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ပြန်ြာစစ်လက်နက်ြ ွဲစာ်းြျာ်းအာ်း ဒဏ်ခတြိ်တဆ်ို ို့ြှုြျာ်း ချက်ချင််းချြှတရ်န် 

အ ်းယကူို Justice For Myanmar တတာင််းဆို 

 
 

မြနြ်ာန ိုငင်အံပ ေါ် အ ီးယူရ ဲ့ ပနာက်ဆံိုီးအသိုတ်ဒဏခ်တ်  တ်ဆ ို ဲ့ြှုပတွေ ချြှတ်ခ ဲ့တာ 

ခိုနစ်ှလပကျာ်ကကာမြငဲ့လ်ာခ ဲ့ချ နြှ်ာ တရာီးြဝငစ်စ်ပကာငစ် ရ ဲ့ အကကြ်ီးဖက်စစ်ဆငပ်ရီးကလည်ီး 

အဆငမ်ခငြ် ဲ့ပလပကကာငီ်းတ ိုက်ခ ိုက်ြှုပတွေ၊ ဗံိုီးကက တ ိုက်ခ ိုက်တာပတွေ၊ 

န ိုငင်ပံရီးအကျဥ်ီးသာီးပတွေက ိုပသဒဏခ်ျကွေ ်ြျက်တာပတွေ၊ ပကျာငီ်းပနကပလီးသူငယ်ပတွေက ို 

သတ်မဖတ်တာပတွေန ဲ့   ိုပ  ီးမ ငီ်းထန်လာခ ဲ့ ါတယ်။ 

 

ပ  ီးခ ဲ့တ ဲ့ ရက်သတတ  တ်အတွေငီ်း အနည်ီးဆံိုီးပကျာငီ်းပနကပလီးသူငယ ်၁၁ ဦီး သတ်မဖတ်ခံခ ဲ့ရပ  ီး၊ အ ဲ့ဒါဟာ 

ပ  ီးခ ဲ့တ ဲ့နစ်ှ ပဖပဖာ်ဝါရ လြှာ မြနြ်ာစစ်တ ်ရ ဲ့ အာဏာသ ြ်ီးကက  ီး ြ်ီးြှုပနာက်  ိုငီ်း 

တ ိုက်ခ ိုက်ြှုတစ်ခိုအတွေငီ်း ကပလီးသူငယ်ပသဆံိုီးခ ဲ့ြှု အပရအတွေက်အြျာီးဆံိုီးြှတ်တြ်ီး မဖစ် ါတယ်။ 

 

စစ်ပကာငစ် အပနန ဲ့ ဥပရာ သြဂ္ဂအတွေငီ်းက အ ါအဝင ် ဘဏ္ဍာပငွေပတွေ၊ စစ်လက်နက်ပတွေန ဲ့ 

ဆက်စ ် စစည်ီးပတွေ ဆက်ပ  ီးရရှ ပနတာဟာ သူတ ို ဲ့က ို ရက်စက်ကကြ်ီးကက တ်တ ဲ့ရာဇဝတ်ြှုပတွေက ို 

ဆက်ပ  ီးကျ ီးလွေနန် ိုငပ်အာင ်ကူည ပ ီးပနမခငီ်း မဖစ် ါတယ်။  

 

စစ်ပကာငစ် ရ ဲ့ စစ်ရာဇဝတ်ြှုပတွေန ဲ့ လူသာီးြျ  ီးနွေယ်အပ ေါ် ကျ ီးလွေနတ် ဲ့ ရာဇဝတ်ြှုပတွေက ို 

အာီးပ ီးကူည ပနတ ဲ့ စစ်လက်နက် ွေ စာီးပတွေက ို ဦီးတည်ပ  ီး၊ အ ီးယူအပနန ဲ့ ပနာက်ထ ်တစ်ကက ြ် 

အပရီးတကက ီးဒဏခ်တ် တ်ဆ ို ဲ့ြှုပတွေ ချြှတ်ဖ ို ဲ့ Justice For Myanmar က ပတာငီ်းဆ ို ါတယ်။ 

 

