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သတင််းထတုပ်ြနခ်ျက ်

ဖေဖေ ော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၂၂၊ မြနော်ြ  

စစ်တပ်ဆက်နယွ်ကုမ္ပဏီမ္  ျားမှ္ ဒ ေါ်လ သန်ျားခ ီစစ်လက်နက်မ္  ျားနငှ  ်စက်ပစစည်ျားမ္  ျား 

ဝယ်ယူခ  ဒကက ငျ်ား လ   ျှို့ ဝှက်ဒပေါက်ကက ျားစ ရွက်စ တမ်္ျားမ္  ျားက ဒ  ်ပပ 

 

အထထောက်အထော်းအသစ်ရရ ှိပြ ်းထနောက် အထရ်းတကက ်းြစ်မ တထ်ော်း ဒဏ်ခတြ်ှိတဆ်ှို ို့မှုမျော်း  

Justice For Myanmar ထတောင််းဆှို 

 

လ   ျှို့ ဝှက်ပ ေါက်ကကာြားလာပ ာ စာရွက်စာတမ်ြားမ ာြားနငှ ် ကုန ်စစည်ြားတင ် ု  မှုမှတ်တမ်ြားမ ာြားအရ မမနမ်ာ 

စစ်တ ်အတွက် အပမရ ကနပ် ေါ်လာ နြ်ားပ ေါငြ်ားမ ာြားစွာတနဖ် ုြားရှ  စစ်လက်နက်မ ာြားနငှ  ် စစ်ဘက် စစည်ြား 

ဝယ်ယူမှုမ ာြားစွာတွင ် International Gateways Group of Companies Limited (IGG)၊ 

Myanmar Consultancy Company Limited နငှ  ်Myanmar New Era Trading Company 

တ ု  ၏  ေါဝငမ်ှု  က်ပ အပထာက်အထာြားမ ာြား ပဖာ်မ ထာြား ည်။ 

 

ထ ုစာရွက်စာတမ်ြားမ ာြားတွင ်ပဖာ်မ  ေါကုမပဏမီ ာြားမှ မမနမ်ာစစ်တ ်က ုယ်စာြား ဝယ်ယူပ ြားမှုမ ာြား၏  မ ုငြ်ား 

ပကကာငြ်ားမ ာြားက ု ထုတ်ပဖာ်ထာြား ည်။ စာရွက်စာတမ်ြားမ ာြားထဲမှ အခ   ျှို့က ု Justice For Myanmar 

ဝဘ်ဆ ု တွ်င ်ထုတ်မ နခ်ဲ ပ ီြားမဖစ် ေါ ည်။ 

 

လ   ျှို့ ဝှက်ပ ေါက်ကကာြား ည ်စာရွက်စာတမ်ြားတစ်ခုတွင ် IGG ၏ ကုမပဏခီွဲ Gateways Hongkong 

Company Limited က ု (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘဏ္ဍာနစ်ှအတွငြ်ား မမနမ်ာ ပလတ ်အတွက် အပမရ ကနပ် ေါ်လာ 

၈  နြ်ားတနဖ် ုြားရှ  ပလယာဉ်စက် စစည်ြားမ ာြား ပ ြား ွငြ်ားရန ်အနည်ြားဆ ုြား စာခ   ် ၁၂ ခုက ု ပ ြားအ ်ခဲ ပကကာငြ်ား 

ပဖာ်မ ထာြား ည်။  

 

ကာကွယ်ပရြားဝန်ကကီြားဌာနမှ အမခာြားလ   ျှို့ ဝှက်ပ ေါက်ကကာြားစာရွက်စာတမ်ြားတစ်ခုတွင ်၂၀၁၆ ခုနစ်ှနငှ  ်၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှအတွငြ်ား စုစုပ ေါငြ်ားအပမရ ကနပ် ေါ်လာ ၃.၇  နြ်ားပက ာ် တနဖ် ုြားရှ  ပလယာဉ်မ ာြားအတွက် စက် စစည်ြား 

