
အိမ္ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရး အႀကံေပးေကာ္မတီ 

အစည္းအေ၀းခန္းမ ၊ ခ်ိစ္ကလပ ္အေဆာက္အဦး 

ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္
 
 

ႀကိဳဆုိျခင္း ႏွင္ ့မိတ္ဆက္ျခင္း 
 

မစၥစ္ ကယ္ရုိလင္းအလ္ဲဖလန္ (Ms. Carolyn Elfland ) မွ အစည္းအေ ၀းတက္ေရာက္လာသူအားလုံးအား 

ႀကိဳဆုိကာ အစည္းအေ ၀း တက္ရာက္လာ သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ 

တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အႀကံေပးေကာ္မတီ ၀င္မ်ားမွာ -  ေက်ာ္ေအာင္ (Kyaw Aung ) ၊ ဗာဂ်ီးနီးယား  

ေဘလစ္ပ္ (Virginia Baillif) ၊ ေဆဗီးယားဘလန္း (Sylvia Bland) ၊ ဂၽြန္၀ီလ်ံ (John Williams) ၊ 

ေရွာန္ကတ္၀လ္ဲ (Shawn Caldwell) ၊ အန္ဂ်လာေ၀ါမက္ (Angela Womack) ႏွင့္ ဒိုနယ္ရုိက္ (Donald 

Wright) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဒယီဲးရက္စ္ဒီဇြန္ (Darius Dixon) ၊ ထေရစီအက္နယး (Tracy Agnew) ၊ 

ခရစ္စတိုဖာခီယြန္ (Christopher Chiron) ႏွင့္ ၀န္ထမ္းေထာက္ပံ့ေပးသူ ေမရီခေရဗန ္ (Mary Craven) 

တုိ႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေစာေလာလမူး (Saw Lawla Moo) ၊ ဂ်ဴနီတာ၀ီလ်ံ (Juanita Williams) ၊ 

ေဒးဗစ္ဖရာေလး (David Fraley) ႏွင့ ္ ေဂ်ာ႔ခ်္ဂ်ိမ္းစ ္ (George James) တုိ႔သည္ ဤအစည္းအေ၀းသုိ႔ 

တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။ 

 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား - ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္အစည္းအေ၀း 

မစၥစ္ အလ္ဲဖလန္ (Ms. Elfland) က ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ၏ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းအား 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန ္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီအား မိနစ္အနည္းငယ္ အခ်ိန္ေပးခဲ့သည္။ မစၥတာကတ္၀လ္ဲ 

(Mr. Caldwell) က အစည္းအေ၀း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္းတင္ျပၿပီး 

၊ ့္မစၥတာ၀ီလ်ံ (Mr. Williams) က အဆုိျပဳခ်က္က္ုိေထာက္ခံ ေ နာက္ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ 

တညီတညႊတ္တည္း သေဘာတူေထာက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။ 
 

ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္္းေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ား - 
 

အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေနရာ ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) ခု ၊ ဇံု မန္ေနဂ်ာရာထူး ေလး (၄) ခု တုိ႔အတြက္ 

အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုလည္း အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာက္ 

ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိျပဳတင္သြင္းထားသည့္ လစာကိစၥရပ္မ်ားအား အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ ွ

အတည္မျပဳမခ်င္း မည္သည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုိမွ် ျပဳလုပ္သြားမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႔ အတည္ျပဳရန ္



ရက္သတၲပတ္အနည္းငယ္ၾကာႏိုင္သည္။ တြဲဖက္ ရာထူး ဆယ့္ခုႏွစ္ (၁၇) ေနရာ မ်ားကုိလည္း ဧၿပီလ ၁၈ 

ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းရာထူးမ်ားအတြက္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကုိ 

လာမည့္ ရက္သတၲပတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးရမည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိအတြင္းပိုင္း ရာထူးတုိးျမင့္မႈ လူသစ္စုေဆာင္းမႈနွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး၊ ေမလအလယ္ပိုင္းတြင္ ရာထူး ၁၀-

