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ဥပဒေအရနငှထ်တုခ်ြင််း တရ ်းဝင ်ဒ ြေည ြျြေ ် 

Eviction Declaration 

COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါရ ကဘငာ့ ်ရ ဘဂါထနိ််းခ ျုပ်ရ ်းစငတ်ဘမှ ဥပရေအ  နငှထ်တုခ်ခင််း (ရနထိငု ်ဘအမိ်မှ 

လမူ ဘ်းကိဖုယရ်ှဘ်းခခင််း) အဘ်း အခ ိျုျို့သမူ ဘ်းအတကွ ်၂၀၂၀ ခနုစ်ှ၊ ေဇီငဘ်ဘလ ၃၁  ကရ်န ာ့အထ ိဆိငု််းင ာ့ထဘ်းသည။် 

အဆိပုါရ ကညဘခ က ်သည ်လမူ ဘ်းအဘ်း ၎င််းတို ာ့သည ်သတမှ်တစ် နှုန််းနငှာ့ ်ကိကုည်ရီ ကဘင််း ရသခ ဘရစ န ်

ရလ ဘကလ် ဘ (form)ကိ ုခဖညာ့စ်ွကရ်စခခင််းခဖစ်သည။် ဤရန ဘ၌ ရုိ်းသဘ်း န ်အရ ်းကက်ီးသည။် လမိ်ညဘခခင််း၊ 

အရ ်းကက်ီးရသဘ သတင််းအခ ကအ်လကမ် ဘ်းကိ ုထမိ်ခ နခ်ခင််း (သို ာ့) မှဘ်းယငွ််းရသဘ 

ထကွဆ်ိခု ကတ်စ်ခခုပျုလပ်ုခခင််းသည် အလနွ ်စို်း ိမ်စ ဘခဖစသ်ည။် အကယ၍် လမိ်ညဘရခပဘဆိပုါက 

ခပစ်ေဏရ်ပ်းခခင််းခ  နိငုသ်ည။် တစ်ခါတစ်   လမိ်ညဘရခပဘဆိခုခင််းရ ကဘငာ့ ်ရထဘငက် သညအ်ထခိဖစ်နိငုပ်ါသည။် 

ဤရလ ဘကလ် ဘ (form) သည ်တိကုခ်န််းမ ဘ်းနငှာ့အ်မ်ိမ ဘ်းအဘ်း ငဘှ်း မ််းသမူ ဘ်းအတကွသ်ဘခဖစ်ပပီ်း၊ 

အမိ်မ ဘ်းကိ’ုစဘခ ျုပ်’ခဖငာ့ ်ဝယရ်သဘသမူ ဘ်းအတကွလ်ည််း ခဖစ်နိငုသ်ည။် (ဆိလုိသုညမ်ှဘ 

ဘဏပ်ါဝငပ်တသ်ကခ်ခင််းမရှိဘဲ ရ ဘင််းခ သထူ မှ တိကုရုိ်ကဝ်ယယ်ခူခင််းခဖစသ်ည။်) ဤပ ုစ မိတတ ူကိ ု

သင၏်အမိ်ရငှ ်(သို ာ့) သင၏်အမိ်ငဘှ်းခကိ ုလကခ် သညာ့ ်ပဂု္ိျုလထ်  ရပ်း နလ်ိအုပ်သည။် ငဘှ်း မ််းခခင််း (သို ာ့) 

ငဘှ်း မ််းခခင််းဆိငု ်ဘ သရဘဘတညူခီ က၌်  ရဖဘ်ခပထဘ်းသညာ့ ်အ ွယရ် ဘကပ်ပီ်းသ ူတစဦ််းခ င််းစီမှ ရလ ဘကလ် ဘ 

(form) ကိခုဖညာ့စ်ွကပ်ပီ်း အမ်ိရငှ ်(သို ာ့) အမိ်ငဘှ်းခကိ ုလကခ် သညာ့ ်ပုဂိ္ျုလအ်ဘ်း မတိတ ူတစရ်စဘငရ်ပ်း မည။် 

