လတ်တလလောထုတပ် ြန်လ ြေညောချြေ်
လေလ ၁၂ ရြေ်၊ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်

မြန်ြာစစ်တပ်ကှိို အမြတ်င ွေ င ေါ်လာ ၂၂.၇၇ သန််းရရှိငစခဲ့ငသာ Kirin ၏ ၂၀၂၀ ပထြသ်းို လပတ်အငရာ ်း် မြ တ
ဲ့် က်လာြှု
င ကညာမခ ်း် အငပေါ် လူအခွေ
အ
ဲ့
ဲ့် ငရ်းတက်ကကလှုပ်ရာ်းသူြျာ်း၏ တိုန်မဲ့ ပန်ချက်

လေ ၁၂ ၊ ၂၀၂၀
Kirin ၏ ထုတ်ပြန်လ ြေညောချြေ်အရ Myanmar Brewery ၏ ယခုနစ
ှ ် ြထေသုုံးလြတ် ြုေှနလ
် ည်ြတ်ေှု အ
ပေတ်ြေောဏသည် ပြုံးခဲ့သညဲ့် ၂၀၁၉ခုနစ
ှ ် ြထေသုုံးလြတ်ထြေ် ၂၈% တိုုံးတြေ်လောလ ြေောင်ုံး သိရှိရြါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်
ဇန်နဝါရ ၁ ရြေ်လနေှဲ့ ေတ်လ ၃၁ ရြေ်လနအတွ
ငုံး် အပေတ်အစွနုံး် ဂျြန်ယန်ုံးလငွ ၅ ဘလျရရှိခဲ့ပြုံး
ဲ့
ယလနလငွ
ှ ဲ့် ပြန်လည်တြေ
ွ ်ချြေ်လျှင် အလေရိြေန်လ ေါ်လော ၄၆.၄၇ သန်ုံးရှိ ြါသည်။ Kirin သည်
ဲ့ လ ြေုံးလလှယ်နနှု ုံး် လြါြေ်လ ုံးနင
Myanmar Brewery ြေို ပေန်ေောစစ်တြ်ြိုင် ပေန်ေောဲ့စုံးြွောုံးလရုံးဦုံးြိုင်လေိတြေ်နင
ှ ဲ့် ြုံးလြါင်ုံးလ

ောင်ရွြေ်လနပြုံး ြေရင်ေှ

အစုရှယ်ယော ၅၁% ၊ ပေန်ေောဲ့စြွောုံးလရုံးဦုံးြိုငလ
် ေိတြေ်ေှ အစုရှယ်ယော ၄၉% အသုံးသုံးထညဲ့်ဝင်ထောုံး ြေြါသည်။

Kirin ၏ထုတ်ပြန်ချြေ်အရ Myanmar Brewery ၏လရောင်ုံးအောုံးသည် ၁၂.၆% တြေ်လနလ ြေောင်ုံး သိရ ြါ သည်။ ဤ ပေငဲ့တ
် ြေ်ေှု
သည်ရခိုငန
် င
ှ ခ
ို ဲ့ ငအ
် ရြ်သောုံးေျောုံးြေို သတ်ပြတ်ပခင်ုံး၊ ြေ်ုံး
ဲ့် ျင်ုံးပြည်နယ်တတွ

ုံးပခင်ုံး၊ လြျောြေ်ြျြေ်ပခင်ုံး၊ နှြ
ိ ်စြေ်ညှင်ုံးြန်ုံးပခင်ုံး ၊

အစုလိုြေ်အပြြုံလိုြေ် လ ွှေ့လပြောင်ုံး လနရော ချထောုံးပခင်ုံး တိပြစ်
ု ဲ့ လသောစစ်ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးနှငဲ့် လသောုံးေျိြုံုံးနွယ်အလြေါ်
ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးပေငဲ့တ
် ြေ်လောပခင်ုံး နှငလ
် ိုြေ်
ဲ့် ည်ုံး အချိနတ

ိုင် လနြါသည်။ အင်တောနြေ် ပြတ်လတောြေ်ပခင်ုံးြေ

ြေ်လြေ်ပြစ်လြေါ်လနလသော ချိြုံုံးလြောြေ်ေှုေျောုံးအလြေါ် သတင်ုံးတင်ပြေှုြေို အတောုံးအ
ထိခိုြေ်ခရေှု အပြစ်နင
ို ်

