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သသဂုတ ်၄၊ ၂၀၂၂ - ပြန်ြာ 

ဩစတသတ်းလျသတတ ုကုြပဏီန ဲ့ ပြနြ်ာခရ ုနတီလတသကာင််းလ ငု််း MAI တ ု ဲ့ရ ဲ့ 

အတရာင််းအဝယသ်ကာ်းက တငွေတသက်းခဝါချြှုအန္တရာယ ်

 

ဩစတ  ြေးလျ စတ ာော့အိ ်ချိန်ြေးစာရငြ်ေးဝင ် သ တ ု  ြေးတ ာ်တရြေးကုမ္ပဏ ီ Mallee Resources Limited 

(ASX:MYL) (ယခငန်ာမ္ည် Myanmar Metals) က သ ော့ရွဲ ော့ မမ္နမ်္ာကုမ္ပဏခီ ွဲမ စ် ွဲော့ Bright Mountain 

Resources (Myanmar) Limited ကုိ မမ္နမ်္ာခရိုနီတလတ ကာငြ်ေးလုိငြ်ေးကုမ္ပဏ ီ Myanmar Airways 

International Company Limited (MAI) ဆီကုိ တရာငြ်ေးချတ ကာငြ်ေး တ ကညာလုိက်ပါ ယ်။ 

 

ဒသီတ ာ  ညီချက်မ္ ာ Mallee Resources ကုမ္ပဏီဆီ အတမ္ရိကနတ်ဒေါ်လာ ၁၀.၂ သနြ်ေး လ ွဲတမပာငြ်ေး 

တပြေး ို ော့အ  က် MAI တလတ ကာငြ်ေးလုိငြ်ေးကုမ္ပဏကီ  ကာြေးခံပ ွဲစာြေး လုပ်ပုံရပါ ယ်။  

 

အွဲော့ဒလီ ွဲတမပာငြ်ေးတရာငြ်ေးချ ာမ္ ာ Mallee Resources က အမ္ည်တ ာ်မပမ္ထာြေး ွဲော့ မမ္နမ်္ာ ဏန် စ်ခုမ္ ာ 

စာရငြ်ေးရ ိတင  အတမ္ရိကနတ်ဒေါ်လာ ၁၂.၀၆ သနြ်ေး နွဲ ော့အ   သ ရွဲ ော့ မမ္နမ်္ာနိငုင်မံ္  ်ပုံ ငကု်မ္ပဏကုိီ MAI ဆီ 

တရာငြ်ေးချမ္ှုပါဝငပ်ပီြေး၊ MAI က Mallee Resources ဆီ အတမ္ရိကနတ်ဒေါ်လာ ၁၀.၂ သနြ်ေး ကုိ ၆ လအ  ငြ်ေး 

တပြေးတချရမ္ ာမ စ် ွဲော့အ  က် ၁၅ ရာခိုငန်ှုနြ်ေးတကျာ် တလျာော့တ ြေးနွဲ ော့ ရယ လုိက် ာ မ စ် ယ်။ 

 

အွဲော့ဒအီတမ္ရိကနတ်ဒေါ်လာ ၁၂.၀၆ သနြ်ေးဟာ Mallee Resources ကုမ္ပဏကီ တ ာ်  ငြ်ေးသ တ ု  ြေးတ ာ်တရြေး 

စီမံ္ကိနြ်ေးရ ိ သ  ုိ ော့အစုရ ယ်ယာတ  ကုိ Win Myint Mo Industries Company Limited ကုမ္ပဏထီံ 

တရာငြ်ေးချမခငြ်ေးကတန ရရ ိခွဲော့ ာမ စ် ယ်။ 

 

Win Myint Mo Industries Company Limited ဟာ Asia World လုပ်ငနြ်ေးစုကကီြေးက  ည်တထာငထ်ာြေး ွဲော့ 

မမ္နမ်္ာ မ္  ်ပုံ ငကု်မ္ပဏ ီစ်ခုမ စ်ပပီြေး၊ မမ္နမ်္ာနိငုင်မံ္ ာ အတမခစုိက်ပါ ယ်။ 

 

