
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အာဆီယံ -- မိတ္ဖက္လက္တြျဲခင္း အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံမႈ 
 
အခ်က္အလက္မ်ား 
ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ရံုး 
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၂၀၁၉ 
 
လူဦးေရ သန္း ၆၅၀ ရိွၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးထရီလီယံ နီးပါးျဖင့္ ပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈ ငါး ရာခုိင္နႈန္းရိွ၍ လူငယ္လူရြယ္ေပါမ်ားၿပီး 
နည္းပညာႏွင့္ ယွဥ္ပါးလ်က္ရိွေသာလူဦးေရတုိ႔ျဖင့္ အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈအရိွဆုံး ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ ၄၂ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အာဆီယံတုိ႔အတူလက္တြ၍ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ 
သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အေမရိကန္-အာဆီယံ ဆက္ဆံေရးသည္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ အစျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေရးအဆင့္သို႔ တိုးတက္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အာဆီယံေဒသ၏ အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာ -- အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအေျချပဳေသာေဒသတစ္ခု၊ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကုိ အေလးထားမႈစသည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး 
ပြင့္လင္းေသာ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသတစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တုိ႔အၾကားတြင္ ခိုင္မာေသာဆုံမွတ္ကုိ 
ေတြ႕ရွိရသက့ဲသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား၊တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိလည္း 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
 
ခုိင္မာေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ အာဆီယံေဒသစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
 
အာဆီယံေဒသႏိုင္ငံမ်ား၏ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနသည့္စီးပြားေရးမ်ားႏွင့္ ျမင့္မားေသာတုိးတက္မႈနႈန္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ 
တင္ပို႔ကုန္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ေစ်းကြက္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
 
• အာဆီယံေဒသသည္ အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈအမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ရာ 
ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤေဒသအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈသည္ (တစ္စုတစ္စည္းတည္းအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၃၂၉ 
ဘီလီယ)ံ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံရိွ ႏိုင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးထက္ ပို၍မ်ားျပားသည္။ 
• အာဆီယံေဒသသည္ အေမရိကန္ကုန္စည္မ်ားအတြက္ စတုတၳေျမာက္အႀကီးဆံုး ကုန္တင္ပို႔ရာေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး 
အာဆီယံေဒသ ပို႔ကုန္မ်ားသည္ အေမရ္ိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀၀၀ အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ အေမရိ္ကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အာဆီယံေဒသ၏ စတုတၳေျမာက္အႀကီးဆံုး တြဲဖက္ကုန္သြယ္မႈ 
ျပဳလုပ္သည္ ့ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ 
• ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိ္ကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ 
အာဆီယံေဒသျပဴတင္းတစ္ေပါက္တည္းအသုံးျပဳ ကုန္သြယ္ေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအဖြ႕ဲ(ASW) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရး 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕လ်င္ျမန္ေစရန္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည္။ 
အာဆီယံေဒသႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔အၾကား အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လြယ္ကူစြာဖလွယ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစလ်က္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီသည္ နည္းပညာသုံးေဆာ့ဖ္ဝဲကုိ 
အဆင့္ျမင့္တင္ရန္ႏွင့္ ASW အတြက ္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဳျ့ပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အကူအညီမ်ားကိ ုေပးအပ္ခဲ့သည္။ 
• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အကူအညီေပးေရးကြန္ရက္ (ITAN) သည္ 
အာဆီယံေဒသ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး 
ဘ႑ာေရးအရ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ITAN သည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံအား 
နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက႑ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွေရးကုိဆြေဲဆာင္မႈတြင္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံပုိင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး 
ကုမၼဏီႏွင့္အတ ူ တြဲဖက္ကာ မဟာဓာတ္အားလုိင္းမ်ားအား ေခတ္မီေအာင္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေျပာင္းလထဲုတ္လုပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 
• ITAN ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးရန္ပုံေငြအဖြ႕ဲ က အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အလားအလာရွိေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ပေရာဂ်က္မ်ားကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ 



အေထာက္အကူမ်ားအား ပံ့ပိုးသြားမည္ဟု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ သီးျခားပေရာဂ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ 
• ပင္လယ္ရပ္ျခား ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႕ဲသည္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔တြင္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ပံံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္အတူ 
ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္သြယ္၍ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ထည့္သြင္းျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုပါဝင္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေလအား 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ငန္း ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ကနဦးမတည္မႈအျဖစ္ ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ထည့္ဝင္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ 
 
အေမရိကန္-အာဆီယံ စမတ္စီးတီးမ်ား တြဖဲက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္ (USASCP) – ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအတြင္း 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွျခင္း 
 
