
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆက္ထုံးမ်ား၊အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆက္ထုံးမ်ား၊
အလြဲသုံးစားျပဳမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား။အလြဲသုံးစားျပဳမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား။
MytelMytel ၊  ၊ ViettelViettel ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကမာၻအႏွံ႔  ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကမာၻအႏွံ႔ 
ကြန္ရက္တစ္ရပ္မွ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံတကာ  ကြန္ရက္တစ္ရပ္မွ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံတကာ  
ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဳးလြန္မႈကို အားေပးကူညီေနပုံ။ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဳးလြန္မႈကို အားေပးကူညီေနပုံ။
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မာတကိာ 

အဓိက အချက်အလက်မျာျား ၅ 

နိဒါန်ျား ၉ 

အသ  ျားပ ြုနည်ျားနာ ၁၃ 

ဝ ါဟာရ အဓိ ပာယ်ဖွင့််ဆိ ချက် ၁၅ 

အခန်ျား ၁။ ဝနာက်ခ အဝပခအဝန ၂၄ 

၁ (၁)    နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား တာဝနရှ်ှိြှု  ၂၅ 

၁ (၂)     မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အာဏာရှင ်နစ်သာ အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားြှု ၂၉ 

၁ (၃)    ေေ်တြ်၏ အခ က်မြ က်သွယ်စရျား   ၃၁ 

၁ (၄)    မြနြ်ာမြည် လူ  အခွင် အစရျား စနာက်ခံအစမခအစန ၃၄ 

၁ (၅)    မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနငှ်  အက င် ြ က် မခောျားြှုြ ာျား ၃၈ 

၁ (၆)    Viettel -  ိုနျ်ား ငျ်ားြ်ကဒြ် ာျားနငှ်  ဒံိုျားက ည်ြ ာျား  ၄၅ 

အခန်ျား ၂။ ဝ ကျားနန်ျားဆက်သယ်ွျားဝရ “ပ ြုပ ငဝ်ပ ာငျ်ားလဲမှ” - စစ်   စ  ၄၉ 

၂ (၁)     Mytel: “အြ ာျားြှိိုငန်ငှ်  ြိုဂ္ဂလှိက  က်ေြ်” ေေ်တြ်ခရှိိုန  ၅၈ 

၂ (၂)      မြနြ်ာအြ ှိ ျားသာျား  က်သွယ်စရျားဥ ျားြှိိုင ် ၆၀ 

၂ (၃)     Mytel ၏ ြထြ ံိုျား စခေါ် ှိိုြှု ၆၄ 

၂ (၄)     စ  ာ်စမ စရျားက သတ်မ တ်ြှုကှိို မ ေ်စေသည် ၆၅ 

၂ (၅)     ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေို၏ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား  ၆၉ 

၂ (၆)      ငျ်ားြ်ကဒ ်ြှတ်ြံိုတငမ်ခငျ်ား  ၇၀ 

အခန်ျား ၃။ MYTEL မှာ “အရ ်ဘက်ဆိ တာ” ဘာမှမရိှဘ ျား ၇၂ 

၃ (၁)    မြနြ်ာနှိိုငင်ရှံှိ Viettel ၇၄ 

၃ (၂)     Mytel ၏ ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ အစမခခံအစ ာက်အအံို  ၇၆ 

၃ (၃)    မြနြ်ာမြည်ရှှိ Viettel ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏ ြ ာျား   ၈၁ 

၃ (၄)    ြဟာြှိတ်မြ ထာျားစသာ ဗ ယက်နြ် ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား  ၉၀ 

အခန်ျား ၄။ စစ်တ ်နငှ့် ်MYTEL ဆက်သယ်ွဝရျားဂ ိြုလ်တ  ၉၂ 

၄ (၁)    AsiaSat (စဟာငစ်ကာင)် ၉၄ 

၄ (၂)     Hughes Network Systems (USA) ၉၈ 

၄ (၃)    ဗ ယက်နြ် ောတှိိုက်နငှ်  စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား (VNPT) ၁၀၀ 
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၄ (၄)   Gilat ပဂ္ှိ လ်တို ကွနရ်က်ြ ာျား (အေစစရျား) ၁၀၂ 

၄ (၅)    Intelsat (လူဇငဘ်တ်/အစြရှိကန)်  ၁၀၄ 

၄ (၆)    JAXA, Hokkaido and Tohoku တကက သှိိုလ်ြ ာျား (ဂ္ ြန)် ၁၀၇ 

အခန်ျား ၅။ စစ်တ ်အဝပခစိ က်စခန်ျားမျာျားရိှ MYTEL ၁၁၀ 

၅ (၁)    တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ                   

စထာက်ကူစြျားသည်။   

၁၁၄ 

၅ (၂)     Mytel နငှ်  ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံိုျား   ၁၂၀ 

အခန်ျား ၆။ MYTEL နငှ့် ်ပမန်မာစစ်တ ်သိ ့် ကမဘာလ  ျားဆိ ငရ်ာ နည်ျား ညာနငှ့် ်တာ၀ါတိ င ်ဝ ာက်  ့်ဝ ျားသငွျ်ားသ မျာျား ၁၂၃ 

၆ (၁)    ထြ် င် လွှင် ေက်နငှ်  ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ် ကှိရှိယာြ ာျား ၁၂၅ 

၆ (၂)     စရဒ ယှိို ကှိရှိယာြ ာျား ၁၂၆ 

၆ (၃)    အခ ှိန ်သတ်ြှတ်မခငျ်ား နည်ျားြညာ (Timing technology) ၁၂၆ 

၆ (၄)    ဓါတ်အာျားစြျားသွငျ်ားသူြ ာျား (Power suppliers) ၁၂၇ 

၆ (၅)    Nokia ( ငလ်န)် နငှ်  Ericsson ( ွ ဒင)် ၁၂၈ 

၆ (၆)    Mytel ၊ မြနြ်ာေေ်တြ်တှိို  နငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်စနစသာ  က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင ်ကိုြပဏ ြ ာျား ၁၂၉ 

အခန်ျား ၇။ ဝငဝွနာက်ကိ  လိ က် ကည့််ပခငျ်ား ၁၃၃ 

၇ (၁)    Mytel နငှ်  Viettel တှိို  ြှ တ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျ်ားစနစေသည်  

နှိိုငင်တံကာဘဏ်ြ ာျား  

၁၃၆ 

၇ (၂)     ဗ ယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားသည် Mytel နငှ်  Viettel တှိို  ြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား 

အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားစနစေသည်။ 

၁၄၁ 

၇ (၃)    မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား ၏ ရငျ်ားနှ ျားြတည်စငကွှိို ရနက်ိုနေ်စတာ ရှယ်ယာ 

စရာငျ်ားဝယ်စရျားလိုြ်ငနျ်ားြှတ င်  တှိိုျားြွာျားစအာင ်လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ား 

၁၄၅ 

၇ (၄)    ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုင်ရာ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား ၁၄၈ 

၇ (၅)    ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုကှိို ရယူြါ။ ၁၅၆ 

ဝတွွေ့ ရိှချက်မျာျား ၁၅၇ 

အကကြံပ ြုချက်မျ ျား ၁၆၂ 

ဝနာက်ဆက်တွ ဲ၁။  ၁၇၅ 

ဝနာက်ဆက်တွ ဲ၂။  ၁၈၅ 

ဝနာက်ဆက်တွ ဲ၃။  ၁၉၀ 

ဝနာက်ဆက်တွ ဲ၄။  ၁၉၇ 

ဝနာက်ဆက်တွ ဲ၅။  ၁၉၉ 

အဆြံျုားသတမ်ှတစု် ၂၀၅ 
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 Mytel သည် မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ားလ်ကွနရ်က်မ ေ်ပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်၊ ဗ ယက်နြ်နှိိုငင်၏ံ အြ ှိ ျားသာျား 

ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနနငှ်  မြနြ်ာရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံြ ာျား၏ ကွနရ်က်တေ်ခိုတှိို  က ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်။ ၎ငျ်ားကှိို 

ေတငလ်ှိိုက်ခ ှိန ်ဇွနလ် ၂၀၁၈ ြှေ၍ အသံိုျားမြ ခွင်  စလျှာက်ထာျားသူအစမခခံအရ ှိိုလျှင ်သံိုျားေွြဲသူ ၁၀ 

သနျ်ားစက ာ်မ င်  စေ ျားကွက်တွင််း ၀င်ရ ောက်မှု ရ ောက်ကျရ ော်လည််း ရ ်းကွက်ယှဉ်ပ  ြိုငမ်ှုမမင မ်ော်း၍ 

အက ှိ ျားအမြတ်ကက ျားြာျားစသာ လိုြ်ငနျ်ားတေ်ခိုမ ေ်သည်။ 

 Mytel ၊ ၎ငျ်ား၏ ြှိိုငရ်ှငြ် ာျားမ ေ်စသာ Viettel ၊ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား (Myanmar Economic 

Cooperation) နငှ်  Myanmar National Telecom Holding Public Ltd (MNTH) တှိို  နငှ်  ၎ငျ်ား၏ 

ြေစည်ျားတငသွ်ငျ်ားသူြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို နည်ျားြညာလွှြဲစမြာငျ်ားစြျားြှု၊ အစမခခံအစ ာက်အအံို 

စ ေါ်စ ာငတ်ည်စ ာက်ြှု၊ ဘဏ္ဍာစထာက်ြံ ြှု၊ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား မြ လိုြ်စြျားြှုနငှ်  စဒတာြ ာျားကှိို 

လက်လှြ်ျားြ စေြှုြှတ င်  တှိိုက်ရှိိုက်စသာ်၎ငျ်ား၊ သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎ငျ်ား ြံ ြှိိုျားစြျားစနသည်။  

 ဤေ ျားြွာျားစရျားအခ က်အလက်ြ ာျားသည် နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒစအာက်တွင ်တာဝနယ်ူတာဝနခံ်ြှုအတွက် 

သက်စရာက်ြှုြ ာျားရှှိပြ ျား ဤအေ ရငခံ်ောြှ ထှိိုတာဝနယ်ူတာဝနခံ်ြှု အစ ကာငျ်ားအရာြ ာျားအစြေါ် 

ခွြဲမခြ်ျားေှိတ်မ ာ သံိုျားသြ်စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားကှိို အဓှိက တငမ်ြထာျားသည်။ 
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Mytel နငှ့်် Viettel တိ ့်သည် ပမန်မာစစ်တ ်အတကွ် နည်ျား ညာ၊ အဝပခခ အဝဆာက်အအ  နငှ့်် 

ဝဒတာမျာျား ရရိှဝအာင ်ဝ ာက်  ့်ဝ ျားသည်။  

 Viettel သည် အဓှိက ေေ်တြေ် ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေိုကက ျားတေ်ခိုမ ေ်ပြ ျား ၎ငျ်ား၏ ြူလြေ်ရှငြ်ှာ 

လက်နက်ြ ာျားကှိို သိုစတသနမြ ရန၊် ထိုတ်လိုြ်ရနန်ငှ်  စရာငျ်ားခ ရနမ် ေ်သည်။ ေေ်လက်နက်ြ ာျားနငှ်  

ြံိုေံနေှ်ြ ှိ ျား အသံိုျားမြ နှိိုငစ်သာ နည်ျားြညာြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်စနစသာ Viettel ၏ ေ ျားြွာျားစရျား 

အေှိြ်အြှိိုငျ်ားြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်   က် ြံှုြ ာျားရှှိမခငျ်ား နငှ် /သှိို  ြဟိုတ် မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်

လည်ြတ်လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ားရှှိစနသည်။ 

 Mytel နငှ်  Viettel သည် လက်နက်နငှ်  ြံိုေံနေှ်ြ ှိ ျား အသံိုျားမြ နှိိုငစ်သာ နည်ျားြညာြ ာျား လွှြဲစမြာငျ်ား 

စြျားအြ်မခငျ်ား၊ ေေ်တြ်၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုအာျား သင်တနျ်ားစြျားမခငျ်ားနငှ်  အ င် မြြှင် စြျားမခငျ်ား 

ြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်၏ စခတ်ြ  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျားကှိို တှိိုက်ရှိိုက် ကူည ြံ ြှိိုျားစနသည်။ မြနြ်ာ 

ေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားြှ ြှိိုင ်ှိိုငစ်သာ  ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ်စကဘယ်ကွနရ်က် 

အြါအဝင ်Mytel ၏ စအာက်စမခ ယနတရာျားအစ ာက်အအံိုကှိို မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား ြျှစဝစြျားထာျား 

ခြဲ သည်။  

 Viettel ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ တေ်ခိုသည် ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားရှှိ ေေ်တြ်၏ 

 က်သွယ်စရျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနသည်  Mytel ၏  က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင ်အနည်ျား ံိုျား ၃၈ ခို 

တည်စ ာက်စနြှုအာျား ဥ ျားစ ာငစ်နသည်။ ၎ငျ်ားတှိို  အထြဲတွင ်စဒသ ှိိုငရ်ာနငှ်  ဗ  ဟာ ှိိုငရ်ာ 

ကွြ်ကြဲစရျားဌာနြ ာျား၊ စမခလ ငတ်ြ်ရငျ်ားြ ာျားနငှ်  ေေ်အငဂ်္ ငန် ယာတြ်ရငျ်ားတေ်ခိုတှိို   ြါဝငသ်ည်။ 

ထှိိုအစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျား၏ အြ ာျားေိုသည် တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားစဒသြ ာျားတွင ်ရှှိစနပြ ျား ကက ျားြာျားစသာ 

လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို တှိိုက်ရှိိုက် ခ ှိ ျားစ ာက်က  ျားလွနစ်နသည်  တြ်ရငျ်ားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားကှိို 

လက်ခံထာျားရှှိသည်။ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ လက်နက်ထိုတ်လိုြ်စနသည်  ကာကွယ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားတွင ် က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင ်၄ ခို တည်ရှှိစနသည်။  

 အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနစအာက်ရှှိ Viettel သည် ဗ ယက်နြ်တွင ်ခွြဲမခြ်ျားေှိြ်မ ာ 

သံိုျားသြ်ြှုမြ လိုြ်ရနအ်တွက် အခ က်အလက် အသံိုျားမြ သူြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား စဒတာြ ာျားကှိို 

စမခရာခံလ က်ရှှိသည်။ (mining user data) မြနြ်ာေေ်တြအ်စနမ င်  ဤအခ က်အလက်ြ ာျားကှိို 

ရယူခွင် ရရှှိစနပြ ျား ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနနှိိုငြ်ါသည်။  
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Viettel နငှ့်် Mytel တိ ့်တငွ ်ပမန်မာစစ်တ ်၏ လ ့်အခွင့််အဝရျားချိြုျားဝဖာက်မှုမျာျားနငှ့်် ချိတဆ်က်ဝနဝသာ 

တငသ်ငွျ်ားဝရာငျ်ားချသ  နိ ငင် တကာ ကွန်ရက်တစ်ခ ကိ  ရရိှဝနသည်။  

 

  နှိိုငင်တံကာေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် Mytel နငှ်  Viettel  တှိို  ကှိို နည်ျားြညာနငှ်  

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားစဝလ က်ရှှိပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်၏  ှိိုျားရွာျားလှသည်  

လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို တှိိုက်ရှိိုက်စသာ်၎ငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎ငျ်ား 

၎ငျ်ားတှိို  ြှ ြံ ြှိိုျားစနသည်  အနတရာယ်သှိို   က စရာက်စနစေသည်။ 

 

 Intelsat (လူဇငဘ်တ် /အရမ  က )် ၊ AsiaSat (ရ ောငရ်ကောင)်၊ ArianeGroup (မ င ်စ်) နငှ  ်

Gilat Satellite Networks (အစစရ ်း)ြ ာျားနငှ်   က် ံစရျားြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်သည် 

Lockheed Martin နငှ်  Maxar Technologies ြှထိုတ်လိုြ်စသာ 

 က်သွယ်စရျားပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ ခွင် ရလ က်ရှှိသည်။ အ ှိိုြါ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ ှိိုငရ်ာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို တှိိုက်ရှိိုက် 

ြံ ြှိိုျားစနဘွယ်ရာ ရှှိသည်။  

 

  ဂ္ ြနန်ှိိုငင်၏ံ အာကာသ စအဂ္ ငေ်  တခိုမ ေ်သည်  JAXA အမြင ်၎ငျ်ားတှိို  နငှ်  

ြဟာြှိတ်မြ ထာျားသည်  ဂ္ ြနတ်ကက သှိိုလ်ြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားမ ေ်စေစသာ 

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အာကာသ ှိိုငရ်ာ အေ အေဥ်ကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနသည်။   

 

 အဓှိကက စသာ နှိိုငင်တံကာေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် Mytel အာျား စထာက်ြံ စနကာ 

မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား ကိုနသ်ွယ်ြှုအရ ြံ ြှိိုျားစနပြ ျား ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက်သာ 

အသံိုျားမြ ရစသာ နည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ ခွင် ရစေရန ်ြံ ြှိိုျားစြျားလ က်ရှှိစနသည်။ ၎ငျ်ားတှိို  ထြဲတွင ် 

NEC (ဂျ  )်၊ ngena (ဂျောမ )ီ၊ CommScope (USA)၊ Huawei (တရုတ်)၊ ZTE (တရုတ်)၊ မမ မ်ော 

(ဂျ  )် နငှ  ်Adva (ဂျောမ )ီ တှိို  ြါဝငသ်ည်။  Viettel  ြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်၏ လူ  အခွင် အစရျား 

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားနငှ်  ခ ှိတ် က်စသာ အမခာျား ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား ရှှိနှိိုငြ်ါစသျားသည်။ 

၎ငျ်ားတှိို  ထြဲတွင ်Qualcomm မှ (ယူအက်စ်)၊ Microsoft (ယူအက်စ်ရအ)၊ Fujitsu (ဂျ  )်၊ Nokia 

(ဖငလ် )် နငှ  ်Ericsson (ဆွီဒင)်တှိို  ြါဝငသ်ည်။  

 



8         အဓှိက အခ က်အလက်ြ ာျား 

 

ပမန်မာစစ်တ ်အဝနပဖင့်် Mytel နငှ့်် ၎ငျ်ား၏ မဟာမိတ်ကွန်ရက်မျာျား၏ အမျာျားသပိဖစ်ဝသာ၊ 

နိ ငင် တကာ ဝငဝွ ကျား  ့် ိ ျားမှုမှ အကျိြုျားအပမတရ်ဝနသည်။ 

 

 Mytelကှိို အြ ာျားမြည်သူနငှ်  ြိုဂ္ဂလှိက  က်ေြြ်ှိိုင ်ှိိုငြ်ှုအမ ေ် စ ာ်စ ာငထ်ာျားခြဲ ပြ ျား ေေ်တြ်က 

“အေှိိုျားရရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင”် မ ေ်သည်။ ေေ်တြ်သည် Mytel ြှတ င်  အြ ာျားမြည်သူြှိိုင ်ရံြံိုစငြွ ာျားနငှ်  

ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြ ာျားကှိို အလွြဲသံိုျားောျားမြ လ က်ရှှိစနပြ ျား တရာျားြဝငက်ှိေစြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စသာ 

ြံိုြှနဘ်တ်ဂ္ က်တွင ်ထည် သွငျ်ားြထာျားစသာ လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ရံြံိုစငကွှိို မ ည်  ည်ျားစြျားစနကာ အြ ာျားမြည်သူြှိိုင ်

ြေစည်ျားြ ာျားအာျား တလွြဲအသံိုျားမြ လ က်ရှှိသည်။  

 ကြ္ာ ဘဏြ်ှ ြံ ြှိိုျားစြျားထာျားစသာ  က်သွယ်စရျား မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျားအေ အေဥ်ြှ Mytel အာျား 

စ ေါ်စ ာငြ်ှုကှိို မ ေ်စေနှိိုငခ်ြဲ မခငျ်ား မ ေ်သည်။ 

 အဓှိကက စသာ နှိိုငင်တံကာဘဏြ် ာျားအစနမ င်  Viettel Global Investment JSC အာျား စခ ျားစငြွ ာျား 

စြျားအြ်လ က်ရှှိစနပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်စေကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား  က်လက် 

လိုြ်စ ာငန်ှိိုငစ်ေရန ်ထြ် င် ြံ ြှိိုျားစြျားလ က်ရှှိသည်။ ထှိိုရံြံိုစငြွ ာျားကှိို လက်နက်ြ ာျားနငှ်  နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား 

ြေစည်ျားြ ာျားအာျား မြနြ်ာမြည်အတွက် ဝယ်ယူသံိုျားေွြဲစရျားနငှ်  လွှြဲစမြာငျ်ားစရျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိိုင ်ွယ် 

ရှှိသည်။ HSBC (ယူရက)၊ Standard Chartered (ယူရက)၊ Mitsubishi UFJ Financial Group 

(MUFG) (ဂျ  )်၊ Taipei Fubon (ထ ုငဝ်မ်) နငှ  ်Maybank (မရလ်းရှော်း) အေရှှိစသာဘဏြ် ာျား 

ြါဝငသ်ည်။ 

 မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား တှိိုက်ရှိိုက် အက ှိ ျားစက ျားဇူျားမ ေ်စေသည်  စခ ျားစငြွ ာျားနငှ်  ဝန်စ ာငြ်ှုြ ာျားကှိို 

ဗ ယက်နြ်ဘဏြ် ာျားက ြံ ြှိိုျားစြျားစနသည်။ ထှိိုအထြဲတွင ်နှိိုငင်တံကာ စငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားြှ 

ရှယ်ယာြှိိုင ်ှိိုငစ်နစသာ ဘဏြ် ာျား၊ နှိိုငင်တံကာ စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားနငှ်  အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏတ်ှိို  ၏ 

ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှု စငွစ ကျား ှိိုငရ်ာ အေ အေဥ်ြ ာျားတွင ်ြါဝငစ်နစသာဘဏြ် ာျား ြါဝငြ်ါသည်။ 

၎ငျ်ားတှိို  ထြဲတွင ်TPBank ၊ AB Bank ၊ VIB Bank ၊ BIDV နငှ်  VietinBank တှိို  ြါဝငသ်ည်။  

 မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ်မ ေ်စေစသာ Mytel ၏ ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာ လည်ြတ်စနြှုြ ာျားကှိို 

Boku Boku (ယူအက်စ်ရအ)၊ Digital Virgo (မ င ်စ်)၊ Oracle (ယူအက်စ်ရအ) နငှ  ်FPT (ဗီယက် မ်) 

တှိို  ြှ စထာက်ြံ ြှုြ ာျား စြျားစနြါသည်။  



“ဆက္သြယ္ေရးသည္ မွားယြင္းသည့္ လက္ထဲေရာက္လွ်င္ ႀကီးမားေသာ 
အႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ အြန္လိုင္း အသုံးျပဳ
မႈ ပိုမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာျပည္သည္လည္း လွ်င္ျမန္ေသာ ေျပာင္း
လဲမႈႏွင့္ အတူ ဒီဂ်စ္တယ္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေ
နသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ဒီဂ်စ္တယ္ ကူးေျပာင္းမႈကို မည္သူက ထိန္းခ်ဳပ္ပါ
သနည္း။ မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။”

နိဒါန္းနိဒါန္း
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နိဒါန်ျား 

 

 

 

 

 

သတငျ်ားနငှ်  က်သွယ်စရျားနည်ျားြညာသည် စကာငျ်ားက ှိ ျားမ ေ်စေရနအ်တွက် အငအ်ာျားတေ်ရြ် မ ေ်နှိိုငြ်ါသည်။ 

၎ငျ်ားြှ လူြှုအသှိိုငျ်ားအဝနျ်ားြ ာျားကှိို  က်သွယ်စြျားနှိိုင်သည်၊ ဗဟိုသိုတကှိို လက်လှြ်ျားြ စေနှိိုငသ်ည်၊ 

သက်စြွျားဝြ်ျားစ ကာငျ်ားြှုကှိို စထာက်ကူနှိိုငသ်ည်၊ လူြှုအစမြာငျ်ားအလြဲအတွက် ကှိရှိယာတေ်ရြ်အစနမ င်  

အသံိုျားမြ နှိိုငြ်ါသည်။ ြှာျားယွငျ်ားသူြ ာျားလက်ထြဲသှိို   စရာက်ရှှိသွာျားလျှငြ်ူ အခ က်မြ က်သွယ်စရျားြ ာျားသည် 

ကက ျားြာျားစသာ အနတရာယ်ကှိို မ ေ်စြေါ်စေနှိိုငသ်ည်။ ၂၀၁၈ ခိုနေှ် ဇွနလ်တွင ်မြနြ်ာနငှ်  ဗ ယက်နြ်ေေ်တြ်တှိို  သည် 

မြနြ်ာခရှိိုန  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံြ ာျား၏1 အဝနျ်ားအဝှိိုငျ်ားြ ာျား ြါဝငလ် က် မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ေတိုတထ စမြာက်နငှ်  စနာက် ံိုျား 

ြှိိုဘှိိုငျ်ားကွနရ်က် စအာ်ြစရတာမ ေ်သည်  ြှိိုငတ်ြဲလ် (Mytel) ကှိို တည်စထာငခ်ြဲ  ကြါသည်။ ၂ နေှ်အတွငျ်ားြှာြင ်

သံိုျားေွြဲသူ အစမခခံအရစမြာလျှင ်အသံိုျားမြ သူ ၁၀ သနျ်ားစက ာ်မ င  ်ရစျ်းကွက်တွင််း ၀ငရ် ောက်မှု ရ ောက်ကျ 

ရ ော်လည််း ရ ်းကွက်ယှဉ်ပ  ြိုငမ်ှုမမင မ်ော်းရ ော လု ်င ််းတစ်ခုမဖစ် ည်။2  

Mytel အာျား တည်စ ာက်ြှုနငှ်  လည်ြတ်ြှုတွင ်မြနြ်ာ လကန်က်ကှိိုငတ်ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၏ စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား 

အစမခခံအစ ာက်အဥ ျားအာျား အ င် မြြှင် တငမ်ခငျ်ားနငှ်  ခ ြဲှုံ့ထွငမ်ခငျ်ားတှိို  လည်ျား ြါဝငစ်နခြဲ ြါသည်။ နှိိုငင်တံကာြှ 

စရာငျ်ားခ သူြ ာျား၏ က ယ်မြန်  လှစသာ ကွနရ်က်တေ်ရြ်ကှိို ေေ်တြ်ြှ အသံိုျားမြ ခွင် ရသွာျားစအာင ်Mytel ြှ 

ြ က်နာှောအမ ေ် ကာကွယ်စြျားထာျားသည်။ အလာျားတူြင ်Mytel အစနမ င်  အမြတ်အေွနျ်ား အလွနရ်ှှိသည်  

ဘဏ္ဍာအရငျ်ားအမြေ်ကှိိုြါ ထိုတ်လိုြ်စနရာ ၎ငျ်ားကှိို တရာျားြဝငသ်ည်  ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် ေေ်တြ်၏ 

သ ျားသန်   လျှှိ ှုံ့ ဝှက်ရံြံိုစင ွအမ ေ် အသံိုျားမြ စနနှိိုင်သည်။ လူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  

လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို တာဝနရ်ှှိစနသည်  မြနြ်ာေေ်တြ်သည် ဗ ယက်နြ်နငှ်  

ြဟာဗ  ဟာက စသာ ြဟာြှိတ်မြ ြှုြှ တ င်  နှိိုငင်စံတာ်၊ အစမခခံအစ ာက်အအံိုနငှ်  မြနြ်ာနှိိုငင်သံာျားြ ာျား 

အစြေါ် ၎ငျ်ား၏ ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုကှိို ြှိိုြှိိုခ ြဲှုံ့ထွငလ်ာစနခြဲ သည်။ ဤမ ေ်ေဥ်ထြဲြှာြင ်ေေတ်ြ်သည် နှိိုငင်စံတာ် ရံြံိုစငနွငှ်  

အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားကှိို အလွြဲသံိုျားောျားမြ စနခြဲ ပြ ျား ၎ငျ်ား၏ အာဏာကှိို ြှိိုြှိို ခှိိုငြ်ာေွြဲပြြဲစေပြ ျား ထှိြ်တနျ်ားဗှိိုလ်ခ  ြ်ြ ာျားကှိို 

ြှိိုြှိိုခ ြ်ျားသာစေခြဲ သည်။  
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မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ က  ျားလွနသ်ည်  နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားတွင ်ေေ်စရျား ှိိုငရ်ာ  က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာြ ာျားနငှ်  

ဒ ဂ္ ေ်တယ် နည်ျားြညာ အသံိုျားမြ ြှုတှိို   ြါဝငြ်ါသည်။ ေေ်တြ်စခါငျ်ားစ ာငြ် ာျားြှ ရှငျ်ားလငျ်ားစရျားေေ် ငစ်ရျားြ ာျား၊ 

အရြ်သာျားြ ာျားအစြေါ် စမြမြငတ်ှိိုက်ခှိိုက်ြှုြ ာျားနငှ်  ရွာြ ာျားအာျား လက်လွတ်ေြယ် စလစ ကာငျ်ားတှိိုက်ခှိိုက်ြှုြ ာျား 

အတွက် အြှိန်  ြ ာျားထိုတ်မြနရ်ာတွင ် က်သွယ်စရျားေနေ်ြ ာျားြှတ င်  လိုြ်စ ာငခ်ြဲ သည်။  က်သွယ်စရျား 

အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျားြှတ င်  ေေ်တြ်၏ မြည်သူ   က် ံစရျားနငှ်  ေှိတ်ဓာတ်ေေ် ငစ်ရျား 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားအစနမ င်3 အြိုနျ်ားေကာျားကှိို မ န်  စဝမခငျ်ား၊ တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားနငှ်  ဘာသာစရျားလူနည်ျားေိုအိုြ်ေိုြ ာျား 

အစြေါ် အ ကြ်ျား က်ြှုမ ေ်စေရန ်လှုံှုံ့စ ာ်မခငျ်ားတှိို  ကှိို မြ လိုြ်နှိိုငခ်ြဲ သည်။  က်သွယ်စရျားနငှ်  ဒ ဂ္ ေ်တယ် 

နည်ျားြညာတှိို  ြှတ င်  ေေ်တြ်အစနမ င်  စောင်  ကည် ြှုြ ာျားကှိို မြ လိုြ်စနနှိိုငပ်ြ ျား တရာျားြဝင ်ထှိနျ်ားသှိြ်ျားမခငျ်ားနငှ်  

ညြှငျ်ားြနျ်ားနှှိြ်ေက်မခငျ်ားတှိို  အတွက် အရြ်သာျားြ ာျားကှိို ြေ်ြှတ်ထာျားစနနှိိုငခ်ြဲ သည်။ ထှိို  အမြင ်တရာျားေ ရငစ်ရျားအစြေါ် 

၎ငျ်ား၏ အာျားကက ျားလှစသာ ခ  ြ်ကှိိုငြ်ှုြှတ င်  သတငျ်ားစထာက်ြ ာျားနငှ်  တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူြ ာျားကှိို နှှိြ်ကွြ်မခငျ်ား၊ 

စဝ နစ်သာ ဝက်ဘ် ှိိုဒြ် ာျားကှိို ြှိတ် ှိို  မခငျ်ားနငှ်  အတှိိုက်အခံမြ စသာ အသံြ ာျား တှိတ် ှိတ်သွာျားစေရန ်

ရည်ရွယ်သည်  တရာျားစ ကာငျ်ားအရ အစရျားယူြှုြ ာျား အေမြ  လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ားတှိို  ကှိို မြ ြူစနြါသည်။  

ေေ်တြ်ြှ 5G ကွနရ်က်၊ အလှိိုအစလ ာက်သငယ်ူစသာ ဥာဏရ်ည်တိုြ (Artificial Intelligence)၊  က်သွယ်စရျား 

ြေစည်ျားြ ာျားအ ကာျား  က်သွယ်ြှုကွနရ်က်၊ ကက ျားြာျားသည်  စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျားနငှ်  စဒတာအခ က် 

အလက်ြ ာျား စမခရာခံမခငျ်ား (data mining) တှိို  ကှိို လက်လှြ်ျားြှ လာသည်နငှ် အြျှ မြနြ်ာအရြ်သာျားမြည်သူြ ာျား 

အတွက် အနတရာယ် ြှိိုြှိိုကက ျားြာျားရနသ်ာရှှိသည်။  

သတငျ်ားနငှ်  က်သွယ်စရျား၊ စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအစြေါ် ေေ်တြ်၏ ခ  ြ်ကှိိုငြ်ှုသည် ၎ငျ်ားတှိို  က 

မြနြ်ာ နှိိုငင်စံရျားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား အသွငစ်မြာငျ်ားမခင်ျားကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်၍ ကကှိ ျားကှိိုငခ် ယ်လှယ်မခငျ်ားြှတ င်  

မ ေ်စြေါ်လာခြဲ မခင်ျားမ ေ်သည်။  က်သွယ်စရျား မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှုကှိို ကြ္ာ ဘဏ ်(World Bank) ြှ 

ြံ ြှိိုျားစနခြဲ ြါသည်။ ကြ္ာ ဘဏအ်စနမ င်  ေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ခရှိိုန ြ ာျား၏ အခနျ်ားကဏ္ဍကှိို အြှတ်တြြဲ  

သတှိြထာျားြှိဘြဲ တရာျားဝငစ်ေခြဲ သလှိို   ေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျား ှိိုငရ်ာ ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ကှိိုလည်ျား 

အာျားစကာငျ်ားစေခြဲ ြါသည်။ နှိိုငင်တံကာ စငစွ ကျားြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်စရျားအ ွြဲှုံ့ (International Financial 

Cooperation) နငှ်  အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ ်(Asian Development Bank) တှိို  ြှ စထာက်ြံ ခြဲ စသာဘဏြ် ာျား 

အြါအဝင ်နှိိုငင်တံကာနငှ်  ဗ ယက်နြ်ဘဏြ် ာျားက Mytel ၏ ကွနရ်က်ကှိို စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားစြျားခြဲ ြါသည်။ 

မြနြ်ာနှိိုငင်အံတွက်  က်ဒရယ်ဒ ြှိိုကစရေ နငှ်  စရရှည်တည်တံ ခှိိုငပ်ြြဲစသာ ဒ ြှိိုကစရေ ရရနအ်တွက် ှိိုလျှင ်

မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို အရြ်သာျားထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက်တွင ်ထာျားရြည်မ ေ်ပြ ျား နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအတွက် 

တာဝနခံ်ြှုကှိို ရှှိစေရြည်မ ေ်သည်။ သတငျ်ားနငှ် စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား၏ အခနျ်ားကဏ္ဍသည်လည်ျား 
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ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားနငှ်  ဒ ြှိိုကစရေ အတွက် မ ေ်ရြည်မ ေ်ပြ ျား ေေ်တြ်၏ လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားနငှ်  

အက င် ြ က်မခောျားြှုြ ာျားအတွက် လက်နက်သ ွယ် ြမ ေ်စေရြါ။  

ဤအေ ရငခံ်ောသည် စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားနငှ်  ဒ ဂ္ ေ်တယ် အတတ်ြညာတှိို  တွင ်မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

ြဟာဗ  ဟာ အက ှိ ျားေ ျားြွာျားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျား၏ ြတ်သက် က်နယွ်စနြှုြ ာျားကှိို အစသျားေှိြ် 

စ ာ်ထိုတ်ရှငျ်ားမြထာျားသည်။ ဤအေ ရငခံ်ောြှ မြနြ်ာေေ်တြ၏် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား၊ လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ် 

က  ျားလွနစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  အမခာျားလူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို Mytel နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျား 

ြှိတ် က်ြ ာျားက ကူည စထာကြ်ံ စြျားစနြှုြ ာျားကှိို အစလျားထာျား စ ေါ် မြထာျားသည်။ မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ားတှိို   

ြှိတ် က်ြ ာျား၏ ကက ျားြာျားစသာ အက င် ြ က်မခောျားြှုကှိို ဤအေ ရငခံ်ောက စ ေါ်ထိုတ်ထာျားပြ ျား ဤသည်ြှာလည်ျား 

မြ ြ်စနစသာစရခြဲစတာင်၏ မြငရ်စသာထှိြ်ြှိိုငျ်ားြျှသာ ရှှိြါစသျားသည်။  

မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ြွင် လငျ်ားမြငသ်ာမခငျ်ား လံိုျားဝကငျ်ားြြဲ ြှုစ ကာင်  ဤသှိို  အေ ရငခံ်ောြ ှိ ျားအစနမ င်  ြည်သည် အခါြျှ 

လံိုျားဝမြည် ေံိုလှိြ် ြညြ်ဟိုတ်ြါ။ မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ြှိတ် က်ြ ာျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားမြ ြှုနငှ်  အက င် ြ က် 

မခောျားြှုတှိို  ကှိို ထြ်ြံေံိုေြ်ျားရန ်လှိိုအြြ်ါြည်။ က  ျားလွနသူ်ြ ာျားကှိိုလည်ျား တာဝနခံ်ခှိိုငျ်ားရြါြည်။  

မြည်သူလူထိုြှ အွနလ်ှိိုငျ်ားတွင ်ြှိိုြှိိုစရာက်ရှှိလာပြ ျား  က်သွယ်ြှုမြ လာသည်  လ ငမ်ြနစ်သာ စမြာငျ်ားလြဲြှုြ ာျား 

နငှ် အတူ မြနြ်ာနှိိုငင်သံည်လည်ျား ဒ ဂ္ ေ်တယ် စတာ်လှနစ်ရျားတခိုကှိို စ ာ်စ ာငစ်နပြ မ ေ်သည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ 

ဒ ဂ္ ေ်တယ် အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားြှုကှိို ြည်သူက ထှိနျ်ားခ  ြ်စနြါသနည်ျား။ ြည်သည် ရည်ရွယ်ခ က်အတွက်နည်ျား။  
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အသ  ျားပ ြုနည်ျားနာ 

 

 

 

 

 

ဤအေ ရငခံ်ောကှိို လွတ်လြ်ေွာရရှှိနှိိုငစ်သာ အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားနငှ်  ၂၀၁၇-၂၀၂၀ အတွငျ်ားက မြနြ်ာနှိိုငင်ရံှှိ Viettel 

ေ ြံကှိနျ်ားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားနငှ်  ြတ်သက်သည်  အ ွြဲှုံ့တွငျ်ား ှိိုငရ်ာ  ှိိုငတ်ွြဲြ ာျားကှိို Viettel Construction Myanmar 

(VCM) က အြှတ်တြြဲ  ထိုတ်မြနြ်ှိရာြှ စဒတာြ ာျား က ှိ ျားစြါက်ြှု  က စတွှုံ့ ရှှိရြှုတခိုကှိို အစမခခံထာျားမခငျ်ား 

မ ေ်သည်။  ဤြှတ်တြ်ျားြ ာျားတွင ်ထိုတ်လွှင် လက်ခံနှိိုငစ်သာ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျား၏ အစသျားေှိြ်အေ အေဥ်ြ ာျား၊ 

အစကာငအ်ထည်စ ေါ်စရျား ှိိုငရ်ာ ညွှန ်ကာျားခ က်ြ ာျား၊ အစသျားေှိတ်ောရငျ်ားြ ာျား၊ လက်ခံမ တ်ြှိိုငျ်ားြ ာျား၊ 

ဓါတ်ြံိုြ ာျားနငှ်  အ ွြဲှုံ့တွငျ်ား ြူဝါဒြ ာျားတှိို   ြါဝငြ်ါသည်။ VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ ရရှှိစသာ ြှတ်တြ်ျားတခိုကှိို 

ရည်ညွှနျ်ားြှိြါက Justice For Myanmar ၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒတ်ွင ်ြူရငျ်ားကှိို ရရှှိနှိိုငြ်ည်မ ေ်ပြ ျား ရှာစ ွနှိိုငြ်ည်  

လင် ခ်ကှိိုလည်ျား စြျားထာျားြါသည်။ အြ ာျား ကည် ရှုနှိိုငစ်သာ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားတွင ်ြါဝငစ်နသည်   Viettel 

ဝနထ်ြ်ျားြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားလံိုမခံ ြှုကှိို ထှိနျ်ားသှိြ်ျားရန ်စ ာငရွ်က်ခ က်ြ ာျားကှိိုလည်ျား Justice For Myanmar ြှ 

မြ လိုြ်ထာျားြါသည်။  

လွတ်လြ်ေွာရနှိိုငစ်သာ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားသည် စအာက်ြါ ြူလရငျ်ားမြေ်ြ ာျားြှ မ ေ်ြါသည်။  

• မြနြ်ာနငှ်  ဗ ယက်နြ်နှိိုငင်တံှိို  ၏ နှိိုငင်ြံှိိုငြ် ဒ ယာြ ာျား၊ ဗ ယက်နြ်နငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်တှိို  ၏ 

တရာျားဝငြ် ဒ ယာြ ာျားကှိို ြှိိုြှိိုဥ ျားောျားစြျားြါသည်။  

• မြနြ်ာ၊ ဗ ယက်နြ်နငှ်  နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒြ ာျားနငှ်  ညွှန ်ကာျားခ က်ြ ာျား 

• ကိုြပဏ ဝက်ဘ် ှိိုဒြ် ာျားနငှ်  ရနက်ိုနေ်စတာ အှိြ်ေ်ခ ှိနျ်ား ဝက်ဘ် ှိိုဒတ်ွင ်ထိုတ်မြနခ်ြဲ သည်  

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေို၏  ွင် ဟခ က်ြ ာျား 

• အေှိိုျားရနငှ်  ကိုြပဏ ဝက်ဘ် ှိိုဒြ် ာျားတွင ်ထိုတ်မြနထ်ာျားသည်  သတငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျား 

• Google Earth ြှ ရရှှိစသာ ပဂ္ှိ လ်တိုရိုြ်ြံိုလွှာြ ာျား 

• LinkedIn ကိုြပဏ နငှ်  Facebook အစကာင် ြ ာျား 

• ြှတ်ြံိုတငထ်ာျားစသာ ြူြှိိုငခွ်င် ြ ာျားနငှ်  ထိုတ်မြနထ်ာျားစသာ သှိြပံနည်ျားက  သိုစတသနမြ ခ က်  
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စအာက်ြါ တ င် ခံ ရရှှိသည်  အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားကှိိုလည်ျား အလာျားတူ အသံိုျားမြ ထာျားြါသည်။  

• ကိုလသြဂ္ဂ၏ မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိိုငရ်ာ နှိိုငင်တံကာ သ ျားမခာျားလွတ်လြ်သည်  အခ က်အလက် 

ရှာစ ွစရျားစကာ်ြရှင၊် ကိုလသြဂ္ဂ၏ အထူျားေံိုေြ်ျားစရျားအရာရှှိ၊ နှိိုငင်တံကာနငှ်  မြနြ်ာမြည်အစမခေှိိုက် 

လူ  အခွင် အစရျား အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား အြါအဝင ်ဂ္ိုဏသ်ှိကခာရှှိစသာ အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားြှ ရရှှိသည်  

လူ  အခွင် အစရျားြှတ်တြ်ျားြ ာျား 

• ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်ြ ဒ ယာြ ာျားြှ အေ ရငခံ်ောြ ာျား 

• ေ ျားြွာျားစရျား စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျား 

အမ ေ်အြ က်အြ ာျားေိုတွင ်အဂ္ဂလှိြ်ဘာသာေကာျားမ င်  ြဟိုတ်စသာ ဘာသာေကာျားတေ်ခိုြှ အရငျ်ားအမြေ်ကှိို 

ရည်ညွှနျ်ားြါက တရာျားဝင ်ဘာသာမြန ်ှိိုခ က်ကှိို ရည်ညွှနျ်ားစသာ လင် ခ်ကှိို စြျားအြ်ြါြည်။ ဘာသာမြန ်ှိိုခ က်ကှိို 

ရှာြစတွှုံ့စသာ အစမခအစနြ ာျားတွင ်Google ဘာသာမြနြ်ှုကှိို စက ျားဇူျားမြ ၍ အသံိုျားမြ ြါ။  
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ဝ ါဟာရ အဓ ိပာယဖွ်င့််ဆိ ချက် 

 

 

 

 

ABBank An Binh Commercial Joint Stock Bank 

An Binh အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ် 

ADB    Asian Development Bank  

အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ် 

Aerial Survey  စလစ ကာငျ်ားြှ တှိိုငျ်ားထွာမခငျ်ား 

Algorithm  ခှိိုငျ်ားစေထာျားစသာ တွက်ခ က်ြှု အေ အေဥ် 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations အစရှှုံ့စတာငအ်ာရှနှိိုငင်ြံ ာျားအသငျ်ား 

Backhaul Support ြငြ်ကွနရ်က်နငှ်  စဒသတွငျ်ားကွနရ်က်အ ကာျား ခ ှိတ် က်သည်  ဝနစ် ာငြ်ှု 

BIDV Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam 

 ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှစံရျားနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား ှိိုငရ်ာ အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်ဗ ယက်နြ ်

ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ် 

BIO Belgian Investment Company for Developing countries 

  ွံှုံ့ ပ ှိ ျား ြဲနှိိုငင်ြံ ာျားအတွက် ဘယ်လ်ဂ္  ယံ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ကိုြပဏ   

BTS Base transceiver station 

 ထိုတ်လွှင် လက်ခံနှိိုငစ်သာ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား 

BUC Block upconverter  

 ပဂ္ှိ လ်တိုအခ က်မြသတငျ်ားြ ာျားကှိို လွှင် တငရ်ာတွင ်လှုှိငျ်ားနှိြ် ြှ လှုှိငျ်ားမြင် သှိို   

ကူျားစမြာငျ်ားစြျားသည် ကှိရှိယာ 

CDMA   Code-division multiple access  

သတငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျားေွာကှိို  က်သွယ်စရျားလြ်ျားစ ကာငျ်ားတခိုထြဲသှိို   

ြှိို  လွှင် နှိိုငစ်သာအရာ 

Cesium clock Atomic clock used for highly accurate timekeeping in high-speed 

communications, global positioning and other functions 

အရှှိနမ်ြင် လွနျ်ားသည်   က်သွယ်ြှုြ ာျား၊ စမြြံိုစနရာမြြှုြ ာျားနငှ်  
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အမခာျားလိုြ်ငနျ်ားစ ာငတ်ာြ ာျားတွင ်လွနေ်ွာတှိက သည်  အခ ှိနမ်ြသြှုအတွက် 

အသံိုျားမြ သည်  အဏိုမြ နာရ  

CFO Chief financial officer  

ဘဏဏ ာစရျားအရာရှှိခ  ြ် 

Cloud Computing အငတ်ာနက်ကှိို အသံိုျားမြ ၍ အစဝျားထှိနျ်ား ာဗာြ ာျားတွင ်စဒတာြ ာျားကှိို 

ေ ြံခန်  ခွြဲသည် ေနေ် 

CMEC China-Myanmar Economic Corridor  

တရိုတ်-မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားေကကဂန ်

Communication Node  က်သွယ်စရျားလြ်ျားစ ကာငျ်ားြ ာျားအာျား တ င်  ထြ်ြံမ န်  မ  ျား သှိို  ြဟိုတ် 

အ ံိုျားသတ်သည် စနရာ 

DAC Viettel Big Data Analytics Center 

 Viettel စဒတာအခ က်အလက်ကက ျားြ ာျား ခွြဲမခြ်ျားေှိြ်မ ာသံိုျားသြ်သည် ေငတ်ာ 

Dark fibre Unused optical cable  

အသံိုျားြမြ ရစသျားသည်  စအာ ြ်တေ် ှိိုငဘ်ာကကှိ ျား 

DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 

German Investment Cooperation 

ဂ္ ာြန ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား 

DFC Development Finance Corporation 

 ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား 

DICA Directorate of Investment and Company Administration 

ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုနငှ်  ကိုြပဏ ြ ာျား ညွှန ်ကာျားြှု ဥ ျားေ ျားဌာန 

DOS Directorate of Signals 

အခ က်မြ က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development 

မြနလ်ည်တည်စ ာက်စရျားနငှ်  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား ှိိုငရ်ာ ဥစရာြဘဏ် 

EDFI European Development Financial Institutions 

ဥစရာြ  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု ှိိုငရ်ာ ဘဏ္ဍာစရျား အစ ာက်အအံိုြ ာျား 

EW   Electronic warfare 

   အ လက်ထစရာနေ် ေေ်ြွြဲ 

Eximbank Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank 

ဗ ယက်နြ် သွငျ်ားကိုနထ်ိုတ်ကိုန ်ှိိုငရ်ာ အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ် 
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Express of Intent ေှိတ်ဝငေ်ာျားစ ကာငျ်ား စ ေါ် မြခ က် 

FMO Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 

(Dutch Entrepreneurial Development Bank) 

နယ်သာလန ်အစမခေှိိုက် ရင်ျားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ် 

GPRS General packet radio service 

2G, 3G ြှိိုဘှိိုငျ်ားကွနရ်က်ြ ာျား၏ စဒတာေ ြံြှုမ င်  ဝနစ် ာငြ်ှု 

GSM   Global system for mobiles 

   ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ်ြ ာျားအတွက် ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာေနေ ်

Guided Missiles  ြြဲ ထှိနျ်ားဒံိုျားက ည်ြ ာျား 

HDBank Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank 

ဟှိိုခ  ြငျ်ားပြှိ ှုံ့စတာ်  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု ှိိုငရ်ာ အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ် 

ICC International Criminal Court  

နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ှိိုငရ်ာ တရာျားရံို ျား 

ICT   Information and communication technology 

   သတငျ်ားအခ က်အလက်နငှ်   က်သွယ်စရျား နည်ျားြညာ 

IFC   International Finance Corporation  

   နှိိုငင်တံကာ စငစွ ကျား ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်စရျားအ ွြဲှုံ့ 

IGT Irrawaddy Green Towers  

IRU Indefeasible Use of Rights  

ကနထ်ရက် ခ  ြ် ှိိုသူနေှ်ဥ ျားအ ကာျား မြနလ်ည်  က် ှိိုမခငျ်ား ြမြ နှိိုငသ်ည်  

သစဘာတူည ခ က် 

Internet of Things စန  ေဥ်သံိုျားြေစည်ျားြ ာျားတွင ်မြ ြ်နှထံာျားစသာ ကွနမ်ြ တာ အေှိတ်အြှိိုငြ် ာျားအ ကာျား 

အငတ်ာနက်ြှတ င်  အမြနအ်လှန ် က်နယွ်စနြှု 

IP Internet protocol  

အငတ်ာနက်စြေါ် အခ က်အလက်ြ ာျားတငြ်ှိို  ရာတွင ်လှိိုက်နာရြည် ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား  

ITAH Irrawaddy Towers Asset Holdings 

ITAR   International Traffic and Arms Regulations 

   နှိိုငင်တံကာ ကိုနက်ူျားသနျ်ားြှုနငှ်  လက်နက်ြ ာျား ှိိုငရ်ာ ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား 

JAXA Japan Aerospace Exploration Agency 

ဂ္ ြန ်အာကာသ စအဂ္ ငေ်  
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JSC Joint Stock Company 

အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်ကိုြပဏ  

KIA   Kachin Independence Army 

   ကခ ငလ်ွတ်စမြာက်စရျားတြ်ြစတာ် 

Killer Robots  အလှိိုအစလ ာက် ြေ်ခတ်သည်  လက်နက်တြ် ငထ်ာျားစသာေက် 

Ku-band A range of the electromagnetic spectrum covering frequencies from 12-

18 GHz.  

12-18 GHz အတွငျ်ား လှုှိငျ်ားလွှင် ြှုြ ာျားကှိို လွှြ်ျားမခံ စေစသာ လျှြ်ေေ်သံလှိိုက်ေက်ကွငျ်ား 

အတှိိုငျ်ားအတာ 

Landing Station ြငလ်ယ် သှိို  ြဟိုတ် အမခာျားနှိိုငင်တံေ်ခိုြှ ြှိြှိနှိိုငင်ံ၏ ကိုနျ်ားတွင်ျားသှိို   စကဘယ်ကကှိ ျားြ ာျား 

ေတငစ်ရာက်ရှှိလာသည် စနရာ 

LID   Light Infantry Division  

   စမခမြနတ်ြ်ြ 

LienVietPostBank Lien Viet Post Commercial Joint Stock Bank 

အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်Lien Viet Post ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ ်

MAEU Myanmar Aerospace Engineering University 

 မြနြ်ာနှိိုငင် ံစလစ ကာငျ်ားနငှ်  အာကာသအတတ်ြညာ တကကသှိိုလ ်

MAPCO Myanmar Agribusiness Public Corporation 

မြနြ်ာနှိိုငင် ံလယ်ယာေ ျားြွာျားစရျား အြ ာျားြှိိုငက်ိုြပဏ  လ ြှိတက ်

Market Capitalization Figure ေစတာ စေ ျားကွက်တန ်ှိိုျား 

MAS   Military Affairs Security 

   ေေ်ဘက်စရျားရာ လံိုမခံ စရျားအ ွြဲှုံ့ 

MB Military Commercial Joint Stock Bank 

အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်တြ်ြစတာ် ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ် 

MEC   Myanmar Economic Corporation 

   မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား 

MECTel  Myanmar Economic Corporation’s mobile network   

   မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ်ကွနရ်က် 

MEHL   Myanma Economic Holdings Company Limited 

   မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား ဥ ျားြှိိုငက်ိုြပဏ လ ြှိတက်\ 

MOA   Memorandum of Association သငျ်ား ွြဲှုံ့ ြှတ်တြ်ျား 
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Metadata အမခာျားစဒတာြ ာျား၏ သတင်ျားအခ က်အလက်ကှိို ရှငျ်ားမြြျှစဝစြျားစသာ 

စဒတာအခ က်အလက်အေို 

MFOCN Myanmar Fiber Optic Communication Network Co. Ltd. 

မြနြ်ာ  ှိိုငဘ်ာကကှိ ျားြျှင ် က်သွယ်စရျားကွနရ်က် ကိုြပဏ  လ ြှိတက် 

MIL Myanmar Investments International Ltd. 

 မြနြ်ာရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု နှိိုငင်တံကာ လ ြှိတက် 

MMK   Myanmar kyat, the currency of Myanmar  

မြနြ်ာက ြ်၊ မြနြ်ာစငစွ ကျား 

MNO   Mobile network operators  

   ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ်ကွနရ်က် စအာ်ြစရတာြ ာျား 

MNTH   Myanmar National Telecom Holdings  

   မြနြ်ာအြ ှိ ျားသာျား  က်သွယ်စရျား ဥ ျားြှိိုင် 

MNTI Myanmar National Telecom Infra Co. Ltd. 

MNTS Myanmar National Telecom Services Co. Ltd. 

 မြနြ်ာအြ ှိ ျားသာျား  က်သွယ်စရျား ဝနစ် ာငြ်ှု ကိုြပဏ လ ြှိတက် 

MOTC   Ministry of Transport and Communications 

   ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျား ဝနက်က ျားဌာန 

Motion Sensor  လှုြ်ရှာျားြှု စမခရာခံြေစည်ျား 

MoU Memorandum of understanding  

နာျားလည်ြှု ောချွနလ်ွှာ 

MPSS  Myanmar Payment Solution Services 

မြနြ်ာစငစွြျားစခ ြှုေနေ် ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

MPT   Myanma Posts and Telecommunications 

   မြနြ်ာ  က်သွယ်စရျားလိုြ်ငနျ်ား 

MPU Myanmar Payment Union 

MTI Myanmar Technologies and Investment Corporation 

 မြနြ်ာ နည်ျားြညာနငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား 

Multicopters ြှိြှိ ာသာ ြ ံသနျ်ားနှိိုငစ်သာ အငဂ်္ င ်၂ လံိုျားအထက် အသံိုျားမြ သည် ရဟတ်ယာဥ်ငယ်ြ ာျား 

MVNO Mobile virtual network operator  

စအာက်စမခ အစ ာက်အအံိုြရှှိဘြဲ လှိိုငျ်ားကကှိ ျားြြဲ   က်သွယ်စရျားဝနစ် ာငက်ွနရ်က် 

စအာ်ြစရတာ 



20         စဝါဟာရ အဓှိြပာယ် ွင်  ှိိုခ က် 

MWD Myawaddy, Myanmar military media  

မြဝတ ၊ မြနြ်ာေေ်တြ်ြ ဒ ယာ 

Mytel Telecom International Myanmar Co. Ltd.  

   တယ်လီကွ ််းအငတ်ောရ ရှင ်ယ်မမ မ်ောကုမပဏလီီမ တက် 

Nasdaq A US-based stock exchange 

အစြရှိကန ်အစမခေှိိုက် အေိုရှယ်ယာစရာငျ်ားဝယ်စရျားဌာန  

NLD   National League for Democracy 

   အြ ှိ ျားသာျားဒ ြှိိုကစရေ  အ ွြဲှုံ့ခ  ြ် 

Norinco China North Industries Corporation 

တရိုတ်မြည်စမြာက်ြှိိုငျ်ား ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား 

NRC National Registration Card 

နှိိုငင်သံာျားေ ေေ်စရျားကဒ ်

NTD National Tower Development Co.Ltd. 

အြ ှိ ျားသာျား တာဝါတှိိုင ်ထိုတ်လိုြ်ြှု ကိုြပဏ လ ြှိတက ်

ODU Outdoor unit 

မြငြ်တွင ်လှုြ်ရှာျားရစသာ ယူနေ် 

OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 

   ေ ျားြွာျားစရျားြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား အ ွြဲှုံ့ 

OeEB Development Bank of Austria 

 သေကတ ျားယာျား  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ် 

OCR Technology Optical character recognition technology  

ြံိုရှိြ်ြ ာျားကှိို ေက်မ င် ကူျားစမြာငျ်ား တ်သည်  နည်ျားြညာ 

Payload ြှိိုက် ံစြျားစခ ထာျားရစသာ ကိုနေ်ည်ဝနထ်ိုြ ်

PPIAF   Public-Private Infrastructure Advisory Facility 

   အြ ာျားြှိိုင-်ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်အစမခခံအစ ာက်အအံို ှိိုငရ်ာ အ ကံစြျားအ ွြဲှုံ့ 

S & K Sabae Taung and Kyay Sin Taung  

ေံြယ်စတာငန်ငှ်  စ ကျားေငစ်တာင် 

Saffron Revolution မြနြ်ာမြည်တွင ်ဒ ြှိိုကစရေ  အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားစရျားအတွက် သံဃာြ ာျား ဥ ျားစ ာငသ်ည်  

၂၀၀၇ ခိုနေှ် လူထိုလှုြ်ရှာျားြှု  

Sat Trooper Man Packs လူနငှ် အတူသယ်စ ာငန်ှိိုငစ်သာ ေေ်စမြမြငသံ်ိုျား  က်သွယ်စရျားကှိရှိယာ 
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SCB Sai Gon Commercial Joint Stock Bank 

 ှိိုငဂ်္ံို အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ် 

SD-WAN Software-defined wide area network  

စ ာ  ်ဝြဲယာျားြှ မြဌာနျ်ားစသာ က ယ်မြန်  သည်  ဧရှိယာ ကွနရ်က် 

SeABank Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank 

အစရှှုံ့စတာငအ်ာရှ အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ ်

SIGINT   Signals intelligence  

   အခ က်မြ က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှု  

Simulator  သရိုြ်တူလိုြ်ေက် 

Social listening လူြှုကွနရ်က်ြ ာျားြှ သတငျ်ားအခ က်အလက် ရယူမခငျ်ား 

Spacecraft bus  ြေစည်ျားသယ် အာကာသ ကွနတ်ှိနန်ာ 

SSU   Synchronization Supply Units  

ထြ်တူမြ ြှု စထာက်ကူြေစည်ျားြ ာျား 

Tatmadaw Myanmar military  

တြ်ြစတာ်၊ မြနြ်ာေေ်တြ ်

TECHCOMBANK Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank 

ဗ ယက်နြ် အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်အတတ်ြညာနငှ်  ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှုဘဏ ်

TP Bank Tien Phong Commercial Joint Stock Bank 

Tien Phong အေိုရှယယ်ာြှိိုင ်ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ် 

Transponders စရဒ ယှိို အခ က်မြြှုကှိို လက်ခံပြ ျား အမခာျားအခ က်မြြှုကှိို အလှိိုအစလ ာက် 

လွှင် ထိုတ်စြျားသည် ေက် 

TSRP   Telecommunications Sector Reform Project 

   စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျား ေ ြံခ က် 

UAV   Unmanned aerial vehicle 

   စြာငျ်ားသူြြဲ  စလစ ကာငျ်ားယာဥ် 

UHF Ultra high frequency 

အမြင် လွန ်လှုှိငျ်ားနှုနျ်ား    

UN   United Nations 

   ကြ္ာ ကိုလသြဂ္ဂ  

UN IIFFMM United Nations Independent International Fact-Finding Mission on 

Myanmar 
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ကိုလသြဂ္ဂ၏ မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိိုငရ်ာ လွတ်လြ်စသာ နှိိုငင်တံကာ 

အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှင် 

UPR   Universal Periodic Review  

လူ  အခွင် အစရျားအစမခမြ  အလှည် က သံိုျားသြ် အေ ရငခံ်ော 

UAV   Unmanned aerial vehicle  

စြာငျ်ားသူြြဲ  စလစ ကာငျ်ားသံိုျားယာဥ်ြ ာျား 

USAT Very Small Aperture Terminal 

 ပဂ္ှိ လ်တိုြှ စဒတာြ ာျားကှိို လက်ခံ ထိုတ်လွှင် နှိိုငစ်သာ နေှ်လြ်ျားသွာျား စမြမြငေ်ခနျ်ား 

USDP   Union Solidarity and Development Party 

   မြည်စထာငေ်ို  ကံ ခှိိုငစ်ရျားနငှ်  ွံ ှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားြါတ  

VCM Viettel Construction Myanmar 

Viettel မြနြ်ာစ ာက်လိုြ်စရျား 

VHF   Very high frequency 

   အလွနမ်ြင်  လှုှိငျ်ားနှုနျ်ား 

VHT Viettel High Technology Industry Corp 

Viettel အ င် မြင်  နည်ျားြညာ ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ား 

VIB Vietnam International Commercial Joint Stock Bank 

ဗ ယက်နြ်အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်နှိိုငင်တံကာ ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ် 

VIB  Vietnam International Bank 

ဗ ယက်နြ် နှိိုငင်တံကာဘဏ ်

VTS   Video tracking system  

ဗ ဒ ယှိို စမခရာစကာက်ေနေ် 

Vietcombank Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 

ဗ ယက်နြ် နှိိုငင်မံခာျား ကိုနသွ်ယ်ြှု ှိိုငရ်ာ အေိုရှယ်ယာြှိိုင ်ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ် 

Viettel Military Industry and Telecoms Group 

ေေ်တြ် ေက်ြှုနငှ်  က်သွယ်စရျားအိုြ်ေို 

Viettelimex Viettel Import and Export 

Viettel သွငျ်ားကိုနန်ငှ် ထိုတ်ကိုန ်

Virtualization  ကွနမ်ြ တာအစမခမြ  ြံိုတူမြ မခင်ျား 

VNPT Vietnam Posts and Telecommunications 

ဗ ယက်နြ် ောတှိိုက်နငှ် စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား 
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VOIP Voice over internet protocol  

အငတ်ာနက်အသံိုျားမြ ၍ ေကာျားစမြာ ှိိုြှု 

VRLA Valve regulated lead-acid  

အ ှိို  ရှငမ်ခာျားသည် ေနေ်မ င်  လည်ြတ်သည်  ခြဲနငှ် အက် ေ် 

VSAT Very small aperture terminal  

ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားြှ အခ က်မြြှုြ ာျားကှိို လက်ခံ၊လွှင် ထိုတ်နှိိုငသ်ည်  စမြမြငေ်ခနျ်ား 

VTCC Viettel Cyberspace Center 

Viettel  ှိိုငဘ်ာေစြ ေ် ေငတ်ာ 

VTTEK Vietnam Network Technologies Center 

ဗ ယက်နြ် ကွနရ်က် ှိိုငရ်ာ နည်ျားြညာ ေငတ်ာ 

YSX Yangon Stock Exchange 

ရနက်ိုန ်အေိုရှယ်ယာ စရာငျ်ားဝယ်စရျားဌာန 

 



အ
ခန

္း 
၁

•  ျမန္မာျပည္တြင္ (ယခင္ ဗမာ) အက်ိဳးစီးပြားရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွန္သ
မွ် ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး တာဝန္ရွိမႈမ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြ
ယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အေရးယူခံရႏိုင္သည္။  

• ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎၏ အာဏာ၊ အခြင့္ထူးခံမႈႏွင့္ အျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ  
ကင္းလြတ္ခြင့္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး  
ေျပာင္းေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 
 

• ဆက္သြယ္ေရးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို 
လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည့္ စစ္တပ္၏ အဓိကက်ေသာ နယ္ပယ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  

• ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြန္ရက ္
တစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ဤသည္က ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ ္
ေသာ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈအေပၚ 
ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။  

• ဗီယက္နမ္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ Viettel 
သည္ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရးအား အဓိကထားသည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ Viettel မွ အက်ဳံးဝင္ ပတ္သက ္
ေနေသာ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္
တမ္းတစ္ခုရွိေနသည္။  

ေနာက္ခံအေျခအေန ေနာက္ခံအေျခအေန 
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အခန်ျား ၁။  

 

၁ (၁)  နိ ငင် တကာ ဥ ဝဒနငှ့်် စ ျား ွာျားဝရျားလ  ်ငန်ျားမျာျား တာ န်ရိှမှု  

မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်အက ှိ ျားေ ျားြွာျားရှှိစနသာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင် အစရျား တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျား 

အတွက် တှိိုက်ရှိိုက်စသာ်၎ငျ်ား၊ သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎ငျ်ား တာဝနခံ်၊ ဝာာဝနယ်ူရနှိိုင ်ွယ်ရှှိသည်။ နှိိုငင်တံကာ 

လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ ဥြစဒြ ာျားစအာက်တွင ်နှိိုငင်ြံ ာျားက တာဝနယ်ူခှိိုငျ်ားသည်ကှိို ၎ငျ်ားတှိို  အစနမ င်  

ခံရ ွယ်ရာရှှိသည်။ ၎ငျ်ားတှိို  အာျား နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှု ဥြစဒအရ နှိိုငင်တံကာနငှ်  မြည်တွငျ်ား တရာျားရံို ျားြ ာျားတွင ်

ရာဇဝတ်စ ကာငျ်ားအရ တာဝနခံ်ခှိိုငျ်ားနှိိုင ်ွယ်ရာရှှိသည်။ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအစြေါ် အထူျားသမ င်  

သက်စရာက်စသာ ကိုလသြဂ္ဂ၏ လူ  အခွင် အစရျား အစမခခံြူြ ာျားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုနငှ်  

 ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှုစရျားအ ွြဲှုံ့ (OECD)၏ လြ်ျားညွှနြ်ှုြ ာျားစအာက်တွင ်၎ငျ်ားတှိို  အစနမ င်  တာဝနြ် ာျားရှှိစနြါသည်။   

နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင် အစရျားဥြစဒစအာက်တွင ်နှိိုငင်ြံ ာျားအစနမ င်  လူ  အခွင် အစရျားကှိို စလျားောျား၊ ကာကွယ်၍ 

မ ည်  ည်ျားစြျားရြည်မ ေ်သည်။ နှိိုငင်သံာျားနငှ်  နှိိုငင်စံရျား အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ နှိိုငင်တံကာ သစဘာတူောခ  ြ်၊ 

၁ (၁)  နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား တာဝနရ်ှှိြှု  

၁ (၂) မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အာဏာရှင ်နစ်သာ အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားြှု 

၁ (၃) ေေ်တြ်၏ အခ က်မြ က်သွယ်စရျား   

၁ (၄) မြနြ်ာမြည် လူ  အခွင် အစရျား စနာက်ခံအစမခအစန 

၁ (၅) မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြာွျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနငှ်  အက င် ြ က် မခောျားြှုြ ာျား 

၁ (၆) Viettel -  ိုနျ်ား ငျ်ားြ်ကဒြ် ာျားနငှ်  ဒံိုျားက ည်ြ ာျား  

  

  



26         နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား တာဝနရ်ှှိြှု 

ေ ျားြွာျားစရျား၊ လူြှုစရျားနငှ်  ယဥ်စက ျားြှု အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ နှိိုငင်ံတကာ သစဘာတူောခ  ြ်၊ ညြှငျ်ားြနျ်ားနှှိြ်ေက်ြှုနငှ်  

အမခာျား ရက်ေက်ပြ ျား လူြ နသ်ည်  သှိို  ြဟိုတ် သှိကခာက  ငျ်ားစေသည်  မြ ြူ က် ံြှု သှိို  ြဟိုတ် အမြေ်စြျားြှု 

 ှိိုငရ်ာ နှိိုငင်တံကာ သစဘာတူောခ  ြ်တှိို   အြါအဝင ်ေည်ျားစနာှငြ်ှုရှှိသည်  နှိိုငင်တံကာောခ  ြ်ြ ာျားတွင ်

ြါဝငထ်ာျားစသာ အ ွြဲှုံ့ဝငန်ှိိုငင်ြံ ာျားအစနမ င်  ၎ငျ်ားတှိို  နယ်စမြတွင ်လာစရာက်အစမခေှိိုက်စသာ သှိို  ြဟိုတ် 

လိုြ်ငနျ်ားလည်ြတ်စသာ သှိို  ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတှိို   ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက်တွငရ်ှှိစသာ အရြ်သာျားနှိိုငင်ံသာျားြ ာျားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား 

လိုြ်ငနျ်ားြ ာျား အြါအဝင ်အမခာျားသူြ ာျားြှ ထှိိုောခ  ြ်ြ ာျားကှိို လှိိုက်နာစေစရျား စသခ ာစေရန ်တာဝနရ်ှှိသည်။ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားတွင ်စ ာငရွ်က်စနသူြ ာျားြါ အြါအဝင ်နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင် အစရျား ဥြစဒကှိို ကက ျားြာျားေွာ 

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားသည် နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ှိိုငရ်ာ တရာျားရံို ျား (ICC) ၏ ေ ရငြ်ှုစအာက်တွင ်က စရာက် 

ြါသည်။ စရာြသစဘာတူောခ  ြ်စအာက်တွင ်လူြ ှိျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှု၊ လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို 

 န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှု နငှ်  အမခာျားတှိိုငျ်ားမြည်အာျား ရနလ်ှိိုက  ျားစက ာ်ြှု အေရှှိသည်တှိို  ကှိိုက  ျားလွနသူ်ြ ာျားသည် 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ှိိုငရ်ာ တရာျားရံို ျားစရှ ှုံ့စြှာက်တွင ်တာဝနခံ်ြှု ရှှိစေနှိိုငြ်ည်မ ေ်သည်။ ဥြစဒြိုဒြ် ၂၅ (ဂ္) 

စအာက်တွင ်“ထှိိုကြဲ သှိို  စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ှိ ျားတေ်ခိုခိုကှိို စေခှိိုင်ျားခ က်ကှိို အက ှိ ျားစ ာငရ်န ်ရည်ရွယ်ခ က်မ င်  

၎ငျ်ားစေခှိိုငျ်ားခ က်အတွက် လှိိုအြ်စသာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားကှိို စထာက်ြံ မခငျ်ား အြါအဝင ်၎ငျ်ားစေခှိိုငျ်ားခ က် သှိို  ြဟိုတ် 

စေခှိိုငျ်ားရန ်ကကှိ ျားြြ်ျားခ က်တှိို  တွင ်ကူည မခငျ်ား၊ အာျားစြျားမခင်ျား သှိို  ြဟိုတ် အမခာျားနည်ျားအာျားမ င်  ြံ ြှိိုျားမခင်ျား” ကှိို 

ြိုဂ္ဂှိ လ်တေ်ဥ ျားက စ ာငရွ်က်သည်  တခ ှိနတ်ည်ျားြှာြင ်ရာဇဝတ်စ ကာငျ်ားအရ တာဝနရ်ှှိြှုသည်လည်ျား အလာျားတူ 

မ ေ်လာြါသည်။4 အရြ်သာျားလူဥ ျားစရ တေ်ခိုအစြေါ် ေနေ်တက  တှိိုက်ခှိိုက်ြှု တေ်ခိုအတွငျ်ား လူသတ်ြှု၊ 

အ ံိုျားသတ် အမြေ်မ တ်စေြှု၊ စက ျားကျွန်မြ ြှု၊ စြာငျ်ားထိုတ်ြှု သှိို  ြဟိုတ် လူထိုကှိို လွှြဲစမြာငျ်ားစြျားြှု၊ နှိိုငင်တံကာ 

ဥြစဒကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်သည်  အက ဥ်ျားခ ြှု၊ ညြှငျ်ားြနျ်ားနှှိြ်ေက်ြှု၊ ြိုဒှိနျ်ားြှုနငှ်  အမခာျားစသာ လှိငြ်ှိိုငျ်ား ှိိုငရ်ာ 

အ ကြ်ျား က်ြှုြံိုေံြ ာျား၊ တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားလူြ ှိ ျားနငှ်  ဘာသာစရျား ှိိုငရ်ာ နှှိြ်ကွြ်ညြှငျ်ားြနျ်ားြှု၊ အာဏာခွင် မြ ခ က်သံိုျား၍ 

စြ ာက် ံိုျားစေြှု နငှ်  အသာျားအစရာင ်ခွြဲမခာျား က် ံြှု အေရှှိသည်တှိို  အနက်ြှ တေ်ခိုခိုကှိို က  ျားလွနမ်ခငျ်ားကှိို 

လူသာျားြ ှိ ျားနယွ်အစြေါ်  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားဟို စရာြ သစဘာတူောခ  ြ်တွင ်အဓှိြပာယ် ွင်  ှိို 

ထာျားြါသည်။5 ေေ်ရာဇဝတ်ြှု ှိိုသည်ကှိို “ဂ္  န ဗာ သစဘာတူည ခ က်အစြေါ် ကက ျားြာျား ှိိုျားရွာျားေွာ ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား” 

နငှ်  “နှိိုငင်တံကာ လက်နက်ကှိိုြဋှိြကခတွင ်အက ံ ျားဝငစ်သာ ဥြစဒြ ာျားနငှ်  ဓစလ ထံိုျားတြ်ျားြ ာျားအစြေါ် အမခာျား 

မြငျ်ားထနသ်ည်  ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား” ဟို အဓှိြပာယ် ွင် ထာျားသည်။6  နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒအရ “ကူည မခငျ်ား၊ 

အာျားစြျားမခငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် အမခာျားနည်ျားအာျားမ င်  ြံ ြှိိုျားမခင်ျား” ဟူစသာ ောသာျား၌ ဤရာဇဝတ်ြှုြ ာျား စေခှိိုငျ်ားခ က်တွင ်

ဘဏ္ဍာစရျား၊ အစမခခံအစ ာက်အအံို သှိို  ြဟိုတ် ြှိို  စ ာငစ်ထာက်ြံစရျား ြံ ြှိိုျားြှုြ ာျားကှိို သှိလ က်နငှ်  

စြျားစ ာငမ်ခငျ်ားြ ာျား ြါဝငသ်ည်။ 

ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှန ်အစမခခံြူြ ာျားတွင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား 

အစြေါ်တွင ်နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင် အစရျား ေံညွှနျ်ားြ ာျား ြည်သှိို   သက်စရာက်ြှုရှှိစနသည်ကှိို စ ေါ် မြထာျားပြ ျား ၎ငျ်ားတှိို   



27         နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား တာဝနရ်ှှိြှု 

နယ်စမြ သှိို  ြဟိုတ် ၎င်ျားတှိို   ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက်တွင ်အစမခေှိိုက်စသာ သှိို  ြဟိုတ် လိုြ်ငနျ်ားလည်ြတ်စသာ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအစြေါ်  နှိိုငင်ြံ ာျား၏ တာဝနရ်ှှိြှုကှိိုလည်ျား ထြ်ြံစမြာ ှိိုထာျားြါသည။်7 ကိုလသြဂ္ဂ၏ 

ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှန ်အစမခခံြူြ ာျားအရ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအစနမ င်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား လည်ြတ်ြှု၏ ရလဒစ် ကာင်  တှိိုက်ရှိိုက်သက်စရာက်စသာ၊ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ေ ျားြွာျားစရျား 

 က် ံြှုြ ာျားြှ သွယ်ဝှိိုက်သက်စရာက်စသာ အနှုတ်လကခဏာစ ာငသ်ည်  လူ  အခွင် အစရျားသက်စရာက်ြှု 

ြည်သည်ကှိိုြ ှိို တာျား  ျား၍ လိုြ်ငနျ်ားလည်ြတ်ရန ်တာဝနရ်ှှိစနြါသည်။8 ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအစနမ င်  

လူ  အခွင် အစရျား အစမခအစနြ ာျား ြံိုြှန ်နျ်ားေေ်မခငျ်ား၊ လူ  အခွင် အစရျား ြူဝါဒတေ်ရြ်ကှိို အစကာငအ်ထည် 

စ ေါ် မခင်ျား၊ ြွင် လငျ်ားမြင်သာစသာ  က်သွယ်ြှု၊ အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား မ ေ်လာခ ှိနတ်ွင ်သက်စရာက်ြှုကှိို 

စလ ာ နည်ျားစေမခငျ်ားနငှ်  မြနလ်ည်ကိုောျားသည် နည်ျားလြ်ျားြ ာျား စထာက်ြံစြျားမခငျ်ားတှိို   အြါအဝင ်စသခ ာသည်  

လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျား (Due Diligence) ကှိို လိုြ်စ ာငရ်ြည်။9  

ေ ျားြွာျားစရျား ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု ှိိုငရ်ာအ ွြဲှုံ့ (OECD)၏ နှိိုငင်ေံံို ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေိုြ ာျားအတွက် 

လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျားအရ အ ွြဲှုံ့ဝငန်ှိိုငင်နံငှ်  စလ လာသည် အ င် ၌ ြါဝငသူ်နှိိုငင်ြံ ာျားတွင ်အစမခေှိိုက်စသာ သှိို  ြဟိုတ် 

လိုြ်ငနျ်ားလည်ြတ်စသာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား အစနမ င်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ နှိိုငင်တံကာေံညွှနျ်ားြ ာျားကှိို 

ကှိိုငစ် ာငရ်နန်ငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ မ န်  မ  ျားစရျားလြ်ျားစ ကာငျ်ားြ ာျားတစလျှာက် လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို 

မ ေ်စေြည် ၊ ြံ ြှိိုျားစေြည်  သှိို  ြဟိုတ် တှိိုက်ရှိိုက် ကေ်ြ်စေြည်  အစမခအစနြ ာျား 10 နငှ်  အက င် ြ က်မခောျားသည်  

လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားကှိို တာျား  ျားရနအ်တွက် တက်ကကသည်  ကကှိ တငအ်ေ အေဥ်ြ ာျား မြ လိုြ်ရန ်လှိိုအြ်ြါသည်။11 

ေ ျားြွာျားစရျား ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု ှိိုငရ်ာအ ွြဲှုံ့ (OECD) အစနမ င်  နှိိုငင်တံကာ ောခ  ြ်ြ ာျားအစြေါ် 

တာဝနရှ်ှိြှုြ ာျားနငှ် အည  လှိိုက်စလ ာည ေွာ စ ာငရွ်က်နှိိုငြ်ည်  ေံညွှနျ်ားြ ာျားကှိို ထြ်ြံ စ ေါ် မြမခငျ်ားမ ေ်သည်။ 

ေ ျားြွာျားစရျား ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု ှိိုငရ်ာအ ွြဲှုံ့ (OECD) အစနမ င်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ ကကှိ တင ်

ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုြ ာျားနငှ်  အက င် ြ က်မခောျားြှု တှိိုက်  က်စရျား လှိိုအြ်ခ က်ြ ာျားကှိို အစကာငအ်ထည်စ ေါ်ရန ်

အတွက် ကဏ္ဍအလှိိုက် အထူျားမြ  လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျားကှိို ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားစခ ျားစငြွ ာျား ထိုတ်စြျားရြည်  

ဘဏြ် ာျား အြါအဝင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအတွက် ထိုတ်မြနစ်ြျားခြဲ ြါစသျားသည်။12 

ဥြစဒအရ အတည်မြ  မြဌာနျ်ားထာျားသည် စနရာြ ာျားတွင ်ြမ ေ်ြစန မြ လိုြ်ရြည်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ  

ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုြ ာျားသည် ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားြှ လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို တာျား  ျားနှိိုငရ်နအ်တွက် 

ကာကွယ်စြျားြှုေနေ် အာျားစကာငျ်ားစေရန ်စထာက်ကူစြျားသည်။ ၂၀၁၇ ခိုနေှ် မြငသ်ေ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား 

နှိိုျား ကာျားတက်ကကြှုတာဝန ်ှိိုငရ်ာ ဥြစဒသည် ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၏ ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုကှိို ကာကွယ်ရနန်ငှ်  

က  ျားလွနသူ်ြ ာျားကှိို တာဝနခံ်နှိိုငစ်ေရန ်ဥြစဒေနေ်တခို  နတ် ျားစရျားသှိို   စရှ ှုံ့ ရှုစသာ အမြ သစဘာစ ာငသ်ည်  

စမခလှြ်ျားတရြ်မ ေ်သည်။13  



28         နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား တာဝနရ်ှှိြှု 

လူ  အခွင် အစရျားအတွက် အစထွစထွ တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားအမြင ်အထူျားသမ င်  လက်နက်ြ ာျားနငှ်  နေှ်ြ ှိ ျား သံိုျားနှိိုငစ်သာ 

ြေစည်ျားြ ာျား ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှုနငှ် ြတ်သက်၍ နှိိုငင်ြံ ာျားအစနနငှ်  လှိိုက်နာရြည်  လှိိုအြ်ခ က်ြ ာျားရှှိသည်။ 

နှိိုငင်ြံ ာျားအစနမ င်  ထိုတ်ကိုနစ်ြျားြှိို  ြှုြ ာျားကှိို နှိိုငင်တံကာ လက်နက်ြ ာျား ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှုောခ  ြ်၊ 

စဒသတွငျ်ားနငှ်  နှိိုငင်တံကာ ြူစဘာငြ် ာျားနငှ် အည  ထှိနျ်ားခ  ြ်လိုြ်စ ာငရ်န ်တာဝနရ်ှှိသည်။ “နေှ်ြ ှိ ျား သံိုျားနှိိုငစ်သာ” 

 ှိိုသည်ြှာ က ယ်မြန်  စသာ သတ်ြှတ်ခ က်တေ်ရြ်မ ေ်ပြ ျား ေေ်စရျားအတွက်နငှ်  ေေ်စရျားအတွက် ြဟိုတ်စသာ 

ရည်ရွယ်ခ က် နေှ်ခိုေလံိုျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိိုင်သည်  ကှိရှိယာြ ာျားနငှ်  စ ာ  ်ဝြဲယာျားြ ာျားကှိို လွှြ်ျားမခံ သည်မ ေ်၍ 

ထိုတ်ကိုနထ်ှိနျ်ားခ  ြ်စရျားထြဲတွင ်ြါဝငစ်ြသည်။ ဝါေေ်နျ်ားနာျား သစဘာတူည ခ က် (Wassenaar Arrangement) 

သည် နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျားြေစည်ျားြ ာျားအစြေါ် ထှိနျ်ားခ  ြ်ရနအ်တွက် ြှိြှိ နဒအစလ ာက် လိုြ်နှိိုငစ်သာနည်ျားလြ်ျားကှိို 

စထာက်ြံ စြျားြါသည်။  

၎ငျ်ားတွင ်အစြရှိကန၊် ကစနဒါ၊  သေစတျားလ ၊ အှိနဒှိယ၊ ဂ္ ြန၊် စတာငက်ှိိုျားရ ျားယာျားနငှ်  ဥစရာြသြဂ္ဂအ ွြဲှုံ့ဝင ်

နှိိုငင်ြံ ာျား အြါအဝင ်၄၂ နှိိုငင် ံအ ွြဲှုံ့ဝငအ်မ ေ် ြါရှှိသည်။14 ဥစရာြသြဂ္ဂ၏ လက်နက်ြ ာျားနငှ်  ေေ်ကှိရှိယာ 

ြေစည်ျားြ ာျား ထှိနျ်ားခ  ြ်စရျား ဘံိုရြ်တည်ခ က်အတွငျ်ား သတ်မ တ်ြှု၊ ညြှငျ်ားြနျ်ားနှှိြ်ေက်ြှု၊ စြ ာက် ံိုျားြှု၊ 

လက်လွတ်ေြယ် ထှိနျ်ားသှိြ်ျားမခငျ်ားနငှ်  အမခာျား အဓှိကက စသာ လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား အေရှှိသည်  

နှိိုငင်တံကာ နှှိြ်ကွြ်ြှုြ ာျားအတွက် နည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ နှိိုင ်ွယ်ရာ အနတရာယ်ရှှိသည်  နှိိုငင်ြံ ာျားအာျား 

လက်နက်စရာငျ်ားဝယ်ကူျားသနျ်ားြှု ြှိတ် ှိို  မခငျ်ားနငှ  ်ထိုတ်ကိုနလ်ှိိုငေ်ငြ် ာျား မငငျ်ားြယ်မခငျ်ားတှိို  ကှိို စ ာငရွ်က်ရန ်

တာဝနတ်ေ်ရြ် ရှှိြါသည်။15 ဤဘံိုရြ်တည်ခ က်အရ လက်ခံအသံိုျားမြ သူသည် ေေ်တြ် သှိို  ြဟိုတ် လံိုမခံ စရျား 

အ ွြဲှုံ့အေည်ျားတေ်ရြ်မ ေ်ြည်ဟို အက ှိ ျားအစ ကာငျ်ား လံိုစလာက်စသာ အစမခအစနတေ်ရြ် ရှှိစနြါက ြေစည်ျား 

ကှိရှိယာြ ာျားနငှ်  နည်ျားြညာြ ာျားကှိို “နေှြ် ှိ ျားသံိုျား” ြေစည်ျားြ ာျားအမ ေ် သတ်ြှတ်သည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်အံာျား 

ကန်  သတ်ြှုြ ာျားသည် ဥစရာြသြဂ္ဂစကာငေ် ၏ မြနြ်ာနှိိုငင်ံအစြေါ်  ံိုျားမ တ်ခ က်ြှတ င်  ဤြူကှိို 

အသံိုျားမြ ခြဲ မခင်ျား မ ေ်သည်။16 ဤသှိို  ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုြ ာျားသည် အရြ်ဘက်နငှ်  ေေ်ဘက် ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် 

အသံိုျားမြ နှိိုင်စသာ စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားနယ်ြယ်ရှှိ နည်ျားြညာအစြေါ် သက်စရာက်သည်။  

ဤအေ ရငခံ်ောြှ စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားသည် နှိိုငင်တံကာလူ  အခွင် အစရျားဥြစဒနငှ်  နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှု ဥြစဒ၊ 

တာဝနသ်ှိစသာ ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားအစြေါ် လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျား အြါအဝင ်နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင် အစရျား 

ေံညွှနျ်ားြ ာျားနငှ်  လက်နက်ြ ာျား၊ နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား ကိုနြ်ေစည်ျားြ ာျားအာျား ကိုနသွ်ယ်ြှုအစြေါ် ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုြ ာျားနငှ်  ြတ်သက်၍ 

ခွြဲမခြ်ျားေှိြ်မ ာ သံိုျားသြ်ထာျားမခငျ်ားမ ေ်သည် 

 



29         မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အာဏာရှင ်နစ်သာ အသွငကူ်ျားစမြာငျ်ားြှု 

 

၁ (၂)  ပမန်မာနိ ငင် ၏ အာဏာရှငဆ်န်ဝသာ အသငွက် ျားဝပ ာငျ်ားမှု  

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ဒ ြှိိုကစရေ  အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားြှုထြဲသှိို    ယ်ေိုနေှ်တခို စရာက်စနသည် တှိိုင ်မြနြ်ာေေ်တြ်အစနနငှ်  

နှိိုငင်စံတာ်ကှိို  က်လက် လွှြ်ျားြှိိုျားစနပြ ျား မြေ်ဒါဏစ်ြျားခံရမခငျ်ားြှ ကငျ်ားလွတ်စနြှုနငှ် အတူ လည်ြတ်စန ြဲ 

မ ေ်သည်။ ေေ်တြ်ကှိိုယ်တှိိုငက် ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  နှိိုငင်ံစရျား အက ှိ ျားေ ျားြွာျားကှိို ကာကွယ်ရနအ်တွက် 

 နတ် ျားထာျားသည်  အာဏာရှင ် ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုအစမခခံေနေ်တခိုစ ကာင်  ဤသှိို  လိုြ်စ ာငန်ှိိုငခ်ြဲ မခငျ်ားမ ေ်သည်။17 

“ေည်ျားကြ်ျားရှှိစသာ” ဒ ြှိိုကစရေ သှိို   အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားစရျား ှိိုသည်ြှာ ေေ်တြ်ြှ ြူ ကြ်ျားစရျား ွြဲစသာ  ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို 

အစမခခံဥြစဒကှိို ၂၀၀၈ ခိုနေှ်တွင ်မြဌာနျ်ားပြ ျား ၂၀၁၀ ခိုနေှ်တွင ်စရွျားစကာက်ြွြဲ မြ လိုြ်ကာ မ ေ်စြေါ်လာစသာ 

ေေ်တြ်၏ လက်စဝခံြါတ မ ေ်စသာ မြည်စထာငေ်ို  ကံ ခှိိုငစ်ရျားနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားြါတ  ဥ ျားစ ာငစ်သာ အေှိိုျားရ၏ 

သက်တြ်ျားတခိုတွင ်ေတငလ်ာခြဲ မခငျ်ားမ ေ်သည်။  

မြနြ်ာနှိိုငင် ံ ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုအစမခခံဥြစဒစအာက်တွင ်မြည်စထာငေ်ို၏ ဥ ျားတည်ခ က်တေ်ရြ်ြှာ “နှိိုငင်စံတာ်၏ 

အြ ှိ ျားသာျားနှိိုငင်စံရျား ဥ ျားစ ာငြ်ှု အခနျ်ားကဏ္ဍတွင ်တြ်ြစတာ်က ြါဝငထ်ြ်ျားစ ာငန်ှိိုငစ်ရျားတှိို  ကှိို အေဥ်တေှိိုက် 

ဥ ျားတည်သည်”18 ဟိုြါရှှိပြ ျား ဒ ြှိိုကစရေ  အစကာငအ်ထည် စ ာစ် ာငမ်ခငျ်ားကှိို ကန်  သတ်၍ နှိိုငင်ံစတာ်၏ 

အေှိြ်အြှိိုငျ်ားြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုကှိို ကာကွယ်စြျားထာျားကာ အရြ်သာျား အေှိိုျားရ၊ လွှတ်စတာ်၊ 

အရြ်ဘက်ဝနစ် ာငြ်ှုနငှ်  တရာျားေ ရငစ်ရျားတှိို  ကှိိုြါ အာျားစလ ာ စြှျားြှှိနစ်ေသည်  အစမခခံြူတရြ် မ ေ်စနြါ 

သည်။19 ေေ်တြ်အစနမ င်  လွှတ်စတာ်အတွငျ်ား ၂၅% ခွြဲတြ်ျားစနရာကှိို ြှိိုင ်ှိိုငထ်ာျားမခငျ်ားြှတ င်  အရြ်သာျား 

အေှိိုျားရအစြေါ် ၎ငျ်ား၏ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုကှိို ရထာျားသမ င်   ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုအစမခခံဥြစဒ မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျားတွငလ်ည်ျား 

ဗ တှိိုအာဏာကှိို ရရှှိထာျားသည်။ ထှိို  အမြင ်ေေ်တြ်အစနမ င်  ဒို-သြမတ တေ်ဥ ျား၊ ကာကွယ်စရျား၊ မြည်ထြဲစရျားနငှ်  

နယ်ေြ်စရျားရာဝနက်က ျားြ ာျားကှိို ခန်  အြ်နှိိုငစ်သာ အာဏာကှိိုလည်ျား ရရှှိထာျားသည်။ မြည်ထြဲစရျားဝနက်က ျားဌာနသည် 

မြည်သူ  ရြဲ၊ မြည်တွငျ်ား စထာက်လှြ်ျားစရျားနငှ်  အက ဥ်ျားစထာငက်ှိေစရြ်ြ ာျားအစြေါ် တာဝနရ်ှှိပြ ျား ထှိို  အတွက်စ ကာင်  

ေေ်တြ်အာျား အငအ်ာျားသံိုျားေွြဲြှုအစြေါ်တွင ်တေ်ဥ ျားတည်ျား ထှိနျ်ားခ  ြ်ခွင် ကှိို စြျားထာျားသည်။  

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ တရာျားေ ရငစ်ရျားကှိိုလည်ျား မြနြ်ာနှိိုငင် ံဒ ြှိိုကစရေ  အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားြှု ြေခင ်ေေ်အာဏာရှငေ်နေ် 

ကာလအတွငျ်ားကတည်ျားက ခန်  အြ်ထာျားစသာ တရာျားသူကက ျားြ ာျား လွှြ်ျားြှိိုျားစနခြဲ သည်  အာျားနည်ျားစသာ  ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို 

အစမခခံဥြစဒ ှိိုငရ်ာခံိုရံို ျားနငှ်  တရာျားရံို ျားြ ာျားမ င်  မြ လိုြ်ခံထာျားရသည်။ ဥြစဒြ ာျားကလည်ျား ေေ်တြ်ကှိို ထြြ်ံ 

ကာကွယ်စြျားစနသည်။ ဥြြာအာျားမ င်  မြည်စထာငေ်ို ေေ်စ ျားစရျား အရာရှှိခ  ြ်သည် ကာကွယ်စရျားဝန်ကက ျား 
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ဌာနကှိို ေေ်စ ျားနှိိုငခွ်င်  ြရှှိစခ ။ စြာ်ကွနျ်ားတှိိုက် ဥြစဒကလည်ျား ေေ်တြ်ကှိို အြ ာျားမြည်သူသှိစေရန ်

ထိုတ်မြနမ်ခငျ်ား လိုြ်စ ာငရ်န ်တာဝနရ်ှှိြှုြှ ကငျ်ားလွတ်ခွင်  မြ ထာျားရသည်။  

ေေ်တြ်သည် ေေ်တြ်အရာရှှိစဟာငျ်ားြ ာျားကှိို အရြ်ဘက် ဝနထ်ြ်ျားဌာနြ ာျားသှိို   ေနေ်တက  လွှြဲစမြာငျ်ားြှိို  စ ာင ်

ထာျားမခငျ်ားြှတ င်  အေှိိုျားရ၏ အရြ်ဘက် အေှိြ်အြှိိုငျ်ားြ ာျားအစြေါ် ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုတေ်ရြ်ကှိို တရာျားဝင ်နည်ျားလြ်ျားမ င်  

ြဟိုတ်ဘြဲ  ိုြ်ကှိိုငထ်ာျားသည်။ ဤနည်ျားသည် ေေ်တြ်၏ဥ ျားစ ာငြ်ှုကှိို က ယ်မြန်  စသာ  သဇာကွနရ်က် 

တေ်ရြ်မ င်  စထာက်ြံ စြျားထာျားပြ ျား ေေ်တြ်ေ ျားြာွျားစရျားြ ာျားြှ ရရှှိစသာ  ိုလဒြ် ာျားအာျား ြျှစဝစြျားမခငျ်ားမ င်  တနည်ျား 

တ ံို ထှိနျ်ားသှိြ်ျားထာျားသည်။20 ဥြြာအာျားမ င်  ယခင ်ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ်စဟာငျ်ားတေ်ဥ ျားမ ေ်သည်  မြနြ်ာအစကာက်ခွနဌ်ာန 

အကက ျားအကြဲ ဥ ျားစက ာ်ထငက်ှိို အြ ှိ ျားသာျားဒ ြှိိုကစရေ အ ွြဲှုံ့ခ  ြ် ဥ ျားစ ာငသ်ည်  အေှိိုျားရ တာဝနြ်ယူခင ် ကာျားမ တ် 

ကာလ ြတှိိုငခ်င ်၂၀၁၆ ြတ်လကြှ ၎ငျ်ား၏ ရာထူျားတာဝန ်စနရာသှိို   ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနြှ စရွှှုံ့စမြာငျ်ား 

စြျားခြဲ သည်။ သွငျ်ားကိုနန်ငှ်  ထွက်ကိုနက်ှိေစရြ်ြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်ကှိို လိုြ်ြှိိုငခွ်င် အာဏာစြျားနှိိုငြ်ည် ၊ အရြ်သာျား 

ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက်တွင ်တရာျားဝငရ်ှှိသည်  မြနြ်ာ  ှိြ်ကြ်ျားအာဏာြှိိုငအ်ာျားလည်ျား21 ေေ်တြ်ကခန်  အြ်သူတေ်ဥ ျားြှ 

ဥ ျားစ ာငလ်ာသည်။22  

အြ ှိ ျားသာျားဒ ြှိိုကစရေ အ ွြဲှုံ့ခ  ြ် ဥ ျားစ ာငစ်သာ သက်တြ်ျားတေ်ခို ရှှိခြဲ လင် ကောျား ေေ်တြ်အစနမ င်  ၎င်ျား၏ 

နှိိုငင်စံရျားေနေ်အစြေါ် ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုကှိို စအာင်မြငေ်ွာ အမြေ်တွယ်စေနှိိုငခ်ြဲ ပြ ျား အြ ှိ ျားသာျားဒ ြှိိုကစရေ  အ ွြဲှုံ့ခ  ြ် 

အစနနငှ် လည်ျား ေေ်တြ်၏  သဇာအာဏာကှိို စလျှာ ခ နှိိုငြ်ည်  အဓှိြပါယ်မြည် ဝစသာ မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှုြှုြ ာျား 

မြ လိုြ်ရန ်သှိို  ြဟိုတ် နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒြ ာျားအာျား ေေ်တြ်က ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိိုြင ်စဝ နရ်န ် နဒြရှှိစနခြဲ ြါ။ 

သှိို  မ ေ်၍ ေေ်တြ်၏ မြ ြူစ ာငရွ်က်ြှုအစြေါ် ဒ ြှိိုကစရေ နည်ျားက  ကက ျား ကြ်ြှု သှိို  ြဟိုတ် လွတ်လြ်ေွာ 

ကန်  သတ်ြှုြ ာျား လံိုျားဝြရှှိသည် အမြင ်စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားေ ြံခန်  ခွြဲြှု အေရှှိသည်  အရြ်ဘက် 

ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက်တွင ်တရာျားဝငရ်ှှိစသာ နယ်ြယ်ြ ာျားအတွငျ်ား စရာက်ရှှိစနသည်ကှိိုြင ်ြထှိနျ်ားခ  ြ်နှိိုငြ်ါ။  

 



31         ေေ်တြ်၏ အခ က်မြ က်သွယ်စရျား 

၁ (၃)  စစ်တ ်၏ အချက်ပ ဆက်သယွ်ဝရျား  

မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်  ဒ ြှိိုကစရေ လှိိုလာျားသည်  အံိုကကြှုကှိို အ ကြ်ျား က်နှှိြ်နငှျ်ားပြ ျား ၁၉၈၈ ခိုနေှ်တွင ်အာဏာ 

ရရှှိလာကတည်ျားက ကာကွယ်စရျားကဏ္ဍ စခတ်ြ စအာင ်မြ မြငရ်န ်ကက ျားြာျားသည်  အေ အေဥ်တေ်ရြ်ကှိို ေတင် 

ခြဲ ြါသည်။ တှိိုငျ်ားမြည်ကှိို နှိိုငင်စံတာ် ပငှိြ်ဝြ်ြှိမြာျားစရျားနငှ်  တရာျားဥြစဒေှိိုျားြှိိုျားစရျား စကာငေ် အစနမ င်  အိုြ်ခ  ြ်ခြဲ ပြ ျား 

စနာက်ြှိိုငျ်ားတွင ်နှိိုငင်စံတာ် ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား စကာငေ် အမ ေ် အသွငစ်မြာငျ်ားခြဲ ြါသည်။ ၁၉၈၈ 

ခိုနေှ်ြှေ၍ နှိိုငင်စံရျားအသွငက်ူျားစမြာငျ်ားစရျားလိုြ်သည်  ၂၀၁၁ ခိုနေှ်အထှိ အေိုလှိိုက် အမြံ လှိိုက်  ြ်ျား  ျားမခငျ်ား၊ 

ညြှငျ်ားြနျ်ားနှှိြ်ေက်မခငျ်ား နငှ်  တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားလူထိုြ ာျား ရှှိသည် နယ်စမြြ ာျားတွင ်ရက်ေက် ကြ်ျား က တ်စသာ 

ေေ် ငစ်ရျားြ ာျား မြ လိုြ်မခငျ်ားတှိို  ြှ တ င်  အကကငျ်ားြြဲ  အာဏာရှငေ်နေ် တရြ်ကှိို လိုြ်စ ာင၍် လူထိုအစြေါ် 

ထှိနျ်ားခ  ြ်ခြဲ ြါသည်။ အခ က်မြ က်သွယ်စရျားေနေ် ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငြ်ှု တှိိုျားတက် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားမခင်ျားက ေေ်အိုြ်ခ  ြ်ြှုနငှ်  

ရာဇဝတ်ြှုက  ျားလွနမ်ခငျ်ားြ ာျားကှိို မ ေ်နှိိုငစ်ေခြဲ ြါသည်။  

ေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျားနငှ်   က်သွယ်ြှု ကာျားမ တ်စထာက်လှြ်ျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား အာျားလံိုျားသည် မြနြ်ာ 

ေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားစအာက်တွငရ်ှှိပြ ျား မြနြ်ာ တြ်ြစတာ် ေေ်ဥ ျားေ ျားအရာရှှိခ  ြ်ရံို ျား၏ 

အေှိြ်အြှိိုငျ်ားမ ေ်ကာ ၁၉၈၈ စနာက်ြှိိုငျ်ား ေေ်တြ် စခတ်ြ  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျား၏ အဓှိက ဥ ျားောျားစြျားရာ 

တေ်ခိုလည်ျား မ ေ်ခြဲ သည်။ ြဟာဗ  ဟာစလ လာစရျားြညာရှင ်ဒက်ေ်ြွန ်စဘာလ် (Desmond Ball) အ ှိိုအရ၊   

၁၉၈၈-၈၉ ြှေ၍ မြနြ်ာမြည်၏  က်သွယ်ြှု  ကာျားမ တ်စထာက်လှြ်ျားစရျား ေွြ်ျားရည်သည် တဟိုနထ်ှိိုျား 

မြင် ြာျားလာခြဲ သည်။  က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှု ြေစည်ျားကှိရှိယာြ ာျားကှိို က ယ်က ယ်မြန်  မြန်   

ေိုစ ာငျ်ားခြဲ ရာ အြ ာျားေိုြှာ တရိုတ်နှိိုငင်ကံမ ေ်ပြ ျား ေကဂာြူနငှ်  အေစစရျားလ်ကလည်ျား အလာျားတူ 

ရယူခြဲ ြါသည်။ ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငရ်ည် အသေ်ြ ာျားထြဲတွင ်သြိုဒဒရာ စောင်  ကည် စရျား အြါအဝငမ် ေ်စသာ 

နှိိုငင်မံခာျား  က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှုသတငျ်ားြ ာျား ေိုစ ာငျ်ားရနအ်တွက် စမြမြငေ်ခနျ်ားြ ာျား၊ 

စရွှှုံ့စမြာငျ်ားနှိိုင်စသာ  က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှု အစ ာက်အအံိုြ ာျား၊ ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားအတွက် 

နည်ျားဗ  ဟာအ င်   က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှုေနေ်ြ ာျား၊ အ လက်ထစရာနေ် ေေ်ြွြဲြ ာျား ှိိုငရ်ာ 

ေနေ်ြ ာျား၊ ရနက်ိုနရ်ှှိ ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ် စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်ြှုြ ာျား (တယ်လ  ိုနျ်ားနငှ်   က်ေ်ေ ြှိိုငျ်ား 

 က်သွယ်ြှု လြ်ျားစ ကာြ ာျား) ကှိို စောင်  ကည် သည်  ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငရ်ည်ြ ာျား၊ လှုှိငျ်ားနှုျံားမြင်  စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ား 

အသံလွှင်  ထိုတ်လွှင် ြှုြ ာျားကှိို ြှိတ် ှိို  စခ   က်နှိိုငသ်ည်  ြှိိုြှိိုစကာငျ်ားြွနသ်ည်  ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငရ်ည်ြ ာျား 

ေသည်တှိို   ြါဝငြ်ါသည်။23  
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ဒက်ေြွနစ်ဘာလ်ြှ ရနက်ိုန၊် ရြ်ျားပဗြဲ၊ ဟှိိုငျ်ားကက ျား၊ ဇဒတ်ကက ျားကျွနျ်ားနငှ်  ကှိိုကှိိုျားကျွနျ်ားတှိို  တွင ်ရှှိစသာ “ က်သွယ်စရျား 

စထာက်လှြ်ျားြှုနငှ်  ကြ်ျားစမခစောင်  ကည် စရျား ေခနျ်ားြ ာျား” အမြင ်စဒသေေ် ငစ်ရျား အြှိန်  စြျားကွြ်ကြဲြှုဌာနတှိိုငျ်ားရှှိ 

 က်သွယ်စရျားစထာက်လှြ်ျားြှု ေခနျ်ားြ ာျားကှိို တရိုတ်ြညာရှငြ် ာျားြှ24 စ ာက်လိုြ်စြျားခြဲ စ ကာငျ်ား ြှတ်တြ်ျားတင ်

ထာျားခြဲ ြါသည်။ တရိုတ်နငှ်  မြနြ်ာနှိိုငင်တံှိို  သည် ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်စရျား သစဘာတူည ခ က် တေ်ရြ်ကှိို ၁၉၉၇ 

ခိုနေှ်တွင ်ခ  ြ် ှိိုခြဲ ပြ ျား စထာက်လှြ်ျားစရျားသတငျ်ား ြျှစဝမခင်ျားနငှ်  မြနြ်ာစရတြ်နငှ်  စလတြ်တှိို  အတွက် 

 က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှုသငတ်နျ်ားစြျားမခငျ်ားတှိို   ြါဝငခ်ြဲ သည်။ “တရိုတ်လူြိုဂ္ဂှိ လ်ြ ာျားက (ကြ်ျားစမခစောင်  

 ကည် စရျား) ထှိိုစနရာြ ာျားတွင ်သှိသာေွာ အစမခေှိိုက်စနခြဲ  ကပြ ျား နည်ျားြညာ စထာက်ကူစရျားနငှ်  စထာက်လှြ်ျားစရျား 

 က် ံစရျားကဏ္ဍြ ာျားအတွက် မ ေ်နှိိုငဘွ်ယ်ရာ ြှိိုရှှိြါသည်။” ဟို ဒက်ေ်ြွနစ်ဘာလ်ြှ စရျားသာျားသည်။25 

မြနြ်ာနှိိုငင်ရံှှိ  က်သွယ်ြှု စထာက်လှြ်ျားစရျားအစြေါ် က ယ်မြန်  စသာ သိုစတသနမြ ခ က်ကှိို ဒက်ေ်ြွနစ်ဘာလ်က 

ထိုတ်စဝပြ ျားသည်  ၁၉၉၈ ခိုနေှ် ြှေ၍ ေေ်တြ်ကှိို အကကှိြ်စြါငျ်ားြ ာျားေွာ မြနလ်ည် ွြဲှုံ့ေည်ျားစနခြဲ ြါသည်။  

အခ က်မြ က်သွယ်စရျား  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုသည် ေေ်တြ်၏ အြှိန်  စြျားြှုနငှ်  ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုေနေ်အတွက် ြမ ေ်ြစန 

အစရျားြါခြဲ ပြ ျား ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြ ာျားအာျား တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားအာျား ညွှန ်ကာျားမခင်ျားနငှ်  တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားအ ွြဲှုံ့ြ ာျား၏ လက်နက်ကှိိုင ်

တြ်ြ ာျားအစြေါ် ေေ် ငစ်ရျားြ ာျား မြ လိုြ်မခငျ်ားတှိို  ကှိို စ ာငရွ်က်စေနှိိုငခ်ြဲ ြါသည်။  က်သွယ်ြှု စထာက်လှြ်ျားစရျား 

ေွြ်ျားစ ာငျ်ားနှိိုငြ်ှုကှိို တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျား လက်နက်ကှိိုငအ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၏  က်သွယ်စရျားေနေ်ကှိို စောင်  ကည် ရနအ်တွက် 

က ယ်မြန်  ေွာ အသံိုျားမြ ခြဲ ြါသည်။ ပြှိ ှုံ့ မြစဒသြ ာျားတွငြ်ူ ေေ်တြ်၏  က်သွယ်ြှု ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငရ်ည်ကှိို 

အတှိိုက်အခံ နှိိုငင်စံရျားသြာျားြ ာျားနငှ်  သတငျ်ားသြာျားြ ာျား အစြေါ် စောင်  ကည် ရနန်ငှ်  ေေ်အိုြ်ေိုကှိို စဝ နသ်ည်  

အသံလွှင် ြှုြ ာျားကှိို ြှိတ် ှိို  တာျား  ျားရန ်အသံိုျားမြ ခြဲ သည်။  က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှုလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိို 

ေေ်ဘက်စရျားရာ လံိုမခံ စရျားအ ွြဲှုံ့ (ေရ ) (ယခင ်တြ်ြစတာ်ကာကွယ်စရျား ကွနမ်ြ တာ ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား) က 

လိုြ်စ ာငြ်ါသည်။ ေေ်စထာက်လှြ်ျားစရျားဌာန၏ အခနျ်ားကဏ္ဍသည် “ကွနရ်က်အဓှိကမြ  ေေ်ြွြဲြ ာျား၊ 

 ှိိုငဘ်ာ ှိိုငရ်ာ ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငြ်ှုနငှ်  အ လက်ထစရာနေ် ေေ်ြွြဲြ ာျား” နငှ်  သက် ှိိုငြ်ါသည်။26  က်သွယ်စရျား 

ညွန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားနည်ျားတူ ေေ်စထာက်လှြ်ျားစရျားဌာနသည်လည်ျား မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေေ်ဥ ျားေ ျားအရာရှှိခ  ြ်စအာက် 

တွင ်တည်ရှှိြါသည်။  

၁၉၈၈ ခိုနေှ်စနာက်ြှိိုငျ်ား ေေ်အာဏာရှငသ်ည် ေေ်အိုြ်ခ  ြ်စရျား အာျားစကာငျ်ားစေရနန်ငှ်  ၎င်ျား၏ အခ က်မြ က်သွယ် 

စရျား ေွြ်ျားစ ာငရ်ည် မြင် ြာျားစေရန ်“အရြ်ဘက် ှိိုငရ်ာ” စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျားကှိို 

နည်ျားလြ်ျားတေ်ရြ်အစနမ င်  ထြ်ြံစတွှုံ့ မြငခ်ြဲ ြါသည်။ နှိိုငင်ံတကာေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၏ ြါဝငြ်တ်သက်ြှု 

မ င်  မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျားြ ာျားကှိို စ ာငရွ်က်ခြဲ သည်။ ၁၉၈၈ ခိုနေှ်စနာက်ြှိိုငျ်ား ေေ်အာဏာရှင ်အေှိိုျားရအစနမ င်  

Sumitomo Cooperation (ဂ္ ြန)် (နှိိုငင်ြံှိိုင ်ြှိိုဘှိိုငျ်ား ိုနျ်ား စအာ်ြစရတာ လိုြ်စ ာငသူ် MPT နငှ်  လက်ရှှိ 

ြူျားတွြဲလိုြ်စ ာငစ်နသူ) Ericsson ( ွ ဒင)်၊ Siemens (ဂ္ ာြဏ ) တှိို  ကှိို အဓှိက လိုြ်ငနျ်ားကနထ်ရှိိုက်ြ ာျား 

ခ စြျားခြဲ သည်။ ေေ်ဘက်စရျားရာ သံိုျားသြ်သူ Andrew Selth က “ဤသှိို  စသာ တှိိုျားတက်စကာငျ်ားြွနြ်ှုြ ာျားအစြေါ်  



33         ေေ်တြ်၏ အခ က်မြ က်သွယ်စရျား 

တြ်ြစတာ် (မြနြ်ာေေ်တြ်)ြှ မြနြ်ာမြည်၏ အရြ်ဘက်ေနေ်အတွက် အခွင် အစရျား အမြည် အဝြယူခြဲ ဘူျားဟို 

 ှိိုလျှင ်အံ ြခနျ်ားဘွယ်ရာ မ ေ်စနစြလှိြ် ြည်။” ဟို  ှိိုြါသည။် 27 

ဒ ြှိိုကစရေ သှိို   အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားစသာ ၂၀၁၁ ခိုနေှ်တွင ်စဒသေေ် ငစ်ရျား ကွြ်ကြဲြှုဌာနတှိိုငျ်ား၌ သှိသာ 

ထငရ်ှာျားစသာ  က်သွယ်စရျား ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငြ်ှုြ ာျား ရှှိစနခြဲ ြါသည်။ ဥြြာအာျားမ င်  စနမြည်စတာ်တှိိုငျ်ား 

ေေ်ဌာနခ  ြ်တွင ်အ င် မြင်   က်သွယ်စရျား ေေ် ငစ်ရျားတြ် ွြဲှုံ့၊ စလစ ကာငျ်ားကာကွယ်စရျား  က်သွယ်စရျား 

တြ်ရငျ်ား အြှတ် ၈ နငှ်  အ င် မြင်   က်သွယ်စရျားတြ်ရငျ်ား အြှတ် ၂ တှိို   ြါရှှိြါသည။် အာရကနမ်ြည်နယ် 

အတွက် တာဝနရ်ှှိစသာ အစနာက် က် ကွြ်ကြဲစရျားဌာန (ေေ်အာဏာရှငလ်က်ထက်တွင ်ရခှိိုငဟ်ို အြည်စမြာငျ်ား 

ခြဲ သည်။) တွင ်အ င် မြင်   က်သွယ်စရျားတြ်ရင်ျား ၃ ရငျ်ား၊ အခ က်မြ က်သွယ်စရျား တြ်ရငျ်ား ၂ ရငျ်ား၊ 

 က်သွယ်စရျား လံိုမခံ စရျားတြ် ွြဲှုံ့ တေ် ွြဲှုံ့၊ စလစ ကာငျ်ားရနက်ာကွယ်စရျား  က်သွယ်စရျားတြ်ရငျ်ား တေ်ရငျ်ား၊ 

 က်သွယ်စရျား ေခနျ်ား ၃ ခို၊  က်သွယ်စရျား အခ က်အလက်ြ ာျား သှိြ်ျား ည်ျားစရျား တြ် ွြဲှုံ့ တေ်ခိုတှိို   ြါဝငြ်ါသည်။ 

စရတြ်၏ အဓှိက  က်သွယ်စရျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားအာျား ကြ်ျားရှိို ျားတနျ်ားကွြ်ကြဲြှုနငှ်  အစနာက်စတာင ်ကွြ်ကြဲြှုဌာနတှိို   

စအာက်တွင ်ထာျားရှှိသည်။ စဒသ ှိိုငရ်ာ ေေ် ငစ်ရျားကွြ်ကြဲြှုဌာန ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားကှိို ကက ျား ကြ်စသာ အ င် မြင်  

အ ွြဲှုံ့ မ ေ်သည်  အထူျားေေ် ငစ်ရျား မဗ ရှိိုြ ာျားတွငလ်ည်ျား အထူျားရည်ရွယ် ွြဲှုံ့ထာျားသည်   က်သွယ်စရျားအ ွြဲှုံ့ြ ာျား 

ရှှိသည်။ 

မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်  အရာရှှိြ ာျားနငှ်  စအာက်စမခအ င် ြ ာျားအတွက် သငတ်နျ်ားြ ာျား မြ လိုြ်စြျားစနစသာ 

ကာကွယ်စရျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား  က်သွယ်စရျားနငှ်  အ လက်ထစရာနေ်စက ာငျ်ားကှိိုလည်ျား လည်ြတ်လိုြ်စ ာငစ်န 

ြါသည်။  

စမခလ ငတ်ြ်ရငျ်ားအရာရှှိြ ာျားအစနမ င်  တှိိုက်ြွြဲအ င်   က်သွယ်စရျား လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားအစြေါ် 

အစမခခံအ င်  ဗဟိုသိုတ ရရှှိစရျားအတွက် စမခလ ငတ်ြ်ရငျ်ား  က်သွယ်စရျားအရာရှှိသငတ်နျ်ားကှိို 

တက်စရာက်ရသည်။  က်သွယ်စရျားတြ် ွြဲှုံ့ ရှှိ အရာရှှိြ ာျားက  က်သွယ်စရျားတြ်ေို၊ 

 က်သွယ်စရျားတြ်ခွြဲြ ာျားအတွက် ရည်ရွယ်ထာျားသည်  သငတ်နျ်ားြ ာျားနငှ်   က်သွယ်စရျား 

(အ လက်ထစရာနေ်) အငဂ်္ ငန် ယာ အတတ်ြညာကှိို သင ်ကာျားရသည်။ ထှိိုသငရ်ှိို ျားြ ာျားတွင ်စရဒ ယှိို 

လိုြ်စ ာငြ်ှု၊  က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှု၊  ကာျားမ တ်နာျားစထာငြ်ှု၊ ေကာျားဝှက်သွငျ်ားမခငျ်ားနငှ်  

ေကာျားဝှက်မ ည်မခငျ်ား၊ အ လက်ထစရာနေ် ေေ် ငစ်ရျားတှိို  အမြင ်အမခာျားအရာြ ာျား ြါဝငသ်ည်။28  
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မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်   က်သွယ်စရျားနငှ်   က်သွယ်ြှုစထာက်လှြ်ျားစရျား  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုကှိို ဥ ျားောျားစြျား 

မြ မြငခ်ြဲ ကာ ၎ငျ်ားတှိို  ကှိို လူြ ှိျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားြ ှိ ျားနယွ်ကှိို  န်  က ငစ်သာ 

ရာဇဝတ်ြ ာျား က  ျားလွနရ်ာတွင ်အသံိုျားမြ ထာျားသည်။ မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်  “အရြ်ဘက်” စ ကျားနနျ်ား 

 က်သွယ်စရျား  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုြှ အက ှိ ျားအမြတ်ကှိို ၁၉၈၈ ခိုနေ် စနာက်ြှိိုငျ်ားကာလကြဲ သှိို    က်လက် 

ခံောျားစနရပြ ျား လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားတွင ်အသံိုျားမြ စနသည်ြှာ သှိသာထငရ်ှာျားစနစြသည်။  

၁ (၄)  ပမန်မာပ ည် လ ့်အခွင့််အဝရျား ဝနာက်ခ အဝပခအဝန  

မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်  ကက ျားြာျားစသာ လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို မြေ်ဒါဏစ်ြျားခံရမခငျ်ားြှ ကငျ်ားလွတ်ပြ ျား 

က  ျားလွနစ်နသည်ြှာ  ယ်ေိုနေှ်ြ ာျားေွာ ရှှိခြဲ ပြ မ ေ်သည်။ မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ လူသာျားြ ှိ ျားနယွ်အစြေါ်  န်  က ငသ်ည်  

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား၊ ေေ်ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားနငှ်  လူြ ှိ ျားတံိုျား သတ်မ တ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနခ်ြဲ စ ကာငျ်ား အခှိိုငအ်ြာ ြှတ်တြ်ျားတင ်

ထာျားပြ ျား မ ေ်သည်။29   

၂၀၁၇ ခိုနေှ်  သဂ္ိုတ်လ ၂၅ ရက်စန  တွင ်မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျားအစြေါ် လူြ ှိ ျားတံိုျား သတ်မ တ်စရျား 

လှုြ်ရှာျားြှုတေ်ခိုကှိို မြ လိုြ်ခြဲ ရာ သတ်မ တ်မခငျ်ားြ ာျား၊ လှိငြ်ှိိုငျ်ား ှိိုငရ်ာ အ ကြ်ျား က်မခငျ်ား၊ ညြှငျ်ားြနျ်ားနှှိြ်ေက်မခငျ်ားနငှ်  

ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြ ာျား   က်  ျားမခငျ်ားအြါအဝင ်ရက်ေက် ကြ်ျား က တ်သည်  လိုြ်ရြ်ြ ာျားကှိို က  ျားလွနခ်ြဲ ပြ ျား ရှိိုဟငဂ်္ ာ 

၇၄၀,၀၀၀ ကှိို ဘဂ္ဂလာျားစဒ ရ်ှနှိိုငင်သံှိို   စြာငျ်ားထိုတ်ခြဲ သည်။  

ကိုလသြဂ္ဂ၏ လွတ်လြ်စသာ မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိိုငရ်ာ နှိိုငင်တံကာ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှင ်(UN IIFFMM) 

က လူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှုအထှိ မ ေ်ထွနျ်ားလာြှုကှိို “၂၀၁၆ စအာက်တှိိုဘာြှေပြ ျား အစမခအစန ြှိို ှိိုျားလာသည် 

နငှ် အြျှ ကိုလသြဂ္ဂ လူသာျားခ ငျ်ားောနာြှု ှိိုငရ်ာ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား ကူည စထာက်ြံ ြှုစြျားစဝစနမခငျ်ားြှ တာျား  ျားခံ 

စနရြှုသည် အြ ာျားမြည်သူသှိရှှိသည်  ြှတ်တြ်ျားဝင ်အစ ကာငျ်ားအရာတေ်ရြ်မ ေ်လာခြဲ သည်။ မြနြ်ာ လံိုမခံ စရျား 

တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားသည်လည်ျား “စမြလှနသ်ည် ” ြူဝါဒ တေ်ရြ်ကှိို အစကာငအ်ထည်စ ေါ်စနစ ကာငျ်ား ေွြ်ေွြဲခံခြဲ ရသည်။” ဟို 

ရှငျ်ားမြခြဲ သည်။30  

စြာငစ်တာပြှိ ှုံ့နယ်ရှှိ တံငါသည် အသှိိုငျ်ားအဝနျ်ားမ ေ်သည်  အလယ်သံစက ာ်တွင ်ေေ်သာျားြ ာျားက အရြ်ဘက် 

 က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုငြ် ာျားကှိို လက်စမ ာင် စသနတ်မ င်  ြေ်ခတ်သည်  စနရာြ ာျားအမ ေ် အသံိုျားမြ ခြဲ စ ကာငျ်ား 

ဘဂ္ဂလာျားစဒ ရ်ှ အစမခေှိိုက် လွတ်လြ်သည်  ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ဒ ယာ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားတခိုမ ေ်စသာ ကလာဒနသ်တငျ်ားဌာနြှ 

ထိုတ်မြနစ်သာ အေ ရငခံ်ော တေ်ခိုအရ သှိရှှိရသည်။  
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မြနြ်ာေေ်တြ် လက်စမ ာင် စသနတ်သြာျားြ ာျားက ရွာြတ်ဝနျ်ားက ငအ်စြေါ် က ယ်မြန်  စသာ မြငက်ွငျ်ားကှိို 

ရရှှိရနအ်တွက် မြနြ်ာ  က်သွယ်စရျားနငှ်  တယ်လ စနာ၏  က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုငြ် ာျားတွင ်

စနရာယူခြဲ  ကသည်။ ၎င်ျားတှိို  ၏ စနအှိြ်ြ ာျားြှ ထွက်စမြျားရန ်သှိို  ြဟိုတ် ြိုနျ်ားစအာငျ်ားရန ်

ကကှိ ျားောျားခြဲ  ကစသာ ရွာသာျားြ ာျား ရာဂ္ဏနျ်ားစက ာ် သတ်မ တ်ခံခြဲ ရသည်။ အစလာငျ်ားစမြာက်မြာျားေွာကှိို 

တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားက  ွြဲယူသွာျားခြဲ ပြ ျား စရတွငျ်ားြ ာျားထြဲတွင ်ြေ်ခ ခြဲ သလှိို တယ်လ စနာ တာဝါတှိိုငစ်အာက်တွင ်

ေွန်  ြေ်မခငျ်ား၊ ကြ်ျားစမခအနာျားရှှိ အှိိုငင်ယ်တေ်ခိုတွင ်ေွန်  ြေ်မခငျ်ားြ ာျား လိုြ်ခြဲ သည်။31  

ရှိိုဟငဂ်္ ာ စမြာက်မြာျားေွာသည်လည်ျား မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ခွြဲမခာျား က် ံြှုရှှိသည်  နှိိုငင်သံာျားဥြစဒစအာက်တွင ်

နှိိုငင်ြံြဲ ြ ာျားအစနမ င်   က်လက်ရှှိစန ြဲမ ေ်သည်။ အြ ာျားအမြာျားစသာ ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျားအာျား ရခှိိုငမ်ြည်နယ်ရှှိ 

ေခနျ်ားြ ာျားတွင ်လံိုမခံ စရျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားက ြှိတ်စလှာငထ်ာျားပြ ျား အစမခခံ လူ  အခွင် အစရျားြ ာျားလည်ျား မငငျ်ားြယ်ခံ 

စနရသည်။  

၂၀၁၈ ခိုနေှ် ေက်တငဘ်ာလတွင ်ကိုလသြဂ္ဂ လူ  အခွင် အစရျားစကာငေ် ြှ “မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်က  ျားလွနခ်ြဲ စသာ 

အလွနအ်ြငျ်ား စလျားနက်သည်  နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား၏ 

အစထာက်အထာျားကှိို စကာက်ယူ၊ ေိုေည်ျား၊ ထှိနျ်ားသှိြ်ျား၊ သံိုျားသြ်ရနန်ငှ်  နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒေံနှုျံားြ ာျားနငှ် အည  ြျှတ၍ 

လွတ်လြ်စသာ ရာဇဝတ်ြှု ှိိုငရ်ာ တရာျားစရျားမ ေ်ေဥ်ြ ာျားကှိို အက ှိ ျားစ ာင၍် အလ ငအ်မြန ်မ ေ်စေရနအ်တွက် 

 ှိိုငြ် ာျားကှိို မြင ်ငရ်န”်  လွတ်လြ်စသာ မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိိုငရ်ာ အခ က်အလက် ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားစရျား ယနတရာျားကှိို 

ထူစထာငခ်ြဲ ြါသည်။32၂၀၁၉ ခိုနေှ် နှိိုဝငဘ်ာလတွင ်အှိိုငေ် ေ ြှ “ေြွ်ေွြဲခံထာျားရသည်  ရှိိုဟငဂ်္ ာနငှ်  အမခာျားသူြ ာျား 

အစြေါ် က  ျားလွန်ံသည်  စြာငျ်ားထိုတ်မခငျ်ား၊ နှှိြ်ကွြ်ည ြှငျ်ားြနျ်ားမခင်ျား ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  အှိိုငေ် ေ ၏ တရာျားေ ရငြ်ှု 

စအာက်တွင ်သက်စရာက်စသာ အမခာျားရာဇဝတ်ြှုြ ာျား၊ မြနြ်ာနှိိုငင် ံရခှိိုငမ်ြည်နယ်တွင ်မ ေ်ြွာျားခြဲ စသာ 

အ ကြ်ျား က်ြှုနငှ်  ထှိိုအမ ေ်အြ က်ြ ာျားနငှ်  လံိုစလာက်ေွာ  က်ေြ်ြှုရှှိစသာ အှိိုငေ် ေ ၏ တရာျားေ ရငြ်ှုစအာက် 

တွင ်သက်စရာက်သည်  အမခာျားရာဇဝတ်ြှုြ ာျား” တှိို  အစြေါ် ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုတေ်ရြ်အာျား လိုြ်ြှိိုငခွ်င် မြ ခြဲ ြါသည်။33 

၂၀၁၉ ခိုနေှ် ဒ ဇငဘ်ာလတွင ်လူြ ှိ ျားတံိုျား သတ်မ တ်ြှု ရာဇဝတ်ြှုအတွက် မြနြ်ာနှိိုငင်အံစြေါ် နှိိုငင်တံကာ 

တရာျားရံို ျား၌ အြှုတေ်ရြ်  ွင် ခြဲ ြါသည်။ ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျား၏ လူ  အခွင် အစရျားြ ာျားအာျား ကာကွယ်ရနန်ငှ်  သက်စသ 

အစထာက်အထာျားြ ာျား   က ် ျားမခငျ်ားြှ တာျား  ျားရနအ်တွက်  ကာျားမ တ်အေ အေဥ်ြ ာျားအမ ေ် ကနဥ ျား ံိုျားမ တ်ခ က် 

တေ်ရြ်ကှိို ခ ြှတ်ခြဲ ရာ မြနြ်ာနှိိုငင်အံစနမ င်  လှိိုက်နာရန ်တရာျားစ ကာငျ်ားအရ တာဝနရ်ှှိစြသည်။ တရာျားရံို ျား၏ 

ေည်ျားစနာှငြ်ှုရှှိစသာ အြှိန်  တေ်ရြ် ခ ြှတ်ထာျားလင် ကောျား အေိုအမြံ လှိိုက် စရွှှုံ့စမြာငျ်ားြှုကှိို မ ေ်စေသည်  



36         မြနြ်ာမြည် လူ  အခွင် အစရျား စနာက်ခံအစမခအစန 

“ရှငျ်ားလငျ်ားစရျား ေေ် ငစ်ရျား” အသေ်တေ်ရြ်ကှိို ရခှိိုငမ်ြည်နယ်တွင ်ေတငလ်ှိိုက်စ ကာငျ်ား ၂၀၂၀ ခိုနေှ် ဇွနလ်တွင ်

မြနြ်ာြှ စ ကညာခြဲ ြါသည်။34 ထှိိုလြှာြင ်ရခှိိုငမ်ြည်နယ်နငှ်  ခ ငျ်ားမြည်နယ်ြ ာျားတွင ်အရြ်သာျား ၇၇,၂၀၀ 

စရွှှုံ့စမြာငျ်ားခြဲ ရစ ကာငျ်ား ကိုလသြဂ္ဂြှ အေ ရငခံ်ခြဲ သည်။35 

မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်  ရခှိိုင၊် ခ င်ျား၊ ရှြ်ျားနငှ်  ကခ ငမ်ြည်နယ်ြ ာျားအြါအဝင ်တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားလူြ ှိ ျားေိုစနရာြ ာျားတွင ်

ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားြ ှိ ျားနယွ်ြ ာျားအစြေါ်  န်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို  က်လက်က  ျားလွနစ်န ြဲ 

မ ေ်သည်။ အမြေ်ြြဲ မြည်သူြ ာျားကှိို စသစေသည် ၊ တှိိုငျ်ားရင်ျားသာျားရွာြ ာျားကှိို ြ ျားစတာက်စလာက်စေသည် ၊ ထြ်ြံ 

စရွှှုံ့စမြာငျ်ားြှုြ ာျားကှိို မ ေ်စေသည်  လက်လွတ်ေြယ် စလစ ကာငျ်ားတှိိုက်ခှိိုက်ြှုြ ာျားကှိို ရခှိိုငန်ငှ်  ခ ငျ်ားမြည်နယ် 

စတာငြ်ှိိုငျ်ားတှိို  တွင ်မြ လိုြ်ခြဲ သည်  အစထာက်အထာျားြ ာျားကှိို ၂၀၂၀ ခိုနေှ် ဇူလှိိုငလ် ၈ရက်စန  တွင ်နှိိုငင်တံကာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွင် အ ွြဲှုံ့ ကက ျားက ထိုတ်မြနခ်ြဲ ြါသည်။  

စြါက်ကွြဲသံြ ာျား  ကာျားရပြ ျားစနာက် (ရွာသာျားတေ်ဥ ျားသည်) သူ   ခငအ်ှိြ်သှိို   စမြျားသွာျား ကည် ရာ ၎ငျ်ား၏ 

အကှိိုမ ေ်သူြှာ ဗှိိုက်တွင ်စသစလာက်စသာ ဒါဏရ်ာနငှ်  မြငရ်သည် အမြင ်၎ငျ်ားအကှိို၏ ၁၆ နေှ်အရွယ်ရှှိ 

သူငယ်ခ င်ျားတေ်ဥ ျား၏ အစလာငျ်ားကှိိုလည်ျား စတွှုံ့ ခြဲ ရသည်။ ထှိိုအခ ှိနတ်ွင ်အမခာျားအှိြ်တေ်အှိြ်၌ 

ရှှိစနစသာ ၎ငျ်ား၏ ဥ ျားစလျားြှာလည်ျား ဤစလစ ကာငျ်ားတှိိုက်ခှိိုက်ြှုြှာြင ်စသ ံိုျားခြဲ စ ကာငျ်ား 

စမြာမြခြဲ ြါသည်။ ထှိိုရွာအိုြ်ေိုတွငရ်ှှိသည်  အမခာျားြှိသာျားေိုတေခ်ိုြှ လူနေှ်ဥ ျားကလည်ျား ၇ နေှ်သာျား 

ကစလျားငယ်တေ်ဥ ျား အြါအဝင ်၎ငျ်ားတှိို   အသှိိုငျ်ားအဝနျ်ားြှ လူ ၉ ဥ ျား ထှိိုစလစ ကာငျ်ားတှိိုက်ခှိိုက်ြှုတွင ်

စသ ံိုျားခြဲ စ ကာငျ်ား နှိိုငင်တံကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွင် အ ွြဲှုံ့ကှိို စမြာမြခြဲ သည်။ “ငါတှိို   ြှိသာျားေိုကှိို 

  က်  ျားခံလှိိုက်ရပြ ။” ဟို ထှိိုကစလျားငယ်၏  ခငက်  ှိိုခြဲ သည်။36 

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ လူ  အခွင် အစရျားအစမခအစနနငှ် ြတ်သက်၍ ကိုလသြဂ္ဂအထူျားေံိုေြ်ျားစရျားအရာရှှိက “၂၀၁၉ 

 သဂ္ိုတ်လနငှ်  ၂၀၂၀ ဇနနဝါရ လအတွငျ်ား ရှြ်ျားနငှ်  ကခ င်မြည်နယ်ြ ာျားတွင ်အရြ်သာျား ၇၅ ဥ ျား ဒါဏရ်ာရခြဲ သည်၊ 

အရြ်သာျား ၈၈ ဥ ျားကှိို တြ်ြစတာ် သှိို  ြဟိုတ် မြည်သူ  ေေ်ြ ာျားက  ြ်ျား  ျားထှိနျ်ားသှိြ်ျားခြဲ သည်။ အရြ်သာျား ၆ ဥ ျား 

ညြှငျ်ားြနျ်ားနှှိြ်ေက်ခံခြဲ ရသည်။” ဟို အေ ရငခံ်ခြဲ ြါသည်။37 နှိိုငင်တံကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွင် အ ွြဲှုံ့က ၂၀၁၉ ခိုနေှ် 

ရှြ်ျားမြည်နယ်စမြာက်ြှိိုငျ်ား၌ အရြ်သာျားြ ာျားအစြေါ် လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြှတ်တြ်ျားတငခ်ြဲ ပြ ျား 

အရြ်သာျားြ ာျားအစြေါ် တရာျားဥြစဒနငှ်  ြည သည်  တှိိုက်ခှိိုက်ြှုြ ာျား၊ လက်လွတ်ေြယ်  ြ်ျား  ျားြှု၊ ညြှငျ်ားြနျ်ား 

နှှိြ်ေက်ြှုနငှ်  ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြေစည်ျားြ ာျားကှိို သှိြ်ျား ည်ျားမခငျ်ား ှိိုငရ်ာ အစထာက်အထာျားကှိို စတွှုံ့ ရှှိခြဲ သည်။ ၂၀၁၉ ခိုနေှ် 

ြတ်လက အမ ေ်အြ က်တခိုတွင ်စမခမြနတ်ြ်ြ ၉၉ ြှ ေေ်သာျားြ ာျားက ကွတ်ခှိိုငပ်ြှိ ှုံ့နယ်ြှ ရွာသာျားြ ာျားကှိို 

ထှိနျ်ားသှိြ်ျားခြဲ ြါသည်။ အြ ှိ ျားသာျားတေ်ဥ ျားက ြည်သှိို  ြည်ြံိုမ ေ်ခြဲ သည်ကှိို ရှငျ်ားမြခြဲ သည်။  



37         မြနြ်ာမြည် လူ  အခွင် အစရျား စနာက်ခံအစမခအစန 

 

သူတှိို  က က စနာ်တှိို  ဘယ်သွာျားြလှိို  လြဲ၊ ဘာလိုြ်စနတာလြဲလှိို   စြျားတယ်။ ပြ ျားစတာ  က စနာ်တှိို   

ဘာလူြ ှိ ျားလြဲ စြျားတယ်။ [က စနာ်တှိို  က ကခ ငလ်ှိို  စမြာတြဲ အခါ] အမခာျားတြ် ွြဲှုံ့ဝငစ်တွ ဘယ်ြှာလြဲလှိို   

သူတှိို  က စြျားတယ်....တေ်စယာကက် က စနာ ကှိို “ြငျ်ားက စကအှိိုငစ်အလာျား    [ကခ ငလ်ွတ်စမြာက်စရျား 

တြ်ြစတာ်]” လှိို   စြျားတယ်။ က စနာ်က “ြဟိုတ်ဘူျား” လှိို  စမြာစတာ  က စနာ် အထှိိုျားခံရတယ်။   

