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ဤလက္စြဲအား Hivos မွ ရံပံုုေငြ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ထုုတ္ေ၀သည္။ သုုိ႕ေသာ္ ဤလက္စြဲပါ အေၾကာင္းအရာ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ Hivos အဖြဲ႕အစည္း၏ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင္႔သက္ဆိုုင္ျခင္း မရွိပါ။

ဘဏ္မ်ားဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန (ဥေရာပ)ဆိုုသည္မွာ=

ဘဏ္မ်ားဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန (ဥေရာပ) အေနျဖင့္ ေဂဟစနစ္ ဟန္ခ်က္ညီမႈနွင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈ 
ရွိေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လူသားႏွင့္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔  သဘာ၀သယံဇာတမ်ား 
အေပၚတြင္ ထိခိုုက္နစ္နာမႈ မရွိေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ရံပံုုေငြ လုုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သည္။

ပိုုမိုုသိရွိရန္ ။ www.bic-europe.org

ယခုုလက္စြဲတြင္ ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အက္ဒမိုုေကစီ၊ ကမ္ပိန္းႏွင္႔ ပညာေရး၊ သုုေတသနမ်ားတြင္ 
သံုုးစြဲရန္အတြက္ အခေၾကးေငြ တစံုုတစ္ရာေပးရန္ မလိုုအပ္ပါ။ သက္ဆုုိင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအားလည္း  အျပည့္အစံုုေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ထိုုသုုိ႔သံုုးစြဲမႈမ်ားျပဳရာတြင္ အက်ိဳး 
ထိေရာက္မႈမ်ားအား သိရွိႏိုုင္ရန္အတြက္ သံုုးစြဲရာတြင္ ဘဏ္မ်ား ဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန (ဥေရာပ) 
သိုု႔ အသိေပးေစလိုုပါသည္။ 
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မိတ္ဆက္ျခင္း

ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏွင့္ အကူးအေျပာင္းကာလ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္  ကမၻာ့ 
အႀကီးဆံုးရန္ပံုေငြႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီ ရင္းျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ 
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ၀ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ 
မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ 
အေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို 
ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈ တိုးပြားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႀကီးျပီး ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ 
ေကာင္းသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ကမၻာ့ဘဏ္ 
အေနျဖင့္ ဖြဲ႔ျဖိဳးဆဲႏွင့္ အကူးအေျပာင္းကာလႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
ပဋိပကၡမ်ားေသာ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေ၀ဖန္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ထိုသို႔ပါ၀င္မႈသည္ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္
မႈျဖစ္ေစျခင္း၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ပ်ကသ္နု္းျခင္းႏငွ္ ့
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္ 
ရွိသည့္ ဆိုုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

အရပ္ဖက္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အမ်ား 
ျပည္သူ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ဘဏ္တစ္ခုအေနျဖင့္၄င္း၏ 
တာ၀န္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္ ကိုင္တြယ္ 
ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနပါသည္။ 
ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို 
ေစာင့္ႀကည့္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ ၄င္း၏ 
စီမံခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျခရာခံ 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ အရပ္ဖက္လူမႈ  
အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္  ကမၻာ့ဘဏ္၏ တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ 
ေစာင့္ႀကည့္ေရးအဖြဲ႕ the Inspection Panel ( IP) or 
the Compliance Advisor Ombudsman(CAO) မ်ားကို 
လက္နက္အျဖစ္အသံုးျပဳျပီး နစ္နာေႀကးႏွင့္ လိုုအပ္ေသာ
တာ၀န္ယူမွဳ၊တာ၀န္ခံမွဳမ်ားအား ေတာင္းဆိုုႏိုု္င္သည္။ အျခား 
နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ 
ေရေသာက္ ျမစ္ (သို႕) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မျပဳလုပ္ခင္ အေျခအေန 
ကို ႀသဇာသက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားျပီး ကမၻာ့ဘဏ္၏ 
ဦးစားေပးမႈမ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေသာ၊ 
ဖယ္က်ဥ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
ဦးစားေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ၄င္း၏ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္ကုိ 
ေရးဆြဲေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ 
ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို ဦးတည္ 
ေရးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္နွင့္ 
အေရွ႕တီေမာႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာတြင္ 
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာကို ၂၀၁၈ တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး 

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာကို ကမၻာ့ဘဏ္ 
ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳရန္ အခ်ိန္ႀကာျမင့္စြာေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ျပီး 
ေမလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ 
လာအို ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာသံုးသပ္ရန္ရွိပါသည္။ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ရွိျပီး ၂၀၁၉ ႏွစ္အစပိုင္းတြင္ 
ႏွစ္လည္သံုးသပ္ခ်က္ျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု

ကမၻာ့ဘဏ္ကို ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး 
ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုဟုေခၚသည့္ လက္တံ 
ႀကီးငါးခု ပါ၀င္ပါသည္။ ဘဏ္၏ ၀င္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအသင္း (the Internation-
al Development Association IDA) ၊ အလယ္အလတ္ 
၀င္ေငြရွိႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္  
ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ႏိုင္ငံတကာဘဏ္ (International 
Bank for Reconstruction and Development IBRD) 
ဆိုျပီးရွိပါသည္။ အားလံုးသည္ အစိုးရမ်ားကို ပိုက္ဆံ ေခ်း 
ေပးေသာ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေႀကး 
အဖြဲ႔အစည္း (International Finance Corporation 
- IFC) သည္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔မ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
အႀကံဉာဏ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေသာ Multilateral Invest-
ment Guarantee Agency (MIGA) သည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 
ႏိုင္ငံေရး အႏၱရာယ္ (Political risk) ကို အာမခံေပးသည့္ 
လက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ICSID- 
the International Center for Settlement of Invest-
ment Disputes သည္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအႀကား 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာခံုရံုး စစ္ေဆးေရး 
အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ပါသည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္အား အဖြဲ႔၀င္ ၁၈၉ ႏိုင္ငံအား ကိုယ္စားျပဳေသာ 
အထူးညႊန္ႀကားေရးမႈး ၂၅ ေယာက္ႏွင့္ ဥကၠဌ တစ္ဦး 
ပါ၀င္ေသာ ညႊန္ႀကားေရးဘုတ္အဖြဲ႔ (Board of Directors) 
ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ အင္အားအႀကီးဆံုး ၆ နိုုင္ငံျဖစ္သည့္ 
အေမရိကန္၊  ဂ်ပန္၊  ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ယူေက ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမ်ား 
သာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ အထူးညႊန္ႀကားေရးမႈးကိုယ္စီ ရွိႀကပါ 
သည္။ အျခားအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကို မဲေပးႏိုင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္  ဖြဲ႔စည္းပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ပါ၀င္ျပီး အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ဘရူႏိုင္း 
ဒါရုစလမ္၊ ဖီဂ်ီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ 
စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ တြန္ဂါ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင္႔ စုုစုုေပါင္း 
၁၁ ႏိုု္င္ငံထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ 

၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုး 
မွာရွိေသာ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားကို ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ 
ေငြ၊ မွ်တေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားကို 



အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇ ဘီလီယံ ေထာက္ပံ့ရန္ ကတိျပဳ 
ခဲ့ပါသည္။ အမ်ားစုကိုေတာ့ IBRD မွတဆင့္ အလယ္အလတ္ 
၀င္ေငြရႏိုင္ငံမ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ျပီး ၀င္ေငြနည္း ႏိုင္ငံမ်ား 
ကိုေတာ့ IDA မွတဆင့္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ IBRD ႏွင့္ IDA 
သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေခ်းေငြ ပံုစံျဖင့္ အမ်ားစုေခ်းေပးခဲ့ျပီး 
အဓိကအားျဖင့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
မူ၀ါဒမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေငြေႀကးအေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး မူ၀ါဒေခ်းေငြ 
(Development Policy Loans) မ်ားျဖစ္သည္။ IFC ၏ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တစ္၀က္ေက်ာ္သည္ ေငြးေႀကးႀကားခံအဖြဲ႔မ်ား၊ 
တတိယအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အျခား ေငြေႀကး 
ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆီသို႔ သြားပါသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ တိုင္းျပည္မ်ားကို ထိေတြ႔ဆက္ဆံ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈ

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူထားသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ 
၄င္း၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သုိ႔အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲထားသည္ ဆိုသည့္ ပံုစံသစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 
၂၀၁၄ တြင္ တုိင္းျပည္မ်ားကုိ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ ခ်ဥ္းကပ္ပံု 

နည္းလမ္းကို မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုခ်ဥ္းကပ္ပံု နည္းလမ္း 
တြင္ အဆင့္ေလးဆင့္ပါ၀င္ျပီး အဓိက စာရြက္စာတမ္း 
ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Systematic Country Diagnostic (SCD) ႏွင့္ 
Country Partnership Framework (CPF) ဆိုျပီးရွိပါသည္။ 
SDC သည္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို ရယူျပီး ယခင္ ႏိုင္ငံ၏ 
အကူအညီ/မိတ္ဖက္ မဟာဗ်ဴဟာ (Country Assistance/
Partnership Strategy_ CAS/CPS) ကို အစားထိုးခဲ့ေသာ CPF 
ကို ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူေပးပါသည္။ ဤအဆင့္ 
ႏွစ္ဆင့္သည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရႏွင့္ 
အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားျဖင့္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားေပၚတြင္အေျခခံသင့္သည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ႏွစ္ခု သည္ 
တိုးတက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မွဳ ေအာင္ျမင္မွဳ ၊ မေအာင္ျမင္မွဳ သင္ခန္းစာမ်ားကို 
ႀကည့္ပါသည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္၏ တာ၀န္သည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 
ထည့္သြင္းျပီး ညွိႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံရ 
မည္ဆိုသည့္  လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္တကြ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံ 
အဆင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမဆင့္ႏွစ္ဆင့္ကို 
အေသးစိပ္ ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

၄



၅

ႏိုုင္ငံအေျခအေန စနစ္တက်ေလ႕လာဆန္းစစ္မွဳ 
(Systematic Country Diagnostic _ SCD) 

SCD သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း 
ဘဏ္၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခု ျပည့္မွီရန္အတြက္အရွိန္အဟုန္ 
ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ႀကည့္ပါသည္။ ဘဏ္၏အလိုအရ 
SCD အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေသာ ဦးစားေပးဦးတည္ဧရိယာ 
(ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
နည္းျဖင့္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 
သာယာ၀ေျပမႈ တိုးပြားေစေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ 
သည္)ကို ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ 
ဆိုင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ညႊန္ႀကားခ်က္အရ SCD သည္ CPF 
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ကိုးကားခ်က္အေနျဖင့္ တည္ 
ရွိပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ဦးေဆာင္သည့္အတြက္ ပါ၀င္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 
“ SCD အဖြဲ႔မ်ားသည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက 
က႑မ်ား  အပါအ၀င ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပါ၀င ္ပတ္သက္သမူ်ားႏွင္ ့
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရလိမ့္မည္”

ႏုုိ္င္ငံဆိုုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (Country Partnership 
Framework - CPF) 

CPF သည္ ေငြေခ်းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လမ္းညႊန္ထားေသာ ၄ ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္စာ 
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ ေငြေခ်း 
ထားေသာႏိုင္ငံရွိ စီမံခ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းအားလံုးသည္ CPF 
ႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္ပါသည္။ CPF သည္ SDC ေပၚတြင္ 
အေျချပဳထားေသာ္လည္း ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ထပ္တိုး 
တန္ဖိုးမ်ားကို အဓိကထား အာရံုစိုက္ပါသည္။ ဤအရာ 
တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အာရံုထားရန္ စီစဥ္ထားေသာ က႑ 
မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ကဲ့သို႔ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္ CPF သည္ ခန္႔မွန္းေခ်းေငြပမာဏကိုလည္း 
ေဖာ္ျပပါသည္။ တိုင္းျပည္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ၄င္း၏ မျဖစ္မေနလုိက္နာရမည့္ မူ၀ါဒမ်ားအရ 
ဘဏ္ အေနျဖင့္ CPF ေရးဆြဲရာတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားရွိ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ညိႇႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာ ပါ၀င္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျပီး ေရးဆြဲသင့္ပါသည္။ 

တစ္ခါတေလ အေျခအေနေတြ မေသခ်ာသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ 
ဘဏ္အေနျဖင့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲျပီး CPF 
အစား တိုင္းျပည္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမွတ္စု (Country En-
gagement Note – CEN) ကို အစားထိုးႏိုင္ပါသည္။ 
ဤအရာသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္ထိ 
ႀကာတတ္ျပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအား အႀကံျပဳေသာ္လည္း 
မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္အရာ မဟုတ္ပါ။ 



ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး 
အေလ့အထမ်ား

ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
၏ ပထမအဆင့္သံုးဆင့္တြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား 
အပါအ၀င္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ ကမၻာ့ 
ဘဏ္အုပ္စု၏ ညႊန္ႀကားခ်က္တြင္ ဤလိုအပ္ခ်က္အား 
အေသးစိပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္ - “ CPF, PLR, SCD ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္းအတာအထိ CEN ႏွင့္ WBG အား ပုဂၢလိက 
က႑၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားမွတဆင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသိေပးရန္” 
ျဖစ္သည္။ 

CPF ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
တိုင္းျပည္မိတ္ဖက္ မူေဘာင္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္စုတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္ - “ CPF အတြက္ ျပင္ဆင္မႈတေလ်ာက္ 
(ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္းအတာအထိ CEN အပါအ၀င္) 
အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက က႑၊ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္ 
မ်ားႏွင့္ အျခား ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ားျဖင့္ သင့္တင့္ေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား 
တြင္ ပါ၀င္သည္”။

ထိုသို႔ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အေတြ႔အႀကံဳအရ ကမၻာ့ 
ဘဏ္၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ား အား 
မရင္းႏွီးေႀကာင္းေတြ႔ရွိရျပီး အထူးသျဖင့္ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရာ 
တြင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိဖို႔ႏွင့္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ 
ေတာင္းဆိုဖို႔သည္ အရမ္းအေရးႀကီးပါသည္။ 

အျခားအေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားကို လက္လွမ္းမီျခင္းျဖစ္ျပီး ကမၻာ့ဘဏ္၏ သတင္း 
အခ်က္အလက္ ရယူသံုးစြဲမႈ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ဘုတ္အဖြဲ႔ 
ေဆြးေႏြးမႈမတိုင္ခင္ CPF မွ အစားထိုးလိုက္ေသာ ယခင္ 
CAS ကို ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္ - သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံမွ 
သေဘာတမူသွာလွ်င ္ျဖစသ္ည။္ အရပဖ္ကအ္ဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ 
ေနရာ အကန္႔အသတ္သာရွိေသာ (သို႔) လံုး၀မရွိေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းအက်ဥ္းသာ မဟုတ္ဘဲ ဤအရာသည္ 
ျပႆနာရွိပါသည္။ SCD သည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ထုတ္ကုန္တစ္ခု 
ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးခင္ မေဖာ္ျပသင့္သည့္ 
အေႀကာင္းျပခ်က္မရွိပါ။ 

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ား ပါ၀င္မႈအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ 
မူေဘာင္တြင္ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ 
အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား 
မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ 
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားအေပၚ 
ျပန္လည္တံု႔ျပန္ျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈကို အေလးေပးထားပါ 
သည္ - “ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ 
တံု႔ျပန္မႈ ကြင္းဆက္အား ပိတ္ျခင္း (ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားအား 
၄င္းတို႔၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ အသံုးခ်ခဲ့သလဲဆိုတာ 
အသိေပးျခင္း)သည္ အေရးႀကီးေသာ လမ္းညႊန္မႈ မူ၀ါဒ 
ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ တိုင္းျပည္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အား မည္ကဲ့သုိ႔ လႊမ္းမုုိးႏိုုင္သလဲ

လာမည့္ႏွစ္မွာ ေငြေခ်းထားသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 
စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ဘယ္အရာသည္ အေႀကာင္းျပခ်က္ 
ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို CPF က ေဖာ္ျပပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ 
CPF ကို ႀသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ 
စီမံခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွာပင္ (သို႔မဟုတ္) 
ထိုစီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္ႏွင့္ ေကာင္း 
ေသာစီမံခ်က္မ်ား (ဥပမာ- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ဖို႔ 
အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း (သို႔) စြမ္းအင္ လက္လွမ္းမီမႈ 
အတြက္ ေထာက္ပ့ံျခင္း) အတြက္ တြန္းအားမေပးခင္မွာပါပင္ 
ရပ္တန္႔ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတြင္း အစိုးရမ်ားအား ႀသဇာ 
သက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းစတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ၀င္ေငြနည္းႏွင့္ အလယ္အလတ္ 
၀င္ေငြရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘဏ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ အဓိကအလွဴရွင္ (သို႔) 
ကန္႕လန္႕ကာ ေနာက္ကြယ္မွ အႀကံေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ႀသဇာ လႊမ္းမိုုးမႈ ၾကီးမားသူအျဖစ္ ရွိေနေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဤလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 
တြင္ ပါ၀င္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရႀကီးေသာ 
အဆင့္မ်ားကိုေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

>လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ

CPF မ်ားကို ေလးႏွစ္မွ ေျခာက္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္မြမ္းမံ 
အသစ္ေရးဆြဲေလ့ ရွိပါသည္။ ထိုု႕ေႀကာင့္ ပထမဆံုးအဆင့္ 
အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္မြမ္းမံမႈကို ဘယ္အခ်ိန္မွာျပဳလုပ္မည္ ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ အခ်ိန္ကာလမ်ားဆိုုင္ရာ  သတင္းအခ်က္ 
အလက္ကို ရွာေဖြရန္ျဖစ္သည္။ SCD သည္ CPF အတြက္ 

၆



၇

အခင္းအက်င္းအား သတ္မွတ္ေပးသည္ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားပါက  အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ထိုေဆြးေႏြး 
ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဘဏ္ 
အေနျဖင့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအား သုုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင္႔သင္ယူ 
ျခင္း (PLR)ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္တာ၀န္ 
ရွိျပီး၊ ႏွစ္လည္သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းသည္ CPF ႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာျပႆနာမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားကို တင္သြင္းရန္ႏွင့္ 
လုိအပ္သည့္ေနရာတြင္ ဘဏ္၏ဦးတည္လမ္းေႀကာင္းေျပာင္းလဲ 
ဖို႔ရန္ တြန္းအားေပးရာတြင္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္အား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ေရွ႕သို႔သြားေနရ 
မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကံမေကာင္းစြာပဲ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 
၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
မျပည့္စံုျခင္း (သို႔) ေခတ္ကုန္ေနျပီး အမ်ားစုမွာအဂၤလိပ္ 
ဘာသာျဖင့္သာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ အမ်ားသိသင့္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအား မြမ္းမံရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လု႔ံလ 
၀ီရိယမရွိသည့္အခ်က္အား ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ စာေရးျခင္း (သို႔) 
ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖင့္ ေထာက္ျပႏိုင္ပါသည္။ SCD ႏွင့္ CPF မ်ား 
ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 
ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားသည္ ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မည္သည့္ 
တုန္႔ျပန္မႈမ်ိဳးမွမရွိဘဲ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ လိုအပ္ခ်က္ကိုပင္ 
အသိမရွိႀကေပ။ ထိုေႀကာင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား၊ စာမ်ားတြင္ 
ဤအခ်က္သည္ မျဖစ္မေန  လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း 
ထပ္ခါတလဲ ေျပာဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ 

အြန္လိုင္းတြင္ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မရွိသည့္အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ရံုးမွ သတင္း 
အခ်က္ အလက္ ရယူရန္ႀကိဳးစားျပီး consultations@world-
bank.org သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ျပီး အကူအညီရယူႏိုင္သည္။

>အသိပညာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ပါ

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ (SCD ကို ျပည့္စံုစြာေရးဆြဲ 
သည့္ အခ်ိန္အပါအ၀င္) CPF ကို အႀကမ္းေရးဆြဲရန္၊ 
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ႏွင့္ အျပီးသတ္ရန္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ 
ယူပါသည္။ ဤအခ်ိန္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ေဒသခံအရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္  မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ျခင္း၊ စုေပါင္းျခင္းျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတျ္ဖာ သံုးသပ္မႈ 
မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အျခားသူမ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္ 
၏ အေရးႀကီးမႈအားသိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ CSOs မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏွင့္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္အစီအစဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 

တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုမွာ မတူညီေသာ 
ရႈေထာင့္မ်ားအားရယူႏိုင္သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အတြင္းပိုင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚတြင္သာမက တိုင္းျပည္ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကို ႀသဇာသက္ေရာက္ရန္အတြက္ 
စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ CSOs မ်ားကုိ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ေနရာေပးျခင္းမ်ားအေပၚ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ဖိုရမ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ 
ကမၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေကာင္း/ဆိုးသည့္ 
စီမံခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးေပးျပီး ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းသည္ 
အသံုး၀င္ပါလိမ့္မည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ တာ၀န္ခံမႈ 
ယႏၱရားမ်ား ျဖစ္သည့္ IBRD ႏွင့္ IDA ပါ၀င္ေသာ 
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ (Inspection Panel)၊ IFC ႏွင့္ MIGA 
ပါ၀င္ေသာ လိုက္နာက်င့္ႀကံေရး အႀကံေပး အြမ္ဘတ္စ္မန္ 
(Compliance Advisor Ombudsman) တို႔သည္ 
ျပႆနာရွိေသာ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေကာင္းေသာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားမွ ရံဖန္ရံခါ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီမံခ်က္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔အေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေနျပီး မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ 
ေနသည္ဟု ယုံႀကည္လွ်င္ ထိုတာ၀န္ခံမႈ ယႏၱရားမ်ားကို 
ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ပါသည္။ တုိင္ႀကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ 
၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

>သတင္းစကားမ်ားကို မွန္ကန္စြာရယူပါ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ ပို႔ေသာ 
သတင္းစကားမ်ားသည္ ရွင္းလင္းျပီး တိက်ေနရမည္။ 
သတင္းစကားမ်ားတြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ရွိပါသည္။

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ - ဤေနရာတြင္ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ကမၻာ့ဘဏ္ 
အေနျဖင့္ SCD ႏွင့္ CPF မ်ားေရးဆြဲေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရး 
အတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း 
ေထာက္ပံ့ထားသည္ဆိုတာ ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယအေနျဖင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေကာင္း 
မြန္ေသာ အေလ့အထမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးႏိုင္ျပီး 
ဖယ္က်ဥ္ခံ (သုိ႔) အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရွိသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု 
အား လံုေလာက္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား 
အား နယ္ပယ္ေဒသအသီးသီးတြင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ေဆြးေႏြး 



ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာရြက္ 
စာတမ္းမူႀကမ္းမ်ားအား ႀကိဳတင္မွ်ေ၀ေပးရန္ ေတာင္းဆို 
ႏိုင္ပါသည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအားလံုး 
ကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာဘာသာစကားျဖင့္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာစြာ၊ အခ်ိန္မွီစြာေႀကာ္ျငာေပးသင့္သည္။ ေနာက္ဆက္ 
တြဲလိုက္ျခင္း (follow up)သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ 
မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ထည့္သြင္းလုိက္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 
အဆိုမ်ားအား ေနာက္ဆံုးစာရြက္စာတမ္းအတြက္ မည္သို႔ 
အသံုးျပဳခဲ့သလဲဆိုတာေမးသင့္ျပီး၊ ဘဏ္အေနျဖင့္ မူႀကမ္း 
မ်ား၊ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားအား ေဒသ၏ အဓိကဘာသာ 
စကားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုေပးရန္ ေတာင္းဆိုသင့္ပါသည္။ 

SDC/CPF အေႀကာင္းအရာ - အေႀကာင္းအရာေပၚရွိ သတင္း 
စကားမ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ အေျခအေနအပါအ၀င္ ဘဏ္မွ မဟာဗ်ဴဟာ 
ပံုေဖာ္မႈအေပၚ ႀသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ 
သည္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ 
စိတ္၀င္စားမႈေပၚမူတည္၍ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
တင္သြင္းရန္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 
ျခားနားေပလိမ့္မည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေကာင္းေသာ 
(သို႔) ဆိုးေသာရႈေထာင့္မွျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေနေသာ ေဒသရွိ ေကာင္း  
ေသာ အေလ့အထမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ 
ဘဏ္ကို အားေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနေသာ 
စီမံခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ျငင္းပယ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဓိကအခန္းက႑မွာဖယ္က်ဥ္ 
ခံ အုပ္စုမ်ား၏အသံမ်ားအား ဘဏ္မွ နားေထာင္ေပးဖို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ SCD ႏွင့္ CPF ၏ 
ဦးစားေပးမႈမ်ားတြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္  
၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကတိက၀တ္မ်ားကိုလည္း အေလးထား 
သင့္ပါသည္။ ဥပမာ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
အပါအ၀င္ ကမၻာအဆင့္ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ား (SDGs) ၊ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ျပီး ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကတိက၀တ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ “SDGs ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္သည္ ဘံုရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
စကားေျပာဆိုရာတြင္ အာရံုစိုက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္”။ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဘဏ္၏ ရာသီဥတု 
အေရးယူမႈအစီအစဥ္ (Climate Action Plan) မွ SCDs 
ႏွင့္ CPFs မ်ားသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ 
ရာသီဥတု ဦးစားေပးမႈမ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားလိမ့္မည္ဟု ေျပာထားပါသည္။ ဘဏ္၏ က်ား/
မေရးရာ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ CPF အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ က်ား/
မေရးရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအားျပဳလုပ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ ထို႔ျပင္ SCD အား က်ား/မေရးရာအျမင္မွ ၄င္းတို႔ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိက အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပး 
မႈမ်ားအတြက္ စံနမႈနာ အေလ့အထအျဖစ္ က်င့္သံုးသင့္သည္။

>ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေသာ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ အား 
ထုတ္မႈမ်ား

ေဒသအဆင္၊့ ႏိငုင္ံအဆင့္၊ ကမၻာအဆင္က့ဲသ့ုိ႔ အဆင္အ့မ်ိဳးမ်ိဳး 
တြင္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈသည္ တိုင္းျပည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ 
ျဖစ္စဥ္အား ႀသဇာသက္ေရာက္ဖို႔ရန္အတြက္ အသက္တမွ် 
အေရးႀကီးပါသည္။ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ 
ႏိုင္ငံတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀ 
သည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ဘဏ္၏ ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မပ်က္ 
ဆက္သြယ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေဒသ၏အသံမ်ားကို 
SDC/CPF လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတစ္ေလ်ာက္ ပါ၀င္ေစျပီး 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ 
ပါသည္။ မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္လည္း အဓိက 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အားသာခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔ 
အႀကံဳမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အဆက္ 
အသြယ္မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစပါသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီတြင္ 
ရွိေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ရံုးခ်ဳပ္မ်ားသို႔ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား 
ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျပီး ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ေဒသအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္မွ်ေ၀သည့္ 
အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ 
မႈမ်ားသည္ ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္သင့္ပါ 
သည္။ ထိုေႀကာင့္ အတူတကြ နီးကပ္စြာ အလုပ္လုပ္ရန္ 
လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ SCD/CPF ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျခားနားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
မီးေမာင္းထိုးျပရန္ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုႀကား အျပန္ 
အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို အားေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေအာင္ျမင္ 
သြားေသာ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရိွေစရန္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ကိုေကာင္းမြန္ေသာ 

