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၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၁၈) ရက် (ကကာသပတေးတေ့) ၊ တေ့လည် (၀၂ : ၃၀)ောရီ အချေ်ိ၌ ရေ်ကုေ်မြို့၊ 

ညွှေ်ကကားတရးြှူးချုပ်ရံုး၊ သစ်တောဦးစီးဌာေ၊  အစည်းအတေးခေ်းြေွင် ကျင်းပပပုလုပ်သည့်၊ ပြေ်ြာနုိင်ငံ 

သစ်တောတောက်ခံချက်ပပုတရးတကာ်ြေီ၏ ေေိယအကကိြ်တပြာက်အစည်းအတေးြှေ်ေြ်း။ 

အစည်းအတေးေက်တရာက်သူြျား 

ပြေ်ြာနုိင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်ပပုတရးတကာ်ြေီေင်ြျား 
 

ဦးခင်တြာင်ရီ အမြေဲြ်းအေွင်းေေ် 

သယံဇာေနှင့်သဘာေပေ်ေေ်းကျင်ေေိ်းသိြ်းတရးေေ်ကကီးဌာေ 
 

ဥက္ကဋ္ဌ 

ဦးတစာဂျွေ်တရွှေဘ  ဦးတောငည်ွှေ်ကကားတရးြှူး 
ပြေ်ြာ့သစ်လုပ်ငေ်း 
 

အဖဲွ့ေင် 

ဦးတအာင်ေငး်ေွေ်း ညွှေ်ကကားတရးြှူး 
သဘာေတောနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ငေ်းဌာေ၊သစ်တောဦးစီးဌာေ 
 

အဖဲွ့ေင် 

ဦးခင်တြာငက်ကည် ဒုေိယအတေွတေွြေ်တေဂျာ  
သစ်ေုေ်တရးဌာေ၊ ပြေ်ြာ့သစ်လုပ်ငေ်း 

အဖဲွ့ေင် 
 
 

တဒါ်ခင်သီောေင် ညွှေ်ကကားတရးြှူး 
ပေ်ေေ်းကျင်ေိေ်းသိြ်းတရးဦးစီးဌာေ 
 

အဖဲွ့ေင် 

တဒါ်ေင်ေင်တဌး ညွှေ်ကကားတရးြှူး  
အလုပ်သြားညွှေ်ကကားတရးဦးစီးဌာေ 
အလုပ်သြား၊လူေေ်ြှုကကီးကကပ်တရးနှင့ပ်ပည်သူ့အင်အားေေ်ကကီး 

ဌာေ။ 
 

အဖဲွ့ေင် 

တဒါက်ောေါေါြိးု ဒုေိယညွှေ်ကကားတရးြှူး 
အြျ ိုးသားစံချေိ်စံညွှေ်းနှင့်အရည်အတသွးဌာေ 
သုတေသေနှင့်ေီေွင်ေေ်းသစ်ြှုဦးစီးဌာေ၊ 
ပညာတရးေေ်ကကီးဌာေ 
 

အဖဲွ့ေင် 
 
 
 
 

ဦးတအာင်သေ့်ဇင် အြှုတောငအ်ရာရိှချုပ်၊ MERN (NGO ကိုယ်စားလှယ်) အဖဲွ့ေင် 
 

ဦးဘာဘာချ ို  ပြေ်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်ပပုတရးတကာ်ြေီ အေွင်း 
တရးြှူး 
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အစည်းအတေးြေက်တရာက်နုိင်သူြျား 

တဒါက်ောညီညီတကျာ် ညွှေ်ကကားတရးြှူးချုပ် 
သစ်တောဦးစီးဌာေ 

ောေေ် 
 
 
 

တဒါ်ခင်တြေငး် ညွှေ်ကကားတရးြှူး 
ဥပတဒြျားစိစစ်အကကံပပုတရးဦးစီးဌာေ 
ပပည်တောငစ်ုတရှ့တေချုပ်ရုံး 

။ 

   

ဦးလှိုင်ြငး်တြာင် လက်တောက်အေွငး်ေေ် 
ပပည်တောငစ်ုေေ်ကကီးရုံး 
သယံဇာေနှင့်သဘာေပေ်ေေ်းကျင်ေေိ်းသိြ်းတရးေေ်ကကီး 
ဌာေ 

။ 

   

ဦးတကျာ်ြင်းေွဋ် အရပ်ဖက်လူြှုအဖဲွ့အစည်းကိုယ်စားလှယ် (MSG) ခွင့ ်

အကကံတပး၊ သီးသေ့်ဖိေ်ကကားေားသူအပဖစ် ေက်တရာက်သူြျား  

ဦးတရွှေတကျာ် အကကံတပး 
 

MFCC 
 

ဦးေငး်လှိုင် အြှုတောငအ်ရာရိှချုပ် 
 

MFCC-PEFC 

(စီြံကိေ်း) 

ဦးမဖိုးဇင်ြေွ်နိုင်  လက်တောက်ညွှေ်ကကားတရးြှူး 
သဘာေတောနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ငေ်းဌာေ၊    
သစ်တောဦးစီးဌာေ။ 

 

   

တဒါ်ခင်သီောေွေ်း ဦးစီးအရာရိှ၊  အလံုမြို့ေယ် ၊ သစ်တောဦးစီးဌာေ၊ ရေ်ကုေ် MFCC  

ေွဲဖက် 

လုပ်ငေ်းအဖဲွ့ရံုး ၊ ပြေ်ြာနုိင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်ပပုတရးတကာ်ြေီြှ ေက်တရာက်သူြျား 

တဒါ်ေက်ေက်တကျာ် အငယ်ေေ်းလက်တောက် MFCC 
   

ဦးတအာင်တကျာ်စိုး အငယ်ေေ်းလက်တောက် ။ 
   

ဦးသူရိေ်ေက် သစ်အုပ်ကကီး ။ 
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MFCC-PEFC စီြံကိေ်းြှ ေက်တရာက်သူြျား 

ဦးတအးပပည့်တအာင် Communication Business Officer (CBO)  

တဒါ်တြဇွေ်မဖိုး Technical Officer  

တဒါ်ြုိ့ြိုတ့ြာငဇ်င် Technical Officer  

 

၁။ အစည်းအတေးအား တအာက်တဖာ်ပပပါအစီအစဉ်အေိုင်း ကျငး်ပခဲ့ပါသည်- 

(က)  ပြေ်ြာနိုငင်ံသစ်တောတောက်ခံချက်ပပုတရးတကာ်ြေီ၏ဒုတိယအကြိမ်မ မာြအ်စည်း 

အမေးဆုံး ြတ်ချြ်များ မဆာငရွ်ြ်ပြီးစီးမှုအမ ခအမေအား တင ်ြရေ်ြိစ္စ။ 
 

(ခ) ပြေ်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်ပပုတရးတကာ်ြေီ၏ သစ်လုြ်ငေ်းရှငအ်ြွဲ့အစည်းများ 

ြိုယ်စားလှယ်အမည်စာရငး်အား အတည ်ြုရေ်။ 
 

(ဂ) MFCC နှင့် PEFC တို့ြူးမြါင်းမဆာင်ရွြ်သည့် စီမံြိေ်း၏ လုြ်ငေ်းတိုးတြ်မှုနှင့် 

ဆြ်လြ်မဆာင်ရွြ်ရေ်ြိစ္စ။ 
 

(ဃ) Strengthening Sustainable Forest Management to Myanmar’s Forest   

  တခါင်းစဉ်ပဖင့် World Bank သ့ုိ Concept Note တင ်ြ ခငး်ြိစ္စ။ 
 

(င) TWG ၏ အစည်းအမေးဆုံး ြတ်ချြ်များအားတင ်ြ၍ အြွဲ့ေင်များထံမှ အတည ်ြုချြ် 

မတာငး်ခံရေ်ြိစ္စ။ 
 

(စ)  မေ်မာနိုင်ငံသစ်မတာမထာြ်ခံချြ် ြုမရးမြာ်မတီ၏ ရေ်ြုံမငွသံုးစွဲမှုအမ ခအမေအား 

တင ်ြ ခငး်ြိစ္စ။ 
 

(ဆ) အမထွမထွမဆွးမနွး ခငး်။ 
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တေွးတနွးချက် 

၂။ မရှးဦးစွာ  မေ်မာနိုငင်ံသစ်မတာမထာြ်ခံချြ် ြုမရးမြာ်မတီ၊ ဉြ္ကဌ ၊သယံဇာတနှင့ ် သဘာေ 

ြတ်ေေ်းြျင်ထိေ်းသိမ်း မရးေေ်ကြီးဌာေ၊ အပမဲတမ်းအတွင်းေေ် ဦးခငမ်မာင်ရီမှ အြွင့်အမှာစြား 

မ ြာကြားရာတွင ် MFCC အမေ ြင့် PEFC ြဲ့သ့ုိမသာ နိုင်ငတံြာအြဲွ့အစည်းများနှင့် ြူးမြါင်း 

မဆာငရွ်ြ်နိုငမ်စရေ်အတွြ် အစဉ်တစ်စိုြ်ကြိုးြမ်းမဆာင်ရွြ်ခဲ့မသာ MFCC ၏အြဲွ့ေင်နှင့် အကြံမြး 

 ြစ်သ ူ ဦးမရွှေမြျာ်နှင့်တြွ အြဲွ့ေင်အသီးသီးအား အထူးမြျးဇူးတင်ရိှြါမကြာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ 

တွင် PEFC အတွင်းမရးမှူးချုြ်၏  မေ်မာနိုငင်ံခရီးစဉ်အတွင်း မိမတိို့ဌာေဆိုင်ရာအဆင့ ်မင့်အရာထမ်း 

များနှင့ ်မတွ့ဆုံခဲ့ရာတွင်လည်း မြာငး်မွေ်မသာအြျ ိုးရလဒမ်ျားရယူနိုင်ခဲ့ြါမကြာင်း၊ MFCC ၏ အဓြိ 