နြေ
် ဲ့ ျင်လသော

ုံး ပြစ်လစြေော ပေန်ေောပြည်တွငုံး်

ုုံးပြည်သလထု အချိြုံ ွှေ့အတွြေ် ြေိုဗစ် - ၁၉ လရောဂါြေောြေွယ်ထိနုံး် ချြုံြ်လရုံး အောုံးထုတ်ေှုေျောုံးြေိုလည်ုံး

ထိခိုြေ်လစလျြေ်ရှိသည်။

Kirin ြေိပု ေန်ေောစစ်တြ်နင
ှ ်ဲ့

ြေ်လြေ်၍ စုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ငန်ုံးေျောုံးေလ

Myanmar လှုြ်ရှောုံးေှု၏ လပြောလရုံး
လုြ်ငန်ုံးလြေ်တွလ

ောင်ရွြေ်လတောဲ့ရန် လတောင်ုံး

ို ထောုံးသညဲ့် Justice For

ိုခွငဲ့်ရှိသ ရတနောလေောင်ြေ Kirin အောုံး ပေန်ေောစစ်တြ် နှငဲ့်

ောင်ရွြေ်လနပခင်ုံးေှ လေ်ုံးခွရြ်

ိုငုံး် လြုံးရန် လတောင်ုံး

ို ထောုံးလ ြေောင်ုံး လပြောြါသည်။

"Kirin ဘယောြေ ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးစွောြေျ ုံးလွနလ
် ျြေ်ရှိတဲ့ ပေန်ေောစစ်တြ်နင
ှ ြ
ဲ့် ုံးလြါင်ုံးပြုံး လုြ်ငန်ုံးခွအပြစ်
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အတတြေွလ

ောင်ရွြေ်လနတောြေို လတွွှေ့ရတော အလွနထ
် ိတလ
် နအ
် ဲ့ ဲ့ သေိြါတယ်။ Kirin ရ စ
် ြေ် (ပေန်ေောစစ်တြ်)
ဲ့ ုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ြေိုငြ

ဟော ြုံးလြါင်ုံးလ

ောင်ရွြေ်ေှုရ အသ
ုံးအြွငပဲ့် ြစ်တဲ့ လငွလ ြေုံးအပေတ်အစွနုံး် လတွြေို လေျိြုံုံးတုနုံး် သတ်ပြတ်ပခင်ုံးလတွ၊
ဲ့

စစ်ရောဇဝတ်ေှုြေျ ုံးလွနပ် ခင်ုံးလတွေှော အသုုံးပြြုံလန ြေြါတယ်။ Myanmar Brewery ြေို
ြေ်လြေ်လည်ြတ်လနဦုံးေယ်

ိုရင်လတောဲ့ ပေန်ေော စစ်တြ်ရ လ
ဲ့ အခွ
ဲ့ ငအ
ဲ့် လရုံးချိြုံုံးလြောြေ်ေှုလတွ၊ လသောုံးေ

န်တဲ့

ရြေ်စြေ်ေှုလတွေှော Kirin ဟောလည်ုံး အလိတ
ု အလိုြါလို ဲ့ြ သတ်ေတ
ှ ်ရလတောဲ့ေှောြါ။ Justice for Myanmar အလနန ဲ့Kirin ြေို
သတိြေိ
ု ဲ့ ုယ်တိုင် လ ြေညောထောုံးတဲ့ "တောဝန်ယေှု၊ တောဝန်ခေှုရှိတဲ့ စုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ငန်ုံး"
ြုံးလြါင်ုံးလနပခင်ုံးြေို ရြ်တန်ုံးြေရြ်ပြုံး တရောုံးေျှတေှုအတွြေ် လ

ိုတဲ့ စြေောုံးရြ်အတိုငုံး် ပေန်ေော စစ်တြ်န ဲ့

ောင်ရွြေ်လနေှုလတွေှော ြါဝင်ြို ဲ့လတောင်ုံး

ိုြါတယ်" ဟု

လပြော ြေောုံးခဲ့ြါသည်။

Justice for Myanmar သည် တန်ုံးတညေျှေှု၊ တရောုံးေျှတေှု နှငဲ့် တောဝန်ယေှု၊ တောဝန်ခေှုတအတွ
ို ဲ့
ြေ် လ

