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ထတုပ်ြန်က ြေညာချြေ ် 

 အသ ုုံးပြြုသမူျာုံး၏ ဆြေသ်ယွက် ုံး အချြေအ်လြေ ်လ ပုခ ြုမှုအတြွေ ်တာဝန်ယမူှု မရ ှိဘ ဲတယလ်ကီနာ ပမန်မာြေှိ ု 

အ ြေဖ်ုံးဖြေစ်စအ်ြ်ုစု ကနာြေြ်ေြွေြ်ေ ြါဝငသ်ည့်် ြေမုပဏီအာုံး က ာငု်ံးချ န် အစအီစဥ်ြေှိ ုအ ြ်ဘြေ ်

အဖဲွွဲ့အစညု်ံးကြါငု်ံး (၆၉၄) ြေ လြေမ် တထ်ှိုုံး ြေန် ့်ြေြွေ ်

 

ရက်စ ွဲ - ဖေဖေ ်ဝါရလီ (၁၂)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနစှ်။ 

 

“အသ ုုံးပပြုသမူျ ုံး၏ ဆက်သ ယ်ဖရုံး အချက်အလက်မျ ုံးကှို တ ဝနယူ် က က ယ်ဖပုံးပခငု်ံး မရှှိဘွဲ အကကမ်ုံးေက်စစ်အပ်ုစ ု

ဖန က်က က်က ပါဝငဖ်နသည့်် ကုမပဏအီ ုံး တယ်လီဖန  ပမနမ် ကှို  ဖရ ငု်ံးချပခငု်ံးသည် အသ ုုံးပပြုသူမျ ုံးအ ုံး 

အကကမ်ုံးေက်စစ်အပ်ုစ၏ု လူသတ်က ငု်ံးအတ ငု်ံး တ နု်ံးပှို ့်ရ  ဖရ က်သလှို၊ အကျှိြုုံးအပမတ်သည်လည်ုံး စစ်အပ်ုစ၏ု 

အကကမ်ုံးေက်မှုမျ ုံးကှို အ ုံးဖပုံးရ  ဖရ က်သပေင့်် ဖရ ငု်ံးချမှုကှို ချက်ချငု်ံးရပ်တန် ့်ရန၊်  အသ ုုံးပပြုသူမျ ုံး၏ ဆက်သ ယ်ဖရုံး 

အချက်အလက် လ ုပခ ြုမှုကှို အပပည့််အဝ တ ဝနခ် ရန၊် ဖတ ငု်ံးဆှိုမှုမျ ုံးကှိ ု ထည့််သ ငု်ံး စဥု်ံးစ ုံးပခငု်ံး မရှှိခွဲ့်ပါက 

အသ ုုံးပပြုသူမျ ုံးအဖပေါ် ကျဖရ က်လ နှိငုသ်ည့်် စစ်အပ်ုစု၏ အကကမ်ုံးေက်မှု အ ုံးလ ုုံးအတ က် တယ်လီဖန က တ ဝနခ် ရန ်

တှို ့် ပါဝငသ်ည့်် ထတ်ုပပနခ်ျက် တစ်ရပ်ကှို အမည်မဖေ ပ်ပနှိငုသ်ည့်် အေ ွဲွဲ့ ၁၄၉ ေ ွဲွဲ့ အပါအဝင ်အရပ်ဘက် အေ ွဲွဲ့အစည်ုံးဖပါငု်ံး 

(၆၉၄) က လက်မှတ်ထှိုုံးက  ဖန ်ဖဝုံး အဖပခစှိုက် တယ်လီဖန  ဆက်သ ယ်ဖရုံး ကုမပဏအီ ုံး အဖလုံးအနက် 

ဖတ ငု်ံးဆှိုလှိုက်သည။်”   

 

၁။ ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၄ ရက်ဖန ့်က ထတ်ုပပနသ်ည့်် Myanmar Now သတငု်ံးအရ တယ်လီဖန  ပမနမ်  ကုမပဏ ီ (Telenor 

Myanmar) ကှို အ ဏ သှိမ်ုံးရန ် ကကှိြုုံးပမု်ံးဖနသည့်် အကကမ်ုံးေက် စစအ်ပ်ုစုနငှ့်် ဆက်စပ်ဖနသည့်် စီုံးပ  ုံးဖရုံး 

