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၁.မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ျပီးခဲ့ေသာအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအေၾကာင္း
 Ms

Piyamal

အတြင္ေရးမွဴးျဖစ္သူ

(ILO)

ႏွင့္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္အားလံုးမွ

ေဒါက္တာသန္းေအာင္အား

သီလဝါအထူးစီးပြားေရဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ
အျမန္

က်န္မာေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္

ဆုေတာင္းေပးၾကပါသည္။
 ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဘက္ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ အၾကံေပးညိွႏိႈင္းအဖြဲ႔
အစည္းအေဝး၏ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းကို ေအာက္ပါဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။
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၂.သီလဝါအထူးစီးပြားေရဇုန္ - ဇုန္ ေအ ႏွင့္ ဇုန္ဘီ ၏ လက္တေလာအေျခအေန
သီလဝါအထူးစီးပြားေရဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေကာ္မတီ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို ေျပာျပျခင္း
 သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္

ဇုန္ဘီ

စီမံကိန္းအတြက္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္

ႏွင့္

အပိုင္းလိုက္ခ၍
ြဲ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေကာ္မတီက
ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ဧရိယာ ၂-၁ (ခန္႔မွန္း ဟက္တာ ၁ဝဝ) အတြက္ ကနဦးညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂ဝ၁၆ခုနစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို ၂၀၁၆ ခုနစ္ မတ္လ (၂၇)
ရက္ေန႔တြင္

ျပဳလုပ္ရန္

လွ်ာထားပါသည္။

ဧရိယာ

၂-၂

(ခန္႔မန
ွ း္

ဟက္တာ

၁၆၂)

အတြက္

ကနဦးညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂ဝ၁၆ခုနစ္ ဧျပီလ ၄ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လွ်ာထားပါသည္။ ဧရိယာ ၂-၁
အတြက္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမည့္အိမ္ေထာင္စု ၆ဝ ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ဧရိယာ ၂-၂ အတြက္ ကေတာ့
အတိအက်ေျပာႏိုင္ရန္လိုေသးေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ လူထုမွ တင္ျပလာေသာ
အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ သုႆန္ကို သီလဝါစီမံကိန္း စတင္စဥ္ႏွင့္ ျပီးဆံုးခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္လည္း
ဆက္လက္၍အသံုးျပဳလိုသည့္အခ်က္ႏွင့္

စားက်က္ေျမကို

ဆက္လက္၍

အသံုးျပဳလိုသည့္အခ်က္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
 TSDG က အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားမွ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္မ်ားဝင္ေရာက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ယင္းအေပၚ
အာဏာပိုင္မ်ားမွ

အေရးယူမႈမရွိသည့္အေပၚတြင္

ျခံစည္းရိုးခတ္ေပးလွ်င္
တရားမဝင္

အဆင္ေျပႏိုင္ပါသလား

က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဟုေမးျမန္းရာတြင္

အာဏပိုင္မ်ားဘက္မွသာ

မီဒီယာမ်ားမွ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

စိုးရိမ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။

ေသခ်ာမသိပဲ

တို႔မွ

TSDG

မွ

အေရးယူမႈ

MJTD

အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ
ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းကို

သတင္းျဖန္႔ေဝမႈေၾကာင့္

က်ဴးေက်ာ္ကိစၥကို

ေျဖရွင္းရန္

မွ

ရဲ

ခက္ခဲပါသည္။

ႏွင့္

သို႔ျဖစ္ပါ၍

ေဒသခံမ်ားဘက္မွ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို ဖယ္ရွာရန္ အမွန္တကယ္ လိုလားေၾကာင္းကို အမ်ားသိေအာင္
ရွင္းလင္းေျပာျပသင့္ေၾကာင္း MJTD မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 ဆက္လက္၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာ အတိအက် မသိရေသးျခင္းမွာလည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္
မိမိတို႔၏အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲေစေၾကာင္း
အျငင္းပြားျခင္း

ျပႆနာကို

လုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း

ေရွးဦးစြာ

TDSG

မွ

TDSG မွ ေျပာခဲ့ပါသည္။

ေျဖရွင္းျပီးမွသာ

သီလဝါအထူစီးပြားေရးဇုန္

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ

က်န္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို
စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

ဆက္လက္
ထံ

အၾကံျပဳ

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 ေဒသခံမ်ားအတြင္းမွ ေဒသတြင္း ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ လယ္ယာေျမပိုမိုပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး
၄င္းတိ႔မ
ု ွာ

