မြန်ြာြိုဘင
ို ်း် အ ာ်ပအေတာ Mytel သည် စ်းပွာ်းအေ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်း၏ ကြဘာ နှကွ
ှံ့ န်ေက်တေပ်ြှ အ
နင
ို င
်
ဆင်ှံ့

က င်ပ
ို င
် တကာ ောဇဝတ်ြြ
ှု ာ်းကို ပှံ့ပ်းို
ှံ့ က်မြစာ်းြှုကို အလာင်စာဆမြည်ှံ့အပ်းအနကာ စစ်တပ်၏ နင
ာ်းအပ်းကူညအနသည်ဟို

စေင်ြစာက အြေါ်

ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နန၊ေ့ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်။ မြန်ြာ။ ယနန ေ့ ထုတ်မြန်န ာ
မြန်ြာစစ်တြ်၏ ြါဝင်ြတ်
ယှက်မ ာကွနရ
် က်တစ်ရြ်ကို
နစာင်ကေ့ ကည်ေ့ြှုနင
ှ ်ေ့

က်ြှုအနြေါ် အန

ြတ်

က်နန

အရြ်
ိုနေ့

နာြည်နကာင််းရှိန

ာ

ည်ေ့ အခန််းကဏ္ဍကို နြ်းခွန်း် ထုတ်နစ

ာ်းအစို်းရြှ န ာ်နဆာင်ထာ်း

ြေ့ြို်းနြ်း

ည်ေ့

ာ်းမ စ်ြှုအနြေါ် ဆန်ကျင်
န
ေ့
နိင
ု ်ငတကာ

ြှတ်ြုတင်ထာ်းန

ာ Star High Co. Ltd., ြှတဆင်ေ့ ထိုရှယယ
် ာြျာ်းကို စီြခန်ခွေ့ ွဲနန

ြွငလ
်ေ့ င််းမြင်

ထိအမြင်
ု ေ့

ရှယ်ယာြိုငဆ
် ိုင်

ကုြပဏတ
ီ စ်ခုမ စ်န

အကျိ ်းစီ်းြွာ်းကို

အလွွဲ

စတုတထနမြာက်

ာ တိုင်း် ရင််း

ာ်းနဒ

ာ၊

ည်ေ့

Mytel

မြန်ြာ

ြုဂ္ဂလိကြိုင်

နှင်ေ့

စီ်းြွာ်းနရ်း

ကုြပဏအ
ီ နနမ င်ေ့

ည်။ Justice For Myanmar

ု်းစာ်းမြ နနြှုနင
ှ ်ေ့

ြိုဘိုင်း် နအာ်ြနရတာမ စ်

ည်။ စစ်တြ် စက်ြှုနင
ှ ်ေ့ ဆက်

Group - Viettel) ကို ဗီယက်နြ်၏ အြျိ ်း

ထိအမြင်
ု ေ့

အနတရာယ်ကကီ်းြာ်းလှန

ာ

ည်။

ည် မြည်ြ စစ်အင်အာ်းတစ်ရြ်မ စ်မခင််း

ကျနရာက်နင
ို စ
် ရာ မ စ်နန
မ စ်ြွာ်းနနန

စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်းအုြ်စုကကီ်းမ စ်

ာမခင််း ကင််းြွဲေ့ြှုတစ်ရြ်ကို ွငခ
်ေ့ ျထုတ်န ေါ်လိုက်

မြန်ြာမြည်၏

ည်။

ြျာ်းက ရှယ်ယာ ၂၈ % ြိုငဆ
် ိုင် ည်။

၏

၏

တင်မြ

ည်။

(MEC)

အြျာ်းမြည်

နည််းြညာြျာ်းအာ်း

စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်း၏

နကာ်ြိုနရ်းရှင်း်

ဤအစီရင်ခစာြှ

ာ်းြျာ်းအာ်း

ာ ရာဇဝတ်ြှုြျာ်း ဆက်လက်

ာ

လက်နအာက်ခ

အရြ်

ရြုနငွြျာ်းနှင်ေ့

အထ်းစို်းရိြ်စရာြျာ်းကို

ည်ေ့ Mytel တွင် မြန်ြာမြည်

စစ်တြ်၏

ွယ်နရ်း နည််းြညာကဏ္ဍတွင်

စစ်တြ်ြှ

လျိ ွေ့ ဝှက်န

၏

ာ်လည််း

တင််းနှင်ေ့ ဆက်

ဤအစီရင်ခစာက

က်၍

မြန်ြာစစ်တြ်အနနမ င်ေ့ စစ်ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းနှင်ေ့ လ
နဆာင်ရွက်နနနိင
ု မ် ခင််းအာ်း