လုပ်ငနု်ံးတစခ်ုပေစ်သည့်် ဖရွှေဗျှိြုငု်ံးပေြူက အစုရှယ်ရ  အမျ ုံးစု ပှိုငဆ်ှိုငမ်ည့်် Investcom ကုမပဏအီ ုံး ဖေဖေ ဝ်ါရီလ ၁၅ 

ရက်မတှိုငခ်င ်အပပီုံးဖရ ငု်ံးချရန ်စီစဥ်ဖနဖကက ငု်ံးသှိရှှိရသည်။  

 

၂။ အဆှိုပါ သတငု်ံးဖေ ပ်ပချက်အရ Investcom ၏ ရှယ်ရ  အမျ ုံးစုပှိုငရ်ငှပ်ေစ်သည့်် ဖရွှေဗျှိြုငု်ံးပေြူ စီုံးပ  ုံးဖရုံး 

လုပ်ငနု်ံးစုသည် ၁၉၉၀ ခုနစှ်မျ ုံးကတည်ုံးပင ် ၄ငု်ံးတှို ့်၏ အဖစ ပှိုငု်ံး စီုံးပ  ုံးဖရုံး လုပ်ငနု်ံးမျ ုံး စတငခ်ွဲ့်ပပီုံး 

အဆက်ဆက်ဖသ  စစ်အစှိုုံးရမျ ုံး လက်ထက်မျ ုံးတ င ်စစ်တပ်ပှိုင ်လပ်ုငနု်ံးမျ ုံးအတ က် ဖလ ငစ် ဆ ီဝယ်ယူ တငသ် ငု်ံး  

https://www.myanmar-now.org/en/news/telenor-sale-to-military-linked-consortium-to-be-complete-in-mid-february
https://www.myanmar-now.org/en/news/telenor-sale-to-military-linked-consortium-to-be-complete-in-mid-february
http://shwebyainphyugroup.com/
http://shwebyainphyugroup.com/


2 
 

ဖရ ငု်ံးချမှုမျ ုံးနငှ့်် ဖကျ က်မျက် တူုံးဖေ ်ပခငု်ံးမျ ုံး အပါအဝင ် လုပ်ငနု်ံးအမျ ုံးအပပ ုံး လုပ်ကှိုငခ် င့်် ရရှှိခွဲ့်သည ်

ခရှိုနလီုပ်ငနု်ံးတစခ်ုပေစ်သည်။ ဖရွှေဗျှိြုငု်ံးပေြူ ၏ ဥကက ဌ ပေစ်သူ ဦုံးသှိနု်ံးဝငု်ံးဖ  ်သည ်Mahar Yoma Public Company တ င ်

ဒါရှိုက်တ တစ်ဦုံး အပေစ် ပပီုံးခွဲ့်သည့်် နှိဝုငဘ် လ လဆနု်ံးပှိုငု်ံးအထှိ လပ်ုကှိုငခ်ွဲ့်သူ ပေစ်သည်။ Mahar Yoma သည ်

Myanmar National Telecom Holdings Public Company Limited ၏ အဓှိက ရှယ်ရ ရှင ်တစ်ဦုံး ပေစ်ပပီုံး၊ အဆှိုပါ 

MHTH သည်  အကကမ်ုံးေက်စစ်အပ်ုစုက အဓှိက ရှယ်ရ မျ ုံး ပါဝငသ်ည့်် MyTel ဆက်သ ယ်ဖရုံး ကုမပဏတီ င ်

ရှယ်ရ ပါဝငထ် ုံးသည်။  ဖရွှေဗျှိြုငု်ံးပေြူ လပ်ုငနု်ံးတစ်ခကုှို ဖရွှေဗျှိြုငု်ံးပေြူ တယ်လီက နု်ံး ကုမပဏအီပေစ် အမည်ဖပပ ငု်ံးလွဲ 

မှတ်ပ ုတငပ်ပီုံး ၂ ပတ် အတ ငု်ံးနငှ့််  Investcom Pte Ltd  ထ မှ ရှယ်ရ  မဝယ်ယူခင ်ရက်ပှိုငု်ံး အလှိုကကမှသ  အဆှိုပါ Mahar 

