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IPU အီလက်ထရ ောနစ် သတင််းလော (ဧပ ီလ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်)
ကောတောနုင်င၊ံ ဒုဟောပ ြို့၌ ကျင််း

ည် (၁၄၀) ကက ်ရ ောက် IPU ညီလောခံတွင် ညောရ ်း၊ ကျော်း/

တန််းတူညီ ျှ ၊ှု အကက ််းဖက်ဝါဒ ဆနို့်ကျင်ရ ်းတုို့ကု ဦ်းတည်ရဆွ်းရနွ်းကက ည် ဖစ် ခင််း
ကာတာနိုင်င၊ံ ဒိုဟာမ ြို့၌ ၆-၄-၂၀၁၉ ရက် ှ ၁၀-၄-၂၀၁၉ ရက်ထ ကျင််းပ ည် (၁၄၀) ကက ်မ ာက်
IPU ညီလာခံတွင် က ဘာတစ်ဝှ ််း ှ ကိုယ်စာ်းလှယ် ၁၆၀၀ မကျာ်၊ ကိုလသ ဂ္ဂအဖွြို့ ှ တ်ဖက်ပိုဂ္ဂ လ် ျာ်း
နှင် ကျွ ််းကျင်ပညာရှင် ျာ်း မတွြို့ ဆံိုမဆွ်းမနွ်းကက ည် ဖစ်ပါသည်။ ညီလာခံ၌ “မင ်း် ချ ််းမရ်းအတွက်
ပညာမရ်း” ဟူ မသာ ဆက် စ ပ် လွှ ််း ခခံ မေသည် အဓ ကမခါင််း စဉ် မအာက် တွ င် အထူ်း သ ဖင် အမရှြို့
အလယ်ပိုင်း် မဒသ၌ ကျာ်း/ တေ််းတူညီ ျှ ှုကို

ြှင်တင်မရ်း၊ အကက ််းဖက်ဝါဒ ဆေ်ကျင်မရ်း၊ လူူ့အခွငအ
် မရ်း

ြှင်တင်မရ်း၊ ပည်မဖ ်းမ စွ ််းအင်အတွက် ရင််းနှီ်း ြှပန
် ှံမရ်းတိုအတွက် ပါလီ ေ် ျာ်းက ပါဝင်မဆာင်ရွက်
နိုင် ည် ေည််းလ ််း ျာ်းကို သံို်းသပ်မဆွ်းမနွ်းကက ည် ဖစ်ပါသည်။
Qatar Shura Council (ကာတာနိုငင
် ပ
ံ ါလီ ေ်) သည် နိုငင
် ံ ၁၆၀ ခေ် ှ ညီလာခံ ကိုယ်စာ်းလှယ်
ျာ်းအာ်း အ ်ရှငအ
် ဖစ် လက်ခံ ည် ဖစ်ပါသည်။ IPU ညီလာခံကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်းတွင် လွှတ်မတာ်ဥကကဋ္ဌ
၈၀ ဦ်း၊ ဒိုတယဥကကဋ္ဌ ၄၀ ဦ်း၊ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ၈၀၀ မကျာ် ပါဝင်ပါသည်။ ယင််းတိုတွင်
အ ျ ်းသ ီ်း ၃၀% ပါဝင်မပီ်း အသက် ၄၅ နှစ်မအာက်ရှလူငယ် လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ၁၉% ပါဝင်ပါ

သည်။ ကာတာနိုင်ငံသည် IPU သို ၂၀၀၆ ခိုနှစ်တွင် ဝင်မရာက်ခမပီ်း IPU ညီလာခံကို ပထ ဆံို်းအကက ်
အ ဖစ် လက်ခံကျင််းပ ခင််း ဖစ်ပါသည်။
ဤညီလာခံကာလအတွင်း် တွင် IPU သည် ပို ိုကကီ်း ာ်းမသာ မဒသဆိုငရ
် ာ ပူ်းမပါင််း မဆာင်ရွက် ှု
နှင် ော်းလည် ှုတို ကို အာ်းမပ်းရေ် အတွက် ပင် လ ယ်မကွြို့ မဒသရှ နိုင်ငံ ျာ်း အပါအဝင် ပါလီ ေ် ဆိုင် ရာ
နှစ်နိုငင
် ခ
ံ ျင််း မတွြို့ဆံိုမဆွ်းမနွ်းပွ ၂၀၀ ခေ် ကျင််းပနိုငရ
် ေ် စီစဉ်မပ်း ည် ဖစ်ပါသည်။
Saint Vincent and the Grenadines (စေ်ဗင််းဆငန
် ှင် ဂ္ရီောဒင််းနိုငင
် ံ) သည် ဤညီလာခံ၌ IPU
၏ ၁၇၉ ခိုမ ာက် အဖွြို့ဝင်နိုင်ငအ
ံ ဖစ် ဝင်မရာက် ည် ဖစ်ပါသည်။ ဤသိုအာ်း ဖင် IPU တွင် တစ်က ာဘ လံ်းို ရှ
ပါလီ ေ် ျာ်း အဖွြို့ဝင်အ ဖစ် ပါဝင်မရ်းဟူမသာ ရည် ှေ််းချက် ပည်မ ာက်ရေ် မ ခလှ ််းတစ်လှ ််း ေီ်းကပ်
လာမပီ ဖစ်ပါသည်။ IPU အဖွြို့သို

ဝင်မရာက်ရမသ်းမသာ “ဖွံြို့မဖ ်းဆ ကျွေ််းနိုင်ငင
ံ ယ် ျာ်း” သည်လည််း

(၁၄၀) ကက ်မ ာက် IPU ညီလာခံသို မလလာသူ ျာ်းအ ဖစ် တက်မရာက်ကကပါ ည်။
ညောရ ်း
IPU ညီ လာခံ သို တက် မရာက် လာမသာ လွှတ် မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်းသည် “မင ််းချ ််းမရ်း၊
လံိုခခံ မရ်းနှင် တရာ်းဥပမဒစို်း ို်းမရ်းတိုအတွက် ပညာမရ်းကို

ြှင်တ င်မပ်းသည် မေရာ ျာ်း ဖစ်မသာ

ပါလီ ေ် ျာ်း” ဟူမသာ မခါင််းစဉ် ဖင် ကျင််းပ ည် အမထွမထွမဆွ်းမနွ်းပွတွင် ပညာမရ်း၊ မင ််းချ ််းမရ်းနှင်
ဒီ ိုကမရစီတိုအကကာ်းရှ ဆက်စပ် ှုကို စူ်းစ ််းရှာမဖွကက ည်

