
 
  

 

 

 

 

အမိန  ့်က ြေညာစာ 

အမှတ့် ၂၀၂၀-၂၈ 

COVID-19 ြေမ္ာ ြေပ့်က ာဂါဖြစ့်ပွာွားကနခ ိန့်အတငွ့်ွား ကနထိိုင့် ာကန ာမ ာွားအတြွေ့်  

က ဝန့်က ာင့်မှု ဖပန့်လည့်ထနိ့်ွားသမိ့်ွားက ာင့် ွြေ့်ဖခင့်ွား 

 

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။် လက်ရ  တွင ်အဆ ိုပါ သရာဂါအတွက် 

အတညပ်ပ ထာ်းသသာ ကာကွယ်သဆ်း သ ို ို့မဟိုတ် သရာဂါပ ို်းသသသစန ိုငသ်သာ ကိုသမှုမ   ်း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 က 

ညာြ ို့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 ပမ  ွေ့သတာ်ဝနအ်သရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းဥပသေ ၊ 1945 PA 302၊ 

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

ထိုတ်ပပနသ် ကညာြ ို့သည။် 

 

 

အသရ်းသပေါ် စ မ သဆာငရွ်က်သရ်းအက် ဥပသေသည ် “ဥပသေ MCL 30.403(1)-(2)၏ စွမ််းအာ်းန ငို့ ်အက   ်းသက်သရာက်မှုရ  သညို့် 

အမ န ို့စ်ာမ ာ်း၊ သ ကညာြ က်မ ာ်းန ငို့ ်ညွှန ်ကာ်းြ က်မ ာ်း” မ တစ်ဆငို့ ်ပမ  ွေ့သတာ်ဝနမ်  သဆာငရွ်က်န ိုငသ်သာ “သဘာဝသဘ်းအနတရာယ် 

သ ို ို့မဟိုတ် အသရ်း သပေါ်အသပြအသနက စစပဖစ်သပေါ်သညို့် အဆ ိုပါပပညန်ယ် သ ို ို့မဟိုတ် အဆ ိုပါ ပပည်နယ်ရ   သနထ ိုငသ်ူမ ာ်းအတွက် 

အနတရာယ်မ ာ်းန ငို့ ်က ိုငတ်ွယ် သပဖရ င််း”ရန ်ကက ်းမာ်းသသာလိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းန ငို့ ်တာဝနမ် ာ်းက ို ပမ  ွေ့သတာ်ဝနထ် သ ို ို့ အပ်န င််းပါသည။် 

အလာ်းတူစာွပင ်အသရ်းသပေါ် အသပြအသနအာ်း သ ကညာပပ ်းသညို့်သနာက် “ပမ  ွေ့သတာ်ဝနအ်သနပဖငို့ ်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 ”၁၉၄၆ ြိုန စ် ပမ  ွေ့သတာ်ဝနအ်သရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်း 

အက်ဥပသေတွင ်သဖာ်ပပထာ်းသည။် MCL 10.31(1)။ 

 

 

 



 

 

COVID-19 သရာဂါပ ို်းကူ်းစက်ပ  ွေ့ ပာွ်းမှုက ို သလ ာို့ြ ရန၊် အမ ာ်းပပညသ်ူက န််းမာသရ်းက ို ကာကွယ်ရနန် ငို့ ်မလ ိုအပ်သသာသသဆ ို်းမှုမ ာ်း 

မပဖစ်သစရနအ်တွက် မ ြ  ဂနသ်ေသြ မ ာ်းအသနပဖငို့ ်ယင််းတ ို ို့၏ သနအ မ်မ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် သနရပ်မ ာ်းတွင ်တတ်န ိုငသ်မ အသကာင််းဆ ို်း 

သနထ ိုငပ်ပ ်း ယင််းတ ို ို့၏ လက်မ ာ်းက ို အသသအြ ာပ ိုမ နသ်ဆ်းသ ကာသပ်းရန ်အသရ်းကက ်းသည။် ပ ိုမ နထ်က်ပ ို၍ ယြိုအြါတွင ်သေသြ  

သနထ ိုငသ်ူမ ာ်းအတွက် သန ို့ရ် င််းသသာသရသည ်လူ ို့က န််းမာသရ်းန ငို့ ်သန ို့ရ် င််းမှု၊ ဤပပညန်ယ်ရ   အမ ာ်းပပညသ်ူက န််းမာသရ်းန ငို့ ်လ ိုပြ  သရ်း 

အတွက် မရ  မပဖစ်လ ိုအပ်သည။် အလာ်းတူစာွ သရသပ်းသဝသရ်းဝနသ်ဆာငမ်ှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းသည ်ယြိုြက်ြ  ကပ်တည််းြ  နက်ာလအတွင််း 

