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ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၂၂ - ပြန်ြာ 

 

Kirin Holdings ရ ဲ့ တာဝန်ြ ဲ့ထက်ွခွာြှုက အကကြ််းဖက်စစ်အြ်ုစု ကျ ်းလွန်နနတ ဲ့ 

ရက်စက်ကကြ််းကကြုတတ် ဲ့ ရာဇ၀တြ်ှုနတြွ ာ ကကြံရာြါဆက်ပဖစ်နန 

 

 
ကီရငဟ်  ိုးဒငိ်ုးက သူတ  ို့ရ ို့ အစ ရှယ်ယာအာိုးလ  ိုးက   မြနြ်ာဘရူဝါရီန ို့ ြန္တလလိုးဘရူဝါရီ ဖက်စပ်လ ပ်ငနိ်ုးစ  

လတွေထ  လရာငိ်ုးချသွောိုးြယ်လ  ို့ လ ကမငာခ ို့ ပါတယ်။ က ြပဏအီလနန ို့ မြနြ်ာန္  ငင် ကလန ထွေက်ခွောသွောိုးမခငိ်ုးက 

လ ပ်ငနိ်ုးရ ို့ ထ နိ်ုးချျုပ်ြှုအာိုးလ  ိုးက   သူတ  ို့ရ ို့ စီိုးပွေါိုးလရိုးလ ပ်လဖာ်က  ငဖ်က်မဖစ်တ ို့ မြနြ်ာို့စီိုးပွောိုးလရိုး 

ဦိုးပ  ငလီ်ြ တက် (MEHL) ထ  လရာက်ရှ သွောိုးလစပါတယ်။ 

 

ယငိ်ုးသလဘာတူညီချက်က ဦိုးပ  ငက် ြပဏြှီတဆငို့ ် အဆ  ပါစီိုးပွောိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးလတွေက   ဆက်လက် 

လည်ပတ်လစတာမဖစ်ပပီိုး အ ကြ်ိုးဖက်မြန်ြာစစ်အ ပ်စ အတွေက် ဘဏ္ဍာလငွေအစဥ်ပ ို့ပ  ိုးလပိုးဖ  ို့ လ ပ်လပိုးလ  က် 

တာပ  မဖစ်ပါတယ်။  

 

ကီရငက် မြနြ်ာဘရူဝါရီရ ို့ ၅၁ ရာခ  ငန်္ှုနိ်ုးက   ပ  ငဆ်  ငထ်ာိုးပပီိုး၊ ဦိုးပ  ငက် ြပဏကီ ၄၉ ရာခ  ငန်္ှုန်ိုး 

ပ  ငဆ်  ငထ်ာိုးပါတယ်။ 

 

ကီရငရ် ို့ ထ တ်မပနခ်ျက်အရ ရှယ်ယာလ  လမပာငိ်ုးတနဖ်  ိုးက ဂျပနယ်နိ်ုး သနိ်ုးလပါငိ်ုး ၂၂၄၀၀ နိီုးပါိုး 

(မြန်ြာကျပ်လငွေ သနိ်ုးလပါငိ်ုး ၃၂၄၀၀၀ သ  ို့ြဟ တ် အလြရ ကနလ်ဒေါ်လာ ၁၆၃.၉ သနိ်ုး) ရှ ပါတယ်။ 

 

၂၀၂၀ ခ န္စ်ှ န္  ဝငဘ်ာလြှာ ကီရငက် ဦိုးပ  ငက် ြပဏီက   အမြတ်လဝစ လပိုးလချတာရပ်ဆ  ငိ်ုးခ ို့ပါတယ်။ 

က ြပဏအီလနန ို့ မြနြ်ာန္  ငင် ကလန ထွေက်တ ို့အခါ အမြတ်လဝစ လတွေန ို့ က ြပဏဘီဏစ်ာရငိ်ုး လက်ကျနလ်တွေန ို့ 

ပတ်သက်ပပီိုး ဘာဆက်လ ပ်ြယ်ဆ  တာက  လတာို့ ထ တ်လဖာ်လမပာ ကာိုးတာ ြရှ ခ ို့ပါဘူိုး။ 

 

မြနြ်ာ၊ ဂျပန်န္ငှို့ ်ကြဘာတစ်ဝှြ်ိုးက အရပ်ဘက်အဖွေ ွဲ့အစည်ိုးလတွေက ကီရငက်   သူတ  ို့ရ ို့ စီိုးပွောိုးလရိုးလ ပ်ငနိ်ုး 

လတွေန ို့ ဦိုးပ  ငက် ြပဏကီ   တာဝနသ် သ  တာဝနယူ် တာဝနခ် ပပီိုး အဆ  ိုးသတ်ဖ  ို့ လတာငိ်ုးဆ  ခ ို့ပပီိုး မဖစ်ပါတယ်။ 

အ ကြ်ိုးဖက်စစ်အ ပ်စ ရ ို့ တရာိုးြ၀ငအ်ာဏာသ ြ်ိုးကက ျုိုးပြ်ိုးြှုလနာက်ပ  ငိ်ုး မြနြ်ာဘီယာက   လူထ ရ ို့ 

