Mark Livingston:

Livingstons Legal ၏ေန ာက္ထက္ ဗီြ ဗဒီယ္ု င
က ာကကဒကယ္္ထီယ ကုေ
ႀာီိဳငီယထါုဒက။္

ရနကာယနလးမွ ျ္ ကီ္ယ၏္ီလးမွ ျုအေလးမွ ျက္ုီယ ကထ ကု္အ ထယ္ခီိဳ

Emerson

န႔ေုီြ႕ငအယုယထါုဒက။္

ုကး္လးမွ ျထ နက

ညက္

က္လးမွ ျ ိဳကုယ္Richard

ေရ ာကေထုုယ္ုီြာက္Richard

ာီယ္ော ုးဇုု ကထါုဒက။
Richard Emerson:
Mark Livingston:

ော ုးဇုု ကထါုဒက။
ါငီယရ က္

ု က

ု္

လးမွ ျကနကက ာီယ က အာီယ္ထ္က

္ီကကရ ဝနကေင

က
က မ္္

ၿထဗုေု ယ္ု

ုကး ္္ ုယငီယ္

က

ာီြ နကေု ကုီယ႔ာီယ္ု က

Richard Emerson:

္ားိဳက ာ ၿထဗလးမွ ျ ိဳကု႔္“Emerson Real Estate”

ုရ႕္ေ ာ

ကုေလးမွ ျထ လးမွ ျထာီယ ကက

ဟယုကာယ္

ကု္န႔္Emerson

Real

Estate

နက္ာထါ။

္

ု။

က

ုေလးမွ ျထ ုယ္ုီယ ကု္ာီြ နကေု က္ ဗကး

္ႀာဗုငအယု္္ီကကလးမွ ျုအေလးမွ ျက္္ုီယ ကထ ကုအ
ဝနကေင

ု္ေနန႔္

ရု ေထါယ။္ာီြ နကေု ကာ္္္

ၿထဗုေု ယ္ု

ုယု ာ္ေလးမွ ျကာီြာက္

ုီြာက္လးမွ ျကနကက ာီယ က အကး ္ရအယုုနကု္ ီြ ကယ ီယ႔ေထါယ။္

ာီယဒကထီယ ကိဳဗုထီြ ုေရု္ရးီၿထဗုး ုငီယေု ယ္ု က
ရ႕္ေ ာ

ငအယု

ရလးမွ ျု ကုာ္ာက ငကး ္

ယထက နကု္ုိဳကုယလးမွ ျ ိဳကုယ္Savills Plc ္ီကကလးမွ ျုအေလးမွ ျက္

ကကမ္္ ုီြာက္ရအယုုီြုိဳကုယ္ ီြ ကယ ီယ႔လးမွ ျ ိဳကထါုဒက။္ေန ာကထီယ ကုကး ္Emerson Real

Estate

ာယီ္လးမွ ျကနကက ာီယ က အ္န႔္

ဝနကေင

ကကမေထုုယ္ထယ္ခ

ာီယ က အုာ ကး္ေ

ာ
ီ ္ာယကုမဗ္လးမွ ျ ိဳက္ုညကေ္

ာကးညက္ေုီြ္ုီြာက္
က ႔လးမွ ျီယ ိဳကထါုဒက။္ ဗေု ယ္

ာီြ နကေု ကုီယ႔္ရ႕္ဲီာ္ိဳညကုက ္ကု္ထေ ာ္ာီြ နကေု ကု႔း
ီယ ညက္္္

နက္ကး္္Royal

Institute

Surveyors

of

Chartered

္ ႔ဝ
ီြ ကက ု္လးမွ ျ ိဳကးညကယ္လးမွ ျထ က္ာီြ နကေု ကု႔ာ
ီယ ္“ုနက ီယုလးမွ ျ ုကလးမွ ျု ကု”္န႔္ လးမွ ျကနကက ာီယ က အကး ္
ဒုယ္

