
 

 

အုပ်ခ ျုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန် ့် 

အမှတ ်2020-25 

ဆဆေးဆိငုမ် ာေး၏ လပ်ုငန်ေးလညပ်တန်ိငုစွ်မ်ေး၊ လိကုဆ်လ ာညဆီထရိှွမှု၊ နငှ့် ်ထဆိရာကမ်ှုတို ့်ကိ ုယာယတီိေုးမမြှင့်မ်ှုမ ာေး 

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။် 

 

ဤအသရ်းသပေါ်အသပြအသနသ ကာငို့ပ်ဖစ်သပေါ်လာသညို့ ်အလ ငလ် ိုမ ာ်းပပာ်းလှသသာသတာင််းဆ ိုြ က်မ ာ်းက ို ထ သရာက်စာွ တ ို ို့ပပနရ်နန်ငှို့ ်

အမ ာ်းပပညသ်ူသည ်သဆ်းကိုသမှုအတွက် သဆ်းသပ်းပြင််းမ ာ်းက ို ပ ိုမ ိုအသ ို်းပပ န ိုငရ်န ်လ ိုအပ်လာြ ို့ပါသည။် ထ ိုအသရ်းကကီ်းသသာ လ ိုအပ် 

ြ က်မ ာ်းက ို အလ ငအ်ပမနပ်ပညို့်မီသစရနလ် ိုအပ်သသာ်လည််း သဆ်းဆ ိုငဝ်နသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းက ို သဘ်းကင််းစာွပဖငို့ ်က ယ်က ယ်ပပန် ို့ပပန် ို့ 

အသ ို်းပပ န ိုင ်ရန ်လ ိုအပ်ပါသည။် အဆ ို်းသတ်သပပာရလျှင၊် သဆ်းဆ ိုငမ် ာ်း၏ လိုပ်ငန််းလည်ပတ်န ိုငစ်ွမ််း၊ လ ိုက်သလ ာညသီထရွှ မှု၊ နငှို့ ်

ထ သရာက်မှုတ ို ို့ က ို တ ို်းပမြှင်ို့သပ်းရနအ်လ ို ို့ငာှ သဆ်းဆ ိုငမ် ာ်းနငှို့စ်ပ်လ ဉ််းသသာ စည််းမ ဉ််းကန် ို့သတ်ြ က်အြ   ွေ့အာ်း ယာယီကန် ို့သတ် 

သပဖသလျှာို့သပ်းရနမ်ှာ အက   ်းအသ ကာင််းဆသီလ ာ်ပပီ်း လ ိုအပ်ပါသည။် 
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၁၉၆၃ ြိုနစ်ှ မီြ ီဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုဥပသေနငှို့ ်မီြ ီဂနဥ်ပသေနငှို့အ်ည ီသအာက်ပါအတ ိုင််း အမ န် ို့ထိုတ်ပပနလ် ိုက်ပါသည်- 

1. သဆ်းသရာင််းသူ၏ကျွမ််းက ငသ်သာဆ ို်းပဖတ်မှုအရ သဆ်းထပ်သပ်းရနပ် က်ကွက်ပြင််းသည ် လူနာ၏ လက်ရှ  သစာငို့သ်ရှာက်မှုက ို 

အသနာှငို့အ်ယှက်ပဖစ်သစကာ လူနာ၏က န််းမာသရ်းသပေါ်တွင ် သ သာသသာ ဆန် ို့က ငဘ်က်သက်သရာက်မှုရှ လာသစန ိုငပ်ါက၊ ဤ 

ပပညန်ယ်ရှ  မညသ်ညို့သ်ကာငတ်ီမဆ ိုတွငတ်ညရ်ှ သသာ သဆ်းသရာင််းသူမ ာ်းသည ် ဤပပညန်ယ်ရှ  မညသ်ညို့သ်ကာငတ်ီမဆ ိုတွင ်

သနထ ိုငသ်ူမ ာ်းအတွက် ထ န််းြ  ပ်ထာ်းပြင််းမရှ သညို့် သ မ််းထာ်းသသာသဆ်းဝါ်းတစ်စ ိုတစ်ရာက ို ရက်သပါင််းသပြာက်ဆယ် (60) 

