ရ ွေးရကောက်ပဆ
ွဲ ိုင် ော
ရစေ့စပ်ညနှိုငွေး် ရ ွေးရကော်မတီမျောွေးနှငေ့်စပ်လျဉ်ွေး၍
ရမွေးရလေ့ ှရ
ရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေး ခင်ွေးဆိုတော ဘောကိုဆိုလိုပါ

ောရမွေးခန်ွေးမျောွေး နှငေ့် အရ ြေမျောွေး (FAQ)

လွဲ။

စစေ့စပ်ညန
ှိ ှိှိုင််းခြင််းဆှိိုသည်မှာ စ ်းစကှာက်ပွွဲမွဲဆွယ်စည််းရို်းစ ်းကှာလအတွင််း အခငင််းပွှာ်းမှိုတွင် ပါဝင်သညေ့် သက်ဆှိိုင်သူ
တစ်ဦ်းဦ်းသည် သက်ဆှိိုင် ှာ စစေ့စပ်ညန
ှိ ှိှိုင််းစ ်းစကှာ်မတီမ ှာ်းသှိိုို့ တှိိုင်ကကှာ်းလှာပါက တှိင
ို ်ကကှာ်းသူနငေ့် တှိိုငက် ကှာ်းြ သူ နစ်ဦ်း
နစ်ဖက် တှိိုို့ စခပလည်မှို

စ
ှိ စ န် ကူညီညန
ှိ ှိှိုင််းစခဖ င််း စဆှာင် က်စပ်း သညေ့် လိုပ်ငန််းစဉ် ခဖစ်သည်။

ရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေးရ ွေးရကော်မတီဆိုတော မည် ည်ကဆ
ို ိုလို ပါ လွဲ။
ခပည်စ

ှာင်စစ
ို ်းစကှာက်ပွွဲစကှာ်မ င်က ဖွွဲွဲ့စည််း

ှာ်းသညေ့် ဗဟှိိုအဆငေ့်၊ တှိိုင််းစေသကကီ်း/ခပည်နယ်အဆငေ့်၊ ြရှိင
ို အ
် ဆငေ့် နငေ့်

မမှိ ွဲ့နယ်အဆငေ့် စ ်းစကှာက်ပွွဲဆှိိုင် ှာ စစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းစ ်းစကှာ်မတီမ ှာ်းခဖစ်မပီ်း စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ ှိိုင် ှာ အခငင််းပွှာ်းမှိုမ ှာ်းကှိို
ညှိနင
ှိှို ််းစခဖ င််းစပ်း န်၊ စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ ှိိုင် ှာ အက ှိ ်းစီ်းပွှာ်းပတ်သက်ဆက်နွယ်သူမ ှာ်းအကကှာ်း တင််းမှာမှိုစလ ှာေ့ြ နှိင
ို ် န်နငေ့်
ခဖစ်စပေါ်လှာနှိင
ို ်သညေ့် ြ ှိ ်းစဖှာက်မှိုမ ှာ်းကှိို ကကှိ တင်ကှာကွယ်တှာ်းဆီ်းနှိိုင် န်ခဖစ် သည်။
EMCs ွဲဲ့အရ ခခံလိုပင
် န်ွေးရဆောင်တောရတက ဘောရတပါလွဲ။
EMC မ ှာ်းကှိို ခပည်စ

ှာင်စလ
ို ွှတ်စတှာ်မအတည်ခပ ခပဋ္ဌှာန််းြွဲသ
ေ့ ညေ့် ပဉ္စမအကကှိမ် ခပင်ဆင်သညေ့် စ ်းစကှာက်ပွွဲ နည််းဥပစေမ ှာ်း

အ ဖွွဲွဲ့စည််းခြင််းခဖစ်ပါသည်။ နည််းဥပစေ ၁၀၆(က) အ “ ခပည်စ

ှာင်စစ
ို ်းစကှာက်ပွဲွ စကှာ်မ င်သည် စ ်းစကှာက်ပဆ
ွဲွ ှိိုင် ှာ

အခငင််းပွှာ်းမှိုမ ှာ်းကှိို ညှိနင
ှိှို ််းစခဖ င််း န် နငေ့်စ ်းစကှာက်ပက
ွွဲ ှာလအတွင််း ခဖစ်စပေါ်လှာနှိင
ို ် သညေ့် အခငင််းပွှာ်းမှိုမ ှာ်းကှိို စခဖ င််း
နှိိုင် န် စကှာ်မ င်အဖွွဲွဲ့ြွွဲ အဆငေ့်ဆငေ့တ
် ွင် စစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းစ ်းစကှာ်မတီမ ှာ်းကှိို စ ်းစကှာက်ပွွဲ တွင် ပါဝင်သက်ဆင
ှိို သ
် ူမ ှာ်း
နငေ့်ညှိနင
ှိုှိ ််း၍ လှိိုအပ်သလှိိုဖွွဲွဲ့စည််းနှိိုင်သည်။ ” ဟိုခပဋ္ဌှာန််း
မ ှာ်းကှိို ၂၀၁၅ ြိုနစ်အစ

စ
ွ

ှာ်းပါသည်။ ခပည်စ

ွ စ ်းစကှာက်ပွွဲအတွက် ပ

ှာင်စို စ ်းစကှာက်ပွွဲ စကှာ်မ င်သည် EMC

မဦ်းဆို်းအကကှိမ်အခဖစ် အမှိနို့်စကကှာ်ခငှာြ က်မ ှာ်း

ဖွွဲွဲ့စည််းြွဲေ့မပီ်း လိုပ်ငန််းမ ှာ်းစဆှာင် က်ြပ
ွဲေ့ ါသည်။ ( ည်ညွှန််း- ၂၀၁၅ ြိုနစ်၊ ဇွန်လ(၁၂)