သရပဖန ို့သ်ဝသရ်းအာ်း ရပ်နာ်းမှုမ ာ်းက ို ဆ ိုင််းင ို့လ ိုက်ပပ ပဖစ်သည။် COVID-19 ကမာ္ို့ကပ်သရာဂါပဖစ်ပာွ်းသနြ  နအ်တွင််း မ ြ  ဂနသ်ေသြ မ ာ်း 

အသနပဖငို့ ်အ မ်တွင ်သန ို့ရ် င််းသသာသရက ို သ ို်းစွ ြွငို့က် ို အသသအြ ာရရ  သစရန ်မရ  မပဖစ်လ ိုအပ်ပြင််းသ ကာငို့ ်အဆ ိုပါအသရ်းသပေါ် 

အသပြအသနမ   ်းတွင ်မ ြ  ဂနပ်ပညန်ယ်တစ်ဝ မ််းရ   သေသြ သနထ ိုငသ်ူမ ာ်းအတွက် သန ို့ရ် င််းသသာသရက ို ပပနလ်ည်ထ န််းသ မ််းသဆာငရွ်က်မှု 

ရ  သစရန ်အသငို့အ်တငို့လ် ိုအပ်သည။်သန ို့ရ် င််းသသာသရသ ို်းစွ ြွငို့န်  ငို့ပ်တ်သက်၍ အြ  နန် ငို့တ်သပပ်းည  သတင််းအြ က်အလက်မ ာ်းက ို 

တ က စာွရရ  န ိုငရ်နလ်ည််း ပပည်နယ်အစ ို်းရအတွက် အဓ ကအသရ်းပါသသာသ ကာငို့ ်ယင််းတ ို ို့၏ သက်ဆ ိုငရ်ာ ဝနသ်ဆာငမ်ှုသပ်းသရ်း  

ဧရ ယာမ ာ်းအတွင််း သရဝနသ်ဆာငမ်ှုအသပြအသနအသပေါ် အစ ရငြ် တငပ်ပရနန် ငို့ ်အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်းသဝသရ်းရရ  ရနမ် ာ 

က   ်းသ ကာင််းသငို့သ်လ ာ်၍လ ိုအပ်ပါသည။် 
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၁၉၆၃ ြိုန စ် မ ြ  ဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုန ငို့ ်မ ြ  ဂနဥ်ပသေန ငို့အ်ည  ကျွန်ိုပ်မ  သအာက်ပါအတ ိုင််းအမ န ို့ထ်ိုတ်ပပနလ် ိုက်သည ်-  

၁ ။ အမ ာ်းပပညသ်ူက န််းမာသရ်း(ဥပမာ- အပပနအ်လ နည်စ်ညမ််းသစမှုသ ကာငို့)် က ို အနတရာယ်ပဖစ်သစန ိုငသ်ပဖငို့ ်

သရသပ်းသဝမှုအာ်း ရပ်ဆ ိုင််းထာ်းရသညို့ ်အသ ကာင််းရင််းမရ  သသရွွေ့ သငမွသပ်းသဆာငပ်ြင််းသ ကာငို့ ်

သရပဖတ်သတာက်ြ ထာ်းရသညို့ ်လက်ရ  သနထ ိုငသ်နသသာ လူသနအ မ်မ ာ်းအတွက် သရသပ်းသဝသပ်းရမည။် 

သရဝနသ်ဆာငမ်ှု ပပနလ်ညထ် န််းသ မ််း သဆာငရွ်က်ပြင််းက ို လွယ်ကူသြ ာသမွွေ့သစရန ်ယင််းတ ို ို့ဝနသ်ဆာငမ်ှုသပ်းသရ်း 

ဧရ ယာအတွင််းရ   မညသ်ညို့သ်နရာမ ာ်းတွင ်သရဝနသ်ဆာငမ်ှုမရရ  သ ကာင််း သတ်မ တ်ရနအ်တွက် အမ ာ်းပပညသ်ူ 

သရသပ်းသဝသရ်းမ  အသကာင််းဆ ို်းြ က်ြ င််းသဆာငရွ်က်ရမည။် ဤအမ န ို့စ်ာ၏ ရညရွ်ယ်ြ က်မ ာ်းအရ 

အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်းသဝသရ်း“ဝနသ်ဆာငမ်ှုသပ်းသရ်းဧရ ယာ” ဆ ိုသညမ် ာ အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်းသဝ်းသရ်းမ  