ည်။

ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းကို

လအခွ
်ေ့ နရ်းနှင်ေ့
ေ့ ငအ

တ
ို ်

်းစိတ် စုစြ််းစစ်နဆ်းြှုတစ်ရြ်က ခရိုနဝ
ီ ါဒနှင်ေ့ အကျင်ြ
ေ့ ျက်မခစာ်းြှု

နတွွေ့ ရှိန ေါ်ထုတ်လိုက်

နိင
ု င
် တကာ

လက်လှြ််းြီြှုအနြေါ်

ြတ်

ာက်ပှံ့ြမှု ြင်ှံ့

ည်ေ့

Mytel

တွင်

အကကီ်းြာ်းဆု်း

ည် နိင
ု င
် နတာ်လုမခ နရ်းအာ်း အနတရာယ်တစ်ခု

ို ေ့

ွယ်နရ်းအုြ်စု (Military Industry and Telecoms

ာ်း ကာကွယ်နရ်းဝန်ကကီ်းဌာနက ြိုငဆ
် ိုင်

ည်။ မြည်တွင်း် စစ်

ြျာ်း အြါအဝင် မြန်ြာနိင
ု င
် ရှိ စစ်တြ်အနမခစိုက်စခန််းြျာ်းတွင်

Mytel

တာဝါတိုငြ
် ျာ်းကို Viettel ြှ နဆာက်လုြ် ထိန်း်
ြိုငဆ
် ိုငန
်
ဤအချက်

ာ

ိြ််းနြ်း

ည်။ မြန်ြာစစ်တြ်၏ ဆက်

ိုငဘ
် ာ နအာေ့ြ်တစ်လြ််းနကကာင််းြျာ်းအာ်း လည်ြတ်ထိန်း်
ည် အြျာ်းမြည်

ြိုငဆ
် ိုငြ
် ှုကို တရာ်းြဝင် တလွွဲအ

ွယ်နရ်း ညွှနက် ကာ်းနရ်းရု ်းြှ

ိြ််းြှုကို ၎င််းက မြ လုြ်နြ်းနနပြီ်း

ု်းမြ ရာတစ်ခုမ စ်

ည်ေ့။

Justice For Myanmar ြှ အမပာအေ်းဆြ
ို ွငရ
်ှံ့ သူ
ှ ြေတနာအြာင်က “Mytel ဟာ အကျင်ြ
ေ့ ျက်မခစာ်းနနတွဲေ့ ဒီြိုကနရစီ

အ ွငက
် ်းနမြာင််းြှုရွဲ ေ့ ထုတ်ကုနတ
် စ်ခု မ စ်ပြီ်း မြန်ြာစစ်တြ်က
ကင််းလွတ်ခွငတ
ို ေ့ ု
ေ့် ကိ

ကာကွယ် ိုအတွ
က်
ေ့

နကာက်ယစုနဆာင််းတွဲေ့

စီြခန်ခွေ့ ွဲနနတာမ စ်ြါတယ်။

ကျြတိရွဲ
ု ေ့ ေ့

အနမခခအနဆာက်အအုနတွအနြေါ်

ရွဲေ့ ေ့ အာဏာ၊ အခွငထ
ေ့် ်းနွဲ ေ့ အမြစ်နြ်းခရြှုကနန
Mytel

ကနန

ြုဂ္ဂိ လ်နရ်းအချက်အလက်နတွနွဲ ေ့
လက်လှြ််းြီ

ရရှိနစြှုကို

အစုလိုက်အမြ လိုက်

အရြ်ဘက်၊

စစ်ဘက်

မြန်ြာစစ်တြ်က

ဗီယက်နြ်

စစ်တြ်အ ွွဲွေ့အစည််းနတွကို နြ်းအြ်လိုက်မခင််းအာ်းမ င်ေ့ နိင
ု င
် ရွဲ ေ့ လုမခ နရ်း အနြေါ် အနတရာယ်ကျနရာက်နစြါတယ်။
အွဲဒါက ြုဂ္ဂလက
ိ
လုမခ ြှုအတွက် အနမခခ အခွငအ
ေ့် နရ်းနတွကို ချိ ်းန ာက်ရာ နရာက်နန လို တြ်ြနတာ်က
နမြာနနတွဲေ့

“အချ ြ်အမခာအာဏာ

တည်တေ့ခိုငပ် ြွဲနရ်း”

ဆိုတာနွဲလွဲ
ေ့

ဆန်ကျင်
နနြါတယ်။
ေ့

Mytel

ြှာရှိတွဲေ့

အစို်းရရှယ်ယာနတွက အကျိ ်းအမြတ်နတွဟာ မြန်ြာမြည် နတွနွဲ ြိ
် ိုငြ
် ါတယ်။ မြည် နတွဟာ ကျန််းြာနရ်းနွဲ ေ့
ေ့ ုငဆ
အလုြ်အကိုင် အစရှိတာနတွလို
စက်ဆုြ် ွယ်ရာမ စ်ြါတယ်။

တိရွဲ
ု ေ့ ေ့ အနမခခလိုအြ်ချက်နတွ ကင််းြွဲေ့နနချိနြ
် ှာ
Mytel

ကို

အစို်းရက

တိဆီ
ု ေ့ ကနန အခို်းခနနရတာ

တည်နထာင်ထာ်းတာ

မ စ်ြါတယ်။

စစ်တြ်ရွဲ ေ့

အကျင်ြ
် ိုငြ
် ှုနတွကို မြန်န ာ်ထုတ်ပြီ်း
ေ့ ျက်မခစာ်းြှုအနြေါ်ြှာ စစ်တြ်ကို တာဝန်ခနစဘိ၊ု ေ့ အခို်းခထာ်းရတွဲေ့ ြိုငဆ
မြည် ထ မြန်လည် အြ်နဘိ
ှ ု အရြ်
ာ်းအစို်းရနွဲ လွှ
မ စ်ြါတယ်။ အွဲဒအ
ီ ချိနြ
် နရာက်ြချင််း Mytel
ေ့
ေ့ တ်နတာ်ရွဲ တာဝန်
ေ့
ကို