တ
ို ်ခပန်၍

က်စွွဲပါ ခပည်စ

ှာင်စို စ ်းစကှာက်ပွဲွ

ွစ ်းစကှာက်ပွွဲအတွက် ခပင်ဆင်စဆှာင် က်သညေ့်အစနခဖငေ့် ခပည်စ

ှာင်စို စ ်းစကှာက်ပွဲွ

စကှာ်မ င် ၏ အမှိန်ို့ စကကှာ်ခငှာြ က်)။
လှာမညေ့် ၂၀၂၀ ခပညေ့န
် စ် အစ

ွစ

စကှာ်မ င် သည် EMC အဆငေ့်ဆငေ့်ကိုှိ လမ််းညွှန်မှိုခပ နှိင
ို ် န် လိုပ်ငန််းစဉ်လက်စ၊ွွဲ ဖွွဲွဲ့စည််းမညေ့် EMC အဖွွဲ့ွဲ ဝင်မ ှာ်းအတွက် selflearning လိုပ်ငန််းဆှိိုင် ှာ သှိမတ် ဖွယ် ှာမ ှာ်း၊ မွဲဆနဒ င်အသှိပညှာစပ်းပှိိုစတှာမ ှာ်း၊ စစေ့စပ်ညှိနှိုင
ှိ ််းစ ်း ပညှာစပ်း ဗီေယ
ီ မ
ှိို ှာ်းကှိို
စ ်းဆွွဲခပဋ္ဌှာန််းစပ်းြွဲပ
ေ့ ါသည်။
စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ င
ှိို ် ှာ

မဟှာဗ ျူဟှာစီမကှိန်း်

အခငင််းပွှာ်းမှို

ညေ့်သွင််းစ ်းဆွွဲြွဲေ့ပါသည်။ အဓှိက
စသြ ှာစစ န်နငေ့် လိုပ်ငန််းမ ှာ်း

စခဖ င််းခြင််းလိုပ်ငန််းစဉ်မ ှာ်း၏

တွင်လည််း

စစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််းစ ်းလိုပင
် န််းစဉ်မ ှာ်းကှိို

မဟှာဗ ျူဟှာ

အစှိတ်အပှိင
ို ််းတစ် ပ်အခဖငေ့်

ည် ယ်ြ က် တစ်ြိုမှာ စစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််းစ ်းစကှာ်မတီမ ှာ်း အဆငေ့်ဆငေ့်ဖွဲွဲ့ွ စည််း

ှိစ ှာက်စှာွ စဆှာင် က်နင
ှိို ် န်ခဖစ်သည်။

EMC ရကော်မတီအဆငေ့်ဆငေ့်ကို ဘယ်လိုြေွဲဲ့စည်ွေးထောွေးပါ
စကှာ်မတီအဆငေ့် (၄) ဆငေ့်ဖွဲွဲ့ွ စည််း

၂၀၁၉-၂၀၂၂

လွဲ။ မည်

ညေ့်ရန ောမှောတင
ို ်ကကောွေးနိုင်ပါ

လွဲ။

ှာ်း ှိမပီ်း အဆငေ့တ
် စ်ြန
ို ငေ့်တစ်ြို ဖွွဲ့ွဲ စည််းပို၊ လိုပ်ငန််းတှာဝန်မ ှာ်း မတူညီ ကကပါ။



စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ င
ှိို ် ှာစစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းစ ်း ဗဟှိိုစကှာ်မတီ၊



တှိိုင််းစေသကကီ်း/ခပည်နယ်/ခပည်စ



ကှိိုယ်ပိုင
ှိ အ
် ိုပ်ြ ပ်ြင
ွ ေ့် တှိင
ို ််း/စေသ၊ ြရှိင
ို ်စ ်းစကှာက်ပွွဲဆှိိုင် ှာစစေ့စပ်ညှိနှိုင
ှိ ််းစ ်းစကှာ်မတီ၊



မမှိ ွဲ့နယ်စ ်းစကှာက်ပွွဲဆှိိုင် ှာ စစေ့စပ်ညန
ှိ ှိှိုင််းစ ်းစကှာ်မတီ။

ှာင်စိုနယ်စခမစ ်းစကှာက်ပွွဲဆှိိုင် ှာစစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းစ ်းစကှာ်မတီ၊

ှာ်း ှိမှို

တှိိုင်ကကှာ်းမှိုမ ှာ်းကှိို သက်ဆှိိုင် ှာစ ်းစကှာက်ပွွဲစကှာ်မ င်အဖွွဲွဲ့မ ှာ်း

တှိိုင်ကကှာ်းနှိိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အခငင််းပွှာ်းမှိုကှိို စစေ့စပ်

ညှိနင
ှိှို ််းစခဖ င််း ှာတွင် ြက်ြစ
ွဲ သှာ အစခြအစနစပေါ်စပါက်ပါက သက်ဆှိိုင်သူမ ှာ်းမ သစ