သရဝနသ်ဆာငြ်သကာက်ြ သညို့သ်နရာပဖစ်သည။်  

၂။ အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်းသဝသရ်းအသနပဖငို့ ်ယင််း၏ ဝနသ်ဆာငမ်ှုသပ်းသရ်းဧရ ယာအတွင််းရ   မည်သညို့သ်နရာမ ာ်းတွငမ်ဆ ို 

သငမွသပ်းသဆာငပ်ြင််းထက် မည်သညို့အ်သ ကာင််းအရာသ ကာငို့မ်ဆ ို သရသပ်းသဝမှုရပ်နာ်းထာ်းသည ်သ ို ို့မဟိုတ် 

အမ ာ်းပပညသ်ူက န််းမာသရ်းက ို အနတရာယ်ပဖစ်သစန ိုငသ်သာသ ကာငို့ ်သရပဖတ်သတာက်ထာ်းပြင််းပဖစ်ပါက ထ ိုသ ို ို့ 

အသပြအသနမ ာ်းက ို အပမနပ်ပနလ်ညက်ိုစာ်းရနန် ငို့ ်ထ ိုသနရာမ ာ်းတွင ်သရဝနသ်ဆာငမ်ှုက ိုအပမနဆ် ို်း ပပနလ်ည်၍ 

ထ န််းသ မ််းသဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်အသကာင််းဆ ို်းသဆာငရွ်က်ရမည။် 

၃။ တတန် ိုငသ်မ  အသစာဆ ို်း ၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ ဧပပ လ ၁၂ ရက်ထက်သနာက်မက သစဘ  လွနြ် ို့သသာန စ်က 

မသပ်းသဆာငပ်ြင််းအတွက် လိုပ်ထ ို်း လိုပ်နည််းအရ သရ သပ်းသဝမှုရပ်နာ်းပြင််းမ ာ်းလိုပ်သဆာငထ်ာ်းသညို့ ်

အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်းသဝသရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းအာ်းလ ို်း အသနပဖငို့ ်ယင််းတ ို ို့ဝနသ်ဆာငမ်ှုသပ်းသရ်းဧရ ယာမ ာ်းတွင ်

သရသ ို်းစွ ြွငို့န်  ငို့ပ်တ်သက်၍ ပပညန်ယ်အသရ်းသပေါ်သဆာငရွ်က်သရ်းဗဟ ိုသ ို ို့ အစ ရငြ် တငပ်ပရမည။်  

 

 အစ ရငြ် တငပ်ပြ က်တွငပ်ါဝငရ်မညို့အ်ြ က်မ ာ်းမ ာ - 

 

(က) ဝနသ်ဆာငမ်ှုသပ်းသရ်းဧရ ယာမ ာ်းအတွင််းရ   လက်ရ  သနထ ိုငလ် က်ရ  သသာ သရမရရ  သညို့ ်သနအ မ်မ ာ်းအတွက် 

မညသ် ို ို့ဆ ို်းပဖတ်ရနလ်ိုပ်သဆာငထ်ာ်းသညဟ်ူသညို့ ်တငပ်ပြ က်။  

(ြ)   အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်းသဝသရ်းဆ ိုငရ်ာ ဝနသ်ဆာငမ်ှုသပ်းသရ်းဧရ ယာအတွင််းတွင ်

သငမွသပ်းသဆာငပ်ြင််းသ ကာငို့ ်သရသပ်းသဝမှုရပ်နာ်းြ ထာ်းသညို့အ်တွက်သ ကာငို့ ်လက်ရ  သနထ ိုငလ် က်ရ  သသာ 

သရဝနသ်ဆာငမ်ှုမရရ  သညို့ ်သနအ မ်အသရအတွက်။  

(ဂ)  အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်းသဝသရ်းဆ ိုငရ်ာ ဝနသ်ဆာငမ်ှုသပ်းသရ်းဧရ ယာအတွင််း သနထ ိုငရ်ာသနရာမ ာ်းတွင ်

သငမွသပ်းသဆာငပ်ြင််းထက် အပြာ်းက စစရပ်မ ာ်းသ ကာငို့ ်သရမရရ  သညို့ ်သနအ မ်အသရအတွက်။  

(ဃ)  ဝန ်သဆာငမ်ှုသပ်းသရ်းဧရ ယာအတွင််း မညသ်ညို့်သနထ ိုငရ်ာသနရာမ ာ်းတွငမ်ဆ ို သရဝနသ်ဆာငမ်ှုမရ  သ ကာင််း 

သတ်မ တ်ရန ်အသကာင််းဆ ို်းသဆာငရွ်က်ပပ ်းစ ်းပြင််း၊ 

အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်းသဝသရ်းအသကာင််းဆ ို်းအသ ပညာ သပ်းပြင််း၊ သငမွသပ်းသဆာငပ်ြင််းသ ကာငို့ ်