ာီြ နကေု ကုီယ႔္

္ုီယ ကထ ကုအ
ငီယ

ထ
ယ က နကု္ာီယ္ု ဝနကဒဇေင

ီယု ာ္

ယထကေနုယ္ုရ ုဝ က္

ကရာ
ီြ က္ာီယ ကလးမွ ျု ကုလးမွ ျ ိဳကထါုဒက။္

ာီြ နကေု ကုီယ႔ာ္ာယီ က အ္ုာ ္န႔္လးမွ ျထညကုီြ ကု္

ဘမကက ု္ ာီယ္ ဝနကေင

ကကမေထုထါုဒက။္ာယကုမဗ္ုညကေ္

ကးဇက ု္္ုီြာက္

၄ ကုုီယ႔၏္ိဳဗကအာီနကု္းိဳက္ေရုငီြလးမွ ျု ကု ္ေလးမွ ျက း ုလးမွ ျု ကု ္
ေရ

ကုလးမွ ျု ကုား က႔ရ ကုားးဗုလးမွ ျကထကားအကမ္ာီိဳွ္ုီြာက္traditional

consultancy

services္

ေထုလးမွ ျု ကု ္လးမွ ျ ိဳကာီယ ကေလးမွ ျုရီးု႔္္ိဳဗရ ကုအိဳ ္ု ကေထုလးမွ ျု ကုုီယ႔ာီယ္

ာီြ နကေု ကုီယ႔္ာေင

ကရာ
ီြ ကေထုထါုဒက။္

Mark

Livingston:
ုာဒကာီယ္
ု က

ကကုထီြ ယု
က ီနကလးမွ ျ ိဳကုယ္ဲ့

ီြအ႕ၿ ီိဳုကမ္

ော

ဲ၀ဲ့ ၄္ုယားိဳ၊က ္ လးမွ ျကနကက ာီယ က အ္ေင ာက

ရးီုယုယ္လိ႔ု

ဆိုိုႏို ္ထါုဒက။္

္ီကကရ ္
ာီြ နကေု ကုနက႔ကးနကုရးေ

ကုထါုဒက။္ာီယ က အေု ကာိဳဗုထီြ ုေရု ီြအ႕ၿ ီိဳုကမ္ိဳ
ယထကေရု္ကး

္နညကုငအယုေု ယ္ေလးမွ ျက ္

္ေင ာက္္အယ္ ီြအ႕ၿ ီိဳုုီယုုာကကမ္ရီးုယထါုဒက။္
ာက္ထီၿယ

ထဗု

ညကု္

1

ာ ဒကလးမွ ျထနက႔
ေ

ီကယက
က ဒက။္

ယနညကုးီြ ုုဒက

္ေ ာ

ားိဳကေုီြာငီယ္းီးီး း ္

႔္ီယ ာီြ နကေု က္ ကုဒက။္္ယ ဗာီိဳွာီယ္္ဲီာ္လးမွ ျ ိဳကထီြ ုေိဳုယ္

ကုရ ကုန႔္ထုကးာကၿထဗု္ု က

ၿထဗုေု ယဘဒက

Richard Emerson:

ုကုေ

ု္ဘ လးမွ ျက က

ီယက ီယု္ဟနက႔္ု ုေုီြန႔္

။

ကကုာ ္ကု ထီုကငီယ႔ကမေုီြာ္

္ီကကၿုအေလးမွ ျက အ႕ီြ ၿ ီိဳုုီယုုာကေရု ္ေင ာက

ယထကေရုာ္ကး ္

ုီယုုာက ႔ီယ

။

ီယုဒက

႔္ီယ ု က

ဟယုကာယ။္

ု္ ကး
ော

ကုထါၿထဗ။္ာီြ နကေု က္ ကုဒက္္ရ က္ု ီနကေုီြ္

လးမွ ျထနကေလးမွ ျထ ရကဒကငီယရ က္
္ယ ဗ္ု ီနကေုီြာ္လးမွ ျကနကက ာီယ က အကး ္ိဳီုကေန ာက္
ိဳရ ော

