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မေ-၁၆၊ ၂၀၂၂ ပေန်ော  

 

စစ်တြ်ဆက်နယ်ွကုေပဏီ မ ွှေဗျ ျိုင််းပ ြူက Telenor Myanmar က  ုထ န််းချျိုြ်လ ုက်ပြီ 

 

အမ ်းယူဒဏ်ခတြ် တဆ် ု ို့ေှုေျာ်း ချ ျို်းမ ာက်ပခင််းအတွက် M1 Group နငှို့ ်Telenor Group တ ု ို့အာ်း 

စ ုစေ််းစစ်မဆ်း ေည် 

 

လက်ဘနနွန် ိုငင်၏ံ M1 Group က Telenor Group ၏ မ ိုဘ ိုင််းကွနရ်က်ရရောင််းချမှု အပပ ်းသတ်အပ ိုင််းအဖြစ် Telenor 

Myanmar ထ န််းချျုပ်ခွင က် ို ဖမနမ်ောစစ်တပ်ဆက်နယွ်ကိုမပဏ  ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူစ ်းပွော်းရရ်းလိုပ်ငန််းစိုကက ်း ထံ ရမလ ၁၂ ရက်၊ 

ကကောသပရတ်းရန  တွင ်လွှေွှဲရဖပောင််းရပ်းအပ်ခွှဲ ပပ ်းဖြစ်သည်။ 

 

ရရောင််းချမှုတွင ်တရော်းဝငက်ကော်းဖြတ်ြမ််းယူမှုနည််းပညော ပါဝငဖ်ခင််းရကကောင  ်ယင််းရရောင််းချမှုသည် ယူရက၊ အ ်းယူ နငှ  ်

ရနော်ရဝန ိုငင်တံ ို  ၏ ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုမျော်းက ို ချ ျု်းရြောက်ခွှဲ သည်။  

 

ရကော်ပ ိုရ တ်မှတ်တမ််းမျော်းအရ ရရောင််းချမှု၏ ရနောက်ဆံို်းအဆင တ်ွင ်Cayman Islands ၌ မှတ်ပံိုတငထ်ော်းသည ် M1 

Infrastructure Ltd က စကကောပူဦ်းပ ိုငက်ိုမပဏ တစ်ခိုဖြစ်ရသော Investcom Pte Ltd ရှ  ရှယ်ယော ၃၁၀ က ို ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူ 

တယ်လ ကွန််းကိုမပဏ ထံ လွှေွှဲရဖပောင််းရပ်းအပ်ခွှဲ သည်။ 

 

Investcom Pte Ltd သည် အဓ ကအော်းဖြင  ်ရငသွော်းဖြင ဖ်ပန်လည်လွှဲယူန ိုငသ်ည ် ဦ်းစော်းရပ်းအစိုရှယ်ယောမျော်းမှတဆင  ်

Telenor Myanmar Limited ၏ ၁၀၀ ရောခ ိုငန်ှုန််းက ို ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည်။ 

 

ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူတယ်လ ကွန််း ကိုမပဏ လ မ တက်သည် ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူကိုမပဏ လ မ တက်က ပ ိုငဆ် ိုင်ပပ ်း ဖမနမ်ောန ိုငင်တံွင ်

မှတ်ပံိုတငထ်ော်းရသော ကိုမပဏ တစ်ခိုဖြစ်သည်။ 

 

ထ ိုသ ို  ရှယ်ယောလွှေွှဲရဖပောင််းမှု၏ အကျ ျု်းဆက်အဖြစ် ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူသည် Telenor Myanmar တွင ်ယခငက် ၄၉ ရောခ ိုငန်ှုန််း 

ပ ိုငဆ် ိုငထ်ော်းခွှဲ ရောမှ ယခိုအခါ ၈၀ ရောခ ိုင််းနှုန််းအထ  ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု ဖမင တ်က်လောသည်။ 

 