Yoma ကုမပဏ ီ ဒါရှိုက်တ ရ ထုူံးမှ နှုတ်ထ က်ခွဲ့်သညက်ှို ကုမပဏ ီ မှတ်ပ ုတငပ်ခငု်ံးဆှိုငရ်  မှတ်တမ်ုံးမျ ုံးအရ သှိရသည။် 

သှို ့်ပေစ်ရ  ဖရွှေဗျှိြုငု်ံးပေြူ အဖနပေင့်် လက်ရှှိ US၊ UK၊ နငှ့်် EU စီုံးပ  ုံးဖရုံး ပှိတ်ဆှို ့်ခ ထ ုံးရသည့်် အကကမ်ုံးေက် စစ်တပ်ပှိုင ်

စီုံးပ  ုံးဖရုံးလပ်ုငနု်ံးမျ ုံး နငှ့်် ဆက်စပ်မှုမျ ုံးကှို ဖပခရ ဖေျ က်က ၊ နှိငုင် တက က စီုံးပ  ုံးဖရုံး ပှိတ်ဆှို ့်မှုမျ ုံးကှို 

ဖရှ ငရှ် ုံးနှိငုရ်နအ်တ က် အက က်ချ လုပ်ဖဆ ငခ်ွဲ့်သညဟ်ု သ ုုံးသပ်ရသည။် ယခု တယ်လီဖန  ပမနမ်  ကုမပဏအီ ုံး ၄ငု်ံးတှို ့် 

ကုမပဏသီှို ့် ဖရ ငု်ံးချပခငု်ံးကှို အကကမ်ုံးေက် စစ်အပ်ုစု၏ ဖန က်က ယ်မှ အက က်ချ စီစဥ်မှု အပေစ် သ ုုံးသပ်နှိငုပ်ါသည်။  

 

Investcom Pte Ltd ၏ ကျနရ်ှယ်ရ မျ ုံးကှိုလည်ုံး အကကမ်ုံးေက် စစအ်ုပ်စုနငှ့်် ဆက်စပ်သည့်် လက်ဘန န ်နှိငုင် အဖပခစှိုက် 

စီုံးပ  ုံးဖရုံးလပ်ုငနု်ံးတစ်ခပုေစ်သည့်် M1 ၏ လပ်ုငနု်ံးခ ွဲ တစ်ခုကပှိုငဆ်ှိုငသ်ည။် အဆှိုပါလပ်ုငနု်ံးခ ွဲသည်  အခ နဖ်ရှ ငမ်ှုမျ ုံး 

ဖမုံးခ နု်ံးထတ်ုစရ  ရှှိသည့်် စီုံးပ  ုံးဖရုံး လုပ်ငနု်ံးမျ ုံး အဖပခစှိုက် ဖလ့်ရှှိသည့်် Caysman Island တ င ်မှတ်ပ ုတငထ် ုံးသည။် 

ထှို ့်အပပင ် ဖရွှေဗျှိြုငု်ံးပေြူ လုပ်ငနု်ံးစု၏ ဥကက ဌ ဦုံးသှိနု်ံးဝငု်ံးဖ  ်၏  နုီံးပေစသူ် လုပ်ငနု်ံးစု၏ လက်ရှှိအုပ်ချြုပ်မှု 

ဒါရှိုက်တ ပေစ်သူ ဖဒေါ်တငလ်တ်မငု်ံး သညလ်ညု်ံး ဥဖရ ပသမဂ္ဂက စီုံးပ  ုံးဖရုံး ဒဏခ်တ် ပှိတ်ဆှို ့်ထ ုံးသည့်် သစ်လပ်ုငနု်ံး 

တစ်ခုပေစ်သည့််  Forest Products Joint Venture Corporation တ င ်အစုရှယ်ရ ဝင ် ပေစ်သညဟ်ု သတငု်ံးမျ ုံးက 

ဖေ ်ပပသည။်  

 

၃။ တယ်လီဖန အဖနပေင့်် ၎ငု်ံးတှို ့် ပမနမ် နှိငုင် ရှှိ လုပ်ငနု်ံးကှို ဖရ ငု်ံးချပါက အသ ုုံးပပြုသူ ၁၈ သနု်ံးဖကျ ်၏ ဆငု်ံးကဒ ်

မှတ်ပ ုတငပ်ခငု်ံးတ င ် ပေည့််သ ငု်ံးရသည့်် အချက်အလက်မျ ုံး (Sim card registration data)၊  အသ ုုံးပပြုသူမျ ုံး၏ 

