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နိုင်ငရရျိုးတွင် လွှမ်ျိုးမျိုးို ထ ျိုးပြျိုး လင်ြိုင်ျိုးဆိုငရ
်
အရန ြ်အယြ်ရြျိုးပခင်ျိုးနင့်် နြ်စြ်ညှငျိုး် ြ ်ျိုးပခင်ျိုး
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မ ျိုးသည် ြ ှုံ့နေ့လျှြ်ရြါသည်။ ယရ ေ့ အမ ျိုးသမျိုးလွှတ်ရတ ် ြိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုးသည် ကြ ရတွှုံ့ရ ရ
ရသ ပြဿ

မ ျိုးြို ပမင်သ ရအ င် ရဖ ်ပြရ သလို မမတိုေ့၏လိုြ်င ်ျိုးခွင်နင့်် လိုြ်င ်ျိုးခွငပ် ြင်ြတွင်
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လင်အရပခခအင်္ြမ်ျိုးဖြ်မှု အဆျိုးို သတ်ရရျိုးအတွြ် ြမဘ ့်ြါလမ ် အသိုြ်အဝ ်ျိုးြ အရ ်ပမှင့််
ရဆ င်ရွြရ
် ် လအ
ို ြ်ြါသည်။
အမ ျိုးသမျိုးလွှတ်ရတ ် ြိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုးအရ ပဖင့်် အကြမ်ျိုးဖြ်မှု၊ နြ်စြ်ညှင်ျိုးြ ်ျိုးမှုနင့််
အရန ြ် အယြ်ရြျိုးမှုြစစရြ်မ ျိုးတွင် အမ ျိုးသမျိုးအသမတ်ရဆွမ ျိုးထမကြ ျိုးရရသ

ဇ တ်လမ်ျိုး

ရြါင်ျိုးမ ျိုးစွ ရြါသည်။ ေမိုြရရစထွ ်ျိုးြ ျိုးရသ နိုင်ငမ ျိုးတွင်ြင် အပဖစ်မ ျိုးရ ရသ ယခိုြ့်သိုေ့
အပြ အမမ ျိုးသည် မမတိုေ့ြို တို ်လှုြ်ရခ ြ်ခ ျိုးရစခ့်ြါသည်။
ဥရရ ြြါလမ ်မ ျိုးတွင် လင်ြင
ို ျိုး် ဆိုင်ရ

ခ ျိုးရဖ ြ်မှုနင့်် အရန ြ်အယြ်ရြျိုးမှုမ ျိုး ြ ှုံ့နေ့

လ ြ်ရပြျိုး ယင်ျိုးတိုေ့ြို သသသ သ ခွင့််လွှတ်ရြျိုးရ သည်ဟ၍ IPU နင့်် PACE ၏ အစရင်ခစ တွင်
ရဖ ်ပြထ ျိုးြါသည်။

အမ ျိုးသမျိုး

လွှတ်ရတ ်ြိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုး၏

၈၅

ရ ခိုင်နှု ်ျိုးြို

ရမျိုးပမ ်ျိုးခ ြ်မ ျိုးအရ

၎င်ျိုးတိုေ့သည် စတ်ြင
ို ျိုး် ဆိုငရ
်
အကြမ်ျိုးဖြ်မှု (ြ ျိုး/ မ ခွပခ ျိုး ဆြ်ဆမှုိုမ ျိုး၊ ပခမ်ျိုးရပခ ြ်မှုမ ျိုးနင့််
အရြ်ရရစရသ (သိုေ့) မဖွယ်မရ ဓ တ်ြိုမ ျိုး ပဖ ်ေ့ရဝပခင်ျိုး) တိုေ့ြို ယင်ျိုးတိုေ့ တ ဝ ်ထမ်ျိုးရဆ င်မှု
သြ်တမ်ျိုး ြ လအတွငျိုး် ခစ ျိုးရ ရြါသည်။ ထေ့အ
ို ပြင် ၄၇ ရ ခိုင်နှု ်ျိုးသည် အသြ်အနတရ ယ်
ပခမ်ျိုးရပခ ြ်ခရပခင်ျိုး၊ အဓမမ ပြ ြ င့််ခရပခင်ျိုး (သ)ိုေ့ ရိုြ်နြ်ခရပခင်ျိုးအပြင် ၂၅ ရ ခိုင်နှု ်ျိုးသည် လင်ြိုင်ျိုး
ဆိုင်ရ အရန ြ်အယြ် ရြျိုးခရ ရြါသည်။
လငယ်အမ ျိုးသမျိုးလွှတ်ရတ ြ
် ိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုးနင့်် ြ ျိုး/ မ တ ်ျိုးတမပဖစ်မှု/ အကြမ်ျိုးဖြ်မှု
တိုေ့ြို တြ်ကြွစွ ဆ ်ေ့ြ င်ရ ရသ အမ ျိုးသမျိုးမ ျိုးသည် ယင်ျိုးတိုေ့ြို ြစ်မတ်ထ ျိုး၍ တိုြ်ခိုြ်ပခင်ျိုး
ခရ ရြါသည်။
အကြမ်ျိုးဖြ်မှုနင့်် အရန ြ်အယြ်ရြျိုးမှု ပခမ်ျိုးရပခ ြ်မှုမ ျိုးတွင် လမှုြွ ်ယြ်သည် အဓြ
ြါဝင်ရ ြါသည်။ အသြ်ရ