အာဏာသ ြ်ီးကက  ီး ြ်ီးြှုပနာက်  ိုငီ်း ယငီ်းလို ်ငနီ်းပတွေြှာ  ါဝငခ် ဲ့ပ  ီး၊ ြမဖစ်ြပန ဒဏခ်တ ်   တ်ဆ ို ဲ့ြှုပတွေ 

ချြှတ်ဖ ို ဲ့ လ ိုအ ်တ ဲ့ ကိုြပဏ  ၃၁ ခိုက ို ကျွန်ို ်တ ို ဲ့ ရှာပဖွေပဖာ်ထိုတ်ခ ဲ့ပ  ီး မဖစ် ါတယ်။  

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/21/myanmar-burma-eu-imposes-restrictive-measures-on-22-individuals-and-4-entities-in-fourth-round-of-sanctions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Myanmar/Burma:%20EU%20imposes%20restrictive%20measures%20on%2022%20individuals%20and%204%20entities%20in%20fourth%20round%20of%20sanctions
https://aappb.org/?p=22461
https://press.un.org/en/2022/sgsm21469.doc.htm


အ ီးယူအပနန ဲ့ အခိုချ နအ်ထ  အ ဲ့ဒ  ရှာပဖွေပဖာ်ထိုတ်ြှတ်တြ်ီးတငထ်ာီးတ ဲ့ ကိုြပဏ  ၃၁ ခိုတ ို ဲ့ထ က 

ထူီးကိုြပဏ အို ်စို တစ်ခိုတည်ီးက ို   ဒဏခ်တ်  တ်ဆ ို ဲ့ြှုပတွေ ချြှတ်ထာီးမခငီ်း မဖစ်တယ်။  

 

ကျွန်ို ်တ ို ဲ့ ပဖာ်ထိုတ်ထာီးတ ဲ့ တချ  ျို့ပသာစစ်လက်နက် ွေ စာီးပတွေဟာ အ ီးယူန ဲ့ စ ီး ွောီးပရီး 

ချ တ်ဆက်ြှုပတွေရှ ပကကာငီ်း အတည်မ  ထာီးန ိုငခ် ဲ့ပ  ီး မဖစ် ါတယ်။ အ ဲ့ဒ စစ်လက်နက် ွေ စာီးပတွေြှာ-  

 

၁။ Dynasty Group န ဲ့ သရူ ဲ့ကိုြပဏ ခွေ ပတွေ - သူတ ို ဲ့ဟာ စစ်အာဏာသ ြ်ီးကက  ီး ြ်ီးြှုပနာက်  ိုငီ်း ရိုရှာီးန ိုငင်ကံ 

Mi-17 ဟယ်လ ပကာ် တာပတွေအတွေက်  စစည်ီး အစ တ်အ  ိုငီ်းပတွေက ို တငသ်ွေငီ်းခ ဲ့ ါတယ်။ Dynasty 

International Company Limited က ဂ္ျာြဏ ကိုြပဏ  Grob Aircraft SE ဆ က ပလယာဥ်အို ်စို တစ်စိုက ို 

ဝယ်ယူခ ဲ့ပ  ီး၊ ပနာက်  ိုငီ်းြှာ စက် စစည်ီးအစ တ်အ  ိုငီ်းပတွေ ဝယ်ယူခ ဲ့ ါတယ်။ Dynasty Group က ို ယူပကက 

ဒဏခ်တ်  တ်ဆ ို ဲ့ြှုပတွေ ချြှတ်ထာီးပ  ီး၊ သူ ဲ့ရ ဲ့ ဒါရ ိုက်တာမဖစ်တ ဲ့ ပအာငြ် ိုီးမြငဲ့က် ို ယူပကန ဲ့ ကပနဒါန ိုငင်တံ ို ဲ့က 

ဒဏခ်တ်  တ်ဆ ို ဲ့ြှုပတွေ ချြှတ်ထာီး ါတယ်။ 

 

၂။ KT Group, Ky-Ta Group န ဲ့ သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ ကိုြပဏ ခွေ ပတွေ - သူတ ို ဲ့က မ ငသ်စ်ပကာ်  ိုပရီးရှငီ်း Thales ဆ က 