ကုုယ္္ု ီနကေုီြလးမွ ျ ိဳကုယထါုဒက။္ာီယ က အ္ေနန႔္

ာီယ က ု
အ ာ ာ္

ကကု ီြ ကယုါိဳ

အခ ိန္္မွာ္

ေရ ာက္ေန္ီယ း
က ္ဇ ေတြ ္ုီြာက္ းဗုလးမွ ျု ု္း

ကယေ

ကေး ္

ုညကငာယကုမဗက ု္ ္နညကု ဒကး ရးီုု
ယ ယ္္ေလးမွ ျု္ေနုိဳကရထကကး ္ရီု
း ထ
ယ ါုဒက။္
ီြအ႕ၿ ီိဳုုီယုုာကကမ္

္

ယီ႔ း ္

ဇေုီြာ္္ကးဗ

ီာ
ယ ကာီယ ကရနကႀာီိဳုိဳ ုၿထဗု

္ေင ာက္္အယက ုာီယ္ိဳဗကအေထုုယ္္ေနန႔္ိဳဗုထီြ ုေရုော

ီယ္ထကကဒကယ္

ကု္

ုိဳကုယ္ိဳု ကုယထါုဒက။
Richard

Emerson:
္ ကုယ္ုီယ ကုထါဘဲ့ ၁ုယားိဳက္ေရီြုော ာကထီြာ

္္ၿထဗု္ေဈု

ာီြာ္က

ေ

ုယထါုဒက။္

ေဈုာီြာက္းီ႔္ယ ာယနကိဳညကား ယ္က ဝနကေင

ယထါုာ င ကု္
ကကမု း
က ီြ ကုလးမွ ျု ကု္

္းိဳကက ုိဳီြ ရီးုယထါုဒက။္ာီယ က အလးမွ ျု ုရ ကုားဗုလးမွ ျကးိဳထကားအကမ ္္ေိဳ ထီယက ကု္ေဈုာီြာကုီြ က္
လးမွ ျထညကုီြ ကုာယကုမဗက ု္းဗုလးမွ ျု ု္ ီြအ႕ၿ ီိဳုကမ္ိဳု ကေထငေထါာက
္ုီြာက္
ီယ႔ငီယ
္ီယေု

ု ီနက ္ေနရ ္

က ုလးမွ ျထ ုေး ္ေု

ီယထါုဒက။္

းိဳက္

ကုငီယကမ္ရးီုယုဒက္

္ကးနကုာဒကေု ယ္ိဳဗကအာီနကုက ုိဳီြ ္ၿထဗုေလးမွ ျက ာကေိဳုယုယ္ုါ္

ကုငီယကာ
မ ္ေ္

ကလးမွ ျက ကုယထါုဒက။္

ီြနကုယုယ္ ္

ားိဳကာ္ု္ ုုာကုုယေထကယ္္ုယေု ယ္ိဳဗုထီြ ုေရုာ္္
ကး ေး က

ညကုော

ကု ္ရအယုုနကု္္ုီြာက္ေး က

ဟယီုဒက္န႔္ဝ

ညကုော

ကု ္

နကေင

ကကမ္ႈ နက ု္ုီြာက္

း ကာ္ေန္ီယ ကရ ္ေနရ က ု္ုီြာကထါ္ေနရ ္းီးး
ီ
း ္ရးီ
Richard Emerson:

ဗေု ယ္ာယကုမဗ္ု

ညကေ္

ထါၿထဗ။

ကးဇက ု္္ုီြာက္္ု

ာက္ုေုီြ္

န႔္
ိဳီနကေုငကမ္ရးီုယထါုဒက။္ဘ လးမွ ျ ိဳက
္ ု္
ေကး က

(ေု
က႔လးမွ ျထဗု္ငာက

ီ႔ယ

ငီယေု ယ္တိဳဗကအု ာကက ုာီယ္ဝဒက

ကုငီယု ာကက္ာ္

ာကုီယုုာကရနက္ႀာီိဳုိဳ ုေနေး ေ ာ

ာ ိဳီုလးမွ ျထိဳထါ

ီယ
ီကကယကဒက

ီယ႔္

ယ္က

လးမွ ျ ိဳကထါုဒက။္းီယ႔ေး က

2

ုိဳကုါုိဳကေ
ု က

ကး ေု ယ္ငနက႔ာ ကဘာကေုီြ္လးမွ ျ ိဳကိုႏုိ ပ
္ ါုဒက။္

ုကး ္

ယထကနီယ ကိဳက
ီြ ကုရီးကဒက။္လးမွ ျထဗုရ ကေု ယ္္ေင ာက္္ဗုရယ္ုနက ီယုနး ယ္က

း ုရကကုကမုနက ီယု္ေထငိဳု က္းာကေရ ာကကမရးထ
ီ ါ
Richard Emerson:

္ယေု ယ္ုယ္

ာီြ နကေု ကုီယ႔္ဘ

ယထက ႔ီယ

ယီး

ီကကယကဒက။

ငီယေု ယ္ာီြ နကေု က္ ု
က ဒက္္ေရုႀာဗုုယ္

္ထီယက ကုာေု ယ္္ိဳီယုရ္ေနန႕္ိဳဗုထီြ ုေရုထီယ ကုကး ္ ီြအ႕
ီယထါုဒက။္

လးမွ ျထညကုီြ ကု္ာ္

ထီယကီယ္

ဝ ကေရ ာက

္ုီြာက္
ရယအုုနကုနး ကယ့နကေင

္ာီယ က အလးမွ ျု ုရ ကုားဗုလးမွ ျကးိဳထကနးအကမ္

ီယထါုဒက။္တဟ ာ္္ေင ာက္္အယက ု္

ီယ္ ုာယီ္ုီယုုာကေိဳထါ

ီကကယကဒက။္္္ဇုးလးမွ ျ

ကကမ္္ေင ာက္္ဗု္္ထီယ ကုဟ ္ေ ာုန

ဒကေရုာ္ကး
ုလးမွ ျ

ထါ္ကာ

ေိဳ ႔္ီယ
့ဒက

ၿ ီိဳုေိဳ ီယ႔္

ီယ္ ီြအ႕လးမွ ျ ီိဳုကမက ီိဳု္လးမွ ျ ိဳက

နီယ ကု ေုီြ္ယရထါ

ယ္က

နကုငာကးီြ

ီကယက
က ဒက္္ထက ္

ကယ္ေ ာုနနကုငာကးီြဒကေရုထီယ ကုဟ လးမွ ျကီိဳ္

ယကး ္ု ိဳီ႕္ေး ္ ာဗုငအယုရယအုုနကုထီယ ကငီယ ကးဇက ုလးမွ ျ ိဳကထါုဒက။္
ာီြ နကေု ကုီယ႔္

ာကရးီုီြ က္ဘမက္ထယီ ကု္းီယ႔က

္ ကုအ္ထီယ ကုုီယ႕းညက္ေု

ဟယုက္

ကုငီယကမာီယ္လးမွ ျ ညကယေထုရနက္ေနရ

လးမွ ျ ိဳကု႔္ုညကင္္ေင ာက္္အု္ ွာ်ား္ း ကာ္ း ယေ
က
ဇေုီြ္ုညကေ္
Mark Livingston:

ီြုကရးီေနင
ကု႔ေဈုာီြာကရးီုယအခါ္

ကု ကေနုယ စီကအာီနကု္းိဳကက ်ားထါ္ နကုဗုေထုထါ

ီကကယကဒက။

္ီယော ။တာီိဳွုီြ က္ ေဒ ဘယဒ ္ိဳဗုထီြ ုေရု္ ီြအ႕ၿ ီိဳုကမ္ၿထဗုေု ယ္ိဳဗုထီြ ုေရုကး ္ထီယကီယ္
္ရးီနက္ဟယနက္

လးမွ ျက ကယက ုေရု ္္ီကကၿုအေလးမွ ျက္ား ကယ္ေဈုာီြာက္

ီြအ႕ၿ ီိဳုုီယုုာကကမ္

န႔ထုကးာကၿထဗု္

ႀာီိဳုထကကု္္ ု္ယုကကမာ္ရ

လးမွ ျကနကက ္ိဳီယုရ္္ေနန႔္္

ကးနကုာဒက္

ကုနးဗုကမ္းီယ႔္္ဗုုညကေိဳုယ္္ေနလးမွ ျ

ယက္ာီယ က အေု က္

ေဈုာီြာကာီယ္ုီယုုာကေိဳုယထါုဒက။

ၿထဗုေု ယ

ရ ကုားဗုလးမွ ျကးိဳထကားအကမ္ိဳဗကအာီနကုေုီြန႔္
ငာကိဳထကုယ္ ္ လးမွ ျထိဳလးမွ ျထ ကေလးမွ ျထ

ကု

ေရု

ယထက နကုိဳ္ကေုီြာီယ္လးမွ ျထနက

ႀာီိဳုိဳ ုေနထါုဒက္

ီယ႔္

ီြနကုယုယ္

ဒက။္

ဗ္

္ေင ာက္္အယ္

ါငီယရ က္

လးမွ ျ ိဳကုယ္္ ု္ယုကကမ္္
ေုီြာီယ္ု

က

ုဘဒက

ထကကအ္ႀ
ီ္ယ လးမွ ျက က

ညက္ုီယုုာကေိဳရ နက

ေုီြာ္ာီြ နကေု ကုီယ႔္လးမွ ျက ကေုီြ႕ရထါု
ာီိဳုထကကု

ရီဒွာနဒကထဒက္
ီယာကုယ္္ော

နဲ္
႔ အဝ ဂ
က ြ ကာ ္

ကုလးမွ ျက ကကမ ဒအယ ာညကကမ္

။္ ီြအ႕ၿ ီိဳုုီယုုာကာယီ ကေု ္္ရးီငယုအ ္န႔္္ီယ္ထီယ ကုကး ္

ာယီ က လးမွ ျအ ု ုး ု္ရ ုက ားုဗ လးမွ ျကးိဳထာ
က း
အး ေ
ဇ ုီြ္္ုီြာ္က ဘယ္နယ္ပယ္ဟွာ
္
Richard Emerson:

ကကု္္ရးီငယုအ လုိ႔္ု က

ော

ု္ဘဒက

ီယလးမွ ျက က

အုီြ က္ယ

။

ကုုယ္္ရ ုိဳကုယလးမွ ျ ိဳကု ာ္ုယငီယ္္ိဳီယုရ္ေနန႔္ႀာီိဳုိဳ ုလးမွ ျထဗု္

တလးမွ ျထႆန ္ ္ ္ ္ ္ ေလးမွ ျ ရး ကု ီယ႔္္ု ီနက္ငီယု ္ရဒက္ိဳဗုထီြ ုေရုာီယ္ကးနကာနကိဳီြ
္ု ီနက္

ငီယု ာီယ္

န ု

ညကးေဘ

ေထါာက

ယထက ႔္ီယ
ၿထဗ္

ယီ႔္

ာီြ နကေု က္ ကုဒက။္ဘဒကနညကုန႔လးမွ ျ ိဳကလးမွ ျ ိဳက္ာီြ နကေု ကုီယ႔္းဇု႔္ီယ ္ ု္ယ
ုကကမာီယ္