Asia World က ခရိုနကုီမ္ပဏ ီစ်ခုမ စ်ပပီြေး၊ ကုမ္ပဏကုိီ က ယ်လ နသ် ာြေးပပီမ စ် ွဲော့ နိငုင် ံကာ ိနြ်ေးတမ္ ာငခ်ို 

သမ္ာြေး တလာ်စစ်ဟနန်ွဲ ော့ သ ရွဲ ော့ သာြေးမ စ်သ  စ ီဗငတ်လာ ုိ ော့က  ည်တထာငခ်ွဲော့ ာပါ။ Asia World နွဲ ော့ 

စ ီဗငတ်လာ ုိ ော့က ယခငစ်စ်အာဏာရ ငကုိ်  ဏ္ဍတင ပံော့ပုိြေး ာတ ကာငော့ ် ၂၀၁၀ ခုန စ်မ္ ာ အတမ္ရိကနအ်စုိြေးရရွဲ ော့ 

https://asx.api.markitdigital.com/asx-research/1.0/file/2924-02544858-6A1100805?access_token=a
https://asx.api.markitdigital.com/asx-research/1.0/file/2924-02544858-6A1100805?access_token=a
https://www.pwyp.org.au/publications/extracting-the-truth-behind-the-bawdwin-mine
https://home.treasury.gov/news/press-releases/hp837


ဒဏခ် ်ပိ ်ဆို ော့မ္ှုတ   ချမ္  ် ခံခွဲော့ရပါ ယ်။ အတမ္ရိကနအ်စုိြေးရမ္ ာ စ ီဗငတ်လာရွဲ ော့  ရာြေးမ္ဝင ်ွဲော့ လုပ်ငနြ်ေး 

အချက်အလက်တ  ကုိ စာရငြ်ေးမပုစုထာြေး ာ ရ ိပါ ယ်။  

 

Win Myint Mo Industries ကုိ ကုမ္ပဏမီပနလ်ည်မပုမပင ် ွဲွဲ့စည်ြေး ွဲော့ အစိ ်အပုိငြ်ေးအတနနွဲ ော့ ၂၀၁၆ ခုန စ်မ္ ာ 

Asia World ကတန ခ ွဲထ က်ခွဲော့ပပီြေး၊ တနာက်ထပ်လုပ်ငနြ်ေးစုကကီြေး စ်ခုမ စ် ွဲော့ National Infrastructure 

Holdings Company Limited ကုိ   ွဲွဲ့စည်ြေးခွဲော့ပါ ယ်။ ဒလုီပ်ငနြ်ေးစုကုိ ယခင ်Asia World ဒါရိုက် ာတ  က 

ဦြေးစီြေးလုပ်ကုိင ်ယ်။ Sydney Morning Herald source, ရွဲ ော့ အဆိုအရ ခုလုိ ကုမ္ပဏခီ ွဲထ က်ရ ာဟာ “ Asia 

World ရွဲ ော့ ဂုဏသ် ငြ်ေး မ္တကာငြ်ေး ွဲော့ သမုိ္ငြ်ေးတ ကာငြ်ေး” တ ကာငော့လုိ် ော့ ဆိုပါ ယ်။  

 

Mallee Resources ကုမ္ပဏကီ Bright Mountain Resources ကုမ္ပဏကုိီ ပုိငဆ်ိုငတ်ပမ္ယော့်လည်ြေး၊ 

ကုမ္ပဏကီ ဇနန်ဝါရီလမ္ ာ ထု ်မပနတ် ကညာခွဲော့ ွဲော့အ ုိငြ်ေး မမ္နမ်္ာနိငုင်မံ္ ာ   ငော့လ် စ်ထာြေး ွဲော့ ဩစတ  ြေးလျ 

 ဏ ် ANZ က Mallee Resources နွဲ ော့ စီြေးပ ာြေးတရြေးလုပ်ငနြ်ေးအာြေးလုံြေးကုိ ရပ် န ော့ထ်ာြေးခွဲော့ ွဲော့အ  က် 