ဖစ်ပါသည်။ ဤအမထွမထွမဆွ်းမနွ်းပွ

ရလဒ်ကို ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ဇူလင
ို လ
် တွင် ကိုလသ ဂ္ဂဌာေချ ပ်၌ ကျင််းပ ည် စဉ်ဆက် ပတ်ဖွံြို့မဖ ်း ှုအတွက်
အဆင် င်နိုငင
် ံမရ်း မဆွ်းမနွ်းပွသို တင် ပ ည် ဖစ်ပါသည်။ ထိုနိုင်ငမ
ံ ရ်းမဆွ်းမနွ်းပွတွင် စဉ်ဆက် ပတ်
ဖွံြို့မဖ ်း ှုပေ််းတိုင်အ ှတ် (၄) (အရည်အမသွ်း ပည်ပညာမရ်း) နှင် စဉ်ဆက် ပတ်ဖြို့ွံ မဖ ်း ှုပေ််းတိုင်အ ှတ် (၁၆)
(မင ််းချ ််းမသာလူူ့အဖွြို့အစည််း ျာ်း၊ တရာ်းဥပမဒ စို်း ို်းမရ်း၊ အဆငတ
် ိုင််းတွင် အာ်းမကာင််း၍ ထမရာက်
မသာအဖွြို့အစည််း ျာ်း တည်မဆာက်မရ်း) တိုကို အမကာင်အထည်မဖေါ်ရေ်အတွက် သံို်းသပ်မဆွ်းမနွ်းကက
ည် ဖစ်ပါသည်။
တက်မရာက် ည်အထူ်းဧည်သည်မတာ် ျာ်းတွင် UNESCO

ှ အမ ခခံပညာနှင် အဆင် င်ပညာ

ဆိုင်ရာ အထူ်းသံတ ေ် sheikha Moza Bint Nasser နှင် အမ ရကေ်နိုငင
် ၊ံ ကိုလံဘီယာ တကကသိုလ်၊
Brain Initiative

ှ မဒါက်တာ Rafael Yuste တို ပါဝင်ကကပါသည်။ ထအ
ို ပင် လူသာ်းဘဝပညာမရ်း

အခွင်အမရ်း ျာ်းအကယ်ဒ ီဥကကဋ္ဌ Mr. Rajiv Uttamchandani လည််း ပါဝင်ပါသည်။ UNESCO၊ ကာတာ
မဖာင်မဒ်းရှင်း် ၊ အမရှြို့အလယ်ပိုင််းမဒသ ှ တကကသိုလ် ျာ်း ပူ်းမပါင််း၍ ပညာမရ်းဗဟိုသိုတ ပပွ တစ်ခိုကို
လည််း ကျင််းပပါ ည်။
ကျော်း/ တန််းတူညီ ျှ ှု
(၁၄၀) ကက ်မ ာက် IPU ညီ လာခံကာလတွ င် ကျင််းပ ည် IPU အ ျ ်းသ ီ်းလွှတ်မတာ်
ကိုယ်စာ်းလှ ယ် ျာ်းဖိုရ ် အစည််း အမဝ်း၌
ေည််းလ ််း ျာ်းကို မဆွ်းမနွ်းကကပါ ည်။

အ ျ ်းသ ီ်း ျာ်းနိုင်ငံမရ်းတွင်
ကကာ်းမသ်း ီက IPU

ပို ိုပါဝင်မဆာင် ရွက်နိုင်မရ်း

ှ ထိုတ် ပေ်ခ သည် ပါလီ ေ် ျာ်းတွင်

အ ျ ်းသ ီ်း ျာ်း ပါဝင် ှု နှစ် စဉ်ဆေ််းစစ်ချက်တွင် မဖာ် ပချက် အရ အမရှြို့အ လယ် ပိုင််းနှင် အာဖရ က
မ ာက်ပိုင်း် မဒသတိုရှ ပါလီ ေ် ျာ်းတွင် အ ျ ်းသ ီ်းကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်းပါဝင် ှုသည် ၁၉၉၅ ခိုနှစ် တွင်
၄% ရှခမပီ်း ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ဇေ်ေဝါရီလတွင် ၁၈% ရှလာပါသည်။
အ ပ သမဘာမဆာင်မသာ တို်းတက် ှု ျာ်း ကကာမသ်း ီက ဖစ်မပေါ်ခပါသည်။ ကာတာ နိုငင
် ံသည်
ယင််း၏ပထ ဆံ်းို အ ျ ်းသ ီ်းလွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်းကို ခေ်အပ်ခပါ သည်။ UAE (အာရပ်မစာ်ဘွာ်း
ျာ်း ပည်မထာင်စိုနိုငင
် ံ) ပါလီ ေ်၏ အ ျ ်းသ ီ်းပါလီ ေ် ဥကကဋ္ဌသည် အာရပ်မလာက၌ နိုငင
် ံအဆင်
ပါလီ ေ်တစ်ခို၏ ပထ ဆံို်း အ ျ ်းသ ီ်းပါလီ ေ်ဥကကဋ္ဌ ဖစ်လာခ ပါသည်။ UAE နိုင်ငတ
ံ ွင် သ မတ၏
အ ေ်အရ ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အကိုေ်ပိုင််းတွင် မရွ်းမကာက်ပွအတွက် လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ်မလာင််း
အ ည်စာရင််း တင်သွင်း် ရာ၌ အ ျ ်းသ ီ်း ၅၀% ပါဝင်ရ ည် ဖစ်ပါသည်။ ဘာရေ််းနိုင်ငတ
ံ ွင် ပထ ဆံို်း
အ ျ ်းသ ီ်းလွှတ်မတာ်ဥကကဋ္ဌ ရှလာခပါသည်။ လက်ရှ အချေ်တွင် အီဂ္ျစ်နိုငင
် ၌
ံ ယင််း၏ မအာက်လွှတ်မတာ်
တွင် ပါဝင်ရ ည် အ ျ ်းသ ီ်းကိုယ်စာ်းလှယ် အမရအတွက်ခွတ ််းကို တို်း ြှင်မရ်းအတွက် နိုင်ငံ၏ ဖွြို့စည််းပံို
အမ ခခံဥပမဒကို ပင်ဆင်ရေ် မဆွ်းမနွ်းလျက်ရပါသည်
ှ
။
အကက ််းဖက်ဝါဒဆနို့်ကျင်ရ ်း
အကက ််းဖက် ှုကို ဖစ်ပွာ်းမစသည် အကက ််းဖက်ဝါဒနှင် အစွေ််းမရာက်ဝါဒတိုကို က ဘာပါလီ ေ် ျာ်း
ပူမပါင််းမဆာင်ရွက် ှု ဖင် ဆေ်ကျင်တိုက်ဖျက်မရ်းသည် ယခိုညီလာခံတွင် မဆွ်းမနွ်း ည် ထင်ရှာ်းမသာ
အဓကမခါင််းစဉ်တစ်ခို ဖစ်ပါသည်။ အကက ််းဖက် ှု၏ အကျ ်းသက်မရာက် ှု ျာ်းအာ်း မလျာေည််းသွာ်းမစမရ်း
အတွက် ပါလီ ေ် ျာ်းက လိုပ်မဆာင်နိုင် ည် ေည််း လ ််း ျာ်း ကို IPU ညီ လာခံကို ယ်စာ်းလှ ယ် ျာ်းက