ရည်ရွည်ချြ်မှာ  မေ်မာနိုငင်မံှထွြ်ရိှသည့်သစ်နှင့်သစ်မတာထွြြ်စ္စည်းများ တရားေင် ြစ်မရးအတွြ် 

 ြစ်ြါမကြာငး်၊ ယခုအခါတွင် PEFC နှင့ ် FSC ြဲ့သ့ုိမသာ အြဲွ့အစည်းများ၏အမှတ်တံဆိြ်အသုံး ြုခွင့် 

ရမရးမှာ မအာင ်မင်မှုရရိှရေ် ေီးြြ်မေပြီ ြစ်ြါမကြာငး်၊ ဆြ်လြ်၍ MFCC မှြျင်းြ ခဲ့မသာ TWG 

အစည်းအမေးမှာ(၂)ကြိမ်ရိှပြီ ြစ်ရာ အစည်းအမေးအတွင်း ရရိှမသာရလဒမ်ျားမှာလည်း မြာငး်မွေ်ခဲ့ 

သည်ြိုသိရပြီး MFCC ၏ ဦးတည်ချြ်များ အရိှေ်အဟုေ်မ ြတ် ဆြ်လြ်မဆာင်ရွြ်မေသည်ြို 

မတွ့ရှရိြါမကြာငး် မ ြာကြားြါသည်။ 

 ဆြ်လြ်၍ MTLAS  Audit Form နှင့ ်ြတ်သြ်၍ သစ်မတာဦးစီးဌာေ၊  မေ်မာ့သစ်လုြ်ငေ်းနှင့် 

ြုဂ္ဂလြိြုမ္ပဏီများမှ လိြု်ောမဆာင်ရွြ်ရမည့် အခေ်းြဏ္ဍများအား Checklist တွင် စေစ်တြျ 

ထည့်သွငး်ထားသည်ြို မတွ့ရှြိါမကြာင်း၊ MFCC အမေ ြင့် PEFC ၏ အမှတ်တံဆိြ်အသုံး ြုနိုငမ်ရး 

ကြိုးြမ်းချြ်မှာလည်းအရိှေ်ရလာပြီ ြစ်ပြီး လာမည့်နိုေင်ဘာလအတွင်း ဂျာမေီနိုင်ငံတွင ် ြျငး်ြ ြုလုြ် 

မည့် PEFC အစည်းအမေးကြီးတွင်  မေ်မာနိုင်ငအံမေ ြင့် ရလဒမ်ြာငး်များရရေ် မမျှော်လင့်နိုငမ်ည် 

 ြစ်ြါမကြာငး်၊ MFCC-PEFC Project တွင်လည်း စိုြ်ခင်းများနှင့် သစ်မတာထွြ် ြစ္စည်းများအား 

Certified  ြစ်မရးအတွြ်ကြိုးြမ်းမေ ခင်းမကြာင့်  မေ်မာနိုငင်ံသစ်မတာထြွ်ြစ္စည်းများနှင့်ြတ်သြ် 

၍ ြွင့်လငး် မင်သာမသာစေစ် ြင့် ထုတ်လုြ်၊  ြေ့်ချ ီ၊ မရာင်းချ ခငး်များအတွြ် အမထာြ်အြ့ံ ြစ်မစ 

မည် ြစ်မကြာငး်၊ လြ်ရိှြာလတွင်  မေ်မာနိုင်ငအံမေ ြင့် PEFC နှင့် ဆြ်ဆံမရး မြာင်းမွေ်လာ ခင်း၊ 

နိုေငဘ်ာအစည်းအမေးတွင် ရလဒမ်ြာငး်များရယူနိုင်မည်ဆိုြါြ မိမနိိုင်ငထံုတ်သစ်များအတွြ် 

Certified Timber မတငြ်ိုန့ိုငမ်သးမသာ်လည်း PEFC Controlled Timber အ ြစ်  ြည်ြသ့ုိ 

တင်ြိုန့ိုငမ်ည်ဆိုြါြ နိုငင်ံအတွြ်များစွာအြျ ိုးရှိမစမည် ြစ်ြါမကြာငး်၊ ထို့အ ြင် နိုငင်ံတြာတွင် 

PEFC အြဲွ့ေင်နိုငင်မံျားစွာရှိရာ  မေ်မာနိုင်ငအံမေ ြင့် အြွဲ့ေင်နိုငင်ံအချငး်ချင်းမြါငး်စြ ် ညိှနှိုင်းလာနိုင် 

မသာအခွင့်အမရးများလည်း ရိှမေပြီ ြစ်မကြာငး် မ ြာကြားြါသည်။ 
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၃။  အစီအစဉ်အရ မေ်မာနိုင်ငံသစ်မတာမထာြ်ခံချြ် ြုမရးမြာ်မတီ၊အတွင်းမရးမှူးဦးဘာဘာချ ိုမှ 

MFCC ဒုတိယအကြိမ်အစညး်အမေးဆုံး ြတ်ချြ်များမှ မဆာင်ရွြ်ပြီးစီးမှုအမ ခအမေများနှင့် ြတ်သြ် 

၍ ရှင်းလငး်တင ်ြခဲ့ပြီး ဆြ်လြ်၍ မအာြြ်ါတို့ြို မဆွးမနွးတင ်ြခဲ့ြါသည်။ 

 PEFC သ့ုိမလျှောြ်ထားမည့် System Endorsement အတွြ်  မေ်မာနိုင်ငမံှ SFM (Criteria 

& Indicator) များနှင့်ြတ်သြ်၍သြ်ဆိုင်ရာ Stakeholder များနှင့် ဌာေဆိုင်ရာအြွဲ့ 

အစည်းများထံ အကြံ ြုချြ်မတာငး်ခံထားရာ အချေိ်အြေ့်အသတ်ရိှြါမသာမကြာင့် 

သစ်မတာဦးစီးဌာေအမေ ြင့်လည်း မစာလျငစ်ွာအမကြာင်း ြေ်ကြားမြးြါရေ် မမတ္တာရြ်ခံ 

ြါမကြာင်း၊ 

 MFCC ၏ ရေ်ြုံမငွအား (၆)လ သ့ုိမဟုတ် (၁)နှစ် Audit စစ်မဆးမည်ဟု ဆုံး ြတ်ထားရာ 

MFCC အမေ ြင့်လစဉ် FD နှင့ ် MTE သ့ုိအသံုးစရိတ်ရှငး်တမ်းများတင ်ြြါမကြာငး်၊ MTE  

ဘဏ္ဍာမရးဌာေမှစစမ်ဆးမညဆ်ိုြါြလည်းစာရငး်ဇယားများအသင့်ရိှထားပြီး ြစ်ြါမကြာငး် 

 FD၊ MTE နှင့် အ ခားသစ်မတာနှင့ဆ်ြ်စြ်မသာ ဌာေများအမေ ြင့် MTLAS, MFCS 

ေိုန့ှင့ြ်တ်သြ်မသာအမိေ့်၊ညွှေ်ကြားချြ်များထုတ် ြေ်ြါြMFCCသုိ့လည်းမိတ္တူတစ်မစာင် 

 ြေ့်မေမြးြါရေ် မမတ္တာရြ်ခံြါမကြာငး်၊ 

 MFCC ရံုး(တွဲြြ)်အမေ ြင့် FD နှင့ ် MTE တို့မှ ေေ်ထမ်းများထားမြးရာ  ၎င်းတ့ုိအတွြ် 

MFCC ၏ လုြ်ငေ်းမဆာင်ရွြ်ချြ်များြို သိရှိေားလည်မြါငး်ြူးနိုငမ်စရေ် ရည်ရွယ် 

ြါမကြာင်း၊ယခင်FD မှတွဲြြထ်ားမြးမသာ မဒါ်ေငး်သီတာခိုင၊် မတာအြု်ကြီးမှာ မ ြာင်းမရွှေ့ 

သွားြါမသာမကြာင့် လစ်လြ်လျြ်ရိှမသာမေရာအတွြ် ေေ်ထမ်းတစ်ဦးခေ့်ထား မြးနိုငြ်ါ 

ရေ် FD ေံမမတ္တာရြ်ခံြါမကြာင်း တင ်ြမဆွးမနွးခဲ့ရာ ဦးမအာင်ေငး်ထွေ်းမှ ေေ်ထမ်းသစ် 

တစ်ဉီးခေ့်ထားမြးနိုင်မရးအတွြ် တင ်ြမြးသွားမည် ြစ်မကြာငး်  ြေ်လည်မဆွးမနွးခဲ့ 

ြါသည်။ 

၄။  ဆြ်လြ်၍ MFCC ေွင် လစ်လပ်လျှက်ရိှတသာ ပုဂ္ဂလိကသစ်လုပ်ငေ်းရှင်အဖဲွ့အစည်းြျား 

ကိုယ်စားလှယ်ခေ့်အပ်တရးနှင့ ်ပေ်သက်၍ အေွငး်တရးြှူးြှ တအာကပ်ါအေိုငး် ေငပ်ပပါသည်။ 

 ပေြအကကိြ ် MFCC အစည်းအတေးေုံးပဖေ်ချက်အရ အဖဲွ့အစည်းကိုအတပခခံ၍  သစ်လုပ် 

ငေ်းရငှ်အဖဲွ့အစည်းြျား ကိုယ်စားလှယ်ေစ်ဦးအေွက်တောငး်ခံခဲ့ရာ ပုဂ္ဂလကိ ကိုယ်စားပပု 

သစ်နှင့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းအဖဲွ့ြျား အြည်စာရငး်နှင့်ပေ်သက်၍ ပြေ်ြာ့လက်ြှုအနု 

ပညာအသငး်ြှ ဒုေိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတြာင်တြာင်တအာင်၊ သစ်အတပခခံပရိတဘာဂလုပ်ငေ်းရှင် 

ြျားအသငး်ြှ အလုပ်အြှုတောင် ဦးတအးေွေ်း နှင့ ်ပြေ်ြာနိုင်င ံသစ်လုပ်ငေ်းရှင်ြျားအသငး်ြှ 

