
ဝ  ့ၢ် Saint Paul ဘ ိးဘ ့ၢ်ရၤလ ၤဝဲလ စိးထ  ့ၢ်ခအဲ ၤန   ့ၢ်တ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လ  ့ၢ် 

One-sided (တ ့ၢ်ကပၤတကပၤ) ဖဲပ ၤအ  ့ၢ်ဆ ိးအက ဲဘ ့ၢ်န   ့ၢ်လ ၤီၤႋ 

တ ့ၢ်စိးထ  ့ၢ်မၤဃ ိးဝဲဒ ့ၢ်တ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လ  ့ၢ် One-sided (တ ့ၢ်ကပၤတကပၤ)  

 

တ ၢ်တတြီဃ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ် One-Sided အဟြီ ၢ်ခိ ၢ်ဂြီီၤ - www.stpaul.gov/1sideparkingmap  

တ ၢ်တဟ  ၢ်တ ၢ်ပ ျဲလ တ ၢ်ကပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်ဖျဲတ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအလြီ ၢ်ကိိးကပီၤဒျဲိးစိးထြီ ၢ်ဖျဲမ  ၢ်ယျဲ ၢ်န ီၤ, 

လါမီၤရ ိး 10 သြီ, ဂြီီၤ 8:00 န ၢ်ရ  ၢ်  

တ ၢ်ကစိးထြီ ၢ်တ ၢ်တတြီဃ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ် One-Sided တ ီၤလြီီၤလ လါအ ဖဖ ီၤ 15 သြီ, မ တမ  ၢ် 

ဆနိ   ၢ်အန   ၢ်ဖျဲလ ဝ  ၢ်မ  ၢ်ဆ တျဲ ၢ်ဝျဲလ တ ၢ်ဟ  ၢ်တ ၢ်ပ ျဲလ တ ၢ်တတြီဃ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်လ ီၤတစ န   ၢ်လြီီၤီၤႋ  

ပ ီၤအ ိၢ်ဆိိးဖျဲန   ၢ်တဖ ၢ်ကဘ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်ဝျဲဖျဲတ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးက ျဲအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်လြီီၤဆြီအလြီ ၢ်ဒြီိးလ ီၤပိ ၢ်မီၤထ ျဲဒၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပ 

နြီ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်အက ျဲခိ ၢ်သ  ၢ် (main) အတ ၢ်သ ိၢ်တ ၢ်သြီအသိိးန   ၢ်လြီီၤီၤႋ က  ၢ်ဘ ၢ် Winter 

1-Sided Parking Restrictions 

map  ဖျဲတ ၢ်ဂိ ၢ်ခါကတြီ ၢ်လ တ ၢ်ဆ တျဲ ၢ်ဝျဲဒ ၢ်က ျဲလ အ ိၢ်ဒြီိးတ ၢ်မီၤဃ ိးတ ၢ် ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်တကပီၤ (တ ၢ်ပ 

နြီ ၢ်အက ိီၤအလ ျဲ ၢ်ဂြီီၤ) န   ၢ်လြီီၤီၤႋ ထြီဘနိ   ၢ်လ ီၤပိ ၢ်မီၤထ ျဲတ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်လြီီၤ တ ၢ်ပနြီ ၢ်တဖ ၢ်, ဃ  ၢ်ဒြီိးတ ၢ်တတြီဃ ၢ် 

တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်တစိ ၢ်တလြီ ၢ်အတ ၢ်ပနြီ ၢ်တဖ ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ  

တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်ဝျဲတ ၢ်တတြီဃ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲတ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအက ျဲခြီဖ ိလ တ ၢ်မီၤနြီ ၢ်မီၤဃါတ ၢ်ဂိ ၢ်ခါကတြီ ၢ်မ 

ခိ ၢ်ဖြီလြီီၤအဃတိ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအက ျဲတဖ ၢ်အ  ၢ်လြီီၤဝျဲန   ၢ်လြီီၤီၤႋ Saint Paul ကမ   ၢ်တ ၢ်ဖ ိးတ ၢ်မီၤတဖ ၢ်မီၤသကိိး 

တ  ၢ်လ တ ၢ်ဘ ိးဘ ိးတ  ၢ်တ  ၢ်ဒြီိး Saint Paul တ ၢ်မီၤသ မ  ၢ်အ ဝျဲီၤက ိီၤ, Saint Paul ပ ီၤကြီ ၢ်ဝျဲီၤက ိီၤ, ဒြီိး Saint 

Paul ကမ   ၢ်က ိတဖ ၢ်လ တ ၢ်သမ ထ က  ၢ်ထ ျဲက ျဲအတ ၢ်အ ိၢ်သိးလ တ ၢ်ဆျဲိးက  ၢ်ထ ျဲတ ၢ်ပ ီၤဖ ျဲိးဒြီိးတ ၢ်မီၤန   ၢ် 

ဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ တ ၢ်မီၤစ ီၤလ သလိ  ၢ်ဒြီိးက ိသလိ  ၢ်ဘ ိး(စ)အဂြီ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

