
ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ 

အစည္းအေ၀းခန္းမ။ ခ်ီး(ခ)ကလပ္(ခ) (Cheek-Clark) အေဆာက္အအုံ 

မတ္လ ၁၊ ၂၀၁၂ 

 

ၾကိဳဆုိျခင္းႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း 

 

မစၥစ္ေလးေဟာ့တ ္ (Lea Holt) မွအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလံုးကိုၾကိဳဆို၍ေက်းဇူးတင ္

စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာၾကေသာအၾကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ - 

ဗာဂ်ီးနီးယားေဘေလ့ဗ ္ (Virginia Baillif)၊ စယ္လ္ဗီယာဘလန္း (Sylvia Bland)၊ ေရွာင္းကယ္လ၀္ဲလ္ 

(Shawn Caldwell)၊ ေဒးဗစ္ဖရဲေလး (David Fraley)၊ ဂၽြန၀္ီလွ် ံ (John Williams)၊ အင္ဂ်လာ၀ူးမက ္

(Angela Womack)၊ ဒိုနယ္လ္ရိုက ္(Donald Wright) ေက်ာ္ေအာင ္(Kyaw Aung)၊ ေစာေလာလမူး (Saw 

Lawla Moo)၊ ႏွင့္ေဂ်ာ့စ္ဂ်ိန္း(စ) (George James) တို႔ျဖစ္ပါသည္။  ဂ်ဴနီတာ ၀ီလွ် ံ (Juanita Williams)  

တစ္ဦးတည္းသာအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။  ထေရစီအက္နရူး (Tracy Agnew)၊ 

ခရစ္စတိုဖာခ်ယ္ရြန ္ (Christopher Chiron) ကယ္ရိုလင္းအဲန္လန ္ (Carolyn Elfland)၊ ႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲေရးပံ့ပိုးမႈမ ွေမရီကရဲလ္ဗင ္(Mary Craven) တို႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။  

 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား- ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း 

 

မစၥစ္ေလးေဟာ့တ ္ (Lea Holt) မွအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးစီအား ေဖေဖာ၀္ါရ ီ ၂၊ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္း 

အခ်က္မ်ားကိုုျပန္လည ္ ေလ့လာၾကည့္ရႈရန္မိနစ္အနည္းငယ္အခ်ိန္ေပးပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင ္

မစၥတာဘလန္း (Ms. Bland) မွ မွတ္တမ္းအခ်က္မ်ား ရွိထားသည္တို႔ကိုလက္ခံေၾကာင္းအဆိုျပဳျပီး 

မစၥတာဖရဲေလး (Mr. Fraley) မွ ယင္းကိ ု ျပင္ဆင္ခ်က ္ႏွစ္ရပ ္ (ဗာဂ်ီးနီးယားေဘေလ့ဗ ္ (Virginia Baillif) 

၏အမည ္ေနာက္ဆံုးအလံုး ႏွင့္ ‘submit’ ဟူေသာစကားလံုး) ကိုလက္ခံေစျပီး ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။  

 

ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးဒါရုိက္တာရွာေဖြျခင္း- 

 

မစၥစအ္ဲန္လန ္ (Ms. Elfland) က ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနႏွင္ ့ ရွာေဖြေရးေကာ္မတ ီ တို႔ထံမ ွ

တံု႔ျပန္ခ်က ္ စာရြက္မ်ားေရာက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင္ ့ သူမအေနျဖင့္ထိုတု႔ံျပန္ခ်က္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ု ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မစၥစအ္ဲန္လန ္ (Ms. Elfland) 

မွထိုတုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား ေပးျခင္း လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ပါ၀င္ခဲ ့သူမ်ားအားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ရွိခဲ့ပါသည္။ 



 

မၾကာေသးမီွကဌားရမ္းျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

 

မစၥစအ္ဲန္လန ္(Ms. Elfland) မွေန၍လြန္ခဲ့သည့္အပတ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင ္

