
 

 

 

စီမံခန  ့်ခ ွဲရ ေးအမိန  ့်  

အမှတ့် ၂၀၂၀-၄၇ 

 

 

အခ ိ ျို့ရ ောယောဉ်ရမောင့်ေးလိိုင့်စင့်မ ောေး၊ ပြည့်နယ့်မှတ့်ြံိုတင့်ကဒ့်မ ောေး နငှ ့် ယောဉ်မှတ့်ြံိုတင့်ပခင့်ေးမ ောေး၏ 

တ ောေးဝင့်မှု က့်တမ့်ေးကိို ယောယထီြ့်တိိုေးပခင့်ေး 

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 သဆာငရွ်က်သရ်း 

ဥပသေ 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 ထိုတ်ပပန ်

သ ကညာြ ို့သည။် 

 

 

ယြို ရက်သတတ ပါတ် ၃ ပါတ်အတွင််း မီြ ီဂနပ်ပည်နယ်တစ်ဝှမ််းလ ို်းတွင ်ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ  ွေ့ နှ ို့သနပပီ်း ရာနငှို့ြ် ီသသာ သသဆ ို်းမှုမ ာ်း၊ 

သထာငန်ငှို့ြ် ီသသာ အတညပ်ပ လူနာမ ာ်းနငှို့ ်ပပညန်ယ်၏ စီ်းပွာ်းသရ်း ၊ မ သာ်းစိုမ ာ်း ၊ ပညာသရ်း ၊ ပမ  ွေ့ ပပအသပြအသန ၊ 

လူ ို့အဖွ ွေ့အစည််းနငှို့ ်ဘာသာသရ်းဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွေ့အစည််းမ ာ်းအတွက် မ ာ်းစာွ သနာှငို့သ်န်ှး ကန ို့ ်ကာမှုမ ာ်းရှ ြ ို့ပါသည။် COVID-19 

ကပ်သရာဂါသ ကာငို့ ်က ယ်ပပန ို့ဆ် ို်းရွာ်းစာွ ထ ြ ိုက်ြ ို့သညို့ ်က န််းမာသရ်း ၊ စီ်းပာွ်းသရ်းနငှ်ို့ လူ ို့အဖွ ွေ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ နစ်နာမှုမ ာ်းအသပေါ် 

တ ို ို့ပပနလ်ိုပ်သဆာငြ် က် အသနပဖငို့ ်ကျွန်ိုပ်မ ှ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ ဧပပီလ ၁ ရက်သန ို့ တွင ်စီမ ြန ို့ြ်ွ သရ်းအမ န ို့သ် ကညာစာအမတှ် ၂၀၂၀-၃၃ က ို 

ထိုတ်ပပနသ် ကညာလ ိုက်သည။် ယြိုအမ န ို့စ်ာအာ်း ၁၉၆၃ ြိုနစ်ှ မီြ ီဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုဥပသေ အပ ိုေ ်၅ အပ ိုင််း ၁ နငှို့အ်တူ 

အသရ်းသပေါ် စီမ သဆာငရွ်က်သရ်း အက်ဥပသေ နငှို့ ်၁၉၄၅ ြိုနစ်ှ အစ ို်းရအသရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းအက်ဥပသေအရ 

မီြ ီဂနပ်ပည်နယ်က ို သဘ်းအနတရာယ်ရှ သညို့ ်အသရ်းသပေါ် ပပည်နယ်အပဖစ် စီမ ြန ို့ြ်ွ သရ်းအမ န ို့သ် ကညာစာ ၂၀၂၀-၄ အသပေါ်တွင ်

ထပ်မ တ ို်းြ  ွေ့ သ ကညာလ ိုက်ပြင််းပဖစ်သည။် 
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အသရ်းသပေါ် စီမ သဆာငရွ်က်သရ်းအက်ဥပသေသည ် “ဥပသေ MCL 30.403(1)-(2)၏ စွမ််းအာ်းနငှို့ ်အက   ်းသက်သရာက်မှုရှ သညို့် 

အမ န ို့စ်ာမ ာ်း၊ သ ကညာြ က်မ ာ်းနငှို့ ်ညွှန ်ကာ်းြ က်မ ာ်း” မတှစ်ဆငို့ ်ပမ  ွေ့သတာ်ဝနမ် ှသဆာငရွ်က်န ိုငသ်သာ “သဘာဝသဘ်းအနတရာယ် 

