အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆက္ထုံးမ်ား၊
အလြဲသုံးစားျပဳမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား။
Mytel ၊ Viettel ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကမာၻအႏွံ႔
ကြန္ရက္တစ္ရပ္မွ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံတကာ
ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဳးလြန္မႈကို အားေပးကူညီေနပုံ။

Justice For Myanmar သည် မြန်ြာမြည်သူြ ာျားအတွက် တရာျားြျှတြှုနင
ှ ် တာဝန်ခံြှုရရှှိစေစရျား
အတွက် ေည်ျားရို ျားံ လှုံှုံ့စ

ာ်စနသည် အြည်ြစ ာ်လှိိုစသာ တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူ တေ်ေိုမ ေ်ပြျား

က်ဒရယ်ဒြှိိုကစရေနှင် စရရှည်တည်တံခှိင
ို ပ် ြြဲစသာ ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားကှိို စရှ ှုံ့ ရှု လ က် ေေ်တြ်
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား ရြ်
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ှိိုငျား် ရန် စတာင်ျား

ှိိုလ က်ရှှိသည်။

မာတိကာ
အဓိက အချက်အလက်မျာျား

၅

နိဒါန်ျား

၉

အသျားပ ြုနည်ျားနာ

၁၃

ဝ ါဟာရ အဓိ ပာယ်ဖွငဆ
့်် ချက်
ိ

၁၅

အခန်ျား ၁။ ဝနာက်ခအဝပခအဝန

၂၄

၁ (၁)

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား တာဝန်ရှှိြှု

၂၅

၁ (၂)

မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အာဏာရှင်

၂၉

၁ (၃)

ေေ်တြ်၏ အခ က်မြ

၁ (၄)

မြန်ြာမြည် လူအခွငအစရျား
်
စနာက်ခံအစမခအစန

၃၄

၁ (၅)

မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနင
ှ ် အက င်ြ က် မခောျားြှုြ ာျား

၃၈

၁ (၆)

Viettel - ိုနျား်

၄၅

န်စသာ အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားြှု

က်သွယ်စရျား

၃၁

င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားနှင် ဒံျားို က ည်ြ ာျား

အခန်ျား ၂။ ဝ ကျားနန်ျားဆက်သယ
ွ ်ျားဝရ “ပ ြုပ င်ဝပ ာင်ျားလဲမှ” - စစ် စ

၄၉

၂ (၁)

Mytel: “အြ ာျားြှိိုငန
် င
ှ ် ြိုဂ္ဂလှိက က်ေြ်” ေေ်တြ်ခရှိိုန

၅၈

၂ (၂)

မြန်ြာအြ ှိ ျားသာျား

၆၀

၂ (၃)

Mytel ၏ ြထြ

၂ (၄)

စ ာ်စမ စရျားက သတ်မ တ်ြှုကှိို မ ေ်စေသည်

၆၅

၂ (၅)

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို၏ ဝန်စ

၆၉

၂ (၆)

င်ျားြ်ကဒ် ြှတ်ြံိုတင်မခင်ျား

က်သွယ်စရျားဥျားြှိိုင်
ံိုျား စခေါ်

ှိိုြှု

၆၄

ာင်ြှုြ ာျား

၇၀

အခန်ျား ၃။ MYTEL မှာ “အရ ်ဘက်ဆတာ”
ိ
ဘာမှမရှိဘျား

၇၂

၃ (၁)

မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ Viettel

၇၄

၃ (၂)

Mytel ၏ ေေ်ဘက်

၃ (၃)

မြန်ြာမြည်ရှှိ Viettel ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျား

၈၁

၃ (၄)

ြဟာြှိတ်မြ ထာျားစသာ ဗယက်နြ် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား

၉၀

ှိိုငရ
် ာ အစမခခံအစ

ာက်အအံို

အခန်ျား ၄။ စစ်တ ်နင
ှ ့်် MYTEL ဆက်သယ
ွ ်ဝရျားဂ ိြုလ်တ

၇၆

၉၂

၄ (၁)

AsiaSat (စဟာင်စကာင်)

၉၄

၄ (၂)

Hughes Network Systems (USA)

၉၈

၄ (၃)

ဗယက်နြ် ောတှိိုက်နင
ှ ် စ ကျားနန်ျား

၁၀၀

က်သွယ်စရျား (VNPT)

၄ (၄) Gilat ပဂ္ှိ လ်တို ကွနရ
် က်ြ ာျား (အေစစရျား)

၁၀၂

၄ (၅)

Intelsat (လူဇင်ဘတ်/အစြရှိကန်)

၁၀၄

၄ (၆)

JAXA, Hokkaido and Tohoku တကက သှိိုလ်ြ ာျား (ဂ္ ြန်)

၁၀၇

အခန်ျား ၅။ စစ်တ ်အဝပခစိက်စခန်ျားမျာျားရှိ MYTEL
၅ (၁)

၁၁၀

တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျား် အဝှိိုငျား် ြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ်

င်စရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ

၁၁၄

စထာက်ကူစြျားသည်။
၅ (၂)

Mytel နှင် ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရံိုျား

၁၂၀

အခန်ျား ၆။ MYTEL နှင ့်် ပမန်မာစစ်တ ်သ ိ ကမဘ
ာလျားဆိင်ရာ နည်ျား ညာနှင ့်် တာ၀ါတိင် ဝ
့်

ာက် ဝ
့် ျားသွငျား် သမျာျား

င်လွှငေက်
်
နင
ှ ် ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ် ကှိရှိယာြ ာျား

၁၂၃

၆ (၁)

ထြ်

၁၂၅

၆ (၂)

စရဒယှိို ကှိရှိယာြ ာျား

၁၂၆

၆ (၃)

အခ ှိန် သတ်ြှတ်မခင်ျား နည်ျားြညာ (Timing technology)

၁၂၆

၆ (၄)

ဓါတ်အာျားစြျားသွငျား် သူြ ာျား (Power suppliers)

၁၂၇

၆ (၅)

Nokia ( င်လန်) နှင် Ericsson (

၁၂၈

၆ (၆)

Mytel ၊ မြန်ြာေေ်တြ်တှိိုနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်စနစသာ

ွဒင်)
က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင် ကိုြပဏြ ာျား

အခန်ျား ၇။ ဝငွဝနာက်ကိ လိက် ကည့််ပခင်ျား
၇ (၁)

၁၂၉
၁၃၃

Mytel နှင် Viettel တှိိုြှ တ

င် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျား် စနစေသည်

၁၃၆

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျား
၇ (၂)

ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားသည် Mytel နှင် Viettel တှိိုြှတ

င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား

၁၄၁

အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် စနစေသည်။
၇ (၃)

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ရင်ျားနှျားြတည်စငွကှိို ရန်ကိုနေ
် စတာရှယ်ယာ

စရာင်ျားဝယ်စရျားလိုြ်ငန်ျားြှတ
၇ (၄)

ဘဏ္ဍာစရျား

၇ (၅)

ထှိနျား် ခ ြ်ြှုကှိို ရယူြါ။

င် တှိိုျားြွာျားစအာင် လိုြ်စ

ှိိုင်ရာ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

၁၄၅

ာင်မခင်ျား
၁၄၈
၁၅၆

ဝတွွေ့ ရှိချက်မျာျား

၁၅၇

အကကြံပ ြုချက်မျ ျား

၁၆၂

ဝနာက်ဆက်တ ွဲ ၁။

၁၇၅

ဝနာက်ဆက်တ ွဲ ၂။

၁၈၅

ဝနာက်ဆက်တ ွဲ ၃။

၁၉၀

ဝနာက်ဆက်တ ွဲ ၄။

၁၉၇

ဝနာက်ဆက်တ ွဲ ၅။

၁၉၉

အဆြံျားု သတ်မှတစ
် ု

၂၀၅

4

အဓိက အချက်အလက်မျာျား



Mytel သည် မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် လ်ကွနရ
် က်မ ေ်ပြျား မြန်ြာေေ်တြ်၊ ဗယက်နြ်နင
ှိို င
် ၏
ံ အြ ှိ ျားသာျား
ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနနှင် မြန်ြာရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နသ
ံှ ူြ ာျား၏ ကွနရ
် က်တေ်ခိုတှိိုက ြှိိုင်
ေတင်လှိိုက်ခ ှိန် ဇွနလ
် ၂၀၁၈ ြှေ၍ အသံိုျားမြ ခွင် စလျှာက်ထာျားသူအစမခခံအရ
သန်ျားစက ာ်မ င် စေ ျားကွက်တွင်း် ၀င်ရ ောက်မှု ရ ောက်ကျရ

ှိိုငသ
် ည်။ ၎င်ျားကှိို

ှိိုလျှင် သံိုျားေွြဲသူ ၁၀

ော်လည််း ရ ်းကွက်ယှဉ်ပ ြိုငမ
် ှုမမငမ
် ော်း၍

အက ှိ ျားအမြတ်ကကျားြာျားစသာ လိုြ်ငန်ျားတေ်ခိုမ ေ်သည်။



Mytel ၊ ၎င်ျား၏ ြှိိုငရ
် ှငြ
် ာျားမ ေ်စသာ Viettel ၊ မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် (Myanmar Economic
Cooperation) နှင် Myanmar National Telecom Holding Public Ltd (MNTH) တှိိုနှင် ၎င်ျား၏
ြေစည်ျားတင်သွငျား် သူြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို နည်ျားြညာလွှစ
ြဲ မြာင်ျားစြျားြှု၊ အစမခခံအစ
စ ေါ်စ

ာင်တည်စ

ာက်ြှု၊ ဘဏ္ဍာစထာက်ြြှု
ံ ၊ ဝန်စ

လက်လှြ်ျားြစေြှုြှတ



ာက်အအံို

ာင်ြှုြ ာျား မြ လိုြ်စြျားြှုနင
ှ ် စဒတာြ ာျားကှိို

င် တှိိုက်ရို ှိက်စသာ်၎င်ျား၊ သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎င်ျား ြံြှိိုျားစြျားစနသည်။

ဤေျားြွာျားစရျားအခ က်အလက်ြ ာျားသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒစအာက်တွင် တာဝန်ယူတာဝန်ခံြှုအတွက်
သက်စရာက်ြှုြ ာျားရှှိပြျား ဤအေရင်ခံောြှ ထှိိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံြှု အစ ကာင်ျားအရာြ ာျားအစြေါ်
ခွြဲမခြ်ျားေှိတ်မ ာ သံိုျားသြ်စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားကှိို အဓှိက တင်မြထာျားသည်။

5

အဓှိက အခ က်အလက်ြ ာျား

Mytel နှင့်် Viettel တိသည်
ပမန်မာစစ်တ ်အတွက် နည်ျား ညာ၊ အဝပခခအဝဆာက်အအနှင့််
့်
ဝဒတာမျာျား ရရှိဝအာင် ဝ



ာက် ့်ဝ ျားသည်။

Viettel သည် အဓှိက ေေ်တြ်ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေိုကကျားတေ်ခိုမ ေ်ပြျား ၎င်ျား၏ ြူလြေ်ရှငြ
် ှာ
လက်နက်ြ ာျားကှိို သိုစတသနမြ ရန်၊ ထိုတ်လိုြ်ရန်နင
ှ ် စရာင်ျားခ ရန်မ ေ်သည်။ ေေ်လက်နက်ြ ာျားနင
ှ ်
ြံိုေံနေ
ှ ်ြ ှိ ျား အသံိုျားမြ နှိင
ို စ
် သာ နည်ျားြညာြ ာျားကှိို ထိုတ်လြ
ို ်စနစသာ Viettel ၏ ေျားြွာျားစရျား
အေှိြ်အြှိိုငျား် ြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ်
လည်ြတ်လိုြ်စ



က်

ြ
ံ ှုြ ာျားရှှိမခင်ျား နှင/သှိ
် ိုြဟိုတ် မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင်

ာင်မခင်ျားရှှိစနသည်။

Mytel နှင် Viettel သည် လက်နက်နင
ှ ် ြံိုေံနေ
ှ ်ြ ှိ ျား အသံိုျားမြ နှိင
ို စ
် သာ နည်ျားြညာြ ာျား လွှြဲစမြာင်ျား
စြျားအြ်မခင်ျား၊ ေေ်တြ်၏ အစမခခံအစ
ြှတ

ာက်အအံိုအာျား သင်တန်ျားစြျားမခင်ျားနင
ှ ်အ

င်မြြှင်စြျားမခင်ျား

င် မြန်ြာေေ်တြ်၏ စခတ်ြ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျားကှိို တှိိုက်ရို က
ှိ ် ကူညြံြှိိုျားစနသည်။ မြန်ြာ

ေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ြှ ြှိိုင်

အြါအဝင် Mytel ၏ စအာက်စမခ ယနတရာျားအစ

ှိိုငစ
် သာ ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ်စကဘယ်ကွနရ
် က်

ာက်အအံိုကှိို မြန်ြာေေ်တြ်အာျား ြျှစဝစြျားထာျား

ခြဲသည်။



Viettel ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏတေ်ခိုသည် ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားရှှိ ေေ်တြ်၏
က်သွယ်စရျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနသည် Mytel ၏
တည်စ

ာက်စနြှုအာျား ဥျားစ

က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင် အနည်ျား

ာင်စနသည်။ ၎င်ျားတှိိုအထြဲတွင် စဒသ

ံိုျား ၃၈ ခို

ှိိုငရ
် ာနှင် ဗ ဟာ

ှိိုငရ
် ာ

ကွြ်ကြဲစရျားဌာနြ ာျား၊ စမခလ င်တြ်ရင်ျားြ ာျားနင
ှ ် ေေ်အင်ဂ္ င်နယာတြ်ရင်ျားတေ်ခိုတှိို ြါဝင်သည်။
ထှိိုအစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျား၏ အြ ာျားေိုသည် တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားစဒသြ ာျားတွင် ရှှိစနပြျား ကကျားြာျားစသာ
လူအခွငအစရျားခ
်
ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို တှိိုက်ရို ှိက် ခ ှိ ျားစ ာက်က ျားလွနစ
် နသည် တြ်ရင်ျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားကှိို
လက်ခံထာျားရှှိသည်။ မြန်ြာေေ်တြ်၏ လက်နက်ထိုတ်လြ
ို ်စနသည် ကာကွယ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျားြ ာျား
ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ တွင်



က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင် ၄ ခို တည်ရှှိစနသည်။

အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနစအာက်ရှှိ Viettel သည် ဗယက်နြ်တွင် ခွြဲမခြ်ျားေှိြ်မ ာ
သံိုျားသြ်ြှုမြ လိုြ်ရန်အတွက် အခ က်အလက် အသံိုျားမြ သူြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား စဒတာြ ာျားကှိို
စမခရာခံလ က်ရှှိသည်။ (mining user data) မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် ဤအခ က်အလက်ြ ာျားကှိို
ရယူခွငရရှ
် ှိစနပြျား ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနနှိင
ို ြ
် ါသည်။
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Viettel နှင့်် Mytel တိတွ
့်် ဝရျားချိြုျားဝဖာက်မှုမျာျားနှင့်် ချိတဆ
် က်ဝနဝသာ
့် င် ပမန်မာစစ်တ ်၏ လအခွ
့် ငအ
တင်သင
ွ ျား် ဝရာင်ျားချသ နိင်ငတကာ ကွန်ရက်တစ်ခကိ ရရှိဝနသည်။


နှိင
ို င
် တ
ံ ကာေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် Mytel နှင် Viettel တှိိုကှိို နည်ျားြညာနှင်
ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား စြျားစဝလ က်ရှှိပြျား မြန်ြာေေ်တြ်၏

ှိိုျားရွာျားလှသည်

လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို တှိိုက်ရို က
ှိ ်စသာ်၎င်ျား သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎င်ျား
၎င်ျားတှိိုြှ ြံြှိိုျားစနသည် အနတရာယ်သှိို က စရာက်စနစေသည်။

 Intelsat (လူဇင်ဘတ် /အရမ က )် ၊ AsiaSat (ရ
Gilat Satellite Networks (အစစရ ်း)ြ ာျားနင
ှ ်

က်

ောင်ရကောင်)၊ ArianeGroup (မ င်
ံစရျားြှတ

စ်) နှင်

င် မြန်ြာေေ်တြ်သည်

Lockheed Martin နှင် Maxar Technologies ြှထိုတ်လိုြ်စသာ
က်သွယ်စရျားပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ ခွငရလ
်
က်ရှှိသည်။ အ
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

ှိိုြါ

ှိိုငရ
် ာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို တှိိုက်ရို က
ှိ ်

ြံြှိိုျားစနဘွယ်ရာ ရှှိသည်။



ဂ္ ြန်နင
ှိို င
် ၏
ံ အာကာသ စအဂ္ င်ေ တခိုမ ေ်သည် JAXA အမြင် ၎င်ျားတှိိုနှင်
ြဟာြှိတ်မြ ထာျားသည် ဂ္ ြန်တကကသှိိုလ်ြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားမ ေ်စေစသာ
မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အာကာသ

ှိိုငရ
် ာ အေအေဥ်ကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနသည်။

 အဓှိကက စသာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် Mytel အာျား စထာက်ြံစနကာ
မြန်ြာေေ်တြ်အာျား ကိုနသ
် ွယ်ြှုအရ ြံြှိိုျားစနပြျား ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက်သာ
အသံိုျားမြ ရစသာ နည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ ခွငရစေရန်
်
ြံြှိိုျားစြျားလ က်ရှှိစနသည်။ ၎င်ျားတှိိုထြဲတွင်
NEC (ဂျ
(ဂျ

)် ၊ ngena (ဂျောမ )ီ ၊ CommScope (USA)၊ Huawei (တရုတ်)၊ ZTE (တရုတ်)၊ မမ မ
် ော

)် နှင် Adva (ဂျောမ )ီ တှိိုြါဝင်သည်။ Viettel ြှတ

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားနှင် ခ ှိတ်

င် မြန်ြာေေ်တြ်၏ လူအခွငအစရျား
်

က်စသာ အမခာျား ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား ရှှိနင
ှိို ြ
် ါစသျားသည်။

၎င်ျားတှိိုထြဲတွင် Qualcomm မှ (ယူအက်စ်)၊ Microsoft (ယူအက်စ်ရအ)၊ Fujitsu (ဂျ
(ဖင်လ )် နှင် Ericsson (ဆွီဒင်)တှိိုြါဝင်သည်။
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)် ၊ Nokia

ပမန်မာစစ်တ ် အဝနပဖင့်် Mytel နှင့်် ၎င်ျား၏ မဟာမိတ်ကွန်ရက်မျာျား၏ အမျာျားသိပဖစ်ဝသာ၊
နိင်ငတကာ ဝငွဝ ကျား ့် ိျားမှုမှ အကျိြုျားအပမတ်ရဝနသည်။


Mytelကှိို အြ ာျားမြည်သူနင
ှ ် ြိုဂ္ဂလှိက က်ေြ်ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုအမ ေ် စ ာ်စ

“အေှိိုျားရရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင”် မ ေ်သည်။ ေေ်တြ်သည် Mytel ြှတ
ြှိိုင်

ာင်ထာျားခြဲပြျား ေေ်တြ်က

င် အြ ာျားမြည်သူြှိိုင် ရံြံိုစငွြ ာျားနင
ှ ်

ှိိုငြ
် ှုြ ာျားကှိို အလွြဲသံိုျားောျားမြ လ က်ရှှိစနပြျား တရာျားြဝင်ကှိေစြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စသာ

ြံိုြှနဘ
် တ်ဂ္ က်တွင် ထည်သွငျား် ြထာျားစသာ လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ရံြံိုစငွကှိို မ ည်

ည်ျားစြျားစနကာ အြ ာျားမြည်သူြှိိုင်

ြေစည်ျားြ ာျားအာျား တလွြဲအသံိုျားမြ လ က်ရှှိသည်။



ကြ္ာဘဏ်ြှ ြံြှိိုျားစြျားထာျားစသာ
စ ေါ်စ



က်သွယ်စရျား မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျားအေအေဥ်ြှ Mytel အာျား

ာင်ြှုကှိို မ ေ်စေနှိင
ို ခ
် ြဲမခင်ျား မ ေ်သည်။

အဓှိကက စသာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျားအစနမ င် Viettel Global Investment JSC အာျား စခ ျားစငွြ ာျား
စြျားအြ်လ က်ရှှိစနပြျား မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်စေကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား
လိုြ်စ

ာင်နင
ှိို စ
် ေရန် ထြ်

က်လက်

င်ြံြှိိုျားစြျားလ က်ရှှိသည်။ ထှိိုရံြံိုစငွြ ာျားကှိို လက်နက်ြ ာျားနင
ှ ် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား

ြေစည်ျားြ ာျားအာျား မြန်ြာမြည်အတွက် ဝယ်ယူသံိုျားေွြဲစရျားနင
ှ ် လွှြဲစမြာင်ျားစရျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိင
ို ် ွယ်
ရှှိသည်။ HSBC (ယူရက)၊ Standard Chartered (ယူရက)၊ Mitsubishi UFJ Financial Group
(MUFG) (ဂျ

)် ၊ Taipei Fubon (ထုငဝ
် မ်) နှင် Maybank (မရလ်းရှော်း) အေရှှိစသာဘဏ်ြ ာျား

ြါဝင်သည်။



မြန်ြာေေ်တြ်အာျား တှိိုက်ရို ှိက် အက ှိ ျားစက ျားဇူျားမ ေ်စေသည် စခ ျားစငွြ ာျားနင
ှ ် ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိို

ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားက ြံြှိိုျားစြျားစနသည်။ ထှိိုအထြဲတွင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ြှ
ရှယ်ယာြှိိုင်

ှိိုငစ
် နစသာ ဘဏ်ြ ာျား၊ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် နင
ှ ် အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်တှိို၏

ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှု စငွစ ကျား

ှိိုငရ
် ာ အေအေဥ်ြ ာျားတွင် ြါဝင်စနစသာဘဏ်ြ ာျား ြါဝင်ြါသည်။

၎င်ျားတှိိုထြဲတွင် TPBank ၊ AB Bank ၊ VIB Bank ၊ BIDV နှင် VietinBank တှိိုြါဝင်သည်။

 မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ်မ ေ်စေစသာ Mytel ၏ ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ
် ာ လည်ြတ်စနြှုြ ာျားကှိို
Boku Boku (ယူအက်စ်ရအ)၊ Digital Virgo (မ င်
တှိိုြှ စထာက်ြံြှုြ ာျား စြျားစနြါသည်။
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အဓှိက အခ က်အလက်ြ ာျား

စ်)၊ Oracle (ယူအက်စ်ရအ) နှင် FPT (ဗီယက် မ်)

နိဒါန္း
“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။”

နိဒါန်ျား

သတင်ျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျားနည်ျားြညာသည် စကာင်ျားက ှိ ျားမ ေ်စေရန်အတွက် အင်အာျားတေ်ရြ် မ ေ်နင
ှိို ြ
် ါသည်။

၎င်ျားြှ လူြှုအသှိိုငျား် အဝန်ျားြ ာျားကှိို

က်သွယ်စြျားနင
ှိို ်သည်၊ ဗဟိုသိုတကှိို လက်လှြ်ျားြစေနှိင
ို သ
် ည်၊

သက်စြွျားဝြ်ျားစ ကာင်ျားြှုကှိို စထာက်ကူနင
ှိို သ
် ည်၊ လူြှုအစမြာင်ျားအလြဲအတွက် ကှိရှိယာတေ်ရြ်အစနမ င်
အသံိုျားမြ နှိင
ို ြ
် ါသည်။ ြှာျားယွငျား် သူြ ာျားလက်ထြဲသှိို စရာက်ရှှိသွာျားလျှငြ
် ူ အခ က်မြ

က်သွယ်စရျားြ ာျားသည်

ကကျားြာျားစသာ အနတရာယ်ကှိို မ ေ်စြေါ်စေနှိင
ို သ
် ည်။ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် ဇွနလ
် တွင် မြန်ြာနှင် ဗယက်နြ်ေေ်တြ်တှိိုသည်
မြန်ြာခရှိိုန ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူြ ာျား၏1 အဝန်ျားအဝှိိုငျား် ြ ာျား ြါဝင်လ က် မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ေတိုတထစမြာက်နင
ှ ် စနာက်

ံိုျား

ြှိိုဘှိိုငျား် ကွနရ
် က် စအာ်ြစရတာမ ေ်သည် ြှိိုငတ
် ြဲလ် (Mytel) ကှိို တည်စထာင်ခြဲ ကြါသည်။ ၂ နှေ်အတွငျား် ြှာြင်
သံိုျားေွြဲသူ အစမခခံအရစမြာလျှင် အသံိုျားမြ သူ ၁၀ သန်ျားစက ာ်မ င် ရစျ်းကွက်တွင်း် ၀င်ရ ောက်မှု ရ ောက်ကျ
ရ

ော်လည််း ရ ်းကွက်ယှဉ်ပ ြိုငမ
် ှုမမငမ
် ော်းရ

Mytel အာျား တည်စ
အစမခခံအစ

ော လု ်င ်း် တစ်ခုမဖစ်

ည်။2

ာက်ြှုနင
ှ ် လည်ြတ်ြှုတွင် မြန်ြာလက်နက်ကှိိုငတ
် ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၏ စ ကျားနန်ျား

ာက်အဥျားအာျား အ

က်သွယ်စရျား

င်မြြှင်တင်မခင်ျားနင
ှ ် ခ ြဲှုံ့ထွငမ် ခင်ျားတှိိုလည်ျား ြါဝင်စနခြဲြါသည်။ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာြှ

စရာင်ျားခ သူြ ာျား၏ က ယ်မြန်လှစသာ ကွနရ
် က်တေ်ရြ်ကှိို ေေ်တြ်ြှ အသံိုျားမြ ခွငရသွ
်
ာျားစအာင် Mytel ြှ
ြ က်နာှ ောအမ ေ် ကာကွယ်စြျားထာျားသည်။ အလာျားတူြင် Mytel အစနမ င် အမြတ်အေွနျား် အလွနရ
် ှှိသည်
ဘဏ္ဍာအရင်ျားအမြေ်ကှိိုြါ ထိုတ်လိုြ်စနရာ ၎င်ျားကှိို တရာျားြဝင်သည် ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် ေေ်တြ်၏
သျားသန် လျှှိ ှုံ့ ဝှက်ရံြံိုစငွ အမ ေ် အသံိုျားမြ စနနှိင
ို ်သည်။ လူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ်
လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်သည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို တာဝန်ရှှိစနသည် မြန်ြာေေ်တြ်သည် ဗယက်နြ်နင
ှ ်

ြဟာဗ ဟာက စသာ ြဟာြှိတ်မြ ြှုြှ တ

င် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်၊ အစမခခံအစ

ာက်အအံိုနင
ှ ် မြန်ြာနှိင
ို င
် သ
ံ ာျားြ ာျား

အစြေါ် ၎င်ျား၏ ထှိနျား် ခ ြ်ြှုကှိို ြှိိုြှိိုခ ြဲှုံ့ထွငလ
် ာစနခြဲသည်။ ဤမ ေ်ေဥ်ထြဲြှာြင် ေေ်တြ်သည် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ရံြံိုစငွနင
ှ ်
အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားကှိို အလွြဲသံိုျားောျားမြ စနခြဲပြျား ၎င်ျား၏ အာဏာကှိို ြှိိုြှိို ခှိိုငြ
် ာေွြဲပြြဲစေပြျား ထှိြ်တန်ျားဗှိိုလ်ခ ြ်ြ ာျားကှိို
ြှိိုြှိိုခ ြ်ျားသာစေခြဲသည်။
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နှိဒါန်ျား

မြန်ြာေေ်တြ်ြှ က ျားလွနသ
် ည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားတွင် ေေ်စရျား
ဒဂ္ ေ်တယ် နည်ျားြညာ အသံိုျားမြ ြှုတှိို ြါဝင်ြါသည်။ ေေ်တြ်စခါင်ျားစ

ှိိုငရ
် ာ

က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာြ ာျားနင
ှ ်

ာင်ြ ာျားြှ ရှငျား် လင်ျားစရျားေေ်

င်စရျားြ ာျား၊

အရြ်သာျားြ ာျားအစြေါ် စမြမြင်တှိိုက်ခှိိုက်ြှုြ ာျားနင
ှ ် ရွ ာြ ာျားအာျား လက်လွတ်ေြယ် စလစ ကာင်ျားတှိိုက်ခှိိုက်ြှုြ ာျား
အတွက် အြှိနြ
် ာျားထိုတ်မြန်ရာတွင်
အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျားြှတ

က်သွယ်စရျားေနေ်ြ ာျားြှတ
င် ေေ်တြ်၏ မြည်သူ

က်

င် လိုြ်စ

ာင်ခြဲသည်။

ံစရျားနင
ှ ် ေှိတ်ဓာတ်ေေ်

က်သွယ်စရျား

င်စရျား

ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ အစနမ င်3 အြိုနျား် ေကာျားကှိို မ န်စဝမခင်ျား၊ တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားနင
ှ ် ဘာသာစရျားလူနည်ျားေိုအိုြ်ေိုြ ာျား
အစြေါ် အ ကြ်ျား က်ြှုမ ေ်စေရန် လှုံှုံ့စ
နည်ျားြညာတှိိုြှတ

ာ်မခင်ျားတှိိုကှိို မြ လိုြ်နင
ှိို ခ
် ြဲသည်။

က်သွယ်စရျားနင
ှ ် ဒဂ္ ေ်တယ်

င် ေေ်တြ်အစနမ င် စောင် ကည်ြှုြ ာျားကှိို မြ လိုြ်စနနှိင
ို ပ် ြျား တရာျားြဝင် ထှိနျား် သှိြ်ျားမခင်ျားနင
ှ ်

ညြှင်ျားြန်ျားနြ
ှိှ ်ေက်မခင်ျားတှိိုအတွက် အရြ်သာျားြ ာျားကှိို ြေ်ြှတ်ထာျားစနနှိင
ို ခ
် ြဲသည်။ ထှိိုအမြင် တရာျားေရင်စရျားအစြေါ်
၎င်ျား၏ အာျားကကျားလှစသာ ခ ြ်ကှိိုငြ
် ှုြှတ
စဝ န်စသာ ဝက်ဘ်

ှိိုဒြ
် ာျားကှိို ြှိတ်

င် သတင်ျားစထာက်ြ ာျားနင
ှ ် တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူြ ာျားကှိို နှြ
ှိ ်ကွြ်မခင်ျား၊

ှိိုမခင်ျားနင
ှ ် အတှိိုက်အခံမြ စသာ အသံြ ာျား တှိတ်

ရည်ရွယ်သည် တရာျားစ ကာင်ျားအရ အစရျားယူြှုြ ာျား အေမြ လိုြ်စ

ှိတ်သွာျားစေရန်

ာင်မခင်ျားတှိိုကှိို မြ ြူစနြါသည်။

ေေ်တြ်ြှ 5G ကွနရ
် က်၊ အလှိိုအစလ ာက်သင်ယူစသာ ဥာဏ်ရည်တိုြ (Artificial Intelligence)၊
ြေစည်ျားြ ာျားအ ကာျား

က်သွယ်စရျား

က်သွယ်ြှုကွနရ
် က်၊ ကကျားြာျားသည် စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျားနင
ှ ် စဒတာအခ က်

အလက်ြ ာျား စမခရာခံမခင်ျား (data mining) တှိိုကှိို လက်လှြ်ျားြှလာသည်နင
ှ အြျှ
်
မြန်ြာအရြ်သာျားမြည်သူြ ာျား
အတွက် အနတရာယ် ြှိိုြှိိုကကျားြာျားရန်သာရှှိသည်။

သတင်ျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျား၊ စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအစြေါ် ေေ်တြ်၏ ခ ြ်ကှိိုငြ
် ှုသည် ၎င်ျားတှိိုက

မြန်ြာနှိင
ို င
် စ
ံ ရျားနင
ှ ် ေျားြွာျားစရျား အသွငစ
် မြာင်ျားမခင်ျားကှိို ထှိနျား် ခ ြ်၍ ကကှိ ျားကှိိုငခ
် ယ်လှယ်မခင်ျားြှတ
မ ေ်စြေါ်လာခြဲမခင်ျားမ ေ်သည်။

င်

က်သွယ်စရျား မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှုကှိို ကြ္ာဘဏ် (World Bank) ြှ

ြံြှိိုျားစနခြဲြါသည်။ ကြ္ာဘဏ်အစနမ င် ေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျားတှိိုခရှိိုနြ ာျား၏ အခန်ျားကဏ္ဍကှိို အြှတ်တြြဲ
သတှိြထာျားြှိဘြဲ တရာျားဝင်စေခြဲသလှိို ေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျား

အာျားစကာင်ျားစေခြဲြါသည်။ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျားြူျားစြါင်ျားစ

ှိိုငရ
် ာ ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်ကှိိုလည်ျား

ာင်ရွက်စရျားအ ွြဲှုံ့ (International Financial

Cooperation) နှင် အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ် (Asian Development Bank) တှိိုြှ စထာက်ြံခြဲစသာဘဏ်ြ ာျား
အြါအဝင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာနှင် ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားက Mytel ၏ ကွနရ
် က်ကှိို စငွစ ကျားြံြှိိုျားစြျားခြဲြါသည်။

မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ တွက် က်ဒရယ်ဒြှိိုကစရေနှင် စရရှည်တည်တခှိ
ံ ိုငပ် ြြဲစသာ ဒြှိိုကစရေရရန်အတွက်

ှိိုလျှင်

မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အရြ်သာျားထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက်တွင် ထာျားရြည်မ ေ်ပြျား နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအတွက်
တာဝန်ခံြှုကှိို ရှှိစေရြည်မ ေ်သည်။ သတင်ျားနင
ှ စ
် ကျားနန်ျား

11

နှိဒါန်ျား

က်သွယ်စရျား၏ အခန်ျားကဏ္ဍသည်လည်ျား

ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားနင
ှ ် ဒြှိိုကစရေအတွက် မ ေ်ရြည်မ ေ်ပြျား ေေ်တြ်၏ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားနင
ှ ်
အက င်ြ က်မခောျားြှုြ ာျားအတွက် လက်နက်သ ွယ် ြမ ေ်စေရြါ။

ဤအေရင်ခံောသည် စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားနင
ှ ် ဒဂ္ ေ်တယ် အတတ်ြညာတှိိုတွင် မြန်ြာေေ်တြ်၏

ြဟာဗ ဟာ အက ှိ ျားေျားြွာျားနင
ှ ် ေျားြွာျားစရျား အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျား၏ ြတ်သက်

က်နယ
ွ ်စနြှုြ ာျားကှိို အစသျားေှိြ်

စ ာ်ထိုတ်ရှငျား် မြထာျားသည်။ ဤအေရင်ခံောြှ မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား၊ လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်
က ျားလွနစ
် သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် အမခာျားလူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို Mytel နှင် ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျား
ြှိတ် က်ြ ာျားက ကူညစထာက်ြံစြျားစနြှုြ ာျားကှိို အစလျားထာျား စ ေါ် မြထာျားသည်။ မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျားတှိို
ြှိတ် က်ြ ာျား၏ ကကျားြာျားစသာ အက င်ြ က်မခောျားြှုကှိို ဤအေရင်ခံောက စ ေါ်ထိုတ်ထာျားပြျား ဤသည်ြှာလည်ျား
မြ ြ်စနစသာစရခြဲစတာင်၏ မြင်ရစသာထှိြ်ြှိိုငျား် ြျှသာ ရှှိြါစသျားသည်။

မြန်ြာေေ်တြ်၏ ြွငလင်
်
ျားမြင်သာမခင်ျား လံိုျားဝကင်ျားြြဲြှုစ ကာင် ဤသှိိုအေရင်ခံောြ ှိ ျားအစနမ င် ြည်သည်အခါြျှ
လံိုျားဝမြည်ေံိုလှိြ်ြည်ြဟိုတ်ြါ။ မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျားတှိိုြှိတ် က်ြ ာျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားမြ ြှုနင
ှ ် အက င်ြ က်
မခောျားြှုတှိိုကှိို ထြ်ြံေံိုေြ်ျားရန် လှိိုအြ်ြါြည်။ က ျားလွနသ
် ူြ ာျားကှိိုလည်ျား တာဝန်ခံခှိိုငျား် ရြါြည်။

မြည်သူလူထိုြှ အွနလ
် ှိိုငျား် တွင် ြှိိုြှိိုစရာက်ရှှိလာပြျား

က်သွယ်ြှုမြ လာသည် လ င်မြန်စသာ စမြာင်ျားလြဲြှုြ ာျား

နှငအတူ
်
မြန်ြာနှိင
ို င
် သ
ံ ည်လည်ျား ဒဂ္ ေ်တယ် စတာ်လှနစ
် ရျားတခိုကှိို စ ာ်စ

ာင်စနပြမ ေ်သည်။ မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ

ဒဂ္ ေ်တယ် အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားြှုကှိို ြည်သူက ထှိနျား် ခ ြ်စနြါသနည်ျား။ ြည်သည်ရည်ရွယ်ခ က်အတွက်နည်ျား။
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အသျားပ ြုနည်ျားနာ

ဤအေရင်ခံောကှိို လွတ်လြ်ေွာရရှှိနင
ှိို စ
် သာ အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားနင
ှ ် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ အတွငျား် က မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ Viettel
ေြံကှိနျား် လိုြ်ငန်ျားြ ာျားနင
ှ ် ြတ်သက်သည် အ ွြဲှုံ့တွငျား်

ှိိုငရ
် ာ ှိိုငတ
် ွြဲြ ာျားကှိို Viettel Construction Myanmar

(VCM) က အြှတ်တြြဲ ထိုတ်မြန်ြှိရာြှ စဒတာြ ာျား က ှိ ျားစြါက်ြှု

က စတွှုံ့ ရှှိရြှုတခိုကှိို အစမခခံထာျားမခင်ျား

မ ေ်သည်။ ဤြှတ်တြ်ျားြ ာျားတွင် ထိုတ်လွှငလက်
်
ခံနင
ှိို စ
် သာ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျား၏ အစသျားေှိြ်အေအေဥ်ြ ာျား၊
အစကာင်အထည်စ ေါ်စရျား

ှိိုငရ
် ာ ညွှန် ကာျားခ က်ြ ာျား၊ အစသျားေှိတ်ောရင်ျားြ ာျား၊ လက်ခံမ တ်ြှိိုငျား် ြ ာျား၊

ဓါတ်ြံိုြ ာျားနင
ှ ် အ ွြဲှုံ့တွငျား် ြူဝါဒြ ာျားတှိို ြါဝင်ြါသည်။ VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ ရရှှိစသာ ြှတ်တြ်ျားတခိုကှိို
ရည်ညွှနျား် ြှိြါက Justice For Myanmar ၏ ဝက်ဘ်

ှိိုဒတ
် ွင် ြူရင်ျားကှိို ရရှှိနင
ှိို ြ
် ည်မ ေ်ပြျား ရှာစ ွနင
ှိို ြ
် ည်

လင်ခ်ကှိိုလည်ျား စြျားထာျားြါသည်။ အြ ာျား ကည်ရှု နင
ှိို စ
် သာ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားတွင် ြါဝင်စနသည် Viettel
ဝန်ထြ်ျားြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားလံိုမခံ ြှုကှိို ထှိနျား် သှိြ်ျားရန် စ

ာင်ရွက်ခ က်ြ ာျားကှိိုလည်ျား Justice For Myanmar ြှ

မြ လိုြ်ထာျားြါသည်။

လွတ်လြ်ေွာရနှိင
ို စ
် သာ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားသည် စအာက်ြါ ြူလရင်ျားမြေ်ြ ာျားြှ မ ေ်ြါသည်။

•

မြန်ြာနှင် ဗယက်နြ်နင
ှိို င
် တ
ံ ှိို၏ နှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုငြ
် ဒယာြ ာျား၊ ဗယက်နြ်နင
ှ ် မြန်ြာေေ်တြ်တှိို၏
တရာျားဝင်ြဒယာြ ာျားကှိို ြှိြ
ို ှိိုဥျားောျားစြျားြါသည်။

•

မြန်ြာ၊ ဗယက်နြ်နင
ှ ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒြ ာျားနင
ှ ် ညွှန် ကာျားခ က်ြ ာျား

•

ကိုြပဏဝက်ဘ်

ှိိုဒြ
် ာျားနင
ှ ် ရန်ကိုနေ
် စတာအှိြ်ေ်ခ ှိနျား် ဝက်ဘ်

ှိိုဒတ
် ွင် ထိုတ်မြန်ခြဲသည်

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို၏ ွငဟခ
်
က်ြ ာျား
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•

အေှိိုျားရနှင် ကိုြပဏဝက်ဘ်

•

Google Earth ြှ ရရှှိစသာ ပဂ္ှိ လ်တိုရိုြ်ြံိုလွှာြ ာျား

•

LinkedIn ကိုြပဏနှင် Facebook အစကာင်ြ ာျား

•

ြှတ်ြံိုတင်ထာျားစသာ ြူြှိိုငခ
် ွငြ
် ာျားနင
ှ ် ထိုတ်မြန်ထာျားစသာ သှိြပံနည်ျားက သိုစတသနမြ ခ က်

အသံိုျားမြ နည်ျားနာ

ှိိုဒြ
် ာျားတွင် ထိုတ်မြန်ထာျားသည် သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား

စအာက်ြါ တ

•

င်ခံ ရရှှိသည် အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားကှိိုလည်ျား အလာျားတူ အသံိုျားမြ ထာျားြါသည်။

ကိုလသြဂ္ဂ၏ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ

ှိိုငရ
် ာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ သျားမခာျားလွတ်လြ်သည် အခ က်အလက်

ရှာစ ွစရျားစကာ်ြရှင၊် ကိုလသြဂ္ဂ၏ အထူျားေံိုေြ်ျားစရျားအရာရှှိ၊ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာနှင် မြန်ြာမြည်အစမခေှိိုက်
လူအခွငအစရျား
်
အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား အြါအဝင် ဂ္ိုဏသ
် ှိကခာရှှိစသာ အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားြှ ရရှှိသည်
လူအခွငအစရျား
်
ြှတ်တြ်ျားြ ာျား
•

ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် ြဒယာြ ာျားြှ အေရင်ခံောြ ာျား

•

ေျားြွာျားစရျား စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျား

အမ ေ်အြ က်အြ ာျားေိုတွင် အဂ္ဂလှိြ်ဘာသာေကာျားမ င် ြဟိုတ်စသာ ဘာသာေကာျားတေ်ခိုြှ အရင်ျားအမြေ်ကှိို
ရည်ညွှနျား် ြါက တရာျားဝင် ဘာသာမြန်

ှိိုခ က်ကှိို ရည်ညွှနျား် စသာ လင်ခ်ကှိို စြျားအြ်ြါြည်။ ဘာသာမြန်

ရှာြစတွှုံ့စသာ အစမခအစနြ ာျားတွင် Google ဘာသာမြန်ြှုကှိို စက ျားဇူျားမြ ၍ အသံိုျားမြ ြါ။
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အသံိုျားမြ နည်ျားနာ

ှိိုခ က်ကှိို

ဝ ါဟာရ အဓိ ပာယ်ဖွငဆ
့်် ချက်
ိ

ABBank

An Binh Commercial Joint Stock Bank
An Binh အေိုရှယ်ယာြှိိုင် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်

ADB

Asian Development Bank
အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်

Aerial Survey

စလစ ကာင်ျားြှ တှိိုငျား် ထွာမခင်ျား

Algorithm

ခှိိုငျား် စေထာျားစသာ တွက်ခ က်ြှု အေအေဥ်

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations အစရှ ှုံ့စတာင်အာရှနင
ှိို င
် ြ
ံ ာျားအသင်ျား

Backhaul Support

ြင်ြကွနရ
် က်နင
ှ ် စဒသတွငျား် ကွနရ
် က်အ ကာျား ခ ှိတ်

BIDV

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နစ
ံှ ရျားနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား

က်သည် ဝန်စ

ာင်ြှု

ှိိုငရ
် ာ အေိုရှယ်ယာြှိိုင် ဗယက်နြ်

ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်
BIO

Belgian Investment Company for Developing countries
ွံှုံ့ ပ ှိ ျား

BTS

ြဲနင
ှိို င
် ြ
ံ ာျားအတွက် ဘယ်လ်ဂ္ ယံ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ကိုြပဏ

Base transceiver station
ထိုတ်လွှငလက်
်
ခံနင
ှိို စ
် သာ အစမခေှိိုက်ေခန်ျား

BUC

Block upconverter
ပဂ္ှိ လ်တိုအခ က်မြသတင်ျားြ ာျားကှိို လွှငတင်
်
ရာတွင် လှုှိငျား် နြ
ှိ ်ြှ လှုှိငျား် မြင်သှိို
ကူျားစမြာင်ျားစြျားသည်ကှိရှိယာ

CDMA

Code-division multiple access
သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားေွာကှိို

က်သွယ်စရျားလြ်ျားစ ကာင်ျားတခိုထြဲသှိို

ြှိိုလွှငနှိ
် င
ို စ
် သာအရာ
Cesium clock

Atomic clock used for highly accurate timekeeping in high-speed
communications, global positioning and other functions
အရှှိနမ် ြင်လွနျား် သည်
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က်သွယ်ြှုြ ာျား၊ စမြြံိုစနရာမြြှုြ ာျားနင
ှ ်

အမခာျားလိုြ်ငန်ျားစ

ာင်တာြ ာျားတွင် လွနေ
် ွာတှိက သည် အခ ှိနမ် ြသြှုအတွက်

အသံိုျားမြ သည် အဏိုမြ နာရ
CFO

Chief financial officer
ဘဏဏာစရျားအရာရှှိခ ြ်

Cloud Computing

အင်တာနက်ကှိို အသံိုျားမြ ၍ အစဝျားထှိနျား်

ာဗာြ ာျားတွင် စဒတာြ ာျားကှိို

ေြံခန်ခွြဲသည်ေနေ်
CMEC

China-Myanmar Economic Corridor
တရိုတ်-မြန်ြာ ေျားြွာျားစရျားေကကဂန်

Communication Node

က်သွယ်စရျားလြ်ျားစ ကာင်ျားြ ာျားအာျား တ
အ

DAC

င် ထြ်ြံမ န်မ

ျား သှိိုြဟိုတ်

ံိုျားသတ်သည်စနရာ

Viettel Big Data Analytics Center
Viettel စဒတာအခ က်အလက်ကကျားြ ာျား ခွြဲမခြ်ျားေှိြ်မ ာသံိုျားသြ်သည်ေင်တာ

Dark fibre

Unused optical cable
အသံိုျားြမြ ရစသျားသည် စအာြ်တေ် ှိိုငဘ
် ာကကှိ ျား

DEG

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
German Investment Cooperation
ဂ္ ာြန် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား်

DFC

Development Finance Corporation
ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား်

DICA

Directorate of Investment and Company Administration
ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုနင
ှ ် ကိုြပဏြ ာျား ညွှန် ကာျားြှု ဥျားေျားဌာန

DOS

Directorate of Signals
အခ က်မြ

EBRD

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ

European Bank for Reconstruction and Development
မြန်လည်တည်စ

EDFI

ာက်စရျားနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား

ှိိုငရ
် ာ ဥစရာြဘဏ်

European Development Financial Institutions
ဥစရာြ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု

EW

ှိိုငရ
် ာ ဘဏ္ဍာစရျား အစ

ာက်အအံိုြ ာျား

Electronic warfare
အလက်ထစရာနေ် ေေ်ြွြဲ

Eximbank

Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank
ဗယက်နြ် သွငျား် ကိုနထ
် ိုတ်ကိုန်
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ှိိုငရ
် ာ အေိုရှယ်ယာြှိိုင် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်

Express of Intent

ေှိတ်ဝင်ောျားစ ကာင်ျား စ ေါ် မြခ က်

FMO

Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
(Dutch Entrepreneurial Development Bank)
နယ်သာလန် အစမခေှိိုက် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်

GPRS

General packet radio service
2G, 3G ြှိိုဘှိိုငျား် ကွနရ
် က်ြ ာျား၏ စဒတာေြံြှုမ င် ဝန်စ

GSM

ာင်ြှု

Global system for mobiles
ြှိိုဘှိိုငျား် လ်ြ ာျားအတွက် ကြ္ာလံိုျား

ှိိုငရ
် ာေနေ်

Guided Missiles

ြြဲထှိနျား် ဒျားံို က ည်ြ ာျား

HDBank

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
ဟှိိုခ ြင်ျားပြှိ ှုံ့စတာ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု

ICC

ှိိုငရ
် ာ အေိုရှယ်ယာြှိိုင် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်

International Criminal Court
နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ICT

ှိိုငရ
် ာ တရာျားရို ျားံ

Information and communication technology
သတင်ျားအခ က်အလက်နင
ှ ်

IFC

က်သွယ်စရျား နည်ျားြညာ

International Finance Corporation
နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျား ြူျားစြါင်ျားစ

IGT

Irrawaddy Green Towers

IRU

Indefeasible Use of Rights
ကန်ထရက် ခ ြ်

ာင်ရွက်စရျားအ ွြဲှုံ့

ှိိုသူနေ
ှ ်ဥျားအ ကာျား မြန်လည် က်

ှိိုမခင်ျား ြမြ နှိင
ို သ
် ည်

သစဘာတူညခ က်
Internet of Things

စနေဥ်သံိုျားြေစည်ျားြ ာျားတွင် မြ ြ်နထ
ံှ ာျားစသာ ကွနမ် ြ တာ အေှိတ်အြှိိုငြ
် ာျားအ ကာျား
အင်တာနက်ြှတ

IP

င် အမြန်အလှန်

က်နယ
ွ ်စနြှု

Internet protocol
အင်တာနက်စြေါ် အခ က်အလက်ြ ာျားတင်ြှိိုရာတွင် လှိိုက်နာရြည်ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား

ITAH

Irrawaddy Towers Asset Holdings

ITAR

International Traffic and Arms Regulations
နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ကိုနက
် ူျားသန်ျားြှုနင
ှ ် လက်နက်ြ ာျား

JAXA

Japan Aerospace Exploration Agency
ဂ္ ြန် အာကာသ စအဂ္ င်ေ
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ှိိုငရ
် ာ ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား

JSC

Joint Stock Company
အေိုရှယ်ယာြှိိုင် ကိုြပဏ

KIA

Kachin Independence Army
ကခ င်လွတ်စမြာက်စရျားတြ်ြစတာ်

Killer Robots

အလှိိုအစလ ာက် ြေ်ခတ်သည် လက်နက်တြ်

င်ထာျားစသာေက်

Ku-band

A range of the electromagnetic spectrum covering frequencies from 1218 GHz.
12-18 GHz အတွငျား် လှုှိငျား် လွှငြှု
် ြ ာျားကှိို လွှြ်ျားမခံ စေစသာ လျှြ်ေေ်သံလှိိုက်ေက်ကွငျား်
အတှိိုငျား် အတာ

Landing Station

ြင်လယ် သှိိုြဟိုတ် အမခာျားနင
ှိို င
် တ
ံ ေ်ခိုြှ ြှိြှိနင
ှိို င
် ံ၏ ကိုနျား် တွင်ျားသှိို စကဘယ်ကကှိ ျားြ ာျား
ေတင်စရာက်ရှှိလာသည်စနရာ

LID

Light Infantry Division
စမခမြန်တြ်ြ

LienVietPostBank

Lien Viet Post Commercial Joint Stock Bank
အေိုရှယ်ယာြှိိုင် Lien Viet Post ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်

MAEU

Myanmar Aerospace Engineering University
မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ စလစ ကာင်ျားနင
ှ ် အာကာသအတတ်ြညာ တကကသှိိုလ်

MAPCO

Myanmar Agribusiness Public Corporation
မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ လယ်ယာေျားြွာျားစရျား အြ ာျားြှိိုငက
် ိုြပဏ လြှိတက်

Market Capitalization Figure ေစတာစေ ျားကွက်တန် ှိိုျား
MAS

Military Affairs Security
ေေ်ဘက်စရျားရာ လံိုမခံ စရျားအ ွြဲှုံ့

MB

Military Commercial Joint Stock Bank
အေိုရှယ်ယာြှိိုင် တြ်ြစတာ် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်

MEC

Myanmar Economic Corporation
မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား်

MECTel

Myanmar Economic Corporation’s mobile network
မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ြှိိုဘှိိုငျား် လ်ကွနရ
် က်

MEHL

Myanma Economic Holdings Company Limited
မြန်ြာေျားြွာျားစရျား ဥျားြှိိုငက
် ိုြပဏလြှိတက်\

MOA
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Metadata

အမခာျားစဒတာြ ာျား၏ သတင်ျားအခ က်အလက်ကှိို ရှငျား် မြြျှစဝစြျားစသာ
စဒတာအခ က်အလက်အေို

MFOCN

Myanmar Fiber Optic Communication Network Co. Ltd.
မြန်ြာ ှိိုငဘ
် ာကကှိ ျားြျှင်

MIL

က်သွယ်စရျားကွနရ
် က် ကိုြပဏ လြှိတက်

Myanmar Investments International Ltd.
မြန်ြာရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လြှိတက်

MMK

Myanmar kyat, the currency of Myanmar
မြန်ြာက ြ်၊ မြန်ြာစငွစ ကျား

MNO

Mobile network operators
ြှိိုဘှိိုငျား် လ်ကွနရ
် က် စအာ်ြစရတာြ ာျား

MNTH

Myanmar National Telecom Holdings
မြန်ြာအြ ှိ ျားသာျား

က်သွယ်စရျား ဥျားြှိိုင်

MNTI

Myanmar National Telecom Infra Co. Ltd.

MNTS

Myanmar National Telecom Services Co. Ltd.
မြန်ြာအြ ှိ ျားသာျား

MOTC

က်သွယ်စရျား ဝန်စ

ာင်ြှု ကိုြပဏလြှိတက်

Ministry of Transport and Communications
ြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျား ဝန်ကကျားဌာန

Motion Sensor

လှုြ်ရှာျားြှု စမခရာခံြေစည်ျား

MoU

Memorandum of understanding
နာျားလည်ြှု ောချွနလ
် ွှာ

MPSS

Myanmar Payment Solution Services
မြန်ြာစငွစြျားစခ ြှုေနေ် ဝန်စ

MPT

ာင်ြှုြ ာျား

Myanma Posts and Telecommunications
မြန်ြာ

က်သွယ်စရျားလိုြ်ငန်ျား

MPU

Myanmar Payment Union

MTI

Myanmar Technologies and Investment Corporation
မြန်ြာ နည်ျားြညာနှင် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား်

Multicopters

ြှိြှိ ာသာ ြ ံသန်ျားနင
ှိို စ
် သာ အင်ဂ္ င် ၂ လံိုျားအထက် အသံိုျားမြ သည်ရဟတ်ယာဥ်ငယ်ြ ာျား

MVNO

Mobile virtual network operator
စအာက်စမခ အစ
စအာ်ြစရတာ
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ာက်အအံိုြရှှိဘြဲ လှိိုငျား် ကကှိ ျားြြဲ

က်သွယ်စရျားဝန်စ

ာင်ကွနရ
် က်

MWD

Myawaddy, Myanmar military media
မြဝတ၊ မြန်ြာေေ်တြ်ြဒယာ

Mytel

Telecom International Myanmar Co. Ltd.
တယ်လီကွ ်း် အင်တောရ ရှင် ယ်မမ မ
် ောကုမပဏလ
ီ ီမတက်

Nasdaq

A US-based stock exchange
အစြရှိကန် အစမခေှိိုက် အေိုရှယ်ယာစရာင်ျားဝယ်စရျားဌာန

NLD

National League for Democracy
အြ ှိ ျားသာျားဒြှိိုကစရေ အ ွြဲှုံ့ခ ြ်

Norinco

China North Industries Corporation
တရိုတ်မြည်စမြာက်ြှိိုငျား် ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျားြ ာျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား်

NRC

National Registration Card
နှိင
ို င
် သ
ံ ာျားေေေ်စရျားကဒ်

NTD

National Tower Development Co.Ltd.
အြ ှိ ျားသာျား တာဝါတှိိုင် ထိုတ်လိုြ်ြှု ကိုြပဏလြှိတက်

ODU

Outdoor unit
မြင်ြတွင် လှုြ်ရှာျားရစသာ ယူနေ်

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
ေျားြွာျားစရျားြူျားစြါင်ျားစ

OeEB

ာင်ရွက်ြှုနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား အ ွြဲှုံ့

Development Bank of Austria
သေကတျားယာျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်

OCR Technology

Optical character recognition technology
ြံိုရှိြ်ြ ာျားကှိို ေက်မ င်ကူျားစမြာင်ျား တ်သည် နည်ျားြညာ

Payload

ြှိိုက်

ံစြျားစခ ထာျားရစသာ ကိုနေ
် ည်ဝန်ထိုြ်

PPIAF

Public-Private Infrastructure Advisory Facility
အြ ာျားြှိိုင-် ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် အစမခခံအစ

S&K

ာက်အအံို

ှိိုငရ
် ာ အ ကံစြျားအ ွြဲှုံ့

Sabae Taung and Kyay Sin Taung
ေံြယ်စတာင်နင
ှ ် စ ကျားေင်စတာင်

Saffron Revolution

မြန်ြာမြည်တွင် ဒြှိိုကစရေ အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားစရျားအတွက် သံဃာြ ာျား ဥျားစ
၂၀၀၇ ခိုနေ
ှ ် လူထိုလှုြ်ရှာျားြှု

Sat Trooper Man Packs လူနင
ှ အတူ
်
သယ်စ
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ာင်နင
ှိို စ
် သာ ေေ်စမြမြင်သံိုျား

က်သွယ်စရျားကှိရှိယာ

ာင်သည်

SCB

Sai Gon Commercial Joint Stock Bank
ှိိုငဂ္
် ံို အေိုရှယ်ယာြှိိုင် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်

SD-WAN

Software-defined wide area network
စ

SeABank

ာ ်ဝြဲယာျားြှ မြဌာန်ျားစသာ က ယ်မြန်သည် ဧရှိယာ ကွနရ
် က်

Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank
အစရှ ှုံ့စတာင်အာရှ အေိုရှယ်ယာြှိိုင် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်

SIGINT

Signals intelligence
အခ က်မြ

က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှု

Simulator

သရိုြ်တူလိုြ်ေက်

Social listening

လူြှုကွနရ
် က်ြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလက် ရယူမခင်ျား

Spacecraft bus

ြေစည်ျားသယ် အာကာသ ကွနတ
် ှိနန
် ာ

SSU

Synchronization Supply Units
ထြ်တူမြ ြှု စထာက်ကူြေစည်ျားြ ာျား

Tatmadaw

Myanmar military
တြ်ြစတာ်၊ မြန်ြာေေ်တြ်

TECHCOMBANK

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank
ဗယက်နြ် အေိုရှယ်ယာြှိိုင် အတတ်ြညာနှင် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှုဘဏ်

TP Bank

Tien Phong Commercial Joint Stock Bank
Tien Phong အေိုရှယယ
် ာြှိိုင် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်

Transponders

စရဒယှိို အခ က်မြြှုကှိို လက်ခံပြျား အမခာျားအခ က်မြြှုကှိို အလှိိုအစလ ာက်
လွှငထို
် တ်စြျားသည်ေက်

TSRP

Telecommunications Sector Reform Project
စ ကျားနန်ျား

UAV

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျား ေြံခ က်

Unmanned aerial vehicle
စြာင်ျားသူြြဲ စလစ ကာင်ျားယာဥ်

UHF

Ultra high frequency
အမြင်လွန် လှုှိငျား် နန
ှု ျား်

UN

United Nations
ကြ္ာကိုလသြဂ္ဂ

UN IIFFMM

United Nations Independent International Fact-Finding Mission on
Myanmar
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ကိုလသြဂ္ဂ၏ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ

ှိိုငရ
် ာ လွတ်လြ်စသာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှင်
UPR

Universal Periodic Review
လူအခွငအစရျား
်
အစမခမြ အလှည်က သံိုျားသြ် အေရင်ခံော

UAV

Unmanned aerial vehicle
စြာင်ျားသူြြဲ စလစ ကာင်ျားသံိုျားယာဥ်ြ ာျား

USAT

Very Small Aperture Terminal
ပဂ္ှိ လ်တိုြှ စဒတာြ ာျားကှိို လက်ခံ ထိုတ်လွှငနှိ
် င
ို စ
် သာ နှေ်လြ်ျားသွာျား စမြမြင်ေခန်ျား

USDP

Union Solidarity and Development Party
မြည်စထာင်ေို ကံခှိိုငစ
် ရျားနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားြါတ

VCM

Viettel Construction Myanmar
Viettel မြန်ြာစ

VHF

ာက်လိုြ်စရျား

Very high frequency
အလွနမ် ြင် လှုှိငျား် နန
ှု ျား်

VHT

Viettel High Technology Industry Corp
Viettel အ

VIB

င်မြင် နည်ျားြညာ ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျား

Vietnam International Commercial Joint Stock Bank
ဗယက်နြ်အေိုရှယ်ယာြှိိုင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်

VIB

Vietnam International Bank
ဗယက်နြ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်

VTS

Video tracking system
ဗဒယှိို စမခရာစကာက်ေနေ်

Vietcombank

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
ဗယက်နြ် နှိင
ို င
် မံ ခာျား ကိုနသ
် ွယ်ြှု

Viettel

ှိိုငရ
် ာ အေိုရှယ်ယာြှိိုင် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ်

Military Industry and Telecoms Group
ေေ်တြ် ေက်ြှုနင
ှ ်

Viettelimex

က်သွယ်စရျားအိုြ်ေို

Viettel Import and Export
Viettel သွငျား် ကိုနန
် င
ှ ထို
် တ်ကိုန်

Virtualization

ကွနမ် ြ တာအစမခမြ ြံိုတူမြ မခင်ျား

VNPT

Vietnam Posts and Telecommunications
ဗယက်နြ် ောတှိိုက်နင
ှ စ
် ကျားနန်ျား
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က်သွယ်စရျား

VOIP

Voice over internet protocol
အင်တာနက်အသံိုျားမြ ၍ ေကာျားစမြာ

VRLA

Valve regulated lead-acid
အ

VSAT

ှိိုြှု

ှိိုရှငမ် ခာျားသည်ေနေ်မ င် လည်ြတ်သည် ခြဲနင
ှ အက်
်

ေ်

Very small aperture terminal
ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားြှ အခ က်မြြှုြ ာျားကှိို လက်ခံ၊လွှငထို
် တ်နင
ှိို သ
် ည် စမြမြင်ေခန်ျား

VTCC

Viettel Cyberspace Center
Viettel

VTTEK

ှိိုငဘ
် ာေစြေ် ေင်တာ

Vietnam Network Technologies Center
ဗယက်နြ် ကွနရ
် က်

YSX

ှိိုငရ
် ာ နည်ျားြညာ ေင်တာ

Yangon Stock Exchange
ရန်ကိုန် အေိုရှယ်ယာ စရာင်ျားဝယ်စရျားဌာန
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ေနာက္ခံအေျခအေန
•

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

•

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎၏ အာဏာ၊ အခြင့္ထူးခံမႈႏွင့္ အျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ

အခန္ း ၁

ကင္းလြတ္ခြင့္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး
ေျပာင္းေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
•

ဆက္သြယ္ေရးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို
လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည့္ စစ္တပ္၏ အဓိကက်ေသာ နယ္ပယ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

•

ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြန္ရက္
တစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ဤသည္က ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္
ေသာ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈအေပၚ
ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။

•

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

၁ (၁)

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား တာဝန်ရှှိြှု

၁ (၂)

မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အာဏာရှင်

၁ (၃)

ေေ်တြ်၏ အခ က်မြ

၁ (၄)

မြန်ြာမြည် လူအခွငအစရျား
်
စနာက်ခံအစမခအစန

၁ (၅)

မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြာွ ျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနင
ှ ် အက င်ြ က် မခောျားြှုြ ာျား

၁ (၆)

Viettel - ိုနျား်

န်စသာ အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားြှု

က်သွယ်စရျား

င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားနင
ှ ် ဒံျားို က ည်ြ ာျား

အခန်ျား ၁။
၁ (၁)

နိင်ငတကာ ဥ ဝဒနှင ့်် စျား ွာျားဝရျားလ ်ငန်ျားမျာျား တာ န်ရှိမှု

မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် အက ှိ ျားေျားြွာျားရှှိစနသာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအစရျား
်
တာဝန်ရှှိြှုြ ာျား
အတွက် တှိိုက်ရို ှိက်စသာ်၎င်ျား၊ သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎င်ျား တာဝန်ခံ၊ ဝာာဝန်ယူရနှိင
ို ် ွယ်ရှှိသည်။ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ ဥြစဒြ ာျားစအာက်တွင် နှိင
ို င
် ြ
ံ ာျားက တာဝန်ယူခှိိုငျား် သည်ကှိို ၎င်ျားတှိိုအစနမ င်

ခံရ ွယ်ရာရှှိသည်။ ၎င်ျားတှိိုအာျား နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှု ဥြစဒအရ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာနှင် မြည်တွငျား် တရာျားရို ျားံ ြ ာျားတွင်
ရာဇဝတ်စ ကာင်ျားအရ တာဝန်ခံခှိိုငျား် နင
ှိို ် ွယ်ရာရှှိသည်။ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအစြေါ် အထူျားသမ င်
သက်စရာက်စသာ ကိုလသြဂ္ဂ၏ လူအခွငအစရျား
်
အစမခခံြူြ ာျားနင
ှ ် ေျားြွာျားစရျား ြူျားစြါင်ျားစ

ာင်ရွက်ြှုနင
ှ ်

ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှုစရျားအ ွြဲှုံ့ (OECD)၏ လြ်ျားညွှနြ
် ှုြ ာျားစအာက်တွင် ၎င်ျားတှိိုအစနမ င် တာဝန်ြ ာျားရှှိစနြါသည်။

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအစရျားဥြစဒစအာက်
်
တွင် နှိင
ို င
် ြ
ံ ာျားအစနမ င် လူအခွငအစရျား
်
ကှိို စလျားောျား၊ ကာကွယ်၍
မ ည်
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ည်ျားစြျားရြည်မ ေ်သည်။ နှိင
ို င
် သ
ံ ာျားနင
ှ ် နှိင
ို င
် စ
ံ ရျား အခွင်အစရျား

ှိိုငရ
် ာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ သစဘာတူောခ ြ်၊

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား တာဝန်ရှှိြှု

ေျားြွာျားစရျား၊ လူြှုစရျားနင
ှ ် ယဥ်စက ျားြှု အခွငအစရျား
်
အမခာျား ရက်ေက်ပြျား လူြ

ှိိုငရ
် ာ နှိင
ို င
် ံတကာ သစဘာတူောခ ြ်၊ ညြှင်ျားြန်ျားနြ
ှိှ ်ေက်ြှုနင
ှ ်

န်သည် သှိိုြဟိုတ် သှိကခာက

င်ျားစေသည် မြ ြူ

က်

ံြှု သှိိုြဟိုတ် အမြေ်စြျားြှု

ှိိုငရ
် ာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ သစဘာတူောခ ြ်တှိို အြါအဝင် ေည်ျားစနှာင်ြှုရှှိသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာောခ ြ်ြ ာျားတွင်
ြါဝင်ထာျားစသာ အ ွြဲှုံ့ဝင်နင
ှိို င
် ြ
ံ ာျားအစနမ င် ၎င်ျားတှိိုနယ်စမြတွင် လာစရာက်အစမခေှိိုက်စသာ သှိိုြဟိုတ်
လိုြ်ငန်ျားလည်ြတ်စသာ သှိိုြဟိုတ် ၎င်ျားတှိို ထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက်တွငရ
် ှှိစသာ အရြ်သာျားနင
ှိို င
် ံသာျားြ ာျားနင
ှ ် ေျားြွာျားစရျား
လိုြ်ငန်ျားြ ာျား အြါအဝင် အမခာျားသူြ ာျားြှ ထှိိုောခ ြ်ြ ာျားကှိို လှိက
ို ်နာစေစရျား စသခ ာစေရန် တာဝန်ရှှိသည်။

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားတွင် စ

ာင်ရွက်စနသူြ ာျားြါ အြါအဝင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအစရျား
်
ဥြစဒကှိို ကကျားြာျားေွာ

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ှိိုငရ
် ာ တရာျားရို ျားံ (ICC) ၏ ေရင်ြှုစအာက်တွင် က စရာက်

ြါသည်။ စရာြသစဘာတူောခ ြ်စအာက်တွင် လူြ ှိျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှု၊ လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှု နှင် အမခာျားတှိိုငျား် မြည်အာျား ရန်လှိိုက ျားစက ာ်ြှု အေရှှိသည်တှိိုကှိိုက ျားလွနသ
် ူြ ာျားသည်
ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ှိိုငရ
် ာ တရာျားရို ျားံ စရှ ှုံ့စြှာက်တွင် တာဝန်ခံြှု ရှှိစေနှိင
ို ြ
် ည်မ ေ်သည်။ ဥြစဒြိုဒြ
် ၂၅ (ဂ္)

စအာက်တွင် “ထှိိုကြဲသှိိုစသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ှိ ျားတေ်ခိုခိုကှိို စေခှိိုင်ျားခ က်ကှိို အက ှိ ျားစ

ာင်ရန် ရည်ရွယ်ခ က်မ င်

၎င်ျားစေခှိိုငျား် ခ က်အတွက် လှိိုအြ်စသာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားကှိို စထာက်ြံမခင်ျား အြါအဝင် ၎င်ျားစေခှိိုငျား် ခ က် သှိိုြဟိုတ်
စေခှိိုငျား် ရန် ကကှိ ျားြြ်ျားခ က်တှိိုတွင် ကူညမခင်ျား၊ အာျားစြျားမခင်ျား သှိိုြဟိုတ် အမခာျားနည်ျားအာျားမ င် ြံြှိိုျားမခင်ျား” ကှိို
ြိုဂ္ဂှိ လ်တေ်ဥျားက စ

ာင်ရွက်သည် တခ ှိနတ
် ည်ျားြှာြင် ရာဇဝတ်စ ကာင်ျားအရ တာဝန်ရှှိြှုသည်လည်ျား အလာျားတူ

မ ေ်လာြါသည်။4 အရြ်သာျားလူဥျားစရ တေ်ခိုအစြေါ် ေနေ်တက တှိိုက်ခှိိုက်ြှု တေ်ခိုအတွငျား် လူသတ်ြှု၊
အ

ံိုျားသတ် အမြေ်မ တ်စေြှု၊ စက ျားကျွန်မြ ြှု၊ စြာင်ျားထိုတ်ြှု သှိိုြဟိုတ် လူထိုကှိို လွှြဲစမြာင်ျားစြျားြှု၊ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

ဥြစဒကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်သည် အက ဥ်ျားခ ြှု၊ ညြှင်ျားြန်ျားနြ
ှိှ ်ေက်ြှု၊ ြိုဒန
ှိ ျား် ြှုနင
ှ ် အမခာျားစသာ လှိငြ
် ှိိုငျား်
အ ကြ်ျား က်ြှုြံိုေံြ ာျား၊ တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားလူြ ှိ ျားနင
ှ ် ဘာသာစရျား
စြ ာက်

ံိုျားစေြှု နှင် အသာျားအစရာင် ခွြဲမခာျား

လူသာျားြ ှိ ျားနယ
ွ ်အစြေါ်

က်

ှိိုငရ
် ာ

ှိိုငရ
် ာ နှြ
ှိ ်ကွြ်ညြှင်ျားြန်ျားြှု၊ အာဏာခွငမြ
် ခ က်သံိုျား၍

ံြှု အေရှသ
ှိ ည်တှိိုအနက်ြှ တေ်ခိုခိုကှိို က ျားလွနမ် ခင်ျားကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားဟို စရာြ သစဘာတူောခ ြ်တွင် အဓှိြပာယ် ွင်

ထာျားြါသည်။5 ေေ်ရာဇဝတ်ြှု

ှိိုသည်ကှိို “ဂ္ နဗာ သစဘာတူညခ က်အစြေါ် ကကျားြာျား

ှိို

ှိိုျားရွာျားေွာ ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား”

နှင် “နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လက်နက်ကှိိုြဋှိြကခတွင် အက ံ ျားဝင်စသာ ဥြစဒြ ာျားနင
ှ ် ဓစလထံိုျားတြ်ျားြ ာျားအစြေါ် အမခာျား
မြင်ျားထန်သည် ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား” ဟို အဓှိြပာယ် ွငထာျား
်
သည်။6 နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒအရ “ကူညမခင်ျား၊
အာျားစြျားမခင်ျား သှိိုြဟိုတ် အမခာျားနည်ျားအာျားမ င် ြံြှိိုျားမခင်ျား” ဟူစသာ ောသာျား၌ ဤရာဇဝတ်ြှုြ ာျား စေခှိိုငျား် ခ က်တွင်
ဘဏ္ဍာစရျား၊ အစမခခံအစ
စြျားစ

ာက်အအံို သှိိုြဟိုတ် ြှိိုစ

ာင်စထာက်ြံစရျား ြံြှိိုျားြှုြ ာျားကှိို သှိလ က်နင
ှ ်

ာင်မခင်ျားြ ာျား ြါဝင်သည်။

ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ လြ်ျားညွှန် အစမခခံြူြ ာျားတွင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား

အစြေါ်တွင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအစရျား
်
ေံညွှနျား် ြ ာျား ြည်သှိို သက်စရာက်ြှုရှှိစနသည်ကှိို စ ေါ် မြထာျားပြျား ၎င်ျားတှိို
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နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား တာဝန်ရှှိြှု

နယ်စမြ သှိိုြဟိုတ် ၎င်ျားတှိို ထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက်တွင် အစမခေှိိုက်စသာ သှိိုြဟိုတ် လိုြ်ငန်ျားလည်ြတ်စသာ
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအစြေါ် နှိင
ို င
် ြ
ံ ာျား၏ တာဝန်ရှှိြှုကှိိုလည်ျား ထြ်ြံစမြာ
ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်

ထ
ှိို ာျားြါသည်။7 ကိုလသြဂ္ဂ၏

ှိိုငရ
် ာ လြ်ျားညွှန် အစမခခံြူြ ာျားအရ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအစနမ င် ၎င်ျားတှိို၏

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား လည်ြတ်ြှု၏ ရလဒ်စ ကာင် တှိိုက်ရို ှိက်သက်စရာက်စသာ၊ ၎င်ျားတှိို၏ ေျားြွာျားစရျား
က်

ံြှုြ ာျားြှ သွယ်ဝှိိုက်သက်စရာက်စသာ အနှုတ်လကခဏာစ

ြည်သည်ကှိိုြ

ှိို တာျား

ာင်သည် လူအခွငအစရျား
်
သက်စရာက်ြှု

ျား၍ လိုြ်ငန်ျားလည်ြတ်ရန် တာဝန်ရှှိစနြါသည်။8 ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအစနမ င်

လူအခွငအစရျား
်
အစမခအစနြ ာျား ြံိုြှန်
စ ေါ် မခင်ျား၊ ြွငလင်
်
ျားမြင်သာစသာ

န်ျားေေ်မခင်ျား၊ လူအခွင်အစရျား ြူဝါဒတေ်ရြ်ကှိို အစကာင်အထည်

က်သွယ်ြှု၊ အခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား မ ေ်လာခ ှိနတ
် ွင် သက်စရာက်ြှုကှိို

စလ ာနည်ျားစေမခင်ျားနင
ှ ် မြန်လည်ကိုောျားသည်နည်ျားလြ်ျားြ ာျား စထာက်ြံစြျားမခင်ျားတှိို အြါအဝင် စသခ ာသည်
လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

ေျားြွာျားစရျား ြူျားစြါင်ျားစ

ျားြှုြ ာျား (Due Diligence) ကှိို လိုြ်စ

ာင်ရွက်ြှုနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု

ှိိုငရ
် ာအ ွြဲှုံ့ (OECD)၏ နှိင
ို င
် ေ
ံ ံို ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေိုြ ာျားအတွက်

လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျားအရ အ ွြဲှုံ့ဝင်နင
ှိို င
် န
ံ င
ှ ် စလလာသည်အ

င်၌ ြါဝင်သူနင
ှိို င
် ြ
ံ ာျားတွင် အစမခေှိိုက်စသာ သှိိုြဟိုတ်

လိုြ်ငန်ျားလည်ြတ်စသာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား အစနမ င် လူအခွငအစရျား
်
ကှိိုငစ
်

ာင်ရန်နင
ှ ် ၎င်ျားတှိို၏ မ န်မ
ာင်ြှုြ ာျားကှိို တာျား

ေျားြွာျားစရျား ြူျားစြါင်ျားစ

ှိိုငရ
် ာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာေံညွှနျား် ြ ာျားကှိို

ျားစရျားလြ်ျားစ ကာင်ျားြ ာျားတစလျှာက် လူအခွငအစရျားခ
်
ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို

မ ေ်စေြည်၊ ြံြှိိုျားစေြည် သှိိုြဟိုတ် တှိိုက်ရို ှိက်
လိုြ်စ

ာင်ရြည်။9

က်ေြ်စေြည် အစမခအစနြ ာျား 10 နှင် အက င်ြ က်မခောျားသည်

ျားရန်အတွက် တက်ကကသည် ကကှိ တင်အေအေဥ်ြ ာျား မြ လိုြ်ရန် လှိိုအြ်ြါသည်။11

ာင်ရွက်ြှုနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု

ှိိုငရ
် ာအ ွြဲှုံ့ (OECD) အစနမ င် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ောခ ြ်ြ ာျားအစြေါ်

တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားနင
ှ အည
်
လှိိုက်စလ ာညေွာ စ

ာင်ရွက်နင
ှိို ြ
် ည် ေံညွှနျား် ြ ာျားကှိို ထြ်ြံ စ ေါ် မြမခင်ျားမ ေ်သည်။

ေျားြွာျားစရျား ြူျားစြါင်ျားစ

ှိိုငရ
် ာအ ွြဲှုံ့ (OECD) အစနမ င် လူအခွငအစရျား
်

ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ာင်ရွက်ြှုနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု

ှိိုငရ
် ာ ကကှိ တင်

ျားြှုြ ာျားနင
ှ ် အက င်ြ က်မခောျားြှု တှိိုက် က်စရျား လှိိုအြ်ခ က်ြ ာျားကှိို အစကာင်အထည်စ ေါ်ရန်

အတွက် ကဏ္ဍအလှိိုက် အထူျားမြ လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျားကှိို ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားစခ ျားစငွြ ာျား ထိုတ်စြျားရြည်
ဘဏ်ြ ာျား အြါအဝင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအတွက် ထိုတ်မြန်စြျားခြဲြါစသျားသည်။ 12

ဥြစဒအရ အတည်မြ မြဌာန်ျားထာျားသည်စနရာြ ာျားတွင် ြမ ေ်ြစန မြ လိုြ်ရြည် လူအခွငအစရျား
်
ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားြှုြ ာျားသည် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားြှ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို တာျား

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ

ျားနင
ှိို ရ
် န်အတွက်

ကာကွယ်စြျားြှုေနေ် အာျားစကာင်ျားစေရန် စထာက်ကူစြျားသည်။ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် မြင်သေ်ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား
နှိျားို ကာျားတက်ကကြှုတာဝန်

ှိိုငရ
် ာ ဥြစဒသည် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၏ ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုကှိို ကာကွယ်ရန်နင
ှ ်

က ျားလွနသ
် ူြ ာျားကှိို တာဝန်ခံနင
ှိို စ
် ေရန် ဥြစဒေနေ်တခို န်တျားစရျားသှိို စရှ ှုံ့ ရှု စသာ အမြ သစဘာစ
စမခလှြ်ျားတရြ်မ ေ်သည်။13
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နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား တာဝန်ရှှိြှု

ာင်သည်

လူအခွငအစရျား
်
အတွက် အစထွစထွ တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားအမြင် အထူျားသမ င် လက်နက်ြ ာျားနင
ှ ် နှေ်ြ ှိ ျား သံိုျားနင
ှိို စ
် သာ
ြေစည်ျားြ ာျား ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှုနင
ှ ြတ်
်
သက်၍ နှိင
ို င
် ြ
ံ ာျားအစနနှင် လှိိုက်နာရြည် လှိိုအြ်ခ က်ြ ာျားရှှိသည်။
နှိင
ို င
် ြ
ံ ာျားအစနမ င် ထိုတ်ကိုနစ
် ြျားြှိိုြှုြ ာျားကှိို နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လက်နက်ြ ာျား ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှုောခ ြ်၊
စဒသတွငျား် နင
ှ ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ြူစဘာင်ြ ာျားနင
ှ အည
်
ထှိနျား် ခ ြ်လိုြ်စ

ာင်ရန် တာဝန်ရှှိသည်။ “နှေ်ြ ှိ ျား သံိုျားနင
ှိို စ
် သာ”

ှိိုသည်ြှာ က ယ်မြန်စသာ သတ်ြှတ်ခ က်တေ်ရြ်မ ေ်ပြျား ေေ်စရျားအတွက်နင
ှ ် ေေ်စရျားအတွက် ြဟိုတ်စသာ
ရည်ရွယ်ခ က် နှေ်ခိုေလံိုျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိင
ို ်သည် ကှိရှိယာြ ာျားနင
ှ ်စ

ာ ်ဝြဲယာျားြ ာျားကှိို လွှြ်ျားမခံ သည်မ ေ်၍

ထိုတ်ကိုနထ
် ှိနျား် ခ ြ်စရျားထြဲတွင် ြါဝင်စြသည်။ ဝါေ်ေန်ျားနာျား သစဘာတူညခ က် (Wassenaar Arrangement)
သည် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျားြေစည်ျားြ ာျားအစြေါ် ထှိနျား် ခ ြ်ရန်အတွက် ြှိြှိ

နဒအစလ ာက် လိုြ်နင
ှိို စ
် သာနည်ျားလြ်ျားကှိို

စထာက်ြံစြျားြါသည်။

၎င်ျားတွင် အစြရှိကန်၊ ကစနဒါ၊ သေစတျားလ ၊ အှိနယ
ှိဒ ၊ ဂ္ ြန်၊ စတာင်ကှိိုျားရျားယာျားနင
ှ ် ဥစရာြသြဂ္ဂအ ွြဲှုံ့ဝင်
နှိင
ို င
် ြ
ံ ာျား အြါအဝင် ၄၂ နှိင
ို င
် ံ အ ွြဲှုံ့ဝင်အမ ေ် ြါရှှိသည်။14 ဥစရာြသြဂ္ဂ၏ လက်နက်ြ ာျားနင
ှ ် ေေ်ကှိရှိယာ
ြေစည်ျားြ ာျား ထှိနျား် ခ ြ်စရျား ဘံိုရြ်တည်ခ က်အတွငျား် သတ်မ တ်ြှု၊ ညြှင်ျားြန်ျားနြ
ှိှ ်ေက်ြှု၊ စြ ာက်

ံိုျားြှု၊

လက်လွတ်ေြယ် ထှိနျား် သှိြ်ျားမခင်ျားနင
ှ ် အမခာျား အဓှိကက စသာ လူအခွငအစရျားခ
်
ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား အေရှှိသည်
နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ နှြ
ှိ ်ကွြ်ြှုြ ာျားအတွက် နည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ နှိင
ို ် ွယ်ရာ အနတရာယ်ရှှိသည် နှိင
ို င
် ြ
ံ ာျားအာျား
လက်နက်စရာင်ျားဝယ်ကူျားသန်ျားြှု ြှိတ်

ှိိုမခင်ျားနင
ှ ် ထိုတ်ကိုနလ
် ှိိုငေ
် င်ြ ာျား မငင်ျားြယ်မခင်ျားတှိိုကှိို စ

ာင်ရွက်ရန်

တာဝန်တေ်ရြ် ရှှိြါသည်။15 ဤဘံိုရြ်တည်ခ က်အရ လက်ခံအသံိုျားမြ သူသည် ေေ်တြ် သှိိုြဟိုတ် လံိုမခံ စရျား
အ ွြဲှုံ့အေည်ျားတေ်ရြ်မ ေ်ြည်ဟို အက ှိ ျားအစ ကာင်ျား လံိုစလာက်စသာ အစမခအစနတေ်ရြ် ရှှိစနြါက ြေစည်ျား
ကှိရှိယာြ ာျားနင
ှ ် နည်ျားြညာြ ာျားကှိို “နှေြ
် ှိ ျားသံိုျား” ြေစည်ျားြ ာျားအမ ေ် သတ်ြှတ်သည်။ မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ ာျား
ကန်သတ်ြှုြ ာျားသည် ဥစရာြသြဂ္ဂစကာင်ေ၏ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံအစြေါ်

ံိုျားမ တ်ခ က်ြှတ

င် ဤြူကှိို

အသံိုျားမြ ခြဲမခင်ျား မ ေ်သည်။ 16 ဤသှိိုထှိနျား် ခ ြ်ြှုြ ာျားသည် အရြ်ဘက်နင
ှ ် ေေ်ဘက် ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက်
အသံိုျားမြ နှိင
ို ်စသာ စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားနယ်ြယ်ရှှိ နည်ျားြညာအစြေါ် သက်စရာက်သည်။

ဤအေရင်ခံောြှ စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာလူအခွင်အစရျားဥြစဒနှင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှု ဥြစဒ၊
တာဝန်သှိစသာ ေျားြွာျားစရျား လိုြ်စ

ာင်ြှုြ ာျားအစြေါ် လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျား အြါအဝင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအစရျား
်

ေံညွှနျား် ြ ာျားနင
ှ ် လက်နက်ြ ာျား၊ နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား ကိုနြ
် ေစည်ျားြ ာျားအာျား ကိုနသ
် ွယ်ြှုအစြေါ် ထှိနျား် ခ ြ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် ြတ်သက်၍
ခွြဲမခြ်ျားေှိြ်မ ာ သံိုျားသြ်ထာျားမခင်ျားမ ေ်သည်
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နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား တာဝန်ရှှိြှု

၁ (၂)

ပမန်မာနိင်င၏ အာဏာရှငဆ
် န်ဝသာ အသွငက
် ျားဝပ ာင်ျားမှု

မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ဒြှိိုကစရေ အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားြှုထြဲသှိို
နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ကှိို

ယ်ေိုနေ
ှ ်တခို စရာက်စနသည်တှိိုင် မြန်ြာေေ်တြ်အစနနှင်

က်လက် လွှြ်ျားြှိိုျားစနပြျား မြေ်ဒါဏ်စြျားခံရမခင်ျားြှ ကင်ျားလွတ်စနြှုနင
ှ အတူ
်
လည်ြတ်စန

ြဲ

မ ေ်သည်။ ေေ်တြ်ကှိိုယ်တှိိုငက
် ၎င်ျားတှိို၏ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် နှိင
ို င
် ံစရျား အက ှိ ျားေျားြွာျားကှိို ကာကွယ်ရန်အတွက်
န်တျားထာျားသည် အာဏာရှင် ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုအစမခခံေနေ်တခိုစ ကာင် ဤသှိိုလိုြ်စ
“ေည်ျားကြ်ျားရှှိစသာ” ဒြှိိုကစရေသှိို အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားစရျား

ာင်နင
ှိို ခ
် ြဲမခင်ျားမ ေ်သည်။17

ှိိုသည်ြှာ ေေ်တြ်ြှ ြူ ကြ်ျားစရျား

ွြဲစသာ ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို

အစမခခံဥြစဒကှိို ၂၀၀၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် မြဌာန်ျားပြျား ၂၀၁၀ ခိုနေ
ှ ်တွင် စရွ ျားစကာက်ြွြဲ မြ လိုြ်ကာ မ ေ်စြေါ်လာစသာ
ေေ်တြ်၏ လက်စဝခံြါတမ ေ်စသာ မြည်စထာင်ေို ကံခှိိုငစ
် ရျားနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားြါတ ဥျားစ

ာင်စသာ အေှိိုျားရ၏

သက်တြ်ျားတခိုတွင် ေတင်လာခြဲမခင်ျားမ ေ်သည်။

မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုအစမခခံဥြစဒစအာက်တွင် မြည်စထာင်ေို၏ ဥျားတည်ခ က်တေ်ရြ်ြှာ “နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်၏
အြ ှိ ျားသာျားနင
ှိို င
် စ
ံ ရျား ဥျားစ

ာင်ြှု အခန်ျားကဏ္ဍတွင် တြ်ြစတာ်က ြါဝင်ထြ်ျားစ

ဥျားတည်သည်”18 ဟိုြါရှှိပြျား ဒြှိိုကစရေ အစကာင်အထည် စ ာ်စ

ာင်နင
ှိို စ
် ရျားတှိိုကှိို အေဥ်တေှိိုက်

ာင်မခင်ျားကှိို ကန်သတ်၍ နှိင
ို င
် ံစတာ်၏

အေှိြ်အြှိိုငျား် ြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ ထှိနျား် ခ ြ်ြှုကှိို ကာကွယ်စြျားထာျားကာ အရြ်သာျား အေှိိုျားရ၊ လွှတ်စတာ်၊
အရြ်ဘက်ဝန်စ

ာင်ြှုနင
ှ ် တရာျားေရင်စရျားတှိိုကှိိုြါ အာျားစလ ာစြှျားြှှိနစ
် ေသည် အစမခခံြူတရြ် မ ေ်စနြါ

သည်။19 ေေ်တြ်အစနမ င် လွှတ်စတာ်အတွငျား် ၂၅% ခွြဲတြ်ျားစနရာကှိို ြှိိုင်

ှိိုငထ
် ာျားမခင်ျားြှတ

င် အရြ်သာျား

အေှိိုျားရအစြေါ် ၎င်ျား၏ထှိနျား် ခ ြ်ြှုကှိို ရထာျားသမ င် ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုအစမခခံဥြစဒ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျားတွငလ
် ည်ျား
ဗတှိိုအာဏာကှိို ရရှှိထာျားသည်။ ထှိိုအမြင် ေေ်တြ်အစနမ င် ဒို-သြမတ တေ်ဥျား၊ ကာကွယ်စရျား၊ မြည်ထြဲစရျားနင
ှ ်
နယ်ေြ်စရျားရာဝန်ကကျားြ ာျားကှိို ခန်အြ်နင
ှိို စ
် သာ အာဏာကှိိုလည်ျား ရရှှိထာျားသည်။ မြည်ထြဲစရျားဝန်ကကျားဌာနသည်
မြည်သူရြဲ၊ မြည်တွငျား် စထာက်လှြ်ျားစရျားနင
ှ ် အက ဥ်ျားစထာင်ကှိေစရြ်ြ ာျားအစြေါ် တာဝန်ရှှိပြျား ထှိိုအတွက်စ ကာင်
ေေ်တြ်အာျား အင်အာျားသံိုျားေွြဲြှုအစြေါ်တွင် တေ်ဥျားတည်ျား ထှိနျား် ခ ြ်ခွငကှိ
် ို စြျားထာျားသည်။

မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ တရာျားေရင်စရျားကှိိုလည်ျား မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ ဒြှိိုကစရေ အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားြှု ြေခင် ေေ်အာဏာရှငေ
် နေ်
ကာလအတွငျား် ကတည်ျားက ခန်အြ်ထာျားစသာ တရာျားသူကကျားြ ာျား လွှြ်ျားြှိိုျားစနခြဲသည် အာျားနည်ျားစသာ ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို
အစမခခံဥြစဒ

ှိိုငရ
် ာခံိုရို ျားံ နင
ှ ် တရာျားရို ျားံ ြ ာျားမ င် မြ လိုြ်ခံထာျားရသည်။ ဥြစဒြ ာျားကလည်ျား ေေ်တြ်ကှိို ထြ်ြံ

ကာကွယ်စြျားစနသည်။ ဥြြာအာျားမ င် မြည်စထာင်ေို ေေ်စ
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မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အာဏာရှင်

ျားစရျား အရာရှှိခ ြ်သည် ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျား

န်စသာ အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားြှု

ဌာနကှိို ေေ်စ

ျားနင
ှိို ခ
် ွင် ြရှှိစခ ။ စြာ်ကွနျား် တှိိုက် ဥြစဒကလည်ျား ေေ်တြ်ကှိို အြ ာျားမြည်သူသှိစေရန်

ထိုတ်မြန်မခင်ျား လိုြ်စ

ာင်ရန် တာဝန်ရှှိြှုြှ ကင်ျားလွတ်ခွင် မြ ထာျားရသည်။

ေေ်တြ်သည် ေေ်တြ်အရာရှှိစဟာင်ျားြ ာျားကှိို အရြ်ဘက် ဝန်ထြ်ျားဌာနြ ာျားသှိို ေနေ်တက လွှြဲစမြာင်ျားြှိိုစ
ထာျားမခင်ျားြှတ
ြဟိုတ်ဘြဲ

ာင်

င် အေှိိုျားရ၏ အရြ်ဘက် အေှိြ်အြှိိုငျား် ြ ာျားအစြေါ် ထှိနျား် ခ ြ်ြှုတေ်ရြ်ကှိို တရာျားဝင် နည်ျားလြ်ျားမ င်

ိုြ်ကှိိုငထ
် ာျားသည်။ ဤနည်ျားသည် ေေ်တြ်၏ဥျားစ

ာင်ြှုကှိို က ယ်မြန်စသာ သဇာကွနရ
် က်

တေ်ရြ်မ င် စထာက်ြံစြျားထာျားပြျား ေေ်တြ်ေျားြာွ ျားစရျားြ ာျားြှ ရရှှိစသာ

ိုလဒ်ြ ာျားအာျား ြျှစဝစြျားမခင်ျားမ င် တနည်ျား

တ ံို ထှိနျား် သှိြ်ျားထာျားသည်။20 ဥြြာအာျားမ င် ယခင် ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ်စဟာင်ျားတေ်ဥျားမ ေ်သည် မြန်ြာအစကာက်ခွနဌ
် ာန
အကကျားအကြဲ ဥျားစက ာ်ထင်ကှိို အြ ှိ ျားသာျားဒြှိိုကစရေအ ွြဲှုံ့ခ ြ် ဥျားစ

ာင်သည် အေှိိုျားရ တာဝန်ြယူခင် ကာျားမ တ်

ကာလ ြတှိိုငခ
် င် ၂၀၁၆ ြတ်လကြှ ၎င်ျား၏ ရာထူျားတာဝန် စနရာသှိို ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနြှ စရွှှုံ့စမြာင်ျား
စြျားခြဲသည်။ သွငျား် ကိုနန
် င
ှ ် ထွက်ကိုနက
် ှိေစရြ်ြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်ကှိို လိုြ်ြှိိုငခ
် ွငအာဏာစြျား
်
နင
ှိို ြ
် ည်၊ အရြ်သာျား
ထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက်တွင် တရာျားဝင်ရှှိသည် မြန်ြာ
ဥျားစ

ှိြ်ကြ်ျားအာဏာြှိိုငအ
် ာျားလည်ျား21 ေေ်တြ်ကခန်အြ်သူတေ်ဥျားြှ

ာင်လာသည်။22

အြ ှိ ျားသာျားဒြှိိုကစရေအ ွြဲှုံ့ခ ြ် ဥျားစ

ာင်စသာ သက်တြ်ျားတေ်ခို ရှှိခြဲလင်ကောျား ေေ်တြ်အစနမ င် ၎င်ျား၏

နှိင
ို င
် စ
ံ ရျားေနေ်အစြေါ် ထှိနျား် ခ ြ်ြှုကှိို စအာင်မြင်ေွာ အမြေ်တွယ်စေနှိင
ို ခ
် ြဲပြျား အြ ှိ ျားသာျားဒြှိိုကစရေ အ ွြဲှုံ့ခ ြ်
အစနနှငလည်
်
ျား ေေ်တြ်၏ သဇာအာဏာကှိို စလျှာခ နှိင
ို ြ
် ည် အဓှိြပါယ်မြည်ဝစသာ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှုြှုြ ာျား
မြ လိုြ်ရန် သှိိုြဟိုတ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒြ ာျားအာျား ေေ်တြ်က ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိိုြင် စဝ န်ရန်
သှိိုမ ေ်၍ ေေ်တြ်၏ မြ ြူစ

နဒြရှှိစနခြဲြါ။

ာင်ရွက်ြှုအစြေါ် ဒြှိိုကစရေနည်ျားက ကကျား ကြ်ြှု သှိိုြဟိုတ် လွတ်လြ်ေွာ

ကန်သတ်ြှုြ ာျား လံိုျားဝြရှှိသည်အမြင် စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားနင
ှ ် ေျားြွာျားစရျားေြံခန်ခွြဲြှု အေရှှိသည် အရြ်ဘက်

ထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက်တွင် တရာျားဝင်ရှှိစသာ နယ်ြယ်ြ ာျားအတွငျား် စရာက်ရှှိစနသည်ကှိိုြင် ြထှိနျား် ခ ြ်နင
ှိို ြ
် ါ။
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မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အာဏာရှင်

န်စသာ အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားြှု

၁ (၃)

စစ်တ ်၏ အချက်ပ ဆက်သယ
ွ ်ဝရျား

မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် ဒြှိိုကစရေလှိိုလာျားသည် အံိုကကြှုကှိို အ ကြ်ျား က်နြ
ှိှ ်နင
ှ ျား် ပြျား ၁၉၈၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် အာဏာ
ရရှှိလာကတည်ျားက ကာကွယ်စရျားကဏ္ဍ စခတ်ြစအာင် မြ မြင်ရန် ကကျားြာျားသည် အေအေဥ်တေ်ရြ်ကှိို ေတင်
ခြဲြါသည်။ တှိိုငျား် မြည်ကှိို နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ပငှိြ်ဝြ်ြှိမြာျားစရျားနင
ှ ် တရာျားဥြစဒေှိိုျားြှိိုျားစရျား စကာင်ေအစနမ င် အိုြ်ခ ြ်ခြဲပြျား
စနာက်ြှိိုငျား် တွင် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား စကာင်ေအမ ေ် အသွငစ
် မြာင်ျားခြဲြါသည်။ ၁၉၈၈
ခိုနေ
ှ ်ြှေ၍ နှိင
ို င
် စ
ံ ရျားအသွငက
် ူျားစမြာင်ျားစရျားလိုြ်သည် ၂၀၁၁ ခိုနေ
ှ ်အထှိ အေိုလှိိုက် အမြံ လှိိုက် ြ်ျား

ျားမခင်ျား၊

ညြှင်ျားြန်ျားနြ
ှိှ ်ေက်မခင်ျား နှင် တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားလူထိုြ ာျား ရှှိသည်နယ်စမြြ ာျားတွင် ရက်ေက် ကြ်ျား က တ်စသာ
ေေ်

င်စရျားြ ာျား မြ လိုြ်မခင်ျားတှိိုြှ တ

ထှိနျား် ခ ြ်ခြဲြါသည်။ အခ က်မြ

င် အကကင်ျားြြဲ အာဏာရှငေ
် နေ် တရြ်ကှိို လိုြ်စ

က်သွယ်စရျားေနေ် ေွြ်ျားစ

ာင်၍ လူထိုအစြေါ်

ာင်နင
ှိို ြ
် ှု တှိိုျားတက် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားမခင်ျားက ေေ်အိုြ်ခ ြ်ြှုနင
ှ ်

ရာဇဝတ်ြှုက ျားလွနမ် ခင်ျားြ ာျားကှိို မ ေ်နင
ှိို စ
် ေခြဲြါသည်။

ေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်ြှု ကာျားမ တ်စထာက်လှြ်ျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား အာျားလံိုျားသည် မြန်ြာ

ေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ စအာက်တွငရ
် ှှိပြျား မြန်ြာတြ်ြစတာ် ေေ်ဥျားေျားအရာရှှိခ ြ်ရို ျားံ ၏

အေှိြ်အြှိိုငျား် မ ေ်ကာ ၁၉၈၈ စနာက်ြှိိုငျား် ေေ်တြ် စခတ်ြ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျား၏ အဓှိက ဥျားောျားစြျားရာ
တေ်ခိုလည်ျား မ ေ်ခြဲသည်။ ြဟာဗ ဟာစလလာစရျားြညာရှင် ဒက်ေ်ြွန် စဘာလ် (Desmond Ball) အ

၁၉၈၈-၈၉ ြှေ၍ မြန်ြာမြည်၏
မြင်ြာျားလာခြဲသည်။

ှိိုအရ၊

က်သွယ်ြှု ကာျားမ တ်စထာက်လှြ်ျားစရျား ေွြ်ျားရည်သည် တဟိုနထ
် ှိိုျား

က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှု ြေစည်ျားကှိရှိယာြ ာျားကှိို က ယ်က ယ်မြန်မြန်

ေိုစ ာင်ျားခြဲရာ အြ ာျားေိုြှာ တရိုတ်နင
ှိို င
် က
ံ မ ေ်ပြျား ေကဂာြူနင
ှ ် အေစစရျားလ်ကလည်ျား အလာျားတူ
ရယူခြဲြါသည်။ ေွြ်ျားစ ာင်နင
ှိို ရ
် ည် အသေ်ြ ာျားထြဲတွင် သြိုဒရ
ဒ ာ စောင် ကည်စရျား အြါအဝင်မ ေ်စသာ
နှိင
ို င
် မံ ခာျား

က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှုသတင်ျားြ ာျား ေိုစ ာင်ျားရန်အတွက် စမြမြင်ေခန်ျားြ ာျား၊

စရွှှုံ့စမြာင်ျားနင
ှိို ်စသာ

က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှု အစ ာက်အအံိုြ ာျား၊ ေေ် င်စရျားြ ာျားအတွက်

နည်ျားဗ ဟာအ င်

က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှုေနေ်ြ ာျား၊ အလက်ထစရာနေ် ေေ်ြြ
ွြဲ ာျား ှိိုငရ
် ာ

ေနေ်ြ ာျား၊ ရန်ကိုနရ
် ှှိ ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ် စ ကျားနန်ျား က်သွယ်ြှုြ ာျား (တယ်လ ိုနျား် နင
ှ ် က်ေ်ေြှိိုငျား်
က်သွယ်ြှု လြ်ျားစ ကာြ ာျား) ကှိို စောင် ကည်သည် ေွြ်ျားစ ာင်နင
ှိို ရ
် ည်ြ ာျား၊ လှုှိငျား် နျားံှု မြင် စရဒယှိိုလှုှိငျား်
အသံလွှင် ထိုတ်လွှငြှု
် ြ ာျားကှိို ြှိတ် ှိိုစခ က်နင
ှိို သ
် ည် ြှိိုြှိိုစကာင်ျားြွနသ
် ည် ေွြ်ျားစ ာင်နင
ှိို ရ
် ည်ြ ာျား
ေသည်တှိို ြါဝင်ြါသည်။23

31

ေေ်တြ်၏ အခ က်မြ

က်သွယ်စရျား

ဒက်ေြွနစ
် ဘာလ်ြှ ရန်ကိုန၊် ရြ်ျားပဗြဲ၊ ဟှိိုငျား် ကကျား၊ ဇဒတ်ကကျားကျွန်ျားနင
ှ ် ကှိိုကှိိုျားကျွနျား် တှိိုတွင် ရှှိစသာ “
စထာက်လှြ်ျားြှုနင
ှ ် ကြ်ျားစမခစောင် ကည်စရျား ေခန်ျားြ ာျား” အမြင် စဒသေေ်
က်သွယ်စရျားစထာက်လှြ်ျားြှု ေခန်ျားြ ာျားကှိို တရိုတ်ြညာရှငြ
် ာျားြှ24 စ
ထာျားခြဲြါသည်။ တရိုတ်နင
ှ ် မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ှိိုသည် ြူျားစြါင်ျားစ
ခိုနေ
ှ ်တွင် ခ ြ်

က်သွယ်စရျား

င်စရျား အြှိနစြျား
်
ကွြ်ကြဲြှုဌာနတှိိုငျား် ရှှိ
ာက်လိုြ်စြျားခြဲစ ကာင်ျား ြှတ်တြ်ျားတင်

ာင်ရွက်စရျား သစဘာတူညခ က် တေ်ရြ်ကှိို ၁၉၉၇

ှိိုခြဲပြျား စထာက်လှြ်ျားစရျားသတင်ျား ြျှစဝမခင်ျားနင
ှ ် မြန်ြာစရတြ်နင
ှ ် စလတြ်တှိိုအတွက်

က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှုသင်တန်ျားစြျားမခင်ျားတှိို ြါဝင်ခြဲသည်။ “တရိုတ်လူြိုဂ္ဂှိ လ်ြ ာျားက (ကြ်ျားစမခစောင်

ကည်စရျား) ထှိိုစနရာြ ာျားတွင် သှိသာေွာ အစမခေှိိုက်စနခြဲ ကပြျား နည်ျားြညာ စထာက်ကူစရျားနင
ှ ် စထာက်လှြ်ျားစရျား
က် ံစရျားကဏ္ဍြ ာျားအတွက် မ ေ်နင
ှိို ဘ
် ွယ်ရာ ြှိိုရှှိြါသည်။” ဟို ဒက်ေ်ြွနစ
် ဘာလ်ြှ စရျားသာျားသည်။25
မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ

က်သွယ်ြှု စထာက်လှြ်ျားစရျားအစြေါ် က ယ်မြန်စသာ သိုစတသနမြ ခ က်ကှိို ဒက်ေ်ြွနစ
် ဘာလ်က

ထိုတ်စဝပြျားသည် ၁၉၉၈ ခိုနေ
ှ ် ြှေ၍ ေေ်တြ်ကှိို အကကှိြ်စြါင်ျားြ ာျားေွာ မြန်လည် ွြဲှုံ့ေည်ျားစနခြဲြါသည်။

အခ က်မြ

က်သွယ်စရျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုသည် ေေ်တြ်၏ အြှိနစြျား
်
ြှုနင
ှ ် ထှိနျား် ခ ြ်ြှုေနေ်အတွက် ြမ ေ်ြစန

အစရျားြါခြဲပြျား ဗှိိုလ်ခ ြ်ြ ာျားအာျား တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားအာျား ညွှန် ကာျားမခင်ျားနင
ှ ် တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားအ ွြဲှုံ့ြ ာျား၏ လက်နက်ကှိိုင်
တြ်ြ ာျားအစြေါ် ေေ်
ေွြ်ျားစ

င်စရျားြ ာျား မြ လိုြ်မခင်ျားတှိိုကှိို စ

ာင်ရွက်စေနှိင
ို ခ
် ြဲြါသည်။

ာင်ျားနင
ှိို ြ
် ှုကှိို တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား လက်နက်ကှိိုငအ
်
ွြဲှုံ့ြ ာျား၏

က်သွယ်ြှု စထာက်လှြ်ျားစရျား

က်သွယ်စရျားေနေ်ကှိို စောင် ကည်ရန်အတွက်

က ယ်မြန်ေွာ အသံိုျားမြ ခြဲြါသည်။ ပြှိ ှုံ့ မြစဒသြ ာျားတွငြ
် ူ ေေ်တြ်၏

က်သွယ်ြှု ေွြ်ျားစ

ာင်နင
ှိို ရ
် ည်ကှိို

အတှိိုက်အခံ နှိင
ို င
် စ
ံ ရျားသြာျားြ ာျားနင
ှ ် သတင်ျားသြာျားြ ာျား အစြေါ် စောင် ကည်ရန်နင
ှ ် ေေ်အိုြ်ေိုကှိို စဝ န်သည်
အသံလွှငြှု
် ြ ာျားကှိို ြှိတ်

ှိိုတာျား

ျားရန် အသံိုျားမြ ခြဲသည်။

က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှုလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိို

ေေ်ဘက်စရျားရာ လံိုမခံ စရျားအ ွြဲှုံ့ (ေရ ) (ယခင် တြ်ြစတာ်ကာကွယ်စရျား ကွနမ် ြ တာ ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ) က
လိုြ်စ

ာင်ြါသည်။ ေေ်စထာက်လှြ်ျားစရျားဌာန၏ အခန်ျားကဏ္ဍသည် “ကွနရ
် က်အဓှိကမြ ေေ်ြွြဲြ ာျား၊

ှိိုငဘ
် ာ

ှိိုငရ
် ာ ေွြ်ျားစ

ာင်နင
ှိို ြ
် ှုနင
ှ ် အလက်ထစရာနေ် ေေ်ြြ
ွြဲ ာျား” နှင် သက်

ှိိုငြ
် ါသည်။26

က်သွယ်စရျား

ညွန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ နည်ျားတူ ေေ်စထာက်လှြ်ျားစရျားဌာနသည်လည်ျား မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေေ်ဥျားေျားအရာရှှိခ ြ်စအာက်
တွင် တည်ရှှိြါသည်။

၁၉၈၈ ခိုနေ
ှ ်စနာက်ြှိိုငျား် ေေ်အာဏာရှငသ
် ည် ေေ်အိုြ်ခ ြ်စရျား အာျားစကာင်ျားစေရန်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ အခ က်မြ
စရျား ေွြ်ျားစ

ာင်ရည် မြင်ြာျားစေရန် “အရြ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ” စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်

က်သွယ်စရျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျားကှိို

နည်ျားလြ်ျားတေ်ရြ်အစနမ င် ထြ်ြံစတွှုံ့ မြင်ခြဲြါသည်။ နှိင
ို င
် ံတကာေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၏ ြါဝင်ြတ်သက်ြှု
မ င် မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျားြ ာျားကှိို စ

ာင်ရွက်ခြဲသည်။ ၁၉၈၈ ခိုနေ
ှ ်စနာက်ြှိိုငျား် ေေ်အာဏာရှင် အေှိိုျားရအစနမ င်

Sumitomo Cooperation (ဂ္ ြန်) (နှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုင် ြှိိုဘှိိုငျား် ိုနျား် စအာ်ြစရတာ လိုြ်စ
ြူျားတွြဲလိုြ်စ

ာင်စနသူ) Ericsson (

ာင်သူ MPT နှင် လက်ရှှိ

ွဒင်)၊ Siemens (ဂ္ ာြဏ) တှိိုကှိို အဓှိက လိုြ်ငန်ျားကန်ထရှိိုက်ြ ာျား

ခ စြျားခြဲသည်။ ေေ်ဘက်စရျားရာ သံိုျားသြ်သူ Andrew Selth က “ဤသှိိုစသာ တှိိုျားတက်စကာင်ျားြွနြ
် ှုြ ာျားအစြေါ်
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တြ်ြစတာ် (မြန်ြာေေ်တြ်)ြှ မြန်ြာမြည်၏ အရြ်ဘက်ေနေ်အတွက် အခွငအစရျား
်
အမြည်အဝြယူခြဲဘူျားဟို
ှိိုလျှင် အံြခန်ျားဘွယ်ရာ မ ေ်စနစြလှိြ်ြည်။” ဟို

ှိိုြါသည်။ 27

ဒြှိိုကစရေသှိို အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားစသာ ၂၀၁၁ ခိုနေ
ှ ်တွင် စဒသေေ်
ထင်ရှာျားစသာ

က်သွယ်စရျား ေွြ်ျားစ

ေေ်ဌာနခ ြ်တွင် အ

င်မြင်

တြ်ရင်ျား အြှတ် ၈ နှင် အ

ာင်နင
ှိို ြ
် ှုြ ာျား ရှှိစနခြဲြါသည်။ ဥြြာအာျားမ င် စနမြည်စတာ်တှိိုငျား်

က်သွယ်စရျား ေေ်
င်မြင်

င်စရျား ကွြ်ကြဲြှုဌာနတှိိုငျား် ၌ သှိသာ

င်စရျားတြ် ွြဲှုံ့၊ စလစ ကာင်ျားကာကွယ်စရျား

က်သွယ်စရျား

က်သွယ်စရျားတြ်ရင်ျား အြှတ် ၂ တှိို ြါရှှိြါသည်။ အာရကန်မြည်နယ်

အတွက် တာဝန်ရှှိစသာ အစနာက် က် ကွြ်ကြဲစရျားဌာန (ေေ်အာဏာရှငလ
် က်ထက်တွင် ရခှိိုငဟ
် ို အြည်စမြာင်ျား
ခြဲသည်။) တွင် အ

င်မြင်

က်သွယ်စရျားတြ်ရင်ျား ၃ ရင်ျား၊ အခ က်မြ

က်သွယ်စရျား လံိုမခံ စရျားတြ် ွြဲှုံ့ တေ် ွြဲှုံ့၊ စလစ ကာင်ျားရန်ကာကွယ်စရျား
က်သွယ်စရျား ေခန်ျား ၃ ခို၊
စရတြ်၏ အဓှိက

က်သွယ်စရျား အခ က်အလက်ြ ာျား သှိြ်ျား

က်သွယ်စရျား တြ်ရင်ျား ၂ ရင်ျား၊
က်သွယ်စရျားတြ်ရင်ျား တေ်ရင်ျား၊
ည်ျားစရျား တြ် ွြဲှုံ့ တေ်ခိုတှိို ြါဝင်ြါသည်။

က်သွယ်စရျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားအာျား ကြ်ျားရို ျားှိ တန်ျားကွြ်ကြဲြှုနင
ှ ် အစနာက်စတာင် ကွြ်ကြဲြှုဌာနတှိို

စအာက်တွင် ထာျားရှှိသည်။ စဒသ
အ ွြဲှုံ့ မ ေ်သည် အထူျားေေ်

ှိိုငရ
် ာ ေေ်

င်စရျားကွြ်ကြဲြဌ
ှု ာန ေေ်

င်စရျားြ ာျားကှိို ကကျား ကြ်စသာ အ

င်စရျား မဗ ရှိိုြ ာျားတွငလ
် ည်ျား အထူျားရည်ရွယ် ွြဲှုံ့ထာျားသည်

က်သွယ်စရျားအ ွြဲှုံ့ြ ာျား

ရှှိသည်။

မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် အရာရှှိြ ာျားနင
ှ ် စအာက်စမခအ
ကာကွယ်စရျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား

င်ြ ာျားအတွက် သင်တန်ျားြ ာျား မြ လိုြ်စြျားစနစသာ

က်သွယ်စရျားနင
ှ ် အလက်ထစရာနေ်စက ာင်ျားကှိိုလည်ျား လည်ြတ်လိုြ်စ

ာင်စန

ြါသည်။

စမခလ င်တြ်ရင်ျားအရာရှှိြ ာျားအစနမ င် တှိိုက်ြွြဲအ င်

က်သွယ်စရျား လိုြ်စ ာင်ြှုြ ာျားအစြေါ်

အစမခခံအ င် ဗဟိုသိုတ ရရှှိစရျားအတွက် စမခလ င်တြ်ရင်ျား

က်သွယ်စရျားအရာရှှိသင်တန်ျားကှိို

တက်စရာက်ရသည်။

က်သွယ်စရျားတြ်ေို၊

က်သွယ်စရျားတြ် ွြဲှုံ့ ရှှိ အရာရှှိြ ာျားက

က်သွယ်စရျားတြ်ခွြဲြ ာျားအတွက် ရည်ရွယ်ထာျားသည် သင်တန်ျားြ ာျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျား

(အလက်ထစရာနေ်) အင်ဂ္ င်နယာ အတတ်ြညာကှိို သင် ကာျားရသည်။ ထှိိုသင်ရို ျားှိ ြ ာျားတွင် စရဒယှိို
လိုြ်စ ာင်ြှု၊

က်သွယ်စရျား စထာက်လှြ်ျားြှု၊ ကာျားမ တ်နာျားစထာင်ြှု၊ ေကာျားဝှက်သွငျား် မခင်ျားနင
ှ ်

ေကာျားဝှက်မ ည်မခင်ျား၊ အလက်ထစရာနေ် ေေ် င်စရျားတှိိုအမြင် အမခာျားအရာြ ာျား ြါဝင်သည်။28
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င်မြင်

မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င်

က်သွယ်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်ြှုစထာက်လှြ်ျားစရျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုကှိို ဥျားောျားစြျား

မြ မြင်ခြဲကာ ၎င်ျားတှိိုကှိို လူြ ှိျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားနင
ှ ် လူသာျားြ ှိ ျားနယ
ွ ်ကှိို

န်က င်စသာ

ရာဇဝတ်ြ ာျား က ျားလွနရ
် ာတွင် အသံိုျားမြ ထာျားသည်။ မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် “အရြ်ဘက်” စ ကျားနန်ျား
က်သွယ်စရျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုြှ အက ှိ ျားအမြတ်ကှိို ၁၉၈၈ ခိုနေ် စနာက်ြှိိုငျား် ကာလကြဲသှိို

က်လက်

ခံောျားစနရပြျား လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားတွင် အသံိုျားမြ စနသည်ြှာ သှိသာထင်ရှာျားစနစြသည်။

၁ (၄)

ပမန်မာပ ည် လအခွ
့်် ဝရျား ဝနာက်ခအဝပခအဝန
့် ငအ

မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် ကကျားြာျားစသာ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို မြေ်ဒါဏ်စြျားခံရမခင်ျားြှ ကင်ျားလွတ်ပြျား
က ျားလွနစ
် နသည်ြှာ

ယ်ေိုနေ
ှ ်ြ ာျားေွာ ရှှိခြဲပြမ ေ်သည်။ မြန်ြာေေ်တြ်ြှ လူသာျားြ ှိ ျားနယ
ွ ်အစြေါ်

န်က င်သည်

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူြ ှိ ျားတံိုျား သတ်မ တ်ြှုြ ာျား က ျားလွနခ
် ြဲစ ကာင်ျား အခှိိုငအ
် ြာ ြှတ်တြ်ျားတင်
ထာျားပြျား မ ေ်သည်။29

၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် သဂ္ိုတ်လ ၂၅ ရက်စနတွင် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျားအစြေါ် လူြ ှိ ျားတံိုျား သတ်မ တ်စရျား
လှုြ်ရှာျားြှုတေ်ခိုကှိို မြ လိုြ်ခြဲရာ သတ်မ တ်မခင်ျားြ ာျား၊ လှိငြ
် ှိိုငျား်
ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုြ ာျား

က်

ှိိုငရ
် ာ အ ကြ်ျား က်မခင်ျား၊ ညြှင်ျားြန်ျားနြ
ှိှ ်ေက်မခင်ျားနင
ှ ်

ျားမခင်ျားအြါအဝင် ရက်ေက် ကြ်ျား က တ်သည် လိုြ်ရြ်ြ ာျားကှိို က ျားလွနခ
် ြဲပြျား ရှိိုဟင်ဂ္ ာ

၇၄၀,၀၀၀ ကှိို ဘဂ္ဂလာျားစဒရှ်နင
ှိို င
် သ
ံ ှိို စြာင်ျားထိုတ်ခြဲသည်။

ကိုလသြဂ္ဂ၏ လွတ်လြ်စသာ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ

ှိိုငရ
် ာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှင် (UN IIFFMM)

က လူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှုအထှိ မ ေ်ထွနျား် လာြှုကှိို “၂၀၁၆ စအာက်တှိိုဘာြှေပြျား အစမခအစန ြှိို

ှိိုျားလာသည်

နှငအြျှ
်
ကိုလသြဂ္ဂ လူသာျားခ င်ျားောနာြှု ှိိုငရ
် ာ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား ကူညစထာက်ြံြှုစြျားစဝစနမခင်ျားြှ တာျား ျားခံ
စနရြှုသည် အြ ာျားမြည်သူသှိရှှိသည် ြှတ်တြ်ျားဝင် အစ ကာင်ျားအရာတေ်ရြ်မ ေ်လာခြဲသည်။ မြန်ြာလံိုမခံ စရျား
တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားသည်လည်ျား “စမြလှနသ
် ည်” ြူဝါဒ တေ်ရြ်ကှိို အစကာင်အထည်စ ေါ်စနစ ကာင်ျား ေွြ်ေွြဲခံခြဲရသည်။” ဟို
ရှငျား် မြခြဲသည်။ 30

