“၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၅) ရက် (သောကကာသေ့) ၁၀:၀၀ ောရီ ရေ်ကုေ်ပြို့၊ မြေ်ြာနိုင်ငံေစ်သော
သောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီရုံး အစည်းအသေးခေ်းြေွင် ကျင်းြမြုလုြ်ေည့် ေည်းြညာ
ဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့ (TWG) ြေြအကကိြ်သမြာက်အစည်းအသေး၏ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်း”
အစည်းအသေးေက်သရာက်ေူြျား
မြေ်ြာနိုင်ငံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ၏ ေည်းြညာဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့ ေင်ြျား
ဦးသရွှေသကျာ်

အကကံသြး၊ မြေ်ြာနိုင်ငံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ

အဖွဲ့သခါင်း
သဆာင်

ဦးသအာင်ေင်းေွေ်း

ညွှေ်ကကားသရးြှူး

အဖွဲ့ေင်

ေဘာေသောနှင်စ
့ ိုက်ခင်းလုြ်ငေ်းဌာေ၊ေစ်သောဦးစီးဌာေ၊
ေယံဇာေနှင့်ေဘာေြေ်ေေ်းကျင်ေေ
ိ ်းေိြ်းသရးေေ်ကကီးဌာေ
ဦးခင်သြာင်ကကည်

ဒုေိယအသေွသေွြေ်သေဂျာ

အဖွဲ့ေင်

ေစ်ေုေ်သရးဌာေ၊ မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်း
ေယံဇာေနှင့်ေဘာေြေ်ေေ်းကျင်ေေ
ိ ်းေိြ်းသရးေေ်ကကီးဌာေ
သဒါက်ောေါေါြိးု

ဒုေိယညွှေ်ကကားသရးြှူး

အဖွဲ့ေင်

အြျုးေားစံ
ိ
ချေ်ိ စံညေ
ွှ ်းနှင်အ
့ ရည်အသေွးဌာေ
ေုသေေေနှင့်ေီေွင်ဆေ်းေစ်ြှုဦးစီးဌာေ၊
ြညာသရးေေ်ကကီးဌာေ
ဦးသအာင်ေေ့်ဇင်

အြှုသဆာင်အရာရှိချူြ်၊ MERN (NGO ကိုယ်စားလှယ်)

အဖွဲ့ေင်

ဦးေင်းလှိုင်

အြှုသဆာင်အရာရှိချုြ်၊ MFCC-PEFC Project

အဖွဲ့ေင်

ဦးဘာဘာချု ိ

မြေ်ြာနိုင်ငံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ

အေွင်း
သရးြှူး၊
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အစည်းအသေးြေက်သရာက်နိုင်ေူြျား
ဦးအုေ်းလွင်

Terrestrial Program Manager, TNC Myanmar

အဖွဲ့ေင်
(ခွင့်)

ဦးသကျာ်ြင်းေွဋ်

အရြ်ဖက်လူြှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ် (MSG)

အဖွဲ့ေင်
(ခွင့်)

ကိုယ်စားလှယ်ေစ်ဦး

ေစ်လုြ်ငေ်းရှင်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ေင်
(ကိုယ်စား
လှယ်အေည်
ြမြုရသေး))

မြန်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်မြုတေးတကာ်ြေီြှ ေက်တောက်သူြျား
ဦးသအးမြည့်သအာင်

MFCC-PEFC Project

Communication and
Business Officer

ဦးေူရိေ်ေက်

မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်း၊ မြေ်ြာနိုင်ငေ
ံ စ်သော

ေစ်အုြ်ကကီး

သောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ (ေွဲဖက်)
ဦးသအာင်သကျာ်စိုး

မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်း၊ မြေ်ြာနိုင်ငေ
ံ စ်သော

အငယ်ေေ်းလက်သောက်

သောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ (ေွဲဖက်)
သဒါ်သော်ောပငိြ်း

MFCC-PEFC Project

Technical Officer

သဒါ်သြဇွေ်ပဖိုး

MFCC-PEFC Project

Technical Officer

သဒါ်ြို့ြသ
ို့ ြာင်ဇင်

MFCC-PEFC Project

Technical Officer
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ရည်ရွယ်ချက်
၁။

အစည်းအသေးအား သအာက်သဖာ်မြြါရည်ရွယ်ချက်ြျားမဖင့က
် ျင်းြခဲ့မခင်းမဖစ်ြါေည်(က) ေည်းြညာဆိုငရ
် ာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့ (TWG) ၏ ToR ြူကကြ်းအား သဆွးသနွးအေည်မြုရေ်ကိစ္စ။
(ခ)

ေစ်သောစီြံအြ
ု ်ချုြ်လုြ်ကင
ို ြ
် ှုကို သောက်ခံချက်သြးနိုင်ရေ်အေွက် Pilot Project FMU
သရွးချယ်သဆာင်ရွက်ရေ်ကိစ္စ။

(ဂ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေစ်ေုေ်သရးခုနှစ်ေို့အေွက် ကျွေ်းေစ်ေုေ်လုြ်ေည့်
ေစ်ေုေ်သရးသအဂျင်စီြျားကို Certification Body(CB) အဖွဲ့ြျားြှ စစ်သဆးအကဲမဖေ်
နိုငရ
် ေ်ကိစ္စ။

သဆွးသနွးချက်
၂။ မြေ်ြာနိုငင
် ံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ၊ အကကံသြး၊ ေည်းြညာဆိုငရ
် ာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့
သခါင်းသဆာင် ဦးသရွှေသကျာ်ြှ မြေ်ြာနိုငင
် ံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ (MFCC) ေည်
ေယံဇာေနှင့် ေဘာေြေ်ေေ်းကျင်ေိေ်းေိြ်းသရးေေ်ကကီးဌာေ၏ အြိေ့်သကကာ်မငာစာမဖင့် အစိုးရ
ဌာေြျား၊ ြေ်ေေ်းကျင်နှငလ
့် ူြှုသရးဆိုငရ
် ာအစိုးရြဟုေ်သောအဖွဲ့အစည်းြျား၊ အရြ်ဖက်လူြှုအဖွဲ့
အစည်း နှင့် ြုဂ္ဂလက
ိ အခေ်းကဏ္ဍေို့ြှကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ဖွဲ့စည်းေားမခင်းမဖစ်သကကာင်း၊ (MFCC)
ေွင် ယခင်ကေည်းကလိအ
ု ြ်လျှင် ေည်းြညာဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့(TWG)ြျားကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သကကာင်း၊
ေည်းြညာရြ်ြုိငး် ဆိုင်ရာြျားကိုအသေးစိေ်သဆွးသနွးနိုငရ
် ေ်အေွက်ေည်းြညာဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့
(TWG)ကို ဖွဲ့စည်းရမခင်းမဖစ်သကကာင်းနှင့်အစည်းအသေးြှဆုံးမဖေ်ချက်ြျားကို MFCC အစည်းအသေးြှ
အေည်မြုဆုံးမဖေ်နိုင်ရေ်အေွက်ေင်မြရေ် လိုအြ်သကကာင်း၊

