
သတင််းထတုပ်ြနခ်ျက ်

 
 

န ဝုငဘ်ာ ၂၅၊ ၂၀၂၂ |  ပြန်ြာ 

 

 

ရ ု ်းြဘဏ်က ပြနြ်ာစစတ်ြ်တယလ်ကီွန််းကုြပဏီြ ုငတ်လဲက် ု 

ဝန်ဆဆာငြ်ှုဆတဆွကဆ်ြ်းဆန 

ရ ု ်းြဘဏ်က အကကြ််းဖက်စစ်အြ်ုစုက ု ြ ံ့ြ ု်းဆနတာဆတကွ ု ရြ်တန ံ့်ဖ ု ံ့၊ ဒါြှြဟုတ် 

ရ ု ်းြဘဏ်ကဆန နတုထ်က်ွဖ ု ံ့ ဘဏ်ရင််းနှ်ီးပြ  ြှုြ်နှ သဆူတကွ ု JFM ဆတာင််းဆ ု 

 

ရ  ိုးမဘဏက် မမနမ်ာစစ်တပ်ရဲ ဲ့ မ  ငတဲ်လ်မ  ငဘ်  ငိ်ုးကွန်ယက်က   လ ပ်က  ငတဲ်ဲ့ Telecom International 

Myanmar Company Limited အတွက် ဘဏဝ်နဆ်ဆာငမ်ှုဆတွ ဆဆာငရွ်က်ဆပိုးဆနဆဲ မြစ်ပါတယ်။ 

  

၂၀၂၂ ခ နစ်ှ၊ မတ်လအထ  စာရငိ်ုးအရ ရ  ိုးမဘဏဟ်ာ အဲဲ့ဒကီ မပဏအီတွက် အဆမရ ကနဆ်ဒေါ်လာ ၁၀ သနိ်ုးက   

အဆမရ ကနဆ်ဒေါ်လာဘဏအ်ဆကာငဲ့တ်စ်ခ မှာ ထ နိ်ုးသ မ်ိုးဆပိုးထာိုးပါတယ်။ 

  

ရ  ိုးမဘဏဟ်ာ ဦိုးပ  ငက် မပဏတီစ်ခ မြစ်တဲဲ့ ရနက် နစ်ဆတာဲ့အ တ်ခ  နိ်ုးစာရငိ်ုးဝင ် FMI က ထ န်ိုးခ ျုပ်ထာိုးတဲဲ့ 

မမနမ်ာဘဏတ်စ်ခ  မြစ်ပါတယ်။ FMI က   ဆာခ ်ပနိ်ုးက ဦိုးဆဆာငပ်ပီိုး၊ အဆရိုးပါတဲဲ့ န  ငင်တံကာ ရငိ်ုးနှိီုးမမ ျုပ်နှံ 

သူဆတွက ဆက ာဆထာက်ဆနာက်ခံမပျုထာိုးပါတယ်။  

 

စငက်ာပူအစ  ိုးရဓနရနပံ် ဆငရွဲ ဲ့ အြွဲွဲ့ဝငက် မပဏတီစ်ခ မြစ်တဲဲ့ Greenwood Capital က ရ  ိုးမဘဏရ်ဲ ဲ့ ၁၉.၇ 

ရာခ  ငန်ှုနိ်ုးက   ပ  ငဆ်  ငထ်ာိုးပါတယ်။ ဆနာ်ဆဝြွံွဲ့ ပြ ျုိုးဆရိုးဆ  ငရ်ာဘဏ္ဍာဆရိုးအြွဲွဲ့အစည်ိုး မြစ်တဲဲ့ Norfund က 

၁၀.၆ ရာခ  ငန်ှုနိ်ုးက   ပ  ငဆ်  ငပ်ါတယ်။ ကမ္ာဲ့ဘဏရ်ဲ ဲ့ အမပည်မပည်ဆ  ငရ်ာဘဏ္ဍာဆရိုးဆကာ်ပ  ဆရိုးရှငိ်ုး (IFC) က 

၄.၅ ရာခ  ငန်ှုနိ်ုးက   ပ  ငဆ်  ငပ်ါတယ်။  

  

Telecom International Myanmar က မပဏီဟာ မမနမ်ာစစ်တပ်စီိုးပွာိုးဆရိုး လ ပ်ငနိ်ုးစ ကကီိုး 

မမနမ်ာဲ့စီိုးပွာိုးဆရိုးဆကာ်ပ  ဆရိုးရှငိ်ုး (MEC)ရဲ ဲ့ ြက်စပ်လ ပ်ငနိ်ုးတစ်ခ မြစ်ပပီိုး အဆမရ ကနမ်ပည်ဆထာငစ် ၊ ယူဆက၊ 