သ ို ို့မဟိုတ ်အသရ်း သပေါ်အသပြအသနက စစပဖစ်သပေါ်သညို့ ်အဆ ိုပါပပညန်ယ် သ ို ို့မဟိုတ် အဆ ိုပါ ပပည်နယ်ရှ  သနထ ိုငသ်ူမ ာ်းအတွက် 

အနတရာယ်မ ာ်းနငှို့ ်က ိုငတ်ွယ် သပဖရှင််း”ရန ်ကကီ်းမာ်းသသာလိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းနငှို့ ်တာဝနမ် ာ်းက ို ပမ  ွေ့သတာ်ဝနထ် သ ို ို့ 

အပ်နငှ််းပါသည။် အလာ်းတူစာွပင ်အသရ်းသပေါ် အသပြအသနအာ်း သ ကညာပပီ်းသညို့သ်နာက် “ပမ  ွေ့သတာ်ဝနအ်သနပဖငို့ ်

ပဖစ်ပာွ်းရာသနရာအတွင််း အသက်အ ို်းအ မ်စည််းစ မ်တ ို ို့က ို ကာကွယ်ရန ်သ ို ို့မဟိုတ် အသရ်းသပေါ်အသပြ အသနက ို ထ န််းြ  ပ်ရန ်

လ ိုအပ်သညဟ်ို ယူဆပါက  သက်ဆ ိုငရ်ာအမ န ို့မ် ာ်း၊ စည််းမ ဉ််း စည််းကမ််းမ ာ်းက ို ြ မတှ်န ိုငသ် ကာင််း ”1945 

ပမ  ွေ့သတာ်ဝနအ်သရ်းသပေါ်လိုပ်ပ ိုငြ်ွငို့အ်ာဏာမ ာ်းဥပသေတွင ်သဖာ်ပပထာ်းသည။် MCL 10.31(1)။ 

၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ မတ်လ ၁၃ ရက်သန ို့တွင၊် လ ိုငစ်ငန်ငှို့ ်မတှ်ပ ိုတငပ်ြင််းဆ ိုငရ်ာသက်တမ််းတ ို်းပြင််းမ ာ်းမပါဝငသ်သာ 

“အသရ်းကကီ်းဝနသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း” အတွက်သာ ပပညန်ယ်ရ ို ်း၏ ရ ို ်းြွ မ ာ်းက ို  ကာ်းရက်မ ာ်းတွင ်ဖွငို့ထ်ာ်းသပ်းမညပ်ဖစ်သ ကာင််း 

မီြ ီဂနပ်ပည်နယ်အတွင််းသရ်းမ ်း က သ ကညာ ြ ို့ပါသည။် ဤလိုပ်သဆာငြ် က်သည ်COVID-19 ပ  ွေ့ ပာွ်းမှုက ို သလ ာို့ပါ်းသစရန၊် 

အမ ာ်းပပညသ်ူက န််းမာသရ်းက ို ကာကွယ်ရန၊် နငှို့ ်ြိုြ အာ်းနည််းသသာ မီြ ီဂနသ်ေသြ မ ာ်းက ို ပဓာနက သသာကာကွယ်မှုမ ာ်း 

ပဖညို့ဆ်ည််းသပ်းရန ်သကာင််းစာွစီစဉ်ထာ်းသညို့ ်လ ိုအပ်သသာအရာပဖစ်သသာ် လည််း အြ   ွေ့သသာသူမ ာ်းအတွက် ၎င််းတ ို ို့၏ လ ိုငစ်င ်

သ ို ို့မဟိုတ် မတှ်ပ ိုတငပ်ြင််းက ို အြ  နမီ်သက်တမ််းမတ ို်းန ိုငမ်ှုမ ာ်းက ို ပဖစ်သစန ိုငပ်ါသည။် ဤအက ပ်အတည််းကာလအတွင််း 

ရှငသ်နသ်နသူမ ာ်းအတွက် လ ိုအပ်သသာသွာ်းလာန ိုငမ်ှုက ို သထာက်ကူသပ်းရန၊် နငှို့ ်ပဓာနက  သသာအသထာက်အပ ို့မ ာ်းက ို 

သယ်ပ ို ို့သပ်းသနသညို့ယ်ာဉ်သမာင််းမ ာ်းအသနပဖငို့ ်ပပည်နယ်သဆာငရွ်က်ြ က်မ ာ်းတွင ်ယာယီကန် ို့သတ်ြ က်မ ာ်းရှ သနသစကာမ ူ

