
 
 

 

ပ ေါက်ကကာြားလာသည ် ကာကယွ်ပ ြားဝန်ကက ြားဌာန ဘတဂ်ျတ ်အချက်အလက်မျာြားနငှ  ် 

ဝယ်ယူပ ြား စာ ွက်စာတမ်ြားမျာြားက ို Justice For Myanmar ထိုတပ် န်  

 

ဒဇီငဘ်ာ ၈ ရက်၊ ၂၀၂၀၊ ရနကု်န ်- ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာနစ်ှမှ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာနစ်ှအတွင််း 

ကာကွယ်ရရ်းဝန်ကကီ်းဌာန ဘတ်ဂျတ်ဆ ုငရ်ာ စာရွက်စာတမ််းမျာ်းမှ အချက်အလက်မျာ်းက ု Justice For 

Myanmar က ယရန ေ့ ထုတ်ပြနခ် ေ့ပြီ်း ပြစ်ြါသည်။ ထ ု ေ့အပြင ်စုစုရြါင််း အရမရ ကနရ်ဒေါ်လာ ၃၈,၆၀၀,၀၀၀ 

(၃၈.၆သန််း) တနြ် ု်းရှ သညေ့် Airbus CASA C-295s ရလယာဉ်နစ်ှစင််းဝယ်ယူမှု၊ ယခငက် MAI 

ရလရ ကာင််းလ ုင််းက အသ ု်းပြြုခ ေ့သညေ့် A319-112 ရလယာဉ်အာ်း အရမရ ကန် ရဒေါ်လာ ၄.၈ သန််း 

ကုနက်ျခ ကာ အထူ်းတန််း VIPစီ်းရလယာဉ်အပြစ် ဝယ်ယူရပြာင််းလ မှုတ ု ေ့နငှေ့ ်ြတ်သက်သညေ့် သက်ရသခ  

စာရွက်စာတမ််းမျာ်းက ုလည််း Justice For Myanmar က ထုတ်ပြနခ် ေ့ပြီ်း ပြစ်ြါသည်။ C-295 

ရလယာဉ်ဝယ်ယူမှုအဆ ုပြြုလ ာတွင ်Airbus အသ အမှတ်ပြြုသငတ်န််းနငှေ့ ်ဝယ်ယူမှုရနာက်ြ ုင််း 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းလည််း ြါဝငလ်ျက်ရှ သည်။ A319-112 ရလယာဉ် ဝယ်ယူ အဆငေ့ပ်မြှငေ့တ်င ်

ရပြာင််းလ ပခင််းအတွက် ပ  တ နန် ငုင် အရပခစ ုက် Swire Group ၏ ကုမပဏခီွ  HAECO Xiamen နငှေ့ ်စာချြုြ် 

ချြုြ်ဆ ုထာ်းြါသည်။  

 

ကာကွယ်ရရ်း ဝနက်ကီ်းဌာန၏ ဘတ်ဂျတ်ဆ ုငရ်ာစာရွက်စာတမ််းမျာ်းတွင ်လ တ်ရတာ်၏ ထ န််းကွြ်ကကီ်း 

 ကြ်န ငုမ်ှုမရှ ရသာ မျာ်းပြာ်းသညေ့်အသ ု်းစရ တ်မျာ်း ရှ ရနရ ကာင််းနငှေ့ ်Caterpillar (ယူအက်စ်ရအ)၊ Alcatel-

Lucent (ပြငသ်စ် / ြငလ်န)်၊ Heidelberger Druckmaschinen AG (ဂျာမန)ီ နငှေ့ ်FANUC (ဂျြန်) 

အြါအဝင ်ကကီ်းမာ်းသညေ့် စီ်းြွာ်းရရ်းရကာ်ြ ုရရ်းရှင််းမျာ်းမှ ြစစည််းမျာ်း ၀ယ်ယူရနအ်တွက် 

ဘဏ္ဍာရငခွွ ရဝချထာ်းမှုမျာ်းရှ ရ ကာင််းတ ု ေ့က ု ရြာ်ပြရနြါသည်။ စစ်တြ်အရနပြငေ့ ်၎င််းတ ု ေ့၏ 

