Mark Livingston:

Livingstons Legal ဗြီဒြီယတ
ို င္ဆက္မႈရဲ႕ ေန က္္ထ္္အြီ္အစ္တအ္္ိုကေန
ႀကိဳဆိုလိုက္ထါတယ္။ ဒြီေနန္အြီ္အစ္မမ ္္ူးဧည့္

ည္္အျအ္

ရန္ကိုန္ၿမိဳ႕မမ ေက ္ထိုရတ္္ႀကႀေထူး္ေနနဲန လိုထ္ကိုင္လ်က္ရမတဲ့ Ben Koo က
္အြီ္အစ္မမ ထါဝင္ထါမယ္။ Ben ေရရ အမန္မ မိုင္ငႀကို မေရ က္လ ္င္မမ ္င္ဗ် ူးက
ဩအေတူးလ်နဲန အင္က ထမမ ၁၃ မမအ္နြီူးထါူး Goldman Sachs မမ
လိုထ္ကိုင့္္ျ
ဲ ူးတယ္မဟိုတလ
္
ူး။ ္င္ဗ် ူး္ေနနဲန ေငေေကူးဝန္ေဆ င္မႈ္ထိုင္ူးမမ
ဘဏ္လိုထ္ငန္ူးကို ္္ူးအထိဳလိုထ္ေဆ င့္္ၿဲ ထြီူး Asia-Pacific ေငေရူးေေကူးေရူး္ျ႕ဲ ကို
စြီူးေဆ င့္္တ
ဲ ယ္မဟိုတလ
္
ူး။ အမန္မ မင
ို င
္ က
ႀ ို ေရ က္တ ္္ိုဆို ၁၈
လ ေက် ္

ူးၿထြီဆိုေတ ့ ဘဏ္ကေန္က္ၿထြီူး ဒြီကိုေရ က္လ ၿထြီူးတဲ့ေန က္

ဘ ေတမ် ူး လိုထ္ေန
Ben Koo:

လဲဆိုတ ေအထ အထလနရ
ို မလ ူး။

ဟိုတ္ကဲ့ရ ရထါတယ္။ ဒြီကို ေရ က္လ ၿထြီူးတဲ့ေန က္ထိုင္ူး ္တိုင္ထင္္ႀ္လိုထ္
္နည္ူး္က်စ္ူးလိုထ္အျအ္ထါတယ္။ ္ေ

ူးအ ူးေငေ္်ူးထိုုဂလက္ျ႕ဲ ္အည္ူးကို

္ႀကႀေထူး္အျအ္ေဆ င္ရက္တယ္။ အထန္လည္္ေ္ င္တ္
ဲ့ လိုထ္လည္ူး လိုထ္အျအ္

လို

ကန္ုလိုမ ရတ္္ႀကြီူးအ ူးေတကလ
ို ည္ူး မမတနို ကိုမၸဏြီမမ မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထ္မမ
ႀမ ႈေတ
ရလ ေ္ င္ ေငေေကူးအျည့္ဆည္ူးတဲ့ ကအၥရထ္ေတမမ ကညြီေဆ င္ရက္ေထူး္ဲ့ထါတယ္။
Mark Livingston:

ေက င္ူးတ ေထါ့ရ ဒါဆို တက္တက္ေကေက ္လိုထ္လိုထ္အျအ္ေနတ ေထါ့။ ္င္ဗ် ူးကို
ေကည့္ရတ … ္င္ဗ် ူးနဲန ဒြီမမ

ၿထြီူးေန က္ထိုင္ူး ဆႀို္ဲတယ္ဆိုေတ ့

္င္ဗ် ူးေတ ္ေတ ္္လိုထ္အျအ္ေနထႀိုရတယ္။ ဝန္ေဆ င္မႈေထူးေနရတ လက္မလည္ဘူး
ဆိုထါေတ ့။
Ben Koo:

ဒြီမမ ္ေအ္္ေန္ေအထ င္ူး္လဲေလူးေတ ရမေနၿထြီူးေတ ့
လေတ ္ေတ ္မ် ူးမ် ူးကလည္ူး ေငတိုူးထ ူးျိုနကို ္ ႐ႀိုအိုကေ
္ နေကၿထြီူး
မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထမ
္ မ
ႀမ က
ႈ ို ေမမ် ္လင့္ေနေကတယ္ဆိုေထမယ့္
္္ို္္်န္က ေအ ေနထါေ

Mark Livingston:

္္ိုလိုေက ူးရတ ဝမ္ူး

ူးတယ္။
ထါတယ္္င္ဗ်။ ဒြီေတ ့ ဒြီေနန္အြီ္အစ္မမ ထါဝင္ျိုန

ျတ္ေ္ခရတဲ့ ္ေေက င္ူးရင္ူးကေတ ့
ဘဏ္လိုထ္ငန္ူးကက္ေေက င္ူး ေဆူးေမူးျိုနထအဲ ျအ္ထါတယ္။ ဘ အျအ္လနလ
ို ဲဆိုေတ ့
မင
ို ဝ
္ င္ဘ လကတည္ူးက အမန္မ မိုင္ငႀေတ ္ဗဟိုဘဏ္ကေနၿထြီူးေတ ့
ဘဏ္လိုထ္ငန္ူးကက္ေထခ တင္ူးက်ထ္မႈေတကို ေအျေလမ် တ
့
မ်ိဳူးအထိဳလိုထ့္္ထ
ဲ ါတယ္ရ
္္ူး

အျင့္ မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမြီူးအမိဳထ္မမႀမႈနနဲ ထတ္

က္ၿထြီူးေတ ့ေထါ့။ ဒါေထမယ့္လည္ူး

မင
ို င
္ အႀ ္ ူးဘဏ္ေတကို အထည္တင္ူးဘဏ္ေတက
ဝန္ေဆ င္မႈေထူးတဲ္
့ တိုင္ူး ေက ္ထရ
ို တ္ဝန္ေဆ င္မေ
ႈ ထူးျနို
္င့္အထိဳ္ဲ့ထါတယ္။ အထည္တင္ူးဘဏ္ေတနဲန

က္ဆိုငတ
္ ဲ့
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္ကန္န္

တ္နနဲ ေငေ္်ူးမႈကို ေအျေလမ် ့ေထူးေနၿထြီူးေတ ့ ္္ူး

အျင့္ CBM က

္္ိုဆို အထည္တင္ူးဘဏ္တအ္္ိုမမ မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထမ
္ မ
ႀမ ႈ ၃၅% ္င့္အထိဳလိုက္ထါၿထြီ။
္္ိုလို
ႀိုူး

က္ဆိုင္ရ ကေန မေက မြီက လိုထ္ေဆ င္္်က္ေတကို

ထ္ၿထြီူးေတ ့ ေန င္လ မယ့္ ၁၂ လကေန ၁၈ လ က လ္တင္ူး အမန္မ မိုင္ငႀရ႕ဲ

ဘဏ္လိုထ္ငန္ူးကက ဘယ္လိုရလ
မ
မိုင္လမ့္မလဲလနို ္င္အမင္ယဆထါ
Ben Koo:

လဲ။

ဟိုတ္ကဲ့ရ ဒါကေတ ့
ထဏ မေအ္လမမ္ူးအ္င္ူးအျအ္ၿထြီူးေတ ့ အမန္မ မိုင္ငႀဘဏ္လိုထ္ငန္ူးကက ေအထ င္ူးလဲအ္င္ူးရဲ႕
ကနစြီူး္ဆင့္လည္ူးအျအ္ထါတယ္။ ဒြီလို္ေအ္္ေနမ်ိဳူးကိုလည္ူး ႀကိဳဆိုထါတယ္။
ၿ္ႀိဳငႀိုေကည့္မယ္ဆိုရင္ေတ ့ မင
ို င
္ တ
ႀ က အႀ

တ္မတ
မ ္
္ ်က္နနဲ ကိုက္ညြီတဲ့

ဘဏ္လိုထ္ငန္ူးကက္အျအ္ ေတ႕အမင္ရျိုန လို္ထ္ထါတယ္။
မတည္ေငရင္ူးရ ေငေထခလယ္မႈနနဲ ဆႀိုူး႐ႈႀူးမိုင္ေအ္္န္ူး္်ိဳထ္မႈ အတဲ့
ဘဏ္လိုထ္ငန္ူးဝန္ေဆ င္မႈ တအ္္ိုလိုူးႀ ဟ မင
ို င
္ တ
ႀ က အႀ

တ္မတ
မ ္
္ ်က္နနဲ

ကိုက္ညြီၿထြီူးေတ ့ ဒြီလိုထ္ငန္ူးအစ္အမန္ဆန္ျနို မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထမ
္ မ
ႀမ လ
ႈ ည္ူး
လို္ထ္ထါတယ္။
Ben Koo:

ဒြီ္တိုင္ူးထဲ ဆက္လက္ေအထ င္ူးလဲေနမမ အျအ္ၿထြီူးေတ ့ လမ္ူးေေက င္ူးမမန္ေနတဲ့
ျႀ႕ၿျိဳူးတိုူးတက္မႉေတကိုလည္ူး အမင္ေနရမမ အျအ္တယ္။ ေမမ် ္လင့္္ ူးတ
တ ္က္ ေမမူးေကတယ္လနို တ္်ိဳ႕က ေအထ ေကတယ္။ ဒါဟ မမန္ေတ ့လည္ူး
မမနေ
္ ထမယ့္ ဒြီ္ေအထ င္ူး္လဲေတက ္္်န္ေက တတ္ထါတယ္။ ဒါဟ
ေအျရမင္ူးျိုနလို္ထ္ၿထြီူး ္္်န္္ေက ႀကြီူးတည္ရမေန္ဲ့တဲ့ အထ

န တအ္ရထ္အျအ္ၿထြီူးေတ ့

ဆယ္အိုမမအ္ေတ ္ေတ ္ေက ေက ဘဏ္လိုထ္ငန္ူးကကမမ ေအထ င္ူးလဲမႈ
ထ္မေတ႕္ဲ့ရဘူးဆိုေတ ့ ဒါဟ အမန္မ မိုင္ငႀက
ဘဏ္ေတ ္ေတ ္မ် ူးမ် ူး္တက္ေတ ့ အမန္ဆန္တဲေ
့ အထ င္ူးလဲမႈက လလနို ဆိုရမမ ထဲ။
Ben Koo:

ဒြီေတ ့ ေရမ႕ကို ေမမ် ္ေကည့္လိုက္မယ္ဆို မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမမိဳထမ
္ မ
ႀမ ေ
ႈ တရ ထမ
ို ေ
ို က င္ူးမန္တဲ့
ဆႀိုူး႐ႈႀူးမိုင္ေအ္္န္ူး္်ိဳထ္အ္င္ူးရ ထမ
ို ေ
ို က င္ူးမန္တဲ့ မတည္ေငရင္ူးဆိုင္ရ မဝါဒေတနဲန
ထမ
ို ေ
ို က င္ူးမန္တဲ့ ဆႀိုူး႐ႈႀူးမိုင္ေအ္္န္ူး္်ိဳထ္ေရူးမဝါဒေတကို
ႀကိဳတင္ေတ႕အမင္လ ေကထါလမ့္မယ္။ ဘက ေရူးရမင္ူးတမ္ူးေတကို ု႐ိုအိုကတ
္
နဲန
ထတ္

က္ၿထြီူးေအထ ရရင္ ဒါဟ အမန္မ မိုင္ငႀကို ေအ္ကိုထ္ရေ္ င္

လိုထ္ေထူးလိုကတ
္ ယ္လနထ
ို ဲ ္င္ထါတယ္။ ္ထ္ေင္န္ူး

မ္ူးမႈကလည္ူး

ထမ
ို ေ
ို က င္ူးမန္လ ထါတယ္။ ဒါနဲန တိုက္တိုက္ဆင
ို ္ဆိုင္ထဲ ေ္်ူးေငမႈန္ူး္ ူးနဲန
ထတ္

က္တဲ့ အည္ူးမ်စ္ူးစထေဒကလည္ူး ရမထါေ

မ ု်င္ေတက ကန္န

တ္္ ူးၿထြီူး

ူးတယ္။ ္ထ္ေငမႈန္ူး္ ူးက ထိုအမင့္ၿထြီူး

ူးအျအ္လိုန ဒါဟ ဘဏ္ေတ္တက္

အန္ေ္ခမႈတအ္ရထ္အျအ္ေနထါလမ့္မယ္။ ၿထြီူးေတ ့ ဆႀိုူး႐ႀႈူးမႈ္ေအ္အထိဳတန္ျိုူး

တ္မမတ္အ္င္ူးကို

္္ေရ က္ေရ က္ အထိဳလိုထ္မိုင္အ္င္ူးကလည္ူး ေန က္္ထ္ေအ္လမမ္ူးတအ္္ိုအျအ္ၿထြီူးေတ ့
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ဘဏ္ေတ္တက္ ္ေရူးႀကြီူးလ ထါလမ့္မယ္။
ဆႀိုူး႐ႀႈူးမႈ္ေအ္အထိဳတန္ျိုူး