ကုမ္ပဏအီတနနွဲ ော့ သ  ုိ ော့ရွဲ ော့ ပုိငဆ်ိုငမ်္ှုတ  ကုိ လ ွဲတမပာငြ်ေးနိငုမ်ခငြ်ေး မ္ရ ိခွဲော့ပါ  ြေး။  

 

ဒါ ော့အမပင ် ဧပပီလ ၃ ရက်တန ော့မ္ ာ စစ်တကာငစီ်ရွဲ ော့ မမ္နမ်္ာနိငုင်ဗံဟုိ ဏက်  ဏစ်ာရငြ်ေးတ  ထွဲက 

နိငုင်မံခာြေးတင တ  ကုိ မမ္နမ်္ာကျပ်တင အမ စ် မ္မ စ်မ္တနတမပာငြ်ေးရမ္ယ်လုိ ော့ အမိ္န ော့ထ်ု ်မပန ်ခွဲော့ပါ ယ်။  

 

Mallee Resources ကုမ္ပဏကီ ဧပပီလ ၇ ရက်တန ော့ ရက်စ ွဲနွဲ ော့ ထု ်မပနခ်ျက် စ်ရပ်မ္ ာ “မပဌာနြ်ေးလုိက် ွဲော့ 

တင တ ကြေးတမပာငြ်ေးလွဲမခငြ်ေး အမိ္န ော့ဟ်ာ သ  ုိ ော့ရွဲ ော့  ဏ္ဍတင တ  အတပေါ် သက်တရာက်မ္ှုရ ိမ္ယ်လုိ ော့ 

မ္တမ္ ာ်လငော့တ် ကာငြ်ေး” တမပာဆိုခွဲော့ပါ ယ်။  

 

Mallee Resources ကုမ္ပဏရီွဲ ော့ MAI နွဲ ော့အတရာငြ်ေးအဝယ်လုပ်ငနြ်ေးက ဩစတ  ြေးလျနိငုင်ဆံီ  ဏ္ဍာတင တ   

မပနပ်ပီြေး ရယ နိငု ်ို ော့ စီမံ္တဆာငရ် က်တပြေးမ္ ာ မ စ်ပါ ယ်။ MAI အတနနွဲ ော့ တင တ ကြေးလ ွဲတမပာငြ်ေးမ္ှုအ  က် 

မမ္နမ်္ာနိငုင်ကံ  ဏအ်တကာငော့တ်   ဒါမ္ မ္ဟု ် နိငုင်မံခာြေး ဏအ်တကာငော့တ်  ကုိ အသံုြေးမပုနိငုပ်ါ ယ်။ MAI 

က စကကာပ နိငုင်မံ္ ာ မ္  ်ပုံ ငထ်ာြေး ွဲော့ ကုမ္ပဏ ီစ်ခု မ စ်ပါ ယ်။  

 

အရငက် အစုိြေးရပုိင ် MAI ကုမ္ပဏကုိီ ခရိုနစီီြေးပ ာြေးတရြေးလုပ်ငနြ်ေးစု 24 Hour Group က အမပညော့်အဝ 

ပုိငဆ်ိုငပ်ပီြေး၊ ဒ ီစီြေးပ ာြေးတရြေးလုပ်ငန်ြေးစုက စစ်တကာငစီ်ရွဲ ော့ အဓိကစီြေးပ ာြေးတရြေးမိ္ ် က် စ်ဦြေးလည်ြေး မ စ်ပါ ယ်။ 

MAI နွဲ ော့ မမ္နမ်္ာော့တလ ပ် ုိ ော့က တလယာဉ်တ  ကုိ မ္ တဝသံုြေးစ ွဲ ာတ  ရ ိခွဲော့ပပီြေး၊ စစ်တကာငစီ်တခါငြ်ေးတဆာငတ်  က 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/hp837
https://home.treasury.gov/news/press-releases/hp837
https://www.pwyp.org.au/publications/extracting-the-truth-behind-the-bawdwin-mine
https://www.smh.com.au/business/companies/revealing-the-dubious-links-of-an-australian-company-in-troubled-myanmar-20210225-p575x0.html
https://asx.api.markitdigital.com/asx-research/1.0/file/2924-02472907-6A1071283?access_token=a
https://thediplomat.com/2022/04/myanmars-military-junta-tightens-control-over-foreign-currency-flows/
https://asx.api.markitdigital.com/asx-research/1.0/file/2924-02508098-6A1085743?access_token=a