၈



၉

အေလ့အထမ်ားအား တိုးခ ဲ်႕ရန္ ဖိအားေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အတူတကြ အလုပ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အား 
ဖိအားေပးႏိုင္ပါျပီး အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ား ေပၚလာလွ်င္ 
ပူးေပါင္း တင္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ 
ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ ေပးပို႔သည့္ စာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြး 
ညွိႏိႈင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္း 
(သို႔) ဘဏ္အေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တာ၀န္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အဓိက 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရး အခ်က္မ်ား 
ကို ထည့္သြင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတရံတြင္ 
ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီရွိ ကမၻာ့ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
မည္သည့္တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိႀကပါ။ 
ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ ထပ္တက္ျပီး 
ကမၻာ့ဘဏ္၏ ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
ညႊန္ႀကားေရးမွဴးသို႔ ဆက္သြယ္ျပီး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို 
အထပ္ထပ္ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

>ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

SDC ႏွင့္/သို႔ CPF ကို ထုတ္ျပီးသည္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
ဘဏ္ မွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္၊ မည္သည့္ေနရာ 
တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိ (သို႕) မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ဆိုတာကို 
အေထာက္အထားအေနျဖင့္ စိစစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ဤခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ 
စာေရးသားေပးပို႔ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
မ်ား (သုိ႕) သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏုိငပ္ါသည္။  ထုိ႔ျပင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ထိုေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား အျခားေသာပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ စီမံခ်က္မွ သက္ေရာက္မႈရွိထားေသာ ေဒသခံ 
မ်ားႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံအုပ္စုမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးရန္ အေရးႀကီး 
ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ အသံမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆိုသည့္ 
ကတိက၀တ္မ်ားကို တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္အတြက္ အေရးႀကီး 
ပါသည္။ PLR ႏွစ္လည္သုံးသပ္မႈ၊ CLR အျပီးသတ္ 
ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ SCD/CPF 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ စကား၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ CPF ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
မူ၀ါဒမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ႀကည့္ေနရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။

ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈ ။ ျမန္မာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ 
ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္မွ ပထမဆံုး စီမံခ်က္အား 
ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သည္ စစ္အာဏာရွင္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ 
ဆႏၵျပမႈမ်ားအား အႀကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈကို ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ ပထမဆံုး အရပ္သား 
အစိုးရ အာဏာရလာခ်ိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ 
အကူးအေျပာင္းစတင္ခဲ့ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္မႈႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈ တိုးျမင့္လာျခင္းကို ရည္ရြယ္ 
သည္ အေျပာင္းအလဲ စတင္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ 
၂၀၁၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တဖန္ျပန္လည္၍ တရား၀င္ 
ခ်ိတ္ဆက္လာခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ ၄င္း၏ ပထမဆံုးေသာ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ 
တိုင္းျပည္ မဟာဗ်ဴဟာမွတ္စုကုိ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည့္ CPF 
ကို ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလအကုန္တြင္ 
ကမၻာ့ဘဏ္၏ IBRD ႏွင့္ IDA သည္ အသက္၀င္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ စီမံခ်က္ ၁၅ ခု၊ အႀကံေပး 
၀န္ေဆာင္မႈ ၃၉ ခုရွိခဲ့ျပီး အဓိက ဧရိယာ သံုးခုျဖစ္သည့္ 
(၁) ေက်းလက္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး (၂) လူမ်ားႏွင့္ 
လူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ (၃) အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးရန္အတြက္ 
တက္ႀကြေသာ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္  
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ စီမံခ်က္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ IFC 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ မွစတင္ျပီး အေျခခံ 
အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ ဘ႑ာေရး၊ 
ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း က႑မ်ားတြင္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၃ ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ IFC အေနျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား 
အတြက္ ဘ႑ာေရးလက္လွမ္းမီမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
စီပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္လည္း 
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ IFC 
၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစုသည္ စုစုေပါင္း 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၆ သန္းရွိခဲ့သည္။



၁၀

ယခင္ တုိင္းျပည္မိတ္ဖက္မူေဘာင္မွ ေလ့လာခဲ့သည္ 
သင္ခန္းစာမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၇ CPF ကို 
ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ျပန္လည္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ PLR ကို ဘဏ္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
PLR ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ယခင္ CPF မွ ၄င္း၏ ဦးတည္ဧရိယာ 
သံုးခုျဖစ္ေသာ (၁) ေက်းလက္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရး 
(၂) လူမ်ားႏွင့္ လူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ (၃) အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးရန္ 
အတြက္ တက္ႀကြေသာ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအား ေထာက္ပံ့ 
ေပးျခင္းမ်ားအား မည္မွ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို 
ရယူပါသည္။ 

တိုင္းျပည္မိတ္ဖက္မူေဘာင္ (CPF) အသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ရႈေထာင့္မွ 
ေလ့လာထားသည့္ ေအာက္ပါ သင္ခန္းစာမ်ားကို PLR မွ 
သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

• အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား။ 
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတြင္ အားေကာင္းေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအႀကား ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
အားနည္းျခင္း၊ ရွည္လ်ားျပီး တစ္ခါတရံ ခန္႔မွန္းရခက္ 
ေသာ အတြင္းပိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ယႏၱရားမ်ား၊ 
ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ၀ယ္ယူေရးဆိုင္ရာမ်ားအား 
ႀကီးႀကပ္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး အားနည္းျခင္းႏွင့္ 
ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ ထိရွလြယ္ျပီး ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ခိုင္မာေသာ ျပည္တြင္းေရးရွိေနျခင္း၊ 
ထိလြယ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေန၏ လူမႈေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး ရႈေထာင့္မ်ားကို  ေကာင္းစြာနားလည္ထားျခင္း၊ 
ထိခိုက္လြယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ျပီး 
ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို တာ၀န္ယူဖို႔ 
ဆႏၵရွိျခင္း၊ ထိခိုက္ေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မျပဳလုပ္ျခင္း 
ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအဖြဲ႔မ်ား ရွိျခင္းသည္ လြန္စြာ 
အေရးႀကီးပါသည္။ 

• WBG ၏ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား 
ကိုင္တြယ္ ရာတြင္ သက္ဆိုင္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမရွိသည့္ 
အတြက္ေႀကာင့္ စီမံခ်က္ဒီဇုိင္းအား ရွင္းလင္းေနဖို႔ 
အေလးေပးရမည္။ 

• ေတာင္-ေတာင္ သင္ယူေလ့လာျခင္း ။ ႏိုင္ငံ၏ 
အေျခအေနသည္ အေရးႀကီးသလို  ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ 
တံခါးဖြင့္၀ါဒအား မႀကာခင္အခ်ိန္ကမွ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ 

ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထံမွ သင္ယူေလ့လာ 
ႏိုင္ျပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ အမွားမ်ားအား ေရွာင္ရွား 
ႏိုင္ပါသည္။

ႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (CPF) အသစ္အတြက္ 
ကမၻာ့ဘဏ္မွ အဆိုျပဳထားေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ား

ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ထပ္ 
နိုုင္ငံဆိုုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (CPF) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြး 
ညိႇႏိႈင္းေနပါသည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ CPF 
ေရးဆြဲဖို႔အတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ အစီအစဥ္မ်ား 
ေရးဆြဲထားသည္ (ဘဏ္အေနျဖင့္ SCD အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား 
တနလၤာေန႔တြင္ ပထမဆံုး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမလုပ္မီ 
ေသာႀကာေန႔ညမွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျပီး အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအား ႏွစ္ပတ္အလိုတြင္မွ အသိေပးခဲ့သည္)။ ေဆြးေႏြး 
ညွိႏိႈင္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား ရက္စြဲ၊ ေနရာအပါအ၀င္ 
အေသးစိပ္အား ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/
brief/consultation-plan-for-world-bankgroup-myan-
mar-country-partnership-framework-2019---2023 