အီိုးယူနဲ ဲ့ ကဆနဒါန  ငင်တံ  ဲ့က ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ  ဲ့ထာိုးပါတယ်။ မ  ငတဲ်လ်ရဲ ဲ့ 

ဆနာက်ထပ်ရှယ်ယာရှငဆ်တွကဆတာဲ့ ဗီယက်နမ်ကာကွယ်ဆရိုးဝနက်ကီိုးဌာနရဲ ဲ့ Viettel Global Investment 



က မပဏနီဲ ဲ့ မမနမ်ာခရ  နဆီတွအတွက် ရငိ်ုးနှိီုးမမ ပ်နှမံှုစင်္ကြံတစ်ခ မြစ်တဲဲ့ Myanmar National Telecom 

Holdings တ  ဲ့ မြစ်ပါတယ်။ 

 

မ  ငတဲ်လ်ဟာ အငမ်တန ်အက  ျုိုးအမမတ်ကကီိုးမာိုးတဲဲ့ လ ပ်ငနိ်ုးမြစ်ပါတယ်။ မမနမ်ာစစ်ဗ  လ်ခ ျုပ်ကကီိုးဆတွဟာ 

ဗီယက်နမ်ရငိ်ုးနှိီုးမမ ျုပ်နှမံှုနဲ ဲ့ နည်ိုးပညာဆတွက   ရရှ ဆနရာကတဆငဲ့ ် အက  ျုိုးစီိုးပွာိုးဆတွရရှ ဆနပပီိုး၊ အနာဂတ် 

အတွက် အက  ျုိုးအမမတ်ဆတွက  လည်ိုး ရရှ ဆနပါတယ်။ မ  ငတဲ်လ်ရဲ ဲ့ မမနမ်ာစစ်တပ်ပ  ငရ်ှငဆ်တွဟာ မ  ငတဲ်လ် 

လ ပ်ငနိ်ုးလည်ပတ်တဲဲ့ ငါိုးနစ်ှဆမမာက်ကစလ  ဲ့ ဆယ်စ နစ်ှတစ်ခ အတွငိ်ုး  အဆမရ ကနဆ်ဒေါ်လာ သနိ်ုး ၇၀၀ ထက် 

ပ  ပပီိုး ဝငဆ်ငရွန  ငတ်ယ် လ  ဲ့ Justice For Myanmar က ခန ဲ့မှ်နထ်ာိုးပါတယ်။ 

 

မ  ငတဲ်လ်ဟာ မမနမ်ာစစ်တပ်ဆခါငိ်ုးဆဆာငဆ်တွက စစ်သည်ဆတွနဲ ဲ့ မပည်သူလူထ က   ဆစာငဲ့က်ကည်ဲ့ဆထာက် 

လှမ်ိုးန  ငြ်  ဲ့  ပံဲ့ပ  ိုးဆပိုးပါတယ်။ 

 

မမနမ်ာစစ်တပ်ရဲ ဲ့ ဆက်သွယ်ဆရိုးညွှနက်ကာိုးမှုဦိုးစီိုးဌာနက မ  ငတဲ်လ်နဲ ဲ့ လ ပ်ငနိ်ုးပ  ငိ်ုးဆ  ငရ်ာ ခ  တ်ဆက် လ ပ် 

ဆဆာငပ်ပီိုး၊ မ  ငတဲ်လ်မ  ဘ  ငိ်ုးကွနယ်က်က စစ်တပ်ရဲ ဲ့ ြ  က်ဘာဆအာဲ့တစ်ဆကဘယ်က   ထ န်ိုးသ မ်ိုး ဆစာငဲ့ဆ်ရှာက် 

ဆပိုးပါတယ်။ မ  ငတဲ်လ်က စစ်တပ်ဌာနခ ျုပ်ဆတွမှာ တာဝါတ  ငဆ်တွ စ  က်ထူတပ်ဆင ် အသံ ိုးမပျုပပီိုး၊ သူက   

စစ်တပ်ရဲ ဲ့ ဆက်သွယ်ဆရိုးလ ပ်ငနိ်ုးဆတွမှာ အာိုးမြညဲ့်ကူညီြ  ဲ့ အသံ ိုးမပျုန  ငြ်ွယ် ရှ ပါတယ်။ 

 

