် လက်ရှိနိုငင
် ံ၏

အကကီးအကဲ ြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ြက်ဒရယ်အဆင့်တွင် ရုံးသုးံ ဘာသာစကား ၂ ြေျိုး
အသုံး ပုနသာနိုင်ငံ ြစ်သည်။ ကြေ္ဘာနပါ်တွင် လူြေျိုးနပါင်းစုံနှင့် ယဉ်နကျးြေှုစေစ်နပါင်းစုံရှိနသာ
နိုင်ငံြေျားတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ြစ်သည်။ အနြကာင်းြေှာ နိုင်ငံနပါင်းြေျားစွာြေှ လူအြေျားအ ပား
န ပာင်းနရွှေ့နေထိုင်လာ ခင်းနြကာင့် ြစ်ပပီး ခေ့်ြေှေ်းန ခ လူဦးနရ ၃၅ သေ်းခေ့် ရှိသည်။ နိုငင
် ံ၏
တိုးတက်နသာစီးပွားနရးစေစ်ြေှာ ကြေ္ဘာနပါ်တွင် ၁၁ ခုန ြောက်အကကီးဆုံး ြစ်ပပီး အလျှံပယ်
ရှိနေနသာ သဘာဝအရင်းအ ြေစ်ြေျားနှင့် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ပပီးနသာ နိုင်ငံတကာကုေ်သွယ်နရး
ကွေ ် ယက် ြေ ျားနပါ်တွ င် အဓိက ရပ် တ ည်န ေ ခင်း ြစ် သ ည်။ ကနေဒါနို င် ငံန ှ င့် အနြေရိက ေ်
ပည်နထာင်စုတို့၏ကာလြကာရှည်ပပီးရှုပ်နထွးနသာဆက်ဆံနရးသည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏စီးပွားနရး
နှငယ
့် ဉ်နကျးြေှုအနပါ်တွင် သိသာစွာ သက်နရာက်ြေှုရှိသည်။

ပထဝီဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
၄။

ကနေဒါနိုင်ငံသည် န ြောက်အနြေရိကတိုက်ကကီး၏ အစိတ်အပိုင်းအနတာ်ြေျားြေျားကို

နေရာယူထားပပီး နတာင်ဘက်တွင် တစ်ဆက်တည်း ြစ်နေနသာ အနြေရိကေ် ပည်နထာင်စု
နှင့် ကုေ်းန ြေေယ်စပ်ရှိကာ ကြေ္ဘာနပါ်တွင် အရှည်လျားဆုံးနသာနိုင်ငန
ံ ှစ်နိုငင
် ြံ ကား ကုေ်းန ြေ
ေယ်ေိြေိတ် ြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် အနရှ့ဘက်ရှိ အတ္တလန္တိတ်သြေုဒ္ဒရာြေှ အနောက်ဘက်
ပစိြိတ်သြေုဒ္ဒရာအထိ ဆေ့်တေ်းတည်ရှိနေသည်။ အနရှ့န ြောက်ဘက်တွင် ဂရင်းလေ်ကျွေ်း
တည်ရှိသည်။ နရထုအပါအဝင် စုစုနပါင်းဧရိယာအား ြင့် ကနေဒါနိုငင
် ံသည် ကြေ္ဘာနပါ်တွင်
ရုရာှ းနိုင်ငပံ ပီးလျှင် ဒုတိယန ြောက်အကကီးဆုံးနိုင်ငံ ြစ်သည်။ သို့နသာ်လည်း ကုေ်းန ြေဧရိယာ
အနေ ြင့် ကနေဒါနိုငင
် ံသည် ကြေ္ဘာနပါ်တွင် စတုတ္ထန ြောက်အကကီးဆုံးနိုငင
် ံ ြစ်သည်။ ထိုသို့
ကွာ ခားြေှုရှိရ ခင်းြေှာ ကနေဒါနိုင်ငတ
ံ ွင် နရကေ်အန ြောက်အြေျားရှိပပီး ကြေ္ဘာနပါ်ရှိ နရကေ်
အားလုးံ ၏ ၆၀ ရာခိုငန
် ှုေ်းရှိသည်။ ကနေဒါနိုငင
် ံသည် န ြောက်လတ္တီကျု ၄၁ ဒီဂရီ ြေှ ၈၄
ဒီဂရီြကား၊ အနောက်နလာင်ဂျက
ီ ျု ၅၂ ဒီဂရီြေှ ၁၄၁ ဒီဂရီြကားတွင် တည်ရှိသည်။
၅။

တိုင်ဂါသစ်နတာြေျားကို ကနေဒီယေ်ရှီးလ်နပါ်တွင် အနှံ့အ ပားနတွ့ရသည်။ နရခဲနှင့်

တေ် ဒာြေျားြေှာ အာတိတ်ဘက်တွင် ထင်ရှားစွာနတွ့ရသည်။ နရခဲ ြေစ်ြေျားကို ကနေဒီယေ်
နရာ့ကးီ နတာင်တေ်းနှင့်

ကြေ်းရိုးတေ်းနတာင်ကုေ်းြေျားတွင်

နတွ့ရသည်။

ပေ့် ပူးပပီး

န ြေဩဇာနကာင်းြေွေ်နသာ ပနရရီ ြေက်ခင်း ပင်ြေျားက စိုက်ပျိုးနြေွး ြေူနရးအတွက် အနထာက်
အကူ ြစ်နစသည်။

အနရှ့နတာင်ဘက်တွင်

ဂရိတ်လိတ်ြေျားြေှတဆင့်

စိေ့်နလာရင့် ြေစ်

ြေစ်ြျားခံစီးဆင်းလာပပီး န ြေေိြေ့်ပိုင်းတွင် ကနေဒါလူဦးနရအြေျားစု နေထိုင်ြကသည်။
၆။

