Mark Livingston:

Livingston ဥပေဒေရးရာေဆြးေႏြးခန္း ရုပ္သံထုတ္လြႊင့မ
္ ႈအစီအစဥ္မွ ၾကိဳဆုိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

Mark

Livingston

တည္ေထာင္သူနွင့္

ျဖစ္ျပီး

Livingstons

Legal

ရဲ႕

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(မန္းေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ)

တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

အထူးအၾကံေပး

တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Alexander Pulte မွ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာရိွတဲ့ ပုဂၢလိက ပညာေရးက႑
အေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Alexander ခင္ဗ်ား- ခင္ဗ်ား
ဟာ အရင္က

Debt and Equity Capital Markets နဲ႔ New York မွာ ရိွတဲ့

ထိပ္တန္းဆုိင္ရာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ M&A ေရွ႕ေနတစ္ဦး
အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့

ျပီး

အခု

ပညာသင္ၾကားေပးတဲ့ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအျဖစ္

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ
လာေရာက္

လုပက
္ ိုင္ခဲ့တယ္

လုိ႔သိရပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွကို ေရာက္လာၿပီးကတည္းက ပညာေရး က႑

မွာ

ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ဖူးလဲ

ဘာေတြ

ဆိုတာ

ေလး

အနည္းငယ္ ေျပာျပေပးေစ ခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
Alexander Pulte:

ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီအာရွကို မေျပာင္းလာခင္ကပဲ အေမရိက မွာ တကၠသုိလ္
ဆရာ တစ္ဦးအျဖစ္ လည္း လုပက
္ ိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုလံဘယ
ီ ာ တကၠသိုလက
္ ို လာေရာက္ လည္ပတ္ တဲအ
့ ခ်ိန္မွာ
ကၽြန္ေတာ္က အဲ့မွာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ရိွ ေနခဲ့ပါတယ္။ သူမက
ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကိသ
ု ြားေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး အထူးအေလးေပးေျပာၾကားခ်က္က စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းၿပီး ထိမိတဲ့
မိန္႔ခြန္းတခု ကို အဲ့ဒီမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မိန္႔ခြန္ နိဂုံးခ်ဳပ္မွာေတာ့
ျမန္မာနိဳင္ငံ
အဲ့ဒီ

သူမရဲ႕

ပညာေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရက
ြ ္ေနမႈမ်ားနွင့္

ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ ေတြ

ကို

ကိလ
ု ံဘီယာ

တကၠသလ
ို ္မွ

အကူအညီေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုရင္း မိန္႔ခြန္းကို အဆုံးသတ္ခပ
ဲ့ ါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၃ခုနွစ္က
အခြင္းအလမ္းေတြ

စၿပီး ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ပညာေရးကိုျမွင့္တင္ဖ႔ို အတြက္

စတင္ရာွ ေဖြခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး

၂၀၁၄

ခုနွစ္မွာ

ပုဂၢလိက ေကာလိပေ
္ တြဖင
ြ ့ဖ
္ ုိ႔ စတင္ေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့ပါတယ္။ ပီးခဲ့တဲ့ (၅)နွစ္လုံးလုံး
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျမန္မာနိိဳင္ငံရဲ႕ပညာေရးကို
အကူအညီေပးဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။
ဘြဲ႕မရေသးတဲ့

ဘြဲ႕ရၿပီး

နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔
ေက်ာင္းသားေတြ

ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ပါ

အတြက္ေရာ၊
ပိုမိုေရြးခ်ယ္နိဳင္မဲ့

ပညာေရးအစီအစဥ္အသစ္တစ္ခက
ု ို ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေကာ

လိပ္ ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ နိဳင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေတြအၾကား အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္မႈ
အစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ဖ႔ို
ခ်ိတ္ဆက္

မိတ္ဖိက္မ်ားအဖြဲ႔

ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာနိဳင္ငံရိွ

ေက်ာင္းသားေတြ

ပညာသင္ယူခြင့္

ပိုမို

အစည္းမ်ား
ပုဂၢလိက

ရရိွဖို႔

ႏွင့္

ေက်ာင္းမ်ားမွာ

အတြက္

ပထမဆုံး

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးဗဟိုဌာနနွင့္

ပူးေပါင္းၿပီး

ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပေ
ံ့ ရးစနစ္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္က