ဤရလ ဘကလ် ဘ (form) ကိခုဖညာ့စွ်ကခ်ခင််းအဘ်းခဖငာ့၊် အမ်ိငဘှ်း မ််းခ အဘ်းလ ်ုးကိ ုသင ်မရပ်းရခ ခခင််းရ ကဘငာ့ ်

သင၏်အမိ်ရငှသ်ည ်သငရ်နထိငုသ်ညာ့ရ်နအမိ်မှ သငာ့အ်ဘ်း ၂၀၂၀ ခနုစှ်၊ ေဇီငဘ်ဘလ ၃၁  က ်ရန ာ့အထ ိနငှထ်တုခ်ခင််း 

မခပျုနိငုပ်ါ။ 

သင၏်ငဘှ်း မ််းမှုသရဘဘတညူခီ ကပ်ါ အခခဘ်းစည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ဘ်းနငှာ့ ်ပုိငဆ်ိငုမ်ှုအတကွစ်ည််းမ ဉ်းမ ဘ်းကို 

သငလ်ိကုန်ဘ နလ်ိအုပ်သည။် အကယ၍် သငသ်ည၎်င််းစည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ဘ်းကိခု ိျု်းရဖဘကပ်ါက 

သငင်ဘှ်း မ််းထဘ်းရသဘ တိကုခ်န််း (သို ာ့) အမိ်မှနငှထ်တုခ်ခင််း ခ  နိငုသ်ည။် ဤအခ ိနအ်ရတဘအတငွ််း အမိင်ဘှ်းခ (သို ာ့) 

အမိ်အတကွ ်ရငရွပ်းရခ ခခင််းနငှာ့ ်ဥပရေအ အခရ က်းရငရွပ်းရဆဘင ်နအ်တကွ် သင၌်တဘ၀နရ်ှိသည။် 

ရအဘကပ်ါ အြျြေမ်ျ ်းအ ်းလ ်ုးသည ်မှနက်နရ် ကဘင််း သငသ်ရဘဘတသူညဟ် ုဤရလ ဘကလ် ဘ (form)မှ 

ည နခ်ပသည။် 

၁။ ဌဘ်း မ််းခရပ်းရခ နိငု ်နအ်တကွ ်အစို်း ထ မှ ရှိနိငုသ်ညာ့ ်အကအူညမီ ဘ်းအဘ်းလ ်ုးကိ ု  န ်သငက်ကျို်းစဘ်းခဲာ့သည။် 

(ဆိလုိသုညမ်ှဘ သငသ်ညအ်မိင်ဘှ်း မ််းခခင််းအတကွအ်ကအူည၊ီ အစုိ်း အမ်ိ ဘအက ိျု်းခ စဘ်းခငွာ့ ်(သို ာ့) 

အခခဘ်းအစီအစဉမ ဘ်းတငွ ်ရလ ဘကထ်ဘ်းခဲာ့ပပီ်း ခဖစ်သည။်) 
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၂။ ရအဘကပ်ါရဖဘ်ခပခ က ်(၃) ခ ုအနက ်(၁) ခ ုမှဘ မှနက်နသ်ည-် 

        က။ ၂၀၂၀ ခနုစှ်အတငွ််း ရေေါ်လဘ ၉၉၀၀၀ ရက ဘ် ၀ငရ်င ွ နမ်ရမ ဘ်လငာ့ပ်ါ (၂၀၂၀ခနုစှ် ဇနန်ဝါ ီလ မှ ၂၀၂၀  

        ခနုစှ် ေဇီငဘ်ဘလ) (သို ာ့) သငအ်မ်ိရထဘငရ်ှိသခူဖစ်ပါက ရေေါ်လဘ ၁၉၈၀၀၀ ရက ဘ် ၀ငရ်င ွ နမ်ရမ ဘ်လငာ့ပ်ါ။ 

        ခ။ ၂၀၁၉ ခနုစှ် အတကွ ်၀ငရ်ငခွနွ ်ရငှ််းတမ််းကိ ုရလ ဘကတ်င ်နမ်လိပုါ၊ (သို ာ့) 

        ဂ။ ၂၀၂၀ ခနုစှ်၌ စီ်းပွဘ်းရ ်းဆိငု ်ဘသကရ် ဘကမ်ှုအတကွရ်ပ်းရင ွ(EIP)  (stimulus check)  