၁၉၂၅ ခုနှစ်ြေှစ၍ ကနေဒါသည် အာတိတ်နဒသ၏ အနောက်လတ္တီကျု ၆၀ ဒီဂရီ နှင့်

အနောက်နလာင်ဂျက
ီ ျု ၁၄၁ ဒီဂရီြကားကို ပိုငဆ
် ိုင်သည်ဟု နြကညာခဲ့နသာ်လည်း ထို
နြကညာချက်ကို နိုင်ငတ
ံ ကာက အသိအြေှတ်ြေ ပုနပ။ ကနေဒါသည် ကြေ္ဘာ၏န ြောက်ြျားစွေ်း
တွင် နေထိင
ု ်သူြေျားရှိရာနေရာ ြစ်ပပီး အယ်လ်စြေီးယားကျွေ်း၏ န ြောက်ြျားပိုင်း န ြောက်

လတ္တီကျု ၈၂.၅ ဒီဂရီ န ြောက်ဝင်ရိုးစွေ်းြေှ ၅၀၈ြေိုင် (၈၁၇ ကီလုိြေီတာ) အကွာအနဝးတွင်
ကနေဒါစစ်တပ်၏ တပ်စခေ်းတည်ရှိသည်။

ကနေဒါ၏ အာတိတ်နဒသနေရာအြေျားစုကို

နရခဲြေျားနှင့် အစဉ်နအးခဲနေနသာ ေက်ရှိုင်းန ြေလွှာြေျား ြင့် ြုံးလွှြေ်းလျှက်ရှိသည်။ ကနေဒါ
နိုင်ငံသည် ကြေ္ဘာနပါ်တွင် အရှည်လျားဆုံးနသာကြေ်းရိုးတေ်းရှိရာနိုင်ငံ ြစ်ပပီး စုစုနပါင်းအရှည်
၁၂၅,၅၇၀ ြေိုင် (၂၀၂,၀၈၀ ကီလုြေ
ိ ီတာ) ြေျှ ရှည်လျားသည်။ ထိ့ု ပင် အနြေရိကေ် ပည်နထာင်စု
နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသည့်ေယ်ေိြေိတ်ြေှာလည်း ကြေ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံး ြစ်ပပီး ၅,၅၂၅ြေိုင် (၈,၈၉၁
ကီလုြေ
ိ ီတာ)ြေျှ ရှည်လျားသည်။
အစိုးရနှင့်နိုငင
် န
ံ ရး
၇။

ကနေဒါနိုင်ငတ
ံ ွင် စည်းြေျဉ်းခံဘုရင်စေစ်နှင့် ဆက်စပ်နေနသာ ပါလီြေေ်စေစ် ကျင့်သုံး

သည်။ ကနေဒါ၏ ဘုရင်စေစ်ြေှာ အုပ်ချုပ်နရး၊ တရားစီရင်နရးနှင့် ဥပနဒ ပုနရးကဏ္ဍြေျား၏
အန ခခံ ြစ်သည်။ နိုငင
် ံ၏ဦးနသျှာင်ြေှာ ဒုတိယန ြောက်အဲလဇ
ိ ဘက်ဘုရင် ြစ်၍ ၎င်းသည်
အ ခားနသာ ဓေသဟာယနိုင်ငံ ၁၅ နိုငင
် န
ံ ှင့် ကနေဒါ ပည်ေယ် ၁၀ခု ၏ အကကီးအကဲလည်း
ြစ်သည်။
၈။

အုပ်ချုပ်နရးပိုငး် တွင် ဘုရင်ြေနှင့် ဘုရင်ခံချုပ်တို့၏ တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်ြေှုြေှာ

အလွေ်ေည်းပါးသည်။ အုပ်ချုပ်နရးအာဏာကို နအာက်လွှတ်နတာ်ြေှတာဝေ်ခံရပပီး အစိုးရ
အြွဲ့၏ အကကီးဆုံး ြစ်နသာ ကနေဒါဝေ်ကကီးချုပ်ြေှ နရွေးချယ်ဦးနဆာင်နသာ အစိုးရ၊ သို့ြေဟုတ်
ဘုရင်ြေ၏ဝေ်ကကီးြေျားြေှ ညွှေ်ြကားကွပ်ကဲသည်။ လက်ရှိကနေဒါနိုငင
် ံ၏ဝေ်ကကီးချုပ်ြောှ Justin
Trudeau ြစ်သည်။ အချ ို့နသာ အနရးနပါ်အန ခအနေြေျားတွင် ဘုရင်ခံချုပ်၊ သို့ြေဟုတ်
ဘုရင်ြေသည် ဝေ်ကကီးအြွဲ့၏အကကံနပးြေှုြေပါဘဲ ၎င်းတို့၏အာဏာကို အသုံးချခွင့်ရှိသည်။
အစိုးရအြွဲ့တွင် တည်ပငိြေ်ြေှုရှိနစရေ်အတွက် နအာက်လွှတ်နတာ်တွင် အြေျား၏ ယုံြကည်
အားထားြေှုကိုရပပီး လက်ရှိနိုင်ငန
ံ ရးပါတီ၏နခါင်းနဆာင် ြစ်သူကို ဘုရင်ခံချုပ်က ဝေ်ကကီးချုပ်
အ ြစ် ခေ့်အပ်နလ့ရှိသည်။ သို့ ြစ်၍ ဝေ်ကကီးချုပ်ရုံးြေှာ အစိုးရအြွဲ့အတွငး် အာဏာအရှိဆုံး

အြွဲ့အစည်းတစ်ခု ြစ်ပပီး ဥပနဒအြေျားစုကို ပါလီြေေ်၏နထာက်ခံြေှုရယူရေ် စတင်အဆို ပု
နလ့ရှိကာ ဘုရင်ခံချုပ်ြေျား၊ ပည်ေယ်ဘုရင်ခံြေျား၊ ဆီးေိတ်အြေတ်ြေျား၊ ြက်ဒရယ်တရားရုံး၏
တရားသူကကီးြေျား၊ ဘုရင်ြေပိုင်စီးပွားနရးနကာ်ပိုနရးရှင်း၏ အကကီးအကဲြေျား၊ အစိုးရ နအဂျင်စီ
ြေျားကို ဘုရင်ြေြေှ ခေ့်ထားနိုင်ရေ်အတွက် နရွေးချယ်နပးရသည်။ ဒုတိယန ြောက်အြေတ်အြေျားဆုံး
ပါတီ၏နခါင်းနဆာင်ြေှာ ဘုရင်ြေ၏သစ္စာခံအတိုက်အခံနခါင်းနဆာင်(လက်ရှိတွင် နသာြေတ်စ်ြေူလ်
ကဲယား) ြစ်ပပီး အစိုးရကို အပြေဲတနစနစာင့်ြကည့်စိစစ်နေရေ် ရည်ရွေယ်သည့် အပပိုင်အဆိုင်
ပါလီြေေ်စေစ်၏ အစိတ်အပိုငး် ြစ်သည်။
၉။