ဝ သိးစ ီၤလ ီၤပိ ၢ်မီၤထ ျဲတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အတ ၢ်ဘ  ချဲလ  ၢ်ဒြီိးတဘ ၢ်တတြီတ  ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးလြီ ၢ်အသလိ  ၢ်

က ိီၤ, တ ၢ်န  ၢ်လြီီၤက ျဲကဆ ိး မ တမ  ၢ် က ျဲဖိးဒ သ  ၢ်တဖ ၢ်တဂ ီၤီၤႋ ဝ  ၢ်ပ ီၤဘ ၢ်မ ဘ ၢ်ဒါကဟ  ၢ်လြီီၤလျဲိးမိးဒြီိးတ   ၢ် 

က   ၢ်သလိ  ၢ်လ အမီၤကမ ၢ်ဝျဲဒ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ် 1-sided အတ ၢ်ဘ  တဖ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

http://www.stpaul.gov/1sideparkingmap
https://stpaul.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=58cca8f3f329485fa9c2dc44d75df5fe
https://stpaul.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=58cca8f3f329485fa9c2dc44d75df5fe
https://stpaul.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=58cca8f3f329485fa9c2dc44d75df5fe


တ ၢ်မ  ၢ်ဘိိးဘ ၢ်ရီၤလြီီၤဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ မ ခိ ၢ်ဖြီလြီီၤအဂ  ၢ်ဖျဲတ ၢ်စိးထြီ ၢ်တ ၢ်တတြီဃ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ် one-sided 

အခါန   ၢ်, တ ၢ်ကပ ၢ်ပတ  ၢ်တ ၢ်တတြီဃ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်တစိ ၢ်တလြီ ၢ်, ဒြီိးတ ၢ်ကစ ိးကါတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ် 

ဖျဲဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ မ ခိ ၢ်ဖြီလြီီၤကတြီ ၢ်အတ ၢ်ဘ  တဖ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ လ ကသ  ၢ်ညါအါထြီ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိီၤဘ ၢ်ဃိး တ ၢ်သ ိး 

က ျဲီၤမ ခိ ၢ်ဖြီအဂ  ၢ်, န  ၢ်လြီီၤက  ၢ်ဖျဲ stpaul.gov/snow တက  ၢ်ီၤႋ 

တ ့ၢ်သ က  ့ၢ်လ တ ့ၢ်သ က  ့ၢ်ည န  ့ၢ်ခဲအ ၤခဲအ ၤတဖ ့ၢ် 

ယကဘ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်အလ  ့ၢ်ဖဲလ ဲ့ၢ်ီၤႋ 

• တ ၢ်မ  ၢ်ဘိိးဘ ၢ်ရီၤလြီီၤဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ မ ခိ ၢ်ဖြီလြီီၤအဂ  ၢ်, ဝ သိးစ ီၤလ ီၤပိ ၢ်မီၤထ ျဲတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ  

မ ခိ ၢ်ဖြီလြီီၤကတြီ ၢ်အတ ၢ်ဘ  တဖ ၢ်ဖျဲ www.stpaul.gov/snow.  

• က  ၢ်ဘ ၢ် Winter 1-Sided Parking Restrictions map လ တ ၢ်ဆ တျဲ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ် 

လြီ ၢ် အဂ  ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ ဝ သိးစ ီၤသမ သမိိးက  ၢ်ဟြီ ၢ်ခိ ၢ်ဂြီီၤထြီဘဒိၢ်တ ၢ်သမ ထ က  ၢ်ကဒါက ီၤ က ျဲအဂ  ၢ်ဆ ညါ 

က   ၢ် က   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ တ ၢ်ကဆြီတလျဲတ ၢ်ဖြီ ၢ်ဃ ိးတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

• တ ၢ်ကဘ ၢ်လ ီၤပိ ၢ်မီၤထ ျဲတ ၢ်ပ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်အတ ၢ်သ ိၢ်တ ၢ်သြီဒြီိးတ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်လြီီၤတ ၢ်

ပနြီ ၢ်တစိ ၢ်တလြီ ၢ်တဖ ၢ်ကိိးဆ ကတြီ ၢ်ဒျဲိးန   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

• တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲတ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးက ျဲအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်လြီီၤဆြီတဖ ၢ်အကပီၤန   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

• တ ၢ်တဘ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်စ  ၢ်ကြီိးဖျဲတ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးက ျဲအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်ဒ ိးသိိးလိ ၢ်သိးဒ ၢ်လျဲ ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

• တ ၢ်တတြီဃ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ် 1-sided မ  ၢ်ဝျဲလ ဝ  ၢ် Saint Paul ချဲလ  ၢ်ချဲဆ အဂြီ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

ယတဒဲ ိးသ  ့ၢ်ညါက ဲကပၤအန  ့ၢ်ဂ  ့ၢ်လ ဒ ိးသ ိးလ  ့ၢ်သိးသ ဒ့ၢ်လ ဲ့ၢ်ီၤႋ 

• က  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအလြီ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးထ ိးတက  ၢ်ီၤႋ က ျဲကပီၤအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်ဒ ိးသိိးလိ ၢ်သိးအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်ကတ  ၢ်ဝျဲ 