စြာင်စတာပြှိ ှုံ့နယ်ရှှိ တံငါသည် အသှိိုငျား် အဝန်ျားမ ေ်သည် အလယ်သံစက ာ်တွင် ေေ်သာျားြ ာျားက အရြ်ဘက်
က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုငြ
် ာျားကှိို လက်စမ ာင်စသနတ်မ င် ြေ်ခတ်သည် စနရာြ ာျားအမ ေ် အသံိုျားမြ ခြဲစ ကာင်ျား
ဘဂ္ဂလာျားစဒရှ် အစမခေှိိုက် လွတ်လြ်သည် ရှိိုဟင်ဂ္ ာြဒယာ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားတခိုမ ေ်စသာ ကလာဒန်သတင်ျားဌာနြှ
ထိုတ်မြန်စသာ အေရင်ခံော တေ်ခိုအရ သှိရှှိရသည်။

34

မြန်ြာမြည် လူအခွငအစရျား
်
စနာက်ခံအစမခအစန

မြန်ြာေေ်တြ် လက်စမ ာင်စသနတ်သြာျားြ ာျားက ရွ ာြတ်ဝန်ျားက င်အစြေါ် က ယ်မြန်စသာ မြင်ကွငျား် ကှိို
ရရှှိရန်အတွက် မြန်ြာ က်သွယ်စရျားနင
ှ ် တယ်လစနာ၏

က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုငြ
် ာျားတွင်

စနရာယူခြဲ ကသည်။ ၎င်ျားတှိို၏ စနအှိြ်ြ ာျားြှ ထွက်စမြျားရန် သှိိုြဟိုတ် ြိုနျား် စအာင်ျားရန်
ကကှိ ျားောျားခြဲ ကစသာ ရွ ာသာျားြ ာျား ရာဂ္ဏန်ျားစက ာ် သတ်မ တ်ခံခြဲရသည်။ အစလာင်ျားစမြာက်မြာျားေွာကှိို
တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားက

ွြဲယူသွာျားခြဲပြျား စရတွငျား် ြ ာျားထြဲတွင် ြေ်ခ ခြဲသလှိို တယ်လစနာ တာဝါတှိိုငစ
် အာက်တွင်

ေွနြေ်
် မခင်ျား၊ ကြ်ျားစမခအနာျားရှှိ အှိိုငင
် ယ်တေ်ခိုတွင် ေွနြေ်
် မခင်ျားြ ာျား လိုြ်ခြဲသည်။31

ရှိိုဟင်ဂ္ ာ စမြာက်မြာျားေွာသည်လည်ျား မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ခွြဲမခာျား
နှိင
ို င
် ြ
ံ ြဲြ ာျားအစနမ င်

က်လက်ရှှိစန

က်

ံြှုရှှိသည် နှိင
ို င
် သ
ံ ာျားဥြစဒစအာက်တွင်

ြဲမ ေ်သည်။ အြ ာျားအမြာျားစသာ ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျားအာျား ရခှိိုငမ် ြည်နယ်ရှှိ

ေခန်ျားြ ာျားတွင် လံိုမခံ စရျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားက ြှိတ်စလှာင်ထာျားပြျား အစမခခံ လူအခွငအစရျား
်
ြ ာျားလည်ျား မငင်ျားြယ်ခံ
စနရသည်။

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် ေက်တင်ဘာလတွင် ကိုလသြဂ္ဂ လူအခွငအစရျားစကာင်
်
ေြှ “မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် က ျားလွနခ
် ြဲစသာ

အလွနအ
် ြင်ျား စလျားနက်သည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား၏
အစထာက်အထာျားကှိို စကာက်ယူ၊ ေိုေည်ျား၊ ထှိနျား် သှိြ်ျား၊ သံိုျားသြ်ရန်နင
ှ ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒေံနျားံှု ြ ာျားနင
ှ အည
်
ြျှတ၍
လွတ်လြ်စသာ ရာဇဝတ်ြှု ှိိုငရ
် ာ တရာျားစရျားမ ေ်ေဥ်ြ ာျားကှိို အက ှိ ျားစ ာင်၍ အလ င်အမြန် မ ေ်စေရန်အတွက်
ှိိုငြ
် ာျားကှိို မြင် င်ရန်” လွတ်လြ်စသာ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ ှိိုငရ
် ာ အခ က်အလက် ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားစရျား ယနတရာျားကှိို
ထူစထာင်ခြဲြါသည်။32၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် နှိဝ
ို င်ဘာလတွင် အှိိုငေ
် ေြှ “ေွြ်ေွြဲခံထာျားရသည် ရှိိုဟင်ဂ္ ာနှင် အမခာျားသူြ ာျား

အစြေါ် က ျားလွနသ
်ံ ည် စြာင်ျားထိုတ်မခင်ျား၊ နှြ
ှိ ်ကွြ်ညင်ြှ ျားြန်ျားမခင်ျား ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် အှိိုငေ
် ေ၏ တရာျားေရင်ြှု
စအာက်တွင် သက်စရာက်စသာ အမခာျားရာဇဝတ်ြှုြ ာျား၊ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ ရခှိိုငမ် ြည်နယ်တွင် မ ေ်ြွာျားခြဲစသာ
အ ကြ်ျား က်ြှုနင
ှ ် ထှိိုအမ ေ်အြ က်ြ ာျားနင
ှ ် လံိုစလာက်ေွာ

က်ေြ်ြှုရှှိစသာ အှိိုငေ
် ေ၏ တရာျားေရင်ြှုစအာက်

တွင် သက်စရာက်သည် အမခာျားရာဇဝတ်ြှုြ ာျား” တှိိုအစြေါ် ေံေ
ို ြ်ျားေေ်စ ျားြှုတေ်ရြ်အာျား လိုြ်ြှိိုငခ
် ွငမြ
် ခြဲြါသည်။33

၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် ဒဇင်ဘာလတွင် လူြ ှိ ျားတံိုျား သတ်မ တ်ြှု ရာဇဝတ်ြှုအတွက် မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ စြေါ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
တရာျားရို ျားံ ၌ အြှုတေ်ရြ် ွငခြဲ
် ြါသည်။ ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျား၏ လူအခွငအစရျား
်
ြ ာျားအာျား ကာကွယ်ရန်နင
ှ ် သက်စသ
အစထာက်အထာျားြ ာျား

က်

ျားမခင်ျားြှ တာျား

ျားရန်အတွက် ကာျားမ တ်အေအေဥ်ြ ာျားအမ ေ် ကနဥျား

ံိုျားမ တ်ခ က်

တေ်ရြ်ကှိို ခ ြှတ်ခြဲရာ မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ စနမ င် လှိိုက်နာရန် တရာျားစ ကာင်ျားအရ တာဝန်ရှှိစြသည်။ တရာျားရို ျားံ ၏
ေည်ျားစနှာင်ြှုရှှိစသာ အြှိနတေ်
်
ရြ် ခ ြှတ်ထာျားလင်ကောျား အေိုအမြံ လှိိုက် စရွှှုံ့စမြာင်ျားြှုကှိို မ ေ်စေသည်
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မြန်ြာမြည် လူအခွငအစရျား
်
စနာက်ခံအစမခအစန

“ရှငျား် လင်ျားစရျား ေေ်

င်စရျား” အသေ်တေ်ရြ်ကှိို ရခှိိုငမ် ြည်နယ်တွင် ေတင်လှိိုက်စ ကာင်ျား ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ဇွနလ
် တွင်

မြန်ြာြှ စ ကညာခြဲြါသည်။34 ထှိိုလြှာြင် ရခှိိုငမ် ြည်နယ်နင
ှ ် ခ င်ျားမြည်နယ်ြ ာျားတွင် အရြ်သာျား ၇၇,၂၀၀
စရွှှုံ့စမြာင်ျားခြဲရစ ကာင်ျား ကိုလသြဂ္ဂြှ အေရင်ခံခြဲသည်။ 35

မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် ရခှိိုင၊် ခ င်ျား၊ ရှြ်ျားနင
ှ ် ကခ င်မြည်နယ်ြ ာျားအြါအဝင် တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားလူြ ှိ ျားေိုစနရာြ ာျားတွင်
ေေ်ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားနင
ှ ် လူသာျားြ ှိ ျားနယ
ွ ်ြ ာျားအစြေါ်

န်က င်သည် ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားကှိို

က်လက်က ျားလွနစ
် န

ြဲ

မ ေ်သည်။ အမြေ်ြြဲမြည်သူြ ာျားကှိို စသစေသည်၊ တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားရွာြ ာျားကှိို ြျားစတာက်စလာက်စေသည်၊ ထြ်ြံ
စရွှှုံ့စမြာင်ျားြှုြ ာျားကှိို မ ေ်စေသည် လက်လွတ်ေြယ် စလစ ကာင်ျားတှိိုက်ခှိိုက်ြှုြ ာျားကှိို ရခှိိုငန
် င
ှ ် ခ င်ျားမြည်နယ်
စတာင်ြှိိုငျား် တှိိုတွင် မြ လိုြ်ခြဲသည် အစထာက်အထာျားြ ာျားကှိို ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ဇူလှိိုငလ
် ၈ရက်စနတွင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွငအ
်
ွြဲှုံ့ ကကျားက ထိုတ်မြန်ခြဲြါသည်။

စြါက်ကွြဲသံြ ာျား ကာျားရပြျားစနာက် (ရွ ာသာျားတေ်ဥျားသည်) သူ ခင်အှိြ်သှိို စမြျားသွာျား ကည်ရာ ၎င်ျား၏
အကှိိုမ ေ်သူြှာ ဗှိိုက်တွင် စသစလာက်စသာ ဒါဏ်ရာနှင် မြင်ရသည်အမြင် ၎င်ျားအကှိို၏ ၁၆ နှေ်အရွ ယ်ရှှိ
သူငယ်ခ င်ျားတေ်ဥျား၏ အစလာင်ျားကှိိုလည်ျား စတွှုံ့ ခြဲရသည်။ ထှိိုအခ ှိနတ
် ွင် အမခာျားအှိြ်တေ်အှိြ်၌
ရှှိစနစသာ ၎င်ျား၏ ဥျားစလျားြှာလည်ျား ဤစလစ ကာင်ျားတှိိုက်ခှိိုက်ြှုြှာြင် စသ ံိုျားခြဲစ ကာင်ျား
စမြာမြခြဲြါသည်။ ထှိိုရွာအိုြ်ေိုတွငရ
် ှှိသည် အမခာျားြှိသာျားေိုတေ်ခိုြှ လူနေ
ှ ်ဥျားကလည်ျား ၇ နှေ်သာျား
ကစလျားငယ်တေ်ဥျား အြါအဝင် ၎င်ျားတှိို အသှိိုငျား် အဝန်ျားြှ လူ ၉ ဥျား ထှိိုစလစ ကာင်ျားတှိိုက်ခှိိုက်ြှုတွင်
စသ ံိုျားခြဲစ ကာင်ျား နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွငအ
်
ွြဲှုံ့ကှိို စမြာမြခြဲသည်။ “ငါတှိို ြှိသာျားေိုကှိို
က် ျားခံလှိိုက်ရပြ။” ဟို ထှိိုကစလျားငယ်၏ ခင်က

ှိိုခြဲသည်။36

မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ လူအခွငအစရျား
်
အစမခအစနနှငြတ်
်
သက်၍ ကိုလသြဂ္ဂအထူျားေံိုေြ်ျားစရျားအရာရှှိက “၂၀၁၉
သဂ္ိုတ်လနှင် ၂၀၂၀ ဇနနဝါရလအတွငျား် ရှြ်ျားနင
ှ ် ကခ င်မြည်နယ်ြ ာျားတွင် အရြ်သာျား ၇၅ ဥျား ဒါဏ်ရာရခြဲသည်၊
အရြ်သာျား ၈၈ ဥျားကှိို တြ်ြစတာ် သှိိုြဟိုတ် မြည်သူေေ်ြ ာျားက ြ်ျား

ျားထှိနျား် သှိြ်ျားခြဲသည်။ အရြ်သာျား ၆ ဥျား

ညြှင်ျားြန်ျားနြ
ှိှ ်ေက်ခံခြဲရသည်။” ဟို အေရင်ခံခြဲြါသည်။37 နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွငအ
်
ွြဲှုံ့က ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်
ရှြ်ျားမြည်နယ်စမြာက်ြှိိုငျား် ၌ အရြ်သာျားြ ာျားအစြေါ် လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြှတ်တြ်ျားတင်ခြဲပြျား
အရြ်သာျားြ ာျားအစြေါ် တရာျားဥြစဒနှင် ြညသည် တှိိုက်ခှိိုက်ြှုြ ာျား၊ လက်လွတ်ေြယ် ြ်ျား
နှြ
ှိ ်ေက်ြှုနင
ှ ် ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုြေစည်ျားြ ာျားကှိို သှိြ်ျား

ည်ျားမခင်ျား

ျားြှု၊ ညြှင်ျားြန်ျား

ှိိုငရ
် ာ အစထာက်အထာျားကှိို စတွှုံ့ ရှှိခြဲသည်။ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်

ြတ်လက အမ ေ်အြ က်တခိုတွင် စမခမြန်တြ်ြ ၉၉ ြှ ေေ်သာျားြ ာျားက ကွတ်ခှိိုငပ် ြှိ ှုံ့နယ်ြှ ရွ ာသာျားြ ာျားကှိို
ထှိနျား် သှိြ်ျားခြဲြါသည်။ အြ ှိ ျားသာျားတေ်ဥျားက ြည်သှိိုြည်ြံိုမ ေ်ခြဲသည်ကှိို ရှငျား် မြခြဲသည်။
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သူတှိိုက က စနာ်တှိိုဘယ်သွာျားြလှိိုလြဲ၊ ဘာလိုြ်စနတာလြဲလှိို စြျားတယ်။ ပြျားစတာ က စနာ်တှိို
ဘာလူြ ှိ ျားလြဲ စြျားတယ်။ [က စနာ်တှိိုက ကခ င်လှိိုစမြာတြဲအခါ] အမခာျားတြ် ွြဲှုံ့ဝင်စတွ ဘယ်ြှာလြဲလှိို
သူတှိိုက စြျားတယ်....တေ်စယာက်က က စနာကှိို “ြင်ျားက စကအှိိုငစ
် အလာျား

[ကခ င်လွတ်စမြာက်စရျား

တြ်ြစတာ်]” လှိို စြျားတယ်။ က စနာ်က “ြဟိုတ်ဘူျား” လှိိုစမြာစတာ က စနာ် အထှိိုျားခံရတယ်။
“ြင်ျားတှိိုစကအှိိုငစ
် အ တြ်ြှုျားစတွ ဘယ်ြှာလြဲ” [သူတှိိုက စြျားတယ်]။ က စနာ်က “က စနာ်ြသှိဘူျား၊
က စနာ်က စကအှိိုငစ
် အ ြဟိုတ်ဘူျား။” လှိိုစမြာစတာ ထြ်အထှိိုျားခံရမြန်တယ်......က စနာ်ြါျားေြ်က
စသွျားစတွထွက်လာခြဲတယ်။

သူတှိိုက က စနာ်ကှိို ရွ ာစထာင်တစနရာကှိို စခေါ်သွာျားတယ်။ [ေေ်သာျားတေ်စယာက်က ထြ်စြျားတယ်]
“ြင်ျားက စကအှိိုငစ
် အလာျား” က စနာ်က “ြဟိုတ်ဘူျား” လှိိုစမြာတယ်၊ အြဲဒစနာက် က စနာ်ကှိို ေပြျား
ထှိိုျားတယ်၊ ကန်စ ကာက်တယ်။ က စနာ်အကက စတွကှိို အတင်ျားချွတ်ခှိိုငျား် တယ်၊ [ပြျားစတာ] က စနာ်
လည်ြင်ျားကှိို ဒါျားနြဲ စတထာျားတယ်.......ပြျားစတာ က စနာ်လက်စခ ာင်ျားစတွကှိို ဒူျားစြေါ်ြှာထာျားပြျား
စ ာင်စ ကာင်ထှိိုငခ
် ှိိုငျား် တယ်...က စနာ်လှုြ်ရင် က စနာ်လက်စခ ာင်ျားစတွကှိို မ တ်ြေ်ြယ်လှိို သူတှိိုက
စမြာတယ်...က စနာ်ြါျားေြ်ထြဲကှိို လက်ြေ်ဗံိုျားတေ်လံိုျားထည်တယ်...က စနာ်လှုြ်လက
ှိို ်ရင် အြဲဒါ
စြါက်ကွြဲသွာျားြလာျားလှိို က စနာ်စ ကာက်စနခြဲြှိတယ်။ 38

ကှိိုဗေ် ၁၉ ကူျားေက်ြှုကာလအတွငျား် မြန်ြာအာဏာြှိိုငြ
် ာျားက သတင်ျားသြာျားြ ာျားနင
ှ ် အရြ်ဘက်အ ွြဲှုံ့အေည်ျား
တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူြ ာျားအာျား ပ ှိ ခွြဲခြဲသည်။ ၂၀၂၀ ဇနနဝါရ အထှိ နှိင
ို င
် စ
ံ ရျားအက ဥ်ျားသာျား ၆၄၇ ဥျား၊ ေေ်တြ်အ ွြဲှုံ့ဝင်
ြ ာျားြှ ေွြဲ

ှိိုခြဲစသာ အသစရ က်ြှု ၉၆ ခိုရှှိခြဲသည်ဟို မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ လူအခွငအစရျား
်
အစမခအစန

ှိိုငရ
် ာ ကိုလသြဂ္ဂ

အထူျားေံိုေြ်ျားစရျားအရာရှှိက အေရင်ခံခြဲသည်။39 ေေ်တြ်ြှိိုင် စက ာက်ြျားစသွျားစလာင်ောသံိုျား ဘှိလြ်စမြေက်ရို ြ
ံ ှ
လူြှုစရျားနင
ှ ် သဘာဝြါတ်ဝန်ျားက င်

ှိိုငရ
် ာ

က်

ျားြှုြ ာျားရှှိစနစ ကာင်ျား အာရံိုေူျားေှိိုက်ြှု ရှှိလာစေရန် ကကှိ ျားြြ်ျားခြဲ

သည် ကရင်သဘာဝြါတ်ဝန်ျားက င်သြာျားတေ်ဥျားမ ေ်သူ စောသာြှိိုျားအာျား ြ်ျား

ျားဝရြ်ျားကှိို ြတ်လတွင်

ထိုတ်မြန်ခြဲသမ င် ၎င်ျားြှာ ြိုနျား် စအာင်ျားစနခြဲရသည်။ 40 ထှိိုလြှာြင် တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားလက်နက်ကှိိုင် အ ွြဲှုံ့အေည်ျား
မ ေ်စသာ ရကခှိ င်တြ်စတာ်ကှိို အေွနျား် စရာက် အ ကြ်ျား က်အ ွြဲှုံ့အမ ေ် သတ်ြှတ်ခြဲပြျား ဤသတ်ြှတ်ခ က်ကှိို
သျားမခာျားလွတ်လြ်စသာ ြဒယာြ ာျားအာျား တှိိုက်ခှိိုက်ရာတွင် ယှိိုျားြယ် ွြဲှုံ့ေရာ တေ်ခိုကြဲသှိို အသံိုျားမြ ခြဲသည်။ Voice
of Myanmar ၏ အယ်ဒတာခ ြ်မ ေ်သူ ဥျားစနြ ှိ ျားလင်ျားကှိို ရကခှိ င်တြ်စတာ်၏ စမြာစရျား
စတွှုံ့

ံိုစြျားမြန်ျားခြဲသည်အတွက် ြ်ျား

ှိိုခွငရှ
် ှိသူနင
ှ ်

ျားခြဲသလှိို စခတ်သေ်ြဒယာ၏ အယ်ဒတာခ ြ် ဥျားလှုှိငျား် ဇင်စဝကှိိုလည်ျား

ထှိိုစတွှုံ့

ံိုစြျားမြန်ျားြှုကှိို ထြ်ြံထိုတ်လွှငြှု
် မ င် ြ်ျားဝရြ်ျားထတ
ို ်စသာစ ကာင် တှိြ်ျားစရှာင်စနခြဲရသည်။41
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၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ဇွနလ
် တွင် မြန်ြာမြည်အစနာက် က်၌ အင်တာနက်ြ ာျား ြှိတ်ြင်ြှုအတွက် ကြ်ြှိနျား် လှုြ်ရာှ ျားြှု
မြ လိုြ် သမ င် ကဗ ာ

ရာ စြာင်စ

၆ ဥျား အစြေါ် တရာျားေွြဲ

ှိိုြှုြ ာျား မြ လိုြ်ခြဲသည်။42 ေက်တင်ဘာလတွင် ေေ်

ဥျားကှိို ြ်ျား

၁ (၅)

ာင်ျားခ အြါအဝင် လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ

ှိိုခွင် တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူ

န်က င်စရျား

နဒမြစက ာင်ျားသာျား ၁၄

ျားပြျား စထာင်သွငျား် အက ဥ်ျားခ ခြဲသည်။43

ပမန်မာစစ်တ ် စျား ွာျားဝရျား၏ အလွဲသျားစာျားမှုနင
ှ ့်် အကျင့်် ျက် ပခစာျားမှုမျာျား

မြန်ြာေေ်တြ်သည် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားအစြေါ် က ယ်မြန်စသာ ခ ြ်ကှိိုငြ
် ှုကှိို ရရှှိထာျားပြျား ဤအခ က်က အရြ်သာျား
ကကျား ကြ်ြှုြှ လွတ်ကင်ျားစသာ ေေ်တြ်၏ ကှိိုယ်ြှိိုငအ
် ိုြ်ခ ြ်စရျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားကာ အဓှိြပာယ်ရှှိစသာ ဒြှိိုကစရေ
မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှုကှိို ြှိတ်

ှိိုရန် ေေ်တြ်အတွက် ခှိိုငြ
် ာစသာ ဘဏ္ဍာစရျားြက်လံိုျားတေ်ရြ်ကှိို စထာက်ကူ

စြျားစနသည်။ ေေ်တြ်၏ ေျားြွာျားစရျားအက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျားကှိို လက်ခွြဲလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၊ ြူျားတွြဲလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၊ ေျားြွာျားစရျား
ြှိတ် က်ြ ာျားြါဝင်သည် တကြ္ာလံိုျားမ န်က က်စသာ ကှိိုယ်ြှိိုငက
် ွနရ
် က်ြ ာျား ြှိိုင်

ှိိုငသ
် ည် ေျားြွာျားစရျားအိုြ်ေိုကကျား ၂

ခို မ ေ်သည် မြန်ြာေျားြွာျားစရျား ဥျားြှိိုငက
် ိုြပဏလြှိတက်နင
ှ ် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် တှိိုက လွှြ်ျားြှိိုျားခ ြ်ကှိိုင်
ထာျားသည်။ ထှိိုေျားြာွ ျားစရျားအိုြ်ေိုကကျား ၂ ခို ေလံိုျားကှိို နှိင
ို င
် ံစတာ်ြှိိုင် အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားအာျား ေနေ်တက လွှြဲစမြာင်ျား
ရယူမခင်ျားနင
ှ ် မြန်ြာမြည် ေေ်အာဏာရှငေ
် နေ်၏ အတွငျား် ကကှိတ် လှုှိက်ောျားြ ံှုံ့ ြွာျားစနစသာ အက င်ြ က်မခောျားြှု
တှိိုြှတ

င် တည်စ

ာက်ထာျားမခင်ျားမ ေ်သည်။

၁၉၈၈ ခိုနေ
ှ ် ဒြှိိုကစရေစရျား လူထိုအံိုကကြှုစနာက်ြှိိုငျား် ေေ်အာဏာရှငက
် ာလအတွငျား် က မြန်

န်လွနျား် လှသည်

ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် မြ လိုြ်စရျားအေအေဥ်တွင် မြန်ြာမြည်သူြ ာျားအတွက် ကကျားြာျားလှစသာ ကကယ်ဝြှု စြ ာက်

ံိုျားခ က်

တေ်ရြ်မ ေ်စသာ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားကှိို ေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျားအိုြ်ေိုကကျားြ ာျားနင
ှ ် ခရှိိုနြ ာျားအာျား လွှြဲစမြာင်ျား
စြျားမခင်ျားနင
ှ ် ေေ်တြ်အာဏာကှိို

က်လက်ထှိနျား် သှိြ်ျားရန် ယနတရာျား တေ်ရြ်တှိို ြါဝင်ခြဲသည်။ မြန်ြာတြ်ြစတာ်၏

ေျားြွာျားစရျားမြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှုြ ာျားအစြေါ် သိုစတသနမြ ခ က်က “သှိသှိသာသာ မ ေ်စြေါ်စနစသာ နှိင
ို င
် ံစတာ်

တရာျားဝင်မ ေ်ြှု အ ကြ်အတည်ျားတေ်ရြ်ကှိို စမ ရှငျား် ရန် လက်စတွှုံ့က က ြဟာဗ ဟာ တေ်ရြ်လည်ျားမ ေ်
(ယှိိုယွငျား် စနစသာ ေျားြွာျားစရျားကှိို မြန်လည်တည်စ ာက်ရန် ြူဝါဒြ ာျား)၊ သစကဂတ နြှိတ်ြံိုစ ာင်စသာ
ကကှိ ျားြြ်ျားခ က်တေ်ရြ် (တံခါျားြှိတ် အာဏာ အစ ာက်အအံိုြ ာျားနင
ှ အတူ
်
ေျားြွာျားစရျား “အသွငစ
် မြာင်ျားြှု) လည်ျား
မ ေ်သည်အစနမ င် စေ ျားကွက်ေနေ်ကှိို အာဏာရှငေ
် နေ် မြန်လည် ွြဲှုံ့ေည်ျားရန်နင
ှ ် မြန်လည်သွတ်သွငျား် ရန် ကကှိ ျားြြ်ျားြှု
တေ်ရြ်၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် အစနနှင် သွတ်သွင်ျားလာမခင်ျားမ ေ်သည်” ဟို စတွှုံ့ ရှှိခြဲသည်။ ထှိိုစနာက် “ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင်
မြ လိုြ်မခင်ျား၏ စေ ျားကွက် အစထာက်အကူမြ မ ေ်ေဥ်သည် အာဏာကကျားစသာ အိုြ်ခ ြ်စရျားနင
ှ ် ေျားြွာျားစရျား
စရစြေါ် ြ ာျားက အက ှိ ျားအမြတ် အြ ာျား ံိုျား အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားနင
ှ ် ေျားြွာျားစရျားကဏ္ဍ အြ ာျားအမြာျားကှိို
စသွျားေိုြ်နင
ှိို ရ
် န် အခွငအလြ်
်
ျား စြျားရို ြ
ံ ျှြက တှိိုငျား် မြည်၏ နှိင
ို င
် ံစရျားစဘာဂ္စဗဒကှိိုြါ အစမခခံက စသာ
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မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနင
ှ ် အက င်ြ က် မခောျားြှုြ ာျား

အသွငစ
် မြာင်ျားြှုကှိို မ ေ်စေခြဲသည်။” ဟို နှိဂ္ံိုျားခ ြ်ခြဲြါသည်။44

မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ကှိို မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ြှိိုင်

ှိိုငပ် ြျား မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေေ်ဥျားေျားအရာရှှိဌာန၏

ေေ်စထာက်ခ ြ်ရို ျားံ စအာက်တွင် ကကျားြာျားစသာ လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ြှုမ င် လည်ြတ်စနသည်ဟို သှိရှှိရသည်။45
ေေ်စထာက်ခ ြ်သည် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ကှိို အနတြ
ှိ တာဝန်ရှှိြှု ရထာျားသည် တြ်ြစတာ်
ကာကွယ်စရျားဥျားေျားခ ြ်၏ ကွြ်ကြဲြှုစအာက်တွင် ရှှိြါသည်။ ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငက
်
လက်ရှှိ ကာကွယ်စရျားဥျားေျားခ ြ်မ ေ်သည် ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ြင်ျားစအာင်လှုှိငက
် ှိို ရခှိိုင်မြည်နယ်ရှှိ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနသ
် ူအမ ေ် တရာျားေွြဲ
စ ကျားနန်ျား

ှိိုရန် အ ကံမြ ထာျားြါသည်။46 မြန်ြာ ေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် သည်

က်သွယ်စရျား၊ ဘဏ်လိုြ်ငန်ျား၊ အာြခံလိုြ်ငန်ျား၊ သတတ တွငျား် တူျားစ ာ်စရျား၊ ကိုန်သွယ်ြှု၊ လယ်ယာ

ေှိိုက်ြ ှိ ျားစရျား၊ အှိြ်မခံစမြလိုြ်ငန်ျား၊ ကိုနြ
် ေစည်ျားထိုတ်လိုြ်မခင်ျား၊ သယ်ယူြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ် ြှိိုစ

ာင်စထာက်ြံစရျား

လိုြ်ငန်ျားြ ာျား ြါဝင်စသာ ေျားြွာျားစရျား၏ အဓှိကက စသာ ကဏ္ဍအနှအမြာျား
ံ
တွင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားနင
ှ ် ြူျားတွြဲ
လိုြ်ငန်ျားြ ာျား ြ ှိ ျားေံိုကှိို ြှိိုင်

ှိိုငထ
် ာျားြါသည်။47

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် သည် နှိင
ို င
် ံစတာ်ြှိိုငမ် ေ်ပြျား ၎င်ျားအစနမ င် တန် ှိိုျားရှှိစသာ နှိင
ို ်ငစ
ံ တာ်၏ အရင်ျား
အမြေ်ြ ာျားကှိို ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားစသာ်လည်ျား စငွစ ကျားအရင်ျားအမြေ်ြ ာျား ေျား

င်ျားြှုအစြေါ်တွင် ြွငလင်
်
ျားမြင်သာြှု

ရှှိြစနြါ။ မြန်ြာေျားြာွ ျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် အာျား ဥြစဒစ ကာင်ျားအရ ရည်ညွှနျား် ရြည် အြည်စခါင်ျားေဥ်အစြေါ်တွင်
လည်ျား ရှငျား် လင်ျားြှု ြရှှိြါ။ မြန်ြာ ေျားြာွ ျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ကိုြပဏလြှိတက် (MEC Co. Ltd) ကှိို ြိုဂ္ဂလှိက
ကိုြပဏအစနမ င် ြှတ်ြံိုတင်ထာျားပြျား အေိုရှယ်ယာြ ာျားကှိို ြှတ်ြံိုတင်နြ
ံ ါတ် ၂၃/၂၀၁၀ မ င် ရှှိစနသည်
အ ွြဲှုံ့အေည်ျား တေ်ရြ်မ ေ်သည် မြန်ြာေျားြာွ ျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် (MEC) က ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ါသည်။ ြည်သှိိုြင်

ှိိုစေကာြူ အ ွြဲှုံ့အေည်ျား နံြါတ် ၂၃/၂၀၁၀ သည် မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ကိုြပဏ ြှတ်ြံိုတင်ောရင်ျားတွင် ရှှိြစနြါ။
ထှိိုအတွက်စ ကာင် အ ွြဲှုံ့အေည်ျားနြ
ံ ါတ် ၂၃/၂၀၁၀ ၏ တရာျားဝင်မ ေ်ြှု၊ ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုနင
ှ ် လည်ြတ်ြှုြ ာျားကှိို ဘာြှ
သှိြစနရြါ။

၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ဇွနလ
် ၂၂ ရက်စနက မြ လိုြ်စသာ သတင်ျားောရှငျား် လင်ျားြွြဲ၌ ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန စမြာစရျား

ှိိုခွင်

ရှှိသူတေ်ဥျားက မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ကှိို ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် မြ လိုြ်ပြျားမ ေ်၍ “ေေ်တြ်တခိုတည်ျားနင
ှ သာ
်

သက် ှိိုငြ
် ါစ ကာင်ျား” စမြာ ှိိုသွာျားခြဲသည်။48 မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ကှိို ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် လိုြ်ခြဲသည်
သက်စသအစထာက်အထာျား လံိုျားဝြရှှိသည်အမြင် ၎င်ျား၏ နှိင
ို ်ငစ
ံ တာ် အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားကှိိုလည်ျား ဒြှိိုကစရေ
နည်ျားက စရာင်ျားခ မခင်ျားြ ှိ ျားကှိိုလည်ျား ြစတွှုံ့ရြါ။ မြည်စထာင်ေို ဘဏ္ဍာစငွြှ စထာက်ြံစနစသာ နှိင
ို င
် ံစတာ်၏
အစ

ာက်အအံိုမ ေ်သည် ေေ်တြ်ကြဲသှိိုစသာ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ှိ ျားက “ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင”် ေျားြာွ ျားစရျားတေ်ခိုကှိို ြှိိုင်

သည်ဟို စမြာ
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ှိိုမခင်ျားြှာလည်ျား ထူျား

န်ျား ွယ် မ ေ်စနြါသည်။ ထှိိုမ ေ်၍ ေေ်တြ်ြှိိုင် ေျားြွာျားစရျားတေ်ခိုသည်

မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနင
ှ ် အက င်ြ က် မခောျားြှုြ ာျား

ှိိုင်

အဓှိြပာယ် ွင်

ှိိုခ က်အရ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှိိုငလ
် ိုြ်ငန်ျားသာ မ ေ်ရစြြည်။ လက်စတွှုံ့က စသာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျား

အာျားလံိုျားအတွက် ဤကစန အေစကာက်ရြည်

ှိိုြါက

ှိိုြါက မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် သည်

နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှိိုငလ
် ိုြ်ငန်ျားအမ ေ် ြှတ်ယူနင
ှိို သ
် ည်။

စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအတွငျား် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် အစနမ င် Mytel၊ MECTel နှင် ဒဂ္ တယ်

ဘဏ္ဍာစရျား ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားအမြင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျား အြ ာျားအမြာျားကှိိုြါ လိုြ်စ

(ဤအေရင်ခံော စနာက်ြှိိုငျား် တွင်

က်လက်စ

ွျားစနွျားြါြည်။) စ ကျားနန်ျား

ာင်စနြါသည်။

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအတွငျား် အစဝျားြှ

အာရံိုခံသည် စမြမြင်ေခန်ျားတခိုနင
ှ ် စကဘယ်လ် ေက်ရို တ
ံ ေ်ခိုကှိိုလည်ျား ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားြါသည်။ အစဝျားြှ
အာရံိုခံသည် စမြမြင်ေခန်ျားနင
ှ ် ြတ်သက်၍ အစသျားေှိြ်အခ က်အလက်ြ ာျား ရှာျားြါျားြါသည်။ မြန်ြာေျားြာွ ျားစရျား
စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ဝက်ဘ်

ှိိုဒအ
် ရ ၎င်ျားကှိို “အလက်ထစရာနေ်နင
ှ ် ကွနမ် ြ တာဌာန” အမ ေ် ၁၉၉၇ ခိုနေ
ှ ်တွင်

တည်စထာင်ခြဲစ ကာင်ျား စတွှုံ့ ရှှိရပြျား ၎င်ျားြှာ ေေ်စထာက်လှြ်ျားစရျား အေှိတ်အြှိိုငျား် တေ်ရြ် မ ေ်နင
ှိို ခ
် ြဲသည်။
ဤအစ

ာက်အအံိုသည် လှည်ျားကူျားရှှိ “အင်ျားတှိိုင် ေေ်နယ်စမြ” တွင် တည်ရှှိြါသည်။49 မြန်ြာေျားြွာျားစရျား

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် လက်စအာက်ရှှိ ဤတေ်ခိုအမြင် အမခာျား အစဝျားထှိနျား် အာရံိုခံ စမြမြင်ေခန်ျားြ ာျားကှိို မြန်ြာေေ်တြ်ြှ
လိုြ်စ

ာင်စနမခင်ျား ရှှိြရှှိကှိို ြသှိရှှိရြါ။ မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ြှ ထိုတ်မြန်

စြျားနင
ှိို စ
် သာ အစဝျားထှိနျား် အာရံိုခံ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားသည် “ြဟာဗ ဟာ ေြံခ က်မြ လိုြ်မခင်ျား၊

အင်အာျားြ ာျားစနရာခ မခင်ျား၊ စောင် ကည်မခင်ျား၊ ြေ်ြှတ်မြ လိုြ်မခင်ျားနင
ှ ် ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှု တွက် မခင်ျားတှိိုအတွက်
အစရျားြါသည်။ ၎င်ျားတှိို၏ ြဟာဗ ဟာစမြာက်၊ နည်ျားဗ ဟာစမြာက် တန်ဘှိိုျားရှှိြှုကှိို စလျှာြတွက်သင်ြါ။”50
မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ အစဝျားထှိနျား် အာရံိုခံ စမြမြင်ေခန်ျားသည်

က်သွယ်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်ြှု

စထာက်လှြ်ျားစရျားညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ကှိို စထာက်ကူစြျားစန ွယ်ရာ ရှှိြါသည်။ မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏
အစဝျားထှိနျား် အာရံိုခံ စမြမြင်ေခန်ျားသည် ေေ်တြ်ေေ်

င်စရျားြ ာျားတွင် တှိိုက်ရို ှိက် အခန်ျားကဏ္ဍအမ ေ် ြါဝင်စနပြျား

အစဝျားထှိနျား် အာရံိုခံ စမြမြင်ေခန်ျားြှ မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် က စထာက်ြံစြျားစနစသာ အခ က်အလက်
ြ ာျားသည် ြ ှိ ျားနယ
ွ ်တံိုျား သတ်မ တ်ြှု၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်

န်က င်သည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို

ြံြှိိုျားအာျားစြျားရာစရာက်သည်ဟို Justice for Myanmar က ရှု မြင်ြါသည်။

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ လှုှိင်သာယာ၊ ရန်ကိုနရ
် ှှိ Sigma ဝါယာနှင် စကဘယ်လ် ေက်ရို က
ံ ှိို ၂၀၀၁
ခိုနေ
ှ ်တွင် တည်စထာင်ခြဲြါသည်။ မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ဝက်ဘ်

ှိိုဒအ
် ရ ဝါယာ၊ စ ကျားနစခါင်ျားနင
ှ ်

တယ်လ ိုနျား် စကဘယ်လ် အေရှှိသည် ြေစည်ျား ၅၆ ြ ှိ ျားကှိို ထိုတ်လိုြ်သည်။ မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏
စကဘယ်လ်ကကှိ ျား ထိုတ်လိုြ်ြှု ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်ကှိို ြသှိရှှိရြါ။51 မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် အစနမ င်

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ အတွက် အခ ှိ ှုံ့စသာ ြေစည်ျားြ ာျားအမြင် ေေ်တြ်၏ အမခာျားအေှိတ်အြှိိုငျား် ြ ာျား
အာျား စထာက်ြံရန်အတွက်လည်ျား ထိုတ်လြ
ို ်စန ွယ်ရာ ရှှိသည်။
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မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနင
ှ ် အက င်ြ က် မခောျားြှုြ ာျား

၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် ကိုလသြဂ္ဂ၏ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငက
် မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေျားြွာျားစရျားအက ှိ ျားေျားြွာျားနင
ှ ်
ြတ်သက်သည် က ယ်မြန်စသာ အေရင်ခံောတေ်ရြ်ကှိို ထိုတ်မြန်ခြဲသည်။52 ထှိိုအေရင်ခံောြှ ေေ်တြ်ြှိိုင်
ေျားြွာျားစရျားြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်၏ မြ ြူြံိုြ ာျားကှိို စ

ာင်ရွက်နင
ှိို စ
် ေခြဲပြျား၊

တြ်ြစတာ်၏ ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားအိုြ်ေိုကကျား ၂ ခိုမ ေ်စသာ မြန်ြာေျားြွာျားစရျား ဦျားြှိိုင် လြှိတက် (MEHL)
နှင် မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် (MEC) တှိိုကှိို နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအ
် စရျား ဥြစဒ နှင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
လူသာျားခ င်ျားောနာြှု ှိိုငရ
် ာ ဥြစဒ တှိိုအာျား

ှိိုျားဝါျား ကြ်ျားတြ်ျားေွာ ခ ှိ ျားစ ာက်ခြဲစသာ တြ်ြစတာ်

ကာကွယ်စရျား ဦျားေျားခ ြ် ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ြင်ျားစအာင်လှုှိင် နှင် ဒိုတှိယ ကာကွယ်စရျား ဦျားေျားခ ြ် ဒိုတှိယ
ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ေှိိုျားဝင်ျားတှိို အြါအဝင် တြ်ြစတာ် ထှိြ်တန်ျား စခါင်ျားစ ာင်ြ ာျားက ြှိိုင် ှိိုင် ခ ြ်ကှိိုင်
ထာျားြါသည်....... ထှိို ေေ်တြ်ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားြ ာျားြှ ရရှှိစသာ ဘဏ္ဍာစငွက တြ်ြစတာ်၏
ကှိိုယ်ြှိိုငအ
် ိုြ်ခ ြ်စနြှုကှိို စရွ ျားခ ယ်ခံ အရြ်သာျားြ ာျား၏ ကကျား ကြ်ြှုြှ ကင်ျားလွတ်စနစေကာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
လူအခွငအ
် စရျား နှင် လူသာျားခ င်ျား ောနာြှု ှိိုငရ
် ာ ဥြစဒ ခ ှိ ျားစ ာက်စနသည် တြ်ြစတာ်၏
ေေ် င်စရျားြ ာျားအာျား ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ
် ာ စထာက်ြံြှုကှိို မ ေ်စေြါသည်။ 53ဟို စ ေါ် မြခြဲသည်။

မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် လက်နက်ြ ာျားနင
ှ ် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျားြေစည်ျားြ ာျား ြါဝင်သည် ေေ်ြေစည်ျားြ ာျားကှိို ဝယ်ယူရန်
အရင်ျားအမြေ်ဘဏ္ဍာြ ာျားအမြင် ေျားြွာျားစရျား

က်

ံြှုြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ သည်။ မြန်ြာေေ်တြ်ြှာ နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား

ြေစည်ျားြ ာျားကှိို ဝယ်ယူခြဲသည် သှိိုြဟိုတ် ဝယ်ယူရန် ကကှိ ျားောျားခြဲသည် ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် ကိုြပဏ ၇ ခိုကှိို ကိုလသြဂ္ဂ
အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှငက
် စနာက်
က်သွယ်စရျားနင
ှ ်
ေျား

က်တွြဲ ောရင်ျား စ ေါ်ထိုတ်ခြဲသည်။ ထှိိုကိုြပဏ ၇ ခိုအနက်ြှ ၆ ခိုက

က်ေြ်စသာ နည်ျားြညာတှိိုကှိို စထာက်ြခြဲ
ံ ပြျား ၎င်ျားတှိိုထြဲတွင်

ြဲလ်လူလာ စဒတာ ေဥ်

က်

င်ျားေနေ်ကှိို Dejero (ကစနဒါ) ြှ၎င်ျား၊ VHF လှုှိငျား် နျားံှု မြင် လွှငထို
် တ်လက်ခံေက်ြ ာျားကှိို Icom Inc (ဂ္ ြန်)

ြှ၎င်ျား၊ အစဝျားထှိနျား် စရဒယှိို ထှိနျား် ခ ြ်ေက်ြ ာျားကှိို Jotron (စနာ်စဝျား) ြှ၎င်ျား၊ လှုှိငျား် နံျားှု မြင် (VHF) နှင် လှုှိငျား် နျားံှု လွန်
(UHF) လွှငထို
် တ်လက်ခံေက်ြ ာျားကှိို Reutech Communications (စတာင်အာ ရှိက) ြှ၎င်ျား၊ လြ်ျားစ ကာင်ျားမြ
နှင် တည်စနရာမြေနေ်ကှိို Hexagon (

ွဒင်) ၏ လက်ခွြဲမ ေ်သည် Veripos (အဂ္ဂလန်) ြှ၎င်ျား ရရှှိြှုြ ာျား ြါဝင်

ြါသည်။ ဤဝယ်ယူရရှှိြှု ောရင်ျားြှတ်တြ်ျားသည် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျားြေစည်ျား ရရှှိြှု၏ အလွနစ
် သျားငယ်စသာ နြူနာြျှသာ
မ ေ်ပြျား မြန်ြာေေ်တြ်၏ စခတ်ြတှိိုျားတက်စရျားကကှိ ျားြြ်ျားြှုတွင်

ယ်သွယ်စရျားကှိေစ၏ ထင်ရှာျားစြေါ်လွငသ
် ည်

အြှိိုငျား် ကှိို မြသစနသည်။ ထှိိုအမြင် ြေစည်ျားရယူြှု မ န်က က်မခင်ျားထာျားမခင်ျားမ င် ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ

က်သွယ်စရျား

ကှိရှိယာြ ာျားအတွက် တရိုတ်အစြေါ် ြှခှိိုစနရြှုကှိို စလျှာခ စနသည် ကှိိုလည်ျား မြသစနသည်။

ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငက
် စခ ျားစငွစထာက်ြံသူြ ာျားနင
ှ ် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူြ ာျား အြါအဝင်
အာျားလံိုျားစသာအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားအစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ထှိနျား် ခ ြ်သည် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၊ ၎င်ျား၏
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မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနင
ှ ် အက င်ြ က် မခောျားြှုြ ာျား

“ေျားြွာျားစရျား လက်ခွြဲြ ာျားနင
ှ ် ေျားြွာျားစရျား
၎င်ျား၏ အကကျားြာျား

က်

ံြှုြ ာျား” အာျားလံိုျားကှိို အ

က်မ တ်ရန် အ ကံမြ ထာျားပြျား Mytel နှင်

ံိုျား လိုြ်ငန်ျားအေိုရှယ်ယာရှငမ် ေ်သည် Viettel ကှိိုြါ တှိိုက်ရို ှိက်အြည်တြ်လ က်

မ ေ်နင
ှိို ် ွယ်ရာရှှိသည် ရာဇဝတ်စ ကာင်ျားအရ အမြေ်ထှိိုက်ြှုကှိို သတှိစြျားထာျားခြဲသည်။

ထှိိုကြဲသှိိုစသာ က်ေြ်လိုြ်ငန်ျားြ ာျားနင
ှ ် ကိုနသ
် ွယ်ြှု

က် ံြြ
ှု ာျားြှ တ င် တြ်ြစတာ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏

ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားေိုကကျားြ ာျား မ ေ်စသာ MEHL နှင် MEC တှိိုနှင် ြတ်သက်စသာ ြည်သည် မြည်ြ
ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားြ ှိို နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအ
် စရျား ဥြစဒနှင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူသာျားခ င်ျား ောနာြှု ှိိုငရ
် ာ
ဥြစဒြ ာျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအစြေါ် ြံြှိိုျားစြျားသည် သှိိုြဟိုတ်

က်ေြ်ြတ်သက်ခံရနှိင
ို သ
် ည်

မြငြ
် ာျားစသာ အနတရာယ် တေ်ခို ရှှိသည်ဟို ြေ်ရှငက
် စတွှုံ့ ရှှိြါသည်။ အနည်ျား ံိုျားအစနမ င် ထှိိုမြည်ြ
ကိုြပဏြ ာျားသည် တြ်ြစတာ်၏ ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ
် ာ ေွြ်ျားစ ာင်ရည်ကှိို အစထာက်အကူ မြ ြါသည်။ 54

အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှငက
် ကိုလသြဂ္ဂအ ွြဲှုံ့ဝင် နှိင
ို ်ငြ
ံ ာျားကှိို

တြ်ြစတာ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ လိုြ်ငန်ျားြ ာျား၊ အလာျားတူ ၎င်ျားတှိို၏ ြှိသာျားေိုအ ွြဲှုံ့ဝင်ြ ာျား၊ ထှိိုအမြင် ြှိတ် ှိိုြှုကှိို
စရှာင်ရှာျားရန်အတွက် အငှာျား ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားရှင် အမ ေ် သှိိုြဟိုတ် စ ေါ်ထိုတ်ခံပြျားထာျားစသာ
သူြ ာျား၏ ကှိိုယ်ောျားလှယ် အမ ေ် စ ာင်ရွက်နင
ှိို သ
် ည် ၎င်ျားတှိို၏ လိုြ်စ ေါ်ကှိိုင် က်ြ ာျားထံြှ
ေျားြွာျားစရျားအရ အက ှိ ျားအမြတ်ခံောျားစနသူ သှိိုြဟိုတ် ေျားြွာျားစရျားအရ စထာက်ြံကူညြှု မ ေ်စနစေသူ
တရာျားဝင် ြိုဂ္ဂှိ လ်ြ ာျား၊ အ ွြဲှုံ့ြ ာျား၊ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား အစြေါ်တွင် ြေ်ြှတ်ထာျားြှိတ် ှိို အစရျားယူြှုြ ာျားကှိို
လိုြ်စ ာင်ရန်နင
ှ ် လူအခွငအ
် စရျားအာျား စလျားောျားလှိိုက်နာရန်။55 စတာင်ျား ှိိုခြဲသည်။

ေေ်တြ်ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၊ ၎င်ျားတှိို၏ ြှိိုငရ
် ှငြ
် ာျားနင
ှ ် ြှိတ် က်ြ ာျားအစြေါ် ြှိတ်

ှိိုြှုြ ာျား မြ လိုြ်ရန်

ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငြ
် ှ အ ကံမြ ခ က်ြ ာျား ရှှိလင်ကောျား စလာစလာ
ြည်သည်နှိင
ို င
် ြ
ံ ှ ြှိတ်

ယ်အထှိ

ှိိုြှုြ ာျားကှိို အစကာင်အထည် စ ေါ် ခြဲမခင်ျားြရှှိစသျားြါ။ ကစနဒါနှိင
ို င
် ံ အစနမ င် ေေ်တြ်၏

လက်ရှှိေျားြွာျားစရျားကွနရ
် က်ကှိို ထင်ဟြ်သည် ြေ်ြှတ်ောရင်ျားကှိို စနာက်

ံိုျားအစမခအစနထှိ မြင်

ထာျားမခင်ျား ြရှှိစသျားစသာ်လည်ျား ၎င်ျားသည်သာလျှင် မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျားြ ာျားအစြေါ် ြှိတ်

င်စမြာင်ျားလြဲ
ှိိုြှုအတွက်

ေရင်ြှုမြ စနသည် တခိုတည်ျားစသာ နှိင
ို င
် မံ ေ်စနသည်။56ကစနဒါနှိင
ို င
် သ
ံ ည်လည်ျား အမခာျား ကိုလသြဂ္ဂအ ွြဲှုံ့ဝင်
နှိင
ို င
် ြ
ံ ာျားနည်ျားတူ ြေ်ရှငြ
် ှ အ ကံမြ ထာျားသည် ြေ်ြှတ်ထာျား ြှိတ်
ယခိုအခ ှိနအ
် ထှိ ြ က်ကွက်စန
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ှိိုအစရျားယူြှုကှိို အစကာင်အထည်စ ေါ်ရန်

ြဲမ ေ်သည်။

မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျား၏ အလွြဲသံိုျားောျားြှုနင
ှ ် အက င်ြ က် မခောျားြှုြ ာျား

၁ (၆)

Viettel - ဖန်ျားဆင်ျားမ်ကဒ်မျာျားနှင ့်် ဒျားကျည်မျာျား

ေေ်တြ် ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျားနင
ှ ် စ ကျားနန်ျား
ြှိိုင်

က်သွယ်စရျားအိုြ်ေို (Viettel) သည် Mytel တွင် အကကျား

ံိုျား အေိုရှယ်ယာ

ှိိုငသ
် ူမ ေ်ပြျား မြန်ြာေေ်တြ်၏ အဓှိကက စသာ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် နည်ျားြညာ ြှိတ် က် တေ်ဥျားမ ေ်ြါသည်။

Viettel သည် ဗယက်နြ်နင
ှိို င
် ၏
ံ ဝန်ကကျားခ ြ်ြှ ထူစထာင်ထာျားစသာ ကကျားြာျားသည် နှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို
ကကျားမ ေ်ပြျား ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားြှ ေြံခန်ခွြဲြါသည်။ Viettel သည် Brand Finance Global 500 ောရင်ျားတွင်
ြါဝင်နင
ှိို စ
် သာ ဗယက်နြ်၏ တခိုတည်ျားစသာ အြှတ်တံ

ှိြ်မ ေ်ြါသည်။57

Viettel သည် ဗယက်နြ် မြည်သူတြ်ြစတာ်၏ လက်ရို ျားံ တေ်ရြ်မ ေ်ပြျား ဗဟှိိုေေ်စကာ်ြရှင၏
် ဥျားစ

ာင်ြှု

စအာက်တွင် ရှှိြါသည်။58 ၎င်ျားကှိို ဥြစဒစ ကာင်ျားအရ ဗယက်နြ်မြည်သူတြ်ြစတာ်တွင် တာဝန်ထြ်ျားစ
စန

ြဲ အရာရှှိတေ်ဥျားမ ေ်ရန် လှိိုအြ်သည် သြမတြှ ဥျားစ

စခါင်ျားစ

ာင်ြှုစနရာြ ာျားကှိို တာဝန်ထြ်ျားစ

ာင်

ာင်

ာင်ြါသည်။59 Viettel ရှှိ အမခာျားအဓှိကက စသာ

ြဲမ ေ်စသာ ေေ်အရာရှှိြ ာျားက ရယူထာျားြါသည်။60 ဤအိုြ်ေို

တွင် လက်စအာက်ခံ လိုြ်ငန်ျား ၂၀ ထက်ြက ရှှိြါသည်။ (စနာက်

က်တွြဲ ဇယာျား ၆ တွင် ကည်ြါ။)61

ဗယက်နြ် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်အ

င် လွှတ်စတာ်

ဥကကဌြှ Viettel အရာရှှိြ ာျားကှိို
ကိုြပဏဌာနခ ြ်၌ ၂၀၂၀ ဇူလှိိုငလ
် က ြှိနခွ
် နျား်
စမြာစနေဥ်။ သူြ၏ ြှိနခွ
် နျား် တွင် Viettel
အစနမ င် “ကာကွယ်စရျား

ှိိုငရ
် ာအ

င်မြင်

နည်ျားြညာ ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျားေို၏ ဗဟှိိုခ က်ြ
မ ေ်လာရန်” လှိိုအြ်ခ က်ကှိို
ထိုတ်စ ေါ်စမြာ

ှိိုခြဲသည်။

အရင်ျားအပမစ် - Phnom Penh Post နှင်
မြည်သူတြ်ြစတာ် သတင်ျားော

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် ဗယက်နြ်အေှိိုျားရက အြှိနညွှ
် န် ကာျားလွှာအြှတ် 05/2018/ND-CP ကှိထ
ို ိုတ်မြန်ခြဲပြျား Viettel
ကှိို အ

င်မြင်နည်ျားြညာသံိုျား လက်နက်ထိုတ်လိုြ်သူတေ်ခို အစနမ င် မ ေ်ရန် လြ်ျားစ ကာင်ျား မြန်တည်ခြဲသည်။

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် ဇနနဝါရလ ၅ ရက်စနအထှိ စနာက်

ံိုျားောရင်ျားအရ ၎င်ျား၏ြဋှိညာဥ်ောခ ြ်ြါ ြတည်စငွြှာ

အစြရှိကန် စဒေါ်လာ ၅.၃၅ ဘလယံရှှိပြျား ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်တွင် အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၁၃.၂ ဘလယံအထှိ တှိိုျားမြြှင်သွာျားရန်
ေေဥ်ထာျားရှှိသည်။62 အြှိန် ဒဂ္ရြ ာျားနင
ှ ် အတူ ထိုတ်မြန်ထာစသာ Viettel ြဋှိညာဥ်ောခ ြ်တွင် ဤအိုြ်ေိုကှိို
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Viettel - ိုနျား်

င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားနင
ှ ် ဒံျားို က ည်ြ ာျား

“နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်အ

င် ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျား လိုြ်ငန်ျားေို” ဟို ရှငျား် လင်ျားစ ေါ် မြထာျားသည်။63ဤအထြဲတွင်

ေေ်စရျားအသံိုျားမြ ရန်နင
ှ ် လှိိုအြ်သည် “သတင်ျားအခ က်အလက် ြေ်ရှငြ
် ာျား” အတွက် စ ကျားနန်ျား
အစမခခံအစ

ာက်အအံိုကှိို တည်စ

က်သွယ်စရျား

ာက်ရန်၊ လည်ြတ်ရန်နင
ှ ် အရံသျားသန်ထာျားရှှိရန်တှိို ြါရှှိသည်။64

Viettel ၏ ၂၀၁၈ ြဋှိညာဥ်ောခ ြ် ဥြစဒြိုဒြ
် ၁ အရ “နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်နင
ှ ် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနြှ

ဥြစဒနှင် အည ထိုတ်မြန်ပြျား တာဝန်စြျားစသာ အထူျား နှိင
ို င
် ံစရျား၊ ေေ်စရျားနင
ှ ် ကာကွယ်စရျားတာဝန်ြ ာျား” ကှိို Viettel
ြှ လိုြ်စ

ာင်ရြည်။ Viettel အိုြ်ေို၏ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ကာကွယစ
် ရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျား ေေ်

င်စရျား ဥျားတည်ခ က်ြ ာျား

(၅.၁) ြှာ

– နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်အ င် ကာကွယ်စရျား ှိိုငရ
် ာ ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျားကှိို နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအတွငျား်
သွတ်သွငျား် လ က် ကာကွယ်စရျား ှိိုငရ
် ာ အ င်မြင် နည်ျားြညာ ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျားေိုကှိို တည်စထာင်ရန်၊
နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် ှိိုငစ
် သာ ထိုတ်ကိုနြ
် ာျား၊ ေေ်စရျား

ှိိုငရ
် ာ အြာထည်ြ ာျား၊ ကှိရှိယာြ ာျားနင
ှ ်

စထာက်ြံစရျားြေစည်ျားြ ာျားကှိို န်တျားစြျားရန်။

– တှိိုငျား် မြည်အစနမ င် အစမခအစနြ ာျား ကံ စတွှုံ့ရသည် အခ ှိနအ
် ခါြ ာျား၊ အလှည်အစမြာင်ျား
လှုြ်ရှာျားြှုြ ာျားနင
ှ ် ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစသာအခ ှိနတ
် ွင် အရံအကူအည မ ေ်စေစရျား တှိိုအတွက် ေေ်ဘက်စရျားရာ
သတင်ျားကွနရ
် က်၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို စသခ ာြှုရှှိစေရန်။

Viettel ၏ အဓှိက ေျားြွာျားစရျား လြ်ျားစ ကာင်ျားြ ာျားြှာ (ဥြစဒြိုဒြ
် ၅.၂ (က)) တွင်

– နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျား လိုြ်ငန်ျားြ ာျားအတွက် ထိုတ်ကိုနြ
် ေစည်ျားြ ာျား၊ ေေ်ဘက်နည်ျားြညာ
ှိိုငရ
် ာ ကှိရှိယာြ ာျား၊ အထူျားမြ ကျွြ်ျားက င်ြှု ှိိုငရ
် ာ နည်ျားနာြ ာျားနင
ှ ် နည်ျားလြ်ျားြ ာျား၊ လက်နက်ြ ာျား၊
ေေ်စရျား အြာထည်၊ ခြဲယြ်ျားြျားစက ာက်၊ ဓါတိုထိုတ်ကိုနြ
် ာျား၊ အထူျားမြ ဓါတို စထာက်ြံစရျားြေစည်ျားြ ာျား၊
စြါက်ကွြဲစေတတ်စသာ ြေစည်ျားြ ာျားနင
ှ ် စ ါက်ခွြဲစရျား ှိိုငရ
် ာ ြေစည်ျားြ ာျား (စြါက်ကွြဲစေသည် စြါင်ဒါ၊
ြေ်လွှတ်လက်နက်ြ ာျား၊ ြေ်ခတ်ြှုအေမြ သည် ခလိုတ်ြ ာျား၊ ေနက်တံြ ာျား) တှိိုက်ြွြဲဝင်ယာဥ်ြ ာျား၊
တှိိုက်ြွြဲဝင် အစထာက်အကူမြ ကှိရှိယာြ ာျား၊ စလယာဥ်၊၊ အာကာသယာဥ် နှင်

က်ေြ်စသာ ေက်ြ ာျား၊

တှိိုငျား် တာစသာ၊ ေြ်ျားသြ်စသာ၊ လြ်ျားစ ကာင်ျားမြ ထှိနျား် ခ ြ်ကှိရှိယာနှင် အစထာက်အကူမြ ကှိရှိယာ
ြေစည်ျားြ ာျား အေရှှိသည်တှိိုကှိို သိုစတသနမြ ရန်၊ စ ေါ်ထိုတ်၊ တည်စ ာက်၊ ထိုတ်လိုြ်ရန်၊ မြင် င်ရန်၊
ြှိိုြှိိုတှိိုျားတက်လာစေရန်၊ ထှိနျား် သှိြ်ျားရန်၊ နည်ျားြညာလွှြဲစမြာင်ျားြမှု ြ ရန်၊ တင်ြှိိုသွငျား် ယူမခင်ျားြ ာျားလိုြ်ရန်။
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င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားနင
ှ ် ဒံျားို က ည်ြ ာျား

– သိုစတသနမြ ၊ စ ေါ်ထိုတ်၊ တည်စ ာက်၊ ထိုတ်လိုြ်၊ မြင် င်ရန်။ ထိုတ်ကိုနြ
် ာျားနင
ှ ် ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား
ကိုနသ
် ွယ်မခင်ျားကှိို စ ာင်ရွက်ရန် - နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား ြေစည်ျားြ ာျားအာျား ငှာျားရြ်ျားမခင်ျား၊ တင်ြှိိုမခင်ျား၊ တင်သွငျား် မခင်ျား
(လူြှုေျားြွာျားစရျား ှိိုငရ
် ာ ေိုတည်ရာလည်ျားမ ေ်ပြျား နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ကာကွယ်စရျားအတွက်ြါ အသံိုျားမြ နှိင
ို စ
် သာ
နည်ျားြညာ ကှိရှိယာြ ာျား၊ ဝန်စ ာင်ြြ
ှု ာျား၊ စထာက်ြံြေစည်ျားြ ာျားနင
ှ ် သံိုျားကိုနြ
် ေစည်ျားြ ာျားလည်ျား ြါဝင်
ြါသည်။)

Viettel ေျားြွာျားစရျားအိုြ်ေို၏ ြူလြဏာြ ရည်ရွယ်ခ က်သည် ေေ်စရျားအတွက် မ ေ်စ ကာင်ျား ရှင်ျားလင်ျားေွာ
လိုြ်ထာျားပြျား “အရြ်ဘက်”

က်သွယ်စရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် နှိင
ို င
် စ
ံ ရျား

ှိိုငရ
် ာ ဥျားတည်ခ က်ြ ာျား

အတွက် ကှိရှိယာတခိုသာ မ ေ်သည်။

အထူျားေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာကှိေစရြ်ြှာ Viettel အစနမ င် ြြဲထှိနျား် ဒျားံို က ည်ြ ာျား (guided missiles) ၊ စရဒါြ ာျားနင
ှ ်
စြာင်ျားသူြြဲ စလစ ကာင်ျားသံိုျားယာဥ်ြ ာျား (unmanned aerial vehicles) အြါအဝင် ေေ်ဘက်နင
ှ ် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား
နည်ျားြညာြ ာျား သိုစတသနမြ ြှုနင
ှ ် စ ေါ်စ

ာင်ြှုတွင် သှိသာထင်ရှာျားသည် အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားကှိို ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နံှ

စနမခင်ျားမ ေ်သည်။ Viettel အစနမ င် စောင် ကည်ြှု ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်ြါရှှိသည် စြာင်ျားသူြြဲ စလစ ကာင်ျားသံိုျား

ယာဥ်ကှိို ေတင်ထိုတ်လိုြ်လ က်ရှှိစနပြျား ဒံျားို က ည်ြ ာျားြါ တြ်

င်ရန် ေေဥ်လ က်ရှှိစနသည်။

စလစ ကာင်ျားသံိုျားယာဥ်နင
ှ ် စြာင်ျားသူြြဲ စလစ ကာင်ျားသံိုျားယာဥ်

ှိိုငရ
် ာ လက်နက်ြ ာျား စ ေါ်ထိုတ်ြှုကှိို Viettel

Aerospace Institute (VTX) အစနမ င် လိုြ်စ

65

စြာင်ျားသူြြဲ

ာင် ွယ်ရာရှှိသည်။66

လက်တစလာ ထိုတ်စဝစသာ Viettel သှိြပံောစောင်ြ ာျားက ေေ်စရျားအတွက် မ ေ်စသာ ဥာဏ်ရည်တို အသံိုျားမြြှု
ြါဝင်သည် ကိုြပဏ၏ သိုစတသနနှင် စ ေါ်ထိုတ်ြှု ရည်ြှနျား် ခ က်ြ ာျားအစြေါ် ထှိိုျားထွငျား် သှိမြင်နင
ှိို ြ
် ှုကှိို စြျားြါသည်။
သိုစတသနေြံကှိနျား် ြ ာျားတွင် “ေြတ်က စသာ” ြြဲထှိနျား် ေနေ်သံိုျား ခြဲယြ်ျားြ ာျားအာျား (“smart” guided munitions)
ထှိနျား် ခ ြ်ြှုေနေ်တေ်ရြ်အာျား ြံိုေတ
ံ ူစလက ငြ
် ှု၊67 အထူျားသမ င် အလက်ထစရာနေ်ေေ်

င်ြှုြ ာျားအတွက် “raster

ေနေ်မ င် ကွနမ် ြ တာ န်သာျားမြင်စြေါ်က န်တျားစမြမြင်စြေါ်တွင် မြင်ကွငျား် တွက်ခ က်ြှု ညွှန် ကာျားြှုအေအေဉ်
တေ်ရြ် (algorithm for viewshed computation on raster terrain)” 68၊ ြေ်ြှတ်စရာက်စအာင် ြ ံသန်ျားနင
ှိို ်
သည် စြာင်ျားသူြြဲ ဒံျားို က ည်ြ ာျားအတွက် အသံထှိနျား် ခ ြ်ေနေ်တေ်ခို (a damping controller for autopilot
homing missiles)69၊ ကြ်ျားရို ျားှိ တန်ျားစောင် ကည်စရျား စရဒါြ ာျားအတွက် ြံိုြှနြ
် ဟိုတ်စသာ စရွ ျားလ ာျားြေ်ြှတ်
ရှာစ ွစရျားေနေ်တှိို 70 ြါဝင်သည်။

ေေ်လက်နက်ထိုတ်လိုြ်ြက
ှု ဏ္ဍတွငရ
် ှှိစသာ Viettel ၏ ကြ္ာလံိုျား
တင်သွငျား် ြှု စ
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ှိိုငရ
် ာရည်ြှနျား် ခ က်ြ ာျားကှိို ၎င်ျားတှိို၏ြူြှိိုငခ
် ွင်

ာင်ရွက်ခ က်ြ ာျားြှာလည်ျား စနာက်ထြ်စတွှုံ့ နှိင
ို ြ
် ါစသျားသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် အစြရှိကန်
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င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားနင
ှ ် ဒံျားို က ည်ြ ာျား

မြည်စထာင်ေိုြူြှိိုငခ
် ွင် တင်သွငျား် ြှုြ ာျားြှ စရွ ျားခ ယ်ြှုတေ်ခိုတွင် ဒံျားို ြ ံြ ာျားနင
ှ ် စြာင်ျားသူြြဲစလယာဉ်ြ ာျား၌
အသံိုျားမြ နှိင
ို ်သည် စတာင်ြံတြ်

င်အသံိုျားမြ ြှုေနေ်တေ်ရြ်၊71 စရမြင်ြေ်ြှတ် စောင် ကည်စထာက်လှြ်ျားစရျားေနေ်

တေ်ရြ်၊72 စြာင်ျားသူြြဲစလယာဉ် စထာက်လှြ်ျားစရျားအတွက် ြံိုခ ြဲှုံ့ နှိင
ို ေ
် ွြ်ျားမြငြ
် ာျားသည် စတာက်စလျှာက် အနျားေွြဲ
ြှနဘ
် လူျားေနေ်၊73 optical focusing ေနေ်တေ်ခို၊74 အာရံိုခံေနေ်ြါ စရဒါြှတ

င် ြေ်ြှတ်စမခရာခံနည်ျားေနေ်၊75

ြ ံသန်ျားြေ်ြှတ် ရှာစ ွ သတ်ြှတ်စြျားသည် နည်ျားလြ်ျားတေ်ခို၊ 76 ေေ်သံိုျားစရဒါြ ာျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျားေနေ်ြ ာျားတွင်

အသံိုျားမြ နှိင
ို ်သည် မြင်စတွှုံ့ြလွယ်စသာ အမြင်နှိြ် အင်တာနာတေ်ခို၊77ေင်ပြှိ င်ရှှိစနစသာ ရှိိုစဘာေနေ်ြ ာျားကှိို
တေ်ခိုတည်ျားအစြေါ်တွင် ထာျားရှှိနင
ှိို ြ
် ည် ေြရှိနသ
် ံိုျား စထာက်ကူမြ ေနေ်တေ်ခို၊78နှင် စလ

ာအသက်သွငျား် ြှုအတွက်

အသံထှိနျား် နည်ျားေနေ်တေ်ခို79 တှိိုြါဝင်ြါသည်။

Viettel ၏ ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျားစအာက်တွင် မြန်ြာကြဲသှိိုစသာ နှိင
ို ်ငမံ ခာျားစေ ျားကွက်ြ ာျား အြါအဝင် စ ကျားနန်ျား
က်သွယ်စရျား အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားကှိို ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိင
ို ရ
် န် လိုြ်ြှိိုင်ခွင်
စြျားထာျားြါသည်။ ဥြစဒ ြိုဒြ
် ၁၆ တွင် Viettel အစနမ င် ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျား ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက်
စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားနင
ှ ် ရိုြ်မြင်သံ ကာျားကှိို သံိုျားရန် တာဝန်ရှှိသည်။ ထှိိုအြှိိုငျား် က Viettel အာျား ဗယက်နြ်

မြည်သူတြ်ြစတာ် အေှိတ်အြှိိုငျား် ြ ာျား၏ အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားအာျား အသံိုျားမြ ၍ ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားေိုြ ာျားနင
ှ ်
က်ေြ်စနသည် ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျားတှိိုကှိို စ

ာင်ရွက်ရန်နင
ှ ် နှိင
ို င
် မံ ခာျား အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားအတွက်

ေေ်လက်နက် ကှိရှိယာြ ာျား ထိုတ်လိုြ် စထာက်ြံရန်တှိိုအတွက် ခွငမြ
် ထာျားပြျား ဤခွင်မြ ခ က်အတှိိုငျား် ြင် Viettel
က မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် သွာျားစရာက်လိုြ်စ

ာင်စနမခင်ျားြှာ အထင်အရှာျားြင်မ ေ်သည်။ ဥြစဒြိုဒြ
် ၂၁ တွင်

“နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျား

ှိိုငရ
် ာ ထိုတ်ကိုနြ
် ာျားနင
ှ ် ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ် ြံြှိိုျားရန်

သှိိုြဟိုတ် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျားတာဝန်ြ ာျားကှိို ထြ်ျားစ ာင်ရန်အတွက်” နှင် ေေ်တြ်ြှိိုင်
အရင်ျားအမြေ်ြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ ရန် အြါအဝင် Viettel၏ နှိင
ို င
် ံစတာ် ကာကွယ်စရျား တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို စ ေါ် မြ
ထာျားြါသည်။ ဤသည်က Viettel အာျား မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ေေ်ဘက်စရျားရာ အခန်ျားကဏ္ဍတေ်ရြ်ကှိို လိုြ်ြှိိုငခ
် ွင်
စြျားစနသည်။

Viettel အစနမ င် တရာျားြဝင်လိုြ်စ

ာင်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်
ကှိို အစလျားြထာျားစ ကာင်ျား စနာက်စ ကာင်ျား

ြှတ်တြ်ျား ရှှိပြျားမ ေ်သည်။ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်တွင် အစြရှိကန်၌ လိုြ်စ

ာင်စနသည် Viettel ၏ အလိုြ်အြှုစ

ာင်

တေ်ဥျားမ ေ်သူ Huy Quang Bui သည် အစဝျားြေ်ဒျားံို က ည် အေှိြ်အြှိိုငျား် ြ ာျားကှိို တှိိုငျား် မြည်အမြင် ခှိိုျားထိုတ်ရန်
ကံေည်ြှုမ င် စထာင်ဒါဏ် ၁၂ လနှင် ၁ ရက် အခ ခံရသည်။ Viettel အစနမ င် အစြရှိကန်တွင် ရာဇဝတ်ြှု
ှိိုငရ
် ာ လှုြ်ရှာျားြှုြ ာျား လိုြ်စ

ာင်သည်ဟို ေွြဲ

ှိိုခ က်ြ ာျားြှ စရှာင်ထွက်နင
ှိို ရ
် န်အတွက်80 နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

ိုနျား် စခေါ်ကဒ်ြ ာျား စရာင်ျားသည် VTA Telecom အစနမ င် ြှတ်ြံိုတင်ကာ အရြ်ဘက်

က်သွယ်စရျား

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏအသွင် ခံယူထာျားြါသည်။ Viettel အစနမ င် ၎င်ျား၏ တရာျားဝင်နာြည်မ ေ်စသာ “ေေ်တြ်
စ ကျားနန်ျား
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င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားနင
ှ ် ဒံျားို က ည်ြ ာျား

က်သွယ်စရျား စကာ်ြရှငထ
် ံတွင်

၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျားကှိို ြှတ်ြံိုတင်ရန် ြ က်ကွက်မခင်ျားမ င် ၎င်ျား၏ ရည်ရွယ်ခ က်ကှိို ံိုျားကွယ်ခြဲပြျား ဤကိုြပဏကှိို
ဗယက်နြ်နင
ှိို င
် ၏
ံ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနက အမြည်အဝ ြှိိုင်
ြမြခြဲြါ။ OneZero အြှုကှိို ေံိုေြ်ျားခြဲစသာ Mark Harris

ှိိုငပ် ြျား လည်ြတ်သည်ကှိို ွငဟ
်

ှိိုသူ နည်ျားြညာ ဂ္ ာနယ်လေ်တေ်ဥျားက-

သူအစနနြဲ [Bui] ိုနျား် စခေါ်ကဒ်စတွအစြေါ်ြှာဘြဲ အာရံိုထာျားဘှိို ရည်ရွယ်ထာျားစြြယ် ဗယက်နြ်ြှာရှှိတြဲ
သူအထက်လူကကျားစတွက Viettel အတွက် ြေစည်ျားအြ ှိ ျားြ ှိ ျား ေိုစ ာင်ျားရယူစြျားဘှိို ြ ကာခဏ ှိိုသလှိို
အခှိိုငျား် ခံရတယ်။ အြဲဒ စနွရာသစောစောြှိိုငျား် က ခရျားသွာျားစလယာဥ်ြ ံစတွနြဲ ပဂ္ှိ လ်တိုစတွြှာလြဲသံိုျား၊
ဗံိုျားစတွ၊ ဒံျားို က ည်စတွနြဲ စတာ်ြဒှိစ
ို တွြှာလြဲသံိုျားတြဲ ရှု ြ်စထွျားနက်နတ
ြဲ ြဲ လှုြ်ရှာျားြှု စမခရာခံြေစည်ျားတခိုကှိို ရ ှိို
ေပြျား ညှိနြှ င
ှိှု ျား် ြှုစတွ လိုြ်ခြဲတယ်။ ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ် ဇွနလ
် ြှာ စလာ်ရဒါကိုြပဏတေ်ခိုကှိို ဗဒယှိိုစမခရာစကာက်
ေနေ် ၁၀ ခိုကှိို ဝယ်ယူ ှိို ခ ဥ်ျားကြ်ခြဲတယ်။ အြဲဒအခ ှိနြ
် ှာ သူတှိို ဘာကှိိုရည်ရွယ်သံိုျားေွြဲဘှိို အတွက် ှိိုတာ
စထွမြာျားြှု ြရှှိစတာဘူျား။ အြဲဒစမခရာစကာက်ေက်စတွဟာ အစြရှိကန် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ကိုနက
် ူျားြှုနင
ှ ်
လက်နက်ြ ာျား ှိိုငရ
် ာ ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား (U.S. International Traffic and Arms Regulations)
စအာက်ြှာ “သှိသာထင်ရှာျားသည် ေေ်ဘက် ှိိုငရ
် ာ ကှိရှိယာ” အမ ေ် သတ်ြှတ်ထာျားတာ မ ေ်ပြျား
တင်ြှိိုမခင်ျားကှိို တင်ျားတင်ျား ကြ် ကြ် ထာျားရတာမ ေ်ြါတယ်။ သဂ္ိုတ်လြှာဘြဲ တတှိယကိုြပဏ
တေ်ခိုကစန ဒံျားို က ည်တေ်ခိုရြဲ ေက်ြှုြှိိုငျား် ှိိုငရ
် ာ အေှိတ်အြှိိုငျား် စတွကှိို ဝယ်ယူဘှိို Bui က ထြ်ြံကကှိ ျားောျား
မြန်ြါတယ်။ စရာင်ျားခ သူက သူကှိို ဒြေစည်ျားဟာ ITAR ြှ ထှိနျား် ခ ြ်ကန်သတ်ထာျားတြဲဟာ မ ေ်တယ်လှိို
စမြာတြဲအခါ Bui က သူြှာ ြှိိုကိုနလ
် ှိိုငေ
် င်တေ်ခို ရစအာင်လိုြ် ှိို အခ ှိနြ
် ရှှိစတာဘူျား၊ ောခ ြ်နြဲ
ြတ်သက်တြဲ ောရွ က်ောတြ်ျားအာျားလံိုျားြာှ သူနြဲ VTA ရြဲ နာြည်စတွ မ တ်စြျားဘှိို စတာင်ျား ှိိုြါတယ်။ Bui
ဟာ တယ်လ ိုနျား် ကဒ်စတွ စရာင်ျားတာကစန Harpoon လှိိုစခေါ်တြဲ အစြရှိကန် ေေ်တြ်ရြဲ သစဘဂာခွငျား်
ဒံျားို က ည်စတွအတွက် လိုြ်ထာျားတြဲ အင်ဂ္ င်စတွကှိို ဝယ်တြဲအ င်ကှိို တက်လှြ်ျားခြဲတာ မ ေ်ြါတယ်။ 81

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် ဇွနလ
် တွင် “ကန်သတ်ထာျားမခင်ျားြရှှိဘြဲ စရဒါ ကှိရှိယာနှင် အမခာျား ကာကွယ်စရျား သှိိုြဟိုတ် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား

နည်ျားြညာြ ာျား အြါအဝင် အစြရှိကန် သှိိုြဟိုတ် အစြရှိကန်လှိိုငေ
် င် မြ လိုြ်ထာျားသည် နည်ျားြညာကှိို VTA ြှ
ရရှှိစအာင် ကူညစရျားတွင် ြါဝင်ရန်” ဥြစဒအ ွြဲှုံ့ မ ေ်စသာ McDermott Will & Emery ကှိို ငှာျားရြ်ျားခြဲသည်။82

ကစြ္ာဒျားယာျားနင
ှိို င
် တ
ံ ွင် Viettel ၏ လက်စအာက်ခံမ ေ်စသာ Metfone သည် အင်အာျားကကျား ြှိိုဘှိိုငျား် ိုနျား်
လိုြ်စ
ဟွန်

ာင်သူမ ေ်သည်။ Metfone ၏ ဘိုတ်အ ွြဲှုံ့တွင် ကစြ္ာဒယာျားနင
ှိို င
် ၏
ံ အာဏာကကျားသူ ဝန်ကကျားခ ြ်
န်၏ သြျားမ ေ်သူ Hun Mana ြါဝင်ပြျား Viettel သည် လူအခွငအစရျား
်
နင
ှ ် တရာျားဥြစဒေှိိုျားြှိိုျားစရျားကှိို

ခ ှိ ျားစ ာက်သူြ ာျားမ ေ်သည် ေေ်တြ်နင
ှ ် ရြဲတြ် ွြဲှုံ့ကှိို တက်ကကေွာ စထာက်ြံသည်။83 ၂၀၀၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် အစြရှိကန်
စဒေါ်လာ ၈ စဒေါ်လာဘှိိုျား အလကာျားစခေါ်ယူခွငရှ
် ှိပြျား လေဥ် ၂ စဒေါ်လာဘှိိုျား အလှိိုအစလ ာက် မ ည်သွငျား် စြျားသည်
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င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားနင
ှ ် ဒံျားို က ည်ြ ာျား

ိုနျား်

င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားကှိို လက်နက်ကှိိုငတ
် ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၏ အ ွြဲှုံ့ဝင်ြ ာျားအာျားလံိုျားသှိို အလကာျားစြျားသည် မြြှင်တင်စရျား

တေ်ခိုကှိို စ ကညာခြဲသည်။84 ၂၀၁၀ ခိုနေ
ှ ်တွင် Metfone သည် Reamစရတြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားနင
ှ ် ကစြ္ာဒျားယာျား
ဘိုရင်စလတြ် ွြဲှုံ့ အြှတ် ၃၁ ၏ “ကု က
် ျစ တ် စထာက်ြံသူ” မ ေ်လာခြဲပြျား85 ၂၀၁၀ နှင် ၂၀၁၄ အ ကာျားတွင်
အစမခေှိိုက်ေခန်ျားအတွက် ၄၆၁,၀၀၀ အစြရှိကန် စဒေါ်လာကှိို လှုဒါန်ျားခြဲသည်။ 86

၂၀၂၀ ြတ်လတွင် တန်ဇန်နျားယာျား Viettel လက်စအာက်ခံကိုြပဏ၏ အြှုစ
၅ ဥျားအာျား ေို ွြဲှုံ့လှုြ်ရှာျားသည် ရာဇဝတ်ြှု၊ စငွစ ကျားခဝါခ ြှု၊
အသံိုျားမြ ြှုမ င် တရာျားေွြဲ

ာင်အရာရှှိခ ြ်နင
ှ ် ဥျားစ

ာင်အရာရှှိ

က်သွယ်စရျားကှိရှိယာြေစည်ျားြ ာျားကှိို တရာျားြဝင်

ှိိုခံရပြျား တန်ဇန်နျားယာျား တရာျားရို ျားံ သှိို တက်စရာက်ခြဲရြါသည်။87 Viettel အစနမ င်

ကင်ြရွ နျား် ၊ ဘူရွနဒ
် ၊ ြရူ ျား၊ စဟတ၊ လာအှိိုနင
ှ ် တစြာလက်ေ်တတှိိုတွင် ြှိိုဘှိိုငျား် ိုနျား် ကွနရ
် က်ြ ာျား အလာျားတူ
လိုြ်စ

ာင်စနြါသည်။ Viettel သည် ဘယ်လာရူ ှုံ့ေ်တွငလ
် ည်ျား ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုကှိို နည်ျားလြ်ျားရှာစ ွလ က်

ရှှိသည်။88

ဗယက်နြ်တွင် Viettel ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျားြှ စ ေါ် မြထာျားသည်အရ စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျား လိုြ်စ

ာင်သူ

တေ်ခိုအမ ေ် Viettel ၏ စေ ျားကွက်လွှြ်ျားြှိိုျားြှုသည် ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျား ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက်သာ
သျားသန်အသံိုျားမြ ခြဲပြျား “အလွနအ
် ြင်ျား မြင်ျားထန်ြှု” ဟို89 Freedom House ြှ စခေါ်စဝေါ် ခြဲသည် ဗယက်နြ်
င်

ာေနေ်၏အေှိတ်အြှိိုငျား် တေ်ရြ်မ ေ်သည်။ Viettel ၏ မြည်တွငျား် ြှိိုဘှိိုငျား် ကွနရ
် က်သည် စေ ျားကွက်ြှိိုင်

၅၀.၆% ရှှိပြျား လွတ်လြ်ောွ စမြာ

ှိိုငြ
် ှု

ှိိုခွငနှ
် င် ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားဘဝ လံိုမခံ ခွငတှိ
် ိုအစြေါ် အေှိိုျားရ၏ ေနေ်တက ခ ှိ ျားစ ာက်ြှု

ြ ာျား၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် မ ေ်သည်။90 လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ
နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိိုလည်ျား ၎င်ျား၏ ၂၀၁၉

ှိိုခွငအာျား
်
ဗယက်နြ်၏ ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုသည်

ှိိုငဘ
် ာလံိုမခံ စရျားဥြစဒစအာက်တွင် သက်စရာက်

ြှုြ ာျား မ ေ်စေပြျား ယင်ျားဥြစဒအရ နှိင
ို ်ငမံ ခာျား ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် နှိင
ို င
် အ
ံ တွငျား် ရံိုျားတေ်ခို ွငရန်
် ၊ စဒတာ
အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို မြည်တွငျား် ၌သာ သှိြ်ျား
အေှိိုျားရြှ စတာင်ျား

ည်ျားရန်နင
ှ ် သံိုျားေွြဲသူ အခ က်အလက်ကှိို ဥြစဒစအာက်တွင်

ှိိုလာလျှင် စြျားအြ်ရန် လှိိုအြ်သည်။91 ထင်ရှာျားစသာမ ေ်ရြ်တခိုတွင် Dong Tam စဒသ၌

စဒသခံရွာသာျားြ ာျားထံြှာ စမြ ၅၀ ဟက်တာကှိို Viettel ြှ သှိြ်ျားယူခြဲသည် စမြရယူြှုကှိေစနင
ှ ်
က ယ်မြန်လာသည် ြစက နြ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် သက်
စတာင်ျား

က်ေြ်၍

ှိိုငစ
် သာ ြါဝင်သည် အစ ကာင်ျားအရာြ ာျားကှိို အေှိိုျားရ၏

ှိိုြှုကှိို လှိိုက်နာ၍ Google နှင် Facebook ြှ

င်

ာလိုြ်စြျားခြဲသည်။92 “Facebook နှင် Google

တှိိုသည် ဗယက်နြ်တွင် အွနလ
် ှိိုငျား် စြေါ်၌ လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ

ှိိုခွငကှိ
် ို ဗယက်နြ်အေှိိုျားရ၏ ေနေ်တက

ှိနြ
ှိှ ်ြှုတွင် ြူျားစြါင်ျား ကံေည်သည် အခန်ျားကဏ္ဍတွင် ြှိိုြှိိုထင်ရှာျားေွာ ြါဝင်လာခြဲပြျား” နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်အာျား စဝ န်သည်
အစ ကာင်ျားအရာြ ာျားကှိို

င်

ာလိုြ်၍ အစကာင်ြ ာျားကှိို ြယ် က်စနသည်ဟို နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွင်

အ ွြဲှုံ့ ြှ စတွှုံ့ ရှှိခြဲသည်။93
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Viettel - ိုနျား်

င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားနင
ှ ် ဒံျားို က ည်ြ ာျား

ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး
“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ” - စစ္ပုံစံ
•

Mytel အား ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ပံ့ပိုးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ အသြင္ကူးေျပာင္း
မႈ ဆက္စပ္အေျခအေနတြင္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။

•

ဤက႑ကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ရာ၌ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေရးပါသည့္
အေျခခံအေဆာက္အအုံကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစႏိုင္မည့္၊ လူထုအား ေစာင့္ၾကည့္မႈ
ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္၊ နည္းပညာကို ရရွိႏိုင္မည့္၊ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္

အခန္ း ၂

ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ပုံစံတစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။
•

Mytel ျမန္မာအစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အမ်ားပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္တ
စ္ခုျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ပိုင္ Star High ကို အမ်ားျပည္သူပိုင္ အစုရွယ္ယာပိုင္
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၊ စစ္တပ္
ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အခ်ိတ္အဆက္ ရွိေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

•

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

၂ (၁)

Mytel: “အြ ာျားြှိိုငန
် င
ှ ် ြိုဂ္ဂလှိက က်ေြ်” ေေ်တြ်ခရှိိုန

၂ (၂)

မြန်ြာအြ ှိ ျားသာျား

၂ (၃)

Mytel ၏ ြထြ

၂ (၄)

စ ာ်စမ စရျားက သတ်မ တ်ြှုကှိို မ ေ်စေသည်

၂ (၅)

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို၏ ဝန်စ

၂ (၆)

င်ျားြ်ကဒ် ြှတ်ြံိုတင်မခင်ျား

က်သွယ်စရျားဥျားြှိိုင်
ံိုျား စခေါ်

ှိိုြှု

ာင်ြှုြ ာျား

အခန်ျား ၂။
မြန်ြာမြည်တွင် စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားသည် ြှိိုစ

ာင်စရျားနှင်

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန၏ လိုြ်ြှိိုငခ
် ွင်

အာဏာစအာက်တွင် ရှှိြါသည် (၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ် မြန်လည် ွြဲှုံ့ေည်ျားခ ှိနြ
် တှိိုငခ
် င်အထှိ ယခင်က
သတင်ျားအခ က်အလက် နည်ျားြညာ ဝန်ကကျားဌာန)။ ၂၀၁၂ ခိုနေ
ှ ်အထှိ နှိင
ို င
် လ
ံ ံိုျား
အစြေါ် တေ်ဥျားတည်ျားြူြှိိုငြ
် ှုကှိို ြှိိုစ
လိုြ်ငန်ျားေိုမ ေ်သည် မြန်ြာ

ာင်စရျားနင
ှ ်

ှိိုငရ
် ာ စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျား

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနစအာက်ရှှိ နှိင
ို င
် ံစတာ်ြှိိုင် ေျားြွာျားစရျား

က်သွယ်စရျားလိုြ်ငန်ျား (MPT) က ြှိိုင်

ေနေ်စအာက်တွင် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားနင
ှ ်

ှိိုငြ
် ါသည်။ မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ေေ်အာဏာရှင်

က်သွယ်စရျား တေ်ဥျားတည်ျားြူြှိိုငြ
် ှုသည် ေေ်တြ်အာျား

က်သွယ်စရျား

ြ က်နာှ ောအာျားလံိုျား၌ အလံိုျားေံိုထှိနျား် ခ ြ်ြှုကှိို စြျားခြဲပြျား ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားဘဝလံိုမခံ ြှု သှိိုြဟိုတ် လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်
စမြာ

ှိိုခွငတှိ
် ိုအတွက် ြည်သည် ကာကွယ်စောင်စရှာက်စြျားြှုြျှ ြရှှိခြဲြါ။ စ ကျားနန်ျား

အစ

ာက်အအံိုြှာလည်ျား ညံ င်ျားလှကာ ဧရှိယာလွှြ်ျားမခံ နှိင
ို ြ
် ှုြှာလည်ျား အကန်အသတ်မ ေ်ပြျား ကိုနက
် ြှုြှာလည်ျား
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စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်ျားစရ “မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှ” - ေေ်ြံိုေံ

က်သွယ်စရျား၏ အစမခခံ

ကကျားြာျားလွနျား် လှြါသည်။ ေေ်အာဏာရှငေ
် နေ်စအာက်တွင် ြှိဘ
ို ှိိုငျား် လ်
ေဥ်က

က်သွယ်စရျားေနေ်ကှိို ေတင် ြှိတ်

က်

င်ျားြ်ကဒ်တေ်ခိုအတွက် ကိုနက
် ောျားရှိတ်ြှာ အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၇၀၀၀ အထှိ မြင်ြာျားခြဲသည်။94

၂၀၁၁ ခိုနေ
ှ ်၌ မြည်စထာင်ေို ကံခှိိုင်စရျားနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားြါတ ဥျားစ
အတွငျား် သှိို မြည်ြဝင်စရာက်ြှုနင
ှ ် လ င်မြန်စသာ

ာင်စသာ အေှိိုျားရကှိို ွြဲှုံ့ေည်ျားပြျားစနာက် စေ ျားကွက်

က်သွယ်စရျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုကှိို ွင်စြျားခြဲသည်ြံိုေံြ ှိ ျားမ င်

ဤကဏ္ဍကှိို မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲခြဲသည် အခ ှိနြ
် ှာြင် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အစရျားြါစသာ အစမခခံအစ
ထှိနျား် ခ ြ်မခင်ျား၊ မြည်သူလူထိုအာျား စောင် ကည်ြှုကှိို စ
စငွစ ကျားအရ အမြတ်ရစေမခင်ျားတှိိုကှိို စ

ာက်အအံိုအာျား

ာင်ရွက်မခင်ျား၊ နည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ ခွငရစေမခင်
်
ျား နှင်

ာင်ရွက်နင
ှိို စ
် ေြါသည်။ မြန်ြာ

က်သွယ်စရျား ဥြစဒ95 ကှိို ၂၀၁၃

ခိုနေ
ှ ်တွင် မြဌာန်ျားခြဲပြျား ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်တွင် လှိိုငေ
် င်မြ လိုြ်မခင်ျား ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား (Licensing Rules) နှင် ယှဥ်ပြှိ င်မခင်ျား၊
နံြါတ်ြ ာျား သတ်ြှတ်မခင်ျားနင
ှ ် စရဒယှိိုလှုှိငျား် ြ ာျား ခွြဲစဝသတ်ြှတ်အသံိုျားမြ မခင်ျား ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား (Competition,
Numbering and Spectrum Rules) တှိိုကှိို ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်တွင် ခ ြှတ်ခြဲြါသည်။96

ဤမြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှုြ ာျားကှိို ကြ္ာဘဏ်၏ ြရှိိုဂ္ က် ၂ ခိုြှ တ

င် စထာက်ြံစြျားခြဲသည်။ အစြရှိကန်စဒေါ်လာ

၅၄၀,၀၀၀ တန် ှိိုျားရှှိစသာ နည်ျားြညာ အကူအည ြံြှိိုျားြှုမ င် Public-Private Infrastructure Advisory Facility
(PPIAF) ြရှိိုဂ္ က်97 နှင် အစြရှိကန် စဒေါ်လာ ၂၂.၅ ြလယံ ရှှိစသာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှု အကူအည
အေအေဥ်မ င်
ဥျားစ

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျားြရှိိုဂ္ က် (TSRP) တှိို မ ေ်ြါသည်။98 မြည်ခှိိုငပ် ှိ ျား

ာင်စသာ အေှိိုျားရက ဤမြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျား အေအေဥ်ကှိို ခ ခြဲမခင်ျားမ ေ်ပြျား ဤအေအေဥ်က နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို အက ှိ ျားစ
၎င်ျားကှိို ဤအေရင်ခံောတွင် စ

ာင်ခြဲသည် လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားြ ာျားအတွက် အစမခအစနကှိို န်တစြျားထာျားသည်။
ွျားစနွျားသွာျားြည်မ ေ်သည်။

ကြ္ာဘဏ်ြှ (PPIAF) ြရှိိုဂ္ က်၏ အခန်ျားကဏ္ဍကှိို အစသျားေှိြ် စ ေါ် မြရာ၌ -

၂၀၁၃ ခိုနေ
ှ ်တွင် ေည်ျားြ ဥ်ျားလိုြ်ထံိုျားြ ာျားနင
ှ ် ြတ်သက်၍ အဓှိက တာဝန်ခံ ောတှိိုက်နင
ှ ် စ ကျားနန်ျား
က်သွယ်စရျားဌာနကှိို (PPIAF) က နည်ျားြညာအကူအည စထာက်ြံြှုကှိို စြျားခြဲသည်။ ဤနည်ျားြညာ
စထာက်ြံြှု အကူအညက လိုြ်စ ာင်လည်ြတ်ြှုကဏ္ဍ လြ်ျားမြစမြြံိုတေ်ခို စြေါ်စြါက်စရျား၊ ေည်ျားြ ဥ်ျား
ြူစဘာင်တေ်ခိုကှိို ြံိုေံ ွြဲစရျားနင
ှ ် အစကာင်အထည်စ ေါ်စရျားတှိိုကှိို စထာက်ြံခြဲပြျား

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ

လွတ်လြ်ြှုစ ာ်စ ာင်စရျားနင
ှ ် ြတ်သက်သည် အစ ကာင်ျားကှိေစရြ်ြ ာျားကှိို စ ာင်ရွက်ရြည် စ ကျားနန်ျား
က်သွယ်စရျားဌာနအတွငျား် ရှှိ နည်ျားြညာနှင် အိုြ်ခ ြ်ြှု အရည်အစသွျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားအတွက် ကူညခြဲသည်။
က်သွယ်စရျား ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား ှိိုငရ
် ာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ၏ အစကာင်ျား ံိုျားက င်သံိုျားြှုြ ာျား အေရင်ခံောကှိို
ဝန်ကကျားဌာနသှိို စြျားအြ်ခြဲပြျား မြန်ြာအစမခအစနနှင် ကှိိုက်ညြည်

က်သွယ်စရျားေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား

ြံိုေံ ွြဲစရျားမ ေ်ေဥ်အတွက် အ ကံမြ ခ က်ြ ာျားလည်ျား စြျားခြဲသည်။ ထှိိုြှတ င် လှိိုငေ
် င်မြ လိုြ်မခင်ျား၊
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ယှဥ်ပြှိ င်မခင်ျား၊ အသံိုျားမြ ခွငရြှု
် နင
ှ ် အမြန်အလှန် က်သွယ်ခ ှိတ် က်ြှု၊ စရဒယှိိုလှုှိငျား် နျားံှု ြ ာျား သတ်ြှတ်
သံိုျားေွြဲမခင်ျားနင
ှ ် နံြါတ်ြ ာျား သတ်ြှတ်မခင်ျားတှိိုအစြေါ် အဓှိကက စသာ ေည်ျားြ ဥ်ျားတေ်ေံိုကှိို တ င်ပြျားတ င်
ြူ ကြ်ျားစရျား ွြဲခြဲပြျား အပြျားသတ်နင
ှိို စ
် ရျားအတွက် အြ ာျားမြည်သူနင
ှ ် အ ကံဥာဏ် ရယူမခင်ျားတှိိုကှိို
စ ာက်ရွက်စနသည်။ 99

မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် တနည်ျားတ ံိုအာျားမ င် ကကျားြာျားသည် အက ှိ ျားအမြတ်မ ေ်စေစသာ စေ ျားကွက် လွတ်လြ်ြှု
မြ စရျားသည် ကြ္ာဘဏ်၏
မြ လိုြ်စနသည်။

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျား အေအေဥ်စအာက်တွင်

က်လက်

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျား အေအေဥ်ရှှိ အေှိတ်အြှိိုငျား် ၄ ခိုအနက် တေ်ခိုြှာ

“ကဏ္ဍအလှိိုက် အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားြှု အေအေဥ်၏ အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျားကှိို အမြင်ြာျား

ံိုျားမ ေ်စေရန်၊ ြူဝါဒနှင်

ေည်ျားြ ဥ်ျားြှိိုငျား် ြှိတ် ှိိုြှုကှိို စမ ရှငျား် ရန်အတွက် နည်ျားြညာ အကူအညအစြေါ် အာရံိုထာျား၍ ေွြ်ျားစ ာင်နင
ှိို စ
် သာ
ဝန်ျားက င်တရြ်ကှိို န်တျားရန်” မ ေ်သည်။ ဤသည်ြှာ
ဝင်စရာက်လာနှိင
ို စ
် ရျားကှိို အက ှိ ျားစ

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအတွငျား် သှိို ြိုဂ္ဂလှိကကဏ္ဍြှ

ာင်ရန် ရည်ရွယ်လှိိုမခင်ျားမ ေ်သည်။ ေွြ်ျားစ

အဓှိကညွှနျား် ကှိနျား် ြ ာျားထြဲြှ တေ်ခိုြာှ လှိိုငေ
် င်ယူထာျားစသာ
မ ေ်သည်။ လှိိုငေ
် င်ယူထာျားစသာ လိုြ်စ

ာင်နင
ှိို ြ
် ှုကှိို စ ာ်မြသည်

က်သွယ်စရျား လိုြ်စ

ာင်သူြ ာျား၏ အစရအတွက်

ာင်သူြ ာျားတွင် မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၊ Mytel နှင် ေေ်တြ်

ခရှိိုနြ ာျား ြါဝင်လာသည်နင
ှ အြျှ
်
ကြ္ာဘဏ်၏ ေြံခ က်ြံိုေသ
ံ ည် ေေ်တြ်နင
ှ ် ခရှိိုနတှိို လှိိုငေ
် င်ရရှှိသူြ ာျားအမ ေ်
ဝင်စရာက်လာမခင်ျားကှိို စအာင်မြင်ြှု လကခဏာအမ ေ် စရတွက်သကြဲသှိို မ ေ်စနသည်။100

မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ၂၀၁၃ ခိုနေ
ှ ်

က်သွယ်စရျားဥြစဒက “လံိုမခံ စရျား” ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက်

အသံိုျားမြ ရန်နင
ှ ် စောင် ကည်ြှုအာျား လိုြ်စ

က်သွယ်စရျားကှိို

ာင်ရန်အတွက် ေေ်တြ်ြှ လိုြ်ြှိိုငခ
် ွငကှိ
် ို စြျားအြ်ခြဲပြျား ဒြှိိုကစရေ

နည်ျားက အစမခခံေံနန
ှု ျား် ြ ာျားကှိို မြည်ြရန် ြ က်ကွက်ခြဲသည်။ ဥြစဒ၏ အဓှိက ဥျားတည်ခ က်ြ ာျားထြဲြှ
တခိုမ ေ်စသာ ၄ (င) က “နှိင
ို င
် ံစတာ်၏ တည်ပငှိြ်ြှုနင
ှ ် လံိုမခံ ြှုကှိို စသခ ာစေရန် ရည်ရွယ်ခ က်အတွက်

က်သွယ်စရျား ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား၊ ကွနရ
် က် အစ ာက်အအံိုြ ာျား နှင်

က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာြ ာျားကှိို

ကကျား ကြ်ရန်”101 ဟို စ ေါ် မြပြျား လံိုမခံ စရျားတွင် တေ်ဥျားတည်ျား ခ ြ်ကှိိုငထ
် ာျားစသာ ေေ်တြ်အာျား ဗဟှိိုခ က်က စသာ
အခန်ျားကဏ္ဍကှိို စြျားအြ်လှိိုက်သည်။ ဥြစဒြိုဒြ
် ၇၇ စအာက်တွင် လှိိုငေ
် င်ရှှိသူြ ာျားကှိို ရြ်
ကာျားမ တ်နာျားစထာင်မခင်ျား သှိိုြဟိုတ်

ှိိုငျား် မခင်ျား၊

က်သွယ်စရျားြ ာျားကှိို လွှြဲစမြာင်ျားသှိြ်ျားယူမခင်ျားြ ာျားအာျား စ

ာင်ရွက်နင
ှိို သ
် ည်

အစရျားစြေါ် အာဏာကှိို ေေ်တြ်အာျား စြျားအြ်ထာျားသည်။ ဥြစဒြိုဒြ
် ၈၂ စအာက်တွင် ေေ်တြ်အစနမ င်
အေှိိုျားရ၏ ကကှိ တင်ခွငမြ
် ခ က်ြလှိိုဘြဲ စ ကနန်ျား

က်သွယ်စရျား လိုြ်ငန်ျားြ ာျားအာျား စ

ာင်ရွက်နင
ှိို သ
် ည်။

ထှိိုလိုြ်ြှိိုငခ
် ွငအာဏာြ
်
ာျားကှိို မြန်ြာမြည်သူြ ာျားအတွက် လံိုစလာက်သည် ြည်သည်ကာကွယြ
် ှုြှ စြျားြထာျားဘြဲ
ဥြစဒအာျား ေေ်တြ်ြှ ြည်သှိိုက င်သံိုျားသည်၊ ြည်သှိိုအလွြဲသံိုျားောျားမြ သည်
ဘာြှြရှှိြါ။
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ှိိုသည်တှိိုအစြေါ် ြွငလင်
်
ျားမြင်သာြှု

မြန်ြာမြည် အစနာက် က်တွင် တေ်နေ
ှ ်စက ာ် ကာစနပြမ ေ်စသာ အင်တာနက် မ တ်စတာက်ြှုကှိို အသက်ဝင်
စေရန်အတွက် ဥြစဒြိုဒြ
် ၇၇ ကှိို အသံိုျားမြ ခြဲပြျား 102 စနာက်ြှိိုငျား် တွင် “စခတ်ြရှှိစတာစသာ” 2G ကွနရ
် က်ကှိို
မြန်လည်အသံိုျားမြ ခွငရသည်
်
ြှာလည်ျား “လက်စတွှုံ့အစမခအစနတွင် ထှိိုစဒသြ ာျား၌ အင်တာနက် လက်လှြ်ျားြြှုကှိို

ထှိစရာက်ေွာ မငင်ျားြယ်ခံစနရ ြဲဟို အဓှိြပာယ်ရြါသည်။”103 အလာျားတူ အေှိိုျားရြှလည်ျား တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားြဒယာ
ှိိုဒြ
် ာျားနင
ှ ် ဤအေရင်ခံော စရျားသာျားသူ Justice For Myanmar ၏ ဝက်ဘ်
ခြဲသည်။104 ဤလိုြ်စ

ာင်ခ က်ြ ာျားသည် နှိင
ို င
် င
ံ တကာ လူအခွင်အစရျားဥြစဒအာျား ခ ှိ ျားစ ာက်ြှု တေ်ရြ်

မ ေ်သည်။ Human Rights Watch ၏ အ
မ ည်

ှိိုဒက
် ှိို ြှိတ်ြင်ရန် အြှိနထို
် တ်မြန်

ှိိုအရ သတင်ျားအခ က်အလက် အသံိုျားမြ ခွငရြှု
် ကှိို ြှိတ်

ှိိုမခင်ျားသည်

ူြ ာျားအာျား ကှိိုဗေ်-၁၉ အနတရာယ်ြြ
ှိို ှိို မ ေ်စေပြျား မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ထှိိုစဒသြ ာျားတွင် က ျားလွနစ
် နစသာ

ှိိုျားရွာျားသည် လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား အေရင်ခံမခင်ျားကှိို တာျား

ျားစနမခင်ျားမ ေ်သည်။105

က်သွယ်စရျားဥြစဒကှိို တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူြ ာျားအစြေါ် ြံိုြှန် အသံိုျားခ စနပြျား လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ
ြှုအတွက် စသခ ာသည် ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှုတေ်ခိုမ ေ်သည်။ ြိုဒြ
် ၆၆ (ဃ) က “

ှိို

က်သွယ်စရျားကွနယ
် က်ကှိိုသံိုျားပြျား

လူတေ်စယာက်ကှိိုစမခာက်လှနမ် ခင်ျား၊ အနှိင
ို အ
် ထက်မြ မခင်ျား၊ ြတရာျားတာျား ျားကနက
် ွကမ် ခင်ျား၊ အသစရ က်မခင်ျား၊
စနှာက်ယှက်မခင်ျား၊ ြစလျှာ် သဇာသံိုျားမခင်ျား၊ ပခှိြ်ျားစမခာက်မခင်ျား” အတွက် စထာင်ဒါဏ် ၃ နှေ်အထှိ သတ်ြှတ်ထာျား
သည်။ “Say No to ၆၆ (ဃ)” ကြ်ြှိနျား် ြှ ရာဇဝတ်စ ကာင်ျားမ င် တှိိုင် ကာျားြှု ၂၁၀ ြှု ကှိို ြှတ်တြ်ျားတင်ခြဲပြျား
ယ်သွယ်စရျားဥြစဒမ င် တရာျားစရျား

ှိိုငရ
် ာ ထှိြါျားစနှာက်ယှက်ြှုသည် “အြ ှိ ျားသာျားဒြှိိုကစရေ အ ွြဲှုံ့ခ ြ်စအာက်

တွင် သှိသာထင်ရှာျားေွာ တှိိုျားမြြှင်လာခြဲစ ကာင်ျား” စတွှုံ့ ရှှိထာျားသည်။106

က်သွယ်စရျား မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှု အေှိတ်အြှိိုငျား် အမ ေ်
အရ လွတ်လြ်သည်
လွတ်လြ်စသာ

က်သွယ်စရျား ဥြစဒ အခန်ျား ၈၆ တွင် စ ေါ် မြထာျားခ က်

က်သွယ်စရျားစကာ်ြရှငက
် ှိို အေှိိုျားရြှ ွြဲှုံ့ေည်ျားတည်စထာင် စြျားရြည်မ ေ်သည်။

က်သွယ်စရျားစကာ်ြရှငတ
် ေ်ခိုသည် မြန်ြာ

က်သွယ်စရျား အသံိုျားမြ သူြ ာျားကှိို ကာကွယ်စြျား

နှိင
ို ရ
် ြည်မ ေ်သည်။ သှိိုစသာ်လည်ျား ဤစကာ်ြရှင် ြမ ေ်စြေါ်စသျားသလှိို ဥြစဒ၏ လံိုမခံ စရျား

ှိိုငရ
် ာ

မြဌာန်ျားခ က်ြ ာျားနင
ှ ် မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အာဏာရှင် ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုအစမခခံဥြစဒ ြူစဘာင်တှိိုစအာက်တွင် စကာ်ြရှငတ
် ေ်ခို
အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်အစြေါ် စက ာ်လွန၍
် အြှိနအာဏာ
်
က င်သံိုျားနင
ှိို ြ
် ည် ြဟိုတ်ြါ။

၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်တွင် အ

ှိိုမြ ထာျားသည် စကာ်ြရှငအ
် ောျား စရှ ှုံ့စမြျားမ ေ်နင
ှိို ြ
် ည် အြ ှိ ျားသာျား

စကာ်ြတ တေ်ရြ်ကှိို အေှိိုျားရြှ ထူစထာင်ခြဲြါသည်။

က်သွယ်စရျား အ ကံစြျား

က်သယ
ွ ်စရျားနင
ှ ် သတင်ျားအခ က်အလက် နည်ျားြညာ

ဝန်ကကျားဌာန အသှိစြျားော အြှတ် ၁၉/၂၀၁၄ စအာက်တွင် မြန်ြာေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ

ညွှန် ကာျားစရျားြှုျား ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ် စသာ်လွငအ
် ာျား စကာ်ြတတွင် အေှိိုျားရြှ ခန်အြ်လှိိုက်ခြဲမခင်ျားအာျားမ င် ေေ်တြ်၏
အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျားကှိို ကာကွယ်စြျားပြျား ေေ်တြ်ကှိို အရြ်ဘက်
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ှိိုငရ
် ာ

က်သွယ်ြှုအစြေါ် တှိိုက်ရို ှိက်အာဏာကှိို

ြါ စြျားအြ်ခြဲသည်။ ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ်စသာ်လွငသ
် ည်

က်သွယ်စရျားနင
ှ ်

က်ေြ်စသာ အမခာျားေျားြွာျားစရျားြ ာျားအမြင်

လည်ြတ်စနသည် ၎င်ျားတှိိုကှိိုယ်ြှိိုင် အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြြဲ ြှိိုဘှိိုငျား် လ်ကွနရ
် က်ကှိို လည်ြတ်စနသည် မြန်ြာ

ေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ညွှန် ကာျားစရျားြှုျား မ ေ်စနမခင်ျားက အက ှိ ျားေျားြွာျား ြဋှိြကခတေ်ရြ် မ ေ်စနြါသည်။
Justice For Myanmar အစနမ င် ထှိိုစကာ်ြတ လည်ြတ်စန

ြဲ မ ေ်ြမ ေ်ကှိို အတည်ြမြ နှိင
ို ြ
် ါ။

ြည်သည်လွတ်လြ်စသာ စကာ်ြရှငြ
် ာျား ွြဲှုံ့ေည်ျားသည်မ ေ်စေ လက်ရှှိ သှိိုြဟိုတ် အပငှိြ်ျားောျား ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ

ခန်အြ်ြှုြ ာျား ရှှိစနနှိင
ို သ
် ည်မ ေ်၍ ေေ်တြ်၏ အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျားကှိို ကာကွယ်စနအံိုျားြည်မ ေ်သည်။ ဤသည်ကှိို
၂၀၁၅ ရိုြ်မြင်သံ ကာျားနင
ှ ် အသံထိုတ်လွှင်မခင်ျား

ှိိုငရ
် ာ ဥြစဒစအာက်တွင် တည်စထာင်ခြဲစသာ အြ ှိ ျားသာျား

ရိုြ်မြင်သံ ကာျားနင
ှ ် အသံထိုတ်လွှငမခင်
် ျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျားအ ွြဲှုံ့ (National Broadcasting
Development Authority) ကှိေစတွင် စတွှုံ့ မြင်ရခြဲသည်။ ဤအာဏာြှိိုငအ
်
ွြဲှုံ့တွင် မြည်သူ
ေှိတ်ဓာတ်ေေ်

က်

ံစရျားနင
ှ ်

င်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏ ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားက အ ွြဲှုံ့ဝင် တေ်ဥျားအစနမ င် ြါဝင်ခြဲသည်။ 107

က်သွယ်စရျားဥြစဒ အတည်မြ ပြျားစနာက် မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှ ြိုဂ္ဂလှိက နှိင
ို င
် မံ ခာျား သှိိုြဟိုတ် ြိုဂ္ဂလှိက မြည်တွငျား်
ကိုြပဏတခိုြှ အမြည်အဝြှိိုင်
လိုြ်စ

ှိိုငြ
် ည်

က်သွယ်စရျားလှိိုငေ
် င် ၂ ခိုကှိို တင်ဒါစခေါ်ယူသည် အေအေဥ်အာျား

ာင်ခြဲသည်။ တယ်လစနာ (စနာ်စဝျား)ြှ ၁၅ နှေ်သက်တြ်ျား လှိိုငေ
် င်အတွက် အစြရှိကန်စဒေါ်လာ သန်ျား ၅၀၀

စြျားသွငျား် ပြျား မြန်ြာအေှိိုျားရနှင် သစဘာတူညခ က်တေ်ရြ် လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားစ ကာင်ျား ဇနနဝါရလ ၃၀ ရက်စန
၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်တွင် စ ကညာခြဲသည်။108 စအာ်ရဒူျား (ကာတာ) ကှိိုလည်ျား တယ်လစနာနှင် တရက်တည်ျားတွင်
လှိိုငေ
် င်ကှိို ခ ျားမြြှင်ခြဲသည်။ 109

က်သွယ်စရျားဥြစဒ အတည်ြမြ ခင် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် က MECTel ဟိုစခေါ်
အစ

ာက်အအံိုြြဲ လည်ြတ်သည် ကွနရ
် က်ကှိို

သည်။ MECTel ၏ ဝက်ဘ်

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန၏ ြံြှိိုျားြှုမ င် ေတင်လိုြ်စ

ှိိုဒအ
် ရ အြ ာျားမြည်သူသံိုျား စ ကျားနန်ျား

ြဂ္ါဟက်ဇ်သံိုျား သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားေွာကှိို

ှိိုသည် အစမခခံ
ာင်ခြဲ

က်သွယ်စရျားကွနရ
် က်တေ်ခိုအတွက် ၈၀၀

က်သွယ်စရျားလြ်ျားစ ကာင်ျားတခိုထြဲသှိို ြှိိုလွှငနှိ
် င
ို စ
် သာ

လက်လှြ်ျားြြှု (CDMA) ေြံခ က်တေ်ခိုကှိို ၂၀၁၂ တွင် ခွင်မြ ခ က်ရခြဲပြျား သံိုျားေွြဲသူ ၆ သန်ျားရှှိစ ကာင်ျား
မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် က စမြာ
အသံိုျားမြ သူ ၄၃၈,၀၀၀ရှှိ ကြ္ာလံိုျား

ှိိုခြဲသည်။ 110 ၂၀၁၄-၁၅ အတွက် ဧရာဝတစဒသကှိို လွှြ်ျားမခံ သည်

ှိိုငရ
် ာ ြှိိုဘှိိုငျား် ေနေ် (GSM) သတ်ြှတ်ခ ထာျားစြျားြှုကှိို စ ကညာခြဲသည်။111

၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ် ြတ်လ ၂၃ ရက်စနအထှိ မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် အစနမ င်
ရရှှိခြဲမခင်ျား ြရှှိဘြဲ အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြြဲ လည်ြတ်သည် ကွနရ
် က်လိုြ်စ

ရရှှိခြဲသည် တခိုတည်ျားစသာ ကိုြပဏမ ေ်သည်။ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

က်သွယ်စရျားလှိိုငေ
် င်ကှိို

ာင်သူ အစနမ င် လှိိုငေ
် င်ကှိို

က်သွယ်စရျားသြဂ္ဂအ

ှိိုအရ “Mobile Virtual

Network Operators MVNOs) ြ ာျား ှိိုသည်ြှာ ကကှိ ျားြြဲကွနရ
် က် အစမခခံအစ ာက်အအံိုြရှှိဘြဲ သံိုျားေွြဲသူြ ာျားကှိို
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ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား စြျားနင
ှိို ရ
် န်အတွက် ရှှိနင
ှ ပြ
် ျားသာျား MNOs [ြှိိုဘှိိုငျား် ကွနရ
် က် လည်ြတ်သူြ ာျား] ၏ ကွနရ
် က်
ေွြ်ျားရည်ကှိို ဝယ်ယူအောျားထှိိုျားပြျား ကကှိ ျားြြဲဝန်စ ာင်ြှုစြျားသူြ ာျား” ကှိို
က်သွယ်စရျားကွနရ
် က် ြှတ

ှိိုလှိိုသည်။112 MECTel သည် မြန်ြာ

င် ဤြံိုေံမ င် လည်ြတ်စနမခင်ျားမ ေ်သည်။113မြန်ြာစရဒယှိိုလှုှိငျား် ေဥ် ခွြဲမခြ်ျား

သတ်ြှတ်ြှု လြ်ျားမြစမြြံိုတွင် MECTel အာျား “မြန်ြာ

က်သယ
ွ ်စရျားကွနရ
် က်ြှ စထာက်ြံစသာ စရဒယှိိုလှုှိငျား် ေဥ်

သတ်ြှတ်ထာျားြှုကှိို အသံိုျားမြ သည်။” ဟို ရှငျား် မြထာျားသည်။114

MEC အစနမ င် အြ ာျားမြည်သူ

ှိိုငရ
် ာကွနရ
် က် အသံိုျားမြ ြှုအတွက် MPT ကှိို စငွစ ကျား စြျားစ

ြရှှိသလှိို MECTel ၏ အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျား ြည်သည်စနရာသှိို ေျား

ာင်စနမခင်ျား

င်ျားစနသည်ကှိိုလည်ျား ြသှိရြါ။

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျားသည် လွှတ်စတာ်တွင် ထိုတ်စ ေါ်တင်မြမခင်ျားြရှှိဘြဲ
“ဘတ်ဂ္ က်မြင်ြ” တွင်

က်ရှှိစနသည်။115 MECTel ြှ အသံိုျားမြ စနသာ အြ ာျားြှိိုငရ
် ံြံိုစငွ၊ ြှိိုင်

MECTel ၏ ဘဏ္ဍာစရျားအာျား အမြည်အဝ ောရင်ျားေေ်ြှု အြါအဝင် MECTel နှင် MPT၊ ြှိိုစ
က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနတှိိုအ ကာျား

က်

ှိိုငြ
် ှုြ ာျားနင
ှ ်

ာင်စရျားနင
ှ ်

ံစရျားကှိို လွတ်လြ်စသာ မြည်ေံိုသည် ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားြှုတေ်ရြ်အာျား

လှိိုအြ်သည်။

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအစရျား
်
ေံနန
ှု ျား် ြ ာျားနင
ှ အည
်
နှိင
ို င
် ံသာျားြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား လွတ်လြ်ြှုကှိို ကာကွယ်စြျားရန်
ြ က်ကွက်သည် နိင်ငသာျားမျာျား၏

္ိြုလ်ဝရျား လွတလ
်
်မှုနင
ှ ့်် လပခြုဝရျားကိ ကာကွယ်သည့်် ဥ ဝဒအာျား ၂၀၁၇

ခိုနေ
ှ ်တွင် မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှ အတည်မြ ခြဲသည်။116 အေှိိုျားရခွငမြ
် ခ က်မ င်

