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ဇွနလ် ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ - မြနြ်ာ 

 

 

စစ်လကန်က်ြ ွဲစ ်းမျ ်းအပြေါ် ယပူကန ငုင်၏ံ 

ပန က်ထြ်ဒဏ်ခတြ် တဆ် ု ို့မှုမျ ်းက ု Justice For Myanmar ကက ြိုဆ  ု

 

စစ်လက်နက်ပွွဲစာားတ ွက ို ပစ်ြှ ်ထာား ွဲဲ့ ယူတကန ိုငင်ရံွဲ ဲ့ ဒို  ယအသို ် ဒဏခ် ်ပ  ်ဆ ို ဲ့ြှုတ ွက ို 

Justice For Myanmar က ကက ြိုဆ ိုလ ိုက်ပါ ယ်။ 

 

မြနြ်ာဲ့တလ ပ်က ို လက်နက်တပားသွငာ်းတနပပ ား၊ စစ်တကာင်စ ရွဲ ဲ့ ရက်စက်ကကြ်ားကကြို ် ွဲဲ့ ရာဇဝ ်ြှုတ ွြှာ 

ကကံရာပါ ပ ်သက်တန ွဲဲ့ ရိုရှာားစစ်လက်နက်တရာငာ်းချသူကိုြပဏ  ၃ ခိုနွဲ ဲ့ မြန်ြာစစ်လက်နက်ပွွဲစာားကိုြပဏ  ၃ 

ခို  ို ဲ့က ို ယူတက န ိုငင်ကံ ဒဏခ် ်ပ  ်ဆ ို ဲ့ြှုြျာား ချြှ ်လ ိုက် ာ မြစ်ပါ ယ်။ 

 

မြနြ်ာကိုြပဏ ြျာား 

 

• Myanmar New Era Trading Company Limited - ယငာ်းကိုြပဏ က စစ် ပ်ရွဲ ဲ့ အာဏာသ ြ်ား 

ကက ြိုားပြ်ားြှုတနာက်ပ ိုငာ်း ရိုရှာားန ိုငင်ြှံ Mi-17 အပ ိုပစစည်ား တ ွက ို ဝယ်ယူထာားပါ ယ်။ 

ယငာ်းကိုြပဏ က International Gateways Group နွဲ ဲ့ ဆက်နယ်ွ တန ွဲဲ့ကိုြပဏ လည်ား မြစ်ပါ ယ်။ 

 

• Sky Aviator Company Limited- Justice For Myanmar ဆ  တပါက်ကကာားလာ ွဲဲ့ 

အဆ ိုမပြိုလ ာ စ်တစာငအ်ရ အွဲဲ့ဒ ကိုြပဏ က Concern Radio-Electronic Technologies (KRET) 

က YAK-130 ပံဲ့ပ ိုားစက်ပစစည်ားတ ွ ဝယ်ယူ ာ၊ United Engine Corporation က မပန်လည် 

မပငဆ်ငထ်ာား ွဲဲ့  ာဘ ိုဂျ ်အငဂ်ျငတ် ွ ဝယ်ယူ ာ၊ Rosoboronexport and Motor Sich က 

အငဂ်ျငအ်ပ ိုပစစည်ားတ ွ ဝယ်ယူ ာတ ွ အပါအဝင ်စစ်အာဏာသ ြ်ားကက ြိုားပြ်ားြှုတနာက်ပ ိုငာ်း 

ရိုရှာားန ိုငင်နံွဲ ဲ့ ယူကရ နာ်းန ိုငင် ံ ို ဲ့ဆ က စက်ပစစည်ားတ ွ ဝယ်ယူခွဲဲ့ ွဲဲ့ မြနြ်ာစစ်လက်နက်ပွွဲစာား 

ကိုြပဏ  စ်ခို မြစ်ပါ ယ်။ Sky Aviator က JSC ရိုရှာားဟယ်လ တကာ်ပ ာရွဲ ဲ့ မြနြ်ာန ိုငင် ံ

