
အိမ္ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရး အႀကံေပးေကာ္မတ ီ

အစည္းအေ၀းခန္းမ ၊ ခ်စ္ိ္ ကလပ ္(CHEEK-CLARK) အေဆာက္အဦး 

ေမ ၂၄ ရက ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

 

ႀကိဳဆုိျခင္း ႏွင္ ့မိတ္ဆက္ျခင္း - 

မစ္စတာဒယီဲးရက္စ္ဒီဇြန ္(Mr. Darius Dixon) မွ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူအားလုံးအား 

ႀကိဳဆုိကာ အစည္းအေ၀း တက္ရာက္လာသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အႀကံေပးေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ - ေက်ာ္ေအာင္ (Kyaw Aung) ၊ 

ဗာ့ဂ်ီးနီးယားေဘလစ္ပ္ (Virginia Baillif) ၊ ေဆဗီးယားဘလန္း (Sylvia Bland) ၊ ဂၽြန္၀ီလ်ံ (John 

Williams) ၊ ေရွာန္ကတ္၀လ္ဲ (Shawn Caldwell) ၊ အန္ဂ်လာေ၀ါမက္ (Angela Womack)၊ 

ေစာေလာလမူး (Saw Lawla Moo) ၊ ဂ်ဴနီတာ၀ီလွ်ံ (Juanita Williams) ၊ ေဒးဗစ္ဖရာေလး (David 

Fraley) ႏွင့ ္ေဂ်ာ႔ခ်္ဂ်ိမ္းစ္ (George James) ႏွင့္ ဒိုနယ္ရုိက္ (Donald Wright) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ထေရစီအက္နယူး (Tracy Agnew) ၊ ခရစ္စတိုဖာခီယြန ္(Christopher Chiron) ႏွင့္ 

၀န္ထမ္းေထာက္ပံ့ေပးသူ ေမရီခေရဗန ္(Mary Craven) တုိ႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေမ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၂ တြင္က်င္းပခဲ့သည့္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းသည္ မၿပီးဆုံးသည့္အတြက္ 

ေနာက္လာမည္ ့အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစသ္ြားမညျဖစ္ပါသည္။ 

 

မ်က္နွာစံုညီေဆြးေႏြးခ်က္ေခါင္းစဥမ္်ား -   

မစ္စတာဒီဇြန(္Mr. Dixon) မွ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ ေျပာလုိသည္မ်ားရွိပါက ဖြင့္ေျပာရန္ 

ေျပာၾကာပါသည္။  

• မစ္(စ) ဘလန္း (Ms. Bland) နွင္ ့မစ္စတာဖရာေလး (Mr. Fraley) တို႔က အိမ္ေနရာထုိင္ခင္း 

ဇံုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဆုိင္းျခင္းမ်ားနွင့္ သင္တန္းနွင့္ ပတ္သက္ 

ၿပီး ေမးျမန္းေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲသ့ည္။ လုပ္ငန္းဇံုမ်ားစြာမွ အလုပ္သမားမ်ားက 

သူတုိ႔သည္ မူ၀ါဒမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္း၊ 



အထူးအေရးပါတင္္္ျပခ်က္-“၉မိနစ္ စည္းကမ္း”၊ ႏွင့္ ေန႔လည္ပိုင္း အပူခ်ိန္ျမင့္သည့္အတြက္ 

ေလေအးေပးစက္မရွိသည္ ့အခ်ိဳ႕ေသာ နားနခန္းမ်ားတြင ္လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဆုိင္းမ်ားနွင္ ့

ထမင္းစားခ်ိန္မ်ားအတြက္ ရာသီအလုိက္ အဆင္ေျပေအာင ္လုပ္ေဆာငေ္ျပာင္းလဲေပးရန ္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

 

• ၿပီးခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းမ ွဧည့္သည္မ်ား စိုစြတ္သည့္ ၾကမ္းခင္းကုိျပသည္ ့သေကၤတမ်ားကုိ 

ဂရုမျပဳမိျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ၾကမ္းခင္းသန္႔ရွင္းေရး အဖြဲ႔ဘက္က ဧည့္သည္မ်ား ယင္းစိုစြတ္ 

