
FLEGT အက်ဥ္း 
ဤအပုိင္းတြင္ FLEGT ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ာနယ္လစ္တိုင္း မျဖစမ္ေန ေမးေလ့ရွိသည့္ “ဘာေၾကာင့္၊ 

ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ၊ ဘယ္သူ၊ ဘယ္လို၊ ဘာ” စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေျဖ 

ၾကားထားပါသည္။ 

FLEGT ဘာေၾကာင့္ေဆာင္ရြက္ရသနည္း 

ဥေရာပသမဂၢ၏ သစ္ေတာဥပေဒစုိးမိုးမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပမ္ႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုငရ္ာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (EU FLEGT 

Action Plan) ဆုိသည္မွာ တရားမဝင္သစ္ခုတ္လွဲျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ၾကီးထြားလာသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ တုန္႔ျပနေ္ဆာင္ရြက္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ခ်မတ္ွထားသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစပ္ါသည္။ EU အေနျဖင့္ EU FLEGT Action Plan ကုိ ေရးဆြဲသည့္အခ်ိန္တြင္ က်ယ္ 

ျပန္႔လွသည့္ ကမၻာ့အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားသည္ အလြန္ျမန္ဆန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ က်ဆင္းေနပါသည္။ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက႑၊ EU အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ EU ရွအိက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား 

သည္တရားမဝင္သစ္ခုတလွ္ဲျခင္းကိစၥကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့ၾကပါသည္။  

G8 ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၁၉၉၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ က်င္းပသည္ ့ အာရွေဒသတြင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းႏစွ္မ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ အာဖရိကေဒသတြင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွလည္း ဖိအားေပးမႈ 

မ်ားရိွခဲပ့ါသည္။ ၂၀၀၁ခႏွုစ္၊ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ က်င္းပသည့္ ဝန္းၾကီးမ်ားညီလာခံတြင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ 

ျခင္းသည္ ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားကသာ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပခဲ့ 

ၾကပါသည္။ သစ္တင္သြင္းသည့္ေဈးကြက္မ်ားကလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ သစ္တင္သြငး္သူ 

မ်ားအေနျဖင့္ သစ္ခုတ္စက္လႊသံႏွင့္ေဝးသျဖင့္ ထုိကိစၥကုိ ဆက္လက္လ်စ္လ်ဴရႈေနပါက စိတ္ခ်မ္းသာမႈ 

ရႏိုင္ေတာ့မည့္ အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့ေပ။ 

EU ေဈးကြက္တြင္ တရားမဝင္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား မေရာက္ရွိေရး အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရန ္ ရိုးရငွ္းေသာ အေျဖတစ္ခမုရွိခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ သစ္ထတ္ု 

ႏိုင္ငံမ်ားသာမက သစ္တင္သြင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားပါ ပိုမိေုကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရန္၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥ 

မ်ားတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သစ္တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငအံေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုိအပ္လာခဲ့ပါ 

သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကာင္းမြနေ္သာ ဥပေဒမ်ား စာရြက္ေပၚတြင္ ရွေိနသည့္တိုင္ ထိုဥပေဒမ်ားကုိ တင္းၾကပ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အားနည္းၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဥေပဒမ်ားကို တင္းၾကပ္မႈရွိ 

ေသာ္လည္း ထုိဥပေဒမ်ားသည္ သစ္ေတာဖ်က္ဆီးသူမ်ားကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားထားျပီး ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ 

အေမြျဖတ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိအေျခအေနတြင ္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၏ ဝယ္လုိအား 

သည္ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျဖတစ္ခုရာွမည္ဆိုပါက 

ကုန္သည္မ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ အဝယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သစ္အေရာင္းဆုိင္မ်ားအား 

လုံးအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝငရ္မည ္ျဖစ္ပါသည္။  



အမွန္တကယ္တြင္ တရားဝင္ျပီး ေရရညွတ္ည္တန္႔မည့္ သစ္ေဈးကြက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးသည္ နည္းပညာ 

