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Technical Working Group (ToR) 
 

မြန်ြာနိင်ုငံသစ်တောတောက်ခံချက်မြုတေးတကာ်ြေီသည် PEFC နှင့်ြူးတြါင်း၍ "Working in Partnership 

to bring Sustainable Management to Myanmar's Forests" စီြကိံန်းအား အတကာင်အေည်တော် 

တောင်ေွကတ်နြါသည။် MFCC သည ် မြန်ြာနိင်ုငံေှိသစ်နှင့်သစ်တောြျားကုိ တောက်ခံချက်တြးတေးအစီ 

အစဉ်ြျားတောင်ေွက်တနတသာ သစ်တောက်ခံချက်တြးတေးလုြ်ငန်းြျား စီြအံုြခ်ျုြကွ်ြ်ကဲသည့်အေွဲ့  

(National Governing Body- NGB) မေစ်ြါသည။် MFCC သည ် တောက်ခံချက်တြးတေးလုြ်ငန်းြျား 

လုြ်တောင်နိုင်ေန် မြန်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်မြုတေးစနစ် (Myanmar Forest Certification 

Scheme - MFCS) နှင့် မြန်ြာနိင်ုငံေေားဝင်သစ်မေစ်တ ကာင်းအာြခံသည့်စနစ် (Myanmar Timber 

Legality Assurance System-MTLAS)ေ့ုိအား လက်ေှိအတကာင်အေည်တော်တောင်ေွကေ်ာေင်ွ လုြတ်ောင် 

တနတသာလုြ်ငန်းစဉ်ြျား၊ စနစ်ြျားနှင့်ြေ်သက်၍ စံြျားတေးေွဲမခင်းနှင့်ေိုင်တသာ လုြ်ငန်းြျားအား 

အေညမ်ြုမခင်းြျားနှင့် အသိအြှေ်မြုမခင်းြျားလုြ်တောင်နိုင်တေးအေွက် (Technical Working Group- 

TWG) ေွဲ့ ေန် လိုအြ်လာြါသည။်  

ေို့တ ကာင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ေက်တန့ေွင် ကျင်းြမြုလုြ်သည့် မြန်ြာနိင်ုငံသစ်တောတောက်ခံ 

ချက်မြုတေးတကာ်ြေီ၏ဒုေိယအကကိြတ်မြာက်အစညး်အတဝးေွင် ကဏ္ဍတြါင်းစုံ၊ အမြင်တြါင်းစုံြါ၀င်နိုင်ေန် 

ြေ၀်န်းကျင်ေိုင်ော၊ စီးြွားတေး၊လူြှုတေးနှင့် အကျ ိုးေက်စြြ်ေသ်က်တသာဌာနေိုင်ောြျားြှ ကုိယ်စားမြု 

အေွဲ့ ဝင်ြျားကုိ တေွးချယ်ေွဲ့စည်းခဲ့ြါသည။်  

TWG ၏ တောင်ေွက်ေန်လုြ်ငန်းြျားနှင့်ော၀န်ဝေ္တေားြျား 

၁)  MFCS၊ MTLAS စနစ်ြျားနှင့်ြေ်သက်သည့်ကိစ္စေြ်ြျားအား အခါအားတလျာ်စွာသံုးသြ် စိစစ်တောင်   
      ေွက်ေန်  
၂)   Standard setting policy နှင့်အညီ တေးေွဲေားတသာ စံနှင့်အညွှန်းြျားကို သံုးသြ်တေွးတနွး  
      အကကံမြုေန် 
၃)   SFM အတကာင်အေည်တော်နိုင်တေး၊ Plantation စိုက်ခင်းနှင့် CF ေို့အေွက်စြး်သြ်တောင်ေွကြ်ည့်   
      Demonstration Pilot ြျားအားတေွးချယ်အေိုမြုတြးေန် 
၄)  လွေ်လြ်တသာေေိယအေွဲ့ အစညး်ြှ အကဲမေေ်စစ်တေးသည့်အခါ လိုအြ်သည့်အတောက်အေား  
      ကူးယူခွင့်အား အတသးစိေ်တေွးတနွးအကကံမြုတြးေန်  
၅)  MFCC ြှ တေးေဲွေားတသာ System Documentation နှင့်ြေ်သက်သည့် ကိစ္စေြ်ြျားအား အကကံမြု  
      တေွးတနွးသုံးသြ်ေန် 
၆)  ေေိယအေွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြေသ်က်သည့်ကိစ္စေြ်ြျားအား တေွးတနွးသံုးသြ်ေန်ေို့မေစ်သည။် 
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၇)   TWG ေွင် လိုအြ်ြါက Sub-Working Group ြျား ေွဲ့ စည်းတောင်ေွကေ်န်၊ 

