
 
 
 
 
 

အမိန  ့်က  ြာ့်င ြာစြာ 
အမှတ့် ၂၀၂၀ - ၁၃ 
 

             ျန့််းမြာက ်းကစြာ  ့်က ှြာ ့်မှုက ြာ ့်ပ  က ်းလပု့် န့််းမျြာ်း 
က ြာ ့် ွ ့်မှုပမြာဏန ှ ့် လပု့်နိ ု့်စွမ့််းအြာ်း ယြာယတီိ်ုးငမြှ  ့်က ြာ ့် ွ ့်မှုမျြာ်း 

 
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 ိုပါပပည်နယ် 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 အက ်းကပေါ်အကငြေအကနက  ြာ  ့် သတ့်မှတ့် ြာ်းကသြာအ ိပုါငပည့်နယ့်အတ ွ့် အနတ ြာယ့်မျြာ်း ိ ု န  ့် ျ ့်၍ 

လိအုပ့်ကသြာ ြာ ယွ့်မှုမျြာ်း ို ကပ်း န့်အတ ွ့် ငပည့်နယ့်အကနငြ  ့်  ျန့််းမြာက ်းကစြာ  ့်က ှြာ ့်မှုကပ်းသမူျြာ်းန ှ ့် က ြာ ့်ပ   

က ်းလပု့် န့််းမျြာ်း ိ ုကသြေျြာစွြာ အလ အုကလြာ ့်ပ  ပုိ်းငြည ့် ည့််းကပ်း ပါမည့်။ နိဂ ု်းြေျျုပ့်အကနငြ  ့်  ျန့််းမြာက ်းကစြာ  ့် 

က ှြာ ့်မှု က ြာ ့်ပ  က ်းလပု့် န့််း၏ က ြာ ့် ွ ့်မှုပမြာဏန ှ ့် စွမ့််း ည့် ို ငမြှ  ့်တ ့် န့်အတ ွ့် တ ိျကသြေျြာကသြာ ကပ်းအပ့် 

 ြာ်းသည ့် 

လိအုပ့်ြေျ ့်မျြာ်းမှ န  ့်သတ့် ြာ်းကသြာ ယြာယသီ ့်သြာြွေ  ့် ိကုပ်း န့် အသ  ့်အတ  ့်လိအုပ့်ပါသည့်။ 

 



၁၉၆၃ ြိုနစ်ှမီြ ီဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုဥပသေနငှို့ ်မီြ ီဂနဥ်ပသေအရ သအာက်သဖာ်ပပပါအတ ိုင််း အမ န် ို့ထိုတ်ပပနလ် ိုက်သည-် 
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၁။ ြေျ ့်ြေျ ့််းသ ့်က ြာ ့်မှု ိှ၍ ၂၀၂၀ ြုေနစှ့်၊ ဧပပီလ ၁၄   ့်ကန  ၊ ည ၁၁:၅၉ နြာ ီအ  ိ  ့်လ ့်အ ျ ျု်းဝ ့်ပပီ်း 

 ျန့််းမြာက ်းန ှ ့် လသူြာ်းဝန့်က ြာ ့်မှုမျြာ်းဌြာန (“DHHS”) သည့် အမိန  ့်က  ြာ့်င ြာစြာအမှတ့် ၂၀၂၀-၄၏ အပုိ ့််း ၃ 

အ  အက ်းကပေါ်အကငြေအကနပပီ်း  ်ုးသည့်အ  ိငပည့်သူ   ျန့််းမြာက ်း တု့် 1978 PA 368၊ ငပ ့်  ့်ြေျ ့်အငြစ့်၊ 

MCL 333.22235  ိှ အပုိ ့််း 22235 ၏ လိအုပ့်ြေျ ့်မျြာ်းန ှ ့်အတ ူကလ ြာ ့် ြာ်းသအူတ ွ့်လိုအပ့်ကသြာ 

အက ်းကပေါ်လ ့်မှတ့် ို  တု့်ကပ်း၍ တ ့််းတ ့််း  ပ့်  ပ့်လို ့်နြာက ြာ ့် ွ ့်မှု ို ကလ ြာ ကပါ  ကပ်းသည့်။ 

 