စီြေးပ ာြေးတရြေးလုပ်ငနြ်ေးတ  နွဲ ော့ စစ်လက်နက်ဝယ်ယ မ္ှုတ  ကုိ တဆ ြေးတန ြေးခွဲော့ ွဲော့ ရုရ ာြေးခရီြေးစဉ်အပါအဝင ်

နိငုင် ံကာခရီြေးစဉ်တ   သ ာြေးတရာက်ရာမ္ ာ MAI အမ္  ် ံဆိပ်ပါ တလယာဉ် စ်စီြေးကုိ အသံုြေးမပုခွဲော့ပါ ယ်။  

 

ရုရ ာြေးနွဲ ော့ မမ္နမ်္ာစစ်တကာငစီ် ုိ ော့ဟာ ရနကု်နပ်မိ္ု ွဲ့ နွဲ ော့ တမ္ာ်စကုိပမိ္ု ွဲ့ ုိ ော့အ ကာြေး ခရီြေးသည်နွဲ ော့ ကုနစ်ည် င် 

တလတ ကာငြ်ေးတ    ုိက်ရိုက်ပျံသနြ်ေး ို ော့ စီစဉ်လျက်တနပပီြေး၊ ယငြ်ေးက ဒဏခ် ်ပိ ်ဆို ော့မ္ှုတ  ကုိ တရ ာငလ် ွဲပပီြေး 

တနာက်ဆက်  ွဲ စီြေးပ ာြေးတရြေး လုပ်ငနြ်ေးတ  နွဲ ော့ စစ်လက်နက်ဝယ်ယ မ္ှုတ  ကုိ အတထာက်အက မပုမ္ ာ မ စ် ယ်။ 

 

24 Hour Group ရွဲ ော့ စစ်တကာငစီ်နွဲ ော့  မခာြေးတသာစီြေးပ ာြေးတရြေးဆက်န ယ်မ္ှုတ  မ္ ာ လက်ရ ိအချိန ်စစ်တကာငစီ်ရွဲ ော့ 

ထိနြ်ေးချုပ်မ္ှုတအာက် တရာက်ရ ိတန ွဲော့ နိငုင်တံ ာ်ပုိင်စီြေးပ ာြေးတရြေးလုပ်ငနြ်ေးတ  နွဲ ော့ ထု ်လုပ်တရြေးရ ယ်ယာ 

စာချုပ်တ  ချုပ်ဆိုထာြေး ွဲော့ ထံုြေးတကျာက်နွဲ ော့ တကျာက်မီ္ြေးတသ ြေးအကကီြေးစာြေး  တ ာ်မ္ှုတ  ၊ မမ္နမ်္ာအစုိြေးရက 

ရိုဟငဂ်ျာတ  ဆီက သိမ်္ြေးယ ထာြေး ွဲော့ တမမ္တနရာတပေါ်မ္ ာ စစ်တ  ကမ်္ြေးနာြေးလမ်္ြေး တ ာ်တဆာငတ်ရြေးတ   ပါဝင ်

ပါ ယ်။ 

 

Win Myint Mo Industries က စ ီဗငတ်လာ၊ Asia World နွဲ ော့ မမ္နမ်္ာစစ် ပ် ုိ ော့နွဲ ော့ ဆက်န ယ်တန ွဲော့ သမုိ္ငြ်ေး 

တ ကာငြ်ေးရ ိ ာ၊ အွဲော့ဒ ီဏ္ဍာတင တ  ရွဲ ော့ မ္ လရငြ်ေးမမ္စ်နွဲ ော့ ဆက်န ယ် ွဲော့အနတရာယ်တ  ရ ိတန ာ၊ တင တ ကြေး 

