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ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာသစ္မွ 
အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားက ကူညီႏုိင္မည္  
 

စကၤာပူ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆၊ ၂၀၁၅ —  အေရွ႕အာရွေဒသတြင္ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အၾကား လူသန္းေပါင္း ၂၀၀ 
ခန္႕သည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ် ေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ထို ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္သည္ 
ကမၻာ့ဆ႒မေျမာက္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး ႏိုင္င ံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေနာက္ဆုံး 
ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာသစ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။  
 

ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားက အေရွ႕အာရွတစ္လႊားရွိ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏လူဦးေရကုိ 
တစ္သမတ္တည္း ႏႈိင္းယွဥ္ထားၿပီး၊ မွန္ကန္ သည့္ တိုးတက္မႈ ပံုစံႏွင့္ အခ်ိဳးအစား ပမာဏကို အစုိးရႏွင့္ ေဒသ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ပံ့ပုိးေပး သည္။ သုိ႔မွသာ အားလုံးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီး ေပးႏိုင္ေသာ မွန္ကန္သည့္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈကုိ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ 
သည္။  
 

“အရိွန္အဟုန္နဲ႕ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈက အေရွ႕အာရွ 
အတြက္ သိသာထင္ရွားတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစပ္ါတယ္။ 
အေျခအေနမွန္ကို မသိဘူးဆိုရင္ စီမံခန္႕ခြႏဲိုင္ဖို႕ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ 
ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို အသုံးျပဳၿပီး 
ၿမိဳ႕ျပေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ အေျခအေနေတြကို ပိုမို သိျမင္ၿပီး 
ၿမိဳ႕ျပကို အလုံးအရင္းနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်လာၾကတဲ့ လူေတြ 
အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြအတြက္ ဒီၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္ထြန္းမွဳကေန 
အက်ဳိးရႏိုင္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္”  ဟု 
ကမၻာ့ဘဏ္ အေရွ႕အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ဒုဥကၠဌ Axel 

van Trotsenburg, က ေျပာသည္။   
 
“East Asia’s Changing Urban Landscape: Measuring a 

Decade of Spatial Growth,”  အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ 
အစီရင္ခံစာအရ အေရွ႕အာရွေဒသ၏ ၿမိဳ႕ျပသည္ ဆယ္ႏွစ္အၾကာ 
ေလ့လာခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေယဘုယ် ၂.၄ 
ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်႕ဲထြင္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ 
ၿမိဳ႕ျပ ဧရိယာသည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၃၄၈၀၀ သို႕ ေရာက္ရိွ 
ခဲ့သည္။ 
 
ၿမိဳ႕ျပ လူဦးေရသည္လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေယဘုယ် ၃.၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး 
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၇၇၈ သန္းသို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ကမၻာေပၚရိွ ေဒသမ်ားအနက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
အျခားေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဥေရာပတြင္ ထိုအေရအတြက္သို႕ ေရာက္ရွိရန္ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

အေရွ႕အာရွၿမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕မႈကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ 

(၂၀၀၀-၂၀၁၀) 

 

၂၀၀ 

သန္း 

အေရွ႕အာရွ၏ အသစ္ 
ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၊ 
ကမၻာ့ဆဌမေျမာက္ 
အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံႏွင့္ ညီမွ်သည္။ 
 

၄၂  

သန္း 

ပုလဲျမစ္၀ွန္း၏ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၊ 
ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ - 
အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ 
ကေနဒါႏွင့္ 
မေလးရွားထက္ပိုသည္။ 
 

၂.၄ % ႏွစ္စဥ္ ပွ်မ္းမွ် ၿမိဳ႕ျပေျမယာ 
တုိးတက္မႈ 
 

၁% ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 
စုစုေပါင္းၿမိဳ႕ျပေျမဧရိယာ 

 

36% Total urban population in 
2010, up from 29% in 2000 

 

869 Total urban areas with more 
than 100,000 people 

 

mailto:ddjalal@worldbank.org
mailto:cfukuda@worldbankgroup.org


 
 
 

ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားလာသည့္အတြက္ ေဒသတစ္လႊား  တစ္ဦးခ်င္း စီးပြားေရး 
ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ တုိးတက္လာသည္ကို ျပေနသည့္အတြက္ ယခုအစီရင္ခံစာ၌ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္မႈ 
တို႕အၾကား တုိက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 

