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သသဂုတ ်၂၈၊ ၂၀၂၂ - ပြန်ြာ 

 
Informa ဖက်စြ်လုြ်ငန််းက စီစဉ်တွဲဲ့ လက်နက်ပြြ ွဲက ု အသကြ််းဖက်ပြန်ြာစစ်အြ်ုစုအာ်း 

ဖ တသ်ကာ်းထာ်း 

အဆ ုြါအခြ််းအနာ်းြှ ပြန်ြာစစ်ကကာငစ်ီက ု ြ တြ်ငဖ် ု ဲ့ Informa က ု JFM ကတာင််းဆ ု 

 
 

သြဂုတ် ၂၉ ရက်ကနေ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ ေ့အထိ ဘေန်ကာက်မမိ ြို့ မ ာ ကျင််းပမယေ့် Tri-Service ကုမပဏရီ ေ့ 

အာရ ကာကွယ်နရ်းေ ေ့ လ ုခ   နရ်းဆိုငရ်ာခပပွ ၊ ညီလာ  ေ ေ့ ကွေယ်က် ျိတ်ဆက်မှု အ မ််းအော်း ကို အသကမ််းဖက် 

ခမေမ်ာစစ်တပ်အာ်း ဖိတ်သကာ်းထာ်းပါတယ်။  

 

“၂၀၂၂ အာရ နေြကာကွယ်နရ်းေ ေ့လ ုခ   နရ်းဆိုငရ်ာခပပွ ” တက်နရာက်မညေ့်ြူနတွရ ေ့ ကိုယ်နရ်းအ ျက်အလက် 

နဖာ်ခပ ျက်မ ာ “ကာကွယ်နရ်းဝေက်ကီ်းဌာေမျာ်းန ငေ့ ် ဌာေကကီ်းမျာ်း၊ သကည််းတပ်၊ နရတပ်၊ နလတပ်တို ေ့မ  အဆငေ့ခ်မငေ့ ်

အရာရ ိကကီ်းမျာ်း” လို ေ့ နဖာ်ခပထာ်းမပီ်း၊ အ ေ့ေစီာရင််းမ ာ ခမေမ်ာနိငုင် ကို တက်နရာက်မယေ့်နိငုင် နတွထ က တစ်နိငု်င အခဖစ် 

ထညေ့်ြွင််းနဖာ်ခပထာ်းပါတယ်။  

 

၂၀၂၂ ကာကွယ်နရ်းေ ေ့ လ ုခ   နရ်းဆိုငရ်ာခပပွ မ ာ စစ်လက်ေကန်ရာင််း ျမှုခပပွ ၊ နဆွ်းနန်ွးပွ နတွ၊ ေည််းပညာတငခ်ပနဆွ်း 

နန်ွးမှုနတွေ ေ့ လက်နတွြို့ြရုပ်ခပမှုနတွ ပါဝငမ်ပီ်း၊ ထိုင််းနိငု်င  ကာကွယ်နရ်းဝေက်ကီ်းဌာေက ပ ေ့ပို်းကူညီထာ်းတယ်။ အ ေ့ေ ီ

ညီလာ  ရ ေ့ ဝဘ်ဆိုေမ် ာ အာဆီယ ကာကွယ်နရ်းပစစည််းထုတလ်ုပ်နရ်းပူ်းနပါင််းနဆာငရွ်က်မှုကို အ မ််းအော်းရ ေ့ တစိတ် 

တပိုင််းအခဖစ် နဖာ်ခပထာ်းမပီ်း၊ ယင််းက အသကမ််းဖက်ခမေမ်ာစစ်တပ်ပါဝငတ် ေ့ အာဆီယ အစီအစဉ်တစ်ရပ် ခဖစ်တယ်။  

 

၂၀၁၉  ုန စ်မ ာ ကျင််းပ  ေ့တ ေ့ မပီ်း  ေ့တ ေ့ အာရ ကာကွယ်နရ်းန ငေ့လ် ုခ   နရ်းဆိုငရ်ာခပပွ မ ာ စစ်ရာဇဝတ်နကာင ်

မင််းနအာငလ်ှုိငက် ခမေမ်ာစစ်တပ်ကိုယ်စာ်းလ ယ်အဖွ ြို့ကိ ု ဦ်းနဆာငတ်က်နရာက်  ေ့မပီ်း၊ အသကမ််းဖက်ခမေမ်ာစစ်တပ်ရ ေ့ 