နအာက်လွှတ်နတာ် အြေတ် ၃၀၈ ဦးအား ြေဲဆန္ဒေယ်တစ်ခုချင်းစီြေှ နရွေးချယ်သည်။

အနထွနထွနရွေးနကာက်ပွဲကို ဘုရင်ခံချုပ်ြေှ ကျင်းပရေ်နြကညာပပီး ယခင်နရွေးနကာက်ပွဲြေှ ၄ နှစ်
အတွင်း ဝေ်ကကီးချုပ်၏အကကံနပးချက်ကိုရယူ၍နသာ်လည်းနကာင်း၊ နအာက်လွှတ်နတာ်တွင်
အစိုးရအား အယုံအြကည်ြေရှိြေဲနပး ခင်းခံရလျှင်နသာ်လည်းနကာင်း နရွေးနကာက်ပွဲကို ကျင်းပ
သည်။ ဆီးေိတ်လွှတ်နတာ်၏ အြေတ် ၁၀၅ ဦးကို နဒသအလိုက် ခွဲတြေ်းကျခေ့်အပ်ပပီး
အသက် ၇၅ နှစ်အထိ တာဝေ်ထြေ်းနဆာင်ြကသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နရွေးနကာက်ပတ
ွဲ ွင် နိုင်ငန
ံ ရး
ပါတီ ၇ ခုြေှ ကိုယ်စားလှယ်ြေျားကို ြက်ဒရယ်ပါလီြေေ်သို့ နရွေးချယ်တင်န ြေြှောက် ခင်းခံရသည်။
၁၀။

ကနေဒါနိုင်ငံ၏

ြက်ဒရယ်စေစ်တွင်

အစိုးရ၏တာဝေ်ကို

ြက်ဒရယ်အစိုးရနှင့်

ပည်ေယ် ၁၀ ခု တို့အြကား ခွဲနဝထားသည်။ ပည်ေယ်ဥပနဒ ပုလွှတ်နတာ်ြောှ လွှတ်နတာ်
တစ်ရပ်စီသာရှိပပီး နအာက်လတ
ွှ ်နတာ်နှင့် လုပ်ကိုင်ပုံ ခင်းတူညီသည်။ ကနေဒါ၏ နဒသ ၃ ခု
တွင်လည်း ဥပနဒ ပုလွှတ်နတာ်ြေျားရှန
ိ သာ်လည်း ၎င်းတို့တွင် အချုပ်အ ခာအာဏာြေရှိဘဲ
ပည်ေယ်ြေျားနှင့်ယှဉ်လျှင် ြွဲ့စည်းပုံအန ခခံဥပနဒြေှ နပးအပ်ထားနသာ တာဝေ်ေည်းပါးသည်။
နဒသဆိုင်ရာလွှတ်နတာ်ြေျားြေှာလည်း ပည်ေယ်လွှတ်နတာ်ြေျားနှင့် ပုံစံချင်းကွဲ ပားသည်။
၁၁။

ကနေဒါဘဏ်သည် ကနေဒါနိုင်င၏
ံ ြဟိုဘဏ် ြစ်သည်။ ထိ့ု ပင် ဘဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီး

နှင့် စက်ြေှုဝေ်ကကီးတို့ြေှ ကနေဒါကိေ်းဂဏေ်းအချက်အလက်ဆိုငရ
် ာနအဂျင်စီကို အသုံး ပု၍

ဘဏ္ဍာနရးအစီအြေံြေျား နဆာင်ရွေက် ခင်းနှင့် စီးပွားနရးနပါ်လစီြေျား နရးဆွဲ ခင်းတို့ကုိ ပုလုပ်
ြကသည်။
ေိင်ငံတကာ ဆက်ဆံနရးနှင့် စစ်နရး
၁၂။

ကနေဒါရှိ နြကးစားနှင့် အနပျာ်တြေ်းတပ်ြဲ့ွ ြေျား၏ အင်အားြေှာ အပြေဲတြေ်းစစ်သား

၆၈,၂၅၀ ဦး နှင့် အရေ်စစ်သား ၅၁,၀၀၀ ဦးြေျှ ရှိသည်။ စုစည်းထားနသာ ကနေဒါတပ်ြေနတာ်
တွင် ကနေဒါြကည်းတပ်၊ နတာ်ဝင်ကနေဒါနရတပ်နှင့် နတာ်ဝင်ကနေဒါနလတပ်တို့ ပါဝင်
သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၏စစ်သုံးစရိတ်ြေှာ ကနေဒါနဒါ်လာ၂၂ ဘီလီယံ သို့ြေဟုတ်
နိုငင
် ဂ
ံ ျဒီ ီပီ၏ ၁.၃ ရာခိုင်နှုေ်းြေျှ ရှိသည်။
၁၃။

ကနေဒါသည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒြေ်း၊ ပင်သစ်နိုင်ငတ
ံ ို့နှင့် သြေိုငး် နြကာင်းကို အန ခခံ

နသာ ဆက်နွယ်ြေရ
ှု ှိပပီး အ ခားနသာပြိတိသျှနှင့် ပင်သစ်ကိုလေ
ို ီြေျားနှင့် ြွဲ့စည်းထားနသာ
ဓေသဟာယနိုငင
် ြေ
ံ ျားအြွဲ့နှင့် ြရေ်ကိုြိုေီအြွဲ့တို့တွင် အြွဲ့ဝင်နိုငင
် ံ ြစ်သည်။ ကနေဒါသည်
ေယ်သာလေ်နိုင်ငံနှင့် အနပါင်းလက္ခဏာဆေ်နသာ ဆက်ဆံနရးရှိပပီး ဒုတိယကြေ္ဘာစစ်အတွငး်
ဒတ်ချ်တို့၏လွတ်န ြောက်ြေှုအတွက် ကူညီပပ
ံ့ ိုးနပးခဲ့သည့် အနြကာင်းကလည်း ၎င်းဆက်ဆံ
နရး၏ တစ်စတ
ိ ်တစ်ပိုငး် ြစ်သည်။
၁၄။

