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D 2020 012  

အမ�ေဆာငအ်မိန ့ ်

COVID-19 ေ�ကာင့ ်ထခိိုက်နစ်နာခဲရ့ေသာ ေကာ်လိရုာဒိ ုေဒသခံများအတက်ွ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခ ံေလ�ာက်ထားမ�ကုိ 

အ�ိှန်ြမ�င့တ်ငရ်န်�ငှ့ ်ချိတပိ်တြ်ခငး်၊ �ငှထ်တုြ်ခငး်�ငှ့ ်အများြပည်သသူံးု အေဆာက်အဦးများကုိ အဆက်အသယွ ်

ြဖတေ်တာက်ြခငး်ဆိုငရ်ာ အမိန ့ေ်�ကြငာလ�ာ 

ေကာလ်ိုရာဒိြုပည်နယ် အုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ံုး�ငှ့ ်အထူးသြဖင့ ်ေကာလ်ိုရာဒိ ုဖွဲ�စည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ ပုဒမ် ၄၊ အပုိဒ ်၂ �ငှ့ ်ေကာ်လိရုာဒိ ု

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် အေရးေပါ် အက်ဥပေဒ C.R.S. C.R.S. § 24-33.5-701, et seq.  ၏ အပ်�ငှး် ထားေသာ အခွင့အ်ာဏာ�ငှ့အ်ညီ  

ေကာလ်ိုရာဒိြုပည်နယ် အုပ်ချုပ်ေရးမ�း Jared Polis သည် ယခုအမ�ေဆာငအ်မိန ့က်ို ချိတ်ပိတ်ြခငး်၊ �ငှထ်တု်ြခငး်�ငှ့ ်အများြပည်သူသံုး 

အေဆာကအ်ဦးများကို အဆကအ်သွယ် ြဖတ်ေတာက်ရန ်�ငှ့ ်ေကာလ်ိုရာဒိတုွင ်ကို�ိုနာ ဗိုငး်ရပ်စ် ေရာဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) �ှိေနြခငး်ေ�ကာင့ ်

လက်�ှိစီးပွားေရး အေ�ာှင့အ်ယှက် ြဖစ်ြခငး်မှ ေလျာ့ပါး သက်သာေစရန၊် ြပနလ်ည်တံု ့ြပနရ်န�်ငှ့ ်ြပနလ်ည်ထူေထာငရ်န ်အတကွ ်အလုပ်လက်မ့ဲ 

အာမခံေတာငး်ခံမ� လုပ်ငနး်စဉ်ကို တိးုတက်ြမနဆ်နေ်စရန ်အမ�ေဆာင ်အမိန ့က်ို ထုတ်ြပန ်ေ�ကြငာလိုကသ်ည်။ 

I. ေနာက်ခံ�ငှ့ ်ရည်ရွယခ်ျက်  

2020 ခု�စ်ှ၊ မတလ် 5 ရကေ်နတ့ွင ်ေကာ်လိရုာဒိ ုြပည်သူက့ျနး်မာေရး�ငှ့ ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဌ်ာန (CDPHE) ြပည်သူ ့ 

ကျနး်မာေရးဓာတ်ခဲွခနး်သည် ေကာလ်ိရုာဒိတုငွ ်ပထမဆုံးေသာ COVID-19 စစ်ေဆးမ�ရလဒက်ိ ုအတည်ြပုခ့ဲသည်။ ထိအုချိနမှ် စတင�်ပီး ေရာဂါြဖစ်ပွားမ� 

အေရအတကွ်သည် ဆက်လက်ြမင့တ်ကလ်ာခ့ဲ�ပီး ြပည်နယ်တစ်ဝှမ်း ပျံ� �ှံသွ့ားေ�ကာငး် အေထာက်အထားများ �ှိသည်။ 2020 ခု�စ်ှ၊ မတလ် 10 

ရကေ်နတ့ွင ်အေရးေပါ်အေြခအေန ေ�ကြငာချကက်ို ��တ်ြဖင့ ်ေ�ကြငာခ့ဲ�ပီး 2020 ခု�စ်ှ၊ မတလ် 11 ရကေ်နတ့ွင ်သကဆုိ်ငရ်ာ အလုပ်အမ�ေဆာင ်

��န�်ကားချက် D 2020 003 ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။ 

က��်ပ်ု၏အုပ်ချုပ်ေရး�ံုးသည် အြခားြပည်နယ်၊ ေဒသ��ရ�ငှ့ ်ဖယ်ဒရယ်အာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့အ်တူ ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ�၏ ဆုိးကျိုးများကို 

ေလျာ့ပါးေစရန၊် ထပ်မံပျံ� �ှံမ့�ကို တားဆီးရန�်ငှ့ ်က��်ပ်ုတို၏့ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� အရငး်အြမစ်များကိ ုမ�ိငုဝ်န ်ြဖစ်ြခငး်မှ ကာကွယ်ရန ်

ကျယ်ြပန ့ေ်သာ လုပ်ေဆာငမ်�များကို ြပုလုပ်ခ့ဲသည်။ 

COVID-19 ၏ စီးပွားေရးအေပါ် သက်ေရာက်မ�မှာ သသိာထင�်ှား�ပီး၊ ေကာ်လိရုာဒိ ုေဒသခံများ�ငှ့ ်ေဒသတွငး်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များစွာ၏ 

