
 

 

 

အမိန  ့်က  ြာ့်င ြာစြာ 

အမှတ့် ၂၀၂၀ - ၁၁ 

လစုူလကူ ေးမ ြာေးန ှ ့် ပ ွဲမ ြာေး၊ ယြာယကီ  ြာ ့်ေးပိတ့်ငြ ့်ေးမ ြာေးဆိ ု့်ရြာ  

ယြာယတီြာေးငမစ့်ြ  ့် 

အမိန  ့်က  ြာ့်င ြာစြာအမှတ့် ၂၀၂၀-၅ အြာေး ပယ့်ဖ  ့်ငြ ့်ေး 

 

န ိုဗယ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် (COVID-19) သည ်အပပင််းအထနဖ် ာ်းနာပြင််း သ ို ို့မဟိုတ် သသဆ ို်းပြင််းက ို ပဖစ်သစန ိုငသ်သာ 

အသက်ရှုလမ််းသ ကာင််းဆ ိုငရ်ာ သရာဂါပဖစ်ပါသည။်၎င််းသည ်ယြငက် လူမ ာ်းတွငမ်သတွွေ့ရသညို့ ်

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်မ   ်းစ တ်အသစ်သ ကာငို့ ်

ပဖစ်ပာွ်းပြင််းပဖစ်ကာ တစ်ဦ်းမတှစ်ဦ်းသ ို ို့ အလွယ်တကူ ကူ်းစက်န ိုငပ်ါသည။် လက်ရှ တွင ်ထ ိုသရာဂါအတွက် အတညပ်ပ ထာ်းသသာ 

ကာကွယ်သဆ်း သ ို ို့မဟိုတ် တ ိုက်ဖ က်ကိုသနည််းမ   ်း မရှ သသ်းပါ။ 

 

၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ မတ်လ ၁၀ ရက်သန ို့တွင ်မီြ ီဂနက် န််းမာသရ်းနငှို့ ်လူသာ်းဝနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းဌာနသည် မီြ ီဂနတ်ွင ်ပထမဆ ို်း COVID-19 

ပဖစ်စဉ်နစ်ှြိုက ို စစ်သဆ်းသတွွေ့ ရှ ြ ို့သည။် အဆ ိုပါရက်တစ်ရက်တည််းတွင ်ကျွန်ိုပ်သည် အမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာအမတှ် ၂၀၂၀-၄ က ို 

ထိုတ်ပပနသ် ကညာြ ို့သည။်  အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာတွင ်၁၉၆၃ြိုနစ်ှ မီြ ီဂန ်ဖွ ွေ့စည််းပ ိုဥပသေ အြန််း ၅ အပ ိုင််း ၁၊ 

အသရ်းသပေါ် စီမ သဆာငရွ်က်သရ်းဥပသေ 1976 PA 390 ၊ ပပငဆ်ငြ် က်အပဖစ်  MCL 30.401-.421 နငှို့ ်၁၉၄၅ြိုနစ်ှ 

အစ ို်းရအသရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းဥပသေ 1945 PA 302 ၊ ပပငဆ်ငြ် က်အပဖစ် MCL 10.31-.33 သအာက်တွင ် 

မီြ ီဂနပ်ပည်နယ်တစ်ဝမ်ှ်းလ ို်းက ို အသရ်းသပေါ်အသပြအသနအပဖစ် ထိုတ်ပပနသ် ကညာ ြ ို့သည။် 

 

MCL 10.31(1) အသရ်းသပေါ် စီမ သဆာငရွ်က်သရ်းဥပသေသည်  “ဥပသေ MCL 30.403(1)-(2)၏ စွမ််းအာ်းပဖငို့ ်

အက   ်းသက်သရာက်မှုရှ သညို့် အမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာမ ာ်း၊ သ ကညာြ က်မ ာ်းနငှို့ ်ညွှန ်ကာ်းြ က်မ ာ်း” မတှစ်ဆငို့ ်အစ ို်းရမှ 

