
 

 

 

အုပ်ခ ျုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန် ့် 

အမှတ ်2020-18 

စစ ျေးတကခ်ခငျ်ေးနငှ့်စ်ပ်လ ဉျေးစသာ ကန် ့်သတမ်ှုမ ာျေးလပ်ုစဆာငခ်ခငျ်ေး 

အုပ်ခ ျုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန် ့် 2020-8 ကိ ုပယဖ် ကခ်ခငျ်ေး 

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။် 
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ဤအသရ်းသပေါ်အသပြအသနပဖစ်လာစဉ်ကတည််းက၊ အြ   ွေ့သသာလိုပ်ငန််းမ ာ်းနငှ်ို့ လူမ ာ်းသည ်COVID-19 ပြ မ််းသပြာက်မှုသ ကာငို့ ် 

လူအမ ာ်းရှာသဖွဝယ်ယူလာန ိုငသ်ညို့ ်နာှသြါင််းစည််းမ ာ်း၊ လက်သန် ို့သဆ်းရည်မ ာ်း၊ သန် ို့ရှင််းသရ်းပစစည််းမ ာ်း၊ တစ်ရှ ်းမ ာ်း၊ နငှို့ ်

အပြာ်းသသာ ထိုတ်ကိုနမ် ာ်းက ို မမျှတသသာ လွနက် လှသညို့ ်ကကီ်းပမင်ို့သသာသစ ်းနှုန််းမ ာ်းပဖငို့ ်သရာင််းြ လာ ကသ ကာင််း 

သ သာထငရ်ှာ်းလှပါသည။် ထ ိုသ ို ို့သသာ သစ ်းတက်ပြင််းမ ာ်းက ိုတာ်းဆ်ီးကာ COVID-19 အသရ်းသပေါ်အသပြအသနအတွင််း 

မီြ ီဂနန်ယ်သာ်းမ ာ်း အာ်းလ ို်းအသနပဖငို့ ်လ ိုအပ်သညို့ထ်ိုတ်ကိုနမ် ာ်းက ိုဝယ်ယူရာတွင ်အကူအညပီဖစ်သစရန၊် ကိုနစ်ည်မ ာ်း၊ 

ပစစည််းမ ာ်း၊ အသရ်းသပေါ် ပစစည််းမ ာ်း၊ နငှို့ ်စာ်းသ ို်းန ိုငသ်သာပစစည််းမ ာ်းက ို လွနက် စာွသစ ်းတငပ်ြင််းအာ်း ကန် ို့သတ်မှုက ို 

ယာယီပပဌာန််းပြင််းမှာ အက   ်းအသ ကာင််း ဆသီလ ာ်ပပီ်း လ ိုအပ်ပါသည။် 

အိုပ်ြ  ပ်မှုဆ ိုငရ်ာအမ န် ို့ 2020-8 တွင ်ထ ိုသ ို ို့သသာ ကန် ို့သတ်မှုမ ာ်းပပ လိုပ်ပြင််းက ို ပယ်ဖ က်ထာ်းပါသည။် ဤအမ န် ို့အရ၊ 

အိုပ်ြ  ပ်မှု ဆ ိုငရ်ာအမ န် ို့ 2020-8 က ို ပယ်ဖ က်လ ိုက်ပါသည။် ဤအမ န် ို့သည ်အသပြအသနအရပပ လိုပ်ထာ်းသညို့ ်အြ   ွေ့သသာ 

ြ  နည်  မှုမ ာ်းပဖငို့ ်အလာ်းတူကန် ို့သတ်မှုအမ ာ်းအပပာ်းက ို  ပပဌာန််းထာ်းပါသည။် 

၁၉၆၃ ြိုနစ်ှ မီြ ီဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုဥပသေနငှို့ ်မီြ ီဂနဥ်ပသေအတ ိုင််း လိုပ်သဆာငမ်ှုအရ သဖာ်ပပပါအတ ိုင််း အမ န် ို့ထိုတ်လ ိုက်ပါသည်- 

1. ၎င််းမာှ ြ က်ပြင််းသက်သရာက်ပပီ်း 2020 ြိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ 17 ရက်၊ 11:59 pm မတ ိုငမီ်အထ  ဆက်ရှ သနပါမည၊် လူတစ်ဦ်းသည ်

လက်လီသရာင််းြ သူထ မ ှမညသ်ညို့ထ်ိုတ်ကိုနက် ိုမဆ ို ဝယ်ယူြ ို့ပါက၊ ထ ိုသူသည ်ပပည်နယ်အတွင််းတွင ်၎င််းဝယ်ယူြ ို့သသာ 

သစ ်းနှုန််းထက်ပ ိုပမ ငို့က်ာ ထ ိုထိုတ်ကိုနက် ို ပပနလ်ညသ်ရာင််းြ ပြင််း မပပ လိုပ်ရပါ။  

