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၁။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာဘာသာျပန္ အစီအစဥ္မ်ား
အားရွင္းျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူဥကၠဌ မွ MSAG ေတြ႔ဆံုပြဲ ရည္ရြယ္ခ်က္အား
ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ရည္ရယ
ႊ ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
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(က) သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အဆင့္(၁)ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ စကားဖလွယ္နိုင္ေရး ဖန္တးီ ေပးရန္။
(ခ)

စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံရသည့္သူမ်ားထံမွ

ျဖစ္ႏူိင္ေခ်ရွိေသာ

ျပႆနာမ်ား၊

စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳရန္။
(ဂ) သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
ျဖစ္ေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္။
(ဃ) သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း အဆင့္(၁) သက္ေရာက္မႈခံရသည့္သူမ်ားအား ျပန္လည္
ေနရာခ် ထားေပးျခင္း အစီအစဥ္ရလဒ္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္။
(င) သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း အပါအဝင္ သက္ေရာက္မႈခံရသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္
ေကာင္းမြန္ေသာႏိုင္ငံတကာက်င့္ထံုးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း အဆင့္(၁)
ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္လာေစရန္။
(စ) သီလ၀ါစီမံကိန္း အဆင့္(၁)အတြင္းမွရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအား စီမံကိန္းအဆင့္(၂) စီစဥ္ျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသိေပးရန္။
ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူဥကၠဌ Mrs. Vicky Bowman မွ သီလ၀ါအထူးစီးပြါးေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေကာ္မတီဥကၠဌမွ ညွိႏႈိင္းအဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔စည္းျခင္းအားလည္း သေဘာတူလက္ခခ
ံ ဲ့ၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပခဲပ
့ ါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္အရ အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း MASG အုပ္စု၀င္မ်ားသိရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကးခဲပ
့ ါသည္။ ယခု ေဆြးေႏြးပြဲ
သည္ ဟတ္တာ(၂၀၀၀) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဟတ္တာ(၄၀၀)မွာ
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပသာနာမ်ိဳး ဟတ္တာ (၂၀၀၀) တြင္ ထပ္မံမျဖစ္ပြါးရေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါ
သည္။
ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ စီမံကိနး္ ေၾကာင့္ ထိခိုက္နာသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္း
ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အၾကံေပးျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ၿပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြါးေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ
ထံသို႔ ျပန္လည္တင္ျပအၾကံေပးျခင္းျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ိဳး လုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ
ျဖစ္ေျမာက္ေရးဥကၠဌမွ ထပ္ေလာင္းရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြါး ေရးဇုနစ
္ မ
ီ ခ
ံ န္႔ခြမ
ဲ ႈ ေကာ္မတီမွ အစီရင္ချံ ခင္း
၂။ သီလ၀ါစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္းေအာင္မွ ပထမဆင့္ဧရိယာ၏ လက္ရွိ ဖြံ႕ျဖိဳး
တိုးတက္ျခင္းမ်ားအျပင္ လူမႈေရးအေထာက္အပံ့အျဖစ္ ေငြေပးအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ဧရိယာ ၏ အေျခခံ
အဆင့္

မ်ားအားသံုးသပ္ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ထို႔အျပင္ဒုတိယအဆင့္ဧရိယာ
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ပတ္သက္ေသာ

အစည္းအေ၀းအား

ေမလ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္

က်င္းပရန္ျဖစ္ၿပီး

ဒုတိယအဆင့္ဧရိယာ၏

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္အား လာမည့္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား
သြားပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္ဧရိယာ မွ ထိခိုက္နစ္နစ္သူစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီလ၀ါအထူးစီးပြါးေရး
ဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွျပဳစုထားေသာစာရင္းႏွင့္

သီလ၀ါလူမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔တို႔မွ

ေကာက္ယူထား

ေသာစာရင္းတို႔၏ ကြာဟခ်က္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ေဆြးေႏြးပြဲကလ
ို ည္းက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
နစ္နာေစေသာအေၾကာင္းမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ ယႏၱယား
၃။ ERI အဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ရပ္ရြာထုမွ ဦးေဆာင္ေသာ ထိခိုကန
္ စ္နာမႈ
ဆိုင္ရာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၱယား

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

ပထမ

အဆင့္ဧရိယာမွ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းျပေပးရာတြင္ နားလည္ေစရန္၊
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲပ
့ ါသည္။ ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကာတြန္းရုပ္ပံုပါ စာေစာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သေဘာတရားမ်ားကို