မဆွ်းမနွ်းကကပါ ည်။ ဤကစစနှင် စပ်လျဉ််း၍ ကိုလသ ဂ္ဂ အကက ််းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်မရ်းရံို်း ှ လက်မထာက်
အမထွမထွအတွင်း် မရ်း ှ ်းချ ပ် Mr. Vladimir Voronkov က မဆွ်းမနွ်းပါ ည်။ နိုင်ဂ္ျီ်းရီ်းယာ်းနိုင်ငံရှ
မရွှြို့မ ပာင််းမေထိုငသ
် ူ ျာ်းစခေ််း တစ်ခို ှ မခါင််းမဆာင်တစ်ဦ်း ဖစ်မပီ်း ဘိုကိုဟာရ ်အကက ််းဖက်အဖွြို့ထံ ှ
လွတ်မ ာက်လာခသူ တစ်ဦ်း ဖစ် သည် Ms. Falmata Bunu ကလည််း သူ ၏အမတွြို့အကကံ ျာ်းကို
သက်မသခံလျက် တင် ပမဆွ်းမနွ်းပါ ည်။
လူူ့အခွင်အရ ်း
ယခင် IPU ညီလာခံ ျာ်း ှာကသို လူူ့အခွင်အမရ်းကစစကိုလည််း အဓကထာ်း၍ မဆွ်းမနွ်းကကပါ
ည်။ ဒီ ိုကမရစီနှင် လူူ့အခွင်အမရ်းဆိုင်ရာ IPU အမ တ ််းမကာ် တီသည် ၂၀၃၀ ပည်နှစ် တွင်
တစ်က ဘာလံို်း၌ ကျေ််း ာမရ်းမစာင်မရှာက် ှု လွှ ််းခခံ နိုငမ
် စမရ်းအတွက် သယံဇာတ ျာ်းခွမဝ အသံို်း ပ ခင််း
နှင် ဥပမဒ ပ ခင််းတိုတွင် ပါလီ ေ် ျာ်းက မဆာင်ရွက်နိုင်သည် အဓကအခေ််းကဏ္ဍကို သံို်းသပ်မဆွ်းမနွ်းပါ
ည်။
ဤမကာ် တီသည် လူပိုဂ္ဂ လ်တစ်ဦ်းချင််း၏ သီ်းသေ်တည်ရှ ှုနှင် လွတ်လပ် တ
ှု ို မခ ််းမ ခာက်ခံ
မေရသည် “မ ပာင််းလမေမသာ ီဒီယာေယ်ပယ်” တွင် လွတ်လပ်စွာမရ်းသာ်း မ ပာဆခ
ို ွင်နှင် သတင််းသရှ
ပိုင်ခွငတ
် ိုအာ်း တိုက်ခိုက် ှု ျာ်းအမပေါ် ပါလီ ေ် ျာ်း၏ တိုေ် ပေ်ချက် ျာ်းကို စစစ် ည် ဖစ်ပါသည်။
လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်း၏ လူူ့အခွင်အမရ်းဆိုင်ရာ IPU မကာ် တီအစည််းအမဝ်း တွင် နိုင်ငံ
၁၂ ခို ှ တိုက်ခိုက်နှပ်စက်ခံမေရမသာ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ၁၈၃ ဦ်း၏ အ ှု ျာ်းကို သံို်းသပ်မဆွ်းမနွ်း
ပါ ည်။
စွ ််းအင်ချ ြို့တ ှု
IPU ညီလာခံကာလအတွင််း ကျင််းပ ည် အစိုအဖွြို့မဆွ်းမနွ်းပွတစ်ခိုတွင် ပည်မဖ ်းမ

စွ ််းအင် ျာ်း

ထိုတ်လိုပ်မရ်း၌ ရင််းနှီ်း ြှ ပ်နှံ ှု ျာ်း ပို ိုစိုစည််း ပ လိုပ် ခင််း ဖင် စွ ််းအင်ချ ြို့တ က
ှု ို မလျှာချနိုင် ည်

ူဝါဒ

ျာ်းကို လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်းက သံို်းသပ်အက ဖတ်ကကပါ ည်။ ယမေကာလတွင် က ဘာမပေါ်ရှ
လူသေ််းတစ်မထာင်မကျာ်သည် လျှပစ
် စ်ဓါတ်အာ်း ရရှကကမသ်းပါ။ လူသေ််းမပါင််း သံို်းမထာင်ေီ်းပါ်းသည်
အစာ်းအစာချက် ပ တ်မရ်း၊ မေအ ်အမနွ်းဓာတ်ရရှမရ်း တိုအတွက် “ထင််း” ကသိုမသာ သဘာဝပတ်ဝေ််းကျင်

