
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု-မဲေခါင္ မိတ္ဖက္လက္တြမဲႈ ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း 
 
အခ်က္အလက္မ်ား 
ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ရံုး 
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၂၀၁၉ 
 
အေမရိကအတြက္အေရးပါေသာမဲေခါင္ 
 
မဲေခါင္ေဒသျဖစ္ေသာ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ လာအုိျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ 
အေမရိကန္အတြက ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါေသာေဒသျဖစ္သည္။ ဤေဒသသည္ အေမရိကန္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ 
ဆံုခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္လည္း ေပါင္းစည္းလ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မဲေခါင္မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လ်က္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ 
အာဆီယံ ဗဟိုျပဳမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေျချပဳ အစီအစဥ္ကို ထိမ္းသိန္းရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ မဲေခါင္ေဒသႏွင့္ အေမရိကန္၏ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားသည ္နက္ရႈိင္းပါသည္ --  
 
• လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ မဲေခါင္ေဒသႏုိင္ငံမ်ားအား ေဒၚလာ ၃.၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရိွ 
အကူအညီမ်ားကိ ုပံ့ပိုးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 
• ေဒသအတြင္း၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈအေနအထားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုုႏွစ္က ေဒၚလာ ၁၀ 
ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ကုန္သြယ္မႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၀၉ 
ဘီလီယံတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ 
• မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တင္ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ 
အီလက္ထရြန္းနစ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၁.၄ သန္းေက်ာ္ကိ ု
ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။ 
• ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ ဤေဒသမွ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ၃၃၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အေမရိကန္ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ 
တက္ေရာက္သင္ၾကားခ့ဲၾကသည္။ ဤေဒသရိွ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအနက္မွ ၇၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၌ တရားဝင္ 
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဦးေဆာင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေမြးထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္ 
အသင္းဝင္ျဖစ္ၾကသည္။ 
• ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးေသာ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး 
ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခု သက္တမ္းရွိေသာ ခိုင္မာသည့္ဆက္ဆံေရးရွိသည္။ အေမရိကန္-ဗီယက္နမ္ ဆက္ဆံေရးသည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ 
အလြန္အင္မတန္အေရးပါသည္။ 
 
မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပုိင္းေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအႏီွးတည္ေဆာက္ေရး ဆယ္စုႏွစ္ 
 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကပင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ က တဆင့္ 
၎၏ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေတြြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္အထိ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသႏုိင္ငံမ်ား၏ ေသာက္သံုးေရဖူလံုမႈ၊ စမတေ္ရအားလွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စတမ္းပညာေရး (သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာ ဘာသာရပ္) 
က႑မ်ားအေပၚ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေကာင္းစြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ၾကသည္။ 
မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ 
မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသေနျပည္သူလူထ၏ု ဘဝမ်ားကုိ လက္ေတြ႕က်က် တိုးတက္ျမင့္မားေစခ့ဲပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ -- 
 
• လူဦးေရ ၃၄၀၀၀၀ အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရသံုးစြႏဲိုင္ခြင့္ကိုရရွိေစျခင္းႏွင့္ လူဦးေရ ၂၇၀၀၀ အတြက ္
အဆင့္ျမင့္တင္ထားသည့္ မိလႅာစနစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေစျခင္း 
• ဆရာဦးေရ ၁၀၀၀ အား စတမ္းပညာေရး သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း (က်ာင္းသားဦးေရ ၈၀၀၀၀ အတြက)္  



• ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ထိန္းေက်ာင္းလမ္းၫႊန္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
ဘာသာရပ္အတြက ္ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရအမႈထမ္းဦးေရ ၁၂၀၀ အား သင္တန္းပို႔ခ်ရန္ တတိယႏုိင္ငံ သင္တန္းပို႔ခ်ေရး 
အစီအစဥ္ကတဆင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
• အစိုးရအမႈထမ္း၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၈၀၀ အတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာအဆင့္အတန္းမ်ားကုိ 
တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
• စြန္႔ဦးတီထြင္မႈစင္တာသုံးခုက တစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း 
• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားျဖင့္ စုစည္းထားေသာ ႏွစ္စဥ္ ပစိဖိတ္ေဒသ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
တြန္းလွန္တားဆီးေရး ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ အကူအညီဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ကတဆင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသတြင္းစြမ္းရည္ကုိ ျမင့္တင္ျခင္း -- တို႔ျဖစ္သည္။ 
 
