အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
ဝါရွင္တန္ဒီစီ၂၀၅၁၅

ေအာက္တုိဘာလ၂ရက္၊၂၀၁၄

ဂုဏ္သေရရွိ သမၼတႀကီး ဘားရက္အုိဘားမား
အေမရိကန္သမၼတ
၁၆၀၀ ပန္ဆယ္လ္ေဗးနီးယားရိပ္သာလမ္း၊ နယူးေယာက္
ဝါရွင္တန္ဒီစီ၂၀၅၀၀
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ သမၼတၾကီး အုိဘားမား
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး၊သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏင
ွ ့္ ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားသည္တုိင္းျပည္၏ ၾကြယ္ဝ
ခ်မ္းသာမႈ၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ဒီမုိကေရစီေရးတုိ႔၏အလားအလာမ်ားကိုအဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္
အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္လာမည့္အေၾကာင္းကုိ အထူးအေလးထားေဖာ္ျပလုိသျဖင့္ ဤစာကုိ
ေရးသားလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတၾကီးအေနျဖင့္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔မၾကာခင္လာေရာက္လည္ပတ္မည့္
ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း
ယင္း၏ကတိႏွင့္အညီ ေဆာင္ရက
ြ ္ေရး အတြက္ တိုက္တြန္းေပးပါရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ တုိက္တြန္း
လုိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဖုိးတန္ဆံုးေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီးအစုိးရႏွင့္
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္
လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ား ရယူခြင့္မ်ားကိုအစိုးရအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ပင္
ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၄င္း၏သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေက်ာ္ၾကားေသာ္လည္း
ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ စစ္တပ္မွအုပ္စုိးခဲ့မ၊ႈ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းသူ
ျပည္သားမ်ားသည္ မိမိတုိင္းျပည္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ခံစားပုိင္ခင
ြ ့္ မရွိခ့ေ
ဲ ပ။
သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ေရနံ၊ ေရႊႏွင့္အျခားသတၱဳမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားသည္
ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရရွိေအာင္ ၀င္ေငြရွာေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေလးဦးတိုင္းတြင္ တစ္ဦးမွာအလြန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလ်က္ရွိၿပီး ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္
သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔မာွ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကုိခံစားေနၾကရပါသည္။

ဖြ႕ံ ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အားေပးရမည့္အစား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ရာမွ
ရရွိလာေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားသည္က်န္ရွိေနေသးေသာျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မည့္
စစ္တပ္ပုိင္း၏အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ားအားေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။တုိင္းျပည္၏သဘာဝ အရင္းအျမစ္
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈအမ်ားစုမွာစစ္တပ္မိသားစုမ်ားႏွင့္၄င္းတု႔ႏ
ိ ွင့္ဆက္စပ္ေနေသာခရုိနီတုိ႔၏လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္တြင္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။အက်ိဳးဆက္မွာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ အမ်ားဆံုး
ဆံုးရံႈးရမည့္သူမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကုိရရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို
ေႏွာင့္ယွက္ေနပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတုိ႔အား
အလြန္အမင္း ျခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သဘာဝအရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝသည့္ ေနရာအမ်ားစုသည္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားၾကား ကာလၾကာရွည္စြာပဋိပကၡျဖစ္ပာြ းပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိၾကၿပီး
အခ်ိဳ႕အရင္းအျမစ္ေနရာမ်ားမွာမူယင္းေဒသမ်ားကိုျဖတ္သန္းသြားလာၿပီးမွေရာက္ရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအရင္းအျမစ္မ်ားအား သာတူညီမွ်အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ မွ်ေဝသံုးစြခ
ဲ ြင့္အား
ပိတ္ပင္ျခင္း ခံထားရသမွ်၊သုိ႔မဟုတ္ထုိအရင္းအျမစ္မ်ားအားမည္သူမ်ားမွ မည္သူတုိ႔အတြကမ
္ ည္သ႔ုိ
ထုတ္သံုးစြေ
ဲ နသည္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မသိရွိႏုိင္ေသးသမွ်
ျပည့္စုံလုံေလာက္ၿပီး ၾကာရွည္ခံမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈသည္လည္း မရရွိႏုိင္ဘဲခက္ခဲေနဦးမည္
ျဖစ္ပါသည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးႏွင့္ေကာင္းမြန္စာြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူေသာအခ်က္ကုိ ကတိေပးထားေသာ္လည္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္မူ
ျပည္သူလူထုအား အသိေပးမႈမရွိဘဲ ဖံုးကြယ္ထားၾကၿပီး တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထုိအေရး
ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဖြင့္ဟေျပာဆုိရာတြင္ အထူးသျဖင့္ေအာက္ေျခေဒသတြင္းအဆင့္တြင္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။
၂၀၁၄ဇူလုိင္လ၂ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရနံ၊သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားတြင္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး အတြက္တစ္ကမာၻလံုး၏ အေျခခံစံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ သဘာဝ သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူမႈဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ (EITI) ၏ အဖြ႕ဲ ၀င္ေလာင္း
ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ
ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာရန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံထားပါသည္။ ယင္းသိ႔အ
ု ဖြ႔၀
ဲ င္ေလာင္း ျဖစ္ၿပီးေနာက္ တစ္လခန္႔
အၾကာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔စာခ်ဳပ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ
စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကုိမူ လွ်ိ႕ဝွက္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသံုးစြမ
ဲ ႈ လုပ္ငန္း
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ တံခါးပိတ္ျပင္ဆင္
ေရးဆြလ
ဲ ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္မ်ား၏
ပထမမူၾကမ္းမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုသိေစေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္

