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“၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၅) ရက် (သောကကာသေ့) ၁၀:၀၀ ောရီ  ရေ်ကုေ်ပြို့၊ မြေ်ြာနုိင်ငံေစ်သော 

သောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီရံုး အစည်းအသေးခေ်းြေွင် ကျင်းြမြုလုြ်ေည့် ေည်းြညာ 

ဆုိင်ရာလုြ်ငေ်းအဖဲွ့ (TWG) ြေြအကကိြ်သမြာက်အစည်းအသေး၏ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်း” 

 

အစည်းအသေးေက်သရာက်ေူြျား 

မြေ်ြာနုိင်ငံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ၏ ေည်းြညာဆုိင်ရာလုြ်ငေ်းအဖဲွ့ ေင်ြျား 
 
ဦးသရွှေသကျာ် အကကံသြး၊ မြေ်ြာနိုင်ငံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ  

 
အဖဲွ့သခါင်း

သဆာင် 
 

ဦးသအာင်ေငး်ေွေ်း ညွှေ်ကကားသရးြှူး 
ေဘာေသောနှင့်စိုက်ခင်းလုြ်ငေ်းဌာေ၊ေစ်သောဦးစီးဌာေ၊ 
ေယံဇာေနှင့်ေဘာေြေ်ေေ်းကျင်ေေိ်းေိြ်းသရးေေ်ကကီးဌာေ 
 

အဖဲွ့ေင် 

ဦးခင်သြာငက်ကည် ဒုေိယအသေွသေွြေ်သေဂျာ  
ေစ်ေုေ်သရးဌာေ၊ မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်း 
ေယံဇာေနှင့်ေဘာေြေ်ေေ်းကျင်ေေိ်းေိြ်းသရးေေ်ကကီးဌာေ 
 

အဖဲွ့ေင် 

သဒါက်ောေါေါြိးု ဒုေိယညွှေ်ကကားသရးြှူး 

အြျ ိုးေားစံချေိ်စံညွှေ်းနှင့်အရည်အသေွးဌာေ 
ေုသေေေနှင့်ေီေွင်ဆေ်းေစ်ြှုဦးစီးဌာေ၊ 
ြညာသရးေေ်ကကီးဌာေ 
 

အဖဲွ့ေင် 

ဦးသအာင်ေေ့်ဇင် အြှုသဆာငအ်ရာရိှချူြ်၊ MERN (NGO ကိုယ်စားလှယ်) 
 

အဖဲွ့ေင် 
 

ဦးေငး်လှိုင် အြှုသဆာငအ်ရာရိှချုြ်၊ MFCC-PEFC Project အဖဲွ့ေင် 
 

ဦးဘာဘာချ ို  မြေ်ြာနိုင်ငံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ 
 

အေွင်း 
သရးြှူး၊ 
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အစည်းအသေးြေက်သရာက်နုိင်ေူြျား 

ဦးအေု်းလွင် Terrestrial Program Manager, TNC Myanmar 
 

အဖဲွ့ေင် 
(ခွင့်) 

 
ဦးသကျာ်ြင်းေွဋ် အရြ်ဖက်လူြှုအဖဲွ့အစည်းကိုယ်စားလှယ် (MSG) 

 
အဖဲွ့ေင် 
(ခွင့်) 

 
ကိုယ်စားလှယ်ေစ်ဦး ေစ်လုြ်ငေ်းရှင်အဖဲွ့အစည်းကိုယ်စားလှယ် အဖဲွ့ေင် 

(ကိုယ်စား 
လှယ်အေည် 

ြမြုရသေး)) 
 

မြန်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်မြုတေးတကာ်ြေီြှ ေက်တောက်သူြျား  

ဦးသအးမြည့်သအာင် MFCC-PEFC Project Communication and 
Business Officer 
 

ဦးေူရိေ်ေက် မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်း၊ မြေ်ြာနိုင်ငေံစ်သော 
သောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ (ေွဲဖက်) 

 

ေစ်အုြ်ကကီး 

ဦးသအာင်သကျာ်စိုး မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်း၊ မြေ်ြာနိုင်ငေံစ်သော 
သောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ (ေွဲဖက်) 
 

အငယ်ေေ်းလက်သောက် 

သဒါ်သော်ောပငိြ်း MFCC-PEFC Project 
 

Technical Officer 

သဒါ်သြဇွေ်ပဖိုး MFCC-PEFC Project 
 

Technical Officer 

သဒါ်ြုိ့ြိုသ့ြာငဇ်င် MFCC-PEFC Project Technical Officer 
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ရည်ရွယ်ချက် 

၁။ အစည်းအသေးအား သအာက်သဖာ်မြြါရည်ရွယ်ချက်ြျားမဖင့က်ျငး်ြခဲ့မခင်းမဖစ်ြါေည်- 

(က) ေညး်ြညာဆိုငရ်ာလြု်ငေ်းအဖဲွ့ (TWG) ၏ ToR ြူကကြ်းအား သဆွးသနွးအေညမ်ြုရေ်ကိစ္စ။ 

(ခ) ေစ်သောစီြံအြု်ချုြ်လုြ်ကိငုြ်ှုကို သောက်ခံချက်သြးနိုင်ရေ်အေွက် Pilot Project FMU 

သရွးချယ်သဆာင်ရွက်ရေ်ကိစ္စ။ 

(ဂ) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေစ်ေုေ်သရးခုနှစ်ေို့အေွက် ကျွေ်းေစ်ေုေ်လုြ်ေည့် 

ေစ်ေုေ်သရးသအဂျငစ်ီြျားကို Certification Body(CB) အဖဲွ့ြျားြှ စစ်သဆးအကဲမဖေ် 

နိုငရ်ေ်ကိစ္စ။ 

သဆွးသနွးချက် 

၂။ မြေ်ြာနိုငင်ံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ၊ အကကံသြး၊ ေညး်ြညာဆိုငရ်ာလြု်ငေ်းအဖဲွ့ 

သခါင်းသဆာင် ဦးသရွှေသကျာ်ြှ မြေ်ြာနိုငင်ံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ (MFCC) ေည် 

ေယံဇာေနှင့် ေဘာေြေ်ေေ်းကျင်ေိေ်းေိြ်းသရးေေ်ကကီးဌာေ၏ အြိေ့်သကကာ်မငာစာမဖင့် အစိုးရ 

ဌာေြျား၊ ြေ်ေေ်းကျင်နှင့လ်ူြှုသရးဆိုငရ်ာအစိုးရြဟုေ်သောအဖဲွ့အစည်းြျား၊ အရြ်ဖက်လူြှုအဖဲွ့ 