ောင်ရွြေ်လနလသော

လအခွ
ဲ့ ငအ
ဲ့် လရုံးတြေ်ကြေလှုြ်ရှောုံးသတစ်စုေှ စတင်လိုြေ်သညဲ့် ြေေ်ြိနုံး် လှုြ်ရှောုံးေှုတစ်ခုပြစ်ြါသည်။ Justice for Myanmar
သည် ပေန်ေောနိင
ု င
် တစ်ဝှေ်ုံးရှိ လအခွ
ဲ့ ငအ
ဲ့် လရုံး ချိြုံုံးလြောြေ်ေှုေျောုံးနှငဲ့်

ြေ်နယ
ွ ်လနသညဲ့် ပေန်ေောစစ်တြ်၏ စုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ငန်ုံးေျောုံးြေို

လြော်ထုတ်ရင်ုံး တစ်ချိနတ
် ည်ုံးတွငလ
် ည်ုံး Kirin အြါအဝင် နိင
ု င
် တြေောစုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ငန်ုံးေျောုံးအလနပြင်ဲ့ ပေန်ေောစစ်တြ်နင
ှ ဲ့်
အ

ြေ်အသွယ်ပြတ်ရန် ြိအောုံးလြုံးေှုေျောုံး လ

ောင်ရွြေ်လျြေ်ရှိြါသည်။

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်တွင် ြေုလသေဂဂအချြေ်အလြေ်ရှောလြွလရုံးေစ်ရှငြေ
် Kirin ြေို ပေန်ေောဲ့ဦုံးြိုငစ
် ုံးြွောုံးလရုံးလေိတြေ်နင
ှ ်ဲ့ ြုံးလြါင်ုံး၍
စုံးြွောုံးလရုံးလုြ်လ

ောင်လနလသောလ ြေောငဲ့် လေျိြုံုံးတုနုံး် သတ်ပြတ်ေှု၊ စစ်ရောဇဝတ်ေှုနင
ှ ဲ့်

လသောုံးေျိြုံုံးနွယ်အလြေါ်

နြေ
် ဲ့ ျင်လသောရောဇဝတ်ေှုေျောုံးတွင် ြါဝင်ြတ်သြေ်လနလသော စုံးြွောုံးလရုံးလုြ်ငန်ုံးတစ်ခုအပြစ်

သတ်ေှတ်လ ြေညောထောုံးြါသည်။ ြေုလသေဂဂ အချြေ်အလြေ်ရှောလြွလရုံးေစ်ရှငြေ
် ပေန်ေောဲ့ဦုံးြိုငစ
် ုံးြွောုံးလရုံးလေတြေ်သည်
ပေန်ေောစစ်တြ်အတွြေ် လေျိြုံုံးတုနုံး် သတ်ပြတ်ေှု၊ စစ်ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးနှငဲ့် လသောုံးေျိြုံုံးနယ
ွ ်အလြေါ်ြေျ ုံးလွနလ
် သော ရောဇဝတ်ေှုေျောုံး
ြေျ ုံးလွနန
် င
ို လ
် စရန်အတွြေ် လထောြေ်ြဲ့လြုံးလျြေ်ရှိသညဲ့် ြင်ေဝင်လငွရင်ုံးပေစ်တစ်ခုပြစ်လ ြေောင်ုံး လတွွှေ့ ရှိ ထောုံးပြုံးလည်ုံးပြစ်သည်။
ြေုလသေဂဂအချြေ်အလြေ်ရှောလြွလရုံးေစ်ရှငေ
် ှ Kirin နှငဲ့် အပခောုံးနိင
ု င
် တြေော စုံးြွောုံးလရုံး လုြ်ငန်ုံးေျောုံးြေို ပေန်ေောစစ်တြ်နင
ှ ဲ့်
အ

