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တယော်လီဖနာမြနော်ြာဖရာငော််းချြှုအာ်း ဖနာော်ဖဝအစ  ်းရ အဖရ်းတက ီ်း ရပော်တန  ော်ရြညော် 

ြရပော်တန  ော်ပါ  အက ြော််းေ ော်စစော်ဖ ာငော်စီနငှ ော် က ြံရာပါမေစော်ြညော် 

 

Telenor Group သည် ၎င််းတ  ို့၏ မြနြ်ာန  ငင်တံယ်လီကွန််းစီ်းပွာ်းရ ်းလ ပ်ငန််းအာ်း မြနြ်ာစစ်တပ်နငှို့ ်

ဆက်နယ်ွရနရသာ စီ်းပွာ်းရ ်းလ ပ်ငန််းစ ကကီ်းက   ထက်ဝက်ပ  ငဆ်  ငသ်ညို့် က ြပဏတီစ်ခ သ  ို့ ရ ာင််းချ န ်စီစဥ် 

ရနသည်။ 

 

ထ  သ  ို့ရ ာင််းချပါက ရနာ်ရဝန  ငင်အံစ  ်း က ၅၃.၉၇  ာခ  င််းနှုန််း ပ  ငဆ်  ငသ်ညို့် ရနာ်ရဝတယ်လီကွန််း က ြပဏ ီ

ကကီ်းတယ်လီရနာသည် တ ာ်းြဝင ်လူသတ်စစ်ရကာငစီ်အာ်း ကကယ်ဝချြ််းသာရစြည်မြစ်ပပီ်း သံ ်းစွွဲရနရသာ 

မြနြ်ာမပည်သူ ၁၈ သန််း၏ ပ ဂ္ ိုလ်ရ ်းအချက်အလက်ြျာ်းက   စစ် ာဇဝတ်ရကာငြ်ျာ်း၏ လက်အတွင််းသ  ို့ 

ကျရ ာက်ရစြညို့် အနတ ာယ်လည််း ရှ ရနပါသည်။ 

 

အြီှအခ  ကင််းသည်ို့ သတင််းြီဒယီာ မြနြ်ာရနာင််းက ကကညို့်ရှုခွဲို့ ရသာ စာ ွက်စာတြ််းြျာ်းအ  ရ ာင််းချြှု 

တွင ်စစ်ရကာငစီ် ပါဝငပ်တ်သက်ြှုရှ ရနပပီ်း ခရ  နစီီ်းပွာ်းရ ်းလ ပ်ငန််းစ ကကီ်းရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူသည် အဆ  ပါ ြ  ဘ  င််း 

ြ န််းရအာ်ပရ တာ၏ အဓ ကပ  ငဆ်  ငသ်ူမြစ်လာြည်ဟ  မပသရနပါသည်။ စစ်တပ်၏ န  ငင်ရံတာ်စီြံအ ပ်ချိုပ် 

ရ ်းရကာငစီ်ဝငန်စ်ှဦ်းသည် အဆ  ပါဝယ်ယူြှုတွင ်ပါဝင်ရနသည်။  

 

ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူသည် မြနြ်ာစစ်တပ်နငှို့၏်စီ်းပွာ်းရ ်းလ ပ်က  ငသ်ညို့် သြ  င််းရကကာင််းရှ ခွဲို့ပပီ်း ထ  အထွဲတွင ်ယခင ်

စစ်အစ  ်း လက်ထက် ရကျာက်ြျက်တူ်းရြာ်ရ ်းလ ပ်ငန််းနငှို့ရ် နကံ နသ်ွယ်ြှုလ ပ်ရဆာင ်န ် စစ်တပ်စီ်းပွာ်း 

ရ ်းလ ပ်ငန််းစ ကကီ်း မြန်ြာို့စီ်းပွာ်းရ ်းဦ်းပ  ငလ် ြ တက်(ဦ်းပ  င)် နငှို့ ် အမြတ်ရငခွွွဲရဝရ ်း သရဘာတူစာချိုပ် 