Distributed Denial of Secrets က မကကာဆသိုးမီက ြွငဲ့ခ် ခဲဲ့ တဲဲ့ မမနမ်ာဲ့စီိုးပွာိုးဆရိုးဆကာ်ပ  ဆရိုးရှငိ်ုးပ  င ်

အငိ်ုးဝဘဏရ်ဲ ဲ့ ဆငလွွှဲမှတ်တမ်ိုးဆတွမှာ မမနမ်ာဲ့စီိုးပွာိုးဆရိုးဆကာ်ပ  ဆရိုးရှငိ်ုးနဲ ဲ့ ဆငလွွှဲဆပိုးပ  ဲ့မှုဆတွ အပါအဝင် 

ရ  ိုးမဘဏန်ဲ ဲ့ ဆငလွွှဲဆပိုးပ  ဲ့မှု အကက မ်ဆရ ၂၀၀ ဆက ာ်က   ဆတွွဲ့ ရှ ခဲဲ့ပါတယ်။ 

  

၂၀၂၀ ခ နစ်ှမှာ ရ  ိုးမဘဏက် စစ်တပ်အကကီိုးအကဲနဲ ဲ့ စစ်ရာဇဝတ်ဆကာင ် ဗ  လ်ခ ျုပ်မ ိုးကကီိုးမငိ်ုးဆအာငလ်ှု ငရ်ဲ ဲ့ 

သမီိုးမြစ်သူ ခငသ်ီရ သက်မွန ်ပူိုးတဲွပ  ငဆ်  ငတဲ်ဲ့ တာဝါက မပဏ ီPinnacle Asia ဆီ ဆခ ိုးဆငတွစ်ခ  ထ တ်ဆခ ိုး 

ခဲဲ့ပါတယ်။  

 

Pinnacle Asia က   ရ  ိုးမဘဏက် ဆငဆွခ ိုးထာိုးတဲဲ့အဆကကာငိ်ုး Justice For Myanmar က  

ထ တ်ဆြာ်ဆမပာဆ  ပပီိုးဆနာက်ပ  ငိ်ုး Norfund ရဲ ဲ့ ဆမပာဆရိုးဆ  ခွငဲ့ရ်ှ သူ Ylva Lindberg က ရ  ိုးမဘဏအ်ဆနနဲ ဲ့ 

ယခ အခါ က လသမဂဂအခ က်အလက်ရှာဆြွဆရိုးမစ်ရှငရ်ဲ ဲ့ ဆတွွဲ့ ရှ ခ က်ဆတွက   သူတ  ဲ့ရဲ ဲ့ ဆနာက်ဆကကာငိ်ုး 

ရာဇဝငစ်စ်ဆဆိုးဆရိုး အဆမခခံစံနှုနိ်ုးဆတွရဲ ဲ့ အစ တ်ပ  ငိ်ုးတစ်ရပ်အဆနနဲ ဲ့ အသံ ိုးမပျုသွာိုးမှာမြစ်ဆကကာငိ်ုး ၂၀၂၁ 

ခ နစ်ှ၊ ဧပပီလမှာ ဆြာ်မပခဲဲ့ပါတယ်။ ဒါဆပမယဲ့်လည်ိုး သူကဆက်ပပီိုး “မမန်မာန  ငင်မှံာ စစ်တပ်က 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/how-hundreds-of-millions-of-dollars-from-mytel-consumers-will-flow-to-military-generals
https://www.justiceformyanmar.org/stories/how-hundreds-of-millions-of-dollars-from-mytel-consumers-will-flow-to-military-generals
https://www.justiceformyanmar.org/stories/leaking-military-secrets-for-profit
https://www.justiceformyanmar.org/stories/leaking-military-secrets-for-profit
https://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/anz-uob-among-international-banks-transacting-with-myanmar-military-owned-innwa-bank
https://www.justiceformyanmar.org/stories/dirty-secrets-3-min-aung-hlaings-daughter-in-secret-deal-with-mytel


လူ ဲ့အြွဲွဲ့အစည်ိုးနဲ ဲ့ စီိုးပွာိုးဆရိုးလ ပ်ငနိ်ုးဆတွမှာ အလွနန်က်နက်ရှု  ငိ်ုးရှု  ငိ်ုး ပါဝငမ်ှုဆတွ ရှ ဆနပါတယ်။ ဒါက 

စစ်တပ်နဲ ဲ့ တြက်လှညဲ့်နဲ ဲ့ဆက်န ွှယ်မှုဆတွက   ကန ဲ့သ်တ်ခ က်တစ်ရပ် ခ မှတ်က ငဲ့သ်ံ ိုးြ  ဲ့ ဆတာငိ်ုးဆ  မှုဆတွ 