ြေ်အ

ေပြြုံလုြ် ြေရန် လတောင်ုံး

ို ထောုံးခဲ့ပြုံးလည်ုံးပြစ်ြါသည်။

"၂၀၂၀ ြထေသုုံးလြတ်အတွငုံး် စစ်တြ်ရ လဝစု
အပေတ်လငွလ ေါ်လော ၂၂ သန်ုံးဟော စစ်တြ်ြေို ပေန်ေောနိင
ု င
် ေှောရှိတဲ့
ဲ့
ဌောလနတိုငုံး် ရင်ုံးသောုံးလတွအလြေါ် လအခွ
ဲ့ ငလ
ဲ့် ရုံးချိြုံုံးလြောြေ်ေှုလတွ

ြေ်လြေ် ြေျ ုံးလွနန
် င
ို လ
် စြို ဲ့လထောြေ်ြဲ့လြုံးသလိုပြစ်လနြါတယ်။

Kirin ြေ အပေတ်လငွလတွ တိုုံးတြေ်လောလ ြေောင်ုံး ထုတ်ပြန်လ ြေညောလနချိနေ
် ှောြစစ်တြ်ရ လ
ိ ုံး် ြေျငဲ့၊်
ဲ့ သတ်၊ ေု န
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ညှင်ုံးြန်ုံးနှြ
ိ ်စြ်ေှုလတွ လ ြေောငဲ့် အသြေ်လု လပြုံးခဲ့ရတဲ့ လ ွှေ့လပြောင်ုံး ြေ
ု ခသည် သိနုံး် ဂဏန်ုံးနချ
ု င
် ရ ဲ့
ဲ့ ပြုံး ပေန်ေောနိင
အလနောြေ်ဘြေ်ပခေ်ုံးလ သလတွန ဲ့ဘဂဂလောုံးလ ရ
ို င
် အတွငုံး် ေှော
ဲ့ ှ်နင
ြေ်လြေ်တိေ်ုံးလရှောင်ထွြေ်လပြုံးလနရ

ြေ်လြေ်ြေျန်ရှိလန၊

ြါြ " ဟု Justice for Myanmar ၏ လပြောလရုံး

ိုခွငဲ့်ရှိသ ရတနောလေောင်ြေ

လပြော ြေောုံးခဲ့ြါသည်။

Kirin သည် ြေုလသေဂဂအချြေ်အလြေ်ရှောလြွလရုံးေစ်ရှင၏
် အ ြေပြြုံချြေ်ြေို လစ်လျ ှု ြေော ပေန်ေောစစ်တြ်၏ အဓိြေ ဝင်လငွ
ရင်ုံးပေစ် တစ်ခုအပြစ်

ြေ်လြေ်ရြ်တည်လြုံးလနတုနုံး် ြင်ပြစ်သည်။ လြေ်ရှိအချိနတ
် ွင် တြ်ေလတော် ြေောြေွယ်လရုံးဦုံးစုံးချြုံြ်

ဗိုလ်ချြုံြ်ေှုုံးကြေုံး ေင်ုံးလအောင်လှုိငအ
် ြါအဝင် ၊ တြ်ေလတော်ေှ ထိြ်ြိုငုံး် လခါင်ုံးလ

ောင် ေျောုံးြေို လေျိြုံုံးတုနုံး် သတ်ပြတ်ေှုအတွြေ်

နိင
ု င
် တြေောရောဇဝတ်ေှုခု ု ုံး (International Criminal Court - ICC) ေှ စုစေ်ုံးစစ်လ

ုံးေှုေျောုံးြေိုလည်ုံး

ပြြုံလုြ်လျြေ်ရှိလနြါသည်။ြေောြေွယ်လရုံးဦုံးစုံးချြုံြ် ဗိုလ်ချြုံြ်ေှုုံးကြေုံး ေင်ုံးလအောင်လှုိငသ
် ည် Kirin ပေန်ေောပြည်လြေ်ခွ၏
အဓိြေရှယ်ယောရှငတ
် စ်ဦုံးပြစ်သလို ပေန်ေောဲ့ စုံးြွောုံးလရုံး ဦုံးြိုငလ
် ေိတြေ်တွငလ
် ည်ုံး နောယြေအြွွှေ့ ဥြေက ဌလည်ုံးပြစ်သည်။

အပြည်ပြည်

ိုငရ
် ော တရောုံးေျှတေှုခု ု ုံး (International Court of Justice - ICJ ) ြေ ု ဟ
ိ င်ဂျောေျောုံးအလြေါ်

ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးထြ်ေြေျ ုံးလွနပ် ခင်ုံးေှ တောုံး