ေုနု်ံးဖခေါ်ဆှို အသ ုုံးပပြုမှု၊ အငတ် နက်သ ုုံးစ ွဲမှု မှတ်တမ်ုံးမျ ုံး မည်သည့််ဖနရ က သ ုုံးစ ွဲခွဲ့်သည် ဆှိုသည့်် မတ်ှတမ်ုံးမျ ုံး 

https://twitter.com/justicemyanmar/status/1458322280052834305
http://shwebyainphyugroup.com/
https://twitter.com/justicemyanmar/status/1458322280052834305
https://twitter.com/justicemyanmar/status/1458322280052834305
https://twitter.com/justicemyanmar/status/1458322280052834305
http://www.mte.com.mm/index.php/en/about/12-timber-inductry
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အပါအဝင ် ေုနု်ံးန ပါတ် အသ ုုံးပပြုဖသ  mobile banking အသ ုုံးပပြုမှုမျ ုံး၊ wave money ကွဲ့်သှို ့် ဖင သ ငု်ံး ဖင လွှေွဲ 

မှတ်တမ်ုံးမျ ုံး စသည်တှို ့် ပါဝငန်ှိငုသ်ည့််  သှိမု်ံးဆည်ုံးထ ုံးဖသ  အသ ုုံးပပြုမှု မှတ်တမ်ုံးမျ ုံး (historical activity record) 

မျ ုံးအဖပေါ် ၎ငု်ံးတှို ့် ဖဆ ငရ် က်ထ ုံးဖသ  အဖပခအဖနမျ ုံးနငှ့်် ပတ်သက်၍ အမျ ုံးပပည်သူအ ုံး အသှိဖပုံးထ ုံးပခငု်ံးလညု်ံး 

မရှှိဖပ။   

 

၄။ သှို ့်ပေစ်ရ  Investcom Pte Ltd အ ုံး ဖရ ငု်ံးချပခငု်ံး အတည်ပေစ်ခွဲ့်ပါက ပမနမ် နှိငုင် ရှှိ ၁၈ သနု်ံးဖကျ ်ဖသ  တယ်လီဖန  

သ ုုံးစ ွဲသမူျ ုံး၏ အထက်ဖေ ်ပပပါ ဆက်သ ယ်ဖရုံး အချက်အလက်မျ ုံးသည် ၎ငု်ံးကုမပဏ၏ီ ဖန က်က ယ်ရှှိ 

အကကမ်ုံးေက်စစ်အပ်ုစလုက်ထွဲသှို ့် ဖရ က်ရှှိပပီုံး၊ သ ုုံးစ ွဲသူအ ုံးလ ုုံးနငှ့်် ၎ငု်ံးတှို ့်၏ မှိသ ုံးစုဝငမ်ျ ုံး အပါအဝင ်ဆက်စပ်သူမျ ုံး 

ေမ်ုံးဆုီံး နှှိပ်စက်၊ သတ်ပေတ်ခ ရပခငု်ံး အပါအဝင ်မခန် ့်မှနု်ံးနှိငုဖ်လ က်ဖအ ငပ်င ်ဆှိုုံးရ  ုံးသည့်် အကကမ်ုံးေက်မှုမျ ုံး ကက ြုဖတ ွဲ့ 

ခ ရနှိငုသ်ည့်် အနတရ ယ်မျ ုံးစ   ရှှိဖနပါသည။် 

 

၅။ ထှို ့်အပပင ်အ ဏ သှိမု်ံးရန ်ကကှိြုုံးပမ်ုံးမှု မတှိုငမ်ှီ ၂၀၂၀ ခုနစှ်တ င ်တစ်နစှ်အတ ငု်ံး ဝငဖ်င  ၄.၀၅၅ ဘလီီယ  Norwegian 

kroner (ဖဒေါ်လ  ၄၆၃.၉၅ သနု်ံး) ရှှိခွဲ့်ပပီုံး Telenor Group တစ်ခုလ ုုံး ဝငဖ်င ၏ ၇ ရ ခှိုငန်ှုနု်ံး ဝငဖ်င ရှှိခွဲ့်သည့်် Telenor 

Myanmar အ ုံး အကကမ်ုံးေက်စစ်အပ်ုစု၏ အကျှိြုုံးစုီံးပ  ုံးကှို အဖထ က်အပ ့်ပပြုဖနသည့်် အဆှိုပါ ကုမပဏအီစုအေ ွဲွဲ့အ ုံး  