လ ွဲတမပာငြ်ေးမ္ှုအရ ယ်အစာြေးကကီြေးမ္ာြေး ာ၊ တင တ ကြေးလ ွဲတမပာငြ်ေးမ္ှုတ  ကုိ  ကာြေးခံအကျိုြေးတဆာငတ်ပြေး ွဲော့   ိယ 

အငအ်ာြေးစုအမ စ် MAI ရွဲ ော့ ထ ြေးမခာြေးစ ာပါဝငပ် ်သက်မ္ှု၊ MAI နွဲ ော့ 24 Hour Group  ုိ ော့ရွဲ ော့ စစ်တကာငစီ်နွဲ ော့ 

နြီေးကပ် ွဲော့ ဆက်န ယ်မ္ှုတ  ရ ိ ာ၊ Mallee Resources ကုမ္ပဏကုိီ ဝနတ်ဆာငမ်္ှုတပြေး ို ော့ ANZ က 

မငငြ်ေးဆိုထာြေး ာတ  ရ ိ ွဲော့ အတမခအတနတ  မ္ ာ ဒတီင တ ကြေးလ ွဲတမပာငြ်ေးမ္ှုက တင တ ကြေးခဝါချမ္ှုတမမ္ာက်နိငု ်ွဲော့ 

အနတရာယ် စ်ရပ်ရ ိတ ကာငြ်ေး Justice For Myanmar က တထာက်မပအသိတပြေးလုိပါ ယ်။ 

 

ဩစတ  ြေးလျအစုိြေးရအာဏာပုိငတ်  အတနနွဲ ော့ MAI က  ကာြေးခံအကျိုြေးတဆာငပ်ပီြေး Mallee Resources က 

လ ွဲတမပာငြ်ေး ို ော့ ကကိုြေးပမ်္ြေးတန ွဲော့ တင တ  ရွဲ ော့ မ္ လလာရာရငြ်ေးမမ္စ်နွဲ ော့ တင တ ကြေးလ ွဲတမပာငြ်ေးမ္ှုကုိ အတရြေး ကကီြေး 

စုံစမ်္ြေးစစ်တဆြေး ို ော့ ကျွန်ပ်ု ုိ ော့ တ ာငြ်ေးဆိုပါ ယ်။ 

 

Bright Mountain Resources ကုိ ဝယ်ယ ပုိငဆ်ိုငမ်္ှုဟာ 24 Hour Group အ  က် အကျိုြေးအမမ္ ် 

မ စ်ထ နြ်ေးတစပပီြေး၊ မမ္နမ်္ာစစ်တကာငစီ်ကုိ တထာက်ပံော့မ္ှုတ   ဆက်လက်မပုလုပ်နိငု ်ို ော့ တနာက်ထပ်အရငြ်ေးအမမ္စ် 

တ  ကုိ တပြေးအပ်နာမ စ်ပါ ယ်။ မမ္နမ်္ာစစ်တကာငစီ်ကုိ ပံော့ပုိြေးက ညီမ္ှုတ   ဆက်လက်လုပ်တဆာငတ်န ွဲော့ 24 

Hour Group ကုိ ပစ်မ္  ်ထာြေး ဒဏခ် ်ပိ ်ဆို ော့ အတရြေးယ  ာတ   ချက်ချငြ်ေးလုပ်တဆာင ်ို ော့ ကျွန်ပ်ု ုိ ော့ 

တ ာငြ်ေးဆိုပါ ယ်။ 

 

https://twitter.com/JusticeMyanmar/status/1547089753904156672?s=20&t=u5KUHkRx1wKg2DWI6Qsddg
https://twitter.com/JusticeMyanmar/status/1385855692209156102?s=20&t=u5KUHkRx1wKg2DWI6Qsddg
https://www.interfax.ru/world/842933
https://www.interfax.ru/world/842933
https://www.24hourgroup.com.mm/
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/09/myanmar1020_web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/09/myanmar1020_web.pdf


Justice For Myanmar တမပာတရြေးဆိုခ ငော့ရ် ိသ  မ္ရ နာတမ္ာငက် “စစ် ပ်ရွဲ ော့  ရာြေးမ္ဝင ် အာဏာသိမ်္ြေး 

