
                                                
 

မြန်ြာစစ်တပ်သ  ို့ စငက်ာပူစတတာို့အ တခ်  န််းစာရင််းဝငက် ြပဏီ၏ တငွေတပ်းတခ ြှုြ ာ်းတ ကာငို့ ်

မြစ်တပေါ်တစခ ို့သညို့် ထ ခ  က်နစန်ာြှုြ ာ်းအတွေက် စငက်ာပူန  ငင်သံည် န  ငင်တံကာ 

ဥပတေအရတာဝန်ရ  န  ငပ်ပီ်း တ  ာ်တ က်းတပ်းအပ်ရန်  ည််း တာဝန်ရ  န  ငတ် ကာင််း 

အထငက်ရန  ငင်တံကာတရ ှေ့တန တမပာ ကာ်း 

 

အထငက်ရ န ိုငင်တံကာ ဝတ်လံိုတတာ်ရတ  ှေ့တေ ဖီလစ်စီတီဂယ်ရီက ျူစထီံမ ရ   သည ် ဥပတေတရေးရာ 

မ တ်စိုတစ်ရပ်တွင ် န ိုငင်တံကာဥပတေန င  ် လမ်ေးညွှေခ် က်မ ာေးအရ စငက်ာပူစတတာ အ တ်ခ  ေေ်းသည် 

တငက်က ြိုကေဦေး စ စစ်တရေး တာဝေမ် ာေး   ပပီေး၊ မမေမ်ာစစ်တပ်န င  ်စီေးပွာေးတရေးလိုပ်တ ာငတ်ေသည ် ကိုမပဏမီ ာေးန င  ်

စပ်လ ဉေး၍ စငက်ာပူအစ ိုေးရန င  ်စငက်ာပူတငတွ ကေးအာဏာပ ိုငအ်ဖွ ှေ့တ ို  သည်လည်ေး တာဝေမ်ကငေ်း န ိုငတ် ကာငေ်း 

တတွှေ့    ခ  သည်။ 

 

အဆ ိုပါဥပဒေဒရေးရာမှတ်စိုတွင ်စငက်ာပူန ိုငင်သံည် “မဒလ ာက်နသ်ည ်လိုပ်ရပ်မ ာေးအဖြစ် သတ်မှတ် န ိုငသ်ည  ်

ဒငဒွ ကေးလ ွှဲဒဖပာငေ်းမှုမ ာေးက ို စံိုစမ်ေးဒြာ်ထိုတ်ရန၊် ကာကွယ်ရနန်ငှ  ် တာေးဖမစ်ရပ်စွှဲရန”် 

န ိုငင်တံကာဥပတေတ ကာငေ်း  ိုငရ်ာ တာဝေ ်  တ ကာငေ်း တဖာ်မပခ  သည်။ ထ ို  တ ကာင်  မမေမ်ာစစ်တပ်န င  ်

၎ငေ်း၏စီေးပွာေးတရေးလိုပ်ငေ်ေးမ ာေးန င  ်စီေးပွာေးတရေး   ိုငရ်ာ တငတွ ကေးအလွှ အတမပာငေ်းမ ာေးအတွက် အ  ိုပါန ိုငင်တံကာ 

ဥပတေမ ာေးက ို က င် သံိုေးရေ ်တာဝေ ်  သည်။ 

 

မမေမ်ာစစ်တပ်၏ ဘဏ္ဍာတငအွဖွ ှေ့အစည်ေးမ ာေးသည် န ိုငင်တံာဥတပေမ ာေးအာေး ခ  ြိုေးတဖာက်တ ကာငေ်း၊ သ ို  မဟိုတ် 

န ိုငင်တံကာလူ  အခွင အ်တရေးန င ် လူသာေးခ ငေ်းစာောမှုဥပတေအပါအဝင ် လ ိုက်ောရမည ် တာဝေမ် ာေးက ို 

ပ က်ကွက်တ ကာငေ်း၊ အ  ိုပါန စ်ရပ်လံိုေးအာေး တဖာက်ဖ က်ပ က်ကွက်တ ကာငေ်း တတွှေ့    ခ  လ င် 

စငက်ာပူစတတာ အ တ်ခ  ေေ်းအတပေါ် ဥပတေတ ကာငေ်းအရ“ မဖစ်စဉက ို စံိုစမ်ေးတဖာ်ထိုတ်မခငေ်း၊ 

