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လတ်တလလောထုတပ်ြနလ် ြေညောချြေ်  

လေလ ၁၂ ရြေ်၊ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ 

 

မြန်ြာစစ်တပ်ကှိို အမြတင် ွေ င ေါ်လာ ၂၂.၇၇ သန််းရရ ှိငစခ ဲ့ငသာ Kirin ၏ ၂၀၂၀ ပထြသ ို်းလပတအ်ငရာ ််းမြ ဲ့တ်က်လာြှု 

င ကညာမခ ််းအငပေါ် လူ ဲ့အခွေ ဲ့အ်ငရ်းတက်ကကလှုပ်ရ ာ်းသြူျာ်း၏ တိုန ဲ့်မပန်ချက်  

 

လေ ၁၂ ၊ ၂၀၂၀  

Kirin ၏ ထုတ်ပြနလ် ြေညောချြေ်အရ Myanmar Brewery ၏ ယခုနစ်ှ ြထေသ ုုံးလြတ် ြ ုေှနလ်ည်ြတ်ေှု အ 

ပေတ်ြေောဏသည် ပြ ုံးခ ဲ့သညဲ့် ၂၀၁၉ခုနစ်ှ ြထေသ ုုံးလြတ်ထြေ် ၂၈% တိုုံးတြေလ်ောလ ြေောငု်ံး သိရိှရြါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ 

ဇနန်ဝါရ  ၁ ရြေ်လန ဲ့ေှ ေတ်လ ၃၁ ရြေ်လန ဲ့အတွငု်ံး အပေတအ်စွနု်ံး ဂျြနယ်နု်ံးလင ွ၅ ဘ လျ ရရိှခ ဲ့ပြ ုံး 

ယလန ဲ့လငလွ ြေုံးလ လှယ်နှုနု်ံးလြါြေ်လ ုံးနငှဲ့ ်ပြနလ်ည်တြွေ်ချြေ်လျှင ်အလေရိြေနလ် ေါ်လော ၄၆.၄၇ သနု်ံးရိှ ြါသည်။ Kirin သည် 

Myanmar Brewery ြေို ပေနေ်ောစစ်တြ်ြုိင ်ပေနေ်ောဲ့စ ုံးြွောုံးလရုံးဦုံးြုိင်လ ေိတြေ်နငှဲ့ ်ြ ုံးလြါငု်ံးလ ောငရွ်ြေ်လနပြ ုံး ြေ ရငေှ် 

အစုရှယ်ယော ၅၁% ၊ ပေနေ်ောဲ့စ ြွောုံးလရုံးဦုံးြုိငလ် ေိတြေ်ေှ အစုရှယ်ယော ၄၉% အသ ုံးသ ုံးထညဲ့်ဝင်ထောုံး ြေြါသည်။  

 

Kirin ၏ထုတ်ပြနခ်ျြေ်အရ Myanmar Brewery ၏လရောငု်ံးအောုံးသည် ၁၂.၆% တြေ်လနလ ြေောငု်ံး သိရ ြါ သည်။ ဤ ပေငဲ့တ်ြေ်ေှု 

သည်ရခိုငန်ငှဲ့ခ်ျငု်ံးပြည်နယ်တို ဲ့တွငအ်ရြ်သောုံးေျောုံးြေို သတ်ပြတ်ပခငု်ံး၊ ြေ်ုံး  ုံးပခငု်ံး၊ လြျောြေ်ြျြေ်ပခငု်ံး၊ နှြ်ိစြေ်ညှငု်ံးြနု်ံးပခငု်ံး ၊ 

အစုလိုြေ်အပြ ြုံလိုြေ် လ  ွှေ့လပြောငု်ံး လနရော ချထောုံးပခငု်ံး တို ဲ့ပြစ်လသောစစ်ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးနငှဲ့ ်လ သောုံးေျိြုံုံးနယွ်အလြေါ်  န ဲ့ြ်ေျငလ်သော 

ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးပေငဲ့တ်ြေ်လောပခငု်ံး နငှဲ့လ်ည်ုံး အချိနတ်ိုြေ် ုိင ်လနြါသည်။ အငတ်ောနြေ် ပြတ်လတောြေပ်ခငု်ံးြေ 

 ြေ်လြေ်ပြစ်လြေါ်လနလသော ချိြုံုံးလြောြေ်ေှုေျောုံးအလြေါ် သတငု်ံးတငပ်ြေှုြေို အတောုံးအ  ုံး ပြစ်လစြေော ပေနေ်ောပြည်တွငု်ံး 