ကာကွယ်နရ်း ပစစည််းထုတ်လုပ်နရ်းအရာရ ိ ျ ပ်ရ ု ်းက ခပပွ ရ ု ်း ေ််းေ ေ့ ခပြ  ေ့ပါတယ်။ 

 

ကာကွယ်နရ်းန ငေ့ ် လ ုခ   နရ်းဆိုငရ်ာခပပွ အတွက် အခ ာ်းဖိတ်သကာ်းထာ်းြူနတွကနတာေ့ ဩစနသတ်းလျ၊ ကနေေါ၊ 

 ျက်ြမမတနိငုင် ၊ ခပင်ြစ်၊ ဂျာမေ၊ီ ဂျပေ၊် ပိုလေ၊် နတာငက်ိရီု်းယာ်းေ ေ့ စပိေန်ိငုင် တို ေ့ ပါဝငမ်ပီ်း၊ အ ေ့ေနီိငုင် အာ်းလ ု်းတို ေ့က 

အသကမ််းဖက်ခမေမ်ာစစ်တပ်အနပေါ် စစ်လက်ေက်နရာင််း ျမှုပိတ်ပငန်ရ်း ခပဌာေ််း ျက်နတွ ရ ိထာ်းသကတာပါ။ 

အနမရိကေ ်ခပည်နထာငစ်ုက “မိတ်ဖက်စငခ်မငေ့”် တစ် ုကို ရရ ိထာ်းပါတယ။်  

 
 

https://www.asiandefense.com/
https://www.asiandefense.com/
https://www.asiandefense.com/factsheet/
https://www.asiandefense.com/factsheet/
https://www.asiandefense.com/international-seminar/
https://www.asiandefense.com/international-seminar/
https://www.justiceformyanmar.org/stories/aseans-complicity-in-the-myanmar-militarys-atrocity-crimes
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/en/16474/senior-general-min-aung-hlaing-visits-defense-security-2019/
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/en/16474/senior-general-min-aung-hlaing-visits-defense-security-2019/
https://www.asiandefense.com/factsheet/
https://burmacampaign.org.uk/take-action/arms-embargo/global-arms-embargo/
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOfficialasiandefense%2Fposts%2Fpfbid02LqRWuDtWRDYQsQcn7QB6KKnnfYkUpMHwzTu7apCMRPBudJTDymF9rLUvN3UPFcRVl


အသကမ််းဖက်ခမေမ်ာစစ်တပ်ကို စစ်လက်ေက်နတွေ ေ့ စစ်ဘက်-အရပ်ဘက်န စ်မျိ ်းြ ု်းပစစည််းနတွ နရာင််း ျထာ်းတ ေ့ 

မ တ်တမ််းနတွရ ိတ ေ့ ခပပွ  င််းကျင််းနရာင််း ျြူနတွထ မ ာ CETC၊ Elbit Systems၊ NORINCO ေ ေ့ Thales ကုမပဏ ီ

တို ေ့လည််း ပါဝငပ်ါတယ်။ 

 

အ ေ့ေအီ မ််းအော်းကို စီစဉ်ကျင််းပြူ GML (Thailand) ကုမပဏဟီာ တရုတ်နိငုင် မ ာ မ တ်ပ ုတငထ်ာ်းတ ေ့ ဖက်စပ ်

ကုမပဏတီစ် ုခဖစ်မပီ်း၊ လေေ်ေစ်နတာေ့အိတ် ျိေ််းစာရင််းဝင ် ယူနကနကာ်ပိုနရ်းရ င််း Informa က ၄၉ရာ ုိငန်ှုေ််းကို 

ပိုငဆ်ိုငထ်ာ်းနသကာင််း ြူတို ေ့ရ ေ့ မပီ်း  ေ့တ ေ့န စ်အစီရင ် စာအရ ြိရပါတယ်။ 

 

ခမေမ်ာစစ်နကာငစ်ီတက်နရာက်မှုအပါအဝင ်ေ ီ၂၀၂၂ ခပပွ မ ာ  င််းကျင််းခပြမယေ့်အနသကာင််းအရာနတွေ ေ့ ပတ်ြက်မပီ်း 

Justice For Myanmar ရ ေ့ နမ်းခမေ််းမှုကိုနတာေ့ Informa က ခပေလ်ည်နခဖသကာ်းထာ်းတာ မရ ိပါဘူ်း။ 

 

Informa ကုမပဏဟီာ ပညာရပ်ဆိုငရ်ာစာနပထုတ်နဝနရ်းလပု်ငေ််းကကီ်း Taylor & Francis Group ေ ေ့ ြူရ ေ့ ကုမပဏ ွီ  