ဥပတေအတ ိုငေ်းလ ိုက်ောတအာငတ် ာငရွ်က်မခငေ်း “ မဖင်  လွယ်ကူစွာ  အတရေးယူကိုစာေးန ိုငမ်ည် မဖစ်သည်။ 

 

အဖပည်ဖပည်ဆ ိုငရ်ာရာဇဝတ်မှုခံိုရံို ေး၊ အင်္ဂလနန်ငှ ဒ်ဝေးလ်ဒ ှ ှေ့ဒနမ ာေးဒကာငစ်ီ၊ ဩစဒတ ေးလ န ိုငင်ံ 

ဗစ်တ ိုေးရီယာေးဒ ှ ှေ့ဒနမ ာေးဒကာငစ်ီတ ို  တွင ် တရာေးရံို ေးခ ျုပ်ဒ ှ ှေ့ဒနတစ်ဦေးဖြစ်သူ ြီလစ်စီတီင်္ယ်ရီက ျူစီ နငှ  ်

ဗစ်တ ိုေးရီယာေးဒ ှှေ့ဒန  မ ာေးဒကာငစ်ီတွင ် တရာေးရံို ေးခ ျုပ်ဒ ှ ှေ့ဒနတစ်ဦေးပငဖ်ြစ်သူ ေါရီင်္မ်တ ို   ဒရေးသာေးခွှဲ  သည ် 

http://www.justiceformyanmar.org/stories/international-legal-issues-arising-for-the-singapore-stock-exchange-from-its-listing-of-emerging-towns-cities-singapore
http://www.justiceformyanmar.org/stories/international-legal-issues-arising-for-the-singapore-stock-exchange-from-its-listing-of-emerging-towns-cities-singapore


                                                
 

အဆ ိုပါဥပဒေဒရေးရာမှတ်စိုသည် Emerging Towns & Cities Singapore (ETC) ၏ 

စငက်ာပူစဒတာ အ တ်ခ  နေ်းစာရငေ်းတွင ် ပါ ှ မှုအဒပေါ် အဓ ကထာေး ဒလ လာခွှဲ သည်။ ETC သည် ဖမနမ်ာ 

စစ်တပ်၏ စစ်ဒထာက်ခ ျုပ်ရံို ေး (ကကဒထာက်)နငှ  ် ဘီအ ိုတီ (တည်ဒဆာက်-လည်ပတ်-လ ွှဲဒဖပာငေ်း) 

သဒဘာတူညီခ က်ဖြင  ် Golden City complex က ို တည်ဒဆာက်ဒြာ်ဒဆာငသူ် ဖြစ်သည်။ အဆ ိုပါ 

ဥပဒေဒရေးရာမှတ်စိုက ို Australian Centre for International Justice နငှ  ် Justice For Myanmar တ ို  က 

ဒတာငေ်းဆ ိုပန ်ကာေးဖခငေ်းဒ ကာင  ်ဒရေးသာေးခွှဲ ဖခင်ေးဖြစ်သည်။ 

 

ပပီေးခ  သည ် တဖတဖာ်ဝါရီလတွင ် စငက်ာပူစတတာ အ တ်ခ  ေေ်းမ တ င  ် ဘဏ္ဍာတင ွ ာတဖွမှုမ ာေးတွင် 

မမေမ်ာစစ်တပ်သ ို   ETC ၏ တငွတပေးတခ မှုမ ာေး ပါဝငပ်တ်သက်တေသည ်အတ ကာငေ်း စံိုစမ်ေးစစ်တ ေးမှု တစ်တစာငက် ို 

Justice For Myanmar က ထိုတ်မပေပ်ပီေးတောက်တွင ် စငက်ာပူစတတာ အ တ်ခ  ေေ်းသည် ETC အတပေါ် 

စည်ေးကမ်ေးထ မ်ေးသ မ်ေးကကီေး ကပ်တရေး  ိုငရ်ာအတရေးယူမှုမ ာေး စတငလ်ိုပ်တ ာငခ်  သည်။ ETC သည် 