စီးပွားေရးတည်�ငမ်ိမ� ယုတေ်လျာ့ေစရန ်�ခိမ်းေြခာက်�ိငုသ်ည်။ COVID-19 ၏ ပုိးမ �ားကူးစက်မ� အ��ရာယ်ေ�ကာင့ ်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များစွာကိ ုပိတ်ပစ်ရန ်

လိုအပ်သည်။ စီးပွားေရးကဏ�  အားလံုးနးီပါးမှ အလုပ်�ှငမ်ျား�ငှ့ ်၀နထ်မ်းများမှာ ြပငး်ထနစွ်ာ ထိခုိကန်စ်နာခ့ဲရသည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် စီးပွားေရးလံုြခံုမ�၊ 

အလုပ်အကိငု၊် ရပ်ရွာလထူု စည်းလံုးညီ�ွတ်မ��ငှ့ ်လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် ြပနလ်ည်ထူေထာငေ်ရးကိ ုြမ�င့တ်ငရ်န ်လုပ်ေဆာငရ်မည်။ 

ယခု အမ�ေဆာင ်အမိန ့ြ်ဖင့ ်က��်ပ်ုသည် COVID-19 ေ�ကာင့ ်ထိခုိက်နစ်နာခ့ဲရေသာ အလုပ်လက်မ့ဲ ေကာ်လိုရာဒိ ုေဒသခံများအတကွ် 

အေထာက်အပ့ံများ ေပးအပ်ရန�်ငှ့ ်ချိတပိ်တ်ြခငး်၊ �ငှထ်ုတ်ြခငး်�ငှ့ ်အများြပည်သူသံုး အေဆာက်အဦးများကို ယာယီ အဆကအ်သွယ် 

ြဖတ်ေတာကလ်ိကု်သည်။ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါေ�ကာင့ ်ြဖစ်ေပါ်လာေသာ လက�်ှိစီးပွားေရး ြပဿနာများ ေလျာ့ပါးသက်သာေရး၊ ြပနလ်ည် 

တုန ့ြ်ပနေ်ရး�ငှ့ ်ြပနလ်ည်ထူေထာငေ်ရးတို ့ တိုးတက်ြမနဆ်နေ်စရန ်�ိငုင်ေံတာ၏် အရငး်အြမစ်များကိ ုစည်း�ံုး သမ်ိးသွငး်လျက်�ှသိည်။ 

ဤအမ�ေဆာငအ်မိန ့သ်ည် လာမည့် အပတ်များ�ငှ့ ်လများအတွငး် ေကာလ်ိုရာဒိ၏ု လူမ�အသိုငး်အဝုိငး်များ�ငှ့ ်စီးပွားေရးများ၏ အေြခအေနကို 

ကာကွယ်ရနက်ူညီလိမ့်မည်။ 
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II.  ချိတပိ်တြ်ခငး်�ငှ့ ်�ငှထ်တုြ်ခငး်ဆိုငရ်ာ ��န်�ကားချက်များ 

 

A. က��်ပ်ုသည် 2020 ခု�စ်ှ၊ ဧ�ပီလ 30ရကေ်နအ့ထိ အိမ်ငာှးများ သိုမ့ဟတု်မုိဘိငုး်အိမ်ပုိင�်ှငမ်ျားမှ အိမ်ငာှးခ ေပးေချမ� မ�ှိြခငး် 

သိုမ့ဟတု် ေ�ာှင့ေ်�းှြခငး်တိုေ့�ကာင့ ်တရားဥပေဒ�ငှ့ ်အညီ �ငှထ်တု်ြခငး် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ကျင့သ်ံုးြခငး်မှ ေ�ှာင�်ကဉ်ရန ်

ေဒသ��ရေရးရာ ၀န�်ကီးဌာန(DOLA)၊ အလုပ်သမား�ငှ့ ်အလုပ်အကိုင ်ဦးစီးဌာန (CDLE)�ငှ့ ်စည်းမျဉ်းဥပေဒ ေအဂျငစီ်များဌာန 

(DORA) တို၏့အလုပ် အမ�ေဆာင ်ဒါ�ိုကတ်ာများကို အိမ်ြခံေြမ ပုိင�်ှငမ်ျား�ငှ့အ်တူ ပူးေပါငး် လုပ်ေဆာငရ်န ်��န�်ကားခ့ဲပါသည်။ 

အမ�ေဆာငဒ်ါ�ိုကတ်ာများသည် အိမ်ငာှးများ�ငှ့ ်မုိဘိုငး်အိမ်ပုိင�်ှငမ်ျားအား 2020 ခု�စ်ှ၊ ဧ�ပီလ 30ရက်ေနအ့ထိ အိမ်ငာှးခ 

ေပးေချရန ်ေနာကက်ျြခငး် သိုမ့ဟတု် ေပးချမ� မ�ှိြခငး်အေပါ် ဒဏေ်င�ွိုက်ြခငး်မြပုလုပ်ရန ်လုပ်ေဆာငသွ်ားပါမည်။ 

  

