
 
 

အမိန  ့်က  ြာ့်င ြာစြာ 

အမတှ့် ၂၀၂၀ - ၁၂  

 

 ုန့်ပစစည့််းပို  က ြာ ့်မှုမ ြာ်းအတွ ့် တို်းငမြှ  ့်ပ  ပိ်ုးငြ ့််း 

 

နိဗုယ့် ိုရုိနြာဗို ့််းရပ့်စ့် (COVID-19) သည့် အငပ ့််းအထန့်ဖ ြာ်းနြာငြ ့််း သို  မဟုတ့် ကသ  ု်းငြ ့််းတို   ို ငဖစ့်ကစနိ ု့် ကသြာ 

အသ ့်ရှှူလမ့််းက  ြာ ့််း ို ့်ရြာကရြာဂါငဖစ့်သည့်။ အ ိုပါကရြာဂါသည့် ယြ ့်  လူသြာ်းမ ြာ်းတွ ့် 

မကတွွေ့ရကသြာ  ိုရုိနြာဗို ့််းရပ့်စ့်အသစ့်တစ့်မ ိ ်းက  ြာ  ့် ငဖစ့်ကပေါ်လြာငြ ့််းငဖစ့်ပပ ်း တစ့်ဦ်းမှ တစ့်ဦ်းသို   အလွယ့်တ ူ  ူ်းစ ့်နိ ု့်သည့်။ 

လ ့်ရှိတွ ့် အ ိုပါကရြာဂါအတွ ့် အတည့်ငပ ထြာ်းကသြာ  ြာ ွယ့်က ်း သို  မဟုတ့် ကရြာဂါပိ်ုးကသကစနိ ု့်ကသြာ ုသမှုမ ိ ်း မရှိကသ်းပါ။ 

 

၂၀၂၀ ြုနစှ့်၊ မတ့်လ ၁၀ ရ ့်ကန  တွ ့် မ ြ  ဂန့်  န့််းမြာကရ်းန ှ ့် လူသြာ်းဝန့်က ြာ ့်မှုမ ြာ်းဌြာနသည့် မ ြ  ဂန့်တွ ့် ပထမ  ု်း COVID-19 

ကရြာဂါရှိသူနစှ့်ဦ်း ို စစ့်က ်းကတွွေ့ ရှိြ  သည့်။ အ ိုပါရ ့်တစ့်ရ ့်တည့််းတွ ့်  ျွန့်ပု့်သည့် အမိန  ့်က  ြာ့်င ြာစြာအမတှ့် ၂၀၂၀-၄  ို 

ထတု့်ငပန့်က  ညြာြ  သည့်။  အ ိုပါအမိန  ့်စြာတွ ့် ၁၉၆၃ြုနစှ့် မ ြ  ဂန့် ဖွ ွေ့စည့််းပ ဥုပကေ အြန့််း ၅ အပိ ု့််း ၁၊ 

အကရ်းကပေါ် စ မ က ြာ ့်ရွ ့်ကရ်းဥပကေ 1976 PA 390 ၊ ငပ ့်  ့်ြ  ့်အငဖစ့်  MCL 30.401-.421 န ှ ့် ၁၉၄၅ြုနစှ့် 

အစိ်ုးရအကရ်းကပေါ်လုပ့်ပိ ု့်ြွ  ့်အြာဏြာမ ြာ်းဥပကေ 1945 PA 302 ၊ ငပ ့်  ့်ြ  ့်အငဖစ့် 

MCL 10.31-.33 ကအြာ ့်တွ ့် မ ြ  ဂန့်ငပည့်နယ့်တစ့်ဝှမ့််းလ ု်း ို အကရ်းကပေါ်အကငြအကနအငဖစ့်  

ထတု့်ငပန့်က  ညြာ ြ  သည့်။ 

  

MCL 10.31(1). အကရ်းကပေါ် စ မ က ြာ ့်ရွ ့်ကရ်းဥပကေသည့်  “ဥပကေ MCL 30.403(1)-(2)၏ စွမ့််းအြာ်းငဖ  ့် 

အ  ိ ်းသ ့်ကရြာ ့်မှုရှိသည ့် အမိန  ့်က  ြာ့်င ြာစြာမ ြာ်း၊ က  ညြာြ  ့်မ ြာ်းန ှ ့် ညွှန့်  ြာ်းြ  ့်မ ြာ်း” မတှစ့်   ့် အစိ်ုးရမှ 