လွတ်လပ်သည ် မပေလ်ည် ေေ်းစစ်တရေးအဖွ ှေ့ န စ်ဖွ ှေ့အာေး င ာေးရမ်ေးအပ်န ခံ  ပပီေးမဖစ်သည်။ မမေမ်ာစစ်တပ်၏ 

(ကကတထာက်) သ ို   တငတွပေးတခ မှုစာခ ြိုပ်မ ာေးန င ် ဘဏ္ဍာတင ွ ာတဖွမှုမ ာေးအာေး စစ်တ ေးရေ ်Nexia TS Advisory 

န င  ် ေဏခ်တ်ပ တ်  ို  အတရေးယူန ိုငမ်ှုအတမခအတေန င ် သက်  ိုငရ်ာ ဥပတေမ ာေးန င အ်ည ီ

လ ိုက်ောတ ာငရွ်က်မှုအတမခအတေတ ို  အတပေါ် စစ်တ ေးရေ ် Kelvin Chia Partnership တ ို  က ို င ာေးရမ်ေး 

အပ်န ခံ  မခငေ်း မဖစ်သည်။ 

 

သ ို  ရာတွင ်အဆ ိုပါဖပနလ်ည်ဆနေ်းစစ်မှုမ ာေးသည် ဖမနမ်ာစစတ်ပ်၏ စီေးပွာေးဒရေးအက  ျုေးစီေးပွာေးမ ာေးနငှ  ်က ျူေးလွနဆ်ွှဲ 

ရက်စက် ကမ်ေး ကျုတ်သည ် ရာဇဝတ်မှုမ ာေးအဒပေါ် ကိုလသမင်္ဂ၏ ဖမနမ်ာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာ လွတ်လပ်သည ် 

န ိုငင်တံကာအခ က်အလက် ှာဒြွဒရေးမစ် ှင၏် ၂၀၁၉ ခိုနစှ် အစီရငခံ်စာတွင ် သတ ဒပေး ဒြာ်ဖပထာေးသည ် 

န ိုငင်တံကာဥပဒေဒ ကာငေ်းဆ ိုငရ်ာ အနတရာယ်မ ာေးက ို ထည် သွငေ်းစဉေးစာေး ထာေးမခငေ်း မ   တ ကာငေ်း 

ဥပဒေဒရေးရာမှတ်စိုတွင ်ဒတွှေ့  ှ ရသည်။ 

 

အကယ်၍ ဖမနမ်ာစစ်တပ်သ ို   ETC ၏ ဒငဒွပေးဒခ မှုမ ာေးအာေး တာေးဆီေးဖခငေ်းမဖပျုလျှင ်စငက်ာပူစဒတာ  အ တ်ခ  န်ေး၊ 

၎ငေ်း၏ အာဏာပ ိုငအ်ြွွှဲှေ့အစည်ေးဖြစ်သည ် စငက်ာပူဒငဒွ ကေးအာဏာပ ိုငအ်ြွွှဲှေ့၊ ထ ိုမှတဆင  ်

https://www.justiceformyanmar.org/stories/singapore-stock-exchange-listed-real-estate-firm-contributes-millions-for-myanmar-army
https://links.sgx.com/1.0.0/corporate-announcements/TACBBBWELWDPZBCD/3b1cfbf8eae7b1090e4375c351f43a519faa4439964c45fd122d813c6e14ba4e
https://links.sgx.com/1.0.0/corporate-announcements/E1EVCQKQBVKQJLL2/0dc0f1ceb37c32fc52e38f65b022eafbc4613bfcfa614604ab0050093a5613ac
https://links.sgx.com/1.0.0/corporate-announcements/TZU7Y41ZY8HQW2Y8/d6104210011e70036e0ff032797582461594651194f27f569f4d7f1575d5f6ef
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicInterestsMyanmarMilitary.aspx


                                                
 

စငက်ာပူအစ ိုေးရတ ို  အတွက် င်္ိုဏသ် ကခာပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်ာအနတရာယန်ငှ  ် ေဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  အဒရေးယူခံရမှု အနတရာယ် 

ဖြစ်န ိုငဒ်ဖခအလာေးအလာက ိုလည်ေး အဆ ိုပါဥပဒေဒရေးရာမှတစ်ိုတွင ်ဒြာ်ထိုတ်ဒဖပာဆ ို ခွှဲ သည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ဒဖပာဒရေးဆ ိုခွင  ှ် သူ မရတနာဒမာငက် 

