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IPU သတင်းလွှာ (၁၃-၁၂-၂၀၁၈)
IPU အစီရငခံစွှာအသစတွင ဖ ွှာပြချကအရ ြါလီမနမျွှာ်းတွင လူငယမျွှာ်းကိုယစွှာ်းပြြုြါဝငမှု
အနည်းငယတို်းတကလွှာပခင်း
၁၃-၁၂-၂၀၁၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သ

ော နုငင
် ံအဆင့််ြါလီမန်မ ောျားတွင် လူငယ်မ ောျား ြါဝင်မှုဆုငရ
် ော

IPU ၏ သပခောက်လတစ်ကကမ်အစီရင်ခံစောအရ ကမဘောသြေါ်ရ ြါလီမန်မ ောျားတွင် အ
လွှတ်သတော် ကုယ်စောျားလယ်မ ောျား ြါဝင်မှု အခ ျားအစောျား

ည် ၂ နစ်အတွင်ျားတွင် ၁.၉ ရောခုင်နှုန်ျားမ ၂.၂

ရောခု င် နှု န်ျား အထ
သ

က် ၃၀ နစ်သအောက်

တုျား လောခ့် ြါ

ည် ။

ထု

ော်လည်ျား ကမဘောလ
့် ူဦျားသရ၏တစ်ဝက်

နစ်သအောက်လူငယ်မ ောျားပြစ် ည် ဟူသ

ုို့ တုျား တက် လော

ည် အ

က် ၃၀

ောအခ က်နင့်် နှုငျား် ယဉ်

လျှင် တစ် က မဘော လံုျား အတု ငျား် အတောအရ လူ င ယ် မ ောျား၏
“နုင်ငံသရျားတွင် ကုယ်စောျားပြ ြါဝင်မှု”
နည်ျားသနသ

ည် အသတော်အတန်

ျားသ ကောင်ျားကု အစီရင်ခံစောကသြော်ပြသနြါ

ည်။

ဥသရောြတုက်နုင်ငမ
ံ ောျားရ ြါလီမန်မ ောျားတွင် လူငယ် လွှတ်သတော်
ကုယ်စောျားလယ်မ ောျား ြါဝင်မှုအခ ျား
ဒုတယအမ ောျားဆံုျား ပြစ်ြါ

ည် အမ ောျားဆံုျားပြစ်ပြီျား အသမရကတုက်မ ောျားရ ြါလီမန်မ ောျားတွင်

ည်။ ထအ
ု စီရင်ခံစောကု အဇောဘုင်ဂ န်နုင်င၊ံ ဘောကူပမ ြို့၌ ၂၀၁၈ ခုနစ်၊

ဒီဇင်ဘောလ ၁၄ ရက်မ ၁၅ ရက်ထက င်ျားြမည့်် IPU ၏ (၅) ကကမ်သပမောက် ကမဘော့်လူငယ် လွှတ်သတော်
ကုယ်စောျားလယ်မ ောျား ကွန်ြရင့််တွင်တင်ပြမည်ပြစ်ြါ
ြါလီ မ န် မ ောျားဆု င် ရော ကမဘော့်

ည်။

တင်ျား အခ က် အ လက် ဗ ဟု ခ က် တ စ် ခု ပြစ် သ

ြါလီမန်မ ောျားတွင် လူငယ်မ ောျားြါဝင်မှုကု ၂၀၁၄ ခုနစ်မစတင်၍ တုင်ျားတောပခင်ျား၊

ော IPU

ည်

ရုြ်ခွဆန်ျားစစ်ပခင်ျား

ပြ လုြ်ခ့်ြါ ည်။ ြါလီမန်မ ောျားအသနပြင့်် လူငယ်ထုကု ြုမုကုယ်စောျားပြ နုင်ရန်ကက ျားြမ်ျားခ က်တစ်ခုအပြစ်

၂

IPU

ည် ြါလီမန်မ ောျား၌ လူငယ်မ ောျားြုမုြါဝင်သရျား အောျားထုတ်မှုမ ောျားကု ဦျားသဆောင်ပြ လုြ်ခ့်ြါ

ည်။

ထလ
ု ုြ်ရြ်မ ောျားမော အခ က်အလက်မ ောျားသကောက်ယူပခင်ျား၊ မူဝါဒသရျားရောလမ်ျားညွှန်မှုသြျားပခင်ျား၊ “လူ င ယ်
လွှတ်သတော်ကုယ်စောျားလယ်မ ောျား၏ နစ်စဉ်ကမဘောက
့် ွန်ြရင့််” က့်