ကနေဒါသည် ပြိတိသျှအင်ပါယာနှင့် ဓေသဟာယနိုငင
် ြေ
ံ ျားနှင့် ခိုငပ် ြေဲစွာတွဲြက်နေြေှု

ြေျားနြကာင့် ပြိတိသျှစစ်တပ်၏ စစ်နရးတိုက်ပွဲြေျား ြစ်နသာ ဒုတိယ ဘိုအာစစ်ပွဲ၊ ပထြေ
ကြေ္ဘာစစ်နှင့်ဒုတိယကြေ္ဘာစစ်တို့တွင် အဓိကနေရာြေှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအချေ
ိ ်ြေှစ၍ နိုငင
် တ
ံ ကာ
နှငပ
့် ူးနပါင်း၍

ပဿောန ြရှင်းြေှုြေျားတွင်

နထာက်ခံအားနပးသူ ြစ်ခဲ့ပပီး

ကြေ္ဘာ့နရးရာ

ပဿောြေျားကို အ ခားနိုငင
် ြေ
ံ ျားနှင့် ပူးနပါင်းန ြရှငး် ခဲ့သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်
တွင် ကြေ္ဘာ့ကုလသြေဂ္ဂနှင့် ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် နေတိုးအြွဲ့တို့ကုိ စတင်တည်နထာင်သည့် နိုငင
် ံ
တစ်နိုင်ငံ ြစ်ခဲ့သည်။ စစ်နအးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းတွင် ကနေဒါနိုငင
် ံသည် ကိုရီးယားစစ်ပွဲ

အတွင်း ကုလသြေဂ္ဂတပ်ြွဲ့ြေျားသို့ အဓိကပံ့ပိုးသူတစ်ဦး ြစ်ခဲ့ပပီး အနြေရိကေ် ပည်နထာင်စုနှင့်
ပူးနပါင်း၍ ဆိုြီယက်ယူေီယံြေှ ပုလုပ်လာနိုင်နသာ တိုက်ခိုက်ြေှုြေျားကို ကာကွယ်ရေ်အတွက်
န ြောက်အနြေရိကနလနြကာင်းကာကွယ်နရးအြွဲ့ (NORAD)ကို ပူးနပါင်းတည်နထာင်ခဲ့သည်။
၁၅။

၁၉၅၆

ခုနှစ်၊

ဆူးအက်တူးန ြောင်း ပဿောတွင်

နောင်ဝေ်ကကီးချုပ် ြစ်လာြေည့်

လက်စတာဘီပီယာဆေ်က ကုလသြေ္မဂ္ဂပငိြေ်းချြေ်းနရးတပ်ြဲ့ွ ြေျားကို စတင်ြွဲ့စည်းရေ် အကကံ
နပး ခင်းအား ြင့် တင်းြောြေှုြေျားကိုနလျာ့ကျနစပပီး ထိသ
ု ို့အားထုတ်ြေှုအတွက် ၎င်းအား ၁၉၅၇
ခုနှစ် ပငိြေ်းချြေ်းနရးနိုြယ်ဆုကို နပးအပ်ချ ီး ြေြှေင့် ခင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိအ
ု ချ ိေ်ြေှာ ကုလသြေဂ္ဂ
ပငိြေ်းချြေ်းနရးတပ်ြွဲ့ြေျား၏ ပထြေဆုးံ လုပ်ငေ်းစဉ် ြစ်သ ြင့် ပီယာဆေ်သည် ၎င်းအကကံကို
အစ ပုသူအ ြစ်

အပြေဲအသိအြေှတ် ပုခံရနလ့ရှိသည်။

ထိအ
ု ချ ိေ်ြေှစ၍

ကနေဒါနိုင်ငသ
ံ ည်

ကုလသြေဂ္ဂပငိြေ်းချြေ်းနရးတပ်ြဲ့ွ ြေျား၏ လုပ်ငေ်းစဉ်ြေျားတွင် အကကိြေ် ၅၀ နကျာ် ပါဝင်
နဆာင်ရွေက်ခဲ့ပပီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်အထိ ကုလသြေဂ္ဂပငိြေး် ချြေ်းနရးတပ်ြွဲ့ြေျား၏ လုပ်ငေ်းစဉ်
အားလုးံ တွင် ပါဝင်ခဲ့ကာ နောက်ပိုငး် တွင် ရဝြေ်ဒါနိုင်င၊ံ ယခင် ယူဂိုဆလားြီးယားနိုင်ငန
ံ ှင့်
အ ခားနေရာြေျားရှိ နိုင်ငံတကာအြွဲ့ြေျား၏ လုပ်ငေ်းစဉ်ြေျားတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ
တွင် ကနေဒါနိုင်ငံသည် နိုင်ငံ ခားတိုင်း ပည်ြေျားတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ြေှုြေျားနြကာင့် အ ငင်းပွားစရာ
ပဿောြေျားကကုံရနလ့ရှိပပီး အထူးသ ြင့် ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဆိုြောလီနိုင်ငံအနရးအခင်း ပါဝင်
ပတ်သက်ြေှုတွင် ြစ်သည်။
၁၆။

ကနေဒါနိုင်ငံသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် အနြေရိကနိုငင
် ြေ
ံ ျားအြွဲ့ (OAS)သို့ ဝင်နရာက်

