
 

 

အမိန  ့်က  ြာ င ြာစြာ  

အမှတ ့်၂၀၂၀-၁၇ 

မငြစ မကနမလိိုအပ ကသြာ့်ကဆေး ိုသမှုဆိို  ရြာန ှ  ့်သ ြာေးဘ  ဆိို  ရြာ ိုသမှုဆိို  ရြာလိုပ  န ေးစဉ်မ ြာေး ိို့်

ယြာယ ီန  သတ ငြ  ေးမ ြာေး 

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 

ရပ်စ်အသစ်တစ်မ   ်းသ ကာငို့ ် ပဖစ်သပေါ်လာပြင််းပဖစ်ပပ ်း တစ်ဦ်းမ  တစ်ဦ်းသ ို ို့ အလွယ်တကူ ကူ်းစက်န ိုငသ်ည။် သက်ကက ်းရွယ်အ ို မ ာ်းန ငို့ ်

နာတာရ ည်သရာဂါသေဒနာမ ာ်းြ စာ်းရသသာသူမ ာ်းတွင ် အထ်ူးအနတ ရာယ်ရ  ပပ ်း အန ်းကပ်ရ  သူမ ာ်းအ ကာ်း တစ်ဦ်းမ  တစ်ဦ်းသ ို ို့ 

အလ ငအ်ပမနက်ူ်းစက်ပ  ွေ့ ပွာ်းန ိုငသ်သာ COVID-19 သရာဂါသည ် အနတရာယ်အလွနမ် ာ်းသည။်လက်ရ  တွင ် အဆ ိုပါ သရာဂါအတွက ်

အတညပ်ပ ထာ်းသသာ ကာကွယ်သဆ်း သ ို ို့မဟိုတ် သရာဂါပ ို်းသသသစန ိုငသ်သာကိုသမှုမ   ်းမရ  ပါ။ 

၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်သန ို့တွင ် မ ြ  ဂနက် န််းမာသရ်းန ငို့ ် လူသာ်းေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း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 ွေ့စည််း ပ ိုဥပသဒ အြန််း ၅ အပ ိုင််း ၁၊ အသရ်းသပေါ် 

စ မ သဆာငရွ်က်သရ်းဥပသဒ၊ 1976 PA 390၊ ပပငဆ်ငြ် က်အပဖစ်၊ MCL 30.401-.421 န ငို့ ် 1945 အစ ို်းရအသရ်းသပေါ် 

လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းဥပသဒ ၊ 1945 PA 302၊ ပပငဆ်ငြ် က်အပဖစ်၊ MCL 10.31-.33 သအာက်တွင ်မ ြ  ဂန ် ပပည်နယ်တစ်ေ မ််းလ ို်းက ို 

အသရ်းသပေါ်အသပြအသနအပဖစ် ထိုတ်ပပနသ် ကညာြ ို့သည။်  

အသရ်းသပေါ် စ မ သဆာငရွ်က်သရ်းဥပသဒသည်  “ဥပသဒ MCL 30.403(1)-(2)၏ စွမ််းအာ်းန ငို့ ်အက   ်း သက်သရာက်မှုရ  သညို့ ်အမ န ို့စ်ာမ ာ်း၊ 

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

အသရ်းသပေါ်အသပြအသနက စစပဖစ်သပေါ်သညို့် အဆ ိုပါပပညန်ယ် သ ို ို့မဟိုတ် အဆ ိုပါ ပပညန်ယ်ရ   သနထ ိုငသ်ူမ ာ်းအတွက် အနတရာယ်မ ာ်းန ငို့ ်

က ိုငတ်ွယ်သပဖရ င််း”ရန ် ကက ်းမာ်းသသာလိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းန ငို့ ် တာေနမ် ာ်းက ို ပမ  ွေ့သတာ်ေနထ် သ ို ို့ အပ်န င််းပါသည။် အလာ်းတူစာွပင ်

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

ကာကွယ်ရန ် သ ို ို့မဟိုတ် အသရ်းသပေါ်အသပြ အသနက ို ထ န််းြ  ပ်ရန ် လ ိုအပ်သညဟ်ို ယူဆပါက  သက်ဆ ိုငရ်ာအမ န ို့မ် ာ်း၊ 

စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ာ်းက ို ြ မ တ်န ိုငသ် ကာင််း ”1945 အစ ို်းရအသရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းဥပသဒတွင ် သဖာ်ပပထာ်းသည။်MCL 

10.31(1)။ 

COVID-19 ကူ်းစက်ပ  ွေ့ ပာွ်းမှုက ို ထ န််းြ  ပ်ရန၊် သရာဂါလွှမ််းမ ို်းကူ်းစက်ြ ရပြင််းမ  ပပည်နယ်၏ က န််းမာသရ်း သစာငို့ ် သရ ာက်မှု စနစ်က ို 

