IPU အီလက်ထရ ောနစ်သတင််းလော (ရေလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ)်
အပုင််း (၁)
# (140) IPU ညီလောခံ: ကေဘောတစ်ဝန််း ှ လတ်ရတော်ကုယ်စော်းလှယ်ေ ော်းအော်း နှပ်စက်ညှင််းပန််းေှုေှ
ကောကွယ်ရ ်းအတွက် IPU က ရတောင််းဆုခခင််း
ကာတာနိုင်င၊ံ ဒိုဟာမ ြို့၌ ကျင််းပပပ လိုပ်ခဲ့သညဲ့် (၁၄၀) ကက ်မပ ာက် IPU ညီလာခံတွင် က ဘာ
တစ်ဝန််းရ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်းအမပေါ် လူ့အခွငဲ့်အမရ်း ချ ်းမ ာက် ှု ျာ်းအာ်း က ဘာပ
ဲ့ ါလီ န်
အသိုက်အဝန််းက ပပင််းထန်စွာ ပပစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပါသည်။
ညီလာခံတွင် လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်း၏ လူ့အခွငဲ့်အမရ်းဆိုင်ရာ IPU မကာ် တီသည် နိုင်ငံ
မပါင််း ၁၂ နိုင်ငံရ လူ့အခွင်ဲ့အမရ်းကို ချ ်းမ ာက်ခံရသညဲ့် လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ၁၈၇ ဦ်း၏
ကစစရပ် ျာ်းတွင် အနတရာယ်ရင်ဆိုငမ
် နရမသာ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်းအာ်း အမထာက်အပံဲ့
မပ်းရန်

တရာ်းဝင်လိုပ်ပိုင်ခွငရ
ဲ့် သညဲ့်

တစ်ခိုတည််းမသာ

နိုငင
် တ
ံ ကာအ ွြို့အစည််း

ပ စ်ပါသည်။

ဇယာ်းတွငမ
် ာ်ပပချက်အရ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်း၏ လူ့အခွငဲ့် အမရ်းဆိုင်ရာ IPU မကာ် တီ
က စစ်မဆ်းခဲ့မသာ အ ှု ျာ်း၏ ၃၅% ာ အမ ရကတိုက် ျာ်း
လည််းမကာင််း၊

၂၄ %

ာ အာ ရကတိုက်

ပ စ်မပီ်း ၃၂ %

လည််းမကာင််း၊ ၉%

ာ ဥမရာပတိုက်

ာ အာရတိုက် လည််းမကာင််း

ပ စ်ပါသည်။ လူ့အခွငဲ့်အမရ်းချ ်းမ ာက်ခံရသညဲ့် လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ်စိုစိုမပါင််းဦ်းမရ ာ ၁၈၇
ဦ်းပ စ်မပီ်း ဗင်နီဇွလာ်းနိုင်ငံ ၆၄ ဦ်း၊ တရကီနိုငင
် ံ ၆၁ ဦ်း၊ ကွန်ဂိုနိုငင
် ံ ၃၅ ဦ်း၊ မ ာ်လမဒဲ့ဗ်နိုငင
် ံ ၇

ဦ်း၊ လစ်ပိုင်နိုင် ငံ

၆ ဦ်း၊ ယ ဂန်ဒါ

၅ ဦ်း၊ ကိုို့ ဒီအိုက် ဗိုရီနို င် ငံ

၂ ဦ်း၊ အင်ဒိုနီ်း ရာ်းျျနိုင် ငံ

၂ ဦ်း၊

နိုက်ဂျာနိုင်ငံ ၂ ဦ်း၊ ဘရာဇီ်း၊ အက်ကွာမဒါ၊ န
ွ ်ဂိုလီယာနိုငင
် တ
ံ ိုို့ တစ်ဦ်းစီပါဝင်ကကပါသည်။ ယင််းတိုို့
အထတွင် အတိုက်အခံ အ တ် ၈၄ % နငဲ့် အ ျ ်းသ ီ်းပါလီ န်အ တ် ၂၅ % ပါဝင်ပါသည်။