အစည်း နှင့် ြုဂ္ဂလကိအခေ်းကဏ္ဍေို့ြှကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ဖွဲ့စည်းေားမခငး်မဖစ်သကကာငး်၊ (MFCC) 

ေွင် ယခင်ကေည်းကလိအုြ်လျှင် ေညး်ြညာဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့(TWG)ြျားကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သကကာငး်၊ 

ေညး်ြညာရြ်ြိုငး်ဆိုင်ရာြျားကိုအသေးစိေ်သဆွးသနွးနိုငရ်ေ်အေွက်ေည်းြညာဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့ 

(TWG)ကို ဖွဲ့စည်းရမခငး်မဖစ်သကကာငး်နှင့်အစည်းအသေးြှဆုံးမဖေ်ချက်ြျားကို MFCC အစည်းအသေးြ ှ

အေညမ်ြုဆုံးမဖေ်နိုင်ရေ်အေွက်ေငမ်ြရေ် လိုအြ်သကကာငး်၊  MFCC ၏ သေ့စဉ်လုြ်ငေ်းြျားကုိ 

MFCC Secretariat ြ ှလုြ်သဆာငလ်ျှက်ရှိသကကာငး်နှင့် လက်ရိှေွင် MFCC အစည်းအသေး (၂) ကကိြ် 

ကျငး်ြပြီးမဖစ်သကကာငး် ရှငး်လင်းသမြာကကားခဲ့ြါေည်။ 

MFCC ြ ှလက်ရိှအသကာငအ်ေည်သဖာ်သဆာငရွ်က်လျှက်ရိှသော(၂၀၁၇ ဧပြီလြှ ၂၀၂၀ ဧပြီလ) ၃နှစ် 

ောစီြံကိေ်းေွင် လုြ်ကိုင်သဆာငရွ်က်ရြည့်လုြ်ငေ်းြျားကို ေေ်ြှေ်ချေိ်ကာလအေွင်း အသကာင် 

ေည်သဖာ်သဆာငရွ်က်ရေ် အသရးကကီးြါသကကာငး်၊ ဥြြာအားမဖင့် MFCC ြ ှ PEFC၏ အဖဲွ့ေငအ်မဖစ် 

ယခုနှစ်ြေ်လအေွငး်သလျှာက်ေားရြည်မဖစ်ပြီး၊ ၄ငး်ေည်လည်း စီြံကိေ်း၏ လုြ်ငေ်းေစ်ခုမဖစ် 

သကကာငး်၊ မြည်သောငစ်ုေေ်ကကီးဌာေြှလည်း ေသဘာေူညီပြီးမဖစ်သကကာငး်၊လက်ရိှေွင်သလျှာက်ေား 

ပြီးမဖစ်ြါသကကာငး်၊ PEFC၏ (CEO and Secretary General) ေည် ဧပြီလကုေ်ေွင် လာသရာက်၍ 

membership ေငသ်ရာက်သရးအေည်မြု သဆွးသနွးေွားြည်မဖစ်သကကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုေငဘ်ာလ 

ေွင် PEFC Annual Meeting ရိှသကကာင်း၊ အဆိြုါအစည်းအသေးေွင် MFCC ြ ှ အဖဲွ့ေင်အမဖစ် 
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သလျှာက်ေားမခငး်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ၄ငး်ေို့ြှေသဘာေူညီလျှင် အေငး်ေင်မဖစ်ြည်မဖစ်သကကာင်း၊ 

ေညး်ြညာဆိုငရ်ာလြု်ငေ်းအဖဲွ့ (TWG)အသေမဖင့် ေညး်ြညာြိုင်းဆိုငရ်ာကိစ္စြျားကိုော အဓကိေား 

သဆွးသနွးသဆာငရွ်က်ေွားကကြည်မဖစ်သကကာငး် သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ 

 

၃။  MFCC-PEFC Project(စီြံကိေ်း)၏ အြှုသဆာငအ်ရာရိှချုြ် ဦးေငး်လှိုငြ်ှ ေညး်ြညာဆိုငရ်ာလုြ်ငေ်း 

အဖဲွ့(TWG)ေွင် အဖဲွ့ေင်အားလုးံ(၁၀)ဦးရိှသကကာင်း၊ ယသေ့အစည်းအသေးေွင် (၇)ဦး ေက်သရာက်ပြီး 

(၂)ဦးြှာ ခွင့်ေိုင်ကကားခဲ့၍ ေစ်ဦးြှာ ေစ်လုြ်ငေ်းရငှ်အဖဲွ့အစည်းြှ ကိုယ်စားလှယ်ေစ်ဦးမဖစ်ပြီး 

ယငး်အား အေညမ်ြုြသရွးချယ်ရသေးသကကာငး်၊  TWG ၏ သဆာငရ်ွက်ရေ်လုြင်ေ်းြျားနှင့် ောေေ် 

ေေ္တရားြျားေွင်“အစည်းအသေးမဖစ်သမြာက်နိုငရ်ေ် အေည်းဆုံးအဖွဲ့ေငဦ်းသရ ေံုးြုံနှစ်ြုံ ေက်သရာက် 

နိုငရ်ြါြည်”ဟ ု ေေ်ြှေ်ေားသောသကကာင့် ယသေ့အစည်းအသေးေည် အေသမြာက်သကကာငး် 

သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ 

 
ေို့သောက် မြေ်ြာနိုငင်ံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ၊ အေွငး်သရးြှူး၊ ဦးဘာဘာချ ို ြှ 

အစည်းအသေးေိုအ့ဖွဲ့ေင်ြျား ေက်သရာက်နိုငမ်ခငး်ြရှိလျှင် ၄ငး်အဖွဲ့ေင်ကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ် 

ေစ်ဦးြှေက်သရာကန်ိုင်သရးအေွက် သဆွးသနွးအဆိမုြုရာေွင်  ဦးေငး်လှိုင်ြှ TWG၏ သဆာင်ရွက်ရေ် 

လုြ်ငေ်းြျားနှင့် ောေေ်ေေ္တရားြျားေွင် “TWG ေွင် လိုအြ်ြါက Sub-working Group ြျား                                                      