ခဲ့ပပီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လတွင် အွေ်နတရီအိုနဒသ၊ ဝင်ဆာပြေို့၌ အနထွနထွညီလာခံကို
အိြေ်ရှင်အ ြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ကာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ၌ ကွီးြက်စီးတီးတွင် အနြေရိကေ်
နိုငင
် ြေ
ံ ျား၏ ထိပ်သီးအစည်းအနဝးကို အိြေ်ရှင်အ ြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ
သည် ပစိြိတ်ကြေ်းန ခနိုငင
် ြေ
ံ ျားနှင့် စီးပွားနရးဆိုငရ
် ာဆက်ဆံနရးတိုး ြေြှေင့်ရေ် အာရှ-ပစိြိတ်
စီးပွားနရးပူးနပါင်းနဆာင်ရွေက်နရးအြွဲ့ြိုရြေ် (APEC)သို့ အြွဲ့ဝင်အ ြစ် ဝင်နရာက်ခဲ့သည်။

၁၇။

၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံသည် အာြဂေ်ေစ္စတေ်နိုင်ငံသို့ အနြေရိကေ်ထိေ်းကွပ်နရး

တပ်ြဲ့ွ ြေျား၏ အစိတ်အပိုင်းအ ြစ်လည်းနကာင်း၊ ကုလသြေဂ္ဂြေှ တရားဝင်ခွင့် ပုထားနသာ
နေတိုးြေှဦးနဆာင်သည့် နိုင်ငံတကာလုံခခုံနရးပံ့ပိုးြေှုတပ်ြွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်းအ ြစ်လည်းနကာင်း
တပ်ြေျားပို့လတ
ွှ ်ခဲ့သည်။ ၁၀ နှစ်တာစစ်ဆင်နရးကာလအတွင်း ကနေဒါြေှ စုစုနပါင်းစစ်သား
၁၅၈ ဦး၊ သံတြေေ်တစ်ဦး၊ ကူညီကယ်ဆယ်နရးသြေား ၂ ဦးနှင့် သတင်းနထာက် တစ်ဦးတို့
ဆုံးရှုံးခဲ့ပပီး ကနေဒါနဒါ်လာ ၁၁.၃ ဘီယံ ြေျှ ကုေ်ကျခဲ့သည်။
၁၈။

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ နြနြာ်ဝါရီလတွင် ကနေဒါ၊ အီတလီ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒြေ်း၊ နော်နဝ

နှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့ြေှ နဒါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ ကုေ်ကျြေည့် ြွံ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံြေျားအတွက် ကာကွယ်နဆး
ြေျားထုတ်လုပ်ရေ် ပနရာ့ဂျက်၌ ပူးနပါင်းပံ့ပိုးြေည်ဟု နြကညာခဲ့ြကပပီး အ ခားနိုင်ငြေ
ံ ျားကို
လည်း ၎င်းတို့နှင့်အတူ ပါဝင်ရေ် ြိတ်နခါ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ရုရှားတို့၏
န ြောက်ဝင်ရိုးစွေ်းနဒသအတွင်း နရနအာက်စူးစြေ်းရှာနြွြေှုက အာတိတ်နဒသအတွင်း ကနေဒါ
၏ ေယ်ေိြေိတ်သတ်ြေှတ်ထားြေှုကို စိေ်နခါ်ခဲ့သည်။ ကနေဒါသည် ၎င်းနဒသအား ၎င်းတို့၏
အချုပ်အ ခာအာဏာပိုင်နဒသအ ြစ် ၁၉၂၅ ခုနှစ်ကတည်းက သတ်ြေှတ်ထားခဲ့ ခင်း ြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ြေတ်လြေှ နအာက်တိုဘာလအတွင်းတွင် ကနေဒါတပ်ြွဲ့ြေျားသည် ကုလသြေဂ္ဂြေှ
လုပ်ပိုငခ
် ွင့်နပးအပ်ချက်အရ

လစ်ြျား ပည်တွင်းစစ်အတွင်း

ပါဝင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၄

ခုနှစ်

နနှာင်းပိုင်းတွင် ကနေဒါန ြေ ပင်နှင့် နလတပ်တို့သည် အီရတ်နိုင်ငအ
ံ တွင်း အိုင်အက်စ်အြွဲ့၏
ထကကြေှုကို နှိြေန
် ှင်းရာတွင် နိုငင
် တ
ံ ကာအြွဲ့ြေျားနှင်အ
့ တူ ပါဝင်ခဲ့သည်။
စီးပွားနရး
၁၉။

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကြေ္ဘာနပါ်တွင် ၁၀ နိုင်ငန
ံ ြောက် အကကီးဆုံးနသာ

စီးပွားနရးရှိသည့်နိုင်ငံ ြစ်ပပီး စုစုနပါင်း ပည်တွင်းထုတ်ကုေ်ြေှာ ခေ့်ြေှေ်းန ခ အနြေရိကေ်နဒါ်လာ
၁.၇၃ ထရီလီယံြေျှ ရှိသည်။ နိုင်ငတ
ံ ကာစီးပွားနရးပူးနပါင်းနဆာင်ရွေက်နရးနှင့် ြွံ့ပြိုးနရးအြွဲ့
(OECD)၏ အြွဲ့ဝင်နိုငင
် ံ ြစ်ပပီး နိုငင
် ရ
ံ ှစ်နိုင်ငံအြွဲ့ (G-8)၏ အြွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်း ြစ်သည်။

ကြေ္ဘာနပါ်ရှိ ကုေ်သွယ်ြေှုအ ြေင့်ြေားဆုံးနိုင်ငံ ၁၀ နိုငင
် တ
ံ ွင် ပါဝင်ပပီး တကြေ္ဘာလုံးနှင့် ြေင့်ြေားစွာ
ဆက်စပ်နေနသာ စီးပွားနရးရှိသည့်နိုင်ငံ ြစ်သည်။ ဟယ်ရီနတ့ချ်နြာင်နဒးရှငး် ၏ ကြေ္ဘာ
နပါ်တွင် စီးပွားနရးလုပ်ရေ် လွတ်လပ်ြေှုအရှိဆုံးနိုင်ငံြေျားစာရင်းတွင် အနြေရိကေ် ပည်နထာင်စု
နှင့် အနောက်ဥနရာပနိုငင
် ြေ
ံ ျား၏ အထက်တွင်ရှိသည်။ ဝင်နငွကွာဟြေှုလည်း အလွေ်ေည်း
သည်။