ဗင်နီဇွွဲလော်း
မကာ် တီသည် ဗီနီဇွလာ်း အ ျ ်းသာ်းလွှတ်မတာ်တွင် Democratic Unity Roundtable Party
(MUD) ၏ ညွနို့်မပါင််းအ ွြို့ လူ့အခွငအ
ဲ့် မရ်းချ ်းမ ာက်ပခင််းခံရသညဲ့် လွှတ်မတာ် ကိုယ်စာ်းလယ် ၆၄
ဦ်း၏အ ှု ျာ်းကို

ပပန်လည်စစ်မဆ်းခဲ့ပါသည်။

စွပ်စွချက် ျာ်းတွင်

မနာက်ယက်တိုက်ခိုက်ခံရ ှု၊

တရာ်းချ ပ်မနာင် ှု၊ ပါလီ န်၏အခွင်ဲ့ အာဏာကို ကျငဲ့်သံို်း နိုငမ
် အာင် တာ်းဆီ်း ှုတိုို့ပါဝင်ပါသည်။
MUD သည် Mr. Maduro အစို်းရ အတိုက်အခံပပ လိုပ်သညဲ့် ပါတီပ စ်မပီ်း ၂၀၁၅ ခိုနစ် မရွ်းမကာက်ပွ
မနာက်ပိုင်း် အ ျ ်းသာ်းလွှတ်မတာ်တွင် မနရာရလာခဲ့ပါသည်။ အစို်းရသည် ၂၀၁၆ ခိုနစ်၊ ဩဂိုတ်လ
ကတည််းက ထလ
ို ွှတ်မတာ်သိုို့ ည်သညဲ့်မငွမကက်း မထာက်ပံခဲ့ပခင််း ရပါ။
လတ်တမလာပ စ်မပေါ်လာသညဲ့က
် စစ ာ ဒိုဟာမ ြို့တွင်ကျင််းပသညဲ့် IPU ညီလာခံသိုို့ သွာ်းမရာက်သညဲ့်
အ ျ ်းသာ်းလွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ၂ ဦ်းကို Caracas မ ြို့မလဆပ်တွင် တာ်းဆီ်းခဲ့ပခင််းပ စ်ပါသည်။
မကာ် တီသည် အ ျ ်းသာ်းလွှတ်မတာ်

MUD အ ွြို့ဝင် ျာ်းနငဲ့် Mr. Maduro ကို မထာက်ခံသညဲ့်

Bloque de la Patria ပါလီ န်ဆိုငရ
် ာ အိုပ်စိုအ ွြို့ဝင် ျာ်းနငဲ့် သီ်းပခာ်း မတွြို့ဆံိုခဲ့ပါသည်။
IPU သည် ဗင်နီဇွလာ်းနိုင်ငတ
ံ ွင် နိုငင
် မ
ံ ရ်း ပဋပကခ ျာ်း ပို ိုကကီ်း ာ်းလာမစမသာ အ ျ ်းသာ်း
လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်းအာ်း စနစ်တကျ တိုက်ခိုက် က
ှု ို ပပစ်တင်ရှုတ်ချပါသည်။ IPU သည်
နိုင်ငံမရ်းဆိုငရ
် ာ စကာ်းဝိုင်း် ျာ်းနငဲ့် ပ န်မပ

ှု ျာ်းပ ငဲ့် လက်ရအမပခအမန ျာ်းကို မပ ရင််းမပ်းမရ်းတွင်

ဗင်နီဇွလာ်းအာဏာပိုင် ျာ်းကို အကအညီမပ်းရန် အဆင်သငဲ့်ပ စ်မနမကကာင််း ထပ်မလာင််းအတည်ပပ
ပါသည်။