က ြာ ့်ရွ ့်နိ ု့်ကသြာ “သဘြာဝကဘ်းအနတရြာယ့် သို  မဟုတ့် အကရ်းကပေါ်အကငြအကန ိစစငဖစ့်ကပေါ်သည ့် အ ိုပါငပည့်နယ့် သို  မဟုတ့် 

အ ိုပါငပည့်နယ့်ရှိ ကနထို ့်သူမ ြာ်းအတွ ့် အနတရြာယ့်မ ြာ်းန ှ ့်  ို ့်တွယ့် ကငဖရှ ့််း”ရန့် က  ်းမြာ်းကသြာလုပ့်ပို ့်ြွ  ့်အြာဏြာမ ြာ်းန ှ ့် 

တြာဝန့်မ ြာ်း ို အစိ်ုးရထ သို   အပ့်န ှ့််းပါသည့်။ အလြာ်း တူစြွာပ ့် အကရ်းကပေါ်အကငြအကနအြာ်း က  ညြာပပ ်းသည ့်ကနြာ ့် “အစိ်ုးရအကနငဖ  ့် 

ငဖစ့်ပြွာ်းရြာကနရြာအတွ ့််း အသ ့်အို်းအမိ့်စည့််းစိမ့်တို   ို  ြာ ွယ့်ရန့် သို  မဟုတ့် အကရ်းကပေါ်အကငြအကန ို ထနိ့််းြ  ပ့်ရန့် လိုအပ့် 

သည့်ဟု ယူ ပါ   သ ့် ို ့်ရြာအမိန  ့်မ ြာ်း၊ စည့််းမ ဉ်းစည့််း မ့််းမ ြာ်း ို ြ မတှ့်နိ ု့်က  ြာ ့််း”၁၉၄၅ ြုနစှ့် အစိ်ုးရအကရ်းကပေါ် 

လုပ့်ပို ့်ြွ  ့်အြာဏြာမ ြာ်းဥပကေတွ ့် ကဖြာ့်ငပထြာ်းသည့်။ 

 

COVID-19 ကရြာဂါ ူ်းစ ့်ပ  ွေ့ ပွြာ်းမှုကလ ြာ နည့််းကစရန့်န ှ ့် ြုြ နိ ု့်စမွ့််းနည့််းကသြာ မ ြ  ဂန့်ကေသြ မ ြာ်းအပါအဝ ့် အ ိုပါ ငပည့်နယ့်၏ 

  န့််းမြာကရ်းကစြာ  ့်ကရှြာ ့်မှုစနစ့်န ှ ့် အငြြာ်းအကရ်းပါကသြာအကငြြ လိုအပ့်ြ  ့်တို  အတွ ့် လိုအပ့်ကသြာ  ြာ ွယ့်မှုမ ြာ်း ို 

ကထြာ ့်ပ  ကပ်းနိ ု့်ရန့်အလို   ြှာ လိုအပ့်ကသြာကထြာ ့်ပ  မှုမ ြာ်း၊ ပစစည့််းန ှ ့် လူမ ြာ်း၏ ပို  က ြာ ့်   ့်သွယ့်ကရ်းတွ ့် ပါဝ ့်သည ့် 

ကမြာ့်ကတြာ့် ယ့်ရ မ ြာ်းန ှ ့် ယြာဉကမြာ ့််းမ ြာ်းအြာ်း  ုန့်စည့်န ှ ့် ပို  က ြာ ့်မှု  န  ့်သတ့်ြ  ့်မ ြာ်းမှ  န  ့်သတ့်ပပ ်း ယြာယ သ ့်သြာမှု ို 

ငဖစ့်ကစရန့် အသ  ့်အတ  ့်လိုအပ့်သည့်။ 

 

 

၁၉၆၃ ြုနစှ့် မ ြ  ဂန့်ဖွ ွေ့စည့််းပ ုန ှ ့်အတူ မ ြ  ဂန့်ဥပကေအရ  ျွန့်ပု့်မှ ကအြာ ့်ပါအတို ့််း အမိန  ့်ထတု့်ငပန့်လို ့်သည့် - 
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၁။ ြ  ့်ြ  ့််းသ ့်ကရြာ ့်မှုရှိ၍ ၂၀၂၀ ြုနစှ့်  ဧပပ လ ၁၃ ရ ့်ကန  ၊ ည ၁၁:၅၉ မိနစ့်အထိ   ့်လ ့် အ    ်းဝ ့်ပပ ်း COVID-19 

အကရ်းကပေါ် ိစစက  ြာ  ့် ကထြာ ့်ပ  မှု ို သ ့်ကရြာ ့်နိ ု့်သည့်  (၁) COVID-19 ကရြာဂါစမ့််းသပ့်စစ့်က ်းမှု၊ ကရြာဂါရှြာကဖွကရ်းန ှ ့် 