 

“ေဦပဒေဒရေးရာမှတ်စိုက စငက်ာပူစဒတာ အ တ်ခ  နေ်းနွှဲ   စငက်ာပူအစ ိုေးရတ ို  အတွက် အဒရေးတကကီေး ဒမေးခွနေ်းမ ာေး 

ဒမေးဖမနေ်းထာေးပါတယ်။ ေမီှတ်စိုက ဒထာက်ဖပခွှဲ သလ ို စငက်ာပူန ိုငင်ကံ ဖမနမ်ာန ိုငင်မံာှ 

အကကီေးဆံိုေးန ိုငင်ဖံခာေးရငေ်းနှေီးဖမ  ျုပ်နှံသူဖြစ်ပါတယ်။ ETC ကိုမပဏဆီ ိုတာ ဖမနမ်ာစစ်ဒကာငစ်ီနွှဲ   ၎ငေ်းတ ို   

စီေးပွာေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းစိုကကီေးဒတွနွှဲ   စီေးပွာေးဒရေးဆက်နယွ်မှု ှ  ကတွှဲ  စငက်ာပူကိုမပဏဒီပါငေ်း ဒဖမာက်မ ာေးစွာ ထွှဲက 

တစ်ခိုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စငက်ာပူန ိုငင်အံဒနနွှဲ   ဖမနမ်ာစစ်တပ်ရွှဲ   ရက်စက် ကမ်ေး ကျုတ်တွှဲ ရာဇဝတ်မှုဒတွမှာ 

စငက်ာပူကိုမပဏ ီ ဒတွ  ကံရာပါပတ်သက်ဒနမှုက ို ဆက်လက်မ က်ကွယ်ဖပျုထာေးမယ်ဆ ိုရင ်

စငက်ာပူအာဏာပ ိုငဒ်တွ အတွက် ဖပငေ်းထနတ်ွှဲ  ဥပဒေဒရေးရာအက  ျုေးဆက်ဒတွ  ှ လာန ိုငတ်ယ်လ ို    ေမီှတ်စိုမာှ 

ဒြာ်ဖပထာေးပါ တယ်။ ETC အဒပေါ် စငက်ာပူစဒတာ အ တ်ခ  နေ်းရွှဲ   လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးဆ ိုငရ်ာအဒရေးယူမှုက ို 

ကျွနမ်တ ို   ကက ျုဆ ိုပါတယ်၊ ဖမနမ်ာစစ်တပ်က ို ETC ရွှဲ   ဒငဒွ ကေးဒပေးဒခ မှုဒတွ ရပ်တန  ဒ်ပေးြ ို   စငက်ာပူစဒတာ  

အ တ်ခ  နေ်းနွှဲ   စငက်ာပူဒငဒွ ကေးအာဏာပ ိုငအ်ြွွှဲှေ့တ ို  က ို ဒမတတ ာရပ်ခံ ဒတာငေ်းဆ ိုပါတယ်။ စငက်ာပူ အစ ိုေးရအဒနနွှဲ   

ဖမနမ်ာစစ်တပ်ရွှဲ   ရာဇဝတမ်ှုဒတွနွှဲ   ငင   စွနေ်းဒနတွှဲ  စီေးပွာေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းဒတွ အတမခခ လိုပ်က ိုငဖ် ို   သူတ ိုရ   

န ိုငင်ံ ပ ိုငေ်က်က ို အသံိုေးမပြိုတေတာက ို မမဖစ်မတေ ရပ်တေ  ဖ် ို   လ ိုအပ်ပါတယ်” ဟို တမပာ ကာေးခ  သည်။ 

 

Australian Centre for International Justice ၏ အမှုဆ ောငဒ်ါရ ိုက်တော Rawan Arraf က 

 

“က ယ်က ယ်မပေ  မ်ပေ  မ်ပြိုစိုတရေးသာေးထာေးတ   ေဦပတေတရေးရာမ တ်စိုက စငက်ာပူအ တ်ခ  ေေ်းေ   စငက်ာပူ 

အာဏာပ ိုငတ်တွအတေေ   န ိုငင်တံကာဥပတေေ   ကမဘာလံိုေး  ိုငရ်ာလ ိုက်ောရမယ ် စမီံအိုပ်ခ ြိုပ်မှု အစီအစဉအရ 