ဖရ ငု်ံးချလှိုက်ပခငု်ံးအ ုံးပေင့်် အဆှိုပါလပ်ုငနု်ံးမှ ရရှှိသည့်် အကျှိြုုံးအပမတ် ဝငဖ်င သည် လမူျှိြုုံးတုနု်ံးသတ်ပေတ်မှု 

(Genocide) နင့်် လူသ ုံးမျှိြုုံးန ယ်အ ုံးဆန် ့်ကျင့််ဖသ  ရ  ဝတ်မှုမျ ုံး (Crimes against humanity) အပါအဝင ်

ရ  ဝတ်မှုဖပါငု်ံးမျ ုံးစ  အတ က် နှိငုင် တက ခ ုရ ု ုံးမျ ုံးတ င ် တရ ုံးစ ွဲဆှို ခ ထ ုံးရသည့်် အကကမ်ုံးေက်စစ်အပ်ုစ ု

သက်တမ်ုံးရှည်ဖရုံးနငှ့်် ၎ငု်ံးတှို ့်၏ အကကမ်ုံးေက်လပ်ုငနု်ံးမျ ုံးအ ုံး အဖထ က်အပ ့်ပပြုရ  ဖရ က်မညပ်ေစ်သည်။  

 

၆။ တ ဝနယူ်မှု၊ တ ဝနခ် မှုရှှိသည့်် ကုမပဏတီစ်ခုအဖနပေင့်် နှိငုင် တက  လူ ့်အခ င့််အဖရုံး စ နှုနု်ံးမျ ုံးနငှ့်် 

ဥပဖဒမူဖဘ ငမ်ျ ုံးကှို ဖလုံးစ ုံးလှိုက်န ရမည် ပေစ်ရ  တယ်လီဖန သည် ပမနမ် နှိငုင် ရှှိ သ ုုံးစ ွဲသူမျ ုံး၏ 

သတငု်ံးအချက်အလက်မျ ုံး လ ုပခ ြုဖရုံးအတ က် တ ဝန ်အပပည့််ရှှိသလှို၊ အဆှိုပါ အချက်အလက်မျ ုံး တစ်နညု်ံးနည်ုံးပေင့်် 

ဖပါက်ကက ုံးမှုဖကက င့််  အသ ုုံးပပြုသူမျ ုံး ကက ြုဖတ ွဲ့ရနှိငုသ်ည့်် နစ်န မှုမျ ုံး အ ုံးလ ုုံးအတ က်လည်ုံး တ ဝနခ် ရမည် ပေစ်သည။် 

https://www.reuters.com/business/media-telecom/telenor-sells-myanmar-operations-m1-group-105-mln-2021-07-08/
https://www.reuters.com/business/media-telecom/telenor-sells-myanmar-operations-m1-group-105-mln-2021-07-08/
https://www.reuters.com/business/media-telecom/telenor-sells-myanmar-operations-m1-group-105-mln-2021-07-08/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-companies-linked-to-regime-leaders-bid-to-acquire-telenor.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-companies-linked-to-regime-leaders-bid-to-acquire-telenor.html
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ထှို ့်အတူ အသ ုုံးပပြုသူမျ ုံးမှ တယ်လီဖန က သှိမ်ုံးဆညု်ံးထ ုံးသည့်် ၎ငု်ံးတှို ့်၏ ဆက်သ ယ်ဖရုံးဆှိုငရ်  အချက်အလက်မျ ုံး  

ေျက်ဖပုံးရန ်ဖတ ငု်ံးဆှိပုါက ေျက်ဖပုံးရမည့််တ ဝန ်အပပည့််ရှှိသည။် 

 

၇။ တယ်လီဖန  ပမနမ်  ဖရ ငု်ံးချမှုနငှ့်် ပတ်သက်၍ သ ုုံးစ ွဲသူ ပပည်သူမျ ုံး၏ အကကီုံးဆ ုုံး စှိုုံးရှိမ်မှုမှ  ၎ငု်ံးတှို ့်၏ 