ဥက္ကဋ္ဌဟု အေိပုပုေားပခငး်ြျားကို လက်ခံရရိှခဲ့ပါသည်။ 



6 

D/ MFCC/3rdmeetingminuteafterreform 

 

 အေိပုါအေိုပပုချက်ကို ၁၇-၁၂-၂၀၁၈ တေ့ေွင် ကျငး်ပတသာ ဒုေိယအကကိြ် MFCC အစည်း 

အတေးေွင်ေင်ပပခဲ့ရာ ဥတရာပသြဂ္ဂ၏ သတဘာေားြျားအရ ဥတရာပသို့ သစ်အတချာေည် 

ေငပ်ို့လျက်ရှိသူြျားသည် ေရားေင်သစ်တောေွက်ပစ္စည်းေင်ပိုပ့ခငး် နှင့ ် ေက်စပ်တသာ 

လုပ်ငေ်းစဉ်ြျားေွင် ပိုြိုပါေငသ်င့်တကကာငး် အကကံပပုချက်ြျားကို လက်ခံရရိှေားသည့် 

အေွက် ေိပ်ေေ်းသစ်ေင်ပို့သူြျားေဲြှ ကိုယ်စားလှယ်တရွေးချယ်သင့်တကကာငး် အကကံပပု                            

တေွးတနွးေုံးပဖေ်ခဲ့ပါသည်။ 

သ့ုိပဖစ်ပါ၍ ဒုေိယအကကိြ် MFCC အစည်းအတေးေုံးပဖေ်ချက်အရ ညွှေ်ကကားတရးြှူးရုံး၊ သစ်တော 

ဦးစီးဌာေ၊ ရေ်ကုေ်ေိုင်းတဒသကကီးြှတောငး်ခံရရိှတသာပပည်ပသစ်ေင်ပို့သည့်ေိပ်ေေ်းအေင့်(၂၀)အေွင်း 

ကုြ္ပဏီြျားြှကိုယ်စားလှယ်ြျားအား ဖိေ်ကကားမပီး ၂၅-၂-၂၀၁၉ ရက်တေ့ MFCC ရုံး အစည်းအတေး 

ခေ်းြေွင်သတဘာေားတောငး်ခံခဲ့ရာေက်တရာက်လာတသာလုပ်ငေ်းရှင်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏သတဘာေူ 

ေုံးပဖေ်ချက်အရ “ပပည်ပသ့ုိသစ်ေင်ပို့သည့်ကုြ္ပဏီြျားေဲြှ ကိုယ်စားလှယ်ေစ်ဦးတရွေးချယ်ရေ် စီစဉ် 

ေားတသာ်လည်း ကုြ္ပဏီြျား၏ သတဘာေန္ဒအရ ပဖည့်စွက်ချက် အတေပဖင့် (၃)ဦးပဖစ်သည့် ဦးတကျာ်ေငး် 

(National Wood Industries Ltd) ၊ ဦးတဇာ်ြျ ိုးတကျာ် (United Wood Industries Co., Ltd) ၊ ဦးသိေ်းချ ီ

(Myanmar Technologies Industry Co., Ltd)ေို့အား အေိပုပုခဲ့ပါတကကာငး် ၊ သ့ုိအေွက်ယတေ့ကျငး်ပ 

တသာအစည်းအတေးြှ သင့်တလျာ်သူေစ်ဦးအား တရွေးချယ်အေည်ပပုတပးပါရေ် တေွးတနွးေငပ်ပပါသည်။ 

အေိပုါေင်ပပချက်အတပါ် ေက်တရာက်လာသူြျားြှ ေစ်ဦးချင်းတေွးတနွးအကကံပပုချက်ြျားနှင့် 

ပေ်သက်၍ ဥက္ကဋ္ဌြှသံုးသပ်တေွးတနွးရာေွင် ေရားေင်သစ်တောေွက်ပစ္စည်းြျား ကုေ်သွယ်ြှုကဏ္ဍ 

သည် နိုငင်ေံကာနှင့်အဖွဲ့အစည်းအသီးသးီေို့ တေွးတနွးကကရာေွင် အဓိကအကျ ိုးစီးပွား ေက်စပ်သူ (၃) 

ဖွဲ့ ပဖစ်တသာ အစိုးရအဖဲွ့အစည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိကြျားနှင့ ် အရပ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းေို့ကို အတပခခံပါတကကာငး်၊ 

သ့ုိအေွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြှပါေငပ်ူးတပါင်း တောငရ်ွေက်ြှုသည် အေူးအတရးကကီးပါတကကာငး်၊ ပုဂ္ဂလိက 

ကဏ္ဍသည် နိုင်ငတံော်၏ကုေ်သွယ်ြှုေိုးေက်တရးအေွက် အဓကိကျသြဲ့သ့ုိ အစိုးရအဖွဲ့အစညး်ြျား 

သည်လည်း Regulator အပဖစ်အတရးကကီးပါတကကာငး်၊ ေို့အေူ တဒသခံပပည်သူ ြျား၏ အကျ ိုးစီးပွားြျား 

ေစ်ောြှုြရှိတစရေ် ၊ အကျ ိုးစီးပွားြျားကိုကာကွယ်ရေ်အေွက် အရပ်ဖက်လြူှုအဖဲွ့အစည်းြျား၏ကဏ္ဍ 

သည်လည်း Check and Balance  အရ အတရးပါတေပါတကကာငး်၊ ပုဂ္ဂလကိကဏ္ဍြှကိုယ်စားလှယ် 

တရွေးချယ်ရာေွင ် ေစ်ဦးေစ်တယာက်ေည်းက လုပ်ငေ်းစဉ်အြျားအပပားေွင်ပါေငတ်ေပခငး်ေက် ကဏ္ဍစံု 

ေွင်လြူျ ိုးစုံက ပိုြုိပါေငတ်စလိမုပီး ေုေ်ကုေ်အြည်အြျ ိုးြျ ိုးေုေ်လုပ်သူြျားကိုလည်း ပါေငတ်စလုိ 

တကကာငး် တေွးတနွးတပပာကကားပါသည်။ 

တေွးတနွးချက်ြျားအတပါ်အတပခခံ၍ United Wood Industries Co., Ltd သည် ကျွေ်းေစ်ြျ ိုး၊ 

ေုေ်ကုေ်ေစ်ြျ ိုးကို အတပခြခံဘဲ ကျွေ်းနှင့ ် အပခားသစ်ြာအြျ ိုးြျ ိုးကို ခွဲသား ၊ ပရိတဘာဂ စသည်ပဖင့် 
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အြျ ိုးကွဲြျား ေုေ်လုပ်တေပခငး်၊ ဦးတဇာ်ြျ ိုးတကျာ်ကိုယ်ေိုင်ြှလည်း ေရားေင်သစ်တောေွက ်

ပစ္စည်းပဖစ်တရးလုပ်ငေ်းစဉ်ြျားေွင် အခါအားတလျာ်ေက်ကကစွာပါေငပ်ခငး်တကကာင့ ် လစ်လပ်တေတသာ 

ပုဂ္ဂလကိသစ်လုပ်ငေ်းရှင်အဖဲွ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်အပဖစ် တရွေးချယ်သင့်တကကာငး်၊ ဦးသိေ်းချြီှာလက်ရှိ 

FLEGT လုပ်ငေ်းစဉ်ေွင ် ပုဂ္ဂလကိကိုယ်စားလှယ်အပဖစ် MSG ေွင် တပပာေိုတေွးတနွးခွင့်ရရှိေားမပီး 

ပဖစ်တကကာင်း၊ National Wood Industries Co., Ltd သည်လည်း အြျားေုံးေငပ်ို့သူေစ်ဦးပဖစ်မပီး MFCC 

၏ Technical Pilot လုပ်ငေ်းစဉ်ြျားေွင် ကူညီတေသူေစ်ဦးပဖစ်၍  TWG အဖဲွ့ေင်အပဖစ်ောေေ်တပး 

သင့်တကကာငး် သတဘာေူေုံးပဖေ်ကကပါသည်။ 

၅။  MFCC-PEFC Project ၏ CEO  ြစ်သ ူ ဦးေင်းလှိုင်မှ စီမံြိေ်း၏ လုြ်ငေ်းတိုးတြ်မှုနှင့် 

ြတ်သြ်၍ တင ်ြရာတွင် မိမတိို့အမေ ြင့် လြ်ရှိ  National Scheme အား Develop လုြ်ရာတွင် 

အဆင့်(၅)ဆင့် ြင့် အမြာငအ်ထည်မြာ်မဆာငရွ်ြ်မေြါမကြာငး်၊ အဆင့ ် (၁)အရ MFCC၏ ြွဲ့စည်းြု ံ

နှင့ ်လုြ်ငေ်းစဉ်များမဆာငရွ်ြ်ထားမှုအမ ခအမေမှာ မြာင်းမွေ်မေပြီ ြစ်မကြာင်း၊ အဆင့် (၂)  ြစ်သည့် 

System Development ြိုင်းတွင် PEFC Requirement နှင့ြ်ိုြ်ညီမှုရိှမစရေ် လိုအြ်ချြ် 

အေည်းငယ်သာ ြျေ်ရှိမတာ့မကြာင်း၊ အဆင့ ် (၃)  ြစ်သည့် PEFC Member  ြစ်မရးမှာလည်း 100% 

NGB Member အ ြစ်ေငမ်ရာြ်ခွင့်ရရိှပြီ ြစ်မကြာငး်၊ အဆင့်(၄)တွင် PEFC Logo  အသံုး ြုနိုငမ်ရး 

အတွြ်အမရးြါသည့် PEFC Endorsement ရမရးမှာ အခြ်ခဲဆုံး ြစ်ပြီးမဆာငရွ်ြ်စရာများ ြျေ်ရှိမေ 