ကကိုြေးပမ်္ြေးမ္ှုတနာက်ပုိငြ်ေး မမ္နမ်္ာနိငုင်မံ္ ာ အရ ိနမ်မ္ြှငော့လ်ာ ွဲော့ တင တ ကြေးခဝါချမ္ှုအနတရာယ် စ်ရပ် ရ ိတနပါ ယ်။ 

 

အစုိြေးရတ  အတနနွဲ ော့ စစ်တကာငစီ်နွဲ ော့ သ ရွဲ ော့စီြေးပ ာြေးတရြေးလုပ်ငနြ်ေးစုကကီြေးတ  ၊ ခရိုနတီ   ပါဝငပ် ်သက်တန ွဲော့ 

တမ္ ာငခ်ို တင တ ကြေး စီြေးဆငြ်ေးမ္ှုတ  ၊ အကျငော့ပ်ျက်မခစာြေးမ္ှုတ  ၊ စီြေးပ ာြေးတရြေးလုပ်ငန်ြေးတ  ကုိ ကာက ယ် ာြေးဆီြေး 

နိငု ်ို ော့ သ ိကကီြေးကကီြေးထာြေး တစာငော့ ်ကညော့်ရမ္ ာ မ စ်ပါ ယ်။ 

 

မမ္နမ်္ာစစ် ပ်နွဲ ော့ နက်ရှု ိငြ်ေး ွဲော့ဆက်န ယ်မ္ှုတ   ရ ိတန က ွဲော့ Min Myint Mo Resources၊ MAI နွဲ ော့ Mallee 

Resources  ုိ ော့ရွဲ ော့ အတရာငြ်ေးအဝယ်စီြေးပ ါြေးတရြေးလုပ်ငနြ်ေးက တင တ ကြေးခဝါချမ္ှု အနတရာယ်ရ ိတနတ ကာငြ်ေး အနတီရာင ်

အချက်မပအလံ သ ်မ္  ်သငော့ပ်ပီြေး စုံစမ်္ြေးစစ်တဆြေးရမ္ ာ မ စ်ပါ ယ်။ 

 

24 Hour Group က မမ္နမ်္ာစစ်တကာငစီ်ရွဲ ော့ အဓိကစီြေးပ ာြေးတရြေးမိ္ ် က် စ်ဦြေးမ စ်ပါ ယ်။ ၎ငြ်ေးရွဲ ော့ ကုမ္ပဏခီ ွဲ 

MAI က စစ် ပ်တခါငြ်ေးတဆာငန်ွဲ ော့ နက်ရှု ိငြ်ေး ွဲော့ဆက်န ယ်မ္ှုတ  ရ ိပပီြေး၊ သ နွဲ ော့ Mallee Resources  ုိ ော့အ ကာြေး 

အတရာငြ်ေးအဝယ် လုပ်ငနြ်ေးကလည်ြေး သ ော့အတနနွဲ ော့ တင တ ကြေးလ ွဲတမပာငြ်ေးတပြေးအပ် ွဲော့ ကုိယ်စာြေးလ ယ်အမ စ် 

လုပ်ကုိငပ်ပီြေး၊ မ္ျာြေးမပာြေးလ  ွဲော့ ခရိုနပုိီငတ်င တ  ကုိ နိငုင် ံကာတင တ ကြေးလ ွဲတမပာငြ်ေးမ္ှုအ  က် အကျိုြေးတဆာင် 

က ညီတပြေးပပီြေး၊ စစ်တကာငစီ်ရွဲ ော့ တင တ ကြေးထိနြ်ေးချုပ်မ္ှုတ  ကတန အမမ္ ်အစ နြ်ေးရယ တနမခငြ်ေးကုိ မပသတနပါ ယ်။  

 

မမ္နမ်္ာစစ်တကာငစီ်က တသဒဏစီ်ရင ်ာအပါအဝင ် မပည်သ  ၂၁၀၀ တကျာ်ကုိ သ ်မ  ် ာ၊ မပည်သ  

၁၄၀၀၀ တကျာ်ကုိ  မ်္ြေးဆီြေး ာ၊ ညြှဉ်ြေးပမ်္ြေးန ပ်ိစက် ာတ   အကကီြေးအကျယ်မပုလုပ်ပပီြေး၊  ရာြေးလက်လ  ် 