၁၅ခုအတြက္ ထပ္မံငွားရမ္းရန ္ ေမ်ာ္လင့္ထားသည္။ ေႏြရာသီတြင ္ လူသစ္ငွားရမ္းမႈ မ်ားစြာျဖစ္သင့္သည္။ 

ဇြန္လကုန္မတုိင္မွီ ရာထူးေနရာအားလုံးကုိ ျဖည့္တင္းရန္ျဖစ္သည္။ 
 

ဘာသာစကားသင္တန္း 
 

-ဒုတိယေျမာက္္ ၁၂-ပတ္ ၾကာ ESOL သင္တန္းမ်ားကုိ ဤအပတ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ 

အလုပ္သမား ၁၂ ဦး ကုိလည္း သင္တန္းသြင္းခဲ့ၿပီး ဤ ၁၂-ပတ္ ၾကာသင္တန္းတြင္ ပထမအဆုိင္း 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

၀က္ဘ္ဆုိက္ အေျချပဳ ဘာသာစကား သင္တန္းအတြက္ ဤအပတ္တြင္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ကယ္ရုိလင္းအလ္ဲဖလန္ (Carolyn Elfland ) ႏွင့္ ခရစ္ခီယြန္  (Chris Chiron) တုိ႔ႏွင့္အတူ ေစာေလာလမူး 

(Saw Lawla Moo) ႏွင့္ နီေလးတီအလ္ဲ (Nihlei Tial) တုိ႔လည္း ထုိအစည္းအေ၀းသုိ႔ 

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ လာမည့္ရက္သတၲပတ္အနည္းငယ္တြင္ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသည့္ အခ်ိဳ႕ 

ေသာအိမ္ေဖာ္မ်ားသည ္ ေဆာ့ဖ္၀လ္ဲတစ္ခုအား စမ္းသပ္ရန ္ အခြင့္အေရးတစ္ခုကုိရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေဆာ့ဖ ္

၀လ္ဲသည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူရွိမရကုိကည့္႐ႈရန္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့ ္

၄င္းပရုိဂရမ္အား မည္သည့္ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္မဆုိ ၾကည့္႐ႈအသုံးျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့ ္

မိမိတုိ႔အိမ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ အင္တာနက္ တုိ႔ရွိပါက အိမ္မွေန၍ အသုံးျပဳေလ့က်င့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားသည္ ခ်ိစ္ကလပ္အေဆာက္အဦးရွ ိကြန္ပ်ဴတာခန္း ကုိလည္းအသုံးျပဳႏိုင္မည ္ျဖစ္သည္။ 
 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအသစ ္- 
 

အစည္းအေ၀းအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအသစ ္ ေဒးယီရက္စ္ဒီဇြန ္ (Darius Dixon) လက္သုိ႔ 

အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင ္ ေကာ္မတီမွ စာရင္းျပဳစုခဲ့ေသာ ေခါင္းစဥ္ေလးခ ု

ျဖစ္သည့္ - 

• အေျပာင္းအလဲမရွိေသာ မူ၀ါဒ ီမ်ား ႏွင္ ့လုပ္ငန္းစဥမ္်ားကုိ သတ္မွတ္ထူေထာင္ရန္ 

• ပထမ လအနည္းငယ္အတြက္ ၄င္း၏ “လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ”္ 

• အိမ္ရာစီမံေရး ႏွင့္ ဌာန၏ ရင္းႏွီးဆက္ဆံေရး 



• ဇံုအားလုံးႏွင္ ့ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန ္ ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးႏွင့သိ္ကၽြမ္းလာရန္ ၄င္း၏ 

အစီအစဥ ္ စသျဖင့္ ၄င္းႏွင့တုိ္င္ပင္ေဆြးေႏြးရန ္ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္္သည့္ အစည္းအ၀း 