B. COVID-19 ကူးစက်ပျံ� �ှံမ့�ကို တံု ့ြပနသ်ည့်အေနြဖင့ ်ြပည်နယ်�ငှ့ ်ေဒသဆုိငရ်ာ ေအဂျငစီ်များ၏ အရငး်အြမစ်များကိ ု

ထိနး်သမ်ိးရန�်ငှ့ ်ဦးစားေပးေဆာငရွ်ကရ်န၊် ဥပေဒ စုိးမုိးေရးအရာ�ှိများမှ အေရးပါေသာ လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ ုလုပ်ေဆာငရ်န ်

အလိုင့ာှ  ြပည်သူလ့ံုြခံုမ� ဦးစီးဌာန (DPS) ၏အမ�ေဆာငဒ်ါ�ိုကတ်ာအား ရဲအရာ�ှိများ၊ �မို�ေတာ်ဝနမ်ျား�ငှ့ ်အြခားေဒသခံ 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား အားလံုး�ငှ့အ်တူ 2020 ခု�စ်ှ၊ ဧ�ပီလ 30ရက်ေနအ့ထိ ၎ငး်တို၏့ ဥပေဒစုိးမုိးေရး ေအဂျငစီ်များ �ငှ့အ်တူ 

ြပည်သူက့ျနး်မာေရး�ငှ့ ်ေဘးကငး်ေရးကို ကာကွယ်ရန ်လိုအပ်ပါက ြပည်နယ် အတငွး်�ှိေနအိမ်မှ �ငှထ်တု်ြခငး်ကိုရပ်ဆုိငး်ရာတွင ်

အလားတတူရားဝင ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များအတကွ် ပူးေပါငး် ေဆာငရွ်ကရ်န ်က��်ပ်ု��န�်ကားသည်။ 

  

C. COVID-19 �ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ စီးပွားေရးြပဿနာများေ�ကာင့ ်ဘ�ာေရး အခက်အခဲများ �ကံုေတွ� ေနရေသာ၊  ၀ငေ်ငနွည်း 

အိမ်ေထာငစု်များအား ကာလတိုငာှးရမ်းမ��ငှ့ ်အေပါငခံ် အေထာကအ်ပ့ံများ ေပးရန�်ငှ့ ်စဉ်ဆက်မြပတ် အလုပ်လုပ်ခ့ဲေ�ကာငး် 

အလုပ်အကိငုသ်မုိငး် �ှသူိများသည် CDPHE ၏လက်�ှိ သိုမ့ဟတု ်အနာဂတ် COVID-19 ြပည်သူက့ျနး်မာေရး�ငှ့ ်ဆက�်ယ်ွ�ပီး 

အလုပ်လက်မ့ဲ ြဖစ်ခ့ဲသူများအတကွ ်ဦးစားေပး ကူညီရန ်ေဘးအ��ရာယ်အေရးေပါ် အေြခအေန ရနပုံ်ေငမှွ ေဒါ်လာသံုးသနး် 

(ေဒါ်လာ 3,000,000) ကို DOLA သို ့ လ�ေဲြပာငး်ေပးရန ်��န�်ကားခ့ဲသည်။ ဤရနပုံ်ေငမွျားကို ဤအလုပ်အမ�ေဆာင ်

အမိန ့ထ်တု်ြပနသ်ည့် ေနမှ့စ၍ ေြခာက(်6) လအထ ိရ�ှ�ိိငုြ်ဖစ်�ပီး အသံုးမြပုရေသးေသာ ရနပုံ်ေငမွျားကို သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ် 

အေရးေပါ် ရနပုံ်ေငတွွင ်ဆက်လက�်ှိေနမည်။ ဖက်ဒရယ်အစုိးရမှ ြပနလ်ည် ေပးအပ်ေသာေငမွျားကိ ုသဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

အေရးေပါ် ရနပုံ်ေငသွို ့ြပနလ်ည်ေပးအပ်မည်။ ယာယီ ငာှးရမ်းြခငး်�ငှ့ ်အေပါငခံ်အေထာက်အပ့ံများ ြဖန ့ေ်ဝြခငး်ကို 

အေကာငအ်ထည် ေဖာ်ရနအ်တကွ ်အြမတ်အစွနး် မဟတု်ေသာ ေဒသဆုိငရ်ာအစုိးရ မိတဖ်က်များ အပါအ၀င ်ြပည်နယ် တစ်ဝှမ်း�ှိ 

မိတ်ဖက်များ�ငှ့အ်တူ လုပ်ကိငုရ်န ်DOLA အား ထပ်မံ၍ က��်ပ်ု��န�်ကားသည်။ ဤ��န�်ကားချကက်ို အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ရာတငွ ်DOLA သည် တစ်ဦးချငး် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား တစ်�ကိမ်ထပ်ပုိ�ပီး လက်ခံရ�ှိြခငး် မ�ှိေစရန ်

တာဝနယူ်လုပ်ေဆာငရ်မည်။ 

  

D. က��်ပ်ုသည် DOLA အား COVID-19 ြဖစ်ပွားမ�ေ�ကာင့ဘ်�ာေရးအခက်အခဲများ�ငှ့ ်ရငဆုိ်ငေ်နရသူများ၏ လိအုပ်ချကက်ို 

အကဲြဖတရ်နအ်တကွ် အိမ်ြခံေြမများ သိုမ့ဟတု်  အိမ်ခနး်များ အငာှးချေပးလျက�်ှိေသာ မိသားစု အိမ်ရာများ�ငှ့ ်ေရွ�လျား�ိငုေ်သာ 

