
သတင််းထတုပ်ြန်ချက် 

 
 

န ဝုငဘ်ာ ၁၀၊ ၂၀၂၂ | ပြန်ြာ 

 
ပြန်ြာစစ်အြ်ုစုနွဲ ဲ့ စစ်လက်နက်ြွေွဲစာ်းတတွေက ု အ ်းယူနွဲ ဲ့အတြရ ကန်တ ု ဲ့က အတရ်းယူ 

ဒဏ်ခတြ် တဆ် ု ဲ့တာက ု JFM ကက ြိုဆ ု 

အတရ်းယူဒဏ်ခတြ် တဆ် ု ဲ့တာတတွေက ု အတရ်းတကက ်းအရ  န်ပြ ြှင်ဲ့တငပ်ြ ်း၊ ညြှ န  င််းတာတတွေ 

ြ ုအာ်းတကာင််းတအာငလု်ြ်ကာ ြ ုတ ်ုးချွဲျဲ့ ဖ ု ဲ့ လ ုအြ် 

 

 

မြနြ်ာစစ်တပ်က တရာားြဝငပ်ယ်ဖျက်ခံခွဲဲ့ရတွဲဲ့ ၂၀၂၀ ဒြိီိုကရရစီရရ ားရကာက်ပ ွဲ ဒိုတိယနစ်ှပတ်လည် 

အထိြ်ားအြှတ်အမဖစ် မြနြ်ာစစ်ရကာငစီ်နွဲ ဲ့  သ ဲ့ရွဲ ဲ့စစ်လက်နက်ပ ွဲစာားရတ ကိို အီားယ နွဲ ဲ့  အရြရိကန ်

မပည်ရထာငစ်ိုတိို ဲ့က အခိုရနာက်ဆံိုားအသိုတ် ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့လိိုက်တာကိို Justice For Myanmar က 

ကကိြိုဆိိုလိိုက်ပါတယ်။ 

 

အီားယ က လ ပိုဂိ္ြိုလ် ၁၉ ဦားနွဲ ဲ့ အဖ ွဲွဲ့အစည်ားတစ်ခိုတိို ဲ့ကိို ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့လိိုက်ပါတယ်။ အရရားယ ဒဏခ်တ် 

ပိတ်ဆိို ဲ့လိိုက်တွဲဲ့အထွဲြှာ စစ်အိုပ်စိုရွဲ ဲ့ အဆငဲ့မ်ြငဲ့ဆ်ံိုားအဖ ွဲွဲ့အစည်ားမဖစ်တွဲဲ့ နိိုငင်ရံတာ်စီြံအိုပ်ချြိုပ်ရရားရကာငစီ် 

(SAC)၊ စစ်အိုပ်စိုရွဲ ဲ့ ရလတပ်ချြိုပ် ဗိိုလ်ချြိုပ်ထ နာ်းရအာငန်ွဲ ဲ့ ခရိိုနစီစ်လက်နက်ပ ွဲစာားရတ မဖစ်ကကတွဲဲ့ 

ရဒါက်တာရအာငြိ်ိုားမြငဲ့၊် ရဒါက်တာနိိုငထ် ဋရ်အာငန်ွဲ ဲ့ ရတဇတိို ဲ့ ပါဝငက်ကပါတယ်။ 

 

ရအာငြိ်ိုားမြငဲ့ဟ်ာ Dynasty Group of Companies ကိို ဦားရဆာငပ်ပီား၊ ဘီလာရိုစ်နိိုငင်ရံွဲ ဲ့ မြန်ြာနိိုငင်ဆံိိုငရ်ာ 

ဂိုဏထ် ားရဆာငရ်ကာငစ်စ်ဝနတ်စ်ဦားမဖစ်ပါတယ်။ သ ဟာ ဘီလာရိုစ်၊ ရိုရှာားနွဲ ဲ့ ဂျာြဏနီိိုငင်ရံတ ကရန 

စစ်လက်နက်ရတ နွဲ ဲ့ ဆက်စပ်ပစစည်ားရတ  ဝယ်ယ ရာြှာ ကကာားခံပ ွဲစာားမဖစ်ပါတယ်။ Dynasty Group of 

Companies ဟာ စငက်ာပ နိိုငင်ြှံာလည်ား ကိုြပဏဖီ ငဲ့လှ်စ်ပပီား လိုပ်ငနာ်းလိုပ်ရနပါတယ်။ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:286I:FULL&from=EN
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1086
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1086


နိိုငထ် ဋရ်အာငဟ်ာ International Gateways Group of Companies ကိို ဦားရဆာငပ်ပီား၊ မြနြ်ာစစ်တပ် 

အတ က် တရိုတ်ဆီက စစ်လက်နက်ရတ  ဝယ်ရာြှာ အရရားပါတွဲဲ့ ကကာားခံပ ွဲစာားတစ်ဦား မဖစ်ပါတယ်။ 

 

ရတဇဟာ မြနြ်ာစစ်တပ်၊ စစ်တပ်စီားပ ာားရရားလိုပ်ငနာ်းစိုကကီားြျာားနွဲ ဲ့ စီားပ ာားရရားလိုပ်ငန်ားရတ  ဆက်လိုပ်ရနပပီား 