တစ် ပ်လည််း အပါအဝငမ်ြစ်သည်။ ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူ၏ ဒါရ  က်တာတစ်ဦ်းသည် ဥရ ာပသြဂ္က ဒဏခ်တ် 

ပ တ်ဆ  ို့အရ ်းယူထာ်းသညို့် Forest Products Join Venture Corporation Limited၏ ရှယ်ယာရှင ်

မြစ်သည်။ 

 

အဆ  ပါရ ာင််းချြှုက   ရြရြာ်ဝါ ီ ၁၅  က်ရန ို့ထက်ရနာက်ြကျဘွဲ အပပီ်းသတ်လ ပ်ရဆာငြ်ည်မြစ်ရကကာင််း 

သ  သည်။  

https://www.fwpresearch.com/ja/portfolio/thein-win-zaw/
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/61ff479aad518d7e3cf545f7_FPJVCL.pdf


 

ပ  ငော်ဆ  ငော်ြှုအသစော်၏ ေ  ွဲ့စညော််းပြံ  

 

စစ်ရကာငစီ်က ကကန် ို့ကကာရနသညို့် မြနြ်ာန  ငင်တံယ်လီရနာလ ပ်ငန််းရ ာင််းချြှုအာ်း လစ်ဘနနွ်န  ငင်၏ံ 

လက်ရှ ဝနက်ကီ်းချိုပ်မြစ်သူ ပူ်းတွွဲပ  ငဆ်  ငသ်ညို့် အမငင််းပွာ်းြွယ်  င််းနှ်ီးမြ ိုပ်နှြံှုက ြပဏ ီ M1 Group နငှို့ ်

ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူက ြပဏတီ  ို့ထံ ရ ာင််းချ န ်ပပီ်းခွဲို့သညို့်လတွင ်သ  သ  သ ပ်သ ပ်ခွငို့မ်ပိုရပ်းခွဲို့ရကကာင််း ဇနန်ဝါ ီလ ၂၁ 

 က်ရန ို့ တွင ်Reuters က သတင််းရ ်းသာ်း ရြာ်မပခွဲို့သည်။  

 

တယ်လီရနာ၏ မြနြ်ာက ြပဏခီွွဲအာ်း ဝယ်ယူ ရှ ြညို့် က ြပဏအီြည်က   Investcom Myanmar ဟ  အြည် 

ရပ်းထာ်းသည်။  

 

ယင််းက ြပဏ၏ီ ပ  ငဆ်  ငြ်ှုတွင ်စငက်ာပူန  ငင်လံြ််းရကကာင််းြှလည််း အစ တ်အပ  င််းတစ် ပ်ပါဝငြ်ွယ်ရှ သည်။ 

 

လက်ရှ တွင ် ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူသည် M1 Group က တည်ရထာငထ်ာ်းရသာ စငက်ာပူဦ်းပ  ငက် ြပဏတီစ်ခ မြစ် 

သညို့်  Investcom Pte. Ltd၏ ၄၉  ာခ  ငန်ှုန််းက   ပ  ငဆ်  ငထ်ာ်းသည်။ M1 ၏ ရှယ်ယာြျာ်းက   နာြည်ဆ  ်းမြငို့ ်

ရကျာ်ကကာ်းသညို့် လ  ို ျှို့ ဝှက်ရသာတ ာ်းစီ ငပ်  ငခ်ွငို့န်ယ်ရမြ ရက်းြန််းကျွန််းစ ြျာ်းရှ  ဟနမ်ပက ြပဏတီစ်ခ က 

ပ  ငဆ်  ငထ်ာ်းသည်။  

 

တယ်လီရနာအရနမြငို့ ် အဆ  ပါအရ ာင််းအဝယ်တွင ် ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူပါဝငြ်ှု သ  ို့ြဟ တ် ြည်သညို့်တ ာ်းဝင ်