ကြ်ီးရ ိုီးတန်ီးပစာငဲ့က်ကညဲ့်ပရီး ပရဒါပတွေအ ါအဝင ် စစ်လက်နက်န ဲ့ စက် စစည်ီးပတွေက ို 

မြနြ်ာစစ်တ ်အတွေက် ဝယ်ယူပ ီးထာီး ါတယ်။ သူတ ို ဲ့အပနန ဲ့ မြနြ်ာစစ်တ ်န ဲ့ လို ်ပဆာငပ်နဆ  

စ ီး ွောီးပရီးလို ်ငနီ်းပတွေရှ ပ  ီး၊ ရက်စက်ကကြ်ီးကက တ်တ ဲ့ ရာဇဝတ်ြှုပတွေက ို ပငွေပကကီးပထာက်ပ ီးပနတာ ါ။ 

KT Services & Logistics န ဲ့ သူရ ဲ့ ဒါရ ိုက်တာမဖစ်သူ ဂ္ျွန်နသနြ်ျ  ီးပကျာ်ပသာငီ်းက ို 

အပြရ ကနမ် ည်ပထာငစ်ိုက ဒဏခ်တ်  တ်ဆ ို ဲ့ြှု ချြှတ်ထာီး ါတယ်။ 

 

၃။ Mega Hill General Trading - အ ဲ့ဒ ကိုြပဏ ဟာ အာဏာသ ြ်ီးကက  ီး ြ်ီးြှုပနာက်  ိုငီ်း 

ပလပကကာငီ်းရနက်ာကွေယ်ပရီးစစ်လက်နက်အထ ိုငစ်က်တစ်လံိုီး ဝယ်ယူရာြှာ  ွေ စာီးအမဖစ် 

ပဆာငရ်ွေက်ပ ီးခ ဲ့ပ  ီး၊ အ ီးယူန ဲ့ အပြရ ကနက်ိုြပဏ ပတွေဆ က  စစည်ီးက ရ ယာပတွေက ို မြနြ်ာစစ်တ ်အတွေက် 

ဝယ်ယူပ ီးထာီး ါတယ်။ 

 

၄။ Miya Win International- ဒ ကိုြပဏ ဟာ စစ်အာဏာသ ြ်ီးကက  ီး ြ်ီးြှုပနာက်  ိုငီ်း ဩစပကတီးလျကိုြပဏ  

Schiebel Corporation ဆ က ပြာငီ်းသူြ ဲ့ပလယာဉ်ငယ် (ယူပအဗွေ ) ပတွေက ို ဝယ်ယူထာီးပ  ီး၊ 

စက် စစည်ီးအစ တ်အ  ိုငီ်းပတွေက ို လက်ခံရယူထာီး ါတယ်။ Miya Win International ကိုြပဏ က ို 

ယူပကန ိုငင်ကံ ဒဏခ်တ်  တ်ဆ ို ဲ့ြှု ချြှတ်ထာီး ါတယ်။ 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/arms-broker-with-links-to-belarus-russia-and-germany-supplied-myanmar-junta-since-coup-attempt
https://www.justiceformyanmar.org/stories/the-kyaw-thaung-familys-business-with-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/bharat-electronics-ltd-arms-sales-continue-via-myanmar-military-broker-mega-hill-general-trading
https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-arms-broker-supplied-uav-parts-from-austria-since-coup-attempt


၅။ Myanmar Chemical & Machinery (MCM) - အ ဲ့ဒ ကိုြပဏ က တငဲ့က်ာီးပတွေအ ါအဝင် 

စစ်လက်နက်ပတွေန ဲ့ ဆက်စ ် စစည်ီးပတွေက ို ဝယ်ယူထာီးပ  ီး၊ တရိုတ်န ိုငင် ံ ိုငက်ိုြပဏ  CATIC န ဲ့အတူ 

မြနြ်ာန ိုငင်ြှံာ  K-8 အြျ  ီးအစာီး ပလဲ့ကျငဲ့ပ်ရီးဂ္ျတ်ပလယာဉ်ပတွေထိုတ်လို ်တ ဲ့ စစ်လက်နက် 