ေၾကျငာရန္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမပါဝင္ဘဲ EITI လုပ္ငန္းစဥ္မွ တဆင့္ အစိုးရမွ ပုိမုိပင
ြ ့္လင္း ျမင္သာေအာင္
လုပ္ေဆာင္မည္ဟူေသာ ကတိမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရပါ။
ျပင္ပမွဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္မ်ားကုိလုပ္ကုိင္ေနၾကေသာအခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ား
သည္၄င္းတု႔အ
ိ ားပုိင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားကုိစတင္ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားလာၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္
အမ်ားစုမွာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ျငင္းဆုိလ်က္ရွိၾကၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္
ရတနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးပုိမုိအဖုိးတန္သည္ဟအ
ု လားအလာရွိေသာ တူးေဖာ္ခြင့္လုိင္စင္ရရွိထားသည့္
ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ အစစ္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူျပည္သူလူထုသိရွိႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မရွိပါ။
ထုိအခ်က္ ေၾကာင့္ စစ္တပ္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ၄င္းတု႔၏
ိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ခရုိနီမ်ားအေနျဖင့္
ထုိအရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚမွ ကုိယ္က်ဳိးရွာအျမတ္ထုတ္ေနမႈကုိဖံုးကြယ္ရန္ တံခါးဖြင့္ထားေပးသကဲ့သုိ႔
ျဖစ္ေနပါသည္။
ႏုိဝင္ဘာလ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္သမၼတၾကီးလာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့စဥ္ကသမၼတၾကီးအေနျဖင့္ -

“လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းရဲ႕ထိပ္ဆံုးပုိင္းက ေဆာင္ရြက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ လူ႔ေဘာင္ရဲ႕ အေျခခံ
အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားေတြရဲ႕ ဆႏၵန႔ဲ ကိုက္ညီရပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့
တုိးတက္မႈ မီးစေရာင္ျခည္ေလးဟာ ၿငိမ္းသြားလို႔ မရပါဘူး - ဒီေရာင္ျခည္ေလးဟာ ပုမ
ိ ို အားေကာင္း
လာရပါမယ္၊ ဒီႏုိင္ငံရွိ လူတုိင္းအတြက္ ေတာက္ပထိန္လင္းတဲ့ ဓူ၀ံၾကယ္ႀကီးတစ္စင္း ျဖစ္လာရပါမယ္” ဟု
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ
ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သဘာဝအရင္းအျမစ္က႑အား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ပုိမုိပင
ြ ့္လင္းျမင္သာမႈ ရွေ
ိ စေရးႏွင့္
တာဝန္ခံမႈရွိေစေရးအတြက္ ကတိေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရကုိ စည္းရုံးေျပာဆုိရာ၌
သိသိသာသာ အကူအညီ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ ကတိေပးမႈမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္
လုပ္ေဆာင္မႈ အၾကား ကြာဟခ်က္သည္ က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္သမၼတၾကီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသည္က
့ ႑အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒ၊
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားတြင္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈတုိ႔ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးအတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရကုိပန္ၾကားေပးရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။
ထုိျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူသံုးစြေ
ဲ သာ စီမံကိန္းမွရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ားကုိ
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ ထုိသုိ႔ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္
အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တုိးတက္မႈ

အေျခအေနကုိ အစီရင္ခံသည့္နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အထက္ေဖာ္ျပပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား
ျပဌာန္းေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္လိုအပ္သည့္နည္းပညာ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္
အတြက္ “သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြမ
ဲ ႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အတူ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု G8
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ”ႈ အျဖစ္ သမၼတၾကီးအေနျဖင့္ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။
ဆက္လက္ေျပာၾကားရမည္ဆုိလွ်င္ ကုမၸဏီမ်ား၏အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသူပုိင္ရွင္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမွရရွိသည့္ ႏွစစ
္ ဥ္ဝင္ေငြမ်ားႏွင၊့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖြ႕ံ ျဖိဳးတုိးတက္ေစမႈ တုိ႔ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း အပါအဝင္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ EITI ၏ အေျခခံစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝျမန္ျမန္ဆန္ဆန္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏုိင္ေရး အတြက္ တုိက္တြန္းရန္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ကုိ အသံုးျပဳရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အစစ္အမွွန္ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေစေရးအတြက္အလားအလာေကာင္းမ်ားကုိ
တြန္းအားေပးရန္အတြက္ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အခိုင္အမာသံဌိဌာန္ခ်ထားပါသည္။ ဤအခ်က္သည္
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအေရးႀကီးကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍
သမၼတၾကီး၏ အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္

Steve Chabot

Matt Salmon

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

Trent Frawks

Madeleine Z.Bordallo

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

Gregory W. Meeks

Earl Blumenauer

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

Gwen Moore

John Conyers

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

Charles B. Rangel

Matt Cartwright

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

Reid Ribble

Dana Rohrabacher

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

Eliot Engel

Joseph Crowley

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

James Lankford

Maxine Waters

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