က်သွယ်ြှုြ ာျားကှိို ကာျားမ တ်

နာျားစထာင်ခွငကှိ
် ို ဥြစဒက ေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာြင် ခွငမြ
် စြျားထာျားပြျား စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျား ေိုစ
သှိြ်ျား

ည်ျားမခင်ျား သှိိုြဟိုတ် တရာျားေရင်စရျား

စနသည်။117 ဥြစဒအစနမ င် မ ည်
စမြာ

ာင်ျားမခင်ျားနင
ှ ်

ှိိုငရ
် ာ မြန်လည်သံိုျားသြ်မခင်ျားတှိိုတွင် အကာကွယ်စြျားရန် ြ က်ကွက်

ူြ ာျား၏ အခွငအစရျား
်
ကှိို ကာကွယ်စြျားရြည်အောျား လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်

ှိိုခွငအစြေါ်
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ရန် အသံိုျားမြ ခံစနရပြျား “မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ စလျားခိုစမြာက် အသစရ က်ြှု ရာဇဝတ်ြှု

ဥြစဒ” အမ ေ် အသက်ဝင်စနသည်။ 118 ထှိိုအတွက်စ ကာင် နှိင
ို င
် ံတကာ လူအခွငအစရျား
်
ေံနန
ှု ျား် ြ ာျားကှိိုကှိိုက်ြသည်
အာျားစကာင်ျားစသာ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားလွတ်လြ်ြှု ကာကွယ်မခင်ျားြ ာျားကှိို အစရျားတကကျား လှိိုအြ်စနြါသည်။

မြန်ြာအေှိိုျားရြှ နည်ျားြညာအသေ် ရရှှိလာသကြဲသှိို မြည်သူြ ာျား ရင်
ြှာလည်ျား ြှိိုြှိို

ှိိုငစ
် နရစသာ စောင် ကည်ခံရြှု အနတရာယ်

ှိိုျားဝါျားလာသည်။ Open Technology Fund ြှ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် နှိဝ
ို င်ဘာလတွင် ထိုတ်ခြဲစသာ

အေရင်ခံောတေ်ခိုက မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် လူအခွငအစရျား
်
ကှိို ကာကွယ်စြျားြည် ကာျားမ တ်နာျားစထာင်ြှု
တရာျားဝင် ဥြစဒြူစဘာင် ြရှှိြါဘြဲ ြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

ှိိုငရ
် ာ

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနက ၎င်ျား၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဘဏ္ဍာစရျားနေ
ှ ်ဘတ်ဂ္ က်တွင် “တရာျားဝင် ကာျားမ တ်နာျားစထာင်ြှု ေနေ်” အတွက် အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၄
သန်ျားနျားြါျားကှိို လ ာထာျားခြဲသည်ဟို ထိုတ်စ ေါ် ခြဲသည်။119 ဤေနေ်၏ ေွြ်ျားစ
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ာင်ရည်ြ ာျားထြဲတွင် ြှိိုဘှိိုငျား် ကွနရ
် က်

စအာ်ြစရတာြ ာျားကှိို အက ံ ျားဝင်စေသည် သတင်ျားေကာျားတှိိုြ ာျား ြှိိုစ

ာင်မခင်ျား (SMS), စခေါ်

ှိိုြှုြ ာျားနင
ှ ်

အမခာျားစဒတာအစ ကာင်ျား ရှငျား် မြစြျားစဝသည် စဒတာအေို (metadata) တှိိုကှိို အကခရာေဥ်အလှိိုက် အညွှနျား်
မြ လိုြ်မခင်ျား (indexing) နှင် ရှာစ ွမခင်ျား၊ ကွနရ
် က်ြ ာျားအာျား ခွြဲမခြ်ျားေှိတ်မ ာ သံိုျားသြ်မခင်ျား၊ တည်စနရာ
ာင်ျားမခင်ျားတှိို ြါဝင်သည်။ Open Technology Fund က “မြည်သူြ ာျား၏ အခွငအစရျား
်
ြ ာျားကှိို

စဒတာြ ာျားကှိို ေိုစ

ကာကွယ်စြျားရန် ဥြစဒြူစဘာင်ြရှှိသည် တှိိုငျား် မြည်တေ်ခိုတွင် အေှိိုျားရြှ စောင် ကည်စရျားေနေ်တေ်ခိုကှိို
အစကာင်အထည်စ ေါ်စနမခင်ျားြှာ လွနေ
် ွာေှိိုျားရှိြ်ြူြန်ေရာကှိေစ မ ေ်သည်။” ဟို စကာက်ခ က်ခ ခြဲြါသည်။120
“အစု်း

ည် မဖစ်

်တစ်ခုခ င်ျားအလှိိုက် ခွင်မြ ခ က်စတာင်ျား ည် ံုစံမျြို်း မ

ုတ်ဘဲ ရအော် ရ တော

တစ်ဦ်းချင််းနှင် အင်တော က် ဝ ရ
် ဆောင်မှုရ ်း ည် စ စ်မျော်း (internet service providers) ု တုက်ရု က်
လက်လှမ််းမီ ရှနင
ု ်

် ည် ွ ယ် ည်။”

ု တယ်လီရ ောမမ မ
် ောက အတည်မ ြို

၎င််းတုအရ မဖင် လူအခွငအရ
်
်းကု လုက် ော
ရ

ည်

ည် စည််းမျဥ််းဆုင် ော မူရဘောင်တစ်ခုအတွက် တုက်တွ ်း် နှုျားှိ စ

ု ထုတ်ရဖေါ်ရမ ောကကော်းချ မ
် ှော င် အစု်း က ထုတ်မ

လုက် ောစန

ည်။121 တယ်လီရ ောက

ရ
်

ော ထုအမ က
် ု ၎င််းတုက မည်

ည်။ မုဘုင်း် ရအော် ရ တောမျော်းနှင် အင်တော က် ဝ ရ
် ဆောင်ြှုစြျား

ာ်

ု င်မဖစ်ရစ

ည် စ စ်မျော်းအရ ေါ် “တ ော်းဝင်

ကကော်းမဖတ် ော်းရထောင်မှု စ စ်” မ ြိုလု ်မခင််း ည် မမ မ
် ောစစ်တ ်၏ ရစောင်ကကည်မှု စွမ််းရဆောင် ည်ကု ံ ု်း ည်
အနတ ောယ် ကကီ်းမော်းစွောရှစန
ချြို်းရဖောက်မှုတစ်

်မဖစ်ပ ီ်း လူထု၏ အ

ပခမ််းရမခောက်မှု တစ်

်လည််းမဖစ်

တင််းမီဒယ
ီ ောမျော်းနှင် အ
လု ်

ည်။ ဤစ စ်

်ကု ရဆောင် ွ က်ခဲရ

ထ ်တု်းလောမခင််းမဖစ်

ည် မမ မ
် ောမ ည်

ူလူထု၏ ုဂဂလက လံုမခံြိုခွငက
် ု အကကီ်းအကျယ်

ုင်း် အဝုင်း် ယ် ယ်နင
ှ ် မီဒယ
ီ ောလွတ်လ ်မှုအတွက် အဓက

ည်။ ဤ

ည်က Justice For Myanmar အ ါအဝင် လွတ်လ ်ရ

်ဘက် လူအဖွဲွဲ့အစည််း ဝက်ဘ်ဆဒ
ု မ
် ျော်းအရ ေါ် ဆင်ဆော တ်ခဲမခင််းကု ရရှ ွဲ့ ရှု ခဲ
ော အစု်း ဆုရှယ်မီဒယ
ီ ော ရစောင်ကကည်ရ ်းအဖွဲွဲ့ မှ အ

ံု်းမ ြို

ာင်

ည်

ည် ည််း ညောအမ င်

ည်။122

က်ေြ်ညြှှိနင
ှိှု ျား် ြှု

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျားအေအေဥ်တွင် အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်၏ ြူျားစြါင်ျား
နှငအတူ
်
ြှိိုစ

ော

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနစအာက်ရှှိ သတင်ျားအခ က်အလက်

ှိိုငရ
် ာ အတတ်ြညာနှင်

ှိိုငဘ
် ာလံိုမခံ စရျားဌာန၏ အစကာင်အထည်စ ေါ်ြှုစအာက်တွင် အလက်ထစရာ်နေ် အေှိိုျားရ (e-government)
စ ေါ်စ

ာင်မခင်ျားအတွက် ြံြှိိုျားရန် ြါရှှိသည်။123 ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်တွင် ဒဂ္ ေ်တယ် အ ကံစြျား ဝန်စ

ာင်ြှုအ ွြဲှုံ့ Infosys

က မြ လိုြ်စြျားခြဲစသာ အလက်ထစရာ်နေ် အေှိိုျားရ ြာေတာ အေအေဥ် ဒဇှိိုငျား် ကှိို ADB ြှ စ ာ်စ

ာင်ခြဲြါသည်။

ေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာြင် တင်ဒါြ ာျား ေြံခန်ခွြဲြှုအတွက် အွနလ
် ှိိုငျား် ဝင်ထွက်စြါက်/ေနေ် (portal system) တေ်ခိုနင
ှ ်
“

က်သွယ်စရျား ေြံခန်ခွြဲြှု စြါင်ျားေည်ျား ြလက်စ ာင်ျား” (integrated communication management

platform) တေ်ခို ဟို စခေါ်

ှိိုသည် ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနအတွက် အလက်ထစရာနေ် အေှိိုျားရ အေအေဥ်

တေ်ရြ်လည်ျား ေေ်တြ်၏ ေှိတ်ဓာတ်ေေ်

င်စရျား အေအေဥ်အတွက် ြေစည်ျားေိုစ

ာင်ျားဝယ်ယူစရျားနင
ှ ်

စထာက်ြံစရျား မြဌာန်ခ က်ြ ာျားနင
ှ အတူ
်
ထှိိုြှတ်တြ်ျားထြဲတွင် ြါဝင်ြါသည်။124 တင်ဒါေနေ်က လက်နက်ြ ာျား
အြါအဝင် ေေ်ဘက်
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ှိိုငရ
် ာ ဝယ်ယူေိုစ

ာင်ျားြှုြ ာျားကှိို အက ှိ ျားစ

က်သွယ်ျားစရ “မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှ” - ေေ်ြံိုေံ

ာင်ရန်အတွက် ြံိုေံ

ွြဲထာျားမခင်ျားမ ေ်သည်။

က်သွယ်စရျား စြါင်ျားေည်ျား ြလက်စ ာင်ျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်၏ မြည်သူ

က်

ံစရျားနင
ှ ေှိ
် တ်ဓာတ်ေေ်

င်စရျား

က်နယ
ွ ်စနပြျား “ဘက်ေံိုလွှြ်ျားမခံ သည် ြံိုရှိြ်ကှိို စ ေါ်က ျားနင
ှိို ရ
် န်” ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏

ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ နင
ှ ်

ြဒယာအေအေဥ်အတွက် “ေိုေည်ျားစသာ ြဟာဗ ဟာ” တေ်ရြ်ကှိို စ ေါ်ထိုတ်မခင်ျားြါ ြါဝင်သည်။ စြျှာ်လင်စသာ
အက ှိ ျားအမြတ်ြှာ “ကာကွယ်စရျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားလိုြ်စ

ာင်စသာ အစထာက်အကူမြ သည်/အမြ သစဘာစ ာင်

သည် အလိုြ်ကှိို နှိင
ို င
် သ
ံ ာျားြ ာျားြှ သှိရှှိစရျားအတွက် လိုြ်စ ာင်ရန်” မ ေ်သည်။125

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင်

စမြာင်ျားလြဲြှု အေအေဥ်ထြဲတွင် အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်၏ အေအေဥ်ကှိို ြည်ြျှ အစကာင်အထည် စ ေါ် ခြဲပြျား
သည်ကှိိုြူ ြသှိရြါ။

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျားအေအေဥ်တွင် “ြွငလင်
်
ျားမြင်သာြှုနင
ှ ် တာဝန်ယူ

တာဝန်ခံြှုကှိို တှိိုျားတက်စကာင်ျားြွနစ
် ေြည် အိုြ်ခ ြ်စရျား မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှုတွင် အေှိိုျားရ၏ လိုြ်စ ာင်ြှုကှိို
ြံြှိိုျားရန် အလက်ထစရာနေ် အေှိိုျားရ၏ အစမခခံြ ာျားကှိို မ ေ်ထွန်ျားစေရန်။ သြမတြှ ၎င်ျား၏မြည်သူြ ာျားအာျား
ကတှိမြ ထာျားသကြဲသှိို အေှိိုျားရ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားနင
ှ ် ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျားကှိို ၎င်ျား၏ ြြဲ နဒရှငြ
် ာျားအတွက်
စထာက်ြံစြျားရာတွင် ြှိိုြှိိုအစလျားထာျားြှုတေ်ရြ် ထာျားရှှိစေသည်။”

ှိိုသည် ကဏ္ဍတေ်ရြ် ြါရှှိသည်။126

အသှိစြျားထိုတ်မြန်ခ က် ၁၄/၂၀၁၈ တွင် အေှိိုျားရက နှိင
ို ်ငစ
ံ တာ်၏ အတှိိုငြ
် င်ခံ စဒေါ်စအာင်

န်ျားေို ကည်၏

ကကျားြှုျားြှုစအာက်တွင် ေေ်တြ်ြှ ထှိနျား် ခ ြ်ြှုရှှိစနသည် အလက်ထစရာနေ် အေှိိုျားရအတွက် ြြဲကှိိုငစ
် ကာ်ြတရြ်ကှိို
ထူစထာင်ခြဲသည်။ ၂၀၀၇ “စရွှဝါစရာင်” စတာ်လှနစ
် ရျားအာျား ရက်ေက် ကြ်ျား က တ်ေွာ ပ ှိ ခွြဲခြဲရာတွင် ဥျားစ
ခြဲသည် ေေ်တြ်ြှ ခန်အြ်သူမ ေ်စသာ ဒို-သြတ မြင်စ

ာင်

ွြှာ စကာ်ြတတွင် ဥကကဌ မ ေ်သည်။127 ထှိိုစကာ်ြတ

တွင် မြည်ထြဲစရျား၊ နယ်ေြ်စရျားရာနှင် ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနြ ာျား၏ ဝန်ကကျားြ ာျား ြါဝင်ြါသည်။ နှိဝ
ို င်ဘာလတွင်
ြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနြှ ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ခိုနေ
ှ ်အတွက် ဒိုတှိယ အလက်ထစရာနေ် အေှိိုျားရ

ြာေတာ အေအေဥ်ကှိို ြူ ကြ်ျားမြ ေိုစနသည်ဟို စ ကညာခြဲပြျား ထှိိုအထြဲတွင်

ှိိုငဘ
် ာ ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် ြှုခင်ျား

ှိိုငရ
် ာ

စမခရာခံလှိိုက်မခင်ျားေနေ်ြ ာျား ြါဝင်သည်။128
ကြ္ာဘဏ်ြှ ြံြှိိုျားစြျားသည်

က်သွယ်စရျား မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှုသည် မြန်ြာ

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအတွငျား်

ေေ်တြ်ြှ လွှြ်ျားြှိိုျားသည်စနရာတေ်ရြ်ကှိို ရရှှိသွာျားစေရန်အတွက် လြ်ျား ွငစြျား
်
သည်ဟို Justice For Myanmar ြှ
စကာက်ခ က်ခ ြါသည်။

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍအတွငျား် ေေ်တြ်ြှ စမခကိုြ်ယူမခင်ျားကှိို ြတာျား

ကြ္ာဘဏ်အစနမ င် ၎င်ျား၏ လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

ျားမခင်ျားစ ကာင်

ျားြှုြ ာျားကှိို ြ က်ကွက်ခြဲသည်။

ဤအနတရာယ်ြ ာျားကှိို ကကှိ တင် စ ေါ်ထိုတ်ခြဲသင်သည်။ MECTel အစနမ င် ၎င်ျား၏ လည်ြတ်လိုြ်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိို

Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) အေအေဥ် ြေခင်ကတည်ျားက ေတင်ခြဲပြျား
ကြ္ာဘဏ်ြှာ စထာက်ြံစနသည် ထှိိုဝန်ကကျားဌာနအတွငျား် ြှာြင် စ

ာင်ရွက်စနမခင်ျားမ ေ်သည်။ ကြ္ာဘဏ် အစန

မ င် ၎င်ျား၏

ျားရန်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ အေအေဥ်ြ ာျား

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ စထာက်ကူြံြှိိုျားြှုကှိို ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျားအက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျားကှိို တှိိုက်ရို ှိက်စသာ်၎င်ျား သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎င်ျား
ြံြှိိုျားစြျားစနမခင်ျားြ ာျားကှိို တာျား

57

စ ကျားနန်ျား

ျားနင
ှိို ြ
် ည် တင်ျား ကြ်သည် စ

က်သွယ်ျားစရ “မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှ” - ေေ်ြံိုေံ

ာင်ရွက်ခ က်ြ ာျား ထာျားရှှိရန်တှိိုကှိို မြ လိုြ်ရြည်

၂ (၁)

Mytel: “အမျာျား ိင်နင
ှ ့််

္လိက ဖက်စ ်” စစ်တ ်ခရိန

၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်တွင် “ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် အခန်ျားကဏ္ဍနှင် မြည်စထာင်ေို အေှိိုျားရအ ကာျား စအာင်မြင်စသာ ြူျားစြါင်ျား

စ ာင်ရွက်ြှုတေ်ရြ် [sic]” ဟို ရည်ရွယ်သည် မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ တွက် စလျားခိုစမြာက်နင
ှ ် စနာက် ံိုျားမ ေ်စသာ
က်သွယ်စရျားလှိိုငေ
် င်အတွက် အက ှိ ျားတူ ယာယ ြူျားစြါင်ျားအ ွြဲှုံ့အေည်ျားကှိို စ ေါ်စ

ာင်ရန် က်ေြ် ွြဲှုံ့ေည်ျားမခင်ျားနင
ှ ်

တင်ဒါစရွ ျားခ ယ်စရျား အလိုြ်စကာ်ြတ တေ်ရြ်ကှိို မြန်ြာအေှိိုျားရက ွြဲှုံ့ေည်ျားခြဲသည်။129 ထှိိုယာယြူျားစြါင်ျားအ ွြဲှုံ့တွင်
နှိင
ို င
် တ
ံ ကာကိုြပဏတေ်ခို၊ “စဒသခံ လိုြ်ငန်ျားြ ာျား သှိိုြဟိုတ် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူြ ာျား”၏ အထူျားရည်ရွယ်ခ က်
ထာျားရှှိသည် မြည်တွငျား် ယနတရာျားတေ်ခို နှင် မြန်ြာအေှိိုျားရ အေိုရှယ်ယာရှငတ
် ေ် ွြဲှုံ့ ဟူ၍ ၃ ြှိိုငျား် ြါဝင်သည်။
စရွ ျားခ ယ်ြှုမ ေ်ေဥ်အပြျားတွင် ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန၏ “ကကျား ကြ်ြှုစအာက်” တွငရ
် ှှိစသာ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှိိုင်
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို Star High Co. Ltd ကှိို မြန်ြာအေှိိုျားရ ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငအ
် မ ေ် ြှိိုင်
စရွ ျားခ ယ်ခံရသည်။ Viettel ၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စ ကျားနန်ျား

ှိိုငြ
် ှု ၂၈% စြျားလ က်

က်သွယ်စရျား ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နြ
ံှ ှု လက်စအာက်ခွြဲကိုြပဏ

မ ေ်စသာ Viettel Global Investment JSC က Mytel ၏ ၄၉% ကှိို ထှိနျား် ခ ြ်ပြျား မြန်ြာကိုြပဏြ ာျားအတွက်
အထူျားေြံခ က်ယနတရာျားအမ ေ် အသံိုျားမြ ြည် Myanmar National Telecom Holdings (MNTH) က ၂၃%
ြှိိုင်

ှိိုငသ
် ည်။130 Star High နှင် MNTH တှိို၏ ရှယ်ယာတန် ှိိုျားစြါင်ျားြှတ

င် ကိုြပဏ၏ ၅၁% ကှိို မြန်ြာြှိိုင်

အမ ေ် အေှိိုျားရြှ စသခ ာစေခြဲမခင်ျားမ ေ်သည်။ Mytel ကှိို Telecom International Myanmar Co. Ltd. (ယခင်က
Myanmar National Tele & Communications Co. Ltd.) နာြည်စအာက်တွင် ြိုဂ္ဂလှိက ကိုြပဏအမ ေ်
ြှတ်ြံိုတင်ထာျားခြဲသည်။
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Mytel: “အြ ာျားြှိိုငန
် င
ှ ် ြိုဂ္ဂလှိက က်ေြ်” ေေ်တြ်ခရှိိုန

Mytel အပမတ်မျ ျား ဘယ်မှ လဲ?
Mytel တွင် မမ မ
် ောစစ်တ ်၏
အကျြို်းအမမတ်မျော်း

ည် ကုယ်စော်းလှယ်

ရှယ်ယောရှငမ
် ျော်း (proxy shareholders)
အရ မဖငလ
် ည််းရကောင််း၊ စစ်တ ်အတွက်

မ်

စီ ွော်းရ ်းလု ်င ်း် မျော်းမဖငလ
် ည််းရကောင််း
ဖံု်းကွယ်ထော်း

ည်။ Star High ကု

ကောကွယ်ရ ်း၀ က် ကီ်းဌော ၏
ကကီ်းကက ်မှုရအောက်တွင် မမ မ
် ောဆက်

ွယ်ရ ်း

၀ က် ကီ်းဌော က အစု်း ၏အစုရှယ်ယောရှငအ
် မဖစ်
ခ အ
်
်ခဲ
တ်
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Mytel: “အြ ာျားြှိိုငန
် င
ှ ် ြိုဂ္ဂလှိက က်ေြ်” ေေ်တြ်ခရှိိုန

ည်။ ဤတွင် ဘဏ္ဍောရ ်းစီ်းဆင််းမှုနင
ှ ်

က်၍ ွငလ
် င််းမမင်

ောမှုရှမရ

ါ

အေှိိုျားရြှတ်တြ်ျားြ ာျားနင
ှ ် Mytel ၏ ဝက်ဘ်

ှိိုဒြ
် ာျားတွင် Star High ကှိို အြ ာျားြှိိုင် ကိုြပဏအမ ေ် စ ေါ် မြ

ထာျားလင်ကောျား ၎င်ျားသည် ြိုဂ္ဂလှိက ကိုြပဏအမ ေ်သာ ြှတ်ြတ
ံို င်ထာျားခြဲသည်။ မြန်ြာေျားြွာျားစရျား
စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ အမခာျားလက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျားနင
ှ ် ြတူညဘြဲ Star High ၏ ရှယ်ယာြ ာျားကှိို
မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ေြံခန်ခွြဲြှု ဒါရှိိုက်တာ ဥျားသန်စ
ြှိိုင်

ွအြါအဝင် ေေ်တြ်စခါင်ျားစ

ာင်ြ ာျားက

ှိိုငစ
် နစ ကာင်ျား မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် နင
ှ ် ၎င်ျားလက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျား၏ ကိုြပဏ

အခ က်အလက်ြ ာျား ခွြဲမခြ်ျားေှိတ်မ ာ သံိုျားသြ်ြှုတေ်ရြ်အစြေါ် အစမခခံ၍ သှိရသည်။ Star High အာျား
“ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန” ြှ ကကျား ကြ်စနစသာစ ကာင်131 မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် အစနမ င်
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားတွင် အေှိိုျားရ၏ အေိုရှယ်ယာြ ာျားကှိို ထှိနျား် သှိြ်ျားကှိိုငတ
် ွယ်ထာျားစသာ်လည်ျား အရြ်သာျား
အေှိိုျားရအစနမ င် Mytel ၏ ဘဏ္ဍာစရျားြ ာျား သှိိုြဟိုတ် လိုြ်ငန်ျားလည်ြတ်ြှုြ ာျားကှိို ေေေ်ရန် လိုြ်ြှိိုငခ
် ွင်
အာဏာြရှှိြါစခ ။

၂ (၂)

ပမန်မာအမျိြုျားသာျား ဆက်သယ
ွ ်ဝရျားဥျား ိင်

မြန်ြာအြ ှိ ျားသာျား

က်သွယ်စရျား ဥျားြှိိုင် (Myanmar National Telecom Holdings - MNTH) သည်

Mytelတွင် မြည်တွငျား် ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် ေျားြွာျားစရျားရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုြ ာျားကှိို အက ှိ ျားစ

ာင်စြျားရန်အတွက် အေှိိုျားရြှ

န်တျားစြျားထာျားသည် မြန်ြာ အြ ာျားြှိိုငက
် ိုြပဏ ၁၁ ခို၏ ဥျားြှိိုငက
် ိုြပဏတေ်ခိုမ ေ်သည်။ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ ကိုြပဏ
ြှတ်ြံိုတင်ဌာန၏ အခ က်အလက်ြ ာျားအရ

ှိိုလျှင် MNTH ကှိို စြျားသွငျား် ထာျားစသာ ေိုေိုစြါင်ျား အရင်ျားြြာဏြှာ

အစြရှိကန်စဒေါ်လာ သန်ျား ၄၀ နျားြါျား ြြာဏနှင် ညြျှသည် မြန်ြာစငွ ၅၅ ဘလယံ ရှှိသည်။132 ဤနည်ျားြါျားစသာ
ေစတာစေ ျားကွက်တန် ှိိုျား ြြာဏသည် MNTH တွင် ြါဝင်ရန်အတွက် အနည်ျား
သန်ျားသာ ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နြ
ံှ ှု ကတှိကဝတ် လှိိုအြ်သည်ဟို

ံိုျား အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၃

ှိိုစသာ ေှိတ်ဝင်ောျားစ ကာင်ျားစ ေါ် မြခ က် စတာင်ျားခံသည်

အေှိိုျားရြှတ်တြ်ျားနင
ှ ် ကှိိုက်ညလ က်ရှှိသည်။133 Mytel တွင် Viettel ၏ ၄၉% ြါဝင်ြှုအတွက် ၎င်ျား၏
ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ကတှိကဝတ်ြှာ အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၈၅၉.၉၅ ြလယံ ရှရ
ှိ ာ MNTH ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူြ ာျားအစနမ င်
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားထြဲြှ အမြတ်အေွနျား် ြ ာျားလှစသာ ရှယ်ယာြ ာျားအတွက် Mytel ၏ အြှနတ
် ကယ် စေ ျားကွက်
တန် ှိိုျား၏ တေှိြ်တြှိိုငျား် [စဒေါ်လာ သန်ျား ၄၀ ကှိိုသာ] ြျှကှိိုသာ စြျားရသည်မ ေ်၍ ကည်ရသည်ြှာ အေှိိုျားရ၏
အလွနက် ကျားြာျားသည် ေှိိုက်ထည်စြျားစငွကှိို ခ ျားမြြှင်ခံရသကြဲသှိိုမ ေ်စနသည်။
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မြန်ြာအြ ှိ ျားသာျား

က်သွယ်စရျားဥျားြှိိုင်

MNTH အစရှယ်ယာ ိင်ရှငမ
် ျာျား (ရှယ်ယာ ရာခိင်နျားှု မသိရ ါ။)

န ါတ်

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.

သတင်ျားရင်ျားပမစ်။ ။ ဖက်စ ်ဖဲွေ့ွစည်ျားပခင်ျားနှင့်် တင်ဒါဝရွ ျားချယ်ဝရျား အလ ်ဝကာ်မတ

MNTH သည်စသာ်၎င်ျား၊ Mytel သည်စသာ်၎င်ျား ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံောျားြ ာျား ြထိုတ်မြန် ကြါ။ သှိိုစသာ်လည်ျား
Justice For Myanmar အစနမ င် MNTH အေိုရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငအ
် ခ ှိ ှုံ့၏ ထိုတ်စ ာ်ခ က်ြ ာျားြှ အကန်အသတ်
ရှှိစသာ သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား စတွှုံ့ ရှှိထာျားသည်။ မြန်ြာနည်ျားြညာြ ာျားနင
ှ ် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုကိုြပဏလြှိတက်
(MTI) အတွက် လိုြ်စသာ ောရင်ျားေေ် အေရင်ခံောတေ်ခိုက စ ေါ် မြသည်ြှာ ၎င်ျား၏ MNTH အေိုရှယ်ယာ
ဝယ်ယူြှုြ ာျားကှိို “စောင် ကည်နှိင
ို သ
် ည် စေ ျားကွက်အခ က်အလက်ြှ အစထာက်အကူမြ သည် တန် ှိိုျားမ တ်ြှု

နည်ျားေနေ်ြ ာျားမ င် ြျှတစသာတန် ှိိုျားကှိို ခန်ြှနျား် ြရနှိင
ို စ
် သာစ ကာင် ထှိခှိိုက်နေ်နာြှုနည်ျားသည် ကိုနက
် ေရှိတ်
အစနမ င်” လိုြ်စ ာင်မခင်ျားမ ေ်သည်။134 MTI ၏ MNTH တွင် ြါဝင်ြှုြာှ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်တွင် ရှယ်ယာတေ်ခိုလျှင်
၁၀,၀၀၀ က ြ်နန
ှု ျား် မ င် ကနဥျားဝယ်ယူခြဲသည် အေိုရှယ်ယာ ၄၃၅,၅၂၀ ြှမ ေ်သည် ၁၁.၁၆% မ ေ်ပြျား ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်
တွင် ရှယ်ယာ ၁၂၀,၀၀ ထြ်ြံဝယ်ယူခြဲသည်။ Mytel၏ “အာျားစကာင်ျားစသာ ကကျားထွာျားြှု” နှင် Viettel ၏
က ယ်မြန်စသာ အတှိိုငျား် အတာရှှိသည် ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နြ
ံှ ှု ရှှိစနစသာ်လည်ျား ၂၀၁၉ ဝယ်ယူခြဲြှု၌ ရှယ်ယာတန် ှိိုျားြ ာျားကှိို
တေ်ခိုလျှင် ၁၀,၀၀၀ က ြ်နျားံှု မ င်

က်လက် တန် ှိိုျားမ တ်ထာျားခြဲမခင်ျားမ ေ်ရာ ရှယ်ယာတန် ှိိုျားြှာ တြင်နြ
ှိှ ်ခ

မြထာျားသည် ကှိနျား် ဂ္ဏန်ျား တခိုသာ မ ေ်သည်။135
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Mytel တွင် MNTH ၏ ြှိိုင်
ဝက်ဘ်

ှိိုငြ
် ှု ြါဝင်မခင်ျားနင
ှ ် ြတ်သက်၍ စရှ ှုံ့စနာက်ြညြှုြ ာျား ထြ်ြံရှှိစနြါသည်။ Mytel ၏

ှိိုဒအ
် ရ MNTH သည် Mytel ၏ ၂၃% ကှိို ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားသည်။136 သှိိုစေကာြူ MTI ၏ ၂၀၁၈-၁၉

အေရင်ခံောက Mytel၏ ၁၂% ကှိိုသာ ြှိိုင်

ှိိုငထ
် ာျားသည်ဟို စ ေါ် မြထာျားသည်။137 Justice For Myanmar

အစနမ င် ဤစရှ ှုံ့စနာက်ြညြှုြ ာျားကှိို ရှငျား် ြမြနှိင
ို ြ
် ါ။

MNTH တွင် အဓှိက ခရှိိုနကိုြပဏြ ာျားနင
ှ ် ထှိြ်တန်ျား ေေ်တြ်ြသ
ှိ ာျားေိုြ ာျားြှ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူြ ာျား ြါဝင်သည်။
ဥြြာအာျားမ င် မြန်ြာအတတ်ြညာနှင် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ကိုြဏ
ပ လြှိတက်၏ တည်စထာင်သူတေ်ဥျားမ ေ်သည်
ဥစအာင်ေှိိုျားသာသည် မြန်ြာေေ်အာဏာရှငစ
် အာက် အြ ှိ ျားသာျားေြံကှိနျား် နင
ှ ် ေျားြွာျားစရျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား ဝန်ကကျားစဟာင်ျား၊
က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားစဟာင်ျား ဥျားေှိိုျားသာ၏ သာျားမ ေ်သည်။ ထှိိုအမြင် ဥျားစအာင်ေှိိုျားသာသည် ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျားအစြေါ်
မြ လိုြ်သည် “နယ်စမြရှငျား် လင်ျားစရျား ေေ်

င်စရျား” အေအေဥ်ကှိို စထာက်ခံသည်အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို

ရံြံိုစငွ စြျားအြ်စ ကာင်ျား ကိုလသြဂ္ဂ၏ လွတ်လြ်စသာ နှိင
ို င
် ံတကာ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငြ
် ှ
အြည်စ ေါ် မြခံရသည် ComBiz ကိုြပဏအိုြ်ေို၏ ဥကကဌလည်ျား မ ေ်သည်။ ဥျားစအာင်ေှိိုျားသာနှင် ၎င်ျား၏ ခင်သည်
EU နှင် သေစ တျားလ နှိင
ို င
် တ
ံ ှိို၏ ြှိတ်
မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် က ြှိိုင်

ှိိုမြေ်ဒါဏ်ခတ်ြှုကှိို တရာျားဝင်ခံခြဲရသူြ ာျားမ ေ်သည်။ 138 MTI အစနမ င်
ှိိုငစ
် သာ အင်ျားဝဘဏ်ြှ ရံြံိုစငွြ ာျားလည်ျား စခ ျားယူခြဲစသျားသည်။139

MNTH ၏ အေိုရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငမ် ေ်သည် International Power Generation Public Company Ltd., သည်
ေေ်တြ်၏ လက်စဝခံြါတမ ေ်သည် မြည်စထာင်ေို ကံခှိိုငစ
် ရျားနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားြါတ၏ စခါင်ျားစ

ာင်တေ်ဥျား

မ ေ်ခြဲပြျား ေေ်အာဏာရှငစ
် အာက်တွင် ေက်ြှုဝန်ကကျားဌာန ၁ ၏ ယခင်ဝန်ကကျား ဥျားစအာင်စသာင်ျား၏ သာျားမ ေ်သူ
ဥျားစနစအာင် ြှိိုင်

ှိိုငသ
် ည် အဓှိက ခရှိိုန ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားအိုြ်ေိုကကျားတေ်ခို မ ေ်သည်။140 ဥျားစအာင်စသာင်ျားသည်

မြန်ြာ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျားမ ေ်ေဥ်ကှိို ြ က်မြာျားစေမခင်ျားနင
ှ ် “အ ကြ်ျား က်ြှု၊ ှိနြ
ှိှ ်ြှု နှင် အက င်ြ က်မခောျားြှု
တှိိုကှိို ကာရှည်

က်တှိိုက် မ ေ်စေမခင်ျား” တှိိုစ ကာင် အစြရှိကန် ြှ ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်တွင် ြှိတ်

မြေ်
ှိို ဒါဏ်စြျားမခင်ျားကှိို

ခံခြဲရသူမ ေ်သည်။141 ဥျားစအာင်စသာင်ျားသည် ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ် ဇူလှိိုင်လတွင် ကွယ်လွနခ
် ြဲသည်။

MNTH ၏ ရှယ်ယာဝင်မ ေ်သည် Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO)ကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ
ပြှိ ှုံ့စတာ်သေ်မ ေ်သည် စနမြည်စတာ်အာျား အက င်ြ က်မခောျားြှုြ ာျားနင
ှ ် လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ေွာ တည်စ

ာက်မခင်ျား အြါအဝင်

အဓှိကက စသာ အေှိိုျားရကန်ထရှိိုက်ြ ာျား ရရှှိခြဲပြျား ေေ်အာဏာရှငစ
် ခတ်တွင် ကကျားြာျားသည် ကကယ်ဝခ ြ်ျားသာြှုကှိို
ေိုစ

ာင်ျားရရှှိခြဲသည် နာြည်

အစြရှိကန်၏ ြှိတ်

ှိိုျားမ င် စက ာ် ကာျားသူ ဥျားခ ေ်ခှိိုင်ြှ ဥျားစ

ာင်သည်။ ဥျားခ ေ်ခှိိုငသ
် ည်လည်ျား

ှိိုဒါဏ်ခတ်ြှုကှိို ယခင်က တရာျားဝင် ရရှှိခြဲသူမ ေ်သည်။142 MAPCO ၏ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်

နှေ်ြတ်လည်အေရင်ခံောအရ MNTH တွင် MAPCO ၏ ြါဝင်ြှု ၃.၃၄% ရှှိသည်။143
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၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်တွင် အစြရှိကန် ြှိတ်

ှိိုဒါဏ်ခတ်ောရင်ျားြှ ြယ် က်မခင်ျားခံခြဲရသည် အဓှိက ခရှိိုနတေ်ဥျားမ ေ်သည်

ဒဂ္ိုန် ဥျားဝင်ျားစအာင်သည် ၎င်ျား၏ ကိုြပဏမ ေ်သည် Golden Land East Asia Development ြှ MNTH တွင်
ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နခ
ံှ ြဲပြျား ၎င်ျားတွင် အေိုရှယ်ယာ ၇၂,၄၈၀ ြှိိုင်

MNTH တွင် ၎င်ျားြှ အမြည်အဝြှိိုင်

ှိိုငထ
် ာျားသည်။144

ှိိုငထ
် ာျားသည် လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏခွြဲ ၂ ခို ရှှိပြျား Mytel ကှိို ဝန်စ

နှင် အက ှိ ျားအမြတ် ရယူရန်အတွက် တည်စထာင်ထာျားသည်ဟို ယူ

ာင်ရန်

ရသည်။ ၎င်ျားတှိိုြှာ Myanmar National

Telecom Infra Co. Ltd. (MNTI) နှင် Myanmar National Telecom Services Co. Ltd. (MNTS) တှိို
မ ေ်သည်။ ၎င်ျား MNTH ၏ ကိုြပဏခွြဲြ ာျားအစ ကာင်ျား အြ ာျားမြည်သူ သှိရှှိနင
ှိို ြ
် ှုြှာ အနည်ျားငယ်ြျှသာရှှိသည်။

MNTH ကှိို အေှိိုျားရြှ ေည်ျားြ ဥ်ျားခ ြှတ် ွြဲှုံ့ေည်ျားထာျားစသာ်မငာျားလည်ျား လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ေွာ လည်ြတ်စနသည်။ မြန်ြာ
ကိုြပဏလြ်ျားညွှနတ
် ွင် MNTH ၏ ရှယ်ယာ အရင်ျားအနှျား ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုနင
ှ ် ဒါရှိိုက်တာအ ွြဲှုံ့ဝင် စမြာင်ျားလြဲြှုြ ာျားကှိို
မြင်စတွှုံ့စနရာ ကိုြပဏအစနမ င် ရှယ်ယာ စရာင်ျားဝယ်စ ာက် ကာျားြှုကှိို လိုြ်စ
မ ေ်သည်။ ြည်သှိိုြင်

ာင်စနစ ကာင်ျား စ ေါ် မြစနမခင်ျား

ှိိုစေ ရှယ်ယာဝယ်ယူြြ
ှု ာျားကှိို အြ ာျားမြည်သူအတွက် ွငစြျား
်
မခင်ျားြ ှိ ျားြရှှိဘြဲ မြန်ြာအေှိိုျားရ

အစနမ င်လည်ျား MNTH ၏ ရှယ်ယာြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှု အစသျားေှိတ်ကှိို ြထိုတ်မြန်ြါ။ မြည်ခှိိုငပ် ှိ ျား အေှိိုျားရက န်တျား

ခြဲသည် MNTH ၏ ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နသ
ံှ ူ ွြဲှုံ့ေည်ျားြံိုသည် သေစာရှှိစသာ ခရှိိုနြ ာျားနင
ှ ် ေေ်တြ်ထှိြ်ြှိိုငျား် ဗှိိုလ်ခ ြ်ကကျားြ ာျား၏
သာျားသြျားြ ာျားကှိို

ိုလာဘ်စြျားရန်အတွက်လှိို မ ေ်စနပြျား Mytel ၏ အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျားကှိို လက်ခံရရှှိစေရန်

လြ်ျားစ ကာင်ျားထွင် ထည်သွငျား် ထာျားမခင်ျားသာမ ေ်သည်။ ြည်သည် အက င်ြ က်မခောျားြှု လိုြ်ရြ်ြ ာျားအတွက်ြ
တရာျားေွြဲ
ေေ်စ

ှိို

ှိိုြှုနင
ှ အတူ
်
MNTH နှင် ၎င်ျား၏ အေိုရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငြ
် ာျားအာျား လွတ်လြ်စသာ အမြည်အဝ ေံိုေြ်ျား

ျားြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ရြည်။

MNTH သည် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူ တေ်ဥျားအစနမ င်၎င်ျား၊ Telecom International Myanmar ဒါရှိိုက်တာဘိုတ်အ ွြဲှုံ့
တွင် ကှိိုယ်ောျားမြ ြါဝင်သည် အ ွြဲှုံ့အေည်ျား တေ်ရြ်အစနမ င်၎င်ျား Mytel တွင် အဓှိကက စသာ အခန်ျားကဏ္ဍတေ်ခို
အစနမ င် ြါဝင်စနသည်။ Mytel ြှတ

င် MNTH သည် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို လိုြ်ငန်ျားလည်ြတ်စ

ြံြှိိုျားစြျားစနပြျား ေေ်တြ်အတွက် လွတ်လြ်စသာ ဘဏ္ဍာအရင်ျားအမြေ် ေျား
ြှတ

ာင်ရွက်ြှုအရ

င်ျားြှုတေ်ရြ်ကှိို န်တျားစြျားမခင်ျား

င် မြန်ြာေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနမ် ခင်ျားကှိို MNTH က မ ေ်စေခြဲသည်။ MNTH

အစနမ င် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်သည် ရာဇဝတ်ြ ာျားကှိို လိုြ်စ

ာင်ရာတွင် ြံြှိိုျား

အာျားစြျားစနသည်ကှိို Justice For Myanmar က စတွှုံ့ ရှှိရသည်။ MNTH၏ အေိုရှယ်ယာဝင်ြ ာျားသည်လည်ျား
အ

ှိိုြါ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား စ
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မြန်ြာအြ ှိ ျားသာျား

ာင်ရွက်ြှုကှိို ြံြှိိုျားအာျားစြျားစနနှိင
ို ြ
် ါသည်။

က်သွယ်စရျားဥျားြှိိုင်

၂ (၃)

Mytel ၏

Mytel ၏ “ြထြ

မဆျား ဝခေါ်ဆမှု
ိ

ံိုျား စခေါ် ှိိုြှု” သည် ေေ်ဗှိိုလ်ခ ြ်ကကျားြ ာျားမ င် မြည်နှက်စနစသာ စဝစဝ ာ ာ ရှှိလှသည်

အခြ်ျားအနာျား တေ်ခိုမ င် ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် စ စ ေါ်ဝါရလ ၁၁ ရက်စနတွင် မ ေ်ြွာျားခြဲြါသည်။ ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား
ြင်ျားစအာင်လှုှိငက
် ဗယက်နြ် အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျားဝန်ကကျား ဗှိိုလ်ခ ြ်ကကျား Ngo Xuan Lich ကှိို
ြထြ

ံိုျားစသာ ဗဒယှိိုစခေါ်

ှိိုြှုကှိို မြ လိုြ်ပြျားစနာက် စမြာက်ြှိိုငျား် တှိိုငျား် တှိိုငျား် ြှုျား ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ် ညညစ

ကတှိဂ္ံတှိိုငျား် တှိိုငျား် ြှုျား ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ် စအာင်စဇာ်စအျားတှိိုအာျား ဗဒယှိိုစခေါ်

ှိိုြှုြ ာျား

ွနင
ှ ်

က်လက်မြ လိုြ်ခြဲသည်။

စမြာက်ြှိိုငျား် တှိိုငျား် နှင် ကတှိဂ္ံတှိိုငျား် တှိိုငျား် ြှုျားြ ာျားသည် ကခ င်မြည်နယ်နင
ှ ် ရှြ်ျားမြည်နယ် အစရှ ှုံ့ ြှိိုငျား် တွင်
တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား လူြ ှိ ျားေိုြ ာျားအစြေါ် က ျားလွနသ
် ည်

ှိိုျားရွာျားစသာ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအတွက်

တာဝန်ရှှိသူြ ာျား မ ေ်သည်။ တက်စရာက်သူြ ာျားတွင် လက်နက်ကှိိုငတ
် ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၏ ဒို-ကာကွယ်စရျား
ဥျားေျားခ ြ်လည်ျားမ ေ်၊ ကည်ျားတြ်ဥျားေျားခ ြ်လည်ျားမ ေ်စသာ ဒို-ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ေှိိုျားဝင်ျားလည်ျား ြါရှှိြါသည်။

Mytel ၏ ြထြ

ံိုျား စခေါ်

ှိိုြှုတွင် မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ကာကွယ်စရျားဥျားေျားခ ြ်က ကွနရ
် က်အာျား ေေ်စရျားအရ

အသံိုျားမြ ြှုကှိို သရိုြ်မြခြဲသည်။ အခြ်ျားအနာျားပြျားသည်အခါ ကကှိ တင်ြစရာင်ျားခ ြ အြ ာျားသှိစအာင် ြှိတ်
အသံိုျားမြ စေမခင်ျားကှိို ေေ်တြ်အတွငျား် တွင် မြ လိုြ်ခြဲသည်။ တယ်လစနာ အြှုစ

က်

ာင်တေ်ဥျားက “က စနာ်အစနနြဲ

အြဲဒ အသံိုျားအနှုျားံ ကှိို ရြဲရြဲသံိုျားပြျား စမြာရြယ် ှိိုရင် Mytel ကှိို ေေ်တြ်အတွငျား် ြှိိုငျား် ြှာ ေထိုတ်စဝလှိိုက်တာဘြဲ။
အြဲဒစတာ ဒါကှိို အကန်အသတ်နြဲ ေလွှတ်လှိိုက်တြဲဟာလှိိုဘြဲ မြင်ြါတယ်။”145စမြာခြဲသည်။ အေကတည်ျားကြင်
Mytel သည် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို ရှငျား် ရှငျား် လင်ျားလင်ျား အလိုြ်အစကျွျားမြ စနခြဲသည်။

Mytel အစနမ င် အြ ာျားမြည်သူအတွက် ေတင်စ

ာင်ရွက်ြှုကှိို ဗိုဒဘ
ဓ ာသာ အေွနျား် စရာက်ြ ှိ ျားခ ေ်ြ ာျားအာျား

အခ က်မြသံစြျားသည် သစကဂတစနမ ေ်စသာ ဇွနလ
် ၉ ရက်စန, ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် မြ လိုြ်ခြဲြါသည်။146
ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ြင်ျားစအာင်လှုှိငက
် အ ွငြှိ
် နခွ
် နျား် စမြာ ကာျားခြဲပြျား သတင်ျားအခ က်အလက်နင
ှ ်

က်သွယ်စရျား

နည်ျားြညာကှိို “နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် တည်စ

ာက်စရျားအတွက် အစမခခံြ ာျားမ ေ်သည် ယဥ်စက ျားြှု၊ ြ ှိ ျားခ ေ်ေှိတ်၊
အြ ှိ ျားသာျားစရျားေှိတ် နှင် အြ ှိ ျားသာျား ကန်အင်လကခဏာြ ာျားကှိို မြင်ြှ တင်ရန်အတွက် အသံိုျားမြ နှိင
ို သ
် ည်” ဟို
စမြာ ကာျားခြဲသည်။ 147 ထှိိုအခြ်ျားအနာျားသည် ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျားအစြေါ် ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ြင်ျားစအာင်ျားလှုှိငြ
် ှ
“ရှငျား် လင်ျားစရျား ေေ်

င်စရျားြ ာျား” လိုြ်စ

ာင်ခြဲပြျား တေ်နေ
ှ ်ြ ကာစသျားစသာအခ ှိနတ
် ွင် မြ လိုြ်ခြဲမခင်ျားမ ေ်သည်။

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားတေ်ခိုအစနနှင် Mytel သည် မြန်ြာမြည်၏ မြည်တွငျား် ဥြစဒကှိို အစလျားထာျားမခင်ျားြရှှိဘြဲ
လည်ြတ်လိုြ်စ

ာင်စနသည်။ ဗယက်နြ် မြည်သူတြ်ြစတာ်သတင်ျားောအရ “က သင်စငွနန
ှု ျား် ထာျားြ ာျားကှိေစ

ှိိုြါက၊ ြထြအ င်ကာလတွင,် Mytel အစနမ င် ိုနျား် စခေါ်ခြ ာျားနင
ှ ် SMS ြှိိုခြ ာျားကှိို မြန်ြာမြည်လက်ရှှိ
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ံိုျား စခေါ်

ှိိုြှု

နှုျားံ ထာျားြ ာျား၏ ထက်ဝက်နျားံှု ၊ စဒတာသံိုျားေွြဲြှုနျားံှု ြ ာျားကှိို ၃၇% သက်သာသည်နှုျားံ ြ ာျားမ င် ကြ်ျားလှြ်ျားထာျားသည်”။
စနာ်စဝျားဘဏ် DNB က Mytel ၏ အာျားသာခ က်ြှာ “စဂ္ ာင်ြှိတ်၍ ေေ်တှိိုက်စနသကြဲသှိို” မ ေ်သည်ဟို ရှငျား် မြ
ြါသည်။148 ဤသည်ြှာ “လွတ်လြ်ောွ ပြှိ င်
တာျား

ျားထာျားသည်

ှိိုငြ
် ှု သစဘာသဘာဝကှိို ြ က်မြာျားစေသည် လိုြ်စ ာင်ြှု” အာျား

က်သွယ်စရျားဥြစဒြှ မြဌာန်ျားခ က်ြ ာျား ရှှိလ က်နင
ှ ် ဤသှိိုလိုြ်စ

၉)။ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် ြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

ာင်မခင်ျားမ ေ်သည် (အခန်ျား

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနြှ Mytel ကှိို လှိိုငေ
် င်လိုြ်ငန်ျားရှငြ
် ာျား

လှိိုက်နာရြည် ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျားကှိို ြ က်ကွက်ြှုမ င် တှိိုင် ကာျားြှု ၃ ကကှိြ် ထိုတ်မြန်ခြဲသည်။ 149 ၎င်ျား၏ လွတ်လြ်ေွာ
ပြှိ င်

ှိိုငြ
် ှု သစဘာသဘာဝကှိို ြ က်မြာျားစေသည် လိုြ်စ

စြျားစဝမခင်ျားမ င် တန် ှိိုျားသတ်ြှတ်မခင်ျားနင
ှ ် အခွန် ေည်ျားြ ဥ်ျား

ာင်ြှုြ ာျား ရှှိလင်ကောျား

င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားကှိို အလကာျား

ှိိုငရ
် ာ ြူစဘာင်ကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုအတွက် ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်

ဇူလှိိုငလ
် တွင် ြစမြာြစလာက်စသာ ဒါဏ်စငွ အစြရှိကန် စဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ကှိိုသာ ခ ြှတ်ခံခြဲရသည်။150

၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် စ စ ာ်ဝါရလက “ခ ှိတ်

က်လိုြ်စ ာင်သည် ြေေ်ြှနစ
် သာ အမြ အြူြ ာျား (inauthentic

behaviour)” အတွက် Mytel နှင်

က်နယ
ွ ်သည် အစကာင် ၁၃ ခိုနင
ှ ် ောြ က်နာှ ၁၀ ခိုကှိို ယ်ရှာျားလှိိုက်

စ ကာင်ျား Facebook ြှ စ ကညာခြဲသည်။ Mytel အစနမ င် ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျားကှိို မြြှင်တင်ရန်နင
ှ ် ပြှိ င် က်ြ ာျားကှိို
တှိိုက်ခှိိုက်ရန် အြ ှိ ျားသာျားစရျား သတင်ျားေကာျားြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ မခင်ျားြှတ

င် အြါအဝင် အစကာင်တိုြ ာျားကှိို

အသံိုျားမြ ခြဲသည်။ Mytel နှင် Viettel သည် Facebook ြှ ြ ယ်ရှာျားခင်အထှိ အစကာင်တိုြ ာျား အသံိုျားမြ ၍
စ ကာ်မငာမခင်ျားြ ာျားအစြေါ် အစြရှိကန် စဒေါ်လာ ၁,၁၁၅,၀၀၀ စဒေါ်လာနျားြါျား သံိုျားခြဲသည်။151

၂ (၄)

ဝဖျာ်ဝပဖဝရျားက သတ်ပဖတ်မှုကိ ပဖစ်ဝစသည်

မြန်ြာမြည်ရှှိ Mytel ၏ ကကျားထွာျားြှု ြဟာဗ ဟာတွင် မြန်ြာသံိုျားေွြဲသူြ ာျားကှိို

ွြဲစ

ာင်ရန် ၎င်ျားတှိိုအကကှိ က်

အစ ကာင်ျားအရာ အေအေဥ်ြ ာျား ထည်သွငျား် မခင်ျား၊ စက ာ် ကာျားသူြ ာျား၏ စထာက်ခံြှုနင
ှ ် အွနလ
် ှိိုငျား် ြှ ကည်နှိင
ို ်စသာ
ကောျားနည်ျားြ ာျား ြါဝင်စေမခင်ျားတှိို ြါဝင်သည်။

Mytel နှင် ေေ်တြ်တှိို၏ အဓှိက ြှိတ် က်ြာှ စရွှသံလွငြ
် ှ ြှိိုင်
ေကှိိုငျား် နက်

ှိိုသည်ြှာ “ရှငျား် လင်ျားစရျား ေေ်

ှိိုငစ
် သာ ေကှိိုငျား် နက် (SkyNet) မ ေ်သည်။

င်စရျားြ ာျား”ကှိို စထာက်ြံသည်အစနမ င် ေေ်တြ်ကှိို အလှုစငွြ ာျား

ထည်ဝင်ြှုစ ကာင် ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငြ
် ှ အြည်အတြ်ခံရသည် ခရှိိုန ေျားြွာျားစရျား
လိုြ်ငန်ျားအိုြ်ေိုကကျားတေ်ခို မ ေ်သည်။152 စရွှသံလွင်၏ ြှိိုငရ
် ှင်မ ေ်သူ ဥျားစက ာ်ဝင်ျားသည် ယခင်က ဥစရာြသြဂ္ဂနင
ှ ်
သေစတျားလ နှိင
ို င
် တ
ံ ှိိုြှာ တရာျားဝင် ြှိတ်
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Mytel နှင် စရွှသံလွှငအ
် ကာျားတွင် ဗဒယှိို ထြ်
လိုြ်စ

င်ထိုတ်လွှငမခင်
် ျား သစဘာတူညခ က်ရှှိသည်။ 154 Mytel ေတင်

ာင်ပြျားစနာက် စရွှသံလွငြ
် ှ English Premier League စဘာလံိုျားြွြဲကှိို Mytel ၏ MyTV app ြှ

အလကာျား ကည်ရှု နင
ှိို ရ
် န် ေေဥ်စြျားခြဲသည်။ ဤသှိိုြက်လံိုျားအစြျားခံရြှုစ ကာင် Mytel အသံိုျားမြ သူြှိိုြ ာျားလာမခင်ျား
က ေေ်တြ်၏ အက ှိ ျားအမြတ်ကှိို ြှိိုြှိိုမ ည်

ည်ျားစြျားစနသည်။ စရွှသံလွငန
် င
ှ ် English Premier League အ ကာျား

လှိိုငေ
် င်သစဘာတူညခ က် အစသျားေှိြ်ကှိိုြူ ြသှိရြါ။
၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်တွင် Viettel က “ဒဂ္ ေ်တယ် ြလက်စ ာင်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား” စြေါ်တွင် ြါဝင်စသာအရာြ ာျားအတွက်
ဂ္ ာြဏ ရိုြ်ရှင် မ န်မ

ျားသူတေ်ဥျား မ ေ်သည် စအ (A) ကိုြပဏနှင် လှိိုငေ
် င်သစဘာတူညြှု တေ်ခိုကှိို လက်ြှတ်

စရျားထှိိုျားခြဲသည်။ စအ ကိုြပဏ၏ လှိိုငေ
် င်ရထာျားစသာ ဇာတ်ကာျားြ ာျား MyTV app တွင် ကည်ရှု ရနှိင
ို ် ြရနှိင
ို ်
ြသှိစသာ်လည်ျား စအ ကိုြပဏအစနမ င် ြည်သှိိုြင်မ ေ်စေ Viettel နှင် ေျားြွာျားြှိတ် က်မြ မခင်ျားြှတ
မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ေျားြွာျားစရျား လိုြ်စ

င်

ာင်မခင်ျား၊ မြန်ြာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားအမြတ်ရစေမခင်ျားကှိို မ ေ်စေနှိင
ို ြ
် ည်

အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိစနသည်။155

Mytel ၏ ြါျားနြ်လှိြမာစသာ အစရာင်ျားမြြှင်တင်စရျားက မြန်ြာ အကယ်ဒြ စရွှေင်ရိုြ်ထိုြ ာျားေွာကှိို ရရှှိထာျားသူ၊
မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အစအာင်မြင်

ံိုျား ြင်ျားသာျားြ ာျားထြဲြှ တေ်ဥျားမ ေ်သူ စနတှိိုျားကှိို အသံိုျားမြ ထာျားသည်။ Mytel က

မြန်ြာရိုြ်ရှငြ
် ာျားကှိို ၎င်ျား၏ ဒဂ္ ေ်တယ် အစ ကာင်ျားအရာြ ာျား စြါင်ျားေြ်ထည်သွငျား် ထာျားသည် မြန်ြာရိုြ်ရှင်
မ န်မ

ျားစြျားစသာ ြဟာ အြါအဝင် ၎င်ျား၏ apps ြှတ

တေ်ခိုမ ေ်စသာ ABC-MIB အိုြ်ေိုြှ ြှိိုင်
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င် မြြှင်တင်စြျားသည်။ ြဟာကှိို ခရှိိုနေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျား

My TV app တွင် အဂဂလ ်
ီမီ်းယော်းလဂ်
ရဘော်လံု်း ွဲမျော်းကု
အလကော်းကကည်နင
ု ်
လွှငထ
် ုတ်မှုတစ်
ကမ််းလှမ််းရ

ည်

်ကု
ည် Mytel ၏

ရစျ်းကွက်မမြှငတ
် င်ရ ်းတစ်ခု
အရင်ျားအပမစ် - Mytel

Mytel ြှ သံိုျားေွြဲသူြ ာျားအာျား ကောျားနည်ျား ြလက်စ ာင်ျားြ ာျားကလ
ှိို ည်ျား ေေဥ်စြျားသည်။ Mytel ၏ MyID app တွင်
ဗယက်နြ် အစမခေှိိုက် န်တျားထိုတ်လိုြ်သူတေ်ခိုမ ေ်သည် Elofun တွင် ြါဝင်စသာအရာြ ာျားကှိို ထည်စြျားထာျား
သည်။ Mytel ၏ ကောျားနည်ျား ြှာယူသံိုျားေွြဲသည်စနရာမ ေ်သည် MySotkasar တွင် Blue Planet ြှ ကောျား
နည်ျားြ ာျား၊ Contents Hub နှင် PlayBox တွင် ြါဝင်စသာအရာြ ာျား ြါဝင်သည်။156 Contents Hub နှင် PlayBox
သည် မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြာွ ျားစရျားြ ာျားနင
ှ ် ဒဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျားဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိို အလာျားတူ စ

ာင်ရွက်

စြျားစနသည် ေျားြွာျားစရျားအိုြ်ေိုကကျားမ ေ်သည် Myantel ဥျားြှိိုင်၏ 157လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျားမ ေ်သည် (အခန်ျား
၇ တွင် ကည်ြါ)။ Mytel တွင် ြါဝင်သည် အရာြ ာျားအတွက် အမခာျားစသာြှိတ် က်ြ ာျားတွင် Mytel အသံိုျားမြ
သူြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ ခွငစလျှ
်
ာက်ထာျားရယူသည်ေနေ် အစမခခံမ င် က ယ်မြန်လှစသာ ကောျားနည်ျားြ ာျားကှိို
လက်လြ်ျားြှနှိင
ို ြ
် ှုကှိို စထာက်ြံစြျားနင
ှိို စ
် သာ အင်ဒန
ှိို ျားရှာျား အစမခေှိိုက် ကောျားရာ ြလက်စ ာင်ျားမ ေ်သည် UniPin
လည်ျား ြါဝင်သည်။158

Mytel အစနမ င် အလက်ထစရာနေ် အာျားကောျားကဏ္ဍတွင် အကကျားအက ယ် မြ ြ်နသ
ံှ လှိို Mytel Community
Cup၊ Mytel Myanmar Championship နှင် ခိုနေ
ှ ်နင
ှိို င
် ံ Mytel International Championship အြါအဝင်
အဓှိက အေအေဥ်ြ ာျားတွငလ
် ည်ျား အကကျားအက ယ် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နစ
ံှ နသည်။159 ကောျားြွြဲ ဗဒယှိိုြ ာျားကှိိုလည်ျား Mytel
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၏ Myanmar Game Hub နှင် MyID app တှိိုြှတ

င် ထိုတ်လွှငစြျား
်
ရာ Mytel ၏ ကွနရ
် က် ကကျားထွာျားြှုကှိို

ြံြှိိုျားစြျားခြဲသည်။ Mytel ၏ အလက်ထစရာနေ် အာျားကောျားြင
ှိို ျား် အဓှိကြှိတ် က်တေ်ခိုြှာ အှိနယ
ှိဒ နှိင
ို င
် တ
ံ ွင်
ြိုဂ္ဂလှိက လွတ်လြ်ခွင်

ှိိုငရ
် ာ ေှိိုျားရှိြ်ရြှုစ ကာင် ြှိတ်ြင်ခြဲသည် Mobile Legends: Bang Bang ကောျားနည်ျားကှိို

ထိုတ်လိုြ်ခြဲသည် တရိုတ်မြည် အစမခေှိိုက် Moonton မ ေ်ြါသည်။160

Mytel ၏ ဒဂ္ ေ်တယ်ြံိုေံမ င် ထည်သွငထ
် ာျားစသာအရာတှိိုသည် အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု
အစြေါ် ကကျားြာျားစသာ အနတရာယ်တေ်ခို ရှှိသည်။ Google Play store ြှ အကကှိြ် ၁ သန်ျားစက ာ်

ွြဲခ ယူထာျားစသာ

၎င်ျား၏ MyID ဒဂ္ ေ်တယ် အခ က်အခ ာစနရာ (Digital Hub) အတွက် အသံ ြ်ျားယူခွင၊် အသံိုျားမြ စနစသာ
ကှိရှိယာြ ာျားတွင် အစကာင်ြ ာျား ရှာစ ွနင
ှိို ခ
် ွင၊် စနရာအတှိအက အသှိစြျားခွင၊် ဓါတ်ြံိုနင
ှ ် ဗဒယှိိုြ ာျား ထှိနျား် ခ ြ်ခွင၊်
အ

က်အသွယ် အခ က်အလက်ြ ာျား တ်ရှုနင
ှိို ခ
် ွင၊် USB တွင် သှိြ်ျား

တ်ရှုခွင၊် စခေါ်

ည်ျားထာျားစသာ ြါဝင်သည်အရာြ ာျားကှိို

ှိိုြှုြ ာျား မြ လိုြ် လက်ခံခွငနှ
် င် ကွနရ
် က်လက်လှြ်ျားြြှုကှိို အမြည်အဝရခွင် အေရှှိသည်တှိို

အြါအဝင် ြ ာျားမြာျားသည် ခွငမြ
် ခ က်ြ ာျား လှိိုအြ်သည်။161 The MytelPay app သည် အသံိုျားမြ သူကှိို
အသှိစြျားအစ ကာင်ျား ကာျားရန် ြလှိိုအြ်ဘြဲ ှိိုငြ
် ာျား
ထြဲတွင် အင်တာနက်စြေါ်ြှ အသံမ င် အခြြဲ စခေါ်

ွြဲခ ခွင် ရှှိစနသည်။162 MyID app ၏ လိုြ်စ
ှိိုမခင်ျားနင
ှ ် ြက်စ

ာင်ြှုြ ာျား

ဂ္ ််ြှိိုမခင်ျားတှိိုြါဝင်ရာ ဤစဒတာ

အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို ဗယက်နြ်ေေ်တြ်က စမခရာခံ လှိိုက် ကည်စနနှိင
ို သ
် ည်။ ထှိို apps ြ ာျားြှ
သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားကှိို မြန်ြာေေ်တြ်က အသံိုျားမြ ခွင်ရစနသည်ြှာ အစသအခ ာမ ေ်ရာ ၎င်ျားကှိို
စထာက်လှြ်ျားစရျား ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိင
ို ်ပြျား Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် ကကျားြာျားစသာ
အနတရာယ်ြ ာျားကှိို န်တျားစနြါသည်။

ဒဂ္ ေ်တယ် အစ ကာင်ျားအရာြ ာျားကှိို မ ည်

ည်ျားစြျားသူြ ာျားသည် Mytel နှင် ကိုနသ
် ွယ်ြှု

က်

ံစရျားကှိို

ထာျားရှှိစနမခင်ျားနင
ှ ် ေေ်တြ်၏ တရာျားြဝင်ကှိေစြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနစသာ လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ရံြံိုစငွကှိို မ ည်
စြျားစနမခင်ျားတှိိုစ ကာင် အနှိြ်

ံိုျားအာျားမ င် မြန်ြာေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ်

၎င်ျားတှိိုအစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ ြှိတ် က်ြ ာျားမ င်
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စ ာ်စမ စရျားက သတ်မ တ်ြှုကှိို မ ေ်စေသည်

က်

ည်ျား

က်နယ
ွ ်စနသည်။

ံြှုြ ာျားကှိို မ တ်စတာက်ရြည်။

၂ (၅)

စျား ွာျားဝရျားလ ်ငန်ျားစ၏ န်ဝဆာင်မှုမျာျား

Mytel ြှ လက်တစလာတွင် ၎င်ျားေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို၏ သံိုျားေွြဲသူြ ာျားကှိို ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားေွာ ြံြှိိုျားစြျားစနသည်။

ဤသည်တှိိုက မြန်ြာေေ်တြ်အာျား ဘဏ္ဍာအရင်ျားအမြေ် ေျားစ ကာင်ျားတေ်ခိုကှိို စြျားအြ်စနကာ ထှိြ်တန်ျား
ဗှိိုလ်ခ ြ်ြ ာျားကှိို ြှိိုြှိိုခ ြ်ျားသာစေပြျား လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအာျားလည်ျား ြံြှိိုျားစြျားစနသည်။ မြန်ြာေေ်တြ်
အစနမ င် Mytel ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို၏ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိိုလည်ျား အသံိုျားမြ ခွငရစနပြ
်
ျား ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်

ြ ာျားအတွက်လည်ျား ၎င်ျားတှိိုကှိို အသံိုျားမြ စနနှိင
ို ြ
် ါသည်။

ရှိိုဟင်ဂ္ ာလူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု နှေ်ြတ်လည်အခ ှိန် ြတ်ဝန်ျားက င် ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် သဂ္ိုတ်လဝန်ျားက င်တွင်
ဂ္ ာြဏအစမခေှိိုက် Next Generation Enterprise Network Alliance (ngena) က စ
ကွနရ
် က်ေနေ် အစမခခံ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား (SD-WAN) ကှိို မြန်ြာမြည်တွင် လိုြ်စ

ြှိတ် က်မြ ြှုကှိို ထိုတ်မြန် စ ကညာခြဲသည်။163 ngena ၏ ဝန်စ

ာ ်ဝြဲယာျား မြဌာန်ျားြှု

ာင်ရန် Viettel နှင် လက်တွြဲ

ာင်ြှုြ ာျားတွင် “အံြခန်ျား ွယ်ရာ cloud

နှငကွ
် နမ် ြ တာအစမခမြ ြံိုတူမြ မခင်ျား (virtualization) နည်ျားြညာြ ာျား”အတွက် Cisco ြှ နည်ျားြညာ ြါဝင်သည်။

ngena နှင် Cisco တှိိုသည် Mytel အာျား ၎င်ျားတှိို၏ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား စြျားစဝစနမခင်ျားြှ တ

င် မြန်ြာမြည်တွင်

ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစနသည် ကကျားြာျားစသာ

အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိစနသည်။ အနည်ျား

ံိုျားအာျားမ င် ေေ်တြ်၏ရာဇဝတ်ြှုမ ေ်စသာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိို

အာျားစြျားလ က်ရှှိသည်။ ngena အစနမ င် Viettel အာျား ြါဝင်ခွငမြ
် မခင်ျားမ င် လူအခွငအစရျား
်
ကှိေစအာျား
တာဝန်သှိေွာ ကကှိ တင် ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားရြည် ၎င်ျား၏တာဝန်ရှှိြက
ှု ှိို ြ က်ကွက်ခြဲသည်။ သှိိုမ ေ်၍ မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှ

၎င်ျား၏ ကိုန်သွယ်ြှုကှိို ရြ်သည်အခ ှိနအ
် ထှိ ngena ြှ Viettel ကှိို ထိုတ်ြယ်ြေ်ရြည်။

Mytel ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို၏ ဝန်စ

ာင်ြှု ကြ်ျားလှြ်ျားြှုြ ာျားတွင် “My Meeting” ဟို စခေါ်သည် ဗဒယှိိုမ င်

အေည်ျားအစဝျားမြ လိုြ်သည် နည်ျားလြ်ျားတေ်ရြ် ြါဝင်သည်။164 Justice For Myanmar အစနမ င် Mytel ၏
ဗဒယှိို အေည်ျားအစဝျားလိုြ်သည် နည်ျားြညာကှိို ဗယက်နြ် အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျား ဝန်ကကျားဌာန၏
လက်စအာက်ခံတေ်ခိုမ ေ်သည် Viettel IDC က စထာက်ြံစြျားသည်ဟို အကကျားအက ယ် သံသယရှှိသည်။ Viettel
IDC ၏ ေနေ်ကှိို Cisco ြှ တည်စ

ာက်စြျားမခင်ျားမ ေ်ပြျား Cisco နည်ျားြညာကှိို မြန်ြာေေ်တြ်ြှ အသံိုျားမြ ၊

စရာင်ျားခ နှိင
ို ် ွယ် အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိြါသည်။165
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ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို၏ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

Mytel ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို၏ အမခာျားစသာ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားထြဲတွင် “ကကျားြာျားစသာ ြှိိုစ

ာင် မ န်မ ျားစရျား

ယာဥ်အိုြ်ေိုြ ာျား”ကှိို ဥာဏ်ရည်တိုမ င် စမခရာခံရန်အတွက် “My Tracking” လည်ျား ြါဝင်သည်။166 ၎င်ျားသည်
ြှိိုစ

ာင်မ န်မ

ျားစရျား ေြံခန်ခွြဲြှု ေနေ်တေ်ခို၊ cloud ကွနမ် ြ တာေနေ်မ င် ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား၊ စဒတာေင်တာ

ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား၊ အင်တာနက် ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား လှိိုက်နာအသံိုျားမြ သည် အကူျားအစမြာင်ျား ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားနင
ှ ်

အစ

ာက်အအံိုြြဲ ြံိုတူမြ ၊ မြည်တွငျား် နှင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ြိုဂ္ဂလှိက ကွနရ
် က်ြ ာျားလည်ျား ြါဝင်သည်။167 ၂၀၁၉

ခိုနေ
ှ ်တွင် Blue Ocean Business Services Co. Ltd. က အဏိုောျား၊ အစသျားောျား နှင် အလတ်ောျားအရွ ယ်
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအတွက် ထိုတ်ကိုနြ
် ာျားနင
ှ ် ဝန်စ

ာင်ြြ
ှု ာျား စြျားသွငျား် ရန်အတွက် သစဘာတူညခ က်

တေ်ရြ်ကှိို Mytel နှင် လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည်။168 Blue Ocean Business Services ကှိို ြါဝင်ြည်အရာြ ာျား
မ ည်

ည်ျားစြျားသည် Blue Planet အာျားလည်ျား ြှိိုင် ှိိုငသ
် ည် ဥျားထွနျား် ထွနျား် နင
ှိို က
် ြှိိုင်

ဥျားထွနျား် ထွနျား် နင
ှိို သ
် ည် မြန်ြာစြျားစခ ြှု နည်ျားလြ်ျားြ ာျား ဝန်စ
ြှတ
စ

င် ေေ်တြ်၏ ဒဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျားဝန်စ

ှိိုငသ
် ည်။

ာင်ြှု (Myanmar Payment Solutions Service)

ာင်ြှုြ ာျားနင
ှ ် ြတ်သက်

က်နယ
ွ ်စနသည်။ (အခန်ျား ၇ တွင်

ွျားစနွျားထာျားသည်။)

Mytel သည် ကြ္ာလံိုျား

ှိိုငရ
် ာ ထိုတ်လိုြ်မ န်စဝစရျားလြ်ျားစ ကာင်ျားြ ာျားြှတ

ြါဝင်သည်အရာ၊ ထိုတ်ကိုနြ
် ာျားနင
ှ ် ဝန်စ
အနည်ျား

ံိုျားအာျားမ င် ဤ မ န်မ

ာက်ထာျားစသာ

ာင်ြှုြ ာျား၏ စဂ္ဟေနေ်တေ်ခို (ecosystem) ကှိို စ ေါ်ထိုတ်ခြဲသည်။

ျားစရျားလြ်ျားစ ကာင်ျားြ ာျားအတွင်ျားရှှိ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်၏

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို စငွစ ကျားစထာက်ြံရန် ထြ်စ

ာင်ျားဝင်စငွတခိုမ ေ်သည်။ Mytel နှင် တှိိုက်ရို ှိက်မ ေ်စေ

သှိိုြဟိုတ် Viettel ြှ သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ ြတ်သက်
၎င်ျားတှိို၏ နှိင
ို ်ငတ
ံ ကာ လူအခွငအစရျား
်
စောင် ကည်က င်သံိုျားြှုကှိို လိုြ်စ

၂ (၆)

င် တည်စ

က်နယ
ွ ်စနသည် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားအစနမ င်

ှိိုငရ
် ာ တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားနှငအည
်
တာဝန်သှိေွာ လူအခွငအစရျား
်

န်ျားေေ်

ာင်ရြည်။

ဆင်ျားမ်ကဒ် မှတ် တင်ပခင်ျား

၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ဇွနလ
် ၃၀ ရက်စနတွင်
သတ်ြှတ်ခ က် ကိုန်

င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားကှိို ြမ ေ်ြစန ြှတ်ြံိုတင်ရန် အေှိိုျားရ၏ စနာက်

ံိုျားသွာျားပြျား ကှိိုဗေ်စရာဂ္ါကူျားေက်ြှုကာလအတွငျား်

မြတ်စတာက်သွာျားမခင်ျားကှိို မ ေ်သွာျားစေခြဲသည်။169 ဤ

င်ျားြ်ကဒ် ၃၄ သန်ျား အ

င်ျားြ်ကဒ်ြှတ်ြံိုတင်မခင်ျားကှိို လိုြ်စ

ံိုျားအခ ှိန်
က်အသွယ်

ာင်ရာတွင်

မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ “လူြ ှိ ျား” အစမခခံ နှိင
ို င
် ံသာျားမ ေ်ြှု ဥြစဒအတွင်ျား နှိင
ို င
် ြ
ံ ြဲမ ေ်စနရစသာ ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျားနှင် အမခာျား
လူနည်ျားေိုြ ာျားအစြေါ် ခွြဲမခာျား

က်

Privacy International ၏ အ

ံစသာ အြ ှိ ျားသာျားြှတ်ြံိုတင်ကဒ်ေနေ်ြှတ

င် စ

ာင်ရွက်ရန် လှိိုအြ်သည်။

ှိိုအရ ၎င်ျားသည် “စဒတာြ ာျား ကာကွယ်စြျားမခင်ျား သှိိုြဟိုတ် စောင် ကည်မခင်ျား

ှိိုငရ
် ာ ဥြစဒြ ာျား ကင်ျားြြဲစနသည်၊ လူနည်ျားေိုြ ာျားကှိို ေနေ်တက နှြ
ှိ ်ကွြ်ညင်ြှ ျားြန်ျားသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ေ်ခိုရှှိ ြိုဂ္ဂလှိက
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လွတ်လြ်ြှုကှိို စလျားနက်စသာ ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှုတခိုလည်ျား” မ ေ်သည်။170 မြန်ြာမြည် လူအခွငအစရျား
်
အစမခအစန
ှိိုငရ
် ာ အထူျားအရာရှှိ အ

ှိိုအရ -

ြမ ေ်ြစန ြှတ်ြံိုတင်ရမခင်ျားသည် လှိအ
ို ြ်သည် အတှိိုငျား် အတာနှင၊် လှိိုအြ်စသာ ြှနက
် န်စ ကာင်ျား
အကြဲမ တ်ြှု ြရှှိဘြဲ ြှတ်ြံိုတင်ထာျားသူြ ာျားကှိို စမခရာခံ၍ ရှာစ ွနင
ှိို စ
် သာ ေွြ်ျားစ ာင်နင
ှိို ြ
် ှုတေ်ရြ်ကှိို
န်တျားစြျားသည်။ ထှိိုအမြင် ၎င်ျားကှိို စောင် ကည်ြှု၊

င် ာမြ လိုြ်ြှု၊ နှိင
ို င
် စ
ံ ရျားအတှိိုက်အခံြ ာျားအာျား

ြေ်ြှတ်ထာျားြှု နှင် လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ ှိိုခွငကှိ
် ို ခ ှိ ျားစ ာက်ထှိြါျားြှုတှိိုအတွက် အသံိုျားမြ ရန်
အလာျားအလာလည်ျားရှှိသည်။ ၎င်ျားသည် လံိုမခံ ြှု၊ ေှိတ်ခ ြှု၊ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ခွငနှ
် င် အမခာျားအခွငအစရျား
်
ြ ာျား
အစြေါ် စလျားနက်သည် အနတရာယ်ြ ာျား သက်စရာက်စေသည်။ 171

ြမ ေ်ြစန ြှတ်ြံိုတင်မခင်ျားတွင် စဝျားလံစခါင်သစသာ အသှိိုငျား် အဝန်ျားြ ာျားအတွက်
ြံြှိိုျားရန်အတွက် ရည်ရွယ်လှိိုရင်ျားမ ေ်စသာ Universal Service Fund ြှတ

က်သွယ်စရျား ရရှှိြှုကှိို

င် စြျားသွငျား် ရြည် “စဒတာအခ က်

အလက်ြ ာျား ေနေ်တက ေိုေည်ျားထာျားသည် ဘံိုစနရာ (common database)” တေ်ခို ြါဝင်ြါသည်။ Privacy
International က

င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျား ြမ ေ်ြစန ြှတ်ြံိုတင်ရမခင်ျားနင
ှ ် စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျား ေနေ်တက

ေိုေည်ျားထာျားသည် ဘံိုစနရာ ကှိေစတှိိုနှင် ြတ်သက်၍ လူအခွငအစရျား
်
နင
ှ ် ြိုဂ္ဂလှိက လွတ်လြ်ခွငြ
် ာျားအစြေါ်
ေှိိုျားရှိြ်ြူြန်ြှုြ ာျားအစ ကာင်ျား ြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနနှင် စအာ်ြစရတာ ၄ ွြဲှုံ့ေလံိုျားထံ စရျားသာျား

တင်မြခြဲသည်။ Mytel နှင် MPT တှိိုြှ အစ ကာင်ျားြမြန်ခြဲြါ။172

မြန်ြာအေှိိုျားရ၏

င်ျားြ်ကဒ် ြှတ်ြံိုတင်ရမခင်ျားြူကှိို ၎င်ျားြှ လှိိုက်နာစ

ာင်ရွက်ရြှုနင
ှ ် ြတ်သက်၍ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်

ဇူလှိိုငလ
် ၁ ရက်စနက အှိတ် ွငစြျား
်
ောတေ်စောင်တွင် Telenor ြှ “ရှိိုျားသာျားေွာ ဝြ်ျားနည်ျားြ”ှု ကှိို စ ေါ် မြခြဲကာ
“ြှိြှိတှိို၏ သံိုျားေွြဲသူ အစမြာက်အမြာျားကှိို ဝန်စ

ာင်ြှု ရြ် ှိိုငျား် လှိိုက်ရသည်ြှာ နာက င် ွယ် မ ေ်သည်။” ဟို

စရျားသာျားစ ေါ် မြခြဲသည်။ 173 Mytel ြှ ြည်သည် လူသှိရှင် ကာျား ေှိိုျားရှိြ်ြူြန်ြှုကှိိုြျှ ထိုတ်စ ေါ်ြမြခြဲြါ။ Mytel ၏
င်ျားြ်ကဒ် ြှတ်ြံိုတင်မခင်ျားကှိို မြန်ြာနှင် ဘဂ္ဂလာျားစဒရှ်တှိိုတွင် ရံိုျားခန်ျားြ ာျား ွငလှ
် ေ်ထာျားစသာ ေကဂာြူကိုြပဏ
တေ်ခိုမ ေ်သည် Misfit Technologies နှင် ြှိတ် က်မြ ၍ စ

ာင်ရွက်ခြဲြါသည်။ Mytel အာျား ၎င်ျား၏ အြ ှိ ျားသာျား

ြှတ်ြံိုတင်ြ ာျား ေေေ်စသာမ ေ်ေဥ်တွင် ြံိုရှိြ်ြ ာျားကှိို ေက်မ င်ကူျားစမြာင်ျား တ်စြျားသည် နည်ျားြညာ (optical
character recognition technology) မ င် Misfit က ေေဥ်စြျားသည်။174 Misfit Technologies ၏ Mytel နှင်
ေျားြွာျားစရျား

က်

ံစရျားသည် ကိုလသြဂ္ဂ၏ လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျားစအာက်တွငရ
် ှှိစသာ လူအခွငအ
် စရျားတာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို

ခ ှိ ျားစ ာက်ရာစရာက်သည်။
ကိုနသ
် ွယ်ြှု အ
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င်ျားြ်ကဒ်ြှတ်ြံိုတင်မခင်ျား ေြံခ က်တွင် ၎င်ျား၏ြါဝင်ြှုနင
ှ ် Mytel နှင် ၎င်ျား၏

က်အေြ်သည် မြန်ြာေေ်တြ်၏ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနသည်။

င်ျားြ်ကဒ် ြှတ်ြံိုတင်မခင်ျား

MYTEL မွာ
“အရပ္ဘက္ဆိုတာ”
ဘာမွမရွိ
•

Viettel ၏ Mytel တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေရးႏွင့္ သင္
တန္းပို႔ခ်ေရးမ်ားပါဝင္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပိုမိုက်ယ္
ျပန္႔ေသာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။

•

Mytel အား စတင္ေၾကညာလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ဖိုင္ဘာေအာ့ပ္တစ္ ေကဘယ္
မ်ားႏွင့္အတူ စစ္တပ္ပိုင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ပါဝင္သည္။

အခန္ း ၃

•

ျ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။

၃ (၁)

မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ Viettel

၃ (၂)

Mytel ၏ ေေ်ဘက်

၃ (၃)

မြန်ြာမြည်ရှှိ Viettel ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျား

၃ (၄)

ြဟာြှိတ်မြ ထာျားစသာ ဗယက်နြ် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား

ှိိုငရ
် ာ အစမခခံအစ

ာက်အအံို

အခန်ျား ၃။
Viettel ၏ မြန်ြာမြည်သှိို ဝင်စရာက်ြှုနင
ှ ် Mytel အာျား န်တျားြှုသည် မြန်ြာ-ဗယက်နြ် ေေ်ဘက်
ြ ာျား၏ ြှိိုြှိိုက ယ်မြန်စသာ

က်

ံစရျား

က်ေြ်အစမခအစန၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် တေ်ခိုမ ေ်ပြျား ေေ်တြ်နေ
ှ ်ခိုေလံိုျား၏ ြဟာဗ ဟာ

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားကှိို ၎င်ျားတှိိုြှ အလိုြ်အစကျွျားမြ စနသည်။ Viettel ၏ ြဋှိညာဥ်ောခ ြ်နင
ှ ် နှေ်နင
ှိို င
် က
ံ ာကွယ်စရျား
က်

ံြှုအတွငျား် နှိင
ို င
် စ
ံ ရျားသက်

ှိိုငြ
် ှုြ ာျားနင
ှ ် ၎င်ျားတှိို၏ အာဏာရှငေ
် နေ်ြ ာျား ရှငသ
် န်ရြ်တည်စရျားသည် ြဓာန

က သည်။ မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ တွက် ဗယက်နြ်နင
ှ ် နျားကြ်သည် ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ

က်

ံြှုသည် တရိုတ်အစြေါ် ြှခှိို

စနြှုကှိို စလ ာခ နှိင
ို ်ပြျား မြန်ြာေေ်တြ်အစြေါ် တရိုတ်၏ ထှိနျား် ခ ြ်ြှုကှိိုလည်ျား နည်ျားြါျားစေသည်။ ဗယက်နြ်ထြ
ံ ှ
ေေ်စရျားအြာထည်ြ ာျားကှိို ရယူြှုသည် မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် လက်နက်ြ ာျားနင
ှ ် နည်ျားြညာြ ာျား ရယူသည်
စနရာြ ာျားအာျား အနှမံ န်က က်ထာျားနင
ှိို မ် ခင်ျားမ င် ေေ်တြ်ကှိို ြှိိုြှိိုအာျားစကာင်ျားစေနှိင
ို သ
် ည်။ ဗယက်နြ်အတွက်လည်ျား
မြန်ြာနှိင
ို င
် က
ံ အစရှ ှုံ့စတာင်အာရှနင
ှိို င
် ြ
ံ ာျားအသင်ျား (အာ

ယံ)တွင် အဓှိကက စသာ ြဟာြှိတ်တေ်ခိုမ ေ်ပြျား

စတာင်တရိုတ်ြင်လယ်အစြေါ် ၎င်ျား၏ ရြ်တည်ခ က်ကှိို စထာက်ခံရန် Mytel နှငြတ်
်
သက်စသာ စ
တွင် ထည်သွငျား် ၍ မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ ာျား စတာင်ျား
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Mytel ြှာ “အရြ်ဘက်

ှိိုထာျားသည်။175

ှိိုတာ” ဘာြှြရှှိဘူျား

ွျားစနွျားြှုြ ာျား

၃ (၁)

ပမန်မာနိင်ငရှိ Viettel

မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ စနမ င် Viettel ၏ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုကှိို တှိိုငျား် မြည်အတွငျား် လက်ခံရန် ထှိြ်တန်ျားအ
တှိိုက်တွနျား် ေည်ျားရို ျားံ ပြျားသည်စနာက်ြှိိုငျား် ၎င်ျားတှိို၏ ြထြ

င်ြ ာျားတွင်

ံိုျား ကှိိုယ်ောျားလှယ်ရို ျားံ ကှိို ေေ်အာဏာရှငစ
် ခတ် ၂၀၁၀

တွင် ေတင် ွငလှ
် ေ်ခြဲသည်။176 ၂၀၁၀ ခိုနေ
ှ ် အစောြှိိုငျား် တွင် မြန်ြာေေ်အာဏာရှငအ
် ေှိိုျားရက ဗယက်နြ်
ဝန်ကကျားခ ြ် Nguyen Tan Dung ကှိို လက်ခံကကှိ
စ

ှိိုခြဲသည်။

က်သွယ်စရျားကှိေစ ြါဝင်စသာ ြူျားစြါင်ျား

ာင်ရွက်စရျား ြူျားတွြဲစ ကညာခ က်ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲပြျား ၎င်ျားထြဲတွင် “မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ဗယက်နြ်

ောတှိိုက်နင
ှ ် စ ကျားနန်ျား က်သွယ်စရျား [Vietnam Posts and Telecommunications] အာျား ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျား
ြူျားစြါင်ျားစ ာင်ရွက်ြှုကှိို မြင်ြှ တင်ရန်အတွက် အက ှိ ျားစ ာင်စနေဥ်ြှာြင် Viettel ြှ တင်မြြည် အမခာျား ရင်ျားနျားှ
မြ ြ်နြ
ံှ ှု ေြံခ က်ြ ာျားကှိိုလည်ျား ထြ်ြံ၍ ေဥ်ျားောျားသွာျားရန် မြန်ြာက သစဘာတူခြဲသည်” ဟို စ ေါ် မြထာျားသည်။177

မြည်ခှိိုငပ် ှိ ျား ဥျားစ

ာင်စသာ အေှိိုျားရ အာဏာရရှှိလာခ ှိနတ
် ွင် ကာကွယ်စရျားဥျားေျားခ ြ်ြ ာျား တရိုတ်မြည်သှိို

ြထြဥျား

ံိုျား သွာျားစရာက် ကသည် အေဥ်အလာကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ပြျား ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ြင်ျားစအာင်လှုှိင်၏

ြထြဥျား

ံိုျားသွာျားစသာ မြည်ြခရျားေဥ်ြှာ ဗယက်နြ်နင
ှိို င
် သ
ံ ှိို မ ေ်ြါသည်။ စဝ န်သံိုျားသြ်သူတခ ှိ ှုံ့က ြြာြခန်မြ ြှု

တေ်ရြ်အမ ေ် ရှု မြင်ခြဲ ကသည်။ 178 မြန်ြာနှင် ဗယက်နြ်အ ကာျား က ယ်မြန်သည် ေေ်ဘက်
စ

ှိိုငရ
် ာ ြူျားစြါင်ျား

ာင်ရွက်ြှု သစဘာတူညခ က်တေ်ရြ်ကှိို ၂၀၁၁ ခိုနေ
ှ ်တွင် လက်ြှတ်ထှိိုျားခြဲ ကပြျား မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် Viettel ၏

ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု နှင် ေေ်ဘက်

က်သွယ်စရျား စထာက်ကူြံြှိိုျားြှု အြါအဝင် စနာက်ြှိိုငျား် ြူျားစြါင်ျားစ

အတွက် လြ်ျား ွငစြျား
်
ခြဲသည်။ 179 ၂၀၁၁ အေည်ျားအစဝျားြတှိိုငြ
် အ
ရှှိခြဲပြျား က ယ်မြန်စသာ နှိင
ို င
် ံစရျားနင
ှ ် ေေ်စရျား

က်

ံြှု၏

ာင်ရွက်ြှု

င်မြင် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ခရျားေဥ် အစတာ်ြ ာျားြ ာျား

က်ေြ်အစမခအစနအတွငျား် ြှ Mytel အစြေါ်

ညြှှိနင
ှိှု ျား် ြှုြ ာျား ြါဝင်ခြဲသည်။ နှေ် က် အေည်ျားအစဝျားတခ ှိ ှုံ့တွင် Mytel အာျား နှေ်နင
ှိို င
် ံ ေေ်ဘက်

က်

ံစရျား၏

“ြျားစြာင်ျားထှိိုျားေရာ” တေ်ခိုအမ ေ် အသာျားစြျားြံိုစ ေါ် ခြဲ ကသည်။180 Mytel အတွက် ဗယက်နြ်သှိို သွာျားစရာက်
ခြဲ ကစသာ မြန်ြာ ေေ်ဘက်နင
ှ ် ေျားြွာျားစရျား

ှိိုငရ
် ာ ကှိိုယ်ောျားလယ
ှ ်ခရျားေဥ်ြ ာျားအစနမ င် မြည်သူောျားရှိတ်ကှိို

အသံိုျားမြ ခြဲသည်ြှာ စသခ ာလိုနျားြါျားမ ေ်ပြျား နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ဘတ်ဂ္ က်ြှ ကိုနက
် မခင်ျားမ ေ်သည်။

Viettel သည် မြန်ြာေေ်တြ်၏ စခတ်ြတှိိုျားတက်စရျားကှိို နည်ျားြညာနှင် သင်တန်ျားြ ာျားကှိို လွှစ
ြဲ မြာင်ျားစြျားမခင်ျား
ြှတ

င် ေေ်တြ်၏ နည်ျားြညာြှိိုငျား်

ှိိုငရ
် ာ ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်ကှိို မြြှင်တင်စြျားစနသည် ေှိတ်အစနှာက်အယှက်

မ ေ်ေရာ အစထာက်အထာျားကှိို Justice For Myanmar ြှ စတွှုံ့ ရှှိရသည်။ ဤသှိိုမြ လိုြ်မခင်ျားမ င် Viettel နှင်
ဗယက်နြ် အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနသည် မြန်ြာမြည် တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားစဒသြ ာျားတွင် မြ လိုြ်စသာ
ေေ်

င်စရျားြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနပြျား ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

စထာက်ြံ အာျားစြျားကူညစနစြသည်။
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မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ Viettel

န်က င်သည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို

မြန်ြာေေ်တြ်

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏ ညွှန် ကာျားစရျားြှုျား ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ် စသာ်လွငသ
် ည် Mytel ၏

ဒါရှိိုက်တာ တေ်ဥျားမ ေ်သည်။ ဤသည်က

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ အာျား Mytel ကွနရ
် က်နင
ှ ် ၎င်ျား၏

ြေစည်ျားကှိရှိယာြ ာျားအစြေါ် တှိိုက်ရို က
ှိ ်ကကျား ကြ်ခွငကှိ
် ို စြျားလှိိုက်မခင်ျားမ ေ်သည်။181 Viettel ကလည်ျား ေေ်ဘက်
က်သွယ်စရျား ြှိတ် က်မ ေ်ြှုြှတ
စသာ်လွင် ဥျားစ

ာင်သည်

င် ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ကှိို တှိိုက်ရို က
ှိ ်ြံြှိိုျားသည်။ ဤသည်ထြဲတွင် ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ်

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့ ဗယက်နြ်သှိို ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်တွင်

သွာျားစရာက်ခြဲသည် ခရျားေဥ်လည်ျား ြါဝင်သည်။
ြါဝင်စနစသာ တြ်ြစတာ်
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Mytel တွင်

ွြဲှုံ့ေည်ျားြှု အစ

ာက်အအံိုသစဘာအရ

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ံျား၏ အခန်ျားကဏ္ဍသည် အစလျားအနက် ေှိိုျားရှိြ်ေရာ

ကှိေစတေ်ခိုမ ေ်ပြျား အရြ်ဘက်ြှိိုဘှိိုငျား် လ်ကွနရ
် က် စအာ်ြစရတာ မ ေ်ရြည် Mytel ကှိို ေေ်တြ်၏ နည်ျားဗ ဟာ
က်သွယ်စရျား အစ

ာက်အအံိုထြဲတွင် ထာျားရှှိလှိိုက်မခင်ျား မ ေ်စနသည်။ ေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ ြှိတ် က်ြ ာျားသည်

မြည်သူြှိိုင် ေေ်တြ်၏ အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြှ အက ှိ ျားအမြတ် ခံောျားစနမခင်ျားသည်လည်ျား

ှိိုျားရွာျားစသာ

အက ှိ ျားေျားြွာျား ြဋှိြကခ တေ်ရြ်ြင်မ ေ်သည်။ ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ် စသာ်လွငသ
် ည် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏
ယခင် ဒါရှိိုက်တာ တေ်ဥျား မ ေ်သည်။183

ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ် စသာ်လွငြ
် ှ
၂၀၁၇ခိုနေ
ှ ် မြန်ြာေေ်တြ်
က်သွယ်စရျား
ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏ ခရျားေဥ်
တေ်ခိုအတွငျား် ဗယက်နြ်
မြည်သူတြ်ြစတာ်၏ ဒိုတှိယ
ကာကွယ်စရျားဥျားေျားအရာရှှိခ ြ်
နှင် စတွှုံ့

ံိုစနေဥ်။

အရင်ျားအပမစ် - Voice of
Vietnam184

ဗယက်နြ်-မြန်ြာ ေေ်ဘက်

က်သွယ်စရျား

က်

ံြှုတွင် “တရာျားြဝင် စရွှှုံ့စမြာင်ျားြှု ထှိနျား် ခ ြ်စရျား”185 အတွက်

ြံြှိိုျားရန်လည်ျား ြါဝင်ပြျား ၎င်ျားသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာတရာျားရို ျားံ စရှ ှုံ့တွင် ကာျားနာစနပြျားမ ေ်သည် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် လူြ ှိ ျားတံိုျား
သတ်မ တ်မခင်ျား ရာဇဝတ်ြှု၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် တေ်ရြ် အစနနှင် ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျား မြန်ြာနှိင
ို င
် သ
ံ ှိို မြန်လာမခင်ျားကှိို
ြှိတ်

ှိိုရန် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှ ကကှိ ျားြြ်ျားြှုြ ာျားတွင် ဗယက်နြ်ေေ်တြ်နင
ှ ် Viettel တှိ၏
ို ြါဝင်ြှုကှိို

ှိိုလှိိုမခင်ျားဟို

မ ေ်နင
ှိို သ
် ည်။ ဤအထြဲတွင် Viettel စောင် ကည်စရျား ဒရိုနျား် ြ ာျားကှိို အနာဂ္တ်တွင် အသံိုျားမြ ြည် အနတရာယ်
တေ်ခိုလည်ျား ရှှိစနပြျား ကိုြပဏအစနမ င် ၎င်ျားဒရိုန်ျားြ ာျားကှိို ဒံျားို က ည်ြ ာျားမ င် တြ်
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မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ Viettel

င်စနပြမ ေ်သည်။ နှေ်ဥျားနေ
ှ ် က်

ာင်ရွက်ြှုက “ကာကွယ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျား” ကဏ္ဍအတွငျား် နက်နက်ရှုှိငျား် ရှုှိငျား် ရှှိစနခြဲြှုသည် မြန်ြာ

ြူျားစြါင်ျားစ

ေေ်တြ်၏ လက်နက်ြ ာျား ထိုတ်လိုြ်စရျား အေအေဥ်အတွက် ဗယက်နြ်၏ စထာက်ြံြှုကှိို စ ေါ် မြစနသည်။186

၃ (၂)

Mytel ၏ စစ်ဘက်ဆင်
ိ ရာ အဝပခခအဝဆာက်အအ

Mytel သည် ေေ်တြ်၏ ှိိုငဘ
် ာ စအာြ်တေ် စကဘယ်ကကှိ ျားကွနရ
် က်အြါအဝင်
ရံိုျား၏ အစမခခံအစ
အဝင် အ

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျား

ာက်အအံိုကှိို အသံိုျားမြ စနပြျား ေေ်တြ်၏ ှိိုငဘ
် ာ စအာြ်တေ် စကဘယ်ကကှိ ျားကွနရ
် က် အြါ

င်မြြှင်စြျားစနစ ကာင်ျား Justice For Myanmar ြှ အစထာက်အထာျားအသေ်ကှိို စတွှုံ့ ရှှိထာျားသည်။

ဤအစမခခံအစ

ာက်အအံိုသည်

က်သွယ်စရျားညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏ ညွှန် ကာျားစရျားြှုျား နှင် Mytel ၏

ဒါရှိိုက်တာတေ်ဥျားလည်ျားမ ေ်စသာ ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ် စသာ်လွင်၏ တာဝန်ယူြှုစအာက်တွင် ရှှိသည်။

“အရြ်ဘက်” ကွနရ
် က်သည် “ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစသာကာလတွင် ေေ်တြ်

က်သွယ်စရျား ကွနရ
် က်အတွက် အရံတေ်ခို

အမ ေ် ြံြှိိုျားစြျားပြျား ေေ်မ ေ်စနခ ှိနတ
် ွင် လှိိုအြ်သည် ေေ်စရျားြံိုသဏ္ဍန်သှိို စမြာင်ျားလှိိုက်ရန် အ င်သင်
မ ေ်စနသည်” နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား ကွနရ
် က်ကှိို တည်စ ာက်မခင်ျားနင
ှ ် ထှိနျား် သှိြ်ျားမခင်ျားသည် Viettel ၏ မြည်တွငျား် ြေ်ရှင်
အေှိတ်အြှိိုငျား် တေ်ရြ်မ ေ်ပြျား မြန်ြာေေ်တြ်ကလည်ျား ြျှစဝလက်ခံထာျားသည် ြဟာဗ ဟာတေ်ရြ်မ ေ်သည်။187
Mytel ကွနရ
် က်ကှိို မြည်သူရံြံိုစငွမ င် တည်စ
အစ

ာက်အအံိုစြေါ်တွင် ထြ်

ာက်ထာျားသည် ြူလရှှိပြျားသာျား မြန်ြာေေ်တြ်၏ အစမခခံ

င်၊ ထည်သွငျား် မြ လိုြ်ထာျားမခင်ျားမ ေ်ပြျား

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ကှိို

လှိိုအြ်ခ က်ရှှိသည်အတှိိုငျား် အလိုြ်အစကျွျားမြ ကာ ေေ်တြ်အတွက် အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျားကှိို စသခ ာစနစေခြဲသည်။

ေတင်လိုြ်စ

ာင်ေဥ်က Mytel သည် “နှိင
ို င
် တ
ံ ဝှြ်ျားလံိုျားကှိို လွှြ်ျားမခံ သည် ှိိုင်ဘာစအာြ်တေ် စကဘယ်

ကလှိိုြတာ ၃ စသာင်ျားစက ာ်” ရှှိစ ကာင်ျား Viettel ြှ စ ကညာခြဲသည်။188 Mytel ၏ ေတင်လိုြ်စ ာင်ြှု ွငြွ
် ြဲကှိို
သတင်ျားတင်မြစသာ ြဒယာြ ာျားကလည်ျား “ ှိိုငဘ
် ာ စကဘယ် ကလှိိုြတာ ၃ စသာင်ျား ကှိို ထည်သွငျား် မြ ြ်နံှ

ပြျားစ ကာင်ျား၊ နှိင
ို င
် ၏
ံ
ှိိုင်ဘာစအာြ်တေ် အစ ာက်အအံို ၅၀%ကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနစ ကာင်ျား” အလာျားတူ အေရင်
ခံခြဲသည်။ 189 ဗယက်နြ် မြည်သူတြ်ြစတာ် သတင်ျားောက “Mytel…စအာြ်တေ် စကဘယ်ကကှိ ျား ကလှိိုြတာ ၃

စသာင်ျားစက ာ်ကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ဝှြ်ျား မြ ြ်နထ
ံှ ည်သွငျား် ခြဲ” ဟို စရျားသာျားခြဲသည်။190 Mytel ၏ ွြဲှုံ့ေည်ျားြှုေသည်
အခ ှိန် ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်က မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ြှ ှိိုင်ဘာစအာြ်တေ် စကဘယ်ကကှိ ျား ၁၃,၀၀၀
ကလှိိုြတာကှိို ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားစ ကာင်ျား သှိရပြျား ၎င်ျားသည်ြင်လျှင် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် အာျား
နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်အေိုရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငအ
် မ ေ် အေှိိုျားရ၏ စရွ ျားခ ယ်ြှုအတွက် အစ ကာင်ျားမြခ က်အမ ေ် မ ေ်ခြဲသည်။191
အကယ်၍ Mytel နှင် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် တှိို၏ ကှိနျား် ဂ္ဏန်ျားြြာဏြ ာျားကှိို အတူစြါင်ျား ကည်ြါက
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Mytel ၏ ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ အစမခခံအစ

ာက်အအံို

Mytel သည် ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ် စကဘယ်ကကှိ ျား ၄၃,၀၀၀ ကလှိိုြတာကှိို ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားသည် အစနအထာျားတွင်
ရှှိစနသည်။

ြည်သှိိုြင်

ှိိုစေကာြူ ြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန၏ ခွင်မြ ထာျားခြဲစသာ ှိိုငဘ
် ာလြ်ျားစ ကာင်ျား

ြ ာျားြှတ်တြ်ျားအရ Mytel သည် လြ်ျားစ ကာင်ျား ၄၈ ခိုတစလျှာက် ၁၄,၁၂၅ ကလှိိုြတာသာ ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားပြျား
ရှှိရြည်

ှိိုသည် ကလှိိုြတာ ၃ စသာင်ျား၏ ထက်ဝက်ထက်ြင် နည်ျားစနစ ကာင်ျား မြသစနသည်။ ၁၄,၁၂၅ ကလှိို

ထြဲြှြင် ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် ေက်တင်ဘာအထှိ ၈,၈၉၂ ကလှိိုသာ ပြျားေျားခြဲသည်။ ဝန်ကကျားဌာနအစနမ င် မြန်ြာေျားြွာျားစရျား
စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ၁၃,၀၀၀ ကလှိိုြတာကှိို ောရင်ျားမြြထာျားသမ င် ၎င်ျားသည် အရြ်သာျား ထှိနျား် ခ ြ်သူ၏ တာဝန်
ရှှိြှုစအာက်တွင် ြဟိုတ်စနစ ကာင်ျား ညွှနမ် ြစနသည်။ MECTel အစနမ င် အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြြဲ ြှိိုဘှိိုငျား် လ်

ကွနရ
် က် စအာ်ြစရတာအစနမ င် လှိိုငေ
် င်ခံထာျားပြျား လည်ြတ်စနမခင်ျားမ ေ်ရာ မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ြှ
ြည်ကြဲသှိို ြည်သည်အတွက် ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ်စကဘယ် ကလှိို ၁၃,၀၀၀ ကှိို ြှိိုင်

ှိိုငလ
် ည်ြတ်စန

ှိိုသည်ြှာ

ြရှငျား် လင်ျားလှြါ။ ဤကှိနျား် ဂ္ဏန်ျားက MECTel လည်ြတ်စနစသာ မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ကှိို MPT နှင်
တန်ျားတူမ ေ်စေသည်။ နှုင
ှိ ျား် ယှဥ်ခ က်အရ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်အထှိ တယ်လစနာမြန်ြာြှ ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ်စကဘယ်
၃,၅၀၁ ကလှိိုြတာသာ စ

ာက်လိုြ်ခြဲပြျား ၇၆ ကလှိိုြတာြှာ စ

ကလှိိုြတာ ရှှိထာျားပြျား ၁.၅ ကလှိိုြတာြှာ စ

ာက်လိုြ်

ာက်လိုြ်

ြဲမ ေ်ကာ စအာ်ရဒူျားအစနမ င် ၃,၇၂၂

ြဲမ ေ်သည်။

Mytel အစနမ င် အမခာျားသူြ ာျားထံြှ ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ်စကဘယ်ြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ သည်။ အကကျား

ံိုျား ြျှစဝ

သံိုျားသည် ှိိုငဘ
် ာကွနရ
် က်ကှိို လည်ြတ်သူြှာ တရိုတ်ြှိိုင် Myanmar Fiber Optic Communication Network
Co. Ltd., (MFOCN) မ ေ်ပြျား ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် ေက်တင်ဘာလတွင် ၂၄,၁၀၆ ကလှိိုြတာကှိို တည်စ

ာက်ပြျားေျား

ထာျားသည်။ MFOCN နှင် Mytel တှိို ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် ကန်ထရှိိုက်တေ်ခို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည်။192 Mytel ြှ
မြန်ြာကိုြပဏတေ်ခိုမ ေ်စသာ GlobalNet နှင် အသံိုျားြမြ ရစသျားစသာ စအာြ်တေ် ှိိုငဘ
် ာ (dark fibre) အတွက်
လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားထာျားသည်။193 အမခာျားစသာ တတှိယအိုြ်ေို ကန်ထရှိိုက်တာြ ာျားက Mytel နှင် ေေ်တြ်ကွနရ
် က်
တှိို၏ ေွြ်ျားစ

ာင်ရည် တှိိုျားမြြှင်စေနှိင
ို စ
် သာ်လည်ျား Mytel ၏ ကလှိိုြတာ ၃ စသာင်ျားနင
ှ ် မြန်ြာေျားြွာျားစရျား

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ၁၃,၀၀၀ ကလှိိုြတာနှင် အက ံ ျားြဝင် ြသက်

ှိိုငြ
် ါ။

၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ဧပြလက Viettel Construction Myanmar ၏ စဒတာ က ှိ ျားစြါက်ြှုတွင် စတွှုံ့ရစသာ ေေ်ကှိိုငျား် နင
ှ ်
ြနတစလျား စဒသြ ာျားအတွက် Mytel ထိုတ်လွှငြှု
် အခ က်အလက်
ြ ာျား၏ ြှိိုင်

ံိုရြ်တွင် Mytel စကဘယ်လြ်ျားစ ကာင်ျား

ှိိုငသ
် ူြ ာျားအမ ေ် Mytel၊ MFOCN နှင် DOS ဟူစသာ ၃ က
ွြဲှုံ့ ှိို ောရင်ျားစ ေါ် မြထာျားသည်။194 DOS

ှိိုသည်ြှာ မြန်ြာေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏ အသံိုျားြ ာျားသည် အတှိိုစကာက်တေ်ရြ်

မ ေ်ြါသည်။ Viettel Construction Myanmar ၏ စဒတာ က ှိ ျားစြါက်ြှုထြဲတွင် စတွှုံ့ ရှှိရစသာ မ ေ်ြ က်ြှု
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အနှေ်ခ ြ်ြှတ်တြ်ျား၌ “DOS” နှင် သက်
နှင် DOS အ ွြဲှုံ့စခါင်ျားစ
ရဆ်းတကက

ှိိုငစ
် သာ စကဘယ်ြှာျားယွငျား် ြှု စ ေါ် မြခ က်တွင် ေေ်တြ်ဗှိိုလ်ကကျားြ ာျား

ာင်ြ ာျားနင
ှ ် ြတ်သက်စသာ ရည်ညွှနျား် ခ က် အစရအတွက်တခ ှိ ှုံ့၊ “တ ်မရတော်

ုလ် (DSMA)” ဝင်ျားအတွငျား် စကဘယ်တေ်ခိုကှိို မြင်

င်စနစသာ DOS အ ွြဲှုံ့အစ ကာင်ျား

စ ေါ် မြခ က်နင
ှ ် DOS ‘ေခန်ျားြ ာျား” အစြေါ် ကကှိြ် န်ြ ာျားေွာစသာ ရည်ညွှနျား် ခ က်ြ ာျား ြါဝင်သည်။195

Mytel ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ်စကဘယ်ြ ာျား၏ သှိသာထင်ရှာျားစသာ အေှိတ်အြှိိုငျား် တွင် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ
ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားစသာ အစမခခံအစ

ာက်အအံို ြါဝင်စနပြျား ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ ဥျားတည်ခ က် တေ်ရြ်ကှိို

အလိုြ်အစကျွျားမြ စနသည်ဟို ရရှှိစသာ အစထာက်အထာျားြ ာျားအစြေါ် အစမခခံ၍ Justice For Myanmar
အစနမ င် စကာက်ခ က်ခ ြါသည်။ ေေ်တြ်

က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ

ာက်အအံိုကှိို ြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျား ဝန်ကကျားဌာနြှ တာဝန်ယူလည်ြတ်စနသည် ြဟိုတ်စသာစ ကာင် ဤအေရင်ခံောတွင် ထည်သွငျား်
ြစ ေါ် မြစတာြါ။ Mytel အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ကွနရ
် က်ကှိို ငှာျားရြ်ျားရန် စငွစြျားစခ ြါလှိြ်ြည် သှိိုြဟိုတ်
ေေ်တြ်နေ
ှ ်ခိုနင
ှ ် ၎င်ျားတှိို၏ ကိုနသ
် ွယ်ြှု လိုြ်ငန်ျားေိုြ ာျား အ ကာျားက လ ှိ ှုံ့ ဝှက်သစဘာတူညခ က်၏
အေှိတ်အြှိိုငျား် အရ လက်လှြ်ျားြရရှှိြှုကှိို အမခာျား “ြံိုေံ တေ်ြ ှိ ျားြ ှိ ျားမ င်” စြျားစခ နှိင
ို ်သည်။

Mytel က တင်မြထာျားသည် အခ ှိ ှုံ့စသာ ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ် စကဘယ်ြ ာျားြှာ Viettel နှင် နည်ျားြညာ
လွှြဲစမြာင်ျားစရျား ြှိတ် က်တေ်ခို ရရှှိထာျားသည် မြန်ြာ စလစ ကာင်ျားရန် ကာကွယ်စရျား ေေ်

င်စရျား ကွြ်ကြဲြှု

ဌာနခ ြ်ဌာနစအာက်ြှ ရရှှိလာမခင်ျား မ ေ်နင
ှိို ြ
် ါသည်။ (ဤအခန်ျား၏ “M3” စခါင်ျားေဥ်စအာက်တွင် စ
ထာျားြါသည်။) Mytel ေတင်လိုြ်စ

ာင်ြှု ြမြ ခင်ကတည်ျားကြင် မြန်ြာ စလတြ်အစနမ င် နှိင
ို င
် အ
ံ

ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ်စကဘယ် ကွနရ
် က်ကှိို စ

ွျားစနွျား
င်

ာက်လိုြ်စနသည်ဟို သှိထာျားသည်။

၂၀၁၀ ခိုနေ
ှ ်တွင် မြန်ြာ စလစ ကာင်ျားရန် ကာကွယ်စရျား ေေ် င်ြှု ကွြ်ကြဲစရျား ဌာနခ ြ်အစနမ င်
နှိင
ို င
် တ
ံ ဝှြ်ျားတွင် ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ်

က်သွယ်စရျားကွနရ
် က် တည်စ ာက်ြှုကှိို မြ လိုြ်ပြျားေျားခြဲသည်။

ထှိိုကွနရ
် က်ြ ာျားအာျား စလစ ကာင်ျားကာကွယ်စရျား ေေ် င်စရျားြ ာျားအတွက် စနမြည်စတာ်ရှှိ ဗဟှိိုကွြ်ကြဲ
ဌာနခ ြ်နင
ှ ် တခ ှိ ှုံ့စသာ စလတြ်အစမခေှိိုက် ေခန်ျားြ ာျား၊ ကကှိ တင် သတှိစြျားစရဒါေခန်ျားြ ာျား၊ စရွှှုံ့စမြာင်ျား
နှိင
ို စ
် သာ စလယာဥ်ြေ် ဒံျားို က ည်နင
ှ ် အစမြာက်ယူနေ်ြ ာျားအ ကာျားတွင် အသံိုျားမြ ရန်မ ေ်သည်။ ကာျားမ တ်
ေေ် င်စရျားေင်တာ [Intercept Operations Centre] တေ်ခိုခ င်ျားေကှိို စမြမြင်ြှ စဝဟင်မြေ် ဒံျားို ြ ံြ ာျား
သှိိုြဟိုတ် ဝင်စရာက်လာစသာ ရန်သူစလယာဥ်ြ ာျား သှိိုြဟိုတ် ဒံျားို က ည်ြ ာျားအာျား ြေ်ခတ်ြည်
တှိိုက်ခှိိုက်စရျား/ ကာျားမ တ် စလယာဥ်ြ ာျားကှိို ညွှန် ကာျားနင
ှိို ရ
် န် အ င်မြင်ြှ ထာျားသည်။ ကာျားမ တ်
ေေ် င်စရျားေင်တာ တေ်ခိုခ င်ျားေကှိို ေေ်တြ်ြှိိုင် စမြစအာက် ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ် စကဘယ်ကွနရ
် က်
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ြှတ င် စောင် ကည်ပြျား ကကှိ တင်သတှိစြျားခ က် စြျားြှိိုရြည်စဒသြ ာျားအတွက် အေရင်ခံသည်
ေခန်ျားြ ာျားနင
ှ ် ခ ှိတ် က်ထာျားသည်။ [sic]196

ေတင် ြှိတ်

က်စ

ာက်ရွက်ေဥ်က မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် တွင် တာဝါတှိိုင် ၁,၀၀၀ စက ာ်ြျှ

ြှိိုင်

ှိိုငခ
် ြဲသည်။197 MECTel သည် အစမခခံအစ

တ

င် လည်ြတ်ခြဲရသမ င် MECTel အစနမ င် ထှိိုတာဝါတှိင
ို ြ
် ာျားကှိို ၎င်ျား၏ ကှိိုယ်ြှိိုငက
် ွနရ
် က်အတွက်

လှိိုအြ်စနြါလှိြ်ြည်။ ေေ်တြ်

ာက်အအံိုြြဲ ြှိဘ
ို ှိိုငျား် လ်ကွနရ
် က် စအာ်ြစရတာကြဲသှိို MPT က

က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ

ာက်အအံို၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် မ ေ်စသာ တာဝါတှိိုင်

ြ ာျားကှိို ေေ်တြ်ြှ အမြတ်အေွနျား် ရြည် ကိုနြ
် ေစည်ျားအမ ေ်လိုြ်ကာ Mytel ြှတ

င် အ

င်မြြှင်လှိိုက်မခင်ျား

မ ေ်နင
ှိို ြ
် ါသည်။ စနာ်စဝျားဘဏ် DNB သံိုျားသြ်ခ က်က မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် တာဝါတှိိုငြ
် ာျားသည်
“တာဝန်ယူ ထှိနျား် ခ ြ်နင
ှိို ြ
် ှု နည်ျားြါျားစသာ ေေ်တြ်စမြ” တွင် တည်ရှှိစနသည်ဟို ရှငျား် မြခြဲသည်။198 Justice For
Myanmar ြှ ေေ်တြ်အစ

ာက်အအံိုြ ာျားနင
ှ ် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားတွင် အစရအတွက် ြသှိစသာ တာဝါတှိိုငြ
် ာျား

ရှှိစနသည်ကှိို စတွှုံ့ ရှှိထာျားသည်။ (အခန်ျား ၅ တွင် ကည်ြါ။) တာဝါတှိိုငြ
် ာျားကှိို ရန်ကိုန် ြဂ္ဂလာစတာင်ညွန်
နယ်စမြရှှိ ၎င်ျား၏ “အဓှိက သှိိုစလှာင်ရာစနရာ”199 နှင် သ ကာျားေှိိုက်ခင်ျားြ ာျားလိုြ်ရန်အတွက် ေေ်တြ်ြှ ၎င်ျားတှိို၏
စမြြ ာျားကှိို သှိြ်ျား
ဗဟှိို

ည်ျားလှိိုက်မခင်ျားစ ကာင် စဒသခံလယ်သြာျားြ ာျားနင
ှ ် လတ်တစလာ မ ေ်စနသည် ြဋှိြကခ၏

ံိုခ က်မ ေ်စနစသာ ကန်ဘလူရှှိ ၎င်ျား၏ သ ကာျားသန်ေင်စရျား အစ

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ေျားြွာျားစရျား၏ စနရာြ ာျားတွင် အလာျားတူ တည်စ
ဝန်ကကျားဌာန၏ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် စြလြှတ်တြ်ျားအရ

ာက်အအံို အြါအဝင် မြန်ြာေျားြာွ ျားစရျား

ာက်ထာျားသည်။200

က်သွယ်စရျား

ှိိုလျှင် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် သည်

က်သွယ်စရျား

တာဝါတှိိုင် ၁,၀၅၂ တှိိုင၊် Mytel က ၃,၄၃၆ တှိိုင် ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားသည်။ ဤစြါင်ျားေြ်လှိိုက်သည် ကှိနျား် ြြာဏက
Mytel နှင် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ကှိို တာဝါတှိိုင် ၄,၄၈၈ တှိိုင် ထှိနျား် ခ ြ်နင
ှိို ြ
် ှုမ င် MPT အြါအဝင်
အမခာျားစသာ စအာ်ြစရတာ ြည်သူြ

ှိိုထက် သာသွာျားစေသည်။ ၂၀၂၀ စြလအထှိ ောရင်ျားအရ Mytel အစနမ င်

လက်ခံလွှငထို
် တ် အစမခေှိိုက်ေခန်ျား ၁၄,၁၂၉ ကှိို ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားသည်ဟို

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနြှ အေရင်

ခံထာျားသည်။

ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ြင်ျားစအာင်လှုှိင၏
် အ
အအံိုအာျား “ေနေ်တက အ
ြှိိုင်

ာက်

င်မြင်ြှ မခင်ျား” လည်ျားြါဝင်သည်။201 MECTel ကှိို မြန်ြာေေ်တြ်က အမြည်အဝ

ှိိုငပ် ြျား ၎င်ျားကှိို မြန်ြာေေ်တြ်ထြဲတွင် ထည်သွငျား် စြါင်ျားေြ်လှိိုက်ပြျား ေေ်တြ်အစနမ င် MECTel ၏