အြွွဲျှို့အစည််းထံ ရ ာင််းချသည်က   အတည်မပို န ်မငင််းဆ  ထာ်းခွဲို့ပပီ်း စ  ်း  ြ်ြွယ် ာ ပွငို့လ်င််းမြငသ်ာြှု ကင််းြွဲို့ 

မခင််း မြစ်ပါသည်။  

 

Justice For Myanmar က ကကညို့်ရှုခွဲို့သညို့် သက်ရသအရထာက်အထာ်းအသစ်တစ်ခ အ  တယ်လီရနာက 

M1 နငှို့ ်၎င််းတ  ို့၏ ရ ာင််းဝယ်ြှုတွင ်ပ  ငဆ်  ငြ်ှုက   မပည်တွင််းက ြပဏတီစ်ခ ထံ လွှေွဲရမပာင််းရပ်း န ်ခွငို့မ်ပိုထာ်း 

ရကကာင််း စစ်ရကာငစီ်၏ တယ်လီကွန််းဆက်သွယ်ရ ်းလ ပ်ငန််း ကကီ်းကကပ်ရကာ်ြတီထံ ရအာက်တ  ဘာလက 

ရမပာဆ  ထာ်းသည်။  

 

ယင််းအချက်က တယ်လီရနာအရနမြင်ို့ စစ်တပ်နငှို့ဆ်က်နယ်ွသညို့် က ြပဏတီစ်ခ ထံ ရ ာင််းချသည်က   

သ လျက်နငှ်ို့ အမခာ်းတြက်တွင ် အဆ  ပါရ ာင််းချြှုသည် M1 Group  သ  ို့မြစ်ရကကာင််း မပည်သူလူထ သ  ို့ 

လှညို့်စာ်းရြာ်မပကာ စစ်တပ်နငှို့အ်တူ ြံ ်းြ ကွယ်ဝှက်ြှုတွင ်ပါဝငရ်နသည်က   ညွှေနမ်ပရနပါသည်။ 

https://www.reuters.com/business/media-telecom/exclusive-myanmar-junta-backs-telenor-unit-sale-after-buyer-m1-pairs-with-local-2022-01-21/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/61fe7b75843b38b7379e6757_I220079044.pdf


 

ယင််းသည် လူထ ကအြှနြ်သ ြှုရကကာငို့ ်အြှာ်းအြှနထ်ငမ်ြစ်ရအာင ်ဥပရဒပ  င််းဆ  င ်ာ ကက ို်းပြ််းကကံစည်ြှု 

တစ် ပ် မြစ်န  ငသ်ည်။  

 

အဆ  ပါအရ ာင််းအဝယ်တွင ် စစ်ဗ  လ်ချိုပ်ကကီ်းြျာ်း၏ ပါဝငြ်ှုသည် ၎င််းတ  ို့အရနမြငို့ ် ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူအာ်း 

ထ ြ််းချိုပ်ထာ်းသည်က   ရတွျှို့ ရှ ပါက ဥရ ာပသြဂ္၏ မြနြ်ာန  ငင်ဆံ  င ်ာကန ို့သ်တ်ပ တ်ပငရ် ်းမပဌာန််းချက် 

ြျာ်းက   ချ ို်းရြာက် ာ ရ ာက်န  ငရ်ပသည်။  

 

ရ ာင််းချြှုတွင ် စစ်ရကာငစီ်၏ ကကာ်းဝငပ်တ်သက်ြှု၊ ထ ပ်ပ  င််းစစ်ဗ  လ်ချိုပ်ကကီ်းြျာ်း ပါဝငြ်ှု၊ စစ်တပ်နငှို့ ်

ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူတ  ို့၏ နက်ရှု  င််းသညို့်စီ်းပွာ်းရ ်းဆက်န ွှေယ်ြှု၊ ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူအရနမြငို့ ် တယ်လီကွန််းလ ပ်ငန််းတွင ်