ှာတူညီလျှင် အ

က်အဆငေ့် စစေ့စပ်

ညှိနင
ှိှို ််းစ ်းစကှာ်မတီမ ှာ်းသှိိုို့ ဆက်လက်ညန
ှိ င
ှိှို ််းစဆှာင် က်စပ်း န် တင်ခပနှိိုင်ပါသည်။ (မမှိ ွဲ့နယ်အဆငေ့်မ ြရှိိုငအ
် ဆငေ့် သှိမ
ိုို့ ဟိုတ်
ြရှိိုင်အဆငေ့်မ တှိိုင််းစေသကကီ်း/ခပည်နယ်အဆငေ့်)။
ရ ွေးရကောက်ပွဲဆိုင် ောရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေးရ ွေးရကော်မတီအဆငေ့ဆ
် ငေ့်၏ လိုပ်ငန်ွေးတောဝန်ရတက ဘောရတပါလွဲ။
စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ င
ှိို ် ှာစစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းစ ်းစကှာ်မတီအဆငေ့ဆ
် ငေ့်၏ ဖွွဲွဲ့စည််းပိုနငေ့် တှာဝန်မ ှာ်း မတူညီကကစသှာ် လည််း စအှာက်
စဖှာ်ခပပါ လိုပ်ငန််းတှာဝန်မ ှာ်းမှာ တူညကီ ကပါသည် 

နှိိုင်ငစ ်းပါတီမ ှာ်းနငေ့် ကှိယ
ို ်စှာ်းလယ်စလှာင််းမ ှာ်းအတွက် စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ င
ှိို ် ှာ က ငေ့်ဝတ် (Code of Conduct) ကှိို
စလ်းစှာ်းလှိိုကန
် ာစစ န်စဆှာင် က်ခြင််း၊



စီမြနို့်ြွဲစ
ွ ်း၊ အိုပ်ြ ပ်စ ်းနငေ့် လိုခြ စ ်းဆှိိုင် ှာ အကူအညီစတှာင််းြ န် လှိအ
ို ပ်ြ က်မ ှာ်း ှိပါက သက်ဆင
ှိို ် ှာ
အိုပ်ြ ပ်စ ်း၊ လိုခြ စ ်းနငေ့် ဌှာနဆှိိုင် ှာ အဖွွဲ့ွဲ အစည််းအကကီ်းအကွဲမ ှာ်းကှိို အစည််းအစဝ်း တွင်ဖတ
ှိ ်ကကှာ်း၍ ညှိနင
ှိှို ််း
စဆှာင် က်ခြင််း၊



မွဲဆွယ်စည််းရို်းစ ်းကှာလအတွင််း စပေါ်စပါက်လှာသညေ့် ကှိစစ ပ်မ ှာ်းနငေ့် အခြှာ်းအခငင််းပွှာ်းမှိုမ ှာ်းကှိို EMC လိုပ်ငန််းစဉ်
လက်စပ
ွွဲ ါ အတှိင
ို ််း ညှိနင
ှိှို ််းစဆှာင် က်စပ်းခြင််း၊



နှိိုင်ငစ ်းပါတီမ ှာ်းနငေ့် ကှိယ
ို ်စှာ်းလယ်စလှာင််းမ ှာ်းမ တင်ခပလှာစသှာ အခငင််းပွှာ်းမှိုမ ှာ်းကှိို စစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််းစပ်းခြင််း၊



အစှိို်း ဌှာနနငေ့် သက်ဆင
ှိို ် ှာစကှာ်မ င်အဖွွဲွဲ့ြမ
ွွဲ ှာ်းမ တင်ခပလှာစသှာ အခငင််းပွှာ်းမှိုမ ှာ်းကှိို စစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််း စပ်းခြင််း၊



တင်ခပလှာစသှာ အခငင််းပွှာ်းမှိုမ ှာ်းအှာ်း စစေ့စပ်ညှိနှိှိုင််းစခဖ င််း ှာတွင် ြက်ြွဲစသှာအခြအစန စပေါ်စပါက်ပါက အ

က်

အဆငေ့် စစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််းစ ်းစကှာ်မတီ၏ လမ််းညွှန်မက
ှို ှိိုြယူ၍ စဆှာင် က်ခြင််း၊


အခငင််းပွှာ်းသူမ ှာ်းအကကှာ်း နစ်ဦ်းနစ်ဖက်လက်ြစသှာ စခပလည်မှို၊ သစ



စကှာ်မတီ၏လိုပ်ငန််းစဆှာင် က်ြ က်မ ှာ်းအှာ်း

သက်ဆှိိုင် ှာ

ှာတူညီ မှို

တှိိုင််းစေသကကီ်း/

ှိစအှာင် ညှိနင
ှိှို ််းစပ်းခြင််း၊
ခပည်နယ်စ ်းစကှာက်ပွွဲဆှိိုင် ှာ

စစေ့စေ့ပ်ညန
ှိ ှိှိုင််းစ ်းစကှာ်မတီသှိိုို့ တင်ခပခြင််း၊

ခှိိုို့ ပင်

စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ င
ှိို ် ှာ အခငင််းပွှာ်းမှိုစစေ့စပ်ညန
ှိ ှိှိုင််းစ ်းစဆှာင် က်ြ က်မ ှာ်းကှိို မတ်တမ််း

ှာ်း ှိခြင််း။

စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ င
ှိို ် ှာစစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းစ ်းဗဟှိစ
ို ကှာ်မတီသည်