အစမခခံအစ
ြှတ

ှိိုအရ Mytel ကှိို တည်စထာင်ရာတွင် MECTel ၏ အစမခခံအစ

ာက်အအံိုကှိို လှိိုအြ်လျှင် အရံကွနရ
် က် အမ ေ် အသံိုျားမြ ွယ်ရာ ရှှိနင
ှိို သ
် ည်။ သှိိုမ ေ်၍ Mytel

င် မြန်ြာေေ်တြ်သည် ၎င်ျား၏ ကှိိုယ်ြှိိုင် အစမခခံအစ

ာက်အအံိုကှိို အ

င်မြြှင်ပြျား ၎င်ျား၏ ေေ်တြ်

က်သွယ်စရျားကွနရ
် က်ကှိို ခ ြဲှုံ့ထွငက
် ာ တှိိုငျား် မြည်အစြေါ် ၎င်ျားတှိိုြှ ြှိိုြှိိုတင်ျား ကြ်ေွာ ခ ြ်ကှိိုငလ
် က်ရှှိသည်။
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Mytel ၏ ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ အစမခခံအစ

ာက်အအံို

ေေ်တြ် အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျားအာျား Mytel ြှ အသံိုျားမြ စနြှုအစြေါ် လွတ်လြ်စသာ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

တေ်ရြ် ရှှိရြည်မ ေ်ပြျား Mytel ၏ ကွနရ
် က်တည်စ

ျားြှု

ာက်ြှုနင
ှ ် လည်ြတ်ြှုြ ာျားတွင် မြည်သူဘဏ္ဍာစငွ

အသံိုျားမြ စနြှုြ ာျားအာျားလံိုျား ွင်ခ မြသရသည်။

မုငတ
် ယ်(လ်)နှင ် ပမန်မ စစ်ဘက်
က ကွယ်ရရျား ျားရ ေါင်ျားမှု
Viettel

ည် စစ်တ ်နင
ှ ်

စစ်ဘက်-အ

်ဘက် နှစ်မျြို်း

ံု်း

(dual-use) ည််း ညောမျော်းကု
မမ မ
် ောနင
ု င
် ံ
ါ၀င်ရ

ု လွှဲရမ ောင််းမခင််းတွင်

ည်။ Mytel

ည်လည််း ဗီယက် မ်-မမ မ
် ော
ကောကွယ်ရ ်းမတ်ဖက်
ူ်းတွဲလု ်ရဆောင်မှုမျော်းတွင်
အဓက ါ၀င် တ်
မဖစ်
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Mytel ၏ ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ အစမခခံအစ

ာက်အအံို

ည်။

တ်

ူ

၃ (၃)

ပမန်မာပ ည်ရှိ Viettel ၏ လက်ဝအာက်ခကမပဏမျာျား

Mytel ြှတ

င် ြ ာျားေွာစသာ Viettel လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျား အစနမ င် မြန်ြာစေ ျားကွက်ထြဲတွင် Mytel ၌

ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နရ
ံှ န်နင
ှ ် ေြံခန်ခွြဲရန်၊ ၎င်ျားနင
ှ ် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို နည်ျားြညာနှင် ဝန်စ
ဝင်စရာက်လိုြ်စ

ာင်ြှုြ ာျား စထာက်ြံရန်အတွက်

ာင်စနသည်။ Viettel ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏအာျားလံိုျားသည် ဗယက်နြ်၏

အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျားအတွက်မ ေ်စသာ ေေ်ဘက်စရျားရာ အက ှိ ျားေျားြွာျား တေ်ရြ်ကှိို
အလိုြ်အစကျွျားမြ စနမခင်ျားမ ေ်သည်။ အြ ာျားေိုြှာ လက်နက်ြေစည်ျားြ ာျားနင
ှ ် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျားကိုနြ
် ာျားကှိို
ထိုတ်လိုြ်ရာတွင် ြါဝင်စနသလှိို ဗယက်နြ်ေေ်တြ်၏
ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိိုလည်ျား စ

၎င်ျား၏

ှိိုငဘ
် ာ ေွြ်ျားစ

ှိိုငဘ
် ာ ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်အတွက်

ာင်ရွက်စနသည်။ Viettel အစနမ င် မြန်ေေ်တြ်ကှိို လက်နက်တြ်

င်စနပြျား

ာင်ရည်ကှိိုလည်ျား ြံြှိိုျား ွယ်ရာ ြ ာျားေွာ မ ေ်နင
ှိို စ
် မခြ ာျားေွာရှှိသည်။ Viettel သည်

မြန်ြာေေ်တြ်အာျား နှေြ
် ှိ ျားသံိုျားြေစည်ျားြ ာျား ြံြှိိုျားစြျားစနပြျား နှိင
ို င
် ံတကာ ရာဇဝတ်ြ ာျားကှိို ြံြှိိုျား
အာျားစြျားကူညစနသည် ကကျားြာျားစသာ အနတရာယ်ရှှိသည်။

၃ (၃.၁)

Viettel Global Investment JSC
Viettel ၏ ကြ္ာလံိုျား

ှိိုငရ
် ာ

က်သွယ်စရျား လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏမ ေ်စသာ Viettel Global

Investment JSC သည် Mytel (Telecom International Myanmar) တွင် ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှု ၄၉%

ရှှိပြျား အရင်ျားအနှျား ြြာဏ မြြှင်တင်စရျားနှင် ေြံခန်ခွြဲစရျားတွင် အဓှိကက စသာ အခန်ျားကဏ္ဍ
တေ်ရြ်ြှ ြါဝင်သည်။ (အစသျားေှိြ်ကှိို အခန်ျား ၇ တွင် ကည်ြါ။) Viettel Global Investment
JSC အစနမ င် Telecom International Myanmar ၏ ဘိုတ်အ ွြဲှုံ့တွင် စနရာ ၄ စနရာ
ရရှှိထာျားပြျား Viettel Global Investment JSC ၏ အ ွြဲှုံ့ဝင်တေ်ဥျားြှ အြှုစ
စနရာကှိို ရယူထာျားသည်။ (အစသျားေှိြ်ကှိို စနာက်

၃ (၃.၂)

ာင် အရာရှှိခ ြ်

က်တွြဲ ၄ တွင် ကည်ြါ။)

Viettel High Technology Industry Corp (VHT)
VHT ကှိို “အ

င်မြင်နည်ျားြညာ အစမခခံစသာ ကာကွယ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျားေို၏ အမြ စတ

မ ေ်ရန်” ရည်ရွယ်စသာ အမြင်မ င် တည်စထာင်ခြဲမခင်ျားမ ေ်သည်။202 VHT ြှ စရဒါေနေ်ြ ာျား၊
အလက်ထစရာနေ် လက်နက်ြ ာျား၊ လျှြ်ေေ်နင
ှ အလင်
်
ျားတိုနမြန်
် လက်နက်ြ ာျား (electro-optical
weapons)၊ ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ အြှိနစြျား
်
ေနေ်ြ ာျားနင
ှ ် ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ

က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာ

ြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်သည်။203 ဗယက်နြ် မြည်သူတြ်ြစတာ် သတင်ျားော စမြာမြခ က်အရ
အတှိအက စ ေါ် မြနှိင
ို ေ
် ွြ်ျားြရှှိစသာ VHT ထိုတ်ကိုန် ၁၁ ြ ှိ ျားကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ါ ြါဝင်သည်ဟို
ယူ
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နှိင
ို စ
် သာ Viettel ၏ “မြည်ြ စေ ျားကွက် ၁၁ စနရာတွင”် အသံိုျားမြ စနသည်ဟို

မြန်ြာမြည်ရှှိ Viettel ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျား

ှိိုသည်။204

၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် ြတ်လက ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကက ြင်ျားစအာင်လှုှိငြ
် ှ ေေ်တြ်ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့ကှိို
ဥျားစ

ာင်၍ သွာျားစရာက်လည်ြတ်ခြဲစသာ Viettel Research and Development Institute

ြှာ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် VHT ထြဲသှိို စြါင်ျားေည်ျားထည်သွငျား် ခံခြဲရသည်။205 ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွငလ
် ည်ျား
အင်ဒှိို ကာကွယ်စရျား လက်နက်မြြွြဲ၌ VHT သှိို မြန်ြာေေ်တြ်အရာရှှိြ ာျားက သွာျားစရာက်
လည်ြတ်ခြဲသည်။206 Justice For Myanmar အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် VHT တှိိုအ ကာျား
အြ ာျားမြည်သူ သှိနင
ှိို သ
် ည် ြှတ်တြ်ျားတွင် ြရှှိစနစသာ က ယ်မြန်စသာ အတှိိုငျား် အတာရှှိသည်
က်သွယ်ြှုြ ာျား ရှှိစနလှိြ်ြည်ဟို ထင်မြင်ယူ

ရသည်။

Viettel အစနမ င် စမြာက်ကှိိုရယာျား အေှိိုျားရနှင် လြ်ျားစ ကာင်ျားြ ာျားကှိို ြ ှိ ျားစထာင်လ က်ရှှိသည်။
စမြာက်ကှိိုရျားယာျား ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့တေ်ခိုြှ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် သိုစတသနနှင် တှိိုျားတက် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု
အစ

ာက်အအံိုတေ်ခိုသှိို သွာျားစရာက်ခြဲရာ VHT မ ေ်နင
ှိို သ
် ည်။207 Viettel ြှလည်ျား

စမြာက်ကှိိုရျားယာျားတွင် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နလ
ံှ ှိိုသည်

နဒရှှိစ ကာင်ျား အြ ာျားသှိ စ ကညာထာျားခြဲသည်။208

အစြရှိကတွင် အစမခေှိိုက်၍ Nasdaq ေစတာရှယ်ယာအိုြ်ေိုတွင် ောရင်ျားသွငျား် ထာျားသည်
ပဂ္ှိ လ်တိုေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားမ ေ်စသာ Iridium သည် ေနေ်နေ
ှ ြ
် ှိ ျား (hybrid)ြါ GPRS ေနေ်
(general packet radio service)/ ပဂ္ှိ လ်တိုသံိုျား Iridium စမခရာခံေနေ်ကှိို စရာင်ျားခ ရန်အတွက်
Viettel နှင် ကိုနသ
် ွယ်ြှု ြှိတ် က်တေ်ရြ်ရှှိသည်။209 Iridium ြှ VHT အာျား နည်ျားြညာြ ာျား
ထြ်စ

ာင်ျား စြျားြစြျားကှိိုြူ ြသှိရြါ။ Viettel ြှတ

င် Iridium နည်ျားြညာကှိို မြန်ြာေေ်တြ်ြှ

လက်လှြ်ျားြနှိင
ို ပ် ြျား လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားနင
ှိို ် ွယ်ရာရှှိသည်။ Iridium
သည် ၁၉၉၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် မြန်ြာ ေေ်အာဏာရှငအ
် ေှိိုျားရနှင် ကကှိ ျားြြဲ
သစဘာတူညြှုကှိို လက်ြှတ်ထှိိုျားထာျားသည် ယခင် ခ ှိတ်

က်သွယ်စရျား

က်ြှုြ ာျားရှှိစနသည်။ 210

အင်ဒက
ှိို ာကွယ်စရျား မြြွြဲ
ကာလအတွငျား် VHT မြခန်ျား၌
စတွှုံ့ရစသာ မြန်ြာေေ်တြ်
အရာရှှိကကျားြ ာျား။
အရင်ျားအပမစ် - VHT
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၃ (၃.၃)

Viettel ဆိင်ဘာ လပခြုဝရျား
Viettel

ှိိုငဘ
် ာ လံိုမခံ စရျားသည် ဗယက်နြ်နင
ှိို င
် ံ အြ ှိ ျားသာျားကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန

အတွက်ြါ အြါအဝင် ကွနရ
် က်ြ ာျား စောင် ကည်ြှု၊ ေက်ြ ာျား၏ အလှိိုအစလ ာက် နာျားလည်
သင်ယူနင
ှိို မ် ခင်ျား (Machine Learning)၊ နှင် စဒတာ စမခရာခံ စောင် ကည်စရျား (data mining)
တှိိုတွင် ြါဝင်လိုြ်စ

ာင်သည်။211 ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် ထိုတ်မြန်စ ကညာခ က်တေ်ရြ်က Viettel

Cyber Security အစနမ င် Mytel ြါ ြါဝင်နင
ှိို ဘ
် ွယ်ရှှိစသာ Viettel ၏ “နှိင
ို င
် မံ ခာျားစေ ျားကွက်

၁၀ ခိုရှှိ ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နထ
ံှ ာျားစသာ
ဝန်စ

က်သွယ်စရျားကွနရ
် က်ြ ာျားတွင”် ဒဂ္ ေ်တယ် လံိုမခံ စရျား

ာင်ြှုြ ာျားကှိို စြျားစဝစေသည် ဟို အတည်မြ ခြဲသည်။ ဤသည်က မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ်

လံိုမခံ စရျားတြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားြှ စောင် ကည်ြှုနင
ှ ် မြည်တွငျား် ြှိိုငျား် ှိနြ
ှိှ ်ြှုြ ာျား အတွက် အြါအဝင် Viettel
Cyber Security ကှိို အသံိုျားမြ နှိင
ို စ
် သာ အနတရာယ်ကှိို န်တျားထာျားသည်။ 212 မြန်ြာမြည်တွင်
Viettel Cyber Security ရှှိစနြှုက မြန်ြာ Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် ကကျားြာျားစသာ
ြိုဂ္ဂလှိကလံိုမခံ စရျား အနတရာယ်တေ်ရြ်ကှိို န်တျားထာျားနင
ှိို ပ် ြျား

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ

နှင် ေေ်တြ်စထာက်လှြ်ျားစရျားတွငလ
် ည်ျား ဤနည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ စနနှိင
ို ြ
် ါသည်။

၃ (၃.၄)

M1 ဆက်သယ
ွ ်ဝရျား
M1 သည် လက်နက်ြ ာျားနင
ှ ် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား နည်ျားြညာြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်စသာ Viettel ၏
လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏတေ်ခိုမ ေ်ပြျား မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ကိုနသ
် ွယ်ြှု
ရှှိသည်။ M1 အစနမ င် ေေ်ဘက်နင
ှ ်

က်သွယ်စရျား

က်

ံစရျားတေ်ရြ်

ှိိုငရ
် ာ ြေစည်ျားြ ာျားနင
ှ ် ေေ်တြ် လက်ရို ျားံ

တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားအတွက်မ ေ်စသာ ထိုတ်လိုြ်စရျားေက်ရို ြ
ံ ာျား အြါအဝင် ထိုတ်လိုြ်စရျားလြ်ျားစ ကာင်ျား
၅ ခိုကှိို လည်ြတ်လ က်ရှှိသည်။213 M1 ကှိို ၁၉၄၅ ခိုနေ
ှ ်တွင် ကာကွယ်စရျား

ှိိုငရ
် ာ

က်သွယ်စရျား စအဂ္ င်ေစအာက်တွင် တည်စထာင်ခြဲပြျား ၂၀၀၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် Viettel အိုြ်ေိုနင
ှ ်
စြါင်ျားေည်ျားခြဲသည်။214
၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် ြတ်လတွင် Qualcomm (USA) က M1 နှင် ြှိတ် က်မြ ြှုကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား
ခြဲပြျား M1 အာျား သိုစတသန၊ ဒဇှိိုငျား် ၊ ထိုတ်လိုြ်ြှုနင
ှ ်

က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာြ ာျား ကြ္ာအနှံ

စရာင်ျားခ ြှုတှိိုအတွက် ၎င်ျား၏ ြူြှိိုငခ
် ွငအာျား
်
လက်လှြ်ျားြ ရရှှိခွငကှိ
် ို စြျားအြ်ခြဲသည်။215
ဤသစဘာတူညခ က်သည် Viettel ၏ မြန်ြာမြည်တွင် ဝင်စရာက်ြှုပြျားစနာက် ရှိိုဟင်ဂ္ ာ
လူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု အပြျားတွငြ
် ှ မြ လိုြ်ခြဲမခင်ျားမ ေ်သည်။ မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို စရာင်ျားခ ခြဲသည်
လက်နက်ြ ာျား သှိိုြဟိုတ် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား ြေစည်ျားြ ာျား ထိုတ်လိုြ်ရာတွင် Qualcomm နည်ျားြညာကှိို
အသံိုျားမြ နှိင
ို ်စမခ အနတရာယ်ြ ာျားေွာရှှိစနသည်။ M1 အာျား Qualcomm ၏ ြူြှိိုငခ
် ွငြ
် ာျားကှိို
စြျားမခင်ျားအာျားမ င် Qualcomm သည် ၎င်ျား၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအစရျား
်
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ှိိုငရ
် ာ လှိိုက်နာရြည်

တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို လှိိုက်နာရန် ြ က်ကွက်ကာ မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို
ြံြှိိုျားစြျား ွယ်ရာ မ ေ်နင
ှိို စ
် မခ ြ ာျားေွာရှှိသည်ဟို Justice For Myanmar က ရှု မြင်သည်။

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် ဧပြလတွင် မြန်ြာ စလစ ကာင်ျားကာကွယ်စရျားကွြ်ကြဲြှု ကှိိုယ်ောျားလှယ် အ ွြဲှုံ့
တေ်ရြ်ြှ M1 နှင် နည်ျားြညာ၊ သင်တန်ျားနင
ှ ် အမခာျား ြံြှိိုျားြှုြ ာျား လွှြဲစမြာင်ျားစြျားစရျားနင
ှ ်
ြတ်သက်စသာ ညြှှိနင
ှိှု ျား် ြှုြ ာျားကှိို မြ လိုြ်ခြဲသည်။ M1 ၏ ဝက်ဘ်

ှိိုဒတ
် ွင် “Viettel နှင် M1

အ ကာျား အနာဂ္တ်တွင် စရရှည် ြူျားစြါင်ျားစ ာင်ရွက်ြှုအတွက် စရာင်ျားခ ြှုနင
ှ ် ြတ်သက်သည်
ကှိေစြ ာျားတွငသ
် ာြကဘြဲ နည်ျားြညာ လွှြဲစမြာင်ျားစရျား၊ စလက င်သင် ကာျားစရျားနှင် Viettel M1
ကြဲသှိို စခတ်ြလှိိုငျား် ြ ာျား ထည်သွငျား် တြ် င်စရျားအတွက် သစဘာတူညြှုြ ာျားကှိို ြ ာျားြ ကာြ
ရရှှိြည်ဟို ဒို-ဗှိိုလ်ခ ြ်ကကျား တင်စြာင်ဝင်ျားြှ စြျှာ်လင်ထာျားစ ကာင်ျား” တင်မြထာျားသည်။ 216
“စခတ်ြလှိိုငျား် ြ ာျား ထည်သွငျား် တြ်
မြန်ြာေေ်တြ်အာျား အ

င်စရျား”

ှိိုသည်အစြေါ်ရည်ညွှနျား် ခ က်သည်

င်မြင်နည်ျားြညာ အစမခမြ ထိုတ်လိုြ်စရျားကှိို တည်စထာင်ရန် Viettel

ြှ စထာက်ကူစြျားစနသည်ဟို

ှိိုလှိိုစနသည်။

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်က
မြန်ြာစလစ ကာင်ျားရန်
ကာကွယ်စရျား ေေ်

င်ြှု

ကွြ်ကြဲြှုဌာနခ ြ်ဌာနြှ M1 သှိို
လာစရာက်လည်ြတ်မခင်ျား
အရင်ျားအပမစ် - M1

၃ (၃.၅)

M3
M3 သည် Viettel ၏ လက်စအာက်ခံမ ေ်ပြျား နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျားနင
ှိို ်သည် စအာြ်တေ် ကိုနြ
် ေစည်ျားြ ာျား၊
ေက်ြ ာျားနင
ှ ် အင်တင်နာြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်ြါသည်။ ထိုတ်ကိုနြ
် ာျားထြဲတွင် ေေ်ဘက်

က်သွယ်

စရျားအတွက် နည်ျားဗ ဟာ စအာြ်တေ် စကဘယ်ြ ာျား217၊ စြာင်ျားသူြြဲ စဝဟင်သံိုျားယာဥ်ြ ာျားနင
ှ ်
ဒံျားို က ည်ြ ာျားကှိို218 ရည်ညွှနျား် စေနှိင
ို ြ
် ည် “ြ ံသန်ျားစနသည် ြေ်ြှတ်ြ ာျား” (flying targets)
အေရှှိသည်တှိိုတွင် အသံိုျားမြ ရန်အတွက် တာဘှိိုဂ္ က် အင်ဂ္ င်အစသျားောျားြ ာျား ြါဝင်သည်။

84

မြန်ြာမြည်ရှှိ Viettel ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျား

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် M3 က မြန်ြာမြည်ရှှိ သူ၏ ကန်ထရှိိုက်ြ ာျားကှိို စ ကညာြါသည်။
၎င်ျားကန်ထရှိိုက်ြ ာျားသည် Mytel၊ မြန်ြာေေ်တြ် နှင် တှိိုက်ရို က
ှိ ် သှိိုြဟိုတ် တတှိယ ကာျားခံ
တေ်ခိုနင
ှ ် ဟိုတ်ြဟိုတ်ကှိို ြသှိရှှိရြါ။219 Viettel Global က ြည်သည်စေ ျားကွက်ဟို
အတှိအက ရှငျား် မြထာျားမခင်ျားြရှှိဘြဲ M3 သှိို စြျားစခ ရြှုြ ာျားကှိို ောရင်ျားစ ေါ် မြထာျားသည်။220
Mytel နှင် မြန်ြာေေ်တြ်တှိို အသံိုျားမြ ရန်အတွက် M3 ထိုတက
် ိုနြ
် ာျားကှိို ဝယ်ယူေိုစ

ာင်ျား

စနမခင်ျား မ ေ်နင
ှိို ်စမခ အလွနြ
် ာျားသည်။

၃ (၃.၆)

Viettel ကွန်ရက်စင်တာ (Viettel IDC)
IDC သည် Viettel ၏ cloud အစမခမြ ကွန်မြ တာေနေ် ဝန်စ
ကိုြပဏမ ေ်ပြျား အင်တာနက်အသံိုျားမြ ၍ အစဝျားထှိနျား်

ာင်စြျားသည် လက်စအာက်ခံ

ာဗာြ ာျားတွင် စဒတာြ ာျား ေြံခန်ခွြဲမခင်ျား

(cloud computing)၊ လံိုမခံ စရျားနင
ှ ် စဒတာေင်တာ ဝန်စ

ာင်ြှု အေရှှိသည်တှိိုကှိို စထာက်ြံ

စြျားသည်။ အြ ာျားမြည်သူလံိုမခံ ြှုကှိို စောင် ကည်ေနေ်အြါအဝင် “ေြတ်က သည် ပြှိ ှုံ့ မြ”
(smart city) နည်ျားြညာကှိိုလည်ျား တြ်

င်စြျားထာျားသည်။221 ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် Viettel IDC ၏

ဒါရှိိုက်တာက ၎င်ျားတှိို၏ cloud computing ဝန်စ

ာင်ြှုကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှေတင်၍ ြှိိုကိုနအ
် မ ေ်

စရာင်ျားခ ြည် အေအေဥ်ြ ာျားကှိို စ ကညာခြဲသည်။222 Justice For Myanmar အစနမ င်
မြန်ြာေေ်တြ်ြှ Viettel IDC ၏ နည်ျားြညာ အသံိုျားမြ စနမခင်ျား ရှှိြရှှိ အတည်ြမြ နှိင
ို ြ
် ါ။
ြည်သှိိုြင်

ှိိုစေ မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် ဥာဏ်ရည်တို၊ ကကျားြာျားစသာစဒတာနှင်

စရျားြေစည်ျားြ ာျားအ ကာျား အင်တာနက်မ င် အလှိိုအစလ ာက် အမြန်အလှန်
(internet of things) အေရှှိသည်တှိိုတွင် ေေ်ဘက်
ြံြှိိုျားစြျားနင
ှိို စ
် သာ မြင်ြာျားသည် ေွြ်ျားစ

က်သွယ်

က်သွယ်စနြှု

ှိိုငရ
် ာ applications အသံိုျားမြ ြှုြ ာျားကှိို

ာင်ရည်ကှိို Viettel IDC ြှတ

င် ရရှှိနင
ှိို သ
် ည်

ကကျားြာျားစသာ အနတရာယ်ရှှိသည်။ Mytel အစနမ င် လိုြ်ငန်ျားေို သံိုျားေွြဲသူြ ာျားကှိို cloud အစမခခံ
ကွနမ် ြ တာေနေ် ဝန်စ

ာင်ြှုကှိို စြျားအြ်ထာျားပြျားမ ေ်ရာ ၎င်ျားနည်ျားြညာကှိို IDC ြှ ြံြှိိုျားစြျားထာျား

မခင်ျား မ ေ်နင
ှိို သ
် ည်။ 223 IDC နည်ျားြညာအစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျား
စြျားစနပြျား မြန်ြာေေ်တြ်၏ စခတ်ြတှိိုျားတက်စရျားကှိို ြံြှိိုျားစနသည် ကကျားြာျားသည် အနတရာယ်
တေ်ရြ်ရှှိသည်။

Viettel IDC သည်

ာဗာေက်ြ ာျား

ှိိုငရ
် ာ အစမခခံအစ

ာက်အအံိုအတွက် Fujitsu224၊ Azure

cloud နှင် အမခာျားapplicationြ ာျား ရရှှိရန်အတွက် Microsoft225 တှိိုနှင် ြှိတ် က်မြ ထာျားသည်။
Azure cloud ကှိို အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၁၀ ဘလယံ ရှှိသည်ဟို ခန်ြှနျား် ထာျားသည် “JEDI” cloud
ကွနမ် ြ တာေနေ် ကန်ထရှိိုက်မ င် အစြရှိကန် ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနက အလာျားတူ အသံိုျားမြ
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စနခြဲပြျားမ ေ်သည်။226 IDC နှင် ြှိတ် က်စ

ာင်ရွက်ြှုြ ာျားြှတ

သည်လည်ျား မြန်ြာေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ်

၃ (၃.၇)

င် Fujitsu နှင် Microsoft
က်နယ
ွ ်ခံရနှိင
ို သ
် ည်။

Viettel ၏ ဝဒတာအချက်အလက်ကကျားမျာျား ခွဲပခမ်ျားစိ ်ပဖာ သျားသ ်ဝရျားစင်တာ (Big
Data Analytics Center - DAC)
ဟနွှိ င်ျားပြှိ ှုံ့ ြှ လည်ြတ်စနသည် DAC သည် Viettel လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏြ ာျားထံြှ
အသံိုျားမြ သူြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား စဒတာြ ာျားကှိို ေိုစ

ာင်ျားပြျား သံိုျားသြ်ရန်အတွက် စဒတာကန်

တေ်ခိုထြဲသှိို ထည်သည်။ DAC ၏ စဒတာ စမခရာခံေနေ်ကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် အစကာင်အထည်
စ ေါ်စနခြဲပြျား မ ေ်သည်။ 227 Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျား၏ စဒတာြ ာျားကှိို သံိုျားသြ်ရန်အတွက်သာ
သျားသန်ထာျားရှှိသည် အခ ှိန်မြည် စဒတာသံိုျားသြ်သူ အနည်ျား

ံိုျား တေ်ဥျားကှိို DAC ြှ ငှာျားရြ်ျားခြဲ

စ ကာင်ျား Justice For Myanmar ြှ အစထာက်အထာျား စတွှုံ့ ရှှိထာျားသည်။228 ြည်သည်
စဒတာြ ာျားအာျား စကာက်ယူခြဲသည်ကှိိုြူ Justice For Myanmar ြှ အတည်ြမြ နှိင
ို ြ
် ါ။ Mytel
၏ လံိုမခံ စရျား လွတ်လြ်ြှု ြူဝါဒက ြည်သည် ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျား
စကာက်ယူ၍ အသံိုျားမြ သူ အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို မြန်ြာေေ်တြ်အြါအဝင် Mytel ရှယ်ယာ
ြှိိုင်

ှိိုငသ
် ူြ ာျားနင
ှ ် ြည်သှိို ြျှစဝြှုကှိို မ ေ်စေသည်၊ မြန်ြာမြည်၏ ေရင်ြှိိုငခ
် ွင် မြင်ြတွင်

စဒတာ သှိြ်ျား

ည်ျားမခင်ျားကှိို ြည်သည်က ခွငမြ
် စြျားသည် အေရှှိသည်တှိိုကှိို တှိတှိက က

ရှငျား် မြြထာျားြါ။

Mytel သည် ြှိြှိ၏ ကိုြပဏအတွငျား် ၌၎င်ျား၊ Mytel ၏ အေိုရှယ်ယာရှငက
် ိုြပဏြ ာျားနင
ှ ်
မြင်ြြှိတ် က် ြါတနာြ ာျားအြါအဝင် လူကကျားြင်ျား၏အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို ဤြူဝါဒ
နှငအည
်
လံိုမခံ ေှိတ်ခ ေွာမ င် ြျှစဝမခင်ျားကှိို လူကကျားြင်ျားက ခွင်မြ ြါသည်။ ဤြူဝါဒတွင်
စ ာ်မြထာျားစသာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအလှိိုငှာ လူကကျားြင်ျား၏ အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို
မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွငလ
် ည်ျားစကာင်ျား၊ လူကကျားြင်ျားစနထှိိုငရ
် ာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှအြ အမခာျားတှိိုငမ် ြည်
တေ်ခိုခိုတွငလ
် ည်ျားစကာင်ျား လွှြဲစမြာင်ျားမခင်ျား၊ လွှြဲြှိိုမခင်ျား သှိိုြဟိုတ် သှိြ်ျား ည်ျားမခင်ျားနင
ှ ်
ကှိိုငတ
် ွယ်စ ာင်ရွက်မခင်ျားတှိို မြ နှိင
ို ြ
် ါသည်။ ဤကြဲသှိို အခ က်အလက်ြ ာျား
လွှြဲစမြာင်ျားမခင်ျားြှာ လူကကျားြင်ျားထံသှိို ြှိိုြှိိုစကာင်ျားြွနစ
် သာ ဝန်စ

ာင်ြှုနင
ှ ် ထိုတ်ကိုနြ
် ာျား

ြံြှိိုျားစြျားရာတွင် လှိိုအြ်စသာစ ကာင်မ ေ်သည်။ 229

သှိိုမ ေ်၍ DAC ြှ သှိြ်ျား

ည်ျားေိုစ

ာင်ျားထာျားြည် Mytel အသံျားို မြ သူြ ာျားထံြှ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား

စဒတာအခ က်အလက်ြ ာျားကှိို မြန်ြာေေ်တြ်ြှ လက်လှြ်ျားြစနြည်ြှာ မ ေ်နင
ှိို စ
် မခြ ာျားေွာရှှိပြျား
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DAC ေနေ်ြ ာျားကလည်ျား ေေ်တြ်စထာက်လြ
ှ ်ျားစရျား၏ ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်ကှိို အာျားစကာင်ျားစေ

နှိင
ို သ
် ည်။ Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျားနင
ှ ် ၎င်ျားတှိိုကွနရ
် က်ြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို
၎င်ျားတှိိုကှိိုယ်တှိိုင၏
် သှိရှှိြထာျားစသာ၊ ၎င်ျားတှိို၏ ခွင်မြ ခ က်ြြါစသာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျား
အတွက် ဒြှိိုကစရေနည်ျားက ကာကွယ်ထာျားြှု ကင်ျားြြဲေွာမ င် အသံိုျားမြ စနသည် DAC ၏
လိုြ်ကှိိုငစ
်

ာင်ရွက်ြှုြ ာျားက Mytel အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှုအစြေါ်

ကကျားြာျားစသာ ေှိိုျားရှိြ်ြှုကှိို မြင်ြာျားစေသည်။ ထြ်ြံ၍ ေှိိုျားရှိြ်ရသည်ြှာ စဒတာြ ာျားကှိို မြန်ြာမြည်
ေရင်ြှိိုငခ
် ွင၏
် မြင်ြမ ေ်စသာ ဗယက်နြ်တွင် သှိြ်ျား

ည်ျား အသံိုျားမြ စန ွယ်ရာ မ ေ်နင
ှိို စ
် မခ

ြ ာျားလွနျား် သည်ကှိေစမ ေ်သည်။

၃ (၃.၈)

Viettel Cyberspace Center (VTCC)
VTCC က လူြှုကွနရ
် က်ြ ာျားြှ သတင်ျားအခ က်အလက် ရယူမခင်ျား (social listening)၊
ဥာဏ်ရည်တို မြ လိုြ်မခင်ျား၊ စဒတာ စမခရာခံမခင်ျားနင
ှ ် ကကျားြာျားစသာ စဒတာြ ာျား သှိြ်ျား
အေရှှိသည် ဝန်စ

ည်ျားမခင်ျား

ာင်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားသည်။ Mytel ကွနရ
် က်အတွက် မ ေ်နင
ှိို ် ွယ်ရှှိသည်

မြန်ြာမြည်၌ အသံိုျားမြ ရန် ြှာယူစသာ ိုနျား် စခေါ်

ှိိုြှုြ ာျားတွင် ြလှိိုခ င်သည်ြ ာျားကှိို

ေေေ်ြယ် က်စြျားသည်ေနေ် (anti-spam) ကှိို VTCC ြှ ထိုတ်လိုြ်စြျားခြဲသည်။230 ထှိိုေနေ်က
ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား စဒတာ အစမြာက်အမြာျားကှိို ေိုစ

ာင်ျားရသည်မ ေ်ရာ ၎င်ျားတှိိုကှိို မြန်ြာေေ်တြ်

အစနမ င် ရရှှိနင
ှိို ်ပြျား စထာက်လှြ်ျားစရျား ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနနှိင
ို သ
် ည်။ VTCC
က မြန်ြာသံိုျားေွြဲသူြ ာျားအတွက် ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ခွငနှ
် င် ြတ်သက်စသာ ကကျားြာျားသည်
ေှိိုျားရှိြ်ရြှုကှိို မ ေ်စေရာ

၃ (၃.၉)

က်လက်ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားရန် လှိိုအြ်ြါသည်။

ဗယက်နမ် ကွန်ရက်နည်ျား ညာ စင်တာ (VTTEK)
VTTEK က 5G နည်ျားေနေ်၊ တည်ရာရှာစ ွသည် ေနေ်ြ ာျားနင
ှ ် ြင်ြကွနရ
် က်အတွက် အသံိုျားမြ
applicationြ ာျား အြါအဝင်

က်သွယ်စရျားနည်ျားြညာြ ာျားနင
ှ ် ေနေ်ြ ာျားတွင် သိုစတသန

မြ မခင်ျားနင
ှ ် စ ေါ်ထိုတ်မခင်ျားတှိိုကှိို လိုြ်စ

ာင်သည်။231 VTTEK နည်ျားြညာကှိို Viettel ၏

မြည်ြစေ ျားကွက်ြ ာျားတွင် မ န်က က်ထာျားပြျား VTTEK နည်ျားြညာအာျား မြန်ြာမြည်တွင်
သံိုျားစနမခင်ျားကှိို အတည်မြ နှိင
ို မ် ခင်ျားြရှှိစသျားစသာ်လည်ျား မ ေ်နင
ှိို ်စမခြ ာျားြါသည်။ 5G
နည်ျားြညာ၏ ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ ထိုတ်လိုြ်သူတေ်ဥျားအစနမ င် VTTEK ြှ မြန်ြာေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျားညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ကှိို ြံြှိိုျားနင
ှိို သ
် ည် အနတရာယ်တေ်ရြ်ရှှိပြျား မြန်ြာေေ်တြ်
က်သွယ်စရျား စခတ်ြတှိိုျားတက်စရျားကှိိုလည်ျား စထာက်ကူစြျားနင
ှိို စ
် မခရှှိသည်။
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VTTEK ၏ 5G ထိုတ်လိုြ်ြှုတွင် Canadian Securities Exchange ၌ ောရင်ျားသွငျား်
စ ေါ် မြထာျားသည် ကစနဒါ အစမခေှိိုက်ကိုြပဏတေ်ခိုမ ေ်စသာ NuRAN Wireless Inc. နှင်
ြူျားတွြဲြှိတ် က်ြှုတေ်ရြ်လည်ျား ြါဝင်ြါသည်။232 Mytel ြှ 5G ကွနရ
် က်ကှိို ေတင် ထိုတ်လွှင်
လှိိုက်သည်နင
ှ ် NuRAN ၏ VTTEK နှငြှိ
် တ် က်မြ ြှုသည် နည်ျားြညာ လွှြဲစမြာင်ျားြှုြှတ
ဘဏ္ဍာဝင်စငွြှတ

င် မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

င်၊

န်က င်စသာ

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားရာစရာက်သည် အနတရာယ်ကကျားြာျားေွာရှှိသည်။

ထှိိုအမြင် VTTEK က 4G

ှိိုငရ
် ာ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအတွက် Nokia နည်ျားြညာကှိို

လက်ခံစမြာင်ျားလြဲသံိုျားစနစ ကာင်ျား သက်စသအစထာက်အထာျားက ညွှနမ် ြစနသည်။233
ဤအစမခအစနနှင် Nokia နှင်

က်သွယ်ထာျားစသာ ကှိရှိယာြ ာျား Mytel ကွနရ
် က်ထြဲတွင်

မ န်ခ ထာျားမခင်ျား ရှှိြရှှိကှိိုလည်ျား ထြ်ြံ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

၃ (၃.၁၀)

ျားရန်လှိိုသည်။

Viettel စျား ွာျားဝရျား ဝပဖရှငျား် မှုနည်ျားလမ်ျားမျာျား ဝကာ် ိဝရျားရှငျား်
Viettel ေျားြွာျားစရျား စမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် သည် ေြတ်က သည်ပြှိ ှုံ့ မြ
နည်ျားြညာ နှင်
အမြန်အလှန်

က်သွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျားအ ကာျား အင်တာနက်ြှတ

င် အလှိိုအစလ ာက်

က်သွယ်ြှု (Internet of things) အြါအဝင် ဒဂ္ ေ်တယ် ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိို

ြံြှိိုျားစြျားသည်။ Viettel ေျားြွာျားစရျားစမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား၏ ထိုတ်ကိုနြ
် ာျားထြဲတွင် ဗဒယှိိုမ င်
စောင် ကည်သည် နည်ျားြညာ234၊ “ပြှိ ှုံ့လှုြ်ရှာျားြှုကှိို ထှိနျား် ခ ြ်လည်ြတ်စသာေင်တော

(intelligent operation center)”235 နှင်
၎င်ျား၏

ှိိုရှယ်ြဒယာ စောင် ကည်မခင်ျား236 တှိို ြါဝင်သည်။

ပြှိ ှုံ့လှုြ်ရှာျားြှုကှိို ထှိနျား် ခ ြ်လည်ြတ်စသာ ေင်တာက အြ ာျားမြည်သူ လံိုမခံ ြှု

ကကျား ကြ်မခင်ျားနင
ှ ် စောင် ကည်မခင်ျားတှိိုအတွက် “ခွြဲမခာျားစရွ ျားထိုတ်နင
ှိို ရ
် န် ခှိိုငျား် စေထာျားစသာ

တွက်ခ က်ြှု အေအေဥ် (identification algorithm) မ င် ထက်မြက်စသာ ြံိုရှိြ်စ ေါ်ထိုတ်ြှု
ေနေ်” ကှိို အသံိုျားမြ ထာျားသည်။237 Viettel ေျားြွာျားစရျားစမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျားက Nokia ၏
Integrated Operations Centre နှင်

က်ေြ်ပြျား Nokia နှင် ြှိတ် က်မြ ကာ ေြတ်က သည်

ပြှိ ှုံ့ မြ နည်ျားြညာကှိို စ ေါ်ထိုတ်စနခြဲြါသည်။238

88

မြန်ြာမြည်ရှှိ Viettel ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျား

Viettel ေျားြွာျားစရျားစမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျားက မြန်ြာနှိင
ို င
် က
ံ ှိို ၎င်ျား၏ ကွနရ
် က်အေှိတ်အြှိိုငျား်
အမ ေ် ောရင်ျားစ ေါ် မြထာျားပြျား239 Viettel ေျားြွာျားစရျားစမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား၏ ဝန်စ
သံိုျားေွြဲသူ ဝန်စ

ာင်ြှုနင
ှ ်

ာင်စရျား ကွနရ
် က်တွငရ
် ှှိစသာ နှိင
ို င
် ံမခာျားစေ ျားကွက် ၁၀ ခို အနက်ြှ မြန်ြာနှိင
ို င
် က
ံ

၁ ခို မ ေ်စနြံိုရသည်။240 Justice For Myanmar အစနမ င် ဤလိုြ်ငန်ျားက မြန်ြာမြည်သှိို
ြံြှိိုျားစြျားစနသည် ဝန်စ

ာင်ြှု အစသျားေှိြ်ကှိို ြရှာစ ွနင
ှိို ခ
် ြဲြါ။ ၎င်ျားနည်ျားြညာကှိို မြန်ြာေေ်တြ်

သှိိုြဟိုတ် ရြဲြ ာျားက အသံိုျားမြ ပြျား မြန်ြာမ ည်

ူြ ာျားအစြေါ် လူအခွငအစရျားခ
်
ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား

က ျားလွနရ
် ာတွင် အသံိုျားမြ နှိင
ို သ
် ည် အနတရာယ် ကကျားေွာရှှိသည်။

၃ (၃.၁၁)

Viettel ဝဆာက်လ ်ဝရျား
Viettel စ

ာက်လိုြ်စရျားက

လည်ြတ်လိုြ်စ

က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျား တည်စ

ာက်မခင်ျား၊

ာင်မခင်ျားနင
ှ ် ထှိနျား် သှိြ်ျားမခင်ျားတှိိုကှိို အထူျားမြ ပြျား မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ြှတ်ြံိုတင်

ထာျားစသာ ရံိုျားတေ်ခိုရှှိသည်။ Viettel စ

ာက်လိုြ်စရျား၏ မြန်ြာမြည် လက်စအာက်ခံကိုြပဏက

အွနလ
် ှိိုငျား် တွင် အြှတ်တြြဲ ထိုတ်မြန်ထာျားစသာ အထက်တွငတ
် င်မြခြဲသည် အတွငျား် ြှတ်တြ်ျား
ြ ာျားအရ Viettel စ

ာက်လိုြ်စရျား မြန်ြာ (VCM) သည် Mytel နှင် အဓှိက ကန်ထရှိိုက်ြ ာျား

ရှှိထာျားသည်။ ကိုြပဏ၏ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားအရ ၎င်ျားတှိိုထြဲတွင် ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျား၌
က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျား စ

ာက်လိုြ်စရျားနင
ှ ် ထှိနျား် သှိြ်ျားစရျားြ ာျား

ြါဝင်သည်။ (အစသျားေှိြ်ကှိို အခန်ျား ၅ တွင် ကည်ြါ။) VCM ကှိိုယ်တှိိုငက
် ၎င်ျားတှိို ာသာ၎င်ျားတှိို
“ZTE နှင် Mytel တှိို၏ ြဟာဗ ဟာစမြာက် ြှိတ် က်”အမ ေ် ရှငျား် မြစနသည်။ 241

၃ (၃.၁၂)

Viettel သွငျား် ကန်နင
ှ ့််

တ်ကန် တင် ိမှု့် လ ် ငန်ျား (Viettelimex)

Viettel သွငျား် ကိုနန
် င
ှ ် ထိုတ်ကိုန် တင်ြှိိုြှုလိုြ်ငန်ျားသည် Viettel ၏ ြှိိုစ

ာင်စထာက်ြံစရျား

လိုြ်ငန်ျားမ ေ်ပြ မ န်ခ စရျားနင
ှ ် ထိုတ်ကိုနတ
် င်ြှိိုစရျားေင်တာကှိို လည်ြတ်စနကာ မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ါ
ြါဝင်နင
ှိို စ
် သာ Viettel ၏ ကြ္ာလံိုျား
ဝယ်ယူေိုစ
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ှိိုငရ
် ာကွနရ
် က်အတွက် ြေစည်ျားြ ာျား

ာင်ျားရာတွင် ြါဝင်စနြံိုစြေါ်သည်။242

မြန်ြာမြည်ရှှိ Viettel ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျား

၃.၄

မဟာမိ တပ် ြု

ာျားဝသာ ဗယက်နမ် စျား ွာျားဝရျားလ ်ငန်ျားမျာျား

စအာက်ြါ ဗယက်နြ် ေျားြာွ ျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် လည်ြတ်လ က်ရှှိပြျား ဗယက်နြ်ေေ်တြ်နင
ှ ်
ကိုနသ
် ွယ်ြှု

၃ (၄.၁)

ှိိုငရ
် ာ ခ ှိတ်

က်ြှုြ ာျား ရှှိသည်။

Comit
Comit အစနမ င် ဥာဏ်ရည်တိုလိုြ်ငန်ျား၊ ကကျားြာျားစသာ စဒတာြ ာျား၊ ကွနရ
် က်စောင် ကည်မခင်ျား၊
က်သွယ်ြှု ေြ်ျားသြ်မခင်ျားနင
ှ ် တှိိုငျား် တာမခင်ျား ေက်ကှိရှိယာြ ာျား၊ နှင် ေိုစြါင်ျားထာျားသည်
ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားတွင် လိုြ်စ

ာင်စနသည်။ Comit သည် Viettel ၏ ြှိတ် က်တခိုမ ေ်ပြျား M1

နှင် M3 အြါအဝင် Viettel ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏတခ ှိ ှုံ့ နှင် အလိုြ်လိုြ်သည်။243
ဤလိုြ်ငန်ျားသည် ဗယက်နြ် ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနနှင် ရြဲတြ် ွြဲှုံ့တှိို၏ ကန်ထရှိိုက်တာ
တေ်ဥျားလည်ျား မ ေ်သည်။244 Comit သည် Comit Telecommyanmar Co. Ltd.

ှိိုသည်

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏတေ်ခိုကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်၌ ွငလှ
် ေ်ခြဲပြျား မြန်ြာအေှိိုျားရ၊
MPT၊ Nokia၊ Ericssonနှင် Mytel အေရှှိသူြ ာျား အြါအဝင်မ ေ်စသာ စ ာက်သည်ြ ာျားနင
ှ ်
အလိုြ်လိုြ်စနသည်။ Mytel ကွနရ
် က်အတွက်

ှိိုလျှင် Comit သည် Mytel နှင်

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် တာဝါတှိိုင် စတာ်စတာ်ြ ာျားြ ာျားအတွက် “ြှိတ် က်”
တေ်ခိုမ ေ်သည်။245 Comit သည် Nasdaq တွင် ောရင်ျားသွငျား် ထ ာျားသည် VIAVI Solutions
(USA) ကိုြပဏနှင် ြှိတ် က်မြ ထာျားသည်။ မြန်ြာနှိင
ို င
် န
ံ င
ှ ် အမခာျား အစရှ ှုံ့စတာင်အာရှစေ ျားကွက်
ြ ာျားတွင် Comit သည် VIAVI Solutions ၏ “Premium Elite Partner” မ ေ်ပြျား
က်သွယ်စရျားေနေ်ြ ာျား ေြ်ျားသြ်မခင်ျား၊ စောင် ကည်မခင်ျားနင
ှ ်အ
ေေဥ်စြျားသည်။246 Comit ၏ Mytel အာျား ဝန်စ

င်မြြှင်တင်စြျားမခင်ျားြ ာျားကှိို

ာင်ြှုြ ာျား စြျားသည် အခန်ျားကဏ္ဍကှိို

ကည်ရသည်ြှာ က ယ်က ယ်မြန်မြန် ရှှိလှပြျား ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ စနရာြ ာျားတွင် ဝန်စ

ာင်ြှု

စြျားမခင်ျားြ ာျား ြါဝင်စနနှိင
ို သ
် ည်။ Comit အစနမ င် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို လိုြ်စ

ာင်ြအ
ှု ာျား စထာက်ြံ အာျားစြျားကူညစနနှိင
ို သ
် ည်ဟို

Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။

Comit ြှ နယ်သာလန် အစမခေှိိုက် Flytxt နှင် ြှိတ် က်မြ ြှု အေှိတ်အြှိိုငျား် တေ်ရြ်အစနမ င်
Viettel အာျား ဥာဏ်ရည်တို အစမခမြ စေ ျားကွက်မြြှင်တင်စရျား စထာက်ြံစြျားြှုကှိို ေေဥ်စြျားပြျား
Viettel စရာင်ျားခ ြှုြ ာျား တှိိုျားမြင်စေရန်အတွက် ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို ဗယက်နြ်
တွင် သံိုျားသြ်စြျားသည်။ Comit အစနမ င် Mytel သံိုျားေွြဲသူစဒတာြ ာျားကှိို သံိုျားသြ်ရန်အတွက်
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Flytxt ေနေ်ကှိို အလာျားတူ သံိုျားြသံိုျားနင
ှ ် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ Comit ၏ ဥာဏ်ရည်တို နည်ျားြညာကှိို
ရရှှိြှု ရှှိြရှှိကှိို ြသှိရြါ။

၃ (၄.၂)

FPT
FPT သည် ဗယက်နြ်အစမခေှိိုက် အဓှိကက စသာ စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားနင
ှ ် နည်ျားြညာ

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားတခိုမ ေ်ပြျား လံိုမခံ စရျားနင
ှ ် ကာကွယ်စရျားအြါအဝင် ကဏ္ဍြ ာျား၌
လိုြ်စ

ာင်စနကာ Viettel ၏ ြှိတ် က်တရြ်လည်ျား မ ေ်သည်။247 ၂၀၁၃ ခိုနေ
ှ ်တွင် FPT ြှ

မြန်ြာမြည်တွင် ရံိုျားခန်ျားတေ်ခို ွငလှ
် ေ်ခြဲပြျား မြန်ြာမြည်၏ နှိင
ို ်ငလ
ံ ံိုျား

ှိိုငရ
် ာအ

င်

ဝင်ထွက်စြါက် (national portal)၊ ဘဏ္ဍာစရျားဝန်ကကျားဌာန၏ စဒတာေင်တာ ၆ ခို၊ Myanmar
Payment Union (MPU) အတွက် မြန်ြာ၏ နှိင
ို င
် လ
ံ ံိုျား

ှိိုငရ
် ာ စငွစ ကျားစမြာင်ျားလြဲမခင်ျားေနေ်အာျား

လည်ြတ်စြျားြှု အြါအဝင် မြန်ြာအေှိိုျားရနှင် အဓှိကက စသာ ကန်ထရှိိုက်ြ ာျား ရရှှိထာျားသည်။
FPT အစနမ င် မြန်ြာမြည်တွင် Mytel အတွက် စဒတာေင်တာကှိိုလည်ျား အလာျားတူ
စ

၃ (၄.၃)

ာက်လိုြ်စြျားစနြါသည်။248

Taicom JSC
Taicom သည် ဗယက်နြ် ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားတေ်ခိုမ ေ်ပြျား Mytel နှင် ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်
ေခန်ျားြ ာျားအတွငျား် အြါအဝင် Mytel အတွက်
စ

က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျား

ာက်လိုြ်စရျားတွင် ြါဝင်ြတ်သက်စနသည်။ (အခန်ျား ၅ တွင် ကည်ြါ။) Justice For

Myanmar အစနမ င် Taicom ၏ မြန်ြာမြည်တွငရ
် ှှိစသာ တရာျားဝင် လက်စအာက်ခံကိုြပဏ
တေ်ခိုခို၏ အစထာက်အထာျားကှိို ြရှာစ ွနင
ှိို ခ
် ြဲြါ။
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အခန္ း ၄

စစ္တပ္ႏွင့္ MYTEL
ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တု
•

ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာ ရရွိေရးသည္ မျဖစ္မေန
အေရးႀကီးသည္။ ေစ်းကြက္လြတ္လပ္မႈျပဳျခင္း အက်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာ
အေနျဖင့္ ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လက္လွမ္းမီ
မႈကို ရရွိလာသည္။

•

ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးမ်ား၏ စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အဓိက က်ေသာ
ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ Mytel ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္
ျဖစ္ေစ၊ Mytel မွတဆင့္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ေၾကာင့္
ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ပံ့ပိုးကူညီ
ေနရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

•

ဂ်ပန္ အာကာသ ေအဂ်င္စီျဖစ္သည့္ JAXA ႏွင့္ ၎ျဖင့္ မဟာမိတ္ျပဳ
ထားေသာ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္မ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အ
က်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ ျမန္မာအာကာသ အစီအစဥ္ကို ေထာက္ပံ့
ေနၾကသည္။

၄ (၁)

AsiaSat (စဟာင်စကာင်)

၄ (၂)

Hughes Network Systems (USA)

၄ (၃)

ဗယက်နြ် ောတှိိုက်နင
ှ ် စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျား (VNPT)

၄ (၄) Gilat ပဂ္ှိ လ်တို ကွနရ
် က်ြ ာျား (အေစစရျား)
၄ (၅)

Intelsat (လူဇင်ဘတ်/အစြရှိကန်)

၄ (၆)

JAXA, Hokkaido and Tohoku တကကသှိိုလ်ြ ာျား (ဂ္ ြန်)

အခန်ျား ၄။
ပဂ္ှိ လ်တို

က်သွယ်စရျား (Satcom) သည် ေေ်တြ်၏ ကွြ်ကြဲြှုနင
ှ ် ထှိနျား် ခ ြ်ြှုေနေ်အတွက် တင်သာြကဘြဲ

အလက်ထစရာနေ် ေေ်ြွြဲ၊ ဒံျားို က ည်ေနေ်ြ ာျား၊ စရတြ်နင
ှ ် စလတြ် ေေ်
သည် ေက်ရိုြ်ြ ာျား (killer robots)၊ အခ က်မြ

င်စရျားြ ာျား၊ အလှိိုအစလ ာက်ြေ်ခတ်

က်သွယ်ြှု ကာျားမ တ် ြ်ျားယူမခင်ျား နှင် မြည်သူလူထိုအာျား

စောင် ကည်မခင်ျား တှိိုအတွက်ြါ အစရျားြါသည်။ ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားသှိို လက်လှြ်ျားြြှုသည် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ လူြ ှိ ျားတိုနျား်
သတ်မ တ်ြှုြ ာျား၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား အေရှှိသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနမ် ခင်ျားကှိို စထာက်ခံြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနသည်။

ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားသည် စဝျားလံစသာစဒသြ ာျားရှှိ မြည်သူြ ာျားအာျား ြှိိုဘှိိုငျား်
ကွနရ
် က်နင
ှ ် စဒသတွငျား် ကွနရ
် က်ငယ်အ ကာျား ခ ှိတ်
အာျားမ င် အရြ်ဘက်
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က်ြံြှိိုျားြှု (backhaul support) ကှိို မြ လိုြ်စြျားမခင်ျား

က်သွယ်စရျားတွင် အခန်ျားကဏ္ဍတေ်ရြ်အမ ေ် စ

ေေ်တြ်နင
ှ ် Mytel

က်သွယ်စရျားပဂ္ှိ လ်တို

က်သွယ်စရျားကှိို ရရှှိစေနှိင
ို မ် ခင်ျားနင
ှ ် ြင်ြ
ာင်ရွက်စြျားစနြါသည်။ “ေည်ျားကြ်ျား

ရှှိစသာ” ဒြှိိုကစရေေနေ်သှိို အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားစရျားြှတ
မြင်ြာျားလာခြဲပြျား ေေ်တြ်၏ ေွြ်ျားစ
ဥျားစ

င် မြန်ြာေေ်တြ်၏ ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားသှိို လက်လှြ်ျားြြှု

ြှ စန ွယ်ရာရှှိသည်။ အြ ှိ ျားသာျား ဒြှိိုကစရေအ ွြဲှုံ့ခ ြ်
ာင်ရည်ကှိိုလည်ျား အာျားမြင်

ာင်သည် အေှိိုျားရ၏ အတည်မြ ခ က်နင
ှ အတူ
်
ကြ္ာဘဏ်ြှ စထာက်ြံသည်

က်သွယ်စရျား

မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှုြ ာျား၏ ရလဒ်တေ်ရြ်အစနမ င် စြေါ်ထွက်လာခြဲသည် မြည်တွငျား်

က်သွယ်စရျားပဂ္ှိ လ်တို

ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျားက ဤသည်ကှိို ြံြှိိုျားစြျားသည်။

၄ (၁)

AsiaSat (ဝဟာင်ဝကာင်)

AsiaSat

ှိိုသည်ြှာ မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် တှိိုက်ရို ှိက် ခ ှိတ်

က်ြှုရှှိသည် စဟာင်စကာင် အစမခေှိိုက် ပဂ္ှိ လ်တို

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျား မ ေ်သည်။ AsiaSat ကှိို CITIC နှင် Carlyle အိုြ်ေိုြှ ြှိိုင်

ှိိုငသ
် ည်။ CITIC သည်

စဟာင်စကာင်တွင် ောရင်ျားသွငျား် ထာျားစသာ တရိုတ်မြည် ဘဏ္ဍာစရျားဝန်ကကျားဌာနြှ အြ ာျားေိုြှိိုင်

ှိိုငထ
် ာျားသည်

ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားအိုြ်ေိုကကျား မ ေ်သည်။ CITIC သည် တရိုတ်-မြန်ြာ ေျားြွာျားစရျားေကကဂန် (CMEC) ၏
အေှိတ်အြှိိုငျား် အမ ေ် ရခှိိုငမ် ြည်နယ် စက ာက်မ
ှိြ်ကြ်ျားကှိို စ ာ်စ

ရှှိ အမငင်ျားြွာျား ွယ်မ ေ်သည် အထူျားေျားြွာျားစရျားဇံိုနင
ှ ် စရနက်

ာင်ရန် ယာယ အက ှိ ျားတူေျားြွာျားအ ွြဲှုံ့ကှိို ဥျားစ

ာင်စနသည်။ 249 Carlyle အိုြ်ေိုသည် Nasdaq

တွင် ောရင်ျားတင်ထာျားသည် အစြရှိကန် အစမခေှိိုက် ရှယ်ယာအိုြ်ေိုမ ေ်သည်။ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် Wall Street
ဂ္ ာနယ်၏ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားြှုက အစြရှိကန် ပဂ္ှိ လ်တိုနည်ျားြညာကှိို AsiaSat ြှတ

င် တရိုတ်အေှိိုျားရက ရယူြှုနင
ှ ်

စတာင်တရိုတ်ြင်လယ်နင
ှ ် Xinjiang တှိို အြါအဝင် “ရြဲနင
ှ ် ေေ်တြ် အာဏာ အာျားစကာင်ျားလာစေရန်” AsiaSat
ကှိို အသံိုျားမြ ခြဲြှုကှိို စ ေါ်ထိုတ်ခြဲသည်။250 ရလဒ်အစနမ င် AsiaSat အာျား ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားြှုတေ်ရြ်လိုြ်ရန်

အစြရှိကန် စအာက်လွှတ်စတာ်ြှ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် ဒဇင်ဘာတွင် အြှိနထို
် တ်မြန်ခြဲသည်။251

မြင်ြ

က်သွယ်စရျားအတွက် မြန်ြာမြည်တွင် AsiaSat ကွနရ
် က်ကှိို တရိုတ်ြှ တြ်

အခ ှိနက
် ေ၍၊ AsiaSat ြှ မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို ပဂ္ှိ လ်တို

င်စြျားခြဲသည် ၁၉၈၉ ခိုနေ
ှ ်

က်သယ
ွ ်စရျား အစထာက်အြံအာျား စြျားခြဲသည်။252 ၁၉၉၄

ခိုနေ
ှ ်တွင် AsiaSat 1 ပဂ္ှိ လ်တိုရှှိ စရဒယှိိုအခ က်မြြှုကှိို အမခာျားအခ က်မြြှုသှိို အလှိိုအစလ ာက် ကူျားစမြာင်ျား
စြျားသည်ေက် (Transponder)၏ စလျားြံိုတြံိုကှိို ေေ်တြ်ြှ ငှာျားရြ်ျားမခင်ျားမ င် ၎င်ျား၏ ပဂ္ှိ လ်တို ေွြ်ျားစ
နှိင
ို ရ
် ည်ကှိို ခ ြဲှုံ့ထွငခ
် ြဲသည်။253 မြန်ြာေေ်တြ်၏ မြည်သူ
သည် AsiaSat နှင် ကာမြင်လှစသာ

က်

က်

စ
ံ ရျားနင
ှ ေှိ
် တ်ဓာတ်ေေ်

ာင်

င်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ

ံစရျားတေ်ရြ် ရှှိစနခြဲပြျား AsiaSat 2 ြှ ေေ်တြ်ဝါဒမ န်ခ ြှုကှိို

ထိုတ်လွှငစြျား
် ရန် ကန်ထရှိိုက်တေ်ရြ်ကှိို ၁၉၉၇ ခိုနေ
ှ ်တွင် လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည်။254 AsiaSat 2 ကှိို
Lockheed Martin (USA) ြှ
မြည်သူ

က်

က်ခံခြဲစသာ General Electric Astro Space က တည်စ

ံစရျားနင
ှ ေှိ
် တ်ဓာတ်ေေ်

ာက်စြျားခြဲသည်။255

င်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ သည် လူြ ှိ ျားတိုနျား် သတ်မ တ်ြှု၏ အေှိတ်အြှိိုငျား်

တေ်ရြ်အမ ေ် ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျားအစြေါ် အြိုနျား် ေကာျား မ န်ခ ပြျား လူထိုအသှိိုငျား် အဝန်ျားအတွငျား် အ ကြ်ျား က်ြှုကှိို
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နှုျားှိ

ွရာတွင် ေေ်တြ်ြှ အသံိုျားမြ စနသည် ြဒယာတေ်ခိုမ ေ်စသာ မြဝတ ရိုြ်မြင်သံ ကာျား (MWD) အေအေဥ် ၇

ခိုကှိို လွှငရန်
် AsiaSat 9 ကှိို အသံိုျားမြ စနသည်။ 256 အြိုနျား် ေကာျားသည် “အထူျားသမ င် ရခှိိုင်မြည်နယ်တွင်

အ ကြ်ျား က်ြှုြ ာျား မ ေ်ြွာျားမခင်ျားနင
ှ ် အတူတကွ တွြဲြါလာခြဲသည်။” ကှိို ကိုလသြဂ္ဂ၏ မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ စြေါ်
လွတ်လြ်သည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငက
် စတွှုံ့ ရှှိခြဲပြျား ၎င်ျားအြိုနျား် ေကာျားြ ာျားသည်

“ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျားနင
ှ ် စယဘူယ အာျားမ င် ြွတ်ေလင်ြ ာျားအစြေါ် လူဂ္ိုဏသ
် ှိကခာကှိို ကင်ျားြြဲစေသည်၊
အသစရ က်သည် အသံိုျားအနှုျားံ ” ြ ာျားမ ေ်စ ကာင်ျား ရှင်ျားမြခြဲသည်။257 AsiaSat 9 ကှိို အစြရှိက အစမခေှိိုက် Maxar
Technologies ြှစ

ာက်လိုြ်စြျားခြဲမခင်ျားမ ေ်ပြျား Maxar ြှ AsiaSat သှိို စရာင်ျားခ ခြဲသည် ပဂ္ှိ လ်တို ၅ လံိုျားအနက်ြှ

၁ ခိုမ ေ်သည်။ 258

၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် ရှိိုဟင်ဂ္ ာ လူြ ှိ ျားတိုနျား်
သတ်မ တ်ြှုကာလအတွငျား် Maxar
ြှ စ

ာက်လိုြ်စြျားသည် AsiaSat

9 ြှ ထိုတ်လွှငခြဲ
် သည်
မြန်ြာေေ်တြ်၏ ထိုတ်လွှငြှု
် ြှ
လွှငကွ
် က်အာျား ြှတတ
် ြ်ျား
ယူထာျားခ က်တေ်ရြ်။
အရင်ျားအပမစ် - YouTube ဝ ေါ်မှ
ပမ တ

AsiaSat အစနမ င် Viettel နှင် ကိုနသ
် ွယ်

က်

ံြှုြ ာျားရှှိသည် မြန်ြာေေ်တြ် ကန်ထရှိိုက်တာတေ်ခိုမ ေ်သည်

King Royal Technologies Co. Ltd. အြါအဝင် မြန်ြာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားတခ ှိ ှုံ့တှိိုနှင် အ

က်အသွယ်ြ ာျား

ရှှိစနြါသည်။ King Royal Technologies အာျား “ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနအတွက် လံိုမခံ သည် ပဂ္ှိ လ်တို

က်သွယ်စရျားြ ာျား [sic]” စထာက်ြံေေဥ်စြျားရန်အတွက် ၂၀၁၃ ခိုနေ
ှ ်တွင် တည်စထာင်ခြဲသည်။ 259 King Royal
Technologies က ကွနရ
် က် အစ

ာက်အအံိုြ ာျား လှိိုငေ
် င်တေ်ခိုကှိို ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်တွင် ရရှှိခြဲပြျား ကြ္ာဘဏ်

စထာက်ြံစသာ ကဏ္ဍလှိိုက် မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျား အေအေဥ်ြ ာျားြှ အက ှိ ျားရရှှိ ခံောျားရမခင်ျားမ ေ်သည်။
ထှိိုလှိိုငေ
် င်စအာက်တွင် ြါဝင်စသာ ဝန်စ
အအံိုြ ာျား၊ ပဂ္ှိ လ်တို
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ာက်

ာက်အအံိုြ ာျား၊ အင်တာနက်၊ ြှိိုက်လှိိုငျား် ၊ တူျားစမြာင်ျား၊

ဓါတ်တှိိုင၊် အသံိုျားြမြ ရစသျားစသာ ှိိုငဘ
် ာြ ာျား အေရှှိသည်တှိိုကှိို ေေဥ်ြံြှိိုျားစြျားမခင်ျား၊

က်သွယ်စရျားကွနရ
် က်ြ ာျား

စနရာခ မခင်ျားနင
ှ ် ထှိနျား် သှိြ်ျားမခင်ျားတှိို ြါဝင်သည်။260

မြန်ြာ ၂၀၁၄ CommuniCast
မြြွြဲ၌ King Royal
Technologies ၏ ထိုတ်ကိုန်
တည်ခင်ျားမြသြှု တရြ်တွင်
မြသထာျားစသာ ေေ်ဘက်

ှိိုင်ရာ

က်သွယ်စရျားကှိရှိယာြ ာျား။
အရင်ျားအပမစ် - King Royal
Technologies

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်အတွငျား် က မြန်ြာ စလစ ကာင်ျားရန် ကာကွယ်စရျား ေေ်

င်စရျား ကွြ်ကြဲြှုဌာနခ ြ်ြှ Viettel ၏

လက်စအာက်ခံကိုြပဏ M1 ကှိို သွာျားစရာက်လည်ြတ်ေဥ်က (အခန်ျား ၃ တွင် ကည်ြါ) ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့တွင်
King Royal Technologies Co. Ltd. ြှ အ ဝ
ွြဲှုံ့ င် ၂ ဥျား လှိိုက်ြါခြဲသည်။261 M1 ၏ ဝက်ဘ်

ှိိုဒတ
် ွင် စ ေါ် မြြှုအရ

King Royal Technologies သည် ေေ်ဘက်စရျားရာ သိုစတသနမြ ြှုနင
ှ ် ေေ်လက်နက်ြေစည်ျားြ ာျား ထိုတ်လိုြ်ြှု
တွင်

က်ေြ်ြတ်သက်စနသည်။ ဤသည်က ေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျား အလိုြ်ေခန်ျားြ ာျား ြါဝင်စနစသာ

အြ ာျားြှိိုငန
် င
ှ ် ြိုဂ္ဂလှိက က်ေြ်ြှု တေ်ရြ် သှိိုြဟိုတ် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို စရာင်ျားခ ရန်အတွက် ေေ်ဘက်သံိုျား
က်သွယ်စရျားကှိရှိယာြ ာျား မြည်တွငျား် ၌ ထိုတ်လိုြ်ြှုတွင် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုတှိို မ ေ်နင
ှိို စ
် ကာင်ျားကှိို စထာက်မြ
စနသည်။ ထှိိုနေ
ှ ်တွငြ
် ှာြင် Justice For Myanmar ြှ ထိုတ်မြန်စသာ စြါက် ကာျားလာသည် ြှတ်တြ်ျားတေ်ခိုအရ
Airbus A319 တေ်ေျားအာျား သံိုျားေွြဲသူ စ ေါ်ထိုတ်စရျားနင
ှ ် ြတ်သက်၍ မြန်ြာေေ်တြ်၏ ြေစည်ျားဝယ်ယြ
ူ ှု
ညွန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ နင
ှ ် အေည်ျားအစဝျားတေ်ရြ် မြလိုြ်ရန် King Royal Technologies ြှ အ

မြန်ြာ၏

က်သွယ်စရျား စေ ျားကွက် ကကျားထွာျားလာသည်နင
ှ အြျှ
်
King Royal Technologies အစနမ င်

အရြ်ဘက်

က်သွယ်စရျားထြဲတွင် စမခတံလက်တံ မ န်က က်လာပြျား ဤကဏ္ဍတွင် ေေ်တြ်နင
ှ ် အက ှိ ျားေျားြွာျား

စရာစထွျားယှက်တင်ရှှိြှုကှိို ထြ်
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င် စ ေါ် မြစနသည်။

၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်တွင် ြစလျားရှာျား အစမခေှိိုက်

က်သွယ်စရျား အိုြ်ေို OCK နှင် King Royal Technologies တှိက
ို

တာဝါတှိိုင် ၉၂၀ အတွက် တယ်လစနာနှင် လွှြ်ျားမခံ စရျား

ွြဲထာျားသည် အငှာျား သစဘာတူညခ က် (master lease

agreement) ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲြှုသည် King Royal Technologies ၏ မြင်သာစသာ ေေ်ဘက်
ဝယ်ယူေိုစ

ာင်ျားြှုြ ာျားကှိို သှိလ က်နင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

ှိိုငရ
် ာ

ျားြှုြ ာျား ြလိုြ်ခြဲမခင်ျားြှာ

တယ်လစနာ၏ ေှိိုျားရှိြ်ေရာစကာင်ျားစသာ ြ က်ကွက်ြှုတေ်ရြ် မ ေ်ခြဲသည်။263 King Royal ၏ ြှိတ် က်မ ေ်စသာ
OCK က တာဝါတှိိုငြ
် ာျားကှိို Mytel သှိို ငှာျားရြ်ျားခြဲသည်။264 King Royal Technologies ြှ မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုင်
က်သွယ်စရျား လိုြ်ငန်ျားေို MPT ကှိို ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား စြျားခြဲရာ King Royal သည် Mytel ၏ ကန်ထရှိိုက်တာ

လည်ျား မ ေ်နင
ှိို စ
် မခြ ာျားသည်။265

King Royal Technologies သည် မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ ာျား AsiaSat ြှတ
စရာင်ျားခ ပြျား ကိုြပဏအစနမ င် ၎င်ျား၏ ပဂ္ှိ လ်တိုဝန်စ

င် ပဂ္ှိ လ်တို

ှိိုငရ
် ာ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိို မြန်ြာေေ်တြ်သှိို စြျားစ

ကှိို အသံိုျားခ သည် အနတရာယ်တေ်ခို ရှှိသည်။ AsiaSat ၏ ဝက်ဘ်

ှိိုဒ် အ

ာင်ြှုြ ာျားကှိို
ာင်ြှုတွင် AsiaSat

ှိိုအရ King Royal Technologies

အစနမ င် AsiaSat 7’s Ku-band frequency spectrum ကှိို အသံိုျားမြ စနသည်။266 King Royal သည်
လက်တစလာတွင် ေျားြွာျားြ က် စ ကညာလှိိုက်သည် ေကဂာြူကိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်စသာ Speedcast International
နှငလည်
်
ျား ပဂ္ှိ လ်တို ကန်ထရှိိုက်တေ်ခို ရှှိြါသည်။267

Myanmar AsiaSat ၏ အမခာျား ကန်ထရှိိုက်တာြ ာျားထြဲတွင် KBZ Gateway နှင် Seanet တှိို ြါဝင်သည်။ KBZ က
အစြရှိကန် စလစ ကာင်ျားအာကာသဘလူျားကကျား မ ေ်သည် Boeing ြှ တည်စ

ာက်စြျားစသာ AsiaSat 4

အြါအဝင် ပဂ္ှိ လ်တို အြ ာျားအမြာျားကှိို အသံိုျားမြ သည်။268 KBZ Gateway နှင် Seanet အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်
နှင် Mytel ကှိို ပဂ္ှိ လ်တို

ှိိုငရ
် ာ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား စြျားစနြည်လာျား

ှိိုသည်ကှိို အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိစနစသာ်လည်ျား

ြသှိရြါ။ ြစလျားရှာျားတွင် အစမခေှိိုက်သည် Seanet သည် နှိင
ို ်ငက
ံ ူျားလက်ြှတ်ြ ာျားနင
ှ ် အလက်ထစရာနေ်
မြည်ဝင်ခွငဗ
် ဇာြ ာျား အြါအဝင် မြန်ြာအေှိိုျားရနှင် ကန်ထရှိိုကြ
် ာျား ရထာျားပြျား MPT ကှိို ပဂ္ှိ လ်တို
ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား စြျားစနရာ မြန်ြာေေ်တြ်ြှိိုင် အစမခခံအစ

ှိိုငရ
် ာ

ာက်အအံိုြြဲ ြှိိုဘှိိုငျား် ကွနရ
် က် MECTel ြှ

အသံိုျားမြ စနနှိင
ို ြ
် ါသည်။269 KBZ Gateway သည် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် နျားကြ်စသာ

က်

ံြှုရှှိသည် အဓှိက ခရှိိုန

လိုြ်ငန်ျားအိုြ်ေိုကကျား မ ေ်စသာ ရန်ကိုနအ
် စမခေှိိုက် ကစြ္ာဇ ကိုြပဏအိုြ်ေို၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် မ ေ်သည်။
ရခှိိုငမ် ြည်နယ်တွင် မြ လိုြ်စသာ ေေ်

င်စရျားြ ာျားနင
ှ ် နယ်ေြ်မခံေည်ျားရို ျားှိ တေ်ခို တည်စ

ာက်ြှုတှိိုအာျား

စထာက်ခံသည်အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်တွင် ၎င်ျား၏ လှုဒါန်ျားြှုြ ာျား မြ ခြဲသည် ရလဒ်တေ်ရြ်
အစနမ င် ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှငက
် ကစြ္ာဇအာျား “လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား လိုြ်စ ာင်ြှုကှိို သှိသာထင်ရှာျားသည် တှိိုက်ရို က
ှိ ် ြံြှိိုျားြှု မြ လိုြ်မခင်ျားအတွက် ရာဇဝတ်စ ကာင်ျား
အရ ေံိုေြ်ျားေေ်စ ျားသင်ပြျား သင်စတာ်ြါက တရာျားေွြဲ ှိိုရန်” ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် အ ကံမြ ခြဲသည်။270
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AsiaSat ၏ မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ခ ှိတ်

က်ြှုြ ာျားသည် ခှိိုငခ
် ှိိုငြ
် ာြာ ရှှိသည်။ AsiaSat နှင် King Royal

Technologies တှိို၏ မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို စြျားစနသည် ပဂ္ှိ လ်တို

ှိိုငရ
် ာ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားသည် ရခှိိုင၊် ခ င်ျား၊ ကခ င်

နှင် ရှြ်ျားမြည်နယ်ြ ာျားတွင် မ ေ်ြွာျားခြဲစသာ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

အာျား ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစသာ ရာဇဝတ်ြှုကှိို မ ေ်စေသည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။

၄ (၂)

Hughes Network Systems (USA)

Hughes သည် Nasdaq တွင် ောရင်ျားသွငျား် ထာျားသည် အစြရှိကန် အစမခေှိိုက် ပဂ္ှိ လ်တို နည်ျားြညာနှင်
ဝန်စ

ာင်ြှု ကိုြပဏမ ေ်သည်။ Hughes သည် Hughes JUPITER ေနေ်ကှိို အသံိုျားမြ ရန်အတွက် Seanet နှင်

KBZ Gateway တှိိုနှင် ကန်ထရှိိုက်ရှှိထာျားသည်။ ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ် သတင်ျားထိုတ်မြန်ခ က်အရ Seanet အစနမ င်
က်သွယ်စရျား ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားနင
ှ ် Mytel၊ မြန်ြာေေ်တြ်တှိိုြါ ြါဝင်နင
ှိို စ
် သာ အြည်ြစ ေါ်ထာျားသည်
အေှိိုျားရ စအဂ္ င်ေြ ာျားအာျား အလိုြ်အစကျွျားမြ ရန်အတွက် Hughes ပဂ္ှိ လ်တို ကွနရ
် က်ကှိို အသံိုျားမြ လှိြ်ြည်
ဟို

ှိိုသည်။271 Seanet သည် နှိင
ို င
် ံစတာ်၏ ဇဝအခ က်အလက် အသံိုျားမြ လူြိုဂ္ဂှိ လ် အစထာက်အထာျား

(biometric identity) မြ လိုြ်မခင်ျားနင
ှ ် လူဝင်ြှုကကျား ကြ်စရျား

ှိိုငရ
် ာ ကန်ထရှိိုက်ြ ာျားအတွက် Hughes ကှိို

အသံိုျားမြ နှိင
ို ် ွယ် ရှှိသည်မ ေ်ရာ မြန်ြာနှိင
ို င
် သ
ံ ာျားမ ေ်ြှု ြူစဘာင်အတွငျား်

ှိိုျားရွာျားမြင်ျားထန်ေွာ ခွြဲမခာျားခံထာျားရစသာ

ရှိိုဟင်ဂ္ ာတှိို၏ အခွငအစရျား
်
ကှိို ထြ်ြံထှိြါျားနှိင
ို စ
် ြသည်။272 ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် KBZ Gateway ြှ အြည်ြစ ေါ်
သည် “မြန်ြာမြည်ရှှိ ဥျားစ

ာင် ြှိိုဘှိိုငျား် ကွနရ
် က် စအာ်ြစရတာနှင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာအတွက်” ကွနရ
် က်ခ ြဲှုံ့ထွငမ် ခင်ျား

လိုြ်ရန် ၎င်ျား၏ ပဂ္ှိ လ်တိုကှိို အသံိုျားမြ စနသည်ဟို Hughes ြှ စ ကညာခြဲရာ ယင်ျားစအာ်ြစရတာြှာ Mytel
မ ေ်နင
ှိို သ
် ည်။273

ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်
ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ်

က်

ှိိုငရ
် ာ လြ်ျားညွှနြ
် ှုစအာက်တွင် Hughes အစနမ င် ၎င်ျား၏

ံြှုြ ာျားအတွငျား် လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို တာျား

Hughes အစနမ င် လူအခွငအစရျား
်
တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

ျားရြည်။ လှိိုက်စလ ာညစထွောွ

ျားြှုကှိို အာျားကကှိ ျားြာန်တက် လိုြ်စ

ာင်ရန်နင
ှ ် ၎င်ျား၏

ပဂ္ှိ လ်တိုနည်ျားြညာက မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို တှိိုက်ရို ှိက် သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်ပြျား အက ှိ ျားြမ ေ်စေစရျား စသခ ာစအာင်
ြလိုြ်စ
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ာင်နင
ှိို ြ
် ါက မြန်ြာမြည်ြှ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုကှိို
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ိုတ်ခွာရြည်။
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၄ (၃)

ဗယက်နမ် စာတိက်နင
ှ ့်် ဝ ကျားနန်ျားဆက်သယ
ွ ဝ
် ရျား (VNPT)

VNPT သည် သတင်ျားအခ က်အလက်နင
ှ ်

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနြှ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် လွှြဲစမြာင်ျားခံခြဲရပြျားစနာက်

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေိုြ ာျား၌ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်၏ စငွြင်စငွရင်ျားအာျား ေြံခန်ခွြဲသည် စကာ်ြတစအာက်ရှှိ ဗယက်နြ်၏
နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှိိုင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေို မ ေ်သည်။ VNPT အစနမ င် လက်ရှှိတွင် ပဂ္ှိ လ်ြတ်လြ်ျားစ ကာင်ျားစြေါ်၌
ပဂ္ှိ လ်တို ၂ လံိုျားရှှိသည်။ ၂၀၀၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် လွှငတင်
်
ခြဲစသာ Vinasat-1 နှင် ၂၀၁၁ ခိုနေ
ှ ် တွင် လွှငတင်
်
ထာျားစသာ
Vinasat-2 တှိိုမ ေ်သည်။ ထှိိုပဂ္ှိ လ်တို ၂ ခိုေလံိုျားကှိို Lockheed Martin က စ

ာက်လိုြ်၊ လွှငတင်
်
စြျားခြဲမခင်ျား

မ ေ်သည်။274 VNPT ၏ မြန်ြာမြည်အတွငျား် သှိို ဝင်စရာက်ြှုသည် ယခင် ေေ်အာဏာရှငအ
် ေှိိုျားရက ၂၀၁၀ ခိုနေ
ှ ်
တွင် လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည် နှေ်ဥျားနေ
ှ ်ဘက် သစဘာတူညခ က်၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် မ ေ်ပြျား Viettel အတွက်
မြဌာန်ျားခ က်ြ ာျားလည်ျား အလာျားတူ ြါဝင်ခြဲသည်။275

မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနကှိို ြံြှိိုျားစြျားထာျားပြျားသာျား ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား၏ နယ်စမြဧရှိယာ လွှြ်ျားမခံ ြှုကှိို

ခ ြဲှုံ့ထွငရ
် န်အတွက်သာ သျားသန်မ ေ်သည် Vinasat ကှိို အသံိုျားမြ စရျား လက်လှြ်ျားြရန် မြန်ြာမြည် အစမခေှိိုက်
ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် ကိုြပဏ Terabit Wave က VNPT နှင် နာျားလည်ြှု ောချွနလ
် ွှာကှိို ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်တွငသ
် စဘာတူ
လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည်။276 ထှိိုနေ
ှ ်အတွငျား် ြှာြင် Vinasat ကှိိုလက်လှြ်ျားြစေရန်အတွက် VNPT က
မြန်ြာကိုြပဏြ ာျားမ ေ်သည် Elite Telecom အြ ာျားြှိိုငက
် ိုြဏ
ပ ၊ Fortune International တှိိုနှင် သစဘာတူ
လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည်။ Fortune International ၏ ေြံခန်ခွြဲြှု ဒါရှိိုက်တာ ဦ်းမြဟန်သည် Mytel ၏
ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူ တေ်ဥျားလည်ျားမ ေ်၊ ဘိုတ်အ ွြဲှုံ့ဝင်တေ်ဥျားလည်ျား မ ေ်စနသည်။

Terabit Wave သည် ြှိိုငျား် တူျားစ ေါ် မခင်ျား၊ စ

ာက်လိုြ်စရျား၊ ခရျားသွာျားလိုြ်ငန်ျားနင
ှ ် ဘဏ္ဍာစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား

အြါအဝင် ကဏ္ဍြ ာျားတွင် လည်ြတ်လြ
ို ်စ

ာင်စနသည် ခရှိိုန ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားအိုြ်ေိုကကျား တေ်ခိုမ ေ်စသာ A1

ကိုြပဏြ ာျားအိုြ်ေို၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏတေ်ခိုမ ေ်သည်။ Terabit Wave ကှိို ၂၀၁၂ ခိုနေ
ှ ်တွင် ြှတ်ြံိုတင်
ထာျားခြဲပြျား ကြ္ာဘဏ်ြှ စထာက်ြံခြဲသည်

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ စေ ျားကွက်လွတ်လြ်ြှုမြ စရျား အေအေဥ်ြှ

အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျား ရယူမ ေ်ထွနျား် ခြဲသည်။ Terabit Wave သည် “ပဂ္ှိ လ်တို

အအံိုြ ာျား၊ ဝါယာလှိိုငျား် မ င်

ှိိုငရ
် ာ စမြမြင်ေခန်ျားအစ ာက်

က်သွယ်ြှု ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား မြန်စရာင်ျားခ ခွင၊် ဝါယာလှိိုငျား် ြြဲ စမြမြင်အစမခေှိိုက်

က်သွယ်ြှု ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား မြန်စရာင်ျားခ ခွင၊် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာနှင် မြည်တွငျား် ကွနရ
် က်သယ်ယူြှိိုစ ာင်စရျားနင
ှ ်
လြဲလှယ်မခင်ျား ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား၊ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဝင်ထွက်စြါက် ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား (gateway services)၊ ရွ က်တှိိုငြ
် ာျား၊
ြှိိုက်ြ ာျား၊ တူျားစမြာင်ျားြ ာျား၊ ဓါတ်တှိိုငြ
် ာျား၊ အသံိုျားြမြ ရစသျားစသာ ှိိုငဘ
် ာြ ာျား၊

က်သွယ်ြှုြ ာျားကှိို ထိုတ်လွှင်

လက်ခံ က်လက်ြှိိုစ ာင်ရန် တည်စ ာက်ထာျားပြျားစသာ စရဒယှိိုကှိရှိယာြ ာျား” တှိိုြါဝင်သည် ဝန်စ ာင်ြြ
ှု ာျား
အတွက် ကွနရ
် က်အစ

100

ာက်အအံို

က်သွယ်စရျား လှိိုငေ
် င်တေ်ခိုကှိို ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်တွင် ရရှှိခြဲသည်။ Terabit Wave

ဗယက်နြ် ောတှိိုက်နင
ှ ် စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျား (VNPT)

သည်

က်သွယ်စရျားလှိိုငေ
် င် ြရရှှိြကတည်ျားက မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို

က်သွယ်စရျား ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

စြျားစနခြဲသည်။

Terabit Wave နှင် ဗယက်နြ် အစမခေှိိုက် နည်ျားြညာအ ွြဲှုံ့ မ ေ်သည် OSB JSC တှိိုက Mytel အတွက်
ြင်ြကွနရ
် က်နင
ှ ် စဒသတွငျား် ကွနရ
် က်ငယ်အ ကာျား ခ ှိတ်
ဝန်စ

က်စြျားနင
ှိို စ
် သာ ပဂ္ှိ လ်တို အစမခမြ ကွနရ
် က်

ာင်ြှု (satellite mobile backhaul network services) ကှိို ြံြှိိုျားစြျားရန် ြူျားစြါင်ျားလိုြ်ငန်ျားကှိို Com &

Com ကှိို ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်တွင် ွြဲှုံ့ေည်ျားခြဲသည်။ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် ဘယ်လ်ဂ္ ယံ အစမခေှိိုက် Newtec က Mytel
ကွနရ
် က်အတွက် ၎င်ျား၏ Mx-DMA ေနေ်ကှိို ြံြှိိုျားစြျားနင
ှိို ရ
် န် Com & Com နှင် လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည်။ 277
ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှင၏
် ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် အေရင်ခံော ထွက်ပြျားစနာက် နာြည်စ ေါ် မြ
ခံခြဲရစသာ Newtec သည် Com & Com နှင် ၎င်ျား၏

က်

ံစရျားကှိို မ တ်စတာက်ခြဲသည်။278

Com & Com သည် Vinasat အာျား မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် စေ ျားကွက်တင်မခင်ျားကှိို မြ လိုြ်ရန်အတွက် ONET
ကိုနတ
် ံ

ှိြ်နာြည်စအာက်တွင် ကန်ထရှိိုက်တေ်ရြ်ကှိို ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်တွင် လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည်။ ONET သည်

Mytel ၏ ကန်ထရှိိုက်တာမ ေ်ပြျား ပဂ္ှိ လ်တိုဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား ေေဥ်စြျားသည်။ Com & Com ဝက်ဘ်

အစရျားစြေါ်နင
ှ ် အလ င်အမြန်တိုနမြန်
် ြှု၊ ြင်လယ်စရစ ကာင်ျား ပဂ္ှိ လ်တို
ြတ်သက်စသာ ပဂ္ှိ လ်တို
စနေဥ်

ှိိုသည်

ှိိုဒက
်

က်သွယ်စရျား၊ စလစ ကာင်ျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျားနင
ှ ် ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနနှိင
ို စ
် သာ “စရွ ှုံ့လ ာျား

က်သွယ်စရျား”အေရှှိသည်တှိိုအတွက် ONET အာျား အသံိုျားမြ ြှုြ ာျားကှိို ောရင်ျားစ ေါ် မြထာျားသည်။279

Terabit Wave ၏ ေျားြွာျားစရျား လိုြ်စ
က်သွယ်စရျားလိုြ်စ

ာင်ြှုြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်၏ ကိုနသ
် ွယ်ြှု

ှိိုငရ
် ာနှင် ေေ်ဘက်စရျားရာ

ာင်ြှု ၂ ြ ှိ ျားေလံိုျားြှ အက ှိ ျားအမြတ် ရရှှိစနသည် စထာက်ြံတင်သွငျား် သူတေ်ဥျား၏ ဥြြာ

တေ်ရြ်မ ေ်သည်။

OSB JSC က ေေ်တြ်ကှိို နည်ျားြညာြ ာျား စြျားအြ်စနစ ကာင်ျား Justice For Myanmar အစနမ င် အတည်
ြမြ နှိင
ို သ
် ည်တခ ှိနတ
် ည်ျားြှာြင် Mytel ၏ အစထာက်အထာျားြ ာျားကှိို ကည်မခင်ျားအာျားမ င် ၎င်ျားကှိို ေေ်ဘက်
ရည်ရွယ်ခ က်အတွက် အသံိုျားမြ စနမခင်ျားြ ာျား မ ေ်နင
ှိို ် ွယ်ရာရှှိသည်။ အနည်ျား

ံိုျားအစနမ င် OSB JSC သည်

ေေ်တြ်ြှ စငွစ ကျားအရ အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျား် စနစသာ Mytel နှင် ကိုနသ
် ွယ်ြှု
ြှတ

င် ေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် တှိိုက်ရို က
ှိ ်

VNPT နှင် Terabit Wave ြှ မြန်ြာေေ်တြ်၏
နည်ျားြညာနှင် ဝန်စ
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က်

ံစရျား ရှှိစနြှုြ ာျား

က်နယ
ွ ်စနသည်။

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ သှိို ြံြှိိုျားစြျားစနစသာ

ာင်ြြ
ှု ာျားြှာ သှိသာထင်ရှာျားလှပြျား ရခှိိုင၊် ခ င်ျား၊ ကခ င်နင
ှ ် ရှြ်ျားမြည်နယ်ြ ာျားတွင်

ဗယက်နြ် ောတှိိုက်နင
ှ ် စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျား (VNPT)

ေေ်ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို မြ လိုြ်မခင်ျားတွင် ြံြှိိုျားကူညသည်

ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် ညြျှသည်ဟို ရရှှိထာျားစသာ အစထာက်အထာျားကှိို အစမခခံ၍ Justice For Myanmar က
နှိဂ္ံိုျားခ ြ်ြါသည်။ ထှိိုအမြင် OSB JSC သည် ြူျားတွြဲလိုြ်ငန်ျား Com & Com ြှတ
ြညာကှိို ြံြှိိုျားစြျားမခင်ျားမ င် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

င် Mytel အာျား ပဂ္ှိ လ်တို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနမ် ခင်ျားကှိို

စထာက်ခံြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနနှိင
ို သ
် ည်။

၄ (၄)

Gilat ဂ ိြုလ်တ ကွန်ရက်မျာျား (အစစဝရျား)

Mytel ေတင်လိုြ်စ

ာင်ြှုကှိို ဥျားတည်စနသည်အခ ှိန၊် ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ် ဇွနလ
် က မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စအာ်ြစရတာ ၄

ခိုအနက်ြှ တေ်ခိုအတွက် ြင်ြကွနရ
် က်နင
ှ ် စဒသတွငျား် ကွနရ
် က်ငယ်အ ကာျား ခ ှိတ်
အစမခမြ

က်စြျားနင
ှိို စ
် သာ ပဂ္ှိလ်တို

ြဲလ်လူလာ ကွနရ
် က်တေ်ခို (Satellite based backhaul network) ကှိို “အမြန်

ံိုျား စနရာခ ြှု”

အတွက် Gilat နှင် သစဘာတူညြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ခြဲစ ကာင်ျား စရွှသံလွငအ
် ိုြ်ေို၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် တေ်ခိုမ ေ်သည်
SkyNet က စ ကညာခြဲရာ ၎င်ျားစအာ်ြစရတာြှာ Mytel အတွက် မ ေ်နင
ှိို ် ွယ်ရှှိသည်။280 Gilat ပဂ္ှိ လ်တိုကွနရ
် က်
ြ ာျားသည် အရြ်ဘက်နင
ှ ် ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ Satcom နည်ျားြညာနှင် ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိို စရာင်ျားခ စသာ Tel Aviv

ေစတာစေ ျားကွက်တွင် ောရင်ျားသွငျား် ထာျားသည် အေစစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် တေ်ခိုမ ေ်သည်။ Gilat ၏ အစရာင်ျား
မြြှင်တင်စရျားအ

ှိိုအရ ၎င်ျား၏ လိုြ်ငန်ျားသည် “ကြ္ာတဝှြ်ျားရှှိ ေေ်ဘက်ြှ ဝယ်ယူသံိုျားေွြဲသူြ ာျားအတွက် ၎င်ျားတှိို၏

အဓှိက အာျားသာခ က်မ ေ်စသာ စမြမြင်၊ စဝဟင်နင
ှ ် စရစ ကာင်ျား ှိိုငရ
် ာ အ င်မြင် ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား
အစမ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစနသည်။” 281 ဟို ှိိုသည်။ Gilat က အစြရှိကန်ေေ်တြ်၏ တှိိုက်စလယာဥ်
သတင်ျားအခ က်အလက် ကွနရ
် က် - နည်ျားဗ ဟာ ြရှိိုဂ္ရြ် (Warfighter Information Network-Tactical
(WIN-T) programme) ကှိို စရာင်ျားခ စြျားသည်။ 282 Gilat က အြည်ြစ ေါ် မြလှိိုစသာ ြှိိုဘှိိုငျား် စအာ်ြစရတာ၏
လက်စအာက်ခံကိုြပဏနှင်
ထိုတ်စ ေါ်စမြာ

က်

ံစရျားတေ်ရြ် ရှှိစနခြဲပြျား မ ေ်ပြျား မြန်ြာမြည်တွင် ေြံခ က် ြ ာျားေွာရှှိသည်ဟို

ှိိုခြဲသည်။

မြန်ြာေေ်တြ်၏ မြည်သူ

က်

ံစရျားနင
ှ ် ေှိတ်ဓာတ်ေေ်

င်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏ SkyNet ြှ

ထိုတ်လွှငစနြှု
်
ြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်၏ အြိုန်ျားေကာျား မ န်ခ ြှုတွင် Gilat ပဂ္ှိ လ်တိုကွနရ
် က်ြ ာျား၏
အက ံ ျားဝင်ြတ်သက်ြှု မ ေ်စေသည်။

Gilat နည်ျားြညာသည် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို ြံြှိိုျားစနခြဲသည်။ ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်တွင် “မြန်ြာအေှိိုျားရ စအဂ္ င်ေ”
တေ်ခိုအတွက် “နည်ျားဗ ဟာက စသာ ပဂ္ှိ လ်တို
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က်သွယ်စရျား ယူနေ်ြ ာျား” ြါ ြါဝင်သည် ပဂ္ှိ လ်တို

က်သွယ်စရျား ဝယ်ယူြှု သစဘာတူညခ က်တေ်ရြ်ကှိို Gilat က ထိုတ်မြန်စ ကညာခြဲသည်။

၎င်ျားသစဘာတူညခ က်ထြဲတွင် လူနင
ှ အတူ
်
သယ်စ ာင်နင
ှိို စ
် သာ ေေ်စမြမြင်သံိုျား ပဂ္ှိ လ်တို
က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာ (SatTrooper Manpacks) နှငအတူ
်
SkyEdge II hub နှင် terminals၊
Raysat စရွ ှုံ့လ ာျားစနေဥ်သံိုျား ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား အင်တင်နာြ ာျား၊ WaveStream BUCs [ ပဂ္ှိ လ်တို
အသံလွှငြှု
် ြ ာျားတွင် သံိုျားသည် block upconverters] နှင် ြူျားတွြဲြါ modems ြ ာျား”တှိိုြါဝင်သည်။283
Terabit Wave က “လူနင
ှ အတူ
်
သယ်စ
ပဂ္ှိ လ်တို

ာင်သည် ကှိရှိယာ (Manpacks) နှင် စရွ ှုံ့လ ာျားစနေဥ်သံိုျား

က်သွယ်စရျား (Satcom-on-the-Move)”ကှိို လက်ခံြည်သူြှာ မြန်ြာေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ မ ေ်စ ကာင် ၎င်ျားတှိို၏ ဝက်ဘ်

ှိိုဒတ
် ွင် အတည်မြ ခြဲသည်။284

မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို စနာက်ထြ် ကှိရှိယာြ ာျား ထြ်ြံစြျားမခင်ျား ရှှိြရှှိနင
ှ ် မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် ပဂ္ှိ လ်တိုြှ
စဒတာြ ာျားကှိို လက်ခံထိုတ်လွှငနှိ
် င
ို စ
် သာ နှေ်လြ်ျားသွာျား စမြမြင်ေခန်ျားြ ာျား (VSAT) အတွက်

က်လက်

စထာက်ြံ စြျားြစြျားတှိိုကှိို ြသှိရြါ။ Gilat ပဂ္ှိ လ်တို ကွနရ
် က်ြ ာျား၏ ထိုတ်မြန်ခ က်အရ “Terabit

Wave သည် စရှ ှုံ့တန်ျားတွငရ
် ှှိစသာ ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ
် ာ နှင် စဒသခံ စမ ရှငျား် နည်ျားနာ ြံြှိိုျားသူြ ာျား ြါဝင်သည်
စလလံမ ေ်ေဥ်တေ်ခိုအတွငျား် ြှ အနှိင
ို ရ
် သည်။” ဟို
ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ

ှိိုစသာစ ကာင် မြန်ြာမြည်ရှှိ ြှိိုြှိိုက ယ်မြန်စသာ

က်သွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ဝယ်ယူေိုစ

သည်။285 ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန၏ ဝက်ဘ်

ှိိုဒတ
် ွငြ
် ူ

ာင်ျားစရျား လိုြ်ငန်ျားတေ်ခိုကှိို စထာက်မြစန
က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ အတွက်

“စလလံမ ေ်ေဥ်” အစ ကာင်ျား အစထာက်အထာျားြရှှိြါ။ အကယ်၍ စလလံမ ေ်ေဥ်ရှှိခြဲြည်

ှိိုလျှငလ
် ည်ျား

ဒြှိိုကစရေနည်ျားက စသာ ကကျား ကြ်ြှု ြရှှိဘြဲ အက င်ြ က်မခောျားြှု ကကျားြာျားနင
ှိို သ
် ည် အနတရာယ်နင
ှ အတူ
်
လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ေွာ က င်ျားြမခင်ျားသာ မ ေ်နင
ှိို ြ
် ါသည်။

Terabit Wave ြှ
ြံြှိိုျားစြျားထာျားစသာ Gilat
ကှိရှိယာြ ာျားကှိို
က်သွယ်စရျားညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ
ြှ တြ် ွြဲှုံ့ဝင်ြ ာျားက
သရိုြ်မြသစနေဥ်၊
အရင်ျားအပမစ် - Terabit Wave
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ရရှှိထာျားစသာ အစထာက်အထာျားကှိို အစမခခံ၍ မြန်ြာေေ်တြ်

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ သှိို Terabit

Wave/A1 Group နှင် Gilat Satellite Networks တှိိုြှ ြံြှိိုျားစြျားစနစသာ နည်ျားြညာနှင် ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားသည်

သှိသာထင်ရှာျားလှပြျား ရခှိိုင၊် ခ င်ျား၊ ကခ င်နင
ှ ် ရှြ်ျားမြည်နယ်ြ ာျားတွင် ေေ်ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို က ျားလွနရ
် ာတွင် စထာက်ခံြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညသည် ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် ညြျှသည်
ဟို Justice For Myanmar က နှိဂ္ံိုျားခ ြ်ြါသည်။

၄ (၅)

Intelsat (လဇင်ဘတ်/အဝမရိကန်)

Intelsat သည် နယူျားစယာက်ေစတာစေ ျားကွက်တွင် ောရင်ျားသွငျား် ထာျားစသာ လူဇင်ဘတ်အစမခေှိိုက် ပဂ္ှိ လ်တို
စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် မ ေ်သည်။ ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်တွင် “မြန်ြာအေှိိုျားရ၏ ကွနရ
် က်” နှင် ြှိိုဘှိိုငျား် စအာ်ြစရတာြ ာျားအတွက်
Intelsat ပဂ္ှိ လ်တို ၂ လံိုျားအာျား လက်လှြ်ျားြှရရှှိစေြှုကှိို မြန်ြာအေှိိုျားရအာျား စြျားအြ်ရန်အတွက် ြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန (MOTC) နှင် ငှာျားရြ်ျားြှုောခ ြ်တေ်ရြ်ကှိို Intelsat ြှ လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည်။286
သစဘာတူညခ က်၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် တေ်ရြ်အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်သည် Intelsat ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ ခွင်
ရခြဲသည်ြှာ မ ေ်နင
ှိို စ
် မခြ ာျားပြျား Intelsat ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားအစနမ င် ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျားအစြေါ် က ျားလွနသ
် ည် ၂၀၁၇

ခိုနေ
ှ ် လူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှုကှိို တှိိုက်ရို ှိက် ြံြှိိုျားရာ စရာက်ခြဲနှိင
ို သ
် ည်။

၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် ဇနနဝါရတွင် အြ ှိ ျားသာျားဒြှိိုကစရေအ ွြဲှုံ့ခ ြ် ဥျားစ

ာင်သည် အေှိိုျားရ၏ သြမတသည် အသှိစြျား

အစ ကာင်ျား ကာျားခ က် အြှတ် ၁၇/၂၀၁၇ မ င် မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုင် ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် တည်စထာင်စရျား ဥျားစ

ာင်

စကာ်ြတကှိို ွြဲှုံ့ေည်ျားခြဲသည်။ 287 ေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာြင် သြမတြှ စကာ်ြတ၏ ထှိနျား် ခ ြ်ြှုအာျား မြန်ြာေေ်တြ်သှိို
စြျားအြ်ခြဲသည်။ စကာ်ြတကှိို ဒို သြမတ ဒို-ဗှိိုလ်ခ ြ်ကကျား မြင်စ

ွြှ ဥကကဌ အမ ေ် စ

ာင်ရွက်သည်။ စကာ်ြတ

အ ွြဲှုံ့ဝင်ြ ာျားထြဲတွင် တြ်ြစတာ် ကာကွယ်စရျားဥျားေျားခ ြ်၏ အြှိနစြျား
်
ြှုစအာက်ရှှိ ေေ်တြ်ြှ အလာျားတူ ခန်အြ်
ထာျားသူြ ာျားမ ေ်စသာ ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် မြည်ထြဲစရျား ဝန်ကကျားတှိို ြါဝင်သည်။ စကာ်ြတကှိို ြူဝါဒ၊ ဘဏ္ဍာစရျားနင
ှ ်
အေအေဥ် ကကျား ကြ်ြှုတှိိုအတွက် တာဝန်စြျားထာျားသည်။ အသှိစြျားအစ ကာင်ျား ကာျားခ က် ၁၇/၂၀၁၇ အရ
က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ သည် စကာ်ြတ၏ တရာျားဝင် အ ွြဲှုံ့ဝင်ြမ ေ်စသာ်လည်ျား ြထြဥျား
ညြှှိနင
ှိှု ျား် အေည်ျားအစဝျား၏ ဓါတ်ြံိုက ေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏ တံ

ယူနစ ာင်ျားဝတ် အရာရှှိတေ်ဥျား၏ ြါဝင်ြှုကှိို မြသစနသည်။ 288
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ှိြ်တြ်

ံိုျားအကကှိြ်

င်ထာျားစသာ

အေှိိုျားရအစနမ င် အသှိစြျားအစ ကာင်ျား ကာျားခ က် အြှတ် ၁၈/၂၀၁၇ မ င် ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် အလိုြ်စကာ်ြတကှိို
မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုင် ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် တည်စ

ာက်စရျား ဥျားစ

ွြဲှုံ့ေည်ျားခြဲသည်။ အလိုြ်စကာ်ြတကှိို ြှိိုစ
စ

ာင်စရျားနင
ှ ်

ာင်စကာ်ြတ၏ ကကျား ကြ်ြှုစအာက်တွင် အလာျားတူ
က်သွယ်စရျားဝန်ကကျား (MOTC) ြှ ဥကကဌ အမ ေ်

ာင်ရွက်ကာ ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် မြည်ထြဲစရျား ဒိုဝန်ကကျားြ ာျား ြါဝင်ပြျား ြှိိုစ

ဝန်ကကျားဌာနစအာက်ရှှိ သတင်ျားအခ က်အလက်အတတ်ြညာနှင်
အတွငျား် စရျားြှုျားအမ ေ် စ

က်သွယ်စရျား

ှိိုငဘ
် ာလံိုမခံ စရျားဌာန၏ ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားခ ြ်က

ာင်ရွက်သည်။ 289

သတင်ျားအခ က်အလက် အတတ်ြညာနှင်

ှိိုငဘ
် ာလံိုမခံ စရျားဌာနသည် ြှိိုစ

ဝန်ကကျားဌာနရှှိ ပဂ္ှိ လ်တို အေအေဥ်ြ ာျား လည်ြတ်လိုြ်စ
မ ေ်ပြျား အင်ဂ္ င်နယာခ ြ် ဥျားဝင်ျားစအာင်ြှ ဥျားစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျား

ာင်ြတ
ှု ွင် ၎င်ျား၏ ပဂ္ှိ လ်တိုကဏ္ဍြှတ

င် တာဝန်ရှှိသူ

ာင်ြါသည်။ ဥျားဝင်ျားစအာင်သည် ေေ်တြ်ြှ ခန်အြ်ခံခြဲရသူမ ေ်ပြျား

၁၉၉၀ ခိုနေ
ှ ်ြှ ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်အထှိ MPT ၏ စဝျားရြ်စမြမခာျား
တာဝန်ထြ်ျားစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

က်သွယ်စရျားဌာနတွင် ဒို-အင်ဂ္ င်နယာခ ြ်အမ ေ်

ာင်ခြဲရသူမ ေ်ကာ အြ ှိ ျားသာျားဒြှိိုကစရေအ ွြဲှုံ့ခ ြ်သှိို အာဏာြလွှြဲခင်ကြှ ပဂ္ှိ လ်တိုဌာနသှိို

စရွှှုံ့စမြာင်ျားခံခြဲရမခင်ျားမ ေ်သည်။290 ေေ်အိုြ်ခ ြ်စရျားကာလအတွင်ျား၌ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စ ကျားနန်ျား
စောင် ကည်ခံခြဲရပြျား “ဤသည်ြှာ ဝင်စြါင်ထွက်စြါက် ခလိုတ်ြ ာျားကှိို ပဂ္ှိ လ်တို

က်သွယ်ြှုအာျားလံိုျားြှာ

က်သွယ်စရျား စမြမြင်ေခန်ျားြ ာျား

နှင် ခ ှိတ် က်ထာျားခြဲသည်အတွက် မ ေ်နင
ှိို ြ
် ါသည်။ ိုနျား် စမြာ ှိိုြှုြ ာျားနင
ှ ် စ ကျားနန်ျား သတင်ျားေကာျားြ ာျားကှိို
ြ်ျားယူထာျားသည်၊

င် ာမြ မခင်ျားနင
ှ ် ြှိိုြှိိုသတှိထာျား ကည်သည် အစထွစထွ လံိုမခံ စရျား အစမခခံအစြေါ်တွင်

က်သွယ်ြှုြ ာျားကှိို မ တ်စတာက်သည်။”291 သှိိုမ ေ်၍ ဥျားဝင်ျားစအာင်သည် လူထိုအစြေါ် ေေ်တြ်စောင် ကည်
ြှုတွင် တှိိုက်ရို ှိက် ြါဝင်ြတ်သက်စနသည်။ Intelsat Global Sales & Marketing Ltd. နှင် အခ က်အလက်ြ ာျား
အသံိုျားမြ ြှုကှိို မြန် က်မခင်ျားြမြ နှိင
ို သ
် ည် သစဘာတူညခ က် (payload indefeasible rights of use (IRU)
agreement) ကှိို ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် လက်ြှတ်ထှိိုျားခြဲသူြှာလည်ျား သတင်ျားအခ က်အလက် အတတ်ြညာနှင်
ှိိုငဘ
် ာလံိုမခံ စရျားဌာန၏ ယာယ ဥျားစ

ာင်ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားခ ြ်မ ေ်သည်။292

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် Intelsat 39 စြေါ်၌ “နှေ်ြ ာျားောွ ၊ စရဒယှိိုအခ က်မြြှုကှိို လက်ခံပြျား အလှိိုအစလ ာက်

အမခာျားအခ က်မြြှုကှိို ထိုတ်လွှငစြျား
် သည် ေက်ြ ာျားေွာ ြါဝင်သည် သစဘာတူညခ က်.....C- နှင် Ku band
လှိိုငျား် နေ
ှ ်ခိုေလံိုျား (အတွက်) ပဂ္ှိ လ်တို ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျားအတွက်” Myanmarsat-2 ပဂ္ှိ လ်တိုကှိို လက်ခံစြျားြည်
သစဘာတူညခ က်တေ်ရြ်ကှိို MOTC က Intelsat နှင် လက်ြှတ်ထှိိုျားခြဲြါသည်။293 Myanmarsat-2 ကှိို
အဂ္ဂလန် တွင် အစမခေှိိုက်စသာ Intelsat Global Sales & Marketing Ltd. က ြူျားတွြဲြှိိုင်

ှိိုငပ် ြျား မြန်ြာအေှိိုျားရက

နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ဘတ်ဂ္ က်ြှ ေိုေိုစြါင်ျား အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၁၅၅.၇ သန်ျားကှိို စြျားစမခခြဲရသည်။294 မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုင်
ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ်တည်စ

ာက်စရျားဥျားစ

ဒိုတှိယ သြမတ ဒို-ဗှိိုလ်ခ ြ်ကကျား မြင်စ

ာင်စကာ်ြတအေည်ျားအစဝျားတေ်ရြ်သှိို စမြာ ကာျားစသာ ြှိနခွ
် နျား် တေ်ရြ်တွင်
ွက ပဂ္ှိ လ်တိုကှိို “ြညာစရျား၊ က န်ျားြာစရျား၊ လူသာျားအရင်ျားအမြေ်

တှိိုျားတက် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားနင
ှ ် နှိင
ို င
် ြ
ံ ှ လှိိုအြ်စသာ အမခာျားကဏ္ဍြ ာျားတွင် ထှိစရာက် အက ှိ ျားရှှိေွာ” သံိုျားေွြဲသွာျားလှိြ်ြည်ဟို
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စ ကညာခြဲသည်။295မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုင် ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် တည်စ

ာက်စရျား ဥျားစ

ာင်စကာ်ြတြှတ

င် “သက်

ှိိုငရ
် ာ

ဝန်ကကျားဌာနြ ာျားြှ ငှာျားရြ်ျားထာျားစသာ ပဂ္ှိ လ်တိုလှိိုငျား် ြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ ရန်အတွက် ေနေ်က စသာ အေအေဥ်ြ ာျားကှိို
စရျား

ွြဲသွာျားရန် မ ေ်သည်။”296

Intelsat 39 အာျား Airbus နှင် Safran SA တှိို ြူျားတွြဲ လိုြ်စ
လက်ရအောက်ခံကုမပဏမီ ဖစ်ရ

ာင်သည် မြင်သေ် ေျားြွာျားစရျားအ ွြဲှုံ့ ArianeGroup ၏

ော ArianeSpace က ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် သဂ္ိုတ်လတွင် လွှငတင်
်
ခြဲသည်။

Myanmarsat-2 ၏ ကိုနေ
် ည်ဝန်ထိုြ်ြါဝင်စသာ ဤပဂ္ှိ လ်တိုကှိို Maxar Technologies က ထိုတ်လိုြ်
တည်စ

ာက်စြျားမခင်ျားမ ေ်သည်။ 297 ြှိိုဘှိိုငျား် စအာ်ြစရတာြ ာျားအတွက် Myanmarsat-2 အာျား အသံိုျားမြ ြှုြါ

ြါဝင်သည်ဟို

ှိိုနင
ှိို သ
် ည် Myanmarsat-2 နှင် MOTC ၏ သစဘာတူညခ က်ကှိို လက်ခံစ

ာင်ရွက်ြှုြ ာျားအာျား

Intelsat ၏ စ ကညာခ က်တွင် အစသျားေှိတ် စ ေါ် မြထာျားသည်။ သှိိုမ ေ်၍ Mytel ၏ ခ ြဲှုံ့ထွငြ
် ှုကှိို ဤသည်က
စထာက်ကူမြ ပြျား မြန်ြာေေ်တြ်၏ တရာျားြဝင် လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ရံြစ
ံို ငွအာျား မ ည်ေွက်စြျားစနသည်။ ပဂ္ှိ လ်တို
ထှိနျား် စ ကာင်ျားစရျားစကာ်ြတကှိို မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားမခင်ျားအာျား Intelsat ြှ ွငဟထို
်
တ်စ ေါ်စမြာရန်
ြ က်ကွက်စနမခင်ျားြှာ ေှိိုျားရှိြ်ေရာ မ ေ်စနသည်။

Intelsat 39 စြေါ်တွင်
Myanmarsat-2ကှိို
လွှငတင်
်
နင
ှိို စ
် ကာင်ျား
မြန်ြာအေှိိုျားရ၏
စ ကညာခ က်တေ်ရြ်။
အရင်ျားအပမစ် ပ န် ကာျားဝရျား န်ကကျားဌာန

ကည်ရသည်ြှာ မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် Myanmarsat-2 ကှိို ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက်

အသံိုျားမြ လှိြ်ြည်ြှာ မ ေ်နင
ှိို ် ွယ်ရာရှှိသည်။ သှိိုမ ေ်၍ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို က ျားလွနမ် ခင်ျားတွင် Intelsat အစနမ င် စထာက်ခံြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနသည်ဟို Justice For
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Myanmar က သံိုျားသြ်ြါသည်။ Maxar Technologies အစနမ င် ၎င်ျားတှိိုြှ ြည်သည်ကှိို ြည်သည်အခ ှိနက
်
သှိရှှိထာျားသည်နင
ှ ် ၎င်ျားတှိို၏ Intelsat နှင် မြန်ြာအေှိိုျားရတှိိုအ ကာျား ေျားြွာျားစရျား သစဘာသဘာဝအရ ကန်ထရှိိုက်
သစဘာတူညခ က်အစြေါ် ြူတည်၍ ထှိိုရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားကူညမခင်ျားြ ာျား မ ေ်စနနှိင
ို ြ
် ါသည်။ Myanmarsat2 ကှိိုလွှငတင်
်
စြျားမခင်ျားအာျားမ င် ArianeSpace သည် မြင်သေနှိင
ို င
် ၏
ံ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် Corporate Duty of
Vigilance Law နှင် ကိုလသြဂ္ဂ လြ်ျားညွှနြ
် ှုြ ာျားစအာက်ရှှိ ၎င်ျား၏ လူအခွငအစရျား
်
ေေ်စ

၄ (၆)

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား

ျားြှုြ ာျားကှိို ြ က်ကွက်ခြဲြါသည်။

JAXA, Hokkaido နှင ် Tohoku တကက သိလ်မျာျား ( ျ န်)

ဂ္ ြန်အေှိိုျားရ၊ Hokkaido နှင် Tohoku တကကသှိိုလ်ြ ာျားသည် မြန်ြာနှိင
ို င
် က
ံ ှိို မြည်တွငျား် အာကာသ အေအေဥ်
တေ်ခိုအတွက် နည်ျားြညာနှင် စထာက်ြြှု
ံ ြ ာျားကှိို စြျားစန ကသည်။ ဤအေအေဥ်တွင် အနှိြ်ြ ံ အစသျားောျား
ပဂ္ှိ လ်တိုနေ
ှ ်ခို လွှငတင်
်
မခင်ျား၊ သင်တန်ျားနင
ှ ် စမြမြင်ေခန်ျားတေ်ခို တည်စ

ာက်မခင်ျားတှိို ြါဝင်ပြျား မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ

စလစ ကာင်ျားနင
ှ ် အာကာသအတတ်ြညာ တကကသှိိုလ် (Myanmar Aerospace Engineering University MAEU)မ င် တွြဲ က်၍ စ ာ်စ

ာင်မခင်ျားမ ေ်သည်။ 298 ဂ္ ြန် အာကာသ စအဂ္ င်ေ (Japan Aerospace

Exploration Agency - JAXA) သည် ပဂ္ှိလ်တိုကှိို လွှငတင်
်
ရန်အတွက် အ

င်သင်မ ေ်စနသည်။ 299

ဤအေအေဥ်သည် ေေ်တြ်ြှ ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားစသာ မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုင် ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် တည်စ

ာင်စရျား ဥျားစ

ာင်

စကာ်ြတစအာက်တွင် က စရာက်စနပြျား အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုကှိို ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက်
အသံိုျားမြ ွယ်ရာရှှိသည်။ ဤေြံခ က်ကှိို “ြေစည်ျားသယ်အာကာသကွနတ
် ှိနန် ာယာဥ်တေ်ခို (spacecraft bus)၊

ကိုနေ
် ည်ဝန်ထိုြ်နင
ှ ် အာရံိုခံကှိရှိယာြ ာျား၊ စမြမြင်ထှိနျား် ခ ြ်ြှုေခန်ျားတှိို တည်စ ာက်ရန်နင
ှ ် အာကာသ
နည်ျားြညာကှိို အသံိုျားခ ရန်” တှိိုကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှ စ ာင်ရွက်နင
ှိို စ
် ေရန် ရည်ရွယ်ခ က်မ င် မြန်ြာ၏ ပဂ္ှိ လ်တို
သိုစတသနနှင် ဒဇှိိုငျား် ြံိုေံ

ွြဲမခင်ျား ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်တှိိုကှိို တှိိုျားမြြှင်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပြျား ြံိုေံ

မ ေ်သည်။300 ဤထြဲတွင် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား နည်ျားြညာလည်ျားြါဝင်ရာ မြန်ြာေေ်တြ်၏

ွြဲထာျားမခင်ျား

က်သွယ်စရျား ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်

ကှိိုလည်ျား မြြှင်တင်စြျားနင
ှိို လ
် ှိိုက်ြည်။

MAEU ၏ ြါဝင်ြှုသည် ကကျားြာျားစသာ စနာက်ထြ်ေှိိုျားရှိြ်ြှုြ ာျားကှိို မ ေ်စေသည်။ ထှိိုတကကသှိိုလ်ကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ
ယခင် ေေ်အာဏာရှငမ် ေ်စသာ ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား သန်ျားစရွှက သှိြပံနင
ှ ် နည်ျားြညာဝန်ကကျားဌာနစအာက်တွင် ၂၀၀၂
ခိုနေ
ှ ်၌ ထူစထာင်ခြဲမခင်ျားမ ေ်သည်။ 301 MAEU က မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် သင်တန်ျားနင
ှ ် နည်ျားြညာကှိို စြျားစ
စနပြျား လက်နက်ြ ာျားနင
ှ ် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား ကိုနြ
် ေစည်ျားြ ာျားအာျား သိုစတသနနှငထို
် တ်လိုြ်ြှုကှိို စ

ာင်ရွက်စနသည်။

MAEU ၏ စြာင်ျားသူြြဲယာဥ် သိုစတသနဌာနသည် စလစ ကာင်ျားသံိုျား စြာင်ျားသူြြဲယာဥ်ြံိုေံ၊ ကှိိုယ်တှိိုငြ
် ံသန်ျား
နှိင
ို စ
် သာ အင်ဂ္ င် ၂ လံိုျားအထက်သံိုျား ရဟတ်ယာဥ်ငယ်ြ ာျား (multi-copters)၊ ကှိိုယ်တှိိုင်
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ံိုျားမ တ်