နိုငင
် ရ
ံ ှိ သာြေေ်အိြေ်နထာင်စုြေျား၏ တစ်ဦးချင်းသုံးစွဲနိုငန
် သာဝင်နငွ၏ ပျြေ်းြေျှြောှ

အနြေရိကေ် နဒါ်လာ ၂၃,၉၀၀ ရှိသ ြင့် အိုအးီ စီဒီနိုင်ငြေ
ံ ျား၏ ပျြေ်းြေျှထက် ြေင့်ြေားသည်။
ထိ့ု ပင်

တိုရွေေ်တိုစနတာ့အိတ်ချိေ်းသည်

ကြေ္ဘာနပါ်တွင်

နေးကွက်အရင်း ပု ခင်းအား ြင့်

သတ္တြေန ြောက်အကကီးဆုံးစနတာ့အိတ်ချိေ်း ြစ်ပပီး စုစုနပါင်းကုြေ္ပဏီ ၁,၅၀၀နကျာ်၏ စနတာ့ခ်
ြေျားနရာင်းဝယ်နြာက်ကားြေှု ပုနေြကကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စုစုနပါင်းအရင်းအနှီးြေှာ အနြေရိကေ်
နဒါ်လာ ၂ ထရီလီယံနကျာ်ြေျှ ရှိသည်။
၂၀။

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်င၏
ံ စုစုနပါင်း ပည်ပပို့ကုေ်ြေှာ ကနေဒါနဒါ်လာ ၅၈၅

ဘီလီယံြေျှ ြစ်ပပီး သွင်းကုေ်ြေျားြေှာ ၅၂၃ ဘီလီယံြေျှရှိကာ အနြေရိကေ် ပည်နထာင်စုြေှ ၃၉၁
ဘီလီယံနှင့်အ ခားနိုင်ငြေ
ံ ျားြေှ ၂၁၆ ဘီလီယံ ြစ်သည်။
၂၁။

၂၀ ရာစုအနစာပိုင်းြေှစ၍ ကနေဒါနိုငင
် ံ၏ ကုေ်ထုတ်လုပ်ငေ်း၊ သတ္တုလုပ်ငေ်းနှင့်

ဝေ်နဆာင်ြေှုလုပ်ငေ်းတို့၏

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြေှုြေျားနြကာင့်

နိုင်ငအ
ံ ား

နကျးလက်အန ခခံ

စီးပွားနရးစေစ်ြေှ ပြေို့ ပအန ခခံကုေ်ထတ
ု ်လုပ်ရာစီးပွားနရးစေစ်အ ြစ် န ပာင်းလဲနစခဲ့သည်။
အ ခားနသာြွံ့ပြိုးပပီးနိုင်ငံြေျားေည်းတူပင် ကနေဒါနိုင်ငံ၏စီးပွားနရးတွင် ဝေ်နဆာင်ြေှုလုပ်ငေ်း
သည် အဓိက ြစ်ပပီး နိုငင
် အ
ံ တွင်း အလုပ်သြေား ၄ ပုံ ၃ ပုံသည် ဝေ်နဆာင်ြေှုလုပ်ငေ်းကို
လုပ်ကိုငလ
် ျှက်ရှိသည်။

သို့နသာ်လည်း

အ ခားနသာြွံ့ပြိုးပပီးနိုင်ငြေ
ံ ျားနှင့်

ကနေဒါတို့၏

ကွဲ ပား ခားေားချက်ြောှ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အန ခခံစီးပွားနရးလုပ်ငေ်းတွင် သစ်ထုတ်လုပ်ငေ်း
နှငန
့် ရေံလုပ်ငေ်းတို့သည် ထင်ရှားနသာ အစိတ်အပိုင်းအ ြစ် ပါဝင်နေ ခင်းပင် ြစ်သည်။

၂၂။

ကနေဒါနိုင်ငံသည် ြွံ့ပြိုးပပီးနိုင်ငံြေျားထဲြေှ စွြေ်းအင်ကို တင်ပို့နရာင်းချြေှုသည် တင်သွင်းြေှု

ထက်ြေျားနသာ နိုငင
် ံအေည်းငယ်တွင် ပါဝင်သည်။ အတ္တလန္တိတ်သြေုဒ္ဒရာ၏ ကနေဒါအပိုငး်
တွင် ကြေ်းလွေ်သဘာဝဓာတ်နငွ့န ြောက်ြေျားစွာရှိပပီး အယ်လဘ
် ာတာတွင်လည်း နရေံနှင့်
သဘာဝဓာတ်နငွ့ အရင် းအ ြေစ် အန ြောက် အ ြေျားရှ ိ သ ည်။ အာသာဘာစကာနရေံန ြေ၏
ကျယ် ပေ့်ြေှုနှင့် အ ခားနရေံထွက်ရှိရာနဒသြေျားနြကာင့် ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကြေ္ဘာတဝှြေ်းလုးံ
၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုေ်းြေျှနသာ နရေံရှိရာနေရာ ြစ်ပပီး ြင်ေီဇွဲလားနိုင်ငန
ံ ှင့် နဆာ်ဒီအာနရြျနိုင်ငံ
တိပု့ ပီးလျှင် တတိယန ြောက်အြေျားဆုံး နရေံထွက်ရှိရာနဒသ ြစ်သည်။ ထိ့ု ပင် ကနေဒါနိုင်ငံ
သည် ကြေ္ဘာနပါ်တွင် စိုက်ပျိုးနြေွး ြေူနရး ထုတ်ကုေ်အြေျားဆုံး ထုတ်လုပ်ရာနိုငင
် တ
ံ စ်နိုငင
် ံ
လည်း ြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်င၏
ံ
ပနရရီ ြေက်ခင်း ပင်နဒသသည် ကြေ္ဘာတဝှြေ်းလုးံ အတွက်
အနရးပါနသာ