အရတွျှို့အကကံိုြရှ ဆ  သညို့်အချက်ြျာ်းက ယင််းက ြပဏသီည် စစ်တပ်၏ ထ န််းချိုပ်ြှုရအာက်တွင ်သွယ်ဝ  က် 

၍ ရှ ရနန  ငရ်ကကာင််း ညွှေန််းဆ  ပါသည်။  

 

ဥရ ာပသြဂ္၏ ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ  ို့ြှုြျာ်းက ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ  ို့ထာ်းသညို့်လူပ ဂ္ ိုလ်ြျာ်းထံ စီ်းပွာ်းရ ်းအ င််း 

အမြစ်ြျာ်း လက်လှြ််းြီ ရှ ရစြှုက   တာ်းမြစ်ကန ို့သ်တ်ထာ်းပပီ်း အဆ  ပါပ ဂ္ ိုလ်တစ်ဦ်းက အြွွဲျှို့အစည််းတစ်ခ  

ခ အာ်း ထ န််းချိုပ်ထာ်းသညို့်အခါတွငလ်ည််း သက်ရ ာက်ပါသည်။  

 

ထ န််းချိုပ်ြှုက   “Entity X တွင ်ပါဝငြ်ှုအတွက် သရဘာတူညီြှုအ  Entity X အရပေါ် အရ ်းပါသညို့်ဩဇာ 

လွှေြ််းြှုန  ငြ်ှုတစ်ခ က   ကျငို့သ်ံ ်းခွငို့”် သ  ို့ြဟ တ် “အရ ်းပါသညို့်ဩဇာလွြ််းြ  ်းြှုက   ယင််းအခွငို့အ်ရ ်း၏ 

ပ  ငရ်ှငြ်ပါရှ သညို့်အရမခအရနတွငပ်င ်ကျငို့သ်ံ ်းန  ငသ်ညို့အ်ာဏာ”ဟ  ဥရ ာပသြဂ္၏ မြန်ြာန  ငင် ံဒဏခ်တ် 

ပ တ်ဆ  ို့ြှုြျာ်းဆ  င ်ာလြ််းညွှေနခ်ျက်ြျာ်းအ  သတ်ြှတ်သည်။ ယင််းသည် ဟနမ်ပက ြပဏြီျာ်း (front 

companies) အတွက်လည််း အကျံို်းဝငသ်ည်။ 

 

ရနာ်ရဝန  ငင်သံည် ဥရ ာပစီ်းပွာ်းရ ်းနယ်ရမြအြွွဲျှို့ဝငန်  ငင်တံစ်န  ငင်မံြစ်ပပီ်း ရယဘ ယျအာ်းမြငို့ ် ဥရ ာပ 

သြဂ္ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ  ို့ြှုြျာ်းက  လည််း လ  က်နာ သည်။ တယ်လီရနာက ၎င််းတ  ို့အရနမြငို့ ်ဥရ ာပသြဂ္နငှို့ ်

ရနာ်ရဝန  ငင်ဒံဏခ်တ်ပ တ်ဆ  ို့ြှုြျာ်းက   ခံ န  ငြ်ွယ်ရှ ရကကာင််း ထ တ်ရြာ်ရ ်းသာ်းထာ်းသည်။ 

 

အဆ  ပါ တယ်လီရနာရ ာင််းချြှုပပီ်းရမြာက်သွာ်းလျင ်တယ်လီရနာမြနြ်ာအခွန်ဝငရ်ငြွျာ်းသည် စစ်ရကာငစီ် 

ထံ စီ်းဆင််းြှုနငှို့ ် စစ်ရကာငစီ်၏  က်စက်ကကြ််းကကိုတ်သညို့်  ာဇဝတ်ြှုြျာ်းက   ရင်ွးရကက်းရထာက်ပံို့ြှုတ  ို့ 

ရသချာစွာ မြစ်လာန  ငြ်ွယ် ရှ ပါသည်။ 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210511-restrictive-measures-myanmar-guidance-note_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210511-restrictive-measures-myanmar-guidance-note_en.pdf
https://www.telenor.com/media/announcement/continued-presence-in-myanmar-not-possible-for-telenor