သူတ ို  လ ိုက်ောရမယ ် တာဝေတ်တွက ို တလေးတလေးေက်ေက်  ေေ်းစစ်ဖ ို   လ ိုအပ်တေတာက ို တဖာ်မပထာေးပါတယ်။ 

ထ ိုက စစတတွက ို စစ်တ ေးရာမ ာ မမေမ်ာစစ်တပ်ေ   လိုပ်တ ာငခ်  တ   စီေးပွာေးတရေးလိုပ်ငေေ်းတတွတ ကာင ် 

ထ ခ ိုက်ေစ်ောမှုတတွက ို ထ ထ တရာက်တရာက် မပေလ်ည်ကိုစာေးတပေးတ  အစီအစဉတတွက ို အစ တ်အပ ိုငေ်း 

တစ်ရပ်အမဖစ် မမဖစ်မတေ ထည ်သွငေ်းစဉေးစာေးရမ ာ မဖစ်ပါတယ်။ အာေးလံိုေးမခံြိုတမပာရရင ် မမေမ်ာန ိုငင် ံအတွငေ်းမ ာ 



                                                
 

လိုပ်က ိုငတ်ေတ   စီေးပွာေးတရေးလိုပ်ငေေ်းမ ာေးအတေေ   သူတ ို  လိုပ်တ ာငဖ် ို  တာဝေ ်  တ   တငက်က ြိုကေဦေးစ စစ်မှုက ို 

က ယ်က ယ်မပေ  မ်ပေ  ေ်   တလေးတလေးေက်ေက် လိုပ်တ ာငဖ် ို   လ ိုအပ်ပါတယ်၊ မမေမ်ာစစ်တပ်ေ   သူတ ို  ရ   

စီေးပွာေးတရေးလိုပ်ငေေ်းတတွေ   စီေးပွာေးတရေး က်နယွ်မှုအာေးလံိုေးက ို ခ က်ခ ငေ်း အ ံိုေးသတ်ဖ ို   သူတ ို  အာေးလံိုေးက ို 

စည်ေး ကပ်တစဖ ို   လ ိုအပ်ပါတယ”် ဟို တမပာ ကာေးခ  သည်။ 

 

အဆ ိုပါဥပဒေဒရေးရာမှတ်စိုအရ စငက်ာပူစဒတာ အ တ်ခ  နေ်းစာရငေ်းတွင ်ETC ဆက်လက်ပါဝငဒ်နဖခငေ်း ဒ ကာင ် 

ဖြစ်ဒပေါ်လာန ိုငသ်ည ် န ိုငင်တံကာဥပဒေဒ ကာငေ်းအရ ဒဆွေးဒနေွးစရာက စစရပ်မ ာေးတွင ် ဒအာက် ပါတ ို   

ပါဝငသ်ည်။ 

● စီေးပွာေးဒရေးနငှ  ် လူ  အခွင အ်ဒရေးဆ ိုငရ်ာ ကိုလသမင်္ဂ၏ လမ်ေးည နအ်ဒဖခခံမူမ ာေးအရ အစ ိုေးရနငှ ် 

ဒကာ်ပ ိုရ တ်မ ာေး၏ တာဝနဝ်တတ ရာေးမ ာေး 

● န ိုငင်စံံိုစီေးပွာေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းကကီေးမ ာေးအတွက် OECD လမ်ေးည နခ် က်မ ာေးနငှ  ် ပတ်သက်သည ် 

ဒဘေးအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာတငက်က ျုကနဦေးစ စစ်ဒရေး 

● ထိုတ်လိုပ်ဖြန  ဖ်ြျူေးဒရေးကွငေ်းဆက်နငှ  ်ဒခတ်သစ်ကျွနဖ်ပျုမှုစနစ် 

● န ိုငင်တံကာဆ ိုငရ်ာမဒလ ာကနသ်ည ်လိုပ်ရပ်မ ာေးအတွက် အစ ိုေးရ၏ တာဝနဝ်တတ ရာေးမ ာေး 

● စငက်ာပူ-ဖမနမ်ာ နစှ်န ိုငင်ရံငေ်းနှေီးဖမ ျုပ်နှမံှုစာခ ျုပ်၏ ဒဘာငအ်ဖပငဘ်က်တွင ် ဖြစ်ဒပေါ်ဒနသည ် 

