
 
 

မြန်ြာဗ ိုလ်ခ ျုပ်က  ြီးြ ာြီးသည် ဆယ်နစှ်က  ာ် ာလအတငွြ်ီး Mytel ြှ အမြတက်င ွ

အကြရ  န်က ေါ်လာ သန်ြီး ၇၀၀ က  ာ် ရရှ ြည်  ို JFM   ကတွွေ့ ရှ သည်။  

Mytel   ို ခ  ်ခ ငြ်ီး ပ တဆ် ို ို့အကရြီးယူရန်နငှို့ ်ရငြ်ီးနှ ြီးမြ  ျုပ်နှှံြှုြ ာြီး ကလ ာို့ခ ရန် JFM   ကတာငြ်ီးဆ ိုသည်။  

 

၂၀၂၁ ခုနစှ် မတ်လ ၄ ရက်။ Mytel အမမတ်အစွန််း ရန ငုခ်ချေလျေ  ျို့ ဝှက်ချေက်အခ ေါ်  Justice For Myanmar 

တွက်ချေက်မှုက မမနမ်ာစစ်တ ်သည် စစ်တ ်က ထ န််းချေ  ်ထာ်းခသာ မ ုဘ ုင််းကွနရ်က် ခအာ် ခရတာတွင ် ါဝငခ်သာ 

၎င််းတ ု ို့၏ အစ ု်းရှယ်ယာမျော်းအတွက် ဆယ်နစှ်ခကျော်ကာလအတွင််း အမမတ်ခွွဲခဝမှုအခနမြငို့ ်အခမရ ကနခ် ေါ်လာ 

သန််း ၇၀၀ ခကျော် ရရှ န ငုခ် ကာင််း မ သခနသည်။  

 

မမနမ်ာန ငုင်ရံင််းနှ ်းမမ   ်နှမံှု ခကာ်မရှငသ် ု ို့ ခ ်း  ု ို့ခသာ Mytel ၏ အစ ရငခံ်စာတွင ်ါဝငခ်သာ ခန ို့မ်ှန််းချေက်အရ 

မမနမ်ာစစ်တ ်သည် ခဝစုအမမတ်ခငမွျော်းက ု ယခုနစှ်အခစာ  ငု််းမှ စတငရ်ရှ န ငုသ်ည်။  

 

Mytel ၏ အဆ ုမ  လ ာမှာ Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) အြွွဲျို့က အင်္ဂါခန ို့က အွနလ် ုင််းတွင ်

ထုတ်မ နခ်သာ ရင််းနှ ်းမမ   ်နှမံှု အခထာက်အထာ်းမျော်းထွဲတွင ် ါဝငသ်ည်။  

 

Justice For Myanmar ကမပာကရြီးဆ ိုခွငို့ရှ် သ ူရတာကြာင ် “  စက်ဆု စ်ရာခကာင််းတွဲို့ အမမတ်ခင ွ

ခန ို့မ်ှန််းချေက်ခတွဟာ Mytel ရွဲ ို့ အနတရာယ်က ု န ငုင်တံကာ အသ ုင််းအဝ ုင််းအခနနွဲ ို့ လစ်လျေျူရှုထာ်းလ ု ို့ မရဘ ်းဆ ုတာ 

အခရ်းခ ေါ် သတ ခ ်းခန ါတယ်။   အမမတ်အစွန််းခတွဟာ စစ်တ ်လ မ််းမ ု်းမှုခအာက်မှာ အလွနအ်မင််း 

ဆင််းရွဲ ကုခခံခနရတွဲို့ မ ည်သ ခတွဆ က မြစ်တယ်။ Mytel ကွနရ်က်ခ ေါ်မှာ ြုန််းတစ်ခါခခေါ်တ ုင််း နွဲ ို့ ခ တာ 

တစ်က လ ုဘ ုက် သုံ်းတ ုင််း မ ည်သ ခတွရွဲ ို့ ြ နှ  ်မှုက ု ခငခွ က်းခထာက် ံို့မှု မြစ်ခစ ါတယ်။ ရက်စက်ပ  ်း 