မသး မကြာငး်၊ သ့ုိမှသာ အဆင့် (၅) အရ မိမိတို့၏ြွဲ့စည်းြုံနှင့် လုြ်မဆာငခ်ျြ်များအား အဆင်မ ြမချာ 

မမွ့စွာ ဆြ်လြ်လည်ြတ်သာွးနိုငမ်ည် ြစ်ြါမကြာငး် တင ်ြြါသည်။ 

 ဆြ်လြ်၍ ဦးေငး်လှိုငမ်ှ MFCC-PEFC Project ၏ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၉ခုနှစ် 

ဇူလိငု်လအတွင်း မဆာင်ရွြ်ချြ်များအား မအာြ်ြါအတိုင်း မဆွးမနွးတင ်ြခဲ့ြါသည်။ 

 Auditor training course No. (2)      Jan 2019 

 Technical Working Group meeting     April & May 

 Private plantation companies meeting    8th April 

 Official visit of PEFC CEO Mr. Ben     29th April 

 Project update for stakeholders, 

      - Introduction of PEFC CoC 

      - Invitation for Public Consultation of MFCS   30th April 

 PEFC CoC training       2 to 4 May 

 Training workshop N0. (2) MTLAS Audit, Yezin   14, 15 May 

 Meeting with World Bank Mission     16th May 
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 Myanmar become PEFC NGB member    30th May 

 APFW and PEFC AB training      17 to 25 June 

 CoC Dossier Pilot Testing field assessment   8 t0 12 July 

ဦးေငး်လှိုင်မှ ထြမ်ံ၍ MFCC ၏ ဉီးတည်ချြ်များမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ မဆာငရ်ွြ် 

ချြ်များတွင် အမရးအကြီးဆုံးအချြ်မှာ MFCC အသိအမှတ် ြု  CB များအား နိုငင်တံစ်ြာမှလြ်ခံ 

လာမသာ Third Party များ ြစ်လာမစရေ် ရည်ရွယ်ြါမကြာငး်၊ ထို့အ ြင ် International Recognised 

Labelling အားအသံုး ြုနိုငမ်စရေ်အတွြ်  မေ်မာနိုငင်ံအမေ ြင့် Member  ြစ်ရုံသာမြ မိမတိို့ System 

အား endorse လုြ်ရေ်လည်း လိုအြ်မေြါမကြာငး်၊ သ့ုိ ြစ်ြါ၍ PEFC Endorsement ရရိှမစရေ်အတွြ် 

မအာြ်မြာ် ြြါ အချြ်(၃)ချြ် လိုအြ်မေြါမကြာငး်ထြ်မ ံမဆွးမနွးတင ်ြြါသည်။ 

(၁)  MFCS နှင့ြ်တ်သြ်၍ Public Consultation သမဘာထားမှတ်ချြ်များြို ရြ်မြါငး် 

(၆၀)အတွငး် ရယူခဲ့ပြီး ယငး်တို့ြို Review & Revise လုြ်ပြီးြါြ MFCC သ့ုိ ြေ်လည် 

တင ်ြအတည် ြုရေ် 

(၂) Documentation Changes (PEFC Requirement နှင့မ်ြိုြ်ညီမသာ Document 

များအား Consultant နှင့ညိှ်နှိုင်းတိုင်ြင်ပြီး  ြေ်လည် ြငဆ်င် ခငး်) 

(၃) PEFC Assessment Process ( PEFC Assessor များ မှလာမရာြ်စစ်မဆး ခငး်) 

အထြ်ြါမဆွးမနွးချြ်အား ဉြ္ကဌမှ ဇူလိုင်လအတွင်းသွားမရာြ်ခဲ့သည့် CoC Dossier Pilot 

Testing field assessment အား ETTF မ ှ Facilitator အ ြစ်တာေေ်မြးထားမသာ Nepcon မှ 

တာေေ်ရှိသူတစ်ဦး၏   သစ်ထုတ်မရးမဒသတစ်ခုသ့ုိ သွားမရာြ်စစ်မဆးခဲ့သည့်ြိစ္စနှင့်ြတ်သြ်၍ 

မောငအ်ောဂတ်တွင် Nepcon နှင့် မိမတိို့ CB  ြစ်သည့် Double Helix (DX) တို့ကြားတွင် Conflict of 

Interest ရိှလာနိုငမ်ည်လားမမး မေ်းခဲ့ရာ ဦးေင်းလှိုငမ်ှ DX အမေ ြင့် လြ်ရှိတွင် MFCC ၏ MTLAS 

အမြါ်တွင်သာ အမ ခခံ၍မဆာင်ရွြ် ခငး် ြစ်ပြီး ယငး်မတိုင်မီြ System မြါ်တွငအ်မ ခခံ ခင်းမရိှြဲ  

Documents များအား အဆင့်ဆင့စ်စ်မဆး၍  Verify လုြ် ခငး်မျ ိုးသာ ြစ်ြါမကြာင်း၊ လြ်ရိှအချေိ် 

တွင် MFCC ၏ MTLAS အမြါ်တွင်သာ အမ ခခံမည် ြစ်မကြာငး် Service Agreement  တွင် လြ်မှတ် 

မရးထိုးထားပြီး ြစ်ြါမကြာငး်၊ Nepcon နှင့် DX တို့၏ Conflict of Interest နှင့်ြတ်သြ်၍ မည်သည့် 

CB ြိုငှါးမည်ဆိုသည်မှာ Client နှင့သ်ာသြ်ဆိုင်ြါမကြာငး်၊ MFCC အမေ ြင့် မည်သည့် CB 

ြြိုမြာငး်သည်၊မမြာငး်သည်ြို ေငမ်ရာြ်မ ြာဆိုမည်မဟုတ်မကြာငး်၊ Nepcon သည် FSC 

အတွြ် မရာ PEFC အတွြ်ြါ မဆာငရွ်ြ်မြးမေသည့်အြွဲ့အစည်းတစ်ခု ြစ်ပြီး လြ်ရှိအချေိ်တွင် 

FSC အမေ ြင့်  မေ်မာနိုငင်တံွင် Certificate (၂)ခုရှထိားမကြာင်း၊ ယငး်တို့မှာ  မေ်မာ ြည်မှထွြ်မသာ 
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သစ်များအတွြ်မဟုတ်ြဲ Import လုြ်မသာသစ်များအမြါ်တွင်သာ အမ ခခံ၍မြး ခငး် ြစ်မကြာငး်၊ 

PEFC အမေ ြင့်မူလြ်ရိှအချေိ်တွင် Role of Certification မရိှမသးမကြာငး်၊ သုိ့မသာ်လည်း FSC နှင့် 

PEFC အားချေိ်ကြည့ြ်ါြ PEFC သည် National System အား Endorse လုြ်ထား ခင်း  ြစ်မသာ 

မကြာင့် National System ၏ Law, Rule & Regulation  များြိုယူသံုးနိုင ်ခငး်မကြာင့ ်အားသာချြ် 

ရိှြါမကြာငး်၊ FSC ြို ငါှးမည်ဆိုြါြ Client အမေ ြင့် မငွြုေ်မကြးြျများနိုင ်ခငး်များ ရိှြါမကြာငး် 

မဆွးမနွးြါသည်။ 

ဦးဘာဘာချ ိုမှ Nepcon သည် နိုင်ငတံြာတွင် FSC နှင့ ်PEFC တ့ုိမှ Certification Body အပဖစ် 

အသိအြှေ်ပပုခံေားမကြာငး်၊ ထို့အတူ လြ်ရိှအချေိ်တွင် Nepcon သည် European Union 

Commission မှ အသိအမှတ် ြုထားမသာ  Monitoring Organisation (၁၃)ခုထဲမှ (၁)ခု ြစ်မကြာငး်၊ 

၎င်းတို့၏တာေေ်မှာ  မေ်မာ ြည်မှမြးြို့မသာသစ်များနှင့်ြတ်သြ်သည့် Document များြို စစ်မဆး 

မြးရမည်သာ ြစ်မသာမကြာင့် Conflict of Interest ရိှမည်မဟုတ်ြါမကြာငး်  ြည့်စွြ်မဆွးမနွး 

ြါသည်။ 

ဦးမရွှေမြျာ်မှလည်း EU သည် MTLAS နှင့ ်  Dossier အား အ ြည့်အေေားလည်မှုမရိှမသး ခငး် 

များရိှမေမသးမကြာင်း MTLAS ၏ Verifier များသည် ေည်ေဲဉပတဒ၊ ေညး်ဉပတဒနှင့် လုပ်ေုံးလုပ်ေည်း 

ြျားအတပါ်ေွင် အမ ခခံ၍မရးဆွဲထားြါမကြာငး်၊ Dossier ြါအချြ်အလြ်များသည်လည်း  MTLAS 

Checklist တွင်ြါေငပ်ြီး ြစ်ြါမကြာင်းနှင့ ်ယငး်သ့ုိမရးဆွဲရေ်အတွြ်သြ်ဆိုင်ရာဌာေများ၏ခွင့် ြုချြ် 

များ ြင့ ် မဆာငရွ်ြ် ခင်း ြစ်မကြာငး်၊  သ့ုိ ြစ်ြါ၍  ယငး်(၂)ခုသည်  ပြိုင်လြု်မေ ခငး်မျ ိုးမဟုတ်ြဲ  

အတူတြွြူးမြါင်းမဆာင်ရွြမ်ေ ခငး် ြစ်မကြာင်း EUTR နှင့သ်ြ်ဆိုင်သူများသိရိှမစရေ် လိအုြ်မည် 

 ြစ်မကြာင်းြို ထြ်မမံဆွးမနွးြါသည်။ 

 ထို့မောြ်မြာ်မတီဉြ္ကဌမှ EU အြဲွ့များ မေ်မာနိုငင်နံှင့်ြတ်သြ်၍ တရားမေင်သစ်များဟူမသာ 

စွြ်စွဲချြ်များြမြျာြ်မစရေ်နှင့ ် မိမိတို့၏ြွင့်လငး် မင်သာမသာစေစ်များအမကြာင်း သိရှိမစရေ်အတွြ် 