အစ တ်အ  ုငြ်ားမ ာြားနငှ  ်စစ် ပဘဘာမ ာြားအတွက် စစ်လက်နက်မ ာြားက ု ကုမပဏတီစ်ခုတည်ြားက ဝယ်ယူမှု ၅ 

ကက မ်၏ အပ ြားစ တ်အခ က်အလက်မ ာြား  ေါရှ  ည်။ 



 
 

 2 

သတင််းထတုပ်ြနခ်ျက ်

ဖေဖေ ော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၂၂၊ မြနော်ြ  

အဆ ု ေါ စစ်တ ်ဆက်နယ်ွ ည ် အဓ ကကုမပဏမီ ာြား၏  ေါရ ုက်တာမ ာြားနငှ  ် ရှယ်ယာရှငပ်နရာမ ာြားတွင် 

လူ ုဂ္  လ် (၁၈) ဦြားက ု ပဖာ်မ ထာြားပ ီြား ယငြ်ားတ ု  ထဲမှ ၄ ဦြားမှာ မ  ာြားစုဝငမ် ာြား မဖစ်ကက ည်။ 

  

၎ငြ်ားတ ု  တစ်ဦြားခ ငြ်ားစီ ည် စငက်ာ ူန ငုင် တွင ်ကုမပဏခီွဲမ ာြား ဖွင လှ်စ်ထာြားရှ  ည်။ မမနမ်ာလက်နက် ဲွစာြား 

မ ာြား ည် မမန်မာစစ်တ ်နငှ  ်န ငုင် တကာလက်နက်ပရာင်ြားခ  ူမ ာြားကကာြား ပငပွ ြားပခ မှု အဆငပ်မ ပစရန ်

စငက်ာ ူန ငုင် က ု အပမဲတမ်ြားအ  ုြားမ  ခဲ  ည်။ 

 

၎ငြ်ားတ ု  ထဲမှ ထဒေါက်တောနှိငုထ်ဋွထ်အောင ်ည် မမန်မာ စစ်လက်နက်ကုန ်ွယ်မှုတွင ် အဓ က ုဂ္  လ်တစ်ဦြား 

မဖစ်ပ ီြား  စစည်ြားပ ြား ွငြ်ား ူမ ာြား အထူြား မဖင  ်တရုတ်န ငုင် ရှ  စစည်ြားပ ြား ွငြ်ား ူမ ာြားနငှ  ် မမနမ်ာ ပလတ ်၊ 

မမနမ်ာ ပရတ ်တ ု   အကကာြား အက   ြားပဆာငပ် ြား ည်။ 

 

ပ ေါက်တာန ငုထ်ွဋပ်အာင ်ည် လက်ရှ ကာကွယ်ပရြားဦြားစီြားခ   ်၊ စစ်ရာဇဝတ်ပကာင ် ဗ ုလ်ခ   ်မ ြားကကီြား 

မငြ်ားပအာငလ်ှု င ်အ ေါအဝင ်ထ  ်  ုငြ်ားစစ်ပခေါငြ်ားပဆာငမ် ာြားနငှ  ်ဆက်နယ်ွမှုရှ  ည်။ 

  

အမ   ြား ာြားညီညွတ်ပရြားအစ ုြားရ NUG၊ စီြား ွာြားပရြားနငှ ကူ်ြား နြ်ားပရာငြ်ားဝယ်ပရြားဝနက်ကီြားဌာန၏ ဇနန်ဝေါရီလ 

၂၅ ရက်ပန  ရက်စဲွမဖင  ်ထုတ်မ နခ်ဲ ပ ာ ပကကညာခ က် တစ်ပစာငတွ်င ်ပ ေါက်တာ န ငုထ်ွဋပ်အာငန်ငှ  ်IGG 

ကုမပဏအီာြား အကကမ်ြားဖက်စစ်ပကာငစီ်အတွက် စစ်လက်နက် ဲွစာြားလု ်က ုင ်ည ် အမည်စာရငြ်ားတွင ်

ပဖာ်မ ခဲ  ည်။ 

 

ကုန ်စစည်ြားတင ် ု  မှုအခ က်အလက်အစုအစည်ြားမဖစ် ည ် ImportGenius ၏ မှတ်တမ်ြားမ ာြားအရ 