ုို့သ

ော လူငယ်လတ
ွှ ်သတော် ကုယ်စောျားလယ်

မ ောျားအတွက် ြုရမ်မ ောျားက င်ျားြသြျားပခင်ျားတုို့ပြစ် ကြါ ည်။ IPU နင့်် အဇောဘုငဂ
် န် အမ ျား ောျားြါလီမန်တုို့
ြူျားတွက င်ျားြသ

ော အထက်ြါကွန်ြရင့််ကု “သရရည်တည်တံ့်မှုကုပမြှင့််တင်သရျား၊ အနောဂတ်မ ျားဆက်

မ ောျား၏ အက ျားကု ကောကွယ်သစောင့််သရောက်သရျား”ဟူ

ည့်် ခခံ ငံုသခါင်ျားစဉ်သအောက်တွင် က င်ျားြြါမည်။

IPU ဥကကဋ္ဌ Ms.Gabriela Cuevasက “မမ
“ကုယ်စောျားပြ မှု”

ည် IPU ၏ အ

ည် ဒီမုကသရစီ၏ အုတ်ပမစ်တစ်ခုပြစ်

က်အငယ်ဆံုျားဥကကဋ္ဌအသနပြင့််

ည့််အပြင်၊ မမတုို့အင်အောျား၏ အကကီျားဆံုျား

အရင်ျားအပမစ်လည်ျားပြစ်သ ကောင်ျား၊ ဆံုျားပြတ်ခ က်ခ မတ် ည့််လုြ်ငန်ျားနယ်ြယ်တွင် လူငယ်မ ောျား ြုမုြါဝင်
လောသစပခင်ျားအောျားပြင့်် မမတုို့လူူ့အြွြို့အစည်ျားမ ောျားရင်ဆုင်သနရ ည့်် အဓကစန်သခေါ်မှုမ ောျားဆုင်ရော ြုသကောင်ျား
ည့်် ဆံုျားပြတ်ခ က်မ ောျားကု ခ မတ်နုငမ
် ည်ပြစ်ြါ

ည်။ ယသနို့သခတ်နင့်် အနောဂတ်မ ျားဆက်မ ောျား၏

လအ
ု ြ်ခ က်မ ောျားကု ထသရောက်စွောတုန်ို့ပြန်နုင်မည့်် မူဝါဒမ ောျားကု ခ မတ်နုင်ရန်အတွက် လူငယ်လတ
ွှ ်သတော်
ကု ယ် စောျားလ ယ် မ ောျား၏ သမျှော် မ န်ျား ခ က် ၊ ကတ ပြ မှု န င့်် ဆန်ျား
အောျားထောျားသ ကောင်ျား” သပြော ကောျားြါ

စ် သ

ောအကကံ ဉောဏ် မ ောျားကု မ မ တုို့ က

ည်။

IPU အသထွသထွအတွင်ျားသရျားမ ျားခ ြ် Mr.Martin Chungong က “လူငယ်မ ောျား၏ နုငင
် သ
ံ ရျား
ဆုင်ရောလုြ်ြုင်ခွင့််ရရမှုအတွက် IPU

ည် အပမသဆွျားသနွျားသဆောင်ရွကခ
် ့်ြါသ ကောင်ျား၊ ဥြမောအောျားပြင့်် IPU

၏ ဆံုျားပြတ်ခ က်ခ မတ် ည့်် အြွြို့မ ောျားတွင် လူငယ်လတ
ွှ ်သတော်ကုယ်စောျားလယ်မ ောျား ြုမုြါဝင်လောနုငရ
် န်
IPU ၏ Statutes ဥြသဒကု မ ကောသ

ျားမီက ပြင်ဆင်ခ့်သ ကောင်ျား၊ ဤအခ က်

ြါဝင်နုငသ
် ရျားအောျား မမတုို့ကဦျားစောျားသြျားပခင်ျားကု ပြ
အ

ံ ၏ အသရျားြါမှု ကု နု င် ငံ တ ကောြါလီ မ န် အ

သပြော ကောျားြါ

ည်

ည် လူငယ်မ ောျား ြုမု

ောမက၊ ယသနို့သခတ်လင
ူ ယ်တုို့၏

သဘောထောျား

ု က် အ ဝန်ျား အောျား အခ က် ပြလု က် ပခင်ျား ပြစ် သ ကောင်ျား ”