အထ  အသရ်းသပေါ် ပပနပ်ဖညို့သ်ပ်းမှုက ိုပ ို့ပ ို်းသပ်းရန ်ထိုတ်သပ်းပါမည။် 

2. သအာက်သဖာ်ပပပါတ ို ို့သည ်ဤအမ န် ို့၏ ပိုေမ် 1 အရ အသရ်းသပေါ် ပပနပ်ဖညို့်စမ်ွ်းသပ်းရန ်ထိုတ်သပ်းမှုအာ်းလ ို်းနငှို့ ်သက်ဆ ိုငပ်ါမည-် 

(က) သဆ်းသရာင််းသူသည ်လူနာအာ်း ဤအမ န် ို့၏ ပိုေမ် 1 အရ သဆ်းက ို ပပနပ်ဖညို့သ်ပ်းမညပ်ဖစ်သ ကာင််း အသ ကာင််း ကာ်းရပါမည။် 

(ြ) ဤအမ န် ို့၏ ပိုေမ် 1 အရ သဆ်းသရာင််းသူသည ်၎င််းထိုတ်သပ်းလ ိုက်သသာ ပပနပ်ဖညို့သ်ပ်းသညို့သ်ဆ်းမ ာ်းအသ ကာင််းက ို 

သငို့သ်လျှာ်သသာအြ  နတ်ွင ်သဆ်းညွှန််းသပ်းသူထ  စာပဖငို့သ်ရ်းသာ်းအသ သပ်းရပါမည။် 

(ဂ) ဤအမ န် ို့၏ ပိုေမ် 1 အရ သဆ်းညွှန််းက ိုပပနပ်ဖညို့်မသပ်းမီ၊ သဆ်းသရာင််းသူ၊ သဆ်းြန််း၊ သ ို ို့မဟိုတ် သရွှွေ့သပပာင််းန ိုငသ်သာ သဆ်းဆ ိုင ်

တ ို ို့သည ်သဆ်းညွှန််းပပနပ်ဖညို့သ်ပ်းပြင််းနငှို့စ်ပ်လ ဉ််း၍ သဆ်းညွှန််းသပ်းသူထ ဆက်သွယ်ရန ်အက   ်းအသ ကာင််းဆသီလ ာ်သသာ 

လိုပ်သဆာငြ် က်မနှသ်မျှက ို ပပ လိုပ်ရပါမည။် သဆ်းသရာင််းသူသည ်ဤအမ န် ို့၏ ပိုေမ် 1 အရ လိုပ်သဆာငပ်ြင််းအတွက် 

အသပြြ အသ ကာင််းရင််းအပါအဝင ်ထ ိုလိုပ်သဆာငမ်ှုအတွက် သငို့သ်လ ာ်သသာမတှ်တမ််းတငမ်ှုက ို ပပ လိုပ်ရပါမည။် 

(ဃ) သဆ်းညွှန််းသပ်းသူသည ်ဤအမ န် ို့၏ ပိုေမ် 1 အရ သဆ်းသရာင််းသူမ ှသဆ်းပပနပ်ဖညို့သ်ပ်းပြင််းနငှို့စ်ပ်လ ဉ််း၍ ပပစ်မှုဆ ိုငရ်ာ 

သ ို ို့မဟိုတ် အမ ာ်းပပညသ်ူဆ ိုငရ်ာတာဝနရ်ှ မှု သ ို ို့မဟိုတ် လ ိုငစ်ငသ်ဖာက်ဖ က်မှုလိုပ်ရပ်တစ်စ ိုတစ်ရာက ို မပဖစ်သစန ိုငပ်ါ။ 

3. သဆ်းသရာင််းသူမ ာ်းသည ်သဆ်းဆ ိုငလ် ိုငစ်ငန်ငှို့အ်ည ီသတ်မှတ်မထာ်းသသာဧရ ယာ၌ သဆ်းဆ ိုငက် ို ယာယီဖွငို့ရ်မညပ်ဖစ်သသာ် 