2. ၎င််းမာှ ြ က်ပြင််းသက်သရာက်ပပီ်း 2020 ြိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ 17 ရက်၊ ည 11:59 မ နစ်အထ  အက   ်းဝငသ်ည။် လူတစ်ဦ်း 

တစ်သယာက်အသနပဖငို့ ်သစ ်းနှုန််းတ ို်းလာမှုအသ ကာင််းအရင််းမာှ သစ ်းကွက်အတွင််းသ ို ို့ ကိုနပ်စစည််း ယူသဆာငစ်ရ တ်ပမငို့တ်က်ပြင််း 

သ ို ို့မဟိုတ် 2020 ြိုနစ်ှ၊ မတ်လ 9 ရက်တွင ်အက   ်းဝငသ်ညို့ ်အထ်ူး သလျှာို့သစ ်းပဖစ်သစသညဟ်ို မတှ်ယူရမညပ်ဖစ်သ ကာင််း 

လက်သတွွေ့မပပသသရွွေ့၊ 2020 ြိုနစ်ှ၊ မတ်လ 9 ရက်သန ို့အရ အဆ ိုပါ ကိုနပ်စစည််းအတွက် လူတစ်ဦ်းထ  ကမ််းလှမ််းသညို့ ်သ ို ို့မဟိုတ် 

သငသွကာက်ြ သညို့ ်သစ ်းနှုန််းထက် 20 % ပ ိုမ ာ်းသညို့ ်သစ ်းနှုန််းပဖငို့ ်ဤပပည်နယ်တွင ်ကိုနပ်စစည််းတစ်ြိုြိုက ို သစ ်းကွက်တငရ်န ်

သ ို ို့မဟိုတ် သရာင််းြ ရန ်မကမ််းလှမ််းရပါ။ 

3. ဤအမ န် ို့စာတွင ်ရညရွ်ယ်သညမ် ာ်းမှာ - 

က.  “လူ” ဆ ိုသညမ်ာှ တစ်ဦ်းြ င််း၊ လိုပ်ငန််း၊ သ ို ို့မဟိုတ် အပြာ်းသသာ တရာ်းဝငအ်ဖွ ွေ့အစည််းက ို ဆ ိုလ ိုပါသည။် 

ြ.  “ထိုတ်ကိုန”် သည ်သေေါ်လာ ၁၀၀၀ သအာက်သလ ာို့သသာ မျှတသညို့သ်စ ်းကွက်တနဖ် ို်းရှ သညို့ ်ကိုနစ်ည၊် ပစစည််း၊ သ ို ို့မဟိုတ် 

စာ်းသ ို်းန ိုငသ်သာပစစည််းမ ာ်း၊ သ ို ို့မဟိုတ် အသရ်းသပေါ်သထာက်ပ ို့မှုတစ်စ ိုတစ်ရာက ို ဆ ိုလ ိုပါသည။် 

4. ဤအမ န် ို့သည ်မွမ််းမ ပပငဆ်ငထ်ာ်းသသာ မီြ ီဂန ်စာ်းသ ို်းသူကာကွယ်သရ်းအက်ဥပသေ၊ 1976 PA 331၊ MCL 445.901-.922၊ 

သ ို ို့မဟိုတ် ဤပပည်နယ်၏ အပြာ်းဥပသေအရ စ ိုစမ််းစစ်သဆ်းရန၊် ဆ ို်းပဖတ်ရန၊် သ ို ို့မဟိုတ် တာဝနရ်ှ မှုက ိုပပဌာန််းရန ်

န ိုငင် သတာ်သရှ ွေ့သနြ  ပ်၏ လိုပ်သဆာငန် ိုငစ်ွမ််းက ို ကန် ို့သတ်ပြင််း သ ို ို့မဟိုတ် အာ်းနည််းသစပြင််း မဟိုတ်ပါ။ 

5. MCL 10.33 နငှို့ ်MCL 30.405(3) တ ို ို့နငှို့အ်ည၊ီ ဤအမ န် ို့က ို ရညရွ်ယ်ြ က်ရှ ရှ  ြ   ်းသဖာက်ပြင််းမာှ ရာဇဝတ်မှုသပမာက်သည။် 

6. အိုပ်ြ  ပ်မှုဆ ိုငရ်ာအမ န် ို့ 2020-8 က ို ပယ်ဖ က်လ ိုက်ပါသည။် 

 

 



        

 

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

 

 

 

သန ို့စွ - 2020 ြိုနစ်ှ၊ မတ်လ 20 ရက် 

အြ  န-် ညသန ၃ နာရီ ၃၇ မ နစ်             GRETCHEN WHITMER 

               ပမ  ွေ့သတာ်ဝန ်

 

 

ပမ  ွေ့သတာ်ဝန၏်လွှ အပ်ြ က်အရ 

 

 

 

        ပပညန်ယ်အတွင််းသရ်းမ ်း 
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