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အမိန  ့်က ြေညာစာ 

အမှတ့် ၂၀၂၀-၀၄ 

အက ေးက ေါ်အကခြေအကနက ြေညာခြေင့်ေး 

နိိုဗယ့်ြေိိုရိိုနာဗိိုင့်ေး  ့်စ့် (COVID-19) သည့် အခ င့်ေးအထန့်ဖ ာေးနာခြေင့်ေး သိို  မဟိုတ့် ကသဆ ိုေးခြေင့်ေးြေိို ခဖစ့်ကစနိိုင့်ကသာ 

အသြေ့်ရှုလမ့်ေးက ြောင့်ေးဆိိုင့် ာ က ာဂါခဖစ့် ါသည့်။၎င့်ေးသည့် ယြေင့်ြေ လမူ ာေးတငွ့်မကတွွေ့ သည ့် 

ြေိိုရိိုနာဗိိုင့်ေး  ့်စ့်မ ိ ေးစိတ့်အသစ့်က ြောင ့်ခဖစ့် ွာေးခြေင့်ေးခဖစ့်ြော တစ့်ဦေးမှတစ့်ဦေးသိို   အလယွ့်တြေ ူြေေူးစြေ့်နိိုင့် ါသည့်။ 

COVID-19 က ာဂါသည့် တရိုတ့်နိိုင့်င ၊ ဟူက ေးခ ည့်နယ့်ရှိ ဝူဟန့်မမိ ွေ့တွင့်  ထမဆ ိုေးစတင့်ခဖစ့် ွာေးကတွွေ့ ရှိကသာ 

အသြေ့်ရှှူလမ့်ေးက ြောင့်ေးဆိိုင့် ာက ာဂါဟို သတ့်မတှ့်သည့်။ ြေ  ေးသွာေးထာေးခြေင့်ေးမရှိ  ဲ

ထိကတွွေ့ြေူေးစြေ့်သည ့် င့်ေးခမစ့်ြေိို မသကိသာသူအြေ ိ ွေ့ မ ှက ာဂါြေူေးစြေ့်ြေ  ခြေင့်ေးခဖင ့် အကမ ိြေန့်တွင့်  

လူတစ့်ဦေးမ ှတစ့်ဦေးသိို   ဗိိုင့်ေး  ့်စ့်ြေူေးစြေ့်   ွေ့  ွာေးမှုခဖစ့်က ေါ်လာသည့်။ ၂၀၂၀ ြေိုနစှ့်၊ ဇန့်နဝါ  လ ၃၁ 

 ြေ့်ကန  တွင့် အကမ ိြေန့်ြေ န့်ေးမာက ေးနငှ ့် လူသာေးဝန့်ကဆာင့်မှုမ ာေးဌာန အတွင့်ေးက ေးမ ေး Alex Azar သည့် 

COVID-19 က ာဂါအတွြေ့် ခ ည့်သူ  ြေ န့်ေးမာက ေးအက ေးအက ေါ်အကခြေအကနထိုတ့်ခ န့်က ြေညာြေဲ မ  ေး 

က ာဂါခဖစ့် ွာေးကသာ 

ခ ည့်နယ့်နငှ ့် ကေသဆိိုင့် ာအစိိုေး မ ာေးသည့်လည့်ေး အက ေးက ေါ်အကခြေအကနမ ာေးြေိို 

ထိုတ့်ခ န့်က ြေညာြေဲ သည့်။ 

မ ြေ  ဂန့်ခ ည့်နယ့်သည့် အဆိို ါက ာဂါြေူေးစြေ့်   ွေ့  ွာေးမှုြေိို ြောြေွယ့် န့်နငှ ့် အသင ့်ခ င့်ဆင့် န့် 

ကဆာင့် ွြေ့် မည ့်အဆင ့်မ ာေးြေိို လို ့်ကဆာင့်လ ြေ့်ရှိသည့်။ ၂၀၂၀ ြေိုနစှ့်၊ ကဖကဖာ့်ဝါ  လ ၃  ြေ့်ကန  တွင့် 

မ ြေ  ဂန့် ြေ န့်ေးမာက ေးနငှ ့် လူသာေးဝန့်ကဆာင့်မှုမ ာေးဌာန(MDHHS)သည့် လူထိုြေ န့်ေးမာက ေးအက ေးက ေါ် 

