
 

 

အုပ်ခ ျုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန် ့် 

အမှတ ်2020-19 

အမ်ိငာှှား သို ့်မဟုတ ်ရ  ွှေ့ရ ပာငှ်ားနိငုရ်သာအမ်ိပုိငရှ်ငမ် ာှားကိ ု၎ငှ်ားတို ့်၏အမ်ိမှ ဖယ်ခုိငှ်ားရန် သို ့်မဟုတ ်

ဖယထ်တုရ်န်အတကွ ်အမ်ိဥပစာမ ာှားအတငွှ်ားသို ့်ဝငရ်ရာက ်ခငှ်ားကိ ုယာယတီာှား မစ် ခငှ်ား 

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။် 

 

ကမဘာအနှ ို့ပဖစ်ပာွ်းသသာ COVID-19 ကပ်သရာဂါပဖစ်စဉ်အသတာအတွင််း သနအ မ်မ ာ်းမ ှလူမ ာ်းက ို ဖယ်ရှာ်းပြင််း သ ို ို့မဟိုတ် 

ဖယ်ထိုတ်ပြင််း နငှို့စ်ပ်လ ဉ််းသသာက စစမ ာ်းသည်အမ ာ်းပပညသ်ူက န််းမာသရ်းထ  ပြ မ််းသပြာက်လာန ိုငမ်ှုမ ာ်းသ ကာငို့ ်လက်ရှ  

ပပညန်ယ်၏အသရ်းသပေါ်အသပြအသနမာှ ပ ိုမ ိုဆ ို်းဝါ်းလာန ိုငပ်ါသည။် 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 

ပပင််းထနသ်သာအသပြအသနမ ာ်းမှလွ ၍၊ အြ   ွေ့သသာ နငှထ်ိုတ်ပြင််းနငှို့ဆ်က်စပ်သနသညို့လ် ိုအပ်မှုမ ာ်းက ို ယာယီသလ ာို့သပါ ို့သပ်းရနန်ငှို့ ် 
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အ မ်ငာှ်း သ ို ို့မဟိုတ် သရွှွေ့သပပာင််းန ိုငသ်သာအ မ်ပ ိုငရ်ှငအ်ာ်း ၎င််းတ ို ို့သနထ ိုငရ်ာ အ မ်ဥပစာမ ာ်းမ ှဖယ်ရှာ်းပြင််း သ ို ို့မဟိုတ် 

ဖယ်ထိုတ်ပြင််းက ို ယာယီတာ်းပမစ်ရနမ်ာှ အက   ်းအသ ကာင််းဆသီလ ာ်ပပီ်း လ ိုအပ်ပါသည။် 

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

၁။ ကမဘာအနှ ို့ပဖစ်ပာွ်းသသာ COVID-19 သရာဂါပဖစ်စဉ်သ ကာငို့ ်ပ ို့ပ ို်းသပ်းထာ်းသသာသနထ ိုငရ်ာသနရာက ို ကာကွယ်ရန၊် နငှို့ ်

သနထ ိုငရ်ာ အ မ်အတွင််းတွင ်ကူ်းစက်သရာဂါသ ကာငို့ ်မ မ ဘာသာ တစ်ဦ်းတည််း သ်ီးသန ို့သ်နရန ်လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းအရ၊ 

အ မ်ငာှ်း၊ ဝယ်ယူသူ၊ သ ို ို့မဟိုတ် ၎င််းတ ို ို့နငှို့စ်ပ်လ ဉ််းသသာသူသည ်အပြာ်းသူ သ ို ို့မဟိုတ် ပစစည််းဥစစာက ို 

ပပင််းထနသ်သာအနတရာယ်ပဖစ်သစန ိုငသ်ညို့အ်ြါမှလွ ၍ ငာှ်းရမ််းထာ်းသသာ သနထ ိုငရ်ာသနရာမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် 

လက်လွှတ်ဆ ို်းရှု  ်းလ ိုက်ရသသာ စာြ  ပ်သအာက်ရှ  အ မ်ငာှ်း၊ လက်လွှတ် ဆ ို်းရှု  ်းလ ိုက်ရသသာ စာြ  ပ်သအာက်ရှ  ဝယ်သူ၊ 