သည့္ ၾကမ္းခင္းမ်ားေပၚသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားျခင္းအတြက္ ႀကီးမားသည္ ့အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ 

သည့္ အေၾကာင္းကုိ ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ မစ္စတာကတ္၀လ္ဲ (Mr. Caldwell) 

ကဤကိစၥနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾကမ္းခင္းကုိျပသည့္ီး သေကၤတမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳရန ္

ၾကမ္းခင္းသန္႔ရွင္းေရး အဖြဲ႔အား စစ္ေဆးေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

 

• စက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီးသည့္ အေခါက္တုိင္း ေဆးေၾကာျခင္းျဖင္ ့စက္ကိရိယာမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈနွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ၾကာရွည္ခံမႈအတြက္ (ဥပမာ ၾကားခံပစၥည္း) 

အသုံးျပဳျခင္း စသည္ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

 

• လုပ္ငန္းဇံုတေလွ်ာက္ရွိ ၾကမ္းျပင္သန့္စင္ရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ဖုန္ံုသုတ္အ၀တ္မ်ား၏အတုိင္း 

အတာအရွည္နွင္ ့ပတ္သက္သည္ေ့မးခြန္းလည္း ၿပီးေမးခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းဇံုမ်ား 

တြင္ ႀကီးမားသည့္ ေနရာကုိ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ ေသးငယ္သည္ ့ဖုန္ံုသုတ္အ၀တ္မ်ားသာရွိ 

ခဲ့သည္။ တေယာက္ေယာက္က ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လုိအပ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥတခုခု 

ေပၚေပါက္လာပါက ယင္းတုိ႔၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးနွင္ ့ဦးစြာေျပာဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လုိအပ္ပါက 

လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာကုိ ေျပာဆုိရမည္ဟု မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon) က အႀကံေပး 

ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

 

• လုိအပ္သည္ထက္ ၀န္ထမ္းမ်ား နည္းေနသည္ ့အေျခအေနနွင္ ့ၾကံဳေတြ႔ရပါက ၀န္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ညွိယူစီစဥေ္ဆာင္ရြက္ေရးကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားစြာက 

သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တကၾကြြစြာ လုပ္ကုိင္သည့္အတြက္၊ ၀န္ထမ္းမေလာက္သည့္အတြက္ 

ေနရာလပ္မ်ားရွိေနပါက၊ သူတုိ႔က ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးလုိၾကသည္ဟု 



အဖြဲ႔၀င္မ်ားစြာက မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင္ ့အိမ္ေနရာထုိင္ခင္းနွင္ ့ပတ္သက္သည့္ 

၀န္ေဆာင္မႈအေျခအေနအတြက္ ေမ်ာ္လင့္မႈက ၀န္ထမ္းအေျခအေနနွင္ ့သက္ဆုိင္မႈ မရွိဟု 

မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon) က တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ေနရာထုိင္ခင္းနွင္ ့ပတ္သက္သည့္ စာခ်ဳပ္ကုိ 

လက္ရိျွပန္လည္ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ 

 

• အဖြဲ႔လုိက္သန္႔ရွင္းေရး၊ အထူူးသျဖင္ ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးိ ုေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းနွင္ ့

ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခ ုေမးခဲ့သည္။ လက္ရိွအသုံးျပဳေနသည္ ့ဓါတုပစၥည္းအခ်ိဳ႕က 

သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူမျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းကုိ အလုပ္သမား 

အခ်ိဳ႕က တင္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဖြဲ႔လုိက္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ကုိင္သည့္ စနစ္တြင ္ဓါတု 

ပစၥညး္မ်ားစြာရွိၿပီး လက္ရိွ္အသုံးျပဳေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားေနရာတြင္အစားထုိးအသုံးျပဳႏိုင ္

ေၾကာင္း မစ္စတာ ၀ီလွ်ံ (Mr. Williams) ကမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ အဖြဲ႔လုိက္ သန္႔ရွင္းေရး 