ဂျုံ၊

ကနိုလာ

(ပေ်းဂျုံ)နှင့်

အ ခားနှံထွက်ပစ္စည်းြေျားကို

ထုတ်လုပ်ရာ

နဒသတစ်ခု ြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ သဘာဝအရင်းအ ြေစ်ဝေ်ကကီးဌာေြေှ အဓိကပို့ကုေ်ြေျား
နှင့် ပတ်သက်နသာစာရင်းဇယားကို နြာ် ပရာတွင် ကနေဒါနိုငင
် ံသည် ဇင့်၊ ယူနရေီယြေ်၊ နရွှေ၊
ေစ်ကယ်၊ အလူြေီေီယြေ်၊ စတီးလ်၊ သံရိုင်း၊ ကုတ် ြေီးနသွး နှင့် ခဲ တို့ကုတ
ိ င်ပို့ရာတွင်
ထိပ်တေ်းြေှပါဝင်သည်။ ကနေဒါန ြောက်ပိုင်းရှိ စိုက်ပျိုးနြေွး ြေူနရး ပုလုပ်ရေ် ခဲယဉ်းနသာ
နဒသြေျားတွင် အေီးအေားတွင် သတ္တုတွင်းြေျားနှင့် သစ်ထုတ်လုပ်ရာနေရာြေျားရှိနသာနြကာင့်
အသက်ရှငရ
် ပ်တည်ရေ် ြစ်နိုင်သည်။ ကနေဒါနိုငင
် ံ အွေ်နတရီယိုနတာင်ပိုင်းနှင့် ကွီးြက်တို့
တွင် အနတာ်အတေ်ကကီးြေားနသာ ကုေ်ထုတ်လုပ်နရးလုပ်ငေ်းရှိပပီး နလနြကာင်းပို့နဆာင်နရး
ဆိုင်ရာနှင့် နြော်နတာ်ကားထုတ်လုပ်နရးလုပ်ငေ်းြေျားြေှာ အနရးပါနသာကုေ်ထုတ်လုပ်နရးကဏ္ဍ
ြေျား ြစ်သည်။

လူဦးနရနှင့န
် ေထိုင်မှု
၂၃။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ခေ့်ြေှေ်းချက်အရ ကနေဒါနိုင်ငတ
ံ ွင် လူဦးနရ ၃၇,၇၉၇,၄၉၆ ဦးခေ့်

ရှိသည်။ လူဦးနရတိုးပွားရ ခင်း၏ အဓိကအနြကာင်းြေှာ န ပာင်းနရွှေ့နေထိုင်သူြေျား ပားလာ ခင်း
နြကာင့် ြစ်ပပီး နဒသအတွင်းတိုးပွားလာြေှုြောှ ေည်းပါးသည်။
၂၄။

လူဦးနရ၏ ၅ ပုံ ၄ ပုံခေ့်ြေှာ အနြေရိကေ် ပည်နထာင်စု ေယ်စပ်ြေှ ၉၃ ြေိုင် (၁၅၀

ကီလုြေ
ိ ီတာ)အတွင်း နေထိင
ု ြ် ကသည်။ ခေ့်ြေှေ်းန ခအား ြင့် ၈၀ ရာခိုငန
် ှုေ်းနသာ ကနေဒါ
နိုငင
် ံသားတို့သည်

ပြေို့ ပတွင်နေထိုငြ် ကပပီး

ကွီးြက်စီးတီး-ဝင်ဆာစကကြေ်နဒသ၊

ပြိတိသျှ

ကိုလံဘီယာ၏ အေိြေ့်ပိုင်းပင်ြေကုေ်းန ြေနဒသနှင့် အယ်လ်ဘာတာရှိ ကယ်လ်ဂရီ-အက်ဒြေေ်တေ်
စကကြေ်နဒသတို့တွင် စုနဝးနေထိုင်ြကသည်။ ကနေဒါနိုင်ငသ
ံ ည် န ြောက်လတ္တီကျု ၈၃ ဒီဂရီ ြေှ
၄၁ ဒီဂရီ အြကားတွင်တည်ရှိပပီး ၉၅ ရာခိုငန
် ှုေ်းနသာလူဦးနရြေှာ န ြောက်လတ္တီကျု ၅၅
ဒီဂရီ၏နအာက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ြကသည်။ အ ခားနသာြွံ့ပြိုးပပီးနိုင်ငံြေျားကဲ့သို့ပင် ကနေဒါနိုင်ငံ
တွင် အသက်ကကီးနသာလူဦးနရပိုြေျားလာပပီး အပငိြေ်းစားြေျားက အလုပ်လုပ်ကိုင်သူဦးနရထက်
ပို၍ြေျား ပားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း၏ပျြေ်းြေျှသက်တြေ်းြေှာ ၈၁ နှစ် ြစ်သည်။
မမေ်မာနှင့်ကနေဒါနှစ်နိုင်ငဆ
ံ က်ဆံနရး
၂၅။

ြေေ်ြော-ကနေဒါဆက်ဆံနရးတွင် ကနေဒါကုြေ္ပဏီ ြစ်သည့် Manulife သည် ြေေ်ြော

နိုငင
် ံသို့ ပထြေဆုံးအန ခချခဲ့ ခင်း ြစ်ပပီး ၂၀ ရာစုအနစာပိင
ု း် ြေှ စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ
ကြေ္ဘာစစ်အတွငး် ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလြေှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုငလ
် အထိ န ြောက်ြေျားစွာနသာ
ကနေဒါနိုင်ငံသား နလယာဉ်ြေှူးြေျားသည် ြေေ်ြောဘက်ြေှနေ၍ ဂျပေ်ကိုတိုက်ခိုက်နပးခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် ြေေ်ြောနိုငင
် ံ လွတ်လပ်နရးရပပီးသည့်နောက်ပင
ို း် ြေှစ၍ နှစ်နိုင်ငြံ ကား တရားဝင်
ဆက်ဆံနရးတည်နဆာက်ခဲ့ပပီး ၁၉၆၂ ခုနှစ် တပ်ြေနတာ်ြေှအာဏာသိြေ်းပပီး ဆယ်စုနှစ်ြေျားစွာ
အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်ကာလြေျားတွင် ဆက်ဆံနရးပိုြေိုတင်းြောလာခဲ့သည်။ သို့နသာ် ကနေဒါနိုင်ငံ