M1 Group က ို လက်ရှ လက်ဘနနွဝ်နက်က ်းချျုပ်ဖြစ်သူ နောဂျစ်မ ကောတ ၏ မ သော်းစိုက ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည်။ 

 

 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/telenor-myanmars-buyers-have-financed-atrocities-and-cosied-up-to-dictators
https://www.justiceformyanmar.org/stories/shwe-byain-phyus-military-links-exposed


အမ ်းယူဒဏ်ခတြ် တဆ် ု ို့ေှုေျာ်းက ု ချ ျို်းမ ာက်ေှုေျာ်း 

 

ရရောင််းချမှု၏ အစ တ်အပ ိုင််းအဖြစ် M1 Group သည် ဂျောမဏ ထိုတ် Utimaco တရော်းဝငက်ကော်းဖြတ်ြမ််းယူရရ်း ပငမ် 

ဝငထ်ွက်ရပါက် (LIG) က ို ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူထံ လွှေွှဲရဖပောင််းရပ်းအပ်ခွှဲ သည်။ ယင််းလွှေွှဲရဖပောင််းရပ်းအပ်မှုသည် ပဗ တ န၏် 

ဖပည်ပအောဏောပ ိုငန်ယ်ရဖမတစ်ခိုဖြစ်သည ် Cayman Islands တွငလ်ည််း သက်ရရောက်မှုရှ သည ် ယူရကန ိုငင်ံ၏ 

ဖမနမ်ောန ိုငင်အံရပေါ် ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုမျော်း က ို ချ ျု်းရြောက် လိုပ်ရဆောငဖ်ခင််းဖြစ်သည်။ 

 

၂၀၁၈ ခိုနစှ်တွင ်Utimaco LIG အော်း ဖမနမ်ောန ိုငင်သံ ို   လွှေွှဲရဖပောင််းရပ်းအပ်ခွှဲ ပပ ်း Telenor က တပ်ဆငခ်ွှဲ သည်။ Telenor 

Group သည် ရနော်ရဝဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုမျော်းက ို ချ ျု်းရြောက်ကော ၂၀၂၂ ခိုနစှ်၊ မတ်လ တွင ်LIG အော်း M1 Group သ ို   

လွှေွှဲရဖပောင််းရပ်းအပ်ခွှဲ သည်။ 

 

အဆ ိုပါ LIG က ို အသံို်းဖပျု၍ အကကမ််းြက်အြွွှဲွဲ့အစည််း ဖြစ်သည ် ဖမနမ်ောစစ်ရကောငစ် သည ် Telenor Myanmar 

ကွနရ်က်ရပေါ်တွင ်ဖပျုလိုပ်သည ် ြိုန််းရခေါ်ဆ ိုမှုမျော်းနငှ  ်စောတ ိုရပ်းပ ို  မှုမျော်းအော်း အချ နန်ငှ တ်ရဖပ်းည  ရစောင က်ကည ်န ိုငစ်ွမ််းရှ  

သွော်းမည် ဖြစ်သည်။ 

 

အ ်းယူဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှု မျော်းက ို ချ ျု်းရြောက်ကော Telenor Group က ဆ ိုက်ပရပ်န ိုငင်တံွင ်မှတ်ပံိုတငထ်ော်းသည ် M1 

Group ကိုမပဏ ခွွှဲ ထံ ရရောင််းချမှုပထမအဆင ရ်နောက်ပ ိုင််း M1 Group နငှ  ်ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူတ ို  အကကော်း ယခိုရနောက်ဆံို်း LIG 

လွှေွှဲရဖပောင််းရပ်းအပ်မှု ဖြစ်ရပေါ်လောဖခင််း ဖြစ်သည်။  

 

ယင််းရရောင််းချမှုက ဖပည်သူ ၁၈ သန််းရကျော်တ ို  ၏ ြိုန််းရခေါ်ဆ ိုမှုမှတ်တမ််းအချက်အလက်မျော်း အော်းလံို်းက ို စစ်ရကောငစ်  

