
 
 
 
                                                                  အမိန ့်က ြေညာစာ 

အမှတ  ၂၀၂၀-၂၄ 
 

အလပု လြေ မ ့်က ာြေ ပ ့်ခြင ်းနငှ့်  ြေနု ြေျစရိတ မ  ကေခြင ်း ယာယတီိ်ုးခမြှင့် မှုမျာ်း 

အမိန ့်က ြော ခငာစာအမှတ  ၂၀၂၀-၁၀ အာ်း ပယ ဖျြေ ခြင ်း 

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

လမ််းသ ကာင််းဆ ိုငရ်ာသရာဂါပဖစ်သည။် အဆ ိုပါသရာဂါသည ်ယြငက် လူသာ်းမ ာ်းတွင ်မသတွွေ့ရသသာ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််း ရပ်စ်အသစ် 

တစ်မ   ်းသ ကာငို့ ်ပဖစ်သပေါ်လာပြင််းပဖစ်ပပ ်း တစ်ဦ်းမ  တစ်ဦ်းသ ို ို့ အလွယ်တကူ ကူ်းစက်န ိုငသ်ည။် လက်ရ  တွင ်အဆ ိုပါ သရာဂါအတွက် 

အတညပ်ပ ထာ်းသသာ ကာကွယ်သဆ်း သ ို ို့မဟိုတ် သရာဂါပ ို်းသသသစန ိုငသ်သာကိုသမှုမ   ်းမရ  ပါ။ 

 

၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်သန ို့တွင ်မ ြ  ဂနက် န််းမာသရ်းန ငို့ ်လူသာ်းဝနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းဌာနသည် မ ြ  ဂနတ်ွင ်ပထမဆ ို်း COVID-19 

သရာဂါရ  သူန စ်ဦ်းက ို စစ်သဆ်းသတွွေ့ ရ  ြ ို့သည။် အဆ ိုပါရက်တစ်ရက်တည််းတွင ်ကျွန်ိုပ်သည ်အမ န ို့စ်ာအမ တ် ၂၀၂၀-၄ က ို  

ထိုတ်ပပနသ် ကညာြ ို့သည။် အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာတွင ်1963 မ ြ  ဂန ်ဖွ ွေ့စည််းပ ိုဥပသေ အြန််း ၅ အပ ိုင််း ၁၊ 

အသရ်းသပေါ် စ မ သဆာငရွ်က်သရ်းဥပသေ၊ 

1976 PA 390၊ ပပငဆ်ငြ် က်အပဖစ်၊ MCL 30.401-.421 န ငို့ ်1945 အစ ို်းရအသရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းဥပသေ ၊ 1945 PA 302၊ 

ပပငဆ်ငြ် က်အပဖစ်၊ MCL 10.31-.33 သအာက်တွင ်မ ြ  ဂနပ်ပည်နယ်တစ်ဝ မ််းလ ို်းက ို အသရ်းသပေါ်အသပြအသနအပဖစ် ထိုတ်ပပန ်

သ ကညာြ ို့သည။်  

 

အသရ်းသပေါ် စ မ သဆာငရွ်က်သရ်းဥပသေသည်  “ဥပသေ MCL 30.403(1)-(2)၏ စွမ််းအာ်းန ငို့ ်အက   ်းသက်သရာက်မှုရ  သညို့် အမ န ို့စ်ာမ ာ်း၊ 

သ ကညာြ က်မ ာ်းန ငို့ ်ညွှန ်ကာ်းြ က်မ ာ်း” မ တစ်ဆငို့ ်အစ ို်းရမ  သဆာငရွ်က်န ိုငသ်သာ “သဘာဝသဘ်းအနတရာယ် သ ို ို့မဟိုတ် အသရ်းသပေါ် 

အသပြအသနက စစပဖစ်သပေါ်သညို့် အဆ ိုပါပပည်နယ် သ ို ို့မဟိုတ် အဆ ိုပါ ပပညန်ယ်ရ   သနထ ိုငသ်ူမ ာ်းအတွက် အနတရာယ်မ ာ်းန ငို့ ်က ိုငတ်ွယ် 

သပဖရ င််း”ရန ်ကက ်းမာ်းသသာလိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းန ငို့ ်တာဝနမ် ာ်းက ို အစ ို်းရထ သ ို ို့ အပ်န င််းပါသည်။ အလာ်းတူစာွပင ်အသရ်းသပေါ် 