MFCC ၏ သေ့စဉ်လုြ်ငေ်းြျားကို

MFCC Secretariat ြှ လုြ်သဆာင်လျှက်ရှိသကကာင်းနှင့် လက်ရှိေွင် MFCC အစည်းအသေး (၂) ကကိြ်
ကျင်းြပြီးမဖစ်သကကာင်း ရှငး် လင်းသမြာကကားခဲ့ြါေည်။
MFCC ြှ လက်ရှိအသကာင်အေည်သဖာ်သဆာင်ရွက်လျှက်ရှိသော(၂၀၁၇ ဧပြီလြှ ၂၀၂၀ ဧပြီလ) ၃နှစ်
ောစီြံကိေ်းေွင် လုြ်ကိုင်သဆာင်ရွက်ရြည့်လုြ်ငေ်းြျားကို ေေ်ြှေ်ချေ်ိ ကာလအေွင်း အသကာင်
ေည်သဖာ်သဆာင်ရွက်ရေ် အသရးကကီးြါသကကာင်း၊ ဥြြာအားမဖင့် MFCC ြှ PEFC၏ အဖွဲ့ေင်အမဖစ်
ယခုနှစ်ြေ်လအေွငး် သလျှာက်ေားရြည်မဖစ်ပြီး၊ ၄င်းေည်လည်း စီြံကိေ်း၏ လုြ်ငေ်းေစ်ခုမဖစ်
သကကာင်း၊ မြည်သောင်စုေေ်ကကီးဌာေြှလည်း ေသဘာေူညီပြီးမဖစ်သကကာင်း၊လက်ရှိေွင်သလျှာက်ေား
ပြီးမဖစ်ြါသကကာင်း၊ PEFC၏ (CEO and Secretary General) ေည် ဧပြီလကုေ်ေွင် လာသရာက်၍
membership ေင်သရာက်သရးအေည်မြု သဆွးသနွးေွားြည်မဖစ်သကကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလ
ေွင် PEFC Annual Meeting ရှိသကကာင်း၊ အဆိြ
ု ါအစည်းအသေးေွင် MFCC ြှ အဖွဲ့ေင်အမဖစ်
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သလျှာက်ေားမခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍

၄င်းေို့ြှေသဘာေူညီလျှင်

အေင်းေင်မဖစ်ြည်မဖစ်သကကာင်း၊

ေည်းြညာဆိုငရ
် ာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့ (TWG)အသေမဖင့် ေည်းြညာြိုင်းဆိုငရ
် ာကိစ္စြျားကိုော အဓိကေား
သဆွးသနွးသဆာင်ရွက်ေွားကကြည်မဖစ်သကကာင်း သမြာကကားခဲ့ြါေည်။
၃။ MFCC-PEFC Project(စီြံကိေ်း)၏ အြှုသဆာင်အရာရှိချုြ် ဦးေင်းလှိုငြ
် ှ ေည်းြညာဆိုငရ
် ာလုြ်ငေ်း
အဖွဲ့(TWG)ေွင် အဖွဲ့ေင်အားလုးံ (၁၀)ဦးရှိသကကာင်း၊ ယသေ့အစည်းအသေးေွင် (၇)ဦး ေက်သရာက်ပြီး
(၂)ဦးြှာ ခွင့်ေိုင်ကကားခဲ့၍ ေစ်ဦးြှာ ေစ်လုြ်ငေ်းရှင်အဖွဲ့အစည်းြှ ကိုယ်စားလှယ်ေစ်ဦးမဖစ်ပြီး
ယင်းအား အေည်မြုြသရွးချယ်ရသေးသကကာင်း၊ TWG ၏ သဆာင်ရွက်ရေ်လုြင
် ေ်းြျားနှင့် ောေေ်
ေေ္တရားြျားေွင်“အစည်းအသေးမဖစ်သမြာက်နိုငရ
် ေ် အေည်းဆုံးအဖွဲ့ေင်ဦးသရ ေုံးြုံနှစ်ြုံ ေက်သရာက်
နိုငရ
် ြါြည်”ဟု

