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အိိမ္္င��းသိုိ�႔ အိသိုိ�ပးးခ််က္္ -
COVID-19 က္ပး္�ရာ�ဂါါက္းးစက္္မ္ႈက္�လအိတ�င္း၌ သိုင္ ဝင္�တငမ္ရာ�ိ����လ�်င္ သိုိ�႔မ္ဟု��္ က္�န္္က္်စရာိ
�္မ္်�း �ိ�းလ� ခ့်�လ�်င္၊ သိုိ�႔မ္ဟု���္ရာ�ဂါါအိခ်ံ�စ်စံ��စ်ရာ�ရာ�ိ�သို��တက္�င�်က္ိ�ဗစ် ၁၉မ္��သိုဆုံးံ�း
တခ်င်းတ�စ်�စ၊ က္ျန္်းမ္��ရားအိလ�န္်ခ်ျိ���့��သို� �တက္�င�် မ္ိမ္ိအိ��က္်အိန္္�ရာ�ယ််ပးိ�မ္ိ��ိ�းလ��စန္ိ�င်မ္ည့်�် 
�တပး�င်း�ရာ��� ရာန္်မ္�� သိုင်သိုိ��မ္ဟု��် သိုင�်မ္ိသို�းစ�ဝင်�စ်ဦးး�စ်�ယ်�က္် ၏ က္ျန္်းမ္��ရားက္ိ�
ထိိခ်ိ�က္်မ္��ရာ�ိလ�န္ိ�င်�ခ်ျ တ�စ်ပးါက္၊ ထိိ�႕အိျပးင္ ဤအိခ်က္္အိခ့်အိ��က္် အိသိုိ�ပးး�တက္တင�ခ််က္္ ���င္
ပးံ�စံက္ိ� သိုင္ လက္္မ္��္ထိိ�းၿပးးး အိိမ္္ပးိ�င္ရာ�င္ထိံသိုိ�႔ သိုင္�ပးးပးိ�႔ခ့်�ၿပးးးျ�စ္ပးါက္အိိမ္်လခ် မ္�ပးး�ခ်ျ�သို��ၾက္�င�္ 
သိုိ�႔မ္ဟု��္ သိုင္၏ အိိမ္္င��း စ�ခ််�ပး္ သို�္မ္��္ရာက္္�က္်�္တလန္္ၿပးးး�သို�်လည့််း လက္္ဝယ်္ထိ�းရာ�ိမ္ႈ အိတ�
က္္ သိုင�္အိ�း အိန္ည့်္းဆုံးံ�း ဇန္္န္ဝါရား 15 ရာက္္၊ 2022 ခ်���စ္ အိထိိ ��င္ထိ��္ျခ်င္း မ္ျပး�လ�ပး္�ိ�င္ပးါ။ အိက္ယ်္၍ 
သိုင္၏ အိိမ္္ပးိ�င္ရာ�င္က္ သိုင�္အိ�း ��င္ထိ��္ရာန္္ �ရာ�းစ�့ဆုံးိ� တခ်င်းတပး�ပးါက္ ဤ ���င္ပးံ�စံက္ိ�သိုင် �ရာ�း႐ုံးံ�း
သိုိ�႔ျ�စ္�စသိုင္၏ အိိမ္္ပးိ�င္ရာ�င္ထိံသိုိ�႔ျ�စ္��စပးးအိပး္ခ့်�လ�်င္၊ သိုင္၏အိခ်က္္အိခ့်�တက္တင�ခ််က္္က္ိ�  စိန္္�ခ်ၚ