ထ ိုသ ို ို့ဆက်လက်လိုပ်သဆာငန် ိုငသ်စရန၊် ဤပပညန်ယ်ရှ  အြ   ွေ့သသာ သအာ်ပသရတာနငှို့ ်က ိုယ်ပ ိုငက်ာ်းသမာင််းသူမ ာ်း၏ လ ိုငစ်ငမ် ာ်း၊ 

ပပညန်ယ်မတှ်ပ ိုတငမ် ာ်း နငှို့ ်သမာ်သတာ်ယာဉ်မတှ်ပ ိုတငပ်ြင််းမ ာ်း၏ တရာ်းဝငမ်ှုသက်တမ််းက ို ယာယီထပ်တ ို်းသပ်းထာ်းရနမ်ာှ 

အက   ်းအသ ကာင််းဆသီလ ာ်ပပီ်း လ ိုအပ်ပါသည။် 

၁၉၆၃ ြိုနစ်ှ မီြ ီဂနဖ်ွ ွေ့စည််းပ ိုဥပသေ နငှို့ ်မီြ ီဂနဥ်ပသေတ ို ို့နငှို့အ်ညီ ကျွန်ိုပ်မသှအာက်သဖာ်ပပပါအတ ိုင််း အမ န် ို့ထိုတ်ပပနလ် ိုက်သည်- 

၁။  သဘ်းအနတရာယ်ရှ သညို့ ်အသရ်းသပေါ် ပပညန်ယ်အပဖစ်သ ကညာထာ်းစဉ်အတွင််း လူတစ်ဦ်းြ င််းစီတ ိုင််းသည ်

အွနလ် ိုင််းမတှစ်ဆငို့ ်www.michigan.gov/sos/ တွင ်သမာ်သတာ်ယာဉ်မတှ်ပ ိုတငပ်ြင််း သ ို ို့မဟိုတ် 

လ ိုငစ်ငသ်က်တမ််းတ ို်းပြင််းတ ို ို့က ို ပပီ်းစီ်းသအာင ်အသကာင််းဆ ို်းလိုပ်သဆာငရ်ပါမည။် 

၂။  ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ သဖသဖာ်ဝါရီလ ၁  ရက်သန ို့နငှို့ ်၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ သမလ ၃၁ ရက်သန ို့ ကာ်းတွင ်သက်တမ််းကိုနသ်ွာ်းသသာ သ ို ို့မဟိုတ် 

သက်တမ််းကိုနမ်ညပ်ဖစ်သသာ ပပညန်ယ်မတှ်ပ ိုတငက်ေ၏်တရာ်းဝငမ်ှုသက်တမ််းက ို ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၃၀ 

ရက်သန ို့မတ ိုငမီ်တွင ်သက်တမ််းတ ို်းရနလ် ိုအပ်သညဟ်ူသညို့ ်မမ်ွ်းမ ပပငဆ်ငထ်ာ်းသသာ 1972 PA 222 ၏ ပိုေမ် ၂ 

(ပပည်နယ် မတှ်ပ ိုတငက်ေ)်၊ MCL 28.292 က ို တင််း ကပ်စွာလ ိုက်နာရမှုအာ်း ယာယီဆ ိုင််းင ို့လ ိုက်ပါသည။် 

၃။ ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ သဖသဖာ်ဝါရီလ ၁  ရက်သန ို့နငှို့ ်၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ သမလ ၃၁ ရက်သန ို့ ကာ်းတွင ်သက်တမ််းကိုနသ်ွာ်းသသာ သ ို ို့မဟိုတ် 

သက်တမ််းကိုနမ်ညပ်ဖစ်သသာ သအာ်ပသရတာမ ာ်း၏လ ိုငစ်င ်သ ို ို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငက်ာ်းသမာင််းသူမ ာ်း၏လ ိုငစ်င ်

တရာ်းဝငမ်ှုသက်တမ််းက ို ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၃၀ ရက်သန ို့မတ ိုငမီ်တွင ်သက်တမ််းတ ို်းရနလ် ိုအပ်သညဟ်ူသညို့ ်

မီြ ီဂနပ်ပည်နယ် သမာ်သတာ်ယာဉ်စည််းမ ဉ််း၊ 1949 PA 300၊ ၏ ပိုေမ် 309 နငှို့ ်314 ပပငဆ်ငြ် က်အပဖစ် MCL 257.309 

နငှို့ ်257.314၊ က ို တင််း ကပ်စာွ လ ိုက်နာရမှုအာ်း ယာယီဆ ိုင််းင ို့လ ိုက်ပါသည။် 
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      ၂ 