အတရာငာ်းက ိုယ်စာားလှယ်မြစ်ပါ ယ်။ 

 

• Synpex Shwe Company Limited- ယငာ်းကိုြပဏ က စစ်အာဏာသ ြ်ားကက ြိုားပြ်ားြှုတနာက်ပ ိုငာ်း 

မြနြ်ာစစ် ပ်အ ွက် ဟယ်လ တကာ်ပ ာ အပ ို ပစစည်ားတ ွက ို Sins Avia Trading House 



(CNS Aviation) က ဝယ်ယူခွဲဲ့ပါ ယ်။ အွဲဲ့ဒ ကိုြပဏ က စစ် ပ်ရွဲ ဲ့ ကာကွယ်တရားပစစည်ား 

ထို ်လိုပ်တရားည နက်ကာားြှုဦားစ ားဌာနရွဲ ဲ့ ပစစည်ား တပားသွငာ်းသူလည်ား မြစ်ပါ ယ်။ 

 

ရိုရှာားကိုြပဏ ြျာား 

 

• JSC Gorizont- ယငာ်းကိုြပဏ က ဩစတက ားလျန ိုငင်ရံွဲ ဲ့ Schiebel Corporation ဆ က 

ထို ်လိုပ်ခွငဲ့လ် ိုငစ်ငန်ွဲ ဲ့ Camcopter S-100 UAV တ ွက ို ထို ်လိုပ်ပါ ယ်။ မြန်ြာဲ့တရ ပ်နွဲ ဲ့ 

မြနြ်ာဲ့တလ ပ် နစ်ှ ပ်လံိုားက Camcopter S-100 UAVs တ ွက ို ဝယ်ယူထာားပါ ယ်။ 

မြနြ်ာစစ် ပ်ရွဲ ဲ့ စစ်အာဏာသ ြ်ားကက ြိုားပြ်ားြှုတနာက်ပ ိုငာ်း Gorizont က မြနြ်ာစစ်လက်နက်ပွွဲစာား 

ကိုြပဏ   စ်ခိုမြစ် ွဲဲ့ Miya Win International Limited, ထံ ယူတအဗွ အပ ို ပစစည်ားတ ွက ို 

 ငပ် ို ဲ့ခွဲဲ့ပါ ယ်။  ငပ် ို ဲ့ ွဲဲ့ပစစည်ားတ ွြှာ ဩစတက ားလျန ိုငင်ရံှ  Schiebel ကိုြပဏ က ဝယ်ယူခွဲဲ့ ွဲဲ့ 

ပစစည်ားတ ွ ပါဝငပ်ပ ား၊ ဒါဟာ အ ားယူဒဏခ် ်ပ  ်ဆ ို ဲ့ြှုတ ွက ို တရှာငလ် ွဲြ ို ဲ့ ကက ြိုားပြ်ားြှု စ်ခို 

မြစ်တကကာငာ်းက ို မပသတန ာ မြစ်ပါ ယ်။ Miya Win International က ို ယူတကန ိုငင်ကံ ြ ်လ 

၂၅ ရက်တန ဲ့ြှာ ဒဏခ် ်ပ  ်ဆ ို ဲ့ြှု ချြှ ်ခွဲဲ့ပါ ယ်။ 

 

• Sins Avia Trading House LLC (CNS Aviation)- ယငာ်းကိုြပဏ က မြနြ်ာစစ်လက်နက်ပွွဲစာား 

ကိုြပဏ  Synpex Shwe Company Limited ဆ ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ၊ ြ ်လက ဟယ်လ တကာ်ပ ာ 

အပ ိုပစစည်ားတ ွက ို  ငပ် ို ဲ့ခွဲဲ့ပါ ယ်။ 

 

• Ural Avia LLC- ယငာ်းကိုြပဏ က တလယာဉ်ဆ ိုငရ်ာအပ ိုပစစည်ားတ ွ ငသ်ွငာ်းမခငာ်းနွဲ ဲ့ 