Routledge တို ေ့ရ ေ့ မိ ငက်ုမပဏ ီခဖစ်ပါတယ်။ 

 

Informa ကုမပဏဟီာ နဟာငန်ကာငအ်နခ စိုက်ခပပွ စီ်းပွာ်းနရ်းလုပ်ငေ််း UBM  ကုမပဏကီို ၂၀၁၈  ုန စ်၊ ဇွေလ်မ ာ 

ရယူ  ေ့မပီ်း၊ ြူတို ေ့ကို GML မ ာ ရ ယ်ယာပိုငဆ်ိုငမ်ှုတစ်ရပ် နပ်းအပ်လိုက်ပါတယ်။ 

 

စစ်နကာငစ်ီကိုယ်စာ်းလ ယ်နတွ တက်နရာက်နိငုန်ခ အနတရာယ်ရ ိတ ေ့ Informa ကုမပဏရီ ေ့ နောက်ထပ်ကျင််းပမယေ့ ်

အ မ််းအော်းကနတာေ့ နစာငေ့သ်ကညေ့်နထာက်လ မ််းနရ်းေည််းပညာနတွ  င််းကျင််းခပြဖို ေ့ ေယူ်းနေလီမမိ ြို့နတာ်မ ာ ေဇီငဘ်ာ 

၁ ရက်နေ ေ့ကနေ ၃ ရက်နေ ေ့အထိ ကျင််းပမယေ့် လ ုခ   နရ်းဆိုငရ်ာအနရာင််းခပပွ တစ် ုခဖစ်တ ေ့ IFSEC India ခဖစ်ပါတယ။် 

IFSEC India ခပပွ မိတ်ဖက် Hikvision ကုမပဏကီ ခမေမ်ာစစ်နကာငစ်ဆီီ စီစီတီဗွီစကပ်စစည််းနတွ တငပ်ို ေ့ 

ထာ်း  ေ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈  ုန စ်မ ာ ခမေမ်ာနိငုင် ရ  ျ ပ်က Informa ကပ  ဦ်းစီ်းကျင််းပ  ေ့တ ေ့ အနရ ြို့နတာငအ်ာရ ရ ိ IFSEC 

အ မ််းအော်းတစ် ုမ ာ အထူ်းဧညေ့်ြည်နတာ်တစ်ဦ်း အခဖစ် တက်နရာက်  ေ့ပါတယ်။  

 

ေဇီငဘ်ာ ၇ ရက်နေ ေ့မ  ၁၀ ရက်နေ ေ့မ ာ Informa ကုမပဏကီ ရ ေဟ်ိုင််းမမိ ြို့ မ ာ ကျင််းပမယေ့် ခပပွ အ မ််းအော်း Marintec ကိ ု

ပူ်းတွ ကျင််းပမ ာခဖစ်မပီ်း၊ ယင််းခပပွ ကို တရုတ်ခပည်ြူ ေ့လွတ်နခမာက်နရ်းတပ်မနတာ်ရ ေ့ စစ်လက်ေက်တပ်ဆငန်ရ်းဌာေက 

ပ ေ့ပို်းကူညီမ ာခဖစ်တ ေ့အခပင၊် နိငုင် ပိုငန်ရတပ်ြနဘဘာတည်နဆာက်နရ်းကုမပဏ ီ China State Shipbuilding 

Corporation Limited ပူ်းတွ စပွေစ်ာနပ်းြွာ်းမ ာခဖစ်ပါတယ်။ China State Shipbuilding Corporation Limited 

က ခမေမ်ာေ့နရတပ်အတွက် ပစစည််းတငြွ်င််းြူကုမပဏခီဖစ်နသကာင််း လ ိ ြို့ ဝ က်နပါက်သကာ်းလာတ ေ့ ပစစည််းဝယ်ယူနရ်း 

ဆိုငရ်ာ စာရွက်စာတမ််းနတွအရ ြိရပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar ရွဲ ဲ့ ကပြာကရ်းဆ ုခ ငဲ့ရှ် သ ူြရတနာကြာငက် “ခမေမ်ာခပည်ြူလူထုအနပေါ် အသကမ််းဖက်မှုနတ ွ

ကျ ်းလွေဖ်ို ေ့ စစ်အုပ်စုအတွက် စစ်လက်ေက်ေ ေ့ပစစည််းဝယယ်ူနရ်းကို ပ ေ့ပို်းကူညီတ ေ့ Informa ရ ေ့ စစ်လက်ေက် 