မွတ္တမ္းအား မစၥတာဒီဇြန္မ ွရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမပါရွိပါက မိမိသည္မည္သည့္အရာကုိမွ်လုပ္ေဆာင္၍ အေကာင္အထည ္

ေပၚလာမည ္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း မစၥတာဒီဇြန ္ (Mr. Dixon) မ ွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္သမား 

အဖြဲ႕အသီးသီး ၄င္း၏ ရုံး၀န္ထမ္းမ်ားမွစ၍ ဒါရုိက္တာမ်ား ၊ ဇံမုန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ဇံုတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့ ္ စကား 

ေျပာဆုိရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနသည ္ နံပါတ္ ၁ အဆင့္ ဘက္စကတ္ေဘာ 

အသင္းက့ဲသုိ႔ ျဖစ္၍ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာေစရန ္ အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့ ္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 

ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မိမ၌ိ တံခါးဖြင္၀့ါဒေပၚလစီမ်ိဳးရွိေသာလ္ည္း ပံုမွန္အေနျဖင့ ္ အလုပ္သမားမ်ားအား (မိမိႏွင္ ့

သက္ဆုိင္သည့္ မန္ေနဂ်ာအား ေရွးဦးစြာေျပာဆုိျခင္း ၊ ထုိ႔ေနာက္မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့ ္

ေနာက္ဆုံးတြင္ သူ႕အား ေျ ပာဆုိျခင္း) စသည့္ အဆင့္ဆင့္ကြပ္ကဲမႈပံုစံအတုိင္း လုိက္နာၾကရန္ ရွင္းလင္း 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယုံၾကည္မႈသည္ လူတစ္ဦး၏ စြမ္းေဆာငမ္ႈအားျဖင့္သာ ထိုက္ထုိက္တန္တန္ ရရွိႏိုင္မည ္

ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 

အျခားလုပ္ငန္း - 
 

ေကာ္မတီသည ္ မစၥတာဒီဇြန ္ (Mr. Dixon) ႏွင့္ အျခားေသာအေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္ရာစီမံေရး ႏွင့္ 

ေနထုိင္သူမ်ားပညာေရးဌာနတုိ႔ႏွင့ ္ အလုပ္သေဘာအရ ရင္းႏွီးဆက္ဆံေရး  အပါအ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရး  

တာ၀န္မ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ တစ္သမတ္တည္းရွိေရး ႏွင့္ အဖြဲ႕အလုိ က္သန္႔ရွင္းေရးအစီအစဥ္မ်ား က်င့္သုံး 

ေရး သာမက ကုိးမိနစတ္ာ စည္းကမ္းခ်ိန္ ႏွင့္ သက္ဆုိ င္ေသာ တက္ေရာက္ခ်ိန္ မူ၀ါဒ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား 

စသည္တုိ႔အား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

 

အိမ္ေနရာထိန္းသိမ္းေရးေပၚလစီမ်ားသည ္ ပံ့ပိုး၀န္ေဆာင္မႈမူ၀ါဒ မ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ ့ အေျပာင္းအလမဲ်ား 

ရွိခဲ့ပါက ပံ့ပိုးမႈအဂၤါရပ္မ်ားကုိ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း မစၥတာဒီဇြန ္ က ေကာ္မတီအား အသိေပးေျပာၾကား 

ခဲ့သည္။ အိမ္ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရး မူ၀ါဒတစ္ခု က်င့္သုံးျခင္းသည္ လုပ္ငန္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 

မူတည္၍ ပံ့ပိုးမႈအဂၤါရပ္မ်ား၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့ ္ မသိမသာကြာျခား ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 

အေျပာင္းအလဲမရွိေသာ တစ္သမတ္က်က် မူ၀ါဒ က်င့္သုံးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအားလုံး 

စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းအေပၚတြင္ အတူရွိေနေစရန ္ ဌာနတစ္၀ွမ္း သင္တန္း မူ၀ါဒ ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 



၀န္ထမ္းမ်ားထံသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္က့ဲသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးေၾကာင္းကုိလည္း မစၥတာဒီဇြန ္ (Mr. 