ထငရ်ှာြားပ ာအမခာြားကုမပဏတီစ်ခုမဖစ် ည်  Myanmar Consultancy Company Limited မှာ 

စစ်အာဏာ  မ်ြားကက  ြား မ်ြားမှုပနာက်  ုငြ်ား မမန်မာစစ်တ ်အတွက် စက် စစည်ြားအစ တ်အ  ုငြ်ားမ ာြား တင ်ွငြ်ား 

ပ ြားခဲ  ည်။  
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သတင််းထတုပ်ြနခ်ျက ်

ဖေဖေ ော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၂၂၊ မြနော်ြ  

ဒန က်ထပ် ဏ်ခတပ် တဆ် ု  မ္ှုမ္  ျားလ ုအပ် 

 

Justice For Myanmar ၏ ထပြောထရ်းဆှိုခွငို့ရ် ှိသ ူမရတနောထမောငက် “အခုပဖပဖာ်ဝေါရီ ၁ ရက်ပန  ဆ ုရင ်

မမနမ်ာစစ်တ ်က ပ ွြားထွက်  ယ ုစစ်အာဏာ  မ်ြားကက  ြား မ်ြားမှု လု ်ပဆာငခ်ဲ တာ တစ်နစ်ှမ ည ်ခဲ  ေါပ ီ၊ 

အဲ တီစ်နစ်ှတာကာလမှာ မမနမ်ာစစ်တ ်က လက်နက်မဲ အရ ် ာြားမ ည် ူ (၁,၅၀၀)ပက ာ်က ု  တ်မဖတ် 

ခဲ ပ ီြား (၁၁,၀၀၀) ပက ာ် က ု ဖမ်ြားဆီြားထာြား ေါတယ်။” 

 

“စစ်ပကာငစီ်က အဆငမ်ခငမဲ် ပလပကကာငြ်ားတ ုက်ခ ုက်တာ၊ ဗ ုြားကကဲတာ၊ အတငြ်ားအဓမမပရ ျှို့ပမ ာငြ်ားခ ုငြ်ားတာ၊ 

မု  နြ်ားက င တ်ာပတွ စတဲ   ူတ ု  ရဲ   အကကမ်ြားဖက်စစ်ဆငပ်ရြားက ု ဆက်ပ ီြားက  ြားလွနပ်နတုနြ်ား ေါ ဲ။ 

 

“UNHCR ရဲ   အခ က်အလက်ပတွအရ စစ်အာဏာ  မ်ြားကက  ြား မ်ြားမှုပနာက်  ုငြ်ား အရ ် ာြားမ ည် ူ 

(၄၀၀,၀၀၀)ပက ာ် က ု အတငြ်ားအဓမမဖ အာြားပ ြား ပရ ျှို့ပမ ာငြ်ားပစခဲ ပ ီြား ေါပ ီ။ 

 

“စစ်ပကာငစီ်က ထ ခ ုက်ခ စာြားခဲ ရတဲ  မ ည် ူလူထုအတွက် လူ ာြားခ ငြ်ားစာနာပထာက်ထာြားမှုအကူအညီ 

ပတွက ု ပနာှက်ယှက်ဖ က်ဆီြားတာ ဟန်  တာြား  တ် ငတ်ာပတွလု ်ခဲ ပ ီြား က န်ြားမာပရြားနဲ   ကူညီပထာက်    

ပရြားဝနထ်မ်ြားပတွက ု တ ုက်ခ ုက်ပန ေါတယ်။ 

 

“ လီ ုရာဇဝတ်မှုပတွက ု International Gateways Group နဲ   Myanmar Consultancy Company တ ု   

လ ု  ဲွစာြားကုမပဏပီတွရဲ   စစ်လက်နက်ပတွ ဆက်လက်ပ ြား ွငြ်ားပနမှုက အာြားပ ြားကူညီပန ေါတယ်။ 

 