 ူေးက ါင့်ေးကဆာင့် ွြေ့်က ေးစင့်တာြေိို ဖွင ့်လှစ့်ကဆာင့် ွြေ့်ြေဲ မ  ေး COVID-19 က ာဂါအတွြေ့် 

သြေ့်ဆိိုင့် ာစစ့်ကဆေးခြေင့်ေးနငှ ့် ခ င့်ဆင့်ခြေင့်ေးမ ာေးြေိို လို ့်ကဆာင့်လ ြေ့်ရှိသည့်မှာ ကသြေ ာကစ န့် 

ကေသဆိိုင့် ာြေ န့်ေးမာက ေးဌာနမ ာေး၊ ြေ န့်ေးမာက ေးစနစ့်မ ာေးနငှ ့် ကဆေးဝါေးြေိုသမှုကထာြေ့်   သမူ ာေးနငှ ့်အတူ 

တြေ့်ကြေစွာ ါဝင့် ေူးက ါင့်ေးကဆာင့် ွြေ့်လ ြေ့်ရှိသည့်။ ြေျွန့်ို ့်သည့် ခ ည့်နယ့်၊ ကေသနငှ ့် 

ဗဟိိုအစိိုေး အဖွဲွေ့အစည့်ေးမ ာေးအခ င့်  ိုဂဂလိြေ ေူးက ါင့်ေးကဆာင့် ွြေ့်သမူ ာေးနငှ ့်အတူ  ူေးက ါင့်ေးကဆာင့် ွြေ့်မှုြေိို 

ခမြှင ့်တင့် န့်နငှ ့် က ာဂါြေူေးစြေ့်   ွေ့  ွာေးမှုြေိို ြေူည ြောြေွယ့် န့် ၂၀၂၀ ြေိုနစှ့်၊ ကဖကဖာ့်ဝါ  လ ၂၈  ြေ့်ကန  တွင့် 

OFFICE OF THE GOVERNOR 



ခ ည့်နယ့်အက ေးက ေါ်အကခြေအကနကဆာင့် ွြေ့်က ေးစင့်တာြေိို ဖွင ့်လှစ့်ြေဲ သည့်။ ြေျွန့်ို ့်သည့် အကခြေအကန၏ 

တ ို  ခ န့်ကဆာင့် ွြေ့်မှုြေိို  ူေးက ါင့်ေးကဆာင့် ွြေ့် န့်နငှ ့် COVID-19 ြေူေးစြေ့်   ွေ့  ွာေးမှုြေိို တိိုြေ့်ထိုတ့် န့်အတွြေ့် 

သြေ့်ဆိိုင့် ာလူမှုအဖွဲွေ့အစည့်ေးနငှ ့် အစိိုေး မဟိုတ့်ကသာ အစိုရှယ့်ယာရှင့်မ ာေးနငှ ့်အတူန ေးြေ ့်စွာ 

ကဆာင့် ွြေ့် န့်နငှ ့် မ ြေ  ဂန့်ကေသြေ မ ာေး၏ ကန  စဉ် ၀မ ာေးနငှ ့် တ့်သြေ့်၍ ခဖစ့်လာနိိုင့်သည ့် 

အဆိို ါသြေ့်က ာြေ့်မှုြေိို တွြေ့်ြေ ြေ့် န့် ၂၀၂၀ ြေိုနစှ့် မတ့်လ ၃  ြေ့်ကန  တွင့် 

အဓိြေခ ည့်နယ့်အစိိုေး အဖွဲွေ့အစည့်ေးမ ာေးခဖင ့်  ါဝင့်ဖွဲ ွေ့စည့်ေးထာေးကသာ အထူေးတာဝန့်ကဆာင့် ွြေ့်က ေး 

တ ့်ဖွဲွေ့ကလေးဖွဲွေ့ြေိို ဖွဲွေ့စည့်ေးြေဲ သည့်။ ယြေိုအြေ ိန့်တွင့် ခ ည့်နယ့်အကနခဖင ့် ကြေ ာင့်ေးမ ာေး၊ လို ့်ငန့်ေးမ ာေး၊ 