ဆုိင္ရာကိစၥတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္ေပ။ ဥပေဒမ်ားသည္ လြန္စြာအေရးၾကီးသည္မွာ မွန္ေသာ္ 

လည္း “သစ္ေတာႏိုင္ငံေရး” ဟုဆိုႏိုင္သည့္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ဆက္စက္သည့္ ေရးရာအားလံုးကုိ ကုိင္တြယ္ 

ေျဖရငွ္းရန ္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “FLEGT” တြင္ပါသည့္ “G” သည္ “governance” ဟုေခၚသည့္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစပ္ါသည္။ ပရိေဘာဂလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပငသ္စ္တြင္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာဝန္းက်င္ေနျပည္သူမ်ားကုိ ကူညီႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏အခက္အခဲကုိ ေျဖရငွ္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ားကုိလည္း ထုိင္းႏိုင္ငံရွ ိ ႏုိင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းတြင္ ပါဝငခ္ြင့္ရေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ 

ေၾကာင္း EU က ယံုၾကည္ထားပါသည္။ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ကုန္သြယ္းျခင္းကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္မည့္ 

အျပင္ ယူရိုေငြေၾကး၏လႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ တရားမဝင္သစ္ကိစၥမ်ားေလ်ာ့ပါးေရးေဆာင္ရြက္ရန ္ဆုံးျဖတထ္ားသည့္ 

ႏိုင္ငံမ်ားကုိလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ ပးူေပါင္းပါဝင္ေသာ၊ 

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

EU သည္ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ သိရွိျခင္းေၾကာင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာေပါင္းစပ ္

ပါဝင္သည့္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္း တစ္ခကုိုစတင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမွာ EU 

FLEGT Action Plan ျဖစ္ပါသည္။  

Credit: EU FLEGT Facility 

FLEGT ကုိဘယ္အခ်နိမွ္ာေဆာင္ရြက္ခဲၾ့ကသနည္း 

FLEGT ဆုိသည္မွာ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျဖစ္စဥ္တစခ္ုျဖစ္ပါသည္။ သတင္း 

ထူးဆိုသည္မွာ မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိ ေရာက္ရွိလာတတ္ပါသည္၊ ဥပမာ အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားက တရားမဝင္ 

သစ္မ်ားဖမ္းဆီးခ်ိန္၊ ဆႏၵအေလ်ာက္မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူညခီ်က္ (VPA) ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး 

ညႇိႏႈိုင္းမႈမ်ား အထြတ္အထိပ္ကာလ ေရာက္ရွိခ်ိန္၊ သစ္ေတာေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္သူမ်ားက တရားမဝင္သစ္ 

ခုတ္လွဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းပို႔ခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုက အတည္ျပဳျပီးေသာတရားဝင္သစ္မ်ားအတြက္ FLEGT 

လုိင္စင္မ်ားစတင္ခ်ေပးခ်ိန ္စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  

FLEGT သမိုင္းေၾကာင္း၏ အဓိကမွတ္တိုငမ္်ားမွာ 

 ၂၀၀၃ခုႏွစ ္- EU က EU FLEGT Action Plan ကုိျပဌာန္းသည္။ (FLEGT ၏ အဓိက ေထာက္တိုင္ 

(၇)ခုႏွင့္ F.L.E.G.T အကၡာတစ္လုံးခ်င္းစီ၏ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါ) 

 ၂၀၀၅ခုႏွစ ္ - EU FLEGT စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား စတင္အသက္ဝင္ျပီး သစ္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 

VPA သေဘာတူညီမႈမ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိုင္းရန ္ဥေရာပေကာ္မရွင္ (European Commission) အား 

အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းသည္။  

 ၂၀၀၆ခုႏွစ ္- ဂါနာႏုိင္ငံသည္ EU ႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စတင္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည္။ 



 ၂၀၀၇ခုႏွစ ္- ကင္မရြန္း၊ မေလးရွားႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမ်ားက EU ႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