အသပြအသနအာ်း သ ကညာပပ ်းသညို့သ်နာက် “အစ ို်းရအသနပဖငို့ ်ပဖစ်ပာွ်းရာသနရာအတွင််း အသက်အ ို်းအ မ်စည််းစ မ်တ ို ို့က ို ကာကွယ်ရန ်

သ ို ို့မဟိုတ် အသရ်းသပေါ်အသပြအသနက ို ထ န််းြ  ပ်ရန ်လ ိုအပ်သည်ဟို ယူဆပါက  သက်ဆ ိုငရ်ာအမ န ို့မ် ာ်း၊ စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ာ်းက ို 

ြ မ တ်န ိုငသ် ကာင််း ”၁၉၄၅ ြိုန စ် အစ ို်းရအသရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းဥပသေတွင ်သဖာ်ပပထာ်းသည။် MCL 10.31(1)။ 

 

COVID-19 သရာဂါကူ်းစက်ပ  ွေ့ ပွာ်းမှုက ို သလ ာို့ြ ရန၊် အမ ာ်းပပည်သူက န််းမာသရ်းက ို ကာကွယ်ရနန် ငို့ ်ြိုြ အာ်းနည််း သသာမ ြ  ဂန ်သေသြ  

မ ာ်းအတွက် လ ိုအပ်သသာကာကွယ်မှုမ ာ်းက ို သထာက်ပ ို့သပ်းရန ်အလိုပ်ရ ငမ် ာ်းန ငို့အ်တူ အလိုပ်လက်မ ို့သထာက်ပ ို့ပြင််းမ ာ်းန ငို့ ်ကိုနက်  

စရ တ်မ သဝပြင််းအာ်း တ ို်းပမြှငို့သ်ဆာငရွ်က်ရန ်စည််းမ ဉ်းမ ာ်းန ငို့ ်လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းက ို ယာယ ဆ ိုင််းင ို့ရန ်အသငို့ ်အတငို့လ် ိုအပ်သည။် 

 

အမ န် ို့သ ကာ်ပငာစာ ၂၀၂၀-၁၀ သည ်ယင််းက ို့သ ို ို့သဆာငရွ်က်မှုက ို လိုပ်သဆာငြ် ို့သည။်  ယြိုအမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာသည ်အဆ ိုပါ 

သဆာငရွ်က်မှုက ို ပပနလ်ညအ်တညပ်ပ ပပ ်း အလိုပ်ရ ငမ် ာ်းန ငို့အ်တူ အလိုပ်လက်မ ို့သထာက်ပ ို့ပြင််းမ ာ်းန ငို့ ်ကိုနက် စရ တ်မ သဝပြင််းအာ်း 

တ ို်းပမြှငို့သ်ဆာငရွ်က်မှုက ို ရ င််းလင််းသ ရ  သစ၍ အာ်းပဖညို့သ်ဆာငရွ်က်သပ်းသည။် အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာအရ အမ န ို့သ် ကညာစာ အမ တ် ၂၀၂၀-

၁၀ က ို ပယ်ဖ က်လ ိုက်သည။် 
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၁၉၆၃ ြိုန စ် မ ြ  ဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုန ငို့ ်မ ြ  ဂနဥ်ပသေအရ ကျွန်ိုပ်မ  သအာက်ပါအတ ိုင််း အမ န ို့ထ်ိုတ်ပပနလ် ိုက်သည ်-  

၁။ (“အလိုပ်ြန် ို့အပ်မှုလ ိုပြ  သရ်းဥပ သေ”) ပပငဆ်ငထ်ာ်းသသာ မ ြ  ဂနအ်လိုပ်ြန် ို့အပ်မှုလ ိုပြ  သရ်းဥပသေ 1936 (Ex Sess) 

PA 1၊ MCL 421.29(1)(a) ၏ အပ ိုေ ်29 ၏ အပ ိုေြ်ွ  (1)၏ အပ ိုေြ်ွ ငယ် (a) န ငို့အ်ည  က ို သအာက်ပါအတ ိုင််း 

ယာယ ရပ်ဆ ိုင််းလ ိုက်သည်- 

(က) က ိုယ်ြ အာ်းမသကာင််းပြင််း၊ COVID-19 သရာဂါလကခဏာမ ာ်းပပပြင််း၊ COVID-19 သရာဂါ 

အတညပ်ပ သတွွေ့ ရ  သူ တစ်ဦ်းန င်ို့ လွနြ် ို့သသာ ၁၄ ရက်က အထ အသတွွေ့ ရ  ဖူ်းပြင််း၊ COVID-19 

