
 
 

 

SGX-စာရင််းဝင ်ကုမ္ပဏီသည် မမ္န်မ္ာစစ်တပ်သ ု ို့ ဘတဂ်ျက်မပငပ် ပပ်းပ ျမ္ှုတငွ် သန််းပပေါင််းမ္ျာ်းစွာ 

ရ ာပ ွပနမ င််း  

ETC ၏ ရာဇဝတမ်္ှုမ္ျာ်းက ု ပငပွ က်းပ ာက်ပ ို့ပနမ င််းပ ကာငို့ ်ကုန်သယွ်မ္ှု ရပ်ဆ ငု််း ာ်းရန် JFM က 

SGX အာ်း ပတာင််းဆ လု ုက်သည်။  

 

၂၀၂၁ ခုနစှ် ဖေဖေ ်ဝါရီ ၂၅ ရက်။ မြနြ် န ငုင်။ံ Justice For Myanmar (JFM) သည် စငက် ပူ စဖ  ော့ စ ရင််းဝင ်

ကုြပဏသီည် မြနြ် စစ် ပ်၏  ပ်ဖ  က်ခ ျုပ်ရံု ်းအ ွက် သန််းနငှော့ခ် ီပပီ်း ဖငွဖ က်းြ  ်း ရှ ဖေွဖပ်းဖနပပီ်း 

ရက်စက် ကြ််း ကျု ်ဖသ  ရ ဇဝ ်မပစ်ြှုြ  ်းက ု ဖငဖွ က်းဖ  က်ပံော့ဖနမခင််းမေငော့ ်SGX သည် န ငုင် ံက  

လူ ော့အခွငော့အ်ဖရ်းနငှော့ ်လူသ ်းခ င််းစ န ဖသ  ဥပဖေြ  ်းက ု ခ  ျု်းဖေ က်ဖနဖ က င််း  အဖ  က်အ  ်းြ  ်း 

ရှ ဖေွဖ ွွေ့ ရှ ခ ော့သည်။  

 

မြနြ် စစ် ပ်သည် ရက်စက် ကြ််း ကျု ်ဖသ  ရ ဇဝ ်ြှုြ  ်းက ု က  ်းလွနပ်ပီ်း ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၁ ရက်ဖန ော့က 

ရက်စက်ဖသ  စစ်အ ဏ သ ြ််းြှု ွင ်ေြီ ုကဖရစီနည််းက  ဖရွ်းဖက က် ငဖ်မြ  က်  ်းဖသ  အရပ်သ ်း 

အစ ု်းရ ံြှ ဥပဖေနငှော့ ်ြဖလ  ်ညီပ  အ ဏ သ ြ််းယူ  ်းသည်ော့ ရ ဇဝ ် အေွ ွေ့အစည််း မေစ်သည်။ 

စစ်ဖ  က်ခ ျုပ်ရံု ်းသည် လက်နက်ြ  ်းဝယ်ယူမခင််း ွင ်  ဝနရှ် ဖသ ဖ က ငော့ ်ဖငဖွ က်းြ  ်း ရှ ဖေွမခင််းသည် 

လက်ရှ ဆက်လက်မေစ်ပွ ်းဖနဖသ  စစ် ပ်၏ စစ်ရ ဇဝ ြ်ှုြ  ်းနငှော့ ်မြနြ် န ငုင်ြံှ မပည်သူလူ ုြ  ်းအဖပေါ် 

လူသ ်းမေစ်ြှုက ု ဆန ော့က် ငသ်ညော့် ရ ဇဝ ်ြှုြ  ်းက ု ဖငဖွ က်းဖ  က်ပံော့ဖပ်းသည်။  

 

Emerging Towns နငှော့ ်Cities Singapore Co. Ltd. (ETC) သည် ဇ ြ်ခံ   ုက်ခန််းြ  ်းနငှော့ ်ရံု်းခန််းြ  ်းပါရှ ဖသ  

အဖဆ က်အဦမေစ်သညော့် ရနက်ုနရ်ှ  Golden City အ ြ်ဖမြေွံွေ့ ပေ ျု်းဖရ်း လုပ်ငန််းဖန က်ကွယ်က အဓ က 

ရင််းနှ်ီးမြ ျုပ်နှသူံမေစ်သည်။ င ှ်းရြ််းဖန  ုငသူ်ြ  ်းြှ  Huawei နငှော့ ်Bank of China က ော့သ ု ော့ဖသ  အဖရ်းပါသညော့် 

 ရု ် ဖက ်ပ ုဖရ်းရှင််းကကီ်းြ  ်း ပါဝငသ်ည်။  

 



