နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေနၿပီလား
Speaker
ဦးတင့္လြင္ (ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၊ NLD လြတ္ေတာ္ အမတ္)
ဦးသန္းထြန္း (United Amara Bank ၊ Legal Consultant & Managing Advisor)
Special guests
ဦး၀င္းထိုက္ (ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဗဟိုဘဏ္ )
မခိုင္ဇာမြန္ (ယိုးဒယားဘဏ္ခြ)ဲ
ဦးမ်ိဳးျမင့္ (KMT ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဥကၠဌ )
ဦးခိုင္ေထြး ( Myanmar Farmer Choice Co.ltd, Director)
-----------------------------------------------------------------------------“စီးပြားေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တ႔ျို ပည္တင
ြ ္းဘဏ္ေတြရဲ႕ပိုက္ဆံတစ္ခုတည္းနဲ႔ကအလုပ္မျဖစ္ဘူးေလ။
အဲ့ေတာ့ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို retail banking လုပ္သင့္ျပီဆိုတဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕အယူအဆကလည္း
ရိွတယ္။ဒီ့အတြကက
္ ၽြန္ေတာ္တို႔ကျဖစ္လာမယ့္ side effect ကိုကာကြယ္ဖ႔အ
ို တြက္ကလည္းစဥ္းစားရ
မွာေပါ့ေနာ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ွယွဥ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဏ္ေတြက လူထုလိုအပ္
ခ်က္န႔ၾဲ ကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘဏ္ေတြကမမ်ားဘူး။ျပီးေတာ့ဘဏ္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕အင္အားၾကည့္မယ္ဆိုရင္
ဘဏ္ေတြဟာ အခုလိုတစ္ခုခ်င္းစီရွိေနတာဟာ အဆင္ေျပလားဆိုတာကလဲ က်ေနာ္တို႔အတြက္
စဥ္းစားစရာေပါ့ေနာ္” ဦးတင့္လြင္
-------------------------------------------------------“ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တစ္ခရ
ု ဲ႕ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ မီလီယံရိွတယ္။ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္
ေတြကေတာ့ ျမန္မာေငြနဲ႔ဆိုရင္ ၂၀ ဘီလီယံက်ပ္ထားရိွရတယ္။ဒါကိုတစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၀ က်ပ္နဲ႔ဘဲ
ေျမွာက္ၾကည့္ရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ မီလီယံေတာင္မရိွဘူး။အဲ့ေတာ့ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တစ္ခုရဲ႕
မတည္ရင္းႏွီးေငြကၾကီးတယ္။ဥပမာ ယိုးဒယားဘဏ္တစ္ခုရဲ႕အင္အားက ဒီက ဘဏ္ ၅ ဘဏ္
ေလာက္ေပါင္းတဲ့အင္အားနဲ႔သာြ းညီတယ္။ဒီေတာ့ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြလာခဲ့လို႔ရိွရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ
အတြက္ကမေကာင္းဘူးလားဆိုတာကလည္း ဒီေနရာမွာစဥ္းစားစရာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေတာ့ရိွပါတယ္။

ျပီးတာ့ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဒီမွာလာဖြင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ၾကပါဘူး။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့
ဒီကိုေရာက္ေနတဲႏ
့ ိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ အတြက္ကေတာ့ cooperate loan အတြက္ကမပူရေတာ့ဘူး။
ဒါေပမယ့္ျပည္တြင္းျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ေခ်းဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ SME အေသးစားနဲ႔အလတ္စား