ုံးရန်အတွြေ် ပေန်ေောနိင
ု င
် အလြေါ် ယောယအစအေေျောုံးအောုံး ဇန်နဝါရလြေ

ချေှတ်ခဲ့ပြုံးပြစ်ြါသည်။ ယခုလတွငလ
် ည်ုံး ပေန်ေောနိင
ု င
် အလနပြငဲ့် တိုံးု တြေ်ေှု အလပခ အလန ေျောုံးနှငဲ့် ြတ်သြေ်၍
အစရင်ခစောတစ်လစောင်ြေို ICJ သို ေပြစ်
ေလနတင်သွငုံး် ရဦုံးေည်ပြစ်ြါသည်။ သိရောတွ
ု ဲ့
င် ပေန်ေောစစ်တြ်သည်
ဲ့
ချေှတ်ထောုံးလသောအေိနြေ
် ဲ့ ို ချိြုံုံးလြောြေ်ပေချိြုံုံးလြောြေ်လနသညဲ့် သြေ်လသ အလထောြေ်အထောုံးေျောုံးစွောရှိလနပြုံး
ပေန်ေောနိင
ု င
် လအခွ
်ဲ့ လရုံးအလပခအလန
ဲ့ ငအ

ိုငရ
် ော ြေုလသေဂဂအထုံးြေိယ
ု ်စောုံးလှယ်ြေလည်ုံး (ဧပြလ ၂၉ ၊ ၂၀၂၀) တွင်

ပေန်ေောစစ်တြ်အလနပြငဲ့် ရခိုငပ် ြည်နယ်နင
ှ ်ဲ့ ချင်ုံးပြည်နယ်တတွ
ို ဲ့ င်

ြေ်လြေ်ပြစ်ြွောုံးလနလသော စစ်ရောဇဝတ်ေှုေျောုံး၊

လသောုံးေျိြုံုံးနယ
ွ ်အလြေါ်ြေျ ုံးလွနလ
် သော ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးြေို အလရုံးယလ

ောင်ရွြေ်ေှု ပြြုံလုြ်ရန် လတောင်ုံး

ိုထောုံးသည်။

၂၀၂၀ ြထေသုုံးလြတ်အတွငုံး် Kirin ထေှ ပေန်ေောစ်တြ် ရရှိလသော အပေတ်အစွနုံး် သည် စစ်တြ်၏ ဧပြလအတွငုံး် လသိရှင် ြေောုံး
လှူ ါန်ုံးပြခဲ့သညဲ့် ြေိုဗစ် - ၁၉ အတွြေ် အလှူြေောဏထြေ် ၁၄
အ

ြိုေို ေျောုံးပြောုံးလနသည်ြေိုလတွွှေ့ ရှိရြါသည်။

ိုြါအလှူြေောဏေှောတြ်ေလတော်သောုံးေျောုံး၊ အရြ်ဘြေ်ဝန်ထေ်ုံးေျောုံး၏ တစ်ရြေ်စောလစောနှငဲ့် စစ်ဗိုလ်ချြုံြ်ေျောုံး၏ တစ်လစော

လစောေှ စိုြေ်ထုတ်လှူ ါန်ုံးသည်ဟု ပေန်ေောစစ်တြ် ထုတ်ပြန်ချြေ်အရသိရပြုံး ဤြေောဏေှော ပေန်ေောစစ်တြ်၏ စုံးြွောုံးလရုံး
လုြ်ငန်ုံးေျောုံးစွောထေှ တစ်ခုပြစ်လသော Kirin ေှ ရရှိလသောအပေတ်လငွနင
ှ ်ဲ့ နှုင
ိ ုံး် ယှဉ်လျှင် ေလပြောြလလောြေ်လအောင် နည်ုံးြါုံးလှသည်။
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၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ဇင်ဘောလတွင် Kirin ြေ ၎င်ုံးတိ၏
ု ဲ့ အပြည်ပြည်
ြေ်