SCD အတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 
ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္ 
ေမလတြင္ အျပီးသတ္ SCD အား အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ CPF ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအား ပထမဆံုးအေနျဖင့္ 
အဂၤလိပ္၊ ဗမာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား 
ေရးဆြဲခဲ့ျပီး တစ္ပတ္အႀကာတြင္ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာအား 
အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္သာ ထြက္ခဲ့ျပီးသည့္အခ်ိန္ ႏိုင္၀င္ဘာ
လကုန္ပိုင္းထိတိုင္ေအာင္ SDC ကို ျဖန္႔ခ်ိမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား၏ ပထမအပိုင္းတြင္ 
ပါ၀င္ခဲ့သာသူမ်ားအေနျဖင့္ SDC အား အျပည့္အ၀ ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔ ေပးခဲ့ေသာ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

SCD အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
“တိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေစရန္ အျပန္ 
အလွန္ ဆက္ႏြယ္သည့္ နည္းလမ္းသံုးခု၊  တိုးတက္မႈ၏  
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ မွ်ေ၀မႈႏွင့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ 
သစ္မ်ားအတြက္ ရည္ရွည္ တည္တံ့ေရးကို ေသခ်ာေစမႈ”မ်ား 
အပါအ၀င္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

နည္းလမ္း(၁)။ တိုးတက္မႈကုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ 



၁၁

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အားေကာင္းလာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁.၁။ ဘ႑ာေရးခ်ိန္ခြင္ႏွင့္ အႀကီးစားစီးပြားေရးမ်ား 
တည္ျငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း
၁.၂။ ေကာင္းမြန္လံုေလာက္ျပီး အားလံုးပါ၀င္ေေသာ 
ဘ႑ာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
၁.၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏွံရန္ ပတ္၀န္းက်င္အား အားေကာင္းလာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁.၄။ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ နည္းပညာအတြက္ 
ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားအႀကား ကြာဟမႈကို ပိတ္ဆို႔ 
ျခင္း
၁.၅။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၀င္ေငြဖန္တီးမႈ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ႏွင့္ လက္လွမ္းမီမႈကို တုိးတက္လာေစျခင္း

နည္းလမ္း(၂)။ အားလံုးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာ 
၀ေျပာမႈ မွ်ေ၀ရန္အတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အားလံုး 
ပါ၀င္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း။

၂.၁။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈ 
ရိွသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရိွေသာ အသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
အားေပးျခင္း။
၂.၂။  အမ်ားျပည္သူအား က်မ္းမာ၀ေျပာေသာ ဘ၀မ်ားပိုင္ဆိုင္ 
ေစမည့္  သာတူညီမွ်ရွိျပီး အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေ၀ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြမွဲဳ 
စနစ္မ်ားအား အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၂.၃။ လူတိုင္းအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ 
အလုပ္အကိုင္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား ေသခ်ာ 
ေစျခင္း။

နည္းလမ္း(၃)။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ 
ခိုင္ျမဲေအာင္ စီမံျခင္းႏွင့္ ေရရွည္သာယာ၀ေျပာမႈအတြက္ 
ခံႏိုင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း။

၃.၁။ ေျမႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာ 
စြာ၊ သာတူမွ်တစြာ၊ ေရရွည္တည္တံ့စြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။
၃.၂။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ကို ေလ်ာ့ခ်ျပီး ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ခံႏိုင္ရည္ကို 
တည္ေဆာက္ျခင္း။
ထို႔ျပင္ SCD တြင္ ႀကားျဖတ္ဦးစားေပးမႈ တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
“ထိေရာက္ျပီး သာတူညီမွ်ရွိေသာ မူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားပါ 
သည္။

၄.၁။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈအား တုိးျမွင့္ျခင္း။

SCD အႏွစ္ခ်ဳပ္အား ပထမဆံုးဖတ္ႀကည့္ျခင္းသည့္အခါ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳမိႏိုင္ပါသည္။ အဆိုျပဳထား  
ေသာလမ္းေႀကာင္းမ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအား 
အာရံုစိုက္မႈ မရွိျခင္း၊ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ား (SDGs)၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေရးယူေဆာင္ရြက္
မႈ အစီအစဥ္ (သုိ႕) က်ား/မေရးရာ (SCD အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ က်ား/မ 
ေရးရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဆိုသည့္ စကားလံုးပင္ မေတြ႔ရပါ)ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းေသာ ကိုးကားခ်က္မ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ အေႀကာင္း တစ္လံုးမွ်ပင္ 
ေဖာ္ျပမႈ မရွိျခင္းကို ေတြ႔ရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
လူတိုင္းအတြက္ပညာေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အားလံုးပါ၀င္မႈႏွင့္ 
လူမႈေပါင္းစည္းေရးအား ျမွင့္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ အာမခံထားသည့္ 
ကတိက၀တ္မ်ားရွိေနျပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
လူတိုင္းအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္ 
ကတိက၀တ္လည္းရွိပါသည္။ နည္းလမ္း(၃)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရွိ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အတြက္ ေနာက္ထပ္စိစစ္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
၄င္း၏စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ ႀကြယ္၀ေသာ 
သဘာ၀သံယံဇာတမ်ားအား သံုးစြဲသည့္ နည္းလမ္း 
ေျပာင္းလဲဖို႔ လုိပါသည္။ ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း 
အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ပိုျပီး သာတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ ဥပေဒ 
မူေဘာင္မ်ား လိုအပ္ပါ သည္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ စီမံခ်က္မ်ား

၂၀၁၂ မွစ၍ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စီမံခ်က္အေတာ္မ်ား
မ်ားပါ၀င္ေနျပီး တခ်ိဳ႕အား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေရႊေတာင္ဘိလပ္ေျမ