တူ ကီ
ပါလီ န်ဆိုင်ရာ ကင််းလွတ်ခွငအ
ဲ့် ာ်းလံ်းို ကို ရိုတ်သ ််းရန်

ွြို့စည််းပံိုအမပခခံဥပမဒကို ပပင်ဆင်ခဲ့မသာ

အချန်ပ စ်သညဲ့် ၂၀၁၅ ခိုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ စ၍ ပပည်သူ့ဒီ ိုကရက်တစ်ပါတီ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ်
၆၁ ဦ်းသည် ပပစ် ှုဆိုင်ရာ အကက ််း က် ဆ
ှု ိုငရ
် ာ စွပ်စွချက် ၆၀၀ မကျာ်ပ ငဲ့် စွချက်တင်ခဲ့ပါသည်။
တရကီနိုငင
် တ
ံ စ်ဝန််းရ ပပည်သူ့ဒီ ိုကရက်တစ်ပါတီ

လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်း အမပေါ်တွင်

တရာ်းခွင်စစ်မဆ်း ှု ရာနငဲ့်ချီ၍ ပပ လိုပ်လျက်ရ ပါသည်။
ယခင် လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ၁၀ ဦ်းသည် ဆက်လက်ထန််းသ ််းခံထာ်းရပါသည်။
IPU

အချက်အလက်ရာမ ွမရ်း စ်ရင်အ ွြို့တစ် ွြို့သည် တရကီနိုင်ငရ
ံ တရာ်းစီရင်မရ်းဆိုင်ရာနငဲ့်

အိုပ်ချ ပ်မရ်းဆိုငရ
် ာ အာဏာပိုင် ျာ်းနငဲ့်မတွြို့ဆံိုရန် တရကီနိုင်ငံသိုို့ လာမရာက် ည်ဆိုပါက ကက ဆို
မကကာင််းကို တရကီ IPU အိုပ်စိုဥကကဋ္ဌက IPU သိုို့ အမကကာင််းကကာ်းစာ မပ်းပခ
ိုို့ ဲ့ပါသည်။ ထို စ်ရင်အ ွြို့
တရကီနိုငင
် ံသိုို့လာမရာက်စဉ်တွင် ထန််းသ ််းခံထာ်းရမသာ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်းနငဲ့်မတွြို့ဆံို
မရ်းကို IPU က အမရ်းကကီ်းကစစအပ စ် ထာ်းရပါသည်။
ကွန်ဂုဒေ
ီ ုက က်တစ်သေမတနင
ု ်ငံ (DRC)
IPU သည် DRC နိုငင
် ံ၏ ယခင် လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်း ပ စ်ကကမသာ Frank Diongo နငဲ့်
Eugene Diomi Ndongala တိုို့ လွတ်မပ ာက်လာပခင််းကို ကက ဆိုပါသည်။ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ်
ျာ်း၏ လူ့အခွငဲ့်အမရ်းဆိုင်ရာ IPU မကာ် တီသည် Mr. Ndongala ကစစ ပ စ်ပွာ်းခဲ့သညဲ့် ၂၀၁၂
ခိုနစ်နငဲ့် Mr. Diongo ကစစပ စ်ပွာ်းခဲ့သညဲ့် ၂၀၁၆ ခိုနစ်ကတည််းက ၎င််းတိုို့ကိုယ်စာ်း ပပင််းပပင််းထန်ထန်
အမရ်းဆိုခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၂ ခိုနစ်၊ ဇွန်လ

စတင်၍ Mr. Ndongala သည် နိုင်ငမ
ံ ရ်း လိုပ်ငန််းစဉ်

၎င််းအာ်း ယ်ရာ်းရန်

ရည်ရွယ်သညဲ့် နိုငင
် မ
ံ ရ်းဆိုင်ရာနငဲ့် ဥပမဒမရ်းရာ အမနာက်အယက် ျာ်း မပ်းပခင််း ခံခရ
ဲ့ ပါသည်။ Mr.
Ndongala ကို အပခာ်းနိုငင
် မ
ံ ရ်းအကျဉ််းသာ်း ျာ်းအာ်း ခွငဲ့်ပပ သညဲ့် သ မတ လွတ်မင ််းသက်သာခွင်ပဲ့ ငဲ့်
လွှတ် မပ်းပခင််းကို IPU က ဆက်လက် ကနို့်ကွက်ခဲ့ပါသည်။
အတိုက်အခံ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ်တစ်ဦ်းပ စ်သညဲ့် Mr. Diongo အာ်း သ မတ၏
လံခို ခံ မရ်းတပ် ွြို့ စစ်သာ်း ျာ်းက ၂၀၁၆ ခိုနစ် ဒီဇင်ဘာလတွင်