ျိုးမ လွတ်ရပမ ြ်လ သမ ျိုးသည် လမှုြွ ်ယြ်ြို အသိုျိုးပြ ပြ: ၎င်ျိုးတိုေ့

၏ အရတွှုံ့အကြ မ ျိုးြို မျှရဝပခင်ျိုးပဖင့်် အရထ ြ်အြ့်ရြျိုးရ ်နင့်် ြ ြွယ်ရ ်

ည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးြို

ရ ရဖွရြျိုးရ ြါသည်။ သိုေ့ရသ ် IPU နင့်် ဥရရ ြရြ င်စ၏ ြါလမ ်ဆိုငရ
် အဖွှုံ့ (PACE) တိုေ့၏
ရလ့်လ မှုိုမ ျိုးတွင် လမှုြွ ်ယြ်သည် ပခမ်ျိုးရပခ ြ်မှုမ ျိုးအတွြ် အဓြအခ ်ျိုးြဏ္ဍမ ြါဝင်ရ
ရကြ င်ျိုး၊ ြါလမ ်မ ျိုးရ အမ ျိုးသမျိုး ၅၈ ရ ခိုင်နှု ်ျိုးသည် လမှုြွ ်ယြ်တွင် အွ ်လိုင်ျိုးြို အဓြ
ထ ျိုး၍ လင်ြိုင်ျိုးဆိုငရ
် တိုြ်ခိုြ်မှု ခရ ရရကြ င်ျိုး ရဖ ်ပြထ ျိုးြါသည်။ အမ ျိုးသမျိုးတစ်ဦျိုးြ “ငါတိုေ့
မင်ျိုးြို သတ်မယ်၊ ငါတိုေ့ မင်ျိုးြရလျိုးြို အရင်ရိုြ်မယ်၊ ပြျိုးရင်မင်ျိုးြို အဓမမြ င့််ပြ: သတ်ြစ်မယ်၊
မင်ျိုးရယ ြ ် ျိုး ေ့ ြရလျိုးရတွ ေ့ အ ျိုးလိုျိုးြို သတ်ြစ်မယ်၊ မင်ျိုး ြိုယ်ရရတ ် ရခေါ်ရင်လည်ျိုးရခေါ်
ေါရြမယ့်် ငါတိုေ့ြ မင်ျိုးရ တ့် ရ ရ ြိုသတယ်၊ မင်ျိုးတိုေ့အ ျိုးလျိုးို ြို သတ်ြစ်မယ်” ဆိုပြျိုး အမည်
မသသတစ်ဦျိုးြ မြ်ရဆ့်ခ ်ရြျိုးြပိုေ့ ြျိုး အွ ်လင
ို ်ျိုးမတစ်ဆင့်် အရန ြ်အယြ်ရြျိုးခရရကြ င်ျိုး ထိုတ်ရဖ ်
ရပြ ကြ ျိုးြါသည်။
မည်သြ ယခိုြ့်သိုေ့ရသ

ပြစ်မှုမ ျိုးြို ြ ျိုးလွ ်ရ ြါသ ည်ျိုး။ IPU နင့်် PACE တိုေ့၏

ရလ့်လ မှုိုမ ျိုးအရ အမ ျိုးသမျိုးလွှတ်ရတ ြ
် ိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုးအ ျိုး လင်ြိုငျိုး် ဆိုင်ရ အရန ြ်အယြ်
ရြျိုးရ ် ကြစည်သမ ျိုးသည် ပဖစ်ြွ ျိုးသည့်် အမှုမ ျိုးအ ြ် ၇၆ ရ ခိုငန
် ှု ်ျိုးတွင် ြါတတသမ ျိုးနင့််
အတိုြ်အခ ြါတ မ ျိုးမ လိုြ်ရဖ ြ
် ိုင်ဖြ်မ ျိုး ပဖစ်ကြသည့်် လွှတ်ရတ ်ြိုယ်စ ျိုးလယ် (အမ ျိုးသ ျိုး)

မ ျိုး ပဖစ်ြါသည်။ ပဖစ်ြွ ျိုးသည့်် အမှုမ ျိုးအ ြ် ၃၄ ရ ခိုင်နှု ်ျိုးမ

ြါလမ ် ြရဝိုဏ်အတွငျိုး် တွင်

အမ ်တြယ်ရတွှုံ့ကြ ရ ရရသ အကြမ်ျိုးဖြ်မှုမ ျိုး ပဖစ်ြါသည်။
အမ ျိုးသမျိုး လွှတ်ရတ ်ဝ ်ထမ်ျိုးမ ျိုးအတွြ် အရပခအရ မ

ဆိုျိုးရွ ျိုးရ ဆပဖစ်ပြျိုး (သ)ိုေ့ ြိုမို

ဆိုျိုးရွ ျိုးလ ပြျိုး အရရျိုးယမှုြိုငျိုး် သည်လည်ျိုး အလ ျိုးတြင်ပဖစ်ြါသည်။ ရလ့်လ မှုတွင် ဥရရ ြတွင်
အမ ျိုးသမျိုးလွှတ်ရတ ဝ
် ်ထမ်ျိုးမ ျိုးအ ျိုး အဓြထ ျိုး၍ လင်ြိုင်ျိုးဆိုငရ
် နင့်် စတ်ြင
ို ျိုး် ဆိုင်ရ အရန ြ်
အယြ် ရြျိုးမှုနင့်် အနိုင်ြ င့််မှုသည် စိုျိုးရမ်ဖွယ် အရပခအရ တစ်ခို ပဖစ်ရ ရကြ င်ျိုး ရဖ ပ် ြရ ြါသည်။
၄၀ ရ ခိုင်နှု ်ျိုးရသ

အမ ျိုးသမျိုးလွှတ်ရတ ်ဝ ်ထမ်ျိုးအခ ိုေ့ြို ရမျိုးပမ ်ျိုးခ ြ်မ ျိုးအရ ၎င်ျိုးတိုေ့သည်

လိုြ်င ်ျိုးခွငတ
် ွင် လင်ြိုင်ျိုးဆိုင်ရ အရန ြ်အယြ်ရြျိုးမှုတွင် အဓြြစ်မတ်ပဖစ်ရ ရကြ င်ျိုး ရပဖကြ ျိုး
ထ ျိုးြါသည်။ ၆၉ ရ ခိုင်နှု ်ျိုးြ ကြစည်သမ ျိုးမ လွှတ်ရတ ြ
် ိုယ်စ ျိုးလယ် (အမ ျိုးသ ျိုး) မ ျိုးပဖစ်
ရကြ င်ျိုး ရပြ ကြ ျိုးြါသည်။
ြါလမ ်မ ျိုးတွင် အမ ျိုးသမျိုးမ ျိုးအ ျိုး အရန ြ်အယြ်ရြျိုးမှု၊ ြ ျိုး/ မ ခွပခ ျိုးဆြ်ဆမှုနင့််
အကြမ်ျိုးဖြ်မှုမ ျိုး အဆိုျိုးသတ်ရ ်

လိုြ်သင့််သ ည်ျိုး။ ဦျိုးစွ ြမဘ တစ်ဝ ်ျိုးရ ြါလမ ်ဆိုင်ရ အဖွှုံ့

အစည်ျိုး အင်္ြျိုးအမ ျိုးမ ျိုးြ ဤပြဿ
ထသ
ို ိုေ့ရသ

နင့်် ယင်ျိုး၏ ြ ှုံ့နေ့လ မှုမ ျိုးြို အသအမတ်ပြ ရမည်ပဖစ်ပြျိုး

ြစစရြ်မ ျိုးြို လျိုးို ဝြ ်ေ့ြွြ်ရကြ င်ျိုး၊ လြ်သင့််မခရကြ င်ျိုးြို ပြတ်ပြတ်သ ျိုးသ ျိုး

