
     သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အေရွ႕အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထား  

ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားက ယခုႏွစ္ႏွင့္လာမည့္ႏွစ္တြင္ အဆိုပါေဒသသည္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး တိုးတက္မည္ဟု ျပသေန ပါသည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၆)ရက္၊         - ကမာၻ႔ဘဏက္ ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရး 

ေနာက္ဆံုးအေျခအေန (East Asia Pacific Economic Update)ဟူသည့္ အစီရင္ခံစာအရ အေရွ႕အာရွ ပစိဖိတ ္ ေဒသရိွ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းငယ္ ေႏွးေကြးမည္ဟု ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ဤေဒသ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ 

တ႐ုတ္မွလြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံမ်ား၌ အရွိန္ျပန္ရလာမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဝင္ေငြျမင့္မားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ စီးပြားေရး 

က႑မ်ား တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ နာလန္ထူလာမႈေၾကာင့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းမွ လာသည့္ ပို႔ကုန္မ်ားကုိ ဝယ္လုိအား 

ျမင့္တက္လာသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ ေဒသသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအျမန္ဆံုး 

ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ 

အေရွ႕အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ 

ခုႏွစ္တြင္ ၆.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းလာမည္ ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာကဆုိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္မူ တိုးတက္မႈသည္ ယခုႏွစ္တြင္ 

၇.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ အနည္းငယ္စီေလ်ာ့က်မည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးအရ ထိခုိက္လြယ္မႈ 

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုႀကီး၏ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ ေျဖရွင္း ရသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အတူ ပိုမုိေရရွည္ခံႏုိင္သည့္ 

လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု အေပၚသို႔ စီးပြားေရးကို တြန္းတင္ထားရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ 

ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံကိ ုထည့္တြက္မထားဘဲ အဆုိပါ ေဒသရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ား၏ တုိးတက္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ရသည္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 

၅.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ ေရာက္ရိွ မလာခင္အခ်ိန္အထိ ယခုႏွစ္တြင္ ေအာက္ထစ္ ၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈမ်ား 

ျမင့္တက္လာမႈတုိ႔က အရွိန္ျမင့္တက္ေန၍ျဖစ္သည္။  

“အေရွ႕အာရွ ပစိဖိတ္ဟာ ပိုၿပီးလ်င္ျမန္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမယ့္ အလားအလာေတြ ဆက္လက္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲ ေဒသေတြထက္ေတာင္ ျမန္ဆန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပတင္ပို႔မွဳနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကိ ု တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းနဲ႔ 

ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေရး အသုံးစရိတ္ေတြကို သုံးရက်ဳိးနပ္ေအာင္ လုပ္တာေတြ၊ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြရဲ႕အတားအဆီးေတြကို 

ဖယ္ရွားတာ ေတြအပါအဝင္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို မူဝါဒေရးရာခ်မွတ္သူမ်ားက 

လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႕ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ”္ ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယဥက႒ၠျဖစ္သ ူ

Axel Van Trotsenburg ကေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။  

ေဒသတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး နာလန္ထမႈမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ အျခားေသာ ေဒသမ်ားထက ္ပိုမုိၿပီး ရရိွခံစားရခ်ိန္တြင္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ ႏိုင္ငံအလိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလည္း ကြဲျပား လိမ့္မည္ 

ျဖစ္သည္။ တရုတ္၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)အတြင္း ကမာၻ႔ကုန္သြယ္မႈကိ ု

ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈ ျဖစ္စဥ္ ကြင္းဆက္မ်ားထဲသုိ႔ ၎တို႔၏       ႐ႈိင္း႐ႈိင္း 

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၏ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈကိ ုတုိးျမႇင့္ႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆုံးအေနအထားတြင္ ေနရာယူထားပါသည္။  



ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ အားေကာင္းလာမွဳေၾကာင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ၎၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ 

ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ ဧၿပီလတုန္းက ၄.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ရာမွ ၅.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ယခု ျပင္ဆင္လိုက္ပါသည္။ 

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသည္လည္း ၎တို႔ အဝတ္အထည္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၄ တြင္ ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 

တုိးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း ၿငိမ္သက္ေနသည့္ လက္ရွိ 

အေနအထားကို             ထားႏိုင္ပါက ကမာၻစီးပြားေရး ျဖစ္စဥ္ ကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း ပါဝင္မႈအားေကာင္းၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ 

ကမာၻ႔စီးပြားေရး နာလန္ထမႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ ကုန္စည္မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို မီွခုိ 

ေနရဆဲျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၅.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၅.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျပဳတ္က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ကုန္စည္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ နည္းပါးေသာ အစုိးရ၏ ဝယ္ယူစားသုံးမႈႏွင့္ ပိုေႏွးသြားသည့္ 

ေခ်းေငြ တုိးခ်ဲ႕ေပးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေဒသတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေတာက္ပသည့္ အားတက္စရာတစ္ခုမွာ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ 

ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ သံုးစြမဲႈမ်ားက့ဲသို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းခံ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ တစ္ခဲနက္ေသာ ပုဂၢလိကစားသုံးမႈႏွင့္ 