မည်သည့်နိုင်ငတံြာအြွဲ့အစည်းမဆို မိမတိို့နိုငင်ံသ့ုိ သစ်ထုတ်လုြ် ခင်းလုြ်ငေ်းအား လာမရာြ် 

ကြည့်ရှုလိြုါြ သြ်ဆိုငရ်ာသစ်ထုတ်ေယ်များ၊ ကြိုးေိုင်း၊ ကြိုး ြင်၊ သစ်ြွြ်၊ ထုတ်လုြ်သည့်ခုနှစ်နှင့် 

တေ်ြမာဏစသည့် အချြ်အလြ်များြါေင်သည့် မ မြုမံျားြို အဂဂလိြ်ဘာသာ ြင့်မရးဆွဲထားရေ်နှင့် 

မ မြုံအား ရေ်ြုေ်ရိှသစ်ဆိြ်များ၊  မေ်မာ့သစ်လုြ်ငေ်းရုံးချုြ်နှင့် MFCC ရုံးတိုတ့ွင်ထားရိှြာ လာမရာြ် 

ကြည့်ရှုမည့်အြဲွ့အစည်းများအမေ ြင့် တငဒ်ါြိစ္စများတွင်သာမြ ငတု်ရငး်သ့ုိသွားမရာြ်မလ့လာလို 

ြါြ မရွးချယ်ရလွယ်ြူမစမရးအတွြ် စီစဉ်ထားရှိသွားရေ် လမး်ညွှေ်မှာကြားြါသည်။ 

 ထို့မောြ် ဦးခင်မမာင်ကြည်မှ CoC Dossier Pilot Testing field assessment ခရီးစဉ်နှင့် 

ြတ်သြ်၍ ြိုယ်တိုင်လိြု်ြါမဆာင်ရွြ်ခဲ့ြါမကြာငး်၊ မိမတိို့ FD နှင့ ် MTE ဌာေများအမေ ြင့် ထိသ့ုို 
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လိြု်ြါမဆာင်ရွြ်ခဲ့ရာတွင် မတာတွင်းလုြ်ငေ်းတွင်သာမြသစ်ဆိြ်တွငြ်ါလိုအြ်သည့်အချြ်အလြ် 

များြိ ု လိြု်လံ ြသမြးခဲ့ြါမကြာငး်၊ MTE အမေ ြင့်လည်း မိမိတို့သစ်ထုတ်မရးလုြ်ငေ်းများနှင့ ်

ြတ်သြ်၍ လိအုြ်ြါြအချေိ်မမရွးရှငး်လင်းမ ြာကြားမြးနိုငြ်ါမကြာင်း မဆွးမနွးတင ်ြြါသည်။ 

၆။ ဦးေငး်လှိုင ်  မှ Strengthening Sustainable Forest Management to Myanmar’s Forest 

တခါင်းစဉ်ပဖင့် World Bank သ့ုိ Concept Note တင ်ြ ခငး်နှင့ ် ြတ်သြ်၍ MFCC အမေ ြင့် မမလ 

(၁၆)ရြ်မေ့တွင် World Bank Identification Mission အြဲွ့နှင့်မတွ့ဆုံခဲ့ပြီး  World Bank မ ှ မရးဆွဲ 

ထားမသာ Concept Note အား ြိြေိို့ေံမြးြို့ခဲ့ြါမကြာင်း၊ အဆိုြါ Concept Note တွင် ြါေငမ်သာ 

အချြ်များအရ MFCC ၏ဆြ်လြမ်ဆာင်ရွြ်သွားမည့်ြိစ္စရြ်များအား (၅)နှစ်စာ မရးဆွဲမြးရေ် 

မတာငး်ဆိုထားြါမကြာငး်၊ Proposed Activities နှင့ ် Cost Activities Estimate အမေ ြင့် ယခင်ြ 

MTLAS Gap Analysis Project မှာြဲ့သ့ုိြင် Gap Closure အား Finalise Report လုြ်ထားရေ် 

လိအုြ်ြါမကြာငး်၊ SFM Pilot Project Support နှင့် Certified Forest ရပြီးြါြလည်း မောြ်ထြ် 

Certified Forest များြိထုြ်မံ၍ Scaling up လုြ်သွားရေ်အတွြ် ထည့်သွင်းမြာ် ြထားြါမကြာင်းနှင့် 

အဆိြုါ (၅)နှစ်အတွြ် ြုေ်ြျမငွ အမမရိြေ် မဒါ်လာ(၉)သိေ်းခေ့်အား မရးသားမြာ် ြထားြါမကြာငး် 

မဆွးမနွးတင ်ြြါသည်။ 

 မဆွးမနွးချြ်နှင့် ြတ်သြ်၍ ဉြ္ကဌမှ World Bank အမေ ြင့် ယခုမြးမည့်အမထာြ်အြ့ံသည် 

Loan အမေ ြင့်မြး ခင်း (သ့ုိမဟုတ်) Grant အမေ ြင့်မြး ခင်းလားဟု မမး မေ်းခဲ့ရာတွင် ဦးေငး်လှိုင်မှ 

World Bank သည် Loan နှင့် Grant သီး ခားမြး ခငး်မျ ိုး ြစ်ြါမကြာင်း၊ မောြ်ြိငုး်တွင် Grant အမေ 

 ြင့် သီးသေ့်လာမည်ဟုမ ြာကြားြါမကြာငး် ၊ မိမတိို့၏ PEFC Project သည် လာမည့် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ 

တွင်ပြီးဆုံးမည် ြစ်မသာမကြာင့် Capacity Building ြိုင်းတွင်ြို၍အားမြာငး်လာမစရေ် ရည်ရွယ်ထား 

သည်ြို World Bank မှတာေေ်ရိှသူများအားရှင်းလင်းမ ြာကြားခဲ့ြါမကြာငး်၊ ဦးမရွှေမြျာ်မဆှြ်လြ်၍ 

ယခု Concept Note သည် ချွငး်ချြ်အမေ ြင့် ေေ်ကြီးဌာေ၏ Working Process မအာြ်တွင်ရိှမေ 

ြါမကြာင်း၊ အြယ်၍ Project စတငပ်ြီဆိုြါြ MFCC ၏အခေ်းြဏ္ဍအမေ ြင့် Capacity Building နှင့် 

System Development ြိုင်းများတွင် ြိုမိုတိုးတြ်မြာင်းမွေ်မအာင်မဆာငရွ်ြ်သွားမည် ြစ်မကြာငး် 

မဆွးမနွးြါသည်။ 

၇။ ထ့ုိမောြ် ဦးေင်းလှိုင်မှ TWG ၏ အစည်းအမေးဆံုး ြတ်ချြ်များအား ဆြ်လြ်အတည် ြု 

မြးနုိင်ရေ်အတွြ် မအာြ်ြါအချြ်များြုိ တင် ြခ့ဲြါသည်။ 

(၁)  SFM (Natural Forest ) Standard နှင့်ြတ်သြ်သည့် Pilot Testing Area အတွြ် 

ဦးစားမြးအ ြစ်ဂေ့်     မဂါခရိုင်အားလြ်ရိှမရွးချယ်ထားြါမကြာငး်၊မရွးချယ်သည့်အမကြာငး်အရငး် 

မှာဂေ့်မဂါခရိုင်သည်သစ်ထုတ်မရးမအဂျငစ်ီတစ်ခုသာရိှ ခင်း၊သွားလာရလွယ်ြူ ခင်း၊သစ်မတာဦး
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စီးဌာေနှင် ့ သစ်ထုတ်မရးမှေေ်ထမ်းများ၏ လုြ်ငေ်းအမြါ်စိတ်ြါေင်စားမှုရိှ ခင်း၊ ယခငြ် MFCS 

နှင့ြ်တ်သြ်၍ Field Testing လုြ်ရာတွငလ်ည်း ြါေင်ခဲ့မသာခရိုင် ြစ် ခငး်နှင့ ် QR Code 

System စတငစ်မ်းသြ်ခဲ့သည့်သစ်ထုတ်မရးမအဂျင်စီ ြစ် ခငး် စသည်တို့ြိုအမ ခခံ၍ မရွးချယ်ခဲ့ 

ရြါမကြာငး်၊ 
 

(၂) SFM ဆုိင်ရာြုဂ္ဂလိြသစ်မတာစုိြ်ခင်းနှင့်ြတ်သြ်သည့် Pilot Testing Area အတွြ် 

ြဲခူးတိုင်းမဒသကြီး၊ မြါြ်မခါင်းပမို့ေယ်ရိှ ပြိုးစညသူ်စိုြ်ခင်းအား မရွးချယ်ထားြါမကြာငး်၊ 

မရွးချယ်ရသည့် အမကြာငး်အရငး်မှာ PEFC requirement နှင့ြ်ိုြ်ညီမှုရိှ ခင်း၊ MFCC မှ မရးဆွဲ 

ထားမသာ သစ်မတာစိုြ်ခင်းအုြခ်ျုြ်လုြ်ြိုင်မှုအတွြ်မထာြ်ခံချြ်မြးနိုငရ်ေ် ချမှတ်ထား 

မသာ စံနှင့်အညွှေ်းများနှင့ ် အညီ အမြာင်အထည်မြာ်မဆာင်ရွြ်နိုငမ်ည့်အမေအထားတွင် 

ရိှ ခငး်၊ စိုြ်ခင်း ြုစုထိေ်းသိမ်းထားရိှမှုမြာငး်မွေ် ခငး်နှင့ ် ြုမ္ပဏီဘြ်မှလည်း လုြ်ြိုငမ်ဆာင် 