လုပ္ငန္းေတြကို ေခ်းေပးသင့္ပါတယ္” ဦးသန္းထြန္း
------------------------------------------------------------“အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ (SME) အတြက္ေခ်းေငြနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔က
အတိုးႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ေတာ့ဆက္စပ္မႈရိွေနတာေပါ့ေနာ္။လက္ရိွမွာေတာ့အပ္ေငြနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး
၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားအတိုးႏႈန္းသတ္မွတ္ထားတယ္ေပါ့ေနာ္။ေခ်းေငြအတြက္က ၁၀
ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားမွာရိွပါတယ္။ဒီေတာ့အတိုးႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္က လတ္တေလာမွာ
ေတာ့ ေဘာင္က က်ဥ္းေနတဲ့သေဘာမွာေတာ့ရိွတာေပါ့ေနာ္။အဲ့ေတာ့ဗဟိုဘဏ္က ဘယ္လိုစဥ္းစားေန
လဲဆိုေတာ့ အတိုးႏႈန္းရဲ႕ rate ကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သာြ းျခင္းအားျဖင့္ ဘဏ္ေတြလည္းလုပ္သာ
ကိုင္သာရိွလာမယ္ဆရ
ို င္ SME ေတြအတြက္ေခ်းတဲ့ေနရာမွာ ပိုေခ်းႏိုင္မယ့္အေနအထား မ်ိဳးရိွလာ
ပါမယ္” ဦးဝင္းထိုက္
------------------------------------------------------------“အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ SME ကတိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ အေရးၾကီးတယ္
ေလ။SME ေတြရဲ႕ျပႆနာက သူတ႔မ
ို ွာေခ်းေငြအတြက္ အေပါင္ပစၥည္းကမရိွဘူးေလ။ျပီးေတာ့ သူတို႔
မွာ စာရင္းကိုင္စနစ္ကလည္းမေကာင္းဘူးျဖစ္ေနတယ္။အဲ့ေတာ့ဘဏ္ေတြက ဒါကိုဘယ္လိုေလွ်ာ့ေပါ့
ျပီးေတာ့စဥ္းစားမလဲဆိုတာလိုအပ္တယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က ေငြေခ်းတ့ေ
ဲ နရာမွာ ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္ေတြ
ခ်ည္းအခက္အခဲရိွတာမဟုတ္ဘူး။ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာလည္းအခက္အခဲရိွတယ္။ျပီးေတာ့ႏိုင္ငံျခား
ဘဏ္ေတြ ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္ကိုဝင္လာလို႔ရိွရင္ ျပည္ပမွာလိုဘဲ အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းနဲ႔ေခ်းႏိုင္မယ္
လိ႔ထ
ု င္တယ္။အဲ့ဒါက က်ေနာ့္အယူအဆေျပာရရင္ သိပ္ျပီးေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ထင္တယ္” ဦးတင့္လြင္
---------------------------------------------------------“က်ေနာ္တ႔လ
ို က္ရိွေဆာက္လုပ္ေရးေလာကရဲ႕အေျခအေနက အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ကအရမ္းေအးလို႔
ေစ်းေတြလည္းက်တယ္။က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း အေပါင္ပစၥည္းေပးမွ ဘဏ္ကေခ်းတာပါ။အဲ့ေတာ့
ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ကေအးတယ္။တစ္ဖက္ကအတိုးကလည္းမ်ားမ်ားေပးေနရ
တယ္။အတိုးမ်ုားမ်ားေပးေနရတ့အ
ဲ တြက္ေရရွည္မွာ တကယ္လို႔မ်ားေပါ့ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ျပိဳပ်က္
သြားလိ႔ရ
ု ိွရင္ ဘဏ္ေတြကိုလည္းထိခိုက္မႈရိွႏိုင္ပါတယ္။ဥပမာ အာရွဓနဘဏ္ျပိဳပ်က္သြားတုန္းက
အိမ္ျခံေျမနဲ႔တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ခဲ့တာပါ။ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ဘဏ္ေတြမွာထားတဲ့အိမ္ျခံေျမေတြ