တိုက္တြန္းတင္ျပထားေသာ

မူလေနရာအနီးတြင္

ျမိဳင္သာယာကြက္သစ္သို႔

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္

စာတင္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို TSDG

မေျပာင္းေရႊ႕လိုေၾကာင္း

ႏွင့္

ရန္ကုန္တိုင္ေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔သို႔

မွ ေျပာၾကာခဲ့ပါသည္။ မူလေနထုိင္သူမ်ားမေျပာင္းေရႊ႕လွ်င္ ဇုန္ဘီ

စီမံကိန္းဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု TDSG မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 အစိုးရသစ္

မဖြဲ႕စည္းရေသးေၾကာင္းႏွင့္

ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

U

Sandar

က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာကို
Wara

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္သာ

မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အစိုးရသစ္မွ

MSAG

အစည္းအေဝးအေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို သိရွိလာေအာင္ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သီလဝါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္

စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ

ကိုယ္စားလွယ္အျပင္

တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏

ကိုယ္စားလွယ္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဥကၠဌမွ
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လုပ္ေဆာင္ရန္
 ဥကၠဌမွ ေဒသခံမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာအပါအဝင္ လက္ရွိစိုးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားကို အစိုးရအသစ္ထံသို႔
စားေရး၍ တင္ျပရန္ အၾကံျပဳေျပာဆိုသြားပါသည္။ ေဒသခံမွ လုပ္ေဆာင္ရန္

MJTD ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနအားေျပာျပခ်က္
 ဇုန္ ေအ မွ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၆၄ ခု ရွိသည့္အနက္ ၃၄ ခုမာွ ေဆာက္လုပ္ေရးစတင္လုပ္ကုိင္ေနျပီ ျဖစ္ျပီး ၇ ခု
မွာ စတင္၍ စက္ရံုလည္ပတ္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို MJTD မွ Mr Yanai က ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဆက္လက္၍

ကုမၸဏီမ်ားအား

တုိက္တြန္းေၾကာင္း၊

ေဒသခံမ်ားကို

က်န္ရွိေသာ

မ်ားႏိုင္သေလာက္မ်ားမ်ား

ကုမၸဏီမ်ား

အတြက္

အလုပ္ခံရန္

အေဆာက္အဦး

MJTD

မွ

ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို

ေနာက္ႏွစ္ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကို္င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 ကုမၸဏီတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေမလ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပီးဆံုးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ
စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားမွ

၇

ဦးကို

အလုပ္ခန္႔ထားေၾကာင္းကို

Ball

Asia

Co.Ltd

ေျပာဆိုသြားပါသည္။
 ၄င္းတိ႔၏
ု စက္ရံုကို စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္လည္ပတ္ေနျပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ
လုပ္ကင
ို ္လွ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမား ၈၁ဝ ဦး မွ အမ်ားအားျဖင့္ သန္လွ်င္၊ ေက်ာက္တန္းေဒသတြင္
ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊

သၾကၤန္အျပီးတြင္

အလုပ္သမား

၁,ဝဝဝ

အထိ

ထပ္မံ၍

ေခၚယူခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို Lu Thai Co.,Ltd ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဂ်ိဳက္ကာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ေရႊေမွာဝ
္ န္းေဒသဖြ႔ျဲ ဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ မူလဝင္ေငြအေျခအေန ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
ေစေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာၾကားျခင္း
 မူလဝင္ေငြအေျခအေန ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ မိႈစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား
ကူညီေနသည့္အေၾကာင္းကို JETမွ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းက
ေကာင္းမြန္းေပမယ့္
သည့္အခါ

သင္တန္းတက္ျပီးသြားေသာ

အေတြ႔အၾကံဳမရွိသျဖင့္

ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားအား
ဦးစားေပးစဥ္းစားေပးရန္
ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးကိုသာ

စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား

အလုပ္အကိုင္အတြက္

ကိုေအးခိုင္ဝင္းမွ

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

အျခားေသာ

စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေတာင္းဆိုမည္ဆိုပါက

အလုပ္ေလွ်ာက္

မိမိတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ

အလုပ္အကိုင္အတြက္

လစာ

ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ေၾကာင္းကို

ေဒၚအိအိခိုင္မွ ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားပါသည္။ ဥကၠဌမွ ႏွစ္ခ်က္လံုးမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံပါသည္။
 ေငြစုေငြေခ်းအစီအစဥ္ကို
ဇုနေ
္ အ

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္

စီမံကိန္းေၾကာင့္

အစည္းအေဝးမ်ားစြာ

ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္က

ျပဳလုပ္ခ့ျဲ ပီးျဖစ္သည္ဟု
ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

ေငြစုေငြေခ်းေကာ္မတီကိုလြန္ခဲ့ေသာ ၉လမွ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ယခုအခါအဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၆၂ ဦးမွ စုစုေပါင္းစုေငြ ၂၃
သိန္း

စုထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ေကာ္မတီ၏

ေဒသဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးရံပံုေငြကို
ဥကၠဌအေနျဖင့္

ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲရန္

ယံုၾကည္ေၾကာင္း

၄င္းမွ

အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီး
ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ေငြစုေငြေခ်းေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈမ်ားကို ကုိယ္တိုင္ေဆာင္ရ
ရြက္ႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို U Sandawara မွ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 ေငြစုေငြေခ်းအစီအစဥ္၏ တိုးတက္မႈကို တက္ေရာက္သူမ်ားမွ သေဘာေပါက္ျပီး ေငြစုေငြေခ်းရံပံုေငြကို
ျပင္ဆင္ေပးရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။ JET မွ လုပ္ေဆာင္ရန္
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၃. အျပစ္တင္ခ်က္၊ေတာင္းဆုခ
ိ ်က္၊ စံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေျခအေန
 ၂၀၁၅ မတ္လ ႏွင့္ ၂၀၁၆ မတ္လ အၾကား စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူထံမွ အျပစ္တင္ခ်က္၊
ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္

စံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို

JET

မွ

ရွင္းျပပါသည္။

(ေနာက္ဆက္တတ
ြဲ ြင္ၾကည့္ရန္)

တစ္ႏွစ္အတြင္း အျပစ္တင္ခ်က္၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ား ၇၄ ရွိသည့္ အနက္ ၈၇% မွ
ေျဖရွင္းျပီးျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ၁၃ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ မွာ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္တင္ခ်က္၊
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့နည္းလာပါသည္။ ေရႊေမွာ္ဝန္း ေဒသဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွ မတ္လ
အေစာပိုင္းတြင္ ေကာက္ယူရရွိေသာ စစ္တမ္းအရလက္ရွိေဒသခံမ်ား၏ အဓိကပူပန္မႈမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏အခက္အခဲမ်ားကို တိုင္ပင္ရာတြင္ ၄၅ % မွာ မိမိတို႔၏
မိသားစုမ်ားႏွင့္သာတိုင္ပင္ျပီး၊

၄၅% မွာ

ေရႊေမွာဝ
္ န္းေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္

တိုင္ပင္ျပီး

၁၀%

မွာ

ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား (သို႔) CSO မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံၾကပါသည္။
 လူထု၏

ေတာင္းဆိုခ်က္၊

စံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုလိုလိုလားလားလက္ခံယူလိုေၾကာင္း၊

လူထုက

အလုပ္အကိုင္ရရွိေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကို MJTD မွ ေဒၚအိအိခိုင္က
ထပ္မံေျပာဆိုသြားပါသည္။
 ဇုန္ေအအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍

အနဲႏွင့္အမ်ား

အဆင္ေျပေန

ေသာ္လည္း

ဇုန္ဘီႏွင့္

ပတ္သက္၍

လယ္သမားတစ္ဦးမွာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ သိန္း ၂၀၀ မရေသးသည့္ ျပႆနာရွိျပီး သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ အေၾကာင္းျပန္မက
ႈ ိုေစာင္ေ
့ နေၾကာင္းကို TSDGမွ ေျပာသြားပါသည္။ ယင္းျပႆနာကို
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္

စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

မွ

သိရွိျပီး

ျဖစ္ျပီး

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္

ေဒါက္တာသန္းေအာင္ကို ေစာင္ေ
့ နေၾကာင္းကိဥ
ု းီ ေက်ာ္သန္းမွ ျပန္လည္ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 ေရေပးေဝေရးကိစၥေႏွာင့္ေႏွးျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း

ဇုန္ေအ

စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာခဲ့ပါသည္။ အထက္သိုတင္ျပဖို႕ရန္လုိအပ္ပါသျဖင့္ ဒီကိစၥမွ အခိ်န္ယူရေၾကာင္းကို
ေဒၚအိအိခိုင္မွ

ေျပာပါသည္။

လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပီးျဖစ္ျပီး

ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ဦးစႏၵာဝရမွ

ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားကိုလည္း

မၾကာခင္မွာ

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ေဝငွရန္

စတင္ေျဖရွင္း

ေရကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

ဦးစႏၵာဝရမွ

တာဝန္ယူေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဦးစႏၵာဝရမွ လုပ္ေဆာင္ရန္
၄. Interim grievance/ျပႆနာေျဖရွင္းေရးယႏၱရား
 ျပီးခဲ့ေသာ MSAG အစည္းအေဝးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝး
တို႔တြင္

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း

(သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္

ျပႆနာတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို

စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊

လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူတကြ)