ေေ်ြှေ်ေားသောသကကာင့်

ယသေ့အစည်းအသေးေည်

အေသမြာက်သကကာင်း

သမြာကကားခဲ့ြါေည်။
ေိ့သ
ု ောက် မြေ်ြာနိုငင
် ံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ၊ အေွငး် သရးြှူး၊ ဦးဘာဘာချု ိ ြှ
အစည်းအသေးေိအ
ု့ ဖွဲ့ေင်ြျား ေက်သရာက်နိုငမ် ခင်းြရှိလျှင် ၄င်းအဖွဲ့ေင်ကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ်
ေစ်ဦးြှေက်သရာက်နိုင်သရးအေွက် သဆွးသနွးအဆိမု ြုရာေွင် ဦးေင်းလှိုင်ြှ TWG၏ သဆာင်ရွက်ရေ်
လုြ်ငေ်းြျားနှင့် ောေေ်ေေ္တရားြျားေွင် “TWG ေွင် လိုအြ်ြါက Sub-working Group ြျား
ဖွဲ့စည်းသဆာင်ရွက်ရေ်” ဟူ၍လည်းသကာင်း၊ “ေက်ဆိုငရ
် ာကဏ္ဍအလိုက် ြညာရြ်ြုိငး် ဆိုင်ရာနှင့်
ေည်းြညာြိုငး် ဆိုငရ
် ာြျားအေွက် မြည်ေွငး် /မြည်ြ ြညာရှငြ
် ျားအား ဖိေ်သခါ်သဆွးသနွးေွားရေ်”
ဟူ၍လည်းသကာင်း စေည်မဖင့် ြါေင်သော်လည်း အဖွဲ့ေင်ြျားြှ ြေက်သရာက်နိုငလ
် ျှင် ကိုယ်စား
ေက်သရာက်ရေ်နှင့်ြေ်ေက်၍ ေည့်ေွငး် သရးဆွဲေားမခင်းြရှိြါသကကာင်း၊ ေို့သော်လည်း “အစည်း
အသေးဆုံးမဖေ်ချက်ြျားချြှေ်ရာေွင် အြျားဆန္ဒဘုံေသဘာေူညီချက် (consensus) ရရှိေည်
အေိ သဆွးသနွးရြည်” ဟူ၍သရးဆွဲေားသောသကကာင့် အြျားေသဘာေူညီချက် (consensus) ရရှိ
နိုငရ
် ေ်အေွက် အစည်းအသေးေို့ ြေက်သရာက်နိုငသ
် ောအဖွဲ့ေင်ြျားြှ လုြ်ငေ်းကျွြ်းကျင်ေားလည်
ေူ (ေို့) အဆုးံ အမဖေ်သြးနိုင်ြည့်ေူေစ်ဦးကို ကိုယ်စားေက်သရာက်ခွင့်မြုရေ် အစည်းအသေး
ေက်သရာက်ေူြျားြှ ဆုံးမဖေ်ခဲ့ကကြါေည်။
၄။ ဦးေင်းလှိုင်ြှ ဆက်လက်၍ TWG ၏ TOR ေည် မြေ်ြာနိုငင
် ံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရး
သကာ်ြေီြှသရးဆွဲ၍ ေေ်ကကီးဌာေေို့ ေင်မြခဲ့သကကာင်း၊ ေိသ
ု ောက် ေေ်ကကီးဌာေြှ TOR ကိုေြ်ြံ
မဖည့်ဆည်းေားြါသကကာင်းနှင့် အဆိုြါ TOR ေွင် ြါေင်သောအချက်ြျားကို သဆွးသနွး၍ မြေ်လည်
မဖည့်စွက်မြင်ဆင်ရေ်ညွှေ်ကကားေားသကကာင်းသမြာကကားခဲ့ြါေည်။ ေိ့သ
ု ောက် TWG ၏ သဆာင်ရွက်ရေ်
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လုြ်ငေ်းြျားနှင့် ောေေ်ေေ္တရားြျားအားသဆွးသနွးကကရာ ေံြါေ်စဉ် (၁-၂)နှင့် ြေ်ေက်၍ အဖွဲ့ေင်
ြျားအားလုးံ သလ့လာနိုင်ရေ်အေွက် MTLAS နှင့် ြါေ်ေက်သောအချက်အလက်ြျားကို သေငှသြး
ရေ် ဆုံးမဖေ်ခဲ့ကကြါေည်။
ဆက်လက်၍ ေံြါေ်စဉ် (၃)နှင့် ြေ်ေက်၍ MFCC ေွင် ေဘာေသော၊ စိုက်ခင်းနှင့် ေက်ဆိုင်သော
စံနှင့် အညွှေ်းြျားကို သရးဆွဲပြီးမဖစ်သကကာင်း၊ ေဘာေသောအေွက် Principle (၉)ခု၊ စိုက်ခင်းနှင့်
ြေ်ေက်၍ Principle (၁၀)ခုရှိသကကာင်း၊ ေဘာေသောနှင့် ေက်ဆိုငသ
် ော စံနှင့် အညွှေ်းြျား
အေွက် Consultation Workshop ြျားလုြ်သဆာင်ခဲ့ပြီးမဖစ်သကကာင်း၊ ကွငး် ဆင်းစစ်သဆးမခင်း
(Field testing)လည်း လုြ်သဆာင်ပြီးမဖစ်သကကာင်း၊ စိုက်ခင်းနှင့်ြေ်ေက်၍လည်း ဧပြီလ ၈ ရက်
သေ့ေွင် ြုဂ္ဂလက
ိ စိုက်ခင်းကုြ္မဏီြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှငသ
့် ေွ့ဆုံေွားရေ် ရှိသကကာင်း၊ ၄င်းေို့ကို
သရးဆွဲေားသော စံနှင့်အညွှေ်းြျားအား ရှင်းလင်းသမြာကကား၍ ၄င်းေို့အသေမဖင့် လိက
ု ်ောသဆာင်ရွက်
နိုငေ
် ည့်အသမခအသေြျားအား ကကိုေင်ညိှနှိုင်းေွားြည်မဖစ်သကကာင်း သမြာကကားခဲ့ြါေည်။
ေဘာေသောအေွက် Demonstration Plot ကို ယခုေည်းြညာဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့ြှ အဆိမု ြု
သရွးချယ်ေားပြီး