ရင်ျိုးရင်ျိုးလင်ျိုးလင်ျိုး ရပြ ရမည် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုတယအရ ပဖင့်် လင်ြိုငျိုး် ဆိုင်ရ
မ ျိုး၏ စ်

အပမတ်ထိုတ်ခရသ

မှုမ ျိုး အတွြ် ၎င်ျိုးတိုေ့ယိုကြည်မှုမ ျိုး ြိုမိုရရရစရ ် ကြစည်သမ ျိုးအ ျိုး ထရရ ြ်ရသ

အရရျိုးယမှုမ ျိုး ပြ လိုြ်ရြျိုးရမည် ပဖစ်ြါသည်။ ရ

ြ်ဆိုျိုးအရ ပဖင့်် ြိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုးသည် ြ ျိုး/ မ

ခွပခ ျိုးမှုြို ထရရ ြ်စွ တိုေ့ပြ ်ရသ ြါလမ ်မ ျိုး ြိုမိုအ ျိုးရြ င်ျိုးလ ရစရ ်အတွြ် အခွင့်အ
် ဏ
ရရသ ြ ြွယ်မှုအစအစဉ်မ ျိုးတွင် ြါဝင်ရဆ င်ရွြ်ကြရြါမည်။
ယခိုြစစရြ်အရြေါ် မမတိုေ့၏လိုြ်ရဖ ြ
် ိုင်ဖြ်မ ျိုးကြ ျိုးရ မမတိုေ့၏ အရတွျိုးအရခေါ်မ ျိုးြို
အ ည်ျိုးငယ်ရပြ င်ျိုးလရ ်လိုအြ်သြ့်သိုေ့
ဦျိုးရဆ င်ြါဝင်ပခင်ျိုးပဖင့်် စပြ မ

အရပခအရ ြို

ြ ်ေ့ြွြ်ရ သည့််

စြ ျိုးမ ျိုးထြ်

ရြ င်ျိုး ပဖစ်ရ ဖိုေ့လိုအြ်ြါသည်။

ြါလမ ်မ ျိုးသည် စည်ျိုးလျိုးို ပခင်ျိုး၊ ယိုကြည်ပခင်ျိုး၊ လခို ခ စတ်ခ ရပခင်ျိုးနင့်် ရလျိုးစ ျိုးပခင်ျိုးတိုေ့နင့််
ပြည့််စိုသည့်် ရ ရ မ ျိုး ပဖစ်သင့််ြါသည်။ လွှတ်ရတ ်မ ျိုးသည် နိုငင
် သ ျိုးတိုငျိုး် အတွြ် အ ျိုးလိုျိုး
အြ ျိုးဝင်

ြါဝင်ရဆ င်ရွြရ
် သ

နိုငင
် ရရျိုး၏

ေမိုြရရစဆိုင်ရ

အပမင့််ဆိုျိုးရမျှ မ
် ်ျိုးခ ြ်ြို

ြိုယ်စ ျိုး ပြ ြါသည်။ ြါလမ ်ဆိုငရ
် ြရဝိုဏ်မ ျိုး/ လိုြ်င ်ျိုးခွငမ
် ျိုးတွင် အမ ျိုးသမျိုးမ ျိုး၏ အရပခခ

လူ့အခွင့်် အရရျိုးမ ျိုးြို အပမခ ျိုးရဖ ြ်ခရ ရမည်ဆိုြါြ ြမဘ တစ်ဝ ်ျိုးရ လွှတ်ရတ ်ြိုယ်စ ျိုးလယ်
မ ျိုးသည် မမတိုေ့၏ မဆနဒရင် လငယ်/ လင်္ြျိုးမ ျိုး၏ ယိုကြည်မှုြို ဆိုျိုးရျိုးှု မည်ပဖစ်ပြ: အဆိုျိုးစွ ်အ ျိုး ပဖင့််
ေမို ြရရစ၏ အရပခခသြ်ဝင် ယိုကြည်မှုမ ျိုးြို ြ ြ်ရယ်ပြ ရ ရရ ြ်မည် ပဖစ်ြါသည်။
လွှတ်ရတ တ
် ွင် ြ ျိုး/ မခွပခ ျိုးဆြ်ဆမှု အပြ အမမ ျိုး၊ အရန ြ်အယြ်ရြျိုးမှုနင့်် လင်
အရပခခအကြမ်ျိုးဖြ်မှုတိုေ့အတွြ် ရ ရ မရြါ။ နိုင်ငအသျိုးသျိုးရြါလမ ်မ ျိုးအ ျိုးလျိုးို ြို မမတုို့ြါလီမန်

တွင် အလော်းတူ ကစစရြ်မ ်းမရှသရ်းနှင့်် ရှြါကလည််း အသရ်းယူသ ောင်ရွက်သြ်းသရ်း လှုြ်ရှော်းမှု အ ျိုး
အစပြ မှုတွင် ြျိုးရြါင်ျိုးြါဝင် ရဆ င်ရွြက် ြရ ် တိုြ်တွ ်ျိုးဖတ်ရခေါ်အြ်ြါသည်။

သ ပြ ်သ- ရေေါ်ခင်ယိုရဝ (ေိုတယဦျိုးစျိုးမ ျိုး)
သ ပြ ်င်္ြျိုးကြြ်သ- ဦျိုးသ ်ျိုးထွ ်ျိုးရအ င် (ဦျိုးစျိုးအရ ရ)
Source: Parliaments are failing women MPs
https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2018-11/parliaments-are-failing-womenmps?utm_source=Inter-Parliamentary+Union+%28IPU%29&utm_campaign=fe647dbf25EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_03_03_01&utm_medium=email&utm_term=0_d1ccee59b3fe647dbf25-258916353

IPU မှထုတ်ပြန်သ

ော ၂၀၁၈ခုနစ
ှ ်၊ဒီဇင်ဘောလ e-Bulletin အြုင််း(၂)

နုင်ငံမ့်ပြစ်မြ
ှု သြ ောက်သရ်းအတွက် ြါလီမန်မ ော်းကလုြ်သ
(IPU) နှင့်် ကုလ

မဂ္ဂဒုကခ

ည်မ ော်း

ောင်ကကရန် နုငင
် တ
ံ ကောြါလီမန်မ ော်းအြွွဲ့

င
ု ်ရောမဟောမင််းကကီ်း (UNHCR) တုို့က တုက်တွန််းသတောင််း

ုပခင််း

IPU နင့်် UNHCR တိုေ့ြ မဝါေခ မတ်သမ ျိုးနင့်် ဥြရေပြ ြိုဂ္ လ်မ ျိုး (လွှတ်ရတ ြ
် ိုယ်စ ျိုးလယ်
မ ျိုး)