တ္မမတ္အ္င္ူးကို

္္ေရ က္ေရ က္အထိဳလိုထ္တယ္ဆိုတ ကလည္ူး ္ဲဒဆ
ြီ ိုူးႀ ႐ႈႀူးမိုင္ေအ္ေတကို
တ အျအ္ၿထြီူး ဒြီ္တက္ေေက င့္ထဲ ဆႀိုူး႐ႀႈူးမိုင္ေအ္္န္ူး္်ိဳထမ
္ ႈ (Risk Management) ကို
္ဓက္ ႐ႀို္ ူးအ္င္ူးက ထ္မစြီူးအ ူးေထူးအျအ္ျိုန လို္ထ္ထါတယ္။
Mark Livingston:

ဟိုတ္ၿထြီရ အတ္ဝင္အ ူးအရ ဘဲ။ ဒြီကကက ္ေအထ င္ူး္လဲအျအ္ေနတ
တအ္္ိုတည္ူးတင္မဟိုတ္ဘဲ လ္မ် ူး မ်က္အက်လ တဲ့

တဲ့

ကကလည္ူးအျအ္ထါတယ္။ ဒြီေတ ့ မေက ္င္က ေထခေထါက္္တ
ဲ့ ဲ့
္ေအထ င္ူး္လဲေတ္ဲက ္ဓကေဆူးေမူး

င့္တဲ့ ္ေေက င္ူး္ရ ကို

ဆက္ေအထ ရမယ္ဆိုရင္ မေက ္င္ကထဲ အည္ူးမ်စ္ူးစထေဒေအျေလမ် ့မႈေတ
လိုထ္ၿထြီူးတဲ့ေန က္ထိုင္မမ မင
ို င
္ အႀ ္ ူးဘဏ္ေတက အမန္မ မိုင္ငႀမမ ရမတဲ့ ဘဏ္ေတနဲန
္နည္ူးဆႀိုူး္က်ိဳူး္အမတ္္ႀအ ူး္င့္ ၃၅% ္ေေက င္ူးကို ေဆူးေမူးေနေကၿထြီလိုန
န ူးလည္္ ူးထါတယ္။ ဒြီလိုေဆူးေမူးေနၿထြီအျအ္ေေက င္ူးကို ေ္ က္္ႀတ္
ဲ့ ေနနဲန
တ္်ိဳ႕

တင္ူးအ ေဆ င္ူးထါူးေတမမ မေက ္င္ကထဲ န မည္္္်ိဳ႕ကို

္ိုတ္အထန္ေေကည ၿထြီူးအျအ္ထါတယ္။ ေရတိုအျအ္တဲ့
ဒြီလိုလိုထ္ငန္ူးေဆ င္ရက္မႈ္မ်ိဳူး္အ ူးေတနဲန ထတ္
ဘယ္လိုအျအ္လ မိုင္
Ben Koo:

လဲလနို ္င္ထါ

က္ၿထြီူး ္မမန္တကယ္

လဲ။

တင္ူး္ိုတ္အထန္္်က္္ရဆိုရင္ ဒါေတက ေက င္ူးေက င္ူး္အမအ္တယ္ေနၿထြီူးေတ ့
ဒြီလိုထ္ငန္ူးအစ္ေတကလည္ူး ဆက္လက္ျႀ႕ၿျိဳူးေနထါတယ္။ အည္ူးမ်စ္ူးစထေဒ႐ႈေ္ င့္က
ေကည့္မယ္ဆိုရင္ေတ ့ ္္ိုဆို စထေဒအည္ူးမ်စ္ူးေတက ေက ္ထရ
ို တ္စထေဒေတနဲန
္ညြီအျအ္လ ေနၿထြီူးေတ ့ ဒါဟ ္ေရူးထါတဲ့ ေအ္လမမ္ူးအျအ္ထါတယ္။ ဝင္လ မယ့္
ရင္ူးမမြီူးအမိဳထ္မမႀမႈေတ္တက္ ္င့္အထိဳမႈေတ လိုေနေ

ူးၿထြီူးေတ ့ ဒါဟ ေျ ္ေဆ င္ျနို

လို္ထ္တဲ့ လိုထ္ငန္ူးအစ္ရ႕ဲ ေန က္္ထ္္ဆင့္တအ္ဆင့္လည္ူးအျအ္ထါတယ္။ ဒါကေတ ့
စထေဒအည္ူးမ်စ္ူးဆိုင္ရ ္င့္အထိဳမန္နန႕ဲ ထတ္
Ben Koo:

လေတ

က္တဲ့ ရႈေ္ င့္ေထါ့။

ေဘ တညြီရမည့္ ထိုမိုႀကြီူးမ ူးတဲ့ အထ

တန္ျိုူးအျတ္အ္င္ူးနဲန နႀထါတ္မမအ္ မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထမ
္ ႀမ
ထါဝင္ထတ္

န ရထ္ေတကေတ ့ နႀထါတ္တအ္
ေတ

က္မတ
ႈ နထ
ို ဲအျအ္ထါတယ္။ ဒြီေတ ့ စထမ ေတကို ေကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္

တန္ျိုူးအျတ္အ္င္ူးက တအ္ကမၻ လႀိုူးမမ ္ေ္်္တင္အငင္ူး္ႀိုေနေကတဲ့
ကအၥရထ္အျအ္ၿထြီူးေတ ့ အမန္မ မိုင္ငႀမမ ရမတဲ့ ကိုမၸဏြီေတ ္ေတ ္မ် ူးမ် ူးက
တန္
ို အမင္မမ ေတ ့

တနက
ို ိုမၸဏြီက မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထ္မႀမ

တန္ျိုူး္က္ ထိုအမင့္တယ္လနို ယဆ္ ူးေကတယ္။ ဒါဟ
မမတ္တမ္ူးတင္္ ူးတဲ့ ေ္်ူးေင္ရည္္ေ
မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထမ
္ ႀမ

ေတ ေထူး္်င္ေကတဲ့

မိုင္ူးဝင္

ူးနဲန ္ဓကထတ္

က္ေနထါတယ္။

ေတက မယႀိုေကည္ျိုနနဲန အိုူးရမ္ျိုန ္ိုင္လႀိုတဲ့
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္ေေက င္ူးအထ္်က္ေတရမေနၿထြီူးေတ ့ ေ္်ူးေင္ရည္္ေ

ူးနဲန ထတ္

က္လနို

မယိုတ္မလန္္ေန္္ ူးမမ ရမေ္ င္
တန္ျိုူးအျတ္ရ မမ ေလမ် ့္်မႈအထိဳလိုထ္ေကထါလမ့္မယ္။ ဒြီေတ ့ ဒါဟ အြီူးထ ူးေရူးဆိုင္ရ
္ေ္်္တင္ေဆူးေမူးရမယ့္ ထ္မဆႀိုူး္္်က္ထဲ အျအ္ထါလမ့္မယ္။
Ben Koo:

အြီူးထ ူးေရူးဆိုင္ရ ္ေ္်္တင္ေဆူးေမူးရမယ့္ ဒိုတယ္္်က္ကေတ ့
မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထမ
္ ႀမ

ေတ ထါဝင္လ အ္င္ူးထဲအျအ္ထါလမ့္မယ္။ ေဒ

တင္ူးနဲန

မင
ို င
္ တ
ႀ က က စထမ ေတကို ေကည့္မယ္ဆိုရင္ မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထမ
္ ႀမ

ေတက

ဆႀိုူး႐ႈႀူးမိုင္ေအ္္န္ူး္်ိဳထ္မႈ ဒါမမမဟိုတ္ လိုထ္ငန္ူးလည္ထတ္မႈဆင
ို ္ရ ဒါမမမဟိုတ္
ကိုန္က်အရတ္္န္ူး္်ိဳထ္မႈကအၥရထ္ေတ္ေထခ ေအထ ဆို္င့္နည္ူးနည္ူးထဲရမယ္ဆိုရင္ ဒါဟ
ျက္အထ္လိုထက
္ ိုင္တဲ့လထ
ို ္ငန္ူးကို ေတ ္ေတ ္္္က္္္ဲအျအ္ေအထါလမ့္မယ္။
ဆႀိုူးအျတ္္်က္္်မမတ္အ္င္ူးနဲန ႐ႀိုူးတင္လိုထ္ငန္ူးအစ္္ဆင့္အမင့္တင္အ္င္ူးတိုနကို
မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထမ
္ ႀမ