ဖွဲ့စည်းသဆာငရွ်က်ရေ်” ဟူ၍လည်းသကာငး်၊ “ေက်ဆိုငရ်ာကဏ္ဍအလိုက် ြညာရြ်ြိုငး်ဆိုင်ရာနှင့် 

ေညး်ြညာြိုငး်ဆိုငရ်ာြျားအေွက် မြည်ေွငး်/မြည်ြ ြညာရှငြ်ျားအား ဖိေ်သခါ်သဆွးသနွးေွားရေ်” 

ဟူ၍လည်းသကာငး် စေည်မဖင့် ြါေင်သော်လည်း အဖဲွ့ေငြ်ျားြှ ြေက်သရာကန်ိုငလ်ျှင် ကိုယ်စား 

ေက်သရာက်ရေ်နှင့်ြေ်ေက်၍ ေည့်ေွငး်သရးဆွဲေားမခင်းြရိှြါသကကာငး်၊ ေ့ုိသော်လည်း “အစည်း 

အသေးဆုံးမဖေ်ချက်ြျားချြှေ်ရာေွင် အြျားဆန္ဒဘုံေသဘာေူညီချက် (consensus) ရရိှေည် 

အေိ သဆွးသနွးရြည်” ဟူ၍သရးဆွဲေားသောသကကာင့် အြျားေသဘာေူညီချက် (consensus) ရရိှ 

နိုငရ်ေ်အေွက် အစည်းအသေးေုိ့ ြေက်သရာက်နိုငသ်ောအဖွဲ့ေင်ြျားြှ လုြ်ငေ်းကျွြ်းကျငေ်ားလည် 

ေူ (ေ့ုိ) အဆုးံအမဖေ်သြးနိုင်ြည့်ေူေစ်ဦးကို ကိုယ်စားေက်သရာက်ခွင့်မြုရေ် အစည်းအသေး 

ေက်သရာက်ေူြျားြှ ဆုံးမဖေ်ခဲ့ကကြါေည်။  

 

၄။ ဦးေငး်လှိုင်ြှ ဆက်လက်၍ TWG ၏ TOR ေည် မြေ်ြာနိုငင်ံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရး 

သကာ်ြေီြှသရးဆွဲ၍ ေေ်ကကီးဌာေေ့ုိ ေငမ်ြခဲ့သကကာင်း၊ ေိသုောက် ေေ်ကကီးဌာေြှ TOR ကိုေြ်ြံ 

မဖည့်ဆည်းေားြါသကကာငး်နှင့် အဆိုြါ TOR ေွင် ြါေင်သောအချက်ြျားကို သဆွးသနွး၍ မြေ်လည် 

မဖည့်စွက်မြငဆ်ငရ်ေ်ညွှေ်ကကားေားသကကာငး်သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ ေို့သောက် TWG ၏ သဆာငရ်ွက်ရေ် 
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လုြ်ငေ်းြျားနှင့် ောေေ်ေေ္တရားြျားအားသဆွးသနွးကကရာ ေံြါေ်စဉ် (၁-၂)နှင့် ြေ်ေက်၍ အဖဲွ့ေင် 

ြျားအားလုးံသလ့လာနိုင်ရေ်အေွက် MTLAS နှင် ့ ြါေ်ေက်သောအချက်အလက်ြျားကို သေငှသြး 

ရေ် ဆုံးမဖေ်ခဲ့ကကြါေည်။  

 

ဆက်လက်၍ ေံြါေ်စဉ် (၃)နှင် ့ြေ်ေက်၍ MFCC ေွင် ေဘာေသော၊ စိုက်ခင်းနှင့် ေက်ဆိုင်သော 

စံနှင့် အညွှေ်းြျားကို သရးဆွဲပြီးမဖစ်သကကာငး်၊ ေဘာေသောအေွက် Principle (၉)ခ၊ု စိုက်ခင်းနှင့် 

ြေ်ေက်၍ Principle (၁၀)ခရိှုသကကာင်း၊ ေဘာေသောနှင့် ေက်ဆိုငသ်ော စံနှင့် အညွှေ်းြျား 

အေွက် Consultation Workshop ြျားလုြ်သဆာငခ်ဲ့ပြီးမဖစ်သကကာငး်၊ ကွငး်ဆငး်စစ်သဆးမခင်း 

(Field testing)လည်း လုြ်သဆာငပ်ြီးမဖစ်သကကာငး်၊ စိုက်ခင်းနှင့်ြေ်ေက်၍လည်း ဧပြီလ ၈ ရက် 

သေ့ေွင် ြုဂ္ဂလကိစိုက်ခငး်ကုြ္မဏီြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင်သ့ေွ့ဆုံေွားရေ် ရိှသကကာငး်၊ ၄ငး်ေို့ကို 

သရးဆွဲေားသော စံနှင့်အညွှေ်းြျားအား ရှင်းလငး်သမြာကကား၍ ၄ငး်ေို့အသေမဖင့် လိကု်ောသဆာင်ရွက် 

နိုငေ်ည့်အသမခအသေြျားအား ကကိုေငည်ိှနှိုင်းေွားြည်မဖစ်သကကာငး် သမြာကကားခဲ့ြါေည်။  

 

ေဘာေသောအေွက် Demonstration Plot ကိ ု ယခုေည်းြညာဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းအဖဲွ့ြှ အဆိမုြု 

သရွးချယ်ေားပြီး MFCC ေ့ုိ ေငမ်ြအေည်မြုေွားြည်မဖစ်သကကာငး်၊ စိုက်ခင်းအေွက် 

Demonstration Plot ကို ြသရးွချယ်ရသေးသကကာငး်၊ CF နှင်ြ့ေ်ေက်၍ FFI ြ ှ မြစ်ကကီးေားေင်ွ 

(Pilot Testing) အသေမဖင့် ေစ်ေုေ်နိုင်ရေ် အသကာငေ်ည်သဖာ်သဆာငရွ်က်သေသော FAO Project , 

CFTLOP (CF Timber Legality Operational Procedure) ေစ်နှစ်စီြံကိေ်းရှိသကကာငး်၊ ၄ငး်ေို့ြှ 

MTLAS ကို အသမခခံ၍ legal grid ကိုသရးဆွဲေားသကကာင်း၊ MFCC ြှ အေည်ြမြုရသေးသကကာငး်၊ 

ေစ်သောဦးစီးဌာေြှလည်း MFCC ြှ အေည်မြုသြးရေ် လိုအြ်သကကာငး်ကို သမြာကကားေားသကကာငး်၊ 

TWG အသေမဖင့် ေဘာေသော/ စိုက်ခင်း/CF ေို့နှင့် ြေ်ေက်၍ Demonstration Site ြျားကုိ 

သရွးချယ်အဆိမုြုသြးရေ် လိအုြ်သကကာင်းသမြာကကား ခဲ့ြါေည်။ 

 