ဌားရမ္းျခင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကိ ုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ပထမအသုတ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းသည ္ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္း သူေျခာက္ဦး၊ ဇံုမန္ေနဂ်ာေလးဦး ႏွင့္ 

အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးတို႔အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအသုတ္ေတြ႔ဆံ ုေမးျမန္းျခင္းသည ္ဧျပီလ 

(ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးအလုပ္ေနရာ ၁၃ ေနရာ)တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ သြား 

ဘက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအေဆာက္အအံုသစ္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤရာထူးမ်ားကိုမၾကာေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင ္

ျဖည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

 

အျခားေသာကိစၥမ်ား 

 

အကယ္၍ မစၥစ္အဲန္လန ္(Ms. Elfland) သည ္တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင္ ့စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ား 

သုိ႔မဟုတ ္ေမးခြန္းမ်ားရွိပါကေမးႏိုင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ မစၥတာရိုက ္(Mr. Wright) 

ကေသာ့ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး - 

ယာယီလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ယင္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ေသာ့မ်ားျဖင့္အေဆာက္အအံတုြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ရန္အတြက ္

ေသာ့ပံုးတြင္ေသာ့မ်ားရွိထားသင့္သလား ဟုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ မစၥစ္ ္ေဟာ့တ္က (Ms. Holt) က အတြင္း 

ပိုင္းေသာ့စနစ္မ်ားမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးတြင ္ေသာ့မ်ားရယူရန္အတြက ္အျခား 

ေသာစနစ္မ်ားထြက္ေပၚလာေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲပ့ါသည္။ မစၥစအ္ဲန္လန ္(Ms. Elfland) မွ  

ယခုအခ်ိန ္တြက ္ပရ၀ုဏ္တစ္ခုလံုးတြင္အသံုးျပဳေနျပီျဖစ္ေသာ OneCard စနစ္ကိုအသံုးျပဳရန ္

အၾကံေပးခဲ့ပါသည္။ မစၥစအ္ဲန္လန ္(Ms. Elfland) မွ မစၥတာရိုက ္(Mr. Wright) အားထိုကိစၥကိ ု

တင္ျပေဖာ္ျပ ခဲ့ျခင္းအတြက္ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္းေျပာၾကားကာ ထိုကိစၥကိုျဖစ္ႏုိင္သမွ်အျမန္ဆံုး 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည ္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

ေနာက္ထပ္ကိစၥတစ္ခုမွာ အဖြဲ႔လုိက္သန္႔ရွင္းေရးျဖစ္ပါသည္။ မစၥစအ္ဲန္လန ္(Ms. Elfland) ကကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္

အဖြဲ႔လုိက္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုသာဆက္လက္လုပ္ကိုငသ္ြားမည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ အကုန္ပိုင္းတြင ္

ပရ၀ုဏ္တစ္ခုလံုးကိုေျပာင္းလဲျပီးသားျဖစ္သြားမည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ေငြေၾကးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဒု-

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ကယ္ရိုဂေရး (Karol Gray)မ ွအဖြဲ႔လုိက္သန္႔ရွင္းေရးတြင္ပါ၀င္သ ူမ်ားအတြက ္ဇံုတစ္ခ ု

အလိုက ္ဗီဒိုမ်ား ျပဳလပု္ေပးရန ္ႏွင္ ့လုိအပ္ေသာကိရိယာမ်ား၀ယ္ယူရန္အတြက ္ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။  



 

တတိယေျမာက္အဆိုင္းအတြက ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဆယ္ဦးရာထူးေနရာကိ ုျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ေျပာင္းလဲထားသည့္ေနရာထို္င္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးရာထူးမဟုတသ္ည္ ့ရာထူးေနရာမ်ားလည္းရွိပါသည္။ 

မစၥစအ္ဲန္လန ္(Ms. Elfland) မၾကာေသးမွီက-တင္ျပခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ားအတြက ္ေလွ်ာက ္

ထားသ ူအုပ္စု၀င္မ်ားသည ္ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သုိ႔ ျပင္းထန္မႈမရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ မစၥတာဖရဲေလး 