ည်။

နုင်ငံ (၁၅၀) ရ လွှတ်သတော် ၂၀၀ သက ော်ကု သကောက်ယူခ့်သ
အစီရင်ခံစောတွငသ
် တွြို့ရရသ

ော စစ်တမ်ျားကု အသပခခံထောျား ည့်် IPU

ော အခ က်မောကမဘောသြေါ်ရ တစ်ရြ်တည်ျားသ

ောလွှတ်သတော်မ ောျား (

ုို့မဟုတ်)

သအောက်လွှတ်သတော်မ ောျား၏ ၃၀ ရောခုငန
် ှုန်ျားသက ော်တွင် အ က် ၃၀ နစ်သအောက်ကုယ်စောျားလယ် လံျားု ဝ
မရသ ကောင်ျား၊ အထက်လွှတ်သတော်မ ောျား၏ ၇၆ ရောခုင်နှုန်ျားတွင် အ
လံျားု ဝမရသ ကောင်ျားသတွြို့ရြါ

က် ၃၀ သအောက်ကုယ်စောျားလယ်

ည်။ အ က် ၄၀ နစ်သအောက်ကုယ်စောျားလယ်မ ောျား၏ အခ ျားအစောျား

၂၀၁၆ ခုနစ်တွင် ၁၄.၂ ရောခုင်နှုန်ျားမ ၂၀၁၈ ခုနစ်တွင် ၁၅.၅ ရောခုင်နှုန်ျား

ုို့ တုျားလောခ့်ြါ

ည်။ အ

ည်
က်

၃

၄၅ နစ်သအောက်ကုယ်စောျားလယ်မ ောျား၏ အသရအတွက်
ခုနစ်တွင် ၂၈.၁ ရောခုင်နှုန်ျား

ုို့ တုျားလောခ့်ြါ

ည် ၂၀၁၆ ခုနစ်တွင် ၂၆ ရောခုင်နှုန်ျားမ ၂၀၁၈

ည်။

အ က်အြ
ု ်စုတုငျား် တွင် “အမ ျား ောျား”လွှတ်သတော်ကုယ်စောျားလယ်မ ောျားက “အမ ျား မီျား” လွှတ်သတော်
ကုယ်စောျားလယ်မ ောျားထက် အသရအတွက်မ ောျားြါ ည်။ ြုမ ောျားမှုအတုင်ျားအတော အမ ျားမ ျားရြါ ည်။ အ က်
၄၁ နစ်မ ၅၀ နစ်အထ အုြ်စုတွင် အမ ျား
လွှတ်သတော်ကုယ်စောျားလယ်ဦျားသရ၏
အမ ျား

ောျားဦျားသရ

ည် အမ ျား

ောျားလွှတ်သတော်ကုယ်စောျားလယ်ဦျားသရ

ံုျားဆနီျားြါျားရြါ

မီျားဦျားသရ၏

ည်။ အ

ည် အမ ျား

မီျား

က် ၅၁ နစ်မ ၆၀ နစ်အထ အုြ်စုတွင်

ံုျားဆသက ော်ရြါ

ည်။ အ

က် ၆၁ နစ်မ ၇၀ နစ်အထ

အုြ်စုတွင် အမ ျား ောျားဦျားသရ ည် အမ ျား မီျားဦျားသရ၏ ငါျားဆနီျားြါျားရြါ ည်။ ထို့အ
ု ပြင် အ က်အငယ်ြုင်ျား
အုြ်စုမ ောျားတွင် အမ ျား

ောျားဦျားသရ

ည် အမ ျား

မီျားဦျားသရ၏ နစ်ဆခန်ို့ရြါ

Nordic နုင်ငံမ ောျား (သနော်သဝ၊ ဆွီဒင်၊ ြင်လန်နုင်ငမ
ံ ောျား) ၌ အ က်
ကုယ်စောျားလယ်မ ောျားအောျား သရွျားသကောက်တင်သပမြှောက်မှုအခ ျားအစောျား
ပြီျား

အမ ောျားဆျားံု ြမောဏပြစ်ြါ

ည်။

စန်မောရီနု၊

ည်။
ံုျားဆယ်သအောက် လွှတ်သတော်

ည် ၁၀ ရောခုင်နှုန်ျားသက ော်

ဂမ်ဘီဟော၊

မွန်တီနီဂရုျား၊

ွောျားပြီပြစ်

ဗင်နီဇွလောျားနုငင
် ံတုို့ရ

“တစ်ခုတည်ျား” ( ုို့မဟုတ်) “သအောက်” လွှတ်သတော်တုို့တွင် အထက်ြါအခ ျားအစောျား ည် ၁၀ ရောခုင်နှုန်ျား
ဝန်ျားက င်ရြါ

