အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား
အိမ္ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရး အႀကံေပးေကာ္မတီအစည္းအေဝး
ခ်ိစ္-ကလပ္ အေဆာက္အဦး

ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
နံနက္ ၇း၃၀ နာရီ

မစ္စတာဒဲယီးရက္စ္ဒီဇြန္ (Mr. Darius Dixon) မွ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူအားလံုးအား ႀကိဳဆိုကာ
ဒိုနယ္ရိုက္ (Donald Wright) ကို ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၿပီး အစည္းအေ၀း တက္ရာက္လာ သည့္အတြက္ ေက်းဇူး
တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အႀကံေပးေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ - ေက်ာ္ေအာင္ (Kyaw Aung)၊ ေဆဗီးယား ဘလန္း

(Sylvia Bland)၊ ေဒးဗစ္ဖရဲေလး (David Fraley)၊ ေဂ်ာ့ဂ်ိမ္း(စ္) (George James)၊ အန္ဂ်လာေ၀ါမက္

(Angela Womack)၊ ဂၽြန္တဘလ်ဴ၀ီလ်ံ (John W. Williams) ႏွင့္ ဒိုနယ္ရုိက္ (Donald Wright)
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ ဗာဂ်ီးနီးယား ေဘလစ္ပ္ (Virginia Baillif)၊

ေရွာင္းကယ္လ္၀ဲလ္ (Shawn Caldwell)၊ ေစာေလာလမူး (Saw Lawla Moo) ႏွင့္ ဂ်ဴနီတာ၀ီလ်ံ (Juanita
Williams) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဒဲယီးရက္စ္ဒီဇြန္ (Darius Dixon) ႏွင့္ စယ္လ္တီခရစ္(စ)တီ (Celeste Christy)
တို႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) မွ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို လိုအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ ရန္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ (ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၂) အစည္းအေ၀းမွ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းမ်ားကို

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ေ၀မွ်ခဲ့သည္။ မစ္စတာ ဂ်ိမ္း(စ) (Mr. James) ကစာလံုးေပါင္း တစ္ခုမွားေနသည္ကို

ျပင္ဆင္ရန္အသိေပးသည္။ မစ္(စ)ဘလန္း (Ms. Bland) က ျပင္ဆင္ခ်က္ကို လက္ခံသေဘာတူရန္ အဆိုျပဳ
ခဲ့ၿပီး၊ မစ္စတာ ၀ီလွ်ံ (Mr. Williams)က အဆိုျပဳခ်က္ကို ေထာက္ခံကာ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း အဆိုျပဳတင္ျပ
ခ်က္မ်ားကို တညီတညႊတ္တည္း သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့ ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမ်ားက။ ေမးခြန္းမ်ားနွင့္ အေလးထားစရာမ်ား


မစ္စတာေအာင္ (Mr. Aung) ကဇံု ၂၁၅ ကိစၥသတင္းျဖတ္နွင့္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည္
မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) ကသူနွင့္ သူ႔လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာမ်ားက
ယင္းေဆာင္းပါးကို သတိျပဳမိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဌာနက တင္ျပ

ထားသည့္ ကိစၥမ်ားမွ စတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာသင့္ေၾကာင္း ေကာ္မတီကို ၎က
သတိေပးခဲ့သည္။ ေအာက္ပါမန္ေနဂ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon)၊ မစ္(စ)၀ူး

(Ms. Wu)၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဌာန၊ မစ္(စ)ဂေရး (Ms. Grey) တို႔၏ ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္း
ျဖစ္သည္။ ဒါရိုက္တာနွင့္ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာတို႔က ယင္းအျဖစ္မ်ားကို သတိထားၾကၿပီး
ေဆာင္းပါးကို ပံုနွိပ္မထုတ္ေ၀ခင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အေယာက္စီတိုင္းနွင့္

ပတ္သက္ၿပီး လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာက တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သတင္းစာမွ
သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကို ေက်ာင္းသားမ်ား ပါ၀င္ကူညီခဲ့သည္။ မစ္စတာဒီဇြန္(Mr. Dixon) က

လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈမ်ားက ေနာက္ထပ္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းကို တားျမစ္ေၾကာင္း

တင္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ မစ္စတာ ဖရဲေလး (Mr. Fraley) က ယခင္က

စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ျဖစ္ပ်က္ပံုမ်ားစြာကို ေျပာဆိုရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေၾကာင္း တင္ျပ
ခဲ့သည္။ မစ္စတာ ၀ီလွ်ံ (Mr. Williams) က လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကအခ်ိန္ယူရမည္ဟု တင္ျပ
ခဲ့သည္။ မစ္စတာ ဂ်ိမ္း(စ) (Mr. James) က “ယင္းကေကာင္းမြန္သည့္ ျပဳမူပံုျဖစ္လာရန္

ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း” တင္ျပခဲ့သည္။ မစ္စတာ ဖရဲေလး (Mr. Fraley) က ယင္းသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား
အတြက္ စိုးရိမ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနမည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။
ခ။ အဖြဲ႔ ၁ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ေနာက္ဆံုးအေျခအေန


ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၂၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ျဖန္႔ေ၀ၿပီး မစ္(စ)
ခရစ္(စ)တီ (Ms. Christy) ထံသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၂၊ အဂၤါေန႔ မတိုင္မွီ ျပန္ပို႔ေပးရန္
အခ်ိန္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ဂ။ အဖြဲ႔ ၃ သံုးသပ္မႈအတြက္ ထပ္လုပ္မည့္ စကားလံုးကဒ္မ်ား


မစ္စတာေအာင္ (Mr. Aung) က ဇံုတစ္ခုစီတြင္ ျပမည့္ ပိုစတာပံုစံကို တင္ျပခဲ့သည္။ ပိုစတာတြင္
အဂၤလိပ္စာအျပင္ ျမန္မာ၊ ကရင္နွင့္ စပိန္ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားသည့္ စကားလံုးမ်ား ပါ၀င္
သည္။ မစ္စတာေအာင္ (Mr. Aung) က အဖြဲ႕ကို အသံထြက္မ်ား ကူညီေပးခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္
ပံုနွိပ္ဌာနမွ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ပိုစတာမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ေလးလံသည့္ ပိုစတာစင္ အျဖစ္နွင့္
ၾကာရွည္ခံရန္ ပလတ္စတစ္ေလာင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဃ။ အဖြဲ႔ ၃ အတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား စုစည္းမႈကို အိမ္ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးက ေထာက္ပံ့
ေပးျခင္း


မစ္စတာ ၀ီလွ်ံ (Mr. Williams) က ဘာသာျပန္လိုအပ္သည့္ ျမန္မာဘာသာစကားကလြဲၿပီး
အျခားမွတ္ခ်က္အားလံုးကို မွတ္သားထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းအသစ္က။ က်န္သည့္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္

ေနာက္လာမည့္အစည္းအေ၀းအား ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၇း၃၀
၌ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

နံနက္ ၉း၀၀ တြင္ အစည္းအေ၀းကို ရပ္္နားလိုက္သည္။