(Mr. Fraley) က အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ရာထူးေနရာဆိုသည္မွာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွပ်က္ကြက ္သျဖင္ ့ထိုသုိ႔ေသာ 

ေနရာကိုအျခားမည္သည့္အလုပ္သမားမ်ားမွမ၀င္ေရာက္လိုခဲ့ပါက ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရသည့္ရာထူးေနရာ 

ျဖစ္သည္ဟုလူအေတာ္မ်ားမ်ားကထင္ျမင္ၾကေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကၾကီးၾကပ ္

ေရးမွဴးတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ကာ မည္သည့္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္း ကိုမွလုပ္ေဆာင္ရန္မလိုေၾကာင္း 

ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။  

 

မစၥစအ္ဲန္လန ္(Ms. Elfland) ကအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္သည္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ 

သိုု႔ေသာၾ္ကီးၾကပ္ေရးမွဴး လက္ေထာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ ွ

ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအလုပ္သမားမ်ား ထံသုိ႔ေရာက္ရွ ိလာႏိုင္ေစရန ္ႏွင့္ 

ယင္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးတာ၀န္မ်ားအျပင ္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင္ ့အလုပ၀္န္မ်ားကိ ု

ခ်ိန္ဆႏိုင္ေစရန္အတြက ္ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ ့ပါသည္။ 

မစၥစအ္ဲန္လန ္(Ms. Elfland) မွဟတ(္ဘ)ရစ္ခ်္မြန ္(Herb Richmond) မ ွေနရာထိုင္ခန္းထိန္းသိမ္းေရး 

အဖြဲ႔လိုက ္သန္႔ရွင္းေရးတြင ္ပါ၀င္ေသာသူအားလံုးကိုျပန္လည္သင္တန္းေပးျခင္းအားျဖင္ ့ဖြဲ႔စည္းမည္၊ 

သုိ႔မွသာအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အခန္းက႑ကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိရမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

မစၥအဲန္လန ္(Ms. Elfland) မွေကာ္မတ၀ီင္မ်ားအားယင္းတို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိ ုထိုရာထူးေနရာ 

အသစ္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထားၾကရန္အတြက္အားေပးေစလိုေၾကာင္းအားေပးေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 

 

ေဖေဖာ၀္ါရီလ ၂၃၊ ၂၀၁၂ ၾကာသပေတးေန႔တြင ္ေနာင္တြင္အလုပ္သမားမ်ားထံသုိ႔ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္ ့

အဖြဲ႔လိုက္သန္႔ရွင္းေရးအေပၚတြင္ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား အၾကမ္းစာရြက္တစ္ေစာငက္ိ ုေကာ္မတီအား 

ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ မစၥစ္အဲန္လန ္(Ms. Elfland) မွစာရြက္စာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာအရာမ်ားအား 

ေကာ္မတီထံသုိ႔ တု႔ံျပန္ခ်က္မ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကိ ု

စာရြက္စာတမ္းသုိ႔ ေပါင္းထည့္ခဲ့ပါသည္။ - တစ္ခုမွာ အဖြဲ႔လုိက္ေခါင္းေဆာင္၏တာ၀န္ကိ ု

ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတာ၀န္ႏွင္ ့ခြဲျခားရန္၊ ႏွင့္ အျခားတစ္ခုမွာ အဖြဲ႔၏ဖြဲ႔စည္းပံုကိ ု

သန္႔ရွင္းေရးအထူးကၽြမ္းက်ငတ္ာ၀န္မ်ား အလိုက ္အေဆာက္အအံ ုတစ္ခ ုမွ တစ္ခုသုိ႔မည္သုိ႔ 

ကြဲျပားသည္ဆိုသည္ကိ ုရွင္းျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 



 

ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀း 

 

ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀းကိ ုမတ္လ၁၅၊ ၂၀၁၂၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ မနက၇္း၃၀ တြင ္ခ်ီး(ခ)/ကလပ(္ခ) 

(Cheek/Clark) အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

 