လ  0, 2, 4, 6, မ တမ  ၢ် 8 န   ၢ်လြီီၤီၤႋ တ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအလြီ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးထ ိးအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်မ  ၢ်ကတ  ၢ်ဝျဲလ နြီ ၢ်ဂ  ၢ် 

သ  ၢ်တဖ ၢ်အ ီၤအက ါတခါခါ, ဒြီိးတ ၢ်မ  ၢ်တ ၢ်တတြီဃ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အလြီ ၢ်ဖျဲက ျဲတဘဘိအိက ါ 

(ပနတိ ၢ်ပနြီ ၢ်အလ ျဲ ၢ်ဂြီီၤဖျဲဟြီ ၢ်ခိ ၢ်ဂြီီၤအလိီၤ) တဘ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲက ျဲဝျဲန   ၢ်အကပီၤတဂ ီၤီၤႋ  

• အါတက  ၢ်တ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအက ျဲဖျဲကလ ီၤထ ိး မ တမ  ၢ် မ  ၢ်ထြီ ၢ်အနြီ ၢ်ဂ  ၢ်ဒ ိးသိိးလိ ၢ်သိးန   ၢ်လြီီၤီၤႋ  

 

ပန က  ၤအလ  ဲ ့ၢ်လါဒ ိးပန တ ့ၢ်ပန  ့ၢ်အဖ   ့ၢ်ဖ အလ  ဲ ့ၢ်ဂ ၤဖဲ 1-side တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်အဟ  ့ၢ်ခ  ့ၢ်ဂ ၤအပ ၤအခ  

ပည မ  ့ၢ်မန ၤလ ဲ့ၢ်ီၤႋ 

http://stpaul.gov/snow
http://www.stpaul.gov/snow
https://stpaul.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=58cca8f3f329485fa9c2dc44d75df5fe


• ပနတိ ၢ်ပနြီ ၢ်အဖ   ၢ်ဖိအလ ျဲ ၢ်ဂြီီၤဒ ိးနျဲ ၢ်ဖ ါထြီ ၢ်က ျဲတဖ ၢ်လ တ ၢ်တတြီဃ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲက ျဲအ

ကပီၤနြီ ၢ်ဂ  ၢ်ဒ ိးသိိးလိ ၢ်သိးအလိီၤန   ၢ်လြီီၤီၤႋ ပနတိ ၢ်ပနြီ ၢ်အဖ   ၢ်ဖိအလ ျဲ ၢ်ဂြီီၤတဒ ိးနျဲ ၢ်ဖ ါထြီ ၢ်က ျဲဖျဲလျဲ ၢ် 

တဘလိ တ ၢ်ကဘ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အလြီ ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ ဝ သိးစ ီၤက  ၢ်ဃ တ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအလြီ ၢ်အ ိၢ်ဆိိး 

ထ ိးအက ျဲကပီၤအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်ဒ ိးသိိးလိ ၢ်သိးန   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

• ပနကိ ိီၤအလ ျဲ ၢ်လါပ ၢ်ဖ ါထြီ ၢ်ဝျဲဒ ၢ်က ျဲအခိ ၢ်သ  ၢ် မ တမ  ၢ် တ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအက ျဲဖျဲပ ီၤကဘ ၢ်လ ီၤပိ ၢ်မီၤ 

ထ ျဲတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်ဒၢ်ညြီန  ၢ်အသိိးအတ ၢ်ဘ  ဒြီိးတ ၢ်ဖြီ ၢ်ဃ ိးတဖ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

• ဝ သိးစ ီၤမီၤနြီ ၢ်ဃ ၢ်လ တ ၢ်အက ိီၤနြီ ၢ်နြီ ၢ်ဖျဲဟြီ ၢ်ခိ ၢ်ဂြီီၤအပ ီၤတ ၢ်တက ျဲီၤပ ၢ်လြီီၤဝျဲလ အမ  ၢ်က ျဲကပီၤ လ  

တ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အဂြီ ၢ်, မ  ၢ်ဒ ၢ်ထျဲလ တ ၢ်ဖြီ ၢ်ဃ ိးတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အတ ၢ်ဘ  လ တ ၢ်ကဘ ၢ်လ ီၤ 

ပိ ၢ်မီၤထ ျဲဝျဲန   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

 

ဘ ့ၢ်မန ၤဃ တ ့ၢ်ပ ့ၢ်လ ၤတ ့ၢ်တဘ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်အတ ့ၢ်ပန  ့ၢ်တဖ ့ၢ်ဖဲယက ဲလ ၤလ ဲ့ၢ်ီၤႋ မ  ့ၢ်ယကဘ ့ၢ်လ ၤပ  ့ၢ် 

မၤထ တဲ ့ၢ်အဝဲန   ့ၢ်ဧါီၤႋ 

• မ  ၢ်ီၤႋ တ ၢ်ကဘ ၢ်လ ီၤပိ ၢ်မီၤထ ျဲတ ၢ်ပ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်အတ ၢ်သ ိၢ်တ ၢ်သြီဒြီိးတ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ် 