ရာန္္ သိုင္၏အိိမ္္ပးိ�င္ရာ�င္မ္�အိဆုံးိ��င်သို�င်း ျခ်င္းမ္တပး� ပးါက္န္�င္ထိ��္ျခ်င္းဆုံးိ�င္ရာ� �ရာ�းတစ့ဆုံးိ�မ္ႈက္ိ� ဇန္္န္ဝါရား 15 
ရာက္္၊ 2022 ခ်���စ္ အိထိိ �႐ုံးႊ႕ဆုံးိ�င္းလိမ္�္မ္ည့်္။ အိက္ယ်္၍ အိမ္��စ�့ဆုံးိ�တပးးး �ရာ�း႐ုံးံ�း���္က္ သိုင္၏ အိခ်
က္္အိခ့်ရာ�ိသိုည့်�်�အိၾက္�င္းက္ိ�ခ်ိ�င္လံ� စ�� �တ�႕ရာ�ိရာပးါက္ ��င္ထိ��္ျခ်င္း အိမ္��က္ိ� ဇန္္န္ဝါရား 15 ရာက္္၊ 2022 
ခ်���စ္ အိထိိ �႐ုံးႊ႕ဆုံးိ�င္း�ပးးလိမ္�္မ္ည့်္။ ယ်င်း��င္ထိ��္ျခ်င္း အိမ္��က္ိ� �႐ုံးႊ႕ဆုံးိ�င္းထိ�းစဥ္္၌ သိုင�္အိိမ္္ရာ��ိ�
က္္ခ်န္္း��င်သိုင်ဆုံးက္်လက္် �န္ထိိ�င်န္ိ�င်ခ်�င�် ရာ�ိသိုည့််။  သိုိ���သို�်အိိမ္္ရာ��ိ�က္္ခ်န္္းက္ိ� �မ္င္� က္�
သိုိသို�ထိင္ရာ��း�သို� ထိိခ်ိ�က္္ပး်က္္စးးမ္ႈ ျ�စ္�စျခ်င္း သိုိ�႔မ္ဟု��္ အိျခ်�းအိိမ္္င�ါးမ္်�း�အိပးၚထိပး္ခ်ါ�လ့
န္�င�် မ္�န္္�ဆုံးက္်�း တလန္္���က္္�်က္္သိုည့်�္ အိျပး�အိမ္းမ္်�း သိုိ�႔မ္ဟု��္ �န္ထိိ�င္သိုးမ္်�း�ိ�႔၏ �ပး်�္ရာႊင္မ္ႈ
အိတ�က္္အိသိုံ�းျပး�ျခ်င္းက္ိ�ထိိပးါး�စရာန္်သိုိ�႔မ္  ဟု��္အိျခ်�းသိုးမ္ျ�း �ဘးးက္င္းလံ�ၿခ်ံ�မ္ႈဆုံးိ�င္ရာ� အိ��ရာ�ယ်္က္ိ� 
ျ�စ္�ပး�ၚစျခ်င္း �ိ�႔အိ�းျ�င��္ သိုင္၏ အိင��းစ�ခ််��ပး္အိပးၚ စည့်္းက္မ္္း ခ််ိ�း���က္္မ္ႈ ျပး�ပးါက္ သိုင�္အိ�း ��င္
ထိ��္ျခ်င္းျပး��ိ�င္သိုည့်္။