အတွြ်

လြ်စွစ အိုြ်အသစ်ပဖစ်သည့််

“နိုင်ငမပ့် ဖစ်မှုြို

ဟ ်ေ့တ ျိုးရလျှ ခ
့် ရရျိုးအတွြ်

နိုင်ငသ ျိုး ပဖစ်မှုဥြရေမ ျိုးတွင် ြ င့််သိုျိုးရမည့််အရလ့်အထရြ င်ျိုးမ ျိုး” အမည်ရစ အိုြ်ြို ၁၄-၁၁၂၀၁၈ ရြ် တွင် ထိုတ်ရဝခ့်ြါသည်။ ထလ
ို ြ်စွစ အိုြ်ြို ြါလမ ်မ ျိုးအရ ပဖင့်် နိုငင
် မ့်ပဖစ်မှုြို
ထရရ ြ်စွ ဟ ်ေ့တ ျိုးရလျှ ့်ခ ရ တွင် အြအညရြျိုးရ ်ရည်ရွယ်၍ ြိုစခ မတ်ရရျိုးသ ျိုးထ ျိုးြါသည်။
နိုင်င မ့်ပဖစ်မှု သ ည် ြည ရရျိုး၊ ြ ်ျိုးမ ရရျိုးရစ င့်် ရရ ြ်မှု၊ တရ ျိုးဝ င် အ လိုြ်အ ြို င် ရရ မှုတိုေ့
မရရနိုင်ပခင်ျိုးြို

ခစ ျိုးရနိုင်ြါသည်။

နိုငင
် မ့်သတစ်ဦျိုးသည်

တရ ျိုးဝင်လြ်ထြ်ြိုင်ခွင့််မရပခင်ျိုး၊

အမ်ရ မြိုင် ဆိုင်နိုင်ပခင်ျိုး၊ လွတ်လြ်စွ မသွ ျိုးလ နိုင်ပခင်ျိုးတိုေ့ြို ကြ ရတွှုံ့ရမည်ပဖစ်ြါသည်။ ၂၀၁၇
ခိုနစ်တွင် နိုင်ငမ့်သ ၃.၉သ ်ျိုးရရကြ င်ျိုး ခ ်ေ့မ ်ျိုးရပခအ ျိုးပဖင့်် နိုငင
် (၇၀)တိုေ့ြ သတင်ျိုးြခ
ိုေ့ ့်ကြြါသည်။
ထိုသအမ ျိုးစိုမ

အ ရ တိုြ်နင့်် အ ဖရြတိုြ်မပဖစ်ကြြါသည်။ သိုေ့ရသ ်ထိုအရရအတွြ်မ

စိုစိုရြါင်ျိုးြ ်ျိုးဂဏ ်ျိုး၏ အစတ် အြိုင်ျိုးမျှသ ပဖစ်ပြျိုး၊ အမ ်မ ထအ
ို ရရအတွြ်၏ သိုျိုးဆခ ်ေ့ရနိုင်
ရကြ င်ျိုး ြိုလသမဂ္ေိုြခသည်မ ျိုး ဆိုငရ
် မဟ မင်ျိုးင်္ြျိုးြခ ်ေ့မ ်ျိုးြါသည်။

သိုေ့ရသ ် UNHCR ြနိုင်င မ့်ပဖစ်မှုြ ရြ ြ်ရ ်အတွြ် ၁၀န စ်ကြ မည့်် # I Belong
(ြျွန်ိုြြ
် ိုငဆ
် ိုင်သည်) လှုြ်ရ ျိုးမှုြို ၂၀၁၄ ခိုနစ်တွင်စတင်လိုြ်ရဆ င်ခ့်ခ ်မစ၍ ယရ ေ့အထ ြ လ
တွင်တိုျိုးတြ်မှုရခ့်ြါသည်။ ၂၀၁၅ခိုနစ်တွင် IPU,UNHCR နင့်် ရတ င်အ ဖရြနိုင်ငြါလမ ် တိုေ့ြ
ြွ ်ဖရင့််တစ်ခိုြို ြျိုးတွစစဉ်ြ င်ျိုးြခ့်ကြြါသည်။ ထြ
ို ွ ်ဖရင့််တွင် ြမဘ တစ်ဝ ်ျိုးမ လွှတ်ရတ ်
ြိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုးြို စိုစည်ျိုးပြျိုးနိုင်ငမ့်ပဖစ်မှုအရရျိုးြစစနင့််ြတ်သြ်၍ နိုျိုးကြ ျိုးသတရမှုြို ပမှင့််တင်
ရြျိုးခ့်ြါသည်။ ထေ့ရ
ို

ြ်ြင
ို ျိုး် တွင် နိုင်ငမ့်သဦျိုးရရ ၁၆၆၀၀၀ရြ ်သည် ယင်ျိုးတိုေ့၏ သြ်ဆိုငရ
်

နိုင်ငသ ျိုးပဖစ်မြ
ှု ို ရရခ့်ြါသည်။ ြိုလသမဂ္နိုင်ငမ့်ပဖစ်မဆ
ှု ိုင်ရ သရ

တ စ ခ ြ်ြို နိုင်ငအသစ်

၂၀ြ လြ်မတ်ရရျိုးထျိုးို ခ့်ကြြါသည်။ ဥြရေပြ ပြင်မှုတစ်ေါဇင်ရြ ြ
် ို အတည် ပြ ခ့်ြါသည်။ ြမဘ ့်
ရေသတိုငျိုး် ျိုးြါျိုးတွင် နိုင်ငမ့်ပဖစ်မြ
ှု စစြို ရပဖရင်ျိုးရ ်အတွြ် လိုြ်င ်ျိုးစမခ ြ်ခ မတ် ရဆ င်ရွြ်ခ့်
ြါသည်။
သိုေ့ရသ ဆ
် ြ်လြ်ရဆ င်ရွြရ
် ်မ ျိုးစွ