အကျေငို့ ်ျေက်မခစာ်းခနတွဲို့ မမနမ်ာစစ်အု ်စုက ု  ငု်္္  လ်ခရ်း အကျေ  ်းအမမတ်ခတွက တွန််းအာ်းခ ်းခနပ  ်း သ တ ု ို့ရွဲ ို့ 

အရှက်မွဲို့တွဲို့ ခသွ်းထွက်သံယ ု တ ုက်ခ ုက်မှုခတွက ု တွန််းအာ်းခ ်းခနတာကခတာို့ ခလာဘ ွဲ မြစ် ါတယ်။ Mytel 

အခ ေါ်မှာ ချေက်ချေင််း အခရ်းယ   တ်ဆ ု ို့ြ ု ို့နွဲ ို့  Mytel နွဲ ို့ Viettel စ ်း ွာ်းခရ်း လု ်ခြာ်က ုငြ်က်ခတွက ု 



 
 

အဆက်အသွယ်မြတ် ကြ ု ို့ ကျွနမ်တ ု ို့ ခတာင််းဆ ု ါတယ်။ လ သတ်သမာ်းခတွနွဲ ို့ လ ထုရွဲ ို့   ုငဆ် ုငမ်ှုက ု လုယ သ ခတွနွဲ ို့ 

မဟုတ် ွဲ မမနမ်ာမ ည်သ လ ထုနွဲ ို့ အတ  ရ ်တည် က ါ။” ဟု ခမ ာသည်။  

 

အစ ု်းရ၏ Mytel ရှယ်ယာက ု မမနမ်ာစစ်တ ်၏ ခကျောခထာက်ခနာက်ခံမ  ထာ်းခသာ မ ည်ခထာငစ်ု  ကံို့ခ ုင်ခရ်းနငှို့ ်

ြွံျို့ ပြ  ်းခရ်း  ါတ  (USDP) ခအာက် အစ ု်းရက ရှယ်ယာ  ုငရ်ှင်အမြစ် တာဝနခ် ်းထာ်းခသာ မမနမ်ာ စစ်တ ်  ုင ်

စ ်း ွာ်းခရ်း ကုမပဏ မြစ်သညို့် Star High မှ တဆငို့ ်ထ န််းချေ  ်ထာ်းသည်။ Justice For Myanmar ၏ 

စံုစမ််းစစ်ခဆ်းမှုက Star High သည် Myanmar National Telecom Holdings (MNTH) က ု အရင််းအနှ ်း 

ထညို့်ဝငက်ာ ခငခွ က်းထညို့်သွင််းမခင််းအာ်းမြငို့ ်Mytel တွင ်၎င််းတ ု ို့၏ ရှယ်ယာက ု လျေ  ျို့ ဝှက်စွာ တ ု်းမမငို့ထ်ာ်းခ ကာင််း 

ခတွျို့ ရှ ခွဲို့သည်။ MNTH သည် Mytel တွင ်ခရ ုန  ရင််းနှ ်းမမ   ်နှံမှုမျော်း လု ်ခဆာငန် ငုခ်စရန ် ံို့  ု်းခ ်းခသာ အမျော်း  ုင ်

ကုမပဏ မြစ်သည်။ MNTH မှ ရှယ်ယာမျော်း ခရွျို့ခမ ာင််းပ  ်းခသာ အခါ Mytel တွင ်Star High ၏ ရှယ်ယာမှာ ၃၉% 

အထ  တ ု်းမမငို့လ်ာန ငုသ်ည်။ MNTH သည် စစ်တ ်က ထ န််းချေ  ်ထာ်းခသာ အင််းဝ ဘဏမ်ှ ခချေ်းခင ွ

အခမရ ကနခ် ေါ်လာ ၁၀ သန််းက ုလည််း ရရှ ခွဲို့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနစှ် ခြခြာ်ဝါရ လ ၂၆ ရက်ခန ို့တွင ်MNTH ၏ 