ထိခိုြေ်ခ ရေှု အပြစ်နိငု ် ုုံးပြည်သ လ ထု အချိြုံွှေ့အတွြေ် ြေိုဗစ် - ၁၉ လရောဂါြေောြေွယ်ထိနု်ံးချြုံြ်လရုံး အောုံးထုတ်ေှုေျောုံးြေိုလည်ုံး 

ထိခိုြေ်လစလျြေ်ရိှသည်။  

 

Kirin ြေိပုေနေ်ောစစ်တြ်နငှဲ့ ် ြေ်လြေ်၍ စ ုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ငနု်ံးေျောုံးေလ ောငရွ်ြေ်လတောဲ့ရန ်လတောငု်ံး ုိ ထောုံးသညဲ့် Justice For 

Myanmar လှုြ်ရှောုံးေှု၏ လပြောလရုံး ုိခွငဲ့်ရိှသ  ရတနောလေောငြ်ေ Kirin အောုံး ပေနေ်ောစစ်တြ် နငှဲ့ ်

လုြ်ငနု်ံးလြေ်တွ လ ောငရွ်ြေ်လနပခငု်ံးေှ လေ်ုံးခွ ရြ် ုိငု်ံးလြုံးရန ်လတောငု်ံး ုိ ထောုံးလ ြေောငု်ံး လပြောြါသည်။  

"Kirin ဘ ယောြေ ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးစွောြေျ ုံးလွနလ်ျြေ်ရိှတ ဲ့ ပေနေ်ောစစ်တြ်နငှဲ့ြ် ုံးလြါငု်ံးပြ ုံး လုြ်ငနု်ံးခွ အပြစ် 
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အတ တြေွလ ောငရွ်ြေ်လနတောြေို လတွွှေ့ရတော အလွနထိ်တလ်န ဲ့အ် ဲ့ သေိြါတယ်။ Kirin ရ ဲ့ စ ုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ြေိုငြ်ြေ် (ပေနေ်ောစစ်တြ်) 

ဟော   ြ ုံးလြါငု်ံးလ ောငရွ်ြေ်ေှုရ ဲ့ အသ ုံးအြွငဲ့ပ်ြစ်တ ဲ့ လငလွ ြေုံးအပေတအ်စွနု်ံးလတွြေို လ ေျိြုံုံးတုနု်ံးသတ်ပြတ်ပခငု်ံးလတွ၊ 

စစ်ရောဇဝတ်ေှုြေျ ုံးလွနပ်ခငု်ံးလတွေှော အသ ုုံးပြြုံလန ြေြါတယ်။ Myanmar Brewery ြေို 

 ြေ်လြေ်လည်ြတ်လနဦုံးေယ် ုိရငလ်တောဲ့ ပေနေ်ော စစ်တြ်ရ ဲ့ လ ဲ့အခွငဲ့အ်လရုံးချိြုံုံးလြောြေ်ေှုလတွ၊ လ သောုံးေ နတ် ဲ့ 

ရြေ်စြေ်ေှုလတွေှော Kirin ဟောလည်ုံး အလိတု  အလိုြါလို ဲ့ ြ  သတ်ေှတ်ရလတောဲ့ေှောြါ။ Justice for Myanmar အလနန ဲ့ Kirin ြေို 

သ တို ဲ့ြေိုယ်တိုင ်လ ြေညောထောုံးတ ဲ့ "တောဝနယ် ေှု၊ တောဝနခ် ေှုရိှတ ဲ့ စ ုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ငနု်ံး"  ုိတ ဲ့ စြေောုံးရြ်အတိုငု်ံး ပေနေ်ော စစ်တြ်န ဲ့ 

ြ ုံးလြါငု်ံးလနပခငု်ံးြေို ရြ်တနု်ံးြေရြ်ပြ ုံး တရောုံးေျှတေှုအတွြေ် လ ောငရွ်ြေ်လနေှုလတွေှော ြါဝငြုိ် ဲ့ လတောငု်ံး ုိြါတယ်" ဟု 

လပြော ြေောုံးခ ဲ့ြါသည်။  

 

Justice for Myanmar သည် တနု်ံးတ ည ေျှေှု၊ တရောုံးေျှတေှု နငှဲ့ ်တောဝနယ် ေှု၊ တောဝနခ် ေှုတို ဲ့အတွြေ် လ ောငရွ်ြေ်လနလသော 