“ြငျ်ားတှိို  စကအှိိုငစ်အ တြ်ြှုျားစတွ ဘယ်ြှာလြဲ” [သူတှိို  က စြျားတယ်]။ က စနာ်က “က စနာ်ြသှိဘူျား၊ 

က စနာ်က စကအှိိုငစ်အ ြဟိုတ်ဘူျား။” လှိို  စမြာစတာ  ထြ်အထှိိုျားခံရမြနတ်ယ်......က စနာ ်ြါျားေြ်က 

စသွျားစတွထွက်လာခြဲ တယ်။  

သူတှိို  က က စနာ ်ကှိို ရွာစထာင် တစနရာကှိို စခေါ်သွာျားတယ်။ [ေေ်သာျားတေ်စယာက်က ထြ်စြျားတယ်] 

“ြငျ်ားက စကအှိိုငစ်အလာျား” က စနာ်က “ြဟိုတ်ဘူျား” လှိို  စမြာတယ်၊ အြဲဒ စနာက် က စနာ ်ကှိို ေပြ ျား 

ထှိိုျားတယ်၊ ကနစ် ကာက်တယ်။ က စနာ ်အကက စတွကှိို အတငျ်ားချွတ်ခှိိုငျ်ားတယ်၊ [ပြ ျားစတာ ] က စနာ ် 

လည်ြငျ်ားကှိို ဒါျားနြဲ   စတ ထာျားတယ်.......ပြ ျားစတာ  က စနာ ်လက်စခ ာငျ်ားစတွကှိို ဒျူားစြေါ်ြှာထာျားပြ ျား 

စ ာင် စ ကာင် ထှိိုငခ်ှိိုငျ်ားတယ်...က စနာ်လှုြ်ရင ်က စနာ ်လက်စခ ာငျ်ားစတွကှိို မ တ်ြေ်ြယ်လှိို   သူတှိို  က 

စမြာတယ်...က စနာ ်ြါျားေြ်ထြဲကှိို လကြ်ေ်ဗံိုျားတေ်လံိုျားထည် တယ်...က စနာ်လှုြ်လှိိုက်ရင ်အြဲဒါ 

စြါက်ကွြဲသွာျားြလာျားလှိို   က စနာ်စ ကာက်စနခြဲ ြှိတယ်။38  

ကှိိုဗေ် ၁၉ ကူျားေက်ြှုကာလအတွငျ်ား မြနြ်ာအာဏာြှိိုငြ် ာျားက သတငျ်ားသြာျားြ ာျားနငှ်  အရြ်ဘက်အ ွြဲှုံ့အေည်ျား 

တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူြ ာျားအာျား ပ ှိ ခွြဲခြဲ သည်။ ၂၀၂၀ ဇနနဝါရ  အထှိ နှိိုငင်စံရျားအက ဥ်ျားသာျား ၆၄၇ ဥ ျား၊ ေေ်တြ်အ ွြဲှုံ့ဝင ်

ြ ာျားြှ ေွြဲ ှိိုခြဲ စသာ အသစရ  က်ြှု ၉၆ ခိုရှှိခြဲ သည်ဟို မြနြ်ာနှိိုငင် ံလူ  အခွင် အစရျားအစမခအစန ှိိုငရ်ာ ကိုလသြဂ္ဂ 

အထူျားေံိုေြ်ျားစရျားအရာရှှိက အေ ရငခံ်ခြဲ သည်။39 ေေ်တြ်ြှိိုင ်စက ာက်ြ ျားစသွျားစလာငေ်ာသံိုျား ဘှိလြ်စမြေက်ရံိုြှ 

လူြှုစရျားနငှ်  သဘာဝြါတ်ဝနျ်ားက င ်ှိိုငရ်ာ   က်  ျားြှုြ ာျားရှှိစနစ ကာငျ်ား အာရံိုေူျားေှိိုက်ြှု ရှှိလာစေရန ်ကကှိ ျားြြ်ျားခြဲ  

သည်  ကရငသ်ဘာဝြါတ်ဝနျ်ားက ငသ်ြာျားတေ်ဥ ျားမ ေ်သူ စောသာြှိိုျားအာျား  ြ်ျား  ျားဝရြ်ျားကှိို ြတ်လတွင ်

ထိုတ်မြနခ်ြဲ သမ င်  ၎ငျ်ားြှာ ြိုနျ်ားစအာငျ်ားစနခြဲ ရသည်။40 ထှိိုလြှာြင ်တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားလက်နက်ကှိိုင ်အ ွြဲှုံ့အေည်ျား 

မ ေ်စသာ ရကခှိ င် တြ်စတာ်ကှိို အေွနျ်ားစရာက် အ ကြ်ျား က်အ ွြဲှုံ့အမ ေ် သတ်ြှတ်ခြဲ ပြ ျား ဤသတ်ြှတ်ခ က်ကှိို 

သ ျားမခာျားလွတ်လြ်စသာ ြ ဒ ယာြ ာျားအာျား တှိိုက်ခှိိုက်ရာတွင ်ယှိိုျားြယ် ွြဲှုံ့ေရာ တေ်ခိုကြဲ သှိို   အသံိုျားမြ ခြဲ သည်။ Voice 

of Myanmar ၏ အယ်ဒ တာခ  ြ်မ ေ်သူ ဥ ျားစနြ ှိ ျားလငျ်ားကှိို ရကခှိ င် တြ်စတာ်၏ စမြာစရျား ှိိုခွင် ရှှိသူနငှ်  

စတွှုံ့ ံိုစြျားမြနျ်ားခြဲ သည်အတွက်  ြ်ျား  ျားခြဲ သလှိို   စခတ်သေ်ြ ဒ ယာ၏ အယ်ဒ တာခ  ြ် ဥ ျားလှုှိငျ်ားဇင်စဝကှိိုလည်ျား 

ထှိိုစတွှုံ့ ံိုစြျားမြနျ်ားြှုကှိို ထြ်ြံထိုတ်လွှင် ြှုမ င်   ြ်ျားဝရြ်ျားထိုတ်စသာစ ကာင်  တှိြ်ျားစရှာငစ်နခြဲ ရသည်။41 



38         မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနငှ်  အက င် ြ က် မခောျားြှုြ ာျား 

၂၀၂၀ ခိုနေှ် ဇွနလ်တွင ်မြနြ်ာမြည်အစနာက် က်၌ အငတ်ာနက်ြ ာျား ြှိတ်ြငြ်ှုအတွက် ကြ်ြှိနျ်ားလှုြ်ရာှျားြှု 

မြ လိုြ် သမ င်  ကဗ ာ ရာ စြာငစ် ာငျ်ားခ အြါအဝင ်လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ ှိိုခွင်  တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူ 

၆ ဥ ျား အစြေါ် တရာျားေွြဲ ှိိုြှုြ ာျား မြ လိုြ်ခြဲ သည်။42 ေက်တငဘ်ာလတွင ်ေေ် န်  က ငစ်ရျား  နဒမြစက ာငျ်ားသာျား ၁၄ 

ဥ ျားကှိို  ြ်ျား  ျားပြ ျား စထာငသွ်ငျ်ားအက ဥ်ျားခ ခြဲ သည်။43  

၁ (၅)  ပမန်မာစစ်တ ် စ ျား ွာျားဝရျား၏ အလဲွသ  ျားစာျားမှုနငှ့်် အကျင့်် ျက် ပခစာျားမှုမျာျား  

မြနြ်ာေေ်တြ်သည် မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားအစြေါ် က ယ်မြန်  စသာ ခ  ြ်ကှိိုငြ်ှုကှိို ရရှှိထာျားပြ ျား ဤအခ က်က အရြ်သာျား 

ကက ျား ကြ်ြှုြှ လွတ်ကငျ်ားစသာ ေေ်တြ်၏ ကှိိုယ်ြှိိုငအ်ိုြ်ခ  ြ်စရျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားကာ အဓှိြပာယ်ရှှိစသာ ဒ ြှိိုကစရေ  

မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှုကှိို ြှိတ် ှိို  ရန ်ေေ်တြ်အတွက် ခှိိုငြ်ာစသာ ဘဏ္ဍာစရျားြက်လံိုျားတေ်ရြ်ကှိို စထာက်ကူ 

စြျားစနသည်။ ေေ်တြ်၏ ေ ျားြွာျားစရျားအက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျားကှိို လက်ခွြဲလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၊ ြူျားတွြဲလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၊ ေ ျားြွာျားစရျား 

ြှိတ် က်ြ ာျားြါဝငသ်ည်  တကြာ္လံိုျားမ န်  က က်စသာ ကှိိုယ်ြှိိုငက်ွနရ်က်ြ ာျား ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်  ေ ျားြွာျားစရျားအိုြ်ေိုကက ျား ၂ 

ခို မ ေ်သည်  မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား ဥ ျားြှိိုငက်ိုြပဏ လ ြှိတက်နငှ်  မြန်ြာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားတှိို  က လွှြ်ျားြှိိုျားခ  ြ်ကှိိုင ်

ထာျားသည်။ ထှိိုေ ျားြာွျားစရျားအိုြ်ေိုကက ျား ၂ ခို ေလံိုျားကှိို နှိိုငင်ံစတာ်ြှိိုင ်အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားအာျား ေနေ်တက  လွှြဲစမြာငျ်ား 

ရယူမခငျ်ားနငှ်  မြနြ်ာမြည် ေေ်အာဏာရှငေ်နေ်၏ အတွငျ်ားကကှိတ် လှုှိက်ောျားြ ံှုံ့ ြွာျားစနစသာ အက င် ြ က်မခောျားြှု 

တှိို  ြှတ င်  တည်စ ာကထ်ာျားမခငျ်ားမ ေ်သည်။  

၁၉၈၈ ခိုနေှ် ဒ ြှိိုကစရေ စရျား လူထိုအံိုကကြှုစနာက်ြှိိုငျ်ား ေေ်အာဏာရှငက်ာလအတွငျ်ားက မြန ်နလ်ွနျ်ားလှသည်  

ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်မြ လိုြ်စရျားအေ အေဥ်တွင ်မြနြ်ာမြည်သူြ ာျားအတွက် ကက ျားြာျားလှစသာ ကကယ်ဝြှု စြ ာက် ံိုျားခ က် 

တေ်ရြ်မ ေ်စသာ နှိိုငင်စံတာ်အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားကှိို ေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျားအိုြ်ေိုကက ျားြ ာျားနငှ်  ခရှိိုန ြ ာျားအာျား လွှြဲစမြာငျ်ား 

စြျားမခင်ျားနငှ်  ေေ်တြ်အာဏာကှိို  က်လက်ထှိနျ်ားသှိြ်ျားရန ်ယနတရာျား တေ်ရြ်တှိို   ြါဝငခ်ြဲ သည်။ မြနြ်ာ တြ်ြစတာ်၏ 

ေ ျားြွာျားစရျားမြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှုြ ာျားအစြေါ် သိုစတသနမြ ခ က်က “သှိသှိသာသာ မ ေ်စြေါ်စနစသာ နှိိုငင်ံစတာ် 

တရာျားဝငမ် ေ်ြှု အ ကြ်အတည်ျားတေ်ရြ်ကှိို စမ ရှငျ်ားရန ်လက်စတွှုံ့က က  ြဟာဗ  ဟာ တေ်ရြ်လည်ျားမ ေ် 

(ယှိိုယွငျ်ားစနစသာ ေ ျားြွာျားစရျားကှိို မြနလ်ည်တည်စ ာက်ရန ်ြူဝါဒြ ာျား)၊ သစကဂတ နြှိတ်ြံိုစ ာငစ်သာ 

ကကှိ ျားြြ်ျားခ က်တေ်ရြ် (တံခါျားြှိတ် အာဏာ အစ ာက်အအံိုြ ာျားနငှ် အတူ ေ ျားြွာျားစရျား “အသွငစ်မြာငျ်ားြှု) လည်ျား 

မ ေ်သည် အစနမ င်  စေ ျားကွက်ေနေ်ကှိို အာဏာရှငေ်နေ် မြနလ်ည် ွြဲှုံ့ေည်ျားရနန်ငှ်  မြနလ်ည်သွတ်သွငျ်ားရန ်ကကှိ ျားြြ်ျားြှု 

တေ်ရြ်၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားအစနနငှ်  သွတ်သွင်ျားလာမခင်ျားမ ေ်သည်” ဟို စတွှုံ့ ရှှိခြဲ သည်။ ထှိို  စနာက် “ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်

မြ လိုြ်မခငျ်ား၏ စေ ျားကွက် အစထာက်အကူမြ မ ေ်ေဥ်သည် အာဏာကက ျားစသာ အိုြ်ခ  ြ်စရျားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား 

စရစြေါ်  ြ ာျားက အက ှိ ျားအမြတ် အြ ာျား ံိုျား အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားကဏ္ဍ အြ ာျားအမြာျားကှိို 

စသွျားေိုြ်နှိိုငရ်န ်အခွင် အလြ်ျား စြျားရံိုြျှြက တှိိုငျ်ားမြည်၏ နှိိုငင်ံစရျားစဘာဂ္စဗဒကှိိုြါ အစမခခံက စသာ 



39         မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနငှ်  အက င် ြ က် မခောျားြှုြ ာျား 

အသွငစ်မြာငျ်ားြှုကှိို မ ေ်စေခြဲ သည်။” ဟို နှိဂ္ံိုျားခ  ြ်ခြဲ ြါသည်။44  

 

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားကှိို မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ြှိိုင ်ှိိုငပ်ြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေေ်ဥ ျားေ ျားအရာရှှိဌာန၏ 

ေေ်စထာက်ခ  ြ်ရံို ျားစအာက်တွင ်ကက ျားြာျားစသာ လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ြှုမ င်  လည်ြတ်စနသည်ဟို သှိရှှိရသည်။45 

ေေ်စထာက်ခ  ြ်သည် မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားကှိို အနတှိြ တာဝနရ်ှှိြှု ရထာျားသည်  တြ်ြစတာ် 

ကာကွယ်စရျားဥ ျားေ ျားခ  ြ်၏ ကွြ်ကြဲြှုစအာက်တွင ်ရှှိြါသည်။ ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငက် 

လက်ရှှိ ကာကွယ်စရျားဥ ျားေ ျားခ  ြ်မ ေ်သည်  ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ြငျ်ားစအာငလ်ှုှိငက်ှိို ရခှိိုင်မြည်နယ်ရှှိ နှိိုငင်တံကာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနသူ်အမ ေ် တရာျားေွြဲ ှိိုရန ်အ ကံမြ ထာျားြါသည်။46 မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားသည် 

စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား၊ ဘဏလ်ိုြ်ငနျ်ား၊ အာြခံလိုြ်ငနျ်ား၊ သတတ  တွငျ်ားတူျားစ ာ်စရျား၊ ကိုန်သွယ်ြှု၊ လယ်ယာ 

ေှိိုက်ြ ှိ ျားစရျား၊ အှိြ်မခံစမြလိုြ်ငနျ်ား၊ ကိုနြ်ေစည်ျားထိုတ်လိုြ်မခငျ်ား၊ သယ်ယူြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်  ြှိို  စ ာငစ်ထာက်ြံ စရျား 

လိုြ်ငနျ်ားြ ာျား ြါဝငစ်သာ ေ ျားြွာျားစရျား၏ အဓှိကက စသာ ကဏ္ဍအနှံ  အမြာျားတွင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားနငှ်  ြူျားတွြဲ 

လိုြ်ငနျ်ားြ ာျား ြ ှိ ျားေံိုကှိို ြှိိုင ်ှိိုငထ်ာျားြါသည။်47  

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားသည် နှိိုငင်ံစတာ်ြှိိုငမ် ေ်ပြ ျား ၎ငျ်ားအစနမ င်  တန ်ှိိုျားရှှိစသာ နှိိုင်ငစံတာ်၏ အရငျ်ား 

အမြေ်ြ ာျားကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားစသာ်လည်ျား စငစွ ကျားအရငျ်ားအမြေ်ြ ာျား ေ ျား ငျ်ားြှုအစြေါ်တွင ်ြွင် လငျ်ားမြငသ်ာြှု 

ရှှိြစနြါ။ မြနြ်ာေ ျားြာွျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားအာျား ဥြစဒစ ကာငျ်ားအရ ရည်ညွှနျ်ားရြည်  အြည်စခါငျ်ားေဥ်အစြေါ်တွင ်

လည်ျား ရှငျ်ားလငျ်ားြှု ြရှှိြါ။ မြနြ်ာ ေ ျားြာွျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား ကိုြပဏ လ ြှိတက် (MEC Co. Ltd) ကှိို ြိုဂ္ဂလှိက 

ကိုြပဏ အစနမ င်  ြှတ်ြံိုတငထ်ာျားပြ ျား အေိုရှယ်ယာြ ာျားကှိို ြတှ်ြံိုတငန်ြံါတ် ၂၃/၂၀၁၀ မ င်  ရှှိစနသည်  

အ ွြဲှုံ့အေည်ျား တေ်ရြ်မ ေ်သည်  မြနြ်ာေ ျားြာွျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား (MEC) က ြှိိုင ်ှိိုငြ်ါသည်။ ြည်သှိို  ြင ်

 ှိိုစေကာြူ အ ွြဲှုံ့အေည်ျား နြံါတ် ၂၃/၂၀၁၀ သည် မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ကိုြပဏ  ြှတ်ြံိုတငေ်ာရငျ်ားတွင ်ရှှိြစနြါ။ 

ထှိို  အတွက်စ ကာင်  အ ွြဲှုံ့အေည်ျားနြံါတ် ၂၃/၂၀၁၀ ၏ တရာျားဝငမ် ေ်ြှု၊  ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုနငှ်  လည်ြတ်ြှုြ ာျားကှိို ဘာြှ 

သှိြစနရြါ။ 

၂၀၂၀ ခိုနေှ် ဇွနလ် ၂၂ ရက်စန  က မြ လိုြ်စသာ သတငျ်ားောရှငျ်ားလငျ်ားြွြဲ၌ ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန စမြာစရျား ှိိုခွင်  

ရှှိသူတေ်ဥ ျားက မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားကှိို ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်မြ လိုြ်ပြ ျားမ ေ်၍ “ေေ်တြ်တခိုတည်ျားနငှ် သာ 

သက် ှိိုငြ်ါစ ကာငျ်ား” စမြာ ှိိုသွာျားခြဲ သည်။48 မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားကှိို ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်လိုြ်ခြဲ သည်  

သက်စသအစထာက်အထာျား လံိုျားဝြရှှိသည် အမြင ်၎ငျ်ား၏ နှိိုင်ငစံတာ် အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားကှိိုလည်ျား ဒ ြှိိုကစရေ  

နည်ျားက  စရာငျ်ားခ မခငျ်ားြ ှိ ျားကှိိုလည်ျား ြစတွှုံ့ရြါ။ မြည်စထာငေ်ို ဘဏ္ဍာစငြွှ စထာက်ြံ စနစသာ နှိိုငင်ံစတာ်၏ 

အစ ာက်အအံိုမ ေ်သည်  ေေ်တြ်ကြဲ သှိို  စသာ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ှိ ျားက “ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင”် ေ ျားြာွျားစရျားတေ်ခိုကှိို ြှိိုင ်ှိိုင ်

သည်ဟို စမြာ ှိိုမခငျ်ားြှာလည်ျား ထူျား နျ်ား ွယ် မ ေ်စနြါသည်။ ထှိို  မ ေ်၍ ေေ်တြ်ြှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျားတေ်ခိုသည် 



40         မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနငှ်  အက င် ြ က် မခောျားြှုြ ာျား 

အဓှိြပာယ် ွင်  ှိိုခ က်အရ နှိိုငင်စံတာ်ြှိိုငလ်ိုြ်ငနျ်ားသာ မ ေ်ရစြြည်။ လက်စတွှုံ့က စသာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျား 

အာျားလံိုျားအတွက် ဤကစန အေစကာက်ရြည် ှိိုြါက  ှိိုြါက မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားသည် 

နှိိုငင်စံတာ်ြှိိုငလ်ိုြ်ငနျ်ားအမ ေ် ြှတ်ယူနှိိုငသ်ည်။ 

စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအတွငျ်ား မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားအစနမ င်  Mytel၊ MECTel နငှ်  ဒ ဂ္  တယ် 

ဘဏ္ဍာစရျား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားအမြင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ား အြ ာျားအမြာျားကှိိုြါ လိုြ်စ ာငစ်နြါသည။် 

(ဤအေ ရငခံ်ော စနာက်ြှိိုငျ်ားတွင ် က်လက်စ ွျားစနျွားြါြည်။) စ ကျားနန်ျား က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအတွငျ်ား အစဝျားြှ 

အာရံိုခံသည်  စမြမြငေ်ခန်ျားတခိုနငှ်  စကဘယ်လ် ေက်ရံိုတေ်ခိုကှိိုလည်ျား ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားြါသည်။ အစဝျားြှ 

အာရံိုခံသည်  စမြမြငေ်ခန်ျားနငှ်  ြတ်သက်၍ အစသျားေှိြ်အခ က်အလက်ြ ာျား ရှာျားြါျားြါသည်။ မြနြ်ာေ ျားြာွျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒအ်ရ ၎င်ျားကှိို “အ လက်ထစရာနေ်နငှ်  ကွနမ်ြ တာဌာန” အမ ေ် ၁၉၉၇ ခိုနေှ်တွင ်

တည်စထာငခ်ြဲ စ ကာငျ်ား စတွှုံ့ ရှှိရပြ ျား ၎ငျ်ားြှာ ေေ်စထာက်လှြ်ျားစရျား အေှိတ်အြှိိုငျ်ားတေ်ရြ် မ ေ်နှိိုငခ်ြဲ သည်။  

ဤအစ ာက်အအံိုသည် လှည်ျားကူျားရှှိ “အငျ်ားတှိိုင ်ေေ်နယ်စမြ” တွင ်တည်ရှှိြါသည်။49 မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားလက်စအာက်ရှှိ ဤတေ်ခိုအမြင ်အမခာျား အစဝျားထှိနျ်ားအာရံိုခံ စမြမြငေ်ခနျ်ားြ ာျားကှိို မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ 

လိုြ်စ ာငစ်နမခငျ်ား ရှှိြရှှိကှိို ြသှိရှှိရြါ။ မြနြ်ာေေ်တြ်အတကွ် မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားြှ ထိုတ်မြန ်

စြျားနှိိုငစ်သာ အစဝျားထှိနျ်ား အာရံိုခံ သတငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျားသည် “ြဟာဗ  ဟာ ေ ြံခ က်မြ လိုြ်မခငျ်ား၊ 

အငအ်ာျားြ ာျားစနရာခ မခငျ်ား၊ စောင်  ကည် မခငျ်ား၊ ြေ်ြှတ်မြ လိုြ်မခငျ်ားနငှ်  ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှု တွက် မခငျ်ားတှိို  အတွက် 

အစရျားြါသည်။ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ြဟာဗ  ဟာစမြာက်၊ နည်ျားဗ  ဟာစမြာက် တနဘ်ှိိုျားရှှိြှုကှိို စလျှာ ြတွက်သင် ြါ။”50 

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ အစဝျားထှိနျ်ား အာရံိုခံ စမြမြငေ်ခနျ်ားသည်  က်သွယ်စရျားနငှ်   က်သွယ်ြှု 

စထာက်လှြ်ျားစရျားညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားကှိို စထာက်ကူစြျားစန ွယ်ရာ ရှှိြါသည်။ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ 

အစဝျားထှိနျ်ား အာရံိုခံ စမြမြငေ်ခန်ျားသည် ေေ်တြ်ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားတွင ်တှိိုက်ရှိိုက် အခနျ်ားကဏ္ဍအမ ေ် ြါဝငစ်နပြ ျား 

အစဝျားထှိနျ်ား အာရံိုခံ စမြမြငေ်ခန်ျားြှ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားက စထာက်ြံ စြျားစနစသာ အခ က်အလက် 

ြ ာျားသည် ြ ှိ ျားနယွ်တံိုျား သတ်မ တ်ြှု၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လသူာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်  န်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

ြံ ြှိိုျားအာျားစြျားရာစရာက်သည်ဟို Justice for Myanmar က ရှု မြငြ်ါသည်။ 

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ လှုှိင်သာယာ၊ ရနက်ိုနရ်ှှိ Sigma ဝါယာနငှ်  စကဘယ်လ် ေက်ရံိုကှိို ၂၀၀၁ 

ခိုနေှ်တွင ်တည်စထာငခ်ြဲ ြါသည်။ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒအ်ရ ဝါယာ၊ စ ကျားန စခါငျ်ားနငှ်  

တယ်လ  ိုနျ်ားစကဘယ်လ် အေရှှိသည်  ြေစည်ျား ၅၆ ြ ှိ ျားကှိို ထိုတ်လိုြ်သည်။ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ 

စကဘယ်လ်ကကှိ ျား ထိုတ်လိုြ်ြှု ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ကှိို ြသှိရှှိရြါ။51 မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား အစနမ င်  

 က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားအတွက် အခ ှိ ှုံ့စသာ ြေစည်ျားြ ာျားအမြင ်ေေ်တြ်၏ အမခာျားအေှိတ်အြှိိုငျ်ားြ ာျား 

အာျား စထာက်ြံ ရနအ်တွက်လည်ျား ထိုတ်လိုြ်စန ွယ်ရာ ရှှိသည်။ 



41         မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနငှ်  အက င် ြ က် မခောျားြှုြ ာျား 

၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်ကိုလသြဂ္ဂ၏ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငက် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေ ျားြွာျားစရျားအက ှိ ျားေ ျားြွာျားနငှ်  

ြတ်သက်သည်  က ယ်မြန်  စသာ အေ ရငခံ်ောတေ်ရြ်ကှိို ထိုတ်မြနခ်ြဲ သည်။52 ထှိိုအေ ရငခံ်ောြှ ေေ်တြ်ြှိိုင ်

ေ ျားြွာျားစရျားြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ မြ ြူြံိုြ ာျားကှိို စ ာငရွ်က်နှိိုငစ်ေခြဲ ပြ ျား၊  

တြ်ြစတာ်၏ ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားအိုြ်ေိုကက ျား ၂ ခိုမ ေ်စသာ မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား ဦျားြှိိုင ်လ ြှိတက် (MEHL) 

နငှ  ်မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား (MEC) တှိို  ကှိို နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင အ်စရျား ဥြစဒ နငှ  ်နှိိုငင်တံကာ 

လူသာျားခ ငျ်ားောနာြှု ှိိုငရ်ာ ဥြစဒ တှိို  အာျား  ှိိုျားဝါျား ကြ်ျားတြ်ျားေွာ ခ ှိ ျားစ ာက်ခြဲ စသာ တြ်ြစတာ် 

ကာကွယ်စရျား ဦျားေ ျားခ  ြ် ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ြင်ျားစအာငလ်ှုှိင ်နငှ  ်ဒိုတှိယ ကာကွယ်စရျား ဦျားေ ျားခ  ြ် ဒိုတှိယ 

ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ေှိိုျားဝငျ်ားတှိို   အြါအဝင ်တြ်ြစတာ် ထှိြ်တနျ်ား စခါငျ်ားစ ာငြ် ာျားက ြှိိုင ်ှိိုင ်ခ  ြ်ကှိိုင ်

ထာျားြါသည.်...... ထှိို ေေ်တြေ် ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားြှ ရရှှိစသာ ဘဏ္ဍာစငကွ တြ်ြစတာ်၏ 

ကှိိုယ်ြှိိုငအ်ိုြ်ခ  ြ်စနြှုကှိို စရွျားခ ယ်ခံ အရြ်သာျားြ ာျား၏ ကက ျား ကြ်ြှုြှ ကငျ်ားလွတ်စနစေကာ နှိိုငင်တံကာ 

လူ  အခွင အ်စရျား နငှ  ်လူသာျားခ င်ျား ောနာြှု ှိိုငရ်ာ ဥြစဒ ခ ှိ ျားစ ာက်စနသည ် တြ်ြစတာ်၏ 

ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားအာျား ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာ စထာက်ြံ ြှုကှိို မ ေ်စေြါသည်။ 53ဟို စ ေါ် မြခြဲ သည်။ 

မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်  လက်နက်ြ ာျားနငှ်  နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျားြေစည်ျားြ ာျား ြါဝငသ်ည်  ေေ်ြေစည်ျားြ ာျားကှိို ဝယ်ယူရန ်

အရငျ်ားအမြေ်ဘဏ္ဍာြ ာျားအမြင ်ေ ျားြွာျားစရျား က် ံြှုြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ သည်။ မြနြ်ာေေ်တြ်ြှာ နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား 

ြေစည်ျားြ ာျားကှိို ဝယ်ယူခြဲ သည်  သှိို  ြဟိုတ် ဝယ်ယူရန ်ကကှိ ျားောျားခြဲ သည်  ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်ကိုြပဏ  ၇ ခိုကှိို ကိုလသြဂ္ဂ 

အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှငက် စနာက် က်တွြဲ ောရငျ်ား စ ေါ်ထိုတ်ခြဲ သည်။ ထှိိုကိုြပဏ  ၇ ခိုအနက်ြှ ၆ ခိုက 

 က်သွယ်စရျားနငှ်   က်ေြ်စသာ နည်ျားြညာတှိို  ကှိို စထာက်ြံ ခြဲ ပြ ျား ၎င်ျားတှိို  ထြဲတွင ် ြဲလ်လူလာ စဒတာ ေဥ် က် 

ေ ျား ငျ်ားေနေ်ကှိို  Dejero (ကစနဒါ) ြှ၎ငျ်ား၊ VHF လှုှိငျ်ားနှုျံားမြင်  လွှင် ထိုတ်လက်ခံေက်ြ ာျားကှိို Icom Inc (ဂ္ ြန)် 

ြှ၎ငျ်ား၊ အစဝျားထှိနျ်ား စရဒ ယှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်ေက်ြ ာျားကှိို Jotron (စနာ်စဝျား) ြှ၎ငျ်ား၊ လှုှိငျ်ားနှုံျားမြင်  (VHF) နငှ်  လှုှိငျ်ားနှုျံားလွန်  

(UHF) လွှင် ထိုတ်လက်ခံေက်ြ ာျားကှိို Reutech Communications (စတာငအ်ာ ရှိက) ြှ၎ငျ်ား၊ လြ်ျားစ ကာငျ်ားမြ 

နငှ်  တည်စနရာမြေနေ်ကှိို Hexagon ( ွ ဒင)် ၏ လက်ခွြဲမ ေ်သည်  Veripos (အဂ္ဂလန)် ြှ၎ငျ်ား ရရှှိြှုြ ာျား ြါဝင ်

ြါသည်။ ဤဝယ်ယူရရှှိြှု ောရငျ်ားြှတ်တြ်ျားသည် နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျားြေစည်ျား ရရှှိြှု၏ အလွနစ်သျားငယ်စသာ နြူနာြျှသာ 

မ ေ်ပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်၏ စခတ်ြ တှိိုျားတက်စရျားကကှိ ျားြြ်ျားြှုတွင်  ယ်သွယ်စရျားကှိေစ၏ ထငရ်ှာျားစြေါ်လွငသ်ည်  

အြှိိုငျ်ားကှိို မြသစနသည်။ ထှိို  အမြင ်ြေစည်ျားရယူြှု မ န်  က က်မခငျ်ားထာျားမခငျ်ားမ င်  ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ  က်သွယ်စရျား 

ကှိရှိယာြ ာျားအတွက် တရိုတ်အစြေါ် ြှ ခှိိုစနရြှုကှိို စလျှာ ခ စနသည် ကှိိုလည်ျား မြသစနသည်။ 

ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငက် စခ ျားစငစွထာက်ြံ သူြ ာျားနငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံြ ာျား အြါအဝင ်

အာျားလံိုျားစသာအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားအစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ထှိနျ်ားခ  ြ်သည်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၊ ၎ငျ်ား၏ 



42         မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနငှ်  အက င် ြ က် မခောျားြှုြ ာျား 

“ေ ျားြွာျားစရျား လက်ခွြဲြ ာျားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား က် ံြှုြ ာျား” အာျားလံိုျားကှိို အ က်မ တ်ရန ်အ ကံမြ ထာျားပြ ျား Mytel နငှ်  

၎ငျ်ား၏ အကက ျားြာျား ံိုျား လိုြ်ငနျ်ားအေိုရှယ်ယာရှငမ် ေ်သည်  Viettel ကှိိုြါ တှိိုက်ရှိိုက်အြည်တြ်လ က် 

မ ေ်နှိိုင ်ွယ်ရာရှှိသည်  ရာဇဝတ်စ ကာငျ်ားအရ အမြေ်ထှိိုက်ြှုကှိို သတှိစြျားထာျားခြဲ သည်။ 

ထှိိုကြဲ သှိို  စသာ  က်ေြ်လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားနငှ  ်ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံြှုြ ာျားြှ တ င  ်တြ်ြစတာ်နငှ  ်၎ငျ်ား၏ 

ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားေိုကက ျားြ ာျား မ ေ်စသာ MEHL နငှ  ်MEC တှိို  နငှ  ်ြတ်သက်စသာ ြည်သည ် မြည်ြ 

ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားြ ှိို နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင အ်စရျား ဥြစဒနငှ  ်နှိိုငင်တံကာ လူသာျားခ င်ျား ောနာြှု ှိိုငရ်ာ 

ဥြစဒြ ာျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအစြေါ် ြံ ြှိိုျားစြျားသည ် သှိို  ြဟိုတ်  က်ေြ်ြတ်သက်ခံရနှိိုငသ်ည ် 

မြင ြ်ာျားစသာ အနတရာယ် တေ်ခို ရှှိသည်ဟို ြေ်ရှငက် စတွှုံ့ ရှှိြါသည်။ အနည်ျား ံိုျားအစနမ င  ်ထှိိုမြည်ြ 

ကိုြပဏ ြ ာျားသည် တြ်ြစတာ်၏ ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာ ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ကှိို အစထာက်အကူ မြ ြါသည်။ 54   

အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှငက် ကိုလသြဂ္ဂအ ွြဲှုံ့ဝင ်နှိိုင်ငြံ ာျားကှိို  

တြ်ြစတာ်နငှ  ်၎ငျ်ား၏ လိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၊ အလာျားတူ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ြှိသာျားေိုအ ွြဲှုံ့ဝငြ် ာျား၊ ထှိို  အမြင ်ြှိတ် ှိို  ြှုကှိို 

စရှာငရ်ှာျားရနအ်တွက် အငာှျား ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားရှင ်အမ ေ် သှိို  ြဟိုတ် စ ေါ်ထိုတ်ခံပြ ျားထာျားစသာ 

သူြ ာျား၏ ကှိိုယ်ောျားလှယ် အမ ေ် စ ာငရွ်က်နှိိုငသ်ည ် ၎ငျ်ားတှိို  ၏ လိုြ်စ ေါ်ကှိိုင ်က်ြ ာျားထံြှ 

ေ ျားြွာျားစရျားအရ အက ှိ ျားအမြတ်ခံောျားစနသူ သှိို  ြဟိုတ် ေ ျားြွာျားစရျားအရ စထာက်ြံ ကူည ြှု မ ေ်စနစေသူ 

တရာျားဝင ်ြိုဂ္ဂှိ လ်ြ ာျား၊ အ ွြဲှုံ့ြ ာျား၊ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား အစြေါ်တွင ် ြေ်ြှတ်ထာျားြှိတ် ှိို   အစရျားယူြှုြ ာျားကှိို 

လိုြ်စ ာငရ်နန်ငှ်  လူ  အခွင အ်စရျားအာျား စလျားောျားလှိိုက်နာရန။်55 စတာငျ်ား ှိိုခြဲ သည်။  

ေေ်တြ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၊ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ြှိိုငရှ်ငြ် ာျားနငှ်  ြှိတ် က်ြ ာျားအစြေါ် ြှိတ် ှိို  ြှုြ ာျား မြ လိုြ်ရန ်

ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငြ်ှ အ ကံမြ ခ က်ြ ာျား ရှှိလင် ကောျား စလာစလာ ယ်အထှိ 

ြည်သည် နှိိုငင်ြံှ ြှိတ် ှိို  ြှုြ ာျားကှိို အစကာငအ်ထည် စ ေါ် ခြဲ မခငျ်ားြရှှိစသျားြါ။ ကစနဒါနှိိုငင် ံအစနမ င်  ေေ်တြ်၏ 

လက်ရှှိေ ျားြွာျားစရျားကွနရ်က်ကှိို ထငဟ်ြ်သည်  ြေ်ြှတ်ောရငျ်ားကှိို စနာက် ံိုျားအစမခအစနထှိ မြင ်င်စမြာငျ်ားလြဲ 

ထာျားမခငျ်ား ြရှှိစသျားစသာ်လည်ျား ၎င်ျားသည်သာလျှင ်မြနြ်ာေေတ်ြ် ေ ျားြွာျားစရျားြ ာျားအစြေါ် ြှိတ် ှိို  ြှုအတွက် 

ေ ရငြ်ှုမြ စနသည်  တခိုတည်ျားစသာ နှိိုငင်မံ ေ်စနသည်။56ကစနဒါနှိိုငင်သံည်လည်ျား အမခာျား ကိုလသြဂ္ဂအ ွြဲှုံ့ဝင ်

နှိိုငင်ြံ ာျားနည်ျားတူ ြေ်ရှငြ်ှ အ ကံမြ ထာျားသည်  ြေ်ြှတ်ထာျား ြှိတ် ှိို  အစရျားယူြှုကှိို အစကာငအ်ထည်စ ေါ်ရန ်

ယခိုအခ ှိနအ်ထှိ ြ က်ကွက်စန ြဲမ ေ်သည်။  
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၁ (၆)  Viettel - ဖ န်ျားဆငျ်ားမ်ကဒမ်ျာျားနငှ့်် ဒ  ျားကျည်မျာျား  

ေေ်တြ် ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ားနငှ်  စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားအိုြ်ေို (Viettel) သည် Mytel တွင ်အကက ျား ံိုျား အေိုရှယ်ယာ 

ြှိိုင ်ှိိုငသူ်မ ေ်ပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်၏ အဓှိကက စသာ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  နည်ျားြညာ ြှိတ် က် တေ်ဥ ျားမ ေ်ြါသည်။ 

Viettel သည် ဗ ယက်နြ်နှိိုငင်၏ံ ဝနက်က ျားခ  ြ်ြှ ထူစထာငထ်ာျားစသာ ကက ျားြာျားသည်  နှိိုငင်ြံှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေို 

ကက ျားမ ေ်ပြ ျား ကာကွယ်စရျားဝန်ကက ျားြှ ေ ြံခန်  ခွြဲြါသည်။ Viettel သည်  Brand Finance Global 500 ောရငျ်ားတွင ်

ြါဝငန်ှိိုငစ်သာ ဗ ယက်နြ်၏ တခိုတည်ျားစသာ အြှတ်တံ ှိြ်မ ေ်ြါသည်။57  

Viettel သည် ဗ ယက်နြ် မြည်သူ  တြ်ြစတာ်၏ လက်ရံို ျားတေရ်ြ်မ ေ်ပြ ျား ဗဟှိိုေေ်စကာ်ြရှင၏် ဥ ျားစ ာငြ်ှု 

စအာက်တွင ်ရှှိြါသည်။58 ၎ငျ်ားကှိို ဥြစဒစ ကာငျ်ားအရ ဗ ယက်နြ်မြည်သူ  တြ်ြစတာ်တွင ်တာဝနထ်ြ်ျားစ ာင ်

စန ြဲ အရာရှှိတေ်ဥ ျားမ ေ်ရန ်လှိိုအြ်သည်  သြမတြှ ဥ ျားစ ာငြ်ါသည်။59 Viettel ရှှိ အမခာျားအဓှိကက စသာ 

စခါငျ်ားစ ာငြ်ှုစနရာြ ာျားကှိို တာဝနထ်ြ်ျားစ ာင ်ြဲမ ေ်စသာ ေေ်အရာရှှိြ ာျားက ရယူထာျားြါသည်။60 ဤအိုြ်ေို 

တွင ်လက်စအာက်ခံ လိုြ်ငနျ်ား ၂၀ ထက်ြက ရှှိြါသည်။ (စနာက် က်တွြဲ ဇယာျား ၆ တွင ် ကည် ြါ။)61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်ဗ ယက်နြ်အေှိိုျားရက အြှိန်  ညွှန ်ကာျားလွှာအြတှ် 05/2018/ND-CP ကှိိုထိုတ်မြနခ်ြဲ ပြ ျား  Viettel 

ကှိို အ င် မြင် နည်ျားြညာသံိုျား လက်နက်ထိုတ်လိုြ်သူတေ်ခို အစနမ င်  မ ေ်ရန ်လြ်ျားစ ကာငျ်ား မြနတ်ည်ခြဲ သည်။ 

၂၀၁၈ ခိုနေှ် ဇနနဝါရ လ ၅ ရက်စန  အထှိ စနာက် ံိုျားောရငျ်ားအရ  ၎ငျ်ား၏ြဋှိညာဥ်ောခ  ြ်ြါ ြတည်စငြွှာ 

အစြရှိကန ်စဒေါ်လာ ၅.၃၅ ဘ လ ယံရှှိပြ ျား ၂၀၂၀ ခိုနေှ်တွင ်အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၁၃.၂ ဘ လ ယံအထှိ တှိိုျားမြြှင် သွာျားရန ်

ေ ေဥ်ထာျားရှှိသည်။62 အြှိန်   ဒ ဂ္ရ ြ ာျားနငှ်  အတူ ထိုတ်မြနထ်ာစသာ Viettel ြဋှိညာဥ်ောခ  ြ်တွင ်ဤအိုြ်ေိုကှိို 

ဗ ယက်နြ် နှိိုငင်စံတာ်အ င်  လွှတ်စတာ် 

ဥကက ဌြှ Viettel အရာရှှိြ ာျားကှိို 

ကိုြပဏ ဌာနခ  ြ်၌ ၂၀၂၀ ဇူလှိိုငလ်က ြှိန်  ခွနျ်ား 

စမြာစနေဥ။် သူြ၏ ြှိန်  ခွနျ်ားတွင ်Viettel 

အစနမ င်  “ကာကွယ်စရျား ှိိုငရ်ာ အ င် မြင်  

နည်ျားြညာ ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ားေို၏ ဗဟှိိုခ က်ြ 

မ ေ်လာရန”် လှိိုအြ်ခ က်ကှိို 

ထိုတ်စ ေါ်စမြာ ှိိုခြဲ သည်။  

အရငျ်ားအပမစ် -  Phnom Penh Post နငှ်  

မြည်သူ  တြ်ြစတာ် သတငျ်ားော   
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“နှိိုငင်စံတာ်အ င်  ကာကွယ်စရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျား လိုြ်ငနျ်ားေို” ဟို ရှငျ်ားလငျ်ားစ ေါ် မြထာျားသည်။63ဤအထြဲတွင ်

ေေ်စရျားအသံိုျားမြ ရနန်ငှ်  လှိိုအြ်သည်  “သတငျ်ားအခ က်အလက် ြေ်ရှငြ် ာျား” အတွက် စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား 

အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို တည်စ ာက်ရန၊် လည်ြတ်ရနန်ငှ်  အရံသ ျားသန်  ထာျားရှှိရနတ်ှိို   ြါရှှိသည်။64 

Viettel ၏ ၂၀၁၈ ြဋှိညာဥ်ောခ  ြ် ဥြစဒြိုဒြ် ၁ အရ “နှိိုငင်စံတာ်နငှ်  နှိိုငင်စံတာ်ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနြှ 

ဥြစဒနငှ်  အည  ထိုတ်မြနပ်ြ ျား တာဝနစ်ြျားစသာ အထူျား နှိိုငင်ံစရျား၊ ေေ်စရျားနငှ်  ကာကွယ်စရျားတာဝနြ် ာျား” ကှိို Viettel 

ြှ လိုြ်စ ာငရ်ြည်။ Viettel အိုြ်ေို၏ နှိိုငင်စံတာ် ကာကွယစ်ရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျား ေေ် ငစ်ရျား ဥ ျားတည်ခ က်ြ ာျား 

(၅.၁) ြှာ  

– နှိိုငင်စံတာ်အ င်  ကာကွယ်စရျား ှိိုငရ်ာ ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ားကှိို နှိိုငင်စံတာ် ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအတွငျ်ား 

သွတ်သွငျ်ားလ က် ကာကွယ်စရျား ှိိုငရ်ာ အ င် မြင်  နည်ျားြညာ ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ားေိုကှိို တည်စထာငရ်န၊် 

နှိိုငင်စံတာ်ကာကွယ်စရျားနငှ်  ှိိုငစ်သာ ထိုတ်ကိုနြ် ာျား၊ ေေ်စရျား ှိိုငရ်ာ အြာထည်ြ ာျား၊ ကှိရှိယာြ ာျားနငှ်  

စထာက်ြံ စရျားြေစည်ျားြ ာျားကှိို  နတ် ျားစြျားရန။် 

– တှိိုငျ်ားမြည်အစနမ င်  အစမခအစနြ ာျား  ကံ စတွှုံ့ရသည်  အခ ှိနအ်ခါြ ာျား၊ အလှည် အစမြာငျ်ား 

လှုြ်ရှာျားြှုြ ာျားနငှ်  ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစသာအခ ှိနတ်ွင ်အရံအကူအည  မ ေ်စေစရျား တှိို  အတွက် ေေ်ဘက်စရျားရာ 

သတငျ်ားကွနရ်က်၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို စသခ ာြှုရှှိစေရန။်  

Viettel ၏ အဓှိက ေ ျားြွာျားစရျား လြ်ျားစ ကာငျ်ားြ ာျားြှာ (ဥြစဒြိုဒြ် ၅.၂ (က)) တွင ် 

– နှိိုငင်စံတာ်ကာကွယ်စရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျား လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအတွက် ထိုတ်ကိုနြ်ေစည်ျားြ ာျား၊ ေေ်ဘက်နည်ျားြညာ 

 ှိိုငရ်ာ ကှိရှိယာြ ာျား၊ အထူျားမြ  ကျွြ်ျားက ငြ်ှု ှိိုငရ်ာ နည်ျားနာြ ာျားနငှ်  နည်ျားလြ်ျားြ ာျား၊ လက်နက်ြ ာျား၊ 

ေေ်စရျား အြာထည်၊ ခြဲယြ်ျားြ ျားစက ာက်၊ ဓါတိုထိုတ်ကိုနြ် ာျား၊ အထူျားမြ  ဓါတို စထာက်ြံ စရျားြေစည်ျားြ ာျား၊ 

စြါက်ကွြဲစေတတ်စသာ ြေစည်ျားြ ာျားနငှ်  စ ါက်ခွြဲစရျား ှိိုငရ်ာ ြေစည်ျားြ ာျား (စြါက်ကွြဲစေသည်  စြါငဒ်ါ၊  

ြေ်လွှတ်လက်နက်ြ ာျား၊ ြေ်ခတ်ြှုအေမြ သည်  ခလိုတ်ြ ာျား၊ ေနက်တံြ ာျား) တှိိုက်ြွြဲဝငယ်ာဥ်ြ ာျား၊ 

တှိိုက်ြွြဲဝင ်အစထာက်အကူမြ  ကှိရှိယာြ ာျား၊ စလယာဥ်၊၊ အာကာသယာဥ် နငှ်   က်ေြ်စသာ ေက်ြ ာျား၊ 

တှိိုငျ်ားတာစသာ၊ ေြ်ျားသြ်စသာ၊ လြ်ျားစ ကာငျ်ားမြ ထှိနျ်ားခ  ြ်ကှိရှိယာနငှ်  အစထာက်အကူမြ  ကှိရှိယာ 

ြေစည်ျားြ ာျား အေရှှိသည်တှိို  ကှိို သိုစတသနမြ ရန၊် စ ေါ်ထိုတ်၊ တည်စ ာက်၊ ထိုတ်လိုြ်ရန၊် မြင ်ငရ်န၊် 

ြှိိုြှိိုတှိိုျားတက်လာစေရန၊် ထှိနျ်ားသှိြ်ျားရန၊် နည်ျားြညာလွှြဲစမြာငျ်ားြှုမြ ရန၊် တငြ်ှိို  သွငျ်ားယူမခငျ်ားြ ာျားလိုြ်ရန။်  
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– သိုစတသနမြ ၊ စ ေါ်ထိုတ်၊ တည်စ ာက်၊ ထိုတ်လိုြ်၊ မြင ်ငရ်န။် ထိုတ်ကိုနြ် ာျားနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

ကိုနသွ်ယ်မခင်ျားကှိို စ ာငရွ်က်ရန ်- နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား ြေစည်ျားြ ာျားအာျား ငာှျားရြ်ျားမခငျ်ား၊ တငြ်ှိို  မခငျ်ား၊ တငသွ်ငျ်ားမခငျ်ား 

(လူြှုေ ျားြွာျားစရျား ှိိုငရ်ာ ေိုတည်ရာလည်ျားမ ေ်ပြ ျား နှိိုငင်စံတာ်ကာကွယ်စရျားအတွက်ြါ အသံိုျားမြ နှိိုငစ်သာ 

နည်ျားြညာ ကှိရှိယာြ ာျား၊ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား၊ စထာက်ြံ ြေစည်ျားြ ာျားနငှ်  သံိုျားကိုနြ်ေစည်ျားြ ာျားလည်ျား ြါဝင ်

ြါသည်။)  

Viettel ေ ျားြွာျားစရျားအိုြ်ေို၏ ြူလြဏာြ ရည်ရွယ်ခ က်သည် ေေ်စရျားအတွက် မ ေ်စ ကာငျ်ား ရှင်ျားလငျ်ားေွာ 

လိုြ်ထာျားပြ ျား “အရြ်ဘက်”  က်သွယ်စရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် ကာကွယ်စရျားနငှ်  နှိိုငင်စံရျား ှိိုငရ်ာ ဥ ျားတည်ခ က်ြ ာျား 

အတွက် ကှိရှိယာတခိုသာ မ ေ်သည်။ 

အထူျားေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာကှိေစရြြ်ှာ Viettel အစနမ င်  ြြဲ ထှိနျ်ားဒံိုျားက ည်ြ ာျား (guided missiles) ၊ စရဒါြ ာျားနငှ်  

စြာငျ်ားသူြြဲ  စလစ ကာငျ်ားသံိုျားယာဥ်ြ ာျား (unmanned aerial vehicles) အြါအဝင ်ေေ်ဘက်နငှ်  နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား 

နည်ျားြညာြ ာျား သိုစတသနမြ ြှုနငှ်  စ ေါ်စ ာငြ်ှုတွင ်သှိသာထငရ်ှာျားသည်  အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားကှိို ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှ ံ

စနမခင်ျားမ ေ်သည်။ Viettel အစနမ င်  စောင်  ကည် ြှု ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ြါရှှိသည်  စြာငျ်ားသူြြဲ  စလစ ကာငျ်ားသံိုျား 

ယာဥ်ကှိို ေတငထ်ိုတ်လိုြ်လ က်ရှှိစနပြ ျား ဒံိုျားက ည်ြ ာျားြါ တြ ်ငရ်န ်ေ ေဥ်လ က်ရှှိစနသည်။  65 စြာငျ်ားသူြြဲ  

စလစ ကာငျ်ားသံိုျားယာဥ်နငှ်  စြာငျ်ားသူြြဲ  စလစ ကာငျ်ားသံိုျားယာဥ် ှိိုငရ်ာ လက်နက်ြ ာျား စ ေါ်ထိုတ်ြှုကှိို Viettel 

Aerospace Institute (VTX) အစနမ င်  လိုြ်စ ာင ်ွယ်ရာရှှိသည်။66 

လက်တစလာ ထိုတ်စဝစသာ Viettel သှိြပံောစောငြ် ာျားက ေေ်စရျားအတွက် မ ေ်စသာ ဥာဏရ်ည်တို အသံိုျားမြြှု 

ြါဝငသ်ည်  ကိုြပဏ ၏ သိုစတသနနငှ်  စ ေါ်ထိုတ်ြှု ရည်ြှနျ်ားခ က်ြ ာျားအစြေါ် ထှိိုျားထွငျ်ားသှိမြငန်ှိိုငြ်ှုကှိို စြျားြါသည်။ 

သိုစတသနေ ြံကှိနျ်ားြ ာျားတွင ်“ေြတ်က စသာ” ြြဲ ထှိနျ်ားေနေ်သံိုျား ခြဲယြ်ျားြ ာျားအာျား (“smart” guided munitions) 

ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုေနေ်တေ်ရြ်အာျား ြံိုေတံူစလ က င ြ်ှု၊67 အထူျားသမ င  ်အ လက်ထစရာနေ်ေေ ်ငြ်ှုြ ာျားအတွက် “raster 

ေနေ်မ င်  ကွနမ်ြ တာ နသ်ာျားမြငစ်ြေါ်က  နတ် ျားစမြမြငစ်ြေါ်တွင ်မြငက်ွငျ်ားတွက်ခ က်ြှု ညွှန ်ကာျားြှုအေ အေဉ် 

တေ်ရြ် (algorithm for viewshed computation on raster terrain)”68၊ ြေ်ြှတ်စရာက်စအာင ်ြ ံသနျ်ားနှိိုင ်

သည ် စြာငျ်ားသူြြဲ  ဒံိုျားက ည်ြ ာျားအတွက် အသံထှိနျ်ားခ  ြ်ေနေ်တေ်ခို (a damping controller for autopilot 

homing missiles)69၊ ကြ်ျားရှိို ျားတနျ်ားစောင  ်ကည ်စရျား စရဒါြ ာျားအတွက် ြံိုြှနြ်ဟိုတ်စသာ စရွျားလ ာျားြေ်ြှတ် 

ရှာစ ွစရျားေနေ်တှိို   70 ြါဝငသ်ည်။ 

ေေ်လက်နက်ထိုတ်လိုြ်ြှုကဏ္ဍတွငရ်ှှိစသာ Viettel ၏ ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာရည်ြှနျ်ားခ က်ြ ာျားကှိို ၎ငျ်ားတှိို  ၏ြူြှိိုငခွ်င  ်

တငသွ်ငျ်ားြှု စ ာငရွ်က်ခ က်ြ ာျားြှာလည်ျား စနာက်ထြ်စတွှုံ့ နှိိုငြ်ါစသျားသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနေှ် အစြရှိကန ်
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မြည်စထာငေ်ိုြူြှိိုငခွ်င  ်တငသွ်ငျ်ားြှုြ ာျားြှ စရွျားခ ယ်ြှုတေ်ခိုတွင် ဒံိုျားြ ံြ ာျားနငှ်  စြာငျ်ားသူြြဲ စလယာဉ်ြ ာျား၌ 

အသံိုျားမြ နှိိုင်သည်  စတာငြ်ံတြ် ငအ်သံိုျားမြ ြှုေနေ်တေ်ရြ်၊71 စရမြငြ်ေ်ြှတ် စောင်  ကည် စထာက်လှြ်ျားစရျားေနေ် 

တေ်ရြ်၊72 စြာငျ်ားသူြြဲ စလယာဉ် စထာက်လှြ်ျားစရျားအတွက် ြံိုခ ြဲှုံ့ နှိိုငေ်ွြ်ျားမြင ြ်ာျားသည ် စတာက်စလျှာက် အန ျားေွြဲ 

ြှနဘ် လူျားေနေ်၊73 optical focusing ေနေ်တေ်ခို၊74 အာရံိုခံေနေ်ြါ စရဒါြှတ င  ်ြေ်ြှတ်စမခရာခံနည်ျားေနေ်၊75 

ြ ံသနျ်ားြေ်ြှတ် ရှာစ ွ သတ်ြှတ်စြျားသည်  နည်ျားလြ်ျားတေ်ခို၊ 76 ေေ်သံိုျားစရဒါြ ာျားနငှ်   က်သွယ်စရျားေနေ်ြ ာျားတွင ်

အသံိုျားမြ နှိိုင်သည ် မြငစ်တွှုံ့ြလွယ်စသာ အမြင် နှိြ်  အငတ်ာနာတေ်ခို၊77ေငပ်ြှိ ငရ်ှှိစနစသာ ရှိိုစဘာ ေနေ်ြ ာျားကှိို 

တေ်ခိုတည်ျားအစြေါ်တွင ်ထာျားရှှိနှိိုငြ်ည်  ေြရှိနသံ်ိုျား စထာက်ကူမြ ေနေ်တေ်ခို၊78နငှ်  စလ ာအသက်သွငျ်ားြှုအတွက် 

အသံထှိနျ်ားနည်ျားေနေ်တေ်ခို79 တှိို  ြါဝငြ်ါသည်။  

Viettel ၏ ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျားစအာက်တွင ်မြနြ်ာကြဲ သှိို  စသာ နှိိုင်ငမံခာျားစေ ျားကွက်ြ ာျား အြါအဝင ်စ ကျားနန်ျား 

 က်သွယ်စရျား အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားကှိို ကာကွယ်စရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိိုငရ်န ်လိုြ်ြှိိုင်ခွင်  

စြျားထာျားြါသည်။ ဥြစဒ ြိုဒြ် ၁၆ တွင ်Viettel အစနမ င်  ကာကွယ်စရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျား ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် 

စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားနငှ်  ရိုြ်မြင်သံ ကာျားကှိို သံိုျားရန် တာဝနရ်ှှိသည်။  ထှိိုအြှိိုငျ်ားက Viettel အာျား ဗ ယက်နြ် 

မြည်သူ  တြ်ြစတာ် အေှိတ်အြှိိုငျ်ားြ ာျား၏ အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားအာျား အသံိုျားမြ ၍ ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားေိုြ ာျားနငှ်  

 က်ေြ်စနသည်  ကာကွယ်စရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျားတှိို  ကှိို စ ာငရွ်က်ရနန်ငှ်  နှိိုငင်မံခာျား အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားအတွက် 

ေေ်လက်နက် ကှိရှိယာြ ာျား ထိုတ်လိုြ် စထာက်ြံ ရနတ်ှိို  အတကွ် ခွင် မြ ထာျားပြ ျား ဤခွင် မြ ခ က်အတှိိုငျ်ားြင ်Viettel 

က မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်သွာျားစရာက်လိုြ်စ ာငစ်နမခငျ်ားြှာ အထငအ်ရှာျားြငမ် ေ်သည်။ ဥြစဒြိုဒြ် ၂၁ တွင ်

“နှိိုငင်စံတာ် ကာကွယ်စရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျား ှိိုငရ်ာ ထိုတ်ကိုနြ် ာျားနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ် ြံ ြှိိုျားရန ်

သှိို  ြဟိုတ် နှိိုငင်စံတာ် ကာကွယ်စရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျားတာဝနြ် ာျားကှိို ထြ်ျားစ ာငရ်နအ်တွက်” နငှ်  ေေ်တြ်ြှိိုင ်

အရငျ်ားအမြေ်ြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ ရန ်အြါအဝင ်Viettel၏ နှိိုငင်ံစတာ် ကာကွယ်စရျား တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားကှိို စ ေါ် မြ 

ထာျားြါသည်။ ဤသည်က Viettel အာျား မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်ေေဘ်က်စရျားရာ အခနျ်ားကဏ္ဍတေ်ရြ်ကှိို လိုြ်ြှိိုငခွ်င်  

စြျားစနသည်။  

Viettel အစနမ င်  တရာျားြဝငလ်ိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားနငှ်  လူ  အခွင် အစရျားကှိို အစလျားြထာျားစ ကာငျ်ား စနာက်စ ကာငျ်ား 

ြှတ်တြ်ျား ရှှိပြ ျားမ ေ်သည်။ ၂၀၁၇ ခိုနေှ်တွင ်အစြရှိကန၌် လိုြ်စ ာငစ်နသည်  Viettel ၏ အလိုြ်အြှုစ ာင ်

တေ်ဥ ျားမ ေ်သူ Huy Quang Bui သည် အစဝျားြေ်ဒံိုျားက ည် အေှိြ်အြှိိုငျ်ားြ ာျားကှိို တှိိုငျ်ားမြည်အမြင ်ခှိိုျားထိုတ်ရန ်

 ကံေည်ြှုမ င်  စထာငဒ်ါဏ ်၁၂ လနငှ်  ၁ ရက် အခ ခံရသည်။ Viettel အစနမ င်  အစြရှိကနတ်ွင ်ရာဇဝတ်ြှု 

 ှိိုငရ်ာ လှုြ်ရှာျားြှုြ ာျား လိုြ်စ ာငသ်ည်ဟို ေွြဲ ှိိုခ က်ြ ာျားြှ စရှာငထ်ွက်နှိိုငရ်နအ်တွက်80 နှိိုငင်တံကာ 

 ိုနျ်ားစခေါ်ကဒြ် ာျား စရာငျ်ားသည်  VTA Telecom အစနမ င်  ြှတ်ြံိုတငက်ာ အရြ်ဘက်  က်သွယ်စရျား 

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ အသွင ်ခံယူထာျားြါသည်။ Viettel အစနမ င်  ၎ငျ်ား၏ တရာျားဝငန်ာြည်မ ေ်စသာ “ေေ်တြ် 

စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ားအိုြ်ေို” စအာက်တွင ် က်ဒရယ်  က်သွယ်စရျား စကာ်ြရှငထ်ံတွင ်
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၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျားကှိို ြှတ်ြံိုတငရ်န ်ြ က်ကွက်မခငျ်ားမ င်  ၎ငျ်ား၏ ရည်ရွယ်ခ က်ကှိို  ံိုျားကွယ်ခြဲ ပြ ျား ဤကိုြပဏ ကှိို 

ဗ ယက်နြ်နှိိုငင်၏ံ နှိိုငင်စံတာ် ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနက အမြည် အဝ ြှိိုင ်ှိိုငပ်ြ ျား လည်ြတ်သည်ကှိို  ွင် ဟ 

ြမြခြဲ ြါ။ OneZero အြှုကှိို ေံိုေြ်ျားခြဲ စသာ Mark Harris  ှိိုသူ နည်ျားြညာ ဂ္ ာနယ်လေ်တေ်ဥ ျားက-  

သူ  အစနနြဲ   [Bui]  ိုနျ်ားစခေါ်ကဒစ်တွအစြေါ်ြှာဘြဲ အာရံိုထာျားဘှိို   ရည်ရွယ်ထာျားစြြယ်  ဗ ယက်နြြ်ှာရှှိတြဲ  

သူ  အထက်လူကက ျားစတွက Viettel အတွက် ြေစည်ျားအြ ှိ ျားြ ှိ ျား ေိုစ ာငျ်ားရယူစြျားဘှိို   ြ ကာခဏ ှိိုသလှိို 

အခှိိုငျ်ားခံရတယ်။ အြဲဒ  စနရွာသ စောစောြှိိုငျ်ားက ခရ ျားသွာျားစလယာဥ်ြ ံစတွနြဲ   ပဂ္ှိ လ်တိုစတွြှာလြဲသံိုျား၊ 

ဗံိုျားစတွ၊ ဒံိုျားက ည်စတွနြဲ   စတာ်ြ ဒှိိုစတွြှာလြဲသံိုျားတြဲ  ရှုြ်စထွျားနက်နြဲတြဲ  လှုြ်ရှာျားြှု စမခရာခံြေစည်ျားတခိုကှိို ရ ှိို   

ေပြ ျား ည ြှှိနှုှိငျ်ားြှုစတွ လိုြ်ခြဲ တယ်။ ၂၀၁၅ ခိုနေှ် ဇွနလ်ြှာ  စလာ်ရ ဒါကိုြပဏ တေ်ခိုကှိို ဗ ဒ ယှိိုစမခရာစကာက် 

ေနေ် ၁၀ ခိုကှိို ဝယ်ယူ ှိို   ခ ဥ်ျားကြ်ခြဲ တယ်။ အြဲဒ အခ ှိနြ်ှာ သူတှိို   ဘာကှိိုရည်ရွယ်သံိုျားေွြဲဘှိို   အတွက် ှိိုတာ 

စထွမြာျားြှု ြရှှိစတာ ဘူျား။ အြဲဒ စမခရာစကာက်ေက်စတွဟာ အစြရှိကန ်နှိိုငင်တံကာ ကိုနက်ူျားြှုနငှ်  

လက်နက်ြ ာျား ှိိုငရ်ာ ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား (U.S. International Traffic and Arms Regulations) 

စအာက်ြှာ “သှိသာထငရ်ှာျားသည ် ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ ကှိရှိယာ” အမ ေ် သတ်ြှတ်ထာျားတာ မ ေ်ပြ ျား 

တငြ်ှိို  မခငျ်ားကှိို တင်ျားတငျ်ား ကြ် ကြ် ထာျားရတာမ ေ်ြါတယ်။  သဂ္ိုတ်လြှာဘြဲ တတှိယကိုြပဏ  

တေ်ခိုကစန ဒံိုျားက ည်တေ်ခိုရြဲ   ေက်ြှုြှိိုငျ်ား ှိိုငရ်ာ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားစတွကှိို ဝယ်ယူဘှိို   Bui က ထြ်ြံကကှိ ျားောျား 

မြနြ်ါတယ်။ စရာငျ်ားခ သူက သူ  ကှိို ဒ ြေစည်ျားဟာ ITAR ြှ ထှိနျ်ားခ  ြ်ကန်  သတ်ထာျားတြဲ ဟာ မ ေ်တယ်လှိို   

စမြာတြဲ အခါ Bui က သူ  ြှာ ြှိို  ကိုနလ်ှိိုငေ်ငတ်ေ်ခို ရစအာငလ်ိုြ် ှိို   အခ ှိနြ်ရှှိစတာ ဘူျား၊ ောခ  ြ်နြဲ   

ြတ်သက်တြဲ  ောရွက်ောတြ်ျားအာျားလံိုျားြာှ သူနြဲ   VTA ရြဲ   နာြည်စတွ မ  တ်စြျားဘှိို   စတာငျ်ား ှိိုြါတယ်။  Bui 

ဟာ တယ်လ  ိုနျ်ားကဒစ်တွ စရာငျ်ားတာကစန Harpoon လှိို  စခေါ်တြဲ  အစြရှိကန ်ေေ်တြ်ရြဲ   သစဘဂာခွငျ်ား 

ဒံိုျားက ည်စတွအတွက် လိုြ်ထာျားတြဲ  အငဂ်္ ငစ်တွကှိို ဝယ်တြဲ အ င် ကှိို တက်လှြ်ျားခြဲ တာ မ ေ်ြါတယ်။ 81 

၂၀၁၈ ခိုနေှ် ဇွနလ်တွင ်“ကန်  သတ်ထာျားမခငျ်ားြရှှိဘြဲ စရဒါ ကှိရှိယာနငှ်  အမခာျား ကာကွယ်စရျား သှိို  ြဟိုတ် နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား 

နည်ျားြညာြ ာျား အြါအဝင ်အစြရှိကန ်သှိို  ြဟိုတ် အစြရှိကနလ်ှိိုငေ်င ်မြ လိုြ်ထာျားသည်  နည်ျားြညာကှိို VTA ြှ 

ရရှှိစအာင ်ကူည စရျားတွင ်ြါဝငရ်န”် ဥြစဒအ ွြဲှုံ့ မ ေ်စသာ  McDermott Will & Emery ကှိို ငာှျားရြ်ျားခြဲ သည်။82 

ကစြ္ာဒ ျားယာျားနှိိုငင်တံွင ်Viettel ၏ လက်စအာက်ခံမ ေ်စသာ Metfone သည် အငအ်ာျားကက ျား ြှိိုဘှိိုငျ်ား ိုနျ်ား 

လိုြ်စ ာငသူ်မ ေ်သည်။ Metfone ၏ ဘိုတ်အ ွြဲှုံ့တွင ်ကစြ္ာဒ ယာျားနှိိုငင်၏ံ အာဏာကက ျားသူ ဝနက်က ျားခ  ြ် 

ဟွန ်န၏် သြ ျားမ ေ်သူ Hun Mana ြါဝငပ်ြ ျား Viettel သည် လူ  အခွင် အစရျားနငှ်  တရာျားဥြစဒေှိိုျားြှိိုျားစရျားကှိို 

ခ ှိ ျားစ ာက်သူြ ာျားမ ေ်သည်  ေေ်တြ်နငှ်  ရြဲတြ် ွြဲှုံ့ကှိို တက်ကကေွာ စထာက်ြံ သည်။83 ၂၀၀၉ ခိုနေှ်တွင ်အစြရှိကန ်

စဒေါ်လာ ၈ စဒေါ်လာဘှိိုျား အလကာျားစခေါ်ယူခွင် ရှှိပြ ျား လေဥ် ၂ စဒေါ်လာဘှိိုျား အလှိိုအစလ ာက် မ ည် သွငျ်ားစြျားသည်  
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 ိုနျ်ား ငျ်ားြ်ကဒြ် ာျားကှိို လက်နက်ကှိိုငတ်ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၏ အ ွြဲှုံ့ဝငြ် ာျားအာျားလံိုျားသှိို   အလကာျားစြျားသည်  မြြှင် တငစ်ရျား 

တေ်ခိုကှိို စ ကညာခြဲ သည်။84 ၂၀၁၀ ခိုနေှ်တွင ် Metfone သည် Reamစရတြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားနငှ်  ကစြ္ာဒ ျားယာျား 

ဘိုရင် စလတြ် ွြဲှုံ့ အြှတ် ၃၁ ၏ “ကု က်ျစ  တ် စထာက်ြံ သူ” မ ေ်လာခြဲ ပြ ျား85 ၂၀၁၀ နငှ်  ၂၀၁၄ အ ကာျားတွင ်

အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားအတွက် ၄၆၁,၀၀၀ အစြရှိကန ်စဒေါ်လာကှိို လှုဒါနျ်ားခြဲ သည်။ 86  

၂၀၂၀ ြတ်လတွင ်တနဇ်နန် ျားယာျား Viettel လက်စအာက်ခံကိုြပဏ ၏ အြှုစ ာငအ်ရာရှှိခ  ြ်နငှ်  ဥ ျားစ ာငအ်ရာရှှိ 

၅ ဥ ျားအာျား ေို ွြဲှုံ့လှုြ်ရှာျားသည်  ရာဇဝတ်ြှု၊ စငစွ ကျားခဝါခ ြှု၊  က်သွယ်စရျားကှိရှိယာြေစည်ျားြ ာျားကှိို တရာျားြဝင ်

အသံိုျားမြ ြှုမ င်  တရာျားေွြဲ ှိိုခံရပြ ျား တနဇ်နန် ျားယာျား တရာျားရံိုျားသှိို   တက်စရာက်ခြဲ ရြါသည်။87 Viettel အစနမ င်  

ကငြ်ရွနျ်ား၊ ဘူရွနဒ် ၊ ြ ရူျား၊ စဟတ ၊ လာအှိိုနငှ်  တ စြာလက်ေ်တ တှိို  တွင ်ြှိိုဘှိိုငျ်ား ိုနျ်ားကွနရ်က်ြ ာျား အလာျားတူ 

လိုြ်စ ာငစ်နြါသည်။  Viettel သည် ဘယ်လာရူှုံ့ေ်တွငလ်ည်ျား ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုကှိို နည်ျားလြ်ျားရှာစ ွလ က် 

ရှှိသည်။88  

ဗ ယက်နြ်တွင ်Viettel ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျားြှ စ ေါ် မြထာျားသည်အရ စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား လိုြ်စ ာငသူ် 

တေ်ခိုအမ ေ် Viettel ၏ စေ ျားကွက်လွှြ်ျားြှိိုျားြှုသည် ကာကွယ်စရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျား ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက်သာ 

သ ျားသန်  အသံိုျားမြ ခြဲ ပြ ျား “အလွနအ်ြငျ်ား မြငျ်ားထနြ်ှု” ဟို89 Freedom House ြှ စခေါ်စဝေါ် ခြဲ သည်  ဗ ယက်နြ် 

 င ်ာေနေ်၏အေှိတ်အြှိိုငျ်ားတေ်ရြ်မ ေ်သည်။ Viettel ၏ မြည်တွငျ်ား ြှိိုဘှိိုငျ်ားကွနရ်က်သည် စေ ျားကွက်ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှု 

၅၀.၆% ရှှိပြ ျား လွတ်လြ်ောွ စမြာ ှိိုခွင် နငှ်  ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားဘဝ လံိုမခံ ခွင် တှိို  အစြေါ် အေှိိုျားရ၏ ေနေ်တက  ခ ှိ ျားစ ာက်ြှု 

ြ ာျား၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားမ ေ်သည်။90 လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ ှိိုခွင် အာျား ဗ ယက်နြ်၏ ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုသည် 

နှိိုငင်တံကာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိိုလည်ျား ၎ငျ်ား၏ ၂၀၁၉  ှိိုငဘ်ာလံိုမခံ စရျားဥြစဒစအာက်တွင ်သက်စရာက် 

ြှုြ ာျား မ ေ်စေပြ ျား ယငျ်ားဥြစဒအရ နှိိုင်ငမံခာျား ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် နှိိုငင်အံတွငျ်ား ရံို ျားတေ်ခို ွင် ရန၊် စဒတာ 

အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို မြည်တွငျ်ား၌သာ သှိြ်ျား ည်ျားရနန်ငှ်  သံိုျားေွြဲသူ အခ က်အလက်ကှိို ဥြစဒစအာက်တွင ်

အေှိိုျားရြှ စတာငျ်ား ှိိုလာလျှင ်စြျားအြ်ရန ်လှိိုအြ်သည်။91 ထငရ်ှာျားစသာမ ေ်ရြ်တခိုတွင ်Dong Tam စဒသ၌ 

စဒသခံရွာသာျားြ ာျားထံြှာ စမြ ၅၀ ဟက်တာကှိို Viettel ြှ သှိြ်ျားယူခြဲ သည်  စမြရယူြှုကှိေစနငှ်   က်ေြ်၍ 

က ယ်မြန်  လာသည်  ြစက နြ်ြှုြ ာျားနငှ်  သက် ှိိုငစ်သာ ြါဝငသ်ည်  အစ ကာငျ်ားအရာြ ာျားကှိို အေှိိုျားရ၏ 

စတာငျ်ား ှိိုြှုကှိို လှိိုက်နာ၍ Google နငှ်  Facebook ြှ  င ်ာလိုြ်စြျားခြဲ သည်။92 “Facebook နငှ်  Google 

တှိို  သည် ဗ ယက်နြ်တွင ်အွနလ်ှိိုငျ်ားစြေါ်၌ လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ ှိိုခွင် ကှိို ဗ ယက်နြ်အေှိိုျားရ၏ ေနေ်တက  

 ှိနှှိြ်ြှုတွင ်ြူျားစြါငျ်ား ကံေည်သည်  အခနျ်ားကဏ္ဍတွင ်ြှိိုြှိိုထငရ်ှာျားေွာ ြါဝငလ်ာခြဲ ပြ ျား” နှိိုငင်စံတာ်အာျား စဝ နသ်ည်  

အစ ကာငျ်ားအရာြ ာျားကှိို င ်ာလိုြ်၍ အစကာင် ြ ာျားကှိို ြယ ် က်စနသည်ဟို နှိိုငင်တံကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွင်  

အ ွြဲှုံ့ ြှ စတွှုံ့ ရှှိခြဲ သည်။93  



• Mytel အား ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ပံ့ပိုးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ အသြင္ကူးေျပာင္း
မႈ ဆက္စပ္အေျခအေနတြင္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။  

• ဤက႑ကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ရာ၌ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေရးပါသည့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစႏိုင္မည့္၊ လူထုအား ေစာင့္ၾကည့္မႈ
ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္၊ နည္းပညာကို ရရွိႏိုင္မည့္၊ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္  
ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ပုံစံတစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔  ျဖစ္ခဲ့သည္။  

• Mytel ျမန္မာအစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အမ်ားပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္တ
စ္ခုျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ပိုင္ Star High ကို အမ်ားျပည္သူပိုင္ အစုရွယ္ယာပိုင ္
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ Mytel တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ရွိသ
ည္ဆိုေသာ္ျငား ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိစြာျဖင့္ လည္ပ
တ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုလည္း အလြဲသုံးစား ျပဳခဲ့သည္။ 
  

• Mytel ၏ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ Myanmar National 
Telecom Holdings သည္ ခ႐ိုနီ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အက်ိဳးတူ ယာယီ 
ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ မိသားစုမ်ား၊ စစ္တပ ္
ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အခ်ိတ္အဆက္ ရွိေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။   

• Mytel သည္ စီးပြားၿပိဳင္ဖက္မ်ားကို အားေလ်ာ့ခ်ိနဲ႔ျခင္း၊ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၎၏ စာရင္းသြင္းအသုံးျပဳသူ
မ်ား အေျခခံကို ႀကီးထြားလာေစခဲ့သည္။ အ

ခန
္း 

၂
ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး  ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး  
“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ” - စစ္ပုံစံ   “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ” - စစ္ပုံစံ   
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အခန်ျား ၂။ 

မြနြ်ာမြည်တွင ်စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားသည် ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန၏ လိုြ်ြှိိုငခွ်င်  

အာဏာစအာက်တွင ်ရှှိြါသည် (၂၀၁၆ ခိုနေှ် မြနလ်ည် ွြဲှုံ့ေည်ျားခ ှိနြ်တှိိုငခ်ငအ်ထှိ ယခငက်  က်သွယ်စရျားနငှ်  

သတငျ်ားအခ က်အလက် နည်ျားြညာ ဝနက်က ျားဌာန)။ ၂၀၁၂ ခိုနေှ်အထှိ နှိိုငင်လံံိုျား ှိိုငရ်ာ စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား 

အစြေါ် တေ်ဥ ျားတည်ျားြူြှိိုငြ်ှုကှိို ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနစအာက်ရှှိ နှိိုငင်ံစတာ်ြှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျား 

လိုြ်ငနျ်ားေိုမ ေ်သည်  မြနြ်ာ  က်သွယ်စရျားလိုြ်ငနျ်ား  (MPT) က ြှိိုင ်ှိိုငြ်ါသည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ေေ်အာဏာရှင ်

ေနေ်စအာက်တွင ်နှိိုငင်စံတာ် စ ကျားနန်ျား က်သွယ်စရျား တေ်ဥ ျားတည်ျားြူြှိိုငြ်ှုသည် ေေ်တြ်အာျား  က်သွယ်စရျား 

ြ က်နာှောအာျားလံိုျား၌ အလံိုျားေံိုထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုကှိို စြျားခြဲ ပြ ျား ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားဘဝလံိုမခံ ြှု သှိို  ြဟိုတ် လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ် 

စမြာ ှိိုခွင် တှိို  အတွက် ြည်သည်  ကာကွယ်စောင် စရှာက်စြျားြှုြျှ ြရှှိခြဲ ြါ။ စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား၏ အစမခခံ 

အစ ာက်အအံိုြှာလည်ျား ညံ   ငျ်ားလှကာ ဧရှိယာလွှြ်ျားမခံ နှိိုငြ်ှုြှာလည်ျား အကန်  အသတ်မ ေ်ပြ ျား ကိုနက် ြှုြှာလည်ျား 

၂ (၁) Mytel: “အြ ာျားြှိိုငန်ငှ်  ြိုဂ္ဂလှိက  က်ေြ”် ေေ်တြ်ခရှိိုန  

၂ (၂) မြနြ်ာအြ ှိ ျားသာျား  က်သွယ်စရျားဥ ျားြှိိုင ် 

၂ (၃) Mytel ၏ ြထြ ံိုျား စခေါ် ှိိုြှု 

၂ (၄) စ  ာ်စမ စရျားက သတ်မ တ်ြှုကှိို မ ေ်စေသည် 

၂ (၅) ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေို၏ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား  

၂ (၆)  ငျ်ားြ်ကဒ ်ြှတ်ြံိုတငမ်ခငျ်ား  
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ကက ျားြာျားလွနျ်ားလှြါသည်။ ေေ်အာဏာရှငေ်နေ်စအာက်တွင ်ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ်  က်သွယ်စရျားေနေ်ကှိို ေတင ်ြှိတ် က် 

ေဥ်က  ငျ်ားြ်ကဒတ်ေ်ခိုအတွက် ကိုနက် ောျားရှိတ်ြှာ အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ အထှိ မြင် ြာျားခြဲ သည်။94 

၂၀၁၁ ခိုနေှ်၌ မြည်စထာငေ်ို  ကံ ခှိိုင်စရျားနငှ်   ွံ ှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားြါတ  ဥ ျားစ ာငစ်သာ အေှိိုျားရကှိို  ွြဲှုံ့ေည်ျားပြ ျားစနာက် စေ ျားကွက် 

အတွငျ်ားသှိို   မြည်ြဝငစ်ရာက်ြှုနငှ်  လ ငမ်ြနစ်သာ  က်သွယ်စရျား  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုကှိို  ွင် စြျားခြဲ သည် ြံိုေံြ ှိ ျားမ င်  

ဤကဏ္ဍကှိို မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲခြဲ သည်  အခ ှိနြ်ှာြင ်မြနြ်ာေေတ်ြ်ကှိို အစရျားြါစသာ အစမခခံအစ ာက်အအံိုအာျား 

ထှိနျ်ားခ  ြ်မခင်ျား၊ မြည်သူလူထိုအာျား စောင်  ကည် ြှုကှိို စ ာငရွ်က်မခငျ်ား၊ နည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ ခွင် ရစေမခငျ်ား နငှ်  

စငစွ ကျားအရ အမြတ်ရစေမခငျ်ားတှိို  ကှိို စ ာငရွ်က်နှိိုငစ်ေြါသည်။ မြနြ်ာ  က်သွယ်စရျား ဥြစဒ95 ကှိို ၂၀၁၃ 

ခိုနေှ်တွင ်မြဌာနျ်ားခြဲ ပြ ျား ၂၀၁၄ ခိုနေှ်တွင ်လှိိုငေ်ငမ်ြ လိုြ်မခငျ်ား ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား (Licensing Rules) နငှ်  ယှဥ်ပြှိ ငမ်ခင်ျား၊ 

နြံါတ်ြ ာျား သတ်ြှတ်မခငျ်ားနငှ်  စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ားြ ာျား ခွြဲစဝသတ်ြှတ်အသံိုျားမြ မခငျ်ား ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား (Competition, 

Numbering and Spectrum Rules) တှိို  ကှိို ၂၀၁၅ ခိုနေှ်တွင ်ခ ြှတ်ခြဲ ြါသည်။96  

ဤမြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှုြ ာျားကှိို ကြ္ာ ဘဏ၏် ြရှိိုဂ္ က် ၂ ခိုြှ တ င်  စထာက်ြံ စြျားခြဲ သည်။ အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ 

၅၄၀,၀၀၀ တန ်ှိိုျားရှှိစသာ နည်ျားြညာ အကူအည  ြံ ြှိိုျားြှုမ င်  Public-Private Infrastructure Advisory Facility 

(PPIAF) ြရှိိုဂ္ က်97 နငှ်  အစြရှိကန ်စဒေါ်လာ ၂၂.၅ ြ လ ယံ ရှှိစသာ နှိိုငင်တံကာ  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှု အကူအည  

အေ အေဥ်မ င်   က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျားြရှိိုဂ္ က် (TSRP) တှိို   မ ေ်ြါသည်။98 မြည်ခှိိုငပ် ှိ ျား 

ဥ ျားစ ာငစ်သာ အေှိိုျားရက ဤမြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျား အေ အေဥ်ကှိို ခ ခြဲ မခငျ်ားမ ေ်ပြ ျား ဤအေ အေဥ်က နှိိုငင်တံကာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို အက ှိ ျားစ ာငခ်ြဲ သည်  လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားြ ာျားအတွက် အစမခအစနကှိို  နတ် စြျားထာျားသည်။ 

၎ငျ်ားကှိို ဤအေ ရငခံ်ောတွင ်စ ွျားစနျွားသွာျားြည်မ ေ်သည်။  

ကြ္ာ ဘဏြ်ှ (PPIAF) ြရှိိုဂ္ က်၏ အခနျ်ားကဏ္ဍကှိို အစသျားေှိြ် စ ေါ် မြရာ၌ - 

၂၀၁၃ ခိုနေှ်တွင ်ေည်ျားြ ဥ်ျားလိုြ်ထံိုျားြ ာျားနငှ်  ြတ်သက်၍ အဓှိက တာဝနခံ် ောတှိိုက်နငှ်  စ ကျားနနျ်ား 

 က်သွယ်စရျားဌာနကှိို (PPIAF) က နည်ျားြညာအကူအည  စထာက်ြံ ြှုကှိို စြျားခြဲ သည်။ ဤနည်ျားြညာ 

စထာက်ြံ ြှု အကူအည က လိုြ်စ ာငလ်ည်ြတြ်ှုကဏ္ဍ လြျ်ားမြစမြြံိုတေ်ခို စြေါ်စြါက်စရျား၊ ေည်ျားြ ဥ်ျား 

ြူစဘာငတ်ေ်ခိုကှိို ြံိုေံ ွြဲစရျားနငှ်  အစကာငအ်ထည်စ ေါ်စရျားတှိို  ကှိို စထာက်ြံ ခြဲ ပြ ျား  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ 

လွတ်လြ်ြှုစ ာ်စ ာငစ်ရျားနငှ်  ြတ်သက်သည်  အစ ကာငျ်ားကှိေစရြ်ြ ာျားကှိို စ ာငရွ်က်ရြည်  စ ကျားနနျ်ား 

 က်သွယ်စရျားဌာနအတွငျ်ားရှှိ နည်ျားြညာနငှ်  အိုြ်ခ  ြ်ြှု အရည်အစသွျား  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားအတွက် ကူည ခြဲ သည်။   

 က်သွယ်စရျား ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား ှိိုငရ်ာ နှိိုငင်တံကာ၏ အစကာငျ်ား ံိုျားက င် သံိုျားြှုြ ာျား အေ ရငခံ်ောကှိို 

ဝနက်က ျားဌာနသှိို   စြျားအြ်ခြဲ ပြ ျား မြနြ်ာ အစမခအစနနငှ်  ကှိိုက်ည ြည်   က်သွယ်စရျားေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား 

ြံိုေံ ွြဲစရျားမ ေ်ေဥ်အတွက် အ ကံမြ ခ က်ြ ာျားလည်ျား စြျားခြဲ သည်။ ထှိိုြှတ င်  လှိိုငေ်ငမ်ြ လိုြ်မခငျ်ား၊ 
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ယှဥ်ပြှိ ငမ်ခငျ်ား၊ အသံိုျားမြ ခွင် ရြှုနငှ်  အမြနအ်လှန ်က်သွယ်ခ ှိတ် က်ြှု၊ စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ားနှုျံားြ ာျား သတ်ြှတ် 

သံိုျားေွြဲမခင်ျားနငှ်  နြံါတ်ြ ာျား သတ်ြှတ်မခငျ်ားတှိို  အစြေါ် အဓှိကက စသာ ေည်ျားြ ဥ်ျားတေ်ေံိုကှိို တ င် ပြ ျားတ င်  

ြူ ကြ်ျားစရျား ွြဲခြဲ ပြ ျား အပြ ျားသတ်နှိိုငစ်ရျားအတွက် အြ ာျားမြည်သူနငှ်  အ ကံဥာဏ ်ရယူမခငျ်ားတှိို  ကှိို 

စ ာက်ရွက်စနသည်။ 99 

မြနြ်ာေေ်တြ်အတွက် တနည်ျားတ ံိုအာျားမ င်  ကက ျားြာျားသည်  အက ှိ ျားအမြတ်မ ေ်စေစသာ စေ ျားကွက် လွတ်လြ်ြှု 

မြ စရျားသည် ကြ္ာ ဘဏ၏်  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျား အေ အေဥ်စအာက်တွင ် က်လက် 

မြ လိုြ်စနသည်။  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျား အေ အေဥ်ရှှိ အေှိတ်အြှိိုငျ်ား ၄ ခိုအနက် တေ်ခိုြှာ 

“ကဏ္ဍအလှိိုက် အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားြှု အေ အေဥ်၏ အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျားကှိို အမြင် ြာျား ံိုျားမ ေ်စေရန၊် ြူဝါဒနငှ်  

ေည်ျားြ ဥ်ျားြှိိုငျ်ား ြှိတ် ှိို  ြှုကှိို စမ ရှငျ်ားရနအ်တွက် နည်ျားြညာ အကူအည အစြေါ် အာရံိုထာျား၍ ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငစ်သာ 

ဝနျ်ားက ငတ်ရြ်ကှိို  နတ် ျားရန”် မ ေ်သည်။ ဤသည်ြှာ  ကသွ်ယ်စရျားကဏ္ဍအတွငျ်ားသှိို   ြိုဂ္ဂလှိကကဏ္ဍြှ 

ဝငစ်ရာက်လာနှိိုငစ်ရျားကှိို အက ှိ ျားစ ာငရ်န ်ရည်ရွယ်လှိိုမခငျ်ားမ ေ်သည်။ ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငြ်ှုကှိို စ ာ်မြသည်  

အဓှိကညွှနျ်ားကှိနျ်ားြ ာျားထြဲြှ တေ်ခိုြာှ လှိိုငေ်ငယ်ူထာျားစသာ  က်သွယ်စရျား လိုြ်စ ာငသူ်ြ ာျား၏ အစရအတွက် 

မ ေ်သည်။ လှိိုငေ်ငယ်ူထာျားစသာ လိုြ်စ ာငသူ်ြ ာျားတွင ်မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၊ Mytel နငှ်  ေေ်တြ် 

ခရှိိုန ြ ာျား ြါဝငလ်ာသည်နငှ် အြျှ ကြ္ာ ဘဏ၏် ေ ြံခ က်ြံိုေသံည် ေေ်တြ်နငှ်  ခရှိိုန တှိို   လှိိုငေ်ငရ်ရှှိသူြ ာျားအမ ေ် 

ဝငစ်ရာက်လာမခငျ်ားကှိို စအာင်မြငြ်ှု လကခဏာအမ ေ် စရတွက်သကြဲ သှိို   မ ေ်စနသည်။100  

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ၂၀၁၃ ခိုနေှ်  က်သွယ်စရျားဥြစဒက “လံိုမခံ စရျား” ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက်  က်သွယ်စရျားကှိို 

အသံိုျားမြ ရနန်ငှ်  စောင်  ကည် ြှုအာျား လိုြ်စ ာငရ်နအ်တွက် ေေ်တြ်ြှ လိုြ်ြှိိုငခွ်င် ကှိို စြျားအြ်ခြဲ ပြ ျား ဒ ြှိိုကစရေ  

နည်ျားက  အစမခခံေံနှုနျ်ားြ ာျားကှိို မြည် ြ ရန ်ြ က်ကွက်ခြဲ သည်။ ဥြစဒ၏ အဓှိက ဥ ျားတည်ခ က်ြ ာျားထြဲြှ 

တခိုမ ေ်စသာ ၄ (င) က “နှိိုငင်ံစတာ်၏ တည်ပငှိြ်ြှုနငှ်  လံိုမခံ ြှုကှိို စသခ ာစေရန ်ရည်ရွယ်ခ က်အတွက် 

 က်သွယ်စရျား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား၊ ကွနရ်က် အစ ာက်အအံိုြ ာျား နငှ်   က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာြ ာျားကှိို 

ကက ျား ကြ်ရန”်101 ဟို စ ေါ် မြပြ ျား လံိုမခံ စရျားတွင ်တေ်ဥ ျားတည်ျား ခ  ြ်ကှိိုငထ်ာျားစသာ ေေ်တြ်အာျား ဗဟှိိုခ က်က စသာ 

အခနျ်ားကဏ္ဍကှိို စြျားအြ်လှိိုက်သည်။  ဥြစဒြိုဒြ် ၇၇ စအာက်တွင ်လှိိုငေ်ငရ်ှှိသူြ ာျားကှိို ရြ် ှိိုငျ်ားမခင်ျား၊ 

 ကာျားမ တ်နာျားစထာငမ်ခင်ျား သှိို  ြဟိုတ်  က်သွယ်စရျားြ ာျားကှိို လွှြဲစမြာငျ်ားသှိြ်ျားယူမခငျ်ားြ ာျားအာျား စ ာငရွ်က်နှိိုငသ်ည်  

အစရျားစြေါ် အာဏာကှိို ေေ်တြ်အာျား စြျားအြ်ထာျားသည။် ဥြစဒြိုဒြ် ၈၂ စအာက်တွင ်ေေ်တြ်အစနမ င်  

အေှိိုျားရ၏ ကကှိ တင်ခွင် မြ ခ က်ြလှိိုဘြဲ စ ကနနျ်ား က်သွယ်စရျား လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျား စ ာငရွ်က်နှိိုငသ်ည်။ 

ထှိိုလိုြ်ြှိိုငခွ်င် အာဏာြ ာျားကှိို မြနြ်ာမြည်သူြ ာျားအတွက် လံိုစလာက်သည်  ြည်သည် ကာကွယြ်ှုြှ စြျားြထာျားဘြဲ 

ဥြစဒအာျား ေေ်တြ်ြှ ြည်သှိို  က င် သံိုျားသည်၊ ြည်သှိို  အလွြဲသံိုျားောျားမြ သည်  ှိိုသည်တှိို  အစြေါ် ြွင် လငျ်ားမြငသ်ာြှု 

ဘာြှြရှှိြါ။  
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မြနြ်ာမြည် အစနာက် က်တွင ်တေ်နေှ်စက ာ်  ကာစနပြ မ ေ်စသာ အငတ်ာနက် မ တ်စတာက်ြှုကှိို အသက်ဝင ်

စေရနအ်တွက် ဥြစဒြိုဒြ် ၇၇ ကှိို အသံိုျားမြ ခြဲ ပြ ျား 102 စနာက်ြှိိုငျ်ားတွင ်“စခတ်ြရှှိစတာ စသာ” 2G ကွနရ်က်ကှိို 

မြနလ်ည်အသံိုျားမြ ခွင် ရသည်ြှာလည်ျား “လက်စတွှုံ့အစမခအစနတွင ်ထှိိုစဒသြ ာျား၌ အငတ်ာနက် လက်လှြ်ျားြ ြှုကှိို 

ထှိစရာက်ေွာ မငငျ်ားြယ်ခံစနရ ြဲဟို အဓှိြပာယ်ရြါသည်။”103 အလာျားတူ အေှိိုျားရြှလည်ျား တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားြ ဒ ယာ 

 ှိိုဒြ် ာျားနငှ်  ဤအေ ရငခံ်ော စရျားသာျားသူ Justice For Myanmar ၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒက်ှိို ြှိတ်ြငရ်န ်အြှိန်  ထိုတ်မြန ်

ခြဲ သည်။104 ဤလိုြ်စ ာငခ် က်ြ ာျားသည် နှိိုငင်ငံတကာ လူ  အခွင် အစရျားဥြစဒအာျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှု တေ်ရြ် 

မ ေ်သည်။ Human Rights Watch ၏ အ ှိိုအရ သတငျ်ားအခ က်အလက် အသံိုျားမြ ခွင် ရြှုကှိို ြှိတ် ှိို  မခငျ်ားသည် 

မ ည် ူြ ာျားအာျား ကှိိုဗေ်-၁၉ အနတရာယ်ြှိိုြှိို မ ေ်စေပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ထှိိုစဒသြ ာျားတွင ်က  ျားလွနစ်နစသာ 

 ှိိုျားရွာျားသည်  လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား အေ ရငခံ်မခငျ်ားကှိို တာျား  ျားစနမခငျ်ားမ ေ်သည်။105  

 က်သွယ်စရျားဥြစဒကှိို တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူြ ာျားအစြေါ် ြံိုြှန် အသံိုျားခ စနပြ ျား လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ ှိို 

ြှုအတွက် စသခ ာသည်  ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှုတေ်ခိုမ ေ်သည်။ ြိုဒြ် ၆၆ (ဃ) က “ က်သွယ်စရျားကွနယ်က်ကှိိုသံိုျားပြ ျား 

လူတေ်စယာက်ကှိိုစမခာက်လှန  မ်ခငျ်ား၊ အနှိိုငအ်ထက်မြ မခငျ်ား၊ ြတရာျားတာျား  ျားကန  က်ွက်မခငျ်ား၊ အသစရ  က်မခငျ်ား၊ 

စနာှက်ယှက်မခငျ်ား၊ ြစလျှာ် သဇာသံိုျားမခငျ်ား၊ ပခှိြ်ျားစမခာက်မခငျ်ား” အတွက် စထာငဒ်ါဏ ်၃ နေှ်အထှိ သတ်ြှတ်ထာျား 

သည်။ “Say No to ၆၆ (ဃ)” ကြ်ြှိနျ်ားြှ ရာဇဝတ်စ ကာငျ်ားမ င်  တှိိုင ်ကာျားြှု ၂၁၀ ြှု ကှိို ြှတ်တြ်ျားတငခ်ြဲ ပြ ျား 

 ယ်သွယ်စရျားဥြစဒမ င်  တရာျားစရျား ှိိုငရ်ာ ထှိြါျားစနာှက်ယှက်ြှုသည် “အြ ှိ ျားသာျားဒ ြှိိုကစရေ  အ ွြဲှုံ့ခ  ြ်စအာက် 

တွင ်သှိသာထငရှ်ာျားေွာ တှိိုျားမြြှင် လာခြဲ စ ကာငျ်ား” စတွှုံ့ ရှှိထာျားသည်။106 

 က်သွယ်စရျား မြ မြင်စမြာငျ်ားလြဲြှု အေှိတ်အြှိိုငျ်ားအမ ေ်  က်သွယ်စရျား ဥြစဒ အခနျ်ား ၈၆ တွင ်စ ေါ် မြထာျားခ က် 

အရ လွတ်လြ်သည်   က်သွယ်စရျားစကာ်ြရှငက်ှိို အေှိိုျားရြှ  ွြဲှုံ့ေည်ျားတည်စထာင ်စြျားရြည်မ ေ်သည်။ 

လွတ်လြ်စသာ  က်သွယ်စရျားစကာ်ြရှငတ်ေ်ခိုသည် မြနြ်ာ  က်သွယ်စရျား အသံိုျားမြ သူြ ာျားကှိို ကာကွယ်စြျား 

နှိိုငရ်ြည်မ ေ်သည်။ သှိို  စသာ်လည်ျား ဤစကာ်ြရှင ်ြမ ေ်စြေါ်စသျားသလှိို ဥြစဒ၏ လံိုမခံ စရျား ှိိုငရ်ာ 

မြဌာနျ်ားခ က်ြ ာျားနငှ်  မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အာဏာရှင ် ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုအစမခခံဥြစဒ ြူစဘာငတ်ှိို  စအာက်တွင ်စကာ်ြရှငတ်ေ်ခို 

အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်အစြေါ် စက ာ်လွန၍် အြှိန်  အာဏာ က င် သံိုျားနှိိုငြ်ည် ြဟိုတ်ြါ။  

၂၀၁၄ ခိုနေှ်တွင ်အ ှိိုမြ ထာျားသည်  စကာ်ြရှငအ်ောျား စရှ ှုံ့စမြျားမ ေ်နှိိုငြ်ည်  အြ ှိ ျားသာျား  က်သွယ်စရျား အ ကံစြျား 

စကာ်ြတ  တေ်ရြ်ကှိို အေှိိုျားရြှ ထူစထာငခ်ြဲ ြါသည်။  က်သွယ်စရျားနငှ်  သတင်ျားအခ က်အလက် နည်ျားြညာ 

ဝနက်က ျားဌာန အသှိစြျားော အြှတ် ၁၉/၂၀၁၄ စအာက်တွင ်မြန်ြာေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျား ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် စသာ်လွငအ်ာျား စကာ်ြတ တွင ်အေှိိုျားရြှ ခန်  အြ်လှိိုက်ခြဲ မခငျ်ားအာျားမ င်  ေေ်တြ်၏ 

အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျားကှိို ကာကွယ်စြျားပြ ျား ေေ်တြ်ကှိို အရြ်ဘက် ှိိုငရ်ာ  က်သွယ်ြှုအစြေါ် တှိိုက်ရှိိုက်အာဏာကှိို 



54         စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်ျားစရ “မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှ” - ေေ်ြံိုေံ 

ြါ စြျားအြ်ခြဲ သည်။ ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ်စသာ်လွငသ်ည်  က်သွယ်စရျားနငှ်   က်ေြ်စသာ အမခာျားေ ျားြွာျားစရျားြ ာျားအမြင ်

လည်ြတ်စနသည်  ၎ငျ်ားတှိို  ကှိိုယ်ြှိိုင ်အစမခခံအစ ာက်အအံိုြြဲ  ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ်ကွနရ်က်ကှိို လည်ြတ်စနသည်  မြနြ်ာ 

ေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ညွှန် ကာျားစရျားြှုျား မ ေ်စနမခငျ်ားက အက ှိ ျားေ ျားြွာျား ြဋှိြကခတေ်ရြ် မ ေ်စနြါသည်။  

Justice For Myanmar အစနမ င်  ထှိိုစကာ်ြတ  လည်ြတ်စန ြဲ မ ေ်ြမ ေ်ကှိို အတည်ြမြ နှိိုငြ်ါ။ 

ြည်သည် လွတ်လြ်စသာ စကာ်ြရှငြ် ာျား  ွြဲှုံ့ေည်ျားသည်မ ေ်စေ လက်ရှှိ သှိို  ြဟိုတ် အပငှိြ်ျားောျား ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ 

ခန်  အြ်ြှုြ ာျား ရှှိစနနှိိုငသ်ည်မ ေ်၍ ေေ်တြ်၏ အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျားကှိို ကာကွယ်စနအံိုျားြည်မ ေ်သည်။ ဤသည်ကှိို 

၂၀၁၅ ရိုြ်မြငသံ် ကာျားနငှ်  အသံထိုတ်လွှင် မခငျ်ား ှိိုငရ်ာ ဥြစဒစအာက်တွင ်တည်စထာငခ်ြဲ စသာ အြ ှိ ျားသာျား 

ရိုြ်မြငသံ် ကာျားနငှ်  အသံထိုတ်လွှင် မခင်ျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျားအ ွြဲှုံ့ (National Broadcasting 

Development Authority) ကှိေစတွင ်စတွှုံ့ မြငရ်ခြဲ သည်။ ဤအာဏာြှိိုငအ် ွြဲှုံ့တွင ်မြည်သူ   က် ံစရျားနငှ်  

ေှိတ်ဓာတ်ေေ ်ငစ်ရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၏ ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားက အ ွြဲှုံ့ဝင ်တေ်ဥ ျားအစနမ င်  ြါဝငခ်ြဲ သည်။107 

 က်သွယ်စရျားဥြစဒ အတည်မြ ပြ ျားစနာက် မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှ ြိုဂ္ဂလှိက နှိိုငင်မံခာျား သှိို  ြဟိုတ် ြိုဂ္ဂလှိက မြည်တွငျ်ား 

ကိုြပဏ တခိုြှ အမြည် အဝြှိိုင ်ှိိုငြ်ည်   က်သွယ်စရျားလှိိုငေ်င ်၂ ခိုကှိို တငဒ်ါစခေါ်ယူသည်  အေ အေဥ်အာျား 

လိုြ်စ ာငခ်ြဲ သည်။ တယ်လ စနာ (စနာ်စဝျား)ြှ ၁၅ နေှ်သက်တြ်ျား လှိိုငေ်ငအ်တွက် အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ သနျ်ား ၅၀၀ 

စြျားသွငျ်ားပြ ျား မြနြ်ာအေှိိုျားရနငှ်  သစဘာတူည ခ က်တေ်ရြ် လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားစ ကာငျ်ား ဇနနဝါရ လ ၃၀ ရက်စန   

၂၀၁၄ ခိုနေှ်တွင ်စ ကညာခြဲ သည်။108 စအာ်ရ ဒျူား (ကာတာ) ကှိိုလည်ျား တယ်လ စနာနငှ်  တရက်တည်ျားတွင ်

လှိိုငေ်ငက်ှိို ခ  ျားမြြှင် ခြဲ သည်။109 

 က်သွယ်စရျားဥြစဒ အတည်ြမြ ခင ်မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားက MECTel ဟိုစခေါ် ှိိုသည်  အစမခခံ 

အစ ာက်အအံိုြြဲ  လည်ြတ်သည်  ကွနရ်က်ကှိို  က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန၏ ြံ ြှိိုျားြှုမ င်  ေတငလ်ိုြ်စ ာငခ်ြဲ  

သည်။ MECTel ၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒအ်ရ အြ ာျားမြည်သူသံိုျား စ ကျားနနျ်ား  က်သွယ်စရျားကွနရ်က်တေ်ခိုအတွက် ၈၀၀ 

ြ ဂ္ါဟက်ဇ်သံိုျား သတငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျားေွာကှိို  က်သွယ်စရျားလြ်ျားစ ကာငျ်ားတခိုထြဲသှိို   ြှိို  လွှင် နှိိုငစ်သာ 

လက်လှြ်ျားြ ြှု (CDMA) ေ ြံခ က်တေ်ခိုကှိို ၂၀၁၂ တွင ်ခွင် မြ ခ က်ရခြဲ ပြ ျား သံိုျားေွြဲသူ ၆ သနျ်ားရှှိစ ကာငျ်ား 

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားက စမြာ ှိိုခြဲ သည်။110 ၂၀၁၄-၁၅ အတွက် ဧရာဝတ စဒသကှိို လွှြ်ျားမခံ သည်  

အသံိုျားမြ သူ ၄၃၈,၀၀၀ရှှိ ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာ ြှိိုဘှိိုငျ်ားေနေ် (GSM) သတ်ြှတ်ခ ထာျားစြျားြှုကှိို စ ကညာခြဲ သည်။111 

၂၀၁၅ ခိုနေှ် ြတ်လ ၂၃ ရက်စန  အထှိ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားအစနမ င်   က်သွယ်စရျားလှိိုငေ်ငက်ှိို 

ရရှှိခြဲ မခငျ်ား ြရှှိဘြဲ အစမခခံအစ ာက်အအံိုြြဲ  လည်ြတ်သည်  ကွနရ်က်လိုြ်စ ာငသူ် အစနမ င်  လှိိုငေ်ငက်ှိို 

ရရှှိခြဲ သည်  တခိုတည်ျားစသာ ကိုြပဏ မ ေ်သည်။ နှိိုငင်တံကာ  က်သွယ်စရျားသြဂ္ဂအ ှိိုအရ “Mobile Virtual 

Network Operators MVNOs) ြ ာျား ှိိုသည်ြှာ ကကှိ ျားြြဲ ကွနရ်က် အစမခခံအစ ာက်အအံိုြရှှိဘြဲ သံိုျားေွြဲသူြ ာျားကှိို 
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ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားနှိိုငရ်နအ်တွက် ရှှိနငှ် ပြ ျားသာျား MNOs [ြှိိုဘှိိုငျ်ားကွနရ်က် လည်ြတ်သူြ ာျား] ၏ ကွနရ်က် 

ေွြ်ျားရည်ကှိို ဝယ်ယူအောျားထှိိုျားပြ ျား ကကှိ ျားြြဲ ဝနစ် ာငြ်ှုစြျားသူြ ာျား” ကှိို  ှိိုလှိိုသည်။112 MECTel သည် မြနြ်ာ  

 က်သွယ်စရျားကွနရ်က် ြှတ င်  ဤြံိုေံမ င်  လည်ြတ်စနမခငျ်ားမ ေ်သည်။113မြနြ်ာ စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ားေဥ် ခွြဲမခြ်ျား 

သတ်ြှတ်ြှု လြ်ျားမြစမြြံိုတွင ်MECTel အာျား “မြနြ်ာ  က်သွယ်စရျားကွနရ်က်ြှ စထာက်ြံ စသာ စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ားေဥ် 

သတ်ြှတ်ထာျားြှုကှိို အသံိုျားမြ သည်။” ဟို ရှငျ်ားမြထာျားသည်။114  

MEC အစနမ င်  အြ ာျားမြည်သူ ှိိုငရ်ာကွနရ်က် အသံိုျားမြ ြှုအတွက် MPT ကှိို စငစွ ကျား စြျားစ ာငစ်နမခငျ်ား 

ြရှှိသလှိို MECTel ၏ အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျား ြည်သည် စနရာသှိို   ေ ျား ငျ်ားစနသည်ကှိိုလည်ျား ြသှိရြါ။ 

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျားသည် လွှတ်စတာ်တွင ်ထိုတ်စ ေါ်တငမ်ြမခငျ်ားြရှှိဘြဲ 

“ဘတ်ဂ္ က်မြငြ်” တွင ် က်ရှှိစနသည်။115 MECTel ြှ အသံိုျားမြ စနသာ အြ ာျားြှိိုငရ်ံြံိုစင၊ွ ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြ ာျားနငှ်  

MECTel ၏ ဘဏ္ဍာစရျားအာျား အမြည် အဝ ောရငျ်ားေေ်ြှု အြါအဝင ်MECTel နငှ်  MPT၊ ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်  

 က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနတှိို  အ ကာျား  က် ံစရျားကှိို လွတ်လြ်စသာ မြည် ေံိုသည်  ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုတေ်ရြ်အာျား 

လှိိုအြ်သည်။ 

နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင် အစရျားေံနှုနျ်ားြ ာျားနငှ် အည  နှိိုငင်ံသာျားြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား လွတ်လြ်ြှုကှိို ကာကွယ်စြျားရန ်

ြ က်ကွက်သည်  နိ ငင် သာျားမျာျား၏    ္ိြုလ်ဝရျား လွတလ် ်မှုနငှ့်် လ  ပခ ြုဝရျားကိ  ကာကွယ်သည့်် ဥ ဝဒအာျား ၂၀၁၇ 

ခိုနေှ်တွင ်မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှ အတည်မြ ခြဲ သည်။116 အေှိိုျားရခွင် မြ ခ က်မ င်   က်သွယ်ြှုြ ာျားကှိို  ကာျားမ တ် 

နာျားစထာငခွ်င် ကှိို ဥြစဒက ေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာြင ်ခွင် မြ စြျားထာျားပြ ျား စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျား ေိုစ ာငျ်ားမခငျ်ားနငှ်  

သှိြ်ျား ည်ျားမခငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် တရာျားေ ရငစ်ရျား ှိိုငရ်ာ မြနလ်ည်သံိုျားသြ်မခငျ်ားတှိို  တွင ်အကာကွယ်စြျားရန ်ြ က်ကွက် 

စနသည်။117 ဥြစဒအစနမ င်  မ ည် ူြ ာျား၏ အခွင် အစရျားကှိို ကာကွယ်စြျားရြည် အောျား လွတ်လြေ်ွာ ထိုတ်စ ေါ် 

စမြာ ှိိုခွင် အစြေါ် ခ ှိ ျားစ ာက်ရန ်အသံိုျားမြ ခံစနရပြ ျား “မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ စလျားခိုစမြာက် အသစရ  က်ြှု ရာဇဝတ်ြှု 

ဥြစဒ” အမ ေ် အသက်ဝငစ်နသည်။118 ထှိို  အတွက်စ ကာင်  နှိိုငင်ံတကာ လူ  အခွင် အစရျားေံနှုနျ်ားြ ာျားကှိိုကှိိုက်ြ သည်  

အာျားစကာငျ်ားစသာ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားလွတ်လြ်ြှု ကာကွယ်မခငျ်ားြ ာျားကှိို အစရျားတကက ျား လှိိုအြ်စနြါသည်။  

မြနြ်ာအေှိိုျားရြှ နည်ျားြညာအသေ် ရရှှိလာသကြဲ သှိို   မြည်သူြ ာျား ရင ်ှိိုငစ်နရစသာ စောင်  ကည် ခံရြှု အနတရာယ် 

ြှာလည်ျား ြှိိုြှိို ှိိုျားဝါျားလာသည။် Open Technology Fund ြှ ၂၀၂၀ ခိုနေှ် နှိိုဝငဘ်ာလတွင ်ထိုတ်ခြဲ စသာ 

အေ ရငခံ်ောတေ်ခိုက မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်လူ  အခွင် အစရျားကှိို ကာကွယ်စြျားြည်   ကာျားမ တ်နာျားစထာငြ်ှု ှိိုငရ်ာ 

တရာျားဝင ်ဥြစဒြူစဘာင ်ြရှှိြါဘြဲ ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနက ၎ငျ်ား၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာစရျားနေှ်ဘတ်ဂ္ က်တွင ်“တရာျားဝင ် ကာျားမ တ်နာျားစထာငြ်ှု ေနေ်” အတွက် အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၄ 

သနျ်ားန ျားြါျားကှိို လ ာထာျားခြဲ သည်ဟို ထိုတ်စ ေါ် ခြဲ သည်။119 ဤေနေ်၏ ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ြ ာျားထြဲတွင ်ြှိိုဘှိိုငျ်ားကွနရ်က် 
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စအာ်ြစရတာြ ာျားကှိို အက ံ ျားဝငစ်ေသည်  သတငျ်ားေကာျားတှိိုြ ာျား ြှိို  စ ာငမ်ခငျ်ား (SMS), စခေါ် ှိိုြှုြ ာျားနငှ်  

အမခာျားစဒတာအစ ကာငျ်ား ရှငျ်ားမြစြျားစဝသည်  စဒတာအေို (metadata) တှိို  ကှိို အကခရာေဥ်အလှိိုက် အညွှနျ်ား 

မြ လိုြ်မခငျ်ား (indexing) နငှ်  ရှာစ ွမခငျ်ား၊ ကွနရ်က်ြ ာျားအာျား ခွြဲမခြ်ျားေှိတ်မ ာ သံိုျားသြ်မခငျ်ား၊ တည်စနရာ 

စဒတာြ ာျားကှိို ေိုစ ာငျ်ားမခငျ်ားတှိို   ြါဝငသ်ည်။ Open Technology Fund က “မြည်သူြ ာျား၏ အခွင် အစရျားြ ာျားကှိို 

ကာကွယ်စြျားရန ်ဥြစဒြူစဘာငြ်ရှှိသည်  တှိိုငျ်ားမြည်တေ်ခိုတွင ်အေှိိုျားရြှ စောင်  ကည် စရျားေနေ်တေ်ခိုကှိို 

အစကာငအ်ထည်စ ေါ်စနမခငျ်ားြှာ လွနေ်ွာေှိိုျားရှိြ်ြူြနေ်ရာကှိေစ မ ေ်သည်။” ဟို စကာက်ခ က်ခ ခြဲ ြါသည်။120 

“အစ ု်း  ည် မဖစ်  ်တစ်ခုခ ငျ်ားအလှိိုက် ခွင် မြ ခ က်စတာငျ်ား ည်   ံုစံမျ ြို်း မ ုတ်ဘဲ ရအော် ရ တော 

တစ်ဦ်းချင််းနငှ်  အငတ်ော က် ဝ ရ်ဆောငမ်ှုရ ်း ည်  စ စ်မျော်း (internet service providers)  ု   တ ုက်ရ ုက် 

လက်လှမ််းမီ ရှ န ငု ်  ် ည် ွယ် ည်။”  ု တယ်လီရ ောမမ မ်ောက အတည်မ ြို ည်။121 တယ်လီရ ောက 

၎င််းတ ု  အရ မဖင်  လူ  အခွင် အရ ်းက ု လ ုက် ော ည်  စည််းမျဥ််းဆ ုင ်ော မူရဘောငတ်စ်ခုအတွက် တ ုက်တွ ််းနှုှိျားစ ာ် 

ရ  ည် ု ထုတ်ရဖေါ်ရမ ောကကော်းချ  မ်ှော င ်အစ ု်း က ထုတ်မ  ရ် ော ထ ုအမ  ်  က ု ၎င််းတ ု  က မည်  ု   ငမ်ဖစ်ရစ 

လ ုက် ောစန ည်။ မ ုဘ ုင််း ရအော် ရ တောမျော်းနငှ်  အငတ်ော က် ဝ ရ်ဆောငြ်ှုစြျား ည်  စ စ်မျော်းအရ ေါ် “တ ော်းဝင ်

ကကော်းမဖတ် ော်းရထောငမ်ှု စ စ်” မ ြိုလု ်မခင််း ည် မမ မ်ောစစ်တ ်၏ ရစောင် ကကည် မှု စွမ််းရဆောင ်ည်က ု  ံ   ု်း ည်  

အနတ ောယ် ကကီ်းမော်းစွောရှ စန ည်။ ဤစ စ် ည် မမ မ်ောမ ည ူ်လူထု၏  ုဂဂလ က လံုမခံြိုခွင် က ု အကကီ်းအကျယ် 

ချ ြို်းရဖောက်မှုတစ်  ်မဖစ်ပ ီ်း လူထု၏ အ  ုင််းအဝ ုင််း ယ် ယ်နငှ်  မီဒယီောလွတ်လ ်မှုအတွက် အဓ က 

ပခ မ််းရမခောက်မှု တစ်  ်လည််းမဖစ် ည်။  ဤ ည်က Justice For Myanmar အ ါအဝင ်လွတ်လ ်ရ ော 

 တင််းမီဒယီောမျော်းနငှ်  အ  ်ဘက် လူ  အဖွဲွဲ့အစည််း ဝက်ဘ်ဆ ဒုမ်ျော်းအရ ေါ် ဆငဆ်ော  တ်ခဲ မခင််းက ု ရရှွဲ့ ရှုခဲ  ည်  

လု ်  ်က ု ရဆောင ွ်က်ခဲ ရ ော အစ ု်း  ဆ ုရှယ်မီဒယီော ရစောင် ကကည် ရ ်းအဖွဲွဲ့ မှ အ ုံ်းမ ြို ည်   ည််း ညောအမ င ်

ထ ်တ ု်းလောမခင််းမဖစ် ည်။122 

 က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင်စမြာငျ်ားလြဲစရျားအေ အေဥ်တွင ်အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ၏် ြူျားစြါငျ်ား က်ေြ်ညြှှိနှုှိငျ်ားြှု 

နငှ် အတူ ြှိို  စ ာင ်က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနစအာက်ရှှိ သတငျ်ားအခ က်အလက် ှိိုငရ်ာ အတတ်ြညာနငှ်  

 ှိိုငဘ်ာလံိုမခံ စရျားဌာန၏ အစကာငအ်ထည်စ ေါ်ြှုစအာက်တွင ်အ လက်ထစရာ်နေ် အေှိိုျားရ (e-government) 

စ ေါ်စ ာငမ်ခငျ်ားအတွက် ြံ ြှိိုျားရန ်ြါရှှိသည်။123 ၂၀၁၅ ခိုနေှ်တွင ်ဒ ဂ္ ေ်တယ် အ ကံစြျား ဝနစ် ာငြ်ှုအ ွြဲှုံ့ Infosys 

က မြ လိုြ်စြျားခြဲ စသာ အ လက်ထစရာ်နေ် အေှိိုျားရ ြာေတာ အေ အေဥ် ဒ ဇှိိုငျ်ားကှိို ADB ြှ စ ာ်စ ာငခ်ြဲ ြါသည်။  

ေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာြင ်တငဒ်ါြ ာျား ေ ြံခန်  ခွြဲြှုအတွက် အွနလ်ှိိုငျ်ား ဝငထ်ွက်စြါက်/ေနေ် (portal system) တေ်ခိုနငှ်  

“ က်သွယ်စရျား ေ ြံခန်  ခွြဲြှု စြါငျ်ားေည်ျား ြလက်စ ာငျ်ား” (integrated communication management 

platform) တေ်ခို ဟို စခေါ် ှိိုသည်  ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနအတွက် အ လက်ထစရာနေ် အေှိိုျားရ အေ အေဥ် 

တေ်ရြ်လည်ျား ေေ်တြ်၏ ေှိတ်ဓာတ်ေေ ်ငစ်ရျား အေ အေဥ်အတွက် ြေစည်ျားေိုစ ာငျ်ားဝယ်ယူစရျားနငှ်  

စထာက်ြံစရျား မြဌာနခ် က်ြ ာျားနငှ် အတူ ထှိိုြှတ်တြ်ျားထြဲတွင ်ြါဝငြ်ါသည။်124 တငဒ်ါေနေ်က လက်နက်ြ ာျား 

အြါအဝင ်ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ ဝယ်ယူေိုစ ာငျ်ားြှုြ ာျားကှိို အက ှိ ျားစ ာငရ်နအ်တွက် ြံိုေံ ွြဲထာျားမခငျ်ားမ ေ်သည်။ 



57         စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်ျားစရ “မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှ” - ေေ်ြံိုေံ 

 က်သွယ်စရျား စြါငျ်ားေည်ျား ြလက်စ ာငျ်ားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ မြည်သူ   က် ံစရျားနငှ် ေှိတ်ဓာတ်ေေ် ငစ်ရျား 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားနငှ်   က်နယွ်စနပြ ျား “ဘက်ေံိုလွှြ်ျားမခံ သည်  ြံိုရှိြ်ကှိို စ ေါ်က  ျားနှိိုငရ်န”် ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၏ 

ြ ဒ ယာအေ အေဥ်အတွက် “ေိုေည်ျားစသာ ြဟာဗ  ဟာ” တေ်ရြ်ကှိို စ ေါ်ထိုတ်မခငျ်ားြါ ြါဝငသ်ည်။ စြျှာ်လင် စသာ 

အက ှိ ျားအမြတ်ြှာ “ကာကွယ်စရျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားလိုြ်စ ာငစ်သာ အစထာက်အကူမြ သည် /အမြ သစဘာစ ာင ်

သည်  အလိုြ်ကှိို နှိိုငင်သံာျားြ ာျားြှ သှိရှှိစရျားအတွက် လိုြ်စ ာငရ်န”် မ ေ်သည်။125  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင ်

စမြာငျ်ားလြဲြှု အေ အေဥ်ထြဲတွင ်အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ၏် အေ အေဥ်ကှိို ြည်ြျှ အစကာငအ်ထည် စ ေါ် ခြဲ ပြ ျား 

သည်ကှိိုြူ ြသှိရြါ။  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျားအေ အေဥ်တွင ်“ြွင် လငျ်ားမြငသ်ာြှုနငှ်  တာဝနယ်ူ 

တာဝနခံ်ြှုကှိို တှိိုျားတက်စကာငျ်ားြွနစ်ေြည်  အိုြ်ခ  ြ်စရျား မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှုတွင ်အေှိိုျားရ၏ လိုြ်စ ာငြ်ှုကှိို 

ြံ ြှိိုျားရန ်အ လက်ထစရာနေ် အေှိိုျားရ၏ အစမခခံြ ာျားကှိို မ ေ်ထွန်ျားစေရန။် သြမတြှ ၎ငျ်ား၏မြည်သူြ ာျားအာျား 

ကတှိမြ ထာျားသကြဲ သှိို   အေှိိုျားရ သတငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျားနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို ၎ငျ်ား၏ ြြဲ နဒရှငြ် ာျားအတွက် 

စထာက်ြံ စြျားရာတွင ်ြှိိုြှိိုအစလျားထာျားြှုတေ်ရြ် ထာျားရှှိစေသည်။”  ှိိုသည်  ကဏ္ဍတေ်ရြ် ြါရှှိသည။်126 

အသှိစြျားထိုတ်မြနခ် က် ၁၄/၂၀၁၈ တွင ်အေှိိုျားရက နှိိုင်ငစံတာ်၏ အတှိိုငြ်ငခံ် စဒေါ်စအာင ်နျ်ားေို ကည်၏ 

ကက ျားြှုျားြှုစအာက်တွင ်ေေ်တြ်ြှ ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုရှှိစနသည်  အ လက်ထစရာနေ် အေှိိုျားရအတွက် ြြဲ ကှိိုငစ်ကာ်ြ တရြ်ကှိို 

ထူစထာငခ်ြဲ သည်။ ၂၀၀၇ “စရွှဝါစရာင”် စတာ်လှနစ်ရျားအာျား ရက်ေက် ကြ်ျား က တ်ေွာ ပ ှိ ခွြဲခြဲ ရာတွင ်ဥ ျားစ ာင ်

ခြဲ သည်  ေေ်တြ်ြှ ခန်  အြ်သူမ ေ်စသာ ဒို-သြတ မြင် စ ွြှာ စကာ်ြတ တွင ်ဥကက ဌ မ ေ်သည်။127 ထှိိုစကာ်ြတ  

တွင ်မြည်ထြဲစရျား၊ နယ်ေြ်စရျားရာနငှ်  ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနြ ာျား၏ ဝနက်က ျားြ ာျား ြါဝငြ်ါသည်။ နှိိုဝငဘ်ာလတွင ်

ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနြှ ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ခိုနေှ်အတွက် ဒိုတှိယ အ လက်ထစရာနေ် အေှိိုျားရ 

ြာေတာ အေ အေဥ်ကှိို ြူ ကြ်ျားမြ ေိုစနသည်ဟို စ ကညာခြဲ ပြ ျား ထှိိုအထြဲတွင ် ှိိုငဘ်ာ ရာဇဝတြ်ှုနငှ်  ြှုခငျ်ား ှိိုငရ်ာ 

စမခရာခံလှိိုက်မခင်ျားေနေ်ြ ာျား ြါဝငသ်ည်။128 

ကြ္ာ ဘဏြ်ှ ြံ ြှိိုျားစြျားသည်   က်သွယ်စရျား မြ မြင်စမြာငျ်ားလြဲြှုသည် မြနြ်ာ   က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအတွငျ်ား 

ေေ်တြ်ြှ လွှြ်ျားြှိိုျားသည် စနရာတေ်ရြ်ကှိို ရရှှိသွာျားစေရနအ်တကွ် လြ်ျား ွင် စြျားသည်ဟို Justice For Myanmar ြှ 

စကာက်ခ က်ခ ြါသည်။  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအတွငျ်ား ေေ်တြ်ြှ စမခကိုြ်ယူမခငျ်ားကှိို ြတာျား  ျားမခငျ်ားစ ကာင်  

ကြ္ာ ဘဏအ်စနမ င်  ၎ငျ်ား၏ လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျားကှိို ြ က်ကွက်ခြဲ သည်။ 

ဤအနတရာယ်ြ ာျားကှိို ကကှိ တင ်စ ေါ်ထိုတ်ခြဲ သင် သည်။  MECTel အစနမ င်  ၎င်ျား၏ လည်ြတ်လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားကှိို 

Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) အေ အေဥ် ြေခငက်တည်ျားက ေတငခ်ြဲ ပြ ျား 

ကြ္ာ ဘဏြ်ှာ စထာက်ြံ စနသည်  ထှိိုဝနက်က ျားဌာနအတွငျ်ားြှာြင ်စ ာငရွ်က်စနမခငျ်ားမ ေ်သည်။ ကြ္ာ ဘဏ ်အစန 

မ င်  ၎ငျ်ား၏ က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ စထာက်ကူြံ ြှိိုျားြှုကှိို ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားရနန်ငှ်  ၎ငျ်ား၏ မြနြ်ာနှိိုငင် ံအေ အေဥ်ြ ာျား 

ေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျားအက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျားကှိို တှိိုက်ရှိိုက်စသာ်၎ငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎ငျ်ား 

ြံ ြှိိုျားစြျားစနမခငျ်ားြ ာျားကှိို တာျား  ျားနှိိုငြ်ည်  တငျ်ား ကြ်သည်  စ ာငရွ်က်ခ က်ြ ာျား ထာျားရှှိရနတ်ှိို  ကှိို မြ လိုြ်ရြည်



58         Mytel: “အြ ာျားြှိိုငန်ငှ်  ြိုဂ္ဂလှိက  က်ေြ်” ေေ်တြ်ခရှိိုန  

၂ (၁)   Mytel: “အမျာျား ိ ငန်ငှ့််    ္လိက ဖက်စ ်” စစ်တ ်ခရိ န  

၂၀၁၅ ခိုနေှ်တွင ်“ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်အခနျ်ားကဏ္ဍနငှ်  မြည်စထာငေ်ို အေှိိုျားရအ ကာျား စအာငမ်ြငစ်သာ ြူျားစြါငျ်ား 

စ ာငရွ်က်ြှုတေ်ရြ် [sic]” ဟို ရည်ရွယ်သည်  မြနြ်ာနှိိုငင်အံတွက် စလျားခိုစမြာက်နငှ်  စနာက် ံိုျားမ ေ်စသာ 

 က်သွယ်စရျားလှိိုငေ်ငအ်တွက် အက ှိ ျားတူ ယာယ  ြူျားစြါငျ်ားအ ွြဲှုံ့အေည်ျားကှိို စ ေါ်စ ာငရ်န ် က်ေြ် ွြဲှုံ့ေည်ျားမခငျ်ားနငှ်  

တငဒ်ါစရွျားခ ယ်စရျား အလိုြ်စကာ်ြတ  တေ်ရြ်ကှိို မြနြ်ာအေှိိုျားရက  ွြဲှုံ့ေည်ျားခြဲ သည်။129 ထှိိုယာယ ြူျားစြါငျ်ားအ ွြဲှုံ့တွင ်

နှိိုငင်တံကာကိုြပဏ တေ်ခို၊ “စဒသခံ လိုြ်ငနျ်ားြ ာျား သှိို  ြဟိုတ် ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံြ ာျား”၏ အထူျားရည်ရွယ်ခ က် 

ထာျားရှှိသည်  မြည်တွငျ်ား ယနတရာျားတေ်ခို နငှ်  မြနြ်ာအေှိိုျားရ အေိုရှယ်ယာရှငတ်ေ် ွြဲှုံ့ ဟူ၍ ၃ ြှိိုငျ်ား ြါဝငသ်ည်။ 

စရွျားခ ယ်ြှုမ ေ်ေဥ်အပြ ျားတွင ်ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန၏ “ကက ျား ကြ်ြှုစအာက်” တွငရ်ှှိစသာ နှိိုငင်စံတာ်ြှိိုင ်

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေို Star High Co. Ltd ကှိို မြနြ်ာအေှိိုျားရ ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငအ်မ ေ် ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှု ၂၈% စြျားလ က် 

စရွျားခ ယ်ခံရသည်။ Viettel ၏ နှိိုငင်တံကာ စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု လက်စအာက်ခွြဲကိုြပဏ  

မ ေ်စသာ Viettel Global Investment JSC က Mytel ၏ ၄၉% ကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်ပြ ျား မြနြ်ာကိုြပဏ ြ ာျားအတွက် 

အထူျားေ ြံခ က်ယနတရာျားအမ ေ် အသံိုျားမြ ြည်  Myanmar National Telecom Holdings (MNTH) က ၂၃% 

ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်။130 Star High နငှ်  MNTH တှိို  ၏ ရှယ်ယာတန ်ှိိုျားစြါငျ်ားြှတ င်  ကိုြပဏ ၏ ၅၁% ကှိို မြနြ်ာြှိိုင ်

အမ ေ် အေှိိုျားရြှ စသခ ာစေခြဲ မခငျ်ားမ ေ်သည်။ Mytel ကှိို Telecom International Myanmar Co. Ltd. (ယခငက် 

Myanmar National Tele & Communications Co. Ltd.) နာြည်စအာက်တွင ်ြိုဂ္ဂလှိက ကိုြပဏ အမ ေ် 

ြှတ်ြံိုတငထ်ာျားခြဲ သည်။
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Mytel အပမတမ်ျ ျား ဘယ်မှ လဲ? 

Mytel တွင ်မမ မ်ောစစ်တ ်၏ 

အကျ ြို်းအမမတ်မျော်း ည် က ုယ်စော်းလှယ် 

ရှယ်ယောရှငမ်ျော်း (proxy shareholders) 

အရ မဖင လ်ည််းရကောင််း၊ စစ်တ ်အတွက်   မ်  

စီ ွော်းရ ်းလု ်င ််းမျော်းမဖင လ်ည််းရကောင််း 

ဖုံ်းကွယ်ထော်း ည်။ Star High က ု 

ကောကွယ်ရ ်း၀ က်ကီ်းဌော ၏ 

ကကီ်းကက ်မှုရအောကတ်ွင ်မမ မ်ောဆက် ွယ်ရ ်း 

၀ က်ကီ်းဌော က အစ ု်း ၏အစုရှယ်ယောရှငအ်မဖစ် 

ခ  အ် ်ခဲ  ည်။ ဤတွင ်ဘဏ္ဍောရ ်းစီ်းဆင််းမှုနငှ  ်

 တ် က်၍  ွင လ်င််းမမင ်ောမှုရှ မရ  ါ 
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အေှိိုျားရြှတ်တြ်ျားြ ာျားနငှ်  Mytel ၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒြ် ာျားတွင ်Star High ကှိို အြ ာျားြှိိုင ်ကိုြပဏ အမ ေ် စ ေါ် မြ 

ထာျားလင် ကောျား ၎ငျ်ားသည် ြိုဂ္ဂလှိက ကိုြပဏ အမ ေ်သာ ြှတ်ြံိုတငထ်ာျားခြဲ သည်။ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ အမခာျားလက်စအာက်ခံကိုြပဏ ြ ာျားနငှ်  ြတူည ဘြဲ Star High ၏ ရှယ်ယာြ ာျားကှိို 

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ေ ြံခန်  ခွြဲြှု ဒါရှိိုက်တာ ဥ ျားသန်  စ ွအြါအဝင ်ေေ်တြ်စခါငျ်ားစ ာငြ် ာျားက 

ြှိိုင ်ှိိုငစ်နစ ကာငျ်ား မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားနငှ်  ၎ငျ်ားလက်စအာက်ခံကိုြပဏ ြ ာျား၏ ကိုြပဏ  

အခ က်အလက်ြ ာျား ခွြဲမခြ်ျားေှိတ်မ ာ သံိုျားသြ်ြှုတေ်ရြ်အစြေါ် အစမခခံ၍ သှိရသည်။ Star High အာျား 

“ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန” ြှ ကက ျား ကြ်စနစသာစ ကာင် 131 မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားအစနမ င်  

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားတွင ်အေှိိုျားရ၏ အေိုရှယ်ယာြ ာျားကှိို ထှိနျ်ားသှိြ်ျားကှိိုငတ်ွယ်ထာျားစသာ်လည်ျား အရြ်သာျား 

အေှိိုျားရအစနမ င်  Mytel ၏ ဘဏ္ဍာစရျားြ ာျား သှိို  ြဟိုတ် လိုြ်ငနျ်ားလည်ြတ်ြှုြ ာျားကှိို ေ ေေ်ရန ်လိုြ်ြှိိုငခွ်င်  

အာဏာြရှှိြါစခ ။   

၂ (၂)  ပမန်မာအမျိြုျားသာျား ဆက်သယွ်ဝရျားဥ ျား ိ င ် 

မြနြ်ာအြ ှိ ျားသာျား  က်သွယ်စရျား ဥ ျားြှိိုင ်(Myanmar National Telecom Holdings - MNTH) သည် 

Mytelတွင ်မြည်တွငျ်ားြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျားရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုြ ာျားကှိို အက ှိ ျားစ ာငစ်ြျားရနအ်တွက် အေှိိုျားရြှ 

 နတ် ျားစြျားထာျားသည်  မြနြ်ာ အြ ာျားြှိိုငက်ိုြပဏ  ၁၁ ခို၏ ဥ ျားြှိိုငက်ိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်သည်။ မြနြ်ာနှိိုငင် ံကိုြပဏ  

ြှတ်ြံိုတငဌ်ာန၏ အခ က်အလက်ြ ာျားအရ ှိိုလျှင ်MNTH ကှိို စြျားသွငျ်ားထာျားစသာ ေိုေိုစြါငျ်ား အရငျ်ားြြာဏြှာ 

အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ သနျ်ား ၄၀ န ျားြါျား ြြာဏနငှ်  ည ြျှသည်  မြနြ်ာစင ွ၅၅ ဘ လ ယံ ရှှိသည်။132 ဤနည်ျားြါျားစသာ 

ေစတာ စေ ျားကွက်တန ်ှိိုျား ြြာဏသည် MNTH တွင ်ြါဝငရ်နအ်တွက် အနည်ျား ံိုျား အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၃ 

သနျ်ားသာ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ကတှိကဝတ် လှိိုအြ်သည်ဟို ှိိုစသာ ေှိတ်ဝငေ်ာျားစ ကာငျ်ားစ ေါ် မြခ က် စတာင်ျားခံသည်  

အေှိိုျားရြှတ်တြ်ျားနငှ်  ကှိိုက်ည လ က်ရှှိသည်။133 Mytel တွင ်Viettel ၏ ၄၉% ြါဝငြ်ှုအတွက် ၎ငျ်ား၏ 

ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ကတှိကဝတ်ြှာ အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၈၅၉.၉၅ ြ လ ယံ ရှှိရာ MNTH ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံြ ာျားအစနမ င်  

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားထြဲြှ အမြတ်အေွနျ်ားြ ာျားလှစသာ ရှယ်ယာြ ာျားအတွက် Mytel ၏ အြှနတ်ကယ် စေ ျားကွက် 

တန ်ှိိုျား၏ တေှိြ်တြှိိုငျ်ား [စဒေါ်လာ သနျ်ား ၄၀ ကှိိုသာ] ြျှကှိိုသာ စြျားရသည်မ ေ်၍  ကည ်ရသည်ြှာ အေှိိုျားရ၏ 

အလွနက်က ျားြာျားသည်   ေှိိုက်ထည် စြျားစငကွှိို ခ  ျားမြြှင် ခံရသကြဲ သှိို  မ ေ်စနသည်။ 
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MNTH အစ ရှယ်ယာ  ိ ငရှ်ငမ်ျာျား (ရှယ်ယာ ရာခိ ငန်ှု ျား မသရိ ါ။)  

န  ါတ ် အမည် 

၁ Golden Land East Asia Development Ltd. 

၂ International Power Generation Public Company Ltd. 

၃ Mahar Yoma Public Company Ltd. 

၄ Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd. 

၅ Myanmar Agriculture and General Development Public Ltd. 

၆ Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation Ltd. 