တလတ ကာငြ်ေး ုိက်ခိုက်မ္ှုတ  ၊ ဗံုြေးကကွဲ ုိက်ခိုက်မ္ှုတ   လုပ်တဆာင ်ာ၊ လ အမ္ျာြေးအမပာြေးကုိ  ိအာြေးတပြေး 

တရ ွဲ့တမပာငြ်ေးတစ ာတ  နွဲ ော့အ   ရက်စက် ကမ်္ြေး ကု ် ွဲော့ရာဇဝ ်မ္ှုတ  ကုိ အမပစ်တပြေးအတရြေးယ ခံရမခငြ်ေး 

အလျဉ်ြေးမ္ရ ိ ွဲ ဆက်လက်ကျ ြေးလ နတ်နဆွဲ မ စ်ပါ ယ်။ 

 

စစ်တကာငစီ်ရွဲ ော့ နိငုင် ံကာရာဇဝ ်မ္ှုတ  ကုိ သ ော့ရွဲ ော့ စနစ် ကျအမမ္စ်  ယ်တန ွဲော့ အကျငော့ပ်ျက်မခစာြေးမ္ှုတ  ၊ 

သ  ုိ ော့ရွဲ ော့ ခရိုနတီ  ၊ ပ ်သက်ဆက်န ယ်တန ွဲော့စီြေးပ ာြေးတရြေးလုပ်ငနြ်ေးတ  ရွဲ ော့ နိငုင် ံကာက နရ်က် စ်ခုမ္  

ဝငတ်င ရလမ်္ြေးကုိ ဆက်ပပီြေး အာြေးတပြေးက ညီတန ာ မ စ်ပါ ယ်။ အွဲော့ဒ ီဆက်န ယ်ပ ်သက်မ္ှုတ  ကုိ မ္မ စ်မ္တန 

မ  ်တ ာက်ပစ် ို ော့ လုိပါ ယ်။ 

 

24 Hour Group၊ မမ္နမ်္ာစစ်တကာငစီ်ကုိ ပံော့ပုိြေးက ညီတန က ွဲော့ အမခာြေးတသာစီြေးပ ာြေးတရြေးလုပ်ငနြ်ေးအာြေးလုံြေး ုိ ော့ကုိ 

ပစ်မ္  ်ထာြေး ဒဏခ် ်ပိ ်ဆို ော့မ္ှုတ  လုပ်တဆာင ်ို ော့ ကျွနမ်္ ုိ ော့တ ာငြ်ေးဆိုပါ ယ်”လုိ ော့ တမပာ ကာြေးပါ ယ်။ 

 

https://aappb.org/


 

ြ ုြ ုသ ရ  ရန် 

 

Justice For Myanmar သည် မမ္နမ်္ာမပည်သ မ္ျာြေးအ  က်  ရာြေးမ္  မ္ှုန ငော့ ်ာဝနခ်ံမ္ှုရရ ိတစရန၊် စစ် ပ် 

စီြေးပ ာြေးတရြေးမ္ျာြေး အဆံုြေးသ ်ရန ် တ ာငြ်ေးဆိုတနပပီြေး  က်ဒရယ်ဒမုိီ္ကတရစီန ငော့ ် တရရ ည် ည် ံော့ခိုငပ်မ္ွဲတသာ 

ပငမ်ိ္ြေးချမ်္ြေးတရြေးအ  က် စည်ြေးရံုြေးလှုံွဲ့တဆာ်တနတသာ အမ္ည်မ္တ ာ်မပသည်ော့  က်ကကလှုပ်ရ ာြေးသ မ္ျာြေး အစုအ  ွဲွဲ့ 

မ စ်သည်။ 

 

Justice For Myanmar  

အ ီးမ ီးလ် - media@justiceformyanmar.org 

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

ပ ိုတူဝဘ်ဆ ိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစ်တာ  -  https://www.twitter.com/justicemyanmar 

မ ေ့ဘိုတ်  -  https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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