ရဲ႕တန္ဖိုးက ဥပမာ- ၁ဘီလီယံတန္တာကို ဘဏ္က ၀ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံန႔ထ
ဲ ုတ္ေခ်းထားမယ္။
တကယ္လ႔မ
ို ်ား အဲ့ဒီ့အိမ္ျခံေျမက ၀ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံပတ
ဲ န္ဖိုးရိွေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘဏ္ကျပန္ေရြးဖို႔
ကလည္း အတိုးႏႈန္းနဲ႔ခုနတန္ဖိုးနဲ႔ဆိုေတာ့ မေရြးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ဒီေတာ့ ဘဏ္မွာလည္း အၾကပ္အတည္း
ျဖစ္မယ္။ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္န႔ဲတိုင္းျပည္စီးပြားေရးကိုလည္း အၾကပ္အတည္းျဖစ္
ေစႏိုင္တယ္” ဦးမ်ိဳးျမင့္
----------------------------------------------------------------“၂၀၀၃ခုႏွစ္တုန္းကဘဏ္ေတြေဒဝါလီခံလိုက္ရတဲ့ေပါ့ေနာ္။တကယ္တမ္းေျပာရရင္အဲ့ဒီ့တုန္းက ဘဏ္
ေတြကစခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီေတြကေနစခဲ့တာပါ။တရားမဝင္ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့
ကုမၸဏီေတြကတဆင့္ဘဏ္ေတြကိုကူးစက္သြားတာပါ။အဲ့ေတာ့က်ေနာ့္အျမင္ေျပာရလိ႔ရ
ု ိွရင္ ျမန္မာ
ျပည္မွာဘဏ္ေတြပ်က္ဖို႔ဆိုတာက အင္မတန္အခြင့္အေရးနည္းပါတယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ျမန္မာျပည္
မွာဘဏ္ပ်က္သြားလိ႔ရ
ု ိွရင္ ပိုက္ဆံျပန္မရဘူးဆိုတာမရိွဘူးလို႔က်ေနာ္ေျပာရဲတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တ႔ဆ
ို ီမွာ အေပါင္ပစၥည္းမထားပဲနဲ႔ေခ်းထားတဲ့ေငြက အရမ္းနည္းတယ္။ဒါေၾကာင့္
ဘဏ္ပ်က္သာြ းလိ႔ရ
ု ိွရင္ေတာင္ က်ေနာ္တို႔ဘဏ္ေတြဆီမွာ အိမ္ေတြ ေျမေတြက်န္ေနေသးတယ္ေလ”
ဦးတင့္လြင္
---------------------------------------------------------------------“က်ေနာ္တ႔ဘ
ို ဏ္ေတြ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမပ်က္စီးပါဘူး။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေနာက္မွာ ဗဟို
ဘဏ္ရိွပါတယ္။ဘာလိ႔လ
ု ဲဆိုေတာ့ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြအားလံုးက ဘဏ္ေထာင္ျပီဆိုကတည္းက
မတည္ရင္းႏွီးေငြထားရတယ္။ျပီးေတာ့လည္းအရံေငြကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတင္ရပါေသးတယ္။ဒီေတာ့
ဘဏ္ေတြကျပိဳစရာမရိွဘူး။အခ်ိန္မေရြးေပးႏိုင္တယ္။ျပီးေတာ့ဗဟိုဘဏ္မွာလည္း အရံေငြအမ်ား
ၾကီးရိွပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘဏ္ေတြကိုယံုၾကည္ပါ။ျပီးေတာ့ဘဏ္ေတြကေငြေခ်းတဲ့ေနရာမွာ
သူ႔အရည္အခ်င္းစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရိွပါတယ္။ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ဒီေခ်းေငြေတြနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး
စနစ္က်မႈရိ မရွိဆိုတာကို ၃လတစ္ၾကိမ္ အျမဲတမ္းစာရင္းစစ္ဝင္ေနတာပါ။ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ
အမွားတစ္ခုမွ် လုပ္လ႔မ
ို ရပါဘူး” ဦးသန္းထြန္း
-----------------------------------------------------“ျမန္မာျပည္ကိုဝင္လာတဲ့အေၾကာင္းအရင္းက အပြင့္အလင္းဆံုးေျပာရရင္ သူမ်ားအိမ္ကသ
ို ာြ းလယ္ၾက
တယ္ဆတ
ို ့ေ
ဲ နရာမွာ အိမ္ရွင္ကေႏြးေထြးမွ ဧည့္သည္ကသြားလည္ရတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။အခုျမန္မာျပည္