အလ  ိုးစ  သပ တ်လြှာက်လှုပ်ရှာိုးြှုလ ကာင်ို့ က ြပဏရီ ို့အကျ ျုိုးအမြတ်လတွေအလပေါ် အလရိုးပါတ ို့ သက်လရာက်ြှု 

တစ်ရပ် မဖစ်လစခ ို့ပါတယ်။   

 

https://pdf.irpocket.com/C2503/efCi/kzVe/oCjp.pdf
https://www.kirinholdings.com/en/newsroom/release/2020/1111_02.html


Justice For Myanmar ရ ဲ့ နပြာနရ်းဆှိုခွငဲ့ရ် ှိသ ူြရတနာနြာငက် “မြနြ်ာို့ဘရူဝါရီန ို့ ြန္တလလိုးဘရူဝါရီ 

က ြပဏလီတွေအလပေါ် ထ နိ်ုးချျုပ်ခွေငို့က်   စစ်တပ်စီိုးပွောိုးလရိုးလ ပ်ငနိ်ုးစ ကကီိုး မြနြ်ာို့စီိုးပွောိုးလရိုးဦိုးပ  ငလ် ြ တက်ရ ို့ 

လက်ထ  လ  အပ်ြယ်ဆ  တ ို့ ကီရငရ် ို့ ဆ  ိုးမဖတ်ချက်ဟာ မြနြ်ာစစ်အ ပ်စ အတွေက် လရ ြ  ိုးလငွေြ  ိုး ရွောသွေန်ိုးလပိုး 

သလ   ဝငလ်ငွေတ  ိုးသွောိုးတာမဖစ်ပပီိုး ရက်စက် ကြ်ိုး ကျုတ်တ ို့ ရာဇ၀တ်ြှုလတွေ စ တ်ကက ျုက်ကျ ိုးလွေနဖ်  ို့ 

အခွေနဘ်ဏ္ဍာလငွေလတွေ စီိုးလချာငိ်ုးတစ်ခ   ဆက်ပပီိုးရသွောိုးတာ မဖစ်ပါတယ်။” 

 

“ကီရငက် ဒလီ  လ ပ်လဆာငရ်တာဟာ အလ ပ်သြာိုးလတွေအတွေက် အလကာငိ်ုးဆ  ိုးအကျ ျုိုးက  လြ ာ်ပပီိုး 

လ ပ်ရတာပါလ  ို့လမပာဆ  ပပီိုး သူတ  ို့ရ ို့တာဝနြ် ို့ထွေက်ခွောြှုက   ဆငလ်မခလပိုးချငပ်  ပါပ ။” 

 

“တာဝနသ် သ  တာဝနယူ် တာဝနခ် ထွေက်ခွောတယ်ဆ  တာက အ ကြ်ိုးဖက်မြန်ြာစစ်အ ပ်စ ဆီ အခွေနလ်ပိုးလန 

တာလတွေက   မငငိ်ုးဆနတ်ာိုးဆီိုးရြှာမဖစ်ပပီိုး၊ အလ ပ်သြာိုးလတွေအလပေါ် ဆ  ိုးကျ ျုိုးသက်လရာက်ြှုလတွေက   

နစ်နာလ ကိုးလပိုးမခငိ်ုးကတဆင်ို့  မပနလ်ည်က စာိုးလပိုးရြှာ မဖစ်ပါတယ်။” 

 

“ကီရငက် သူတ  ို့ရ ို့ အလမခခ လ  က်နာလဆာငရ်ွေက်ရြယို့် လူအခွေငို့အ်လရိုးတာဝနလ်တွေက   လရွေိုးချယ်ရြယို့် 

အစာိုး အ ကြ်ိုးဖက်စစ်အ ပ်စ ရ ို့ လန ို့စဉ်ဖြ်ိုးဆီိုး၊ သတ်မဖတ်၊ န္ှ ပ်စက်၊ အ ြ်လတွေလကျိုးရွောလတွေ ြီိုးရှု  ွဲ့၊ 

အဆငမ်ခငြ် ို့ လလလ ကာငိ်ုးတ  က်ခ  က်၊ ဗ  ိုးကက တာလတွေက   ခ စာိုးလနရတ ို့ မြနြ်ာမပည်သူလတွေရ ို့ ဘဝလတွေက   

အ ကြ်ိုးဖက် ဖ န္ှ ပ်ဖ  ို့ အာိုးလပိုးအာိုးလမြ ာက် လထာက်ပ ို့လပိုးပပီိုး ကီရငအ်တွေက် လနာက်ဆ  ိုးကျနြ်ယို့် 

အမြတ်က  သာ ဦိုးစာိုးလပိုးတ ို့လြ်ိုးက   လရွေိုးချယ်လ  က်တာမဖစ်ပါတယ်။” 

 

“ကီရငရ် ို့ တာဝနြ် ို့စွောထွေက်ခွောြှုက မြနြ်ာန္  ငင် ြှာ အကျပ်အတည်ိုးလတွေ  က ျုလတွေွဲ့လနရတ ို့ အလမခအလနြှာ 