NLDရဲ႕

ရန္ကုန္စီးပြားေရး

တကၠသိလ
ု ္မွ

သင္တန္းမ်ားလည္း ေပးခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာနိဳင္ငံအတြက္

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕

ဆြစ္ဇာလန္္နိဳင္ငံရိွ

နိဳင္ငံတကာဥပေဒနွင့္

ဆရာဆရာမမ်ားကို
လက္ရွိ

UBIS

အစီအစဥ္ကေတာ့

တကၠသလ
ို ္နွင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံရိွ

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တ႔ို

ပူးေပါင္းၿပီး

ပထမဆုံးေသာ

နိဳင္ငံတကာ မဟာဥပေဒဘြ႔ေ
ဲ ပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
Mark Livingston:

တကယ္ေတာ့

ဒီျမန္မာနိဳင္ငံမွာရိွတဲ့

ဥပေဒလုပ္ငန္းေတြမွာ

အရည္အခ်င္းေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာ
ဆိုတဲ့အေတြးကို

ဘယ္လသ
ို င္ေပးရရင္ေကာင္းမလဲ

ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိပါတယ္။

ျမန္မာနိဳင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္
ပညာေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ
ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့

အရမ္းလိုအပ္ေနတဲ့

မွ

ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕ပုဂၢလိက

နိဳင္ငံျခားရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈကို

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ

ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕နိဳင္ငံျခားရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈဟာ

အခုဆိုရင္

ထြက္လာခဲ့တာ

၁၀၀

ရာခုိင္နႈန္းအထိ

၁၂လ

ပညာေရး ေစ်းကြက္မွာ

ၾကာခဲ့ပါၿပီ။
အခုခ်ိန္ထိဆို

ဘယ္ေလာက္တိုးတက္ေနၿပီ လို႔ျမင္ပါသလဲ။
Alexander Pulte:

ဟုတ္ပါတယ္။

ဒါဟာ

အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့

တုိးတက္မႈတစ္ခုပါပဲ။

တစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕ပုဂၢလိကပညာေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေဆာင္ရြက္
နိဳင္ေသးတာကို

သတိထားမိပါတယ္။

ပုဂၢလိကေကာလိပ္ေက်ာင္း ေတြ

တည္ေထာင္ဖိ႔မ
ု ွာ တစ္စုံတစ္ဦးကေန စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခုကို ထူေထာင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး
သာမန္ အားျဖင့္ ေတာ့ ဘြဲ႔ေတြေပးနိဳင္ဖုိ႔ နိဳင္ငံျခား မိတ္ဖက္တစ္ဦး ရွာေဖြရမွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ ပညာေရးမွာ အရည္အခ်င္းရိွဖုိ႔ အာမခံခ်က္ဟာ ျပည္တြင္းမွာ
စံနႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မရိွေသးတာေၾကာင့္ ျပည္ပကသာ လာေရာက္ ေဆာင္ရက
ြ ္
ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အရင္က ျပည္တြင္း ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြန႔ဲ နိဳင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ေက်ာင္းေတြ
အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အျမဲလိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ နိဳင္ငံတကာ

အရည္အခ်င္း ျပည့္မီဖုိ႔ထက္ ျပည္တင
ြ ္းမွာပဲ

အျမတ္ပမ
ို ိုရရိွေရးကိုသာ ေဆာင္ရက
ြ

ၾကတာျဖစ္လိ႔ု

မၾကာခဏ

တင္းမာမႈေတြ

ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျပသနာတစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြဟာ
ဆယ္စုနွစ္

လြန္ခဲ့တဲ့

ေတြကတည္းက

ပညာေရးစနစ္

သိပ္မေကာင္းတာေတြန႔ေ
ဲ တြ႔ၾကဳံခဲ့ၾကရတာပါပဲ။
ဘာျဖစ္လိ႔လ
ု ဲဆိုေတာ့ ျပည္သူ ေတြဟာ

ပညာေရးမွာ

အရည္အခ်င္းရိွဖုိ႔

အေရးၾကီးတယ္ဆိုတဲ့ အသိစိတ္ သိပ္မရိွၾကလုိ႔ပါပဲ။
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ျခားနားခ်က္တစ္ခုကေတာ့