“ကမဘာတဝှမ်ြားက အစ ုြားရပတွအပနနဲ   မမန်မာစစ်တ ်က ု စစ်လက်နက်ကူပ ြားပနပ ီြား မမနမ်ာမ ည် ူပတွ 

အပ ေါ် ဆက်လက်တ ုက်ခ ုက်မှုပတွမှာ ကက ရာ ေါ တ် က်ပနတဲ  ကုမပဏပီတွနဲ   လူ ုဂ္  လ်ပတွက ု 

 စ်မှတ်ထာြား  ဏခ်တ်  တ်ဆ ု  မှုပတွ အပရြားတကကီြားလု ်ပဆာငဖ် ု   Justice For Myanmar က 

ပတာငြ်ားဆ ု ေါတယ်။ 

 

https://aappb.org/
https://aappb.org/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar%20Emergency%20Update%20-%2019%20January%202022.pdf
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သတင််းထတုပ်ြနခ်ျက ်

ဖေဖေ ော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၂၂၊ မြနော်ြ  

“အကကမ်ြားဖက်စစ်ပကာငစီ်ဆီ စစ်လက်နက်စီြားဆငြ်ားမှုပတွရ ်တန  ဖ် ု   ကမဘာလ ုြားဆ ုငရ်ာစစ်လက်နက် 

ပရာငြ်ားခ မှု  တ် ငပ်ရြားက ု ခ က်ခ ငြ်ားလက်ငငြ်ား လု ်ပဆာငရ်မှာမဖစ် ေါတယ်။ 

 

“မမနမ်ာစစ်တ ်ရဲ   ရက်စက်ယုတ်မာမှုပတွမှာ အာြားပ ြားအာြားပမမ ာက်ဖ ု  အတွက် စငက်ာ ူဟာ နာမည်ကကီြား 

လက်နက် ဲွစာြားပတွက ု  ူ  န ငုင် မှာအ  ုြားခ ခွင ပ် ြားထာြားတာ ေါ၊ စငက်ာ ူအပနနဲ   မမန်မာစစ်တ ်ဝယ်ယူမှု 

ပတွအတွက် အခရာက တဲ   ူ  ရဲ   အခနြ်ားကဏ္ဍကပန မမဖစ်မပနရ ်တန်   ေါ။” 

  

ထပ်မံ္သ ရှ လ ုပေါက- 

လ   ျှို့ ဝှက်ပ ေါက်ကကာြားစာရွက်စာတမ်ြားမ ာြား၊  စ်မှတ်ထာြား ဏခ်တ်  တ်ဆ ု  ရနကု်မပဏမီ ာြားနငှ  ်လူ ုဂ္  လ်မ ာြား 

အ ေါအဝင ် တငြ်ားပဆာငြ်ား ေါြားအမ ည ်အစ ုက ု ယခုပနရာတွင ်ရယူန ငု ်ေါ ည်။ 

 

မရတနောထမောင၊် Justice For Myanmar 

အီီးဖြီးလော် - media@justiceformyanmar.org 

ဝဘော်ဆ ိုဒော်  - https://www.justiceformyanmar.org/  

ပ ိုတူဝဘော်ဆ ိုဒော်  - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစော်တ   -  https://www.twitter.com/justicemyanmar 

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

 

Justice For Myanmar  ည် မမန်မာမ ည် ူမ ာြားအတွက် တရာြားမ တမှုနငှ  ် တာဝနခ် မှုရရှ ပစရန၊် 

စစ်တ ်စီြား ွာြားပရြားမ ာြားအဆ ုြား တ်ရန ်ပတာငြ်ားဆ ုပနပ ီြား ဖက် ရယ် မီ ုကပရစီနငှ  ်ပရရညှ်တည်တ  ခ ုငပ်မဲ 

ပ ာ ပင မ်ြားခ မ်ြားပရြားအတွက် စည်ြားရ ုြားလှု ျှို့ပဆာ်ပနပ ာ အမည်မပဖာ်မ  ည်  တက်ကကလှု ်ရှာြား ူမ ာြား 

အစုအဖွဲျှို့ မဖစ် ည်။ 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/military-linked-companies-procured-usd-millions-in-arms-and-military-equipment
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