၇ Myanmar ICT Development Corporation Ltd. 

၈ Myanmar Industries Alliance Public Ltd. 

၉ Myanmar Technologies and Investment Corporation Ltd. 

၁၀ Royal Yatanarpon Telecom Public Company Ltd. 

၁၁ Shwe Pyi Tagon Telecommunication Public Company Ltd. 

သတငျ်ားရငျ်ားပမစ်။  ။ ဖက်စ ်ဖဲွွေ့စည်ျားပခငျ်ားနငှ့်် တငဒ်ါဝရွျားချယ်ဝရျား အလ  ်ဝကာ်မတ  

 

 

MNTH သည်စသာ်၎ငျ်ား၊ Mytel သည်စသာ်၎ငျ်ား ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ောျားြ ာျား ြထိုတ်မြန ်ကြါ။ သှိို  စသာ်လည်ျား 

Justice For Myanmar အစနမ င်  MNTH အေိုရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငအ်ခ ှိ ှုံ့၏ ထိုတ်စ ာ်ခ က်ြ ာျားြှ အကန်  အသတ် 

ရှှိစသာ သတငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျား စတွှုံ့ ရှှိထာျားသည်။ မြနြ်ာနည်ျားြညာြ ာျားနငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုကိုြပဏ လ ြှိတက် 

(MTI) အတွက် လိုြ်စသာ ောရငျ်ားေေ် အေ ရငခံ်ောတေ်ခိုက စ ေါ် မြသည်ြှာ ၎ငျ်ား၏ MNTH အေိုရှယ်ယာ 

ဝယ်ယူြှုြ ာျားကှိို “စောင်  ကည် နှိိုငသ်ည်  စေ ျားကွက်အခ က်အလက်ြှ အစထာက်အကူမြ သည်  တန ်ှိိုျားမ တ်ြှု 

နည်ျားေနေ်ြ ာျားမ င်  ြျှတစသာတန ်ှိိုျားကှိို ခန်  ြှနျ်ားြရနှိိုငစ်သာစ ကာင်  ထှိခှိိုက်နေ်နာြှုနည်ျားသည်  ကိုနက် ေရှိတ် 

အစနမ င် ” လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ားမ ေ်သည်။134 MTI ၏ MNTH တွင ်ြါဝငြ်ှုြာှ ၂၀၁၇ ခိုနေှ်တွင ်ရှယ်ယာတေ်ခိုလျှင ်

၁၀,၀၀၀ က ြ်နှုနျ်ားမ င်  ကနဥ ျားဝယ်ယူခြဲ သည်  အေိုရှယ်ယာ ၄၃၅,၅၂၀ ြှမ ေ်သည်  ၁၁.၁၆% မ ေ်ပြ ျား ၂၀၁၉ ခိုနေှ် 

တွင ်ရှယ်ယာ ၁၂၀,၀၀ ထြ်ြံဝယ်ယူခြဲ သည်။ Mytel၏ “အာျားစကာငျ်ားစသာ ကက ျားထွာျားြှု” နငှ်  Viettel ၏ 

က ယ်မြန်  စသာ အတှိိုငျ်ားအတာရှှိသည်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ရှှိစနစသာ်လည်ျား ၂၀၁၉ ဝယ်ယူခြဲ ြှု၌ ရှယ်ယာတန ်ှိိုျားြ ာျားကှိို 

တေ်ခိုလျှင ်၁၀,၀၀၀ က ြ်နှုျံားမ င်   က်လက် တန ်ှိိုျားမ တ်ထာျားခြဲ မခငျ်ားမ ေ်ရာ ရှယ်ယာတန ်ှိိုျားြှာ တြငန်ှှိြ် ခ  

မြထာျားသည်  ကှိနျ်ားဂ္ဏနျ်ား တခိုသာ မ ေ်သည်။135  



62         မြနြ်ာအြ ှိ ျားသာျား  က်သွယ်စရျားဥ ျားြှိိုင ် 

Mytel တွင ်MNTH ၏ ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှု ြါဝငမ်ခငျ်ားနငှ်  ြတ်သက်၍ စရှ ှုံ့စနာက်ြည ြှုြ ာျား ထြ်ြံရှှိစနြါသည်။ Mytel ၏ 

ဝက်ဘ် ှိိုဒအ်ရ MNTH သည် Mytel ၏ ၂၃% ကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားသည်။136 သှိို  စေကာြူ MTI ၏ ၂၀၁၈-၁၉ 

အေ ရငခံ်ောက Mytel၏ ၁၂% ကှိိုသာ ြှိိုင ်ှိိုငထ်ာျားသည်ဟို စ ေါ် မြထာျားသည်။137 Justice For Myanmar 

အစနမ င်  ဤစရှှုံ့စနာက်ြည ြှုြ ာျားကှိို ရှငျ်ားြမြနှိိုငြ်ါ။ 

MNTH တွင ်အဓှိက ခရှိိုန ကိုြပဏ ြ ာျားနငှ်  ထှိြ်တနျ်ား ေေ်တြ်ြှိသာျားေိုြ ာျားြှ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံြ ာျား ြါဝငသ်ည်။ 

ဥြြာအာျားမ င်  မြနြ်ာအတတ်ြညာနငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ကိုြပဏ လ ြှိတက်၏ တည်စထာငသူ်တေ်ဥ ျားမ ေ်သည်  

ဥ စအာငေ်ှိိုျားသာသည် မြနြ်ာေေ်အာဏာရှငစ်အာက် အြ ှိ ျားသာျားေ ြံကှိနျ်ားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား ဝနက်က ျားစဟာငျ်ား၊ 

 က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားစဟာငျ်ား ဥ ျားေှိိုျားသာ၏ သာျားမ ေ်သည်။ ထှိို  အမြင ်ဥ ျားစအာငေ်ှိိုျားသာသည် ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျားအစြေါ် 

မြ လိုြ်သည်  “နယ်စမြရှငျ်ားလငျ်ားစရျား ေေ် ငစ်ရျား” အေ အေဥ်ကှိို စထာက်ခံသည် အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို 

ရံြံိုစင ွစြျားအြ်စ ကာငျ်ား ကိုလသြဂ္ဂ၏ လွတ်လြ်စသာ နှိိုငင်ံတကာ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငြ်ှ 

အြည်စ ေါ် မြခံရသည်  ComBiz ကိုြပဏ အိုြ်ေို၏ ဥကက ဌလည်ျား မ ေ်သည်။  ဥ ျားစအာငေ်ှိိုျားသာနငှ်  ၎ငျ်ား၏  ခငသ်ည် 

EU နငှ်   သေစ တျားလ နှိိုငင်တံှိို  ၏ ြှိတ် ှိို  မြေ်ဒါဏခ်တ်ြှုကှိို တရာျားဝငခံ်ခြဲ ရသူြ ာျားမ ေ်သည်။138 MTI အစနမ င်  

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားက ြှိိုင ်ှိိုငစ်သာ အငျ်ားဝဘဏြ်ှ ရံြံိုစငြွ ာျားလည်ျား စခ ျားယူခြဲ စသျားသည်။139  

MNTH ၏ အေိုရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငမ် ေ်သည်   International Power Generation Public Company Ltd., သည် 

ေေ်တြ်၏ လက်စဝခံြါတ မ ေ်သည်  မြည်စထာငေ်ို  ကံ ခှိိုငစ်ရျားနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားြါတ ၏ စခါငျ်ားစ ာငတ်ေ်ဥ ျား 

မ ေ်ခြဲ ပြ ျား ေေ်အာဏာရှငစ်အာက်တွင ်ေက်ြှုဝနက်က ျားဌာန ၁ ၏ ယခငဝ်နက်က ျား ဥ ျားစအာငစ်သာငျ်ား၏ သာျားမ ေ်သူ 

ဥ ျားစနစအာင ်ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်  အဓှိက ခရှိိုန  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားအိုြ်ေိုကက ျားတေ်ခို မ ေ်သည်။140 ဥ ျားစအာင်စသာငျ်ားသည် 

မြနြ်ာ  မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျားမ ေ်ေဥ်ကှိို ြ က်မြာျားစေမခင်ျားနငှ်  “အ ကြ်ျား က်ြှု၊  ှိနှှိြ်ြှု နငှ်  အက င် ြ က်မခောျားြှု 

တှိို  ကှိို  ကာရှည် က်တှိိုက် မ ေ်စေမခငျ်ား” တှိို  စ ကာင်  အစြရှိကန ်ြှ ၂၀၁၄ ခိုနေှ်တွင ်ြှိတ် ှိို  မြေ်ဒါဏစ်ြျားမခငျ်ားကှိို 

ခံခြဲ ရသူမ ေ်သည်။141 ဥ ျားစအာင်စသာငျ်ားသည် ၂၀၁၅ ခိုနေှ် ဇူလှိိုင်လတွင ်ကွယ်လွနခ်ြဲ သည်။  

MNTH ၏ ရှယ်ယာဝငမ် ေ်သည်  Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO)ကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ 

ပြှိ ှုံ့စတာ်သေ်မ ေ်သည်  စနမြည်စတာ်အာျား အက င် ြ က်မခောျားြှုြ ာျားနငှ်  လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ေွာ တည်စ ာက်မခငျ်ား အြါအဝင ်

အဓှိကက စသာ အေှိိုျားရကနထ်ရှိိုက်ြ ာျား ရရှှိခြဲ ပြ ျား ေေ်အာဏာရှငစ်ခတ်တွင ်ကက ျားြာျားသည်  ကကယ်ဝခ ြ်ျားသာြှုကှိို 

ေိုစ ာငျ်ားရရှှိခြဲ သည်  နာြည် ှိိုျားမ င်  စက ာ် ကာျားသူ ဥ ျားခ ေ်ခှိိုင်ြှ ဥ ျားစ ာငသ်ည်။ ဥ ျားခ ေ်ခှိိုငသ်ည်လည်ျား 

အစြရှိကန၏် ြှိတ် ှိို  ဒါဏခ်တ်ြှုကှိို ယခငက် တရာျားဝင ်ရရှှိခြဲ သူမ ေ်သည်။142 MAPCO ၏ ၂၀၁၇ ခိုနေှ် 

နေှ်ြတ်လည်အေ ရငခံ်ောအရ  MNTH တွင ်MAPCO ၏ ြါဝငြ်ှု ၃.၃၄% ရှှိသည်။143  



63         မြနြ်ာအြ ှိ ျားသာျား  က်သွယ်စရျားဥ ျားြှိိုင ် 

၂၀၁၅ ခိုနေှ်တွင ်အစြရှိကန ်ြှိတ် ှိို  ဒါဏခ်တ်ောရငျ်ားြှ ြယ်  က်မခငျ်ားခံခြဲ ရသည်  အဓှိက ခရှိိုန တေ်ဥ ျားမ ေ်သည်  

ဒဂ္ိုန ်ဥ ျားဝငျ်ားစအာငသ်ည် ၎င်ျား၏ ကိုြပဏ မ ေ်သည်  Golden Land East Asia Development ြှ MNTH တွင ်

ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှခံြဲ ပြ ျား ၎ငျ်ားတွင ်အေိုရှယ်ယာ ၇၂,၄၈၀ ြှိိုင ်ှိိုငထ်ာျားသည်။144  

MNTH တွင ်၎ငျ်ားြှ အမြည် အဝြှိိုင ်ှိိုငထ်ာျားသည်  လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ ခွြဲ ၂ ခို ရှှိပြ ျား Mytel ကှိို ဝနစ် ာငရ်န ်

နငှ်  အက ှိ ျားအမြတ် ရယူရနအ်တွက် တည်စထာငထ်ာျားသည်ဟို ယူ ရသည်။ ၎ငျ်ားတှိို  ြှာ Myanmar National 

Telecom Infra Co. Ltd. (MNTI) နငှ်  Myanmar National Telecom Services Co. Ltd. (MNTS) တှိို   

မ ေ်သည်။ ၎ငျ်ား MNTH ၏ ကိုြပဏ ခွြဲြ ာျားအစ ကာငျ်ား အြ ာျားမြည်သူ သှိရှှိနှိိုငြ်ှုြှာ အနည်ျားငယ်ြျှသာရှှိသည်။ 

MNTH ကှိို အေှိိုျားရြှ ေည်ျားြ ဥ်ျားခ ြှတ်  ွြဲှုံ့ေည်ျားထာျားစသာ်မငာျားလည်ျား လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ေွာ လည်ြတ်စနသည်။ မြနြ်ာ  

ကိုြပဏ လြ်ျားညွှနတ်ွင ်MNTH ၏ ရှယ်ယာ အရငျ်ားအနှ ျား  ွြဲှုံ့ေညျ်ားြံိုနငှ်  ဒါရှိိုက်တာအ ွြဲှုံ့ဝင ်စမြာငျ်ားလြဲြှုြ ာျားကှိို 

မြငစ်တွှုံ့စနရာ ကိုြပဏ အစနမ င်  ရှယ်ယာ စရာငျ်ားဝယ်စ ာက်ကာျားြှုကှိို လိုြ်စ ာငစ်နစ ကာငျ်ား စ ေါ် မြစနမခငျ်ား 

မ ေ်သည်။ ြည်သှိို  ြင ်ှိိုစေ ရှယ်ယာဝယ်ယူြှုြ ာျားကှိို အြ ာျားမြည်သူအတွက်  ွင် စြျားမခင်ျားြ ှိ ျားြရှှိဘြဲ မြနြ်ာအေှိိုျားရ 

အစနမ င် လည်ျား MNTH ၏ ရှယ်ယာြှိိုင ်ှိိုငြ်ှု အစသျားေှိတ်ကှိို ြထိုတ်မြနြ်ါ။ မြည်ခှိိုငပ် ှိ ျား အေှိိုျားရက  နတ် ျား 

ခြဲ သည်  MNTH ၏ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံ  ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုသည် သေစာရှှိစသာ ခရှိိုန ြ ာျားနငှ်  ေေ်တြ်ထှိြ်ြှိိုငျ်ားဗှိိုလ်ခ  ြ်ကက ျားြ ာျား၏ 

သာျားသြ ျားြ ာျားကှိို  ိုလာဘ်စြျားရနအ်တွက်လှိို မ ေ်စနပြ ျား Mytel ၏ အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျားကှိို လက်ခံရရှှိစေရန ်

လြ်ျားစ ကာငျ်ားထွင ်ထည် သွငျ်ားထာျားမခငျ်ားသာမ ေ်သည်။ ြည်သည်  အက င် ြ က်မခောျားြှု လိုြ်ရြ်ြ ာျားအတွက်ြ ှိို 

တရာျားေွြဲ ှိိုြှုနငှ် အတူ MNTH နငှ်  ၎ငျ်ား၏ အေိုရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငြ် ာျားအာျား လွတ်လြ်စသာ အမြည် အဝ ေံိုေြ်ျား 

ေေ်စ ျားြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ရြည။်   

MNTH သည် ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံ တေ်ဥ ျားအစနမ င် ၎ငျ်ား၊ Telecom International Myanmar ဒါရှိိုက်တာဘိုတ်အ ွြဲှုံ့ 

တွင ်ကှိိုယ်ောျားမြ ြါဝငသ်ည်  အ ွြဲှုံ့အေည်ျား တေ်ရြ်အစနမ င် ၎ငျ်ား Mytel တွင ်အဓှိကက စသာ အခနျ်ားကဏ္ဍတေ်ခို 

အစနမ င်  ြါဝငစ်နသည်။ Mytel ြှတ င်  MNTH သည် မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို လိုြ်ငနျ်ားလည်ြတ်စ ာငရွ်က်ြှုအရ 

ြံ ြှိိုျားစြျားစနပြ ျား ေေ်တြ်အတွက် လွတ်လြ်စသာ ဘဏ္ဍာအရင်ျားအမြေ် ေ ျား ငျ်ားြှုတေ်ရြ်ကှိို  နတ် ျားစြျားမခငျ်ား 

ြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနမ်ခငျ်ားကှိို MNTH က မ ေ်စေခြဲ သည်။ MNTH 

အစနမ င်  ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတ်ြ ာျားကှိို လိုြ်စ ာငရ်ာတွင ်ြံ ြှိိုျား 

အာျားစြျားစနသည်ကှိို Justice For Myanmar က စတွှုံ့ ရှှိရသည်။ MNTH၏ အေိုရှယ်ယာဝငြ် ာျားသည်လည်ျား 

အ ှိိုြါ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား စ ာငရွ်က်ြှုကှိို ြံ ြှိိုျားအာျားစြျားစနနှိိုငြ်ါသည်။



64         Mytel ၏ ြထြ ံိုျား စခေါ် ှိိုြှု 

၂ (၃)  Mytel ၏   မဆ  ျား ဝခေါ်ဆိ မှု 

Mytel ၏ “ြထြ ံိုျား စခေါ် ှိိုြှု” သည် ေေ်ဗှိိုလ်ခ  ြ်ကက ျားြ ာျားမ င်  မြည် နကှ်စနစသာ စဝစဝ ာ ာ ရှှိလှသည်  

အခြ်ျားအနာျား တေ်ခိုမ င်  ၂၀၁၈ ခိုနေှ် စ စ ေါ်ဝါရ လ ၁၁ ရက်စန  တွင ်မ ေ်ြွာျားခြဲ ြါသည်။ ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား 

ြငျ်ားစအာငလ်ှုှိငက် ဗ ယက်နြ် အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျားဝနက်က ျား ဗှိိုလ်ခ  ြ်ကက ျား Ngo Xuan Lich ကှိို 

ြထြ ံိုျားစသာ ဗ ဒ ယှိိုစခေါ် ှိိုြှုကှိို မြ လိုြ်ပြ ျားစနာက် စမြာက်ြှိိုငျ်ားတှိိုငျ်ား တှိိုငျ်ားြှုျား ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် ည ည စ ွနငှ်  

ကတှိဂ္ံတှိိုငျ်ား တှိိုငျ်ားြှုျား ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် စအာငစ်ဇာ်စအျားတှိို  အာျား ဗ ဒ ယှိိုစခေါ် ှိိုြှုြ ာျား  က်လက်မြ လိုြ်ခြဲ သည်။ 

စမြာက်ြှိိုငျ်ားတှိိုငျ်ား နငှ်  ကတှိဂ္ံတှိိုငျ်ား တှိိုငျ်ားြှုျားြ ာျားသည် ကခ ငမ်ြည်နယ်နငှ်  ရှြ်ျားမြည်နယ် အစရှှုံ့ ြှိိုငျ်ားတွင ်

တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျား လူြ ှိ ျားေိုြ ာျားအစြေါ် က  ျားလွနသ်ည်   ှိိုျားရွာျားစသာ လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအတွက် 

တာဝနရ်ှှိသူြ ာျား မ ေ်သည်။ တက်စရာက်သူြ ာျားတွင ်လက်နက်ကှိိုငတ်ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၏ ဒို-ကာကွယ်စရျား 

ဥ ျားေ ျားခ  ြ်လည်ျားမ ေ်၊  ကည်ျားတြ်ဥ ျားေ ျားခ  ြ်လည်ျားမ ေ်စသာ ဒို-ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ေှိိုျားဝငျ်ားလည်ျား ြါရှှိြါသည်။  

Mytel ၏ ြထြ ံိုျား စခေါ် ှိိုြှုတွင ်မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ကာကွယ်စရျားဥ ျားေ ျားခ  ြ်က ကွနရ်က်အာျား ေေ်စရျားအရ 

အသံိုျားမြ ြှုကှိို သရိုြ်မြခြဲ သည်။ အခြ်ျားအနာျားပြ ျားသည် အခါ ကကှိ တငြ်စရာငျ်ားခ ြ  အြ ာျားသှိစအာင ်ြှိတ် က် 

အသံိုျားမြ စေမခငျ်ားကှိို ေေ်တြ်အတွငျ်ားတွင ်မြ လိုြ်ခြဲ သည်။ တယ်လ စနာ အြှုစ ာငတ်ေ်ဥ ျားက “က စနာ ်အစနနြဲ   

အြဲဒ  အသံိုျားအနှုျံားကှိို ရြဲရြဲသံိုျားပြ ျား စမြာရြယ် ှိိုရင ်Mytel ကှိို ေေ်တြ်အတွငျ်ားြှိိုငျ်ားြှာ ေထိုတ်စဝလှိိုက်တာဘြဲ။ 

အြဲဒ စတာ  ဒါကှိို အကန်  အသတ်နြဲ   ေလွှတ်လှိိုက်တြဲ ဟာလှိို  ဘြဲ မြငြ်ါတယ်။”145စမြာခြဲ သည်။ အေကတည်ျားကြင ်

Mytel သည် မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို ရှငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားလငျ်ား အလိုြ်အစကျွျားမြ စနခြဲ သည်။  

Mytel အစနမ င်  အြ ာျားမြည်သူအတွက် ေတငစ် ာငရွ်က်ြှုကှိို ဗိုဒဓဘာသာ အေွနျ်ားစရာက်ြ ှိ ျားခ ေ်ြ ာျားအာျား 

အခ က်မြသံစြျားသည်  သစကဂတစန  မ ေ်စသာ ဇွနလ် ၉ ရက်စန  , ၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်မြ လိုြ်ခြဲ ြါသည်။146 

ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ြငျ်ားစအာငလ်ှုှိငက် အ ွင် ြှိန်  ခွနျ်ားစမြာ ကာျားခြဲ ပြ ျား သတငျ်ားအခ က်အလက်နငှ်   က်သွယ်စရျား 

နည်ျားြညာကှိို “နှိိုငင်စံတာ် တည်စ ာက်စရျားအတွက် အစမခခံြ ာျားမ ေ်သည်  ယဥ်စက ျားြှု၊ ြ ှိ ျားခ ေ်ေှိတ်၊ 

အြ ှိ ျားသာျားစရျားေှိတ် နငှ်  အြ ှိ ျားသာျား  ကနအ်ငလ်ကခဏာြ ာျားကှိို မြ ြှင် တငရ်နအ်တွက် အသံိုျားမြ နှိိုငသ်ည်” ဟို 

စမြာ ကာျားခြဲ သည်။147 ထှိိုအခြ်ျားအနာျားသည် ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျားအစြေါ် ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ြငျ်ားစအာငျ်ားလှုှိငြ်ှ 

“ရှငျ်ားလငျ်ားစရျား ေေ် ငစ်ရျားြ ာျား” လိုြ်စ ာငခ်ြဲ ပြ ျား တေ်နေှ်ြ ကာစသျားစသာအခ ှိနတ်ွင ်မြ လိုြ်ခြဲ မခငျ်ားမ ေ်သည်။  

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားတေ်ခိုအစနနငှ်  Mytel သည် မြနြ်ာမြည်၏ မြည်တွငျ်ားဥြစဒကှိို အစလျားထာျားမခငျ်ားြရှှိဘြဲ 

လည်ြတ်လိုြ်စ ာငစ်နသည်။ ဗ ယက်နြ် မြည်သူ  တြ်ြစတာ်သတငျ်ားောအရ “က သင် စငနွှုနျ်ားထာျားြ ာျားကှိေစ 

 ှိိုြါက၊ ြထြအ င် ကာလတွင,် Mytel အစနမ င်   ိုနျ်ားစခေါ်ခြ ာျားနငှ်  SMS ြှိို  ခြ ာျားကှိို မြနြ်ာမြည်လက်ရှှိ 
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နှုျံားထာျားြ ာျား၏ ထက်ဝက်နှုျံား၊ စဒတာသံိုျားေွြဲြှုနှုျံားြ ာျားကှိို ၃၇% သက်သာသည် နှုျံားြ ာျားမ င်  ကြ်ျားလှြ်ျားထာျားသည်”။ 

စနာ်စဝျားဘဏ ်DNB က Mytel ၏ အာျားသာခ က်ြှာ “စဂ္ ာငြ်ှိတ်၍ ေေ်တှိိုက်စနသကြဲ သှိို  ” မ ေ်သည်ဟို ရှငျ်ားမြ 

ြါသည်။148 ဤသည်ြှာ “လွတ်လြ်ောွ ပြှိ င ်ှိိုငြ်ှု သစဘာသဘာဝကှိို ြ က်မြာျားစေသည်  လိုြ်စ ာငြ်ှု” အာျား 

တာျား  ျားထာျားသည်   က်သွယ်စရျားဥြစဒြှ မြဌာနျ်ားခ က်ြ ာျား ရှှိလ က်နငှ်  ဤသှိို  လိုြ်စ ာငမ်ခင်ျားမ ေ်သည် (အခန်ျား 

၉)။ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနြှ Mytel ကှိို လှိိုငေ်ငလ်ိုြ်ငနျ်ားရှငြ် ာျား 

လှိိုက်နာရြည်  ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျားကှိို ြ က်ကွက်ြှုမ င်  တှိိုင ်ကာျားြှု ၃ ကကှိြ် ထိုတ်မြနခ်ြဲ သည်။149 ၎ငျ်ား၏ လွတ်လြ်ေွာ 

ပြှိ င ်ှိိုငြ်ှု သစဘာသဘာဝကှိို ြ က်မြာျားစေသည်  လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျား ရှှိလင် ကောျား  ငျ်ားြ်ကဒြ် ာျားကှိို အလကာျား 

စြျားစဝမခငျ်ားမ င်  တန ်ှိိုျားသတ်ြှတ်မခငျ်ားနငှ်  အခွန ်ေည်ျားြ ဥ်ျား ှိိုငရ်ာ ြူစဘာငက်ှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုအတွက် ၂၀၁၉ ခိုနေှ် 

ဇူလှိိုငလ်တွင ်ြစမြာြစလာက်စသာ ဒါဏစ်င ွအစြရှိကန ်စဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ကှိိုသာ ခ ြှတ်ခံခြဲ ရသည်။150  

၂၀၂၀ ခိုနေှ် စ စ ာ်ဝါရ လက “ခ ှိတ် က်လိုြ်စ ာငသ်ည်  ြေေ်ြှနစ်သာ အမြ အြူြ ာျား (inauthentic 

behaviour)” အတွက် Mytel  နငှ်   က်နယွ်သည်  အစကာင်  ၁၃ ခိုနငှ်  ောြ က်နာှ ၁၀ ခိုကှိို  ယ်ရှာျားလှိိုက် 

စ ကာငျ်ား Facebook ြှ စ ကညာခြဲ သည်။ Mytel အစနမ င်  ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျားကှိို မြြှင် တငရ်နန်ငှ်  ပြှိ င ်က်ြ ာျားကှိို 

တှိိုက်ခှိိုက်ရန ်အြ ှိ ျားသာျားစရျား သတငျ်ားေကာျားြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ မခငျ်ားြှတ င်  အြါအဝင ်အစကာင် တိုြ ာျားကှိို 

အသံိုျားမြ ခြဲ သည်။ Mytel နငှ်  Viettel သည် Facebook ြှ ြ ယ်ရှာျားခငအ်ထှိ အစကာင် တိုြ ာျား အသံိုျားမြ ၍ 

စ ကာ်မငာမခငျ်ားြ ာျားအစြေါ် အစြရှိကန ်စဒေါ်လာ ၁,၁၁၅,၀၀၀ စဒေါ်လာန ျားြါျား သံိုျားခြဲ သည်။151   

၂ (၄)  ဝဖျာ်ဝပဖဝရျားက သတပ်ဖတ်မှုကိ  ပဖစ်ဝစသည ်

မြနြ်ာမြည်ရှှိ Mytel ၏ ကက ျားထွာျားြှု ြဟာဗ  ဟာတွင ်မြနြ်ာသံိုျားေွြဲသူြ ာျားကှိို  ွြဲစ ာငရ်န ်၎ငျ်ားတှိို  အကကှိ က် 

အစ ကာငျ်ားအရာ အေ အေဥ်ြ ာျား ထည် သွငျ်ားမခငျ်ား၊ စက ာ် ကာျားသူြ ာျား၏ စထာက်ခံြှုနငှ်  အွနလ်ှိိုငျ်ားြှ  ကည် နှိိုင်စသာ 

ကောျားနည်ျားြ ာျား ြါဝငစ်ေမခငျ်ားတှိို   ြါဝငသ်ည်။  

Mytel နငှ်  ေေ်တြ်တှိို  ၏ အဓှိက ြှိတ် က်ြာှ စရွှသံလွငြ်ှ ြှိိုင ်ှိိုငစ်သာ ေကှိိုငျ်ားနက် (SkyNet) မ ေ်သည်။ 

ေကှိိုငျ်ားနက် ှိိုသည်ြှာ “ရှငျ်ားလငျ်ားစရျား ေေ် ငစ်ရျားြ ာျား”ကှိို စထာက်ြံ သည် အစနမ င်  ေေ်တြ်ကှိို အလှုစငြွ ာျား 

ထည် ဝငြ်ှုစ ကာင်  ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငြ်ှ အြည်အတြ်ခံရသည်  ခရှိိုန  ေ ျားြွာျားစရျား 

လိုြ်ငနျ်ားအိုြ်ေိုကက ျားတေ်ခို မ ေ်သည်။152 စရွှသံလွင်၏ ြှိိုငရ်ှင်မ ေ်သူ ဥ ျားစက ာ်ဝငျ်ားသည် ယခငက် ဥစရာြသြဂ္ဂနငှ်  

 သေစတျားလ နှိိုငင်တံှိို  ြှာ တရာျားဝင ်ြှိတ် ှိို  ဒါဏခ်တ်ြှုကှိို ခံခြဲ ရသူမ ေ်သည်။153  
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Mytel နငှ်  စရွှသံလွှငအ် ကာျားတွင ်ဗ ဒ ယှိို ထြ် င် ထိုတ်လွှင် မခငျ်ား သစဘာတူည ခ က်ရှှိသည်။154 Mytel ေတင ်

လိုြ်စ ာငပ်ြ ျားစနာက် စရွှသံလွငြ်ှ  English Premier League စဘာလံိုျားြွြဲကှိို Mytel ၏ MyTV app ြှ 

အလကာျား  ကည် ရှုနှိိုငရ်န ်ေ ေဥ်စြျားခြဲ သည်။ ဤသှိို  ြက်လံိုျားအစြျားခံရြှုစ ကာင်  Mytel အသံိုျားမြ သူြှိိုြ ာျားလာမခင်ျား 

က ေေ်တြ်၏ အက ှိ ျားအမြတ်ကှိို ြှိိုြှိိုမ ည်  ည်ျားစြျားစနသည်။ စရွှသံလွငန်ငှ်  English Premier League အ ကာျား 

လှိိုငေ်ငသ်စဘာတူည ခ က် အစသျားေှိြ်ကှိိုြူ ြသှိရြါ။   

၂၀၁၄ ခိုနေှ်တွင ်Viettel က “ဒ ဂ္ ေ်တယ် ြလက်စ ာငျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျား” စြေါ်တွင ်ြါဝငစ်သာအရာြ ာျားအတွက် 

ဂ္ ာြဏ  ရိုြ်ရှင ်မ န်  မ  ျားသူတေ်ဥ ျား မ ေ်သည်  စအ (A) ကိုြပဏ နငှ်  လှိိုငေ်ငသ်စဘာတူည ြှု တေ်ခိုကှိို လက်ြှတ် 

စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။ စအ ကိုြပဏ ၏ လှိိုငေ်ငရ်ထာျားစသာ ဇာတ်ကာျားြ ာျား MyTV app တွင ် ကည် ရှုရနှိိုင ်ြရနှိိုင ်

ြသှိစသာ်လည်ျား စအ ကိုြပဏ အစနမ င်  ြည်သှိို  ြငမ် ေ်စေ Viettel နငှ်  ေ ျားြွာျားြှိတ် က်မြ မခငျ်ားြှတ င်  

မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ား၊ မြနြ်ာေေ်တြအ်ာျား အက ှိ ျားအမြတ်ရစေမခငျ်ားကှိို မ ေ်စေနှိိုငြ်ည်  

အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိစနသည်။155  

Mytel ၏ ြါျားနြ်လှိြမာစသာ အစရာငျ်ားမြြှင် တငစ်ရျားက မြနြ်ာ အကယ်ဒြ  စရွှေငရ်ိုြ်ထိုြ ာျားေွာကှိို ရရှှိထာျားသူ၊ 

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အစအာငမ်ြင ်ံိုျား ြငျ်ားသာျားြ ာျားထြဲြှ တေ်ဥ ျားမ ေ်သူ စနတှိိုျားကှိို အသံိုျားမြ  ထာျားသည်။ Mytel က 

မြနြ်ာရိုြ်ရှငြ် ာျားကှိို ၎ငျ်ား၏ ဒ ဂ္ ေ်တယ် အစ ကာငျ်ားအရာြ ာျား စြါငျ်ားေြ်ထည် သွငျ်ားထာျားသည်  မြနြ်ာရိုြ်ရှင ်

မ န်  မ  ျားစြျားစသာ ြဟာ အြါအဝင ်၎ငျ်ား၏ apps ြှတ င်  မြြှင် တငစ်ြျားသည်။ ြဟာကှိို ခရှိိုန ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ား 

တေ်ခိုမ ေ်စသာ ABC-MIB အိုြ်ေိုြှ ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်။  
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Mytel ြှ သံိုျားေွြဲသူြ ာျားအာျား ကောျားနည်ျား ြလက်စ ာငျ်ားြ ာျားကှိိုလည်ျား ေ ေဥ်စြျားသည်။ Mytel ၏ MyID app တွင ်

ဗ ယက်နြ် အစမခေှိိုက်  နတ် ျားထိုတ်လိုြ်သူတေ်ခိုမ ေ်သည်  Elofun တွင ်ြါဝငစ်သာအရာြ ာျားကှိို ထည် စြျားထာျား 

သည်။ Mytel ၏ ကောျားနည်ျား ြှာယူသံိုျားေွြဲသည် စနရာမ ေ်သည်  MySotkasar တွင ်Blue Planet ြှ ကောျား 

နည်ျားြ ာျား၊ Contents Hub နငှ်  PlayBox တွင ်ြါဝငစ်သာအရာြ ာျား ြါဝငသ်ည်။156 Contents Hub နငှ်  PlayBox 

သည် မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြာွျားစရျားြ ာျားနငှ်  ဒ ဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျားဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို အလာျားတူ စ ာငရွ်က် 

စြျားစနသည်  ေ ျားြွာျားစရျားအိုြ်ေိုကက ျားမ ေ်သည်  Myantel ဥ ျားြှိိုင်၏ 157လက်စအာက်ခံကိုြပဏ ြ ာျားမ ေ်သည် (အခန်ျား 

၇ တွင ် ကည် ြါ)။ Mytel တွင ်ြါဝငသ်ည်  အရာြ ာျားအတွက် အမခာျားစသာြှိတ် က်ြ ာျားတွင ်Mytel အသံိုျားမြ  

သူြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ ခွင် စလျှာက်ထာျားရယူသည် ေနေ် အစမခခံမ င်  က ယ်မြန်  လှစသာ ကောျားနည်ျားြ ာျားကှိို 

လက်လြ်ျားြှ နှိိုငြ်ှုကှိို စထာက်ြံ စြျားနှိိုငစ်သာ အငဒ်ှိိုန ျားရှာျား အစမခေှိိုက် ကောျားရာ ြလက်စ ာငျ်ားမ ေ်သည်  UniPin 

လည်ျား ြါဝငသ်ည်။158 

Mytel အစနမ င်  အ လက်ထစရာနေ် အာျားကောျားကဏ္ဍတွင ်အကက ျားအက ယ် မြ ြ်နှသံလှိို Mytel Community 

Cup၊ Mytel Myanmar Championship နငှ်  ခိုနေှ်နှိိုငင် ံMytel International Championship အြါအဝင ်

အဓှိက အေ အေဥ်ြ ာျားတွငလ်ည်ျား အကက ျားအက ယ် ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှစံနသည်။159 ကောျားြွြဲ ဗ ဒ ယှိိုြ ာျားကှိိုလည်ျား Mytel 

My TV app တွင ်အဂဂလ  ်

  ီမီ်းယော်းလ ဂ် 

ရဘော်လံု်း ဲွမျော်းက ု 

အလကော်းကကည ်န ငု ်ည ် 

လွှင ထု်တ်မှုတစ်  ်က ု 

ကမ််းလှမ််းရ  ည ် Mytel ၏ 

ရစျ်းကွက်မမြှင တ်ငရ် ်းတစ်ခု 

အရငျ်ားအပမစ် - Mytel 
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၏ Myanmar Game Hub နငှ်  MyID app တှိို  ြှတ င်  ထိုတ်လွှင် စြျားရာ  Mytel ၏ ကွနရ်က် ကက ျားထွာျားြှုကှိို 

ြံ ြှိိုျားစြျားခြဲ သည်။  Mytel ၏ အ လက်ထစရာနေ် အာျားကောျားြှိိုငျ်ား အဓှိကြှိတ် က်တေ်ခိုြှာ အှိနဒှိယနှိိုငင်တံွင ်

ြိုဂ္ဂလှိက လွတ်လြ်ခွင်  ှိိုငရ်ာ ေှိိုျားရှိြ်ရြှုစ ကာင်  ြှိတ်ြငခ်ြဲ သည်  Mobile Legends: Bang Bang ကောျားနည်ျားကှိို 

ထိုတ်လိုြ်ခြဲ သည်  တရိုတ်မြည် အစမခေှိိုက် Moonton မ ေ်ြါသည်။160  

Mytel ၏ ဒ ဂ္ ေ်တယ်ြံိုေံမ င်  ထည် သွငထ်ာျားစသာအရာတှိို  သည်  အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု 

အစြေါ် ကက ျားြာျားစသာ အနတရာယ်တေ်ခို ရှှိသည်။ Google Play store ြှ အကကှိြ် ၁ သနျ်ားစက ာ်  ွြဲခ ယူထာျားစသာ 

၎ငျ်ား၏  MyID ဒ ဂ္ ေ်တယ် အခ က်အခ ာစနရာ (Digital Hub) အတွက် အသံ ြ်ျားယူခွင် ၊ အသံိုျားမြ စနစသာ 

ကှိရှိယာြ ာျားတွင ်အစကာင် ြ ာျား ရှာစ ွနှိိုငခွ်င် ၊ စနရာအတှိအက  အသှိစြျားခွင် ၊ ဓါတ်ြံိုနငှ်  ဗ ဒ ယှိိုြ ာျား ထှိနျ်ားခ  ြ်ခွင် ၊ 

အ က်အသွယ် အခ က်အလက်ြ ာျား  တ်ရှုနှိိုငခွ်င် ၊ USB တွင် သှိြ်ျား ည်ျားထာျားစသာ ြါဝငသ်ည် အရာြ ာျားကှိို 

 တ်ရှုခွင် ၊ စခေါ် ှိိုြှုြ ာျား မြ လိုြ် လက်ခံခွင် နငှ်  ကွနရ်က်လက်လှြ်ျားြ ြှုကှိို အမြည် အဝရခွင်  အေရှှိသည်တှိို   

အြါအဝင ်ြ ာျားမြာျားသည်  ခွင် မြ ခ က်ြ ာျား လှိိုအြ်သည်။161 The MytelPay app သည် အသံိုျားမြ သူကှိို 

အသှိစြျားအစ ကာငျ်ား ကာျားရန ်ြလှိိုအြ်ဘြဲ  ှိိုငြ် ာျား  ွြဲခ ခွင်  ရှှိစနသည်။162 MyID app ၏ လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျား 

ထြဲတွင ်အငတ်ာနက်စြေါ်ြှ အသံမ င်  အခြြဲ  စခေါ် ှိိုမခငျ်ားနငှ်  ြက်စ  ဂ္ ််ြှိို  မခငျ်ားတှိို  ြါဝငရ်ာ ဤစဒတာ 

အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို ဗ ယက်နြ်ေေ်တြ်က စမခရာခံ လှိိုက် ကည် စနနှိိုငသ်ည်။  ထှိို apps ြ ာျားြှ 

သတငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျားကှိို မြနြ်ာေေ်တြ်က အသံိုျားမြ ခွင် ရစနသည်ြှာ အစသအခ ာမ ေ်ရာ ၎ငျ်ားကှိို 

စထာက်လှြ်ျားစရျား ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိိုင်ပြ ျား Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် ကက ျားြာျားစသာ 

အနတရာယ်ြ ာျားကှိို  နတ် ျားစနြါသည်။  

ဒ ဂ္ ေ်တယ် အစ ကာငျ်ားအရာြ ာျားကှိို မ ည်  ည်ျားစြျားသူြ ာျားသည် Mytel  နငှ်  ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံစရျားကှိို 

ထာျားရှှိစနမခငျ်ားနငှ်  ေေ်တြ်၏ တရာျားြဝငက်ှိေစြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနစသာ လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ရံြံိုစငကွှိို မ ည်  ည်ျား 

စြျားစနမခငျ်ားတှိို  စ ကာင်  အနှိြ်  ံိုျားအာျားမ င ်မြနြ်ာေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်   က်နယွ်စနသည်။ 

၎ငျ်ားတှိို  အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ြှိတ် က်ြ ာျားမ င်   က် ံြှုြ ာျားကှိို မ တ်စတာက်ရြည်။ 
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၂ (၅)  စ ျား ွာျားဝရျားလ  ်ငန်ျားစ ၏  န်ဝဆာငမ်ှုမျာျား  

Mytel ြှ လက်တစလာတွင ်၎ငျ်ားေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေို၏ သံိုျားေွြဲသူြ ာျားကှိို ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားေွာ ြံ ြှိိုျားစြျားစနသည်။ 

ဤသည်တှိို  က မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား ဘဏ္ဍာအရငျ်ားအမြေ် ေ ျားစ ကာငျ်ားတေ်ခိုကှိို စြျားအြ်စနကာ ထှိြ်တနျ်ား 

ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြ ာျားကှိို ြှိိုြှိိုခ ြ်ျားသာစေပြ ျား လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအာျားလည်ျား ြံ ြှိိုျားစြျားစနသည်။ မြနြ်ာေေ်တြ် 

အစနမ င်  Mytel ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေို၏ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိိုလည်ျား အသံိုျားမြ ခွင် ရစနပြ ျား ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က် 

ြ ာျားအတွက်လည်ျား ၎ငျ်ားတှိို  ကှိို အသံိုျားမြ စနနှိိုငြ်ါသည်။  

ရှိိုဟငဂ်္ ာလူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု နေှ်ြတ်လည်အခ ှိန ်ြတ်ဝနျ်ားက င ်၂၀၁၈ ခိုနေှ်  သဂ္ိုတ်လဝနျ်ားက ငတ်ွင ်

ဂ္ ာြဏ အစမခေှိိုက် Next Generation Enterprise Network Alliance (ngena) က စ ာ  ်ဝြဲယာျား မြဌာနျ်ားြှု 

ကွနရ်က်ေနေ် အစမခခံ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား (SD-WAN) ကှိို မြနြ်ာမြည်တွင ်လိုြ်စ ာငရ်န ်Viettel နငှ်  လက်တွြဲ 

ြှိတ် က်မြ ြှုကှိို ထိုတ်မြန ်စ ကညာခြဲ သည်။163 ngena ၏ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားတွင ်“အံ ြခနျ်ား ွယ်ရာ cloud 

နငှ် ကွနမ်ြ တာအစမခမြ  ြံိုတူမြ မခငျ်ား  (virtualization) နည်ျားြညာြ ာျား”အတွက် Cisco ြှ နည်ျားြညာ ြါဝငသ်ည်။   

ngena နငှ်  Cisco တှိို  သည် Mytel အာျား ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားစဝစနမခငျ်ားြှ တ င်  မြနြ်ာမြည်တွင ်

ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစနသည်  ကက ျားြာျားစသာ 

အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိစနသည်။ အနည်ျား ံိုျားအာျားမ င်  ေေ်တြ်၏ရာဇဝတ်ြှုမ ေ်စသာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားကှိို 

အာျားစြျားလ က်ရှှိသည်။ ngena အစနမ င်  Viettel အာျား ြါဝငခွ်င် မြ မခငျ်ားမ င်  လူ  အခွင် အစရျားကှိေစအာျား 

တာဝနသ်ှိေွာ ကကှိ တင ်ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားရြည်  ၎ငျ်ား၏တာဝနရ်ှှိြှုကှိို ြ က်ကွက်ခြဲ သည်။ သှိို  မ ေ်၍ မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှ 

၎ငျ်ား၏ ကိုန်သွယ်ြှုကှိို ရြ်သည် အခ ှိနအ်ထှိ ngena ြှ Viettel ကှိို ထိုတ်ြယ်ြေ်ရြည်။ 

Mytel ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေို၏ ဝနစ် ာငြ်ှု ကြ်ျားလှြ်ျားြှုြ ာျားတွင ်“My Meeting” ဟို စခေါ်သည်  ဗ ဒ ယှိိုမ င်  

အေည်ျားအစဝျားမြ လိုြ်သည်  နည်ျားလြ်ျားတေ်ရြ် ြါဝငသ်ည်။164 Justice For Myanmar အစနမ င်  Mytel ၏ 

ဗ ဒ ယှိို အေည်ျားအစဝျားလိုြ်သည်  နည်ျားြညာကှိို ဗ ယက်နြ် အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျား ဝနက်က ျားဌာန၏ 

လက်စအာက်ခံတေ်ခိုမ ေ်သည်  Viettel IDC က စထာက်ြံ စြျားသည်ဟို အကက ျားအက ယ် သံသယရှှိသည်။ Viettel 

IDC ၏ ေနေ်ကှိို Cisco ြှ တည်စ ာက်စြျားမခငျ်ားမ ေ်ပြ ျား Cisco နည်ျားြညာကှိို မြနြ်ာေေ်တြြ်ှ အသံိုျားမြ ၊ 

စရာငျ်ားခ နှိိုင ်ွယ် အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိြါသည်။165
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Mytel ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေို၏ အမခာျားစသာ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားထြဲတွင ်“ကက ျားြာျားစသာ ြှိို  စ ာင ်မ န်  မ  ျားစရျား 

ယာဥ်အိုြ်ေိုြ ာျား”ကှိို ဥာဏရ်ည်တိုမ င်  စမခရာခံရနအ်တွက် “My Tracking” လည်ျား ြါဝငသ်ည်။166 ၎ငျ်ားသည် 

ြှိို  စ ာငမ် န်  မ  ျားစရျား ေ ြံခန်  ခွြဲြှု ေနေ်တေ်ခို၊ cloud ကွနမ်ြ တာေနေ်မ င်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား၊ စဒတာေငတ်ာ 

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား၊ အငတ်ာနက် ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား လှိိုက်နာအသံိုျားမြ သည်  အကူျားအစမြာငျ်ား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားနငှ်  

အစ ာက်အအံိုြြဲ  ြံိုတူမြ ၊ မြည်တွငျ်ား နငှ်  နှိိုငင်တံကာ ြိုဂ္ဂလှိက ကွနရ်က်ြ ာျားလည်ျား ြါဝငသ်ည်။167 ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်တွင ်Blue Ocean Business Services Co. Ltd. က အဏိုောျား၊ အစသျားောျား နငှ်  အလတ်ောျားအရွယ် 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအတွက် ထိုတ်ကိုနြ် ာျားနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားသွငျ်ားရနအ်တွက် သစဘာတူည ခ က် 

တေ်ရြ်ကှိို Mytel နငှ်  လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။168 Blue Ocean Business Services ကှိို  ြါဝငြ်ည် အရာြ ာျား 

မ ည်  ည်ျားစြျားသည်  Blue Planet အာျားလည်ျား ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်  ဥ ျားထွနျ်ားထွနျ်ားနှိိုငက် ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်။ 

ဥ ျားထွနျ်ားထွနျ်ားနှိိုငသ်ည် မြနြ်ာစြျားစခ ြှု နည်ျားလြ်ျားြ ာျား ဝနစ် ာငြ်ှု (Myanmar Payment Solutions Service) 

ြှတ င်  ေေ်တြ်၏ ဒ ဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျားဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားနငှ်  ြတ်သက် က်နယွ်စနသည်။ (အခနျ်ား ၇ တွင ်

စ ွျားစနျွားထာျားသည်။) 

Mytel သည် ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာ ထိုတ်လိုြ်မ န်  စဝစရျားလြ်ျားစ ကာငျ်ားြ ာျားြှတ င်  တည်စ ာက်ထာျားစသာ 

ြါဝငသ်ည် အရာ၊ ထိုတ်ကိုနြ် ာျားနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား၏ စဂ္ဟေနေ်တေ်ခို (ecosystem) ကှိို စ ေါ်ထိုတ်ခြဲ သည်။ 

အနည်ျား ံိုျားအာျားမ င်  ဤ မ န်  မ  ျားစရျားလြ်ျားစ ကာငျ်ားြ ာျားအတွင်ျားရှှိ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို စငစွ ကျားစထာက်ြံ ရန ်ထြ်စ ာငျ်ားဝငစ်ငတွခိုမ ေ်သည်။ Mytel နငှ်  တှိိုက်ရှိိုက်မ ေ်စေ 

သှိို  ြဟိုတ် Viettel ြှ သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ ြတ်သက် က်နယွ်စနသည်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားအစနမ င်  

၎ငျ်ားတှိို  ၏ နှိိုင်ငတံကာ လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားနငှ် အည  တာဝနသ်ှိေွာ လူ  အခွင် အစရျား  နျ်ားေေ် 

စောင်  ကည် က င် သံိုျားြှုကှိို လိုြ်စ ာငရ်ြည်။ 

၂ (၆)  ဆငျ်ားမ်ကဒ ်မှတ ်  တငပ်ခငျ်ား  

၂၀၂၀ ခိုနေှ် ဇွနလ် ၃၀ ရက်စန  တွင ် ငျ်ားြ်ကဒြ် ာျားကှိို ြမ ေ်ြစန ြှတ်ြံိုတငရ်န ်အေှိိုျားရ၏ စနာက် ံိုျားအခ ှိန ်

သတ်ြှတ်ခ က် ကိုန ်ံိုျားသွာျားပြ ျား ကှိိုဗေ်စရာဂ္ါကူျားေက်ြှုကာလအတွငျ်ား  ငျ်ားြ်ကဒ ်၃၄ သနျ်ား အ က်အသွယ် 

မြတ်စတာက်သွာျားမခငျ်ားကှိို မ ေ်သွာျားစေခြဲ သည်။169 ဤ  ငျ်ားြ်ကဒြ်ှတ်ြံိုတငမ်ခငျ်ားကှိို လိုြ်စ ာငရ်ာတွင ်

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ “လူြ ှိ ျား” အစမခခံ နှိိုငင်ံသာျားမ ေ်ြှု ဥြစဒအတွင်ျား နှိိုငင်ြံြဲ မ ေ်စနရစသာ ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျားနငှ်  အမခာျား 

လူနည်ျားေိုြ ာျားအစြေါ် ခွြဲမခာျား က် ံစသာ အြ ှိ ျားသာျားြှတ်ြံိုတငက်ဒေ်နေ်ြှတ င်  စ ာငရွ်က်ရန ်လှိိုအြ်သည။် 

Privacy International ၏ အ ှိိုအရ ၎ငျ်ားသည် “စဒတာြ ာျား ကာကွယ်စြျားမခငျ်ား သှိို  ြဟိုတ ်စောင်  ကည် မခငျ်ား 

 ှိိုငရ်ာ ဥြစဒြ ာျား ကငျ်ားြြဲ စနသည် ၊ လူနည်ျားေိုြ ာျားကှိို ေနေ်တက  နှှိြ်ကွြ်ည ြှငျ်ားြနျ်ားသည်  နှိိုငင်တံေ်ခိုရှှိ ြိုဂ္ဂလှိက 
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လွတ်လြ်ြှုကှိို စလျားနက်စသာ ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှုတခိုလည်ျား” မ ေ်သည်။170 မြနြ်ာမြည် လူ  အခွင် အစရျားအစမခအစန 

 ှိိုငရ်ာ အထူျားအရာရှှိ အ ှိိုအရ -  

ြမ ေ်ြစန ြှတ်ြံိုတငရ်မခငျ်ားသည် လှိိုအြ်သည်  အတှိိုငျ်ားအတာနငှ် ၊ လှိိုအြ်စသာ ြှနက်နစ် ကာငျ်ား 

အကြဲမ တ်ြှု ြရှှိဘြဲ ြှတ်ြံိုတငထ်ာျားသူြ ာျားကှိို စမခရာခံ၍ ရှာစ ွနှိိုငစ်သာ ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငြ်ှုတေ်ရြ်ကှိို 

 နတ် ျားစြျားသည်။ ထှိို  အမြင ်၎ငျ်ားကှိို စောင်  ကည် ြှု၊  င ်ာမြ လိုြ်ြှု၊ နှိိုငင်စံရျားအတှိိုက်အခံြ ာျားအာျား 

ြေ်ြှတ်ထာျားြှု နငှ်  လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ ှိိုခွင် ကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ထှိြါျားြှုတှိို  အတွက် အသံိုျားမြ ရန ်

အလာျားအလာလည်ျားရှှိသည်။ ၎ငျ်ားသည် လံိုမခံ ြှု၊ ေှိတ်ခ ြှု၊ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ခွင် နငှ်  အမခာျားအခွင် အစရျားြ ာျား 

အစြေါ် စလျားနက်သည်  အနတရာယ်ြ ာျား သက်စရာက်စေသည်။171  

ြမ ေ်ြစန ြှတ်ြံိုတငမ်ခငျ်ားတွင ်စဝျားလံစခါင်သ စသာ အသှိိုငျ်ားအဝနျ်ားြ ာျားအတွက်  က်သွယ်စရျား ရရှှိြှုကှိို 

ြံ ြှိိုျားရနအ်တွက် ရည်ရွယ်လှိိုရငျ်ားမ ေ်စသာ Universal Service Fund ြှတ င်  စြျားသွငျ်ားရြည်  “စဒတာအခ က် 

အလက်ြ ာျား ေနေ်တက  ေိုေည်ျားထာျားသည်  ဘံိုစနရာ (common database)” တေ်ခို ြါဝငြ်ါသည်။ Privacy 

International က  ငျ်ားြ်ကဒြ် ာျား ြမ ေြ်စန ြှတ်ြံိုတငရ်မခငျ်ားနငှ်  စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျား ေနေ်တက  

ေိုေည်ျားထာျားသည်  ဘံိုစနရာ ကှိေစတှိို  နငှ်  ြတ်သက်၍ လူ  အခွင် အစရျားနငှ်  ြိုဂ္ဂလှိက လွတ်လြ်ခွင် ြ ာျားအစြေါ် 

ေှိိုျားရှိြ်ြူြနြ်ှုြ ာျားအစ ကာငျ်ား ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနနငှ်  စအာ်ြစရတာ ၄  ွြဲှုံ့ေလံိုျားထံ စရျားသာျား 

တငမ်ြခြဲ သည်။ Mytel နငှ်  MPT တှိို  ြှ အစ ကာငျ်ားြမြနခ်ြဲ ြါ။172  

မြနြ်ာအေှိိုျားရ၏  ငျ်ားြ်ကဒ ်ြှတ်ြံိုတငရ်မခငျ်ားြူကှိို ၎ငျ်ားြှ လှိိုက်နာစ ာငရွ်က်ရြှုနငှ်  ြတ်သက်၍ ၂၀၂၀ ခိုနေှ် 

ဇူလှိိုငလ် ၁ ရက်စန  က အှိတ် ွင် စြျားောတေ်စောငတ်ွင ်Telenor ြှ “ရှိို ျားသာျားေွာ ဝြ်ျားနည်ျားြှု” ကှိို စ ေါ် မြခြဲ ကာ 

“ြှိြှိတှိို  ၏ သံိုျားေွြဲသူ အစမြာက်အမြာျားကှိို ဝနစ် ာငြ်ှု ရြ် ှိိုငျ်ားလှိိုက်ရသည်ြှာ နာက င ်ွယ် မ ေ်သည်။” ဟို 

စရျားသာျားစ ေါ် မြခြဲ သည်။173 Mytel ြှ ြည်သည်  လူသှိရှင ်ကာျား ေှိိုျားရှိြ်ြူြနြ်ှုကှိိုြျှ ထိုတ်စ ေါ်ြမြခြဲ ြါ။  Mytel ၏ 

 ငျ်ားြ်ကဒ ်ြှတ်ြံိုတငမ်ခငျ်ားကှိို မြနြ်ာနငှ်  ဘဂ္ဂလာျားစဒ ရ်ှတှိို  တွင ်ရံို ျားခနျ်ားြ ာျား  ွင် လှေ်ထာျားစသာ ေကဂာြူကိုြပဏ  

တေ်ခိုမ ေ်သည်  Misfit Technologies နငှ်  ြှိတ် က်မြ ၍ စ ာငရွ်က်ခြဲ ြါသည်။  Mytel အာျား ၎ငျ်ား၏ အြ ှိ ျားသာျား 

ြှတ်ြံိုတငြ် ာျား ေ ေေ်စသာမ ေ်ေဥ်တွင ်ြံိုရှိြ်ြ ာျားကှိို ေက်မ င် ကူျားစမြာငျ်ား တ်စြျားသည်  နည်ျားြညာ (optical 

character recognition technology) မ င်  Misfit က ေ ေဥ်စြျားသည်။174 Misfit Technologies ၏  Mytel နငှ်  

ေ ျားြွာျားစရျား က် ံစရျားသည် ကိုလသြဂ္ဂ၏ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျားစအာက်တွငရ်ှှိစသာ လူ  အခွငအ်စရျားတာဝနရှ်ှိြှုြ ာျားကှိို 

ခ ှိ ျားစ ာက်ရာစရာက်သည်။  ငျ်ားြ်ကဒြ်ှတ်ြံိုတငမ်ခငျ်ား ေ ြံခ က်တွင ်၎ငျ်ား၏ြါဝငြ်ှုနငှ်  Mytel နငှ်  ၎ငျ်ား၏ 

ကိုနသွ်ယ်ြှု အ က်အေြ်သည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနသည်။ 



• Viettel ၏ Mytel တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေရးႏွင့္ သင္
တန္းပို ႔ခ်ေရးမ်ားပါဝင္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပိုမိုက်ယ္  
ျပန္႔ေသာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ ္
ျဖစ္သည္။  

• Mytel အား စတင္ေၾကညာလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ဖိုင္ဘာေအာ့ပ္တစ္ ေကဘယ္
မ်ားႏွင့္အတူ စစ္တပ္ပိုင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း  
ပါဝင္သည္။  

• ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ Viettel လက္ေအာက္
ခံ ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕သည္ Mytel၊ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံ
မႈမ်ား ရွိၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးေ
နကာ ထိုမွတဆင့္ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေနလ်က္ရွိ
သည္။  

• Viettel ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ M1 သည္ ျမန္မာ  
ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ဌာနႏွင့္ နည္း
ပညာ လႊဲေျပာင္းေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ရွိသည္။    

• Mytel မွ သုံးစြဲသူ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး ဗီယက္
နမ္၌ရွိေသာ Viettel ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံး
သပ္ျခင္းျဖစ္ရာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ၎ကို ေထာက္လွမ္းေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား
အတြက္ အသုံးျပဳေကာင္းျပဳႏိုင္သည္။ ဤသည္က Mytel သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ ကြန္ရက္မ်ားအတြင္းမွ သူမ်ားအတြက္ ေလးနက္ေသာ ပုဂၢလိက 
လုံၿခဳံမႈ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေနသည္။   အ

ခန
္း 

၃
MYTEL မွာ  MYTEL မွာ  
“အရပ္ဘက္ဆိုတာ”  “အရပ္ဘက္ဆိုတာ”  
ဘာမွမရွိ ဘာမွမရွိ 
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အခန်ျား ၃။  

Viettel ၏ မြနြ်ာမြည်သှိို   ဝငစ်ရာက်ြှုနငှ်  Mytel အာျား  နတ် ျားြှုသည် မြနြ်ာ-ဗ ယက်နြ် ေေ်ဘက ်က် ံစရျား 

ြ ာျား၏ ြှိိုြှိိုက ယ်မြန်  စသာ  က်ေြ်အစမခအစန၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားတေ်ခိုမ ေ်ပြ ျား ေေ်တြ်နေှ်ခိုေလံိုျား၏ ြဟာဗ  ဟာ 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားကှိို ၎ငျ်ားတှိို  ြှ အလိုြ်အစကျွျားမြ စနသည်။ Viettel ၏ ြဋှိညာဥ်ောခ  ြ်နငှ်  နေှ်နှိိုငင်ကံာကွယ်စရျား 

 က် ံြှုအတွငျ်ား နှိိုငင်စံရျားသက် ှိိုငြ်ှုြ ာျားနငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ အာဏာရှငေ်နေ်ြ ာျား ရှငသ်နရ်ြ်တည်စရျားသည် ြဓာန 

က သည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်အံတွက် ဗ ယက်နြ်နငှ်  န ျားကြ်သည်  ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ  က် ံြှုသည် တရိုတ်အစြေါ် ြှ ခှိို 

စနြှုကှိို စလ ာ ခ နှိိုင်ပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်အစြေါ် တရိုတ်၏ ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုကှိိုလည်ျား နည်ျားြါျားစေသည်။ ဗ ယက်နြ်ထြံှ 

ေေ်စရျားအြာထညြ် ာျားကှိို ရယူြှုသည် မြနြ်ာေေတ်ြ်အတွက ်လက်နက်ြ ာျားနငှ်  နည်ျားြညာြ ာျား ရယူသည်  

စနရာြ ာျားအာျား အနှံ  မ န်  က က်ထာျားနှိိုငမ်ခငျ်ားမ င်  ေေ်တြ်ကှိို ြှိိုြှိိုအာျားစကာငျ်ားစေနှိိုငသ်ည်။ ဗ ယက်နြ်အတွက်လည်ျား 

မြနြ်ာနှိိုငင်ကံ အစရှှုံ့စတာငအ်ာရှနှိိုငင်ြံ ာျားအသင်ျား (အာ  ယံ)တွင ်အဓှိကက စသာ ြဟာြှိတ်တေ်ခိုမ ေ်ပြ ျား 

စတာငတ်ရိုတ်ြငလ်ယ်အစြေါ် ၎ငျ်ား၏ ရြ်တည်ခ က်ကှိို စထာက်ခံရန ်Mytel နငှ် ြတ်သက်စသာ စ ွျားစနျွားြှုြ ာျား 

တွင ်ထည် သွငျ်ား၍ မြနြ်ာနှိိုငင်အံာျား စတာငျ်ား ှိိုထာျားသည်။175 

၃ (၁) မြနြ်ာနှိိုငင်ရံှှိ Viettel  

၃ (၂) Mytel ၏ ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ အစမခခံအစ ာက်အအံို  

၃ (၃) မြနြ်ာမြည်ရှှိ Viettel ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏ ြ ာျား   

၃ (၄) ြဟာြှိတ်မြ ထာျားစသာ ဗ ယက်နြ် ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား  
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၃ (၁)  ပမန်မာနိ ငင် ရိှ Viettel 

မြနြ်ာနှိိုငင်အံစနမ င်  Viettel ၏ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုကှိို တှိိုငျ်ားမြည်အတွငျ်ား လက်ခံရန ်ထှိြ်တနျ်ားအ င် ြ ာျားတွင ်

တှိိုက်တွနျ်ားေည်ျားရံို ျားပြ ျားသည် စနာက်ြှိိုငျ်ား ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ြထြ ံိုျား ကှိိုယ်ောျားလှယ်ရံို ျားကှိို ေေ်အာဏာရှငစ်ခတ် ၂၀၁၀ 

တွင ်ေတင ်ွင် လှေ်ခြဲ သည်။176 ၂၀၁၀ ခိုနေှ် အစောြှိိုငျ်ားတွင ်မြနြ်ာေေ်အာဏာရှငအ်ေှိိုျားရက ဗ ယက်နြ် 

ဝနက်က ျားခ  ြ် Nguyen Tan Dung ကှိို လက်ခံကကှိ  ှိိုခြဲ သည်။  က်သွယ်စရျားကှိေစ ြါဝငစ်သာ ြူျားစြါငျ်ား 

စ ာငရွ်က်စရျား ြူျားတွြဲစ ကညာခ က်ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ ပြ ျား ၎ငျ်ားထြဲတွင ်“မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်ဗ ယက်နြ် 

ောတှိိုက်နငှ်  စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား [Vietnam Posts and Telecommunications] အာျား ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျား 

ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုကှိို မြ ြှင် တငရ်နအ်တွက် အက ှိ ျားစ ာငစ်နေဥ်ြှာြင ်Viettel ြှ တငမ်ြြည်  အမခာျား ရငျ်ားနှ ျား 

မြ ြ်နှြံှု ေ ြံခ က်ြ ာျားကှိိုလည်ျား ထြ်ြံ၍ ေဥ်ျားောျားသွာျားရန ်မြနြ်ာက သစဘာတူခြဲ သည်” ဟို စ ေါ် မြထာျားသည်။177  

မြည်ခှိိုငပ် ှိ ျား ဥ ျားစ ာငစ်သာ အေှိိုျားရ အာဏာရရှှိလာခ ှိနတ်ွင ်ကာကွယ်စရျားဥ ျားေ ျားခ  ြ်ြ ာျား တရိုတ်မြည်သှိို   

ြထြဥ ျား ံိုျား သွာျားစရာက် ကသည်  အေဥ်အလာကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ပြ ျား ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ြငျ်ားစအာငလ်ှုှိင်၏ 

ြထြဥ ျား ံိုျားသွာျားစသာ မြည်ြခရ ျားေဥ်ြှာ ဗ ယက်နြ်နှိိုငင်သံှိို   မ ေ်ြါသည်။ စဝ နသံ်ိုျားသြ်သူတခ ှိ ှုံ့က ြြာြခန်  မြ ြှု 

တေ်ရြ်အမ ေ် ရှု မြငခ်ြဲ  ကသည်။178 မြနြ်ာနငှ်  ဗ ယက်နြ်အ ကာျား က ယ်မြန်  သည်  ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ ြူျားစြါငျ်ား 

စ ာငရွ်က်ြှု သစဘာတူည ခ က်တေ်ရြ်ကှိို ၂၀၁၁ ခိုနေှ်တွင ်လက်ြှတ်ထှိိုျားခြဲ  ကပြ ျား မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်Viettel ၏ 

ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု နငှ်  ေေ်ဘက် က်သွယ်စရျား စထာက်ကူြံ ြှိိုျားြှု အြါအဝင ်စနာက်ြှိိုငျ်ား ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှု 

အတွက် လြ်ျား ွင် စြျားခြဲ သည်။179 ၂၀၁၁ အေည်ျားအစဝျားြတှိိုငြ်  အ င် မြင်  နှိိုငင်စံတာ်ခရ ျားေဥ် အစတာ်ြ ာျားြ ာျား 

ရှှိခြဲ ပြ ျား က ယ်မြန်  စသာ နှိိုငင်ံစရျားနငှ်  ေေ်စရျား က် ံြှု၏  က်ေြ်အစမခအစနအတွငျ်ားြှ Mytel အစြေါ် 

ညြှှိနှုှိငျ်ားြှုြ ာျား ြါဝငခ်ြဲ သည်။ နေှ် က် အေည်ျားအစဝျားတခ ှိ ှုံ့တွင ်Mytel အာျား နေှ်နှိိုငင် ံေေ်ဘက် က ်ံစရျား၏ 

“ြ ျားစြာငျ်ားထှိိုျားေရာ” တေ်ခိုအမ ေ် အသာျားစြျားြံိုစ ေါ် ခြဲ  ကသည်။180 Mytel အတွက် ဗ ယက်နြ်သှိို   သွာျားစရာက် 

ခြဲ  ကစသာ မြနြ်ာ ေေ်ဘက်နငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား ှိိုငရ်ာ ကှိိုယ်ောျားလယှ်ခရ ျားေဥ်ြ ာျားအစနမ င်  မြည်သူ  ောျားရှိတ်ကှိို 

အသံိုျားမြ ခြဲ သည်ြှာ စသခ ာလိုန ျားြါျားမ ေ်ပြ ျား နှိိုငင်စံတာ်ဘတ်ဂ္ က်ြှ ကိုနက် မခငျ်ားမ ေ်သည်။  

Viettel သည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ စခတ်ြ တှိိုျားတက်စရျားကှိို နည်ျားြညာနငှ်  သငတ်နျ်ားြ ာျားကှိို လွှြဲစမြာငျ်ားစြျားမခငျ်ား 

ြှတ င်  ေေ်တြ်၏ နည်ျားြညာြှိိုငျ်ား ှိိုငရ်ာ ေြွ်ျားစ ာငရ်ညက်ှိို မြြှင် တငစ်ြျားစနသည်  ေှိတ်အစနာှက်အယှက် 

မ ေ်ေရာ အစထာက်အထာျားကှိို Justice For Myanmar ြှ စတွှုံ့ ရှှိရသည်။ ဤသှိို  မြ လိုြ်မခငျ်ားမ င်  Viettel နငှ်  

ဗ ယက်နြ် အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနသည် မြနြ်ာမြည် တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားစဒသြ ာျားတွင ်မြ လိုြ်စသာ 

ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနပြ ျား ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားကှိို 

စထာက်ြံ  အာျားစြျားကူည စနစြသည်။ 
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မြနြ်ာ ေေ်တြ်  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၏ ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျား ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် စသာ်လွငသ်ည် Mytel ၏ 

ဒါရှိိုက်တာ တေ်ဥ ျားမ ေ်သည်။ ဤသည်က  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားအာျား Mytel ကွနရ်က်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ 

ြေစည်ျားကှိရှိယာြ ာျားအစြေါ် တှိိုက်ရှိိုက်ကက ျား ကြ်ခွင် ကှိို စြျားလှိိုက်မခငျ်ားမ ေ်သည်။181 Viettel ကလည်ျား ေေ်ဘက် 

 က်သွယ်စရျား ြှိတ် က်မ ေ်ြှုြှတ င်  ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားကှိို တှိိုက်ရှိိုက်ြံ ြှိိုျားသည်။ ဤသည်ထြဲတွင ်ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် 

စသာ်လွင ်ဥ ျားစ ာငသ်ည်   က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့ ဗ ယက်နြ်သှိို   ၂၀၁၇ ခိုနေှ်တွင ်

သွာျားစရာက်ခြဲ သည်  ခရ ျားေဥ်လည်ျား ြါဝငသ်ည်။  182 Mytel တွင ်  ွြဲှုံ့ေည်ျားြှု အစ ာက်အအံိုသစဘာအရ 

ြါဝငစ်နစသာ တြ်ြစတာ်  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၏ အခနျ်ားကဏ္ဍသည် အစလျားအနက် ေှိိုျားရှိြ်ေရာ 

ကှိေစတေ်ခိုမ ေ်ပြ ျား အရြ်ဘက်ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ်ကွနရ်က် စအာ်ြစရတာ မ ေ်ရြည်  Mytel ကှိို ေေ်တြ်၏ နည်ျားဗ  ဟာ 

 က်သွယ်စရျား အစ ာက်အအံိုထြဲတွင ်ထာျားရှှိလှိိုက်မခငျ်ား မ ေ်စနသည်။ ေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ြှိတ် က်ြ ာျားသည် 

မြည်သူြှိိုင ်ေေ်တြ်၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုြှ အက ှိ ျားအမြတ် ခံောျားစနမခငျ်ားသည်လည်ျား  ှိိုျားရွာျားစသာ 

အက ှိ ျားေ ျားြွာျား ြဋှိြကခ တေ်ရြ်ြငမ် ေ်သည်။ ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် စသာ်လွငသ်ည် မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ 

ယခင ်ဒါရှိိုက်တာ တေ်ဥ ျား မ ေ်သည်။183  

 

ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် စသာ်လွငြှ် 

၂၀၁၇ခိုနေ်ှ မြနြ်ာေေ်တြ် 

 က်သွယ်စရျား 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံိုျား၏ ခရ ျားေဥ် 

တေ်ခိုအတွငျ်ား ဗ ယက်နြ် 

မြည်သူ  တြ်ြစတာ်၏ ဒိုတှိယ 

ကာကွယ်စရျားဥ ျားေ ျားအရာရှှိခ  ြ် 

နငှ်  စတွှုံ့ ံိုစနေဥ်။ 

အရငျ်ားအပမစ် - Voice of 

Vietnam184 

 

ဗ ယက်နြ်-မြနြ်ာ ေေ်ဘက် က်သွယ်စရျား  က် ံြှုတွင ်“တရာျားြဝင ်စရွှှုံ့စမြာငျ်ားြှု ထှိနျ်ားခ  ြ်စရျား”185 အတွက် 

ြံ ြှိိုျားရနလ်ည်ျား ြါဝငပ်ြ ျား ၎ငျ်ားသည် နှိိုငင်တံကာတရာျားရံို ျားစရှ ှုံ့တွင ် ကာျားနာစနပြ ျားမ ေ်သည်  နှိိုငင်စံတာ် လူြ ှိ ျားတံိုျား 

သတ်မ တ်မခငျ်ား ရာဇဝတ်ြှု၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားတေ်ရြ် အစနနငှ်  ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျား မြနြ်ာနှိိုငင်သံှိို   မြနလ်ာမခငျ်ားကှိို 

ြှိတ် ှိို  ရန ်နှိိုငင်စံတာ်ြှ ကကှိ ျားြြ်ျားြှုြ ာျားတွင ်ဗ ယက်နြ်ေေ်တြ်နငှ်  Viettel တှိို  ၏ ြါဝငြ်ှုကှိို  ှိိုလှိိုမခငျ်ားဟို 

မ ေ်နှိိုငသ်ည်။ ဤအထြဲတွင ်Viettel စောင်  ကည် စရျား ဒရိုနျ်ားြ ာျားကှိို အနာဂ္တ်တွင ်အသံိုျားမြ ြည်  အနတရာယ် 

တေ်ခိုလည်ျား ရှှိစနပြ ျား ကိုြပဏ အစနမ င်  ၎ငျ်ားဒရိုန်ျားြ ာျားကှိို ဒံိုျားက ည်ြ ာျားမ င်  တြ် ငစ်နပြ မ ေ်သည်။ နေှ်ဥ ျားနေှ် က် 



76         Mytel ၏ ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ အစမခခံအစ ာက်အအံို  

ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုက “ကာကွယ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ား” ကဏ္ဍအတွငျ်ား နက်နက်ရှု ှိငျ်ားရှု ှိငျ်ား ရှှိစနခြဲ ြှုသည်  မြနြ်ာ 

ေေ်တြ်၏ လက်နက်ြ ာျား ထိုတ်လိုြ်စရျား အေ အေဥ်အတွက် ဗ ယက်နြ်၏ စထာက်ြံ ြှုကှိို စ ေါ် မြစနသည်။186  

၃ (၂)  Mytel ၏ စစ်ဘက်ဆိ ငရ်ာ အဝပခခ အဝဆာက်အအ    

Mytel သည် ေေ်တြ်၏  ှိိုငဘ်ာ စအာ ြ်တေ် စကဘယ်ကကှိ ျားကွနရ်က်အြါအဝင ် က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျား 

ရံို ျား၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို အသံိုျားမြ စနပြ ျား ေေ်တြ်၏  ှိိုငဘ်ာ စအာ ြ်တေ် စကဘယ်ကကှိ ျားကွနရ်က် အြါ 

အဝင ်အ င် မြြှင် စြျားစနစ ကာငျ်ား Justice For Myanmar ြှ အစထာက်အထာျားအသေ်ကှိို စတွှုံ့ ရှှိထာျားသည်။ 

ဤအစမခခံအစ ာက်အအံိုသည်  က်သွယ်စရျားညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၏ ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျား နငှ်  Mytel ၏ 

ဒါရှိိုက်တာတေ်ဥ ျားလည်ျားမ ေ်စသာ ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် စသာ်လွင်၏ တာဝနယ်ူြှုစအာက်တွင ်ရှှိသည်။ 

“အရြ်ဘက်” ကွနရ်က်သည် “ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစသာကာလတွင ်ေေ်တြ် က်သွယ်စရျား ကွနရ်က်အတွက် အရံတေ်ခို 

အမ ေ် ြံ ြှိိုျားစြျားပြ ျား ေေ်မ ေ်စနခ ှိနတ်ွင ်လှိိုအြ်သည်  ေေ်စရျားြံိုသဏ္ဍနသ်ှိို   စမြာငျ်ားလှိိုက်ရန ်အ ငသ်င်  

မ ေ်စနသည် ” နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား ကွနရ်က်ကှိို တည်စ ာက်မခငျ်ားနငှ်  ထှိနျ်ားသှိြ်ျားမခငျ်ားသည် Viettel ၏ မြည်တွငျ်ားြေ်ရှင ်

အေှိတ်အြှိိုငျ်ားတေ်ရြ်မ ေ်ပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်ကလည်ျား ြျှစဝလက်ခံထာျားသည်  ြဟာဗ  ဟာတေ်ရြ်မ ေ်သည်။187 

Mytel ကွနရ်က်ကှိို မြည်သူ  ရံြံိုစငမွ င်  တည်စ ာက်ထာျားသည်  ြူလရှှိပြ ျားသာျား မြနြ်ာေေ်တြ်၏ အစမခခံ 

အစ ာက်အအံိုစြေါ်တွင ်ထြ် င် ၊ ထည် သွငျ်ား မြ လိုြ်ထာျားမခငျ်ားမ ေ်ပြ ျား  က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားကှိို 

လှိိုအြ်ခ က်ရှှိသည် အတှိိုငျ်ား အလိုြ်အစကျွျားမြ ကာ ေေ်တြ်အတွက် အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျားကှိို စသခ ာစနစေခြဲ သည်။  

ေတငလ်ိုြ်စ ာငေ်ဥ်က Mytel သည် “နှိိုငင်တံဝှြ်ျားလံိုျားကှိို လွှြ်ျားမခံ သည်   ှိိုင်ဘာစအာ ြ်တေ် စကဘယ် 

က လှိိုြ တာ ၃ စသာငျ်ားစက ာ်” ရှှိစ ကာင်ျား Viettel ြှ စ ကညာခြဲ သည်။188 Mytel ၏ ေတငလ်ိုြ်စ ာငြ်ှု  ွင် ြွြဲကှိို 

သတငျ်ားတငမ်ြစသာ ြ ဒ ယာြ ာျားကလည်ျား “ ှိိုငဘ်ာ စကဘယ် က လှိိုြ တာ ၃ စသာငျ်ား ကှိို ထည် သွငျ်ားမြ ြ်နှ ံ

ပြ ျားစ ကာငျ်ား၊ နှိိုငင်၏ံ  ှိိုင်ဘာစအာ ြ်တေ် အစ ာက်အအံို ၅၀%ကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနစ ကာငျ်ား” အလာျားတူ အေ ရင ်

ခံခြဲ သည်။189 ဗ ယက်နြ် မြည်သူ  တြ်ြစတာ် သတငျ်ားောက “Mytel…စအာ ြ်တေ် စကဘယ်ကကှိ ျား က လှိိုြ တာ ၃ 

စသာငျ်ားစက ာ်ကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်တံဝှြ်ျား မြ ြ်နှထံည် သွငျ်ားခြဲ ” ဟို စရျားသာျားခြဲ သည်။190 Mytel ၏  ွြဲှုံ့ေည်ျားြှုေသည်  

အခ ှိန ်၂၀၁၆ ခိုနေှ်က မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားြှ  ှိိုင်ဘာစအာ ြ်တေ် စကဘယ်ကကှိ ျား ၁၃,၀၀၀ 

က လှိိုြ တာကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားစ ကာငျ်ား သှိရပြ ျား ၎ငျ်ားသည်ြင်လျှင ်မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားအာျား 

နှိိုငင်စံတာ်အေိုရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငအ်မ ေ် အေှိိုျားရ၏ စရွျားခ ယ်ြှုအတွက် အစ ကာငျ်ားမြခ က်အမ ေ် မ ေ်ခြဲ သည်။191 

အကယ်၍ Mytel နငှ်  မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားတှိို  ၏ ကှိနျ်ားဂ္ဏနျ်ားြြာဏြ ာျားကှိို အတူစြါငျ်ား ကည် ြါက 
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Mytel သည်  ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ် စကဘယ်ကကှိ ျား ၄၃,၀၀၀ က လှိိုြ တာကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားသည်  အစနအထာျားတွင ်

ရှှိစနသည်။   

ြည်သှိို  ြင ်ှိိုစေကာြူ ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန၏ ခွင် မြ ထာျားခြဲ စသာ  ှိိုငဘ်ာလြ်ျားစ ကာငျ်ား 

ြ ာျားြှတ်တြ်ျားအရ Mytel သည် လြ်ျားစ ကာငျ်ား ၄၈ ခိုတစလျှာက် ၁၄,၁၂၅ က လှိိုြ တာသာ ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားပြ ျား 

ရှှိရြည် ှိိုသည်  က လှိိုြ တာ ၃ စသာငျ်ား၏ ထက်ဝက်ထက်ြင ်နည်ျားစနစ ကာငျ်ား မြသစနသည်။ ၁၄,၁၂၅ က လှိို 

ထြဲြှြင ်၂၀၁၉ ခိုနေှ် ေက်တငဘ်ာအထှိ ၈,၈၉၂ က လှိိုသာ ပြ ျားေ ျားခြဲ သည်။ ဝနက်က ျားဌာနအစနမ င်  မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ၁၃,၀၀၀ က လှိိုြ တာကှိို ောရငျ်ားမြြထာျားသမ င်  ၎ငျ်ားသည် အရြ်သာျား ထှိနျ်ားခ  ြ်သူ၏ တာဝန ်

ရှှိြှုစအာက်တွင ်ြဟိုတ်စနစ ကာငျ်ား ညွှနမ်ြစနသည်။ MECTel အစနမ င်  အစမခခံအစ ာက်အအံိုြြဲ  ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ် 

ကွနရ်က် စအာ်ြစရတာအစနမ င်  လှိိုငေ်င်ခံထာျားပြ ျား လည်ြတ်စနမခင်ျားမ ေ်ရာ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားြှ 

ြည်ကြဲ သှိို   ြည်သည် အတွက်  ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ်စကဘယ် က လှိို ၁၃,၀၀၀ ကှိို ြှိိုင ်ှိိုငလ်ည်ြတ်စန ှိိုသညြ်ှာ 

ြရှငျ်ားလငျ်ားလှြါ။ ဤကှိနျ်ားဂ္ဏနျ်ားက MECTel လည်ြတ်စနစသာ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားကှိို MPT နငှ်  

တနျ်ားတူမ ေ်စေသည်။ နှုှိငျ်ားယှဥ်ခ က်အရ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်အထှိ တယ်လ စနာမြနြ်ာြှ  ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ်စကဘယ် 

၃,၅၀၁ က လှိိုြ တာသာ စ ာက်လိုြ်ခြဲ ပြ ျား ၇၆ က လှိိုြ တာြှာ စ ာက်လိုြ် ြဲမ ေ်ကာ စအာ်ရ ဒျူားအစနမ င်  ၃,၇၂၂ 

က လှိိုြ တာ ရှှိထာျားပြ ျား ၁.၅ က လှိိုြ တာြှာ စ ာက်လိုြ် ြဲမ ေသ်ည်။ 

Mytel အစနမ င်  အမခာျားသူြ ာျားထံြှ  ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ်စကဘယ်ြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ သည်။ အကက ျား ံိုျား ြျှစဝ 

သံိုျားသည်   ှိိုငဘ်ာကွနရ်က်ကှိို လည်ြတ်သူြှာ တရိုတ်ြှိိုင ် Myanmar Fiber Optic Communication Network 

Co. Ltd., (MFOCN) မ ေ်ပြ ျား ၂၀၁၉ ခိုနေှ် ေက်တငဘ်ာလတွင ်၂၄,၁၀၆ က လှိိုြ တာကှိို တည်စ ာက်ပြ ျားေ ျား 

ထာျားသည်။ MFOCN နငှ်  Mytel တှိို   ၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်ကနထ်ရှိိုက်တေ်ခို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။192 Mytel ြှ 

မြနြ်ာကိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်စသာ  GlobalNet နငှ်  အသံိုျားြမြ ရစသျားစသာ စအာ ြ်တေ် ှိိုငဘ်ာ (dark fibre) အတွက် 

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားထာျားသည်။193 အမခာျားစသာ တတှိယအိုြ်ေို ကနထ်ရှိိုက်တာြ ာျားက Mytel နငှ်  ေေ်တြ်ကွနရ်က် 

တှိို  ၏ ေွြ်ျားစ ာငရ်ည် တှိိုျားမြြှင် စေနှိိုငစ်သာ်လည်ျား Mytel ၏ က လှိိုြ တာ ၃ စသာငျ်ားနငှ်  မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ၁၃,၀၀၀ က လှိိုြ တာနငှ်  အက ံ ျားြဝင ်ြသက် ှိိုငြ်ါ။ 

၂၀၂၀ ခိုနေှ် ဧပြ လက Viettel Construction Myanmar ၏ စဒတာ က ှိ ျားစြါက်ြှုတွင ်စတွှုံ့ရစသာ ေေ်ကှိိုငျ်ားနငှ်  

ြနတစလျား စဒသြ ာျားအတွက် Mytel ထိုတ်လွှင် ြှု အခ က်အလက် ံိုရြ်တွင ်Mytel စကဘယ်လြ်ျားစ ကာငျ်ား 

ြ ာျား၏ ြှိိုင ်ှိိုငသူ်ြ ာျားအမ ေ် Mytel၊ MFOCN နငှ်  DOS ဟူစသာ ၃  ွြဲှုံ့ကှိို ောရငျ်ားစ ေါ် မြထာျားသည်။194 DOS 

 ှိိုသည်ြှာ မြနြ်ာေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၏ အသံိုျားြ ာျားသည်  အတှိိုစကာက်တေ်ရြ် 

မ ေ်ြါသည်။ Viettel Construction Myanmar ၏ စဒတာ က ှိ ျားစြါက်ြှုထြဲတွင ်စတွှုံ့ ရှှိရစသာ မ ေ်ြ က်ြှု 
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အနေှ်ခ  ြ်ြှတ်တြ်ျား၌ “DOS” နငှ်  သက် ှိိုငစ်သာ စကဘယ်ြှာျားယွငျ်ားြှု စ ေါ် မြခ က်တွင ်ေေ်တြ်ဗှိိုလ်ကက ျားြ ာျား 

နငှ်  DOS အ ွြဲှုံ့စခါငျ်ားစ ာငြ် ာျားနငှ်  ြတ်သက်စသာ ရည်ညွှနျ်ားခ က် အစရအတွက်တခ ှိ ှုံ့၊ “တ ်မရတော် 

ရဆ်းတကက  ုလ် (DSMA)” ဝငျ်ားအတွငျ်ား စကဘယ်တေ်ခိုကှိို မြင ်ငစ်နစသာ DOS အ ွြဲှုံ့အစ ကာငျ်ား 

စ ေါ် မြခ က်နငှ်  DOS ‘ေခနျ်ားြ ာျား” အစြေါ် ကကှိြ် နြ် ာျားေွာစသာ ရည်ညွှနျ်ားခ က်ြ ာျား ြါဝငသ်ည်။195 

Mytel  ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ်စကဘယ်ြ ာျား၏ သှိသာထငရ်ှာျားစသာ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားတွင ်မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ 

ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားစသာ အစမခခံအစ ာက်အအံို ြါဝငစ်နပြ ျား ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ ဥ ျားတည်ခ က် တေ်ရြ်ကှိို 

အလိုြ်အစကျွျားမြ စနသည်ဟို ရရှှိစသာ အစထာက်အထာျားြ ာျားအစြေါ် အစမခခံ၍ Justice For Myanmar 

အစနမ င်  စကာက်ခ က်ခ ြါသည်။ ေေ်တြ် က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်  

 က်သွယ်စရျား ဝနက်က ျားဌာနြှ တာဝနယ်ူလည်ြတ်စနသည် ြဟိုတ်စသာစ ကာင်  ဤအေ ရငခံ်ောတွင ်ထည် သွငျ်ား 

ြစ ေါ် မြစတာ ြါ။ Mytel အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ကွနရ်ကက်ှိို ငာှျားရြ်ျားရန ်စငစွြျားစခ ြါလှိြ် ြည် သှိို  ြဟိုတ် 

ေေ်တြ်နေှ်ခိုနငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ကိုနသွ်ယ်ြှု လိုြ်ငနျ်ားေိုြ ာျား အ ကာျားက လ ှိ ှုံ့ ဝှက်သစဘာတူည ခ က်၏ 

အေှိတ်အြှိိုငျ်ားအရ လက်လှြ်ျားြ ရရှှိြှုကှိို  အမခာျား “ြံိုေံ တေ်ြ ှိ ျားြ ှိ ျားမ င် ” စြျားစခ နှိိုင်သည်။  

Mytel က တငမ်ြထာျားသည်  အခ ှိ ှုံ့စသာ  ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ် စကဘယ်ြ ာျားြှာ Viettel နငှ်  နည်ျားြညာ 

လွှြဲစမြာငျ်ားစရျား ြှိတ် က်တေ်ခို ရရှှိထာျားသည်  မြနြ်ာ  စလစ ကာငျ်ားရန ်ကာကွယ်စရျား ေေ် ငစ်ရျား ကွြ်ကြဲြှု 

ဌာနခ  ြ်ဌာနစအာက်ြှ ရရှှိလာမခင်ျား မ ေ်နှိိုငြ်ါသည်။ (ဤအခနျ်ား၏ “M3” စခါငျ်ားေဥ်စအာက်တွင ်စ ွျားစနျွား 

ထာျားြါသည်။) Mytel ေတငလ်ိုြ်စ ာငြ်ှု ြမြ ခငက်တည်ျားကြင ်မြနြ်ာ  စလတြ်အစနမ င်  နှိိုငင်အံ င်  

 ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ်စကဘယ် ကွနရ်က်ကှိို စ ာက်လိုြ်စနသည်ဟို သှိထာျားသည်။  

၂၀၁၀ ခိုနေှ်တွင ်မြနြ်ာ စလစ ကာငျ်ားရန ်ကာကွယ်စရျား ေေ် ငြ်ှု ကွြ်ကြဲစရျား ဌာနခ  ြ်အစနမ င်  

နှိိုငင်တံဝှြ်ျားတွင ် ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ်  က်သွယ်စရျားကွနရ်က် တည်စ ာက်ြှုကှိို မြ လိုြ်ပြ ျားေ ျားခြဲ သည်။ 

ထှိိုကွနရ်က်ြ ာျားအာျား စလစ ကာငျ်ားကာကွယ်စရျား ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားအတွက် စနမြည်စတာ်ရှှိ ဗဟှိိုကွြ်ကြဲ 

ဌာနခ  ြ်နငှ်  တခ ှိ ှုံ့စသာ စလတြ်အစမခေှိိုက် ေခနျ်ားြ ာျား၊ ကကှိ တင ်သတှိစြျားစရဒါေခနျ်ားြ ာျား၊ စရွှှုံ့စမြာငျ်ား 

နှိိုငစ်သာ စလယာဥ်ြေ် ဒံိုျားက ည်နငှ်  အစမြာက်ယူနေ်ြ ာျားအ ကာျားတွင ်အသံိုျားမြ ရန်မ ေ်သည်။  ကာျားမ တ် 

ေေ် ငစ်ရျားေငတ်ာ [Intercept Operations Centre] တေ်ခိုခ ငျ်ားေ ကှိို စမြမြငြ်ှ စဝဟငမ်ြေ် ဒံိုျားြ ံြ ာျား 

သှိို  ြဟိုတ် ဝငစ်ရာက်လာစသာ ရနသူ်စလယာဥ်ြ ာျား သှိို  ြဟိုတ် ဒံိုျားက ည်ြ ာျားအာျား ြေ်ခတ်ြည်  

တှိိုက်ခှိိုက်စရျား/ ကာျားမ တ် စလယာဥ်ြ ာျားကှိို ညွှန ်ကာျားနှိိုငရ်န ်အ င် မြ ြှင် ထာျားသည်။   ကာျားမ တ် 

ေေ် ငစ်ရျားေငတ်ာ တေ်ခိုခ ငျ်ားေ ကှိို ေေ်တြ်ြှိိုင ်စမြစအာက်  ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ် စကဘယ်ကွနရ်က် 
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ြှတ င်  စောင်  ကည် ပြ ျား ကကှိ တငသ်တှိစြျားခ က် စြျားြှိို  ရြည် စဒသြ ာျားအတွက် အေ ရငခံ်သည်  

ေခနျ်ားြ ာျားနငှ်  ခ ှိတ် က်ထာျားသည်။ [sic]196 

ေတင ်ြှိတ် က်စ ာက်ရွက်ေဥ်က မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားတွင ်တာဝါတှိိုင ်၁,၀၀၀ စက ာ်ြျှ 

ြှိိုင ်ှိိုငခ်ြဲ သည်။197 MECTel သည် အစမခခံအစ ာက်အအံိုြြဲ  ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ်ကွနရ်က် စအာ်ြစရတာကြဲ သှိို   MPT က 

တ င်  လည်ြတ်ခြဲ ရသမ င်   MECTel အစနမ င်  ထှိိုတာဝါတှိိုငြ် ာျားကှိို ၎ငျ်ား၏ ကှိိုယ်ြှိိုငက်ွနရ်က်အတွက် 

လှိိုအြ်စနြါလှိြ် ြည။် ေေ်တြ်  က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ ာက်အအံို၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားမ ေ်စသာ တာဝါတှိိုင ်

ြ ာျားကှိို ေေ်တြ်ြှ အမြတ်အေွနျ်ားရြည်  ကိုနြ်ေစည်ျားအမ ေ်လိုြ်ကာ Mytel ြှတ င်  အ င် မြြှင် လှိိုက်မခငျ်ား 

မ ေ်နှိိုငြ်ါသည်။  စနာ်စဝျားဘဏ ်DNB သံိုျားသြ်ခ က်က မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား တာဝါတှိိုငြ် ာျားသည် 

“တာဝနယ်ူ ထှိနျ်ားခ  ြ်နှိိုငြ်ှု နည်ျားြါျားစသာ ေေ်တြ်စမြ” တွင ်တည်ရှှိစနသည်ဟို ရှငျ်ားမြခြဲ သည်။198 Justice For 

Myanmar ြှ ေေ်တြ်အစ ာက်အအံိုြ ာျားနငှ်  အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားတွင ်အစရအတွက် ြသှိစသာ တာဝါတှိိုငြ် ာျား 

ရှှိစနသည်ကှိို စတွှုံ့ ရှှိထာျားသည်။ (အခနျ်ား ၅ တွင ် ကည် ြါ။) တာဝါတှိိုငြ် ာျားကှိို ရနက်ိုန ်ြဂ္ဂလာစတာငည်ွန်   

နယ်စမြရှှိ ၎ငျ်ား၏ “အဓှိက သှိိုစလှာငရ်ာစနရာ”199 နငှ်  သ ကာျားေှိိုက်ခငျ်ားြ ာျားလိုြ်ရနအ်တွက် ေေ်တြ်ြှ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ 

စမြြ ာျားကှိို သှိြ်ျား ည်ျားလှိိုက်မခငျ်ားစ ကာင်  စဒသခံလယ်သြာျားြ ာျားနငှ်  လတ်တစလာ မ ေ်စနသည်  ြဋှိြကခ၏ 

ဗဟှိို ံိုခ က်မ ေ်စနစသာ ကန်  ဘလူရှှိ ၎ငျ်ား၏ သ ကာျားသန်  ေင်စရျား အစ ာက်အအံို အြါအဝင ်မြနြ်ာေ ျားြာွျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားေ ျားြွာျားစရျား၏ စနရာြ ာျားတွင ်အလာျားတူ တည်စ ာက်ထာျားသည်။200  က်သွယ်စရျား 

ဝနက်က ျားဌာန၏ ၂၀၂၀ ခိုနေှ် စြလြှတ်တြ်ျားအရ ှိိုလျှင ်မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားသည်  က်သွယ်စရျား 

တာဝါတှိိုင ်၁,၀၅၂ တှိိုင၊် Mytel က ၃,၄၃၆ တှိိုင ်ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားသည်။  ဤစြါငျ်ားေြ်လှိိုက်သည်  ကှိနျ်ားြြာဏက 

Mytel နငှ်  မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားကှိို တာဝါတှိိုင ်၄,၄၈၈ တှိိုင ်ထှိနျ်ားခ  ြ်နှိိုငြ်ှုမ င်  MPT အြါအဝင ်

အမခာျားစသာ စအာ်ြစရတာ ြည်သူြ ှိိုထက် သာသွာျားစေသည်။ ၂၀၂၀ စြလအထှိ ောရငျ်ားအရ Mytel အစနမ င်  

လက်ခံလွှင် ထိုတ် အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား ၁၄,၁၂၉ ကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားသည်ဟို  က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနြှ အေ ရင ်

ခံထာျားသည်။ 

ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ြငျ်ားစအာငလ်ှုှိင၏် အ ှိိုအရ Mytel ကှိို တည်စထာငရ်ာတွင ်MECTel ၏ အစမခခံအစ ာက် 

အအံိုအာျား “ေနေ်တက  အ င် မြ ြှင် မခငျ်ား” လည်ျားြါဝငသ်ည်။201 MECTel ကှိို မြနြ်ာေေ်တြ်က အမြည် အဝ 

ြှိိုင ်ှိိုငပ်ြ ျား ၎ငျ်ားကှိို မြနြ်ာေေ်တြ်ထြဲတွင ်ထည် သွငျ်ားစြါငျ်ားေြလ်ှိိုက်ပြ ျား ေေ်တြ်အစနမ င်  MECTel ၏ 

အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို လှိိုအြ်လျှင ်အရံကွနရ်က် အမ ေ် အသံိုျားမြ  ွယ်ရာ ရှှိနှိိုငသ်ည်။  သှိို  မ ေ်၍ Mytel 

ြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်သည် ၎ငျ်ား၏ ကှိိုယ်ြှိိုင ်အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို အ င် မြြှင် ပြ ျား ၎ငျ်ား၏ ေေ်တြ် 

 က်သွယ်စရျားကွနရ်က်ကှိို ခ ြဲှုံ့ထွငက်ာ တှိိုငျ်ားမြည်အစြေါ် ၎င်ျားတှိို  ြှ ြှိိုြှိိုတငျ်ား ကြ်ေွာ ခ  ြ်ကှိိုငလ် က်ရှှိသည်။  
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ေေ်တြ် အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျားအာျား Mytel ြှ အသံိုျားမြ စနြှုအစြေါ် လွတ်လြ်စသာ ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှု 

တေ်ရြ် ရှှိရြည်မ ေ်ပြ ျား Mytel ၏ ကွနရ်က်တည်စ ာကြ်ှုနငှ်  လည်ြတ်ြှုြ ာျားတွင ်မြည် သူ  ဘဏ္ဍာစင ွ

အသံိုျားမြ စနြှုြ ာျားအာျားလံိုျား  ွင် ခ မြသရသည်။  

မ ုငတ်ယ်(လ်)နငှ  ်ပမန်မ စစ်ဘက် 

က ကွယ်ရရျား   ျားရ ေါငျ်ားမှု 

Viettel  ည် စစ်တ ်နငှ  ်

စစ်ဘက်-အ  ်ဘက် နစ်ှမျ ြို်း ုံ်း 

(dual-use)  ည််း ညောမျော်းက ု 

မမ မ်ောန ငုင် ံ ု   လွှဲရမ ောင််းမခင််းတွင ်

 ါ၀ငရ်  ည်။ Mytel 

 ည်လည််း ဗီယက် မ်-မမ မ်ော 

ကောကွယ်ရ ်းမ တ်ဖက် 

 ူ်းတွဲလု ်ရဆောငမ်ှုမျော်းတွင ်

အဓ က  ါ၀င ်တ် တ် ူ 

မဖစ် ည်။ 
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၃ (၃)  ပမန်မာပ ည်ရိှ Viettel ၏ လက်ဝအာက်ခ က မပဏ မျာျား   

Mytel ြှတ င်  ြ ာျားေွာစသာ Viettel လက်စအာက်ခံကိုြပဏ ြ ာျား အစနမ င်  မြနြ်ာစေ ျားကွက်ထြဲတွင ်Mytel ၌ 

ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှရံနန်ငှ်  ေ ြံခန်  ခွြဲရန၊် ၎ငျ်ားနငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို နညျ်ားြညာနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စထာက်ြံ ရနအ်တွက် 

ဝငစ်ရာက်လိုြ်စ ာငစ်နသည်။ Viettel ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ အာျားလံိုျားသည် ဗ ယက်နြ်၏ 

အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျားအတွက်မ ေ်စသာ ေေ်ဘက်စရျားရာ အက ှိ ျားေ ျားြွာျား တေ်ရြ်ကှိို 

အလိုြ်အစကျွျားမြ စနမခငျ်ားမ ေ်သည်။ အြ ာျားေိုြှာ လက်နက်ြေစည်ျားြ ာျားနငှ်  နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျားကိုနြ် ာျားကှိို 

ထိုတ်လိုြ်ရာတွင ်ြါဝငစ်နသလှိို ဗ ယက်နြ်ေေ်တြ်၏  ှိိုငဘ်ာ ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်အတွက် 

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိိုလည်ျား စ ာငရွ်က်စနသည်။  Viettel အစနမ င်  မြနေ်ေ်တြ်ကှိို လက်နက်တြ် ငစ်နပြ ျား 

၎ငျ်ား၏  ှိိုငဘ်ာ ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ကှိိုလည်ျား ြံ ြှိိုျား ွယ်ရာ ြ ာျားေွာ မ ေ်နှိိုငစ်မခြ ာျားေွာရှှိသည်။  Viettel သည် 

မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား နေှြ် ှိ ျားသံိုျားြေစည်ျားြ ာျား ြံ ြှိိုျားစြျားစနပြ ျား နှိိုငင်ံတကာ ရာဇဝတ်ြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျား 

အာျားစြျားကူည စနသည်  ကက ျားြာျားစသာ အနတရာယ်ရှှိသည်။  

၃ (၃.၁) Viettel Global Investment JSC 

Viettel ၏ ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာ  က်သွယ်စရျား လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ မ ေ်စသာ Viettel Global 

Investment JSC သည် Mytel  (Telecom International Myanmar) တွင ်ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှု ၄၉% 

ရှှိပြ ျား အရငျ်ားအနှ ျား ြြာဏ မြြှင် တငစ်ရျားနငှ်  ေ ြံခန်  ခွြဲစရျားတွင ်အဓှိကက စသာ အခနျ်ားကဏ္ဍ 

တေ်ရြ်ြှ ြါဝငသ်ည်။ (အစသျားေှိြ်ကှိို အခနျ်ား ၇ တွင ် ကည် ြါ။)  Viettel Global Investment 

JSC အစနမ င်  Telecom International Myanmar ၏ ဘိုတ်အ ွြဲှုံ့တွင ်စနရာ ၄ စနရာ 

ရရှှိထာျားပြ ျား Viettel Global Investment JSC ၏ အ ွြဲှုံ့ဝငတ်ေ်ဥ ျားြှ အြှုစ ာင ်အရာရှှိခ  ြ် 

စနရာကှိို ရယူထာျားသည်။ (အစသျားေှိြ်ကှိို စနာက် က်တွြဲ ၄ တွင ် ကည် ြါ။) 

၃ (၃.၂)  Viettel High Technology Industry Corp (VHT) 

VHT ကှိို “အ င် မြင် နည်ျားြညာ အစမခခံစသာ ကာကွယ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ားေို၏ အမြ စတ 

မ ေ်ရန”် ရည်ရွယ်စသာ အမြငမ် င်  တည်စထာငခ်ြဲ မခငျ်ားမ ေ်သည်။202 VHT ြှ စရဒါေနေ်ြ ာျား၊ 

အ လက်ထစရာနေ် လက်နက်ြ ာျား၊ လျှြ်ေေ်နငှ် အလငျ်ားတိုန်  မြနလ်က်နက်ြ ာျား (electro-optical 

weapons)၊ ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ အြှိန်  စြျား ေနေ်ြ ာျားနငှ်  ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ  က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာ 

ြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်သည်။203 ဗ ယက်နြ် မြည်သူ  တြ်ြစတာ် သတငျ်ားော စမြာမြခ က်အရ 

အတှိအက  စ ေါ် မြနှိိုငေ်ွြ်ျားြရှှိစသာ  VHT ထိုတ်ကိုန ်၁၁ ြ ှိ ျားကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်ြံါ ြါဝငသ်ည်ဟို 

ယူ နှိိုငစ်သာ Viettel ၏ “မြည်ြ စေ ျားကွက် ၁၁ စနရာတွင”် အသံိုျားမြ စနသည်ဟို  ှိိုသည်။204 
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၂၀၁၇ ခိုနေှ် ြတ်လက ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက  ြငျ်ားစအာငလ်ှုှိငြ်ှ ေေ်တြ်ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့ကှိို 

ဥ ျားစ ာင၍် သွာျားစရာက်လည်ြတ်ခြဲ စသာ Viettel Research and Development Institute 

ြှာ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်VHT ထြဲသှိို   စြါငျ်ားေည်ျားထည် သွငျ်ားခံခြဲ ရသည်။205 ၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွငလ်ည်ျား 

အငဒ်ှိို ကာကွယ်စရျား လက်နက်မြြွြဲ၌ VHT သှိို   မြနြ်ာေေ်တြအ်ရာရှှိြ ာျားက သွာျားစရာက် 

လည်ြတ်ခြဲ သည်။206 Justice For Myanmar အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  VHT တှိို  အ ကာျား 

အြ ာျားမြည်သူ သှိနှိိုငသ်ည်  ြှတ်တြ်ျားတွင ်ြရှှိစနစသာ က ယ်မြန်  စသာ အတှိိုငျ်ားအတာရှှိသည်  

 က်သွယ်ြှုြ ာျား ရှှိစနလှိြ် ြည်ဟို ထငမ်ြငယ်ူ ရသည်။ 

 

Viettel အစနမ င်  စမြာက်ကှိိုရ ယာျား အေှိိုျားရနငှ်  လြ်ျားစ ကာငျ်ားြ ာျားကှိို ြ ှိ ျားစထာငလ် က်ရှှိသည်။ 

စမြာက်ကှိိုရ ျားယာျား ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့တေ်ခိုြှ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်သိုစတသနနငှ်  တှိိုျားတက် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု 

အစ ာက်အအံိုတေ်ခိုသှိို   သွာျားစရာက်ခြဲ ရာ VHT မ ေ်နှိိုငသ်ည်။207 Viettel ြှလည်ျား 

စမြာက်ကှိိုရ ျားယာျားတွင ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှလံှိိုသည်   နဒရှှိစ ကာငျ်ား အြ ာျားသှိ စ ကညာထာျားခြဲ သည်။208  

 

အစြရှိကတွင ်အစမခေှိိုက်၍ Nasdaq ေစတာ ရှယ်ယာအိုြ်ေိုတွင ်ောရငျ်ားသွငျ်ားထာျားသည်  

ပဂ္ှိ လ်တိုေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားမ ေ်စသာ Iridium သည် ေနေ်နေှြ် ှိ ျား (hybrid)ြါ GPRS ေနေ် 

(general packet radio service)/ ပဂ္ှိ လ်တိုသံိုျား Iridium စမခရာခံေနေ်ကှိို စရာငျ်ားခ ရနအ်တွက် 

Viettel နငှ်  ကိုနသွ်ယ်ြှု ြှိတ် က်တေ်ရြ်ရှှိသည်။209 Iridium ြှ VHT အာျား နည်ျားြညာြ ာျား 

ထြ်စ ာငျ်ား စြျားြစြျားကှိိုြူ ြသှိရြါ။ Viettel ြှတ င်  Iridium နည်ျားြညာကှိို မြနြ်ာေေ်တြြ်ှ 

လက်လှြ်ျားြ နှိိုငပ်ြ ျား လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားနှိိုင ်ွယ်ရာရှှိသည်။ Iridium 

သည် ၁၉၉၈ ခိုနေှ်တွင ်မြနြ်ာ ေေ်အာဏာရှငအ်ေှိိုျားရနငှ်  ကကှိ ျားြြဲ  က်သွယ်စရျား 

သစဘာတူည ြှုကှိို လက်ြှတ်ထှိိုျားထာျားသည်  ယခင ်ခ ှိတ် က်ြှုြ ာျားရှှိစနသည်။210 

 

အငဒ်ှိိုကာကယွ်စရျား မြြွြဲ 

ကာလအတွငျ်ား VHT မြခနျ်ား၌ 

စတွှုံ့ရစသာ မြနြ်ာေေ်တြ် 

အရာရှှိကက ျားြ ာျား။  

အရငျ်ားအပမစ် - VHT 
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၃ (၃.၃) Viettel ဆိ ငဘ်ာ လ  ပခ ြုဝရျား  

Viettel  ှိိုငဘ်ာ လံိုမခံ စရျားသည် ဗ ယက်နြ်နှိိုငင် ံအြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန 

အတွက်ြါ အြါအဝင ်ကွနရ်က်ြ ာျား စောင်  ကည် ြှု၊ ေက်ြ ာျား၏ အလှိိုအစလ ာက် နာျားလည် 

သငယ်ူနှိိုငမ်ခငျ်ား (Machine Learning)၊ နငှ်  စဒတာ စမခရာခံ စောင်  ကည် စရျား (data mining) 

တှိို  တွင ်ြါဝငလ်ိုြ်စ ာငသ်ည်။211 ၂၀၁၉ ခိုနေှ် ထိုတ်မြနစ် ကညာခ က်တေ်ရြ်က Viettel 

Cyber Security အစနမ င်  Mytel ြါ ြါဝငန်ှိိုငဘွ်ယ်ရှှိစသာ Viettel ၏ “နှိိုငင်မံခာျားစေ ျားကွက် 

၁၀ ခိုရှှိ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှထံာျားစသာ  က်သွယ်စရျားကွနရ်က်ြ ာျားတွင”် ဒ ဂ္ ေ်တယ် လံိုမခံ စရျား 

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို စြျားစဝစေသည် ဟို အတည်မြ ခြဲ သည်။ ဤသည်က မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  

လံိုမခံ စရျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားြှ စောင်  ကည် ြှုနငှ်  မြည်တွငျ်ားြှိိုငျ်ား  ှိနှှိြ်ြှုြ ာျား အတွက် အြါအဝင ်Viettel 

Cyber Security ကှိို အသံိုျားမြ နှိိုငစ်သာ အနတရာယ်ကှိို  နတ် ျားထာျားသည်။ 212 မြနြ်ာမြည်တွင ်

Viettel Cyber Security ရှှိစနြှုက မြနြ်ာ Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် ကက ျားြာျားစသာ 

ြိုဂ္ဂလှိကလံိုမခံ စရျား အနတရာယ်တေ်ရြ်ကှိို  နတ် ျားထာျားနှိိုငပ်ြ ျား   က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား 

နငှ်  ေေ်တြ်စထာက်လှြ်ျားစရျားတွငလ်ည်ျား ဤနည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ စနနှိိုငြ်ါသည်။ 

 

၃ (၃.၄) M1 ဆက်သယွ်ဝရျား  

M1 သည် လက်နက်ြ ာျားနငှ်  နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား နည်ျားြညာြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်စသာ Viettel ၏ 

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်ပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံစရျားတေ်ရြ် 

ရှှိသည်။ M1 အစနမ င်  ေေ်ဘက်နငှ်   က်သွယ်စရျား ှိိုငရ်ာ ြေစည်ျားြ ာျားနငှ်  ေေ်တြ် လက်ရံို ျား 

တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားအတွက်မ ေ်စသာ ထိုတ်လိုြ်စရျားေက်ရံိုြ ာျား အြါအဝင ်ထိုတ်လိုြ်စရျားလြ်ျားစ ကာငျ်ား 

၅ ခိုကှိို လည်ြတ်လ က်ရှှိသည်။213 M1 ကှိို ၁၉၄၅ ခိုနေှ်တွင ်ကာကွယ်စရျား ှိိုငရ်ာ 

 က်သွယ်စရျား စအဂ္ ငေ် စအာက်တွင ်တည်စထာငခ်ြဲ ပြ ျား ၂၀၀၉ ခိုနေှ်တွင ်Viettel အိုြ်ေိုနငှ်  

စြါငျ်ားေည်ျားခြဲ သည်။214  

 

၂၀၁၈ ခိုနေှ် ြတ်လတွင ်Qualcomm (USA) က M1 နငှ်  ြှိတ် က်မြ ြှုကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား 

ခြဲ ပြ ျား M1 အာျား သိုစတသန၊ ဒ ဇှိိုငျ်ား၊ ထိုတ်လိုြ်ြှုနငှ်   က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာြ ာျား  ကြ္ာအနှံ   

စရာငျ်ားခ ြှုတှိို  အတွက် ၎င်ျား၏ ြူြှိိုငခွ်င် အာျား လက်လှြ်ျားြ  ရရှှိခွင် ကှိို စြျားအြ်ခြဲ သည်။215 

ဤသစဘာတူည ခ က်သည် Viettel ၏ မြနြ်ာမြည်တွင ်ဝငစ်ရာက်ြှုပြ ျားစနာက် ရှိိုဟငဂ်္ ာ 

လူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု အပြ ျားတွငြ်ှ မြ လိုြ်ခြဲ မခငျ်ားမ ေ်သည်။ မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို စရာငျ်ားခ ခြဲ သည်  

လက်နက်ြ ာျား သှိို  ြဟိုတ် နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား ြေစည်ျားြ ာျား ထိုတ်လိုြ်ရာတွင ်Qualcomm နည်ျားြညာကှိို 

အသံိုျားမြ နှိိုင်စမခ အနတရာယ်ြ ာျားေွာရှှိစနသည်။ M1 အာျား Qualcomm ၏ ြူြှိိုငခွ်င် ြ ာျားကှိို 

စြျားမခင်ျားအာျားမ င်  Qualcomm သည် ၎ငျ်ား၏ နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လှိိုက်နာရြည်  
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တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားကှိို လှိိုက်နာရန ်ြ က်ကွက်ကာ မြနြ်ာနှိိုငင်ရံှှိ လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို 

ြံ ြှိိုျားစြျား ွယ်ရာ မ ေ်နှိိုငစ်မခ ြ ာျားေွာရှှိသည်ဟို Justice For Myanmar က ရှု မြငသ်ည်။  

၂၀၁၈ ခိုနေှ် ဧပြ လတွင ်မြနြ်ာ စလစ ကာငျ်ားကာကွယ်စရျားကွြ်ကြဲြှု ကှိိုယ်ောျားလှယ် အ ွြဲှုံ့ 

တေ်ရြ်ြှ M1  နငှ  ်နည်ျားြညာ၊ သငတ်နျ်ားနငှ်  အမခာျား ြံ ြှိိုျားြှုြ ာျား လွှြဲစမြာငျ်ားစြျားစရျားနငှ်  

ြတ်သက်စသာ ညြှှိနှုှိငျ်ားြှုြ ာျားကှိို မြ လိုြ်ခြဲ သည်။ M1 ၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒတ်ွင ်“Viettel နငှ်  M1 

အ ကာျား အနာဂ္တ်တွင ်စရရှည် ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုအတွက် စရာငျ်ားခ ြှုနငှ်  ြတ်သက်သည်  

ကှိေစြ ာျားတွငသ်ာြကဘြဲ နည်ျားြညာ လွှြဲစမြာငျ်ားစရျား၊ စလ က င်သင ်ကာျားစရျားနငှ်  Viettel M1 

ကြဲ သှိို   စခတ်ြ လှိိုငျ်ားြ ာျား ထည် သွငျ်ားတြ် ငစ်ရျားအတွက် သစဘာတူည ြှုြ ာျားကှိို ြ ာျားြ ကာြ  

ရရှှိြည်ဟို ဒို-ဗှိိုလ်ခ  ြ်ကက ျား တငစ်ြာငဝ်ငျ်ားြှ စြျှာ်လင် ထာျားစ ကာငျ်ား” တငမ်ြထာျားသည်။ 216 

“စခတ်ြ လှိိုငျ်ားြ ာျား ထည် သွငျ်ားတြ် ငစ်ရျား”  ှိိုသည် အစြေါ်ရည်ညွှနျ်ားခ က်သည် 

မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား အ င် မြင် နည်ျားြညာ အစမခမြ  ထိုတ်လိုြ်စရျားကှိို တည်စထာငရ်န ်Viettel 

ြှ စထာက်ကူစြျားစနသည်ဟို  ှိိုလှိိုစနသည်။   

 

၂၀၁၈ ခိုနေ်ှက 

မြနြ်ာစလစ ကာငျ်ားရန ်

ကာကွယ်စရျား ေေ် ငြ်ှု 

ကွြ်ကြဲြှုဌာနခ  ြ်ဌာနြှ M1 သှိို   

လာစရာက်လည်ြတ်မခငျ်ား 

အရငျ်ားအပမစ် - M1 

 

 

၃ (၃.၅) M3 

M3 သည် Viettel ၏ လက်စအာက်ခံမ ေ်ပြ ျား နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျားနှိိုင်သည်  စအာ ြ်တေ် ကိုနြ်ေစည်ျားြ ာျား၊ 

ေက်ြ ာျားနငှ်  အငတ်ငန်ာြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်ြါသည်။ ထိုတ်ကိုနြ် ာျားထြဲတွင ်ေေ်ဘက် က်သွယ် 

စရျားအတွက် နည်ျားဗ  ဟာ စအာ ြ်တေ် စကဘယ်ြ ာျား217၊ စြာငျ်ားသူြြဲ  စဝဟငသံ်ိုျားယာဥ်ြ ာျားနငှ်  

ဒံိုျားက ည်ြ ာျားကှိို218 ရည်ညွှနျ်ားစေနှိိုငြ်ည်  “ြ ံသနျ်ားစနသည်  ြေ်ြှတ်ြ ာျား” (flying targets) 

အေရှှိသည်တှိို  တွင ်အသံိုျားမြ ရနအ်တွက် တာဘှိိုဂ္ က် အငဂ်္ င်အစသျားောျားြ ာျား ြါဝငသ်ည်။ 
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၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်M3 က မြနြ်ာမြည်ရှှိ သူ၏ ကနထ်ရှိိုက်ြ ာျားကှိို စ ကညာြါသည်။ 

၎ငျ်ားကနထ်ရှိိုက်ြ ာျားသည် Mytel၊ မြနြ်ာေေ်တြ် နငှ်  တှိိုက်ရှိိုက် သှိို  ြဟိုတ ်တတှိယ ကာျားခံ 

တေ်ခိုနငှ်  ဟိုတ်ြဟိုတ်ကှိို ြသှိရှှိရြါ။219 Viettel Global က ြည်သည် စေ ျားကွက်ဟို 

အတှိအက  ရှငျ်ားမြထာျားမခငျ်ားြရှှိဘြဲ M3 သှိို   စြျားစခ ရြှုြ ာျားကှိို ောရငျ်ားစ ေါ် မြထာျားသည်။220 

Mytel နငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်တှိို   အသံိုျားမြ ရနအ်တွက် M3 ထိုတက်ိုနြ် ာျားကှိို ဝယ်ယူေိုစ ာငျ်ား 

စနမခင်ျား မ ေ်နှိိုင်စမခ အလွနြ် ာျားသည်။   

၃ (၃.၆) Viettel ကွန်ရက်စငတ်ာ (Viettel IDC) 

IDC သည် Viettel ၏ cloud အစမခမြ  ကွန်မြ တာေနေ် ဝနစ် ာငစ်ြျားသည်  လက်စအာက်ခံ 

ကိုြပဏ မ ေ်ပြ ျား အငတ်ာနက်အသံိုျားမြ ၍ အစဝျားထှိနျ်ား ာဗာြ ာျားတွင ်စဒတာြ ာျား ေ ြံခန်  ခွြဲမခငျ်ား 

(cloud computing)၊ လံိုမခံ စရျားနငှ်  စဒတာေငတ်ာ ဝနစ် ာငြ်ှု အေရှှိသည်တှိို  ကှိို စထာက်ြံ  

စြျားသည်။ အြ ာျားမြည်သူလံိုမခံ ြှုကှိို စောင်  ကည် ေနေ်အြါအဝင ်“ေြတ်က သည်  ပြှိ ှုံ့ မြ” 

(smart city) နည်ျားြညာကှိိုလည်ျား တြ် ငစ်ြျားထာျားသည်။221 ၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်Viettel IDC ၏ 

ဒါရှိိုက်တာက ၎ငျ်ားတှိို  ၏ cloud computing ဝနစ် ာငြ်ှုကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှေတင၍် ြှိို  ကိုနအ်မ ေ် 

စရာငျ်ားခ ြည်  အေ အေဥ်ြ ာျားကှိို စ ကညာခြဲ သည်။222 Justice For Myanmar အစနမ င်  

မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ Viettel IDC ၏ နည်ျားြညာ အသံိုျားမြ စနမခငျ်ား ရှှိြရှှိ အတည်ြမြ နှိိုငြ်ါ။ 

ြည်သှိို  ြင ်ှိိုစေ မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်  ဥာဏရ်ည်တို၊ ကက ျားြာျားစသာစဒတာနငှ်   က်သွယ် 

စရျားြေစည်ျားြ ာျားအ ကာျား အငတ်ာနက်မ င်  အလှိိုအစလ ာက် အမြနအ်လှန ်က်သွယ်စနြှု 

(internet of things) အေရှှိသည်တှိို  တွင ်ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ applications အသံိုျားမြ ြှုြ ာျားကှိို 

ြံ ြှိိုျားစြျားနှိိုငစ်သာ မြင် ြာျားသည်  ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ကှိို Viettel IDC ြှတ င်  ရရှှိနှိိုငသ်ည်  

ကက ျားြာျားစသာ အနတရာယ်ရှှိသည်။ Mytel အစနမ င်  လိုြ်ငနျ်ားေို သံိုျားေွြဲသူြ ာျားကှိို cloud အစမခခံ 

ကွနမ်ြ တာေနေ် ဝနစ် ာငြ်ှုကှိို စြျားအြ်ထာျားပြ ျားမ ေ်ရာ ၎ငျ်ားနည်ျားြညာကှိို IDC ြှ ြံ ြှိိုျားစြျားထာျား 

မခငျ်ား မ ေ်နှိိုငသ်ည်။223 IDC နည်ျားြညာအစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြအ်ာျား အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျား 

စြျားစနပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်၏ စခတ်ြ တှိိုျားတက်စရျားကှိို ြံ ြှိိုျားစနသည်  ကက ျားြာျားသည်  အနတရာယ် 

တေ်ရြ်ရှှိသည်။ 

Viettel IDC သည်  ာဗာေက်ြ ာျား ှိိုငရ်ာ အစမခခံအစ ာက်အအံိုအတွက် Fujitsu224၊ Azure 

cloud နငှ်  အမခာျားapplicationြ ာျား ရရှှိရနအ်တွက် Microsoft225 တှိို  နငှ်  ြှိတ် က်မြ ထာျားသည်။ 

Azure cloud ကှိို အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘ လ ယံ ရှှိသည်ဟို ခန်  ြှနျ်ားထာျားသည်  “JEDI” cloud 

ကွနမ်ြ တာေနေ် ကနထ်ရှိိုက်မ င်  အစြရှိကန ်ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနက အလာျားတူ အသံိုျားမြ  
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စနခြဲ ပြ ျားမ ေ်သည်။226 IDC နငှ်  ြှိတ် က်စ ာငရွ်က်ြှုြ ာျားြှတ င်  Fujitsu နငှ်  Microsoft 

သည်လည်ျား မြနြ်ာေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာရာဇဝတြ်ှုြ ာျားနငှ်   က်နယွ်ခံရနှိိုငသ်ည်။ 

၃ (၃.၇) Viettel ၏ ဝဒတာအချက်အလက်ကက ျားမျာျား ခွဲပခမ်ျားစိ ်ပဖာ သ  ျားသ ်ဝရျားစငတ်ာ (Big 

Data Analytics Center - DAC) 

ဟနွှိ ငျ်ားပြှိ ှုံ့ ြှ လည်ြတ်စနသည်  DAC သည်  Viettel လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ ြ ာျားထံြှ 

အသံိုျားမြ သူြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား စဒတာြ ာျားကှိို ေိုစ ာငျ်ားပြ ျား သံိုျားသြ်ရနအ်တွက် စဒတာကန ်

တေ်ခိုထြဲသှိို   ထည် သည်။ DAC ၏ စဒတာ စမခရာခံေနေ်ကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်အစကာငအ်ထည် 

စ ေါ်စနခြဲ ပြ ျား မ ေ်သည်။227 Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျား၏ စဒတာြ ာျားကှိို သံိုျားသြ်ရနအ်တွက်သာ 

သ ျားသန်  ထာျားရှှိသည်  အခ ှိန်မြည်  စဒတာသံိုျားသြ်သူ အနည်ျား ံိုျား တေ်ဥ ျားကှိို DAC ြှ ငာှျားရြ်ျားခြဲ  

စ ကာငျ်ား Justice For Myanmar ြှ အစထာက်အထာျား စတွှုံ့ ရှှိထာျားသည်။228 ြည်သည်  

စဒတာြ ာျားအာျား စကာက်ယူခြဲ သည်ကှိိုြူ Justice For Myanmar ြှ အတည်ြမြ နှိိုငြ်ါ။ Mytel 

၏ လံိုမခံ စရျား လွတ်လြ်ြှု ြူဝါဒက ြည်သည်  ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျား 

စကာက်ယူ၍ အသံိုျားမြ သူ အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို မြနြ်ာေေ်တြ်အြါအဝင ်Mytel ရှယ်ယာ 

ြှိိုင ်ှိိုငသူ်ြ ာျားနငှ်  ြည်သှိို   ြျှစဝြှုကှိို မ ေ်စေသည်၊ မြနြ်ာမြည်၏ ေ ရငြ်ှိိုငခွ်င်  မြငြ်တွင ်

စဒတာ သှိြ်ျား ည်ျားမခငျ်ားကှိို ြည်သည်က ခွင် မြ စြျားသည် အေရှှိသည်တှိို  ကှိို တှိတှိက က  

ရှငျ်ားမြြထာျားြါ။  

Mytel သည် ြှိြှိ၏ ကိုြပဏ အတွငျ်ား၌၎ငျ်ား၊ Mytel ၏ အေိုရှယ်ယာရှငက်ိုြပဏ ြ ာျားနငှ်  

မြငြ်ြှိတ် က် ြါတနာြ ာျားအြါအဝင ်လူကက ျားြငျ်ား၏အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို ဤြူဝါဒ 

နငှ် အည  လံိုမခံ ေှိတ်ခ ေွာမ င်  ြျှစဝမခငျ်ားကှိို လူကက ျားြငျ်ားက ခွင် မြ ြါသည်။ ဤြူဝါဒတွင ်

စ ာ်မြထာျားစသာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအလှိို  ငာှ လူကက ျားြငျ်ား၏ အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို 

မြနြ်ာနှိိုငင်တံွငလ်ည်ျားစကာငျ်ား၊ လူကက ျားြငျ်ားစနထှိိုငရ်ာနှိိုငင်ြံှအြ အမခာျားတှိိုငမ်ြည် 

တေ်ခိုခိုတွငလ်ည်ျားစကာငျ်ား လွှြဲစမြာငျ်ားမခငျ်ား၊ လွှြဲြှိို  မခငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် သှိြ်ျား ည်ျားမခငျ်ားနငှ်  

ကှိိုငတ်ွယ်စ ာငရွ်က်မခငျ်ားတှိို   မြ နှိိုငြ်ါသည်။ ဤကြဲ သှိို   အခ က်အလက်ြ ာျား 

လွှြဲစမြာငျ်ားမခငျ်ားြှာ လူကက ျားြငျ်ားထံသှိို   ြှိိုြှိိုစကာငျ်ားြွနစ်သာ ဝနစ် ာငြ်ှုနငှ်  ထိုတ်ကိုနြ် ာျား 

ြံ ြှိိုျားစြျားရာတွင ်လှိိုအြ်စသာစ ကာင် မ ေ်သည်။229 

သှိို  မ ေ်၍ DAC ြှ သှိြ်ျား ည်ျားေိုစ ာငျ်ားထာျားြည်  Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျားထံြှ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား 

စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျားကှိို မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ လက်လှြ်ျားြ စနြည်ြှာ မ ေ်နှိိုငစ်မခြ ာျားေွာရှှိပြ ျား 
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DAC ေနေ်ြ ာျားကလည်ျား ေေ်တြ်စထာက်လြှ်ျားစရျား၏ ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ကှိို အာျားစကာငျ်ားစေ 

နှိိုငသ်ည်။ Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျားနငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ကွနရ်က်ြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို 

၎ငျ်ားတှိို  ကှိိုယ်တှိိုင၏် သှိရှှိြထာျားစသာ၊ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ခွင် မြ ခ က်ြြါစသာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျား 

အတွက် ဒ ြှိိုကစရေ နည်ျားက  ကာကွယ်ထာျားြှု ကငျ်ားြြဲ ေွာမ င်  အသံိုျားမြ စနသည်  DAC ၏ 

လိုြ်ကှိိုငစ် ာငရွ်က်ြှုြ ာျားက Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှုအစြေါ် 

ကက ျားြာျားစသာ ေှိိုျားရှိြ်ြှုကှိို မြင် ြာျားစေသည်။ ထြ်ြံ၍ ေှိိုျားရှိြ်ရသည်ြှာ စဒတာြ ာျားကှိို မြနြ်ာမြည် 

ေ ရငြ်ှိိုငခွ်င် ၏ မြငြ်မ ေ်စသာ ဗ ယက်နြ်တွင ်သှိြ်ျား ည်ျား အသံိုျားမြ စန ွယ်ရာ မ ေ်နှိိုငစ်မခ 

ြ ာျားလွနျ်ားသည် ကှိေစမ ေ်သည်။   

၃ (၃.၈) Viettel Cyberspace Center (VTCC) 

VTCC က လူြှုကွနရ်က်ြ ာျားြှ သတငျ်ားအခ က်အလက် ရယူမခငျ်ား (social listening)၊ 

ဥာဏရ်ည်တို မြ လိုြ်မခငျ်ား၊ စဒတာ စမခရာခံမခငျ်ားနငှ်  ကက ျားြာျားစသာ စဒတာြ ာျား သှိြ်ျား ည်ျားမခငျ်ား 

အေရှှိသည်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။ Mytel ကွနရ်က်အတွက် မ ေ်နှိိုင ်ွယ်ရှှိသည်  

မြနြ်ာမြည်၌ အသံိုျားမြ ရန ်ြှာယူစသာ  ိုနျ်ားစခေါ် ှိိုြှုြ ာျားတွင ်ြလှိိုခ ငသ်ည်ြ ာျားကှိို 

ေ ေေ်ြယ်  က်စြျားသည် ေနေ် (anti-spam) ကှိို VTCC ြှ ထိုတ်လိုြ်စြျားခြဲ သည်။230 ထှိိုေနေ်က 

ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား စဒတာ အစမြာက်အမြာျားကှိို ေိုစ ာငျ်ားရသည်မ ေ်ရာ ၎ငျ်ားတှိို  ကှိို မြနြ်ာေေ်တြ် 

အစနမ င်  ရရှှိနှိိုင်ပြ ျား စထာက်လှြ်ျားစရျား ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနနှိိုငသ်ည်။ VTCC 

က မြနြ်ာသံိုျားေွြဲသူြ ာျားအတွက် ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ခွင် နငှ်  ြတ်သက်စသာ ကက ျားြာျားသည်  

ေှိိုျားရှိြ်ရြှုကှိို မ ေ်စေရာ  က်လက်ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားရန ်လှိိုအြြ်ါသည်။ 

၃ (၃.၉) ဗ ယက်နမ် ကွန်ရက်နည်ျား ညာ စငတ်ာ (VTTEK) 

VTTEK က 5G နည်ျားေနေ်၊ တည်ရာရှာစ ွသည်  ေနေြ် ာျားနငှ်  ြငြ်ကွနရ်က်အတွက် အသံိုျားမြ  

applicationြ ာျား အြါအဝင ် က်သွယ်စရျားနည်ျားြညာြ ာျားနငှ်  ေနေ်ြ ာျားတွင ်သိုစတသန 

မြ မခငျ်ားနငှ်  စ ေါ်ထိုတ်မခငျ်ားတှိို  ကှိို လိုြ်စ ာငသ်ည်။231 VTTEK နည်ျားြညာကှိို Viettel ၏ 

မြည်ြစေ ျားကွက်ြ ာျားတွင ်မ န်  က က်ထာျားပြ ျား VTTEK နည်ျားြညာအာျား မြနြ်ာမြည်တွင ်

သံိုျားစနမခငျ်ားကှိို အတည်မြ နှိိုငမ်ခငျ်ားြရှှိစသျားစသာ်လည်ျား မ ေ်နှိိုင်စမခြ ာျားြါသည်။ 5G 

နည်ျားြညာ၏ ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ ထိုတ်လိုြ်သူတေ်ဥ ျားအစနမ င်  VTTEK ြှ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

 က်သွယ်စရျားညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားကှိို ြံ ြှိိုျားနှိိုငသ်ည်  အနတရာယ်တေ်ရြ်ရှှိပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ် 

 က်သွယ်စရျား စခတ်ြ တှိိုျားတက်စရျားကှိိုလည်ျား စထာက်ကူစြျားနှိိုငစ်မခရှှိသည်။ 
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VTTEK ၏ 5G ထိုတ်လိုြ်ြှုတွင ်Canadian Securities Exchange ၌ ောရငျ်ားသွငျ်ား 

စ ေါ် မြထာျားသည်  ကစနဒါ အစမခေှိိုက်ကိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်စသာ NuRAN Wireless Inc. နငှ်  

ြူျားတွြဲြှိတ် က်ြှုတေ်ရြ်လည်ျား ြါဝငြ်ါသည်။232 Mytel ြှ 5G ကွနရ်က်ကှိို ေတင ်ထိုတ်လွှင်  

လှိိုက်သည်နငှ်  NuRAN ၏ VTTEK နငှ် ြှိတ် က်မြ ြှုသည် နည်ျားြညာ လွှြဲစမြာငျ်ားြှုြှတ င် ၊ 

ဘဏ္ဍာဝငစ်ငြွှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနငှ်  လသူာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားရာစရာက်သည်  အနတရာယ်ကက ျားြာျားေွာရှှိသည်။  

ထှိို  အမြင ်VTTEK က  4G  ှိိုငရ်ာ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအတွက် Nokia နည်ျားြညာကှိို 

လက်ခံစမြာငျ်ားလြဲသံိုျားစနစ ကာငျ်ား သက်စသအစထာက်အထာျားက ညွှနမ်ြစနသည်။233 

ဤအစမခအစနနငှ်  Nokia နငှ်  က်သွယ်ထာျားစသာ ကှိရှိယာြ ာျား Mytel ကွနရ်က်ထြဲတွင ်

မ န်  ခ  ထာျားမခငျ်ား ရှှိြရှှိကှိိုလည်ျား ထြ်ြံ ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားရနလ်ှိိုသည်။   

၃ (၃.၁၀) Viettel စ ျား ွာျားဝရျား ဝပဖရှငျ်ားမှုနည်ျားလမ်ျားမျာျား ဝကာ် ိ ဝရျားရှငျ်ား   

Viettel ေ ျားြွာျားစရျား စမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားသည် ေြတ်က သည် ပြှိ ှုံ့ မြ 

နည်ျားြညာ နငှ်   က်သွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျားအ ကာျား အငတ်ာနက်ြှတ င်  အလှိိုအစလ ာက် 

အမြနအ်လှန ်က်သွယ်ြှု (Internet of things) အြါအဝင ်ဒ ဂ္ ေ်တယ် ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို 

ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။ Viettel ေ ျားြွာျားစရျားစမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား၏ ထိုတ်ကိုနြ် ာျားထြဲတွင ်ဗ ဒ ယှိိုမ င်  

စောင်  ကည် သည်  နည်ျားြညာ234၊ “ပြှိ ှုံ့လှုြ်ရှာျားြှုကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်လည်ြတ်စသာေငတ်ော 

(intelligent operation center)”235 နငှ်   ှိိုရှယ်ြ ဒ ယာ စောင်  ကည် မခငျ်ား236 တှိို   ြါဝငသ်ည်။ 

၎ငျ်ား၏    ပြှိ ှုံ့လှုြ်ရှာျားြှုကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်လည်ြတ်စသာ ေငတ်ာက အြ ာျားမြည်သူ လံိုမခံ ြှု 

ကက ျား ကြ်မခငျ်ားနငှ်  စောင်  ကည် မခင်ျားတှိို  အတွက် “ခွြဲမခာျားစရွျားထိုတ်နှိိုငရ်န ်ခှိိုငျ်ားစေထာျားစသာ 

တွက်ခ က်ြှု အေ အေဥ် (identification algorithm) မ င်  ထက်မြက်စသာ ြံိုရှိြ်စ ေါ်ထိုတ်ြှု 

ေနေ်” ကှိို အသံိုျားမြ ထာျားသည်။237 Viettel ေ ျားြွာျားစရျားစမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျားက Nokia ၏ 

Integrated Operations Centre နငှ်   က်ေြ်ပြ ျား Nokia နငှ်  ြှိတ် က်မြ ကာ ေြတ်က သည်  

ပြှိ ှုံ့ မြ နည်ျားြညာကှိို စ ေါ်ထိုတ်စနခြဲ ြါသည်။238  
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Viettel ေ ျားြွာျားစရျားစမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျားက မြနြ်ာနှိိုငင်ကံှိို ၎ငျ်ား၏ ကွနရ်က်အေှိတ်အြှိိုငျ်ား 

အမ ေ် ောရငျ်ားစ ေါ် မြထာျားပြ ျား239 Viettel ေ ျားြွာျားစရျားစမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား၏ ဝနစ် ာငြ်ှုနငှ်  

သံိုျားေွြဲသူ ဝနစ် ာငစ်ရျား ကွနရ်က်တွငရ်ှှိစသာ နှိိုငင်ံမခာျားစေ ျားကွက် ၁၀ ခို အနက်ြှ မြနြ်ာနှိိုငင်ကံ 

၁ ခို မ ေ်စနြံိုရသည်။240 Justice For Myanmar အစနမ င်  ဤလိုြ်ငနျ်ားက မြနြ်ာမြည်သှိို   