ၿဂိဳဟ္တုမွပုံမ်ားႏွင့္ ဘူမိအကြာအေ၀းေျမပံုမ်ားမွ ရသည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအရ အေရွ႕အာရွေဒသတြင္ လူဦးေရ 
၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၈၆၉ ခုရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ၎တို႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ပုလဲျမစ္၀ွမ္းေဒသ၊ 
ရွန္ဟုိင္းႏွင့္ ေဘဂ်င္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ တိုက်ိဳႏွင့္ အိုဆာကာ၊ ဂ်ာကာတာ၊ ဆုိးလ္ႏွင့္ မနီလာၿမိဳ႕မ်ား အပါအ၀င္ လူဦးေရ ၁၀ 
သန္းေက်ာ္ရွိသည့္  မဟာၿမိဳ႕ႀကီး ၈ ခု ပါ၀င္သည္။ 
 

တစ္ခ်ိန္တညး္မွာပင္  ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာငယ္မ်ား သိသာစြာ တိုးလာသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အမွန္စင္စစ္တြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္းမွ ငါးသိန္း အထိရွိေသာ အေသးငယ္ဆုံး ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၅၇၂ ခုႏွင့္ လူဦးေရ ၁ သန္းမွ ၅ 
သန္းအထိ ရွိေသာ အလယ္အလတ္အရြယ္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၁၀၆ ခုသည္ မဟာၿမိဳ႕ႀကီး ၈ ခုထက္ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ 
ပိုမုိမ်ားျပားသည္။ 
 

ထိုသုိ႔သတိျပဳမိေလာက္ေအာင္ တုိးခ်ဲ႕လာမႈမွာ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ား  ပွ်မ္းမွ်လူဦးေရ ထူထပ္သိပ္သည္း လာေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြႏဲိုင္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေကာင္းမြန္ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
ပိုမုိထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္မ်ားတြင္ 
ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၃၅၀ နီးပါးျပန္႔ႀကဲကာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား တစ္ပိုင္းတစ္စစီ ကြဲေနမႈေၾကာင့္  ထိုတိုးတက္မႈမွာ သိသာသည့္ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေပါင္းစုံက သီးျခားစီ ဆက္လက္စီမံခန္႔ခြ ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ အေဆာက္ 
အအုံတစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ လာေရာက္ေပါင္းစည္းေနၾကသည္။ 
 

ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈက အေရွ႕အာရွကို အသြင္ေျပာင္းလိုက္ခ်ိန္တြင္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားက နားလည္ 
ရန္ႀကိဳးစားေနၾကၿပီး၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးက ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားႏွင့္ လူဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ အသီးသီးကို 
အသုံးျပဳေနၾကေသာေၾကာင့္  ႏိုင္ငံတကာအရ ႏႈိင္းယွဥ္ႏို္င္သည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုမႈမရွိသည့္ အတြက္ 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနရသည္။ 
 

ထိုစိန္ေခၚမႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘုံနားလည္မႈတစ္ခုရရွိရန္ 
ၿဂိဳဟ္တုပုံရိပ္မ်ား၊ လူထုျပန္ပြားမႈ ပုံစံထုတ္ရန္ နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳကာ လူမ်ား အေျခခ်ေနထုိင္မႈအားလုံးကို 
ေျမပံုထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အလက္အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးခဲ့သည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ  
ျဖစ္ေပၚေနသည္၊ မည္မွ်ျမန္ျမန္ ျဖစ္ေပၚေနသည္၊ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေျမဧရိယာ တိုးတက္မႈက 
မည္သုိ႔ဆက္စပ္ေနသည္ကို ယခုခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈက စနစ္တက် သက္ေသျပ ႏိုင္သည္။ 
 

“ၿမိဳ႕ေတြ စတင္တည္ေထာင္လိုက္တာနဲ႔ ၎တုိ႔ရ႕ဲ ၿမိဳ႕ျပပုံစံ၊ ေျမကို အသုံးျပဳပုံေတြက ေနာက္မ်ဳိးဆက္ေတြအထိ 
မေျပာင္းမလဲဘ ဲ တည္ရွိသြားၾကတယ္။ ၿမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕မႈလမ္းေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႕ ေဒတာ အခ်က္ 
အလက္အရည္ေသြး တိုးတက္ေရးက အေရးႀကီးပါတယ္။ မ၀ူါဒေရးဆြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ 
ပတ္၀န္းက်င္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ အလုပ္အကုိင္ေတြႏွင့္ အိုးအိမ္ေတြ ရရွိမႈနဲ႕အတူ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မယ့္ 
ရပ္ရြာလူထုအသိုက္အ၀န္း ေပၚေပါက္ေရးကို ပ့ံပုိးေပးႏိုင္ဖို႕ ခ်င့္ခ်ိန္တဲ ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ”  ဟု 
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု လူမႈေရး၊ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္ႏွင့္ Resilience Global Practice မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Marisela Montoliu 