လြီီၤတ ၢ်ပနြီ ၢ်တစိ ၢ်တလြီ ၢ်တဖ ၢ်ကိိးဆ ကတြီ ၢ်ဒျဲိးန   ၢ်လြီီၤီၤႋ  

• တ ၢ်ပ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပနြီ ၢ်တစိ ၢ်တလြီ ၢ်မ  ၢ်ဝျဲတ ၢ်လြီ ၢ်လ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိီၤအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်အဂြီ ၢ်- လ တ ၢ်ဒ ိးအ ိၢ်ထြီ ၢ် 

တ ၢ်လြီ ၢ်လြီီၤဟိအလြီ ၢ်အ ိၢ်ဖျဲက ျဲအ  ၢ်တဖ ၢ်အဂြီ ၢ်, လ တ ၢ်ထ ိးထြီ ၢ်က   ၢ်မ ခိ ၢ်ဖြီတဖ ၢ်, လ တ ၢ်စ ိးကါ 

မ  ၢ်အ ဒြီိးထ  မ တမ  ၢ် နြီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်တ ထြီ ၢ်ဘ ြီထြီ ၢ်တ ၢ်, လ တ ၢ်ပ ျဲလြီီၤတ ၢ်စ ီၤထ , လ တ ၢ်ပျဲ ၢ်ဟိကဆ ြီ 

သ  ၢ်ထ  ၢ်အတ ၢ်ဖ ိးတ ၢ်မီၤ, ဒြီိးအဂီၤတဖ ၢ်အဂြီ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

• ပ ီၤလ အပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲတ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်လြီီၤတ ၢ်တဘ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အတ ၢ်ပနြီ ၢ်တဖ ၢ်အလြီ ၢ်န   ၢ်တ ၢ်က

ဟ  ၢ်လြီီၤအြီီၤလျဲိးမိးဒြီိးတ ၢ်ကတ   ၢ်က   ၢ်အသလိ  ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

 

တ ၢ်ကထ က   ၢ်ယတ ၢ်ကမ  ီၤ မ တမ  ၢ် တ ၢ်ကမ  ီၤလ တ ၢ်စ ိးကါကဒါက ီၤသ ဖျဲက ျဲလိီၤန   ၢ်လြီီၤီၤႋ သလိ  ၢ်မ  ၢ်ပတ  ၢ် 

ဝျဲဖျဲအမျဲ ၢ်ညါန   ၢ်တ ၢ်ထ က   ၢ်အြီီၤသ ဒ ိးဧါီၤႋ မ  ၢ်ယကဘ ၢ်ပ ၢ်လြီီၤဖျဲက ျဲလိီၤလ တ ၢ်ကထ က   ၢ်အဂြီ ၢ်ဧါီၤႋ 

• တဘ ၢ်ပ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ကမ  ီၤဒြီိးတ ၢ်ကမ  ီၤလ တ ၢ်စ ိးကါက ီၤသ အလ  ၢ်တဖ ၢ်ဖျဲက ျဲလိီၤဘ ၢ်ီၤႋ 

• ပ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ကမ  ီၤဒြီိးတ ၢ်ကမ  ီၤလ တ ၢ်စ ိးကါက ီၤသ အလ  ၢ်တဖ ၢ်ဖျဲနသလိ  ၢ်က ျဲ, တ ၢ်ဟိးလ ခြီ ၢ် 

အက ျဲလ တ ၢ်ခ  , မ တမ  ၢ် က ျဲလ အ ိၢ်ဒြီိးသ  ၢ်ထ  ၢ်ဖိခ ကပီၤအလိီၤတက  ၢ်ီၤႋ 



• တဘ ၢ်ပ ၢ်လြီီၤနတ ၢ်ကမ  ီၤအလ  ၢ်ဖျဲတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ိ ၢ်မ ခိ ၢ်ဖြီအလြီ ၢ်အဖြီခိ ၢ်, မ တမ  ၢ် ထ က ါ, လ အမ  ၢ် 

တ ၢ်ခ  ၢ်အလြီ ၢ်လ အကျဲထြီ ၢ်တ ၢ်ပ ြီအဖြီခိ ၢ်တဂ ီၤီၤႋ 

• န  ၢ်လြီီၤက  ၢ် www.stpaul.gov/recycle ဒြီိး www.stpaul.gov/garbage လ ကသ  ၢ်ညါ 

အါထြီ ၢ် တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိီၤအဂြီ ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

 

မ  ့ၢ်တ ့ၢ်ကစ ိးကါဝဲဒ ့ၢ်တ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လ  ့ၢ် One-Side အတ ့ၢ်ဘ  တဖ ့ၢ် ဖဲအ  ့ၢ်ဒ ိးဂ  ့ၢ်ဂ  ့ၢ်အ  