စတင္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည္။  

 ၂၀၀၈ခုႏွစ ္ - ကြန္ဂိရုီပတ္ဘလစ္ႏိုင္င ံ (The Republic of the Congo)သည္ EU ႏွင့္ VPA 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စတင္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည္။  

 ၂၀၀၉ခုႏွစ ္- အာဖရိကအလယ္ပို္င္းႏိုင္ငႏံွင္ ့လုိက္ေဘးရီးယားႏုိင္ငတုိံ႔က EU ႏွင့္ VPA သေဘာတူ 

ညီခ်က္မ်ား စတင္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည္။ 

 ၂၀၁၀ခုႏွစ ္ - ဂါနာႏုိင္ငံသည္ EU ႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရး 

ထုိးသည္။ 

 ၂၀၁၀ခုႏွစ ္ - ဒီမိုကရက္တစ္ကြန္ဂိႏုိုင္ငံ (Democratic Republic of the Congo)၊ ဂါဘြန္ႏိုင္ငံ၊ 

ဗြီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တို႔သည္ EUႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စတင္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည္။  

 ၂၀၁၁ခုႏွစ ္ - ကင္မရြမ္းႏိုငင္ံသည္ EU ႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရး 

ထုိးသည္။ 

 ၂၀၁၂ခုႏွစ ္ - အာဖရိကအလယ္ပို္င္းႏိုင္ငသံည္ EU ႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အတည္ျပဳ 

လက္မွတ္ေရး ထုိးသည္။ 

 ၂၀၁၂ခုႏွစ ္- ဂူယာနာႏိုင္ငံသည္ EUႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စတင္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည္။ 

 ၂၀၁၃ခုႏွစ ္ - EU သစ္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (EU Timber Regulation) 

စတင္အသက္ဝင္ျပီး EU ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ကုန္သြယ္သည့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား 

တရားဝင္ျဖစေ္ရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ 

 ၂၀၁၃ခုႏွစ ္ - ကြန္ဂိုရီပတ္ဘလစ္ႏိုင္င ံ (The Republic of the Congo)ႏွင့္ လုိက္ေဘးရီးယား 

ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ EU ႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရး ထိုးသည္။ 

 ၂၀၁၃ခုႏွစ ္ - ကုိဒီေဗာႏိုင္င ံ (CÔte d’Ivoire) ၊ ဟြန္ဒူရပ္ႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔သည္ EU ႏွင့္ VPA 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စတင္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည္။  

 ၂၀၁၄ခုႏွစ ္- အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည ္EU ႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရး 

ထုိးသည္။ 

 ၂၀၁၅ခုႏွစ ္- ႏိုင္ငံေပါင္း (၆)ႏုိင္ငံသည ္VPA သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန 

သည္။ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၉)ႏိုင္ငံသည ္ EU ႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိသည္။  

 ၂၀၁၅ခုႏွစ ္- EU FLEGT Action Plan ကုိ လြတ္လပ္စြာ အကဲျဖတ္ျခင္း (EU FLEGT Facility စာ 

မ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ။) 

Credit: EU FLEGT Facility 

 

 



FLEGT ကုိမည္သည့္ေနရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသနည္း 

FLEGT သည္ EU အဖြဲ႔ဝငႏ္ိုင္ငံေပါင္း (၂၈)ႏိုင္ငံတြင ္အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ FLEGT တြင ္ပါဝငသ္ည့္ EU ၏ 

သစ္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ EU အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငမံ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား 

အား ေဈးကြက္အတြင္းတရားမဝင္သစ္ အစားထုိးျခင္းကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ 

FLEGT လုပ္ငန္းစဥ္သည ္ သစ္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းေဆာငရ္ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ 

ပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း (၆) ႏိုင္ငံတြင ္ FLEGT VPA သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကင္မရြန္း၊ အာဖရိကအလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဂါနာ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ 