ြံ ြှိိုျားစြျားစနသည်  ဝနစ် ာငြ်ှု အစသျားေှိြ်ကှိို ြရှာစ ွနှိိုငခ်ြဲ ြါ။ ၎ငျ်ားနည်ျားြညာကှိို မြနြ်ာေေ်တြ် 

သှိို  ြဟိုတ် ရြဲြ ာျားက အသံိုျားမြ ပြ ျား မြနြ်ာမ ည် ူြ ာျားအစြေါ် လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား 

က  ျားလွနရ်ာတွင ်အသံိုျားမြ နှိိုငသ်ည်  အနတရာယ် ကက ျားေွာရှှိသည်။   

၃ (၃.၁၁) Viettel ဝဆာက်လ  ်ဝရျား   

Viettel စ ာက်လိုြ်စရျားက  က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျား တည်စ ာက်မခငျ်ား၊ 

လည်ြတ်လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ားနငှ်  ထှိနျ်ားသှိြ်ျားမခငျ်ားတှိို  ကှိို အထူျားမြ ပြ ျား မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်ြှတ်ြံိုတင ်

ထာျားစသာ ရံို ျားတေ်ခိုရှှိသည်။ Viettel စ ာက်လိုြ်စရျား၏ မြနြ်ာမြည် လက်စအာက်ခံကိုြပဏ က 

အွနလ်ှိိုငျ်ားတွင ်အြှတ်တြြဲ  ထိုတ်မြနထ်ာျားစသာ အထက်တွငတ်ငမ်ြခြဲ သည်  အတွငျ်ားြှတ်တြ်ျား 

ြ ာျားအရ Viettel စ ာက်လိုြ်စရျား မြနြ်ာ (VCM) သည် Mytel နငှ်  အဓှိက ကနထ်ရှိိုက်ြ ာျား 

ရှှိထာျားသည်။ ကိုြပဏ ၏ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားအရ ၎ငျ်ားတှိို  ထြဲတွင ်ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျား၌ 

 က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျား စ ာက်လိုြ်စရျားနငှ်  ထှိနျ်ားသှိြ်ျားစရျားြ ာျား 

ြါဝငသ်ည်။ (အစသျားေှိြ်ကှိို အခနျ်ား ၅ တွင ် ကည် ြါ။)  VCM ကှိိုယ်တှိိုငက် ၎ငျ်ားတှိို   ာသာ၎ငျ်ားတှိို   

“ZTE နငှ်  Mytel တှိို  ၏ ြဟာဗ  ဟာစမြာက် ြှိတ် က်”အမ ေ် ရှငျ်ားမြစနသည်။241  

၃ (၃.၁၂) Viettel သငွျ်ားက န်နငှ့််   တက် န် တင ိ် ့်မှုလ  ်ငန်ျား (Viettelimex) 

Viettel သွငျ်ားကိုနန်ငှ်  ထိုတ်ကိုန ်တငြ်ှိို  ြှုလိုြ်ငနျ်ားသည် Viettel ၏ ြှိို  စ ာငစ်ထာက်ြံ စရျား 

လိုြ်ငနျ်ားမ ေ်ပြ  မ န်  ခ  စရျားနငှ်  ထိုတ်ကိုနတ်ငြ်ှိို  စရျားေငတ်ာကှိို လည်ြတ်စနကာ မြနြ်ာနှိိုငင်ြံါ 

ြါဝငန်ှိိုငစ်သာ Viettel ၏ ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာကွနရ်က်အတွက် ြေစည်ျားြ ာျား 

ဝယ်ယူေိုစ ာငျ်ားရာတွင ်ြါဝငစ်နြံိုစြေါ်သည်။242
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၃.၄  မဟာမိတပ် ြု ာျားဝသာ ဗ ယက်နမ် စ ျား ွာျားဝရျားလ  ်ငန်ျားမျာျား  

စအာက်ြါ ဗ ယက်နြ် ေ ျားြာွျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်လည်ြတ်လ က်ရှှိပြ ျား ဗ ယက်နြ်ေေ်တြ်နငှ်  

ကိုနသွ်ယ်ြှု ှိိုငရ်ာ ခ ှိတ် က်ြှုြ ာျား ရှှိသည်။  

၃ (၄.၁) Comit  

Comit အစနမ င်  ဥာဏရ်ည်တိုလိုြ်ငနျ်ား၊ ကက ျားြာျားစသာ စဒတာြ ာျား၊ ကွနရ်က်စောင်  ကည် မခငျ်ား၊ 

 က်သွယ်ြှု ေြ်ျားသြ်မခငျ်ားနငှ်  တှိိုငျ်ားတာမခငျ်ား ေက်ကှိရှိယာြ ာျား၊ နငှ်  ေိုစြါငျ်ားထာျားသည်  

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားတွင ်လိုြ်စ ာငစ်နသည်။ Comit သည် Viettel ၏ ြှိတ် က်တခိုမ ေ်ပြ ျား M1 

နငှ်  M3 အြါအဝင ်Viettel ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ တခ ှိ ှုံ့ နငှ်  အလိုြ်လိုြ်သည်။243 

ဤလိုြ်ငနျ်ားသည် ဗ ယက်နြ် ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနနငှ်  ရြဲတြ် ွြဲှုံ့တှိို  ၏ ကနထ်ရှိိုက်တာ 

တေ်ဥ ျားလည်ျား မ ေ်သည်။244 Comit သည် Comit Telecommyanmar Co. Ltd.  ှိိုသည်  

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ တေ်ခိုကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်၂၀၁၄ ခိုနေှ်၌  ွင် လှေ်ခြဲ ပြ ျား မြနြ်ာအေှိိုျားရ၊ 

MPT၊ Nokia၊ Ericssonနငှ်  Mytel အေရှှိသူြ ာျား အြါအဝငမ် ေ်စသာ စ ာက်သည်ြ ာျားနငှ်  

အလိုြ်လိုြ်စနသည်။ Mytel ကွနရ်က်အတွက် ှိိုလျှင ်Comit သည် Mytel နငှ်  

မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား တာဝါတှိိုင ်စတာ်စတာ်ြ ာျားြ ာျားအတွက် “ြှိတ် က်” 

တေ်ခိုမ ေ်သည်။245 Comit သည် Nasdaq တွင ်ောရငျ်ားသွငျ်ားထာျားသည်  VIAVI Solutions 

(USA) ကိုြပဏ နငှ်  ြှိတ် က်မြ ထာျားသည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်နံငှ်  အမခာျား အစရှှုံ့စတာငအ်ာရှစေ ျားကွက် 

ြ ာျားတွင ်Comit သည် VIAVI Solutions ၏ “Premium Elite Partner” မ ေ်ပြ ျား 

 က်သွယ်စရျားေနေ်ြ ာျား ေြ်ျားသြ်မခငျ်ား၊ စောင်  ကည် မခငျ်ားနငှ်  အ င် မြြှင် တငစ်ြျားမခငျ်ားြ ာျားကှိို 

ေ ေဥ်စြျားသည်။246 Comit ၏ Mytel အာျား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားသည်  အခနျ်ားကဏ္ဍကှိို 

 ကည် ရသည်ြှာ က ယ်က ယ်မြန်  မြန်   ရှှိလှပြ ျား ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ စနရာြ ာျားတွင ်ဝနစ် ာငြ်ှု 

စြျားမခင်ျားြ ာျား ြါဝငစ်နနှိိုငသ်ည်။ Comit အစနမ င်  ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို 

 န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို လိုြ်စ ာငြ်ှုအာျား စထာကြ်ံ  အာျားစြျားကူည စနနှိိုငသ်ည်ဟို 

Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။  

Comit ြှ နယ်သာလန ်အစမခေှိိုက် Flytxt နငှ်  ြှိတ် က်မြ ြှု အေှိတ်အြှိိုငျ်ားတေ်ရြ်အစနမ င်  

Viettel အာျား ဥာဏရ်ည်တို အစမခမြ  စေ ျားကွက်မြြှင် တငစ်ရျား စထာက်ြံ စြျားြှုကှိို ေ ေဥ်စြျားပြ ျား 

Viettel စရာငျ်ားခ ြှုြ ာျား တှိိုျားမြင် စေရနအ်တွက် ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို ဗ ယက်နြ် 

တွင ်သံိုျားသြ်စြျားသည်။ Comit အစနမ င်  Mytel သံိုျားေွြဲသူစဒတာြ ာျားကှိို သံိုျားသြ်ရနအ်တွက် 
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Flytxt ေနေ်ကှိို အလာျားတူ သံိုျားြသံိုျားနငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ Comit ၏ ဥာဏရ်ည်တို နည်ျားြညာကှိို 

ရရှှိြှု ရှှိြရှှိကှိို ြသှိရြါ။  

၃ (၄.၂)  FPT 

FPT သည် ဗ ယက်နြ်အစမခေှိိုက် အဓှိကက စသာ စ ကျားနန်ျား က်သွယ်စရျားနငှ်  နည်ျားြညာ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားတခိုမ ေ်ပြ ျား လံိုမခံ စရျားနငှ်  ကာကွယ်စရျားအြါအဝင ်ကဏ္ဍြ ာျား၌ 

လိုြ်စ ာငစ်နကာ Viettel ၏ ြှိတ် က်တရြ်လည်ျား မ ေ်သည်။247 ၂၀၁၃ ခိုနေှ်တွင ်FPT ြှ 

မြနြ်ာမြည်တွင ်ရံို ျားခနျ်ားတေ်ခို  ွင် လှေ်ခြဲ ပြ ျား မြနြ်ာမြည်၏  နှိိုင်ငလံံိုျား ှိိုငရ်ာအ င်  

ဝငထ်ွက်စြါက် (national portal)၊ ဘဏ္ဍာစရျားဝနက်က ျားဌာန၏ စဒတာေငတ်ာ ၆ ခို၊ Myanmar 

Payment Union (MPU) အတွက် မြနြ်ာ၏ နှိိုငင်လံံိုျား ှိိုငရ်ာ စငစွ ကျားစမြာငျ်ားလြဲမခင်ျားေနေ်အာျား 

လည်ြတ်စြျားြှု အြါအဝင ်မြနြ်ာအေှိိုျားရနငှ်  အဓှိကက စသာ ကနထ်ရှိိုက်ြ ာျား ရရှှိထာျားသည်။ 

FPT အစနမ င်  မြနြ်ာမြည်တွင ် Mytel အတွက် စဒတာေငတ်ာကှိိုလည်ျား အလာျားတူ 

စ ာက်လိုြ်စြျားစနြါသည်။248   

၃ (၄.၃) Taicom JSC 

Taicom သည် ဗ ယက်နြ် ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားတေ်ခိုမ ေ်ပြ ျား Mytel နငှ်  ေေ်တြ်အစမခေှိိုက် 

ေခနျ်ားြ ာျားအတွငျ်ား အြါအဝင ်Mytel အတွက်  က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျား 

စ ာက်လိုြ်စရျားတွင ်ြါဝငြ်တ်သက်စနသည်။ (အခနျ်ား ၅ တွင ် ကည် ြါ။) Justice For 

Myanmar အစနမ င်  Taicom ၏ မြနြ်ာမြည်တွငရ်ှှိစသာ တရာျားဝင ်လက်စအာက်ခံကိုြပဏ  

တေ်ခိုခို၏ အစထာက်အထာျားကှိို ြရှာစ ွနှိိုငခ်ြဲ ြါ။ 



• ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာ ရရွိေရးသည္ မျဖစ္မေန 
အေရးႀကီးသည္။ ေစ်းကြက္လြတ္လပ္မႈျပဳျခင္း အက်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာ
အေနျဖင့္ ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လက္လွမ္းမီ
မႈကို ရရွိလာသည္။  

• ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးမ်ား၏ စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အဓိက က်ေသာ  
ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ Mytel ႏွင့္ တိုက္႐ိုက ္
ျဖစ္ေစ၊ Mytel မွတဆင့္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ေၾကာင့္  
ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ပံ့ပိုးကူည ီ
ေနရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။  

• ဂ်ပန္ အာကာသ ေအဂ်င္စီျဖစ္သည့္ JAXA ႏွင့္ ၎ျဖင့္ မဟာမိတ္ျပဳ
ထားေသာ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္မ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အ
က်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ ျမန္မာအာကာသ အစီအစဥ္ကို ေထာက္ပံ ့
ေနၾကသည္။  အ

ခန
္း 

၄

စစ္တပ္ႏွင့္ MYTEL  စစ္တပ္ႏွင့္ MYTEL  
ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တု 
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အခန်ျား ၄။ 

ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား (Satcom) သည် ေေ်တြ်၏ ကွြ်ကြဲြှုနငှ်  ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုေနေ်အတွက် တငသ်ာြကဘြဲ 

အ လက်ထစရာနေ် ေေ်ြွြဲ၊ ဒံိုျားက ညေ်နေ်ြ ာျား၊ စရတြ်နငှ်  စလတြ် ေေ် ငစ်ရျားြ ာျား၊ အလှိိုအစလ ာက်ြေ်ခတ် 

သည်  ေက်ရိုြ်ြ ာျား (killer robots)၊ အခ က်မြ က်သွယ်ြှု  ကာျားမ တ် ြ်ျားယူမခငျ်ား နငှ်  မြည်သူလူထိုအာျား 

စောင်  ကည် မခငျ်ား တှိို  အတွက်ြါ အစရျားြါသည်။ ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားသှိို   လက်လှြ်ျားြ ြှုသည် မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ လြူ ှိ ျားတိုနျ်ား 

သတ်မ တ်ြှုြ ာျား၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား အေရှှိသည်  နှိိုငင်တံကာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနမ်ခငျ်ားကှိို စထာက်ခံြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနသည်။  

ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားသည် စဝျားလံစသာစဒသြ ာျားရှှိ မြည်သူြ ာျားအာျား ြှိိုဘှိိုငျ်ား  က်သွယ်စရျားကှိို ရရှှိစေနှိိုငမ်ခငျ်ားနငှ်  ြငြ် 

ကွနရ်က်နငှ်  စဒသတွငျ်ား ကွနရ်က်ငယ်အ ကာျား ခ ှိတ် က်ြံ ြှိိုျားြှု (backhaul support) ကှိို မြ လိုြ်စြျားမခငျ်ား 

အာျားမ င်  အရြ်ဘက်  က်သွယ်စရျားတွင ်အခနျ်ားကဏ္ဍတေ်ရြ်အမ ေ် စ ာငရွ်က်စြျားစနြါသည်။ “ေည်ျားကြ်ျား 

၄ (၁)  AsiaSat (စဟာငစ်ကာင)် 

၄ (၂)  Hughes Network Systems (USA) 

၄ (၃)  ဗ ယက်နြ် ောတှိိုက်နငှ်  စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား (VNPT)  

၄ (၄) Gilat ပဂ္ှိ လ်တို ကွနရ်က်ြ ာျား (အေစစရျား) 

၄ (၅)  Intelsat (လူဇငဘ်တ်/အစြရှိကန)်  

၄ (၆)  JAXA, Hokkaido and Tohoku တကက သှိိုလ်ြ ာျား (ဂ္ ြန)် 
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ရှှိစသာ” ဒ ြှိိုကစရေ ေနေ်သှိို   အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားစရျားြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားသှိို   လက်လှြ်ျားြ ြှု 

မြင် ြာျားလာခြဲ ပြ ျား ေေ်တြ်၏ ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ကှိိုလည်ျား အာျားမြြှင် စန ွယ်ရာရှှိသည်။ အြ ှိ ျားသာျား ဒ ြှိိုကစရေ အ ွြဲှုံ့ခ  ြ် 

ဥ ျားစ ာငသ်ည်  အေှိိုျားရ၏ အတည်မြ ခ က်နငှ် အတူ ကြ္ာ ဘဏြ်ှ စထာက်ြံ သည်   က်သွယ်စရျား 

မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှုြ ာျား၏ ရလဒတ်ေ်ရြ်အစနမ င်  စြေါ်ထွက်လာခြဲ သည်  မြည်တွငျ်ား  က်သွယ်စရျားပဂ္ှိ လ်တို 

ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ားက ဤသည်ကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။ 

၄ (၁)   AsiaSat (ဝဟာငဝ်ကာင)် 

AsiaSat  ှိိုသည်ြှာ မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  တှိိုက်ရှိိုက် ခ ှိတ် ကြ်ှုရှှိသည်  စဟာငစ်ကာင ်အစမခေှိိုက် ပဂ္ှိ လ်တို 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ား မ ေ်သည်။ AsiaSat ကှိို CITIC နငှ်  Carlyle အိုြ်ေိုြှ ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်။ CITIC သည် 

စဟာငစ်ကာငတ်ွင ်ောရငျ်ားသွငျ်ားထာျားစသာ တရိုတ်မြည် ဘဏ္ဍာစရျားဝနက်က ျားဌာနြှ အြ ာျားေိုြှိိုင ်ှိိုငထ်ာျားသည်  

ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားအိုြ်ေိုကက ျား မ ေ်သည်။  CITIC သည် တရိုတ်-မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားေကကဂန ်(CMEC) ၏ 

အေှိတ်အြှိိုငျ်ားအမ ေ် ရခှိိုငမ်ြည်နယ် စက ာက်မ  ရှှိ အမငငျ်ားြွာျား ွယ်မ ေ်သည်  အထူျားေ ျားြွာျားစရျားဇံိုနငှ်  စရနက ်

 ှိြ်ကြ်ျားကှိို စ ာ်စ ာငရ်န ်ယာယ  အက ှိ ျားတူေ ျားြွာျားအ ွြဲှုံ့ကှိို ဥ ျားစ ာငစ်နသည်။249 Carlyle အိုြ်ေိုသည်  Nasdaq 

တွင ်ောရငျ်ားတငထ်ာျားသည်  အစြရှိကန ်အစမခေှိိုက် ရှယ်ယာအိုြ်ေိုမ ေ်သည်။ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်Wall Street 

ဂ္ ာနယ်၏ ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုက အစြရှိကန ်ပဂ္ှိ လ်တိုနည်ျားြညာကှိို AsiaSat ြှတ င်  တရိုတ်အေှိိုျားရက ရယူြှုနငှ်  

စတာငတ်ရိုတ်ြငလ်ယ်နငှ်  Xinjiang တှိို   အြါအဝင ်“ရြဲနငှ်  ေေ်တြ် အာဏာ အာျားစကာငျ်ားလာစေရန”် AsiaSat 

ကှိို အသံိုျားမြ ခြဲ ြှုကှိို စ ေါ်ထိုတ်ခြဲ သည်။250 ရလဒအ်စနမ င်  AsiaSat အာျား ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုတေ်ရြ်လိုြ်ရန ်

အစြရှိကန ်စအာက်လွှတ်စတာ်ြှ ၂၀၁၉ ခိုနေှ် ဒ ဇငဘ်ာတွင ်အြှိန်  ထိုတ်မြနခ်ြဲ သည်။251  

မြငြ် က်သွယ်စရျားအတွက် မြနြ်ာမြည်တွင ်AsiaSat ကွနရ်က်ကှိို တရိုတ်ြှ တြ် ငစ်ြျားခြဲ သည်  ၁၉၈၉ ခိုနေှ် 

အခ ှိနက်ေ၍၊ AsiaSat ြှ မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား အစထာက်အြံ အာျား စြျားခြဲ သည်။252 ၁၉၉၄ 

ခိုနေှ်တွင ်AsiaSat 1 ပဂ္ှိ လ်တိုရှှိ စရဒ ယှိိုအခ က်မြြှုကှိို အမခာျားအခ က်မြြှုသှိို   အလှိိုအစလ ာက် ကူျားစမြာငျ်ား 

စြျားသည် ေက် (Transponder)၏ စလျားြံိုတြံိုကှိို ေေ်တြ်ြှ ငာှျားရြ်ျားမခငျ်ားမ င်  ၎င်ျား၏ ပဂ္ှိ လ်တို ေွြ်ျားစ ာင ်

နှိိုငရ်ည်ကှိို ခ ြဲှုံ့ထွငခ်ြဲ သည်။253 မြနြ်ာေေ်တြ်၏ မြည်သူ   က် စံရျားနငှ် ေှိတ်ဓာတ်ေေ် ငစ်ရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား 

သည် AsiaSat နငှ်   ကာမြင် လှစသာ  က် ံစရျားတေ်ရြ် ရှှိစနခြဲ ပြ ျား AsiaSat 2 ြ ှေေ်တြ်ဝါဒမ န်  ခ  ြှုကှိို 

ထိုတ်လွှင် စြျားရန ်ကနထ်ရှိိုက်တေ်ရြ်ကှိို ၁၉၉၇ ခိုနေှ်တွင ်လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။254 AsiaSat 2 ကှိို 

Lockheed Martin (USA) ြှ  က်ခံခြဲ စသာ General Electric Astro Space က တည်စ ာက်စြျားခြဲ သည်။255 

မြည်သူ   က် ံစရျားနငှ် ေှိတ်ဓာတ်ေေ ်ငစ်ရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားသည် လူြ ှိ ျားတိုနျ်ားသတ်မ တ်ြှု၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ား 

တေ်ရြ်အမ ေ် ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျားအစြေါ် အြိုနျ်ားေကာျား မ န်  ခ  ပြ ျား လူထိုအသှိိုငျ်ားအဝနျ်ားအတွငျ်ား အ ကြ်ျား က်ြှုကှိို 
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နှုှိျား ွရာတွင ်ေေ်တြ်ြှ အသံိုျားမြ စနသည်  ြ ဒ ယာတေ်ခိုမ ေ်စသာ မြဝတ  ရိုြ်မြငသံ် ကာျား (MWD) အေ အေဥ် ၇ 

ခိုကှိို လွှင် ရန ်AsiaSat 9 ကှိို အသံိုျားမြ စနသည်။256 အြိုနျ်ားေကာျားသည် “အထူျားသမ င်  ရခှိိုင်မြည်နယ်တွင ်

အ ကြ်ျား က်ြှုြ ာျား မ ေ်ြွာျားမခငျ်ားနငှ်  အတူတကွ တွြဲြါလာခြဲ သည်။” ကှိို ကိုလသြဂ္ဂ၏ မြနြ်ာနှိိုငင်အံစြေါ် 

လွတ်လြ်သည်  နှိိုငင်တံကာ အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငက် စတွှုံ့ ရှှိခြဲ ပြ ျား ၎င်ျားအြိုနျ်ားေကာျားြ ာျားသည် 

“ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျားနငှ်  စယဘူယ အာျားမ င်  ြွတ်ေလငြ် ာျားအစြေါ် လူ  ဂ္ိုဏသ်ှိကခာကှိို ကငျ်ားြြဲ စေသည် ၊ 

အသစရ  က်သည်  အသံိုျားအနှုျံား” ြ ာျားမ ေ်စ ကာငျ်ား ရှင်ျားမြခြဲ သည်။257 AsiaSat 9 ကှိို အစြရှိက အစမခေှိိုက် Maxar 

Technologies ြှစ ာက်လိုြ်စြျားခြဲ မခငျ်ားမ ေ်ပြ ျား Maxar ြှ AsiaSat သှိို   စရာငျ်ားခ ခြဲ သည်  ပဂ္ှိ လ်တို ၅ လံိုျားအနက်ြှ 

၁ ခိုမ ေ်သည်။258  

 

၂၀၁၇ ခိုနေ်ှ ရှိိုဟငဂ်္ ာ လူြ ှိ ျားတိုနျ်ား 

သတ်မ တ်ြှုကာလအတွငျ်ား Maxar 

ြှ စ ာက်လိုြ်စြျားသည်  AsiaSat 

9 ြှ ထိုတ်လွှင် ခြဲ သည်  

မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ထိုတ်လွှင် ြှုြှ 

လွှင် ကွက်အာျား ြှတတ်ြ်ျား 

ယူထာျားခ က်တေ်ရြ်။  

အရငျ်ားအပမစ် - YouTube ဝ ေါ်မှ 

ပမ တ   

AsiaSat အစနမ င်  Viettel နငှ်  ကိုနသွ်ယ် က် ံြှုြ ာျားရှှိသည်  မြနြ်ာေေ်တြ် ကနထ်ရှိိုက်တာတေ်ခိုမ ေ်သည်  

King Royal Technologies Co. Ltd. အြါအဝင ်မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားတခ ှိ ှုံ့တှိို  နငှ်  အ က်အသွယ်ြ ာျား 

ရှှိစနြါသည်။ King Royal Technologies အာျား “ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနအတွက် လံိုမခံ သည်  ပဂ္ှိ လ်တို 

 က်သွယ်စရျားြ ာျား [sic]” စထာက်ြံ ေ ေဥ်စြျားရနအ်တွက် ၂၀၁၃ ခိုနေှ်တွင ်တည်စထာငခ်ြဲ သည်။259 King Royal 

Technologies က ကွနရ်က် အစ ာက်အအံိုြ ာျား လှိိုငေ်ငတ်ေ်ခိုကှိို ၂၀၁၅ ခိုနေှ်တွင ်ရရှှိခြဲ ပြ ျား ကြ္ာ ဘဏ ်

စထာက်ြံ စသာ ကဏ္ဍလှိိုက် မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျား အေ အေဥ်ြ ာျားြှ အက ှိ ျားရရှှိ ခံောျားရမခငျ်ားမ ေ်သည်။ 

ထှိိုလှိိုငေ်ငစ်အာက်တွင ်ြါဝငစ်သာ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားြာှ စမြမြငအ်စမခေှိိုက် လှိိုင်ျားစသ ထိုတ်လွှင် ြှု အစ ာက် 

အအံိုြ ာျား၊ ပဂ္ှိ လ်တို ှိိုငရ်ာ ကြ္ာစမြမြင ်ေခနျ်ားအစ ာက်အအံိုြ ာျား၊ အငတ်ာနက်၊ ြှိိုက်လှိိုငျ်ား၊ တူျားစမြာငျ်ား၊ 
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ဓါတ်တှိိုင၊် အသံိုျားြမြ ရစသျားစသာ  ှိိုငဘ်ာြ ာျား အေရှှိသည်တှိို  ကှိို ေ ေဥ်ြံ ြှိိုျားစြျားမခငျ်ား၊  က်သွယ်စရျားကွနရ်က်ြ ာျား 

စနရာခ မခငျ်ားနငှ်  ထှိနျ်ားသှိြ်ျားမခင်ျားတှိို   ြါဝငသ်ည်။260  

 

မြနြ်ာ ၂၀၁၄ CommuniCast 

မြြွြဲ၌ King Royal 

Technologies ၏ ထိုတ်ကိုန ်

တည်ခငျ်ားမြသြှု တရြ်တွင ်

မြသထာျားစသာ ေေ်ဘက် ှိိုင်ရာ 

 က်သွယ်စရျားကှိရှိယာြ ာျား။ 

အရငျ်ားအပမစ် - King Royal 

Technologies 

၂၀၁၈ ခိုနေှ်အတွငျ်ားက မြနြ်ာ စလစ ကာငျ်ားရန ်ကာကွယ်စရျား ေေ် ငစ်ရျား ကွြ်ကြဲြှုဌာနခ  ြ်ြှ Viettel ၏ 

လက်စအာက်ခံကိုြပဏ  M1 ကှိို သွာျားစရာက်လည်ြတ်ေဥ်က (အခနျ်ား ၃ တွင ် ကည် ြါ) ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့တွင ်

King Royal Technologies Co. Ltd. ြှ အ ွြဲှုံ့ဝင ်၂ ဥ ျား လှိိုက်ြါခြဲ သည်။261 M1 ၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒတ်ွင ်စ ေါ် မြြှုအရ 

King Royal Technologies သည် ေေ်ဘက်စရျားရာ သိုစတသနမြ ြှုနငှ်  ေေ်လက်နက်ြေစည်ျားြ ာျား ထိုတ်လိုြ်ြှု 

တွင ် က်ေြ်ြတ်သက်စနသည်။ ဤသည်က ေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျား အလိုြ်ေခနျ်ားြ ာျား ြါဝငစ်နစသာ 

အြ ာျားြှိိုငန်ငှ်  ြိုဂ္ဂလှိက က်ေြ်ြှု တေ်ရြ် သှိို  ြဟိုတ် မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို စရာငျ်ားခ ရနအ်တွက် ေေ်ဘက်သံိုျား 

 က်သွယ်စရျားကှိရှိယာြ ာျား မြည်တွငျ်ား၌ ထိုတ်လိုြ်ြှုတွင ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုတှိို   မ ေ်နှိိုငစ် ကာငျ်ားကှိို စထာက်မြ 

စနသည်။ ထှိိုနေှ်တွငြ်ှာြင ်Justice For Myanmar ြှ ထိုတ်မြနစ်သာ စြါက် ကာျားလာသည်  ြှတ်တြ်ျားတေ်ခိုအရ 

Airbus A319 တေ်ေ ျားအာျား သံိုျားေွြဲသူ စ ေါ်ထိုတ်စရျားနငှ်  ြတ်သက်၍ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ြေစည်ျားဝယ်ယြူှု 

ညွန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားနငှ်  အေည်ျားအစဝျားတေ်ရြ် မြလိုြ်ရန ်King Royal Technologies ြှ အ ှိိုမြ ခြဲ သည်။262 

မြနြ်ာ၏  က်သွယ်စရျား စေ ျားကွက် ကက ျားထွာျားလာသည်နငှ် အြျှ King Royal Technologies အစနမ င်  

အရြ်ဘက်  က်သွယ်စရျားထြဲတွင ်စမခတံလက်တံ မ န်  က က်လာပြ ျား ဤကဏ္ဍတွင ်ေေ်တြ်နငှ်  အက ှိ ျားေ ျားြွာျား 

စရာစထွျားယှက်တငရ်ှှိြှုကှိို ထြ် င်  စ ေါ် မြစနသည်။   
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၂၀၁၅ ခိုနေှ်တွင ်ြစလျားရှာျား အစမခေှိိုက်  က်သွယ်စရျား အိုြ်ေို OCK နငှ်  King Royal Technologies တှိို  က 

တာဝါတှိိုင ်၉၂၀ အတွက် တယ်လ စနာနငှ်  လွှြ်ျားမခံ စရျား ွြဲထာျားသည်  အငာှျား သစဘာတူည ခ က် (master lease 

agreement) ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ ြှုသည် King Royal Technologies ၏ မြငသ်ာစသာ ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ 

ဝယ်ယူေိုစ ာငျ်ားြှုြ ာျားကှိို သှိလ က်နငှ်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျား ြလိုြ်ခြဲ မခငျ်ားြှာ 

တယ်လ စနာ၏ ေှိိုျားရှိြ်ေရာစကာငျ်ားစသာ ြ က်ကွက်ြှုတေ်ရြ် မ ေ်ခြဲ သည်။263 King Royal ၏ ြှိတ် က်မ ေ်စသာ 

OCK က တာဝါတှိိုငြ် ာျားကှိို Mytel သှိို   ငာှျားရြ်ျားခြဲ သည်။264 King Royal Technologies ြ ှမြနြ်ာနှိိုငင်ြံှိိုင ်

 က်သွယ်စရျား လိုြ်ငနျ်ားေို MPT ကှိို ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားခြဲ ရာ King Royal သည် Mytel ၏ ကနထ်ရှိိုက်တာ 

လည်ျား မ ေ်နှိိုငစ်မခြ ာျားသည်။265  

King Royal Technologies သည် မြနြ်ာနှိိုငင်အံာျား AsiaSat ြှတ င်  ပဂ္ှိ လ်တို ှိိုငရ်ာ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို 

စရာငျ်ားခ ပြ ျား ကိုြပဏ အစနမ င်  ၎ငျ်ား၏ ပဂ္ှိ လ်တိုဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို မြနြ်ာေေ်တြ်သှိို   စြျားစ ာငြ်ှုတွင ်AsiaSat 

ကှိို အသံိုျားခ သည်  အနတရာယ်တေ်ခို ရှှိသည်။ AsiaSat ၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒ ်အ ှိိုအရ  King Royal Technologies 

အစနမ င်  AsiaSat 7’s Ku-band frequency spectrum ကှိို အသံိုျားမြ စနသည်။266 King Royal သည် 

လက်တစလာတွင ်ေ ျားြွာျားြ က် စ ကညာလှိိုက်သည်  ေကဂာြကူိုြပဏ  တေ်ခိုမ ေ်စသာ Speedcast International 

နငှ် လည်ျား ပဂ္ှိ လ်တို ကနထ်ရှိိုက်တေ်ခို ရှှိြါသည်။267 

Myanmar AsiaSat ၏ အမခာျား ကနထ်ရှိိုက်တာြ ာျားထြဲတွင ်KBZ Gateway နငှ်  Seanet တှိို   ြါဝငသ်ည်။ KBZ က 

အစြရှိကန ်စလစ ကာငျ်ားအာကာသဘ လူျားကက ျား မ ေ်သည်  Boeing ြှ တည်စ ာက်စြျားစသာ AsiaSat 4 

အြါအဝင ်ပဂ္ှိ လ်တို အြ ာျားအမြာျားကှိို အသံိုျားမြ သည်။268 KBZ Gateway နငှ်  Seanet အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ် 

နငှ်  Mytel ကှိို ပဂ္ှိ လ်တို ှိိုငရ်ာ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားစနြညလ်ာျား  ှိိုသည်ကှိို အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိစနစသာ်လည်ျား 

ြသှိရြါ။  ြစလျားရှာျားတွင ်အစမခေှိိုက်သည်  Seanet သည် နှိိုင်ငကံူျားလက်ြှတ်ြ ာျားနငှ  ်အ လက်ထစရာနေ် 

မြည်ဝငခွ်င် ဗ ဇာြ ာျား အြါအဝင ်မြနြ်ာအေှိိုျားရနငှ်  ကနထ်ရှိိုကြ် ာျား ရထာျားပြ ျား MPT ကှိို ပဂ္ှိ လ်တို ှိိုငရ်ာ 

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားစနရာ မြနြ်ာေေ်တြြ်ှိိုင ်အစမခခံအစ ာက်အအံိုြြဲ  ြှိိုဘှိိုငျ်ားကွနရ်က် MECTel ြှ 

အသံိုျားမြ စနနှိိုငြ်ါသည်။269 KBZ Gateway သည် မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  န ျားကြ်စသာ  က် ံြှုရှှိသည်  အဓှိက ခရှိိုန  

လိုြ်ငနျ်ားအိုြ်ေိုကက ျား မ ေ်စသာ ရနက်ိုနအ်စမခေှိိုက် ကစြ္ာဇ ကိုြပဏ အိုြ်ေို၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားမ ေ်သည်။  

ရခှိိုငမ်ြည်နယ်တွင ်မြ လိုြ်စသာ ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားနငှ်  နယ်ေြ်မခံေည်ျားရှိို ျားတေ်ခို တည်စ ာက်ြှုတှိို  အာျား 

စထာက်ခံသည် အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို ၂၀၁၇ ခိုနေှ်တွင ်၎ငျ်ား၏ လှုဒါနျ်ားြှုြ ာျား မြ ခြဲ သည်  ရလဒတ်ေ်ရြ် 

အစနမ င်  ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှငက် ကစြ္ာဇအာျား “လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား လိုြ်စ ာငြ်ှုကှိို သှိသာထငရ်ှာျားသည်  တှိိုက်ရှိိုက် ြံ ြှိိုျားြှု မြ လိုြ်မခငျ်ားအတွက် ရာဇဝတ်စ ကာငျ်ား 

အရ ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားသင် ပြ ျား သင် စတာ်ြါက တရာျားေွြဲ ှိိုရန”် ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်အ ကံမြ ခြဲ သည်။270 
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AsiaSat ၏ မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ခ ှိတ် က်ြှုြ ာျားသည် ခှိိုငခ်ှိိုငြ်ာြာ ရှှိသည်။ AsiaSat နငှ်  King Royal 

Technologies တှိို  ၏ မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို စြျားစနသည်  ပဂ္ှိ လ်တို ှိိုငရ်ာ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားသည် ရခှိိုင၊် ခ ငျ်ား၊ ကခ င ်

နငှ်  ရှြ်ျားမြည်နယ်ြ ာျားတွင ်မ ေ်ြွာျားခြဲ စသာ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

အာျား ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စသာ ရာဇဝတ်ြှုကှိို မ ေ်စေသည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။ 

၄ (၂)   Hughes Network Systems (USA) 

Hughes သည် Nasdaq တွင ်ောရငျ်ားသွငျ်ားထာျားသည်  အစြရှိကန ်အစမခေှိိုက် ပဂ္ှိ လ်တို နည်ျားြညာနငှ်  

ဝနစ် ာငြ်ှု ကိုြပဏ မ ေ်သည်။  Hughes သည်  Hughes JUPITER ေနေ်ကှိို အသံိုျားမြ ရနအ်တွက် Seanet နငှ်  

KBZ Gateway တှိို  နငှ်  ကနထ်ရှိိုက်ရှှိထာျားသည်။ ၂၀၁၆ ခိုနေှ် သတငျ်ားထိုတ်မြနခ် က်အရ Seanet အစနမ င်  

 က်သွယ်စရျား ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားနငှ်  Mytel၊ မြနြ်ာေေတ်ြ်တှိို  ြါ ြါဝငန်ှိိုငစ်သာ အြည်ြစ ေါ်ထာျားသည်  

အေှိိုျားရ စအဂ္ ငေ် ြ ာျားအာျား အလိုြ်အစကျွျားမြ ရနအ်တွက် Hughes ပဂ္ှိ လ်တို ကွနရ်က်ကှိို အသံိုျားမြ လှိြ် ြည် 

ဟို ှိိုသည်။271 Seanet သည် နှိိုငင်ံစတာ်၏ ဇ ဝအခ က်အလက် အသံိုျားမြ  လူြိုဂ္ဂှိ လ် အစထာက်အထာျား 

(biometric identity) မြ လိုြ်မခငျ်ားနငှ်  လူဝငြ်ှုကက ျား ကြ်စရျား ှိိုငရ်ာ ကနထ်ရှိိုက်ြ ာျားအတွက် Hughes ကှိို 

အသံိုျားမြ နှိိုင ်ွယ် ရှှိသည်မ ေ်ရာ မြနြ်ာနှိိုငင်သံာျားမ ေ်ြှု ြူစဘာငအ်တွငျ်ား  ှိိုျားရွာျားမြငျ်ားထနေ်ွာ ခွြဲမခာျားခံထာျားရစသာ 

ရှိိုဟငဂ်္ ာတှိို  ၏ အခွင် အစရျားကှိို ထြ်ြံထှိြါျားနှိိုငစ်ြသည်။272 ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်KBZ Gateway ြှ အြည်ြစ ေါ် 

သည်  “မြနြ်ာမြည်ရှှိ ဥ ျားစ ာင ်ြှိိုဘှိိုငျ်ား ကွနရ်က် စအာ်ြစရတာနငှ်  နှိိုငင်တံကာအတွက်” ကွနရ်က်ခ ြဲှုံ့ထွငမ်ခငျ်ား 

လိုြ်ရန ်၎ငျ်ား၏ ပဂ္ှိ လ်တိုကှိို အသံိုျားမြ စနသည်ဟို Hughes ြှ စ ကညာခြဲ ရာ ယငျ်ားစအာ်ြစရတာြှာ Mytel 

မ ေ်နှိိုငသ်ည်။273  

ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှနြ်ှုစအာက်တွင ်Hughes အစနမ င်  ၎င်ျား၏ 

ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်   က် ံြှုြ ာျားအတွငျ်ား လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို တာျား  ျားရြည်။ လှိိုက်စလ ာည စထွောွ 

Hughes အစနမ င်  လူ  အခွင် အစရျား တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုကှိို အာျားကကှိ ျားြာနတ်က် လိုြ်စ ာငရ်နန်ငှ်  ၎ငျ်ား၏ 

ပဂ္ှိ လ်တိုနည်ျားြညာက မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို တှိိုက်ရှိိုက် သှိို  ြဟိုတ ်သွယ်ဝှိိုက်ပြ ျား အက ှိ ျားြမ ေ်စေစရျား စသခ ာစအာင ်

ြလိုြ်စ ာငန်ှိိုငြ်ါက မြနြ်ာမြည်ြှ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုကှိို  ိုတ်ခွာရြည်။   
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100         ဗ ယက်နြ် ောတှိိုက်နငှ်  စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား (VNPT) 

၄ (၃)   ဗ ယက်နမ် စာတိ က်နငှ့်် ဝ ကျားနန်ျားဆက်သယွဝ်ရျား (VNPT) 

VNPT သည် သတငျ်ားအခ က်အလက်နငှ်   က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနြှ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်လွှြဲစမြာငျ်ားခံခြဲ ရပြ ျားစနာက် 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေိုြ ာျား၌ နှိိုငင်စံတာ်၏ စငြွငစ်ငရွင်ျားအာျား ေ ြံခန်  ခွြဲသည်  စကာ်ြတ စအာက်ရှှိ ဗ ယက်နြ်၏ 

နှိိုငင်စံတာ်ြှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေို မ ေ်သည်။ VNPT အစနမ င်  လက်ရှှိတွင ်ပဂ္ှိ လ်ြတ်လြ်ျားစ ကာငျ်ားစြေါ်၌ 

ပဂ္ှိ လ်တို ၂ လံိုျားရှှိသည်။ ၂၀၀၈ ခိုနေှ်တွင ်လွှင် တင်ခြဲ စသာ Vinasat-1 နငှ်  ၂၀၁၁ ခိုနေှ် တွင ်လွှင် တငထ်ာျားစသာ 

Vinasat-2 တှိို  မ ေ်သည်။ ထှိိုပဂ္ှိ လ်တို ၂ ခိုေလံိုျားကှိို   Lockheed Martin က စ ာက်လိုြ်၊ လွှင် တငစ်ြျားခြဲ မခငျ်ား 

မ ေ်သည်။274 VNPT ၏ မြနြ်ာမြည်အတွငျ်ားသှိို   ဝငစ်ရာက်ြှုသည် ယခင ်ေေ်အာဏာရှငအ်ေှိိုျားရက ၂၀၁၀ ခိုနေှ် 

တွင ် လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်  နေှ်ဥ ျားနေှ်ဘက် သစဘာတူည ခ က်၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားမ ေ်ပြ ျား Viettel အတွက် 

မြဌာနျ်ားခ က်ြ ာျားလည်ျား အလာျားတူ ြါဝငခ်ြဲ သည်။275 

မြနြ်ာနှိိုငင် ံကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားထာျားပြ ျားသာျား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား၏ နယ်စမြဧရှိယာ လွှြ်ျားမခံ ြှုကှိို 

ခ ြဲှုံ့ထွငရ်နအ်တွက်သာ သ ျားသန်  မ ေ်သည်  Vinasat ကှိို အသံိုျားမြ စရျား လက်လှြ်ျားြ ရန ်မြနြ်ာမြည် အစမခေှိိုက် 

ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်ကိုြပဏ  Terabit Wave က  VNPT နငှ်  နာျားလည်ြှု ောချွနလ်ွှာကှိို ၂၀၁၄ ခိုနေှ်တွငသ်စဘာတူ 

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။276 ထှိိုနေှ်အတွငျ်ားြှာြင ်Vinasat ကှိိုလက်လှြ်ျားြ စေရနအ်တွက် VNPT က 

မြနြ်ာကိုြပဏ ြ ာျားမ ေ်သည်  Elite Telecom အြ ာျားြှိိုငက်ိုြပဏ ၊ Fortune International တှိို  နငှ်  သစဘာတူ 

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။ Fortune International ၏ ေ ြံခန်  ခွြဲြှု ဒါရှိိုက်တာ ဦ်းမြဟနသ်ည် Mytel ၏ 

ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံ တေ်ဥ ျားလည်ျားမ ေ်၊ ဘိုတ်အ ွြဲှုံ့ဝငတ်ေ်ဥ ျားလည်ျား မ ေ်စနသည်။  

Terabit Wave သည် ြှိိုငျ်ားတူျားစ ေါ် မခငျ်ား၊ စ ာက်လိုြ်စရျား၊ ခရ ျားသွာျားလိုြ်ငနျ်ားနငှ်  ဘဏ္ဍာစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား 

အြါအဝင ်ကဏ္ဍြ ာျားတွင ်လည်ြတ်လိုြ်စ ာငစ်နသည်  ခရှိိုန  ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားအိုြ်ေိုကက ျား တေ်ခိုမ ေ်စသာ A1 

ကိုြပဏ ြ ာျားအိုြ်ေို၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်သည်။ Terabit Wave ကှိို ၂၀၁၂ ခိုနေှ်တွင ်ြှတ်ြံိုတင ်

ထာျားခြဲ ပြ ျား ကြ္ာ ဘဏြ်ှ စထာက်ြံ ခြဲ သည်   က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ စေ ျားကွက်လွတ်လြ်ြှုမြ စရျား အေ အေဥ်ြှ 

အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျား ရယူမ ေ်ထွနျ်ားခြဲ သည်။ Terabit Wave သည် “ပဂ္ှိ လ်တို ှိိုငရ်ာ စမြမြငေ်ခနျ်ားအစ ာက် 

အအံိုြ ာျား၊ ဝါယာလှိိုငျ်ားမ င်   က်သွယ်ြှု ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား မြနစ်ရာငျ်ားခ ခွင် ၊ ဝါယာလှိိုငျ်ားြြဲ  စမြမြငအ်စမခေှိိုက် 

 က်သွယ်ြှု ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား မြနစ်ရာငျ်ားခ ခွင် ၊ နှိိုငင်တံကာနငှ်  မြည်တွငျ်ား ကွနရ်က်သယ်ယူြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်  

လြဲလှယ်မခငျ်ား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား၊ နှိိုငင်တံကာ ဝငထ်ွက်စြါက် ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား (gateway services)၊ ရွက်တှိိုငြ် ာျား၊ 

ြှိိုက်ြ ာျား၊ တူျားစမြာငျ်ားြ ာျား၊ ဓါတ်တှိိုငြ် ာျား၊ အသံိုျားြမြ ရစသျားစသာ  ှိိုငဘ်ာြ ာျား၊  က်သွယ်ြှုြ ာျားကှိို ထိုတ်လွှင်  

လက်ခံ က်လက်ြှိို  စ ာငရ်န ်တည်စ ာကထ်ာျားပြ ျားစသာ စရဒ ယှိိုကှိရှိယာြ ာျား” တှိို  ြါဝငသ်ည်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

အတွက် ကွနရ်က်အစ ာက်အအံို  က်သွယ်စရျား လှိိုငေ်ငတ်ေ်ခိုကှိို ၂၀၁၅ ခိုနေှ်တွင ်ရရှှိခြဲ သည်။ Terabit Wave 



101         ဗ ယက်နြ် ောတှိိုက်နငှ်  စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား (VNPT) 

သည်  က်သွယ်စရျားလှိိုငေ်င ်ြရရှှိြ ကတည်ျားက မြနြ်ာေေတ်ြ်ကှိို  က်သွယ်စရျား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

စြျားစနခြဲ သည်။   

Terabit Wave နငှ်  ဗ ယက်နြ် အစမခေှိိုက် နည်ျားြညာအ ွြဲှုံ့ မ ေ်သည်  OSB JSC တှိို  က Mytel အတွက် 

ြငြ်ကွနရ်က်နငှ်  စဒသတွငျ်ားကွနရ်က်ငယ်အ ကာျား ခ ှိတ် က်စြျားနှိိုငစ်သာ ပဂ္ှိ လ်တို အစမခမြ  ကွနရ်က် 

ဝနစ် ာငြ်ှု (satellite mobile backhaul network services) ကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားရန ်ြူျားစြါငျ်ားလိုြ်ငနျ်ားကှိို Com & 

Com ကှိို ၂၀၁၄ ခိုနေှ်တွင ် ွြဲှုံ့ေည်ျားခြဲ သည်။ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်ဘယ်လ်ဂ္  ယံ အစမခေှိိုက် Newtec က Mytel 

ကွနရ်က်အတွက် ၎ငျ်ား၏ Mx-DMA ေနေ်ကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားနှိိုငရ်န ်Com & Com နငှ်  လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။277 

ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှင၏် ၂၀၁၉ ခိုနေှ် အေ ရငခံ်ော ထွက်ပြ ျားစနာက် နာြည်စ ေါ် မြ 

ခံခြဲ ရစသာ Newtec  သည် Com & Com နငှ်  ၎ငျ်ား၏ က် ံစရျားကှိို မ တ်စတာက်ခြဲ သည်။278  

Com & Com သည် Vinasat အာျား မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်စေ ျားကွက်တငမ်ခငျ်ားကှိို မြ လိုြ်ရနအ်တွက် ONET  ှိိုသည်  

ကိုနတ်ံ ှိြ်နာြည်စအာက်တွင ်ကနထ်ရှိိုက်တေ်ရြ်ကှိို ၂၀၁၆ ခိုနေှ်တွင ်လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။ ONET သည် 

Mytel ၏ ကနထ်ရှိိုက်တာမ ေ်ပြ ျား ပဂ္ှိ လ်တိုဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား ေ ေဥ်စြျားသည်။ Com & Com ဝက်ဘ် ှိိုဒက် 

အစရျားစြေါ်နငှ်  အလ ငအ်မြနတ်ိုန်  မြနြ်ှု၊ ြငလ်ယ်စရစ ကာငျ်ား ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား၊ စလစ ကာငျ်ားနငှ်  

ြတ်သက်စသာ ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျားနငှ်  ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနနှိိုငစ်သာ “စရွှုံ့လ ာျား 

စနေဥ်  က်သွယ်စရျား”အေရှှိသည်တှိို  အတွက် ONET အာျား အသံိုျားမြ ြှုြ ာျားကှိို ောရငျ်ားစ ေါ် မြထာျားသည်။279 

Terabit Wave ၏ ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ကိုနသွ်ယ်ြှု ှိိုငရ်ာနငှ်  ေေ်ဘက်စရျားရာ 

 က်သွယ်စရျားလိုြ်စ ာငြ်ှု ၂ ြ ှိ ျားေလံိုျားြှ အက ှိ ျားအမြတ် ရရှှိစနသည်  စထာက်ြံ တငသွ်ငျ်ားသူတေ်ဥ ျား၏ ဥြြာ 

တေ်ရြ်မ ေ်သည်။  

OSB JSC က ေေ်တြ်ကှိို နည်ျားြညာြ ာျား စြျားအြ်စနစ ကာငျ်ား Justice For Myanmar အစနမ င်  အတည် 

ြမြ နှိိုငသ်ည် တခ ှိနတ်ည်ျားြှာြင ်Mytel ၏ အစထာက်အထာျားြ ာျားကှိို  ကည် မခငျ်ားအာျားမ င်  ၎င်ျားကှိို ေေ်ဘက် 

ရည်ရွယ်ခ က်အတွက် အသံိုျားမြ စနမခငျ်ားြ ာျား မ ေ်နှိိုင ်ွယ်ရာရှှိသည်။ အနည်ျား ံိုျားအစနမ င်  OSB JSC သည် 

ေေ်တြ်ြှ စငစွ ကျားအရ အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျ်ားစနစသာ Mytel နငှ်  ကိုနသွ်ယ်ြှု က် ံစရျား ရှှိစနြှုြ ာျား 

ြှတ င်  ေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားနငှ်  တှိိုက်ရှိိုက် က်နယွ်စနသည်။ 

VNPT နငှ်  Terabit Wave ြှ မြနြ်ာေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားသှိို   ြံ ြှိိုျားစြျားစနစသာ 

နည်ျားြညာနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားြှာ သှိသာထငရ်ှာျားလှပြ ျား ရခှိိုင၊် ခ ငျ်ား၊ ကခ ငန်ငှ်  ရှြ်ျားမြည်နယ်ြ ာျားတွင ်



102         Gilat ပဂ္ှိ လ်တို ကွနရ်က်ြ ာျား (အေစစရျား) 

ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို မြ လိုြ်မခငျ်ားတွင ်ြံ ြှိိုျားကူည သည်  

ရာဇဝတ်ြှုနငှ်  ည ြျှသည်ဟို ရရှှိထာျားစသာ အစထာက်အထာျားကှိို အစမခခံ၍ Justice For Myanmar က 

နှိဂ္ံိုျားခ  ြ်ြါသည်။ ထှိို  အမြင ်OSB JSC သည် ြူျားတွြဲလိုြ်ငနျ်ား Com & Com ြှတ င်  Mytel အာျား ပဂ္ှိ လ်တို 

ြညာကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားမခငျ်ားမ င်  ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနမ်ခငျ်ားကှိို 

စထာက်ခံြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနနှိိုငသ်ည်။  

၄ (၄)   Gilat ဂ ိြုလ်တ  ကွန်ရက်မျာျား (အစစဝရျား)  

Mytel ေတငလ်ိုြ်စ ာငြ်ှုကှိို ဥ ျားတည်စနသည် အခ ှိန၊် ၂၀၁၆ ခိုနေှ် ဇွနလ်က မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ားစအာ်ြစရတာ ၄ 

ခိုအနက်ြှ တေ်ခိုအတွက် ြငြ်ကွနရ်က်နငှ်  စဒသတွငျ်ားကွနရ်က်ငယ်အ ကာျား ခ ှိတ် က်စြျားနှိိုငစ်သာ ပဂ္ှိလ်တို 

အစမခမြ   ြဲလ်လူလာ ကွနရ်က်တေ်ခို (Satellite based backhaul network) ကှိို “အမြန ်ံိုျား စနရာခ ြှု” 

အတွက် Gilat နငှ်  သစဘာတူည ြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ခြဲ စ ကာငျ်ား စရွှသံလွငအ်ိုြ်ေို၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားတေ်ခိုမ ေ်သည်  

SkyNet က စ ကညာခြဲ ရာ ၎င်ျားစအာ်ြစရတာြှာ Mytel အတကွ် မ ေ်နှိိုင ်ွယ်ရှှိသည်။280 Gilat ပဂ္ှိ လ်တိုကွနရ်က် 

ြ ာျားသည် အရြ်ဘက်နငှ်  ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ Satcom နည်ျားြညာနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို စရာငျ်ားခ စသာ Tel Aviv 

ေစတာ စေ ျားကွက်တွင ်ောရငျ်ားသွငျ်ားထာျားသည်  အေစစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားတေ်ခိုမ ေ်သည်။ Gilat ၏ အစရာငျ်ား 

မြြှင် တငစ်ရျားအ ှိိုအရ ၎င်ျား၏ လိုြ်ငနျ်ားသည် “ကြ္ာတဝှြ်ျားရှှိ ေေ်ဘက်ြှ ဝယ်ယူသံိုျားေွြဲသူြ ာျားအတွက် ၎ငျ်ားတှိို  ၏ 

အဓှိက အာျားသာခ က်မ ေ်စသာ စမြမြင၊် စဝဟငန်ငှ်  စရစ ကာငျ်ား ှိိုငရ်ာ အ င် မြင်  ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား 

အစမ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစနသည်။” 281 ဟို ှိိုသည်။ Gilat က အစြရှိကနေ်ေ်တြ်၏ တှိိုက်စလယာဥ် 

သတငျ်ားအခ က်အလက် ကွနရ်က် - နည်ျားဗ  ဟာ ြရှိိုဂ္ရြ် (Warfighter Information Network-Tactical 

(WIN-T) programme) ကှိို စရာငျ်ားခ စြျားသည်။282 Gilat က အြည်ြစ ေါ် မြလှိိုစသာ ြှိိုဘှိိုငျ်ားစအာ်ြစရတာ၏ 

လက်စအာက်ခံကိုြပဏ နငှ်   က် ံစရျားတေ်ရြ် ရှှိစနခြဲ ပြ ျား မ ေ်ပြ ျား မြနြ်ာမြည်တွင ်ေ ြံခ က် ြ ာျားေွာရှှိသည်ဟို 

ထိုတ်စ ေါ်စမြာ ှိိုခြဲ သည်။  

မြနြ်ာေေ်တြ်၏ မြည်သူ   က် ံစရျားနငှ်  ေှိတ်ဓာတ်ေေ် ငစ်ရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံိုျား၏ SkyNet ြှ 

ထိုတ်လွှင် စနြှုြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ အြိုန်ျားေကာျား မ န်  ခ  ြှုတွင ်Gilat ပဂ္ှိ လ်တိုကွနရ်က်ြ ာျား၏ 

အက ံ ျားဝငြ်တ်သက်ြှု မ ေ်စေသည်။  

Gilat နည်ျားြညာသည် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို ြံ ြှိိုျားစနခြဲ သည်။ ၂၀၁၄ ခိုနေ်ှတွင ်“မြနြ်ာအေှိိုျားရ စအဂ္ ငေ် ” 

တေ်ခိုအတွက် “နည်ျားဗ  ဟာက စသာ ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား ယူနေ်ြ ာျား” ြါ ြါဝငသ်ည်  ပဂ္ှိ လ်တို 
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 က်သွယ်စရျား ဝယ်ယူြှု သစဘာတူည ခ က်တေ်ရြ်ကှိို Gilat က ထိုတ်မြနစ် ကညာခြဲ သည်။ 

၎ငျ်ားသစဘာတူည ခ က်ထြဲတွင ်လူနငှ် အတူ သယ်စ ာငန်ှိိုငစ်သာ ေေ်စမြမြငသ်ံိုျား ပဂ္ှိ လ်တို 

 က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာ (SatTrooper Manpacks) နငှ် အတူ SkyEdge II hub နငှ်  terminals၊  

Raysat စရွှုံ့လ ာျားစနေဥ်သံိုျား ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား အငတ်ငန်ာြ ာျား၊ WaveStream BUCs [ ပဂ္ှိ လ်တို 

အသံလွှင် ြှုြ ာျားတွင ်သံိုျားသည်  block upconverters] နငှ်  ြူျားတွြဲြါ modems ြ ာျား”တှိို  ြါဝငသ်ည်။283 

Terabit Wave က “လူနငှ် အတူ သယ်စ ာငသ်ည်  ကှိရှိယာ (Manpacks) နငှ်  စရွှုံ့လ ာျားစနေဥ်သံိုျား 

ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား (Satcom-on-the-Move)”ကှိို လက်ခံြည် သူြှာ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

 က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားမ ေ်စ ကာင်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒတွ်င ်အတည်မြ ခြဲ သည်။284 

မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို စနာက်ထြ် ကှိရှိယာြ ာျား ထြ်ြံစြျားမခငျ်ား ရှှိြရှှိနငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်အတွက် ပဂ္ှိ လ်တိုြှ 

စဒတာြ ာျားကှိို လက်ခံထိုတ်လွှင် နှိိုငစ်သာ နေ်ှလြ်ျားသွာျား စမြမြငေ်ခနျ်ားြ ာျား (VSAT) အတွက်  က်လက် 

စထာက်ြံ  စြျားြစြျားတှိို  ကှိို ြသှိရြါ။ Gilat ပဂ္ှိ လ်တို ကွနရ်က်ြ ာျား၏ ထိုတ်မြနခ် က်အရ “Terabit 

Wave သည် စရှှုံ့တနျ်ားတွငရ်ှှိစသာ ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာ နငှ်  စဒသခံ စမ ရငှျ်ားနည်ျားနာ ြံ ြှိိုျားသူြ ာျား ြါဝငသ်ည်  

စလလံမ ေ်ေဥ်တေ်ခိုအတွငျ်ားြှ အနှိိုငရ်သည်။” ဟို  ှိိုစသာစ ကာင်  မြန်ြာမြည်ရှှိ ြှိိုြှိိုက ယ်မြန်  စသာ 

ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ  က်သွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ဝယ်ယူေိုစ ာငျ်ားစရျား လိုြ်ငနျ်ားတေ်ခိုကှိို စထာက်မြစန 

သည်။285 ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန၏ ဝက်ဘ် ှိိုဒတွ်ငြူ်  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံိုျားအတွက် 

“စလလံမ ေ်ေဥ်” အစ ကာငျ်ား အစထာက်အထာျားြရှှိြါ။ အကယ်၍ စလလံမ ေ်ေဥ်ရှှိခြဲ ြည် ှိိုလျှငလ်ည်ျား 

ဒ ြှိိုကစရေ နည်ျားက စသာ ကက ျား ကြ်ြှု ြရှှိဘြဲ အက င် ြ က်မခောျားြှု ကက ျားြာျားနှိိုငသ်ည်  အနတရာယ်နငှ် အတူ 

လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ေွာ က ငျ်ားြမခငျ်ားသာ မ ေ်နှိိုငြ်ါသည်။   

  

 

 

Terabit Wave ြှ 

ြံ ြှိိုျားစြျားထာျားစသာ Gilat 

ကှိရှိယာြ ာျားကှိို 

 က်သွယ်စရျားညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံိုျား

ြှ တြ် ွြဲှုံ့ဝငြ် ာျားက 

သရိုြ်မြသစနေဥ်၊  

အရငျ်ားအပမစ် - Terabit Wave 
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ရရှှိထာျားစသာ အစထာက်အထာျားကှိို အစမခခံ၍ မြနြ်ာေေ်တြ်  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားသှိို   Terabit 

Wave/A1 Group နငှ်  Gilat Satellite Networks တှိို  ြှ ြံ ြှိိုျားစြျားစနစသာ နည်ျားြညာနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားသည် 

သှိသာထငရ်ှာျားလှပြ ျား ရခှိိုင၊် ခ ငျ်ား၊ ကခ ငန်ငှ်  ရှြ်ျားမြည်နယ်ြ ာျားတွင ်ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို 

 န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို က  ျားလွနရ်ာတွင ်စထာက်ခံြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည သည်  ရာဇဝတ်ြှုနငှ်  ည ြျှသည် 

ဟို Justice For Myanmar က နှိဂ္ံိုျားခ  ြ်ြါသည်။  

၄ (၅)   Intelsat (လ ဇငဘ်တ/်အဝမရိကန်)  

Intelsat သည် နယူျားစယာက်ေစတာ စေ ျားကွက်တွင ်ောရငျ်ားသွငျ်ားထာျားစသာ လူဇငဘ်တ်အစမခေှိိုက် ပဂ္ှိ လ်တို 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား မ ေ်သည်။ ၂၀၁၆ ခိုနေှ်တွင ်“မြနြ်ာအေှိိုျားရ၏ ကွနရ်က်” နငှ်  ြှိိုဘှိိုငျ်ားစအာ်ြစရတာြ ာျားအတွက် 

Intelsat ပဂ္ှိ လ်တို ၂ လံိုျားအာျား လက်လှြ်ျားြှ ရရှှိစေြှုကှိို မြနြ်ာအေှိိုျားရအာျား စြျားအြ်ရနအ်တွက် ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်  

 က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန (MOTC) နငှ်  ငာှျားရြ်ျားြှုောခ  ြ်တေ်ရြ်ကှိို Intelsat ြှ လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။286 

သစဘာတူည ခ က်၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားတေ်ရြ်အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်သည် Intelsat ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ ခွင်  

ရခြဲ သည်ြှာ မ ေ်နှိိုငစ်မခြ ာျားပြ ျား Intelsat ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားအစနမ င်  ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျားအစြေါ် က  ျားလွနသ်ည်  ၂၀၁၇ 

ခိုနေှ် လူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှုကှိို တှိိုက်ရှိိုက် ြံ ြှိိုျားရာ စရာက်ခြဲ နှိိုငသ်ည်။   

၂၀၁၇ ခိုနေှ် ဇနနဝါရ တွင ်အြ ှိ ျားသာျားဒ ြှိိုကစရေ အ ွြဲှုံ့ခ  ြ် ဥ ျားစ ာငသ်ည်  အေှိိုျားရ၏ သြမတသည် အသှိစြျား 

အစ ကာငျ်ား ကာျားခ က် အြှတ် ၁၇/၂၀၁၇ မ င်  မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှိိုင ်ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် တည်စထာငစ်ရျား ဥ ျားစ ာင ်

စကာ်ြတ ကှိို  ွြဲှုံ့ေည်ျားခြဲ သည်။ 287 ေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာြင ်သြမတြှ စကာ်ြတ ၏ ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုအာျား မြနြ်ာေေ်တြ်သှိို   

စြျားအြ်ခြဲ သည်။ စကာ်ြတ ကှိို ဒို သြမတ ဒို-ဗှိိုလ်ခ  ြ်ကက ျား မြင် စ ွြှ ဥကက ဌ အမ ေ် စ ာငရွ်က်သည်။ စကာ်ြတ  

အ ွြဲှုံ့ဝငြ် ာျားထြဲတွင ်တြ်ြစတာ် ကာကွယ်စရျားဥ ျားေ ျားခ  ြ်၏ အြှိန်  စြျားြှုစအာက်ရှှိ ေေ်တြ်ြှ အလာျားတူ ခန်  အြ် 

ထာျားသူြ ာျားမ ေ်စသာ ကာကွယ်စရျားနငှ်  မြည်ထြဲစရျား ဝနက်က ျားတှိို   ြါဝငသ်ည်။ စကာ်ြတ ကှိို ြဝူါဒ၊ ဘဏ္ဍာစရျားနငှ်  

အေ အေဥ် ကက ျား ကြ်ြှုတှိို  အတွက် တာဝနစ်ြျားထာျားသည်။ အသှိစြျားအစ ကာငျ်ား ကာျားခ က် ၁၇/၂၀၁၇ အရ 

 က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားသည် စကာ်ြတ ၏ တရာျားဝင ်အ ွြဲှုံ့ဝငြ်မ ေ်စသာ်လည်ျား ြထြဥ ျား ံိုျားအကကှိြ် 

ညြှှိနှုှိငျ်ားအေည်ျားအစဝျား၏ ဓါတ်ြံိုက ေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၏ တံ ှိြ်တြ် ငထ်ာျားစသာ 

ယူန စ ာငျ်ားဝတ် အရာရှှိတေ်ဥ ျား၏ ြါဝငြ်ှုကှိို မြသစနသည်။288  
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အေှိိုျားရအစနမ င်  အသှိစြျားအစ ကာင်ျား ကာျားခ က် အြှတ် ၁၈/၂၀၁၇ မ င်  ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် အလိုြ်စကာ်ြတ ကှိို 

မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှိိုင ်ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် တည်စ ာက်စရျား ဥ ျားစ ာငစ်ကာ်ြတ ၏ ကက ျား ကြ်ြှုစအာက်တွင ်အလာျားတူ 

 ွြဲှုံ့ေည်ျားခြဲ သည်။ အလိုြ်စကာ်ြတ ကှိို ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျားဝနက်က ျား (MOTC) ြ ှဥကက ဌ အမ ေ် 

စ ာငရွ်က်ကာ ကာကွယ်စရျားနငှ်  မြည်ထြဲစရျား ဒိုဝနက်က ျားြ ာျား ြါဝငပ်ြ ျား ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျား 

ဝနက်က ျားဌာနစအာက်ရှှိ သတငျ်ားအခ က်အလက်အတတ်ြညာနငှ်   ှိိုငဘ်ာလံိုမခံ စရျားဌာန၏ ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားခ  ြ်က 

အတွငျ်ားစရျားြှုျားအမ ေ် စ ာငရွ်က်သည်။289  

သတငျ်ားအခ က်အလက် အတတ်ြညာနငှ်   ှိိုငဘ်ာလံိုမခံ စရျားဌာနသည် ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျား 

ဝနက်က ျားဌာနရှှိ ပဂ္ှိ လ်တို အေ အေဥ်ြ ာျား လည်ြတ်လိုြ်စ ာငြ်ှုတွင ်၎ငျ်ား၏ ပဂ္ှိ လ်တိုကဏ္ဍြှတ င်  တာဝနရ်ှှိသူ 

မ ေ်ပြ ျား အငဂ်္ ငန် ယာခ  ြ် ဥ ျားဝငျ်ားစအာငြ်ှ ဥ ျားစ ာငြ်ါသည်။ ဥ ျားဝငျ်ားစအာငသ်ည် ေေ်တြ်ြှ ခန်  အြ်ခံခြဲ ရသူမ ေ်ပြ ျား 

၁၉၉၀ ခိုနေှ်ြှ ၂၀၁၅ ခိုနေှ်အထှိ MPT ၏ စဝျားရြ်စမြမခာျား  က်သွယ်စရျားဌာနတွင ်ဒို-အငဂ်္ ငန် ယာခ  ြ်အမ ေ် 

တာဝနထ်ြ်ျားစ ာငခ်ြဲ ရသူမ ေ်ကာ အြ ှိ ျားသာျားဒ ြှိိုကစရေ အ ွြဲှုံ့ခ  ြ်သှိို   အာဏာြလွှြဲခငက်ြှ ပဂ္ှိ လ်တိုဌာနသှိို   

စရွှှုံ့စမြာငျ်ားခံခြဲ ရမခငျ်ားမ ေ်သည်။290 ေေ်အိုြ်ခ  ြ်စရျားကာလအတွင်ျား၌ နှိိုငင်တံကာ စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်ြှုအာျားလံိုျားြှာ 

စောင်  ကည် ခံခြဲ ရပြ ျား “ဤသည်ြှာ ဝငစ်ြါငထ်ွက်စြါက် ခလိုတ်ြ ာျားကှိို ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား စမြမြငေ်ခနျ်ားြ ာျား 

နငှ်  ခ ှိတ် က်ထာျားခြဲ သည် အတွက် မ ေ်နှိိုငြ်ါသည်။  ိုနျ်ားစမြာ ှိိုြှုြ ာျားနငှ်  စ ကျားနနျ်ား သတငျ်ားေကာျားြ ာျားကှိို 

 ြ်ျားယူထာျားသည်၊  င ်ာမြ မခငျ်ားနငှ်  ြှိိုြှိိုသတှိထာျား ကည် သည်  အစထွစထွ လံိုမခံ စရျား အစမခခံအစြေါ်တွင ်

 က်သွယ်ြှုြ ာျားကှိို မ တ်စတာက်သည်။”291 သှိို  မ ေ်၍ ဥ ျားဝငျ်ားစအာငသ်ည်  လူထိုအစြေါ် ေေ်တြ်စောင်  ကည်  

ြှုတွင ်တှိိုက်ရှိိုက် ြါဝငြ်တ်သက်စနသည်။ Intelsat Global Sales & Marketing Ltd. နငှ်  အခ က်အလက်ြ ာျား 

အသံိုျားမြ ြှုကှိို မြန ် က်မခငျ်ားြမြ နှိိုငသ်ည်  သစဘာတူည ခ က် (payload indefeasible rights of use (IRU) 

agreement) ကှိို ၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်လက်ြှတ်ထှိိုျားခြဲ သူြှာလည်ျား  သတငျ်ားအခ က်အလက် အတတ်ြညာနငှ်  

 ှိိုငဘ်ာလံိုမခံ စရျားဌာန၏ ယာယ  ဥ ျားစ ာငည်ွှန ်ကာျားစရျားြှုျားခ  ြ်မ ေ်သည်။292   

၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်Intelsat 39 စြေါ်၌ “နေှ်ြ ာျားောွ၊ စရဒ ယှိိုအခ က်မြြှုကှိို လက်ခံပြ ျား အလှိိုအစလ ာက် 

အမခာျားအခ က်မြြှုကှိို ထိုတ်လွှင် စြျားသည်  ေက်ြ ာျားေွာ ြါဝငသ်ည်  သစဘာတူည ခ က်.....C- နငှ်  Ku band 

လှိိုငျ်ားနေှ်ခိုေလံိုျား (အတွက်) ပဂ္ှိ လ်တို ဝန်စ ာငြ်ှုြ ာျားအတွက်” Myanmarsat-2 ပဂ္ှိ လ်တိုကှိို လက်ခံစြျားြည်  

သစဘာတူည ခ က်တေ်ရြ်ကှိို MOTC က Intelsat နငှ်   လက်ြှတ်ထှိိုျားခြဲ ြါသည်။293 Myanmarsat-2 ကှိို 

အဂ္ဂလန ်တွင ်အစမခေှိိုက်စသာ Intelsat Global Sales & Marketing Ltd. က ြူျားတွြဲြှိိုင ်ှိိုငပ်ြ ျား မြနြ်ာအေှိိုျားရက 

နှိိုငင်စံတာ်ဘတ်ဂ္ က်ြှ ေိုေိုစြါငျ်ား အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၁၅၅.၇ သနျ်ားကှိို စြျားစမခခြဲ ရသည်။294 မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှိိုင ်

ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ်တည်စ ာက်စရျားဥ ျားစ ာငစ်ကာ်ြတ အေည်ျားအစဝျားတေ်ရြ်သှိို   စမြာ ကာျားစသာ ြှိန်  ခွနျ်ားတေ်ရြ်တွင ်

ဒိုတှိယ သြမတ ဒို-ဗှိိုလ်ခ  ြ်ကက ျား မြင် စ ွက ပဂ္ှိ လ်တိုကှိို “ြညာစရျား၊ က နျ်ားြာစရျား၊ လူသာျားအရငျ်ားအမြေ် 

တှိိုျားတက် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားနငှ်  နှိိုငင်ြံှ လှိိုအြ်စသာ အမခာျားကဏ္ဍြ ာျားတွင ်ထှိစရာက် အက ှိ ျားရှှိေွာ” သံိုျားေွြဲသွာျားလှိြ် ြည်ဟို 
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စ ကညာခြဲ သည်။295မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှိိုင ်ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် တည်စ ာက်စရျား ဥ ျားစ ာငစ်ကာ်ြတ ြှတ င်  “သက် ှိိုငရ်ာ 

ဝနက်က ျားဌာနြ ာျားြှ ငာှျားရြ်ျားထာျားစသာ ပဂ္ှိ လ်တိုလှိိုငျ်ားြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ ရနအ်တွက် ေနေ်က စသာ အေ အေဥ်ြ ာျားကှိို 

စရျား ွြဲသွာျားရန ်မ ေ်သည်။”296 

Intelsat 39 အာျား Airbus နငှ်  Safran SA တှိို   ြူျားတွြဲ လိုြ်စ ာငသ်ည်  မြငသ်ေ် ေ ျားြွာျားစရျားအ ွြဲှုံ့ ArianeGroup ၏ 

လက်ရအောက်ခံကုမပဏမီဖစ်ရ ော ArianeSpace က ၂၀၁၉ ခိုနေှ်  သဂ္ိုတ်လတွင ်လွှင် တငခ်ြဲ သည်။ 

Myanmarsat-2 ၏ ကိုနေ်ည်ဝနထ်ိုြ်ြါဝငစ်သာ ဤပဂ္ှိ လ်တိုကှိို Maxar Technologies က ထိုတ်လိုြ် 

တည်စ ာက်စြျားမခငျ်ားမ ေ်သည်။297 ြှိိုဘှိိုငျ်ားစအာ်ြစရတာြ ာျားအတွက် Myanmarsat-2 အာျား အသံိုျားမြ ြှုြါ 

ြါဝငသ်ည်ဟို ှိိုနှိိုငသ်ည်  Myanmarsat-2 နငှ်  MOTC ၏ သစဘာတူည ခ က်ကှိို လက်ခံစ ာငရွ်က်ြှုြ ာျားအာျား 

Intelsat ၏ စ ကညာခ က်တွင ်အစသျားေှိတ် စ ေါ် မြထာျားသည်။ သှိို  မ ေ်၍ Mytel ၏ ခ ြဲှုံ့ထွငြ်ှုကှိို ဤသည်က 

စထာက်ကူမြ ပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ်၏ တရာျားြဝင ်လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ရံြံိုစငအွာျား မ ည် ေွက်စြျားစနသည်။ ပဂ္ှိ လ်တို 

ထှိနျ်ားစ ကာငျ်ားစရျားစကာ်ြတ ကှိို မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားမခငျ်ားအာျား Intelsat ြှ  ွင် ဟထိုတ်စ ေါ်စမြာရန ်

ြ က်ကွက်စနမခငျ်ားြှာ ေှိိုျားရှိြ်ေရာ မ ေ်စနသည်။  

 

 

Intelsat 39 စြေါ်တွင ်

Myanmarsat-2ကှိို 

လွှင် တငန်ှိိုငစ် ကာငျ်ား 

မြနြ်ာအေှိိုျားရ၏ 

စ ကညာခ က်တေ်ရြ်။ 

အရငျ်ားအပမစ် - 

ပ န် ကာျားဝရျား  န်ကက ျားဌာန 

 

 ကည် ရသည်ြှာ မြနြ်ာေေ်တြအ်စနမ င်  Myanmarsat-2 ကှိို ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် 

အသံိုျားမြ လှိြ် ြည်ြှာ မ ေ်နှိိုင ်ွယ်ရာရှှိသည်။ သှိို  မ ေ်၍ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို က  ျားလွနမ်ခငျ်ားတွင ်Intelsat အစနမ င်  စထာက်ခံြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနသည်ဟို Justice For 
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Myanmar က သံိုျားသြ်ြါသည်။ Maxar Technologies အစနမ င်  ၎င်ျားတှိို  ြှ ြည်သည်ကှိို ြည်သည် အခ ှိနက် 

သှိရှှိထာျားသည်နငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ Intelsat နငှ်  မြနြ်ာအေှိိုျားရတှိို  အ ကာျား ေ ျားြွာျားစရျား သစဘာသဘာဝအရ ကနထ်ရှိိုက် 

သစဘာတူည ခ က်အစြေါ် ြူတည်၍ ထှိိုရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားကူည မခငျ်ားြ ာျား မ ေ်စနနှိိုငြ်ါသည်။  Myanmarsat-

2 ကှိိုလွှင် တငစ်ြျားမခငျ်ားအာျားမ င်  ArianeSpace သည် မြင်သေနှိိုငင်၏ံ ၂၀၁၇ ခိုနေှ် Corporate Duty of 

Vigilance Law နငှ်  ကိုလသြဂ္ဂ လြ်ျားညွှနြ်ှုြ ာျားစအာက်ရှှိ ၎ငျ်ား၏ လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား 

ေေ်စ ျားြှုြ ာျားကှိို ြ က်ကွက်ခြဲ ြါသည်။   

၄ (၆)   JAXA, Hokkaido နငှ  ်Tohoku တကကသိ လ်မျာျား ( ျ န်) 

ဂ္ ြနအ်ေှိိုျားရ၊ Hokkaido နငှ်  Tohoku တကက သှိိုလ်ြ ာျားသည် မြနြ်ာနှိိုငင်ကံှိို မြည်တွငျ်ား အာကာသ အေ အေဥ် 

တေ်ခိုအတွက် နည်ျားြညာနငှ်  စထာက်ြံ ြှုြ ာျားကှိို စြျားစန ကသည်။ ဤအေ အေဥ်တွင ်အနှိြ် ြ ံ အစသျားောျား 

ပဂ္ှိ လ်တိုနေှ်ခို လွှင် တငမ်ခငျ်ား၊ သငတ်နျ်ားနငှ်  စမြမြငေ်ခနျ်ားတေ်ခို တည်စ ာက်မခငျ်ားတှိို   ြါဝငပ်ြ ျား မြနြ်ာနှိိုငင် ံ

စလစ ကာငျ်ားနငှ်  အာကာသအတတ်ြညာ တကက သှိိုလ် (Myanmar Aerospace Engineering University - 

MAEU)မ င်  တွြဲ က်၍ စ ာ်စ ာငမ်ခင်ျားမ ေ်သည်။298 ဂ္ ြန ်အာကာသ စအဂ္ ငေ်   (Japan Aerospace 

Exploration Agency - JAXA) သည် ပဂ္ှိလ်တိုကှိို လွှင် တငရ်နအ်တွက် အ ငသ်င် မ ေ်စနသည်။299 

ဤအေ အေဥ်သည် ေေ်တြ်ြှ ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားစသာ မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှိိုင ်ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် တည်စ ာငစ်ရျား ဥ ျားစ ာင ်

စကာ်ြတ စအာက်တွင ်က စရာက်စနပြ ျား အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုကှိို ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် 

အသံိုျားမြ  ွယ်ရာရှှိသည်။ ဤေ ြံခ က်ကှိို “ြေစည်ျားသယ်အာကာသကွနတ်ှိနန်ာယာဥ်တေ်ခို (spacecraft bus)၊ 

ကိုနေ်ည်ဝနထ်ိုြ်နငှ်  အာရံို ခံကှိရှိယာြ ာျား၊ စမြမြငထ်ှိနျ်ားခ  ြ်ြှုေခနျ်ားတှိို   တည်စ ာက်ရနန်ငှ်  အာကာသ 

နည်ျားြညာကှိို အသံိုျားခ ရန”် တှိို  ကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှ စ ာငရွ်က်နှိိုငစ်ေရန ်ရည်ရွယ်ခ က်မ င်  မြနြ်ာ၏ ပဂ္ှိ လ်တို 

သိုစတသနနငှ်  ဒ ဇှိိုငျ်ားြံိုေံ ွြဲမခငျ်ား ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်တှိို  ကှိို တှိိုျားမြြှင် လာစေရန ်ရည်ရွယ်ပြ ျား ြံိုေံ ွြဲထာျားမခငျ်ား 

မ ေ်သည်။300 ဤထြဲတွင ်နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား နည်ျားြညာလည်ျားြါဝငရ်ာ မြနြ်ာေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျား ေွြ်ျားစ ာငရ်ည် 

ကှိိုလည်ျား မြြှင် တငစ်ြျားနှိိုငလ်ှိိုက်ြည်။  

MAEU ၏ ြါဝငြ်ှုသည် ကက ျားြာျားစသာ စနာက်ထြ်ေှိိုျားရှိြ်ြှုြ ာျားကှိို မ ေ်စေသည်။ ထှိိုတကက သှိိုလ်ကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ 

ယခင ်ေေ်အာဏာရှငမ် ေ်စသာ ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား သနျ်ားစရွှက သှိြပံနငှ်  နည်ျားြညာဝနက်က ျားဌာနစအာက်တွင ်၂၀၀၂ 

ခိုနေှ်၌ ထူစထာငခ်ြဲ မခင်ျားမ ေ်သည်။301 MAEU က မြနြ်ာေေ်တြအ်တွက် သငတ်နျ်ားနငှ်  နည်ျားြညာကှိို စြျားစ ာင ်

စနပြ ျား လက်နက်ြ ာျားနငှ်  နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား ကိုနြ်ေစည်ျားြ ာျားအာျား သိုစတသနနငှ် ထိုတ်လိုြ်ြှုကှိို စ ာငရွ်က်စနသည်။ 

MAEU ၏ စြာငျ်ားသူြြဲ ယာဥ် သိုစတသနဌာနသည် စလစ ကာငျ်ားသံိုျား စြာငျ်ားသူြြဲ ယာဥ်ြံိုေံ၊ ကှိိုယ်တှိိုငြ် ံသနျ်ား 

နှိိုငစ်သာ အငဂ်္ င ်၂ လံိုျားအထက်သံိုျား ရဟတ်ယာဥ်ငယ်ြ ာျား   (multi-copters)၊ ကှိိုယ်တှိိုင ်ံိုျားမ တ် 
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စ ာငရွ်က်နှိိုငသ်ည်  ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ြ ာျား၊ စလစ ကာငျ်ားြှ တှိိုငျ်ားထွာမခငျ်ား (aerial surveying)၊ စမြြံို 

မြ လိုြ်မခငျ်ားနငှ်  စဝဟငြ်ှစောင်  ကည် မခငျ်ား အေရှှိသည်တှိို  ကှိို အထူျားသမ င်  ေေ်စရျား ှိိုငရ်ာ အသံိုျားမြ မခင်ျား 

ြ ာျားအတွက် မြငသ်ေ်နငှ်  အစြရှိကန ်သိုစတသ ြ ာျား၏ အကူအည မ င်  မြ လိုြ်စနသည်။302 ဤဌာနသည် 

ေေ်တြ်၏ စမြြံိုထိုတ်လိုြ်စရျား အငဂ်္ ငန် ယာယူနေ်နငှ်  စလစ ကာငျ်ားရန ်ကာကွယ်စရျား ေေ် ငြ်ှု ကွြ်ကြဲစရျား 

ဌာနခ  ြ် အြှတ် (၈) နငှ်  (၂၀၃၂) တှိို  ကှိို ြံ ြှိိုျားြှုနငှ်  သငတ်နျ်ားြ ာျား စြျားပြ ျား ၎ငျ်ားတွင ်စလစ ကာငျ်ားသံိုျား 

စြာငျ်ားသူြြဲ ယာဥ် အစရအတွက်တခ ှိ ှုံ့၊  က်နယွ်စသာ နည်ျားြညာနငှ်  က လှိိုြ တာ ၁၀၀ ကှိို လွှြ်ျားမခံ စသာ 

စမြမြငထ်ှိနျ်ားခ  ြ်စရျား ေခနျ်ားတေ်ခိုတှိို  ကှိို ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်။ စလစ ကာငျ်ားရန ်ကာကွယ်စရျား ေေ် ငြ်ှု 

ကွြ်ကြဲစရျားဌာနခ  ြ်အတွက် MAEU ၏ စလစ ကာငျ်ားသံိုျား စြာငျ်ားသူြြဲ ယာဥ် အေ အေဥ်က “စောင်  ကည် စရျား 

ြေ်ရှငအ်တွက် အေေ်အြှန ်အန ျားကြ် ကည် ရှု မခငျ်ား (real monitoring)”၊ ဗံိုျားထှိခှိိုက်ြ က်ေ ျားြှု ခန်  ြှနျ်ား 

တွက်ခ က်မခငျ်ား၊ စလယာဥ်စြာငျ်ားနငှမ်ခငျ်ားနငှ်  စမြမြငြ်ှ ထှိနျ်ားခ  ြ်သည်  စလစ ကာငျ်ားရန ်ကာကွယ်စရျား 

အရာရှှိြ ာျားအတွက် သငတ်နျ်ားနငှ်  စလစ ကာငျ်ားရန ်ကာကွယ်စရျားေနေ်ြ ာျားအတွက် ြေ်ြှတ်ဒရိုနျ်ားြ ာျား 

အသံိုျားမြ မခငျ်ား သငတ်နျ်ားတှိို  ကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။303 အမခာျားေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာမ ေ်စသာ အေ အေဥ်ြ ာျားထြဲတွင ်ြေ် ှိိုငျ်ား 

ဒံိုျားက ည်ြ ာျားအာျား အထူျားမြ စလ လာကာ မြ လိုြ်ထာျားသည်  စရာ ကက်ဒံိုျားက ည်ြ ာျား၏ စ ာက်လိုြ်ြှုနငှ်  

လိုြ်စ ာငြ်ှုတှိို  အစြေါ် သိုစတသနမြ ြှုနငှ်  သငတ်နျ်ားြ ာျားကှိို စ ာငရွ်က်စနစသာ MAEU ၏ စလာငေ်ာနငှ်  

တွနျ်ားကနြ်ေစည်ျား အငဂ်္ ငန် ယာဌာန  (Fuel and Propellant Engineering Department)304 လည်ျားြါဝငသ်ည်။ 

MAEU ၏ အာကာသေနေ် အငဂ်္ ငန် ယာဌာန (Department of Space Systems Engineering) သည် ပဂ္ှိ လ်တို 

အငဂ်္ ငန် ယာ၊ အစဝျားြှ အာရံိုခံမခငျ်ား (remote sensing) နငှ်  ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျားတှိို  အတွက် သင ်ကာျားြှုြ ာျား 

ြှိို  ခ စြျားသည်။305  

 

 

MAEU ၏ စလစ ကာငျ်ားသံိုျား 

စြာငျ်ားသူြြဲ ယာဥ်ဌာနြှ  ေေ်တြ်၏ 

စမြြံိုထိုတ်လိုြ်စရျား 

အငဂ်္ ငန် ယာယူနေ်သှိို   

စမြြံိုထိုတ်လိုြ်စရျားနငှ်  

သငတ်နျ်ားြံ ြှိိုျားကူည ြှု။ 

 အရငျ်ားအပမစ် - MAEU 
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မြနြ်ာ၏ အနှိြ် ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုကှိို စ စ ေါ်ဝါရ လ ၂၀၂၁ ခိုနေှ်တွင ်လွှင် တငရ်န ်ေ ေဥ်ထာျားပြ ျား ၂၀၂၀ ခိုနေှ် 

စအာက်တှိိုဘာလတွင ်ပဂ္ှိ လ်တို စ ာက်လိုြ်စရျားြှာ ပြ ျားေ ျားသွာျားပြ ျား JAXA သှိို   လွှြဲစမြာငျ်ားခြဲ သည်။306 မြနြ်ာြှ 

၎ငျ်ား၏ အာကာသအေ အေဥ်အတွက် မြည်ြ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား အကူအည ကှိို ရယူရန ်ကကှိ ျားောျားလ က်ရှှိသည်။307 MAEU 

၏ ြါစြာကခခ  ြ်က အနှိြ် ြ ံ အနှိြ် ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုသည် “ဝနက်က ျားဌာနြ ာျားအတွက် ြံိုရှိြ်ြ ာျားကှိို” 

လွှင် ထိုတ်စြျားနှိိုငသ်ည်ဟို  ွင် ဟစမြာ ှိိုထာျားသည်။308 အနှိြ် ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုကှိို တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားနယ်စမြ 

ြ ာျားရှှိ ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားတွင ်ရနသူ်ကငျ်ားစထာက်မခငျ်ားနငှ်  အြှိန်  စြျားကွြ်ကြဲြှု ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ြ ာျားအတွက် 

အသံိုျားမြ နှိိုင ်ွယ်ရာရှှိသည်။  

ဤအေ အေဥ်ြှတ င်  မြနြ်ာအေှိိုျားရသည် ELM နည်ျားြညာြှ အငတ်ငန်ာြ ာျား၊ ပဂ္ှိ လ်တို စမခရာခံမခငျ်ားေနေ် 

တေ်ရြ်နငှ်  Addnics Corp ြှ ထိုတ်လွှင် ေက်နငှ်  လက်ခံ ြ်ျားယူေက် တေ်ခို အြါအဝင ်ဂ္ ြနက်ိုြပဏ ြ ာျားြှ 

နည်ျားြညာြ ာျားကှိို ေိုစ ာငျ်ားရယူလ က်ရှှိသည်။ အနှိြ် ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုအတွက် စထာက်ြံ စနစသာ 

ဤသူြ ာျားနငှ်  အမခာျားြံ ြှိိုျားသူြ ာျားသည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

မြ လိုြ်မခငျ်ားတွင ်စထာက်ခံြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနနှိိုငသ်ည်။309 

ဤအေ ရငခံ်ော၏ စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားနငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်၏ မြ ြူြံိုအစြေါ် က ယ်က ယ်မြန်  မြန်   ြှတ်တြ်ျား 

တငထ်ာျားစသာ အစထာက်အထာျားတှိို  အစြေါ် အစမခခံမခငျ်ားအာျားမ င်  အကယ်၍ အနှိြ် ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို 

အေ အေဥ်ကှိို အစကာငအ်ထည်စ ေါ်  ကြါက ဂ္ ြနအ်ေှိိုျားရဌာနြ ာျား၊ တကက သှိိုလ်ြ ာျားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ား 

ြ ာျားသည် နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင် အစရျားနငှ်  နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှု ှိိုငရ်ာ ဥြစဒြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်စနစသာ 

မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေေ ်ငစ်ရျားြ ာျားကှိို စထာက်ြံ မခငျ်ားြငမ် ေ်စြလှိြ် ြည်။ သှိို  မ ေ်၍ ဂ္ ြန၏် အြ ာျားမြည်သူြှိိုငန်ငှ်  

ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားသည်   ေေ်ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားနငှ်  လသူာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

က  ျားလွနမ်ခငျ်ားတွင ်စထာက်ခံြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနနှိိုင်သည်။  

ဂ္ ြနအ်ေှိိုျားရ၊ ဂ္ ြနတ်ကက သှိိုလ်ြ ာျား၊ ELM Technology၊ Addnics Corp နငှ်   က်ေြ်သက် ှိိုငစ်နစသာ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအစနမ င်  မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အနှိြ် ြ ံ အနှိြ် ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုနငှ်  အာကာသအေ အေဥ် 

အစြေါ် ၎ငျ်ားတှိို  ၏ စထာက်ြံ စနြှုကှိို ခ က်ခ ငျ်ား ရြ်တန်  ရမည်။  

မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်  အရြ်ဘက် ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှု အမြငဘ်က်တွင ်ရှှိစနသြျှ၊ မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ 

ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားက တှိိုက်ရှိိုက်စသာ်၎ငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎ငျ်ား အက ှိ ျားခံောျားြစနရစ ကာငျ်ား 

လွတ်လြ်ေွာ အတညြ်မြ နှိိုငစ်သျားသ၍ မြနြ်ာမြည်သှိို   ပဂ္ှိ လ်တို အတတ်ြညာ လွှြဲစမြာငျ်ားမခငျ်ားနငှ်  စြျားအြ်မခငျ်ား 

တှိို  ကှိို  ှိိုငျ်ားငံ ထာျားရြါြည်။ 



• Viettel Construction Myanmar သည္ စစ္တပ္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား
တြင္ Mytel တာဝါတိုင္ အနည္းဆုံး ၃၈ ခု တည္ေဆာက္မႈကို  
ဦးေဆာင္ေနၿပီး ယင္းတာဝါတိုင္ အမ်ားအျပားမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ 
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တာဝါတိုင္ အမ်ားအျပားရွိသည္။  

• စစ္တပ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားရွိ Mytel ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံကို  
စစ္ဖက္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအား ပံ့ပိုးရန္အတြက္ အသုံးျပဳခံထား 
ရသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။   

• Mytel တာဝါတိုင္မ်ား ရွိေသာ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ ဆိုး႐ြားသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ က်ဳးလြန္ေနေသာ  
ေဒသႏွင့္ ဗ်ဳဟာ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈမ်ား၊ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္  
အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း တစ္ရင္းတို႔ ပါဝင္သည္။  

• တာဝါတိုင္ ၄ ခုသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္နက္ထုတ္လုပ္သူျဖစ ္
သည့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ၫႊန္ၾကားေရးမႈး႐ုံး အေဆာက္အအုံ
မ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။ အ

ခန
္း 

၅

စစ္တပ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားရွိ စစ္တပ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားရွိ 
MYTEL MYTEL 
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အခန်ျား ၅။  

Viettel ၏ လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ြှတ်တြ်ျား ှိိုငြ် ာျားကှိို ေေ်စ ျားြှုတေ်ရြ်ြ ှေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားနငှ်  လ ှိ ှုံ့ ဝှက် 

ေေ်ဘက်အစ ာက်အအံိုြ ာျားတွင ်Mytel အစမခေှိိုက် လွှင်  ြ်ျားေက် ေခနျ်ား ၃၇ ခို၏ တည်စနရာဒ ဇှိိုငျ်ားြ ာျားကှိို 

စ ေါ် မြထာျားသည်။ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားထြဲတွင ်ဗ ယက်နြ် မြည်သူ  တြ်ြစတာ်ြှ ခန်  အြ်ထာျားစသာ ဗ ယက်နြ် 

ဝနထ်ြ်ျားြ ာျား အြါအဝင ်Viettel Construction Myanmar ြှ ဝနထ်ြ်ျားြ ာျားနငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ထြ် င် ငာှျားထာျားစသာ 

ကနထ်ရှိိုက်တာြ ာျား (အြည်အာျားမ င်  Taicom JSC) က မြနြ်ာေေ်တြ် အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအတွငျ်ား လှုြ်ရှာျား 

စနပြ ျား အကွက်အကွငျ်ား တှိိုငျ်ားတာမခငျ်ားြ ာျား၊ တာဝါတှိိုင ်စ ာက်မခငျ်ားြ ာျား၊ မြင ်င်မခငျ်ားနငှ်  ထှိနျ်ားသှိြ်ျားမခငျ်ားြ ာျား 

မြ လိုြ်စနသည်ကှိို စ ေါ် မြစနသည်။ Justice For Myanmar အစနမ င်  ၎ငျ်ားအစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျား 

စ ာက်ပြ ျားြပြ ျားကှိို အတည်ြမြ နှိိုငစ်သာ်လည်ျား Mytel ၏ အလ ငအ်မြန ်ထွက်စြေါ်လာြံိုကှိို  ကည် မခငျ်ားအာျားမ င်  

စ ာက်လိုြ်စရျားြ ာျား ပြ ျားေ ျားသွာျားမခင်ျားြှာ မ ေ်နှိိုငြ်ါသည်။ Justice For Myanmar တွင ်Mytel နငှ်  MECTel 

အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား တည်စနရာြ ာျား၏ အမြည် အေံိုောရငျ်ား ြရှှိြါ။ သှိို  မ ေ်၍ ေေ်တြ် အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားနငှ်  အမခာျား 

၅ (၁)  တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားြ ာျားအစြေါ် 

ေေ်တြ်၏ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။   

၅ (၂)  Mytel နငှ်  ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား   
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ေေ်တြ်အစ ာက်အံိုြ ာျားတွငရ်ှှိစသာ ၎ငျ်ားတှိို  တည်စနရာြ ာျား၏ အြှနတ်ကယ် အစရအတွက်ြှာ ြှိို၍ြ ာျားမြာျား 

ြည်ဟို ခန်  ြှနျ်ားသည်။   

Mytel အစမခခံအစ ာက်အအံိုက မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို တှိိုက်ရှိိုက် စထာက်ကူစြျားစနသည်ြှာ ြ ာျားေွာမ ေ်နှိိုငစ်မခ 

တေ်ရြ်ရှှိပြ ျား ၎ငျ်ားကှိို အရံ သှိို  ြဟိုတ် အမ ည် ခံ  က်သွယ်စရျားေနေ်တေ်ခိုအမ ေ် ထာျားရှှိသည်ဟို  ှိိုစေကာြူ 

ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွင ်အသံိုျားမြ စနခြဲ သည်။Mytel ၏ 4G LTE ကွနရ်က်ကှိို ေေ်ဘက် က်သွယ်စရျား၊ 

စောင်  ကည် ေနေ်ြ ာျား၊ အြှိန်  စြျားြှုနငှ်  ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှု၊ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား လံိုမခံ စရျားနငှ်  အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအတွက် 

Wi-fi အြါအဝင ်အြ ှိ ျားြ ှိ ျားစသာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနနှိိုငသ်ည်။ Mytel ကွနရ်က်တွင ်5G 

ထွက်စြေါ်လာသည်နငှ် အြျှ Mytel ၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုအာျား နည်ျားဗ  ဟာအရ အသံိုျားမြ ြည်  အနတရာယ် 

ြှိိုြ ာျားလာ ွယ်သာရှှိသည်။ 5G ကှိို အာရံို ခံကှိရှိယာြ ာျားတွင၎်ငျ်ား၊ ယာဥ်ြ ာျားအ ကာျား စရွှုံ့လ ာျားေဥ်  က်သွယ်စရျား 

တွင၎်ငျ်ား၊ ကှိိုယ်ြှိိုင ်ံိုျားမ တ်လိုြ်စ ာငန်ှိိုငစ်သာ စမြမြငန်ငှ်  စဝဟငယ်ာဥ်ြ ာျား၏ စ ာငရွ်က်ြှုြ ာျားတွင၎်ငျ်ား၊ 

စနာှက်ယှက်ြှိတ် ှိို  ြှုြ ာျားကှိို တှိိုက်  က်စသာ applications ြ ာျားတွင၎်ငျ်ား၊ အငအ်ာျားကက ျားစသာ ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ 

cloud အစမခမြ  ကွန်မြ တာမြ မခငျ်ား (Cloud based computing) အတွငျ်ားတွင၎်ငျ်ား အသံိုျားမြ နှိိုင်သည်။310  

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားတွင ်လွှင်  ြ်ျားအစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားကှိို ထာျားရှှိရာတွင ်Mytel အစနမ င်  ထှိိုတည်စနရာ 

ြ ာျား၏ ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျားကှိို ထှိစရာက်ေွာ စက ာ်လွှာျားနှိိုငသ်ည်။ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအတွငျ်ား Mytel ၏ 

 က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျား၏ တရာျားြဝင ်အသံိုျားမြ စနြှုကှိို ေေ်စ ျားြည်  လွတ်လြ်စသာ 

ကက ျား ကြ်သည် အ ွြဲှုံ့ ြရှှိြါ။ မြနြ်ာ၏  က်သွယ်စရျားဥြစဒ အြှိိုဒ ်၃၉ (ခ) တွင ်ောတှိိုက်နငှ်   က်သွယ်စရျား 

ညွှန ်ကာျားြှုဦျားေ ျားဌာန (MPT) အစနမ င်  “လှိိုငေ်ငရ်ယူထာျားစသာ  က်သွယ်စရျား ဝနစ် ာငြ်ှုလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိို 

လည်ျားစကာငျ်ား၊ ကွနရ်က် အစထာက်အကူမြ ြေစည်ျား  ှိိုငရ်ာလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိိုလည်ျားစကာငျ်ား၊  က်သွယ်စရျားြေစည်ျား 

 ှိိုငရ်ာလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိိုလည်ျားစကာငျ်ား ေေ်စ ျားမခငျ်ားနငှ  ်ကက ျား ကြ်ကွြ်ကြဲမခငျ်ားတှိို  ကှိို စ ာငရွ်က်ရြည်။” နငှ်  အြှိိုဒ ်

၄၀ (ခ) (၂) စအာက်တွင ်“ က်သွယ်စရျားဝနစ် ာငြ်ှုလိုြ်ငနျ်ား စ ာငရွ်က်သည်  အစ ာက်အအံိုနငှ  ်စနရာြ ာျား၊ 

ေက်ြေစည်ျားြ ာျားကှိို ဝငစ်ရာက်  ကည် ရှုေေ်စ ျားမခငျ်ား မြ နှိိုငသ်ည်။” ဟို ြါရှှိသည်။311 ြည်သှိို  ြငမ် ေ်စေ 

အရြ်သာျားြ ာျားအစနမ င်  ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားကှိို ဝင်စရာက်နှိိုငစ်သာ အခွင် အာဏာြရှှိသမ င်  Mytel 

အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားြှာ ဥြစဒြှ ကငျ်ားလွတ်ခွင်  ရစနစြသည်။  

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအတွငျ်ားရှှိ Viettel ၏ လိုြ်ငနျ်ားတည်ရှှိြှုကှိို  Viettel ၏ ြဋှိညာဥ် အြှိိုဒ ်၂၁ 

စအာက်တွင ်သတ်ြှတ်မြဌာနျ်ားထာျားပြ ျား312 ၎ငျ်ားက Viettel ကှိို ဗ ယက်နြ်ေေ်တြ်၏ ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြ ာျားကှိို 

အသံိုျားမြ လ က် “နှိိုငင်ံစတာ် ကာကွယ်စရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိို ထြ်ျားစ ာငရ်န”် နငှ်  မြည်ြအ ွြဲှုံ့ 

အေည်ျားြ ာျား အြါအဝင ်“လှိိုအြ်သည်  ြည်သည် စနရာြ ှိိုတွငရ်ှှိသည်  အမခာျားအစ ာက်အအံိုြ ာျား၌ နှိိုငင်စံတာ် 
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ကာကွယ်စရျားနငှ်  လံိုမခံ စရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိို ထြ်ျားစ ာငရ်န”် လှိိုအြ်သည်။ Viettel ၏ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားရှှိ 

လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏  က်သွယ်စရျားေနေ်ြ ာျားအာျား တှိိုက်ရှိိုက် နည်ျားြညာြံ ြှိိုျားြှု 

ြံိုေံတေ်ရြ်ကှိို မ ေ်စြေါ်စေသည်။  

 က်သွယ်စရျားြ ာျား စထာက်ြံ စြျားမခငျ်ားြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ လိုြ်စ ာငန်ှိိုငရ်န ်ြံ ြှိိုျားစြျား ွယ်ရှှိမခငျ်ားစ ကာင်  

Mytel နငှ်  Viettel သည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ြါဝငသ်ည်  

ေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို စထာက်ြံ  အာျားစြျားကူည စနသည်။   

လက်နက်ကှိိုငြ်ဋှိြကခရှှိစသာ နယ်စမြြ ာျားအတွငျ်ား Mytel ြှတ င်  ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားကှိို 

ေ ျားြွာျားစရျား န ်န ်မြ လိုြ်မခငျ်ားတွင ်ေေ်အငအ်ာျားခ ြဲှုံ့ထွငမ်ခငျ်ားနငှ်  ှိိုငစ်သာ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  စမြသှိြ်ျားြှုြ ာျား 

ြါဝငြ်တ်သက်လာစေသည်။ တာဝါတှိိုငြ် ာျားအာျား အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားတွင ်ထာျားရှှိမခငျ်ားမ င်  Mytel အာျား 

မြနြ်ာေေ်တြ်ြှတ င်  လံိုမခံ စရျားကှိို စထာက်ြံ စြျားစနပြ ျား၊ လက်နက်ကှိိုငြ်ဋှိြကခ မ ေ်ြွာျားစန ြဲမ ေ်စသာ၊ 

၎ငအ်ာျား ေေ်တြ်ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုစ ကာင်  ရနလ်ှိိုြှုမ င်  ရှု မြငခံ်ရနှိိုငစ်သာ နယ်စမြြ ာျားတွင ်သှိသာထငရ်ှာျားသည်။ Mytel 

အစနမ င်  ၎ငျ်ား၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျားအတွက် ေေ်တြ်အာျား စငစွ ကျားစြျားစနရသည် ှိိုလျှငလ်ည်ျား 

ဤသည်ကှိို ြသှိရှှိရြါ။  

ြှတ်တြ်ျားစတာ်စတာ်ြ ာျားြ ာျားတွင ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအာျား “ငာှျားရြ်ျားြှု” ကှိို စ ေါ် မြထာျားမခငျ်ားြှာ 

မြနြ်ာေေ်တြ်အတွက် စနာက်ထြ် ြံိုြှနဘ်တ်ဂ္ က်တွင ်ထည် သွငျ်ားြထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစင ွအရငျ်ားအမြေ်တေ်ခို၏ 

သက်စသအစထာက်အထာျားြငမ် ေ်သည်။ နှိိုငင်၏ံ ောရငျ်ားေေ်ခ  ြ်ြှ ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနကှိို 

 ကည် ရှုေေ်စ ျားရန ်လိုြ်ြှိိုငခွ်င် အာဏာ ြရှှိသည် အစလ ာက် မြည်သူ  ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုတေ်ခို မ ေ်သည်  ေေ်တြ်၏ 

အစ ာက်အအံိုြ ာျားအာျား သံိုျားေွြဲစနြှုအတွက် Mytel ြှ မြနြ်ာေေ်တြ်သှိို   စငစွြျားစခ ြှုြ ာျားအစြေါ် အရြ်ဘက် 

ကက ျား ကြ်ြှု လံိုျားဝရှှိြစနြါ။ ြည်သည်  ေ ျားြွာျားစရျား ဘဏ္ဍာအရငျ်ားအမြေ်ြ ှိို ေြ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ထြ်ြံစထာကြ်ံ ပြ ျား ၎ငျ်ား၏ မြနြ်ာနှိိုငင်အံစြေါ် ခ  ြ်ကှိိုငြ်ှုကှိို အာျားစကာငျ်ားစေြါလှိြ် ြည်။  
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၅ (၁)  တိ ငျ်ားရငျ်ားသာျား ပ ည်သ လ   အသိ ငျ်ားအ ိ ငျ်ားမျာျားအဝ ေါ် 

စစ်တ ်၏စစ်ဆငဝ်ရျားမျာျားကိ  Mytel မှ ဝ ာက်က ဝ ျားသည်။   

ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ  ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို က  ျားလွနစ်နသည်  ေေ်တြ်ယူနေ်ြ ာျား 

အတွငျ်ား လွှင်  ြ်ျား အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျား လည်ြတ်မခငျ်ားမ င်  Mytel သည် ထှိိုရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို စထာက်ြံ အာျားစြျား 

ကူည စနသည်။ Mytel ြှ ၎ငျ်ား၏အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားတေ်ခိုကှိို ရခှိိုငမ်ြည်နယ် အနျ်ားပြှိ ှုံ့နယ်ရှှိ အငဂ်္ ငန် ယာတြ်ရငျ်ား 

အြှတ် ၉၁၉၏ ေခနျ်ားအတွငျ်ား ထာျားရှှိလိုြ်စ ာငစ်နသည်။313 အနျ်ားပြှိ ှုံ့သည် ၂၀၁၇ ခိုနေှ် “ရှငျ်ားလငျ်ားစရျား 

ေေ် ငစ်ရျားြ ာျား” နငှ်  ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျားအစြေါ် လှိငြ်ှိိုငျ်ား ှိိုငရ်ာ အ ကြ်ျား က်ြှုတွင ်“တက်ကကေွာ ြါဝငခ်ြဲ သည်  

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အစနာက်တှိိုငျ်ား ေေ်ဌာနခ  ြ် အစမခေှိိုက်ရာမ ေ်သည်။”314  

 

၂၀၂၀ ခိုနေှ် ဇွနလ်တွင ်မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ မြနြ်ာမြည် အစနာက ်က်တွင ်“ရှငျ်ားလငျ်ားစရျား ေေ် ငစ်ရျားြ ာျား” 

ထြ်ြံ ငန် ွှြဲခြဲ ပြ ျား အနျ်ားပြှိ ှုံ့ ရှှိ အရြ်သာျား ၁၂,၀၀၀ စက ာ်ြှာ ၎ငျ်ားတှိို  ရွာြ ာျားြှ စရွှှုံ့စမြာငျ်ားခံရမခငျ်ားနငှ် အတူ 

ထွက်စမြျားေရာ လြ်ျားစ ကာငတ်ေ်ခိုကှိိုြျှ ြရရှှိဘြဲ ထှိနျ်ားခ  ြ်ခံရြှုစအာက်တွင ်စရာက်စနပြ ျား ောျားနြ်ရှိကခာ 

အစထာက်အြံ ြ ာျား မြတ်စတာက်ြှုနငှ်  ေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာ  ကံ စနရသည် ဟူစသာ အေ ရငခံ်ောြ ာျား ရှှိစနသည်။ 

ေေ်တြ်က မြနြ်ာ ှိိုငဘ်ာြ က်နာှောြှ ြှိတ်ြငမ်ခငျ်ားကှိို ခံခြဲ ရသည်  ဌာစနြ ဒ ယာအိုြ်ေို တေ်ခိုမ ေ်သည်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား 

ြ ဒ ယာအ ွြဲှုံ့၏ အ ှိိုအရ “ နမ်ြတ်လြ်သွာျားပြ ျား ရွာသာျားြ ာျားြှာ ငကှ်စြ ာသ ျား၊ ြှိနနြဲသ ျား၊ သရက်သ ျားနငှ်  

ဟငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွက်ြ ာျားမ င်  ရှငသ်န်စနရသည်။” ဟို ှိိုသည်။315 အနျ်ားပြှိ ှုံ့ နငှ်  ရခှိိုင်မြည်နယ်၏ အမခာျားစနရာြ ာျား၌ 

အရြ်သာျားြ ာျားအစြေါ် နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို က  ျားလနွြ်ှုြ ာျားတွင ်Mytel အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျားကှိို 

လက်ခံစနစသာ ထှိိုအလာျားတူ ေေ်တြ်အ ွြဲှုံ့ြ ာျားြင ်ြါဝငြ်တသ်က်စနသည်မ ေ်ရာ Mytel ကှိို ထှိိုရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

နငှ်  တှိိုက်ရှိိုက် က်နယွ်စေသည်။   

 

တခ ှိ ှုံ့အစမခအစနြ ာျားတွင ်Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားြှာ ကငျ်ားစောင် ေခနျ်ားြ ာျားနငှ်  ဂ္ှိတ်ြ ာျားစဘျားတွင ်

တည်ရှှိမခငျ်ားက Mytel အစနမ င်  ၎ငျ်ား၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျားအာျား ကာကွယ်ရနအ်တွက် ေေ်တြ်ကှိို 

အသံိုျားမြ စနသည်ကှိို စထာက်မြစနသည်။  ရှြ်ျားမြည်နယ် စမြာက်ြှိိုငျ်ား၊ ကှိိုျားကန်  စဒသရှှိ စလာက်ကှိိုငပ်ြှိ ှုံ့နယ်တွင ်

Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားတေ်ခိုသည် ကငျ်ားစောင် ေခနျ်ားတေ်ခို၏ စဘျားနာျားတွင ်တည်ရှှိသည်။316 ကှိိုျားကန်  တွင ်

စသစသခ ာခ ာ ြှတ်တြ်ျားတငထ်ာျားစသာ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှု 

မ ေ်ရြ်ြ ာျားရှှိသည်။ ၂၀၁၇ ခိုနေှ်တွင ်ကှိိုျားကန်  စဒသ၌ ေေ် ငစ်ရျားြ ာျား၏ ရလဒစ် ကာင်  အရြ်သာျား ၂ စသာငျ်ားခန်   

စရွှှုံ့စမြာငျ်ားခံခြဲ ရပြ ျား317 ဥြစဒမြငြ်ြှ သတ်မ တ်မခငျ်ားြ ာျား၊ ညြှငျ်ားြနျ်ားနှှိြ်ေက်မခငျ်ားြ ာျားနငှ်  အဓြမစြ ာက် ံိုျား 

စေမခငျ်ားြ ာျား မ ေ်ခြဲ စ ကာငျ်ား အေ ရငခံ်ောြ ာျား ရှှိသည်။318  
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ကှိိုျားကန်  စဒသ၊ စလာက်ကှိိုင ်

ပြှိ ှုံ့နယ်တွင ်အတှိအက  

ြစ ေါ် မြနှိိုငသ်ည်  စနရာတခိုရှှိ 

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြှ Mytel 

BTS SHN1527။ ေေ်တြ် 

ကငျ်ားစောင် ေခနျ်ားတခိုက 

တာဝါတှိိုင၏် စဘျားနာျားတွင ်

တည်ရှှိသည်။ ေေ်တြ်ြှ 

က  ျားလွနသ်ည်  

ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  

လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငသ်ည်  

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ဤပြှိ ှုံ့နယ်တွင ်

မ ေ်ြွာျားခြဲ သည်။  

အရငျ်ားအမြေ် -  Viettel Construction Myanmar (VCM) ၏ စဒတာ က ှိ ျားစြါက်ြှု 

ရှြ်ျားမြည်နယ် အစရှှုံ့ဘက် က ှိ င်ျားတံိုပြှိ ှုံ့တွင ်ကတှိဂ္ံတှိိုငျ်ားေေ်ဌာနခ  ြ်တွငရ်ှှိစသာ တေ်ခို319 နငှ်  က ှိ င်ျားတံိုစလ ှိြ်၏ 

အစနာက် က်ရှှိ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားတေ်ခိုရှှိ ဒိုတှိယတေ်ခို320 အြါအဝင ်Mytel ၏ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား ၂ ခိုတှိို   

ပြှိ ှုံ့အဝနျ်ားအဝှိိုငျ်ားအတွငျ်ားရှှိ ေေ်တြ် အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားတွင ်တည်ရှှိစနသည်။ ကတှိဂ္ံတှိိုငျ်ားေေ်ဌာနခ  ြ်သည် 

ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ  က်သွယ်စရျားနငှ်  အခ က်မြ က်သွယ်ြှု စထာက်လှြ်ျားစရျား (SIGINT) လိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၏ 

ကဏ္ဍြ ာျား ြါဝငသ်ည်  အခ က်မြ က်သွယ်စရျားနငှ်  စထာက်လှြ်ျားစရျားယူနေ်ြ ာျားကှိို လက်ခံထာျားရှှိသည်။ 

မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ တှိိုက်ရှိိုကထ်ှိနျ်ားခ  ြ်စသာ က ှိ ငျ်ားတံိုပြှိ ှုံ့၌ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျား တည်ရှှိြှုသည် အစမခခံ 

အစ ာက်အအံိုြ ာျားကှိို ေေ်ဘက်  က်သွယ်စရျားြ ာျားအတွက ်အသံိုျားမြ ခံခြဲ ရနှိိုင်သည် ှိိုသည်  အနတရာယ်အမြင ်

ပြှိ ှုံ့ခံြ ာျားအတွက် စောင်  ကည် ခံရသည်  အနတရာယ် တေ်ခိုကှိိုြါ  နတ် ျားထာျားသည်။  

 

 

 



116         တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။   

 

 

 

 

 

 

 

 

အရငျ်ားအမြေ် -  VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ တ င် ရရှှိသည်  စမြြံိုညွှနျ်ားြ ာျားအာျား အစမခခံ၍  

Google Earth ြှတ င်  စတွှုံ့ရြံို။ 

 

ရှြ်ျားမြည်စမြာက်ြှိိုငျ်ား လာျားရှု ှိျားပြှိ ှုံ့ အငဂ်္ ငန် ယာတြ်ရငျ်ား ၉၁၂ တွင ်တည်ရှှိစသာ Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားသည် 

လည်ျား စဒသခံလူထိုအစြေါ် စောင်  ကည် ခံရြှုနငှ်  က  ျားလွနခ် ှိ ျားစ ာက်ြှု အနတရာယ် အလာျားတူ က စရာက်စေ 

ခြဲ သည်။321 အစမခခံအစ ာက်အအံိုအာျား ေ ြံခန်  ခွြဲြှုအတွက်ြါ တာဝနရ်ှှိစသာ ေေ်အငဂ်္ ငန် ယာြ ာျားြှ 

ထှိနျ်ားခ  ြ်သည်  တာဝါတှိိုငြ် ာျားကှိို ရှြ်ျားမြည်နယ်အတွငျ်ား မ ေ်ြာွျား ြဲ ြဋှိြကခြ ာျားတွင ်ြါဝငထ်ှိစတွှုံ့စနသည် ၊ 

လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို မြေ်ဒါဏစ်ြျားခံရမခငျ်ားြှ ကငျ်ားလွတ်ေွာ က  ျားလွနစ်နသည်  ေေ်တြ်က 

အသံိုျားမြ စနခြဲ ြည်  အနတရာယ်ကက ျားေွာရှှိြါသည်။   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရငျ်ားအမြေ် -  VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြ ှတ င် ရရှှိသည်  စမြြံိုညွှနျ်ားြ ာျားအာျား အစမခခ၍ံ  

Google Earth ြှတ င်  စတွှုံ့ရြံို။  

 

က ှိ ငျ်ားတံိုပြှိ ှုံ့ အဝနျ်ား 

အဝှိိုငျ်ားအတွငျ်ား Mytel 

အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား ၂ ခို 

တည်ရှှိစနပြ ျား 

မြည်သူလူထိုအစြေါ် 

စောင်  ကည် ခံရြည်  

ကက ျားြာျားစသာ အနတရာယ် 

က စရာက်စေသည်။  

 

ေေ်ဘက်  က်သွယ်စရျား 

ြ ာျားနငှ်  စောင်  ကည် ြှုြ ာျား 

အတွက် Mytel ၏ အစမခခံ 

အစ ာက်အအံိုကှိို ေေ်တြ်ြှ 

အသံိုျားမြ နှိိုငြ်ည်  အနတရာယ်ကှိို 

 နတ် ျားစနသည်  လာျားရှု ှိျားပြှိ ှုံ့ 

အဝနျ်ားအဝှိိုငျ်ားရှှိ Mytel BTS 

SHN1038။  

 



117         တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။   

Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားသည် စဝျားလံစခါငသ် သည်  တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားစဒသြ ာျားြှ မ ေ်ြွာျား ြဲ လက်နက်ကှိိုင ်

ြဋှိြကခြ ာျား ရှှိစနသည်  စနရာြ ာျားတွင ်တည်ရှှိစနသည်။ ၎ငျ်ား၏ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားတေ်ခိုသည် လက်နက်ကှိိုင ်

ြဋှိြကခြ ာျား ရှှိစနသည်  က ှိ ငျ်ားတံိုပြှိ ှုံ့နယ်  ငျ်ားစထာက်ရှှိ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားတေ်ခိုတွင ်တည်ရှှိစနသည်။322 

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားအတွငျ်ား  Viettel Construction Myanmar ြှ အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို 

တည်စ ာက်စနကာ MEC တာဝါတှိိုငတ်ေ်ခိုလည်ျား ရှှိသည်။  အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားသည် ဟယ်လ စကာ်ြတာ 

 ငျ်ားသည် ကွငျ်ားစနရာစဘျားတွင ်တည်ရှှိပြ ျား ၎ငျ်ားြှ ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ  က်သွယ်ြှုြ ာျားကှိို စထာက်ကူသည်  

အနတရာယ် တေ်ရြ်ရှှိကာ ဤသည်က ကတှိဂ္ံတှိိုငျ်ားဌာနခ  ြ်စအာက်ရှှိ တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားြှ က  ျားလွနစ်သာ လူ  အခွင် အစရျား 

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအာျား တှိိုက်ရှိိုက်ြံ ြှိိုျားစနသည်။  

 

 
 

ရှြ်ျားမြည်နယ် အစရှှုံ့ ြှိိုငျ်ား ြိုနျ်ားမ တ်တွင ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို မြေ်ဒါဏစ်ြျားခြဲ ရမခငျ်ားြှ ကငျ်ားလွတ်ေွာ က  ျားလွန်သည်  

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအနက်ြှ တေ်ခိုမ ေ်စသာ အထူျားေေ် ငစ်ရျားကွြ်ကြဲြှု အြှတ် (၁၈) ြှ Mytel 

အစမခေှိိုက် ေခနျ်ားတေ်ခိုကှိို323 လက်ခံထာျားသည်။ ၁၉၉၀ ခိုနေှ်က တည်စထာငခ်ြဲ သည်  တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျား အရြ် က် 

အ ွြဲှုံ့အေည်ျား တေ်ခိုမ ေ်သည်  ရှြ်ျားလူ  အခွင် အစရျား စ ာင်စဒျားရှငျ်ား (Shan Human Rights Foundation - SHRF) 

က ၇၃ နေှ်အရွယ် အြ ှိ ျားသြ ျားတေ်ဥ ျားအာျား ြိုဒှိနျ်ားမြ က င် ပြ ျား သူြ၏ နာျားကြ်ြ ာျားကှိို ခှိိုျားယူရနအ်တွက် စခါငျ်ားနငှ်  

နာျားရွက်ြ ာျားကှိို မ တ်ခြဲ သည်  အြှုမ ေ်ရြ်တေ်ခိုကှိို ြှတ်တြ်ျားတငထ်ာျားခြဲ သည်။324  

 

MEC တာဝါတှိိုင ်ြါရှှိစသာ 

က ှိ ငျ်ားတံိုပြှိ ှုံ့နယ်  ငျ်ားစထာက် 

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားရှှိ 

Mytel BTS SHN1349။  

 

အရငျ်ားအမြေ် - 

 VCM ၏ စဒတာ 

က ှိ ျားစြါက်ြှုြှတ င် ။  

 



118         တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။   

အရြ်သာျား ၆,၀၀၀ ခန်  ရှှိစသာ ြိုနျ်ားမ တ်ပြှိ ှုံ့ ြတ်ဝနျ်ားက ငတ်ွင ်မြနြ်ာေေ်သာျား ၁,၀၀၀ ခန်   

အစမခေှိိုက်လ က်ရှှိသည်။ လှိငြ်ှိိုငျ်ား ှိိုငရ်ာ အ ကြ်ျား က်ြှုြ ာျားအတွက် အမြေ်စြျားခံရမခငျ်ားြှ 

ကငျ်ားလွတ်ခွင်   က်လက်ရရှှိစနြှုစ ကာင်  ဤကြဲ သှိို   ကက ျားြာျားလှသည်  ေေ်ဘက်-အရြ်ဘက် တည်ရှှိြှု 

အခ ှိ ျားြြာဏသည် စဒသခံြ ာျား အထူျားသမ င်  အြ ှိ ျားသြ ျားြ ာျားအတွက် အစ ကာက်တရာျားအမ ေ် 

အပြြဲတြ်ျား တည်ရှှိစနစသာ အစ ကာငျ်ားအရငျ်ားအမြေ်တေ်ခို မ ေ်စနခြဲ သည်။ ၂၀၁၅ ခိုနေှ်တွင ်

တာခ  လှိတ်အန ျားရှှိ အြ ှိ ျားသြ ျားတေ်ဥ ျားအာျား ြိုနျ်ားမ တ်ြှ ေေ်သာျားတေ်ဥ ျားက ြိုဒှိနျ်ားက င် ြှုအာျား 

ရှြ်ျားလူ  အခွင် အစရျားစ ာင်စဒျားရှငျ်ားြှ ြှတ်တြ်ျားတငခ်ြဲ သည်။ ထှိိုေေ်သာျားကှိို ြိုနျ်ားမ တ်ရှှိ ၎ငျ်ား၏ 

အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားသှိို   မြနလ်ည် စရွှှုံ့စမြာငျ်ားခြဲ ပြ ျားစနာက် ထြ်ြံအမြေ်စြျားြှုကှိို သတငျ်ား 

ြ ကာျားရစတာ ြါ။      

ြိုနျ်ားမ တ်စဒသရှှိ ေေ် ငစ်ရျားကွြ်ကြဲြှုအြှတ် (၁၈) တွင ်Mytel ၏ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြါ ရှှိလာမခငျ်ားသည် ြှိိုြှိို 

စက ာခ ြ်ျားေရာတ မ ေ်လာသည်။ ြိုနျ်ားမ တ်နငှ်  အမခာျားစဒသြ ာျားတွင ်ေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်ြှု ှိိုငရ်ာ က  ျားလွနြ်ှု 

သက်စသအစထာက်အထာျားြ ာျားအရ ြိုနျ်ားမ တ် အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားသည် ေေ်ဘက်လှုြ်ရှာျားြှုြ ာျားကှိို 

စထာက်ကူစနပြ ျား  ှိိုျားရွာျားစသာ လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစနသည်  အနတရာယ်တေ်ခိုရှှိသည်။  

ကရငန် မြည်နယ် (ပဗှိတှိသျှထံြှ လွတ်လြ်စရျားရပြ ျားစနာက် ဗြာလူြ ှိ ျား လွှြ်ျားြှိိုျားစသာ အေှိိုျားရြှ ကယာျားမြည်နယ် 

အမ ေ် နာြည်စမြာငျ်ားခြဲ သည်။) စမခမြနတ်ြ်ရငျ်ား ၃၃၇ သည် စဘာ်လခြဲစဒသတွင ်Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား 

တေ်ခိုကှိို လက်ခံထာျားရှှိသည်။325 ဤတြ်ရငျ်ားသည် ကရငန် စဒသအတွငျ်ား အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားသေ်ြ ာျား 

တည်စထာငြ်ှုတွင ်တှိိုက်ရှိိုက်ြါဝငစ်နပြ ျား အရြ်သာျားြ ာျားအ ကာျားတွင ်စ ကာက်ရွံ ှုံ့ ြှုြ ာျား မ ေ်စေကာ 

ဤတငျ်ားြာြှုက ြဋှိြကခကှိို ြ ျားထှိိုျားစြျားနှိိုငသ်ည်။326 Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား စနာက်ထြ်တေ်ခို (KHY0089) ကှိို 

 ရူျား ှိိုျားရှှိ ေေ်တြ် သငတ်နျ်ား အစ ာက်အအံိုတေ်ခို၌ လက်ခံထာျားရှှိသည်။   

 
 

ကရငန် မြည်နယ်  ရူျား ှိိုျားရှှိ ေေ်တြ် 

သငတ်နျ်ားအစ ာက်အအံို တခိုရှှိ 

Mytel BTS KHY0089။  

အရငျ်ားအမြေ် -  

VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ 

တ င် ရရှှိသည်  စမြြံိုညွှနျ်ားြ ာျားအာျား 

အစမခခံ၍ Google Earth 

ြှတ င်  စတွှုံ့ရြံို။ 



119         တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။   

ကရငမ်ြည်နယ်တွင ်(ယခငေ်ေ်အာဏာရှငအ်ေှိိုျားရက အဂ္ဂလှိြ်ဘာသာတွင ်Karen ဟိုစရျားသာျားရာြှ Kayin ဟို 

နာြည်မြငခ်ြဲ သည်။) စမခမြနတ်ြ်ြ ၂၂ စအာက်၌ Mytel ၏ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား ၂ ခိုရှှိသည်။ တေ်ခိုြှာ တြ်ြ၏ 

ဌာနခ  ြ် ဘာျားအံတွင်327 မ ေ်ပြ ျား စနာက်တေ်ခိုြှာ စမြြံိုစြေါ် အစမခခံ ခန်  ြှနျ်ားခ က်အရ စတာငက်စလျားရှှိ 

စမခမြနတ်ြ်ရငျ်ား ၂၀၂ ဟို မ ေ်နှိိုင ်ွယ်ရာရှှိစသာ တှိတှိက က  ြသှိရသည်  

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားမ ေ်ြါသည်။328ကရငလ်ူ  အခွင် အစရျားအ ွြဲှုံ့  (Karen Human Rights Group) ြှ 

ထှိိုေေ်တြ် ၂  ွြဲှုံ့ေလံိုျားြှ တြ် ွြဲှုံ့ဝငြ် ာျားြါဝငသ်ည်  စမြသှိြ်ျားမခငျ်ားြ ာျားကှိို ြှတ်တြ်ျားတငထ်ာျားခြဲ သည်။329 Mytel ၏ 

စအာက်စမခအစ ာက်အံိုကှိို ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် ထှိိုစနရာတွင ်အသံိုျားမြ စနခြဲ သည်  

အနတရာယ်တေ်ခို ရှှိစနပြ ျား စဒသခံလူထိုအစြေါ် စနာက်ထြ် လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှု က  ျားလွနမ်ခငျ်ားအတွက် 

အနတရာယ်ရှှိစနြါသည်။   

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအတွက် စမြသှိြ်ျားြှုြ ာျားြှာ ေေ်အာဏာရှငစ်အာက်နငှ် ၊ ၎ငျ်ားအာဏာရှငြ်ှ 

အသွငက်ူျားစမြာငျ်ားြှုစနာက်ြှိိုငျ်ား ကာလ ၂ ခိုေလံိုျားတွငြ်ါ နေှ်စြါငျ်ားြ ာျားေွာ တငမ်ြမခငျ်ား ခံစနခြဲ ရသည်။330 

 

 
အရငျ်ားအမြေ်-  VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှတ င် ရရှှိသည်  စမြြံိုညွှနျ်ားြ ာျားအာျား အစမခခံ၍  

Google Earth ြှတ င်  စတွှုံ့ရြံို။ 

 

အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျား စ ာက်လိုြ်ရာတွင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအစနမ င်  လွတ်လြ်စသာ ကကှိ တင ်

သတငျ်ားအခ က်အလက်ရရှှိပြ ျား သစဘာထာျားစြျားြှု ှိိုငရ်ာ ြူြ ာျားကှိို လှိိုက်နာရြည်။ ဤကှိေစသည် အထူျားသမ င်  

ေေ်စရျားမ ေ်ထွနျ်ားြှု သြှိိုငျ်ားရှည် ကာစသာ မြနြ်ာမြည် တှိိုငျ်ားရင်ျားသာျား စဒသစနရာြ ာျားတွင ်အစရျားကက ျားသည်။ 

အစရှှုံ့စတာငအ်ာရှရှှိ တယ်လ စနာ၏ ေ ျားြွာျားစရျားအစြေါ် စနာ်စဝျားဘဏ ်DNB ၏ အေ ရငခံ်ောက  ှိိုထာျားသကြဲ သှိို   

ြင ်Mytel သည် “လိုြ်ကွက်စနရာ ရရှှိရနအ်တွက် ေေတ်ြ်စမြြ ာျားကှိို အထူျားလက်လှြ်ျားြ ခွင် ” ရရှှိစနသည်။331 

အလာျားတူြင ်တာဝါကိုြပဏ  တခိုမ ေ်သည်  Appollo Tower ၏ အေိုရှယ်ယာဝငတ်ေ်ဥ ျားက တာဝါတှိိုငြ် ာျား 

အတွက် ေေ်တြ်စမြြ ာျားအာျား ၎ငျ်ားတှိို  ြှ ငာှျားရြ်ျားရန ်ကကှိ ျားြြ်ျားြှုြ ာျားကှိို ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနက မငငျ်ားြယ် 

ေေ်တြ်စမြသှိြ်ျားြှုြ ာျား 

မ ေ်ြွာျားစနခြဲ စသာ တနသဂာရ  

စရမ  ပြှိ ှုံ့နယ် စရတြ် 

အစမခေှိိုက် ေခနျ်ားရှှိ Mytel 

BTS TNI10220  

 

 

 



120         Mytel နငှ်  ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံိုျား   

ခြဲ သည်ဟို ၂၀၁၅ ခိုနေှ်တွင ်ထိုတ်စ ေါ်စမြာခြဲ သည်။332  Mytel ၏ ေေ်တြ် က်သွယ်စရျားေနေ်ြ ာျားနငှ်  ခ ှိတ် က် 

စနြှုက စမြ သှိို  ြဟိုတ် သစဘာတူည ြှုရရန ်ညြှှိနှုှိငျ်ားေရာ၊ စဒသခံ လူထိုအသှိိုငျ်ားအဝနျ်ား၏ အခွင် အစရျားကှိို 

အစလျားထာျားေရာ ြလှိိုဘြဲ တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားနယ်စမြြ ာျားသှိို   ဝငစ်ရာက်ရာလြ်ျားစ ကာငျ်ားကှိို ၎ငျ်ားအစနမ င်  တွနျ်ားတွနျ်ား 

တှိိုက်တှိိုက် လိုြ်နှိိုငစ်ေသည်။   Justice For Myanmar ြှ ရရှှိထာျားစသာ အခ က်အလက်ြ ာျားအရ ေေ်တြ် 

အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားရှှိ Mytel ၏ တာဝါတှိိုင ်အြ ာျားေိုသည် တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားစဒသြ ာျားတွင ်တည်ရှှိစနသည်။   

၅ (၂)   Mytel နငှ့်် ကာကွယ်ဝရျား စစည်ျားမျာျား ညွှန် ကာျားဝရျားမှုျားရ  ျား   

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားသည် မြနြ်ာေေတ်ြ်၏ လက်နက်ထိုတ်လိုြ်သူမ ေ်ပြ ျား လူြ ှိ ျားတိုနျ်ား 

သတ်မ တ်ြှုြ ာျား၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို က  ျားလွနရ်ာတွင ်

ေေ်တြ်ြှ အသံိုျားမြ သည်  လက်နက်ြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်စနသည်။ Mytel သည် ြစကွျားတှိိုငျ်ားစဒသကက ျားရှှိ 

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၏ စနရာ အနည်ျား ံိုျား ၄ ခိုတွင ်အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို 

လည်ြတ်လ က်ရှှိသည်။333 ဤသည်ြှာ Mytel နငှ်  ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားတှိို  အ ကာျား 

တှိိုက်ရှိိုက် ေ ျားြွာျားစရျား  က်နယွ်ြှုတေ်ခို ရှှိစနသည်  အစထာက်အထာျားမ ေ်သည်။ တာဝါတှိိုင ်၄ ခိုြှာ ြစကွျား၏ 

ြတူစသာစနရာြ ာျားတွင ်ရှှိစနသည်  ှိိုစသာ်မငာျားလည်ျား  ြ်ျားလွှင်  အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျား၏ သတ်ြှတ်မြဌာနျ်ား 

နြံါတ်ြ ာျား (BTS identification numbers) အေဥ်လှိိုက်မ ေ်စနမခင်ျားက Mytel အစနမ င်  ကာကွယ်စရျား 

ြေစည်ျားြ ာျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၌  က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို တည်စ ာက်ရန ်ေနေ်တက  

ေ ြံခ က်တေ်ခိုရှှိထာျားစ ကာငျ်ား စထာက်မြစနသည်။  

၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်ကိုလသြဂ္ဂ ကျွြ်ျားက ငသူ်အ ွြဲှုံ့က ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားအစနမ င်  

စမြာက်ကှိိုရ ျားယာျားနငှ်  ခ ှိတ် က်ထာျားစသာ ြေ် ှိိုငျ်ားဒံိုျားက ည်အေ အေဥ်တခို အြါအဝင ်“ရှုတ်စထွျားနက်နြဲစသာ 

တကြ္ာလံိုျား မ န်  က က်ထာျားသည်  လက်နက်ြေစည်ျား ေိုစ ာငျ်ားြှု ကွနရ်က်တေ်ခိုကှိို ထှိနျ်ားသှိြ်ျားထာျားသည်” ဟို 

အေ ရငခံ်ခြဲ ပြ ျား334 ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားက “သြာရှိိုျားက  လက်နက်အြ ှိ ျားြ ှိ ျားအမြင ်ဒံိုျားက ည် အတွြဲလှိိုက်ြေ် 

လွှတ်ေငြ် ာျားနငှ်  စမြမြငြ်ှ စဝဟငြ်ေ် ြေ် ှိိုငျ်ားဒံိုျားက ည်ြ ာျား အြါအဝင ်ြြဲ ထှိနျ်ားေနေ်မ င်  ြေ်လွှတ်ပြ ျားစနာက် 

အလွတ်ြ ံသနျ်ား က စရာက်စသာ ဒံိုျားေနေ်ြ ာျားကှိို (ballistic missile systems)ကှိို ကှိိုရ ျားယာျား မြည်သူ   

ဒ ြှိိုကရက်တေ် သြတနှိိုငင် ံြှ ရရှှိခြဲ သည်။”335 ဟို ှိိုသည်။  
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အရငျ်ားအမြေ်-  VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ တ င် ရရှှိသည်  စမြြံိုညွှနျ်ားြ ာျားအာျား အစမခခံ၍  

Google Earth ြှတ င်  စတွှုံ့ရြံို။ 

 

 

 

 

 
 

အရငျ်ားအမြေ်- VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ တ င်   

 

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံိုျား၏ 

ကက ျားြာျားစသာ 

အစ ာက်အအံိုတေ်ခိုအ

တွငျ်ားရှှိ Mytel BTS 

MGY0746။  

 