ပတ်သက်ဆက်နယွ်မှုမ ာေး 

● လူမ  ျုေးတိုနေ်းသတ်ဖြတ်မှု၊ ဒဆာက်လိုပ်ဒရေးစာခ ျုပ်မ ာေး၊ တရာေးမနစ်နာမှုမ ာေးနငှ  ် ဒဖမယာ 

အဖငငေ်းပွာေးမှုမ ာေးတွင ်စီေးပွာေးဒရေးဆ ိုငရ်ာတာဝန ်ှ မှုအနတရာယမ် ာေး 

● န ိုငင်တံကာေဏခ်တ်အတရေးယူမှုအနတရာယ်မ ာေးမဖစ်သည ် လူမ  ြိုေးတိုေေ်းသတ်မဖတ်မှု၊ လူကိုေက်ူေး မှု၊ 

အ ကမ်ေးဖက်သူမ ာေးအာေးတငတွ ကေးတထာက်ပံ မှုန င  ် တငတွ ကေးခဝါခ မှုမ ာေးန င  ်  က်နယွ်၍ 

မပစ်မှု  ိုငရ်ာတာဝေ ်  မှုအနတရာယ်မ ာေး 

● အက င ပ် က်ဖခစာေးသည ် တရာေးဒရေးမူဒဘာငမ် ာေး၊ လာဘ်ဒပေးလာဘ်ယူမှုဖပျုလိုပ်ဖခငေ်းမ ာေး ဒ ကာင ် 

ဒပေါ်ထွက်လာသည ် အနတရာယ်မ ာေး 

● စငက်ာပူန ိုငင်ကံ လက်မှတ်ဒရေးထ ိုေးထာေးသည  ် ကဒလေးသူငယ်အခွင အ်ဒရေးကာကွယ်ဒရေး 

သဒဘာတူစာခ ျုပ်အာေး ခ  ျုေးဒြာက်ရာဒရာက်န ိုငသ်ည ် အနတရာယ်မ ာေး 

● န ိုငင်တံကာလူသာေးခ ငေ်းစာနာမှုဥပဒေ ခ  ျုေးဒြာက်မှုမ ာေး 

 



                                                
 

အဆ ိုပါတရာေးဒရေးရာမှတ်စိုက ို ACIJ နငှ  ် Justice For Myanmar တ ို  က ယဒန  ထိုတ်ဒဝလ ိုက်ငပီေး၊ 

ယငေ်းမှတ်စိုက ို စငက်ာပူအ တ်ခ  နေ်းလ မ တက်၊ စငက်ာပူဒငဒွ ကေးအာဏာပ ိုငအ်ြွွှဲှေ့၊ Emerging Towns and 

Cities Singapore Limited နငှ  ်ETC ၏ စပွနဆ်ာကိုမပဏ ီRHT Capital Pte. Ltd တ ို  ထံ ဒပေးပ ို  ခွှဲ  ငပီေးဖြစ်သည်။ 

 

Nexia ၏ သတငေ်းအစီရင်ခံစာအနစှ်ခ ျုပ်က ို စက်တငဘ်ာလ ၂၂ ရက်ဒန  က ထိုတ်ဒဝခွှဲ သည်။ 

ြီလစ်စီတီင်္ ယ်ရီက ျူစီနငှ  ် ေါရီေးင်္မ်တ ို   ဒရေးသာေးသည ် ဥပဒေဒရေးရာမှတ်စိုက ို ယခိုဒနရာတွင် 

ဒေါငေ်းလိုပ်ရယူန ိုငပ်ါသည်။ 

 

ြီေယီာြ ာ်းဆက်သွေယ်ရန ်

Australian Centre for International Justice: Rawan Arraf: +61 450 708 870 

Justice For Myanmar: media@justiceformyanmar.org 

https://links.sgx.com/1.0.0/corporate-announcements/TXSBD70VEKWVNFPO/508b4b2d0745df31848706803e09f067359ed9790ca569c9614aedd416a1917c
http://www.justiceformyanmar.org/stories/international-legal-issues-arising-for-the-singapore-stock-exchange-from-its-listing-of-emerging-towns-cities-singapore