Dixon) ကေကာ္မတီအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႕တြင္ ဇံုအားလုံးမ ွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

မပါ၀င္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္တင္ထားေသာ္လည္း ဇံုအစည္းအေ၀းမ်ားမ ွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ေ၀ငွေပး ၾကေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ နယ္ေျမမန္ေနဂ်ာမ်ားသည ္

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း မိတၲဴ ကုိ ရယူကာ (ဥပမာ - နာမည္စာရင္းသြင္းေသာအခန္း သုိ႔ နားေနခန္း) 

စသည္တုိ႔၌ ကပ္ထားၿပီး နယ္ေျမအစည္းအေ၀းမ်ား၌ ၄င္းမွတ္တမ္းမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း ထည့္သြင္း 

ေဆြးေႏြးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာအား တစ္သမတ္တည္း လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ေကာ္မတီမွ 

ေဖာ္ျပေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာဒီဇြန္  

(Mr. Dixon) မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 

၄င္းတုိ႔၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအေနျဖင္ ့မည္သည့္အရာတုိ႔ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း မစၥတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon) 

က ေကာ္မတီအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားခ်က္အေျဖမ်ားမွာ - 

 

• ၀န္ထမ္းအေယာက္စီကို နားေထာင္ျခင္း 

• ျပည္စံုေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား အျပည့္အ၀ေပးျခင္း 

• အလုပ္သမားမ်ားထံသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ေရာက္ရွိေစရန ္ေသခ်ာေစျခင္း 

• ၄င္းထံသို႔ အလုပ္သမားမ်ား ယူေဆာင္လာသည့ ္ အခ်က္မ်ားအား ထပ္မံ၍ စီစစ္ေပးျခင္း စသည့္ 

အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
 

ထုိ႔ေနာက္ မိမိအေနျဖင့ ္ ၄င္းတုိ႔ထံမွ မည္သည့္အရာမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ရမည္နည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ 

ျပန္ၾကားခ်က္အေျဖမ်ားမွာ - 

• ရိုးသားၿပီး လက္ေတြ႕ဆန္ ေျဖာင့္မတ္မႈ ရွိျခင္း 

• အသင္းအဖြဲ႕တုိးတက္ေရးအား အေထာက္အကူျပဳျခင္း 

• သမားရိုးက်ကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အႀကံအဥာဏ္သစ္မ်ား စဥ္းစားျခင္း 

• သစၥာရွိၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန ္ႏွစ္ျမပု္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 

အျခား အေၾကာင္းအခ်က္ ၂ ခု တုိ႔ကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ရွိေသာ ေခတ္မီနည္းပညာျမင္ ့ ၾကမ္းခင္းမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းေရးကိရိယာ 

ရရွိေရးႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခ ုရွိခဲ့သည္။ ဤအရာသည္ အေရးေပၚ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ -  

ေရးႀကီးျခင္း စသည့္) တုိ႔ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက အထူးအေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. 

Dixon) ႏွင့္ မစၥတာကတ္၀လ္ဲ (Mr. Caldwell) တုိ႔သည္ ၄င္းကိစၥရပ္အား အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည္ ့



သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ၄င္းတုိ႔ထံ၌ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ 

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား ရွိသည္မရွိသည္ကုိ အစည္းအေ၀းမ်ား မစတင္မ ီ ေမးျမန္းၿပီး အကယ္၍ 

ရွိခဲ့ပါက ၄င္းေခါင္းစဥ္မ်ားအား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခု သတ္မွတ္ေ ပးျခင္း 

စသည့္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုလည္း ရွိခဲ့သည္။  
 

ေနာက္လာမည့္အစည္းအေ၀း - 

 

ေနာက္လာမည့္အစည္းအေ၀းအား ေမလ ၁၀ ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ၊ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၇း၃၀ ၌ 

ခ်ိစ္ကလပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 