စီ်းြွာ်းရရ်းလုြ်ငန််းမှ ရရှ ရနသညေ့် ဝငရ်ငအွရပမာက်အမျာ်းအာ်း ထုတ်ရြာ်ရန ်ြျက်ကွက် ရနသည်က ုလည််း 

အဆ ုြါဘတ်ဂျတ်ဆ ုင ်ရာအချက်အလက်မျာ်းက ရြာ်ပြရနြါသည်။ ဤအချက်က ု  ကညေ့်လျှင ်

စစ်တြ်စီ်းြွာ်းရရ်း လုြ်ငန််း မျာ်းမှရရှ သညေ့် ဘဏ္ဍာရငမွျာ်းက ု အကကီ်းအကျယ် အလွ သ ု်းစာ်းပြြုမှုမျာ်း 

ရှ ရနပြီ်း ပမန်မာပြည်သူမျာ်း အတွက် မျာ်းစွာရသာ ထ ခ ုက်ဆ ု်းရှု  ်းမှုမျာ်း ရှ ရနသည်ဆ ုသညေ့် 

သက်ရသအရထာက်အထာ်းမျာ်းြင ်ပြစ်ြါသည်။ 



 
 

 

Justice For Myanmar ၏ ပပ ာပ ြားဆ ိုခွင ရှ် သ ူမ တနာပမာငက် ''ဒရီန ေ့ အမျာ်းပြည်သူသ ရှ ရအာင ်

ထုတ်ပြနလ် ုက်တ ေ့ သတင််းအချက်အလက်ရတွက ပမနမ်ာေ့စစ်ရာဇဝတ်ဂ ုဏ််းရ ေ့ ဝ သမရလာဘန ေ့ 

အကျငေ့ြ်ျက်ပခစာ်းမှုရတွ၊ စစ်တြ်က ု ရာဇဝတ်ပြစ်မှုရတွ ဆက်လက်ကျ ်းလွနန် ငုရ်အာင ်

ကူညီအာ်းရြ်းရနတ ေ့ သူတ ု ေ့ရ ေ့ န ငုင် တကာစီ်းြွာ်းရရ်းကွနရ်က်ရတွက ု လှစ်ဟပြလ ုက်တာြါြ ။ 

စစ်တြ်အရနန ေ့ အရြ်ဘက် ထ န််းကွြ်မှုရအာက်မှာ အပြညေ့်အဝရှ တ ေ့အချ နအ်ထ ၊ လူ ေ့အခွငေ့ ်အရရ်းရတွက ု 

ရလ်းစာ်းလ ုက်နာပြီ်းသူတ ု ေ့ကျ ်းလွနခ် ေ့တ ေ့ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုရတွအတွက် ဥြရဒအတ ုင််း အရရ်းယူမှု 

ခ ယူပြီ်းတ ေ့အထ ၊ ပမနမ်ာန ငုင် န ေ့ န ငုင် တကာဥြရဒရတွက ု ရလ်းစာ်းလ ုက်နာတ ေ့ အချ နအ်ထ  ပမနမ်ာစစ်တြ်ရ ေ့ 

အသ ု်းစရ တ်ရတွက ု အပမနဆ် ု်း ထ န််းကွြ်စီမ ြ ု ေ့ ပမန်မာအစ ု်းရန ေ့ လ တ်ရတာ်က ု ရတာင််းဆ ုြါတယ်။ 

ပမနမ်ာစစ်တြ်က ခ ု်းယူထာ်းတ ေ့ ြ ုငဆ် ုငမ်ှုြစစည််းအာ်းလ ု်းက ု ပမနမ်ာပြည်သူရတွထ  မပြစ်မရန 

ပြနပ်ြီ်းရြ်းအြ်ရြါမယ်။'' ဟု ရပြာ ကာ်းြါသည်။  

 

အဆ ုြါ စာရွက်စာတမ််းမျာ်းက ု စ ုစမ််းရြာ်ထုတ်ရရ်း သတင််းသမာ်းမျာ်း န ငုင် တကာ 

ြူ်းရြါင််းအြွ ွဲ့တစ်ခုပြစ်သညေ့် Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) 

သ ု ေ့လည််း ရြ်းြ ု ေ့ခ ေ့ြါသည်။ ယင််းအြွ ွဲ့သည် ကုမပဏအီချ ြု ွဲ့အာ်း စ ုစမ််းရထာက်လှမ််း သတင််းရရ်းသာ်းခ ေ့ပြီ်း 