လရုံးေျောုံးြေို ပြန်လည်စစ်လ

ြေုေပဏ၏ ထိြ်တန်ုံး အေှုလ

ိုငရ
် ောအ ြေလြုံးဘုတ်အြွွှေ့သည် ပေန်ေောနိင
ု င
် ရှိ လုြ်ငန်ုံးေျောုံး၊

ုံးလတောဲ့ေည်ပြစ်လ ြေောင်ုံး လ ြေညောခဲ့ြါသည်။ ပြန်လည်စစ်လ

ုံးေှုြေို လ

ောင်ရွြေ်ရောတွင်

ောင်ေျောုံး အပြင် သစလ တုံးလျ နှငဲ့် နယုံးဇလန်ေှ ထိြ်တန်ုံးစုံးြွောုံးလရုံးလခါင်ုံးလ

Walker၊ ၊ Sir Rod Eddington နှငဲ့် Paula Dwyer တိလည်
ု ဲ့
ုံး ြါဝင်ခဲ့လ ြေောင်ုံး သိရြါသည်။ ပြည်လည်

ောင်ေျောုံး၊ Gavin
န်ုံးစစ် ေှု ပြြုံ လုြ် ရ

ပခင်ုံးေှော Kirin ၏ လြေ်လအောြေ်ခ Little Lion World (Little Creatures) ြေ အလေရိြေန်အလပခစိုြေ် New Belgium Brewing
ဘယောြေုေပဏအောုံး ဝယ်ယရန်လ

ောင်ရွြေ်ပခင်ုံးအောုံး အေျောုံးပြည်သလဝြန်ေှုေျောုံး လြေါ်လြါြေ်လနလ ြေောင်ုံးြေို

ြေောုံးသိရ၍ပြစ်လ ြေောင်ုံး ထုတ်ပြန်ခဲ့ြါသည်။ သိလသော်
ု ဲ့
လည်ုံး Kirin ၏ အပြည်ပြည်
ပြည်လည်
လ

န်ုံးစစ်ပခင်ုံး

ိုငရ
် ော အချြေ်အလြေ်ေျောုံး၊ ရောဇဝတ်ေှုေျောုံးြေျ ုံးလွနလ
် ျြေ်ရှိသညဲ့် ပေန်ေောစစ်တြ်နင
ှ ဲ့်

ောင်ရွြေ်လနလသော လုြ်ငန်ုံးေျောုံးနှငဲ့် ြတ်သြေ်၍ ေည်သညဲ့်အချိနတ
် ွင်

ြျြေ်ြေွြေ် လန

ိုင်ရောအ ြေလြုံးဘုတ်အြွွှေ့သည်

ုုံးပြတ်ချြေ်ချေှတ်ေည်ပြစ်လ ြေောင်ုံးြေိုေ ထုတ်ပြန်ရန်

ပြစ်လ ြေောင်ုံး လတွွှေ့ ရှိရသည်။

Kirin ၏ ဝင်လငွရရှိေှုအစရင်ခစောထုတ်ပြန်ချိနသ
် ည် Burma Campaign UK ၏ ပေန်ေောစစ်တြ်နင
ှ ဲ့်
စုံးြွောုံးလရုံးြုံးလြါင်ုံးလ

ောင်ရွြေ်လနလသော ြေုေပဏေျောုံး သိေဟု
ု ဲ့ တ် လအခွ
်ဲ့ လရုံးချိြုံုံးလြါြေ်လနလသော စေြေိနုံး် ေျောုံးနှင်ဲ့
ဲ့ ငအ

ြေ်စြ်ြတ်သြေ်လနသညဲ့် ြေုေပဏေျောုံးြါလသော နောေည်

ိုုံးစောရင်ုံး (Dirty List) ြေို ထုတ်ပြန်သညဲ့်အချိနန
် င
ှ ဲ့်

တစ်ရြေ်တည်ုံးြင်ပြစ်ြါသည်။ Burma Campaign UK ေှ နောေည်

ိုုံး စောရင်ုံးသွငုံး် ထောုံးလသော ြေုေပဏ ၁၃၃ ခုစောရင်ုံးတွင် Kirin

သည်လည်ုံး တစ်ခုအြါအဝင်ြင်ပြစ်ြါသည်။

ထြ်ေသိရှိလိုြါြေ

ြေ်သွယ်ရန်။

ရတနောလေောင်
Email: media@justiceformyanmar.org
Website: https://www.justiceformyanmar.org/
Twitter: @justicemyanmar
Facebook: https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/
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