မ ခ  ့ၢ် ဖ လ ၤအခါဧါီၤႋ 

• တ ၢ်ကဆကိတြီ ၢ်ပ ၢ်တ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လ  ့ၢ် one-sided တစိ ၢ်တလြီ ၢ်ဖျဲဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ မ ခိ ၢ်ဖြီ 

လြီီၤ အကတြီ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

• တ ၢ်ကစ ိးကါတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ မ ခိ ၢ်ဖြီလြီီၤအတ ၢ်ဘ  တဖ ၢ် -  န  ၢ်လြီီၤက  ၢ် 

stpaul.gov/snow လ ကသ  ၢ်ညါအါထြီ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိီၤအဂြီ ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

• တ ၢ်ကဘ ၢ်လ ီၤပိ ၢ်မီၤထ ျဲတ ၢ်ပ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်အတ ၢ်သ ိၢ်တ ၢ်သြီဒြီိးတ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပနြီ ၢ် 

တစိ ၢ်တလြီ ၢ်တဖ ၢ်ကိိးဆ ကတြီ ၢ်ဒျဲိးန   ၢ်လြီီၤီၤႋ  

• အဒ-ိ ဝ  ၢ် Saint Paul မ  ၢ်ဘိိးဘ ၢ်ရီၤလြီီၤဝျဲဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ မ ခိ ၢ်ဖြီလြီီၤအဂ  ၢ်ဖျဲမ  ၢ်အ ိၢ်ဘ  ိးန ီၤန   ၢ်ကအ ိၢ်ဖ ါ 

လြီီၤဂ ၢ်ဒၢ်လ ၢ်အ ီၤ- 

o အ ိၢ်ဘ  ိးန ီၤဟါ 4 န ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်ကပတ  ၢ်ဃ ၢ် one-side တ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လြီ ၢ်ီၤႋ 

o အ ိၢ်ဘ  ိးန ီၤမ  ၢ်နီၤခြီ 9 န ၢ်ရ  ၢ် တ ၢ်စိးထြီ ၢ်ဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ မ ခိ ၢ်ဖြီတ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်အတ ၢ်သ ိၢ် 

တ ၢ်သြီ, တ ၢ်တဘ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲ NIGHT PLOW ROUTES (တ ၢ်ထျဲ ၢ်ပ ြီက ျဲလ မ  ၢ် 

နီၤခြီ) စိးထြီ ၢ်မ  ၢ်နီၤခြီ 9 န ၢ်ရ  ၢ်တ ီၤ- ဂြီီၤခြီ 7 န ၢ်ရ  ၢ် 

o မ  ၢ်တန ီၤဂြီီၤခြီ 8 န ၢ်ရ  ၢ် တ ၢ်ကဆျဲိးမီၤဝျဲဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ မ ခိ ၢ်ဖြီတ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်အတ ၢ်သ ိၢ်တ ၢ် 

သြီလ တအ ိၢ်ဒြီိးတ ၢ်တပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်ဖျဲ DAY PLOW ROUTES (တ ၢ်ထျဲ ၢ်ပ ြီက ျဲ လ  

မ  ၢ်ဆါခြီ) စိးထြီ ၢ်ဂြီီၤခြီ 8 န ၢ် ရ  ၢ်တ ီၤ- ဟါခြီ 5 န ၢ်ရ  ၢ် 

o မ  ၢ်တန ီၤဟါခြီ 5 န ၢ်ရ  ၢ်တ ီၤလြီီၤလ မ  ၢ်ခ န ီၤဂြီီၤခြီ 8 န ၢ်ရ တ ၢ်စိးထြီ ၢ်မီၤဒ ိးဝျဲဒ ၢ်ဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ မ ခိ ၢ်ဖြီ 

တ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်အတ ၢ်သ ိၢ် တ ၢ်သြီန   ၢ်လြီီၤီၤႋ ပ ီၤပတ  ၢ်ပ ၢ်အသလိ  ၢ်ဖျဲတ ၢ်ထျဲ ၢ်ပ ြီမ ခိ ၢ်ဖြီ 

အလြီ ၢ်လြီီၤပ ြီအလြီ ၢ်ဖိးလျဲ ၢ်သ ဝျဲန   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

http://www.stpaul.gov/recycle
http://www.stpaul.gov/garbage
http://stpaul.gov/snow


o မ  ၢ်ခ န ီၤဂြီီၤ 8 န ၢ်ရ  ၢ် ဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ မ ခိ ၢ်ဖြီတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အတ ၢ်ဘ  တဖ ၢ်ကတ  ၢ်ဝျဲန   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

တ ၢ်ကစိးထြီ ၢ်တ ၢ်တဒ ိးပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲ one-side အသြီတဘ ြီန   ၢ်လြီီၤီၤႋ  

o ဝ သိးစ ီၤသ  ၢ်နြီ ၢ်ထြီ ၢ်လ နကသမ သမိိးက  ၢ်ဝျဲ one-side parking map (one-side တ ၢ်ပ ၢ် 

ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အဟြီ ၢ်ခိ ၢ်ဂြီီၤ) ဖျဲ www.stpaul.gov/1sideparking ထြီဘိဒၢ်အမ  ၢ် တ ၢ်ဆျဲိး 