ပွငေ့်လင််းခမင်သှာ

လွတ်လပ်တ ှာ်းမျှတ၍

မှို ှိစသှာ

စ ်းစကှာက်ပွဲခွ ဖစ်စစ န် စ ်းစကှာက်ပွွဲဆှိိုင် ှာစစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းစ ်းစကှာ်မတီအဆငေ့်ဆငေ့အ
် ှာ်း ကကီ်းကကပ် န် တှာဝန် ှိပါသည်။
အဆှိိုပါ စကှာ်မတီအဆငေ့်ဆငေ့်၏ လိုပ်ငန််းတှာဝန် သတ်မတ်ြ က်မ ှာ်းကှိို ၂၀၂၀ ခပညေ့န
် စ်၊ စက်တင်
ခပည်စ

ှာင်စစ
ို ်းစကှာက်ပွွဲ စကှာ်မ င်က

ှာလ (၁) က်စနို့ တွင်

ိုတ်ခပန်ြစ
ေ့ွဲ သှာ အမှိနစ
ို့် ကကှာ်ခငှာစှာတွင် လည််းစကှာင််း၊ EMC လိုပ်ငန််းစဉ်

လက်စတ
ွွဲ င
ွ ် စသှာ်လည််းစကှာင််း ကှိို်းကှာ်း ကကညေ့ရ
် ှို နှိိုင်ပါသည်။
ရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေးရ ွေးရကော်တီမျောွေး ွဲဲ့ဘယ်လိုြေွဲဲ့စည်ွေးထောွေးပါ လွဲ။
စကှာ်မတီအဆငေ့်ဆငေ့်၏ဖွွဲ့ွဲ စည််းပိုတစ်ြိုနငေ့်တစ်ြမ
ို တူညီပါ။ တှိိုင််းစေသကကီ်း/ခပည်နယ်/ခပည်စ

ှာင်စို

နယ်စခမ၊ ြရှိိုင်နငေ့်

မမှိ ွဲ့နယ်အဆငေ့် ဖွွဲ့ွဲ စည််းပိုမ ှာ်းအစနခဖငေ့် 

သက်ဆှိိုင် ှာစကှာ်မ င်အဖွွဲ့ွဲ ြွွဲ ဥကကဋ္ဌ၊



သက်ဆှိိုင် ှာစကှာ်မ င်အဖွွဲ့ွဲ ြအ
ွွဲ ဖွွဲွဲ့ဝင်မ ှာ်း (ဌှာနဆှိင
ို ် ှာဝန်



စ ်းစကှာက်ပွဲဝ
ွ င်စ ှာက်သညေ့်ပါတီမ ှာ်းနငေ့် တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ လွှတ်စတှာ်ကှိိုယစ
် ှာ်းလယ်စလှာင််းမ ှာ်း၊



အမ ှာ်းခပည်သူ



စ ်းစကှာ်ပစ
ွွဲ ကှာ်မ င်အဖွွဲွဲ့ြအ
ွွဲ တွင််းစ ်းမျူ်း၊ တွွဲဖက်အတွင််းစ ်းမျူ်း (တှိိုင််းစေသကကီ်း/ ခပည်နယ်/ ခပည်စ

မ််းမ ှာ်းအပါအဝင်)၊

ွဲမ ဩဇှာတှိကကမ ှိသူ အမ ှာ်းဆို်း (၅)ဦ်း (ခဖစ်နင
ှိို ်ပါက အနည််းဆို်းအမ ှိ ်းသမီ်း (၁)ဦ်းပါဝင်ဖွဲ့ွွဲ စည််း န်)၊

နယ်စခမမ ှာ်းအတွက် စ ်းစကှာက်ပွွဲစကှာ်မ င်အဖွွဲွဲ့ြရ
ွွဲ ို်းလက်စ

ှာက်ညွှန်ကကှာ်းစ ်းမျူ်း သှိမ
ိုို့ ဟိုတ် ဦ်းစီ်းအ ှာ )ှိ

ှာင်စို

စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ င
ှိို ် ှာ

စစေ့စပ်ညှိနှိုင
ှိ ််းစ ်းဗဟှိိုစကှာ်မတီအဆငေ့်ဖွဲွဲ့ွ စည််းပတ
ို ွင်

စကှာ်မ င် ဥကကဋ္ဌကတှာဝန်ယူ၍၊ ခပည်စ
ခပည်စ

ဥကကဋ္ဌအခဖစ်

ခပည်စ

ှာင်စို

စ ်းစကှာက်ပွဲွ

ှာင်စို စ ်းစကှာက်ပွဲွ စကှာ်မ င်အဖွွဲွဲ့ဝင်မ ှာ်း၊ တှိိုင််းစေသကကီ်း/ ခပည်နယ်/

ှာင်စိုနယ်စခမ စ ်းစကှာက်ပစ
ွဲွ ကှာ်မ င်အဖွွဲ့ွဲ ြွွဲ ဥကကဋ္ဌမ ှာ်း၊ စ ်းစကှာက်ပွဲွ ဝင်စ ှာက်သညေ့က
် ှိိုယစ
် ှာ်းလယ်စလှာင််း

အမ ှာ်းဆို်း တင်သင
ွ ််းသညေ့်နင
ှိို င
် စ ်းပါတီ (၁၀)ြိုမ ကှိယ
ို ်စှာ်းလယ်တစ်ဦ်းစီ၊ ဝန်ကကီ်းဌှာန (၁၁)ြိုမ ကှိိုယစ
် ှာ်းလယ် (၁)ဦ်းစီ၊
ခပည်စ