ေ္ ာကုအေထုးီြ ုကး ္လးမွ ျ ိဳကထါုဒက။္
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ဒုယ္

ာီြ နကေု ကုီယ႔္လးမွ ျထႆန ္ုိဳကရထကေုီြ႔ရးီု ာ္ေိဳ ုာီြာကကး ္ေဈုနးိဳန်ား္

းုကကးုကကမ

ာီြလးမွ ျထ ုလးမွ ျု ုန ုလးမွ ျု ကုလးမွ ျ ိဳကထါုဒက္ၿထဗုေု ယ္္

ာီြ နကေု က္ ကု ာ္ရ ကုားဗုလးမွ ျကးိဳထကားအးဇက ု္းဗုလးမွ ျု ု္ာီယ က အလးမွ ျု ုး ု္
ရ ကုားဗုလးမွ ျကးိဳထကားအးဇက ု္
ိဳီုကဝ ကိဳ ု

ေရ ာက ီယ႔္

႔္ီယ

ယထကေင

က

ီယ

း က္းဇု႔ေ
ီယ လးမွ ျ ရး ကုရကဒကယ္လးမွ ျထႆန က ု္

က ာ ုမ္ရီးုုကထါုဒက။္္ေင ာက္္အယထီယ ကုကး ေု ယ္ေိဳ ုားိဳနကုးုကကးုကလးမွ ျု ကု္
ယီ႔္ာီြ နကေု က္ ကုဒက။္
အေပၚ

အထ်ားသျဖ ့္

ေ္မ ွာ္္မန္်ားေ ်ား္ ိ်ားေပါ့၊

စီ္ခကိန္်ား္ ွာ်ားအတြက္

ေ သခခ္ ွာ်ားး ေျ္တန္ဖို်ား

ါ့အျပ ္

အ မွာ်ားတန္ဖို်ား

နဲ႔

ေနထို ္္ႈ

အပို ္်ားတြ ္လလ္်ား

အေရွာ ္်ားတန္ဖို်ား

္မွာ

ျပ

နွာရမိ

တတ္ပါတယ္။
Richard Emerson:

းယီ႔ေး က္ေဈုာီြာကာ္ေရး႕ ငာကုီယု ႔္ီယ
ီြအ႕ၿ ီိဳုကမာီယ္

ယီုဒက

ီယ္ထကု ာက္

အးိဳ႕ေင ကေထုရနက

႔္ီယ ာီြ နကေု က္ ကုဒက။္္ထကကအ၍

္ေနန႔္

္ိဳီယုရဘာကက္း

ီယ္ထကေနငလးမွ ျ ိဳကထါ္ုဒက။္

ာီြ နကေု က္ ကုဒက္္ဲီာ္္ု ာကက္
ဘဒကကး

ီ္
ယ ထကု ာကရးီ

္န႔္ဘ န႔ုဇး

္ငီယု ဘလးမွ ျ ိဳကထါုဒက။္္ီယ္ရ န႔္

္င ကေလးမွ ျထရနက္ာ ဒကလးမွ ျထနက႔ုယ္ုီယုုာကကမ္္းိဳက္ုိဳကုာ
ယ ီယ္
ုညကေ္

ဇေုီြာ

ကာီယ ကထါုဒက။္္လးမွ ျု ုေဈုာီြာကက ုကး ္ုညကရးီုယ္

လးမွ ျကနကက ္နီယ က အးီယ႔္က

ဒဇေင

္

ရေးုုယ္

ရးီေနင္လးမွ ျ ိဳကထါုဒက။္တဟ ာ္ိဳီုက

္လးမွ ျက ကးေဘ ္ ုက ုိဳီြ ္

မထကရး ု္ိဳရ ော

ကုုယ္္ရ ္

ီယ႔

္

ာီြ နကေု က္ ကုဒက။္ဒုယေုုကုီြ က္္ီယ ကု ္ ဗဒာကနကက ္
ိဳ ကာ ထဇု႔က
ီယ း ္

ု က

ု္

ဘ ေုီြ႕ရးီာီယ က

္ုီြ ယ္
က ေရုက ုိဳီြ ာီယ္ ဗကး ္ဒဇေင
းဇု႔္
ီယ ုီြာက္

က

္ာ ိဳီုရးီရနက္

ငီယု ာီယ

ိဳ္ကုိဳ ုာီယ ကရ က္

ာီယ ကုဒက။္ၿထဗုေု ယ္
ယထကေင

ကု ကေး ေင

ကရာ
ီြ ကု ကေး ္

ေ းုအ္ရ ကုားဗုလးမွ ျကးိဳထကားအးဇက ု္းဗုလးမွ ျု ုိဳီြ ္ရီးုဒကငီယု ာီြ နကေု က္ေးု ုဒက။္
Richard Emerson:

းီယ႔ေး က္္ ိဳီယုရဘာကကး္ိဳ ညကုက ္ကုိဳညကုာကကု္ေလးမွ ျထ

ကု

လးမွ ျု ကု္န႔္ာီြ နကေု ကုီယ႔ ္

လးမွ ျက က ဇုၿထဗုး ုလးမွ ျ ိဳကုယ္ုီယာကုီြနကု္ ုေထုေနုယ္္ထေ ္

းိဳကက ု္္ုီြာက္ဲ္

ားိဳက္းီယ႔ကဟယုက္ ္

ားိဳက ာ ုယ္

ုညကေင ာကေနလးမွ ျု ကုာ္ေလးမွ ျု
္ ီြအ႕ၿ ီိဳုုီယုုာကကမ္

္းိဳကာီယ္

ႀာဗုိဳီြ န႔္
္
Mark Livingston:

ကကုော

းကကုော

ယထကေင

ကု ာကာီယ္ဒုယုီြ က္

ကု္ုိဳကုယလးမွ ျ ိဳကထါုဒက။္ေိဳ ုာီြာကာ

္ာ ိဳီုရးီေိဳာီယ ကုယ္္င ယး
က ီယ႔္ေကး က

ာီြ နကေု ကုီယ႔္ေရ ာကာီယ ကရ က္

ကယု ာက္

ဇေုီြ္ုီြာက္ုီြ ႔္က

ကုက ုရးီထါုဒက။

္ီယ္းအယုးထကု ာကက ု္ုီြာက္ော ုးဇုု ကထါုဒက။္ေပ်ားု ကုယ္message ာေု ယ္
လးမွ ျကနကက နီယ က အဟ

္ီကကလးမွ ျုအေလးမွ ျကရ ကုနးဗုလးမွ ျကးထကနးအးဇက ုာီယ္
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္ထကကအ ာီိဳငီယေနုယ္ုီြာကု က
ုီြ ကယ္ေရု္ကုိ ္္က
Richard Emerson:

ေးု ု ေထါယ။

Mark Livingston:

ော

ကုထါၿထဗ။္

ုုီယ႔ရ႕္ေန ာက

ီြုကေိဳန႔ေန ္။္ာအော

ကညက႔ ီြအ႕ၿ ီိဳုုယီုုာကကမ္္

ကုထါေိဳ။

ေရ ာကေထုုယ္ုီြာက္ော ုးဇုု ကထါုဒက။္ာီြ နကေု ကု႔္ီယ

ရ႕္ ာညကယရးိဳးဇက ုာီယ္

ညကု္္ထကကအော ုးဇုု ကထါုဒက။္Livingstons Legal

ရ႕ေန ာက္ထက္ ီြဗ ဗဒီယ္ု ကငာကကု
မ ီြ က္္ထကေုီြ႔ကဒက
Richard Emerson:

ီ႔္ယ ေကး က

ကယထါုဒက။

ော ုးဇုု ကထါုဒက။
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