သ ို ို့မဟိုတ် အ မ်ငာှ်း သ ို ို့မဟိုတ် ဝယ်ယူသူနငှို့ ်စပ်လ ဉ််းသူတ ို ို့၏ ထ ိုစာြ  ပ်သအာက်ရှ  သနထ ိုငရ်ာသနရာမ ာ်းမ ှ

မညသ်ူ ို့က ိုမဆ ို မညသ်ူကမ ှဖယ်ရှာ်း သ ို ို့မဟိုတ် ဖယ်ထိုတ်၍မရပါ။ ထ ိုရညရွ်ယ်ြ က်အာ်း သက်သရာက်သစရနအ်တွက် 

ဤအမ န် ို့က ို က ယ်ပပန် ို့စာွ သဖာ်သဆာငဖ်ွ ွေ့စည််းရမည။် ဤပိုေမ်သည ် ြ က်ပြင််းသက်သရာက်ပပီ်း ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၇ 

ရက်၊ ည ၁၁ နာရီ ၉ မ နစ် မတ ိုငမီ်အထ  ဆက်လက်အက   ်းဝငသ်ည။် 

၂။ ဤအမ န် ို့တွငပ်ါရှ သညို့ ်မညသ်ညို့အ်ရာမဆ ိုသည ်၁၉၆၃ ြိုနစ်ှ မီြ ီဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုဥပသေ၏ ပ ိုေြ်ွ  ၆ ၊ ပိုေမ် ၁ အရ 

ဤပပညန်ယ်ရှ  တရာ်းရ ို ်း၏ တရာ်းစီရငန် ိုငမ်ှုတွင ်သ်ီးသန် ို့သပ်းအပ်ထာ်းသသာ တရာ်းစီရငသ်ရ်းအာဏာက ို ပယ်ဖ က်ရန ်

မရညရွ်ယ်ပါ။ ဤအမ န် ို့သည ်တရာ်းမ တသသာသလ ာို့သပါ ို့မှုက ိုြ မတှ်န ိုငသ်ညို့ ်တရာ်းသူကကီ်း၏ အာဏာက ို 

ထ ြ ိုက်သစပြင််းမရှ သစရပါ။ 

၃။  ဤအမ န် ို့ရှ  မညသ်ညို့အ်ရာမဆ ိုအာ်း သပ်းသြ ရနတ်ာဝနရ်ှ မှုက ို ပယ်ဖ က်ရန ်သ ို ို့မဟိုတ် ငာှ်းရမ််းမှုနငှို့စ်ပ်လ ဉ််းသသာ 

သငသွပ်းသြ မှု လက်ြ ရယူြွငို့က် ိုပယ်ဖ က်ရနသ်ာမက ပပနလ်ညပ်ပငဆ်ငထ်ာ်းသသာ တရာ်းစီရငမ်ှုအက်ဥပသေ (“RJA”) ၏ 

ပိုေမ် ၅၇၁၆ နငှို့ ်၅၇၁၈ MCL 600.5716 နငှို့ ်600.5718၊ အရ သဖာ်ပပထာ်းသသာ တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းနငှို့ ်

တာဝနရ်ှ မှုမ ာ်းက ို ပယ်ဖ က်ရန ်သဖာ်သဆာငထ်ာ်းပြင််းမဟိုတ်ပါ။ ၎င််းမှာ ြ က်ပြင််းသက်သရာက်ပပီ်း ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ 

၁၅  ရက်၊ ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မ နစ်အထ  အက   ်းဝငသ်ည။် သငသွပ်းသြ ရနသ်တာင််းဆ ိုမှုက ို 

က ိုယ်တ ိုငသ်ပ်းသြ စနစ်ပဖငို့လ်ိုပ်သဆာင၍်မရပါ။ 

၄။ ကမဘာအနှ ို့ပဖစ်ပာွ်းသသာ COVID-19 သရာဂါပဖစ်စဉ်သ ကာငို့ ်ပ ို့ပ ို်းသပ်းထာ်းသသာသနထ ိုငရ်ာသနရာက ို ကာကွယ်ရန၊် နငှို့ ်

သနထ ိုငရ်ာ အ မ်အတွင််းတွင ်ကူ်းစက်သရာဂါသ ကာငို့ ်မ မ ဘာသာ တစ်ဦ်းတည််း သ်ီးသန ို့သ်နရန ်လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းအရ၊ 

