
 
 

Vaibhav Global မှ မမန်မျောာ့ကကျျောက်မျက်က ျောင််းချမှုက ို ပ်ဆ ိုင််းကျော 

စ ိုစမ််းစစ်ကဆ်းသ ျော်းမည်က ို Justice For Myanmar ကက ြိုဆ ို 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ်ာလ ၂၅ ရက်၊ မြနြ်ာ - မြနြ်ာန ငုင်ြှံ ထွက်ရှ သည့်် ကကျာက်ြျက်ြျာျားက ု 

ကရာငျ်ားဝယ်ြှုြျာျားနငှ့််ပတ်သက်၍ စုံစြ်ျားစစ်က ျားြှုတစ်ရပ် က ာငရွ်က်ကနစဉ်အတွငျ်ား မြန်ြာ့် 

ကကျာက်ြျက်ြျာျားပါရှ သည့်် အကရာငျ်ားစာရငျ်ားြျာျား အာျားလုံျားက ု ဖယ်ရှာျားပပ ျားမဖစ်က ကာငျ်ား အ နဒ ယန ငုင်၏ံ 

စကတာ့်အ တ်ချ နျ်ားစာရငျ်ားဝင ် နာြည်ကက ျား လက်ဝတ်ရတနာကရာငျ်ားဝယ်ကရျားကုြပဏ  Vaibhav Global 

Limited က က ကညာခ ့်သည်။ မြနြ်ာ့်ကကျာက်ြျက် ြျာျားအာျား Vaibhav Global ၏ ကုနသ်ွယ်ကရာငျ်ားဝယ်ြှု၊ 

၎ငျ်ားတ ု ့်ပ ုငကု်ြပဏ ခွ ြျာျားနငှ့် ်  Amazon, Overstock နငှ့် ် Walmart တ ု ့်အပါအဝင ် တတ ယ ကာျားခံ 

က ျားအကရာငျ်ားကနရာြျာျားြှတ င့် ် လက်လ ကရာငျ်ားချကနြှု ြျာျားအကပေါ် စုံစြ်ျားကထာက်လှြ်ျားသည့်် 

သတငျ်ားက ာငျ်ားပါျားတစ်ကစာငက် ု Justice For Myanmar က ထုတ်ကဝခ ့်ပပ ျားကနာက် ယခုက ကညာချက် 

ထွက်ကပေါ်လာမခငျ်ား မဖစ်သည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ ပ  ြောပ ေးဆှိိုခွင ့်ရ ှိသ ူမ တနြောပမြောင့်က “ Vaibhav Global အကနန ့် စုံစြ်ျား 

စစ်က ျားတာလုပ်ကနတ ့် တချ နတ်ည်ျားြှာ မြန်ြာ့်ကကျာက်ြျက်ကတွ ကရာငျ်ားချတာက ု ချက်ချငျ်ားရပ်  ုငျ်ား 

လ ုက်တ ့် အကရျားယူက ာငရွ်က်ချက်က ု ကျွနြ်တ ု ့် ကက ြို  ုပါတယ်။ သူတ ု ့်ရ ့် စုံစြ်ျားစစ်က ျားြှုဟာ 

လွတ်လပ်ပပ ျား၊ ပွင့်လ်ငျ်ားမြငသ်ာြှုရှ ပပ ျား အြျ ြိုျားသာျားည ညွတ်ကရျားအစ ုျားရန ့် မြနြ်ာ့်အရပ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည်ျားကတွ 

ပါဝငသ်င့်ပ်ါတယ်၊ သူတ ု ့်ရ ့် ဒ တုန ့်မ်ပနက် ာငရွ်က်ြှုက ု အ လက်ထကရာနစ်ကုနသ်ွယ်ကရျား ကုြပဏ ကက ျားကတွ 

မဖစ် ကတ ့် Amazon, Overstock န ့် Walmart တ ု ့်အတွက် သတ ကပျား ကခါငျ်ားကလာငျ်ားသံတစ်ရပ် အမဖစ် 

ြှတ်ယူသင့််ပါတယ်။ အမခာျားကုြပဏ ကတွကကတာ့် သူတ ု ့်ရ ့် ပလက်ကဖာငျ်ားကတွြှာ မြနြ်ာ့်ကကျာက်ြျက်ကတွက ု 