ကဆေးဝါေးြေိုသမှု ကထာြေ့်   သူမ ာေး၊ ကေသဆိိုင့် ာြေ န့်ေးမာက ေးဌာနမ ာေးနငှ ့် ကေသြေ ကနထိိုင့်သမူ ာေးနငှ ့် 

အတူ ခဖစ့်လာနိိုင့်ကသာက ာဂါြေူေးစြေ့်မှုမ ာေးအတွြေ့် အဆင့်သင ့်ခ င့်ဆင့် န့်အတွြေ့် ၎င့်ေးတိို  တွင့် 

လိိုအ ့်သည ့် အြေ ြေ့်အလြေ့်မ ာေးရှိသည့်မှာကသြေ ာကစ န့်  ူေးက ါင့်ေးလို ့်ြေိိုင့်ကဆာင့် ွြေ့်လ ြေ့်ရှိသည့်။  

MDHHS သည့် ၂၀၂၀ ြေိုနစှ့်၊ မတ့်လ ၁၀  ြေ့်ကန  တွင့် မ ြေ  ဂန့်ခ ည့်နယ့်၌  ထမဆ ိုေး COVID-19 က ာဂါ 

အတည့်ခ  လူနာနစှ့်ဦေးြေိို ကတွွေ့ ရှိြေဲ သည့်။  

၁၉၆၃ ြေိုနစှ့် မ ြေ  ဂန့်ဖွဲ ွေ့စည့်ေး  ိုဥ ကေ၏ အြေန့်ေး ၅ အ ိိုင့်ေး ၁ အ  မမိ ွေ့ကတာ့်ဝန့်အာေး မ ြေ  ဂန့်ခ ည့်နယ့်၏ 

အစိိုေး စ မ ြေန  ့်ြေွဲက ေးအာဏာြေိို အ ့်နငှ့်ေးလိိုြေ့်သည့်။ 
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မမိ ွေ့ကတာ့်ဝန့်သည့် အက ေးက ေါ်အကခြေအကနရှိက ြောင့်ေး သိို  မဟိုတ့် အက ေးက ေါ် မြေိမ့်ေးကခြောြေ့်မှုရှိက ြောင့်ေး 

ကတွွေ့ ရှိ ါြေ မမိ ွေ့ကတာ့်ဝန့်အကနခဖင ့် အက ေးက ေါ်အကခြေအကနြေိို အမိန  ့်က ြော့်ခငာစာ သိို  မဟိုတ့် 

က ြေညာြေ ြေ့်ခဖင ့် ထိုတ့်ခ န့်က ြေညာသင ့်က ြောင့်ေး အက ေးက ေါ် စ မ ကဆာင့် ွြေ့်က ေးဥ ကေ 1976 PA 390  

ခ င့်ဆင့်ြေ ြေ့်အခဖစ့်  

MCL 30.403(4) တွင့် ခ ဌာန့်ေးထာေးသည့်။ 

ခ ည့်နယ့်အတွင့်ေး အမ ာေးခ ည့်သူအက ေးအြေင့်ေး၊ သ ာဝက ေးအနတ ာယ့်၊ အဓိြေရိုဏ့်ေး၊ ြေ ့်က ေး သိို  မဟိုတ့် 

အလာေးတူအမ ာေးခ ည့်သအူက ေးက ေါ်အကခြေအကနရှိကနြေ ိန့်အတွင့်ေး သိို  မဟိုတ့် ထိိုအကခြေအကန တွင့် 

အမ ာေးခ ည့်သူအက ေးက ေါ်အကခြေအကနအနတ ာယ့်အာေး အသင ့်အတင ့်နာေးလည့်သရိှိြေ ိန့်တွင့် မမိ ွေ့ကတာ့်ဝန့်သည့် 

အက ေးက ေါ်အကခြေကနြေိို ထိုတ့်ခ န့်နိိုင့်မ  ေး  ါဝင့်သည ့်ကန ာြေိို သတ့်မှတ့်နိိုင့် သည့်ဟို 1945 

အစိိုေး အက ေးက ေါ်လို ့် ိိုင့်ြေွင ့်အာဏာမ ာေးဥ ကေ၊ 1945 PA 302၊ ခ င့်ဆင့်ြေ ြေ့်အခဖစ့်၊ MCL 10.31(I) တွင့် 