၈)   MFCS နှင့် MTLAS  ေို့ေင်ွ နည်းြညာေိုင်ောနှင့် စီြအံုြခ်ျုြြ်ှုေိုင်ော လိုအြ်ချက်ြျားအား     

      တော်ေုေေ်န်နှင့် အေိုြါလိုအြ်ချက်ြျား မြည့်ြီတအာင် တောင်ေွကြ်ည့် အစီအစဉ်ြျား တေးေွဲ   

      တော်ေုေေ်န်၊ 

၉)   MFCC  ြှ တော်တောင်တနသည့် MFCS နှင့် MTLAS ေို့နှင့် ြေသ်က်၍ ဘာသာေြ်ေိုင်ောြျားအား    

      ြုနံှိြ်ေုေ်တဝနိုင်တေးစီစဉ်တောင်ေွကတ်ြးေန်၊ ေက်စြြ်ေသ်က်သူြျား အလွယ်ေကူ တလ့လာနိုင်တစ  

      ေန် MFCC Website  နှင့် Social Media ေို့ေင်ွ တော်မြတြးေန်နှင့် လိုအြ်ြါက မြန်လညမ်ြင်ေင်   

      မခင်းနှင့် ေြ်ြံြုံနှိြ်ေုေ်တဝသွားေန်၊ 

၁၀) ေက်စြြ်ေသ်က်သူြျား၏အကကံမြုချက်ြျား၊ တြးမြန်းချက်ြျား၊ မြဿနာြျားအား မြန်လညတ်မေ ကား  

       မခင်း၊ ေှင်းလငး်မခင်း၊ သံုးသြ်မခင်းေို့အေွက် နည်းြညာအေွဲ့ြှ ကူညီတောင်ေွကတ်ြးသွားေန်၊ 

၁၁) တောက်ခံချက်မြုတေးလုြ်ငန်းစဉ်အေွက် လိုအြ်ချက်ြျားတော်ေုေေ်ာေွင် တောက်ခံချက်တြးေန် စံနှင့်  

      အညွှန်းြျားအား တော်ေုေ်သွားေန်နှင့် အေိုြါစံနှင့်အညွှန်းြျားေွင် ြမေစ်ြတနလိုအြ်ချက်ြျားအား  

      တော်မြေားပြီး ကုိက်ညြီှုအတမခအတနကုိ တော်ေုေ်ေားေန်၊ 

၁၂) TWG အေွဲ့ ၏ လုြ်ငန်းတောင်ေွကြ်ှုေိုင်ော သေင်းအချက်အလကြ်ျားကုိ အချန်ိနှင့်ေတမြးညီ  

       ြွင့်လင်းမြင်သာစွာ ေုေ်မြန်တြးေန်၊ 

၁၃)  တေးေဲွေားသည့် စံနှင့်အညွှန်းြျား၊ စီြအံုြခ်ျုြြ်ှု Pilot Testing ေလဒ်ြျားအေ လိုအြ်ချက်ြျား  

       မြန်လညသံု်းသြ်မြင်ေင်ေန်၊ 

၁၄)  သက်ေိုင်ောကဏ္ဍအလိုက် ြညာေြ်ြိုင်းေိုင်ောနှင့် နည်းြညာြုိင်းေိုင်ောြျားအေွက် မြည်ေွင်း/  

       မြည်ြ ြညာေှင်ြျားအား ေိေ်တခါ်တေွးတနွးသွားေန်၊ 

TWG သည်  လုြ်ငန်းတောင်ေွက်ချက်ြျားအား  လုြ်တောင်ောေွင် ြွင့်လင်းမြင်သာြှုေိှတစေန် တောင်ေွက် 