အိမ်ပုိင�်ှငမ်ျား�ငှ့ ်အတလူုပ်ကိုငရ်န ်��န�်ကားခ့ဲသည်။ ထိုအ့ြပင ်ေကာလ်ိုရာဒိ ုေဒသခံများ၏ ေနရာထိငုခ်ငး် လိုအပ်ချက်များကို 

ထိနး်သမ်ိးရနအ်တွက် ဖယ်ဒရယ်၊ ပုဂ�လကိ�ငှ့ ်ပရဟတိ ရနပုံ်ေင ွအရငး်အြမစ်များ အပါအ၀င ်ငာှးရမ်းခ ဆုံး�� ံးမ�ကို ေထာက်ပ့ံရန ်

ြဖစ်�ိငုသ်ည့် နည်းလမ်းများကို အကဲြဖတ်ရန ်DOLA အား��န�်ကားခ့ဲပါသည်။ဤ��န�်ကားချကက်ိ ုအေကာငအ်ထည် ေဖာ်ရာတငွ ်

DOLA သည် တစ်ဦးချငး် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား တစ်�ကိမ်ထပ်ပုိ�ပီး လက်ခံရ�ှိြခငး် မ�ှိေစရန ်တာဝနယူ်လုပ်ေဆာငရ်မည်။  
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E. ယာယီငာှးရမ်းြခငး်�ငှ့ ်အေပါငခံ်အကူအညီြဖန ့ေ်ဝြခငး်အတကွ် လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များကို ဖနတ်ီးေရးဆဲွရန�်ငှ့ ်

ေဒတာမ�ေဝရန ်DOLA �ငှ့ ်CDLE ကို က��်ပ်ု��န�်ကားခ့ဲသည်။ 

  

F. လူေနအိမ်များ�ငှ့ ်စီးပွားြဖစ် အေဆာကအ်ဦးများ ချိတ်ပိတ်ခံရြခငး်၊ အေသးစား စီးပွားေရး လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်ပုဂ�ိုလ်ေရးရာ 

ေြပာငး်ေရွ� မ�ရန ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များ ရငဆုိ်ငေ်နရြခငး်များကို တိုကဖ်ျက်ရန ်လုပ်ငနး်စဉ် များ�ငှ့ ်မူဝါဒများကို ချမှတရ်န ်

ြပည်နယ်တွငး် ဘ�ာေရး အာဏာပုိင ်အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်ပူးေပါငး် ေဆာငရွ်က်ရန ်ဘ�ာေရး ဝနေ်ဆာငမ်� ဌာနများမှ တစ်ဆင့ ်

DORA ကို ��န�်ကားခ့ဲသည်။ COVID-19 ကူးစက်မ�၏ဆုိးကျိုးများအြဖစ် အိမ်ေထာငစု်�ငှ့ ်စီးပွားေရးဝငေ်ငမွျား သသိသိာသာ 

ကျဆငး်ြခငး်ေ�ကာင့ ်အိမ်ရာ�ငှ့ ်စီးပွားေရးေပါင�်ှမံ�များ ြဖစ်သည့် လူေနအိမ် သိုမ့ဟတု ်စီးပွားြဖစ် ေပါင�်ှမံ�များ ချိတ်ပိတ် 

ခံရြခငး်�ငှ့ ်၎ငး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ �ငှထ်တု်ြခငး်တိုက့ို ဆုိငး်ငံေ့ပးထားေသာ ဘဏမ်ျား၊ ေချးေင ွသမဂ�များ�ငှ့ ်အြခားေသာ 

ဘ�ာေရးအဖွဲ�အစည်းများအား အားေပးကူညီရန ်DORA ကို က��်ပ်ု ��န�်ကားခ့ဲသည်။ ထိုအ့ြပင ်COVID-19 ေ�ကာင့ ်ထိခုိက် 

နစ်နာခံရသည့် အေသးစား စီးပွားေရး ေချးေငမွျား၊ လူေနအိမ်ရာ�ငှ့ ်စီးပွားေရးလုပ်ငနး် ေပါင�်ှမံ�များ၊ ဘ�ာေရး ြပနလ်ည် 

ြပငဆ်ငြ်ခငး်များ၊ ေမာ်ေတာက်ား ေချးေငမွျား၊ ေကျာငး်သား ေချးေငမွျားအပါအဝင ်စားသံုးသူ ေချးေငမွျားအားလံုးအတကွ် 

ရကက်ိုးဆယ် (၉၀) ေရွ�ဆုိငး်ေပးဖို ့ ဘ�ာေရး အဖွဲ�အစည်းများကို အားေပး�စ်ှသမ့်ိရန ်DORA ကို��န�်ကားခ့ဲပါသည်။ 

  

G. ေကာငတ်ီစာေရး�ငှ့ ်မှတတ်မ်းတငသူ်အားလံုးသည် လူေနအိမ်သိုမ့ဟတု် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတကွ် ဘ�ာေရး 