ဤ ���င္ပးံ�စံက္ိ� သိုင�္အိိမ္္ရာ�င္က္ သိုင�္အိ�း �ပးးအိပး္ထိ�းခ့်�ပးါက္ အိဆုံးိ�ပးါ���င္ပးံ�စံအိ�း သိုင္ျပးန္္လည့်္�
ပးးပးိ�႔�ိ�င္ရာန္္ စ��ိ�က္္လိပး္စ� ��င�္ အိးး�မ္းလ္လိပး္စ�မ္်�းက္ိ�လည့်္း သိုင�္အိိမ္္ရာ�င္က္သိုင�်က္ိ��ပးးထိ�းရာမ္ည့်္။ 
အိက္ယ်္၍ သိုင�္အိိမ္္ရာ�င္က္ သိုင�္အိ�း ��င္ထိ��္ျခ်င္းအိမ္�� က္ိ� စ�င္�ဆုံး�တင္ရာက္္ၿပးးးျ�စ္ပးါက္ �ဤ��င္
ပးံ�စံက္ိ� သိုင�္အိိမ္္ရာ�င္ထိံ သိုိ�႔မ္ဟု��္ �ရာ�းရာံ�းထိံ၊ သိုိ�႔မ္ဟု��္လ�်င္လည့်္း ��စ္ဦးးန္�စ်�က္်ထိံသိုိ�႔ အိခ််ိ�န္္မ္
တရား သိုင္ ျပးန္္လည့်္�ပးးပးိ�႔�ိ�င္သိုည့်္။ သိုင�္မ္��်�မ္္း အိတ�က္္ လက္္မ္��္ထိိ�းထိ�းသိုည့်�္ ���င္ပးံ�စံ၏ မ္ိ
��� �စ္�စ�င္သိုိ�႔မ္ဟု��္ ဓါါ�္ပးံ�ရာိ�က္္က္းးထိ�းပးါ။ သိုင�္အိိမ္္ရာ�င္ထိံ အိိမ္္င��းခ် မ္်�း�ပးး�ဆုံး�င္ရာန္္ �ၾတက္း�
င္ဆုံး့ ျ�စ္ပးါသိုည့္်။ သိုင်�ပးး�ခ်ျထိ�းသိုည့်�်�င� ��င္ �သိုင်�ပးး�ဆုံး�င္ရာန္္ က္်န္္ရာ�ိ��န္သိုး သိုည့်�်  �တက္�းမ္းမ္်�း
က္ိ�လည့်္း ဂါရာ��စိ�က္်သိုင္မ္��္�မ္္း�င္ထိ�းသိုင�္သိုည့်္။
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�န္�က္္ထိပး္ �ရာ�း�ရားဆုံးိ�င္ရာ� အိရာင္းအိျမ္စ္အိခ််က္္အိလက္္မ္်�းက္ိ� ရာယ်း�ိ�င္ရာန္္အိတ�က္္ www.ny-
courts.gov/evictions/nyc/ တ�င္သိုင္ ဝင္�ရာ�က္္ၾက္ည့်�္ရာ���ိ�င္သိုည့်္၊ သိုိ�႔မ္ဟု��္ New York ၿမ္ိ�႕ထိ့တ�
င္ သိုင္�န္ထိိ�င္ပးါက္ 718-557-1379 သိုိ�႔ ��န္္း�ခ်�ၚဆုံးိ�ပးါ သိုိ�႔မ္ဟု��္လ�်င္လည့်္း www.nycourts.gov/
evictions/outside-nyc/ တ�င္ ဝင္�ရာ�က္္ၾက္ည့်�္ရာ��ပးါ သိုိ�႔မ္ဟု��္ New York ၿမ္ိ�႕အိျပးင္ဘးတက္္�င္ �န္ထိိ�
င္ပးါက္ �ဒသိုဆုံးိ�င္ရာ� ဘး�း အိသိုင္းအိတ�့႕ သိုိ�႔မ္ဟု��္ �ရာ�း�ရားဆုံးိ�င္ရာ� ဝန္္�ဆုံး�င္မ္ႈ ပးံ�ပးိ�း�ပးးသိုး ထိံသိုိ�႔ 
��န္္း�ခ်ၚဆုံးိ�ပးါ။ က္းည့်း�ထိ�က္္ပးံ�မ္ႈအိတ�က္္ ယ်ခ်င္က္  သိုင္အိရာည့်္အိခ််င္းျပးည့်�္မ္းမ္ႈ မ္ရာ�ိခ့်��းးလ�်င္ပးင္ ��တငၾ
က္းက္းည့်း�ထိ�က္္ပးံ�မ္ႈက္ိ� သိုင္ရာရာ�ိ�က္�င္း ရာရာ�ိ�ိ�င္ပးါသိုည့်္။ �လ�်�က္္ထိ�းရာန္္ သို�င္းအိခ််က္္အိလက္္မ္်�း
အိတ�က္္ သိုင္၏ �ဒသိုဆုံးိ�င္ရာ� အိိမ္္ရာ�က္းည့်း�ထိ�က္္ပးံ�မ္ႈ႐ုံးံ�း သိုိ�႔မ္ဟု��္ ယ်�ယ်း��င�္ မ္သိုတန္္စမ္္းသိုးမ္်�း က္း
ည့်း�ထိ�က္္ပးံ��ရား႐ုံးံ�း (OTDA) သိုိ�႔ ဆုံးတက္္သိုယ်္သိုင�္ပးါသိုည့်္။