မေလးရွားရွိ အားေကာင္းလွေသာ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

တစ္ခုလုံး၏ ထက္ဝက္မွ်ရွိသည့္ ပုဂၢလိကစားသုံးမႈကို ေအာင္ျမင္ေသာ ျပန္လႊေဲငြမ်ားက တြန္းတင္ေပးထားပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ၆.၄ 

ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာမည္ဟ ု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

မၾကာေသးမီကာလအတြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပိုင္းႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား အျပင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပန္လည္ ေစ့စပ္ 

ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ယခုႏွစ္ႏွင့္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ ၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။  

ေဒသ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ သိသာထင္ရွားသည့္ မေရရာမႈမ်ားမွာ က်န္ရွိ ေနဆပဲင္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ဝင္ေငြအဆင့္ျမင့္သည့္ ယူ႐ုိဇုန္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ေရတိုကာလတြင္ အႏွဳတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ 

ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ပါသည္။ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ား သည္လည္း လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ခဲလာႏိုင္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ 

ေဒသတြင္း ပထဝီဝင္ ႏိုင္ငံေရး တင္းမာေနမႈမ်ားကလည္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး 

ထိုးဆင္း ေႏွးေကြးသြားျခင္းသည္ မြန္ဂုိလီးယားရွိ သတၱဳတင္ပို႔မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားရွိ ေက်ာက္မီးေသြး တင္ပို႔မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 

ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုိ႔ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကုိ (ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရိွေသာ္လည္း) အထူးသျဖင့္ ဒုကၡေပးႏိုင္ၿပီး                           

                                       

“ဒီလိ ု အႏၱရာယ္ စြန္႔စားရမႈေတြကိ ု ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္း ကေတာ ့

အတိတ္က ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ထိခိုက္ႏိုင္မႈေတြကိ ု ေျဖရွင္းဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ပုိ႔ကုန္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားနဲ႔ပါ ထပ္ၿပီး အားျဖည့္ရပါမယ္”ဟု အေရွ႕ 

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီးပြားေရးပညာရွင္ အႀကီးအကျဲဖစ္သူ Sudhir Shetty ကေျပာၾကားခ့ဲပါ သည္။ 

ႏုိင္ငံအသီးသီးအတြက္ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရမႈမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တာရွည္ခံသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္း 

တစ္ခုအေပၚ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူဝါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ ္ ေပးထားပါသည္။ ဥပမာ 

မြန္ဂုိလီးယားႏွင့္ လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ ဘ႑ာေရးလုိေငြျပမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးမူဝါဒမ်ားကုိ 

တင္းက်ပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ပိုမိုျဖည့္တင္းၿပီး 

မထိေရာက္သည့္ အ႐ႈံးခံစိုက္ထုတ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးၾကားခံနယ္မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း 

ျပည္လည္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ တစ္ဖကက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းေစသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး       

ေငြေၾကးမ်ားကုိ ပိုမုိ သံုးစြႏဲိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သည္။  



တရုတ္ႏုိင္ငံကိုၾကည့္လွ်င္ ႀကီးထြားလာေနေသာ စြန္႔စားရမႈအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားျခင္းႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဦးတည္ 

ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းၾကားတြင္ မွ်ေျခတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သည့္ 

အတြက္ေၾကာင့္  အစိုးရကသာ လုပ္ကိုင္မည္ဟု ယခင္ကဖယ္ထားခဲ့သည္ ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည့္ 

က႑မ်ားတြင္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ မ်ားမွေန၍ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရအေၾကြးကို ဆက္ႀကီးမလာေအာင္ 

တားဆီးထားၿပီး          ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို          ရန္ 

အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။  

ဤအစီရင္ခံစာမွေန၍ ကမာၻ႔စီးပြားေရး နာလန္ထူလာမႈ၏ အသီးအပြင့္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံမ်ားအေကာင္းဆုံးခံစားခြင့္ရလာေစရန္ 

အကူအညီေပးသည့္ ကာလရွည္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထား ပါသည္။ အဓိက ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလမဲႈမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းတြင္ ပိုမုိရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ ေဆာင္မႈအပိုင္း 

တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းတြင္ လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေဒသတြင္းရွိ ပညာေရးစနစ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္ လုိအပ္  က္ရွိသည့္ အရည္အေသြးမ်ားကုိ 

ထုတ္လုပ္မေပးႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရွးဦးပုိင္း ကေလးသူငယ္ဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွမွသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ တစ္သက္တာ 

ေလ့လာသင္ယူမႈဆ ီ အထိပါဝင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳသည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကိ ု

အစီရင္ခံစာက အၾကံျပဳထားပါသည္။  

East Asia and Pacific Update ဆိုသည္မွာ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အားလံုး 
လႊမ္းၿခံဳသံုးသပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝၿပီး http://www.worldbank.org/eapupdate တြင္ 
အခမဲ့ဝင္ေရာက္ရယူႏိုင္ပါသည္။  

ဆက္သြယ္ရန္ 

စင္ကာပူ - Dini Djalal, +62-21-5299-3156, ddjalal@worldbank.org 
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