ရှယ်ယာ  ုငရ်ှင ်န ငုင်တံကာ စွမ််းအင ်ထုတ်လု ်ခရ်း (IPG) က Mytel မှ ရင််းနှ ်းမမ   ်နှမံှုမျော်းက ု ခရာင််းချေခ ကာင််း 

ခ ကညာခွဲို့သည်။  

 

မရတနာမမာငက် ဆကမ်  ာသည်မ ာ “Justice For Myanmar က IPG ရွဲ ို့ ခ ကညာချေက်က ု ကက  ဆ ုလ ုက်ပ  ်း Mytel 

မှာ ရှ တွဲို့ သ တ ု ို့ရွဲ ို့ ရှယ်ယာခတွက ု အလျေငအ်မမန ်စွန ို့ ်စ်လ ုက်ြ ု ို့ သ တ ု ို့က ု ခတာင််းဆ ုထာ်း ါတယ်။ တမခာ်း Mytel 

ရှယ်ယာ   ုငရ်ှငခ်တွကလည််း IPG ခနာက်က ု လ ုက် ကရမှာ မြစ်ပ  ်း မမနမ်ာစစ်အု ်စုနွဲ ို့ လု ်ခနတွဲို့ သ တ ု ို့ရွဲ ို့ 

စ ်း ွာ်းခရ်းက ု အဆံု်းသတ်ရ ါမယ်။ စစအ်ု ်စုက ပင မ််းချေမ််းစွာ ဆနဒမ သ ခတွအခ ေါ် ရက်စက်တွဲို့ တ ုက်ခ ုက်မှုခတွက ု 

အရှ နမ်မ  ငို့လ်ာပ  ်း လမ််းခတွခ ေါ်မှာ ခသွ်းခချောင််းဆ ်းလာတာခ ကာငို့ ်စ ်း ွာ်းခရ်း လု ်ငန််းခတွအခနနွဲ ို့ 

ဆံု်းမြတ်ချေက်ခ ုငမ်ာတွဲို့ လု ်ခဆာငမ်ှုခတွ လု ်ခဆာင ်ကြ ု ို့နွဲ ို့ စစ်တ ်ရွဲ ို့ လ ထုအခ ေါ် န ငုင်တံကာ ရာဇဝတ်မှုမျော်း 

ကျေျူ်းလွနမ်ှုမှာ မ ါဝင ်ကြ ု ို့ ခတာင််းဆ ုချေက်က ု ကျွနမ်တ ု ို့ ထ မ်ံ ခတာင််းဆ ုလ ုက် ါတယ်။” 

 

 



 
 

 

 

အယ်  တာြ ာြီးအတ ွ် ြှတခ်  ်။  

 

Justice For Myanmar ၏ Mytel အမမတ်ခငွ ခန ို့မ်ှန််းချေက်၏ မမနမ်ာစစ်တ ်၏ ရှယ်ယာမျော်း ဆ ုငရ်ာ 

ဝက်ဆ ုက်ခဆာင််း ါ်းက ု  www.justiceformyanmar.org/stories/how-hundreds-of-millions-of-dollars-

from-mytel-consumers-will-flow-to-military-generals တွင ်ကညို့် ါ။  

 

See Justice For Myanmar၏ Mytel နငှို့ ်Viettel တ ု ို့က မမနမ်ာစစ်တ ်၏ ရာဇဝတ်မှုမျော်းက ု မညက်ွဲို့သ ု ို့ 

 ံို့  ု်းခနသည်က ု  https://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-

how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-

myanmar-military တွင ် ကညို့် ါ။  

 

မမနမ်ာရင််းနှ ်းမမ   ်နှမံှုမျော်းနငှို့ ် တ်သက်သည်ို့ ထုတ်မ နခ်ျေက်က ု DDoSecrets ဝက်ဘ်ဆ ုက် 

https://ddosecrets.com/wiki/Myanmar_Investments ခ ေါ်တွင ်ခ ါင််းလု ်ဆွွဲ ါ။  

 

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  
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ထ ်မံသရိ ိလိို ါက -  

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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