အနရာင််းခပပွ နတွမ ာ ပါဝငပ်တ်ြက်မှုအနပေါ် ကျွေမ်တို ေ့ ရှုတ် ျပါတယ်။ 

 

https://www.besbangkok.com/mktinforma/DES2022/D&S2022_List_of_Participant_as_of_15.08.2022.pdf
https://cincds.gov.mm/node/3157?d=1
https://www.justiceformyanmar.org/stories/star-sapphire-companies-funnelling-arms-and-money-to-military
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/A_HRC_42_CRP_3.pdf
https://www.justiceformyanmar.org/stories/the-kyaw-thaung-familys-business-with-the-myanmar-military
https://www.informa.com/globalassets/documents/investor-relations/2022/informa-annual-report-2021.pdf
https://www.informa.com/investors/combination-with-ubm/?__FormGuid=db4d0bd9-3e78-4adf-92b8-ada6827c61c8&__FormLanguage=en&__FormSubmissionId=56365894-b21b-4e21-90a0-7f8068185658
https://ifsecindia.com/home
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-myanmars-junta-rolls-out-chinese-camera-surveillance-systems-more-2022-07-10/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-myanmars-junta-rolls-out-chinese-camera-surveillance-systems-more-2022-07-10/
https://www.ifsecglobal.com/global/watch-ifsec-southeast-asia-2018-debut-bangkok-thailand/
https://www.marintecchina.com/about_the_fair/


“Informa အနေေ ေ့ ၂၀၂၂ ကာကွယ်နရ်းေ ေ့ လ ုခ   နရ်းခပပွ ေ ေ့ နောငက်ျင််းပမယေ့် အ မ််းအော်းအာ်းလ ု်းကနေ ခမေမ်ာ 

စစ်နကာငစ်ီေ ေ့ ြူရ ေ့မိတ်ဖက်နတွကို တာ်းခမစ်ပိတ်ပငဖ်ို ေ့ မခဖစ်မနေလုပ်နဆာငရ်မ ာခဖစ်မပီ်း၊ ရိုဟငဂ်ျာလူမျိ ်းနတွအနပေါ် 

ခမေမ်ာစစ်တပ်ရ ေ့ လူမျိ ်းတုေ််းစစဆ်ငန်ရ်းကျ ်းလွေမ်ပီ်းနောက် န စ်န စ်အသကာ ၂၀၁၉ ကာကွယ်နရ်းေ ေ့ လ ုခ   နရ်းခပပွ မ ာ 

မင််းနအာငလ်ှုိငက်ို ပါဝငတ်က်နရာက် ွငေ့၊် ခပပွ မ ာ  င််းကျင််းခပြ ွငေ့ ် ဘာနသကာငေ့ ် နပ်း  ေ့ြလ ဆိုတာ ရ င််းခပဖို ေ့ 

လိုအပ်ပါတယ်။  

 

“ခပည်တွင််းထုတ်စစ်လက်ေက်နတွကို  င််းကျင််းခပြနရာင််း ျ ွငေ့ ် နပ်းတ ေ့အတွက် Informa ကုမပဏကီ 

ခမေမ်ာစစ်တပ်ကို ပို ေ့ကုေန် ်းကွက်ရ ာနဖွရာမ ာ ကူညီနပ်း  ေ့ပါတယ်။ ေလီိုပို ေ့ကုေန် ်းကွက်ရရ ိမှုက ြူတို ေ့ရ ေ့ နိငုင် တကာ 

ရာဇဝတ်မှုနတွကို နငနွသက်းနထာက်ပ ေ့ဖို ေ့ေ ေ့ စစ်ရာဇဝတ်နကာငန်တွကို ကကယ်ဝ ျမ််းြာနစဖို ေ့ အ ွေန်ငွနတွ 

နပ်းနေနိငုတ်ာပါ။ 

 

“၂၀၂၁  ုန စ်၊ နဖနဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်နေ ေ့ စစ်တပ်ရ ေ့ တရာ်းမဝငအ်ာဏာြိမ််းကကိ ်းပမ််းမပီ်းနောက်ပိုင််း စစ်နကာငစ်ီက 

အသကမ််းဖက်စစ်ဆငန်ရ်းတစ်ရပ်ကို ဆငန်     ေ့ပါတယ်။ ခပညြူ်နပါင််း ၂၂၀၀ နကျာ်ကို ြတ်ခဖတ်တာနတွ၊ ခပည်ြူ 