လ ဲ့အခွငဲ့အ်လရုံးတြေ်ကြေလှုြ်ရှောုံးသ တစ်စုေှ စတငလ်ိုြေ်သညဲ့် ြေေ်ြိနု်ံး လှုြ်ရှောုံးေှုတစ်ခုပြစ်ြါသည်။ Justice for Myanmar 

သည် ပေနေ်ောနိငုင် တစ်ဝှေ်ုံးရိှ လ ဲ့အခွငဲ့အ်လရုံး ချိြုံုံးလြောြေ်ေှုေျောုံးနငှဲ့ ် ြေ်နယွ်လနသညဲ့် ပေနေ်ောစစ်တြ်၏ စ ုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ငနု်ံးေျောုံးြေို 

လြော်ထုတ်ရငု်ံး တစ်ချိနတ်ည်ုံးတွငလ်ည်ုံး Kirin အြါအဝင ်နိငုင် တြေောစ ုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ငနု်ံးေျောုံးအလနပြင်ဲ့ ပေနေ်ောစစ်တြ်နငှဲ့ ်

အ ြေ်အသွယ်ပြတ်ရန ်ြိအောုံးလြုံးေှုေျောုံး လ ောငရွ်ြေ်လျြေ်ရိှြါသည်။  

 

၂၀၁၉ ခုနစ်ှတွင ်ြေုလသေဂဂအချြေ်အလြေ်ရှောလြွလရုံးေစ်ရှငြ်ေ Kirin ြေို ပေနေ်ောဲ့ဦုံးြုိငစ် ုံးြွောုံးလရုံးလ ေိတြေ်နငှဲ့ ်ြ ုံးလြါငု်ံး၍ 

စ ုံးြွောုံးလရုံးလုြ်လ ောငလ်နလသောလ ြေောငဲ့ ်လ ေျိြုံုံးတုနု်ံး သတ်ပြတ်ေှု၊ စစ်ရောဇဝတ်ေှုနငှဲ့ ်

လ သောုံးေျိြုံုံးနယွ်အလြေါ် န ဲ့ြ်ေျငလ်သောရောဇဝတ်ေှုေျောုံးတွင ်ြါဝငြ်တ်သြေ်လနလသော စ ုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ငနု်ံးတစ်ခုအပြစ် 

သတ်ေှတ်လ ြေညောထောုံးြါသည်။ ြေုလသေဂဂ အချြေ်အလြေ်ရှောလြွလရုံးေစ်ရှငြ်ေ ပေနေ်ောဲ့ဦုံးြုိငစ် ုံးြွောုံးလရုံးလ ေ တြေ်သည် 

ပေနေ်ောစစ်တြ်အတွြေ် လ ေျိြုံုံးတုနု်ံးသတ်ပြတ်ေှု၊ စစ်ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးနငှဲ့ ်လ သောုံးေျိြုံုံးနယွ်အလြေါ်ြေျ ုံးလွနလ်သော ရောဇဝတ်ေှုေျောုံး 

ြေျ ုံးလွနန်ိငုလ်စရနအ်တွြေ် လထောြေ်ြ ဲ့လြုံးလျြေ်ရိှသညဲ့် ြငေ်ဝငလ်ငွရငု်ံးပေစ်တစ်ခုပြစ်လ ြေောငု်ံး လတွွှေ့ ရိှ ထောုံးပြ ုံးလည်ုံးပြစ်သည်။ 

ြေုလသေဂဂအချြေ်အလြေ်ရှောလြွလရုံးေစ်ရှငေှ် Kirin နငှဲ့ ်အပခောုံးနိငုင် တြေော စ ုံးြွောုံးလရုံး လုြ်ငနု်ံးေျောုံးြေို ပေနေ်ောစစ်တြ်နငှဲ့ ်

အ ြေ်အ  ေပြြုံလုြ် ြေရန ်လတောငု်ံး ုိ ထောုံးခ ဲ့ပြ ုံးလည်ုံးပြစ်ြါသည်။  

 

"၂၀၂၀ ြထေသ ုုံးလြတ်အတွငု်ံး စစ်တြ်ရ ဲ့ လဝစု အပေတ်လငလွ ေါ်လော ၂၂ သနု်ံးဟော စစ်တြ်ြေို ပေနေ်ောနိငုင် ေှောရိှတ ဲ့ 