််းဆီ်းခဲ့ပါသည်။ အကျဉ််းမထာင်

ထတွင် ညှင်း် ပန််းနပ်စက်ခံရ ှုမကကာငဲ့် ကျန််း ာမရ်း မကာင််းမသာ်လည််း အ ျာ်းမပပာကကာ်းချက်အရ
သသည် ညှင််းပန််းနပ်စက်ခံခဲ့ရမပီ်း အကျဉ််းနည််းပ ငဲ့်စစ်မဆ်းစီရင်ခံခဲ့ရမကကာင််း သရရပါသည်။ Mr.
Diongo အာ်း သ မတက လွတ်မင ််းသက်သာခွင်ဲ့ မပ်းပခင််းကို IPU က ကက ဆိုပါသည်။

Philippines နုင်ငံ
သ အမပေါ် စွချက် ျာ်းကို ရင််းချက်ထိုတ်ရန် ခိုင် ာမသာသက်မသအမထာက်အထာ်း
မကျာ်

ရဘ (၂) နစ်

််းဆီ်းခံရမပီ်းမနာက် အကျဉ််းမထာင်တွင် ဆက်လက်အကျဉ််းချခံထာ်းရသညဲ့် Philippines

နုင်ငံေှ အထက်လွှတ်မတာ်အ တ်ပ စ်သ Leila de Lima အတွက် IPU က စို်းရ ်မနပါသည်။
သ အမပေါ် ဥပမဒမကကာင််းအရ တရာ်းစစ်မဆ်းမန ှုကို ရပ်တနို့်ရန်နငဲ့် ချက်ချင််းလွှတ်မပ်းရန် IPU က
အာဏာပိုင်သ ျာ်းကို မ တတာရပ်ခံပါသည်။ မ တတာရပ်ခံချက်ကို

လိုက်မလျာပါက တရာ်းခွင၌
်

တရာ်းစစ်မဆ်း ှုပ စ်စဉ် ျာ်း တရာ်း ျှတ ှု ရ / ရ ကို မလဲ့လာမစာငဲ့်ကကညဲ့်ရ န် IPU

မလဲ့ လာ

မစာငဲ့်ကကညဲ့်သတစ်မယာက်အာ်း မလဲ့လာခွငဲ့်ပပ ရန် မတာင််းဆိုထာ်းပါသည်။
Maldives နုငင
် ံ
လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်း၏ လူ့အခွင်အ
ဲ့ မရ်းဆိုင်ရာ IPU မကာ် တီအာ်း စတ်ဝင်စာ်းမစသညဲ့်
မ ာ်လ်ဒဗ်စ်လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်း၏ အ ှုကစစတစ်ခို လွမပီ်း ကျန်အ ှုကစစအာ်းလံို်းကို IPU
က ပတ်သ ််းမပ်းခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ ခိုနစ် နစ်အစပိုင််းတွင် IPU သည် လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် (၇) ဦ်း၏ အ ှုကို ချန်ထာ်းမပီ်း
လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် (၄၄) ဦ်း၏ မပ ရင််းမပီ်းပ စ်သညဲ့် အ ှု ျာ်းကို ပတ်သ ််းမပ်းခဲ့ပါသည်။
လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် (၇) ဦ်းတိုို့သည် အတိုက်အခံအပ စ်နငဲ့် ရစဉ်အခါက တရာ်း ဲ့

််းဆီ်းပခင််း၊

မထာင်ချပခင််းနငဲ့် တရာ်းခွင်တွင် စစ်မဆ်းပခင််းတိုို့ကို ခံခဲ့ကကရပါသည်။
၂၀၁၈ ခိုနစ်၊ စက်တင်ဘာလကိုန်မပီ်းမနာက် သတိုို့အာ်းလံ်းို လွတ်မပ ာက်ခဲ့ပါသည်။
မနာက်ဆံို်းကျန်ရမနမသ်းသညဲ့် Mr. Abdullla riyaz အာ်း တရာ်းစွဆိုစစ်မဆ်းမန ှုအာ်း