ေားေိှေြည်။ 

၁)   TWG ေံတောက်ေှိလာတသာ လုြ်ငန်းတောင်ောြျားကုိ အေွဲ့ ၀င်အားလုံး သိေှိနိုင်ေြည်။ 

၂)    TWG အေွဲ့ ဝင်ြျားြှ လုြ်ငန်းအစီအစဉ်ြျားကုိ တဝေန်သံုးသြ်နိုင်ေန်နှင့် တေးေွဲေားတသာစံြျားအတြါ်     

       မြန်လညသံု်းသြ်နိုင်ေန်အေွက် ေူညီတသာအခွင့်အတေးြျားတြးေြည်။ 

၃)    အေွဲ့ ဝင်ေိုင်း၏ ေငမ်ြင်ချက်နှင့်အမြင်ြျားကုိ ြွင့်လင်းမြင်သာြှုေှိေှိမေင့် ေည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတမေေှင်း 

       ချက်ြျားကုိလည်း ြှေ်ေြ်းြျားေားေှိေြည။် 

၄)   ြွင့်လင်းမြင်သာြှုနှင့် ောဝန်ယူြှု ၊ ောဝန်ခံြှုေှိေြည်။ 

၅)   တမောင့်ြေ်ြှနက်န်ြှုေှိေြည်။  

၆)   ေစ်ဦးနှင့်ေစ်ဦးအမြန်အလှန်တလးစားြှုေှိေြည်။ 

၇)   အြျ ိုးသားအကျ ိုးစီးြွားကုိ တေှးရှုတောင်ေွကေ်ြည။် 
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၈)   လွေ်လြ်စွာကကိုေင်အသိတြး ညှိနှိုင်းတောင်ေွက၍် သတဘာေညူြီှု ေယူေြည်။ 

၉)   မြည်ေင်ွးမြည်ြ ေက်စြြ်ေသ်က်သူြျားအားလုံး ကျယ်ကျယ်မြန့်မြန့် သိေှိတေးနှင့် ြါဝင်တောင်ေွက်  

      ေန် အခွင့်အလြ်းြျားေေိှတစတေး အသိတြးတောင်ေွကေ်ြည်။ 

၁၀)  စစ်ြှန်တသာြူးတြါင်းြါဝင်တောင်ေွကြ်ှုနှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်သက်ေိုင် ြါဝင်နိုင်ြှုေှိေြည။် 

၁၁)  လကတ်ေွ့ကျကျ အြှနေ်ကယ် အတကာင်အေည်တော်တောင်ေွကန်ိုင်ြည့် မြုမြင်တမြာင်းလဲနိုင်တသာ  

       ချည်းကြ်ြှုမေစ်ေြည်။ 

၁၂)  အားလုံးညှိနှိုင်းသတဘာေညူလီကခ်ံြှုေှိတသာ ဘံုသတဘာေူညခီျက်ကုိ ချြှေေ်န် စိေ်အားေကသ်န်ြှု  

      ေှိေြည။် 

အစည်းအတဝးြျား 

အစည်းအတဝးြျားကုိ အေွဲ့ တခါင်းတောင်၏ညွှန် ကားချက်နှင့်အညီ လုြ်တောင်ေြည့်လုြ်ငန်း အတမခအတန 
အတြါ်ြေူည၍် ကျင်းြေြည။် ေိတောက်တသာအစညး်အတဝးအားကျင်းြနိင်ုေန် အေွဲ့ ဝင်ြျားသည်- 

၁)   အစည်းအတဝးေိင်ုးေွင် ြါဝင်ေက်တောက်နိုင်ေြည။် 

၂)   အကကံမြုသုံးသြ်ချက်နှင့် ေငမ်ြင်ယူေချက်ြျား တြးနိုင်ေြည်။ 

၃)   အစည်းအတဝးေက်တောက်သူြျားစာေင်းအား ြှေ်ေြ်းေင်ေားေှေိြည်။ 

၄)   အစည်းအတဝးေိေ် ကားမခင်းနှင့်  အစည်းအတဝးေွင်းတေွးတနွးြည့် အစည်းအတဝးအစီအစဉ်ြ ူကြ်း၊  