လည််း ၎င််းတ ို ို့သည ်ထ ိုသ ို ို့သသာယာယီဆ ိုငမ် ာ်းတွင ်အသရ်းသပေါ် အတွင််းလူနာစီမ ြန် ို့ြွ မှုအတွက် USP စ နှုန််းမ ာ်းပဖငို့ ်အဓ ပပါယ် 

ဖွငို့ဆ် ိုထာ်းသသာ အနတရာယ်နည််းပါ်းသညို့ပ်ပငဆ်ငမ်ှုမ ာ်းက ို သက ာ်လွနသ်နသညို့ ်ပ ို်းသတ်ထာ်းပြင််းမရှ သသာသဆ်းဝါ်းပစစည််းမ ာ်းက ို 

ပပငဆ်ငထ်ာ်း၍မရပါ။ 

4. သဆ်းသရာင််းသူမ ာ်းသည ်သရာဂါထ န််းြ  ပ်သရ်းနငှို့ ်တာ်းဆ်ီးသရ်းစငတ်ာမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် အမ   ်းသာ်းက န််းမာသရ်းအဖွ ွေ့အစည််းတ ို ို့မ ှ

သဖာ်သဆာငထ်ာ်းသသာမဝူါေမ ာ်းအရ COVID- 19 က ိုကိုသရနလ် ိုအပ်သညို့်အတ ိုင််း သ ို ို့မဟိုတ် က န််းမာသရ်းနငှို့ ်လူသာ်း 

ဝနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းဌာန၏ သဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာ အမှုသဆာငအ်ရာရှ ြ  ပ် သ ို ို့မဟိုတ် သူမမတှာဝနသ်ပ်းအပ်ထာ်းသူတ ို ို့မ ှ 

သငို့သ်လ ာ်မှုအရ ဆ ို်းပဖတ်သညို့်အတ ိုင််း သဆ်းမ ာ်းက ို ထိုတ်သပ်းပါမည/်သ ို ို့မဟိုတ် စီမ ြန် ို့ြွ ပါမည။် 

5. သဆ်းသရာင််းသူမ ာ်းသည ်သဆ်းညွှန််းသပ်းသူ၏ြွင်ို့ပပ ြ က်မရှ ဘ  အသရ်းကကီ်းသသာပပတ်လပ်မှုအရ သဆ်းကိုသမှုအတွက် ကိုသမှု 

နငှို့ဆ် ိုငသ်သာ အလာ်းတူသဆ်းဝါ်းက ို အစာ်းထ ို်းသပ်းပါမည။် သဆ်းသရာင််းသူသည ်လူနာအာ်း ထ ိုသ ို ို့သသာ သဆ်းအစာ်းထ ို်းသပ်းမှုမ ာ်း 

အသ ကာင််းက ို အသ သပ်းရပါမည်။ သဆ်းညွန််းသပ်းသူသည ်အက   ်းအသ ကာင််းဆသီလ ာ်သသာအြ  နက်ာလအတွင််းတွင ်ဤပိုေမ် 

အရ ထိုတ်သပ်းလ ိုက်သသာ သဆ်းဝါ်း သ ို ို့မဟိုတ် ပပနပ်ဖညို့သ်ပ်းမှုတစ်စ ိုတစ်ရာအသ ကာင််းက ို သဆ်းညွှန််းသပ်းသူထ  အသ သပ်းရပါ 

မည။် ဤပိုေမ်အရ သဆ်းသရာင််းသူမ ှပဖညို့သ်ပ်းလ ိုက်သသာ ပပနပ်ဖညို့သ်ပ်းသညို့သ်ဆ်းဝါ်းမ ာ်းနငှို့စ်ပ်လ ဉ််း၍ သဆ်းညွှန််းသပ်းသူသည ်

ပပစ်မှုဆ ိုငရ်ာ သ ို ို့မဟိုတ် အမ ာ်းပပညသ်ူဆ ိုငရ်ာတာဝနရ်ှ မှု သ ို ို့မဟိုတ် လ ိုငစ်ငသ်ဖာက်ဖ က်မှုလိုပ်ရပ် တစ်စ ိုတစ်ရာက ို မပဖစ်သစ 