MFCC

ေို့

ေင်မြအေည်မြုေွားြည်မဖစ်သကကာင်း၊

စိုက်ခင်းအေွက်

Demonstration Plot ကို ြသရွးချယ်ရသေးသကကာင်း၊ CF နှငြ
့် ေ်ေက်၍ FFI ြှ မြစ်ကကီးေားေွင်
(Pilot Testing) အသေမဖင့် ေစ်ေုေ်နိုင်ရေ် အသကာင်ေည်သဖာ်သဆာင်ရွက်သေသော FAO Project ,
CFTLOP (CF Timber Legality Operational Procedure) ေစ်နှစ်စီြံကိေ်းရှိသကကာင်း၊ ၄င်းေို့ြှ
MTLAS ကို အသမခခံ၍ legal grid ကိုသရးဆွဲေားသကကာင်း၊ MFCC ြှ အေည်ြမြုရသေးသကကာင်း၊
ေစ်သောဦးစီးဌာေြှလည်း MFCC ြှ အေည်မြုသြးရေ် လိုအြ်သကကာင်းကို သမြာကကားေားသကကာင်း၊
TWG အသေမဖင့် ေဘာေသော/ စိုက်ခင်း/CF ေို့နှင့် ြေ်ေက်၍ Demonstration Site ြျားကို
သရွးချယ်အဆိမု ြုသြးရေ် လိအ
ု ြ်သကကာင်းသမြာကကား ခဲ့ြါေည်။
ေိ့သ
ု ောက် ဦးသအာင်ေေ့်ဇင်ြှ Demonstration Site သရွးချယ်ရာေွင် Social ြိုင်းကိုြါေည့်ေွငး်
စဉ်းစားေင့်သကကာင်းသမြာကကားရာေွင် ဦးသရွှေသကျာ်နှင့် ဦးေင်းလှိုငေ
် ို့ြှ အဆိြ
ု ါအချက်ေည် အလွေ်
အသရးကကီးြါသကကာင်း၊ ေို့သော်လည်း Demonstration Site သရွးချယ်ရာေွင် ေစ်သောရှိသော
သေရာ၊ ေစ်ေုေ်ေည့်သေရာ (ခရိုင်)မဖစ်ရေ် လိုအြ်သကကာင်းနှင့် ယခုအခါေွင် ေစ်သောဖုးံ လွှြ်းြှု/
ေေ်ေြ်းြျား၏ စွြ်းသဆာင်ရည်/ေွားလာရလွယ်ကူြှုစေည်ေို့ကို အသမခခံ၍ခရိုင်ြျားကို ဦးစားသြး
သရွးချယ်အဆိမု ြုရေ် လိုအြ်သကကာင်း၊ ေိ့သ
ု ောက်ြှော Social/ environment/ trade အြိုင်းကို
ေည့်ေွငး် အသကာင်အေည်သဖာ်သဆာင်ရွက်ေွားရေ် မဖစ်ြါသကကာင်းသမြာကကားခဲ့ြါေည်။
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၅။ TOR ေံြါေ်စဉ် (၁၁) နှငြ
့် ေ်ေက်၍ လက်ရှိေွင် MFCC ြှ သရးဆွဲေားသော Policy နှငအ
့် ေည်းငယ်
ကွဲလွဲြှုရှိသကကာင်း၊ MTLAS Checklist/ Audit Forms ေွင် ကိုက်ညီြှုကို “%” မဖင့်ြဟုေ်ြဲ
Compliance Level (Full/Partial/Non) စေည်မဖင့်ော ေေ်ြှေ်ရေ် သရးဆွဲေားသကကာင်း၊ MFCC
အသေမဖင့်

လွေ်လြ်သောေေိယအဖွဲ့အစည်းြျားကို

ေင်ေေ်းသြးပြီးမဖစ်သကကာင်း၊

အဆိုြါ

ကိုက်ညီြှု အဆင့် (Compliance Level) ြျားကိုလည်း CB ြျားြှော ဆုံးမဖေ်ရေ် ောေေ်ရိသ
ှ ကကာင်း၊
ေိ့အ
ု မြင် CB ြျားအသေမဖင့် ၄င်းေို့၏သေွ့ရှိချက်/ ေေ်ြှေ်ချက်ြျားကို (Client) ဘက်ြှ
Complaint ေက်ခဲ့လျှင် CB ြျားြှ ောေေ်ယသ
ူ မဖရှင်းရြည်မဖစ်သကကာင်း၊ သရးဆွဲေားသောစေစ်ကို
Complaint လုြ်ြှောလျှင် MFCC နှင့် ေက်ဆိုင်သကကာင်း သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ ေိ့ုသကကာင့် ေံြါေ်
(၁၁) ေွင် သဖာ်မြသရးေားေားသော “(%) ြည်ြျှ ကိုက်ညီရေ်လိုအြ်ေည်ကို သဖာ်ေေ
ု ်ေားရေ်”
ဟု သရးဆွဲေည်ကို “ကိုက်ညီြှု အသမခအသေကို သဖာ်ေေ
ု ်ေားရေ်” ဟူ၍ မြေ်လည်မြင်ဆင်ကကရေ်
ေသဘာေူခဲ့ကကြါေည်။
၆။ MFCC-PEFC စီြံကိေ်း၏ Technical Officer သဒါ်သြဇွေ်ပဖိုးြှ စီြံကိေ်းကာလအေွငး် လက်ရှိ
ေစ်သော စီြံအုြ်ချုြ်လုြ်ကိုငသ
် ေသော စေစ်ြျားေည် ေဘာေသောအေွက် သရးဆွဲေားသော စံ/
အညွှေ်းြျားနှင့် ကိုက်ညီြှု ရှိ/ြရှိ ကို အကဲမဖေ်နိုငရ
် ေ်အေွက် ေစ်သောအုြ်ချုြ် လုြ်ကိုငြ
် ှုခရိုင်
(FMU) သရွးချယ်နိုင်ရေ်ရည်ရွယ်၍ “SFM ဆိုင်ရာ ေစ်သောလုြ်ငေ်းြျားနှင့် ြေ်ေက်ေည့် သရှ့သမြး
စီြံကိေ်းအေွက် FMU သရွးချယ်ရေ် အဆိမု ြုေင်မြမခင်း” သခါင်းစဉ်မဖင့်သအာက်ြါအေိုငး် ရှငး် လင်း
ေင်မြခဲ့ြါေည်။
၆.၁။ FMU သရွးချယ်ရာေွင် ေွားလာရလွယ်ကူြှု၊ ခရိုင်အေွင်း FD/MTE ေို့ေွင် လက်ရှိောေေ်
ေြ်းသဆာင်သေသော ေေ်ေြ်းြျား၏ စွြ်းသဆာင်ရည်၊ သောဖုးံ လွှြ်းြှုနှင့် အရည်အသေွး
(သရရှည်ေည်ေံြှု) စေည်ေို့ကို ေည့်ေွင်းစဉ်းစားေင့်သကကာင်း၊ ကောခရိုင်၊ သြာ်လုက
ိ ်
ခရိုင်နှင့ဂ
် ေ့်သဂါခရိုငေ
် ို့ကို

သရွးချယ်ရေ်

ေင့်သလျာ်သောေစ်သောခရိုင်ြျားအသေမဖင့်

ေည့်ေွငး် စဉ်းစားေင့်သကကာင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ေွင် ောယာေေီခရိုင်၊ ကောခရိုငန
် ှင့်
ဂေ့်သဂါခရိုငေ
် ို့ကုိ ေွားသရာက်၍ ေဘာေသော စံနှင့် အညွေ်းြျားအသြါ် အသကာင်
အေည်သဖာ်နိုင်ြှု အသမခအသေကို ဦးအုေ်းလွင် ဦးသဆာင်သောအဖွဲ့ြှ ေွားသရာက်၍
ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ခဲ့သကကာင်း၊ ေိက
ု ဲ့ေို့ ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ရာေွင် သေွ့ရှခ
ိ ျက်ြျားကို
အဆင့် (၃) ဆင်(့ A/B/C) မဖင့်ခွဲမခားေားသကကာင်း၊ ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ခဲ့သော ခရိင
ု ် (၃)ခု
အေက်