ေို့သောက် ဦးသအာင်ေေ့်ဇင်ြှ  Demonstration Site သရွးချယ်ရာေွင် Social ြိုင်းကိုြါေည့်ေွငး် 

စဉ်းစားေင့်သကကာငး်သမြာကကားရာေွင် ဦးသရွှေသကျာ်နှင့် ဦးေငး်လှိုငေ်ို့ြှ အဆိြုါအချက်ေည် အလွေ် 

အသရးကကီးြါသကကာငး်၊ ေ့ုိသော်လည်း Demonstration Site သရွးချယ်ရာေွင် ေစ်သောရိှသော 

သေရာ၊ ေစ်ေုေ်ေည့်သေရာ (ခရိုင်)မဖစ်ရေ် လိုအြ်သကကာငး်နှင့် ယခုအခါေွင် ေစ်သောဖုးံလွှြ်းြှု/ 

ေေ်ေြး်ြျား၏ စွြ်းသဆာငရ်ည်/ေွားလာရလွယ်ကူြှုစေည်ေို့ကို အသမခခံ၍ခရိုင်ြျားကို ဦးစားသြး 

သရွးချယ်အဆိမုြုရေ် လိုအြ်သကကာငး်၊ ေို့သောက်ြှော Social/ environment/ trade အြုိင်းကုိ 

ေည့်ေွငး်အသကာငအ်ေည်သဖာ်သဆာငရွ်က်ေွားရေ် မဖစ်ြါသကကာငး်သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ 
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၅။  TOR ေံြါေ်စဉ် (၁၁) နှင်ြ့ေ်ေက်၍ လက်ရှိေွင် MFCC ြှ သရးဆွဲေားသော Policy နှင်အ့ေည်းငယ် 

ကွဲလဲွြှုရိှသကကာငး်၊ MTLAS Checklist/ Audit Forms ေွင် ကိုက်ညီြှုကို “%” မဖင့်ြဟုေ်ြဲ 

Compliance Level (Full/Partial/Non) စေည်မဖင့်ော ေေ်ြှေ်ရေ် သရးဆွဲေားသကကာင်း၊ MFCC 

အသေမဖင့် လွေ်လြ်သောေေိယအဖွဲ့အစည်းြျားကို ေငေ်ေ်းသြးပြီးမဖစ်သကကာင်း၊ အဆိုြါ 

ကိုက်ညီြှု အဆင့် (Compliance Level) ြျားကိုလည်း CB ြျားြှော ဆုံးမဖေ်ရေ် ောေေ်ရှိသကကာငး်၊ 

ေို့အမြင် CB ြျားအသေမဖင့် ၄ငး်ေို့၏သေွ့ရှိချက်/ ေေ်ြှေ်ချက်ြျားကို (Client) ဘက်ြှ 

Complaint ေက်ခဲ့လျှင် CB ြျားြှ ောေေ်ယသူမဖရှင်းရြည်မဖစ်သကကာငး်၊ သရးဆွဲေားသောစေစ်ကုိ 

Complaint လုြ်ြှောလျှင် MFCC နှင် ့ ေက်ဆိုင်သကကာငး် သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ ေ့ုိသကကာင့် ေံြါေ် 

(၁၁) ေွင် သဖာ်မြသရးေားေားသော “(%) ြည်ြျှ ကိုက်ညီရေ်လိုအြ်ေည်ကို သဖာ်ေေု်ေားရေ်” 

ဟ ု သရးဆွဲေည်ကို “ကိုက်ညီြှု အသမခအသေကို သဖာ်ေေု်ေားရေ်” ဟူ၍ မြေ်လည်မြင်ဆင်ကကရေ် 

ေသဘာေူခဲ့ကကြါေည်။   

 

၆။   MFCC-PEFC  စီြံကိေ်း၏ Technical   Officer သဒါ်သြဇွေ်ပဖိုးြှ   စီြံကိေ်းကာလအေွငး်  လက်ရှိ   

ေစ်သော စီြံအုြ်ချုြ်လုြ်ကိုငသ်ေသော စေစ်ြျားေည် ေဘာေသောအေွက် သရးဆွဲေားသော စံ/

အညွှေ်းြျားနှင့်  ကိုက်ညီြှု ရိှ/ြရိှ ကို အကဲမဖေ်နိုငရ်ေ်အေွက် ေစ်သောအြု်ချုြ်  လုြ်ကိုငြ်ှုခရိုင်  

(FMU) သရွးချယ်နိုင်ရေ်ရည်ရွယ်၍ “SFM ဆိုင်ရာ ေစ်သောလုြ်ငေ်းြျားနှင့် ြေ်ေက်ေည့် သရှ့သမြး

 စီြံကိေ်းအေွက် FMU သရွးချယ်ရေ် အဆိမုြုေငမ်ြမခငး်” သခါင်းစဉ်မဖင့်သအာက်ြါအေိုငး်ရှငး်လင်း 

ေငမ်ြခဲ့ြါေည်။  

 

၆.၁။  FMU သရွးချယ်ရာေွင် ေွားလာရလွယ်ကူြှု၊ ခရိုင်အေွင်း FD/MTE ေို့ေွင် လက်ရိှောေေ် 

ေြး်သဆာင်သေသော ေေ်ေြ်းြျား၏ စွြ်းသဆာင်ရည်၊ သောဖုးံလွှြ်းြှုနှင့် အရည်အသေွး 

(သရရှည်ေည်ေံြှု) စေည်ေို့ကို ေည့်ေွင်းစဉ်းစားေင့်သကကာငး်၊ ကောခရိုင်၊ သြာ်လိုက် 

ခရိုင်နှင့်ဂေ့်သဂါခရိုငေ်ို့ကို သရွးချယ်ရေ် ေင့်သလျာသ်ောေစ်သောခရိုင်ြျားအသေမဖင့် 

ေည့်ေွငး်စဉ်းစားေင့်သကကာငး်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ေွင် ောယာေေီခရိုင်၊ ကောခရိုငန်ှင့် 