စမတ္စီးတီးမ်ား - ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြရဲန္အတြက္ ေဒတာအေျချပဳ 
ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္သည့္ နည္းပညာအသံုးျပဳေသာ စမတ္စီးတီးမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အာဆီယံေဒသႏွစ္ခုလံုးအတြင္း 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကက်ေသာေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
 
• USASCP ၏ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ အခမ္းအနားကုိ အာဆီယံ စမတ္စီးတီးမ်ား ကြန္ရက္အတြင္းရွိ ၂၆ ခုေသာ ေရွ႕ေျပး 
ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ၌ ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပခဲ့ကာ စမတ္စီးတီးမ်ား၏ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ 
ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ စမတ္စီးတီးမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
စီးပြားေရးေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ရွာေဖြျခင္းတို႕ကိ ု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကနဦးကတိကဝတ္ျပဳမႈအရ 
ဤလက္တြဲေဖာ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္အတြက္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
အာဆီယံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြင္း စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရး 
 
အာဆီယံ၏ ဒစ္ဂ်က္တယ္စီးပြားေရးသည္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၏ အဓိကက်ေသာ ေမာင္းႏွင္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသသည္ 
ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ဆိုင္ဘာလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ေနရဆျဲဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၏ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အကူအညီေပးေနရသည္။ 
 
• ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ဆုိင္ဘာလုံၿခံဳေရး တြဖဲက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္ (DCCP) တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ဆိုင္ဘာလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေၾကညာခ်က္အရ 
ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ဘာရက္သတၱပတ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ 
ပထမဆံုးေသာ အေမရိကန္-အာဆီယံ ဆိုင္ဘာမူဝါဒ ေဆြးေႏြးပြဲကို စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ 
• DCCP ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ USTDA သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဘေရာ့ဘန္႔ကြန္ရက္ပေရာဂ်က္ကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အကူအညီျပဳ ေခ်းေငြအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးေထာက္ပ့ံမႈျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ 
ေဒသတစ္ခုလံးုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ားအျပားကုိ 
ေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲသည္။ ဤအကူအညီသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ဖူလံုေလာက္ငွမႈ မရွိျဖစ္ေနသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားထံသို႔ 
ဘေရာ့ဘန္႔အသံုးျပဳခြင့္ကို ပံ့ပိုးရန္အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းအစီအစဥ္မ်ားကို 
ျပန္လည္ဆန္းသစ္ ေစရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 
• အေမရိကန္-စင္ကာပူ တတိယႏုိင္ငံမ်ား ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္၊ USASEAN Connect ႏွင့္ DCCP တို႔သည္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ 
ႏွင့္ တီေမာလက္စ္တီႏိုင္ငံမွ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္မႈ၊ ဆိုင္ဘာလုံၿခံဳေရးႏွင့္ အသစ္ထြက္ေပၚလာသည့္ 
နည္းပညာရပ္မ်ားအေပၚ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသအတြင္း၌ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းကူးခ်ိတ္ဆက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အျဖစ္အပ်က္တုန္႔ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ဘာလုံျခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အသိပညာမ်ားအား တိုးျမင့္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ဘာလုပ္သားထုအား ဖြ႕ံၿဖိဳးေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဆိုင္ဘာလုံၿခံဳေရးမူဝါဒ 
ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြမ္းရည္ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကို ေထာက္ပံံ့ေပးခဲ့သည္။ 



• အေမရိကန္-အာဆီယံ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကြင္းဆက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေရးအစီအစဥ္ သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑တြင္ 
အေကာင္းဆုံးေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ မွ်ေဝရန္ အာဆီယံ၏ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္နည္းပညာကုမၼဏီမ်ားကုိ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပြင့္လင္း၍ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကြက္လပ္ကိ ုပံ့ပိုးေထာက္ကူရန္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 
စြမ္းအင္ဖူလုံမႈက႑အတြင္း တြဖဲက္လုုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကုိ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ယခုထက္ သံုးပံုႏွစ္ပုံေက်ာ္တိုးတက္ရန္ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ 
ႀကီးထြားလ်က္ရွိေသာ အဆိုပါေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေထာက္အပံ့သည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ 
• အေမရိကန္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ သည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ 
ေဒသတြင္းေစ်းကြက္အား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္၍ သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္နည္းပညာရပ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ 
စြမ္းအင္အက်ိဳးထိေရာက္စြာအသံုးျပဳမႈ တိုးျမင့္ေရးတုိ႔အပါအဝင္ အာဆီယံ၏ ေဒသတြင္းစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။  
• အာရွေဒသ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္အစီအစဥ္ လက္ေအာက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းရည္ကုိ ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳေစရန္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အာဆီယံအစိုးရမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္က႑ တင္ဒါေခၚယူမ်ားအတြက္ ေလလံရယူမႈမ်ားကုိ က်င္းပသြားရန္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြက္ ေဒၚလာ သန္း 
၇၅၀ ကိ ုစုစည္းအသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။  
• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေသာ ASIA EDGE (စြမ္းအင္ျဖင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈျမင့္တင္ေရး) သည္ 
အာဆီယံေကာင္စီကိ ု အာဆီယံစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စုစည္းမႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေရနံႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ပိုက္လုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။  
 