နားလည္ေအာင္

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို လည္း ေမလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပရန္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ိဳက္ကာကၽႊမ္းက်င္အဖြဲ႕ မွ ကိုေဇာ္လ
ႏွင့္

MRCB

မွ

မႏွင္း၀တ္ရည္တို႔အား

ေလ့လာသူအျဖစ္ဖတ
ိ ္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံမ်ားအတြက္တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ မည္သက
ူ မည္
ကဲ့သို႔ ပါ၀င္ရမည္ကို သိရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ စက္တက္ဘာလတြင္ ေဒသခံမ်ားကိယ
ု ္တိုင္ ပါ၀င္ေရးဆြဲ
ထားေသာ

နစ္နာေစသည့္အေၾကာင္း

အခ်က္မ်ားဆိုင္ရာယႏၱယားအေၾကာင္းကို

သိရွိၿပီး

ကုမၸဏီမွ

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

၄။ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးဥကၠဌမွ ဂ်ိဳက္ကာကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔မွ ကိုေဇာ္လအား လက္ရွိ ၾကိဳးစားေျဖရွင္း
ေပးလွ်က္ရွိေသာ ေဒသခံမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ၾကိဳးစားေျဖရွင္း ေပးခဲၿပီး
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ေျဖရွင္းေပးေနပါေၾကာင္းအား ရွင္းလင္းေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Ms.
Angela Reeman, (Resettlement Specialist) မွ PAP မ်ားအတြက္ နစ္နာေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ဇယားကြက္မ်ားျဖင့္
ရွင္းျပသြားၿပီး

ေနာင္လာမည့္ကာလတြင္ လုပ္ကို္င္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Grievance Mechanisms)အား

အၾကံျပဳတင္ျပသြားပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ဥကၠဌ မွ ERI ၏ ေဒသခံလူမ်ားအားတြန္းအားေပးေစေသာအစီအစဥ္ႏွင့္
ဂ်ိဳက္ကာကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔ တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါ
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ႏွစ္ခုသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး
ရႈတ္ေထြးေစသည့္အရာမဟုတ္သလို