Index Number (if known/applicable): 

County and Court (if known/applicable): 

COVID-19 က္ပး္�ရာ�ဂါါက္းးစက္္မ္ႈက္�လအိတ�င္း
အိိမ္္င��းသိုး၏ အိခ်က္္အိခ့်အိသိုိ�ပးး���္ျပးခ််က္္

က္တ��္�ပး္သိုည့်္ အိိမ္္င��းသိုး၊ �ရာ�းဝင္�န္သိုး၊ သိုိ�႔မ္ဟု��္ င��းရာမ္္းမ္ႈ၊ အိသိုံ�းျပး�မ္ႈ ��င�္ �န္ထိိ�င္မ္ႈ အိတ�က္္ �
ပးး�ဆုံး�င္ရာန္္ ��ဝန္္ရာ�ိ�သို� အိျခ်�းသိုး�စ္ဦးး၊ သိုိ�႔မ္ဟု��္ အိင��းစ�ခ််�ပး္ သိုိ�႔မ္ဟု��္ အိင��းက္�လ စ�ခ််�
ပး္ (အိိမ္္ရာ�၊�ိ�က္္ခ်န္္း၏လိပး္စ�) �အိ�တက္္�င္ အိျခ်�း�သို� ��တငၾက္းဆုံးိ�င္ရာ� မ္�န္္သိုမ္�်အိတ�က္္ ��ဝန္္ရာ�ိ
သိုး ျ�စ္ပးါသိုည့်္။

��င္ထိ��္ျခ်င္းမ္�က္�တက္ယ်္ရာန္္အိတ�က္္ သိုင္န္�င�္သိုက္္ဆုံး�ိင္�သို��ရာ�းခ််ယ်္မ္ႈ “က္” 
သိုိ�႔မ္ဟု��္ “ခ်” သိုိ�႔မ္ဟု��္ ��စ္ခ်�လံ�းတ�စ်�စ  �တရားခ််ယ်္ျခ်င္းအိ�းျ�င�္ �အိ�တက္္�
င္���္ျပးရာပးါမ္ည့်္။

 က္။   �အိ�က္္���္ျပးပးါ �အိၾက္�င္းရာင္း �စ္ခ်� သိုိ�႔မ္ဟု��္ ထိိ�႔ထိက္္ပးိ��သို� �အိၾက္�င္းရာင္း�ၾက္�င�္ 
က္တ��္�ပး္သိုည့်္ ��တငၾက္းဆုံးိ�င္ရာ� အိခ်က္္အိခ့် ႀက္ံ��တ��႕န္ရာၿပးးး က္တ��္�ပး္၏ အိိမ္္င��းခ်အိတ�က္္ �မ္
ပးး�ဆုံး�င္�ိ�င္ပးါ သိုိ�႔မ္ဟု��္ အိင��းစ�ခ််�ပး္ �အိ�က္္၌ အိျခ်�း�သို���တငၾက္းဆုံးိ�င္ရာ���ဝန္္မ္်�းအိ
တ�က္္ အိျပးည့်�္အိဝ �မ္ပးး�ဆုံး�င္�ိ�င္ပးါ သိုိ�႔မ္ဟု��္အိျခ်�းသိုင�္�လျ�် �ည့််တမ့္သိုည့်�္ အိိမ္္က္ိ� မ္ရာ
ရာ�ိ�ိ�င္ပးါ - 

www.nycourts.gov/evictions/nyc
www.nycourts.gov/evictions/nyc
www.nycourts.gov/evictions/outside-nyc/
www.nycourts.gov/evictions/outside-nyc/
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1. COVID-19 1.  COVID-19 က္ပး္�ရာ�ဂါါက္းးစက္္မ္ႈ က္�လအိတ�င္း၌ မ္ိသို�းစ�ဝင္�တင သိုိသို�
တစ� ဆုံးံ�းရာ�ံ�းျခ်င္း။

2. COVID-19 က္ပး္�ရာ�ဂါါက္းးစက္္မ္ႈ က္�လအိတ�င္း၌ မ္ရာ�ိမ္ျ�စ္လိ�အိပး္�သို� အိလ�ပး္လ�ပး္�
ဆုံး�င္မ္ႈ�ၾက္�င�္ သိုိ�႔မ္ဟု��္ က္်န္္းမ္��ရား��င�္ဆုံးက္္စပး္သိုည့်�္ အိက္်ိ�းသိုက္္�ရာ�က္္မ္ႈမ္်�း�ၾက္�
င�္ အိိ�္က္ပး္စိ�က္္ အိသိုံ�းစရာိ�္မ္်�း �ိ�းမ္်�းလ�ျခ်င္း။

