
 
 
 
 

အမိန  ့်က ြေညာစာ 
 

အမှတ့် ၂၀၂၀-၂၀ 

အမ ာျားပြည့်သကူနရာမ ာျားအသ  ျားပြြုပြင့်ျားမှ ယာယတီာျားပမစ့်မှုမ ာျား 
 

အမိန  ့်က ြော့်ပငာစာအမှတ့် ၂၀၂၀-၉ အာျား ြယ့်ဖ ြေ့်ပြင့်ျား 

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 ိုင််းရပ်စ်အသစ်တစ်မ   ်း 

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

သေဒနာမ ာ်းြ စာ်းရသသာသူမ ာ်းတွင ်အထ်ူးအနတရာယ်ရ  ပပ ်း အန ်းကပ်ရ  သူမ ာ်းအ ကာ်း တစ်ဦ်းမ  တစ်ဦ်းသ ို ို့ အလ ငအ်ပမနက်ူ်းစက်ပ  ွေ့ ပွာ်း 

န ိုငသ်သာ COVID-19 သရာဂါသည ်အနတရာယ်အလွနမ် ာ်းသည။်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 ်လူသာ်းေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းဌာနသည် မ ြ  ဂနတ်ွင ်ပထမဆ ို်း COVID-19 

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

ညာြ ို့သည။် အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာတွင ်1963 မ ြ  ဂန ်ဖွ ွေ့စည််းပ ိုဥပသဒ အြန််း ၅ အပ ိုင််း ၁၊ အသရ်းသပေါ် စ မ သဆာငရွ်က်သရ်းဥပသဒ၊ 1976 PA 

390၊ ပပငဆ်ငြ် က်အပဖစ်၊ MCL 30.401-.421 န ငို့ ်1945 ပမ  ွေ့သတာ်ေနအ်သရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းဥပသဒ ၊ 1945 PA 302၊ 

ပပငဆ်င ်ြ က်အပဖစ်၊ MCL 10.31-.33 သအာက်တွင ်မ ြ  ဂနပ်ပည်နယ်တစ်ေ မ််းလ ို်းက ို အသရ်းသပေါ်အသပြအသနအပဖစ် 

ထိုတ်ပပနသ် ကညာြ ို့သည။်  

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

သ ကညာြ က်မ ာ်းန ငို့ ်ညွှန ်ကာ်းြ က်မ ာ်း” မ တစ်ဆငို့ ်ပမ  ွေ့သတာ်ေနမ်  သဆာငရွ်က်န ိုငသ်သာ “သဘာေသဘ်းအနတရာယ် သ ို ို့မဟိုတ် အသရ်း 

သပေါ်အသပြအသနက စစပဖစ်သပေါ်သညို့် အဆ ိုပါပပည်နယ် သ ို ို့မဟိုတ် အဆ ိုပါ ပပညန်ယ်ရ   သနထ ိုငသ်ူမ ာ်းအတွက် အနတရာယ်မ ာ်းန ငို့ ်

က ိုငတ်ွယ် သပဖရ င််း”ရန ်ကက ်းမာ်းသသာလိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းန ငို့ ်တာေနမ် ာ်းက ို ပမ  ွေ့သတာ်ေနထ် သ ို ို့ အပ်န င််းပါသည။် အလာ်းတူစွာပင ်

အသရ်းသပေါ် အသပြအသနအာ်း သ ကညာပပ ်းသညို့သ်နာက် “ပမ  ွေ့သတာ်ေနအ်သနပဖငို့ ်ပဖစ်ပာွ်းရာသနရာအတွင််း အသက်အ ို်းအ မ်စည််းစ မ်တ ို ို့က ို 

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

စည််းကမ််းမ ာ်းက ို ြ မ တ်န ိုငသ် ကာင််း ”1945 ပမ  ွေ့သတာ်ေနအ်သရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းဥပသဒတွင ်သဖာ်ပပထာ်းသည။် MCL 

10.31(1)။ 

COVID-19 သရာဂါကူ်းစက်ပ  ွေ့ ပွာ်းမှုက ို သလ ာို့ြ ရန၊် အမ ာ်းပပည်သူက န််းမာသရ်းက ို ကာကွယ်ရနန် ငို့ ်ြိုြ အာ်းနည််းသသာမ ြ  ဂနသ်ဒသြ  