စစ်လက်နက်ဝယ်ယ ရာြှာ ကကာားခံပ ွဲစာားအမဖစ် လိုပ်ရဆာငရ်ပားထာားခွဲဲ့တွဲဲ့ Htoo Group of Companies 

ကိို ဦားရဆာငသ် မဖစ်ပါတယ်။  ရတဇဟာ စငက်ာပ နိိုင်ငြှံာရနထိိုငပ်ပီား၊ စီားပ ာားရရားလိုပ်ငနာ်းရတ  ဖ ငဲ့ထ်ာားပါ 

တယ်။  ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလြှာ အီားယ က Htoo Group of Companies ကိို အရရားယ ဒဏ် 

ခတ်ပိတ်ဆိို ဲ့ခွဲဲ့ပါတယ်။  

 

အရြရိကနမ်ပည်ရထာငစ်ိုက စစ်လက်နက်ပ ွဲစာား ရကျာ်ြငာ်းဦားနွဲ ဲ့ သ ဲ့ရွဲ ဲ့ ကိုြပဏ ီ Sky Aviator Company 

Limited တိို ဲ့ကိို အရရားယ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့ခွဲဲ့ပါတယ်။ 

 

Sky Aviator ကိုြပဏဟီာ စစ်အာဏာသိြ်ားကကိြိုားပြ်ားြှုရနာက်ပိိုငာ်း Concern Radio-Electronic 

Technologies (KRET) ကရန YAK-130 အက စက်ပစစည်ားရတ ဝယ်တာ၊  United Engine Corporation 

ဆီက မပနမ်ပငထ်ာားတွဲဲ့ တာဘိိုဂျက်အငဂ်ျငရ်တ  ဝယ်တာ၊  Rosoboronexport နွဲ ဲ့Motor Sich တိို ဲ့ဆီက 

အငဂ်ျငစ်က်ပစစည်ားအစိတ်အပိိုငာ်းရတ ဝယ်တာအပါအဝင ် ရိုရှာားနွဲ ဲ့ ယ ကရိန်ားနိိုငင်တိံို ဲ့ဆီက စက်ပစစည်ားရတ  

ဝယ်ထာား ခွဲဲ့တွဲဲ့ မြနြ်ာစစ်တပ်ရွဲ ဲ့ စစ်လက်နက်ပ ွဲစာားကိုြပဏတီစ်ခို မဖစ်ပါတယ်။ Justice For Myanmar 

ဆီကိို လ ိြို ွဲ့ ဝှက်ရပါက်ကကာားလာတွဲဲ့ အဆိိုမပြိုလ ာတစ်ခိုအရ Sky Aviator ကိုြပဏဟီာ JSC Russian 

Helicopters ကိုြပဏရီွဲ ဲ့  မြန်ြာနိိုငင်ကိံိုယ်စာားလှယ်အမဖစ် ရဆာငရ် က်ရကကာငာ်းသိရပါတယ်။ 

 

 Justice For Myanmar ရွဲ ဲ့တပြာတရ်းဆ ုခွေငဲ့ရ်  သ ူြရတနာတြာငက် “အီားယ နွဲ ဲ့ အရြရိကနမ်ပည်ရထာငစ်ို 

တိို ဲ့အကကာား ည ိနှုငိာ်းရဆာငရ် က်ထာားတွဲဲ့ ယခိုရနာက်ဆံိုားအသိုတ် ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့ြှုရတ ကိို ကျွနြ်တိို ဲ့ 

ကကိြိုဆိိုပါတယ်။ 

 

"ပစ်ြှတ်ထာားဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့အရရားယ ြှုရတ က အကကြ်ားဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည်ားမဖစ်တွဲဲ့ မြနြ်ာစစ်အိုပ်စိုဆီကိို 

စစ်လက်နက်နွဲ ဲ့ အခ နဝ်ငရ်င ရတ  စီားဝငရ်ရာက်ရှိတာကိို ဟန ဲ့တ်ာားဖိို ဲ့အတ က် ြမဖစ်ြရန အရရားပါပါတယ်။ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.040.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2022:040:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.040.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2022:040:TOC
https://jfm-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/public/Sky+Aviator+Mi-24+Upgrade.pdf


"ဒါရပြယ်ဲ့လည်ား စစ်အိုပ်စိုရွဲ ဲ့ စီားပ ာားရရားက နယ်က်အာားလံိုားနွဲ ဲ့ သ တိို ဲ့ရွဲ ဲ့ ြိတ်ဖက်ရတ အရပေါ် လ ြ်ားမခံြိုနိိုငဖ်ိို ဲ့ 

အတ က် ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့ြှုချြှတ်တာရတ ကိို အရရားတကကီား အရှိနမ်ြ ငဲ့ရ်ဆာငရ် က်ဖိို ဲ့၊ ပိိုြိိုရကာငာ်းြ နတ်ွဲဲ့ 