၂။  ြေျ ့်ြေျ ့််းသ ့်က ြာ ့်မှု ိှ၍ ၂၀၂၀ ြုေနစှ့်၊ ဧပပီလ ၁၄   ့်ကန  ၊ ည ၁၁:၅၉ နြာ ီအ  ိ  ့်လ ့်အ ျ ျု်းဝ ့်ပပီ်း 

လိ ု့်စ ့် တု့်ကပ်းက ်းန ှ ့်  နိ့််းသမိ့််းကပ်းအပ့်က ်းဌြာန (“LARA”) သည့် အက ြာ ့်အအ  ိှုသည ့်ကန ြာ ိ ု

ဂရုမ ြာ်းဘ ဲမည့်သည ့် ျန့််းမြာက ်းကစြာ  ့်က ှြာ ့်မှု ည့် ွယ့်ြေျ ့်အတ ွ့်မ ို ယြာယ ီသို  မဟုတ့် 

က ွွေ့လျြာ်းအက ြာ ့်အအ  ုို တည့်က ြာ ့် န့်၊   ိှ န့် သို  မဟုတ့် က ြာ ့် ွ ့် န့်အတ ွ့် COVID-19 

အက ်းကပေါ်အကငြေအကနတ ွ့် ငပျုစုကစြာ  ့်က ှြာ ့်မှုကပ်းငြေ ့််း ည့် ွယ့်ြေျ ့်အတ ွ့်  တု ့်မျြာ်း သို  မဟတု့် ကန ြာ ိ ု

ဂရုမ ြာ်းဘ ဲအ ိပုါငပည့် နယ့် ိှ မည့်သည ့်လိ ု့်စ ့် က ်းရ ုမျြာ်း ိမု ို ငပည့်သူ   ျန့််းမြာက ်း ုတ့် 1978 PA 

368၊ငပ ့်  ့်ြေျ ့်အငြစ့်၊ MCL 333.21564 ၏ အပုိ ့််း 21564 အ  သ ့်ညြှြာကလ ြာ ကပါ  ြွေ  ့်ငပျုနိ ု့်သည့်။ 

 

၃။  ြေျ ့်ြေျ ့််းသ ့်က ြာ ့်မှု ိှ၍ ၂၀၂၀ ြုေနစှ့်၊ ဧပပီလ ၁၄   ့်ကန  ၊ ည ၁၁:၅၉ နြာ ီအ  ိ  ့်လ ့်အ ျ ျု်းဝ ့်ပပီ်း 

ကလ ြာ ့် ြာ်းသမှူ ၎ ့််းတို  အကနငြ  ့် ငပည့်သူ   ျန့််းမြာက ်း တု့် 1978 PA 368၊ ငပ ့်  ့်ြေျ ့်အငြစ့်၊ MCL 

333.21911 န ှ ့် MCL 333.21913 ၏အပုိ ့််း 21911 န ှ ့် 21913 ၏ စြာကမ်းပဲွလိအုပ့်ြေျ ့်မျြာ်း ို ကအြာ ့်ငမ ့်စွြာ 

ကငြ ိပုပီ်းကငမြာ ့်က  ြာ ့််း LARA သို   တ ့်ငပသည့်ငြစ့်ကစ၊ မတ ့်ငပသည့်ငြစ့်ကစ ၎ ့််း ိဂုရုမငပျုဘ ဲLARA သည့် 

ကလ ြာ ့် ြာ်းသအူြာ်း လ ့်မှတ့် သနူြာငပျုအ အူငြစ့် ယြာယစီြာ  ့််းဝ ့်လ ့်မှတ့် တု့်ကပ်းနိ ု့်သည့်။  

ဤအပုိ ့််း အ   တု့်ကပ်းကသြာ ယြာယစီြာ  ့််းဝ ့်လ ့်မှတ့်သည့် ၂၈   ့်  ြာ တ ြာ်းဝ ့်ပပီ်း အမိန  ့်က  ြာ့်င ြာစြာ 

၂၀၂၀-၄ ၏ အပုိ ့််း ၃ အ  အက ်းကပေါ်အကငြေအကနပပီ်း  ်ုးသည့်အ  ိLARA မှ အသစ့်ငပန့် တု့်ကပ်းနိ ု့်သည့်။  

 