မ ာ်းအာ်း လ ိုအပ်သသာကာကွယ်မှုမ ာ်းက ို သထာက်ပ ို့သပ်းရနအ်တွက် အမ ာ်းပပညသ်ူသနရာမ ာ်းအသ ို်းပပ ပြင််းမ  

ယာယ ကန ို့သ်တ်တာ်းပမစ်မှု မ ာ်းက ို သတ်မ တ်ပပဌာန််းရန ်အသငို့အ်တငို့လ် ိုအပ်သည။် 

အမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာအမ တ် ၂၀၂၀-၉ သည ်ယင််းက ို့သ ို ို့သသာတာ်းပမစ်ြ က်မ ာ်းက ို သတ်မ တ်ပပဌာန််းြ ို့သည။် အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာသည ်မရ   

မပဖစ်မလ ိုအပ်သသာက ိုယ်ပ ိုငက်ာကွယ်သရ်းေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းက ို သပ်းသညို့သ်ထာက်ပ ို့မှုမ ာ်းအတွက် ယင််းတ ို ို့၏ သလ ာက်တငမ်ှုက ို ြွ ပြာ်း 

ပြင််းပဖငို့ ်အဆ ိုပါတာ်းပမစ်မှုမ ာ်းက ို သပပာင််းလ သပ်းသည။် အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာတွင ်တာ်းပမစ်ြ က်မ ာ်းအက   ်းေငသ်က်သရာက်သညို့အ်ြါ 

အမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာအမ တ် ၂၀၂၀-၉ က ို ပယ်ဖ က်လ ိုက်သည။် 
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1963 မ ြ  ဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုန ငို့ ်မ ြ  ဂနဥ်ပသဒလက်သအာက်တွင ်သဆာငရွ်က်ပြင််းပဖငို့ ်ကျွန်ိုပ်မ  သအာက်ပါအတ ိုင််း အမ န ို့ထ်ိုတ်ပပန ်
လ ိုက်သည ်-  

၁။ ၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်သန ို့၊ န နက် ၉:၀၀ နာရ တွင ်သ ို ို့မဟိုတ် ယင််းထက်သနာက်မက ဘ  စတငသ်က် သရာက် 

ပပ ်း ၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ ဧပပ လ ၁၃ ရက်သန ို့အထ  ဆက်လက်သက်သရာက်ပြင််းပဖငို့ ်ေငသ်ပါက်၊ 

ထကွ်သပါက်အသ ို်းပပ ပြင််းန ငို့ ်အမ ာ်းပပညသ်ူအဖွ ွေ့ေငမ် ာ်းသနထ ိုငပ်ြင််းရ  သသာ 

သအာက်ပါအမ ာ်းပပညသ်ူသနရာမ ာ်းက ို ပ တ်လ ိုက်သည်- 

(က)  အသဆာက်အအ ိုဥပစာမ ာ်းတွင ်စာ်းသ ို်းပြင််းအတွက် အစာ်းအစာ သ ို ို့မဟိုတ် 

အသဖ ာ်ယမကာသရာင််းြ သညို့ ်စာ်းသသာက်ဆ ိုငမ် ာ်း၊ စာ်းသသာက်တန််းမ ာ်း၊ ကဖ ်းဆ ိုငမ် ာ်း၊ 

သကာ်ဖ ဆ ိုငမ် ာ်းန ငို့ ်အပြာ်းအမ ာ်းပပညသ်ူသနရာ မ ာ်း၊ 

(ြ)   အသဆာက်အအ ိုဥပစာမ ာ်းတွင ်သသာက်သ ို်းပြင််းအတွက် အရက်အသဖ ာ်ယမကာသရာင််းြ သညို့ ်

ဘာ်းမ ာ်း၊ အရက်ဆ ိုငမ် ာ်း၊ ယမကာသဖ ာ်စပ်သညို့ ်အရက်ဆ ိုငမ် ာ်း၊ ဘ ယာြ က်စက်ရ ိုမ ာ်း၊ 

အသသ်းစာ်းဘ ယာ ြ က်စက်ရ ိုမ ာ်း၊ အရက်ြ က်ရ ိုမ ာ်း၊ ေ ိုငစ်က်ရ ိုမ ာ်း၊ ပမည််းစမ််းသညို့်အြန််းမ ာ်း၊ 