သဆာငရွ်က်န ိုငသ်သာ “သဘာဝသဘ်းအနတရာယ် သ ို ို့မဟိုတ် အသရ်းသပေါ်အသပြအသနက စစပဖစ်သပေါ်သညို့် အဆ ိုပါပပညန်ယ် သ ို ို့မဟိုတ် 

အဆ ိုပါပပည်နယ်ရှ  သနထ ိုငသ်ူမ ာ်းအတွက် အနတရာယ်မ ာ်းနငှို့ ်က ိုငတ်ွယ် သပဖရှင််း”ရန ်ကကီ်းမာ်းသသာလိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းနငှို့ ်

တာဝနမ် ာ်းက ို အစ ို်းရထ သ ို ို့ အပ်နငှ််းပါသည။် အလာ်း တူစာွပင ်အသရ်းသပေါ်အသပြအသနအာ်း သ ကညာပပီ်းသညို့သ်နာက် 

“အစ ို်းရအသနပဖငို့ ်ပဖစ်ပာွ်းရာသနရာအတွင််း အသက်အ ို်းအ မ်စည််းစ မ်တ ို ို့က ိုကာကွယ်ရန ်သ ို ို့မဟိုတ် အသရ်းသပေါ်အသပြအသနက ို 

ထ န််းြ  ပ်ရန ်လ ိုအပ် သညဟ်ို ယူဆပါက  သက်ဆ ိုငရ်ာအမ န ို့မ် ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းက ို ြ မတှ်န ိုငသ် ကာင််း” ၁၉၄၅ ြိုနစ်ှ 

အစ ို်းရအသရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းဥပသေတွင ်သဖာ်ပပထာ်းသည။် 

 

COVID-19 သရာဂါကူ်းစက်ပ  ွေ့ ပွာ်းမှုသလ ာို့နည််းသစရနန်ငှို့ ်ြိုြ န ိုငစ်မ်ွ်းနည််းသသာ မီြ ီဂနသ်ေသြ မ ာ်းနငှို့ ်အဆ ိုပါ ပပည်နယ်၏ 

က န််းမာသရ်းသစာငို့သ်ရှာက်မှုစနစ်နငှို့ ်အပြာ်းအသရ်းပါသသာအသပြြ လ ိုအပ်ြ က်အတွက် လ ိုအပ်သသာ ကာကွယ်မှုမ ာ်းက ို 

သထာက်ပ ို့သပ်းရနအ်တွက်  ပွ မ ာ်းနငှို့ ်လူစိုလူသဝ်းမ ာ်းအသပေါ် ကန ို့သ်တ်ထာ်းသသာယာယီ တာ်းပမစ်ြ က်မ ာ်းက ို သတ်မတှ်ပပဌာန််းရန ်

အသငို့အ်တငို့လ် ိုအပ်သည။်  
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အမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာ ၂၀၂၀-၅ တွင ်ယင််းက ို့သ ို ို့တာ်းပမစ်ြ က်မ ာ်းက ို ပပဌာန််းထာ်းသည။် အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာသည် သရာဂါထ န််းြ  ပ်သရ်းနငှို့ ်

ကာကွယ်သရ်းစငတ်ာမ ာ်းမှ လတ်တသလာလမ််းညွှနြ် က်အရ အမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာ အမတှ် ၂၀၂၀-၅ ပဖငို့ ်ပွ မ ာ်းနငှို့ ်အစိုအသဝ်းမ ာ်းအသပေါ် 

ပပဌာန််းသသာယာယီတာ်းပမစ်ြ က်မ ာ်းက ို သပပာင််းလ  သည။် အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာသည် မလူတန််းသက ာင််းသဆာငမ် ာ်းနငှို့ ်

အလယ်တန််းသက ာင််းသဆာငမ် ာ်းပ တ်ပြင််း အမ န ို့ ်သ ကာ်ပငာစာအမတှ် ၂၀၂၀-၅ ပဖငို့ ်ပပဌာန််းထာ်းသသာ 

ယာယီတာ်းပမစ်ြ က်မ ာ်းသဆာငရွ်က်မှုက ို သပပာင််းလ ၍မရပါ။ အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာတွင ်ပပဌာန််းသသာတာ်းပမစ်ြ က်အသစ်မ ာ်း 