ေတက လက္္ႀတဲ့ ္တိုင္ူး္တ ေထခ မတည္ၿထြီူးေတ ့

ဒါဟ ေ္ င္အမင္တဲ့ ္က်ိဳူးတထူးေထါင္ူးေဆ င္ရက္မႈလိုထ္ငန္ူးအျအ္လ မိုင္ထါတယ္။
္ကယ္၍ ယစ္ေက်ူးမႈရ လိုထ္ငန္ူးအစ္ေတနဲန ဆႀိုူး႐ႈႀူးမိုင္ေအ္္န္ူး္်ိဳထ္မႈဆိုင္ရ
္ေအထ င္ူး္လဲ မအထိဳလိုထ္ထဲ မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမြီူးအမိုထ္မမႀ
လို္်င္႐ႀို

က္

ေတရဲ႕ ေငကို

က္ဆိုရင္ေတ ့ ဒြီ္က်ိဳူးတထူးေထါင္ူးတဲ့လိုထ္ငန္ူးဟ ေရ႐မည္တည္ၿမဲျနို

္က္္ဲထါလမ့္မယ္။
Ben Koo:

္လႀိုူးအႀိုၿ္ႀိဳငႀိုေကည့္မယ္ဆိုရင္ေတ ့ ကၽန္ေတ ္တိုနဟ တိုူးတက္မႈမႈ
လမ္ူးေေက င္ူးေထခကို ေရ က္ေနၿထြီလနထ
ို ဲ ေအထ လိုနရထါတယ္။ တန္ျိုူးအျတ္တဲ့္္ါမမ
မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထမ
္ ႀမ

ေတ ေထ

ေထူး္်င္တဲ့ထမ ဏနဲန အထည္တင္ူးလိုထ္ငန္ူးရမင္ေတက ေမမ် ္လင့္္ ူးတဲ့
ထမ ဏ္ေက ူးမမ ႀကြီူးမ ူးတဲ့ က ဟမႈကေတ ့ ရမေနစြီူးမမ ထါဘဲ။ ၿထြီူးေတ ့
တန္
ို ေနနဲနလည္ူး လိုထ္ငန္ူးလည္ထတ္မႈဆိုင္ရ ္န္ူး္်ိဳထ္မႈနနဲ
ထတ္
Mark Livingston:

က္ၿထြီူးေတ လ
့ ည္ူး

ေဘ တညြီမရ
ႈ ျနလ
ို ည္ူး လို္ထ္ထါေ

ူးတယ္။

ဟိုတ္ထါတယ္။ ဒါဟ အတ္ဝင္အ ူးအရ ထါဘဲ။ ဒါကို
မေက ္ဏထဲ ေတ႕အမင္ေနရမမ အျအ္တယ္။
အည္ူးမ်စ္ူးစထေဒဆိုင္ရ အထ
အြီူးထ ူးေရူးအထ

န ရထ္ေတက

္ေရူး္ႀကြီူးဆႀိုူး္ရ ္ေနနဲန

န ရထ္ေတ္ေထခ ္မ် ူးအိုက ္ ႐ႀိုအိုက္ေနတဲ့္္်န္မမ
္လိုထ္ကအၥအျအ္ေအမ က္ျန္
ို တက္
္ဆႀိုူး

တ္ထါလမ့္မယ္။ ဒြီေတ ့

္င္ဗ် ူးေအထ ္ဲ့တဲ့္တိုင္ူးထဲ ဒြီကက္တက္
မင
ို င
္ အႀ ္ ူးရင္ူးမမူးြီ အမိဳထမ
္ ႀမ

ေတနဲန အထည္တင္ဘဏ္ေတ္ေက ူး ညမႈင္ူး

ေဘ တညြီမေ
ႈ တ

ရရမၿထြီူးေတ ့ မ် ူးမေက မြီက လ္တင္ူးမမ
္္င့္္လမ္ူးေတ ေထခ္က္လ ေအျနထ
ို ဲ ေမမ် ္လင့္ရေတ ့မမ ထါထဲ။
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Ben Koo:

ဟိုတ္ထါတယ္။

Mark Livingston:

္္ိုဆို ္အြီ္အစ္မမ ထါဝင္တဲ့္တက္ ေက်ူးးူးတင္ထါတယ္။ ေန င္လည္ူး
Livingstons Legal ဗြီဒြီယိုတင္ဆက္မႈမမ ဆက္လက္ဆိုဆ
ႀ ည္ူးေကထါစြီူးမယ္။

Ben Koo:

္္ိုလိုထါဝင္္င့္ရတဲ့္တက္ ေက်ူးးူးတင္ထါတယ္။
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