ဌောလနတိုငု်ံးရငု်ံးသောုံးလတွအလြေါ် လ ဲ့အခွငဲ့လ်ရုံးချိြုံုံးလြောြေ်ေှုလတွ  ြေ်လြေ် ြေျ ုံးလွနန်ိငုလ်စြုိ ဲ့ လထောြေ်ြ ဲ့လြုံးသလိုပြစ်လနြါတယ်။ 

Kirin ြေ အပေတ်လငလွတွ တိုုံးတြေလ်ောလ ြေောငု်ံး ထုတ်ပြနလ် ြေညောလနချိနေှ်ောြ စစ်တြ်ရ ဲ့ လ သတ်၊ ေု နို်ံးြေျငဲ့၊် 

https://www.justiceformyanmar.org/
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ညှငု်ံးြနု်ံးနှြ်ိစြ်ေှုလတွ လ ြေောငဲ့ ်အသြေ်လု လပြုံးခ ဲ့ရတ ဲ့ လ  ွှေ့လပြောငု်ံး ြုေခသည် သိနု်ံးဂဏနု်ံးန ဲ့ချ ပြ ုံး ပေနေ်ောနိငုင် ရ ဲ့ 

အလနောြေ်ဘြေ်ပခေ်ုံးလ သလတွန ဲ့ ဘဂဂလောုံးလ ဲ့ရ်ှနိငုင် အတွငု်ံးေှော  ြေ်လြေ်ြေျနရိှ်လန၊ 

 ြေ်လြေ်တိေ်ုံးလရှောငထွ်ြေ်လပြုံးလနရ  ြါြ  " ဟု Justice for Myanmar ၏ လပြောလရုံး ုိခွငဲ့်ရိှသ  ရတနောလေောငြ်ေ 

လပြော ြေောုံးခ ဲ့ြါသည်။  

 

Kirin သည် ြေုလသေဂဂအချြေ်အလြေ်ရှောလြွလရုံးေစ်ရှင၏် အ ြေ ပြြုံချြေ်ြေို လစ်လျ  ှုြေော ပေနေ်ောစစ်တြ်၏ အဓိြေ ဝငလ်င ွ

ရငု်ံးပေစ် တစ်ခုအပြစ်  ြေ်လြေ်ရြ်တည်လြုံးလနတုနု်ံးြငပ်ြစ်သည်။ လြေ်ရိှအချိနတ်ွင ်တြ်ေလတော် ြေောြေယွ်လရုံးဦုံးစ ုံးချြုံြ် 

ဗုိလ်ချြုံြ်ေှုုံးကြေ ုံး ေငု်ံးလအောငလ်ှုိငအ်ြါအဝင ်၊ တြ်ေလတော်ေှ ထိြ်ြုိငု်ံး လခါငု်ံးလ ောင ်ေျောုံးြေို လ ေျိြုံုံးတုနု်ံးသတ်ပြတ်ေှုအတွြေ် 

နိငုင် တြေောရောဇဝတ်ေှုခ ု  ုုံး (International Criminal Court - ICC) ေှ စ ုစေ်ုံးစစ်လ ုံးေှုေျောုံးြေိုလည်ုံး 

ပြြုံလုြ်လျြေ်ရိှလနြါသည်။ြေောြေွယ်လရုံးဦုံးစ ုံးချြုံြ် ဗုိလ်ချြုံြ်ေှုုံးကြေ ုံး ေငု်ံးလအောငလ်ှုိငသ်ည် Kirin ပေနေ်ောပြည်လြေ်ခွ ၏ 

အဓိြေရှယ်ယောရှငတ်စ်ဦုံးပြစ်သလို ပေနေ်ောဲ့ စ ုံးြွောုံးလရုံး ဦုံးြုိငလ် ေိတြေ်တွငလ်ည်ုံး နောယြေအြွ ွှေ့ ဥြေက ဌလည်ုံးပြစ်သည်။  

 

အပြည်ပြည် ုိငရ်ော တရောုံးေျှတေှုခ ု  ုုံး (International Court of Justice - ICJ ) ြေ  ုိဟငဂ်ျောေျောုံးအလြေါ် 

ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးထြ်ေ ြေျ ုံးလွနပ်ခငု်ံးေှ တောုံး  ုံးရနအ်တွြေ် ပေနေ်ောနိငုင် အလြေါ် ယောယ အစ အေ ေျောုံးအောုံး ဇနန်ဝါရ လြေ 