အက   ်းဝငသ်က်သရာက်သညို့် အြါတွင ်အမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာအမှတ် ၂၀၂၀-၅ က ို ပယ်ဖ က်သည။် 

 

အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာသည ်တ က သသြ ာသသာလူစိုလူသဝ်းမ ာ်းနငှို့ ်ပွ မ ာ်းက ို ဆက်လက်ြွငို့ပ်ပ သညို့်အြါ အဆ ိုပါ လူစိုလူသဝ်းမ ာ်းနငှို့ ်

ပွ မ ာ်းက ို လ ိုအပ်သညို့အ်ြါမသှာလိုပ်သဆာငပ်ြင််းနငှို့ ်လူစိုလူသဝ်းသရှာင ်ကဉ်ပြင််း၊ မနှက်နသ်သာ လက်သန ို့ရ်ှင််းသရ်းနငှို့ ်

အသက်ရှှူလမ််းသ ကာင််းဆ ိုငရ်ာနည််းလမ််းက ငို့ထ် ို်းမ ာ်း အပါအဝင ်COVID-19 ကူ်းစက်န ိုငသ်ြ  သလ ာို့က သစရန ်

လ ိုအပ်သညို့သ်ဆာငရွ်က်မှုမ ာ်းအာ်း လ ိုက်နာသဆာငရွ်က်ပြင််းအပပင ်က ိုယ်တ ိုင ်အပပနအ်လှန ်ဆက်သွယ်ပြင််းပပ လိုပ်မညို့အ်စာ်း 

အလီက်ထသရာနစ်ဆက်သွယ်သရ်းပလက်သဖာင််းအာ်း အသ ို်းပပ ဆက်သွယ်ပြင််းပဖငို့သ်ာ လိုပ်သဆာငသ်ငို့သ်ည။် 

 

၁၉၆၃ ြိုနစ်ှမီြ ီဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုဥပသေနငှို့ ်မီြ ီဂနဥ်ပသေအရ သအာက်သဖာ်ပပပါအတ ိုင််း အမ န် ို့ထိုတ်ပပနလ် ိုက်သည-် 

 

၁။ ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ မတ်လ ၁၇ ရက်သန ို့၊ န နက် ၉:၀၀ နာရီမှ စ၍ ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ ၅ ရက်သန ို့၊ ညသန ၅:၀၀ နာရီအထ  

ဆက်လက်အက   ်းဝငပ်ပီ်း သာမနမ် ို်းလ ိုသလလ ိုသနရာတွင ်လူအသယာက် ၅၀ ထက်ပ ို သသာ လူစိုလူသဝ်းမ ာ်းအာ်းလ ို်းနငှို့ ်

လူအသယာက် ၅၀ ထက်ပ ိုသသာပွ မ ာ်းအာ်းလ ို်းက ို ဤပပညန်ယ်တွင ်တာ်းပမစ်ကန ို့သ်တ်ထာ်းသည။် အြန််းဟို 

မကန ို့သ်တ်ထာ်းသသာ်လည််း သာမနမ် ို်းလ ိုသလလ ို သနရာတွင ်အြန််း၊ ြန််းမ၊ သကာ်ဖီဆ ိုင၊် ဇာတ်ရ ို ၊ ပပဇာတ်ရ ို  သ ို ို့မဟိုတ် 

ပပြန််းတ ို ို့ပါဝငသ်ည။် ဤအပ ိုင််းတွင ်ပပဌာန််းထာ်းသညို့် လူစိုလူသဝ်းမ ာ်းတာ်းပမစ်ပြင််းသည် 

(က) က န််းမာသရ်းသစာငို့သ်ရှာက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်း၊ 

 

(ြ) အမ ာ်းပပညသ်ူအတွက် ဖွငို့လ်ှစ်မထာ်းသသာသနရာမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် အလိုပ်ြွငမ် ာ်း 

 

(ဂ) ပပညန်ယ်ဥပသေပပဌာန််းမှုနငှို့ ် 

 