ြပနလ်ည်ြပုြပငမွ်မ်းမံမ�ြဖစ်စဉ်များ၏ လုပ်ရပ်များ�ငှ့ ်အြခားသက်ဆုိငသ်ည့် စာရွက်စာတမ်းများကိ ုမှတ်တမ်းတငြ်ခငး်အားြဖင့ ်

အိမ်ြခံေြမအကျိုးစီးပွားအတကွ် စစ်မှနေ်သာအကျိုးစီးပွားများရ�ှရိန ်�ှာေဖွလျက် �ှိေသာ ဘ�ာေရး အဖွဲ�အစည်းများအား 

အတတ�်ိငုဆုံ်း ဆက်လက် ဝငေ်ရာက် ေထာက်ပ့ံသွားရန ်က��်ပ်ုအေနြဖင့ ်��န�်ကားထားသည်။   

  

H. ေကာလ်ိုရာဒိ ုြပည်နယ်၏ ြပည်သူ ့ ယုံ�ကည်အပ်�ှမံ�ဌာနကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ချိတ်ပိတ်ြခငး်�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့် 

ေကာလ်ိုရာဒိ ုြပနလ်ည် ြပငဆ်ငထ်ားေသာ အမိန ့မ်ျား ပုဒမ် 38 အပုိဒ ်38၏ ြပဌာနး်ချက်များကို ရက်ေပါငး် (၃၀)�ကာ 

ဆုိငး်ငံထ့ားရန ်အခွင့အ်ာဏာ ေပးလိကုသ်ည်- § 38-38-102 (ြပနေ်ရွးရန ်အသေိပးစာ�ငှ့ ်ေရာငး်လိုအားကို အသေိပးမှတတ်မ်း 

တငရ်န ်ေနာက်ဆုံး သက်မှတရ်က်�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ); § 38-38-103 (ေပါငး်စပ်ထားေသာ အသေိပးစာ ေပးပုိရ့န ်ေနာကဆုံ်း 

သတ်မှတ်ရက�်ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ); § 38- 38-104 (ြပနလ်ည် ကုစားရန ်ရည်ရွယ်ေ�ကာငး် အသေိပးစာတငရ်န ်ေနာကဆုံ်းေန ့၊ 

ယုံ�ကည်အပ်�ှမံ� ဌာနမှ အသေိပးစာအား မှတ်စုကိငုဆုိ်ငသူ် သိုမ့ဟတု် ၎ငး်၏ ေ�ှ �ေနထံသို ့ စာပုိရ့မည့် အချိန၊် ကုစားရန ်ရနပုံ်ေင ွ

တငဒ်ါများအတကွ် ေနာက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက�်ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ); § 38-38-302 (တငဒ်ါ ရနပုံ်ေငမွျား ေရွး��တရ်န ်ေနာက်ဆုံး 

သတ်မှတ်ရက�်ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ); �ငှ့ ်§ 38-38-501 (အတည်ြပု လက်မှတက်ိ ုေရးထိုးရန�်ငှ့ ်အတည်ြပုရန ်ေနာက်ဆုံး 

သတ်မှတ်ရက�်ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ)။ အဆုိပါ ြပဌာနး်ချက် ဆုိငး်ငံမ့�များကို သကတ်မ်းတိုးြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ြပည်သူ ့ 

ယုံ�ကည်အပ်�ှမံ� ဌာန၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို ယုံ�ကည်အပ်�ှမံ�ဌာန Trustee ၏ ဝဘဆုိ်ဒ၊် အီးေမးလ်(ြဖစ်�ိငုလ်�င)်�ငှ့ ်

အလိအုေလျာက် မက်ေဆခ့ျ်များြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငုမ်ည်။  

  

I. ေကာလ်ိုရာဒိ ုြပည်နယ်၏ ေကာငတ်ီ ဘ�ာေရးဌာနအား § 39-10-104.5 ြပဌာနး်ချက် �ငှ့အ်ညီ ဒဏေ်ငခွွန ်ေပးေဆာငမ်� 

ရလဒမ်ျားကို ေပါ်ေပါက်ေစ�ိငုသ်ည့် ဒဏေ်ငခွွနက်ို ဆုိငး်ငံရ့န ်သိုမ့ဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန ်အခွင့အ်ာဏာ ေပးအပ်လိကု်သည်။ 

ေကာငတ်ီ ဘ�ာေရးဌာန၏ အဆုိပါ လပ်ုေဆာငခ်ျက်များ�ငှ့ ်ဘ�ာေရးဌာန၏ ဝဘဆုိ်ဒ၊် အီးေမးလ်(ြဖစ်�ိငုလ်�င)်�ငှ့ ်

အလိအုေလျာက် မက်ေဆခ့ျ်များြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငုမ်ည်။ 
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J. ဤအလုပ်အမ�ေဆာငအ်မိန ့တ်ွင ်“ဝငေ်ငနွမ့်ိ အိမ်ေထာငစု်များ” သည် ဧရိယာအတွငး် ပျမ်းမ�ဝငေ်င၏ွ ၅၀% ေအာက�်ှ ိ

အိမ်ေထာငစု်များကို ဆုိလိုသည်။ 

  