 
 

စစ် ပ်သ ု ော့ ဖပ်းသွင််းြှုြ  ်း ွင ်အစပ  ျု်း ဖပ်းသွင််းြှု (ပရီြီယံ) အဖြရ ကန ်ဖေေါ်လ  ၆.၈ သန််း၊ နငှော့ ်နစှ်စဉ် ဖပ်းသွင််းြှု 

အဖြရ ကနဖ်ေေါ်လ  ၂.၈ သန််း ပါဝငသ်ည်။ သဖ   ူညီခ က်ြှ   ည်ဖဆ က-်လည်ပ -်လ  ဖမပ င််း 

သဖ   ူစ ခ ျုပ်ဖအ က် ွင ်မေစ်ပပီ်း အြ  ်းဆံု်း နစှ် ၇၀ သက် ြ််းအဆံု်း ွင ်စစ် ပ်က အဖဆ ကအ်အံု်းက ု 

ပ ုငဆ် ုငြ်ှု အမေစ်ရရှ ြည်။ နစှ်ဖပါင််း ၇၀ အ ွင််း စစ် ပ်သ ု ော့ စုစုဖပါင််း ဖပ်းသွင််းဖင ွပြ ဏ ြှ  အဖြရ ကန ်ဖေေါ်လ  

၁၉၁.၁ သန််း အ  လ ြော့်ြည်။  

 

Justice For Myanmar  ပမပာပရ်းဆ  ုွငို့ရ်  သ ူရတနာပမ္ာငက် “SGX က ETC က ု ဆက်ပပီ်း 

ကုနသွ်ယ်ခွငော့မ်ပျု  ်းမခင််းအ ်းမေငော့ ်န ငုင် ံက  ရ ဇဝ ်ြှုက ု ဖငဖွ က်းဖ  က်ပံော့  က ု ပံော့ပ ု်းဖပ်းဖန ယ်။ 

မြနြ် စစ် ပ်ရ ော့ ရက်စက် ကြ််း ကျု ်ြှုဖ ွ အ ွက် အဖ  က်အ  ်းဟ  အခ ုငအ်ြ  ရှ ဖနပပီ်း အ ဏ သ ြ််း  ော့ 

အခ  နက် စလ ု ော့ သူ  ု ော့ရ ော့ လူသ ်းမေစ်ြှု အဖပေါ်ဆန ော့က် င ် ော့ ရ ဇဝ ်ြှုဖ ွဟ  အခုဆ ုရင ်ေက်ေရယ်ေြီ ုကဖရစီန ော့ 

ပင ြ််းခ ြ််းဖရ်းအ ွက် လြ််းဖ က င််းဖပေါ်ြှ  သူ  ု ော့ရ ော့ အသက်ဖ ွက ု   ်းရှ   ော့ ပင ြ််းခ ြ််းစွ  ဆနဒမပသူဖ ွ အဖပေါ် 

အခုအခါ က  ်းလွနလ် က်ရှ ဖန ယ်။ ETC အဖနန ော့ မြနြ် စစ် ပ်က ု ဖငဖွပ်းသွင််းြှုဖ ွ အ ်းလံု်း ရပ်ဆ ုင််းသွ ်း  ော့ 

အ   ကုနသွ်ယ်ြှုြှ ခ က်ခ င််း ရပ်ဆ ုင််း  ်းေ ု ော့ ကျွနြ်  ု ော့ အဖနန ော့ SGX က ု ဖ  င််းဆ ုပါ ယ်။ ETC ဟ  

မြနြ် စစ် ပ်ရ ော့ ရက်စကြ်ှုန ော့ လူ ု ပ ုငဆ် ုငြ်ှုဖ ွက ု ခ ု်းယူဖနြှုဖ ွအဖပေါ် ETC က ကူညီ ပံော့ပ ု်းဖပ်းဖန  က ု 

လက်ခံန ငုစ်ရ  ြရှ ပါ ူ်း။”  

 

Justice For Myanmar ၏ ဖရ ပြ ျု ွေ့ဖ  ် (Golden City)  ဏ္ဍ ဖရ်း အဖပေါ် စံုစြ််းစစ်ဖဆ်းြှုအရ စီြံက န််း ွင ်

ဖန ်ဖဝ်းနငှော့ ်စငက် ပူ  ု ော့၏ လူ ု ရံပံုဖငြွ  ်း ရင််းနှ်ီးမြ ျုပ်နှ ံ ်းသညော့် မြနြ် န ငုင်၏ံ ရ ု်းြ ဏ ်သ ြက ြဖလ်းရှ ်း၏ 