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္

ပညာေရး ေတြမွာ

ပါတယ္။

ဘာသာေရးကိုပဲ

အေလးထားသင္ခဲ့ၾက

ဒါေပမဲ့

နိဳင္ငံတကာ အဆင့္မီေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပညာသင္ဖိ႔အ
ု တြက္ မတည္ရမဲ့ေငြ
ဟာ အရမ္းမ်ားေနတယ္လိ႔ု ထင္ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ

ပိုေကာင္းတဲ့

အလုပ္ရ

ဘဲြ႔တစ္ခုရဖုိ႔

နိဳင္မဲ့

ဘြ႔တ
ဲ စ္ခုကိုသာ

လိုခ်င္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့

သူတ႔ဘ
ို ယ္ေလာက္ တိတိက်က် သင္ယူေလ့လာၾကရမယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေနာင္မွာအဲ့ဒီ
သင္တန္းက သင္ခန္းစာေတြကေန အလုပ္မွာ ဘယ္ေလာက္ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္
ဆုိတာ ေတြကို အေလးမထားၾကပါဘူး။
ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားေတြးေခၚျပီး အရည္အခ်င္းတုိးတက္ဖုိ႔ထက္ နႈတ္တိက
ု ္အလြတ္
က်က္မွတ္ ဖို႔ နဲ႔ မွတ္ထားတာေတြကို ျပန္ခ်ေရးတာေတြကသာ

ျမန္မာနိဳင္ငံရ႕ဲ

ပညာေရးေလာကမွာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္တစ္ခုပဲျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးကို ဒီအတိုင္း
ပဲဆက္သြား ေနမယ္ဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ ပညာရည္ျမင့္မားဖုိ႔ ဆုိတာကို လုပ္နိဳင္ဖိ႔ု နဲ႔
ဒီပညာေရးကပဲ ကမာၻသစ္ကိုဖြင့လ
္ ွစ္ေပးနိဳင္မွာျဖစ္ျပီး ၄င္းတုိ႔ဘဝနဲ႔ အလုပ္အတြက္
တကယ္ပဲ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္ ဆုိတာေတြကို နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲၾကပါ လိမ့္မယ္။
Mark Livingston:

ဒါေၾကာင့္

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ

ပညာေရးကို

အေျခအေနေတြက

သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့

အခြင့အ
္ လမ္းေတြကို

ကန္႔သတ္ေနၿပီး

စနစ္ရဲ႕လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတြအေပၚမွာလည္း
ခင္ဗ်ားေဖာ္ျပခဲ့တဲ့
အေတာ္ေလး

အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့

နိဳင္ငံျခားတကၠသိလ
ု ္ေတြအတြက္
အေနာက္နိဳင္ငံမွာ

ရိွတဲ့ပညာေရး

အျမင္ကတ
ို စ္ခုရွိ

ေနၾကပါတယ္။

ပညာေရးကိစၥကေတာ့ ျမန္မာနိဳင္ငံ ေနရာ

လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

နိဳင္ငံျခားရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈေရာ

နိဳင္ငံျခား

ဒါေၾကာင့္

အႏွံ႔အျပားမွာ

သီအိုရီအရေျပာရယင္ေတာ့

ကိုယ္ပိုင္ပညာသင္ေက်ာင္းေတြအတြက္ပါ

အခြင့အ
္ လမ္းေတြအမ်ားၾကီး ရွွိေနပါတယ္။ လာမဲ့ နွစလ
္ ယ္ ကာလ ၁၂ လ မွ ၁၈ လ

ဒါမွ မဟုတ္ အလယ္အလတ္ ကာလ အတြင္းမွာ ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ
ဘယ္လဆ
ို က္ျဖစ္လာမလဲဆိုတ႔ဲ အေပၚမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အျမင္ေလး ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်ာ။
Alexander Pulte:

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္းပါပဲ ျပည္သူေတြက
အရည္အေသြးကို
အေျခခံၿပီး