သရာဂါအတညပ်ပ သတွွေ့ ရ  သူတစ်ဦ်း အတွက် သစာင်ို့သရ ာက်သပ်းရန ်လ ိုအပ်ပြင််း သ ို ို့မဟိုတ် 

မ သာ်းစိုသစာငို့သ်ရ ာက်မှုတာဝနသ် ကာင်ို့ COVID-19 မ  ပဖစ်သပေါ်လာသသာအနတရာယ်က ို 

တ ို ို့ပပနသ်ဆာငရွ်က်ရာတွင ်အစ ို်းရညွှန ်ကာ်းြ က်အတ ိုင််း က ိုယ်တ ိုငသ် ်းပြာ်းသန ထ ိုငပ်ြင််း သ ို ို့မဟိုတ် 

သ ်းသန် ို့သစာင်ို့ ကည်ို့သနထ ိုငပ်ြင််းသ ကာင်ို့ အလိုပ်ထကွ်ရပါက သဆ်းကိုသမှုဆ ိုငရ်ာ 

အသ ကာင််းအရာမ ာ်းအတွက် သသဘာဆနဒအသလ ာက်မဟိုတ်ဘ  အလိုပ်ထကွ်ရမည်ို့သူတစ်ဦ်းြ င််းစ က ို 

ထည်ို့သွင််းစဉ်းစာ်းသပ်းရမည။် 

(ြ) က ိုယ်ြ အာ်းမသကာင််းပြင််း၊ COVID-19 သရာဂါလကခဏာမ ာ်းပပပြင််း၊ COVID-19 

သရာဂါအတညပ်ပ သတွွေ့ ရ  သူ တစ်ဦ်းန င်ို့ လွနြ် ို့သသာ ၁၄ ရက်က အထ အသတွွေ့ ရ  ဖူ်းပြင််း၊ COVID-19 

သရာဂါအတညပ်ပ သတွွေ့ ရ  သူတစ်ဦ်း အတွက် သစာင်ို့သရ ာက်သပ်းရန ်လ ိုအပ်ပြင််း သ ို ို့မဟိုတ် 

မ သာ်းစိုသစာငို့သ်ရ ာက်မှုတာဝနသ် ကာင်ို့ COVID-19 မ  ပဖစ်သပေါ်လာသသာအနတရာယ်က ို 

တ ို ို့ပပနသ်ဆာငရွ်က်ရာတွင ်အစ ို်းရညွှန ်ကာ်းြ က်အတ ိုင််း က ိုယ်တ ိုငသ် ်းပြာ်းသန ထ ိုငပ်ြင််း သ ို ို့မဟိုတ် 

သ ်းသန် ို့သစာင်ို့ ကည်ို့သနထ ိုငပ်ြင််းသ ကာင်ို့ အလိုပ်လက်မ ို့ပဖစ်ပါက ထ ိုသူတစ်ဦ်းြ င််းစ က ို အလိုပ်လက်မ ို့ဟို 

သတ်မ တ်န ိုငသ်ည။် 

 

၂။ အလိုပ်ြန် ို့အပ်မှုလ ိုပြ  သရ်းဥပသေ၏ MCL 421.48(3) ၏ အပ ိုေ ်48၊ အပ ိုေြ်ွ  (3) အရ တင််း ကပ်သဆာငရွ်က်မှုက ို  

ယာယ ရပ်ဆ ိုင််းလ ိုက်သည။် က န််းမာသရ်းြွငို့ ်သ ို ို့မဟိုတ် နစ်နာမှုြ စာ်းြွငို့မ် ာ်းရရ  ထာ်းပပ ်းသူမဟိုတ်သညို့ ်

က ိုယ်ြ အာ်း မသကာင််းပြင််း၊ COVID-19 သရာဂါလကခဏာမ ာ်းပပပြင််း၊ COVID-19 သရာဂါအတညပ်ပ  သတွွေ့ ရ  သူ 

တစ်ဦ်းန င်ို့ လွနြ် ို့ သသာ ၁၄ ရက်က အထ အသတွွေ့ ရ  ဖူ်းပြင််း၊ COVID-19 သရာဂါအတညပ်ပ သတွွေ့ ရ  သူတစ်ဦ်း အတွက် 