(ဃ)  ပ ို ို့သဆာငဆ်က်သွယ်ပြင််း၊ ကိုနသ်ပြာက်မ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် စာ်းသ ို်းကိုနပ်စစည််းမ ာ်းဝယ်ယူပြင််း သ ို ို့မ ဟိုတ် စ ိုက်ပ   ်းသရ်း 

သ ို ို့မဟိုတ် သဆာက်လိုပ်သရ်းလိုပ်ငန််းသဆာငရွ်က်ပြင််းရညရွ်ယ်ြ က်အတွက် လူစို လူသဝ်းမ ာ်းနငှို့ ်မသက်ဆ ိုငပ်ါ။ 

 

ဤအပ ိုင််းတွင ်ပပဌာန််းသသာတာ်းပမစ်ြ က်သည် အဆ ိုပါအသရ်းသပေါ်အသပြအသနမ ာ်းတွင ်ပပညန်ယ် သ ို ို့မဟိုတ် 

ဗဟ ိုအစ ို်းရအဖွ ွေ့အစည််းမှ ြွငို့ပ်ပ သသာကာကွယ်သရ်းလိုပ်သဆာငြ် က်မ ာ်းအသပေါ်တွင ်သပဖသလ ာို့သပ်းမညပ်ဖစ်သည။် 

 



၂။ ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊မတ်လ ၁၆ ရက်သန ို့မစှ၍ ဤပပည်နယ်ရှ  မလူတန််းသက ာင််းသဆာငမ် ာ်းနငှို့ ်အလယ်တန််းသက ာင််းသဆာငမ် ာ်းသည်  

ပညာသရ်းဆ ိုငရ်ာရညရွ်ယ်ြ က်မ ာ်းအရ သက ာင််းသာ်းအာ်းလ ို်းအတွက် ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ ၅ ရက်သန ို့အထ  

ပ တ်ထာ်းသစရမည။် အဆ ိုပါလ ိုအပ်ြ က်တွင ်ပပညန်ယ်အတွင််းရှ  အစ ို်းရသက ာင််းမ ာ်း၊ ပိုဂဂလ ကသက ာင််းမ ာ်းနငှို့ ်

သက ာင််းအ ပ်သက ာင််းစာ်းလက်ြ သညို့ ်သက ာင််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းပါဝငသ်ည။် အဆ ိုပါ လ ိုအပ်ြ က်သည ်သက ာင််းမ ာ်းတွင ်

သနထ ိုငသ်ူမ ာ်းအပပင ်သက ာင််းမ ာ်းရှ  ကသလ်းငယ်ပပ စိုသစာငို့သ်ရှာက်သပ်းသူမ ာ်းနငှို့ ်မသက်ဆ ိုငပ်ါ။ 

 

၃။    MCL 10.33 နငှို့ ်MCL 30.405(3) အရ ဤအမ န ို့စ်ာအာ်း ရညရွ်ယ်ြ က်ရှ ရှ  ြ   ်းသဖာက်ပြင််းသည ်ရာဇဝတ်မှုပဖစ်သည။် 

 

၄။ အမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာအမတှ် ၂၀၂၀-၅ အာ်း ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ မတ်လ ၁၇ ရက်သန ို့၊ န နက် ၉:၀၀ နာရီတွင ်ရိုတ်သ မ််းလ ိုက်သည။် 

 

 

ကျွန်ိုပ်က ိုယ်တ ိုင ်မီြ ီဂနပ်ပည်နယ်၏ တ ဆ ပ်ရ ိုက်နှ ပ်ကာ ထိုတ်ပပနပ်ြင််းပဖစ်ပါသည။် 

 

 

 

 

 

သန ို့စွ - ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ မတလ် ၁၆ ရကသ်န ို့ 

အြ  န-် ညသန ၆ နာရီ ၇ မ နစ ်     GRETCHEN WHITMER  

       ပမ  ွေ့သတာ်ဝန ်

 

 

     

 ပမ  ွေ့သတာ်ဝန၏်လွှ သပပာင််းြ ကအ်ရ 

 

 

      ပပညန်ယအ်တငွ််းသရ်းမ ်း 



 