ြ ်ရရ ြါရသျိုးသည်။ IPU နင့်် UNHCR တိုေ့ြ

ထိုတ်ရဝခ့်ရသ စ အိုြ်တွင် ြမဘ ့်နိုင်ငအ ျိုးလျိုးို ြ စဉ်ျိုးစ ျိုးသိုျိုးသြ်ရမည့်် နိုင်ငသ ျိုးပဖစ်မှုဥြရေမ ျိုးတွင်
ြါဝင် ရ မည့်် အရလ့် အ ထရြ င်ျိုး မ ျိုးြို သတ် မ တ် ရဖ ် ပြထ ျိုးြါသည် ။ ထို လ ြ် စွ စ အို ြ် တွ င်
ြါလမ ်မ ျိုးသည်- ြရလျိုးသငယ်မ ျိုး နိုငင
် မ့်ပဖစ်မှုလိုျိုးဝမရြေါ်ရြါြ်ရအ င် မည်သိုေ့ရရ င်ရ ျိုးနိုငသ
် ည် ဟရသ
အခ ြ်၊
- နိုင်ငသ ျိုးပဖစ်မဥ
ှု ြရေမ ျိုးမ ြ ျိုး/မ ခွပခ ျိုးဆြ်ဆမှုြို မည်သိုေ့ဖယ်ရ ျိုးနိုင်သည်ဟရသ
အခ ြ်၊
- နိုင်င မ့် သ မ ျိုးြို သတ် မတ်ရရျိုးလိုြ်င ်ျိုးစဉ်ြို မည် သိုေ့ရရျိုးဆွ မည်ဟ ရသ အခ ြ်န င့််
ယင်ျိုးတိုေ့အ ျိုးနိုင်ငသ ျိုးအပဖစ်သတ်မတ်ရ တွင် လွယ်ြရစမည့်် ည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုး၊
- နိုင်ငသ ျိုးအပဖစ်ြို ဆိုျိုးရှုျိုးပခင်ျိုးရကြ င့်် နိုင်ငမ့်သမပဖစ်ရစရ ် ရဆ င်ရွြ်နိုင်သည့်် ည်ျိုးလမ်ျိုး
မ ျိုးနင့်် စြ်လ ဉ်ျိုး၍ တြ ခိုငမ
် သည့်် မ

ြိုစမ ျိုးြို ရဖ ပ် ြထ ျိုးြါသည်။
သ ပြ ်သ- ရေေါ်ငိုရရွှဝါဖျိုး (အငယ်တ ်ျိုးစ ရရျိုး)

သ ပြ ်င်္ြျိုးကြြ်သ- ဦျိုးသ ်ျိုးထွ ်ျိုးရအ င် (ဦျိုးစျိုးအရ ရ)
Source: IPU and UNHCR call for parliamentary action to end statelessness
https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2018-11/ipu-and-unhcr-call-parliamentaryaction-end-statelessness?utm_source=InterParliamentary+Union+%28IPU%29&utm_campaign=fe647dbf25EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_03_03_01&utm_medium=email&utm_term=0_d1ccee59b3fe647dbf25-258916353

IPU မှ ထုတ်ပြန်သ ော ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလအတွက် e- Bulletin အြင
ု ််း (၃)
လူူ့အခွင့််အသရ်း၊ ဒီမုကသရစီအသရ်းနှင့်် တရော်းဥြသဒစု်းမု်းမှုတို့က
ု ု
ပမြှင့််တင်လ က်ရှသ ော ြါလီမန်မ ော်း
IPU နင့်် ြိုလသမဂ္လူ့အခွင့််အရရျိုးဆိုငရ
်
မဟ မင်ျိုးင်္ြျိုးရိုျိုး (OHCHR) တိုေ့သည် ဂ ဗ ပမ ှုံ့
တွင် ၂၀၁၈ ခိုနစ်၊ နိုဝင်

လ ၂၂ ရြ်မ ၂၃ ရြ်အထ ြ င်ျိုးြခ့်ရသ လူ့အခွင့််အရရျိုး၊ ေမိုြရရစ

အရရျိုးနင့်် တရ ျိုးဥြရေစိုျိုးမိုျိုးရရျိုးဖိုရမ်၏ ေိုတယအင်္ြမ်အစည်ျိုးအရဝျိုးသိုေ့ ြါလမ ် ၂၀ ျိုးြါျိုး၊ လွှတ်ရတ ်
ြိုယ်စ ျိုးလယ် ေါဇင်ရြါင်ျိုးမ ျိုးစွ နင့်် အရြ်

ြ်အဖွှုံ့အစည်ျိုး / ြိုမိုြ ယ်ပြ ်ေ့ရသ

နိုင်ငတြ

အသိုြ်အဝ ်ျိုးတိုေ့မ ြိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုးြို တြ်ရရ ြ်ရစခ့်ြါသည်။ အဆြ
ို ါ ေိုတယအင်္ြမ် အစည်ျိုး
အရဝျိုးတွင် လူ့အခွင့်အ
် ရရျိုး၊ ေမိုြရရစအရရျိုးနင့်် တရ ျိုးဥြရေစိုျိုးမိုျိုးမှုပမှင့်တ
် င်ရရျိုးတိုေ့တွင် ြါလမ ်
မ ျိုး၏ အခ ်ျိုးြဏ္ဍြို အဓြထ ျိုး၍ ရဆွျိုးရနွျိုးခ့်ြါသည်။
၂၀၁၅ ခိုနစ်တွင်၊ ြိုလသမဂ္လူ့အခွင့််အရရျိုးရြ င်စသည် ရဆွျိုးရနွျိုးမှုနင့်် ြျိုးရြါင်ျိုးရဆ င်ရွြမ
် ှု
ပမှင့််တင်ရြျိုးမည့်် ရ ရ တစ်ခိုြို ဖ ်တျိုးရြျိုးရ ်နင့်် လူ့အခွင့််အရရျိုး၊ ေမိုြရရစနင့်် တရ ျိုးဥြရေ
စိုျိုးမိုျိုးရရျိုးတိုေ့အ ျိုး ရလျိုးစ ျိုးမှုြို စတ်ခ ရရရျိုးအတွြ် ြမဘ ့်နိုငင
် မ ျိုး၏ င်္ြ ျိုးြမ်ျိုးမှုမ ျိုးတွင် ယင်ျိုးတိုေ့
လိုြ်ရဆ င်ကြ ရတွှုံ့ရမည့်် အရြ င်ျိုးဆိုျိုး အရလ့်အထမ ျိုး၊ စ ်ရခေါ်မမ
ှု ျိုး၊ အခွင့််အလမ်ျိုး မ ျိုးြို
သတ်မတ်ဆ ်ျိုးစစ်ရ ်တိုေ့အတွြ် အထြ်ြါဖိုရမ်ြို တည်ရထ င်ရ ် ဆိုျိုးပဖတ်ခ့်ြါသည်။
IPU အရထွရထွအတွငျိုး် ရရျိုးမ ျိုးခ ြ်နင့်် နစ်ရြ်ကြ ြ င်ျိုးြသည့်် ဖိုရမ်၏ ဥြကဋ္ဌပဖစ်သ Mr.
Martin Chungong ြ “ြမဘ ့်လူ့အခွင့််အရရျိုး ရကြည စ တမ်ျိုးထိုတ်ပြ ်ခ့်မှု၏ (၇၀) နစ်ရပမ ြ်
ပဖစ်ရသ ယခိုနစ်တွင် IPU အဖွှုံ့ဝင် ြါလမ ်မ ျိုးသည် သြ်ဆိုင်ရ နိုငင
် အတွင်ျိုးရ ပြည်သအ ျိုးလိုျိုး၏
အခွင့််အရရျိုးမ ျိုးရရရအ င် င်္ြ ျိုးြမ်ျိုးရ တွင် ဥြရေပြ ပခင်ျိုး၊ ရစ င့််ကြည့််င်္ြ:ကြြ်ပခင်ျိုး၊ ပြည်သတိုေ့နင့််