န ိုငပ်ါ။ 
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6. ယြိုက ို့သ ို ို့ လ ိုအပ်သနြ  နတ်ွင ်လူနာမ ာ်းက ိုဝနသ်ဆာငမ်ှုသပ်းန ိုငသ်သာ သဆ်းသရာင််းသူအသရအတွက်က ို တ ို်းပမြှငို့ရ်နအ်တွက်၊ 

လ ိုငစ်ငထ်ိုတ် သပ်းမှုဆ ိုငရ်ာ အက   ်းဝငမ်ှုက ိုလိုပ်သဆာငသ်ပ်းရနန်ငှို့ ်ဘွ ွေ့ယူရနသ်နာှငို့သ်န်ှးမှုမရှ သစရန ်သင ်ကာ်းသူမ ာ်းသည ်

သလို့လာသငယ်ူဆ  ပဖစ်သသာ သဆ်းသရာင််းသူမ ာ်းက ို အသဝ်းမ ှကကီ်း ကပ်ပါမည။် 

7. အာမြ သပ်းသူမ ာ်းနငှို့ ်က န််းမာသရ်းထ န််းသ မ််းမှုအဖွ ွေ့အစည််းမ ာ်းသည ်သဆ်းညွှန််းသပ်းသဆ်းဝါ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အက   ်းြ စာ်းြွငို့မ် ာ်း 

အရ ဤအမ န် ို့၏ ပိုေမ် 1 အရ သဆ်းသရာင််းသူမထှိုတ်သပ်းလ ိုက်သသာ အသရ်းသပေါ် ပပနပ်ဖညို့သ်ပ်းသညို့သ်ဆ်းဝါ်းမ ာ်းနငှို့ ်အက   ်း 

ဝငရ်မညို့ ်က န််းမာသရ်းအာမြ  သ ို ို့မဟိုတ် မသနစ်ွမ််း အာမြ မူဝါေမ ာ်းက ို ထိုတ်ပပနထ်ာ်းပါသည။် အာမြ သပ်းသူမ ာ်းနငှို့ ်

က န််းမာသရ်းထ န််းသ မ််းမှုအဖွ ွေ့အစည််းမ ာ်းသည ်သဆ်းဆ ိုငမ်ာှ သမ်းလ်အမာှပဖငို့ပ်ဖစ်သည ်သ ို ို့မဟိုတ် လူက ိုယ်တ ိုငပ်ဖစ်သည ်

ဆ ိုသညက် ို ထညို့်မတွက်ဘ  သဆ်းဆ ိုငမ်ှထိုတ်သပ်းရန ်ရက်သပါင််း-90 အထ အတွက် ပ ို့ပ ို်းမှုသပ်းရန ်ရက်သပါင််း-30 သ ို ို့မဟိုတ် 

ရက်သပါင််း-60 စာအက   ်းဝငသ်သာ သဆ်းညွှန််းသပ်းသဆ်းဝါ်းမ ာ်းက ို သစာစီ်းစာွ ပပနပ်ဖညို့သ်ပ်းမှုက ိုလည််း ြွငို့ပ်ပ သပ်းရပါမည။် 

အာမြ သပ်းသူနငှို့ ်က န််းမာသရ်းထ န််းသ မ််းမှုအဖွ ွေ့အစည််းမ ာ်းသည ်ကွနရ်က်ပပငပ်အက   ်းြ စာ်းြွငို့မ် ာ်းနငှို့ ်ကိုနက် စရ တ်မျှသဝ 

ပြင််းနငှို့ဆ် ိုငသ်သာ မူဝါေ သ ို ို့မဟိုတ် စာြ  ပ်ပပဌာန််းြ က်မ ာ်းက ိုလည််း လ ိုက်နာပါမည။် 

8. သဆ်းသရာင််းသူမ ာ်းသည ်သဆ်းဆ ိုငပ်ညာရှငမ် ာ်းနငှို့ ်အပြာ်းသသာသဆ်းဆ ိုငဝ်နထ်မ််းမ ာ်းက ို အသဝ်းမကှကီ်း ကပ်ပါမည။် ကကီ်း ကပ်မှု 