ကဖာ့်ခ ထာေးသည့်။ 

 

၁၉၆၃ြေိုနစှ့် မ ြေ  ဂန့်ဖွဲ ွေ့စည့်ေး  ိုနငှ ့် မ ြေ  ဂန့်ဥ ကေလြေ့်ကအာြေ့်တွင့် ကဆာင့် ွြေ့်ခြေင့်ေးခဖင ့်  

ြေျွန့်ို ့်မ ှကအာြေ့် ါအတိိုင့်ေး အမိန  ့်ထိုတ့်ခ န့်လိိုြေ့်သည့်- 

၁။ မ ြေ  ဂန့်ခ ည့်နယ့်တစ့်ဝမှ့်ေးလ ိုေးတွင့် အက ေးက ေါ်အကခြေအကနြေိို က ြေညာသည့်။ 

၂။ ခ ည့်နယ့် ဲဌာန၏အက ေးက ေါ် စ မ ကဆာင့် ွြေ့်က ေးနငှ ့်ခ ည့်တွင့်ေးလ ိုခြေ  က ေးဌာနြေွဲသည့် ကေသြေ  

အစိိုေး မ ာေးနငှ ့်တာဝန့်ရှိသမူ ာေးြေိို ြေူည  န့် ခ ည့်နယ့်က ေး ာဝန့်ကဆာင့်မှုတွင့် ကဆာင့် ွြေ့်နိိုင့်မ  ေး 

ြေူည  ာတွင့်  ရှိနိိုင့်ကသာ င့်ေးခမစ့်အြေ ြေ့်အလြေ့်မ ာေးြေိို အသ ိုေးြေ ၍ ခ ည့်နယ့်က ေး ာဌာန 

အာေးလ ိုေးအက ေါ်ကတာင့်ေးဆိိုနိိုင့်သည ့် ခ ည့်နယ့်က ေး ာကြေိ ေး မ့်ေးကဆာင့် ွြေ့်မှုအာေးလ ိုေးြေိို  

 ူေးက ါင့်ေး၍ ခမြှင ့်တင့်ကဆာင့် ွြေ့် မည့်ခဖစ့်သည့်။ 

၃။ ဤက ြေညာြေ ြေ့်နငှ ့် ထိိုအာဏာ ိိုင့်မ ာေးမှ သတ့်မတှ့်ထာေးကသာအြေ နိ့်ြောလတွင့် မည့်သည ့် 

ြေန  ့်သတ့်ြေ ြေ့်မ ာေးအက ေါ် အကခြေြေ ၍  တ ာေးဝင့်လို ့် ိိုင့်ြေွင ့်မ ာေးနငှ ့်အည  အက ေးက ေါ်အကခြေအကနမ ာေး 

မရှိသည ့်အြေါတွင့် အက ေးက ေါ်အကခြေအကနြေိို  ယ့်ဖ ြေ့်မ  ေး အက ေးက ေါ်အကခြေအကနမ ာေး၏ 

မည့်သည ့်သြေ့်က ာြေ့်မှုမ ာေးမှမဆိို ခ န့်လည့်ကြောင့်ေးမနွ့်လာကစ န့် သြေ့်ဆိိုင့် ာအစ အစဉ်မ ာေးြေိို 

ကဆာင့် ွြေ့် ါသည့်။ 

ြေျွန့်ို ့်၏ လြေ့်နငှ ့် မ ြေ  ဂန့်ခ ည့်နယ့်၏ ကြေ ေးမာေးကသာစည့်ေးတ ဆ ိ့်ြေိို ြေတ့်နှ ိ့်ထိုတ့်ခ န့် ါသည့်။ 



 

 

 ြေ့်စွဲ- ၂၀၂၀ ြေိုနစှ့် မတ့်လ ၁၀ ြေ့်    မမိ ွေ့ကတာ့်ဝန့် 

 

        မမိ ွေ့ကတာ့်ဝန့်၏ လ ဲကခ ာင့်ေးြေ ြေ့်အ  

 

         

        

         

       
     
 ခ ည့်နယ့်အတငွ့်ေးက ေးမှုေးနငှ ့်အတတူင့်ခ သည့် 

 

 

 

 

 