K. ဤအမ�ေဆာငအ်မိန ့တ်ငွ ်ငာှးရမ်းသူမှ ငာှးရမ်းခ ေပးေချမ�မှ ကငး်လွတ်ခွင့ေ်ပးြခငး် သိုမ့ဟတု် အိမ်�ငှမှ် ရရန�်ှိေသာ ငာှးရမ်းခကို 

ေတာငး်ရမ်းပုိငခွ်င့က်ို ကန ့သ်တ်ြခငး် သိုမ့ဟတု် အြခားနည်းလမ်းြဖင့ ်ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လံုြခံုေရးဆုိငရ်ာ လိုအပ်ချက်များ 

သိုမ့ဟတု် အြခား ဥပေဒေရးရာ လိအုပ်ချက်များကို လိုကန်ာမ� မ�ှိြခငး်တိုအ့ေပါ် ��န�်ကားထားြခငး် မ�ှိပါ။ 

  

III.  ေရ၊ မီး၊ လ�ပ်စစ် ��န်�ကားချက်များ 

  

A. COVID-19 ေ�ကာင့ ်ထိခုိက်နစ်နာရြခငး်�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ အေသးစား စီးပွားေရး လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လူေနအိမ်များ၏ 

ေငေွပးေချမ�များ ေ�ာှင့ေ်�းှြခငး် သိုမ့ဟတု် ပျကက်ကွ်ြခငး်တိုအ့တကွ် ေရ၊ မီး၊ လ�ပ်စစ် အစ�ှိသည်တိုက့ို ြဖတ်ေတာကြ်ခငး်မှ 

ရပ်ဆုိငး်ရန ်ြပည်သူ ့ ေရ၊ မီး၊ လ�ပ်စစ် ေကာ်မ�ှင ်(PUC) များကို ��န�်ကားခ့ဲသည်။ 

  

B. COVID-19 ၏ ထိခုိကန်စ်နာေစမ�ေ�ကာင့ ်ဝနထ်ုပ်ဝနပုိ်း အများဆုံးြဖစ်သည့် လေူနအိမ်�ှိ သံုးစဲွသူများ�ငှ့ ်အေသးစားစီးပွားေရး 

လုပ်ငနး်�ှိ သံုးစဲွသူများအတကွ ်ြပနလ်ည်ချိတ်ဆက်ြခငး်�ငှ့ ်ေနာကက်ျေ�ကးများကို ရပ်ဆုိငး်ရန�်ငှ့ ်COVID-19 

၏သက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ လတတ်ေလာ  ေငေွပးေချမ� မြပုလုပ်�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်ေရ၊ မီး ြပတ်ေတာက်ခံရသည့် 

သံုးစဲွသူများအတကွ် ဝနေ်ဆာငမ်� ြပနလ်ည် ေပးအပ်ရန ်ကျိုးေ�ကာငး်ဆီေလျာ်ေသာ �ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များ ြပုလုပ်ရန ်PUC ကို 

ထပ်မံ၍ ��န�်ကားခ့ဲသည်။   

  

C. COVID-19 ၏ သက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ်ဆက်�ယ်ွေသာ ေရ၊မီး အခွနအ်ခ များကို ေပးေချရန ်ဝငေ်ငနွမ့်ိ စွမ်းအင ်အေထာကအ်ပ့ံ 

အစီအစဉ်အတကွ် အရည်အချငး် ြပည့်မီှေသာ သံုးစဲွသူများကို ကူညီ�ိငုရ်န ်အလိုင့ာှ ေငေွပးေချမ� အကူအညီ အစီအစဉ်များကို 

ေရးဆဲွအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်အများြပည်သူဆုိငရ်ာ ေရ၊ မီး၊ လ�ပ်စစ် ဌာနများ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်PUC ကိုဆကလ်က် 

��န�်ကားခ့ဲသည်။ 

  

D. ေငေွပးေချမ�ကို မည်သို ့ ဦးစားေပး အကအူညီ ေပးအပ်�ိငုေ်�ကာငး် အများြပည်သူဆုိငရ်ာ ေရ၊ မီး၊ လ�ပ်စစ် ဌာနများကို 

လမ်း��န�်ိငုဖိ်ု ့ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်PUC ကိုဆကလ်က် ��န�်ကားခ့ဲသည်။ ထိုအ့ြပင ်PUC သည် အမ�ေဆာငအ်မိန ့အ်ရ 

အများြပည်သူသံုး ေရ၊ မီး၊ လ�ပ်စစ် ဌာနများမှ ြပည်နယ်တစ်ဝှမ်း အေကာငအ်ထည် ေဖာ်မ�များအေပါ် ေဒတာ 

အချက်အလက်များကို ေစာင့�်ကည့် စုေဆာငး်�ပီး အပတ်စဉ် အုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ံုးသို ့ အစီရငခံ်တငြ်ပ�ပီး PUC ၏ ဝဘဆုိ်ဒေ်ပါ်တွင ်

တငသွ်ငး်ရမည်။ 

  

