Kirin Holdings မှ မမန်မာစစ်တပ်နင
ှ ့်် ဖက်စပ် လုပ်ငန််းမှ အမမတ်ငငွေမ ာ်းကု
ဆင
ု ်း် ငလ
့် ုက်မြင််းအာ်း Justice For Myanmar မှကကြိုဆ။ု
စစ်တပ်၏ အမမတ်အစွေန််းမ ာ်းနှင့်် ြု်းယူထာ်းသည့်် ပုငဆ
် င
ု မ
် ှုမ ာ်းကု မပည်သထ
ူ ့် သ ု ့်
မပန်လည်ငပ်းအပ်ရန် ငတာင််းဆ။ု
နဝ
ို င်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၂၀၊ မြန်ြာ - အနာဂတ်စီးပာီးရ ီးဝန်ီးကျင်ြာ “ရင်ီးလင်ီးမြင်သာြှုကင်ီးြဲ့ရနမြင်ီး”
ရ ကာငဲ့် မြန်ြာစစ်တပ်နင်ဲ့ ၎င်ီးတ၏
ို ဲ့ ဖက်စပ်လိုပ်ငန်ီးြ အမြတ်ရငြျာီးကို ဆိုငီး် ငလ
ဲ့ ိုက်ရ ကာင်ီး
Kirin Holdings က ယရန ဲ့ ထိုတ်မပန် ရ ကညာြဲ့သ ည်။ Kirin အရနမဖင်ဲ့ ယင်ီးအကျ ီးအမြတ်နင်ဲ့
ပိုငဆ
် ိုငြ
် ှုြျာီးကို ဒြိုကရ စနည်ီးကျလိုပ်ငန်ီးစဉ်ရအာက်တင် အ ပ်သာီးအစိုီး ြတဆငဲ့် မြန်ြာ
မပည်သူြျာီးထ ရ ာက်ရရစရ ီးအတက် ရသြျာရစ ပါြည်။ မြန်ြာစစ်တပ်နင်ဲ့ တလိုပ်သည်ဲ့
စီးပာီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးကို ပ်တန် ဲ့ န် အ ပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ီးြျာီး၏ ဖအာီးရပီးြှုကို က ြဲ့ ပပီးရနာက်
Kirin က ၎င်ီးတ၏
ို ဲ့ မြန်ြာဘယာလိုပ်ငန်ီးနစ်ြိုနင်ဲ့ ဖက်စပ်လိုပ်ကိုငရ
် နသည်ဲ့ စစ်တပ်စီးပာီးရ ီး
လိုပ်ငန်ီးစိုကကီး မဖစ်ရသာ မြန်ြာဲ့စီးပာီးရ ီးဦီးပိုငလ
် ြတက်ကို စိုစြ်ီးစစ်ရဆီး န် Deloitte ကို
ညွှန် ကာီးြသ
ို ဲ့
ဲ့ ည်။ Deloitte နငဲ့် Kirin တအရနမဖင်
ဲ့ ် ပင်လ
ဲ့ င်ီးမြင်သာြှုရ န်လိုပပီး ရတွဲ့ ရြျက်
အာီးလိုီးကို အြျာီးမပည်သူသြျမပ
ို ဲ့
န် လိုအပ်သည်။
စီးပာီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြျာီးအရနမဖင်ဲ့ မြန်ြာစစ်တပ်နင်ဆ
ဲ့ က်နယ်ြှုအာီးလိုီး မဖတ်ရတာက်ပစ် န် Justice
For
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Justice For Myanmar သည် မြန်ြာမပည်သူြျာီးအတက် တ ာီးြျှတြှုနငဲ့တ
် ာဝန်ြြှု ရရစရ ီး
အတက်

စည်ီးရို ီးလှုွဲ့ရဆာ်ရနသည်ဲ့

ဖက်ဒ ယ်ဒြိုကရ စနငဲ့်

အြည်ြရဖာ်လိုရသာ

ရ ရည်တည်တဲ့ြိုငပ် ြရသာ

တက်ကကလှုပ်ရာီးသူ
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တစ်စုမဖစ်ပပီး
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စစ်တပ်

စီးပာီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြျာီးအာီးလိုီး ပ်ဆိုငီး် န် ရတာင်ီးဆိုလျက်ရ သည်။
မြန်ြာဲ့စီးပာီးရ ီးဦီးပိုငလ
် ြတက် (MEHL) ြ အမြတ်အစန်ီးြျာီး မြန်ြာစစ်တပ်ကို တစ်ရလျှာက်လိုီး
ြည်ကဲ့သပ
ို ဲ့ ဲ့ပိုီးရနသည်ကို Justice For Myanmar ြြျှရဝထာီးရသာ MEHL အြျက်အလက်ြျာီးကို
အသိုီးမပ ရ ီးထာီးသညဲ့် Amnesty International ၏ “စစ်တပ်လြတက်” အစ င်ြစာအာီး
ဤတင် အရသီးစတ် ဖတ်ရှုပါ။
Kirin ၏ရ ကမငာြျက်အာီး ဤရန ာတင် ဖတ်ရှုပါ။
https://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2020/1111_02.html
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