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံိုျား 

ထိုတ်လိုြ်စရျားစနရာ 

အတွငျ်ားရှှိ Mytel BTS 

MGY0747 အတွက် 

စနရာ အေ အေဥ်။ 

တည်စနရာက 

တာဝါတှိိုင၏် ြူလ 

ရည်ရွယ်ခ က်သည် 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို၏ 

ဝနစ် ာငြ်ှုအတွက် 

မ ေ်သည်ကှိို 

စထာက်မြစနသည်။  
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အရငျ်ားအမြေ်-   VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ တ င် ရရှှိသည်  စမြြံိုညွှနျ်ားြ ာျားအာျား အစမခခံ၍  

Google Earth ြှတ င်  စတွှုံ့ရြံို။ 

 

Mytel ၏  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားနငှ်  လိုြ်ငနျ်ားစ ာငရွ်က်ြှု တှိိုက်ရှိိုက် က်သွယ်ခ က်ရှှိမခငျ်ားက 

အစမခခံအစ ာက်အအံိုနငှ်   က်သွယ်စရျား နည်ျားြညာ ြံ ြှိိုျားြှုြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေေ်ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားနငှ်  

လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်  န်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနသည်   Mytel နငှ်  Viettel တှိို   

အခနျ်ားကဏ္ဍ၏ စနာက်ထြ် အစထာက်အထာျား မ ေ်သည်။ Viettel ၏ တကြ္ာလံိုျား မ န်  က က်ထာျားသည်  

အ င်  င်  မ န်  ခ  စရျားလြ်ျားစ ကာငျ်ားြှတ င်  Mytel နငှ်  Viettel သည် ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားနငှ်  ေေ်တြ်၏ အမခာျားအေှိတ်အြှိိုငျ်ားြ ာျားကှိို အစထာက်အကူမြ သည်  လက်နက်ြေစည်ျား 

ေိုစ ာငျ်ားသည်  လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားတွင ်ြါဝငစ်နသည်  ကက ျားြာျားစသာ အနတရာယ် ရှှိသည်။   

လာြည်  အခနျ်ားတွင ်စ ေါ် မြထာျားသကြဲ သှိို   Mytel ၏ အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားကှိို Mytel ြှ တှိိုက်ရှိိုက် သှိို  ြဟိုတ် 

Viettel ၏ ြေစည်ျားေိုစ ာငျ်ားသည်  ကွနရ်က်ြ ာျားြှတ င်  နှိိုငင်တံကာ ြေစည်ျားမ န်  ခ  စြျားသွငျ်ားသူြ ာျားထံြှ ရရှှိစသာ 

ြေစည်ျားကှိရှိယာြ ာျားမ င်  တည်စ ာကထ်ာျားမခငျ်ားမ ေ်သည်။ လွှင်  ြ်ျားအစမခေှိိုက်ေခနျ်ား တခိုခ ငျ်ားေ တွင ်

ထိုတ်လွှင် မခငျ်ား၊ စရဒ ယှိိုနငှ်  ြှိိုက်ခရှိိုစဝ  ် ှိိုငရ်ာ ကှိရှိယာြ ာျား၊ စအာ ြ်တေ်ကယ် စကဘယ်နငှ်  စကဘယ် ှိိုငရ်ာ 

အြှိိုစ ာငျ်ားြေစည်ျားြ ာျား၊ ေြွ်ျားအာျား စြျားနည်ျားြညာတှိို  အမြင ်တာဝါ အစ ာက်အအံို၊ အိုတ်မြေ် နငှ်  စသျားငယ်သည်  

အစ ာက်အအံိုတှိို   ြါဝငသ်ည်။  

ေေ်တြ်အစ ာက်အအံိုြ ာျားအတွငျ်ား တာဝါတှိိုငြ် ာျား စ ာကလ်ိုြ်မခငျ်ားအာျားမ င်  နှိိုငင်တံကာ မ န်  ခ  စြျားသွငျ်ား 

သူြ ာျားထံြှ နည်ျားြညာအာျား လက်လှြ်ျားြ ြှုကှိို Mytel နငှ်  Viettel ြှ မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား အမြည် အဝစြျားအြ်စန 

သည်မ ေ်ပြ ျား ၎ငျ်ားနည်ျားြညာကှိို ေေ်တြ်ြှ ေေ်ဘက် ရည်ရွယခ် က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနနှိိုငသ်ည်  

အနတရာယ်တေ်ခို ရှှိစနသည်။   

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံိုျား 

ထိုတ်လိုြ်စရျားဧရှိယာ 

အတွငျ်ားရှှိ Mytel BTS 

MGY0747။   



• ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ Mytel ႏွင့္ Viettel တို႔အား  
နည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏  
ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို  
တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ပံ့ပိုးကူညီေနသည့္ 
အႏၲရာယ္အတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေစသည္။ 
 

• ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔တြင္ အေျခစိုက္သည့္  
ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ အဓိကႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
သည္ Mytel အား ေထာက္ပံ့ေပးသြင္းကာ ကုန္သြယ္မႈအရ ျမန္မာစစ္
တပ္ကို ကုန္သြယ္မႈအရ ပံ့ပိုးေနၿပီး စစ္ေရးရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အသုံးျပဳေနမည့္ နည္းပညာမ်ားကို ေပးေဆာင္ေနသည္။  

• ႏိုင္ငံတကာ တာဝါတိုင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဘ႑ာပံ့ပိုးမႈျဖင့္ Mytel အား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  
ေပးအပ္ေနၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေနသည္။  

အ
ခန

္း 
၆

MYTEL ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သို႔ MYTEL ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သို႔ 
ကမာၻလုံးဆိုင္ရာနည္းပညာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာနည္းပညာ 
ႏွင့္ တာဝါတိုင္ ေထာက္ပံ့  ႏွင့္ တာဝါတိုင္ ေထာက္ပံ့  
ေပးသြင္းသူမ်ား ေပးသြင္းသူမ်ား 
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အခန်ျား ၆။  

Viettel ၏ ကြ္ာအနှံ   ထှိေြ်နှိိုငြ်ှုြှတ င်  က ယ်မြန်  စသာ အစရအတွက် ရှှိသည်  နှိိုငင်တံကာ ေ ျားြွာျားစရျား 

လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည်  Mytel ကွနရ်က်ကှိို နည်ျားြညာနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားအာျား စြျားစ ာငလ် က်ရှှိသည်။ Mytel အာျား 

လိုြ်ငနျ်ားလည်ြတ်ြှု သစဘာအရ၊ ဘဏ္ဍာစရျား သစဘာအရြါ မြနြ်ာေေ်တြ်ထြဲသှိို   ထည် သွငျ်ားစြါငျ်ားေြ် 

ထာျားသည် မ ေ်စသာစ ကာင်  ဤေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို စထာက်ြံ  အာျားစြျားကူည ရာ စရာက်နှိိုငသ်ည်။ Mytel ြှ ဝယ်ယူေိုစ ာငျ်ားသည်  ြည်သည်  

ကှိရှိယာကှိိုြ ှိို မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ သူ၏ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိိုင်သည်။ သှိို  မ ေ်၍ Mytel အာျား 

စထာက်ြံ စြျားသွငျ်ားသူြ ာျားျားအာျားလံိုအစနမ င်   က် ံြှုြ ာျားကှိို ခ က်ခ င်ျား မ တ်စတာက်ရြည်။ နှိိုငင်တံကာ 

လူ  အခွင် အစရျား ဥြစဒကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်သည်  ြည်သည် ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားကှိိုြ ှိို တာဝနယ်ူတာဝနခံ်ြှု ရှှိစေရြည်။  

Viettel အာျား ြေစည်ျားစြျားသွငျ်ားသူြ ာျားအာျားလံိုျားသည် မြနြ်ာေေတ်ြ်နငှ်  ခ ှိတ် က်ြှုြ ာျားြှတ င်  ကိုလသြဂ္ဂ၏ 

ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျား၊ ေ ျားြွာျားစရျားြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားအ ွြဲှုံ့ 

၆ (၁) ထြ် င် လွှင် ေက်နငှ်  ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ် ကှိရှိယာြ ာျား 

၆ (၂) စရဒ ယှိို ကှိရှိယာြ ာျား 

၆ (၃)  အခ ှိန ်သတ်ြှတ်မခငျ်ား နည်ျားြညာ (Timing technology) 

၆ (၄) ဓါတ်အာျားစြျားသွငျ်ားသူြ ာျား (Power suppliers) 

၆ (၅) Nokia ( ငလ်န)် နငှ်  Ericsson ( ွ ဒင)် 

၆ (၆)  Mytel ၊ မြနြ်ာေေ်တြ်တှိို  နငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်စနစသာ     

 က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင ်ကိုြပဏ ြ ာျား 



125         ထြ် င် လွှင် ေက်နငှ်  ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ် ကှိရှိယာြ ာျား 

(OECD) ၏ နှိိုငင်ေံံို ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေိုကက ျားြ ာျားအတွက် လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျားစအာက်တွင ်၎ငျ်ားတှိို  ၏ လှိိုက်နာရန ်

တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားကှိို တှိိုက်ရှိိုက် သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်ပြ ျား  န်  က ငစ် ာက်  က်စနြှု ရှှိနှိိုငသ်ည်။ ၎ငျ်ားတှိို  အစနမ င်  

လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျားကှိို ခ က်ခ ငျ်ားခ ြှတ်လိုြ်စ ာငရ်ြါြည။် မြနြ်ာေေတ်ြ်က 

Vittel နငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ေ ျားြွာျားစရျား က် ံြှုြှ တှိိုက်ရှိိုက် သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်ပြ ျား အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားစနမခင်ျား ရှှိြရှှိ 

ြစသခ ာလျှင ်၎ငျ်ားတှိို  ၏ တခိုတည်ျားစသာနည်ျားလြ်ျားြှာ အ က်အသွယ်ြ ာျား မ တ်ရနသ်ာမ ေ်သည်။   

Huawei (တရိုတ်) နငှ်  ZTE (တရိုတ်) တှိို  က အသံိုျားမြ သူ၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားလံိုမခံ ြှုအစြေါ် ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှုြ ာျား 

ရှှိသည်ဟို ယူ ခ က်ြ ာျားစ ကာင်  အေှိိုျားရ စတာ်စတာ်ြ ာျားြ ာျား၏ စဝ နြ်ှုြ ာျားကှိို က ယ်မြန်  ေွာ ခံစနခြဲ ရပြ ျားမ ေ်ရာ 

မြနြ်ာမြည်ရှှိ အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက်လည်ျား ထှိိုသှိို  စသာ ေှိိုျားရှိြ်ေရာြ ာျားက ချွငျ်ားခ က်မ ေ်ြစနြါ။336  ှိိုငဘ်ာ 

လံိုမခံ စရျား ေှိိုျားရှိြ်ရြှုြ ာျားစ ကာင်  Viettel အစနမ င်  ၎ငျ်ား၏ မြည်တွငျ်ားကွနရ်က်တွင ်Huawei ကှိို ြှိတ်ြငခ်ြဲ ပြ ျား 

မြနြ်ာမြည်တွငြ်ူ Huawei နငှ်  ZTE တှိို  ၏ နည်ျားြညာအာျား တငွတ်ွငက် ယ်က ယ် သံိုျားစနသည်ြှာ သတှိထာျားေရာ 

မ ေ်သည်။337 ZTE အစနမ င်  Mytel ေ ျားြွာျားစရျား ေတငတ်ည်စထာငေ်ဥ်ကတည်ျားကြင ်န ျားေြ်စသာ  က် ံစရျား 

ရှှိစနခြဲ သည်။ Mytel ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံြ ာျား၏ ြထြဥ ျား ံိုျား နှိိုငင်ံတကာ ခရ ျားေဥ်သည် တရိုတ်မြည်သှိို   မ ေ်ပြ ျား ZTE 

နငှ်  စတွှုံ့ရနမ် ေ်သည်။338   

၆ (၁)    ်ဆင့််လွှင့််စက်နငှ့်် မိ က်ကရိ ဝ ့်ဖ် ကိရိယာမျာျား  

Huawei နငှ်  ZTE သည် Mytel အာျား ထြ် င် လွှင် ကှိရှိယာြ ာျားကှိို အဓှိက စြျားသွငျ်ားသူြ ာျားမ ေ်သည်။ Huawei 

သည် Huawei တံ ှိြ်တြ် တာဝါတှိိုငြ် ာျား လည်ြတ်စရျားအတွက် Mytel နငှ် လည်ျား တှိိုက်ရှိိုက်ြှိတ် က် 

မြ ထာျားြါစသျားသည်။  Huawei နငှ်  ZTE နည်ျားြညာကှိို Mytel ၏ ကွနရ်က်တွင ်က ယ်မြန်  ေွာ အသံိုျားမြ စနြှု၏ 

ရလဒစ် ကာင်   Huawei နငှ်  ZTE တှိို  သည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

စ ာငရွ်က်ြှုကှိို စထာက်ြံ  အာျားစြျားကူည စနနှိိုငသ်ည်ဟို Justice For Myanmar ြ ှစကာက်ခ က်ခ သည်။   

NEC (ဂ္ ြန)် သည် Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအတွက် ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ် ကှိရှိယာြ ာျားကှိို အဓှိက စြျားသွငျ်ားသူ 

တေ်ဥ ျားမ ေ်သည်။ Viettel ြှတ်တြ်ျားြ ာျားအရ NEC အစနမ င်  ကွနရ်က်စနရာအနှံ  အတွက် ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ် 

ကှိရှိယာြ ာျားကှိို ထိုနငှ် ထည်နငှ်  စထာက်ြံ သည်။339 ကှိရှိယာြ ာျား၏ ြူလြှာ NEC ၏ iPasolink ြှိသာျားေို 

ကိုြပဏ ြှ မ ေ်ပြ ျား ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာကဏ္ဍတွင ်က ယ်မြန်  ေွာ အသံိုျားမြ စနခြဲ သည်ဟို NEC ြှ စ ကာ်မငာထာျားသည်။340 

Mytel ြှ သံိုျားစနစသာ NEC ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ် ကှိရှိယာြ ာျားတွင ်မြငြ်သံိုျား ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ်  ယူနေ်ြ ာျား (Outdoor 

Units -ODU) ၏  ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို အြ ှိ ျားြ ှိ ျားနငှ်  iPasolink VR2 တှိို  ြါဝငသ်ည်။341 ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအတွငျ်ား 

အြါအဝင ်Mytel ကွနရ်က်တွင ်NEC ကှိရှိယာြ ာျားကှိို က ယ်မြန်  ေွာ အသံိုျားမြ ြှု၏ ရလဒစ် ကာင်  NEC သည် 



126         အခ ှိန ်သတ်ြှတ်မခငျ်ား နည်ျားြညာ (Timing technology) 

ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား စ ာငရွ်က်ြှုကှိို စထာက်ြံ  အာျားစြျားကူည  

စနနှိိုငသ်ည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။  

Huawei ၏ RTN 905၊ XMC ODU နငှ်  ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ် အငတ်ငန်ာြ ာျား အြါအဝင ်ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ် 

ကှိရှိယာြ ာျားကှိို Hwawei ြှ စြျားသွငျ်ားသည်။342  

၆ (၂)  ဝရဒ ယိ  ကိရိယာမျာျား 

CommScope (USA) သည် Nasdaq တွင ်ောရငျ်ားသွငျ်ားထာျားသည်  ကိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်ပြ ျား အစမခေှိိုက် 

အငတ်ငန်ာြ ာျား အြါအဝင ်အတှိိုငျ်ားအတာ က ယ်မြန်  စသာ  က်သွယ်စရျား နည်ျားြညာ အြ ှိ ျားြ ှိ ျားကှိို 

ထိုတ်လိုြ်သည်။ CommScope ြှ Mytel နငှ်  မြနြ်ာေေ်တြအ်တွက် အနည်ျား ံိုျား အငတ်ငန်ာ အြ ှိ ျားအောျား ၃ 

ခိုကှိို စထာက်ြံ စနပြ ျား ယငျ်ားတှိို  ကှိို မြနြ်ာေေ်တြ် အစ ာကအ်အံိုြ ာျားတွင ်အသံိုျားမြ စနခြဲ ကာ ၎ငျ်ား၏ အခ က်မြ 

 က်သွယ်စရျား ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်ကှိို စထာက်ကူမြ စနသည်။343 ေေ်တြ် အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအတွငျ်ားြါ 

မ ေ်နှိိုငစ်မခအြါအဝင ်Mytel ကွနရ်က်ြ ာျားတွင ် CommScope ကှိရှိယာြ ာျားကှိို က ယ်မြန်  ေွာ အသံိုျားမြ စနသည်  

ရလဒစ် ကာင်  ၎ငျ်ားကှိို ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားတွငလ်ည်ျား အသံိုျားမြ စနနှိိုငသ်ည်  အနတရာယ်တေ်ခို ကက ျားြာျားေွာ 

ရှှိစနသည်။ သှိို  မ ေ်၍ CommScope သည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

က  ျားလွနစ် ာငရွ်က်ြှုကှိို စထာက်ြံ အာျားစြျားကူည စနနှိိုငသ်ည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က် 

ခ သည်။  

ZTE သည် အစမခတည်လှုှိငျ်ား ယူနေ်ြ ာျား (baseband units) နငှ်  အစဝျားထှိနျ်ား စရဒ ယှိို ယူနေ်ြ ာျား အြါအဝင ်

စရဒ ယှိို ကှိရှိယာြ ာျားကှိို Mytel သှိို   တငသွ်ငျ်ားသည်  အဓှိက စြျားသွငျ်ားသူတေ်ဥ ျားလည်ျား မ ေ်သည်။ အစဝျားထှိနျ်ား 

စရဒ ယှိိုယူနေ်ြ ာျားနငှ်  အမခာျား စရဒ ယှိို အေှိတ်အြှိိုငျ်ားြ ာျားကှိို Huawei ြှလည်ျား အလာျားတူ တငသွ်ငျ်ားသည်။344  

၆ (၃)  အချိန် သတမှ်တပ်ခငျ်ား နည်ျား ညာ (Timing technology) 

Adva (ဂ္ ာြဏ ) သည် ၎ငျ်ား၏ လက်စအာက်ခံမ ေ်စသာ Oscilloquartz ( ွေ်ဇာလန)် ြှတ င်  အ င် မြင်  

အခ ှိနသ်တ်ြှတ်မခငျ်ား နည်ျားြညာကှိို စထာက်ြံ သည်။ Frankfurt Stock Exchange တွင ်ောရငျ်ားသွငျ်ားထာျားစသာ 

Adva က ၂၀၂၀ ခိုနေှ် ြတ်လတွင ်4G ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားနငှ်  5G အတွက် မြင ်ငြ်ှုကှိို အစထာက်အကူမြ ြည်  

အခ ှိနသ်တ်ြှတ်မခငျ်ား စမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားကှိို Mytel ကွနရ်က် တစလျှာက် မ န်  ခ သံိုျားေွြဲရနအ်တွက် Viettel နငှ်  



127         ဓါတ်အာျားစြျားသွငျ်ားသူြ ာျား (Power suppliers) 

သစဘာတူည ခ က်တေ်ရြ်ကှိို စ ကညာခြဲ သည်။345 ဤနည်ျားြညာကှိို ထြ်တူမြ ြှု စထာက်ကူယူနေြ် ာျား 

(synchronisation supply units) ြါသည်  Adva ၏ ြူလရည်ညွှနျ်ား Cesium နာရ စြေါ်တွင ်တည်စ ာက် 

ထာျားမခငျ်ားမ ေ်သည်။ Oscilloquartz ၏ ကှိိုယ်ြှိိုင ်စေ ျားကွက်မြြှင် တငစ်ရျား စ ကာ်မငာအရ ဤကှိရှိယာသည် 

“စရဒ ယှိို အသံိုျားမြ သည်  ကွနရ်က်ြ ာျား.....နငှ်  ေေ်ဘက် ကွနရ်က်ြ ာျား အေရှှိသည်  ြေ်ရှငအ်တွက် အဓှိကက သည်  

အစမခခံအစ ာက်အအံိုအတွက် အစကာငျ်ား ံိုျား အခ ှိနသ်တ်ြှတ်ြှု အရငျ်ားအမြေ်” မ ေ်သည်။346 Cesium 

နာရ ြ ာျားကှိို ြြဲ ထှိနျ်ားဒံိုျားက ည် ေနေ်ြ ာျားတွငလ်ည်ျား အသံိုျားမြ နှိိုငသ်ည်။ Adva ၏ စ ကညာခ က်အရ NEC ြှ 

တြ် ငမ်ခငျ်ားနငှ်  ထှိနျ်ားသှိြ်ျားမခငျ်ားကှိို တာဝနယ်ူရသည်။ မ န်  ခ သံိုျားေွြဲြှုြှာ ကွနရ်က်တခိုလံိုျားမ ေ်သည် အစလ ာက် 

ယခင ်အခနျ်ားတွင ်အစသျားေှိြ် ရှငျ်ားမြထာျားသကြဲ သှိို   ကန်  သတ်ထာျားစသာ ေေ်တြ်စနရာြ ာျားတွင ်တြ် ငမ်ခငျ်ား 

ြ ာျားြါ ြါဝငြ်ည်မ ေ်ရာ မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်  Adva ၏ နည်ျားြညာကှိို ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျား 

အတွက် အကန်  အသတ်ြြဲ  လက်လှြ်ျားြ ြှုကှိို ရရှှိသွာျားြည်မ ေသ်ည်။ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျား အတွငျ်ားြါ 

ြါဝငစ်သာ Mytel ကွနရ်က်တွင ်Oscilloquartz/Adva ကှိရှိယာြ ာျားကှိို နှိိုငင်တံဝှြ်ျား အသံိုျားမြ ြှု၏ ရလဒစ် ကာင်  

Oscilloquartz/Adva သည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွန ်

စ ာငရွ်က်ြှုကှိို စထာက်ြံ အာျားစြျားကူည စနနှိိုငသ်ည်ဟို Justice For Myanmar ြ ှစကာက်ခ က်ခ သည်။ 

၆ (၄)  ဓါတအ်ာျားဝ ျားသငွျ်ားသ မျာျား (Power suppliers) 

Mytel တွင ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျား၌ သံိုျားသည် လ သ ယံ နငှ်  အခင ်(valve) အသံိုျားမြ ခွြဲထာျားသည်  ခြဲ-အက် ေ် 

ဘက်ထရ ြ ာျားအတွက် စြျားသွငျ်ားသူ အြ ှိ ျားြ ှိ ျားရှှိသည်။ ဘက်ထရ ြ ာျားြှာ  က်သွယ်စရျားကွနရ်က်ြ ာျားအာျား 

ဓါတ်အာျားစြျားရနအ်တွက် အထူျားရည်ရွယ်၍ ဒ ဇှိိုငျ်ားြံိုေထံိုတ်ထာျားမခငျ်ားမ ေ်ပြ ျား အခ ှိ ှုံ့အစမခအစနြ ာျားတွင ်

ေေ်ဘက် က်သွယ်စရျားအတွက် သ ျားသန်  ဟို စြျားသွငျ်ားသူြ ာျားက ရှငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားလင်ျား ောရငျ်ားသွငျ်ားစ ေါ် မြ 

 ကသည်။347 ထှိို  အမြင ်Mytel အစနမ င်  ၎င်ျား၏ ကွနရ်က်တေ်ခိုလံိုျားရှှိ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို ဓါတ်အာျားစြျားရန ်

အတွက် ဂ္ ြနြ်ှ နည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ သည်  ြ ျားအာျားစြျားေက်ြ ာျားကှိို သံိုျားေွြဲသည်။ အခ ှိ ှုံ့စသာ Mytel 

တာဝါတှိိုငြ် ာျားကှိိုြူ မြနလ်ည်တည်စ ာက်စရျားနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား ှိိုငရ်ာ ဥစရာြဘဏ ်(European Bank for 

Reconstruction and Development - EBRD)နငှ်  မြငသ်ေ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ ်Porparco ြှ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုကှိို 

ရယူသည်  Mulliez ြှိသာျားေိုြှိိုင ်မြငသ်ေ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားတေ်ခိုမ ေ်စသာ Voltalia က ြံ ြှိိုျားသည်  စနစရာင်မခည် 

ေွြ်ျားအငသံ်ိုျား  ှိိုလာဓါတ်အာျားမ င်  လည်ြတ်သည်။348 ထှိိုစထာက်ြံ သူြ ာျားသည် ကိုလသြဂ္ဂ၏လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျားကှိို 

လှိိုက်နာရန ်၎ငျ်ားတှိို  ၏တာဝနရှ်ှိြှုြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်သည်ဟို Justice For Myanmar က စကာက်ခ က်ခ သည်။ 

၎ငျ်ားတှိို  အစနမ င်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျားကှိို မြ လိုြ်ရြည်မ ေ်ပြ ျား ၎ငျ်ားတှိို  ၏ 

ေ ျားြွာျားစရျား က် ံြှုြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား တှိိုက်ရှိိုကစ်သာ်၎ငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎ငျ်ား 

အက ှိ ျားြမ ေ်ထွနျ်ားစေရန ်စသခ ာစအာင ်လိုြ်ရြည်။  



128         Nokia ( ငလ်န)် နငှ်  Ericsson ( ွ ဒင)် 

စြျားသွငျ်ားသူြ ာျားထြဲတွင ် 

 

• Leoch International Technology (ဝဟာငဝ်ကာင)် – Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားကှိို 

ဓါတ်အာျားစြျားရနအ်တွက် VRLA ဘက်ထရ ြ ာျားကှိို စြျားသွငျ်ားသည်။349  

• Shandong Sacred Sun Power Sources Co. Ltd. (တရ တ)် – Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားကှိို 

ဓါတ်အာျားစြျားရနအ်တွက် VRLA ဘက်ထရ ြ ာျားကှိို စြျားသွငျ်ားသည်။350  

• ZTT (တရ တ)် – Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားကှိို ဓါတ်အာျားစြျားရနအ်တွက် လ သ ယံ ဘက်ထရ ြ ာျားကှိို 

စြျားသွငျ်ားသည်။ 351  

• Coslight (အနိဒယိ) – Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားကှိို ဓါတ်အာျားစြျားရနအ်တွက် လ သ ယံ 

ဘက်ထရ ြ ာျားကှိို စြျားသွငျ်ားသည်။ 352  

• Yanmar ( ျ န်) – Mytel အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားကှိို ဓါတ်အာျားစြျားရနအ်တွက် ြ ျားအာျားစြျားေက်ြ ာျားကှိို 

စြျားသွငျ်ားသည်။ 353  

• Voltalia (ပ ငသ်စ်) – MNTH ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏ မ ေ်စသာ Myanmar National Telecom 

Infra Company Limited (MNTI)နငှ်  ခ  ြ် ှိိုထာျားစသာ ကနထ်ရှိိုက်တေ်ခိုြှတ င်  ၁၇၁ 

ခိုထက်ြှိိုစသာ Mytel တာဝါတှိိုငြ် ာျားအတွက် အမခာျားအစြေါ် ြှ ခှိိုြှုကငျ်ားသည်  ၂ က လှိိုဝြ်အာျားရှှိ 

ေဥ် က်ြမြတ် စနစရာငမ်ခည်သံိုျားေွြ်ျားအာျားကှိို စထာက်ြံ သည်။354   

 

၆ (၅)  Nokia (ဖငလ်န်) နငှ့်် Ericsson (ဆွ ဒင)် 

Nokia နငှ်  Ericsson သည် Viettel ၏ မြည်တွငျ်ားကွနရ်က်အတွက်355 အြာထညြ် ာျားကှိို အဓှိက စြျားသွငျ်ားစနသူ 

ြ ာျားမ ေ်ပြ ျား Ericsson က Viettel ၏ 5G ေြ်ျားသြ်ြှုြ ာျားကှိို စထာက်ကူစြျားစနသည်။356 Viettel Global 

Investment JSC ၏ ဘဏ္ဍာစရျားအေ ရငခံ်ောြ ာျားတွင ်Nokia Networks (ယခငက် Nokia Solutions and 

Networks) သှိို   စြျားစခ ရန ်တာဝနရ်ှှိသည်ြ ာျား ြါဝငစ်နသည်။ Justice For Myanmar အစနမ င်   Nokia နငှ်  

Ericsson နည်ျားြညာအာျား Mytel ကွနရ်က်အတွငျ်ား အသံိုျားမြ စနသည် ှိိုသည်  သက်စသအစထာက်အထာျား 

ြစတွှုံ့စသျားစသာ်မငာျားလည်ျား ဗ ယက်နြ်ရှှိ Viettel ြှတ င်  ၎ငျ်ားနည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ စနနှိိုငသ်ည်  

အနတရာယ်တေ်ခို ကက ျားြာျားေွာ ရှှိြါသည်။ 



129         Mytel ၊ မြနြ်ာေေ်တြ်တှိို  နငှ်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်စနစသာ  က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင ်ကိုြပဏ ြ ာျား 

၆ (၆) Mytel ၊ ပမန်မာစစ်တ ်တိ ့်နငှ့်် စ ျား ွာျားဝရျားလ  ်ဝနဝသာ 

ဆက်သယွ်ဝရျားတာ ါတိ င ်က မပဏ မျာျား  

မြနြ်ာ က်သွယ်စရျား မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှုသည် ြှိိုဘှိိုငျ်ားစအာ်ြစရတာြ ာျားအာျား  က်သွယ်စရျား တာဝါတှိိုငြ် ာျား 

စ ာက်လိုြ်ငာှျားရြ်ျားသည်  မြည်တွငျ်ားမြည်ြ ကိုြပဏ ြ ာျား ရညည်ွှနျ်ားရြည်  တှိိုငျ်ားမြည်အတွငျ်ား တာဝါတှိိုင ်

ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ား ကက ျားထွာျားလာြှုတေ်ရြ်ကှိို ဥ ျားတည်စေခြဲ သည်။ Mytel သည် ကွနရ်က် တ င် ခံလွှင် ြှုြ ာျားအတွက် 

တတှိယ ကာျားခံအိုြ်ေိုြှ တာဝါတှိိုငြ် ာျားကှိို ငာှျားရြ်ျားစြျားမခငျ်ားမ င်  စေ ျားကွက် လွတ်လြ်ြှုလိုြ်မခငျ်ားြှ အက ှိ ျားအမြတ် 

ကှိို ရရှှိစနသည်။ ြိုဂ္ဂလှိက စအာ်ြစရတာြ ာျားြှ ငာှျားရြ်ျားထာျားစသာ တာဝါတှိိုငြ် ာျားကှိို ေေ်စရျားရည်ြှနျ်ားခ က်ြ ာျား 

အတွက် မြနြ်ာေေ်တြ်၏  က်သွယ်စရျားကွနရ်က်အတွငျ်ား အသံိုျားမြ စနနှိိုငြ်ါသည်။ အနည်ျား ံိုျားအာျားမ င်  

တာဝါတှိိုငက်ိုြပဏ ြ ာျားသည်  Mytel ြှ တ င်  မြနြ်ာေေ်တြန်ငှ်  ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံစရျားြ ာျား ရှှိစနြါသည်။ 

ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု ရှုစထာင် ဘက်က  ကည် လျှင ်တယ်လ စနာ (စနာ်စဝျား)နငှ်  စအာ်ရ ဒျူား (ကာတာ) အြါအဝင ်

အမခာျား ြှိိုဘှိိုငျ်ားစအာ်ြစရတာြ ာျားြါ အသံိုျားမြ စနစသာ အာျားလံိုျား ေိုမြံ စြါငျ်ားေည်ျား ထာျားသည်  စနရာြ ာျားကှိို Mytelြှ 

ြိုဂ္ဂှိ လ်ြ ာျားက လက်လှြ်ျားြ စနသည်ြှာ ေှိိုျားရှိြ်ေရာမ ေ်သည်။ ဤသှိို   ြျှစဝအသံိုျားမြ စသာ တာဝါစနရာြ ာျားကှိို 

စောင်  ကည် မခငျ်ား အြါအဝင ်အစနာှက်အယှက်မြ  အသံိုျားခ  ခံရနှိိုငသ်ည်  အနတရာယ်လည်ျား ရှှိစနသည်။    

ြိုဂ္ဂလှိက တာဝါတှိိုငလ်ိုြ်ငနျ်ား စ ာငရွ်က်သူြ ာျားထြဲြှ အကက ျားြာျား ံိုျားတေ်ခိုမ ေ်သည်  Irrawaddy Green Towers 

(IGT) (လူဇငဘ်တ်)သည် Mytel နငှ်  တာဝါတှိိုငစ်နရာ ၆၇၇ ခိုအတွက် ၂၀၁၇ ခိုနေှ် ဇူလှိိုငလ်တွင ်ကက ျားြာျားသည်  

ငာှျားရြ်ျားြှု သစဘာတူည ခ က်ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။357 သှိို  မ ေ်၍ IGT သည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

ေ ျားြွာျားစရျားကှိို စထာက်ကူစနပြ ျား ၎ငျ်ား၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်   က်နယွ်သွာျားသည်။ မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  

ဤကိုနသွ်ယ်စရျား  က် ံြှုစ ကာင်  IGT သည် ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှင၏် 

အြည်တြ်ခံခြဲ ရမခငျ်ားမ ေ်သည်။   

၂၀၁၇ ခိုနေှ် ဇူလှိိုငလ် ရှိိုဟငဂ်္ ာ လူြ ှိ ျားတိုနျ်ား သတ်မ တ်ြှုကှိို ဥ ျားတည်စနသည် အခ ှိနတ်ွင ်IGT က ေေ်တြ် 

စလယာဥ်တေ်ေ ျား ြ က်က ြှုြှ နေ်နာခံောျားခြဲ ရသူြ ာျားအတွက် စနမြည်စတာ် တှိိုငျ်ားစဒသ ေေ်ဌာနခ  ြ်၏ တှိိုငျ်ားြှုျား 

ဗှိိုလ်ခ  ြ်ကက ျား မြင် စြာ်ထံ က ြ် ၅ သနျ်ား (အစြရှိကနစ်ဒေါ်လ ၃,၆၄၄) ကှိို လှုဒါနျ်ားြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ခြဲ သည်။358 

ထှိိုလှုဒါနျ်ားြှုသည်  IGT အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  န ျားေြ်စသာ  က် ံြှုရှှိသည်  အခ က်မြြှု တေ်ရြ်မ ေ်သည်။ 

စနမြည်စတာ် တှိိုငျ်ားစဒသ ေေ်ဌာနခ  ြ်၏ တှိိုငျ်ားြှုျား အစနမ င်  ဗှိိုလ်ခ  ြ်ကက ျား မြင် စြာ်သည် Mytel ကွနရ်က်ထြဲတွင ်

ြါဝငြ်တ်သက်စနပြ ျား ၎ငျ်ား၏ ကွြ်ကြဲြှု ဌာနခ  ြ်၌ ကာျားမ င်  စရွှုံ့လ ာျားတာဝါတှိိုငက်ှိို ေ ေဥ်စနသည်။359  
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စနမြည်စတာ်တှိိုငျ်ားစဒသ 

ေေ်ဌာနခ  ြ်သှိို   IGT ြှ 

စငလွှုဒါနျ်ားြှု ဓါတ်ြံို။ 

အရငျ်ားပမစ် - 

Tower Times.  

 

 

 

 

 

 

IGT ကှိို ေကဂာြူတွင ်ြှတ်ြံိုတငထ်ာျားသည်  shell ကိုြပဏ တေခ်ိုမ ေ်သည်  Irrawaddy Towers Asset Holding 

(ITAH) က ယခငက် ြှိိုင ်ှိိုငခ်ြဲ သည်။ ITAH အာျား အဓှိက ြှိိုင် ှိိုငသူ်ြ ာျားြှ ဒဘူှိိုငျ်ား အစမခေှိိုက် ြိုဂ္ဂလှိက 

ရှယ်ယာကိုြပဏ  တေ်ခိုမ ေ်သည်  Alcazar Capital Limited နငှ်   M1 Group Limited တှိို  မ ေ်သည်။360 ၂၀၂၀၊ 

ဒဇီငဘ်ော ၁၁  က်တွင ်အဆ ု ါလု ်င ််းအော်း CVC Capital Partners (လူဇငဘ်တ်)   ု  ရ ောင််းချခဲ  ည်။361 

နှိိုငင်တံကာစငစွ ကျား စကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျား (IFC) နငှ်  အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ ်(ADB) တှိို  က IGT အာျား ြူျားတွြဲစခ ျားစင ွ

တေ်ရြ်ကှိို စြျားထာျားသည်။ IGT အစနမ င်  အမခာျားစငစွ ကျားစထာက်ြံ ြှုကှိို ဒတ် ခ ်် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏတ်ေ်ခိုမ ေ်စသာ 

Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) က ဥ ျားစ ာငသ်ည်  European 

Development Financial Institutions (EDFI) က ထြ်ြံရရှှိသည်။ IGT အာျား စငလွံိုျားစငရွင်ျားစခ ျားငာှျားြှုတွင ်

ြါဝင ်ကသည်  EDFI အ ွြဲှုံ့ြ ာျားြှာ Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) (ဂ္ ာြဏ )၊  

Proparco (မြင်သေ်)၊ CDC Group (ဂ္ရှိတ်ပဗှိတှိန)်၊ Belgian Investment Company for Developing 

countries (BIO) (ဘယ်လ်ဂ္  ယံ) နငှ်  Development Bank of Austria (OeEB) ( သေတ ျားယာျား) 

တှိို  မ ေ် ကသည်။ CDC Group သည် IGT အတွက် ဥစရာြထြဲြှ အကက ျား ံိုျားပြ ရှင ်မ ေ်သည်။362  

IGT ၏ အဓှိက ပြှိ င ်က်ြှာ အစြရှိကန ်ရှယ်ယာကိုြပဏ မ ေ်သည်  TPG Capital ြှ အြ ာျားေို ြှိိုင ်ှိိုငစ်သာ 

တာဝါတှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားတခိုမ ေ်သည်  Apollo Towers မ ေ်သည်။ Apollo Towers အစနမ င်  

အစြရှိကန၏် နှိိုငင်တံကာ  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏမ် ေ်သည်  Development Finance Corporation ြှ 

အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ သနျ်ား ၂၅၀ ဘဏ္ဍာစရျားစထာက်ြံ ြှုကှိို ရရှှိထာျားသည်။363 ၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်Apollo Towers က 
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စနာက်ထြ် တာဝါကိုြပဏ မ ေ်သည်   Pan Asia Majestic Eagle နငှ်  စြါငျ်ားေြ်ခြဲ ပြ ျား AP Towers ကှိို  ွြဲှုံ့ေည်ျား 

ခြဲ သည်။364 ဤသှိို   စြါငျ်ားေြ်ခြဲ သည် အခ ှိနက် အနည်ျားေို ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငမ် ေ်သည်  Myanmar Investments 

International Ltd (MIL) က “Apollo Myanmar အစနမ င်  Telecom International Myanmar Company 

Limited [Mytel] ထံြှ လက်ရှှိ ရှှိစနပြ ျားမ ေ်စသာ ၎င်ျား၏ တာဝါတှိိုငြ် ာျားအမြင ်ထြ်ြံအငာှျားခ ထာျားြှုြ ာျားအတွက် 

ကက ျားြာျားစသာ ကတှိကဝတ်မြ ြှုြ ာျားကှိို ြ ကာစသျားြ က ရရှှိခြဲ သည်.....MIL ၏ ဒါရှိိုက်တာြ ာျား အစနမ င်  

ဤသည်က Apollo Towers ၏ အမြတ်အေွနျ်ားရနှိိုငြ်ှုအစြေါ် အစြါငျ်ားလကခဏာစ ာငသ်ည်  သက်စရာက်ြှုြ ာျား 

ရှှိလာနှိိုငြ်ည်ဟို ယံို ကည်ြါသည။်” ဟို စ ကညာခြဲ သည်။365 Viettel ၏ စဒတာြ ာျားအအရ Pan Asia ြှ Mytel 

ထံ တာဝါတှိိုငြ် ာျားကှိို အလာျားတူ ငာှျားရြ်ျားထာျားရာ366 မြနြ်ာေေတ်ြ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားရာ 

စရာက်သည်။  

National Tower Development Co.Ltd. (NTD) (ေကဂာြူ) သည်  “နှိိုငင်အံတွငျ်ား ၄ ခိုစမြာက် စအာ်ြစရတာ 

အသေ်မ ေ်သည်  Mytel ကွနရ်က်ြ ာျား ထွက်စြေါ်လာြှုကှိို အခွင် စကာငျ်ားယူရနအ်တွက်” တည်စထာငထ်ာျားသည်  

တာဝါတှိိုင ်ကိုြပဏ မ ေ်သည်။367 NTD ၏ ယခင ်အလိုြ်အြှုစ ာငအ်ရာရှှိခ  ြ်မ ေ်သူ Kieran J Rabbitt ြှ 

ထိုတ်မြနစ်သာ တငမ်ြခ က်တေ်ခိုအရ Mytel နငှ်  “လှိိုက် က်ရန ်တည်စ ာက်ြါ”  ှိိုသည်  သစဘာတူည ခ က် 

တေ်ရြ်ကှိို ၂၀၁၇ ခိုနေှ် ဇူလှိိုငလ်တွင ်လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ ပြ ျား ြနတစလျားတှိိုငျ်ားစဒသကက ျားနငှ်  ကခ ငမ်ြည်နယ်တှိို  ကှိို 

ဥ ျားောျားစြျားထာျားလ က် စနရာ ၁၂၀ ခိုကှိို ၂၀၁၈ ဒ ဇငဘ်ာတွင ်တည်စ ာက်စြျားခြဲ သည်။368 NTD ၏ ဒါရှိိုက်တာ 

ထြဲြှ တေ်ဥ ျားမ ေ်သည်  ြက်ထရေ်စအာငသ်ည် မြနြ်ာေေ်တြအ်တွက် လက်နက်ြ ာျား ဝယ်ယူေိုစ ာငျ်ားြှုတွင ်

ြါဝငြ်တ်သက်စနသည်။369 Mytel သှိို   ငာှျားရြ်ျားစနစသာ အမခာျား တာဝါတှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားတွင ်

ြစလျားရှာျားနှိိုငင် ံအစမခေှိိုက်စသာ  edotco နငှ်  OCK တှိို   ြါဝငသ်ည်။370 OCK အိုြ်ေိုသည် ေေ်လက်နက်ြေစည်ျား 

ကနထ်ရှိိုက်တာ မ ေ်စသာ King Royal Tachnologies နငှ်  ြှိတ် က်တေ်ဥ ျားမ ေ်သည်။ (အခနျ်ား ၄ တွင ်ကည် ြါ။)  

Mytel ြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ကိုနသွ်ယ်စရျား ခ ှိတ် က်ြှုြ ာျား ရှှိစနသည် အမြင ်Apollo Towers အစနမ င်  

ေေ်တြ်စမြကှိို ငာှျားရြ်ျားရန ်ကကှိ ျားောျားခြဲ ြါသည်။ Tillman Global Holdings ြှ အစြရှိကနအ်ေှိိုျားရထံ ထိုတ်စ ေါ် 

စမြာ ကာျားခ က်အရ “စအာ်ြစရတာြ ာျားြှ တာဝါြ ာျားကှိို စနရာခ လှိိုသည်  (နှိိုငင်တံဝှြ်ျား ယံို ကည်ေှိတ်ခ ရစသာ 

 ြဲလ် ိုနျ်ားလွှြ်ျားမခံ ြှု ရရှှိနှိိုငစ်ေြည် ) တခ ှိ ှုံ့စသာ စမြစနရာြ ာျားအာျား ေေ်တြ်ြှ ြှိိုင ်ှိိုငထ်ာျားသည်။ အမခာျား 

တာဝါကိုြပဏ ြ ာျားနငှ် အတူ Apollo ြှ ငာှျားရြ်ျားြှုြ ာျား ေ ေဥ်ရန ်ေေ်တြ်အရာရှှိြ ာျားနငှ်  သ ျားသန်  စတွှုံ့ ခြဲ သည်။”371 ဟို 

 ှိိုသည်။ ၂၀၁၄ ခိုနေှ် အစောြှိိုငျ်ား အေ ရငခံ်ောတွင ်Tillman Global Holdings က မြနြ်ာေေ်တြ်ထံြှ 

စမြငာှျားရြ်ျားရန ်ကကှိ ျားြြ်ျားစနသည်   က်သွယ်စရျား ြံ ြှိိုျားစနသူြ ာျားထြဲတွင ်တယ်လ စနာသည် တေ်ခိုမ ေ်သည်ဟို 

စမြာ ှိိုခြဲ သည်။372 Justice For Myanmar အစနမ င်  ဤညြှှိနှုှိငျ်ားအစမ ရှာြှုြ ာျား စအာငမ်ြငမ်ခငျ်ား ရှှိြရှှိကှိို 

အတည်ြမြ နှိိုငြ်ါ။ ၂၀၁၅ ခိုနေှ်တွင ် Tillman Global Holdings က”ေေ်တြ်ြှိိုင ်စမြစနရာြ ာျားကှိို Apollo 

Towers ြှ ငာှျားရြ်ျားရန ်စလျှာက် ှိိုထာျားြှုြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနြှ မငငျ်ားြယ်ခြဲ သည်။” ဟို 
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အေ ရငခံ်ခြဲ သည်။373 ြည်သှိို  ြငမ် ေ်စေ Apollo Towers အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားစသာ 

မြည်ထြဲစရျားဝနက်က ျားဌာနထံြှ စမြြ ာျားကှိို စအာငမ်ြငေ်ွာ ငာှျားရြ်ျားရရှှိခြဲ သည်။374  Justice For Myanmar အစနမ င်  

မြည်ထြဲစရျားဝနက်က ျားဌာနနငှ်  Apollo Towers ၏ ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံစရျားအစြေါ် ေှိိုျားရှိြ်စ ကာင်  ကြှု ရှှိသည်။ 

မြည်ထြဲစရျား ဝနက်က ျားဌာနစအာက်တွငရ်ှှိစသာ ရြဲတြ် ွြဲှုံ့ နငှ်  မြည်တွငျ်ား စထာက်လှြ်ျားစရျားတှိို  ြှ က  ျားလွနစ်သာ 

လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ထှိိုရံြံိုစငြွ ာျားြှ ြံ ြှိိုျားစြျားနှိိုငသ်ည်။ Apollo Towers အာျား အစြရှိကန၏် 

အြ ာျားမြည်သူြှိိုင ်ရံြံိုစငြွှ စငစွ ကျားစထာက်ကူစနသည် အတွက် အစြရှိကနအ်ေှိိုျားရအစနမ င် လည်ျား တိုန်  မြနရ်န ်

တာဝနတ်ေ်ရြ် ရှှိသည်။   

တာဝါတှိိုငက်ိုြပဏ ြ ာျားအာျားလံိုျားသည် ကိုလသြဂ္ဂ၏ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျားအစြေါ် ၎ငျ်ားတှိို  ၏ တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားကှိို 

လှိိုက်နာပြ ျား Mytel နငှ်   က် ံြှုြ ာျားကှိို မ တ်စတာက်ရန ်မြည်ထြဲစရျားဝနက်က ျားဌာန အြါအဝင ်မြနြ်ာေေ်တြြ်ှ 

ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားစသာ အစ ာက်အအံိုြ ာျားနငှ်  ြည်သည် ငာှျားရြျ်ားြှုြ ာျားကှိိုြ ှိို ရြ ်ှိိုငျ်ားရနမ် ေ်သည်။    

 



• Mytel အား အမ်ားပိုင္ႏွင့္ပုဂၢလိက ဖက္စပ္အျဖစ္ ဖန္တီးထားရာ စစ္
တပ္မွ “အစိုးရ၏ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္” ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူပိုင္ 
ရံပုံေငြမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို Mytel မွ တဆင့္ အလြဲသုံးစားျပဳေနၿပီး 
တရားဝင္အလုပ္မ်ားအတြက္ ပုံမွန္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းမထားေ
သာ လ်ိဳ႕ဝွက္ရံပုံေငြကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္။  
 

• အဓိက ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားသည့္ Viettel Global Investment JSC 
အား ေခ်းေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း 
ေစကာ ၎၏ ရာဇဝတ္မႈ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ထပ္မံျဖစ္ေစသည္။ ဤရံပု ံ
ေငြမ်ားကို ျမန္မာျပည္အတြက္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္မ်ိဳးသုံးပစၥည္းမ်ား
ကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔အတြက္ သုံးေနႏိုင္
သည္။  

• ဗီယက္နမ္ဘဏ္မ်ားသည္ Mytel အား ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို ပံ့ပိုးေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကို တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစ
သည္။ ထိုအထဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားမွ ရွယ္
ယာပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ေကာ္ပိုေရး
ရွင္းမ်ားႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ေငြေၾကးပံ့
ပိုးေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရွိေသာ ဘဏ္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။  

• MEC အေနျဖင့္ Yangon Stock Exchange မွ တဆင့္  ဘ႑ာေငြရွာ 
ေဖြျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးရရွိျခင္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနသည္။  

• ျမန္မာျပည္မွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဒီဂ်စ္တယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ ္
ေဆာင္ေနသာ ကြန္ရက္တစ္ခုသည္ စစ္တပ္ပိုင္ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳ 
ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ အပါ 
အဝင္ စစ္တပ္၏ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနသည္။ 

အ
ခန

္း 
၇ ေငြေနာက္ကို လိုက္ၾကည့္ျခင္း ေငြေနာက္ကို လိုက္ၾကည့္ျခင္း 
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အခန်ျား ၇။   

Mytel အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်အတွက် ေ ျားြွာျားစရျားအက ှိ ျားေ ျားြွာျားတေ်ရြ်ကှိို အလိုြ်အစကျွျားမြ စနသည်။  

အမြတ်အေွနျ်ား အလွနက်က ျားြာျားစသာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားတေ်ရြ်အစနမ င်  Mytel ြှ မမ မ်ောစစ်တ ်အတွက် 

ဘတ်ဂျက်မ င ် ရငအွ င််းအမမစ်တေ်ရြ်ကှိို မ ည်  ည်ျားစြျားစနပြ ျား ေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

ြံ ြှိိုျားစြျားစနကာ ထငရ်ှာျားစသာ ေေ်စခါငျ်ားစ ာငြ် ာျားကှိိုလည်ျား ခ ြ်ျားသာစနစေနှိိုငြ်ါသည်။ Viettel ၏ 

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်စသာ Viettel Global Investment JSC ြှတ င်  ကွနရ်က်၏ ထွက်ရှှိလာြှုကှိို 

စငစွ ကျားစထာက်ြံ စြျားခြဲ စသာ စခ ျားစငြွ ာျားနငှ်  နှိိုင်ငတံကာ စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှု ေ ျားြွာျားစရျားြ ာျားြှ Mytel ကှိို 

ေေ်တြ်ြှ ြှိိုင ်ှိိုငသူ်ြ ာျားက အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားလာခြဲ သည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်စံတာ်၏ ြါဝငြ်တ်သက်ြှုမ ေ်  ၎ငျ်ား၏ 

ကှိိုယ်ြှိိုင ်ဒ ဂ္ ေ်တယ် အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို ေေ်တြ်ြှ အလာျားတူ  နတ် ျားပြ ျား အမြတ်အေွနျ်ားြ ာျား 

တှိိုျားြွာျားစေကာ ၎ငျ်ား၏ ရာဇဝတ်ြှု မြ လိုြ်ြှုကှိို  က်လက် စ ာငရွ်က်စေနှိိုငခ်ြဲ သည်။ ေေ်တြ်အစနမ င်  

ကြ္ာ ဘဏ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု အစထာက်အြံ ြှြင ်အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားြှု ရှှိနှိိုငခ်ြဲ ပြ ျား ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ ြေစည်ျားစြျားသွငျ်ားသူြ ာျား 

နငှ်  ြဟာဗ  ဟာက စသာ အခ ှိတ်အ က်ြ ာျား ခ  ျားမြြှင် ခံစနခြဲ ရသည်။  

၇ (၁) Mytel နငှ်  Viettel တှိို  ြှ တ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျ်ားစနစေသည်  

နှိိုငင်တံကာဘဏြ် ာျား  

၇ (၂) ဗ ယက်နြ်ဘဏြ် ာျားသည် Mytel နငှ်  Viettel တှိို  ြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား 

အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားစနစေသည်။ 

၇ (၃) မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား ၏ ရင်ျားနှ ျားြတည်စငကွှိို ရန်ကိုနေ်စတာ ရှယ်ယာ 

စရာငျ်ားဝယ်စရျားလိုြ်ငနျ်ားြှတ င်  တှိိုျားြွာျားစအာင ်လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ား 

၇ (၄) ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

၇ (၅) ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုကှိို ရယူြါ။  
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Mytel သည် ယခိုအခါတွင ်လှိိုငျ်ားသံိုျားေွြဲသူ ၁၀ သနျ်ားစက ာ်မ င်  ရစျ်းကွက်တွင််း ၀ငရ် ောက်မှု ရ ောက်ကျရ ော်လည််း 

ယှဉ်ပ  ြိုငမ်ှုမမင မ်ော်းရ ော မ ုဘ ုင််းကွ ယ်က်တစ်ခုအမဖစ်ရှ ရ  ည်။375 မြည်သူ  တြ်ြစတာ် သတငျ်ားောအ ှိိုအရ 

Mytel ၏ ၂၀၂၀ ခိုနေှ် ြထြ ၃ လြတ် အမြတ်စငသွည် အစြရှိကန ်စဒေါ်လာ ၂၅ သနျ်ား ရှှိခြဲ ပြ ျား376 MEC နငှ်  

မြနြ်ာေေ်တြ်သှိို   စငြွငစ်ငရွငျ်ား ေ ျား ငျ်ားသွာျားြှု အစြေါ်တွင်၎င်ျား၊ ေေ်တြ်စမြနငှ်  စအာက်စမခအစ ာက်အံို 

အေရှှိသည်  မြည်သူြှိိုငြ်ေစည်ျားြ ာျားအာျား Mytel ၏ အသံိုျားမြ ြှုအတွက် စြျားစခ ြှုကှိို၎ငျ်ား ြွင် လငျ်ားမြငသ်ာြှု 

လံိုျားဝြရှှိြါ။ အမြတ်စငြွ ာျား မြ လိုြ်နှိိုငစ်သာ်လည်ျား Mytel သည် မြနြ်ာအေှိိုျားရထံြှ အခွနက်ငျ်ားလွတ်ခွင် ကှိို 

ရရှှိထာျားသည်။377 ဤကငျ်ားလွတ်ြှုကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ၂၀၁၆ ခိုနေှ် ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုစအာက်ြှာ စြျားအြ်ခြဲ မခငျ်ား 

မ ေ်နှိိုငပ်ြ ျား ထှိိုဥြစဒတွင ်အခွနက်ငျ်ားလွတ်ခွင် ကှိို ၃နေှ်၊ ၅ နေှ် သှိို  ြဟိုတ် ၇ နေှ်စြျားထာျားမခငျ်ားြ ာျား အြါအဝင ်

အခွနသ်က်သာခွင် နငှ်  ကငျ်ားလွတ်ခွင်  ြံိုေံြ ှိ ျားေံိုအတွက် ဥြစဒ အြှိိုဒြ် ာျား ြါဝငသ်ည်။ 

မြနြ်ာေေ်တြ်အစနမ င်  Mytel ၏ ဘဏ္ဍာစရျားအစြေါ်တွင ်တှိိုက်ရှိိုက်လွှြ်ျားြှိိုျားြှု ရှှိသည်။ Telecom International 

Myanmar (ယခင ်Myanmar National Tele & Communications Company Limited) ၏ သငျ်ား ွြဲှုံ့ 

ြှတ်တြ်ျားတွင ်ဘဏ္ဍာစရျားအရာရှှိခ  ြ် (CFO) ကှိို Star High သှိို  ြဟိုတ် မမ မ်ောအမျ ြို်း ော်း ဆက် ွယ်ရ ်း ဦ်း  ုင ်

(MNTH) ြှ အြည်ောရငျ်ား တငသွ်ငျ်ားရြည်ဟို ြါရှှိသည်။378 Telecom International Myanmar ၏ ြထြ 

အကကှိြ် ဒါရှိိုက်တာဘိုတ်အ ွြဲှုံ့တွင ်မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ေ ြံခန်  ခွြဲြှု ဒါရှိိုက်တာမ ေ်စသာ အပငှိြ်ျားောျား 

ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် သှိနျ်ားစအာငက် CFO အမ ေ် တာဝနထ်ြ်ျားစ ာငခ်ြဲ သည်။ ၎ငျ်ားအာျား ၂၀၁၉ ခိုနေှ် ေက်တငဘ်ာ ၂၃ 

ရက်စန  တွင ်Mytel ဒါရှိိုက်တာအ ွြဲှုံ့ ြှ ထိုတြ်ယ်ခြဲ သည်။379 အပငှိြ်ျားောျား ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် သှိနျ်ားစအာငန်ငှ်  အမခာျား 

ေေ်တြ်ြှ ခန်  အြ်သူြ ာျားအစနမ င်  ခယက ှိ ျားနွံစနရသြျှ/အြှိန်  နာခံစနရသြျှ ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ြငျ်ားစအာငလ်ှုှိငက် 

ေေ်တြ်၏ အြှိန်  စြျားေနေ်ြှတ င်  Mytel ၏ ဘဏ္ဍာစရျားြ ာျား အစြေါ် လွှြ်ျားြှိိုျားနှိိုငြ်ှု အစမခအစနကှိို ဤသည်က 

စြျားစနစလသည်။  



136         Mytel နငှ်  Viettel တှိို  ြှ တ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျ်ားစနစေသည်  နှိိုငင်တံကာဘဏ်ြ ာျား  

၇ (၁) Mytel နငှ့်် Viettel တိ ့်မှ တဆင့်် ပမန်မာစစ်တ ်ကိ  အကျိြုျားအပမတ ်

ပဖစ် နွ်ျားဝနဝစသည့်် နိ ငင် တကာဘဏ်မျာျား 

Mytel နငှ်   က်နယွ်စနစသာ လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားနငှ်  အက င် ြ က်မခောျားမခငျ်ားြ ာျားသည် Viettel 

Global Investment JSC ြှတ င်  နှိိုငင်တံကာဘဏြ် ာျားထြံှ အစမခခံက စသာ စငစွ ကျားေ ျား ငျ်ားြှုက 

မ ေ်စေသည်။ Viettel Global သှိို   အစကကျားစြျားစသာ နှိိုငင်တံကာဘဏြ် ာျားတွင ် HSBC (အဂ္ဂလန)်၊ Standard 

Chartered (အဂ္ဂလန)်၊ MUFG (ဂ္ ြန)်၊ Maybank (ြစလျားရှာျား) နငှ်  Taipei Fubon Bank (ထှိိုငဝ်ြ်) တှိို   

ြါဝငသ်ည်။   

Viettel Global ြှ Mytel သှိို   ကတှိကဝတ်မြ ထာျားစသာ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ြြာဏြှာ အစြရှိကန ်စဒေါ်လာ ၈၅၉.၉၅ 

ြ လ ယံရှှိပြ ျား ၎ငျ်ားြှာ ေ ြံခ က်၏ ရငျ်ားနှ ျားြတည်စင ွလှိိုအြ်ခ က် အစြရှိကန ်စဒေါ်လာ ၁.၇၅၅ ဘ လ ယံ၏ ၄၉% 

ခန်  နငှ်  ည ြျှသည်။ Viettel Global ၏ ရငျ်ားနှ ျားြတည်ြှု ခွြဲစဝမခငျ်ား ောရငျ်ားရှငျ်ားတြ်ျားတွင ်အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ 

၆၉၀.၉ သနျ်ားသည် မြည်တွငျ်ားနငှ်  မြည်ြစငစွ ကျားအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားထံြှ အေိုရှယ်ယာစခ ျားစငြွ ာျားနငှ်  

အစကကျားယူမခငျ်ား ြံိုေံြ ာျားမ င်  မ ေ်သည်။380 ၂၀၂၀ ခိုနေှ် ြတ် ၃၁ ရက်စန  တွင ်Viettel Global သည် အစြရှိကန ်

စဒေါ်လာ ၅၅၀.၅ သနျ်ားြျှ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှခံြဲ ပြ ျား အြ ာျားေိုြှာ မြည်တွငျ်ား၊ မြည်ြ ဘဏစ်ခ ျားစငြွ ာျားမ ေ်သည်။381 Viettel 

Global ထံြှ ၂၀၁၉ ခိုနေှ် ဘဏ္ဍာစရျား ထိုတ်မြနခ် က်အရ စရရှည်စခ ျားစငြွ ာျားြှ Mytel တွင ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုြှာ 

ဗ ယက်နြ်စဒါင ်၈,၂၂၁,၁၅၈,၃၂၅,၃၂၇ မ ေ်ပြ ျား အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၃၅၄.၅၆ သနျ်ားနငှ် ည ြျှသည်။ 

382နေှ်တှိိုစခ ျားစငြွ ာျားြှ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုြှာ ဗ ယက်နြ်စဒါင ်၃၈၂,၉၅၄,၁၅၁,၂၉၀ မ ေ်ပြ ျား အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၁၆.၅၁ 

သနျ်ားနငှ်  ည ြျှသည်။383 ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာစရျားနေှ်အတွက် Mytel တွင ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ြတည်စငြွှာ 

အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၁၆၃ သနျ်ားနငှ်  ည ြျှစသာ ဗ ယက်နြ်စဒါင ်၃,၇၅၀,၆၈၆,၄၇၅,၁၀၁  မ ေ်သည်ဟို Viettel 

Global က အေ ရငခံ်ခြဲ သည်။384   

Viettel Global ၏ စခ ျားစင ွစဒတာြ ာျားကှိို ေေ်စ ျား ကည် ရာ အစထွစထွစခ ျားစငြွ ာျားအာျား ထည် ထာျားသည်ကှိို 

စတွှုံ့ရပြ ျား  ကည် ရသည်ြှာ မြနြ်ာမြည်တွင ်Viettel Global ၏ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုကှိို ၎ငျ်ားတှိို  ြှ စထာက်ခံ ကစသာ 

စ ကာင်  မ ေ်နှိိုင်စမခြ ာျားေွာ ရှှိသည်။ Mytel သည် Viettel Global ၏ အခွနဘ်ဏ္ဍာအတွက် အကက ျားြာျား ံိုျား 

ရငျ်ားမြေ်မ ေ်ပြ ျား လက်စအာက်ခံြ ာျားနငှ်  ြူျားတွြဲလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအ ကာျား ရငျ်ားနှ ျားြတည်စင ွအသံိုျားောရငျ်ားအတွက် 

အြ ာျား ံိုျား လက်ခံရရှှိသူလည်ျားမ ေ်သည်။ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်Mytel သည် Viettel Global ၏ အသာျားတင ်

အမြတ်စရာငျ်ားရြှုနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှု အခွနဘ်ဏ္ဍာ၏ ၄၄.၆၁% ကှိို ရရှှိစေခြဲ သည်။385 ထှိိုနေှ်ြှာြင ်Viettel Global 

၏ လက်စအာက်ခံြ ာျားနငှ်  ြူျားတွြဲလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအတွက် ရငျ်ားနှ ျားြတည်စင ွသံိုျားေွြဲြှု၏ ၅၀% ကှိို Mytel ြှ ရရှှိခြဲ သည်။  



137         Mytel နငှ်  Viettel တှိို  ြှ တ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျ်ားစနစေသည်  နှိိုငင်တံကာဘဏ်ြ ာျား  

၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၀ ခ နစ်ှ  ထမ ၃ လ ေါတအ်ထ  အရတ အတငွျ်ား Viettel Global အတကွ် 

ဝချျားဝငကွ ည ခဲ့် ကဝသာ နိ ငင် တကာဘဏ်မျာျား။ 

မှတ်ချက်။ [စအာက်စ ေါ် မြြါ ဇယာျားြှ]  မောဏမျော်းက ဤကောလအတွင််း အြ ာျားဆံု်း ရချ်းရငမွျော်းက ု 

ရဖေါ် မ ထာျား ည်။ တစ်နစှ်တည််းတွင ်တစ်ခုထက်ြှိိုစသာစနရာြှ   ည်  ရချ်းရငမွျော်းက ု တစြါငျ်ားတည်ျား 

စုစည််းရဖေါ် မ ထော်း ည်။   

ဘဏ်အမည် ဝချျားဝငအွမျြိုျားအစာျား  မာဏ 

(ဗ ယက်နမ်ဝဒါင၊် 

ဘ လ ယ )  

ည မျှဝသာ  မာဏ 

(အဝမရိကန်ဝဒေါ်လာ၊ 

သန်ျား) 

HSBC  စရရှည်စခ ျားစငွ 927.33 

 

40.32 

 

Maybank  စရရှည်စခ ျားစငွ 2,773.84 120.6 

စရတှိိုစခ ျားစငွ 465 20.22 

Standard Chartered Bank  

 

စရတှိိုစခ ျားစငွ 464.39 20.19 

Taipei Fubon Commercial Bank  စရတှိိုစခ ျားစငွ 348.30 15.14 

 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 

Ltd (MUFG) 

စရတှိိုစခ ျားစငွ 1,688.857 74.43 

အရငျ်ားအပမစ် -  Excel ပဖင့်် အဝသျားစိ ်စာရငျ်ားနငှ့်် အဝ ာက်အ ာျားမျာျားကိ  ဤတငွ ် ကည့်် ါ။  

    ျမ်ျားမျှ ဝငလဲွနှုန်ျားကိ  ၂၃,၀၀၀ ဗ ယက်နမ်ဝဒါင ်ကိ  အဝမရိကန် ၁ ဝဒေါ်လာနှုန်ျား ယ  ာျားသည်။   

Viettel Global သှိို   စခ ျားစငြွ ာျားကှိို ဗ ယက်နြ်တွငသံ်ိုျားရန ်ကန်  သတ်ထာျားသည် ှိိုလျှငစ်တာင ်ထှိိုစငြွ ာျားက 

မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနြည်  အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိသည်။  Mytel အတွက် ဝယ်ယူ 

ေိုစ ာငျ်ားြှုြ ာျားနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားအစ ကာငျ်ား အေ ရငခံ်ောတွင ်ထှိိုအရာြ ာျားအာျား ဗ ယက်နြ်တွင ်ဝယ်ယူခြဲ  

စ ကာငျ်ား သက်စသအစထာက်အထာျားကှိို Justice For Myanmar ြှ ရှာစ ွစတွှုံ့ ရှှိခြဲ သည်။ ထှိိုအထြဲတွင ်VHT၊ 

M3 နငှ်  Viettel Cyber Security အြါအဝင ်လက်နက်ြ ာျားနငှ်  နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျားြေစည်ျားြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်စသာ Viettel 

၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏ ြ ာျားနငှ်  အမခာျား ကာျားခံ စရာင်ျားခ သူြ ာျားထံ စြျားစခ ြှုြ ာျား ြါဝငသ်ည်။ သှိို  မ ေ်၍ 
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ဗ ယက်နြ်တွင ်သံိုျားစသာ Viettel Global သှိို   စရာက်ရှှိစသာ စငစွ ကျားြ ာျားသည် Mytel ကှိို  က်လက်ပြ ျား 

စထာက်ကူစနနှိိုငြ်ါသည်။   

၂၀၁၇ ခိုနေှ်တွင ်MUFG ြှ အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၃၇ သနျ်ားနငှ်  ည ြျှသည်  ဗ ယက်နြ်စဒါင ်ေိုေိုစြါငျ်ား ၈၃၅.၅၂ 

ဘ လ ယံကှိို ေကဂာြူြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငြ် ာျားအတကွ် စခ ျားစငတွေ်ရြ်ကှိို ခ  ျားမြြှင် ခြဲ သည်။386 စခ ျားစငကွှိို 

လက်ခံသူြှာ  Telecom International Myanmar သှိို  ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငြ် ာျား မ ေ်ြမ ေ်ကှိို 

ြသှိရစသာ်လည်ျား ဤစခ ျားစငွသည် မြနြ်ာမြည်ရှှိ “ကွနရ်က် စ ေါ်ထိုတ်ြှု” အတွက်  ှိိုသည်ြာှ စသခ ာသည်။ 

စခ ျားစငလွက်ခံသူကှိို Viettel Global အောျား “Mytel shareholders” ဟို တှိတှိက က   ှိိုထာျားမခငျ်ားစ ကာင်  

ဤစခ ျားစငသွည် Mytel ကှိို Viettel Global ြှ စြျားရြည်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ကတှိကဝတ်၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားအတွက် 

ြဟိုတ်ဘြဲ Mytel ၏ ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငြ် ာျားမ ေ်စသာ Star High သှိို  ြဟိုတ် MNTH နေှ်ဥ ျားထြဲြှ တေ်ဥ ျားဥ ျား 

ကှိိုယ်ောျားအတွက် ရရှှိခြဲ မခငျ်ား မ ေ်နှိိုငသ်ည်။ သှိို  မ ေ်၍ MUFG ဘဏ္ဍာစရျားစထာက်ြံ ြှုသည် မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို 

အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားေရာ ရှှိနှိိုငသ်ည်။ Star High က သာ လက်ခံရသူမ ေ်ြါက ဤအက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားြှုသည် 

တှိိုက်ရှိိုက်သက်စရာက်ြည်မ ေ်ပြ ျား MNTH သှိို  ြဟိုတ် Telecom International သာ လက်ခံရသူမ ေ်ြါက 

သွယ်ဝှိိုက် သက်စရာက်ြည်မ ေ်သည်။ သှိို  မ ေ်၍ MUFG ဘဏ္ဍာစရျားြံ ြှိိုျားြှုသည် ေေ်ရာဇဝတြ်ှုနငှ်  

လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနမ်ခငျ်ားကှိို စထာက်ြံ  အာျားစြျားကူည သည်  အ င် ကှိို 

စရာက်စနနှိိုငသ်ည်။   

Viettel Global Investment JSC နငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား  က် ံြှုြ ာျား  က်လက်ရှှိစနစသာ နှိိုငင်တံကာဘဏြ် ာျား 

သည် ကိုလသြဂ္ဂ၏ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျားနငှ်  OECD ၏ လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျားစအာက်ရှှိ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ လူ  အခွင် အစရျား 

 ှိိုငရ်ာ တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ရာ စရာက်သကြဲ သှိို   ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ကှိိုယ်ြှိိုငြ်ူြ ာျားကှိိုလည်ျား စ ာက်  က်ရာ 

စရာက်သည်။ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားထြဲတွင ်လူ  အခွင် အစရျားနငှ်   က်ေြ်ြတ်သက်၍ အြါအဝင ်

လူြှုစရျားနငှ်  သဘာဝြတ်ဝနျ်ားက င ်အနတရာယ်ြ ာျားကှိို အကြဲမ တ်ပြ ျား ေ ြံရန ်ှိိုသည်  အ စကွတာြူ (Equator 

Principles) ြ ာျားကှိို HSBC၊ Standard Chartered နငှ်  MUFG တှိို  အာျားလံိုျားက  ံိုျားမ တ် လက်ခံခြဲ ပြ ျားမ ေ်သည်။387 

Viettel Global Investment JSC သှိို   စခ ျားစငြွ ာျားကှိို အ စကွတာြူြ ာျား စအာက်တွင ်အကြဲမ တ်ခြဲ မခငျ်ား ရှှိြရှှိကှိိုြူ 

ရှငျ်ားလငျ်ားြှု ြရှှိြါ။ ထှိို  အမြင ်Viettel အတွက်ြါ အက ံ ျားဝငသ်က်စရာက်နှိိုငသ်ည် ၊ “ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ား 

အိုြ်ေိုကက ျားြ ာျား၏ လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် လက်နက်နငှ်  အဓှိက  က်ေြ်ြတ်သက်စနလျှင”်  ှိိုသည် အခ က်ြါ 

ြါဝငသ်ည် ၊ HSBC ၏ ‘ကာကွယ်စရျားကှိရှိယာကဏ္ဍ စြေါ်လေ ’ စအာက်တွင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ား အိုြ်ေိုကက ျားြ ာျား 

အြါအဝင ်လက်နက်ြ ာျား အဓှိက ထိုတ်လိုြ်သည်  လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိို ဘဏအ်စနမ င်  ဘဏ္ဍာစရျား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

ြြံ ြှိိုျားစြျားရြါ။388  
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HSBC နငှ်  Standard Chartered တှိို  သည် “မြနြ်ာ/ဗြာမြညရ်ှှိ စနာက် ံိုျား အသံိုျားမြ သူ ြည်သည်  ေေ်တြ် 

သှိို  ြဟိုတ် နယ်မခာျားစောင် ရြဲတြ် ွြဲှုံ့ သှိို  ြဟိုတ် ေေ်စရျားအသံိုျားမြ ြှုအတွက်၊ တှိိုက်ရှိိုက်မ ေ်စေ သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ 

ထှိိုကိုနြ်ေစည်ျားြ ာျားနငှ်  နည်ျားြညာြ ာျားအာျား စရာငျ်ားခ မခငျ်ား၊ စထာက်ြံ မခငျ်ား၊ လွှြဲစမြာငျ်ားမခင်ျား သှိို  ြဟိုတ် တငြ်ှိို  မခငျ်ား၊ 

သှိို  ြဟိုတ်  က်ေြ်စသာ နည်ျားြညာ အစထာက်အကူ၊ ြွြဲောျားလိုြ်မခငျ်ား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား သှိို  ြဟိုတ် အမခာျား 

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား ေသည်တှိို  အစြေါ်၊  အြှိိုဒ ်၁ တွင ်ရည်ညွှနျ်ားထာျားသည်  အထူျားသမ င်  အစထာက်အြံ ြ ာျား၊ 

စခ ျားစငြွ ာျား၊ ထိုတ်ကိုန ်အစကကျား အာြခံခ က်တှိို   အြါအဝင ်ကိုနြ်ေစည်ျားြ ာျား၊ နည်ျားြညာြ ာျားနငှ်  ြတ်သက်စသာ 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား သှိို  ြဟိုတ် ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာ အစထာက်အကူ” တှိို  အာျား ေ ေဥ်စြျားမခငျ်ားတှိို  အတွက် EU ၏ 

မြနြ်ာနှိိုငင်အံစြေါ် ကန်  သတ်ြှိတ်ြငထ်ာျားစသာ စ ာငရွ်က်ခ က်ြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ရာ စရာက်စနနှိိုငြ်ါသည်။389  

Viettel သှိို   စခ ျားစငြွ ာျားသည်“မြနြ်ာ/ဗြာ နှိိုငင် ံအေှိိုျားရြှ သှိို  ြဟိုတ် မြနြ်ာအေှိိုျားရကှိိုယ်ောျား အငတ်ာနက်နငှ်  

ြှိိုဘှိိုငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် ကကှိ ျားသံိုျားတယ်လ  ိုနျ်ား  က်သွယ်စရျားကွနရ်က်ြ ာျားကှိို စောင်  ကည် စရျား သှိို  ြဟိုတ်  ကာျားမ တ် 

နာျားစထာငစ်ရျားတွင ်အဓှိက အသံိုျားမြ ရနအ်တွက် ရည်ရွယ်သည်  ကှိရှိယာြ ာျား၊ နည်ျားြညာ သှိို  ြဟိုတ် 

စ ာ  ်ဝြဲယာျားြ ာျားကှိို စရာငျ်ားခ ၊ စထာက်ြံ ၊ လွှြဲစမြာငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် တငြ်ှိို  ရန”် အေရှှိသည်  EU ၏ ကန်  သတ် 

ြှိတ်ြငထ်ာျားစသာ စ ာငရွ်က်ခ က်ြ ာျားစအာက်တွင ်တာျား  ျားထာျားသည်  ကှိေစြ ာျားအာျား တှိိုက်ရှိိုက် ကညူ ြံ ြှိိုျား 

စြျားစနသည်  ကက ျားြာျားစသာ အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိသည်။390 ဝငစ်ငဘွဏ္ဍာရရှှိြည်  ရငျ်ားမြေ်ကှိို စ ာ်စ ာငရ်န၊် 

နည်ျားြညာနငှ်  စ ာ  ်ဝြဲယာျားြ ာျားအာျား လက်လှြ်ျားြ ရနန်ငှ်  Mytel ၏ ၁၀ သနျ်ားြျှရှှိစသာ လှိိုငျ်ားသံိုျားေွြဲသူြ ာျားအာျား 

မ ေ်နှိိုင ်ွယ်ရာရှှိစသာ စောင်  ကည် ြှုကှိို မြ လိုြ်ရနတ်ှိို  အတွက်  HSBC၊ Standard Chartered၊ Maybank နငှ်  

Tapei Fubon Commercial တှိို  ြှ နှိိုငင်တံကာ စခ ျားစငြွ ာျားအစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား Viettel Global 

ြှတ င်  စထာက်ြံစြျားစနစသာစ ကာင်  ကိုလသြဂ္ဂ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျားစအာက်ြှ  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ 

တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်လ က် ရှှိသည်။ ၎ငျ်ားတှိို  အစနမ င်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား 

ေေ်စ ျားြှုြ ာျားကှိို မြ လိုြ်ရန ်အလ ငအ်မြနလ်ှိိုအြ်စနပြ ျား ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ေ ျားြွာျားစရျား က် ံြှုြ ာျားသည် 

မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား တှိိုက်ရှိိုက် သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍ အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားစနမခငျ်ားကှိို ြစသခ ာြါက 

ထှိိုဘဏြ် ာျားအစနမ င်  Viettel နငှ်   က် ံြှုြ ာျားကှိို မ တ်စတာက်ရြည်။  
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Mytel ၏ ဘဏ္ဍ ရရျား ကွန်ရက်မျ ျား 

မမ မ်ောစစ်တ ် ည် Mytelမှတဆင  ်

န ငုင်တံကောဘဏ္ဍောရ ်းကွ  ်က်မျော်းနငှ  ်

ချ တ်ဆက်ကော အကျ ြို်းအမမတ်မျော်းစွော 

 ရှ ရ ။  

 

ဆက် ွယ်မှုအညွှ ််း ည် “ရချ်းရင”ွ 

အော်းမဖင  ်ချ တ်ဆက်မှုက ု ရဖော်မ ရ  ည်  

(  ု  မ ုတ် ါက အမခော်းချတ်ဆက်မှုက ု 

ရဖော်မ  ည်) 
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၇ (၂) ဗ ယက်နမ်ဘဏ်မျာျားသည် Mytel နငှ့်် Viettel တိ ့်မှတဆင့်် 

ပမန်မာစစ်တ ်အာျား အကျိြုျားပဖစ် နွ်ျားဝနဝစသည်။  

အဓှိကက စသာ ဗ ယက်နြ်ဘဏြ် ာျားက Mytel အတွက် စရတှိို စရရှည် စခ ျားစငြွ ာျားနငှ်  ဘဏ္ဍာစရျားဝနစ် ာငြ်ှု 

ြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစန ကပ ီ်း တချ ြို ွဲ့ မဖစ်  ်မျော်းတွင ်မမ မ်ောမ ည်ရှ  ၎င််းတ ု  ၏ တ ုက်ရ ုက်လု ်င ််းမျော်းမှ တဆင်  

ရဆောင ွ်က်မခင််း မဖစ် ည်။ ၎ငျ်ားတှိို  ြှ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှ၍ံ စငွစ ကျား ြံ ြှိိုျားစနသည် ဘဏြ် ာျား၏ လူ  အခွင် အစရျား 

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားနငှ်  ြတ်သက်၍ တာဝနရ်ှှိစသာ နှိိုင်ငတံကာ စငစွ ကျား ှိိုငရ်ာ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားနငှ် လည်ျား 

ဗ ယက်နြ်ဘဏတ်ချ ြို ွဲ့က ခ ှိတ် က်စနသည်။ ရချ်းရငအွမျော်းစုမှော အရထွရထွ မဖစ် ည် ု ရတွွဲ့ ပ ီ်း 

အ ည််းငယ်မှော Mytel နငှ်  ဆက်နယွ်ရ  ည်။ Viettel Global ၏ Mytel တွင ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ြြာဏသည် 

၎င််း၏ အမခော်းစီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ််းြ ာျားနငှ်  နှုှိငျ်ားယှဥ် ကည် ြါက သှိသှိသာသာ ကက ျားြာျားစနစသာစ ကာင်  ဗ ယက်နြ် 

အတွက် ထိုတ်စြျားစသာ အစထွစထွစခ ျားစငြွ ာျားသည်လည်ျား Mytel နငှ်   က်ေြ်စနနှိိုငသ်ည်  အနတရာယ်တေ်ရြ် 

ကက ျားြာျားေွာရှှိသည်။ တချ ြို ွဲ့ရ ော အရမခအရ မျော်းတွင ်Viettel Global  ည် Mytel နငှ် /  ု  မ ုတ် ၎င််း၏ 

ရှယ်ယော  ုငရ်ှငမ်ျော်းအတွက် ဘဏ္ဍောရင ွ ံ   ု်းမှုက ု  ရှှိထော်း ည်။    

၂၀၁၆ ခ နစ်ှမှ ၂၀၂၀ ခ နစ်ှအတငွျ်ား ဗ ယက်နမ်ဘဏ်မျာျားမှ Viettel အတကွ်   ့် ိ ျားဝ ျားဝနဝသာ 

ဝချျားဝငမွျာျား (ခန် ့်မှန်ျားဝပခ)  

မှတ်ချက်။ [စအာက်စ ေါ် မြြါ ဇယာျားြှ]  မောဏမျော်းက ဤကောလအတွင််း အြ ာျားဆံု်း ရချ်းရငမွျော်းက ု 

ရဖေါ် မ ထာျား ည်။ တစ်နစှ်တည််းတွင ်တစ်ခုထက်ြှိိုစသာစနရာြှ   ည်  ရချ်းရငမွျော်းက ု တစြါငျ်ားတည်ျား 

စုစည််းရဖေါ် မ ထော်း ည်။ 

ဘဏ်အမည် ဝချျားဝင ွ

အမျိြုျားအစာျား  

 မာဏ 

(ဗ ယက်နမ်ဝဒါင၊် 

ဘ လ ယ )  

အဝမရိကန်ဝဒေါ်လာနငှ့် ်

ည မျှဝသာ  မာဏ 

(သန်ျားပဖင့််)  

Military Commercial Joint Stock 

Bank (MB Bank) 

စရတှိိုစခ ျားစင ွ 427.678 18.59 

စရရှည်စခ ျားစငွ 2,948.261 128.19 

Vietnam Export Import Commercial 

Joint Stock Bank (EXIMBANK) 

စရတှိိုစခ ျားစငွ 1,427.988 62.09 

စရရှည်စခ ျားစငွ 239.053 10.39 
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Joint Stock Commercial Bank for 

Foreign Trade of Vietnam 

(Vietcombank) 

စရတှိိုစခ ျားစငွ 1,006.735 43.77 

Joint Stock Commercial Bank for 

Investment and Development of 

Vietnam (BIDV) 

စရတှိိုစခ ျားစငွ 221.82 9.64 

စရရှည်စခ ျားစငွ 1,389.33 60.41 

Vietnam Technological and 

Commercial Joint Stock Bank 

(TECHCOMBANK) 

စရတှိိုစခ ျားစငွ 25.27 1.10 

စရရှည်စခ ျားစငွ 473.00 20.57 

 An Binh Commercial Joint Stock 

Bank (ABBank) 

စရတှိိုစခ ျားစငွ 180.727 7.86 

Sai Gon Commercial Joint Stock 

Bank (SCB) 

စရတှိိုစခ ျားစငွ 181.429 7.89 

စရရှည်စခ ျားစငွ 2,082.063 91 

South East Asia Commercial Joint 

Stock Bank (SeABank) 

စရတှိိုစခ ျားစငွ 85.651 3.72 

VietinBank စရတှိိုစခ ျားစငွ 361.54 15.72 

စရရှည်စခ ျားစငွ 610.024 26.25 

Ho Chi Minh City Development 

Joint Stock Commercial Bank 

(HDBank) 

စရရှည်စခ ျားစငွ 1,179.00 51.26 

Lien Viet Post Commercial Joint 

Stock Bank 

စရရှည်စခ ျားစငွ 1,179.00 51.26 

Vietnam International Commercial 

Joint Stock Bank (VIB) 

စရရှည်စခ ျားစငွ 993.731 43 

Tien Phong Commercial Joint Stock 

Bank (TP Bank) 

စရရှည်စခ ျားစငွ 1,761.483 77 

 

အရငျ်ားအပမစ် - Excel ပဖင့်် အဝသျားစိ ်စာရငျ်ားနငှ့်် အဝ ာက်အ ာျားမျာျားကိ  ဤတငွ ် ကည့်် ါ။  ျမ်ျားမျှ ဝငလဲွနှုန်ျားကိ  

၂၃,၀၀၀ ဗ ယက်နမ်ဝဒါင ်ကိ  အဝမရိကန် ၁ ဝဒေါ်လာနှုန်ျား ယ  ာျားသည်။ 
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Viettel Global ၏ ၂၀၁၉ ခိုနေှ် ဘဏ္ဍာစရျား ထိုတ်မြနြ်ှုြ ာျားအရ Mytel အတွက် ဗ ယက်နြ ်နှိိုငင်တံကာဘဏ ်

(Vietnam International Bank - VIB) ြှ ဗ ယက်နြ်စဒါင ်၆၅၈,၅၆၅,၀၉၂,၅၂၃ (အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၂၈.၄ 

သနျ်ား) ရှှိ Mytel ၏ ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုကှိို လံိုမခံ စေသည်  စခ ျားစငတွရြ်ကှိို ောရငျ်ားမြခြဲ သည်။391  Viettel Global ၏ ၂၀၁၈ 

နငှ်  ၂၀၂၀ ြထြ ၃ လြါတ်အထှိ အေ ရငခံ်ောြ ာျားတွငလ်ည်ျား Mytel နငှ်   က်နယွ်စနစသာ VIB ၏ 

စခ ျားစငြွ ာျားကှိို အလာျားတူစ ေါ် မြခြဲ သည်။392ဤစခ ျားစငသွည် Viettel Global ၏ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ကတှိကဝတ် 

အတွက် စငစွ ကျားစထာက်ြံ မခငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် Telecom International Myanmar ကှိို စြျားမခငျ်ား ဟိုတ်ြဟိုတ်နငှ်  

ရှယ်ယာြှိိုင ်ှိိုငသူ်ြ ာျားအာျားလံိုျား၏ တာဝန ်ဟိုတ်ြဟိုတ်ကှိိုြူ ရှငျ်ားလငျ်ားြှု ြရှှိြါ။ VIB သည် နှိိုငင်တံကာ စငစွ ကျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာ ကူျားသနျ်ားစရာင်ျားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား အေ အေဥ်၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားမ ေ်ပြ ျား၊ 

ဘဏအ်တွက် အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၁၄၄ သနျ်ား အာြခံခ က်တေ်ရြ် ရရှှိထာျားသည်။393 ၂၀၂၀ ခိုနေှ် ဇူလှိိုငတ်ွင ်VIB 

သည် နှိိုငင်တံကာ စငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျား၏ “အစရှှုံ့အာရှနငှ်  ြေှိ ှိတ်တွင ်လိုြ်ငနျ်ားစ ာငရွ်က်ြှု အစကာငျ်ား ံိုျား 

ဘဏ ်ို”ကှိို ရရှှိခြဲ သည်။394 VIB ၏ အကက ျား ံိုျားရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငြ် ာျားထြဲြှ တေ်ဥ ျားြှာ ရှယ်ယာ ၂၀% ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုရှှိသည်  

 သေစတျားလ ြှ ဓနသဟာယဘဏ ်(Commonwealth Bank) မ ေ်ပြ ျား  သေစတျားလ ၏ အကက ျား ံိုျားဘဏ်သည် 

VIB အာျား ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြှတ င်  ၎ငျ်ား၏ လူ  အခွင် အစရျားတာဝနရှ်ှိြှုြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ရာ စရာက်စနသည် ှိိုသည်  

ကက ျားြာျားစသာ ေှိိုျားရှိြ်ြှုြ ာျားကှိို မ ေ်စေသည်။395 VIB ြှ စခ ျားစငြွ ာျားသည် Mytel ၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို 

တှိိုက်ရှိိုက်ြံ ြှိိုျားရာ စရာက်နှိိုငပ်ြ ျား ေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနြ်ှုကှိို ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည  ော 

ရ ောက်နှိိုငသ်ည်။   

၂၀၁၇ ခိုနေှ်တွင ်ြူျားတွြဲအေိုရှယ်ယာြှိိုင ်Tien Phong ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်စရျားဘဏ ်(TPBank) (ဗ ယက်နြ်) ြှ 

Mytel ၏ ြှတ်ြံိုတငထ်ာျားစသာ ကိုြပဏ မ ေ်သည်   Telecom International Myanmar ၏ ယခငန်ာြည် 

မ ေ်သည်  Myanmar National Tele & Communications Co. Ltd., သှိို   ြေစည်ျားစြါငြ်ြါဘြဲ ယံို ကည် 

ေှိတ်ခ ြှုမ င် စခ ျားစင ွ(unsecured loan) အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၄၅ သနျ်ားကှိို စြျားအြ်ခြဲ သည်။396 စခ ျားစငသွက်တြ်ျား 

သည် ၂၀၂၂ ခိုနေှ် စြလ ၂၆ ရက်တွင ်ကိုန ်ံိုျားြည်မ ေ်သည်။ စခ ျားစငကွှိို Mytel အတွက်သာ လ ာထာျားသတ်ြှတ် 

ခြဲ မခင်ျားမ ေ်၍ Viettel Global ၏ Mytel တွင ်ထည် ဝငရ်ြည်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ကတှိကဝတ်၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ား 

ြမ ေ်နှိိုငြ်ါ။  က်သွယ်စရျားကွနရ်က် တှိိုျားတက် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှုအတွက် ကကှိ တငလ် ာထာျားသတ်ြှတ်ထာျားသည်  

စခ ျားစငသွည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏  က်သွယ်ြှု ေွြ်ျားစ ာငရ်ညက်ှိို အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားစေနှိိုငပ်ြ ျား ၎ငျ်ား၏ နှိိုငင်တံကာ 

ရာဇဝတ်ြှု က  ျားလွနြ်ှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနနှိိုငသ်ည်။ TPBank သည် နှိိုငင်တံကာစငစွ ကျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာ ကူျားသနျ်ားစရာင်ျားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား အေ အေဥ်၏ အ ွြဲှုံ့ဝငတ်ေ်ဥ ျားမ ေ်ပြ ျား 

နှိိုငင်တံကာ စငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျားြှ ဘဏ၏် ၅% ြှိိုင ်ှိိုင်ြှုကှိို မြနြ်ာမြည်ကှိို စငထွိုတ်ြစခ ျားခင ်၂၀၁၆ ခိုနေှ် 

ကတည်ျားက ရရှှိထာျားသည်။ နှိိုငင်တံကာ စငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားသည် ဘဏ၏် ရှယ်ယာြှိိုင ်ှိိုငသူ်တေ်ဥ ျား 

အစနမ င်  စခ ျားစငြွှ ြံ ြှိိုျားစြျားစနနှိိုငြ်ည်  နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား အြါအဝင ်မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  TPBank ၏ 

ဘဏ္ဍာစရျား  က်နယွ်ြှုြ ာျားအစြေါ် တာဝနရ်ှှိသည်။  



144         ဗ ယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားသည် Mytel နငှ်  Viettel တှိို  ြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားစနစေသည်။ 

HDBank နငှ်  BIDV နေှ်ခိုေလံိုျားသည် Mytel အတွက် စခ ျားစငွြ ာျားကှိို သ ျားသန်  ထိုတ်စြျားစနပြ ျား397 ထှိို  အမြင ်Mytel 

အတွက်ြါ ြါဝငသ်ည်  စခ ျားစငနွငှ်  ဘဏ္ဍာစရျားဝန်စ ာငြ်ှုြ ာျား စြျားအြ်ရနအ်တွက် က ယ်မြန်  စသာ ြှိတ် က် 

မြ ြှုကှိို Viettel နငှ်  သစဘာတူ လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ သည်။398 HDBank အစနမ င်  မြနြ်ာမြည်တွင ်

ကှိိုယ်ောျားလှယ်ရံို ျား တေ်ရံို ျား  ွင် လှေ်ထာျားပြ ျား399 BIDV ြှ ရံို ျားခွြဲတေ်ခို  ွင် လှေ်ထာျားသည်။400 က ယ်မြန်  စသာ 

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားထြဲတွင ်Telecom International Myanmar ြှတ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ်

တေ်ဥ ျားအမ ေ် ြါဝငစ်နစသာ Mytel ၏ ြှိိုဘှိိုငျ်ား ိုနျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှုမ ေ်သည်  MytelPay ကှိို ကူည  

စထာက်ြံ ရနလ်ည်ျား ြါဝငသ်ည်။ စတာငက်ှိိုရ ျားယာျား၏ KEB Hana Bank သည် BIDV တွင ်၁၅% ြှိိုင ်ှိိုငပ်ြ ျား 

“ြဟာဗ  ဟာက သည်  ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင”် တေ်ဥ ျားမ ေ်သည်။401 ထှိို  အမြင ်HDBank သည် ၎ငျ်ား၏ ကူျားသနျ်ား 

စရာငျ်ားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား အေ အေဥ်၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားအစနမ င်  အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏန်ငှ်  စခ ျားစင ွ

သစဘာတူည ခ က်တေ်ရြ် ရှှိထာျားသည်။402 

Viettel Global ၏ ၂၀၁၈ ောရငျ်ားေေ် အေ ရငခံ်ောအရ LienVietPostBank ြှ ဗ ယက်နြ်စဒါင ်၄၈၇.၈၀၄ 

ဘ လ ယံ (အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၂၁ သနျ်ား ြါတ်ဝနျ်ားက င)် ရှှိ စခ ျားစငတွေ်ရြ်ကှိို Mytel အာျား ထိုတ်စြျားခြဲ သည်။403  

ဤတခါတွငလ်ည်ျား Viettel Global ြှ Telecom International Myanmar အတွက် စခ ျားစငကွှိို အက ှိ ျားစ ာင ်

စြျားခြဲ မခငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် Viettel Global ၏ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ကတှိကဝတ်အတွက် ြံ ြှိိုျားမခငျ်ား ဟိုတ်ြဟိုတ်  ှိိုသည်ကှိို 

ရှငျ်ားလငျ်ားြှု ြရှှိြါ။  

နှိိုငင်တံကာ စငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျား၏ ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာ ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား အေ အေဥ်၏ 

အ ွြဲှုံ့ဝငတ်ေ်ဥ ျားမ ေ်သည် 404 VietinBank သည် Viettel Global အာျား ဗ ယက်နြ်စဒါင ်၃၆၁.၅၅ ဘ လ ယံ 

(အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၁၅.၇၂ သနျ်ား) ရှှိ စရတှိိုစခ ျားစငြွ ာျားနငှ်  ဗ ယက်နြ်စဒါင ်၆၁၀.၀၃ ဘ လ ယံ 

(အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၂၆.၅၂ သနျ်ား) ရှှိ စရရှည်စခ ျားစငြွ ာျားကှိို စြျားအြ်ခြဲ ရာ ထှိိုစငြွ ာျားသည် Mytel ြှ တ င်  

မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားစေြည်  ကက ျားြာျားစသာ မ ေ်နှိိုငစ်ခ တေ်ရြ် ရှှိစနသည်။405 နှိိုငင်တံကာ 

စငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား အစနမ င်  ၂၀၂၀ ခိုနေှ် ဇနနဝါရ တွင ်VietinBank ရှှိ ၎ငျ်ား၏ ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုကှိို  ၈ % ြှ ၁.၆၃ % 

သှိို   စလျှာ ခ ခြဲ သည်ဟို  ကာျားသှိရသကြဲ သှိို   ဘဏတ်ွငရ်ှှိစနသည်  ရငျ်ားနှ ျားြတည်ြှု ရံြံိုစင ွ(Capitalization Fund) ြှ 

၎ငျ်ား၏ ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုကှိိုလည်ျား ၃.၃၅ % အထှိ စလျှာ ခ ခြဲ သည်။406 

VIB၊ TPBank၊ HDBank နငှ်  BIDV တှိို  ြှ Mytel အတွက် စခ ျားစငြွ ာျားနငှ်  ဘဏ္ဍာစရျား ဝန်စ ာငြ်ှုြ ာျားသည် 

သှိသာထငရ်ှာျားေွာ အစရျားြါပြ ျား ေေ်ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

က  ျားလွနရ်ာတွင ်ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စြျားရာ စရာက်သည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။ 

အမခာျား အဓှိကက စသာ ဗ ယက်နြ်ဘဏြ် ာျားြှ စခ ျားစငြွ ာျား၏ သက်စသအစထာက်အထာျားကလည်ျား 



145         မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ရငျ်ားနှ ျားြတည်စငကွှိို ရနက်ိုနေ်စတာ ရှယ်ယာ စရာငျ်ားဝယ်စရျားလိုြ်ငနျ်ားြှတ င်  

တှိိုျားြွာျားစအာင ်လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ား 

ကိုလသြဂ္ဂလြ်ျားညွှနအ်စမခခံြူြ ာျားစအာက်ရှှိ လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျား 

ကငျ်ားြြဲ စနမခငျ်ားနငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားကှိို ြံိုြှန ်စ ာက်  က်စနြှုြ ာျားအစြေါ် ေှိိုျားရှိြ်ြှုြ ာျားကှိို 

မြင် တက်စေခြဲ သည်။ တာဝနယ်ူြှုရှှိသည်  ြည်သည် ဘဏြ်ှ Viettel ကြဲ သှိို  စသာ လက်နက်ထိုတ်လိုြ်သူတေ်ဥ ျားနငှ်  

မြနြ်ာေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားအာျား တှိိုက်ရှိိုက် ြံ ြှိိုျားစြျားစနသည်  Mytel ကြဲ သှိို   

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားအာျား  စခ ျားစင ွြစြျားသင် ြါ။   

အဓှိကက စသာ ဗ ယက်နြ်ဘဏြ် ာျား၏ က  ျားလွနြ်ှုတွင ်ြါဝငြ်တ်သက်စနမခငျ်ားသည် နှိိုင်ငတံကာစငစွ ကျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားနငှ်  အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏတ်ှိို  ၏ စငစွ ကျား ကာျားခံအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားနငှ်   က် ံစရျားတွင ်၎ငျ်ားတှိို  ြှ 

ထာျားရှှိရြည်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျားနငှ်  အကာအကွယ်စြျားြှုတှိို  အစြေါ် စြျားခွနျ်ား 

ထိုတ်ေရာြ ာျား မ ေ်စြေါ်စေခြဲ သည်။ Justice For Myanmar အစနမ င်  မြနြ်ာနှိိုငင်ရံှှိ ၎ငျ်ား၏ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုြ ာျား 

အစြေါ် ေေ်စ ျားြှုတေ်ရြ်လိုြ်ရန ်၎ငျ်ား၏ ကတှိကဝတ်ကှိို ကကှိ  ှိိုပြ ျား သှိို  ြှသာ ၎ငျ်ားတှိို  အစနမ င်  

မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားြမ ေ်ထွနျ်ားရန ်စသခ ာစေြည်မ ေ်သည်။  သှိို  စသာ်လည်ျား မြနြ်ာနှိိုငင်အံတွငျ်ားရှှိ 

ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုကှိိုသာ ေေ်စ ျားရန ်ကန်  သတ်ထာျားမခငျ်ားသည် အြှနတ်ကယ် ြလံိုစလာက်ြါ။ နှိိုငင်တံကာ 

ေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားအစနမ င်  မြနြ်ာမြည်တွင ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု မြ လိုြ်စနစသာ စဒသတွငျ်ားြှ အမခာျား 

ဘဏ္ဍာစရျား  ကာျားခံအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားကှိိုြါ ထည် သွငျ်ားရြါြည်။ ဤအထြဲတွင ်ဗ ယက်နြ်ဘဏြ် ာျား အာျားလံိုျား 

ထည် သွငျ်ားရြည်။ အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏအ်စနမ င်  နှိိုင်ငတံကာ စငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ဥ ျားစ ာငြ်ှုစနာက်သှိို   

လှိိုက်လ က် ြည်သည်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုကြှ မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိို ြြံ ြှိိုျားစေစရျားအာျား 

စသခ ာစေရနအ်တွက် ဘဏ္ဍာစရျား  ကာျားခံ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား အြါအဝင ်၎ငျ်ား၏ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုြ ာျားကှိို မြည် ေံိုစသာ 

ေေ်စ ျားြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ရြည်မ ေ်သည်။  

၇ (၃) ပမန်မာစ ျား ွာျားဝရျားဝကာ် ိ ဝရျားရှငျ်ား ၏ ရငျ်ားနှ ျားမတည်ဝငကိွ  

ရန်က န်စဝတာ့်ရှယ်ယာ ဝရာငျ်ား ယ်ဝရျားလ  ်ငန်ျားမှတဆင့်် တိ ျား ွာျားဝအာင ်

လ  ်ဝဆာငပ်ခငျ်ား  

မြနြ်ာေေ်တြ်သည် TMH Telecom Public Co. Ltd. ြှတ င်  Yangon Stock Exchange  ကှိို အသံိုျားမြ ၍ 

ေေ်တြ်  က်သွယ်စရျား စအာက်စမခအစ ာက်အအံိုအတွက် ရံြံိုစင ွရှာစ ွလ က်ရှှိသည်။ 

TMH Telecom သည် တာြှိိုျားညြဲခ ြ်ျားသာ ကိုြပဏ ြ ာျားအိုြ်ေိုနငှ်   က်ေြ်ြတ်သက်စနပြ ျား ၎ငျ်ားကှိို ရှြ်ျားမြည်နယ် 

စမြာက်ြှိိုငျ်ား ကွတ်ခှိိုငပ်ြှိ ှုံ့နယ်တွင ်တည်စထာငခ်ြဲ သည်။407 ၂၀၁၇ ခိုနေှ်တွင ်TMH Telecom က အပငှိြ်ျားောျား 
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တှိိုျားြွာျားစအာင ်လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ား 

ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ်စဒျားဗေ်စအဘယ်လ်ကှိို ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ဘိုတ်အ ွြဲှုံ့တွင ်ခန်  အြ်ခြဲ သည်။  ၂၀၁၉ ခုနစှ်တွင ်ကွယ်လွနသွ်ာျား 

ခြဲ စသာ ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် စဒျားဗေ် စအဘယ်လ်သည် ယခင ်ေေ်တြ် ဘဏ္ဍာစရျားဝနက်က ျားနငှ်  ဒို-ေေ်စထာက်ခ  ြ် မ ေ်ခြဲ ပြ ျား 

ေေ်တြ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားအိုြ်ေိုကက ျားမ ေ်စသာ မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား ဥ ျားြှိိုငလ် ြှိတက်၏ တည်စထာငသူ်တေ်ဥ ျားလည်ျား 

မ ေ်ခြဲ သည်။408  

TMH Telecom ၏ အနာဂ္တ်စြျှာ်လင် ခ က် (Prospectus) ထိုတ်မြနြ်ှုအရ ၎ငျ်ား၏ ောရငျ်ားသွင်ျားြှုြှ ရရှှိသည်  

ရငျ်ားနှ ျားြတည်စင၏ွ ၇၀ % ကှိို ေေ်တြ်ဥ ျားြှိိုငက်ိုြပဏ မ ေ်စသာ မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ြနတစလျား 

တှိိုငျ်ားစဒသကက ျားနငှ်  ရှြ်ျားမြည်နယ်ရှှိ တာဝါတှိိုင ်ေ ြံခ က်တေ်ခိုအတွက် သံိုျားေွြဲြည်မ ေ်သည်။409 မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားအတွက် အစရျားြါစသာ လိုြ်စ ာင ်ြဲ ေ ြံခ က်ြ ာျားကှိို TMH Telecom ြှ ောရငျ်ားသွငျ်ား 

စ ေါ် မြမခငျ်ားက ၎င်ျားသည် Mytel ကွနရ်က်တွင ်အသံိုျားမြ ြှုအြါအဝင ်ေေ်တြ ်က်သွယ်စရျားြ ာျား တည်စ ာက်ြှု 

နငှ်  ထှိနျ်ားသှိြ်ျားြှုအာျား ြံ ြှိိုျားစြျားစနစသာ အဓှိက ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်ကနထ်ရှိိုက်တာတေ်ဥ ျားမ ေ်သည်ကှိို စထာက်မြ 

စနသည်။ စနမြည်စတာ်၌ သှိသာထငရ်ှာျားစသာ အစရအတွက် ရှှိသည်  တာဝါတှိိုငြ် ာျားနငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ 

တရိုတ်လက်နက်ထိုတ်လိုြ်သူ Norinco နငှ်  လိုြ်စ ာငစ်နစသာ နာြည် ှိိုျားမ င်  စက ာ် ကာျားစနသည်  

ေြယ်စတာငန်ငှ်  စ ကျားေငစ်တာင ်စ ကျားန ြှိိုငျ်ားရှှိစသာ စ ကျားေငစ်တာငစ်ြေါ်တွင ် တာဝါတှိိုငတ်ေ်ခို 

စ ာက်လိုြ်စရျား အြါအဝင ်ြှိိုဘှိိုငျ်ားေခနျ်ား စ ာက်လိုြ်စရျား၊ ထှိနျ်ားသှိြ်ျားစရျားတှိို  အာျား ရရှှိေရာြ ာျားအမ ေ် TMH 

Telecom က ောရငျ်ားစ ေါ် မြထာျားသည်။410 TMH Telecom အစနမ င်  ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ အသံိုျားမြ ြှုအတွက် 

မ ေ်နှိိုငစ်သာ ြှိိုဘှိိုင်ျားစရဒ ယှိို ေ ြံခ က်ြ ာျားကှိိုလည်ျား ောရငျ်ားမြထာျားသည်။ ကိုြပဏ သည် တြ်ြစတာ်နငှ်  န ျားကြ်ောွ 

ခ ှိတ် က်ြှုရှှိစသာ အငျ်ားဝဘဏန်ငှ် လည်ျား ဘဏအ်ာြခံခ က်တေ်ခို ရရှှိထာျားသည်။411 TMH Telecom ၏ ၂၀၁၈ 

ခိုနေှ် ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ော ထိုတ်မြနခ် က်ြ ာျားအရ MEC တာဝါတှိိုငစ်နရာြ ာျားအာျား ဓါတ်အာျားစြျားစရျား 

အြါအဝင ်MEC အတွက် ကွနရ်က်ထှိနျ်ားသှိြ်ျားစရျား၊ အစကာငျ်ား ံိုျား အသံိုျားမြ နှိိုင်စအာင ်လိုြ်စ ာငစ်ရျား 

(Optimisation) နငှ်  ြေစည်ျားဝယ်ယူေိုစ ာငျ်ားစရျားြ ာျားကှိို ဤေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားက လိုြ်စ ာငစ်နရသည်။412 

မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားအတွက် ၎ငျ်ား၏ အလိုြ်ြ ာျားအမြင ်TMH Telecom သည် Mytel နငှ်  

နှိိုငင်စံတာ်ြှိိုင ်မြနြ်ာ ောတှိိုက်နငှ်   က်သွယ်စရျား (MPT) တှိို  မ င် လည်ျား ကနထ်ရှိိုက်ြ ာျား ရှှိစသျားသည်။ 

တာြှိိုျားညြဲခ ြ်ျားသာ ကိုြပဏ ြ ာျားအိုြ်ေိုသည် မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ စခေါ် ှိိုြှုေငတ်ာြ ာျားကှိို လည်ြတ် 

စြျားရစသာ Myanmar Hurricane Investment & Telecom ကှိိုလည်ျား ထ  ််းချြို ်ထော်းပြ ျား ကွနရ်က် 

စောင်  ကည် ြှု နငှ်  အစမခခံအစ ာက်အအံိုအာျား ငာှျားရြ်ျားလည်ြတ်စနရစသာ MECTel ၏ ြှိိုဘှိိုင်ျားကွနရ်က် 

သံိုျားေွြဲသူြ ာျားအာျား ထြ် င် တနဘ်ှိိုျားမ ည်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားအာျား စထာက်ြံ သည်။413  

TMH Telecom သည် တရိုတ်နငှ်  မြနြ်ာအတွက် အစရျားကက ျားစသာ နှိိုငင်လံံိုျား ှိိုငရ်ာ  က်သွယ်စရျား အစမခခံ 

အစ ာက်အအံိုြ ာျား ထှိနျ်ားသှိြ်ျားစောင် စရှာက်ြှုတွင ်ြါဝငြ်တသ်က်စနပြ ျား မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အဓှိက 

 က်သွယ်စရျားြ ာျား ထြ် င် မ န်  မ  ျားသည်   ံိုခ က် က်ထံိုျားြ ာျား (communications nodes) ထြဲြှ တေ်ခို 
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တှိိုျားြွာျားစအာင ်လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ား 

မ ေ်သည်  AAE1 နငှ်  ခ ှိတ် က်စနသည်  တရိုတ်-မြနြ်ာ ကိုနျ်ားတွငျ်ားြှိိုငျ်ား  ှိိုငဘ်ာလြ်ျားစ ကာငျ်ားအတွက် 

ကိုနျ်ားတွငျ်ားအဝငေ်ခနျ်ားြ ာျား (landing stations) တည်စ ာက ်လည်ြတ်ရနအ်တွက် China Unicom နငှ်  

အတူတွြဲလိုြ်သည်။  ှိိုငဘ်ာကိုနျ်ားတွငျ်ားအဝငေ်ခနျ်ားြ ာျားသည် စငစွ ာငန်ငှ်  ြူ ယ်တွင ်ရှှိပြ ျား TMH Telecom က 

လံိုမခံ စရျား၊ ဓါတ်အာျားစြျားေနေ်၊ စရငိုတ် ကှိရှိယာနငှ်  ကွနရ်က်လည်ြတ်ြှုေငတ်ာ၏ ေ ြံခန်  ခွြဲြှုတှိို  ကှိို ြံ ြှိိုျားရသည်။ 

414 TMH Telecom ၏ ေေ်တြ်နငှ်  န ျားန ျားေြ်ေြ်ရှှိစနြှုအရ အ ှိိုြါ  ှိိုငဘ်ာကိုနျ်ားတွငျ်ားအဝငေ်ခနျ်ားြ ာျားတွင ်၎ငျ်ား၏ 

ြါဝငြ်တ်သက်စနြှုြှာ ဤအစမခခံအစ ာက်အအံိုတွင ်ေေ်တြ်၏ အက ှိ ျားေ ျားြွာျားကှိို ကာကွယ်ရနအ်တွက် 

မ ေ်နှိိုငသ်ည်။  TMH Telecom အစနမ င်  ေေ်တြ်၏ ြည်သည် စကဘယ် စ ာက်ယူမခင်ျားြ ှိ ျားကှိိုြ ှိို 

ြံ ြှိိုျားစြျားစနနှိိုငရ်ာ ၎ငျ်ား၏ အစနအထာျားက မြနြ်ာ၏ နှိိုငင်အံ င်   က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ ာက်အအံိုအာျား 

ထှိြါျားအာျားစလ ာ သွာျားစေနှိိုငသ်ည်။  

TMH Telecom အစနမ င်  MEC နငှ်  Mytel အာျား အစမခခံအစ ာက်အအံို  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှု အြါအဝင ်

ြံ ြှိိုျားစြျားြှုသည် ေေ်ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်  န်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနြ်ှုြ ာျား 

မြ လိုြ်ရာတွင ်ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည ရာစရာက်သည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။    

ေေ်တြ်ြှ Yangon Stock Exchange ကှိို အသံိုျားမြ ပြ ျား ရငျ်ားနှ ျားြတည်စငကွှိို ရှာစ ွစနမခငျ်ားသည် အဓှိက 

ေှိိုျားရှိြ်ေရာတေ်ခိုမ ေ်ပြ ျား stock exchange ကှိို လည်ြတ် လိုြ်စ ာငသူ်ြ ာျားမ ေ်သည်  နှိိုငင်စံတာ်ြှိိုင ်

မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားဘဏ၊် Daiwa Securities (ဂ္ ြန)် နငှ်  Japan Exchange Group တှိို  အစနမ င်  ၎ငျ်ားတှိို   

အြှိိုငျ်ားတွင ်လူ  အခွင် အစရျား တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှု ကက ျားြာျားေွာ ြ က်ကွက်စနမခငျ်ားတေ်ရြ်ကှိို မြသစနသည်။415 

Yangon Stock Exchange အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား ဘဏ္ဍာစရျားနငှ်  နည်ျားြညာ စထာက်ြံ ြှုြ ာျား 

စြျားစနနှိိုငသ်ည်  စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားြ ာျားအာျား ေစတာ အှိက်ေ်ခ ှိနျ်ား ောရငျ်ားတငသွ်ငျ်ားမခငျ်ားကှိို မငငျ်ား နရ်နအ်တွက် 

လူ  အခွင် အစရျားနငှ်  အက င် ြ က်မခောျားြှု တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှု အကာအကွယ်ြ ာျားလိုြ်ထာျားရြည်၊ 

စရတော အ က်စ်ချ  ််းမှတဆင်  စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ််းမျော်းက စစ်တ ်စစ်မံချက်မျော်းအတွက် 

ရငရွကက်းရှောရဖွမခင််းက ုလည််း တော်းဆီ်း မည်။ 
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၇ (၄)  ဘဏ္ဍာဝရျားဆိ ငရ်ာ  န်ဝဆာငမ်ှုမျာျား 

၇ (၄.၁) Deloitte (အ ဂလန်) 

Mytel ေတင ်ွြဲှုံ့ေည်ျားသည်  ၂၀၁၆ ခိုနေှ် ြတှိိုငြ် ကတည်ျားကြင ်အဂ္ဂလနအ်စမခေှိိုက် Deloitte 

သည် ဗ ယက်နြ်ရှှိ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ အ ွြဲှုံ့ ြှတ င်  Viettel Global Investment JSC အတွက် 

ောရငျ်ားေေ် ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို လိုြ်စြျားစနခြဲ သည်။416 Deloitte ၏ ောရငျ်ားေေ်ခ က်ြ ာျားတွင ်

မြနြ်ာမြည်သှိို   Viettel ၏ ဘဏ္ဍာစငြွ ာျား လွှြဲစမြာငျ်ားြှု အစသျားေှိတ်ြ ာျား၊ Viettel နငှ်  

မြနြ်ာေေ်တြ်အ ကာျား စငစွြျားြှိို  ြှုြ ာျားနငှ်  Mytel အမြတ်စင ွအစသျားေှိတ်ြ ာျား ြါဝငြ်ါသည်။ 

မြနြ်ာမြည်ရှှိ Mytel ၏ ောရငျ်ားေေ်ကှိိုြူ ြသှိရြါ။ Viettel နငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား  က်နယွ်ြှုြ ာျားကှိို 

ထှိနျ်ားသှိြ်ျားစနမခငျ်ားအာျားမ င်  Deloitte ြှ Mytel အာျား နှိိုငင်တံကာ တရာျားဝငြ်ှု ရငျ်ားမြေ်တေ်ခိုကှိို 

ရရှှိစနစေသည်။ Deloitte ၏ “တာဝနယ်ူြှုရှှိစသာ ေ ျားြာွျားစရျားလိုြ်စ ာငြ်ှု ထိုတ်မြနခ် က် 

ကတှိကဝတ်”အရ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ ကိုလသြဂ္ဂ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျားနငှ်  

ေ ျားြွာျားစရျား ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုအ ွြဲှုံ့၏ နှိိုငင်ေံံို လိုြ်ငနျ်ားအငအ်ာျားေိုကက ျား 

ြ ာျားအတွက် လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျားကှိို အ ွြဲှုံ့အစနမ င်  လှိိုက်နာြည် ှိိုစသာ Deloitte က ၎ငျ်ား၏ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားနငှ်   က် ံစရျားြ ာျားကှိို  က်ေြ်စနသည်  လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှု 

ြ ာျားကှိို တာျား  ျားရန၊် စလ ာ နည်ျားစေရနန်ငှ်  ကိုောျားစြျားရန ်လှိိုအြ်သည်။417 Deloitte ြှ 

၎ငျ်ားအစနမ င်  “ဝနစ် ာငြ်ှု အစြျားခံရသူ (စ ာက်သည်) လက်ခံမခင်ျားနငှ်  ထှိစတွှုံ့ က် ံြှု 

ြ ာျားအတွက် ကကှိ တငသ်တငျ်ားအခ က်အလက် ရယူပြ ျား သတှိထာျားခ င် ခ ှိနြ်ှုရှှိစသာ 

စရွျားခ ယ်ြှုြ ာျားအတွက် သံဌှိဓါနမ်ြ သည်” ဟို အစသျားေှိတ် ရှငျ်ားလငျ်ားစ ေါ် မြထာျားသည်။  418 

Mytel နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျား က်နယွ်ြှုြ ာျားြှတ င်  Viettel သည် မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ 

က  ျားလွနစ်သာ နှိိုင်ငတံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား  က်ေြ်စနသည်  အလာျားအလာရှှိစသာ 

သက်စသအစထာက်အထာျား ရှှိလင် ကောျား ၎ငျ်ားအစနမ င်  Viettel အာျား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

 က်လက်စြျားစန ြဲမ ေ်သည်။  

၇ (၄.၂)  Fortumo OÜ/Boku, Inc. (အက်စ်တိ ျားန ျားယာျား/အဝမရိကန်) 

Boku Inc သည် အဂ္ဂလနတ်ွင ်အစမခေှိိုက်စသာ ြှိိုဘှိိုငျ်ားစြျားစခ ြှု နည်ျားလြ်ျား ှိိုငရ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား 

လိုြ်ငနျ်ားမ ေ်ပြ ျား အစသျားောျားနငှ်  အလတ်ောျား ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအတွက်မ ေ်စသာ London 

Stock Exchange ၏ စေ ျားကွက် AIM တွင ်ောရငျ်ားသွငျ်ားထာျားသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနေှ် ဇူလှိိုငတ်ွင ်

အက်ေ်တှိိုျားန ျားယာျား အစမခေှိိုက်၊ ဝယ်ယူသူက ြှိိုဘှိိုငျ်ား ိုန်ျားစအာ်ြစရတာြှတ င်  တှိိုက်ရှိိုက် 

စငစွြျားစခ နှိိုင်သည်  (direct carrier billing) ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားမ ေ်စသာ Fortumo OÜ ကှိို 
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ဝယ်ယူလှိိုက်စ ကာငျ်ား Boku, Inc. က စ ကညာခြဲ သည်။419 ၂၀၂၀ ခိုနေှ်  သဂ္ိုတ်လတွင ်

ဒ ဂ္ ေ်တယ် အစ ကာငျ်ားအရာ ြါဝငြ်ှုနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားအတကွ် သံိုျားေွြဲသူြ ာျား၏ စြျားစခ ြှုကှိို 

အက ှိ ျားစ ာငစ်ြျားရနအ်တွက် Mytel နငှ် လိုြ်စ ာငြ်ည် ၊  ဝယ်ယူသူက ြှိိုဘှိိုငျ်ား ိုနျ်ား 

စအာ်ြစရတာြှတ င်  တှိိုက်ရှိိုက်စငစွြျားစခ နှိိုင်မခငျ်ား  ှိိုငရ်ာ  ကနထ်ရှိိုက်တေ်ခိုကှိို Fortumo 

က ထိုတ်မြနခ်ြဲ သည်။ Fortumo ၏ သတငျ်ားထိုတ်မြနခ် က်တွင ်Mytel အာျား “မြနြ်ာမြည်သူ 

ြ ာျားအတွက် ေွြ်ျားအာျားကှိို မြ ြှင် တငြ်ည်   က်သွယ်စရျား ကွနရ်က် တေ်ခိုမ ေ်လှိိုသည်  

အစလျားထာျားြှုရှှိစသာ တ ထွငသူ်တေ်ဥ ျား” ဟို စ ေါ် မြထာျားသည်။420 Boku အစနမ င်  Mytel နငှ်  

ေ ျားြွာျား က်မြ မခငျ်ားတွင ်မြနြ်ာေေ်တြ်သည် အဓှိကက စသာ အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားသူမ ေ်စ ကာငျ်ား၊ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်ြှိိုင ်ကိုြပဏ ြ ာျားနငှ်  အ က်အသွယ် 

မ တ်စတာက်ရန ်ကိုလသြဂ္ဂ၏ လွတ်လြ်စသာ နှိိုင်ငတံကာ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှင ်

(UN IIFFMM) က ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု အနတရာယ်ြ ာျား မ ေ်စေစသာ Mytel အြည်ကှိိုြါ 

ရှငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားလင်ျားစ ေါ် မြလ က် အ ကံမြ ထာျားခြဲ သည်ကှိို ၎ငျ်ား၏ အေိုရှယ်ယာဝငြ် ာျားကှိို 

စမြာြမြထာျားြါ။ Fortumo OÜ/Boku, Inc. ၏  Mytel နငှ်  ေ ျားြွာျား က်မြ ြှုသည် 

မြနြ်ာေေ်တြ်အတွက် ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားတွင ်အသံိုျားမြ နှိိုငစ်သာ ြံိုြှနဘ်တ်ဂ္ က်တွင ်ထည် သွငျ်ား 

ြထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစင ွအရငျ်ားအမြေ်ကှိို ရှာစ ွစြျားလှိြ် ြည်။ သှိို  မ ေ်၍ Fortumo OÜ/Boku, 

Inc. အစနမ င်  ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွန ်

ရာတွင ်ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနနှိိုငသ်ည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။  

၇ (၄.၃) Digital Virgo (ပ ငသ်စ်) 

Digital Virgo သည် မြငသ်ေ်တွင ်အစမခေှိိုက်စသာ ြှိိုဘှိိုငျ်ားမ င်  စငစွြျားစခ ြှု နည်ျားြညာ ြံ ြှိိုျားသူ 

တေ်ခိုမ ေ်သည်။ ထှိိုေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားကှိို မြငသ်ေ်တွင ်အစမခေှိိုက်စသာ BNP Paribas နငှ်  

ြိုဂ္ဂလှိက ေစတာ အိုြ်ေိုမ ေ်သည်  Sofival၊ လူဇငဘ်တ်တွင ်အစမခေှိိုက်စသာ Ioda SA တှိို  က 

ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်။421 မြနြ်ာမြည်ရှှိ ကိုြပဏ ြ ာျား အြါအဝင ်Viettel လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ ြ ာျား 

အတွက် ဝယ်ယူသူက ြှိိုဘှိိုငျ်ား ိုနျ်ားစအာ်ြစရတာြှတ င်  တှိိုက်ရှိိုက်စငစွြျားစခ နှိိုင်မခငျ်ားေနေ်ကှိို 

ြံ ြှိိုျားစြျားရန ်Viettel Global နငှ်  ကနထ်ရှိိုက်တေ်ခိုကှိို Digital Virgo က ၂၀၂၀ ခိုနေှ် စြလတွင ်

စ ကညာခြဲ သည်။ ဤထိုတ်မြနစ် ကညာခ က်အရ Digital Virgo ၏ ြလက်စ ာငျ်ားသည် 

“စရရှည်ခှိိုငပ်ြြဲပြ ျား ေွြ်ျားစ ာငရ်ည်စကာငျ်ားစသာ အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျ်ားြှုတေ်ရြ်၏ 

စြါငျ်ားေည်ျားခှိိုငြ်ာစေမခငျ်ားအတွက် စနာက်ထြ်စမခလှြ်ျားတေ်ရြ်” မ ေ်သည်ဟို  ှိိုသည်။422 

Mytel အစနမ င်  Digital Virgo ၏ နည်ျားြညာကှိို ၎ငျ်ား၏ စငွစတာငျ်ားခံြှုေနေ်ထြဲတွင ်

ထည် သွငျ်ားထာျားပ ီ်းမခငျ်ား ရှှိြရှှိကှိို ြရှငျ်ားလငျ်ားစသျားြါ။ ၎ငျ်ားအစနမ င်  အစကာငအ်ထည် 

စ ေါ်လှိိုက်ပြ   ှိိုသည်နငှ်  “ေေ်စရျား လှုြ်ရှာျားြှုြ ာျားအတွက်နငှ်  လက်နက်ြ ာျား၊  က်ေြ်သည်  
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ြေစည်ျား အြ ှိ ျားအောျားအာျားလံိုျားအာျား စထာကြ်ံ မခငျ်ား၊ ထိုတ်လိုြ်မခငျ်ား၊ ထှိနျ်ားသှိြ်ျားမခငျ်ားနငှ်  

အသံိုျားမြ မခငျ်ားတှိို  အတွက် နည်ျားြညာအကူအည ြ ာျား၊  ကာျားဝင ်အက ှိ ျားစ ာငစ်ြျားမခငျ်ား 

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားနငှ်  အမခာျားဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား”423 ြံ ြှိိုျားစြျားမခငျ်ားအတွက် ဥစရာြသြဂ္ဂ၏ 

ထိုတ်ကိုနတ်ငြ်ှိို  ြှု ကန်  သတ်ခ က်ြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ရာ စရာက်စနနှိိုငသ်ည်။ 

Digital Virgo အစနမ င်   Viettel နငှ်  ကနထ်ရှိိုက်ခ  ြ် ှိိုထာျားြှုြှ နှုတ်ထွက်ပြ ျား မြနြ်ာေေ်တြ် 

အစနမ င်  Digital Virgo ၏ စငွစြျားစခ ြှု နည်ျားြညာကှိို လက်လှြ်ျားြြ စေစရျား စသခ ာစအာင ်

လိုြ်ရြါြည်။  

၇ (၄.၄) Oracle (အဝမရိကန်) နငှ့်် FPT (ဗ ယက်နမ်) 

Viettel အစနမ င်  ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရင်ခံြှုြ ာျားအာျား ောရငျ်ားြ ာျား စြါငျ်ားေည်ျားမခငျ်ားကှိို 

လိုြ်နှိိုငစ်ေရန ်Oracle Hyperion software အာျား ၎ငျ်ား၏ ကွနရ်က်တစလျှာက် တြ် ငြ်ည်  

သစဘာတူည ခ က်တေ်ရြ်ကှိို FPT က Viettel Group နငှ်  ၂၀၁၆ ခိုနေှ်တွင ်လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား 

ခြဲ သည်။424 ဤသည်က Mytel နငှ်  Viettel အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား မြည် ေံိုစသာ 

စထာက်ြံ ြှုြ ာျား အြါအဝင ်Viettel ၏ ဘဏ္ဍာစရျား လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြသည်။  

၇ (၄.၅) ကမဘာ့်ဘဏ်မှ စစ်တ ်ကန် ရိ က်တာမျာျားသိ ့် ဝ ျားဝချမှုမျာျား  

အဓှိကက စသာ “မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျား” ေ ြံခ က် အေှိတ်အြှိိုငျ်ားြ ာျားအတွက် ရံြံိုစငြွ ာျားကှိို 

ကြ္ာ ဘဏြ်ှတ င်  ေေ်တြ်ကနထ်ရှိိုက်တာြ ာျားက ရရှှိစနခြဲ  ကသည်။ ကြ္ာ ဘဏ ်

ဝက်ဘ် ှိိုဒစ်ြေါ်တွင ်ထိုတ်မြနထ်ာျားသည်  တငဒ်ါြှတတ်ြ်ျားြ ာျားအာျား ရှာစ ွ ကည် ြှုတေ်ရြ်အရ 

 ယ်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင်စမြာငျ်ားလြဲစရျား ေ ြံခ က် ၃ ခိုကှိို Mytel နငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

ေ ျားြွာျားစရျားြှိတ် က်ြ ာျားသှိို   ခ  ျားမြြှင် ထာျားစ ကာင်ျား စ ေါ် မြထာျားသည်။  ဤအထြဲတွင ်၂၀၂၀ ခိုနေှ် 

ဇွနလ်တွင ်စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ားေဥ် ေ ြံခန်  ခွြဲြှုေနေ်အတွက် Comit – A1 တှိို  ၏  က်ေြ်လိုြ်ငနျ်ား 

မ ေ်စသာ Spectrum Center သှိို    အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၄၁၄,၈၀၀၊425 ၂၀၁၉ ခိုနေှ် စြလတွင ်

ြံိုစသ စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ားေဥ် စောင်  ကည် စရျားေခန်ျားအတွက် Comit – A1 ၏  က်ေြ်လိုြ်ငနျ်ားသှိို    

အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၂,၃၈၂,၀၅၃ ၊426 နငှ်  ၂၀၁၉ ခိုနေှ် စြလတွင ်လျှြ်ေေ်သံလှိိုက်ကွငျ်ား 

ေြ်ျားသြ်မခငျ်ားနငှ်  တှိိုငျ်ားတာမခင်ျားကှိရှိယာအတွက် Terabit Wave နငှ်  Comit ြူျားစြါငျ်ားအ ွြဲှုံ့ 

တေ်ခိုသှိို   အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၁၇၇,၈၇၆  427 တှိို  ကှိို ခ  ျားမြြှင် ခြဲ သည်။ Comit က Mytel နငှ်  MEC 

တာဝါတှိိုငြ် ာျားအတွက် ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားစနသူမ ေ်သည် (အခနျ်ား ၃ တွင ် ကည် ြါ)။ A1 
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အိုြ်ေို၏ လက်စအာက်ခံတေ်ခိုမ ေ်စသာ Terabit Wave သည် Mytel နငှ်  ေေ်တြ်အတွက် 

ပဂ္ှိ လ်တို ှိိုငရ်ာ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို စြျားစနသူမ ေ်သည် (အခနျ်ား ၄ တွင ် ကည် ြါ)။   

ဤကနထ်ရှိိုက်ြ ာျားက ကြ္ာ ဘဏ၏် လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှု 

ေနေ်ြ ာျားနငှ်  ြတ်သက်၍ စလျားနက်စသာ ေှိိုျားရှိြ်ြူြနြ်ှုြ ာျားကှိို မ ေ်စြေါ်စေသည်။ 

“တြ်ြစတာ်နငှ်  ဆက်စ ်ရ  ော စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ််းမျော်းထက် အမခော်းတစ်ခုမဖစ်ရ ော စီ်း ွော်းရ ်း 

လု ်ရဆောင ူ်မျော်း၏ ဖွံွဲ့ ပဖ ြို်းမှုက ု ရထောက် ံ   အ်တွက် တ ်မရတော်မ ုတ်ရ ော  ုဂဂလ က 

ကဏ္ဍတွင ်ော  င််းနှ်ီးမမြို ်နှမံှုက ု  ံ   ု်း အော်းရ ်း  ”် ဟို န ငုင်ံတကော ရငရွကက်း အဖွဲွဲ့အစည််းမျော်း 

ထံ  ု   အ ကံမြ ထာျားသည်   ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှင၏် ေေ်တြ်ေ ျားြွာျားစရျား 

ြ ာျားအစ ကာငျ်ား အေ ရငခံ်ော ထွက်ပြ ျားခ ှိနြ်ှြင ်ကနထ်ရှိိုက်တေ်ခိုအာျား ကြ္ာ ဘဏြ်ှ 

စြျားအြ်လှိိုက်မခငျ်ားမ ေ်သည်။  

မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ြှိတ် က်ြ ာျားအစနမ င်  လွတ်လြ်သည်  လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျား ှိိုငရ်ာ 

စ ာငရွ်က်ြှုြ ာျားကှိိုလည်ျား မ ည်  ည်ျားစြျားနှိိုငြ်ည် ြဟိုတ်မခငျ်ားစ ကာင်  မမ မ်ောစစ်တ ်နငှ်  

ဆက်နယွ်ရ ရ ော စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ််းမျော်း၏  ါဝငမ်ှု ည် မြနြ်ာ၏ စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ားေဥ် 

ေ ြံခန်  ခွြဲြှုေနေ်၏ စမ ာင် ြတ်ြှနက်နြ်ှု အစြေါ် အလာျားတူ ပခ မ််းရမခောက်လာသည်။  

၇ (၄.၆)  စစ်တ ်၏ ဒဂီျစ်တယ် ဘဏ္ဍ ရရျား ဝန်ရဆ ငမ်ှုမျ ျား 

MEC ၏  က်သွယ်စရျား ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားနငှ်  ခ ှိတ် က်ထာျားပြ ျား ၂၀၁၁ ခိုနေှ်စနာက်ြှိိုငျ်ား 

ေ ျားြွာျားစရျား လွတ်လြ်ြှုမြ မခငျ်ားြှ အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျ်ားခြဲ သည်  ေေ်တြ်သည် ဒ ဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျား 

ဝနစ် ာငြ်ှုကဏ္ဍတွင ်သှိသာထငရ်ှာျားသည်  ေှိတ်ဝငေ်ာျားြှုြ ာျား ရှှိစနသည်။ ၂၀၁၃ ခိုနေှ် ဇနနဝါရ  

လတွင ်MEC သည် ၎ငျ်ား၏ ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်ဘဏမ် ေ်စသာ အငျ်ားဝဘဏန်ငှ်  ခ ှိတ် က်သည်  

မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှု (Myanmar Mobile Money) ကှိိုတည်စထာငရ်နအ်တွက် 

ြှိတ် က်တေ်ရြ်ကှိို ထူစထာငခ်ြဲ သည်။428 အငျ်ားဝဘဏ၏် အဓှိကလိုြ်ငနျ်ား ြ ာျားထြဲြှ တခိုြှာ 

ေေ်တြ်အရာရှှိြ ာျားအာျား လောထိုတ်စြျားမခငျ်ားအတွက် ဘဏ်ကှိိုအသံိုျားမြ သည်  ေေ်တြ် 

ောရငျ်ားအစကာင် ြ ာျား ှိိုငရ်ာဌာနကှိို အလိုြ်အစကျွျားမြ ရနမ် ေ်သည်။ ေေ်တြ်အရာရှှိြ ာျား 

အစနနငှ်  မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှုြှ တ င်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ြှိိုက် ံြ ာျားကှိို ေ ြံ 

နှိိုငစ်ြသည်။429  
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အေှိိုျားရဌာနြ ာျားနငှ်  မြည်သူ  ဝနထ်ြ်ျားြ ာျားကှိို အဓှိကထာျားပြ ျား ဘဏ္ဍာစရျား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

စြျားစနသည်  အရြ်သာျား ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက်ရှှိ နှိိုငင်စံတာ်ြှိိုင်ဘဏမ် ေ်သည်  မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား 

ဘဏအ်ာျား မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငွစ ကျား ဝနစ် ာငြ်ှုြှ ြှိိုဘှိိုငျ်ားဘဏဝ်နစ် ာငြ်ှုကှိို ၂၀၁၅ ခိုနေှ်ြှေ၍ 

မြ လိုြ်စြျားစနခြဲ သည်။ ေ ြံကှိနျ်ား၊ ဘဏ္ဍာစရျားနငှ်  ေက်ြှုဝနက်က ျားဌာန ဝက်ဘ် ှိိုဒအ်ရ 

မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားဘဏ၏် ကှိိုယ်ြှိိုင ်ြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွြျားစခ ြှုေနေ်သည် မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျား 

ဝနစ် ာငြ်ှုနငှ်  အငျ်ားဝဘဏတ်ှိို  မ င်  လည်ြတ်လိုြ်စ ာငပ်ြ ျား ဘဏ၏် လူြိုဂ္ဂှိ လ် 

အစထာက်အထာျား ေ ေေ်သည် ေနေ် (identity verification system) သည် ယခိုအခ ှိနတ်ွင ်

စမြာငျ်ားလြဲစကာငျ်ား စမြာငျ်ားလြဲစနနှိိုင်စသာ်လည်ျား MECTel, Mytel နငှ်  MPT  ငျ်ားြ်ကဒ ်

အသံိုျားမြ သူြ ာျားကှိိုသာ ကန်  သတ်ခွင် မြ  ထာျားသည်။430  

မြနြ်ာ  ေ ျားြွာျားစရျားဘဏြ်ှတ င်  မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှုကှိို အရြ်သာျားဝနထ်ြ်ျား 

ြငေ်ငေ်နေ်ထြဲတွင ်ထည် သွငျ်ားစြါငျ်ားေြ်ထာျားသမ င်  အေှိိုျားရဝနထ်ြ်ျားစဟာငျ်ားြ ာျားြှ MEC ၏ 

မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှု ကွနရ်က် (Mytel Pay, MPT Money နငှ်  Wave Money 

တှိို  ြါ ရနှိိုငြ်ါသည်) ြှတ င်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ြငေ်ငစ်ငြွ ာျားကှိို ထိုတ်ယူနှိိုငြ်ါသည်။431 ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်ြှေ၍ မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားဘဏ ်အစနမ င်  အမခာျား ဒ ဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျား ဝနစ် ာငြ်ှု 

ြံ ြှိိုျားစြျားသူြ ာျားကှိို ြှိိုဘှိိုငျ်ား စငွစြျားစခ ြှုြ ာျားအတွက် အတည်မြ စြျားခြဲ စသာ်လည်ျား ဝနက်က ျားဌာန 

ဝက်ဘ် ှိိုဒ ်အ ှိိုအရ ဘဏခွ်ြဲ အစရအတွက် အကန်  အသတ်မ င် သာ လိုြ်စ ာငခွ်င် မြ  

ခြဲ သည်မ ေ်ပြ ျား ဝနစ် ာငြ်ှုြှာလည်ျား အတှိိုငျ်ားအတာ အနည်ျားငယ်စလာက်သာ ရသည်။ 

ဤသည်က ေေ်တြ်၏ ေ ျားြွာျားစရျား အက ှိ ျားေ ျားြွာျားကှိို ကာကွယစ်နပြ ျား အရြ်သာျား 