၁၅၀၀၀ နကျာ်ကို ဖမ််းဆီ်းတာနတွ၊ အကကီ်းအကျယ်ရက်ရက်စက်စက် ညှည််းပေ််းန ပိ်စက်တာနတွ၊ အဆငခ် ငမ် ေ့ 

နလနသကာင််းတိုက် ုိက်တာေ ေ့ ဗ ု်းကက တိုက် ုိက်တာနတွ၊ လူအစုအခပ  လိုက် နရ ြို့နခပာင််းနစတာနတွ ပါဝငပ်ါတယ်။  

 

“ဘဏ္ဍာနငေွ ေ့ စစ်လက်ေက်ဆက်လက်စီ်းဆင််းနေတာနသကာငေ့ ် အသကမ််းဖက်စစ်အုပ်စုက ရက်စက်သကမ််းသက တ်တ ေ့ 

ရာဇ၀တ်မှုနတွကို ဆက်လက်ကျ ်းလွေ ွ်ငေ့ရ်နေတာပါ။ ေါနတွကို မခဖစ်မနေ ခဖတ်နတာက်ပစ်ရပါမယ်။ 

 

“Taylor & Francis ကတဆငေ့ ်ြုနတြေနတွ ထုတ်နဝသကတ ေ့ ပညာရ ငန်တွအနေေ ေ့ Informa ကုမပဏကီို ြူတို ေ့ရ ေ့ 

အ မ််းအော်းအာ်းလ ု်းကနေ စစ်နကာငစ်ီကို ပိတ်ပငန်ပ်းဖို ေ့အတွက် ဖိအာ်းနပ်းဖို ေ့ ကျွေမ်တို ေ့ တိုက်တွေ််းပါတယ်။ 

 

“အာဆီယ အနေေ ေ့ ၂၀၂၂ ကာကွယ်နရ်းန ငေ့ ် လ ုခ   နရ်းခပပွ အပါအဝင ် အ မ််းအော်းနတွ၊ အစည််းအနဝ်းနတွေ ေ့ 

ပူ်းနပါင််းလှုပ်ရ ာ်းနဆာငရွ်က်မှုနတွအာ်းလ ု်းကနေ အသကမ််းဖက်စစ်အုပ်စုကို  ျက် ျင််းဖယ်ထုတ်ရမ ာ ခဖစ်မပီ်း 

အမျိ ်းြာ်းညီညွတ်နရ်းအစို်းရကို ခမေမ်ာနိငုင် ရ ေ့ တရာ်းဝငအ်စို်းရအခဖစ် အြိအမ တ်ခပ  ထိနတွြို့ဆက်ဆ ဖို ေ့ ကျွေမ်တို ေ့ 

နတာင််းဆိုပါတယ်။” လို ေ့ နခပာသကာ်း  ေ့ပါတယ်။ 

 

ပုိမုိြိရ ိရေ ်

 
 

အာဆီယ ၏ ခမေမ်ာစစ်တပ်န ငေ့ ် သက ရာပါပတ်ြက်မှုအနသကာင််း ကျွန်ပု်တို ေ့၏ စ ုစမ််းနရ်းြာ်းမှုကို ယ ုနေရာတွင ်

ဖတ်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar ြည် ခမေမ်ာခပည်ြူမျာ်းအတွက် တရာ်းမ တမှုန ငေ့ ်တာဝေ ် မှုရရ ိနစရေ၊် စစ်တပစ်ီ်းပွာ်းနရ်း 

မျာ်း အဆ ု်းြတ်ရေ ် နတာင််းဆိုနေမပီ်း ဖက်ေရယ်ေမီိုကနရစနီ ငေ့ ် နရရ ည်တည်တ ေ့ ုိငမ်မ နြာ မငမိ််း ျမ််းနရ်းအတွက် 

စည််းရ ု ်းလှု ြို့နဆာ်နေနြာ အမည်မနဖာ်ခပြည်ေ့ တက်ကကလှုပ်ရ ာ်းြူမျာ်း အစုအဖွ ြို့ ခဖစ်ြည်။ 

 

https://aappb.org/
https://www.justiceformyanmar.org/stories/aseans-complicity-in-the-myanmar-militarys-atrocity-crimes
https://www.justiceformyanmar.org/


  
Justice For Myanmar | media@justiceformyanmar.org  
https://www.justiceformyanmar.org/ | Mirror: https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/ 

https://twitter.com/justicemyanmar | https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/  
 

mailto:media@justiceformyanmar.org
https://www.justiceformyanmar.org/
https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/
https://twitter.com/justicemyanmar
https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/