ဂေ့်သဂါခရိုငေ်ို့ကို ေွားသရာက်၍ ေဘာေသော စံနှင့် အညွေ်းြျားအသြါ် အသကာင် 

အေည်သဖာ်နိုင်ြှု အသမခအသေကို ဦးအေု်းလွင် ဦးသဆာငသ်ောအဖွဲ့ြှ ေွားသရာက်၍ 

ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ခဲ့သကကာငး်၊ ေိကုဲ့ေို့ ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ရာေွင် သေွ့ရှခိျက်ြျားကုိ 

အဆင့် (၃) ဆင်(့A/B/C) မဖင့်ခွဲမခားေားသကကာငး်၊ ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ခဲ့သော ခရိင်ု (၃)ခု 

အေက် ဂေ့်သဂါခရုိင်ေည် အသကာင်အေည်သဖာ်နိုင်ြှု အသကာငး်ဆုံးအမဖစ်သေွ့ရိှရ 

သကကာငး် စေည်ေို့ကိုရှင်းလင်း ေငမ်ြခဲ့ြါေည်။  
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၇။ ဦးခင်သြာငက်ကည်ြှ သြာ်လိကု်အသောက်ေစ်ေုေ်သရးသဒေ(သအဂျင်စီ)ေွင် သြာ်လိုက်ခရိုင်၊ ကသလး 

ခရိုင်နှင့် ေြူးခရိုင် စေည့်ခရိုင် (၃)ခုြါေငသ်ေသကကာငး်၊ ေို့သကကာင့် Pilot site အမဖစ်သရးွချယ်ရာေွင် 

အခက်အခဲြျားရှိနိုင်သောသကကာင့် ြသရးွချယ်ေင့်သကကာင်း၊ ဦးသအာင်ေင်းေွေ်းြှလည်း ကောခရုိင် 

ေည် ဧရယိာအားမဖင့် အလွေ်ကျယ်မြေ့်မခငး်၊ ေို့သောက် ေစ်ေုေ်သရးသဒေ (၃)ခ ု (ကောအသရှ့/ 

ကောအသောက်/သကာလင်း)ရိှသေမခင်းစေည်ေို့သကကာင့်ြသရွးချယ်ေင့်သကကာငး်သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ 

ေို့သောက် ၄ငး်ေို့ြှဂေ့်သဂါခရိုငေ်ွင် ေစ်ေုေ်သရးသအဂျင်စီ(၁)ခုောရိှ၍ ဧရိယာေည်းသောသကကာင့် 

Pilot site အမဖစ်သရးွချယ်ရေ်ေင့်သော်သကကာငး်၊ ေွားလာသရးအဆင်သမြနိုင်သကကာငး်၊ ေို့အမြင် 

၂၀၁၇ ခုနှစ်ေွင် မြုလုြ်ခဲ့သော Field Testing အရ အသကာငး်ဆုံး အသမခအသေေွင် ရိှသေသကကာငး်၊ 

ေိသုဒေေွင် ောေေ်ေြ်းသဆာငသ်ေသော ေေ်ေြ်းြျားြှလည်း စိေ်ေင်စားြှုရိှသကကာင်း၊ မြေ်ြာ့ 

ေစ်လုြ်ငေ်းြှလည်း ေစ်လုံးြျားအေွက် QR Code အေံုးမြုမခငး်စေစ်ကို စြ်းေြ်အသကာငေ်ည် 

သဖာ်သဆာင်ရွက်သေသကကာငး် စေည့်အသကကာငး်အရာြျားသကကာင့် ဂေ့်သဂါခရိုငက်ိုသရးွချယ်ေင့် 

သကကာငး် သမြာကကားခဲ့ပြီး ဦးစားသြးခရိုင်ြျားကို သအာက်ြါအေိုငး်ေသဘာ ေူညီခဲ့ြါေည်။ 

၇.၁။ (က) ဂေ့်သဂါခရိုင် (ြေြ ဦးစားသြး) 

      (ခ) ကောခရိုင် (ဒုေိယ ဦးစားသြး) 

      (ဂ) သြာ်လိုက်ခရိုင် (ေေိ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 အြုိင်းအား ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ပြီး  မဖစ်သကကာင်းသောက်ခံချက်နှင့်အေူ သလလံေင ်

သရာင်းချနိုငသ်ရး နှင့် အဆိြုါေစ်ြျားအား CB ြျားြှ ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်နိုငသ်ရးအေွက် ကုေ်ကျြည့် 

ကုေ်ကျစရိေ်ြျားအား ြည်ေည့်ဘဏ္ဍာသရးရေ်ြုသံငွြှ ကုေ်ကျခံေွားြည်ကိုဆုံးမဖေ်ရေ် လိအုြ် 

ြါသကကာငး် ရှင်းလငး်ေင်မြခဲ့ြါေည်။  

 

လက်ရှိေွင် MFCC ြ ှ အေိြှေ်မြုပြီးမဖစ်သော CB အဖဲွ့ (၄)ဖွဲ့ရိှသကကာငး်၊ ေြြ်ံ၍ သလျာက်ေား 

လာသော အဖဲွ့ (၂) ရိှသကကာင်း၊ CB အမဖစ်လုြ်သဆာင်နိုငရ်ေ်အေွက် အဆင့် (၂) ဆင်န့ှင့် အဆင့်ေိုင်း 

အေွက်လိုအြ်ချက်ြျားရိှသကကာငး်၊ လိအုြ်ချက်ြျားေွင် MFCC ြှ ြိုခ့ျသော Auditor ေငေ်ေ်း 

ေက်သရာက်ရေ်ြါေငပ်ြီး လိအုြ်ချက်ြျားအားလုံး ပြီးမြည့်စုံြါက ၄ငး်ေို့ ကိုယ်ေိုင် FMU ြျားေ့ုိ 

ေွားသရာက်၍  MTLAS စေစ/် MTLAS Audit Forms ကို Field testing အမဖစ် လည်းသကာငး် 

စက်ရုံြေှုေ်လုြ်သရးအြိုင်းအေိြါ ေွားသရာက်ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ရသကကာငး်၊ ေို့သကကာင့် အေိြှေ် 
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မြုပြီးမဖစ်သော CB အဖဲွ့ (၄)ဖွဲ့ေည် ၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ်ေွင် ေစ်ေုေ်သရးသဒေ (၈) ခုရှေိည့်အေက် 

(၄)ခုကို ေွားသရာက်၍ ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ပြီးမဖစ်သကကာင်း ရှင်းလင်းေငမ်ြခဲ့ြါေည်။ 

 