ည ိနှုငိာ်းရဆာငရ် က်ြှုရတ ၊ တိိုားချွဲွဲ့လိုပ်ရဆာငြ်ှုရတ  လိုပ်ဖိို ဲ့လိိုအပ်ပါတယ်။ 

 

"စစ်အိုပ်စိုရွဲ ဲ့ အဆငမ်ခငြ်ွဲဲ့ရလရကကာငာ်းတိိုက်ခိိုက်ြှုရတ ကိို အာားရပားက ညီရနတွဲဲ့ ရလယာဉ်ဆီ ရရှိရနတွဲဲ့ 

လြ်ားရကကာငာ်းရတ ကိို ရပ်တန ဲ့န်ိိုငဖ်ိို ဲ့အတ က် မြနြ်ာဲ့ရရနဓံါတိုရဗဒလိုပ်ငနာ်းနွဲ ဲ့ Asia Sun Group တိို ဲ့ကိို 

ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့ြှုရတ  အလျငအ်မြနခ်ျြှတ်ဖိို ဲ့ အရြရိကနမ်ပည်ရထာငစ်ိုနွဲ ဲ့ အီားယ တိို ဲ့ကိို ကျွနြ်တိို ဲ့ 

ရတာငာ်းဆိိုပါတယ်။ 

 

"အရြရိကနမ်ပည်ရထာငစ်ိုအရနနွဲ ဲ့ အကကြ်ားဖက်စစ်အိုပ်စိုအတ က် အကကီားြာားဆံိုားနိိုငင်မံခာားဝငရ်င မဖစ်တွဲဲ့ 

မြနြ်ာဲ့ရရနနံွဲ ဲ့သဘာဝဓါတ်ရင ွဲ့လိုပ်ငနာ်း (MOGE) အရပေါ် ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့ြှုရတ  ချြှတ်ဖိို ဲ့ ဒအီချိနြှ်ာ 

လိုပ်ရဆာငရ်ြှာ မဖစ်ပါတယ်။ 

 

"အခိုရနာက်ဆံိုားအသိုတ်ချြှတ်လိိုက်တွဲဲ့ အရရားယ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိို ဲ့ြှုရတ က စစ်အိုပ်စိုနွဲ ဲ့ သ ဲ့ရွဲ ဲ့စီားပ ာားရရား 

လိုပ်ငနာ်းရတ အရပေါ် ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ဲ့ြှုချြှတ်ဖိို ဲ့ ပျက်က က်ခွဲဲ့ကကတွဲဲ့ နိိုငင်ရံတ မဖစ်တွဲဲ့ ဩစရကတားလျ၊ အိနဒိယ၊ 

ဂျပနန်ွဲ ဲ့ ရတာငကိ်ိုရီားယာားနိိုငင်ရံတ အပါအဝင ် ရဒသတ ငာ်း ဒြိီိုကရရစီနိိုငင်ရံတ ရွဲ ဲ့ ရှက်ဖ ယ်လိုပ်ရပ်မဖစ်တွဲဲ့ 

အရရားယ ရဆာငရ် က်မခငာ်းကငာ်းြွဲဲ့ြှုကိို ရပေါ်လ ငရ်စပါတယ်။ အွဲဒနီိိုငင်ရံတ အရနနွဲ ဲ့ မြနြ်ာမပည်သ ရတ ကိို 

စစ်အိုပ်စိုကဆငန်  ွဲရနတွဲဲ့ အကကြ်ားဖက်စစ်ပ ွဲကိို က ညီရပ်တန ဲ့ရ်ပားဖိို ဲ့ အခိုအချိနြှ်ာ အရရားယ ရဆာငရ် က် 

ရပားကကဖိို ဲ့ ကျွနြ်တိို ဲ့က ရတာငာ်းဆိိုပါတယ်။” 

   

ြ ုြ ုသ ရ  ရန် 

 

ကျွန်ိုပ်တိို ဲ့မပြိုစိုထာားသညဲ့် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ လက်နက်ပ ွဲစာားြျာားစာရငာ်းကိို ယခိုရနရာတ င ်ကကညဲ့်ရှုပါ။ 

 

Dynasty Group of Companies အရကကာငာ်း ကျွန်ိုပ်တိို ဲ့၏ စံိုစြ်ားရရားသာားြှုကိို ယခိုရနရာတ င ်ဖတ်ရှုပါ။ 

 

International Gateways Group အရကကာငာ်း ကျွန်ိုပ်တိို ဲ့၏ စံိုစြ်ားရရားသာားြှုကိို ယခိုရနရာတ င ်ဖတ်ရှုပါ။ 

 

Htoo Group of Companies အရကကာငာ်း ကျွန်ိုပ်တိို ဲ့၏ စံိုစြ်ားရရားသာားြှုကိို ယခိုရနရာတ င ်ဖတ်ရှုပါ။ 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-jet-fuel-companies-for-targeted-sanctions
https://www.justiceformyanmar.org/stories/exposed-companies-brokering-arms-equipment-to-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/exposed-companies-brokering-arms-equipment-to-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/military-linked-companies-procured-usd-millions-in-arms-and-military-equipment
https://www.justiceformyanmar.org/stories/htoo-groups-business-with-the-myanmar-military
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