ကကာ ီ

အဆံ်းို သတ်မပ်းနိုင်လ ဲ့် ည်ဟို IPU က မ ျှာလ
် ငဲ့်ပါသည်။
ရနောက်ခံသေုင််းရ ကောင််း
IPU သည် ပါလီ န် ျာ်း၏ က ဘာအ
ဲ့
ွြို့အစည််းတစ်ခို ပ စ်ပါသည်။ ထိုအ ွြို့အစည််းကို လွန်ခဲ့မသာ နစ်
(၁၃၀) က

ွြို့စည််းခဲ့မပီ်း နိုင်ငအ
ံ ာ်းလံို်းအကကာ်း ပ်းမပါင််းမဆာင်ရွက်မရ်းနငဲ့် မတွြို့ဆံိုမဆွ်းမနွ်းမရ်းတိုို့

အတွက် မဆာ်ဩမပ်းမသာ နိုငင
် ံအ ျာ်း အပပန်အလန်ချတ်ဆက်မဆာင်ရွက်သညဲ့် ကဏ္ဍမပါင််းစံို
ပါဝင်မသာ နိုင်ငမ
ံ ရ်းဆိုငရ
် ာ က ဘာဲ့ပထဆံို်းအ ွြို့အစည််း တစ်ခိုပ စ်ပါသည်။ IPU ကို အ ွြို့ဝင်နိုင်ငံ
၁၇၈ နိုင်ငံ

ပါလီ န် ျာ်းနငဲ့် က ဘာဲ့မဒသ ျာ်း

ပါလီ န်ဆိုင်ရာအ ွြို့အစည််း ၁၂ ခို တိုို့ပ ငဲ့်

ွြို့စည််း

ထာ်းပါသည်။ IPU အ ွြို့အစည််းက ဒီ ိုကမရစီကို ပ ှငဲ့်တင်မပ်းမပီ်း ပါလီ န် ျာ်း ပို ိုနိုပျ အာ်းမကာင််း

လာမစရန်၊ အ ျ ်းသာ်း/အ ျ ်းသ ီ်း ပါဝင် ှုညီ ျှမစရန်နငဲ့် လ ျ ်းမပါင််းစံိုလူ့အသိုက်အဝန််းမပါင််းစံို
ပါဝင်လာမစရန် အကအညီမပ်းပါသည်။
IPU သည် က ဘာ တစ် ဝန််းရ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလ ယ် ျာ်း၏ လူ့ အခွ င်ဲ့ အမရ်း ျာ်းကို ကာကွ ယ်
မပ်းမသာ အ ွြို့အစည််းလည််း ပ စ်ပါသည်။ က ဘာတစ်ဝန််းရ ပါလီ န် ျာ်း

ကိုယ်စာ်းလယ် ျာ်းနငဲ့်

လိုပ်မ ာ်ကိုင် က် ျာ်း ၁၅၀၀ မကျာ်တိုို့ တက်မရာက်ကကသညဲ့် IPU ညီလာခံကို တစ်နစ်လျှင် ၂ ကက ်
ကျင််းပပါသည်။ ထည
ို ီလာခံတွင် ၂၀၃၀ ပပညဲ့်နစ် က ဘာလံ်းို ဆိုငရ
် ာ ရည် န််းချက်ပန််းတိုင် ျာ်း အမကာင်
အထည်မ ာ်မရ်းနငဲ့် ကိုလသ ဂဂ၏ လိုပ်ငန််းမဆာင်တာ ျာ်းအပါအဝင် က ဘာဲ့အပ
ို ်ချ ပ် ဆ
ှု ိုင်ရာ ကစစ
ရပ် ျာ်းအတွက် ပါလီ န်ဆိုင်ရာအပ င် ျာ်းကို နီ်းမနာ လယ်ခွငရ
ဲ့် ရမစပါသည်။