ထရတွှုံ့ ရဆ င်ရွြ်ပခင်ျိုး ည်ျိုးလမ်ျိုးတိုေ့ပဖင့်် ယင်ျိုးတိုေ့၏ လိုြ်ြိုငခ
် ွင့််မ ျိုးြို အပြည့််အဝအသိုျိုးခ ရမည်”
ဟို ရပြ ကြ ျိုးခ့်ြါသည်။
ဖိုရမ်အစည်ျိုးအရဝျိုးတြ်ရရ ြ်သမ ျိုးအရ ပဖင့်် နိုင်ငအလြ
ို ် ပြဋ္ဌ
နိုင်ငမ ျိုးြ ရဆ င်ရွြ်ရမည့်် လူ့အခွင့််အရရျိုးဆိုင်ရ

်ျိုးရသ ဥြရေမ ျိုးသည်

တ ဝ ်မ ျိုးနင့်် ညညွတ်မှုရရစရရျိုးအတွြ်

ြါလမ ်ဆိုင်ရ ရြ င်ျိုးမွ ်ရသ လိုြ်ထိုျိုးလိုြ် ည်ျိုးမ ျိုးြို မျှရဝရဆွျိုးရနွျိုးခ့်ကြြါသည်။ ြါလမ ်မ ျိုး
အရ ပဖင့်် မဝါေခ မတ်သမ ျိုးြ တ ဝ ်ခမှုရရစရ ် ထ ်ျိုးခ ြ်နိုင်မည့်် ည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးစိုြို လွှတ်ရတ ်
ြိုယ်စ ျိုး လယ်မ ျိုးြ ရဆွျိုးရနွျိုးခ့်ကြြါသည်။ အစည်ျိုးအရဝျိုးတြ်ရရ ြ်သမ ျိုးသည် အမ ျိုးသမျိုးမ ျိုး၊
ရ

ျိုးဖယ်ခထ ျိုးရရသ

လအိုြ်စိုမ ျိုးအရ ပဖင့်် ြါလမ ်မ ျိုးတွင် ြါဝင်ရဆ င်ရွြန
် ိုငမ
် ည့်် စွမ်ျိုးရည်

အရြေါ်ထခိုြ်ရစသည့်် “ခွပခ ျိုးဆြ်ဆမှု” နင့်် “ဖွှုံ့စည်ျိုးြိုဆိုငရ
် မညမျှမှုမ ျိုး” အရကြ င်ျိုးနင့်် ယင်ျိုးတိုေ့
အ ျိုး ရလျှ ့်ခ နိုင်မည့်် လိုြ်ရဆ င်ခ ြ်မ ျိုးတိုေ့ြိုလည်ျိုး စျိုးစမ်ျိုးရလ့်လ ရဆွျိုးရနွျိုးခ့်ကြြါသည်။

သ ပြ ်သ- ရေေါ်ခင်ယိုရဝ (ေိုတယဦျိုးစျိုးမ ျိုး)
သ ပြ ်င်္ြျိုးကြြ်သ- ဦျိုးသ ်ျိုးထွ ်ျိုးရအ င် (ဦျိုးစျိုးအရ ရ)
Source: Parliaments promoting human rights, democracy and the rule of law
https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2018-11/parliaments-promoting-humanrights-democracy-and-rule-law?utm_source=InterParliamentary+Union+%28IPU%29&utm_campaign=fe647dbf25EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_03_03_01&utm_medium=email&utm_term=0_d1ccee59b3fe647dbf25-258916353

IPU မှ ထုတ်ပြန်သ

ော ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလအတွက် e- Bulletin အြုင််း (၄)

IPU အြွွဲ့ဝင် လွှတ်သတော်မ ော်း၏ သ

ွ်းသနွ်းသပြော

ုလုြ်သ

ောင်သနမှုမ ော်း

လွှတ်ရတ ြ
် ိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုးသည် အစည်ျိုးအရဝျိုးခ ်ျိုးမအတွငျိုး် စြ ျိုးရပြ စွမျိုး် ရည် ြျွမ်ျိုးြ င်
လမမ ကြြါသည်။ ြါလမ ်ဟရသ စြ ျိုးရြ်သည် ပြင်သစ်စြ ျိုး parlementer ဟရသ စြ ျိုးမ
ဆင်ျိုးသြ်လ ပြ: သရ

တညမှုရသည်အထ ရပြ ဆိုနိုင်ပခင်ျိုး ဟ၍ အဓြပ ယ်ရြါသည်။ သိုေ့ရသ ်

IPU အဖွှုံ့ဝင် လွှတ်ရတ ်မ ျိုးသည် ခိုင်လိုရသ လိုြ်ရဆ င်ခ ြ်မ ျိုးအ ျိုးပဖင့်် IPU ညလ ခမ ျိုး၊ ရရှုံ့
လိုြ်င ်ျိုးစဉ်မ ျိုးနင့်် ဆိုျိုးပဖတ်ခ ြ်မ ျိုးြို ဆြ်လြ်ရဆ င်ရွြလ
် ြ်ရြါသည်။
၂၀၁၈ ခိုနစ်၊ ရအ ြ်တို

လတွင် ြ င်ျိုးြခ့်ရသ

(၁၃၉) င်္ြမ်ရပမ ြ် IPU ညလ ခတွင် IPU

အဖွှုံ့ဝင်ြါလမ ်မ ျိုးသည် IPU လိုြ်ရဆ င်မှုရလေ်အပဖစ် လွ ်ခ့်ရသ နစ်မ ျိုးြ ပြ လိုြ်ခ့်ရသ
လိုြ်ရဆ င်ခ ြ်မ ျိုးြို အစရင်ခတင်ပြခ့်ြါသည်။ အစရင်ခစ တင်သွငျိုး် ရ တွင် IPU အဖွှုံ့ဝင်နိုင်င
၁၇၈ နိုင်ငသည် ရလျိုးနစ်တစ်င်္ြမ် အလည့််ြ တင်ပြရြါသည်။ ၂၀၁၈ ခိုနစ်အလည့််တွင် ၆၇
ရ ခိုင်နှု ်ျိုးရသ