မြစ်ဆစပါတယ်။ ….တာဝန်ယူမှုက   ဘယ်အတ  ငိ်ုးအတာအထ  ထာိုးရှ ရမလဲဆ  တာအတွက် ရှငိ်ုးရှငိ်ုး 

လငိ်ုးလငိ်ုး ခ မှတ်ြ  ဲ့က ခက်ခဲပါတယ်” လ  ဲ့ ဆမပာကကာိုးခဲဲ့ပါတယ်။  

 

Telecom International Myanmar က   က လသမဂဂအခ က်အလက်ရှာဆြွဆရိုးမစ်ရှငက် စစ်တပ် 

စီိုးပွာိုးဆရိုးလ ပ်ငနိ်ုးတစ်ရပ်အမြစ် သတ်မှတ်ခဲဲ့ပပီိုးမြစ်ပပီိုး၊ ဒါဆပမယဲ့်အဲဲ့ဒကီ မပဏဟီာ အခ ခ  နအ်ထ  ရ  ိုးမဘဏ ်

ရဲ ဲ့ ဆြာက်သည်တစ်ဦိုးအမြစ် ဆက်လက်ရှ ဆနဆသိုးပါတယ်။ 

 

Norfund က လတ်တဆလာ ဆနာက်ဆံ ိုး ဆြာ်ထ တ်ခ က်ဆတွ ဆနာက်ပ  ငိ်ုးမှာ ရ  ိုးမဘဏအ်ဆနနဲ ဲ့ သူ ဲ့ရဲ ဲ့ 

ဆြာက်သည်ဆတွ နဲ ဲ့ အငိ်ုးဝဘဏက်ကာိုး ဆငဆွကကိုးအဆပိုးအယူလ ပ်တာဆတွက   စစ်အ ပ်စ ထ မ်ိုးခ ျုပ်ထာိုးတဲဲ့ 

မမနမ်ာဲ့ဗဟ  ဘဏရ်ဲ ဲ့ ခွင်ဲ့မပျုခ က်မရပဲ ပ တ်ဆ  ဲ့ပ  ငခ်ွင်ဲ့မရှ တဲဲ့ အဆကကာငိ်ုး Bistandsaktuelt က   ဆမပာပါတယ်။  

 

မမနမ်ာစစ်အ ပ်စ ရဲ ဲ့ အကကမ်ိုးြက်စစ်ပဲွဟာ ပ  ပပီိုးမပငိ်ုးထနလ်ာတာနဲ ဲ့အမျှ ရ  ိုးမဘဏန်ဲ ဲ့ သူရဲ ဲ့ ရငိ်ုးနှိီုးမမ ျုပ်နှ ံ

သူဆတွဟာ Telecom International Myanmar နဲ ဲ့ လူမ  ျုိုးတ န်ိုးသတ်မြတ်တာ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုဆတွနဲ ဲ့ 

လူသာိုးမ  ျုိုးနယ်ွအဆပေါ်က  ိုးလွနတဲ်ဲ့ ရာဇဝတ်မှုဆတွက  ိုးလွနတ်ယ်ဆ  တဲဲ့ စဲွဆ  ခ က်ဆတွနဲ ဲ့ ရငဆ်  ငဆ်နရတဲဲ့ 

မမနမ်ာစစ်တပ်က ပ  ငဆ်  ငတဲ်ဲ့ တမခာိုးစီိုးပွာိုးဆရိုးလ ပ်ငနိ်ုးအာိုးလံ ိုးနဲ ဲ့ စီိုးပွာိုးဆရိုးလ ပ်ဆဆာငမ်ှုဆတွက   

ခ က်ခ ငိ်ုးအဆံ ိုးသတ်ြ  ဲ့ Justice For Myanmar က ဆတာငိ်ုးဆ  ပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar ဆပြာဆရ်းဆ ုခွငံ့ရှ် သ ူြရတနာဆြာငက် “Telecom International Myanmar က 

တရာိုးမဝငမ်မနမ်ာစစ်အ ပ်စ ရဲ ဲ့ အဓ ကလက်နက်တစ်ခ မြစ်ပပီိုး၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုဆတွနဲ ဲ့ လူသာိုးမ  ျုိုးနယ်ွအဆပေါ် 

က  ိုးလွနတဲ်ဲ့ရာဇဝတ်မှုဆတွအတွက် ဆငဆွကကိုးဆထာက်ပံဲ့ရာမှာ ကူညီဆပိုးပါတယ်။ 

 