 

ရနာ်ရဝအာဏာပ  ငြ်ျာ်းအရနမြငို့ ် အဆ  ပါရ ာင််းချြှုအာ်း  ပ်တန ို့အ်ဆံ ်းသတ်ရ ်း ကကာ်းဝငဟ်န ို့တ်ာ်းြှု 

ချက်ချင််းလ ပ် ရဆာင ်န ်Justice For Myanmar က ရတာင််းဆ  သည်။ 

 

Justice For Myanmar ဖမပာဖရ်းဆ  ခ င ော်ရှ သ ူြရတနာဖြာငော်  “တယ်လီရနာအရနနွဲ ို့ သူတ  ို့ ွဲ ို့ စီ်းပွာ်းရ ်း 

လ ပ်ငန််းက  ရ ာင််းချြ  ို့ တ ာ်းြဝငစ်စ်ရကာငစီ်နွဲ ို့ ကကံ ာပါပတ်သက်လ ပ်ရဆာငရ်နတာ၊ ဝယ်ယူသူဘယ်သ ူ

မြစ်တယ်ဆ  တာက   ြံ ်းကွယ်ရနတာက စ တ်ပျက်ြွယ် ာမြစ်ပါတယ်” 

 

“တယ်လီရနာ ွဲ ို့ တာဝနြ်ွဲို့ရ ာင််းချြှုက စစ်ရကာငစီ် ွဲ ို့ စစ် ာဇဝတ်ြှုရတွနွဲ ို့ လူသာ်းြျ ို်းနယ်ွအရပေါ် ကျြူ်းလွန ်

တွဲို့  ာဇဝတ်ြှုရတွက   အာ်းရပ်းရထာက်ပံို့ရနတွဲို့ ကျည်ဆံရတွ၊ ဗံ ်းရတွနွဲ ို့ ဂျတ်တ  က်ရလယာဉ်ရလာငစ်ာဆီ 

ရတွအတွက် ရငရွကက်းအကူအညီရတွ မြစ်လာပါလ ြ်ို့ြယ်” 

 

“တယ်လီရနာအ ပ်စ  ွဲ ို့ အြျာ်းစ ပ  ငဆ်  ငသ်ူ ရနာ်ရဝအစ  ်း အရနနွဲ ို့ အွဲို့ဒရီ ာင််းချြှုရကကာငို့ ် မြစ်ရပေါ်လာြယို့် 

မပည်သူရတွအရပေါ် ကကီ်းြာ်းတွဲို့ထ ခ  က်ခံစာ်း ြှုရတွအတွက် တာဝနရ်ှ ပါတယ်”  

  

“ရနာ်ရဝအစ  ်း အရနနွဲ ို့ အွဲို့ဒရီ ာင််းချြှုက   ချက်ချင််း ပ်တန ို့ ်ပါြယ်၊ မြနြ်ာစစ်ရကာငစီ်နွဲ ို့ တယ်လီရနာ ွဲ ို့ 

အရ ာင််းအဝယ်ည  နှု င််းြှုရတွက   စံ စြ််းစစ်ရဆ်း ပါြယ်” 

 

ဖရွှေဗျ ျိုငော််းမေြူ၏ တယော်လီ  နော််းစီ်းပ ာ်းဖရ်းလ ပော်ငနော််း 

 

မြနြ်ာရနာင််း၏ သတင််းရြာ်မပချက်အ  ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူသည် ၎င််းတ  ို့၏ က နထ် တ်စီ်းပွာ်းရ ်းလ ပ်ငန််းနာြည် 

က  “ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူတယ်လီကွန််းက ြပဏ”ီအမြစ် ၂၀၂၁ခ နစ်ှ၊ န  ဝငဘ်ာလ၃  က်ရန ို့တွင ်အြည်ရမပာင််းခွဲို့သည်။  