အဖွှုံ့ဝင်မ ျိုးြ IPU အစည်ျိုးအရဝျိုးမ ျိုး၏ ရ

ြ်ဆြ်တွ လိုြ်ရဆ င်မှုမ ျိုးအ ျိုး

အစရင်ခ တင်ပြရ ် ြမ်ျိုးလမ်ျိုးခ့်ြါသည်။ ယင်ျိုးသိုေ့ အစရင်ခတင်ပြမှုသည် ယခင်နစ်မ ျိုးြ ၃၀ နင့်် ၄၀
ရ ခိုင် နှု ်ျိုးကြ ျိုးတွင်သ ရခ့်ပြျိုး ၂၀၁၇ ခိုနစ်တွင် ၆၃ ရ ခိုင်နှု ်ျိုးထ တိုျိုးတြ်လ ခ့်ြါသည်။ IPU သည်
၁၀၀ ရ ခိုင်နှု ်ျိုးထ ရရ ြ်ရရ ် ရမျှ မ
် ်ျိုးြါသည်။
အဖွှုံ့ဝင်ြါလမ ်မ ျိုးမ အရလ့်အထရြ င်ျိုး မ

မ ျိုးတွင် ရအ ြ်ြါတိုေ့ ြါဝင်ြါသည် -

အောသမ်းနီ်းယော်း နိုငင
် တွင် အမ ျိုးသ ျိုးလွှတ်ရတ ်သည် ြါလမ ်မ ျိုးတွင် အမ ျိုးသမျိုးအရရအတွြ်
တိုျိုးြွ ျိုးလ ရရျိုးြို ရည်ရွယ်၍ ရရွျိုးရြ ြ်ြွဆိုငရ
်

ဥြရေပြင်ဆင်ရရျိုးြို လိုြ်ရဆ င်လ ြ် ရြါ

သည်။
ဘယ်လ်ဂ္ ယ
ီ ံ နိုငင
် တွင် ၂၀၁၇ ခိုနစ် IPU ၏ ဆိုျိုးပဖတ်ခ ြ်အရ ြါလမ ်သည် ရိုဟင်ဂ ေိုြခသည်
မ ျိုး၏ အရပခအရ နင့်် စြ်လ ဉ်ျိုး၍ ၎င်ျိုးတိုေ့အစိုျိုးရအ ျိုး ရမျိုးခွ ်ျိုး ၃၀ ရမျိုးပမ ်ျိုးထ ျိုးြါသည်။ ၂၀၁၇
ခိုနစ်တွင် အထြ်လတ
ွှ ်ရတ သ
် ည် IPU ၏ ယခင်နစ် ဆိုျိုးပဖတ်ခ ြ်အရ ဖွှုံ့ပဖ ျိုးဆနိုငင
် မ ျိုးတွင်
အမ ျိုးသမျိုးမ ျိုး ၏
ဘောကီနောြော

ဏ္ဍ ရရျိုးဆိုငရ
် လိုြ်ြိုငခ
် ွင့်် ခိုင်မ ရရျိုး ဆိုျိုးပဖတ်ခ ြ်တစ်ခိုြို ခ မတ်ခ့်ြါသည်။

ု နိုင်ငတွငြ
် ါလမ ်ြ စဉ်ဆြ်မပြတ်ဖွှုံ့ပဖ ျိုးမရ
ှု ည်မ ်ျိုးခ ြ်မ ျိုးအ ျိုး အရြ င်အထည်

ရဖ ်ရရျိုးနင့်် ပြည်သူ့ရရျိုးရ မဝါေမ ျိုး ဆိုင်ရ အလိုြ်ရိုရဆွျိုးရနွျိုးြွ ၂ ခို ပြ လိုြ်ရြျိုးခ့်ြါသည်။ ထေ့အ
ို ပြင်
SDGs အရြ င်အထည်ရဖ မ
် ှုတွင် တိုျိုးတြ်မှုြို တိုင်ျိုးတ ရ ် နိုင်ငအလြ
ို ် သတ်မတ်ခ ြ်
မရ

င် ၏ အရသျိုးစတ်အစအစဉ်ြို ြါလမ ်ြ အရထ ြ်အြ့်ရြျိုးခ့်ြါသည်။

ကုလံဘီယော နိုင်ငတွင် မခင်နိုေ့တိုြ်ရြျွျိုးသည့်် အခ ်ျိုးြို လွှတ်ရတ ်တွင် တည်ရဆ ြ်ရြျိုးခ့်
ြါသည်။
ကုစတောရီကန် ြါလမ ်သည် နိုငင
် အတွြ် အခွင့််အလမ်ျိုးမ ျိုးနင့်် စ ်ရခေါ်မှုမ ျိုးြရ
ို ဖ ်ထိုတ်ရ ်
စဉ်ဆြ်မပြတ်ဖွှုံ့ပဖ ျိုးမှု ရည်မ ်ျိုးခ ြ်မ ျိုးဆိုင်ရ ဖိုရမ်တစ်ခိုြို ဖွှုံ့စည်ျိုးခ့်ြါသည်။
ခ က်

မမတနုင်ငံ တွင် လွှတ်ရတ ြ
် ိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုးသည် ရမွျိုးစြရလျိုးပြ စိုမခ
ှု ွင့််ဆိုင်ရ မဝါေသစ်

တစ်ခိုခ မတ်ရြျိုးပခင်ျိုး၊ ြရလျိုးသငယ်ပြ စိုရစ င့််ရရ ြ်ပခင်ျိုးဝ ်ရဆ င်မှုမ ျိုး ဖ ်တျိုးရြျိုးပခင်ျိုး၊ ြါလမ ်
တွင် မခင်နိုေ့တိုြ်ရြျွျိုးရရျိုး အခ ်ျိုးမ ျိုး တည်ရဆ ြ်ပခင်ျိုး တိုေ့ြို ပြ လိုြ်ခ့်ြါသည်။
အီသကွသဒါ နိုင်ငတွင် အမ ျိုးသ ျိုးလွှတ်ရတ ်သည် စဉ်ဆြ်မပြတ်ဖွှုံ့ပဖ ျိုးမှု ရည်မ ်ျိုးခ ြ်မ ျိုးြစစြို
အထျိုးသျိုးသ ်ေ့ရဆ င်ရွြ်သည့်် လွှတ်ရတ ြ
် ိုယ်စ ျိုးလယ် အစိုအဖွှုံ့မ ျိုးြို ဖွှုံ့စည်ျိုးခ့်ြါသည်။ ထေ့ို
အပြင် ရအ ြ်တို