အထ်ူးလ ိုငစ်ငရ်သနရာမ ာ်း၊ ကလပ်မ ာ်းန ငို့ ်အပြာ်းအမ ာ်းပပည်သူသနရာမ ာ်း၊ 

(ဂ)  အသဆာက်အအ ိုဥပစာမ ာ်းတွင ်သသာက်သ ို်းပြင််းအတွက် ယင််းတ ို ို့၏ ထိုတ်ကိုနမ် ာ်းက ို 

သရာင််းြ သပ်းသညို့ ်ဟူကာဘာ်းမ ာ်း၊ သဆ်းပပင််းလ ပ်ဘာ်းမ ာ်းန ငို့ ်Vape ဆ ိုငမ် ာ်း 

(ဃ)  ပပဇာတ်ရ ိုမ ာ်း၊ ရိုပ်ရ ငရ် ိုမ ာ်းန ငို့ ်မ ို်းလ ိုသလလ ိုန ငို့ ်ပပငပ်သဖ ာ်သပဖသရ်းက င််းပရာသနရာမ ာ်း၊ 

(င)   စာ ကညို့တ် ိုက်မ ာ်းန ငို့ ်ပပတ ိုက်မ ာ်း 

(စ)  အာ်းကစာ်းရ ိုမ ာ်း၊ က ိုယ်ကာယသလို့က ငို့သ်ရ်းစငတ်ာမ ာ်း၊ သဖ ာ်သပဖသရ်းစငတ်ာမ ာ်း၊ မ ို်းလ ိုသလလ ို 

အာ်းကစာ်းြန််းမမ ာ်း၊ မ ို်းလ ိုသလလ ိုသလို့က ငို့သ်ရ်းြန််းမမ ာ်း၊ သလို့က ငို့သ်ရ်းစတူဒ ယ ိုမ ာ်းန ငို့ ်

မရ  မပဖစ်မလ ိုအပ် သသာ က ိုယ်ပ ိုငက်ာကွယ်သစာငို့သ်ရ ာက်သရ်းေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းက ို 

လိုပ်သဆာငသ်ပ်းသညို့သ်နရာမ ာ်း၊  

(ဆ)  မ ြ  ဂနသ်လာင််းကစာ်းထ န််းြ  ပ်သရ်းဘိုတ်အဖွ ွေ့ မ  လ ိုငစ်ငရ်ကာစ န ိုမ ာ်း၊ 

မ ြ  ဂနသ်လာင််းကစာ်းထ န််းြ  ပ်သရ်း ဘိုတ်အဖွ ွေ့ မ  လ ိုငစ်ငရ်ပမင််းပပ  ငက်ွင််းမ ာ်းန ငို့ ်

မ ြ  ဂနသ်လာင််းကစာ်းထ န််းြ  ပ်သရ်းဘိုတ်အဖွ ွေ့ မ  လ ိုငစ်ငရ်မ လ ယ  ပါတ မ ာ်းန ငို့ ် 

(ဇ)   အထက်တွင ်မသဖာ်ပပထာ်းသသာ အမ ာ်းပပညသ်ူအပန််းသပဖသနရာမ ာ်းတ ို ို့ပဖစ်သည။် 

ဤအပ ိုဒတ်ွင ်ပါေငသ်သာ အမ ာ်းပပညသ်ူသနရာမ ာ်းက ို ပ ို ို့သဆာငသ်ရ်းေနသ်ဆာငမ်ှု၊ ေင််းဒ ို်းေနသ်ဆာငမ်ှု၊ သပြလ င ်

ေနသ်ဆာငမ်ှု၊ ယာဉပဖငို့ပ် ို ို့သဆာငသ်ရ်းေနသ်ဆာငမ်ှု သ ို ို့မဟိုတ် ကာ်းသမာင််းပ ို ို့သဆာငသ်ရ်းေနသ်ဆာငမ်ှုက ို အသ ို်းပပ  

ပြင််းပဖငို့ ်အစာ်းအစာန ငို့ ်အသဖ ာ်ယမကာသရာင််းြ သပ်းရနန် ငို့ ်အြ င််းြ င််းြပ်ြွာြွာသနထ ိုငပ်ြင််းအပါအေင ်COVID-