ေို့သောက် MFCC အသေမဖင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကေဂုေ်လ ေွင် CB ြျားနှင့် ၂၀၁၇-၁၈ နှင့် ၂၀၁၈-၁၉ 

ေစ်ေုေ်သရးခုနှစ်ေို့အေွက် ကျွေ်းေစ်ေုေ်လုြ်ေည့် ေစ်ေုေ်သရးသအဂျင်စီြျားကို အဖဲွ့ (၄)ဖွဲ့  

ခွဲ၍ ေွားသရာက်ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်နိုငသ်ရးအေွက် ညိှနှိုင်းအစည်းအသေးကျင်းြခဲ့သကကာင်း၊ ေွား 

သရာက်ရြည့်သဒေြျားြှာ ၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ်၏ ကျေ်ရှိသေသေးသော ေစ်ေုေ်သရးသဒေ (၄)ခ ု နှင့် 

၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်ေွင် ေစ်ေုေ်ြည့် သအဂျင်စီ (၇)ခုေို့မဖစ်သကကာင်း၊ ေ့ုိသောလ်ည်း ကောအသရှ့ 

သအဂျင်စီြှ ေုေ်လုြ်ြည့် ကျွေ်းေေ် (၂၆၀၀)နှင့် ကောအသောက်သအဂျင်စီြှ ေုေ်လုြ်ြည့် 

ကျွေ်းေေ် (၂၀၀၀) အေက် ေေ် (၁၀၀၀) ေို့ေည် ေဘာေသောြှ ေုေ်လြု်ြည့်ေေ်ြျားြဟုေ်ြဲ 

ေက်ကကီးစိုက်ခင်းြှ ေုေ်လြု်ြည့်ေေ်ြျားမဖစ်သကကာငး်၊ ေို့သကကာင့် သောက်ြိငုး်ေွင် ေွားသရာက် 

ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ြည့် CB အဖဲွ့နှင့် သေရာသဒေေို့ အသမြာငး်အလဲရိှနိုငသ်ကကာငး် ရှင်းလငး်ေငမ်ြ 

ခဲ့ြါေည်။ 

 

ဆက်လက်၍ CB အဖဲွ့ (၄)ဖွဲ့ြ ှ ေွားသရာက်၍ Field testing လုြ်ခဲ့သော ေစ်ေုေ်သရးသအဂျင်စီ 

(၄)ခုအေွက် သောက်ခံချက်လက်ြှေ်ရရိှနိုင်မခင်းရှိ/ြရိှေည် CB (၄) ဖွဲ့  Field testing မြုလုြ်ခဲ့စဉ် 

က အေံုးမြုခဲ့သော Sampling Methodology နှင့် Sample Size သြါ်ြူေည်သကကာငး်၊ ၄ငး်ေို ့

သကာက်ယူခဲ့သော Sample Size ေည် ကိုယ်စားမြုသော အသရအေွက်မဖစ်ြါက သောက်ခံချက် 

လက်ြှေ်ေုေ်သြးြည်မဖစ်သကကာငး်၊ ေို့သကကာင့် MFCC နှင် ့CB အဖဲွ့ေင်ြျားသေွ့ဆုံ၍ သဆွးသနွးေွား 

ရေ်ရှိသကကာငး်ကို ရှင်းလငး်ေငမ်ြခဲ့ြါေည်။ 

 

 ဦးခင်သြာငက်ကည်ြှလည်း သဖာ်မြြါ စိုက်ခင်းြှေုေ်လုြ်ြည့် ကျွေ်းေစ်ေို့ေည် အသမြာင်ခုေ် 

လဲှမခငး်စေစ်ကိုအေံုးမြု၍ ခုေ်လှဲမခငး်မြုြည်ြဟုေ်သကကာင်း၊ ေဘာေသောကဲ့ေုိ့ြင် ေစ်သော 

ဦးစီးဌာေြှ ၅ သြနှင့် အေက်ရှိသော အြငြ်ျားကိုြေှ်ြငသ်ောငြ်ျားရိုက်ြှေ်သြးမခငး်မဖစ်သကကာငး်၊ 

ခုေ်လှဲပြီးလျှင် မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်းြှ ေစ်သောဦးစီးဌာေေ့ုိ ကွငး်ြိေ်အစီရင်ခံစာြျား သရးေား၍ 

မြေ်လည်အြ်နှံြည်မဖစ်သကကာင်း ရှင်းလင်းသမြာကကားခဲ့ြါေည်။  

 

ေို့သောက် CB ြျားအသေမဖင့် ြိြေိို့ေွားသရာက်အကဲမဖေ်ရြည့် သအဂျင်စီသဒေြျားနှင့် ြေ်ေက်၍ 

ခေ့်ြှေ်းကုေ်ကျစရေိ်ြျားကို ေွက်ချက်ပြီး MFCC ေ့ုိသြးြို့ခဲ့ကကသကကာငး်၊ ခေ့်ြှေ်းကုေ်ကျစရိေ် 

အသေမဖင့် စုစုသြါင်းအသြရိကေ်သဒါ်လာ(၉၀၀၀)သကျာ် (ေ့ုိ) မြေ်ြာကျြ်သငွ ေိေ်း (၁၃၀) သကျာ် ခေ့် 
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ရိှသကကာငး်၊ လက်သေွ့ကွင်းဆင်းသဆာငရ်ွက်ေည့်အခါ ခေ့်ြှေ်းသငွေက်ြိနုိုငသ်ကကာငး်နှင့်  အဆိြုါ 

ခေ့်ြှေ်းကုေ်ကျစရေိ်ြျားအား မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်းြှ ကျခံရေ် (ေ့ုိ) MFCC ရေ်ြုံသငြွှ ကျခံရေ် (ေ့ုိ) 

ေီးေေ့်ရေ်ြုံသငွရှာသဖွကျခံရေ် လိုအြ်သကကာငး် ရှငး်လင်းေငမ်ြခဲ့ြါေည်။ ေို့သောက် အစည်းအသေး 

ေွင် MFCC ရေ်ြုံသငွ (ေ့ုိ) ေီးေေ့်ရေ်ြုံသငွ (ေ့ုိ) အဆိြုါရေ်ြုံသငနွှစ်ခုသြါင်း၍ ကုေ်ကျခံရေ် နှင့် 

မြေ်ြာ့ေစ်လုြ်ငေ်းြှ in-kind အသေမဖင့် ေည်းခိုသေေိုင်/ေွားလာသရးြျားြံ့ြိးုသြးရေ် ေသဘာေူ 