အနေ ြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဆိုင်ကလုေ်းောဂစ်တိုက်ခတ်ခံရပပီးနောက် ြေေ်ြောနိုင်င၏
ံ
ြွံ့ပြိုး
တိုးတက်နရးစီြေံကိေ်းြေျားနှင့် လူသားချင်းစာောနထာက်ထားြေှုအကူအညီြေျားကို နထာက်ပံ့
ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
၂၆။

၂၀၁၀ ခုနှစ်ြေှစတင်ကာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဦးသိေ်းစိေ်အား သြေ္မတအ ြစ် နရွေးနကာက်

ပပီးနောက်

ြစ်နပါ်လာနသာအန ပာင်းအလဲြေျားကို အသိအြေှတ် ပုသည့်အနေ ြင့် ၂၀၁၂

ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၄ရက်နေ့တွင် ကနေဒါနိုငင
် ံသည် ြေေ်ြောနိုင်ငအ
ံ နပါ် စီးပွားနရးပိတ်ဆို့ြေှုြေျားကို
နလျှာ့ချနပးခဲ့သည်။
ရေ်ကုေ်ပြေို့တွင်

၂၀၁၂

ခုနှစ်၊

ဇူလင
ို ်လတွင်

ြွင့်လှစ်ြေည် ြစ်နြကာင်း

ကနေဒါြေှ

နိုငင
် ံ ခားနရးရာဝေ်ကကီးြေှ

ြေေ်ြောနိုင်ငံသံရုံးကို
နြကညာခဲ့သည်။

ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ပထြေဆုံး ြေေ်ြောနိုငင
် ံအန ခစိုက်သံအြေတ်ကကီးကို ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ြေတ်လတွင်
ခေ့်အပ်ခဲ့သည်။
၂၇။

ြေေ်ြောနိုင်ငံသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ြေှစတင်ပွင့်လင်းလာပပီး ကနေဒါနိုငင
် ံသည် လုခံ ခုံနရး

ဆိုင်ရာ ပူးနပါင်းနဆာင်ရွေက်ြေ၊ှု လူ့အခွင့်အနရးနှင့် အုပ်ချုပ်ြေှုသင်တေ်းြေျား၊ လူသားချင်း
စာောနထာက်ထားြေှုကူညီပပ
ံ့ ိုးြေှုြေျားအနပါ်အဓိကထား၍

ြေေ်ြောနိုင်ငံအတွက် လုပ်နဆာင်

နပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါအစိုးရ၏ နိုငင
် တ
ံ ကာပူးနပါင်းနဆာင်ရွေက်ြေှုအတွက်
ြေေ်ြောနိုင်ငက
ံ ို အဓိကထားခဲ့ပပီး စီးပွားနရးြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြေှု၊ ဆင်းရဲနွြေ်းပါးြေှုနလျှာ့ချနရး၊
ကျားြေတေ်းတူအခွင့အ
် နရးရရှိနရးနှင့်
ပတ်သက်၍

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်နအာင်

ြေေ်ြောနိုငင
် ရ
ံ ှိ

ဒီြေုက
ိ နရစီကျကျအုပ်ချုပ်ြေှုြေျားနှင့်

လုပ်နဆာင်နပးလျက်ရှိသည်။

၂၀၁၈

ခုနှစ်တွင်

ကနေဒါနိုင်ငြေ
ံ ှ ြေေ်ြောနိုငင
် ံသို့ ပိက
ု့ ုေ်တေ်ြိုး အနြေရိကေ်နဒါ်လာ ၃၄ သေ်းရှိပပီး ြေေ်ြောနိုင်ငြေ
ံ ှ
ကနေဒါသို့ ပိက
ု့ ုေ်တေ်ြိုး အနြေရိကေ်နဒါ်လာ ၁၃၁ သေ်းရှိသည်။

မမေ်မာနိုင်ငဆ
ံ ိုငရ
် ာ ကနေဒါနိုင်ငံ သံအမတ်ကကီး H.E Mr. Francois Lafreniere
၏ကိုယ်နရးအကျဉ်း

Mr.Francois Lafreniere သည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် Laval တက္ကသိုလ်ြေှ စီးပွားနရး
ဘာသာရပ် ြင့ဘ
် ွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုငင
် ံဆိုင်ရာ နိုင်ငတ
ံ ကာ
ြွံ့ပြိုးတိုးတက်နရးအြွဲ့ (CIDA) တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ြေှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ
ဌာေချုပ်တွင်

အာြေ်ေစ္စတေ်နိုင်ငံနှင်သ
့ ီရိလကြာနိုငင
် ံဆိုင်ရာ

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်နရးအြွဲ့တွင်

ညွှေ်ြကားနရးြေှူးအ ြစ်လည်းနကာင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ြေှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ
ြိလစ်ပိုငန
် ိုင်ငဆ
ံ ိုငရ
် ာ

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်နရးအြွဲ့တွင်

ြေေ်ြောနိုငင
် န
ံ ှင့်

ညွှေ်ြကားနရးြေှူးအ ြစ်လည်းနကာင်း

ထြေ်းနဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ြေှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ နဘဂျင်းပြေို့ရှိ ကနေဒါသံရုံးတွင် ကနေဒါ
နိုငင
် ဆ
ံ ိုင်ရာ နိုငင
် တ
ံ ကာြွံ့ပြိုးတိုးတက်နရးအြွဲ့ (CIDA) ၏ နကာင်စစ်ဝေ်အ ြစ် တာဝေ်ယူ
နဆာင်ရွေက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတာဝေ်ြေတိုင်ြေီတွင် NGO အြွဲ့အစည်းတစ်ခု ြစ်သည့် ကနေဒါ
နိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာြွံ့ပြိုးတိုးတက်နရးအြွဲ့အတွက် ေီနပါနိုင်ငံနှင့် ြီယက်ေြေ်နိုင်ငံတို့တွင်
အာရှနဒသတွငး် ညွှေ်ြကားနရးြေှူးအ ြစ် တာဝေ်ထြေ်းနဆာင်ခဲ့ပါသည်။

၎င်းသည် ၂၀၂၀

ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလြေှစတင်၍ ြေေ်ြောနိုငင
် ံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံသံအြေတ်ကကီးအ ြစ် တာဝေ်
ထြေ်းနဆာင်ခဲ့ပါသည်။