ဂေ့်သဂါခရိုင်ေည်

အသကာင်အေည်သဖာ်နိုင်ြှု

သကကာင်း စေည်ေို့ကိုရှင်းလင်း ေင်မြခဲ့ြါေည်။
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အသကာင်းဆုံးအမဖစ်သေွ့ရှိရ

၇။ ဦးခင်သြာင်ကကည်ြှ သြာ်လက
ို ်အသောက်ေစ်ေုေ်သရးသဒေ(သအဂျင်စီ)ေွင် သြာ်လုက
ိ ်ခရိုင်၊ ကသလး
ခရိုင်နှင့် ေြူးခရိုင် စေည့်ခရိုင် (၃)ခုြါေင်သေသကကာင်း၊ ေိ့သ
ု ကကာင့် Pilot site အမဖစ်သရွးချယ်ရာေွင်
အခက်အခဲြျားရှိနိုင်သောသကကာင့် ြသရွးချယ်ေင့်သကကာင်း၊ ဦးသအာင်ေင်းေွေ်းြှလည်း ကောခရိုင်
ေည် ဧရိယာအားမဖင့် အလွေ်ကျယ်မြေ့်မခင်း၊ ေိ့သ
ု ောက် ေစ်ေုေ်သရးသဒေ (၃)ခု (ကောအသရှ့/
ကောအသောက်/သကာလင်း)ရှိသေမခင်းစေည်ေို့သကကာင့်ြသရွးချယ်ေင့်သကကာင်းသမြာကကားခဲ့ြါေည်။
ေိ့သ
ု ောက် ၄င်းေို့ြှဂေ့်သဂါခရိုငေ
် ွင် ေစ်ေုေ်သရးသအဂျင်စီ(၁)ခုောရှိ၍ ဧရိယာေည်းသောသကကာင့်
Pilot site အမဖစ်သရွးချယ်ရေ်ေင့်သော်သကကာင်း၊ ေွားလာသရးအဆင်သမြနိုင်သကကာင်း၊ ေိ့ုအမြင်
၂၀၁၇ ခုနှစ်ေွင် မြုလုြ်ခဲ့သော Field Testing အရ အသကာင်းဆုံး အသမခအသေေွင် ရှိသေသကကာင်း၊
ေိသ
ု ဒေေွင် ောေေ်ေြ်းသဆာင်သေသော ေေ်ေြ်းြျားြှလည်း စိေ်ေင်စားြှုရှိသကကာင်း၊ မြေ်ြာ့
ေစ်လုြ်ငေ်းြှလည်း ေစ်လုံးြျားအေွက် QR Code အေုံးမြုမခင်းစေစ်ကို စြ်းေြ်အသကာင်ေည်
သဖာ်သဆာင်ရွက်သေသကကာင်း

စေည့်အသကကာင်းအရာြျားသကကာင့်

ဂေ့်သဂါခရိုငက
် ိုသရွးချယ်ေင့်

သကကာင်း သမြာကကားခဲ့ပြီး ဦးစားသြးခရိုင်ြျားကို သအာက်ြါအေိုငး် ေသဘာ ေူညီခဲ့ြါေည်။
၇.၁။ (က) ဂေ့်သဂါခရိုင် (ြေြ ဦးစားသြး)
(ခ) ကောခရိုင် (ဒုေိယ ဦးစားသြး)
(ဂ) သြာ်လုိက်ခရိုင် (ေေိယ ဦးစားသြး) ေို့မဖစ်ြါေည်။
၈။ ဆက်လက်၍ MFCC-PEFC စီြံကိေ်း၏ Technical Officer သဒါ်သော်ောပငိြ်းြှ “Assessing
Timber extracted in 2017-18 and 2018-19” သခါင်းစဉ်မဖင့် မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်းြှ အဆိုြါ
ေစ်ေုေ်သရး ခုနှစ်ြျားြှ ေုေ်လုြ်ခဲ့သော ေစ်ြျားကို MTLAS Principle (1-4) အရ Forest
Operation အြိုင်းအား ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ပြီး

မဖစ်သကကာင်းသောက်ခံချက်နှင့အ
် ေူ သလလံေင်

သရာင်းချနိုငသ
် ရး နှင့် အဆိြ
ု ါေစ်ြျားအား CB ြျားြှ ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်နိုငသ
် ရးအေွက် ကုေ်ကျြည့်
ကုေ်ကျစရိေ်ြျားအား ြည်ေည့်ဘဏ္ဍာသရးရေ်ြုသ
ံ ငွြှ ကုေ်ကျခံေွားြည်ကိုဆုံးမဖေ်ရေ် လိအ
ု ြ်
ြါသကကာင်း ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့ြါေည်။
လက်ရှိေွင် MFCC ြှ အေိြှေ်မြုပြီးမဖစ်သော CB အဖွဲ့ (၄)ဖွဲ့ရှိသကကာင်း၊ ေြ်ြံ၍ သလျာက်ေား
လာသော အဖွဲ့ (၂) ရှိသကကာင်း၊ CB အမဖစ်လုြ်သဆာင်နိုငရ
် ေ်အေွက် အဆင့် (၂) ဆင်န
့ ှင့် အဆင့်ေိုင်း
အေွက်လိုအြ်ချက်ြျားရှိသကကာင်း၊ လိအ
ု ြ်ချက်ြျားေွင် MFCC ြှ ြိခ
ု့ ျသော Auditor ေင်ေေ်း
ေက်သရာက်ရေ်ြါေင်ပြီး လိအ
ု ြ်ချက်ြျားအားလုံး ပြီးမြည့်စုံြါက ၄င်းေို့ ကိုယ်ေိုင် FMU ြျားေို့
ေွားသရာက်၍