က ို တကယ်ို့အြ  နက်ာလတွင ်သဆ်းသရာင််းသူအသနပဖငို့ ်သဆ်းပပာ်းမ ာ်းနငှို့ ်သဆ်းသတာင်ို့မ ာ်းက ိုအမှတ်အသာ်းလိုပ်ပြင််းအာ်း 

ပမငသ်တွွေ့ကာြွ ပြာ်းသတ်မတှ်န ိုငသ်စသညို့ ်အဆက်မပပတ်ပမငသ်တွွေ့ရသသာ ရိုပ်ပမငသ်  ကာ်းကငမ်ရာစနစ်မတှစ်ဆငို့ ်လိုပ်သဆာငရ် 

ပါမည။် သဆ်းသရာင််းသူသည ်အသဝ်းမကှကီ်း ကပ်မှုက ိုလိုပ်သဆာငရ်န ်သက်ဆ ိုငသ်သာ လူနာ၏အြ က်အလက်အာ်းလ ို်းက ို  ကညို့် 

ြွငို့ရ်ှ ရမညပ်ဖစ်ကာ တကယ်ို့အြ  နက်ာလတွင ်လူနာနငှို့သ်ဆွ်းသန်ွးမှုလိုပ်ရန ်ကကီ်း ကပ်စဉ်အတွင််း တစ်ြ  နလ် ို်းရှ သနရပါမည။် 

သဆ်းဆ ိုငပ်ညာရှငသ်ည ်ဆ ိုငသ်နရာတွင ်သဆ်းသရာင််းသူမရှ ဘ  ပ ို်းသတ်ထာ်းသသာ သ ို ို့မဟိုတ် ပ ို်းမသတ်ထာ်းသသာ  

သဆ်းဝါ်းတွ စပ်သပ်းပြင််းက ို မလိုပ်သဆာငရ်ပါ။ 

9. အပြာ်းပပညန်ယ်မအှတညပ်ပ ထိုတ်သပ်းထာ်းသသာ လ ိုငစ်င၊် အသ အမတှ်ပပ လွှာ၊ သ ို ို့မဟိုတ် အပြာ်းသသာြွငို့ပ်ပ မ န် ို့ က ိုငသ်ဆာင ်

ထာ်းသသာ သဆ်းဆ ိုငမ် ာ်းသည ်ဤပပညန်ယ်တွင ်လိုပ်ငန််းလိုပ်သဆာငရ်န ်လ ိုငစ်ငရ်ှ သညဟ်ိုယူဆရပါမည။် ထ ို ပပညန်ယ်ပပငပ် 

လ ိုငစ်ငရ်ှ ထာ်းသသာသဆ်းဆ ိုငမ် ာ်းသည ်ဤပပည်နယ်တွင ်ထ န််းြ  ပ်ထာ်းသသာသဆ်းဝါ်းမ ာ်းအာ်း မပဖန် ို့သဝရပါ၊ သဆ်းဆ ိုငက် ငို့ထ် ို်း 

နငှို့သ်က်ဆ ိုငသ်ညို့ ်မီြ ီဂနစ်ည််းမ ဉ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းက ို လ ိုက်နာရမညပ်ဖစ်သသာ်လည််း မီြ ီဂနတ်ွငလ်ိုပ်သဆာငရ်န ်လ ိုငစ်ငရ်ထာ်း 

သသာ သဆ်းသရာင််းြ မှုကကီ်း ကပ်သူ ရှ ရနမ်လ ိုအပ်ပါ၊ ၎င််းတ ို ို့သည ်ဤပပည်နယ်ရှ လူနာမ ာ်းအာ်း ပ ို်းသတ်ထာ်းသသာ သဆ်းစပ်သပ်း 

သညို့ဝ်နသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းက ို ပဖညို့်ဆည််းမသပ်းမီတွင ်မီြ ီဂနပ်ပညန်ယ် သဆ်းဆ ိုငမ် ာ်းဘိုတ်အဖွ ွေ့ မအှတညပ်ပ ထာ်းသညို့ ်အမ   ်းသာ်း 