ဥရရာြသမဂဂ အရရ်းယူြ တ်ဆ ု ေ့မှု စည််းမျဉ််းမျာ်း၏ ကယ်ရြါက် ယ ုရြါက်မျာ်းက ုလည််း 

ရြာ်ထုတ်ခ ေ့ြါသည်။ OCCRP က C-295 ရလယာဉ်ရရာင််းဝယ်မှုမျာ်းနငှေ့ ်အကျွမ််းတဝငရ်ှ  သညေ့် 

ရဂျာ်ဒနသ်တင််းရင််းပမစ်တစ်ခုနငှေ့ ်ရမ်းပမန််းခ ေ့ပြီ်း ရဂျာ်ဒန်န ငုင် က ရလယာဉ်မျာ်း ရရာင််းချခ ေ့ရ ကာင််း၊ 

သ ု ေ့ရာတွင ်မည်သညေ့်န ငုင် က ု ရရာင််းချခ ေ့သည်က ုရတာေ့ သတင််းရင််းပမစ်က မသ ရှ ခ ေ့ရ ကာင််း အတည်ပြြု 

ရြ်းခ ေ့ြါသည်။  

 

မ တနာပမာငက် ဆက်လက်၍ ''ပမနမ်ာစစ်တြ်က ု ရထာက်ြ ေ့ရနတ ေ့ ပြည်တွင််းန ေ့ န ငုင် တကာ 

စီ်းြွာ်းရရ်းလုြ်ငန််းရတွဟာ စစ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုရတွန ေ့ လူသာ်းမျ ြု်းန  ယ်တစ်ခုလ ု်းထ ခ ုက်ရစတ ေ့ ရာဇဝတ်ပြစ်မှု 

ကျ ်းလွနမ်ှုရတွက ု အာ်းရြ်းကူညီ ရထာက်ြ ေ့ရာရရာက်မယေ့် အနတရာယ် ရှ ရနြါတယ်။ C-295s 

ရလယာဉ်ရတွက ု ပမနမ်ာန ငုင် ဆီ လ  ရပြာင််းရြ်းခ ေ့ရင ်အ ေ့ဒ ီရလယာဉ်ရတွက ု 

တ ုင််းရင််းသာ်းလူမျ ြု်းစုရဒသရတွဆီ တြ်ရတွ ရရ ွဲ့ရပြာင််းြ ု ေ့ရဆာငြ် ု ေ့အတွက် အသ ု်းပြြုန ငုပ်ြီ်း၊ ဒါဟာ 



 
 

စစ်တြ်ရ ေ့ န ငုင် တကာ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုရတွ ကျ ်းလွနတ်ာက ု ြ ေ့ြ ု်းကူညီရာ ရရာက်ြါတယ်။ ပမနမ်ာစစ်တြ်န ေ့ 

ဆက်န  ယ်မှုရတွက ု ပြတ်ရတာက်ြ ု ေ့ စီ်းြွာ်းရရ်းလုြ်ငန််းအာ်းလ ု်းက ု ရတာင််းဆ ုြါတယ်။ 

စစ်တြ်ရခါင််းရဆာငရ်တွန ေ့ စစ်တြ်ြ ုငကု်မပဏရီတွက ု အရရ်းယူြ တ်ဆ ု ေ့ မှုရတွ လုြ်ရဆာငြ် ု ေ့ 

န ငုင် ပခာ်းအစ ု်းရရတွက ု ရတာင််းဆ ုြါတယ်။ Airbus န ေ့ သူ ေ့ရ ေ့ လုြ်ရြာ်က ုငြ်က်ရတွ သငတ်န််းရတွန ေ့ 

နည််းြညာအရထာက်အြ ေ့မျာ်းအြါအ၀င ်ပမနမ်ာစစ်တြ်န ေ့ တ ုက်ရ ုက်ပြစ်ရစ၊ 

သွယ်ဝ ုက်ပြစ်ရစ ဆက်နယ်ွမှုအာ်းလ ု်းက ု မပြစ်မရန အဆ ု်းသတ်ရြါမယ်။ ပမနမ်ာ န ငုင် ရ ေ့ နစ်ှ ၇၀  ကာ 