19 သရာဂါကူ်းစက်ပ  ွေ့ ပွာ်းမှုက ို သလ ာို့ြ ရန ်ကက  တငက်ာကွယ်မှုမ ာ်းက ို သဆာငရွ်က်အသ ို်းပပ ရန ်တ ိုက်တွန််း ထာ်း 

သည။် အစာ်းအစာ သ ို ို့မဟိုတ် အသဖ ာ်ယမကာက ို သရာင််းြ သပ်းရာတွင ်ဤအပ ိုဒတ်ွင ်ပါေငသ်သာ အမ ာ်းပပညသ်ူ 

သနရာသည ်အစာ်းအစာ သ ို ို့မဟိုတ် အသဖ ာ်ယမကာမ ာယူမှုမ ာ်းက ို သကာက်ြ ပြင််းအသ ကာင််းက စစအတွက် အမ ာ်း 

ပပညသ်ူသနရာတွင ်တစ်ကက မ်လ င ်လူငါ်းဦ်းအထက် ြွငို့ပ်ပ န ိုငပ်ပ ်း အသဆာက်အအ ိုဥပစာသနရာမ ာ်းတွင ်ရ  သနစဉ 

အဆ ိုပါတစ်ဦ်းြ င််းစ သည ်တစ်ဦ်းန ငို့ ်တစ်ဦ်းအနည််းဆ ို်းသပြာက်သပအကွာတွင ်ရ  ရမည။် 

ဤအပ ိုဒသ်ည ်အမ ာ်းပပညသ်ူသနရာမ  အလိုပ်သမာ်း၊ ကနထ်ရ ိုက်၊ ေယ်ယူသူ သ ို ို့မဟိုတ် သရာင််းြ သူအာ်း ယင််းတ ို ို့ 

၏ သက်သမ်ွးေမ််းသ ကာင််းလိုပ်ငန််းသဆာငရွ်က်မှုပဖငို့ ်အဆ ိုပါအမ ာ်းပပညသ်ူသနရာသ ို ို့ ေငသ်ရာက်ပြင််း၊ ထကွ်ပြင််း၊ 

အသ ို်းပပ ပြင််း သ ို ို့မဟိုတ် သနထ ိုငပ်ြင််းက ို မတာ်းပမစ်ပါ။  

 

၂။ အဆ ိုပါအမ န ို့တ်ွင ်သတ်မ တ်ပပဌာန််းသသာတာ်းပမစ်ြ က်မ ာ်းသည ်သအာက်ပါမညသ်ညို့သ်နရာတွငမ်ဆ ို မသက်သရာက်ပါ - 

(က)  ကိုန ်သပြာက်စတ ို်းဆ ိုငမ် ာ်း၊ သစ ်းမ ာ်း၊ ကိုနမ်   ်းစ ိုဆ ိုငမ် ာ်း၊ သဆ်းဆ ိုငမ် ာ်း၊ သဆ်းစတ ို်းမ ာ်းန ငို့ ်စာ်းသသာက် 

တန််းမ ာ်းအပါအေင ်အသဆာက်အအ ိုဥပစာမ ာ်းတွင ်စာ်းသသာက်ပြင််းအတွက် မဟိုတ်သသာ 

အစာ်းအစာန ငို့ ်အသဖ ာ်ယမကာသရာင််းြ သညို့အ်မ ာ်းပပညသ်ူသနရာမ ာ်း၊ အပ ိုဒ ်၁ လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းတွင ်

ပါေငသ်သာ အဆ ိုပါ အမ ာ်းပပည်သူသနရာအပ ိုင််းအပြာ်းမ ာ်းထက် အပြာ်းသနရာမ ာ်း၊  



      ၂ 

 

(ြ)  က န််းမာသရ်းသစာငို့သ်ရ ာက်မှုသထာက်ပ ို့သပ်းသရ်းသနရာမ ာ်း၊ 

သနထ ိုငသ်ရ်းသစာငို့သ်ရ ာက်မှုသထာက်ပ ို့သပ်းသရ်းသနရာ မ ာ်း၊ 

အသင််းအဖွ ွေ့သစာငို့သ်ရ ာက်မှုသထာက်ပ ို့သပ်းသရ်းသနရာမ ာ်းန ငို့ ်လူငယ်တရာ်းစ ရငသ်ရ်းသနရာမ ာ်း၊ 