၂၀၁၇ ဇူလုိင္လတြင္ ႏုိင္ငံတကာေငြးေႀကးအဖြဲ႔အစည္း (IFC) မွ 
ေရႊေတာင္အုပ္စု (STG) ၏လက္ေအာက္ျဖစ္ေသာ ေရႊေတာင္ 
ဘိလပ္ေျမကုမၸဏီအား မႏၱေလးတိုင္းရွိ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုႏွင့္ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ အား ေခ်းေငြ အျဖစ္ 
ေပးခဲ့ျပီး ၁၅ သန္းအား သာတူညီမွ်ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ေျခာက္လအႀကာတြင္ IFC ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးကုမၸဏီမွပိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးႀကားခံတစ္ခုမွ 
ေရႊေတာင္ ဘိလပ္ေျမကုမၸဏီတြင္ IFC ထြန္းသစ္စ အာရွ 
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ရန္ပံုေငြ (IFC Emerging Asia Fund) ဟုေခၚေသာ 
ေနာက္ထပ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ အဓိကေသာ့ခ်က္မွ တစ္ေန႔လွ်င္ ဘိလပ္ေျမ 
တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀ မွ ၄၀၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ 
ေပးႏိုင္သည့္ မီးဖိုသစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုမီးဖို 
အတြက္ ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးပမာဏသည္ 
သိသိသာသာ မ်ားလာျပီး ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊင့္မႈ၏ 
သံုးဆနီးပါး ရွိပါသည္။ စက္ရံုတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမွာလည္း ကပ္လ်က္ 
ထံုးေက်ာက္၊ ရြံ႔ေက်ာက္မိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စက္ရံုကို 
သီးသန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးရေသာ ေက်ာင္းမီးေသြးတြင္း 
ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးမ်ားလာေစပါသည္။ ေရႊေတာင္အုပ္စု 
(STG) ၏လက္ခြဲ ျဖစ္ေသာ ေရႊေတာင္မိုင္းသတၱဳတူးေဖာ္ေရး 
(STM) မွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးမွာလည္း 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ေျခာက္ေသာင္း (၆၀၀၀၀) မွ 
တစ္သိန္းခြဲ (၁၅၀၀၀၀) ထိ တိုးမ်ားလာရန္ ခန္႔မွန္းထားျပီး 
ထပ္ေပါင္းအေနျဖင့္ အျခားကုန္ပစၥည္း ေပးသြင္းသူမ်ား 
(Suppliers) မွ ၀ယ္ယူသည့္ေက်ာက္မီးေသြးမွာလည္း 
တိုးမ်ားလာဖြယ္ရွိသည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 
ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊင့္မႈ 
စစ္တမ္းအား ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ 

ခြင့္ျပဳခ်က္မျပဳမီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ၁၇၀ ေက်ာ္သည့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားသည္ ဘုတ္အဖြဲ႔အား ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းကို 
ျငင္းဆိုရန္ IFC သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုစိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ေက်ာက္မီးေသြးအား စက္ရံုလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေျမထု ေရထု 
ညစ္ညမ္းျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ထိခိုုက္လြယ္ေသာ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ား ပ်က္သုန္းျခင္း၊ စက္ရံုႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး 
တြင္းအနီးရွိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ျခင္းကဲ့သို႔ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ အႏုတ္လကၡဏာျပေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအား စာရင္းျပဳစုေပးခဲ့ပါသည္။ IFC ဘုတ္အဖြဲ႔မွ 
စီမံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အေမရိကန္မွ 
“လံု႔လ၀ီရိယေႀကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သိသိ 
သာသာ စိုးရိမ္ပူပန္ေနျခင္း” ျဖစ္ေႀကာင္း ရည္ညႊန္းျပီး 
ဆန္႔က်င္ ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား သည္ US-
AID မွ အျခားေလာင္စာဆီမ်ားအား ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈ 
မရွိသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္ထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္ တစ္ခုအပါ
အ၀င္အျခားေသာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား တင္သြင္း ခဲ့ပါသည္။ 
ဤသို႔ ႀကန္႔ႀကာမႈမ်ား ျဖစ္ျပီးေနာက္ စက္ရံု တိုးခ်ဲ႕ျခင္းဟာ 
မႀကာခင္အခ်ိန္မွာပင္ လုပ္ငန္းမ်ား အျပည့္အ၀ လည္ပတ္ 

ေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ 

ျမင္းျခံရွိ ေပါင္းစည္းလည္ပတ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔ 
တာဘိုင္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု

အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၊ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ ႏွင့္အတူ IFC သည္ ျမင္းျခံျမိဳ႕ရွိ 
ဓာတ္အားေပးစီမံခ်က္အား ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ထားသည္။ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၂၅ မဂၢါ၀ပ္ရွိ ေပါင္းစည္း 
လည္ပတ္ေသာစက္ရံုအား စီမံခ်က္၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ 
အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေႀကညာမႈမရွိျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားအား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ႀကပါသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ  
စီမံခ်က္ ေဆာက္လုပ္မႈ အလယ္ပိုင္းတြင္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒီဇိုင္းေျပာင္းလဲမႈ ရွိခဲ့ျပီး ယခုအခါ 
ေရဆိုးမ်ားအား ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းသို႔ တိုုက္ရိုုက္ 
စြန္႔ပစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ယခုေဆာက္လုပ္ျပီးသြားသည့္ စက္ရံုမွဆင္းသက္လာေသာ 
ေရ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ကိုမွ ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းမရွိသလို ျမစ္၏ 
ေဂဟစနစ္၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
လည္း ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

ဤစက္ရံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး စြမ္းအင္ဆိုုင္ရာ 
အစိုုးရ၊ ပုဂၢလိကမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ (Public Pri-
vate Partnership - PPP) ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေနာင္လာမည့္ အစိုုးရ၊ ပုဂၢလိကမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အတြက္ အေျချပ စံနမူနာ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု 
IFC မွ ေျပာသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စီမံခ်က္မ်ားသည္ 
အမ်ားျပည္သူမွ စိတ္၀င္စားမႈရိွျပီး စနစ္က်ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ 
အစိုုးရ၊ ပုဂၢလိကမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ (PPP) သည္ 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တရားရင္ဆုိင္မႈမ်ားအျပီး ျမန္မာ့မိတ္ဖက္ 
အျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည့္ ပုဂၢလိကက႑ မိတ္ဖက္ႏွစ္ဖြဲ႔ 
ျဖစ္ေသာ စင္ကာပူဆမ္ဘ္ေကာ့ပ္ (Sembcorp of Sin-
gapore) ႏွင့္  အမ္အမ္အိုင္ဒီယူတယ္လတီးစ္ (MMID 
Utilities) မ်ားအႀကားရွိ အက်ိဳးတူး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ခြန္ 
ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑အႀကား ျဖစ္လာမည့္ 
အႏၱရာယ္မ်ားအား တာ၀န္မွ် ေ၀မႈအပါအ၀င္ PPP စာခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ဓာတ္အား၀ယ္ယူမႈ သေဘာတူခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ၄င္း၏မိတ္ဖက္ အစိုးရမ်ားကို 
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PPP စာခ်ဳပ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ 
ရွိရန္၊ ျဖစ္လာမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအား တာ၀န္မွ်ေ၀မႈ ရွိရန္ 
အႀကံျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ 
ျမန္မာအစိုးရ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအေနျဖင့္သာ ရွိေနပါသည္။  PPP 
ကို အသံုးျပဳမႈသည္ PPP စနစ္တစ္ခု အထူးသျဖင့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈ ရွိသည္ဆိုသည့္ အေျခခံယူဆခ်က္ေပၚတြင္ 
မူတည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း PPP ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
အျခားအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 
သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရး ရန္ပံုေငြ 
အဖြဲ႔အစည္း (International Monetary Fund) မွ 
သတိေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း လစ္လ်ဴရႈခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္လက္လွမ္းမီမႈ စီမံကိန္း
ဘဏ္သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ-ဥေရာပ (Bank Infor-
mation Center Europe)၊ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အတြက္ ဆြီဒင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း (Swedish Society for 
Nature Conservation)၊ ဟိုင္ဘို႔စ္ ႏွင့္ သဘာ၀သံယံဇာတ 
ကယ္တင္မႈ (Hivos and Save the Naturnal Re-
source) အဖြဲ႔မ်ားမွ မႀကာေသးခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္က႑အစု 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စစ္တမ္းတြင္ တိုင္ျပည္မိတ္ဖက္မူေဘာင္ 
(CPF) အသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
အေရးႀကီးသည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားစြာ 
ရွိေနပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း 
၄၀၀ ရွိေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
စီမံကိန္းရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆင္းရဲေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ သြယ္တန္းေရးအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္ကိုပင္ မတတ္ႏုိင္ေႀကာင္း ဤစစ္တမ္းတြင္ 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အား တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စုအသစ္ ငါးသိန္း (၅၀၀၀၀၀) 
ထိ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈႏႈန္းအား ျမွင့္တင္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ 
မကူညီလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၃၀ တြင္ အားလံုး 
လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ျပန္လည္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ သံုးစြဲမႈျမွင့္တင္ရန္ ေငြေႀကး 
ေထာက္ပံ့မႈ မရွိေသာ္လည္း ဓာတ္ေငြ႔ တိုးျမွင့္မႈအတြက္ 
ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံသည္ 
ဆင္းရဲေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈကို 
ပိုမိုေစ်းႀကီးသြားေစပါသည္။ အေႀကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေနျဖင့္ ေစ်းႀကီးေသာ၊ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုုတ္လႊတ္မႈ 