ညစ်ည ််းမစသည် မလာင်စာ ျာ်းကို အသံို်း ပ မေရပါသည်။ အကျ ်းဆက်အမေ ဖင် မလထိုညစ်ည ််း ှု
ဖစ်မစမပီ်း ကျေ််း ာမရ်းဆိုင်ရာ ဆို်းကျ ်း ျာ်းကို ဆက်လက် ဖစ်မပေါ်မစပါသည်။
အထက်ပါမဆွ်းမနွ်းပွတွင် IPU နှင် ကိုလသ ဂ္ဂတို ပူ်းမပါင််းထိုတ်မဝသည် သဘာဝပတ်ဝေ််းကျင်
ဆိုင်ရာ ထိုတ် ပေ်ချက်စာအိုပ်ကို

တ်ဆက်တင် ပပါ ည်။ ထစ
ို ာအိုပ်၏ အ ည် ှာ “အစ ်း် မရာင်၏

ပံိုစံ ျာ်း-လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်းအတွက် သဘာဝပတ်ဝေ််းကျင်

ထခိုက်မစမသာ အစ ််းမရာင်

စီ်းပွာမရ်း အမဆာက်အအံို တ်ဆက်” ဟူ၍ ဖစ်ပါသည်။
ထမ
ို ဆွ်းမနွ်းပွ ှ သံို်းသပ်ချက် ျာ်းကို ၂၀၁၉ ခိုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ကိုလသ ဂ္ဂဌာေချ ပ်၌
ကျင််းပ ည် စဉ်ဆက် ပတ်ဖွံြို့မဖ ်း ပ
ှု ေ််းတိုင် ျာ်းဆိုင်ရာ ထပ်သီ်းမဆွ်းမနွ်းပွနှင် ရာသီဥတိုမ ပာင််းလ ှု
ဆိုင်ရာ အဆင် င်မဆွ်းမနွ်းပွ ျာ်းတွင် တင် ပ ည် IPU ၏ တင် ပမဆွ်းမနွ်းချက် ျာ်း

ပ စိုရာတွင်

ထည်သွင်း် ပါ ည်။
IPU ၏ ရနောက်ခံအရကကောင််းအ ော
နိုင်ငံတကာပါလီ ေ် ျာ်းအဖွြို့ (IPU) သည် ပါလီ ေ် ျာ်း၏ က ဘာလံို်းဆိုင်ရာ အဖွြို့အစည််း
ဖစ်ပါသည်။ IPU ကို က ဘာပထ ဆံ်းို “နိုငင
် ံအ ျာ်းပါဝင်သည် နိုင်ငမ
ံ ရ်းအဖွြို့အစည််း” အ ဖစ် လွေ်ခမသာ
နှစ် (၁၃၀) က တည်မထာင်ခပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ှာ နိုင်ငအ
ံ ာ်းလံို်းအကကာ်းတွင် ပူ်းမပါင််း မဆာင်ရွက်
ှုနှင် ညြှနှုင််းမဆွ်းမနွ်း ှုတိုကို အာ်းမပ်းရေ် ဖစ်ပါသည်။ ယမေကာလတွင် IPU ကို အဖွြို့ဝင် ျာ်း ဖစ်မသာ
နိုင်ငံအဆင်ပါလီ ေ် ၁၇၈ ခိုနှင် မဒသအဆငပ
် ါလီ ေ်အဖွြို့အစည််း ၁၂ ခိုတို ပါဝင်ဖြို့ွ စည််းထာ်းပါသည်။ IPU
သည် ဒီ ိုကမရစီကို

ြှင်တင်မပ်းပါသည်။ ထိုအ ပင် ပါလီ ေ် ျာ်း အာ်း ပို ိုအာ်းမကာင််းလာမစရေ်၊

လူငယ် ျာ်း ပို ိုပါဝင်လာမစရေ်၊ ကျာ်း/ ဦ်းမရ ညီ ျှစွာပါဝင် လာမစရေ်၊ မဒသစံို/ေယ်ပယ်စံို ှ ကိုယ်စာ်းလှယ်
ျာ်း ပို ိုပါဝင်လာမစရေ် ကူညီမဆာင်ရွက်မပ်းပါ သည်။ IPU ရှ က ဘာတစ်ဝေ််း ှ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ်
ျာ်း ဖင် ဖွြို့စည််းထာ်းမသာ သီ်းသေ်မကာ် တီတစ်ခိုက လွှတ်မတာ် ကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်း၏ လူူ့အခွင်အမရ်း
ျာ်းကို ကာကွယ်မစာင်မရှာက်မပ်းပါသည်။ IPU သည် က ဘာပါလီ ေ် ျာ်း ှ ကိုယ်စာ်းလှယ် ၁၅၀၀ မကျာ်
နှင် တ်ဖက်အဖွြို့အစည််း ျာ်း ပါဝင်တက်မရာက်မသာ က ဘာလံ်းို ဆိုင်ရာညီလာခံတစ်ခိုကို တစ်နှစ် လျှင်
၂ ကက ် ကျင််းပပါသည်။

ထည
ို ီလာခံ ျာ်းတွင် ကိုလသ ဂ္ဂ၏လိုပ်မဆာင်ချက် ျာ်း၊ ၂၀၃၀ ပည်နှစ် က ဘာစဉ်ဆက် ပတ်
ဖွံြို့မဖ ်း ှုပေ််းတိုင် ျာ်း အမကာင်အထည်မဖာ် ှုတို အပါအဝင် က ဘာလံို်းဆိုင်ရာ စီ ံအိုပ်ချ ပ် ှုနှင် ဆက်စပ်
လျက် ပါလီ ေ်ဆိုငရ
် ာရှုမထာင်အ င် ျာ်းကို တင် ပမဆွ်းမနွ်းပါသည်။
(၁၄၁) ကက ်မ ာက် IPU ညီလာခံကို ဆာ်းဘီ်းယာ်းနိုင်ငံ၊ ဘဂ္ရတ်မ ြို့၌ ၁၃-၁၀-၂၀၁၉ ရက် ှ ၁၇၁၀-၂၀၁၉ ရက်ထ ကျင််းပပါ ည်။