Maybank၊   ုငဝ်ြ်၏ E.SUN  ဏ ်နငှော့ ် ရု ်န ငု်င၏ံ ICBC အပါအဝင ်အဓ ကက ဖသ  ဖေသဆ ုငရ်   ဏြ်  ်း 

ပါဝင ်ပ ်သက်ဖနသည်က ု စံ ဖ ွွေ့ ရှ ခ ော့ရသည်။  

 

ရတနာပမ္ာငက် “ကျွနြ်  ု ော့အဖနန ော့ န ငုင် ံက   ဏဖ် ွက ု ETC န ော့ လုပ်  ်း  ော့ အဖ က်းဝယ်ကေ ်

ဝနဖ်ဆ ငြ်ှုဖ ွက ု ခ က်ခ င််း ရပ်ဆ ုင််းေ ု ော့ ဖ  င််းဆ ုပါ ယ်။ ETC က ု အဖ က်းဖပ်းမခင််းဟ  မြနြ် စစ် ပ်က ု 

အက  ျု်း အမြ ်ရဖစက  န ငုင် ံက  လူ ော့အခွငော့အ်ဖရ်း နငှော့ ်န ငု်င ံက  လူသ ်းခ င််းစ န ဖ  က်  ်းြှု 

ဥပဖေြ  ်းက ု ခ  ျု်းဖေ က်ြှု မ ေစ်ဖစသည်။ ETC ရ ော့ အဖ က်းရှငဖ် ွန ော့ အမခ ်း စီ်းပွ ်းဖရ်း လုပ်ငန််းအ ်းလံု်းက ု 



 
 

မြနြ် စစ် ပ်န ော့ သ သ  ငရ်ှ ်း  ော့ သူ  ု ော့ရ ော့ စီ်းပွ ်းဖရ်းအရ ဆက်နယွ်ဖန  ော့ ETC လ ု လုပ်ငန််းဖ ွန ော့ 

ဆက်စပ်ဖနြှုဖ ွက ု မေ ်ဖ  က်ေ ု ော့ ဖ  င််းဆ ုပါ ယ်။ မြနြ် စစ် ပ်ရ ော့ စီ်းပွ ်းဖရ်း လုပ်ငန််းဖ ွန ော့ ETC 

အပါအဝင ်သူ  ု ော့ရ ော့  ငရ်ှ ်း  ော့ လုပ်ဖေ ်က ုငေ်က်ဖ ွအဖပေါ် ပစ်ြှ ်  ်းလပု်ဖဆ င ် ော့ န ငုင် ံက  

အဖရ်းယူပ  ်ဆ ု ော့ြှုဖ ွလုပ်ေ ု ော့ ဖ  င််းဆ ုခ က်ဖ ွက ု  ပ်ဖလ င််း ဖ  င််းဆ ုလ ုက်ပါ ယ်။”  

 

အယ်ဒတီာအတကွ် မ္ တစ် ု

Justice For Myanmar ၏ SGX က ဖရ ပြ ျု ွေ့ဖ  ် အ ြ်ဖမြ ဖရ င််းဝယ်ြှုအဖပေါ် ဝက် ်ဆ ုက် ဖဆ င််းပါ်းက ု 

ဤဖနရ  ွင ် ကညော့်ပါ။  https://www.justiceformyanmar.org/stories/singapore-stock-exchange-listed-

real-estate-firm-contributes-millions-for-myanmar-army     

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမြည်သူြ ာျားအတွက် တရာျားြျှတြှုနငှ တ်ာဝနခံ်ြှုရရှှိစေစရျား အတွက် 

ေည်ျားရံ ျားလှုံှုံ့စ ာ်စနသည ် အြည်ြစ ာ်လှိ စသာ တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူ တေ်ေ မ ေ်ပြ ျား  က်ဒရယ်ဒ ြှိ ကစရေ နငှ  ်

စရရှည်တည်တံ ခှိ ငပ်ြြဲစသာ ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားကှိ  စရှ ှုံ့ ရှုလ က် ေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျားလ ြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျားလံ ျား ရြ် ှိ ငျ်ားရန ်

စတာငျ်ား ှိ လ က်ရှှိ သည်။  

 

ဆံု်း 

 

ထပ်မံသရိ ိလိိုပါက -  

ရတနာမမာင ် 

အ ျားစြျားလ် -  media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ် ှိ ဒ ် - https://www.justiceformyanmar.org/  

ြံ တူဝဘ် ှိ ဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွေ်တာ  - @justicemyanmar 

စ  ဘ တ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 