ဆက်သ ယ်ဖရုံး အချက်အလက်မျ ုံးကှို အကကမ်ုံးေက်စစ်အပ်ုစမုှ ရရှှိအသ ုုံးပပြုပပီုံး ၎ငု်ံးတှို ့်ကှို ပှိုမှိအုကကမ်ုံးေက် 

နှှိပ်က ပ်လ နှိငုသ်ည့််အချက်နငှ့်် လုပ်ငနု်ံး အကျှိြုုံးအပမတ်မျ ုံးက စစ်အုပ်စု၏ အကကမ်ုံးေက်လပ်ုငနု်ံးမျ ုံးအ ုံး တနည်ုံးတေ  ု

အ ုံးဖပုံးရ  ဖရ က်နှိငုသ်ည့််အချက်တှို ့် ပေစ်သည်။  

 

၈။ သှို ့်ပါ၍ တယ်လီဖန  ကုမပဏအီဖနပေင့်် ပမနမ် နှိငုင် ရှှိ ၁၈ သနု်ံးဖကျ ်ဖသ  တယ်လီဖန  သ ုုံးစ ွဲသူမျ ုံး၏ ဆက်သ ယ်ဖရုံး 

အချက်အလက်မျ ုံး လ ုပခ ြုဖရုံးနငှ့်် လုပ်ငနု်ံး၏ အကျှိြုုံးအပမတ်ကှို အကကမ်ုံးေက်စစ်အုပ်စု လက်ထွဲ မဖရ က်ရှှိဖစဖရုံး 

ဖအ က်ပါအချက်မျ ုံးကှို လုပ်ဖဆ ငရ်န ်တှိုက်တ နု်ံး ဖတ ငု်ံးဆှိုလှိုက်သည။်    

 

(က) အကကမ်ုံးေက်စစအ်ုပ်စုမှ ဖန က်က က်က ပါဝငပ်တ်သက်ဖနသည့်် Investcom သှို ့် ဖရ ငု်ံးချပခငု်ံးကှိ ု

ချက်ချငု်ံးရပ်တန် ့်ရန၊် 

 

(ခ) ပမနမ် နှိငုင် က ထ က်ခ  ရန ် ဆ ုုံးပေတ်ပါက စီုံးပ  ုံးဖရုံး အကျှိြုုံးအပမတ်နငှ့်် အသ ုုံးပပြုသူမျ ုံး၏ ဆက်သ ယ်ဖရုံး 

အချက်အလက်မျ ုံး အကကမ်ုံးေက်စစ်အပ်ုစထု သှို ့် မဖရ က်ဖစရန ် ပေစ်နှိငုသ်မျှ နည်ုံးလမ်ုံးမျ ုံးကှို 

စဥ်ုံးစ ုံးလုပ်ကှိုငရ်န ် (ဥပမ  - လုပ်ငနု်ံး လှိုငစ်ငပ်ပနအ်ပ်က  အသ ုုံးပပြုသူမျ ုံး၏ အချက်အလက်အ ုံးလ ုုံး ကှို 

အပပီုံးေျက်ပစ်ပခငု်ံး)၊ 

 

(ဂ္) မညသ်ည့််အဖပခအဖန၊ မည့််သည့််အဖကက ငု်ံးဖကက င့််မဆှို မည်သူကှိုမျှ သ ုုံးစ ွဲသူမျ ုံး၏ ခ င့််ပပြုချက် မပါဘွဲ 

၎ငု်ံးတှို ့်၏ ဆက်သ ယ်ဖရုံးဆှိုငရ်  အချက်အလက်မျ ုံးကှို လ ုုံးဝ (လ ုုံးဝ) လွှေွဲဖပပ ငု်ံးဖရ ငု်ံးချပခငု်ံး နငှ့်် မညသ်ူကှိုမျှ 

လက်လွှေွဲဖပုံးအပ်ချငု်ံး မပပြုရန ်
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(ဃ) တယ်လီဖန  ကုမပဏသီည် မှိမှိဝနထ်မ်ုံးမျ ုံး၏ လ ုပခ ြုဖရုံးအတ က် တ ဝနရ်ှှိသလှို တယ်လဖီန  သ ုုံးစ ွဲသ ူ

ပပည်သူမျ ုံး၏ လ ုပခ ြုဖရုံးအတ က်လည်ုံး အပပည့််အဝ တ ဝနယူ်၊ တ ဝနခ် ရနသ်ည် ကျင့််ဝတ်အရ သ မက၊ 

