Mark:

Livingston's

Legal

ာၽီြနကေိ ကာေိ တ ေ

ရဲ႕

ေန ာက္ထက္ီြဗ ဗဒီယိုကငာကက္ာေန

ဗရနကာယနကာ

ႀာီိဳငလ
ီယ ီယာကထါိဒက။

Livingston's

Legal

ာီယ

ိညကေ္ ုက္သကနကေနငနးုကင ါးီယာကိ Mark Livingston ထဲ ျ ဖကထါိဒက။ ဗာေန႔အဖဗအဖဥကကမ
ထါဝုက္သာေိ တ

ျကနကက ာီယုကုရဲ႕ ေရမ႕ေင ုကေ ငာီြာက္ယေိ္နေအနးုကဖဗျ ဖကိဲတ

FMR

Research and Advisory ာ ္ယေိ္နကနကေနနး Chris Markey ျ ဖကထါိဒက။

အခယလီယ

ဖာ ငဖျကညကေျထ

ီယ႔ ေရ ာကလ ိ ေားငေသငိုကထါိဒက။ အရုကငယင ခုက္း ငနဲ႔ FMR Research

ရဲ႕အေၾာ ုကင အနညကငုဒက ေျထ ျထထါလ င။
Chris:

အခယလီယ

ီိကၾာ ငိ

ေားငေသငိုကထါိဒက္၊ Mark ။

FMR ာေိ တ UK အေျခဖီယာက

ဖဗငထီြ ငေရင္ိုကငအခးာကအလာကန႔ဲ
အိီယုကထုကခာယကၸဏဗျ ဖက္ထဗငေိ တ ျကနကက ာီယုကုလီယ ေထလေထါာကလ ိဲတ
္ီထကိနကငေ ငာီြာကေိီြအျထုက
ီြုကတလမဖက္ ငထါိဒက။
ရမီ္ီြ ငထါ္ထဗ။

လဖက္း ငနဲ႔

ာၽီြနကေိ ကိီယ႔ ျကနကက ာီယုကုာီယ ေရ ာကေနိ

အီကက္ခေျက္၊

ဖီြကကငအုက္၊

ဝနကေင ုကက္ာကေိီြန႔ဲ ထိက္ာကလ႔ီယ
ါကမက

အဗနးဖကာီယုကုေိီြကမ လညကင

းယငခနကငေိီြ

အခယငီယ ၅ ာမဖကေလ ာက

အေျခခအေင ာကအအယ္၊ ေုီြေၾာငငီယုကရ

subscription research္၊ bespoke research

ယိက custom research လယထေ
က ထငိ ကးိဳီင္၊ ဗာကေိီြကမ လယထကုနကငေင ုကရာ
ီြ ကေနၾာိဲတ

client
diligence

ေိီြအိီြာကလညကင ေ ငာီြာအ
က ေျခအေန္ယင္ထကေလတလ က္္၊
ေလတလ က္္၊ ျ ဖကေျက ာကာီယုကဖက
ီြ ကငေလတလ က္ိ႔လ
ီယ ီယ

due

ဝနကေင ုကကေ
္ ိီြ ေထငထါိဒက။

ါတအျထုက ဖာကက္ေယနကေိီြလီယ ျကနကက ာီယုကုကမ အ းယဖီယာကရကဒကတ အေၾာ ုကငအရ ေိီြန႔ဲ ထိက္ာကလ႔ီယ
္ဗငျခ ငအဖဗရုကခဖ

ါကမက

အ္သငအဖဗရုကခဖ ေိီြလညကင ေရငထါိဒက။ ေ ေ

ယိက

ကဝါရဗေလ ာကာျ ဖကကဒက္ုကိဒက္၊

ာၽီြနကေိ ကိီယ႔ ဖာကက္ေယနကာကေလတလ ္ယင္ထကခးာက ာီယ ္ယိကေဝခဲတထါိဒက။
Mark:

ယိကာဲတ္၊

ိာဒကတာီယ

အားိဳီငရမီိဲတ

္ယိကေဝက္ထါထဲ။ ျကနကက ာီု
ယ ု
က နဲ႔

ထိက္ာကလ႔ီယ ေ ငာီြာက္ယေိ္နလယထက ႔ီယ ရမ ေနိဒကငီယရုကေိ တ ္သိ႔ာ
ီယ
အ ငလယင္ဲာ
အော ုကငငယငက

ယိကုသငငီယရုကေိ ုက

အော ုကငငယငေိီြ္ဲာ

ိဖကေဒ ာကေိ တျ ဖကထါိဒက။

ခုက္း ငေျထ ိ

ဖာကက္ေယနကာကေလတလ ္ယင္ထကခးာက ာီယ ္ယိကေဝ္ ငိ
အဲ ဗအေၾာ ုကင

ကမနကထါိဒက္၊

ကၾာ ေ္ငုသငငီယေိ တ

အနညကငုဒက ေကငခးုကထါိဒက။

ဗာေန႔

အဲ ဗ္ယင္ထကခးာကအရ

အ ငလယငာီယ ေထါုကငလီယာကကဒကငီယရုက ဖိုကလယထကေင ုကေနိဲတ ဖာကက္ေယနကေိီြ္၊ ေင ာကလယထကငဲနဲ႔
အငီယျထိဳ္ ငိဲတ ဖာကက္ေယနကေထါုကင ၁၀၀ ေား ကေလ ာကရမီထါိဒက။
ိဖကခယိညကငကမ ထါ။

ဗ္ဲာ ေိ ကေိ ကကး ငကး ငာ ေင ာကလယထရ
က ကမ ောမငောီြငေန္ ထဗငေိ တ

ိဖကခးိဳီ႕ဖိုကလညကထိကေန္ထဗငီယေထကဒကတလညကင
ဗေိ တ

ုဒကလီယ

ါာ ရနကာယနကိီယုကငေ ္ႀာဗင

အျထညကတအဝ

အဓီာအခာကအခဲေိီြေၾာ ုကတ

အ္ယငခးိ ကးိဳီငကရမီေ္ငထါုသင။
ဖာကက္ေယနကိညကေ္ ုကက္ေိီြန႔ဲ ျထ

ျထိဳျထုကေျထ ုကငလဲေရငနဒကထဒကေိီြကမ ောမငောီြငေနရိ လဲလီယ႔ ျကုကထါ္လဲ။
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Chris:

ယိကာဲတ္၊ ခုက္း ငေျထ ခဲတ္လီယထဲ လာကရမီကမ

ျကနကက ာီယုကုကမ

ဖာကက္ေယနကဧာေထါုကင ၂၅,၀၀၀

ဝနကငားုကရမီ္ထဗငေိ တ အဲ ဗ္ဲာ ၆၅% ာ ရနကာယနကို
ီယ ကငေ ္ႀာဗငကမ
အဲ ဗဖာကက္ေယနအ
က ကး ငဖယာ
က

MNC

္ယိကလယထ္
က သအကး ငဖယန႔ဲ

ရုကငာမဗငိဲတ

ယိကၾာထါုသင။ အဓီာ ု ေၾာ ုကတလဲငီယေိ တ ာၽီြနကေိ ကိ႔ီယ ေျထ

-

ဗာီယုကုေိ ကာ

အေ္ ာကအထတျထိဳိဲတ

ရမီိ ထါ။

ဖာကက္ေယနကေိီြ

သငိဲတ အိ ငအငဗငေိီြ

ေယနကေိီြလီယ

အေျခခအေင ာကအအယေိီြေၾာ ုကတေထါတ။

ါေထကဒကတ

ကျထညကတဖယေ္ငိဲတ

လမးထကဖဖကဓ ိကအ ငကလယေလ ာကကေ
္ ိီြ္၊

ၾာကကငိကကငိဲတ

လကကငေိီြနဲ႔

လကကငထကကငငာက္ဒ
ီြ ကေရငအခာကအခဲေိီြ္၊ ေရ္ယိဖ
က နဖကကော ုကငိ ေိီြေၾာ ုကတေထါတ။
ဖီြနက႔ဖ ငရုကငာမဗငျကိဳထကာမကဒကတ real estate ရုကငာမဗငျကိဳထကာမ္သ ကရမီိ