ျမင္႕မားေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔အရည္မ်ား (LNG) ကို 
တင္သြင္းေနရေသာ ေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တိုင္းျပည္ 
မိတ္ဖက္မူေဘာင္အသစ္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စြမ္းအင္က႑ 
ကူညီမႈအား အဓိကအာရံုထားျပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ 
စြမ္းအင္က႑ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ 
စြမ္းအင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စုအတြက္ 
ဆင္းရဲသားမ်ားအား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးတြင္ တိုက္ရိုက္ 
ကူညီႏိုင္ရန္ ဆင္းရဲေသာျမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ရွိ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ကနဦးတပ္ဆင္ခစရိတ္မ်ား 
ကာမိေစရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြအေျချပဳ ေငြေႀကးအား 
လံုေလာက္စြာ ေထာက္ပံ့သင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္ 
အုပ္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အား ရရွိေရး အစီအစဥ္ (NEP) ႏွင့္အညီ ၂၀၂၀-
၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး အိမ္ထာင္စုအသစ္ 
ငါးသိန္း (၅၀၀၀၀၀)၏ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈႏႈန္းအား ထိန္းသိမ္း 
ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးရးအသင္း (IDA) ၏ ဘ႑ာေငြ 
လံုေလာက္မႈအတြက္ ကတိက၀တ္ ျပဳသင့္ပါသည္။ 
၂၀၂၀-၂၀၂၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု အေနျဖင့္ 
ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္အသံုးခ်မႈ ျမွင့္တင္ေရး 
(ႀကီးမားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံခ်က္ မပါေသာ) စီမံခ်က္ 
အနည္းဆံုးငါးခုကို ေငြေႀကးေထာက္ပံ့သင့္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ အမ်ားျပည္သူ 
ဘ႑ာေငြမ်ားအား ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုုတ္လုုပ္မွဳမ်ား 
ေသာ ေက်ာက္ျဖစ္ ရုပ္ႀကြင္း ေလာင္စာမ်ား သံုုးစြဲေနမွဳမ်ားအား 
ေထာက္ပ့ံရန္အတြက္ အသံုး မျပဳသင့္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
ဓာတ္ေငြ႔သည္ သိသာေသာ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈ၊ 
လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးျမင္႕မွဳ 
အႏၱရာယ္မ်ား ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ မဂၢါ၀ပ္ 
၃၀၀ ရွိေသာ ရြာမဓာတ္ေငြ႔စက္ရံုအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ 
အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၆၀ မွ သန္း ၂၈၀ အထိေပးရန္ 
စဥ္းစားေနမႈအား အဆံုးသတ္ ရပ္တန္႔ပစ္သင့္ပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ 
ေက်းလက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးတြင္ ေဒသခံ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ 
ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖင့္ ေျမျပင္ရွိ ေဒသခံကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္ 
မ်ားအား အထူးျပဳ ပံ့ပိုးေသာ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့သင့္ပါသည။္ 
(ဥပမာ- အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းျဖင့္ ၾကာရွည္ ျပန္လည္ 
ေပးဆပ္ႏိုုင္ေသာ ေခ်းေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ 
လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြမ်ား ခ်ေပးျခင္း) 
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Information and analysis of the World Bank’s country engagement approach i
World Bank, Country Engagement http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/country- strat-
egies

World Bank, Consultation http://consultations.worldbank.org

Bank Information Center, Influencing World Bank Projects Before They Happen: A beginner’s guide to 
advocacy on Country Partnership Frameworks. http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/up-
loads/2017/08/CPF-primer-July-2017-FINAL.pdf

Bretton Woods Project, 2016. World Bank’s Country Engagement Approach. 
http://www.brettonwoodsproject.org/2016/02/world-banks-country-engagement-approach/13

Independent Evaluation Group, 2017. World Bank Group Country Engagement: An Early-Stage Assessment 
of the Systematic Country Diagnostic and Country Partnership Framework Process and Implementation.
https://ieg.worldbankgroup.org/Data/Evaluation/files/scd-cpf.pdf

World Bank, 2014. World Bank Group Directive: Country Engagement.
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANU
AL/112526-1124459412562/23587333/DirectiveCountryEngagement(July2014).pdf

World Bank, 2014. World Bank Group Guidance: Country Partnership Framework Products.
http://siteresources.worldbank.org/EXTOPMANUAL/Resources/502183-1404156575856/CPFGuid-
ance7-01-14.pdf

World Bank, 2014. World Bank Group: A New Approach to Country Engagement.
http://documents.worldbank.org/curated/en/940631468324888939/World-Bank-Group-a-new-approachto-
country-engagement

World Bank, 2018, Guidance: Country Engagement, https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocu-
ments/Forms/DispPage.aspx?docid=1cb5ccd7-e58e-4790-9637-8f9d5f23b57d&ver=current

World Bank, 2019, Guidance: Systematic Country Diagnostic, https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/ 
PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=8f7c06ff-1822-46ba-974b-f1c6c985a03b&ver=current

World Bank, 2013, Consultation Guidelines, https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/documents/
world_bank_consultation_guidelines_oct_2013_0.pdf

World Bank in South East Asia
Cambodia country page: https://www.worldbank.org/en/country/cambodia

Indonesia country page: https://www.worldbank.org/en/country/indonesia

Laos country page: https://www.worldbank.org/en/country/lao

Myanmar country page: https://www.worldbank.org/en/country/myanmar

Philippines country page: https://www.worldbank.org/en/country/philippines

Thailand country page: https://www.worldbank.org/en/country/thailand

Timor-Leste country page: https://www.worldbank.org/en/country/timor-leste

Vietnam country page: https://www.worldbank.org/en/country/vietnam
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