ဘာသာ ပေ်ဆိုသူ- ဦ်းသေ််းထွေ််းမအာင် (ဦ်းစီ်းအရာရှ)
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံမရ်းဌာေခွ၊ ပည်မထာင်စိုလွှတ်မတာ်ရံို်း
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(၁၄၀) ကက ်ရ ောက် IPU ညီလောခံ - က ဘောတစ်ဝန််း ှ လတ်ရတော်ကုယ်စော်းလှယ် ျော်းသည် ါလီ န်ဆုင် ော
သံခင််းတ န်ခင််းအတွက် က ဘောရ ေါ်တွင် အကျယ် နို့်ဆံု်း ရဆွ်းရနွ်း စင်
ွ
င်၌ ရတွြို့ဆံုကက ခင််း
ကာတာနိုင်ငံ၊ ဒိုဟာမ ြို့၌ ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ဧမပီလ ၆ ရက် ှ ၁၀ ရက်အထ ကျင််းပခ သည် (၁၄၀)
ကက ်မ ာက် IPU ညီလာခံတွင် ပါလီ ေ်ဆိုငရ
် ာ ညြှနှုင်း် မဆွ်းမနွ်း ခင််းနှင် ပါလီ ေ်ဆိုင်ရာ သံခင််းတ ေ်ခင််း
တိုကို မရှြို့တေ််းတွင်ထာ်းရှခပါသည်။ နိုင်ငံ ၁၆၀ ှ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ၈၀၀ မကျာ်တိုသည် က ဘာ
ပါလီ ေ် ျာ်းအချင််းချင််း အမတွြို့အကကံ ျာ်း/ အကကံဉာဏ် ျာ်း ဖလှယ်ရေ်အတွက် က ဘာအကျယ် ပေ်ဆံို်း
မဆွ်းမနွ်းပွစင် င်၌ မတွြို့ဆံိုမဆွ်းမနွ်းခကကပါသည်။ ညီလာခံက အတည် ပ ခမသာ ဒိုဟာမကကညာချက်
တွင် နိုင်ငံအဆင်ပါလီ ေ် ျာ်း ှ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်းသည် “မင ််းချ ််းမရ်း၊ လံခို ခံ ှုနှင် တရာ်းဥပမဒ
စို်း ို်း ှုတိုကို

ြှင်တင်ရေ်”နှင် “ဒီ ိုကမရစီနှင် လူူ့အခွင်အမရ်းတိုကို အမထာက်အကူမပ်းရေ်” တိုအတွက်

ပညာမရ်း၏အလွေ်အမရ်းကကီ်းမသာ အခေ််းကဏ္ဍကို ထင်ရှာ်းစွာမဖာ် ပခကကပါသည်။
IPU ဥကကဋ္ဌ Ms.Gabriela Cuevas မ ပာကကာ်းရာတွင် IPU သည် ယင််း၏ နှစ် (၁၃၀) ပည်
နှစ်ပတ်လည် အချေ်အခါကို ဂ္ိုဏ် ပ ကျင််းပလျက်ရမကကာင်
ှ
်း၊ ဤအချေ်အခါ (ဤနှစ်)သည် ပါလီ ေ် ျာ်း
၏ က ဘာ လံ်းို ဆို င် ရာအဖွြို့ အ စည််း ၏ စဉ် ဆ က် ပတ် ဖစ် တ ည် ှု နှ င် အမရ်းပါမသာ အခေ််း ကဏ္ဍကို
သက်မသ ပမေ ခင််း ဖစ်မကကာင််း၊ ဤအချေ်အခါက လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်း ဖစ်မသာ

တိုအာ်း

ကကီ်းမလ်းမသာ တာဝေ်ကိုအပ်နှင််းထာ်းမကကာင််း၊ ထတ
ို ာဝေ် ှာ မင ််းချ ််း၍အာ်းလံ်းို ပါဝင်မသာ အောဂ္တ်

ကို အာ ခံချက်မပ်းနိုင်ရေ်အတွက် ထမရာက်မပီ်း မရရှည်တည်တံမသာ မ ဖရှင်း် ချက် ျာ်းကို ရှာမဖွရေ် ဖစ်
မကကာင််း၊ အရည်အမသွ်း ပည် ပညာမရ်းကို လူအာ်းလံို်းရရှနိုငမ
် ရ်းသည် နိုငင
် ံ ခာ်းသာ်းကို မကကာက်ရြို့ွံ ှု၊
အစွေ််းမရာက်ဝါဒတိုကို တိုက်ဖျက်ရေ်နှင် လူသာ်းအာ်းလံ်းို အတွက် မကာင််းကျ ်း ပ ည် အလာ်းအလာ
မကာင််းမသာ ဒီ ိုကမရစီကျင်စဉ် ျာ်းကို မသချာစွာတည်မဆာက်နိုင်ရေ်အတွက် အဓက လအ
ို ပ်ချက် ဖစ်
မကကာင််း မ ပာကကာ်းပါသည်။
IPU အမထွမထွအတွင််းမရ်း ှ ်းချ ပ် Mr.Martin Chungong က မ ပာကကာ်းရာတွင် ပါလီ ေ် ျာ်း
အကကာ်းမပါင််းကူ်းဆက်စပ်မပ်းသည် အဖွြို့အစည််းအ ဖစ် IPU ၏ က ဘာလံ်းို ဆိုင်ရာ တာဝေ်ကို ထပ်မလာင််း
အတည် ပ ရေ်အတွက်

တို ဤမေရာ၌ အစည််းအမဝ်း ကျင််းပမေသည်ဟူမသာ အချက်သည် အမရ်းကကီ်း

မကကာင််း၊ မင ််းချ ််း တ
ှု ည်မဆာက် ခင််းနှင် ညြှနှုင်း် မ ဖရှင်း် မပ်း ခင််းတိုသည် မတွြို့ဆံိုမဆွ်းမနွ်း ှု၊ အ င်ချင််း
ဖလှယ် ှု၊ ော်းလည် ှုတိုအမပေါ် အမ ခခံတည်မဆာက်ထာ်းသည် IPU ၏ အနှစ်သာရသမဘာတရာ်း ျာ်း
ဖစ်မကကာင််း၊ နှစ်မပါင််း (၁၃၀) လွေ်မ ာက်ခသည် ယမေကာလတွင်လည််း အထက်ပါ သမဘာတရာ်း ျာ်း
( အနှစ်သာရတေ်ဖ်းို ျာ်း) သည်