ဖ္ျ ုကတေထါတ။

ဗေိ တ

ဗ

industrial zones ေိ ကေိ ကကး ငကး ငာီယ industrial estate အျ ဖက ေျထ ုကငလဲလီယာကကဒကငီယရုက
ဖီြနက႔ဖ ငရုကငာမဗငျကိဳထကာမကဒကတ္သေိီြာ ေရ ာကလ ္ထဗငေိ တ ေ ငေထါေထါနဲ႔
ဝဒကဒသလီက႔က
က ဒက။

အကး ငဖယာေိ တ

ဗေျကေိီြာီယ

ဖာကးယိညကေင ာက ႔ီယ

္ယိကလယထကျ နက႔ခးီေရင ေင ုကရာ
ီြ က ီယ႔အိီြာက က

ါကမက

ယို
က ဲ ေျကာီြာကအိီယုကင ္ င ႔ထ
ီယ ဲျ ဖကိဒက။

ဗေိ တ ေိ ကေိ ကကး ငကး ငာေိ တ အားိဳီငရမီကဒကတ ေျကာီြာကေိီြ ျ ဖကလ ကမ က
Chris:

ျကနကက ာီယုကု

ဗဖာကက္ေယနေ
က ိီြကမ

းယနကငာနကေနရ္ထဗငေိ တ

ယိက

ာီု
ယ ု
က ျခ ငရုကငာမငဗ ျကိဳယ ထာ
က က္
မ ေိီြ

ိ
ယ ကုသင။
ဝုကေရ ာကလ

႔ီယ

ါေိီြာီယ ေ ငာီြာကကမ ေိ ုက ိုက္ ငၾာိဒက။ ာၽီြနကေိ ကိီယ႔ ေိ

ေိီြ႕ရမီ္ ငိ ာေိ တ

လာကရမီကမ

လညကထိကေနိဲတ

ဖာကက္ေယနက

ိဖကဝာကေလ ာကရဲ႕

အေၾာ ုကငာီယ ္ီရ ႔ီယ အရကကငထဲ ခာကခဲထါိဒက။

ဗေိ တ အိ ငအငဗင အကး ငႀာဗငရမီထါိဒက္၊

ိာဒကတာီယ ႀာဗငက ငိဲတ အိ ငအငဗငေိီြေထါတ။

ါေထကဒကတ အဓီာာေိ တ real estate နဲ႔

ထိက္ာကလ႔ီယ ဖီြနက႔ဖ ငရုကငာမဗငျကယိဳထကာမက္ေိီြ္၊ ဖာကက္ေယနကာ ကျထညကတဖယိဲတ အေျခခအေင ာကအအယေိီြ္၊
လာကရမီဖာကကေ
္ ယနကေိီြကမ

ရာီယုကကဒကတ

ကရမုကငျထာီယုကိ

ါကမက

ရုကငာမဗငျကိဳထကာမက္န႔ဲ

ထိက္ာကိဲတ

ယိက

ရမုကငျထ ီယ႔

အခီြုကတအလကကငေိီြာီယ
အျထုကငအ္နက

ႀာီိဳငဖ ငရိ ေိီြေၾာ ုကတထလ
ဲ ႔ီယ ေျထ ခးုကထါိဒက။
Mark:

ါေထကဒကတလညကင

ာၽီြနကေိ ကတဖီိက္ုက ေျထ ရ

ိကၾာညကတရုက ျကနကက ာီယုကုကမ
ဖာကက္ေယနကႀာဗငေိီြ

-

ကဒကငီယရုက

အေရငထါိဲတ ျထညကိီြုကငနဲ႔ ေ ္ ငီယုရ
က

လာကရမီကမ ေိ တ

ဖိုကငအ
ဲ ငုကတထဲ

အဲ ဗဖာကက္ေယနကႀာဗငေိီြအျထုက
လီယာကေနိ ာီယ ေိီြ႕ရထါလီကတက
က ဒက။
ဗဖာကက္လယထကုနကင

ဖ ေဖ ုကေိီြာယီ
Developer ေိီြ

ရမီေ္ငိ ေထါတ

-

္သိ႔ာ
ီယ

အ္သငဖဗငထီြ ငေရငေယနကေိီြေန ာကအ္ီ
ါာီယ

အလဒကအလိကလကကငဖဥကန႔ဲ

ဖာကက္လယထကုနကငလီ႔ယ ေခလာီယုကိဒကငီယရုက
ုဒကာီယ

ဥဗငိညကေနလဲ္၊

ုဒကာီယ

္ီြ ငေနိဒကလ႔ီယ ျကုကထါ္လဲ။
Chris:

ယိကာဲတ္၊

လာကရမီကမ

ဖာကက္ေယနကေိီြကမ

အရညကအေ္ီြငလီယအထကခးာကေိီြ
ရုကငာမဗငျကိဳထကာမလီယိဲတ္သေိီြ

ရမေ
ီ နေထကဒကလ
တ ညကင ျကနကက ာီယုကုရဲ႕

ရမိ
ီ
ာေိ တ

ေ္ခး ထါိဒက။

အ္သငဖဗငထီြ ငေရငေယနကေိီြ္ဲကမ ငီယ ္ဗလဝါာ ငာကလာက ႕္ီြ ီိဳငေနငဲျ ဖကိဒက။

္ထဗငေိ တ ေယနက
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(၂) ာီလ
ယ ညကင

ီြုတလ
က ီယာက္ထဗငီယေိ တ - အကး ငဖယထဲ

ီြုတရ
က ထါေ္ငိဒက - ရုကငာမဗငျကိဳထကာမက္ေိီြ

အကး ငအျထ ငရမီလ ာီယုကထါိဒက။ ေယနက (၂) ာီယ ကေရ ာက သငေ္ငုသငငီယရုကေိ တ အဲ ဗေယနက
ာီု
ယ ု
က ိာ ကမ ေိီြ႕

ရိဲတ

ဖာကက္ေယနကအိီယုကငထါထဲ္၊

အေျခခအေင ာကအအယေိီြရမီထါိဒက။
အ္သငဖဗငထီြ ငေရငေယနကေိီြာီယ

အဲ ဗကမ

ိာဒကတော ုကငကီြနကိဲတ

ဗလီယေျထ ္ထဗငိဲေ
တ န ာက

အော ုကအ္ညကေ

ရနကာယနက္ကီိဳ႕ျထုကကမ

က ီယ႔

ရမီိဲတ

အေဝငႀာဗငလီယထါေ္ငိဒက။

္ ငဝဒကကမ ငီယရုကလညကင အခယလာကရမီျ ဖကထးာကေနိဲတ အး္ထအ
က ေ္ီြငေိီြေၾာ ုကတ ကၾာ ခုကအ္ီ
္သင္သငျခ ငျခ င

ိီယငိာကက္ေိီြ

ရမီလ လီကကတကဒကလ႔ေ
ီယ ိ တ

က္ုကုသင။

ရခီယုကျထညကနဒကအေန ာကထီယုကင ေား ာကျ ငကမ

ငီယရုကလညကင ္ထဗငခဲတိဲတာမဖက ေင ုကငဥဗငေလ ာကာ -

ာီယဝုကု ျ ဖကကဒက္ုကိဒက

-

ိညကေင ာကကေ
္ ိီြျထိဳလယထက ီယ႔

္ေု ိသလာကကိ
မ ကေရင္ီယငိဲတအေၾာ ုကငေိီြ

္ိုကငၾာ ငလီယာကရေ္ငိဒက။

ါေထကဒကတလညကင အဲ ါနဲ႔ ထိက္ာကလ႔ီယ ညီာ္ီုကငက္ေိီြ အကး ငႀာဗငလယထက ီယ႔္၊ ္ု ဝထိကဝနကငားုက္၊
လသက္ေရငအားိဳီင္ာကေရ ာကကေ
္ လတလ ေရငေိီြ အကး ငႀာဗငလယထက ႔ီယ လီယထါေ္ငိဒက။