မြနြ်ာမပည်သူလတွေက   အ ကြ်ိုးဖက်ဖ န္ှ ပ်ြှုလတွေ ကျ ိုးလွေန်လနတ ို့ အ ကြ်ိုးဖက် စစ်အ ပ်စ က   ဦိုးပ  ငက် ြပဏနီ ို့ 

လ ပ်လနတ ို့ ကီရငရ် ို့ စီိုးပွောိုးလရိုးလ ပ်ငနိ်ုးလတွေက ကူညီကျာိုးကနလ်ပိုးလနတာပ  မဖစ်ပါတယ်။” 

 

"ကီရငအ်လနန ို့ စ တ်ပျက်ဝြ်ိုးနည်ိုးစရာလကာငိ်ုးတ ို့ ဒဆီ  ိုးမဖတ်ချက်က   မပနရ် တ်သ ြ်ိုးရပါြယ်၊ ဒလီ  ြှ 

ြဟ တ်ရငလ်တာို့ အ ကြ်ိုးဖက်စစ်အ ပ်စ ကကျ ိုးလွေနလ်နတ ို့ န္  ငင် တကာရာဇ၀တ်ြှုလတွေြှာ သူတ  ို့ရ ို့ 

 က ရာပါ ပတ်သက်ြှုအတွေက် ြမဖစ်ြလန တာဝနခ် ရြှာ မဖစ်ပါတယ်” 

 

“ကီရငအ်လနန ို့ သူတ  ို့ရ ို့ လူ ို့အခွေငို့အ်လရိုးဆ  ငရ်ာလ  က်နာလဆာငရ်ွေက်ရြယ်ို့ မပဌာန်ိုးချက်လတွေက   လလိုးစာိုး 

လ  က်နာပပီိုး ဦိုးပ  ငက် ြပဏဆီီက ထ နိ်ုးသ ြ်ိုးထာိုးတ ို့ အမြတ်လဝစ လတွေက   အြျာိုးမပည်သူသ လအာင ်

ထ တ်လဖာ်လပိုးဖ  ို့ ကျွနြ်တ  ို့ လတာငိ်ုးဆ  ပါတယ်။” 

 



"ကီရငရ် ို့ ရှယ်ယာလ  လမပာငိ်ုးြှုြှာ သူတ  ို့ရ ို့ စကကာပူက ြပဏခီွေ  Kirin Holdings Singapore Pte ပါဝင် 

ပါတယ်။  

 

စငက်ာပူအလနန ို့ သူတ  ို့ရ ို့ ဘဏ္ဍာလရိုးစည်ိုးစနစ်လတွေကတစ်ဆငို့ ် ကီရငရ် ို့ စီိုးပွောိုးလရိုးြ တ်ဖက်၊ 

အလြရ ကနက် ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ  ို့ထာိုးတ ို့ မြနြ်ာို့စီိုးပွောိုးလရိုးဦိုးပ  ငလ် ြ တက်အပါအဝင ် အ ကြ်ိုးဖက် 

စစ်အ ပ်စ က   အကျ ျုိုးရှ လစြယို့် လငွေလ ကိုးလ  လမပာငိ်ုးြှုလတွေက   တာိုးဆီိုးသငို့ပ်ါတယ်။” 

 

 

ြှိုြှိုသှိရ ှိနှိငုရ်န် 

 

လ  ျု ွဲ့ ဝှက်လပါက် ကာိုးလာသညို့် ဦိုးပ  ငက် ြပဏအီချက်အလက်ြျာိုးန္ငှို့ ်၎ငိ်ုးက ြပဏကီ မြနြ်ာစစ်တပ်အာိုး 

ြည်သ  ို့လငွေ လ ကိုးလထာက်ပ ို့လနသည်က   ယခ လနရာ  တွေင ် ကညို့်ရှုပါ။ 

 

ကီရင၏် ထ တ်မပန ်လ ကမငာချက်အာိုး ဤလနရာတွေင ်ဖတ်ရှုပါ။ 
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Justice For Myanmar သည် မြန်ြာမပည်သူြျာိုးအတွေက် တရာိုးြ တြှုန္ငှို့ ် တာဝနခ် ြှုရရှ လစရန၊် 

စစ်တပ်စီိုးပွောိုးလရိုးြျာိုးအဆ  ိုးသတ်ရန ်လတာငိ်ုးဆ  လနပပီိုး ဖက်ဒရယ်ဒြီ  ကလရစီန္ငှို့ ်လရရညှ်တည်တ ို့ခ  ငပ်ြ  

လသာ ပင ြ်ိုးချြ်ိုးလရိုးအတွေက် စည်ိုးရ  ိုးလှု ွဲ့လဆာ်လနလသာ အြည်ြလဖာ်မပသည်ို့ တက်ကကလှုပ်ရှာိုးသူြျာိုး 

အစ အဖွေ ွဲ့ မဖစ်သည်။ 
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