ဝနထ်ြ်ျားြ ာျားအာျား ြက်လံိုျားစြျားကာ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ သံိုျားေွြဲသူြ ာျား 

မ ေ်လာစအာင ်မြ လိုြ်မခင်ျားစ ကာင်  ေေ်တြ်ကှိို လူထိုြှိိုက် အံသံိုျားမြ လ က် အမြတ်အေွနျ်ား 

ရစနစေမခငျ်ားမ ေ်သည်။432  
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ပမန်မ စစတ် ်၏ ဒဂီျစ်တယ်ဆ ငုရ်  

ဘဏ္ဍ ရရျားဝန်ရဆ ငမ်ှုမျ ျား 

မမ မ်ောစစ်တ ် ည် လ  ြိုွဲ့ ဝှက် က်  ဲည ် 

ဘဏ္ဍောရ ်းကွ  ်က်တစ်ခုအော်း 

တည်ရဆောက်ထော်း ည်။ ထ ုမှ 

ဒဂီျစ်တယ်ရငရွ ်းရချမခင််း ၀ ရ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ု 

လက်လှြ်ျားြ စေပြ ျား ဒမီ ုကရ စီနည်ျားက  

ကကီ်းကက ်မှုမရှ  ည ် အစ ု်း လု ်င ််းမျော်းကှိိုလည်ျား 

စ ာငရွ်က်စန ည်။ 
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မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှုကှိို Mobilemate Telecommunication Co. Ltd. ၊ 

မြငသ်ေ်အစမခေှိိုက် Oberthur Technologies တှိို  မ င်  ြှိတ် က်မြ ပြ ျား တည်စထာငခ်ြဲ မခငျ်ား 

မ ေ်သည်။433ယခိုအခါ IDEMIA ဟို စခေါ်စသာ Oberthur Technologies ကှိို ကိုလသြဂ္ဂ 

အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငက် “မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား ဥ ျားြှိိုင် သှိို  ြဟိုတ် မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားတှိို  နငှ်  ကနထ်ရှိိုက်ြံိုေံ သှိို  ြဟိုတ် ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံစရျားြ ာျားရှှိစသာ မြည်ြ 

ကိုြပဏ  တေ်ခို” ဟို အြည်တြ်ခြဲ သည်။434 IDEMIA ြှ ကိုလသြဂ္ဂ၏ အခ က်အလက် 

ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှင ်(UN IIFFMM) ကှိို တိုန်  မြနခ်ြဲ ရာ၌ ၎ငျ်ားတှိို  ြှ Mobilemate 

Telecommunications Co. Ltd., နငှ်  လိုြ်ထာျားစသာ ကနထ်ရှိိုက်တေ်ခိုြှ အငျ်ားဝဘဏသ်ှိို   

စ ာ  ်ဝြဲယာျား စြျားခြဲ စသာ်လည်ျား ထှိိုကနထ်ရှိိုက်ြှာ ၎ငျ်ားအခ ှိနက်တည်ျားက သက်တြ်ျား 

ကိုနစ်နခြဲ ပြ ျားသာျားမ ေ်သည်ဟို စမြာ ကာျားခြဲ သည်။435 ၎ငျ်ားစနာက်ြှိိုငျ်ားတွင ်IDEMIA သည် 

ဇ ဝအခ က်အလက် အသံိုျားမြ  လူြိုဂ္ဂှိ လ် အစထာက်အထာျား ရှာစ ွြှုေနေ်နငှ်  အ လက်ထစရာနေ် 

အေှိိုျားရကှိေစြ ာျားအတွက် မြနြ်ာ အရြ်သာျားအေှိိုျား၊ ေေ်တြ်အ ွြဲှုံ့ဝငြ် ာျားနငှ်  စ ွျားစနျွားြှုြ ာျား မြ လိုြ် 

စနခြဲ သည်။436 K Telemdia Holdings နငှ်  နှိိုငင်လံံိုျားအ င်  ရိုြသံ်လွှင် ကွနရ်က် Channel K ကှိို 

ြူျားတွြဲလိုြ်စ ာငစ်နသည်  KMA Telemedia Holdings Ltd., ကှိို ြှိိုင ်ှိိုင ်လည်ြတ်စနသည်  

ဒါရှိိုက်တာမ ေ်စသာ ဥ ျားစက ာ်ထူျားလငျ်ားက Mobilemate Telecommunications Co. Ltd. ကှိို 

ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်။437 ယခိုြ ကာြ ကာလအထှိ ဥ ျားစက ာ်ထူျားလငျ်ားသည် ေကဂာြူတွင ်လညြ်တ်ပြ ျား 

Mytel ကှိို ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားစနသည်  Myanmar Telemedia ၏ ဒါရှိိုက်တာအ ွြဲှုံ့ဝင ်

တေ်ဥ ျားမ ေ်ခြဲ သည်။438   

၂၀၁၂ ခိုနေှ်တွင ်Myantel နငှ်  Solutions Hub Co. Ltd. တှိို  ၏ “ည အေ်ြ ကိုြပဏ ” တေ်ခိုအမ ေ် 

EasyPay ကှိို ေတငလ်ိုြ်စ ာငခ်ြဲ သည်။439 ၎ငျ်ားသည် မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှုနငှ်  

ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုမ င်  လည်ြတ်မခငျ်ားမ ေ်ပြ ျား အငျ်ားဝဘဏ်နငှ်  “ြှိတ် က် 

သစဘာတူည ခ က်” တေ်ရြ်ရှှိကာ440 MECTel, Mytel နငှ်  MPT တှိို  ကှိိုလည်ျား “ြှိတ် က်” 

အစနနငှ် 441 စ ေါ် မြထာျားသည်။ EasyPay နငှ်  မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှု တှိို  သည်  

နှိိုငင်စံတာ် အာြခံလိုြ်ငနျ်ား အေ အေဥ် မ ေ်စသာ မြနြ်ာ အာြခံလိုြ်ငနျ်ား၏ တေ်ခိုတည်ျားစသာ 

ဒ ဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျား ဝနစ် ာငြ်ှု စြျားသူြ ာျားမ ေ်သည်။ 442 Solutions Hub သည် 

Myanmar Telemedia Holdings ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်သည်။443 EasyPay 

နငှ်  မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငွစ ကျားဝနစ် ာငြ်ှုတှိို  အာျား မြည်စထာငေ်ို မြနြ်ာနှိိုငင် ံဗဟှိိုဘဏ၏် 

“ြှိိုဘှိိုငျ်ားဘဏ္ဍာစရျား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား လိုြ်စ ာငသူ်ြ ာျားောရငျ်ား” တွင ်ထည် သွငျ်ားစ ေါ် မြ 

ြထာျားြါ။444 EasyPay ြှ ထိုတ်စ ေါ်ထာျားစသာ သတငျ်ားအခ က်အလက်အရ ၎ငျ်ား၏ 
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ဝနစ် ာငြ်ှုကှိို အငျ်ားဝဘဏ၏် လှိိုငေ်ငြ်ှတ င်  မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှုနငှ် အတူ 

လည်ြတ် လိုြ်စ ာငစ်နမခငျ်ား မ ေ်နှိိုငြ်ါသည်။445  

၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်Mytel ၏ တရာျားဝငြ်ှတ်ြံိုတင ်ကိုြပဏ မ ေ်စသာ Telecom International 

Myanmar ြှ အမြည် အဝ ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်  MytelPay ကှိို ေတငလ်ိုြ်စ ာငခ်ြဲ သည်။ MytelPay 

သည် ြှိိုဘှိိုငျ်ား ြှိိုက် ံအှိတ် (mobile wallet) တေ်ခိုမ ေ်ပြ ျား ဒ ဂ္ ေ်တယ် လွှြဲစမြာငျ်ားြှုေနေ်ကှိို 

Mytel ၏ ြှိိုဘှိိုငျ်ားကွနရ်က်နငှ်  ခ ှိတ် က် ထာျားသည်။ ဤဝနစ် ာငြ်ှုသည် “ဒ ဂ္ ေ်တယ် 

အသွငစ်မြာငျ်ားလြဲမခငျ်ားအတွက် Viettel ၏  က ယ်မြန်  မြည် ေံိုစသာ ြဟာဗ  ဟာ” ၏ 

အေှိတ်အြှိိုငျ်ားမ ေ်ပြ ျား446 မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ဒ ဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာ လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျား၏ 

အဓှိက ခ ြဲှုံ့ထွငြ်ှုတေ်ရြ်လည်ျားမ ေ်သည်။ MytelPay ၏ ြှိတ် က်ြ ာျားအနက် တေ်ဥ ျားြှာ 

မြနြ်ာနည်ျားြညာနငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားြှ (MTI) ြှ တည်စထာငထ်ာျားသည်  

မြနြ်ာစငစွြျားစခ ြှုေနေ် ဝနစ် ာငြ်ှု (Myanmar Payment Solution Services - MPSS) 

မ ေ်ပြ ျား  MNTH ြှ တ င်  Mytel ၏ အေိုရှယ်ယာ ြှိိုငရ်ှငတ်ေ်ဥ ျားအမ ေ် ဝငစ်ရာက်ထာျား 

သူလည်ျားမ ေ်သည်။447 MytelPay ကှိိုလည်ျား မြနြ်ာ၏ ြငေ်ငစ်ြျားစခ ြှု ေနေ်တွင ်၂၀၂၀ ခိုနေှ်၌ 

ထည် သွငျ်ားခြဲ သည်။448  

 
 

MytelPay ေတငလ်ိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ား 

ြှိတ် က်ြွြဲတွင ်ရနက်ိုနတ်ှိိုငျ်ားစဒသကက ျား 

ဝနက်က ျားခ  ြ်၊ မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိိုငရ်ာ 

ဗ ယက်နြ် သံအြတ်ကက ျားနငှ် အတူ 

စတွှုံ့ရသည်  Mytel 

အြှုစ ာငအ်ရာရှှိြ ာျား။  

အရငျ်ားအပမစ် -  

ပမန်မာနိ ငင် ရိှ ဗ ယက်နမ်သ ရ  ျား  

 

Viettel၊ ခရှိိုန ေ ျားြွာျားစရျားြ ာျားတှိို  နငှ်  ြှိတ် က်မြ မခငျ်ားမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်သည် ၎ငျ်ား၏ ဘဏ္ဍာစရျား 

အစမခခံ အစ ာက်အအံိုကှိို ခ ြဲှုံ့ထွငစ်နပြ ျား ၎ငျ်ားအာျား ေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်ြှု လိုြ်စ ာငြ်ှုနငှ်  

ထှိြ်တနျ်ားဗှိိုလ်ခ  ြ်ြ ာျားနငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ခရှိိုန ြ ာျားကလည်ျား အလွြဲသံိုျားောျားမြ ထာျားစသာ တှိိုငျ်ားမြည်၏ 

ဓနကကယ်ဝြှုအာျား မြည်ြသှိို   လွှြဲစမြာငျ်ားြှုတှိို  အတွက် ေ ြံစ ာငရွ်က်ရာတွင ်အသံိုျားမြ  

စနနှိိုငသ်ည်။  ေေ်တြ် ထ  ််းချြို ်ထော်း ည်  ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိို 
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အရြ်ဘက် အစ ာက်အအံိုအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားက စထာက်ြံ စြျားစနခြဲ  ကပြ ျား လောနငှ်  ြငေ်ငြ် ာျား 

စြျားစခ ြှု အြါအဝင ်နှိိုငင်စံတာ် လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားတွင ်ဝငစ်ရာက်စ ာငရွ်က်စန ကသည်ကှိို လက်ခံ 

နှိိုင ်ွယ်ရာ ြရှှိြါ။ ထှိိုဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားသည် ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ြှိိုငရ်ှင်ေေ်တြ်က မြနြ်ာမ ည် ူြ ာျားထြံှ 

ြ ာျားေွာစသာ စဒတာြ ာျားကှိို ေေ်တြ်က စမခရာခံ ရရှှိသွာျားစေနှိိုငသ်မ င်  အငတ်ာနက် 

အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် ကက ျားြာျားစသာ အနတရာယ်ြ ာျားကှိို ထြ်ြံ  နတ် ျားစနသည်။  

မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ဒ ဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျားဝနစ် ာငြ်ှု ြှိတ် က်ြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

ကကယ်ဝခ ြ်ျားသာြှုကှိို တှိိုက်ရှိိုက်ြံ ြှိိုျားစနပြ ျား ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို 

 န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနရ်ာတွင ်ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည ရာ စရာက်သည်။  

နှိိုငင်စံတာ်လောနငှ်  ြငေ်ငေ်နေ်ြ ာျားအတွငျ်ား အက င် ြ က်မခောျားြှု အြါအဝင ်ေေ်တြ်၏ 

ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားြ ာျားကှိို လွတ်လြ်စသာ ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ရန ်

အေမြ ရြည်။   

၇ (၅)   နိ်ျားချြု ်မှုကိ  ရယ  ါ။  

မြနြ်ာ၏ ေေ်တြ်ေ ျားြွာျားစရျားအတွငျ်ားက Mytel ၏ နာျားလည်ရနခ်က်ခြဲစသာ  ွြဲှုံ့ေည်ျားြှုြှတ င်  ေေ်ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြ ာျား 

သည် ရံြံိုစငြွ ာျားကှိို အလွြဲသံိုျားောျားမြ ပြ ျား ေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားရနအ်တွက် 

ဘဏ္ဍာရငျ်ားမြေ်ြ ာျားကှိို စရွှှုံ့စမြာငျ်ားလွှြဲယူ ကသည်။ Mytel အစြေါ်တွင ်အရြ်သာျားကက ျား ကြ်ကွြ်ကြဲြှု လံိုျားဝြရှှိဘြဲ 

၎ငျ်ားသည် ေေ်တြ် ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုနငှ်  အက င် ြ က်မခောျားြှုတှိို  အတွက် ကှိရှိယာ တေ်ခိုမ ေ်စနသည်။ ဤခ ှိ ျားစ ာက်ြှု 

နငှ်  အက င် ြ က်မခောျားြှုတှိို  ကှိို ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၊ ဘဏြ် ာျား နငှ်  အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားြါစသာ ကြ္ာအနှံ   ကွနရ်က် 

တေ်ရြ်က ြံ ြှိိုျားစြျားစနသည်။ ဤသည်ကှိို အ ံိုျားသတ်ရြါြည်။  

မြနြ်ာမြည်သူလူထိုက ေေ်ြှနစ်သာ စမြာငျ်ားလြဲြှုကှိို စတာငျ်ား ှိိုသည်။ Mytel သည် မြနြ်ာအေှိိုျားရ၏  နတ် ျားြှု 

တေ်ရြ်မ ေ်သည်။ ၎ငျ်ားသည် မြည်သူကှိို အလိုြ်အစကျွျားမြ ရန ်မ ေ်သည်၊ ေေ်ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြ ာျားအတွက် ြဟိုတ်ြါ။ 

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ဒ ြှိိုကစရေ အေှိိုျားရသည် ေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျားအာျားလံိုျားကှိို နှိဂ္ံိုျားခ  ြ်ြေ်ရြည်။ Mytelကှိို မြနယ်ူရြည။်  

 က်သွယ်စရျားသည် စကာငျ်ားက ှိ ျားမ ေ်စေရနအ်တွက် အငအ်ာျားတေ်ရြ် မ ေ်နှိိုငသ်ည်



Mytel ၊ ၎၏ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ 
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဳး
လြန္ျခင္းကို ပံ့ပိုး အားေပးကူညီေနၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏  
ကမာၻအႏွံ႔ ကြန္ရက္တစ္ခုကလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ အက်ဳံးဝင္ပတ ္
သက္ေနသည္။  

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
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စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျား 

 

 

 
 

၁။  Mytel သည် ေေ်တြ် အစ ာက်အအံိုြ ာျားအတွငျ်ားြါ အြါအဝင ်မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို  က်သွယ်စရျား 

နည်ျားြညာနငှ်  အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။ ဤသှိို  မြ မခငျ်ားစ ကာင်  ၎ငျ်ားအစနမ င်  

ေေ်တြ်၏ လိုြ်စ ာငလ်ည်ြတ်နှိိုငြ်ှု ေွြ်ျားစ ာငရ်ည် အထူျားသမ င်   ကည်ျားတြ်နငှ်  စလတြ်တှိို  အတွက် 

အခ က်မြ က်သွယ်စရျား၌ တှိိုက်ရှိိုက် စထာက်ြံ စြျားသည်။ ရလဒတ်ေ်ခိုအစနမ င်  Mytel သည် 

မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား ေေ်ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

က  ျားလွနရ်ာတွင ်ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနသည်။ 

၂။  Mytel  ည် မမ မ်ောေေ်တြ်အတွက် ၎င််းြှ လိုြ်စ ာငလ်ညြ်တ်စနစသာ မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်သည်  Star High ရှယ်ယာြ ာျားြှတ င်  

ြံိုြှနဘ်တ်ဂ္ က်တွင ်ထည် သွငျ်ားြထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစငြွ ာျား၏ အရငျ်ားအမြေ်တေ်ခို မ ေ်သည်။  

ဤဘဏ္ဍာရငျ်ားမြေ်ကှိို ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

က  ျားလွနရ်ာတွင ်အသံိုျားမြ နှိိုငသ်ည်။ သှိို  မ ေ်၍ Mytel နငှ်  ၎ငျ်ား၏ အေိုရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငြ် ာျားသည် 

ထှိိုရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနနှိိုငသ်ည်။  

၃။  Mytel ၏ အကက ျားြာျား ံိုျား ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံမ ေ်သည်  Viettel သည် ေေ်တြ ်က်သွယ်စရျား 

အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို အ င် မြြှင် မခငျ်ား၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ြ ာျားေွာစသာ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားတှိို  အာျား 

နည်ျားြညာြ ာျား လွှြဲစမြာငျ်ားစြျားစနမခငျ်ားနငှ်  သငတ်နျ်ားစြျားမခငျ်ားြ ာျားကှိို ေနေ်တက  မြ လိုြ်စနသည်။ 

သှိို  မ ေ်၍ Viettel သည် မြနြ်ာေေ်တြ်၏ လည်ြတ်လိုြ်စ ာငြ်ှု ေွြ်ျားစ ာငန်ှိိုငရ်ည်အတွက် 

သှိသာထငရ်ှာျားစသာ ြံ ြှိိုျားြှုတေ်ရြ်ကှိို မြ လိုြ်စနသည်။ ရလဒတ်ေ်ခိုအစနမ င်  Viettel သည် 

မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား ေေ်ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

က  ျားလွနရ်ာတွင ်ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနသည်။ 
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၄။   Viettel သည် စခ ျားစငကွှိို အာြခံစြျားသူတေ်ဥ ျားအမ ေ် စ ာငရွ်က်လ က်ရှှိသည်။ ဤဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာ 

အခနျ်ားကဏ္ဍသည် မြနြ်ာေေ်တြ်အတွက် ဘတ်ဂ္ က်တွင ်ထည် သွငျ်ားြထာျားစသာ ဘဏ္ဍာရငျ်ားမြေ်ြ ာျားကှိို 

စထာက်ြံ စနပြ ျား ၎ငျ်ားကှိို ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

က  ျားလွနရ်ာတွင ်အသံိုျားမြ နှိိုငသ်ည်။  

၅။  မြနြ်ာအေှိိုျားရ တေ်ရြ်လံိုျားအစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်၏ လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားကှိို ပဂ္ှိ လ်တိုတည်စထာငစ်ရျား 

ဥ ျားစ ာငစ်ကာ်ြတ ၊ မြနြ်ာ စလစ ကာငျ်ားနငှ်  အာကာသ အတတ်ြညာ တကက သှိိုလ ်နငှ်  ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်  

 က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနတှိို  ြှတ င်  ြံ ြှိိုျားလ က်ရှှိသည်။ ဤသှိို  လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ားအာျားမ င်  အေှိိုျားရ 

တစ်  ်လံု်း၏ အရြ်ဘက်အမခြ်ျားနငှ်  ေေ်တြ်ဘက်အမခြ်ျား နေှ်ခိုေလံိုျားသည် လူ  အခွင် အစရျားအာျား 

စလျားောျား၊ ကာကွယ်၊ မ ည်  ည်ျားစြျားရြည်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ တာဝနရ်ှှိြှုအစြေါ် ြ က်ကွက်မခငျ်ားအာျား ြျှစဝ 

တာဝနယ်ူရြည်။ သှိို  မ ေ်၍ အေှိိုျားရ၏ အရြ်သာျားဘက်အမခြ်ျားသည် ေေ်တြ်ြှ က  ျားလွနစ်နစသာ 

 တ် က်ရ သည်   ှိိုျားရွာျားစသာ လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအတွက် တာဝနရ်ှှိသည်။  

၆။   Mytel နငှ်  Viettel သည် မြနြ်ာ၏ တရာျားေ ရငြ်ှိိုငခွ်င်  နယ်စမြအမြငဘ်က်ြှ၊ မြနြ်ာအာဏာြှိိုငြ် ာျား၏ 

သှိသာထငရ်ှာျားသည်  ဒမီ ုကရ စီ ည််းလမ််းတကျ ကက ျား ကြ်ထှိနျ်ားကွြ်ြှု ြရှှိဘြဲ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား စဒတာ 

အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို ေိုစ ာငျ်ားမခငျ်ား၊ သံိုျားသြ်မခငျ်ားတှိို  ြှတ င်  မြနြ်ာမ ည် ူြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ မှု 

အခွင် အရ ်းကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်လ က်ရှှိသည်။ အာျားစကာငျ်ားစသာ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု ကာကွယ်စြျားမခင်ျားြ ာျား 

ြရှှိမခငျ်ားက ဤ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှုအခွင် အရ ်းကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်မခငျ်ားမျော်းအာျား မ ေ်စေခြဲ သည်။ 

ရ။    Mytel သည် အြ ာျားြှိိုငန်ငှ် ြိုဂ္ဂလှိက  က်ေြ်တေ်ရြ် မ ေ်ပြ ျား MEC သည် အေှိိုျားရ ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ်

မ ေ်သည်။ အက ှိ ျား က်အရ Mytel သည် ဒ ြှိိုကစရေ နည်ျားက  ကက ျား ကြ်ကွြ်ကြဲြှုကှိို ခံယူရြည်မ ေ်ပြ ျား 

MEC ၏ အမြတ်အေွနျ်ားြ ာျား၏ ခွြဲတြ်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိိုလည်ျား မြည်စထာငေ်ိုဘတ်ဂ္ က်ထြဲတွင ်

ထည် သွငျ်ားရန ်လှိိုအြ်ြည်။ သှိို  စသာ်လည်ျား Mytel ကှိို ဒ ြှိိုကစရေ နည်ျားက  ကက ျား ကြ်ကွြ်ကြဲြှု၏ 

အမြငဘ်က်တွင ်ေ ြံခန်  ခွြဲခံရ ရပြ ျား အမြတ်အေွနျ်ားမျော်းကှိိုလည်ျား တလွြဲသံိုျားောျား လိုြ်ခံစနရကာ 

မြည်စထာငေ်ို ဘတ်ဂ္ က်အတွငျ်ားသှိို  လည်ျား ေ ျား ငျ်ားမရ ြါ။ Mytel သည် ဤသစဘာတူည ခ က်နငှ်  

ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာ ေ ေဥ်ြှုြ ာျားအစြေါ် ဒ ြှိိုကစရေ နည်ျားက  ကက ျား ကြ်ကွြ်ကြဲြှု ယခိုအခ ှိနသ်က်တြ်ျားအထှိ 

ြရှှိဘြဲ စမြယာြ ာျားနငှ်  ေေ်တြ်  က်သွယ်စရျား စအာက်စမခအစ ာက်အအံိုြ ာျား အြါအဝင ်

မြည်သူလူထို၏ ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ လ က်ရှှိသည်။  
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၈။  မြနြ်ာအြ ှိ ျားသာျား  က်သွယ်စရျား ဥ ျားြှိိုင ်(MNTH) ြှတ င်  မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည်  Mytel 

အတွက် ရငျ်ားနှ ျားြတည်စငနွငှ်  လိုြ်ငနျ်ားလည်ြတ်လိုြ်စ ာငြ်ှု ှိိုငရ်ာ စထာက်ကူြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားလ က် 

ရှှိသည်။ Mytel အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား  က်သွယ်စရျား နည်ျားြညာ၊ အစမခခံ အစ ာက်အအံိုနငှ်  

ဘဏ္ဍာရငျ်ားမြေ်ြ ာျားကှိို စထာက်ြံ စနရာ ၎ငျ်ားက ေေ်တြ်၏ ေေ် ငစ်ရျားြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနသမ င်  

မြည်တွငျ်ား ရှယ်ယာြှိိုငရှ်ငြ် ာျားအစနမ င်  ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျား ကူည အာျားစြျားစနနှိိုငသ်ည်။   

၉။  ေေ်တြ်အစနမ င်  ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို လက်လှြ်ျားြ စနပြ ျား ၎ငျ်ားကှိို ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ  က်သွယ်စရျား၊ 

ေှိတ်ဓာတ်ေေ ်ငစ်ရျား ထိုတ်လွှင် ြှုနငှ်  အစဝျားြှ အာရံိုခံြှုတှိို  အတွက် အသံိုျားမြ လ က်ရှှိသည်။ 

ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားသည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်  န်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က  ျားလွနမ်ခငျ်ား 

အြါအဝင ်မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ြငြ် ေေ ်ငစ်ရျားြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားလ က်ရှှိသည်။ သှိို  မ ေ်၍ မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား 

ပဂ္ှိ လ်တို ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားစနစသာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှု 

အစြေါ်  န်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနသည်။ ဤအထြဲတွင ်Intelsat, VNPT, 

Gilat Satellite Networks နငှ်  AsiaSat တှိို   ြါဝငသ်ည်။ ပဂ္ှိ လ်တို နည်ျားြညာ ထိုတ်လိုြ်၍  က်နယွ် 

စနသည်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို စြျားစ ာငစ်နသည်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် စရာငျ်ားခ ြှု အစမခအစန 

အစြေါ် ြူတည်၍ ထှိိုရာဇဝတြ်ှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနနှိိုငသ်ည်။  ဤသည်ြ ာျားထြဲတွင ်Maxar 

Technologies နငှ်  ArianeSpace တှိို   ြါဝငသ်ည်။ ဂ္ ြနအ်ေှိိုျားရသည် မြနြ်ာ၏ အစသျားောျား ပဂ္ှိ လ်တို 

အေ အေဥ်ကှိို ၎ငျ်ား၏ ကူည ြှုြ ာျား ရှှိမည်ဆ ုလ င ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်  န်  က ငသ်ည်  

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနရာ စရာက်လှိြ် ြည်။  

၁၀။  Mytel အော်း အဓှိက စြျားြှိို  တငသွ်ငျ်ားသူြ ာျားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြ ာျား 

က  ျားလွနသ်ည်  ေေ်တြ် အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားအတွငျ်ား အသံိုျားမြ စနသည်  နည်ျားြညာကှိို ြံ ြှိိုျားရ ်းစန 

 ကသည်။ ဤေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်  န်  က ငသ်ည်  

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနရာ စရာက်လှိြ် ြည်။ ဤေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားထြဲတွင ်NEC, 

Huawei, ZTE, CommScope နငှ်  Oscilloquartz/Adva တှိို   ြါဝငသ်ည်။  

၁၁။   Viettel က ဗ ယက်နြ်ြှစန၍ Mytel လညြ်တ်လိုြ်စ ာငြ်ှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစနပြ ျား အြ ှိ ျားေံိုစသာ Viettel 

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ ြ ာျားက Mytel နငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်အတွက် ကိုနြ်ေစည်ျားြ ာျားနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို 

စထာက်ြံ ြါသည်။ Viettel နငှ်  ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံစရျားရှှိသည်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် 

မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှ လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအာျား တှိိုက်ရှိိုက်စသာ်၎ငျ်ား သှိို  ြဟိုတ် 
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သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎င်ျား ြံ ြှိိုျားစနသည်  ကက ျားြာျားစသာ အနတရာယ် တခိုတွင ်ရှှိစနသည်။ သှိို  မ ေ်၍ 

၎ငျ်ားေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအစနမ င်  ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ 

လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျား၊ ေ ျားြွာျားစရျား ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားအ ွြဲှုံ့၏ နှိိုငင်ေံံို ေ ျားြွာျားစရျား 

လိုြ်ငနျ်ားေိုကက ျားြ ာျားအတွက် လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျားစအာက်တွင ်၎ငျ်ားတှိို  ၏ တာဝနရှ်ှိြှုြ ာျားနငှ် အည  

လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ ကကှိ တင ်ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုြ ာျားကှိို ခ က်ခ ငျ်ား မြ လိုြ်ရြည်။   

၁၂။  နှိိုငင်တံကာနငှ်  ဗ ယက်နြ်ဘဏြ် ာျားသည် Mytel ကှိို တှိိုက်ရှိိုက်အာျားမ င် စသာ်၎ငျ်ား၊ သွယ်ဝှိိုက်၍ Viettel 

ြှတ င် ၎ငျ်ား ဘဏ္ဍာစရျားနငှ်  အမခာျားြံိုေံြ ာျားမ င်  စထာက်ြံ ြှုကှိို စြျားအြ်လ က်ရှှိသည်။ Mytel ြှတ င်  

၎ငျ်ားေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသည် ေေ်တြ် အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျား  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ရ ်း၊ ေေ်စရျား 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိိုငစ်သာ နည်ျားြညာြ ာျား ေိုစ ာငျ်ားရရှှိရ ်းတှိို  ကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနပြ ျား 

၎င််း၏ အက ှိ ျားေ ျားြွာျားတေ်ရြ် ါရှှိစသာ ဤကှိေစြ ာျားြှတ င်  အမြတ်ရရှှိစနသည်။ သှိို  မ ေ်၍ Mytel နငှ်  

Viettel သှိို   စြျားအြ်စသာ စခ ျားစငြွ ာျားနငှ်  ဘဏ္ဍာစရျားဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားသည်  ှိိုျားရွာျားစသာ လူ  အခွင် အစရျား 

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနပြ ျား ၎င််း၏ စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ််းမျော်း ည် ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  

လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျား၊ ေ ျားြွာျားစရျား ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားအ ွြဲှုံ့၏ နှိိုငင်ေံံို 

ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားေိုကက ျားြ ာျားအတွက် လြ်ျားညွနခ် က်ြ ာျားအာျား  န်  က င ်စ ာက်  က်ရာစရာက်နှိိုငသ်ည်။   

၁၃။  ကြ္ာ ဘဏ၏် မြနြ်ာမြည်အတွက်  က်သွယ်စရျား မြ မြင်စမြာငျ်ားလြဲြှုအတွက် ကမ္ော ဘဏ၏် 

စထာက်ြံ ြှုသည် ေေ်တြအ်ာျား သွယ်ဝှိိုက်၍ ြံ ြှိိုျားစနပြ ျား ကြ္ာ ဘဏ၏် လူ  အခွင် အစရျားနငှ်  အက င် ြ က် 

မခောျားမခငျ်ား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျားတွင ် ှိိုျားရွာျားစသာ ြ က်ကွက်ြှု တေ်ရြ်မ ေ်စနသည်။ 

အမခာျားစသာ နှိိုင်ငတံကာ ဘဏ္ဍာစရျား အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားသည်လည်ျား Mytel နငှ်  ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံစရျား 

ရှှိသည်  အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားအာျား စထာက်ြံ စြျားြှုြ ာျားစ ကာင်  ၎င်ျားတှိို  ၏ လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ  

ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျားတွင ်ြ က်ကွက်လ က်ရှှိစနသည်။  

 



• Mytel ကို သပိတ္ေမွာက္ပါ။ 

• ျမန္မာစစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးမ်ားကို  
အေရးယူပိတ္ဆို႔ ဒါဏ္ခတ္ပါ။ 

• စစ္ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းကို ဖ်က္သိမ္းပါ။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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ပမန်မာပ ည်သ မျာျားသိ ့် 

- Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။ Mytel သည် မြနြ်ာမြည်သူြ ာျားကှိို အစမခခံက က  ဒိုကခစြျားစနသည်။ 

Mytel သည် မြနြ်ာမြည်၏ ကကယ်ဝြှုကှိို ခှိိုျားယူစနပြ ျား မြည်သူလူထို ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုကှိို တလွြဲ အသံိုျားမြ ကာ 

ေေ်ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြ ာျားကှိို ခ ြ်ျားသာစနစေသည်။ Mytel သည်  ှိိုျားရွာျားစသာ လူ  အခွင် အစရျားခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို 

တှိိုက်ရှိိုက်ြံ ြှိိုျားစြျားစနကာ တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားစဒသြ ာျားတွင ်မြည်တွငျ်ားေေ်ကှိို စလာငေ်ာြ ျားထှိိုျားစြျားစနသည်။ 

Mytel သည် ြိုဂ္ဂှိလ်စရျားအခ က်အလက်ြ ာျားကှိို အေိုအမြံ လှိိုက် စကာက်ယူေိုစ ာငျ်ားစနပြ ျား မြနြ်ာနငှ်  

ဗ ယက်နြ်ေေ်တြ် နေှ်ခိုေလံိုျားြှ ၎ငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျားတှိို  ကှိို လက်လှြ်ျားြ စေ၍ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု 

အတွက် အဓှိက အနတရာယ်တေ်ရြ်မ ေ်သည်။   

• သင ်လူ  အခွင် အစရျားကှိို တန ်ှိိုျားထာျားလျှင ်Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။  

• သင ်ဒ ြှိိုကစရေ ကှိို တန ်ှိိုျားထာျားလျှင ်Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။  

• သင ်ြိုဂ္ဂှိလ်စရျား လံိုမခံ ြှုကှိို ေှိိုျားရှိြ်လျှင ်Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။ 

• သင ်မြနြ်ာ၏ အခ  ြ်အမခာအာဏာကှိို ြူြနလ်ျှင ်Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။ 

• သင ်အက င် ြ က် မခောျားြှုကှိို တှိိုက်  က်လှိိုလျှင ်Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။ 

• သင ်ြျှတ၍ သာတူည ြျှမ ေ်စသာ ေ ျားြွာျားစရျား  ွံ ှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုကှိို လှိိုလာျားလျှင ်Mytel ကှိို 

သြှိတ်စြှာက်ြါ။  
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• သင ်မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား နငှ်  နှိိုငင်စံရျား အက ှိ ျားေ ျားြွာျားတှိို  အတွက် 

ဗိုဒဓဘာသာအာျား အလွြဲသံိုျားောျားလိုြ်စနသည်ကှိို ရြ်တန်  လှိိုလျှင ်Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။  

• သင် တွင ်Mytel  ငျ်ားြ်ကဒ ်ရှှိစနလျှင ်  က်  ျားလှိိုက်ြါ။ သင ်Mytel  ငျ်ားြ်ကဒတ်ေ်ခို 

ဝယ်ယူ ှိို   ေှိတ်ကူျားစနလျှင ်ြလိုြ်ြါနငှ် ။  

• လူြှုြ ဒ ယာစြေါ်တွင ်ဤသတငျ်ားေကာျားကှိို မ န်  စဝြါ။ သင၏် ြှိသာျားေိုြ ာျားနငှ်  

သူငယ်ခ ငြ် ာျားအာျား Mytel အာျား သြှိတ်စြှာက်ရန ်စမြာြါ။  

- အေှိိုျားရနငှ်  သင၏် သက် ှိိုငရ်ာ နယ်စမြလွှတ်စတာ်ကှိိုယ်ောျားလှယ်ြ ာျားကှိို Mytel အစြေါ် အစရျားယူြှု 

စ ာငရွ်က်ရန ်စတာငျ်ား ှိိုြါ။ Mytel သည် နှိိုငင်စံတာ်ြှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားေိုကက ျား မ ေ်သည်။ ၎င်ျားကှိို 

မြနြ်ာမြည်ရှှိ မြည်သူအာျားလံိုျားြှ ြှိိုင ်ှိိုငပ်ြ ျား မြည်သူြ ာျားက စရွျားခ ယ်တငစ်မြြှာက်စသာ အရြ်သာျား 

အေှိိုျားရကသာလျှင ်ထှိနျ်ားခ  ြ်ရြါြည်။ အက ှိ ျားအမြတ်အာျားလံိုျားကှိို မြနြ်ာမြည်သူြ ာျား၏ အက ှိ ျားေ ျားြွာျား 

အတွက် ဒ ြှိိုကစရေ နည်ျားလြ်ျားတက  အသံိုျားမြ ရြါြည်။ ေေ်ရာဇဝတ်ဂ္ှိိုဏျ်ားြှ ခှိိုျားယူထာျားစသာ ဘဏ္ဍာ 

စငြွ ာျားနငှ်  ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြ ာျားကှိို မြည်သူ  ထံ မြနလ်ည်စြျားအြ်ရြည်။   

ပမန်မာပ ည် အရ ်ဘက် အဖဲွွေ့အစည်ျားမျာျားသိ ့်  

• Mytel ၏ ရှက် ွယ်စကာငျ်ားစသာ မြ ြူလိုြ်စ ာငြ်ှုကှိို အြ ာျားမြည်သူ သှိရှှိစအာင ်လိုြ်ြါ။ 

ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျား၊ လူ  အခွင် အစရျားနငှ်  ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ စရျားအတွက် စ ာငရွ်က်ရန ်စတာငျ်ား ှိိုြါ။ 

Mytel အာျား သြှိတ်စြှာက်ြှု တေ်ရြ်ကှိို ကြ်ြှိနျ်ားလိုြ်ြါ။  

• ေေ်တြ်ြှ စောင်  ကည် ြှုအတွက် အသံိုျားခ နှိိုငစ်သာ ြိုဂ္ဂလှိက အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို 

အေိုအမြံ လှိိုက် စကာက်ယူေိုစ ာငျ်ားမခငျ်ားြှတ င်  Mytel သည် မြည်သူ   စနရာအဝနျ်ားအဝှိိုငျ်ားနငှ်  

အရြ်ဘက် လူထိုအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားအတွက် ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှုတေ်ခို မ ေ်စနသည်။ အထူျားသမ င်  

မြနြ်ာမြည်တွင ်လူ  အခွင် အစရျား အစမခအစနြ ာျား တှိိုျားတက်စကာငျ်ားြွနလ်ာစအာင ်ကကှိ ျားြြ်ျား 

စနသူြ ာျားအတွက်  အနတရာယ်ရှှိသည်။ Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်မခငျ်ားမ င်  အရြ်ဘက်လူထို 

အသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားအာျား ကာကွယ်ြါ။  

• Mytel ကှိို ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားြှ  ယ်ရှာျားရန ်တှိိုကတ်ွနျ်ားနှုှိျားစ ာ်ြါ။ Mytel သည် 

တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားစဒသြ ာျားရှှိ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားြ ာျားတွင ်လိုြ်စ ာငလ်ည်ြတ်စနပြ ျား 

 ှိိုျားရွာျားစသာ လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနကာ ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားကှိို 

ပခှိြ်ျားစမခာက်စနသည်။   



165         အကကံမ ြိုချက်မျော်း 

• Mytel ထံြှ အလှုစငြွ ာျားနငှ်  ကိုနက် ေရှိတ်စထာက်ြံ ြှုြ ာျားကှိို မငငျ်ား ှိိုြါ။ 

• Mytel ြှ ကိုနက် ေရှိတ် စထာက်ြံ စသာ အခြ်ျားအနာျားြ ာျားကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။  

မ ဒ ယာ၊ ဝဖျာ်ဝပဖဝရျားနငှ်  အလီက်ထရရ နစ် အ ျားကစ ျားကဏ္ဍသိ ့် 

• Mytel ၊ Viettel နငှ်  အမခာျားက နရှ်ှိစနစသာ ေေ်ရာဇဝတ်ဂ္ှိိုဏျ်ားတှိို  အာျား  က်လက် စောင်  ကည်  

ေံိုေြ်ျားစထာက်လှြ်ျားြါ။ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ရာဇဝတ်စ ကာငျ်ား ှိိုငရ်ာ မြ ြူစ ာငရွ်က်ြှု၊ အေှိိုျားရနငှ်  

အမခာျားအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား၏ ြူျားတွြဲ ကံရာြါြှုတှိို  ကှိို  က်လက် စ ေါ်ထိုတ်ြါ။  

• ေေ်တြ်ြှ စောင်  ကည် ြှုအတွက် အသံိုျားခ နှိိုငစ်သာ ြိုဂ္ဂလှိက အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို 

အေိုအမြံ လှိိုက် စကာက်ယူေိုစ ာငျ်ားမခငျ်ားြှတ င်  Mytel သည် လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ် 

စမြာ ှိိုခွင် အစြေါ် ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှုတေ်ရြ် မ ေ်စနသည်။ Mytel အာျား သြှိတ်စြှာက်မခငျ်ားမ င်  

လွတ်လြ်၍ အြှ အခှိိုကငျ်ားစသာ ြ ဒ ယာ နယ်စမြ အဝနျ်ားအဝှိိုငျ်ားကှိို ကာကွယ်ြါ။   

• သငသ်ည် ထငစ်ြေါ်စက ာ် ကာျားသူ  ယ်လ တေ်ဥ ျား မ ေ်ြါက လူ  အခွင် အစရျားကှိို စထာက်ခံရနန်ငှ်  

မြနြ်ာမြည်တွင ်ဒ ြှိိုကစရေ တည်စ ာက်ရနအ်တွက် Mytel နငှ်  အမခာျားစသာေေ်တြ်ေ ျားြွာျားစရျား 

အာျားလံိုျားတှိို  မ င်  အတူတကွ ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ရန ်မငငျ်ား ှိိုြါ။ Mytel အာျား သြှိတ်စြှာက်ြါ 

 ှိိုသည်  ေကာျားကှိို မ န်  စဝြါ။   

• သငသ်ည် စ  ာ်စမ စရျားနငှ်  ကစော်းမခင််း လိုြ်ငနျ်ားမျော်းထြဲြှ မ ေ်ြါက Mytel ထံြှ လိုြ်ငနျ်ားကှိို 

မငငျ်ား ှိိုမခငျ်ားမ င်  လူ  အခွင် အစရျားနငှ်  ဒ ြှိိုကစရေ ကှိို စထာက်ခံမြြါ။  

•  င ်ည် အီလက်ထရ ော စ် ကစော်း မော်းတစ်ဦ်းမဖစ် ါက Mytel ပ  ြိုင ်ွဲမျော်းက ု 

   တ်ရမှောက်မခင််းနငှ်  ကု က်ျစ  တ်ရထောက် ံ မှုက ု မငင််း ယ်မခင််းမဖင်  လူ  အခွင် အရ ်းနငှ်  

ဒမီ ုကရ စီက ု ရထောက်ခံ ါ။  

ပမန်မာ အစိ ျားရ  သိ ့် 

လ ့်အခွင့််အဝရျားနငှ့််    ္လိက လ  ပခ ြုမှု  

• မြနြ်ာေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတြ်ှုြ ာျား က  ျားလွနစ်နြှုအာျား ြံ ြှိိုျားစြျားစနမခင်ျားအတွက် 

Mytel နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ြှိတ် က်ြ ာျားအစြေါ် တာဝနယ်ူ၊ တာဝနခံ်ြှုရှှိစေရန ်ကကှိ ျားြြ်ျားစနသည်  

နှိိုငင်တံကာ ယနတရာျားြ ာျားအာျား စထာက်ခံြါ။ သင် စလ ာ်သည် စနရာြ ာျားတွင ်ဥြစဒစ ကာငျ်ားအရ 
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အစရျားယူမခငျ်ားနငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်   က်ေြ်စနသည်  လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက် 

ခံခြဲ ရစသာ ထှိခှိိုက်နေ်နာသူြ ာျားအာျား စလ ာ်စ ကျားစြျားမခငျ်ား အြါအဝင ်Mytel နငှ်  ၎ငျ်ား၏ 

ြှိတ် က်ြ ာျား တာဝနယ်ူ၊ တာဝနခံ်စ ကာငျ်ား စသခ ာစအာင ်မြ လိုြ်ြါ။  

• လူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု  ရဘောတူစောချြို ်ရအောက်တွင ်ရ ု င်ဂျောမျော်း၏ အခွင် အရ ်းမျော်းက ု 

ကောကွယ်   ်၂၀၂၀ ခုနစှ် ဇနနဝါ ီ ၂၃  က်ရ  တွင ်ထုတ်မ  ခဲ် ရ ော န ငုင်တံကော တ ော်းရံု ်း၏ 

ကကော်းမဖတ်အစီအစဥ်မျော်းနငှ် အညီ လ ုက် ောရဆောင ွ်က် ါ။  

• ဗ ယက်နြ်နငှ်  မြနြ်ာနှိိုငင်ရံှှိ ေေ်တြ်ြှိိုင ်အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားက အသံိုျားမြ စနသည်  ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား 

အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို ြည်သည်  ြွင် လငျ်ားမြငသ်ာြှုနငှ်  လူထို ကက ျား ကြ်ြှု ြရှှိဘြဲ Mytel ြှ 

စကာက်ယူေိုေည်ျားစနသည်။ မြနြ်ာမြည်သူြ ာျားအတွက် ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ စရျား ရြှိိုငခွ်င်  

နငှ်  Mytel ၊ Viettel တှိို   အြါအဝင ်အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားက ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို 

သှိြ်ျား ည်ျားထာျားစနသည်အာျား ြယ်  က်ြှိိုငခွ်င်  အေရှှိသည်တှိို  ကှိို အာြခံစရျားအတွက် 

စသခ ာစေရန ်လိုြ်ြှိိုငခွ်င် အာဏာရှှိသည်  ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု စကာ်ြရှငတ်ေ်ရြ်ကှိို  ွြဲှုံ့ေည်ျားရြည်။   

အကျင့်် ျက်ပခစာျားပခငျ်ားနငှ့်် စ မ ခန် ့်ခဲွမှု မှာျားယွငျ်ားပခငျ်ား  

• Star High သည် Mytel တွင ်အြ ာျားမြည်သူနငှ်  သက် ှိိုငစ်သာ ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှငမ် ေ်သည်။  

Star High ကှိို အရြ်သာျား မြည်သူ  ေ ြံခန်  ခွြဲြှုစအာက်သှိို   ခ က်ခ ငျ်ား စမြာငျ်ားစရွှှုံ့ြါ။ အြ ာျားြှိိုငန်ငှ်  

ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ် က်ေြ်တေ်ခိုအစနမ င်  Mytel  သည် လွှတ်စတာ်စရှ ှုံ့စြှာက် အမြည် အဝ 

ြွင် လငျ်ားမြငသ်ာြှု ရှှိရြည်။ အြ ာျားမြည်သူနငှ်  ှိိုငစ်သာ အမြတ်အေွနျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျား 

မြည်စထာငေ်ို ဘတ်ဂ္ က်ထြဲသှိို   ေ ျား ငျ်ားရြည်။ ဤသည်ြာှ မ ေ်ြစနခြဲ သည် အတွက် ၎ငျ်ားကှိို 

ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားရြည်။ Mytel ထံ မြည်သူ  ဘဏ္ဍာ ေ ျား ငျ်ားြှု၊ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ဘဏ္ဍာရငျ်ားမြေ်နငှ်  

အမြတ်ြ ာျား အြါအဝင ်Mytel ၏ ဘဏ္ဍာစရျားြ ာျားကှိို အြ ာျားမြည်သူ သှိရှှိစသာ အမြည် အဝ 

ောရငျ်ားေေ်ြှုတေ်ခို ရှှိရြည။်  

• Mytel အစြေါ် သြာသြတ်က ၍ က ယ်မြန်  သည်  အြ ာျားမြည်သူ စရှ ှုံ့စြှာက်တွငမ် ေ်စသာ 

ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုတေ်ခိုကှိို စ ာငရွ်က်နှိိုငရ်နအ်တွက် အထူျားစကာ်ြရှငတ်ေ်ရြ် ခန်  အြ်ြါ။ 

ဤထြဲတွင ်- 

- Star High နငှ်  Viettel အာျား စရွျားခ ယ်ြှု၊ Mytel ၏ လှိိုငေ်ငမ်ြ လိုြ်မခငျ်ားမ ေ်ေဥ်တှိို   

အြါအဝင ်ြူျားတွြဲ က်ေြ် စ ာ်စ ာငမ်ခငျ်ားနငှ်  တငဒ်ါ ေ ေေ်မခင်ျား လိုြ်ငနျ်ားစကာ်ြတ  

စအာက်တွင ်Mytel အာျား  နတ် ျားြှု   
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- မြနြ်ာ အြ ှိ ျားသာျား  က်သွယ်စရျား ဥ ျားြှိိုင ်(Myanmar National Telecom Holdings 

- MNTH) ၏  ွြဲှုံ့ေည်ျားြှု၊ လိုြ်ငနျ်ားစ ာငတ်ာလညြ်တ်ြှုြ ာျား နငှ်  ြတည်စင ွရငျ်ားနှ ျား 

မြ ြ်နှြံှု  

- ေေ်တြ်၏ အစမခခံ အစ ာက်အအံိုြ ာျား အြါအဝင ်Mytel ၏ အြ ာျားမြည်သူြှိိုင ်

ြေစည်ျားြ ာျား သံိုျားေွြဲြှု  

- ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား ှိိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာျားအာျား Mytel ၏ စကာက်ယူေိုစ ာငျ်ားြှုနငှ်  

အသံိုျားမြ ြှု အေရှှိသည်တှိို   ြါဝငရ်ြည်။ 

• ရာဇဝတ်စ ကာငျ်ားသင် စသာ မြ ြူခ က် အာျားလံိုျားကှိို တရာျားေွြဲြါ။ ခှိိုျားယူထာျားစသာ ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြ ာျားနငှ်  

အက င် ြ က်မခောျားြှုြှ ရရှှိလာသည်ြ ာျားကှိို သှိြ်ျား ည်ျားြါ။  

နိ ငင် ဝတာ်အဆင့်် လ  ပခ ြုဝရျား  

• ဗ ယက်နြ် အြ ှိ ျားသာျား ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနြှ ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားသည်  အ ွြဲှုံ့အေည်ျားတေ်ခို 

မ ေ်သည်  Viettel ြှ မြနြ်ာနှိိုငင် ံအခ  ြ်အမခာ အာဏာအတွငျ်ားရှှိ တှိိုငျ်ားမြည်ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြ ာျားနငှ်  

အစမခခံ အစ ာက်အအံိုတှိို  ကှိို လက်လှြ်ျားြ စနြှုနငှ်  ြတ်သက်၍ မြနြ်ာမြည်ရှှိ Mytel 

လိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၏ နှိိုငင်စံတာ်အ င်  လံိုမခံ စရျား အနတရာယ်ရှှိြှုြ ာျားအစြေါ် က ယ်မြန်  ၍ 

လွတ်လြ်စသာ ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုတေ်ရြ်ကှိို ခ က်ခ ငျ်ားမြ လိုြ်ြါ။ ေေ်တြ်အစမခခံ 

အစ ာက်အအံိုအာျား Mytel အသံိုျားမြ စနြှုကှိို ခ က်ခ ငျ်ား ရြ် ှိိုငျ်ားြါ။ ကာကွယ်စရျား အစမခခံ 

အစ ာက်အအံိုကှိို ေ ျားြွာျားစရျား ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် ြည်သည် အခါြှ အသံိုျားြမြ သင် ြါ။ 

စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားကှိို အြ ာျားမြည်သူ သှိရှှိရန ်အမြည် အေံို ခ မြ၍ လှိိုအြ်သလှိို ဥြစဒစ ကာငျ်ားအရ 

အစရျားယူြါ။  

• Viettel နငှ်  အမခာျား မြည်ြနှိိုငင်ြံ ာျားြှြှ ေေ်တြ်ြှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျားြ ာျားအာျားလံိုျား မြနြ်ာမြည်တွင ်

လိုြ်ငနျ်ားလိုြ်စ ာငစ်နမခငျ်ားအာျား ြှိတ်ြငြ်ါ။  

• ေေ်တြ်အာျား ၎ငျ်ား၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအတွက် တာဝနယ်ူြှု ရှှိစေရန ်နှိိုငင်တံကာ 

ကကှိ ျားြြ်ျားြှုြ ာျားကှိို စထာက်ခံြါ။ ေေ်တြ်သည် အရြ်သာျားြ ာျား၏ ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက်သှိို   

အမြည် အဝ စရာက်ရှှိပြ ျား နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒကှိို လှိိုက်နာြှသာလျှင ်၎ငျ်ားအစနမ င်  နှိိုငင်စံတာ် 

အ င်  လံိုမခံ စရျားကှိို စသခ ာစေနှိိုငြ်ည်။  
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ဆက်သယွ်ဝရျား စည်ျားမျဥ်ျားမျာျား  

• မြနြ်ာမြည်သူြ ာျား၏ အခွင် အစရျားြ ာျားကှိို ကာကွယ်စြျားရန ်လိုြ်ြှိိုငခွ်င် အာဏာရှှိသည်  

အြှနတ်ကယ် သ ျားမခာျားလွတ်လြ်စသာ  က်သွယ်စရျား ေည်ျားြ ဥ်ျားေည်ျားကြ်ျား 

ထှိနျ်ားသှိြ်ျားစ ာငရွ်က်သည် အ ွြဲှုံ့ တေ်ခိုကှိို  နတ် ျားြါ။  

•  က်သွယ်စရျား ဥြစဒကှိို နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင် အစရျား ေံခ ှိနေ်ံနှုနျ်ားနငှ် အည  မြ မြငြ်ါ။ 

ဤအထြဲတွင ်၆၆ (ဃ) ကှိို ြယ်  က်မခငျ်ားလည်ျား ြါရြည်။  

စစ်ရာဇ တ ိ် ဏ်ျားကိ  ဖျက်သမ်ိျား ါ 

• မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို ေ ျားြာွျားစရျားနငှ်  နှိိုငင်စံရျားြှ ြှိတ်ြငတ်ာျား  ျားပြ ျား အရြ်ဘက်မ ေ်စသာ 

ဒ ြှိိုကစရေ  နည်ျားလြ်ျားတက မ ေ်စသာ အရြ်ဘက် ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက်တွင ်အမြည် အဝထာျားြါ။   

• MEC ၊ MEHL နငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ ြ ာျား အြါအဝင ်ေေ်တြေ် ျားြွာျားစရျား 

အာျားလံိုျားကှိို မြည်သူြှိိုင ်သှိြ်ျားမခငျ်ားမ င်  ေေ်ရာဇဝတ်ဂ္ှိိုဏျ်ားကှိို   က်သှိြ်ျားြါ။   

• ေေ်ရာဇဝတ်ဂ္ှိိုဏျ်ားြှ သှိြ်ျား ည်ျားရသြျှစသာ ရံြံိုစငနွငှ်  ြေစည်ျားြှိိုင ်ှိိုငြ်ှု အာျားလံိုျားကှိို မြနြ်ာ 

မြည်သူြ ာျား အက ှိ ျားအတွက် အသံိုျားမြ ြါ။  

လွှတဝ်တာ် သိ ့်  

• Mytel  ွြဲှုံ့ေည်ျားြှုနငှ်  လှိိုငေ်ငမ်ြ လိုြ်ြှုမ ေ်ေဥ်၊ နှိိုငင်စံတာ် ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြေစည်ျားြ ာျားနငှ်  နှိိုငင်စံတာ် 

အခွနဘ်ဏ္ဍာအာျား Mytel ြှ သံိုျားေွြဲြှုနငှ်  လက်တစလာတွင ်Star High ြှ ြှိိုင ်ှိိုငထ်ာျားသည်  

နှိိုငင်စံတာ်၏ ရှယ်ယာ ၂၈ % တှိို   အြါအဝင ်Mytel ကှိို ေ ေေေ်ေ်စ ျားြါ။ နှိိုငင်စံတာ်ြှိိုင ်

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားတွင ်အသံိုျားမြ သည်  နှိိုငင်စံတာ်၏ လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားြ ာျားနငှ် အည  Mytel 

တွင ်ြါဝငထ်ာျားစသာ နှိိုငင်စံတာ်၏ ၂၈% စသာ ရှယ်ယာကှိို ေ ြံခန်  ခွြဲစရျား စသခ ာစအာင ်

မြ လိုြ်ြါ။ အက ှိ ျားအမြတ်အာျားလံိုျား မြည်စထာငေ်ို ဘတ်ဂ္ က်သှိို   ေ ျား ငျ်ားြါ။ Mytel 

ောရငျ်ား ွင် ထာျားြှုြ ာျားအာျားလံိုျား ောရငျ်ားေေ်ခ  ြ်နငှ်  လွှတ်စတာ်၏ ေ ေေ်ြှု အမြည် အဝ ရှှိစေရြည။်  

• ေေ်တြ်ေ ျားြွာျားစရျားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို စေ ေြ်ောွ ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားပြ ျား စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားကှိို အြ ာျား 

မြည်သူထံသှိို   ခ မြြါ။ ေေ်တြ်ေ ျားြွာျားစရျားသည် မြနြ်ာမြည်ရှှိ ဒ ြှိိုကစရေ ၊ ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားနငှ်  

ေ ျားြွာျားစရျား  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုအတွက် အစမခခံက စသာ ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှု တေ်ရြ်မ ေ်သည်။  
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• မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၊ မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား ဥ ျားြှိိုငလ် ြှိတက်နငှ်  အမခာျား ေေ်တြ်ြှိိုင ်

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို   က်သှိြ်ျားရန ်ဥြစဒမြ ြါ။ ေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်စ ကာငျ်ား 

 ှိိုငရ်ာ မြ ြူြှုကှိို မ ေ်စေစသာ အက င် ြ က်မခောျားြှုနငှ်  အက ှိ ျားေ ျားြွာျား ြဋှိြကခတှိို  ကှိို 

အ ံိုျားသတ်ြါ။   

• ေ ျားြွာျားစရျားတွင ်ေေ်တြ်၏ ြါဝငြ်တ်သက်ြှုကှိို လိုြ်ြှိိုငခွ်င် အာဏာအာျား အသံိုျားမြ ၍ ရြ် ှိိုငျ်ားြါ။ 

ေေ်တြ်ြှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို အရြ်ဘက် ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက်သှိို   လွှြဲစမြာငျ်ားြါ။ 

မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ခှိိုျားယူခြဲ သည်  ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြေစည်ျားြ ာျားကှိို မြည်သူထံသှိို   မြနလ်ည်လွှြဲစမြာငျ်ား 

စေရြည်။  

• ေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ေ ျားြွာျားစရျားြ ာျား အရြ်သာျား ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက်သှိို   ြစရာက်ြခ ငျ်ား 

ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန ဘတ်ဂ္ က် အတည်မြ ြှုကှိို  ှိိုငျ်ားငံ ထာျားြါ။   

စ ျား ွာျားဝရျားလ  ်ငန်ျားမျာျားနငှ့်် ရငျ်ားနှ ျားပမြု ်နှ သ မျာျားသိ ့်  

• မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်စ ကာငျ်ား ှိိုငရ်ာ မြ ြူြှုကှိို ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ေ ြွာျားစရျား အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျားက 

မ ေ်နှိိုငစ်ေခြဲ သည်။ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ် က  ျားလွနစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

လိုြ်စ ာငြ်ှုကှိို ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည မခငျ်ားြ ာျား ြမ ေ်စေစရျား စသခ ာစေရနြ်ှာ နှိိုငင်တံကာ 

လူ  အခွင် အစရျား ဥြစဒစအာက်ရှှိ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျား၏ တာဝနမ် ေ်သည်။ 

မ န်  ခ  စရျားနငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု လြ်ျားစ ကာငျ်ားတှိို  ၏ အာျားလံိုျားစသာ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားြ ာျားအတွငျ်ား 

အြါအဝင ်မြနြ်ာေေ်တြ်၊ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားအိုြ်ေိုကက ျားြ ာျား၊ လက်စအာက်ခံ 

ကိုြပဏ ြ ာျား၊ ေ ျားြွာျားစရျားြှိတ် က်ြ ာျားနငှ်   က ်ံစရျားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို မ တ်စတာက်ြါ။   

• Viettel နငှ်  ၎ငျ်ား၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ ြ ာျားမ င်  ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံစရျားရှှိစသာ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် က ယ်မြန်  စသာ လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ  

ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုြ ာျားကှိို ခ က်ခ ငျ်ားမြ လိုြ်ရနန်ငှ်  မြနြ်ာမြည်ရှှိ Viettel ၏ ေ ျားြွာျားစရျားကှိို 

တှိိုက်ရှိိုက်မ ေ်စေ သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ ြစထာက်ြံ စနရန ်စသခ ာစေစရျားအတွက် 

တှိက ခှိိုငြ်ာစသာ လိုြ်စ ာငြ်ှုကှိို မြ လိုြ်ြါ။    

• မြနြ်ာမြည်တွင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်စ ာငလ်ျှင ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုြမြ လိုြ်ြ  အြ ာျားမြည်သူ 

သှိရှှိနှိိုငစ်သာ ြွင် လင်ျားမြငသ်ာြှုရှှိသည်  ြံိုေံတေ်ခိုမ င်  နှိိုငင်တံကာ လူ  အခွင် အစရျားြူြ ာျားနငှ် အည  

ြွင် လငျ်ားစသာ လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ  ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုကှိို မြငျ်ားမြငျ်ားထနထ်န ်

ေဥ် က်ြမြတ် မြ လိုြ်ြါ။  
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• ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ ကိုလသြဂ္ဂ၏ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျားကှိို အမြည် အဝ 

လှိိုက်နာြါ။ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်   က်ေြ်ပြ ျား လူ  အခွင် အစရျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား မ ေ်ြွာျားခြဲ ြါက 

ထှိခှိိုက်ခံောျားရသူြ ာျားနငှ်  ရှငသ်နက် နရ်ေ်သူြ ာျား အစနမ င်  ေှိတ်ြှိိုငျ်ား၊ လူြှုစရျားြှိိုငျ်ား ှိိုငရ်ာ 

စထာက်ကူြှုြ ာျားအြါအဝင ်တရာျားြျှတြှုနငှ်  မြနလ်ည်ကိုောျားြှုအာျား အမြည် အဝ ရယူနှိိုငြ်ှုကှိို 

စသခ ာစအာငလ်ိုြ်ြါ။   

• ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံြ ာျားအစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံစရျားြ ာျား  က်လက် 

ရှှိစနစသာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားြှ မြ ြ်နှြံှုကှိို မြနလ်ည် ရိုြ်သှိြ်ျားြါ။  

ဗ ယက်နမ် အစိ ျားရသိ ့်  

• Viettel ကှိို မြနြ်ာမြည်ြှ အမြန ်ံိုျား ရိုတ်သှိြ်ျားြါ။  

• မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြာွျားစရျားအာျား စထာက်ြံ စနမခငျ်ားအာျား ခ က်ခ ငျ်ား ရြ် ှိိုငျ်ားြါ။  

• တတှိယ  ကာျားခံအိုြ်ေိုြ ာျားြှတ င်  အြါအဝင ်VNPT ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားအာျား မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

လက်လှြ်ျားြ စနြှုကှိို ခ က်ခ ငျ်ား အ ံိုျားသတ်ြါ။  

• မြနြ်ာေေ်တြ်သှိို   လက်နက်ြ ာျားနငှ်  နေှ်ြ ှိ ျားသံိုျား ြေစည်ျားြ ာျား လွှြဲစမြာငျ်ားစနြှုကှိို ရြ် ှိိုငျ်ားြါ။  

• မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား စြျားစနသည်  သငတ်နျ်ားြ ာျားနငှ်  နည်ျားြညာ စထာက်ြံ ြှု အာျားလံိုျားကှိို 

ရြ် ှိိုငျ်ားြါ။  

• ကိုလသြဂ္ဂ လံိုမခံ စရျားစကာငေ်  အ ွြဲှုံ့ဝငတ်ေ်ဥ ျားအစနမ င်  မြန်ြာေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

တာျား  ျားရနန်ငှ်  က  ျားလွနသူ်ြ ာျားကှိို နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒစအာက်တွင ်အစရျားယူနှိိုငရ်နအ်တွက် 

အမြ သစဘာစ ာငစ်သာ အခနျ်ားကဏ္ဍြှ လိုြ်စ ာငြ်ါ။ မြနြ်ာေေ်တြြ်ှ က  ျားလွနစ်နခြဲ စသာ 

နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစနမခငျ်ားြှ ရြ်တန်  ြါ။  

က လသမ ္အဖဲွွေ့ ငန်ိ ငင် မျာျားသိ ့် 

• မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားစသာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားနငှ်  ကိုနသွ်ယ်ြှု  က် ံစရျား 

ရှှိမခငျ်ားနငှ်   က်ေြ်စနစသာ မြည်တွငျ်ားနငှ်  နှိိုငင်တံကာ ဥြစဒ ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို သငတ်ှိို  ၏ 

နယ်စမြြ ာျားတွင ်အစမခေှိိုက်စနစသာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားြါ ြါဝငစ်ေလ က် 

ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြါ။  
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• သင၏် နယ်စမြအတွငျ်ား အစမခေှိိုက်စနစသာ ြည်သည်  ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ှိို 

မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားမ င်  တှိိုက်ရှိိုက်မ ေ်စေ သှိို  ြဟိုတ် 

သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ ကိုနသွ်ယ်စရျား ှိိုငရ်ာ  က် ံြှု တေ်ရြအ်တွငျ်ားသှိို   ဝငစ်ရာက်မခငျ်ားကှိို 

တာျား  ျားြါ။  

• မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်   က ်ံစရျားအာျားလံိုျားကှိို မ တ်စတာက်ြါ။  ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားအကူအည ြ ာျားက 

မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိို တှိိုက်ရှိိုက်မ ေ်စေ သှိို  ြဟိုတ် 

သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ ြံ ြှိိုျားြစနစေရနအ်တွက် စသခ ာစအာင ်မြ လိုြ်ြါ။  

• မြနြ်ာေေ်တြ်၏ စခါငျ်ားစ ာငြ် ာျား၊ မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျားြ ာျား၊ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ လက်စအာက်ခံ 

ကိုြပဏ ြ ာျားနငှ်   က်ေြ်ေ ျားြွာျားစရျားြ ာျားအစြေါ် ြေ်ြှတထ်ာျား ခ ြှတ်စသာ ေ ျားြွာျားစရျား ြှိတ် ှိို  ြှုြ ာျား 

မြ လိုြ်ြါ။ Viettel ကှိိုလည်ျား မြနြ်ာမြည်ြှ ြထွက်ခွာြခ ငျ်ား ဤထြဲတွင ်ထည် သွငျ်ားရြါြည်။  

• မြနြ်ာေေ်တြ်ြှ အရြ်ဘက် ထှိနျ်ားခ  ြ်ြှုစအာက် ြစရာက်ြခ ငျ်ား မြနြ်ာမြည်၏ ပဂ္ှိ လ်တို 

အေ အေဥ်ြ ာျားအစြေါ် စထာက်ြံ ြှုအာျားလံိုျားကှိို ရြ ်ှိိုငျ်ားြါ။  

• JAXA ၊ ဂ္ ြနန်ှိိုငင်၏ံ နှိိုင်ငစံတာ် စအဂ္ ငေ် တှိို   အစနမ င်  ေ ေဥ်ထာျားနငှ် ပြ ျားစသာ မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ 

အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို လွှင် တငြ်ှု အေ အေဥ်ကှိို ရြ် ှိိုငျ်ားထာျားရြည်။    

• Tohoku နငှ်  Hokkaido တကက သှိိုလ်ြ ာျားသည် မြနြ်ာ စလစ ကာငျ်ားနငှ်  အာကာသအတတ် 

ြညာတကက သှိိုလ်၏ မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား တှိိုက်ရှိိုက်ြံ ြှိိုျားြှုနငှ်  တကက သှိိုလ်၏ သိုစတသနကှိို 

ေေ်ဘက်စရျားရာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားခ ခံရနှိိုငြ်ှုအတွက် ကက ျားြာျားစသာ 

အနတရာယ်ရှှိြှုစ ကာင်  မြနြ်ာ စလစ ကာငျ်ားနငှ်  အာကာသ အတတ်ြညာ တကက သှိိုလ်နငှ်  

၎ငျ်ားတှိို  ၏  က် ံြှုကှိို ရြ် ှိိုငျ်ားရြည်။   

• မြနြ်ာေေ်တြ်၏ နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတြ်ှုြ ာျားနငှ်  ၎ငျ်ားရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားစနစသာ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၏ အခနျ်ားကဏ္ဍ အြါအဝင ်နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ှိိုငရ်ာ တရာျားရံို ျား 

(ICC) သှိို   လွှြဲစမြာငျ်ားမခငျ်ားအတွက် တှိိုက်တွနျ်ားနှုှိျားစ ာ်ြါ။  

• ေေ်တြ်ကှိို ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  နှိိုငင်စံရျားြှ  ယ်ရှာျားရနန်ငှ်  လူ  အခွင် အစရျားကှိို လှိိုက်နာစသာ 

ေေ်တြ်ြဟိုတ်သည်  ေ ျားြာွျားစရျားြ ာျားကှိို မြြှင် တငရ်န ်မြနြ်ာအေှိိုျားရအာျား ြံ ြှိိုျားြါ။  

• ြမ ေ်ြစန စ ာငရွ်က်ရြည်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ  ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုမ ေ်စေရန ်

ဥြစဒမြ ြါ။   
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က လသမ ္လ  ပခ ြုဝရျားဝကာငစ် သိ ့် 

• ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုြ ာျားအစြေါ်  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား 

ဆက်လက်က  ျားလွနမ်ခငျ်ားြှ တာျား  ျားရ ်းအတွက် မြနြ်ာေေ်တြ် စခါငျ်ားစ ာငြ် ာျားနငှ်  

မြနြ်ာေေ်တြ်ြှိိုင ်ေ ျားြာွျားစရျားြ ာျားကှိို ြေ်ြှတ်ထာျား ြှိတ် ှိို  အစရျားယူြှုြ ာျား ခ ြှတ်ြါ။  

• မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ေေ်တြ်ြှ ထှိနျ်ားခ  ြ်စသာ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားအစြေါ် က ယ်မြန်  စသာ 

လက်နက်ြ ာျား ြှိတ် ှိို  ြှုကှိို ခ ြှတ်ြါ။  

• ရခှိိုင၊် ခ င်ျား၊ ကခ ငန်ငှ်  ရှြ်ျားမြည်နယ်ြ ာျား၌ က  ျားလွနခ်ြဲ စသာ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  

လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအတွက် မြနြ်ာန ငုင်ကံှိို နှိိုငင်တံကာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ှိိုငရ်ာ တရာျားရံိုျားသှိို   လွှြဲစမြာငျ်ားြါ။  

ကမဘာ့်ဘဏ်သိ ့်  

• ကြ္ာ ဘဏြ်ှ စထာက်ြံ စသာ မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျားြ ာျားြှတ င်  Mytel အာျား  နတ် ျားြှုနငှ်  

၎ငျ်ား၏ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို မ ေ်နှိိုငစ်ေြှုတွင ်ကြ္ာ ဘဏ၏် အခနျ်ားကဏ္ဍကှိို ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြါ။  

• မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျား အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျားထံသှိို   ၎ငျ်ားတှိို  ၏ နည်ျားြညာ 

စထာက်ြံ စြျားြှု၊ ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားနငှ်  ြတ်သက်၍ Comit နငှ်  A1 ကိုြပဏ အိုြ်ေို၏ 

ကနထ်ရှိိုက်ြ ာျားကှိို ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြါ။  

• မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြာွျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား သှိို  ြဟိုတ် မြနြ်ာေေတ်ြ်နငှ်   က်နယွ်စနစသာ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျား ကြ္ာ ဘဏ၏် မြနြ်ာမြည်ရှှိ ြညသ်ည ်ကနထ်ရှိိုက်ြှ ြရရှှိစေစရျား 

စသခ ာစေရန ်မြ လိုြ်ြါ။  

• မြနြ်ာေေ်တြ်၊ ေေ်တြ်ြှိိုင ်ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၊ ၎ငျ်ားတှိို  ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ ြ ာျားနငှ်  

 က်ေြ်ေ ျားြွာျားစရျား ြှိတ် က်ြ ာျားမ င်  တှိိုက်ရှိိုက်နငှ်  သွယ်ဝှိိုက် က် ံစရျားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို 

ရြ် ှိိုငျ်ားြါ။  
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နိ ငင် တကာ ဝငဝွ ကျားအဖဲွွေ့အစည်ျား၊ အာရှဖွ ွေ့ ဂဖိြုျားဝရျားဘဏ်နငှ့်် European Development Financial 

Institutions သိ ့် 

• မြနြ်ာ၊ ဗ ယက်နြ်နငှ်  မြနြ်ာမြည်တွင ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုြ ာျား ရှှိစနစသာ အမခာျားနှိိုင်ငြံ ာျားရှှိ 

ဘဏ္ဍာစရျား  ကာျားခံအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားြှတ င်  အြါအဝင ်မြနြ်ာေေ်တြ်၊ ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျား 

လိုြ်ငနျ်ားြ ာျားနငှ်  လိုြ်စ ေါ်ကှိိုင ်က်ြ ာျားအာျား တှိိုက်ရှိိုက် နငှ်  သွယ်ဝှိိုက်မ ေ်စသာ ဘဏ္ဍာစရျား 

စထာက်ြံ ြှုြ ာျားကှိို က ယ်မြန်  စသာ  နျ်ားေေ်ြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ြါ။  

• တှိိုက်ရှိိုက် ဘတ်ဂ္ က် စထာက်ြံ ြှု အြါအဝင ်အေ အေဥ်ြ ာျားက မြနြ်ာေေ်တြ်၊ ၎ငျ်ား၏ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၊ လက်စအာက်ခံကိုြပဏ ြ ာျားနငှ်   က်ေြ်ေ ျားြွာျားစရျား ြှိတ် က်ြ ာျားအာျား 

ြည်သည် နည်ျားနငှ် ြျှ အက ှိ ျားြခံောျားစေရန ်စသခ ာစေြည်  ြွင်ျားလငျ်ား၍ မြငျ်ားထနစ်သာ 

စ ာငရွ်က်ခ က်ြ ာျား ခ ြှတ်လိုြ်စ ာငြ်ါ။  

• မြနြ်ာေေ်တြ်အာျား တှိိုက်ရှိိုက်မ ေ်စေ သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ အက ှိ ျားမြတ် 

မ ေ်ထွနျ်ားစေြည်  ြည်သည်  အနာဂ္တ် ေ ြံခ က်ကှိိုြ ှိို ကာကယွ်နှိိုငရ်နအ်တွက် တငျ်ား ကြ်သည်  

လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ  ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှု လှိိုအြ်ခ က်ြ ာျားကှိို အစကာငအ်ထည်စ ေါ်ြါ။  

ပမန်မာနိ ငင် ရိှ က လသမ ္ ဝအ ျင်စ အဖဲွွေ့အစည်ျားမျာျား၊ နိ ငင် တကာ အလှုရှငမ်ျာျား၊ အစိ ျားရမဟ တဝ်သာ 

နိ ငင် တကာ အဖဲွွေ့အစည်ျားမျာျားနငှ့်် သ ရ  ျားမျာျားသိ ့်  

• (မြနြ်ာနှိိုငင်ရံှှိ) အေ အေဥ်ြ ာျားက မြနြ်ာေေ်တြ်၊ ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၊ 

လက်စအာက်ခံကိုြပဏ ြ ာျားနငှ်   က်ေြ်ေ ျားြွာျားစရျား ြှိတ် က်ြ ာျားအာျား ြည်သည် နည်ျားနငှ် ြျှ 

အက ှိ ျားြခံောျားစေရန ်စသခ ာစေြည်  ြွငျ်ားလငျ်ား၍ မြင်ျားထနစ်သာ စ ာငရွ်က်ခ က်ြ ာျား 

ခ ြှတ်လိုြ်စ ာငြ်ါ။  

• Mytel အြါအဝင ်မြနြ်ာေေ်တြ်၊ ၎ငျ်ား၏ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျား၊ လက်စအာက်ခံ 

ကိုြပဏ ြ ာျားနငှ်   က်ေြ်ေ ျားြွာျားစရျား ြှိတ် က်ြ ာျားြှ ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်  ကိုနြ်ေစည်ျားြ ာျားနငှ်  

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား ဝယ်ယူြှုကှိို ြှိတ်ြငထ်ာျားြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ြါ။ 



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
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ဝနာက်ဆက်တွ ဲ၁။  

 

 

 

 

Mytel ၊ Viettel နငှ့်် ပမန်မာစစ်တ ်တိ ့်ပဖင့်် ဆက်စ ်ဝနသည်ဟ  အမည်အတ ်ခ ရဝသာ နိ ငင် တကာ 

စ ျား ွာျားဝရျားလ  ်ငန်ျားမျာျား   

စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားကှိို စအာက်ြါအတှိိုငျ်ား အ င် ခွြဲထာျားသည်။  

A အ င် ။ မြနြ်ာမြည်ရှှိ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

လိုြ်စ ာငြ်ှုကှိို ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနစသာ ကိုြပဏ ။ 

B အ င် ။  မြနြ်ာမြည်ရှှိ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

လိုြ်စ ာငြ်ှုကှိို ြံ ြှိိုျား အာစြျားကူည  စနနှိိုင ်ွယ်ရာရှှိစသာ ကိုြပဏ ။  

C အ င် ။ ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျားစအာက်တွင ်

၎ငျ်ားတှိို  ၏ တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားကှိို မြည် ြ ရန ်ြ က်ကွက်စနနှိိုငပ်ြ ျား လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ  

ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုနငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို တှိိုက်ရှိိုက် သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက် အက ှိ ျားြမ ေ်ထွနျ်ားစေရန ်

စသခ ာစေြည်  စမခလှြ်ျားြ ာျား လိုြ်စ ာငရ်ြည်  ကိုြပဏ ။  

အမှတ်

စဥ် 

က မပဏ  အမည ် အဝပခချရာ 

တိ ငျ်ားပ ည ်

ဆက်နယ်ွမှု ဝတွွေ့ ရှိချက ်

၁ A ကိုြပဏ  ဂ္ ာြဏ  Viettel ကှိို ြါဝငသ်ည်  

အစ ကာငျ်ားအရာြ ာျား ြံ ြှိိုျားမခငျ်ား 

C 

၂ Addnics Corp ဂ္ ြန ် မြနြ်ာ ပဂ္ှိ လ်တိုအေ အေဥ်အတွက် 

ထြ် င် လွှင် ေက်နငှ်  

 ြ်ျားယူေက်ြ ာျားကှိို စထာက်ြံ မခငျ်ား  

B 
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၃ Adva  ဂ္ ာြဏ  အခ ှိနသ်တ်ြှတ်ြှု 

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားကှိို Mytel အာျား 

ြံ ြှိိုျားမခငျ်ား 

–Oscilloquartz ၏ ြှိခငက်ိုြပဏ   

B 

၄ An Binh Commercial 

Joint Stock Bank 

(ABBank) 

ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

C 

၅ Apollo Towers  အစြရှိက  ် Mytel အာျား တာဝါတှိိုငြ် ာျား 

ငာှျားရြ်ျားမခငျ်ား၊  

အစြရှိကန ်ြိုဂ္ဂလှိက 

ရှယ်ယာအိုြ်ေို TPG ြှ 

ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်။  

C 

၆ ArianeGroup မြငသ်ေ် လက်ရအောက်ခံကုမပဏမီဖစ်ရ ော 

ArianeSpace မှ Myanmarsat-2 

ပဂ္ှိလ်တိုကှိို လွှင် တငခ်ြဲ သည်။ 

C 

၇ AsiaSat စဟာငစ်ကာင် မြည်သူ   က် ံစရျားနငှ်  

ေှိတ်ဓာတ်ေေ ်ငစ်ရျား 

ညွန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား အြါအဝင ်

မြနြ်ာေေ်တြ်သှိို   

ပဂ္ှိ လ်တိုဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

စြျားအြ်မခငျ်ား 

B 

၈ Boku Inc  အရမ  က  ် ၎င််း၏ လက်ရအောက်ခံ 

ကုမပဏမီဖစ်ရ ော Fortumo OÜ 

(Estonia) မှ တဆင်  Mytel အာျား 

အမခော်းဝယ်ယူမှုမျော်းအတွက် 

ဖု ််းရအော် ရ တောမှ တ ုက်ရ ုက် 

ရင်ွးရ ်းရချန ငု် ည်  

စ စ်တစ်  ်အော်း  ံ   ု်းရ ်း ည်။  

B 

၉ Cisco အစြရှိကန ် Mytel နငှ်   က်နယွ်စနစသာ 

Viettel IDC နငှ်  ngena အာျား 

နည်ျားြညာ စထာက်ကူမခငျ်ား  

C 
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၁၀ Com & Com  ဗ ယက်နြ် Com & Com ြှ Mytel အတွက် 

ပဂ္ှိ လ်တိုနငှ်   က်သွယ်စရျား 

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား ကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။ 

OSB JSC နငှ်  Terabit Wave 

အ ကာျား ြူျားတွြဲ က်ေြ်တေ်ခို 

B 

၁၁ Comit ဗ ယက်နြ် Mytel နငှ်  Viettel တှိို  မ င်  

ြှိတ် က်မြ ထာျားသည်။  

မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်

စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ားေဥ်ြ ာျား 

စောင်  ကည် စရျားအတွက ်

ကြ္ာ ဘဏ၏် ကနထ်ရှိိုက်တာ။     

B 

၁၂ Commscope အစြရှိကန ် Mytel အတွက် အငတ်ငန်ာြ ာျားကှိို 

စထာက်ြံသည်။    

B 

၁၃ Coslight အှိနဒှိယ Mytel ကှိို လ သ ယံ ဘက်ထရ  

စထာက်ြံ သည်။  

C 

၁၄ Deloitte အဂ္ဂလန ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား ောရငျ်ားေေ်လိုြ်ငနျ်ား 

ဝနစ် ာငြ်ှု  

C 

၁၅ Digital Virgo  မြငသ်ေ် Mytel အာျား သံိုျားေွြဲသူ 

စငစွြျားစခ ြှုေနေ်ကှိို 

စထာက်ြံ သည်။  

ရှယ်ယာြှိိုင ်ှိိုငသူ်ြ ာျားထြဲတွင ်

BNP Paribas ြါဝငသ်ည်။ 

B 

၁၆ ELM Technology ဂ္ ြန ် မြနြ်ာ  ပဂ္ှိ လ်တိုအေ အေဥ်အတွက် 

အငတ်ငန်ာနငှ်  ပဂ္ှိ လ်တို 

စမခရာခံေနေ်တေ်ရြ်ကှိို 

စထာက်ြံ သည်။  

B 

၁၇ Elofun ဗ ယက်နြ် Mytel အတွက် ြါဝငသ်ည်  

အစ ကာငျ်ားအရာြ ာျားကှိို 

စထာက်ြံ သူ  

C 
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၁၈ edotco Group ြစလျားရှာ Mytel အာျား 

တာဝါတှိိုငင်ာှျားရြ်ျားသည်။  

C 

၁၉ Ericsson   ွ ဒင ် 5G အတွက် အြါအဝင ်Viettel 

သှိို   စရာငျ်ားခ သူ  

C 

၂၀ FPT ဗ ယက်နြ် Mytel အတွက် Oracle Hyperion 

ဘဏ္ဍာစရျား စထာက်ကူမြ  

စ ာ  ်ဝြဲယာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။ 

Mytel စဒတာေငတ်ာကှိို 

စ ာက်လိုြ်စြျားသည်။  

B 

၂၁ Flytxt နယ်သာလန ် Viettel ြှိတ် က်မ ေ်စသာ Comit 

ကှိို ဥာဏရ်ည်တို နည်ျားြညာကှိို 

ြံ ြှိိုျားသည်။  

C 

၂၂ Fujitsu  ဂ္ ြန ် cloud အစမခမြ  ကွန်မြ တာ 

လိုြ်စ ာငခ် က်အတွက်  Viettel 

IDC ၏ ြှိတ် က် 

C 

၂၃ Gilat Satellite 

Networks 

အေစစရျား  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျား 

ဌာနအာျား နည်ျားဗ  ဟာစမြာက် 

ပဂ္ှိ လ်တို ကှိရှိယာြ ာျားကှိို ၂၀၁၄ 

ခိုနေှ်တွင ်စရာငျ်ားခ ခြဲ သည်။  

စရွှသံလွငသ်ှိို   ြေစည်ျား တငသွ်ငျ်ားသူ။  

A 

၂၄ Ho Chi Minh City 

Development Joint 

Stock Commercial 

Bank (HDBank) 

ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

C 

၂၅ Huawei တရိုတ် 5G အြါအဝင ်အတှိိုငျ်ားအတာ 

တေ်ခိုရှှိသည်   က်သွယ်စရျား 

နည်ျားြညာကှိို  Mytel အာျား 

ြံ ြှိိုျားသည်။   

B 

၂၆ HSBC အဂ္ဂလန ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

C 
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၂၇ Hughes အစြရှိကန ် KBZ Gateway နငှ်  Seanet ြါ 

ြါဝငစ်သာ ြိုဂ္ဂလှိက 

စအာ်ြစရတာြ ာျားကှိို ပဂ္ှိ လ်တို 

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားအာျား 

မြနြ်ာမြည်တွင ်ြံ ြှိိုျားသည်။  

C 

၂၈ IDEMIA မြငသ်ေ် မြနြ်ာ ြှိိုဘှိိုငျ်ား 

စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှု ြှိတ် က်  

B 

၂၉ Intelsat S.A. and 

Intelsat Global Sales 

& Marketing Ltd. 

လူဇငဘ်တ် 

နငှ်  

အစြရှိကန ် 

Myanmarsat-2 ပဂ္ှိ လ်တို 

အေ အေဥ်၏ ြှိတ် က်၊ 

မြနြ်ာအေှိိုျားရအတွက် 

ဝနထ်ိုြ်လက်ခံသယ်ြှိို  သည်   

ပဂ္ှိ လ်တို၏ ြူျားတွြဲ ြှိိုငရ်ှင။် 

Myanmarsat-1 အတွက်လည်ျား 

ြံ ြှိိုျားသည်။ 

A 

၃၀ Irrawaddy Green 

Towers 

လူဇငဘ်တ် 

/UAE 

Mytel နငှ်  ငာှျားရြ်ျားြှု ြာေတာ 

သစဘာတူည ခ က်ရှှိ။  

C 

၃၁ Iridium အစြရှိကန ် ပဂ္ှိ လ်တို စမခရာခံ ကှိရှိယာြ ာျား 

စရာငျ်ားခ ြှုအတွက် Viettel High 

Technology နငှ်  ြှိတ် က်  

C 

၃၂ Joint Stock 

Commercial Bank for 

Foreign Trade of 

Vietnam 

(Vietcombank) 

ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားသည်။ 

C 

၃၃ Joint Stock 

Commercial Bank for 

Investment and 

Development of 

Vietnam (BIDV) 

ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား နငှ်  Mytel မ င်  

က ယ်မြန်  စသာ 

ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှု 

သစဘာတူည ခ က် 

တေ်ရြ်ရှှိထာျားသည်။  

B 
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၃၄ Leoch International 

Technology 

စဟာငစ်ကာင် Mytel အတွက် VRLA 

ဘက်ထရ ြ ာျား စထာက်ြံ သည်။  

C 

၃၅ Lien Viet Post 

Commercial Joint 

Stock Bank 

ဗ ယက်နြ် Mytel ၊ Viettel Global 

Investment JSC တှိို  ကှိို 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားသည်။ 

B 

၃၆ Lockheed Martin အစြရှိကန ် VNPT Vinasat ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို 

ထိုတ်လိုြ်သူ၊ AsiaSat 2 ကှိိုလည်ျား 

အလာျားတူ ထိုတ်လိုြ်သူ။  

C 

၃၇ Maxar Technologies အစြရှိကန ် Myanmarsat-2 ဝနထ်ိုြ် 

သယ်စ ာငြ်ှုယာဥ် အြါအဝင ်

Intelsat 39 ကှိို ထိုတ်လိုြ်သူ၊  

AsiaSat 9 ကှိို ထိုတ်လိုြ်သူ၊ 

B 

၃၈ Maybank ြစလျားရှာျား Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

C 

၃၉ MFOCN/Hyalroute ေကဂာြ ူ Mytel အာျား  ှိိုငဘ်ာ 

စအာ ြ်တေ်စကဘယ်ကကှိ ျားြ ာျား 

ငာှျားရြ်ျားသည်။ 

C 

၄၀ Microsoft အစြရှိကန ် Viettel IDC နငှ်  ြှိတ် က်မြ ၍  

Azure cloud services 

ရရှှိအသံိုျားမြ နှိိုင်စေရန ်

လိုြ်စ ာငစ်ြျားသည်။ 

C 

၄၁ Military Commercial 

Joint Stock Bank (MB) 

ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား  

C 

၄၂ Misfit Technologies ေကဂာြ ူ Mytel အာျား  ငျ်ားြ်ကဒ ်

ြှတ်ြံိုတငမ်ခငျ်ား နည်ျားြညာ 

စထာက်ြံ စြျားသည်။  

C 

၄၃ Mitsubishi UFJ 

Financial Group 

(MUFG) 

ဂျ   ် Viettel နငှ်  Mytel အာျား 

အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

B 
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၄၄ Moonton တရိုတ် Mytel အာျား အစ ကာငျ်ားအရာြ ာျား 

ြါဝငြ်ှုကှိို စထာကြ်ံ စြျားသည်။  

C 

၄၅ National Tower 

Development (NTD) 

 

စကဂော  ူ Mytel အာျား တာဝါတှိိုင ်

တည်စ ာက်စြျားမခငျ်ားနငှ  ်

ငာှျားရြ်ျားသည်။ 

 

၄၆ NEC ဂ္ ြန ် Mytel ကှိို ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ဗ် 

ထြ် င် လွှင်  ကှိရှိယာြ ာျားကှိို 

စထာက်ြံ သည်။ Mytel အတွက် 

Adva အခ ှိန်သတ်ြှတ်မခငျ်ား 

နည်ျားလြ်ျားြ ာျား ှိိုငရ်ာ 

ကှိရှိယာြ ာျားကှိို တြ် င၊် 

ထှိနျ်ားသှိြ်ျားစြျားသည်။  

B 

၄၇ ngena ဂ္ ာြဏ   မြနြ်ာနှိိုငင်အံတွက်ြါ အြါအဝင ်

Viettel အတွက် SD-WAN 

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။  

C 

၄၈ Nokia  ငလ်န ် 5G အြါအဝင ်Viettel ကှိို 

စရာငျ်ားခ သူ၊  Viettel Global 

Investment JSC ဘဏ္ဍာစရျား 

အေ ရငခံ်ောြ ာျားထြဲတွင ်Nokia 

ကွနရ်က်ြ ာျားသှိို   စြျားစခ ြှုြ ာျား 

ြါဝငသ်ည်။  

C 

၄၉ NuRAN Wireless ကစနဒါ 5G သိုစတသနမြ ြှုအတွက်  

Viettel ၏ လက်စအာက်ခံ 

ကိုြပဏ မ ေ်စသာ VTTEK  နငှ်  

ြှိတ် က် 

C 

၅၀ OCK ြစလျားရှာျား Mytel အတွက် တာဝါတှိိုငြ် ာျား 

ငာှျားသည်။   

C 
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၅၁ Oracle အစြရှိကန ် FPT ြှတ င်  Mytel သှိို   Oracle 

Hyperion ဘဏ္ဍာစရျား 

စထာက်ကူမြ  စ ာ  ်ဝြဲယာျား 

စထာက်ြံ သည်။  

C 

၅၂ Premier League အဂ္ဂလန ် စရွှသံလွငြ်ှ တ င်  Mytel ကှိို 

အစ ကာငျ်ားအရာ ြါဝငြ်ှုြ ာျား 

လှိိုငေ်ငစ်ြျားသည်။  

C 

၅၃ Qualcomm  အစြရှိကန ်  က်သွယ်စရျား နည်ျားြညာ ှိိုငရ်ာ 

သိုစတသန၊ ဒ ဇှိိုငျ်ား ွြဲမခငျ်ား၊ 

ထိုတ်လိုြ်မခငျ်ားနငှ်  

စရာငျ်ားခ မခငျ်ားတှိို  အတွက် Viettel 

၏ လက်စအာက်ခံ 

ကိုြပဏ မ ေ်စသာ M1 

Communication နငှ်  

ြှိတ် က်မြ ထာျားသည်။  

C 

၅၄ Sai Gon Commercial 

Joint Stock Bank 

(SCB) 

ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား  

C 

၅၅ Shandong Sacred Sun 

Power Sources Co. 

Ltd. 

တရိုတ် Mytel အာျား VRLA batteries 

ြံ ြှိိုျားစြသည်။   

C 

၅၆ Southeast Asia 

Commercial Joint 

Stock Bank (SeABank) 

ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

C 

၅၇ Standard Chartered အဂ္ဂလန ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

C 

၅၈ Taicom JSC ဗ ယက်နြ် Mytel အစမခခံအစ ာက်အအံို 

စ ာက်လိုြ်ြှုအတွက် ကနထ်ရှိိုက် 

ရထာျားသည်။  

A 
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၅၉ Taipei Fubon 

Commercial Bank 

ထှိိုငဝ်ြ ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

C 

၆၀ Tien Phong 

Commercial Joint 

Stock Bank (TPBank) 

ဗ ယက်နြ် Mytel နငှ်  Viettel Global 

Investment JSC တှိို  အာျား 

အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

B 

၆၁ UniPin အငဒ်ှိိုန ျားရှာျား Mytel အတွက် အစ ကာငျ်ားအရာ 

ြါဝငြ်ှု စထာက်ြံ သူ  

C 

၆၂ VIAVI Solutions  အစြရှိကန ် Viettel ၏ ြှိတ် က်မ ေ်စသာ 

Comit  အာျား စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ား 

စောင်  ကည် ြှု နည်ျားြညာ 

ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။  

C 

၆၃ VietinBank ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

C 

၆၄ Vietnam Export 

Import Commercial 

Joint Stock Bank 

(EXIMBANK) 

ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

C 

၆၅ Vietnam International 

Commercial Joint 

Stock Bank (VIB) 

ဗ ယက်နြ် Mytel နငှ်  Viettel Global 

Investment JSC အာျား 

အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

 

၆၆ Vietnam 

Technological and 

Commercial Joint 

Stock Bank 

(TECHCOMBANK) 

ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

အာျား အစကကျားစမ ရှငျ်ားြှုအတွက် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျား 

C 
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၆၇ Voltalia မြငသ်ေ် MNTI ြှတ င်  Mytel 

တာဝါြ ာျားသှိို   စနစရာငမ်ခည်သံိုျား 

ေွြ်ျားအငက်ှိို စထာက်ြံ စြျားသည်။  

အြ ာျားေိုကှိို Mulliez ြှိသာျားေိုြှ 

ြှိိုင ်ှိိုငသ်ည်။  

C 

၆၈ Yanmar ဂ္ ြန ် Mytel တာဝါတှိိုငြ် ာျားအတွက် 

ြ ျားအာျားစြျားေက်ြ ာျား 

တငသွ်ငျ်ားသည်။ 

C 

၆၉ ZTE တရိုတ် Mytel အတွက် အြ ှိ ျားြ ှိ ျားစသာ 

 က်သွယ်စရျားနည်ျားြညာြ ာျားကှိို 

စထာက်ြံ သည်။  

B 

၇၀ ZTT တရိုတ် Mytel အတွက် လ သ ယံ 

ဘက်ထရ ြ ာျား တငသွ်ငျ်ားသည်။  

C 
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ဝနာက်ဆက်တွ ဲ၂။  

 

 

 

Mytel ၊ Viettel နငှ့်် ပမန်မာစစ်တ ်တိ ့်ပဖင့်် ဆက်စ ်ဝနသည်ဟ  အမည်အတ ်ခ ရဝသာ 

ပမန်မာ စ ျား ွာျားဝရျားလ  ်ငန်ျားမျာျား 

 

စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားကှိို စအာက်ြါအတှိိုငျ်ား အ င် ခွြဲထာျားသည်။  

A အ င် ။ မြနြ်ာမြည်ရှှိ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

လိုြ်စ ာငြ်ှုကှိို ြံ ြှိိုျား အာျားစြျားကူည စနစသာ ကိုြပဏ ။ 

B အ င် ။ မြနြ်ာမြည်ရှှိ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား 

လိုြ်စ ာငြ်ှုကှိို ြံ ြှိိုျား အာစြျားကူည  စနနှိိုင ်ွယ်ရာရှှိစသာ ကိုြပဏ ။  

C အ င် ။ ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျားစအာက်တွင ်၎ငျ်ားတှိို  ၏ 

တာဝနရ်ှှိြှုြ ာျားကှိို မြည် ြ ရန ်ြ က်ကွက်စနနှိိုငပ်ြ ျား လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ တငက်ကှိ  ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားြှုနငှ်  

မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို တှိိုက်ရှိိုက် သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက် အက ှိ ျားြမ ေ်ထွနျ်ားစေရန ်စသခ ာစေြည်  

စမခလှြ်ျားြ ာျား လိုြ်စ ာငရ်ြည်  ကိုြပဏ ။  

အမှတ ်

စဥ် 

က မပဏ အမည ် ဆက်နယ်ွမှု ဝတွွေ့ ရှိ 

ချက ်

၁။ ABC-MIB မြနြ်ာရိုြ်ရှငြ် ာျားကှိို အွနလ်ှိိုငျ်ားစြေါ်တွင ်

လွှင် တငစ်ြျားသည်  ဝနစ် ာငြ်ှုလိုြ်ငနျ်ား ‘ြဟာ’ ၏ 

ြှိိုငရ်ှငမ် ေ်သည်။ Mytel အတွက် 

အစ ကာငျ်ားအရာ ြါဝငြ်ှုြ ာျား စထာက်ြံ စြျားသည်။  

C 

၂။ Blue Ocean Business 

Services Co. Ltd. 

အဏိုောျား၊ အစသျားောျားနငှ်  အလတ်ောျား 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျား ဝနစ် ာငြ်ှုစြျားရန ်

Mytel နငှ်  ြှိတ် က်  

C 
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၃။ Blue Planet Mytel အာျား အစ ကာငျ်ားအရာ ြါဝငြ်ှု 

ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။ 

C 

၄။ Contents Hub Mytel အာျား အစ ကာငျ်ားအရာ ြါဝငြ်ှု 

ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။ Myanmar Telemedia ၏ 

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ  တေ်ခို   

C 

၅။ EasyPay (Easy Pay 

Company Ltd.) 

ဒ ဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျားအတွက် 

MEC နငှ်  Mytel တှိို  ၏ ြှိတ် က် 

A 

၆။ GlobalNet (Global 

Technology Group) 

Mytel အာျား အသံိုျားြမြ ရစသျားစသာ 

 ှိိုငဘ်ာကကှိ ျားြ ာျား တင်သွငျ်ားသည်။  

C 

၇။  Golden Land East 

Asia Development 

Ltd. 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 

၈။ International Power 

Generation Public 

Company Ltd. (IGE 

Group) 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 

၉။ KBZ Gateway မမ မ်ောမ ည်အတွက် ပဂ္ှိ လ်တို ဝနစ် ာငြ်ှုမျော်း 

စြျားသည်။  

C 

၁၀။ King Royal 

Technologies Co. Ltd.  

စလစ ကာငျ်ားရန ်ကာကွယ်စရျား ေေ် ငြ်ှု 

ကွြ်ကြဲစရျား ဌာနခ  ြ် အြါအဝင ်မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို 

နည်ျားြညာနငှ်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား ြံ ြှိိုျားသည်။  

A 

၁၁။ Mahar Yoma Public 

Company Ltd. 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 

၁၂။ Mobilemate မြနြ်ာ ြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှု ြှိတ် က်  B 

၁၃။ Myanmar 

Agribusiness Public 

Corporation Ltd. 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 

၁၄။ Myanmar Agriculture 

and General 

Development Public 

Ltd. 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 
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၁၅။ Myanmar Edible Oil 

Industrial Public 

Corporation Ltd. 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 

၁၆။ Myanmar Hurricane 

Investment & 

Telecom 

MECTel ၏ စခေါ် ှိိုြှု ေငတ်ာကှိို လည်ြတ်ပြ ျား 

MECTel အတွက် ကွနရ်က် စောင်  ကည် မခငျ်ားနငှ်  

ထြ် င် တန ်ှိိုျားမ ည် သည်  ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

မြ လိုြ်စြျားသည်။  

B 

၁၇။ Myanmar ICT 

Development 

Corporation Ltd. 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 

၁၈။ Myanmar Industries 

Alliance Public Ltd. 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 

၁၉။ Myanmar National 

Telecom Holdings 

Public Co. Ltd. 

(MNTH) 

မြနြ်ာ ကိုြပဏ  ၁၁ ခို ၏ အထူျားေ ြံခ က်အတွက် 

သယ်စ ာငယ်ာဥ် မ ေ်သည်။ Mytel အတွက် 

ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုနငှ်  လိုြ်ငနျ်ား လိုြ်စ ာင ်

လည်ြတ်ြှု ှိိုငရ်ာ စထာက်ကူြှုကှိို စြျားသည်။ 

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ ြ ာျားတွင ်Myanmar 

National Telecom Infra Co. Ltd. (MNTI) နငှ်  

Myanmar National Telecom Services Co. 

Ltd. (MNTS) တှိို  ြါဝငသ်ည်။  

A 

၂၀။ Myanmar Payment 

Solutions Services 

MytelPay အတွက် စငစွြျားစခ မခငျ်ား ဝနစ် ာငြ်ှု 

ြံ ြှိိုျားသည်။ 

B 

၂၁။ Myanmar 

Technologies and 

Investment 

Corporation Ltd. 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 

၂၂။ PlayBox Mytel အတွက် အစ ကာငျ်ားအရာ ြါဝငြ်ှု 

ြံ ြှိိုျားသည်။ 

C 

၂၃။ Royal Yatanarpon 

Telecom Public 

Company Ltd. 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 
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၂၄။ Shwe Pyi Tagon 

Telecommunication 

Public Company Ltd. 

MNTH ြှတ င်  Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ် B 

၂၅။ Shwe Than Lwin, 

SkyNet ြှိိုငရ်ှင် 

မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေှိတ်ဓာတေ်ေ် ငစ်ရျားနငှ်  

မြည်သူ   က် ံစရျား ညွန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျားသှိို   

ပဂ္ှိ လ်တို ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။ Mytel 

အတွက် အစ ကာငျ်ားအရာ ြါဝငြ်ှုနငှ်  

ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား ြံ ြှိိုျားသူ၊  

B 

၂၆။ Seanet မြနြ်ာအေှိိုျားရအတွက် ပဂ္ှိ လ်တို ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား 

ြံ ြှိိုျားစြျားသည်။ 

C 

၂၇။ Solutions Hub Co. Ltd EasyPay ြှိတ် က် B 

၂၈။ Telecom International 

Myanmar Co. Ltd. 

(Mytel)  

မြနြ်ာေေ်တြ် ေ ျားြာွျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေံိုအိုြ်ေိုကက ျား 

မ ေ်စသာ မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားက 

ြူျားတွြဲြှိိုင ်ှိိုငပ်ြ ျား  က်သွယ်စရျား 

ညွန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၏ ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားက 

ကက ျား ကြ်သည်  ြှိိုဘှိိုငျ်ား ကွနရ်က် 

စအာ်ြစရတာမ ေ်သည်။ ေေ်ဘက်  က်သွယ်စရျား 

အစမခခံအစ ာက်အအံိုြ ာျား အ င် မြြှင် မခငျ်ား၊ 

ေေ်ြေစည်ျားြ ာျား ဝယ်ယူေိုစ ာငျ်ားမခငျ်ားနငှ်  ေေ်တြ် 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျားတှိို  တွင ်ြါဝငြ်တ်သက်သည်။ 

Mytel Wallet International Co. Ltd. ၏ 

ြှိခငက်ိုြပဏ  မ ေ်သည်။ 

A 

၂၉။ Terabit Wave  က်သွယ်စရျား ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား အြါအဝင ်

ေေ်တြ်အတွက် နည်ျားြညာြ ာျား 

ရယူေိုစ ာငျ်ားစြျားမခငျ်ားနငှ်  

ဝနစ် ာငြ်ှုစြျားမခငျ်ားြ ာျားကှိို မြ လိုြ်သည်။ A1 

ကိုြပဏ ြ ာျား အိုြ်ေို၏ လက်စအာက်ခံ 

ကိုြပဏ မ ေ်သည်။  

A 

၃၀။ TMH Telecom  MEC နငှ်  Mytel အတွက် ကွနရ်က် ထှိနျ်ားသှိြ်ျားြှု၊  

အစကာငျ်ား ံိုျားမ ေ်စအာင ်လိုြ်စ ာငစ်ြျားြှုနငှ်  

B 
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ေိုစ ာငျ်ားရယူြှုကှိို ြံ ြှိိုျားသည်။  တာြှိိုျားညြဲခ ြ်ျားသာ 

အိုြ်ေို၏ အေှိတ်အြှိိုငျ်ားမ ေ်သည်။  

၃၁။ Yangon Stock 

Exchange (YSX) -  

Japan Exchange Group ၊ Daiwa Securities 

နငှ်  မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားဘဏတ်ှိို  အ ကာျားက 

ြူျားတွြဲ က်ေြ် လိုြ်ငနျ်ားတေ်ခို  

TMH Telecom အာျား ရှယ်ယာစေ ျားကွက်အတွငျ်ား 

စရာက်ရှှိြှုကှိို မ ေ်နှိိုငစ်ေခြဲ ပြ ျား ဤသည်က 

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ 

 က်သွယ်စရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားသှိို   ေ ျားဝငြ်ည်  

ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုြ ာျားအတွက် ရံြံိုစငြွ ာျားကှိို အဓှိက 

ရှာစ ွစြျားသည်။  

C 
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ဝနာက်ဆက်တွ ဲ၃။  

 

 

 

 

အမည်တ ်ခ ရဝသာ နိ ငင် ဝတာ်နငှ့်် နိ င်င တကာ လ  ်ဝဆာငသ် မျာျား  

 
အမှတ ်

စဥ် 

အဖွဲွေ့အစည်ျားအမည် တရာျားစ ရငခ်ွင့်် 

သက်ဝရာက်ရာ 

နယ်ဝပမ 

ဆက်နယ်ွမှု 

၁။ Asian Development Bank နှိိုငင်တံကာ မြနြ်ာမြည်တွင ်အ လက်ထစရာနေ် 

အေှိိုျားရ မ ေ်ထွနျ်ားြှုကှိို ြံ ြှိိုျားသည်။ 

Viettel Global Investment JSC ၏ 

အစကကျားရှငြ် ာျားကှိို 

ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှု ှိိုငရ်ာ 

ဘဏ္ဍာြံ ြှိိုျားြှု လိုြရ် ပ ီ်း ဆ ု်း ွော်းရ ော 

လူ  အခွင် အရ ်း တင်ကက ြို 

စံုစမ််းစစ်ရဆ်းမှုအရ ေါ် စ ု်း  မမ်ှုက ု 

မမင် မော်းရစ ည်။ 

၂။  CDC Group အဂ္ဂလန ် Mytel နငှ်  ငာှျားရြ်ျားြှု ြာေတာ 

သစဘာတူည ခ က် ရှှိသည် ၊ 

မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို ရံြံိုစငြွ ာျားကှိို 

လှုဒါနျ်ားခြဲ သည်ံ  Irrawaddy Green 

Towers ကှိို စငစွခ ျားစြျားသည်။  

CDC Group  င််းနှ်ီးမမြို ်နှမံှုအရ ေါ် 

ဆ ု်း ွော်းရ ော လူ  အခွင် အရ ်း တင်ကက ြို 

စံုစမ််းစစ်ရဆ်းမှုအရ ေါ် စ ု်း  မမ်ှုရှ ။  
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၃။  European Development 

Financial Institutions (EDFI) 

ဥစရာြ သြဂ္ဂ Mytel နငှ်  ငာှျားရြ်ျားြှု ြာေတာ 

သစဘာတူည ခ က် ရှှိသည် ၊ 

မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို ရံြံိုစငြွ ာျားကှိို 

လှုဒါနျ်ားခြဲ သည်ံ  Irrawaddy Green 

Towers ကှိို စငစွခ ျားစြျားသည်။ 

ဥ ျားစ ာငေ် ေဥ်စြျားသူြှာ Dutch 

development bank FMO မ ေ်သည်။ 

EDFI  င််းနှ်ီးမမြို ်နှမံှုအရ ေါ် ဆ ု်း ွော်းရ ော 

လူ  အခွင် အရ ်း တင်ကက ြို 

စံုစမ််းစစ်ရဆ်းမှုအရ ေါ် စ ု်း  မမ်ှုရှ ။ 

၄။ Hokkaido University  ဂ္ ြန ် မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို 

အေ အေဥ်အတွက် သငတ်နျ်ားနငှ်  

နည်ျားြညာ စထာကြ်ံ ြှုကှိို စြျားပ ီ်း 

ဆ ု်း ွော်းရ ော လူ  အခွင် အရ ်း 

ချ ြို်းရဖောက်မှုမျော်းအတွက် 

အနတ ောယ်ရှ ရစ ည်။ 

၅။  International Finance 

Corporation (IFC) 

နှိိုငင်တံကာ Viettel Global Investment JSC နငှ်  

Mytel တှိို  ၏ စကကျားရှငြ် ာျားအာျား 

ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှု ှိိုငရ်ာ 

ဘဏ္ဍာြံ ြှိိုျားြှုနငှ်  ရှယ်ယာြ ာျား 

ြံ ြှိိုျားသည်။  

၆။ Japan Aerospace 

Exploration Agency (JAXA) 

ဂ္ ြန ် မြနြ်ာ၏ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုကှိို 

လွှင် တငရ်န ်၂၀၂၁ ခိုနေှ်တွင ်ေ ေဥ်စနပ ီ်း 

ဆ ု်း ွော်းရ ော လူ  အခွင် အရ ်း 

ချ ြို်းရဖောက်မှုမျော်းအတွက် 

အနတ ောယ်ရှ ရစ ည်။  

၇။ ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျား 

ဝနက်က ျားဌာန  

မြနြ်ာ Mytel အာျား  ွြဲှုံ့ေည်ျားပြ ျား 

လှိိုငေ်ငစ်ြျားခြဲ သည်။ ၎င််း၏ 

“တ ော်းဥ ရဒအ  

ကကော်းမဖတ် ော်းရထောငမ်ခင််း” မှတဆင်  

လူထုအရ ေါ် ရစောင် ကကည် မှုစ စ်က ု 



192         စနာက် က်တွြဲ ၃။  

တည်ရထောငရ်  ည်၊ 

Mytel အော်း 

စည််းမျဥ််းနငှ် အညီရဆောင ွ်က်ရစ မည်  

၎င််း၏ တောဝ က် ု စ စ်တကျ 

 ျက်ကွက်ရ  ည်၊ 

 ုဂဂလ က လံုမခံြိုမှုနငှ်  လွတ်လ ်စွော 

ထုတ်ရဖေါ်ရမ ောဆ ုခွင် တ ု  က ု အဓ က 

ချ ြို်းရဖောက်ရ  ူမဖစ် ည်။  

၈။ MPT မြနြ်ာ မြနြ်ာ၏ နှိိုငင်စံတာ်ြှိိုင ်ြှိိုဘှိိုငျ်ားကွနရ်က် 

စအာ်ြစရတာမ ေ်ပြ ျား မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ MECTel ကှိိုလည်ျား 

လက်ခံ၍ ဝနစ် ာငြ်ှုစြျားသည်။ 

ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျား 

ဝနက်က ျားဌာန (MOTC) လက်စအာက်၊ 

၉။ မြနြ်ာ  ေ ျားြွာျားစရျားဘဏ ် မြနြ်ာ မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှု၏ 

ြှိတ် က်နငှ်  Yangon Stock 

Exchange ၏ အမျော်းစု ရှယ်ယော  ုငရ်ှင၊် 

ေ ြံကှိနျ်ား၊ ဘဏ္ဍာစရျားနငှ်  

ေက်ြှုဝနက်က ျားဌာန လက်စအာက်၊  

မမ မ်ောစစ်တ ်နငှ်  ၎င််း၏ 

စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ််းမျော်းအတွက် 

အရဆောက်အအံုဆ ုင ်ော ရထောက ်ံ မှုက ု 

ရ ်း ည်။ 



193         စနာက် က်တွြဲ ၃။  

၁၀။ မြနြ်ာ ေ ြွာျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား (MEC) နငှ်  

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ ြ ာျား  

မြနြ်ာ Mytel တွင ်အေှိိုျားရ ရှယ်ယာြ ာျားကှိို 

၎ငျ်ား၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ  Star 

High Co. Ltd . ြှတ င်  

ြှိိုင ်ှိိုငထ်ာျားသည်  ေေ်တြ်၏ ေ ျားြွာျားစရျား 

လိုြ်ငနျ်ားေံိုအိုြ်ေိုကက ျား တေ်ခိုမ ေ်သည်။ 

၎ငျ်ားသည် မြနြ်ာေေ်တြ်အတွက် 

ကှိရှိယာြ ာျားနငှ်  ဘဏ္ဍာစငြွ ာျားကှိို 

ရယူေိုစ ာငျ်ားသည်။  MECTel ၊ Sigma 

wire နငှ်  စကဘယ် ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ား၊ 

အစဝျားစရာက် အာရံိုခံသည်  

စမြမြငေ်ခနျ်ားတှိို  ကှိိုလည်ျား 

လည်ြတ်သည်။ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  

လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို  န်  က ငစ်သာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံ ြှိိုျား 

အာျားစြျားကူည စနသည်။  

၁၁။ မြနြ်ာစလစ ကာငျ်ားနငှ်  

အာကာသ အတတ်ြညာ 

တကက သှိိုလ်  

မြနြ်ာ မြနြ်ာ၏ ပဂ္ှိ လ်တို အေ အေဥ် 

အစကာငအ်ထည်စ ေါ်ြှုကှိို ြံ ြှိိုျားသည်။ 

မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို နည်ျားြညာနငှ်  

သငတ်နျ်ားြ ာျား စြျားပ ီ်း 

စစ် ောဇဝတ်မှုမျော်းနငှ်  လူ ော်းမဖစ်မှုက ု 

ဆ ်  ကျငရ် ော  ောဇဝတ်မှုမျော်းက ု  ံ   ု်း 

အော်းရ ်းကူညီရ  ည်။ 

၁၂။ မြနြ်ာ လက်နက်ကှိိုငတ်ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား  မြနြ်ာ MEC နငှ်  Mytel ရှှိ Star High 

ရှယ်ယာြ ာျား၏ အက ှိ ျားခံောျားခွင် ရှှိစသာ 

ြှိိုငရ်ှင၊် 

လူြ ှိ ျားတိုနျ်ားသတ်မ တ်ြှု၊ 

ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  

လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်  န်  က ငစ်သာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအတွက် တာဝနရ်ှှိသူ၊  

အြ ာျားမြည်သူနငှ်  သက် ှိိုငစ်သာ 
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ဘဏ္ဍာရငျ်ားမြေ်ြ ာျားနငှ်  ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုြ ာျားကှိို 

ေနေ်တက  အလွြဲသံိုျားောျားမြ သူ၊   

၁၃။ Star High Co. Ltd.  မြနြ်ာ Mytel ရှှိ အေှိိုျားရ၏ ၂၈ % ရှယ်ယာကှိို 

ဥြစဒစ ကာငျ်ားအရ တရာျားဝင ်

ထှိနျ်ားခ  ြ်ထာျားသည်  

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ 

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ  

တေ်ခိုမ ေ်သည်။ Star High 

ရှယ်ယာြ ာျားကှိို ြိုဂ္ဂလှိက တေ်ဥ ျားခ ငျ်ားက 

ြှိိုင ်ှိိုငထ်ာျားသည်။  

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို 

 န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

က  ျားလွနြ်ှုအာျား ြံ ြှိိုျား 

အာျားစြျားကူည စနသည်။  

၁၄။ မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှိိုင ်ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် 

တည်စထာငစ်ရျား 

ဥ ျားစ ာငစ်ကာ်ြတ   

မြနြ်ာ မမ မ်ောစစ်တ ်မှ ထ  ််းချြို ်ထော်းရ ော 

မမ မ်ော၏ ပဂ ြိုလ်တုအစီအစဥ်အတွက် 

မ ည် ူ  စီမံခ ်  ခဲွမှု အဖွဲွဲ့ မဖစ်ပ ီ်း 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို 

 န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

က  ျားလွနြ်ှုအာျား ြံ ြှိိုျား 

အာျားစြျားကူည စနသည်။ 

၁၅။  Tohoku University ဂ္ ြန ် မြနြ်ာ၏ အစသျားောျား ပဂ္ှိ လ်တို 

အေ အေဥ်အတွက် သငတ်နျ်ားနငှ်  

နည်ျားြညာ စထာကြ်ံ ြှုကှိို ြံ ြှိိုျားပ ီ်း 

ဆ ု်း ွော်းရ ော လူ  အခွင် အရ ်း 
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ချ ြို်းရဖောက်မှုမျော်းအတွက် 

အနတ ောယ်ရှ ရစ ည်။  

၁၆။  Military Industry and 

Telecoms Group (Viettel) 

ဗ ယက်နြ် Mytel တွင ်အကက ျားြာျား ံိုျားစသာ 

ရှယ်ယာြှိိုငရှ်ငန်ငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှသူံ၊ 

Viettel ၏ လက်စအာက်ခံ 

ကိုြပဏ ြ ာျားြှ တ င်  ေေ်တြ် 

 က်သွယ်စရျား အစမခခံ 

အစ ာက်အအံိုအာျား အ င် မြြှင် မခငျ်ား 

နငှ်  ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ ြေစည်ျားြ ာျား 

ရယူေိုစ ာငျ်ားမခငျ်ားတွင ်

ြါဝငြ်တ်သက်သည်။  

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို 

 န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

က  ျားလွနြ်ှုအာျား ြံ ြှိိုျား 

အာျားစြျားကူည စနသည်။  

ကာကွယ်စရျား ဝနက်က ျားဌာနစအာက်တွင ်

ရှှိသည်။  

၁၇။ Vietnam Posts and 

Telecommunications 

(VNPT)  

ဗ ယက်နြ် မြနြ်ာ၏ ကာကွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာနကှိို 

ပဂ္ှိ လ်တို ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား စြျားသည်။ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနငှ်  လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို 

 န်  က ငစ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

က  ျားလွနြ်ှုအာျား ြံ ြှိိုျား 

အာျားစြျားကူည စနသည်။ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေိုြ ာျား၌ နှိိုငင်စံတာ် 

ရငျ်ားနှ ျားြတည်ြှု ေ ြံခန်  ခွြဲစရျား စကာ်ြတ  

စအာက်တွင ်ရှှိသည်။  
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၁၈။ ကြ္ာ ဘဏ ် နှိိုငင်တံကာ  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ 

မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျား ေ ြံခ က်နငှ်  

အြ ာျားြှိိုင-်ြိုဂ္ဂလှိက 

အစမခခံအစ ာက်အအံို အ ကံစြျား 

အ ွြဲှုံ့တှိို  ြှတ င်  မြနြ်ာအေှိိုျားရထံသှိို   

စငစွ ကျားနငှ်  စထာက်ကူြှု မြ သည်။  

မ ြိုမ ငရ်မ ောင််းလဲမှုမျော်း ည် Mytel 

ဖ တ်ီ်းမှု  ု   ဦ်းတည်ခဲ  ည်။ 

စစ်တ ်မ တ်ဖက် 

စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ််းမျော်းက ု 

ရ ဒယီ ုလှု င််းစဥ် စီမံခ ်  ခဲွမှုအတွက် 

က ထ်ရ ုက်မျော်း ချရ ်းခဲ  ည်။ 

မမ မ်ောအစီအစဥ်မျော်းတွင ်

လူ  အခွင် အရ ်းဆ ုင ်ော ရလ်း က်ရ ော 

တငက်က ြို စံုစမ််းစစ်ရဆ်းမှုမျော်း 

 ျက်ကွက်ခဲ  ည်။ 
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ဝနာက်ဆက်တွ ဲ၄။  

 

 

Telecom International Myanmar (Mytel) ၏ ဒါရိ က်တာဘ တအ်ဖဲွွေ့  

 

 

အမှတ ်

စဥ် 

အမည် ရာ  ျား နိ ငင် သာျား အပခာျားတာ န ်

၁။ Do Manh 

Hung 

ဒါရှိိုက်တာ ဗ ယက်နြ် Viettel Global Investment JSC 

၏ အစထွစထွ ဒါရှိိုက်တာ 

၂။ Hoang Trung 

Thanh 

အလိုြ်အြှုစ ာ

င ်အရာရှှိခ  ြ် 

ဗ ယက်နြ်  

၃။ ဥ ျားခင်စြာငေ်ှိိုျား ဥကက ဌ မြနြ်ာ MEC နငှ်  Star High Co. Ltd. 

တှိို  ၏ ဒါရှိိုက်တာ 

၄။ စဒေါ် ြှိိုျားမြင် ဥစ  အတွငျ်ားစရျားြှုျား မြနြ်ာ Mytel Wallet International Co. 

Ltd. ၏ အတွငျ်ားစရျားြှုျား 

၅။ ဥ ျားြ ှိ ျားဟန် ဒါရှိိုက်တာ မြနြ်ာ MNTH ၏ ဒါရှိိုက်တာ၊ Fortune 

ကိုြပဏ အိုြ်ေို၏ ဥကက ဌ၊ New Day 

Energy ၏ ဒါရှိိုက်တာ၊ မြနြ်ာ 

စက ာက်မ   အထူျားေ ျားြွာျားစရျားဇံို 

ေိုစြါငျ်ားအ ွြဲှုံ့၏ ဒါရှိိုက်တာ၊ ရခှိိုင ်

တှိိုျားတက် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ဒါရှိိုက်တာ၊  

Yatanarpon Teleport ၏ 

ဒါရှိိုက်တာ၊  မြနြ်ာ 

သတငျ်ားအခ က်အလက်နငှ်  

 က်သွယ်စရျား အတတ်ြညာ 

 ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျား၏ ဒါရှိိုက်တာ၊  



198         စနာက် က်တွြဲ ၄။  

၆။  Nguyen Cao 

Loi  

ဒါရှိိုက်တာ ဗ ယက်နြ် လက်စထာက် အစထွစထွြနစ်နဂ္ ာ 

Viettel Global Investment JSC 

၇။  ဥ ျားေှိိုျားသှိနျ်ား ဒါရှိိုက်တာ မြနြ်ာ MNTH ၏ ဒါရှိိုက်တာ၊ မြနြ်ာ 

သတငျ်ားအခ က်အလက်နငှ်  

 က်သွယ်စရျား အတတ်ြညာ 

 ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျား၏ ဒါရှိိုက်တာ၊ 

Royal Yatanarpon Telecom ၏ 

ဒါရှိိုက်တာ၊ Yatanarpon 

Teleport ၏ ဒါရှိိုက်တာ  

၈။  Colonel Tao 

Duc Thang 

ဒါရှိိုက်တာ ဗ ယက်နြ် လက်စထာက် ဒါရှိိုက်တာ၊ Viettel 

Group. 