သနထ ိုငရ်ာသနရာမ ာ်းတွင ်သရဝနသ်ဆာငမ်ှုမရရ  ပြင််း၊ အမ ာ်းပပည်သူ သရသပ်းသဝသရ်းမ  

အမ ာ်းပပညသ်ူက န််းမာသရ်းအနတရာယ်မပဖစ်သစဘ  ပဖတ်သတာက်န ိုငသ်ညို့ ်သနထ ိုငရ်ာသနရာ 

အာ်းလ ို်းအတွက် သရဝနသ်ဆာငမ်ှုပဖတ်သတာက် ်ပြင််းန ငို့ ်အမ ာ်းပပညသ်ူက န််းမာသရ်းအနတရာယ်သ ကာငို့ ်

သရပဖတ်သတာက်မှုကာကွယ်သညို့အ်သပြအသနမ ာ်းက ို လိုပ်သဆာငရ်န ်အမ ာ်းပပညသ်ူ သရသပ်းသဝသရ်းမ  

အသကာင််းဆ ို်းသဆာငရွ်က်ပပ ်းစ ်းပြင််းအာ်း မ နက်နသ် ကာင််း သထာက်ြ စာ၊  

၄။ အပ ိုေ ်၃ တွင ်သဖာ်ပပထာ်းသသာလ ိုအပ်ြ က်အာ်းလ ို်းန ငို့ ်မက ိုက်ည သညို့ ်အဆ ိုပါအမ န ို့စ်ာ၏ အပ ိုေ ်၃ အရ 

အစ ရငြ် တငပ်ပြ က်က ို အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်းသဝသရ်းမ  တငသ်ွင််းသဖာ်ပပပါက 

အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်းသဝသရ်းအသနပဖငို့ ်အပ ိုေ ်၃ ၏ လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းအာ်းလ ို်းန ငို့ ်

က ိုက်ည သညို့တ်ငပ်ပြ က်က ိုတငသ်ွင််းသဖာ်ပပန ိုငသ်ညို့အ်ြ  နအ်ထ   

ရက် ၃၀ ပပညို့တ် ိုင််း တငပ်ပြ က်အသစ်တစ်ြိုအာ်း တငသ်ွင််းသဖာ်ပပရမည။် 

 

 



 

      ၃ 

၅။ အဆ ိုပါအမ န ို့ရ်   မညသ်ညို့်အသ ကာင််းအရာမဆ ို သရအတွက်သပ်းသဆာငရ်န ်သေသြ သနထ ိုငသ်ူ၏ တာဝနက် ို 

ပယဖ် က်ပြင််းမရ  ပါ၊ သရဝနသ်ဆာငမ်ှုအတွက် မညသ်ညို့သ် ို်းစွ သူက ိုမဆ ို ဝနသ်ဆာငြ်သကာက်ြ ပြင််းမ  

အမ ာ်းပပညသ်ူသရသပ်း သဝသရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းက ို ကာကွယ်မသပ်းပါ သ ို ို့မဟိုတ် သေသြ ပပညသ်ူဘက်မ  

အမ ာ်းပပညသ်ူသရဝနသ်ဆာငမ်ှုသပ်းသရ်းလိုပ်ငန််းအသပေါ် သပ်းစရာသ က်းက နမ် ာ်း က ိုလည််း သလ ာို့ြ မသပ်းပါ။ 

6. အဆ ိုပါအမ န ို့သ်ည ်ြ က်ြ င််းသက်သရာက်ပပ ်း အမ န ို့သ် ကာ်ပငာစာအမ တ် ၂၀၂၀-၄ ၏ အပ ိုေ ်၃ အရ 

သ ကညာထာ်းသညို့ ်အသရ်းသပေါ်အသပြအသန ပပ ်းဆ ို်းသညို့အ်ြ  နအ်ထ  ဆက်လက်အက   ်းဝငသ်ည။်  

 

 

ကျွန်ိုပ်၏ လက်န ငို့ ်မ ြ  ဂနပ်ပည်နယ်၏ ကက ်းမာ်းသသာစည််းတ ဆ ပ်က ို 

ြတ်န  ပ်ထိုတ်ပပနလ် ိုက်သည။် 

 
 
 
 
 
 
 
ရကစ်ွ   - ၂၀၂၀ ြိုန စ်၊ မတလ် ၂၈ ရက ်

GRETCHEN WHITMER 
အြ  န ်- ည ၇ နာရ  ၉ မ နစ်    ပမ  ွေ့သတာ်ဝန ်
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      ပပညန်ယအ်တငွ််းသရ်းမ ်း 
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