အ မ်ငာှ်း၊ ဝယ်ယူသူ၊ သ ို ို့မဟိုတ် ၎င််းတ ို ို့နငှို့စ်ပ်လ ဉ််းသသာသူသည ်အပြာ်းသူ သ ို ို့မဟိုတ် ပစစည််းဥစစာက ို 

ပပင််းထနသ်သာအနတရာယ်ပဖစ်သစန ိုငသ်ညို့အ်ြါမ ှလွ ၍၊ RJA ၏ပိုေမ် ၅၇၄၄ MCL 600.5744၊ အရ အ မ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုက ို 

တရာ်းလ ိုမ ှအပပညို့အ်ဝ ပင မ််းပင မ််းြ မ််းြ မ််း ပပနလ်ညရ်ယူြွငို့ရ်ှ သ ကာင််း သရ်းသာ်းထာ်းမှုအပါအဝင ်မညသ်ူမဆ ိုသည ်

အ မ်ငာှ်း၊ လက်လွှတ်ဆ ို်းရှု  ်းလ ိုက်ရသသာ စာြ  ပ်သအာက်ရှ  ဝယ်သူ၊ သ ို ို့မဟိုတ် အ မ်ငာှ်း သ ို ို့မဟိုတ် ဝယ်ယူသူနငှို့ ်

စပ်လ ဉ််းသူ၊ သ ို ို့မဟိုတ် အ မ်ငာှ်း သ ို ို့မဟိုတ် ဝယ်သူ၊ သ ို ို့မဟိုတ် အ မ်ငာှ်း သ ို ို့မဟိုတ် ဝယ်ယူသူနငှို့ ်စပ်လ ဉ််းသူ၏ 

က ိုယ်သရ်းက ိုယ်တာပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမသှန၍ ၎င််းတ ို ို့က ို ဖယ်ရှာ်းရန ်သ ို ို့မဟိုတ် ဖယ်ထိုတ်ရန ်သနထ ိုငရ်ာ အ မ်အတွင််းသ ို ို့ 

ဝငသ်ရာက်၍မရပါ။ ဤပိုေမ်သည ်ြ က်ပြင််းသက်သရာက်ပပီ်း ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မ နစ်အထ  

အက   ်းဝငသ်ည။် 

၅။ ကမဘာအနှ ို့ပဖစ်ပာွ်းသသာ COVID-19 သရာဂါပဖစ်စဉ်သ ကာငို့ ်ပ ို့ပ ို်းသပ်းထာ်းသသာသနထ ိုငရ်ာသနရာက ို ကာကွယ်ရန၊် နငှို့ ်

သနထ ိုငရ်ာ အ မ်အတွင််းတွင ်ကူ်းစက်သရာဂါသ ကာငို့ ်မ မ ဘာသာတစ်ဦ်းတည််းသ်ီးသန ို့သ်နရန ်လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းအရ၊ ရ မ ်း၊ 



ရ မ ်းလက်သအာက်ရှ အရာရှ  သ ို ို့မဟိုတ် ရ သာ်း၊ လက်သထာက်၊ သ ို ို့မဟိုတ် အပြာ်းသသာအရာရှ မ ာ်းသည ်

ငာှ်းရမ််းထာ်းသသာ သနထ ိုငရ်ာအ မ်ဥပစာမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် လက်လွှတ်ဆ ို်းရှု  ်းလ ိုက်ရသသာ စာြ  ပ်သအာက်ရှ  

သနထ ိုငရ်ာအ မ်ဥပစာမ ာ်းမနှငှထ်ိုတ်ရန ်လ ိုအပ်သသာလိုပ်ငန််းစဉ်က ို လိုပ်သဆာငပ်ြင််းမပပ ရပါ။  

RJA မပှပဌာန််းထာ်းသသာ သက်သရာက်မှုအတွက် လ ိုအပ်ြ က်တစ်စ ိုတစ်ရာက ို ဆ ိုင််းင ို့ထာ်းပါ သည။် ဤပိုေမ်သည ်

ြ က်ပြင််းသက်သရာက်ပပီ်း ၂၀၂၀ြိုနစ်ှ ဧပပီလ ၁၇ ရက်သန ို့ ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မ နစ်အထ  အက   ်းဝငသ်ည။် 