      အစည်းအတဝးနှင့်သက်ေိုင်တသာ အချက်အလက်ြျားကုိ ကကိုေင်မေန့်တဝေားေြည်။ 

၅)  TWG အေွဲ့ ဝင်ြျားအမြင် သက်ေိုင်ောကဏ္ဍအလိုက် ြညာေြ်ြိုင်းေိုင်ော ြညာေှင်ြျားအား ေိေ်တခါ်  

      တေွးတနွးေြည်။ 

၆)   အစည်းအတဝးေုံးမေေ်ချက်ြျားချြှေေ်ာေွင် အြျားေန္ဒဘံုသတဘာေူညခီျက် (Consensus) ေေှိသည်  

      အေိတေွးတနွးေြည်။ 

၇)  အြျားသတဘာေူညီချက်(Consensus)ေနုိင်ေန်အေွက် အစည်းအတဝးသုိ့အေွဲ့ ဝင်ြျားြှ ေက်တောက်နိုင် 
မခင်းြေှိလျှင် အေိုြါအေွဲ့ ဝင်ကုိယ်စား ဘာသာေြ်ေိုင်ောကျွြ်းကျင်သူ(သ့ုိ) ေုံးမေေခ်ျက်တြးနိုင်ြည့်သူ 
ေစ်ဦး ကုိယ်စားေက်တောက်တြးေြည် 

အစည်းအတဝးြှေ်ေြ်းြျား 

အစည်းအတဝးေစ်ခုချင်း၏ တေွးတနွးသည့်အတ ကာင်းအောြျား၊ အစည်းအတဝးေုံးမေေခ်ျက်ြျား၊ အစည်း 
အတဝးြှေ်ေြ်းြျားအား ေက်တောက်လာသူြျားြှေ်ေြ်းနှင့်အေူ စနစ်ေကျြှေေ်ြး်ေင် သိြး်ေညး် 
ေားေြါြည။်  

၁)  အစည်းအတဝးြှေ်ေြ်းတေးသားမြုစုမခင်းကို MFCC ရုံးြှ ောဝန်ယူတောင်ေွက်ေြည်မေစ်ပြီး အစည်း  
     အတဝးြှေ်ေြ်း(ြူ ကြ်း)ကုိ အစည်းအတဝးကျင်းြပြီး တနာက် (၇)ေက်အေွင်း TWG အေွဲ့ ဝင်ြျားေံသို့  
     တြးြို့ေြည်။ 
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၂)  TWG အေွဲ့ ဝင်ြျားြှ  အစည်းအတဝးြှေ်ေြ်း (ြူ ကြ်း) ကုိ အကကံမြုမြင်ေင်မေည့်စွက်ေန် အချက်ြျား  
      ေှ/ိြေှိ (၇)ေက်အေွင်းမြန် ကားတြးေြည်။ 

၃)  TWG အေွဲ့ ဝင်ြျားြှ အကကံမြုမြင်ေင်မေည့်စွက်ချက်ြျား လကခ်ံေေှိပြီးတနာက် အစည်းအတဝးြှေ်ေြ်း  
      (ြူ ကြ်း)ကုိ အေညမ်ြုသညဟု်ြှေ်ယူပြီး MFCC ရုံးြှ အစည်းအတဝးြှေ်ေြး် ေုေ်မြန်တြးေြည်။ 

၄)   TWG အစည်းအတဝးြျားြှ တော်ေုေေ်လဒ်ြျား၊ အစည်းအတဝးြှေ်ေြ်းြျားအား ဥက္ကဋ္ဌေံေင်မြပြီး  
       နီးစြ်ော တကာ်ြေီအစည်းအတဝးေွင် အေည်မြုသွားေြည်။ 

 အစည်းအတဝးေွင် ေက်တောက်ေြည့် အနည်းေံုးအေဲွ့ဝင်ဦးတေ 

အစည်းအတဝးမေစ်တမြာက်နိုင်ေန် အနည်းေုံးအေွဲ့ ၀င်ဦးတေ သံုးြုနံှစ်ြုံ ေက်တောက်နိုင်ေြါြည်။  

 
 