သမ သမိိးတ ၢ်အလြီ ၢ်ဒြီိးတ ၢ်ဖြီ ၢ်ဃ ိးတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ကဆြီတလျဲသိးသ  ၢ်သ  ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

 

ယအ  ့ၢ်ဒ ိးတ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပန  ့ၢ်ပ ၤန  ့ၢ်ခ က  ့ၢ်ဂ ၤတလ ပ ဲၤတ ့ၢ်ပ ့ၢ်တ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လ  ့ၢ်အတ ့ၢ်ပန  ့ၢ်တဖ ့ၢ်ဖဲယတ ့ၢ်အ  ့ၢ်ဆ ိး 

အမဲ ့ၢ်ညါ, လ အမ  ့ၢ်က ဲကပၤအန  ့ၢ်ဂ  ့ၢ်ဒ ိးသ ိးလ  ့ၢ်သိးန   ့ၢ်လ ၤီၤႋ ယပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်ဖဲန   ့ၢ်သ ဒ ိးဧါီၤႋ 

• တသ ဘ ၢ်ီၤႋ နမ  ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်လြီီၤနြီ ၢ်ခိက  ၢ်ဂြီီၤတလ ပ ျဲီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်တ ၢ်ပနြီ ၢ်တဖ ၢ်ဖျဲက ျဲလိီၤ, 

ဒြီိးတ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအက ျဲမ  ၢ်ဒ ိးဖန ၢ်ဖ ါထြီ ၢ်ဝျဲဒၢ်အမ  ၢ်တ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်ဖျဲတ ၢ်ဂိ ၢ်ခါကတြီ ၢ်, 

နပ ၢ်ပတ  ၢ်ဖျဲန   ၢ်တသ ဘ ၢ်ီၤႋ ဝ သိးစ ီၤဆျဲိးက ိိး Saint Paul Public Works ဃ  ၢ်ဒြီိးနတ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအ 

လြီ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးထ ိးဖျဲ publicworksinfo@ci.stpaul.mn.us မ တမ  ၢ် ကိိး 651-266-6100 ဒြီိးဝ  ၢ် 

အပ ီၤဘ ၢ်မ ဘ ၢ်ဒါကပ ၢ်လြီီၤနြီ ၢ်ခိက  ၢ်ဂြီီၤတလ ပ ျဲီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်တစိ ၢ်တလြီ ၢ်အတ ၢ်ပနြီ ၢ်တဖ ၢ်

ဖျဲက ျဲအဂီၤတပီၤအလိီၤန   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

• နစ ိးကါဒ ိးဝျဲဒ ၢ်နြီ ၢ်ခိက  ၢ်ဂြီီၤတလ ပ ျဲီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အလြီ ၢ်လ တ ၢ်လျဲီၤဒိိးထြီ ၢ်ဒြီိးတ ၢ်စ  ၢ်လြီီၤဖျဲ 

(အဒ,ိ Metro Mobility, တ ၢ်ဒိိးသကိိးသလိ  ၢ်ဒြီိးပ ီၤဂီၤ) အလြီ ၢ်ဖျဲသလိ  ၢ်ဟျဲပတ  ၢ်ကရြီဒြီိးဟိးထြီ ၢ် 

ခ  ခ  လ ဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ အဂြီ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

ယက ဲည န  ့ၢ်အ  ့ၢ်ဒ ိးတ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လ  ့ၢ် one-sided, ဘ ့ၢ်ဆ ့ၢ်မ  ့ၢ်တဒ ိးပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်ဖဲက ဲ 

ကပၤအန  ့ၢ်ဂ  ့ၢ်လ ၤဆ အလ ၤန   ့ၢ်လ ၤီၤႋ ဃ  ့ၢ်ဒ ိးတ ့ၢ်အ ၤတ ့ၢ်ဖ  ့ၢ်ဃ ိးတ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်ဖဲတ ့ၢ်ဂ  ့ၢ်ခါကတ  ့ၢ်ဖဲယ 

က ဲကပၤအန  ့ၢ်ဂ  ့ၢ်ဒ ိးသ ိးလ  ့ၢ်သိးအလ ၤ, အခဲအ ၤမ  ့ၢ်ယပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်ဖဲက ဲကပၤအန  ့ၢ်ဂ  ့ၢ်လ ၤဆ လ  ့ၢ်သိးအ 

လ ၤသ ဧါီၤႋ 

• တသ ဘ ၢ်ီၤႋ ပ ီၤကိိးဂီၤဒျဲိးကဘ ၢ်လ ီၤပိ ၢ်မီၤထ ျဲတ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အတ ၢ်ပနြီ ၢ်တဖ ၢ် 

န   ၢ်လြီီၤီၤႋ ဝ သိးစ ီၤသမ သမိိးက  ၢ်တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က ျဲဖျဲတ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ် 1-side အဟြီ ၢ်ခိ ၢ် 