လုိင္ေဘးရီးယားႏွင့္ ကြန္ဂိုရီပတ္ ဘလစ္ (Republic of Congo) တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိႏိုင္ငံမ်ားသည္ FLEGT 

လုိင္စင္မရမ ီ တရားဝင္သစ္ျဖစ္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္မ်ား (timber legality assurance system) 

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ VPA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ လုိက္နာအေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း (၉)ႏိုင္ငံသညလ္ည္း EU ႏွင့္ VPA သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမာွ ကုိဒီေဗာႏိုင္င ံ (CÔte d’Ivoire)၊ ဒီမိုကရက္တစ္ကြန္ဂိႏုိုင္ငံ 

(Democratic Republic of the Congo)၊ ဂါဗြန္၊ ဂူယာနာ၊ ဟြန္ဒူရပ္၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏွင့္ 

ဗီယက္နမ္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ တရားမဝင္သစ္ပေပ်ာက္ေရးၾကိဳးပမ္းေနသည့္ အျခားေဈးကြက္မ်ားတြင္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ေန 

သူမ်ားႏွင့္ ခ်တ္ိဆက္မႈမ်ားမွတဆင့္ FLEGT လုပ္ငနး္စဥ္မွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာပါသည္။ (Beyond FLEGT 

အပိုင္းတြင္္ ၾကည့္ပါ) FLEGT စီမကိံန္းမ်ားေျမပုံတြင္ တစ္ကမၻာလုံးရွိ FLEGTႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 

စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္းထားျပီး ႏိုင္ငအံသီးသီးရွိ အစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိက႑၊ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ FLEGT လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမး 

ျမန္းထားသည့္ ဗြီဒီယုိမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

FLEGT ကုိမည္သူတုိ႔ကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ေနသနည္း 

သစ္ေတာမ်ားသည္ လူတုိင္းအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေဘာ္နီယုိရွိ သစ္ေတာတြင္း ေနထိုင္ 

သူမ်ားမွ ဥေရာပ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားရိွ Ikea ပရိေဘာဂေရာင္းခ်သူမ်ားအထိ ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ားသည္ လူတုိင္း 

ႏွင့္တနည္းမဟုတ္တနည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ EU ႏွင့္မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ FLEGT 

လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက႑၊ လူမႈအဖြဲ႔ 

အစည္း၊ ေဒသခံအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ 

အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ -  

EU တြင ္-  

 ဥေရာပေကာ္မရွင ္ သည္ EU ကုိယ္စား VPA ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကုိ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ဥေရာပေကာင္စီႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္သည ္ VPA သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စတင္အသက္မဝင္မီ 



အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးရပါသည္။ VPA အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကာလတြင ္ မိတ္ဖက္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ႏုိင္ငံ၌ EU ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က EU ကိုယ္စား ဦးစီးေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

 EU အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ FLEGT လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံုစံအမ်ိဳး 

မ်ိဳးကြဲျပားပါသည။္ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔ဝငႏ္ိုင္ငံမ်ားတြင္ သစ္တန္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကုိ တင္ခ်လုပေ္နသည့္ 

ဆိပ္ကမ္မ်ားရိွျပီး အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ မရွေိပ။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီ 

ေပးေရးအတြက္ အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္ ေငြေၾကးပုိမိအုသုံးျပဳပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား 

သည္သစ္ထုတ္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာငး္မြန္ပါသည္။ အျခားကိစၥမ်ားနည္းတူ တခါ 

တရံတြင္ ဆိပ္ကမ္းအလုိက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအေပၚမူတည္၍ ပံုစံကြဲျပားသြားပါသည္။  

 FAO ၏ FLEGT Programme ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္မ်ား။ 

 ပုဂၢလိက႑ - သစ္တင္သြင္းျပီး ကုန္သြယ္မႈျပဳေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔သစ္တင္သြင္း 

သည့္ကြင္းဆက္တြင္ တရားမဝင္သစ္ပါဝင္မႈမရွိေရးအတြက္ EU သစ္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ သစ္ကုန္သြယ္မႈဆိုငရ္ာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