 ုသကရ်းတို  န ှ ့် သ ့် ို ့်ကသြာ က ်းဝါ်းပစစည့််းကထြာ ့်ပ  မှုမ ြာ်းန ှ ့်  ိရိယြာ၊ (၂) လူမှုအဖွ ွေ့အစည့််းလ ုငြ  ကရ်း၊ သန  ့်ရှ ့််း ကရ်းန ှ ့် 

လူမှုအဖွ ွေ့အစည့််းမှ COVID-19  ူ်းစ ့်ပ  ွေ့ နှ  မှု ြာ ွယ့်ကရ်းအတွ ့် နြှာကြါ ့််းစည့််းမ ြာ်း၊ လ ့် အတိ့်မ ြာ်း၊ 

လ ့်သန  ့်က ်းရည့်၊  ပ့်ငပြာန ှ ့် ပိ်ုးသတ့်က ်းရည့်မ ြာ်း   သို   ပစစည့််းမ ြာ်းန ှ ့်  ိရိယြာ၊ (၃) စတို်း  ို ့်မ ြာ်း 

အကရ်းကပေါ် ငပန့်လည့်ငဖည ့်တ ့််းသည ့် အစြာ်းအစြာ၊ (၄) COVID-19 အကရ်းကပေါ်အကငြ အကနန ှ ့် ပတ့်သ ့်၍ 

ယြာယ အမိ့်တွ ့်ကနငြ ့််း၊ ကရြာဂါကငြြ  ပ့်ထြာ်းငြ ့််းန ှ ့် သ ်းသန  ့်ထြာ်းရှိကရ်းလုပ့် န့််း မ ြာ်း ို က ြာ ့်ရွ ့်စ မ ရန့် 

လိုအပ့်ကသြာ ိရိယြာ၊ ကထြာ ့်ပ  မှုပစစည့််းမ ြာ်းန ှ ့် လူမ ြာ်း၊ (၅) က ်းဝါ်း၊ သ ်းသန  ့်ထြာ်းရှိငြ ့််း သို  မဟုတ့် 

ကရြာဂါကငြြ  ပ့်ထြာ်းငြ ့််းဝန့်က ြာ ့်မှုလုပ့် န့််းမ ြာ်း ို လုပ့်က ြာ ့်ကပ်းရန့်  

အစိ်ုးရမတှြာဝန့်ကပ်းထြာ်းသူမ ြာ်းန ှ ့် (၆) လိုအပ့်သည ့် က ်း ုသကရ်းန ှ ့် အကရ်းကပေါ် အကရ်းက  ်းကသြာ လိုအပ့်ြ  ့်မ ြာ်း ို 

ငဖည ့် ည့််းကပ်းသည ့် ပို  က ြာ ့်ကပ်းသူမ ြာ်းအတွ ့်ဟူသည ့်အြ  ့်မ ြာ်းန ှ ့်ငပည ့်စ ပုါ  ငပည့်နယ့်န ှ ့် ကေသ ို ့်ရြာ 

ရြာသ အလို ့်  ုန့်စည့်တ ့််း  ပ့်မှုမ ြာ်းအြာ်းလ ု်း ို ရပ့် ို ့််း လို ့်သည့်။ 

 

၂။ ြ  ့်ြ  ့််းသ ့်ကရြာ ့်မှုရှိ၍ ၂၀၂၀ ြုနစှ့်၊ ဧပပ လ ၁၃ ရ ့်ကန  ၊ ည ၁၁:၅၉ မိနစ့်အထိ   ့်လ ့် အ    ်းဝ ့်ပပ ်း  ငပည့်နယ့်န ှ ့် 

ကေသလမ့််းပန့််း  ့်သွယ့်ကရ်းကအဂ  ့်စ မ ြာ်းသည့် ရြာသ အလို ့်မဟုတ့်ကသြာ  ုန့်စည့်တ ့််း  ပ့်မှုမ ြာ်း ို 

က  ြာ့်လွန့်ြွ  ့်ငပ သည ့် ြွ  ့်ငပ ြ  ့်မ ြာ်း ို ထတု့်ကပ်းရန့် ပပ ်းကငမြာ ့်ကသြာ အကငြြ အက  ြာ ့််းအရ ့််းအကပေါ် ၎ ့််းတို  ၏ 

လုပ့်ပို ့်ြွ  ့် ို     ့်သ ု်းက ြာ ့်ရွ ့်ရမည့်။ အ ိုပါ COVID-19 အကရ်းကပေါ် ိစစက  ြာ  ့် သ ့်ကရြာ ့်နိ ု့်သည့်  