တို၏ လိုပ်မဆာင်ချက် ျာ်း၏ ဗဟိုချက် ( အသနှလ်းံို )တွင် အင်အာ်း

မကာင််းစွာ ဆက်လက်တည်ရှ မေဆ ဖစ်မကကာင််း မ ပာကကာ်းပါသည်။
အကက ််းဖက်ဝါဒဆနို့်ကျင်ရ ်း
ပညာသင် ယူ နို င် ှု အခွင် အ လ ််း ရရှ ထာ်းမသာ လူ ငယ် ျာ်းအမေ ဖင် အကက ််း ဖက် (သို ဟိုတ် )
အစွေ််းမရာက်အပ
ို ်စို ျာ်း၏ မတာ်လှေ်မရ်းဩဇာသက်မရာက် ှု၏ သ ််းသွင်း် ခံရ ှု မလျာေည််းမစနိုငပ
် ါသည်။
အကက ််းဖက်ဝါဒ ျာ်းနှင် အစွေ််းမရာက်ဝါဒတိုအာ်း ဆေ်ကျင်တိုက်ဖျက်မရ်းကို (၁၄၀) ကက ်မ ာက် IPU
ညီလာခံ၌ ထင်ရှာ်းစွာအမလ်းမပ်းမဆွ်းမနွ်းခကကပါသည်။ အကက ််းဖက်လပ
ှု ်ရှာ်း ှု၏ အကျ ်းသက်မရာက် ှု
ျာ်းကို တိုက်ဖျက်ရေ်နှင် မလျာေည််းသွာ်းမစရေ်ရည်ရွယ်သည် ပါလီ ေ်ဆိုင်ရာ လိုပ်မဆာင်ချက်ကို
မထာက်ကူမပ်း ည် ၅ နှစ်တာလိုပ်ငေ််းစီ ံချက်တစ်ခိုအတွက် ကိုလသ ဂ္ဂက IPU သို အမ ရကေ်မဒေါ်လာ
မငွ (၂.၁) သေ််းမပ်းအပ် ည် ဖစ်ပါသည်။
နိုင်ငံအသီ်းသီ်း၌ ဉပမဒမရ်းရာ ူမဘာင် ျာ်းအာ်း နိုငင
် တ
ံ ကာအကက ််းဖက်ဝါဒ ဆေ်ကျင်မရ်းစာချ ပ်
ျာ်း၊ သမဘာတူ ညီချက် ျာ်းနှ င် အ ညီမရ်းဆွ ရေ် ပါလီ ေ်ဆို င် ရာ လို ပ်မဆာင်ချက် ၏ အမရ်းကကီ်းပံိုကို

ကိုလသ ဂ္ဂ အကက ််းဖက်ဝါဒဆေ်ကျင် ှုရံို်း ှ UN လက်မထာက်အမထွမထွအတွင််းမရ်း ှ ်းချ ပ် Mr. Vladimir
Voronkov က အမလ်းမပ်းမ ပာကကာ်းခပါသည်။
နိုင်ဂ္ျီ်းရီ်းယာ်းနိုင်ငံရှ မရွြို့မ ပာင််းမေထိုင်သူ ျာ်း စခေ််းတစ်ခို ှမခါင််းမဆာင်တ စ်ဦ်း ဖစ်မပီ်း ဘိုကို ဟာရ ်
အကက ််းဖက်အဖွြို့ထံ ှ လွတ်မ ာက်လာခသူတစ်ဦ်း ဖစ်သည် Ms. Falmata Bunu ၏ အကျ ်း
သက်မရာက် ှုရှမသာ သက်မသခံထွကဆ
် ိုချက်ကို၊ IPU ညီလာခံကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်းကကာ်း သခရပါသည်။
ထို အ ပင် (၁၄၀) ကက ် မ ာက် IPU ညီ လာခံ သ ည် “မကက်းစာ်းစစ် သာ်း ျာ်းနှင် နိုင်ငံ ခာ်းသာ်း
တိုက်ခိုက်မရ်းသ ာ်း ျာ်းအာ်း အသံို်း ပ ှုကို ရံြို့ှု ချသည်ဆံို်း ဖတ်ချက် အသစ်တစ်ရပ်ကို ချ ှတ်ခပါသည်။
ယူကရေ််းနှင် မဂ္ျာ်ဒေ်ပါလီ ေ်တိုက တင်သွင််းခမသာ အဆပ
ို ါဆံို်း ဖတ်ချက်နှင် စပ်လျဉ််း၍ နိုင်ငံ ျာ်း၏
အချ ပ်အ ခာအာဏာပိုင်ဆိုင် ှု၊ ေယ်မ တည်တံခိုင်မ

ှု၊ နိုင်ငတ
ံ စ်ခို၏ ပည်တွင််းမရ်းကို အ ခာ်းတစ်နိုင်ငံ

က စွက်ဖက် ခင််း ပ ရ ှုသမဘာတရာ်း ျာ်းကို လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်းက ထပ်မလာင််း အတည် ပ
ခကကပါသည်။
မကက်းစာ်းစစ်သာ်း ျာ်းနှင် နိုင်ငံ ခာ်းသာ်းတိုက်ခိုက်မရ်းသ ာ်း ျာ်းက အ ျ ်းသ ီ်း ျာ်း/ ကမလ်း ျာ်း
ပါဝင်မသာ အရပ်သာ်း ျာ်းအမပေါ်ကျ ်းလွေ်ခသည် လူူ့အခွငအ
် မရ်းမဖာက်ဖျက် ှု ျာ်း၏ အမရအတွက်နှင်
စပ်လျဉ််း၍အမလ်းအေက်စို်းရ ်မကကာင််း အထက်ပါဆံ်းို ဖတ်ချက်က မဖာ် ပခပါသည်။ မကက်းစာ်းစစ်သာ်း
ျာ်း၊ နိုင်ငံ ခာ်းသာ်းတိုက်ခိုက်မရ်းသ ာ်း ျာ်းအာ်း စိုမဆာင််း ှု ၊ မငွမကက်းမထာက်ပံ ှု၊ ဖတ်သေ််းခွင် ပ ှုတို
ကို ဟေ်တာ်းမရ်းအတွက် ပါလီ ေ် ျာ်းအမေ ဖင် ဉပမဒ ပ မရ်းဆိုင်ရာမဆာင်ရွက်ချက် ျာ်း ပ လိုပ်ရေ်
ူမဘာင်တစ်ခိုကို အထက်ပါဆံ်းို ဖတ်ချက်က ရှင််းလင််းတင် ပခပါသည်။
ဆုင်ကလုန််း ုန်တုင််း Idai နှင် ောသီဉတုရ ောင််းလ ှု
ဆိုင်ကလိုေ််း ိုေ်တိုင််း Idai မကကာင်ပျက်စီ်း ှု ျာ်းခံစာ်းခရမသာ ိုဇ ်ဘစ် ၊ ာလာဝီ ၊ ဇင်ဘာမဘွနိုငင
် ံ
တိုကို အမရ်းမပေါ်ကူ ညီ ရေ် မတာင််းဆိုထာ်းသည် အမရ်းမပေါ်ဆံို်း ဖတ် ချက်တ စ်ခိုကို IPU ညီ လာခံ
ကိုယ်စာ်းလှယ် အာ်းလံို်းက သမဘာတူချ ှတ်ခပါသည်။ ထဆ
ို ံို်း ဖတ်ချက်ကို ေယ်သာလေ်နိုင်ငက
ံ တင်သွင််း
ခပါသည်။
ိုေ်တိုင််း၏အကျ ်းသက်မရာက် ှု ျာ်းသည် သစ်မတာ ပ ေ််းတီ်း ှုကသိုမသာ သဘာဝပတ်ဝေ််းကျင်
ယိုယွင်း် ှုမကကာင် ပို ိုဆို်းရွာ်းခပါသည်။

