
 
 

စစ်တပ်နငှ  ်ဆက်န ွှယ်သည ် ဆဆောက်လုပ်ဆ ေးဆ ေ်ာဆဆောငသ်ကုူမ္ပဏီအဆပေါ်  SGX ၏ 

စ ုေးစမ်္ေးစိစစ်မ္ှုကုိ Justice For Myanmar က တနု  ်ပပန် 

၂၀၂၁ ခုနစှ် ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်။ မြနြ် န ငုင်။ံ Emerging Towns and Cities Singapore Co. Ltd. (ETC) နငှ  ်

စပ်လျဉ်း၍  Justice For Myanmar ၏ ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်ဖန  ထုတ် အစီရငခံ်စ အဖပေါ်  စငက် ပူ 

စဖတ  အ တ်ချ န််း (SGX) ၏  အလျငအ်မြန ်တုန  မ်ပနလ် ြှုက ု  Justice For Myanmar က ကက ြိုဆ ုပါသည်။  ETC 

သည် စငက် ပူ စဖတ  အ တ်ချ န််း (SGX)  က ု အသုံ်းမပြို၍ မြန်ြ စစ်တပ် တပ်ဖထ က်ချြိုပ်ရံု ်းအတွက် သန််းနငှ ခ်ျီ၍ 

ဖငဖွ က်းရှ ဖေွဖပ်းဖနပါသည်။  စစ်ဖထ က်ချြိုပ်ရံု ်းသည် လူြျ ြို်း တုန််းသတ်မေတ်ြှု၊ လူသ ်းြျ ြို်းနယွ်စုက ု 

ဆန  က်ျငဖ်သ  ရ ဇဝတ်ြှုြျ ်းနငှ  ်စစ်ရ ဇဝတ်ြှုြျ ်းအပါအဝင ်ရက်စက် ကြ််း ကြိုတ်ဖသ  ရ ဇဝတ်ြှုြျ ်းတွင ်

အသုံ်းမပြိုဖသ  လက်နက်ခဲယြ််းြျ ်းဝယ်ယူရန ်တ ဝနရ်ှ  သည ် ရံု်းမေစ်သည်။ SGX သည် Justice For Myanmar ၏ 

အစီရငခံ်စ က ု တုန  မ်ပနရ်နန်ငှ  ်စည််းြျဉ်းြျ ်း၊ ဥပဖေြျ ်းနငှ  ်လုပ်ထံု်းလုပ်နည််းြျ ်းအ ်းလံု်းက ု လ ုက်န လျက် 

စ ရင််းတွင ်ဆက်လက်တည်ရှ ရန ်သင ဖ်လျ ်ဖ က င််း မပသရန ်ETC က ု ညွှန ်က ်းထ ်းပပီ်းမေစ်သည်။  SGX ၏ 

လုပ်ထံု်းလုပ်နည််းဆ ုငရ်  အဖရ်းယူဖဆ ငရွ်က်ချက် ြျ ်းတွင ်ETC ၏ “ဖနရ အဆ ုမပြိုထ ်းြှုနငှ  ်အမခ ်းဖသ  

ဖငဖွ က်းရှ ဖေွြှု လုပ်ဖဆ ငခ်ျက် အ ်းလံု်းက ု” ရပ်ဆ ုင််းထ ်းရန ်ပါရှ သည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ဆပပောဆ ေးဆိခုွင ရိှ်သ ူ တနောဆမ္ောငက် “SCG က မြနြ် စစ်တပ်ရဲ   

ရက်စက် ကြ််း ကြိုတ်တဲ  ရ ဇဝတ်ြှုဖတွက ု တ ုက်ရ ုက်ဖငဖွ က်းဖထ က်ပံ ဖနတဲ  ETC က ု စံုစြ််းစီစစ်ြှု  လုပ်ေ ု   