Munoz ကေျပာၾကားသည္။ 
 
ထိုသို႔ သိသာထင္ရွားၿပီး တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္မႈရွိေနေသာ္လည္း အေရွ႕အာရွရွိ စုစုေပါင္း ဧရိယာ၏ ၁% ေအာက္မွာ 
ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၃၆% ကသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္သည္ကို ထိုေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားက 



ေဖာ္ျပေနသည္။ ယင္းက ထိုေဒသ၏ ၿမိဳ႕ျပတုိးခ်ဲ႕မႈမွာ စတင္ကာစသာျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ထိုေဒသအတြင္း 
ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားမွာ ေစ်းကြက္အင္အားမ်ားျဖစ္သလို အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ 
မ၀ူါဒေရးဆြသဲူမ်ားသည္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး အားလုံးပါ၀င္မႈ ေသခ်ာေစေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းတစ္ခုမွ 
ပါ၀င္ေနသည္။ 
 

၁။ ေျမယာတိုးတက္မႈ၊ ေျမယာမ်ား စုေပါင္းၿပီး ျပန္လည္အကြက္ခ်ျခင္း၊ ေျမယာခြေဲ၀ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
အခြင့္အေရးမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္း မ်ားကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အသုံးျပဳကာ ေျမယာတိုးခ်ဲ႕မႈ ထိေရာက္စြာ 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေရးအတြက္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္ 
ေျမအကြာအေ၀း တိုးခ်ဲ႕မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း။ 

 

၂။  အမ်ိဳးသား ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕မ်ား၏ စနစ္တစ္ခုလုံးကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အႀကီးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
လူထုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအား ပံ့ပုိးေပးျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးရိွသည့္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ အေသအခ်ာျဖစ္ေစေရး။ 

 

၃။ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွရာတြင္ မညီမွ်မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေရး အကူအညီေပးရန္အတြက္ တိုးတက္မႈ 
ကြာဟခ်က္မ်ား အကြက္ခ်ေပးၿပီး လတ္တေလာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အားလံုးပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။ 

 

၄။ ေကာင္းစြာ သြားလာေနထိုင္ႏိုင္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လူေနထူထပ္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားအား ေကာင္းစြာေနရာခ်၊ စီစဥ္ ညွိႏႈိင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္  
ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ေအာင္ အားေပးျမွင့္တင္ရန္။ 
 

၅။ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အသုံးျပဳကာ ေဒသႏၱရနယ္နမိတ္တစ္လႊား 
ၿမိဳ႕ျပ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ညွိႏႈိင္းကာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား တစ္စစီျဖစ္ေနမႈကုိ ေက်ာ္လႊားရန္။ 

 

“အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆုံးသတ္ေရးနဲ႔ သာယာ၀ေျပာမႈေတြကို ေ၀မွ်ခံစားႏိုင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ 
ၿမိဳ႔ျပပံုစံ၊ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရိွဖို႕ဆိုတာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။”  ဟု 
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု လူမႈေရး၊ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္ႏွင့္ Resilience Global Practice မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မန္ေနဂ်ာ 

Abhas Jha ကေျပာၾကားသည္။ 
 

ယခုေလ့လာမႈကို Australian Aid ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကုိဖတ္ရန္ ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ 
http://www.worldbank.org/eap/MeasuringUrbanExpansion  
 

ေျမပုံမ်ားၾကည့္ရန္ႏွင့္ ေဒတာမ်ားေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ သြားၾကည့္ပါ။ 
Puma.worldbank.org 

  
 

 
Urban Expansion Data Analysis Competition 
 

ၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမုိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ (၁) ေဒတာ အခ်က္အလက္ပစၥည္းမ်ား၊ (၂) “East Asia’s Changing 

Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial Growth.” အစီရင္ခံစာပါ ေဒတာအသစ္မ်ား အသံုးျပဳကာ သုေတသနစာတမ္း အတြက္ 
အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းရန္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေခၚယူထားသည္။ သိလုိသည္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကုိ၀င္ၾကည့္ပါ။ 
http://www.worldbank.org/eap/MeasuringUrbanExpansion 

 

http://www.worldbank.org/eap/MeasuringUrbanExpansion
http://www.worldbank.org/eap/MeasuringUrbanExpansion