ထံ ရြော်ထိုတ်ရပ်းအပ်လ ိုက်ဖခင််းဖြစ်ပပ ်း စစ်ရကောငစ် က ဖမနမ်ောဖပည်သူမျော်းအော်း မည်သူမည်ဝါဖြစ်ရကကောင််း ရြော်ထိုတ် 

ပပ ်း တည်ရနရောရှောရြွရန၊် ြမ််းဆ ်းရန၊် ညှဉ်းပမ််းနှ ပ်စက်ရန်နငှ  ် သတ်ဖြတ်ရနအ်တွက် ၎င််းအချက်အလက်မျော်းက ို 

အသံို်းချန ိုငမ်ည် ဖြစ်သည်။ ယင််းအချက်ရကကောင  ်Telenor Group နငှ  ်ရနော်ရဝအစ ို်းရတ ို  သည် လူသော်းမျ ျု်းနယွ်အရပေါ် 

ကျြူ်းလွနသ်ည ် ရောဇ၀တ်မှုမျော်းတွင ် ကကံရောပါ ပတ်သက်ကကသူမျော်းအဖြစ် သက်ရရောက်ရစန ိုင်သည်။ 

 

Telenor Group သည် စ ်းပေွာ်းရရ်းနငှ  ် လူ  အခွင အ်ရရ်းဆ ိုင်ရော ကိုလသမဂဂလမ််းညွှေနအ်ရဖခခံမူမျော်းနငှ  ် န ိုငင်စံံိုစ ်းပွော်း 

ရရ်းလိုပ်ငန််းကက ်းမျော်းအတွက် OECD လမ််းညွှေနခ်ျက်မျော်းအရ ရနောက်ဆံို်းဝယ်ယူသူ ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူအရပေါ် လူ  အခွင အ်ရရ်း 

ဆ ိုငရ်ောတငက်က ျုကနဦ်းစ စစ်မှု လိုပ်ရဆောငရ်န ်တောဝနမ်ျော်းက ို ပျက်ကွက်ခွှဲ သည်။ 

 

Telenor Myanmar ၏ ြ ုငရ်ှငအ်သစေ်ျာ်း 

 

ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူ ဥကက ဌ သ န််းဝင််းရဇော်သည် Telenor Myanmar လ မ တက်ဘိုတ်အြွွှဲွဲ့၏ ဥကက ဌဖြစ်ပပ ်း ၎င််း၏ သော်းဖြစ်သူ 

ဝင််းပ ိုငရ်ကျော်သည် ဒိုတ ယစ အ ်းအ ိုဖြစ်သည်။ သ န််းဝင််းရဇော်၏ ဇန ်းဖြစ်သူ တငလ်တ်မင််းသည်လည််း ဘိုတ်အြွွှဲွဲ့တွင ်

https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-violating-sanctions-through-installation-and-imminent-transfer-of-german-lawful-intercept-gateway
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-violating-sanctions-through-installation-and-imminent-transfer-of-german-lawful-intercept-gateway
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/496/part/5
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/496/part/5
https://www.telenor.com/media/newsroom/press-releases/sale-of-telenor-myanmar-approved-by-myanmar-authorities/
https://specialadvisorycouncil.org/2021/12/briefing-paper-the-myanmar-military-is-a-terrorist-organisation-under-law/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018D0655
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-is-aiding-and-abetting-m1-group-to-violate-myanmar-sanctions
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-is-aiding-and-abetting-m1-group-to-violate-myanmar-sanctions
https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2022/03/Telenor-Memo-ACIJ-SOMO-FRGQC-DG-MAR-2022.pdf
https://www.myanmar-now.org/en/news/telenor-board-members-and-norwegian-authorities-may-be-aiding-and-abetting-crimes-against
https://www.myanmar-now.org/en/news/telenor-board-members-and-norwegian-authorities-may-be-aiding-and-abetting-crimes-against