ပပည်တ ငု်ံး၊ ပပည်ပဥပဖဒမျ ုံးနငှ့်် နှိငုင် တက  လူ ့်အခ င့််အဖရုံးဆှိုငရ်  ဥပဖဒဖကက ငု်ံး အရပါ တ ဝနရှ်ှိသည် ပေစ်ရ  

အသ ုုံးပပြုသူမျ ုံး လ ပုခ ြုမှုကှို ၎ငု်ံးတှို ့်၏ အဖရုံးကကီုံးဆ ုုံး တ ဝနတ်စ်ရပ်အပေစ် သတ်မတ်ှက  ဆ ုုံးပေတ်လုပ်ကှိုငရ်န ် 

 

၉။ တယလ်ကီနာသည် အသ ပုြြုသမူျာုံး လ ပုခ ြုက ုံးအတြွေ ် အထက်ပါ ြေျွန်ြ်ုတှို ့် အ ြ်ဘြေအ်ဖဲွွဲ့အစည်ုံးမျာုံး၏ 

ကတာငု်ံးဆှိမုှုမျာုံးြေှိ ု လစလ်ျျူရှုြော အ ြေမ်ုံးဖြေ ် စစအ်ြ်ုစုန င့်် ဆြေစ်ြ်သည့်် အစုအဖဲွွဲ့အာုံး  တယလ်ကီနာ ပမန်မာြေှိ ု

က ာငု်ံးချပခငု်ံး၊ အသ ုုံးပြြုသမူျာုံး၏ ဆြေသ်ယွက် ုံး အချြေအ်လြေမ်ျာုံးအာုံး လ ကဲပြာငု်ံး ကြုံးအြ်ပခငု်ံးမျာုံး ပြြုလြ်ုခဲ့်ြါြေ 

ကျွန်ပ်ုတှို ့် အရပ်ဘက်အေ ွဲွဲ့အစညု်ံးမျ ုံးက ယငု်ံးသှို ့် လုပ်ဖဆ ငမ်ှုမျ ုံးကှို (လ ုုံး ဝ) ကန် ့်က က် ရှု  ချသာွုံးမည် ပေစ်သည။် 

ထှို ့်အတူ ပပည်တ ငု်ံး၊ ပပည်ပဥပဖဒမျ ုံးနငှ့်် နှိငုင် တက  လူ ့်အခ င့််အဖရုံး ဆှိုငရ်  ဥပဖဒမျ ုံးအ ုံး ချှိြုုံးဖေ က်မှုမျ ုံး 

အပါအဝင၊် အဆှိုပါ အချက်အလက်မျ ုံး အဖပေါ် အဖပခပပြု၍  အကကမ်ုံးေက် စစ်အုပ်စုက ကျြူုံးလ နခ်ွဲ့်သည့််၊ 

ကျြူုံးလ နလ်ျက်ရှှိသည့််၊ ကျြူုံးလ နလ် နှိငုသ်ည့်် လမူျှိြုုံးတုနု်ံး သတ်ပေတ်မှု (Genocide) နငှ့်် လူသ ုံး မျှိြုုံးန ယ်အ ုံး 

ဆန် ့်ကျငသ်ည့်် ရ  ဝတ်မှုမျ ုံး (Crimes Against Humanity) အပါအဝင ် မမ န်ုံးဆနှိငုသ်ည့််  ာဇဝတမ်ှုမျာုံးအတြွေ ်

တယလ်ကီနာြေ တာဝန်ခ  မည် ပဖစ်ြါက ြောငု်ံး တစ်ြါတည်ုံး အသှိကြုံး ထတုပ်ြနအ်ြ်သည်။ 

 

❖ ဆြေသ်ယွ ်န် (Signal ြေ တဆင့် ်ဆြေသ်ယွက်ြုံးြါ န်။)  

 

● ထှိက်ုထှိက်ုဖအ င ်(Digital Rights Activist) - Signal + 959 784 119505  

● ဖဝပေှိြုုံးပမင့် ်(Digital Rights Activist) - Signal: +66 66 076 3257 

● ကှိုရွဲ (Blood Money Campaign) - Signal: +959 966 878881 

● ဝတ်မှုနဝ်ငု်ံး (Global Myanmar Spring Revolution/CRPH Support Group, Norway) - Signal: + 47 936 14 831 

  

 