မပြိုမပငမ်ခငာ်းလိုပ်ငန်ားတ ွက ို အဓ ကထာား လိုပ်တဆာင ်ွဲဲ့ကိုြပဏ  စ်ခိုမြစ်ပပ ား၊ ImportGenius 

ဆ က ြှ ် ြ်ားတ ွအရ မြနြ်ာစစ်လက်နက်ပွွဲစာားကိုြပဏ  Dynasty International Company 

Limited ဆ  Mi-17 အပ ိုပစစည်ားတ ွက ို တရာငာ်းချခွဲဲ့ပါ ယ်။ Dynasty International နွဲ ဲ့ 

ကိုြပဏ ဒါရ ိုက် ာ တဒါက် ာတအာငြ် ိုားမြငဲ့ ် ို ဲ့က ို ြ ်လ ၂၅ ရက်တန ဲ့ြှာ ယူတကန ိုငင်ကံ 

ဒဏခ် ်ပ  ်ဆ ို ဲ့ြှုတ ွ ချြှ ်ခွဲဲ့ပါ ယ်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ ပပြ ပ ်းဆ ုခ ငို့ရ်  သ ူမ တန ပမ ငက် “မြန်ြာမပည်သူတ ွအတပေါ် 

စစ်တကာငစ် ရွဲ ဲ့ အကကြ်ားြက်စစ်ဆငတ်ရားက ို အာားတပားကူည တန ွဲဲ့ စစ်လက်နက်တပားသွငာ်းသူတ ွအတပေါ် 

ယူတကန ိုငင်ရံွဲ ဲ့ ပစ်ြှ ်ထာား ဒဏခ် ်ပ  ်ဆ ို ဲ့ြှုက ို ကျွန်ြ  ို ဲ့ ကက ြိုဆ ိုပါ ယ်။ 

 



“စစ် ပ်ရွဲ ဲ့ ဆက်ပပ ားကျ ားလွနတ်န ွဲဲ့ စစ်ရာဇဝ ်ြှုတ ွနွဲ ဲ့ လူသာားြျ ြိုားနယ်ွအတပေါ် ကျ ားလွန ်ွဲဲ့ရာဇဝ ်ြှု 

တ ွက ို စစ်လက်နက်တ ွ၊ စက်ပစစည်ားတ ွ၊ ဂျ ်တလယာဉ်ဆ တ ွနွဲ ဲ့ အခွနဝ်ငတ်ငတွ ွက ို သူ  ို ဲ့ 

လက်လှြ်ားြ ရရှ တန ာက အာားတပားကူည တန ာ မြစ်ပါ ယ်။ 

 

“စစ် ပ်ရွဲ ဲ့ န ိုငင် ံကာရာဇဝ ်ြှုတ ွက ို ရပ် န ဲ့ြ် ို ဲ့ဆ ိုရင ်သူ  ို ဲ့ရွဲ ဲ့ တထာက်ပံဲ့တရားကွငာ်းဆက်တ ွက ို 

စနစ် ကျ ပစ်ြှ ်ထာားဒဏခ် ်ပ  ်ဆ ို ဲ့အတရားယူြ ို ဲ့ ြမြစ်ြတနလ ိုအပ်ပါ ယ်။ 

 

“အခိုအချ နအ်ထ  အတရားယူတဆာငရွ်က်ြ ို ဲ့ ပျက်ကွက်တန ွဲဲ့ ဩစတက ားလျ၊ အ နဒ ယ၊ ဂျပန၊် တ ာငက် ိုားရ ား 

ယာား  ို ဲ့အပါအဝင ်တဒသ ွငာ်းဒ ြ ိုကတရစ န ိုငင်ြံျာားက ို မြနြ်ာစစ် ပ်ရွဲ ဲ့ စ ားပွါားတရားအကျ ြိုားစ ားပွါားတ ွနွဲ ဲ့ 