 

ထ  ို့ရန ို့တွငပ်င ်ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူက One Telecom Co. Ltd အြည်  တယ်လီကွန််းစီ်းပွာ်းရ ်းလ ပ်ငန််းအသစ် 

တစ်ခ  က  လည််း စတငလ် ပ်ရဆာငခ်ွဲို့သည်က   Justice For Myanmar က ရတွျှို့ ရှ ခွဲို့သည်။ 

 

One Telecom ၏ ြှတ်ပံ တငလ် ပ်စာသည် ရနမပည်ရတာ်ရကျာက်ြျက်ရ ်းရန ာမြစ်ပပီ်း ယင််းသည် 

ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူက ြပဏ၏ီ ြူလစီ်းပွာ်းရ ်းလ ပ်စာမြစ်သည်။ 

 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/61fe7a27befca75ead35f30a_ONE%20TELECOM.pdf


One Telecom ၏ ရှယ်ယာရှငြ်ျာ်းတွင ်ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူတည်ရထာငသ်ူ သ န််းဝင််းရဇာ်နငှို့ ်၎င််း၏ ြ သာ်းစ ဝင ်

ြျာ်း ပါဝငသ်ည်။  

 

ပထြလအတွင််း ဘ တ်အြွွဲျှို့ဝငခ်န ို့အ်ပ်ြှုနငှို့ ်နှုတ်ထွက်ြှုအြျာ်းအမပာ်းလ ပ်ရဆာငပ်ပီ်းရနာက်ပ  င််း ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူ 

၏ အြှုရဆာငဒ်ါရ  က်တာ စ  ်းသီဟသည် တစ်ဦ်းတည််းရသာကျနရ်ှ ရနသညို့် ဘ တ်အြွွဲျှို့ဝငတ်စ်ဦ်း မြစ်သည်။  

 

ပပီ်းခွဲို့သည်ို့ န  ဝငဘ်ာလကလည််း ရ ွှေဗျ ိုင််းမြြူသည် စစ်ရကာငစီ်ထံြှ ြ အာ်းြျာ်းရကကာငို့ ် M1 Group သ  ို့ 

ရမပာဆ   ရဆွ်းရန်ွးြှုြျာ်း ရှ ခွဲို့ရကကာင််း Reuters သတင််းဌာနက ရ ်းသာ်းရြာ်မပခွဲို့သည်။ 

 

ပ  ြ  သ ရှ န  ငော်ရနော် 

 

M1 Group နငှို့ ် ပတ်သက်၍ Justice For Myanmar ၏ စံ စြ််းရထာက်လှြ််းသတင််းရ ်းသာ်းြှုက   

ယခ ရန ာ တွင ်ကကညို့်ရှုပါ။ 

 

Justice For Myanmar 

အ ီးမ ီးလ် - media@justiceformyanmar.org 

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

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

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

မ ေ့ဘိုတ်  -  https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြျာ်းအတွက် တ ာ်းြ တြှုနငှို့ ် တာဝနခ်ံြှု ရှ ရစ န၊် 

စစ်တပ်စီ်းပွာ်းရ ်းြျာ်းအဆံ ်းသတ် န ် ရတာင််းဆ  ရနပပီ်း ြက်ဒ ယ်ဒြီ  ကရ စီနငှို့ ် ရ ရှည်တည်တံို့ခ  ငပ်ြွဲ 

ရသာ ပင ြ််းချြ််းရ ်းအတွက် စည််းရံ ်းလှုံျှို့ရဆာ်ရနရသာ အြည်ြရြာ်မပသည်ို့ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသူြျာ်း 

အစ အြွွဲျှို့ မြစ်သည်။ 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/telenor-sale-myanmar-unit-stalls-junta-seeks-local-buyer-participation-sources-2021-11-09/
https://www.justiceformyanmar.org/stories/telenor-myanmars-buyers-have-financed-atrocities-and-cosied-up-to-dictators
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