၄။ ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၃၀  ရက်မတ ိုငမီ်အထ  အိုပ်စို A ၊ အိုပ်စို B ၊ သ ို ို့မဟိုတ် အိုပ်စို C သတ်မတှ်ြ က်တွငပ်ါသသာ 

သအာ်ပသရတာ မ ာ်း သ ို ို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငက်ာ်းသမာင််းသူမ ာ်း၏ လ ိုငစ်ငက် ိုငသ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းအတွက် သက်ဆ ိုငသ်သာ 

သဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာ အသ အမတှ်ပပ မှု လ ိုအပ်ြ က်တစ်စ ိုတစ်ရာက ို ဆ ိုင််းင ို့ထာ်းရနလ် ိုအပ်မှုသ ကာငို့ ်မီြ ီဂနပ်ပညန်ယ် 

သမာ်သတာ်ယာဉ်စည််းမ ဉ််း၏ ပိုေမ် 303 နငှို့ ်312f၊ MCL 257.303 နငှို့ ်257.312f၊ က ို တင််း ကပ်စာွလ ိုက်နာမှုအာ်း 

ယာယီဆ ိုင််းင ို့လ ိုက်ပါသည။် မဟိုတ်ပါက သဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာ အသ အမတှ်ပပ မှုက ို 

ယူသဆာငလ်ာရနလ် ိုအပ်န ိုငသ်ူမ ာ်းသည ်၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ မတ်လ ၁ ရက်သန ို့၌ သ ို ို့မဟိုတ် ၎င််းသနာက်တွင ်

သက်တမ််းကိုနသ်ွာ်းသသာ အက   ်းဝငသ်ညို့ ်သဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာအသ အမတှ်ပပ မှု မ တတ ူစာရွက်က ို ယူသဆာငလ်ာရပါမည။် 

၅။ ထ ို လိုပ်ငန််းသ ို်းသမာ်သတာ်ယာဉ်တွင ်၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ မတ်လ ၁  ရက်သန ို့ ၌ သ ို ို့မဟိုတ် ၎င််းသနာက်တွင ်သက်တမ််းကိုနမ်ညို့ ်

အက   ်းဝငသ်ညို့ ်သမာ်သတာ်ယာဉ်မတှ်ပ ိုတငမ်ှုရှ သနသသရွွေ့၊ ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၃၀ ရက်သန ို့ မတ ိုငမီ်အထ  အက   ်းဝငသ်သာ 

သမာ်သတာ်ယာဉ် မတှ်ပ ိုတငမ်ှုရှ ထာ်းသသာ လိုပ်ငန််းသ ို်းသမာ်သတာ်ယာဉ်က ိုသမာင််းနငှရ်န ်အိုပ်စို A၊ အိုပ်စို B၊ သ ို ို့မဟိုတ် 

အိုပ်စို C သတ်မတှ်ြ က် တွငပ်ါသသာ သအာ်ပသရတာ သ ို ို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငက်ာ်းသမာင််းသူ၏ လ ိုငစ်ငက် ိုငသ်ဆာငမ်ှုက ို 

ြွငို့ပ်ပ သပ်းရန ်လ ိုအပ်မှုသ ကာငို့ ်မီြ ီဂနပ်ပည်နယ်သမာ်သတာ်ယာဉ်စည််းမ ဉ််း၏ ပိုေမ် 216၊ 257.216၊ နငှို့ဆ် ိုငသ်သာ 

စည််းကမ််းမ ာ်းနငှို့ ်လိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းက ို တင််း ကပ်စွာလ ိုက်နာမှုအာ်း ယာယီဆ ိုင််းင ို့လ ိုက်ပါသည။်  

၆။ ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၃၀ ရက်သန ို့မတ ိုငမီ်အထ ၊ ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ သဖသဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်သန ို့၌ သ ို ို့မဟိုတ် ၎င််းသနာက်တွင ်

သက်တမ််းကိုနမ်ညို့ ်သမာ်သတာ်ယာဉ်မတှ်ပ ိုတငပ်ြင််း၊ သအာ်ပသရတာ လ ိုငစ်င၊် သ ို ို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငယ်ာဉ်သမာင််းနငှသ်ူ 

လ ိုငစ်ငမ် ာ်းပဖငို့ ်ယာဉ်သမာင််းနငှပ်ြင််းသည ်မီြ ီဂနပ်ပညန်ယ်သမာ်သတာ်ယာဉ် စည််းမ ဉ််းက ို ြ   ်းသဖာက်ပြင််းမ   ်းမဟိုတ်ပါ။ 

၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၃၀ ရက်သန ို့တွင ်ပပနလ်ည ်သက်တမ််းတ ို်းမညပ်ဖစ်သသရွွေ့၊ ပပညန်ယ် ရ ို ်းသည် ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ 

သဖသဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်သန ို့နငှို့ ်၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ သမလ ၃၁ရက်သန ို့  ကာ်းတွင ်သက်တမ််းကိုနသ်ွာ်းသသာ လ ိုငစ်င ်သ ို ို့မဟိုတ် 

မတှ်ပ ိုတငသ်က်တမ််းတ ို်းပြင််းအတွက် သနာက်က သ က်းက ို သတ်မတှ်ဆ ို်းပဖတ်ပြင််း မပပ ရပါ။ ဤအမ န် ို့သအာက်ရှ  

မညသ်ညို့်အရာမဆ ိုသည ်ပပည်နယ်အတွင််းသရ်းမှု်းအာ်း သအာ်ပသရတာ သ ို ို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငယ်ာဉ်သမာင််းသူ၏ လ ိုငစ်င၊် 

လိုပ်ငန််း ဆ ိုငရ်ာသငယ်ူသလို့လာသူပါမစ်၊ သမာ်သတာ်ယာဉ်သရွ်းြ ယ်သတ်မတှ်ပြင််းမ ာ်းက ို ဆ ိုင််းင ို့ပြင််း သ ို ို့မဟိုတ် 

ဖ က်သ မ််းပြင််း၊ သ ို ို့မဟိုတ် မီြ ီဂနပ်ပည်နယ်သမာ်သတာ်ယာဉ်စည််းမ ဉ််းအရ သအာ်ပသရတာ သ ို ို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငက်ာ်း 

သမာင််းသူ၏လ ိုငစ်ငက် ို အတညပ်ပ ပြင််းတ ို ို့အာ်း တာ်းပမစ်ပါသည။် 

၇။ ဤအမ န် ို့၏ ပိုေမ် ၃ ၊ ၄ ၊ ၅  နငှို့ ်၆ တ ို ို့ရှ  သလ ာို့သပါ ို့သပ်းမှုမ ာ်းသည ်သအာက်သဖာ်ပပပါပိုဂ္  လ်မ ာ်းနငှို့ ်သက်ဆ ိုငပ်ြင််းမရှ ပါ- 

(က) ယာဉ်စည််းကမ််းရာဇဝတ်မှုမ ာ်းသ ကာငို့ ်၎င််းတ ို ို့၏ယာဉ်သမာင််းနငှြ်ွငို့မ် ာ်းက ို ဆ ိုင််းင ို့ သ ို ို့မဟိုတ်  

ဖ က်သ မ််းြ ထာ်းရသူ။ 

(ြ) သနာက်ဆ ို်းသဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာအသ အမတှ်ပပ မှု ထိုတ်ပပနထ်ာ်းစဉ်ကတည််းက လိုပ်ငန််းသ ို်းသမာ်သတာ်ယာဉ် 

သမာင််းနငှရ်န ်အရညအ်ြ င််းပပညို့မီ်ပြင််းမရှ သသာ သဆ်းကိုသမှုဆ ိုငရ်ာအသပြအသနရှ သနသူ။ 

(ဂ) သနာက်ဆ ို်း သဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာအသ အမတှ်ပပ မှုက ို ထိုတ်ပပနစ်ဉ်ကတည််းက ဖက်ေရယ်သမာ်တာကယ်ရီယာ 

သဘ်းကင််းသရ်းဆ ိုငရ်ာ စီမ အိုပ်ြ  ပ်သရ်းအဖွ ွေ့ထ မ ှလွတ်ပင မ််းြွငို့ ်သ ို ို့မဟိုတ် စွမ််းသဆာငရ်ညအ်က ပဖတ်မှုက ို 

လ ိုအပ်သသာအသပြအသန ရှ သနသသာသူ။ 

၈။ ဤအမ န် ို့စာသည ်ြ က်ပြင််းသက်သရာက်မှုရှ သည။် 



 

      ၃ 

 

 

 

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

 

 

သန ို့စွ - ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၃ ရက်သန ို့ 

အြ  န-် ည ၈ နာရီ ၁၉ မ နစ်      GRETCHEN WHITMER 

ပမ  ွေ့သတာ်ဝန ်

 

 

ပမ  ွေ့သတာ်ဝန၏်လွှ အပ်ြ က်အရ 

 

 

ပပညန်ယ်အတွင််းသရ်းမ ်း 
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