MTLAS စေစ်/ MTLAS Audit Forms ကို Field testing အမဖစ် လည်းသကာင်း

စက်ရုံြေ
ှ ုေ်လုြ်သရးအြိုင်းအေိြါ ေွားသရာက်ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ရသကကာင်း၊ ေိ့သ
ု ကကာင့် အေိြှေ်
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မြုပြီးမဖစ်သော CB အဖွဲ့ (၄)ဖွဲ့ေည် ၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ်ေွင် ေစ်ေုေ်သရးသဒေ (၈) ခုရေ
ှိ ည့်အေက်
(၄)ခုကို ေွားသရာက်၍ ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ပြီးမဖစ်သကကာင်း ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့ြါေည်။
ေိ့သ
ု ောက် MFCC အသေမဖင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကေဂုေ်လ ေွင် CB ြျားနှင့် ၂၀၁၇-၁၈ နှင့် ၂၀၁၈-၁၉
ေစ်ေုေ်သရးခုနှစ်ေို့အေွက် ကျွေ်းေစ်ေုေ်လုြ်ေည့် ေစ်ေုေ်သရးသအဂျင်စီြျားကို အဖွဲ့ (၄)ဖွဲ့
ခွဲ၍ ေွားသရာက်ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်နိုငသ
် ရးအေွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအသေးကျင်းြခဲ့သကကာင်း၊ ေွား
သရာက်ရြည့်သဒေြျားြှာ ၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ်၏ ကျေ်ရိသ
ှ ေသေးသော ေစ်ေုေ်သရးသဒေ (၄)ခု နှင့်
၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်ေွင် ေစ်ေုေ်ြည့် သအဂျင်စီ (၇)ခုေို့မဖစ်သကကာင်း၊ ေို့သော်လည်း ကောအသရှ့
သအဂျင်စီြှ ေုေ်လုြ်ြည့် ကျွေ်းေေ် (၂၆၀၀)နှင့် ကောအသောက်သအဂျင်စီြှ ေုေ်လုြ်ြည့်
ကျွေ်းေေ် (၂၀၀၀) အေက် ေေ် (၁၀၀၀) ေို့ေည် ေဘာေသောြှ ေုေ်လြ
ု ်ြည့်ေေ်ြျားြဟုေ်ြဲ
ေက်ကကီးစိုက်ခင်းြှ ေုေ်လြ
ု ်ြည့်ေေ်ြျားမဖစ်သကကာင်း၊ ေိ့သ
ု ကကာင့် သောက်ြင
ို း် ေွင် ေွားသရာက်
ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ြည့် CB အဖွဲ့နှင့် သေရာသဒေေို့ အသမြာင်းအလဲရှိနိုငသ
် ကကာင်း ရှင်းလင်းေင်မြ
ခဲ့ြါေည်။
ဆက်လက်၍ CB အဖွဲ့ (၄)ဖွဲ့ြှ ေွားသရာက်၍ Field testing လုြ်ခဲ့သော ေစ်ေုေ်သရးသအဂျင်စီ
(၄)ခုအေွက် သောက်ခံချက်လက်ြှေ်ရရှိနိုင်မခင်းရှိ/ြရှိေည် CB (၄) ဖွဲ့ Field testing မြုလုြ်ခဲ့စဉ်
က အေုံးမြုခဲ့သော Sampling Methodology နှင့် Sample Size သြါ်ြူေည်သကကာင်း၊ ၄င်းေို့
သကာက်ယူခဲ့သော Sample Size ေည် ကိုယ်စားမြုသော အသရအေွက်မဖစ်ြါက သောက်ခံချက်
လက်ြှေ်ေုေ်သြးြည်မဖစ်သကကာင်း၊ ေိ့သ
ု ကကာင့် MFCC နှင့် CB အဖွဲ့ေင်ြျားသေွ့ဆုံ၍ သဆွးသနွးေွား
ရေ်ရိသ
ှ ကကာင်းကို ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့ြါေည်။
ဦးခင်သြာင်ကကည်ြှလည်း သဖာ်မြြါ စိုက်ခင်းြှေုေ်လုြ်ြည့် ကျွေ်းေစ်ေို့ေည် အသမြာင်ခုေ်
လှဲမခင်းစေစ်ကိုအေုံးမြု၍ ခုေ်လဲမှ ခင်းမြုြည်ြဟုေ်သကကာင်း၊ ေဘာေသောကဲ့ေို့ြင် ေစ်သော
ဦးစီးဌာေြှ ၅ သြနှင့် အေက်ရှိသော အြင်ြျားကိုြေ
ှ ်ြင်သောင်ြျားရိုက်ြှေ်သြးမခင်းမဖစ်သကကာင်း၊
ခုေ်လဲပှ ြီးလျှင် မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်းြှ ေစ်သောဦးစီးဌာေေို့ ကွငး် ြိေ်အစီရင်ခံစာြျား သရးေား၍
မြေ်လည်အြ်နှံြည်မဖစ်သကကာင်း ရှင်းလင်းသမြာကကားခဲ့ြါေည်။
ေိ့သ
ု ောက် CB ြျားအသေမဖင့် ြိြေ
ိ ို့ေွားသရာက်အကဲမဖေ်ရြည့် သအဂျင်စီသဒေြျားနှင့် ြေ်ေက်၍
ခေ့်ြှေ်းကုေ်ကျစရိေ်ြျားကို ေွက်ချက်ပြီး MFCC ေို့သြးြို့ခဲ့ကကသကကာင်း၊ ခေ့်ြှေ်းကုေ်ကျစရိေ်
အသေမဖင့် စုစုသြါင်းအသြရိကေ်သဒါ်လာ(၉၀၀၀)သကျာ် (ေို့) မြေ်ြာကျြ်သငွ ေိေ်း (၁၃၀) သကျာ် ခေ့်
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ရှိသကကာင်း၊ လက်သေွ့ကွင်းဆင်းသဆာင်ရွက်ေည့်အခါ ခေ့်ြှေ်းသငွေက်ြန
ို ိုငသ
် ကကာင်းနှင့်