လ ၁၇ ရြ်တွင် SDGs နင့်် ၂၀၃၀ ပြည့််နစ် လိုြ်င ်ျိုးအစအစဉ် အရြ င်

အထည်ရဖ ရ
် ရျိုး နိုင်ငအဆင့်် ဆိုျိုးပဖတ်ခ ြ်တစ်ရြ်ြို ခ မတ်ခ့်ြါသည်။
အီဂ္ စ် ြါလမ ်သည် IPU ၏ ယခင် ဆိုျိုးပဖတ်ခ ြ်တစ်ခို၏ မတ်ခ ြ်မ ျိုးနင့််အည ရရျိုးရဟ င်ျိုး
ြစစည်ျိုးမ ျိုး ြ ြွယ်ရစ င့််ရရ ြ်ရရျိုး ဥြရေတစ်ခိုြို ပြင်ဆင်ခ့်ြါသည်။ ြါလမ ်သည် တရ ျိုးမဝင်
ရရွှှုံ့ရပြ င်ျိုးရ ထိုငမ
် ှုနင့်် ရရွှှုံ့ရပြ င်ျိုးရ ထိုငသ
် မ ျိုးအ ျိုး ရမ င်ခိုတင်သွငျိုး် မှုတိုြ်ဖ ြ်ရရျိုး ဥြရေြို
ခ မတ်ခ့်ြါသည်။

အောရြ်သစော်ဘွော်းမ ော်း ပြည်သထောင်စု နိုငင
် တွင် ြါလမ ်သည် ၂၀၁၇ ခိုနစ်၊ IPU ဆိုျိုးပဖတ်ခ ြ်ပဖစ်သည့််
ရိုဟင်ဂ ြစစရြ်အရြေါ် ရဆွျိုးရနွျိုးခ့်ြါသည်။
ဥဇဘက် ြါလမ ်သည် လူ့အခွင့််အရရျိုးြ ြွယ်ရစ င့််ရရ ြ်ရရျိုးနင့်် ြိုလသမဂ္၏ အကြပြ ခ ြ်
မ ျိုး အရြ င်အထည်ရဖ ်ရရျိုးတိုေ့အရြေါ် ြါလမ ်ဆိုငရ
် ရလ့်လ ရစ င့််ကြည့််ရရျိုးအတွြ် လိုြ်င ်ျိုး
စ စ်တစ်ခိုြို ရဖ ်ထတ
ို ်ခ့်ြါသည်။
ဇမ်ဘီယော နိုင်ငတွင် အမ ျိုးသ ျိုးလွှတ်ရတ သ
် ည် IPU ဆိုျိုးပဖတ်ခ ြ်မ ျိုးအ ျိုး အရြ င်အထည်
ရဖ ်ရ ်နင့်် ြိုယ်စ ျိုးလယ်မ ျိုးအ ျိုး နိုျိုးကြ ျိုးသတရရစရ ် လိုြ်င ်ျိုးစဉ်တစ်ခိုြို တည်ရထ င်ထ ျိုးြါ
သည်။
၂၀၁၉ ခိုနစ်အစရင်ခမှုအလည့််တွင် ြထဝဝင်နိုငင
် ရရျိုး အိုြ်စိုမ ျိုးပဖင့်် ဖွှုံ့စည်ျိုးထ ျိုးသည့်် ရအ ြ်ြါ
နိုင်ငမ ျိုးနင့်် သြ်ဆိုင်သည့်် အစရင်ခမှုမ ျိုး ြါဝင်လ မည် ပဖစ်ြါသည် အောြရက အုြ်စု
ရွ ်ေ၊ ဂ
ဂ

တ ၊ အရြွတိုျိုးရျိုးယယ်ဂ

၊ အသယိုျိုးြျိုးယ ျိုး၊ ဂါ

ွ ် ၊ ဂမ်

ယ

၊ ဂါ

၊ ဂ ၊

စ်ရဆ ၊ ြ ်ည ၊ လဆိုသို

အောရြ် အုြစ
် ု
လြ်

နွ ်၊ လစ်ဗ ျိုး၊ ရမ ်ရစ်ရတျိုး ျိုးယ ျိုး ၊ ရမ ်ရိုြို၊ အိုမ ်

အောရှ- ြစြတ် အုြ်စု
ဖဂ ၊ အနဒယ၊ အင်ေို ျိုးရ ျိုး၊ အရ ် အစစလ မ်မစ် သမမတနိုင်င၊ ဂ ြ ်၊ လ အိုပြည်သူ့ ေမိုြရြ်တစ်
သမမတနိုင်င၊ မရလျိုးရ ျိုး၊ ရမ ်လေိုြဗ
် ် ၊ မ ရယ်ြျွ ်ျိုးစိုနိုငင
် ၊
လက်တင်အသမရကနှင့်် ကရစ်ဘီယံသဒ
ြ ျိုး
သ

အုြ်စု

ျိုး၊ အယ်လဆ
်
ရဗေို ၊ ဂွါတမ လ ၊ ဂိုငယ
်

၊ ရဟတ၊ ဟွ ်ေျိုးရြ်စ်

ွ်းသနွ်းြက် ၁၂ နုင်ငံ အုြ်စု

ဖင်လ ်၊ ရဂ ်ဂ ယ ၊ ဂ မ ၊ ဂရ၊ ဟ ်ရဂရ၊ အိုြ်စလ ်၊ အိုင်ယ လ ်၊ အစစရရျိုး၊ အတလ၊
လတ်ဗျိုးယ ျိုး၊ လခ ်တ ်စတ ်၊ လစ်သရအျိုး ျိုးယ ျိုး

သ ပြ ်သ- ရေေါ်ခင်ယိုရဝ (ေိုတယဦျိုးစျိုးမ ျိုး)
သ ပြ ်င်္ြျိုးကြြ်သ- ဦျိုးသ ်ျိုးထွ ်ျိုးရအ င် (ဦျိုးစျိုးအရ ရ)
Source: IPU Member Parliaments walking the talk
https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2018-10/ipu-member-parliaments-walkingtalk?utm_source=Inter-Parliamentary+Union+%28IPU%29&utm_campaign=fe647dbf25EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_03_03_01&utm_medium=email&utm_term=0_d1ccee59b3fe647dbf25-258916353