ဂြီီၤဖျဲ www.stpaul.gov/1sideparkingmap တက  ၢ်ီၤႋ  

• ပသမ ထ က  ၢ်ကဒါက ီၤတ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအက ျဲတနြီီၤနြီီၤဃ  ၢ်ဒြီိးက ျဲကပီၤအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်လြီီၤဆြီလိ ၢ်သိးအတ ၢ်ဘ  

တဖ ၢ်အဂ  ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ ဝ သိးစ ီၤဆျဲိးက  ၢ်ဘ ၢ်ဟြီ ၢ်ခိ ၢ်ဂြီီၤလ တ ၢ်မီၤသြီထြီ ၢ်အဂ  ၢ်အက ိီၤအဂြီ ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

https://stpaul.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=58cca8f3f329485fa9c2dc44d75df5fe
http://www.stpaul.gov/1sideparking
mailto:denied:emailto:publicworksinfo@ci.stpaul.mn.us
https://stpaul.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=58cca8f3f329485fa9c2dc44d75df5fe


ပနကိ ိီၤအလ ျဲ ၢ်မ မ  ၢ်အလါန   ၢ်, လ ီၤပိ ၢ်မီၤထ ျဲတ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အလြီ ၢ်အတ ၢ်သ ိၢ် 

တ ၢ်သြီတဖ ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

 

မ  ့ၢ်ယသ လ  ့ၢ်ကဒ ိးန   ့ၢ်လိဲးမိး မ တမ  ့ၢ် တ ့ၢ်ကတ   ့ၢ်က   ့ၢ်ဝဲဖဲယပတ  ့ၢ်ယသ လ  ့ၢ်ဖဲက ဲကပၤအလ  ့ၢ်ကမ ့ၢ်အခါဧါီၤႋ 

• မ  ၢ်ီၤႋ တ ၢ်မ  ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲတ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးအက ျဲကပီၤအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်ဒ ိးသိိးလိ ၢ်သိးအလိီၤ မ တမ  ၢ် တ ၢ်မ  ၢ်ပ ၢ် 

ပနြီ ၢ်လြီီၤတ ၢ်တဘ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အလြီ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်လြီီၤလျဲိးမိး မ တမ  ၢ် တ ၢ်တ   ၢ်က   ၢ်နသလိ  ၢ်ဖျဲတ ၢ်တဒ ိး 

ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်အ ီၤအကတြီ ၢ်သ ဝျဲန   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

 

ယအ  ့ၢ်ဒ ိးတ ့ၢ်အ  ့ၢ်ဆ ိးလ  ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်အတ ့ၢ်ပ ဲလ  ့ၢ်က ိးစနဲ   ့ၢ်လ ၤီၤႋ မ  ့ၢ်ယပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ ထလဲ တ ့ၢ်ပ ဲ 

ပတ  ့ၢ်အလ  ့ၢ်ဧါီၤႋ 

• တ ၢ်ဆကိတြီ ၢ်ပ ၢ်တ ၢ်အ ိၢ်ဆိိးလြီ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်လြီ ၢ်အတ ၢ်သ ိၢ်တ ၢ်သြီတဖ ၢ်ဖျဲတ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်

ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်သလိ  ၢ်ဖျဲတ ၢ်ဂိ ၢ်ခါကတြီ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ ပ ီၤအ ိၢ်ဆိိးဖျဲန   ၢ်လ အအ ိၢ်ဒြီိး တ ၢ်ပ ျဲပ ၢ်ပတ  ၢ် 

သလိ  ၢ် လြီ ၢ်အလ  ၢ်က ိးစျဲတဖ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်ဝျဲဖျဲတ ၢ်ဟ  ၢ်တ ၢ်ပ ျဲအလြီ ၢ်အဂီၤတဖ ၢ်သ ဝျဲန   ၢ်လြီီၤီၤႋ   

 

ယတ ့ၢ်မၤလ  ့ၢ်/တ ့ၢ်ကရ ကရ ဟ  ့ၢ်လ ၤယၤတ ့ၢ်တ  ့ၢ်ပ ့ၢ်တ ့ၢ်အလ  ့ၢ် 15 မ ိးန ိးဖဲက ဲကပၤအန  ့ၢ်ဂ  ့ၢ်ဒ ိးသ ိးလ  ့ၢ်သိး 

အလ ၤ, မ  ့ၢ်ယစ ိးကါအ ၤသ ဒ ိးဧါီၤႋ 

• မ  ၢ်ီၤႋ တ ၢ်စ ိးကါဝျဲဒ ၢ်တ ၢ်တြီ ၢ်ပ ၢ်တ ၢ်အလြီ ၢ် 15 မ ိးန ိးဖျဲက ျဲကပီၤအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်ဒ ိးသိိးလိ ၢ်သိးအလိီၤသ ဝျဲ လ  

အတအါန   ၢ်ဒ ိးတ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်လ တ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်လြီီၤဝျဲဒြီိးတ ၢ်သ န  ၢ်လြီီၤဒြီိးဟိးထြီ ၢ်ခ  ခ  လ ဂ  ၢ်ဂြီ ၢ်အ သလိ  ၢ်