 လူမႈအဖြဲ႔အစည္း - Global Witness ၊ Environmental Investigation Agency ကဲ့သုိ႔ေသာ 

အစိုးမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တရားမဝင္သစ္ခုတ္လွဲျခင္း၊ သစ္ေတာပ်က္စီး ျခင္းစသည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။  Client Earth ဟုေခၚသည့္အဖြဲ႔အစည္းသည္ EU 

သစ္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေရးအတြက္ 

အေလးထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ Fern ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ေဆြးေႏြး 

ညႇိႏိႈင္းမႈစားပြဲဝိုင္းတြင္ ေနရာတစ္ေနရာရရွိေရးအတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အရပ္ဖက္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလားတူအဖြဲ႔ 

အစညး္မ်ားစြာသည ္FLEGT လုပ္ငန္းစဥတ္ြင ္စိတ္ပါဝင္စား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ 

 EU အခြန္ထမ္းမ်ား - EU ရွိႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ FLEGT လုပ္ငန္းကုန္က်စရတ္ိအားလံုးအတြက္ 

အခြန္ေဆာင္ၾကသူမ်ားပါသည္။  

သစထု္တ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငမံ်ားတြင္ -  

သစ္ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွ ိ ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္သူမ်ားမာွ သစ္ေတာအနီးေဒသအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ 

အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။  

 အစိုးရ -သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားသည္သစ္ေတာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကသာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားထက္ 

မ်ားစြာက်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အျခားအက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ 

ကုန္သြယ္ေရး၊ တရားေရး စသည့္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအျပင္ သစ္ေတာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဥေဒႏွင့္မူဝါဒ 

မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ျခင္း စသည္တုိ႔တြင္ တာဝန္ရွိသည့္ အာဏာပိုုင္မ်ားႏွင့္ ျပညန္ယ္/တိုင္း 

အစိုးရမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာအာဏာပုိင္မ်ား၊ အေကာက္အခြန္အရာရိွမ်ား၊ 

ဘ႑ာေရး ႏွင့္အခြန္အရာရွိမ်ား၊ တရားေရးဌာနကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ 



အလုပ္သမားအာဏာပိုုင္မ်ား စသည္တို႔သည္ FLEGTလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္သူမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ FLEGT ကိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထုိဌာနမ်ားအားလုံး၏ မူဝါဒမ်ား 

ဆက္စပ္မႈရွိေရးႏွင့္ ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါ သည္။  

 ပုဂၢလိကက႑-က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ ဤက႑တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ အိမ္တြင္းပရိေဘာဂျပဳလုပ္ 

သူမ်ား၊ သစ္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သူမ်ား၊ သစ္အေခ်ာထည္ကုမၸဏီမ်ား၊ သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း 

ဝယ္သူမ်ား၊ ေရာင္းသူမ်ားႏွင့္ တင္ပို႔သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

 လူမႈအဖြဲ႔အစည္း- ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ေဒသ 

အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစညး္မ်ား၊ 

အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

 ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမွီခိုအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား - ထုိေဒသခံအစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ သစ္ 

ေတာဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ဝိေရာဓိျဖစ္ဖြယ္ရာ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးအေၾကာင္းျပ လုပ္ငန္းမ်ား 

ေၾကာင့္၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရသည္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကရပါသည။္ 

ဤအက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားအဖြ႔ဲအတြက္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္သည္ အခရာက်ပါသည္။ ထုိအ 

ခြင့့္အေရးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးအၾကံေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ သိရွိခြင့္ စသညတုိ္႔ပါဝင္ပါသည္။ ထိုထက္ပို၍ 

အေရးၾကီးသည္မွာ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ သေဘာတူညီမႈ 

ကုိရယူျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာသစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အ 

ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

FLEGT ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဘယ္သူ” ဆိုသည့္ေမးခြန္းတြင္ တရားမဝင္သစ္ခုတ္လွဲသူမ်ား၊ ထိုကဲ့သို႔ 