ိုေ်တိုင်း် သည် ၁၄-၃-၂၀၁၉ ရက်မေညတွင်

ိုဇ ်ဘစ်နိုင်ငံသို

စတင်ဝင်မရာက်တိုက်ခတ်ခပါသည်။ ထမ
ို ေသည် ကင်ညာနိုင်င၊ံ နိုင်ရိုဘီမ ြို့၌ “တစ်ခိုမသာ က ဘာမဂ္ ဟ်”
မခါင််းစဉ် ဖင်ကွေ်ဖရင်တစ်ခိုကို စတင်ကျင််းပခမသာမေ ဖစ်ပါသည်။
ထို ိုေ်တိုင််းသည် ှတ်တ ််း ျာ်းအရ အဆို်းရွာ်းဆံို်းအပူပိုင််းမဒသ ဆိုင်ကလိုေ််း ိုေ်တိုင််း ျာ်း အေက် ှ
တစ်ခို ဖစ်မပီ်း အာဖရကမတာင်ပိုင်း် မဒသတွင် ပင််းထေ်မသာ ို်းမလ ျာ်း ရွာသွေ််းတိုက်ခတ်ခပါသည်။ ထို
ိုေ်တိုင်း် မကကာင် မဒသအနှံအ ပာ်းတွင် မရကကီ်း ှု/ မ မပ ှု ျာ်း ဖစ်ပွာ်းခမပီ်း

ိုဇ ်ဘစ်၊ ဇင်ဘာမဘွနှင်

ာလာဝီနိုင်ငံတိုတွင် ပျက်စီ်း ှု ျာ်းစွာ ဖစ်မပေါ်မစခပါသည်။ ိုေ်တိုင််းမကကာင် လူ ၇၀၀ မကျာ်မသဆံို်းခမပီ်း
လူ ၁၅၀၀ ဒဏ်ရာရခပါသည်။ လူ ၁၁၀,၀၀၀ မေရပ်မ ပာင််းမရွှြို့ခရပါသည်။
ထန
ို ိုငင
် ံ ၃ ခိုအတွက်ကိုလသ ဂ္ဂ၏ အမရ်းမပေါ်မ တတာရပ်ခံချက်ကို တိုေ် ပေ်ကူညီကကရေ် ပါလီ ေ်
အာ်းလံ်းို ကို IPU ၏အမရ်းမပေါ်ဆံို်း ဖတ်ချက်က မတာင််းဆိုထာ်းပါသည်။ အထူ်းသ ဖင် အ ျ ်းသ ီ်း ျာ်း၊
ကမလ်း ျာ်း၊ သက်ကကီ်းရွယ်အို ျာ်းအတွက်နှင် မရသေ်နှင်အစာ်းအစာ ရှဘ တကွတ ပာ်း ဖစ်မေသည်
ထခိုက်လွယ်ဆံို်းလူ ျာ်းအတွက် အာရံိုစိုက်ကူညီမပ်းရေ်ကိုလသ ဂ္ဂအာ်း IPU အမရ်းမပေါ်ဆံို်း ဖတ်ချက်က
မတာင််းဆိုထာ်းပါသည်။
ယင််းတိုတိုေ် ပေ်သည်အမေ ဖင် ထခိုက်လွယ်ဆံို်းလူ ျာ်းအတွက် ရာသီဉတိုမ ပာင််းလ ှုဒဏ်ကို
ခံနင
ို ရ
် ည်ရှမစ ည် လိုပ်ငေ််းစဉ် ျာ်း၌ ရင််းနှီ်း ြှ ပ်နှံ ခင််း ဖင်လည််းမကာင််း၊ သဘာဝမဘ်းဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှ
မစ ည် လိုပ်ငေ််းစေစ် ျာ်း၊ သဘာဝမဘ်းမကကာင် ဆံို်းရံ်းှု နိုင် ှုမလျှာချမရ်းအစီအ ံ ျာ်းကို မဘ်းဒဏ်ခံရသည်
နိုင်ငံ ျာ်းသို မထာက်ပံမပ်း ခင််း ဖင်လည််းမကာင််း ပရစ်သမဘာတူညီချက်၏ ပေ််းတိုင် ျာ်း ပည်မ ာက်
မစမရ်းအတွက် ရာသီဉတိုမ ပာင််းလ ှုဆိုငရ
် ာ ကက တင် ပင်ဆင် ှု ျာ်း ပို ိုလိုပ်မဆာင်ကကရေ် က ဘာနိုင်ငံ ျာ်း
ကို IPU ဆံို်း ဖတ်ချက်က တိုက်တွေ််းထာ်းပါသည်။
၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် ကျင််းပခသည် (၁၃၉) ကက ်မ ာက် IPU ညီလာခံတွင် ဖွံြို့မဖ ်းဆကျွေ််းနိုင်ငင
ံ ယ်
ျာ်း အိုပ်စိုက တင်သွင်း် မပီ်း ရာသီဉတိုမ ပာင််းလ ှုတိုက်ဖျက်မရ်းကို ချက်ချင််းလိုပ်မဆာင်ရေ် မတာင််းဆို
ထာ်းမသာ အမရ်းမပေါ်ဆံို်း ဖတ်ချက်ကို IPU အဖွြို့ဝင် ျာ်းက ဆနဒ မပ်း အတည် ပ ခ ကကပါသည်။
ပ ရစ် သ မဘာတူ ညီ ချက် ကို အမကာင် အ ထည် မဖာ် ရ ေ် နှ င် ရာသီ ဉ တို မ ပာင််း လ ှု ၏ အကျ ်း
သက်မရာက် ှု ျာ်း မလျာေည််းမစ ည်ေည််းလ ်း် ျာ်းကို မတွြို့ရရေ်
ှ
IPU သည် ပါလီ ေ် ျာ်းနှင် ပူ်းမပါင််း
ကူညီမဆာင်ရွက်လျက်ရှပါသည်။