ြွ  ့်ငပ ြ  ့်မ ြာ်းသည့် တ တြာ်းအကလ်းြ ိန့်ြ နိ ု့်ရည့်မ ြာ်း ို ထ ့်ဟပ့်ကစမည့်ငဖစ့်ပပ ်း (၁) COVID-19 ကရြာဂါစမ့််းသပ့်စစ့်က ်းမှု၊ 

ကရြာဂါရှြာကဖွကရ်းန ှ ့်  ုသကရ်းတို  န ှ ့် သ ့် ို ့်ကသြာ က ်းဝါ်းပစစည့််းကထြာ ့်ပ  မှုမ ြာ်းန ှ ့်  ိရိယြာ၊ (၂) 

လူမှုအဖွ ွေ့အစည့််းလ ုငြ  ကရ်း၊ သန  ့်ရှ ့််း ကရ်းန ှ ့် လူမှုအဖွ ွေ့အစည့််းမှ COVID-19  ူ်းစ ့်ပ  ွေ့ နှ  မှု ြာ ွယ့်ကရ်းအတွ ့် 

နြှာကြါ ့််းစည့််းမ ြာ်း၊ လ ့် အတိ့်မ ြာ်း၊ လ ့်သန  ့်က ်းရည့်၊  ပ့်ငပြာန ှ ့် ပိ်ုးသတ့်က ်းရည့်မ ြာ်း   သို   ပစစည့််းမ ြာ်းန ှ ့်  ိရိယြာ၊ 

(၃) စတို်း  ို ့်မ ြာ်း အကရ်းကပေါ် ငပန့်လည့်ငဖည ့်တ ့််းသည ့် အစြာ်းအစြာ၊ (၄) COVID-19 အကရ်းကပေါ်အကငြ အကနန ှ ့် 

ပတ့်သ ့်၍ ယြာယ အမိ့်တွ ့်ကနငြ ့််း၊ ကရြာဂါကငြြ  ပ့်ထြာ်းငြ ့််းန ှ ့် သ ်းသန  ့်ထြာ်းရှိကရ်းလုပ့် န့််း မ ြာ်း ို က ြာ ့်ရွ ့်စ မ ရန့် 

လိုအပ့်ကသြာ ိရိယြာ၊ ကထြာ ့်ပ  မှုပစစည့််းမ ြာ်းန ှ ့် လူမ ြာ်း၊ (၅) က ်းဝါ်း၊ သ ်းသန  ့်ထြာ်းရှိငြ ့််း သို  မဟုတ့် 

ကရြာဂါကငြြ  ပ့်ထြာ်းငြ ့််းဝန့်က ြာ ့်မှုလုပ့် န့််းမ ြာ်း ို လုပ့်က ြာ ့်ကပ်းရန့် အစိ်ုးရမတှြာဝန့်ကပ်းထြာ်းသူမ ြာ်းန ှ ့်  

(၆) လိုအပ့်သည ့် က ်း ုသကရ်းန ှ ့် အကရ်းကပေါ် အကရ်းက  ်းကသြာ လိုအပ့်ြ  ့်မ ြာ်း ို ငဖည ့် ည့််းကပ်းသည ့် 

ပို  က ြာ ့်ကပ်းသူမ ြာ်းအတွ ့် ဟူသည ့်အြ  ့်မ ြာ်းငဖ  ့်ငပည ့်စ ုပါ  သယ့်ယူပို  က ြာ ့်ြွ  ့်ကပ်းရမည့်။ 

 

၃။ ြ  ့်ြ  ့််းသ ့်ကရြာ ့်မှုရှိ၍ ၂၀၂၀ ြုနစှ့်၊ ဧပပ လ ၁၃ ရ ့်ကန  ၊ ည ၁၁:၅၉ မိနစ့်အထိ   ့်လ ့် အ    ်းဝ ့်ပပ ်း COVID-19 

အကရ်းကပေါ် ိစစက  ြာ  ့် ကထြာ ့်ပ  မှုမ ြာ်းအကပေါ် သ ့်ကရြာ ့်နိ ု့်သည့်   ုန့်ပစစည့််းသယ့်ယူပို  က ြာ ့်ရမည ့် 

အြ ိန့်အ န  ့်အသတ့်န ှ ့်  ူည သ  န  ့်သတ့်မှု ိုတြာ်းငမစ့်ထြာ်းသည ့် တြာ်းငမစ့်ြ  ့်မ ြာ်းအြာ်းလ ု်း ို (၁) COVID-19 