3. 3.  COVID-19 က္ပး္�ရာ�ဂါါက္းးစက္္မ္ႈ က္�လအိတ�င္း၌ �က္လး�စ�င�္�ရာ��က္္မ္ႈ ��ဝန္္
မ္်�း သိုိ�႔မ္ဟု��္ သိုက္္ႀက္းးသိုး၊ မ္သိုန္္မ္တစမ္္းျ�စ္သိုး သိုိ�႔မ္ဟု��္ �်�းန္��သို� မ္ိသို�းစ�ဝင္ �စ္
ဦးးအိ�း ျပး�စ��စ�င�္�ရာ��က္္ရာန္္ ��ဝန္္မ္်�း�ၾက္�င�္ က္တ��္�ပး္၏ တစမ္္းရာည့်္အိ�း သိုိ�႔မ္ဟု��္ က္တ��္�
ပး္၏မ္ိသို�းစ�ဝင္�စ္ဦးးအိ�း �အိရားႀက္းး�သို� အိလ�ပး္အိက္ိ�င္ ရာရာ�ိ�ိ�တင္စမ္္း သိုိ�႔မ္ဟု��္ ဝင္�တင 
ရာရာ�ိ�ိ�တင္စမ္္းအိ�း ထိိခ်ိ�က္္န္စ္န္�မ္ႈျ�စ္�စသိုည့်္ သိုိ�႔မ္ဟု��္ အိိ�္က္ပး္စိ�က္္ အိသိုံ�းစရာိ�္မ္်�းက္ိ� 
�ိ�းမ္်�းလ��စျခ်င္း။

4. COVID-19 က္ပး္�ရာ�ဂါါက္းးစက္္မ္ႈ က္�လအိတ�င္း၌ က္တ��္�ပး္၌ လံ�ၿခ်ံ��သို� အိျခ်�းအိိမ္္ရာ� 
�ရာႊ�႕ျပး�င္း�ရား က္�န္္က္်စရာိ�္မ္်�း ��င�္ အိခ်က္္အိခ့်မ္်�းက္ က္တ��္�ပး္အိ�း အိျခ်�း�န္ထိိ�င္ရာ��
စ္�န္ရာ�သိုိ�႔ ျပးန္္လည့်္�န္ရာ�ခ််ရာန္္ အိခ်က္္အိခ့်ျ�စ္�စပးါျခ်င္း။

5. COVID-19 က္ပး္�ရာ�ဂါါက္းးစက္္မ္ႈ��င�္ ဆုံးက္္စပး္သိုည့်�္ အိျခ်�း�သို��အိျခ်�အိန္မ္်�းသိုည့်္ 
�အိရားႀက္းး�သို� အိလ�ပး္အိက္ိ�င္ ရာရာ�ိ�ိ�တင္စမ္္း သိုိ�႔မ္ဟု��္ ဝင္�တင ရာရာ�ိ�ိ�တင္စမ္္းအိ�း ထိိခ်ိ�က္္န္စ္
န္�မ္ႈျ�စ္�စသိုည့်္ သိုိ�႔မ္ဟု��္ က္တ��္�ပး္၏ မ္ိသို�းစ�ဝင္�တငက္ိ� သိုိသို�တစ� �လ်��န္ည့်္းတသို�း�စ
သိုည့်္ သိုိ�႔မ္ဟု��္ က္တ��္�ပး္၏ အိသိုံ�းစရာိ�္မ္်�းအိ�း သိုိသို�တစ� �ိ�းမ္်�း�စျခ်င္း။