ာင်

စ

ာင်ရွက်နင
ှိို သ
် ည် ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်ြ ာျား၊ စလစ ကာင်ျားြှ တှိိုငျား် ထွာမခင်ျား (aerial surveying)၊ စမြြံို

မြ လိုြ်မခင်ျားနင
ှ ် စဝဟင်ြှစောင် ကည်မခင်ျား အေရှှိသည်တှိိုကှိို အထူျားသမ င် ေေ်စရျား

ှိိုငရ
် ာ အသံိုျားမြ မခင်ျား

ြ ာျားအတွက် မြင်သေ်နင
ှ ် အစြရှိကန် သိုစတသြ ာျား၏ အကူအညမ င် မြ လိုြ်စနသည်။ 302 ဤဌာနသည်
ေေ်တြ်၏ စမြြံိုထိုတ်လိုြ်စရျား အင်ဂ္ င်နယာယူနေ်နင
ှ ် စလစ ကာင်ျားရန် ကာကွယ်စရျား ေေ်

င်ြှု ကွြ်ကြဲစရျား

ဌာနခ ြ် အြှတ် (၈) နှင် (၂၀၃၂) တှိိုကှိို ြံြှိိုျားြှုနင
ှ ် သင်တန်ျားြ ာျား စြျားပြျား ၎င်ျားတွင် စလစ ကာင်ျားသံိုျား
စြာင်ျားသူြြဲယာဥ် အစရအတွက်တခ ှိ ှုံ့၊

က်နယ
ွ ်စသာ နည်ျားြညာနှင် ကလှိိုြတာ ၁၀၀ ကှိို လွှြ်ျားမခံ စသာ

စမြမြင်ထှိနျား် ခ ြ်စရျား ေခန်ျားတေ်ခိုတှိိုကှိို ြှိိုင်

ှိိုငသ
် ည်။ စလစ ကာင်ျားရန် ကာကွယ်စရျား ေေ်

င်ြှု

ကွြ်ကြဲစရျားဌာနခ ြ်အတွက် MAEU ၏ စလစ ကာင်ျားသံိုျား စြာင်ျားသူြြဲယာဥ် အေအေဥ်က “စောင် ကည်စရျား

ြေ်ရှငအ
် တွက် အေေ်အြှန် အနျားကြ် ကည်ရှု မခင်ျား (real monitoring)”၊ ဗံိုျားထှိခှိိုက်ြ က်ေျားြှု ခန်ြှနျား်
တွက်ခ က်မခင်ျား၊ စလယာဥ်စြာင်ျားနင
ှ မ် ခင်ျားနင
ှ ် စမြမြင်ြှ ထှိနျား် ခ ြ်သည် စလစ ကာင်ျားရန် ကာကွယ်စရျား
အရာရှှိြ ာျားအတွက် သင်တန်ျားနင
ှ ် စလစ ကာင်ျားရန် ကာကွယ်စရျားေနေ်ြ ာျားအတွက် ြေ်ြှတ်ဒရိုနျား် ြ ာျား
အသံိုျားမြ မခင်ျား သင်တန်ျားတှိိုကှိို ြံြှိိုျားစြျားသည်။303 အမခာျားေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာမ ေ်စသာ အေအေဥ်ြ ာျားထြဲတွင် ြေ်
ဒံျားို က ည်ြ ာျားအာျား အထူျားမြ စလလာကာ မြ လိုြ်ထာျားသည် စရာကက်ဒျားံို က ည်ြ ာျား၏ စ
လိုြ်စ

ာင်ြှုတှိိုအစြေါ် သိုစတသနမြ ြှုနင
ှ ် သင်တန်ျားြ ာျားကှိို စ

ှိိုငျား်

ာက်လိုြ်ြှုနင
ှ ်

ာင်ရွက်စနစသာ MAEU ၏ စလာင်ောနှင်

တွနျား် ကန်ြေစည်ျား အင်ဂ္ င်နယာဌာန (Fuel and Propellant Engineering Department)304 လည်ျားြါဝင်သည်။
MAEU ၏ အာကာသေနေ် အင်ဂ္ င်နယာဌာန (Department of Space Systems Engineering) သည် ပဂ္ှိ လ်တို
အင်ဂ္ င်နယာ၊ အစဝျားြှ အာရံိုခံမခင်ျား (remote sensing) နှင် ပဂ္ှိ လ်တို

က်သွယ်စရျားတှိိုအတွက် သင် ကာျားြှုြ ာျား

ြှိိုခ စြျားသည်။305

MAEU ၏ စလစ ကာင်ျားသံိုျား
စြာင်ျားသူြြဲယာဥ်ဌာနြှ ေေ်တြ်၏
စမြြံိုထိုတ်လိုြ်စရျား
အင်ဂ္ င်နယာယူနေ်သှိို
စမြြံိုထိုတ်လိုြ်စရျားနှင်
သင်တန်ျားြံြှိိုျားကူညြှု။
အရင်ျားအပမစ် - MAEU
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မြန်ြာ၏ အနှိြ်ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုကှိို စ စ ေါ်ဝါရလ ၂၀၂၁ ခိုနေ
ှ ်တွင် လွှငတင်
်
ရန် ေေဥ်ထာျားပြျား ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်
စအာက်တှိိုဘာလတွင် ပဂ္ှိ လ်တို စ

ာက်လိုြ်စရျားြှာ ပြျားေျားသွာျားပြျား JAXA သှိို လွှြဲစမြာင်ျားခြဲသည်။306 မြန်ြာြှ

၎င်ျား၏ အာကာသအေအေဥ်အတွက် မြည်ြ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား အကူအညကှိို ရယူရန် ကကှိ ျားောျားလ က်ရှှိသည်။307 MAEU
၏ ြါစြာကခခ ြ်က အနှိြ်ြ ံ အနှိြ်ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုသည် “ဝန်ကကျားဌာနြ ာျားအတွက် ြံိုရှိြ်ြ ာျားက”ှိို
လွှငထို
် တ်စြျားနင
ှိို သ
် ည်ဟို ွငဟစမြာ
်
ြ ာျားရှှိ ေေ်

ှိိုထာျားသည်။308 အနှိြ်ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုကှိို တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားနယ်စမြ

င်စရျားြ ာျားတွင် ရန်သူကင်ျားစထာက်မခင်ျားနင
ှ ် အြှိနစြျား
်
ကွြ်ကြဲြှု ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်ြ ာျားအတွက်

အသံိုျားမြ နှိင
ို ် ွယ်ရာရှှိသည်။

ဤအေအေဥ်ြှတ

င် မြန်ြာအေှိိုျားရသည် ELM နည်ျားြညာြှ အင်တင်နာြ ာျား၊ ပဂ္ှိ လ်တို စမခရာခံမခင်ျားေနေ်

တေ်ရြ်နင
ှ ် Addnics Corp ြှ ထိုတ်လွှငေက်
်
နင
ှ ် လက်ခံ ြ်ျားယူေက် တေ်ခို အြါအဝင် ဂ္ ြန်ကိုြပဏြ ာျားြှ
နည်ျားြညာြ ာျားကှိို ေိုစ

ာင်ျားရယူလ က်ရှှိသည်။ အနှိြ်ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုအတွက် စထာက်ြံစနစသာ

ဤသူြ ာျားနင
ှ ် အမခာျားြံြှိိုျားသူြ ာျားသည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို

မြ လိုြ်မခင်ျားတွင် စထာက်ခံြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနနှိင
ို သ
် ည်။ 309

ဤအေရင်ခံော၏ စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားနင
ှ ် မြန်ြာေေ်တြ်၏ မြ ြူြံိုအစြေါ် က ယ်က ယ်မြန်မြန် ြှတ်တြ်ျား
တင်ထာျားစသာ အစထာက်အထာျားတှိိုအစြေါ် အစမခခံမခင်ျားအာျားမ င် အကယ်၍ အနှိြ်ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို
အေအေဥ်ကှိို အစကာင်အထည်စ ေါ် ကြါက ဂ္ ြန်အေှိိုျားရဌာနြ ာျား၊ တကကသှိိုလ်ြ ာျားနင
ှ ် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျား
ြ ာျားသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအစရျား
်
နင
ှ ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှု
မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေေ်

ှိိုငရ
် ာ ဥြစဒြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်စနစသာ

င်စရျားြ ာျားကှိို စထာက်ြံမခင်ျားြင်မ ေ်စြလှိြ်ြည်။ သှိိုမ ေ်၍ ဂ္ ြန်၏ အြ ာျားမြည်သူြှိိုငန
် င
ှ ်

ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားသည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို

က ျားလွနမ် ခင်ျားတွင် စထာက်ခံြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနနှိင
ို ်သည်။

ဂ္ ြန်အေှိိုျားရ၊ ဂ္ ြန်တကကသှိိုလ်ြ ာျား၊ ELM Technology၊ Addnics Corp နှင်

က်ေြ်သက်

ှိိုငစ
် နစသာ

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအစနမ င် မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အနှိြ်ြ ံ အနှိြ်ြ ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုနင
ှ ် အာကာသအေအေဥ်
အစြေါ် ၎င်ျားတှိို၏ စထာက်ြံစနြှုကှိို ခ က်ခ င်ျား ရြ်တန်ရမည်။

မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် အရြ်ဘက် ထှိနျား် ခ ြ်ြှု အမြင်ဘက်တွင် ရှှိစနသြျှ၊ မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏
ေေ်

င်စရျားြ ာျားက တှိိုက်ရို က
ှိ ်စသာ်၎င်ျား သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎င်ျား အက ှိ ျားခံောျားြစနရစ ကာင်ျား

လွတ်လြ်ေွာ အတည်ြမြ နှိင
ို စ
် သျားသ၍ မြန်ြာမြည်သှိို ပဂ္ှိ လ်တို အတတ်ြညာ လွှြဲစမြာင်ျားမခင်ျားနင
ှ ် စြျားအြ်မခင်ျား
တှိိုကှိို
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ှိိုငျား် ငထာျား
ံ
ရြါြည်။

JAXA, Hokkaido နှင် Tohoku တကက သှိိုလ်ြ ာျား (ဂ္ ြန်)

အခန္ း ၅

စစ္တပ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားရွိ
MYTEL
•

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၏ လက္နက္ထုတ္လုပ္သူျဖစ္
သည့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ၫႊန္ၾကားေရးမႈး႐ုံး အေဆာက္အအုံ
မ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။

၅ (၁)

တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျား် အဝှိိုငျား် ြ ာျားအစြေါ်

ေေ်တြ်၏ေေ်
၅ (၂)

င်စရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။

Mytel နှင် ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ

အခန်ျား ၅။
Viettel ၏ လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ြှတ်တြ်ျား ှိိုငြ
် ာျားကှိို ေေ်စ
ေေ်ဘက်အစ

ျားြှုတေ်ရြ်ြှ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားနင
ှ ် လ ှိ ှုံ့ ဝှက်

ာက်အအံိုြ ာျားတွင် Mytel အစမခေှိိုက် လွှင် ြ်ျားေက် ေခန်ျား ၃၇ ခို၏ တည်စနရာဒဇှိိုငျား် ြ ာျားကှိို

စ ေါ် မြထာျားသည်။ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားထြဲတွင် ဗယက်နြ် မြည်သတြ်
ူ
ြစတာ်ြှ ခန်အြ်ထာျားစသာ ဗယက်နြ်
ဝန်ထြ်ျားြ ာျား အြါအဝင် Viettel Construction Myanmar ြှ ဝန်ထြ်ျားြ ာျားနင
ှ ် ၎င်ျားတှိို၏ ထြ်

င်ငှာျားထာျားစသာ

ကန်ထရှိိုက်တာြ ာျား (အြည်အာျားမ င် Taicom JSC) က မြန်ြာေေ်တြ် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအတွငျား် လှုြ်ရှာျား
စနပြျား အကွက်အကွငျား် တှိိုငျား် တာမခင်ျားြ ာျား၊ တာဝါတှိိုင် စ

ာက်မခင်ျားြ ာျား၊ မြင်

င်မခင်ျားနင
ှ ် ထှိနျား် သှိြ်ျားမခင်ျားြ ာျား

မြ လိုြ်စနသည်ကှိို စ ေါ် မြစနသည်။ Justice For Myanmar အစနမ င် ၎င်ျားအစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား
စ

ာက်ပြျားြပြျားကှိို အတည်ြမြ နှိင
ို စ
် သာ်လည်ျား Mytel ၏ အလ င်အမြန် ထွက်စြေါ်လာြံိုကှိို ကည်မခင်ျားအာျားမ င်

စ

ာက်လိုြ်စရျားြ ာျား ပြျားေျားသွာျားမခင်ျားြှာ မ ေ်နင
ှိို ြ
် ါသည်။ Justice For Myanmar တွင် Mytel နှင် MECTel

အစမခေှိိုက်ေခန်ျား တည်စနရာြ ာျား၏ အမြည်အေံိုောရင်ျား ြရှှိြါ။ သှိိုမ ေ်၍ ေေ်တြ် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားနင
ှ ် အမခာျား
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ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားရှှိ Mytel

ေေ်တြ်အစ

ာက်အြ
ံို ာျားတွငရ
် ှှိစသာ ၎င်ျားတှိိုတည်စနရာြ ာျား၏ အြှနတ
် ကယ် အစရအတွက်ြှာ ြှိို၍ြ ာျားမြာျား

ြည်ဟို ခန်ြှနျား် သည်။

Mytel အစမခခံအစ

ာက်အအံိုက မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို တှိိုက်ရို က
ှိ ် စထာက်ကူစြျားစနသည်ြှာ ြ ာျားေွာမ ေ်နင
ှိို စ
် မခ

တေ်ရြ်ရှှိပြျား ၎င်ျားကှိို အရံ သှိိုြဟိုတ် အမ ည်ခံ

က်သွယ်စရျားေနေ်တေ်ခိုအမ ေ် ထာျားရှှိသည်ဟို

ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွင် အသံိုျားမြ စနခြဲသည်။Mytel ၏ 4G LTE ကွနရ
် က်ကှိို ေေ်ဘက်

ှိိုစေကာြူ
က်သွယ်စရျား၊

စောင် ကည်ေနေ်ြ ာျား၊ အြှိနစြျား
်
ြှုနင
ှ ် ထှိနျား် ခ ြ်ြှု၊ အစမခေှိိုက်ေခန်ျား လံိုမခံ စရျားနင
ှ ် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအတွက်
Wi-fi အြါအဝင် အြ ှိ ျားြ ှိ ျားစသာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနနှိင
ို သ
် ည်။ Mytel ကွနရ
် က်တွင် 5G
ထွက်စြေါ်လာသည်နင
ှ အြျှ
်
Mytel ၏ အစမခခံအစ

ာက်အအံိုအာျား နည်ျားဗ ဟာအရ အသံိုျားမြ ြည် အနတရာယ်

ြှိိုြ ာျားလာ ွယ်သာရှှိသည်။ 5G ကှိို အာရံိုခံကှိရှိယာြ ာျားတွင၎
် င်ျား၊ ယာဥ်ြ ာျားအ ကာျား စရွ ှုံ့လ ာျားေဥ်
တွင၎
် င်ျား၊ ကှိိုယ်ြှိိုင်
စနှာက်ယှက်ြှိတ်

ံိုျားမ တ်လိုြ်စ

ာင်နင
ှိို စ
် သာ စမြမြင်နင
ှ ် စဝဟင်ယာဥ်ြ ာျား၏ စ

က်သွယ်စရျား

ာင်ရွက်ြှုြ ာျားတွင၎
် င်ျား၊

ှိိုြှုြ ာျားကှိို တှိိုက် က်စသာ applications ြ ာျားတွင၎
် င်ျား၊ အင်အာျားကကျားစသာ ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ

cloud အစမခမြ ကွန်မြ တာမြ မခင်ျား (Cloud based computing) အတွငျား် တွင၎
် င်ျား အသံိုျားမြ နှိင
ို ်သည်။310

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားတွင် လွှင် ြ်ျားအစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို ထာျားရှှိရာတွင် Mytel အစနမ င် ထှိိုတည်စနရာ
ြ ာျား၏ ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျားကှိို ထှိစရာက်ေွာ စက ာ်လွှာျားနင
ှိို သ
် ည်။ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအတွငျား် Mytel ၏
က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျား၏ တရာျားြဝင် အသံိုျားမြ စနြှုကှိို ေေ်စ

ကကျား ကြ်သည်အ ွြဲှုံ့ ြရှှိြါ။ မြန်ြာ၏

ျားြည် လွတ်လြ်စသာ

က်သွယ်စရျားဥြစဒ အြှိိုဒ် ၃၉ (ခ) တွင် ောတှိိုက်နင
ှ ်

ညွှန် ကာျားြှုဦျားေျားဌာန (MPT) အစနမ င် “လှိိုငေ
် င်ရယူထာျားစသာ

လည်ျားစကာင်ျား၊ ကွနရ
် က် အစထာက်အကူမြ ြေစည်ျား

က်သွယ်စရျား

က်သွယ်စရျား ဝန်စ ာင်ြှုလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိို

ှိိုငရ
် ာလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိိုလည်ျားစကာင်ျား၊

က်သွယ်စရျားြေစည်ျား

ှိိုငရ
် ာလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိိုလည်ျားစကာင်ျား ေေ်စ ျားမခင်ျားနင
ှ ် ကကျား ကြ်ကွြ်ကြဲမခင်ျားတှိိုကှိို စ ာင်ရွက်ရြည်။” နှင် အြှိိုဒ်
၄၀ (ခ) (၂) စအာက်တွင် “

က်သွယ်စရျားဝန်စ ာင်ြှုလိုြ်ငန်ျား စ ာင်ရွက်သည် အစ ာက်အအံိုနင
ှ ် စနရာြ ာျား၊

ေက်ြေစည်ျားြ ာျားကှိို ဝင်စရာက် ကည်ရှု ေေ်စ ျားမခင်ျား မြ နှိင
ို သ
် ည်။” ဟို ြါရှှိသည်။311 ြည်သှိိုြင်မ ေ်စေ
အရြ်သာျားြ ာျားအစနမ င် ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို ဝင်စရာက်နင
ှိို စ
် သာ အခွငအာဏာြရှ
်
ှိသမ င် Mytel
အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားြှာ ဥြစဒြှ ကင်ျားလွတ်ခွင် ရစနစြသည်။

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအတွငျား် ရှှိ Viettel ၏ လိုြ်ငန်ျားတည်ရှှိြှုကှိို Viettel ၏ ြဋှိညာဥ် အြှိိုဒ် ၂၁
စအာက်တွင် သတ်ြှတ်မြဌာန်ျားထာျားပြျား 312 ၎င်ျားက Viettel ကှိို ဗယက်နြ်ေေ်တြ်၏ ြှိိုင်
အသံိုျားမြ လ က် “နှိင
ို င
် ံစတာ် ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိို ထြ်ျားစ
အေည်ျားြ ာျား အြါအဝင် “လှိိုအြ်သည် ြည်သည်စနရာြ
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ှိိုငြ
် ှုြ ာျားကှိို

ာင်ရန်” နှင် မြည်ြအ ွြဲှုံ့

တ
ှိို ွငရ
် ှှိသည် အမခာျားအစ ာက်အအံိုြ ာျား၌ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်

ကာကွယ်စရျားနင
ှ ် လံိုမခံ စရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိို ထြ်ျားစ ာင်ရန်” လှိိုအြ်သည်။ Viettel ၏ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားရှှိ
လိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏

က်သွယ်စရျားေနေ်ြ ာျားအာျား တှိိုက်ရို ှိက် နည်ျားြညာြံြှိိုျားြှု

ြံိုေံတေ်ရြ်ကှိို မ ေ်စြေါ်စေသည်။

က်သွယ်စရျားြ ာျား စထာက်ြံစြျားမခင်ျားြှတ

င် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ လိုြ်စ

Mytel နှင် Viettel သည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်

ာင်နင
ှိို ရ
် န် ြံြှိိုျားစြျား ွယ်ရှှိမခင်ျားစ ကာင်

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ြါဝင်သည်

ေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားကှိို စထာက်ြံ အာျားစြျားကူညစနသည်။

လက်နက်ကှိိုငြ
် ဋှိြကခရှှိစသာ နယ်စမြြ ာျားအတွငျား် Mytel ြှတ

င် ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို

ေျားြွာျားစရျား

ှိိုငစ
် သာ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် စမြသှိြ်ျားြှုြ ာျား

န်

န် မြ လိုြ်မခင်ျားတွင် ေေ်အင်အာျားခ ြဲှုံ့ထွငမ် ခင်ျားနင
ှ ်

ြါဝင်ြတ်သက်လာစေသည်။ တာဝါတှိိုငြ
် ာျားအာျား အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားတွင် ထာျားရှှိမခင်ျားမ င် Mytel အာျား
မြန်ြာေေ်တြ်ြှတ

င် လံိုမခံ စရျားကှိို စထာက်ြံစြျားစနပြျား၊ လက်နက်ကှိိုငြ
် ဋှိြကခ မ ေ်ြွာျားစန

၎င်အာျား ေေ်တြ်ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုစ ကာင် ရန်လှိိုြှုမ င် ရှု မြင်ခံရနှိင
ို စ
် သာ နယ်စမြြ ာျားတွင် သှိသာထင်ရှာျားသည်။ Mytel

အစနမ င် ၎င်ျား၏ အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျားအတွက် ေေ်တြ်အာျား စငွစ ကျားစြျားစနရသည်

ြဲမ ေ်စသာ၊
ှိိုလျှငလ
် ည်ျား

ဤသည်ကှိို ြသှိရှှိရြါ။

ြှတ်တြ်ျားစတာ်စတာ်ြ ာျားြ ာျားတွင် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအာျား “ငှာျားရြ်ျားြှု” ကှိို စ ေါ် မြထာျားမခင်ျားြှာ
မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် စနာက်ထြ် ြံိုြှနဘ
် တ်ဂ္ က်တွင် ထည်သွငျား် ြထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစငွ အရင်ျားအမြေ်တေ်ခို၏
သက်စသအစထာက်အထာျားြင်မ ေ်သည်။ နှိင
ို င
် ၏
ံ ောရင်ျားေေ်ခ ြ်ြှ ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနကှိို
ကည်ရှု ေေ်စ
အစ

ျားရန် လိုြ်ြှိိုငခ
် ွငအာဏာ
်
ြရှှိသည်အစလ ာက် မြည်သူြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုတေ်ခို မ ေ်သည် ေေ်တြ်၏

ာက်အအံိုြ ာျားအာျား သံိုျားေွြဲစနြှုအတွက် Mytel ြှ မြန်ြာေေ်တြ်သှိို စငွစြျားစခ ြှုြ ာျားအစြေါ် အရြ်ဘက်

ကကျား ကြ်ြှု လံိုျားဝရှှိြစနြါ။ ြည်သည် ေျားြွာျားစရျား ဘဏ္ဍာအရင်ျားအမြေ်ြ

ှိို ေြ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ထြ်ြံစထာက်ြံပြျား ၎င်ျား၏ မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ စြေါ် ခ ြ်ကှိိုငြ
် ှုကှိို အာျားစကာင်ျားစေြါလှိြ်ြည်။

113

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားရှှိ Mytel

၅ (၁)

တိင်ျားရင်ျားသာျား ပ ည်သလ

အသိင်ျားအ ိင်ျားမျာျားအဝ ေါ်

စစ်တ ်၏စစ်ဆင်ဝရျားမျာျားကိ Mytel မှ ဝ
ေေ်ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

ာက်ကဝ ျားသည်။

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို က ျားလွနစ
် နသည် ေေ်တြ်ယူနေ်ြ ာျား

အတွငျား် လွှင် ြ်ျား အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျား လည်ြတ်မခင်ျားမ င် Mytel သည် ထှိိုရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားကှိို စထာက်ြံအာျားစြျား
ကူညစနသည်။ Mytel ြှ ၎င်ျား၏အစမခေှိိုက်ေခန်ျားတေ်ခိုကှိို ရခှိိုငမ် ြည်နယ် အန်ျားပြှိ ှုံ့နယ်ရှှိ အင်ဂ္ င်နယာတြ်ရင်ျား
အြှတ် ၉၁၉၏ ေခန်ျားအတွငျား် ထာျားရှှိလိုြ်စ
ေေ်

ာင်စနသည်။313 အန်ျားပြှိ ှုံ့သည် ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် “ရှငျား် လင်ျားစရျား

င်စရျားြ ာျား” နှင် ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျားအစြေါ် လှိငြ
် ှိိုငျား်

ှိိုငရ
် ာ အ ကြ်ျား က်ြှုတွင် “တက်ကကေွာ ြါဝင်ခြဲသည်

မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အစနာက်တှိိုငျား် ေေ်ဌာနခ ြ် အစမခေှိိုက်ရာမ ေ်သည်။”314
၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ဇွနလ
် တွင် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ မြန်ြာမြည် အစနာက် က်တွင် “ရှငျား် လင်ျားစရျား ေေ်
ထြ်ြံ

င်စရျားြ ာျား”

င်နခွှြဲ ြဲပြျား အန်ျားပြှိ ှုံ့ ရှှိ အရြ်သာျား ၁၂,၀၀၀ စက ာ်ြှာ ၎င်ျားတှိိုရွ ာြ ာျားြှ စရွှှုံ့စမြာင်ျားခံရမခင်ျားနင
ှ အတူ
်

ထွက်စမြျားေရာ လြ်ျားစ ကာင်တေ်ခိုကှိိုြျှ ြရရှှိဘြဲ ထှိနျား် ခ ြ်ခံရြှုစအာက်တွင် စရာက်စနပြျား ောျားနြ်ရှိကခာ
အစထာက်အြံြ ာျား မြတ်စတာက်ြှုနင
ှ ် ေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာ ကံ စနရသည် ဟူစသာ အေရင်ခံောြ ာျား ရှှိစနသည်။
ေေ်တြ်က မြန်ြာ

ှိိုငဘ
် ာြ က်နာှ ောြှ ြှိတ်ြင်မခင်ျားကှိို ခံခြဲရသည် ဌာစနြဒယာအိုြ်ေို တေ်ခိုမ ေ်သည် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား

ြဒယာအ ွြဲှုံ့၏ အ

ှိိုအရ “

န်မြတ်လြ်သွာျားပြျား ရွ ာသာျားြ ာျားြှာ ငှက်စြ ာသျား၊ ြှိနသ
ြဲန ျား၊ သရက်သျားနင
ှ ်

ဟင်ျားသျားဟင်ျားရွက်ြ ာျားမ င် ရှငသ
် န်စနရသည်။” ဟို ှိိုသည်။315 အန်ျားပြှိ ှုံ့ နှင် ရခှိိုင်မြည်နယ်၏ အမခာျားစနရာြ ာျား၌
အရြ်သာျားြ ာျားအစြေါ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို က ျားလန
ွ ြ
် ှုြ ာျားတွင် Mytel အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျားကှိို

လက်ခံစနစသာ ထှိိုအလာျားတူ ေေ်တြ်အ ွြဲှုံ့ြ ာျားြင် ြါဝင်ြတ်သက်စနသည်မ ေ်ရာ Mytel ကှိို ထှိိုရာဇဝတ်ြှုြ ာျား
နှင် တှိိုက်ရို ှိက်

က်နယ
ွ ်စေသည်။

တခ ှိ ှုံ့အစမခအစနြ ာျားတွင် Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားြှာ ကင်ျားစောင်ေခန်ျားြ ာျားနင
ှ ် ဂ္ှိတ်ြ ာျားစဘျားတွင်
တည်ရှှိမခင်ျားက Mytel အစနမ င် ၎င်ျား၏ အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျားအာျား ကာကွယ်ရန်အတွက် ေေ်တြ်ကှိို

အသံိုျားမြ စနသည်ကှိို စထာက်မြစနသည်။ ရှြ်ျားမြည်နယ် စမြာက်ြှိိုငျား် ၊ ကှိိုျားကန်စဒသရှှိ စလာက်ကှိိုငပ် ြှိ ှုံ့နယ်တွင်
Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျားတေ်ခိုသည် ကင်ျားစောင်ေခန်ျားတေ်ခို၏ စဘျားနာျားတွင် တည်ရှှိသည်။ 316 ကှိိုျားကန်တွင်
စသစသခ ာခ ာ ြှတ်တြ်ျားတင်ထာျားစသာ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
မ ေ်ရြ်ြ ာျားရှှိသည်။ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်တွင် ကှိိုျားကန်စဒသ၌ ေေ်

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှု

င်စရျားြ ာျား၏ ရလဒ်စ ကာင် အရြ်သာျား ၂ စသာင်ျားခန်

စရွှှုံ့စမြာင်ျားခံခြဲရပြျား317 ဥြစဒမြင်ြြှ သတ်မ တ်မခင်ျားြ ာျား၊ ညြှင်ျားြန်ျားနြ
ှိှ ်ေက်မခင်ျားြ ာျားနင
ှ ် အဓြမစြ ာက်

ံိုျား

စေမခင်ျားြ ာျား မ ေ်ခြဲစ ကာင်ျား အေရင်ခံောြ ာျား ရှှိသည်။318
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တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျား် အဝှိိုငျား် ြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ်

င်စရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။

ကှိိုျားကန်စဒသ၊ စလာက်ကှိိုင်
ပြှိ ှုံ့နယ်တွင် အတှိအက
ြစ ေါ် မြနှိင
ို သ
် ည် စနရာတခိုရှှိ
ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြှ Mytel
BTS SHN1527။ ေေ်တြ်
ကင်ျားစောင်ေခန်ျားတခိုက
တာဝါတှိိုင၏
် စဘျားနာျားတွင်
တည်ရှှိသည်။ ေေ်တြ်ြှ
က ျားလွနသ
် ည်
ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနှင်
လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်သည်

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ဤပြှိ ှုံ့နယ်တွင်
မ ေ်ြွာျားခြဲသည်။
အရင်ျားအမြေ် - Viettel Construction Myanmar (VCM) ၏ စဒတာ က ှိ ျားစြါက်ြှု

ရှြ်ျားမြည်နယ် အစရှ ှုံ့ဘက် က ှိ င်ျားတံိုပြှိ ှုံ့တွင် ကတှိဂ္ံတှိိုငျား် ေေ်ဌာနခ ြ်တွငရ
် ှှိစသာ တေ်ခို319 နှင် က ှိ င်ျားတံိုစလ

ှိြ်၏

အစနာက် က်ရှှိ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားတေ်ခိုရှှိ ဒိုတှိယတေ်ခို320 အြါအဝင် Mytel ၏ အစမခေှိိုက်ေခန်ျား ၂ ခိုတှိို
ပြှိ ှုံ့အဝန်ျားအဝှိိုငျား် အတွငျား် ရှှိ ေေ်တြ် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားတွင် တည်ရှှိစနသည်။ ကတှိဂ္ံတှိိုငျား် ေေ်ဌာနခ ြ်သည်
ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ

က်သွယ်စရျားနင
ှ ် အခ က်မြ

ကဏ္ဍြ ာျား ြါဝင်သည် အခ က်မြ

က်သွယ်ြှု စထာက်လှြ်ျားစရျား (SIGINT) လိုြ်ငန်ျားြ ာျား၏

က်သွယ်စရျားနင
ှ ် စထာက်လှြ်ျားစရျားယူနေ်ြ ာျားကှိို လက်ခံထာျားရှှိသည်။

မြန်ြာေေ်တြ်ြှ တှိိုက်ရို ှိကထ
် ှိနျား် ခ ြ်စသာ က ှိ င်ျားတံိုပြှိ ှုံ့၌ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျား တည်ရှှိြှုသည် အစမခခံ
အစ

ာက်အအံိုြ ာျားကှိို ေေ်ဘက်

က်သွယ်စရျားြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ ခံခြဲရနှိင
ို ်သည်

ှိိုသည် အနတရာယ်အမြင်

ပြှိ ှုံ့ခံြ ာျားအတွက် စောင် ကည်ခံရသည် အနတရာယ် တေ်ခိုကှိိုြါ န်တျားထာျားသည်။
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တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျား် အဝှိိုငျား် ြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ်

င်စရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။

က ှိ င်ျားတံိုပြှိ ှုံ့ အဝန်ျား
အဝှိိုငျား် အတွငျား် Mytel
အစမခေှိိုက်ေခန်ျား ၂ ခို
တည်ရှှိစနပြျား
မြည်သူလူထိုအစြေါ်
စောင် ကည်ခံရြည်
ကကျားြာျားစသာ အနတရာယ်
က စရာက်စေသည်။
အရင်ျားအမြေ် -

VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ တ
Google Earth ြှတ

င်ရရှှိသည် စမြြံိုညွှနျား် ြ ာျားအာျား အစမခခံ၍

င် စတွှုံ့ရြံို။

ရှြ်ျားမြည်စမြာက်ြှိိုငျား် လာျားရှုှိျားပြှိ ှုံ့ အင်ဂ္ င်နယာတြ်ရင်ျား ၉၁၂ တွင် တည်ရှှိစသာ Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျားသည်
လည်ျား စဒသခံလူထိုအစြေါ် စောင် ကည်ခံရြှုနင
ှ ် က ျားလွနခ
် ှိ ျားစ ာက်ြှု အနတရာယ် အလာျားတူ က စရာက်စေ
ခြဲသည်။321 အစမခခံအစ

ာက်အအံိုအာျား ေြံခန်ခွြဲြှုအတွက်ြါ တာဝန်ရှှိစသာ ေေ်အင်ဂ္ င်နယာြ ာျားြှ

ထှိနျား် ခ ြ်သည် တာဝါတှိိုငြ
် ာျားကှိို ရှြ်ျားမြည်နယ်အတွငျား် မ ေ်ြာွ ျား

ြဲ ြဋှိြကခြ ာျားတွင် ြါဝင်ထှိစတွှုံ့စနသည်၊

လူအခွငအစရျားခ
်
ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို မြေ်ဒါဏ်စြျားခံရမခင်ျားြှ ကင်ျားလွတ်ေွာ က ျားလွနစ
် နသည် ေေ်တြ်က
အသံိုျားမြ စနခြဲြည် အနတရာယ်ကကျားေွာရှှိြါသည်။

ေေ်ဘက်

က်သွယ်စရျား

ြ ာျားနှင် စောင် ကည်ြှုြ ာျား
အတွက် Mytel ၏ အစမခခံ
အစ

ာက်အအံိုကှိို ေေ်တြ်ြှ

အသံိုျားမြ နှိင
ို ြ
် ည် အနတရာယ်ကှိို
န်တျားစနသည် လာျားရှု ှိျားပြှိ ှုံ့
အဝန်ျားအဝှိိုငျား် ရှှိ Mytel BTS
SHN1038။
အရင်ျားအမြေ် -

VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ တ
Google Earth ြှတ

116

င်ရရှှိသည် စမြြံိုညွှနျား် ြ ာျားအာျား အစမခခံ၍

င် စတွှုံ့ရြံို။

တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျား် အဝှိိုငျား် ြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ်

င်စရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။

Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားသည် စဝျားလံစခါင်သသည် တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားစဒသြ ာျားြှ မ ေ်ြွာျား

ြဲ လက်နက်ကှိိုင်

ြဋှိြကခြ ာျား ရှှိစနသည် စနရာြ ာျားတွင် တည်ရှှိစနသည်။ ၎င်ျား၏ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားတေ်ခိုသည် လက်နက်ကှိိုင်
ြဋှိြကခြ ာျား ရှှိစနသည် က ှိ င်ျားတံိုပြှိ ှုံ့နယ် င်ျားစထာက်ရှှိ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားတေ်ခိုတွင် တည်ရှှိစနသည်။322
ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားအတွငျား် Viettel Construction Myanmar ြှ အစမခခံအစ
တည်စ

ာက်အအံိုကှိို

ာက်စနကာ MEC တာဝါတှိိုငတ
် ေ်ခိုလည်ျား ရှှိသည်။ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားသည် ဟယ်လစကာ်ြတာ

င်ျားသည်ကွငျား် စနရာစဘျားတွင် တည်ရှှိပြျား ၎င်ျားြှ ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ

က်သွယ်ြှုြ ာျားကှိို စထာက်ကူသည်

အနတရာယ် တေ်ရြ်ရှှိကာ ဤသည်က ကတှိဂ္ံတှိိုငျား် ဌာနခ ြ်စအာက်ရှှိ တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားြှ က ျားလွနစ
် သာ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအာျား တှိိုက်ရို က
ှိ ်ြံြှိိုျားစနသည်။

MEC တာဝါတှိိုင် ြါရှှိစသာ
က ှိ င်ျားတံိုပြှိ ှုံ့နယ် င်ျားစထာက်
ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားရှှိ
Mytel BTS SHN1349။
အရင်ျားအမြေ် VCM ၏ စဒတာ
က ှိ ျားစြါက်ြှုြှတ

င်။

ရှြ်ျားမြည်နယ် အစရှ ှုံ့ ြှိိုငျား် ြိုနျား် မ တ်တွင် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို မြေ်ဒါဏ်စြျားခြဲရမခင်ျားြှ ကင်ျားလွတ်ေွာ က ျားလွန်သည်
ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအနက်ြှ တေ်ခိုမ ေ်စသာ အထူျားေေ်

င်စရျားကွြ်ကြဲြှု အြှတ် (၁၈) ြှ Mytel

အစမခေှိိုက် ေခန်ျားတေ်ခိုကှိို 323 လက်ခံထာျားသည်။ ၁၉၉၀ ခိုနေ
ှ ်က တည်စထာင်ခြဲသည် တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား အရြ် က်
အ ွြဲှုံ့အေည်ျား တေ်ခိုမ ေ်သည် ရှြ်ျားလူအခွငအစရျား
်
စ ာင်စဒျားရှငျား် (Shan Human Rights Foundation - SHRF)
က ၇၃ နှေ်အရွ ယ် အြ ှိ ျားသြျားတေ်ဥျားအာျား ြိုဒန
ှိ ျား် မြ က င်ပြျား သူြ၏ နာျားကြ်ြ ာျားကှိို ခှိိုျားယူရန်အတွက် စခါင်ျားနင
ှ ်
နာျားရွက်ြ ာျားကှိို မ တ်ခြဲသည် အြှုမ ေ်ရြ်တေ်ခိုကှိို ြှတ်တြ်ျားတင်ထာျားခြဲသည်။324
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တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျား် အဝှိိုငျား် ြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ်

င်စရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။

အရြ်သာျား ၆,၀၀၀ ခန်ရှှိစသာ ြိုနျား် မ တ်ပြှိ ှုံ့ ြတ်ဝန်ျားက င်တွင် မြန်ြာေေ်သာျား ၁,၀၀၀ ခန်
အစမခေှိိုက်လ က်ရှှိသည်။ လှိငြ
် ှိိုငျား် ှိိုငရ
် ာ အ ကြ်ျား က်ြှုြ ာျားအတွက် အမြေ်စြျားခံရမခင်ျားြှ
ကင်ျားလွတ်ခွင်

က်လက်ရရှှိစနြှုစ ကာင် ဤကြဲသှိို ကကျားြာျားလှသည် ေေ်ဘက်-အရြ်ဘက် တည်ရှှိြှု

အခ ှိ ျားြြာဏသည် စဒသခံြ ာျား အထူျားသမ င် အြ ှိ ျားသြျားြ ာျားအတွက် အစ ကာက်တရာျားအမ ေ်
အပြြဲတြ်ျား တည်ရှှိစနစသာ အစ ကာင်ျားအရင်ျားအမြေ်တေ်ခို မ ေ်စနခြဲသည်။ ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်တွင်
တာခ လှိတ်အနျားရှှိ အြ ှိ ျားသြျားတေ်ဥျားအာျား ြိုနျား် မ တ်ြှ ေေ်သာျားတေ်ဥျားက ြိုဒနှိ ျား် က င်ြှုအာျား
ရှြ်ျားလူအခွငအစရျား
်
စ ာင်စဒျားရှငျား် ြှ ြှတ်တြ်ျားတင်ခြဲသည်။ ထှိိုေေ်သာျားကှိို ြိုနျား် မ တ်ရှှိ ၎င်ျား၏
အစမခေှိိုက်ေခန်ျားသှိို မြန်လည် စရွှှုံ့စမြာင်ျားခြဲပြျားစနာက် ထြ်ြံအမြေ်စြျားြှုကှိို သတင်ျား
ြ ကာျားရစတာြါ။

ြိုနျား် မ တ်စဒသရှှိ ေေ်

င်စရျားကွြ်ကြဲြှုအြှတ် (၁၈) တွင် Mytel ၏ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြါ ရှှိလာမခင်ျားသည် ြှိိုြှိို

စက ာခ ြ်ျားေရာတ မ ေ်လာသည်။ ြိုနျား် မ တ်နင
ှ ် အမခာျားစဒသြ ာျားတွင် ေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်ြှု

ှိိုငရ
် ာ က ျားလွနြ
် ှု

သက်စသအစထာက်အထာျားြ ာျားအရ ြိုနျား် မ တ် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားသည် ေေ်ဘက်လှုြ်ရှာျားြှုြ ာျားကှိို
စထာက်ကူစနပြျား

ှိိုျားရွာျားစသာ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစနသည် အနတရာယ်တေ်ခိုရှှိသည်။

ကရင်နမြည်နယ် (ပဗှိတှိသျှထံြှ လွတ်လြ်စရျားရပြျားစနာက် ဗြာလူြ ှိ ျား လွှြ်ျားြှိိုျားစသာ အေှိိုျားရြှ ကယာျားမြည်နယ်
အမ ေ် နာြည်စမြာင်ျားခြဲသည်။) စမခမြန်တြ်ရင်ျား ၃၃၇ သည် စဘာ်လခြဲစဒသတွင် Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျား
တေ်ခိုကှိို လက်ခံထာျားရှှိသည်။325 ဤတြ်ရင်ျားသည် ကရင်နစဒသအတွငျား် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားသေ်ြ ာျား
တည်စထာင်ြှုတွင် တှိိုက်ရို ှိက်ြါဝင်စနပြျား အရြ်သာျားြ ာျားအ ကာျားတွင် စ ကာက်ရွံ ှုံ့ ြှုြ ာျား မ ေ်စေကာ
ဤတင်ျားြာြှုက ြဋှိြကခကှိို ြျားထှိိုျားစြျားနင
ှိို သ
် ည်။326 Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျား စနာက်ထြ်တေ်ခို (KHY0089) ကှိို
ရူ ျား

ှိိုျားရှှိ ေေ်တြ် သင်တန်ျား အစ

ာက်အအံိုတေ်ခို၌ လက်ခံထာျားရှှိသည်။

ကရင်နမြည်နယ် ရူ ျား
သင်တန်ျားအစ

ှိိုျားရှှိ ေေ်တြ်

ာက်အအံို တခိုရှှိ

Mytel BTS KHY0089။
အရင်ျားအမြေ် VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ
တ

င်ရရှှိသည် စမြြံိုညွှနျား် ြ ာျားအာျား

အစမခခံ၍ Google Earth
ြှတ
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တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျား် အဝှိိုငျား် ြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ်

င် စတွှုံ့ရြံို။

င်စရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။

ကရင်မြည်နယ်တွင် (ယခင်ေေ်အာဏာရှငအ
် ေှိိုျားရက အဂ္ဂလှိြ်ဘာသာတွင် Karen ဟိုစရျားသာျားရာြှ Kayin ဟို
နာြည်မြင်ခြဲသည်။) စမခမြန်တြ်ြ ၂၂ စအာက်၌ Mytel ၏ အစမခေှိိုက်ေခန်ျား ၂ ခိုရှှိသည်။ တေ်ခိုြှာ တြ်ြ၏
ဌာနခ ြ် ဘာျားအံတွင်327 မ ေ်ပြျား စနာက်တေ်ခိုြှာ စမြြံိုစြေါ် အစမခခံ ခန်ြှနျား် ခ က်အရ စတာင်ကစလျားရှှိ
စမခမြန်တြ်ရင်ျား ၂၀၂ ဟို မ ေ်နင
ှိို ် ွယ်ရာရှှိစသာ တှိတှိက က ြသှိရသည်
ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားမ ေ်ြါသည်။328ကရင်လူအခွငအစရျား
်
အ ွြဲှုံ့ (Karen Human Rights Group) ြှ
ထှိိုေေ်တြ် ၂ ွြဲှုံ့ေလံိုျားြှ တြ် ဝ
ွြဲှုံ့ င်ြ ာျားြါဝင်သည် စမြသှိြ်ျားမခင်ျားြ ာျားကှိို ြှတ်တြ်ျားတင်ထာျားခြဲသည်။329 Mytel ၏
စအာက်စမခအစ

ာက်အံိုကှိို ေေ်စရျားရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် ထှိိုစနရာတွင် အသံိုျားမြ စနခြဲသည်

အနတရာယ်တေ်ခို ရှှိစနပြျား စဒသခံလူထိုအစြေါ် စနာက်ထြ် လူအခွငအစရျားခ
်
ှိ ျားစ ာက်ြှု က ျားလွနမ် ခင်ျားအတွက်
အနတရာယ်ရှှိစနြါသည်။

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအတွက် စမြသှိြ်ျားြှုြ ာျားြှာ ေေ်အာဏာရှငစ
် အာက်နင
ှ ၊် ၎င်ျားအာဏာရှငြ
် ှ
အသွငက
် ူျားစမြာင်ျားြှုစနာက်ြှိိုငျား် ကာလ ၂ ခိုေလံိုျားတွငြ
် ါ နှေ်စြါင်ျားြ ာျားေွာ တင်မြမခင်ျား ခံစနခြဲရသည်။330

ေေ်တြ်စမြသှိြ်ျားြှုြ ာျား
မ ေ်ြွာျားစနခြဲစသာ တနသဂာရ
စရမ

ပြှိ ှုံ့နယ် စရတြ်

အစမခေှိိုက် ေခန်ျားရှှိ Mytel
BTS TNI10220

အရင်ျားအမြေ်-

VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှတ
Google Earth ြှတ

အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျား စ

င်ရရှှိသည် စမြြံိုညွှနျား် ြ ာျားအာျား အစမခခံ၍

င် စတွှုံ့ရြံို။

ာက်လိုြ်ရာတွင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအစနမ င် လွတ်လြ်စသာ ကကှိ တင်

သတင်ျားအခ က်အလက်ရရှှိပြျား သစဘာထာျားစြျားြှု

ှိိုငရ
် ာ ြူြ ာျားကှိို လှိိုက်နာရြည်။ ဤကှိေစသည် အထူျားသမ င်

ေေ်စရျားမ ေ်ထွနျား် ြှု သြှိိုငျား် ရှည် ကာစသာ မြန်ြာမြည် တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား စဒသစနရာြ ာျားတွင် အစရျားကကျားသည်။
အစရှ ှုံ့စတာင်အာရှရှှိ တယ်လစနာ၏ ေျားြွာျားစရျားအစြေါ် စနာ်စဝျားဘဏ် DNB ၏ အေရင်ခံောက

ှိိုထာျားသကြဲသှိို

ြင် Mytel သည် “လိုြ်ကွက်စနရာ ရရှှိရန်အတွက် ေေ်တြ်စမြြ ာျားကှိို အထူျားလက်လှြ်ျားြခွင”် ရရှှိစနသည်။331
အလာျားတူြင် တာဝါကိုြပဏ တခိုမ ေ်သည် Appollo Tower ၏ အေိုရှယ်ယာဝင်တေ်ဥျားက တာဝါတှိိုငြ
် ာျား
အတွက် ေေ်တြ်စမြြ ာျားအာျား ၎င်ျားတှိိုြှ ငှာျားရြ်ျားရန် ကကှိ ျားြြ်ျားြှုြ ာျားကှိို ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနက မငင်ျားြယ်
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တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား မြည်သူလူထိုအသှိိုငျား် အဝှိိုငျား် ြ ာျားအစြေါ် ေေ်တြ်၏ေေ်

င်စရျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ စထာက်ကူစြျားသည်။

ခြဲသည်ဟို ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်တွင် ထိုတ်စ ေါ်စမြာခြဲသည်။332 Mytel ၏ ေေ်တြ်

က်သွယ်စရျားေနေ်ြ ာျားနင
ှ ် ခ ှိတ်

က်

စနြှုက စမြ သှိိုြဟိုတ် သစဘာတူညြှုရရန် ညြှှိနင
ှိှု ျား် ေရာ၊ စဒသခံ လူထိုအသှိိုငျား် အဝန်ျား၏ အခွငအစရျား
်
ကှိို
အစလျားထာျားေရာ ြလှိိုဘြဲ တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားနယ်စမြြ ာျားသှိို ဝင်စရာက်ရာလြ်ျားစ ကာင်ျားကှိို ၎င်ျားအစနမ င် တွနျား် တွနျား်
တှိိုက်တှိိုက် လိုြ်နင
ှိို စ
် ေသည်။ Justice For Myanmar ြှ ရရှှိထာျားစသာ အခ က်အလက်ြ ာျားအရ ေေ်တြ်
အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားရှှိ Mytel ၏ တာဝါတှိိုင် အြ ာျားေိုသည် တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားစဒသြ ာျားတွင် တည်ရှှိစနသည်။

၅ (၂)

Mytel နှင ့်် ကာကွယ်ဝရျား စစည်ျားမျာျား ညွှန် ကာျားဝရျားမှုျားရျား

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ သည် မြန်ြာေေ်တြ်၏ လက်နက်ထိုတ်လိုြ်သူမ ေ်ပြျား လူြ ှိ ျားတိုနျား်
သတ်မ တ်ြှုြ ာျား၊ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်သည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို က ျားလွနရ
် ာတွင်

ေေ်တြ်ြှ အသံိုျားမြ သည် လက်နက်ြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်စနသည်။ Mytel သည် ြစကွျားတှိိုငျား် စဒသကကျားရှှိ
ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏ စနရာ အနည်ျား

ံိုျား ၄ ခိုတွင် အစမခခံအစ

ာက်အအံိုကှိို

လည်ြတ်လ က်ရှှိသည်။333 ဤသည်ြှာ Mytel နှင် ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ တှိိုအ ကာျား
တှိိုက်ရို ှိက် ေျားြွာျားစရျား

က်နယ
ွ ်ြှုတေ်ခို ရှှိစနသည် အစထာက်အထာျားမ ေ်သည်။ တာဝါတှိိုင် ၄ ခိုြှာ ြစကွျား၏

ြတူစသာစနရာြ ာျားတွင် ရှှိစနသည်

ှိိုစသာ်မငာျားလည်ျား ြ်ျားလွှင် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျား၏ သတ်ြှတ်မြဌာန်ျား

နံြါတ်ြ ာျား (BTS identification numbers) အေဥ်လှိိုက်မ ေ်စနမခင်ျားက Mytel အစနမ င် ကာကွယ်စရျား
ြေစည်ျားြ ာျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၌

က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ

ာက်အအံိုကှိို တည်စ

ာက်ရန် ေနေ်တက

ေြံခ က်တေ်ခိုရှှိထာျားစ ကာင်ျား စထာက်မြစနသည်။

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် ကိုလသြဂ္ဂ ကျွြ်ျားက င်သူအ ွြဲှုံ့က ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ အစနမ င်
စမြာက်ကှိိုရျားယာျားနင
ှ ် ခ ှိတ်

က်ထာျားစသာ ြေ်

ှိိုငျား် ဒျားံို က ည်အေအေဥ်တခို အြါအဝင် “ရှု တ်စထွျားနက်နစ
ြဲ သာ

တကြ္ာလံိုျား မ န်က က်ထာျားသည် လက်နက်ြေစည်ျား ေိုစ

ာင်ျားြှု ကွနရ
် က်တေ်ခိုကှိို ထှိနျား် သှိြ်ျားထာျားသည်” ဟို

အေရင်ခံခြဲပြျား334 ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ က “သြာရှိိုျားက လက်နက်အြ ှိ ျားြ ှိ ျားအမြင် ဒံျားို က ည် အတွြဲလှိိုက်ြေ်

လွှတ်ေင်ြ ာျားနင
ှ ် စမြမြင်ြှ စဝဟင်ြေ် ြေ် ှိိုငျား် ဒျားံို က ည်ြ ာျား အြါအဝင် ြြဲထှိနျား် ေနေ်မ င် ြေ်လွှတ်ပြျားစနာက်
အလွတ်ြ ံသန်ျား က စရာက်စသာ ဒံျားို ေနေ်ြ ာျားကှိို (ballistic missile systems)ကှိို ကှိိုရျားယာျား မြည်သူ
ဒြှိိုကရက်တေ် သြတနှိင
ို င
် ံ ြှ ရရှှိခြဲသည်။”335 ဟို ှိိုသည်။
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Mytel နှင် ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား
ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏
ကကျားြာျားစသာ
အစ

ာက်အအံိုတေ်ခိုအ

တွငျား် ရှှိ Mytel BTS
MGY0746။

အရင်ျားအမြေ်-

VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ တ
Google Earth ြှတ

င်ရရှှိသည် စမြြံိုညွှနျား် ြ ာျားအာျား အစမခခံ၍

င် စတွှုံ့ရြံို။

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား
ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ
ထိုတ်လိုြ်စရျားစနရာ
အတွငျား် ရှှိ Mytel BTS
MGY0747 အတွက်
စနရာ အေအေဥ်။
တည်စနရာက
တာဝါတှိိုင၏
် ြူလ
ရည်ရွယ်ခ က်သည်
ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ၏
ံ
ဝန်စ

ာင်ြှုအတွက်

မ ေ်သည်ကှိို
စထာက်မြစနသည်။

အရင်ျားအမြေ်-
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VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ တ

င်

Mytel နှင် ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား
ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ
ထိုတ်လိုြ်စရျားဧရှိယာ
အတွငျား် ရှှိ Mytel BTS
MGY0747။

အရင်ျားအမြေ်-

VCM စဒတာက ှိ ျားစြါက်ြှုြှ တ
Google Earth ြှတ

Mytel ၏

င်ရရှှိသည် စမြြံိုညွှနျား် ြ ာျားအာျား အစမခခံ၍

င် စတွှုံ့ရြံို။

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ နင
ှ ် လိုြ်ငန်ျားစ

အစမခခံအစ

ာက်အအံိုနင
ှ ်

လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်

ာင်ရွက်ြှု တှိိုက်ရို ှိက်

က်သွယ်စရျား နည်ျားြညာ ြံြှိိုျားြြ
ှု ှတ

က်သွယ်ခ က်ရှှိမခင်ျားက

င် မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ်

န်က င်သည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနသည် Mytel နှင် Viettel တှိို

အခန်ျားကဏ္ဍ၏ စနာက်ထြ် အစထာက်အထာျား မ ေ်သည်။ Viettel ၏ တကြ္ာလံိုျား မ န်က က်ထာျားသည်
အ

င်

င် မ န်ခ စရျားလြ်ျားစ ကာင်ျားြှတ

င် Mytel နှင် Viettel သည် ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား

ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ နင
ှ ် ေေ်တြ်၏ အမခာျားအေှိတ်အြှိိုငျား် ြ ာျားကှိို အစထာက်အကူမြ သည် လက်နက်ြေစည်ျား
ေိုစ

ာင်ျားသည် လိုြ်စ

ာင်ြှုြ ာျားတွင် ြါဝင်စနသည် ကကျားြာျားစသာ အနတရာယ် ရှှိသည်။

လာြည် အခန်ျားတွင် စ ေါ် မြထာျားသကြဲသှိို Mytel ၏ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို Mytel ြှ တှိိုက်ရို ှိက် သှိိုြဟိုတ်
Viettel ၏ ြေစည်ျားေိုစ

ာင်ျားသည် ကွနရ
် က်ြ ာျားြှတ

ြေစည်ျားကှိရှိယာြ ာျားမ င် တည်စ

ာက်ထာျားမခင်ျားမ ေ်သည်။ လွှင် ြ်ျားအစမခေှိိုက်ေခန်ျား တခိုခ င်ျားေတွင်

ထိုတ်လွှငမခင်
် ျား၊ စရဒယှိိုနင
ှ ် ြှိိုက်ခရှိိုစဝ ်
အြှိိုစ
အစ

င် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ြေစည်ျားမ န်ခ စြျားသွငျား် သူြ ာျားထံြှ ရရှှိစသာ

ှိိုငရ
် ာ ကှိရှိယာြ ာျား၊ စအာြ်တေ်ကယ် စကဘယ်နင
ှ ် စကဘယ်

ာင်ျားြေစည်ျားြ ာျား၊ ေွြ်ျားအာျား စြျားနည်ျားြညာတှိိုအမြင် တာဝါ အစ

ှိိုငရ
် ာ

ာက်အအံို၊ အိုတ်မြေ် နှင် စသျားငယ်သည်

ာက်အအံိုတှိို ြါဝင်သည်။

ေေ်တြ်အစ

ာက်အအံြ
ို ာျားအတွငျား် တာဝါတှိိုငြ
် ာျား စ

ာက်လိုြ်မခင်ျားအာျားမ င် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ မ န်ခ စြျားသွငျား်

သူြ ာျားထံြှ နည်ျားြညာအာျား လက်လှြ်ျားြြှုကှိို Mytel နှင် Viettel ြှ မြန်ြာေေ်တြ်အာျား အမြည်အဝစြျားအြ်စန
သည်မ ေ်ပြျား ၎င်ျားနည်ျားြညာကှိို ေေ်တြ်ြှ ေေ်ဘက် ရည်ရွယခ
် က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ စနနှိင
ို သ
် ည်
အနတရာယ်တေ်ခို ရှှိစနသည်။
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Mytel နှင် ကာကွယ်စရျားြေစည်ျားြ ာျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ

အခန္ း ၆

MYTEL ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သို႔
ကမာၻလုံးဆိုင္ရာနည္းပညာ
ႏွင့္ တာဝါတိုင္ ေထာက္ပံ့
ေပးသြင္းသူမ်ား
•

ႏို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။

၆ (၁)

ထြ်

င်လွှငေက်
်
နင
ှ ် ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ် ကှိရှိယာြ ာျား

၆ (၂)

စရဒယှိို ကှိရှိယာြ ာျား

၆ (၃)

အခ ှိန် သတ်ြှတ်မခင်ျား နည်ျားြညာ (Timing technology)

၆ (၄)

ဓါတ်အာျားစြျားသွငျား် သူြ ာျား (Power suppliers)

၆ (၅)

Nokia ( င်လန်) နှင် Ericsson (

၆ (၆)

Mytel ၊ မြန်ြာေေ်တြ်တှိိုနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်စနစသာ

ွဒင်)

က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင် ကိုြပဏြ ာျား

အခန်ျား ၆။
Viettel ၏ ကြ္ာအနှံ ထှိေြ်နင
ှိို ြ
် ြ
ှု ှတ

င် က ယ်မြန်စသာ အစရအတွက် ရှှိသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ေျားြွာျားစရျား

လိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် Mytel ကွနရ
် က်ကှိို နည်ျားြညာနှင် ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားအာျား စြျားစ

ာင်လ က်ရှှိသည်။ Mytel အာျား

လိုြ်ငန်ျားလည်ြတ်ြှု သစဘာအရ၊ ဘဏ္ဍာစရျား သစဘာအရြါ မြန်ြာေေ်တြ်ထြဲသှိို ထည်သွငျား် စြါင်ျားေြ်
ထာျားသည် မ ေ်စသာစ ကာင် ဤေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို စထာက်ြံ အာျားစြျားကူညရာ စရာက်နင
ှိို သ
် ည်။ Mytel ြှ ဝယ်ယူေိုစ
ကှိရှိယာကှိိုြ

န်က င်စသာ

ာင်ျားသည် ြည်သည်

ှိို မြန်ြာေေ်တြ်ြှ သူ၏ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိင
ို ်သည်။ သှိိုမ ေ်၍ Mytel အာျား

စထာက်ြံစြျားသွငျား် သူြ ာျားျားအာျားလံိုအစနမ င်

က်

ံြှုြ ာျားကှိို ခ က်ခ င်ျား မ တ်စတာက်ရြည်။ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

လူအခွငအစရျား
်
ဥြစဒကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်သည် ြည်သည်ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားကှိိုြ

ှိို တာဝန်ယူတာဝန်ခံြှု ရှှိစေရြည်။

Viettel အာျား ြေစည်ျားစြျားသွငျား် သူြ ာျားအာျားလံိုျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ခ ှိတ်

က်ြှုြ ာျားြှတ

ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်

ာင်ရွက်ြှုနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားအ ွြဲှုံ့
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ှိိုငရ
် ာ လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျား၊ ေျားြွာျားစရျားြူျားစြါင်ျားစ

MYTEL နှင် မြန်ြာေေ်တြ်သှိို ကြ္ာလံိုျား

င် ကိုလသြဂ္ဂ၏

ှိိုငရ
် ာ နည်ျားြညာနှင် တာ၀ါတှိိုင် စထာက်ြံစြျားသွငျား် သူြ ာျား

(OECD) ၏ နှိင
ို င
် ေ
ံ ံို ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေိုကကျားြ ာျားအတွက် လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျားစအာက်တွင် ၎င်ျားတှိို၏ လှိိုက်နာရန်
တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို တှိိုက်ရို ှိက် သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်ပြျား
လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

Vittel နှင် ၎င်ျားတှိို၏ ေျားြွာျားစရျား

က်

န်က င်စ ာက် က်စနြှု ရှှိနင
ှိို သ
် ည်။ ၎င်ျားတှိိုအစနမ င်

ျားြှုြ ာျားကှိို ခ က်ခ င်ျားခ ြှတ်လိုြ်စ

ာင်ရြါြည်။ မြန်ြာေေ်တြ်က

ံြှုြှ တှိိုက်ရို ှိက် သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်ပြျား အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် စနမခင်ျား ရှှိြရှှိ

ြစသခ ာလျှင် ၎င်ျားတှိို၏ တခိုတည်ျားစသာနည်ျားလြ်ျားြှာ အ

က်အသွယ်ြ ာျား မ တ်ရန်သာမ ေ်သည်။

Huawei (တရိုတ်) နှင် ZTE (တရိုတ်) တှိိုက အသံိုျားမြ သူ၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားလံိုမခံ ြှုအစြေါ် ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှုြ ာျား
ရှှိသည်ဟို ယူ

ခ က်ြ ာျားစ ကာင် အေှိိုျားရ စတာ်စတာ်ြ ာျားြ ာျား၏ စဝ န်ြှုြ ာျားကှိို က ယ်မြန်ေွာ ခံစနခြဲရပြျားမ ေ်ရာ

မြန်ြာမြည်ရှှိ အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက်လည်ျား ထှိိုသှိိုစသာ ေှိိုျားရှိြ်ေရာြ ာျားက ချွငျား် ခ က်မ ေ်ြစနြါ။336

ှိိုငဘ
် ာ

လံိုမခံ စရျား ေှိိုျားရှိြ်ရြှုြ ာျားစ ကာင် Viettel အစနမ င် ၎င်ျား၏ မြည်တွငျား် ကွနရ
် က်တွင် Huawei ကှိို ြှိတ်ြင်ခြဲပြျား
မြန်ြာမြည်တွငြ
် ူ Huawei နှင် ZTE တှိို၏ နည်ျားြညာအာျား တွငတ
် ွငက
် ယ်က ယ် သံိုျားစနသည်ြှာ သတှိထာျားေရာ
မ ေ်သည်။337 ZTE အစနမ င် Mytel ေျားြွာျားစရျား ေတင်တည်စထာင်ေဥ်ကတည်ျားကြင် နျားေြ်စသာ
ရှှိစနခြဲသည်။ Mytel ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူြ ာျား၏ ြထြဥျား

က်

ံစရျား

ံိုျား နှိင
ို င
် ံတကာ ခရျားေဥ်သည် တရိုတ်မြည်သှိို မ ေ်ပြျား ZTE

နှင် စတွှုံ့ရန်မ ေ်သည်။ 338

၆ (၁)

်ဆင်လ
့်် က်နင
ှ ့်် မိက်ကရိဝ ့်ဖ် ကိရိယာမျာျား
့် ွှငစ

Huawei နှင် ZTE သည် Mytel အာျား ထြ်
သည် Huawei တံ

င်လွှငကှိ
် ရှိယာြ ာျားကှိို အဓှိက စြျားသွငျား် သူြ ာျားမ ေ်သည်။ Huawei

ှိြ်တြ် တာဝါတှိိုငြ
် ာျား လည်ြတ်စရျားအတွက် Mytel နှငလည်
်
ျား တှိိုက်ရို ှိက်ြှိတ် က်

မြ ထာျားြါစသျားသည်။ Huawei နှင် ZTE နည်ျားြညာကှိို Mytel ၏ ကွနရ
် က်တွင် က ယ်မြန်ေွာ အသံိုျားမြ စနြှု၏
ရလဒ်စ ကာင် Huawei နှင် ZTE တှိိုသည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
စ

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ာင်ရွက်ြှုကှိို စထာက်ြံ အာျားစြျားကူညစနနှိင
ို သ
် ည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။

NEC (ဂ္ ြန်) သည် Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအတွက် ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ် ကှိရှိယာြ ာျားကှိို အဓှိက စြျားသွငျား် သူ
တေ်ဥျားမ ေ်သည်။ Viettel ြှတ်တြ်ျားြ ာျားအရ NEC အစနမ င် ကွနရ
် က်စနရာအနှအတွ
ံ
က် ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ်
ကှိရှိယာြ ာျားကှိို ထိုနင
ှ ထည်
်
နင
ှ ် စထာက်ြံသည်။339 ကှိရှိယာြ ာျား၏ ြူလြှာ NEC ၏ iPasolink ြှိသာျားေို
ကိုြပဏြှ မ ေ်ပြျား ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာကဏ္ဍတွင် က ယ်မြန်ေွာ အသံိုျားမြ စနခြဲသည်ဟို NEC ြှ စ ကာ်မငာထာျားသည်။340

Mytel ြှ သံိုျားစနစသာ NEC ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ် ကှိရှိယာြ ာျားတွင် မြင်ြသံိုျား ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ် ယူနေ်ြ ာျား (Outdoor
Units -ODU) ၏ ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို အြ ှိ ျားြ ှိ ျားနင
ှ ် iPasolink VR2 တှိြါဝင်
ို
သည်။341 ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအတွငျား်
အြါအဝင် Mytel ကွနရ
် က်တွင် NEC ကှိရှိယာြ ာျားကှိို က ယ်မြန်ေွာ အသံိုျားမြ ြှု၏ ရလဒ်စ ကာင် NEC သည်
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ထြ်

င်လွှငေက်
်
နင
ှ ် ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ် ကှိရှိယာြ ာျား

ေေ်ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား စ

ာင်ရွက်ြှုကှိို စထာက်ြံ အာျားစြျားကူည

စနနှိင
ို သ
် ည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။

Huawei ၏ RTN 905၊ XMC ODU နှင် ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ် အင်တင်နာြ ာျား အြါအဝင် ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ်
ကှိရှိယာြ ာျားကှိို Hwawei ြှ စြျားသွငျား် သည်။342

၆ (၂)

ဝရဒယိ ကိရိယာမျာျား

CommScope (USA) သည် Nasdaq တွင် ောရင်ျားသွငျား် ထာျားသည် ကိုြပဏတေ်ခိုမ ေ်ပြျား အစမခေှိိုက်
အင်တင်နာြ ာျား အြါအဝင် အတှိိုငျား် အတာ က ယ်မြန်စသာ

က်သွယ်စရျား နည်ျားြညာ အြ ှိ ျားြ ှိ ျားကှိို

ထိုတ်လိုြ်သည်။ CommScope ြှ Mytel နှင် မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် အနည်ျား
ခိုကှိို စထာက်ြံစနပြျား ယင်ျားတှိိုကှိို မြန်ြာေေ်တြ် အစ
က်သွယ်စရျား ေွြ်ျားစ

ံိုျား အင်တင်နာ အြ ှိ ျားအောျား ၃

ာက်အအံိုြ ာျားတွင် အသံိုျားမြ စနခြဲကာ ၎င်ျား၏ အခ က်မြ

ာင်ရည်ကှိို စထာက်ကူမြ စနသည်။343 ေေ်တြ် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအတွငျား် ြါ

မ ေ်နင
ှိို စ
် မခအြါအဝင် Mytel ကွနရ
် က်ြ ာျားတွင် CommScope ကှိရှိယာြ ာျားကှိို က ယ်မြန်ေွာ အသံိုျားမြ စနသည်
ရလဒ်စ ကာင် ၎င်ျားကှိို ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားတွငလ
် ည်ျား အသံိုျားမြ စနနှိင
ို သ
် ည် အနတရာယ်တေ်ခို ကကျားြာျားေွာ
ရှှိစနသည်။ သှိိုမ ေ်၍ CommScope သည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
က ျားလွနစ
်

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ာင်ရွက်ြှုကှိို စထာက်ြံအာျားစြျားကူညစနနှိင
ို သ
် ည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်

ခ သည်။

ZTE သည် အစမခတည်လှုှိငျား် ယူနေ်ြ ာျား (baseband units) နှင် အစဝျားထှိနျား် စရဒယှိို ယူနေ်ြ ာျား အြါအဝင်
စရဒယှိို ကှိရှိယာြ ာျားကှိို Mytel သှိို တင်သွငျား် သည် အဓှိက စြျားသွငျား် သူတေ်ဥျားလည်ျား မ ေ်သည်။ အစဝျားထှိနျား်
စရဒယှိိုယူနေ်ြ ာျားနင
ှ ် အမခာျား စရဒယှိို အေှိတ်အြှိိုငျား် ြ ာျားကှိို Huawei ြှလည်ျား အလာျားတူ တင်သွငျား် သည်။344

၆ (၃)

အချိန် သတ်မှတပ် ခင်ျား နည်ျား ညာ (Timing technology)

Adva (ဂ္ ာြဏ) သည် ၎င်ျား၏ လက်စအာက်ခံမ ေ်စသာ Oscilloquartz (

ွေ်ဇာလန်) ြှတ

င် အ

င်မြင်

အခ ှိနသ
် တ်ြှတ်မခင်ျား နည်ျားြညာကှိို စထာက်ြံသည်။ Frankfurt Stock Exchange တွင် ောရင်ျားသွငျား် ထာျားစသာ
Adva က ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ြတ်လတွင် 4G ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားနင
ှ ် 5G အတွက် မြင်

င်ြှုကှိို အစထာက်အကူမြ ြည်

အခ ှိနသ
် တ်ြှတ်မခင်ျား စမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားကှိို Mytel ကွနရ
် က် တစလျှာက် မ န်ခ သံိုျားေွြဲရန်အတွက် Viettel နှင်

126

အခ ှိန် သတ်ြှတ်မခင်ျား နည်ျားြညာ (Timing technology)

သစဘာတူညခ က်တေ်ရြ်ကှိို စ ကညာခြဲသည်။345 ဤနည်ျားြညာကှိို ထြ်တူမြ ြှု စထာက်ကူယူနေ်ြ ာျား
(synchronisation supply units) ြါသည် Adva ၏ ြူလရည်ညွှနျား် Cesium နာရစြေါ်တွင် တည်စ

ာက်

ထာျားမခင်ျားမ ေ်သည်။ Oscilloquartz ၏ ကှိိုယ်ြှိိုင် စေ ျားကွက်မြြှင်တင်စရျား စ ကာ်မငာအရ ဤကှိရှိယာသည်
“စရဒယှိို အသံိုျားမြ သည် ကွနရ
် က်ြ ာျား.....နှင် ေေ်ဘက် ကွနရ
် က်ြ ာျား အေရှှိသည် ြေ်ရှငအ
် တွက် အဓှိကက သည်
အစမခခံအစ

ာက်အအံိုအတွက် အစကာင်ျား

ံိုျား အခ ှိနသ
် တ်ြှတ်ြှု အရင်ျားအမြေ်” မ ေ်သည်။346 Cesium

နာရြ ာျားကှိို ြြဲထှိနျား် ဒျားံို က ည် ေနေ်ြ ာျားတွငလ
် ည်ျား အသံိုျားမြ နှိင
ို သ
် ည်။ Adva ၏ စ ကညာခ က်အရ NEC ြှ
တြ်

င်မခင်ျားနင
ှ ် ထှိနျား် သှိြ်ျားမခင်ျားကှိို တာဝန်ယူရသည်။ မ န်ခ သံိုျားေွြဲြှုြှာ ကွနရ
် က်တခိုလံိုျားမ ေ်သည်အစလ ာက်

ယခင် အခန်ျားတွင် အစသျားေှိြ် ရှငျား် မြထာျားသကြဲသှိို ကန်သတ်ထာျားစသာ ေေ်တြ်စနရာြ ာျားတွင် တြ်
ြ ာျားြါ ြါဝင်ြည်မ ေ်ရာ မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် Adva ၏ နည်ျားြညာကှိို ေေ်ဘက်

င်မခင်ျား

ှိိုငရ
် ာရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျား

အတွက် အကန်အသတ်ြြဲ လက်လှြ်ျားြြှုကှိို ရရှှိသွာျားြည်မ ေ်သည်။ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျား အတွငျား် ြါ
ြါဝင်စသာ Mytel ကွနရ
် က်တွင် Oscilloquartz/Adva ကှိရှိယာြ ာျားကှိို နှိင
ို င
် တ
ံ ဝှြ်ျား အသံိုျားမြ ြှု၏ ရလဒ်စ ကာင်
Oscilloquartz/Adva သည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
စ

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွန်

ာင်ရွက်ြှုကှိို စထာက်ြံအာျားစြျားကူညစနနှိင
ို သ
် ည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။

၆ (၄)

ဓါတ်အာျားဝ ျားသွငျား် သမျာျား (Power suppliers)

Mytel တွင် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျား၌ သံိုျားသည်လသယံ နှင် အခင် (valve) အသံိုျားမြ ခွြဲထာျားသည် ခြဲ-အက်
ဘက်ထရြ ာျားအတွက် စြျားသွငျား် သူ အြ ှိ ျားြ ှိ ျားရှှိသည်။ ဘက်ထရြ ာျားြှာ

ေ်

က်သွယ်စရျားကွနရ
် က်ြ ာျားအာျား

ဓါတ်အာျားစြျားရန်အတွက် အထူျားရည်ရွယ်၍ ဒဇှိိုငျား် ြံိုေထ
ံ ိုတ်ထာျားမခင်ျားမ ေ်ပြျား အခ ှိ ှုံ့အစမခအစနြ ာျားတွင်
ေေ်ဘက်

က်သွယ်စရျားအတွက် သျားသန်ဟို စြျားသွငျား် သူြ ာျားက ရှငျား် ရှငျား် လင်ျားလင်ျား ောရင်ျားသွငျား် စ ေါ် မြ

ကသည်။347 ထှိိုအမြင် Mytel အစနမ င် ၎င်ျား၏ ကွနရ
် က်တေ်ခိုလံိုျားရှှိ အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို ဓါတ်အာျားစြျားရန်
အတွက် ဂ္ ြန်ြှ နည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ သည် ြျားအာျားစြျားေက်ြ ာျားကှိို သံိုျားေွြဲသည်။ အခ ှိ ှုံ့စသာ Mytel
တာဝါတှိိုငြ
် ာျားကှိိုြူ မြန်လည်တည်စ

ာက်စရျားနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား

ှိိုငရ
် ာ ဥစရာြဘဏ် (European Bank for

Reconstruction and Development - EBRD)နှင် မြင်သေ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ် Porparco ြှ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုကှိို
ရယူသည် Mulliez ြှိသာျားေိုြှိိုင် မြင်သေ်ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားတေ်ခိုမ ေ်စသာ Voltalia က ြံြှိိုျားသည် စနစရာင်မခည်
ေွြ်ျားအင်သံိုျား

ှိိုလာဓါတ်အာျားမ င် လည်ြတ်သည်။348 ထှိိုစထာက်ြံသူြ ာျားသည် ကိုလသြဂ္ဂ၏လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျားကှိို

လှိိုက်နာရန် ၎င်ျားတှိို၏တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်သည်ဟို Justice For Myanmar က စကာက်ခ က်ခ သည်။
၎င်ျားတှိိုအစနမ င် လူအခွငအစရျား
်
ေျားြွာျားစရျား

က်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

ံြှုြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား တှိိုက်ရို ှိကစ
် သာ်၎င်ျား သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎င်ျား

အက ှိ ျားြမ ေ်ထွနျား် စေရန် စသခ ာစအာင် လိုြ်ရြည်။
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ျားြှုြ ာျားကှိို မြ လိုြ်ရြည်မ ေ်ပြျား ၎င်ျားတှိို၏

ဓါတ်အာျားစြျားသွငျား် သူြ ာျား (Power suppliers)

စြျားသွငျား် သူြ ာျားထြဲတွင်

•

Leoch International Technology (ဝဟာင်ဝကာင်) – Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို
ဓါတ်အာျားစြျားရန်အတွက် VRLA ဘက်ထရြ ာျားကှိို စြျားသွငျား် သည်။349

•

Shandong Sacred Sun Power Sources Co. Ltd. (တရတ်) – Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို
ဓါတ်အာျားစြျားရန်အတွက် VRLA ဘက်ထရြ ာျားကှိို စြျားသွငျား် သည်။350

•

ZTT (တရတ်) – Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို ဓါတ်အာျားစြျားရန်အတွက် လသယံ ဘက်ထရြ ာျားကှိို
စြျားသွငျား် သည်။ 351

•

Coslight (အိနယ
ဒိ ) – Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို ဓါတ်အာျားစြျားရန်အတွက် လသယံ
ဘက်ထရြ ာျားကှိို စြျားသွငျား် သည်။ 352

•

Yanmar ( ျ န်) – Mytel အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားကှိို ဓါတ်အာျားစြျားရန်အတွက် ြျားအာျားစြျားေက်ြ ာျားကှိို
စြျားသွငျား် သည်။ 353

•

Voltalia (ပ င်သစ်) – MNTH ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏမ ေ်စသာ Myanmar National Telecom
Infra Company Limited (MNTI)နှင် ခ ြ်

ှိိုထာျားစသာ ကန်ထရှိိုက်တေ်ခိုြှတ

င် ၁၇၁

ခိုထက်ြှိိုစသာ Mytel တာဝါတှိိုငြ
် ာျားအတွက် အမခာျားအစြေါ် ြှခှိိုြှုကင်ျားသည် ၂ ကလှိိုဝြ်အာျားရှှိ
ေဥ်

၆ (၅)

က်ြမြတ် စနစရာင်မခည်သံိုျားေွြ်ျားအာျားကှိို စထာက်ြံသည်။354

Nokia (ဖင်လန်) နှင ့်် Ericsson (ဆွဒင်)

Nokia နှင် Ericsson သည် Viettel ၏ မြည်တွငျား် ကွနရ
် က်အတွက်355 အြာထည်ြ ာျားကှိို အဓှိက စြျားသွငျား် စနသူ
ြ ာျားမ ေ်ပြျား Ericsson က Viettel ၏ 5G ေြ်ျားသြ်ြှုြ ာျားကှိို စထာက်ကူစြျားစနသည်။356 Viettel Global
Investment JSC ၏ ဘဏ္ဍာစရျားအေရင်ခံောြ ာျားတွင် Nokia Networks (ယခင်က Nokia Solutions and
Networks) သှိို စြျားစခ ရန် တာဝန်ရှှိသည်ြ ာျား ြါဝင်စနသည်။ Justice For Myanmar အစနမ င် Nokia နှင်
Ericsson နည်ျားြညာအာျား Mytel ကွနရ
် က်အတွငျား် အသံိုျားမြ စနသည်
ြစတွှုံ့စသျားစသာ်မငာျားလည်ျား ဗယက်နြ်ရှှိ Viettel ြှတ
အနတရာယ်တေ်ခို ကကျားြာျားေွာ ရှှိြါသည်။
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Nokia ( င်လန်) နှင် Ericsson (

ွဒင်)

ှိိုသည် သက်စသအစထာက်အထာျား

င် ၎င်ျားနည်ျားြညာကှိို အသံိုျားမြ စနနှိင
ို သ
် ည်

၆ (၆)

Mytel ၊ ပမန်မာစစ်တ ်တနှ
ိ ့် င ့်် စျား ွာျားဝရျားလ ်ဝနဝသာ
ဆက်သယ
ွ ်ဝရျားတာ ါတိင် ကမပဏမျာျား

မြန်ြာ
စ

က်သွယ်စရျား မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှုသည် ြှိိုဘှိိုငျား် စအာ်ြစရတာြ ာျားအာျား

က်သွယ်စရျား တာဝါတှိိုငြ
် ာျား

ာက်လိုြ်ငာှ ျားရြ်ျားသည် မြည်တွငျား် မြည်ြ ကိုြပဏြ ာျား ရည်ညွှနျား် ရြည် တှိိုငျား် မြည်အတွငျား် တာဝါတှိိုင်

ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျား ကကျားထွာျားလာြှုတေ်ရြ်ကှိို ဥျားတည်စေခြဲသည်။ Mytel သည် ကွနရ
် က် တ

င်ခံလွှငြှု
် ြ ာျားအတွက်

တတှိယ ကာျားခံအိုြ်ေိုြှ တာဝါတှိိုငြ
် ာျားကှိို ငှာျားရြ်ျားစြျားမခင်ျားမ င် စေ ျားကွက် လွတ်လြ်ြှုလိုြ်မခင်ျားြှ အက ှိ ျားအမြတ်
ကှိို ရရှှိစနသည်။ ြိုဂ္ဂလှိက စအာ်ြစရတာြ ာျားြှ ငှာျားရြ်ျားထာျားစသာ တာဝါတှိိုငြ
် ာျားကှိို ေေ်စရျားရည်ြှနျား် ခ က်ြ ာျား
အတွက် မြန်ြာေေ်တြ်၏

က်သွယ်စရျားကွနရ
် က်အတွငျား် အသံိုျားမြ စနနှိင
ို ြ
် ါသည်။ အနည်ျား

တာဝါတှိိုငက
် ိုြပဏြ ာျားသည် Mytel ြှ တ

င် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ကိုနသ
် ွယ်ြှု

က်

ံိုျားအာျားမ င်

ံစရျားြ ာျား ရှှိစနြါသည်။

ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု ရှု စထာင်ဘက်က ကည်လျှင် တယ်လစနာ (စနာ်စဝျား)နှင် စအာ်ရဒူျား (ကာတာ) အြါအဝင်
အမခာျား ြှိိုဘှိိုငျား် စအာ်ြစရတာြ ာျားြါ အသံိုျားမြ စနစသာ အာျားလံိုျား ေိုမြံ စြါင်ျားေည်ျား ထာျားသည် စနရာြ ာျားကှိို Mytelြှ
ြိုဂ္ဂှိ လ်ြ ာျားက လက်လှြ်ျားြစနသည်ြှာ ေှိိုျားရှိြ်ေရာမ ေ်သည်။ ဤသှိို ြျှစဝအသံိုျားမြ စသာ တာဝါစနရာြ ာျားကှိို
စောင် ကည်မခင်ျား အြါအဝင် အစနှာက်အယှက်မြ အသံိုျားခ ခံရနှိင
ို သ
် ည် အနတရာယ်လည်ျား ရှှိစနသည်။

ြိုဂ္ဂလှိက တာဝါတှိိုငလ
် ိုြ်ငန်ျား စ

ာင်ရွက်သူြ ာျားထြဲြှ အကကျားြာျား

ံိုျားတေ်ခိုမ ေ်သည် Irrawaddy Green Towers

(IGT) (လူဇင်ဘတ်)သည် Mytel နှင် တာဝါတှိိုငစ
် နရာ ၆၇၇ ခိုအတွက် ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် ဇူလှိိုငလ
် တွင် ကကျားြာျားသည်
ငှာျားရြ်ျားြှု သစဘာတူညခ က်ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည်။357 သှိိုမ ေ်၍ IGT သည် မြန်ြာေေ်တြ်၏
ေျားြွာျားစရျားကှိို စထာက်ကူစနပြျား ၎င်ျား၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ်
ဤကိုနသ
် ွယ်စရျား

က်

က်နယ
ွ ်သွာျားသည်။ မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ်

ံြှုစ ကာင် IGT သည် ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှင၏
်

အြည်တြ်ခံခြဲရမခင်ျားမ ေ်သည်။

၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် ဇူလှိိုငလ
် ရှိိုဟင်ဂ္ ာ လူြ ှိ ျားတိုနျား် သတ်မ တ်ြှုကှိို ဥျားတည်စနသည်အခ ှိနတ
် ွင် IGT က ေေ်တြ်
စလယာဥ်တေ်ေျား ြ က်က ြှုြှ နေ်နာခံောျားခြဲရသူြ ာျားအတွက် စနမြည်စတာ် တှိိုငျား် စဒသ ေေ်ဌာနခ ြ်၏ တှိိုငျား် ြှုျား
ဗှိိုလ်ခ ြ်ကကျား မြင်စြာ်ထံ က ြ် ၅ သန်ျား (အစြရှိကန်စဒေါ်လ ၃,၆၄၄) ကှိို လှုဒါန်ျားြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ခြဲသည်။358
ထှိိုလှုဒါန်ျားြှုသည် IGT အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် နျားေြ်စသာ

က်

ံြှုရှှိသည် အခ က်မြြှု တေ်ရြ်မ ေ်သည်။

စနမြည်စတာ် တှိိုငျား် စဒသ ေေ်ဌာနခ ြ်၏ တှိိုငျား် ြှုျား အစနမ င် ဗှိိုလ်ခ ြ်ကကျား မြင်စြာ်သည် Mytel ကွနရ
် က်ထြဲတွင်
ြါဝင်ြတ်သက်စနပြျား ၎င်ျား၏ ကွြ်ကြဲြှု ဌာနခ ြ်၌ ကာျားမ င် စရွ ှုံ့လ ာျားတာဝါတှိိုငက
် ှိို ေေဥ်စနသည်။359
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စနမြည်စတာ်တှိိုငျား် စဒသ
ေေ်ဌာနခ ြ်သှိို IGT ြှ
စငွလှုဒါန်ျားြှု ဓါတ်ြံို။
အရင်ျားပမစ် Tower Times.

IGT ကှိို ေကဂာြူတွင် ြှတ်ြံိုတင်ထာျားသည် shell ကိုြပဏတေ်ခိုမ ေ်သည် Irrawaddy Towers Asset Holding
(ITAH) က ယခင်က ြှိိုင်

ှိိုငခ
် ြဲသည်။ ITAH အာျား အဓှိက ြှိိုင်

ှိိုငသ
် ူြ ာျားြှ ဒူဘှိိုငျား် အစမခေှိိုက် ြိုဂ္ဂလှိက

ရှယ်ယာကိုြပဏ တေ်ခိုမ ေ်သည် Alcazar Capital Limited နှင် M1 Group Limited တှိိုမ ေ်သည်။360 ၂၀၂၀၊
ဒီဇင်ဘော ၁၁ က်တွင် အဆု ါလု ်င ်း် အော်း CVC Capital Partners (လူဇင်ဘတ်)

ုရ ောင််းချခဲ

ည်။361

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာစငွစ ကျား စကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျား (IFC) နှင် အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ် (ADB) တှိိုက IGT အာျား ြူျားတွြဲစခ ျားစငွ
တေ်ရြ်ကှိို စြျားထာျားသည်။ IGT အစနမ င် အမခာျားစငွစ ကျားစထာက်ြံြှုကှိို ဒတ်ခ ်် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်တေ်ခိုမ ေ်စသာ
Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) က ဥျားစ

ာင်သည် European

Development Financial Institutions (EDFI) က ထြ်ြံရရှသ
ှိ ည်။ IGT အာျား စငွလံိုျားစငွရင်ျားစခ ျားငာှ ျားြှုတွင်
ြါဝင် ကသည် EDFI အ ွြဲှုံ့ြ ာျားြှာ Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) (ဂ္ ာြဏ)၊
Proparco (မြင်သေ်)၊ CDC Group (ဂ္ရှိတ်ပဗှိတှိန)် ၊ Belgian Investment Company for Developing
countries (BIO) (ဘယ်လ်ဂ္ ယံ) နှင် Development Bank of Austria (OeEB) ( သေတျားယာျား)
တှိိုမ ေ် ကသည်။ CDC Group သည် IGT အတွက် ဥစရာြထြဲြှ အကကျား

ံိုျားပြရှင် မ ေ်သည်။362

IGT ၏ အဓှိက ပြှိ င် က်ြှာ အစြရှိကန် ရှယ်ယာကိုြပဏမ ေ်သည် TPG Capital ြှ အြ ာျားေို ြှိိုင်

ှိိုငစ
် သာ

တာဝါတှိိုင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားတခိုမ ေ်သည် Apollo Towers မ ေ်သည်။ Apollo Towers အစနမ င်
အစြရှိကန်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်မ ေ်သည် Development Finance Corporation ြှ
အစြရှိကန်စဒေါ်လာ သန်ျား ၂၅၀ ဘဏ္ဍာစရျားစထာက်ြံြှုကှိို ရရှထ
ှိ ာျားသည်။363 ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင် Apollo Towers က

130

Mytel ၊ မြန်ြာေေ်တြ်တှိိုနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်စနစသာ

က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင် ကိုြပဏြ ာျား

စနာက်ထြ် တာဝါကိုြပဏမ ေ်သည် Pan Asia Majestic Eagle နှင် စြါင်ျားေြ်ခြဲပြျား AP Towers ကှိို ွြဲှုံ့ေည်ျား
ခြဲသည်။364 ဤသှိို စြါင်ျားေြ်ခြဲသည်အခ ှိနက
် အနည်ျားေို ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငမ် ေ်သည် Myanmar Investments
International Ltd (MIL) က “Apollo Myanmar အစနမ င် Telecom International Myanmar Company

Limited [Mytel] ထံြှ လက်ရှှိ ရှှိစနပြျားမ ေ်စသာ ၎င်ျား၏ တာဝါတှိိုငြ
် ာျားအမြင် ထြ်ြံအငှာျားခ ထာျားြြ
ှု ာျားအတွက်
ကကျားြာျားစသာ ကတှိကဝတ်မြ ြှုြ ာျားကှိို ြ ကာစသျားြက ရရှှိခြဲသည်.....MIL ၏ ဒါရှိိုက်တာြ ာျား အစနမ င်
ဤသည်က Apollo Towers ၏ အမြတ်အေွနျား် ရနှိင
ို ြ
် ှုအစြေါ် အစြါင်ျားလကခဏာစ ာင်သည် သက်စရာက်ြှုြ ာျား
ရှှိလာနှိင
ို ြ
် ည်ဟို ယံို ကည်ြါသည်။” ဟို စ ကညာခြဲသည်။365 Viettel ၏ စဒတာြ ာျားအအရ Pan Asia ြှ Mytel
ထံ တာဝါတှိိုငြ
် ာျားကှိို အလာျားတူ ငှာျားရြ်ျားထာျားရာ366 မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားရာ
စရာက်သည်။

National Tower Development Co.Ltd. (NTD) (ေကဂာြူ) သည် “နှိင
ို င
် အ
ံ တွငျား် ၄ ခိုစမြာက် စအာ်ြစရတာ

အသေ်မ ေ်သည် Mytel ကွနရ
် က်ြ ာျား ထွက်စြေါ်လာြှုကှိို အခွငစကာင်
်
ျားယူရန်အတွက်” တည်စထာင်ထာျားသည်
တာဝါတှိိုင် ကိုြပဏမ ေ်သည်။367 NTD ၏ ယခင် အလိုြ်အြှုစ

ာင်အရာရှှိခ ြ်မ ေ်သူ Kieran J Rabbitt ြှ

ထိုတ်မြန်စသာ တင်မြခ က်တေ်ခိုအရ Mytel နှင် “လှိိုက် က်ရန် တည်စ

ာက်ြါ”

ှိိုသည် သစဘာတူညခ က်

တေ်ရြ်ကှိို ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် ဇူလှိိုငလ
် တွင် လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲပြျား ြနတစလျားတှိိုငျား် စဒသကကျားနင
ှ ် ကခ င်မြည်နယ်တှိိုကှိို
ဥျားောျားစြျားထာျားလ က် စနရာ ၁၂၀ ခိုကှိို ၂၀၁၈ ဒဇင်ဘာတွင် တည်စ

ာက်စြျားခြဲသည်။368 NTD ၏ ဒါရှိိုက်တာ

ထြဲြှ တေ်ဥျားမ ေ်သည် ြက်ထရေ်စအာင်သည် မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် လက်နက်ြ ာျား ဝယ်ယူေိုစ

ာင်ျားြှုတွင်

ြါဝင်ြတ်သက်စနသည်။369 Mytel သှိို ငှာျားရြ်ျားစနစသာ အမခာျား တာဝါတှိိုင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားတွင်
ြစလျားရှာျားနင
ှိို င
် ံ အစမခေှိိုက်စသာ edotco နှင် OCK တှိို ြါဝင်သည်။370 OCK အိုြ်ေိုသည် ေေ်လက်နက်ြေစည်ျား
ကန်ထရှိိုက်တာ မ ေ်စသာ King Royal Tachnologies နှင် ြှိတ် က်တေ်ဥျားမ ေ်သည်။ (အခန်ျား ၄ တွင် ကည်ြါ။)

Mytel ြှတ

င် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ကိုနသ
် ွယ်စရျား ခ ှိတ်

က်ြှုြ ာျား ရှှိစနသည်အမြင် Apollo Towers အစနမ င်

ေေ်တြ်စမြကှိို ငှာျားရြ်ျားရန် ကကှိ ျားောျားခြဲြါသည်။ Tillman Global Holdings ြှ အစြရှိကန်အေှိိုျားရထံ ထိုတ်စ ေါ်
စမြာ ကာျားခ က်အရ “စအာ်ြစရတာြ ာျားြှ တာဝါြ ာျားကှိို စနရာခ လှိိုသည် (နှိင
ို င
် တ
ံ ဝှြ်ျား ယံို ကည်ေှိတ်ခ ရစသာ

ြဲလ် ိုနျား် လွှြ်ျားမခံ ြှု ရရှှိနင
ှိို စ
် ေြည်) တခ ှိ ှုံ့စသာ စမြစနရာြ ာျားအာျား ေေ်တြ်ြှ ြှိိုင် ှိိုငထ
် ာျားသည်။ အမခာျား
တာဝါကိုြပဏြ ာျားနင
ှ အတူ
်
Apollo ြှ ငှာျားရြ်ျားြှုြ ာျား ေေဥ်ရန် ေေ်တြ်အရာရှှိြ ာျားနင
ှ ် သျားသန်စတွှုံ့ ခြဲသည်။”371 ဟို
ှိိုသည်။ ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ် အစောြှိိုငျား် အေရင်ခံောတွင် Tillman Global Holdings က မြန်ြာေေ်တြ်ထံြှ
စမြငှာျားရြ်ျားရန် ကကှိ ျားြြ်ျားစနသည်
စမြာ

က်သွယ်စရျား ြံြှိိုျားစနသူြ ာျားထြဲတွင် တယ်လစနာသည် တေ်ခိုမ ေ်သည်ဟို

ှိိုခြဲသည်။372 Justice For Myanmar အစနမ င် ဤညြှှိနင
ှိှု ျား် အစမ ရှာြှုြ ာျား စအာင်မြင်မခင်ျား ရှှိြရှှိကှိို

အတည်ြမြ နှိင
ို ြ
် ါ။ ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်တွင် Tillman Global Holdings က”ေေ်တြ်ြှိိုင် စမြစနရာြ ာျားကှိို Apollo
Towers ြှ ငှာျားရြ်ျားရန် စလျှာက်
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ှိိုထာျားြှုြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနြှ မငင်ျားြယ်ခြဲသည်။” ဟို

Mytel ၊ မြန်ြာေေ်တြ်တှိိုနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်စနစသာ

က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင် ကိုြပဏြ ာျား

အေရင်ခံခြဲသည်။373 ြည်သှိိုြင်မ ေ်စေ Apollo Towers အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားစသာ
မြည်ထြဲစရျားဝန်ကကျားဌာနထံြှ စမြြ ာျားကှိို စအာင်မြင်ေွာ ငှာျားရြ်ျားရရှှိခြဲသည်။374 Justice For Myanmar အစနမ င်
မြည်ထြဲစရျားဝန်ကကျားဌာနနှင် Apollo Towers ၏ ကိုနသ
် ွယ်ြှု

က်

ံစရျားအစြေါ် ေှိိုျားရှိြ်စ ကာင် ကြှု ရှှိသည်။

မြည်ထြဲစရျား ဝန်ကကျားဌာနစအာက်တွငရ
် ှှိစသာ ရြဲတြ် ွြဲှုံ့ နှင် မြည်တွငျား် စထာက်လှြ်ျားစရျားတှိိုြှ က ျားလွနစ
် သာ
လူအခွငအစရျားခ
်
ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ထှိိုရံြံိုစငွြ ာျားြှ ြံြှိိုျားစြျားနင
ှိို သ
် ည်။ Apollo Towers အာျား အစြရှိကန်၏
အြ ာျားမြည်သူြှိိုင် ရံြံိုစငွြှ စငွစ ကျားစထာက်ကူစနသည်အတွက် အစြရှိကန်အေှိိုျားရအစနမ င်လည်ျား တိုနမြန်
် ရန်
တာဝန်တေ်ရြ် ရှှိသည်။

တာဝါတှိိုငက
် ိုြပဏြ ာျားအာျားလံိုျားသည် ကိုလသြဂ္ဂ၏ လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျားအစြေါ် ၎င်ျားတှိို၏ တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို
လှိိုက်နာပြျား Mytel နှင်
ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားစသာ အစ
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က်

ံြြ
ှု ာျားကှိို မ တ်စတာက်ရန် မြည်ထြဲစရျားဝန်ကကျားဌာန အြါအဝင် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ

ာက်အအံိုြ ာျားနင
ှ ် ြည်သည်ငှာျားရြ်ျားြှုြ ာျားကှိိုြ

Mytel ၊ မြန်ြာေေ်တြ်တှိိုနှင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်စနစသာ

ှိို ရြ်

ှိိုငျား် ရန်မ ေ်သည်။

က်သွယ်စရျားတာဝါတှိိုင် ကိုြပဏြ ာျား

အခန္ း ၇

ေငြေနာက္ကို လိုက္ၾကည့္ျခင္း
•

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။ ဤရံပုံ
ေ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 လုပ္
ေဆာင္ေနသာ ကြန္ရက္တစ္ခုသည္ စစ္တပ္ပိုင္ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳ
ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ အပါ
အဝင္ စစ္တပ္၏ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနသည္။

၇ (၁)

Mytel နှင် Viettel တှိိုြှ တ

င် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျား် စနစေသည်

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျား
၇ (၂)

ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားသည် Mytel နှင် Viettel တှိိုြှတ

င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား

အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် စနစေသည်။
၇ (၃)

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ရင်ျားနျားှ ြတည်စငွကှိို ရန်ကိုနေ
် စတာရှယ်ယာ

စရာင်ျားဝယ်စရျားလိုြ်ငန်ျားြှတ

င် တှိိုျားြွာျားစအာင် လိုြ်စ

၇ (၄)

ဘဏ္ဍာစရျား

ှိိုငရ
် ာ ဝန်စ

၇ (၅)

ထှိနျား် ခ ြ်ြှုကှိို ရယူြါ။

ာင်မခင်ျား

ာင်ြှုြ ာျား

အခန်ျား ၇။
Mytel အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် ေျားြွာျားစရျားအက ှိ ျားေျားြွာျားတေ်ရြ်ကှိို အလိုြ်အစကျွျားမြ စနသည်။
အမြတ်အေွနျား် အလွနက် ကျားြာျားစသာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားတေ်ရြ်အစနမ င် Mytel ြှ မမ မ
် ောစစ်တ ်အတွက်
ဘတ်ဂျက်မ င် ရငွအ င််းအမမစ်တေ်ရြ်ကှိို မ ည်
ြံြှိိုျားစြျားစနကာ ထင်ရှာျားစသာ ေေ်စခါင်ျားစ

ည်ျားစြျားစနပြျား ေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို

ာင်ြ ာျားကှိိုလည်ျား ခ ြ်ျားသာစနစေနှိင
ို ြ
် ါသည်။ Viettel ၏

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏတေ်ခိုမ ေ်စသာ Viettel Global Investment JSC ြှတ
စငွစ ကျားစထာက်ြံစြျားခြဲစသာ စခ ျားစငွြ ာျားနင
ှ ် နှိင
ို ်ငတ
ံ ကာ စငွစ ကျားဝန်စ
ေေ်တြ်ြှ ြှိိုင်

ာင်ြှု ေျားြွာျားစရျားြ ာျားြှ Mytel ကှိို

ှိိုငသ
် ူြ ာျားက အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် လာခြဲသည်။ မြန်ြာနှိင
ို င
် စ
ံ တာ်၏ ြါဝင်ြတ်သက်ြှုမ ေ် ၎င်ျား၏

ကှိိုယ်ြှိိုင် ဒဂ္ ေ်တယ် အစမခခံအစ

ာက်အအံိုကှိို ေေ်တြ်ြှ အလာျားတူ န်တျားပြျား အမြတ်အေွနျား် ြ ာျား

တှိိုျားြွာျားစေကာ ၎င်ျား၏ ရာဇဝတ်ြှု မြ လိုြ်ြှုကှိို

က်လက် စ

ာင်ရွက်စေနှိင
ို ခ
် ြဲသည်။ ေေ်တြ်အစနမ င်

ကြ္ာဘဏ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှု အစထာက်အြံြှြင် အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် ြှု ရှှိနင
ှိို ခ
် ြဲပြျား ေေ်ဘက်
နှင် ြဟာဗ ဟာက စသာ အခ ှိတ်အ
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င် ကွနရ
် က်၏ ထွက်ရှှိလာြှုကှိို

စငွစနာက်ကှိို လှိက
ို ် ကည်မခင်ျား

က်ြ ာျား ခ ျားမြြှင်ခံစနခြဲရသည်။

ှိိုငရ
် ာ ြေစည်ျားစြျားသွငျား် သူြ ာျား

Mytel သည် ယခိုအခါတွင် လှိိုငျား် သံိုျားေွြဲသူ ၁၀ သန်ျားစက ာ်မ င် ရစျ်းကွက်တွင်း် ၀င်ရ ောက်မှု ရ ောက်ကျရ

ော်လည််း

ယှဉ်ပ ြိုငမ
် ှုမမငမ
် ော်းရ

ှိိုအရ

ော မုဘုင်း် ကွ ယ
် က်တစ်ခုအမဖစ်ရှရ

ည်။375 မြည်သူတြ်ြစတာ် သတင်ျားောအ

Mytel ၏ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ြထြ ၃ လြတ် အမြတ်စငွသည် အစြရှိကန် စဒေါ်လာ ၂၅ သန်ျား ရှှိခြဲပြျား376 MEC နှင်
မြန်ြာေေ်တြ်သှိို စငွြင်စငွရင်ျား ေျား

င်ျားသွာျားြှု အစြေါ်တွင်၎င်ျား၊ ေေ်တြ်စမြနှင် စအာက်စမခအစ

ာက်အံို

အေရှှိသည် မြည်သူြှိိုငြ
် ေစည်ျားြ ာျားအာျား Mytel ၏ အသံိုျားမြ ြှုအတွက် စြျားစခ ြှုကှိို၎င်ျား ြွငလင်
်
ျားမြင်သာြှု
လံိုျားဝြရှှိြါ။ အမြတ်စငွြ ာျား မြ လိုြ်နင
ှိို စ
် သာ်လည်ျား Mytel သည် မြန်ြာအေှိိုျားရထံြှ အခွနက
် င်ျားလွတ်ခွငကှိ
် ို
ရရှှိထာျားသည်။377 ဤကင်ျားလွတ်ြှုကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုစအာက်ြှာ စြျားအြ်ခြဲမခင်ျား
မ ေ်နင
ှိို ပ် ြျား ထှိိုဥြစဒတွင် အခွနက
် င်ျားလွတ်ခွငကှိ
် ို ၃နှေ်၊ ၅ နှေ် သှိိုြဟိုတ် ၇ နှေ်စြျားထာျားမခင်ျားြ ာျား အြါအဝင်
အခွနသ
် က်သာခွငနှ
် င် ကင်ျားလွတ်ခွင် ြံိုေံြ ှိ ျားေံိုအတွက် ဥြစဒ အြှိိုဒြ
် ာျား ြါဝင်သည်။

မြန်ြာေေ်တြ်အစနမ င် Mytel ၏ ဘဏ္ဍာစရျားအစြေါ်တွင် တှိိုက်ရို က
ှိ ်လွှြ်ျားြှိိုျားြှု ရှှိသည်။ Telecom International
Myanmar (ယခင် Myanmar National Tele & Communications Company Limited) ၏ သင်ျား ွြဲှုံ့
ြှတ်တြ်ျားတွင် ဘဏ္ဍာစရျားအရာရှှိခ ြ် (CFO) ကှိို Star High သှိိုြဟိုတ် မမ မ
် ောအမျြို်း

ော်း ဆက်

ွယ်ရ ်း ဦ်း ုင်

(MNTH) ြှ အြည်ောရင်ျား တင်သွငျား် ရြည်ဟို ြါရှှိသည်။378 Telecom International Myanmar ၏ ြထြ
အကကှိြ် ဒါရှိိုက်တာဘိုတ်အ ွြဲှုံ့တွင် မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ေြံခန်ခွြဲြှု ဒါရှိိုက်တာမ ေ်စသာ အပငှိြ်ျားောျား
ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ် သှိနျား် စအာင်က CFO အမ ေ် တာဝန်ထြ်ျားစ

ာင်ခြဲသည်။ ၎င်ျားအာျား ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် ေက်တင်ဘာ ၂၃

ရက်စနတွင် Mytel ဒါရှိိုက်တာအ ွြဲှုံ့ ြှ ထိုတြ
် ယ်ခြဲသည်။379 အပငှိြ်ျားောျား ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ် သှိနျား် စအာင်နင
ှ ် အမခာျား
ေေ်တြ်ြှ ခန်အြ်သူြ ာျားအစနမ င် ခယက ှိ ျားနံစ
ွ နရသြျှ/အြှိနနာခံ
်
စနရသြျှ ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ြင်ျားစအာင်လှုှိငက
်
ေေ်တြ်၏ အြှိနစြျား
်
ေနေ်ြှတ

င် Mytel ၏ ဘဏ္ဍာစရျားြ ာျား အစြေါ် လွှြ်ျားြှိိုျားနင
ှိို ြ
် ှု အစမခအစနကှိို ဤသည်က

စြျားစနစလသည်။
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စငွစနာက်ကှိို လှိက
ို ် ကည်မခင်ျား

၇ (၁)

Mytel နှင ့်် Viettel တိမှ့် တဆင့်် ပမန်မာစစ်တ ်ကိ အကျိြုျားအပမတ်
ပဖစ်

Mytel နှင်

န
ွ ်ျားဝနဝစသည့်် နိင်ငတကာဘဏ်မျာျား

က်နယ
ွ ်စနစသာ လူအခွငအစရျားခ
်
ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားနင
ှ ် အက င်ြ က်မခောျားမခင်ျားြ ာျားသည် Viettel

Global Investment JSC ြှတ

င် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျားထြ
ံ ှ အစမခခံက စသာ စငွစ ကျားေျား

င်ျားြှုက

မ ေ်စေသည်။ Viettel Global သှိို အစကကျားစြျားစသာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျားတွင် HSBC (အဂ္ဂလန်)၊ Standard
Chartered (အဂ္ဂလန်)၊ MUFG (ဂ္ ြန်)၊ Maybank (ြစလျားရှာျား) နှင် Taipei Fubon Bank (ထှိိုငဝ
် ြ်) တှိို
ြါဝင်သည်။

Viettel Global ြှ Mytel သှိို ကတှိကဝတ်မြ ထာျားစသာ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ြြာဏြှာ အစြရှိကန် စဒေါ်လာ ၈၅၉.၉၅
ြလယံရှှိပြျား ၎င်ျားြှာ ေြံခ က်၏ ရင်ျားနျားှ ြတည်စငွ လှိိုအြ်ခ က် အစြရှိကန် စဒေါ်လာ ၁.၇၅၅ ဘလယံ၏ ၄၉%
ခန်နှင် ညြျှသည်။ Viettel Global ၏ ရင်ျားနျားှ ြတည်ြှု ခွြဲစဝမခင်ျား ောရင်ျားရှငျား် တြ်ျားတွင် အစြရှိကန်စဒေါ်လာ
၆၉၀.၉ သန်ျားသည် မြည်တွငျား် နင
ှ ် မြည်ြစငွစ ကျားအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားထံြှ အေိုရှယ်ယာစခ ျားစငွြ ာျားနင
ှ ်
အစကကျားယူမခင်ျား ြံိုေံြ ာျားမ င် မ ေ်သည်။380 ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ြတ် ၃၁ ရက်စနတွင် Viettel Global သည် အစြရှိကန်
စဒေါ်လာ ၅၅၀.၅ သန်ျားြျှ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နခ
ံှ ြဲပြျား အြ ာျားေိုြှာ မြည်တွငျား် ၊ မြည်ြ ဘဏ်စခ ျားစငွြ ာျားမ ေ်သည်။381 Viettel
Global ထံြှ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် ဘဏ္ဍာစရျား ထိုတ်မြန်ခ က်အရ စရရှည်စခ ျားစငွြ ာျားြှ Mytel တွင် ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နြ
ံှ ှုြှာ
ဗယက်နြ်စဒါင် ၈,၂၂၁,၁၅၈,၃၂၅,၃၂၇ မ ေ်ပြျား အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၃၅၄.၅၆ သန်ျားနင
ှ ည
် ြျှသည်။
နှေ်တှိိုစခ ျားစငွြ ာျားြှ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုြှာ ဗယက်နြ်စဒါင် ၃၈၂,၉၅၄,၁၅၁,၂၉၀ မ ေ်ပြျား အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၁၆.၅၁
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သန်ျားနင
ှ ် ညြျှသည်။383 ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာစရျားနေ
ှ ်အတွက် Mytel တွင် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ြတည်စငွြှာ
အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၁၆၃ သန်ျားနင
ှ ် ညြျှစသာ ဗယက်နြ်စဒါင် ၃,၇၅၀,၆၈၆,၄၇၅,၁၀၁ မ ေ်သည်ဟို Viettel
Global က အေရင်ခံခြဲသည်။384

Viettel Global ၏ စခ ျားစငွ စဒတာြ ာျားကှိို ေေ်စ

ျား ကည်ရာ အစထွစထွစခ ျားစငွြ ာျားအာျား ထည်ထာျားသည်ကှိို

စတွှုံ့ရပြျား ကည်ရသည်ြှာ မြန်ြာမြည်တွင် Viettel Global ၏ ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နြ
ံှ ှုကှိို ၎င်ျားတှိိုြှ စထာက်ခံ ကစသာ
စ ကာင် မ ေ်နင
ှိို ်စမခြ ာျားေွာ ရှှိသည်။ Mytel သည် Viettel Global ၏ အခွနဘ
် ဏ္ဍာအတွက် အကကျားြာျား

ံိုျား

ရင်ျားမြေ်မ ေ်ပြျား လက်စအာက်ခံြ ာျားနင
ှ ် ြူျားတွြဲလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအ ကာျား ရင်ျားနျားှ ြတည်စငွ အသံိုျားောရင်ျားအတွက်
အြ ာျား

ံိုျား လက်ခံရရှှိသူလည်ျားမ ေ်သည်။ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် Mytel သည် Viettel Global ၏ အသာျားတင်

အမြတ်စရာင်ျားရြှုနင
ှ ် ဝန်စ

ာင်ြှု အခွနဘ
် ဏ္ဍာ၏ ၄၄.၆၁% ကှိို ရရှှိစေခြဲသည်။385 ထှိိုနေ
ှ ်ြှာြင် Viettel Global

၏ လက်စအာက်ခံြ ာျားနင
ှ ် ြူျားတွြဲလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအတွက် ရင်ျားနျားှ ြတည်စငွ သံိုျားေွြဲြှု၏ ၅၀% ကှိို Mytel ြှ ရရှှိခြဲသည်။
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င် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျား် စနစေသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျား

၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၀ ခနှစ် ထမ ၃ လ ေါတ်အထ အရတ အတွငျား် Viettel Global အတွက်
ဝချျားဝငွကညခဲ့် ကဝသာ နိင်ငတကာဘဏ်မျာျား။

မှတ်ချက်။ [စအာက်စ ေါ် မြြါ ဇယာျားြှ] မောဏမျော်းက ဤကောလအတွင်း် အြ ာျားဆံု်း ရချ်းရငွမျော်းကု
ရဖေါ် မ ထာျား

ည်။ တစ်နစ
ှ ်တည််းတွင် တစ်ခုထက်ြှိိုစသာစနရာြှ

စုစည််းရဖေါ် မ ထော်း

ည် ရချ်းရငွမျော်းကု တစြါင်ျားတည်ျား

ည်။

ဘဏ်အမည်

ဝချျားဝငွအမျိြုျားအစာျား

မာဏ

ညမျှဝသာ မာဏ

(ဗယက်နမ်ဝဒါင်၊

(အဝမရိကန်ဝဒေါ်လာ၊

ဘလယ)

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,

စရတှိိုစခ ျားစငွ

1,688.857

74.43

Ltd (MUFG)
အရင်ျားအပမစ် -

Excel ပဖင့်် အဝသျားစိ ်စာရင်ျားနှင ့်် အဝ

ာက်အ

ာျားမျာျားကိ ဤတွင ် ကည့်် ါ။

ျမ်ျားမျှ ဝငွလဲနန
ှု ်ျားကိ ၂၃,၀၀၀ ဗယက်နမ်ဝဒါင် ကိ အဝမရိကန် ၁ ဝဒေါ်လာနှုန်ျား ယ

Viettel Global သှိို စခ ျားစငွြ ာျားကှိို ဗယက်နြ်တွငသ
် ံိုျားရန် ကန်သတ်ထာျားသည်

ာျားသည်။

ှိိုလျှငစ
် တာင် ထှိိုစငွြ ာျားက

မြန်ြာေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနြည် အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိသည်။ Mytel အတွက် ဝယ်ယူ
ေိုစ

ာင်ျားြှုြ ာျားနင
ှ ် ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားအစ ကာင်ျား အေရင်ခံောတွင် ထှိိုအရာြ ာျားအာျား ဗယက်နြ်တွင် ဝယ်ယူခြဲ

စ ကာင်ျား သက်စသအစထာက်အထာျားကှိို Justice For Myanmar ြှ ရှာစ ွစတွှုံ့ ရှှိခြဲသည်။ ထှိိုအထြဲတွင် VHT၊
M3 နှင် Viettel Cyber Security အြါအဝင် လက်နက်ြ ာျားနင
ှ ် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျားြေစည်ျားြ ာျားကှိို ထိုတ်လိုြ်စသာ Viettel
၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျားနင
ှ ် အမခာျား ကာျားခံ စရာင်ျားခ သူြ ာျားထံ စြျားစခ ြှုြ ာျား ြါဝင်သည်။ သှိိုမ ေ်၍
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င် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျား် စနစေသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျား

ဗယက်နြ်တွင် သံိုျားစသာ Viettel Global သှိို စရာက်ရှှိစသာ စငွစ ကျားြ ာျားသည် Mytel ကှိို

က်လက်ပြျား

စထာက်ကူစနနှိင
ို ြ
် ါသည်။

၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်တွင် MUFG ြှ အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၃၇ သန်ျားနင
ှ ် ညြျှသည် ဗယက်နြ်စဒါင် ေိုေိုစြါင်ျား ၈၃၅.၅၂
ဘလယံကှိို ေကဂာြူြှတ

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငြ
် ာျားအတွက် စခ ျားစငွတေ်ရြ်ကှိို ခ ျားမြြှင်ခြဲသည်။ 386 စခ ျားစငွကှိို

လက်ခံသူြှာ Telecom International Myanmar သှိိုြဟိုတ် ၎င်ျားတှိို၏ ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငြ
် ာျား မ ေ်ြမ ေ်ကှိို
ြသှိရစသာ်လည်ျား ဤစခ ျားစငွသည် မြန်ြာမြည်ရှှိ “ကွနရ
် က် စ ေါ်ထိုတ်ြှု” အတွက်

ှိိုသည်ြာှ စသခ ာသည်။

စခ ျားစငွလက်ခံသူကှိို Viettel Global အောျား “Mytel shareholders” ဟို တှိတှိက က

ထ
ှိို ာျားမခင်ျားစ ကာင်

ဤစခ ျားစငွသည် Mytel ကှိို Viettel Global ြှ စြျားရြည် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ကတှိကဝတ်၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် အတွက်
ြဟိုတ်ဘြဲ Mytel ၏ ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငြ
် ာျားမ ေ်စသာ Star High သှိိုြဟိုတ် MNTH နှေ်ဥျားထြဲြှ တေ်ဥျားဥျား
ကှိိုယ်ောျားအတွက် ရရှှိခြဲမခင်ျား မ ေ်နင
ှိို သ
် ည်။ သှိိုမ ေ်၍ MUFG ဘဏ္ဍာစရျားစထာက်ြံြှုသည် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို
အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် ေရာ ရှှိနင
ှိို သ
် ည်။ Star High က သာ လက်ခံရသူမ ေ်ြါက ဤအက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် ြှုသည်
တှိိုက်ရို ှိက်သက်စရာက်ြည်မ ေ်ပြျား MNTH သှိိုြဟိုတ် Telecom International သာ လက်ခံရသူမ ေ်ြါက
သွယ်ဝှိိုက် သက်စရာက်ြည်မ ေ်သည်။ သှိိုမ ေ်၍ MUFG ဘဏ္ဍာစရျားြံြှိိုျားြှုသည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ်
လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနမ် ခင်ျားကှိို စထာက်ြံ အာျားစြျားကူညသည် အ

င်ကှိို

စရာက်စနနှိင
ို သ
် ည်။

Viettel Global Investment JSC နှင် ေျားြွာျားစရျား

က်

ံြှုြ ာျား

က်လက်ရှှိစနစသာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျား

သည် ကိုလသြဂ္ဂ၏ လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျားနင
ှ ် OECD ၏ လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျားစအာက်ရှှိ ၎င်ျားတှိို၏ လူအခွငအစရျား
်
ှိိုငရ
် ာ တာဝန်ရှှိြြ
ှု ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ရာ စရာက်သကြဲသှိို ၎င်ျားတှိို၏ ကှိိုယ်ြှိိုငြ
် ူြ ာျားကှိိုလည်ျား စ ာက် က်ရာ
စရာက်သည်။ ၎င်ျားတှိို၏ လိုြ်စ

ာင်ြှုြ ာျားထြဲတွင် လူအခွငအစရျား
်
နင
ှ ်

က်ေြ်ြတ်သက်၍ အြါအဝင်

လူြှုစရျားနင
ှ ် သဘာဝြတ်ဝန်ျားက င် အနတရာယ်ြ ာျားကှိို အကြဲမ တ်ပြျား ေြံရန်

ှိိုသည် အစကွတာြူ (Equator

Principles) ြ ာျားကှိို HSBC၊ Standard Chartered နှင် MUFG တှိိုအာျားလံိုျားက

ံိုျားမ တ် လက်ခံခြဲပြျားမ ေ်သည်။387

Viettel Global Investment JSC သှိို စခ ျားစငွြ ာျားကှိို အစကွတာြူြ ာျား စအာက်တွင် အကြဲမ တ်ခြဲမခင်ျား ရှှိြရှှိကှိိုြူ
ရှငျား် လင်ျားြှု ြရှှိြါ။ ထှိိုအမြင် Viettel အတွက်ြါ အက ံ ျားဝင်သက်စရာက်နင
ှိို သ
် ည်၊ “ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျား

အိုြ်ေိုကကျားြ ာျား၏ လိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် လက်နက်နင
ှ ် အဓှိက

က်ေြ်ြတ်သက်စနလျှင”်

ှိိုသည်အခ က်ြါ

ြါဝင်သည်၊ HSBC ၏ ‘ကာကွယ်စရျားကှိရှိယာကဏ္ဍ စြေါ်လေ’ စအာက်တွင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျား အိုြ်ေိုကကျားြ ာျား
အြါအဝင် လက်နက်ြ ာျား အဓှိက ထိုတ်လိုြ်သည် လိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိို ဘဏ်အစနမ င် ဘဏ္ဍာစရျား ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