ရွြ်ရေ် စိတ်ြါေင်စားမှုရိှ ခငး်တို့အမြါ်တွင် မူတည်၍မရွးချယ်ခဲ့ြါမကြာင်း၊ 
 

(၃) ၂၀၁၇-၁၈ နှင့ ် ၂၀၁၈-၁၉ သစ်ထုတ်ရာသီများတွင် MTE မှထုတ်ယူခဲ့မသာသစ်များ 

အတွြ် MTLAS Principle (1-4) အရ Forest Operation ြိုင်းတွင် တရားေင ်ြစ်မကြာင်း 

Certificate ေုေ်မြးနိုငရ်ေ်အတွြ် MFCC အသိအမှတ် ြု CB များအား ငာှးရမး်နိုငမ်ရးစီစဉ် 

မဆာငရွ်ြ်လျြ်ရိှြါမကြာငး်၊ အဆိုြါြိစ္စအတွြ် ြုေ်ြျစရိတ်များအား MFCC သီးသေ့် 

ရေ်ြုံမင ွ (သ့ုိမဟုတ်) ရေ်ြုံမငွ (Contribution Fund) (သ့ုိမဟုတ်) အဆိြုါရေ်ြုံမငနွှစ်ရြ်လုးံမှ 

မသာလ်ည်းမြာငး် ြျခံမစရေ်မဆွးမနွးခဲ့ြါမကြာငး်၊ 

 အထြ်ြါမဆွးမနွးချြ်နှင့ြ်တ်သြ်၍ MFCC ဉြ္ကဌမှ မှတ်ချြ်မြးရာတွင် ြုေ်ြျ 

စရိတ်များအတွြ် Contribution Fund မှသာ ြျခံမစပြီး လိအုြ်ချြ်ရိှမှသာ MFCC ရေ်ြုံမငွမှ 

ြျခံရေ်နှင့် Contribution လုြ်မည့်သူများ အထူးသ ြင့် Exporters များသည်လည်း အောဂတ် 

မိမတိို့အြျ ိုးစီးြွားအတွြ် မဆာငရွ်ြ် ခငး် ြစ်သ ြင့် ထည့်ေငမ်ြးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယူဆမိြါ 

မကြာငး်၊ ဦးဘာဘာချ ိုမှထြမ်ံမဆွးမနွးရာတွင် MFCC အမေ ြင့် ြုမ္ပဏီများမှ တိုြ်ရိုြ် 

Contribution ယူရမသာအခါ Impartiality ြိုငး်တွင်စဉ်းစားရမည့်အချြ်များရိှမေြါမကြာငး်၊ 

သ့ုိမသာ်လည်း မိမိတို့အမေ ြင့် လြ်ရိှအချေိ်တွင်တတ်နိုင်သမျှေ Contribution Fund မှသံုးစွဲ 

သွားမည် ြစ်ပြီး လိုအြ်မှသာ MFCC ရေ်ြုံမငမွှ ထုတ်ယူသံုးစွဲသွားမည် ြစ်မကြာငး် မဆွးမနွး 

ြါသည်။ 
 

(၄)  CB များမှ MTLAS စေစ်အရ Forest Operation ြိုင်းအား ဆေ်းစစ်အြဲ ြတ်ရေ်အတွြ် 

အမထာြ်အထားများရယူရာတွင် အခြ်အခဲများရိှခဲ့ပြီး လြ်ရိှသွားမရာြ်ခဲ့မသာ Trial 
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Shipment ခရီးစဉ်များတွင်မူ MFCC တွင်  မေ်မာ့သစ်လုြ်ငေ်းမှတွဲြြ်တာေေ်မြးထားမသာ 

ေေ်ထမ်းတစ်ဦးမှလိြု်ြါ၍အမထာြ်အထားများမှတ်တမ်းတင ်ခငး်အားမဆာငရ်ွြ်ခဲ့ြါမကြာငး်၊ 

ရရိှမသာအမထာြ်အထားများြိုလည်း MFCC တွင်သာ သိမ်းဆည်းထားြါမကြာငး်၊ လိုအြ်မှ 

သာ MFCC ထံမှ ခွင့် ြုချြ်မတာငး်ယူပြီး ကြည့်ရှုနိုငမ်ည် ြစ်ြါမကြာငး်၊ TWG အစည်းအမေး၌ 

မဆွးမနွးခဲ့ရာတွင်လည်း CB ြျားအမေ ြင့် Certificate ထုတ်မြးပြီးသည့်အချေိ်တွင် အ ခားမည် 

သည့်အမထာြ်အထားြိမုျှေ တွမဲြးမည်မဟုတ်ြါမကြာင်း၊ အမထာြ်အထားအားလုးံြို 

Confidential အ ြစ် သိမ်းဆည်းထားြါမကြာငး်၊ အြယ်၍ အမကြာငး်ြိစ္စတစ်စုံတစ်ရာရှိ 

သ ြင့ ် မတာငး်ခံလိြုါြ MFCC သ့ုိ အမကြာငး်ကြားရမည် ြစ်ပြီး MFCC မလှည်း သြ်ဆိုငရ်ာ 

FD နှင့် MTE ဌာေများသ့ုိဆြလ်ြ်အမကြာငး်ကြားပြီး ခွင့် ြုချြ်ရရှိပြီးမှသာမြးရမည်ဟု ေေ်ခံ 

ြတိ ြုထားြါမကြာငး်၊ သ့ုိမသာ်လည်း  အောဂတ်တွင် MFCC အမေ ြင့် အဆိုြါအမထာြ် 

အထားမှတ်တမ်းတင ်ခငး်အား Trial အရသာ မဆာငရွ်ြ်နိုင်မည် ြစ်မသာမကြာင့် မရရှည်တွင် 

အမထာြ်အထားများ မှတ်တမ်းယူ ခငး်နှင့်ြတ်သြ်၍ CB များအား ဓါတ်ြုံရိုြ်ခွင့် ြုရေ်၊ 

အဆိြုါမှတ်တမ်းများအား ၎င်းတို့ထံတွင ် Confidential အ ြစ်ထိေ်းသိမ်းထားရေ်နှင့် လိုအြ် 

လာြါြ သြ်ဆိုငရ်ာဌာေများသို့ ခွင့် ြုချြ်မတာငး်ခံရေ် ညိှနှိုငး်မဆွးမနွးထားြါမကြာငး် 

တင ်ြြါသည်။ 

 မဆွးမနွးချြ်နှင့်ြတ်သြ်၍ MFCC ဉြ္ကဌမှ မ ြာကြားရာတွင ် MFCC သည် Semi-

government  ြစ်မကြာငး်နှင့ ် မိမတိို့၏ဦးတည်ချြ်အရ  မေ်မာနိုင်ငမံှစေစ်တြျထုတ်မသာသစ် 

များ ြစ်မကြာင်းြို ြမ္ဘာသ့ုိချ ြနိုင်ရေ်ရည်ရွည်သည့် လမ်းမကြာငး်မြါ်သ့ုိ တြ်မရာြ်လာ ခင်း 

 ြစ်မသာမကြာင့် စာရွြ်စာတမ်းအမထာြ်အထားများြို  ြသခွင့်၊ မှတ်တမ်းရယူခွင့် မ ြု ခင်း 

သည် ြွင့်လင်း မငသ်ာမှု မရိှမသာမကြာင့် မိမိတို့၏ဌာေဆိုငရ်ာများအမေ ြင့်  မေ်မာနိုင်ငမှံ 

ထွြ်သည့် သစ်များသည် တရားေင် ြစ်မကြာငး်  ြသရာတွင ် အမထာြ်အြ့ံ ြစ်မစမည့် 

အမထာြ်အထားများမှတ်တမ်းယူခွင့်အား ခွင့် ြုမြးသွားမည် ြစ်မကြာင်း မဆွးမနွးြါသည်။ 

 ဦးဘာဘာချ ိုမှလည်း CB များအမေ ြင့် ၎ငး်တို့၏ Confidential Report တွင် စစ်မဆး 

ပြီးစီးမကြာင်း သြ်ဆိုငရ်ာဌာေမေှေ်ထမ်းများ၏ လြ်မှတ်များြါေင်မသာလ်ည်း ဌာေများမှ 

မှတ်တမ်းယူထားမသာ စာရွြစ်ာတမ်းများြါေင်မည်မဟုတ်မကြာင်း၊ သို့မသာ်လည်း အမကြာငး် 

ြိစ္စတစ်စုံတစ်ရာမကြာင့် အ ခားနိုင်ငံများရိှ Competent Authorities (CA) များမှ စာရွြ် 

စာတမ်းအမထာြ်အထားများ မတာငး်ခံလာြါြ  CB များ အမေ ြင့် MFCC သ့ုိ ခွင့် ြုချြ် 

မတာငး်ရမည် ြစ်ပြီး ခွင့် ြုချြ်ရမှသာ အမထာြ်အထားများမြးြိုရ့မည်ဟုလည်း ေေ်ခံ 
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ြတိ ြုထားမကြာငး်၊ သ့ုိ ြစ်ြါ၍ စာရွြစ်ာတမ်း အမထာြ်အထားများသည် မည်သည့် 

အမကြာင်းြိစ္စမကြာင့်မျှေ  ြငြ်သ့ုိမမရာြ်နိုငြ်ါမကြာင်း  ြည့်စွြ်မဆွးမနွးြါသည်။ 
 

(၅) ဦးေငး်လှိုင်မှ ဆြ်လြ်၍ SGS Myanmar Limited သည် CB အ ြစ်မဆာငရွ်ြ်ရေ် 

မလျှောြ်ထားလာြါမကြာငး်၊ အဆိုြါမလျှောြ်ထားချြ်အား TWG အစည်းအမေးတွင ် ယာယီ 

အသိအမှတ် ြု ခင်း (Provisional Notification) အတွြ် အြွဲ့ေင်များမှလြ်ခံသမဘာတူကြပြီး၊ 

ယခု အစည်းအမေးတွင်လည်း အတည် ြုချြ်ရယူနိုင်ရေ် တင ်ြမဆွးမနွး ခငး် ြစ်ြါမကြာင်း၊ 

မဆွးမနွးချြ်နှင့်ြတ်သြ်၍ MFCC ဉြ္ကဌမှ CB အ ြစ် မဆာငရွ်ြ်မည့် မည်သည့်အြဲွ့ 

အစည်းမဆို အြဲွ့အစည်းတွင်ြါေင်သည့်လူြုဂ္ဂိုလ်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နှင့ ် MFCC ၏ 