“မ  ငတဲ်လ်က   ဘဏဝ်နဆ်ဆာငမ်ှုဆတွပံဲ့ပ  ိုးဆပိုးဆနမခငိ်ုးအာိုးမြငဲ့ ်ရ  ိုးမဘဏဟ်ာ န  ငင်တံကာဥပဆဒ ခ  ျုိုးဆြာက်မှု 

ဆတွက  လည်ိုး အဆထာက်အကူမပျုဆနတာမြစ်ပါတယ်။ 

 

“မမနမ်ာစစ်တပ်နဲ ဲ့ စစ်တပ်မ တ်ြက်ဆတွနဲ ဲ့ ရ  ိုးမဘဏရ်ဲ ဲ့ စီိုးပွာိုးဆရိုးပတ်သက်မှုဆတွအဆကကာငိ်ုး Norfund, IFC 

နဲ ဲ့ GIC တ  ဲ့က   သတ ဆပိုးထာိုးပပီိုး မြစ်ပါတယ်။ အခ အခ  နအ်ထ  အကကမ်ိုးြက်အြွဲွဲ့အစည်ိုးမြစ်တဲဲ့ မမနမ်ာ 

စစ်တပ်နဲ ဲ့ ရ  ိုးမဘဏရ်ဲ ဲ့ စီိုးပွာိုးဆရိုးလ ပ်ဆဆာငမ်ှုဆတွ ဆက်လက်ရှ ဆနဆဲ မြစ်ပါတယ်။  

 

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military
https://www.bistandsaktuelt.no/ansvarlig-naeringsliv-asia-og-oseania-myanmar/det-enkleste-ville-nok-vaere-a-trekke-seg-helt-ut/323144


“Norfund, IFC နဲ ဲ့ GIC တ  ဲ့အဆနနဲ ဲ့ သူတ  ဲ့ရဲ ဲ့ ရငိ်ုးနှိီုးမမ ျုပ်နှမံှုလ ပ်ငနိ်ုး ရ  ိုးမဘဏက်   မ  ငတဲ်လ်အတွက် 

ဝနဆ်ဆာငမ်ှုဆတွ ဆပိုးအပ်ဆနတာ၊ အငိ်ုးဝဘဏန်ဲ ဲ့ ဆငဆွကကိုးလွှဲဆမပာငိ်ုးမှုဆတွ လ ပ်ဆဆာငဆ်နတာက   ရပ်တန ဲ့ ်

န  ငမ်ခငိ်ုးမရှ ရင ်သူတ  ဲ့အတွက် တစ်ခ တည်ိုးဆသာ ဆရွိုးခ ယ်စရာနည်ိုးလမ်ိုးက တာဝနယူ်မှုရှ စွာ ရငန်ှိီုးမမ ျုပ်နှမံှု 

ရ ပ်သ မ်ိုးသွာိုးြ  ဲ့ပဲ မြစ်ပါတယ်” လ  ဲ့ ဆမပာကကာိုးခဲဲ့ပါတယ်။   

 

ြ ုြ ုသ ရှ ရန် 

 

လျှ ျု ွဲ့ ဝှက်ဆပါက်ကကာိုးလာသညဲ့် အငိ်ုးဝဘဏြ်  ငမ် ာိုးအာိုး ကျွန် ပ်တ  ဲ့၏ စံ စမ်ိုးဆလဲ့လာမှုက   ယခ ဆနရာတွင ်

ြတ်ရှုပါ။ 

 

Distributed Denial of Secrets မှ အခ က်အလက်စ စည်ိုးမှုမ ာိုးက   ယခ ဆနရာတွင ်Download ရယူပါ။ 

 

Justice For Myanmar သည် မမနမ်ာမပည်သူမ ာိုးအတွက် တရာိုးမျှတမှုနငှဲ့ ် တာဝနခ်ံမှုရရှ ဆစရန၊် 

စစ်တပ်စီိုးပွာိုးဆရိုးမ ာိုးအဆံ ိုးသတ်ရနဆ်တာငိ်ုးဆ  ဆနပပီိုး ြက်ဒရယ်ဒမီ  ကဆရစီနငှဲ့ ် ဆရရှည်တည်တံဲ့ 

ခ  ငပ်မဲဆသာ ပင မ်ိုးခ မ်ိုးဆရိုးအတွက် စည်ိုးရံ ိုးလှုံွဲ့ဆဆာ်ဆနဆသာ အမည်မဆြာ်မပသညဲ့် တက်ကကလှုပ်ရှာိုးသူမ ာိုး 

အစ အြွဲွဲ့ မြစ်သည်။ 
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