MJTD

ေျဖရွင္းရန္အတြက္
ႏွင့္

JET

ေတြ႔ဆံုရန္သေဘာတူညီခ်က္

ေလးဦးေလးဖက္

တို႔မွ

CRO

ထားရွိမႈ

တို႔သည္

လိုအပ္သည္

မလိုအပ္သည္ကို ဥကၠဌမွ ေမးျမန္ခဲ့ပါသည္။
 (MJTD, TSMC, JET) ထိုသံုးဖြဲ႔တို႔ အထူးတလွယ္ ေတြ႔ဆံု၍ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
မလိုအပ္ဟု

(JET)

မွ

ကိုေဇာ္လ

က

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူတစ္ဦးမွ

အေၾကာင္းကိစၥ တစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက JET မွ MJTD, TSEZMC သို႔ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္
သက္ဆိုင္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းသို႔

တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေပးေနေၾကာင္းကို

ေဒၚအိအိခို္ငမ
္ ွလည္း

ႏွင့္

MJTD

တိုက္ရိုက္ပတ္သက္သည့္

ေျပာၾကားပါသည္။

ကိစၥရပ္မ်ားကို

အလားတူ

သူမအတတ္ႏိုင္ဆံုး

အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းျပီး MJTD ႏွင့္ တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္သည့္ တျခားကိစၥရပ္မ်ားကို JET ၏အကူအညီႏွင့္
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သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခ႔မ
ြဲ ႈေကာ္မတီတို႔ထံဆက္လက္လေ
ြဲ ျပာင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းကို
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 ဦးစႏၵာဝရမွ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးယႏၱရား၏သေဘာတရားမွာ မရွင္းလင္းေသးပါသျဖင့္ ရွငျ္ ပရန္ ERI အား
ေတာင္းဆိုေျပာၾကားသြားပါသည္။
 ျပႆနာေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမွာ
အစည္းအေဝးမွ

ERI

သေဘာတူညီသျဖင့္

၏အၾကံဥာဏ္မဟုတ္ပဲ

PAPs

မ်ားမွ

ေတာင္းဆိုျပီး

MSGA

ျပႆနာေျဖရွင္းေရးယႏၱရားေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သျဖင့္

မိမိတို႔၏

တာဝန္မဟုတ္ေၾကာင္း ERIက ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 အားလံုးေတြဆံု၍ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးယႏၱရား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရႈပ္ေထြးေသာ ျပႆနာမ်ားကို
စုေပါင္း ဆံုးျဖတ္ခ်၊ေျဖရွင္းရာတြင္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ အားလံုးအတူတကြေျဖရွင္းႏိုင္ရန္
ျဖစ္သည္ဟု ဥကၠဌမွ ေျပာၾကားပါသည္။

အစည္းအေဝးက်င္းပရန္အတြက္န႔ဲ

ႏွစ္ပတ္တစ္ခါေတြ႔ဆံုရန္မွာ

မလိုအပ္ပါ။ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုတည္း (ဥပမာ-MJTD, TSEZMC) ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈ
မရွိဟု

ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ

ခံစားရပါက

အားလံုးေတြ႔ဆံုရန္လိုအပ္သည္ဟု

ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အဆိုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေရးေပးေဝးကိစၥကို အားလံုးေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းရန္
အမွန္တကယ္လိုအပ္သည္ဟု

ေဒသခံမ်ားက

ထင္ျမင္ပါက

ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ

ေဒသခံမ်ား၏

စာေရးတင္ျပေတာင္းဆိုရန္

ဥကၠဌမွ

သေဘာအတိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
 ေဒသခံမ်ားမွ

လိုအပ္သည္ဟုထင္ျမင္ယူဆပါက

အၾကံျပဳေျပာၾကားပါသည္။

ေနာက္တစ္ေခါက္

အစည္းအေဝးတြင္

ေနာက္ဆံုးတိုးတက္မႈ

အေျခအေန

အားလံုးကို ၾကားနာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ ဥကၠဌအားလည္း အသိေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား
အစည္းအေဝးၾကီး ၄ၾကိမ္ႏွင့္ အစည္းအေဝးငယ္ တစ္ၾကိမ္အျပီးတြင္ အစိုးရအသစ္လည္းေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္လာမည္
ျဖစ္သျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အၾကံေပးညိွႏိႈင္းအဖြဲ႔မာွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မရ
ႈ ွိမရွိ ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ
မွန္ကန္မႈရွိမရွိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဥကၠဌမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေခါက္
အစည္းအေဝး (ယာယီသတ္မွတ္ခ်ိန္

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ အေစာပိုင္း)

မတိုင္မသ
ွီ ံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ရန္

တတိယအဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားအား စီစဥ္ေပးရန္ ဥကၠဌက JETအား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးကို ညေန ၅နာရီတြင္ ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။
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