ြိတ်နြှာက်ဘို မြည်
နတွကို ကျြတို နတာင်
်းဆိုြါတယ်။” ဟု နမြာကကာ်းြါ ည်။
ေ့
ေ့

Viettel Construction Myanmar က အ ွွဲွေ့တွင်း် ိုငြ
် ျာ်းကို အြှတ်တြွဲေ့ အွနလ
် ိုင်း် နြေါ်တွင် တင်လိုက်မခင််းြှစ
နဒတာနြါက်ကကာ်းြှု တစ်ရြ်၏ ရလဒ်အရ Mytel ၏ အတွင်း် ြိုင်း် လည်ြတ်လုြ်နဆာင်ြှုြျာ်း၏
ဤအစီရင်ခစာတွင်
အြျာ်းမြည်

ြါဝင်

ည်။

အစီရင်ခစာနှငအ
်ေ့ တ

ိရှိနင
ို န
် အာင် တင်မြထာ်းပြီ်းမ စ်

Viettel ြှတဆင်ေ့ Mytel နှင်ေ့ တိုက်ရု က
ိ ်မ စ်နစ၊
စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်း

အဓိက

ကျန

လည််း

ာ

ြှတ်တြ််းြျာ်းအာ်း

က်နနန

ာ အဓိက နိင
ု င
် တကာ

ည်။

ွယ်ဝိုက်၍မ စ်နစ ဆက်နယ
ွ ်ြတ်

ည် မြန်ြာစစ်တြ်၏ နိင
ု င
် တကာ ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းကို ြြ
ေ့ ို်းနနကက

နိင
ု င
် တကာတွင် ဦ်းနဆာင်နန

က်န

ည်ေ့

ည်ေ့ ဘဏ်လုြ်ငန််းနှင်ေ့ ဘဏ္ဍာနရ်း နကာ်ြိုနရ်းရှင်း် ြျာ်းမ စ်

ည်။ ဤအထွဲတွင်
ည်ေ့

HSBC (UK) ၊

Standard Chartered (UK) ၊ MUFG (Japan) ၊ Maybank (Malaysia) နှင်ေ့ Deloitte (UK) တို ေ့ ြါဝင်
(Japan) ၊ CommScope (USA) ၊ Nokia (Finland) နှင်ေ့ Oracle (USA) အစရှိ
ြါဝင်

ည်ေ့

Viettel

လက်လှြ််းြီလျက်ရှိ

၏

နိင
ု င
် တကာ

နြ်းြိတင်
ု ေ့

ွင်း်

ြျာ်း

ကွဲေ့

ည်။ NEC

ို အဓိ
က စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းြျာ်း
ေ့

ကွနရ
် က်ြှ

နည််းြညာကို

မြန်ြာစစ်တြ်ြှ

ည်။

Yadanar Maung က “Mytel နွဲ ေ့ Viettel ဟာ မြန်ြာစစ်တြ် ဆက်လက်ကျ ်းလွနန
် နတွဲေ့ စစ်ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းနွဲ ေ့

လ ာ်းမ စ်ြှုအနြေါ် ဆန်ကျင်
တွဲေ့ ရာဇဝတ်ြြ
ှု ျာ်းကို ြေ့ြို်း အာ်းနြ်းကညီနနတယ်။ စစ်တြ်ဟာ တိုင်း် ရင််း ာ်းလြျိ ်းနွဲ ေ့
ေ့
ဘာ ာနရ်း လနည််းစုနတွအနြေါ်ြှာ အရြ််းကာနရာ
တ်မ တ်၊ ြုဒနိ ်း် ကျင်၊ေ့ ညင်ှ ်းြန််းနှြ
ိ ်စက်၊ အိြ်နတွကို
ျက်ဆီ်းပြီ်း လနတွကို အတင််းအဓြမထွက်နမြ်းနစတယ်။ Mytel နွဲ ေ့ စစ်တြ်ရွဲ အမခာ်း
စီ်းြွာ်းနရ်းလုြ်ငန််းနတွကရတွဲေ့
ေ့
ြုြှနဘ
် တ်ဂ္ျက်စာရင််းထွဲြြါတွဲေ့ အခွနဘ
် ဏ္ဍာ၊ Mytel ၊ Viettel

နွဲ ေ့ ြိတ် က်ကုြပဏန
ီ တွဆက
ီ
နည််းြညာနွဲ ေ့

င်တန််းနတွ ရရှိြှုတက
ို ေ့ အွဲဒီ ရာဇဝတ်ြှုနတွကို မ စ်နစြါတယ်။” ဟု ထြ်ြမ ည်ေ့စွက် ည်။
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