ပါဝငသ်ည်။ အဖခော်းရသောTelenor Myanmar ဘိုတ်အြွွှဲွဲ့ဝင်မျော်းမှော M1 Group မှ Hicham Ramadan နငှ  ် Rana 

Shatila တ ို   ဖြစ်သည်။ 

 

Telenor Myanmar၏ စ အ ်းအ ိုအသစ်ဖြစ်သူ Muhammad Ziaullah Siddiqui သည် Rana Shatila၊ သ န််းဝင််းရဇော်၊ 

ဝင််းပ ိုငရ်ကျော်နငှ  ်Benjamin Szeto Yu Hwei တ ို  နငှ အ်တူ Investcom Pte Lte ၏ ဘိုတ်အြွွှဲွဲ့တွငလ်ည််း ပါဝငသ်ည်။ 

 

Siddiqui သည် ၂၀၀၇ မှ ၂၀၁၀ ခိုနစှ်အထ  Afghanistan ဆက်သွယ်ရရ်းကိုမပဏ  MTN Afghanistan ၏ CEO 

အဖြစ် တောဝနယ်ူခွှဲ ရကကောင််း ၎င််း၏ Linkedin စောမျကန်ေှာတွင ် ရြော်ဖပထော်းပပ ်း ထ ိုကောလက တောလ ဘနန်ငှ  ်

အယ်လ်က ိုငဒ်ါတ ို  အော်း အကောအကွယ်အဖြစ် ရထောကပ်ံရငမွျော်းရပ်းခွှဲ သည်ဟို ကိုမပဏ အော်း စွပ်စွွှဲခံ ခွှဲ ရသည်။  

 

Siddiqui သည် ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၆ ခိုနစှ်အထ  လူမျ ျု်းတိုန််းသတ်ဖြတ်မှု ကျြူ်းလွနသူ် အယ်ဘရှောအစ ို်းအတွက် 

အခွနဝ်ငရ်ငရွင််းဖမစ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည ် MTN Sudan ၏ စ အ ်းအ ိုဖြစ်ခွှဲ သူဖြစ်သည်။ 

 

MTN သည် ၂၀၀၆ ခိုနစှ်တွင ်M1 Group ၏ Investcom က ို ရယူခွှဲ သည ် ရတောငအ်ောြရ ကစရတော စောရင််းဝငက်ိုမပဏ  

ဖြစ်သည်။ အဆ ိုပါကိုမပဏ လွှေွှဲရဖပောင််းမှု၏အစ တ်အပ ိုင််းအဖြစ် မ ကောတ မ သော်းစိုက MTN တွင ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု ၁၀ ရောခ ိုင ်

နှုန််းက ို ရရှ ခွှဲ သည်။ 

 

ဖမနမ်ောန ိုငင်အံတွက် အရရ်းယူဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုမျော်းက ို ချ ျု်းရြောက်ဖခင််းအတွက် Telenor Group နငှ  ်M1 Group 

တ ို  အော်း စံိုစမ််းစစ်ရဆ်းမှုမျော်း အဖမနဆ်ံို်း ဖပျုလိုပ်ရန ် ယူရက၊ ဆ ိုက်ပရပ်နငှ  ် ရနော်ရဝအစ ို်းရတ ို  အော်း Justice For 

Myanmar က ရတောင််းဆ ိုပါသည်။ 

 

Telenor Myanmar ရရောင််းချမှုသည် ရနော်ရဝနငှ  ်အ ်းယူဥပရဒမျော်းအရ တရော်းဥပရဒနငှ  ်ည ညွတ်ဖခင််း ရှ  မရှ  က ို စံိုစမ််း 

စစ်ရဆ်းရန ်Telenor စောရင််းဝငပ်ါရှ သည ် ရအော်စလ ိုစရတော အ တ်ချ န််းအော်း ကျွန်ိုပ်တ ို   ရတောင််းဆ ိုပါသည်။ 