ြြံြှိိုျားစြျားရြါ။388
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င် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျား် စနစေသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျား

HSBC နှင် Standard Chartered တှိိုသည် “မြန်ြာ/ဗြာမြည်ရှှိ စနာက်

ံိုျား အသံိုျားမြ သူ ြည်သည် ေေ်တြ်

သှိိုြဟိုတ် နယ်မခာျားစောင်ရြဲတြ် ွြဲှုံ့ သှိိုြဟိုတ် ေေ်စရျားအသံိုျားမြ ြှုအတွက်၊ တှိိုက်ရို က
ှိ ်မ ေ်စေ သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ
ထှိိုကိုနြ
် ေစည်ျားြ ာျားနင
ှ ် နည်ျားြညာြ ာျားအာျား စရာင်ျားခ မခင်ျား၊ စထာက်ြံမခင်ျား၊ လွှြဲစမြာင်ျားမခင်ျား သှိိုြဟိုတ် တင်ြှိိုမခင်ျား၊
သှိိုြဟိုတ်

က်ေြ်စသာ နည်ျားြညာ အစထာက်အကူ၊ ြွြဲောျားလိုြ်မခင်ျား ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား သှိိုြဟိုတ် အမခာျား

ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား ေသည်တှိိုအစြေါ်၊ အြှိိုဒ် ၁ တွင် ရည်ညွှနျား် ထာျားသည် အထူျားသမ င် အစထာက်အြံြ ာျား၊
စခ ျားစငွြ ာျား၊ ထိုတ်ကိုန် အစကကျား အာြခံခ က်တှိို အြါအဝင် ကိုနြ
် ေစည်ျားြ ာျား၊ နည်ျားြညာြ ာျားနင
ှ ် ြတ်သက်စသာ
စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား သှိိုြဟိုတ် ဘဏ္ဍာစရျား ှိိုငရ
် ာ အစထာက်အကူ” တှိိုအာျား ေေဥ်စြျားမခင်ျားတှိိုအတွက် EU ၏
မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ စြေါ် ကန်သတ်ြှိတ်ြင်ထာျားစသာ စ

ာင်ရွက်ခ က်ြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ရာ စရာက်စနနှိင
ို ြ
် ါသည်။389

Viettel သှိို စခ ျားစငွြ ာျားသည်“မြန်ြာ/ဗြာ နှိင
ို င
် ံ အေှိိုျားရြှ သှိိုြဟိုတ် မြန်ြာအေှိိုျားရကှိိုယ်ောျား အင်တာနက်နင
ှ ်

ြှိိုဘှိိုငျား် သှိိုြဟိုတ် ကကှိ ျားသံိုျားတယ်လ ိုနျား်

က်သွယ်စရျားကွနရ
် က်ြ ာျားကှိို စောင် ကည်စရျား သှိိုြဟိုတ် ကာျားမ တ်

နာျားစထာင်စရျားတွင် အဓှိက အသံိုျားမြ ရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည် ကှိရှိယာြ ာျား၊ နည်ျားြညာ သှိိုြဟိုတ်
စ ာ ်ဝြဲယာျားြ ာျားကှိို စရာင်ျားခ ၊ စထာက်ြံ၊ လွှြဲစမြာင်ျား သှိိုြဟိုတ် တင်ြှိိုရန်” အေရှှိသည် EU ၏ ကန်သတ်
ြှိတ်ြင်ထာျားစသာ စ

ာင်ရွက်ခ က်ြ ာျားစအာက်တွင် တာျား

ျားထာျားသည် ကှိေစြ ာျားအာျား တှိိုက်ရို ှိက် ကူညြံြှိိုျား

စြျားစနသည် ကကျားြာျားစသာ အနတရာယ်တေ်ရြ် ရှှိသည်။390 ဝင်စငွဘဏ္ဍာရရှှိြည် ရင်ျားမြေ်ကှိို စ ာ်စ
နည်ျားြညာနှင် စ

ာင်ရန်၊

ာ ်ဝယ
ြဲ ာျားြ ာျားအာျား လက်လှြ်ျားြရန်နင
ှ ် Mytel ၏ ၁၀ သန်ျားြျှရှှိစသာ လှိိုငျား် သံိုျားေွြဲသူြ ာျားအာျား

မ ေ်နင
ှိို ် ွယ်ရာရှှိစသာ စောင် ကည်ြှုကှိို မြ လိုြ်ရန်တှိိုအတွက် HSBC၊ Standard Chartered၊ Maybank နှင်
Tapei Fubon Commercial တှိိုြှ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စခ ျားစငွြ ာျားအစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား Viettel Global
ြှတ

င် စထာက်ြံစြျားစနစသာစ ကာင် ကိုလသြဂ္ဂ လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျားစအာက်ြှ လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ

တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်လ က် ရှှိသည်။ ၎င်ျားတှိိုအစနမ င် လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား

ေေ်စ

က်

ျားြှုြ ာျားကှိို မြ လိုြ်ရန် အလ င်အမြန်လှိိုအြ်စနပြျား ၎င်ျားတှိို၏ ေျားြွာျားစရျား

ံြှုြ ာျားသည်

မြန်ြာေေ်တြ်အာျား တှိိုက်ရို ှိက် သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍ အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် စနမခင်ျားကှိို ြစသခ ာြါက
ထှိိုဘဏ်ြ ာျားအစနမ င် Viettel နှင်
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Mytel နှင် Viettel တှိိုြှ တ

က်

ံြှုြ ာျားကှိို မ တ်စတာက်ရြည်။

င် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျား် စနစေသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျား

Mytel ၏ ဘဏ္ဍ ရရျား ကွန်ရက်မျ ျား
မမ မ
် ောစစ်တ ်

ည် Mytelမှတဆင်

နင
ု င
် တ
ံ ကောဘဏ္ဍောရ ်းကွ ် က်မျော်းနှင်
ချတ်ဆက်ကော အကျြို်းအမမတ်မျော်းစွော
ရှရ ။
ဆက်

ွယ်မှုအညွှ ်း်

ည် “ရချ်းရငွ”

အော်းမဖင် ချတ်ဆက်မှုကု ရဖော်မ ရ
(

ုမ

ရဖော်မ
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ည်

ုတ် ါက အမခော်းချတ်ဆက်မှုကု
ည်)

Mytel နှင် Viettel တှိိုြှ တ

င် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျား် စနစေသည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်ြ ာျား

၇ (၂)

ဗယက်နမ်ဘဏ်မျာျားသည် Mytel နှင ့်် Viettel တိမှ့် တဆင့််
ပမန်မာစစ်တ ်အာျား အကျိြုျားပဖစ်

န
ွ ်ျားဝနဝစသည်။

အဓှိကက စသာ ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားက Mytel အတွက် စရတှိို စရရှည် စခ ျားစငွြ ာျားနင
ှ ် ဘဏ္ဍာစရျားဝန်စ
ြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစန ကပ ီ်း တချြိုွဲ့ မဖစ်
ရဆောင် ွ က်မခင််း မဖစ်

ာင်ြှု

်မျော်းတွင် မမ မ
် ောမ ည်ရှ ၎င််းတု၏ တုက်ရု က်လု ်င ်း် မျော်းမှ တဆင်

ည်။ ၎င်ျားတှိိုြှ ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်န၍
ံှ စငွစ ကျား ြံြှိိုျားစနသည်ဘဏ်ြ ာျား၏ လူအခွငအစရျား
်

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားနင
ှ ် ြတ်သက်၍ တာဝန်ရှှိစသာ နှိင
ို ်ငတ
ံ ကာ စငွစ ကျား
ဗယက်နြ်ဘဏ်တချြိုွဲ့က ခ ှိတ်

ှိိုငရ
် ာ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားနင
ှ လည်
်
ျား

က်စနသည်။ ရချ်းရငွအမျော်းစုမှော အရထွရထွ မဖစ်

အ ည််းငယ်မှော Mytel နှင် ဆက်နယ
ွ ်ရ

ည်

ု ရတွွဲ့ ပ ီ်း

ည်။ Viettel Global ၏ Mytel တွင် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ြြာဏသည်

၎င််း၏ အမခော်းစီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ်း် ြ ာျားနင
ှ ် နှုှိငျား် ယှဥ် ကည်ြါက သှိသှိသာသာ ကကျားြာျားစနစသာစ ကာင် ဗယက်နြ်
အတွက် ထိုတ်စြျားစသာ အစထွစထွစခ ျားစငွြ ာျားသည်လည်ျား Mytel နှင်
ကကျားြာျားေွာရှှိသည်။ တချြိုွဲ့ရ

ော အရမခအရ မျော်းတွင် Viettel Global

ရှယ်ယော ုငရ
် ှငမ
် ျော်းအတွက် ဘဏ္ဍောရငွ ံ ု်းမှုကု ရှှိထော်း

က်ေြ်စနနှိင
ို သ
် ည် အနတရာယ်တေ်ရြ်
ည် Mytel နှင/်

ုမ

ုတ် ၎င််း၏

ည်။

၂၀၁၆ ခနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခနှစ်အတွငျား် ဗယက်နမ်ဘဏ် မျာျားမှ Viettel အတွက် ့် ိျားဝ ျားဝနဝသာ
ဝချျားဝငွမျာျား (ခန်မှ့် န်ျားဝပခ)

မှတ်ချက်။ [စအာက်စ ေါ် မြြါ ဇယာျားြှ] မောဏမျော်းက ဤကောလအတွင်း် အြ ာျားဆံု်း ရချ်းရငွမျော်းကု
ရဖေါ် မ ထာျား

ည်။ တစ်နစ
ှ ်တည််းတွင် တစ်ခုထက်ြှိိုစသာစနရာြှ

စုစည််းရဖေါ် မ ထော်း

ည် ရချ်းရငွမျော်းကု တစြါင်ျားတည်ျား

ည်။

ဘဏ်အမည်

ဝချျားဝငွ
အမျိြုျားအစာျား

မာဏ

အဝမရိကန်ဝဒေါ်လာနှင့််

(ဗယက်နမ်ဝဒါင်၊

ညမျှဝသာ မာဏ

ဘလယ)

(သန်ျားပဖင်)့်

Military Commercial Joint Stock

စရတှိိုစခ ျားစငွ

427.678

18.59

Bank (MB Bank)

စရရှည်စခ ျားစငွ

2,948.261

128.19

Vietnam Export Import Commercial

စရတှိိုစခ ျားစငွ

1,427.988

62.09

Joint Stock Bank (EXIMBANK)

စရရှည်စခ ျားစငွ

239.053

10.39
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ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားသည် Mytel နှင် Viettel တှိိုြှတ

င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် စနစေသည်။

Joint Stock Commercial Bank for

စရတှိိုစခ ျားစငွ

1,006.735

43.77

Joint Stock Commercial Bank for

စရတှိိုစခ ျားစငွ

221.82

9.64

Investment and Development of

စရရှည်စခ ျားစငွ

1,389.33

60.41

Vietnam Technological and

စရတှိိုစခ ျားစငွ

25.27

1.10

Commercial Joint Stock Bank

စရရှည်စခ ျားစငွ

473.00

20.57

စရတှိိုစခ ျားစငွ

180.727

7.86

Sai Gon Commercial Joint Stock

စရတှိိုစခ ျားစငွ

181.429

7.89

Bank (SCB)

စရရှည်စခ ျားစငွ

2,082.063

91

South East Asia Commercial Joint

စရတှိိုစခ ျားစငွ

85.651

3.72

စရတှိိုစခ ျားစငွ

361.54

15.72

စရရှည်စခ ျားစငွ

610.024

26.25

စရရှည်စခ ျားစငွ

1,179.00

51.26

စရရှည်စခ ျားစငွ

1,179.00

51.26

စရရှည်စခ ျားစငွ

993.731

43

စရရှည်စခ ျားစငွ

1,761.483

77

Foreign Trade of Vietnam
(Vietcombank)

Vietnam (BIDV)

(TECHCOMBANK)
An Binh Commercial Joint Stock
Bank (ABBank)

Stock Bank (SeABank)
VietinBank
Ho Chi Minh City Development
Joint Stock Commercial Bank
(HDBank)
Lien Viet Post Commercial Joint
Stock Bank
Vietnam International Commercial
Joint Stock Bank (VIB)
Tien Phong Commercial Joint Stock
Bank (TP Bank)
အရင်ျားအပမစ် - Excel ပဖင့်် အဝသျားစိ ်စာရင်ျားနှင ့်် အဝ

ာက်အ

၂၃,၀၀၀ ဗယက်နမ်ဝဒါင် ကိ အဝမရိ ကန် ၁ ဝဒေါ်လာနှုန်ျား ယ
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ာျားမျာျားကိ ဤတွင ် ကည့်် ါ။ ျမ်ျားမျှ ဝငွလဲနန
ှု ်ျားကိ

ာျားသည်။

ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားသည် Mytel နှင် Viettel တှိိုြှတ

င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် စနစေသည်။

Viettel Global ၏ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် ဘဏ္ဍာစရျား ထိုတ်မြန်ြှုြ ာျားအရ Mytel အတွက် ဗယက်နြ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာဘဏ်
(Vietnam International Bank - VIB) ြှ ဗယက်နြ်စဒါင် ၆၅၈,၅၆၅,၀၉၂,၅၂၃ (အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၂၈.၄
သန်ျား) ရှှိ Mytel ၏ ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုကှိို လံိုမခံ စေသည် စခ ျားစငွတရြ်ကှိို ောရင်ျားမြခြဲသည်။391 Viettel Global ၏ ၂၀၁၈

နှင် ၂၀၂၀ ြထြ ၃ လြါတ်အထှိ အေရင်ခံောြ ာျားတွငလ
် ည်ျား Mytel နှင်

က်နယ
ွ ်စနစသာ VIB ၏

စခ ျားစငွြ ာျားကှိို အလာျားတူစ ေါ် မြခြဲသည်။392ဤစခ ျားစငွသည် Viettel Global ၏ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ကတှိကဝတ်
အတွက် စငွစ ကျားစထာက်ြံမခင်ျား သှိိုြဟိုတ် Telecom International Myanmar ကှိို စြျားမခင်ျား ဟိုတ်ြဟိုတ်နင
ှ ်
ရှယ်ယာြှိိုင်

ှိိုငသ
် ူြ ာျားအာျားလံိုျား၏ တာဝန် ဟိုတ်ြဟိုတ်ကှိိုြူ ရှငျား် လင်ျားြှု ြရှှိြါ။ VIB သည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျား

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ကြ္ာလံိုျား

ှိိုငရ
် ာ ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား အေအေဥ်၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် မ ေ်ပြျား၊

ဘဏ်အတွက် အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၁၄၄ သန်ျား အာြခံခ က်တေ်ရြ် ရရှှိထာျားသည်။393 ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ဇူလှိိုငတ
် ွင် VIB
သည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျား၏ “အစရှ ှုံ့အာရှနင
ှ ် ြေှိ ှိတ်တွင် လိုြ်ငန်ျားစ
ဘဏ်

ို”ကှိို ရရှှိခြဲသည်။394 VIB ၏ အကကျား

ာင်ရွက်ြှု အစကာင်ျား

ံိုျားရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငြ
် ာျားထြဲြှ တေ်ဥျားြှာ ရှယ်ယာ ၂၀% ြှိိုင်

သေစတျားလ ြှ ဓနသဟာယဘဏ် (Commonwealth Bank) မ ေ်ပြျား သေစတျားလ ၏ အကကျား
VIB အာျား ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုြှတ

ှိိုငြ
် ှုရှှိသည်

ံိုျားဘဏ်သည်

င် ၎င်ျား၏ လူအခွငအစရျား
်
တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ရာ စရာက်စနသည်

ကကျားြာျားစသာ ေှိိုျားရှိြ်ြှုြ ာျားကှိို မ ေ်စေသည်။395 VIB ြှ စခ ျားစငွြ ာျားသည် Mytel ၏ အစမခခံအစ

ံိုျား

ှိိုသည်

ာက်အအံိုကှိို

တှိိုက်ရို က
ှိ ်ြံြှိိုျားရာ စရာက်နင
ှိို ပ် ြျား ေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနြ
် ှုကှိို ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူည ော
ရ ောက်နင
ှိို သ
် ည်။

၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်တွင် ြူျားတွြဲအေိုရှယ်ယာြှိိုင် Tien Phong ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်စရျားဘဏ် (TPBank) (ဗယက်နြ်) ြှ
Mytel ၏ ြှတ်ြံိုတင်ထာျားစသာ ကိုြပဏမ ေ်သည် Telecom International Myanmar ၏ ယခင်နာြည်
မ ေ်သည် Myanmar National Tele & Communications Co. Ltd., သှိို ြေစည်ျားစြါင်ြြါဘြဲ ယံို ကည်
ေှိတ်ခ ြှုမ င်စခ ျားစငွ (unsecured loan) အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၄၅ သန်ျားကှိို စြျားအြ်ခြဲသည်။396 စခ ျားစငွသက်တြ်ျား
သည် ၂၀၂၂ ခိုနေ
ှ ် စြလ ၂၆ ရက်တွင် ကိုန်

ံိုျားြည်မ ေ်သည်။ စခ ျားစငွကှိို Mytel အတွက်သာ လ ာထာျားသတ်ြှတ်

ခြဲမခင်ျားမ ေ်၍ Viettel Global ၏ Mytel တွင် ထည်ဝင်ရြည် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ကတှိကဝတ်၏ အေှိတ်အြှိိုငျား်
ြမ ေ်နင
ှိို ြ
် ါ။

က်သွယ်စရျားကွနရ
် က် တှိိုျားတက် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားြှုအတွ က် ကကှိ တင်လ ာထာျားသတ်ြှတ်ထာျားသည်

စခ ျားစငွသည် မြန်ြာေေ်တြ်၏

က်သွယ်ြှု ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်ကှိို အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် စေနှိင
ို ပ် ြျား ၎င်ျား၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

ရာဇဝတ်ြှု က ျားလွနြ
် ှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနနှိင
ို သ
် ည်။ TPBank သည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာစငွစ ကျား
စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ကြ္ာလံိုျား

ှိိုငရ
် ာ ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား အေအေဥ်၏ အ ွြဲှုံ့ဝင်တေ်ဥျားမ ေ်ပြျား

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျားြှ ဘဏ်၏ ၅% ြှိိုင်

ှိိုင်ြှုကှိို မြန်ြာမြည်ကှိို စငွထိုတ်ြစခ ျားခင် ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်

ကတည်ျားက ရရှှိထာျားသည်။ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် သည် ဘဏ်၏ ရှယ်ယာြှိိုင်

ှိိုငသ
် ူတေ်ဥျား

အစနမ င် စခ ျားစငွြှ ြံြှိိုျားစြျားစနနှိင
ို ြ
် ည် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား အြါအဝင် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် TPBank ၏
ဘဏ္ဍာစရျား
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က်နယ
ွ ်ြှုြ ာျားအစြေါ် တာဝန်ရှှိသည်။

ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားသည် Mytel နှင် Viettel တှိိုြှတ

င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် စနစေသည်။

HDBank နှင် BIDV နှေ်ခိုေလံိုျားသည် Mytel အတွက် စခ ျားစငွြ ာျားကှိို သျားသန်ထိုတ်စြျားစနပြျား397 ထှိိုအမြင် Mytel
အတွက်ြါ ြါဝင်သည် စခ ျားစငွနင
ှ ် ဘဏ္ဍာစရျားဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား စြျားအြ်ရန်အတွက် က ယ်မြန်စသာ ြှိတ် က်

မြ ြှုကှိို Viettel နှင် သစဘာတူ လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲသည်။398 HDBank အစနမ င် မြန်ြာမြည်တွင်
ကှိိုယ်ောျားလှယ်ရို ျားံ တေ်ရို ျားံ ွငလှ
် ေ်ထာျားပြျား399 BIDV ြှ ရံိုျားခွြဲတေ်ခို ွငလှ
် ေ်ထာျားသည်။400 က ယ်မြန်စသာ
ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားထြဲတွင် Telecom International Myanmar ြှတ

တေ်ဥျားအမ ေ် ြါဝင်စနစသာ Mytel ၏ ြှိိုဘှိိုငျား် ိုနျား် စငွစ ကျားဝန်စ

င် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်
ာင်ြှုမ ေ်သည် MytelPay ကှိို ကူည

စထာက်ြံရန်လည်ျား ြါဝင်သည်။ စတာင်ကှိိုရျားယာျား၏ KEB Hana Bank သည် BIDV တွင် ၁၅% ြှိိုင်

ှိိုငပ် ြျား

“ြဟာဗ ဟာက သည် ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင”် တေ်ဥျားမ ေ်သည်။401 ထှိိုအမြင် HDBank သည် ၎င်ျား၏ ကူျားသန်ျား
စရာင်ျားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား အေအေဥ်၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် အစနမ င် အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်နင
ှ ် စခ ျားစငွ
သစဘာတူညခ က်တေ်ရြ် ရှှိထာျားသည်။402

Viettel Global ၏ ၂၀၁၈ ောရင်ျားေေ် အေရင်ခံောအရ LienVietPostBank ြှ ဗယက်နြ်စဒါင် ၄၈၇.၈၀၄
ဘလယံ (အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၂၁ သန်ျား ြါတ်ဝန်ျားက င်) ရှှိ စခ ျားစငွတေ်ရြ်ကှိို Mytel အာျား ထိုတ်စြျားခြဲသည်။403
ဤတခါတွငလ
် ည်ျား Viettel Global ြှ Telecom International Myanmar အတွက် စခ ျားစငွကှိို အက ှိ ျားစ
စြျားခြဲမခင်ျား သှိိုြဟိုတ် Viettel Global ၏ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ကတှိကဝတ်အတွက် ြံြှိိုျားမခင်ျား ဟိုတ်ြဟိုတ်

ာင်

ှိိုသည်ကှိို

ရှငျား် လင်ျားြှု ြရှှိြါ။

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျား၏ ကြ္ာလံိုျား

ှိိုငရ
် ာ ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား အေအေဥ်၏

အ ွြဲှုံ့ဝင်တေ်ဥျားမ ေ်သည်404 VietinBank သည် Viettel Global အာျား ဗယက်နြ်စဒါင် ၃၆၁.၅၅ ဘလယံ
(အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၁၅.၇၂ သန်ျား) ရှှိ စရတှိိုစခ ျားစငွြ ာျားနင
ှ ် ဗယက်နြ်စဒါင် ၆၁၀.၀၃ ဘလယံ
(အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၂၆.၅၂ သန်ျား) ရှှိ စရရှည်စခ ျားစငွြ ာျားကှိို စြျားအြ်ခြဲရာ ထှိိုစငွြ ာျားသည် Mytel ြှ တ

င်

မြန်ြာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် စေြည် ကကျားြာျားစသာ မ ေ်နင
ှိို စ
် ခ တေ်ရြ် ရှှိစနသည်။ 405 နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် အစနမ င် ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ဇနနဝါရတွင် VietinBank ရှှိ ၎င်ျား၏ ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုကှိို ၈ % ြှ ၁.၆၃ %

သှိို စလျှာခ ခြဲသည်ဟို ကာျားသှိရသကြဲသှိို ဘဏ်တွငရ
် ှှိစနသည် ရင်ျားနျားှ ြတည်ြှု ရံြံိုစငွ (Capitalization Fund) ြှ
၎င်ျား၏ ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုကှိိုလည်ျား ၃.၃၅ % အထှိ စလျှာခ ခြဲသည်။406

VIB၊ TPBank၊ HDBank နှင် BIDV တှိိုြှ Mytel အတွက် စခ ျားစငွြ ာျားနင
ှ ် ဘဏ္ဍာစရျား ဝန်စ
သှိသာထင်ရှာျားေွာ အစရျားြါပြျား ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

ာင်ြှုြ ာျားသည်

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို

က ျားလွနရ
် ာတွင် ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစြျားရာ စရာက်သည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။
အမခာျား အဓှိကက စသာ ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားြှ စခ ျားစငွြ ာျား၏ သက်စသအစထာက်အထာျားကလည်ျား
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ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားသည် Mytel နှင် Viettel တှိိုြှတ

င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် စနစေသည်။

ကိုလသြဂ္ဂလြ်ျားညွှနအ
် စမခခံြူြ ာျားစအာက်ရှှိ လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

ျားြှုြ ာျား

ကင်ျားြြဲစနမခင်ျားနင
ှ ် ၎င်ျားတှိို၏ တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို ြံိုြှန် စ ာက် က်စနြှုြ ာျားအစြေါ် ေှိိုျားရှိြ်ြှုြ ာျားကှိို
မြင်တက်စေခြဲသည်။ တာဝန်ယူြှုရှှိသည် ြည်သည်ဘဏ်ြှ Viettel ကြဲသှိိုစသာ လက်နက်ထိုတ်လိုြ်သူတေ်ဥျားနင
ှ ်
မြန်ြာေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား တှိိုက်ရို ှိက် ြံြှိိုျားစြျားစနသည် Mytel ကြဲသှိို
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားအာျား စခ ျားစငွ ြစြျားသင်ြါ။

အဓှိကက စသာ ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျား၏ က ျားလွနြ
် ှုတွင် ြါဝင်ြတ်သက်စနမခင်ျားသည် နှိင
ို ်ငတ
ံ ကာစငွစ ကျား
စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် နင
ှ ် အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်တှိို၏ စငွစ ကျား ကာျားခံအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားနင
ှ ်
ထာျားရှှိရြည် လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

က်

ံစရျားတွင် ၎င်ျားတှိိုြှ

ျားြြ
ှု ာျားနင
ှ ် အကာအကွယ်စြျားြှုတှိိုအစြေါ် စြျားခွနျား်

ထိုတ်ေရာြ ာျား မ ေ်စြေါ်စေခြဲသည်။ Justice For Myanmar အစနမ င် မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ ၎င်ျား၏ ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နြ
ံှ ှုြ ာျား
အစြေါ် ေေ်စ

ျားြှုတေ်ရြ်လိုြ်ရန် ၎င်ျား၏ ကတှိကဝတ်ကှိို ကကှိ

ှိိုပြျား သှိိုြှသာ ၎င်ျားတှိိုအစနမ င်

မြန်ြာေေ်တြ်အာျား အက ှိ ျားြမ ေ်ထွနျား် ရန် စသခ ာစေြည်မ ေ်သည်။ သှိိုစသာ်လည်ျား မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ တွငျား် ရှှိ
ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုကှိိုသာ ေေ်စ

ျားရန် ကန်သတ်ထာျားမခင်ျားသည် အြှနတ
် ကယ် ြလံိုစလာက်ြါ။ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

ေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် အစနမ င် မြန်ြာမြည်တွင် ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နြ
ံှ ှု မြ လိုြ်စနစသာ စဒသတွငျား် ြှ အမခာျား
ဘဏ္ဍာစရျား ကာျားခံအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားကှိိုြါ ထည်သွငျား် ရြါြည်။ ဤအထြဲတွင် ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျား အာျားလံိုျား
ထည်သွငျား် ရြည်။ အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်အစနမ င် နှိင
ို ်ငတ
ံ ကာ စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ဥျားစ

ာင်ြှုစနာက်သှိို

လှိိုက်လ က် ြည်သည် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုကြှ မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိို ြြံြှိိုျားစေစရျားအာျား
စသခ ာစေရန်အတွက် ဘဏ္ဍာစရျား ကာျားခံ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား အြါအဝင် ၎င်ျား၏ ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နြ
ံှ ှုြ ာျားကှိို မြည်ေံိုစသာ
ေေ်စ

ျားြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ရြည်မ ေ်သည်။

၇ (၃)

ပမန်မာစျား ွာျားဝရျားဝကာ် ိဝရျားရှငျား် ၏ ရင်ျားနှျားမတည်ဝငွကိ
ရန်ကန်စဝတာ့်ရှယ်ယာ ဝရာင်ျား ယ်ဝရျားလ ်ငန်ျားမှတဆင့်် တိျား ွာျားဝအာင်
လ ်ဝဆာင်ပခင်ျား

မြန်ြာေေ်တြ်သည် TMH Telecom Public Co. Ltd. ြှတ
ေေ်တြ်

က်သွယ်စရျား စအာက်စမခအစ

င် Yangon Stock Exchange ကှိို အသံိုျားမြ ၍

ာက်အအံိုအတွက် ရံြံိုစငွ ရှာစ ွလ က်ရှှိသည်။

TMH Telecom သည် တာြှိိုျားညြဲခ ြ်ျားသာ ကိုြပဏြ ာျားအိုြ်ေိုနင
ှ ်

က်ေြ်ြတ်သက်စနပြျား ၎င်ျားကှိို ရှြ်ျားမြည်နယ်

စမြာက်ြှိိုငျား် ကွတ်ခှိိုငပ် ြှိ ှုံ့နယ်တွင် တည်စထာင်ခြဲသည်။ 407 ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်တွင် TMH Telecom က အပငှိြ်ျားောျား
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မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ရင်ျားနျားြတည်
ှ
စငွကှိို ရန်ကိုနေ
် စတာရှယ်ယာ စရာင်ျားဝယ်စရျားလိုြ်ငန်ျားြှတ

တှိိုျားြွာျားစအာင် လိုြ်စ

ာင်မခင်ျား

င်

ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ်စဒျားဗေ်စအဘယ်လ်ကှိို ၎င်ျားတှိို၏ ဘိုတ်အ ွြဲှုံ့တွင် ခန်အြ်ခြဲသည်။ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်တွင် ကွယ်လွနသ
် ွာျား
ခြဲစသာ ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ် စဒျားဗေ် စအဘယ်လ်သည် ယခင် ေေ်တြ် ဘဏ္ဍာစရျားဝန်ကကျားနင
ှ ် ဒို-ေေ်စထာက်ခ ြ် မ ေ်ခြဲပြျား
ေေ်တြ်ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားအိုြ်ေိုကကျားမ ေ်စသာ မြန်ြာေျားြွာျားစရျား ဥျားြှိိုငလ
် ြှိတက်၏ တည်စထာင်သူတေ်ဥျားလည်ျား
မ ေ်ခြဲသည်။408

TMH Telecom ၏ အနာဂ္တ်စြျှာ်လင်ခ က် (Prospectus) ထိုတ်မြန်ြှုအရ ၎င်ျား၏ ောရင်ျားသွင်ျားြှုြှ ရရှှိသည်
ရင်ျားနျားှ ြတည်စငွ၏ ၇၀ % ကှိို ေေ်တြ်ဥျားြှိိုငက
် ိုြပဏမ ေ်စသာ မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ြနတစလျား
တှိိုငျား် စဒသကကျားနင
ှ ် ရှြ်ျားမြည်နယ်ရှှိ တာဝါတှိိုင် ေြံခ က်တေ်ခိုအတွက် သံိုျားေွြဲြည်မ ေ်သည်။409 မြန်ြာေျားြွာျားစရျား
စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် အတွက် အစရျားြါစသာ လိုြ်စ

ာင်

ြဲ ေြံခ က်ြ ာျားကှိို TMH Telecom ြှ ောရင်ျားသွငျား်

စ ေါ် မြမခင်ျားက ၎င်ျားသည် Mytel ကွနရ
် က်တွင် အသံိုျားမြ ြှုအြါအဝင် ေေ်တြ်

က်သွယ်စရျားြ ာျား တည်စ

ာက်ြှု

နှင် ထှိနျား် သှိြ်ျားြှုအာျား ြံြှိိုျားစြျားစနစသာ အဓှိက ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် ကန်ထရှိိုက်တာတေ်ဥျားမ ေ်သည်ကှိို စထာက်မြ
စနသည်။ စနမြည်စတာ်၌ သှိသာထင်ရှာျားစသာ အစရအတွက် ရှှိသည် တာဝါတှိိုငြ
် ာျားနင
ှ ် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ
တရိုတ်လက်နက်ထိုတ်လိုြ်သူ Norinco နှင် လိုြ်စ

ာင်စနစသာ နာြည်

ှိိုျားမ င် စက ာ် ကာျားစနသည်

ေြယ်စတာင်နင
ှ ် စ ကျားေင်စတာင် စ ကျားနြှိိုငျား် ရှှိစသာ စ ကျားေင်စတာင်စြေါ်တွင် တာဝါတှိိုငတ
် ေ်ခို
စ

ာက်လိုြ်စရျား အြါအဝင် ြှိိုဘှိိုငျား် ေခန်ျား စ

ာက်လိုြ်စရျား၊ ထှိနျား် သှိြ်ျားစရျားတှိိုအာျား ရရှှိေရာြ ာျားအမ ေ် TMH

Telecom က ောရင်ျားစ ေါ် မြထာျားသည်။410 TMH Telecom အစနမ င် ေေ်ဘက်

ှိိုငရ
် ာ အသံိုျားမြ ြှုအတွက်

မ ေ်နင
ှိို စ
် သာ ြှိိုဘှိိုင်ျားစရဒယှိို ေြံခ က်ြ ာျားကှိိုလည်ျား ောရင်ျားမြထာျားသည်။ ကိုြပဏသည် တြ်ြစတာ်နင
ှ ် နျားကြ်ောွ
ခ ှိတ်

က်ြှုရှှိစသာ အင်ျားဝဘဏ်နင
ှ လည်
်
ျား ဘဏ်အာြခံခ က်တေ်ခို ရရှှိထာျားသည်။411 TMH Telecom ၏ ၂၀၁၈

ခိုနေ
ှ ် ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံော ထိုတ်မြန်ခ က်ြ ာျားအရ MEC တာဝါတှိိုငစ
် နရာြ ာျားအာျား ဓါတ်အာျားစြျားစရျား
အြါအဝင် MEC အတွက် ကွနရ
် က်ထှိနျား် သှိြ်ျားစရျား၊ အစကာင်ျား
(Optimisation) နှင် ြေစည်ျားဝယ်ယူေိုစ

ံိုျား အသံိုျားမြ နှိင
ို ်စအာင် လိုြ်စ

ာင်ျားစရျားြ ာျားကှိို ဤေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားက လိုြ်စ

ာင်စရျား

ာင်စနရသည်။412

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် အတွက် ၎င်ျား၏ အလိုြ်ြ ာျားအမြင် TMH Telecom သည် Mytel နှင်
နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှိိုင် မြန်ြာောတှိိုက်နင
ှ ်

က်သွယ်စရျား (MPT) တှိိုမ င်လည်ျား ကန်ထရှိိုက်ြ ာျား ရှှိစသျားသည်။

တာြှိိုျားညြဲခ ြ်ျားသာ ကိုြပဏြ ာျားအိုြ်ေိုသည် မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ စခေါ်

ှိိုြှုေင်တာြ ာျားကှိို လည်ြတ်

စြျားရစသာ Myanmar Hurricane Investment & Telecom ကှိိုလည်ျား ထ ်း် ချြို ်ထော်းပြျား ကွနရ
် က်
စောင် ကည်ြှု နှင် အစမခခံအစ
သံိုျားေွြဲသူြ ာျားအာျား ထြ်

ာက်အအံိုအာျား ငှာျားရြ်ျားလည်ြတ်စနရစသာ MECTel ၏ ြှိိုဘှိိုင်ျားကွနရ
် က်

င်တန်ဘှိိုျားမ ည် ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားအာျား စထာက်ြံသည်။413

TMH Telecom သည် တရိုတ်နင
ှ ် မြန်ြာအတွက် အစရျားကကျားစသာ နှိင
ို င
် လ
ံ ံိုျား
အစ

က်သွယ်စရျား အစမခခံ

ာက်အအံိုြ ာျား ထှိနျား် သှိြ်ျားစောင်စရှာက်ြှုတွင် ြါဝင်ြတ်သက်စနပြျား မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အဓှိက

က်သွယ်စရျားြ ာျား ထြ်
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ှိိုငရ
် ာ

င်မ န်မ

ျားသည်

ံိုခ က်

က်ထံိုျားြ ာျား (communications nodes) ထြဲြှ တေ်ခို

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ရင်ျားနျားြတည်
ှ
စငွကှိို ရန်ကိုနေ
် စတာရှယ်ယာ စရာင်ျားဝယ်စရျားလိုြ်ငန်ျားြှတ

တှိိုျားြွာျားစအာင် လိုြ်စ

ာင်မခင်ျား

င်

မ ေ်သည် AAE1 နှင် ခ ှိတ်

က်စနသည် တရိုတ်-မြန်ြာ ကိုနျား် တွငျား် ြှိိုငျား် င
ှိို ဘ
် ာလြ်ျားစ ကာင်ျားအတွက်

ကိုနျား် တွငျား် အဝင်ေခန်ျားြ ာျား (landing stations) တည်စ

ာက် လည်ြတ်ရန်အတွက် China Unicom နှင်

အတူတွြဲလိုြ်သည်။ ှိိုငဘ
် ာကိုနျား် တွငျား် အဝင်ေခန်ျားြ ာျားသည် စငွစ

ာင်နင
ှ ် ြူ

ယ်တွင် ရှှိပြျား TMH Telecom က

လံိုမခံ စရျား၊ ဓါတ်အာျားစြျားေနေ်၊ စရငိုတ် ကှိရှိယာနှင် ကွနရ
် က်လည်ြတ်ြှုေင်တာ၏ ေြံခန်ခွြဲြှုတှိိုကှိို ြံြှိိုျားရသည်။
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TMH Telecom ၏ ေေ်တြ်နင
ှ ် နျားနျားေြ်ေြ်ရှှိစနြှုအရ အ

ြါဝင်ြတ်သက်စနြှုြှာ ဤအစမခခံအစ

ြ
ှိို ါ ှိိုငဘ
် ာကိုနျား် တွငျား် အဝင်ေခန်ျားြ ာျားတွင် ၎င်ျား၏

ာက်အအံိုတွင် ေေ်တြ်၏ အက ှိ ျားေျားြွာျားကှိို ကာကွယ်ရန်အတွက်

မ ေ်နင
ှိို သ
် ည်။ TMH Telecom အစနမ င် ေေ်တြ်၏ ြည်သည်စကဘယ် စ ာက်ယူမခင်ျားြ ှိ ျားကှိိုြ
ြံြှိိုျားစြျားစနနှိင
ို ရ
် ာ ၎င်ျား၏ အစနအထာျားက မြန်ြာ၏ နှိင
ို င
် အ
ံ

င်

က်သွယ်စရျား အစမခခံအစ

ှိို

ာက်အအံိုအာျား

ထှိြါျားအာျားစလ ာသွာျားစေနှိင
ို သ
် ည်။

TMH Telecom အစနမ င် MEC နှင် Mytel အာျား အစမခခံအစ
ြံြှိိုျားစြျားြှုသည် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်

ာက်အအံို ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှု အြါအဝင်

န်က င်သည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနြ
် ှုြ ာျား

မြ လိုြ်ရာတွင် ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညရာစရာက်သည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။

ေေ်တြ်ြှ Yangon Stock Exchange ကှိို အသံိုျားမြ ပြျား ရင်ျားနျားြတည်
ှ
စငွကှိို ရှာစ ွစနမခင်ျားသည် အဓှိက
ေှိိုျားရှိြ်ေရာတေ်ခိုမ ေ်ပြျား stock exchange ကှိို လည်ြတ် လိုြ်စ

ာင်သူြ ာျားမ ေ်သည် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှိိုင်

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားဘဏ်၊ Daiwa Securities (ဂ္ ြန်) နှင် Japan Exchange Group တှိိုအစနမ င် ၎င်ျားတှိို
အြှိိုငျား် တွင် လူအခွငအစရျား
်
တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

ျားြှု ကကျားြာျားေွာ ြ က်ကွက်စနမခင်ျားတေ်ရြ်ကှိို မြသစနသည်။415

Yangon Stock Exchange အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား ဘဏ္ဍာစရျားနင
ှ ် နည်ျားြညာ စထာက်ြံြှုြ ာျား
စြျားစနနှိင
ို သ
် ည် စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ြ ာျားအာျား ေစတာအှိက်ေ်ခ ှိနျား် ောရင်ျားတင်သွငျား် မခင်ျားကှိို မငင်ျား
လူအခွငအစရျား
်
နင
ှ ် အက င်ြ က်မခောျားြှု တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

န်ရန်အတွက်

ျားြှု အကာအကွယ်ြ ာျားလြ
ို ်ထာျားရြည်၊

စရတောအက်စ်ချ ်း် မှတဆင် စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ်း် မျော်းက စစ်တ ်စစ်မံချက်မျော်းအတွက်
ရငွရကက်းရှောရဖွမခင််းကုလည််း တော်းဆီ်း မည်။
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မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ရင်ျားနျားြတည်
ှ
စငွကှိို ရန်ကိုနေ
် စတာရှယ်ယာ စရာင်ျားဝယ်စရျားလိုြ်ငန်ျားြှတ

တှိိုျားြွာျားစအာင် လိုြ်စ

ာင်မခင်ျား

င်

၇ (၄)

ဘဏ္ဍာဝရျားဆိင်ရာ န်ဝဆာင်မှုမျာျား

၇ (၄.၁)

Deloitte (အ ဂလန်)
Mytel ေတင် ွြဲှုံ့ေည်ျားသည် ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ် ြတှိိုငြ
် ကတည်ျားကြင် အဂ္ဂလန်အစမခေှိိုက် Deloitte
သည် ဗယက်နြ်ရှှိ ၎င်ျားတှိို၏ အ ွြဲှုံ့ ြှတ
ောရင်ျားေေ် ဝန်စ

င် Viettel Global Investment JSC အတွက်

ာင်ြှုြ ာျားကှိို လိုြ်စြျားစနခြဲသည်။416 Deloitte ၏ ောရင်ျားေေ်ခ က်ြ ာျားတွင်

မြန်ြာမြည်သှိို Viettel ၏ ဘဏ္ဍာစငွြ ာျား လွှြဲစမြာင်ျားြှု အစသျားေှိတ်ြ ာျား၊ Viettel နှင်
မြန်ြာေေ်တြ်အ ကာျား စငွစြျားြှိိုြှုြ ာျားနင
ှ ် Mytel အမြတ်စငွ အစသျားေှိတ်ြ ာျား ြါဝင်ြါသည်။
မြန်ြာမြည်ရှှိ Mytel ၏ ောရင်ျားေေ်ကှိိုြူ ြသှိရြါ။ Viettel နှင် ေျားြွာျားစရျား

က်နယ
ွ ်ြှုြ ာျားကှိို

ထှိနျား် သှိြ်ျားစနမခင်ျားအာျားမ င် Deloitte ြှ Mytel အာျား နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ တရာျားဝင်ြှု ရင်ျားမြေ်တေ်ခိုကှိို
ရရှှိစနစေသည်။ Deloitte ၏ “တာဝန်ယူြှုရှှိစသာ ေျားြာွ ျားစရျားလိုြ်စ
ကတှိကဝတ်”အရ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်
ေျားြွာျားစရျား ြူျားစြါင်ျားစ

ှိိုငရ
် ာ ကိုလသြဂ္ဂ လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျားနှင်

ာင်ရွက်ြှုနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုအ ွြဲှုံ့၏ နှိင
ို င
် ေ
ံ ံို လိုြ်ငန်ျားအင်အာျားေိုကကျား

ြ ာျားအတွက် လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျားကှိို အ ွြဲှုံ့အစနမ င် လှိိုက်နာြည်
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားနင
ှ ်
ြ ာျားကှိို တာျား

ာင်ြှု ထိုတ်မြန်ခ က်

က်

ံစရျားြ ာျားကှိို

ှိိုစသာ Deloitte က ၎င်ျား၏

က်ေြ်စနသည် လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှု

ျားရန်၊ စလ ာနည်ျားစေရန်နင
ှ ် ကိုောျားစြျားရန် လှိိုအြ်သည်။417 Deloitte ြှ

၎င်ျားအစနမ င် “ဝန်စ

ာင်ြှု အစြျားခံရသူ (စ ာက်သည်) လက်ခံမခင်ျားနင
ှ ် ထှိစတွှုံ့ က် ံြှု

ြ ာျားအတွက် ကကှိ တင်သတင်ျားအခ က်အလက် ရယူပြျား သတှိထာျားခ င်ခ ှိနြ
် ှုရှှိစသာ
စရွ ျားခ ယ်ြှုြ ာျားအတွက် သံဌဓ
ှိ ါန်မြ သည်” ဟို အစသျားေှိတ် ရှငျား် လင်ျားစ ေါ် မြထာျားသည်။
Mytel နှင် ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျား

က်နယ
ွ ်ြှုြ ာျားြှတ

က ျားလွနစ
် သာ နှိင
ို ်ငတ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား

င် Viettel သည် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ
က်ေြ်စနသည် အလာျားအလာရှှိစသာ

သက်စသအစထာက်အထာျား ရှှိလင်ကောျား ၎င်ျားအစနမ င် Viettel အာျား ဝန်စ
က်လက်စြျားစန

၇ (၄.၂)

418

ာင်ြှုြ ာျား

ြဲမ ေ်သည်။

Fortumo OÜ/Boku, Inc. (အက်စ်တျားန
ိ ျားယာျား/အဝမရိကန်)
Boku Inc သည် အဂ္ဂလန်တွင် အစမခေှိိုက်စသာ ြှိိုဘှိိုငျား် စြျားစခ ြှု နည်ျားလြ်ျား

ှိိုငရ
် ာ ေျားြွာျားစရျား

လိုြ်ငန်ျားမ ေ်ပြျား အစသျားောျားနင
ှ ် အလတ်ောျား ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအတွက်မ ေ်စသာ London
Stock Exchange ၏ စေ ျားကွက် AIM တွင် ောရင်ျားသွငျား် ထာျားသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ဇူလှိိုငတ
် ွင်
အက်ေ်တှိိုျားနျားယာျား အစမခေှိိုက်၊ ဝယ်ယူသူက ြှိိုဘှိိုငျား် ိုန်ျားစအာ်ြစရတာြှတ

င် တှိိုက်ရို ှိက်

စငွစြျားစခ နှိင
ို ်သည် (direct carrier billing) ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားမ ေ်စသာ Fortumo OÜ ကှိို
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ဘဏ္ဍာစရျား

ှိိုင်ရာ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

ဝယ်ယူလှိိုက်စ ကာင်ျား Boku, Inc. က စ ကညာခြဲသည်။419 ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် သဂ္ိုတ်လတွင်
ဒဂ္ ေ်တယ် အစ ကာင်ျားအရာ ြါဝင်ြှုနင
ှ ် ဝန်စ
အက ှိ ျားစ

ာင်စြျားရန်အတွက် Mytel နှငလို
် ြ်စ

စအာ်ြစရတာြှတ

ာင်ြြ
ှု ာျားအတွက် သံိုျားေွြဲသူြ ာျား၏ စြျားစခ ြှုကှိို
ာင်ြည်၊ ဝယ်ယူသူက ြှိိုဘှိိုငျား် ိုနျား်

င် တှိိုက်ရို ှိက်စငွစြျားစခ နှိင
ို ်မခင်ျား

ှိိုငရ
် ာ ကန်ထရှိိုက်တေ်ခိုကှိို Fortumo

က ထိုတ်မြန်ခြဲသည်။ Fortumo ၏ သတင်ျားထိုတ်မြန်ခ က်တွင် Mytel အာျား “မြန်ြာမြည်သူ

ြ ာျားအတွက် ေွြ်ျားအာျားကှိို မြင်ြှ တင်ြည်

က်သွယ်စရျား ကွနရ
် က် တေ်ခိုမ ေ်လှိိုသည်

အစလျားထာျားြှုရှှိစသာ တထွငသ
် ူတေ်ဥျား” ဟို စ ေါ် မြထာျားသည်။420 Boku အစနမ င် Mytel နှင်
ေျားြွာျား က်မြ မခင်ျားတွင် မြန်ြာေေ်တြ်သည် အဓှိကက စသာ အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် သူမ ေ်စ ကာင်ျား၊
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်ြှိိုင် ကိုြပဏြ ာျားနင
ှ ်အ

က်အသွယ်

မ တ်စတာက်ရန် ကိုလသြဂ္ဂ၏ လွတ်လြ်စသာ နှိင
ို ်ငတ
ံ ကာ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှင်
(UN IIFFMM) က ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု အနတရာယ်ြ ာျား မ ေ်စေစသာ Mytel အြည်ကှိိုြါ
ရှငျား် ရှငျား် လင်ျားလင်ျားစ ေါ် မြလ က် အ ကံမြ ထာျားခြဲသည်ကှိို ၎င်ျား၏ အေိုရှယ်ယာဝင်ြ ာျားကှိို
စမြာြမြထာျားြါ။ Fortumo OÜ/Boku, Inc. ၏ Mytel နှင် ေျားြွာျား က်မြ ြှုသည်
မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် ေေ်

င်စရျားြ ာျားတွင် အသံိုျားမြ နှိင
ို စ
် သာ ြံိုြှနဘ
် တ်ဂ္ က်တွင် ထည်သွငျား်

ြထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစငွ အရင်ျားအမြေ်ကှိို ရှာစ ွစြျားလှိြ်ြည်။ သှိိုမ ေ်၍ Fortumo OÜ/Boku,
Inc. အစနမ င် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွန်

ရာတွင် ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနနှိင
ို သ
် ည်ဟို Justice For Myanmar ြှ စကာက်ခ က်ခ သည်။

၇ (၄.၃)

Digital Virgo (ပ င်သစ်)
Digital Virgo သည် မြင်သေ်တွင် အစမခေှိိုက်စသာ ြှိိုဘှိိုငျား် မ င် စငွစြျားစခ ြှု နည်ျားြညာ ြံြှိိုျားသူ
တေ်ခိုမ ေ်သည်။ ထှိိုေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားကှိို မြင်သေ်တွင် အစမခေှိိုက်စသာ BNP Paribas နှင်
ြိုဂ္ဂလှိက ေစတာအိုြ်ေိုမ ေ်သည် Sofival၊ လူဇင်ဘတ်တွင် အစမခေှိိုက်စသာ Ioda SA တှိိုက
ြှိိုင်

ှိိုငသ
် ည်။421 မြန်ြာမြည်ရှှိ ကိုြပဏြ ာျား အြါအဝင် Viettel လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏြ ာျား

အတွက် ဝယ်ယူသူက ြှိိုဘှိိုငျား် ိုနျား် စအာ်ြစရတာြှတ

င် တှိိုက်ရို ှိက်စငွစြျားစခ နှိင
ို ်မခင်ျားေနေ်ကှိို

ြံြှိိုျားစြျားရန် Viettel Global နှင် ကန်ထရှိိုက်တေ်ခိုကှိို Digital Virgo က ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် စြလတွင်
စ ကညာခြဲသည်။ ဤထိုတ်မြန်စ ကညာခ က်အရ Digital Virgo ၏ ြလက်စ ာင်ျားသည်
“စရရှည်ခှိိုငပ် ြြဲပြျား ေွြ်ျားစ

ာင်ရည်စကာင်ျားစသာ အက ှိ ျားအမြတ် မ ေ်ထွနျား် ြှုတေ်ရြ်၏

စြါင်ျားေည်ျားခှိိုငြ
် ာစေမခင်ျားအတွက် စနာက်ထြ်စမခလှြ်ျားတေ်ရြ်” မ ေ်သည်ဟို

ှိိုသည်။422

Mytel အစနမ င် Digital Virgo ၏ နည်ျားြညာကှိို ၎င်ျား၏ စငွစတာင်ျားခံြှုေနေ်ထြဲတွင်
ထည်သွငျား် ထာျားပ ီ်းမခင်ျား ရှှိြရှှိကှိို ြရှငျား် လင်ျားစသျားြါ။ ၎င်ျားအစနမ င် အစကာင်အထည်
စ ေါ်လှိိုက်ပြ
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ှိိုသည်နင
ှ ် “ေေ်စရျား လှုြ်ရှာျားြှုြ ာျားအတွက်နင
ှ ် လက်နက်ြ ာျား၊
ာင်ြှုြ ာျား

က်ေြ်သည်

ြေစည်ျား အြ ှိ ျားအောျားအာျားလံိုျားအာျား စထာက်ြံမခင်ျား၊ ထိုတ်လိုြ်မခင်ျား၊ ထှိနျား် သှိြ်ျားမခင်ျားနင
ှ ်
အသံိုျားမြ မခင်ျားတှိိုအတွက် နည်ျားြညာအကူအညြ ာျား၊ ကာျားဝင် အက ှိ ျားစ ာင်စြျားမခင်ျား
ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျားနင
ှ ် အမခာျားဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား”423 ြံြှိိုျားစြျားမခင်ျားအတွက် ဥစရာြသြဂ္ဂ၏
ထိုတ်ကိုနတ
် င်ြှိိုြှု ကန်သတ်ခ က်ြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်ရာ စရာက်စနနှိင
ို သ
် ည်။

Digital Virgo အစနမ င် Viettel နှင် ကန်ထရှိိုက်ခ ြ်

ှိိုထာျားြှုြှ နှုတ်ထွက်ပြျား မြန်ြာေေ်တြ်

အစနမ င် Digital Virgo ၏ စငွစြျားစခ ြှု နည်ျားြညာကှိို လက်လှြ်ျားြြစေစရျား စသခ ာစအာင်
လိုြ်ရြါြည်။

၇ (၄.၄)

Oracle (အဝမရိကန်) နှင့်် FPT (ဗယက်နမ်)
Viettel အစနမ င် ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံြှုြ ာျားအာျား ောရင်ျားြ ာျား စြါင်ျားေည်ျားမခင်ျားကှိို
လိုြ်နင
ှိို စ
် ေရန် Oracle Hyperion software အာျား ၎င်ျား၏ ကွနရ
် က်တစလျှာက် တြ်

င်ြည်

သစဘာတူညခ က်တေ်ရြ်ကှိို FPT က Viettel Group နှင် ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်တွင် လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား
ခြဲသည်။424 ဤသည်က Mytel နှင် Viettel အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား မြည်ေံိုစသာ
စထာက်ြံြှုြ ာျား အြါအဝင် Viettel ၏ ဘဏ္ဍာစရျား လိုြ်စ

၇ (၄.၅)

ကမဘာ့်ဘဏ်မှ စစ်တ ်ကန်

ာင်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြသည်။

ရိက်တာမျာျားသိ ဝ
့် ျားဝချမှုမျာျား

အဓှိကက စသာ “မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျား” ေြံခ က် အေှိတ်အြှိိုငျား် ြ ာျားအတွက် ရံြံိုစငွြ ာျားကှိို
ကြ္ာဘဏ်ြှတ
ဝက်ဘ်

င် ေေ်တြ်ကန်ထရှိိုက်တာြ ာျားက ရရှှိစနခြဲ ကသည်။ ကြ္ာဘဏ်

ှိိုဒစ
် ြေါ်တွင် ထိုတ်မြန်ထာျားသည် တင်ဒါြှတတ
် ြ်ျားြ ာျားအာျား ရှာစ ွ ကည်ြှုတေ်ရြ်အရ

ယ်သွယ်စရျားကဏ္ဍ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျား ေြံခ က် ၃ ခိုကှိို Mytel နှင် မြန်ြာေေ်တြ်၏
ေျားြွာျားစရျားြှိတ် က်ြ ာျားသှိို ခ ျားမြြှင်ထာျားစ ကာင်ျား စ ေါ် မြထာျားသည်။ ဤအထြဲတွင် ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်
ဇွနလ
် တွင် စရဒယှိိုလှုှိငျား် ေဥ် ေြံခန်ခွြဲြှုေနေ်အတွက် Comit – A1 တှိို၏ က်ေြ်လိုြ်ငန်ျား
မ ေ်စသာ Spectrum Center သှိို အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၄၁၄,၈၀၀၊425 ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် စြလတွင်
ြံိုစသ စရဒယှိိုလှုှိငျား် ေဥ် စောင် ကည်စရျားေခန်ျားအတွက် Comit – A1 ၏ က်ေြ်လိုြ်ငန်ျားသှိို
အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၂,၃၈၂,၀၅၃ ၊426 နှင် ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် စြလတွင် လျှြ်ေေ်သံလှိိုက်ကွငျား်
ေြ်ျားသြ်မခင်ျားနင
ှ ် တှိိုငျား် တာမခင်ျားကှိရှိယာအတွက် Terabit Wave နှင် Comit ြူျားစြါင်ျားအ ွြဲှုံ့
တေ်ခိုသှိို အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၁၇၇,၈၇၆
တာဝါတှိိုငြ
် ာျားအတွက် ဝန်စ
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ာင်ြှုြ ာျား

427

တှိိုကှိို ခ ျားမြြှင်ခြဲသည်။ Comit က Mytel နှင် MEC

ာင်ြှုြ ာျား စြျားစနသူမ ေ်သည် (အခန်ျား ၃ တွင် ကည်ြါ)။ A1

အိုြ်ေို၏ လက်စအာက်ခံတေ်ခိုမ ေ်စသာ Terabit Wave သည် Mytel နှင် ေေ်တြ်အတွက်
ပဂ္ှိ လ်တို

ှိိုငရ
် ာ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိို စြျားစနသူမ ေ်သည် (အခန်ျား ၄ တွင် ကည်ြါ)။

ဤကန်ထရှိိုက်ြ ာျားက ကြ္ာဘဏ်၏ လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

ျားြှု

ေနေ်ြ ာျားနင
ှ ် ြတ်သက်၍ စလျားနက်စသာ ေှိိုျားရှိြ်ြူြန်ြှုြ ာျားကှိို မ ေ်စြေါ်စေသည်။
“တြ်ြစတာ်နင
ှ ် ဆက်စ ်ရ

ော စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ်း် မျော်းထက် အမခော်းတစ်ခုမဖစ်ရ ော စီ်း ွော်းရ ်း

လု ်ရဆောင် ူမျော်း၏ ဖွံွဲ့ ပဖြို်းမှုကု ရထောက် ံ
ကဏ္ဍတွင် ော င််းနှ်းီ မမြို ်နမ
ံှ ှုကု ံ ု်း အော်းရ ်း
ထံ

အ
် တွက် တ ်မရတော်မ

ုတ်ရ ော ုဂဂလက

”် ဟို နင
ု င
် ံတကော ရငွရကက်း အဖွဲွဲ့အစည််းမျော်း

ု အ ကံမြ ထာျားသည် ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှင၏
် ေေ်တြ်ေျားြွာျားစရျား

ြ ာျားအစ ကာင်ျား အေရင်ခံော ထွက်ပြျားခ ှိနြ
် ှြင် ကန်ထရှိိုက်တေ်ခိုအာျား ကြ္ာဘဏ်ြှ
စြျားအြ်လှိိုက်မခင်ျားမ ေ်သည်။

မြန်ြာေေ်တြ်၏ ြှိတ် က်ြ ာျားအစနမ င် လွတ်လြ်သည် လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျား
စ

ာင်ရွက်ြှုြ ာျားကှိိုလည်ျား မ ည်

ဆက်နယ
ွ ်ရ ရ

ှိိုငရ
် ာ

ည်ျားစြျားနှိင
ို ြ
် ည် ြဟိုတ်မခင်ျားစ ကာင် မမ မ
် ောစစ်တ ်နင
ှ ်

ော စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ်း် မျော်း၏ ါဝင်မှု

ည် မြန်ြာ၏ စရဒယှိိုလှုှိငျား် ေဥ်

ေြံခန်ခွြဲြှုေနေ်၏ စမ ာင်ြတ်ြှနက
် န်ြှု အစြေါ် အလာျားတူ ပခမ််းရမခောက်လာသည်။

၇ (၄.၆)

စစ်တ ်၏ ဒီဂျစ်တယ် ဘဏ္ဍ ရရျား ဝန်ရဆ င်မှုမျ ျား
MEC ၏

က်သွယ်စရျား ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားနင
ှ ် ခ ှိတ်

က်ထာျားပြျား ၂၀၁၁ ခိုနေ
ှ ်စနာက်ြှိိုငျား်

ေျားြွာျားစရျား လွတ်လြ်ြှုမြ မခင်ျားြှ အက ှိ ျားမ ေ်ထွနျား် ခြဲသည် ေေ်တြ်သည် ဒဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျား
ဝန်စ

ာင်ြှုကဏ္ဍတွင် သှိသာထင်ရှာျားသည် ေှိတ်ဝင်ောျားြှုြ ာျား ရှှိစနသည်။ ၂၀၁၃ ခိုနေ
ှ ် ဇနနဝါရ

လတွင် MEC သည် ၎င်ျား၏ ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် ဘဏ်မ ေ်စသာ အင်ျားဝဘဏ်နင
ှ ် ခ ှိတ်
မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ

က်သည်

ာင်ြှု (Myanmar Mobile Money) ကှိိုတည်စထာင်ရန်အတွက်

ြှိတ် က်တေ်ရြ်ကှိို ထူစထာင်ခြဲသည်။428 အင်ျားဝဘဏ်၏ အဓှိကလိုြ်ငန်ျား ြ ာျားထြဲြှ တခိုြှာ
ေေ်တြ်အရာရှှိြ ာျားအာျား လောထိုတ်စြျားမခင်ျားအတွက် ဘဏ်ကှိိုအသံိုျားမြ သည် ေေ်တြ်
ောရင်ျားအစကာင်ြ ာျား

ှိိုငရ
် ာဌာနကှိို အလိုြ်အစကျွျားမြ ရန်မ ေ်သည်။ ေေ်တြ်အရာရှှိြ ာျား

အစနနှင် မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ
နှိင
ို စ
် ြသည်။429
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ာင်ြှုြ ာျား

ာင်ြှုြှ တ

င် ၎င်ျားတှိို၏ ြှိိုက်

ံြ ာျားကှိို ေြံ

အေှိိုျားရဌာနြ ာျားနင
ှ ် မြည်သူဝန်ထြ်ျားြ ာျားကှိို အဓှိကထာျားပြျား ဘဏ္ဍာစရျား ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

စြျားစနသည် အရြ်သာျား ထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက်ရှှိ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှိိုင်ဘဏ်မ ေ်သည် မြန်ြာေျားြွာျားစရျား
ဘဏ်အာျား မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျား ဝန်စ

ာင်ြှုြှ ြှိိုဘှိိုငျား် ဘဏ်ဝန်စ

ာင်ြှုကှိို ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်ြှေ၍

မြ လိုြ်စြျားစနခြဲသည်။ ေြံကှိနျား် ၊ ဘဏ္ဍာစရျားနင
ှ ် ေက်ြှုဝန်ကကျားဌာန ဝက်ဘ်

ှိိုဒအ
် ရ

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားဘဏ်၏ ကှိိုယ်ြှိိုင် ြှိိုဘှိိုငျား် စငွစြျားစခ ြှုေနေ်သည် မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျား
ဝန်စ

ာင်ြှုနင
ှ ် အင်ျားဝဘဏ်တှိိုမ င် လည်ြတ်လိုြ်စ

ာင်ပြျား ဘဏ်၏ လူြိုဂ္ဂှိ လ်

အစထာက်အထာျား ေေေ်သည်ေနေ် (identity verification system) သည် ယခိုအခ ှိနတ
် ွင်
စမြာင်ျားလြဲစကာင်ျား စမြာင်ျားလြဲစနနှိင
ို ်စသာ်လည်ျား MECTel, Mytel နှင် MPT

င်ျားြ်ကဒ်

အသံိုျားမြ သူြ ာျားကှိိုသာ ကန်သတ်ခွင်မြ ထာျားသည်။430

မြန်ြာ ေျားြွာျားစရျားဘဏ်ြှတ

င် မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ

ာင်ြှုကှိို အရြ်သာျားဝန်ထြ်ျား

ြင်ေင်ေနေ်ထြဲတွင် ထည်သွငျား် စြါင်ျားေြ်ထာျားသမ င် အေှိိုျားရဝန်ထြ်ျားစဟာင်ျားြ ာျားြှ MEC ၏
မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ
တှိိုြါ ရနှိင
ို ြ
် ါသည်) ြှတ

ာင်ြှု ကွနရ
် က် (Mytel Pay, MPT Money နှင် Wave Money

င် ၎င်ျားတှိို၏ ြင်ေင်စငွြ ာျားကှိို ထိုတ်ယူနင
ှိို ြ
် ါသည်။431 ၂၀၁၉

ခိုနေ
ှ ်ြှေ၍ မြန်ြာေျားြွာျားစရျားဘဏ် အစနမ င် အမခာျား ဒဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျား ဝန်စ

ာင်ြှု

ြံြှိိုျားစြျားသူြ ာျားကှိို ြှိိုဘှိိုငျား် စငွစြျားစခ ြှုြ ာျားအတွက် အတည်မြ စြျားခြဲစသာ်လည်ျား ဝန်ကကျားဌာန
ဝက်ဘ်

ှိိုဒ် အ

ှိိုအရ ဘဏ်ခွြဲ အစရအတွက် အကန်အသတ်မ င်သာ လိုြ်စ

ခြဲသည်မ ေ်ပြျား ဝန်စ

ာင်ခွငမြ
်

ာင်ြှုြှာလည်ျား အတှိိုငျား် အတာ အနည်ျားငယ်စလာက်သာ ရသည်။

ဤသည်က ေေ်တြ်၏ ေျားြွာျားစရျား အက ှိ ျားေျားြွာျားကှိို ကာကွယစ
် နပြျား အရြ်သာျား
ဝန်ထြ်ျားြ ာျားအာျား ြက်လံိုျားစြျားကာ မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ သံိုျားေွြဲသူြ ာျား
မ ေ်လာစအာင် မြ လိုြ်မခင်ျားစ ကာင် ေေ်တြ်ကှိို လူထိုြှိိုက်
ရစနစေမခင်ျားမ ေ်သည်။ 432
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အ
ံ သံိုျားမြ လ က် အမြတ်အေွနျား်

ပမန်မ စစ်တ ်၏ ဒီဂျစ်တယ်ဆင
ု ရ
်
ဘဏ္ဍ ရရျားဝန်ရဆ င်မှုမျ ျား
မမ မ
် ောစစ်တ ်

ည် လ ြိုွဲ့ ဝှက် က် ဲ

ည်

ဘဏ္ဍောရ ်းကွ ် က်တစ်ခုအော်း
တည်ရဆောက်ထော်း

ည်။ ထုမှ

ဒီဂျစ်တယ်ရငွရ ်းရချမခင််း ၀ ရ
် ဆောင်မှုမျော်းကု
လက်လှြ်ျားြစေပြျား ဒီမုကရ စီနည်ျားက
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ှိိုင်ရာ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

ကကီ်းကက ်မှုမရှ

ည် အစု်း လု ်င ်း် မျော်းကှိိုလည်ျား

စ

ည်။

ာင်ရွက်စန

မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ

ာင်ြှုကှိို Mobilemate Telecommunication Co. Ltd. ၊

မြင်သေ်အစမခေှိိုက် Oberthur Technologies တှိိုမ င် ြှိတ် က်မြ ပြျား တည်စထာင်ခြဲမခင်ျား
မ ေ်သည်။433ယခိုအခါ IDEMIA ဟို စခေါ်စသာ Oberthur Technologies ကှိို ကိုလသြဂ္ဂ
အခ က်အလက် ရှာစ ွစရျားြေ်ရှငက
် “မြန်ြာေျားြွာျားစရျား ဥျားြှိိုင် သှိိုြဟိုတ် မြန်ြာေျားြွာျားစရျား
စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် တှိိုနှင် ကန်ထရှိိုက်ြံိုေံ သှိိုြဟိုတ် ကိုနသ
် ွယ်ြှု

က်

ံစရျားြ ာျားရှှိစသာ မြည်ြ

ကိုြပဏ တေ်ခို” ဟို အြည်တြ်ခြဲသည်။434 IDEMIA ြှ ကိုလသြဂ္ဂ၏ အခ က်အလက်
ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှင် (UN IIFFMM) ကှိို တိုနမြန်
် ခြဲရာ၌ ၎င်ျားတှိိုြှ Mobilemate
Telecommunications Co. Ltd., နှင် လိုြ်ထာျားစသာ ကန်ထရှိိုက်တေ်ခိုြှ အင်ျားဝဘဏ်သှိို
စ

ာ ်ဝြဲယာျား စြျားခြဲစသာ်လည်ျား ထှိိုကန်ထရှိိုက်ြှာ ၎င်ျားအခ ှိနက
် တည်ျားက သက်တြ်ျား

ကိုနစ
် နခြဲပြျားသာျားမ ေ်သည်ဟို စမြာ ကာျားခြဲသည်။ 435 ၎င်ျားစနာက်ြှိိုငျား် တွင် IDEMIA သည်
ဇဝအခ က်အလက် အသံိုျားမြ လူြိုဂ္ဂှိ လ် အစထာက်အထာျား ရှာစ ွြှုေနေ်နင
ှ ် အလက်ထစရာနေ်
အေှိိုျားရကှိေစြ ာျားအတွက် မြန်ြာ အရြ်သာျားအေှိိုျား၊ ေေ်တြ်အ ဝ
ွြဲှုံ့ င်ြ ာျားနင
ှ ်စ
စနခြဲသည်။ 436 K Telemdia Holdings နှင် နှိင
ို င
် လ
ံ ံိုျားအ
ြူျားတွြဲလိုြ်စ

ွျားစနွျားြှုြ ာျား မြ လိုြ်

င် ရိုြသ
် ံလွှငကွ
် နရ
် က် Channel K ကှိို

ာင်စနသည် KMA Telemedia Holdings Ltd., ကှိို ြှိိုင်

ှိိုင် လည်ြတ်စနသည်

ဒါရှိိုက်တာမ ေ်စသာ ဥျားစက ာ်ထူျားလင်ျားက Mobilemate Telecommunications Co. Ltd. ကှိို
ြှိိုင်

ှိိုငသ
် ည်။437 ယခိုြ ကာြကာလအထှိ ဥျားစက ာ်ထူျားလင်ျားသည် ေကဂာြူတွင် လည်ြတ်ပြျား

Mytel ကှိို ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား စြျားစနသည် Myanmar Telemedia ၏ ဒါရှိိုက်တာအ ွြဲှုံ့ဝင်

တေ်ဥျားမ ေ်ခြဲသည်။ 438

၂၀၁၂ ခိုနေ
ှ ်တွင် Myantel နှင် Solutions Hub Co. Ltd. တှိ၏
ို “ညအေ်ြ ကိုြပဏ” တေ်ခိုအမ ေ်
EasyPay ကှိို ေတင်လိုြ်စ
ြူျားစြါင်ျားစ

ာင်ခြဲသည်။ 439 ၎င်ျားသည် မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ

ာင်ြှုနင
ှ ်

ာင်ရွက်ြှုမ င် လည်ြတ်မခင်ျားမ ေ်ပြျား အင်ျားဝဘဏ်နင
ှ ် “ြှိတ် က်

သစဘာတူညခ က်” တေ်ရြ်ရှှိကာ440 MECTel, Mytel နှင် MPT တှိိုကှိိုလည်ျား “ြှိတ် က်”
အစနနှင်441 စ ေါ် မြထာျားသည်။ EasyPay နှင် မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ

ာင်ြှု တှိိုသည်

နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် အာြခံလိုြ်ငန်ျား အေအေဥ် မ ေ်စသာ မြန်ြာအာြခံလိုြ်ငန်ျား၏ တေ်ခိုတည်ျားစသာ
ဒဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျား ဝန်စ

ာင်ြှု စြျားသူြ ာျားမ ေ်သည်။ 442 Solutions Hub သည်

Myanmar Telemedia Holdings ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏတေ်ခိုမ ေ်သည်။443 EasyPay
နှင် မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ
“ြှိိုဘှိိုငျား် ဘဏ္ဍာစရျား ဝန်စ

ာင်ြှုတှိိုအာျား မြည်စထာင်ေို မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ ဗဟှိိုဘဏ်၏

ာင်ြှုြ ာျား လိုြ်စ ာင်သူြ ာျားောရင်ျား” တွင် ထည်သွငျား် စ ေါ် မြ

ြထာျားြါ။444 EasyPay ြှ ထိုတ်စ ေါ်ထာျားစသာ သတင်ျားအခ က်အလက်အရ ၎င်ျား၏
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ှိိုင်ရာ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

ဝန်စ

ာင်ြှုကှိို အင်ျားဝဘဏ်၏ လှိိုငေ
် င်ြှတ

လည်ြတ် လိုြ်စ

င် မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ

ာင်ြှုနင
ှ အတူ
်

ာင်စနမခင်ျား မ ေ်နင
ှိို ြ
် ါသည်။445

၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် Mytel ၏ တရာျားဝင်ြှတ်ြံိုတင် ကိုြပဏမ ေ်စသာ Telecom International
Myanmar ြှ အမြည်အဝ ြှိိုင်
သည် ြှိိုဘှိိုငျား် ြှိိုက်

ှိိုငသ
် ည် MytelPay ကှိို ေတင်လိုြ်စ

ာင်ခြဲသည်။ MytelPay

ံအှိတ် (mobile wallet) တေ်ခိုမ ေ်ပြျား ဒဂ္ ေ်တယ် လွှြဲစမြာင်ျားြှုေနေ်ကှိို

Mytel ၏ ြှိိုဘှိိုငျား် ကွနရ
် က်နင
ှ ် ခ ှိတ်

က် ထာျားသည်။ ဤဝန်စ

ာင်ြှုသည် “ဒဂ္ ေ်တယ်

အသွငစ
် မြာင်ျားလြဲမခင်ျားအတွက် Viettel ၏ က ယ်မြန်မြည်ေံိုစသာ ြဟာဗ ဟာ” ၏
အေှိတ်အြှိိုငျား် မ ေ်ပြျား446 မြန်ြာေေ်တြ်၏ ဒဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျား

ှိိုငရ
် ာ လိုြ်စ

ာင်ြှုြ ာျား၏

အဓှိက ခ ြဲှုံ့ထွငြ
် ှုတေ်ရြ်လည်ျားမ ေ်သည်။ MytelPay ၏ ြှိတ် က်ြ ာျားအနက် တေ်ဥျားြှာ
မြန်ြာနည်ျားြညာနှင် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ြှ (MTI) ြှ တည်စထာင်ထာျားသည်
မြန်ြာစငွစြျားစခ ြှုေနေ် ဝန်စ
မ ေ်ပြျား MNTH ြှ တ

ာင်ြှု (Myanmar Payment Solution Services - MPSS)

င် Mytel ၏ အေိုရှယ်ယာ ြှိိုငရ
် ှငတ
် ေ်ဥျားအမ ေ် ဝင်စရာက်ထာျား

သူလည်ျားမ ေ်သည်။447 MytelPay ကှိိုလည်ျား မြန်ြာ၏ ြင်ေင်စြျားစခ ြှု ေနေ်တွင် ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်၌
ထည်သွငျား် ခြဲသည်။448

MytelPay ေတင်လိုြ်စ
ြှိတ်

ာင်မခင်ျား

က်ြွြဲတွင် ရန်ကိုနတ
် ှိိုငျား် စဒသကကျား

ဝန်ကကျားခ ြ်၊ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ

ှိိုငရ
် ာ

ဗယက်နြ် သံအြတ်ကကျားနှငအတူ
်
စတွှုံ့ရသည် Mytel
အြှုစ

ာင်အရာရှှိြ ာျား။

အရင်ျားအပမစ် ပမန်မာနိင်ငရှိ ဗယက်နမ်သရျား

Viettel၊ ခရှိိုနေျားြွာျားစရျားြ ာျားတှိိုနှင် ြှိတ် က်မြ မခင်ျားမ င် မြန်ြာေေ်တြ်သည် ၎င်ျား၏ ဘဏ္ဍာစရျား
အစမခခံ အစ

ာက်အအံိုကှိို ခ ြဲှုံ့ထွငစ
် နပြျား ၎င်ျားအာျား ေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်ြှု လိုြ်စ

ာင်ြှုနင
ှ ်

ထှိြ်တန်ျားဗှိိုလ်ခ ြ်ြ ာျားနင
ှ ် ၎င်ျားတှိို၏ ခရှိိုနြ ာျားကလည်ျား အလွြဲသံိုျားောျားမြ ထာျားစသာ တှိိုငျား် မြည်၏
ဓနကကယ်ဝြှုအာျား မြည်ြသှိို လွှြဲစမြာင်ျားြှုတှိိုအတွက် ေြံစ
စနနှိင
ို သ
် ည်။ ေေ်တြ် ထ ်း် ချြို ်ထော်း
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ှိိုင်ရာ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

ည် ဘဏ္ဍာစရျား

ာင်ရွက်ရာတွင် အသံိုျားမြ

ှိိုငရ
် ာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိို

အရြ်ဘက် အစ

ာက်အအံိုအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားက စထာက်ြံစြျားစနခြဲ ကပြျား လောနှင် ြင်ေင်ြ ာျား

စြျားစခ ြှု အြါအဝင် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် လိုြ်ငန်ျားြ ာျားတွင် ဝင်စရာက်စ
နှိင
ို ် ွယ်ရာ ြရှှိြါ။ ထှိိုဝန်စ

ာင်ရွက်စန ကသည်ကှိို လက်ခံ

ာင်ြှုြ ာျားသည် ၎င်ျားတှိို၏ ြှိိုငရ
် ှင်ေေ်တြ်က မြန်ြာမ ည်

ူြ ာျားထြ
ံ ှ

ြ ာျားေွာစသာ စဒတာြ ာျားကှိို ေေ်တြ်က စမခရာခံ ရရှှိသွာျားစေနှိင
ို သ
် မ င် အင်တာနက်
အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် ကကျားြာျားစသာ အနတရာယ်ြ ာျားကှိို ထြ်ြံ န်တျားစနသည်။

မြန်ြာေေ်တြ်၏ ဒဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျားဝန်စ

ာင်ြှု ြှိတ် က်ြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်၏

ကကယ်ဝခ ြ်ျားသာြှုကှိို တှိိုက်ရို က
ှိ ်ြံြှိိုျားစနပြျား ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနရ
် ာတွင် ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညရာ စရာက်သည်။

နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်လောနှင် ြင်ေင်ေနေ်ြ ာျားအတွငျား် အက င်ြ က်မခောျားြှု အြါအဝင် ေေ်တြ်၏
ဘဏ္ဍာစရျား

ှိိုငရ
် ာ ေျားြွာျားစရျားြ ာျားကှိို လွတ်လြ်စသာ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ရန်

အေမြ ရြည်။

၇ (၅)

န
ိ ်ျားချြု ်မှုကိ ရယ ါ။

မြန်ြာ၏ ေေ်တြ်ေျားြွာျားစရျားအတွငျား် က Mytel ၏ နာျားလည်ရန်ခက်ခြဲစသာ ွြဲှုံ့ေည်ျားြှုြှတ

င် ေေ်ဗှိိုလ်ခ ြ်ြ ာျား

သည် ရံြံိုစငွြ ာျားကှိို အလွြဲသံိုျားောျားမြ ပြျား ေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားအာျား စငွစ ကျားြံြှိိုျားရန်အတွက်
ဘဏ္ဍာရင်ျားမြေ်ြ ာျားကှိို စရွှှုံ့စမြာင်ျားလွှြဲယူ ကသည်။ Mytel အစြေါ်တွင် အရြ်သာျားကကျား ကြ်ကွြ်ကြဲြှု လံိုျားဝြရှှိဘြဲ
၎င်ျားသည် ေေ်တြ် ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုနင
ှ ် အက င်ြ က်မခောျားြှုတှိိုအတွက် ကှိရှိယာ တေ်ခိုမ ေ်စနသည်။ ဤခ ှိ ျားစ ာက်ြှု
နှင် အက င်ြ က်မခောျားြှုတှိိုကှိို ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၊ ဘဏ်ြ ာျား နှင် အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားြါစသာ ကြ္ာအနှံ ကွနရ
် က်
တေ်ရြ်က ြံြှိိုျားစြျားစနသည်။ ဤသည်ကှိို အ

ံိုျားသတ်ရြါြည်။

မြန်ြာမြည်သူလူထိုက ေေ်ြှနစ
် သာ စမြာင်ျားလြဲြှုကှိို စတာင်ျား

ှိိုသည်။ Mytel သည် မြန်ြာအေှိိုျားရ၏ န်တျားြှု

တေ်ရြ်မ ေ်သည်။ ၎င်ျားသည် မြည်သူကှိို အလိုြ်အစကျွျားမြ ရန် မ ေ်သည်၊ ေေ်ဗှိိုလ်ခ ြ်ြ ာျားအတွက် ြဟိုတ်ြါ။
မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ဒြှိိုကစရေအေှိိုျားရသည် ေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျားအာျားလံိုျားကှိို နှိဂ္ံိုျားခ ြ်ြေ်ရြည်။ Mytelကှိို မြန်ယူရြည်။

က်သွယ်စရျားသည် စကာင်ျားက ှိ ျားမ ေ်စေရန်အတွက် အင်အာျားတေ်ရြ် မ ေ်နင
ှိို သ
် ည်
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ထှိနျား် ခ ြ်ြှုကှိို ရယူြါ။

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
Mytel ၊ ၎၏ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဳး
လြန္ျခင္းကို ပံ့ပိုး အားေပးကူညီေနၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
ကမာၻအႏွံ႔ ကြန္ရက္တစ္ခုကလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ အက်ဳံးဝင္ပတ္
သက္ေနသည္။

စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျား

၁။

Mytel သည် ေေ်တြ် အစ

ာက်အအံိုြ ာျားအတွငျား် ြါ အြါအဝင် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို

နည်ျားြညာနှင် အစမခခံအစ

ာက်အအံိုကှိို ြံြှိိုျားစြျားသည်။ ဤသှိိုမြ မခင်ျားစ ကာင် ၎င်ျားအစနမ င်

ေေ်တြ်၏ လိုြ်စ
အခ က်မြ

ာင်လည်ြတ်နင
ှိို ြ
် ှု ေွြ်ျားစ

က်သွယ်စရျား

ာင်ရည် အထူျားသမ င် ကည်ျားတြ်နင
ှ ် စလတြ်တှိိုအတွက်

က်သွယ်စရျား၌ တှိိုက်ရို ှိက် စထာက်ြံစြျားသည်။ ရလဒ်တေ်ခိုအစနမ င် Mytel သည်

မြန်ြာေေ်တြ်အာျား ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

က ျားလွနရ
် ာတွင် ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနသည်။

၂။

Mytel

ည် မမ မ
် ောေေ်တြ်အတွက် ၎င််းြှ လိုြ်စ

ာင်လည်ြတ်စနစသာ မြန်ြာေျားြွာျားစရျား

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏတေ်ခိုမ ေ်သည် Star High ရှယ်ယာြ ာျားြှတ

င်

ြံိုြှနဘ
် တ်ဂ္ က်တွင် ထည်သွငျား် ြထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစငွြ ာျား၏ အရင်ျားအမြေ်တေ်ခို မ ေ်သည်။
ဤဘဏ္ဍာရင်ျားမြေ်ကှိို ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

က ျားလွနရ
် ာတွင် အသံိုျားမြ နှိင
ို သ
် ည်။ သှိိုမ ေ်၍ Mytel နှင် ၎င်ျား၏ အေိုရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငြ
် ာျားသည်
ထှိိုရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားကှိို ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနနှိင
ို သ
် ည်။

၃။

Mytel ၏ အကကျားြာျား
အစမခခံအစ

ံိုျား ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူမ ေ်သည် Viettel သည် ေေ်တြ် က်သွယ်စရျား
ာက်အအံိုကှိို အ င်မြြှင်မခင်ျား၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏ ြ ာျားေွာစသာ အေှိတ်အြှိိုငျား် တှိိုအာျား

နည်ျားြညာြ ာျား လွှြဲစမြာင်ျားစြျားစနမခင်ျားနင
ှ ် သင်တန်ျားစြျားမခင်ျားြ ာျားကှိို ေနေ်တက မြ လိုြ်စနသည်။
သှိိုမ ေ်၍ Viettel သည် မြန်ြာေေ်တြ်၏ လည်ြတ်လိုြ်စ

ာင်ြှု ေွြ်ျားစ

ာင်နင
ှိို ရ
် ည်အတွက်

သှိသာထင်ရှာျားစသာ ြံြှိိုျားြှုတေ်ရြ်ကှိို မြ လိုြ်စနသည်။ ရလဒ်တေ်ခိုအစနမ င် Viettel သည်
မြန်ြာေေ်တြ်အာျား ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
က ျားလွနရ
် ာတွင် ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနသည်။
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န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

၄။

Viettel သည် စခ ျားစငွကှိို အာြခံစြျားသူတေ်ဥျားအမ ေ် စ

ာင်ရွက်လ က်ရှှိသည်။ ဤဘဏ္ဍာစရျား

ှိိုငရ
် ာ

အခန်ျားကဏ္ဍသည် မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် ဘတ်ဂ္ က်တွင် ထည်သွငျား် ြထာျားစသာ ဘဏ္ဍာရင်ျားမြေ်ြ ာျားကှိို
စထာက်ြံစနပြျား ၎င်ျားကှိို ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

က ျားလွနရ
် ာတွင် အသံိုျားမြ နှိင
ို သ
် ည်။

၅။

မြန်ြာအေှိိုျားရ တေ်ရြ်လံိုျားအစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်၏ လိုြ်စ
ဥျားစ

ာင်စကာ်ြတ၊ မြန်ြာ စလစ ကာင်ျားနင
ှ ် အာကာသ အတတ်ြညာ တကကသှိိုလ် နှင် ြှိိုစ

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနတှိိုြှတ
တစ်

ာင်ြှုြ ာျားကှိို ပဂ္ှိ လ်တိုတည်စထာင်စရျား

င် ြံြှိိုျားလ က်ရှှိသည်။ ဤသှိိုလိုြ်စ

ာင်စရျားနင
ှ ်

ာင်မခင်ျားအာျားမ င် အေှိိုျားရ

်လံု်း၏ အရြ်ဘက်အမခြ်ျားနင
ှ ် ေေ်တြ်ဘက်အမခြ်ျား နှေ်ခိုေလံိုျားသည် လူအခွငအစရျား
်
အာျား

စလျားောျား၊ ကာကွယ်၊ မ ည်

ည်ျားစြျားရြည် ၎င်ျားတှိို၏ တာဝန်ရှှိြှုအစြေါ် ြ က်ကွက်မခင်ျားအာျား ြျှစဝ

တာဝန်ယူရြည်။ သှိိုမ ေ်၍ အေှိိုျားရ၏ အရြ်သာျားဘက်အမခြ်ျားသည် ေေ်တြ်ြှ က ျားလွနစ
် နစသာ
တ်

၆။

က်ရ သည်

ှိိုျားရွာျားစသာ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအတွက် တာဝန်ရှှိသည်။

Mytel နှင် Viettel သည် မြန်ြာ၏ တရာျားေရင်ြှိိုငခ
် ွင် နယ်စမြအမြင်ဘက်ြှ၊ မြန်ြာအာဏာြှိိုငြ
် ာျား၏
သှိသာထင်ရှာျားသည် ဒီမုကရ စီ ည််းလမ််းတကျ ကကျား ကြ်ထှိနျား် ကွြ်ြှု ြရှှိဘြဲ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား စဒတာ
အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို ေိုစ

ာင်ျားမခင်ျား၊ သံိုျားသြ်မခင်ျားတှိိုြှတ

င် မြန်ြာမ ည်

ူြ ာျား၏ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ မှု

အခွငအရ
်
်းကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်လ က်ရှှိသည်။ အာျားစကာင်ျားစသာ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု ကာကွယ်စြျားမခင်ျားြ ာျား
ြရှှိမခင်ျားက ဤ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှုအခွငအရ
်
်းကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်မခင်ျားမျော်းအာျား မ ေ်စေခြဲသည်။

ရ။

Mytel သည် အြ ာျားြှိိုငန
် င
ှ ြို
် ဂ္ဂလှိက က်ေြ်တေ်ရြ် မ ေ်ပြျား MEC သည် အေှိိုျားရ ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်
မ ေ်သည်။ အက ှိ ျား

က်အရ Mytel သည် ဒြှိိုကစရေနည်ျားက ကကျား ကြ်ကွြ်ကြဲြှုကှိို ခံယူရြည်မ ေ်ပြျား

MEC ၏ အမြတ်အေွနျား် ြ ာျား၏ ခွြဲတြ်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိိုလည်ျား မြည်စထာင်ေိုဘတ်ဂ္ က်ထြဲတွင်
ထည်သွငျား် ရန် လှိအ
ို ြ်ြည်။ သှိိုစသာ်လည်ျား Mytel ကှိို ဒြှိိုကစရေနည်ျားက ကကျား ကြ်ကွြ်ကြဲြှု၏
အမြင်ဘက်တွင် ေြံခန်ခွြဲခံရ ရပြျား အမြတ်အေွနျား် မျော်းကှိိုလည်ျား တလွြဲသံိုျားောျား လိုြ်ခံစနရကာ
မြည်စထာင်ေို ဘတ်ဂ္ က်အတွငျား် သှိိုလည်ျား ေျား
ဘဏ္ဍာစရျား

ှိိုငရ
် ာ ေေဥ်ြှုြ ာျားအစြေါ် ဒြှိိုကစရေနည်ျားက ကကျား ကြ်ကွြ်ကြဲြှု ယခိုအခ ှိနသ
် က်တြ်ျားအထှိ

ြရှှိဘြဲ စမြယာြ ာျားနင
ှ ် ေေ်တြ်
မြည်သူလူထို၏ ြှိိုင်
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က်သွယ်စရျား စအာက်စမခအစ

ှိိုငြ
် ှုြ ာျားကှိို အသံိုျားမြ လ က်ရှှိသည်။

ာက်အအံိုြ ာျား အြါအဝင်

၈။

မြန်ြာအြ ှိ ျားသာျား

က်သွယ်စရျား ဥျားြှိိုင် (MNTH) ြှတ

အတွက် ရင်ျားနျားှ ြတည်စငွနင
ှ ် လိုြ်ငန်ျားလည်ြတ်လိုြ်စ
ရှှိသည်။ Mytel အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်အာျား

င် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် Mytel
ာင်ြှု

ှိိုငရ
် ာ စထာက်ကူြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားလ က်

က်သွယ်စရျား နည်ျားြညာ၊ အစမခခံ အစ

ဘဏ္ဍာရင်ျားမြေ်ြ ာျားကှိို စထာက်ြံစနရာ ၎င်ျားက ေေ်တြ်၏ ေေ်

ာက်အအံိုနင
ှ ်

င်စရျားြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနသမ င်

မြည်တွငျား် ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငြ
် ာျားအစနမ င် ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျား ကူညအာျားစြျားစနနှိင
ို သ
် ည်။

၉။

ေေ်တြ်အစနမ င် ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို လက်လှြ်ျားြစနပြျား ၎င်ျားကှိို ေေ်ဘက်
ေှိတ်ဓာတ်ေေ်

က်သွယ်စရျား၊

င်စရျား ထိုတ်လွှငြှု
် နင
ှ ် အစဝျားြှ အာရံိုခံြှုတှိိုအတွက် အသံိုျားမြ လ က်ရှှိသည်။

ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားသည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်
အြါအဝင် မြန်ြာေေ်တြ်၏ ြင်ြ ေေ်
ပဂ္ှိ လ်တို ဝန်စ
အစြေါ်

ှိိုငရ
် ာ

န်က င်သည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနမ် ခင်ျား

င်စရျားြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားလ က်ရှှိသည်။ သှိိုမ ေ်၍ မြန်ြာေေ်တြ်အာျား

ာင်ြှုြ ာျား စြျားစနစသာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှု

န်က င်သည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနသည်။ ဤအထြဲတွင် Intelsat, VNPT,

Gilat Satellite Networks နှင် AsiaSat တှိို ြါဝင်သည်။ ပဂ္ှိ လ်တို နည်ျားြညာ ထိုတ်လြ
ို ်၍
စနသည် ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားကှိို စြျားစ

က်နယ
ွ ်

ာင်စနသည် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် စရာင်ျားခ ြှု အစမခအစန

အစြေါ် ြူတည်၍ ထှိိုရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနနှိင
ို သ
် ည်။ ဤသည်ြ ာျားထြဲတွင် Maxar
Technologies နှင် ArianeSpace တှိို ြါဝင်သည်။ ဂ္ ြန်အေှိျားို ရသည် မြန်ြာ၏ အစသျားောျား ပဂ္ှိ လ်တို
အေအေဥ်ကှိို ၎င်ျား၏ ကူညြှုြ ာျား ရှှိမည်ဆုလ င် ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်

န်က င်သည်

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနရာ စရာက်လှိြ်ြည်။

၁၀။

Mytel အော်း အဓှိက စြျားြှိိုတင်သွငျား် သူြ ာျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြ ာျား
က ျားလွနသ
် ည် ေေ်တြ် အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားအတွငျား် အသံိုျားမြ စနသည် နည်ျားြညာကှိို ြံြှိိုျားရ ်းစန
ကသည်။ ဤေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်

န်က င်သည်

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနရာ စရာက်လှိြ်ြည်။ ဤေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားထြဲတွင် NEC,
Huawei, ZTE, CommScope နှင် Oscilloquartz/Adva တှိို ြါဝင်သည်။

၁၁။

Viettel က ဗယက်နြ်ြှစန၍ Mytel လည်ြတ်လိုြ်စ

ာင်ြြ
ှု ာျားကှိို ြံြှိိုျားစနပြျား အြ ှိ ျားေံိုစသာ Viettel

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏြ ာျားက Mytel နှင် မြန်ြာေေ်တြ်အတွက် ကိုနြ
် ေစည်ျားြ ာျားနင
ှ ် ဝန်စ
စထာက်ြံြါသည်။ Viettel နှင် ကိုနသ
် ွယ်ြှု

က်

ံစရျားရှှိသည် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည်

မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအာျား တှိိုက်ရို ှိက်စသာ်၎င်ျား သှိိုြဟိုတ်
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စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျား

ာင်ြြ
ှု ာျားကှိို

သွယ်ဝှိိုက်၍စသာ်၎င်ျား ြံြှိိုျားစနသည် ကကျားြာျားစသာ အနတရာယ် တခိုတွင် ရှှိစနသည်။ သှိိုမ ေ်၍
၎င်ျားေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအစနမ င် ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်
လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျား၊ ေျားြွာျားစရျား ြူျားစြါင်ျားစ

ှိိုငရ
် ာ

ာင်ရွက်ြှုနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားအ ွြဲှုံ့၏ နှိင
ို င
် ေ
ံ ံို ေျားြွာျားစရျား

လိုြ်ငန်ျားေိုကကျားြ ာျားအတွက် လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျားစအာက်တွင် ၎င်ျားတှိို၏ တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားနင
ှ အည
်
လူအခွငအစရျား
်

၁၂။

ှိိုငရ
် ာ ကကှိ တင် ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားြှုြ ာျားကှိို ခ က်ခ င်ျား မြ လိုြ်ရြည်။

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာနှင် ဗယက်နြ်ဘဏ်ြ ာျားသည် Mytel ကှိို တှိိုက်ရို က
ှိ ်အာျားမ င်စသာ်၎င်ျား၊ သွယ်ဝှိိုက်၍ Viettel
ြှတ

င်၎င်ျား ဘဏ္ဍာစရျားနင
ှ ် အမခာျားြံိုေံြ ာျားမ င် စထာက်ြံြှုကှိို စြျားအြ်လ က်ရှှိသည်။ Mytel ြှတ

၎င်ျားေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသည် ေေ်တြ် အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ရ ်း၊ ေေ်စရျား

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားမြ နှိင
ို စ
် သာ နည်ျားြညာြ ာျား ေိုစ
၎င််း၏ အက ှိ ျားေျားြွာျားတေ်ရြ် ါရှှိစသာ ဤကှိေစြ ာျားြှတ

ာင်ျားရရှှိရ ်းတှိိုကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနပြျား

င် အမြတ်ရရှှိစနသည်။ သှိိုမ ေ်၍ Mytel နှင်

Viettel သှိို စြျားအြ်စသာ စခ ျားစငွြ ာျားနင
ှ ် ဘဏ္ဍာစရျားဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားသည်

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနပြျား ၎င််း၏ စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ်း် မျော်း
လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျား၊ ေျားြွာျားစရျား ြူျားစြါင်ျားစ

ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားေိုကကျားြ ာျားအတွက် လြ်ျားညွနခ
် က်ြ ာျားအာျား

၁၃။

ကြ္ာဘဏ်၏ မြန်ြာမြည်အတွက်

င်

ှိိုျားရွာျားစသာ လူအခွငအစရျား
်

ည် ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ်

ာင်ရွက်ြှုနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားအ ွြဲှုံ့၏ နှိင
ို င
် ေ
ံ ံို
န်က င် စ ာက် က်ရာစရာက်နင
ှိို သ
် ည်။

က်သွယ်စရျား မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှုအတွက် ကမ္ောဘဏ်၏

စထာက်ြံြှုသည် ေေ်တြ်အာျား သွယ်ဝှိိုက်၍ ြံြှိိုျားစနပြျား ကြ္ာဘဏ်၏ လူအခွငအစရျား
်
နင
ှ ် အက င်ြ က်
မခောျားမခင်ျား

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ

ျားြှုြ ာျားတွင်

ှိိုျားရွာျားစသာ ြ က်ကွက်ြှု တေ်ရြ်မ ေ်စနသည်။

အမခာျားစသာ နှိင
ို ်ငတ
ံ ကာ ဘဏ္ဍာစရျား အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားသည်လည်ျား Mytel နှင် ကိုနသ
် ွယ်ြှု
ရှှိသည် အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားအာျား စထာက်ြံစြျားြြ
ှု ာျားစ ကာင် ၎င်ျားတှိို၏ လူအခွငအစရျား
်
ေံိုေြ်ျား ေေ်စ
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က်

ံစရျား

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
•

Mytel ကို သပိတ္ေမွာက္ပါ။

•

ျမန္မာစစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးမ်ားကို
အေရးယူပိတ္ဆို႔ ဒါဏ္ခတ္ပါ။

•

စစ္ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းကို ဖ်က္သိမ္းပါ။

ပမန်မာပ ည်သမျာျားသိ ့်
-

Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။ Mytel သည် မြန်ြာမြည်သူြ ာျားကှိို အစမခခံက က ဒိုကခစြျားစနသည်။
Mytel သည် မြန်ြာမြည်၏ ကကယ်ဝြှုကှိို ခှိိုျားယူစနပြျား မြည်သူလူထို ြှိိုင်
ေေ်ဗှိိုလ်ခ ြ်ြ ာျားကှိို ခ ြ်ျားသာစနစေသည်။ Mytel သည်

ှိိုငြ
် ှုကှိို တလွြဲ အသံိုျားမြ ကာ

ှိိုျားရွာျားစသာ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို

တှိိုက်ရို က
ှိ ်ြံြှိိုျားစြျားစနကာ တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားစဒသြ ာျားတွင် မြည်တွငျား် ေေ်ကှိို စလာင်ောြျားထှိိုျားစြျားစနသည်။
Mytel သည် ြိုဂ္ဂှိလ်စရျားအခ က်အလက်ြ ာျားကှိို အေိုအမြံ လှိိုက် စကာက်ယူေိုစ

ာင်ျားစနပြျား မြန်ြာနှင်

ဗယက်နြ်ေေ်တြ် နှေ်ခိုေလံိုျားြှ ၎င်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားတှိိုကှိို လက်လှြ်ျားြစေ၍ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု
အတွက် အဓှိက အနတရာယ်တေ်ရြ်မ ေ်သည်။
•

သင် လူအခွငအစရျား
်
ကှိို တန် ှိိုျားထာျားလျှင် Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။

•

သင် ဒြှိိုကစရေကှိို တန် ှိိုျားထာျားလျှင် Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။

•

သင် ြိုဂ္ဂှိလ်စရျား လံိုမခံ ြှုကှိို ေှိိုျားရှိြ်လျှင် Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။

•

သင် မြန်ြာ၏ အခ ြ်အမခာအာဏာကှိို ြူြန်လျှင် Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။

•

သင် အက င်ြ က် မခောျားြှုကှိို တှိိုက် က်လှိိုလျှင် Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။

•

သင် ြျှတ၍ သာတူညြျှမ ေ်စသာ ေျားြွာျားစရျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုကှိို လှိိုလာျားလျှင် Mytel ကှိို
သြှိတ်စြှာက်ြါ။
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•

သင် မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ၎င်ျားတှိို၏ ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား နှင် နှိင
ို င
် စ
ံ ရျား အက ှိ ျားေျားြွာျားတှိိုအတွက်
ဗိုဒဘ
ဓ ာသာအာျား အလွြဲသံိုျားောျားလိုြ်စနသည်ကှိို ရြ်တန်လှိိုလျှင် Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။

•

သင်တွင် Mytel

င်ျားြ်ကဒ် ရှှိစနလျှင်

က်

ျားလှိိုက်ြါ။ သင် Mytel

င်ျားြ်ကဒ်တေ်ခို

ဝယ်ယူ ှိို ေှိတ်ကူျားစနလျှင် ြလိုြ်ြါနှင။်
•

လူြှုြဒယာစြေါ်တွင် ဤသတင်ျားေကာျားကှိို မ န်စဝြါ။ သင်၏ ြှိသာျားေိုြ ာျားနင
ှ ်
သူငယ်ခ င်ြ ာျားအာျား Mytel အာျား သြှိတ်စြှာက်ရန် စမြာြါ။

-

အေှိိုျားရနှင် သင်၏ သက်

ှိိုငရ
် ာ နယ်စမြလွှတ်စတာ်ကှိိုယ်ောျားလှယ်ြ ာျားကှိို Mytel အစြေါ် အစရျားယူြှု

စ

ှိိုြါ။ Mytel သည် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှိိုင် ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားေိုကကျား မ ေ်သည်။ ၎င်ျားကှိို

ာင်ရွက်ရန် စတာင်ျား

မြန်ြာမြည်ရှှိ မြည်သူအာျားလံိုျားြှ ြှိိုင်

ှိိုငပ် ြျား မြည်သူြ ာျားက စရွ ျားခ ယ်တင်စမြြှာက်စသာ အရြ်သာျား

အေှိိုျားရကသာလျှင် ထှိနျား် ခ ြ်ရြါြည်။ အက ှိ ျားအမြတ်အာျားလံိုျားကှိို မြန်ြာမြည်သူြ ာျား၏ အက ှိ ျားေျားြွာျား
အတွက် ဒြှိိုကစရေနည်ျားလြ်ျားတက အသံိုျားမြ ရြါြည်။ ေေ်ရာဇဝတ်ဂ္ှိိုဏျား် ြှ ခှိိုျားယူထာျားစသာ ဘဏ္ဍာ
စငွြ ာျားနင
ှ ် ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုြ ာျားကှိို မြည်သူထံ မြန်လည်စြျားအြ်ရြည်။

ပမန်မာပ ည် အရ ်ဘက် အဖွဲွေ့အစည်ျားမျာျားသိ ့်
•

Mytel ၏ ရှက် ွယ်စကာင်ျားစသာ မြ ြူလိုြ်စ

ာင်ြှုကှိို အြ ာျားမြည်သူ သှိရှှိစအာင် လိုြ်ြါ။

ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျား၊ လူအခွငအစရျား
်
နင
ှ ် ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ စရျားအတွက် စ

ာင်ရွက်ရန် စတာင်ျား

ှိိုြါ။

Mytel အာျား သြှိတ်စြှာက်ြှု တေ်ရြ်ကှိို ကြ်ြှိနျား် လိုြ်ြါ။
•

ေေ်တြ်ြှ စောင် ကည်ြှုအတွက် အသံိုျားခ နှိင
ို စ
် သာ ြိုဂ္ဂလှိက အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို
အေိုအမြံ လှိိုက် စကာက်ယူေိုစ

ာင်ျားမခင်ျားြှတ

င် Mytel သည် မြည်သူ စနရာအဝန်ျားအဝှိိုငျား် နင
ှ ်

အရြ်ဘက် လူထိုအသှိိုငျား် အဝှိိုငျား် အတွက် ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှုတေ်ခို မ ေ်စနသည်။ အထူျားသမ င်
မြန်ြာမြည်တွင် လူအခွငအစရျား
်
အစမခအစနြ ာျား တှိိုျားတက်စကာင်ျားြွနလ
် ာစအာင် ကကှိ ျားြြ်ျား
စနသူြ ာျားအတွက် အနတရာယ်ရှှိသည်။ Mytel ကှိို သြှိတ်စြှာက်မခင်ျားမ င် အရြ်ဘက်လူထို
အသှိိုငျား် အဝှိိုငျား် အာျား ကာကွယ်ြါ။
•

Mytel ကှိို ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားြှ ယ်ရှာျားရန် တှိိုကတ
် ွနျား် နျားှိှု စ
တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားစဒသြ ာျားရှှိ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျားြ ာျားတွင် လိုြ်စ

ာ်ြါ။ Mytel သည်
ာင်လည်ြတ်စနပြျား

ှိိုျားရွာျားစသာ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနကာ ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားကှိို
ပခှိြ်ျားစမခာက်စနသည်။
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•

Mytel ထံြှ အလှုစငွြ ာျားနင
ှ ် ကိုနက
် ေရှိတ်စထာက်ြြှု
ံ ြ ာျားကှိို မငင်ျား

ှိိုြါ။

•

Mytel ြှ ကိုနက
် ေရှိတ် စထာက်ြံစသာ အခြ်ျားအနာျားြ ာျားကှိို သြှိတ်စြှာက်ြါ။

မဒယာ၊ ဝဖျာ်ဝပဖဝရျားနှင် အီလက်ထရရ နစ် အ ျားကစ ျားကဏ္ဍသိ ့်
•

Mytel ၊ Viettel နှင် အမခာျားက န်ရှိစ
ှ နစသာ ေေ်ရာဇဝတ်ဂ္ှိိုဏျား် တှိိုအာျား
ေံိုေြ်ျားစထာက်လှြ်ျားြါ။ ၎င်ျားတှိို၏ ရာဇဝတ်စ ကာင်ျား
အမခာျားအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား၏ ြူျားတွြဲ ကံရာြါြှုတှိိုကှိို

•

ှိိုငရ
် ာ မြ ြူစ

က်လက် စောင် ကည်

ာင်ရွက်ြှု၊ အေှိိုျားရနှင်

က်လက် စ ေါ်ထိုတ်ြါ။

ေေ်တြ်ြှ စောင် ကည်ြှုအတွက် အသံိုျားခ နှိင
ို စ
် သာ ြိုဂ္ဂလှိက အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို
အေိုအမြံ လှိိုက် စကာက်ယူေိုစ
စမြာ

ာင်ျားမခင်ျားြှတ

င် Mytel သည် လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်

ှိိုခွငအစြေါ်
်
ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှုတေ်ရြ် မ ေ်စနသည်။ Mytel အာျား သြှိတ်စြှာက်မခင်ျားမ င်

လွတ်လြ်၍ အြှအခှိိုကင်ျားစသာ ြဒယာ နယ်စမြ အဝန်ျားအဝှိိုငျား် ကှိို ကာကွယ်ြါ။
•

သင်သည် ထင်စြေါ်စက ာ် ကာျားသူ

ယ်လတေ်ဥျား မ ေ်ြါက လူအခွငအစရျား
်
ကှိို စထာက်ခံရန်နင
ှ ်

မြန်ြာမြည်တွင် ဒြှိိုကစရေတည်စ

ာက်ရန်အတွက် Mytel နှင် အမခာျားစသာေေ်တြ်ေျားြွာျားစရျား

အာျားလံိုျားတှိိုမ င် အတူတကွ ြူျားစြါင်ျားစ

ာင်ရွက်ရန် မငင်ျား

ှိိုြါ။ Mytel အာျား သြှိတ်စြှာက်ြါ

ှိိုသည် ေကာျားကှိို မ န်စဝြါ။
•

သင်သည် စ ာ်စမ စရျားနင
ှ ် ကစော်းမခင််း လိုြ်ငန်ျားမျော်းထြဲြှ မ ေ်ြါက Mytel ထံြှ လိုြ်ငန်ျားကှိို
မငင်ျား

•

င်

ှိိုမခင်ျားမ င် လူအခွငအစရျား
်
နင
ှ ် ဒြှိိုကစရေကှိို စထာက်ခံမြြါ။
ည် အီလက်ထရ ော စ် ကစော်း

မော်းတစ်ဦ်းမဖစ် ါက Mytel ပ ြိုင် ွဲမျော်းကု

တ်ရမှောက်မခင််းနှင် ကု က
် ျစ တ်ရထောက် ံမှုကု မငင််း ယ်မခင််းမဖင် လူအခွငအရ
်
်းနှင်
ဒီမုကရ စီကု ရထောက်ခံ ါ။

ပမန်မာ အစိျားရ

သိ ့်

လအခွ
့်် ဝရျားနှင့််
့် ငအ
•

္လိက လပခြုမှု

မြန်ြာေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား က ျားလွနစ
် နြှုအာျား ြံြှိိုျားစြျားစနမခင်ျားအတွက်
Mytel နှင် ၎င်ျား၏ ြှိတ် က်ြ ာျားအစြေါ် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံြှုရှှိစေရန် ကကှိ ျားြြ်ျားစနသည်
နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ယနတရာျားြ ာျားအာျား စထာက်ခံြါ။ သင်စလ ာ်သည်စနရာြ ာျားတွင် ဥြစဒစ ကာင်ျားအရ
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အစရျားယူမခင်ျားနင
ှ ် မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ်

က်ေြ်စနသည် လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်

ခံခြဲရစသာ ထှိခှိိုက်နေ်နာသူြ ာျားအာျား စလ ာ်စ ကျားစြျားမခင်ျား အြါအဝင် Mytel နှင် ၎င်ျား၏
ြှိတ် က်ြ ာျား တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံစ ကာင်ျား စသခ ာစအာင် မြ လိုြ်ြါ။
•

လူြ ှိ ျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှု
ကောကွယ်

ရဘောတူစောချြို ်ရအောက်တွင် ရု

င်ဂျောမျော်း၏ အခွငအရ
်
်းမျော်းကု

် ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇနနဝါ ီ ၂၃ က်ရ တွင် ထုတ်မ

ခ
် ဲရ

ော နင
ု င
် တ
ံ ကော တ ော်းရံု်း၏

ကကော်းမဖတ်အစီအစဥ်မျော်းနှငအညီ
်
လုက် ောရဆောင် ွ က် ါ။
•

ဗယက်နြ်နင
ှ ် မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ ေေ်တြ်ြှိိုင် အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားက အသံိုျားမြ စနသည် ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား
အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို ြည်သည် ြွငလင်
်
ျားမြင်သာြှုနင
ှ ် လူထို ကကျား ကြ်ြှု ြရှှိဘြဲ Mytel ြှ
စကာက်ယူေိုေည်ျားစနသည်။ မြန်ြာမြည်သူြ ာျားအတွက် ၎င်ျားတှိို၏ ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ စရျား ရြှိိုငခ
် ွင်
နှင် Mytel ၊ Viettel တှိို အြါအဝင် အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားက ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို
သှိြ်ျား

ည်ျားထာျားစနသည်အာျား ြယ် က်ြှိိုငခ
် ွင် အေရှှိသည်တှိိုကှိို အာြခံစရျားအတွက်

စသခ ာစေရန် လိုြ်ြှိိုငခ
် ွငအာဏာရှ
်
ှိသည် ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု စကာ်ြရှငတ
် ေ်ရြ်ကှိို ွြဲှုံ့ေည်ျားရြည်။

အကျင့်် ျက်ပခစာျားပခင်ျားနှင့်် စမခန်ခွ့် ဲမှု မှာျားယွငျား် ပခင်ျား
•

Star High သည် Mytel တွင် အြ ာျားမြည်သူနင
ှ ် သက်

ှိိုငစ
် သာ ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငမ် ေ်သည်။

Star High ကှိို အရြ်သာျား မြည်သူေြံခန်ခွြဲြှုစအာက်သှိို ခ က်ခ င်ျား စမြာင်ျားစရွှှုံ့ြါ။ အြ ာျားြှိိုငန
် င
ှ ်
ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် က်ေြ်တေ်ခိုအစနမ င် Mytel သည် လွှတ်စတာ်စရှ ှုံ့စြှာက် အမြည်အဝ
ြွငလင်
်
ျားမြင်သာြှု ရှှိရြည်။ အြ ာျားမြည်သူနင
ှ ်
မြည်စထာင်ေို ဘတ်ဂ္ က်ထြဲသှိို ေျား
ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ှိိုငစ
် သာ အမြတ်အေွနျား် ြ ာျားအာျားလံိုျား

င်ျားရြည်။ ဤသည်ြာှ မ ေ်ြစနခြဲသည်အတွက် ၎င်ျားကှိို

ျားရြည်။ Mytel ထံ မြည်သူဘဏ္ဍာ ေျား

င်ျားြှု၊ ၎င်ျားတှိို၏ ဘဏ္ဍာရင်ျားမြေ်နင
ှ ်

အမြတ်ြ ာျား အြါအဝင် Mytel ၏ ဘဏ္ဍာစရျားြ ာျားကှိို အြ ာျားမြည်သူ သှိရှှိစသာ အမြည်အဝ
ောရင်ျားေေ်ြှုတေ်ခို ရှှိရြည်။
•

Mytel အစြေါ် သြာသြတ်က ၍ က ယ်မြန်သည် အြ ာျားမြည်သူ စရှ ှုံ့စြှာက်တွငမ် ေ်စသာ
ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားြှုတေ်ခိုကှိို စ

ာင်ရွက်နင
ှိို ရ
် န်အတွက် အထူျားစကာ်ြရှငတ
် ေ်ရြ် ခန်အြ်ြါ။

ဤထြဲတွင် -

Star High နှင် Viettel အာျား စရွ ျားခ ယ်ြှု၊ Mytel ၏ လှိိုငေ
် င်မြ လိုြ်မခင်ျားမ ေ်ေဥ်တှိို
အြါအဝင် ြူျားတွြဲ က်ေြ် စ ာ်စ

ာင်မခင်ျားနှင် တင်ဒါ ေေေ်မခင်ျား လိုြ်ငန်ျားစကာ်ြတ

စအာက်တွင် Mytel အာျား န်တျားြှု
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-

မြန်ြာ အြ ှိ ျားသာျား

က်သွယ်စရျား ဥျားြှိိုင် (Myanmar National Telecom Holdings

- MNTH) ၏ ွြဲှုံ့ေည်ျားြှု၊ လိုြ်ငန်ျားစ

ာင်တာလည်ြတ်ြှုြ ာျား နှင် ြတည်စငွ ရင်ျားနျားှ

မြ ြ်နြ
ံှ ှု
-

ေေ်တြ်၏ အစမခခံ အစ

ာက်အအံိုြ ာျား အြါအဝင် Mytel ၏ အြ ာျားမြည်သူြှိိုင်

ြေစည်ျားြ ာျား သံိုျားေွြဲြှု
-

ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား

ှိိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာျားအာျား Mytel ၏ စကာက်ယူေိုစ

ာင်ျားြှုနင
ှ ်

အသံိုျားမြ ြှု အေရှှိသည်တှိို ြါဝင်ရြည်။
•

ရာဇဝတ်စ ကာင်ျားသင်စသာ မြ ြူခ က် အာျားလံိုျားကှိို တရာျားေွြဲြါ။ ခှိိုျားယူထာျားစသာ ြှိိုင်
အက င်ြ က်မခောျားြှုြှ ရရှှိလာသည်ြ ာျားကှိို သှိြ်ျား

ှိိုငြ
် ှုြ ာျားနင
ှ ်

ည်ျားြါ။

နိင်ငဝတာ်အဆင့်် လပခြုဝရျား
•

ဗယက်နြ် အြ ှိ ျားသာျား ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနြှ ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားသည် အ ွြဲှုံ့အေည်ျားတေ်ခို
မ ေ်သည် Viettel ြှ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ အခ ြ်အမခာ အာဏာအတွငျား် ရှှိ တှိိုငျား် မြည်ြှိိုင်
အစမခခံ အစ

ှိိုငြ
် ှုြ ာျားနင
ှ ်

ာက်အအံိုတှိိုကှိို လက်လှြ်ျားြစနြှုနင
ှ ် ြတ်သက်၍ မြန်ြာမြည်ရှှိ Mytel

လိုြ်ငန်ျားြ ာျား၏ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်အ
လွတ်လြ်စသာ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

င် လံိုမခံ စရျား အနတရာယ်ရှှိြှုြ ာျားအစြေါ် က ယ်မြန်၍
ျားြှုတေ်ရြ်ကှိို ခ က်ခ င်ျားမြ လိုြ်ြါ။ ေေ်တြ်အစမခခံ

အစ

ာက်အအံိုအာျား Mytel အသံိုျားမြ စနြှုကှိို ခ က်ခ င်ျား ရြ်

ှိိုငျား် ြါ။ ကာကွယ်စရျား အစမခခံ

အစ

ာက်အအံိုကှိို ေျားြွာျားစရျား ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် ြည်သည်အခါြှ အသံိုျားြမြ သင်ြါ။

စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားကှိို အြ ာျားမြည်သူ သှိရှှိရန် အမြည်အေံို ခ မြ၍ လှိိုအြ်သလှိို ဥြစဒစ ကာင်ျားအရ
အစရျားယူြါ။
•

Viettel နှင် အမခာျား မြည်ြနှိင
ို င
် ြ
ံ ာျားြှြှ ေေ်တြ်ြှိိုင် ေျားြွာျားစရျားြ ာျားအာျားလံိုျား မြန်ြာမြည်တွင်
လိုြ်ငန်ျားလိုြ်စ

•

ာင်စနမခင်ျားအာျား ြှိတ်ြင်ြါ။

ေေ်တြ်အာျား ၎င်ျား၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအတွက် တာဝန်ယူြှု ရှှိစေရန် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
ကကှိ ျားြြ်ျားြှုြ ာျားကှိို စထာက်ခံြါ။ ေေ်တြ်သည် အရြ်သာျားြ ာျား၏ ထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက်သှိို
အမြည်အဝ စရာက်ရှှိပြျား နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒကှိို လှိိုက်နာြှသာလျှင် ၎င်ျားအစနမ င် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်
အ

167

င် လံိုမခံ စရျားကှိို စသခ ာစေနှိင
ို ြ
် ည်။

အကကံမ ြိုချက်မျော်း

ဆက်သယ
ွ ်ဝရျား စည်ျားမျဥ်ျားမျာျား
•

မြန်ြာမြည်သူြ ာျား၏ အခွငအစရျား
်
ြ ာျားကှိို ကာကွယ်စြျားရန် လိုြ်ြှိိုငခ
် ွငအာဏာရှ
်
ှိသည်
အြှနတ
် ကယ် သျားမခာျားလွတ်လြ်စသာ
ထှိနျား် သှိြ်ျားစ

•

က်သွယ်စရျား ေည်ျားြ ဥ်ျားေည်ျားကြ်ျား

ာင်ရွက်သည်အ ွြဲှုံ့ တေ်ခိုကှိို န်တျားြါ။

က်သွယ်စရျား ဥြစဒကှိို နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအစရျား
်
ေံခ ှိနေ
် ံနန
ှု ျား် နင
ှ အည
်
မြ မြင်ြါ။
ဤအထြဲတွင် ၆၆ (ဃ) ကှိို ြယ် က်မခင်ျားလည်ျား ြါရြည်။

စစ်ရာဇ တ် ိဏ်ျားကိ ဖျက်သမ
ိ ်ျား ါ
•

မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို ေျားြာွ ျားစရျားနင
ှ ် နှိင
ို င
် စ
ံ ရျားြှ ြှိတ်ြင်တာျား

ျားပြျား အရြ်ဘက်မ ေ်စသာ

ဒြှိိုကစရေ နည်ျားလြ်ျားတက မ ေ်စသာ အရြ်ဘက် ထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက်တွင် အမြည်အဝထာျားြါ။
•

MEC ၊ MEHL နှင် ၎င်ျားတှိို၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏြ ာျား အြါအဝင် ေေ်တြ်ေျားြွာျားစရျား
အာျားလံိုျားကှိို မြည်သူြှိိုင် သှိြ်ျားမခင်ျားမ င် ေေ်ရာဇဝတ်ဂ္ှိိုဏျား် ကှိို