ချေှတ်ခ ဲ့ပြ ုံးပြစ်ြါသည်။ ယခုလတွငလ်ည်ုံး ပေနေ်ောနိငုင် အလနပြငဲ့ ်တိုုံးတြေ်ေှု အလပခ အလန ေျောုံးနငှဲ့ ်ြတ်သြေ်၍ 

အစ ရငခ် စောတစ်လစောငြ်ေို ICJ သုိ ဲ့ ေပြစ်ေလနတငသွ်ငု်ံးရဦုံးေည်ပြစ်ြါသည်။ သုိ ဲ့ရောတွင ်ပေနေ်ောစစ်တြ်သည် 

ချေှတ်ထောုံးလသောအေိန ဲ့ြ်ေို ချိြုံုံးလြောြေ်ပေ ချိြုံုံးလြောြေ်လနသညဲ့် သြေ်လသ အလထောြေ်အထောုံးေျောုံးစွောရိှလနပြ ုံး 

ပေနေ်ောနိငုင် လ ဲ့အခွင်ဲ့အလရုံးအလပခအလန ုိငရ်ော ြေုလသေဂဂအထ ုံးြေိယု်စောုံးလှယ်ြေလည်ုံး (ဧပြ လ ၂၉ ၊ ၂၀၂၀) တွင ်

ပေနေ်ောစစ်တြ်အလနပြငဲ့ ်ရခိုငပ်ြည်နယ်နငှဲ့ ်ချငု်ံးပြည်နယ်တို ဲ့တွင ် ြေ်လြေ်ပြစ်ြွောုံးလနလသော စစ်ရောဇဝတ်ေှုေျောုံး၊ 

လ သောုံးေျိြုံုံးနယွ်အလြေါ်ြေျ ုံးလွနလ်သော ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးြေို အလရုံးယ လ ောငရွ်ြေ်ေှု ပြြုံလုြ်ရန ်လတောငု်ံး ုိထောုံးသည်။  

 

၂၀၂၀ ြထေသ ုုံးလြတ်အတွငု်ံး Kirin ထ ေှ ပေနေ်ောစ်တြ် ရရိှလသော အပေတ်အစွနု်ံးသည် စစ်တြ်၏ ဧပြ လအတွငု်ံးလ သိရှင ်ြေောုံး 

လှူ ါနု်ံးပြခ ဲ့သညဲ့် ြေိုဗစ် - ၁၉ အတွြေ် အလှူြေောဏထြေ် ၁၄   ြုိေုိ ေျောုံးပြောုံးလနသည်ြေိုလတွွှေ့ ရိှရြါသည်။ 

အ ုိြါအလှူြေောဏေှောတြ်ေလတော်သောုံးေျောုံး၊ အရြ်ဘြေ်ဝနထ်ေ်ုံးေျောုံး၏ တစ်ရြေ်စောလစောနငှဲ့ ်စစ်ဗုိလ်ချြုံြ်ေျောုံး၏ တစ်လစော 

လစောေှ စုိြေ်ထုတ်လှူ ါနု်ံးသည်ဟု ပေနေ်ောစစ်တြ် ထုတ်ပြနခ်ျြေ်အရသိရပြ ုံး ဤြေောဏေှော ပေနေ်ောစစ်တြ်၏ စ ုံးြွောုံးလရုံး 

လုြ်ငနု်ံးေျောုံးစွောထ ေှ တစ်ခုပြစ်လသော Kirin ေှ ရရိှလသောအပေတ်လငနွငှ်ဲ့ နှုငို်ံးယှဉ်လျှင ်ေလပြောြလလောြေ်လအောင ်နည်ုံးြါုံးလှသည်။  
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၂၀၁၉ ခုနစ်ှ  ဇငဘ်ောလတွင ်Kirin ြေ ၎ငု်ံးတို ဲ့၏ အပြည်ပြည် ုိငရ်ောအ ြေ လြုံးဘုတ်အြွ ွှေ့သည် ပေနေ်ောနိငုင် ရိှ လုြ်ငနု်ံးေျောုံး၊ 