မတရားမႈမ်ားမ ွအက်ိဳးအျမတ္ရရွိသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၎တုိ႔မွာ -  

 တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ သစ္လုံးအေရအတြက္ထက္ ပိုထုတ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ သို႔မ 

ဟုတ္ကာကြယ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားမွ သစ္ခုတ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ 

 သစ္ထုတ္ခြင့္လုံးဝမရွိဘဲ သစ္ခုတ္စက္လႊမ်ားျဖင့္ အေသးစားသစ္ခုတ္သူမ်ား၊ 

 အမိ်ဳးသားပန္းျခံမ်ားတြင္ အုပ္စုလုိက္တရားမဝင္သစ္ခုတ္သည့္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူမ်ား၊ 

 ခြင့္ျပဳခ်က္မရွဘိဲ စိုက္ပ်ိဳးေျမအတြက္ ေျမရွင္းသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေဆာက္ရန္ အေသးစား 

သစ္ခုတ္လွဲသည့္ ဆင္းရဲသား လယ္သမားမ်ား၊  

 သစ္ေတာရာဇဝတ္မႈမ်ားကို မျမငခ္်င္ေယာင္ေဆာင္၍ လာဘ္ယူသည့္ (သို႔မဟုတ္ လာဘ္ေမွ်ာ္ 

ကုိးသည့္) ျခစားအရာရွိမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ေငြေၾကးယူ 

၍သစ္ထုတ္ခြင့္ပါမစ္ခ်ေပးသည့္ အရာရိွမ်ား၊ 

 အပူပိုင္းေဒသသစ္ေတာမ်ားမွ သစ္ေထာက္ပံ့မႈကြင္းဆက္မွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္သစ္မ်ားကုိ 

ဥေရာပသုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ 



EU FLEGT Action Plan အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ 

ရာ၌ ဆင္းရဲသည့္ ေက်းလက္ေနျပညသူ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အားနည္းသည့္အုပ္စုမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားျပီး 

အင္အားၾကီးသူမ်ားကို လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္ေပးသည့္အေျခအေနမျဖစေ္ရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစပ္ါသည္။  

Credit: Tim Lewis, Handcrafted Films 

FLEGT ကိုမည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သနည္း 

ထာဝစဥ္ညီသစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တရားဝင္သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပိုမိေုကာင္းမြနေ္အာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တရားဝင္ထုတ္လုပ္သည့္သစ္ကုိ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္ 

တင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တရားမဝင္သစ္ခုတ္လွဲမႈျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ EU FLEGT Action Plan 

ကရည္မွန္းထားပါသည္။ လုပ္ငနး္စီမံခ်က္ (Action Plan) တြင္ ဝယ္လုိအားႏွင့္ေရာင္းလုိအားႏွစ္ဖက္စလုံး 

ကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ေပါင္းစပ္နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အေရးအပါဆံုးနည္းလမ္းႏွစ္ခုမွာ -  

 EU ၏ သစ္ကုန္သြယ္မႈဆိုငရ္ာစည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းမ်ား (EU Timber Regulation) - ထိုစည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၃ခႏွုစ္၊ မတ္လတြင္ စတင္အသက္ဝင္ျပီး EU ေဈးကြက္သုိ႔ တရားမဝင ္

သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းကုိ ကုမၸဏီမ်ားအားတားျမစ္ထားပါသည္။ ထုိစည္း 

မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ သစ္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ကုန္သည္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ဝယ္ယူသည့္သစမ္်ား 

တရားဝင္ ျဖစ္ေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ EU အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္င ံ

မ်ားက ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငနး္လည္ပတ္မႈကို စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ျပီး စညး္မ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုက္နာ 

မႈမရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူရပါသည္။ (သစ္ကုန္သြယ္မႈဆိုငရ္ာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား EU 

Timber Regulation ကိုၾကည့္ပါ) 