အဆိြ
ု ါ

ခေ့်ြှေ်းကုေ်ကျစရိေ်ြျားအား မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်းြှ ကျခံရေ် (ေို့) MFCC ရေ်ြုံသငွြှ ကျခံရေ် (ေို့)
ေီးေေ့်ရေ်ြုံသငွရှာသဖွကျခံရေ် လိုအြ်သကကာင်း ရှငး် လင်းေင်မြခဲ့ြါေည်။ ေိ့သ
ု ောက် အစည်းအသေး
ေွင် MFCC ရေ်ြုံသငွ (ေို့) ေီးေေ့်ရေ်ြုံသငွ (ေို့) အဆိြ
ု ါရေ်ြုံသငွနှစ်ခုသြါင်း၍ ကုေ်ကျခံရေ် နှင့်
မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်းြှ in-kind အသေမဖင့် ေည်းခိုသေေိုင်/ေွားလာသရးြျားြံ့ြးို သြးရေ် ေသဘာေူ
ဆုံးမဖေ်ခဲ့ကကြါေည်။
၉။ ေိ့သ
ု ောက် ဦးေင်းလှိုငြ
် ှ Third Party ေုေ်သြးြည့် MTLAS Certificate/verification ေွင်
ြည်ေည့်စာရွက်စာေြ်းြှ အသောက်အေားအမဖစ်ေွဲ၍ သြးြည်ြဟုေ်သကကာင်း၊ ကိုက်ညီြှု ရှိ/
ြရှိ ကိုော သဖာ်မြြည်မဖစ်သကကာင်း၊ စာရွကစ
် ာေြ်းြျားကို Confidential အမဖစ်ေိေ်းေိြ်းေားရှိ
ေွားြည်မဖစ်သကကာင်း၊ အချု့သောကိ
ိ
စ္စရြ်ြျားေွင် လိအ
ု ြ်လာြါက MFCC ေို့ေင်မြအေည်မြု၍
သောင်းခံြည်မဖစ်သကကာင်း၊ေိုြေ
ှ စ်ဆင့် MFCC ေည်ေက်ဆိုင်ဌာေ MTE/FD ေို့ ေင်မြသောင်းခံ
ြည်မဖစ်သကကာင်း သမြာကကားခဲ့ြါေည်။
ဦးခင်သြာင်ကကည်ြှ

ဌာေဆိုင်ရာရုံးြျားေွင်

Restricted

နှင့်

Confidential

ဟူ၍ရှသ
ိ ကကာင်း၊

Confidential မဖစ်သောကိစ္စရြ်ြျားေွင် မြေ၍ြရသကကာင်း၊ Restricted မဖစ်သောကိစ္စရြ်ြျား
နှငြ
့် ေ်ေက်လျှင် မြေင့်မြေိုက်သောအသမခအသေမဖစ်ြါက မြေေွားြည်မဖစ်သကကာင်း၊ ေို့ရာေွင်
ရုံးချုြ်ေို့ သောင်းခံရြည်မဖစ်သကကာင်းနှင့် MFCC ြှ ေသဘာေူညီေိရှိပြီးမဖစ်ြှောလျှင် ၄င်းေို့
ဘက်ြှ မြေနိုင်ြည်မဖစ်သကကာင်းမြေ်လည်သမြာကကားခဲ့ြါေည်။
ေိ့သ
ု ောက် ဦးေင်းလှိုငြ
် ှ လက်ရှိေွင် Trial Shipment နှင့် ြေ်ေက်၍ CB ြျားြှ FMU ြျားေို့
ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ရေ်ေွားသရာက်ရာေွင် MFCC ေွင်ေွဲဖက်ောေေ်ေြ်းသဆာင်သေသော မြေ်ြာ့
ေစ်လုြ်ငေ်း ေေ်ေြ်းေစ်ဦးြှလက
ို ်ြါ၍ စာရွက်စာေြ်းြျားကို ြှေ်ေြ်းရယူသကကာင်းနှင့် အဆိြ
ု ါ
ြှေ်ေြ်းြျားကို လိက
ု ်ြါေွားသော ေေ်ေြ်းကောလျှင် ေိေ်းေိြ်းေားသကကာင်း၊ CB ြျားြှ
လိအ
ု ြ်လာလျှင် MFCC ြှ ေက်ဆိုင်ရာဌာေြျားေို့ ခွင့်သောင်း၍ ဌာေြှ ခွင့်မြုြှောလျှင် ေုေ်သြး
ြည့်အစီအစဉ်အေိုငး် လုြ်ကိုငသ
် ဆာင်ရွက်သေသကကာင်း၊ ေို့သော်လည်း သရရှည်ေွင် CB ြျားြှ FMU
ြျားေို့ ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ရေ် ေွားသရာက်ေည့် အကကိြ်ေိုငး် ေွင် MFCC ြှ ေေ်ေြ်းေစ်ဦး
အပြဲလိုက်ြါရေ်ြှာ အခက်အခဲရှိသကကာင်းကို ေြ်ြံ၍ ရှင်းလင်းသမြာကကားခဲ့ြါေည်။
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ေို့မဖစ်ြါ
ါ၍ MFCC ြှ CB ြျားကိုောေေ်ယူပြီး ၄င်းေို့ကုယ
ိ ်ေိုင်ြှေ်ေြ်းြျားကို ယူ၍ Confidential
အမဖစ်ေေ
ိ ်းေိြ်းေားပြီး လိအ
ု ြ်လာသော အချေ်ိ ကာလေွင် MFCC ေို့ ေင်မြအေည်မြုြည်မဖစ်
သကကာင်း၊ MFCC ြှလည်း ေက်ဆိုငရ
် ာဌာေေို့ ေင်မြြည်မဖစ်သကကာင်း၊ ေက်ဆိုငရ
် ာဌာေြှ ေသဘာ
ေူညီြှောလျှင်ေုေ်သြးြည်မဖစ်သကကာင်း စေည့်အစီအစဉ်ကို အေုံးမြု အသကာင်အေည်သဖာ်
နိုငရ
် ေ် ရှင်းလင်းသမြာကကားခဲ့ြါေည်။ဦးခင်သြာင်ကကည်ြှလည်းေသဘာေူသကကာင်း ၊ ဓါေ်ြုံြှေ်ေြ်း
ရယူေင့််သကကာင်း၊ ေို့သော်လည်း MFCC အစည်းအသေးေို့ မြေ်လည်ေင်မြ၍ ဆုံးမဖေ်ရေ်လိုအြ်
သကကာင်း သမြာကကားခဲ့ြါေည်။
၁၀။ TWG TOR ၏ “အစည်းအသေးြှေ်ေြ်းြျား” သခါင်းစဉ်သအာက်ရှိ ေံြါေ်စဉ် (၂) ေွင် TWG အဖွဲ့ေင်
ြျားြှ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်း(ြူကကြ်း)ကို အကကံမြုမြင်ဆင်မဖည့်စွက်ရေ်အချက်ြျားရှိ/ြရှိ မြေ်ကကား
သြးရြည်ဟုသရးေားေားသော်လည်း အချေ်ိ ကာလေည့်ေွင်းေားမခင်း ြရှိသောသကကာင့် အဆိုြါ
ေံြါေ်စဉ်ေွင် (၇) ရက်အေွင်းဟု ေြ်ြံမဖည့်စွက်ရေ်ဆုံးမဖေ်ခဲ့ကကြါေည်။
ေိ့သ
ု ောက်