၉။ ဗှိိုလ်ြှုျားခ  ြ် 

စသာ်လွင် 

ဒါရှိိုက်တာ မြနြ်ာ ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျား၊  က်သွယ်စရျား 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား၊ မြနြ်ာ 

တြ်ြစတာ်  

၁၀။  ဥ ျားရငစ်ြာငည်ွန်    ဒါရှိိုက်တာ မြနြ်ာ မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား 

(၂၀၀၈ ခိုနေှ်က လက်စထာက် 

အစထွစထွြနစ်နဂ္ ာ တာဝန ်

ယူထာျားသည်။)  
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ဝနာက်ဆက်တွ ဲ၅။  

 

 

 

သရိှိ ာျားသည့်် စစ်တ ်အဝပခစိ က်စခန်ျားမျာျားရိှ  ဆက်သယွ်ဝရျား တာ ါတိ ငမ်ျာျား  

 

စဥ် သဝကဂတ 

နငှ့်် လင့််ခ်  

ဝဖေါ် ပ ချက ် ပ ည်နယ် သိ ့်မဟ တ ်

တိ ငျ်ားဝဒသကက ျား 

မှတခ်ျက ်

၁။ CHN0005 အြှတ် (၂၆၈) 

စမခလ ငတ်ြ်ရငျ်ား၊ 

 လြ်ျား  

ခ ငျ်ား မ  ရှ   

၂။ KCN0321 အြှတ် (၃၈၃) 

စမခမြနတ်ြ်ရငျ်ား  

ကခ င် ဝှိိုငျ်ားစြာ်ကှိို အဓှိက 

ေ ေဥ်သည် သှိို  စသာ် GPS 

စမြြံိုက Sahmaw 

ကှိိုညွှနျ်ားသည်။  

စမခမြနတ်ြ်ရငျ်ား ၃၈၃ 

အစြေါ် အေ ရငခံ်ောြ ာျား။ 

ရွက်တြ်တာဝါတှိိုင။်  

၃။  KCN0156 အြှတ် (၄၀) ဟှိိုြင ်

တြ်ခွြဲ၊ ြှိိုျားညြှငျ်ား  

ကခ င် မ  ရှ   

၄။ KCN0402 ြနေ် ရှှိ ေေ်တြ်နယ်စမြ - 

အတည်ြမြ နှိိုင ် 

ကခ င် လက်နက်ကှိိုငြ်ဋှိြကခန

ယ်စမြ၊ အစသျားေှိြ်ြသှိ။  

၅။ KYH0055 စဘာလခြဲရှှိ အြှတ် 

(၃၃၇) စမခမြနတ်ြ်ရငျ်ား  

ကရငန်  ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား

တည်စ ာက်ြှုနငှ်  

ြါတ်သက်၍ ြဋှိြကခ 

မ ေ်စနသည်  စနရာ  

၆။  KHY0089  ရူျား ှိိုျားရှှိ အ င် မြင်  

တြ်ြစတာ် 

ကရငန်  မ  ရှ   

https://files.justiceformyanmar.org/CHN0005_SST4-60m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%2010x16_0m_GEM_V1.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/KCN0321_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10m_0m_Coc%20A_V1_M.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/KCN0156_SST3-45m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14_1m_Coc%20A_20T_V2.PDF
KCN0402
ttps://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417f07b9be580f144c48_A35%20KYH0055_GMT3-60.5m-130kph-Access_1x8kVA_Fence%208x10m_0m_Coc%20A_V1_M%20-%20B2S.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/KYH0089_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10m_0m_GEM_V2.pdf
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သငတ်နျ်ားစက ာငျ်ား 

အြှတ် (၁၄)  

၇။ KYN0253 အြှတ် (၂၂) 

စမခမြနတ်ြ်ြ - ဘာျားအံ  

ကရင ် ဘာျားအံ 

၈။ KYN0358 စတာငက်စလျား ေေ်တြ် 

အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား  

ကရင ် အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားကှိို 

အတှိအက  

စ ေါ် မြြထာျားြါ - 

စမခမြနတ်ြ်ြ ၂၂ 

စအာက်ရှှိ 

စမခလ ငတ်ြ်ရငျ်ား ၂၀၂ 

မ ေ်နှိိုင ်ွယ်ရာ ရှှိသည်။  

၉။ MGY0008 အြှတ် (၁၀၁) 

စမခမြနတ်ြ်ြ၊ ြခိုကက    

ြစကွျား MEC တာဝါတှိိုငက် 

၎ငျ်ားစနရာတွင ်

ရှှိစနပြ ျားသာျား မ ေ်သည်။ 

Mytel က 

ကှိရှိယာြ ာျားအတွက် 

အခနျ်ားကှိို 

တည်စ ာက်စနသည်။  

၁၀။ MGY0746 ကာကွယ်စရျားြေစည်ျား 

ထိုတ်လိုြ်ြှု 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား 

အစ ာက်အအံို၊ 

သရက်ပြှိ ှုံ့နယ်၊ ြစကွျား  

ြစကွျား မ  ရှ   

၁၁။ MGY0747 ကာကွယ်စရျားြေစည်ျား 

ထိုတ်လိုြ်ြှု 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား 

အစ ာက်အအံို၊ ပြှိ ှုံ့သေ် 

ပြှိ ှုံ့နယ်၊ ြစကွျား 

ြစကွျား မ  ရှ   

၁၂။ MGY0748 ကာကွယ်စရျားြေစည်ျား 

ထိုတ်လိုြ်ြှု 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား 

ြစကွျား မ  ရှ   

https://files.justiceformyanmar.org/A36%20KYN0253_SST3-40m_130kph_MainNode_1x30kVA_Fence%2012x16_1.5m_Coc%20A_V4.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4176e791e12ea818ace4_A37%20KYN0358_Pole-20m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%206x6m_0m_Coc%20A_V2.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/MGY0008_130kph_MainNode_1x30kVA_0m_Coc%20A_V2.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A39%20MGY0746_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417fec023b4210246ca2_A40%20MGY0747_SST3-60m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%2010x16m_0m_Coc%20A_20T_PMT8100W_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/A41%20MGY0748_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
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အစ ာက်အအံို၊ 

စတာငတ်ွငျ်ားကက ျား၊ ြစကွျား 

၁၃။ MGY0749 ကာကွယ်စရျားြေစည်ျား 

ထိုတ်လိုြ်ြှု 

ညွှန ်ကာျားစရျားြှုျားရံို ျား 

အြှတ် ၁၈ ၊ 

စတာငတ်ွငျ်ားကက ျားပြှိ ှုံ့နယ်၊ 

ြစကွျား 

ြစကွျား မ  ရှ   

၁၄။ MON0379 အြှတ် (၂၄) 

စမခလ ငတ်ြ်ရငျ်ား၊ သထံို  

ြွန ် မ  ရှ   

၁၅။ MON0163 အြှတ် (၈) 

စမခလ ငတ်ြ်ရငျ်ား၊ 

ဘ ျားလငျ်ား  

ြွန ် မ  ရှ   

၁၆။  NPW0074 စနမြည်စတာ် 

တှိိုငျ်ားေေ်ဌာနခ  ြ်ရံို ျားဝငျ်ား 

စနမြည်စတာ် ဌာနခ  ြ်တွင ်အ င် မြင်  

 က်သွယ်စရျား 

ေေ် ငစ်ရျားတြ် ွြဲှုံ့ ၊ 

အြှတ် (၂) အ င် မြင်  

 က်သွယ်စရျား 

တြ်ရငျ်ားနငှ်  အြှတ် (၈) 

စလစ ကာငျ်ားရန ်

ကာကွယ်စရျား 

 က်သွယ်စရျားတြ်ရငျ်ား 

တှိို  ြါဝငသ်ည်။  

စရွှှုံ့စမြာငျ်ားယာဥ်မ င်  

တာဝါတှိိုင ်  

https://files.justiceformyanmar.org/A42%20MGY0749_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/MON0379_GMT4-60.5m-130Kph-Access_1x8kVA_Fence%208x10m_1m_Coc%20A_10T_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/MON0163_GMT4-60.5m-160kph-Main%20node_1x30kVA_Fence%2010x12m_0m_Coc%20A_10T_V2.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41708416f6a82eb80846_A56%20NPW0074_Mobile%20Car-30m_160kph_Acesses_V1.pdf
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၁၇။ NPW0040_

1 

နှိိုငင်စံတာ် ကာကွယ်စရျား 

တကက သှိိုလ်  

စနမြည်စတာ် နှိိုငင်စံတာ် ကာကွယ်စရျား 

တကက သှိိုလ်၊ 

သငတ်နျ်ားသာျားြ ာျားသည် 

အဆင် မမင်  ေေ်ဘက် 

အရာရှှိကက ျားြ ာျား 

မ ေ် ကသည်။ 

သင ်ကာျားြှုြ ာျားထြဲတွင ်

ေေ်စရျားသှိြပံြညာနငှ်  

နည်ျားြညာတှိို   

ြါဝငသ်ည်။  Rooftop 

tower  

၁၈။ NPW4001 အြှတ် (၃) ေေ်တြ် 

လူစနစ ာင ် 

စနမြည်စတာ် စရွှုံ့လ ာျားယာဥ် 

၁၉။ RKE0233 အြှတ် (၉၁၉) 

အငဂ်္ ငန် ယာ တြ်ရငျ်ား၊ 

အနျ်ားပြှိ ှုံ့နယ်၊ ရခှိိုင ် 

ရခှိိုင် အစနာက်တှိိုငျ်ား 

ေေ်ဌာနခ  ြ် တည်စနရာ  

၂၀။ SHN0001_ 

01 

လာျားရှု ှိျား ပြှိ ှုံ့နယ် - 

စနရာအတှိအက  

ြသှိရြါ။  

ရှြ်ျား အစမခေှိိုက်ေခနျ်ားအတွင်ျား၊ 

ေေ်တြ်ဂ္ှိိုစဒါငန်ငှ်  

အရာရှှိတေ်ဥ ျား၏ 

အှိြ်အန ျား၊  

၂၁။ SHN0005 အြှတ် (၃၅) 

အစမြာက်တြ်၊ 

ြိုနျ်ားရှိိုငပ်ြှိ ှုံ့နယ်  

ရှြ်ျား Taicom JSC ကှိို 

ထြ် င်  

ကနထ်ရှိိုက်စြျားထာျားသ

ည် 

၂၂။  SHN0118 ေေ်စမြမြင ်တှိိုက်ြွြဲဝင ်

သငတ်နျ်ားတြ် ွြဲှုံ့၊ 

ရြ်စ ာက်  

ရှြ်ျား မ  ရှ   

၂၃။ SHN0121 ေေ်တြ်ဗ  ဟာယူနေ်၊ 

ြှိိုငျ်ား တ်ပြှိ ှုံ့နယ် 

ရှြ်ျား Taicom JSC ကှိို 

ထြ် င်  

ကနထ်ရှိိုက်စြျားထာျားသ

ည် 

https://files.justiceformyanmar.org/NPW0040_1_RTT_H%3D6m_160kph_1minishelter_1battery%20cabinets_V2.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/NPW0040_1_RTT_H%3D6m_160kph_1minishelter_1battery%20cabinets_V2.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/NPW4001_Mobile%20Car-30m_130kph_Acesses_V1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417d4a516b54111d755b_A28%20RKE0233_SST3-60m_225kph_Access_1x8kVA_Fence%2010x16m_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/SHN0001_01_Pole-15m_160kph_Access_No%20Fence%20_No%20Slab_Coc%20A_V1.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/SHN0001_01_Pole-15m_160kph_Access_No%20Fence%20_No%20Slab_Coc%20A_V1.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/SHN0005_GMT3-66m-130kph-Main%20node_1x30kVA_Fence%2010x12m_0m_Coc%20A_10T_V1.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/SHN0118_SST3-45m-130Kph-ACCESS_1x8kVA_Fence%208x14m_0m_Coc%20A_V1_M.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/SHN0121_SST3-45m_130kph_Main%20node_1x30kVA_Fence%2012x16m_0m_Coc%20A_V2_10T.pdf
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၂၄။  SHN0734 ေေ်တြ် ကငျ်ားေခနျ်ား၊ 

စလာက်ကှိိုင ်ပြှိ ှုံ့နယ်။  

ရှြ်ျား မ  ရှ   

၂၅။  SHN0808 အြှတ် (၂၈၁) 

စမခလ ငတ်ြ်ရငျ်ား၊ 

ြှိိုငျ်ားယန၊် ရှြ်ျား  

ရှြ်ျား မ  ရှ   

၂၆။  SHN1038 အြှတ် (၉၁၂) ေေ်တြ် 

အငဂ်္ ငန် ယာ တြ်ရငျ်ား 

လာျားရှု ှိျား  

ရှြ်ျား မ  ရှ   

၂၇။  SHN1064 အြှတ် (၅၂၂) 

စမခမြနတ်ြ်ရငျ်ား၊ 

လာျားရှု ှိျား။  

ရှြ်ျား မ  ရှ   

၂၈။ SHN1192 အြှတ် (၃၅၁) 

အစမြာက်တြ်၊ 

တန်  ယနျ်ား ပြှိ ှုံ့နယ်  

ရှြ်ျား မ  ရှ   

၂၉။ SHN1231 အြှတ် (၂၂၆ ) 

စမခလ ငတ်ြ်ရငျ်ား၊ 

က ှိ ငျ်ားတံို ပြှိ ှုံ့နယ်။  

ရှြ်ျား လွှိ ငြ်နျ်ားကွှိ ငန်ငှ်  

လွယ်စြာ် 

စတာငက်ိုနျ်ားေခနျ်ားအ ကာျား  

၃၀။ SHN1233 ေေ် ငစ်ရျားကွြ်ကြဲြှု 

အြှတ် (၁၈)၊ ြှိိုငျ်ားမ တ်၊ 

ြှိိုငျ်ားမ တ်ပြှိ ှုံ့နယ်  

ရှြ်ျား မ  ရှ   

၃၁။ SHN1240 ကတှိဂ္ံတှိိုငျ်ား ေေ်ဌာနခ  ြ်၊ 

က ှိ ငျ်ားတံို  

ရှြ်ျား က ှိ ငျ်ားတံို၏ 

အစရှှုံ့စတာင၊် 

 က်သွယ်စရျား 

ယူနေ်ြ ာျား၏ တည်စနရာ၊  

၃၂။ SHN1266 အြှတ် (၁၅) 

စမခလ ငတ်ြ်ရငျ်ား၊ ြှိိုငျ်ားရှုျား 

ပြှိ ှုံ့နယ်  

ရှြ်ျား ြှိိုငျ်ားေံပြှိ ှုံ့စဘျား၊ 

က ယမ်ြန်  စသာ 

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား

အတွငျ်ား၊  

https://files.justiceformyanmar.org/SHN0734_SST3-60m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%2010x16m_0m_Coc%20A_20T_V1_New.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/SHN0808_SST3-60m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%2010x16m_0m_GEM_20T_V2.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417eac0e69b6964fdbba_A32%20SHN1038_SST3-40m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14_0m_Coc%20A_20T_V3_San%20nen.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/SHN1064_SST3-40m_225kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14_0m_Coc%20A_20T_V3_San%20nen%20%2B%20Ke%20da.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/SHN1192_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1_San%20nen.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/SHN1231_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417e67f5d11a141fb2b1_A34%20SHN1233_SST3-45m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14m_0m_Coc%20A_20T_V2.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417c9193bc838d2c03e4_A30%20SHN1240_SST3-45m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14m_10T_0m_Coc%20A_V2.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/SHN1266_GMT4-60.5m-130kph-Access_1x12kVA_Fence%208x10m_0m-Coc%20A_20T_V1.pdf
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၃၃။ SHN1349 ြငျ်ားစထာက် 

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား၊ 

က ှိ ငျ်ားတံို  

ရှြ်ျား MEC တာဝါတှိိုင ်

တေ်ခိုနငှ်  Viettel ြှ 

စထာက်ြံ စနစသာ MEC 

အစမခခံအစ ာက်အအံို

ြ ာျားကှိို မြသစနသည်။ 

ေေ်တြ် 

ဟယ်လ စကာ်ြတာ 

 ငျ်ားကွငျ်ားစဘျားနာျားအန ျား။  

၃၄။ SHN1405 ေေ်တြ်သငတ်နျ်ားစက ာ

ငျ်ားက ှိ ငျ်ားတံို  

ရှြ်ျား က ှိ ငျ်ားတံိုပြှိ ှုံ့ နငှ်  

စလ ှိြ်အန ျား  

၃၅။ SHN1527 ြသှိရှှိရစသျားသည်  

ေခနျ်ား၊ 

စလာက်ကှိိုငပ်ြှိ ှုံ့နယ်  

ရှြ်ျား ကှိိုျားကန်  စဒသ၊ 

ကငျ်ားစောင် ေခနျ်ားနငှ် ကြ်

ရက်တွင ်

တာဝါတှိိုငရ်ှှိသည်။ 

စသခ ာေွာ စောင် စနသည်  

အစောင် ရှှိသည်။ အမခာျား 

ေေ်တြ်အစ ာက်အအံို

ြ ာျားနငှ် လည်ျား 

န ျားကြ်ေွာရှှိသည်။  

၃၆။ TNI0220 စရတြ်/ေေ်တြ် 

အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား - 

စရမ  ပြှိ ှုံ့နယ်  

တနသဂာရ  စမြယာြဋှိြကခ ရ 

မ ေ်ြွာျားစန ြဲ စနရာစဒသ  

၃၇။  YGN0024 ေေ်တြ်ရွာ၊ ြဂ္ဂလာဒံို  ရနက်ိုန ်  က်သွယ်စရျား ယူနေ် ၃ 

ခို တည်ရှှိစသာစနရာ  

၃၈။ YGN1605 MEC ြငြ် ဂ္ှိိုစဒါင ် ရနက်ိုန ် မ  ရှ   

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41748ff3b9d182ab95df_A33%20SHN1349_SST3-50m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x14m_0m_GEM_20T_V1.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/SHN1405_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_GEM_20T_V1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4174e70cd334e667f98b_A29%20SHN1527_SST3-50m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x14m_0m_GEM_20T_V1.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A38%20TNI0220_GMT3-49.5m_160kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V2.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/YGN0024_SST3-40m-195kph-MainNode_1x12kVA_Fence%2012x14m_0m_Coc%20A_V1_S_SoilTest.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417bf8100cb30087e14d_A14%20YGN1605_SST3-40m_195kph_Access_1x12kVA_Fence%200x0m_0m_GEM_10T_V1.pdf
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အဆြံျုားသတမှ်တစ် ု

 

 
 

 

 

 
1ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှင ်

အလှိိုအရ “ခရှိိုန ”  ှိိုသည်ကှိို “တြြ်စတာ်နငှ်  

၎ငျ်ား၏ စခါငျ်ားစ ာငြ်ှုကှိို တှိိုက်ရှိိုက်မ ေ်စေ 

သှိို  ြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ အက ှိ ျားမြတ် 

မ ေ်စေသည်  ေ ျားြွာျားစရျား၊ ကိုနသွ်ယ်စရျား၊ 

ြှိသာျားေို က် ံစရျားနငှ်  လိုြ်ငနျ်ားလည်ြတ်စရျား 

 ှိိုငရ်ာ  က် ံစရျားြ ာျားြှတ င်  န ျားန ျားေြ်ေြ် 

ခ ှိတ် က်ြှုြ ာျား ရှှိစနသည် ” တသ ျားြိုဂ္ဂလ 

သှိို  ြဟိုတ် ကိုြပဏ ြ ာျားဟို အဓှိြပယ် ွင်  ှိို 

ထာျားသည်။ A/HRC/42/CRP.3၊ ောြှိိုဒ ်၇၆။ 

2 Mytel အသံိုျားမြ သူ ၁၀ သန်ျား စက ာ်သွာျားပြ  

မြည်သူ  တြ်ြစတာ် သတငျ်ားော (ဇွနလ် ၅ ရက်၊ 

၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://en.qdnd.vn/economy/military-

businesses/Mytel-surpasses-10-million-

subscribers-517321 

3 မ ည် ူ  ဆက်ဆံရ ်းနငှ  ်စ တ်ဓောတ်စစ်ဆင်ရ ်း 

ညွှ က်ကော်းရ ်းမ ်းရုံ်း။ 

4 နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ှိိုငရ်ာ 

တရာျားရံို ျားအစြေါ် စရာြ သစဘာတူောခ  ြ်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ှိိုငရ်ာ 

တရာျားရံို ျားအစြေါ် စရာြ သစဘာတူောခ  ြ်၊ ြိုဒြ် ၇။ 

6 နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ှိိုငရ်ာ 

တရာျားရံို ျားအစြေါ် စရာြ သစဘာတူောခ  ြ်၊ ြိုဒြ် ၈။  

7 အစမခခံြူ ၃-၆၊ ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  

လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှန ်

အစမခခံြူဝါဒြ ာျား၊ OECD (၂၀၁၁)၊ OECD ၏ 

နှိိုငင်ေံံို ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေိုြ ာျားအတွက် 

လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျား, OECD ထိုတ်စဝြှု၊ အခနျ်ား ၄။ 

8 အစမခခံြူ ၁၁-၁၄၊ ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  

လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှန ်

အစမခခံြူဝါဒြ ာျား။ 

9 အစမခခံြူ ၁၅-၂၂၊ ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေ ျားြွာျားစရျားနငှ်  

လူ  အခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှန ်

အစမခခံြူဝါဒြ ာျား။ 

https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/Mytel-surpasses-10-million-subscribers-517321
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/Mytel-surpasses-10-million-subscribers-517321
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/Mytel-surpasses-10-million-subscribers-517321
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10 OECD (၂၀၁၁ခုနစှ်)၊ OECD ၏ နှိိုငင်ေံံို 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေိုြ ာျားအတွက် 

လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျား၊  OECD ထိုတ်စဝြှု, အခနျ်ား ၄။ 

11 OECD (၂၀၁၁ခုနစှ်)၊ OECD ၏ နှိိုငင်ေံံို ေ ျားြွာျားစရျား 

လိုြ်ငနျ်ားေိုြ ာျားအတွက် လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျား၊ OECD 

ထိုတ်စဝြှု၊ အခနျ်ား ၇။ 

12 OECD (၂၀၁၉ခုနစှ်)၊ တာဝနယ်ူြှုရှှိစသာ 

ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားြ ာျား စငစွခ ျားမခငျ်ားနငှ်  

စငစွ ကျားသက်စသခံောခ  ြ်ြ ာျား မြ လိုြ်မခငျ်ား 

တှိို  အတွက် တငက်ကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျား -  OECD 

၏ နှိိုငင်ေံံို ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားေိုြ ာျားအတွက် 

လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျားကှိို အစကာငအ်ထည် 

စ ေါ်စနသည်  ဘဏြ် ာျားအတွက် အဓှိက 

ေဥ်ျားောျားရြည်  အခ က်ြ ာျား။   

13 Loi no. 2017-399 du 27 Mars 2017 relative 

au devoir de vigilance des sociétés mères et 

des entreprises donneuses d’ordre 

14 ဝါေ်ေနျ်ားနာျား သစဘာတူည ခ က်။ 

https://www.wassenaar.org 

15 ဥစရာြသြဂ္ဂစကာငေ် ၏ ဘံိုသစဘာ 

ရြ်တည်ခ က် 2008/944/CFSP ဒ ဇငဘ်ာ ၈ 

ရက်စန  ၊ ၂၀၀၈ ခိုနေှ်၊ ေေ်ဘက် ှိိုငရ်ာ 

နည်ျားြညာနငှ်  ြေစည်ျားကှိရှိယာြ ာျား၏ 

ထိုတ်ကိုနြ် ာျားအာျား ထှိနျ်ားခ  ြ်ရာတွင ်လှိိုက်နာစေရန ်

ဘံိုေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား မြဌာနျ်ားမခငျ်ား။ 

16 ဥစရာြသြဂ္ဂစကာငေ် ၏ ံိုျားမ တ်ခ က် 

2013/184/CFSP။ 

17 Melissa Crouch၊  ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို အစမခခံဥြစဒကှိို 

ကကှိ တင ်မြင ်ငလ်ိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ား - အာဏာြှိိုင ်

အစမခခံဥြစဒဝါဒ နငှ်  မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှ ေေ်တြ်၊ 54 

Law & Society Rev. 487 (၂၀၂၀ခုနစှ်)။ 

18 မြည်စထာငေ်ို မြနြ်ာနှိိုငင်စံတာ်  ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို 

အစမခခံဥြစဒ (၂၀၀၈ခိုနေှ်)၊ အ  ုင််း ၆ (စ)။ 

19 Melissa Crouch၊  ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို အစမခခံဥြစဒကှိို 

ကကှိ တင ်မြင ်ငလ်ိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ား - အာဏာြှိိုင ်

အစမခခံဥြစဒဝါဒ နငှ်  မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှ ေေ်တြ်၊ 54 

Law & Society Rev. 487(၂၀၂၀)။ 

20 မြနြ်ာ ေေ်တြ်ရာဇဝတ်ဂ္ှိိုဏျ်ား - ြံိုေံတက  မခောျားြှု 

Justice For Myanmar။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/

myanmars-military-cartel-corruption-by-

design 

21 “မြနြ်ာ “ ှိိုသည်ြှာ “မြနြ်ာ”  ှိိုသည်၏ 

ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုကှိို စ ေါ် မြသည်  ြံိုေံမ ေ်ပြ ျား 

တခ ှိ ှုံ့အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား၏ တရာျားဝငန်ာြည်ြ ာျားတွင ်

အသံိုျားမြ စလ ရှှိြါသည်။  

22 YSX ောရငျ်ားသွငျ်ား ေ ျားြွာျားစရျား လိုြ်ငနျ်ားေိုသည် 

မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို ခ ြ်ျားသာစေသည်။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/

https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmars-military-cartel-corruption-by-design
https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmars-military-cartel-corruption-by-design
https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmars-military-cartel-corruption-by-design
https://www.justiceformyanmar.org/stories/yangon-stock-exchange-listed-logistics-conglomerate-to-enrich-myanmar-military
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yangon-stock-exchange-listed-logistics-

conglomerate-to-enrich-myanmar-military 

23 Desmond Ball, မြနြ်ာ၏ 

ေေ်တြ်လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ခ က်ြ ာျား - ောြ က်နာှ ၉၂ 

(၁၉၉၈ခိုနေှ်)။ 

24 Desmond Ball, မြနြ်ာ၏ 

ေေ်တြ်လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ခ က်ြ ာျား - ောြ က်နာှ ၁၀၄ 

(၁၉၉၈ခိုနေှ်)။ 

25 Desmond Ball, မြနြ်ာ၏ 

ေေ်တြ်လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ခ က်ြ ာျား - ောြ က်နာှ ၂၂၄ 

(၁၉၉၈ခိုနေှ်)။ 

26 UNIDIR,  ှိိုငဘ်ာအညွှနျ်ားကှိနျ်ား- နှိိုငင်တံကာ 

လံိုမခံ စရျား ြံိုေံြ ာျားနငှ်  ခွြဲမခြ်ျားေှိတ်မ ာသံိုျားသြ်ခ က်၊ 

ောြ က်နာှ ၃၆ (၂၀၁၃)။ 

http://www.unidir.org/files/publications/pdf

s/cyber-index-2013-en-463.pdf 

27 Andrew Selth, တြ်ြစတာ်ကှိို 

အသွငစ်မြာငျ်ားမခင်ျား - ၁၉၈၈ ြှေ၍ 

မြနြ်ာ တြ်ြစတာ် လက်နက်ကှိိုငတ်ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၊ 

ောြ က်နာှ ၂၆-၂၇ (၁၉၉၆)။ 

28 စြာငစ်အာငြ် ှိ ျား၊ တြ်ြစတာ်ကှိို ထူစထာငမ်ခငျ်ား - 

ောြ က်နာှ ၁၅၄ (၂၀၀၉)။ 

29 ဥြြာအာျားမ င်  ကိုလသြဂ္ဂ၏ IIFFMM 

အေ ရငခံ်ော UN IIFFMM A/HRC/42/CRP.5 ကှိို 

 ကည် ြါ။ အလာျားတူ ၁၉၉၄ ြှ ၂၀၀၈ ခိုနေှ်အထှိ 

ထိုတ်မြနခ်ြဲ စသာ မြည်စထာငေ်ိုမြနြ်ာနှိိုငင် ံ

အြ ှိ ျားသာျားညွန်  စြါငျ်ားအေှိိုျားရ၏ လူ  အခွင် အစရျား 

ြှတ်တြ်ျားတငဌ်ာန၏ လူ  အခွင် အစရျား 

နေှ်ေဥ်ြှတ်တြ်ျားြ ာျားကှိိုလည်ျား  ကည် နှိိုငြ်ါသည်။ 

https://www.burmalibrary.org/en/category/

burma-human-rights-yearbooks-1994-2008 

30 UN IIFFMM၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

ေ ျားြွာျားစရျား ှိိုငရ်ာ အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျား၊ 

A/HRC/42/CRP.3၊ ောြှိိုဒ ်၈၀။  

31 Kaladan Press Network၊ အလယ်သံစက ာ် 

လူသတ်ကွငျ်ား (၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

http://www.kaladanpress.org/images/docu

ment/2018/KillingFieldsWEB--01.pdf 

အလယ်သံစက ာ် အေိုအမြံ လှိိုက်သတ်ြှုတွင ်

ြါဝငစ်နစသာ တာဝါတှိိုငြ် ာျားြှာ 

၎ငျ်ားတှိို  ကွနရ်က်တွင ်ြါဝငစ်သာ ဝနစ် ာငြ်ှု 

စရာငျ်ားခ သူြှ ြှိိုင ်ှိိုငလ်ည်ြတ်စနမခငျ်ားမ ေ်ပြ ျား 

မြနြ်ာအေှိိုျားရအာျား ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားစြျားရန ်

တယ်လ စနာြှ တိုန်  မြနခ်ြဲ ြါသည်။ အ ှိိုြါ 

စတာငျ်ား ှိိုခ က်ြှာ မြနြ်ာနှိိုငင်ကံြဲ သှိို   ေေ်တြ်ြှ 

က  ျားလွနစ်သာ နှိိုင်ငတံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို 

အစရျားယူနှိိုငသ်ည်  

အစ ာက်အအံိုြ ာျားကငျ်ားြြဲ စနသည်  နှိိုငင်အံတွက် 

အထက်ြါအ ကံမြ ခ က်သည် ေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာ 

အ ကံမြ ခ က်မ ေ်စနြါသည် (နှိိုဝငဘ်ာ ၂၉ ရက်စန  ၊ 

၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ ကလာဒန ်သတငျ်ားကွနရ်က်၏ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/yangon-stock-exchange-listed-logistics-conglomerate-to-enrich-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/yangon-stock-exchange-listed-logistics-conglomerate-to-enrich-myanmar-military
http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/cyber-index-2013-en-463.pdf
http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/cyber-index-2013-en-463.pdf
https://www.burmalibrary.org/en/category/burma-human-rights-yearbooks-1994-2008
https://www.burmalibrary.org/en/category/burma-human-rights-yearbooks-1994-2008
http://www.kaladanpress.org/images/document/2018/KillingFieldsWEB--01.pdf
http://www.kaladanpress.org/images/document/2018/KillingFieldsWEB--01.pdf
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အေ ရငခံ်ောအစြေါ် ထိုတ်မြနစ် ကညာခ က်ကှိို 

ဤတွင ်ကည် ြါ။ 

https://www.telenor.com/media/announcem

ent/statement-on-report-from-kaladan-

press-network 

၂၀၂၀ ခိုနေှ် စအာက်တှိိုဘာ ၂၇ ရက်စန  တွင ်

စနာ်စဝျားနှိိုငင်ရံှှိ OECD ၏ နှိိုငင်အံ င်  

 က်သွယ်ရန ်ံိုခ က်ဌာနြှ 

အလယ်သံစက ာ်အတွက် အြှနတ်ရာျား 

စတာငျ်ား ှိိုစနစသာ စကာ်ြတ ထံြှ 

တှိိုငတ်နျ်ားြှုတေ်ရြ်ကှိို လက်ခံရရှှိခြဲ ြါသည်။  

https://www.responsiblebusiness.no/news/t

he-norwegian-ncp-accepts-new-complaint-

csja-vs-telenor/  

32 ကိုလသြဂ္ဂ လူ  အခွင် အစရျားစကာငေ် ၊ 

မြနြ်ာနှိိုငင်ရှံှိ ရှိိုဟငဂ်္ ာ ြွတ် လငြ် ာျားနငှ်  

အမခာျားလူနည်ျားေိုြ ာျား၏ လူ  အခွင် အစရျား အစမခအစန 

A/HRC/RES/39/2။ 

33 ဗြာ/မြနြ်ာ - နှိိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ှိိုငရ်ာ 

တရာျားရံို ျား။ https://www.icc-

cpi.int/bangladesh-myanmar 

34 AFP၊ မြနြ်ာ “ရှငျ်ားလငျ်ားစရျားေေ် ငစ်ရျား” ြှ 

စထာငစ်ြါငျ်ားြ ာျားေွာ ထွက်စမြျားစနရသည် အစြေါ် 

ကိုလသြဂ္ဂြှ ေှိိုျားရှိြ်ြူြနစ်နသည် DW (ဇွန ်၂၈, 

၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ https://www.dw.com/en/un-

concerned-as-thousands-flee-myanmar-

clearance-operation/a-53972650 

35 ကိုလသြဂ္ဂ - ရခှိိုငန်ငှ်  ခ င်ျားမြည်နယ်စတာငြ်ှိိုငျ်ားရှှိ 

ြဋှိြကခ၏ လူသာျားခ င်ျားောနာြှု ှိိုငရ်င ်

သက်စရာက်ြှု အစြေါ် ကိုလသြဂ္ဂြှ 

ေှိိုျားရှိြ်ြူြနြ်ှုရှှိစ ကာငျ်ား ထိုတ်စ ေါ် မြခြဲ ပြ ျား 

နှိိုငင်တံကာ လူသာျားခ ငျ်ား ောနာြှု ှိိုငရ်ာ 

ဥြစဒြ ာျားကှိို သက် ှိိုငသူ်အာျားလံိုျားြှာ 

စလျားောျားလှိိုက်နာရနန်ငှ်  လူသာျားခ ငျ်ားောနာြှု ှိိုငရ်ာ 

လက်လှြ်ျားြ ြှုကှိို ခွင် မြ စြျားရန ်စတာငျ်ား ှိိုခြဲ သည် 

(ဇွန ်၂၈ ရက်စန  ၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။  

https://myanmar.un.org/en/51223-united-

nations-expresses-concern-over-

humanitarian-impact-conflict-rakhine-and-

southern-chin 

36 နှိိုငင်တံကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာစရျားအ ွြဲှုံ့ - မြနြ်ာ၊ 

ရခှိိုငြ်ဋှိြကခ  ှိိုျားရွာျားလာသည်နငှ်  အြျှ 

လက်လွတ်ေြယ် စလစ ကာငျ်ားတှိိုက်ခှိိုက်ြှုြ ာျားက 

အရြ်သာျားြ ာျားကှိို စသစ ကစေသည် (ဇူလှိိုင ်၈ 

ရက်စန  ၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/20

20/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-

kill-civilians-rakhine/ 

37 မြနြ်ာနှိိုငင်ရှံှိ လူ  အခွင် အစရျား 

အစမခအစနနငှ် ြတ်သက်၍ အထူျားေံိုေြ်ျားစရျား 

အရာရှှိ၏ အေ ရငခံ်ော A/HRC/43/59 ောြှိိုဒ ်၅၁။ 

38 နှိိုငင်တံကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွင် အ ွြဲှုံ့ ၊ မြနြ်ာ- 

“အလယ်စခါငတ်ွင ်ြှိတ်ြှိစနမခငျ်ား” မြနြ်ာနှိိုငင် ံ

စမြာက်ြှိိုငျ်ားရှြ်ျားမြည်နယ်ရှှိ ြဋှိြကခအ ကာျား 

အရြ်သာျားြ ာျားအစြေါ် အလွြဲသံိုျားောျားလိုြ်ြှုြ ာျား 

https://www.telenor.com/media/announcement/statement-on-report-from-kaladan-press-network
https://www.telenor.com/media/announcement/statement-on-report-from-kaladan-press-network
https://www.telenor.com/media/announcement/statement-on-report-from-kaladan-press-network
https://www.responsiblebusiness.no/news/the-norwegian-ncp-accepts-new-complaint-csja-vs-telenor/
https://www.responsiblebusiness.no/news/the-norwegian-ncp-accepts-new-complaint-csja-vs-telenor/
https://www.responsiblebusiness.no/news/the-norwegian-ncp-accepts-new-complaint-csja-vs-telenor/
https://www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar
https://www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar
https://www.dw.com/en/un-concerned-as-thousands-flee-myanmar-clearance-operation/a-53972650
https://www.dw.com/en/un-concerned-as-thousands-flee-myanmar-clearance-operation/a-53972650
https://www.dw.com/en/un-concerned-as-thousands-flee-myanmar-clearance-operation/a-53972650
https://myanmar.un.org/en/51223-united-nations-expresses-concern-over-humanitarian-impact-conflict-rakhine-and-southern-chin
https://myanmar.un.org/en/51223-united-nations-expresses-concern-over-humanitarian-impact-conflict-rakhine-and-southern-chin
https://myanmar.un.org/en/51223-united-nations-expresses-concern-over-humanitarian-impact-conflict-rakhine-and-southern-chin
https://myanmar.un.org/en/51223-united-nations-expresses-concern-over-humanitarian-impact-conflict-rakhine-and-southern-chin
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-kill-civilians-rakhine/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-kill-civilians-rakhine/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-kill-civilians-rakhine/
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(စအာက်တှိိုဘာ ၂၄, ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.amnesty.org/en/documents/as

a16/1142/2019/en/ 

39 မြနြ်ာနှိိုငင်ရံှှိ 

လူ  အခွင် အစရျားအစမခအစနြ ာျားအစြေါ် 

အထူျားေံိုေြ်ျားစရျားအရာရှှိ၏ အေ ရငခံ်ော 

A/HRC/43/59, ောြှိိုဒ ်၁၅။ 

40 Nathan Vanderklippe, ‘က စနာ်က 

မြဿနာလိုြ်တယ်လှိို   သူတှိို  က ထငတ်ယ်’ - 

မြနြ်ာတေ်ဥ ျား ထွက်စမြျားစနရမခငျ်ားသည် အရြ်ဘက် 

လူ  အ ွြဲှုံ့အေည်ျားအစြေါ် စနာက် ံိုျားတှိိုက်ခှိိုက်ြှု 

မ ေ်သည်၊ the Globe and Mail (ြတ်လ ၁၀ 

ရက်စန  ၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.theglobeandmail.com/world/ar

ticle-they-think-i-make-trouble-myanmar-

man-on-the-run-is-latest-attack/ 

41 ေံယြငျ်ားစအာင၊် စအစအ သတငျ်ားမြ လိုြ်ြှုနငှ်  

ြတ်သက်ပြ ျား သတငျ်ားစထာက်ြ ာျားအာျား မြနြ်ာရြဲြှ 

 ြ်ျား  ျားေေ်စ ျားြှုြ ာျား  က်လိုြ်စန၊ ဧရာဝတ r 

(ဧပြ လ ၁ ရက်စန  ၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/m

yanmar-police-continue-arrests-

interrogations-reporters-aa-coverage.html 

42 စဝယံြှိိုျားမြင် ၊ မြနြ်ာ ရခှိိုငစ်ဒသတွင ်အငတ်ာနက် 

ြှိတ်ြငြ်ှုအာျား  နဒမြြှုအစြေါ် တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူ 

၆ ဥ ျားအာျား တရာျားေွြဲ၊ RFA (ဇွန ်၂၄, ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/

activists-charged-06242020154538.html 

43 Sebastian Strangio၊ ေေ် န်  က ငစ်ရျား  နဒမြသူ 

စက ာငျ်ားသာျားြ ာျားအာျား  ြ်ျား  ျားြှုြ ာျား မြနြ်ာက 

အရှှိနမ်ြင် လာ၊ the Diplomat (စအာက်တှိိုဘာ ၂ 

ရက်စန  ၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://thediplomat.com/2020/10/myanmar

-accelerates-arrests-of-student-anti-war-

protesters/ 

44 Michele Ford၊ Michael Gillan နငှ  ်Htwe 

Htwe Thein၊ ခရှိိုန ဝါဒြှ စရစြေါ်   လူနည်ျားေို 

အိုြ်ခ  ြ်သည်  ေနေ်သှိို  လာျား၊ မြနြ်ာမြည်ရှှိ 

ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုငမ်ြ လိုြ်မခငျ်ားနငှ်  ေ ျားြွာျားစရျား 

စရစြေါ်  ြ ာျား၊ 46 J. Contemporary Asia 

ောြ က်နာှ ၁၈၊ ၁၉၊ ၃၇-၃၈ (၂၀၁၆)။ 

45 UN IIFFMM၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေ ျားြာွျားစရျား 

အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျား A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ ်၆ 

(က) နငှ်  ောြှိိုင ်၅၅။. 

46 UN IIFFMM၊ A/HRC/39/64 ောြှိိုဒ ်၉၂။  

47 UN IIFFMM၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေ ျားြာွျားစရျား 

အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျား၊ A/HRC/42/CRP.3 

တွင ်ကည် ြါ။  

48 ဥာဏလ်ှုှိငလ်ငျ်ား၊ မြနြ်ာနှိိုငင်အံာျား ကက ျားြာျားစသာ 

အစကကျားထိုထြဲ ထာျားခြဲ ခ ှိနတ်ွင ်ေေ်တြ် 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/1142/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/1142/2019/en/
https://www.theglobeandmail.com/world/article-they-think-i-make-trouble-myanmar-man-on-the-run-is-latest-attack/
https://www.theglobeandmail.com/world/article-they-think-i-make-trouble-myanmar-man-on-the-run-is-latest-attack/
https://www.theglobeandmail.com/world/article-they-think-i-make-trouble-myanmar-man-on-the-run-is-latest-attack/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-police-continue-arrests-interrogations-reporters-aa-coverage.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-police-continue-arrests-interrogations-reporters-aa-coverage.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-police-continue-arrests-interrogations-reporters-aa-coverage.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/activists-charged-06242020154538.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/activists-charged-06242020154538.html
https://thediplomat.com/2020/10/myanmar-accelerates-arrests-of-student-anti-war-protesters/
https://thediplomat.com/2020/10/myanmar-accelerates-arrests-of-student-anti-war-protesters/
https://thediplomat.com/2020/10/myanmar-accelerates-arrests-of-student-anti-war-protesters/
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ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားအိုနေ်ိုကက ျားက လူထိုထံြှ 

အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျား သှိြ်ျားယူခြဲ ၊ Myanmar Now 

(ဇွန ်၂၇, ၂၀၂၀)။ https://myanmar-

now.org/en/news/military-conglomerate-

shields-profits-from-the-public-while-

leaving-myanmar-with-massive-debt. 

49 အစဝျားြှ အာရံိုခံ စမြမြင ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား၊ 

မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား။ 

https://www.mecwebsite.com/remote-

sensing-ground-station/.  

50 Ricky J. Lee၊ အေွနျ်ားစရာက် အ ကြ်ျား က်ြှု 

တှိိုက်  က်စရျား ေေ်ြွြဲြ ာျားတွင ်ပဂ္ှိ လ်တို 

 က်သွယ်စရျားေနေ်၊ အစဝျားထှိနျ်ား အာရံိုခံမခငျ်ား နငှ်  

စမြမြင ်တည်စနရာ ရှာစ ွမခငျ်ားေနေ်တှိို  အာျား 

ေေ်တြ်ြှ အသံိုျားမြ ြှု၊ ောြ က်နာှ ၇၉၊ J. Air L. & 

Com - ောြ က်နာှ ၆၉၊ ၈၁-၈၁ (၂၀၁၄ ခိုနေှ်)။ 

51 Myanmar Sigma Wire and Cable Factory, 

မမ မ်ော စီ်း ွော်းရ ်းရကော်  ုရ ်းရှင််း။ 

https://www.mecwebsite.com/myanmar-

sigma-wire-and-cable-factory-hlaing-thar-

yar-2/  

52 UN IIFFMM၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

ေ ျားြွာျားစရျား ှိိုငရ်ာ အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျား၊ 

A/HRC/42/CRP.3။ 

53 UN IIFFMM၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

ေ ျားြွာျားစရျား ှိိုငရ်ာ အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျား၊ 

A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ ်၆ (က)။ 

54 UN IIFFMM၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

ေ ျားြွာျားစရျား ှိိုငရ်ာ အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျား၊ 

A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ ်၆ (ဃ)။ 

55 UN IIFFMM - မြနြ်ာေေ်တြ်၏ 

ေ ျားြွာျားစရျား ှိိုငရ်ာ အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျား၊ 

A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ ်၁၈၈ (ဂ္)။ 

56 ေ ျားြွာျားစရျား ှိိုငရ်ာ အထူျားစ ာက်ရွက်ခ က်ြ ာျား 

(ဗြာ) ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား (SOR/2007-285)။ 

57 ၂၀၂၀ ခိုနေှ်တွင ်Viettel အြှတ်တံ ှိြ်ကှိို Brand 

Finance က အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၅.၈ ဘ လ ယံမ င်  

တန ်ှိိုျားမ တ်ထာျားပြ ျား တန ်ှိိုျားအရှှိ ံိုျား နှိိုငင်တံကာ 

အြှတ်တံ ှိြ်ြ ာျားထြဲတွင ်အ င်  ၃၅၅ ၌ 

ရြ်တည်လ က်ရှှိသည်။ Brand Finance Global 

500 2020 တွင ်ကည် ြါ။ 

https://brandfinance.com/knowledge-

centre/reports/brand-finance-global-500-

2020/ 

58 Viettel ြဋှိညာဥ်ောခ  ြ် 05/2018 / ND-CP, 

ြိုဒြ် ၁။ 

59 Viettel ြဋှိညာဥ်ောခ  ြ် 05/2018 / ND-CP, 

ြိုဒြ် ၄၁၊ ၁။  

https://myanmar-now.org/en/news/military-conglomerate-shields-profits-from-the-public-while-leaving-myanmar-with-massive-debt
https://myanmar-now.org/en/news/military-conglomerate-shields-profits-from-the-public-while-leaving-myanmar-with-massive-debt
https://myanmar-now.org/en/news/military-conglomerate-shields-profits-from-the-public-while-leaving-myanmar-with-massive-debt
https://myanmar-now.org/en/news/military-conglomerate-shields-profits-from-the-public-while-leaving-myanmar-with-massive-debt
https://www.mecwebsite.com/remote-sensing-ground-station/
https://www.mecwebsite.com/remote-sensing-ground-station/
https://www.mecwebsite.com/myanmar-sigma-wire-and-cable-factory-hlaing-thar-yar-2/
https://www.mecwebsite.com/myanmar-sigma-wire-and-cable-factory-hlaing-thar-yar-2/
https://www.mecwebsite.com/myanmar-sigma-wire-and-cable-factory-hlaing-thar-yar-2/
https://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-global-500-2020/
https://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-global-500-2020/
https://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-global-500-2020/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4173b5ba1d4af8c2484e_A1%2005%3A2018%3AN%C4%90-CP.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4173b5ba1d4af8c2484e_A1%2005%3A2018%3AN%C4%90-CP.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4173b5ba1d4af8c2484e_A1%2005%3A2018%3AN%C4%90-CP.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4173b5ba1d4af8c2484e_A1%2005%3A2018%3AN%C4%90-CP.pdf
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60 Viettel ြှ အ င် မြင်  အရာရှှိအသေ်ြ ာျား ခန်  အြ်၊ 

မြည်သူ  တြ်ြစတာ် သတငျ်ားော (နှိိုဝငဘ်ာ ၂၈, 

၂၀၁၈)။ 

https://en.qdnd.vn/economy/military-

businesses/viettel-appoints-new-senior-

staff-499486 

61 Viettel Group၊ Viettel ြှ ၎ငျ်ား၏ 

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ ြှတ င်  ဗ ယက်နြ်တွင ်

ဒ ဂ္ ေ်တယ် စတာ်လှနစ်ရျား တေ်ခိုကှိို ေတငလ်ှိိုက် PR 

Newswire (ဇူလှိိုင ်၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://en.prnasia.com/releases/apac/viettel

-sets-off-a-digital-revolution-in-vietnam-

through-its-new-subsidiary-company-

252203.shtml  

62 Long Van၊ Viettel ေေ်တြ် ေကြ်ှုလိုြ်ငနျ်ားနငှ်  

စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားအိုြ်ေိုကှိို 

အြည်စမြာငျ်ားလြဲ၊ Vietnam Economic Times 

(ဇ  ်၀ါ ီ ၁၄ က်၊ ၂၀၁၈ခုနစှ်)။ 

http://www.vneconomictimes.vn/article/busi

ness/viettel-renamed-military-industry-and-

telecoms-group. 

63 Viettel ဒ ဂ္ရ အြှိန်   ၀၅/၂၀၁၈ / ND-CP,  ဒုမ် 

၄.၁ (က)။  

64 Viettel ဒ ဂ္ရ အြှိန်   05/2018 / ND-C။ 

65 Geoff Slocombe၊ အာရှ စဝဟငထ်ြဲြှ 

UAS/RPAS၊, 13 Defence Review Asia၊ 

ောြ က်နာှ ၁၄-၁၆ (၂၀၁၉ခိုနေှ်)။  

66 VTX။ http://www.vtx.vn/ 

67 Nguyen Thi Anh နငှ်  Nguyen Tien Dat၊ 

ြြဲ ထှိနျ်ားေနေ်သံိုျား ခြဲယြ်ျားြ ာျားတွင ်ထှိနျ်ားခ  ြ်သည်  

ဗ  ဟာြ ာျားကှိို အစကာငအ်ထည်စ ေါ်ြှုနငှ်  သံိုျားသြ်ြှု၊ 

၂၀၁၉ ခိုနေှ် ေနေ် သှိြပံနငှ်  အငဂ်္ ငန် ယာ ှိိုငရ်ာ 

နှိိုငင်တံကာ ည လာခံ (ICSSE)၊ Dong Hoi၊ 

ဗီယက် မ်။ 

68 ThanhHao-Nguyen et al၊  raster ေနေ်မ င်  

ကွနမ်ြ တာ နသ်ာျားမြငစ်ြေါ်က 

 နတ် ျားစမြမြင်စြေါ်တွင ်မြငက်ွငျ်ားတွက်ခ က်ြှု 

ညွှန ်ကာျားြှုအေ အေဉ် အသေ်တေ်ရြ်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ် 

စ ကျားနနျ်ား မြ လိုြ်မခငျ်ား၊  က်သွယ်စရျားနငှ်  

ကွနမ်ြ တာေနေ်သွငျ်ားမခငျ်ား ဒိုတှိယအကကှိြ် 

နှိိုငင်တံကာ ည လာခံ (SigTelCom)၊ 

  ုချီမင််းပမ ြို ွဲ့ရတော်၊ ဗီယက် မ်။  

69 Tran Van Duc et al၊ Fuzzy-PI gyro-

damping Controller for Ballistic 

ဒ ဇှိိုငျ်ားလိုြ်မခငျ်ားနငှ်  အစကာငအ်ထည်စ ေါ် မခငျ်ား၊ 

၂၀၂၀ RIVF ကွနမ်ြ တာမြ မခငျ်ားနငှ်   က်သွယ်စရျား 

နည်ျားြညာြ ာျား ှိိုငရ်ာ နှိိုငင်တံကာ ည လာခံ၊ 

  ုချီမင််းပမ ြို ွဲ့ရတော်၊ ဗီယက် မ်။ 

https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-appoints-new-senior-staff-499486
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-appoints-new-senior-staff-499486
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-appoints-new-senior-staff-499486
https://en.prnasia.com/releases/apac/viettel-sets-off-a-digital-revolution-in-vietnam-through-its-new-subsidiary-company-252203.shtml
https://en.prnasia.com/releases/apac/viettel-sets-off-a-digital-revolution-in-vietnam-through-its-new-subsidiary-company-252203.shtml
https://en.prnasia.com/releases/apac/viettel-sets-off-a-digital-revolution-in-vietnam-through-its-new-subsidiary-company-252203.shtml
https://en.prnasia.com/releases/apac/viettel-sets-off-a-digital-revolution-in-vietnam-through-its-new-subsidiary-company-252203.shtml
http://www.vneconomictimes.vn/article/business/viettel-renamed-military-industry-and-telecoms-group
http://www.vneconomictimes.vn/article/business/viettel-renamed-military-industry-and-telecoms-group
http://www.vneconomictimes.vn/article/business/viettel-renamed-military-industry-and-telecoms-group
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4173b5ba1d4af8c2484e_A1%2005%3A2018%3AN%C4%90-CP.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4173b5ba1d4af8c2484e_A1%2005%3A2018%3AN%C4%90-CP.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4173b5ba1d4af8c2484e_A1%2005%3A2018%3AN%C4%90-CP.pdf
http://www.vtx.vn/
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70 Nguyen Van Loi et al. - Abnormal Moving 

Speed Detection Using Combination of 

Kernel Density Estimator and DBSCAN for 

Coastal Surveillance Radars, 2020 7th 

International Conference on Signal 

Processing and Integrated Networks (SPIN), 

Noida, India.   

71 အစြရှိကန ်ြူြှိိုငခွ်င်  နြံါတ် 16,670,173 

(စအာက်တှိိုဘာ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်

တငသွ်ငျ်ားသည်)။ 

72 အစြရှိကန ်ြူြှိိုငခွ်င်  နြံါတ် 16,198,967 

(နှိိုဝငဘ်ာ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ် တွင ်

တငသွ်ငျ်ားသည်)။ 

73 အစြရှိကန ်ြူြှိိုငခွ်င်  နြံါတ် 16,688,966 

(စအာက်တှိိုဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်

တငသွ်ငျ်ားသည်)။ 

74 အစြရှိကန ်ြူြှိိုငခွ်င်  နြံါတ် 16,202,090 

(နှိိုဝငဘ်ာ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်

တငသွ်ငျ်ားသည်)။ 

75 အစြရှိကန ်ြူြှိိုငခွ်င်  နြံါတ် 16,217,762 

(ဒ ဇငဘ်ာ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်တွင ်

တငသွ်ငျ်ားသည်)။ 

76 အစြရှိကန ်ြူြှိိုငခွ်င်  နြံါတ် 16,668,777 

(စအာက်တှိိုဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်

တငသွ်ငျ်ားသည်)။ 

77 အစြရှိကန ်ြူြှိိုငခွ်င်  နြံါတ် 16,667,910 

(စအာက်တှိိုဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်

တငသွ်ငျ်ားသည်)။ 

78 အစြရှိကန ်ြူြှိိုငခွ်င်  နြံါတ်16,679,387 

(နှိိုဝငဘ်ာ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်

တငသွ်ငျ်ားသည်)။ 

79 အစြရှိကန ်ြူြှိိုငခွ်င်  နြံါတ် 16,550,113 

( သဂ္ိုတ် ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်တင်သွငျ်ားသည်)။ 

80  က်ဒရယ်  က်သွယ်စရျားစကာ်ြရှငသ်ှိို   

တရာျားစရျားဌာနြှ စြျားြှိို  စသာော ( သဂ္ိုတ် ၃ ရက်စန  ၊ 

၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://licensing.fcc.gov/myibfs/download.d

o?attachment_key=1481593  

81 Mark Harris၊ အထူျားသ ျားသန်   - 

ဒံိုျားက ည်အေှိတ်အြှိိုငျ်ားြ ာျား ခှိိုျားထိုတ်ရန ်

ကကှိ ျားောျားစနသည်  ဗ ယက်နြ်  ြဲလ် ိုနျ်ားကိုြပဏ နငှ်  

၎ငျ်ားကှိို ရြ်တန်  ခြဲ သည်  ေြှိိုင၊် OneZero (ဇွန ်၁၈, 

၂၀၁၉)။ 

https://onezero.medium.com/exclusive-the-

vietnamese-cellphone-company-that-tried-

to-smuggle-missile-parts-and-the-spies-

who-29c89e8b6b9a. 

https://licensing.fcc.gov/myibfs/download.do?attachment_key=1481593
https://licensing.fcc.gov/myibfs/download.do?attachment_key=1481593
https://onezero.medium.com/exclusive-the-vietnamese-cellphone-company-that-tried-to-smuggle-missile-parts-and-the-spies-who-29c89e8b6b9a
https://onezero.medium.com/exclusive-the-vietnamese-cellphone-company-that-tried-to-smuggle-missile-parts-and-the-spies-who-29c89e8b6b9a
https://onezero.medium.com/exclusive-the-vietnamese-cellphone-company-that-tried-to-smuggle-missile-parts-and-the-spies-who-29c89e8b6b9a
https://onezero.medium.com/exclusive-the-vietnamese-cellphone-company-that-tried-to-smuggle-missile-parts-and-the-spies-who-29c89e8b6b9a
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82 McDermott Will & Emery ြှ 

နှိိုငင်မံခာျားစအျားဂ္ င်  ြှတ်ြံိုတငမ်ခငျ်ား ဥြစဒအ ွြဲှုံ့သှိို   

စလျှာက်လွှာတငမ်ခငျ်ား (ဇူလှိိုင ်၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ 

ခိုနေှ်)။ https://efile.fara.gov/docs/6447-

Exhibit-AB-20180710-3.pdf 

83 Human Rights Watch၊ ကစြ္ာဒ ျားယာျား၏ 

ညေ်ြတ်စသာ လူတေ်ဒါဇင-် ဟွန ်န၏် 

ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြ ာျားြှ က  ျားလွနစ်သာ လူ  အခွင် အစရျား 

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား၏ ရှည်လ ာျားသည်  ရာဇဝင ်

(၂၀၁၈ခိုနေှ်)။ 

https://www.hrw.org/report/2018/06/27/ca

mbodias-dirty-dozen/long-history-rights-

abuses-hun-sens-generals 

84 Neou Vannarin နငှ်  Stephen Kurczy၊ 

ဗ ယက်နြ်ေေ်တြ်ြှိိုင ်ကိုြပဏ ြှာ 

ကစြ္ာဒ ျားယာျားြ ာျားကှိို  ိုနျ်ား ငြ််ကဒြ် ာျား စြျားမခငျ်ား၊ 

The Cambodia Daily (ဇနနဝါရ  ၂၂ရက်, 

၂၀၀၉ခိုနေှ်)။ 

https://english.cambodiadaily.com/news/vn-

military-owned-company-gives-sim-cards-

to-cambodians-85183/ 

85 တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားအာျား ေ ျားြွာျားစရျား အကူအည စြျားြှု 

တရာျားဝငမ် ေ်၊ The Cambodia Daily (စ စ ေါ်ဝါရ  

၂၆ရက်, ၂၀၁၀ခိုနေှ်)။ 

https://english.cambodiadaily.com/news/bu

siness-assistance-to-troops-made-official-

97781/ 

86 Khy Sovuthy၊ ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင ်ကိုြပဏ ြ ာျားထြံှ 

ေေ်တြ်က ြှိိုက် ြံှိိုြှိို စတာငျ်ားခံ၊ The Cambodia 

Daily (ဇူလှိိုင ်၃၀ရက်, ၂၀၁၅ခိုနေှ်)။ 

https://english.cambodiadaily.com/news/mil

itary-seeks-more-money-from-private-

firms-90009/ 

87 Faustine Kapama၊ ေိုရံို ျားလှုြ်ရှာျားသည်  

ရာဇဝတ်ြှုက Viettel အရာရှှိြ ာျားကှိို တရာျားရံိုျားသှိို   

စရာက်ရှှိစေ၊ Daily News (ြတ်လ ၂၈ရက်၊ 

၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://www.dailynews.co.tz/news/2020-03-

275e7e3308ad10d.aspx 

88 ဘယ်လာရိုေ်၊ ဗ ယက်နြ် ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှု 

တှိိုျားခ ြဲှုံ့ရန၊် ဘယ်လာရိုေ် သြတနှိိုငင်ံ၏ 

ဝနက်က ျားြ ာျားစကာငေ်  (နှိိုဝငဘ်ာ ၃၀, ၂၀၁၁)။ 

http://www.government.by/en/content/415

7 နငှ်  Thong Dat၊ Viettel ြှ ဘယ်လာရိုေ်ကှိို 

ြ က်ေှိက ၊ Vietnam Economic Times (ဒ ဇငဘ်ာ 

၂, ၂၀၁၄)။ 

http://vneconomictimes.com/article/busines

s/viettel-sets-sights-on-belarus 

89 Freedom House၊ ဗ ယက်နြ်၊ ကွနရ်က်စြေါ်ြာှ 

လွတ်လြ်ြှု ၂၀၁၉။ 

https://freedomhouse.org/country/vietnam/

freedom-net/2019#footnoteref2_enori3a 

90 Ibid.  

https://efile.fara.gov/docs/6447-Exhibit-AB-20180710-3.pdf
https://efile.fara.gov/docs/6447-Exhibit-AB-20180710-3.pdf
https://www.hrw.org/report/2018/06/27/cambodias-dirty-dozen/long-history-rights-abuses-hun-sens-generals
https://www.hrw.org/report/2018/06/27/cambodias-dirty-dozen/long-history-rights-abuses-hun-sens-generals
https://www.hrw.org/report/2018/06/27/cambodias-dirty-dozen/long-history-rights-abuses-hun-sens-generals
https://english.cambodiadaily.com/news/vn-military-owned-company-gives-sim-cards-to-cambodians-85183/
https://english.cambodiadaily.com/news/vn-military-owned-company-gives-sim-cards-to-cambodians-85183/
https://english.cambodiadaily.com/news/vn-military-owned-company-gives-sim-cards-to-cambodians-85183/
https://english.cambodiadaily.com/news/business-assistance-to-troops-made-official-97781/
https://english.cambodiadaily.com/news/business-assistance-to-troops-made-official-97781/
https://english.cambodiadaily.com/news/business-assistance-to-troops-made-official-97781/
https://www.dailynews.co.tz/news/2020-03-275e7e3308ad10d.aspx
https://www.dailynews.co.tz/news/2020-03-275e7e3308ad10d.aspx
http://www.government.by/en/content/4157
http://www.government.by/en/content/4157
http://vneconomictimes.com/article/business/viettel-sets-sights-on-belarus
http://vneconomictimes.com/article/business/viettel-sets-sights-on-belarus
https://freedomhouse.org/country/vietnam/freedom-net/2019#footnoteref2_enori3a
https://freedomhouse.org/country/vietnam/freedom-net/2019#footnoteref2_enori3a
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91 ဗ ယက်နြ်အတွက် ဥြစဒ ှိိုငရ်ာ ကနဥ ျား 

စ ာငရွ်က်ခ က်ြ ာျား၊ လူ  အခွင် အစရျား အစမခမြ 

အလှည် က  သံိုျားသြ်အေ ရငခံ်ော - ဗ ယက်နြ် 

(ဇနနဝါရ  ၂၀၁၉ ခိုနေှ်) 

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/download

file.aspx?filename=6227&file=EnglishTransl

ation.  

92 Dong Tam ရွာ - စသစေစလာက်သည်  

“စမြလိုြှု” ေ ျားနငျ်ားမခငျ်ားအစြေါ် ဗ ယက်နြ်က စဒါသ၊ 

BBC News (ဇနနဝါရ  ၁၆ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-

51105808  

93 နှိိုငင်တံကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွင် အ ွြဲှုံ့၊ 

‘ကျွန်ိုြ်တှိို  ကှိို အသက်ရှုခွင်  စြျားြါ’- ဗ ယက်နြ်တွင ်

အွနလ်ှိိုငျ်ားစြေါ်၌ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ ှိိုြှုကှိို 

 င ်ာမြ လိုြ်ြှုနငှ်  ရာဇဝတ်စ ကာငျ်ား မ ေ်စေြှု၊ 

ောြ က်နာှ ၆၊ (၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.amnesty.org/download/Docum

ents/ASA4132432020ENGLISH.pdf. 

94 Jared Ferrie၊ မြနြ်ာမြည်တွင ်စေ ျားစြါစသာ 

 ငျ်ားြ်ကဒြ် ာျားက  က်သွယ်စရျား စတာ်လှနစ်ရျားကှိို 

စရှ ှုံ့စ ာငစ်ေနှိိုငြ်ည်၊ ရှိိုက်တာ (ဧပြ  ၂၅ရက်, 

၂၀၁၃ခိုနေှ်)။ https://in.reuters.com/article/us-

myanmar-telecoms-draw/in-myanmar-

cheap-sim-card-draw-may-herald-

telecoms-revolution-

idUSBRE93N1AX20130424.  

95  က်သွယ်စရျား ဥြစဒ (မြည်စထာငေ်ိုလွှတ်စတာ် 

ဥြစဒ နြံါတ် ၃၁, ၂၀၁၃ ခိုနေှ်)။  

96 ြ ှိ ျားစ ွ၊ မြနြ်ာမြည်တွင ်ဒ ဂ္ ေ်တယ် 

 ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျား၊ မြနြ်ာမြည်တွင ်

အငတ်ာနက်အစမခမြ  အမြနအ်လှန ် လှယ်စရျား ကှိို 

ထူစထာငမ်ခငျ်ား၊ ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျား 

ဝနက်က ျားဌဦန (n.d.)။ 

http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf

_ppt/pastfile/h29/171106-06mm.pdf 

97 Tenzin Norbhu၊ မြနြ်ာ 

 က်သွယ်ခ ှိတ် က်ြှိပြ ၊ ကြ္ာ ဘဏ။် 

https://library.pppknowledgelab.org/docum

ents/2709/download?otp=b3RwIzE2MDM2

ODgwOTA 

98 မြနြ်ာ-  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍမြ မြင ်စမြာငျ်ားလြဲြှု၊ 

ကြ္ာ ဘဏ။် 

https://projects.worldbank.org/en/projects-

operations/project-detail/P145534?lang=ar. 

99 မြနြ်ာနှိိုငင်ရံှှိ  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ 

လွတ်လြ်ြှုကှိို စ ာငရွ်က်မခငျ်ား၊ PPIAF (ဇွန ်

၂၀ရက်၊ ၂၀၁၆ခိုနေှ်)။ 

https://ppiaf.org/feature_story/liberalizing-

telecom-sector-myanmar. 

100 မြနြ်ာ-  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍမြ မြင ်

စမြာငျ်ားလြဲြှု၊ ကြ္ာ ဘဏ။် 

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=6227&file=EnglishTranslation
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=6227&file=EnglishTranslation
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=6227&file=EnglishTranslation
https://www.bbc.com/news/world-asia-51105808
https://www.bbc.com/news/world-asia-51105808
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA4132432020ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA4132432020ENGLISH.pdf
https://in.reuters.com/article/us-myanmar-telecoms-draw/in-myanmar-cheap-sim-card-draw-may-herald-telecoms-revolution-idUSBRE93N1AX20130424
https://in.reuters.com/article/us-myanmar-telecoms-draw/in-myanmar-cheap-sim-card-draw-may-herald-telecoms-revolution-idUSBRE93N1AX20130424
https://in.reuters.com/article/us-myanmar-telecoms-draw/in-myanmar-cheap-sim-card-draw-may-herald-telecoms-revolution-idUSBRE93N1AX20130424
https://in.reuters.com/article/us-myanmar-telecoms-draw/in-myanmar-cheap-sim-card-draw-may-herald-telecoms-revolution-idUSBRE93N1AX20130424
https://in.reuters.com/article/us-myanmar-telecoms-draw/in-myanmar-cheap-sim-card-draw-may-herald-telecoms-revolution-idUSBRE93N1AX20130424
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h29/171106-06mm.pdf
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h29/171106-06mm.pdf
https://library.pppknowledgelab.org/documents/2709/download?otp=b3RwIzE2MDM2ODgwOTA
https://library.pppknowledgelab.org/documents/2709/download?otp=b3RwIzE2MDM2ODgwOTA
https://library.pppknowledgelab.org/documents/2709/download?otp=b3RwIzE2MDM2ODgwOTA
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P145534?lang=ar
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P145534?lang=ar
https://ppiaf.org/feature_story/liberalizing-telecom-sector-myanmar
https://ppiaf.org/feature_story/liberalizing-telecom-sector-myanmar
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https://projects.worldbank.org/en/projects-

operations/project-detail/P145534?lang=ar. 

101 မြနြ်ာ လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ ှိိုမခငျ်ားြှ 

အလွတ်သစဘာ ဘာသာမြနထ်ာျားခ က်။ 

http://freeexpressionmyanmar.org/wp-

content/uploads/2017/07/telecommunicatio

ns-law-en.pdf. တွင ်ကည် ြါ။ 

102 မြနြ်ာ- ကြ္ာ အရှည် ကာ ံိုျား အငတ်ာနက် 

ြှိတ် ှိို  ြှုကှိို အ ံိုျားသတ်ြါ၊ Human Rights 

Watch (ဇွန ်၁၉, ၂၀၂၀)။ 

https://www.hrw.org/news/2020/06/19/mya

nmar-end-worlds-longest-internet-

shutdown 

103 Mr. Thomas Andrews၊ 

မြနြ်ာနှိိုငင်လံူ  အခွင် အစရျား အစမခအစနစြေါ်တွင ်

အထူျားေံိုေြ်ျားစရျားအရာရှှိ၊ ၁၅ ကကှိြ်စမြာက် 

အေည်ျားအစဝျား၊ လူ  အခွင် အစရျားစကာငေ် ၏ ၄၅ 

ကကှိြ်စမြာက် ြံိုြှနအ်ေ အေဥ် (ေက်တငဘ်ာ ၂၂ရက်၊ 

၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ http://webtv.un.org/meetings-

events/human-rights-council/watch/id-sr-

on-human-rights-in-myanmar-15th-

meeting-45th-regular-session-human-

rights-council-/6193489912001 

104 HRC45- မြနြ်ာမြည် စရွျားစကာက်ြွြဲ ြတှိိုငြ်  

လွတ်လြ်ေွာ စမြာ ှိိုြှုကှိို  ှိနှှိြြ်ှု၊ Article19 

(ေက်တငဘ်ာ ၂၂ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://www.article19.org/resources/hrc45-

repression-of-free-speech-ahead-of-

elections-in-myanmar 

105 မြနြ်ာ- ကြ္ာ အရှည် ကာ ံိုျား အငတ်ာနက် 

ြှိတ် ှိို  ြှုကှိို အ ံိုျားသတ်ြါ၊ Human Rights 

Watch (ဇွန ်၁၉ရက်, ၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://www.hrw.org/news/2020/06/19/mya

nmar-end-worlds-longest-internet-

shutdown. 

106 #SayNOto66d။ 

https://www.saynoto66d.info/.  

107 ရိုြ်မြငသံ် ကာျားနငှ်  အသံထိုတ်လွှင် မခင်ျား ှိိုငရ်ာ 

ဥြစဒ (၅၃/၂၀၁၅)၊ § ၃.၅(ဇ).  

108 တယ်လ စနာ်၊ တယ်လ စနာအိုြ်ေိုြှ 

မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်လှိိုငေ်ငက်ှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားသည် 

(ဇနနဝါရ  ၃၀, ၂၀၁၄)။ 

https://www.telenor.com.mm/en/article/tele

nor-group-signs-license-myanmar   

109 အူရ ဒျူားြှ မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်လိုြ်စ ာငရ်န ်

လှိိုငေ်ငက်ှိို တရာျားဝင ်လက်ခံရရှှိသည်၊ အူရ ဒျူား 

(ဇနနဝါရ  ၂၀ရက်၊ ၂၀၁၄ခိုနေှ်)။ 

https://www.ooredoo.com/en/media/news_

view/ooredoo-formally-accepts-licence-to-

operate-in-myanmar.  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P145534?lang=ar
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P145534?lang=ar
http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/07/telecommunications-law-en.pdf
http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/07/telecommunications-law-en.pdf
http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/07/telecommunications-law-en.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/06/19/myanmar-end-worlds-longest-internet-shutdown
https://www.hrw.org/news/2020/06/19/myanmar-end-worlds-longest-internet-shutdown
https://www.hrw.org/news/2020/06/19/myanmar-end-worlds-longest-internet-shutdown
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-sr-on-human-rights-in-myanmar-15th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6193489912001
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-sr-on-human-rights-in-myanmar-15th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6193489912001
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-sr-on-human-rights-in-myanmar-15th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6193489912001
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-sr-on-human-rights-in-myanmar-15th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6193489912001
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-sr-on-human-rights-in-myanmar-15th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6193489912001
https://www.article19.org/resources/hrc45-repression-of-free-speech-ahead-of-elections-in-myanmar
https://www.article19.org/resources/hrc45-repression-of-free-speech-ahead-of-elections-in-myanmar
https://www.article19.org/resources/hrc45-repression-of-free-speech-ahead-of-elections-in-myanmar
https://www.hrw.org/news/2020/06/19/myanmar-end-worlds-longest-internet-shutdown
https://www.hrw.org/news/2020/06/19/myanmar-end-worlds-longest-internet-shutdown
https://www.hrw.org/news/2020/06/19/myanmar-end-worlds-longest-internet-shutdown
https://www.saynoto66d.info/
https://www.telenor.com.mm/en/article/telenor-group-signs-license-myanmar
https://www.telenor.com.mm/en/article/telenor-group-signs-license-myanmar
https://www.ooredoo.com/en/media/news_view/ooredoo-formally-accepts-licence-to-operate-in-myanmar
https://www.ooredoo.com/en/media/news_view/ooredoo-formally-accepts-licence-to-operate-in-myanmar
https://www.ooredoo.com/en/media/news_view/ooredoo-formally-accepts-licence-to-operate-in-myanmar
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110 Telecommunication 800MHz CDMA 

Mobile Phone Project, 

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား။ 

https://www.mecwebsite.com/myanmar-

economic-corporation-telecommunication-

800mhz-cdma-mobile-phone-project/ 

111 GSM မ ုဘ ုင််းဖု ််း (၄၃၈,၀၀၀) 

သတ်ြှတ်စြျားမခငျ်ား (ဧရာဝတ ခရှိိုင)်၊ 

မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား။ 

https://www.mecwebsite.com/gsm-mobile-

phone-438000-allocation-ayeyarwadi-

division/. 

112 အစမခခံအစ ာက်အအံိုြြါဘြဲ လည်ြတ်သည်  

ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ်ကွနရ်က် စအာ်ြစရတာြ ာျားအစနမ င်  

ြည်သှိို   တန ်ှိိုျားကှိို စြာငျ်ားနငှ၍် ဘဝြ ာျားကှိို 

တှိိုျားတက်စကာငျ်ားြွနစ်ေသလြဲ၊ ITU  တင််း (စြ 

၂၂ရက်၊ ၂၀၁၉ခိုနေှ်)။ 

https://news.itu.int/mvnos-telecom-world-

value/ 

113 James Barton၊ မြနြ်ာလိုြ်စ ာငသူ် 

အသေ်မ ေ်သည်  Mytel သည် 

စက ျားလက်ကွနရ်က်တွင ်အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၂ 

ဘ လ ယံအထက် မြ ြ်နှြံည် (ဇနနဝါရ  ၁၉၊ 

၂၀၁၇ခိုနေှ်)။ 

https://www.developingtelecoms.com/busin

ess/operator-news/6891-new-myanmar-

operator-Mytel-to-invest-us-2bn-in-rural-

network.html  

114 ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်   က်သွယ်စရျား ဝနက်က ျားဌာန၊ 

စရဒ ယှိိုလှုှိငျ်ား ခွြဲမခြ်ျားသတ်ြှတ်ထာျားြှု လြ်ျားမြစမြြံို- 

လာြည်  ၅ နေှ်စက ာ်ကာလ လှိိုအြ်ခ က်ြ ာျား 

မြည် ြ ရန ်(ဧပြ  ၈ရက်၊ ၂၀၁၆ခိုနေှ်)။ 

115 Justice For Myanmar၊ မြနြ်ာေေ်တြ် 

ဘတ်ဂ္ က်နငှ်  ြေစည်ျားဝယ်ယူြှု ှိိုငြ် ာျားက 

ေနေ်တက  အက င် ြ က်မခောျားြှုကှိို စ ေါ် မြစနပြ ျား 

နှိိုငင်တံကာ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားကှိို 

အက ံ ျားဝငြ်တ်သက်စေသည် (ဒ ဇငဘ်ာ ၇ ရက်၊ 

၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

http://www.justiceformyanmar.org/stories/

myanmar-military-budget-and-

procurement-files 

116 ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား လွတ်လြ်ခွင် ကှိို နှိိုငင်တံကာ 

လူ  အခွင် အစရျားစ ကညာောတြ်ျားနငှ်  နှိိုငင်သံာျားနငှ်  

နှိိုငင်စံရျားအခွင် အစရျား ှိိုငရ်ာ 

နှိိုငင်တံကာောခ  ြ်တှိို  တွင ်မြဌာနျ်ားထာျားသည်။  

117  က်သွယ်ြှုကွနရ်က်စြေါ်ြှ လွတ်လြ်ြှု ၂၀၁၉- 

မြနြ်ာ, Freedom House (၂၀၁၉ခုနစှ်)၊ 

https://freedomhouse.org/country/myanma

r/freedom-net/2019#footnoteref3_emyts6f  

118 မြနြ်ာ- ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားလွတ်လြ်ခွင်  ှိိုငရ်ာ 

ဥြစဒကှိို စဝ နသူ်ြ ာျားအာျား တရာျားေွြဲရန ်

အသံိုျားမြ ခြဲ သည်၊ Human Rights Watch 

(၂၀၁၈ခိုနေှ်)။ 

https://www.mecwebsite.com/myanmar-economic-corporation-telecommunication-800mhz-cdma-mobile-phone-project/
https://www.mecwebsite.com/myanmar-economic-corporation-telecommunication-800mhz-cdma-mobile-phone-project/
https://www.mecwebsite.com/myanmar-economic-corporation-telecommunication-800mhz-cdma-mobile-phone-project/
https://www.mecwebsite.com/gsm-mobile-phone-438000-allocation-ayeyarwadi-division/
https://www.mecwebsite.com/gsm-mobile-phone-438000-allocation-ayeyarwadi-division/
https://www.mecwebsite.com/gsm-mobile-phone-438000-allocation-ayeyarwadi-division/
https://news.itu.int/mvnos-telecom-world-value/
https://news.itu.int/mvnos-telecom-world-value/
https://www.developingtelecoms.com/business/operator-news/6891-new-myanmar-operator-mytel-to-invest-us-2bn-in-rural-network.html
https://www.developingtelecoms.com/business/operator-news/6891-new-myanmar-operator-mytel-to-invest-us-2bn-in-rural-network.html
https://www.developingtelecoms.com/business/operator-news/6891-new-myanmar-operator-mytel-to-invest-us-2bn-in-rural-network.html
https://www.developingtelecoms.com/business/operator-news/6891-new-myanmar-operator-mytel-to-invest-us-2bn-in-rural-network.html
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416d8fde0bee3b89f459_A5%20MCIT%20Spectrum%20Roadmap%20April%208_web_0.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416d8fde0bee3b89f459_A5%20MCIT%20Spectrum%20Roadmap%20April%208_web_0.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416d8fde0bee3b89f459_A5%20MCIT%20Spectrum%20Roadmap%20April%208_web_0.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416d8fde0bee3b89f459_A5%20MCIT%20Spectrum%20Roadmap%20April%208_web_0.pdf
http://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-budget-and-procurement-files
http://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-budget-and-procurement-files
http://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-budget-and-procurement-files
https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/2019#footnoteref3_emyts6f
https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/2019#footnoteref3_emyts6f
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https://www.hrw.org/news/2018/01/12/bur

ma-privacy-law-used-prosecute-critics  

119 မ  မ  စက ာ်၊ မြနြ်ာမြည်တွင ်အွနလ်ှိိုငျ်ား 

 င ်ာမြ လိုြ်မခငျ်ားနငှ်  စောင်  ကည် မခငျ်ား 

မြင် ြာျားလာြှု။  အစရအတွက်နငှ်  

အရည်အစသွျားအစမခခံ စလ လာြှု၊ Open 

Technology Fund (နှိိုဝငဘ်ာ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://public.opentech.fund/documents/Th

e_Rise_of_Online_Censorship_and_Surveillan

ce_in_Myanmar.pdf. 

120 Ibid. 

121 တယ်လီရ ော မမ မ်ော၊ တယ်လီရ ော မမ မ်ော၏ ၇ 

ကက မ်ရမမောက် ရ ရှည်တည်တံ ခ ုငပ်မဲမှု 

ရှင််းလင််းတငမ် ချက် (ဒဇီငဘ်ော ၃  က်၊ ၂၀၂၀ 

ခုနစှ်)။ 

https://www.telenor.com.mm/en/article/tele

nor-myanmar-7th-sustainability-briefing. 

122 မြနြ်ာ- ကြ်ြှိနျ်ားဝက်ဘ် ှိိုဒက်ှိို ြှိတ်ရန ်အေှိိုျားရ 

အြှိန်  သည် အွနလ်ှိိုငျ်ား  င ်ာမြ လိုြ်ြှု၏ 

အနတရာယ်ကက ျားစသာ တှိိုျားမြြှင် လိုြ်စ ာငလ်ာြှုမ ေ်၊ 

Article19 (ေက်တာဘ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.article19.org/resources/myanm

ar-government-order-to-block-campaign-

website-is-a-dangerous-escalation-of-

online-censorship/ 

123 ကြ္ာ ဘဏ၊် မြနြ်ာ-  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ 

မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲစရျား ေ ြံခ က် ၅၂ (ဇနနဝါရ  ၁၃ရက် 

၂၀၁၄ ခိုနေှ်)။ 

http://documents.worldbank.org/curated/en

/585731468281065732/Myanmar-

Telecommunications-Sector-Reform-Project 

124 Infosys Ltd.၊ မြည်စထာငေ်ို သြတ 

မြနြ်ာနှိိုငင်-ံ လွှြ်ျားမခံ စရျား ွြဲထာျားသည်  

အ လက်ထစရာ်နေ် အေှိိုျားရ အေ အေဥ် ဒ ဇှိိုငျ်ားနငှ်  

ြညာအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားအတွငျ်ား 

သတငျ်ားအခ က်အလက်နငှ်   က်သွယ်စရျား ှိိုငရ်ာ 

နည်ျားြညာေြွ်ျားရည်ကှိို သံိုျားသြ်မခငျ်ား၊ 

အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ ်နည်ျားြညာအစထာက်အကူမြ 

အ ကံစြျား၏ အေ ရင်ခံော၊ ောြ က်နာှ ၁၁၈-၁၂၀ 

(ဇူလှိိုင ်၂၀၁၅)။ 

https://www.adb.org/sites/default/files/proj

ect-document/161546/47158-001-tacr-

01.pdf  

125 Ibid.  

126 မြနြ်ာ-  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ 

မြ မြငစ်မြာငျ်ားလြဲြှု၊ ကြ္ာ ဘဏ။် 

https://projects.worldbank.org/en/projects-

operations/project-detail/P145534  

127 မြင် စ ွ- မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှာ နာြည ်ှိိုျားမ င်  

စက ာ် ကာျားစသာ နာြည်ြ က်ောရငျ်ားဝင ်

ယခငဗ်ှိိုလ်ခ  ြ်တေ်ဥ ျားအာျား ဒို-သြတ အမ ေ် 

https://www.hrw.org/news/2018/01/12/burma-privacy-law-used-prosecute-critics
https://www.hrw.org/news/2018/01/12/burma-privacy-law-used-prosecute-critics
https://public.opentech.fund/documents/The_Rise_of_Online_Censorship_and_Surveillance_in_Myanmar.pdf
https://public.opentech.fund/documents/The_Rise_of_Online_Censorship_and_Surveillance_in_Myanmar.pdf
https://public.opentech.fund/documents/The_Rise_of_Online_Censorship_and_Surveillance_in_Myanmar.pdf
https://www.telenor.com.mm/en/article/telenor-myanmar-7th-sustainability-briefing
https://www.telenor.com.mm/en/article/telenor-myanmar-7th-sustainability-briefing
https://www.article19.org/resources/myanmar-government-order-to-block-campaign-website-is-a-dangerous-escalation-of-online-censorship/
https://www.article19.org/resources/myanmar-government-order-to-block-campaign-website-is-a-dangerous-escalation-of-online-censorship/
https://www.article19.org/resources/myanmar-government-order-to-block-campaign-website-is-a-dangerous-escalation-of-online-censorship/
https://www.article19.org/resources/myanmar-government-order-to-block-campaign-website-is-a-dangerous-escalation-of-online-censorship/
http://documents.worldbank.org/curated/en/585731468281065732/Myanmar-Telecommunications-Sector-Reform-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/585731468281065732/Myanmar-Telecommunications-Sector-Reform-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/585731468281065732/Myanmar-Telecommunications-Sector-Reform-Project
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/161546/47158-001-tacr-01.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/161546/47158-001-tacr-01.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/161546/47158-001-tacr-01.pdf
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P145534
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P145534
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စရွျားခ ယ်တင်စမြ ြှာက်၊ The Sydney Morning 

Herald (ြတ် ၁၆ရက်၊ ၂၀၁၆ခိုနေှ်)။  

https://www.smh.com.au/world/myint-swe-

myanmar-elects-a-notorious-blacklisted-

former-general-as-vicepresident-20160315-

gnjb0o.html “စရွှဝါစရာငစ်တာ်လှနစ်ရျားအစြေါ် 

စနာက်ခံသြှိိုငျ်ားစ ကာငျ်ားနငှ်  စနာက် က်တွြဲ 

မ ေ်ရြ်ြ ာျားအတွက် FIDH ၏ “စရွှဝါစရာင ်

စတာ်လှနစ်ရျား” ြပြ ျား ံိုျားစသျားြါ၊ 

နှိိုငင်တံကာအစနမ င်  စ ာငရွ်က်ရန ်အခ ှိန ်ကပြ  

(ဒ ဇငဘ်ာ ၂၀၀၇)  ှိိုသည်ကှိို  ကည် ြါ။ 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/BURMA-

DEC2007.pdf.  

128  လှိိုငျ်ားထွနျ်ားထွနျ်ား၊ ဒိုတှိယ မြနြ်ာ 

အ လက်ထစရာနေ် အေှိိုျားရ ြာေတာ အေ အေဥ်တွင ်

 ှိိုငဘ်ာရာဇဝတ်ြှုနငှ်  အ လက်ထစရာနေ် 

စငစွြျားစခ ြှုြ ာျား ထည် သွငျ်ားြည် (နှိိုဝငဘ်ာ ၂၂ ရက်၊ 

၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.mmtimes.com/news/second-

myanmar-e-governance-master-plan-

include-systems-cyber-crime-e-

payments.html 

129 မြည်စထာငေ်ို မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်ေတိုတထ စမြာက် 

 က်သွယ်စရျား စအာ်ြစရတာလှိိုငေ်င ်

စလျှာက်ထာျားလှိိုစသာစဒသခံ အက ှိ ျားတူ 

ယာယ ြူျားစြါငျ်ားအ ွြဲှုံ့ နငှ  ်ြူျားစြါငျ်ားရန ်

အ ှိိုမြ လွှာ၏ရလာဒြ် ာျား (ြတ် ၂၅, ၂၀၁၆ ခိုနေှ်)။ 

130 Ibid၊ ြှိြှိတှိို  အစ ကာငျ်ား၊ Mytel။ 

https://Mytel.com.mm/about/15037941556
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131 မြည်စထာငေ်ို မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်ေတိုတထ စမြာက် 

 က်သွယ်စရျား စအာ်ြစရတာလှိိုငေ်င ်

စလျှာက်ထာျားလှိိုစသာစဒသခံ အက ှိ ျားတူ 

ယာယ ြူျားစြါငျ်ားအ ွြဲှုံ့ နငှ  ်ြူျားစြါငျ်ားရန ်

အ ှိိုမြ လွှာ၏ရလာဒြ် ာျား (ြတ် ၂၅ရက်၊ ၂၀၁၆ 

ခိုနေှ်)။ 

132 ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုနငှ်  ကိုြပဏ ြ ာျား ညွှန ်ကာျားြှု 

ဥ ျားေ ျားဌာန၊ extract 115783688. 

133 မြည်စထာငေ်ို မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်ေတိုတထ စမြာက် 

 က်သွယ်စရျား စအာ်ြစရတာလှိိုငေ်င ်

စလျှာက်ထာျားလှိိုစသာစဒသခံ အက ှိ ျားတူ 

ယာယ ြူျားစြါငျ်ားအ ွြဲှုံ့ နငှ  ်ြူျားစြါငျ်ားရန ်

အ ှိိုမြ လွှာ၏ရလာဒြ် ာျား (ြတ် ၂၅, ၂၀၁၆ ခိုနေှ်)။ 

134 မြနြ်ာ နည်ျားြညာြ ာျားနငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား လ ြှိတက်၊ နေှ်ြါတ်လည် 

အေ ရငခံ်ော (၂၀၁၆-၁၇ခိုနေှ်) ောြ က်နာှ ၃၁။ 

https://mti.com.mm/annual-download/2. 

135 Mytel အသံိုျားမြ သူ ၂၀ သန်ျား စက ာ်သွာျားပြ ၊ 

မြည်သူ   တြ်ြစတာ် သတငျ်ားော (ဇွန ်၅ရက်၊ 

၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://en.qdnd.vn/economy/military-

https://www.smh.com.au/world/myint-swe-myanmar-elects-a-notorious-blacklisted-former-general-as-vicepresident-20160315-gnjb0o.html
https://www.smh.com.au/world/myint-swe-myanmar-elects-a-notorious-blacklisted-former-general-as-vicepresident-20160315-gnjb0o.html
https://www.smh.com.au/world/myint-swe-myanmar-elects-a-notorious-blacklisted-former-general-as-vicepresident-20160315-gnjb0o.html
https://www.smh.com.au/world/myint-swe-myanmar-elects-a-notorious-blacklisted-former-general-as-vicepresident-20160315-gnjb0o.html
https://www.fidh.org/IMG/pdf/BURMA-DEC2007.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/BURMA-DEC2007.pdf
https://www.mmtimes.com/news/second-myanmar-e-governance-master-plan-include-systems-cyber-crime-e-payments.html
https://www.mmtimes.com/news/second-myanmar-e-governance-master-plan-include-systems-cyber-crime-e-payments.html
https://www.mmtimes.com/news/second-myanmar-e-governance-master-plan-include-systems-cyber-crime-e-payments.html
https://www.mmtimes.com/news/second-myanmar-e-governance-master-plan-include-systems-cyber-crime-e-payments.html
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://mytel.com.mm/about/1503794155695
https://mytel.com.mm/about/1503794155695
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://mti.com.mm/annual-download/2
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/mytel-surpasses-10-million-subscribers-517321
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businesses/Mytel-surpasses-10-million-

subscribers-517321. 

136 ြှိြှိတှိို  အစ ကာငျ်ား၊ Mytel။ 

https://Mytel.com.mm/about/15037941556
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137 မြနြ်ာ နည်ျားြညာြ ာျားနငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား လ ြှိတက်၊ နေှ်ြါတ်လည် 

အေ ရငခံ်ော (၂၀၁၈-၁၉ခိုနေှ်)။ 

https://mti.com.mm/annual-download/4 

138 စကာငေ် ၏ ဘံိုရြ်တည်ခ က် 

၂၀၀၉/၆၁၅/CFSP။  သေစတျားလ  အေှိိုျားရ ကှိိုယ်ြှိိုင ်

ြှိတ် ှိို  အစရျားယူြှုြ ာျား 

(သတ်ြှတ်စ ကညာလှိိုက်သည်  ြိုဂ္ဂှိ လ်ြ ာျား - 

မြနြ်ာ) ၂၀၁၂ ောရငျ်ား။ 

139 မြနြ်ာ နည်ျားြညာြ ာျားနငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား လ ြှိတက်၊ နေှ်ြါတ်လည် 

အေ ရငခံ်ော (၂၀၁၆-၁၇ခိုနေှ်) ောြ က်နာှ ၂၉။ 

https://mti.com.mm/annual-download/2. 

140 Wai Moe and Austin Ramzy၊ 

အလွြဲသံိုျားောျားလိုြ်ြှုြ ာျားမ င်  ေွြ်ေွြဲခံရသူ 

မြနြ်ာနှိိုငင်စံရျားသြာျား ဥ ျားစအာငစ်သာင်ျား အသက် 

၇၄ နေှ်တွင ်ကွယ်လွန၊် (ဇူလှိိုင ်၂၃, ၂၀၁၅ ခိုနေှ်)။ 

https://www.nytimes.com/2015/07/24/world

/asia/u-aung-thaung-burmese-politician-

accused-of-abuses-dies-at-74.html 

မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်ယခငက် ေက်ြှုဝနက်က ျားဌာန ၂ 

ခိုရှှိပြ ျား ၎င်ျားတှိို  ကှိို ၂၀၁၂ ခိုနေှ်တွင ်

စြါငျ်ားေည်ျားခြဲ သည်။ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်တွင ်ေ ြံကှိနျ်ားနငှ်  

ဘဏ္ဍာစရျားဝနက်က ျားဌာနငှ်  ေက်ြှုဝနက်က ျားဌာနတှိို  ကှိို 

ြူျားစြါငျ်ားခြဲ သည်။ ေ ြံကှိနျ်ား၊ ဘဏ္ဍာစရျားနငှ်  

ေက်ြှုဝနက်က ျားဌာန စနာက်ခံသြှိိုငျ်ားစ ကာငျ်ား 

တွင ်ကည် ြါ။ Myanmar National Portal, 

https://myanmar.gov.mm/en/ministry-of-

planning-finance 

141 အစြရှိကန ်ဘဏဏ ာစရျားဌာန၊ 

ဥ ျားစအာငစ်သာငျ်ားအစြေါ် ဘဏဏ ာစရျား 

ြှိတ် ှိို  မြေ်ဒါဏခ် ြှတ်ြှု ထိုတ်မြနစ် ကညာခ က် 

(စအာက်တှိိုဘာလ ၃၁ ရက်စန  ၊ ၂၀၁၄ ခိုနေှ်)။ 

https://www.treasury.gov/press-

center/press-releases/Pages/JL2680.aspx 

142 မြနြ်ာသံရံို ျား၊ ေေ်အေှိိုျားရနငှ်  

 က်ေြ်ြှုြ ာျားစ ကာင်  ကကယ်ဝခ ြ်ျားသာလာသည်  

အ ဒငအ်ိုြ်ေို Wikileaks Cable 

07RANGOON1113_a (နှိိုဝငဘ်ာလ ၁၆ ရက်၊ 

၂၀၀၇ခိုနေှ်)။ 

https://wikileaks.org/plusd/cables/07RANG

OON1113_a.html 

143 Myanmar Agribusiness Public 

Corporation Limited, နေှ်ြတ်လည် အေ ရငခံ်ော၊ 

ောြ က်နာှ ၅၄ (၂၀၁၇ခိုနေှ်)။ 

https://www.mapco.com.mm/images/annual

_meeting/MAPCO_Annual_Report_2017.pdf. 

https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/mytel-surpasses-10-million-subscribers-517321
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/mytel-surpasses-10-million-subscribers-517321
https://mytel.com.mm/about/1503794155695
https://mytel.com.mm/about/1503794155695
https://mti.com.mm/annual-download/4
https://mti.com.mm/annual-download/2
https://www.nytimes.com/2015/07/24/world/asia/u-aung-thaung-burmese-politician-accused-of-abuses-dies-at-74.html
https://www.nytimes.com/2015/07/24/world/asia/u-aung-thaung-burmese-politician-accused-of-abuses-dies-at-74.html
https://www.nytimes.com/2015/07/24/world/asia/u-aung-thaung-burmese-politician-accused-of-abuses-dies-at-74.html
https://myanmar.gov.mm/en/ministry-of-planning-finance
https://myanmar.gov.mm/en/ministry-of-planning-finance
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/JL2680.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/JL2680.aspx
https://wikileaks.org/plusd/cables/07RANGOON1113_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/07RANGOON1113_a.html
https://www.mapco.com.mm/images/annual_meeting/MAPCO_Annual_Report_2017.pdf
https://www.mapco.com.mm/images/annual_meeting/MAPCO_Annual_Report_2017.pdf
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144 Golden Land East Asia Development၊ 

၂၀၁၈ခုနစှ် ောရငျ်ားေေ် စတွှုံ့ ရှှိခ က်။ 

http://www.glad.com.mm/wp-

content/uploads/2018/12/audit2018.pdf  

145 Telenor ASA၊ Telenor Group ၂၀၁၈ ခိုနေှ် 

ြထြ ၃ လြတ် ရလဒြ် ာျား၊ ောြ က်နာှ ၂၁ (ဧပြ  ၂၄, 

၂၀၁၈)။ https://www.telenor.com/wp-

content/uploads/2018/04/9600829_Telenor-

ASA_24-April-2018.doc. 

146 Justice For Myanmar၊ မြည်ခှိိုင်ပ ှိ ျားြါတ  

ဥ ျားစ ာငစ်သာ အေှိိုျားရက ေေ်တြ်နငှ်  ြှိိုငတ်ြဲလ် 

ခရှိိုန ြှိိုငရ်ှငြ် ာျား အမြတ်အေွနျ်ားရရန ်အေွနျ်ားစရာက် 

ဗိုဒဓဘာသာ ြ ှိ ျားခ ေ်ြ ာျားအာျား အသံိုျားခ ခြဲ  (နှိိုဝင်ဘာ ၆ 

ရက်၊ ၂၀၂၀)။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/

usdp-led-government-used-extremist-

buddhist-nationalism-to-profit-military-

and-crony-owners-of-mytel 

147 ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ြငျ်ားစအာငလ်ှုင၊် Mytel တှိို   

တှိို  မြနြ်ာကှိို ခွနအ်ာျားမ ည်  က အခြ်ျားအနာျားက ငျ်ားြ 

(ဇွန ်၁၀ရက်၊ ၂၀၁၈ခိုနေှ်)။ 

https://www.seniorgeneralminaunghlaing.co

m.mm/en/7269/telecom-international-

myanmar-company-limited-Mytel-holds-

empower-myanmar-ceremony/ 

148 DNB စေ ျားကွက်၊ Telenor- မြနြ်ာမြည်တွင ်

စလာစလာ ယ်စတာ  ြ ှိိုျားစသျား- ၇ (ြတ် ၂၇ရက်၊ 

၂၀၁၈ခိုနေှ်)။ https://www.dnb.no/seg-

fundamental/fundamentalweb/GetReports.a

spx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN 

149  က်သွယ်စရျား လှိိုငေ်ငြ် ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်သည်  

လှိိုငေ်င ်ကှိိုငစ် ာငထ်ာျားသူြ ာျားအစြေါ် 

အစရျားယူြည်  သတှိစြျားခ က်၊ ြှိို  စ ာငစ်ရျားနငှ်  

 က်သွယ်စရျား ဝနက်က ျားဌာန (ဇူလှိိုင ်၁၈၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)။ 

https://www.motc.gov.mm/my/news/chksyr

ennynkaamuuuciitthaanennynkaakhkmaakiu

-liuknaakhngmrisnnyattk-

liungcngrrisuumaakiu. 

150 Ibid. 

151 Nathaniel Gleicher၊ ရိုရှာျား၊ အ ရန၊် 

ဗ ယက်နြ်နငှ်  မြနြ်ာတှိို  ြှ 

 က်ေြ်ခ ှိတ် က်လိုြ်စ ာငသ်ည်  ြေေ်ြှနစ်သာ 

အမြ အြူြ ာျားကှိို  ယ်ရှာျားမခငျ်ား- Facebook 

(စ စ ေါ်ဝါရ  ၁၂, ၂၀၂၀)။ 

https://about.fb.com/news/2020/02/removi

ng-coordinated-inauthentic-behavior/ 

152 UN IIFFMM၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေ ျားြာွျားစရျား 

အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျား A/HRC/42/CRP.3, annex IV။ 

http://www.glad.com.mm/wp-content/uploads/2018/12/audit2018.pdf
http://www.glad.com.mm/wp-content/uploads/2018/12/audit2018.pdf
https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2018/04/9600829_Telenor-ASA_24-April-2018.doc
https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2018/04/9600829_Telenor-ASA_24-April-2018.doc
https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2018/04/9600829_Telenor-ASA_24-April-2018.doc
https://www.justiceformyanmar.org/stories/usdp-led-government-used-extremist-buddhist-nationalism-to-profit-military-and-crony-owners-of-mytel
https://www.justiceformyanmar.org/stories/usdp-led-government-used-extremist-buddhist-nationalism-to-profit-military-and-crony-owners-of-mytel
https://www.justiceformyanmar.org/stories/usdp-led-government-used-extremist-buddhist-nationalism-to-profit-military-and-crony-owners-of-mytel
https://www.justiceformyanmar.org/stories/usdp-led-government-used-extremist-buddhist-nationalism-to-profit-military-and-crony-owners-of-mytel
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/en/7269/telecom-international-myanmar-company-limited-Mytel-holds-empower-myanmar-ceremony/
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/en/7269/telecom-international-myanmar-company-limited-Mytel-holds-empower-myanmar-ceremony/
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/en/7269/telecom-international-myanmar-company-limited-Mytel-holds-empower-myanmar-ceremony/
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/en/7269/telecom-international-myanmar-company-limited-Mytel-holds-empower-myanmar-ceremony/
https://www.dnb.no/seg-fundamental/fundamentalweb/GetReports.aspx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN
https://www.dnb.no/seg-fundamental/fundamentalweb/GetReports.aspx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN
https://www.dnb.no/seg-fundamental/fundamentalweb/GetReports.aspx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN
https://www.motc.gov.mm/my/news/chksyrennynkaamuuuciitthaanennynkaakhkmaakiu-liuknaakhngmrisnnyattk-liungcngrrisuumaakiu
https://www.motc.gov.mm/my/news/chksyrennynkaamuuuciitthaanennynkaakhkmaakiu-liuknaakhngmrisnnyattk-liungcngrrisuumaakiu
https://www.motc.gov.mm/my/news/chksyrennynkaamuuuciitthaanennynkaakhkmaakiu-liuknaakhngmrisnnyattk-liungcngrrisuumaakiu
https://www.motc.gov.mm/my/news/chksyrennynkaamuuuciitthaanennynkaakhkmaakiu-liuknaakhngmrisnnyattk-liungcngrrisuumaakiu
https://about.fb.com/news/2020/02/removing-coordinated-inauthentic-behavior/
https://about.fb.com/news/2020/02/removing-coordinated-inauthentic-behavior/
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153 ေနဒာလွင၊် အသံလွှင် ကဏ္ဍသည် 

ြ ဒ ယာလွတ်လြ်ခွင်  အမြည် အဝရှှိသည်ဟို 

ဝနက်က ျားြှ အြှိအရ စမြာ ှိိုသည်။ မြနြ်ာတှိိုငျ်ားြ်ေ် 

(ေက်တငဘ်ာ ၂၉ရက်၊ ၂၀၁၄ ခိုနေှ်) 

https://www.mmtimes.com/national-

news/11796-minister-insists-broadcast-

sector-has-full-media-freedom.html.  

154 မြနြ်ာ နည်ျားြညာြ ာျားနငှ်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု 

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား လ ြှိတက်၊ နေှ်ြါတ်လည် 

အေ ရငခံ်ော (၂၀၁၈-၁၉ခိုနေှ်)။ 

https://www.mmtimes.com/national-

news/11796-minister-insists-broadcast-

sector-has-full-media-freedom.html. 

155 Patrick Frater၊ ဂ္ ာြဏ ြှ စအ ကိုြပဏ နငှ်  

ဗ ယက်နြ်၏ Viettel တှိို   

ထည် သွငျ်ားြါဝငရ်ြည် အရာြ ာျား ှိိုငရ်ာ 

သစဘာတူည ခ က် ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား၊  Variety 

(စြလ ၁၃ရက်၊ ၂၀၁၄ခိုနေှ်)။ 

https://variety.com/2014/biz/asia/vietnams-

viettel-signs-content-deal-with-germanys-

a-company-1201179147/. 

156 Mytel။ http://mysotkasars.com.mm/ 

game/provider  

 

157 Myantel။ 

https://myantel.com.mm/?page_id=174 

 

158 ေတငစ် ာငရွ်က်ြှုကှိို စေ ျားကွက်မြ ြှင် တငမ်ခငျ်ား - 

Mytel နငှ် စြျားလျှင ် Enjoy 20% Cashback of 

UniPin Credit ြှ ၂၀% ြှိိုက ်ံမြနရ်ြည်ကှိို 

စြ ာ်ရွှငန်ှိိုငပ်ြ ၊ UniPin (စ စ ာ်ဝါရ  ၇ရက်၊ ၂၀၂၀ 

ခိုနေှ်)။ 

https://www.unipin.com/article/detail/event/

2020-02-07/launching-promotion-pay-with-

Mytel-enjoy-20-cashback-of-unipin-credits-

mm 

159 ဥြြာအာျားမ င်  Myanmar Game Hub၊ Mytel 

International Championship series-2, 

Facebook ကှိို ကည် ြါ။ 

http://ow.ly/zEoA50C2meA 

160 အှိနဒှိယရှှိ အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် TikTok ကှိို 

ရြ် ှိိုငျ်ားလှိိုက်ပြ ၊ အှိနဒှိယအေှိိုျားရနငှ် အတူ 

လိုြ်စ ာငမ်ခငျ်ားဟို သတှိစြျားြှုက စ ေါ် မြ၊ Indian 

Express (ဇူလှိိုင ်၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://indianexpress.com/article/technolog

y/social/tiktok-removed-play-store-india-

bans-59-chinese-apps-6482706/ 

161 My ID – Your Digital Hub, Google Play 

( သဂ္ိုတ် ၅ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://play.google.com/store/apps/details?i

d=com.Mytel.myid.  

https://www.mmtimes.com/national-news/11796-minister-insists-broadcast-sector-has-full-media-freedom.html
https://www.mmtimes.com/national-news/11796-minister-insists-broadcast-sector-has-full-media-freedom.html
https://www.mmtimes.com/national-news/11796-minister-insists-broadcast-sector-has-full-media-freedom.html
https://www.mmtimes.com/national-news/11796-minister-insists-broadcast-sector-has-full-media-freedom.html
https://www.mmtimes.com/national-news/11796-minister-insists-broadcast-sector-has-full-media-freedom.html
https://www.mmtimes.com/national-news/11796-minister-insists-broadcast-sector-has-full-media-freedom.html
https://variety.com/2014/biz/asia/vietnams-viettel-signs-content-deal-with-germanys-a-company-1201179147/
https://variety.com/2014/biz/asia/vietnams-viettel-signs-content-deal-with-germanys-a-company-1201179147/
https://variety.com/2014/biz/asia/vietnams-viettel-signs-content-deal-with-germanys-a-company-1201179147/
http://mysotkasars.com.mm/game/provider
http://mysotkasars.com.mm/game/provider
https://myantel.com.mm/?page_id=174
https://www.unipin.com/article/detail/event/2020-02-07/launching-promotion-pay-with-Mytel-enjoy-20-cashback-of-unipin-credits-mm
https://www.unipin.com/article/detail/event/2020-02-07/launching-promotion-pay-with-Mytel-enjoy-20-cashback-of-unipin-credits-mm
https://www.unipin.com/article/detail/event/2020-02-07/launching-promotion-pay-with-Mytel-enjoy-20-cashback-of-unipin-credits-mm
https://www.unipin.com/article/detail/event/2020-02-07/launching-promotion-pay-with-Mytel-enjoy-20-cashback-of-unipin-credits-mm
http://ow.ly/zEoA50C2meA
https://indianexpress.com/article/technology/social/tiktok-removed-play-store-india-bans-59-chinese-apps-6482706/
https://indianexpress.com/article/technology/social/tiktok-removed-play-store-india-bans-59-chinese-apps-6482706/
https://indianexpress.com/article/technology/social/tiktok-removed-play-store-india-bans-59-chinese-apps-6482706/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Mytel.myid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Mytel.myid
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162 MytelPay၊ Google Play ( သဂ္ိုတ် ၅ရက်၊ 

၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://play.google.com/store/apps/details?i

d=com.Mytelpay.eu  

163 Viettel Joint ngena၊ ngena ( သဂ္ိုတ် ၂၂ ရက်၊ 

၂၀၁၈ခိုနေှ်)။ https://www.ngena.net/press-

releases/ngena-welcomes-viettel-to-its-

alliance/ 

164 My Meeting၊ Mytel။ 

https://www.mytel.com.mm/package-

international/1551272180795 

165 Multipoint Video Conferencing of Viettel 

IDC – ဗ ယက်နြ်၊ Viettel IDC။ 

https://vietteldc.com/en/multipoint-video-

conferencing-viettel-idc/ 

166 My Meeting၊ Mytel။ 

https://www.Mytel.com.mm/package-

international/1551271660524 

167 Mytel။ 

https://www.Mytel.com.mm/package-vas 

168 ခငစ်က ာ်၊ Mytel နငှ်  Blue Ocean တှိို   

အစသျားောျားနငှ်  အလတ်ောျား 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားြ ာျားအတွက် ဒ ဂ္ ေ်တယ် 

ေ ျားြွာျားစရျားေနေ်တခို တည်စထာငရ်န ်

သစဘာတူည ြှု လက်ြှတ်ထှိိုျား၊ Eleveven (ဧပြ  ၃ 

ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://elevenmyanmar.com/news/Mytel-

blue-ocean-ink-pact-to-establish-digital-

ecosystem-for-smes 

169 Thompson Chau၊  ငျ်ားြ်ကဒြ်ှတြ်ံိုတငရ်ြည်  

စနာက် ံိုျားသတ်ြှတ်ခ ှိနစ်က ာ်ပြ ျားစနာက် 

မြနြ်ာမြည်ရှှိ သနျ်ားခ  စသာသူြ ာျား ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ် ိုနျ်ား 

အမ တ်ခံရြည်  အနတရာယ်နငှ်  ကံ စတွှုံ့စန၊ 

မမ မ်ောတ ုင််းမ်စ် (ဧပြ  ၂၉ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.mmtimes.com/news/millions-

myanmar-risk-having-mobile-phones-cut-

after-sim-registration-deadline.html; 

နှိိုငလ်ငျ်ားစအာင ်-  က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားက 

 ငျ်ားြ်ကဒ ်၃၄ သနျ်ားစက ာ်ကှိို 

ြယ်  က်လှိိုက်စ ကာငျ်ား စမြာ ကာျား၊ Myanmar 

Now (စအာက်တှိိုဘာ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://myanmar-

now.org/en/news/telecoms-ministry-says-it-

has-deactivated-more-than-34-million-sim-

cards 

170 မြနြ်ာ- ဇ ဝအြှတ်အသာျားမ င်   ငျ်ားြ်ကဒအ်ာျား 

ြှတ်ြံိုတငရ်နမ် ေ်စသာ အနတရာယ်ြ ာျားသည်  

အေ အေဥ်ြ ာျားကှိို   က်သှိြ်ျားြေ်သင် ၊ Privacy 

International (ဒ ဇငဘ်ာ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://privacyinternational.org/news-

analysis/3303/myanmar-dangerous-plans-

biometric-sim-card-registration-must-be-

scrapped 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mytelpay.eu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mytelpay.eu
https://www.ngena.net/press-releases/ngena-welcomes-viettel-to-its-alliance/
https://www.ngena.net/press-releases/ngena-welcomes-viettel-to-its-alliance/
https://www.ngena.net/press-releases/ngena-welcomes-viettel-to-its-alliance/
https://vietteldc.com/en/multipoint-video-conferencing-viettel-idc/
https://vietteldc.com/en/multipoint-video-conferencing-viettel-idc/
https://www.mytel.com.mm/package-international/1551271660524
https://www.mytel.com.mm/package-international/1551271660524
https://www.mytel.com.mm/package-vas
https://elevenmyanmar.com/news/mytel-blue-ocean-ink-pact-to-establish-digital-ecosystem-for-smes
https://elevenmyanmar.com/news/mytel-blue-ocean-ink-pact-to-establish-digital-ecosystem-for-smes
https://elevenmyanmar.com/news/mytel-blue-ocean-ink-pact-to-establish-digital-ecosystem-for-smes
https://www.mmtimes.com/news/millions-myanmar-risk-having-mobile-phones-cut-after-sim-registration-deadline.html
https://www.mmtimes.com/news/millions-myanmar-risk-having-mobile-phones-cut-after-sim-registration-deadline.html
https://www.mmtimes.com/news/millions-myanmar-risk-having-mobile-phones-cut-after-sim-registration-deadline.html
https://myanmar-now.org/en/news/telecoms-ministry-says-it-has-deactivated-more-than-34-million-sim-cards
https://myanmar-now.org/en/news/telecoms-ministry-says-it-has-deactivated-more-than-34-million-sim-cards
https://myanmar-now.org/en/news/telecoms-ministry-says-it-has-deactivated-more-than-34-million-sim-cards
https://myanmar-now.org/en/news/telecoms-ministry-says-it-has-deactivated-more-than-34-million-sim-cards
https://privacyinternational.org/news-analysis/3303/myanmar-dangerous-plans-biometric-sim-card-registration-must-be-scrapped
https://privacyinternational.org/news-analysis/3303/myanmar-dangerous-plans-biometric-sim-card-registration-must-be-scrapped
https://privacyinternational.org/news-analysis/3303/myanmar-dangerous-plans-biometric-sim-card-registration-must-be-scrapped
https://privacyinternational.org/news-analysis/3303/myanmar-dangerous-plans-biometric-sim-card-registration-must-be-scrapped
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171 မြနြ်ာမြည် 

လူ  အခွင် အစရျားအစမခအစနြ ာျားအစြေါ် 

လူ  အခွင် အစရျား အထူျားအရာရှှိ၏ ကိုလသြဂ္ဂသှိို   

အေ ရငခံ်ော၊ A/HRC/43/59၊ ောြှိိုဒ ်၂၈။  

172 မြနြ်ာ- ဇ ဝအြှတ်အသာျားမ င်   ငျ်ားြ်ကဒအ်ာျား 

ြှတ်ြံိုတငရ်နမ် ေ်စသာ အနတရာယ်ြ ာျားသည်  

အေ အေဥ်ြ ာျားကှိို   က်သှိြ်ျားြေ်သင် ၊ Privacy 

International (ဒ ဇငဘ်ာ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://privacyinternational.org/news-

analysis/3303/myanmar-dangerous-plans-

biometric-sim-card-registration-must-be-

scrapped 

173 Jon Omund Revhaug- ဇွနလ် ၃၀ 

ရက်စန  တွင ်အ က်အသွယ်အမ တ်ခံရစသာ 

သူတှိိုငျ်ားသှိို   အှိတ် ွင် စြျားော၊ Telenor Myanmar 

(ဇူလှိိုင ်၁ ရက်စန  ၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.telenor.com.mm/en/article/ope

n-letter-everyone-disconnected-30-june 

174 Mytel Myanmar နငှ်  Misfit Technologies 

Ltd.၊ အ ကာျား 

သစဘာတူခ က်လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားမခငျ်ား၊ Misfit 

Technologies (ဇူလှိိုင ်၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://misfit.tech/agreement-signing-

between-Mytel-myanmar-misfit-

technologies-ltd/ 

175 အြ ှိ ျားသာျားလွှတ်စတာ်၏ အြ ှိ ျားသြ ျားဥကက ဌြှ 

မြနြ်ာနှိိုငင် ံလက်နက်ကှိိုငတ်ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၏ 

ကာကွယ်စရျား ဥ ျားေ ခ  ြ်အာျား ကကှိ  ှိိုဧည် ခံြွြဲ မြလိုြ်၊ 

People’s Army Newspaper (ဒ ဇငဘ်ာ ၂၀ ရက်၊ 

၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ https://en.qdnd.vn/asean-

community/vietnam-and-asean/na-

chairwoman-hosts-reception-for-

commander-in-chief-of-myanmar-armed-

forces-512458 

176 ဥြြာအာျားမ င် ၊ ဗ ယက်နြ် ဝနက်က ျားခ  ြ် 

မြနြ်ာခရ ျားေဥ် ေတင၊် Dong Nai ( သဂ္ိုတ် ၁၅ 

ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေှ်) ကှိို ကည် ြါ။ 

http://baodongnai.com.vn/english/politics/2

00708/Vietnamese-PM-kicks-off-Myanmar-

visit-2038881/ 

177 မြည်စထာငေ်ို မြနြ်ာနှိိုငင်နံငှ်  ဗ ယက်နြ် 

 ှိိုရှယ်လေ် သြတနှိိုငင်တံှိို  အ ကာျား 

ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်စရျား ြူျားတွြဲ 

ထိုတ်မြနစ် ကညာခ က်၊ New Light of Myanmar 

10 (ဧပြ  ၄ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခိုနေှ်)။ 

178 Sai Zom Hseng၊ ေေ်တြ်အကက ျားအကြဲသေ်က 

ဗ ယက်နြ်ခရ ျားေဥ်မ င်  တရိုတ်အာျား ြြာြခန်  လိုြ်၊ 

ဧ ောဝတီ (နှိိုဝငဘ်ာ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခိုနေှ်)။ 

https://www2.irrawaddy.com/article.php?art

_id=22458 

https://privacyinternational.org/news-analysis/3303/myanmar-dangerous-plans-biometric-sim-card-registration-must-be-scrapped
https://privacyinternational.org/news-analysis/3303/myanmar-dangerous-plans-biometric-sim-card-registration-must-be-scrapped
https://privacyinternational.org/news-analysis/3303/myanmar-dangerous-plans-biometric-sim-card-registration-must-be-scrapped
https://privacyinternational.org/news-analysis/3303/myanmar-dangerous-plans-biometric-sim-card-registration-must-be-scrapped
https://www.telenor.com.mm/en/article/open-letter-everyone-disconnected-30-june
https://www.telenor.com.mm/en/article/open-letter-everyone-disconnected-30-june
https://misfit.tech/agreement-signing-between-Mytel-myanmar-misfit-technologies-ltd/
https://misfit.tech/agreement-signing-between-Mytel-myanmar-misfit-technologies-ltd/
https://misfit.tech/agreement-signing-between-Mytel-myanmar-misfit-technologies-ltd/
https://en.qdnd.vn/asean-community/vietnam-and-asean/na-chairwoman-hosts-reception-for-commander-in-chief-of-myanmar-armed-forces-512458
https://en.qdnd.vn/asean-community/vietnam-and-asean/na-chairwoman-hosts-reception-for-commander-in-chief-of-myanmar-armed-forces-512458
https://en.qdnd.vn/asean-community/vietnam-and-asean/na-chairwoman-hosts-reception-for-commander-in-chief-of-myanmar-armed-forces-512458
https://en.qdnd.vn/asean-community/vietnam-and-asean/na-chairwoman-hosts-reception-for-commander-in-chief-of-myanmar-armed-forces-512458
https://en.qdnd.vn/asean-community/vietnam-and-asean/na-chairwoman-hosts-reception-for-commander-in-chief-of-myanmar-armed-forces-512458
http://baodongnai.com.vn/english/politics/200708/Vietnamese-PM-kicks-off-Myanmar-visit-2038881/
http://baodongnai.com.vn/english/politics/200708/Vietnamese-PM-kicks-off-Myanmar-visit-2038881/
http://baodongnai.com.vn/english/politics/200708/Vietnamese-PM-kicks-off-Myanmar-visit-2038881/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416ea0405d8becc69d53_A13%20NLM2010-04-04.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416ea0405d8becc69d53_A13%20NLM2010-04-04.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416ea0405d8becc69d53_A13%20NLM2010-04-04.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416ea0405d8becc69d53_A13%20NLM2010-04-04.pdf
https://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=22458
https://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=22458
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179 ကာကွယ်စရျား စခါငျ်ားစ ာငြ် ာျား 

မြနြ်ာလက်နက်ကှိိုင ်တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား 

ကာကွယ်စရျားဥ ျားေ ျားခ  ြ်အာျား လက်ခံစတွှုံ့ ံို၊ 

People’s Army Newspaper (ဒ ဇငဘ်ာ ၂၀၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)။ https://en.qdnd.vn/military/intl-

relations-and-cooperation/defense-leaders-

receive-commander-in-chief-of-myanmar-

armed-forces-512476 

180ဥြြာအာျားမ င် ၊ ဗ ယက်နြ်နငှ်  မြနြ်ာ 

ကာကွယ်စရျား ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်မခငျ်ားကှိို မြ ြှင် တင၊် 

Nhan Dan (ဇွန ်၁၄ ရက်စန  ၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်) 

ကှိို ကည် ြါ။ 

https://en.nhandan.org.vn/politics/external-

relations/item/6273802-vietnam-myanmar-

promote-defence-cooperation.html 

181 မြနြ်ာနှိိုငင်အံစြေါ် ကိုလသြဂ္ဂ၏ 

လွတ်လြ်စသာ နှိိုငင်တံကာ 

အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှငM်EHL နငှ်  MEC 

တှိို  ၏ အိုြ်ခ  ြ်ြှု  ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို ( သဂ္ိုတ်လ ၃၁ ရက်၊ 

၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodie

s/HRCouncil/FFM-

Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitar

y/Infographic1_Governance_Structure_of_M

EHL_and_MEC.pdf 

182 ဗ ယက်နြ်နငှ်  မြနြ်ာေေ်တြ်တှိို    က်သွယ်စရျား 

ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှု အာျားမြ ြှင် ၊ People’s Army 

Newspaper (စြ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

https://en.qdnd.vn/military/intl-relations-

and-cooperation/vietnamese-and-

myanmar-armies-strengthen-

communication-cooperation-481407 

183 မြနြ်ာနှိိုငင်အံစြေါ် ကိုလသြဂ္ဂ၏ 

လွတ်လြ်စသာ နှိိုငင်တံကာ 

အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှင။် MEHL နငှ်  MEC 

တှိို  ၏ အိုြ်ခ  ြ်ြှု  ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို ( သဂ္ိုတ်လ ၃၁ ရက်စန  ၊ 

၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodie

s/HRCouncil/FFM-

Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitar

y/Infographic1_Governance_Structure_of_M

EHL_and_MEC.pdf 

184 အ င် မြင် ေေ်ဘက်အရာရှှိြှ မြနြ်ာေေ်တြ် 

ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့ကှိို လက်ခံစတွှုံ့ ံို၊ Voice of 

Vietnam (စြ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

https://vovworld.vn/en-US/news/senior-

military-officer-receives-myanmar-army-

delegation-546591.vov 

185 ဗ ယက်နြ်-မြနြ်ာ  က ်ံစရျားတွင ်

အစရျားြါစသာ တှိိုျားတက်ြှုကှိို မြငစ်တွှုံ့စနရ၊ 

People’s Army Newspaper ( သဂ္ိုတ် ၁၆ ရက်၊ 

၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ https://en.qdnd.vn/foreign-

affairs/bilateral-relations/vietnam-myanmar-

https://en.qdnd.vn/military/intl-relations-and-cooperation/defense-leaders-receive-commander-in-chief-of-myanmar-armed-forces-512476
https://en.qdnd.vn/military/intl-relations-and-cooperation/defense-leaders-receive-commander-in-chief-of-myanmar-armed-forces-512476
https://en.qdnd.vn/military/intl-relations-and-cooperation/defense-leaders-receive-commander-in-chief-of-myanmar-armed-forces-512476
https://en.qdnd.vn/military/intl-relations-and-cooperation/defense-leaders-receive-commander-in-chief-of-myanmar-armed-forces-512476
https://en.nhandan.org.vn/politics/external-relations/item/6273802-vietnam-myanmar-promote-defence-cooperation.html
https://en.nhandan.org.vn/politics/external-relations/item/6273802-vietnam-myanmar-promote-defence-cooperation.html
https://en.nhandan.org.vn/politics/external-relations/item/6273802-vietnam-myanmar-promote-defence-cooperation.html
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf
https://en.qdnd.vn/military/intl-relations-and-cooperation/vietnamese-and-myanmar-armies-strengthen-communication-cooperation-481407
https://en.qdnd.vn/military/intl-relations-and-cooperation/vietnamese-and-myanmar-armies-strengthen-communication-cooperation-481407
https://en.qdnd.vn/military/intl-relations-and-cooperation/vietnamese-and-myanmar-armies-strengthen-communication-cooperation-481407
https://en.qdnd.vn/military/intl-relations-and-cooperation/vietnamese-and-myanmar-armies-strengthen-communication-cooperation-481407
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/Infographic1_Governance_Structure_of_MEHL_and_MEC.pdf
https://vovworld.vn/en-US/news/senior-military-officer-receives-myanmar-army-delegation-546591.vov
https://vovworld.vn/en-US/news/senior-military-officer-receives-myanmar-army-delegation-546591.vov
https://vovworld.vn/en-US/news/senior-military-officer-receives-myanmar-army-delegation-546591.vov
https://en.qdnd.vn/foreign-affairs/bilateral-relations/vietnam-myanmar-relations-see-significant-progress-ambassador-495851
https://en.qdnd.vn/foreign-affairs/bilateral-relations/vietnam-myanmar-relations-see-significant-progress-ambassador-495851
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relations-see-significant-progress-

ambassador-495851 

186 Ibid.  

187 Viettel – ယံို ကည် ွယ်ရာရှှိပြ ျား 

ေွြ်ျားအာျားကက ျားစသာ နှိိုငင်စံတာ် အရင်ျားအမြေ် တေ်ခို၊ 

People’s Army Newspaper (ဇွန ်၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ 

ခိုနေှ်)။ https://en.qdnd.vn/economy/military-

businesses/viettel-a-reliable-and-powerful-

national-resource-494292 

188 Viettel ြှ ၎ငျ်ား၏ ၁၀ ခိုစမြာက် ြှိိုဘှိိုငျ်ားလ် ိုနျ်ား 

ဝနစ် ာငြ်ှုကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်ေတငလ်ှိိုက်၊ 

Viettel (ဇွန ်၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

http://international.viettel.vn/news-

detail/viettel-launches-its-10th-

international-mobile-phone-service-in-

myanmar 

189  နျ်ားဥ ျား၊ ေေ်တြ်နငှ်   က်ေြ်စနစသာ 

တယ်လ ကွနျ်ား စအာ်ြစရတာ Mytel ြှ ကွနရ်က် 

ေတင၊် Frontier (ဇွန ်၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.frontiermyanmar.net/en/militar

y-linked-telecoms-operator-Mytel-

launches-network/ 

190 Viettel ၏ မြနြ်ာမြည်ရှှိ ေ ျားြွာျားစရျား 

ြဟာဗ  ဟာ၊ People’s Army Newspaper (ဇွန ်၇ 

ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://en.qdnd.vn/economy/military-

businesses/viettel-s-business-strategy-in-

myanmar-493657 

191 မြည်စထာငေ်ို သြမတ မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်

ေတိုတထ စမြာက် တယ်လ ကွနျ်ား 

စအာ်ြစရတာလှိိုငေ်င ်စလျှာက်ရနအ်တွက် စဒသခံ 

အက ှိ ျားတူ ယာယ ေိုစြါငျ်ားအ ွြဲှုံ့ နငှ်  ြှိတ် ှိက်မြ ရန ်

အ ှိိုမြ လွှာ စတာငျ်ားခံမခငျ်ား၏ ရလဒြ် ာျား (ြတ်လ 

၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခိုနေှ်) တွင ် ကည် ြါ။ 

192 အခြ်ျားအနာျား၊ Hyalroute။ 

http://www.hyalroute.com/event/ 

မြနြ်ာနှိိုငင်ရံှှိ MFOCN ြရှိိုဂ္ က်ကှိို ကြ္ာ ဘဏ၏် 

ဘက်စြါငျ်ားေံို ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု အာြခံ 

အာဏာြှိိုငအ် ွြဲြှတ င်  ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု အာြခံခ က် 

တေ်ရြ်အစနမ င်  စထာက်ြံ ထာျားသည်။ 

အစသျားေှိြ်ကှိို ဤတွင ်ကည် ြါ။ တတှိယစမြာက် 

HyalRoute  ှိိုငဘ်ာစအာ ြ်တေ်စကဘယ် ကွနရ်က်၊ 

MIGA။ https://www.miga.org/project/third-

hyalroute-fiber-optic-cable-network. 

193 ကျွနိုြ်တှိို  တှိို  ၏ ောျားသံိုျားသူြ ာျား၊ GlobalNet။ 

https://www.globalnet.com.mm/about-

us/our-customers/ 

194 Viettel Construction Myanmar 

 မှ ထုတ်ရ ၀ရ ော Transmission 

အချက်အလက်မျော်း   မ််းဆည််းထော်း ောရ  ော (ဧပ ီ 

၂၀၂၀ ခုနစှ်) တွငက်ကည ် ါ။ 

https://en.qdnd.vn/foreign-affairs/bilateral-relations/vietnam-myanmar-relations-see-significant-progress-ambassador-495851
https://en.qdnd.vn/foreign-affairs/bilateral-relations/vietnam-myanmar-relations-see-significant-progress-ambassador-495851
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-a-reliable-and-powerful-national-resource-494292
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-a-reliable-and-powerful-national-resource-494292
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-a-reliable-and-powerful-national-resource-494292
http://international.viettel.vn/news-detail/viettel-launches-its-10th-international-mobile-phone-service-in-myanmar
http://international.viettel.vn/news-detail/viettel-launches-its-10th-international-mobile-phone-service-in-myanmar
http://international.viettel.vn/news-detail/viettel-launches-its-10th-international-mobile-phone-service-in-myanmar
http://international.viettel.vn/news-detail/viettel-launches-its-10th-international-mobile-phone-service-in-myanmar
https://www.frontiermyanmar.net/en/military-linked-telecoms-operator-Mytel-launches-network/
https://www.frontiermyanmar.net/en/military-linked-telecoms-operator-Mytel-launches-network/
https://www.frontiermyanmar.net/en/military-linked-telecoms-operator-Mytel-launches-network/
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-s-business-strategy-in-myanmar-493657
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-s-business-strategy-in-myanmar-493657
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-s-business-strategy-in-myanmar-493657
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4923ff45ba10b3d0d4ed_A6%20Myanmar%20Fourth%20Operator%20-%20Press%20Release%20-%20Application%20Evaluation%20Results%2020160325_1730.pdf
http://www.hyalroute.com/event/
https://www.miga.org/project/third-hyalroute-fiber-optic-cable-network
https://www.miga.org/project/third-hyalroute-fiber-optic-cable-network
https://www.globalnet.com.mm/about-us/our-customers/
https://www.globalnet.com.mm/about-us/our-customers/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc731ca53d70e455ee7a110_Transmission%20Database%202020_April.xlsx
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc731ca53d70e455ee7a110_Transmission%20Database%202020_April.xlsx
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195 Viettel Construction Myanmar 

 မှ ထုတ်ရ ၀ရ ော 5 MYT VCM Form 11.3 

Cable of Branch Operation in Month, 2020 

and Handover တွင ်ကကည ်ရှု ါ။ 

196 မြနြ်ာနှိိုငင်ကံ 

စလစ ကာငျ်ားကာကွယ်စရျားေနေ်ကှိို 

ထည် သွငျ်ားစြါငျ်ားေြ်လှိိုက်ခြဲ ၊ IndraStra (ဒ ဇငဘ်ာ 

၇ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခိုနေှ်)။ 

https://www.indrastra.com/2015/12/ANALYS

IS-Myanmar-Integrated-Air-Defense-

System-0516.html 

197 လိုြ်ြှိိုငခွ်င်  လှိိုငေ်ငအ်သေ်ရသူသည် Mytel 

အြှတ်တံ ှိြ်စအာက်တွင ်လိုြ်စ ာင၊် MECTel 

၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို အသံိုျားမြ ၊ Comms 

Update (ဇနနဝါရ  ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

https://www.commsupdate.com/articles/201

7/01/17/new-licensee-to-operate-under-

Mytel-brand-use-mectel-infrastructure/ 

198 DNB စေ ျားကွက်၊ Telenor - မြနြ်ာမြည်တွင ်

အခိုအထှိစတာ  ြ ှိိုျားစသျားြါ၊ စောမျက်နေှာ ၁၄၊ (ြတ် 

၂၇, ၂၀၁၈ခိုနေှ်)။ https://www.dnb.no/seg-

fundamental/fundamentalweb/GetReports.a

spx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN 

199 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design YGN1605 (ဧပ ီ၊ ၂၀၁၉ခုနစှ်)။ 

200 Viettel Construction Myanmar 

 မှ ထုတ်ရ ၀ရ ော  Form11.2 MW of Branch 

Operating in Month 2020 and Handover 

တွင ်ကကည ်ရှု ါ။  

201 ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှု ျားကက ျား ြင်ျားစအာငလ်ှုှိင၊် Telecom 

International Myanmar Company Limited 

(Mytel) ၏ ြထြ ံိုျားစခေါ် ှိိုြှု စ ကညာမခငျ်ား 

က ငျ်ားြ (စ စ ေါ်ဝါရ  ၁၂ ရက်စန  ၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.seniorgeneralminaunghlaing.co

m.mm/en/5212/first-call-announcement-

telecom-international-myanmar-company-

limited-Mytel-held/ 

202 ြှိြှိတှိို   အစ ကာငျ်ား၊ Viettel High Technology 

Industries Corporation။ 

http://viettelrd.com.vn/en/about-us-0  

203 Viettel High Technology Industries 

Corporation။ http://viettelrd.com.vn/ 

204 Viettel အိုြ်ေိုနငှ်   က်နယွ်သူြ ာျား 

ဗ ယက်နြ်တွင ်တ ထွငြ်ှု၌ ဥ ျားစ ာငြ်ှုရရန ်

ကကှိ ျားြြ်ျား၊ People’s Army Newspaper (ဇူလှိိုင ်၂ 

ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://en.qdnd.vn/economy/military-

businesses/viettel-group-s-affiliate-strives-

to-take-the-lead-in-invention-in-vietnam-

518146 

https://files.justiceformyanmar.org/MYT_VCM_Form11.3CABLE%20OF%20BRANCH%20OERATING%20IN%20MONTH...%202020%20AND%20HANDOVER%20IN.xlsx
https://files.justiceformyanmar.org/MYT_VCM_Form11.3CABLE%20OF%20BRANCH%20OERATING%20IN%20MONTH...%202020%20AND%20HANDOVER%20IN.xlsx
https://files.justiceformyanmar.org/MYT_VCM_Form11.3CABLE%20OF%20BRANCH%20OERATING%20IN%20MONTH...%202020%20AND%20HANDOVER%20IN.xlsx
https://www.indrastra.com/2015/12/ANALYSIS-Myanmar-Integrated-Air-Defense-System-0516.html
https://www.indrastra.com/2015/12/ANALYSIS-Myanmar-Integrated-Air-Defense-System-0516.html
https://www.indrastra.com/2015/12/ANALYSIS-Myanmar-Integrated-Air-Defense-System-0516.html
https://www.commsupdate.com/articles/2017/01/17/new-licensee-to-operate-under-Mytel-brand-use-mectel-infrastructure/
https://www.commsupdate.com/articles/2017/01/17/new-licensee-to-operate-under-Mytel-brand-use-mectel-infrastructure/
https://www.commsupdate.com/articles/2017/01/17/new-licensee-to-operate-under-Mytel-brand-use-mectel-infrastructure/
https://www.dnb.no/seg-fundamental/fundamentalweb/GetReports.aspx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN
https://www.dnb.no/seg-fundamental/fundamentalweb/GetReports.aspx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN
https://www.dnb.no/seg-fundamental/fundamentalweb/GetReports.aspx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417bf8100cb30087e14d_A14%20YGN1605_SST3-40m_195kph_Access_1x12kVA_Fence%200x0m_0m_GEM_10T_V1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417bf8100cb30087e14d_A14%20YGN1605_SST3-40m_195kph_Access_1x12kVA_Fence%200x0m_0m_GEM_10T_V1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416e9065044ab607ce3b_A16%20MYT_VCM_Form11.2MW%20OF%20BRANCH%20OPERATING%20IN%20Month%20%20%20%202020%20AND%20HANDOVER%20IN%20(month2020).xlsx
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416e9065044ab607ce3b_A16%20MYT_VCM_Form11.2MW%20OF%20BRANCH%20OPERATING%20IN%20Month%20%20%20%202020%20AND%20HANDOVER%20IN%20(month2020).xlsx
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/en/5212/first-call-announcement-telecom-international-myanmar-company-limited-Mytel-held/
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/en/5212/first-call-announcement-telecom-international-myanmar-company-limited-Mytel-held/
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/en/5212/first-call-announcement-telecom-international-myanmar-company-limited-Mytel-held/
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm/en/5212/first-call-announcement-telecom-international-myanmar-company-limited-Mytel-held/
http://viettelrd.com.vn/en/about-us-0
http://viettelrd.com.vn/
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-group-s-affiliate-strives-to-take-the-lead-in-invention-in-vietnam-518146
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-group-s-affiliate-strives-to-take-the-lead-in-invention-in-vietnam-518146
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-group-s-affiliate-strives-to-take-the-lead-in-invention-in-vietnam-518146
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-group-s-affiliate-strives-to-take-the-lead-in-invention-in-vietnam-518146
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205 ဗှိိုလ်ခ  ြ်ြှုျားကက ျား ြငျ်ားစအာငလ်ှုှိင ်Viettel Group 

သှိို   သွာျားစရာက်လည်ြတ်၊ Myawady Daily (ြတ် 

၈ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ http://myawady-

myawady.blogspot.com/2017/03/senior-

general-min-aung-hlaing-visits.html VHT 

အာျား အိုြ်ေို ၃ ေို စရာစနာှစြါငျ်ားေြ်ြှုြှ 

 ွြဲှုံ့ေည်ျားခြဲ သည်၊ ၎ငျ်ားတှိို  ြှာ Viettel Research and 

Development Institute၊ Viettel Network 

Technology Center နငှ်  Viettel IC Design 

Center တှိို  မ ေ်သည်။  Viettel High 

Technologies Corporation ၏ 

သြှိိုငျ်ားတွင ်ကည် ြါ။ 

http://viettelrd.com.vn/en/our-history 

206 VHT ြှ အငဒ်ှိိုန ျားရှာျား ကာကွယ်စရျား မြြွြဲနငှ ်

 ှိိုရြ်သှိို   တက်စရာက်၊ Technology Industries 

Corporation။ http://viettelrd.com.vn/en/vht-

attends-indo-defence-expo-forum 

207 စမြာက်ကှိိုရ ျားယာျားြှ ဗ ယက်နြ်၏ ေေ်တြ်ြှ 

လည်ြတ်စနစသာ  က်သွယ်စရျားအိုြ်ေိုနငှ်  

ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်လှိို၊ Thoi Dai (စြ ၁၅ ရက်၊ 

၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://vietnamtimes.org.vn/nkorea-wants-

to-cooperate-with-vietnams-military-run-

telecom-group-3385.html 

208 Khanh Vu နငှ  ်Kham Nguyen၊ ဗ ယက်နြ်၏ 

Viettel က မြနြ်ာသံိုျားေွြဲသူ အစမခခံ နေှ် ရရန ်

ကကှိ ျားြြ်ျား - CEO၊ Reuters (ဇနနဝါရ  ၄ ရက်စန  ၊ 

၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.reuters.com/article/vietnam-

viettel/vietnams-viettel-seeks-to-double-

myanmar-customer-base-ceo-

idINKCN1OY1N7 

209 Viettel - ပဂ္ှိ လ်တို အစမခမြ  - 

ယာဥ်စမခရာခံသည်  ေနေ်၊ Iridium။ 

https://www.iridium.com/products/viettel-s-

tracking-vessel-tracking-system/ 

210 Iridium ြှ မြနြ်ာောတှိိုက်နငှ်  

 က်သွယ်စရျားဌာနနငှ်  ည ြှှိနှုှိငျ်ားြှု သစဘာတူည ၊ 

Telecompaper (ဒ ဇငဘ်ာ ၂၄ ရက်၊ ၁၉၉၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.telecompaper.com/news/iridiu

m-agrees-deal-with-myanmar-post-and-

telecoms--158572 

211 Viettel  ှိိုငဘ်ာ လံိုမခံ စရျား။ 

https://viettelcybersecurity.com 

212 Viettel  ှိိုငဘ်ာ လံိုမခံ စရျား ကိုြပဏ  

မြငက်ွငျ်ားထြဲသှိို   စရာက်ရှှိလာ၊ People’s Army 

Newspaper (ဧပြ  ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://en.qdnd.vn/economy/military-

businesses/viettel-cyber-security-company-

comes-into-sight-504706 

213 Organization, M1။ 

http://m1.viettel.com.vn/introduce/organiza

tion-model/ 

http://myawady-myawady.blogspot.com/2017/03/senior-general-min-aung-hlaing-visits.html
http://myawady-myawady.blogspot.com/2017/03/senior-general-min-aung-hlaing-visits.html
http://myawady-myawady.blogspot.com/2017/03/senior-general-min-aung-hlaing-visits.html
http://viettelrd.com.vn/en/our-history
http://viettelrd.com.vn/en/vht-attends-indo-defence-expo-forum
http://viettelrd.com.vn/en/vht-attends-indo-defence-expo-forum
https://vietnamtimes.org.vn/nkorea-wants-to-cooperate-with-vietnams-military-run-telecom-group-3385.html
https://vietnamtimes.org.vn/nkorea-wants-to-cooperate-with-vietnams-military-run-telecom-group-3385.html
https://vietnamtimes.org.vn/nkorea-wants-to-cooperate-with-vietnams-military-run-telecom-group-3385.html
https://www.reuters.com/article/vietnam-viettel/vietnams-viettel-seeks-to-double-myanmar-customer-base-ceo-idINKCN1OY1N7
https://www.reuters.com/article/vietnam-viettel/vietnams-viettel-seeks-to-double-myanmar-customer-base-ceo-idINKCN1OY1N7
https://www.reuters.com/article/vietnam-viettel/vietnams-viettel-seeks-to-double-myanmar-customer-base-ceo-idINKCN1OY1N7
https://www.reuters.com/article/vietnam-viettel/vietnams-viettel-seeks-to-double-myanmar-customer-base-ceo-idINKCN1OY1N7
https://www.iridium.com/products/viettel-s-tracking-vessel-tracking-system/
https://www.iridium.com/products/viettel-s-tracking-vessel-tracking-system/
https://www.telecompaper.com/news/iridium-agrees-deal-with-myanmar-post-and-telecoms--158572
https://www.telecompaper.com/news/iridium-agrees-deal-with-myanmar-post-and-telecoms--158572
https://www.telecompaper.com/news/iridium-agrees-deal-with-myanmar-post-and-telecoms--158572
https://viettelcybersecurity.com/
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-cyber-security-company-comes-into-sight-504706
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-cyber-security-company-comes-into-sight-504706
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/viettel-cyber-security-company-comes-into-sight-504706
http://m1.viettel.com.vn/introduce/organization-model/
http://m1.viettel.com.vn/introduce/organization-model/


228         အဆုံ်း တ်မှတ်စု 

 
214 ရ ောက်ခံအရကကောင််းအ ော၊ M1။ 

http://m1.viettel.com.vn/introduce/history-

begin/ 

215 M1 Communication Co. Ltd.၊ – Viettel 

အိုြ်ေို Qualcomm နငှ် ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်၊ 

ကြ္ာကက ျားတွင ် က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာြ ာျား 

ထိုတ်လိုြ်ြှု ထှိြ်တနျ်ား ၃ စနရာတွင ်စရာက်ရှှိရန ်

ရည်ြှနျ်ား၊ M1 (ြတ်လ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/m1-

communication-co-ltd-viettel-group-co-

operates-qualcomm-aims-become-top-3-

manufacturers-telecommunications-

equipment-world/ Viettel အစနမ င်  

Qualcomm ဝက်ဘ် ှိိုဒတ်ွင ်လှိိုငေ်ငရ်သူအစနမ င်  

ောရငျ်ားအသွငျ်ားခံရ။ Qualcomm Technology 

Licencing, Qualcomm တွင ်ကည် ြါ။ 

https://www.qualcomm.com/invention/licen

sing 

216 မြနြ်ာစလစ ကာငျ်ားရန ်ကာကွယ်စရျား 

ေေ် ငစ်ရျား ကွြ်ကြဲြှု ဌာနခ  ြ် ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့ 

M1 ကိုြပဏ သှိို   အလည်အြတ်လာစရာက်မခငျ်ားကှိို 

ကကှိ  ှိို၊ M1 (ဧပြ  ၅ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-

viettel/welcome-myanmar-air-defense-

command-delegation-visit-m1-company/ 

217 ရကဘယ်လ်ထုတ်ကု မ်ျော်း၊ M3။ 

https://www.m3complex.vn/en/products-

services/optical-cable-products/ 

218 ေေ်ြေစည်ျား ထိုတက်ိုနြ် ာျား၊ M3။ 

https://www.m3complex.vn/en/products-

services/mechanical-products/ 

219 M3 သတငျ်ားကိုြပဏ  နှိိုငင်တံကာစေ ျားကွက်သှိို   

“ဘ လ ယံခ  သည် ” ကနထ်ရှိိုက်ြ ာျားနငှ် အတူ 

စရာက်ရှှိ၊ M3 (ေက်တငဘ်ာ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.m3complex.vn/en/m3-

information-company-reaches-the-

international-market-with-billions-

contracts/ 

220 Deloitte၊ Viettel ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာ 

ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှု ြူျားတွြဲ အေိုရှယ်ယာဘဏက် 

၂၀၁၉ခိုနေှ် ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ခ က်၏ 

သ ျားသန်  ြှတ်ေိုြ ာျား - ြှတ်ေို ၁၃။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_

cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf 

221 Viettel IDC။ https://viettelidc.com.vn/ 

222 Viettel IDC sẽ xuất khẩu điện toán đám 

mây trong thời gian tới, Viettel IDC (ဇူလှိိုင ်

၂၄၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ https://viettelidc.com.vn/tin-

tuc/vtc-news-viettel-idc-se-xuat-khau-dien-

toan-dam-may-trong-thoi-gian-toi; Điện 

toán đám mây là ‘móng nhà’ của cách mạng 

công nghệ 4.0၊ Viettel IDC (ဇူလှိိုင ်၂၄၊ ၂၀၁၈ 

ခိုနေှ်)။ https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/dien-

http://m1.viettel.com.vn/introduce/history-begin/
http://m1.viettel.com.vn/introduce/history-begin/
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/m1-communication-co-ltd-viettel-group-co-operates-qualcomm-aims-become-top-3-manufacturers-telecommunications-equipment-world/
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/m1-communication-co-ltd-viettel-group-co-operates-qualcomm-aims-become-top-3-manufacturers-telecommunications-equipment-world/
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/m1-communication-co-ltd-viettel-group-co-operates-qualcomm-aims-become-top-3-manufacturers-telecommunications-equipment-world/
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/m1-communication-co-ltd-viettel-group-co-operates-qualcomm-aims-become-top-3-manufacturers-telecommunications-equipment-world/
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/m1-communication-co-ltd-viettel-group-co-operates-qualcomm-aims-become-top-3-manufacturers-telecommunications-equipment-world/
https://www.qualcomm.com/invention/licensing
https://www.qualcomm.com/invention/licensing
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/welcome-myanmar-air-defense-command-delegation-visit-m1-company/
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/welcome-myanmar-air-defense-command-delegation-visit-m1-company/
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/welcome-myanmar-air-defense-command-delegation-visit-m1-company/
https://www.m3complex.vn/en/products-services/optical-cable-products/
https://www.m3complex.vn/en/products-services/optical-cable-products/
https://www.m3complex.vn/en/products-services/mechanical-products/
https://www.m3complex.vn/en/products-services/mechanical-products/
https://www.m3complex.vn/en/m3-information-company-reaches-the-international-market-with-billions-contracts/
https://www.m3complex.vn/en/m3-information-company-reaches-the-international-market-with-billions-contracts/
https://www.m3complex.vn/en/m3-information-company-reaches-the-international-market-with-billions-contracts/
https://www.m3complex.vn/en/m3-information-company-reaches-the-international-market-with-billions-contracts/
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf
https://viettelidc.com.vn/
https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/vtc-news-viettel-idc-se-xuat-khau-dien-toan-dam-may-trong-thoi-gian-toi
https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/vtc-news-viettel-idc-se-xuat-khau-dien-toan-dam-may-trong-thoi-gian-toi
https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/vtc-news-viettel-idc-se-xuat-khau-dien-toan-dam-may-trong-thoi-gian-toi
https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/dien-toan-dam-may-la-mong-nha-cua-cach-mang-cong-nghe-40
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toan-dam-may-la-mong-nha-cua-cach-

mang-cong-nghe-40 

223 Cloud Service၊ Mytel။ 

https://www.Mytel.com.mm/package-

internet/1551273355076 

224 Luong Ngi, Fujitsu ၏ 

အစမခခံအစ ာက်အအံိုအစြေါ်တွင ်

ြံိုေံ ွြဲထာျားသည်  ြိုဂ္ဂလှိက Cloud ကှိို Viettel IDC 

ြှ ြှိတ် က်၊ Vietnam Economic Times (ဇူလှိိုင ်

၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

https://vneconomictimes.com/article/busine

ss/viettel-idc-to-introduce-private-cloud-

designed-on-fujitsu-infrastructure 

225 Ngoc Lan၊ Viettel နငှ်  Microsoft တှိို   

ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်စရျား သစဘာတူည ြှု 

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား၊ Vietnam Economic Times 

(ဇနနဝါရ  ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://vneconomictimes.com/article/busine

ss/viettel-microsoft-sign-cooperation-

agreement 

226 Jordan Novet၊ မြငျ်ားထနေ်ွာ ပြှိ င ်ှိိုင ်ကသည်  

၁၀ ဘ လ ယံ စဒေါ်လာတန ်

ကာကွယ်စရျားကနထ်ရှိိုက်ကှိို Microsoft က ရရှှိ၊ 

Amazon ကှိို တှိိုက်ထိုတ်ခြဲ ၊ CNBC (စ စ ေါ်ဝါရ  ၁၃ 

ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.cnbc.com/2019/10/25/microsof

t-wins-major-defense-cloud-contract-

beating-out-amazon.html 

227 Viettel ၏ စဒတာအခ က်အလက်ကက ျားြ ာျား 

ခွြဲမခြ်ျားေှိြ်မ ာ သံိုျားသြ်စရျားေငတ်ာ – DAC၊ 

Facebook (ဧပြ  ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.facebook.com/dac.vtt/posts/21

38228142893790/ 

228 တေ်ဥ ျားခ ငျ်ား ှိိုငရ်ာ Linkedin ောြ က်နာှတွင ်

အလိုြ်တာဝနစ် ေါ် မြခ က်ကှိို ထိုတ်မြနထ်ာျားသည်။ 

ဓါတ်ြံိုရှိိုက်ယူသှိြ်ျား ည်ျားထာျားသည်ကှိို 

ဤတွင ်ကည် ြါ။  

229 ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု ြူဝါဒ၊ Mytel။ 

https://Mytel.com.mm/privacy 

230 Giải Pháp Chống Quấy Rối Trên Mạng 

Viễn Thông Antispam Call So Tài Quốc Tế၊ 

VTCC (ေက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://vtcc.vn/giai-phap-chong-quay-roi-

tren-mang-vien-thong-antispam-call-tai-

quoc-te/ 

231 VTTEK, Linkedin။ 

https://www.linkedin.com/company/vttek---

viettel-network-technologies-center/about/ 

232 NuRAN Wireless Announces Joint 

Collaboration for a 5G Base Station with 

https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/dien-toan-dam-may-la-mong-nha-cua-cach-mang-cong-nghe-40
https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/dien-toan-dam-may-la-mong-nha-cua-cach-mang-cong-nghe-40
https://www.mytel.com.mm/package-internet/1551273355076
https://www.mytel.com.mm/package-internet/1551273355076
https://vneconomictimes.com/article/business/viettel-idc-to-introduce-private-cloud-designed-on-fujitsu-infrastructure
https://vneconomictimes.com/article/business/viettel-idc-to-introduce-private-cloud-designed-on-fujitsu-infrastructure
https://vneconomictimes.com/article/business/viettel-idc-to-introduce-private-cloud-designed-on-fujitsu-infrastructure
https://vneconomictimes.com/article/business/viettel-microsoft-sign-cooperation-agreement
https://vneconomictimes.com/article/business/viettel-microsoft-sign-cooperation-agreement
https://vneconomictimes.com/article/business/viettel-microsoft-sign-cooperation-agreement
https://www.cnbc.com/2019/10/25/microsoft-wins-major-defense-cloud-contract-beating-out-amazon.html
https://www.cnbc.com/2019/10/25/microsoft-wins-major-defense-cloud-contract-beating-out-amazon.html
https://www.cnbc.com/2019/10/25/microsoft-wins-major-defense-cloud-contract-beating-out-amazon.html
https://www.facebook.com/dac.vtt/posts/2138228142893790/
https://www.facebook.com/dac.vtt/posts/2138228142893790/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417033476e1d14cf6cf5_A20.png
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417033476e1d14cf6cf5_A20.png
https://mytel.com.mm/privacy
https://vtcc.vn/giai-phap-chong-quay-roi-tren-mang-vien-thong-antispam-call-tai-quoc-te/
https://vtcc.vn/giai-phap-chong-quay-roi-tren-mang-vien-thong-antispam-call-tai-quoc-te/
https://vtcc.vn/giai-phap-chong-quay-roi-tren-mang-vien-thong-antispam-call-tai-quoc-te/
https://www.linkedin.com/company/vttek---viettel-network-technologies-center/about/
https://www.linkedin.com/company/vttek---viettel-network-technologies-center/about/
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Viettel, NuRAN Wireless (ဧပ ီ ၂၀  က်၊ ၂၀၁၇ 

ခုနစှ်)။ http://nuranwireless.com/news-nl/5g-

massive-mimo/.  