 ဆႏၵအေလ်ာက္မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ရန ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (VPAs) - ထိုသေဘာတူညီ 

ခ်က္မ်ားသည္ EU ႏွင့္ EU ျပင္ပရွိသစ္တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငႏံွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ႏစွ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ 

ညီခ်က္မ်ား ျဖစပ္ါသည္။ VPA သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ EU သုိ႔တင္သြင္းသည့္သစ္ႏွင့္သစ္ 

ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား တရားဝင္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္သစ္မ်ား ျဖစေ္စေရးအတြက္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ သစ္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ားရိွ 

သစ္ေတာက႑ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ 

အေထာက္အပံ့လည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ VPA တစ္ခုခ်င္းစီိတြင ္တရားဝင္သစ္ျဖစ္ေရးစနစ္တစ္ခကုို 

ေဖာ္ျပထားျပီး ထုိစနစ္ကုိ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးပါက တရားဝင္ေၾကာင္း စစ္ေဆး 

အတည္ျပဳျပီးသည့္ သစ္အတြက္ FLEGT လုိင္စင္ေပးပါသည္။ အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ FLEGT 

လုိင္စင္ရွိျခင္းျဖင့္ EU သစ္ကုန္သြယ္မႈဆိုငရ္ာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္သတ္မွတ္ခ်က္ 

အားလံုးႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေၾကာင္း EU ကအလုိအေလ်ာက္ယူဆျခင္းပင္ ျဖစပ္ါသည္။ (ဆႏၵ 

အေလ်ာက္မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ရန ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (VPAs) ကိုၾကည့္ပါ) 

 



FLEGT ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည္အရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသနည္း 

EU FLEGT Action Plan ၏ ယေန႔အထိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာ -  

 သစ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ EU ၏အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ - EU အဖြဲ႔ဝင္ႏုိငင္ံ 

အမ်ားစုသည္ သစ္ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 

ရြက္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ (အခ်က္အလက္ပိုမိုျပည့္စံုစြာ သိရွိရန ္EU ၏သစ္ကုုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစည္း 

မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ) 

 ဆႏၵအေလ်ာက္မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (VPAs) - ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၅)ႏိုင္ငံ 

အနက္အခ်ိဳ႕မာွ VPAs ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး အခ်ိဳ႕မွာ VPAs  ေဆြးေႏြးညႇိ 

ႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ VPA အေကာင္ေဖာ္မည့္မတိ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သစ္ေတာ 

ဧရိယာ စုစေုပါင္းမွာ ၄.၄ သန္း စတုရန္းကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းသည္ျဖစ္ရာ EU အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္င ံ

ရွိစုစုေပါင္းသစ္ေတာဧရိယာထက္ က်ယ္ဝန္းပါသည္။ ထုိမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ (၆) ႏုိင္ငံသည္ 

တရားမဝင္သစ္ကုိထိန္းခ်ဳပရ္န္၊ FLEGT လိုင္စင္အတည္ျပဳရရွရိန္ စနစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေနျပီ 

ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အထိ VPA အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငမံ ွဤအေရးၾကီးလွသည့္ 

မွတ္တုိင္ (FLEGT လုိင္စငရ္သည့္အဆင့္)ကုိ မေရာက္ရွိၾကေသးပါ။ (VPAs ကုိၾကည့္ပါ) 

 ပိုမိုေကာင္းမြနေ္သာသစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ - အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယခင္ကႏွင့္မတူ ပါဝင္လာေစျခငး္ျဖင့္ VPA လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားသည္ သစ္ေတာစီ 

မံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစခဲ့ပါသည္။ VPAs သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားဥပေဒ 

ဆိုင္ရာရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ 

ရာက႑မ်ားကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲပ့ါသည္။ (စီမအုံပ္ခ်ဳပမ္ႈကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ “G” ဟုေခၚ 

သည့္ “governance” အပိုင္းတြင္ ၾကည့္ပါ) 

 

 