၆။ ကမဘာအနှ ို့ပဖစ်ပာွ်းသသာ COVID-19 သရာဂါပဖစ်စဉ်သ ကာငို့ ်ပ ို့ပ ို်းသပ်းထာ်းသသာသနထ ိုငရ်ာသနရာက ို ကာကွယ်ရန၊် နငှို့ ်

သနထ ိုငရ်ာ အ မ်အတွင််းတွင ်ကူ်းစက်သရာဂါသ ကာငို့ ်မ မ ဘာသာတစ်ဦ်းတည််းသ်ီးသန ို့သ်နရန ်လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းအရ၊ 

လွှ သပပာင််းန ိုငသ်သာအ မ်ပ ိုငရ်ှငသ်ည ်အပြာ်းသူ သ ို ို့မဟိုတ် ပစစည််းဥစစာက ို ပပင််းထနသ်သာအနတရာယ်ပဖစ်သစသသာသ ကာငို့ ်

လွှ သပပာင််းန ိုငသ်သာအ မ်ပ ိုငရ်ှင၏် အ မ်ငာှ်းရမ််းမှုက ို ပယ်ဖ က်လ ိုက်သညို့အ်ြါမလှွ ၍ မညသ်ူမဆ ို 

လွှ သပပာင််းန ိုငသ်သာအ မ်ပ ိုငရ်ှငက် ို ၎င််းတ ို ို့၏ လွှ သပပာင််းန ိုငသ်သာအ မ်တွင ်သနထ ိုငြ်ွငို့မ်သပ်း၍မရပါ။ ဤပိုေမ်သည ်

ြ က်ပြင််းသက်သရာက်ပပီ်း ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်သန ို့ ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မ နစ်အထ  အက   ်းဝငသ်ည။် 

၇။ ပိုေမ် ၁ မ ှ၆ အထ သဖာ်ပပထာ်းသသာ နငှထ်ိုတ်ပြင််းဆ ိုငရ်ာကန် ို့သတ်ြ က်မ ာ်းနငှို့ ်

ဆက်လက်သဆာငရွ်က်မှုတစ်စ ိုတစ်ရာက ို သရွှွေ့ဆ ိုင််းရန ်ဤပပည်နယ်၏တရာ်းရ ို ်းတွင ်ပပဌာန််းထာ်း သသာ 

ကန် ို့သတ်ြ က်တစ်စ ိုတစ်ရာ၊ ကတ ပပ ထာ်းသသာကာလတစ်စ ိုတစ်ရာ သ ို ို့မဟိုတ် ကန် ို့သတ်ကာလတစ်စ ိုတစ်ရာက ို 

ပဖတ်သန််းရန၊် သ ို ို့မဟိုတ် သနာက်ဆ ို်းသတ်မတှ်ရက်တစ်စ ိုတစ်ရာက ို ထပ်တ ို်းရနတ် ို ို့အာ်း သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းပပီ်းသနာက် 

ရက်သပါင််း သ ို်းဆယ် (၃၀) အထ  ဆ ိုင််းင ို့လ ိုက်သည။် 

၈။ ဤအမ န် ို့တွင ်အသ ို်းပပ ထာ်းသညို့ ်အသ ို်းအနှုန််းအာ်းလ ို်းသည ်ပပနလ်ညမ်ွမ််းမ ပပငဆ်ငထ်ာ်းသညို့ ်

တရာ်း စီရငသ်ရ်းအက်ဥပသေ 1961၊ 1961 PA 236 တွငသ်ဖာ်ပပထာ်းသသာ အသ ို်းအနှုန််းမ ာ်းပဖစ်သည။် 

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

၁၀။  ဤအမ န် ို့၏မ တတ ူက ို ပပည်နယ်တရာ်းသရ်းရာ စီမ ြန် ို့ြွ သရ်းရ ို ်းထ  သပ်းပ ို ို့ပါမည။် 

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

 

 

 

သန ို့စွ - ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ မတ်လ ၂၀ ရက်သန ို့ 

အြ  န-် ညသန ၄နာရီ ၉ မ နစ်           GRETCHEN WHITMER 

ပမ  ွေ့သတာ်ဝန ်
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