သစာင်ို့သရ ာက်သပ်း ရန ်လ ိုအပ်ပြင််း သ ို ို့မဟိုတ် မ သာ်းစိုသစာငို့သ်ရ ာက်မှုတာဝနသ် ကာင်ို့ COVID-19 မ  

ပဖစ်သပေါ်လာသသာအနတရာယ်က ို တ ို ို့ပပနသ်ဆာငရွ်က်ရာတွင ်အစ ို်းရညွှန ်ကာ်းြ က်အတ ိုင််း က ိုယ်တ ိုငသ် ်းပြာ်းသနထ ိုင ်

ပြင််း သ ို ို့မဟိုတ် သ ်းသန် ို့သစာင်ို့ ကည်ို့သနထ ိုငပ်ြင််းတ ို ို့ပဖငို့ ်ြွင်ို့မ ို့ပ က်ကွက်သူတစ်ဦ်းြ င််းစ က ို အလိုပ်လက်မ ို့အပဖစ် 

ထည်ို့သွင််းစဉ်းစာ်းရမည။် 

 

၃။ မ ြ  ဂနအ်ိုပ်ြ  ပ်သရ်းစည််းမ ဉ်းအမ တ် 421.210 ၏ အပ ိုေြ်ွ  (4) မ  (7) အထ  တင််း ကပ်သဆာငရွ်က်မှုက ို 

ယာယ ရပ်ဆ ိုင််း လ ိုက်သည။် အလိုပ်လက်မ ို့ပဖစ်သွာ်းပပ ်း အလိုပ်လိုပ်ြ ို့သည်ို့လွနြ် ို့သသာ ၂၈ ရက်အတွင််း 

အလိုပ်လက်မ ို့အက   ်းြ စာ်း ြွင်ို့မ ာ်းအတွက် နစ်နာသ က်းသတာင််းဆ ိုမှုသလ ာက်ထာ်းသူတစ်ဦ်းြ င််းစ က ို 

အြ  နမ် သလ ာက်ထာ်းရန ်ထည်ို့သွင််းစဉ်းစာ်းရမည။် 

 

၄။ အလိုပ်ြန် ို့အပ်မှုလ ိုပြ  သရ်းဥပသေ၏ MCL 421.27(d)၏  အပ ိုေ ်27၊ အပ ိုေြ်ွ  (d)၊ အရ တင််း ကပ်သဆာငရွ်က်မှုက ို 

ယာယ ရပ်ဆ ိုင််းလ ိုက်သည။် အဆ ိုပါအမ န် ို့အက   ်းဝငသ်ည်ို့ရက်စွ အပဖစ် နစ်နာသ က်းသတာင််းဆ ိုမှုက ို သလ ာက်ထာ်း 

သသာ သ ို ို့မဟိုတ် နစ်နာသ က်းရရ  သသာ သက်ဆ ိုငသ်ူတစ်ဦ်းြ င််းစ သည ်အက   ်းြ စာ်းြွင်ို့ရသည်ို့န စ်တွင ်၂၆ 

ပါတ်ထက် 

မပ ိုသသာ အက   ်းြ စာ်းြွငို့က်ာလက ို ရရ  မညပ်ဖစ်သည။် 

 

၅။ အလိုပ်ြန် ို့အပ်မှုလ ိုပြ  သရ်းဥပသေ၏ MCL 421.28c(1) ၏ အပ ိုေ ်28c၊ အပ ိုေြ်ွ  (၁)  အရ တင််း ကပ်သဆာငရွ်က်မှုက ို 

ယာယ ရပ်ဆ ိုင််းလ ိုက်သည။် အလိုပ်ရ ငမ်  MCL 421.28c(1) ၏ လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းက ို ပဖညို့ဆ်ည််းသပ်းပြင််းရ  ၊ မရ  က ို 

ပဓာနမထာ်းဘ  အလိုပ်လက်မ ို့အာမြ သအဂ ငစ် သည ်အလိုပ်ရ ငမ်  သလ ာက်ထာ်းမှုအသပေါ် မ သဝသဆာငရွ်က်ပြင််း 

အစ အစဉတွင ်အလိုပ်ရ ငပ်ါဝငသ်ဆာငရွ်က်မှုက ို အတညပ်ပ န ိုငသ်ည။်   



 

 