အဖရ်းပါတဲ  ဖမခလှြ််းက ု လုပ်ဖဆ ငခဲ် ပါတယ်။ ကျွနြ်တ ု  ရဲ   အစီရငခံ်စ က ု တုန  မ်ပနသ်ည ်အဖနမေင  ်ေ ီလုပ်ထံု်း 

လုပ်နည််းဆ ုငရ်  အဖရ်းယူြှုဖတွက ု ကျွနြ်တ ု   ကက ြိုဆ ုပါတယ။် ကုလသြဂ္ဂ အချက်အလက်ရှ ဖေွဖရ်းြစ်ရှငက် 

အ ကံမပြိုထ ်းတဲ အတ ုင််း မြနြ် စစ်တပ်နဲ   သူတ ု  ပ ုငဆ် ုငတ်ဲ  ေါြှြဟုတ် ထ န််းချြိုပ်ထ ်းတဲ  လုပ်ငန််းဖတွ နဲ   စီ်းပွ ်း 

ကူ်းသန််းြှု ဆက်ဆံဖရ်းဖတွ အ ်းလံု်းက ု ရပ်ဆ ုင််းရပါြယ်။ စစ်တပ်က ု အရပ်သ ်း ထ န််းချြိုပ်ြှုဖအ က်ြှ ထ ်းရှ ပပီ်း 

ေက်ေရယ်စနစ်ြှ တဆင  ်ေြီ ုကဖရစီက ု မပနလ်ည်ထူဖထ ငေ် ု   မြနြ် စစ်တပ်က ု အံတုရ ြှ  အခ ုငအ်ြ  

ညီညီညွတည်ွတ်ရပ်တည်ဖနတဲ  ပင ြ််းချြ််းစွ  ဆန  က်ျငဆ်နဒမပသူဖတွအဖပေါ် ကျ ်းလွနခဲ် တဲ  မြနြ် စစ်တပ်က ု 

ဘဏ္ဍ ဖင ွဖထ က်ပံ မခင််းဟ   ရက်စက်ပပီ်း အ ကြ််းေက်တဲ  ရ ဇဝတ်ြှုဖတွက ု 

အ ်းဖပ်းအ ်းဖမြ က်မေစ်ဖစပါတယ်။ ေဖီန  ဟ  ဖေဖေ ်ဝါရီ ၁ ရက် အ ဏ သ ြ််းတဲ  အချ နက်စလ ု   

သတင််းသြ ်းဖတွ၊ ကဖလ်းဖတွနဲ   ပင ြ််းချြ််းစွ  ဆနဒထုပ်ဖေ ်သူဖတွအဖပေါ် ရက်စက် ကြ််း ကြိုတ်တဲ  

မြနြ် စစ်အုပ်စုရဲ   အ ကြ််းအေကဆ်ံု်း ရက်ဖတွထဲက တစ်ရက်မေစ်ပါတယ်။ ကျ ်းလွနသူ်ဖတွက ု သူတ ု  ရဲ   

ရ ဇဝတ်ြှုဖတွအတွက် တ ဝနခံ်ြှု ရှ ဖစရပါြယ်။”  



 
 

အယ်ဒတီောမ္ ောေးအတကွ် မှ္တခ် က်။  

 

ဤဖနရ တွင ်ETC အဖပေါ် Justice For Myanmar ရဲ   အစီရင်ခံစ က ု  ကည ်န ငုပ်ါတယ်။  

https://www.justiceformyanmar.org/stories/singapore-stock-exchange-listed-real-estate-firm-

contributes-millions-for-myanmar-army  

 

SGX ၏ ကကီ်း ကပ်အဖရ်းယူြှု အဖသ်းစ တ်က ု https://links.sgx.com/1.0.0/corporate-

announcements/TACBBBWELWDPZBCD/3b1cfbf8eae7b1090e4375c351f43a519faa4439964c45fd12

2d813c6e14ba4e   တွင ် ကည ်ပါ။  

 

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/ 
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