ကာကွယ်ရန၊် အသရ်းကက ်းသသာစစ်သဆ်းသရ်းပစစည််းမ ာ်း၊ သလရ ှူက ရ ယာမ ာ်းန ငို့ ်တစ်က ိုယ်ရည်သ ို်းအကာအကွယ် ပစစည််းမ ာ်းထိုတ်လိုပ် 

သရ်းအတွက် အြ  နသ်ပ်းရန၊် မလ ိုအပ်သသာ သသဆ ို်းမှုမ ာ်းမ  သရ ာင ်ကဉန ိုငရ်နအ်တွက် သဒသြ မ ာ်းအာ်း သနအ မ် သ ို ို့မဟိုတ် ၎င််းတ ို ို့ 

သနထ ိုငရ်ာသနရာတွင ်အမ ာ်းဆ ို်းသနထ ိုင ်ကသစလ ို သ ကာင််း တ ိုက်ရ ိုက်သပပာ ကာ်းရန ်လက်သတွွေ့ တက လ ိုအပ်သည။် 
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1963 မ ြ  ဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုန ငို့ ်မ ြ  ဂနဥ်ပသဒလက်သအာက်တွင ်သဆာငရွ်က်ပြင််းပဖငို့ ်ကျွန်ိုပ်မ  သအာက်ပါအတ ိုင််း အမ န ို့ထ်ိုတ်ပပနလ် ိုက် 

သည-် 

1. တတ်န ိုငသ်မျှ အပမနဆ် ို်းစတငရ်မညပ်ဖစ်သသာ်လည််း ၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်၊ ညသန ၅:၀၀ နာရ ထက် ပ ို၍သနာက်မက ရပါ၊ 

အမ န် ို့သ ကာ်ပငာစာ ၂၀၂၀-၄ တွင ်ပပည်နယ်အသရ်းသပေါ်အသပြအသနသ ကညာြ က်သက်သရာက်ြ  နအ်ထ  ဆက်ရ  သနပါမည၊် သဆ်းရ ို  

မ ာ်းအာ်းလ ို်း၊ လွတ်လပ်စာွတည်ရ  သနသသာ ြွ စ တ်ကိုသမှုဆ ိုငရ်ာ ပပငပ်လူနာဌာနမ ာ်း၊ န ငို့ ်သွာ်းသဆ်းြန််းမ ာ်း၊ န ငို့ ် ပပညန်ယ်အန  ို့ 

တွင ် သဆာငရွ်က်သနသသာ ပပငပ်လူနာဌာနမ ာ်းအာ်းလ ို်း (စိုသပါင််း၍သပပာရလျှင၊် “အက   ်းေငသ်သာသနရာမ ာ်း”)၊ သည ်

အမ န် ို့သ ကာ်ပငာစာ ၂၀၂၀-၄ ၏ အပ ိုင််း ၃ အရ ပပည်နယ်အသရ်းသပေါ်အသပြအသနက ို မပယ်ဖ က်မပြင််း၊ မပဖစ်မသနမဟိုတ်သသာ 

လိုပ်ငန််း စဉမ ာ်းအာ်းလ ို်းက ို ယာယ သရွှွေ့ဆ ိုင််းရနအ်စ အစဉဆွ ထာ်းရပါမည ် (“မပဖစ်မသနမလ ိုအပ်သသာလိုပ်ငန််းစဉသရွှွေ့ဆ ိုင််းသရ်း 

အစ အစဉ” သ ို ို့မဟိုတ် “အစ အစဉ”)။ ဤအမ န် ို့၏ရညရွ်ယ်ြ က်အတွက်၊ “မပဖစ်မသနမလ ိုအပ်သသာလိုပ်ငန််းစဉ” သည် 

လ ိုငစ်ငရ်ထာ်းသသာ သဆ်းကိုသမှုပဖညို့ဆ်ည််းသပ်းသူမ ဆ ို်းပဖတ်သညို့အ်တ ိုင််း အသရ်းသပေါ်သဆ်းကိုသမှုလိုပ်သဆာငရ်န ် သ ို ို့မဟိုတ ်

လူနာ၏ က န််းမာသရ်း န ငို့ ်သဘ်းကင််းသရ်းက ို ထ န််းသ မ််းရနမ်ဟိုတ်သသာ မလ ိုအပ်သညို့ ်သဆ်းကိုသမှု သ ို ို့မဟိုတ် သွာ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာ 

ကိုသမှုလိုပ်ငန််းစဉက ို ဆ ိုလ ိုပါ သည။် 

2. သရွှွေ့ဆ ိုင််းမှုသ ကာငို့ ်လူနာ၏ က န််းမာသရ်း၊ သဘ်းကင််းသရ်း၊ န ငို့ ်လူမှုဖူလ ိုသရ်းတ ို ို့က ို သ သာစာွသက်သရာက်မှုရ  သစမညို့ ်အသရ်းသပေါ် 