နစ္နာေစေသာ

အေၾကာင္းအရာဆိင
ု ္ရာ

အစီအမံမ်ားအား

တရားဥေပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ကုင
ိ ္ေပးႏိုင္ေသာ ရလဒ္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ပထမအဆင့္ဧရိယာ
အတြက္သာမက ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ပါ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လွ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္စြာ တိုးတက္လာေအာင္ MJTD ႏွင့္
အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ အတူတကြပူးေပါင္း ပါ၀င္လပ
ု ္ ကိုင္သင့္ပါေၾကာင္း ထင္ရွားေအာင္ေျပာၾကားသြားပါသည္။
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မူလ၀င္ေငြျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအစီအစဥ္ (IRP)
၅။ ၾကား၀င္ညွိႏိႈင္းေျဖရွငး္ ေပးသူ ဦးစႏၵာ၀ရ မွလည္း လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ IRP အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားရွင္းျပသြားပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သီလ၀ါစီးပါြးေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္
ဂ်ိဳက္ကာ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔၏ PAP မ်ားအတြက္ ကိုင္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ားစတင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ေငြေခ်းေပးႏိုင္ရန္
ၾကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖၚေနေသာ အေသးစားေငြစေ
ု ငြေခ်း အစီအစဥ္အား အေသးစားေငြစုေငြေခ်းဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား အားလည္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားပါသည္။ သို႔ေသာ္
ပထမမဆင့္ဧရိယာမွ PAP အမ်ားစု သည္ ကိုင္ပိုင္လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိပဲ
ေငြစုေငြေခ်းအစီအစဥ္မွ ေခ်းေငြ ရယူရန္သာ စိတ္၀င္စားပါေၾကာင္း သူ႔၏ လက္ရွိ PAP မ်ားအေပၚ အျမင္ကို
လည္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ဦးစႏၵာ၀ရ ႏွင့္ သီလ၀ါလူမႈေရးတိုးတက္ဖြံ႕မႈအဖြဲ႕မွ PAP မ်ား၏ ျပင္ပအကူအညီ
မ်ားအေပၚ မွီခိုမႈ ၾကီးထြားလာျခင္းအား ထင္ရွားလာေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ဦးစႏၵာ၀ရမွ အေသးစားေငြစေ
ု ငြေခ်းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့ပ
္ ူးေပါင္းၿပီး တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ
ေလေနမႈဘ၀ႏွင့္ ကိုယ္ပုင
ိ ္အားကိုးတတ္မႈရွိေစရန္ ေငြစုေငြေခ်းဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာအား ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္
ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ PAP ၁၀၀၀ အိမ္ေထာင္စုအတြက္ပါ ၾကိဳတင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုအ
ိ ပ္ပါေၾကာင္းကို
ေျပာၾကားသြားပါသည္။
၆။ ထုိ႔အျပင္ ဦးစႏၵာ၀ရမွ PAP မ်ား၏ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္စြမ္း၊ မက်န္းမာျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း တို႔အတြက္
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုစားရန္ လိုအပ္မႈကို ကူညီစဥ္းစားေပးရန္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ရ။ ေၾကြးျမီဆိုင္ရာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီလ၀ါစီးပါြးေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ ဂ်ိဳက္ကာ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔၏
PAP မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လူမႈေရးအေထာက္အပ့ံအစီအစဥ္ ပထမအၾကိမ္ ေငြသားေထာက္ပံ့မႈ
ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုမွာ ေၾကြးျမီမ်ားကို ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ေၾကြးျမီမရွိေသာ တခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေန႔စဥ္စားေသာက္စရိတ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေၾကြးျမီ
မ်ားေသာ အိမ္ေထာင္စု (၁၀)စုမွာ ေၾကြးျမီမ်ားကို အၿပီးမဆပ္ေပးႏုိင္ေသးပါ။ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုမွာ
ေၾကြးၿမီမ်ားကို ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏိုင္ပဲ အိမ္ေပါင္ထားေသာ အေၾကြးရွင္ထံမွာ သူမ၏အိမ္ကို ေပးအပ္လုိက္ရပါ
သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဦးစႏၵာ၀ရမွ PAP မ်ား၏ ၾကြးျမီဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ကူညီၿပီးစဥ္းစားေပးေစလိေ
ု ၾကာင္း
ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား သြားပါသည္။
၈။ Ball Asis Pacific Co., Ltd မွ Country Manager ျဖစ္သူမွလည္း IRP အေပၚ စိတ္၀င္စားရသည့္အေၾကာင္း
ရင္းေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကို ႏွင့္ JICA ၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းကို အသံုးျပဳၿပီး သီလ၀ါအထူး စီးပြါးေရးဇုန္
လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ PAP မ်ားအတြက္ အလုပ္ေပးထားမႈအေနအထားမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ဦးစႏၵာ၀ရႏွင့္ TSDG
အဖြဲ႕၀င္မွလည္း TSEZ ဧရိယာတြင္ Ball Asis Pacific Co., Ltd အေနျဖင့္ PAP မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္
အခြငအ
့္ လမ္းမ်ားပိုမို ဖန္တးီ ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲပါသည္။ တခ်ဳိ႕ တဆင့္ခံကန္ထရိုက္မ်ားသေဘာထားမ်ားႏွင့္
လုပ္အားခမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ Ball ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူကလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေပး
ႏိုင္ရန္အတြက္

သီလ၀ါစီးပြါးေရးဇုန္မွာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္
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အျခားေသာ

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္ၿပီး
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အလုပ္အကိုင္

ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္

ေဒၚအိအိခိုင္မွလည္း

စဥ္းစားေပးပါမည္အေၾကာင္း

ပထမဆင့္ဧရိယာမွ

PAP

မ်ား၏

SEZ

ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဧရိယာတြင္

MJTD

မွ

လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္လည္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားေႏြးခဲ့ပါသည္။
၉။ ဂ်ိဳက္ကာ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔မွ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္၀င္စားေသာ PAP မ်ားအတြက္ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ အဆင္
ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လာမည့္ ဇြန္လတြင္ အေျခခံလုပ္ငန္းခြင္၀င္ သေဘာတရားသင္တန္း
ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးပါမည္အေၾကာင္းရွင္းျပသြားပါသည္။

MSAG အတြက္ စည္းကမ္းသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
၁၀။

အဂၤလိပ္၊

ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္

ေရးသားထားေသာ

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမူၾကမ္း

အား

ေဆြးေႏြးရန္အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါသျဖင့္ ေနာက္အစည္းမေ၀းမတိုင္မီ ၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကိဳတင္စဥ္းစား
ေပးၾကပါရန္ ဥကၠဌမွ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ အထက္ပါကိစၥအျပင္ လူထုမွပံုေဖာ္ေရးဆြဲထားေသာ နစ္နာေစမႈ ေျဖရွင္း
ေရးုယႏၠယား (Community designed grievance mechanism) တိုးတက္မႈအေျခအေနအား ျပန္လည္
တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လအစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကား
သြားပါသည္။
အစည္းအေ၀းကို ညေန ၅.၁၅နာရီတြင္ အဆံုးသတ္လိုက္ပါသည္။
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