ှာင်စစ
ို ်းစကှာက်ပွွဲစကှာ်မ င်ရို်းညွှန်ကကှာ်းစ ်းမျူ်းြ ပ်နငေ့် ေိုတယ
ှိ ညွှန်ကကှာ်းစ ်းမျူ်းြ ပ်တခှိိုို့ ဖငေ့် ဖွွဲ့ွဲ စည််း

အဆှိိုပါ စကှာ်မတီအဆငေ့်ဆငေ့်၏ ဖွွဲွဲ့စည််းပိုမ ှာ်းကှိို ၂၀၂၀ ခပညေ့န
် စ်၊ စက်တင်
စ ်းစကှာက်ပွဲွ စကှာ်မ င်က

ှာ်း ပါသည်။

ှာလ (၁) က်စနို့ တွင် ခပည်စ

ှာင်စို

ိုတ်ခပန်ြေ့စ
ွဲ သှာ အမှိနစ
ို့် ကကှာ်ခငှာစှာတွင် လည််းစကှာင််း၊ EMC လိုပ်ငန််းစဉ်လက်စတ
ွွဲ င
ွ ်

စသှာ်လည််းစကှာင််း ကှိို်းကှာ်းကကညေ့်ရှိုနင
ှိို ်ပါသည်။
ရ ွေးရကောက်ပွဲဆိုင် ောရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေးရ ွေးရကော်မတီ ွဲဲ့က ဘယ်ရလောက် က်တမ်ွေး ှပါ

လွဲ။

စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ င
ှိို ် ှာ စစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းစ ်း စကှာ်မတီအဆငေ့ဆ
် ငေ့်၏ သက်တမ််းမှာ စကှာ်မတီအဆငေ့ဆ
် ငေ့်အှာ်း ခပည်စ
စ ်းစကှာက်ပွဲွ စကှာ်မ င်က ဖွွဲွဲ့စည််းသညေ့စ
် နို့မစ၍ စ ်းစကှာက်ပွဲက
ွ င််းပမပီ်းသညေ့စ
် နို့ အ
ရ ွေးရကောက်ပွဲဆိုင် ော ရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေးရ ွေး မှတဆငေ့်ရ ြေ ှင်ွေးရဆောင် က်ရပွေးနင
ို ်

ှာင်စို

ှိခဖစ်ပါသည်။

ညေ့် အ ငင်ွေးပောွေးမှိုအမျ ွေးအစောွေးရတက ဘောရတ

ပါလွဲ။
စခဖ င််းစဆှာင် က်နင
ှိို ်သညေ့က
် ှိစစ ပ်မ ှာ်းမှာ (က) မွဲဆွယစ
် ည််းရို်းခြင််းဆှိိုင် ှာ စနို့ က်မ ှာ်းသတ်မတ်ခြင််းနငေ့် အြ န
ှိ စ
် န ှာမ ှာ်း သတ်မတ်ခြင််း ဆှိင
ို ် ှာ ကှိစစ ပ်မ ှာ်း၊
(ြ) နှိိုငင
် စ ်းပါတီမ ှာ်းနငေ့် လွှတ်စတှာ်ကယ
ှိို ်စှာ်းလယ်စလှာင််းမ ှာ်း လှိိုကန
် ာ မညေ့်က ငေ့်ဝတ်(၂၀၂၀)ဆှိိုင် ှာကှိစစ ပ်မ ှာ်း။
ရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေးမှိုမှတဆငေ့် ရ ြေ ှင်ွေးရဆောင် က်နင
ို ် ညေ့် အ ငင်ွေးပောွေးမှို၊ ချ ွေးရြေောက်မှို ဥပမောအချ ဲ့ကဘောရတ ဘောလွဲ။
ကနို့်သတ်မ

ှာ်းပါ။ သှိစ
ိုို့ သှာ်အြ ှိ ွဲ့ဥပမှာမ ှာ်းအစနခဖငေ့်



ကှိိုယ်စှာ်းလယ်စလှာင််းတစ်ဦ်းအစပေါ်မဟိုတ်မမန်သတင််းလွှင်ေ့ခြင််း၊



အမိုန််းစကှာ်းနငေ့် ဖန်တီ်း



နှိိုင်ငစ ်းကှိစစအတွက်



မွဲဆွယ်စည််းရို်းစ ်း ပစစည််းမ ှာ်းအှာ်း ဖ က်ဆီ်းခြင််း၊ ပ က်စီ်းစစခြင််း၊



ခပည်သူပှိိုင်အ င််းအခမစ်မ ှာ်း၊ ပစစည််းမ ှာ်း နငေ့် စမှာ်စတှာ်ယှာဉ်စသညေ့်တက
ှိိုို့ ှိို ကှိယ
ို ်က ှိ ်းစီ်းပွှာ်းအတွက် အသို်းခပ ခြင််း။

မည်

ှာ်းစသှာသတင််းအမှာ်းမ ှာ်း၊
ှာသှာစ ်းကှိို အသို်းြ ခြင််း၊

ညေ့်ပိုဂ္ လ်မျောွေးက အ ငင်ွေးပောွေးမှိုကို တင
ို ်ကကောွေးနိုင်ပါ လွဲ။

တှိိုင်ကကှာ်းနှိင
ို ်သမ
ူ ှာ်းမှာ 

အခငင််းပွှာ်းမှိုနငေ့်သက်ဆင
ှိို ်သညေ့် နှိိုင်ငစ ်းပါတီမ ှာ်း၊ လွှတစ
် တှာ်ကယ
ှိို ်စှာ်းလယ်စလှာင််းမ ှာ်း၊