 

ယူရက၊ အ ်းယူနငှ  ်ရနော်ရဝဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုမျော်းက ိုချ ျု်းရြောက်လျှက် Telenor Group၊ M1 Group နငှ  ်ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူ 

တ ို  က စကကောပူပ ိုငန်က်နယ်ရဖမအော်း အသံို်းဖပျုရနမှုက ို စံိုစမ််းစစ်ရဆ်းရန၊် ဖမနမ်ောစစ်တပ်၏ န ိုငင်တံကောရောဇဝတ်မှုမျော်း 

တွင ် ကကံရောပါပတ်သက်ရနရသော စကကောပူတွငမ်ှတ်ပံိုတငထ်ော်းသည်  စ ်းပွော်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအရပေါ် ခ ိုငလ်ံိုအော်းရကောင််း 

သည ် အရရ်းယူရဆောငရွ်က်မှုမျော်း လိုပ်ရဆောငရ်န ်စကကောပူန ိုငင်အံော်း ကျွန်ိုပ်တ ို   ရတောင််းဆ ိုပါသည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ မပြာမ ်းဆ ခုွငို့ရှ် သ ူေ တနာမောငက် “Telenor Group နွှဲ   ရနော်ရဝအစ ို်းရတ ို  အရနနွှဲ   

အရရ်းယူဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုဖပဌောန််းချက်ရတွနွှဲ   ၎င််းတ ို  ရွှဲ   လူ  အခွင အ်ရရ်းတောဝနရ်တွက ို သ လျက်နွှဲ   တမငသ်က်သက် 

လျစ်လျြူရှုပပ ်း ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူကိုမပဏ လက်ထွှဲ Telenor Myanmar က ို အပပ ်းသတ်ရရောင််းချလ ိုက်တောက ဖပစ်တငရ်ှု ံ ွဲ့ချ 

စရော ဖြစ်ပါတယ်။ 

https://www.reuters.com/article/mtn-group-afghanistan-court-idUSL8N2CI3GK
https://www.news24.com/fin24/lebanon-family-gets-10-of-mtn-20060502


“အကကမ််းြက်စစ်ရကောငစ် က ဆက်သွယ်ရရ်းနည််းပညောက ို သူတ ို  ရွှဲ   အကကမ််းြက်စစ်ဆငရ်ရ်းမှော လက်နက်အဖြစ ်

အသံို်းချရနတောဖြစ်ပပ ်း ယခိုအခါမှော Telenor Myanmar ကလည််း သူတ ို  ရွှဲ  စစ်လက်နက်ရတွထွှဲက လက်နက်တခိုဖြစ် 

သွော်းပပ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

 

“Telenor က တရော်းဝငက်ကော်းဖြတ်ြမ််းယူနည််းပညောက ို M1 Group လက်ထွှဲလွှေွှဲရဖပောင််းတော၊ M1 Group ကရန 

ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူလက်ထွှဲ လွှေွှဲရဖပောင််းတောရတွဟော အရရ်းယူဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုရတွက ို ချ ျု်းရြောက်တောဟိုတ်မဟိုတ် 

စံိုစမ််းစစ်ရဆ်းြ ို  နွှဲ   ဒ လိုပ်ရပ်ရတွအတွက် တောဝနယ်ူ တောဝနခံ်ကကရအောင ် ယူရက၊ ရနော်ရဝနွှဲ   ဆ ိုက်ပရပ်န ိုငင်တံ ို  က 

လိုပ်ရဆောငက်ကြ ို   ကျမတ ို   ရတောင််းဆ ိုပါတယ်။ 

 

“အခိုလွှေွှဲရဖပောင််းမှုရတွက စကကောပူန ိုငင်ကံ ို အသံို်းချပပ ်း ရဆောငရွ်က်ရနရသ်းတယ်ဆ ိုတွှဲ  အချက်က ဖမနမ်ောစစ်တပန်ွှဲ   