စ ားပွာားတရားဆက်ဆံတရားတ ွအတပေါ် ည ညွ ်အာားတကာငာ်း ွဲဲ့ န ိုငင် ံကာအတရားယူတဆာငရွ်က်ြှုတ ွ 

အတရား ကက ားလိုပ်တဆာငြ် ို ဲ့ ကျွနြ်  ို ဲ့ တ ာငာ်းဆ ိုပါ ယ်။” ဟို တမပာကကာားပါ ယ်။ 

 

ြ ုမ ုသ ရ   န် 

 

ကျွန်ိုပ်  ို ဲ့၏ ဝဘ်ဆ ိုဒသ် ငာ်းတဆာငာ်းပါားမြစ်တသာ “မြန်ြာစစ် ပ်အာား ပစစည်ားတပားသွငာ်းတနြှုအ ွက် 

ဒဏခ် ်ပ  ် ဆ ို ဲ့ြှုြျာား ချြှ ်ရနလ် ိုအပ်သညဲ့် ရိုရှာားစစ်လက်နက်ကိုြပဏ ြျာား” က ို ြ ်ရှုပါ။ 

 

International Gateways Group, Myanmar Consultancy Company Limited နငှဲ့ ်Myanmar New 

Era Trading   ို ဲ့အတကကာငာ်း ကျွန်ိုပ်  ို ဲ့၏ စံိုစြ်ားတထာက်လှြ်ားသ ငာ်းတဆာငာ်းပါားက ို ြ ်ရှုပါ။ 

 

Miya Win International, Schiebel Corporation နငှဲ့ ်Gorizont   ို ဲ့အတကကာငာ်း ကျွန်ိုပ်  ို ဲ့၏ 

စံိုစြ်ားတထာက်လှြ်ားသ ငာ်းတဆာငာ်းပါားက ို ြ ်ရှုပါ။ 

 

Sky Aviator Company Limited အတကကာငာ်း အတလားတပားတြာ်မပထာားသညဲ့် ယူကရ နာ်းန ိုငင်ြှံ 

စစ်လက်နက်တရာငာ်း ဝယ်ြှုအတကကာငာ်း ကျွန်ိုပ်  ို ဲ့၏ စံိုစြ်ားတထာက် လှြ်ားသ ငာ်းတဆာငာ်းပါားက ို ြ ်ရှုပါ။ 

 

ယူတကန ိုငင်၏ံ ယခိုတနာက်ဆံိုား ဒဏခ် ်ပ  ်ဆ ို ဲ့ြှုတကကညာချက်က ို ယခိုတနရာ ွင ်ြ ်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြျာားအ ွက်  ရာားြျှ ြှုနငှဲ့ ် ာဝနခ်ံြှုရရှ တစရန၊် 

စစ် ပ်စ ားပွာားတရားြျာားအဆံိုားသ ်ရန ်တ ာငာ်းဆ ိုတနပပ ား ြက်ဒရယ်ဒ ြ ိုကတရစ နငှဲ့ ်တရရှည် ည် ံဲ့ခ ိုငပ်ြွဲ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/russian-arms-companies-requiring-sanctions-for-supplying-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/russian-arms-companies-requiring-sanctions-for-supplying-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/military-linked-companies-procured-usd-millions-in-arms-and-military-equipment
https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-arms-broker-supplied-uav-parts-from-austria-since-coup-attempt
https://www.justiceformyanmar.org/stories/ukraine-is-arming-the-myanmar-military
https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-russian-linked-to-forced-transfers-and-adoptions
https://www.justiceformyanmar.org/


တသာ ပင ြ်ားချြ်ားတရားအ ွက် စည်ားရံိုားလှုံှုံ့တဆာ်တနတသာ အြည်ြတြာ်မပသညဲ့်  က်ကကလှုပ်ရှာားသူြျာား 

အစိုအြွွဲှုံ့ မြစ်သည်။ 
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