              ကိသုင ်ရှိခဲာ့သည။် 

၃။ ရအဘကရ်ဖဘ်ခပပါမ ဘ်းထမဲ ှအခ ကတ်စ်ခရု ကဘငာ့ ်သင၏်အမိ်ငဘှ်းခကိ ုအခပညာ့အ်ဝ မရပ်းရခ နိငုပ်ါ- 

သင၏်ဝငရ်ငသွည ်မ ဘ်းစွဘက ဆင််းလဘသည။် ဥပမဘအဘ်းခဖငာ့ ်သငသ်ညအ်လပ်ုခ ိနမ် ဘ်းစွဘ မလပ်ု ရသဘရ ကဘငာ့ ်

(သို ာ့) ယခသုင၏်လစဘမှဘ ရလ ဘာ့နည််းလဘခခင််း၊ (သို ာ့) သငသ်ည ်အလပ်ုလကမဲ်ာ့ခဖစ်ခခင််း (သို ာ့) အခခဘ်းအမ ဘ်း 

ခပညသ်အူက ိျု်းခ စဘ်းခငွာ့မ် ဘ်းဆ ်ုးရှု  ်းခခင််းစသညတ်ို ာ့ရ ကဘငာ့ခ်ဖစ်သည။် 

         က။ သငသ်ည ်အလပ်ုမှ ရခတၱ ပ်နဘ်းခ  ခခင််း (laid off) (သို ာ့) 

           ခ။ သင၌်အဘမခ  (insurance)ရငခွဖငာ့ ်မလ ရုလဘကသ်ညာ့်  ခမငာ့မ်ဘ်းရသဘရဆ်းကသုမှုဆိငု ်ဘ 

ကနုက် စ ိတမ် ဘ်းရှိသည။် (ရဆ်းကသုမှုကနုက် စ ိတသ်ည ်သင်ာ့၀ငရ်င၏ွ ၇.၅% ထကပုိ်ရသဘအခါ 

“ခမငာ့မ်ဘ်းသည”် ဟ ုမှတယ်သူည။် ) 

၄။ သငသ်ည ်ငဘှ်း မ််းခကနုက် စ ိတက်ို တတန်ိငုသ်မ အခ ိနမ်ီ ရပ်းရခ နိငု ်နက်ကျို်းစဘ်းရနသည။် 

၅။ အကယ၍် သငသ်ည ်ငဘှ်း မ််းရနထိငု ်ဘအမိ်မှဖယရ်ှဘ်းခ  လ င ်အိ်ုးမဲာ့အမ်ိမဲာ့ခဖစ်လဘနိငုသ်ည။် 

     က။ အို်းမဲာ့အမ်ိမဲာ့ ေကုခရ ဘကသ်တူို ာ့ခိနုဘ်း ဘကသုိလုခ်ဖစ ိ်ပ်သဘသို ာ့ ရခပဘင််းရရ ျို့ နလ်ိအုပ်မည၊် (သို ာ့) 

       ခ။ လဦူ်းရ ထထူပ်သညာ့ ်ရနထိငု ်မညာ့ရ်န ဘအသစ်ဆသီို ာ့ ရခပဘင််းရရ ျို့ နလ်ိအုပ်မည။် 

၆။ သတင််းအခ ကအ်လကမ် ဘ်းကိလုမိ်ညဘခခင််း (သို ာ့) ထမိခ် နထ်ဘ်းခခင််းသည ်ဥပရေနငှာ့မ်ညသီညက်ိ ု

သငသ်သိည။် အကယ၍် သငသ်ည် ဤပ ုစ နငှာ့ပ်ါတသ်ကသ်ညာ့သ်တင််းအခ ကအ်လကမ် ဘ်းကို ခဖညာ့စ်ွက ်ဘ၌  

လမိ်ညဘခခင််း (သို ာ့) ထမ်ိခ နထ်ဘ်းခခင််းရှိပါက သငသ်ည ်ေဏရ်ငရွပ်းရဆဘင ်မည ်(သို ာ့) ရထဘငက် နိငုသ်ည။် 
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____________________________________________________         __________________ 

ရ ကညဘခ ကထ်တုခ်ပနသ်၏ူလကမ်ှတ ်   