•

ေေ်ရာဇဝတ်ဂ္ှိိုဏျား် ြှ သှိြ်ျား

က်သှိြ်ျားြါ။

ည်ျားရသြျှစသာ ရံြံိုစငွနင
ှ ် ြေစည်ျားြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှု အာျားလံိုျားကှိို မြန်ြာ

မြည်သူြ ာျား အက ှိ ျားအတွက် အသံိုျားမြ ြါ။

လွှတဝ
် တာ် သိ ့်
•

Mytel ွြဲှုံ့ေည်ျားြှုနင
ှ ် လှိိုငေ
် င်မြ လိုြ်ြှုမ ေ်ေဥ်၊ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုြေစည်ျားြ ာျားနင
ှ ် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်

အခွနဘ
် ဏ္ဍာအာျား Mytel ြှ သံိုျားေွြဲြှုနင
ှ ် လက်တစလာတွင် Star High ြှ ြှိိုင်
နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်၏ ရှယ်ယာ ၂၈ % တှိို အြါအဝင် Mytel ကှိို ေေေ်ေေ်စ

ှိိုငထ
် ာျားသည်

ျားြါ။ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှိိုင်

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားတွင် အသံိုျားမြ သည် နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်၏ လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားြ ာျားနင
ှ အည
်
Mytel
တွင် ြါဝင်ထာျားစသာ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်၏ ၂၈% စသာ ရှယ်ယာကှိို ေြံခန်ခွြဲစရျား စသခ ာစအာင်
မြ လိုြ်ြါ။ အက ှိ ျားအမြတ်အာျားလံိုျား မြည်စထာင်ေို ဘတ်ဂ္ က်သှိို ေျား

င်ျားြါ။ Mytel

ောရင်ျား ွငထာျား
်
ြှုြ ာျားအာျားလံိုျား ောရင်ျားေေ်ခ ြ်နင
ှ ် လွှတ်စတာ်၏ ေေေ်ြှု အမြည်အဝ ရှှိစေရြည်။
•

ေေ်တြ်ေျားြွာျားစရျားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို စေေြ်ောွ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားပြျား စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားကှိို အြ ာျား

မြည်သူထံသှိို ခ မြြါ။ ေေ်တြ်ေျားြွာျားစရျားသည် မြန်ြာမြည်ရှိှ ဒြှိိုကစရေ၊ ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားနင
ှ ်
ေျားြွာျားစရျား ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုအတွက် အစမခခံက စသာ ပခှိြ်ျားစမခာက်ြှု တေ်ရြ်မ ေ်သည်။
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•

မြန်ြာ ေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၊ မြန်ြာေျားြွာျားစရျား ဥျားြှိိုငလ
် ြှိတက်နင
ှ ် အမခာျား ေေ်တြ်ြှိိုင်
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို

က်သှိြ်ျားရန် ဥြစဒမြ ြါ။ ေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်စ ကာင်ျား

ှိိုငရ
် ာ မြ ြူြှုကှိို မ ေ်စေစသာ အက င်ြ က်မခောျားြှုနင
ှ ် အက ှိ ျားေျားြွာျား ြဋှိြကခတှိိုကှိို
အ
•

ံိုျားသတ်ြါ။

ေျားြွာျားစရျားတွင် ေေ်တြ်၏ ြါဝင်ြတ်သက်ြှုကှိို လိုြ်ြှိိုငခ
် ွငအာဏာအာျား
်
အသံိုျားမြ ၍ ရြ်

ှိိုငျား် ြါ။

ေေ်တြ်ြှိိုင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို အရြ်ဘက် ထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက်သှိို လွှြဲစမြာင်ျားြါ။
မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ခှိိုျားယူခြဲသည် ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုြေစည်ျားြ ာျားကှိို မြည်သူထံသှိို မြန်လည်လွှြဲစမြာင်ျား

စေရြည်။
•

ေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျားတှိို၏ ေျားြွာျားစရျားြ ာျား အရြ်သာျား ထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက်သှိို ြစရာက်ြခ င်ျား
ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန ဘတ်ဂ္ က် အတည်မြ ြှုကှိို

ှိိုငျား် ငံထာျားြါ။

စျား ွာျားဝရျားလ ်ငန်ျားမျာျားနှင့်် ရင်ျားနှျားပမြု ်နသ
ှ မျာျားသိ ့်
•

မြန်ြာေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်စ ကာင်ျား

ှိိုငရ
် ာ မြ ြူြှုကှိို ၎င်ျားတှိို၏ ေြွာျားစရျား အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျားက

မ ေ်နင
ှိို စ
် ေခြဲသည်။ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ် က ျားလွနစ
် သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား
လိုြ်စ

ာင်ြှုကှိို ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညမခင်ျားြ ာျား ြမ ေ်စေစရျား စသခ ာစေရန်ြှာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

လူအခွငအစရျား
်
ဥြစဒစအာက်ရှှိ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား၏ တာဝန်မ ေ်သည်။
မ န်ခ စရျားနင
ှ ် ရင်ျားနျားမြ
ှ ြ်နြ
ံှ ှု လြ်ျားစ ကာင်ျားတှိို၏ အာျားလံိုျားစသာ အေှိတ်အြှိိုငျား် ြ ာျားအတွငျား်
အြါအဝင် မြန်ြာေေ်တြ်၊ ၎င်ျားတှိို၏ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားအိုြ်ေိုကကျားြ ာျား၊ လက်စအာက်ခံ
ကိုြပဏြ ာျား၊ ေျားြွာျားစရျားြှိတ် က်ြ ာျားနင
ှ ်
•

က်

ံစရျားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို မ တ်စတာက်ြါ။

Viettel နှင် ၎င်ျား၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏြ ာျားမ င် ကိုနသ
် ွယ်ြှု

က်

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် က ယ်မြန်စသာ လူအခွငအစရျား
်
ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ံစရျားရှှိစသာ
ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ

ျားြှုြ ာျားကှိို ခ က်ခ င်ျားမြ လိုြ်ရန်နင
ှ ် မြန်ြာမြည်ရှှိ Viettel ၏ ေျားြွာျားစရျားကှိို

တှိိုက်ရို ှိက်မ ေ်စေ သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ ြစထာက်ြံစနရန် စသခ ာစေစရျားအတွက်
တှိက ခှိိုငြ
် ာစသာ လိုြ်စ
•

ာင်ြှုကှိို မြ လိုြ်ြါ။

မြန်ြာမြည်တွင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်စ

ာင်လျှင် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုြမြ လိုြ်ြ အြ ာျားမြည်သူ

သှိရှှိနင
ှိို စ
် သာ ြွငလင်
်
ျားမြင်သာြှုရှှိသည် ြံိုေံတေ်ခိုမ င် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွငအစရျား
်
ြူြ ာျားနင
ှ အည
်
ြွငလင်
်
ျားစသာ လူအခွငအစရျား
်
ေဥ်
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ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားြှုကှိို မြင်ျားမြင်ျားထန်ထန်

•

ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်
လှိိုက်နာြါ။ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ်

ှိိုငရ
် ာ ကိုလသြဂ္ဂ၏ လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျားကှိို အမြည်အဝ

က်ေြ်ပြျား လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား မ ေ်ြွာျားခြဲြါက

ထှိခှိိုက်ခံောျားရသူြ ာျားနင
ှ ် ရှငသ
် န်က န်ရေ်သူြ ာျား အစနမ င် ေှိတ်ြှိိုငျား် ၊ လူြှုစရျားြှိိုငျား်

ှိိုငရ
် ာ

စထာက်ကူြှုြ ာျားအြါအဝင် တရာျားြျှတြှုနင
ှ ် မြန်လည်ကိုောျားြှုအာျား အမြည်အဝ ရယူနင
ှိို ြ
် ှုကှိို
စသခ ာစအာင်လိုြ်ြါ။
•

ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူြ ာျားအစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ကိုနသ
် ွယ်ြှု

က်

ံစရျားြ ာျား

က်လက်

ရှှိစနစသာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားြှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုကှိို မြန်လည် ရိုြ်သှိြ်ျားြါ။

ဗယက်နမ် အစိျားရသိ ့်
•

Viettel ကှိို မြန်ြာမြည်ြှ အမြန်

•

မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြာွ ျားစရျားအာျား စထာက်ြံစနမခင်ျားအာျား ခ က်ခ င်ျား ရြ်

•

တတှိယ ကာျားခံအိုြ်ေိုြ ာျားြှတ
လက်လှြ်ျားြစနြှုကှိို ခ က်ခ င်ျား အ

ံိုျား ရိုတ်သှိြ်ျားြါ။
ှိိုငျား် ြါ။

င် အြါအဝင် VNPT ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားအာျား မြန်ြာေေ်တြ်၏
ံိုျားသတ်ြါ။

•

မြန်ြာေေ်တြ်သှိို လက်နက်ြ ာျားနင
ှ ် နှေ်ြ ှိ ျားသံိုျား ြေစည်ျားြ ာျား လွှစ
ြဲ မြာင်ျားစနြှုကှိို ရြ်

•

မြန်ြာေေ်တြ်အာျား စြျားစနသည် သင်တန်ျားြ ာျားနင
ှ ် နည်ျားြညာ စထာက်ြံြှု အာျားလံိုျားကှိို
ရြ်

•

ှိိုငျား် ြါ။

ှိိုငျား် ြါ။

ကိုလသြဂ္ဂ လံိုမခံ စရျားစကာင်ေ အ ွြဲှုံ့ဝင်တေ်ဥျားအစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်၏ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို
တာျား

ျားရန်နင
ှ ် က ျားလွနသ
် ူြ ာျားကှိို နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒစအာက်တွင် အစရျားယူနင
ှိို ရ
် န်အတွက်

အမြ သစဘာစ

ာင်စသာ အခန်ျားကဏ္ဍြှ လိုြ်စ

ာင်ြါ။ မြန်ြာေေ်တြ်ြှ က ျားလွနစ
် နခြဲစသာ

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစနမခင်ျားြှ ရြ်တန်ြါ။

ကလသမ ္အဖွဲွေ့ င်နိင်ငမျာျားသိ ့်
•

မြန်ြာေေ်တြ်ြှ ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားစသာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားနင
ှ ် ကိုနသ
် ွယ်ြှု
ရှှိမခင်ျားနင
ှ ်
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ံစရျား

က်ေြ်စနစသာ မြည်တွငျား် နင
ှ ် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ဥြစဒ ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားကှိို သင်တှိို၏

နယ်စမြြ ာျားတွင် အစမခေှိိုက်စနစသာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားြါ ြါဝင်စေလ က်
ေံိုေြ်ျားေေ်စ

က်

ျားြါ။

•

သင်၏ နယ်စမြအတွငျား် အစမခေှိိုက်စနစသာ ြည်သည် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ

ှိို

မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားမ င် တှိိုက်ရို ှိက်မ ေ်စေ သှိိုြဟိုတ်
သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ ကိုနသ
် ွယ်စရျား
တာျား
•

ှိိုငရ
် ာ

က်

ံြှု တေ်ရြ်အတွငျား် သှိို ဝင်စရာက်မခင်ျားကှိို

ျားြါ။

မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ်

က်

ံစရျားအာျားလံိုျားကှိို မ တ်စတာက်ြါ။ ှုံ့ွံ ပ ှိ ျားစရျားအကူအညြ ာျားက

မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိို တှိိုက်ရို ှိက်မ ေ်စေ သှိိုြဟိုတ်
သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ ြံြှိိုျားြစနစေရန်အတွက် စသခ ာစအာင် မြ လိုြ်ြါ။
•

မြန်ြာေေ်တြ်၏ စခါင်ျားစ

ာင်ြ ာျား၊ မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြွာျားစရျားြ ာျား၊ ၎င်ျားတှိို၏ လက်စအာက်ခံ

ကိုြပဏြ ာျားနင
ှ ် က်ေြ်ေျားြွာျားစရျားြ ာျားအစြေါ် ြေ်ြှတထ
် ာျား ခ ြှတ်စသာ ေျားြွာျားစရျား ြှိတ်

ှိိုြှုြ ာျား

မြ လိုြ်ြါ။ Viettel ကှိိုလည်ျား မြန်ြာမြည်ြှ ြထွက်ခွာြခ င်ျား ဤထြဲတွင် ထည်သွငျား် ရြါြည်။
•

မြန်ြာေေ်တြ်ြှ အရြ်ဘက် ထှိနျား် ခ ြ်ြှုစအာက် ြစရာက်ြခ င်ျား မြန်ြာမြည်၏ ပဂ္ှိ လ်တို
အေအေဥ်ြ ာျားအစြေါ် စထာက်ြံြှုအာျားလံိုျားကှိို ရြ်

•

JAXA ၊ ဂ္ ြန်နင
ှိို င
် ၏
ံ နှိင
ို ်ငစ
ံ တာ် စအဂ္ င်ေတှိို အစနမ င် ေေဥ်ထာျားနင
ှ ပြ
် ျားစသာ မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ
အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို လွှငတင်
်
ြှု အေအေဥ်ကှိို ရြ်

•

ှိိုငျား် ြါ။

ှိိုငျား် ထာျားရြည်။

Tohoku နှင် Hokkaido တကကသှိိုလ်ြ ာျားသည် မြန်ြာ စလစ ကာင်ျားနင
ှ ် အာကာသအတတ်
ြညာတကကသှိိုလ်၏ မြန်ြာေေ်တြ်အာျား တှိိုက်ရို ှိက်ြံြှိိုျားြှုနင
ှ ် တကကသှိိုလ်၏ သိုစတသနကှိို
ေေ်ဘက်စရျားရာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျားအတွက် အသံိုျားခ ခံရနှိင
ို ြ
် ှုအတွက် ကကျားြာျားစသာ
အနတရာယ်ရှှိြှုစ ကာင် မြန်ြာ စလစ ကာင်ျားနင
ှ ် အာကာသ အတတ်ြညာ တကကသှိိုလ်နင
ှ ်
၎င်ျားတှိို၏

•

က်

ံြှုကှိို ရြ်

ှိိုငျား် ရြည်။

မြန်ြာေေ်တြ်၏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနှင် ၎င်ျားရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားစနစသာ
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၏ အခန်ျားကဏ္ဍ အြါအဝင် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျား
(ICC) သှိို လွှြဲစမြာင်ျားမခင်ျားအတွက် တှိိုက်တွနျား် နျားှိှု စ

•

ှိိုငရ
် ာ တရာျားရို ျားံ

ာ်ြါ။

ေေ်တြ်ကှိို ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် နှိင
ို င
် စ
ံ ရျားြှ ယ်ရှာျားရန်နင
ှ ် လူအခွင်အစရျားကှိို လှိိုက်နာစသာ
ေေ်တြ်ြဟိုတ်သည် ေျားြာွ ျားစရျားြ ာျားကှိို မြြှင်တင်ရန် မြန်ြာအေှိိုျားရအာျား ြံြှိိုျားြါ။

•

ြမ ေ်ြစန စ
ဥြစဒမြ ြါ။
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ာင်ရွက်ရြည် လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားြှုမ ေ်စေရန်

ကလသမ ္လပခြုဝရျားဝကာင်စသိ ့်
•

ေေ်ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုြ ာျားအစြေါ်
ဆက်လက်က ျားလွနမ် ခင်ျားြှ တာျား

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား

ျားရ ်းအတွက် မြန်ြာေေ်တြ် စခါင်ျားစ

မြန်ြာေေ်တြ်ြှိိုင် ေျားြာွ ျားစရျားြ ာျားကှိို ြေ်ြှတ်ထာျား ြှိတ်
•

ှိိုအစရျားယူြှုြ ာျား ခ ြှတ်ြါ။

မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ေေ်တြ်ြှ ထှိနျား် ခ ြ်စသာ အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားအစြေါ် က ယ်မြန်စသာ
လက်နက်ြ ာျား ြှိတ်

•

ာင်ြ ာျားနှင်

ှိိုြှုကှိို ခ ြှတ်ြါ။

ရခှိိုင၊် ခ င်ျား၊ ကခ င်နင
ှ ် ရှြ်ျားမြည်နယ်ြ ာျား၌ က ျားလွနခ
် ြဲစသာ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ်
လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်
ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအတွက် မြန်ြာနင
ု င
် က
ံ ှိို နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

ှိိုငရ
် ာ တရာျားရို ျားံ သှိို လွှြဲစမြာင်ျားြါ။

ကမဘာဘ
့် ဏ်သ ိ ့်
•

ကြ္ာဘဏ်ြှ စထာက်ြံစသာ မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျားြ ာျားြှတ

င် Mytel အာျား န်တျားြှုနင
ှ ်

၎င်ျား၏ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို မ ေ်နင
ှိို စ
် ေြှုတွင် ကြ္ာဘဏ်၏ အခန်ျားကဏ္ဍကှိို ေံိုေြ်ျားေေ်စ
•

မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျား အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျားထံသှိို ၎င်ျားတှိို၏ နည်ျားြညာ
စထာက်ြံစြျားြှု၊ ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားနှင် ြတ်သက်၍ Comit နှင် A1 ကိုြပဏအိုြ်ေို၏

ကန်ထရှိိုက်ြ ာျားကှိို ေံိုေြ်ျားေေ်စ
•

ျားြါ။

ျားြါ။

မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြာွ ျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား သှိိုြဟိုတ် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ်

က်နယ
ွ ်စနစသာ

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအာျား ကြ္ာဘဏ်၏ မြန်ြာမြည်ရှှိ ြည်သည်ကန်ထရှိိုက်ြှ ြရရှှိစေစရျား
စသခ ာစေရန် မြ လိုြ်ြါ။
•

မြန်ြာေေ်တြ်၊ ေေ်တြ်ြှိိုင် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၊ ၎င်ျားတှိို၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏြ ာျားနင
ှ ်
က်ေြ်ေျားြွာျားစရျား ြှိတ် က်ြ ာျားမ င် တှိိုက်ရို က
ှိ ်နင
ှ ် သွယ်ဝှိိုက်
ရြ်
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က်

ံစရျားြ ာျားအာျားလံိုျားကှိို

နိင်ငတကာ ဝငွဝ ကျားအဖွဲွေ့အစည်ျား၊ အာရှဖွွေ့ ဂဖိြုျားဝရျားဘဏ်နင
ှ ့်် European Development Financial
Institutions သိ ့်
•

မြန်ြာ၊ ဗယက်နြ်နင
ှ ် မြန်ြာမြည်တွင် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုြ ာျား ရှှိစနစသာ အမခာျားနင
ှိို ်ငြ
ံ ာျားရှှိ
ဘဏ္ဍာစရျား ကာျားခံအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားြှတ

င် အြါအဝင် မြန်ြာေေ်တြ်၊ ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျား

လိုြ်ငန်ျားြ ာျားနင
ှ ် လိုြ်စ ေါ်ကှိိုင် က်ြ ာျားအာျား တှိိုက်ရို ှိက် နှင် သွယ်ဝှိိုက်မ ေ်စသာ ဘဏ္ဍာစရျား
စထာက်ြံြှုြ ာျားကှိို က ယ်မြန်စသာ
•

န်ျားေေ်ြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ြါ။

တှိိုက်ရို ှိက် ဘတ်ဂ္ က် စထာက်ြံြှု အြါအဝင် အေအေဥ်ြ ာျားက မြန်ြာေေ်တြ်၊ ၎င်ျား၏
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၊ လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျားနင
ှ ် က်ေြ်ေျားြွာျားစရျား ြှိတ် က်ြ ာျားအာျား
ြည်သည်နည်ျားနင
ှ ြျှ
် အက ှိ ျားြခံောျားစေရန် စသခ ာစေြည် ြွင်ျားလင်ျား၍ မြင်ျားထန်စသာ
စ

•

ာင်ရွက်ခ က်ြ ာျား ခ ြှတ်လိုြ်စ

ာင်ြါ။

မြန်ြာေေ်တြ်အာျား တှိိုက်ရို ှိက်မ ေ်စေ သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ အက ှိ ျားမြတ်
မ ေ်ထွနျား် စေြည် ြည်သည် အနာဂ္တ် ေြံခ က်ကှိိုြ
လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ှိို ကာကွယ်နင
ှိို ရ
် န်အတွက် တင်ျား ကြ်သည်

ျားြှု လှိိုအြ်ခ က်ြ ာျားကှိို အစကာင်အထည်စ ေါ်ြါ။

ပမန်မာနိင်ငရှိ ကလသမ ္ ဝအ ျင်စအဖွဲွေ့အစည်ျားမျာျား၊ နိင်ငတကာ အလှုရှငမ
် ျာျား၊ အစိျားရမဟတ်ဝသာ
နိင်ငတကာ အဖွဲွေ့အစည်ျားမျာျားနှင့်် သရျားမျာျားသိ ့်
•

(မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ) အေအေဥ်ြ ာျားက မြန်ြာေေ်တြ်၊ ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၊
လက်စအာက်ခံကိုြပဏြ ာျားနင
ှ ် က်ေြ်ေျားြွာျားစရျား ြှိတ် က်ြ ာျားအာျား ြည်သည်နည်ျားနင
ှ ြျှ
်
အက ှိ ျားြခံောျားစေရန် စသခ ာစေြည် ြွငျား် လင်ျား၍ မြင်ျားထန်စသာ စ
ခ ြှတ်လိုြ်စ

•

ာင်ြါ။

Mytel အြါအဝင် မြန်ြာေေ်တြ်၊ ၎င်ျား၏ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျား၊ လက်စအာက်ခံ
ကိုြပဏြ ာျားနင
ှ ် က်ေြ်ေျားြွာျားစရျား ြှိတ် က်ြ ာျားြှ ြှိိုင်
ဝန်စ
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ှိိုငသ
် ည် ကိုနြ
် ေစည်ျားြ ာျားနင
ှ ်

ာင်ြှုြ ာျား ဝယ်ယူြှုကှိို ြှိတ်ြင်ထာျားြှုတေ်ရြ် မြ လိုြ်ြါ။

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ဝနာက်ဆက်တ ွဲ ၁။

Mytel ၊ Viettel နှင့်် ပမန်မာစစ်တ ်တပဖင်
ိ ့် ့် ဆက်စ ်ဝနသည်ဟ အမည်အတ ်ခရဝသာ နိင်ငတကာ
စျား ွာျားဝရျားလ ်ငန်ျားမျာျား

စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားကှိို စအာက်ြါအတှိိုငျား် အ
Aအ
လိုြ်စ
Bအ
လိုြ်စ
Cအ

င်ခွြဲထာျားသည်။

င်။ မြန်ြာမြည်ရှှိ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ာင်ြှုကှိို ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနစသာ ကိုြပဏ။
င်။ မြန်ြာမြည်ရှှိ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ာင်ြှုကှိို ြံြှိိုျား အာစြျားကူည စနနှိင
ို ် ွယ်ရာရှှိစသာ ကိုြပဏ။
င်။ ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျားစအာက်တွင်

၎င်ျားတှိို၏ တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို မြည်ြရန် ြ က်ကွက်စနနှိင
ို ပ် ြျား လူအခွငအစရျား
်
ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားြှုနင
ှ ် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို တှိိုက်ရို ှိက် သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက် အက ှိ ျားြမ ေ်ထွနျား် စေရန်

စသခ ာစေြည် စမခလှြ်ျားြ ာျား လိုြ်စ
အမှတ်

ကမပဏ အမည်

စဥ်
၁

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ

အဝပခချရာ

ာင်ရြည် ကိုြပဏ။
ဆက်နယ
ွ ်မှု

ဝတွွေ့ ရှိချက်

Viettel ကှိို ြါဝင်သည်

C

တိင်ျားပ ည်
A ကိုြပဏ

ဂ္ ာြဏ

အစ ကာင်ျားအရာြ ာျား ြံြှိိုျားမခင်ျား
၂

Addnics Corp

ဂ္ ြန်

မြန်ြာ ပဂ္ှိ လ်တိုအေအေဥ်အတွက်
ထြ်

င်လွှငေက်
်
နင
ှ ်

ြ်ျားယူေက်ြ ာျားကှိို စထာက်ြံမခင်ျား
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စနာက်

က်တွြဲ ၁။

B

၃

Adva

ဂ္ ာြဏ

အခ ှိနသ
် တ်ြှတ်ြှု

B

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားကှိို Mytel အာျား
ြံြှိိုျားမခင်ျား
–Oscilloquartz ၏ ြှိခင်ကိုြပဏ
၄

၅

An Binh Commercial

ဗယက်နြ်

Viettel Global Investment JSC

Joint Stock Bank

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်

(ABBank)

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

Apollo Towers

အစြရှိက ်

Mytel အာျား တာဝါတှိိုငြ
် ာျား

C

C

ငှာျားရြ်ျားမခင်ျား၊
အစြရှိကန် ြိုဂ္ဂလှိက
ရှယ်ယာအိုြ်ေို TPG ြှ
ြှိိုင်
၆

ArianeGroup

မြင်သေ်

ှိိုငသ
် ည်။

လက်ရအောက်ခံကုမပဏမီ ဖစ်ရ

ော

C

ArianeSpace မှ Myanmarsat-2
ပဂ္ှိလ်တိုကှိို လွှငတင်
်
ခြဲသည်။
၇

AsiaSat

စဟာင်စကာင်

မြည်သူ

က်

ံစရျားနင
ှ ်

ေှိတ်ဓာတ်ေေ်

B

င်စရျား

ညွန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ အြါအဝင်
မြန်ြာေေ်တြ်သှိို
ပဂ္ှိ လ်တိုဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

စြျားအြ်မခင်ျား
၈

Boku Inc

အရမ က ်

၎င််း၏ လက်ရအောက်ခံ
ကုမပဏမီ ဖစ်ရ

B

ော Fortumo OÜ

(Estonia) မှ တဆင် Mytel အာျား
အမခော်းဝယ်ယူမှုမျော်းအတွက်
ဖု ်း် ရအော် ရ တောမှ တုက်ရု က်
ရငွ်းရ ်းရချနင
ု ်
စ စ်တစ်
၉

Cisco

အစြရှိကန်

Mytel နှင်

ည်

်အော်း ံ ု်းရ ်း

ည်။

က်နယ
ွ ်စနစသာ

Viettel IDC နှင် ngena အာျား
နည်ျားြညာ စထာက်ကူမခင်ျား
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C

၁၀

Com & Com

ဗယက်နြ်

Com & Com ြှ Mytel အတွက်
ပဂ္ှိ လ်တိုနင
ှ ်
ဝန်စ

B

က်သွယ်စရျား

ာင်ြှုြ ာျား ကှိို ြံြှိိုျားစြျားသည်။

OSB JSC နှင် Terabit Wave
အ ကာျား ြူျားတွြဲ က်ေြ်တေ်ခို
၁၁

Comit

ဗယက်နြ်

Mytel နှင် Viettel တှိိုမ င်

B

ြှိတ် က်မြ ထာျားသည်။
မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင်
စရဒယှိိုလှုှိငျား် ေဥ်ြ ာျား
စောင် ကည်စရျားအတွက်
ကြ္ာဘဏ်၏ ကန်ထရှိိုက်တာ။
၁၂

Commscope

အစြရှိကန်

Mytel အတွက် အင်တင်နာြ ာျားကှိို

B

စထာက်ြံသည်။
၁၃

Coslight

အှိနယ
ှိဒ

Mytel ကှိို လသယံ ဘက်ထရ

C

စထာက်ြံသည်။
၁၄

Deloitte

အဂ္ဂလန်

Viettel Global Investment JSC

C

အာျား ောရင်ျားေေ်လိုြ်ငန်ျား
ဝန်စ
၁၅

Digital Virgo

မြင်သေ်

ာင်ြှု

Mytel အာျား သံိုျားေွြဲသူ

B

စငွစြျားစခ ြှုေနေ်ကှိို
စထာက်ြံသည်။
ရှယ်ယာြှိိုင်

ှိိုငသ
် ူြ ာျားထြဲတွင်

BNP Paribas ြါဝင်သည်။
၁၆

ELM Technology

ဂ္ ြန်

မြန်ြာ ပဂ္ှိ လ်တိုအေအေဥ်အတွက်

B

အင်တင်နာနှင် ပဂ္ှိ လ်တို
စမခရာခံေနေ်တေ်ရြ်ကှိို
စထာက်ြံသည်။
၁၇

Elofun

ဗယက်နြ်

Mytel အတွက် ြါဝင်သည်
အစ ကာင်ျားအရာြ ာျားကှိို
စထာက်ြံသူ

177

စနာက်

က်တွြဲ ၁။

C

၁၈

edotco Group

ြစလျားရှာ

Mytel အာျား

C

တာဝါတှိိုငင
် ာှ ျားရြ်ျားသည်။
၁၉

Ericsson

ွဒင်

5G အတွက် အြါအဝင် Viettel

C

သှိို စရာင်ျားခ သူ
၂၀

FPT

ဗယက်နြ်

Mytel အတွက် Oracle Hyperion

B

ဘဏ္ဍာစရျား စထာက်ကူမြ
စ

ာ ်ဝြဲယာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားသည်။

Mytel စဒတာေင်တာကှိို
စ
၂၁

Flytxt

နယ်သာလန်

ာက်လိုြ်စြျားသည်။

Viettel ြှိတ် က်မ ေ်စသာ Comit

C

ကှိို ဥာဏ်ရည်တို နည်ျားြညာကှိို
ြံြှိိုျားသည်။
၂၂

Fujitsu

ဂ္ ြန်

cloud အစမခမြ ကွန်မြ တာ
လိုြ်စ

C

ာင်ခ က်အတွက် Viettel

IDC ၏ ြှိတ် က်
၂၃

Gilat Satellite

အေစစရျား

Networks

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျား

A

ဌာနအာျား နည်ျားဗ ဟာစမြာက်
ပဂ္ှိ လ်တို ကှိရှိယာြ ာျားကှိို ၂၀၁၄
ခိုနေ
ှ ်တွင် စရာင်ျားခ ခြဲသည်။
စရွှသံလွငသ
် ှိို ြေစည်ျား တင်သွငျား် သူ။

၂၄

Ho Chi Minh City

ဗယက်နြ်

Viettel Global Investment JSC

Development Joint

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်

Stock Commercial

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

C

Bank (HDBank)
၂၅

Huawei

တရိုတ်

5G အြါအဝင် အတှိိုငျား် အတာ
တေ်ခိုရှှိသည်

B

က်သွယ်စရျား

နည်ျားြညာကှိို Mytel အာျား
ြံြှိိုျားသည်။
၂၆

HSBC

အဂ္ဂလန်

Viettel Global Investment JSC
အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်
စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

178

စနာက်
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C

၂၇

Hughes

အစြရှိကန်

KBZ Gateway နှင် Seanet ြါ

C

ြါဝင်စသာ ြိုဂ္ဂလှိက
စအာ်ြစရတာြ ာျားကှိို ပဂ္ှိ လ်တို
ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျားအာျား

မြန်ြာမြည်တွင် ြံြှိိုျားသည်။
၂၈

IDEMIA

မြင်သေ်

မြန်ြာ ြှိိုဘှိိုငျား်
စငွစ ကျားဝန်စ

၂၉

B
ာင်ြှု ြှိတ် က်

Intelsat S.A. and

လူဇင်ဘတ်

Myanmarsat-2 ပဂ္ှိ လ်တို

Intelsat Global Sales

နှင်

အေအေဥ်၏ ြှိတ် က်၊

& Marketing Ltd.

အစြရှိကန်

မြန်ြာအေှိိုျားရအတွက်

A

ဝန်ထိုြ်လက်ခံသယ်ြှိိုသည်
ပဂ္ှိ လ်တို၏ ြူျားတွြဲ ြှိိုငရ
် ှင။်
Myanmarsat-1 အတွက်လည်ျား
ြံြှိိုျားသည်။
၃၀

၃၁

Irrawaddy Green

လူဇင်ဘတ်

Mytel နှင် ငှာျားရြ်ျားြှု ြာေတာ

Towers

/UAE

သစဘာတူညခ က်ရှှိ။

Iridium

အစြရှိကန်

ပဂ္ှိ လ်တို စမခရာခံ ကှိရှိယာြ ာျား

C

C

စရာင်ျားခ ြှုအတွက် Viettel High
Technology နှင် ြှိတ် က်
၃၂

Joint Stock

ဗယက်နြ်

Viettel Global Investment JSC

Commercial Bank for

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်

Foreign Trade of

စငွစ ကျားြံြှိိုျားသည်။

C

Vietnam
(Vietcombank)
၃၃

Joint Stock

ဗယက်နြ်

Viettel Global Investment JSC

Commercial Bank for

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်

Investment and

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား နှင် Mytel မ င်

Development of

က ယ်မြန်စသာ

Vietnam (BIDV)

ြူျားစြါင်ျားစ

ာင်ရွက်ြှု

သစဘာတူညခ က်
တေ်ရြ်ရှှိထာျားသည်။
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စနာက်

က်တွြဲ ၁။

B

၃၄

Leoch International

စဟာင်စကာင်

Technology
၃၅

၃၆

Lien Viet Post

Mytel အတွက် VRLA
ဘက်ထရြ ာျား စထာက်ြံသည်။

ဗယက်နြ်

Mytel ၊ Viettel Global

Commercial Joint

Investment JSC တှိိုကှိို

Stock Bank

စငွစ ကျားြံြှိိုျားသည်။

Lockheed Martin

C

အစြရှိကန်

VNPT Vinasat ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို

B

C

ထိုတ်လိုြ်သူ၊ AsiaSat 2 ကှိိုလည်ျား
အလာျားတူ ထိုတ်လိုြ်သူ။
၃၇

Maxar Technologies

အစြရှိကန်

Myanmarsat-2 ဝန်ထိုြ်
သယ်စ

B

ာင်ြှုယာဥ် အြါအဝင်

Intelsat 39 ကှိို ထိုတ်လိုြ်သူ၊
AsiaSat 9 ကှိို ထိုတ်လိုြ်သူ၊
၃၈

Maybank

ြစလျားရှာျား

Viettel Global Investment JSC

C

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်
စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား
၃၉

MFOCN/Hyalroute

ေကဂာြူ

Mytel အာျား ှိိုငဘ
် ာ

C

စအာြ်တေ်စကဘယ်ကကှိ ျားြ ာျား
ငှာျားရြ်ျားသည်။
၄၀

Microsoft

အစြရှိကန်

Viettel IDC နှင် ြှိတ် က်မြ ၍

C

Azure cloud services
ရရှှိအသံိုျားမြ နှိင
ို ်စေရန်
လိုြ်စ
၄၁

Military Commercial

ဗယက်နြ်

Joint Stock Bank (MB)

ာင်စြျားသည်။

Viettel Global Investment JSC

C

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်
စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

၄၂

Misfit Technologies

ေကဂာြူ

Mytel အာျား

င်ျားြ်ကဒ်

C

ြှတ်ြံိုတင်မခင်ျား နည်ျားြညာ
စထာက်ြံစြျားသည်။
၄၃
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Mitsubishi UFJ

ဂျ

်

Viettel နှင် Mytel အာျား

Financial Group

အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်

(MUFG)

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

စနာက်

က်တွြဲ ၁။

B

၄၄

Moonton

တရိုတ်

Mytel အာျား အစ ကာင်ျားအရာြ ာျား

C

ြါဝင်ြှုကှိို စထာက်ြံစြျားသည်။
၄၅

National Tower

စကဂော ူ

Development (NTD)

Mytel အာျား တာဝါတှိိုင်
တည်စ

ာက်စြျားမခင်ျားနင
ှ ်

ငှာျားရြ်ျားသည်။

၄၆

NEC

ဂ္ ြန်

Mytel ကှိို ြှိိုက်ကရှိိုစဝဗ်
ထြ်

B

င်လွှင် ကှိရှိယာြ ာျားကှိို

စထာက်ြံသည်။ Mytel အတွက်
Adva အခ ှိန်သတ်ြှတ်မခင်ျား
နည်ျားလြ်ျားြ ာျား

ှိိုငရ
် ာ

ကှိရှိယာြ ာျားကှိို တြ်

င်၊

ထှိနျား် သှိြ်ျားစြျားသည်။
၄၇

ngena

ဂ္ ာြဏ

မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ တွက်ြါ အြါအဝင်

C

Viettel အတွက် SD-WAN
ဝန်စ
၄၈

Nokia

င်လန်

ာင်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျားစြျားသည်။

5G အြါအဝင် Viettel ကှိို

C

စရာင်ျားခ သူ၊ Viettel Global
Investment JSC ဘဏ္ဍာစရျား
အေရင်ခံောြ ာျားထြဲတွင် Nokia
ကွနရ
် က်ြ ာျားသှိို စြျားစခ ြှုြ ာျား
ြါဝင်သည်။
၄၉

NuRAN Wireless

ကစနဒါ

5G သိုစတသနမြ ြှုအတွက်

C

Viettel ၏ လက်စအာက်ခံ
ကိုြပဏမ ေ်စသာ VTTEK နှင်
ြှိတ် က်
၅၀

OCK

ြစလျားရှာျား

Mytel အတွက် တာဝါတှိိုငြ
် ာျား
ငှာျားသည်။
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C

၅၁

Oracle

အစြရှိကန်

FPT ြှတ

င် Mytel သှိို Oracle

C

Hyperion ဘဏ္ဍာစရျား
စထာက်ကူမြ စ

ာ ်ဝြဲယာျား

စထာက်ြံသည်။
၅၂

Premier League

အဂ္ဂလန်

စရွှသံလွငြ
် ှတ

င် Mytel ကှိို

C

အစ ကာင်ျားအရာ ြါဝင်ြှုြ ာျား
လှိိုငေ
် င်စြျားသည်။
၅၃

Qualcomm

အစြရှိကန်

က်သွယ်စရျား နည်ျားြညာ
သိုစတသန၊ ဒဇှိိုငျား်

ှိိုငရ
် ာ

C

ွြဲမခင်ျား၊

ထိုတ်လိုြ်မခင်ျားနင
ှ ်
စရာင်ျားခ မခင်ျားတှိိုအတွက် Viettel
၏ လက်စအာက်ခံ
ကိုြပဏမ ေ်စသာ M1
Communication နှင်
ြှိတ် က်မြ ထာျားသည်။
၅၄

၅၅

Sai Gon Commercial

ဗယက်နြ်

Viettel Global Investment JSC

Joint Stock Bank

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်

(SCB)

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

Shandong Sacred Sun

တရိုတ်

Power Sources Co.

Mytel အာျား VRLA batteries

C

C

ြံြှိိုျားစြသည်။

Ltd.
၅၆

၅၇

Southeast Asia

ဗယက်နြ်

Viettel Global Investment JSC

Commercial Joint

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်

Stock Bank (SeABank)

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

Standard Chartered

အဂ္ဂလန်

Viettel Global Investment JSC

C

C

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်
စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား
၅၈

Taicom JSC

ဗယက်နြ်

Mytel အစမခခံအစ
စ

ာက်လိုြ်ြှုအတွက် ကန်ထရှိိုက်

ရထာျားသည်။
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ာက်အအံို

A

၅၉

Taipei Fubon

ထှိိုငဝ
် ြ်

Commercial Bank

Viettel Global Investment JSC

C

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်
စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

၆၀

Tien Phong

ဗယက်နြ်

Mytel နှင် Viettel Global

Commercial Joint

Investment JSC တှိိုအာျား

Stock Bank (TPBank)

အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်

B

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား
၆၁

UniPin

အင်ဒန
ှိို ျားရှာျား

Mytel အတွက် အစ ကာင်ျားအရာ

C

ြါဝင်ြှု စထာက်ြံသူ
၆၂

VIAVI Solutions

အစြရှိကန်

Viettel ၏ ြှိတ် က်မ ေ်စသာ

C

Comit အာျား စရဒယှိိုလှုှိငျား်
စောင် ကည်ြှု နည်ျားြညာ
ြံြှိိုျားစြျားသည်။
၆၃

VietinBank

ဗယက်နြ်

Viettel Global Investment JSC

C

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်
စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား
၆၄

Vietnam Export

ဗယက်နြ်

Viettel Global Investment JSC

Import Commercial

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်

Joint Stock Bank

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

C

(EXIMBANK)
၆၅

Vietnam International

ဗယက်နြ်

Mytel နှင် Viettel Global

Commercial Joint

Investment JSC အာျား

Stock Bank (VIB)

အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်
စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

၆၆

Vietnam

Viettel Global Investment JSC

Technological and

အာျား အစကကျားစမ ရှငျား် ြှုအတွက်

Commercial Joint

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျား

Stock Bank
(TECHCOMBANK)
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C

၆၇

Voltalia

မြင်သေ်

MNTI ြှတ

င် Mytel

C

တာဝါြ ာျားသှိို စနစရာင်မခည်သံိုျား
ေွြ်ျားအင်ကှိို စထာက်ြံစြျားသည်။
အြ ာျားေိုကှိို Mulliez ြှိသာျားေြ
ို ှ
ြှိိုင်
၆၈

Yanmar

ဂ္ ြန်

ှိိုငသ
် ည်။

Mytel တာဝါတှိိုငြ
် ာျားအတွက်

C

ြျားအာျားစြျားေက်ြ ာျား
တင်သွငျား် သည်။
၆၉

ZTE

တရိုတ်

Mytel အတွက် အြ ှိ ျားြ ှိ ျားစသာ

B

က်သွယ်စရျားနည်ျားြညာြ ာျားကှိို
စထာက်ြံသည်။
၇၀

ZTT

တရိုတ်

Mytel အတွက် လသယံ
ဘက်ထရြ ာျား တင်သွငျား် သည်။

184

စနာက်

က်တွြဲ ၁။

C

ဝနာက်ဆက်တ ွဲ ၂။

Mytel ၊ Viettel နှင ့်် ပမန်မာစစ်တ ်တပဖင်
ိ ့် ့် ဆက်စ ်ဝနသည်ဟ အမည်အတ ်ခရဝသာ
ပမန်မာ စျား ွာျားဝရျားလ ်ငန်ျားမျာျား
စတွှုံ့ ရှှိခ က်ြ ာျားကှိို စအာက်ြါအတှိိုငျား် အ
Aအ

င်။ မြန်ြာမြည်ရှှိ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

လိုြ်စ
Bအ

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ာင်ြှုကှိို ြံြှိိုျား အာျားစြျားကူညစနစသာ ကိုြပဏ။
င်။ မြန်ြာမြည်ရှှိ ေေ်ရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

လိုြ်စ
Cအ

င်ခွြဲထာျားသည်။

န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ာင်ြှုကှိို ြံြှိိုျား အာစြျားကူည စနနှိင
ို ် ွယ်ရာရှှိစသာ ကိုြပဏ။
င်။ ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ် လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ လြ်ျားညွှနြ
် ူြ ာျားစအာက်တွင် ၎င်ျားတှိို၏

တာဝန်ရှှိြှုြ ာျားကှိို မြည်ြရန် ြ က်ကွက်စနနှိင
ို ပ် ြျား လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျားေေ်စ

မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို တှိိုက်ရို ှိက် သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက် အက ှိ ျားြမ ေ်ထွနျား် စေရန် စသခ ာစေြည်
စမခလှြ်ျားြ ာျား လိုြ်စ
အမှတ်

ာင်ရြည် ကိုြပဏ။

ကမပဏအမည်

ဆက်နယ
ွ ်မှု

ဝတွွေ့ ရှိ

စဥ်
၁။

ချက်
ABC-MIB

မြန်ြာရိုြ်ရှငြ
် ာျားကှိို အွနလ
် ှိိုငျား် စြေါ်တွင်
လွှငတင်
်
စြျားသည် ဝန်စ

C

ာင်ြှုလိုြ်ငန်ျား ‘ြဟာ’ ၏

ြှိိုငရ
် ှငမ် ေ်သည်။ Mytel အတွက်
အစ ကာင်ျားအရာ ြါဝင်ြှုြ ာျား စထာက်ြံစြျားသည်။
၂။

Blue Ocean Business

အဏိုောျား၊ အစသျားောျားနင
ှ ် အလတ်ောျား

Services Co. Ltd.

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအာျား ဝန်စ
Mytel နှင် ြှိတ် က်
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ာင်ြှုစြျားရန်

C

ျားြှုနင
ှ ်

၃။

Blue Planet

Mytel အာျား အစ ကာင်ျားအရာ ြါဝင်ြှု

C

ြံြှိိုျားစြျားသည်။
၄။

Contents Hub

Mytel အာျား အစ ကာင်ျားအရာ ြါဝင်ြှု

C

ြံြှိိုျားစြျားသည်။ Myanmar Telemedia ၏
လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ တေ်ခို
၅။
၆။
၇။

EasyPay (Easy Pay

ဒဂ္ ေ်တယ် ဘဏ္ဍာစရျား ဝန်စ

Company Ltd.)

MEC နှင် Mytel တှိို၏ ြှိတ် က်

GlobalNet (Global

Mytel အာျား အသံိုျားြမြ ရစသျားစသာ

Technology Group)

ှိိုငဘ
် ာကကှိ ျားြ ာျား တင်သွငျား် သည်။

Golden Land East

ာင်ြှုြ ာျားအတွက်

A
C

MNTH ြှတ

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

MNTH ြှတ

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

Asia Development
Ltd.
၈။

International Power
Generation Public
Company Ltd. (IGE
Group)

၉။

KBZ Gateway

မမ မ
် ောမ ည်အတွက် ပဂ္ှိ လ်တို ဝန်စ

ာင်ြှုမျော်း

C

င်ြှု

A

စြျားသည်။
၁၀။

King Royal

စလစ ကာင်ျားရန် ကာကွယ်စရျား ေေ်

Technologies Co. Ltd.

ကွြ်ကြဲစရျား ဌာနခ ြ် အြါအဝင် မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို
နည်ျားြညာနှင် ဝန်စ

၁၁။

Mahar Yoma Public

MNTH ြှတ

ာင်ြြ
ှု ာျား ြံြှိိုျားသည်။

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

Company Ltd.
၁၂။

Mobilemate

မြန်ြာ ြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ

ာင်ြှု ြှိတ် က်

B

၁၃။

Myanmar

MNTH ြှတ

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

MNTH ြှတ

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

Agribusiness Public
Corporation Ltd.
၁၄။

Myanmar Agriculture
and General
Development Public
Ltd.
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၁၅။

Myanmar Edible Oil

MNTH ြှတ

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

Industrial Public
Corporation Ltd.

၁၆။

Myanmar Hurricane

MECTel ၏ စခေါ်

ှိိုြှု ေင်တာကှိို လည်ြတ်ပြျား

Investment &

MECTel အတွက် ကွနရ
် က် စောင် ကည်မခင်ျားနင
ှ ်

Telecom

ထြ်

င်တန် ှိိုျားမ ည်သည် ဝန်စ

B

ာင်ြြ
ှု ာျား

မြ လိုြ်စြျားသည်။

၁၇။

Myanmar ICT

MNTH ြှတ

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

MNTH ြှတ

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

Development
Corporation Ltd.

၁၈။

Myanmar Industries
Alliance Public Ltd.

၁၉။

Myanmar National

မြန်ြာ ကိုြပဏ ၁၁ ခို ၏ အထူျားေြံခ က်အတွက်

Telecom Holdings

သယ်စ

Public Co. Ltd.

ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုနင
ှ ် လိုြ်ငန်ျား လိုြ်စ

(MNTH)

လည်ြတ်ြှု

A

ာင်ယာဥ် မ ေ်သည်။ Mytel အတွက်
ာင်

ှိိုငရ
် ာ စထာက်ကူြှုကှိို စြျားသည်။

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏြ ာျားတွင် Myanmar
National Telecom Infra Co. Ltd. (MNTI) နှင်
Myanmar National Telecom Services Co.
Ltd. (MNTS) တှိိုြါဝင်သည်။
၂၀။

၂၁။

Myanmar Payment

MytelPay အတွက် စငွစြျားစခ မခင်ျား ဝန်စ

Solutions Services

ြံြှိိုျားသည်။

Myanmar

MNTH ြှတ

ာင်ြှု

B

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

Mytel အတွက် အစ ကာင်ျားအရာ ြါဝင်ြှု

C

Technologies and
Investment
Corporation Ltd.

၂၂။

PlayBox

ြံြှိိုျားသည်။

၂၃။

Royal Yatanarpon
Telecom Public
Company Ltd.
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MNTH ြှတ

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

၂၄။

Shwe Pyi Tagon

MNTH ြှတ

င် Mytel ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင်

B

Telecommunication
Public Company Ltd.

၂၅။

Shwe Than Lwin,

မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေှိတ်ဓာတ်ေေ်

SkyNet ြှိိုငရ
် ှင်

မြည်သူ

က်

င်စရျားနင
ှ ်

B

ံစရျား ညွန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ သှိို

ပဂ္ှိ လ်တို ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား ြံြှိိုျားစြျားသည်။ Mytel

အတွက် အစ ကာင်ျားအရာ ြါဝင်ြှုနင
ှ ်
ဝန်စ

၂၆။

Seanet

ာင်ြှုြ ာျား ြံြှိိုျားသူ၊

မြန်ြာအေှိိုျားရအတွက် ပဂ္ှိ လ်တို ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား

C

ြံြှိိုျားစြျားသည်။
၂၇။

Solutions Hub Co. Ltd

EasyPay ြှိတ် က်

B

၂၈။

Telecom International

မြန်ြာေေ်တြ် ေျားြာွ ျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေံိုအိုြ်ေိုကကျား

A

Myanmar Co. Ltd.

မ ေ်စသာ မြန်ြာ ေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် က

(Mytel)

ြူျားတွြဲြှိိုင်

ှိိုငပ် ြျား

က်သွယ်စရျား

ညွန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၏ ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားက
ကကျား ကြ်သည် ြှိိုဘှိိုငျား် ကွနရ
် က်
စအာ်ြစရတာမ ေ်သည်။ ေေ်ဘက်
အစမခခံအစ

ာက်အအံိုြ ာျား အ

ေေ်ြေစည်ျားြ ာျား ဝယ်ယူေိုစ

က်သွယ်စရျား
င်မြြှင်မခင်ျား၊

ာင်ျားမခင်ျားနင
ှ ် ေေ်တြ်

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျားတှိိုတွင် ြါဝင်ြတ်သက်သည်။
Mytel Wallet International Co. Ltd. ၏
ြှိခင်ကိုြပဏ မ ေ်သည်။
၂၉။

Terabit Wave

က်သွယ်စရျား ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ အြါအဝင်

A

ေေ်တြ်အတွက် နည်ျားြညာြ ာျား
ရယူေိုစ
ဝန်စ

ာင်ျားစြျားမခင်ျားနင
ှ ်

ာင်ြှုစြျားမခင်ျားြ ာျားကှိို မြ လိုြ်သည်။ A1

ကိုြပဏြ ာျား အိုြ်ေို၏ လက်စအာက်ခံ
ကိုြပဏမ ေ်သည်။

၃၀။

TMH Telecom

MEC နှင် Mytel အတွက် ကွနရ
် က် ထှိနျား် သှိြ်ျားြှု၊
အစကာင်ျား
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ံိုျားမ ေ်စအာင် လိုြ်စ

ာင်စြျားြှုနင
ှ ်

B

ေိုစ

ာင်ျားရယူြှုကှိို ြံြှိိုျားသည်။ တာြှိိုျားညြဲခ ြ်ျားသာ

အိုြ်ေို၏ အေှိတ်အြှိိုငျား် မ ေ်သည်။
၃၁။

Yangon Stock

Japan Exchange Group ၊ Daiwa Securities

Exchange (YSX) -

နှင် မြန်ြာေျားြွာျားစရျားဘဏ်တှိိုအ ကာျားက
ြူျားတွြဲ က်ေြ် လိုြ်ငန်ျားတေ်ခို
TMH Telecom အာျား ရှယ်ယာစေ ျားကွက်အတွငျား်
စရာက်ရှှိြှုကှိို မ ေ်နင
ှိို စ
် ေခြဲပြျား ဤသည်က
မြန်ြာေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏
က်သွယ်စရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားသှိို ေျားဝင်ြည်
ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုြ ာျားအတွက် ရံြံိုစငွြ ာျားကှိို အဓှိက
ရှာစ ွစြျားသည်။
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C

ဝနာက်ဆက်တ ွဲ ၃။

အမည်တ ်ခရဝသာ နိင်ငဝတာ်နင
ှ ့်် နိင်ငတကာ လ ်ဝဆာင်သမျာျား
အမှတ်

အဖွဲွေ့အစည်ျားအမည်

စဥ်

တရာျားစရင်ခွင့််

ဆက်နယ
ွ ်မှု

သက်ဝရာက်ရာ
နယ်ဝပမ

၁။

Asian Development Bank

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

မြန်ြာမြည်တွင် အလက်ထစရာနေ်
အေှိိုျားရ မ ေ်ထွနျား် ြှုကှိို ြံြှိိုျားသည်။
Viettel Global Investment JSC ၏
အစကကျားရှငြ
် ာျားကှိို
ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှု

ှိိုငရ
် ာ

ဘဏ္ဍာြံြှိိုျားြှု လိုြရ
် ပ ီ်း ဆု်း ွ ော်းရ

ော

လူအခွငအရ
်
်း တင်ကကြို
စံုစမ််းစစ်ရဆ်းမှုအရ ေါ် စု်း မ်မှုကု
မမင်မော်းရစ
၂။

CDC Group

အဂ္ဂလန်

ည်။

Mytel နှင် ငှာျားရြ်ျားြှု ြာေတာ
သစဘာတူညခ က် ရှှိသည်၊
မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို ရံြံိုစငွြ ာျားကှိို
လှုဒါန်ျားခြဲသည်ံ Irrawaddy Green
Towers ကှိို စငွစခ ျားစြျားသည်။
CDC Group င််းနှ်းီ မမြို ်နမ
ံှ ှုအရ ေါ်
ဆု်း ွ ော်းရ

ော လူအခွငအရ
်
်း တင်ကကြို

စံုစမ််းစစ်ရဆ်းမှုအရ ေါ် စု်း မ်မှုရှ။
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၃။

European Development

ဥစရာြ သြဂ္ဂ

Financial Institutions (EDFI)

Mytel နှင် ငှာျားရြ်ျားြှု ြာေတာ
သစဘာတူညခ က် ရှှိသည်၊
မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို ရံြံိုစငွြ ာျားကှိို
လှုဒါန်ျားခြဲသည်ံ Irrawaddy Green
Towers ကှိို စငွစခ ျားစြျားသည်။
ဥျားစ

ာင်ေေဥ်စြျားသူြှာ Dutch

development bank FMO မ ေ်သည်။
EDFI င််းနှ်းီ မမြို ်နမ
ံှ ှုအရ ေါ် ဆု်း ွ ော်းရ

ော

လူအခွငအရ
်
်း တင်ကကြို
စံုစမ််းစစ်ရဆ်းမှုအရ ေါ် စု်း မ်မှုရှ။
၄။

Hokkaido University

ဂ္ ြန်

မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို
အေအေဥ်အတွက် သင်တန်ျားနင
ှ ်
နည်ျားြညာ စထာက်ြံြှုကှိို စြျားပ ီ်း
ဆု်း ွ ော်းရ

ော လူအခွငအရ
်
်း

ချြို်းရဖောက်မှုမျော်းအတွက်
အနတ ောယ်ရှရစ
၅။

International Finance

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

Corporation (IFC)

ည်။

Viettel Global Investment JSC နှင်
Mytel တှိို၏ စကကျားရှငြ
် ာျားအာျား
ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှု

ှိိုငရ
် ာ

ဘဏ္ဍာြံြှိိုျားြှုနင
ှ ် ရှယ်ယာြ ာျား
ြံြှိိုျားသည်။
၆။

Japan Aerospace

ဂ္ ြန်

Exploration Agency (JAXA)

မြန်ြာ၏ အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တိုကှိို
လွှငတင်
်
ရန် ၂၀၂၁ ခိုနေ
ှ ်တွင် ေေဥ်စနပ ီ်း
ဆု်း ွ ော်းရ

ော လူအခွငအရ
်
်း

ချြို်းရဖောက်မှုမျော်းအတွက်
အနတ ောယ်ရှရစ
၇။

ြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

ဝန်ကကျားဌာန

က်သွယ်စရျား

မြန်ြာ

ည်။

Mytel အာျား ွြဲှုံ့ေည်ျားပြျား
လှိိုငေ
် င်စြျားခြဲသည်။ ၎င််း၏
“တ ော်းဥ ရဒအ

ကကော်းမဖတ် ော်းရထောင်မခင််း” မှတဆင်
လူထုအရ ေါ် ရစောင်ကကည်မှုစ စ်ကု
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တည်ရထောင်ရ

ည်၊

Mytel အော်း
စည််းမျဥ််းနှငအညီ
်
ရဆောင် ွ က်ရစ မည်
၎င််း၏ တောဝ က
် ု စ စ်တကျ
ျက်ကွက်ရ

ည်၊

ုဂဂလက လံုမခံြိုမှုနင
ှ ် လွတ်လ ်စွော
ထုတ်ရဖေါ်ရမ ောဆုခွငတ
် ုကု အဓက
ချြို်းရဖောက်ရ
၈။

MPT

မြန်ြာ

ူမဖစ်

ည်။

မြန်ြာ၏ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်ြှိိုင် ြှိိုဘှိိုငျား် ကွနရ
် က်
စအာ်ြစရတာမ ေ်ပြျား မြန်ြာေျားြွာျားစရျား
စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ MECTel ကှိိုလည်ျား
လက်ခံ၍ ဝန်စ
ြှိိုစ

ာင်စရျားနင
ှ ်

ာင်ြှုစြျားသည်။
က်သွယ်စရျား

ဝန်ကကျားဌာန (MOTC) လက်စအာက်၊
၉။

မြန်ြာ ေျားြွာျားစရျားဘဏ်

မြန်ြာ

မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား် စငွစ ကျားဝန်စ

ာင်ြှု၏

ြှိတ် က်နင
ှ ် Yangon Stock
Exchange ၏ အမျော်းစု ရှယ်ယော ုငရ
် ှင၊်
ေြံကှိနျား် ၊ ဘဏ္ဍာစရျားနင
ှ ်
ေက်ြှုဝန်ကကျားဌာန လက်စအာက်၊
မမ မ
် ောစစ်တ ်နင
ှ ် ၎င််း၏
စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ်း် မျော်းအတွက်
အရဆောက်အအံုဆုင် ော ရထောက် ံမှုကု
ရ ်း
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ည်။

၁၀။

မြန်ြာ ေြွာျားစရျား

မြန်ြာ

Mytel တွင် အေှိိုျားရ ရှယ်ယာြ ာျားကှိို

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် (MEC) နှင်

၎င်ျား၏ လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ Star

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏြ ာျား

High Co. Ltd . ြှတ
ြှိိုင်

င်

ှိိုငထ
် ာျားသည် ေေ်တြ်၏ ေျားြွာျားစရျား

လိုြ်ငန်ျားေံိုအိုြ်ေိုကကျား တေ်ခိုမ ေ်သည်။
၎င်ျားသည် မြန်ြာေေ်တြ်အတွက်
ကှိရှိယာြ ာျားနင
ှ ် ဘဏ္ဍာစငွြ ာျားကှိို
ရယူေိုစ

ာင်ျားသည်။ MECTel ၊ Sigma

wire နှင် စကဘယ် ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျား၊
အစဝျားစရာက် အာရံိုခံသည်
စမြမြင်ေခန်ျားတှိိုကှိိုလည်ျား
လည်ြတ်သည်။ ေေ်ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားနင
ှ ်
လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို

န်က င်စသာ

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြံြှိိုျား
အာျားစြျားကူညစနသည်။
၁၁။

မြန်ြာစလစ ကာင်ျားနင
ှ ်

မြန်ြာ

မြန်ြာ၏ ပဂ္ှိ လ်တို အေအေဥ်

အာကာသ အတတ်ြညာ

အစကာင်အထည်စ ေါ်ြှုကှိို ြံြှိိုျားသည်။

တကကသှိိုလ်

မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို နည်ျားြညာနှင်
သင်တန်ျားြ ာျား စြျားပ ီ်း
စစ် ောဇဝတ်မမ
ှု ျော်းနှင် လူ
ဆ ကျင်
်
ရ

ော ောဇဝတ်မှုမျော်းကု ံ ု်း

အော်းရ ်းကူညီရ
၁၂။

မြန်ြာ လက်နက်ကှိိုငတ
် ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား

မြန်ြာ

ော်းမဖစ်မှုကု

ည်။

MEC နှင် Mytel ရှှိ Star High
ရှယ်ယာြ ာျား၏ အက ှိ ျားခံောျားခွငရှ
် ှိစသာ
ြှိိုငရ
် ှင၊်
လူြ ှိ ျားတိုနျား် သတ်မ တ်ြှု၊
ေေ်ရာဇဝတ်ြြ
ှု ာျားနင
ှ ်
လူသာျားမ ေ်ြှုအစြေါ်

န်က င်စသာ

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအတွက် တာဝန်ရှှိသူ၊
အြ ာျားမြည်သူနင
ှ ် သက်
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ှိိုငစ
် သာ

ဘဏ္ဍာရင်ျားမြေ်ြ ာျားနင
ှ ် ြှိိုင်

ှိိုငြ
် ှုြ ာျားကှိို

ေနေ်တက အလွြဲသံိုျားောျားမြ သူ၊

၁၃။

Star High Co. Ltd.

မြန်ြာ

Mytel ရှှိ အေှိိုျားရ၏ ၂၈ % ရှယ်ယာကှိို
ဥြစဒစ ကာင်ျားအရ တရာျားဝင်
ထှိနျား် ခ ြ်ထာျားသည်
မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏
လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏ
တေ်ခိုမ ေ်သည်။ Star High
ရှယ်ယာြ ာျားကှိို ြိုဂ္ဂလှိက တေ်ဥျားခ င်ျားက
ြှိိုင်

ှိိုငထ
် ာျားသည်။

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို
က ျားလွနြ
် ှုအာျား ြံြှိိုျား
အာျားစြျားကူညစနသည်။
၁၄။

မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုင် ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ်

မြန်ြာ

မမ မ
် ောစစ်တ ်မှ ထ ်း် ချြို ်ထော်းရ

တည်စထာင်စရျား

မမ မ
် ော၏ ပဂြိုလ်တုအစီအစဥ်အတွက်

ဥျားစ

မ ည်

ာင်စကာ်ြတ

ူစီမံခ ခွ
် ဲမှု အဖွဲွဲ့ မဖစ်ပ ီ်း

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို
က ျားလွနြ
် ှုအာျား ြံြှိိုျား
အာျားစြျားကူညစနသည်။
၁၅။

Tohoku University

ဂ္ ြန်

မြန်ြာ၏ အစသျားောျား ပဂ္ှိ လ်တို
အေအေဥ်အတွက် သင်တန်ျားနင
ှ ်
နည်ျားြညာ စထာက်ြံြှုကှိို ြံြှိိုျားပ ီ်း
ဆု်း ွ ော်းရ
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ော လူအခွငအရ
်
်း

ချြို်းရဖောက်မှုမျော်းအတွက်
အနတ ောယ်ရှရစ
၁၆။

Military Industry and

ဗယက်နြ်

Telecoms Group (Viettel)

ည်။

Mytel တွင် အကကျားြာျား

ံိုျားစသာ

ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှငန
် င
ှ ် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နသ
ံှ ူ၊
Viettel ၏ လက်စအာက်ခံ
ကိုြပဏြ ာျားြှ တ

င် ေေ်တြ်

က်သွယ်စရျား အစမခခံ
အစ

ာက်အအံိုအာျား အ

နှင် ေေ်ဘက်
ရယူေိုစ

င်မြြှင်မခင်ျား

ှိိုငရ
် ာ ြေစည်ျားြ ာျား

ာင်ျားမခင်ျားတွင်

ြါဝင်ြတ်သက်သည်။
ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို
က ျားလွနြ
် ှုအာျား ြံြှိိုျား
အာျားစြျားကူညစနသည်။
ကာကွယ်စရျား ဝန်ကကျားဌာနစအာက်တွင်
ရှှိသည်။
၁၇။

Vietnam Posts and

ဗယက်နြ်

မြန်ြာ၏ ကာကွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာနကှိို

Telecommunications

ပဂ္ှိ လ်တို ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား စြျားသည်။

(VNPT)

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားနင
ှ ် လူသာျားမ ေ်ြှုကှိို
န်က င်စသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို
က ျားလွနြ
် ှုအာျား ြံြှိိုျား
အာျားစြျားကူညစနသည်။
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေိုြ ာျား၌ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ်
ရင်ျားနျားှ ြတည်ြှု ေြံခန်ခွြဲစရျား စကာ်ြတ
စအာက်တွင် ရှှိသည်။
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၁၈။

ကြ္ာဘဏ်

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ
မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျား ေြံခ က်နင
ှ ်
အြ ာျားြှိိုင-် ြိုဂ္ဂလှိက
အစမခခံအစ

ာက်အအံို အ ကံစြျား

အ ွြဲှုံ့တှိိုြှတ

င် မြန်ြာအေှိိုျားရထံသှိို

စငွစ ကျားနင
ှ ် စထာက်ကူြှု မြ သည်။
မ ြိုမ င်ရမ ောင််းလဲမှုမျော်း
ဖ တ
် ီ်းမှု

ု ဦ်းတည်ခဲ

ည် Mytel
ည်။

စစ်တ ်မတ်ဖက်
စီ်း ွော်းရ ်းလု ်င ်း် မျော်းကု
ရ ဒီယုလှုင််းစဥ် စီမံခ ခွ
် ဲမှုအတွက်
က ထ
် ရု က်မျော်း ချရ ်းခဲ

ည်။

မမ မ
် ောအစီအစဥ်မျော်းတွင်
လူအခွငအရ
်
်းဆုင် ော ရလ်း က်ရ
တင်ကကြို စံုစမ််းစစ်ရဆ်းမှုမျော်း
ျက်ကွက်ခဲ
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ည်။

ော

ဝနာက်ဆက်တ ွဲ ၄။

Telecom International Myanmar (Mytel) ၏ ဒါရိက်တာဘတ်အဖွဲွေ့

အမှတ်

အမည်

ရာ

ျား

နိင်ငသာျား

အပခာျားတာ န်

Do Manh

ဒါရှိိုက်တာ

ဗယက်နြ်

Viettel Global Investment JSC

စဥ်
၁။

Hung
၂။
၃။

၏ အစထွစထွ ဒါရှိိုက်တာ

Hoang Trung

အလိုြ်အြှုစ

Thanh

င် အရာရှှိခ ြ်

ဥျားခင်စြာင်ေှိိုျား

ဥကကဌ

ာ

ဗယက်နြ်
မြန်ြာ

MEC နှင် Star High Co. Ltd.
တှိို၏ ဒါရှိိုက်တာ

၄။

စဒေါ် ြှိိုျားမြင်ဥစ

အတွငျား် စရျားြှုျား

မြန်ြာ

Mytel Wallet International Co.
Ltd. ၏ အတွငျား် စရျားြှုျား

၅။

ဥျားြ ှိ ျားဟန်

ဒါရှိိုက်တာ

မြန်ြာ

MNTH ၏ ဒါရှိိုက်တာ၊ Fortune
ကိုြပဏအိုြ်ေို၏ ဥကကဌ၊ New Day
Energy ၏ ဒါရှိိုက်တာ၊ မြန်ြာ
စက ာက်မ

အထူျားေျားြွာျားစရျားဇံို

ေိုစြါင်ျားအ ွြဲှုံ့၏ ဒါရှိိုက်တာ၊ ရခှိိုင်
တှိိုျားတက် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား
စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ဒါရှိိုက်တာ၊
Yatanarpon Teleport ၏
ဒါရှိိုက်တာ၊ မြန်ြာ
သတင်ျားအခ က်အလက်နင
ှ ်
က်သွယ်စရျား အတတ်ြညာ
ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျား၏ ဒါရှိိုက်တာ၊
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၆။

Nguyen Cao

ဒါရှိိုက်တာ

ဗယက်နြ်

Loi
၇။

လက်စထာက် အစထွစထွြန်စနဂ္ ာ
Viettel Global Investment JSC

ဥျားေှိိုျားသှိနျား်

ဒါရှိိုက်တာ

မြန်ြာ

MNTH ၏ ဒါရှိိုက်တာ၊ မြန်ြာ
သတင်ျားအခ က်အလက်နင
ှ ်
က်သွယ်စရျား အတတ်ြညာ
ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျား၏ ဒါရှိိုက်တာ၊
Royal Yatanarpon Telecom ၏
ဒါရှိိုက်တာ၊ Yatanarpon
Teleport ၏ ဒါရှိိုက်တာ

၈။

Colonel Tao

ဒါရှိိုက်တာ

ဗယက်နြ်

Duc Thang
၉။

ဗှိိုလ်ြှုျားခ ြ်

လက်စထာက် ဒါရှိိုက်တာ၊ Viettel
Group.

ဒါရှိိုက်တာ

မြန်ြာ

စသာ်လွင်

ညွှန် ကာျားစရျားြှုျား၊

က်သွယ်စရျား

ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ ၊ မြန်ြာ
တြ်ြစတာ်

၁၀။

ဥျားရင်စြာင်ညွန်

ဒါရှိိုက်တာ

မြန်ြာ

မြန်ြာ ေျားြွာျားစရျား စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား်
(၂၀၀၈ ခိုနေ
ှ ်က လက်စထာက်
အစထွစထွြန်စနဂ္ ာ တာဝန်
ယူထာျားသည်။)
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သိရှိ
စဥ်

ာျားသည့်် စစ်တ ်အဝပခစိက်စခန်ျားမျာျားရှိ ဆက်သယ
ွ ်ဝရျား တာ ါတိင်မျာျား
သဝကဂတ

ဝဖေါ် ပ ချက်

ပ ည်နယ် သိမဟ
့် တ်

နှင့်် လင်ခ
့် ်
၁။

မှတခ
် ျက်

တိင်ျားဝဒသကကျား

CHN0005

အြှတ် (၂၆၈)

ခ င်ျား

မ

ရှ

ကခ င်

ဝှိိုငျား် စြာ်ကှိို အဓှိက

စမခလ င်တြ်ရင်ျား၊
လြ်ျား
၂။

KCN0321

အြှတ် (၃၈၃)
စမခမြန်တြ်ရင်ျား

ေေဥ်သည် သှိိုစသာ် GPS
စမြြံိုက Sahmaw
ကှိိုညွှနျား် သည်။
စမခမြန်တြ်ရင်ျား ၃၈၃
အစြေါ် အေရင်ခံောြ ာျား။
ရွ က်တြ်တာဝါတှိိုင။်

၃။

KCN0156

အြှတ် (၄၀) ဟှိိုြင်

ကခ င်

မ

ရှ

ကခ င်

လက်နက်ကှိိုငြ
် ဋှိြကခန

တြ်ခွြဲ၊ ြှိိုျားညြှင်ျား
၄။

KCN0402

ြန်ေရှှိ ေေ်တြ်နယ်စမြ အတည်ြမြ နှိင
ို ်

၅။

KYH0055

စဘာလခြဲရှှိ အြှတ်

ယ်စမြ၊ အစသျားေှိြ်ြသှိ။
ကရင်န

(၃၃၇) စမခမြန်တြ်ရင်ျား

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျား
တည်စ

ာက်ြှုနင
ှ ်

ြါတ်သက်၍ ြဋှိြကခ
မ ေ်စနသည် စနရာ
၆။

KHY0089

ရူ ျား

ှိိုျားရှှိ အ

တြ်ြစတာ်
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င်မြင်

ကရင်န

မ

ရှ

သင်တန်ျားစက ာင်ျား
အြှတ် (၁၄)
၇။

KYN0253

အြှတ် (၂၂)

ကရင်

ဘာျားအံ

ကရင်

အစမခေှိိုက်ေခန်ျားကှိို

စမခမြန်တြ်ြ - ဘာျားအံ
၈။

KYN0358

စတာင်ကစလျား ေေ်တြ်
အစမခေှိိုက်ေခန်ျား

အတှိအက
စ ေါ် မြြထာျားြါ စမခမြန်တြ်ြ ၂၂
စအာက်ရှှိ
စမခလ င်တြ်ရင်ျား ၂၀၂
မ ေ်နင
ှိို ် ွယ်ရာ ရှှိသည်။

၉။

MGY0008

အြှတ် (၁၀၁)

ြစကွျား

စမခမြန်တြ်ြ၊ ြခိုကက

MEC တာဝါတှိိုငက
်
၎င်ျားစနရာတွင်
ရှှိစနပြျားသာျား မ ေ်သည်။
Mytel က
ကှိရှိယာြ ာျားအတွက်
အခန်ျားကှိို
တည်စ

၁၀။

MGY0746

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျား

ြစကွျား

မ

ရှ

ြစကွျား

မ

ရှ

ြစကွျား

မ

ရှ

ထိုတ်လိုြ်ြှု
ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ
အစ

ာက်အအံို၊

သရက်ပြှိ ှုံ့နယ်၊ ြစကွျား
၁၁။

MGY0747

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျား
ထိုတ်လိုြ်ြှု
ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ
အစ

ာက်အအံို၊ ပြှိ ှုံ့သေ်

ပြှိ ှုံ့နယ်၊ ြစကွျား
၁၂။

MGY0748

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျား
ထိုတ်လိုြ်ြှု
ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ

200

စနာက်

က်တွြဲ ၅။

ာက်စနသည်။

အစ

ာက်အအံို၊

စတာင်တွငျား် ကကျား၊ ြစကွျား
၁၃။

MGY0749

ကာကွယ်စရျားြေစည်ျား

ြစကွျား

မ

ရှ

ြွန်

မ

ရှ

ြွန်

မ

ရှ

စနမြည်စတာ်

ဌာနခ ြ်တွင် အ

ထိုတ်လိုြ်ြှု
ညွှန် ကာျားစရျားြှုျားရို ျားံ
အြှတ် ၁၈ ၊
စတာင်တွငျား် ကကျားပြှိ ှုံ့နယ်၊
ြစကွျား
၁၄။

MON0379

အြှတ် (၂၄)
စမခလ င်တြ်ရင်ျား၊ သထံို

၁၅။

MON0163

အြှတ် (၈)
စမခလ င်တြ်ရင်ျား၊
ဘျားလင်ျား

၁၆။

NPW0074

စနမြည်စတာ်
တှိိုငျား် ေေ်ဌာနခ ြ်ရို ျားံ ဝင်ျား

င်မြင်

က်သွယ်စရျား
ေေ်

င်စရျားတြ် ွြဲှုံ့ ၊

အြှတ် (၂) အ

င်မြင်

က်သွယ်စရျား
တြ်ရင်ျားနင
ှ ် အြှတ် (၈)
စလစ ကာင်ျားရန်
ကာကွယ်စရျား
က်သွယ်စရျားတြ်ရင်ျား
တှိိုြါဝင်သည်။
စရွှှုံ့စမြာင်ျားယာဥ်မ င်
တာဝါတှိိုင်
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စနာက်

က်တွြဲ ၅။

၁၇။

NPW0040_ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ကာကွယ်စရျား
1

စနမြည်စတာ်

တကကသှိိုလ်

နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ကာကွယ်စရျား
တကကသှိိုလ်၊
သင်တန်ျားသာျားြ ာျားသည်
အဆင်မမင် ေေ်ဘက်
အရာရှှိကကျားြ ာျား
မ ေ် ကသည်။
သင် ကာျားြှုြ ာျားထြဲတွင်
ေေ်စရျားသှိြပံြညာနှင်
နည်ျားြညာတှိို
ြါဝင်သည်။ Rooftop
tower

၁၈။

NPW4001

အြှတ် (၃) ေေ်တြ်
လူစနစ

၁၉။

RKE0233

စနမြည်စတာ်

စရွ ှုံ့လ ာျားယာဥ်

ရခှိိုင်

အစနာက်တှိိုငျား်

ာင်

အြှတ် (၉၁၉)
အင်ဂ္ င်နယာ တြ်ရင်ျား၊

ေေ်ဌာနခ ြ် တည်စနရာ

အန်ျားပြှိ ှုံ့နယ်၊ ရခှိိုင်
၂၀။

SHN0001_

လာျားရှုှိျား ပြှိ ှုံ့နယ် -

ရှြ်ျား

အစမခေှိိုက်ေခန်ျားအတွင်ျား၊

01

စနရာအတှိအက

ေေ်တြ်ဂ္ှိိုစဒါင်နင
ှ ်

ြသှိရြါ။

အရာရှှိတေ်ဥျား၏
အှိြ်အနျား၊

၂၁။

SHN0005

အြှတ် (၃၅)

ရှြ်ျား

Taicom JSC ကှိို

အစမြာက်တြ်၊

ထြ်

င်

ြိုနျား် ရို င
ှိ ပ် ြှိ ှုံ့နယ်

ကန်ထရှိိုက်စြျားထာျားသ
ည်

၂၂။

SHN0118

ေေ်စမြမြင် တှိိုက်ြွြဲဝင်

ရှြ်ျား

မ

ရှ

ရှြ်ျား

Taicom JSC ကှိို

သင်တန်ျားတြ် ွြဲှုံ့၊
ရြ်စ
၂၃။

SHN0121

ာက်

ေေ်တြ်ဗ ဟာယူနေ်၊
ြှိိုငျား်

တ်ပြှိ ှုံ့နယ်

ထြ်

င်

ကန်ထရှိိုက်စြျားထာျားသ
ည်
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စနာက်

က်တွြဲ ၅။

၂၄။

SHN0734

ေေ်တြ် ကင်ျားေခန်ျား၊

ရှြ်ျား

မ

ရှ

ရှြ်ျား

မ

ရှ

ရှြ်ျား

မ

ရှ

ရှြ်ျား

မ

ရှ

ရှြ်ျား

မ

ရှ

ရှြ်ျား

လွှိ င်ြန်ျားကွှိ င်နင
ှ ်

စလာက်ကှိိုင် ပြှိ ှုံ့နယ်။
၂၅။

SHN0808

အြှတ် (၂၈၁)
စမခလ င်တြ်ရင်ျား၊
ြှိိုငျား် ယန်၊ ရှြ်ျား

၂၆။

SHN1038

အြှတ် (၉၁၂) ေေ်တြ်
အင်ဂ္ င်နယာ တြ်ရင်ျား
လာျားရှုှိျား

၂၇။

SHN1064

အြှတ် (၅၂၂)
စမခမြန်တြ်ရင်ျား၊
လာျားရှုှိျား။

၂၈။

SHN1192

အြှတ် (၃၅၁)
အစမြာက်တြ်၊
တန်ယန်ျား ပြှိ ှုံ့နယ်

၂၉။

၃၀။

SHN1231

SHN1233

အြှတ် (၂၂၆ )
စမခလ င်တြ်ရင်ျား၊

လွယ်စြာ်

က ှိ င်ျားတံို ပြှိ ှုံ့နယ်။

စတာင်ကိုနျား် ေခန်ျားအ ကာျား

ေေ်

င်စရျားကွြ်ကြဲြှု

ရှြ်ျား

မ

ရှ

ရှြ်ျား

က ှိ င်ျားတံို၏

အြှတ် (၁၈)၊ ြှိိုငျား် မ တ်၊
ြှိိုငျား် မ တ်ပြှိ ှုံ့နယ်
၃၁။

SHN1240

ကတှိဂ္ံတှိိုငျား် ေေ်ဌာနခ ြ်၊
က ှိ င်ျားတံို

အစရှ ှုံ့စတာင်၊
က်သွယ်စရျား
ယူနေ်ြ ာျား၏ တည်စနရာ၊

၃၂။

SHN1266

အြှတ် (၁၅)

ရှြ်ျား

ြှိိုငျား် ေံပြှိ ှုံ့စဘျား၊

စမခလ င်တြ်ရင်ျား၊ ြှိိုငျား် ရှုျား

က ယ်မြန်စသာ

ပြှိ ှုံ့နယ်

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျား
အတွငျား် ၊
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စနာက်

က်တွြဲ ၅။

၃၃။

SHN1349

ြင်ျားစထာက်

ရှြ်ျား

MEC တာဝါတှိိုင်

ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျား၊

တေ်ခိုနင
ှ ် Viettel ြှ

က ှိ င်ျားတံို

စထာက်ြံစနစသာ MEC
အစမခခံအစ

ာက်အအံို

ြ ာျားကှိို မြသစနသည်။
ေေ်တြ်
ဟယ်လစကာ်ြတာ
င်ျားကွငျား် စဘျားနာျားအနျား။
၃၄။

SHN1405

ေေ်တြ်သင်တန်ျားစက ာ

ရှြ်ျား

င်ျားက ှိ င်ျားတံို
၃၅။

SHN1527

ြသှိရှှိရစသျားသည်

က ှိ င်ျားတံိုပြှိ ှုံ့ နှင်
စလ

ရှြ်ျား

ှိြ်အနျား

ကှိိုျားကန်စဒသ၊

ေခန်ျား၊

ကင်ျားစောင်ေခန်ျားနင
ှ ကြ်
်

စလာက်ကှိိုငပ် ြှိ ှုံ့နယ်

ရက်တွင်
တာဝါတှိိုငရ
် ှှိသည်။
စသခ ာေွာ စောင်စနသည်
အစောင်ရှှိသည်။ အမခာျား
ေေ်တြ်အစ

ာက်အအံို

ြ ာျားနင
ှ လည်
်
ျား
နျားကြ်ေွာရှှိသည်။
၃၆။

TNI0220

စရတြ်/ေေ်တြ်

တနသဂာရ

အစမခေှိိုက်ေခန်ျား စရမ
၃၇။

YGN0024

စမြယာြဋှိြကခ ရ
မ ေ်ြွာျားစန

ြဲ စနရာစဒသ

ပြှိ ှုံ့နယ်

ေေ်တြ်ရွာ၊ ြဂ္ဂလာဒံို

ရန်ကိုန်

က်သွယ်စရျား ယူနေ် ၃
ခို တည်ရှှိစသာစနရာ

၃၈။
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YGN1605

စနာက်

MEC ြင်ြ ဂ္ှိိုစဒါင်

က်တွြဲ ၅။

ရန်ကိုန်

မ

ရှ

အဆြံျားု သတ်မှတစ
် ု

ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှင်

1

အလှိိုအရ “ခရှိိုန”
၎င်ျား၏ စခါင်ျားစ

ှိိုသည်ကှိို “တြ်ြစတာ်နင
ှ ်

5

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ှိိုငရ
် ာ

တရာျားရို ျားံ အစြေါ် စရာြ သစဘာတူောခ ြ်၊ ြိုဒြ
် ၇။

ာင်ြှုကှိို တှိိုက်ရို က
ှိ ်မ ေ်စေ

သှိိုြဟိုတ် သွယ်ဝှိိုက်၍မ ေ်စေ အက ှိ ျားမြတ်

6

မ ေ်စေသည် ေျားြွာျားစရျား၊ ကိုနသ
် ွယ်စရျား၊

တရာျားရို ျားံ အစြေါ် စရာြ သစဘာတူောခ ြ်၊ ြိုဒြ
် ၈။

ြှိသာျားေို
ှိိုငရ
် ာ
ခ ှိတ်

က်

ံစရျားနင
ှ ် လိုြ်ငန်ျားလည်ြတ်စရျား

က်

ံစရျားြ ာျားြှတ

င် နျားနျားေြ်ေြ်

က်ြှုြ ာျား ရှှိစနသည်” တသျားြိုဂ္ဂလ

သှိိုြဟိုတ် ကိုြပဏြ ာျားဟို အဓှိြပယ် ွင်

ှိို

ထာျားသည်။ A/HRC/42/CRP.3၊ ောြှိိုဒ် ၇၆။

7

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ှိိုငရ
် ာ

အစမခခံြူ ၃-၆၊ ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ်

လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ လြ်ျားညွှန်

အစမခခံြူဝါဒြ ာျား၊ OECD (၂၀၁၁)၊ OECD ၏

နှိင
ို င
် ေ
ံ ံို ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေိုြ ာျားအတွက်
လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျား, OECD ထိုတ်စဝြှု၊ အခန်ျား ၄။

2

Mytel အသံိုျားမြ သူ ၁၀ သန်ျား စက ာ်သွာျားပြ

မြည်သူတြ်ြစတာ် သတင်ျားော (ဇွနလ
် ၅ ရက်၊
၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://en.qdnd.vn/economy/militarybusinesses/Mytel-surpasses-10-millionsubscribers-517321

3

မ ည်

ူဆက်ဆံရ ်းနှင် စတ်ဓောတ်စစ်ဆင်ရ ်း

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား

ှိိုငရ
် ာ

တရာျားရို ျားံ အစြေါ် စရာြ သစဘာတူောခ ြ်။
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အဆံု်း

တ်မှတ်စု

အစမခခံြူ ၁၁-၁၄၊ ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ်

လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ လြ်ျားညွှန်

အစမခခံြူဝါဒြ ာျား။

9

ညွှ က် ကော်းရ ်းမ်းရံု်း။

4

8

အစမခခံြူ ၁၅-၂၂၊ ကိုလသြဂ္ဂ၏ ေျားြွာျားစရျားနင
ှ ်

လူအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ လြ်ျားညွှန်

အစမခခံြူဝါဒြ ာျား။

16
10

OECD (၂၀၁၁ခုနစ
ှ ်)၊ OECD ၏ နှိင
ို င
် ေ
ံ ံို

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေိုြ ာျားအတွက်
လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျား၊ OECD ထိုတ်စဝြှု, အခန်ျား ၄။

11

OECD (၂၀၁၁ခုနစ
ှ ်)၊ OECD ၏ နှိင
ို င
် ေ
ံ ံို ေျားြွာျားစရျား

လိုြ်ငန်ျားေိုြ ာျားအတွက် လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျား၊ OECD
ထိုတ်စဝြှု၊ အခန်ျား ၇။

OECD (၂၀၁၉ခုနစ
ှ ်)၊ တာဝန်ယူြှုရှှိစသာ

ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားြ ာျား စငွစခ ျားမခင်ျားနင
ှ ်
စငွစ ကျားသက်စသခံောခ ြ်ြ ာျား မြ လိုြ်မခင်ျား
တှိိုအတွက် တင်ကကှိ ေံိုေြ်ျား ေေ်စ ျားြှုြ ာျား - OECD
၏ နှိင
ို င
် ေ
ံ ံို ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားေိုြ ာျားအတွက်
လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျားကှိို အစကာင်အထည်
စ ေါ်စနသည် ဘဏ်ြ ာျားအတွက် အဓှိက
ေဥ်ျားောျားရြည် အခ က်ြ ာျား။

13

17

au devoir de vigilance des sociétés mères et
des entreprises donneuses d’ordre

14

ဝါေ်ေန်ျားနာျား သစဘာတူညခ က်။

https://www.wassenaar.org

15

အစမခခံဥြစဒဝါဒ နှင် မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှ ေေ်တြ်၊ 54
Law & Society Rev. 487 (၂၀၂၀ခုနစ
ှ ်)။

ရြ်တည်ခ က် 2008/944/CFSP ဒဇင်ဘာ ၈
ှိိုငရ
် ာ

နည်ျားြညာနှင် ြေစည်ျားကှိရှိယာြ ာျား၏
ထိုတ်ကိုနြ
် ာျားအာျား ထှိနျား် ခ ြ်ရာတွင် လှိိုက်နာစေရန်
ဘံိုေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား မြဌာန်ျားမခင်ျား။
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မြည်စထာင်ေို မြန်ြာနှိင
ို င
် စ
ံ တာ် ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို

အစမခခံဥြစဒ (၂၀၀၈ခိုနေ
ှ ်)၊ အ ုင်း် ၆ (စ)။

19

Melissa Crouch၊ ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို အစမခခံဥြစဒကှိို

ကကှိ တင် မြင် င်လိုြ်စ ာင်မခင်ျား - အာဏာြှိိုင်
အစမခခံဥြစဒဝါဒ နှင် မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှ ေေ်တြ်၊ 54
Law & Society Rev. 487(၂၀၂၀)။

မြန်ြာေေ်တြ်ရာဇဝတ်ဂ္ှိိုဏျား် - ြံေ
ို ံတက မခောျားြှု

Justice For Myanmar။
https://www.justiceformyanmar.org/stories/
myanmars-military-cartel-corruption-bydesign

21

“မြန်ြာ“

ြှိိုင်

ဥစရာြသြဂ္ဂစကာင်ေ၏ ဘံိုသစဘာ

ရက်စန၊ ၂၀၀၈ ခိုနေ
ှ ်၊ ေေ်ဘက်

Melissa Crouch၊ ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို အစမခခံဥြစဒကှိို

ကကှိ တင် မြင် င်လိုြ်စ ာင်မခင်ျား - အာဏာြှိိုင်

20

Loi no. 2017-399 du 27 Mars 2017 relative

ံိုျားမ တ်ခ က်

2013/184/CFSP။

18
12

ဥစရာြသြဂ္ဂစကာင်ေ၏

ှိိုသည်ြှာ “မြန်ြာ”

ှိိုသည်၏

ှိိုငြ
် ှုကှိို စ ေါ် မြသည် ြံိုေံမ ေ်ပြျား

တခ ှိ ှုံ့အ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျား၏ တရာျားဝင်နာြည်ြ ာျားတွင်
အသံိုျားမြ စလရှှိြါသည်။

22

YSX ောရင်ျားသွငျား် ေျားြွာျားစရျား လိုြ်ငန်ျားေိုသည်

မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို ခ ြ်ျားသာစေသည်။
https://www.justiceformyanmar.org/stories/

29

yangon-stock-exchange-listed-logisticsconglomerate-to-enrich-myanmar-military

ဥြြာအာျားမ င် ကိုလသြဂ္ဂ၏ IIFFMM

အေရင်ခံော UN IIFFMM A/HRC/42/CRP.5 ကှိို
ကည်ြါ။ အလာျားတူ ၁၉၉၄ ြှ ၂၀၀၈ ခိုနေ
ှ ်အထှိ
ထိုတ်မြန်ခြဲစသာ မြည်စထာင်ေိုမြန်ြာနှိင
ို င
် ံ

23

Desmond Ball, မြန်ြာ၏

အြ ှိ ျားသာျားညွနစြါင်
်
ျားအေှိိုျားရ၏ လူအခွငအစရျား
်

ေေ်တြ်လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ခ က်ြ ာျား - ောြ က်နာှ ၉၂

ြှတ်တြ်ျားတင်ဌာန၏ လူအခွငအစရျား
်

(၁၉၉၈ခိုနေ
ှ ်)။

နှေ်ေဥ်ြှတ်တြ်ျားြ ာျားကှိိုလည်ျား ကည်နှိင
ို ြ
် ါသည်။
https://www.burmalibrary.org/en/category/

24

Desmond Ball, မြန်ြာ၏

burma-human-rights-yearbooks-1994-2008

ေေ်တြ်လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ခ က်ြ ာျား - ောြ က်နာှ ၁၀၄
(၁၉၉၈ခိုနေ
ှ ်)။

30

UN IIFFMM၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏

ေျားြွာျားစရျား
25

Desmond Ball, မြန်ြာ၏

ှိိုငရ
် ာ အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျား၊

A/HRC/42/CRP.3၊ ောြှိိုဒ် ၈၀။

ေေ်တြ်လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ခ က်ြ ာျား - ောြ က်နာှ ၂၂၄
(၁၉၉၈ခိုနေ
ှ ်)။

31

Kaladan Press Network၊ အလယ်သံစက ာ်

လူသတ်ကွငျား် (၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
26

UNIDIR,

ှိိုငဘ
် ာအညွှနျား် ကှိနျား် - နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

http://www.kaladanpress.org/images/docu

လံိုမခံ စရျား ြံိုေံြ ာျားနင
ှ ် ခွြဲမခြ်ျားေှိတ်မ ာသံိုျားသြ်ခ က်၊

ment/2018/KillingFieldsWEB--01.pdf

ောြ က်နာှ ၃၆ (၂၀၁၃)။

အလယ်သံစက ာ် အေိုအမြံ လှိိုက်သတ်ြှုတွင်

http://www.unidir.org/files/publications/pdf

ြါဝင်စနစသာ တာဝါတှိိုငြ
် ာျားြှာ

s/cyber-index-2013-en-463.pdf

၎င်ျားတှိိုကွနရ
် က်တွင် ြါဝင်စသာ ဝန်စ
စရာင်ျားခ သူြှ ြှိိုင်

27

Andrew Selth, တြ်ြစတာ်ကှိို

ာင်ြှု

ှိိုငလ
် ည်ြတ်စနမခင်ျားမ ေ်ပြျား

မြန်ြာအေှိိုျားရအာျား ေံိုေြ်ျားေေ်စ

ျားစြျားရန်

အသွငစ
် မြာင်ျားမခင်ျား - ၁၉၈၈ ြှေ၍

တယ်လစနာြှ တိုနမြန်
် ခြဲြါသည်။ အ

ှိိုြါ

မြန်ြာတြ်ြစတာ် လက်နက်ကှိိုငတ
် ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၊

စတာင်ျား

ောြ က်နာှ ၂၆-၂၇ (၁၉၉၆)။

က ျားလွနစ
် သာ နှိင
ို ်ငတ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို

ှိိုခ က်ြှာ မြန်ြာနှိင
ို င
် က
ံ ြဲသှိို ေေ်တြ်ြှ

အစရျားယူနင
ှိို သ
် ည်
28

စြာင်စအာင်ြ ှိ ျား၊ တြ်ြစတာ်ကှိို ထူစထာင်မခင်ျား -

ောြ က်နာှ ၁၅၄ (၂၀၀၉)။

အစ

ာက်အအံိုြ ာျားကင်ျားြြဲစနသည် နှိင
ို င
် အ
ံ တွက်

အထက်ြါအ ကံမြ ခ က်သည် ေှိိုျားရှိြ် ွယ်ရာ
အ ကံမြ ခ က်မ ေ်စနြါသည် (နှိဝ
ို င်ဘာ ၂၉ ရက်စန၊
၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။ ကလာဒန် သတင်ျားကွနရ
် က်၏
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35

အေရင်ခံောအစြေါ် ထိုတ်မြန်စ ကညာခ က်ကှိို
ဤတွင် ကည်ြါ။
https://www.telenor.com/media/announcem
ent/statement-on-report-from-kaladanpress-network
၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် စအာက်တှိိုဘာ ၂၇ ရက်စနတွင်
စနာ်စဝျားနင
ှိို င
် ရ
ံ ှှိ OECD ၏ နှိင
ို င
် အ
ံ
က်သွယ်ရန်

င်

ံိုခ က်ဌာနြှ

အလယ်သံစက ာ်အတွက် အြှနတ
် ရာျား
စတာင်ျား

ှိိုစနစသာ စကာ်ြတထံြှ

တှိိုငတ
် န်ျားြှုတေ်ရြ်ကှိို လက်ခံရရှှိခြဲြါသည်။
https://www.responsiblebusiness.no/news/t
he-norwegian-ncp-accepts-new-complaintcsja-vs-telenor/

32

ြဋှိြကခ၏ လူသာျားခ င်ျားောနာြှု ှိိုငရ
် င်
သက်စရာက်ြှု အစြေါ် ကိုလသြဂ္ဂြှ
ေှိိုျားရှိြ်ြူြန်ြှုရှှိစ ကာင်ျား ထိုတ်စ ေါ် မြခြဲပြျား
နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လူသာျားခ င်ျား ောနာြှု ှိိုငရ
် ာ
ဥြစဒြ ာျားကှိို သက် ှိိုငသ
် ူအာျားလံိုျားြှာ
စလျားောျားလှိိုက်နာရန်နင
ှ ် လူသာျားခ င်ျားောနာြှု ှိိုငရ
် ာ
လက်လှြ်ျားြြှုကှိို ခွငမြ
် စြျားရန် စတာင်ျား ှိိုခြဲသည်
(ဇွန် ၂၈ ရက်စန၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://myanmar.un.org/en/51223-unitednations-expresses-concern-overhumanitarian-impact-conflict-rakhine-andsouthern-chin

36

ကိုလသြဂ္ဂ လူအခွငအစရျားစကာင်
်
ေ၊

မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ ရှိိုဟင်ဂ္ ာ ြွတ်

လင်ြ ာျားနင
ှ ်

အမခာျားလူနည်ျားေိုြ ာျား၏ လူအခွငအစရျား
်
အစမခအစန
A/HRC/RES/39/2။

ကိုလသြဂ္ဂ - ရခှိိုငန
် င
ှ ် ခ င်ျားမြည်နယ်စတာင်ြှိိုငျား် ရှှိ

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာစရျားအ ွြဲှုံ့ - မြန်ြာ၊

ရခှိိုငြ
် ဋှိြကခ

ှိိုျားရွာျားလာသည်နင
ှ ် အြျှ

လက်လွတ်ေြယ် စလစ ကာင်ျားတှိိုက်ခှိိုက်ြှုြ ာျားက
အရြ်သာျားြ ာျားကှိို စသစ ကစေသည် (ဇူလှိိုင် ၈
ရက်စန၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.amnesty.org/en/latest/news/20
20/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-

33

ဗြာ/မြန်ြာ - နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား ှိိုငရ
် ာ

kill-civilians-rakhine/

တရာျားရို ျားံ ။ https://www.icccpi.int/bangladesh-myanmar

37

မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ လူအခွငအစရျား
်

အစမခအစနနှငြတ်
်
သက်၍ အထူျားေံိုေြ်ျားစရျား
34

AFP၊ မြန်ြာ “ရှငျား် လင်ျားစရျားေေ်

င်စရျား” ြှ

အရာရှှိ၏ အေရင်ခံော A/HRC/43/59 ောြှိိုဒ် ၅၁။

စထာင်စြါင်ျားြ ာျားေွာ ထွက်စမြျားစနရသည်အစြေါ်
ကိုလသြဂ္ဂြှ ေှိိုျားရှိြ်ြူြန်စနသည် DW (ဇွန် ၂၈,
၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။ https://www.dw.com/en/unconcerned-as-thousands-flee-myanmarclearance-operation/a-53972650
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38

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွငအ
်
ွြဲှုံ့ ၊ မြန်ြာ-

“အလယ်စခါင်တွင် ြှိတ်ြှိစနမခင်ျား” မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ
စမြာက်ြှိိုငျား် ရှြ်ျားမြည်နယ်ရှှိ ြဋှိြကခအ ကာျား
အရြ်သာျားြ ာျားအစြေါ် အလွြဲသံိုျားောျားလိုြ်ြှုြ ာျား

(စအာက်တှိိုဘာ ၂၄, ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.amnesty.org/en/documents/as
a16/1142/2019/en/

39

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/
activists-charged-06242020154538.html

43

Sebastian Strangio၊ ေေ်

န်က င်စရျား

နဒမြသူ

စက ာင်ျားသာျားြ ာျားအာျား ြ်ျား ျားြှုြ ာျား မြန်ြာက

မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ

လူအခွငအစရျား
်
အစမခအစနြ ာျားအစြေါ်
အထူျားေံိုေြ်ျားစရျားအရာရှှိ၏ အေရင်ခံော
A/HRC/43/59, ောြှိိုဒ် ၁၅။

အရှှိနမ် ြင်လာ၊ the Diplomat (စအာက်တှိိုဘာ ၂
ရက်စန၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://thediplomat.com/2020/10/myanmar
-accelerates-arrests-of-student-anti-warprotesters/

40

Nathan Vanderklippe, ‘က စနာ်က

မြဿနာလိုြ်တယ်လှိို သူတှိိုက ထင်တယ်’ မြန်ြာတေ်ဥျား ထွက်စမြျားစနရမခင်ျားသည် အရြ်ဘက်
လူအ ွြဲှုံ့အေည်ျားအစြေါ် စနာက် ံိုျားတှိိုက်ခှိိုက်ြှု
မ ေ်သည်၊ the Globe and Mail (ြတ်လ ၁၀
ရက်စန၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.theglobeandmail.com/world/ar
ticle-they-think-i-make-trouble-myanmarman-on-the-run-is-latest-attack/

41

ေံယြင်ျားစအာင်၊ စအစအ သတင်ျားမြ လိုြ်ြှုနင
ှ ်

ြတ်သက်ပြျား သတင်ျားစထာက်ြ ာျားအာျား မြန်ြာရြဲြှ
ြ်ျား ျားေေ်စ ျားြှုြ ာျား

က်လိုြ်စန၊ ဧရာဝတr

44

Htwe Thein၊ ခရှိိုနဝါဒြှ စရစြေါ်

yanmar-police-continue-arrestsinterrogations-reporters-aa-coverage.html

42

စဝယံြှိိုျားမြင်၊ မြန်ြာ ရခှိိုငစ
် ဒသတွင် အင်တာနက်

ြှိတ်ြင်ြှုအာျား

နဒမြြှုအစြေါ် တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူ

၆ ဥျားအာျား တရာျားေွြဲ၊ RFA (ဇွန် ၂၄, ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
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အိုြ်ခ ြ်သည် ေနေ်သှိိုလာျား၊ မြန်ြာမြည်ရှှိ
ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုငမ် ြ လိုြ်မခင်ျားနင
ှ ် ေျားြွာျားစရျား
စရစြေါ် ြ ာျား၊ 46 J. Contemporary Asia
ောြ က်နာှ ၁၈၊ ၁၉၊ ၃၇-၃၈ (၂၀၁၆)။

45

UN IIFFMM၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေျားြာွ ျားစရျား

အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျား A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ် ၆
(က) နှင် ောြှိိုင် ၅၅။.

46

UN IIFFMM၊ A/HRC/39/64 ောြှိိုဒ် ၉၂။

47

UN IIFFMM၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေျားြာွ ျားစရျား

(ဧပြလ ၁ ရက်စန၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.irrawaddy.com/news/burma/m

Michele Ford၊ Michael Gillan နှင် Htwe

အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျား၊ A/HRC/42/CRP.3
တွင် ကည်ြါ။

48

ဥာဏ်လှုှိငလ
် င်ျား၊ မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ ာျား ကကျားြာျားစသာ

အစကကျားထိုထြဲ ထာျားခြဲခ ှိနတ
် ွင် ေေ်တြ်

53

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားအိုနေ
် ိုကကျားက လူထိုထံြှ
အက ှိ ျားအမြတ်ြ ာျား သှိြ်ျားယူခြဲ၊ Myanmar Now
(ဇွန် ၂၇, ၂၀၂၀)။ https://myanmarnow.org/en/news/military-conglomerateshields-profits-from-the-public-whileleaving-myanmar-with-massive-debt.

49

အစဝျားြှ အာရံိုခံ စမြမြင် အစမခေှိိုက်ေခန်ျား၊

မြန်ြာ ေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ။
https://www.mecwebsite.com/remotesensing-ground-station/.

ေျားြွာျားစရျား

Ricky J. Lee၊ အေွနျား် စရာက် အ ကြ်ျား က်ြှု

တှိိုက် က်စရျား ေေ်ြွြဲြ ာျားတွင် ပဂ္ှိ လ်တို
က်သွယ်စရျားေနေ်၊ အစဝျားထှိနျား် အာရံိုခံမခင်ျား နှင်
စမြမြင် တည်စနရာ ရှာစ ွမခင်ျားေနေ်တှိိုအာျား
ေေ်တြ်ြှ အသံိုျားမြ ြှု၊ ောြ က်နာှ ၇၉၊ J. Air L. &
Com - ောြ က်နာှ ၆၉၊ ၈၁-၈၁ (၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်)။

51

Myanmar Sigma Wire and Cable Factory,

မမ မ
် ောစီ်း ွော်းရ ်းရကော် ုရ ်းရှင်း် ။
https://www.mecwebsite.com/myanmarsigma-wire-and-cable-factory-hlaing-tharyar-2/

54

UN IIFFMM၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏

ေျားြွာျားစရျား

ှိိုငရ
် ာ အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျား၊

A/HRC/42/CRP.3။

UN IIFFMM၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏

ေျားြွာျားစရျား

55

UN IIFFMM - မြန်ြာေေ်တြ်၏

ေျားြွာျားစရျား
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ှိိုငရ
် ာ အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျား၊

A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ် ၁၈၈ (ဂ္)။

ေျားြွာျားစရျား

ှိိုငရ
် ာ အထူျားစ

ာက်ရွက်ခ က်ြ ာျား

(ဗြာ) ေည်ျားြ ဥ်ျားြ ာျား (SOR/2007-285)။

57

၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်တွင် Viettel အြှတ်တံ

ှိြ်ကှိို Brand

Finance က အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၅.၈ ဘလယံမ င်
တန် ှိိုျားမ တ်ထာျားပြျား တန် ှိိုျားအရှှိ
အြှတ်တံ

ှိြ်ြ ာျားထြဲတွင် အ

ံိုျား နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
င် ၃၅၅ ၌

ရြ်တည်လ က်ရှှိသည်။ Brand Finance Global

500 2020 တွင် ကည်ြါ။
https://brandfinance.com/knowledgecentre/reports/brand-finance-global-5002020/

Viettel ြဋှိညာဥ်ောခ ြ် 05/2018 / ND-CP,

ြိုဒြ
် ၁။

59

Viettel ြဋှိညာဥ်ောခ ြ် 05/2018 / ND-CP,

ြိုဒြ
် ၄၁၊ ၁။
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ှိိုငရ
် ာ အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျား၊

A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ် ၆ (ဃ)။

58
52

ှိိုငရ
် ာ အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျား၊

A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ် ၆ (က)။

56
50

UN IIFFMM၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏

65
60

Viettel ြှ အ င်မြင် အရာရှှိအသေ်ြ ာျား ခန်အြ်၊

မြည်သူတြ်ြစတာ် သတင်ျားော (နှိဝ
ို င်ဘာ ၂၈,
၂၀၁၈)။
https://en.qdnd.vn/economy/military-

UAS/RPAS၊, 13 Defence Review Asia၊
ောြ က်နာှ ၁၄-၁၆ (၂၀၁၉ခိုနေ
ှ ်)။

66

VTX။ http://www.vtx.vn/

67

Nguyen Thi Anh နှင် Nguyen Tien Dat၊

businesses/viettel-appoints-new-seniorstaff-499486

61

Viettel Group၊ Viettel ြှ ၎င်ျား၏

လက်စအာက်ခံ ကိုြပဏြှတ

င် ဗယက်နြ်တွင်

ဒဂ္ ေ်တယ် စတာ်လှနစ
် ရျား တေ်ခိုကှိို ေတင်လှိိုက် PR
Newswire (ဇူလှိိုင် ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://en.prnasia.com/releases/apac/viettel
-sets-off-a-digital-revolution-in-vietnamthrough-its-new-subsidiary-company252203.shtml

62

ြြဲထှိနျား် ေနေ်သံိုျား ခြဲယြ်ျားြ ာျားတွင် ထှိနျား် ခ ြ်သည်
ဗ ဟာြ ာျားကှိို အစကာင်အထည်စ ေါ်ြှုနင
ှ ် သံိုျားသြ်ြှု၊
၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် ေနေ် သှိြပံနင
ှ ် အင်ဂ္ င်နယာ

Long Van၊ Viettel ေေ်တြ် ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျားနင
ှ ်

အြည်စမြာင်ျားလြဲ၊ Vietnam Economic Times
(ဇ ် ၀ါ ီ ၁၄ က်၊ ၂၀၁၈ခုနစ
ှ ်)။

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ညလာခံ (ICSSE)၊ Dong Hoi၊
ဗီယက် မ်။

68

ness/viettel-renamed-military-industry-andtelecoms-group.

Viettel ဒဂ္ရအြှိန် ၀၅/၂၀၁၈ / ND-CP, ဒ
ု မ
်

၄.၁ (က)။

ညွှန် ကာျားြှုအေအေဉ် အသေ်တေ်ရြ်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်
စ ကျားနန်ျား မြ လိုြ်မခင်ျား၊
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က်သွယ်စရျားနင
ှ ်

ကွနမ် ြ တာေနေ်သွငျား် မခင်ျား ဒိုတှိယအကကှိြ်
နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ညလာခံ (SigTelCom)၊
ုချီမင််းပမြိုွဲ့ရတော်၊ ဗီယက် မ်။

69

Tran Van Duc et al၊ Fuzzy-PI gyro-

damping Controller for Ballistic
ဒဇှိိုငျား် လိုြ်မခင်ျားနင
ှ ် အစကာင်အထည်စ ေါ် မခင်ျား၊
၂၀၂၀ RIVF ကွနမ် ြ တာမြ မခင်ျားနင
ှ ်
နည်ျားြညာြ ာျား

Viettel ဒဂ္ရအြှိန် 05/2018 / ND-C။

211

ThanhHao-Nguyen et al၊ raster ေနေ်မ င်

ကွနမ် ြ တာ န်သာျားမြင်စြေါ်က

http://www.vneconomictimes.vn/article/busi

64

ှိိုငရ
် ာ

န်တျားစမြမြင်စြေါ်တွင် မြင်ကွငျား် တွက်ခ က်ြှု

စ ကျားနန်ျား က်သွယ်စရျားအိုြ်ေိုကှိို

63

Geoff Slocombe၊ အာရှ စဝဟင်ထြဲြှ

က်သွယ်စရျား

ှိိုငရ
် ာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ညလာခံ၊

ုချီမင််းပမြိုွဲ့ရတော်၊ ဗီယက် မ်။

76
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.

(စအာက်တှိိုဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင်
တင်သွငျား် သည်)။

77

အစြရှိကန် ြူြှိိုငခ
် ွင် နံြါတ် 16,670,173

(စအာက်တှိိုဘာ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင်
တင်သွငျား် သည်)။

တင်သွငျား် သည်)။

အစြရှိကန် ြူြှိိုငခ
် ွင် နံြါတ် 16,198,967

(နှိဝ
ို င်ဘာ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် တွင်
တင်သွငျား် သည်)။

73

တင်သွငျား် သည်)။

(စအာက်တှိိုဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင်
တင်သွငျား် သည်)။

74

က်ဒရယ်

က်သွယ်စရျားစကာ်ြရှငသ
် ှိို

တရာျားစရျားဌာနြှ စြျားြှိိုစသာော ( သဂ္ိုတ် ၃ ရက်စန၊
၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://licensing.fcc.gov/myibfs/download.d
o?attachment_key=1481593

အစြရှိကန် ြူြှိိုငခ
် ွင် နံြါတ် 16,202,090

(နှိဝ
ို င်ဘာ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင်
တင်သွငျား် သည်)။

75

အစြရှိကန် ြူြှိိုငခ
် ွင် နံြါတ် 16,550,113

( သဂ္ိုတ် ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် တင်သွငျား် သည်)။

80

အစြရှိကန် ြူြှိိုငခ
် ွင် နံြါတ် 16,688,966

အစြရှိကန် ြူြှိိုငခ
် ွင် နံြါတ်16,679,387

(နှိဝ
ို င်ဘာ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင်

79
72

အစြရှိကန် ြူြှိိုငခ
် ွင် နံြါတ် 16,667,910

(စအာက်တှိိုဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင်

78
71

အစြရှိကန် ြူြှိိုငခ
် ွင် နံြါတ် 16,668,777

81

Mark Harris၊ အထူျားသျားသန် -

ဒံျားို က ည်အေှိတ်အြှိိုငျား် ြ ာျား ခှိိုျားထိုတ်ရန်
ကကှိ ျားောျားစနသည် ဗယက်နြ်

အစြရှိကန် ြူြှိိုငခ
် ွင် နံြါတ် 16,217,762

(ဒဇင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်တွင်
တင်သွငျား် သည်)။

ြဲလ် ိုနျား် ကိုြပဏနှင်

၎င်ျားကှိို ရြ်တန်ခြဲသည် ေြှိိုင၊် OneZero (ဇွန် ၁၈,
၂၀၁၉)။
https://onezero.medium.com/exclusive-thevietnamese-cellphone-company-that-triedto-smuggle-missile-parts-and-the-spieswho-29c89e8b6b9a.
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86
82

McDermott Will & Emery ြှ

နှိင
ို င
် မံ ခာျားစအျားဂ္ င် ြှတ်ြံိုတင်မခင်ျား ဥြစဒအ ွြဲှုံ့သှိို
စလျှာက်လွှာတင်မခင်ျား (ဇူလှိိုင် ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၈
ခိုနေ
ှ ်)။ https://efile.fara.gov/docs/6447Exhibit-AB-20180710-3.pdf

83

န်၏

ဗှိိုလ်ခ ြ်ြ ာျားြှ က ျားလွနစ
် သာ လူအခွငအစရျား
်
ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျား၏ ရှည်လ ာျားသည် ရာဇဝင်
(၂၀၁၈ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.hrw.org/report/2018/06/27/ca
mbodias-dirty-dozen/long-history-rightsabuses-hun-sens-generals

84

ေေ်တြ်က ြှိိုက် ြ
ံ ှိိုြှိို စတာင်ျားခံ၊ The Cambodia
Daily (ဇူလှိိုင် ၃၀ရက်, ၂၀၁၅ခိုနေ
ှ ်)။
https://english.cambodiadaily.com/news/mil
itary-seeks-more-money-from-privatefirms-90009/

Human Rights Watch၊ ကစြ္ာဒျားယာျား၏

ညေ်ြတ်စသာ လူတေ်ဒါဇင်- ဟွန်

Neou Vannarin နှင် Stephen Kurczy၊

ဗယက်နြ်ေေ်တြ်ြှိိုင် ကိုြပဏြှာ
ကစြ္ာဒျားယာျားြ ာျားကှိို ိုနျား် င်ြ်ကဒ်ြ ာျား စြျားမခင်ျား၊
The Cambodia Daily (ဇနနဝါရ ၂၂ရက်,
၂၀၀၉ခိုနေ
ှ ်)။
https://english.cambodiadaily.com/news/vnmilitary-owned-company-gives-sim-cardsto-cambodians-85183/

87

တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျားအာျား ေျားြွာျားစရျား အကူအညစြျားြှု

တရာျားဝင်မ ေ်၊ The Cambodia Daily (စ စ ေါ်ဝါရ
၂၆ရက်, ၂၀၁၀ခိုနေ
ှ ်)။
https://english.cambodiadaily.com/news/bu
siness-assistance-to-troops-made-official97781/
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Faustine Kapama၊ ေိုရို ျားံ လှုြ်ရှာျားသည်

ရာဇဝတ်ြှုက Viettel အရာရှှိြ ာျားကှိို တရာျားရို ျားံ သှိို
စရာက်ရှှိစေ၊ Daily News (ြတ်လ ၂၈ရက်၊
၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.dailynews.co.tz/news/2020-03275e7e3308ad10d.aspx

88

ဘယ်လာရိုေ်၊ ဗယက်နြ် ြူျားစြါင်ျားစ ာင်ရွက်ြှု

တှိိုျားခ ြဲှုံ့ရန်၊ ဘယ်လာရိုေ် သြတနှိင
ို င
် ံ၏
ဝန်ကကျားြ ာျားစကာင်ေ (နှိဝ
ို င်ဘာ ၃၀, ၂၀၁၁)။
http://www.government.by/en/content/415
7 နှင် Thong Dat၊ Viettel ြှ ဘယ်လာရိုေ်ကှိို

ြ က်ေှိက ၊ Vietnam Economic Times (ဒဇင်ဘာ
၂, ၂၀၁၄)။
http://vneconomictimes.com/article/busines
s/viettel-sets-sights-on-belarus

89
85

Khy Sovuthy၊ ြိုဂ္ဂလှိကြှိိုင် ကိုြပဏြ ာျားထြ
ံ ှ

Freedom House၊ ဗယက်နြ်၊ ကွနရ
် က်စြေါ်ြာှ

လွတ်လြ်ြှု ၂၀၁၉။
https://freedomhouse.org/country/vietnam/
freedom-net/2019#footnoteref2_enori3a

90

Ibid.

က်သွယ်စရျား ဥြစဒ (မြည်စထာင်ေိုလွှတ်စတာ်

95
91

ဗယက်နြ်အတွက် ဥြစဒ

စ

ှိိုငရ
် ာ ကနဥျား

ာင်ရွက်ခ က်ြ ာျား၊ လူအခွငအစရျား
်
အစမခမြ

အလှည်က သံိုျားသြ်အေရင်ခံော - ဗယက်နြ်
(ဇနနဝါရ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/download
file.aspx?filename=6227&file=EnglishTransl
ation.

92

ဥြစဒ နံြါတ် ၃၁, ၂၀၁၃ ခိုနေ
ှ ်)။

96

Dong Tam ရွ ာ - စသစေစလာက်သည်

BBC News (ဇနနဝါရ ၁၆ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။

ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျား၊ မြန်ြာမြည်တွင်
အင်တာနက်အစမခမြ အမြန်အလှန် လှယ်စရျား ကှိို
ထူစထာင်မခင်ျား၊ ြှိိုစ

51105808

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွငအ
်
ွြဲှုံ့၊

အွနလ
် ှိိုငျား် စြေါ်၌ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ

ှိိုြှုကှိို

ာမြ လိုြ်ြှုနင
ှ ် ရာဇဝတ်စ ကာင်ျား မ ေ်စေြှု၊

ောြ က်နာှ ၆၊ (၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.amnesty.org/download/Docum
ents/ASA4132432020ENGLISH.pdf.

Jared Ferrie၊ မြန်ြာမြည်တွင် စေ ျားစြါစသာ

င်ျားြ်ကဒ်ြ ာျားက

က်သွယ်စရျား စတာ်လှနစ
် ရျားကှိို

စရှ ှုံ့စ ာင်စေနှိင
ို ြ
် ည်၊ ရှိိုက်တာ (ဧပြ ၂၅ရက်,
၂၀၁၃ခိုနေ
ှ ်)။ https://in.reuters.com/article/usmyanmar-telecoms-draw/in-myanmarcheap-sim-card-draw-may-heraldtelecoms-revolutionidUSBRE93N1AX20130424.
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Tenzin Norbhu၊ မြန်ြာ

က်သွယ်ခ ှိတ် က်ြှိပြ၊ ကြ္ာဘဏ်။
https://library.pppknowledgelab.org/docum

‘ကျွနြ
်ို ်တှိိုကှိို အသက်ရှုခွင် စြျားြါ’- ဗယက်နြ်တွင်

94

ာင်စရျားနင
ှ ်

http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf

https://www.bbc.com/news/world-asia-

င်

ွ၊ မြန်ြာမြည်တွင် ဒဂ္ ေ်တယ်

ဝန်ကကျားဌဦန (n.d.)။

“စမြလိုြှု” ေျားနင်ျားမခင်ျားအစြေါ် ဗယက်နြ်က စဒါသ၊
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ents/2709/download?otp=b3RwIzE2MDM2
ODgwOTA

98

မြန်ြာ-

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍမြ မြင် စမြာင်ျားလြဲြှု၊

ကြ္ာဘဏ်။
https://projects.worldbank.org/en/projectsoperations/project-detail/P145534?lang=ar.

99

မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ

လွတ်လြ်ြှုကှိို စ ာင်ရွက်မခင်ျား၊ PPIAF (ဇွန်
၂၀ရက်၊ ၂၀၁၆ခိုနေ
ှ ်)။
https://ppiaf.org/feature_story/liberalizingtelecom-sector-myanmar.

100

မြန်ြာ-

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍမြ မြင်

စမြာင်ျားလြဲြှု၊ ကြ္ာဘဏ်။

https://projects.worldbank.org/en/projectsoperations/project-detail/P145534?lang=ar.

101

မြန်ြာ လွတ်လြ်ေွာ ထိုတ်စ ေါ်စမြာ

ှိိုမခင်ျားြှ

အလွတ်သစဘာ ဘာသာမြန်ထာျားခ က်။
http://freeexpressionmyanmar.org/wpcontent/uploads/2017/07/telecommunicatio
ns-law-en.pdf. တွင် ကည်ြါ။

https://www.article19.org/resources/hrc45repression-of-free-speech-ahead-ofelections-in-myanmar

105

မြန်ြာ- ကြ္ာအရှည် ကာ ံိုျား အင်တာနက်

ြှိတ် ှိိုြှုကှိို အ ံိုျားသတ်ြါ၊ Human Rights
Watch (ဇွန် ၁၉ရက်, ၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.hrw.org/news/2020/06/19/mya
nmar-end-worlds-longest-internetshutdown.