သူတ ို  ရွှဲ   မ တ်ြက်ရတွက စကကောပူရွှဲ   ရငရွကက်းစနစ်က ို ဘယ်လ ိုအဖမတ်ထိုတ်ရနကကတယ်ဆ ိုတောက ို ဖပသရနပါတယ်။ 

ဖမနမ်ောစစ်တပ်က ို ရငရွကက်းနွှဲ  စစ်လက်နက်ရထောက်ပံ ြ ို   သူတ ို  ရွှဲ  ပ ိုငန်က်က ို အသံို်းဖပျုရနတောက ို အဆံို်းသတ်ြ ို   စကကောပူ 

အရနနွှဲ   လက်ရတွွဲ့ကျကျ ထ ရရောက်တွှဲ အရရ်းယူရဆောငရွ်က်ချက်ရတွ မဖြစ်မရနလိုပ်ရဆောငရ်မှော ဖြစ်ပါတယ်။” 

 

 

ြ ုေ ုသ ရှ  န် 

 

ရရွှေဗျ ျုင််းဖြြူ၏ စစ်တပ်နငှ  ်ဆက်န ွှေယ်မှုမျော်းအရပေါ် ကျွန်ိုပတ် ို  ၏ စံိုစမ််းရထောက်လှမ််းသတင််းရရ်းသော်းမှုက ို ယခိုရနရော 

တွင ်ကကည ်ရှုပါ။ 

 

M1 Group အရကကောင််းပ ိုမ ိုသ ရှ ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ စံိုစမ််းရထောက်လှမ််းသတင််းရရ်းသော်းမှုက ို ယခိုရနရော တွင ်ကကည ်ရှုပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သတင််းထိုတ်ဖပနခ်ျက် “ဖမနမ်ောဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုမျော်းအော်း ချ ျု်းရြောက်ရန ် M1 Group က ို Telenor 

အိုပ်စိုက အော်းရပ်းကူည ရန” က ို ြတ်ရှုပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သတင််းထိုတ်ဖပနခ်ျက် “ဂျောမန ်တရော်းဝင ်ကကော်းဖြတ် Gateway တပ်ဆငဖ်ခင််းနငှ  ်လွှေွှဲရဖပောင််းရပ်းရန ်

လိုပ်ရဆောငဖ်ခင််းမှတဆင  ်ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  မှုမျော်းအော်း Telenor Group ချ ျု်းရြောက်ရန” က ို ြတ်ရှုပါ။ 

 

Telenor Myanmarရရောင််းချမှုရကကောင  ် ဖြစ်ရပေါ်လောရသော ဖြစ်န ိုငြ်ွယ်န ိုငင်တံကောဥပရဒဖပဿနောမျော်းအရကကောင််း 

ဩစရကတ်းလျဝတ်လံိုရတော်ရရရှ ွဲ့ရနမျော်း ဖြစ်ကကသည ် Doctor Felicity Gerry QC နငှ  ် Daye Gang တ ို   ရရ်းသော်း 

ထော်းသည ် ဥပရဒရရ်းရောမှတ်စိုက ို ယခိုရနရော တွင ်ြတ်ရှုပါ။ 

 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/shwe-byain-phyus-military-links-exposed
https://www.justiceformyanmar.org/stories/telenor-myanmars-buyers-have-financed-atrocities-and-cosied-up-to-dictators
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-is-aiding-and-abetting-m1-group-to-violate-myanmar-sanctions
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-is-aiding-and-abetting-m1-group-to-violate-myanmar-sanctions
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-violating-sanctions-through-installation-and-imminent-transfer-of-german-lawful-intercept-gateway
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-violating-sanctions-through-installation-and-imminent-transfer-of-german-lawful-intercept-gateway
https://www.somo.nl/norway-and-telenor-could-be-held-responsible-under-international-law-for-human-rights-abuses-resulting-from-myanmar-deal-legal-experts/
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