ကလည္းဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာျပီ။ဒီေတာ့အခုလိုျဖစ္လာတဲ့အခါမွာအဓိကလိုအပ္
တာကအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ cash flow ေတြ နဲ႔ ဘဏ္စနစ္ေတြကအမ်ားၾကီးလိုအပ္တယ္။အရင္

တုန္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ foreign banking ကိုတင
ြ ္တင
ြ ္က်ယ္က်ယ္မလုပ္ခဲ့ရလို႔ စကၤာပူဘဏ္
ကတဆင့္ျဖတ္ျပီးသံုးခဲ့ရတယ္။အဲ့ေတာ့ကုန္သည္ေတြလပ
ု ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ transaction fees
ေတြကတဆင့္ကိုခံျပီးသြားေနရလို႔ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြရိွတယ္။တကယ္လို႔ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြသာ
ဝင္ေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ transaction ေတြက အလည္မွာရိွတ့ပ
ဲ ြစ
ဲ ားဘဏ္ေတြကိုျဖတ္စရာမလို
ေတာ့ဘူး။တို္က္ရိုက္သြားလို႔ရေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က တကယ္လ႔သ
ို ာ နယ္စပ္ေဒသ
ေတြဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္လာမယ္။အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ဘဏ္ေတြဖ႕ြ ံျဖိဳးတိုးတက္လာမယ္ဆိုရင္ တရား
မဝင္ေငြလႊဲလုပ္ငန္းေတြလည္းမရိွေတာ့လို႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ GDP ကလည္းပိုျပီးတိုးတက္လာမယ္”
မခိုင္ဇာမြန္
------------------------------------------------“အခုဆိုရင္က်ေနာ္တ႔ဆ
ို ီမွာ international trade finance နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဘဏ္တိုင္းမွာရိွပါတယ္။ဒီ့
အတြက္သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံျခားပုဂၢလိကဘဏ္ေတြနဲ႔အကုန္လံုး က်ေနာ္တို႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားပါတယ္။
အဲ့ေတာ့ ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ transaction က်ေနာ္တို႔သာြ းေနပါျပီ။တရားမဝင္ေငြလႊဲ
တာေတြက အျပင္ဖက္မွာေတာ့ရိွေနေသးတယ္။ဥပမာ-နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးေပါ့။နယ္စပ္ကုန္သြယ္
ေရးဆိုရင္ တရုတ္ ျပည္ကိုသာြ းတဲ့အခါမွာ တရားမဝင္ေငြလႊဲတာေတြက ျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ျဖစ္ၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔က အစိုးရအခ်င္းခ်င္းတရားဝင္လက္မွတ္ထိုးထားျပီး ဘဏ္နဲ႔သာ
လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုမ်ိဳးဘာမွမျဖစ္ေတာ့ဘူး” ဦးသန္းထြန္း
---------------------------------------------------------------------------“အခုက်ေနာ္တ႔တ
ို င
ို ္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကသြားေနတဲ့မူဝါဒကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူနဲ႔အတူဆိုတ့ဲ
အတို္င္း ဘဏ္ေတြကေကာ ဗဟိုဘဏ္ကေကာ ဌာနဆိုင္ရာေကာ ဘယ္သ႕ူ အက်ိဳးကိုေဆာင္မွာလဲ
ဆိုတဲ့ဟာကို က်ေနာ္ေမးခ်င္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရသန္း ၅၀ေက်ာ္
ရိွပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္ ၄ခုနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္ ၄၄ခုရိွပါတယ္။အဲ့ဒီထဲကလူဦးေရ ဘယ္ႏွစ္ရာ