 ြေ်  လရုံးေျောုံးြေို ပြနလ်ည်စစ်လ ုံးလတောဲ့ေည်ပြစ်လ ြေောငု်ံး လ ြေညောခ ဲ့ြါသည်။ ပြနလ်ည်စစ်လ ုံးေှုြေို လ ောငရွ်ြေ်ရောတွင ်

ြေုေပဏ ၏ ထိြ်တနု်ံး အေှုလ ောငေ်ျောုံး အပြင ် သစလ တုံးလျ နငှဲ့ ်နယ ုံးဇ လနေှ် ထိြ်တနု်ံးစ ုံးြွောုံးလရုံးလခါငု်ံးလ ောငေ်ျောုံး၊ Gavin 

Walker၊ ၊ Sir Rod Eddington နငှဲ့ ်Paula Dwyer တို ဲ့လည်ုံး ြါဝငခ် ဲ့လ ြေောငု်ံး သိရြါသည်။ ပြည်လည်  နု်ံးစစ် ေှု ပြြုံ လုြ် ရ 

ပခငု်ံးေှော Kirin ၏ လြေ်လအောြေ်ခ  Little Lion World (Little Creatures) ြေ အလေရိြေနအ်လပခစုိြေ် New Belgium Brewing 

ဘ ယောြေုေပဏ အောုံး ဝယ်ယ ရနလ် ောငရွ်ြေ်ပခငု်ံးအောုံး အေျောုံးပြည်သ လဝြနေ်ှုေျောုံး လြေါ်လြါြေ်လနလ ြေောငု်ံးြေို 

 ြေောုံးသိရ၍ပြစ်လ ြေောငု်ံး ထုတ်ပြနခ် ဲ့ြါသည်။ သုိ ဲ့လသော်လည်ုံး Kirin ၏ အပြည်ပြည် ုိင်ရောအ ြေ လြုံးဘုတ်အြွ ွှေ့သည် 

ပြည်လည် နု်ံးစစ်ပခငု်ံး ုိငရ်ော အချြေ်အလြေ်ေျောုံး၊ ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးြေျ ုံးလွနလ်ျြေ်ရိှသညဲ့် ပေနေ်ောစစ်တြ်နငှဲ့ ်

လ ောငရွ်ြေ်လနလသော လုြ်ငနု်ံးေျောုံးနငှဲ့ ်ြတ်သြေ်၍ ေည်သညဲ့်အချိနတ်ွင ်  ုုံးပြတ်ချြေ်ချေှတ်ေည်ပြစ်လ ြေောငု်ံးြေိုေ  ထုတ်ပြနရ်န ်

ြျြေ်ြေွြေ် လန  ပြစ်လ ြေောငု်ံး လတွွှေ့ ရိှရသည်။  

 

Kirin ၏ ဝငလ်ငရွရိှေှုအစ ရငခ် စောထုတ်ပြနခ်ျိနသ်ည် Burma Campaign UK ၏ ပေနေ်ောစစ်တြ်နငှဲ့ ်

စ ုံးြွောုံးလရုံးြ ုံးလြါငု်ံးလ ောငရွ်ြေ်လနလသော ြေုေပဏ ေျောုံး သုိ ဲ့ေဟုတ် လ ဲ့အခွင်ဲ့အလရုံးချိြုံုံးလြါြေ်လနလသော စ ေ ြေိနု်ံးေျောုံးနငှ်ဲ့ 

 ြေ်စြ်ြတ်သြေ်လနသညဲ့် ြေုေပဏ ေျောုံးြါလသော နောေည် ုိုံးစောရငု်ံး (Dirty List) ြေို ထုတ်ပြနသ်ညဲ့်အချိနန်ငှဲ့ ်

တစ်ရြေ်တည်ုံးြငပ်ြစ်ြါသည်။ Burma Campaign UK ေှ နောေည် ုိုံး စောရငု်ံးသွငု်ံးထောုံးလသော ြေုေပဏ  ၁၃၃ ခုစောရငု်ံးတွင ်Kirin 

သည်လည်ုံး တစ်ခုအြါအဝငြ်ငပ်ြစ်ြါသည်။  

 

ထြ်ေ သိရိှလိုြါြေ  ြေ်သွယ်ရန။် 

 

ရတနောလေောင ် 

Email: media@justiceformyanmar.org  

Website: https://www.justiceformyanmar.org/  

Twitter: @justicemyanmar  

Facebook: https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 

 

https://burmacampaign.org.uk/take-action/dirty-list/
https://www.justiceformyanmar.org/
https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/