(ဂ)  ဒိုကခသညြ် ိုလှု စြန််းမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် အလာ်းတူအသဆာက်အအ ိုမ ာ်း၊  

(ဃ)  သလယာဉကွင််းမ ာ်း၏ လ ိုပြ  စ တ်ြ ရသသာသနရာမ ာ်းအတွင််းရ   စာ်းသသာက်တန််းမ ာ်းပဖစ်သည။် 

 

၃။ ဤအမ န ို့စ်ာ၏ ရညရွ်ယ်ြ က်မ ာ်းအရ - 

(က)  “မရ  မပဖစ်မလ ိုအပ်သသာတစ်က ိုယ်ရညက်ာကွယ်သစာငို့သ်ရ ာက်သရ်းေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း”တွင ်

ပါေငသ်သာ်လည််း ဆ ပင၊် လက်သည််းသပြသည််း၊ အသာ်းအရည်၊ န  ပ်နယ်သပ်းပြင််း၊ 

သာမနအ်လ ပပ ပပငသ်ရ်းဆ ိုင၊် တက်တူ်း၊ က ိုယ်လ ို်းပန််းြ  န ငို့ ်နာ်းသဖာက်ပြင််းေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းက ို 

ကန ို့သ်တ်မထာ်းဘ  အလာ်းတူတစ်က ိုယ်ရညက်ာ ကွယ်သစာငို့သ်ရ ာက်သရ်းေနသ်ဆာငမ်ှု 

လိုပ်ငန််းမ ာ်းအသနပဖငို့ ်တစ်ဦ်းန ငို့တ်စ်ဦ်းသပြာက်သပအကွာတွင ်သနရနလ် ို အပ်သည။် ဤသည်မ ာ 

လ ိုငစ်ငရ်သဆ်းကိုသသပ်းသူမ ာ်းမ  သတ်မ တ်သညို့်အတ ိုင််း သဆ်းေါ်းကိုသမှုအတွက် 

လ ိုအပ်သသာေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းမပါေငပ်ါ။ 

(ြ)  “အမ ာ်းပပညသ်ူသနရာ” ဆ ိုသည်မ ာ ယင််းတ ို ို့၏ ကိုနပ်စစည််းမ ာ်း၊ ေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း၊ သထာက်ပ ို့မှုမ ာ်း၊  

အြွငို့ ်အသရ်းမ ာ်း၊ အက   ်းသက ်းဇူ်းမ ာ်း၊ သ ို ို့မဟိုတ် သနရာထ ိုငြ်င််းမ ာ်းက ို တ ို်းြ  ွေ့သရာင််းြ သပ်းသညို့ ်

သ ို ို့မဟိုတ် အမ ာ်းပပညသ်ူတ ို ို့အတွက် ရရ  န ိုငသ်သာ လ ိုငစ်ငရ် သ ို ို့မဟိုတ် လ ိုငစ်ငမ် ို့  စ ်းပာွ်းသရ်း သ ို ို့မဟိုတ် 

ပညာသရ်း၊ ပပနလ်ညလ်န််းဆန််းသရ်း၊ သဖ ာ်သပဖသရ်း သ ို ို့မဟိုတ် အပန််းသပဖသရ်းသနရာ သ ို ို့မဟိုတ် 

အပြာ်းမညသ်ညို့အ်သဆာက် အအ ိုသနရာက ိုမဆ ို ဆ ိုလ ိုသည။်အမ ာ်းပပညသ်ူသနရာတွင ်

န ိုငင် ို့ကလပ်အသင််းမ ာ်း၊ သဂါက်ကလပ်အသင််းမ ာ်း၊ သလ သလ ာ်ကလပ်အသင််းမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် 

ရွက်သလ ကလပ်အသင််းမ ာ်း၊ အာ်းကစာ်း သ ို ို့မဟိုတ် သပပ်းြိုနပ်စ် အာ်းကစာ်းကလပ် အသင််းမ ာ်းန ငို့ ်