အခငင််းပွှာ်းမှိုနငေ့် သက်ဆင
ှိို ်သညေ့် စ ်းစကှာက်ပွွဲကယ
ိုှိ ်စှာ်းလယ်မ ှာ်း၊



သက်ဆှိိုင် ှာမွဲဆနဒနယ် မ
ှိ ွဲဆနဒ င်မ ှာ်း၊



သက်ဆှိိုင် ှာအစှိို်း ဌှာနမ ှာ်း သှိမ
ိုို့ ဟိုတ် စကှာ်မ င်အဖွွဲွဲ့ြမ
ွွဲ ပိုဂ္ဂှိ လ်မ ှာ်း။

တှိိုင်ကကှာ်းလွှှာတင်သင
ွ ််း န်ပိုစအှာ်း လိုပ်ငန််းစဉ်လက်စ၏
ွွဲ စနာက်ဆက်တွွဲ (က) တွင် ယူနှိိုင်ပါသည်။
ရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေးရ ွေးအစည်ွေးအရဝွေး ပ လိုပ်စဉ် ဘယ်ရတလိုပ်ရဆောင်ကကမှောပါလွဲ။
EMC လက်စတ
ွွဲ ွင် EMC အဖွွဲွဲ့ဝင်မ ှာ်း၊ အခငင််းပွှာ်းမှိုတင
ွ ်ပါဝင်ပတ်သက်သူမ ှာ်းအှာ်းလို်း အစည််းအစဝ်း တက်စ ှာက် န်
လမ််းညွှန်

ှာ်းပါသည်။ အစည််းအစဝ်းတွင် EMC စစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းမှိုမ

ဝန်ြြ က်မ ှာ်း သှိမ
ိုို့ ဟိုတ် သစ

ွကစ
် ပေါ်လှာစသှာ စကကညှာြ က်မ ှာ်း၊ အဆှိိုခပ ြ က်မ ှာ်း၊

ှာတူညီြ က်မ ှာ်းသည် မည်သညေ့် တ ှာ်းရို်း နငေ့် စ ်းစကှာက်ပွွဲြိုအဖွွဲွဲ့သိုို့ှိ တင်ခပြွငေ့်မ စ
ှိ ကကှာင််း၊

အစည််းအစဝ်းသှိတ
ိုို့ က်စ ှာက်လှာသူမ ှာ်း အစနခဖငေ့်လည််း စစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််းမှိုလိုပ်ငန််းစဉ်အတွင််း
အလက်၊ အစကကှာင််းအ ှာမ ှာ်း နငေ့် စပ်လ ဉ််း၍ သက်စသြ

ှိသညေ့် သတင််းအြ က်

ွက်ဆှိို န် တှာဝန်မ ှိစကကှာင််း င််းလင််းစွှာ အသှိစပ်း ပါမည်။

ရစေ့စပ်ညနှိုင်ွေးရ ွေးလိုပင
် န်ွေးစဉ်အဆငေ့်မျောွေး
စအှာက်စဖှာ်ခပပါ လိုပ်ငန််းစဉ်အဆငေ့် (၇)ဆငေ့်သည် စစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းအစည််းအစဝ်းခပ လိုပ် ှာတွင်

ညေ့်သွင််း မညေ့် လိုပ်ငန််းစဉ်မ ှာ်း

ခဖစ်ပါသည်။
အဆငေ့် ၁ - ရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေးရပွေး ူမှ အြေငေ့်စကောွေးရ ပောကကောွေး ခင်ွေး
စစေ့စပ်ညန
ှိ ှိှိုင််းစပ်းသူ (မ ှာ်းစသှာအှာ်းခဖငေ့် EMC ဥကကဋ္ဌ) ကအဖွငေ့်စကှာ်းစခပှာကကှာ်းမှာခဖစ်ပါသည်။

ှိစ
ိုို့ နာက် တက်စ ှာက်လှာ

သူမ ှာ်းကှိို မှိတ်ဆက်စစခြင််း၊ ည်မန််းြ က်ပန််းတှိင
ို ်ကှိို င််းလင််းခြင််း၊ စစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််း ှာတွင် စလ်းစှာ်းလှိိုကန
် ာ မညေ့် စည််းမ ဉ််း
မ ှာ်းနငေ့် အခငင််းပွှာ်းမှိုတင
ွ ် ပါဝင်သူမ ှာ်းအကကှာ်း ပူ်းစပါင််းညှိနှိှိုင််းခြင််းခဖငေ့် စခပလည်မှို

ှိ န် အှာ်းစပ်း တှိိုကတ
် ွန််း မည်

ခဖစ်ပါသည်။
အဆငေ့် ၂ - အ ငင်ွေးပောွေး ူမျောွေးကို တင် ပရ ပောဆိုရစ ခင်ွေး
အခငင််းပွှာ်းသူမ ှာ်းကှိို ၎င််းတှိ၏
ိုို့ အခငင််းပွှာ်းမှိုခဖစ်စဉ်၊ တှိိုင်ကကှာ်းြ က်၊ ယင််းနငေ့်ဆက်နယ
ွ ်သညေ့် အက ှိ ်းဆက်မ ှာ်းကှိို
စခပှာခပစစမည်။ စစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််းစပ်းသူမ စခပလည်မှို နှိင
ို မ
် ညေ့် အကကဉှာဏ်မ ှာ်း စဖှာ်