အဂြီ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

 

တ ့ၢ်အ  ့ၢ်ဆ ိးလ  ့ၢ်အတ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လ  ့ၢ်ဖဲက ဲကပၤအန  ့ၢ်ဂ  ့ၢ်လ ၤဆ လ  ့ၢ်သိးအလ ၤတ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပန  ့ၢ်လ ၤဝဲထဒဲ ့ၢ် 

2 န ့ၢ်ရ  ့ၢ်ဧ ၤန   ့ၢ်လ ၤီၤႋ ခ ဖ  တ ့ၢ်တဒ ိးပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်ဖဲတ ့ၢ်ဂ  ့ၢ်ခါကတ  ့ၢ်အဃ , မ  ့ၢ်ယပတ  ့ၢ်ပ ့ၢ်ဖဲန   ့ၢ်လ အအါန   ့ၢ်ဒ ိး 2 

န ့ၢ်ရ  ့ၢ်သ ဧါီၤႋ 



• တသ ဘ ၢ်ီၤႋ တ ၢ်စ ိးကါဝျဲဒ ၢ်ကတြီ ၢ်အ ီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အတ ၢ်ဘ  န   ၢ်လြီီၤီၤႋ ဖျဲတ ၢ် 

ပ ၢ်ပနြီ ၢ်လြီီၤတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်က ျဲကပီၤအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်လြီီၤဆြီလိ ၢ်သိးမ  ၢ်အ ိၢ်ဒြီိးတ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်တ ၢ်ဆ က

တြီ ၢ်န   ၢ်, တ ၢ်ကမီၤဆ  ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်သလိ  ၢ်အတ ၢ်ဘ  တဖ ၢ်န   ၢ်လြီီၤီၤႋ  

 

တ ့ၢ်တ ထ  ့ၢ်ဘ  ထ  ့ၢ်တ ့ၢ်ကမ  ၤဒ အလ  ့ၢ်ဖဲက ဲကပၤအန  ့ၢ်ဂ  ့ၢ်ဒ ိးသ ိးလ  ့ၢ်သိးအလ ၤအဃ , တ ့ၢ်ကဘ ့ၢ်ထ ိးထ  ့ၢ် 

က   ့ၢ်အ ၤဧါီၤႋ 

• မ  ၢ်ီၤႋ တ ၢ်မ  ၢ်တ ထြီ ၢ်ဘ ြီထြီ ၢ်တ ၢ်ကမ  ီၤဒ အလြီ ၢ်ဖျဲက ျဲလိီၤ မ တမ  ၢ် ကမ   ၢ်အက ျဲအထ ျဲတပီၤလ အအ ိၢ် 

သ  ၢ်လြီီၤသိးဖျဲက ျဲကပီၤအနြီ ၢ်ဂ  ၢ်ဒ ိးသိိးလိ ၢ်သိးအလိီၤန   ၢ်တ ၢ်ကဘ ၢ်ဆြီတလျဲအလြီ ၢ်ဆ က ျဲကပီၤအ 

ဂီၤတဘအိလိီၤန   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

 

တ ့ၢ်ကမၤကတ  ့ၢ်တ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ် One-Sided အခါဖဲလ ဲ့ၢ်ီၤႋ 

• တ ၢ်စိးထြီ ၢ်မီၤဝျဲတ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လ  ့ၢ် one-sided တ ီၤလြီီၤလ လါအ ဖဖ ီၤ 15 သြီ, 

မ တမ  ၢ်ဘ ၢ်လ  တ ၢ်အ ိၢ်သိးဆြီတလျဲဒြီိးဝ  ၢ်အပ ီၤဘ ၢ်မ ဘ ၢ်ဒါမီၤကတ  ၢ်ဝျဲလ အဆအိခ  န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 

 

ဝ  ့ၢ် Saint Paul ဘ ိးဘ ့ၢ်ရၤလ ၤဘ ့ၢ်ဃိးတ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လ  ့ၢ် one-sided အကတ  ့ၢ်တဘ   

အခါဖဲလ ဲ့ၢ်ီၤႋ 

• ဝ  ၢ် Saint Paul ဘိိးဘ ၢ်ရီၤလြီီၤဘ ၢ်ဃိးတ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သ လ  ့ၢ်လ  ့ၢ် one-sided ဖျဲတ ၢ်ဂိ ၢ် 

ခါကတြီ ၢ်အကတ  ၢ်တဘ ြီလါမီၤရ ိး 2019 န   ၢ်လြီီၤီၤႋ   

• တ ့ၢ်တတ ဃ ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပတ  ့ၢ်သိလ  ၢ်လြီ ၢ်ထျဲတကပီၤဧီိၤအခြီ ၢ်ထ ိးတဘ ြီဖျဲဝ  ၢ်ဒြီတဖ   ၢ်အပ ီၤစိးထြီ ၢ်ကျဲ

ထြီ ၢ်ဝျဲဖျဲလါမီၤရ ိး 2014 န   ၢ်လြီီၤီၤႋ 