အာဆီယံေဒသလုံျခံဳေရးအတြက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံ 
 
အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသ၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္သဖြယ္ အလယ္ဗဟိုု၌ရွိေသာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ အာဆီယံေဒသသည္ 
ေဒသတြင္းဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္မႈကို အဆင့္ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မရိွမျဖစ္အေရးပါ၍ ဒီမိုကရက္အစိုုုုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 
အေထာက္အပံ့ျပဳၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေပးသည္။ 
 
• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ စစေ္ရးေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းတို႔၌ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွပင္လယ္ေရေၾကာင္းတရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (ယခင္က ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ဟုေခၚဆိုခဲ့) ကတဆင့္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္အက်ိဳးစီးပြားရွင္မ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။ 
• စစ္ေရးအတြက္ ျပည္ပမွဘ႑ာေရးအကူအညီေပးအပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာစစ္ေရးပညာေပးမႈႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပင္လယ္ 
ေရေၾကာင္းလုံၿခံဳေရးပဏာမအစီအစဥ္ အစရွိေသာ လံၿုခံဳေရးအေထာက္အကူျပဳမႈ အစီအစဥ္သည္ အာဆီယံေဒသရွိ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ 
တပ္မေတာ္မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ဆန္ေသာ ပညာရည္ျပည့္ဝမႈကို အေထာက္အပံ့ျပဳၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း နယ္ပယ္ဆုိင္ရာ သိရွိနားလည္မႈကိ ုတိုးျမင့္ေစပါသည္။ 
• စက္တင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ပဏာမ အာဆီယံ-အေမရိကန္ 
ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ ပူးတြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ 
သိရွိနားလည္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္း၊ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈမ်ား တားဆီးျခင္းတို႔အတြက္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ 
တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
 



ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးကတဆင့္ လူငယ္ဦးေဆာင္မႈက႑ကိ ုတိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 
အာဆီယံေဒသရွိ လူဦးေရ၏ ၆၅ % မွာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္မ်ားျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားကိုေဆာ္ၾသစည္းရုံးျခင္းႏွင့္ 
အာဆီယံအသုိက္အဝန္း၏ တာဝန္မ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို တက္သစ္စေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရယူျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
သာယာဝေျပာမႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
• အာဆီယံေဒသမွ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားသည္ အေမရိကန္စီးပြားေရးကို ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံ 
ထည့္သြင္းေပးလ်က္ရွိသည္။ 
• အာဆီယံေဒသေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေမရိကန္စီးပြားေရးကို ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံခန္႔ ပံ့ပိုးမႈျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
• အေမရိကန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေမြးထုတ္ေရးအစီအစဥ္ (YSEALI) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ 
အလားအလာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ဦးေရ ၅၀၀၀ ခန္႔ကိ ုေလ့က်င့္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၁၄၂၀၀၀ ခန္႔ေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အၾကား 
လူငယ္မ်ားသည ္YSEALI ၏ သေႏၶအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ 
• YSEALI Seeds for the Future စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေသးစားေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ 
ေဒၚလာ ၁.၆ သန္းကိ ုလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တိုးတက္ျမင့္မားေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပဳစုပ်ိဴးေထာင္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 
• အာဆီယံေဒသႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၆၀၀၀၀ နီးပါးခန္႔သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ 
ပညာဆည္းပူးေနၾကသည္။ 
• အေမရိကန္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အလုိ႔ငွာ ဖူးလ္ဘရိုက္ အာဆီယံ 
သုေတသနအစီအစဥ္ Fulbright ASEAN Research Program က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ပညာေတာ္သင္မ်ားအတြက္ 
ပညာသင္ဆုအေရအတြက္ ၁၄ ဆုကိ ုေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
ပုိမိုသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ https://asean.usmission.gov/  တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

https://asean.usmission.gov/