ထိုတ်လို ်ပရီးန ဲ့ နည်ီး ညာလ  ပမ ာငီ်းပ ီးအ ်ပရီးစ ြံက နီ်းတစ်ခိုြှာလည်ီး  ါဝငထ်ာီး ါတယ်။ 

 

အပြရ ကနမ် ည်ပထာငစ်ို၊ ယူပကန ဲ့ (သ ို ဲ့ြဟိုတ်) ကပနဒါန ိုငင်တံ ို ဲ့က ဒဏခ်တ်  တ်ဆ ို ဲ့ြှုပတွေ 

ချြှတ်ပ  ီးမဖစ်ပ ြယဲ့်လည်ီး အ ီးယူက အပရီးယူပဆာင်ရွေက်ဖ ို ဲ့ ကကန ဲ့က်ကာပနတ ဲ့ တမခာီးပသာ အပရီး ါတ ဲ့ 

စစ်လက်နက် ွေ စာီးပတွေြှာ  International Gateways Group, Star Sapphire Group, Sky Aviator န ဲ့ Synpex Shwe တ ို ဲ့ 

 ါဝင ်ါတယ။် 

 

ပ  ီးခ ဲ့တ ဲ့ စပနပန ဲ့က မြနြ်ာစစ်ပကာငစ် ရ ဲ့ အပရီး ါတ ဲ့ စစလ်က်နက် ွေ စာီးတစ်ဦီးက ို ြူီးယစ်ပဆီးဝါီးပရာငီ်းဝယ်ြှု၊ 

ပငွေပကကီးခဝါချြှု စွေ ်စွေ ချက်ပတွေန ဲ့ ထ ိုငီ်းန ိုငင်ြံှာ ဖြ်ီးဆ ီးခ ဲ့ ါတယ်။ 

 

စစ်လက်နက်ပရာငီ်းဝယ်ြှုပတွေြှာ ထွေနီ်းြငီ်းလတ်ရ ဲ့ လူသ ရှငက်ကာီး ါဝငြ်ှုပတွေ ရှ ပနပ ြယဲ့်လည်ီး သူ ဲ့အပနန ဲ့ 

န ိုငင်တံကာ ဒဏခ်တ်  တ်ဆ ို ဲ့ြှုပတွေကပန လွေတ်ပမြာက်ပနဆ  မဖစ် ါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar ရွဲ ို့ တပြာတရ်းဆိခု ငို့ရိှ်သ ူ ြရတနာတြာငက် “ပ  ီးခ ဲ့တ ဲ့နစှ်က အ ီးယူအဖွေ ျို့ဝငန် ိုငင်ပံတွေက 

မြနြ်ာစစ်တ ဆ်  စစ်လက်နကစ် ီးဆငီ်းြှု ရ ်တန ဲ့ပ်ရီးအတွေက ်ကိုလသြဂ္ဂအပထွေပထွေည လာခံြှာ ြ ပ ီးပထာက်ခံခ ဲ့ 

ကက ါတယ်။  

 

“အ ီးယူအပနန ဲ့ စစလ်က်နက်  ွေ စာီးပတွေန ဲ့ စစ်ပကာငစ် ရ ဲ့ အမခာီးပသာစ ီး ွောီးပရီးလို ်ငနီ်းအာီးလံိုီးအပ ေါ် 

ဒဏခ်တ်  တ်ဆ ို ဲ့ြှုပတွေ တ ိုီးမြြှငဲ့ခ်ျြှတ်ပ  ီး၊ စစ်ပကာငစ် ရ ဲ့ စစ်လက်နက်ရရှ ြှုက ို မဖတ်ပတာက်ဖ ို ဲ့ အာီးပကာငီ်းခ ိုငြ်ာတ ဲ့ 

လို ်ပဆာငခ်ျက်ပတွေ လို ်ပဆာငရ်ြှာ မဖစ် ါတယ်။ 

 

“စစ်ပကာငစ် က စစ်လက်နက်ပတွေ၊ ဆကစ် ် စစည်ီးပတွေန ဲ့ ဘဏ္ဍာပငွေပတွေ လက်လှြ်ီးြ ရရှ ပနသ၍ သူတ ို ဲ့အပနန ဲ့ 
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