 က်ပပ ျားကရာငျ်ားချကန   မဖစ်ပါတယ်။ Amazon, Overstock န ့် Walmart တ ု ့်အကနန ့် သူတ ု ့်ရ ့် လူ ့်အခွင့်အ်ကရျား 

တာဝနက်တွအရ မြန်ြာစစ်တပ်ရ ့် ရက်စက်ယုတ်ြာြှုကတွအတွက် ကငကွ ကျားကထာက်ပံ့်ကနတ ့် ဒ ကရာငျ်ားဝယ်ြှု 

ကတွြှာ ပါဝငပ်တ်သက်ကနတာကတွက ု အ ံုျားသတ်ဖ ု ့် ြမဖစ်ြကန အကရျားယူက ာငရွ်က် ရပါြယ်” ဟု 

ကမပာ ကာျားခ ့်သည်။ 



 
 

ပပ ျားခ ့်သည့််ကအာက်တ ုဘာလအတွငျ်ားတွင် စတငခ် ့်ပပ ျား၊ ယခုအခါ ကွနက်ရက်တွင် ကရာက်ရှ ကနသည့်် ၂၀၂၁ 

ခုနစ်ှ မြနြ်ာန ငုင် ံ ုငရ်ာဥပကဒ (Burma Act) ၏ ပုဒြ် ၂၀၃ တွင ် အကြရ ကနမ်ပည်ကထာငစု်သ ု ့် 

မြနြ်ာ့်ကကျာက်ြျက်တငပ် ု ့်ြှုအာျားလုံျားက ု ပ တ်ပငတ်ာျားမြစ်ရန ်အခွင့်အ်ာဏာအပ်နငှျ်ားထာျားသည်။ မြနြ်ာန ငုင် ံ

  ုငရ်ာဥပကဒ (Burma Act) အာျား အမြန ်ံုျားအတည်မပြိုကပျားမခငျ်ားမဖင့် ် မြနြ်ာမပည်သူြျာျားနငှ့်အ်တူ 

ရပ်တည်ကပျားရနန်ငှ့် ် မြနြ်ာ့်ကကျာက်ြျက်တငပ် ု ့်ြှုြျာျားအာျား ပ တ်ပငရ်န ်ကွနက်ရက်အြတ်ြျာျားအာျား Justice 

For Myanmar က တ ုက်တွန်ျားကတာငျ်ား  ုပါသည်။ 

 

အယ့်ဒတီြောမ ြောေးအတကွ့် မ တ့်ခ က့် 

 

မြနြ်ျောာ့ကကျျောက်ြျက်ြျျောျားအျောျား Vaibhav Global ၏ ကုန်သွယ်က ျောငျ်ားဝယ်ြှုအက ေါ်  Justice For Myanmar 

စ ုစြ်ျားက ျောက်လှြ်ျားသတငျ်ားက ျားသျောျားြှုက ု ဖက်ရှု န ်- 

www.justiceformyanmar.org/stories/us-retailers-trading-in-myanmar-gems-despite-

sanctions 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြျာျားအတွက ်တရာျားြျှတြှုနငှ့်တ်ာဝနခ်ံြှုရရှ ကစကရျား အတွက ်

စည်ျားရုံျားလှုံွဲ့က ာ်ကနသည့်် အြည်ြကဖာ်လ ုကသာ တက်ကကလှုပ်ရှာျားသူ တစ်စုမဖစ်ပပ ျား ဖက်ဒရယ်ဒ ြ ုကကရစ နငှ့် ်

ကရရှည်တည်တံ့်ခ ုငပ်ြ ကသာ ပင ြ်ျားချြ်ျားကရျားက ု ကရှွဲ့ ရှုလျက် စစ်တပ ်စ ျားပွာျားကရျားလုပ်ငနျ်ားြျာျားအာျားလံုျား ရပ်  ုငျ်ားရန ်

ကတာငျ်ား  ုလျက်ရှ  သည်။ 

 

ထပ်ြံသ ရှ လ ုပါက -  

 

ရတနာကြာင ် 

အ ျားကြျားလ် - media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ်  ုဒ ်- https://www.justiceformyanmar.org/  

ပံုတဝူဘ်  ုဒ ်: https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/ 

တွစ်တာ - @justicemyanmar 

ကဖ့်ဘုတ် - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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