က္တ��္�ပး္၏ မ္ိသို�းစ�ဝင္�တင ဆုံးံ�းရာ�ံ�းတသို�းျခ်င္း သိုိ�႔မ္ဟု��္ အိသိုံ�းစရာိ�္မ္်�း�ိ�းျမ္ႇင�္လ�ခ့်�သိုည့်�္အိျပးင္ 
COVID-19 က္ပး္�ရာ�ဂါါက္းးစက္္မ္ႈက္�လ စ�င္က္�ည့်္းက္ က္တ��္�ပး္လက္္ခ်ံရာရာ�ိခ့်��သို� ျပးည့်္သိုး႕က္းည့်း�
ထိ�က္္ပးံ�မ္ႈ၊ အိလ�ပး္မ့္� အိ�မ္ခ်ံ အိပးါအိဝင္၊ က္ပး္�ရာ�ဂါါက္းးစက္္မ္ႈ အိလ�ပး္လက္္မ့္� က္းည့်း�ထိ�က္္ပးံ�မ္ႈ၊ မ္သိုန္္
မ္တစမ္္းျ�စ္ျခ်င္း အိ�မ္ခ်ံ သိုိ�႔မ္ဟု��္ လစ�ရာ မ္ိသို�းစ�တခ်င�္ စသိုည့်္�ိ�႔သိုည့်္ က္တ��္�ပး္မ္ိသို�းစ�ဝင္�တင ဆုံးံ�းရာ�ံ�းမ္ႈအိ
တ�က္္ သိုိ�႔မ္ဟု��္ �ိ�းျမ္ႇင�္လ��သို� က္�န္္က္်စရာိ�္မ္်�းအိတ�က္္ အိျပးည့်�္အိဝ �မ္ပးး�ဆုံး�င္�ိ�င္ပးါ။

 ခ်။    �အိဆုံး�က္္အိအိံ�မ္�တထိတက္္သို�းျခ်င္း ��င�္ �ည့်္ျမ့္�သို�အိိမ္္ရာ�အိသိုစ္သိုိ�႔ �ျပး�င္း�ရာႊ႕ျခ်င္းသိုည့်္ သိုိ
သို��သို� က္်န္္းမ္��ရား အိ��ရာ�ယ်္က္ိ� ျ�စ္�စ�ိ�င္သိုည့်္၊ �အိၾက္�င္းမ္�� က္တ��္�ပး္ သိုိ�႔မ္ဟု��္ က္တ��္�
ပး္၏ မ္ိသို�းစ�ဝင္ �စ္ဦးး သိုိ�႔မ္ဟု��္�စ္ဦးးထိက္္ပးိ��သို�မ္ိသို�းစ�၀င္သိုည့်္ အိသိုက္္ �ျခ်�က္္
ဆုံးယ်္-ငါး��စ္အိထိက္္၊ မ္သိုန္္မ္တစမ္္းျ�စ္�န္ျခ်င္း သိုိ�႔မ္ဟု��္ �ရာ�ဂါါအိခ်ံျ�င�္ �ဆုံးးက္�သိုမ္ႈ ဆုံးိ�င္ရာ� 
�အိျခ်�အိန္တ�င္ရာ�ိျခ်င္း၊ ခ်�ခ်ံအိ�းက္်ဆုံးင္းသိုည့်�္ လးန္�မ္်�းအိပးါအိဝင္က္န္္႔ သို�္ထိ�းျခ်င္းမ္ရာ�ိ စ
သိုည့်္ �ိ��႔ၾက္�င�္ COVID-19 �ၾက္�င�္ ျပးင္းထိန္္�သို�န္�မ္က္ျန္်းမ္ႈ သိုိ�႔မ္ဟု��္ �သိုဆုံးံ�းမ္ႈ အိ��
ရာ�ယ်္ ပးိ�မ္်�းလ�သိုည့်္။