င််းလင််း

ိုတ်စဆွ်းစနွ်းနှိိုင်သည်။ တစ်ဖက်မ

င််းခပစနစဉ် က န်တစ်ဖက်မ ကကှာ်းခဖတ် စခပှာဆှိြ
ို ွငေ့်မခပ ။
အဆငေ့် ၃ - နှစ်ြေက်ရဆွေးရနွေး ခင်ွေး
စစေ့စပ်ညန
ှိ ှိှိုင််းစပ်းသူမ အခငင််းပွှာ်းမှိုခဖစ်စဉ်နငေ့်စပ်လ ဉ််းသညေ့် အစကကှာင််းအ ှာမ ှာ်းကှိသ
ို ှာ အခပန်အလန်စြ ပ တင်ခပစစမည်
ခဖစ်သည်။ EMC အဖွွဲ့ွဲ ဝင်မ ှာ်းကလည််း မ င််းလင််းသည်မ ှာ်းကှိို စမ်းခမန််းနှိိုင်ပါသည်။
အဆငေ့် ၄ -

ီွေး န်ရဆွေးရနွေးမှိုမျောွေး

ဤသီ်းသနို့်စဆွ်းစနွ်းမှိုသည် အခငင််းပွှာ်းသူမ ှာ်းအကကှာ်း တစ်ဖက်နငေ့တ
် စ်ဖက် မသှိစစလှိသ
ို ညေ့် အစကကှာင််းအ ှာမ ှာ်း လ
ှိ ျှင်စသှာ်
လည်စကှာင််း သှိမ
ိုို့ ဟိုတ် တက်စ ှာက်လှာသူမ ှာ်းအှာ်း မသှိစစလှိိုစသှာ ကှိစစ ပ်မ ှာ်း ှိြေ့လ
ွဲ ျှင် လည််းစကှာင််း စစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းစပ်း
သူနငေ့် သီ်းသနို့်စဆွ်းစနွ်း နှိင
ို မ
် ညေ့် အြွငအ
ေ့် စ ်းခဖစ်သည်။ သီ်းသနို့်အြန််း ှိပါက စစေ့စပ်ညှိနှိုင
ှိ ််းစပ်းသူက တှိင
ို ်ပင်စဆွ်းစနွ်း
လှိိုသညေ့်အခငင််းပွှာ်းသူနငေ့် သွှာ်းစ ှာက်စဆွ်းစနွ်းကှာ အကကခပ ခြင််းမ ှာ်း၊စဆွ်းစနွ်းမှိုမ ှာ်း ခပ လိုပ်နင
ှိို ်သည်။
အြန််းအခပင်

က
ွ ်၍ တစ်လညေ့်စီ သီ်းသနို့်စဆွ်းစနွ်းမှိုခပ

ှိိုသမ
ှိိုို့ ဟိုတ်ပါက

ပါမည်။ အကယ်၍ အခငင််းပွှာ်းသူမ ှာ်းက အှာ်းလို်းစ ွဲ့တွင် စဆွ်းစနွ်း

လှိိုပါက ယင််းကွဲေ့သှိိုို့ သီ်းသနို့စ
် ဆွ်းစနွ်းမှို လှိိုအပ်မည်မဟိုတပ
် ါ။
အဆငေ့် ၅ - နှစ်ြေက် ပန်လည်ညနင
ှို ်ွေးရစ ခင်ွေး
သီ်းသနို့်စတွွဲ့ဆိုမှိုအမပီ်း စစေ့စပ်ညှိနှိုင
ှိ ််းစပ်းသူက သက်ဆှိိုငသ
် ူမ ှာ်းကှိို တှိိုကရ
် ှိိုက် ခပန်လည် ညှိနင
ှိှို ််းနှိင
ို ် န် အတူတကွ ခပန်လည်
စိုရို်း စစနှိိုင်သည်။ စခပလည်မမ
ှို မြ င််း သှိမ
ိုို့ ဟိုတ် စစေ့စပ်ညန
ှိ ှိှိုင််း န် သတ်မတ်

ှာ်းစသှာ အြ န
ှိ ်မမပီ်းမြ င််း သက်ဆင
ှိို သ
် ူမ ှာ်းကှိို

ညှိနင
ှိှို ််းစပ်းသူက ခပန်လည် စိုစည််းခြင််းခပ လိုပစ
် လေ့မ ှိပါ။
အဆငေ့် ၆ - အစည်ွေးအရဝွေးပတ်

မ်ွေး ခင်ွေး

အခငင််းပွှာ်းသူမ ှာ်းအကကှာ်း စခပလည်မှို
သစ

ှာတူညီမှိုမ

ှိပါက ညှိနင
ှိှို ််းစပ်းသူမ သစ

ှိို်းစစပါမည်။

ှိပါက ညန
ှိ ှိှိုင််းစပ်းသူမ အခငင််းပွှာ်းသူမ ှာ်းအကကှာ်း ဆက်လက် ညှိနင
ှိ ််းလှိိုခြင််း ှိမ ှိ ဆို်းခဖတ်နင
ှိို ် န် ကူညီ

စပ်းခြင််း၊ စဆွ်းစနွ်းညန
ှိ ှိှိုင််းမှိုမ ှာ်းသည် ဥပစေအ
မ

ှာတူညီြ က် အက ဉ််းြ ပ်ကှိို လက်မတ်စ ်း

စည််းစနာင်မှိုမ ှိစကကှာင််းနငေ့် ဥပစေစကကှာင််း တ ှာ်းစွွဲဆှိိုခြင််းလိုပ်ငန််းစဉ်ကှိို