IPU ညီလာခံကာလအတွင််းကျင််းပ ည် အစိုအဖွြို့မဆွ်းမနွ်းပွတစ်ခိုတွင် ပည်မဖ ်းမ

စွ ််းအင် ျာ်း

ထိုတ်လိုပ်မရ်း၌ ရင််းနှီ်း ြှ ပ်နှံ ှု ျာ်း ပို ိုစိုစည််း ပ လိုပ် ခင််း ဖင် စွ ််းအင်ချ ြို့တ ှုကို မလျှာချနိုင် ည် ူဝါဒ
ျာ်းကို လွှတ်မတာ်ကို ယ်စာ်းလှ ယ် ျာ်းက သံို်း သပ် အက ဖတ်ကကပါ ည်။ ထိုမဆွ်းမနွ်း ပွ၌ IPU နှင်
ကိုလသ ဂ္ဂတိုပူ်းတွထိုတ်မဝသည် သဘာဝပတ်ဝေ််းကျင်ဆိုင်ရာထိုတ် ပေ်ချက် စာအိုပ်ကို

တ်ဆက်

တင် ပခပါသည်။ ထစ
ို ာအိုပ်အ ည် ှာ “အစ ််းမရာင်၏ ပံိုစံ ျာ်း - လွှတ်မတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ် ျာ်းအတွက်
သဘာဝပတ် ဝေ််း ကျင်

ထခိုက် မစမသာ အစ ််းမရာင်စီ်း ပွာ်းမရ်း အမဆာက် အအံို

တ် ဆက် ” ဟူ၍

ဖစ်ပါသည်။
တ ော်း ျှတရသော ကုန်သွယ်ရ ်း
(၁၄၀) ကက ်မ ာက် IPU ညီလာခံသည် အ ခာ်းဆံို်း ဖတ်ချက်တစ်ခိုကိုလည််း ချ ှတ်ခပါသည်။
ထဆ
ို ံို်း ဖတ်ချက် ှာ “တရာ်း ျှတ၍ လွတ်လပ်မသာ ကိုေ်သွယ် ှု၏ အခေ််းကဏ္ဍ ၊ စဉ်ဆက် ပတ် ဖွံြို့မဖ ်း ှု
ပေ််းတိုင် ျာ်း ပည်မ ာက်မရ်းအတွက် ရင််းနှီ်း ြှ ပ်နှံမရ်း၊ အထူ်းသ ဖင် စီ်းပွာ်းမရ်းညီ ျှ ှု၊ မရရှည်တည်တံ
မသာ အမ ခခံအမဆာက်အအံို၊ စက် ှုလိုပ်ငေ််းထွေ််းကာ်းမရ်း၊ တီထွငမ
် ရ်းတိုအတွက် ရင််းနှီ်း ြှ ပ်နှံရေ်”
ဟူ၍ ဖစ်ပါသည်။
ဩစမကတ်းလျနိုင်င၊ံ ဂ္ါောနိုင်ငံနှင် ဆာ်းဘီ်းယာ်းနိုင်ငတ
ံ ိုက တင်သွင်း် ခမသာ ထဆ
ို ံို်း ဖတ်ချက်သည်
အထူ်းသ ဖင်စဉ်ဆက် ပတ်ဖြို့ွံ မဖ ်း ဆ
ှု ိုင်ရာ က ဘာ ူမဘာင်တွငပ
် ါရှသည် ကျယ် ပေ်မသာပေ််းတိုင် ျာ်းနှင်
တကျမသာရည် ှေ််းချက် ျာ်းတွင် အနှစ်ချ ပ်မဖာ် ပချက်နှင်အညီ၊ တရာ်း ျှတမသာဖွံြို့မဖ ်း ှု ရလဒ် ျာ်းကို
နိုင်ငံအ ျာ်းသို ဖေ်မဝမပ်းနိုင်ရေ် ကိုေ်သွယ်မရ်းနှင် ရင််းနှီ်း ြှ ပ်နှံ ှုတိုအတွက် စည််း ျဉ််းအမ ခခံမသာ
နိုင်ငံစံိုပါဝင်မဆာင်ရွက် ခင််း၏ အဓကအမရ်းကကီ်း ှုကို ထပ်မလာင််းအတည် ပ ထာ်းပါသည်။
ထိုဆံို်း ဖတ်ချက် သ ည် ဆင််း ရ ှု၊

ညီ ျှ ှု ၊

တည်မင ် ှု၊ ပဋ ပကခ ဖစ် ှုတို ကို မလျှာ ချ ခင််း နှင်

စီ်းပွာ်းမရ်းစွ ််းမဆာင်ရည်၊ လအ
ို ပ်ချက် ျာ်းကို ကိုယ်တိုင်ထတ
ို ်လိုပ်နိုင် ှု၊ နိုင်ငံတကာပူ်းမပါင််း မဆာင်ရွက် ှု၊
မင ််း ချ ််း မရ်းတို ကို တ ည် မဆာက် ခင််း တို အတွ က် တရာ်း ျှတ၍လွ တ် လ ပ် မသာ ကို ေ် သွ ယ် ှု က ပါဝင်
မဆာင်ရွကမ
် ပ်းနိုင် ခင််းကို ထပ်မလာင််းအတည် ပ ထာ်းပါသည်။

ဘာသာ ပေ်ဆိုသူ- ဦ်းသေ််းထွေ််းမအာင် (ဦ်းစီ်းအရာရှ)
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံမရ်းဌာေခွ ၊ ပည်မထာင်စိုလွှတ်မတာ်ရံို်း
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