သာသာပပန်ဆိုသ - မဒေါ်ခင်ယိုမဝ (ဒိုတယ ဦ်းစီ်း ်း)၊ မဒေါ်စိုပ တ်ကကည် (အကကီ်းတန််းစာမရ်း)
ဘာသာပပန်ကကီ်းကကပ်သ - ဦ်းသန််းထွန််းမအာင် (ဦ်းစီ်းအရာရ)
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံမရ်းဌာနခွ၊ ပပည်မထာင်စိုလွှတ်မတာ်ရံို်း
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IPU အီလက်ထရ ောနစ်သတင််းလော (ရေလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ)်
အပုင််း(၂)
Saint Vincent and the Grenadines နုင်ငံသည် IPU ၏ ၁၇၉ နုင်ငံရခေောက် အဖွွဲွဲ့ဝင်ခဖစ်လောခခင််း
IPU သည် ၎င််း၏ ၁၇၉ နိုင်ငံမပ ာက် အ ွြို့ဝင်ပ စ်သညဲ့် Saint Vincent and the Grenadines
နိုင်ငံကို ကက ဆိုပါသည်။ အ ွြို့ဝင်နိုင်ငံ (ပါလီ န်) တစ်ရပ် တို်းလာပခင််းမကကာငဲ့် IPU အမနပ ငဲ့် က ဘာ
မပေါ်ရ နိုင်ငံ (ပါလီ န်) အာ်းလံ်းို IPU အ ွြို့ဝင်ပ စ်မရ်းဟမသာ ရည် န််းချက်ပပညဲ့်မပ ာက်ရန် မပခလ ််း
တစ်လ ်း် ပိုနီ်းလာခဲ့ပါသည်။ ကာတာနိုငင
် ၊ံ ဒိုဟာမ ြို့၌ ကျင််းပခဲ့မသာ (၁၄၀) ကက ်မပ ာက် IPU
ညီလာခံတွင် Saint Vincent and the Grenadines နိုင်ငံ ပါလီ န်ဥကကဋ္ဌ Mr. Thomas Sanga က
ကိုယ်စာ်းပပ လျက် ထိုနိုင်ငသ
ံ ည် IPU အ ွြို့ဝင် ပါလီ န်အပ စ် ပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။
Saint Vincent and the Grenadines နိုင်ငံသည် ကရစ်ဘီယန်ပင်လယ်မဒသရ နိုငင
် ံ တစ်နိုင်ငံ
ပ စ်၍ ၁၉၇၉ ခိုနစ်က လွတ်လပ်မရ်းရရခဲ့ပါသည်။ ထန
ို ိုငင
် ံသည် ပါလီ န်စနစ်ကျငဲ့်သံို်းမသာ ဒီ ို
ကမရစီနိုငင
် ပံ စ်မပီ်း ပါလီ န်တစ်ရပ်သာ ရပါသည်။ ပါလီ န်၌ တိုက်ရိုက်မရွ်းမကာက်တင်မပ ှာက်
ထာ်းမသာ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ၁၅ ဦ်း၊ ခနို့်အပ်ထာ်းမသာ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလယ် ၆ ဦ်း၊
ရာထ်း အမလျာက်ကိုယ်စာ်းလယ်အပ စ်ပါဝင်မသာ လွှတ်မတာ်ဥကကဋ္ဌတစ်ဦ်းနငဲ့် မရြို့မနချ ပ်တစ်ဦ်း
စိုစိုမပါင််း ၂၃ ဦ်း ရပါသည်။
Saint Vincent and the Grenadines နိုင်ငံ၏ ပါလီ န်ကို က ဘာပ
ဲ့ ါလီ န် ျာ်းဆိုငရ
် ာ အ ွြို့အစည််း
ပ စ်သညဲ့် IPU

ကက ဆိုပါသည်။

သာသာပပန်ဆိုသ - မဒေါ်စိုပ တ်ကကည် (အကကီ်းတန််းစာမရ်း)
ဘာသာပပန်ကကီ်းကကပ်သ - ဦ်းသန််းထွန််းမအာင် (ဦ်းစီ်းအရာရ)
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံမရ်းဌာနခွ၊ ပပည်မထာင်စိုလွှတ်မတာ်ရံို်း
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