စာ်းသသာက်သရ်းကလပ်မ ာ်းအပါအေင ်ပိုဂဂလ ကကလပ်အသင််းသနရာမ ာ်း ပါေငသ်ည။် 

(ဂ)  “အမ ာ်းပပညသ်ူအပန််းသပဖသဖ ာ် သပဖသရ်းသနရာမ ာ်း” ဆ ိုသည်မ ာ အပန််းသပဖသရ်း သ ို ို့မဟိုတ် 

အပြာ်းအပန််းသပဖသရ်း သ ို ို့မဟိုတ် သဖ ာ်သပဖသရ်းရညရွ်ယ်ြ က်မ ာ်းအတွက် လူအမ ာ်းန ငို့ ်

အန ်းကပ်ထ သတွွေ့ မှုရ  ပြင််းအပါအေင ်မ ို်းလ ိုသလလ ိုေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် သနရာမ ာ်း၊ သ ို ို့မဟိုတ် 

ပပငပ်ေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် သနရာမ ာ်းက ို သပ်းသညို့ ်အမ ာ်းပပညသ်ူသနရာက ို ဆ ိုလ ိုသည။် 

အမ ာ်းပပညသ်ူအပန််းသပဖသဖ ာ်သပဖသရ်းသနရာတွင ်အပန််းသပဖ ပန််းပြ ၊ ကစာ်းရ ို ၊ ဘငဂ် ိုြန််းမ၊ 

ဘ ို်းလင််းပစ်အသဆာက်အဦ်း၊ မ ို်းလ ိုသလလ ိုသတာငတ်က်သရ်းသနရာ၊ စက တ်ကွင််း၊ ထရမ်ပ ိုလ ိုင််းပန််းပြ န ငို့ ်

အပြာ်းသသာ အလာ်းတူအပန််းသပဖသဖ ာ်သပဖသရ်းသနရာမ ာ်းပါေငသ်ည။် 

၄။ က န််းမာသရ်းန ငို့ ်လူသာ်းေနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းဌာနဒါရ ိုက်တာ၊ မ ြ  ဂနအ်ရက်သသစာထ န််းြ  ပ်သရ်းသကာ်မရ ငန် ငို့ ်မ ြ  ဂန ်

အသလာင််းကစာ်းထ န််းြ  ပ်သရ်းအမှုသဆာငဒ်ါရ ိုက်တာသည ်အမ န ို့စ်ာမ ာ်းန ငို့ ်ညွှန ်ကာ်းြ က်မ ာ်းက ို ထိုတ်ပပနရ် 

မညပ်ဖစ်ပပ ်း ဤအမ န ို့က် ို ပပဌာန််းရန ်လ ိုအပ်သလ ို ဥပသဒန ငို့အ်ည  အပြာ်းအ သရ်းယူသဆာငရွ်က်မှုမ ာ်းက ို လိုပ်သဆာင ်

ရမည။် 

၅။ ဤအမ န ို့သ်ည ်အလိုပ်သမာ်းမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် အပြာ်းအလိုပ်ရ င၏် အလိုပ်သမာ်းမ ာ်းအတွက် ဤအမ န ို့မ်  သက် 

သရာက်သညို့ ်အလိုပ်ရ ငဆ် ိုငရ်ာ ဥပသဒအရ မညသ်ညို့တ်ာေနမ် ာ်းက ိုမဆ ို မသပပာင််းလ ပါ။ 

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

ရာဇေတ်မှုပဖစ်သည။် 

၇။ ၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်သန ို့၊ န နက် ၉:၀၀ နာရ တွင ်အမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာအမ တ် ၂၀၂၀-၉ က ို ပယ်ဖ က်လ ိုက်သည။် 

 

 

 

 



 

      ၃ 

ကျွန်ိုပ်၏ လက်န ငို့ ်မ ြ  ဂန၏် ကက ်းမာ်းသသာစည််းတ ဆ ပ်က ို ြတ်န  ပ်ထိုတ်ပပနလ် ိုက်သည။် 

 

 

 

ရက်စွ  - ၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်  

GRETCHEN WHITMER  

အြ  န ်- ညသန ၄:၁၄ နာရ       GOVERNOR 

 

 

 

ပမ  ွေ့သတာ်ေန၏် လွှ အပ်ြ က်အရ 

 

 

 

ပပညန်ယ်အတွင််းသရ်းမ ်း 
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