ဆုံးမဖေ်ခဲ့ကကြါေည်။ 

 

၉။  ေို့သောက် ဦးေငး်လှိုငြ်ှ Third Party ေုေ်သြးြည့် MTLAS Certificate/verification ေွင် 

ြည်ေည့်စာရွက်စာေြ်းြှ အသောက်အေားအမဖစ်ေွဲ၍ သြးြည်ြဟုေ်သကကာင်း၊ ကိုက်ညီြှု ရိှ/ 

ြရိှ ကိုော သဖာ်မြြည်မဖစ်သကကာငး်၊ စာရွကစ်ာေြ်းြျားကို Confidential အမဖစ်ေိေ်းေိြ်းေားရိှ 

ေွားြည်မဖစ်သကကာငး်၊ အချ ို့သောကိစ္စရြ်ြျားေွင် လိအုြ်လာြါက MFCC ေ့ုိေငမ်ြအေည်မြု၍ 

သောငး်ခံြည်မဖစ်သကကာငး်၊ေိုြေှစ်ဆင့် MFCC ေည်ေက်ဆိုင်ဌာေ MTE/FD ေ့ုိ ေငမ်ြသောငး်ခံ 

ြည်မဖစ်သကကာငး် သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ 

 

ဦးခင်သြာငက်ကည်ြှ ဌာေဆိုင်ရာရုံးြျားေွင် Restricted နှင့် Confidential ဟူ၍ရှသိကကာင်း၊ 

Confidential မဖစ်သောကိစ္စရြ်ြျားေွင် မြေ၍ြရသကကာငး်၊ Restricted မဖစ်သောကိစ္စရြ်ြျား 

နှင်ြ့ေ်ေက်လျှင် မြေင့်မြေိုက်သောအသမခအသေမဖစ်ြါက မြေေွားြည်မဖစ်သကကာငး်၊ ေုိ့ရာေွင် 

ရုံးချုြ်ေ့ုိ သောငး်ခံရြည်မဖစ်သကကာငး်နှင့် MFCC ြှ ေသဘာေူညီေိရိှပြီးမဖစ်ြှောလျှင် ၄ငး်ေို ့

ဘက်ြှ မြေနိုင်ြည်မဖစ်သကကာငး်မြေ်လည်သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ 

 

ေို့သောက် ဦးေငး်လှိုငြ်ှ လက်ရိှေွင် Trial Shipment နှင် ့ ြေ်ေက်၍ CB ြျားြ ှ FMU ြျားေ့ုိ 

ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ရေ်ေွားသရာက်ရာေွင် MFCC ေွင်ေွဲဖက်ောေေ်ေြ်းသဆာငသ်ေသော မြေ်ြာ ့

ေစ်လုြ်ငေ်း ေေ်ေြ်းေစ်ဦးြှလိကု်ြါ၍ စာရွက်စာေြ်းြျားကို ြှေ်ေြ်းရယူသကကာငး်နှင့် အဆိြုါ 

ြှေ်ေြ်းြျားကို လိကု်ြါေွားသော ေေ်ေြ်းကောလျှင် ေိေ်းေိြ်းေားသကကာငး်၊ CB ြျားြ ှ

လိအုြ်လာလျှင် MFCC ြှ ေက်ဆိုင်ရာဌာေြျားေ့ုိ ခွင့်သောငး်၍ ဌာေြှ ခွင့်မြုြှောလျှင် ေုေ်သြး 

ြည့်အစီအစဉ်အေိုငး် လုြ်ကိုငသ်ဆာငရွ်က်သေသကကာင်း၊ ေ့ုိသော်လည်း သရရှည်ေွင် CB ြျားြ ှFMU 

ြျားေုိ့ ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ရေ် ေွားသရာက်ေည့် အကကိြ်ေိုငး်ေွင် MFCC ြှ ေေ်ေြ်းေစ်ဦး 

အပြလဲိုက်ြါရေ်ြှာ အခက်အခဲရှိသကကာင်းကို ေြ်ြံ၍ ရှင်းလငး်သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ 
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ေ့ုိမဖစ်ြါါ၍ MFCC ြ ှCB ြျားကိုောေေ်ယူပြီး ၄ငး်ေို့ကိုယ်ေိုင်ြှေ်ေြ်းြျားကို ယူ၍ Confidential 

အမဖစ်ေေိ်းေိြ်းေားပြီး လိအုြ်လာသော အချေိ်ကာလေွင် MFCC ေ့ုိ ေငမ်ြအေည်မြုြည်မဖစ် 

သကကာငး်၊ MFCC ြှလည်း ေက်ဆိုငရ်ာဌာေေို့ ေငမ်ြြည်မဖစ်သကကာငး်၊ ေက်ဆိုငရ်ာဌာေြှ ေသဘာ 

ေူညီြှောလျှင်ေုေ်သြးြညမ်ဖစ်သကကာငး် စေည့်အစီအစဉ်ကို အေံုးမြု အသကာငအ်ေည်သဖာ် 

နိုငရ်ေ် ရှင်းလငး်သမြာကကားခဲ့ြါေည်။ဦးခငသ်ြာငက်ကည်ြှလည်းေသဘာေူသကကာငး်၊ ဓါေ်ြုံြှေ်ေြ်း 

ရယူေင့််သကကာင်း၊ ေ့ုိသော်လည်း MFCC အစည်းအသေးေ့ုိ မြေ်လည်ေငမ်ြ၍ ဆုံးမဖေ်ရေ်လိုအြ် 

သကကာငး် သမြာကကားခဲ့ြါေည်။  

 

၁၀။ TWG TOR ၏ “အစညး်အသေးြှေ်ေြ်းြျား” သခါင်းစဉ်သအာက်ရိှ ေံြါေ်စဉ် (၂) ေွင် TWG အဖဲွ့ေင် 

ြျားြှ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်း(ြူကကြ်း)ကိ ုအကကံမြုမြင်ဆငမ်ဖည့်စွက်ရေ်အချက်ြျားရှိ/ြရိှ မြေ်ကကား 

သြးရြည်ဟုသရးေားေားသော်လည်း အချေိ်ကာလေည့်ေွင်းေားမခငး် ြရိှသောသကကာင့် အဆိုြါ 

ေံြါေ်စဉ်ေွင် (၇) ရက်အေွင်းဟု ေြြ်ံမဖည့်စွက်ရေ်ဆုံးမဖေ်ခဲ့ကကြါေည်။ 

 