က စစရပ် သ ို ို့မဟိုတ် ထ ြ ိုက်ဒဏရ်ာရမှုန ငို့ဆ်က်စပ်သနသသာ ြွ စ တ်မှုတ ို ို့မ လွ ၍၊ စ တ်ကက  က်ြွ စ တ်မှု သ ို ို့မဟိုတ် အလ အပသရ်းရာ 

ြွ စ တ်မှုလိုပ်သဆာငသ်သာ သဆ်းကိုသမှုစငတ်ာ သ ို ို့မဟိုတ် ရ ို ်းတ ို ို့အပါအေင ် သဆ်းကိုသမှုလိုပ်ငန််းစဉမ ာ်း သဆာငရွ်က်သညို့ ်

အက   ်းေငသ်သာသနရာအတွက် အစ အစဉသည၊် အနည််းဆ ို်း၊ အဆစ်အစာ်းထ ို်းမှု၊ အဆ ြ ြွ စ တ်မှု၊ န ငို့ ်အလ အပသရ်းရာြွ စ တ်မှု 

တ ို ို့က ို သရွှွေ့ဆ ိုင််းရပါမည။် သဆ်းကိုသမှုလိုပ်ငန််းစဉမ ာ်းသဆာငရွ်က်သညို့ ်အက   ်းေငသ်သာသနရာအတွက် အစ အစဉသည ်ကာလ 

ရ ည ် (န လ ို်းသသွ်းလွှတ်သ ကာဆ ိုငရ်ာသရာဂါ၊ န လ ို်းမြိုနပ်ြင််း၊ န ငို့ ် န လ ို်းြိုနန်ှုန််းမမ နပ်ြင််းတ ို ို့ပါေငသ်သာ) န လ ို်းသသွ်းလွှတ်သ ကာ 

ဆ ိုငရ်ာ သရာဂါန ငို့ ် စပ်ဆက်သနသသာ ြွ စ တ်မှုမ ာ်း၊ အကက တ်ဆ ိုငရ်ာ စစ်သဆ်းပြင််း၊ ကိုသပြင််း၊ န ငို့ ် ဆက်စပ်လိုပ်ငန််းစဉမ ာ်း၊ 

က ိုယ်ေနသ်ဆာငပ်ြင််းသ ကာငို့ ် လာသရာက်မှုမ ာ်းန ငို့ ် လိုပ်ငန််းစဉမ ာ်း၊ မ ်းဖွာ်းပြင််း၊ က ိုယ်အဂဂ ါအစာ်းထ ို်းပြင််း၊ န ငို့ ် သက ာက်ကပ် 

သန် ို့စငသ်ရ်းန ငို့ဆ်က်စပ်သနသသာလိုပ်ငန််းစဉမ ာ်းက ို သရွှွေ့ဆ ိုင််းပြင််းမပပ ရပါ။ သဆ်းကိုသမှုလိုပ်ငန််းစဉမ ာ်းသဆာငရွ်က်သညို့ ်

အက   ်းေငသ်သာသနရာအတွက် အစ အစဉသည ်သရွှွေ့ဆ ိုင််းမှုသ ကာငို့ ်လူနာ၏ က န််းမာသရ်း၊ သဘ်းကင််းသရ်း၊ န ငို့ ်လူမှုဖူလ ိုသရ်း တ ို ို့က ို 

သ သာစာွသက်သရာက်မှုရ  သစမညို့ ် အသရ်းသပေါ်က စစရပ် သ ို ို့မဟိုတ် ထ ြ ိုက်ဒဏရ်ာရမှုန ငို့ဆ်က်စပ်သနသသာ ြွ စ တ်မှုတ ို ို့က ို 

သရွှွေ့ဆ ိုင််းပြင််းမပပ ရပါ။ 

3. သွာ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာကိုသမှုလိုပ်ငန််းစဉမ ာ်းသဆာငရွ်က်သညို့ ် အက   ်းေငသ်သာသနရာအတွက်အစ အစဉသည၊် အနည််းဆ ို်း၊ 

အလ အပသရ်းရာ သ ို ို့မဟိုတ် အလ ဆငသ်ညို့လ်ိုပ်သဆာငြ် က်တစ်စ ိုတစ်ရာ (သွာ်းပဖှူသအာငလ်ိုပ်ပြင််း၊ သွာ်းသက ာက်ပြစ်ပြင််း၊ 

သ ို ို့မဟိုတ် သွာ်း ည သအာငလ်ိုပ်ပြင််း)၊ တစ်က ိုယ်ရညသ်န် ို့ရ င််းသရ်းန ငို့စ်ပ်လ ဉ်းသသာ ပ ိုမ နြ်  န််းဆ ိုမှုတစ်စ ိုတစ်ရာ၊ နာက ငမ်ှု 