ခိုင္ႏႈန္းက လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္လဲ။အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္းလုပ္တ့ဲလူဦးေရက ဘယ္
ေလာက္ရွိသလဲ။ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းကဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသလဲ။အဲ့ေတာ့ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးရိွေန
တဲ့ျပည္သူေတြကို ဘဏ္ေတြကဘယ္ေလာက္အက်ိဳးျပဳမလဲဆိုတာကို ဗဟိုဘဏ္ အေနနဲ႔ေကာ
ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ေကာ မီးေမာင္းထိုးျပေစခ်င္ပါတယ္” ဦးခိုင္ေထြး
------------------------------------------------------------------ပရိသတ္-ဦးစိုင္းေမာင္ ((ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြလာလို႔ရိွရင္ ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္ေတြမထိခိုက္ေအာင္
ဗဟိုဘဏ္က နံပါတ္တစ္စဥ္းစားေပးပါ။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြလာလို႔ရိွရင္ အတိုးႏႈန္း

ကိုေလွ်ာ့ခ်ျပီးေတာ့ေခ်းေငြကိုေပးမွာျဖစ္တယ္။ဒီေတာ့အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျပီးေပးလို႔ရိွရင္ ျပည္တင
ြ ္း
ဘဏ္ေတြက ဗဟိုဘဏ္ကသတ္မွတ္ထားတ့ဲ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့သာြ းလိမ့္မယ္။ဒါဆိုရင္က်ေနာ္တို႔
ဘဏ္မွာစုထားတဲ့သူေတြရဲ႕ အတိုးႏႈန္းက အလိုအေလ်ာက္ထက္က်သြားပါလိမ့္မယ္))
ပရိသတ္-ဦးသိန္းလွညိဳ ((ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔တိုက္ရိုက္ဆက္္စပ္ေနတဲ့ ေငြစကၠဴထုတ္တ့ဲ ဝါဇီဟာ NLD
ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရိွေနသလား။ဒါမွမဟုတ္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိေနသလား။ဒါမွ
မဟုတ္ စစ္တပ္ရ႕ဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရိွေနသလားဆိုတဲ့ လူအမ်ားသိခ်င္တာေၾကာင့္ အားလံုးရဲ႕
ကိုယ္စားဒီေမးခြန္းကိုေမးတာျဖစ္ပါတယ္))
------------------------------------------------------------------“က်ေနာ္တ႔ေ
ို ငြစကၠဴရိုက္ႏွိပ္တ့လ
ဲ ုပ္ငန္းက ဘယ္သူရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရိွသလဲဆိုရင္ ဒါက
ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရိွပါတယ္။ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ေငြစကၠဴထုတ္တ့လ
ဲ ုပ္ငန္းက
ျပည္တင
ြ ္းမွာပဲရိွတယ္။တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ေငြစကၠဴထုတ္တ့လ
ဲ ုပ္ငန္းကို ဗဟိုဘဏ္က ႏိုင္ငံျခား
ကုမၸဏီကိုမွာတယ္။က်ေနာ္တို႔ဆီကိုလည္း ဂ်ာမန္ကုမၸဏီ၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ လာျပီးေဆြးေႏြးၾကတယ္
ေပါ့ေနာ္။ဒါေပမယ့္က်ေနာ္တို႔ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တင
ြ ္းေငြစကၠဴရိုက္ႏိွပ္တ့လ
ဲ ုပ္ငန္းကေန လွမ္းမွာျပီး
ကုန္က်စရိတ္ကိုရွင္းေပးတာေပါ့ေနာ္။ဒီေတာ့ေငြစကၠဴရိုက္ႏွိပ္တ့လ
ဲ ုပ္ငန္းက ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္
မႈေအာက္မွာပဲရိွပါတယ္” ဦးဝင္းထိုက္
----------------------------------------------------------------------------အဆံုးသတ္
----------------------------------------------------------------------------