E. က��်ပ်ုသည် ေကာလ်ိုရာဒိ ုစွမ်းအင�်ံုးအား COVID-19 �ငှ့သ်က်ဆုိငေ်သာ သကေ်ရာက်မ�များကို အကဲြဖတ�်ိငုရ်နအ်တကွ် 

ြပည်နယ်တစ်ဝှမ်း�ှိ ပ�ိုပိနး်အပူေပးသည့ ်ပ့ံပုိးသူလုပ်ငနး်�ှငမ်ျား၊ ကနုသွ်ယ်ေရးအသငး်အဖွဲ�များ�ငှ့ ်စားသံုးသူများ�ငှ့အ်တူ 

ပူးေပါငး် လုပ်ေဆာင�်ပီး COVID-19 �ငှ့သ်က်ဆုိငေ်သာ သက်ေရာက်မ�များကို ေလျာ့ပါးေစရန ်သက်ဆုိငရ်ာအ�ကံြပုချက်များကို 

အုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ံုးသိုအ့စီရငခံ်ရန ်��န�်ကားထားသည်။  
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F. ဤအမ�ေဆာငအ်မိန ့တ်ငွ ်“အေသးစား စီးပွားေရးလုပ်ငနး် သံုးစဲွသူများ”ဟူသည်မှာ PUC သိုမ့ဟတု် အများြပည်သူသံုး ေရ၊ မီး၊ 

လ�ပ်စစ် သံုးစဲွသူ အေသးစား စီးပွားေရး လုပ်ငနး်�ှင ်သိုမ့ဟတု်  

အေသးစား စီးပွားြဖစ် သံုးစဲွသူ က�တငွ ်ပါဝငသ်ည့် ေရ၊ မီးခွနေ်ပးေဆာငရ်မည့် သံုးစဲွသူကို ဆုိလိသုည်။ 

  

G. “အများြပည်သူသံုး ေရ၊ မီး၊ လ�ပ်စစ် ဝနေ်ဆာငမ်�” သိုမ့ဟတု ်“အများြပည်သူသံုး ေရ၊ မီး၊ လ�ပ်စစ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ” ဆုိသည်မှာ 

ေကာလ်ိုရာဒိ ုြပည်နယ်အတွငး်�ှိ လ�ပ်စစ်၊ သဘာ၀ဓာတ်ေငွ� �ငှ့ ်ေရဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသူံက ပုိငဆုိ်ငေ်သာ၊ 

စည်ပငသ်ာယာ၊ သိုမ့ဟတု် သမဝါယမ အဖွဲ�အစည်းကို ဆုိလိုသည်။  

  

IV.  အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံ ��န်�ကားချက်များ 

 

A. ြပည်နယ်၏စီးပွားေရး တည်�ငမ်ိမ�ကိုြမ�င့တ်ငရ်န ်အလုပ်လက်မ့ဲအာမခံ (UI) အကျိုးခံစားခွင့ ်ေလ�ာကထ်ားသူများအတကွ ်

ရ�ှ�ိိငုေ်သာ ၀နေ်ဆာငမ်�များကို တိုးတက်ေစရန�်ငှ့ ်သဘာဝေဘးအ��ရာယ် အေရးေပါ် ရနပုံ်ေငမှွ ေဒါ်လာတစ်သနိး် (ေဒါ်လာ 

၁၀၀၀,၀၀၀) ကို CDLE သို ့ လ�ဲေြပာငး်ေပးရန ်အမိန ့ထ်တု်ြပနလ်ိကုသ်ည်။ ဤရနပုံ်ေငမွျားသည် ဤရည်ရွယ်ချကအ်တကွ ်

ဤအမ�ေဆာငအ်မိန ့ ်ထုတ်ြပနသ်ည့် ေနမှ့စ၍ (၆) လအထိ အသံုးြပု�ိငုမ်ည်ြဖစ်�ပီး အသံုးမြပုရေသးေသာ ရနပုံ်ေငမွျားကို 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် အေရးေပါ်ရနပုံ်ေငတွွင ်ဆကလ်က်တည်�ှိေနမည်ြဖစ်သည်။ ဖက်ဒရယ် အစုိးရမှြပနလ်ည်ေပးအပ်ေသာ 

ရနပုံ်ေငမွျားကို ေဘးအ��ရာယ်အေရးေပါ်ရနပုံ်ေငသွို ့ ြပနလ်ည်ေပးအပ်မည်။  

  

B. COVID-19 ၏သက်ေရာက်မ�များေ�ကာင့ ်ေ���ေြပာငး် အလုပ်သမားများသည် ၄ငး်တို၏့ ြဖည့်စွကထ်ားေသာ ေလ�ာကလ်�ာများကိ ု

တငြ်ပသည့်ေနမှ့ ၁၀ ရကအ်တွငး် လကခံ်ရ�ှ�ိိငုေ်စရန ်အလိုင့ာှ CDLE သည် UI ၏အကျိုးခံစားခွင့ဆုိ်ငရ်ာ ေတာငး်ဆုိမ�များကို 

ေပးေချြခငး်�ငှ့ ်ေငေွပးေချမ�ကို ြဖန ့ေ်ဝြခငး်တိုက့ို ြမနဆ်နေ်စပါမည်။ 

  

