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ငစမငာွံနာ့ နႈ္နစမင စီငုငမငငေငႈငုနံမနင္ မင
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စီ္ေႏိုမနင
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ငစမငြငံငငခ ငႈငုနံမနင္ မငာွံာ့န နမ္ခႈငုနံမနငေ႑္ မငေႏိုငႈညနငြျ္္ံနာ့္ံန
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“ာႏိုငံနံုငႏိုံန ဘဏနင္ငေႏိုငြျု ျုံနငျုမံနငႈ်ဲ္မ္ မငြငဆမံနေငေနျခံနင၊ြငံငငေငင ေငငေင ေ႑၏ ဥုငဒာွံာ့န ေီင ေုနေငုနေ်ဲ္မ
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ေေွႏိုာႏိုငံနႈမ္ွမြျြစနုါ္ယနည္။ြငခ ငငံငင္င ုႏိုငေေွႏိုႈမ္မမ်ဲ႔ န္ွ စီငုငမငငေငႈငုနံမနငင္ငေႏိုင ္ႏိုငငခ ်ဲ႕ႈမာႏိုငံန္ွမြျြစနၿုီင ဒါဟမ
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ငစမင စီငုငမငငေင ႈငုနံမနငေွံနင္င၊ ၀ံနငံငမညနငုါင္်ဲာ့ ္ႏို
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မငစငင္င နမငႈငင နေ ႏိုငခစမငေ္ွမြ

စီ္ေႏိုမနငေႏိုငနငေမံနန္ညနငြမနေမ္ွမ

ြ

မ္ႏိုုါ္ယနည္။” ဟင ေ္ၻမာ့ဘဏန၏ နငေွ႕င္မံနနမေွငဒ
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္းေစိတက

အျုညကျုညက

ေမနုငငံင္ွြျြစနၿုီငြငခ ငငံင၏

ိးိုငာြေအ ာကုင link မမ ္းောိေ ကေရ ာကေး့း ုင

http://www.worldbank.org/en/country/myanmar
https://www.facebook.com/WorldBankMyanmar/
ာက

ဆႏိုငံနေမ ညႊမန ေမငငေင္ွ င

ာမ ၻ႔ဘဏကး၏

စကျဖစနေမြငခ ငငံငျုမနဆုနေမန ဆႏိုငံနငံာ့ေမႈ ၆ ာွစန ေေွႏို္ညနြျြစနၿုႏိုင အတိ္းေမဲ့ ာွစနေွညနြေခမ္းေေ ြျဖစကုင

ုိမိ၍အေ

ျ္မန္မာႏိုငံနံနစႏိုငငေေႏိုင
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ြင႕ၿြႏို ငဆ်ဲ္ႏိုငံနငျုညန္ မငန္ငေန

ြယကရရက - ရရကာရက္ေသးပါ။ြောမ ကစိ္းေး က္းေ၊ klynn@worldbank.org +95 9 203 1159

ေငရ ကတရက္ေသးပါ။ Jane Zhang, janezhang@worldbank.org +1 (202) 473-1376

ူ

ေန္္နင္ွမ
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