လုြ်ထုံးလုြ်ေည်းများအား လိြု်ောမဆာင်ရွြ်မည်ဆိုြါြ ခွင့် ြုမြးသွားမည် ြစ်မကြာင်း 

မဆွးမနွးြါသည်။ ဆြ်လြ်၍ ဦးမရွှေမြျာ်မှ အြွဲ့အစည်းများအမေ ြင့် CB အ ြစ်မလျှောြထ်ား 

မည်ဆိုြါြ  မေ်မာနိုင်ငတံွင် register လုြ်ထားမကြာငး် Legal entity ရိှရမည် ြစ်ပြီး 

Competent  ြစ်ရေ်လည်း လိအုြ်မကြာငး်၊ သ့ုိမှသာ System အမြါ်တွင် လိြု်ောမဆာငရွ်ြ် 

နိုငမ်ည် ြစ် မကြာငး်  ြည့်စွြ်မဆွးမနွးြါသည်။ 
 

(၆) ထို့မောြ် ဦးေငး်လှိုင်မှ MTLAS Audit Form အား  ြေ်လည် ြင်ဆငမ်ဆာင်ရွြ်ရေ် 

အတွြ် TWG အစည်းအမေးတွင် မဆွးမနွးသမဘာတူညီထားမှုများရိှြါမကြာငး်၊ သို့ ြစ်ြါ၍ 

အဆိြုါ သမဘာတူညီချြ်များအား  ယခုအစည်းအမေးတွင် ဆြ်လြ်အတည် ြုမြးနိုင်ရေ် 

မဆွးမနွးခဲ့ ရာ အြဲွ့ေင်များမှ အတည ်ြုသမဘာတူလြခ်ံခဲ့ြါသည်။  
 

(၇) ဆြ်လြ်၍ ဦးေငး်လှိုငမ်ှ MTLAS Audit Forms/Checklist ကိ ု အဂဂလိြဘ်ာသာမှ 

 မေ်မာဘာသာသ့ုိ ြေ်ဆိုထား ခငး်အား ဒုတိယအကြိမ်မ မာြ် TWG အစည်းအမေးတွင် အချေ်ိ 

အြေ့်အသတ်မကြာင့် မဆွးမနွးနိုင ်ခငး်မရိှခဲ့မကြာငး်၊ ထို့မကြာင့် TWG အြဲွ့ေင်များအား အဆိြုါ 

ြိစ္စနှင့်ြတ်သြ်၍ သမဘာထားမှတ်ချြ်များမြးနိုင်ရေ်အတွြ် MFCC မှ စီစဉ်မဆာငရွ်ြ်ခဲ့ 

ြါမကြာင်း၊ သ့ုိ ြစ်ြါ၍ အကြံ ြုချြ်များမရှိြါြ ဘာသာ ြေ်ဆို ခငး်အား MFCC အြဲွ့ေငမ်ျားမှ 

အတည ်ြုမြးနိုငြ်ါရေ် မဆွးမနွးခဲ့ရာ အြွဲ့ေင်အားလုံးအတည် ြုသမဘာတူလြခ်ံခဲ့ြါသည်။  
 

(၈) ဦးေငး်လှိုင်မှ MFCS ၏ Natural Forest နှင့ ်Plantation အတွြ ်  Checklist  မရးဆွဲရေ် 

လိအုြ်လာမသာမကြာင့် အဆိြုါြိစ္စအား TWG တွင်  မဆွးမနွးမည်ဆိုြါြ အချေိ်ယူရမည် 

 ြစ်မသာမကြာင့် ြို၍ထိမရာြ်စွာမဆာငရွ်ြ်နိုငရ်ေ်အတွြ် Sub Working Group ထြ်မံ 

ြွဲ့စည်းရေ် လိုအြ်ြါမကြာငး်၊ ယငး် Sub Working Group တွင်မအာြ်ြါြုဂ္ဂိုလ်များ ြါေင်မည် 

 ြစ်ြါမကြာငး် မဆွးမနွးတင ်ြခဲ့ြါသည်။ 
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 ၁။ ဉီးမရွှေမြျာ်   အကြံမြး  မခါင်းမဆာင် 

 ၂။ ဦးအေု်းလွင်   TNC   အြဲွ့ေင် 

 ၃။ ဦးမြျာ်မဇယျာ  MTE   အြဲွ့ေင် 

 ၄။ မဒါ်ခင်သီတာထေွ်း FD   အြဲွ့ေင် 

 ၅။ ဦးသေ်းစိုးဦး  MERN   အြဲွ့ေင် 

 ၆။ ဦးေငး်လှိုင်   CEO   အြဲွ့ေင် 

 ၇။ မဒါ်မမဇွေ်ပြိုး  T.O   အြဲွ့ေင် 
 

၈။ ဆြ်လြ်၍ ဦးဘာဘာချ ိုမှ MFCC ၏ သီးသေ့်ရေ်ြုံမငွအမေ ြင့် လြ်ရိှတွင် (၄၄,၁၅၄,၅၉၁/-) 

ြျြ် ရိှြါမကြာင်း၊ ရေ်ြုံမငွသံုးစွဲမှုနှင့်ြတ်သြ်၍တင ်ြရာတွင် ဌာေမှ(တွဲြြ)် အ ြစ်ခေ့်ထားမသာ 

ေေ်ထမ်းများ၏လစာအား သြ်ဆိုငရ်ာဌာေများမှ ြျခံြါမကြာငး်၊ အ ခားမသာစာမရးြိရိယာနှင့် 

ဆြ်စြ်ြစ္စည်းများအား FD နှင့် MTE တို့မှ တစ်လှည့်စီြျခံပြီး မိမတိို့ MFCC မ ှအသုံးစရိေ်ရှငး်ေြ်း 

မ ြစာများနှင့်အတူ အတွင်းမရးမှူးြိုယ်တိုင်လြ်မှတ်မရးထိုးပြီး သြ်ဆိုငရ်ာဌာေများသို့  ြေ်လည် 

မြးြိုြ့ါမကြာငး်၊ MFCC-PEFC Project အမေ ြင့်လည်း စီမံြိေ်းဆိုင်ရာြုေ်ြျမငွြို စီမံြိေ်း၏ 

ဘဏ္ဍာမရးတွငြ်ါေငသ်ည့်မခါင်းစဉ်များအရ သံုးစွဲ ခင်းသာ ြစ်မကြာငး်၊ MFCC ၏ သီးသေ့်ရေ်ြုံမငမွှ 

သံုးစွဲ ခငး်မရိှြါမကြာငး်၊မငွလံုးမငွရငး်အသံုး ြုရမည့်ြိစ္စရြ်များရှိြါြမြာ်မတီတွင်တင ်ြပြီးမှ အသံုး 

 ြုြါမကြာငး်နှင့်သာမေ်အသံုးစားရိတ်များတွငမ်ူMFCC အစည်းအမေးများတွင် အတည ်ြုချြ်ရယူသည့် 

စေစ် ြင့် မဆာင်ရွြ်မေြါမကြာင်း မဆွးမနွးတင် ြြါသည်။ 

၉။ အစည်းအမေး၏ အမထွမထမွဆွးမနွး ခငး်အစီအစဉ်တွင် ဦးခင်မမာငက်ြည်မှ လြ်ရိှြွဲ့စည်း 

ထားမသာ MFCC လုြ်ငေ်းအြဲွ့တွင် တွဲြြ်အ ြစ် တာေေ်ထမ်းမဆာင်မေမသာ  မဒါြ်တာတင်တင ်မင့်၊ 

လြ်မထာြ်အမထွမထွမေ်မေဂျာ၊ သစ်ေုေ်တရးဌာေ၊ ပြေ်ြာ့သစ်လုပ်ငေ်းသည် ဌာေအတွငး်သငတ်ေ်း 

များနှင့ ်အ ခားလုြ်ငေ်းြိုငး်ဆိုင်ရာများ များ ြားမေ ခင်းမကြာင့် ယငး်ဌာေမြှင် ြစ်သည့် ဦးထွေ်းထွေ်းဦး၊ 

လြ်မထာြ်အမထွမထွမေ်မေဂျာ၊ သစ်ေုေ်တရးဌာေ၊ ပြေ်ြာ့သစ်လုပ်ငေ်းအား အစားထိုးခေ့်ထားမြး 

နိုငြ်ါရေ် တင ်ြမတာငး်ဆိုခဲ့ရာ မြာ်မတီဉြ္ကဌမှ ခွင့် ြုြါမကြာငး် အတည် ြုဆုံး ြတ်ြါသည်။ 

၁၀။  မေ်မာနိုင်ငံသစ်မတာမထာြ်ခံချြ် ြုမရးမြာ်မတီ၊ဉြ္ကဋ္ဌ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာေြတ်ေေ်းြျင် 

ထိေ်းသိမ်း မရးေေ်ကြီးဌာေ၊ အပမတဲမ်းအတွင်းေေ် ဦးခင်မမာင်ရီမှ ေိဂုံးချုြ်အမှာစြားမ ြာကြားရာတွင် 

MFCC ယမေ့အချေိ်ထိတိုးတြ်မအာင် မင်လာမစရေ်ေိုင်းေေ်းြံ့ြိုးမြးကြသူများအားလုးံြိုအထူးမြျးဇူး 

တငရိှ်ြါမကြာငး်၊လြ်ရိှအချေိ်တွင် MFCC အမေ ြင့်Team Work မြာင်းမွေ်စွာ ြင့်ဆြ်လြ ် မဆာင ်

ရွြ်မေသည်ြိုသိရှိရြါမကြာငး်၊ ယမေ့ထိတိုင်မဆာငရွ်ြ်ပြီးစီးခဲ့မသာ အမ ခအမေများအရ အမရးြါ 