ဆ ိုငရ်ာအဖွ ွေ့အစည််းထ မ ှလက်ရှ အသ အမတှ်ပပ လွှာက ို က ိုငသ်ဆာငထ်ာ်းရပါမည။် 

10. အပြာ်းပပည်နယ်မအှတညပ်ပ ထိုတ်သပ်းထာ်းသသာ လ ိုငစ်င၊် အသ အမတှ်ပပ လွှာ၊ သ ို ို့မဟိုတ် အပြာ်းသသာြွငို့ပ်ပ မ န် ို့ က ိုငသ်ဆာင ်

ထာ်းသသာ လက်ကာ်းပဖန် ို့ြ  သူမ ာ်းသည ်ဤပပည်နယ်တွင ်လိုပ်ငန််းလိုပ်သဆာငရ်န ်လ ိုငစ်ငရ်ှ သည်ဟိုယူဆရပါမည။် ထ ို 

ပပညန်ယ်ပပငပ်မ ှလက်ကာ်းပဖန် ို့ြ  သူမ ာ်းသည ်ဤပပညန်ယ်တွင ်ထ န််းြ  ပ်ထာ်းသသာသဆ်းဝါ်းမ ာ်းအာ်း မပဖန် ို့သဝရပါ၊ ၎င််းတ ို ို့ 

သည ်မီြ ီဂနလ် ိုငစ်ငက် ိုငသ်ဆာငထ်ာ်းသသာ လက်ကာ်းပဖန် ို့ြ  သူမ ာ်းနငှို့သ်က်ဆ ိုငသ်ညို့ ်မီြ ီဂနစ်ည််းမ ဉ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းက ို  

လ ိုက်နာရပါမည။် 
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11. ဤအမ န် ို့နငှို့က် ိုက်ညမီှုမရှ သသာ အတညပ်ပ ဥပသေမ ာ်း၊ စည််းကမ််းမ ာ်း၊ သ ို ို့မဟိုတ် စည််းမ ဉ််းမ ာ်းက ို တင််း ကပ်စာွလ ိုက်နာမှုအာ်း 

ယာယီဆ ိုင််းင ို့ထာ်းပါသည။် ၎င််းတ ို ို့တွင ်ကန် ို့သတ်ထာ်းပြင််းမရှ သသာ သဖာ်ပပပါအြ က်တ ို ို့ပါဝငပ်ါသည-် 

မမ်ွ်းမ ပပငဆ်ငထ်ာ်းသသာ အမ ာ်းပပညသ်ူက န််းမာသရ်းစည််းမ ဉ််း၊ 1978 PA 368 ၏ 17707(5)၊ 17739(2)(c)၊ 17739a(3)၊ 

17741(1)-(2)၊ 17743၊ 17748၊ 17748a၊ 17748b၊ 17751၊ 17755(3)၊ နငှို့ ်17763(b) ပပငဆ်ငြ် က်အပဖစ် MCL 

333.17707(5)၊ 333.17739(2)(c)၊ 333.17739a(3)၊ 333.17741(1)-(2)၊ 333.17743၊ 333.17748၊ 333.17748a၊ 

333.17748b၊ 333.17751၊ 333.17755(3)၊ နငှို့ ်333.17763(b)၊ မီြ ီဂနစီ်မ ြန် ို့ြွ သရ်းစည််းမ ဉ််း၏ စည််းကမ််း 338.473(2)၊ 

338.473a(5)(a)၊ 338.477(1)-(2)၊ 338.482(2)-(3)၊ 338.486(1)(b)၊ 338.486(3)၊ 338.489(3)၊ 338.490(3)၊ 338.490(4)(a)၊ 

338.490(5)၊ 338.3041(4)၊ နငှို့ ်338.3162(1)။ 

12. ဤအမ န် ို့သည ်ြ က်ပြင််းသက်သရာက်မညပ်ဖစ်ကာ 2020 ြိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ 22 ရက်၊ ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မ နစ်အထ  အက   ်းဝငသ်ည။် 

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

 

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