ှိြိုက
ှိ ် စကကှာင််း အသှိစပ်း မည်။

အဆငေ့် ၇ - မှတတ
် မ်ွေးတင် ခင်ွေး
စစေ့စပ်ညန
ှိ ှိှိုင််းသူ သှိမ
ိုို့ ဟိုတ် စကှာ်မ င်အဖွွဲွဲ့ြွွဲဝန်
စနာက်ဆက်တွွဲ (ြ) ပိုစတွင် မတ်တမ််းတင်မပီ်း အ
အတှိင
ို ််း စပ်းပှိိုို့ မည်။

မ််းက အစည််းအစဝ်းမတ်တမ််းကှိို စကှာ်မ င်က သတ်မတ်

ှာ်းစသှာ

က်အဆငေ့် စကှာ်မ င်အဖွွဲ့ွဲ ြွွဲ သှိမ
ိုို့ ဟိုတ် စကှာ်မ င်သိုို့ှိ ညွှန်ကကှာ်းြ က်

ရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေးအစည်ွေးအရဝွေးမျောွေး ည် အမျောွေး ပည် ူ အတက် ြေစ်ပါ

လောွေး။ မည်

ူရတတက်ရ ောက်နင
ို ် ပါ

လွဲ။

အမ ှာ်းခပည်သူအတွကခ် ဖစ်ပါသည်။ တက်စ ှာက်နင
ှိို ်သမ
ူ ှာ်းမှာ 

စ ်းစကှာက်ပစ
ွဲွ လေ့လှာသူမ ှာ်း၊



ခပည်သလ
ူ ူ



သက်ဆှိိုင် ှာပိုဂ္ဂှိ လ်မ ှာ်း။

ိုမ ှာ်း၊

ရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေး ခင်ွေးလိုပ်ငန်ွေးစဉ်ကို

က်ဆိုင်

ူမျောွေးက ပါဝင်ညနင
ှို ်ွေး န် တောဝန် ှပါ

မ ှိပါ။ စစေ့စပ်ညှိနှိုင
ှိ ််းခြင််းသည် အှာ်းလို်းလက်ြမပီ်း သစ

လောွေး။

ှာဆနဒအစလ ှာက် စဆှာင် က်သညေ့် လိုပ်ငန််းစဉ် ခဖစ်သည်။

အခငင််းပွှာ်းသူမ စစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််းမှို လိုပ်စဆှာင်လိုခှိ ြင််းမ ှိပါက စဆွ်းစနွ်း န်မလှိိုပါ။

ခှိိုို့ ပင် တစ်ဖက်အခငင််းပွှာ်းသူမ စစေ့စပ်ညှိနှိုင
ှိ ််း

အစည််းအစဝ်းကှိို တက်စ ှာက်လှာခြင််းမ ှိပါက လိုပ်ငန််းစဉ်မ ှာ်း ဆက်လက်မလိုပ်စဆှာင်နင
ှိို ်ပါ။
ရစေ့စပ်ညနင
ှို ်ွေးမှိုမှ

ှလော

ညေ့်

ရဘောတူညီချက်မျောွေး ည် ဥပရေအ စည်ွေးရနှှောင်မှို ှပါ လောွေး။

မ ှိပါ။ စစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််းခြင််းသည် သစ

ှာဆနဒအစလ ှာက်စဆှာင် က်သညေ့် လိုပ်ငန််းစဉ်ခဖစ်သညေ့်အတွက်

တူညီြ က်မ ှာ်းသည် ဥပစေအ စည််းစနာင်မှိုမ ှိပါ။ သှိိုို့ ှာတွင် ပါဝင် သက်ဆင
ှိို ်သမ
ူ ှာ်းက ဆို်းခဖတ်သစ

ှိလှာ စသှာ သစ

ှာ

ှာတူညီြ က်မ ှာ်းကှိို

စလ်းစှာ်းလှိိုကန
် ာ န်လှိိုအပ်ပါမည်။
မည်


ညေ့်အ င်ွေးအ မစ်မျောွေးကို ကိုွေးကောွေးနိုင်ပါ

လွဲ။

UEC ၂၀၂၀ ခပညေ့န
် စ် စ ်းစကှာက်ပွွဲဆှိိုင် ှာ စစေ့စပ်ညန
ှိ ှိှိုင််းစ ်း စကှာ်မတီမ ှာ်း ဖွွဲွဲ့စည််းခြင််း အမှိနစ
ို့် ကကှာ်ခငှာစှာ၊
စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ င
ှိို ် ှာ စစေ့စပ်ညှိနင
ှိှို ််းစ ်း စကှာ်မတီ အဆငေ့ဆ
် ငေ့် လိုပ်ငန််းစဉ်လက်စွွဲ၊



EMC ပှိိုစတှာ၊



EMC ဗီေယ
ီ ှိို၊



စနာက်ဆက်တွွဲ (က)- စ ်းစကှာက်ပွဲဆ
ွ ှိိုင် ှာစစေ့စပ်ညှိနင
ှိုှိ ််းစခဖ င််းစပ်း န် တှိင
ို ်ကကှာ်းလွှှာ၊



စနာက်ဆက်တွွဲ (ြ) - အစည််းအစဝ်းမတ်တမ််း။