C. IV.A. �ငှ့ ်IV.B.၏ ��န�်ကားချက်များကို ေဆာငရွ်က်�ိငုရ်န ်ေအာက်ပါ လိုအပ်ချက်များကို ရပ်ဆုိငး်လိကု်သည်-  

  

i. UI အကျိုးခံစားခွင့ ်လက်ခံသူများသည် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား လက်ခံရယူြခငး် မြပုမီ ေစာင့ဆုိ်ငး်အပတ်များအတွက် 

C.R.S. § 8-73-107(1)(d) �ငှ့ ်UI အကျိုးခံစားခွင့ ်လက်ခံသူများသည် တက်�ကစွာ အလုပ်လုပ်ရန ်�ှာေဖွေနသူ 

ြဖစ်ရမည့် C.R.S. § 8-73-107(1)(g)(I)  

  

ii. UI အကျိုးခံစားခွင့ ်လက်ခံသူများသည် အလုပ်�ှင ်အေတွ�အ�ကံု အဆင့သ်တ်မှတ်ချက် အေကာင့မ်ျား�ငှ့ ်ချိတ်ဆက် 

ေကာက်ခံသည့် C.R.S. § 8-73-108(e) အတကွ် အလုပ်လက်မ့ဲ အာမခံဌာနမှတစ်ဆင့ ်CDLE ကို COVID-19 ေ�ကာင့ ်

ြဖစ်ပွားသည့် ေတာငး်ခံချက်များကို အလုပ်�ငှ ်အေတွ�အ�ကံု အဆင့သ်တ်မှတခ်ျက် အေကာင့မ်ျား�ငှ့ ်ချိတ်ဆက် 

ေကာက်ခံြခငး်မြပုဘ ဲရနပုံ်ေငမှွ ေကာက်ခံသွားရန ်��န�်ကားထားသည်။   

  

iii. C.R.S. § 8-74-102(1) အရ CDLE ဝနထ်မ်းများသည် UI အကျိုးခံစားခွင့ ်ေတာငး်ခံလ�ာကို လက်ခံရ�ှိ�ပီး   

စိတ်ဝငစ်ားသည့် ပါတအီား CDLE မှအကျိုးခံစားခွင့ ်ေပးအပ်ရန ်ဆုံးြဖတ်ချကက်ို တံု ့ြပနြ်ခငး် မြပုမီ 

တစ်ဆယ့်�စ်ှရက် (၁၂) ေစာင့ဆုိ်ငး်ရန ်လိုအပ်သည်။ သို ့ြဖစ်ရာ COVID-19  အကျိုးသက်ေရာက်မ�များေ�ကာင့ ်
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ြဖစ်ေပါ်လာေသာ UI အကျိုးခံစားခွင့ ်ေပးေချမ�များကို ဦးစားေပး ေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ်စိတ်ဝငစ်ားသည့် ပါတီများကို 

အေ�ကာငး်�ကားြခငး် မြပုမီ�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို ေပးအပ်ရန ်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို �ှာေဖွြခငး်ကို 

ြမနဆ်နေ်စရန ်က��်ပ်ုသည် အလုပ်လကမ့ဲ် အာမခံဌာနခဲွမှတစ်ဆင့ ်CDLE ကို��န�်ကားခ့ဲသည်။  

 

iv. C.R.S. § 8-74-102(1) တွင ်ပ့ံပုိးထားသည် အာဏာအရ ယခု အလုပ်အမ�ေဆာင ်အမိန ့၏် IV.A - IV.C. အရ CDLE ၏ 

အမ�ေဆာင ်ဒါ�ိုကတ်ာသည် ��န�်ကားချက်များကို ေအာငြ်မငစွ်ာ လုပ်ေဆာင�်ိငုရ်န ်အေရးေပါ် စည်းမျဉ်းများကို 

လိုအပ်သလို ထတု်ြပနေ်�ကြငာရမည်။ 

V.  ကာလ 

ဤအမ�ေဆာငအ်မိန ့သ်ည် 2020 ခု�စ်ှ၊ မတလ် 20 ရကေ်နမှ့ စတင�်ပီး ရက်ေပါငး် သံုးဆယ်(30) �ကာ�ပီးေနာက် အပုိဒ ်II.C. �ငှ့ ်IV.A. 

တွငေ်ဖာြ်ပထားခ့ဲသည့် ဤအမ�ေဆာငအ်မိန ့ရ်က်စဲွ၏ ေနာကထ်ပ် ေြခာက်(6)လအထိ ေဖာ်ြပ ထား�ပီးေသာ ရည်ရွယ်ချက်များအတကွ် ဆကလ်က် 

ရ�ှ�ိိငုမ်ည့် ရနပုံ်ေငမွျားမှလွ၍ဲ ေနာကထ်ပ် အမ�ေဆာငအ်မိန ့ြ်ဖင့ ်သကတ်မ်းတိးုခ့ဲြခငး်မ�ှိခ့ဲေသာ် သက်တမ်းကနုဆုံ်းလမ့်ိမည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ က��်ပ်ု၏ လက်မှတ်�ငှ့ ်ေကာ်လုိရာဒိ ု

ြပည်နယ် တံဆိပ်ြဖင့ ်2020 ခု�စ်ှ၊ မတ်လ 20 ရက်ေနတ့ွင ်

အမိန ့ ်ချမှတ်လုိက်သည်။ 

 
Jared Polis  

အုပ်ချုပ်ေရးမ�း 
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