ဗေိ တ

အ္ထဗင္ိက္ေု ိသညဗက္လ႔ီယ ေျထ လီယ႔ ကရေ္ငထါုသင။
Chris:

ဗေိ တ ာၽီြနကေိ ကိ႔ီယ ဖီိကဝုကိဖ င ၾာညကတခးုကိ ာေိ တ

ဗ ိီယုကငေ ္အငုကတ အခယကမ

ဖိုကကဒကတ ဖာကက္လာကက္ဖဗကာီနကငေိီြ - အ္သငဖဗငထီြ ငေရငေယနကရဒကကမ က
ကာၲေေလငကမ ရမီိဲတ ္ကီိဳ႕္ ာ အခယကဖ
မ ကဒကတ ဖဗကာီနကငေိီြ
ထယ္ီကကဖာကက္္ကီိဳ႕ေိ ကိီယ႔လီယ

အခယကမ

ါကမက

ယိက ဧရ ဝိဗိီယုကငေ ္ႀာဗငာ

ဖိုကကဒကတ

ာိီေထင္ ငိဲတအငီယုကင ေင ုကရီြာကျ ဖကကဒကငီယရုက
ုဒကလီယ ိ
ီ ကေခလကလဲ္၊
ဗလီယ

ါေိီြ

ျကုကခးုကထါိဒက။

လသေနအီကကဒ ေိီြထါဝုကိဲတ

ာီု
ယ ု
က ျခ ငရုကငာမငဗ ျကိဳထာ
က ္သ
မ ေိီြ

ဖီိကဝုကဖ ငထါတကလ ငငီယိ ာီယ

္ီထကကၾာ ခုကအခးီနကကမ ထဲ

ဖီိကဝုကဖ ငဖရ ထါထဲ။

ိခးိဳီ႕အငီယျထိဳဖဗငထီြ ငေရငနဒကဖထကလညကင
ဖာကက္ေယနကေိီြထါ

-

ာီြနကနလီယက ရီိကေိီြ
အ းယဖီယာကကဒကတအဖ င

ာီု
ယ ု
က ျခ ငရုကငာမဗငျကိဳထကာမက္ေိီြာီယ

ဖာကက္္ကီိဳ႕ေိ ကေိီြ္၊

ဗေိ တ

ီြ႕္ ီိဳငိီယငိာကလ ကလဲငီယိ

ဖဗကာီနကငေိီြကမ

ုဒကလီယ ီြ႕္ ီိဳငိီယငိာကလ ကလဲငီယိ ေိီြထဲ ျ ဖကထါိဒက။

ေရ ောမ အ္ယငျထိဳကဒကတ

ဖာကက္လာကကေ
္ ျကဒ ေိီြကမ

ယိကထါုသင - ဥထက

္ီထကကၾာ ခုကကမ

ဗေိ တ

ါေိီြ

ရမီိဲတ

ိာဒကေိ တျ ဖကကလ ေ္ငိဲတ

ဖီိကဝုကဖ ငိဲတ

အကး ငအျထ ငရမီထါိဒက။

ုဒကလီယ

ါတအျထုက ျကနကက ိးယိကနဒကဖထကကမ

ရမီ္ထဗငေိ တ

ဗဖာကက္ေယနကေိီြာီယ

ါေိီြ

ျထညကိီြုကငနဲ႔ ေ ္

ငီယုရ
က

အ္သငဖဗငထီြ ငေရငေယနကေိီြအေထလ

ုဒကလီယေအ ုကျကုကလ ကလဲငိ
ီယ

ၾာညကတၾာိ ေထါတ။
Mark:

ယိကာဲတ္၊

ဗေိ တ

ဗာကကမ ေိ တ ျ ဖကထးာကေနိ ေိီြ

ေရမ႕ငာကကလယထကျ ဖကိဲတ

အကး ငႀာဗင

ရမီေနိ ေထါတ။ ေရ

ဖဗကာီနကငိဖကခးိဳီ႕ရမီေနေထကဒကတလညကင ေဖ ုကတၾာညကတရကဒကတ

ဖဗကာီနကငေိီြန႔ဲ ေဖ ုကတၾာညကတရကဒကတ ေ ္ေိီြလ ညကင အကး ငႀာဗငရမီေနထါေ္ငိဒက။ ဖာကက္ေယနကကမ
ုမ ငရကကင ီယ႔ ရမ ေနိဲတ္သေိီြအိီြာကေိ တ ိခးိဳီ႕ဖာကက္ေန
ယ ကေိီြာ ာၽီြနကေိ ကိ႔ီယ လီယခးုကိဲတ
ဖ္ိကကမိကခးာကကးိဳီငက
ခုက္း ငေျထ ိ ာီယ

ယိကေထကဒကတ

ရာီယုကိဲတ ေနရ ေိီြေိ တ

ရမီထါိဒက။

ါေထကဒကတ

ာၽီြနကေိ ကေ္ ာကခထါိဒက္၊
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ဗအ္ဖကေင ာကလယထ္
က
ငိဲတ
ာီယုကကျ ဖကာီယုကန႔ဲ

ေိီြာ ေ ငာီြာက္ဲ ေရ ာကလ ာီယုက ီယ႔အိီြာက ျ ဖကာီ

ုဒကေလ ာကျကနကျကနကျ ဖကလ ာီယုကကလဲငီယိ ေဖ ုကတၾာ

ညကတရိ

ဖီိကဝုကဖ င ႔ီယ ော ုကငထါလီကကတကဒက။
Chris:

အ္သင္ျ ုကတ လသေိီြာ ရနကာယနကိီယုကငေ ္ႀာဗင အျထုကကမ

ရမ လ ိဲတ အိီြာကေၾာ ုကတေထါတ။

ရနကာယနကိီယုကငေ ္ႀာဗင္ဲကမ ထဲ အကး ငဖယာ ရမီိဲတအိီြာကေၾာ ုကတ ရနကာယနကိီယုကငေ ္ႀာဗငာီယ
ထီယဖီိကဝုကဖ ငၾာေထကဒကတ ေနရ ဒသ္ ငိဲတ

ာ္နကငာ

ထီယျကုကတိဲတအိီြာကေၾာ ုကတ ေ ငာ္နကငေိီြာလညကင ဖ္ထဗငေိ တ - ေ ငာ္နကငျကုကတိဲတအိီြာကေၾာ ုကတ
လသေိီြာ ဧရ ဝိဗ္၊ ထဲခသင္၊ ကီြနကျထညကနဒက ဖိဲတေနရ ေိီြကမ လီယာကၾာညကတေနၾာိဒက။
Mark:

ကာၲေေလငာလညကင

အခယအခးီနကကမ

ေခိကဖ ငေန္ထဗငေိ တ

နဒကထဒကေိ ကေိ ကကး ငကး ငကမ ေရမ႕ေရ ာကေနထယရိဒက။
အခးီနကေထင္ထဗင ေရ ာကလ ိဲတအိီြာက ေားငေသငိုကထါိဒက။
အလီြနကော ုကငထါိဒက။

အခယလီယ

အခယလီယ
အခယလီယ

လ ေရ ာကိ

ၾာညကတး္အ ငေထငိဲတအိီြာက ေားငေသငိုကထါိဒက။

Livingston's Legal ရဲ႕ ေန ာက္ထက္ဗီြ ဗဒီယိုကငာကက္ေိီြကမ ငာကလာကငယေိီြ႕ၾာိ ေထါတ။
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