၄။ ြေျ ့်ြေျ ့််းသ ့်က ြာ ့်မှု ိှ၍ ၂၀၂၀ ြုေနစှ့်၊ ဧပပီလ ၁၄   ့်ကန  ၊ ည ၁၁:၅၉ နြာ ီအ  ိ  ့်လ ့်အ ျ ျု်းဝ ့်ပပီ်း 

လိ ု့်စ ့်  ိှသမှူ ၎ ့််းတို  ၏ လိ ု့်စ ့်န ှ ့် သ ့် ို ့်ကသြာ   ့်လ ့်လပု့်က ြာ ့်သည ့်ပညြာက ်းလိအုပ့်ြေျ ့် ို 

က ျနပ့်မှု ိှသည့်ငြစ့်ကစ၊ မ ိှသည့်ငြစ့်ကစ ၎ ့််း ိ ုဂရုမ ြာ်းဘ ဲLARA သည့် ငပည့်သူ   ျန့််းမြာက ်း တု့် 1978 PA 

368 ငပ ့်  ့်ြေျ ့်၏ အပုိ ့််း 170၊172၊175၊177 သို  မဟုတ့် 187 အ  ကလ  ျ  ့် န့် လိ ု့်စ ့် ို 

အသစ့်ငပန့်လပု့်ကပ်းနိ ု့်သည့်။ 

 

၅။ ြေျ ့်ြေျ ့််းသ ့်က ြာ ့်မှု ိှ၍ ၂၀၂၀ ြုေနစှ့်၊ ဧပပီလ ၁၄   ့်ကန  ၊ ည ၁၁:၅၉ နြာ ီအ  ိ  ့်လ ့်အ ျ ျု်းဝ ့်ပပီ်း 

COVID-19 အက ်းကပေါ်အကငြေအကနတ ွ့် အလပု့်လပု့်သည ့်အြေျိန့်နြာ ီမျြာ်း ိ ုလိ ု့်စ ့် တု့်ငြေ ့််းအတ ွ့် လိအုပ့် 

ကသြာပညြာက ်းသ ့်တန့််းမျြာ်း သို  မဟုတ့် ပရုိဂ မ့်မျြာ်း   ့်လ ့်က ြာ ့် ွ ့်သည ့်အြေျိန့်နြာ ီမျြာ်းအငြစ့် LARA မှ 

သတ့်မှတ့်နိ ု့်သည့်။ 

 

၆။ ြေျ ့်ြေျ ့််းသ ့်က ြာ ့်မှု ိှ၍ ၂၀၂၀ ြုေနစှ့်၊ ဧပပီလ ၁၄   ့်ကန  ၊ ည ၁၁:၅၉ နြာ ီအ  ိ  ့်လ ့်အ ျ ျု်းဝ ့်ပပီ်း 

လနူြာ သို  မဟုတ့် ကေသြေ ၏  ျန့််းမြာက ်းကစြာ  ့်က ှြာ ့်မှုအစီအစဉ်အ  လနူြာ သို  မဟုတ့် ကေသြေ အြာ်း 

အစြာ ကူ  ်း န့် သို  မဟုတ့်  ူညပုိီ  က ြာ ့် န့်  ျန့််းမြာက ်းကစြာ  ့်က ှြာ ့်မှုပါဝ ့်ပူ်းကပါ ့််းက ြာ ့် ွ ့်သ၊ူ 

ငပည့်သူ  ဝန့် မ့််း သို  မဟတု့် လပု့်အြာ်းကပ်းသ ူဲ သို  ကသြာ သနူြာငပျုမဟတု့်ကသြာလ ့်က ြာ ့်အ ူ ို LARA မှ 

ြွေ  ့်ငပျုနိ ု့် သည့်။ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
ရက်စွ  - ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ မတလ် ၁၇ ရကသ်န ို့ 

GRETCHEN WHITMER  
အြ  န-် ညသန ၅ နာရီ ၅၉ မ နစ်     ပမ  ွေ့သတာ်ဝန ်

 

 
 

 

ပမ  ွေ့သတာ်ဝန၏်လွှ အပ်ြ ကအ်ရ 
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  ပပညန်ယအ်တငွ််းသရ်းမ ်း 

 
 
 
 