၆။ အလိုပ်ပပ တ်သွာ်းသသာ သ ို ို့မဟိုတ် ြွငို့မ် ို့ထာ်းသသာ သတာင််းဆ ိုသူအာ်း သပ်းသသာ မညသ်ညို့်အက   ်းြ စာ်းြွငို့က် ိုမဆ ို 

သပ်းသဆာငရ်မည်ို့အလိုပ်ရ ငမ် ာ်း၏ အသကာငို့သ် ို ို့ မသပ်းသဆာငရ်သသာ်လည််း ယင််းအစာ်း အလိုပ်လက်မ ို့အာမြ  

သအဂ ငစ် ၏ မသပ်းသဆာငရ်သသာအသကာငို့သ် ို ို့ သပ်းသဆာငရ်မည်။ ၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်သန ို့၊ ည ၁၁:၅၉ 

နာရ တွင ်အက   ်းဝငသ်က်သရာက်ပပ ်း ဤအပ ိုေအ်ရ အလိုပ်ရ ငမ် ာ်းသ ို ို့ သပ်းအပ်သသာအက   ်းြ စာ်းြွငို့မ် ာ်းသည ်

ြွ ပြာ်းသတ်မ တ်မထာ်းသသာအလိုပ်သမာ်းမ ာ်းထာ်းရ  ရန ်ဆ ို်းပဖတ်သတ်မ တ်သညို့ ်အလိုပ်ရ ငမ် ာ်းမ  မရရ  န ိုငပ်ါ။ 

 

၇။ အလိုပ်ြန ို့အ်ပ်မှုလ ိုပြ  သရ်းဥပသေ၏ MCL 421.28(1)(a)၊ အပ ိုေ ်28၊ အပ ိုေြ်ွ  (1)၊ အပ ိုေြ်ွ ငယ် (a) အရ တင််း ကပ် 

သဆာငရွ်က်မှုက ို ယာယ ရပ်ဆ ိုင််းလ ိုက်ပါသည။် MCL 421.28၊ အပ ိုေ ်28 ရ   အလိုပ်အက ိုငလ် ိုအပ်ြ က်မ ာ်းက ို 

သဆာငရွ်က်န ိုငပ်ြင််း၊ ရရ  န ိုငပ်ြင််းန ငို့ ်ရ ာသဖွန ိုငပ်ြင််းရည်ရွယ်ြ က်မ ာ်းအရ သတာင််းဆ ိုသူအာ်းလ ို်းအတွက် အပ ိုေ ်28 

၏ လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းက ို ပဖစ်သစန ိုငသ်သာ COVID-19 သရာဂါသ ကာငို့ ်သငို့သ်တာ်သသာအလိုပ်က ို မရရ  န ိုငပ်ါ။ 

၈။ အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာတွင ်သတ်မ တ်ပပဌာန််းထာ်းပြင််းမရ  ပါက အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာသည ်၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ မတ်လ ၁၆ 

ရက်သန ို့အထ  ပပနလ်ည်အက   ်းဝငသ်က်သရာက်သည။် အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာသည ်၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ ဧပပ လ ၂၂ ရက်သန ို့၊ ည 

၁၁:၅၉ နာရ တွင ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းသည။် 

၉။ စ မ သဆာငရွ်က်သရ်းအမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာအမ တ် ၂၀၂၀-၁၀ က ို ပယ်ဖ က်ပါသည။် 

၁၀။ MCL 10.33 န ငို့ ်MCL 30.405(3) အရ ဤအမ န ို့စ်ာအာ်း ရညရွ်ယ်ြ က်ရ  ရ   ြ   ်းသဖာက်ပြင််းသည် 

ရာဇဝတ်မှုပဖစ်သည။် 

ကျွန်ိုပ်က ိုယ်တ ိုင ်မ ြ  ဂနပ်ပညန်ယ်၏ တ ဆ ပ်ရ ိုက်န  ပ်ကာ ထိုတ်ပပနပ်ြင််းပဖစ်ပါသည။် 

 

 

 

 

 

ရက်စွ  - ၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ မတ်လ ၂၅  

GRETCHEN WHITMER  

အြ  န ်- ည ၇:၃၆ နာရ    GOVERNOR 

 

 

ပမ  ွေ့သတာ်ဝန၏် ညွှန ်ကာ်းြ က်အရ- 
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ပပညန်ယ်အတွင််းသရ်းမ ်း 