Residential Eviction - 9/21 - Burmese

အိျခ်�း�သို� ဥ္�ပးဒက္ တခ်င�္ျပး�သိုည့်�္ စည့်္းက္မ္္းခ််က္္မ္်�းအိ�းလံ�း��င�္အိည့်း က္တ��္�ပး္၏ အိိမ္္င��းျခ်င္း၊ အိင��း
စ�ခ််�ပး္ သိုိ�႔မ္ဟု��္ အိလ�း�း �သိုဘး��းစ�ခ််�ပး္မ္်�း�အိ�က္္၌ က္တ��္�ပး္ လိ�က္္န္�ရာမ္ည့်္ျ�စ္�ၾက္�င္း က္တ��္�
ပး္န္�းလည့်္ပးါသိုည့်္။ ထိိ�႔အိျပးင္ က္တ��္�ပး္၏ အိိမ္္င��းျခ်င္း၊ အိင��းစ�ခ််�ပး္ သိုိ�႔မ္ဟု��္ အိလ�း�း �သိုဘး��း
စ�ခ််�ပး္မ္်�းမ္� သို�္မ္��္ထိ�း�သို� ဥ္�ပးဒက္တခ်င�္ျပး�ထိ�းသိုည့်�္ အိျပးည့်�္အိဝ �မ္ပးး�ဆုံး��င္ရာသိုး�သို� 
အိိမ္္င��းခ်၊ အိ�ခ်ၾက္းမ္်�း၊ ဒဏ္ေ္�တငမ္်�း သိုိ�႔မ္ဟု��္ အိ�ိ�းမ္်�း သိုိ�႔မ္ဟု��္ အိျခ်�း�သို� ��တငၾက္းဆုံးိ�င္ရာ� 
��ဝန္္မ္်�း အိတ�က္္ ဆုံးက္္လက္္�ပးး�ဆုံး�င္ရာ�ိ�င္�ၾက္�င္း သိုိ�႔မ္ဟု��္ �က္�က္္ခ်ံရာ�ိ�င္�ၾက္�င္း ��င�္ က္တ��္�
ပး္အိ�း ��တငၾက္းဆုံးိ�င္ရာ� ဆုံးံ�းျ��္ခ််က္္ခ််ခ်ံရာ�ိ�င္�ၾက္�င္း က္တ��္�ပး္န္�းလည့်္ပးါသိုည့်္။ ထိိ�႔အိျပးင္ �ဤန္ရာ�တ�
င္ ျပး�လ�ပး္ခ့်��သို� အိခ်က္္အိခ့်ရာ�ိ�ၾက္�င္းအိသိုိအိမ္��္ျပး�ျခ်င္းက္ိ� စိန္္�ခ်ၚရာန္်�ရာ�းရာံ�း�င်တက္�းန္�တခ်င်း က္ိ�
တက္��္�ပး္၏ အိိမ္္ပးိ�င္ရာ��င္က္��င္းဆုံးိ��ိ�င္�ၾက္�င္း��င�္၊ ၎င်းအိိမ္္ရာ�င��းရာမ္္းမ္ႈ��င�္ပး�္သိုက္္�သို�မ္ည့်္သိုည့်�္
�ရာ�းရာံ�းန္�င�်ဆုံးိ�င်�သို� လ�ပး္ငန္္းစဥ္္မ္်�းတ�င္မ္ဆုံးိ� ပးါဝတင္ခ်င�္ရာမ္ည့်္က္ိ�လည့်္း တက္��္�ပး္န္�းလည့်္ပးါသိုည့်္။ 
ဇန္္န္ဝါရား 15 ရာက္္၊ 2022 ခ်���စ္ �န္�က္္ပးိ�င္းတ�င္ က္တ��္�ပး္၏ အိိမ္္ပးိ�င္ရာ�င္သိုည့်္ ��င္ထိ��္ျခ်င္းက္ိ�ျပး�လ�ပး္�ိ�
င္�ၾက္�င္း၊ ထိိ�အိခ််ိန္္၌ �ဤၾက္ျင� ခ််က္္မ္��စ္ဆုံးင�္ ရာရာ�ိ�ိ�င္�သို� သိုးမ္်�း��င�္ ဥ္�ပးဒမ္� က္�တက္ယ်္မ္ႈမ္်�းအိ
ခ််ိ�႕က္ိ� စးစဥ္္�ပးးျခ်င္းျပး��က္�င္းျပး��ိ�င္�ၾက္�င္းလည့်္း က္တ��္�ပး္ န္�းလည့်္ပးါသိုည့်္။

လက္္မ္��္ - 

စ�လံ�းျ�င�္ န္�မ္ည့်္ -္  

လက္္မ္��္ထိိ�းသိုည့်�္ �န္႔တစ့ - 

သို�ိ�ပးးခ််က္္ - �ဤ��င္ပးံ�စံက္ိ� ျပးစ္မ္ႈဆုံးိ�င္ရာ� ဥ္�ပးဒ �အိ�က္္၌ သိုင္ လက္္မ္��္�ရားထိိ�းၿပးးး �တင္သိုင္း
ထိ�းသိုည့်္။ ဆုံးိ�လိ�သိုည့်္မ္�� မ္��းတယ်င္းသိုည့်္ဟု� သိုင္သိုိလ်က္္န္�င�် �ဤ��င္ပးံ�စံ��င်တထိက္္ဆုံးိ�ျခ်င္းျပး�လ�ပး္
ပးါက္ ဥ္�ပးဒအိ�း ဆုံးန္္႔က္်င္ျခ်င္း ျ�စ္သိုည့်္။
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