လုပ္ကုိင္သည့္ စနစ္ကုိ ေရွ႕ေလွ်ာက္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန ္ဌာနကဆက္လက္ၿပီး 

နည္းလမ္းမ်ားရွာေပးမညျ္ဖစ္ေၾကာင္းု မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon) က ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 

ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ား အခ်ိန္နွင္ ့အားထုတ္မႈ သက္သာေစေရးအတြက္ ေရခ်ိဳးခန္း 

သန္႔ရွင္းေရးစက္ အသုံးျပဳပံုကုိ သရုပ္ျပသမည ္ျဖစ္ေၾကာင္း မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon) မွ 

ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

 

• ရိုစက္တာစတုန္း (Rosetta Stone) ဘာသာစကား ေဆာ့စ္၀နဲွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူရန ္

အတြက္ တပတ္အစပ်ိဳးသင္တန္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့့္္ အလုပ္သမား ရွစ္ဦးကုိ မစ္စတာခီယြန္ 

(Mr. Chiron) က တင္ျပခဲ့သည္။ အစပ်ိဳးသင္တန္းသည္ အဆင္ေျပေခ်ာမြတ္ၿပီး၊ 

အလုပ္သမား အားလုံးက ဤအစီအစဥ္က မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု 

ထင္ျမင္ၾကသည္။ အစီအစီကုိ ေရွ့ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ 

မၾကာမွီရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင္ပ့ါသည္။ 

 

အိမ္ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရး အေျခအေန တုိးတက္မႈ စတင္ေဆာင္ရြက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း - 

အေျခအေနတုိးတက္မႈက႑၏ေနာက္ဆုံး အေျခအေနကုိ မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon) က ဦးေဆာင ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စတင္ေဆာင္ရြက္မႈ ဇယားကုိ လစဥ္အသစ္ထပ္မံျပဳလုပ္ၿပီး အိမ္ေနရာထုိင္ခင္း 



ထိန္းသိမ္းေရး ၀က္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စတင္ေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈကုိ 

အၾကံေပးေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လာမည့္ လအနည္းငယ္အတြင္း 

အၾကံေပးေကာ္မတီက နယ္ေျမသုံးခုအတြင္း ေထာက္ခံမႈမ်ားေပးမည္ျဖစ္သညမ္ွာ -  

• အလုုပ္ဆုိင္းမ်ားနွင့္ အလုပ္အခ်ိန္ဇယားမ်ားနွင္ ့ပတ္သက္သည့္ အေကာင္းအဆုိးကိစၥမ်ား 

• ထုံးတမ္းဓေလ့မ်ား ေျပာင္းလဲမႈနည္းလမ္းမ်ား တုိးျမင့္ျခင္းနွင္ ့နားလည္မႈနွင္ ့နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ 

အျပန္အလွန ္ေလးစားမႈကုိ တုိးျမင့္ျခင္း 

• ဆက္သြယ္မႈစနစ္တြင္ ရွင္းလင္းခ်က္နွင္ ့သင္တန္းေပးမႈမ်ားလိုအပ္ၿပီး၊ အေတြးအျမင္မ်ား 

တိုးတက္မႈလုိအပ္ခ်က္္နွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ 

ေနာက္လာမည္ ့အစည္းအေ၀းတြင္ ဤကိစၥသုံးခုကုိ ေဆာင္ရြက္ရန ္ေကာ္မတီခြဲသုံးခုကုိ ဖြဲ႔စည္းမည္။ 

အဖြဲ႔၀င္မ်ားက မည္သည့္ေကာ္မတီခြဲတြင္ ပါ၀င္ရန္စိတ္ပါ၀င္စားေၾကာင္း ေမးျမန္းၿပီး၊ ေကာ္မတီခြဲ 

တစ္ခုစီ၏ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ့အတုိင္းအတာကုိ စဥ္းစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္လာမည့္အစည္းအေ၀း -  

 

ေနာက္လာမည့္အစည္းအေ၀းအား ဇြန ္၇ ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္၊ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၇း၃၀ ၌ 

ခ်ိစ္ကလပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 

 