ကရြာဂါစမ့််းသပ့်စစ့်က ်းမှု၊ ကရြာဂါရှြာကဖွကရ်းန ှ ့်  ုသကရ်းတို  န ှ ့် သ ့် ို ့်ကသြာ က ်းဝါ်းပစစည့််းကထြာ ့်ပ  မှုမ ြာ်းန ှ ့်  ိရိယြာ၊ 

(၂) လူမှုအဖွ ွေ့အစည့််းလ ုငြ  ကရ်း၊ သန  ့်ရှ ့််း ကရ်းန ှ ့် လူမှုအဖွ ွေ့အစည့််းမှ COVID-19  ူ်းစ ့်ပ  ွေ့ နှ  မှု ြာ ွယ့်ကရ်းအတွ ့် 

နြှာကြါ ့််းစည့််းမ ြာ်း၊ လ ့် အတိ့်မ ြာ်း၊ လ ့်သန  ့်က ်းရည့်၊  ပ့်ငပြာန ှ ့် ပိ်ုးသတ့်က ်းရည့်မ ြာ်း   သို   ပစစည့််းမ ြာ်းန ှ ့်  ိရိယြာ၊ 

(၃) စတို်း  ို ့်မ ြာ်း အကရ်းကပေါ် ငပန့်လည့်ငဖည ့်တ ့််းသည ့် အစြာ်းအစြာ၊ (၄) COVID-19 အကရ်းကပေါ်အကငြ အကနန ှ ့် 

ပတ့်သ ့်၍ ယြာယ အမိ့်တွ ့်ကနငြ ့််း၊ ကရြာဂါကငြြ  ပ့်ထြာ်းငြ ့််းန ှ ့် သ ်းသန  ့်ထြာ်းရှိကရ်းလုပ့် န့််း မ ြာ်း ို က ြာ ့်ရွ ့်စ မ ရန့် 



လိုအပ့်ကသြာ ိရိယြာ၊ ကထြာ ့်ပ  မှုပစစည့််းမ ြာ်းန ှ ့် လူမ ြာ်း၊ (၅) က ်းဝါ်း၊ သ ်းသန  ့်ထြာ်းရှိငြ ့််း သို  မဟုတ့် 

ကရြာဂါကငြြ  ပ့်ထြာ်းငြ ့််းဝန့်က ြာ ့်မှုလုပ့် န့််းမ ြာ်း ို လုပ့်က ြာ ့်ကပ်းရန့် အစိ်ုးရမတှြာဝန့်ကပ်းထြာ်းသူမ ြာ်းန ှ ့် (၆) လိုအပ့်သည ့် 

က ်း ုသကရ်းန ှ ့် အကရ်းကပေါ် အကရ်းက  ်းကသြာ လိုအပ့်ြ  ့်မ ြာ်း ို ငဖည ့် ည့််းကပ်းသည ့် ပို  က ြာ ့်ကပ်းသူမ ြာ်းအတွ ့် 

ဟူသည ့်အြ  ့်မ ြာ်းငဖ  ့်ငပည ့်စ ုပါ  တြာ်းငမစ့်ြ  ့်မ ြာ်း ိုရပ့် ို ့််းထြာ်းမည့်ငဖစ့်သည့်။ 

 

၄။  MCL 10.33 န ှ ့် MCL 30.405(3) န ှ ့်အရ ဤအမိန  ့်စြာအြာ်း ရည့်ရွယ့်ြ  ့်ရှိရှိ ြ ိ ်းကဖြာ ့်ငြ ့််းသည့် ရြာဇဝတ့်မှုငဖစ့်သည့်။ 

 
 
 
 

 ျွန့်ပု့်၏ လ ့်န ှ ့် မ ြ  ဂန့်ငပည့်နယ့်၏ က  ်းမြာ်းကသြာစည့််းတ  ပိ့် ိ ုကပ်းအပ့်ပါသည့်။ 

 
 
 
 
 

ရ ့်စွ  - ၂၀၂၀ ြနုစှ့် မတ့်လ ၁၆ ရ ့် 

အြ ိန့်- ည ၈:၂၄ နြာရ      GRETCHEN WHITMER  

ပမိ ွေ့ကတြာ့်ဝန့် 

 

 
 
 
 
 
 

ပမိ ွေ့ကတြာ့်ဝန့်၏လွှ ကငပြာ ့််းြ  ့်အရ 

 

 

 

 

 

ငပည့်နယ့်အတ ွ့််းကရ်းမ ်း 

 
 
 
 
 
 