ပြည်တွင််းစစ်န ေ့ ပြည်သူရတွရ ေ့ ဆင််းရ ဒကုခက ု အဆ ု်းသတ်ြ ု ေ့၊ ြက်ဒရယ်ဒမီ ုကရရစီန ေ့ ရရရှည်တည်တ ေ့တ ေ့ 

ပင မ််းချမ််းရရ်း တည်ရဆာက်န ငုြ် ု ေ့ လှုြ်ရှာ်းရဆာငရွ်က်မှုရတွ အရရ်းတကကီ်း လ ုအြ်ရနြါပြီ'' ဟု 

ရပြာ ကာ်းြါသည်။  

 

အယ်ဒ တာမျာြားသ ို  မှတခ်ျက ်

 

Justice For Myanmar သည် ပမနမ်ာပြည်သူမျာ်းအတွက် တရာ်းမျှတမှုနငှေ့တ်ာဝနခ် မှုရရှ ရစရရ်း အတွက် 

စည််းရ ု်းလှု ွဲ့ရဆာ်ရနသညေ့် အမည်မရြာ်လ ုရသာ တက်ကကလှုြ်ရှာ်းသူ တစ်စုပြစ်ပြီ်း 

ြက်ဒရယ်ဒမီ ုကရရစီနငှေ့ ်ရရရှည်တည်တ ေ့ခ ငုပ်မ ရသာ ပင မ််းချမ််းရရ်းက ု ရရှ ွဲ့ ရှုလျက် စစ်တြ် 

စီ်းြွာ်းရရ်းလုြ်ငန််းမျာ်းအာ်းလ ု်း ရြ်ဆ ုင််းရန ်ရတာင််းဆ ုလျက်ရှ  သည်။  

 

အချက်အလက်မျာ်းနငှေ့ ်ဟ ုက်လ ုက်ရြာ်ပြချက်က ု Justice For Myanmar ၏ ဝဘ်ဆ ုဒ ်ယခုရနရာတွင ်

 ကညေ့်ရှုြါ။ www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-budget-and-

procurement-files 

 

Justice For Myanmar ၏ သတင််းရဆာင််းြါ်း ရ ကာက်မက်ြွယ် ပြည်သူ ေ့ဘဏ္ဍာရငပွြြုန််းတီ်းမှု - 

ပကကာက်မက်ဖွယ် ပ ည်သူ  ဘဏ္ဍာပငပွဖြုန်ြားတ ြားမှု - တ ်မျာြားပ  ွှေ့ပပ ာငြ်ား  ို  ပဆာငပ် ြားနငှ  ်

ဇ မ်ခံခ  ြားသာွြားလာပ ြားအတကွ် ပလယာဉ်မျာြားဝယ်ယ ူန် ပမန်မာစစ်တ ်က ပဒေါ်လာသန်ြားပ ေါငြ်ားမျာြားစွာ 

သံိုြားစွွဲပခငြ်ား - www.justiceformyanmar.org/stories/a-dangerous-use-of-public-funds-

myanmar-military-airbus-deals-for-troop-transport-and-luxury-travel 

https://www.justiceformyanmar.org/
http://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-budget-and-procurement-files
http://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-budget-and-procurement-files
http://www.justiceformyanmar.org/stories/a-dangerous-use-of-public-funds-myanmar-military-airbus-deals-for-troop-transport-and-luxury-travel
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OCCRP ၏ သတင််းရဆာင််းြါ်းပြစ်သညေ့် - ပဂျာ်ဒန်ပလယာဉ်မျာြားမှသည် ဂျာမန်ပဆာ ဝွဲလ်အထ  - 

"လူမျ ြုြားတိုန်ြားသတပ်ဖတမ်ှု" ကျ ြားလွန်သည ် ပမန်မာစစ်တ ်၏ လက်နက်ဝယ်ယူပဖည ်ဆည်ြားမှု က ု ြတ်ရှုရန ်

https://www.occrp.org/en/investigations/from-jordanian-planes-to-german-software-

myanmars-genocidal-military-stocks-up 

 

ထ ်မံသ ရှ လ ို ေါက -  

 တနာပမာင ် 

အီ်းရမ်းလ် -  media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ်ဆ ုဒ ် - https://www.justiceformyanmar.org/  

ြ ုတူဝဘ်ဆ ုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစ်တာ  - @justicemyanmar 

ရြေ့ဘုတ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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