233 တငဒ်ါ စခေါ် ှိိုြှုကှိို  ကည် ြါ။ Chuyển đổi lần 

thứ 2 thiết bị 4G từ Nokia sang VTTEK tại 

Ninh Thuận thuộc Đề tài Nghiên cứu sản 

xuất hệ thống trạm thu phát gốc 4G-LTE၊ 

Dau Thau (စ စ ေါ်ဝါရ  ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://dauthau.info/view/?id=516268 

234 VCam – Viettel ကငြ်ရာ ဝနစ် ာငြ်ှု၊ Viettel 

ေ ျားြွာျားစရျားစမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။ 

https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-

dich-vu/vcam-dich-vu-viettel-camera.html 

235 ပြှိ ှုံ့လှုြ်ရှာျားြှုကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်လည်ြတ်စသာ 

ေငတ်ာ၊ Viettel ေ ျားြွာျားစရျားစမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။ 

https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-

dich-vu/trung-tam-dieu-hanh-thong-

minh.html 

236 ဂ္ိုဏသ်ှိကခာစနာက်စ ကာငျ်ား 

ကက ျား ကြ်သည် ေနေ်နငှ်  အွနလ်ှိိုငျ်ား 

သတငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျား၊ Viettel 

ေ ျားြွာျားစရျားစမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။ 

https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-

dich-vu/he-thong-giam-sat-danh-tieng-

thong-tin-truc-tuyen.html 

237 ပြှိ ှုံ့လှုြ်ရှာျားြှုကှိို ထှိနျ်ားခ  ြ်လည်ြတ်စသာ 

ေငတ်ာအာျား ြှိတ် က်မခငျ်ား ၊ Viettel 

ေ ျားြွာျားစရျားစမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။ 

https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-

dich-vu/gioi-thieu-trung-tam-dieu-hanh-

thanh-pho-thong-minh.html 

238 Nokia ြှ ဗ ယက်နြ်တွင ်ေြတ်က ပြ ျား 

ေှိတ်ခ ရသည်  ပြှိ ှုံ့ မြ ေ ြံခ က်ြ ာျားအာျား ထှိစရာက်ေွာ 

ေ ြံခန်  ခွြဲစရျားအတွက် ပြှိ ှုံ့လှုြ်ရှာျားြှုကှိို 

ထှိနျ်ားခ  ြ်လည်ြါတ်စသာ ေငတ်ာ နည်ျားလြ်ျားကှိို  

Viettel  အာျား သရိုြ်စ ေါ် မြသခြဲ ၊ Nokia 

(စအာက်တှိိုဘာ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.nokia.com/about-

us/news/releases/2018/10/04/nokia-

demonstrates-ioc-solution-to-viettel-for-

effective-management-of-smart-and-safe-

city-operations-in-vietnam/ 

239 ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာ ကွနရ်က်၊ Viettel 

ေ ျားြွာျားစရျားစမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။ 

https://solutions.viettel.vn/en/global-

network 

240 ေွြ်ျားရည်ရှှိြှု၊ Viettel 

ေ ျားြွာျားစရျားစမ ရှငျ်ားြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။ 

https://solutions.viettel.vn/en/general-

introduction 

http://nuranwireless.com/news-nl/5g-massive-mimo/
http://nuranwireless.com/news-nl/5g-massive-mimo/
https://dauthau.info/view/?id=516268
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/vcam-dich-vu-viettel-camera.html
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/vcam-dich-vu-viettel-camera.html
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/trung-tam-dieu-hanh-thong-minh.html
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/trung-tam-dieu-hanh-thong-minh.html
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/trung-tam-dieu-hanh-thong-minh.html
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/he-thong-giam-sat-danh-tieng-thong-tin-truc-tuyen.html
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/he-thong-giam-sat-danh-tieng-thong-tin-truc-tuyen.html
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/he-thong-giam-sat-danh-tieng-thong-tin-truc-tuyen.html
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/gioi-thieu-trung-tam-dieu-hanh-thanh-pho-thong-minh.html
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/gioi-thieu-trung-tam-dieu-hanh-thanh-pho-thong-minh.html
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-dich-vu/gioi-thieu-trung-tam-dieu-hanh-thanh-pho-thong-minh.html
https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2018/10/04/nokia-demonstrates-ioc-solution-to-viettel-for-effective-management-of-smart-and-safe-city-operations-in-vietnam/
https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2018/10/04/nokia-demonstrates-ioc-solution-to-viettel-for-effective-management-of-smart-and-safe-city-operations-in-vietnam/
https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2018/10/04/nokia-demonstrates-ioc-solution-to-viettel-for-effective-management-of-smart-and-safe-city-operations-in-vietnam/
https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2018/10/04/nokia-demonstrates-ioc-solution-to-viettel-for-effective-management-of-smart-and-safe-city-operations-in-vietnam/
https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2018/10/04/nokia-demonstrates-ioc-solution-to-viettel-for-effective-management-of-smart-and-safe-city-operations-in-vietnam/
https://solutions.viettel.vn/en/global-network
https://solutions.viettel.vn/en/global-network
https://solutions.viettel.vn/en/general-introduction
https://solutions.viettel.vn/en/general-introduction
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241 Viettel Construction Myanmar Co., Ltd 

(Telecom Services) ဝနထ်ြ်ျားလက်ေွြဲ၊ Employee 

Handbook။ 

242 Viettel သွငျ်ားကိုနန်ငှ်  ထိုတ်ကိုန ်

တငြ်ှိို  ြှုလိုြ်ငနျ်ားလ ြှိတက်။ 

http://viettelimex.com.vn/ 

243 ထိုတ်လိုြ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ား၊ Comit။ 

http://www.comitcorp.com/customers/manu

facturing-industry-2/ 

244  က်သွယ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငနျ်ား၊ Comit။ 

http://www.comitcorp.com/customers/com

munications-industry-2/ 

245 Viettel Construction Myanmar မှ ထုတ်

ရ ၀ရ ော SGG RF အချက်အလက်မျော်း 

  မ််းဆည််းထော်း ောရ  ော တွင ်ကကည ်ရှု ါ။   

246 Comit၊ Comit စကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၊ 

 က်သွယ်စရျားကှိို မြည် ေံိုစကာငျ်ားြွနစ်ေမခင်ျား။ 

http://www.comitcorp.com/uploads/COMIT

%20Company%20profile-

fn_26062019_24trang-

%C4%91%C3%A3%20n%C3%A9n.pdf; 5G 

တွင ်ဥ ျားစ ာငသူ် - VIAVI Solutions ြှ 

ကြ္ာစြေါ်တွင ်ဥ ျားစ ာငစ်နသည်  5G ေြ်ျားသြ်ြှုနငှ်  

တှိိုငျ်ားတာြှု စမ ရှငျ်ားခ က်နည်ျားလြ်ျားြ ာျား၊ Comit 

(ဒ ဇငဘ်ာ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

http://comitcorp.com/news/leader-in-5g-

world-leading-5g-test-measurement-

solutions-from-viavi-solutions/83/ 

247 FPT IS FSE Fit Challenging Target of VND 

1,000 Billion in Revenue, FPT (ဇ  ်၀ါ ီ ၄  က်၊ 

၂၀၁၄ခုနစှ်)။ 

https://fpt.com.vn/en/newsroom/activities-

and-events/fpt-is-fse-hit-challenging-

target-of-vnd-1000-billion-in-revenue FPT ြ ှ

Viettel အာျား ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်မခငျ်ား 

စ ာ  ်ဝြဲယာျားအာျား ေ ေဥ်စြျား။ FIS ြှ Viettel 

အတွက် စြါငျ်ားခ  ြ်ထာျားသာ ဘဏ္ဍာစရျား 

အေ ရငခံ်ောေနေ်ကှိို ြံ ြှိိုျားစြျား၊ FPT ( သဂ္ိုတ် ၂၃ 

ရက်၊ ၂၀၁၆ ခိုနေှ်)။ 

https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail

/fis-provides-consolidated-financial-

statement-system-for-viettel 

248 FPT IS က မြနြ်ာ၏ နှိိုငင်လံံိုျား ှိိုငရ်ာ 

စငစွ ကျား ှိိုငရ်ာ စမြာငျ်ားလြဲမခငျ်ားေနေ်အာျား 

လည်ြတ်၊ FPT ( သဂ္ိုတ် ၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail

/fpt-is-operates-the-myanmar-national-

financial-switching-system 

249 ခှိိုငြ်ငျ်ား၊ စတာငျ်ား ှိိုခ က်ြ ာျား ြရစသျားြ အထှိ 

စက ာက်မ   အထူျားေ ျားြွာျားစရျားဇံို ေ ြံခ က်ကှိို 

ရြ် ှိိုငျ်ားထာျားရန ်စဒသခံြ ာျားက စတာငျ်ား ှိို၊ DMG 

(ြတ် ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc35ca0a0138572ca1ccd00_Viettel%20handbook%200703.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc35ca0a0138572ca1ccd00_Viettel%20handbook%200703.pdf
http://viettelimex.com.vn/
http://www.comitcorp.com/customers/manufacturing-industry-2/
http://www.comitcorp.com/customers/manufacturing-industry-2/
http://www.comitcorp.com/customers/communications-industry-2/
http://www.comitcorp.com/customers/communications-industry-2/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc72456a0dd199f4af0246f_SGG%20RF%20Database.xlsx
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc72456a0dd199f4af0246f_SGG%20RF%20Database.xlsx
http://www.comitcorp.com/uploads/COMIT%20Company%20profile-fn_26062019_24trang-%C4%91%C3%A3%20n%C3%A9n.pdf
http://www.comitcorp.com/uploads/COMIT%20Company%20profile-fn_26062019_24trang-%C4%91%C3%A3%20n%C3%A9n.pdf
http://www.comitcorp.com/uploads/COMIT%20Company%20profile-fn_26062019_24trang-%C4%91%C3%A3%20n%C3%A9n.pdf
http://www.comitcorp.com/uploads/COMIT%20Company%20profile-fn_26062019_24trang-%C4%91%C3%A3%20n%C3%A9n.pdf
http://comitcorp.com/news/leader-in-5g-world-leading-5g-test-measurement-solutions-from-viavi-solutions/83/
http://comitcorp.com/news/leader-in-5g-world-leading-5g-test-measurement-solutions-from-viavi-solutions/83/
http://comitcorp.com/news/leader-in-5g-world-leading-5g-test-measurement-solutions-from-viavi-solutions/83/
https://fpt.com.vn/en/newsroom/activities-and-events/fpt-is-fse-hit-challenging-target-of-vnd-1000-billion-in-revenue
https://fpt.com.vn/en/newsroom/activities-and-events/fpt-is-fse-hit-challenging-target-of-vnd-1000-billion-in-revenue
https://fpt.com.vn/en/newsroom/activities-and-events/fpt-is-fse-hit-challenging-target-of-vnd-1000-billion-in-revenue
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail/fis-provides-consolidated-financial-statement-system-for-viettel
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail/fis-provides-consolidated-financial-statement-system-for-viettel
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail/fis-provides-consolidated-financial-statement-system-for-viettel
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail/fpt-is-operates-the-myanmar-national-financial-switching-system
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail/fpt-is-operates-the-myanmar-national-financial-switching-system
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail/fpt-is-operates-the-myanmar-national-financial-switching-system
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https://www.dmediag.com/news/1311-kp-

sez-prj 

250 Brian Spegele နငှ  ်Kate O’Keeffe၊ ရြဲနငှ်  

ေေ်တြ်ြါဝါကှိို အာျားမြ ြှင် ရနအ်တွက် အစြရှိကန ်

ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို တရိုတ်ြှ တလွြဲအသံိုျားမြ ၊  The 

Wall Street Journal (ဧပြ  ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.wsj.com/articles/china-exploits-

fleet-of-u-s-satellites-to-strengthen-police-

and-military-power-11556031771 

251 Brian Spegele နငှ  ်Kate O’Keeffe၊ တရိုတ်ြှ 

တလွြဲအသံိုျားမြ သည်  ပဂ္ှိ လ်တိုကှိေစ 

လေ်ဟငျ်ားသွာျားြှုကှိို ေံိုေြ်ျားရန ်ကွနဂ်္ရက်ြှ 

အြှိန်  ထိုတ်မြန၊် The Wall Street Journal 

(ဒ ဇငဘ်ာ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.wsj.com/articles/congress-

orders-probe-of-satellite-loophole-china-

exploited-11576624306 

252 Andrew Selth၊ တြ်ြစတာ်ကှိို 

အသွငစ်မြာငျ်ားမခင်ျား၊ ောြ က်နာှ ၂၆ (၁၉၉၆ ခိုနေှ်)။ 

253 Desmond Ball, မမ မ်ောန ငုင်၏ံ 

စစ်ရ ်းလ  ြို ွဲ့ ဝှက်ချက်မျော်း၊ စောမျက်နေှာ ၁၀၅ 

(၁၉၉၈ခုနစှ်)။ 

254 ေေ်တြ် ရိုြ်သံ ေခနျ်ားြှ ထိုတ်လွှင် စတာ ြည်၊ 

Kyodo သတငျ်ား၊ Online Burma Library 

(၁၉၉၇ခုနစှ်)။ 

https://www.burmalibrary.org/reg.burma/ar

chives/199702/msg00247.html 

255 GEOshare၊ AsiaSat။ 

https://www.asiasat.com/node/1730 

256 အေ အေဥ်လှိိုငျ်ား လြ်ျားညွှန၊် AsiaSat။ 

https://www.asiasat.com/resources/channel-

guides; “မြဝတ  သတငျ်ား” ကှိို ြ ျားရှု ှိ ှုံ့ခံရသည်  

အြိုနျ်ားေကာျား တွင ်ရည်ညွှနျ်ားထာျားသည် - 

မြနြ်ာမြည်က အြိုနျ်ားေကာျားကှိို နာျားလည် ကည် မခငျ်ား၊ 

ောြ က်နာှ ၆၈ (စအာက်တှိိုဘာ ၂၀၂၀)။ 

https://hrp.law.harvard.edu/wp-

content/uploads/2020/10/20201007-PV-

Hate-Speech-Book-V-1.4-Web-ready1.pdf 

257 UN IIFFMM, A/HRC/39/64, ောြှိိုဒ ်၇၃။ 

258 ြါဝါအာျားမြင်  ဘက်ေံိုြေ်ရှင ်AsiaSat 9 ကှိို 

တည်စ ာက်ရန ်SSL ကှိို စရွျားခ ယ်၊  Maxar 

(ဒ ဇငဘ်ာ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခိုနေှ်)။ 

https://investor.maxar.com/investor-

news/press-release-details/2013/SSL-

selected-to-build-high-power-multi-

mission-satellite-AsiaSat-9/default.aspx 

259 King Royal Technologies Co. Ltd.။ 

https://kingroyalmyanmar.com/ 

https://www.dmediag.com/news/1311-kp-sez-prj
https://www.dmediag.com/news/1311-kp-sez-prj
https://www.wsj.com/articles/china-exploits-fleet-of-u-s-satellites-to-strengthen-police-and-military-power-11556031771
https://www.wsj.com/articles/china-exploits-fleet-of-u-s-satellites-to-strengthen-police-and-military-power-11556031771
https://www.wsj.com/articles/china-exploits-fleet-of-u-s-satellites-to-strengthen-police-and-military-power-11556031771
https://www.wsj.com/articles/congress-orders-probe-of-satellite-loophole-china-exploited-11576624306
https://www.wsj.com/articles/congress-orders-probe-of-satellite-loophole-china-exploited-11576624306
https://www.wsj.com/articles/congress-orders-probe-of-satellite-loophole-china-exploited-11576624306
https://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/199702/msg00247.html
https://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/199702/msg00247.html
https://www.asiasat.com/node/1730
https://www.asiasat.com/resources/channel-guides
https://www.asiasat.com/resources/channel-guides
https://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/10/20201007-PV-Hate-Speech-Book-V-1.4-Web-ready1.pdf
https://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/10/20201007-PV-Hate-Speech-Book-V-1.4-Web-ready1.pdf
https://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/10/20201007-PV-Hate-Speech-Book-V-1.4-Web-ready1.pdf
https://investor.maxar.com/investor-news/press-release-details/2013/SSL-selected-to-build-high-power-multi-mission-satellite-AsiaSat-9/default.aspx
https://investor.maxar.com/investor-news/press-release-details/2013/SSL-selected-to-build-high-power-multi-mission-satellite-AsiaSat-9/default.aspx
https://investor.maxar.com/investor-news/press-release-details/2013/SSL-selected-to-build-high-power-multi-mission-satellite-AsiaSat-9/default.aspx
https://investor.maxar.com/investor-news/press-release-details/2013/SSL-selected-to-build-high-power-multi-mission-satellite-AsiaSat-9/default.aspx
https://kingroyalmyanmar.com/
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260 လှိိုငေ်ငထ်ိုတ်စြျားသည်  ောရငျ်ား - ောတှိိုက်နငှ်  

စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားဌာန (ဇူလှိိုင ်၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ 

ခိုနေှ်)။ စခါငျ်ားေဥ်အာျား အလွတ်သစဘာ ဘာသာမြန ်

ထာျားခ က်ြှာ -  က်သွယ်စရျားဝနက်က ျားဌာန၏ 

ောတှိိုက်နငှ်  စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျားဌာနသည် 

 က်သွယ်စရျား ဥြစဒနငှ် အည  

တယ်လ ကွနလ်ှိိုငေ်ငြ် ာျားအတွက် တာဝနရ်ှှိ၍ 

ေည်ျားြ ဥ်ျား ေည်ျားကြ်ျားြ ာျားနငှ် အည  

တယ်လ ကွနလ်ှိိုငေ်င ်ထိုတ်စြျားခြဲ သည်  မြည်တွငျ်ားနငှ်  

နှိိုငင်မံခာျားကိုြပဏ ြ ာျားကှိို  ှိိုငသွ်ငျ်ားပြ ျား စအာက်တွင ်

စ ေါ် မြထာျားသည်။ ထှိို  အမြင ်အသေ်စလျှာက်ထာျား 

သူြ ာျားကှိို  က်လက်စ ာငရွ်က်စနသည်။ 

261 M1 သှိို   လာစရာက်စသာ မြနြ်ာ 

စလစ ကာငျ်ားရန ်ကာကွယ်စရျား ေေ် ငစ်ရျား 

ကွြ်ကြဲြှုဌာနခ  ြ်ဌာန ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့ကှိို 

ကကှိ  ှိို၊ M1 (ဧပြ  ၅ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-

viettel/welcome-myanmar-air-defense-

command-delegation-visit-m1-company/ 

262 King Royal Technologies ၏ အေည်ျားအစဝျား 

မြ လိုြ်ရန ်စြတတ ာရြ်ခံခ က် (ြတ် ၅ ရက်၊ ၂၀၁၈ 

ခိုနေှ်)။ 

263 ြစလျားရှာျား၏ OCK အိုြ်ေိုနငှ်  King Royal 

Technoloogies Co., Ltd တှိို  က တာဝါတှိိုင ်၉၂၀ 

စ ာက်လိုြ်စရျားနငှ်  ငာှျားရြ်ျားစရျားအတွက် 

တယ်လ စနာနငှ်  လွှြ်ျားမခံ စရျား ွြဲထာျားသည်  

ဝနစ် ာငြ်ှု သစဘာတူည ခ က်ကှိို 

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ ၊ King Royal Technologies 

Co., Ltd. (ဒ ဇငဘ်ာ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခိုနေှ်)။ 

https://kingroyalmyanmar.com/news-

events/ 

264 Ock Group Bhd၊ OCK နေှ်ြတ်လည် 

အေ ရငခံ်ော ၂၀၁၈၊ ောြ က်နာ ၅။ 

https://www.ock.com.my/investors-

Reports.php 

265 MPT ြှ ြှိိုဘှိိုငျ်ား ိုနျ်ားသံိုျားသူြ ာျားအတွက် 

ကြ်ျားလှြ်ျားြှုြ ာျားကှိို ခ ြဲှုံ့ထွငသ်ည်  အစနနငှ်  

တန ်ှိိုျားစ ာငျ်ား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား ေတငလ်ိုြ်စ ာင၊် 

MPT (ဒ ဇငဘ်ာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခိုနေှ်)။ 

https://www.mpt.com.mm/en/press-

releases/page/42/ 

266 Alexander Nellist၊ Market Series Part One: 

မြနြ်ာမြည်ရှှိ AsiaSat 9၊ AsiaSat (ဧပြ  ၅ ရက်၊ 

၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

https://www.asiasat.com/news/blog/asiasat9

-in-myanmar 

267 Statement of Financial Affairs For 

Speedcast Singapore Pte. Ltd. အတွက် 

ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ်ာကှိေစရြ်ြ ာျား 

ထိုတ်မြနစ် ကညာခ က် (အြှုနြံါတ် - 20-32262)၊ 

Southern District of Texas Houston Division 

အတွက် အစြရှိကန ်လူြွြဲအမ ေ်မြ မခငျ်ား တရာျားရံို ျား 

(filed Jun. 6, 2020)။ 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416e1afa6e6a1093fddd_A21%205181131072020_Website%20New%20%20Licence.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416e1afa6e6a1093fddd_A21%205181131072020_Website%20New%20%20Licence.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416e1afa6e6a1093fddd_A21%205181131072020_Website%20New%20%20Licence.pdf
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/welcome-myanmar-air-defense-command-delegation-visit-m1-company/
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/welcome-myanmar-air-defense-command-delegation-visit-m1-company/
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/welcome-myanmar-air-defense-command-delegation-visit-m1-company/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc358ad7c6283fa09b9bbb3_(5.3.2018)King%20Royal%20A-319%20VIP%20Configuration.pdf.
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc358ad7c6283fa09b9bbb3_(5.3.2018)King%20Royal%20A-319%20VIP%20Configuration.pdf.
https://kingroyalmyanmar.com/news-events/
https://kingroyalmyanmar.com/news-events/
https://www.ock.com.my/investors-Reports.php
https://www.ock.com.my/investors-Reports.php
https://www.mpt.com.mm/en/press-releases/page/42/
https://www.mpt.com.mm/en/press-releases/page/42/
https://www.asiasat.com/news/blog/asiasat9-in-myanmar
https://www.asiasat.com/news/blog/asiasat9-in-myanmar
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http://www.kccllc.net/speedcast/document/

20322432006300000 00000044 

268 Brian Spegele နငှ  ်Kate O’Keeffe၊ ရြဲနငှ်  

ေေ်တြ်ြါဝါကှိို အာျားမြ ြှင် ရနအ်တွက် အစြရှိကန ်

ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို တရိုတ်ြှ တလွြဲအသံိုျားမြ ၊  The 

Wall Street Journal (ဧပြ  ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.wsj.com/articles/china-exploits-

fleet-of-u-s-satellites-to-strengthen-police-

and-military-power-11556031771 

269 မြနြ်ာေ ြံခ က်ောရငျ်ား၊ Seanet Technologies။ 

https://www.seanetmsc.com/portfoliomyan1

.html 

270 UN IIFFMM၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေ ျားြာွျားစရျား 

အက ှိ ျားေ ျားြွာျားြ ာျား၊ A/HRC/42/CRP.3, ောြှိိုဒ ်၁၂၉။ 

271 SEANET Myanmar က Hughes 

JUPITER(TM) ေနေ်ကှိို ယံို ကည် ွယ်ရာရှှိစသာ 

မြနန်ှုျံားမြင်  နှိိုငင်လံံိုျား ှိိုငရ်ာ ပဂ္ှိ လ်တိုကွနရ်က်အာျား 

အာျားမ ည် ရန ်စရွျားခ ယ်၊ မြန ်ကာျားစရျားဝနက်က ျားဌာန 

(ဇွန ်၁ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခိုနေှ်)။ 

https://en.prnasia.com/releases/apac/KBZ_G

ateway_Unveils_New_Satellite_Communicati

on_Ground_Station_in_Myanmar_Powered_b

y_Hughes_JUPITER_TM_System-

150725.shtml 

272 ရှိိုဟငဂ်္ ာြ ာျားအစြေါ် အနတရာယ်ရှှိြှုနငှ်  

ြတ်သက်၍ အစသျားေှိတ်ကှိို ြှိတ်ထာျားမခငျ်ားနငှ်  

မြငြ်သှိို    ယ်ထိုတ်မခငျ်ားတှိို  အတွက် နှိိုငင်ြံြဲ ြ ာျားနငှ်  

ထည် သွငျ်ားစရျား အ ွြဲှုံ့၏ “အစသျားေှိြ်ကှိို 

ြှိတ်ထာျားမခငျ်ားနငှ်  မြငြ်သှိို   

 ယ်ထိုတ်မခငျ်ားတှိို  အတွက် ဤတွင ်ကည် ြါ။ 

ရှိိုဟငဂ်္ ာ လူထိုအစြေါ်တွင ်ဒ ဂ္ ေ်တယ် 

အစထာက်အထာျားမြသည်  ေနေ် သက်စရာက်ြှု 

(နှိိုဝငဘ်ာ ၂၀၂၀)။ 

https://files.institutesi.org/Locked_In_Locked

_Out_The_Rohingya_Briefing_Paper.pdf 

273 Hughes JUPITER System ကှိို KBZ Gateway 

က မြနြ်ာနှိိုငင်အံဝှြ်ျား ြှိိုဘှိိုငျ်ား က်သွယ်ြှု 

ဝနစ် ာငြ်ှု တှိိုျားခ ြဲှုံ့ရန ်စရွျားခ ယ်လှိိုက်၊ Hughes (ဇွန ်

၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.hughes.com/resources/press-

releases/hughes-jupiter-system-selected-

kbz-gateway-extend-mobile-connectivity 

274 Lockheed Martin က စ ာက်လိုြ်စြျားခြဲ စသာ 

VINASAT-2 ပဂ္ှိ လ်တို ဗ ယက်နြ် ောတှိိုက်နငှ်  

စ ကျားနနျ်ား က်သွယ်စရျား အိုြ်ေိုအတွက် 

ဝနစ် ာငြ်ှု ေတင၊် Lockheed Martin (ဇွနလ်ှိိုင ်၅ 

ရက်၊၂၀၁၂ ခိုနေှ်)။ 

https://news.lockheedmartin.com/2012-07-

05-Lockheed-Martin-Built-VINASAT-2-

Satellite-Begins-Service-for-Vietnam-Posts-

and-Telecommunications-Group 

http://www.kccllc.net/speedcast/document/20322432006300000%2000000044
http://www.kccllc.net/speedcast/document/20322432006300000%2000000044
https://www.wsj.com/articles/china-exploits-fleet-of-u-s-satellites-to-strengthen-police-and-military-power-11556031771
https://www.wsj.com/articles/china-exploits-fleet-of-u-s-satellites-to-strengthen-police-and-military-power-11556031771
https://www.wsj.com/articles/china-exploits-fleet-of-u-s-satellites-to-strengthen-police-and-military-power-11556031771
https://www.seanetmsc.com/portfoliomyan1.html
https://www.seanetmsc.com/portfoliomyan1.html
https://en.prnasia.com/releases/apac/KBZ_Gateway_Unveils_New_Satellite_Communication_Ground_Station_in_Myanmar_Powered_by_Hughes_JUPITER_TM_System-150725.shtml
https://en.prnasia.com/releases/apac/KBZ_Gateway_Unveils_New_Satellite_Communication_Ground_Station_in_Myanmar_Powered_by_Hughes_JUPITER_TM_System-150725.shtml
https://en.prnasia.com/releases/apac/KBZ_Gateway_Unveils_New_Satellite_Communication_Ground_Station_in_Myanmar_Powered_by_Hughes_JUPITER_TM_System-150725.shtml
https://en.prnasia.com/releases/apac/KBZ_Gateway_Unveils_New_Satellite_Communication_Ground_Station_in_Myanmar_Powered_by_Hughes_JUPITER_TM_System-150725.shtml
https://en.prnasia.com/releases/apac/KBZ_Gateway_Unveils_New_Satellite_Communication_Ground_Station_in_Myanmar_Powered_by_Hughes_JUPITER_TM_System-150725.shtml
https://files.institutesi.org/Locked_In_Locked_Out_The_Rohingya_Briefing_Paper.pdf
https://files.institutesi.org/Locked_In_Locked_Out_The_Rohingya_Briefing_Paper.pdf
https://www.hughes.com/resources/press-releases/hughes-jupiter-system-selected-kbz-gateway-extend-mobile-connectivity
https://www.hughes.com/resources/press-releases/hughes-jupiter-system-selected-kbz-gateway-extend-mobile-connectivity
https://www.hughes.com/resources/press-releases/hughes-jupiter-system-selected-kbz-gateway-extend-mobile-connectivity
https://news.lockheedmartin.com/2012-07-05-Lockheed-Martin-Built-VINASAT-2-Satellite-Begins-Service-for-Vietnam-Posts-and-Telecommunications-Group
https://news.lockheedmartin.com/2012-07-05-Lockheed-Martin-Built-VINASAT-2-Satellite-Begins-Service-for-Vietnam-Posts-and-Telecommunications-Group
https://news.lockheedmartin.com/2012-07-05-Lockheed-Martin-Built-VINASAT-2-Satellite-Begins-Service-for-Vietnam-Posts-and-Telecommunications-Group
https://news.lockheedmartin.com/2012-07-05-Lockheed-Martin-Built-VINASAT-2-Satellite-Begins-Service-for-Vietnam-Posts-and-Telecommunications-Group
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275 မြည်စထာငေ်ို မြနြ်ာနှိိုငင်နံငှ်  ဗ ယက်နြ် 

 ှိိုရှယ်လေ် သြတနှိိုငင်အံ ကာျား 

ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်စရျား ြူျားတွြဲစ ကညာခ က်၊ 

မြနြ်ာ အလငျ်ား သတငျ်ားော (ဧပြ  ၄ ရက်၊ ၂၀၁၀ 

ခိုနေှ်)။ 

276 VNPT khởi động đầu tư, kinh doanh tại 

Myanmar, NDH (ေက်တငဘ်ာ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)။ https://ndh.vn/doanh-nghiep/vnpt-

khoi-ong-au-tu-kinh-doanh-tai-myanmar-

1090574.html 

277 Newtec က မြနြ်ာမြည်၏ အသေ်လွင ်ံိုျား 

ြှိိုဘှိိုငျ်ားစအာ်ြစရတာကှိို အာျားမြ ြှင် စြျားစန၊ Newtec 

(ဇွန ်၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.newtec.eu/article/release/newt

ec-empowers-myanmar-newest-mobile-

operator 

278 Joshua Carroll၊ “လူ ှိိုျားောရငျ်ား” တွင ်

ြါစနစသာ ဘယ်လ်ဂ္  ယံကိုြပဏ ြှ 

မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  အ က်အသွယ်မ တ်၊ VOA 

( သဂ္ိုတ် ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.voanews.com/east-asia-

pacific/belgian-company-dirty-list-cuts-ties-

myanmar-military 

279 Newtec က မြနြ်ာမြည်၏ အသေ်လွင ်ံိုျား 

ြှိိုဘှိိုငျ်ားစအာ်ြစရတာကှိို အာျားမြ ြှင် စြျားစန၊ Newtec 

(ဇွန ်၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

http://comncom.co/Home/NCat/NDetail/en

/78/68/70/onet.html 

280 Sky Net က မြနြ်ာမြည်တွင ်ြငြ်ကွနရ်က်နငှ်  

စဒသတွငျ်ားကွနရ်က်ငယ်အ ကာျား ခ ှိတ် က်ြှုကှိို 

မြ လိုြ်စြျားနှိိုငစ်သာ  ြဲလ်လူလာ 

ကွနရ်က်တေ်ခိုအတွက် Gilat ကှိို စရွျားခ ယ်လှိိုက်၊ 

Gilat Satellite Networks (ဇွန ်၂ ရက်၊ ၂၀၁၆ 

ခိုနေှ်)။ 

https://www.globenewswire.com/news-

release/2016/06/02/845567/0/en/Sky-Net-

Selects-Gilat-s-Network-for-Cellular-

Backhaul-in-Myanmar.html 

281 Gilat SATCOM Solutions for C4i၊ Gilat 

Satellite Networks (ဒ ဇငဘ်ာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၆ 

ခိုနေှ်)။ https://www.gilat.com/wp-

content/uploads/2017/02/Gilat-Brochure-

C4I-Solutions.pdf 

282 Annamarie Nyirady၊ အစြရှိကနေ်ေ်တြ် 

WIN-T Program အတွက် စဒေါ်လာ ၇ သနျ်ားတန ်

ကနထ်ရှိိုက် Gilat အာျား ခ  ျားမြ ြှင် ခံရ၊ ( သဂ္ိုတ် ၁ ရက်၊ 

၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.satellitetoday.com/government

-military/2019/08/01/gilat-awarded-7-

million-contract-for-us-army-win-t-

program/ 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416ea0405d8becc69d53_A13%20NLM2010-04-04.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416ea0405d8becc69d53_A13%20NLM2010-04-04.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416ea0405d8becc69d53_A13%20NLM2010-04-04.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416ea0405d8becc69d53_A13%20NLM2010-04-04.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416ea0405d8becc69d53_A13%20NLM2010-04-04.pdf
https://ndh.vn/doanh-nghiep/vnpt-khoi-ong-au-tu-kinh-doanh-tai-myanmar-1090574.html
https://ndh.vn/doanh-nghiep/vnpt-khoi-ong-au-tu-kinh-doanh-tai-myanmar-1090574.html
https://ndh.vn/doanh-nghiep/vnpt-khoi-ong-au-tu-kinh-doanh-tai-myanmar-1090574.html
https://www.newtec.eu/article/release/newtec-empowers-myanmar-newest-mobile-operator
https://www.newtec.eu/article/release/newtec-empowers-myanmar-newest-mobile-operator
https://www.newtec.eu/article/release/newtec-empowers-myanmar-newest-mobile-operator
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/belgian-company-dirty-list-cuts-ties-myanmar-military
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/belgian-company-dirty-list-cuts-ties-myanmar-military
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/belgian-company-dirty-list-cuts-ties-myanmar-military
http://comncom.co/Home/NCat/NDetail/en/78/68/70/onet.html
http://comncom.co/Home/NCat/NDetail/en/78/68/70/onet.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2016/06/02/845567/0/en/Sky-Net-Selects-Gilat-s-Network-for-Cellular-Backhaul-in-Myanmar.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2016/06/02/845567/0/en/Sky-Net-Selects-Gilat-s-Network-for-Cellular-Backhaul-in-Myanmar.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2016/06/02/845567/0/en/Sky-Net-Selects-Gilat-s-Network-for-Cellular-Backhaul-in-Myanmar.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2016/06/02/845567/0/en/Sky-Net-Selects-Gilat-s-Network-for-Cellular-Backhaul-in-Myanmar.html
https://www.gilat.com/wp-content/uploads/2017/02/Gilat-Brochure-C4I-Solutions.pdf
https://www.gilat.com/wp-content/uploads/2017/02/Gilat-Brochure-C4I-Solutions.pdf
https://www.gilat.com/wp-content/uploads/2017/02/Gilat-Brochure-C4I-Solutions.pdf
https://www.satellitetoday.com/government-military/2019/08/01/gilat-awarded-7-million-contract-for-us-army-win-t-program/
https://www.satellitetoday.com/government-military/2019/08/01/gilat-awarded-7-million-contract-for-us-army-win-t-program/
https://www.satellitetoday.com/government-military/2019/08/01/gilat-awarded-7-million-contract-for-us-army-win-t-program/
https://www.satellitetoday.com/government-military/2019/08/01/gilat-awarded-7-million-contract-for-us-army-win-t-program/
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283 Terabit Wave က မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်စရွှုံ့လ ာျားေဥ် 

အသံိုျားမြ စသာ ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား 

ြံ ြှိိုျားစြျားရနအ်တွက် Gilat အာျား စရွျားခ ယ်၊ Gilat 

Satellite Networks (ေက်တငဘ်ာ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၄ 

ခိုနေှ်)။ 

https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-

chosen-by-terabit-wave-to-provide-satcom-

on-the-move-terminals-in-myanmar/ 

284 Terabit Wave၊ ေ ျားြွာျားစရျား စအာင်မြငြ်ှု။ 

https://www.terabitwave.com/bussiness_ach

ievement.html 

285 Terabit Wave က မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်စရွှုံ့လ ာျားေဥ် 

အသံိုျားမြ စသာ ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား 

တာြ နယ်ြ ာျား ြံ ြှိိုျားစြျားရနအ်တွက် Gilat အာျား 

စရွျားခ ယ်၊ Gilat Satellite Networks (ေက်တငဘ်ာ 

၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခိုနေှ်)။ 

https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-

chosen-by-terabit-wave-to-provide-satcom-

on-the-move-terminals-in-myanmar/ 

286 မြနြ်ာက အ င် မြင်  2G နငှ်  3G ဝှိိုငယ်ာြြဲ  

ကွနရ်က် စအာက်စမခအစ ာငအ်အံိုြ ာျား 

စနရာခ ထာျားစရျား ရည်ြှနျ်ားခ က်ြ ာျားအတွက် 

Intelsat ပဂ္ှိ လ်တို စမ ရှငျ်ားနည်ျားလြ်ျားြ ာျားကှိို 

အစကာငအ်ထည်စ ေါ်၊  Intelsat (စြလ ၂၇ ရက်၊ 

၂၀၁၆ ခိုနေှ်)။ 

http://www.intelsat.com/news/press-

release/myanmar-implements-intelsat-

satellite-solutions-to-advance-2g-and-3g-

wireless-network-infrastructure-

deployment-goals/ 

287 မမ မ်ောန ငုင် ံ ုင ်ပဂ ြို ်တုစ စ်တည်ရထောငရ် ်း 

ဦ်းရဆောငရ်ကော်မတီ၊ အသှိစြျားအစ ကာငျ်ား ကာျားခ က် 

အြှတ် ၁၇/၂၀၁၇။ 

288 မြည်စထာငေ်ို သြတ မြနြ်ာနှိိုငင်စံတာ် 

သြမတရံိုျား၊ မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှိိုင ်ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် 

တည်စ ာက်စရျား ဥ ျားစ ာငစ်ကာ်ြတ ၏ ြထြ ံိုျား 

အေည်ျားအစဝျားက ငျ်ားြ (ဧပြ  ၂၉ ရက်စန  ၊ ၂၀၁၇ 

ခိုနေှ်)။ https://www.president-

office.gov.mm/en/?q=briefing-

room/news/2017/04/29/id-7512 

289 မြနြ်ာနှိိုငင် ံပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် အလိုြ်စကာ်ြတ ၊ 

အသှိစြျားအစ ကာငျ်ား ကာျားခ က် အြှတ် ၁၈/၂၀၁၇။ 

290 Win Aung, LinkedIn. 

291 Desmond Ball၊ မြနြ်ာ  ေေ်စရျား 

လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ခ က်ြ ာျား၊ ောြ က်နာှ ၁၀၆ (၁၉၉၈ ခိုနေှ်)။ 

292 MoTS၊ Intelsat ြှ MyanmarSat2 အတွက် 

ပဂ္ှိ လ်တို ှိိုငရ်ာ အခ က်အလက်ဝနထ်ိုတ်ြ ာျား 

အသံိုျားမြ ြှုကှိို မြနလ်ည်  က်မခငျ်ားြမြ နှိိုင်သည်  

ကနထ်ရှိိုက်ြ ာျားအ ကာျား သစဘာတူည ခ က်ကှိို 

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား၊ The Global New Light of 

Myanmar (ဇွန ်၂ ရက်။ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.globalnewlightofmyanmar.com

https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-chosen-by-terabit-wave-to-provide-satcom-on-the-move-terminals-in-myanmar/
https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-chosen-by-terabit-wave-to-provide-satcom-on-the-move-terminals-in-myanmar/
https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-chosen-by-terabit-wave-to-provide-satcom-on-the-move-terminals-in-myanmar/
https://www.terabitwave.com/bussiness_achievement.html
https://www.terabitwave.com/bussiness_achievement.html
https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-chosen-by-terabit-wave-to-provide-satcom-on-the-move-terminals-in-myanmar/
https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-chosen-by-terabit-wave-to-provide-satcom-on-the-move-terminals-in-myanmar/
https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-chosen-by-terabit-wave-to-provide-satcom-on-the-move-terminals-in-myanmar/
http://www.intelsat.com/news/press-release/myanmar-implements-intelsat-satellite-solutions-to-advance-2g-and-3g-wireless-network-infrastructure-deployment-goals/
http://www.intelsat.com/news/press-release/myanmar-implements-intelsat-satellite-solutions-to-advance-2g-and-3g-wireless-network-infrastructure-deployment-goals/
http://www.intelsat.com/news/press-release/myanmar-implements-intelsat-satellite-solutions-to-advance-2g-and-3g-wireless-network-infrastructure-deployment-goals/
http://www.intelsat.com/news/press-release/myanmar-implements-intelsat-satellite-solutions-to-advance-2g-and-3g-wireless-network-infrastructure-deployment-goals/
http://www.intelsat.com/news/press-release/myanmar-implements-intelsat-satellite-solutions-to-advance-2g-and-3g-wireless-network-infrastructure-deployment-goals/
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2017/04/29/id-7512
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2017/04/29/id-7512
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2017/04/29/id-7512
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/mots-intelsat-sign-satellite-payload-iru-agreement-myanmarsat2/
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/mots-intelsat-sign-satellite-payload-iru-

agreement-myanmarsat2/ 

293 မြနြ်ာ ြှ နှိိုငင်လံံိုျား ှိိုငရ်ာ ကွနရ်က် 

အစမခခံအစ ာက်အအံို စနရာခ ထာျားြှုကှိို 

မြ ြှင် တင၍် လ င်မြနစ်ေရန ်Intelsat နငှ်  

 က် ံစရျားကှိို ခ ြဲှုံ့ထွင၊် Intelsat (ဇွနလ် ၁ ရက်၊ 

၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

http://www.intelsat.com/news/press-

release/myanmar-intelsat-infrastructure-

deployment/ 

294 ဒိုတှိယ သြမတ ဥ ျားမြင် စ ွြှ ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် 

တည်စထာငမ်ခငျ်ား ေတိုတထ အကကှိြ်စမြာက် 

ည ြှှိနှုှိငျ်ားအေည်ျားအစဝျားသှိို   တက်စရာက်၊ သြမတရံိုျား၊ 

( သဂ္ိုတ် ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.president-

office.gov.mm/en/?q=briefing-

room/news/2018/08/31/id-8966 

295 ဒိုတှိယ သြမတ ဥ ျားမြင် စ ွြှ ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် 

တည်စထာငမ်ခငျ်ား အေည်ျားအစဝျားသှိို   တက်စရာက်၊ 

သြမတရံိုျား (ေက်တငဘ်ာ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.president-

office.gov.mm/en/?q=briefing-

room/news/2019/09/02/id-9530 

296 ဒိုတှိယ သြမတ ဥ ျားမြင် စ ွြှ ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် 

တည်စထာငမ်ခငျ်ား ေတိုတထ အကကှိြ်စမြာက် 

ည ြှှိနှုှိငျ်ားအေည်ျားအစဝျားသှိို   တက်စရာက်၊ သြမတရံိုျား 

( သဂ္ိုတ် ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.president-

office.gov.mm/en/?q=briefing-

room/news/2018/08/31/id-8966 

297 Intelsat ြှ Intelsat 39 ကှိို စအာငမ်ြငေ်ွာ 

လွှင် တငန်ှိိုငစ် ကာငျ်ားစ ကညာ၊ Business Wire 

( သဂ္ိုတ် ၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.businesswire.com/news/home/

20190806005978/en/Intelsat-Announces-

Successful-Launch-Intelsat-39 

298 ဂ္ ြန၏် အကူအည မ င်  မြနြ်ာနှိိုငင်ြံှ ၎ငျ်ား၏ 

ြထြ ံိုျား ပဂ္ှိ လ်တိုကှိို ၂၀၂၁ ခိုနေှ်တွင ်

လွှင် တငြ်ည်၊  Nikkei Asian Review (စြ ၁၁ 

ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://asia.nikkei.com/Business/Aerospace-

Defense/Myanmar-to-launch-its-first-

satellite-in-2021-with-Japan-s-help2 

299 ဒိုတှိယ သြမတ ဥ ျားမြင် စ ွြှ ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် 

တည်စထာငမ်ခငျ်ား အေည်ျားအစဝျားသှိို   တက်စရာက်၊ 

သြမတရံိုျား (ေက်တငဘ်ာ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.president-

office.gov.mm/en/?q=briefing-

room/news/2019/09/02/id-9530 

300 မြငြ် အာကာသကှိို ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားေွာ အသံိုျားမြ စရျား 

ကိုလသြဂ္ဂ စကာ်ြတ ၊ A/AC.105/1189/Add.1။ 

https://www.globalnewlightofmyanmar.com/mots-intelsat-sign-satellite-payload-iru-agreement-myanmarsat2/
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/mots-intelsat-sign-satellite-payload-iru-agreement-myanmarsat2/
http://www.intelsat.com/news/press-release/myanmar-intelsat-infrastructure-deployment/
http://www.intelsat.com/news/press-release/myanmar-intelsat-infrastructure-deployment/
http://www.intelsat.com/news/press-release/myanmar-intelsat-infrastructure-deployment/
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2018/08/31/id-8966
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2018/08/31/id-8966
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2018/08/31/id-8966
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2019/09/02/id-9530
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2019/09/02/id-9530
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2019/09/02/id-9530
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2018/08/31/id-8966
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2018/08/31/id-8966
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2018/08/31/id-8966
https://www.businesswire.com/news/home/20190806005978/en/Intelsat-Announces-Successful-Launch-Intelsat-39
https://www.businesswire.com/news/home/20190806005978/en/Intelsat-Announces-Successful-Launch-Intelsat-39
https://www.businesswire.com/news/home/20190806005978/en/Intelsat-Announces-Successful-Launch-Intelsat-39
https://asia.nikkei.com/Business/Aerospace-Defense/Myanmar-to-launch-its-first-satellite-in-2021-with-Japan-s-help2
https://asia.nikkei.com/Business/Aerospace-Defense/Myanmar-to-launch-its-first-satellite-in-2021-with-Japan-s-help2
https://asia.nikkei.com/Business/Aerospace-Defense/Myanmar-to-launch-its-first-satellite-in-2021-with-Japan-s-help2
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2019/09/02/id-9530
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2019/09/02/id-9530
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2019/09/02/id-9530
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301 မြနြ်ာနှိိုငင် ံစလစ ကာငျ်ားနငှ်  

အာကာသအတတ်ြညာ တကက သှိိုလ် ဥြစဒ 

(နှိိုငင်စံတာ် စအျားခ ြ်ျားသာယာစရျားနငှ်  

 ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျားစကာငေ်  ဥြစဒ အြှတ် 

၂/၂၀၀၂)။ 

302 ြါစြာကခ စဒါက်တာ သြဲစြာငစ်ြာင၊် 

အရြ်ဘက် အသံိုျားမြ ြှုြ ာျားနငှ်  

သဘာဝစဘျားအနတရာယ် ေ ြံခန်  ခွြဲြှုြ ာျားအတွက် 

စြာငျ်ားသူြြဲ  စလစ ကာငျ်ားယာဥ်ြ ာျား/ဒရိုနျ်ား 

နည်ျားြညာအာျား သိုစတသနမြ ြှုနငှ်  အသံိုျားမြ ြှု။ 

303 Ibid.  

304 စလာငေ်ာနငှ်  တွနျ်ားကနြ်ေစည်ျား 

အငဂ်္ ငန် ယာဌာန၊ မြနြ်ာနှိိုငင် ံစလစ ကာငျ်ားနငှ်  

အာကာသအတတ်ြညာ တကက သှိိုလ်။ 

https://maeu.edu.mm/fp 

305 အာကာသေနေ် အငဂ်္ ငန် ယာဌာန၊ မြနြ်ာနှိိုငင် ံ

စလစ ကာငျ်ားနငှ်  အာကာသအတတ်ြညာ 

တကက သှိိုလ်။ https://maeu.edu.mm/ss 

306 မြနြ်ာသတငျ်ား စအဂ္ ငေ်  - မြနြ်ာတွက် 

အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို MMSAT-1 ဂ္ ြနတ်ွင ်

စ ာက်လိုြ်ြှုပြ ျားေ ျား၊ the Global New Light of 

Myanmar (စအာ်တှိိုဘာ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.gnlm.com.mm/micro-satellite-

mmsats-1-for-myanmar-completed-in-

japan/ 

307 ဝငျ်ားစအာင၊် မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ကြ္ာစမြ 

စလ လာ ကည် ရှုစရျား အနှိြ် ြ ံ အနှိြ် ြ ံ 

အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို (နှိိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)။ 

http://www.unoosa.org/documents/pdf/WS

F/Posters/Accessibility/Accessibility_-

_Win_Aung_-

_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf 

308 ဇွနြ်နျ်ားြွင် ၊ မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ြထြဥ ျား ံိုျား ကြ္ာစမြ 

စလ လာ ကည် ရှုစရျား ပဂ္ှိ လ်တို ၊ မမ မ်ောတ ုင််းမ်စ် 

( သဂ္ိုတ် ၆ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.mmtimes.com/news/myanmars

-first-earth-observation-satellite.html 

309 ဝငျ်ားစအာင၊် မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ကြ္ာစမြ 

စလ လာ ကည် ရှုစရျား အနှိြ် ြ ံ အနှိြ် ြ ံ 

အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို (နှိိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)။ 

http://www.unoosa.org/documents/pdf/WS

F/Posters/Accessibility/Accessibility_-

_Win_Aung_-

_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf 

310 Kimberly Underwood၊ 

တှိိုက်စလယာဥ်ြ ာျားအတွက် 5G၊ Signal (ဇွန ်၁ 

ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.afcea.org/content/5g-

warfighters 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417995273e8c8ab68bc6_A25%20Department%20of%20UAV%20Research%20Activities.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417995273e8c8ab68bc6_A25%20Department%20of%20UAV%20Research%20Activities.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417995273e8c8ab68bc6_A25%20Department%20of%20UAV%20Research%20Activities.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417995273e8c8ab68bc6_A25%20Department%20of%20UAV%20Research%20Activities.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417995273e8c8ab68bc6_A25%20Department%20of%20UAV%20Research%20Activities.pdf
https://maeu.edu.mm/fp
https://maeu.edu.mm/ss
https://www.gnlm.com.mm/micro-satellite-mmsats-1-for-myanmar-completed-in-japan/
https://www.gnlm.com.mm/micro-satellite-mmsats-1-for-myanmar-completed-in-japan/
https://www.gnlm.com.mm/micro-satellite-mmsats-1-for-myanmar-completed-in-japan/
http://www.unoosa.org/documents/pdf/WSF/Posters/Accessibility/Accessibility_-_Win_Aung_-_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf
http://www.unoosa.org/documents/pdf/WSF/Posters/Accessibility/Accessibility_-_Win_Aung_-_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf
http://www.unoosa.org/documents/pdf/WSF/Posters/Accessibility/Accessibility_-_Win_Aung_-_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf
http://www.unoosa.org/documents/pdf/WSF/Posters/Accessibility/Accessibility_-_Win_Aung_-_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf
https://www.mmtimes.com/news/myanmars-first-earth-observation-satellite.html
https://www.mmtimes.com/news/myanmars-first-earth-observation-satellite.html
http://www.unoosa.org/documents/pdf/WSF/Posters/Accessibility/Accessibility_-_Win_Aung_-_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf
http://www.unoosa.org/documents/pdf/WSF/Posters/Accessibility/Accessibility_-_Win_Aung_-_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf
http://www.unoosa.org/documents/pdf/WSF/Posters/Accessibility/Accessibility_-_Win_Aung_-_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf
http://www.unoosa.org/documents/pdf/WSF/Posters/Accessibility/Accessibility_-_Win_Aung_-_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf
https://www.afcea.org/content/5g-warfighters
https://www.afcea.org/content/5g-warfighters
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311  က်သွယ်စရျား ဥြစဒ (၂၀၁၃ခိုနေှ်)။ 

312 Viettel ဒ ဂ္ရ အြှိန်   ၀၅/၂၀၁၈ / ND-CP, အြှိိုင ်

(၂၁)။ 

313 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design RKE0233 (စအာက်တှိိုဘာ၊ 

၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

314 UN IIFFMM, A/HRC/39/64, အြှိိုဒ ်၅၂။ 

315 ြဋှိြကခစ ကာင်  ြှိတ်ြှိစန၊ အနျ်ားပြှိ ှုံ့နယ်ရှှိ 

ရွာသာျားြ ာျား သေ်သ ျားြ ာျားနငှ်  

ဟငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွက်ြ ာျားမ င်  အသက်ရှင်စနရ၊ BNI 

Multimedia Group (ဇွန ်၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.bnionline.net/en/news/trapped

-conflict-villagers-ann-township-live-fruit-

and-vegetables တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျားြ ဒ ယာအာျား 

အေှိိုျားရြှ ြှိတ်ြငမ်ခငျ်ား အစသျားေှိြ်ကှိို မြနြ်ာ - 

တှိိုငျ်ားရငျ်ားသာျား သတငျ်ားဝက်ဘ် ှိိုဒအ်ာျား 

ြှိတ်ြငမ်ခငျ်ားကှိို ခ က်ခ ငျ်ား ယ်ရှာျားြါ၊ Article19 

(ဧပြ  ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.article19.org/resources/myanm

ar-immediately-lift-ban-on-ethnic-news-

websites/ 

316 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design RKE0233 (ဇွန၊် ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

317 နနျ်ားလွငန်ငှျ်ားြွင် ၊ စလာက်ကှိိုငတ်ှိိုက်ြွြဲြ ာျားြှ 

စထာငခ်  ထွက်စမြျား က၊ ဧ ောဝတီ (ြတ် ၁၀ ရက်စန  ၊ 

၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/th

ousands-flee-laukkai-clashes.html 

318 မြနြ်ာမြည်တွင ် ှိိုျားရွာျားစသာ လူ  အခွင် အစရျား 

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအတွက် တာဝနရ်ှှိစသာသူြ ာျားအာျား 

အစရျားယူနှိိုငစ်ရျားအတွက် နှိိုင်ငတံကာ 

ကကှိ ျားြြ်ျားြှုအစြေါ် တည်စ ာက်စသာ 

စရွျားခ ယ်သတ်ြှတ်ထာျားမခငျ်ားြ ာျား၊ မြနြ်ာနှိိုငင် ံ

အစြရှိကနသံ်ရံို ျား ( သဂ္ိုတ် ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://mm.usembassy.gov/treasury-

sanctions-commanders-and-units-of-the-

burmese-security-forces-for-serious-

human-rights-abuses/ 

319 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design SHN1240 (ဇနနဝါရ ၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)။ 

320 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design SHN1405 ( သဂ္ိုတ်၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)။ 

321 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design SHN1038 (စ စ ေါ်ဝါရ ၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)။ 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4d77f30dcaed7e44aef6_Certified%20Translation%20Decree%20Jan%205%202018%20-%20Number%20052018%20%20ND-CP%20(002).pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4d77f30dcaed7e44aef6_Certified%20Translation%20Decree%20Jan%205%202018%20-%20Number%20052018%20%20ND-CP%20(002).pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417d4a516b54111d755b_A28%20RKE0233_SST3-60m_225kph_Access_1x8kVA_Fence%2010x16m_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417d4a516b54111d755b_A28%20RKE0233_SST3-60m_225kph_Access_1x8kVA_Fence%2010x16m_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417d4a516b54111d755b_A28%20RKE0233_SST3-60m_225kph_Access_1x8kVA_Fence%2010x16m_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://www.bnionline.net/en/news/trapped-conflict-villagers-ann-township-live-fruit-and-vegetables
https://www.bnionline.net/en/news/trapped-conflict-villagers-ann-township-live-fruit-and-vegetables
https://www.bnionline.net/en/news/trapped-conflict-villagers-ann-township-live-fruit-and-vegetables
https://www.article19.org/resources/myanmar-immediately-lift-ban-on-ethnic-news-websites/
https://www.article19.org/resources/myanmar-immediately-lift-ban-on-ethnic-news-websites/
https://www.article19.org/resources/myanmar-immediately-lift-ban-on-ethnic-news-websites/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4174e70cd334e667f98b_A29%20SHN1527_SST3-50m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x14m_0m_GEM_20T_V1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4174e70cd334e667f98b_A29%20SHN1527_SST3-50m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x14m_0m_GEM_20T_V1.pdf
https://www.irrawaddy.com/news/burma/thousands-flee-laukkai-clashes.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/thousands-flee-laukkai-clashes.html
https://mm.usembassy.gov/treasury-sanctions-commanders-and-units-of-the-burmese-security-forces-for-serious-human-rights-abuses/
https://mm.usembassy.gov/treasury-sanctions-commanders-and-units-of-the-burmese-security-forces-for-serious-human-rights-abuses/
https://mm.usembassy.gov/treasury-sanctions-commanders-and-units-of-the-burmese-security-forces-for-serious-human-rights-abuses/
https://mm.usembassy.gov/treasury-sanctions-commanders-and-units-of-the-burmese-security-forces-for-serious-human-rights-abuses/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417c9193bc838d2c03e4_A30%20SHN1240_SST3-45m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14m_10T_0m_Coc%20A_V2.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417c9193bc838d2c03e4_A30%20SHN1240_SST3-45m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14m_10T_0m_Coc%20A_V2.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417c9193bc838d2c03e4_A30%20SHN1240_SST3-45m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14m_10T_0m_Coc%20A_V2.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A10%20GLAD%20Audit%202018.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A10%20GLAD%20Audit%202018.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A10%20GLAD%20Audit%202018.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417eac0e69b6964fdbba_A32%20SHN1038_SST3-40m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14_0m_Coc%20A_20T_V3_San%20nen.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417eac0e69b6964fdbba_A32%20SHN1038_SST3-40m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14_0m_Coc%20A_20T_V3_San%20nen.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417eac0e69b6964fdbba_A32%20SHN1038_SST3-40m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14_0m_Coc%20A_20T_V3_San%20nen.pdf
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322 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design SHN1349 (ဇွနလ်၊ ၂၀၂၀ 

ခိုနေှ်)။ 

323 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design SHN1233 (ြတ်လ၊ ၂၀၂၀ 

ခိုနေှ်)။ 

324 ြိုနျ်ားမ တ်တွင ်၇၃ နေှ် အရွယ်ရှှိ 

အြ ှိ ျားသြ ျားတေ်ဥ ျားအာျား မြနြ်ာေေ်သာျားတေ်ဥ ျားြှ 

ရက်ေက်ေွာ ြိုဒှိနျ်ားက င် ြှုသည် 

ေေ်အငအ်ာျားတှိိုျားခ ြဲှုံ့တည်စ ာက်လာစသာ 

ရှြ်ျားမြည်နယ်အစရှှုံ့ ြှိိုငျ်ားရှှိ အြ ှိ ျားသြ ျားြ ာျား၏ 

ထှိခှိိုက်လွယ်ြှုကှိို ြ ျားစအာငထ်ှိိုျားမြစနသည်၊ 

ရှြ်ျားလူ  အခွင် အစရျား စ ာငစ်ဒျားရှငျ်ား (ဧပြ  ၂၃ ရက်၊ 

၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.shanhumanrights.org/eng/inde

x.php/350-brutal-rape-of-73-year-old-

woman-by-burma-army-soldier-in-mong-

phyak-highlights-vulnerability-of-women-

in-militarized-eastern-shan-state 

325 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design၊ KYH0055 (ေက်တငဘ်ာ၊ 

၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

326 Lawi Weng၊ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခနျ်ား 

အသေ်ြ ာျားက ကယာျားမြည်နယ်တွင ်

တှိိုက်ြွြဲအသေ်ြ ာျား မ ေ်လာြည်  စ ကာက်ရွံ ှုံ့ေှိတ်ကှိို 

ြ ျားြွာျားမ ေ်စေသည်၊ ဧ ောဝတီ (ဇနနဝါရ  ၂၃ ရက်၊ 

၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.irrawaddy.com/news/new-

army-bases-spark-fears-fresh-fighting-

kayah-state.html 

327 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design။ KYN0253 (ဇွန ်လ၊ ၂၀၁၈ 

ခိုနေှ်)။ 

328 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design။ KYN0358 (စြလ၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)။ 

329 ဘာျားအံ၏ စနာက် ံိုျားအစမခအစန - လှုှိငျ်ားဘွြဲှုံ့၊ 

ဒံိုရငျ်ားနငှ်  ထှိလံို ပြှိ ှုံ့နယ်ြ ာျား၊ ဧပြ လ ၂၀၁၄ ခိုနေှ်၊ 

Karen Human Rights Group (ဇူလှိိုင ်၂၂ ရက်၊ 

၂၀၁၄ ခိုနေှ်)။ https://khrg.org/2014/07/14-28-

s2/hpa-an-situation-update-hlaingbwe-

don-yin-and-hti-lon-townships-april-2014 

330 Caroline Reckinger၊ မြနြ်ာမြည်၏ 

အဓြမလိုြ်အာျား၊ New Statesman (ဇွန ်၉ ရက်၊ 

၂၀၀၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.newstatesman.com/asia/2008/0

6/forced-labour-burma-work 

331 DNB Markets၊ တယ်လ စနာ၊ မြနြ်ာမြည်တွင ်

အခိုထက်ထှိစတာ  အစမခအစန ြ ှိိုျားစသျားြါ၊ (ြတ် 

၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

https://www.dnb.no/seg-

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41748ff3b9d182ab95df_A33%20SHN1349_SST3-50m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x14m_0m_GEM_20T_V1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41748ff3b9d182ab95df_A33%20SHN1349_SST3-50m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x14m_0m_GEM_20T_V1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41748ff3b9d182ab95df_A33%20SHN1349_SST3-50m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x14m_0m_GEM_20T_V1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417e67f5d11a141fb2b1_A34%20SHN1233_SST3-45m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14m_0m_Coc%20A_20T_V2.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417e67f5d11a141fb2b1_A34%20SHN1233_SST3-45m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14m_0m_Coc%20A_20T_V2.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417e67f5d11a141fb2b1_A34%20SHN1233_SST3-45m_130kph_Access_1x8kVA_Fence%208x14m_0m_Coc%20A_20T_V2.pdf
https://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/350-brutal-rape-of-73-year-old-woman-by-burma-army-soldier-in-mong-phyak-highlights-vulnerability-of-women-in-militarized-eastern-shan-state
https://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/350-brutal-rape-of-73-year-old-woman-by-burma-army-soldier-in-mong-phyak-highlights-vulnerability-of-women-in-militarized-eastern-shan-state
https://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/350-brutal-rape-of-73-year-old-woman-by-burma-army-soldier-in-mong-phyak-highlights-vulnerability-of-women-in-militarized-eastern-shan-state
https://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/350-brutal-rape-of-73-year-old-woman-by-burma-army-soldier-in-mong-phyak-highlights-vulnerability-of-women-in-militarized-eastern-shan-state
https://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/350-brutal-rape-of-73-year-old-woman-by-burma-army-soldier-in-mong-phyak-highlights-vulnerability-of-women-in-militarized-eastern-shan-state
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417f07b9be580f144c48_A35%20KYH0055_GMT3-60.5m-130kph-Access_1x8kVA_Fence%208x10m_0m_Coc%20A_V1_M%20-%20B2S.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417f07b9be580f144c48_A35%20KYH0055_GMT3-60.5m-130kph-Access_1x8kVA_Fence%208x10m_0m_Coc%20A_V1_M%20-%20B2S.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417f07b9be580f144c48_A35%20KYH0055_GMT3-60.5m-130kph-Access_1x8kVA_Fence%208x10m_0m_Coc%20A_V1_M%20-%20B2S.pdf
https://www.irrawaddy.com/news/new-army-bases-spark-fears-fresh-fighting-kayah-state.html
https://www.irrawaddy.com/news/new-army-bases-spark-fears-fresh-fighting-kayah-state.html
https://www.irrawaddy.com/news/new-army-bases-spark-fears-fresh-fighting-kayah-state.html
https://files.justiceformyanmar.org/A10%20GLAD%20Audit%202018.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A10%20GLAD%20Audit%202018.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A10%20GLAD%20Audit%202018.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4176e791e12ea818ace4_A37%20KYN0358_Pole-20m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%206x6m_0m_Coc%20A_V2.PDF
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4176e791e12ea818ace4_A37%20KYN0358_Pole-20m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%206x6m_0m_Coc%20A_V2.PDF
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4176e791e12ea818ace4_A37%20KYN0358_Pole-20m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%206x6m_0m_Coc%20A_V2.PDF
https://khrg.org/2014/07/14-28-s2/hpa-an-situation-update-hlaingbwe-don-yin-and-hti-lon-townships-april-2014
https://khrg.org/2014/07/14-28-s2/hpa-an-situation-update-hlaingbwe-don-yin-and-hti-lon-townships-april-2014
https://khrg.org/2014/07/14-28-s2/hpa-an-situation-update-hlaingbwe-don-yin-and-hti-lon-townships-april-2014
https://www.newstatesman.com/asia/2008/06/forced-labour-burma-work
https://www.newstatesman.com/asia/2008/06/forced-labour-burma-work
https://www.dnb.no/seg-fundamental/fundamentalweb/GetReports.aspx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN
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fundamental/fundamentalweb/GetReports.a

spx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN 

332 Tillman Global Holdings၊ မြနြ်ာမြည်တွင ်

တာဝနယ်ူြှု တာဝနခံ်ြှုရှှိစသာ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုအစြေါ် 

အစြရှိကန ်အေှိိုျားရ၏ အေ ရငခံ်ော - အြ ာျားမြည်သူ 

သှိရှှိနှိိုငစ်သာ အေ ရင်ခံော (စြ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၅ 

ခိုနေှ်)။ 

https://photos.state.gov/libraries/burma/89

5/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPubli

cReport.pdf 

333 Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS 

Low Level Design၊ MGY0746 (ဇနနဝါရ ၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)၊ Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ 

BTS Low Level Design၊ MGY0747 (ဧပြ ၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)၊ Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ 

BTS Low Level Design၊ MGY0748 (ဇနနဝါရ ၊ 

၂၀၁၉ ခုနစှ်)၊ Viettel အိုြ်ေို ကွနရ်က် 

ေ ြံကှိနျ်ားေငတ်ာ၊ BTS Low Level Design၊ 

MGY0749 (ဇနနဝါရ ၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

334 UN IIFFMM၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေ ျားြာွျားစရျား 

အက ှိ ျားေ ျားြွာျား၊ A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ ်၁၀၂။  

335 UN IIFFMM၊ မြနြ်ာေေ်တြ်၏ ေ ျားြာွျားစရျား 

အက ှိ ျားေ ျားြွာျား၊ A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ ်၁၀၁။ 

336 David Shepardson၊ Huawei၊ ZTE တှိို  က 

နှိိုငင်အံ င်  လံိုမခံ ြှု အနတရာယ် ရှှိသည် ှိိုသည်  

တံ ှိြ် ြကြ်ရန ်အစြရှိကနက်ှိို တှိိုက်တွနျ်ား၊ 

Reuters (စ စ ေါ်ဝါရ  ၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.reuters.com/article/us-usa-

china-huawei-tech/huawei-zte-urge-u-s-

not-to-impose-national-security-risk-labels-

idUSKBN1ZX2V1 

337 Tomoya Onishi၊ ဗ ယက်နြ်၏ Viettel ြှ 

 ှိိုငဘ်ာလံိုမခံ စရျားအတွက် Huawei 5G tech ကှိို 

ြှိတ်ြင၊် Nikkei Asian Review (ေက်တငဘ်ာ ၆ 

ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-

crackdown/Vietnam-s-Viettel-shuns-

Huawei-5G-tech-over-cybersecurity 

338 Myanmar Technologies and Investment 

Corporation Limited၊ နစှ ်တ်လည်အစီ ငခံ်စော 

၂၀၁၅-၂၀၁၆၊ စောမျက်နေှာ ၉။ 

https://mti.com.mm/annual-download/1 

339 ြနတစလျားရံို ျားခွြဲ၏ ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ် လွှြဲစမြာငျ်ားသည်  

အေ ရငခံ်ောတွင ်ကည် ြါ၊ Transmission 

အချက်အလက်မျော်း   မ််းဆည််းထော်း ောရ  ော (ဧပ ီ၊ 

၂၀၂၀ခုနစှ်)။ 

340 စ ကျားနနျ်ားြြဲ  ြှိို  စ ာငစ်ရျား နည်ျားလြ်ျားြ ာျားက 

ြှိိုက်ကရှိိုစဝ  ်ကှိို အသံိုျားမြ စန က၊ NEC။ 

https://www.nec.co.nz/solutions/wireless-

transport/ 

https://www.dnb.no/seg-fundamental/fundamentalweb/GetReports.aspx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN
https://www.dnb.no/seg-fundamental/fundamentalweb/GetReports.aspx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPublicReport.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPublicReport.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPublicReport.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A39%20MGY0746_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/A39%20MGY0746_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/A39%20MGY0746_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417fec023b4210246ca2_A40%20MGY0747_SST3-60m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%2010x16m_0m_Coc%20A_20T_PMT8100W_V1.PDF
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417fec023b4210246ca2_A40%20MGY0747_SST3-60m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%2010x16m_0m_Coc%20A_20T_PMT8100W_V1.PDF
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417fec023b4210246ca2_A40%20MGY0747_SST3-60m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%2010x16m_0m_Coc%20A_20T_PMT8100W_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/A41%20MGY0748_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/A41%20MGY0748_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/A41%20MGY0748_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/A42%20MGY0749_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/A42%20MGY0749_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://files.justiceformyanmar.org/A42%20MGY0749_GMT3-60.5m_130kph_Access_1x12kVA_Fence%208x10_0m_Coc%20A_20T_V1.PDF
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech/huawei-zte-urge-u-s-not-to-impose-national-security-risk-labels-idUSKBN1ZX2V1
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech/huawei-zte-urge-u-s-not-to-impose-national-security-risk-labels-idUSKBN1ZX2V1
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech/huawei-zte-urge-u-s-not-to-impose-national-security-risk-labels-idUSKBN1ZX2V1
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech/huawei-zte-urge-u-s-not-to-impose-national-security-risk-labels-idUSKBN1ZX2V1
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Vietnam-s-Viettel-shuns-Huawei-5G-tech-over-cybersecurity
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Vietnam-s-Viettel-shuns-Huawei-5G-tech-over-cybersecurity
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Vietnam-s-Viettel-shuns-Huawei-5G-tech-over-cybersecurity
https://mti.com.mm/annual-download/1
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc731ca53d70e455ee7a110_Transmission%20Database%202020_April.xlsx
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc731ca53d70e455ee7a110_Transmission%20Database%202020_April.xlsx
https://www.nec.co.nz/solutions/wireless-transport/
https://www.nec.co.nz/solutions/wireless-transport/
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341 Viettel Construction Myanmar, Checklist 

for SOS Spare Parts  

342 Viettel Construction Myanmar မှ ထုတ်

ရ ၀ရ ော HUAWEI MICROWAVE 

EQUIPMENT INSTALLATION INSTALLATION 

& COMMISSIONING GUIDE က ုကကည ် ါ။ 

343 ZTE တည်စနရာ၌ တြ် ငမ်ခငျ်ား လြ်ျားညွှန၊် 

HƯƠ ́NG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BI ̣ VÔ TUYẾN 

VENDOR ZTE။ ေေ်ကှိိုငျ်ား တှိိုငျ်ားစဒသကက ျား 

စရဒ ယှိိုအသံလှုှိငျ်ား စဒတာေိုစ ာငျ်ားခ က်တွင ်

CommScope သည် အငတ်နန်ာ 

ြူလစရာငျ်ားခ သူအမ ေ် စ ေါ် မြထာျားသည်။  SGG RF 

အချက်အလက်မျော်း   မ််းဆည််းထော်း ောရ  ော 

တွင ်ကည် ြါ။ 

344 Viettel Construction Myanmar, Checklist 

for SOS Spare Parts. 

345 Viettel ြှ ADVA နငှ်  NEC အတူ 

စ ာငရွ်က်ြည်  5G အတွက်ြါ 

အ ငသ်င် မ ေ်သည်  နှိိုငင်တံဝှြ်ျား အခ ှိန်သတ်ြှတ်ြှု 

နည်ျားလြ်ျားကှိို ထိုတ်စ ေါ် မြသ၊ Adva (ြတ် ၁၉ 

ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.adva.com/en/newsroom/press-

releases/20200319-viettel-rolls-out-

nationwide-5g-ready-timing-solution-with-

adva-and-nec 

346 Oscilloquartz, OSA ePRTC brochure. 

347 LPL Series-Long Life Standby, Leoch 

(၂၀၁၈ ခုနစှ်)။ 

348 Bureau van Dijk, Voltalia, (ဇွန ်၁ရက်၊ ၂၀၂၀ 

ခိုနေှ်) https://orbis.bvdinfo.com; Nibal 

Zgheib, EBRD ြှ မြနလ်ည်အသံိုျားမြ နှိိုငစ်သာ 

ေွြ်ျားအင ်ထိုတ်လိုြ်သူ မြငသ်ေ်ကိုြပဏ တွင ်

ြှိိုင ်ှိိုငြ်ှုကှိို ဝယ်ယူ။  

မြနလ်ည်တည်စ ာက်စရျားနငှ်   ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား ှိိုငရ်ာ 

ဥစရာြဘဏ ်(ဇူလှိိုင ်၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်); 

Proparco က Voltalia နငှ်  ၎ငျ်ား၏ 

ရည်ရွယ်ခ က်ကက ျားသည်  မြနလ်ည်အသံိုျားမြ နှိိုငစ်သာ 

ေွြ်ျားအငထ်ိုတ်လိုြ်ြှု ဥ ျားတည်ခ က်ြ ာျားကှိို စထာက်ခံ 

(ဇူလှိိုင ်၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.proparco.fr/en/actualites/propa

rco-supports-voltalia-and-its-ambitious-

objectives-development-renewable-

energies 

349 Telecom International Myanmar၊ 

ကှိိုယ်တှိိုငအ်ာျားမ ည် သည်  BTS Access Sites 

ြ ာျားတွင ်ဓါတ်အာျား တြ ်ငမ်ခငျ်ား 

ညွှန ်ကာျားခ က်လြ်ျားညွှန။် Telecom International 

Myanmar၊ “လိုြ်စ ာငြ်ှုအတွငျ်ား 

ြ က်ေ ျားသွာျားစသာ M&E အေှိြ်အြှိိုငျ်ားြ ာျားကှိို 

ကိုနစ်လှာငရံ်ိုြ ာျားသှိို   မြနြ်ှိို  ရန”် လြ်ျားညွှနခ် က်၊ (ဧပြ  

၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။  

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416f2a4d9053b83ce890_A44%20MYT_VCM_Form16.3_Norm%20for%20SOS%20spare%20parts.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416f2a4d9053b83ce890_A44%20MYT_VCM_Form16.3_Norm%20for%20SOS%20spare%20parts.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4176ac0e690ce44fdb3e_A45%20MYT_VCM_Doc3.2_Guideline_Installation%20and%20Commission%20MW%20Huawei.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4176ac0e690ce44fdb3e_A45%20MYT_VCM_Doc3.2_Guideline_Installation%20and%20Commission%20MW%20Huawei.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4176ac0e690ce44fdb3e_A45%20MYT_VCM_Doc3.2_Guideline_Installation%20and%20Commission%20MW%20Huawei.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41798416f6adecb8086b_A47%20Huong%20dan%20lap%20dat%20thiet%20bi%20ZTE_V5%2009%2011%202017.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41798416f6adecb8086b_A47%20Huong%20dan%20lap%20dat%20thiet%20bi%20ZTE_V5%2009%2011%202017.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc72456a0dd199f4af0246f_SGG%20RF%20Database.xlsx
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc72456a0dd199f4af0246f_SGG%20RF%20Database.xlsx
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416f2a4d9053b83ce890_A44%20MYT_VCM_Form16.3_Norm%20for%20SOS%20spare%20parts.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe416f2a4d9053b83ce890_A44%20MYT_VCM_Form16.3_Norm%20for%20SOS%20spare%20parts.pdf
https://www.adva.com/en/newsroom/press-releases/20200319-viettel-rolls-out-nationwide-5g-ready-timing-solution-with-adva-and-nec
https://www.adva.com/en/newsroom/press-releases/20200319-viettel-rolls-out-nationwide-5g-ready-timing-solution-with-adva-and-nec
https://www.adva.com/en/newsroom/press-releases/20200319-viettel-rolls-out-nationwide-5g-ready-timing-solution-with-adva-and-nec
https://www.adva.com/en/newsroom/press-releases/20200319-viettel-rolls-out-nationwide-5g-ready-timing-solution-with-adva-and-nec
https://www.oscilloquartz.com/-/media/oscilloquartz/resources/solution-briefs/pdfs/eprtc.pdf?rev=71db8355281e41f68a53d26c388bae6c&hash=89793036A65220E65E55443276C0B07E
http://www.leoch.com/uploads/ueditor/file/20190907/6370348978921893291281766.pdf
http://www.leoch.com/uploads/ueditor/file/20190907/6370348978921893291281766.pdf
https://orbis.bvdinfo.com/
https://www.proparco.fr/en/actualites/proparco-supports-voltalia-and-its-ambitious-objectives-development-renewable-energies
https://www.proparco.fr/en/actualites/proparco-supports-voltalia-and-its-ambitious-objectives-development-renewable-energies
https://www.proparco.fr/en/actualites/proparco-supports-voltalia-and-its-ambitious-objectives-development-renewable-energies
https://www.proparco.fr/en/actualites/proparco-supports-voltalia-and-its-ambitious-objectives-development-renewable-energies
https://files.justiceformyanmar.org/A51%20201801%2050.ig.tcc%20%28version%202%29%20instruction%20guide%20for%20power%20installation%20at%20self-powered%20bts%20access%20sites.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A51%20201801%2050.ig.tcc%20%28version%202%29%20instruction%20guide%20for%20power%20installation%20at%20self-powered%20bts%20access%20sites.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A51%20201801%2050.ig.tcc%20%28version%202%29%20instruction%20guide%20for%20power%20installation%20at%20self-powered%20bts%20access%20sites.pdf
https://files.justiceformyanmar.org/A51%20201801%2050.ig.tcc%20%28version%202%29%20instruction%20guide%20for%20power%20installation%20at%20self-powered%20bts%20access%20sites.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b10a4437a83f2d46d_A53%20MYT_VCM_Doc5-19-182-DR-TCD-Directive-about-Return-M_E-damaged-parts-to-warehouse.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b10a4437a83f2d46d_A53%20MYT_VCM_Doc5-19-182-DR-TCD-Directive-about-Return-M_E-damaged-parts-to-warehouse.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b10a4437a83f2d46d_A53%20MYT_VCM_Doc5-19-182-DR-TCD-Directive-about-Return-M_E-damaged-parts-to-warehouse.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b10a4437a83f2d46d_A53%20MYT_VCM_Doc5-19-182-DR-TCD-Directive-about-Return-M_E-damaged-parts-to-warehouse.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b10a4437a83f2d46d_A53%20MYT_VCM_Doc5-19-182-DR-TCD-Directive-about-Return-M_E-damaged-parts-to-warehouse.pdf


243         အဆုံ်း တ်မှတ်စု 

 
350 Telecom International Myanmar၊ VRLA 

ဘက်ထရ ဗူျားအတွငျ်ား လ သ ယံဘက်ထရ ြ ာျား 

ထည် သွငျ်ားရန ်ညွှန ်ကာျားခ က် လြ်ျားညွှန။် 

351 Telecom International Myanmar၊ VRLA 

ဘက်ထရ ဗူျားအတွငျ်ား လ သ ယံဘက်ထရ ြ ာျား 

ထည် သွငျ်ားရန ်ညွှန ်ကာျားခ က် လြ်ျားညွှန။် 

352 Telecom International Myanmar၊ VRLA 

ဘက်ထရ ဗူျားအတွငျ်ား လ သ ယံဘက်ထရ ြ ာျား 

ထည် သွငျ်ားရန ်ညွှန ်ကာျားခ က် လြ်ျားညွှန။် 

353 Telecom International Myanmar၊ 

ကှိိုယ်တှိိုငဓ်ါတ်အာျားမ ည် စသာ စနရာြ ာျားတွင ်

ဓါတ်အာျားကှိရှိယာြ ာျားအတွက် 

စဘျားနနံယ်နြှိတ်ြ ာျား ခ ှိနည်ြှှိမခငျ်ား (Parameter 

Setting)။ 

354 MNTH ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏ မ ေ်စသာ 

Myanmar National Telecom Infra Company 

Limited (MNTI)နငှ်  ခ  ြ် ှိိုထာျားစသာ 

ကနထ်ရှိိုက်တေ်ခိုြှတ င်  Voltalia က နည်ျားြညာ 

စထာက်ြံ သည်။Voltalia က  က်သွယ်စရျား 

စ ာက်သယ်တေ်ဥ ျားအတွက် ေွြ်ျားအငစ်ထာက်ြံ ရန ်

ြထြဥ ျား ံိုျား ကနထ်ရှိိုက်ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား၊ 

Voltalia (စ စ ေါ်ဝါရ  ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်) 

တွင ်ကည် ြါ။  

https://voltalia.com/uploads/08_Not%C3%A

Dcias/Press_Releases/2018/180221-Voltalia-

Myanmar-towerco-EN-.pdf နငှ်  ြူျားတွြဲထိုတ်မြန ်

စ ကညာခ က် - Info Birmanie, RSF, Sherpa 

and Justice For Myanmar, မြငသ်ေ်ကိုြပဏ  

Voltalia အစနမ င်  မြနြ်ာေေ်တြ်နငှ်  

ခ ှိတ် က်ြှုရှှိစနစသာ ကိုြပဏ နငှ်  

၎ငျ်ား၏ကိုန်သွယ်ြှု  က် ံစရျားကှိို ရြ် ှိိုငျ်ားရြည်၊ 

(စြလ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.justiceformyanmar.org/press-

releases/french-company-voltalia-must-put-

an-end-to-its-commercial-relationship-with-

a-company-linked-to-the-myanmar-military 

355 Tomoya Onishi၊ ဗ ယက်နြ်၏ Viettel ြှ 

 ှိိုငဘ်ာလံိုမခံ စရျားအတွက် Huawei 5G tech ကှိို 

ြှိတ်ြင၊် Nikkei Asian Review (ေက်တငဘ်ာ ၆ 

ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-

crackdown/Vietnam-s-Viettel-shuns-

Huawei-5G-tech-over-cybersecurity 

356 ဗ ယက်နြ်၏ Viettel ြှ 

 ှိိုငဘ်ာလံိုမခံ စရျားအတွက် Huawei 5G tech ကှိို 

ြှိတ်ြင၊် PRNewswire (စြ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.prnewswire.com/news-

releases/viettel-demonstrates-the-first-5g-

connection-in-vietnam-300851720.html 

357 “IGT” နငှ်  “Mytel” နငှ်  ေိုစြါငျ်ားတာဝါတှိိုငစ်နရာ 

၆၇၇ ခိုအတွက် ၂၀၁၇ ခိုနေှ် ဇူလှိိုငလ်တွင ်

ကက ျားြာျားသည်  ငာှျားရြ်ျားြှု သစဘာတူည ခ က်ကှိို 

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ ။ Irrawaddy Green Towers 

(ဇူလှိိုင ်၅ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေှ်) 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b20f6d7139f9b4a3c_A50%20MYT_VCM_Doc5.29_76.IG-TCC-ME-Instruction-Guide-to-install-Lithium-battery-in-VRLA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b20f6d7139f9b4a3c_A50%20MYT_VCM_Doc5.29_76.IG-TCC-ME-Instruction-Guide-to-install-Lithium-battery-in-VRLA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b20f6d7139f9b4a3c_A50%20MYT_VCM_Doc5.29_76.IG-TCC-ME-Instruction-Guide-to-install-Lithium-battery-in-VRLA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b20f6d7139f9b4a3c_A50%20MYT_VCM_Doc5.29_76.IG-TCC-ME-Instruction-Guide-to-install-Lithium-battery-in-VRLA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b20f6d7139f9b4a3c_A50%20MYT_VCM_Doc5.29_76.IG-TCC-ME-Instruction-Guide-to-install-Lithium-battery-in-VRLA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b20f6d7139f9b4a3c_A50%20MYT_VCM_Doc5.29_76.IG-TCC-ME-Instruction-Guide-to-install-Lithium-battery-in-VRLA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b20f6d7139f9b4a3c_A50%20MYT_VCM_Doc5.29_76.IG-TCC-ME-Instruction-Guide-to-install-Lithium-battery-in-VRLA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b20f6d7139f9b4a3c_A50%20MYT_VCM_Doc5.29_76.IG-TCC-ME-Instruction-Guide-to-install-Lithium-battery-in-VRLA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe927b20f6d7139f9b4a3c_A50%20MYT_VCM_Doc5.29_76.IG-TCC-ME-Instruction-Guide-to-install-Lithium-battery-in-VRLA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41700a9139389292d8a4_A52%20MYT_VCM_Doc5.10_140.RG.TIM.TCC%20Parameter%20setting%20for%20power%20equipment%20at%20self-powered%20sites.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41700a9139389292d8a4_A52%20MYT_VCM_Doc5.10_140.RG.TIM.TCC%20Parameter%20setting%20for%20power%20equipment%20at%20self-powered%20sites.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41700a9139389292d8a4_A52%20MYT_VCM_Doc5.10_140.RG.TIM.TCC%20Parameter%20setting%20for%20power%20equipment%20at%20self-powered%20sites.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41700a9139389292d8a4_A52%20MYT_VCM_Doc5.10_140.RG.TIM.TCC%20Parameter%20setting%20for%20power%20equipment%20at%20self-powered%20sites.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41700a9139389292d8a4_A52%20MYT_VCM_Doc5.10_140.RG.TIM.TCC%20Parameter%20setting%20for%20power%20equipment%20at%20self-powered%20sites.pdf
https://voltalia.com/uploads/08_Not%C3%ADcias/Press_Releases/2018/180221-Voltalia-Myanmar-towerco-EN-.pdf
https://voltalia.com/uploads/08_Not%C3%ADcias/Press_Releases/2018/180221-Voltalia-Myanmar-towerco-EN-.pdf
https://voltalia.com/uploads/08_Not%C3%ADcias/Press_Releases/2018/180221-Voltalia-Myanmar-towerco-EN-.pdf
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/french-company-voltalia-must-put-an-end-to-its-commercial-relationship-with-a-company-linked-to-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/french-company-voltalia-must-put-an-end-to-its-commercial-relationship-with-a-company-linked-to-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/french-company-voltalia-must-put-an-end-to-its-commercial-relationship-with-a-company-linked-to-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/french-company-voltalia-must-put-an-end-to-its-commercial-relationship-with-a-company-linked-to-the-myanmar-military
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Vietnam-s-Viettel-shuns-Huawei-5G-tech-over-cybersecurity
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Vietnam-s-Viettel-shuns-Huawei-5G-tech-over-cybersecurity
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Vietnam-s-Viettel-shuns-Huawei-5G-tech-over-cybersecurity
https://www.prnewswire.com/news-releases/viettel-demonstrates-the-first-5g-connection-in-vietnam-300851720.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/viettel-demonstrates-the-first-5g-connection-in-vietnam-300851720.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/viettel-demonstrates-the-first-5g-connection-in-vietnam-300851720.html
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https://igt.com.mm/igt-and-Mytel-signs-

master-lease-agreement-for-677-sites-

colocation/ 

358 Tower Times 4th Edition, Irrawaddy Green 

Towers ကှိို ကည် ြါ (ဇူလှိိုင၊် ၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

359 Viettel အု ်စု ကွ  ်က်စီမံက  ််းစငတ်ော၊ BTS 

Low Level Design NPW0075 (ဇွ ၊် ၂၀၂၀ခုနစှ်)။ 

360 အစကာငအ်ထည်စ ေါ်ြှု ေ ေဥ်ခ က်ြ ာျား၏ 

အစသျားေှိြ်၊ အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ။် 

https://www.adb.org/sites/default/files/linke

d-documents/49470-001-dia.pdf 

361 Blu Stone Management and M1 အု ်စု၊ 

ဧ ောဝတီ ဂ င််း တောဝါ(စ်) လီမ တက်- 

ကုမပဏရီ ောင််းချမခင််း (ဒဇီင်ဘော ၁၁  က်၊ 

၂၀၂၀ခုနစှ်)။ 

https://www.prnewswire.com/ae/news-

releases/irrawaddy-green-towers-limited-

sale-of-company-850556246.html  

362 Irrawaddy Green Tower Project, CDC 

Group, https://www.cdcgroup.com/en/our-

impact/investment/irrawaddy-green-tower-

project/ 

363 မြနြ်ာမြည်ရှှိ  က်သွယ်စရျားကဏ္ဍကှိို 

အသွငစ်မြာငျ်ားလြဲမခငျ်ား၊ U.S. International 

Development Finance Corporation။ 

https://www.dfc.gov/investment-

story/transforming-telecommunications-

myanmar 

364 AP Towers၊ မြနြ်ာ ရငျ်ားနှ ျားမြြ်နှြံှု။ 

https://www.myanmarinvestments.com/apol

lo/#1502777343722-ce78788d-b38f 

365 Myanmar Investments International Ltd, 

Apollo Towers နငှ် ြတ်သက်၍ 

စနာက် ံိုျားအစမခအစန (ေက်တငဘ်ာ ၂၁ ရက်၊ 

၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://markets.ft.com/data/announce/full?d

ockey=1323-13799246-

5ALANA556EO8QAMFFP2F39QGAR 

366 Viettel Construction Myanmar မှ ထုတ်

ရ ၀ရ ော SGG RF အချက်အလက်မျော်း 

  မ််းဆည််းထော်း ောရ  ော တွင ်ကကည ်ရှု ါ။ 

367 TowerXchange ၏ အာရှတာဝါြ ာျားတွင ်

ြည်သူ၏ ြည်သူလြဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ် 

စနာက် ံိုျားသတငျ်ား၊ TowerXchange Asia Dossier 

(၂၀၁၉ခုနစှ်)။ 

https://www.towerxchange.com/wp-

content/uploads/2019/10/TX_AsiaDossier_2

019.pdf 

https://igt.com.mm/igt-and-mytel-signs-master-lease-agreement-for-677-sites-colocation/
https://igt.com.mm/igt-and-mytel-signs-master-lease-agreement-for-677-sites-colocation/
https://igt.com.mm/igt-and-mytel-signs-master-lease-agreement-for-677-sites-colocation/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417b8416f61d46b8086f_A55%20Tower-Time-4th-Edition.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe417b8416f61d46b8086f_A55%20Tower-Time-4th-Edition.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41708416f6a82eb80846_A56%20NPW0074_Mobile%20Car-30m_160kph_Acesses_V1.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe41708416f6a82eb80846_A56%20NPW0074_Mobile%20Car-30m_160kph_Acesses_V1.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/49470-001-dia.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/49470-001-dia.pdf
https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/irrawaddy-green-towers-limited-sale-of-company-850556246.html
https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/irrawaddy-green-towers-limited-sale-of-company-850556246.html
https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/irrawaddy-green-towers-limited-sale-of-company-850556246.html
https://www.cdcgroup.com/en/our-impact/investment/irrawaddy-green-tower-project/
https://www.cdcgroup.com/en/our-impact/investment/irrawaddy-green-tower-project/
https://www.cdcgroup.com/en/our-impact/investment/irrawaddy-green-tower-project/
https://www.dfc.gov/investment-story/transforming-telecommunications-myanmar
https://www.dfc.gov/investment-story/transforming-telecommunications-myanmar
https://www.dfc.gov/investment-story/transforming-telecommunications-myanmar
https://www.myanmarinvestments.com/apollo/#1502777343722-ce78788d-b38f
https://www.myanmarinvestments.com/apollo/#1502777343722-ce78788d-b38f
https://markets.ft.com/data/announce/full?dockey=1323-13799246-5ALANA556EO8QAMFFP2F39QGAR
https://markets.ft.com/data/announce/full?dockey=1323-13799246-5ALANA556EO8QAMFFP2F39QGAR
https://markets.ft.com/data/announce/full?dockey=1323-13799246-5ALANA556EO8QAMFFP2F39QGAR
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc72456a0dd199f4af0246f_SGG%20RF%20Database.xlsx
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc72456a0dd199f4af0246f_SGG%20RF%20Database.xlsx
https://www.towerxchange.com/wp-content/uploads/2019/10/TX_AsiaDossier_2019.pdf
https://www.towerxchange.com/wp-content/uploads/2019/10/TX_AsiaDossier_2019.pdf
https://www.towerxchange.com/wp-content/uploads/2019/10/TX_AsiaDossier_2019.pdf
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368 Kieran J Rabbitt၊ National Tower 

Development Co., Ltd.၊ ရိုြ်ြံိုစကာက်စ ကာငျ်ား 

(ဧပြ  ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.linkedin.com/pulse/national-

tower-development-myanmar-limited-

kieran-j-rabbitt/ 

369 Justice For Myanmar၊ အြ ာျားြှိိုငရ်ံြံိုစငအွာျား 

အနတရာယ်ရှှိေွာ အသံိုျားမြ ြှုတေ်ရြ်၊ တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား 

သယ်ယူြှိို  စ ာငရ်နန်ငှ်  ဇှိြ်ခံခရ ျားြ ာျားအတွက် 

မြနြ်ာေေ်တြ် Airbus စရာငျ်ားဝယ်ြှု (ဒ ဇငဘ်ာ ၁ 

ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

www.justiceformyanmar.org/stories/a-

dangerous-use-of-public-funds-myanmar-

military-airbus-deals-for-troop-transport-

and-luxury-travel 

370Viettel Construction Myanmar မှ ထုတ်

ရ ၀ရ ော SGG RF အချက်အလက်မျော်း 

  မ််းဆည််းထော်း ောရ  ော၊ တွင ်ကကည ်ရှုန ငု ်ည်။ 

371 Tillman Global Holdings၊ မြနြ်ာမြည်တွင ်

တာဝနယ်ူြှုရှှိစသာ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုအစြေါ် 

အစြရှိကန ်အေှိိုျားရ၏ အေ ရငခံ်ော - 

အြ ာျားသူငါသှိနှိိုငစ်သာ အေ ရငခံ်ော၊ (စြ ၂၇ ရက်၊ 

၂၀၁၅ ခိုနေှ်)။ 

https://photos.state.gov/libraries/burma/89

5/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPubli

cReport.pdf 

372 Tillman Global Holdings၊ မြနြ်ာမြည်တွင ်

တာဝနယ်ူြှုရှှိစသာ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုအစြေါ် 

အေ ရငခံ်ော (ဇူလှိိုင ်၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခိုနေှ်)။ 

https://photos.state.gov/libraries/burma/89

5/pdf/7-28-14-

Report_on_Respon_Investment_in_Myanmar

_Tillman_Global.pdf 

373 Tillman Global Holdings၊ မြနြ်ာမြည်တွင ်

တာဝနယ်ူြှုရှှိစသာ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြ်နှြံှုအစြေါ် 

အစြရှိကန ်အေှိိုျားရ၏ အေ ရငခံ်ော - 

အြ ာျားသူငါသှိနှိိုငစ်သာ အေ ရငခံ်ော၊ (စြ ၂၇ ရက်၊ 

၂၀၁၅ ခိုနေှ်)။ 

https://photos.state.gov/libraries/burma/89

5/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPubli

cReport.pdf 

374 Ibid. 

375 Mytel လှိိုငျ်ားသံိုျားေွြဲသူ ၁၀ သနျ်ားစက ာ်သွာျားပြ ၊ 

မြည်သူ  တြ်ြစတာ် သတငျ်ားော (ဇွန ်၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ 

ခိုနေှ်)။ https://en.qdnd.vn/economy/military-

businesses/mytel-surpasses-10-million-

subscribers-517321 

376 Ibid. 

377 Viettel Global JSC၊ Báo cáo tài chính hợp 

nhất Quý 4/2019 (Viettel Global Investment 

https://www.linkedin.com/pulse/national-tower-development-myanmar-limited-kieran-j-rabbitt/
https://www.linkedin.com/pulse/national-tower-development-myanmar-limited-kieran-j-rabbitt/
https://www.linkedin.com/pulse/national-tower-development-myanmar-limited-kieran-j-rabbitt/
http://www.justiceformyanmar.org/stories/a-dangerous-use-of-public-funds-myanmar-military-airbus-deals-for-troop-transport-and-luxury-travel
http://www.justiceformyanmar.org/stories/a-dangerous-use-of-public-funds-myanmar-military-airbus-deals-for-troop-transport-and-luxury-travel
http://www.justiceformyanmar.org/stories/a-dangerous-use-of-public-funds-myanmar-military-airbus-deals-for-troop-transport-and-luxury-travel
http://www.justiceformyanmar.org/stories/a-dangerous-use-of-public-funds-myanmar-military-airbus-deals-for-troop-transport-and-luxury-travel
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc72456a0dd199f4af0246f_SGG%20RF%20Database.xlsx
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc72456a0dd199f4af0246f_SGG%20RF%20Database.xlsx
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPublicReport.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPublicReport.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPublicReport.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/7-28-14-Report_on_Respon_Investment_in_Myanmar_Tillman_Global.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/7-28-14-Report_on_Respon_Investment_in_Myanmar_Tillman_Global.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/7-28-14-Report_on_Respon_Investment_in_Myanmar_Tillman_Global.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/7-28-14-Report_on_Respon_Investment_in_Myanmar_Tillman_Global.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPublicReport.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPublicReport.pdf
https://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPublicReport.pdf
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/mytel-surpasses-10-million-subscribers-517321
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/mytel-surpasses-10-million-subscribers-517321
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/mytel-surpasses-10-million-subscribers-517321
http://viettelglobal.vn/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-4-2019.html
http://viettelglobal.vn/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-4-2019.html
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JSC ၏ ေတိုတထ  ၃ လြတ် ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ော၊ 

၂၀၁၉ခိုနေှ်) ောြ က်နာှ ၃၉။ 

378 Myanmar National Tele & 

Communications Company Limited ၏ သငျ်ား ွြဲှုံ့ 

ြှတ်တြ်ျား၊ အခနျ်ား ၂၂။ 

379 ရငျ်ားနှ ျားမြြှ ြ်နှြံှုနငှ  ်

ကိုြပဏ ြ ာျားညွှန ်ကာျားြှုဦျားေ ျားဌာနရံို ျား၊ သြှိိုငျ်ားဝင ်

ကိုြပဏ  ထိုတ်ြယ်ခ က်- ၁၂၁၆၆၀၂၅၃။  

380 Viettel Global JSC၊ Báo cáo tài chính riêng 

Quý 1 năm 2020 (Viettel Global Investment 

JSC ၏ ြထြ ၃ လြတ် ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ော၊ 

၂၀၂၀ခိုနေှ်) ောြ က်နာှ ၃၆။ 

381 Ibid. 

382 ၂၀၁၉ ခိုနေှ် ဒ ဇငဘ်ာ ၃၁ ရက်စန   

စငစွ ကျားလြဲလှယ်ြှုနှုနျ်ား ၀.၀၀၀၀၄၃၁၂၈၂ ကှိို 

အသံိုျားမြ ထာျားသည်။ 

383 Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài 

chính hợp nhất năm 25 (2019) 

(စြါငျ်ားေည်ျားထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ော 

၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_

cao_tai_chinh_hop_nhat_2019_sau_KT.pdf 

384 Ibid. 

385 Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài 

chính riêng 33 (2019) (နေှ်ြတ်လည် 

ဘဏ္ဍာစရျားအေ ရငခံ်ော ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_

cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf 

386 Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài 

chính hợp nhất năm (2017) 

(စြါငျ်ားေည်ျားထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ော 

၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHC

D_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.

pdf 

387 HSBC၊ စရရှည်တည်တံ ခှိိုငပ်ြြဲစရျား အနတရာယ် 

https://www.hsbc.com/our-approach/risk-

and-responsibility/sustainability-risk; 

Standard Chartered၊ လူ  အခွင် အစရျား 

ရြ်တည်ခ က် စ ကညာခ က်၊ 

https://www.sc.com/en/sustainability/positio

n-statements/human-rights/; MUFG၊ 

အ စကွတာြူြ ာျား။ 

thttps://www.mufg.jp/english/csr/environme

nt/equator/index.html 

388 HSBC ကာကွယ်စရျားကှိရှိယာကဏ္ဍ စြေါ်လေ ။ 

https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/our-

approach/risk-and-

responsibility/pdfs/200218-defence-

equipment-sector-policy.pdf?download=1 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc722c13611d0c7acc895e5_Telecom%20International%20Myanmar%20constitution.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fc722c13611d0c7acc895e5_Telecom%20International%20Myanmar%20constitution.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_quy_1_2020.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_quy_1_2020.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_2019_sau_KT.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_2019_sau_KT.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHCD_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHCD_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHCD_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.pdf
https://www.hsbc.com/our-approach/risk-and-responsibility/sustainability-risk
https://www.hsbc.com/our-approach/risk-and-responsibility/sustainability-risk
https://www.sc.com/en/sustainability/position-statements/human-rights/
https://www.sc.com/en/sustainability/position-statements/human-rights/
https://www.mufg.jp/english/csr/environment/equator/index.html
https://www.mufg.jp/english/csr/environment/equator/index.html
https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/our-approach/risk-and-responsibility/pdfs/200218-defence-equipment-sector-policy.pdf?download=1
https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/our-approach/risk-and-responsibility/pdfs/200218-defence-equipment-sector-policy.pdf?download=1
https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/our-approach/risk-and-responsibility/pdfs/200218-defence-equipment-sector-policy.pdf?download=1
https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/our-approach/risk-and-responsibility/pdfs/200218-defence-equipment-sector-policy.pdf?download=1
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389 မြနြ်ာ/ဗြာ အစြေါ် ကန်  သတ်ထာျားစသာ 

စ ာငရွ်က်ခ က်ြ ာျား နငှ် ြတ်သက်၍  ံိုျားမ တ်ခ က် 

2013/184/CFSP အာျား မြင ်ငသ်ည်  ဧပြ  ၂၆ ရက် 

၂၀၁၈ခိုနေှ် စကာငေ်  ံိုျားမ တ်ခ က် (CFSP) 

2018/655 အြှိိုဒ ်၁.၂ (ခ)။  

390 မြနြ်ာ/ဗြာ အစြေါ် ကန်  သတ်ထာျားစသာ 

စ ာငရွ်က်ခ က်ြ် ာျား နငှ် ြတ်သက်၍  ံိုျားမ တ်ခ က် 

2013/184/CFSP အာျား မြင ်ငသ်ည်  ဧပြ  ၂၆ ရက် 

၂၀၁၈ခိုနေှ် စကာငေ်  ံိုျားမ တ်ခ က် (CFSP) 

2018/655 အြှိိုဒ ်၃.၁။ 

391 Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài 

chính riêng năm 28 (2019) (နေှ်ြတ်လည် 

ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ော ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_

cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf 

392 Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài 

chính năm 37 (2018) (နေှ်ြတ်လည် ဘဏ္ဍာစရျား 

အေ ရငခံ်ော ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018

_BCTC_HN_VTG.pdf; Viettel Global 

Investment JSC၊ Báo cáo tài chính riêng Quý 

1 năm 27 (2020) (ြထြ ၃ လြတ် ဘဏ္ဍာစရျား 

အေ ရငခံ်ော ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_

cao_tai_chinh_rieng_quy_1_2020.pdf 

393 နှိိုငင်တံကာ စငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျား အစနမ င်  

VIB အတွက် ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား 

ကန်  သတ်ြှုကှိို အစြရှိကနစ်ဒေါ်လာ ၁၄၄ သနျ်ားအထှိ 

တှိိုျားမြ ြှငလ်ှိိုက်၊ VIB (စ စ ေါ်ဝါရ  ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ 

ခိုနေှ်)။ 

https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&

page=news.detail.en&urile=wcm:path:/vib-

vevib-en/sa-news/vib-news/kinh-

doanh/vib-duoc-ifc-nang-han-muc-tai-tro-

thuong-mai-len-144-trieu-usd 

394 VIB အစနမ င်  ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှု 

စငစွ ကျားြံ ြှိိုျားမခင်ျားအတွက် နှိိုငင်တံကာ 

စငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၏ ကက ျားြာျားစသာ 

အသှိအြှတ်မြ ြှုကှိို  က်လက်ရရှှိစန၊ VIB (ဇူလှိိုင ်

၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&

page=awards.detail.en&urile=wcm:path:/vib

-vevib-en/sa-homepage/award/2020/vib-

duoc-ifc-vinh-danh-la-ngan-hang-co-

nghiep-vu-thuong-mai-tot-nhat-khu-vuc-

dong-a 

395 VIB၊ နေှ်ြတ်လည် အေ ရငခံ်ော ၂၀၁၈ ခိုနေှ်၊ 

ောြ က်နာှ ၃၈။ 

https://www.vib.com.vn/wps/wcm/connect/

dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-

cfc34b2e16ba/VIB+annual+report+2018+E

N-content-07-5-2019+-

+Upload+to+website.pdf?MOD=AJPERES&

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018_BCTC_HN_VTG.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018_BCTC_HN_VTG.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_quy_1_2020.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_quy_1_2020.pdf
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=news.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-news/vib-news/kinh-doanh/vib-duoc-ifc-nang-han-muc-tai-tro-thuong-mai-len-144-trieu-usd
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=news.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-news/vib-news/kinh-doanh/vib-duoc-ifc-nang-han-muc-tai-tro-thuong-mai-len-144-trieu-usd
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=news.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-news/vib-news/kinh-doanh/vib-duoc-ifc-nang-han-muc-tai-tro-thuong-mai-len-144-trieu-usd
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=news.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-news/vib-news/kinh-doanh/vib-duoc-ifc-nang-han-muc-tai-tro-thuong-mai-len-144-trieu-usd
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=news.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-news/vib-news/kinh-doanh/vib-duoc-ifc-nang-han-muc-tai-tro-thuong-mai-len-144-trieu-usd
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=awards.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-homepage/award/2020/vib-duoc-ifc-vinh-danh-la-ngan-hang-co-nghiep-vu-thuong-mai-tot-nhat-khu-vuc-dong-a
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=awards.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-homepage/award/2020/vib-duoc-ifc-vinh-danh-la-ngan-hang-co-nghiep-vu-thuong-mai-tot-nhat-khu-vuc-dong-a
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=awards.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-homepage/award/2020/vib-duoc-ifc-vinh-danh-la-ngan-hang-co-nghiep-vu-thuong-mai-tot-nhat-khu-vuc-dong-a
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=awards.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-homepage/award/2020/vib-duoc-ifc-vinh-danh-la-ngan-hang-co-nghiep-vu-thuong-mai-tot-nhat-khu-vuc-dong-a
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=awards.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-homepage/award/2020/vib-duoc-ifc-vinh-danh-la-ngan-hang-co-nghiep-vu-thuong-mai-tot-nhat-khu-vuc-dong-a
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&page=awards.detail.en&urile=wcm:path:/vib-vevib-en/sa-homepage/award/2020/vib-duoc-ifc-vinh-danh-la-ngan-hang-co-nghiep-vu-thuong-mai-tot-nhat-khu-vuc-dong-a
https://www.vib.com.vn/wps/wcm/connect/dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba/VIB+annual+report+2018+EN-content-07-5-2019+-+Upload+to+website.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba
https://www.vib.com.vn/wps/wcm/connect/dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba/VIB+annual+report+2018+EN-content-07-5-2019+-+Upload+to+website.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba
https://www.vib.com.vn/wps/wcm/connect/dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba/VIB+annual+report+2018+EN-content-07-5-2019+-+Upload+to+website.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba
https://www.vib.com.vn/wps/wcm/connect/dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba/VIB+annual+report+2018+EN-content-07-5-2019+-+Upload+to+website.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba
https://www.vib.com.vn/wps/wcm/connect/dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba/VIB+annual+report+2018+EN-content-07-5-2019+-+Upload+to+website.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba
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CONVERT_TO=url&CACHEID=dcc2f0d2-

394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba 

396 Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài 

chính hợp nhất năm 40 (2017) 

(စြါငျ်ားေည်ျားထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ော 

၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHC

D_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.

pdf 

397 Viettel Global Investment JSC, Báo cáo tài 

chính năm 37 (2018) (နေှ်ြတ်လည် ဘဏ္ဍာစရျား 

အေ ရငခံ်ော ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018

_BCTC_HN_VTG.pdf; Viettel Global 

Investment JSC, Báo cáo tài chính hợp nhất 

giữa niên độ 6 tháng đầu năm 42 (2018) 

(၂၀၁၈ ခိုနေှ် ြထြ ၆ လအတွက် 

စြါငျ်ားေည်ျားထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ော)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018

_6T.BCTC_HN_VTG.pdf; BIDV၊ BIDV နငှ်  

Viettel တှိို   ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ကာလအတွက် 

ပြ ျားမြည် ေံိုသည်  ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုအစြေါ် 

နာျားလည်ြှု ောချွနလ်ွှာ တေ်ရြ်ကှိို လကြ်ှတ်စရျားထှိိုျား 

(ဧပြ  ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.bidv.com.vn/en?urile=wcm:pat

h:/wps/wcm/connect/BIDV_EN/tin-

tuc/thong-tin-bao-chi/BIDV-Viettel-ky-ket-

bien-ban-ghi-nho-ve-hop-tac-toan-dien 

398HDBank, ဝနက်က ျားခ  ြ် Nguyen Xuan Phuc 

မြနြ်ာနှိိုငင်သံှိို   တရာျားဝင ်

အလည်အြတ်ခရ ျားေဥ်တွင ်HDBank ြှ 

မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်ကှိိုယ်ောျားလှယ်ရံို ျားတေ်ခို 

 ွင် လှေ်ကာ Viettel Global နငှ်  ောခ  ြ်တေ်ရြ် 

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား။ (ဒ ဇငဘ်ာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)  

https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-

tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-

myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-

dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-

chinh-thuc-myanmar; BIDV, Viettel ြှ 

ပြ ျားမြည် ေံိုစသာ ြူျားစြါငျ်ားစ ာငရွ်က်ြှုကှိို မြြှင် တင၊် 

မြည်သူ  တြ်ြစတာ် သတငျ်ားော။ (ဧပြ  ၁၂ ရက်၊ 

၂၀၁၉ ခိုနေှ်)   

https://en.qdnd.vn/economy/military-

businesses/bidv-viettel-boost-

comprehensive-cooperation-504627.  

399 HDBank, ဝနက်က ျားခ  ြ် Nguyen Xuan Phuc 

မြနြ်ာနှိိုငင်သံှိို   တရာျားဝင ်

အလည်အြတ်ခရ ျားေဥ်တွင ်HDBank ြှ 

မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်ကှိိုယ်ောျားလှယ်ရံို ျားတေ်ခို 

 ွင် လှေ်ကာ Viettel Global နငှ်  ောခ  ြ်တေ်ရြ် 

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား။ (ဒ ဇငဘ်ာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်) 

https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-

tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-

myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-

dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-

chinh-thuc-myanmar 

https://www.vib.com.vn/wps/wcm/connect/dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba/VIB+annual+report+2018+EN-content-07-5-2019+-+Upload+to+website.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba
https://www.vib.com.vn/wps/wcm/connect/dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba/VIB+annual+report+2018+EN-content-07-5-2019+-+Upload+to+website.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba
http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHCD_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHCD_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHCD_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018_BCTC_HN_VTG.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018_BCTC_HN_VTG.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018_6T.BCTC_HN_VTG.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018_6T.BCTC_HN_VTG.pdf
https://www.bidv.com.vn/en?urile=wcm:path:/wps/wcm/connect/BIDV_EN/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/BIDV-Viettel-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-ve-hop-tac-toan-dien
https://www.bidv.com.vn/en?urile=wcm:path:/wps/wcm/connect/BIDV_EN/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/BIDV-Viettel-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-ve-hop-tac-toan-dien
https://www.bidv.com.vn/en?urile=wcm:path:/wps/wcm/connect/BIDV_EN/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/BIDV-Viettel-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-ve-hop-tac-toan-dien
https://www.bidv.com.vn/en?urile=wcm:path:/wps/wcm/connect/BIDV_EN/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/BIDV-Viettel-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-ve-hop-tac-toan-dien
https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chinh-thuc-myanmar
https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chinh-thuc-myanmar
https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chinh-thuc-myanmar
https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chinh-thuc-myanmar
https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chinh-thuc-myanmar
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/bidv-viettel-boost-comprehensive-cooperation-504627
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/bidv-viettel-boost-comprehensive-cooperation-504627
https://en.qdnd.vn/economy/military-businesses/bidv-viettel-boost-comprehensive-cooperation-504627
https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chinh-thuc-myanmar
https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chinh-thuc-myanmar
https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chinh-thuc-myanmar
https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chinh-thuc-myanmar
https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chinh-thuc-myanmar
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400 BIDV၊ No.35/2016: BIDV ြှ မြနြ်ာမြည်တွင ်

ဘဏလ်ိုြ်ငနျ်ားလည်ြတ်စရျား လှိိုငေ်ငရ်ရှှိ (ဇူလှိိုင ်၁ 

ရက်၊ ၂၀၁၆ ခိုနေှ်)။ 

https://www.bidv.com.vn/bidv_en/tin-

tuc/thong-tin-bao-chi/name54 

401 BIDV၊ KEB Hana Bank ြှ BIDV ၏ 

ြဟာဗ  ဟာက သည်  ရှယ်ယာြှိိုငရ်ှင ်မ ေ်လာ 

(နှိိုဝငဘ်ာ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.bidv.com.vn/bidv_en/tin-

tuc/thong-tin-bao-chi/keb-hana-bank-tro-

thanh-co-dong-chien-luoc-nuoc-ngoai-bidv 

402 အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ၊် အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ ်နငှ်  

HDBank တှိို   ဗ ယက်နြ်တွင ်

ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှုကှိို မြ ြှင် တငရ်န ်ြှိတ် က်မြ  

(ဇွန ်၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.adb.org/news/adb-and-

hdbank-partner-boost-trade-viet-nam 

403 Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài 

chính năm 37 (2018) (နစှ် တ်လည် အစီ ငခံ်စော 

၂၀၁၈ ခုနစှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018

_BCTC_HN_VTG.pdf 

404 နှိိုငင်တံကာ စငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျား၊ 

ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ်ာ ကူျားသနျ်ားစရာငျ်ားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား 

အေ အေဥ် လိုြ်စ ာငစ်သာဘဏြ် ာျား။ 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/indus

try_ext_content/ifc_external_corporate_site/fi

nancial+institutions/priorities/global+trade/

gtfp-banks#anchorV 

405 Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài 

chính hợp nhất năm 36 (2017) 

(ရ ါင််းစည််းထော်းရ ော ဘဏ္ဍောရ ်း အစီ ငခံ်စော 

၂၀၁၇ ခုနစှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHC

D_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.

pdf; Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo 

tài chính năm 37 (2018) (နစှ် တ်လည် 

အစီ ငခံ်စော ၂၀၁၈ ခုနစှ်)။ 

http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018

_BCTC_HN_VTG.pdf 

406 Ngoc Thuy၊ Vietinbank တွင ်

နှိိုငင်တံကာစငစွ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ားြှ 

ရှယ်ယာြှိိုငရှ်င ်ြဟိုတ်စတာ ၊ Hanoi Times 

(ဇနနဝါရ  ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

http://hanoitimes.vn/ifc-no-longer-major-

shareholder-at-vietnams-state-run-

vietinbank-300786.html 

407 TMH Telecom၊ ြှိြှိတှိို  အစ ကာငျ်ား။ 

https://www.tmhtelecom.com/about-us/ 

408 Prospectus၊ TMH Telecom Public Co. Ltd.၊ 

https://ysx-mm.com/wp-

content/uploads/2018/01/nl_00005_en_201

https://www.bidv.com.vn/bidv_en/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/name54
https://www.bidv.com.vn/bidv_en/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/name54
https://www.bidv.com.vn/bidv_en/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/keb-hana-bank-tro-thanh-co-dong-chien-luoc-nuoc-ngoai-bidv
https://www.bidv.com.vn/bidv_en/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/keb-hana-bank-tro-thanh-co-dong-chien-luoc-nuoc-ngoai-bidv
https://www.bidv.com.vn/bidv_en/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/keb-hana-bank-tro-thanh-co-dong-chien-luoc-nuoc-ngoai-bidv
https://www.adb.org/news/adb-and-hdbank-partner-boost-trade-viet-nam
https://www.adb.org/news/adb-and-hdbank-partner-boost-trade-viet-nam
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018_BCTC_HN_VTG.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018_BCTC_HN_VTG.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/financial+institutions/priorities/global+trade/gtfp-banks#anchorV
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/financial+institutions/priorities/global+trade/gtfp-banks#anchorV
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/financial+institutions/priorities/global+trade/gtfp-banks#anchorV
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/financial+institutions/priorities/global+trade/gtfp-banks#anchorV
http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHCD_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHCD_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHCD_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018_BCTC_HN_VTG.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018_BCTC_HN_VTG.pdf
http://hanoitimes.vn/ifc-no-longer-major-shareholder-at-vietnams-state-run-vietinbank-300786.html
http://hanoitimes.vn/ifc-no-longer-major-shareholder-at-vietnams-state-run-vietinbank-300786.html
http://hanoitimes.vn/ifc-no-longer-major-shareholder-at-vietnams-state-run-vietinbank-300786.html
https://www.tmhtelecom.com/about-us/
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/01/nl_00005_en_20180111.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/01/nl_00005_en_20180111.pdf
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80111.pdf; ေေ်အေှိိုျားရ၏ ေ ျားြွာျားစရျားအ ကံစြျား 

အသက် ၈၄ နေှ်တွင ်ကွယ်လွန၊် မမ မ်ောတ ုင််းမ်စ် 

(ဇနနဝါရ  ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်)။ 

https://www.mmtimes.com/news/military-

regimes-economic-adviser-dies-84.html 

409 Ibid. 

410 နှိိုငင်တံကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွင်  အ ွြဲှုံ့။ 

မ ေ်ြွာျားစန ြဲမ ေ်စသာ လူ  အခွင် အစရျား 

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားနငှ်   က်နယွ်စနသည်  

စ ကျားန ြှိိုငျ်ားအာျား ရြ် ှိိုငျ်ားြါ၊ (စ စ ေါ်ဝါရ  ၁၀ ရက်၊ 

၂၀၁၇ ခိုနေှ်)။ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/20

17/02/myanmar-suspend-copper-mine-

linked-to-ongoing-human-rights-abuses/ 

411 Innwa Bank ကှိို UN IIFFMM ြှ ဤသှိို   

အြည်တြ်ေွြေ်ွြဲ။ 

A/HRC/42/CRP.3.တွင ်ကည် ြါ။ 

412 ဘဏ္ဍာစရျားအေ ရငခံ်ောြ ာျား၊ TMH Telecom 

(ေက်တငဘ်ာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ https://ysx-

mm.com/wp-

content/uploads/2018/12/dd_00005_201812

28_1.pdf 

413 Myanmar Hurricane၊ Facebook 

ကှိို ကည် ြါ။  

https://www.facebook.com/mhit.info/. 

“ထြ ်င်  တနဘ်ှိိုျားမ ည် ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား” 

အစ ကာငျ်ား အစသျားေှိြ်ရှငျ်ားမြထာျားသည်  MECTel 

၏ စ ကာ်မငာောရွက် ကှိို ဤတွင ်ကည် ြါ။  

414 ကိုနျ်ားတွငျ်ားအဝငေ်ခနျ်ားေ ြံခ က် အစမခအစနနငှ်  

ြတ်သက်သည်  ထိုတ်မြနခ် က်၊ TMH Telecom 

(ြတ်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေှ်)။ https://ysx-

mm.com/wp-

content/uploads/2018/03/dd_00005_en_201

80330.pdf 

415 ၂၀၂၀ ခိုနေှ် ြတ်လတွင ်Ever Flow River ၏ 

YSX float ၌ ေေ်တြ်၏ ထငရ်ှာျားသည်  

အက ှိ ျားေ ျားြွာျားကှိို Justice For Myanmar က 

စ ေါ်ထိုတ်ခြဲ သည်။  ရနက်ိုနေ်စတာ အှိက်ေ်ခ ှိနျ်ား 

ောရငျ်ားြါ ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်ငနျ်ားအိုြ်ေိုကက ျားြှ 

မြနြ်ာေေ်တြ်ကှိို ခ ြ်ျားသာစေရန၊် Justice For 

Myanmar။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/

yangon-stock-exchange-listed-logistics-

conglomerate-to-enrich-myanmar-military 

416 Deloitte ောရငျ်ားေေ် အေ ရငခံ်ောြ ာျားကှိို 

ဗ ယက်နြ်ရှှိ Viettel Global Investment JSC 

ဝက်ဘ် ှိိုဒတ်ွင ်စ ေါ် မြထာျားပြ ျား ၂၀၁၄ ခိုနေှ်ကြင ်

စောေ ျားေွာေခြဲ သည်   က ်ံြှုကှိို စ ေါ် မြစနသည်။ 

ဥြြာအာျားမ င်  

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_

cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf နငှ  ်

http://goo.gl/Ogxf2y. တွင ်ကည် ြါ။  

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/01/nl_00005_en_20180111.pdf
https://www.mmtimes.com/news/military-regimes-economic-adviser-dies-84.html
https://www.mmtimes.com/news/military-regimes-economic-adviser-dies-84.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/myanmar-suspend-copper-mine-linked-to-ongoing-human-rights-abuses/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/myanmar-suspend-copper-mine-linked-to-ongoing-human-rights-abuses/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/myanmar-suspend-copper-mine-linked-to-ongoing-human-rights-abuses/
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/12/dd_00005_20181228_1.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/12/dd_00005_20181228_1.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/12/dd_00005_20181228_1.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/12/dd_00005_20181228_1.pdf
https://www.facebook.com/mhit.info/
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4172e70cd3907867f98a_A58%20Hurricane.jpg
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4172e70cd3907867f98a_A58%20Hurricane.jpg
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/5fbe4172e70cd3907867f98a_A58%20Hurricane.jpg
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/03/dd_00005_en_20180330.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/03/dd_00005_en_20180330.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/03/dd_00005_en_20180330.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/03/dd_00005_en_20180330.pdf
https://www.justiceformyanmar.org/stories/yangon-stock-exchange-listed-logistics-conglomerate-to-enrich-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/yangon-stock-exchange-listed-logistics-conglomerate-to-enrich-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/yangon-stock-exchange-listed-logistics-conglomerate-to-enrich-myanmar-military
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf
http://goo.gl/Ogxf2y
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417 တာဝနယ်ူြှု တာဝနခံ်ြှုရှှိစသာ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်စ ာငြ်ှုအတွက် ကျွန်ိုြ်တှိို  ၏ 

ကတှိကဝတ်၊ Deloitte (၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://www2.deloitte.com/content/dam/De

loitte/uk/Documents/about-

deloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbp-

statement.pdf 

418 တာဝနယ်ူြှု တာဝနခံ်ြှုရှှိစသာ 

ေ ျားြွာျားစရျားလိုြ်စ ာငြ်ှုအတွက် ကျွန်ိုြ်တှိို  ၏ 

ကတှိကဝတ်၊ Deloitte ၅ (၂၀၂၀ခိုနေှ်)။ 

https://www2.deloitte.com/content/dam/De

loitte/uk/Documents/about-

deloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbp-

statement.pdf  

419 Fortumo အာျား ဝယ်ယြူှု ပြ ျား ံိုျားမခငျ်ား၊ Boku၊ 

Inc. (ဇူလှိိုင ်၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://polaris.brighterir.com/public/boku/n

ews/rns_19/story/xplyj3w  

420 Mytel နငှ်  Fortumo တှိို   ဝယ်ယူသူက 

ြှိိုဘှိိုငျ်ား ိုနျ်ားစအာ်ြစရတာြှတ င်  

တှိိုက်ရှိိုက်စငစွြျားစခ နှိိုင်မခငျ်ား ေတငလ်ိုြ်စ ာင၊် 

Fortumo ( သဂ္ိုတ် ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://fortumo.com/press/mytel-fortumo-

launch-direct-carrier-billing-in-myanmar/ 

421 Bureau van Dijk၊ Digital Virgo (ဇူလှိိုင ်၁၇ 

ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ https://orbis.bvdinfo.com  

422 Viettel ြှ Digital Virgo နငှ်  

ြှိတ် က်မြ မခငျ်ားသည် ၎ငျ်ား၏ 

တှိိုက်ရှိိုက်စငစွြျားစခ ြှု စဂ္ဟေနေ်ကှိို 

အာျားမြင် စေရန၊် Digital Virgo (စြ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ 

ခိုနေှ်)။ https://www.digitalvirgo.com/viettel-

partners-with-digital-virgo/ 

423 စကာငေ်  ံိုျားမ တ်ခ က် 2013/184/CFSP ၊ 

အြှိိုဒ ်၁.၂ (က)။ 

424 FIS ြှ Viettel အတွက် စြါငျ်ားေည်ျားထာျားသည်  

ဘဏ္ဍာစရျား အေ ရငခံ်ောေနေ်ကှိို ြံ ြှိိုျားစြျား၊ FPT 

( သဂ္ိုတ် ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခိုနေှ်)။ 

https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail

/fis-provides-consolidated-financial-

statement-system-for-viettel 

425 World Bank Notice No. OP00090489 (ဇွ  ်

၁၂  က်၊ ၂၀၂၀ ခုနစှ်)။ 

https://projects.worldbank.org/en/projects-

operations/procurement-

detail/OP00090489 

426 World Bank Notice No. OP00074431 (ဇွ  ်

၂၅  က်၊ ၂၀၁၉ ခုနစှ်)။ 

https://projects.worldbank.org/en/projects-

operations/procurement-

detail/OP00074431 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbp-statement.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbp-statement.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbp-statement.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbp-statement.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbp-statement.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbp-statement.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbp-statement.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbp-statement.pdf
https://polaris.brighterir.com/public/boku/news/rns_19/story/xplyj3w
https://polaris.brighterir.com/public/boku/news/rns_19/story/xplyj3w
https://fortumo.com/press/mytel-fortumo-launch-direct-carrier-billing-in-myanmar/
https://fortumo.com/press/mytel-fortumo-launch-direct-carrier-billing-in-myanmar/
https://orbis.bvdinfo.com/
https://www.digitalvirgo.com/viettel-partners-with-digital-virgo/
https://www.digitalvirgo.com/viettel-partners-with-digital-virgo/
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail/fis-provides-consolidated-financial-statement-system-for-viettel
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail/fis-provides-consolidated-financial-statement-system-for-viettel
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail/fis-provides-consolidated-financial-statement-system-for-viettel
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00090489
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00090489
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00090489
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00074431
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00074431
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00074431
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427 World Bank Notice No. OP00073877 (ဇွ  ်

၆  က်၊ ၂၀၁၉)။ 

https://projects.worldbank.org/en/projects-

operations/procurement-

detail/OP00073877 

428 မြနြ်ာေ ျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျ်ား၊ မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား 

စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှု ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား။ 

https://www.mecwebsite.com/myanmar-

mobile-money-services-mmms/ 

429 Retail Banking၊ အငျ်ားဝဘဏလ် ြှိတက်။ 

https://www.ablmm.com/retail_banking.html 

430 မြနြ်ာ အ ျား ဘဏလ်ိုြ်ငနျ်ား ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား၊ 

ေ ြံကှိနျ်ား၊ ဘဏ္ဍာစရျားနငှ်  ေက်ြှုဝနက်က ျားဌာန။ 

http://ow.ly/Zc8r50C2mv4 

431 ြငေ်ငသ်တငျ်ား၊ ေ ြံကှိနျ်ား၊ ဘဏ္ဍာစရျားနငှ်  

ေက်ြှုဝနက်က ျားဌာန။ 

https://www.mopfi.gov.mm/en/content/pen

sion-news 

432 Online ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား၊ 

မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားဘဏ။် 

http://www.meb.gov.mm/en/?p=464 

433 Oberthur Technologies နငှ်  မြနြ်ာြှိိုဘှိိုငျ်ား 

စငစွ ကျားဝနစ် ာငြ်ှုတှိို  ြှာ ဘဏအ်စကာင် ြရှှိစသာ 

မြနြ်ာလူထို အြ ာျားေိုကက ျားအာျား ြှိိုဘှိိုငျ်ားဘဏ္ဍာစရျား 

ဝနစ် ာငြ်ှု ြံ ြှိိုျားရနရှ်ှိ၊ Business Wire (ဇနနဝါရ  ၂၉ 

ရက်၊ ၂၀၁၄ ခိုနေှ်)။ 

https://www.businesswire.com/news/home/

20140129005773/en/Oberthur-

Technologies-Myanmar-Mobile-Money-

Provide-Mobile 

434 ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှင၏် 

မြနြ်ာေေ်တြ်၏ အက ှိ ျားေ ျားြွာျားကှိို  ကည် ြါ။ 

A/HRC/42/CRP.3 annex V.B. IDEMIA 

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ခွြဲမခာျား က် ံြှုရှှိစသာ 

နှိိုငင်သံာျားမ ေ်ြှု ြူစဘာငထ်ြဲတွင ်နှိိုငင်ြံြဲ အမ ေ် 

ခ နရ်ေ်ခံစနရသည်  လူြ ှိ ျားေို လူနည်ျားေိုြ ာျား အစြေါ် 

ကက ျားြာျားစသာ အနှုတ်လကခဏာစ ာငသ်ည်  

သက်စရာက်ြှုကှိို မ ေ်စေနှိိုငစ်သာ မြနြ်ာအေှိိုျားရ၏ 

ဒ ဂ္ ေ်တယ် လူြိုဂ္ဂှိ လ် အစထာက်အထာျား 

မြ လိုြ်စရျားအေ အေဥ်ကှိို ြံ ြှိိုျားစနြံိုလည်ျားရသည်။ 

မြည်စထာငေ်ိုဝနက်က ျား ဥ ျားသှိနျ်ားစ ွြှ 

မြငသ်ေ်သံအြတ်ကက ျား၊ IDEMIA ဒိုသြတ တှိို  ကှိို 

လက်ခံစတွှုံ့ ံို၊ Global New Light of Myanmar 

(စ စ ေါ်ဝါရ  ၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်) ကှိို ကည် ြါ။ 

https://www.globalnewlightofmyanmar.com

/union-minister-u-thein-swe-receives-

french-ambassador-idemia-vice-president/ 

435 IDEMIA ြှ Mr Marzuki Darusman 

သှိို  စြျားော၊  သဂ္ိုတ် ၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေှ်။  

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodie

s/HRCouncil/FFM-

Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitar

y/IDEMIA_7_August_2019.pdf 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00073877
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00073877
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00073877
https://www.mecwebsite.com/myanmar-mobile-money-services-mmms/
https://www.mecwebsite.com/myanmar-mobile-money-services-mmms/
https://www.ablmm.com/retail_banking.html
http://ow.ly/Zc8r50C2mv4
https://www.mopfi.gov.mm/en/content/pension-news
https://www.mopfi.gov.mm/en/content/pension-news
https://www.businesswire.com/news/home/20140129005773/en/Oberthur-Technologies-Myanmar-Mobile-Money-Provide-Mobile
https://www.businesswire.com/news/home/20140129005773/en/Oberthur-Technologies-Myanmar-Mobile-Money-Provide-Mobile
https://www.businesswire.com/news/home/20140129005773/en/Oberthur-Technologies-Myanmar-Mobile-Money-Provide-Mobile
https://www.businesswire.com/news/home/20140129005773/en/Oberthur-Technologies-Myanmar-Mobile-Money-Provide-Mobile
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/union-minister-u-thein-swe-receives-french-ambassador-idemia-vice-president/
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/union-minister-u-thein-swe-receives-french-ambassador-idemia-vice-president/
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/union-minister-u-thein-swe-receives-french-ambassador-idemia-vice-president/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/IDEMIA_7_August_2019.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/IDEMIA_7_August_2019.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/IDEMIA_7_August_2019.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/IDEMIA_7_August_2019.pdf
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436 MNA၊ မြည်စထာငေ်ိုဝနက်က ျား ဥ ျားသှိနျ်ားစ ွြှ 

မြငသ်ေ်သံအြတ်ကက ျား၊ IDEMIA ဒိုသြတ တှိို  ကှိို 

လက်ခံစတွှုံ့ ံို၊ Global New Light of Myanmar 

(စ စ ေါ်ဝါရ  ၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေှ်)။ 

https://www.gnlm.com.mm/union-minister-

u-thein-swe-receives-french-ambassador-

idemia-vice-president/ 

437 Mobilemate Telecommunications Co. Ltd. 

အတွက် DICA တွင ်ဝငစ်ရာက်ြှု၊ Channel K 

အစ ကာငျ်ား ဤတွင ်ကည် ြါ။ 

https://www.facebook.com/channelkmyanm

ar/about/၊ Myanmar Telemedia။ 

http://www.myanmartelemedia.com/ 

438 Myanmar Telemedia။ 

http://www.myanmartelemedia.com/ 

439 Myanmar ID Solutions Co., Ltd.၊ ကိုြပဏ  

ရိုြ်ြံိုစကာက်စ ကာငျ်ား။ 

https://myanmaridsolutions.com/assets/mya

nid.pdf 

440 Solutions Hub၊ ကိုြပဏ  

ရိုြ်ြံိုစကာက်စ ကာငျ်ား။ 

https://myanmaridsolutions.com/assets/sh.p

df 

441 EasyPay၊ ြှိြှိတှိို  ကိုြပဏ ၊ 

ြှိိုဘှိိုငျ်ားဘဏ္ဍာစရျားဝနစ် ာငြ်ှု လိုြ်စ ာငသူ်ြ ာျား။ 

https://easypay.com.mm/our_company.html 

442 Online ဝနစ် ာငြ်ှုြ ာျား၊ 

မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားဘဏ။် 

http://www.meb.gov.mm/en/?p=464 

443 Myanmar Telemedia website။ 

http://www.myanmartelemedia.com/ 

444 မြည်စထာငေ်ို မြနြ်ာနှိိုငင် ံဗဟှိိုဘဏ။် 

https://www.cbm.gov.mm/content/2653  

445 EasyPay Mobile Money။ 

https://myanmaridsolutions.com/assets/eas

ypay.pdf 

446 Viettel ြှ မြနြ်ာမြည်တွင ်MytelPay ကှိို 

ြှိတ် က်၊ Public Security News (ဇွန ်၁၃၊ ၂၀၁၉ 

ခိုနေှ်)။ 

http://en.cand.com.vn/Business/Viettel-

introduces-MytelPay-in-Myanmar-549119/ 

447 Myanmar Payment Solution Services၊ 

https://www.mpss.com.mm/#aboutus MPSS 

သည် Mytel အတွက် စဒတာ အထိုြ်တွြဲလှိိုက် 

ဝနစ် ာငြ်ှုနငှ်  Mytel နငှ်  MECTel တှိို  အတွက် 

စငထွြ်မ ည် သွငျ်ားေနေ် ဝနစ် ာငြ်ှုတှိို  ကှိို 

https://www.gnlm.com.mm/union-minister-u-thein-swe-receives-french-ambassador-idemia-vice-president/
https://www.gnlm.com.mm/union-minister-u-thein-swe-receives-french-ambassador-idemia-vice-president/
https://www.gnlm.com.mm/union-minister-u-thein-swe-receives-french-ambassador-idemia-vice-president/
https://www.facebook.com/channelkmyanmar/about/
https://www.facebook.com/channelkmyanmar/about/
http://www.myanmartelemedia.com/
http://www.myanmartelemedia.com/
https://myanmaridsolutions.com/assets/myanid.pdf
https://myanmaridsolutions.com/assets/myanid.pdf
https://myanmaridsolutions.com/assets/sh.pdf
https://myanmaridsolutions.com/assets/sh.pdf
https://easypay.com.mm/our_company.html
http://www.meb.gov.mm/en/?p=464
http://www.myanmartelemedia.com/
https://www.cbm.gov.mm/content/2653
https://myanmaridsolutions.com/assets/easypay.pdf
https://myanmaridsolutions.com/assets/easypay.pdf
http://en.cand.com.vn/Business/Viettel-introduces-MytelPay-in-Myanmar-549119/
http://en.cand.com.vn/Business/Viettel-introduces-MytelPay-in-Myanmar-549119/
https://www.mpss.com.mm/#aboutus
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လိုြ်စ ာငစ်ြျားသည်။ ဤတွင ်ကည် ြါ။ 

https://www.mpss.com.mm/#services 

448 မြနြ်ာ ေ ျားြွာျားစရျားဘဏ၊် အွနလ်ှိိုငျ်ား စငွစခ ြှု 

ဝနစ် ာငြ်ှု။ 

http://www.meb.gov.mm/en/?p=464 

https://www.mpss.com.mm/#services
http://www.meb.gov.mm/en/?p=464
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