သ ို ို့မဟိုတ် ပ ို်း ကူ်းစက်မှုက ို မသက်သာသစသသာ၊ သွာ်းန ငို့သ်မ်းရ ို ်းဆ ိုငရ်ာလိုပ်သဆာငြ် က်က ို 

ပပနလ်ညသ်ကာင််းမနွပ်ြင််းမရ  သစသသာ၊ သ ို ို့မဟိုတ် ထ ြ ိုက်ဒဏရ်ာရမှုန ငို့မ်ဆ ိုငသ်သာ၊ 

သွာ်းန ငို့သ်မ်းရ ို ်းဆ ိုငရ်ာကိုသမှုလိုပ်ငန််းစဉတစ်စ ိုတစ်ရာ၊ သွာ်းန ငို့သ်ွာ်းဖ ို်းဆ ိုငရ်ာ အလ အပ ြွ စ တ်မှုတစ်စ ိုတစ်ရာ၊ 

အြ   ်းအစာ်းမည သညို့ ် သွာ်းပ ို်းစာ်းပြင််းမရ  သသာသွာ်းက ို နှုတ်ယူမှုတစ်စ ိုတစ်ရာ၊ န ငို့ ် က န််းမာသသာ လူနာ မ ာ်း၏ 

သွာ်းန ငို့သ်ွာ်းဖ ို်းဆ ိုငရ်ာအတွက် ပပနလ်ညသ်ြေါ်ယူစစ်သဆ်းမှုတစ်စ ိုတစ်ရာက ို သရွှွေ့ဆ ိုင််းရပါမည။် သွာ်းကိုသမှုလိုပ်ငန််းစဉ 

မ ာ်းသဆာငရွ်က်သညို့ ် အက   ်းေငသ်သာသနရာသည ် ဆက်လက်ဖွငို့လ် စ်ထာ်းရန ် သရွ်းြ ယ်ပါက၊ ၎င််း၏အစ အစဉသည် 

သရွှွေ့ဆ ိုင််းမှုသ ကာငို့ ် လူနာ၏ က န််းမာသရ်း၊ သဘ်းကင််းသရ်း၊ န ငို့ ် လူမှုဖူလ ိုသရ်းြ က် တ ို ို့က ို သ သာစာွသက်သရာက်မှုရ  သစမညို့ ်

အသရ်းသပေါ် က စစရပ် သ ို ို့မဟိုတ် ထ ြ ိုက်ဒဏရ်ာရမှုန ငို့ဆ်က်စပ်သနသသာ ြွ စ တ်မှုတ ို ို့က ို သရွှွေ့ဆ ိုင််းပြင််းမပပ ရပါ။ 



4. အက   ်းေငသ်သာသနရာသည ်၎င််း၏ မပဖစ်မသနမဟိုတ်သသာ လိုပ်ငန််းစဉမ ာ်းက ို သရွှွေ့ဆ ိုင််းသရ်းအစ အစဉ၌ပါေငသ်ညို့ ်ကန် ို့သတ ်

ြ က်မ ာ်းက ို လ ိုက်နာရပါမည။် 

5. ဤအမ န် ို့သည ်ထ ြ ိုက်ြ စာ်းရသသာ က န််းမာသရ်းသစာငို့သ်ရ ာက်မှု အဖွ ွေ့အစည််းဥပသဒအရ ၎င််း၏ေနထ်မ််းမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် အပြာ်း 

သသာအလိုပ်ရ င၏်ေနထ်မ််းမ ာ်းတွင ်တာေနရ်  မှုတစ်စ ိုတစ်ရာအာ်း သပပာင််းလ သစမညမ်ဟိုတ်ပါ။ 

6. လ ိုငစ်ငထ်ိုတ်သပ်းပြင််းန ငို့ ် စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းရာဌာန၏ဒါရ ိုက်တာသည ်ဤအမ န် ို့က ိုအတညပ်ပ ရန ်လ ိုအပ်သညို့အ်တ ိုင််း 

ဥပသဒအရ အမ န် ို့မ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် ညွှန ်ကာ်းြ က်မ ာ်းက ို ထိုတ်ပပနပ်ါမည။် 

7. MCL 10.33 န ငို့ ်MCL 30.405(3) န ငို့အ်ရ ဤအမ န ို့စ်ာအာ်း သသဘာဆနဒအသလ ာက် တမငြ်   ်းသဖာက်ပြင််းသည ်ပပစ်မှုပဖစ်သည။် 

ကျွန်ိုပ်၏ လက်န ငို့ ်မ ြ  ဂနပ်ပည်နယ်၏ ကက ်းမာ်းသသာစည််းတ ဆ ပ်က ို ြတ်န  ပ်သပ်းအပ်ပါသည။် 
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