ည်။ ထုအခ ျားအစောျား

ုို့ နီျားကြ်သန

ည့်် တစ်ခုတည်ျားသ

ဘူတန်နုင်ငံလွှတ်သတော်ပြစ်ပြီျား ၉.၁ ရောခုင်နှုန်ျား ပြစ်ြါ
အောြရကတုက်မ နုင်ငံ ၅ ခုပြစ်သ
အီသကွတုျားရီယဂီနီနုငင
် ံတုို့တွင် အ က်

န်ျား ၂၀၀ ရြါ

ပြစ်ြါ

ည်။

ော ဂမ်ဘီယော၊ အီ

ီယုျားြီျားယောျား၊ သဆျားရလ်၊ ကောဘုဗောဒီ၊

ံုျားဆယ်သအောက်လူငယ် လွှတ်သတော်ကုယ်စောျားလယ်ြါဝင်မှု ည်

ကမဘော့်အမ ောျားဆံုျားနုငင
် ံ(၂၀)စောရင်ျားတွငြ
် ါဝင်သစခ့်ြါ
ဦျားသရအမ ောျားဆံုျားသဒ

ော အထက်လွှတ်သတော်မော

ည်။ အောြရကတုက်

ည်။ ခန်ို့မန်ျားသပခအောျားပြင့်် အ

ည် ကမဘောသြေါ်တွင် လူငယ်

က် ၁၅ နစ်မ ၂၄ နစ်ထ လူငယ်ဦျားသရ

ည်။ ၂၀၁၆ ခုနစ် IPU အစီရင်ခံစောထုတ်ပြန်ပြီျားခ န်မစ၍ နုင်ငအ
ံ ခ ြို့

သရွျားသကောက်ြွမ ောျားကု က င်ျားြခ့်ြါ ည်။ IPU အစီရင်ခံစောအ စ်တွင် အ စ်ပြန်လည်ြွြို့စည်ျားထောျားသ
လွှတ်သတော် ၆၃ ခုမ အခ က်အလက်မ ောျားကု သြော်ပြထောျားြါ

ည်။ တစ်ခုတည်ျားသ

ခ့် ကြါ

ော

ည်။ မွန်တီနီဂရုနုင်င၌
ံ ၂၀၁၆ခုနစ် ြါလီမန်ဆုငရ
် ောကုယ်စောျားပြ မှုအရ

လူငယ်မ ောျားကု အသပခခံြွြို့စည်ျားထောျားသ
ပြစ်လောခ့်ြါ

ော

ော လွှတ်သတော်

မ ောျားနင့်် သအောက်လတ
ွှ ်သတော်မ ောျားအနက် မွန်တီနီဂရု၊ ဗင်နီဇွလောျား၊ ပြင် စ်နုငင
် တ
ံ ုို့ ည် အောျားသကောင်ျားသ
တုျားတက်မှုကု ပြ

ည်

ော နုင်ငသ
ံ ရျားြါတီအ

စ် တစ်ခု

ည် ဒုတယအကကီျားဆံုျားြါတီ

ည်။

ဗင်နီဇွလောျားနုငင
် ၌
ံ လူငယ်လတ
ွှ ်သတော်ကုယ်စောျားလယ်မ ောျား
လည်ျားသကောင်ျား ၊ အတုက် အခံတုို့က ထန်ျားခ ြ်ထောျား