အျခား မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္- 
 
• The Mekong Water Data Initiative အစီအစဥ္ - ဤအစီအစဥ္သည္ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ မိုးေခါင္ျခင္းဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းမႈလုပ္ငန္း 
ပုိမိုတုိးတက္ရန္အတြက္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရာတြင္ မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑ကိ ုပုိုမုိအားေကာင္းေစေရးအတြက္ 
အဆင့္ျမင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳ၍ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို ဖြ႕ံၿဖိဳးလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ 
• The Sustainable Infrastructure Partnership အစီအစဥ္ - ဤအစီအစဥ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရႈေထာင့္အရ 
ခိုင္မာေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္၊ ေျမႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈတို႔အတြက ္နည္းပညာႏွင့္ သိပၸံနည္းက် အေထာက္ 
အကူမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည္ 
• The LMI Quality Infrastruture Training Program အစီအစဥ္ - ဤအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းသို႔ 
ေရာက္ရွိေစရန္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ကုိ တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္ 
• The LMI Scientist Program အစီအစဥ္ - ဤအစီအစဥ္သည္ ေရာဂါပုိးသယ္ေဆာင္ေသာ ပုိးမြားတိရစာၦန္ မ်ားက 
ေပါက္ပြားလာေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္အေျဖရွာေရးအတြက္ သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္သည္ 
  
စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား 
 
မဲေခါင္ေဒသသည္ ေႂကြးၿမီမီွခုိမႈ၊ ျမစ္ေအာက္ဘက္သုိ႔ စီးဆင္းသည့္ေရမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈလြန္ကသဲည့္ ေရကာတာမ်ား 
အလြန္အမင္းေဆာက္ပုပ္ျခင္း၊ ျမစ္ၾကမ္းျပင္မ်ားကုိ ေဖာက္ခြဖဲ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ေသာင္တူးေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ 
မလြတ္ကင္းေသာ ျမစ္ေၾကာင္းေစာင့္ၾကပ္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား အားနည္းလစ္ဟင္းမႈျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ျမစ္ကိ ုစိုးမိုးမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကုိ ပံုသြင္းရန္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ျပဳလုပ္သည့္တြန္းအားအပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကုိ 
ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
အတ ူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳထားသည္။ 
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ၾသစေတးလ်၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ ကိုရီယားသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔ႏွင့္အတ ူအလွဴရွင္မ်ား ပူးေပါင္းညွႏိႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ “မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕” ႏွင့္အတူ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အားထုတ္မႈမ်ားကုိလည္း မဟာမိတ္ျပဳေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ မွ်ေဝထားေသာ တန္ဖိုးမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြက ္ ရႈေထာင့္တို႔အေပၚအေျခခံ၍ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အေမရိကန္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္မဟာဗ်ဴဟာ လက္ေအာက္ရွိ အစီအစဥ္မ်ားကတဆင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကိ ု တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါသည့္ မဲေခါင္ေဒသအတြင္း ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 



ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထပ္ေဆာင္းအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ အနီးစပ္ဆံုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၄၅ သန္းကုိ ပံ့ပိုးရန္ရည္ရြယ္၍ 
ကြန္ကရကႏ္ွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိးုက ေၾကညာခဲ့သည္။  
 
• ဂ်ပန္-အေမရိကန္ မဲေခါင္စြမ္းအင္က႑မိတ္ဖက္လက္တြမဲႈ -- စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေျချပဳေသာ မဲေခါင္ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ 
သဘာဝေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမည့္ စြမ္းအင္အေျခခံအေဆာက္အအုံ တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန ္
ေဒၚလာ ၂၉.၅ သန္း။ 
• ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ လူႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ား တရားမဝင္ကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ 
ထပ္ေဆာင္းအရင္း အျမစ္အေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၄ သန္း။ 
• လာအုိျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရကာတာ ၅၅ ခုအတြက ္ ေရကာတာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ။ 
• ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအတြင္း အရည္ျပဳလုပ္ထားသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔ေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕သံုး 
စြမ္းအင္ထုတ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေလအားႏွင့္ ဆိုလာစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ စြမ္းအင္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ။ 
• ေရလႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ မိုးေခါင္မႈမ်ားအတြင္း ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာတြန္းလွန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၿဂိဳဟ္တုနည္းပညာအား အသံုးျပဳရန္ 
ကိုရီယားသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္အတူ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
• ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမိတ္ဖက္အေနျဖင့္ ဧရာဝတီ-ေက်ာက္ဖယား-မဲေခါင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ 
(ACEMES) ကု ိ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကု ိ ACMECS ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေသခ်ာစြာပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းဒ 
 
မဲေခါင္ျမစ္ေဒသအား ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ေဘးကင္းလုံၿခံဳကာ သာယာဝေျပာေသာ ေဒသႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သို႔ အမွန္တကယ္ 
ေရာက္ရွိလာေစရန္အတြက ္ မိတ္ဖက္လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကိ ု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ေဆာင္သြာရန္ 
မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
 
ပုိမိုသိရွိလုိပါက www.lowermekong.org ႏွင့္ www.mekongwater.org တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

http://www.lowermekong.org/
http://www.mekongwater.org/