ေို့သောက် အစည်းအသေးြှေ်ေြ်းကို မြေ်ြာနိုင်ငေံစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီြှ 

ြှေ်ေြ်းေငြ်ည်မဖစ်ပြီး၊ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်းြူကကြ်းကို (၇) ရက်အေွင်း TWG အဖဲွ့ေင်ြျားေံ 

ေ့ုိ သြးြိုြ့ည်မဖစ်ပြီး TWG အဖဲွ့ေငြ်ျားြှ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်းြူကကြ်းကို (၇)ရက်အေွင်း 

အကကံမြုမြင်ဆင်မဖည့်စွက်မြေ်ကကားသြးရေ် သမြာကကား၍ ဦးေငး်လှိုငြ်ှ သောင် TWG အစည်းအသေး 

ေွင် ေငမ်ြြည့်အသကကာငး်အရာြျားကို အကျဉ်းချုံးသမြာကကားပြီး အစည်းအသေးကို ေိဂုံးချုြ်ခဲ့ကက 

ြါေည်။ 

 

ဆံုးမဖေ်ချက်ြျား 

     

သဆာင်ရွက်ရေ် ၁၁။  အစည်းအသေးြှ သအာက်သဖာ်မြြါေ့ုိကုိ ဆံုးမဖေ်ကကြါေည်- 

 
(က) MFCC ၏ ေညး်ြညာဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းအဖွဲ့ (TWG) အစည်းအသေး 

ေ့ုိ အဖွဲ့ေင်ြျားြှ ေက်သရာက်နိုငမ်ခငး်ြရိှလျှင ် အဆိြုါ အဖွဲ့ေင် 
ကိုယ်စား ဘာောရြ်ဆိုငရ်ာကျွြ်းကျင်ေူ (ေ့ုိ) ဆုံးမဖေ်ချက်သြး 
နိုငြ်ည့်ေူေစ်ဦးအား ကိုယ်စားေက်သရာက်သြးရေ် ။ 

အဖဲွ့ေင်ြျား 
အားလုးံ 

 
(ခ) ေညး်ြညာဆိုငရ်ာလြု်ငေ်းအဖဲွ့ (TWG)၏ အဖွဲ့ေင်ြျားအားလုးံေံ 

ေ့ုိ MTLAS နှင်ြ့ေ်ေက်သော အချက်အလက်ြျားသေငသှြးရေ် 

MFCC လုြ်ငေ်း 
အဖဲွ့ရုံး 
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(ဂ) TWG ၏ သဆာငရ်ွက်ရေ်လုြ်ငေ်းြျားနှင့် ောေေ်ေေ္တရားြျား၊ 

ေံြါေ်စဉ် (၁၁) ေွင် သရးေားေားသော “% ြည်ြျှကိကု်ညီရေ် 
လိအုြ်ေည်ကို သဖာ်ေုေ်ေားရေ်” ဟု သရးေားေားေည်ကို 
“ကိုက်ညီြှုအသမခအသေကို သဖာ်ေေု်ေားရေ်” ဟူ၍ မြေ်လည်မြင် 
ဆင်သရးေားရေ်။ 

MFCC လုြ်ငေ်း 

အဖဲွ့ရုံး 

 

 (ဃ)   SFM Pilot Project လုြ်ကိုငန်ိုင်ရေ်အေွက် ဂေ့်သဂါခရိုင် ကုိ 
ဦးစားသြးသရွးချယ်နိုငရ်ေ်အေွက် ဦးစားသြးအဆင့်အလိကု် မြေ်ြာ 
နိုငင်ံေစ်သောသောက်ခံချက်မြုသရးသကာ်ြေီ အစည်းအသေးေွင် 
မြေ်လည် ေငမ်ြရေ်။ 

 

MFCC လုြ်ငေ်း 
အဖဲွ့ရုံး 

 
 

 
 (င) ၂၀၁၇-၁၈ နှင် ့ ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်ေွင်ေေု်ယူခဲ့သော ေစ်ြျားကို 

MTLAS Principle (1-4) အရ ေရားေငေ်စ်မဖစ်သကကာငး် ဆေ်းစစ် 
အကဲမဖေ်နိုငရ်ေ်အေွက် မြေ်ြာနိုင်ငေံစ်သောသောက်ခံချက်မြု 
သရးသကာ်ြေီြှ အေိအြှေ်မြုသြးေားသော CBs ြျားကို ငာှးရြ်း 
နိုငရ်ေ်အေွက် MFCC ရေ်ြုသံငွ (ေ့ုိ) ေီးေေ့်ရေ်ြုံသငွြှ ကုေ်ကျခံ 
ရေ် (ေ့ုိ) အဆိုြါ ရေ်ြုသံငေွို့ြှ ြူးသြါင်းကျခံရေ်။ 
 

MFCC လုြ်ငေ်း 
အဖဲွ့ရုံး 

 (စ) CBs ြျားြှ ခရိုင်ြျားေို့ေွားသရာက်၍ MTLAS Principle (1-4) 
ဆေ်းစစ်အကဲမဖေ်ရာေွင ် ဓါေ်ြုံရိုက်ခွင့်မြုရေ်၊ အဆိြုါဓါေ်ြုံြျား 
အား CBs ြျားြှ Confidential အမဖစ်ေေိ်းေိြ်းေားရေ်နှင့် လိအုြ် 
လာြါက ေက်ဆိုင်ရာဌာေေို့ ခွင့်မြုချက်မြေ်လည်သောငး်ခံရေ် 
 

MFCC 
လုြ်ငေ်းအဖဲွ့ရုံး 

 (ဆ) TWG TOR ၏ “ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်းြျား” သခါင်းစဉ်သအာက်ရိှ 
ေံြါေ်စဉ် (၂)ေွင် “TWG အဖဲွ့ေင်ြျားြှ အစည်းအသေးြှေ်ေြ်း 
(ြူကကြ်း)ကို (၇) ရက်အေွင်း အကကံမြုမြငဆ်င်မဖည့်စွက်ရေ် အချက် 
ြျား ရိှ/ြရိှ မြေ်ကကားသြးရြည်” ဟု မြငဆ်ငသ်ရးေားရေ်။  
 

MFCC 
လုြ်ငေ်းအဖဲွ့ရုံး 

 

၁၂။  အစည်းအသေးကုိ (၁၂:၀၀) ောရီေွင် ရုေ်ေိြ်းြါေည်။ 
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