ဂရုမစိက
ု ္ၾကပဲ

ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

ဘြ႔ေ
ဲ တြကို

ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကတဲ့ပြဲေတြ

ေရာင္းစားတဲ့နည္းနဲ႔ ေစ်းနႈန္းကို

ရိွေနတဲ့ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕

ပတ္ဝန္းက်င္

အသိုင္းအ၀န္း တစ္ခုမွာ ပညာရည္ျမင့္မားဖုိ႔ကို ဘယ္လို ထူေထာင္ ရမလဲဆတ
ို ာ
အႀကီးမားဆုံး

"အေျခခံအားျဖင့္ ေမးခြန္းတစ္ခု

စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါပဲ။

ကေတာ့

လူေတြက အရည္အေသြးကို ဂရုမစိုက္ၾကတဲ့ေစ်းကြကတ
္ စ္ခုမွာ အရည္အေသြးကို
ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လိယ
ု ွဥ္ျပိဳင္ၾကမလဲ ဆိုတာပါပဲ။"
နိုင္ငံတကာကေန

ပညာရည္ျမင့္မားဖို႔ဟာ

ဘယ္ေလာက္

အေရးၾကီးေၾကာင္း

လာေရာက္

အသိပညာေပး ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရက
ြ ္

ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့

အက်ိဳး

အျမတ္ေတြ

ရလာမယ္လေ
ို တာ့ ေမ်ွာ္လင့္ရတာပါပဲ။

ခင္ဗ်ားေနာက္ထပ္

သိထား

ရမွာက ပုဂၢလက
ိ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြမထြက္ေသး သ၍ အနာဂတ္မွာ
လိုအပ္ေနတဲ့ ပုဂၢလက
ိ ေက်ာင္းေတြရွလ
ိ ာမယ္ ဆိုတာ မေသခ်ာပါဘူး။ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ
နိဳင္ငံတကာ အဆင့္မီေဆာင္ရြက္ဖိ႔ု တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ ျပည္တြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ၊
အခုေရာ၊ ေနာင္ေရာ

အတြက္

အေလ့အက်င့္ ေတြပါတဲ့

ေရရွည္ေမ်ွာ္မွန္းထားတဲ့
အေကာင္းဆုံး

နိဳင္ငံတကာ
မဟာဗ်ဴဟာေတြ

မပါဘဲလဲ ေဆာင္ရြက္နိဳင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိေ
ု တာ့ ဒီနိဳင္ငံမွာရိွတဲ့
လုပ္ငန္းစဥ္ တခုလုံးကို အခ်ိန္ယူျပီး စဥ္းစားေပး ရမွာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာသာရပ္ဆိင
ု ္ရာကိစၥေတြမွာဆိုရင္အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္ေတြမွာအေတာ္ေလးျပည့္နွက္ ေန
ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့နွစအ
္ နည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ

အေတာ္ေလးကို ေခတ္စားေနခဲ့ပါတယ္။
ပတ္သက္လ႔ို

MBA

ေဝဖန္မႈေတြမ်ားျပား

ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတာက
ဘြဲ႔ရတဲ့

MBA

ေက်ာင္းသားေတြဟာ

ရနိဳင္ၾကလုိ႔ပါပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့
ဘြဲ႔ရဖုိ႔ ေက်ာင္းေတြကို

ဘြ႔ေ
ဲ တြဟာ

ဘြ႔ရ
ဲ ေတြရဲ႕

အရည္အခ်င္းနဲ႔

လာခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ဘာလိ႔ထ
ု င္ေပၚလာသလဲဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ
MBA

MBA

လစာ

ဒါေပမဲ့

လုိ

ဘြဲ႔တစ္ခုရရင္

ရလာဒ္ကိုပဲ

ျမင္ၾကလုိ႔ပါပဲ။

၂ဆ

အထိ

အလြယ္တကူ

အလုပ္မွာရာထူးတိုးတက္ဖိ႔အ
ု တြက္ပဲ
ဦးစားေပး

ဒါေၾကာင့္လဲ ေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းရလြယ္ကူ သလုိျဖစ္ေနတာေပါ့။

တက္ၾကတာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အခုဖြင့မ
္ ဲ့နိဳင္ငံတကာဥပေဒပညာမဟာဘြ႔ဟ
ဲ ာတျခားေစ်းကြက္တြန႔ဲ
ေတာ့အေတာ္ေလးကြာျခားပါတယ္။ဒီသင္တန္းမ်ိဳးကိုပထမဆုံးအႀကိမ္သင္ၾကား
ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးေက်းဇူး ေတြေသခ်ာေပါက္ရမွာျဖစ္သလုိ