အစည်းအသေးြှေ်ေြ်းကို

မြေ်ြာနိုင်ငေ
ံ စ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီြှ

ြှေ်ေြ်းေင်ြည်မဖစ်ပြီး၊ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်းြူကကြ်းကို (၇) ရက်အေွင်း TWG အဖွဲ့ေင်ြျားေံ
ေို့ သြးြိြ
ု့ ည်မဖစ်ပြီး TWG အဖွဲ့ေင်ြျားြှ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်းြူကကြ်းကို (၇)ရက်အေွင်း
အကကံမြုမြင်ဆင်မဖည့်စွက်မြေ်ကကားသြးရေ် သမြာကကား၍ ဦးေင်းလှိုငြ
် ှ သောင် TWG အစည်းအသေး
ေွင် ေင်မြြည့်အသကကာင်းအရာြျားကို အကျဉ်းချုံးသမြာကကားပြီး အစည်းအသေးကို ေိဂုံးချုြ်ခဲ့ကက
ြါေည်။
ဆုံးမဖေ်ချက်ြျား
၁၁။

အစည်းအသေးြှ သအာက်သဖာ်မြြါေို့ကို ဆုံးမဖေ်ကကြါေည်-

သဆာင်ရွက်ရေ်

(က) MFCC ၏ ေည်းြညာဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့ (TWG) အစည်းအသေး

အဖွဲ့ေင်ြျား

ေို့ အဖွဲ့ေင်ြျားြှ ေက်သရာက်နိုငမ် ခင်းြရှိလျှင် အဆိြ
ု ါ အဖွဲ့ေင်

အားလုးံ

ကိုယ်စား ဘာောရြ်ဆိုငရ
် ာကျွြ်းကျင်ေူ (ေို့) ဆုံးမဖေ်ချက်သြး
နိုငြ
် ည့်ေူေစ်ဦးအား ကိုယ်စားေက်သရာက်သြးရေ် ။
(ခ)

ေည်းြညာဆိုငရ
် ာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့ (TWG)၏ အဖွဲ့ေင်ြျားအားလုးံ ေံ
ေို့ MTLAS နှငြ
့် ေ်ေက်သော အချက်အလက်ြျားသေငှသြးရေ်
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MFCC လုြ်ငေ်း
အဖွဲ့ရုံး

(ဂ)

TWG

၏

သဆာင်ရွက်ရေ်လုြ်ငေ်းြျားနှင့်

ောေေ်ေေ္တရားြျား၊

ေံြါေ်စဉ် (၁၁) ေွင် သရးေားေားသော “% ြည်ြျှကက
ို ်ညီရေ်
လိအ
ု ြ်ေည်ကို သဖာ်ေုေ်ေားရေ်” ဟု သရးေားေားေည်ကို

MFCC လုြ်ငေ်း
အဖွဲ့ရုံး

“ကိုက်ညီြှုအသမခအသေကို သဖာ်ေေ
ု ်ေားရေ်” ဟူ၍ မြေ်လည်မြင်
ဆင်သရးေားရေ်။
(ဃ)

SFM Pilot Project လုြ်ကိုငန
် ိုင်ရေ်အေွက် ဂေ့်သဂါခရိုင် ကို

MFCC လုြ်ငေ်း

ဦးစားသြးသရွးချယ်နိုငရ
် ေ်အေွက် ဦးစားသြးအဆင့်အလိက
ု ် မြေ်ြာ

အဖွဲ့ရုံး

နိုငင
် ံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ အစည်းအသေးေွင်
မြေ်လည် ေင်မြရေ်။
(င)

၂၀၁၇-၁၈ နှင့် ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်ေွင်ေေ
ု ်ယူခဲ့သော ေစ်ြျားကို

MFCC လုြ်ငေ်း

MTLAS Principle (1-4) အရ ေရားေင်ေစ်မဖစ်သကကာင်း ဆေ်းစစ်

အဖွဲ့ရုံး

အကဲမဖေ်နိုငရ
် ေ်အေွက်

မြေ်ြာနိုင်ငေ
ံ စ်သောသောက်ခံချက်မြု

သရးသကာ်ြေီြှ အေိအြှေ်မြုသြးေားသော CBs ြျားကို ငှားရြ်း
နိုငရ
် ေ်အေွက် MFCC ရေ်ြသ
ုံ ငွ (ေို့) ေီးေေ့်ရေ်ြုံသငွြှ ကုေ်ကျခံ
ရေ် (ေို့) အဆိုြါ ရေ်ြသ
ုံ ငွေို့ြှ ြူးသြါင်းကျခံရေ်။
(စ)

CBs ြျားြှ ခရိုင်ြျားေို့ေွားသရာက်၍ MTLAS Principle (1-4)

MFCC

ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ရာေွင် ဓါေ်ြုံရိုက်ခွင့မ် ြုရေ်၊ အဆိြ
ု ါဓါေ်ြုံြျား

လုြ်ငေ်းအဖွဲ့ရုံး

အား CBs ြျားြှ Confidential အမဖစ်ေေ
ိ ်းေိြ်းေားရေ်နှင့် လိအ
ု ြ်
လာြါက ေက်ဆိုင်ရာဌာေေို့ ခွင့်မြုချက်မြေ်လည်သောင်းခံရေ်
(ဆ)

TWG TOR ၏ “ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်းြျား” သခါင်းစဉ်သအာက်ရှိ

MFCC

ေံြါေ်စဉ် (၂)ေွင် “TWG အဖွဲ့ေင်ြျားြှ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်း

လုြ်ငေ်းအဖွဲ့ရုံး

(ြူကကြ်း)ကို (၇) ရက်အေွင်း အကကံမြုမြင်ဆင်မဖည့်စွက်ရေ် အချက်
ြျား ရှိ/ြရှိ မြေ်ကကားသြးရြည်” ဟု မြင်ဆင်သရးေားရေ်။

၁၂။

အစည်းအသေးကို (၁၂:၀၀) ောရီေွင် ရုေ်ေိြ်းြါေည်။

D/ MFCC/1st MFCC TWG Meeting Minutes

D/ MFCC/1st MFCC TWG Meeting Minutes