ည့်် အမ ျား

ည် ဒီမုကသရစီကု ပမြှင့််တင်ရော၌
ောျားလွှ တ်သတော် ကု ကောကွ ယ်ရော၌

၄

လည်ျား သကောင်ျား

အဓ ကသနရောမ

သဆောင် ရွ က် လ က် ရ ြါ

ည် ။

ပြင်

စ် နု င် ငံ တွ င်

သရွျားသကောက်ြွ ၌ En Marche အမည်ရ နုင်ငံသရျားလှုြ် ရောျားမှု (ြါတီ ) အ
ခ့်ြါ

ည်။ထြ
ု ါတီ

အသနပြင့်် ပြင်

စ်တ စ်ခု သြေါ်သြါက် လော

ည် သအောက်လတ
ွှ ်သတော်၌ ကုယ်စောျားလယ်သနရောအမ ောျားစုကု ရရခ့်ြါ

စ်နုင်ငရ
ံ လွှတ်သတော်ကုယ်စောျားလယ်မ ောျား၏ ြျှမ်ျားမျှအ

နစ်မ ၂၀၁၇ ခုနစ်တွင် ၄၈ နစ်
IPU အစီရင်ခံစော

ုို့ က လောခ့်ြါ

က်

၂၀၁၇ခု န စ်
ည်။ ရလဒ်

ည် ၂၀၁၂ ခုနစ်တွင် ၅၄

ည်။

ည် ြါလီမန်မ ောျား၌ လူငယ်မ ောျားြါဝင်မှုအသရအတွက်တုျားတက်လောသစမည့််

နည်ျားလမ်ျားမ ောျားကု အကကံပြ တင်ပြထောျားြါ
နုင် ည့်် ကုယ်စောျားလယ်သနရောခွတမ်ျား

ည်။ လူငယ်မ ောျားအတွက် ြါလီမန်သရွျားသကောက်ြတွ
ွ င် ရရ

တ်မတ်ထောျား ည့်် နုင်ငံအသရအတွက် ည် ကမဘောတစ်ဝန်ျားတွင်

တုျားလောလ က်ရပြီျား ထအ
ု သပခအသန၏ အက ျား

က်သရောက်မှု

ည် စတင်ပြစ်သြေါ်လောလ က်ရြါ

ည်။

“ဆနဒမသြျားြုငခ
် ွင့််ရ ည့််အ က်” ကု “ရံုျားဌောနမ ောျားတွင် တောဝန်စတင်ထမ်ျားသဆောင်ခွင့််ရ ည့်် အ က်”
န င့်် အ ညီ

တ် မ တ် ပခင်ျား

တုျားလောသစြါ

ည် လူ င ယ် လွှ တ် သတော် ကု ယ် စောျားလ ယ် သလောင်ျား မ ောျား၏ အသရအတွ က် ကု

ည်။

လူငယ်လတ
ွှ ်သတော်ကုယ်စောျားလယ်ကွန်ရက်မ ောျား၊ လူငယ်ကစစမ ောျားအောျား သပြရင်ျားသဆောင်ရွက် ည့််
ဦျားသဆောင်အြွြို့မ ောျားကု ကမဘော့်ြါလီမန်မ ောျား၏ ၁၆.၇ ရောခုင်နှုန်ျားတွင် ြွြို့စည်ျားထောျားသ ကောင်ျား IPU အစီ ရ င်
ခံ စောတွ င် သြော် ပြထောျားြါ

ည် ။ ထု

ရုရောျားြက်ဒသရျားရင်ျားနုင်ငံတုို့ ြါဝင်ြါ
လူငယ်ကစစမ ောျားကု သဆောင်ရွက်
လူငယ်မ ောျားအောျား နုငင
် သ
ံ ရျားအ

ုို့ ြွြို့ စ ည်ျား ထောျားသ

ော နု င် ငံ မ ောျားတွ င် ြါကစစ တ န် ၊ တန်ဇန်နီျားယောျား၊

ည်။ ယသနို့ကောလ၌ ကမဘော့်နုင်ငမ
ံ ောျား၏ ၄၀ ရောခုင်နှုန်ျားသက ော်တွင်

ည့်် ြါလီမန်သကော်မတီမ ောျား တည်ရသနြါ

ြညောသြျားရန်နင့်် နုင်ငံသရျား သဆောင်ရွက်သ

ည်။ နုင်ငံ ၇၂ ခုတွင်
ော လူငယ်အသရအတွက်

မ ောျားပြောျားလောသစရန် နည်ျားလမ်ျားတစ်ခုအပြစ် “လူငယ်ြါလီမန်မ ောျား”ကု ြွြို့စည်ျားထောျားရြါ

ဘော
ဘော

ောပြန်

ည်။

ူ- သဒေါ်ငုသရွှဝါြူျား (အငယ်တန်ျားစောသရျား)

ောပြန်ကကီျား ကြ် ူ- ဦျား

န်ျားထွန်ျားသအောင် (ဦျားစီျားအရောရ)

Source: Youth representation in parliament nudges up according to new IPU report
https://www.ipu.org/news/press-releases/2018-12/youth-representation-in-parliamentnudges-up-according-new-ipu-report