နယ္ပယ္သစ္မွာလဲ

ပထမဆုံးဘြ႔ရ
ဲ ျဖစ္မွာပါ။

စိန္ေခၚမႈေတြရွမ
ိ ွာျဖစ္ျပီး

ဒီဘဲြ႔အတြက္ ေစ်းကြက္မွာေတာ့

ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးရိွတယ္ဆိတ
ု ာကို ျပည္သူေတြကို

အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ

ေရရွည္အက်ိဳး ေမ်ွာ္ကိုးျပီး ေဆာင္ရက
ြ ္တာလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ MBA လိုေစ်းကြက္မွာ
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္နိဳင္မယ္ဆိုရင္ ကြဲျပားျခားနားမႈ အနည္း ငယ္ေတာ့ ရိွမွာျဖစ္ျပီး
အခုခ်ိန္မွာ လူၾကိဳက္မ်ားမဲ့ ေရာင္းအားအခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ရွာေဖြတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍ ခင္ဗ်ားဟာ လုပ္ငန္းသစ္တခုကိုထူေထာင္မယ္၊ ယွဥ္ျပိဳင္ရမယ္ဆိုရင္
ေရရွည္အတြက္ ေမ်ွာ္မွန္းျပီး တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ အခ်ိန္ယူ ထူေထာင္ သြားရမွာ
ျဖစ္တယ္။
Mark Livingston:

ေကာင္းပါျပီ။

အခုဆုိရင္

အလားအလာေကာင္းတဲ့အခြင့အ
္ လမ္းေတြ

ဟာေစ်းကြက္ထဲ ေရာက္လာျပီး ခင္ဗ်ားလုပ္ငန္းကိုစတင္ထူေထာင္ေနပါျပီ။ ဒါေပမဲ့
ခင္ဗ်ားကနိဳင္ငံတကာအဆင့္မီအရည္အေသြးေကာင္းတဲထ
့ ုတ္ကုနက
္ ိုျဖန္႔ခ်ီ
သြားမယ္လိ႔ု ေမ်ွာ္လင့္ ထားယင္ ျမန္မာနိဳင္ငံ မွာ လက္ရိွေစ်းကြက္ အေျခအေနအရ
အခ်ိန္ေတာ့ ယူရဦးမယ္ထင္တယ္။
Alexander Pulte:

ဟုတ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ

ကိုယ္တိင
ု ္တည္ေထာင္ႏင
ို ္မယ့္
လြန္ခဲ့တဲ့

နိဳင္ငံတကာအဆင့္မီလုပ္ငန္းကို
ႀကီးမားတဲ့အခြင့္အလမ္းတစ္ခု

နွစ္နွစ္

ပထမဆုံး

လို႔ထင္ပါတယ္။

ေလာက္ကတည္းက

အိမ္ျခံေျမ ေစ်းနႈန္းေတြက်ဆင္းသြားခဲ့တာ ေၾကာင့္

အခုခ်ိန္မွာ

အခ်ိန္အခါေကာင္းေလးလဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွအ
ိ ေျခအေနပတ္ဝန္းက်င္န႔ဲ လုပ္ငန္း
ထူေထာင္ဖ႔ို

ကုန္က်စရိတ္ကလည္း

အရင္ကထက္စာရင္

နည္းလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။အခ်ိန္အခါကေတာ့သိပ္မဆိုးေပမဲ့ ေရရွည္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္
ျဖစ္လုိ႔ အေရး ၾကီး ပါတယ္။
Mark Livingston:

ဒီမွာရိွတဲ့က႑ေတြအမ်ားၾကီးထဲမွာမွ
တယ္လိ႔ု

ထင္ပါတယ္။

ဒီက႑ကိုေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြကတ
္ ာမွန္ကန္

လာေရာက္ ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူတင္ပါတယ္။

ၾကည့္ရႈေပးၾကတဲ့အတြကလ
္ ဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာင္လာမဲ့ Livingstons Legal

ဥပေဒေရးရာေဆြးေႏြးခန္းထုတ္လင
ြႊ ့မ
္ ႈအစီအစဥ္ေတြမွာ ျပန္လည္ဆုံေတြ႕
ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

