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ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ႏိုင္ငံအေၾကာင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီအေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး၏ ရွည္ၾကာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကု ိ စတင္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနခ့ဲသည္။ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရွည္ၾကာသည္ ့ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈအတြင္း အရပ္သားဦးေဆာင္ေသာ 
အစုိးရတစ္ရပ္ဆီသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့မႈက သမုိင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားက က်န္ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူအားလံုး၏ လူမႈဘဝဖူလုံေရး၊ ေကာင္းက်ဴိးခ်မ္းသာ ပုိမုိရရိွေစေရးႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေသာ 
ႏုိင္ငံ၏ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကုိဦးတည္ေစမည့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ကုိ အားေပးကူညီသြားေရးအတြက ္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုက ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပုိမုိအားေကာင္းလာေစေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 
ကာကြယ္ျခင္းကု ိ ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ 
အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈဘဝဖူလုံေရးတုိ႔အတြက္ 
အားေပးကူညီရန္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းကစ၍ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ေအဂ်င္စီအေနႏွင့္ ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္အျပင္ 
ရခ္ိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္းအပါအဝင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ထိခုိက္လြယ္ေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဖြ႔ံၿဖိဳေရးေအဂ်င္စီ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း၌ တရားဝင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကအခန္းက႑က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္လာခဲ့ပါသည္။  

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ထူးျခားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပုဂၢလိကက႑၊ ႏုိင္ငံျပင္ပေနထုိင္သူမ်ား၊ အျခားေသာ 
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ၏ ကူညီအားထုတ္မႈမ်ားက 
ပုိမိုအက်ဳိးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ခရီးလမ္းကုိ ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈက အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ဆုိသညက္ု ိ အသိအမွတ္ျပဳရင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီသည္ မိမိတုိ႔ိ 
ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကတစ္ဆင့္ တစ္သားတည္းရွိေနေသာမိတ္ဖက္အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းကု ိ ဆက္လက္၍ 
အခုိင္အမာ ကူညီအားေပးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈဗဟုိျပဳသည့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးကာ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈကု ိ
ပုိမိုအားေကာင္းေစပါသည္။ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပုိမုိအားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ တက္သစ္စေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကု ိ အထူးအာရုံစုိက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အကူအညီက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြင္းသုိ႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးကာ ႏုိင္ငံ၏ဒီမုိကေရစီဖြ႔ံၿဖိဳးမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီေပးႏုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လူ႔မႈအသုိက္အဝန္းမ်ားၾကားပဋိပကၡ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးကု ိ အားေပးတုိက္တြန္းရန္အတြက္လည္း အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီက ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
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စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီသည္ စီးပြားေရးက႑ဦးေဆာင္သူအသစ္မ်ားစြမ္းရည္တိုးတက္ေစၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ 
စီးပြားေရးရာအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကိုေျဖရွင္း၍ ဒီမုိကေရစီပုိမုိေရွ႕ဆက္တုိးႏုိင္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးကုိျမွင့္တင္ရန္အတြက္ 
က႑စုံမွသက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ၏ အကူအညီမ်ားသည္ လူဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္အတြက္ တုိက္ရုိက ္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစခ့ဲၿပီး စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ဥပေဒ ၅၀ ေက်ာ္၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ပုိမုိအဆင့္ျမင့္တုိးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး 
ေအဂ်င္စီသည္ ေခ်းေငြသတင္းအခ်က္အလက္္ အစီအစဥ္တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ေရးဆြဲေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အငယ္စားႏွင့္ အေသးစား 
လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ရန္ ေဆာ္ၾသစည္းရုံးေပးႏိုင္ခဲ့ကာ ေခ်းေငြရရိွႏုိင္သည့္လူဦးေရ 
ပုိမိုတုိးလာေစခဲပ့ါသည္။  

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာက်န္းမာေရး 

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပုိမုိ၍အားလံုးလြမ္းၿခဳံႏုိင္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ က်န္းမာေရးစနစ္ 
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အျပန္႔က်ယေ္သာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကုိ အားေပးေထာက္ခံရင္း ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အကူအညီေပးေရး၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေသဆံုးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္ ငွက္ဖ်ား၊ တီဘီႏွင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ စေသာ ကူးစက္ေရာဂါဆုိင္ရာ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ေလ်ာ့က်ေရးတုိ႔အတြက္လည္း အကူအညီေပးပါသည္။ အကူအညီမ်ားကုိ သမုိင္းေၾကာင္းအရ 
မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိခဲ့သည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ အထိခုိက္ခံရႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုးႏွင့္ 
ေရာဂါကူးစက္ခံရႏုိင္ေျခ အမ်ားဆံုးရွိေသာ မတူကြျဲပားမႈမ်ားႏွင့္ေပါင္းစုံေနသည့္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားထံသုိ႔အပါအဝင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕ပုိ႔ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။  

 

ဆက္သြယ္ရန္ 

ဌာေနအဖြဲ႔      ဌာနခ်ဳပ္မ်ား 

ထရီဆာမက္ဂီ၊ ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး   Kimberley Lucas, Desk Officer 
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