သည့်အချေိ်သ့ုိ မရာြ်ရိှမေပြီ ြစ်မသာမကြာင့် အားလုးံလြ်တွဲ၍ ဆြ်လြ်မဆာငရ်ွြ်သွား ခငး်အား 
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 ြင့် မမျှော်လင့်မသာမအာင ်မငမ်ှုြေ်းတိုင်သ့ုိ မကြာမီမရာြ်ရိှမတာ့မည် ြစ်မကြာငး်နှင့ ်အားလုံးြို အထူး 

မြျးဇူးတငြ်ါမကြာငး်မ ြာကြား၍ ေိဂုံးချုြ်ြါသည်။ 
 

ေံုးပဖေ်ချက်ြျား 

    တောင်ရွေက်ရေ် 

၁၁။  အစည်းအတေးြှ တအာက်တဖာ်ပပပါေ့ုိကုိ ေံုးပဖေ်ကကပါသည်-  
 

(က) PEFC သ့ုိမလျှောြ်ထားမည့် System Endorsement အတွြ် 
 မေ်မာနိုင်ငမံှ SFM (Criteria & Indicator) များနှင့်ြတ်သြ်၍ 
အကြ ံြုချြ်မြးရာတွင် သစ်မတာဦးစီးဌာေအမေ ြင့် အကြံ ြု 
ချြ်များြိုမစာလျင်စွာ ြေ်ကြားမြးရေ် 
 

သစ်တောဦးစီးဌာေ 

 (ခ)   MFCC ၏ ရေ်ြုံမငွသံုးစွဲမှုအား (၆)လ သ့ုိမဟုတ် (၁)နှစ် Audit 
အတွြ်  MTE  ဘဏ္ဍာမရးဌာေမှ စစ်မဆးရေ်  
 

MFCC ၊ MTE  

 (ဂ) FD၊ MTE နှင့ ်အ ခားဆြ်စြ်မသာ ဌာေများအမေ ြင့် MTLAS နှင့် 
ြတ်သြ၍် အမိေ့်၊ ညွှေ်ကြားချြ်များထုတ် ြေ်ြါြ MFCC သ့ုိ 
မိတ္တူတစ်မစာင ်ြေ့်မေမြးရေ် 
 

FD၊ MTE၊ ECD 

 (ဃ) MFCC ရံုး (တွဲြြ)်အမေ ြင့် လစ်လြ်လျြ်ရိှမသာ သစ်မတာ 
ဦးစီးဌာေမှ ေေ်ထမ်းတစ်မေရာအတွြ် FD မှေေ်ထမ်းတစ်ဦး 
ခေ့်ထား မြးရေ် 
 

FD 

 (င) MFCC ၏ လုြ်ငေ်းများတွင် ြူးမြါငး်ြါေင်နိုင်မည့် ပုဂ္ဂလိကသစ် 
လုပ်ငေ်းရှင် အဖဲွ့အစည်းြျားကိုယ်စားလှယ် မရွးချယ် ခငး်နှင့် 

ြတ်သြ်၍ မအာြမ်ြာ် ြြါအတိုင်း ဆုံး ြတ်ရေ် 
 

၁။ ဦးမဇာ်မျ ိုးမြျာ် (MFCC အြဲွ့ေင်၊ ပုဂ္ဂလိကသစ်လုပင်ေ်းရှင် 
အဖဲွ့အစည်းြျားကိုယ်စားလှယ်) 

၂။ ဦးမြျာ်ေငး်       (TWG အြွဲ့ေင်) ပုဂ္ဂလိကသစ်လုပ်ငေ်းရှင် 
အဖဲွ့အစည်းြျားကိုယ်စားလှယ်) 

 

MFCC  

 (စ) SFM (Natural Forest) Standard နှင့်ြတ်သြ်သည့် Pilot 
Testing Area အ ြစ် ဂေ့်     မဂါခရိုင်အား မရွးချယ်ရေ် 
 

MFCC၊ FD၊ MTE 

 (ေ) SFM ဆုိင်ရာသစ်မတာစုိြ်ခင်းနှင့်ြတ်သြ်သည့် Pilot Testing 
Area အတွြ်ြဲခူးတိုငး်မဒသကြီး၊မြါြ်မခါင်းပမို့ေယ်ရိှပြိုးစည်သူ 

MFCC၊ FD၊ MTE  
ပြိုးစညသူ်ြုမ္ပဏီ 
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စိုြ်ခင်းအား မရွးချယ်မဆာင်ရွြ်ရေ် 
 

 (ဇ) ၂၀၁၇-၁၈ နှင့ ် ၂၀၁၈-၁၉ သစ်ထုတ်ရာသီများတွင် MTE မှ 
ထုတ်ယူခဲ့မသာသစ်များအတွြ် MTLAS Principle (1-4) အရ 
Forest Operation ြိုင်းတွင် တရားေင် ြစ်မကြာငး် Certificate 
မြးနိုငရ်ေ်အတွြ် MFCC အသိအမှတ် ြု CB များအား ငာှးရမး် 
နိုငမ်ရး ြုေ်ြျစရိတ်များအတွြ် Contribution Fund မှသံုးစွဲ 
သွားမည် ြစ်ပြီး လိုအြ်မှသာ MFCC ရေ်ြုံမငွမှ ထုတ်ယူသံုးစွဲ 

သွားရေ် 
 

MFCC၊ FD၊ MTE 
 

 (စျ) CB များမ ှ MTLAS စေစ်အရ Forest Operation ြိုင်းအတွြ် 
အြ ဲ ြတ်သည့် အမထာြ်အထားများအား ဓါတ်ြုံရိုြခ်ွင့် ြုရေ်၊ 
အဆိြုါဓါတ်ြုံမှတ်တမ်းများအား ၎ငး်တို့ထံတွင ် Confidential 
အ ြစ်ထေိ်းသိမ်းထားရေ်နှင့ ် လိအုြ်လာြါြ သြ်ဆိုင်ရာဌာေသို့ 
ခွင့် ြုချြ်မတာငး်ခံရေ် 
 

MFCC၊ FD၊ MTE 

 (ည) SGS Myanmar Limited မှ CB မဆာငရွ်ြ်ရေ် မလျှောြ်ထား 

လာ ခင်းအား Provisional Notification အ ြစ်သမဘာတူရေ် 
  

MFCC ၊ FD ၊ MTE 

 (ဋ) MTLAS Audit Form နှင့ြ်တ်သြ်၍   ြေ်လည် ြငဆ်င်ထားမသာ 

အချြ်များအား အတည် ြုရေ်  
 

MFCC 

 (ဌ) MTLAS Audit Forms/Checklist အဂဂလိြ်ဘာသာမှ  မေ်မာ 

ဘာသာသ့ုိ  ြေ်ဆိုထား ခငး်အားအတည် ြုရေ် 
 

MFCC 

 (ဍ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural Forest နှင့ ်Plantation အတွြ်  Checklist  မရးဆွဲနိုင ်

မရးအတွြ် Sub Working Group ထြမ်ံြွဲ့စည်းရေ် 
Sub Working Group ေွင် ပါေင်တောင်ရွေက်ြည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျား− 
၁။ ဉီးမရွှေမြျာ်   အကြံမြး  မခါင်းမဆာင် 

 ၂။ ဦးအေု်းလွင်   TNC   အြဲွ့ေင် 
 ၃။ ဦးမြျာ်မဇယျာ  MTE   အြဲွ့ေင် 
 ၄။ မဒါ်ခင်သီတာထေွ်း FD   အြဲွ့ေင် 
 ၅။ ဦးသေ်းစိုးဦး  MERN   အြဲွ့ေင် 
 ၆။ ဦးေငး်လှိုင်   CEO   အြဲွ့ေင် 

 ၇။ မဒါ်မမဇွေ်ပြိုး  T.O   အြဲွ့ေင် 
 

 

MFCC  
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(ဎ) 

 

MFCC တွင် တွဲြြ်အ ြစ်တာေေ်မြးအြ်ထားမသာ မဒါြ်တာ 
တငတ်င ်မင့်၊ လြ်မထာြ်အမထမွထွမေ်မေဂျာ၊  (သစ်ထုတ်မရး) 
 မေ်မာ့သစ်လုြ်ငေ်း အစား ဦးထွေ်းထွေ်းဦး၊ လြ်မထာြ် 
အမထွမထမွေ်မေဂျာ (သစ်ထုတ်မရး)၊  မေ်မာ့သစ်လုြ်ငေ်း  ြင့် 
အစားထိုးခေ့်ထားရေ်  

MTE 

 (ဏ) 

 

 မေ်မာ့သစ်လုြ်ငေ်းအမေ ြင့် သြ်ဆိုင်ရာ သစ်ထုတ်ေယမ်ျား၊ 
ကြိုးေိုင်း၊ ကြိုး ြင်၊ သစ်ြွြ်၊ ထုတ်လုြ်သည့် ခုနှစ်နှင့် တေ်ြမာ 
ဏ၊ ရေ်ြုေ်ရိှ သစ်ဆိြ်တည်မေရာ စသည့် အချြ်အလြ်များ 

ြါေင်သည့် မ မြုံများြို အဂဂလြိ်ဘာသာ ြင့်မရးဆွဲထားရေ် 

MTE 
 

၁၂။ အစည်းအတေးကုိ (၄:၃၀)ောရီေွင် ရုေ်သိြ်းပါသည်။ 

      

စာအြှေ် ၊ ၁/သေေီ/လင ( ၁၁၂ /၂ေ၁၉) 

ရက်စွဲ ၊ ၂ေ၁၉ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ( ၂ ) ရက် 

ပဖေ့်တေပခငး် 

အစည်းအတေးေက်တရာက်သူြျားအားလုးံ 

ပြေ်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်ပပုတရးတကာ်ြေီအဖွဲ့ေင်ြျားအားလုံး။ 

ြိေ္တူကို 

ရုံးလက်ခံ။ 

 

 

 

     
 