102

မြန်ြာ- ကြ္ာအရှည် ကာ ံိုျား အင်တာနက်

ြှိတ် ှိိုြှုကှိို အ ံိုျားသတ်ြါ၊ Human Rights
Watch (ဇွန် ၁၉, ၂၀၂၀)။
https://www.hrw.org/news/2020/06/19/mya
nmar-end-worlds-longest-internetshutdown

103

Mr. Thomas Andrews၊

အထူျားေံိုေြ်ျားစရျားအရာရှှိ၊ ၁၅ ကကှိြ်စမြာက်
အေည်ျားအစဝျား၊ လူအခွငအစရျား
်
စကာင်ေ၏ ၄၅
ကကှိြ်စမြာက် ြံိုြှနအ
် ေအေဥ် (ေက်တင်ဘာ ၂၂ရက်၊
၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။ http://webtv.un.org/meetingsevents/human-rights-council/watch/id-sron-human-rights-in-myanmar-15thmeeting-45th-regular-session-humanrights-council-/6193489912001

HRC45- မြန်ြာမြည် စရွ ျားစကာက်ြွြဲ ြတှိိုငြ
်

လွတ်လြ်ေွာ စမြာ ှိိုြှုကှိို ှိနြ
ှိှ ြ
် ှု၊ Article19
(ေက်တင်ဘာ ၂၂ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။
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#SayNOto66d။

https://www.saynoto66d.info/.

107

ရိုြ်မြင်သံ ကာျားနင
ှ ် အသံထိုတ်လွှငမခင်
် ျား

ှိိုငရ
် ာ

ဥြစဒ (၅၃/၂၀၁၅)၊ § ၃.၅(ဇ).

မြန်ြာနှိင
ို င
် လ
ံ ူအခွငအစရျား
်
အစမခအစနစြေါ်တွင်

104

106

တ်မှတ်စု

108

တယ်လစနာ်၊ တယ်လစနာအိုြ်ေိုြှ

မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် လှိိုငေ
် င်ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားသည်
(ဇနနဝါရ ၃၀, ၂၀၁၄)။
https://www.telenor.com.mm/en/article/tele
nor-group-signs-license-myanmar

109

အူရဒူျားြှ မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် လိုြ်စ ာင်ရန်

လှိိုငေ
် င်ကှိို တရာျားဝင် လက်ခံရရှှိသည်၊ အူရဒူျား
(ဇနနဝါရ ၂၀ရက်၊ ၂၀၁၄ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.ooredoo.com/en/media/news_
view/ooredoo-formally-accepts-licence-tooperate-in-myanmar.

114
110

Telecommunication 800MHz CDMA

Mobile Phone Project,
https://www.mecwebsite.com/myanmareconomic-corporation-telecommunication800mhz-cdma-mobile-phone-project/

GSM မုဘုင်း် ဖု ်း် (၄၃၈,၀၀၀)

မြည်ြရန် (ဧပြ ၈ရက်၊ ၂၀၁၆ခိုနေ
ှ ်)။
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Justice For Myanmar၊ မြန်ြာေေ်တြ်

ဘတ်ဂ္ က်နင
ှ ် ြေစည်ျားဝယ်ယူြှု ှိိုငြ
် ာျားက

အက ံ ျားဝင်ြတ်သက်စေသည် (ဒဇင်ဘာ ၇ ရက်၊

https://www.mecwebsite.com/gsm-mobilephone-438000-allocation-ayeyarwadidivision/.

၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
http://www.justiceformyanmar.org/stories/
myanmar-military-budget-andprocurement-files

အစမခခံအစ ာက်အအံိုြြါဘြဲ လည်ြတ်သည်

ြှိိုဘှိိုငျား် လ်ကွနရ
် က် စအာ်ြစရတာြ ာျားအစနမ င်
ြည်သှိို တန် ှိိုျားကှိို စြာင်ျားနင
ှ ၍
် ဘဝြ ာျားကှိို
တှိိုျားတက်စကာင်ျားြွနစ
် ေသလြဲ၊ ITU

တင််း (စြ

၂၂ရက်၊ ၂၀၁၉ခိုနေ
ှ ်)။
https://news.itu.int/mvnos-telecom-worldvalue/
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ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျား လွတ်လြ်ခွငကှိ
် ို နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ

လူအခွငအစရျားစ
်
ကညာောတြ်ျားနင
ှ ် နှိင
ို င
် သ
ံ ာျားနင
ှ ်
နှိင
ို င
် စ
ံ ရျားအခွငအစရျား
်

ှိိုငရ
် ာ

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာောခ ြ်တှိိုတွင် မြဌာန်ျားထာျားသည်။

117

က်သွယ်ြှုကွနရ
် က်စြေါ်ြှ လွတ်လြ်ြှု ၂၀၁၉-

မြန်ြာ, Freedom House (၂၀၁၉ခုနစ
ှ ်)၊

James Barton၊ မြန်ြာလိုြ်စ

ာင်သူ

အသေ်မ ေ်သည် Mytel သည်
စက ျားလက်ကွနရ
် က်တွင် အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၂
ဘလယံအထက် မြ ြ်နြ
ံှ ည် (ဇနနဝါရ ၁၉၊
၂၀၁၇ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.developingtelecoms.com/busin
ess/operator-news/6891-new-myanmaroperator-Mytel-to-invest-us-2bn-in-ruralnetwork.html
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စရဒယှိိုလှုှိငျား် ခွြဲမခြ်ျားသတ်ြှတ်ထာျားြှု လြ်ျားမြစမြြံို-

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားကှိို

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ။

113

က်သွယ်စရျား ဝန်ကကျားဌာန၊

ေနေ်တက အက င်ြ က်မခောျားြှုကှိို စ ေါ် မြစနပြျား

သတ်ြှတ်စြျားမခင်ျား (ဧရာဝတခရှိိုင)် ၊

112

ာင်စရျားနင
ှ ်

လာြည် ၅ နှေ်စက ာ်ကာလ လှိိုအြ်ခ က်ြ ာျား

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ။

111

ြှိိုစ

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

https://freedomhouse.org/country/myanma
r/freedom-net/2019#footnoteref3_emyts6f

118

မြန်ြာ- ြိုဂ္ဂှိ လ်စရျားလွတ်လြ်ခွင် ှိိုငရ
် ာ

ဥြစဒကှိို စဝ န်သူြ ာျားအာျား တရာျားေွြဲရန်
အသံိုျားမြ ခြဲသည်၊ Human Rights Watch
(၂၀၁၈ခိုနေ
ှ ်)။

123

https://www.hrw.org/news/2018/01/12/bur
ma-privacy-law-used-prosecute-critics

ကြ္ာဘဏ်၊ မြန်ြာ-

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ

မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲစရျား ေြံခ က် ၅၂ (ဇနနဝါရ ၁၃ရက်
၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်)။
http://documents.worldbank.org/curated/en

119

မ

မ

စက ာ်၊ မြန်ြာမြည်တွင် အွနလ
် ှိိုငျား်

င်

ာမြ လိုြ်မခင်ျားနင
ှ ် စောင် ကည်မခင်ျား

/585731468281065732/MyanmarTelecommunications-Sector-Reform-Project

မြင်ြာျားလာြှု။ အစရအတွက်နင
ှ ်
အရည်အစသွျားအစမခခံ စလလာြှု၊ Open
Technology Fund (နှိဝ
ို င်ဘာ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://public.opentech.fund/documents/Th
e_Rise_of_Online_Censorship_and_Surveillan
ce_in_Myanmar.pdf.

124

Infosys Ltd.၊ မြည်စထာင်ေို သြတ

မြန်ြာနှိင
ို င
် -ံ လွှြ်ျားမခံ စရျား ွြဲထာျားသည်
အလက်ထစရာ်နေ် အေှိိုျားရ အေအေဥ် ဒဇှိိုငျား် နင
ှ ်
ြညာအ ွြဲှုံ့အေည်ျားြ ာျားအတွငျား်
သတင်ျားအခ က်အလက်နင
ှ ်

က်သွယ်စရျား ှိိုငရ
် ာ

နည်ျားြညာေွြ်ျားရည်ကှိို သံိုျားသြ်မခင်ျား၊
120

Ibid.

အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ် နည်ျားြညာအစထာက်အကူမြ
အ ကံစြျား၏ အေရင်ခံော၊ ောြ က်နာှ ၁၁၈-၁၂၀

121

တယ်လီရ ော မမ မ
် ော၊ တယ်လီရ ော မမ မ
် ော၏ ၇

(ဇူလှိိုင် ၂၀၁၅)။

ကကမ်ရမမောက် ရ ရှည်တည်တံခုငပ် မဲမှု

https://www.adb.org/sites/default/files/proj

ရှင်း် လင််းတင်မ ချက် (ဒီဇင်ဘော ၃ က်၊ ၂၀၂၀

ect-document/161546/47158-001-tacr-

ခုနစ
ှ ်)။

01.pdf

https://www.telenor.com.mm/en/article/tele
nor-myanmar-7th-sustainability-briefing.

122

မြန်ြာ- ကြ်ြှိနျား် ဝက်ဘ်

အြှိနသည်
်
အွနလ
် ှိိုငျား်

င်

ှိိုဒက
် ှိို ြှိတ်ရန် အေှိိုျားရ
ာမြ လိုြ်ြှု၏

အနတရာယ်ကကျားစသာ တှိိုျားမြြှင်လိုြ်စ

ာင်လာြှုမ ေ်၊

Article19 (ေက်တာဘ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

125

Ibid.

126

မြန်ြာ-

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍ

မြ မြင်စမြာင်ျားလြဲြှု၊ ကြ္ာဘဏ်။
https://projects.worldbank.org/en/projectsoperations/project-detail/P145534

https://www.article19.org/resources/myanm
ar-government-order-to-block-campaignwebsite-is-a-dangerous-escalation-ofonline-censorship/
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တ်မှတ်စု

127

မြင်စ ွ- မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှာ နာြည် ှိိုျားမ င်

စက ာ် ကာျားစသာ နာြည်ြ က်ောရင်ျားဝင်
ယခင်ဗှိိုလ်ခ ြ်တေ်ဥျားအာျား ဒို-သြတ အမ ေ်

ြှ ၊ The Sydney Morning
စရွ ျားခ ယ်တင်စမြာက်
Herald (ြတ် ၁၆ရက်၊ ၂၀၁၆ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.smh.com.au/world/myint-swemyanmar-elects-a-notorious-blacklisted-

https://Mytel.com.mm/about/15037941556
95

131

former-general-as-vicepresident-20160315gnjb0o.html “စရွှဝါစရာင်စတာ်လှနစ
် ရျားအစြေါ်
စနာက်ခံသြှိိုငျား် စ ကာင်ျားနင
ှ ် စနာက်

က်တွြဲ

မ ေ်ရြ်ြ ာျားအတွက် FIDH ၏ “စရွှဝါစရာင်
စတာ်လှနစ
် ရျား” ြပြျား

ံိုျားစသျားြါ၊

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာအစနမ င် စ
(ဒဇင်ဘာ ၂၀၀၇)

ာင်ရွက်ရန် အခ ှိန် ကပြ

ှိိုသည်ကှိို ကည်ြါ။

https://www.fidh.org/IMG/pdf/BURMADEC2007.pdf.

လှိိုငျား် ထွနျား် ထွနျား် ၊ ဒိုတှိယ မြန်ြာ

128

အလက်ထစရာနေ် အေှိိုျားရ ြာေတာ အေအေဥ်တွင်
ှိိုငဘ
် ာရာဇဝတ်ြှုနင
ှ ် အလက်ထစရာနေ်
စငွစြျားစခ ြှုြ ာျား ထည်သွငျား် ြည် (နှိဝ
ို င်ဘာ ၂၂ ရက်၊
၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

Ibid၊ ြှိြှိတှိိုအစ ကာင်ျား၊ Mytel။
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မြည်စထာင်ေို မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ေတိုတထစမြာက်
က်သွယ်စရျား စအာ်ြစရတာလှိိုငေ
် င်

စလျှာက်ထာျားလှိိုစသာစဒသခံ အက ှိ ျားတူ
ယာယြူျားစြါင်ျားအ ွြဲှုံ့ နှင် ြူျားစြါင်ျားရန်
အ

ှိိုမြ လွှာ၏ရလာဒ်ြ ာျား (ြတ် ၂၅ရက်၊ ၂၀၁၆

ခိုနေ
ှ ်)။

132

ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုနင
ှ ် ကိုြပဏြ ာျား ညွှန် ကာျားြှု

ဥျားေျားဌာန၊ extract 115783688.
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မြည်စထာင်ေို မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ေတိုတထစမြာက်
က်သွယ်စရျား စအာ်ြစရတာလှိိုငေ
် င်

စလျှာက်ထာျားလှိိုစသာစဒသခံ အက ှိ ျားတူ
ယာယြူျားစြါင်ျားအ ွြဲှုံ့ နှင် ြူျားစြါင်ျားရန်
အ

ှိိုမြ လွှာ၏ရလာဒ်ြ ာျား (ြတ် ၂၅, ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်)။

https://www.mmtimes.com/news/secondမြန်ြာ နည်ျားြညာြ ာျားနင
ှ ် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု

myanmar-e-governance-master-plan-

134

include-systems-cyber-crime-e-

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် လြှိတက်၊ နှေ်ြါတ်လည်

payments.html

အေရင်ခံော (၂၀၁၆-၁၇ခိုနေ
ှ ်) ောြ က်နာှ ၃၁။
https://mti.com.mm/annual-download/2.
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မြည်စထာင်ေို မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ေတိုတထစမြာက်
က်သွယ်စရျား စအာ်ြစရတာလှိိုငေ
် င်
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Mytel အသံိုျားမြ သူ ၂၀ သန်ျား စက ာ်သွာျားပြ၊

စလျှာက်ထာျားလှိိုစသာစဒသခံ အက ှိ ျားတူ

မြည်သူ တြ်ြစတာ် သတင်ျားော (ဇွန် ၅ရက်၊

ယာယြူျားစြါင်ျားအ ွြဲှုံ့ နှင် ြူျားစြါင်ျားရန်

၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။

အ

https://en.qdnd.vn/economy/military-

218

ှိိုမြ လွှာ၏ရလာဒ်ြ ာျား (ြတ် ၂၅, ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်)။

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

businesses/Mytel-surpasses-10-millionsubscribers-517321.

မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ယခင်က ေက်ြှုဝန်ကကျားဌာန ၂
ခိုရှှိပြျား ၎င်ျားတှိိုကှိို ၂၀၁၂ ခိုနေ
ှ ်တွင်
စြါင်ျားေည်ျားခြဲသည်။ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်တွင် ေြံကှိနျား် နင
ှ ်
ဘဏ္ဍာစရျားဝန်ကကျားဌာနှင် ေက်ြှုဝန်ကကျားဌာနတှိိုကှိို

136

ြှိြှိတှိိုအစ ကာင်ျား၊ Mytel။

ြူျားစြါင်ျားခြဲသည်။ ေြံကှိနျား် ၊ ဘဏ္ဍာစရျားနင
ှ ်

https://Mytel.com.mm/about/15037941556

ေက်ြှုဝန်ကကျားဌာန စနာက်ခံသြှိိုငျား် စ ကာင်ျား

95

တွင် ကည်ြါ။ Myanmar National Portal,
https://myanmar.gov.mm/en/ministry-of-

137

မြန်ြာ နည်ျားြညာြ ာျားနင
ှ ် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု

planning-finance

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် လြှိတက်၊ နှေ်ြါတ်လည်
အေရင်ခံော (၂၀၁၈-၁၉ခိုနေ
ှ ်)။
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https://mti.com.mm/annual-download/4

ဥျားစအာင်စသာင်ျားအစြေါ် ဘဏဏာစရျား

အစြရှိကန် ဘဏဏာစရျားဌာန၊

ြှိတ် ှိိုမြေ်ဒါဏ်ခ ြှတ်ြှု ထိုတ်မြန်စ ကညာခ က်
138

စကာင်ေ၏ ဘံိုရြ်တည်ခ က်

(စအာက်တှိိုဘာလ ၃၁ ရက်စန၊ ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်)။

၂၀၀၉/၆၁၅/CFSP။ သေစတျားလ အေှိိုျားရ ကှိိုယ်ြှိိုင်

https://www.treasury.gov/press-

ြှိတ်

center/press-releases/Pages/JL2680.aspx

ှိိုအစရျားယူြှုြ ာျား

(သတ်ြှတ်စ ကညာလှိိုက်သည် ြိုဂ္ဂှိ လ်ြ ာျား မြန်ြာ) ၂၀၁၂ ောရင်ျား။

142

မြန်ြာသံရို ျားံ ၊ ေေ်အေှိိုျားရနှင်

က်ေြ်ြှုြ ာျားစ ကာင် ကကယ်ဝခ ြ်ျားသာလာသည်
139

မြန်ြာ နည်ျားြညာြ ာျားနှင် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု

အဒင်အိုြ်ေို Wikileaks Cable

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် လြှိတက်၊ နှေ်ြါတ်လည်

07RANGOON1113_a (နှိဝ
ို င်ဘာလ ၁၆ ရက်၊

အေရင်ခံော (၂၀၁၆-၁၇ခိုနေ
ှ ်) ောြ က်နာှ ၂၉။

၂၀၀၇ခိုနေ
ှ ်)။

https://mti.com.mm/annual-download/2.

https://wikileaks.org/plusd/cables/07RANG
OON1113_a.html
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Wai Moe and Austin Ramzy၊

အလွြဲသံိုျားောျားလိုြ်ြှုြ ာျားမ င် ေွြ်ေွြဲခံရသူ

143

မြန်ြာနှိင
ို င
် စ
ံ ရျားသြာျား ဥျားစအာင်စသာင်ျား အသက်

Corporation Limited, နှေ်ြတ်လည် အေရင်ခံော၊

၇၄ နှေ်တွင် ကွယ်လွန၊် (ဇူလှိိုင် ၂၃, ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်)။

ောြ က်နာှ ၅၄ (၂၀၁၇ခိုနေ
ှ ်)။

https://www.nytimes.com/2015/07/24/world

https://www.mapco.com.mm/images/annual

/asia/u-aung-thaung-burmese-politician-

_meeting/MAPCO_Annual_Report_2017.pdf.

accused-of-abuses-dies-at-74.html
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Golden Land East Asia Development၊

၂၀၁၈ခုနစ
ှ ် ောရင်ျားေေ် စတွှုံ့ ရှှိခ က်။
http://www.glad.com.mm/wpcontent/uploads/2018/12/audit2018.pdf

145

Telenor ASA၊ Telenor Group ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်

ြထြ ၃ လြတ် ရလဒ်ြ ာျား၊ ောြ က်နာှ ၂၁ (ဧပြ ၂၄,
၂၀၁၈)။ https://www.telenor.com/wpcontent/uploads/2018/04/9600829_TelenorASA_24-April-2018.doc.

DNB စေ ျားကွက်၊ Telenor- မြန်ြာမြည်တွင်

စလာစလာ ယ်စတာ ြ ှိိုျားစသျား- ၇ (ြတ် ၂၇ရက်၊
၂၀၁၈ခိုနေ
ှ ်)။ https://www.dnb.no/segfundamental/fundamentalweb/GetReports.a
spx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN

149

က်သွယ်စရျား လှိိုငေ
် င်ြ ာျားကှိို ခ ှိ ျားစ ာက်သည်

လှိိုငေ
် င် ကှိိုငစ
်
ာင်ထာျားသူြ ာျားအစြေါ်
အစရျားယူြည် သတှိစြျားခ က်၊ ြှိိုစ ာင်စရျားနင
ှ ်
က်သွယ်စရျား ဝန်ကကျားဌာန (ဇူလှိိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၉
ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.motc.gov.mm/my/news/chksyr

146

Justice For Myanmar၊ မြည်ခှိိုင်ပ ှိ ျားြါတ

ဥျားစ

ာင်စသာ အေှိိုျားရက ေေ်တြ်နင
ှ ် ြှိိုငတ
် ြဲလ်

ခရှိိုနြှိိုငရ
် ှငြ
် ာျား အမြတ်အေွနျား် ရရန် အေွနျား် စရာက်

ennynkaamuuuciitthaanennynkaakhkmaakiu
-liuknaakhngmrisnnyattkliungcngrrisuumaakiu.

ဗိုဒဘ
ဓ ာသာ ြ ှိ ျားခ ေ်ြ ာျားအာျား အသံိုျားခ ခြဲ (နှိဝ
ို င်ဘာ ၆
ရက်၊ ၂၀၂၀)။

150

Ibid.

151

Nathaniel Gleicher၊ ရိုရှာျား၊ အရန်၊

https://www.justiceformyanmar.org/stories/
usdp-led-government-used-extremistbuddhist-nationalism-to-profit-militaryand-crony-owners-of-mytel

147

ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ြင်ျားစအာင်လှုင၊် Mytel တှိို

တှိိုမြန်ြာကှိို ခွနအ
် ာျားမ ည် က အခြ်ျားအနာျားက င်ျားြ
(ဇွန် ၁၀ရက်၊ ၂၀၁၈ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.co
m.mm/en/7269/telecom-internationalmyanmar-company-limited-Mytel-holdsempower-myanmar-ceremony/
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ဗယက်နြ်နင
ှ ် မြန်ြာတှိိုြှ
က်ေြ်ခ ှိတ်

က်လိုြ်စ

ာင်သည် ြေေ်ြှနစ
် သာ

အမြ အြူြ ာျားကှိို ယ်ရှာျားမခင်ျား- Facebook
(စ စ ေါ်ဝါရ ၁၂, ၂၀၂၀)။
https://about.fb.com/news/2020/02/removi
ng-coordinated-inauthentic-behavior/

152

UN IIFFMM၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေျားြာွ ျားစရျား

အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျား A/HRC/42/CRP.3, annex IV။

153

ေနဒာလွင၊် အသံလွှငကဏ္ဍသည်
်

ြဒယာလွတ်လြ်ခွင် အမြည်အဝရှှိသည်ဟို
ဝန်ကကျားြှ အြှိအရ စမြာ

ှိိုသည်။ မြန်ြာတှိိုငျား် ြ်ေ်

(ေက်တင်ဘာ ၂၉ရက်၊ ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်)
https://www.mmtimes.com/nationalnews/11796-minister-insists-broadcastsector-has-full-media-freedom.html.

154

မြန်ြာ နည်ျားြညာြ ာျားနင
ှ ် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု

စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် လြှိတက်၊ နှေ်ြါတ်လည်
အေရင်ခံော (၂၀၁၈-၁၉ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.mmtimes.com/nationalnews/11796-minister-insists-broadcastsector-has-full-media-freedom.html.

155

Patrick Frater၊ ဂ္ ာြဏြှ စအ ကိုြပဏနှင်

ဗယက်နြ်၏ Viettel တှိို
ထည်သွငျား် ြါဝင်ရြည်အရာြ ာျား ှိိုငရ
် ာ
သစဘာတူညခ က် ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား၊ Variety
(စြလ ၁၃ရက်၊ ၂၀၁၄ခိုနေ
ှ ်)။
https://variety.com/2014/biz/asia/vietnamsviettel-signs-content-deal-with-germanysa-company-1201179147/.

156

Mytel။ http://mysotkasars.com.mm/

game/provider

158

ေတင်စ ာင်ရွက်ြှုကှိို စေ ျားကွက်မြင်ြှ တင်မခင်ျား -

Mytel နှငစြျား
် လျှင် Enjoy 20% Cashback of
UniPin Credit ြှ ၂၀% ြှိိုက် ံမြန်ရြည်ကှိို
စြ ာ်ရွှငန် င
ှိို ပ် ြ၊ UniPin (စ စ ာ်ဝါရ ၇ရက်၊ ၂၀၂၀
ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.unipin.com/article/detail/event/
2020-02-07/launching-promotion-pay-withMytel-enjoy-20-cashback-of-unipin-creditsmm

159

ဥြြာအာျားမ င် Myanmar Game Hub၊ Mytel

International Championship series-2,
Facebook ကှိို ကည်ြါ။
http://ow.ly/zEoA50C2meA

160

အှိနယ
ှိဒ ရှှိ အသံိုျားမြ သူြ ာျားအတွက် TikTok ကှိို

ရြ် ှိိုငျား် လှိိုက်ပြ၊ အှိနယ
ှိဒ အေှိိုျားရနှငအတူ
်
လိုြ်စ ာင်မခင်ျားဟို သတှိစြျားြှုက စ ေါ် မြ၊ Indian
Express (ဇူလှိိုင် ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။
https://indianexpress.com/article/technolog
y/social/tiktok-removed-play-store-indiabans-59-chinese-apps-6482706/

161

My ID – Your Digital Hub, Google Play

( သဂ္ိုတ် ၅ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။
https://play.google.com/store/apps/details?i

157

d=com.Mytel.myid.

Myantel။

https://myantel.com.mm/?page_id=174
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162

MytelPay၊ Google Play ( သဂ္ိုတ် ၅ရက်၊

၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.Mytelpay.eu

163

Viettel Joint ngena၊ ngena ( သဂ္ိုတ် ၂၂ ရက်၊

၂၀၁၈ခိုနေ
ှ ်)။ https://www.ngena.net/pressreleases/ngena-welcomes-viettel-to-itsalliance/

သစဘာတူညြှု လက်ြှတ်ထှိိုျား၊ Eleveven (ဧပြ ၃
ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://elevenmyanmar.com/news/Mytelblue-ocean-ink-pact-to-establish-digitalecosystem-for-smes

169

Thompson Chau၊

င်ျားြ်ကဒ်ြှတြ
် ံိုတင်ရြည်

စနာက် ံိုျားသတ်ြှတ်ခ ှိနစ
် က ာ်ပြျားစနာက်
မြန်ြာမြည်ရှှိ သန်ျားခ စသာသူြ ာျား ြှိိုဘှိိုငျား် လ် ိုနျား်
အမ တ်ခံရြည် အနတရာယ်နင
ှ ် ကံ စတွှုံ့စန၊
မမ မ
် ောတုင်း် မ်စ် (ဧပြ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

164

My Meeting၊ Mytel။

https://www.mmtimes.com/news/millions-

https://www.mytel.com.mm/package-

myanmar-risk-having-mobile-phones-cut-

international/1551272180795

after-sim-registration-deadline.html;
နှိင
ို လ
် င်ျားစအာင် -

165

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားက

င်ျားြ်ကဒ် ၃၄ သန်ျားစက ာ်ကှိို

Multipoint Video Conferencing of Viettel

IDC – ဗယက်နြ်၊ Viettel IDC။

ြယ် က်လှိိုက်စ ကာင်ျား စမြာ ကာျား၊ Myanmar

https://vietteldc.com/en/multipoint-video-

Now (စအာက်တှိိုဘာ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။

conferencing-viettel-idc/

https://myanmarnow.org/en/news/telecoms-ministry-says-it-

166

My Meeting၊ Mytel။

https://www.Mytel.com.mm/package-

has-deactivated-more-than-34-million-simcards

international/1551271660524
170
167

မြန်ြာ- ဇဝအြှတ်အသာျားမ င်

င်ျားြ်ကဒ်အာျား

ြှတ်ြံိုတင်ရန်မ ေ်စသာ အနတရာယ်ြ ာျားသည်

Mytel။

https://www.Mytel.com.mm/package-vas

အေအေဥ်ြ ာျားကှိို

က်သှိြ်ျားြေ်သင်၊ Privacy

International (ဒဇင်ဘာ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
168

ခင်စက ာ်၊ Mytel နှင် Blue Ocean တှိို

အစသျားောျားနင
ှ ် အလတ်ောျား
ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားြ ာျားအတွက် ဒဂ္ ေ်တယ်
ေျားြွာျားစရျားေနေ်တခို တည်စထာင်ရန်
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https://privacyinternational.org/newsanalysis/3303/myanmar-dangerous-plansbiometric-sim-card-registration-must-bescrapped

175

171

မြန်ြာမြည်

လူအခွငအစရျား
်
အစမခအစနြ ာျားအစြေါ်
လူအခွငအစရျား
်
အထူျားအရာရှှိ၏ ကိုလသြဂ္ဂသှိို
အေရင်ခံော၊ A/HRC/43/59၊ ောြှိိုဒ် ၂၈။

အြ ှိ ျားသာျားလွှတ်စတာ်၏ အြ ှိ ျားသြျားဥကက ဌြှ

မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ လက်နက်ကှိိုငတ
် ြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား၏
ကာကွယ်စရျား ဥျားေခ ြ်အာျား ကကှိ

ှိိုဧည်ခံြွြဲ မြလိုြ်၊

People’s Army Newspaper (ဒဇင်ဘာ ၂၀ ရက်၊
၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။ https://en.qdnd.vn/aseancommunity/vietnam-and-asean/na-

172

မြန်ြာ- ဇဝအြှတ်အသာျားမ င်

င်ျားြ်ကဒ်အာျား

chairwoman-hosts-reception-for-

ြှတ်ြံိုတင်ရန်မ ေ်စသာ အနတရာယ်ြ ာျားသည်

commander-in-chief-of-myanmar-armed-

အေအေဥ်ြ ာျားကှိို

forces-512458

က်သှိြ်ျားြေ်သင်၊ Privacy

International (ဒဇင်ဘာ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://privacyinternational.org/newsanalysis/3303/myanmar-dangerous-plansbiometric-sim-card-registration-must-bescrapped
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ဥြြာအာျားမ င်၊ ဗယက်နြ် ဝန်ကကျားခ ြ်

မြန်ြာခရျားေဥ် ေတင်၊ Dong Nai ( သဂ္ိုတ် ၁၅
ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်) ကှိို ကည်ြါ။
http://baodongnai.com.vn/english/politics/2
00708/Vietnamese-PM-kicks-off-Myanmar-

173

Jon Omund Revhaug- ဇွနလ
် ၃၀

visit-2038881/

ရက်စနတွင် အ က်အသွယ်အမ တ်ခံရစသာ
သူတှိိုငျား် သှိို အှိတ် ွင်စြျားော၊ Telenor Myanmar
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(ဇူလှိိုင် ၁ ရက်စန၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.telenor.com.mm/en/article/ope
n-letter-everyone-disconnected-30-june

မြည်စထာင်ေို မြန်ြာနှိင
ို င
် နံ င
ှ ် ဗယက်နြ်
ှိိုရှယ်လေ် သြတနှိင
ို င
် တ
ံ ှိိုအ ကာျား

ြူျားစြါင်ျားစ ာင်ရွက်စရျား ြူျားတွြဲ
ထိုတ်မြန်စ ကညာခ က်၊ New Light of Myanmar
10 (ဧပြ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခိုနေ
ှ ်)။
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Mytel Myanmar နှင် Misfit Technologies

Ltd.၊ အ ကာျား
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သစဘာတူခ က်လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားမခင်ျား၊ Misfit
Technologies (ဇူလှိိုင် ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://misfit.tech/agreement-signingbetween-Mytel-myanmar-misfittechnologies-ltd/
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အဆံု်း

တ်မှတ်စု

Sai Zom Hseng၊ ေေ်တြ်အကကျားအကြဲသေ်က

ဗယက်နြ်ခရျားေဥ်မ င် တရိုတ်အာျား ြြာြခန်လိုြ်၊
ဧ ောဝတီ (နှိဝ
ို င်ဘာ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www2.irrawaddy.com/article.php?art
_id=22458
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ကာကွယ်စရျား စခါင်ျားစ ာင်ြ ာျား

မြန်ြာလက်နက်ကှိိုင် တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား
ကာကွယ်စရျားဥျားေျားခ ြ်အာျား လက်ခံစတွှုံ့ ံို၊
People’s Army Newspaper (ဒဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၉
ခိုနေ
ှ ်)။ https://en.qdnd.vn/military/intlrelations-and-cooperation/defense-leadersreceive-commander-in-chief-of-myanmararmed-forces-512476

ဥြြာအာျားမ င်၊ ဗယက်နြ်နင
ှ ် မြန်ြာ

180

ကာကွယ်စရျား ြူျားစြါင်ျားစ ာင်ရွက်မခင်ျားကှိို မြင်ြှ တင်၊
Nhan Dan (ဇွန် ၁၄ ရက်စန၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)
ကှိို ကည်ြါ။
https://en.nhandan.org.vn/politics/externalrelations/item/6273802-vietnam-myanmarpromote-defence-cooperation.html

181

မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ စြေါ် ကိုလသြဂ္ဂ၏

လွတ်လြ်စသာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှငM
် EHL နှင် MEC

တှိို၏ အိုြ်ခ ြ်ြှု ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို ( သဂ္ိုတ်လ ၃၁ ရက်၊
၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodie
s/HRCouncil/FFMMyanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitar
y/Infographic1_Governance_Structure_of_M
EHL_and_MEC.pdf

ဗယက်နြ်နင
ှ ် မြန်ြာေေ်တြ်တှိို က်သွယ်စရျား
ြူျားစြါင်ျားစ ာင်ရွက်ြှု အာျားမြင်ြှ ၊ People’s Army
182

Newspaper (စြ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။

224

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

https://en.qdnd.vn/military/intl-relationsand-cooperation/vietnamese-andmyanmar-armies-strengthencommunication-cooperation-481407
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မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ စြေါ် ကိုလသြဂ္ဂ၏

လွတ်လြ်စသာ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျား ြေ်ရှင။် MEHL နှင် MEC

တှိို၏ အိုြ်ခ ြ်ြှု ွြဲှုံ့ေည်ျားြံို ( သဂ္ိုတ်လ ၃၁ ရက်စန၊
၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodie
s/HRCouncil/FFMMyanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitar
y/Infographic1_Governance_Structure_of_M
EHL_and_MEC.pdf
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အ င်မြင်ေေ်ဘက်အရာရှှိြှ မြန်ြာေေ်တြ်

ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့ကှိို လက်ခံစတွှုံ့ ံို၊ Voice of
Vietnam (စြ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။

https://vovworld.vn/en-US/news/seniormilitary-officer-receives-myanmar-armydelegation-546591.vov
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ဗယက်နြ်-မြန်ြာ

က် ံစရျားတွင်

အစရျားြါစသာ တှိိုျားတက်ြှုကှိို မြင်စတွှုံ့စနရ၊
People’s Army Newspaper ( သဂ္ိုတ် ၁၆ ရက်၊
၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။ https://en.qdnd.vn/foreignaffairs/bilateral-relations/vietnam-myanmar-

relations-see-significant-progressambassador-495851
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https://en.qdnd.vn/economy/militarybusinesses/viettel-s-business-strategy-inmyanmar-493657

Ibid.
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မြည်စထာင်ေို သြမတ မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင်

ေတိုတထစမြာက် တယ်လကွနျား်
187

Viettel – ယံို ကည် ွယ်ရာရှှိပြျား

စအာ်ြစရတာလှိိုငေ
် င် စလျှာက်ရန်အတွက် စဒသခံ

ေွြ်ျားအာျားကကျားစသာ နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် အရင်ျားအမြေ် တေ်ခို၊

အက ှိ ျားတူ ယာယေိုစြါင်ျားအ ွြဲှုံ့ နှင် ြှိတ် ှိက်မြ ရန်

People’s Army Newspaper (ဇွန် ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၈

အ

ခိုနေ
ှ ်)။ https://en.qdnd.vn/economy/military-

၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်) တွင် ကည်ြါ။

ှိိုမြ လွှာ စတာင်ျားခံမခင်ျား၏ ရလဒ်ြ ာျား (ြတ်လ

businesses/viettel-a-reliable-and-powerfulnational-resource-494292
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အခြ်ျားအနာျား၊ Hyalroute။

http://www.hyalroute.com/event/
188

Viettel ြှ ၎င်ျား၏ ၁၀ ခိုစမြာက် ြှိိုဘှိိုငျား် လ် ိုနျား်

ဝန်စ

ာင်ြှုကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ေတင်လှိိုက်၊

မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှှိ MFOCN ြရှိိုဂ္ က်ကှိို ကြ္ာဘဏ်၏
ဘက်စြါင်ျားေံို ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု အာြခံ

Viettel (ဇွန် ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။

အာဏာြှိိုငအ
်
ွြဲြှတ

http://international.viettel.vn/news-

တေ်ရြ်အစနမ င် စထာက်ြံထာျားသည်။

detail/viettel-launches-its-10th-

အစသျားေှိြ်ကှိို ဤတွင် ကည်ြါ။ တတှိယစမြာက်

international-mobile-phone-service-in-

HyalRoute ှိိုငဘ
် ာစအာြ်တေ်စကဘယ် ကွနရ
် က်၊

myanmar

MIGA။ https://www.miga.org/project/third-

င် ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု အာြခံခ က်

hyalroute-fiber-optic-cable-network.
န်ျားဥျား၊ ေေ်တြ်နင
ှ ်
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က်ေြ်စနစသာ

တယ်လကွနျား် စအာ်ြစရတာ Mytel ြှ ကွနရ
် က်

193

ေတင်၊ Frontier (ဇွန် ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။

https://www.globalnet.com.mm/about-

https://www.frontiermyanmar.net/en/militar

us/our-customers/

ကျွနြ
ို ်တှိိုတှိို၏ ောျားသံိုျားသူြ ာျား၊ GlobalNet။

y-linked-telecoms-operator-Mytellaunches-network/
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မှ ထုတ်ရ ၀ရ
190

Viettel ၏ မြန်ြာမြည်ရှှိ ေျားြွာျားစရျား

ြဟာဗ ဟာ၊ People’s Army Newspaper (ဇွန် ၇
ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။

225

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

ော Transmission

အချက်အလက်မျော်း

မ််းဆည််းထော်း ောရ

၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်) တွငက် ကည် ါ။

ော (ဧပ ီ

200
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မှ ထုတ်ရ ၀ရ

ော 5 MYT VCM Form 11.3

Cable of Branch Operation in Month, 2020
and Handover တွင် ကကည်ရှု ါ။

မှ ထုတ်ရ ၀ရ

မြန်ြာနှိင
ို င
် က
ံ

စလစ ကာင်ျားကာကွယ်စရျားေနေ်ကှိို
ထည်သွငျား် စြါင်ျားေြ်လှိိုက်ခြဲ၊ IndraStra (ဒဇင်ဘာ
၇ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.indrastra.com/2015/12/ANALYS
IS-Myanmar-Integrated-Air-DefenseSystem-0516.html
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လိုြ်ြှိိုငခ
် ွင် လှိိုငေ
် င်အသေ်ရသူသည် Mytel

အြှတ်တံ ှိြ်စအာက်တွင် လိုြ်စ ာင်၊ MECTel
၏ အစမခခံအစ ာက်အအံိုကှိို အသံိုျားမြ ၊ Comms
Update (ဇနနဝါရ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.commsupdate.com/articles/201
7/01/17/new-licensee-to-operate-underMytel-brand-use-mectel-infrastructure/

198

DNB စေ ျားကွက်၊ Telenor - မြန်ြာမြည်တွင်

အခိုအထှိစတာ ြ ှိိုျားစသျားြါ၊ စောမျက်နောှ ၁၄၊ (ြတ်
၂၇, ၂၀၁၈ခိုနေ
ှ ်)။ https://www.dnb.no/segfundamental/fundamentalweb/GetReports.a
spx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN
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Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

Low Level Design YGN1605 (ဧပ ီ၊ ၂၀၁၉ခုနစ
ှ ်)။

226

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

ော Form11.2 MW of Branch

Operating in Month 2020 and Handover
တွင် ကကည်ရှု ါ။
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ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှု ျားကကျား ြင်ျားစအာင်လှုှိင၊် Telecom

International Myanmar Company Limited
(Mytel) ၏ ြထြ ံိုျားစခေါ် ှိိုြှု စ ကညာမခင်ျား
က င်ျားြ (စ စ ေါ်ဝါရ ၁၂ ရက်စန၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.seniorgeneralminaunghlaing.co
m.mm/en/5212/first-call-announcementtelecom-international-myanmar-companylimited-Mytel-held/

202

ြှိြှိတှိို အစ ကာင်ျား၊ 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 အိုြ်ေိုနင
ှ ်

က်နယ
ွ ်သူြ ာျား

ဗယက်နြ်တွင် တထွငြ
် ှု၌ ဥျားစ ာင်ြှုရရန်
ကကှိ ျားြြ်ျား၊ People’s Army Newspaper (ဇူလှိိုင် ၂
ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://en.qdnd.vn/economy/militarybusinesses/viettel-group-s-affiliate-strivesto-take-the-lead-in-invention-in-vietnam518146

205

ဗှိိုလ်ခ ြ်ြှုျားကကျား ြင်ျားစအာင်လှုှိင် Viettel Group

သှိို သွာျားစရာက်လည်ြတ်၊ Myawady Daily (ြတ်
၈ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။ http://myawadymyawady.blogspot.com/2017/03/seniorgeneral-min-aung-hlaing-visits.html VHT
အာျား အိုြ်ေို ၃ ေို စရာစနှာစြါင်ျားေြ်ြှုြှ
ွြဲှုံ့ေည်ျားခြဲသည်၊ ၎င်ျားတှိိုြှာ Viettel Research and
Development Institute၊ Viettel Network
Technology Center နှင် Viettel IC Design
Center တှိိုမ ေ်သည်။ Viettel High
Technologies Corporation ၏

သြှိိုငျား် တွင် ကည်ြါ။
http://viettelrd.com.vn/en/our-history

206

VHT ြှ အင်ဒနှိို ျားရှာျား ကာကွယ်စရျား မြြွြဲနင
ှ ်

ှိိုရြ်သှိို တက်စရာက်၊ Technology Industries
Corporation။ http://viettelrd.com.vn/en/vhtattends-indo-defence-expo-forum
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စမြာက်ကှိိုရျားယာျားြှ ဗယက်နြ်၏ ေေ်တြ်ြှ

လည်ြတ်စနစသာ

က်သွယ်စရျားအိုြ်ေိုနင
ှ ်

ြူျားစြါင်ျားစ ာင်ရွက်လှိို၊ Thoi Dai (စြ ၁၅ ရက်၊
၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://vietnamtimes.org.vn/nkorea-wantsto-cooperate-with-vietnams-military-runtelecom-group-3385.html

208

Khanh Vu နှင် Kham Nguyen၊ ဗယက်နြ်၏

Viettel က မြန်ြာသံိုျားေွြဲသူ အစမခခံ နှေ် ရရန်
ကကှိ ျားြြ်ျား - CEO၊ Reuters (ဇနနဝါရ ၄ ရက်စန၊
၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
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အဆံု်း

တ်မှတ်စု

https://www.reuters.com/article/vietnamviettel/vietnams-viettel-seeks-to-doublemyanmar-customer-base-ceoidINKCN1OY1N7

209

Viettel - ပဂ္ှိ လ်တို အစမခမြ -

ယာဥ်စမခရာခံသည် ေနေ်၊ Iridium။
https://www.iridium.com/products/viettel-stracking-vessel-tracking-system/

210

Iridium ြှ မြန်ြာောတှိိုက်နင
ှ ်
က်သွယ်စရျားဌာနနှင် ညှိနြှ င
ှိှု ျား် ြှု သစဘာတူည၊

Telecompaper (ဒဇင်ဘာ ၂၄ ရက်၊ ၁၉၉၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.telecompaper.com/news/iridiu
m-agrees-deal-with-myanmar-post-andtelecoms--158572

211

Viettel

ှိိုငဘ
် ာ လံိုမခံ စရျား။

https://viettelcybersecurity.com

212

Viettel

ှိိုငဘ
် ာ လံိုမခံ စရျား ကိုြပဏ

မြင်ကွငျား် ထြဲသှိို စရာက်ရှှိလာ၊ People’s Army

Newspaper (ဧပြ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://en.qdnd.vn/economy/militarybusinesses/viettel-cyber-security-companycomes-into-sight-504706

213

Organization, M1။

http://m1.viettel.com.vn/introduce/organiza
tion-model/

218
214

ရ ောက်ခံအရကကောင််းအ ော၊ M1။

http://m1.viettel.com.vn/introduce/historybegin/

https://www.m3complex.vn/en/productsservices/mechanical-products/

219
215

M1 Communication Co. Ltd.၊ – Viettel

အိုြ်ေို Qualcomm နှငြူ
် ျားစြါင်ျားစ ာင်ရွက်၊
ကြ္ာကကျားတွင်

က်သွယ်စရျား ကှိရှိယာြ ာျား

ထိုတ်လိုြ်ြှု ထှိြ်တန်ျား ၃ စနရာတွင် စရာက်ရှှိရန်
ရည်ြှနျား် ၊ M1 (ြတ်လ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
http://m1.viettel.com.vn/tin-tuc-viettel/m1communication-co-ltd-viettel-group-cooperates-qualcomm-aims-become-top-3manufacturers-telecommunicationsequipment-world/ Viettel အစနမ င်
Qualcomm ဝက်ဘ်

ှိိုဒတ
် ွင် လှိိုငေ
် င်ရသူအစနမ င်

ောရင်ျားအသွငျား် ခံရ။ Qualcomm Technology

Licencing, Qualcomm တွင် ကည်ြါ။
https://www.qualcomm.com/invention/licen
sing

216

မြန်ြာစလစ ကာင်ျားရန် ကာကွယ်စရျား

ေေ် င်စရျား ကွြ်ကြဲြှု ဌာနခ ြ် ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့
M1 ကိုြပဏသှိို အလည်အြတ်လာစရာက်မခင်ျားကှိို
ကကှိ

ှိို၊ M1 (ဧပြ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။

http://m1.viettel.com.vn/tin-tucviettel/welcome-myanmar-air-defensecommand-delegation-visit-m1-company/

217

ရကဘယ်လ်ထုတ်ကု မ
် ျော်း၊ M3။

https://www.m3complex.vn/en/productsservices/optical-cable-products/

228

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

ေေ်ြေစည်ျား ထိုတက
် ိုနြ
် ာျား၊ M3။

M3 သတင်ျားကိုြပဏ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာစေ ျားကွက်သှိို

“ဘလယံခ သည်” ကန်ထရှိိုက်ြ ာျားနင
ှ အတူ
်
စရာက်ရှှိ၊ M3 (ေက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.m3complex.vn/en/m3information-company-reaches-theinternational-market-with-billionscontracts/

220

Deloitte၊ Viettel ကြ္ာလံိုျား

ှိိုငရ
် ာ

ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှု ြူျားတွြဲ အေိုရှယ်ယာဘဏ်က
၂၀၁၉ခိုနေ
ှ ် ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံခ က်၏
သျားသန်ြှတ်ေိုြ ာျား - ြှ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 (ဇူလှိိုင်
၂၄၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။ https://viettelidc.com.vn/tintuc/vtc-news-viettel-idc-se-xuat-khau-dientoan-dam-may-trong-thoi-gian-toi; Điện

toán đám mây là ‘móng nhà’ của cách mạng
công nghệ 4.0၊ Viettel IDC (ဇူလှိိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၈
ခိုနေ
ှ ်)။ https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/dien-

toan-dam-may-la-mong-nha-cua-cachmang-cong-nghe-40

t-wins-major-defense-cloud-contractbeating-out-amazon.html

227
223

Cloud Service၊ Mytel။

https://www.Mytel.com.mm/packageinternet/1551273355076

Viettel ၏ စဒတာအခ က်အလက်ကကျားြ ာျား

ခွြဲမခြ်ျားေှိြ်မ ာ သံိုျားသြ်စရျားေင်တာ – DAC၊
Facebook (ဧပြ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.facebook.com/dac.vtt/posts/21
38228142893790/

224

Luong Ngi, Fujitsu ၏

အစမခခံအစ ာက်အအံိုအစြေါ်တွင်

228

ြံိုေံ ွြဲထာျားသည် ြိုဂ္ဂလှိက Cloud ကှိို Viettel IDC
ြှ ြှိတ် က်၊ Vietnam Economic Times (ဇူလှိိုင်
၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။
https://vneconomictimes.com/article/busine
ss/viettel-idc-to-introduce-private-clouddesigned-on-fujitsu-infrastructure

225

Ngoc Lan၊ Viettel နှင် Microsoft တှိို

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား၊ Vietnam Economic Times
(ဇနနဝါရ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://vneconomictimes.com/article/busine
ss/viettel-microsoft-sign-cooperationagreement

Jordan Novet၊ မြင်ျားထန်ေွာ ပြှိ င်

ှိိုင် ကသည်

၁၀ ဘလယံ စဒေါ်လာတန်
ကာကွယ်စရျားကန်ထရှိိုက်ကှိို Microsoft က ရရှှိ၊
Amazon ကှိို တှိိုက်ထိုတ်ခြဲ၊ CNBC (စ စ ေါ်ဝါရ ၁၃
ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.cnbc.com/2019/10/25/microsof

229

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

ှိိုငရ
် ာ Linkedin ောြ က်နာှ တွင်

အလိုြ်တာဝန်စ ေါ် မြခ က်ကှိို ထိုတ်မြန်ထာျားသည်။
ဓါတ်ြံိုရို က
ှိ ်ယူသှိြ်ျား

ည်ျားထာျားသည်ကှိို

ဤတွင် ကည်ြါ။

229

ြိုဂ္ဂလှိက လံိုမခံ ြှု ြူဝါဒ၊ Mytel။

https://Mytel.com.mm/privacy

ြူျားစြါင်ျားစ ာင်ရွက်စရျား သစဘာတူညြှု

226

တေ်ဥျားခ င်ျား

230

Giải Pháp Chống Quấy Rối Trên Mạng

Viễn Thông Antispam Call So Tài Quốc Tế၊
VTCC (ေက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://vtcc.vn/giai-phap-chong-quay-roitren-mang-vien-thong-antispam-call-taiquoc-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

237

Viettel, NuRAN Wireless (ဧပ ီ ၂၀ က်၊ ၂၀၁၇
ခုနစ
ှ ်)။ http://nuranwireless.com/news-nl/5gmassive-mimo/.

ပြှိ ှုံ့လှုြ်ရှာျားြှုကှိို ထှိနျား် ခ ြ်လည်ြတ်စသာ

ေင်တာအာျား ြှိတ် က်မခင်ျား ၊ Viettel
ေျားြွာျားစရျားစမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။
https://solutions.viettel.vn/en/san-phamdich-vu/gioi-thieu-trung-tam-dieu-hanh-

233

တင်ဒါ စခေါ်

ှိိုြှုကှိို ကည်ြါ။ Chuyển đổi lần

thanh-pho-thong-minh.html

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 ခိုနေ
ှ ်)။
https://dauthau.info/view/?id=516268

238

Nokia ြှ ဗယက်နြ်တွင် ေြတ်က ပြျား

ေှိတ်ခ ရသည် ပြှိ ှုံ့ မြ ေြံခ က်ြ ာျားအာျား ထှိစရာက်ေွာ
ေြံခန်ခွြဲစရျားအတွက် ပြှိ ှုံ့လှုြ်ရှာျားြှုကှိို
ထှိနျား် ခ ြ်လည်ြါတ်စသာ ေင်တာ နည်ျားလြ်ျားကှိို
Viettel အာျား သရိုြ်စ ေါ် မြသခြဲ၊ Nokia

234

VCam – Viettel ကင်ြရာ ဝန်စ ာင်ြှု၊ Viettel

(စအာက်တှိိုဘာ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် )။

ေျားြွာျားစရျားစမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။

https://www.nokia.com/about-

https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-

us/news/releases/2018/10/04/nokia-

dich-vu/vcam-dich-vu-viettel-camera.html

demonstrates-ioc-solution-to-viettel-foreffective-management-of-smart-and-safe-

235

ပြှိ ှုံ့လှုြ်ရှာျားြှုကှိို ထှိနျား် ခ ြ်လည်ြတ်စသာ

city-operations-in-vietnam/

ေင်တာ၊ Viettel ေျားြွာျားစရျားစမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။
https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-

239

dich-vu/trung-tam-dieu-hanh-thong-

ေျားြွာျားစရျားစမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။

minh.html

https://solutions.viettel.vn/en/global-

ကြ္ာလံိုျား ှိိုငရ
် ာ ကွနရ
် က်၊ Viettel

network
236

ဂ္ိုဏသ
် ှိကခာစနာက်စ ကာင်ျား

ကကျား ကြ်သည်ေနေ်နင
ှ ် အွနလ
် ှိိုငျား်

240

သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျား၊ Viettel

ေျားြွာျားစရျားစမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။

ေျားြွာျားစရျားစမ ရှငျား် ြှုနည်ျားလြ်ျားြ ာျား။

https://solutions.viettel.vn/en/general-

https://solutions.viettel.vn/en/san-pham-

introduction

dich-vu/he-thong-giam-sat-danh-tiengthong-tin-truc-tuyen.html

230

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

ေွြ်ျားရည်ရှှိြှု၊ Viettel

241

Viettel Construction Myanmar Co., Ltd

(Telecom Services) ဝန်ထြ်ျားလက်ေွြဲ၊ Employee
Handbook။

http://comitcorp.com/news/leader-in-5gworld-leading-5g-test-measurementsolutions-from-viavi-solutions/83/

247
242

Viettel သွငျား် ကိုနန
် င
ှ ် ထိုတ်ကိုန်

တင်ြှိိုြှုလိုြ်ငန်ျားလြှိတက်။
http://viettelimex.com.vn/

FPT IS FSE Fit Challenging Target of VND

1,000 Billion in Revenue, FPT (ဇ ် ၀ါ ီ ၄ က်၊
၂၀၁၄ခုနစ
ှ ်)။
https://fpt.com.vn/en/newsroom/activitiesand-events/fpt-is-fse-hit-challenging-

243

ထိုတ်လိုြ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျား၊ Comit။

target-of-vnd-1000-billion-in-revenue FPT ြှ

http://www.comitcorp.com/customers/manu

Viettel အာျား ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံမခင်ျား

facturing-industry-2/

စ

ာ ်ဝြဲယာျားအာျား ေေဥ်စြျား။ FIS ြှ Viettel

အတွက် စြါင်ျားခ ြ်ထာျားသာ ဘဏ္ဍာစရျား
က်သွယ်စရျား ေက်ြှုလိုြ်ငန်ျား၊ Comit။

244

အေရင်ခံောေနေ်ကှိို ြံြှိိုျားစြျား၊ FPT ( သဂ္ိုတ် ၂၃

http://www.comitcorp.com/customers/com

ရက်၊ ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်)။

munications-industry-2/

https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail
/fis-provides-consolidated-financial-

245

Viettel Construction Myanmar မှ ထုတ်

ရ ၀ရ

statement-system-for-viettel

ော SGG RF အချက်အလက်မျော်း

မ််းဆည််းထော်း ောရ

ော တွင် ကကည်ရှု ါ။

248

FPT IS က မြန်ြာ၏ နှိင
ို င
် လ
ံ ံိုျား ှိိုငရ
် ာ

စငွစ ကျား ှိိုငရ
် ာ စမြာင်ျားလြဲမခင်ျားေနေ်အာျား
246

Comit၊ Comit စကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၊
က်သွယ်စရျားကှိို မြည်ေံိုစကာင်ျားြွနစ
် ေမခင်ျား။

http://www.comitcorp.com/uploads/COMIT
%20Company%20profilefn_26062019_24trang%C4%91%C3%A3%20n%C3%A9n.pdf; 5G

တွင် ဥျားစ ာင်သူ - VIAVI Solutions ြှ
ကြ္ာစြေါ်တွင် ဥျားစ ာင်စနသည် 5G ေြ်ျားသြ်ြှုနင
ှ ်
တှိိုငျား် တာြှု စမ ရှငျား် ခ က်နည်ျားလြ်ျားြ ာျား၊ Comit
(ဒဇင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
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အဆံု်း

တ်မှတ်စု

လည်ြတ်၊ FPT ( သဂ္ိုတ် ၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail
/fpt-is-operates-the-myanmar-nationalfinancial-switching-system

249

ခှိိုငြ
် င်ျား၊ စတာင်ျား

စက ာက်မ

ှိိုခ က်ြ ာျား ြရစသျားြအထှိ

အထူျားေျားြွာျားစရျားဇံို ေြံခ က်ကှိို

ရြ် ှိိုငျား် ထာျားရန် စဒသခံြ ာျားက စတာင်ျား ှိို၊ DMG
(ြတ် ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

https://www.dmediag.com/news/1311-kpsez-prj

https://www.burmalibrary.org/reg.burma/ar
chives/199702/msg00247.html

255
250

Brian Spegele နှင် Kate O’Keeffe၊ ရြဲနင
ှ ်

ေေ်တြ်ြါဝါကှိို အာျားမြင်ြှ ရန်အတွက် အစြရှိကန်
ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို တရိုတ်ြှ တလွြဲအသံိုျားမြ ၊ The
Wall Street Journal (ဧပြ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.wsj.com/articles/china-exploitsfleet-of-u-s-satellites-to-strengthen-policeand-military-power-11556031771

251

Brian Spegele နှင် Kate O’Keeffe၊ တရိုတ်ြှ

တလွြဲအသံိုျားမြ သည် ပဂ္ှိ လ်တိုကှိေစ
လေ်ဟင်ျားသွာျားြှုကှိို ေံိုေြ်ျားရန် ကွနဂ္
် ရက်ြှ
အြှိနထို
် တ်မြန်၊ The Wall Street Journal
(ဒဇင်ဘာ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

https://www.asiasat.com/node/1730

256

exploited-11576624306

252

Andrew Selth၊ တြ်ြစတာ်ကှိို

အသွငစ
် မြာင်ျားမခင်ျား၊ ောြ က်နာှ ၂၆ (၁၉၉၆ ခိုနေ
ှ ်)။

253

Desmond Ball, မမ မ
် ောနင
ု င
် ၏
ံ

စစ်ရ ်းလ ြိုွဲ့ ဝှက်ချက်မျော်း၊ စောမျက်နောှ ၁၀၅
(၁၉၉၈ခုနစ
ှ ်)။

254

guides; “မြဝတ သတင်ျား” ကှိို ြျားရှုှိ ှုံ့ခံရသည်
အြိုနျား် ေကာျား တွင် ရည်ညွှနျား် ထာျားသည် မြန်ြာမြည်က အြိုနျား် ေကာျားကှိို နာျားလည် ကည်မခင်ျား၊
ောြ က်နာှ ၆၈ (စအာက်တှိိုဘာ ၂၀၂၀)။
https://hrp.law.harvard.edu/wpcontent/uploads/2020/10/20201007-PVHate-Speech-Book-V-1.4-Web-ready1.pdf

257

UN IIFFMM, A/HRC/39/64, ောြှိဒ
ို ် ၇၃။

258

ြါဝါအာျားမြင် ဘက်ေံိုြေ်ရှင် AsiaSat 9 ကှိို

Kyodo သတင်ျား၊ Online Burma Library
(၁၉၉၇ခုနစ
ှ ်)။

232

အဆံု်း

တည်စ ာက်ရန် SSL ကှိို စရွ ျားခ ယ်၊ Maxar
(ဒဇင်ဘာ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခိုနေ
ှ ်)။
https://investor.maxar.com/investornews/press-release-details/2013/SSLselected-to-build-high-power-multimission-satellite-AsiaSat-9/default.aspx
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ေေ်တြ် ရိုြ်သံ ေခန်ျားြှ ထိုတ်လွှငစတာ
်
ြည်၊

တ်မှတ်စု

အေအေဥ်လှိိုငျား် လြ်ျားညွှန၊် AsiaSat။

https://www.asiasat.com/resources/channel-

https://www.wsj.com/articles/congressorders-probe-of-satellite-loophole-china-

GEOshare၊ AsiaSat။

King Royal Technologies Co. Ltd.။

https://kingroyalmyanmar.com/

လှိိုငေ
် င်ထိုတ်စြျားသည် ောရင်ျား - ောတှိိုက်နင
ှ ်

260

စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားဌာန (ဇူလှိိုင် ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀

ခိုနေ
ှ ်)။ စခါင်ျားေဥ်အာျား အလွတ်သစဘာ ဘာသာမြန်
ထာျားခ က်ြှာ -

က်သွယ်စရျားဝန်ကကျားဌာန၏

ောတှိိုက်နင
ှ ် စ ကျားနန်ျား

က်သွယ်စရျားဌာနသည်

က်သွယ်စရျား ဥြစဒနှငအည
်
တယ်လကွနလ
် ှိိုငေ
် င်ြ ာျားအတွက် တာဝန်ရှှိ၍
ေည်ျားြ ဥ်ျား ေည်ျားကြ်ျားြ ာျားနင
ှ အည
်
တယ်လကွနလ
် ှိိုငေ
် င် ထိုတ်စြျားခြဲသည် မြည်တွငျား် နင
ှ ်
နှိင
ို င
် မံ ခာျားကိုြပဏြ ာျားကှိို ှိိုငသ
် ွငျား် ပြျား စအာက်တွင်
စ ေါ် မြထာျားသည်။ ထှိိုအမြင် အသေ်စလျှာက်ထာျား
သူြ ာျားကှိို

261

က်လက်စ

ာင်ရွက်စနသည်။

M1 သှိို လာစရာက်စသာ မြန်ြာ

စလစ ကာင်ျားရန် ကာကွယ်စရျား ေေ် င်စရျား
ကွြ်ကြဲြှုဌာနခ ြ်ဌာန ကှိိုယ်ောျားလှယ်အ ွြဲှုံ့ကှိို
ကကှိ

ှိို၊ M1 (ဧပြ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။

http://m1.viettel.com.vn/tin-tucviettel/welcome-myanmar-air-defensecommand-delegation-visit-m1-company/

262

King Royal Technologies ၏ အေည်ျားအစဝျား

မြ လိုြ်ရန် စြတတာရြ်ခံခ က် (ြတ် ၅ ရက်၊ ၂၀၁၈
ခိုနေ
ှ ်)။

263

https://kingroyalmyanmar.com/newsevents/

264

Ock Group Bhd၊ OCK နှေ်ြတ်လည်

အေရင်ခံော ၂၀၁၈၊ ောြ က်နာ ၅။
https://www.ock.com.my/investorsReports.php

265

MPT ြှ ြှိိုဘှိိုငျား် ိုနျား် သံိုျားသူြ ာျားအတွက်

ကြ်ျားလှြ်ျားြှုြ ာျားကှိို ခ ြဲှုံ့ထွငသ
် ည် အစနနှင်
တန် ှိိုျားစ

Technoloogies Co., Ltd တှိိုက တာဝါတှိိုင် ၉၂၀
စ ာက်လိုြ်စရျားနင
ှ ် ငှာျားရြ်ျားစရျားအတွက်
တယ်လစနာနှင် လွှြ်ျားမခံ စရျား ွြဲထာျားသည်
ဝန်စ ာင်ြှု သစဘာတူညခ က်ကှိို
လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ၊ King Royal Technologies
အဆံု်း

တ်မှတ်စု

ာင်ျား ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား ေတင်လိုြ်စ

ာင်၊

MPT (ဒဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.mpt.com.mm/en/pressreleases/page/42/

266

Alexander Nellist၊ Market Series Part One:

မြန်ြာမြည်ရှှိ AsiaSat 9၊ AsiaSat (ဧပြ ၅ ရက်၊
၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.asiasat.com/news/blog/asiasat9
-in-myanmar

267

Statement of Financial Affairs For

Speedcast Singapore Pte. Ltd. အတွက်
ဘဏ္ဍာစရျား

ြစလျားရှာျား၏ OCK အိုြ်ေိုနင
ှ ် King Royal

233

Co., Ltd. (ဒဇင်ဘာ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်)။

ှိိုငရ
် ာကှိေစရြ်ြ ာျား

ထိုတ်မြန်စ ကညာခ က် (အြှုနြ
ံ ါတ် - 20-32262)၊
Southern District of Texas Houston Division
အတွက် အစြရှိကန် လူြွြဲအမ ေ်မြ မခင်ျား တရာျားရို ျားံ
(filed Jun. 6, 2020)။

272

http://www.kccllc.net/speedcast/document/
20322432006300000 00000044

ရှိိုဟင်ဂ္ ာြ ာျားအစြေါ် အနတရာယ်ရှှိြှုနင
ှ ်

ြတ်သက်၍ အစသျားေှိတ်ကှိို ြှိတ်ထာျားမခင်ျားနင
ှ ်
မြင်ြသှိို ယ်ထိုတ်မခင်ျားတှိိုအတွက် နှိင
ို င
် ြ
ံ ြဲြ ာျားနင
ှ ်
ထည်သွငျား် စရျား အ ွြဲှုံ့၏ “အစသျားေှိြ်ကှိို

268

Brian Spegele နှင် Kate O’Keeffe၊ ရြဲနင
ှ ်

ေေ်တြ်ြါဝါကှိို အာျားမြင်ြှ ရန်အတွက် အစြရှိကန်

ြှိတ်ထာျားမခင်ျားနင
ှ ် မြင်ြသှိို
ယ်ထိုတ်မခင်ျားတှိိုအတွက် ဤတွင် ကည်ြါ။

ပဂ္ှိ လ်တိုြ ာျားကှိို တရိုတ်ြှ တလွြဲအသံိုျားမြ ၊ The

ရှိိုဟင်ဂ္ ာ လူထိုအစြေါ်တွင် ဒဂ္ ေ်တယ်

Wall Street Journal (ဧပြ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

အစထာက်အထာျားမြသည် ေနေ် သက်စရာက်ြှု

https://www.wsj.com/articles/china-exploits-

(နှိဝ
ို င်ဘာ ၂၀၂၀)။

fleet-of-u-s-satellites-to-strengthen-police-

https://files.institutesi.org/Locked_In_Locked

and-military-power-11556031771

_Out_The_Rohingya_Briefing_Paper.pdf
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မြန်ြာေြံခ က်ောရင်ျား၊ Seanet Technologies။

273

Hughes JUPITER System ကှိို KBZ Gateway

https://www.seanetmsc.com/portfoliomyan1

က မြန်ြာနှိင
ို င
် အ
ံ ဝှြ်ျား ြှိိုဘှိိုငျား် က်သွယ်ြှု

.html

ဝန်စ ာင်ြှု တှိိုျားခ ြဲှုံ့ရန် စရွ ျားခ ယ်လှိိုက်၊ Hughes (ဇွန်
၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

270

UN IIFFMM၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေျားြာွ ျားစရျား

အက ှိ ျားေျားြွာျားြ ာျား၊ A/HRC/42/CRP.3, ောြှိိုဒ် ၁၂၉။

https://www.hughes.com/resources/pressreleases/hughes-jupiter-system-selectedkbz-gateway-extend-mobile-connectivity

271

SEANET Myanmar က Hughes
Lockheed Martin က စ ာက်လိုြ်စြျားခြဲစသာ

JUPITER(TM) ေနေ်ကှိို ယံို ကည် ွယ်ရာရှှိစသာ

274

မြန်နျားံှု မြင် နှိင
ို င
် လ
ံ ံိုျား ှိိုငရ
် ာ ပဂ္ှိ လ်တိုကွနရ
် က်အာျား

VINASAT-2 ပဂ္ှိ လ်တို ဗယက်နြ် ောတှိိုက်နင
ှ ်

အာျားမ ည်ရန် စရွ ျားခ ယ်၊ မြန် ကာျားစရျားဝန်ကကျားဌာန

စ ကျားနန်ျား က်သွယ်စရျား အိုြ်ေိုအတွက်

(ဇွန် ၁ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်)။

ဝန်စ ာင်ြှု ေတင်၊ Lockheed Martin (ဇွနလ
် ှိိုင် ၅

https://en.prnasia.com/releases/apac/KBZ_G

ရက်၊၂၀၁၂ ခိုနေ
ှ ်)။

ateway_Unveils_New_Satellite_Communicati

https://news.lockheedmartin.com/2012-07-

on_Ground_Station_in_Myanmar_Powered_b

05-Lockheed-Martin-Built-VINASAT-2-

y_Hughes_JUPITER_TM_System-

Satellite-Begins-Service-for-Vietnam-Posts-

150725.shtml

and-Telecommunications-Group

234

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

275

မြည်စထာင်ေို မြန်ြာနှိင
ို င
် န
ံ င
ှ ် ဗယက်နြ်
ှိိုရှယ်လေ် သြတနှိင
ို င
် အ
ံ ကာျား

ြူျားစြါင်ျားစ

ာင်ရွက်စရျား ြူျားတွြဲစ ကညာခ က်၊

မြန်ြာအလင်ျား သတင်ျားော (ဧပြ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၀
ခိုနေ
ှ ်)။

276

http://comncom.co/Home/NCat/NDetail/en
/78/68/70/onet.html

280

Sky Net က မြန်ြာမြည်တွင် ြင်ြကွနရ
် က်နင
ှ ်

စဒသတွငျား် ကွနရ
် က်ငယ်အ ကာျား ခ ှိတ် က်ြှုကှိို
မြ လိုြ်စြျားနင
ှိို စ
် သာ

VNPT khởi động đầu tư, kinh doanh tại

Myanmar, NDH (ေက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၉
ခိုနေ
ှ ်)။ https://ndh.vn/doanh-nghiep/vnptkhoi-ong-au-tu-kinh-doanh-tai-myanmar1090574.html

ြဲလ်လူလာ

ကွနရ
် က်တေ်ခိုအတွက် Gilat ကှိို စရွ ျားခ ယ်လှိိုက်၊
Gilat Satellite Networks (ဇွန် ၂ ရက်၊ ၂၀၁၆
ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.globenewswire.com/newsrelease/2016/06/02/845567/0/en/Sky-NetSelects-Gilat-s-Network-for-CellularBackhaul-in-Myanmar.html

Newtec က မြန်ြာမြည်၏ အသေ်လွင် ံိုျား
ြှိိုဘှိိုငျား် စအာ်ြစရတာကှိို အာျားမြင်ြှ စြျားစန၊ Newtec
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(ဇွန် ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.newtec.eu/article/release/newt
ec-empowers-myanmar-newest-mobileoperator

278

281

Gilat SATCOM Solutions for C4i၊ Gilat

Satellite Networks (ဒဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၆
ခိုနေ
ှ ်)။ https://www.gilat.com/wpcontent/uploads/2017/02/Gilat-BrochureC4I-Solutions.pdf

Joshua Carroll၊ “လူ

ှိိုျားောရင်ျား” တွင်

ြါစနစသာ ဘယ်လ်ဂ္ ယံကိုြပဏြှ
မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ် အ က်အသွယ်မ တ်၊ VOA
( သဂ္ိုတ် ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.voanews.com/east-asiapacific/belgian-company-dirty-list-cuts-tiesmyanmar-military

282

Annamarie Nyirady၊ အစြရှိကန်ေေ်တြ်

WIN-T Program အတွက် စဒေါ်လာ ၇ သန်ျားတန်
ကန်ထရှိိုက် Gilat အာျား ခ ျားမြင်ြှ ခံရ၊ ( သဂ္ိုတ် ၁ ရက်၊
၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.satellitetoday.com/government
-military/2019/08/01/gilat-awarded-7million-contract-for-us-army-win-tprogram/

Newtec က မြန်ြာမြည်၏ အသေ်လွင် ံိုျား
ြှိိုဘှိိုငျား် စအာ်ြစရတာကှိို အာျားမြင်ြှ စြျားစန၊ Newtec
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(ဇွန် ၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
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283

Terabit Wave က မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် စရွ ှုံ့လ ာျားေဥ်

အသံိုျားမြ စသာ ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား
ြံြှိိုျားစြျားရန်အတွက် Gilat အာျား စရွ ျားခ ယ်၊ Gilat
Satellite Networks (ေက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၄
ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.gilat.com/pressreleases/gilatchosen-by-terabit-wave-to-provide-satcomon-the-move-terminals-in-myanmar/

284

Terabit Wave၊ ေျားြွာျားစရျား စအာင်မြင်ြှု။

https://www.terabitwave.com/bussiness_ach
ievement.html

285

wireless-network-infrastructuredeployment-goals/

287

မမ မ
် ောနင
ု င
် ံ ုင် ပဂြို

်တုစ စ်တည်ရထောင်ရ ်း

ဦ်းရဆောင်ရကော်မတီ၊ အသှိစြျားအစ ကာင်ျား ကာျားခ က်
အြှတ် ၁၇/၂၀၁၇။

288

မြည်စထာင်ေို သြတ မြန်ြာနှိင
ို င
် စ
ံ တာ်

သြမတရံိုျား၊ မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှိိုင် ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ်
တည်စ

ာက်စရျား ဥျားစ

ာင်စကာ်ြတ၏ ြထြ

ံိုျား

အေည်ျားအစဝျားက င်ျားြ (ဧပြ ၂၉ ရက်စန၊ ၂၀၁၇
ခိုနေ
ှ ်)။ https://www.presidentoffice.gov.mm/en/?q=briefing-

Terabit Wave က မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် စရွ ှုံ့လ ာျားေဥ်

အသံိုျားမြ စသာ ပဂ္ှိ လ်တို က်သွယ်စရျား
တာြနယ်ြ ာျား ြံြှိိုျားစြျားရန်အတွက် Gilat အာျား
စရွ ျားခ ယ်၊ Gilat Satellite Networks (ေက်တင်ဘာ
၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-

room/news/2017/04/29/id-7512

289

မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ် အလိုြ်စကာ်ြတ၊

အသှိစြျားအစ ကာင်ျား ကာျားခ က် အြှတ် ၁၈/၂၀၁၇။

290

Win Aung, LinkedIn.

291

Desmond Ball၊ မြန်ြာ ေေ်စရျား

chosen-by-terabit-wave-to-provide-satcomon-the-move-terminals-in-myanmar/

လ ှိ ှုံ့ ဝှက်ခ က်ြ ာျား၊ ောြ က်နာှ ၁၀၆ (၁၉၉၈ ခိုနေ
ှ ်)။
286

မြန်ြာက အ င်မြင် 2G နှင် 3G ဝှိိုငယ
် ာြြဲ
MoTS၊ Intelsat ြှ MyanmarSat2 အတွက်

ကွနရ
် က် စအာက်စမခအစ ာင်အအံိုြ ာျား

292

စနရာခ ထာျားစရျား ရည်ြှနျား် ခ က်ြ ာျားအတွက်

ပဂ္ှိ လ်တို ှိိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ဝန်ထိုတ်ြ ာျား

Intelsat ပဂ္ှိ လ်တို စမ ရှငျား် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားကှိို

အသံိုျားမြ ြှုကှိို မြန်လည် က်မခင်ျားြမြ နှိင
ို ်သည်

အစကာင်အထည်စ ေါ်၊ Intelsat (စြလ ၂၇ ရက်၊

ကန်ထရှိိုက်ြ ာျားအ ကာျား သစဘာတူညခ က်ကှိို

၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်)။

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား၊ The Global New Light of

http://www.intelsat.com/news/press-

Myanmar (ဇွန် ၂ ရက်။ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် )။

release/myanmar-implements-intelsat-

https://www.globalnewlightofmyanmar.com

satellite-solutions-to-advance-2g-and-3g-
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/mots-intelsat-sign-satellite-payload-iruagreement-myanmarsat2/

( သဂ္ိုတ် ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.presidentoffice.gov.mm/en/?q=briefingroom/news/2018/08/31/id-8966

293

မြန်ြာ ြှ နှိင
ို င
် လ
ံ ံိုျား ှိိုငရ
် ာ ကွနရ
် က်

အစမခခံအစ ာက်အအံို စနရာခ ထာျားြှုကှိို
မြင်ြှ တင်၍ လ င်မြန်စေရန် Intelsat နှင်
က် ံစရျားကှိို ခ ြဲှုံ့ထွင၊် Intelsat (ဇွနလ
် ၁ ရက်၊
၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
http://www.intelsat.com/news/pressrelease/myanmar-intelsat-infrastructuredeployment/

297

လွှငတင်
်
နင
ှိို စ
် ကာင်ျားစ ကညာ၊ Business Wire
( သဂ္ိုတ် ၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.businesswire.com/news/home/
20190806005978/en/Intelsat-AnnouncesSuccessful-Launch-Intelsat-39
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ဒိုတှိယ သြမတ ဥျားမြင်စ ွြှ ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ်

တည်စထာင်မခင်ျား ေတိုတထအကကှိြ်စမြာက်
ညှိနြှ င
ှိှု ျား် အေည်ျားအစဝျားသှိို တက်စရာက်၊ သြမတရံိုျား၊
( သဂ္ိုတ် ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.presidentoffice.gov.mm/en/?q=briefingroom/news/2018/08/31/id-8966

ဒိုတှိယ သြမတ ဥျားမြင်စ ွြှ ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ်

တည်စထာင်မခင်ျား အေည်ျားအစဝျားသှိို တက်စရာက်၊
သြမတရံိုျား (ေက်တင်ဘာ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.presidentoffice.gov.mm/en/?q=briefingroom/news/2019/09/02/id-9530

လွှငတင်
်
ြည်၊ Nikkei Asian Review (စြ ၁၁
ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://asia.nikkei.com/Business/AerospaceDefense/Myanmar-to-launch-its-firstsatellite-in-2021-with-Japan-s-help2

ဒိုတှိယ သြမတ ဥျားမြင်စ ွြှ ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ်

တည်စထာင်မခင်ျား ေတိုတထအကကှိြ်စမြာက်
ညှိနြှ င
ှိှု ျား် အေည်ျားအစဝျားသှိို တက်စရာက်၊ သြမတရံိုျား
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ဒိုတှိယ သြမတ ဥျားမြင်စ ွြှ ပဂ္ှိ လ်တိုေနေ်

တည်စထာင်မခင်ျား အေည်ျားအစဝျားသှိို တက်စရာက်၊
သြမတရံိုျား (ေက်တင်ဘာ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.presidentoffice.gov.mm/en/?q=briefingroom/news/2019/09/02/id-9530

300
296

ဂ္ ြန်၏ အကူအညမ င် မြန်ြာနှိင
ို င
် ြ
ံ ှ ၎င်ျား၏

ြထြ ံိုျား ပဂ္ှိ လ်တိုကှိို ၂၀၂၁ ခိုနေ
ှ ်တွင်

299
295

Intelsat ြှ Intelsat 39 ကှိို စအာင်မြင်ေွာ

မြင်ြ အာကာသကှိို ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားေွာ အသံိုျားမြ စရျား

ကိုလသြဂ္ဂ စကာ်ြတ၊ A/AC.105/1189/Add.1။

307
301

မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ စလစ ကာင်ျားနှင်

အာကာသအတတ်ြညာ တကကသှိိုလ် ဥြစဒ
(နှိင
ို င
် စ
ံ တာ် စအျားခ ြ်ျားသာယာစရျားနင
ှ ်
ွံှုံ့ ပ ှိ ျားတှိိုျားတက်စရျားစကာင်ေ ဥြစဒ အြှတ်
၂/၂၀၀၂)။

ဝင်ျားစအာင်၊ မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ကြ္ာစမြ

စလလာ ကည်ရှု စရျား အနှိြ်ြ ံ အနှိြ်ြ ံ
အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို (နှိဝ
ို င်ဘာ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၉
ခိုနေ
ှ ်)။
http://www.unoosa.org/documents/pdf/WS
F/Posters/Accessibility/Accessibility__Win_Aung_-

302

ြါစြာကခ စဒါက်တာ သြဲစြာင်စြာင်၊

_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf

အရြ်ဘက် အသံိုျားမြ ြှုြ ာျားနှင်
သဘာဝစဘျားအနတရာယ် ေြံခန်ခွြဲြှုြ ာျားအတွက်
စြာင်ျားသူြြဲ စလစ ကာင်ျားယာဥ်ြ ာျား/ဒရိုနျား်
နည်ျားြညာအာျား သိုစတသနမြ ြှုနင
ှ ် အသံိုျားမြ ြှု။

308

ဇွနြ
် န်ျားြွင၊် မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ြထြဥျား

ံိုျား ကြ္ာစမြ

စလလာ ကည်ရှု စရျား ပဂ္ှိ လ်တို ၊ မမ မ
် ောတုင်း် မ်စ်
( သဂ္ိုတ် ၆ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.mmtimes.com/news/myanmars

303

Ibid.

-first-earth-observation-satellite.html

304

စလာင်ောနှင် တွနျား် ကန်ြေစည်ျား

309

ဝင်ျားစအာင်၊ မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ကြ္ာစမြ

အင်ဂ္ င်နယာဌာန၊ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ စလစ ကာင်ျားနင
ှ ်

စလလာ ကည်ရှု စရျား အနှိြ်ြ ံ အနှိြ်ြ ံ

အာကာသအတတ်ြညာ တကကသှိိုလ်။

အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို (နှိဝ
ို င်ဘာ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၉

https://maeu.edu.mm/fp

ခိုနေ
ှ ်)။
http://www.unoosa.org/documents/pdf/WS

305

အာကာသေနေ် အင်ဂ္ င်နယာဌာန၊ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ

F/Posters/Accessibility/Accessibility_-

စလစ ကာင်ျားနင
ှ ် အာကာသအတတ်ြညာ

_Win_Aung_-

တကကသှိိုလ်။ https://maeu.edu.mm/ss

_Poster_session_Win_Aung_Myanmar.pdf

306

မြန်ြာသတင်ျား စအဂ္ င်ေ - မြန်ြာတွက်

310

Kimberly Underwood၊

အစသျားောျားပဂ္ှိ လ်တို MMSAT-1 ဂ္ ြန်တွင်

တှိိုက်စလယာဥ်ြ ာျားအတွက် 5G၊ Signal (ဇွန် ၁

စ ာက်လိုြ်ြှုပြျားေျား၊ the Global New Light of

ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

Myanmar (စအာ်တှိိုဘာ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

https://www.afcea.org/content/5g-

https://www.gnlm.com.mm/micro-satellite-

warfighters

mmsats-1-for-myanmar-completed-injapan/
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317

က်သွယ်စရျား ဥြစဒ (၂၀၁၃ခိုနေ
ှ ်)။

311

နန်ျားလွငန
် င
ှ ျား် ြွင၊် စလာက်ကှိိုငတ
် ှိိုက်ြွြဲြ ာျားြှ

စထာင်ခ ထွက်စမြျား က၊ ဧ ောဝတီ (ြတ် ၁၀ ရက်စန၊
၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။

312

Viettel ဒဂ္ရအြှိန် ၀၅/၂၀၁၈ / ND-CP, အြှိိုင်

(၂၁)။

313

https://www.irrawaddy.com/news/burma/th
ousands-flee-laukkai-clashes.html

Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

318

မြန်ြာမြည်တွင်

ှိိုျားရွာျားစသာ လူအခွငအစရျား
်

Low Level Design RKE0233 (စအာက်တှိိုဘာ၊

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားအတွက် တာဝန်ရှှိစသာသူြ ာျားအာျား

၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။

အစရျားယူနင
ှိို စ
် ရျားအတွက် နှိင
ို ်ငတ
ံ ကာ
ကကှိ ျားြြ်ျားြှုအစြေါ် တည်စ ာက်စသာ

314

UN IIFFMM, A/HRC/39/64, အြှိိုဒ် ၅၂။

စရွ ျားခ ယ်သတ်ြှတ်ထာျားမခင်ျားြ ာျား၊ မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ
အစြရှိကန်သံရို ျားံ ( သဂ္ိုတ် ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။

315

ြဋှိြကခစ ကာင် ြှိတ်ြှိစန၊ အန်ျားပြှိ ှုံ့နယ်ရှှိ

https://mm.usembassy.gov/treasury-

ရွ ာသာျားြ ာျား သေ်သျားြ ာျားနင
ှ ်

sanctions-commanders-and-units-of-the-

ဟင်ျားသျားဟင်ျားရွက်ြ ာျားမ င် အသက်ရှင်စနရ၊ BNI

burmese-security-forces-for-serious-

Multimedia Group (ဇွန် ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခိုနေ
ှ ်)။

human-rights-abuses/

https://www.bnionline.net/en/news/trapped
Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

-conflict-villagers-ann-township-live-fruit-

319

and-vegetables တှိိုငျား် ရင်ျားသာျားြဒယာအာျား

Low Level Design SHN1240 (ဇနနဝါရ၊ ၂၀၁၉

အေှိိုျားရြှ ြှိတ်ြင်မခင်ျား အစသျားေှိြ်ကှိို မြန်ြာ -

ခိုနေ
ှ ်)။

တှိိုငျား် ရင်ျားသာျား သတင်ျားဝက်ဘ် ှိိုဒအ
် ာျား
ြှိတ်ြင်မခင်ျားကှိို ခ က်ခ င်ျား ယ်ရှာျားြါ၊ Article19

320

(ဧပြ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

Low Level Design SHN1405 ( သဂ္ိုတ်၊ ၂၀၁၉

https://www.article19.org/resources/myanm

ခိုနေ
ှ ်)။

Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

ar-immediately-lift-ban-on-ethnic-newswebsites/

321

Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

Low Level Design SHN1038 (စ စ ေါ်ဝါရ၊ ၂၀၁၉
316

Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

Low Level Design RKE0233 (ဇွန၊် ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

239

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

ခိုနေ
ှ ်)။

322

Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

Low Level Design SHN1349 (ဇွနလ
် ၊ ၂၀၂၀
ခိုနေ
ှ ်)။

323

Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

ခိုနေ
ှ ်)။

ြိုနျား် မ တ်တွင် ၇၃ နှေ် အရွ ယ်ရှှိ

ရက်ေက်ေွာ ြိုဒနှိ ျား် က င်ြှုသည်
ေေ်အင်အာျားတှိိုျားခ ြဲှုံ့တည်စ ာက်လာစသာ
ရှြ်ျားမြည်နယ်အစရှ ှုံ့ ြှိိုငျား် ရှှိ အြ ှိ ျားသြျားြ ာျား၏
ထှိခှိိုက်လွယ်ြှုကှိို ြျားစအာင်ထှိိုျားမြစနသည်၊
ရှြ်ျားလူအခွငအစရျား
်
စ ာင်စဒျားရှငျား် (ဧပြ ၂၃ ရက်၊
၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.shanhumanrights.org/eng/inde
x.php/350-brutal-rape-of-73-year-oldwoman-by-burma-army-soldier-in-mongphyak-highlights-vulnerability-of-womenin-militarized-eastern-shan-state

Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

Low Level Design၊ KYH0055 (ေက်တင်ဘာ၊
၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။

326

Lawi Weng၊ ေေ်တြ်အစမခေှိိုက်ေခန်ျား

အသေ်ြ ာျားက ကယာျားမြည်နယ်တွင်
တှိိုက်ြွြဲအသေ်ြ ာျား မ ေ်လာြည် စ ကာက်ရွံ ှုံ့ေှိတ်ကှိို
ြျားြွာျားမ ေ်စေသည်၊ ဧ ောဝတီ (ဇနနဝါရ ၂၃ ရက်၊

240

army-bases-spark-fears-fresh-fighting-

327

Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

Low Level Design။ KYN0253 (ဇွန် လ၊ ၂၀၁၈
ခိုနေ
ှ ်)။

အြ ှိ ျားသြျားတေ်ဥျားအာျား မြန်ြာေေ်သာျားတေ်ဥျားြှ

325

https://www.irrawaddy.com/news/newkayah-state.html

Low Level Design SHN1233 (ြတ်လ၊ ၂၀၂၀

324

၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

328

Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

Low Level Design။ KYN0358 (စြလ၊ ၂၀၁၉
ခိုနေ
ှ ်)။

329

ဘာျားအံ၏ စနာက် ံိုျားအစမခအစန - လှုှိငျား် ဘွြဲှုံ့၊

ဒံရ
ို င်ျားနင
ှ ် ထှိလံို ပြှိ ှုံ့နယ်ြ ာျား၊ ဧပြလ ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်၊
Karen Human Rights Group (ဇူလှိိုင် ၂၂ ရက်၊
၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်)။ https://khrg.org/2014/07/14-28s2/hpa-an-situation-update-hlaingbwedon-yin-and-hti-lon-townships-april-2014

330

Caroline Reckinger၊ မြန်ြာမြည်၏

အဓြမလိုြ်အာျား၊ New Statesman (ဇွန် ၉ ရက်၊
၂၀၀၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.newstatesman.com/asia/2008/0
6/forced-labour-burma-work

331

DNB Markets၊ တယ်လစနာ၊ မြန်ြာမြည်တွင်

အခိုထက်ထှိစတာ အစမခအစန ြ ှိိုျားစသျားြါ၊ (ြတ်
၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.dnb.no/seg-

fundamental/fundamentalweb/GetReports.a
spx?file=CMP1_112280.pdf&Sid=1-2YKIN

တံ ှိြ် ြကြ်ရန် အစြရှိကန်ကှိို တှိိုက်တွနျား် ၊
Reuters (စ စ ေါ်ဝါရ ၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.reuters.com/article/us-usachina-huawei-tech/huawei-zte-urge-u-s-

332

Tillman Global Holdings၊ မြန်ြာမြည်တွင်

တာဝန်ယူြှု တာဝန်ခံြှုရှှိစသာ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုအစြေါ်

not-to-impose-national-security-risk-labelsidUSKBN1ZX2V1

အစြရှိကန် အေှိိုျားရ၏ အေရင်ခံော - အြ ာျားမြည်သူ
သှိရှှိနင
ှိို စ
် သာ အေရင်ခံော (စြ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၅

337

ခိုနေ
ှ ်)။
https://photos.state.gov/libraries/burma/89
5/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPubli
cReport.pdf

Tomoya Onishi၊ ဗယက်နြ်၏ Viettel ြှ

ှိိုငဘ
် ာလံိုမခံ စရျားအတွက် Huawei 5G tech ကှိို
ြှိတ်ြင်၊ Nikkei Asian Review (ေက်တင်ဘာ ၆
ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huaweicrackdown/Vietnam-s-Viettel-shuns-

333

Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS

Huawei-5G-tech-over-cybersecurity

Low Level Design၊ MGY0746 (ဇနနဝါရ၊ ၂၀၁၉
ခိုနေ
ှ ်)၊ Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊
BTS Low Level Design၊ MGY0747 (ဧပြ၊ ၂၀၁၉
ခိုနေ
ှ ်)၊ Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က် ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊
BTS Low Level Design၊ MGY0748 (ဇနနဝါရ၊
၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်)၊ Viettel အိုြ်ေို ကွနရ
် က်
ေြံကှိနျား် ေင်တာ၊ BTS Low Level Design၊
MGY0749 (ဇနနဝါရ၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

334

UN IIFFMM၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေျားြာွ ျားစရျား

အက ှိ ျားေျားြွာျား၊ A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ် ၁၀၂။

338

Corporation Limited၊ နှစ် တ်လည်အစီ င်ခံစော
၂၀၁၅-၂၀၁၆၊ စောမျက်နောှ ၉။
https://mti.com.mm/annual-download/1

339

UN IIFFMM၊ မြန်ြာေေ်တြ်၏ ေျားြာွ ျားစရျား

အက ှိ ျားေျားြွာျား၊ A/HRC/42/CRP.3 ောြှိိုဒ် ၁၀၁။

ြနတစလျားရို ျားံ ခွြဲ၏ ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ် လွှြဲစမြာင်ျားသည်

အေရင်ခံောတွင် ကည်ြါ၊ Transmission
အချက်အလက်မျော်း

David Shepardson၊ Huawei၊ ZTE တှိိုက

နှိင
ို င
် အ
ံ
င် လံိုမခံ ြှု အနတရာယ် ရှှိသည် ှိိုသည်

241

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

ော (ဧပ ီ၊

စ ကျားနန်ျားြြဲ ြှိိုစ ာင်စရျား နည်ျားလြ်ျားြ ာျားက

ြှိိုက်ကရှိိုစဝ ်ကှိို အသံိုျားမြ စန က၊ NEC။
https://www.nec.co.nz/solutions/wirelesstransport/

336

မ််းဆည််းထော်း ောရ

၂၀၂၀ခုနစ
ှ ်)။

340
335

Myanmar Technologies and Investment

341

Viettel Construction Myanmar မှ ထုတ်

ရ ၀ရ

ော HUAWEI MICROWAVE

347

LPL Series-Long Life Standby, Leoch

& COMMISSIONING GUIDE ကုကကည် ါ။

ZTE တည်စနရာ၌ တြ်

င်မခင်ျား လြ်ျားညွှန၊်

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÔ TUYẾN
VENDOR ZTE။ ေေ်ကှိိုငျား် တှိိုငျား် စဒသကကျား
စရဒယှိိုအသံလှုှိငျား် စဒတာေိုစ

ာင်ျားခ က်တွင်

CommScope သည် အင်တန်နာ
ြူလစရာင်ျားခ သူအမ ေ် စ ေါ် မြထာျားသည်။ SGG RF
အချက်အလက်မျော်း

မ််းဆည််းထော်း ောရ

(၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်)။

348

EQUIPMENT INSTALLATION INSTALLATION

343

Oscilloquartz, OSA ePRTC brochure.

Viettel Construction Myanmar, Checklist

for SOS Spare Parts

342

346

ော

တွင် ကည်ြါ။

Bureau van Dijk, Voltalia, (ဇွန် ၁ရက်၊ ၂၀၂၀

ခိုနေ
ှ ်) https://orbis.bvdinfo.com; Nibal
Zgheib, EBRD ြှ မြန်လည်အသံိုျားမြ နှိင
ို စ
် သာ

ေွြ်ျားအင် ထိုတ်လိုြ်သူ မြင်သေ်ကိုြပဏတွင်
ြှိိုင် ှိိုငြ
် ှုကှိို ဝယ်ယူ။
မြန်လည်တည်စ

ာက်စရျားနင
ှ ် ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျား

ှိိုငရ
် ာ

ဥစရာြဘဏ် (ဇူလှိိုင် ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်);
Proparco က Voltalia နှင် ၎င်ျား၏
ရည်ရွယ်ခ က်ကကျားသည် မြန်လည်အသံိုျားမြ နှိင
ို စ
် သာ
ေွြ်ျားအင်ထိုတ်လိုြ်ြှု ဥျားတည်ခ က်ြ ာျားကှိို စထာက်ခံ
(ဇူလှိိုင် ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.proparco.fr/en/actualites/propa
rco-supports-voltalia-and-its-ambitious-

344

Viettel Construction Myanmar, Checklist

for SOS Spare Parts.
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Viettel ြှ ADVA နှင် NEC အတူ

objectives-development-renewableenergies
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Telecom International Myanmar၊

စ ာင်ရွက်ြည် 5G အတွက်ြါ

ကှိိုယ်တှိိုငအ
် ာျားမ ည်သည် BTS Access Sites

အ င်သင်မ ေ်သည် နှိင
ို င
် တ
ံ ဝှြ်ျား အခ ှိန်သတ်ြှတ်ြှု

ြ ာျားတွင် ဓါတ်အာျား တြ်

နည်ျားလြ်ျားကှိို ထိုတ်စ ေါ် မြသ၊ Adva (ြတ် ၁၉

ညွှန် ကာျားခ က်လြ်ျားညွှန။် Telecom International

ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

Myanmar၊ “လိုြ်စ

https://www.adva.com/en/newsroom/press-

ြ က်ေျားသွာျားစသာ M&E အေှိြ်အြှိိုငျား် ြ ာျားကှိို

releases/20200319-viettel-rolls-out-

ကိုနစ
် လှာင်ရို ြ
ံ ာျားသှိို မြန်ြှိိုရန်” လြ်ျားညွှနခ
် က်၊ (ဧပြ

nationwide-5g-ready-timing-solution-with-

၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

adva-and-nec

242

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

င်မခင်ျား

ာင်ြှုအတွငျား်

350

Telecom International Myanmar၊ VRLA

ဘက်ထရဗူျားအတွငျား် လသယံဘက်ထရြ ာျား
ထည်သွငျား် ရန် ညွှန် ကာျားခ က် လြ်ျားညွှန။်

စ ကညာခ က် - Info Birmanie, RSF, Sherpa
and Justice For Myanmar, မြင်သေ်ကိုြပဏ

Voltalia အစနမ င် မြန်ြာေေ်တြ်နင
ှ ်
ခ ှိတ် က်ြှုရှှိစနစသာ ကိုြပဏနှင်
၎င်ျား၏ကိုန်သွယ်ြှု

351

Telecom International Myanmar၊ VRLA

က် ံစရျားကှိို ရြ် ှိိုငျား် ရြည်၊

(စြလ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

ဘက်ထရဗူျားအတွငျား် လသယံဘက်ထရြ ာျား

https://www.justiceformyanmar.org/press-

ထည်သွငျား် ရန် ညွှန် ကာျားခ က် လြ်ျားညွှန။်

releases/french-company-voltalia-must-putan-end-to-its-commercial-relationship-with-

352

Telecom International Myanmar၊ VRLA

a-company-linked-to-the-myanmar-military

ဘက်ထရဗူျားအတွငျား် လသယံဘက်ထရြ ာျား
ထည်သွငျား် ရန် ညွှန် ကာျားခ က် လြ်ျားညွှန။်

355

Tomoya Onishi၊ ဗယက်နြ်၏ Viettel ြှ

ှိိုငဘ
် ာလံိုမခံ စရျားအတွက် Huawei 5G tech ကှိို
353

Telecom International Myanmar၊

ြှိတ်ြင်၊ Nikkei Asian Review (ေက်တင်ဘာ ၆

ကှိိုယ်တှိိုငဓ
် ါတ်အာျားမ ည်စသာ စနရာြ ာျားတွင်

ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

ဓါတ်အာျားကှိရှိယာြ ာျားအတွက်

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-

စဘျားနန
ံ ယ်နြှိတ်ြ ာျား ခ ှိနည
် ြှှိမခင်ျား (Parameter

crackdown/Vietnam-s-Viettel-shuns-

Setting)။

Huawei-5G-tech-over-cybersecurity

354

MNTH ၏ လက်စအာက်ခံကိုြပဏမ ေ်စသာ

356

ှိိုငဘ
် ာလံိုမခံ စရျားအတွက် Huawei 5G tech ကှိို

Myanmar National Telecom Infra Company
Limited (MNTI)နှင် ခ ြ်
ကန်ထရှိိုက်တေ်ခိုြှတ

ှိိုထာျားစသာ

င် Voltalia က နည်ျားြညာ

စထာက်ြံသည်။Voltalia က

က်သွယ်စရျား

စ ာက်သယ်တေ်ဥျားအတွက် ေွြ်ျားအင်စထာက်ြံရန်

ဗယက်နြ်၏ Viettel ြှ

ြှိတ်ြင်၊ PRNewswire (စြ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.prnewswire.com/newsreleases/viettel-demonstrates-the-first-5gconnection-in-vietnam-300851720.html

ြထြဥျား ံိုျား ကန်ထရှိိုက်ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား၊
Voltalia (စ စ ေါ်ဝါရ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)

357

တွင် ကည်ြါ။

၆၇၇ ခိုအတွက် ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ် ဇူလှိိုငလ
် တွင်

https://voltalia.com/uploads/08_Not%C3%A

ကကျားြာျားသည် ငှာျားရြ်ျားြှု သစဘာတူညခ က်ကှိို

Dcias/Press_Releases/2018/180221-Voltalia-

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျားခြဲ။ Irrawaddy Green Towers

Myanmar-towerco-EN-.pdf နှင် ြူျားတထ
ွြဲ ိုတ်မြန်

(ဇူလှိိုင် ၅ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)

243

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

“IGT” နှင် “Mytel” နှင် ေိုစြါင်ျားတာဝါတှိိုငစ
် နရာ

https://igt.com.mm/igt-and-Mytel-signsmaster-lease-agreement-for-677-sitescolocation/

358

Development Finance Corporation။
https://www.dfc.gov/investmentstory/transforming-telecommunicationsmyanmar

Tower Times 4th Edition, Irrawaddy Green

Towers ကှိို ကည်ြါ (ဇူလှိိုင၊် ၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။

364

AP Towers၊ မြန်ြာ ရင်ျားနျားှ မြြ်နြ
ံှ ှု။

https://www.myanmarinvestments.com/apol
lo/#1502777343722-ce78788d-b38f

359

Viettel အု ်စု ကွ ် က်စီမံက ်း် စင်တော၊ BTS

Low Level Design NPW0075 (ဇွ ၊် ၂၀၂၀ခုနစ
ှ ်)။

365

Myanmar Investments International Ltd,

Apollo Towers နှငြတ်
်
သက်၍
360

အစကာင်အထည်စ ေါ်ြှု ေေဥ်ခ က်ြ ာျား၏

စနာက် ံိုျားအစမခအစန (ေက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်၊

အစသျားေှိြ်၊ အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်။

၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

https://www.adb.org/sites/default/files/linke

https://markets.ft.com/data/announce/full?d

d-documents/49470-001-dia.pdf

ockey=1323-137992465ALANA556EO8QAMFFP2F39QGAR

361

Blu Stone Management and M1 အု ်စု၊

ဧ ောဝတီ ဂ င််း တောဝါ(စ်) လီမတက် -

366

ကုမပဏရ
ီ ောင််းချမခင််း (ဒီဇင်ဘော ၁၁ က်၊

ရ ၀ရ

Viettel Construction Myanmar မှ ထုတ်
ော SGG RF အချက်အလက်မျော်း

မ််းဆည််းထော်း ောရ

၂၀၂၀ခုနစ
ှ ်)။

ော တွင် ကကည်ရှု ါ။

https://www.prnewswire.com/ae/newsreleases/irrawaddy-green-towers-limited-

367

sale-of-company-850556246.html

ြည်သူ၏ ြည်သူလြဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်

TowerXchange ၏ အာရှတာဝါြ ာျားတွင်

စနာက် ံိုျားသတင်ျား၊ TowerXchange Asia Dossier
362

Irrawaddy Green Tower Project, CDC

(၂၀၁၉ခုနစ
ှ ်)။

Group, https://www.cdcgroup.com/en/our-

https://www.towerxchange.com/wp-

impact/investment/irrawaddy-green-tower-

content/uploads/2019/10/TX_AsiaDossier_2

project/

019.pdf

363

မြန်ြာမြည်ရှှိ

က်သွယ်စရျားကဏ္ဍကှိို

အသွငစ
် မြာင်ျားလြဲမခင်ျား၊ U.S. International
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အဆံု်း

တ်မှတ်စု

372
368

Kieran J Rabbitt၊ National Tower

Development Co., Ltd.၊ ရိုြ်ြံိုစကာက်စ ကာင်ျား
(ဧပြ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.linkedin.com/pulse/nationaltower-development-myanmar-limitedkieran-j-rabbitt/

369

တာဝန်ယူြှုရှှိစသာ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုအစြေါ်
အေရင်ခံော (ဇူလှိိုင် ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်)။
https://photos.state.gov/libraries/burma/89
5/pdf/7-28-14Report_on_Respon_Investment_in_Myanmar
_Tillman_Global.pdf

Justice For Myanmar၊ အြ ာျားြှိိုငရ
် ံြံိုစငွအာျား

အနတရာယ်ရှှိေွာ အသံိုျားမြ ြှုတေ်ရြ်၊ တြ် ွြဲှုံ့ြ ာျား
သယ်ယူြှိိုစ

ာင်ရန်နင
ှ ် ဇှိြ်ခံခရျားြ ာျားအတွက်

မြန်ြာေေ်တြ် Airbus စရာင်ျားဝယ်ြှု (ဒဇင်ဘာ ၁
ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

373

dangerous-use-of-public-funds-myanmarmilitary-airbus-deals-for-troop-transportand-luxury-travel

တာဝန်ယူြှုရှှိစသာ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုအစြေါ်
အစြရှိကန် အေှိိုျားရ၏ အေရင်ခံော အြ ာျားသူငါသှိနင
ှိို စ
် သာ အေရင်ခံော၊ (စြ ၂၇ ရက်၊
https://photos.state.gov/libraries/burma/89
5/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPubli
cReport.pdf

374

Ibid.

375

Mytel လှိိုငျား် သံိုျားေွြဲသူ ၁၀ သန်ျားစက ာ်သွာျားပြ၊

Viettel Construction Myanmar မှ ထုတ်

370

ော SGG RF အချက်အလက်မျော်း

မ််းဆည််းထော်း ောရ

371

ော၊ တွင် ကကည်ရှုနင
ု ်

ည်။

Tillman Global Holdings၊ မြန်ြာမြည်တွင်

တာဝန်ယူြှုရှှိစသာ ရင်ျားနျားှ မြ ြ်နြ
ံှ ှုအစြေါ်
အစြရှိကန် အေှိိုျားရ၏ အေရင်ခံော အြ ာျားသူငါသှိနင
ှိို စ
် သာ အေရင်ခံော၊ (စြ ၂၇ ရက်၊

မြည်သူတြ်ြစတာ် သတင်ျားော (ဇွန် ၅ ရက်၊ ၂၀၂၀
ခိုနေ
ှ ်)။ https://en.qdnd.vn/economy/militarybusinesses/mytel-surpasses-10-millionsubscribers-517321

376

Ibid.

377

Viettel Global JSC၊ Báo cáo tài chính hợp

၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်)။
https://photos.state.gov/libraries/burma/89
5/pdf/20150527TillmanGlobalHoldingsPubli
cReport.pdf

245

အဆံု်း

တ်မှတ်စု

Tillman Global Holdings၊ မြန်ြာမြည်တွင်

၂၀၁၅ ခိုနေ
ှ ်)။

www.justiceformyanmar.org/stories/a-

ရ ၀ရ

Tillman Global Holdings၊ မြန်ြာမြည်တွင်

nhất Quý 4/2019 (Viettel Global Investment

385

JSC ၏ ေတိုတထ ၃ လြတ် ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံော၊
၂၀၁၉ခိုနေ
ှ ်) ောြ က်နာှ ၃၉။

Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài

chính riêng 33 (2019) (နှေ်ြတ်လည်
ဘဏ္ဍာစရျားအေရင်ခံော ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_

378

Myanmar National Tele &

cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf

Communications Company Limited ၏ သင်ျား ွြဲှုံ့
ြှတ်တြ်ျား၊ အခန်ျား ၂၂။

379

ရင်ျားနျားှ မြြှ ြ်နြ
ံှ ှုနင
ှ ်

386

Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài

chính hợp nhất năm (2017)
(စြါင်ျားေည်ျားထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံော

ကိုြပဏြ ာျားညွှန် ကာျားြှုဦျားေျားဌာနရံိုျား၊ သြှိိုငျား် ဝင်

၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။

ကိုြပဏ ထိုတ်ြယ်ခ က်- ၁၂၁၆၆၀၂၅၃။

http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHC
D_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.

380

Viettel Global JSC၊ Báo cáo tài chính riêng

pdf

Quý 1 năm 2020 (Viettel Global Investment
JSC ၏ ြထြ ၃ လြတ် ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံော၊

387

၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်) ောြ က်နာှ ၃၆။

https://www.hsbc.com/our-approach/risk-

HSBC၊ စရရှည်တည်တံခှိိုငပ် ြြဲစရျား အနတရာယ်

and-responsibility/sustainability-risk;
381

Ibid.

Standard Chartered၊ လူအခွငအစရျား
်
ရြ်တည်ခ က် စ ကညာခ က်၊

382

၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ် ဒဇင်ဘာ ၃၁ ရက်စန

https://www.sc.com/en/sustainability/positio

စငွစ ကျားလြဲလှယ်ြှုနန
ှု ျား် ၀.၀၀၀၀၄၃၁၂၈၂ ကှိို

n-statements/human-rights/; MUFG၊

အသံိုျားမြ ထာျားသည်။

အစကွတာြူြ ာျား။
thttps://www.mufg.jp/english/csr/environme

383

Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài

nt/equator/index.html

chính hợp nhất năm 25 (2019)
(စြါင်ျားေည်ျားထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံော

388

HSBC ကာကွယ်စရျားကှိရှိယာကဏ္ဍ စြေါ်လေ။

၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/our-

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_

approach/risk-and-

cao_tai_chinh_hop_nhat_2019_sau_KT.pdf

responsibility/pdfs/200218-defenceequipment-sector-policy.pdf?download=1

384

Ibid.
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389

မြန်ြာ/ဗြာ အစြေါ် ကန်သတ်ထာျားစသာ

စ

ာင်ရွက်ခ က်ြ ာျား နှငြတ်
်
သက်၍

2013/184/CFSP အာျား မြင်
၂၀၁၈ခိုနေ
ှ ် စကာင်ေ

ံိုျားမ တ်ခ က်

င်သည် ဧပြ ၂၆ ရက်

ံိုျားမ တ်ခ က် (CFSP)

2018/655 အြှိိုဒ် ၁.၂ (ခ)။

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျား အစနမ င်

VIB အတွက် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား
ကန်သတ်ြှုကှိို အစြရှိကန်စဒေါ်လာ ၁၄၄ သန်ျားအထှိ
တှိိုျားမြင်ြှ လှိိုက်၊ VIB (စ စ ေါ်ဝါရ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၀
ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&
page=news.detail.en&urile=wcm:path:/vib-

390

မြန်ြာ/ဗြာ အစြေါ် ကန်သတ်ထာျားစသာ

စ

ာင်ရွက်ခ က်ြ် ာျား နှငြတ်
်
သက်၍

2013/184/CFSP အာျား မြင်
၂၀၁၈ခိုနေ
ှ ် စကာင်ေ

ံိုျားမ တ်ခ က်

င်သည် ဧပြ ၂၆ ရက်

vevib-en/sa-news/vib-news/kinhdoanh/vib-duoc-ifc-nang-han-muc-tai-trothuong-mai-len-144-trieu-usd

ံိုျားမ တ်ခ က် (CFSP)

2018/655 အြှိိုဒ် ၃.၁။

394

VIB အစနမ င် ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှု

စငွစ ကျားြံြှိိုျားမခင်ျားအတွက် နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ
391

Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài

စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၏ ကကျားြာျားစသာ

chính riêng năm 28 (2019) (နှေ်ြတ်လည်

အသှိအြှတ်မြ ြှုကှိို

ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံော ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_

https://www.vib.com.vn/wps/portal?1dmy&

cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf

page=awards.detail.en&urile=wcm:path:/vib

က်လက်ရရှှိစန၊ VIB (ဇူလှိိုင်

-vevib-en/sa-homepage/award/2020/vib392

Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài

duoc-ifc-vinh-danh-la-ngan-hang-co-

chính năm 37 (2018) (နှေ်ြတ်လည် ဘဏ္ဍာစရျား

nghiep-vu-thuong-mai-tot-nhat-khu-vuc-

အေရင်ခံော ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။

dong-a

http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018
_BCTC_HN_VTG.pdf; Viettel Global

395

Investment JSC၊ Báo cáo tài chính riêng Quý

ောြ က်နာှ ၃၈။

1 năm 27 (2020) (ြထြ ၃ လြတ် ဘဏ္ဍာစရျား

https://www.vib.com.vn/wps/wcm/connect/

အေရင်ခံော ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

dcc2f0d2-394a-40b7-a34a-

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_

cfc34b2e16ba/VIB+annual+report+2018+E

cao_tai_chinh_rieng_quy_1_2020.pdf

N-content-07-5-2019+-

VIB၊ နှေ်ြတ်လည် အေရင်ခံော ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်၊

+Upload+to+website.pdf?MOD=AJPERES&
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HDBank, ဝန်ကကျားခ ြ် Nguyen Xuan Phuc

398

CONVERT_TO=url&CACHEID=dcc2f0d2394a-40b7-a34a-cfc34b2e16ba

မြန်ြာနှိင
ို င
် သ
ံ ှိို တရာျားဝင်
အလည်အြတ်ခရျားေဥ်တွင် HDBank ြှ
မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ကှိိုယ်ောျားလှယ်ရို ျားံ တေ်ခို

396
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ွငလှ
် ေ်ကာ Viettel Global နှင် ောခ ြ်တေ်ရြ်

chính hợp nhất năm 40 (2017)

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား။ (ဒဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)

(စြါင်ျားေည်ျားထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံော

https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-

၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။

tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-

http://viettelglobal.vn/uploads/images/DHC

myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-

D_2018/0305/BAO_CAO_TC_HN_NAM_2017.

dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-

pdf

chinh-thuc-myanmar; BIDV, Viettel ြှ
ပြျားမြည်ေံိုစသာ ြူျားစြါင်ျားစ

397

Viettel Global Investment JSC, Báo cáo tài

ာင်ရွက်ြှုကှိို မြြှင်တင်၊

မြည်သူတြ်ြစတာ် သတင်ျားော။ (ဧပြ ၁၂ ရက်၊

chính năm 37 (2018) (နှေ်ြတ်လည် ဘဏ္ဍာစရျား

၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)

အေရင်ခံော ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။

https://en.qdnd.vn/economy/military-

http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018

businesses/bidv-viettel-boost-

_BCTC_HN_VTG.pdf; Viettel Global

comprehensive-cooperation-504627.

Investment JSC, Báo cáo tài chính hợp nhất
giữa niên độ 6 tháng đầu năm 42 (2018)

399

(၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ် ြထြ ၆ လအတွက်

မြန်ြာနှိင
ို င
် သ
ံ ှိို တရာျားဝင်

စြါင်ျားေည်ျားထာျားစသာ ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံော)။

အလည်အြတ်ခရျားေဥ်တွင် HDBank ြှ

http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018

မြန်ြာနှိင
ို င
် တ
ံ ွင် ကှိိုယ်ောျားလှယ်ရို ျားံ တေ်ခို

_6T.BCTC_HN_VTG.pdf; BIDV၊ BIDV နှင်

HDBank, ဝန်ကကျားခ ြ် Nguyen Xuan Phuc

ွငလှ
် ေ်ကာ Viettel Global နှင် ောခ ြ်တေ်ရြ်

Viettel တှိို ၂၀၁၉-၂၀၂၃ ကာလအတွက်

လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား။ (ဒဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)

ပြျားမြည်ေံိုသည် ြူျားစြါင်ျားစ

https://www.hdbank.com.vn/en/about/tin-

ာင်ရွက်ြှုအစြေါ်

နာျားလည်ြှု ောချွနလ
် ွှာ တေ်ရြ်ကှိို လက်ြှတ်စရျားထှိိုျား

tuc/tin-tuc/hdbank-khai-truong-vpdd-

(ဧပြ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။

myanmar-va-ky-ket-voi-viettel-global-nhan-

https://www.bidv.com.vn/en?urile=wcm:pat

dip-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-

h:/wps/wcm/connect/BIDV_EN/tin-

chinh-thuc-myanmar

tuc/thong-tin-bao-chi/BIDV-Viettel-ky-ketbien-ban-ghi-nho-ve-hop-tac-toan-dien
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400

BIDV၊ No.35/2016: BIDV ြှ မြန်ြာမြည်တွင်

ဘဏ်လိုြ်ငန်ျားလည်ြတ်စရျား လှိိုငေ
် င်ရရှှိ (ဇူလှိိုင် ၁
ရက်၊ ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.bidv.com.vn/bidv_en/tintuc/thong-tin-bao-chi/name54

401

BIDV၊ KEB Hana Bank ြှ BIDV ၏

ြဟာဗ ဟာက သည် ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင် မ ေ်လာ
(နှိဝ
ို င်ဘာ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.bidv.com.vn/bidv_en/tintuc/thong-tin-bao-chi/keb-hana-bank-trothanh-co-dong-chien-luoc-nuoc-ngoai-bidv

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 င်ခံစော

၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်)။
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) (နှစ် တ်လည်
အစီ င်ခံစော ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်)။
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018

402

အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ်၊ အာရှ ွံှုံ့ ပ ှိ ျားစရျားဘဏ် နှင်

HDBank တှိို ဗယက်နြ်တွင်
ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှုကှိို မြင်ြှ တင်ရန် ြှိတ် က်မြ
(ဇွန် ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.adb.org/news/adb-andhdbank-partner-boost-trade-viet-nam

_BCTC_HN_VTG.pdf

406

Ngoc Thuy၊ Vietinbank တွင်

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာစငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ြှ
ရှယ်ယာြှိိုငရ
် ှင် ြဟိုတ်စတာ၊ Hanoi Times
(ဇနနဝါရ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
http://hanoitimes.vn/ifc-no-longer-major-

403

Viettel Global Investment JSC၊ Báo cáo tài

chính năm 37 (2018) (နှစ် တ်လည် အစီ င်ခံစော

shareholder-at-vietnams-state-runvietinbank-300786.html

၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်)။
http://viettelglobal.vn/uploads/images/2018
_BCTC_HN_VTG.pdf

404

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ စငွစ ကျားစကာ်ြှိိုစရျားရှင်ျား၊

ကြ္ာလံိုျား

ှိိုငရ
် ာ ကူျားသန်ျားစရာင်ျားဝယ်ြှု ဘဏ္ဍာစရျား

အေအေဥ် လိုြ်စ

ာင်စသာဘဏ်ြ ာျား။

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/indus
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407

TMH Telecom၊ ြှိြှိတှိိုအစ ကာင်ျား။

https://www.tmhtelecom.com/about-us/

408

Prospectus၊ TMH Telecom Public Co. Ltd.၊

https://ysx-mm.com/wpcontent/uploads/2018/01/nl_00005_en_201

80111.pdf; ေေ်အေှိိုျားရ၏ ေျားြွာျားစရျားအ ကံစြျား

အသက် ၈၄ နှေ်တွင် ကွယ်လွန၊် မမ မ
် ောတုင်း် မ်စ်
(ဇနနဝါရ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.mmtimes.com/news/militaryregimes-economic-adviser-dies-84.html

409

“ထြ်

င် တန်ဘှိိုျားမ ည်ဝန်စ

ာင်ြှုြ ာျား”

အစ ကာင်ျား အစသျားေှိြ်ရှငျား် မြထာျားသည် MECTel
၏ စ ကာ်မငာောရွ က် ကှိို ဤတွင် ကည်ြါ။

414

ကိုနျား် တွငျား် အဝင်ေခန်ျားေြံခ က် အစမခအစနနှင်

ြတ်သက်သည် ထိုတ်မြန်ခ က်၊ TMH Telecom
(ြတ်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။ https://ysx-

Ibid.

mm.com/wpcontent/uploads/2018/03/dd_00005_en_201

410

နှိင
ို င
် တ
ံ ကာ လွတ်ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားသာခွင် အ ွြဲှုံ့။

မ ေ်ြွာျားစန

80330.pdf

ြဲမ ေ်စသာ လူအခွငအစရျား
်

ခ ှိ ျားစ ာက်ြှုြ ာျားနင
ှ ်

က်နယ
ွ ်စနသည်

စ ကျားနြှိိုငျား် အာျား ရြ်

ှိိုငျား် ြါ၊ (စ စ ေါ်ဝါရ ၁၀ ရက်၊

၂၀၁၇ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.amnesty.org/en/latest/news/20
17/02/myanmar-suspend-copper-minelinked-to-ongoing-human-rights-abuses/

415

၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ် ြတ်လတွင် Ever Flow River ၏

YSX float ၌ ေေ်တြ်၏ ထင်ရှာျားသည်
အက ှိ ျားေျားြွာျားကှိို Justice For Myanmar က
စ ေါ်ထိုတ်ခြဲသည်။ ရန်ကိုနေ
် စတာအှိက်ေ်ခ ှိနျား်

ောရင်ျားြါ ေျားြွာျားစရျားလိုြ်ငန်ျားအိုြ်ေိုကကျားြှ
မြန်ြာေေ်တြ်ကှိို ခ ြ်ျားသာစေရန်၊ Justice For
Myanmar။

411

Innwa Bank ကှိို UN IIFFMM ြှ ဤသှိို

https://www.justiceformyanmar.org/stories/

အြည်တြ်ေွြေ
် ွြဲ။

yangon-stock-exchange-listed-logistics-

A/HRC/42/CRP.3.တွင် ကည်ြါ။

conglomerate-to-enrich-myanmar-military

412

ဘဏ္ဍာစရျားအေရင်ခံောြ ာျား၊ TMH Telecom

416

Deloitte ောရင်ျားေေ် အေရင်ခံောြ ာျားကှိို

(ေက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခိုနေ
ှ ်)။ https://ysx-

ဗယက်နြ်ရှှိ Viettel Global Investment JSC

mm.com/wp-

ဝက်ဘ်

content/uploads/2018/12/dd_00005_201812

စောေျားေွာေခြဲသည်

28_1.pdf

ဥြြာအာျားမ င်

ှိိုဒတ
် ွင် စ ေါ် မြထာျားပြျား ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်ကြင်
က်

ံြှုကှိို စ ေါ် မြစနသည်။

http://viettelglobal.vn/uploads/images/Bao_
413

Myanmar Hurricane၊ Facebook

http://goo.gl/Ogxf2y. တွင် ကည်ြါ။

ကှိို ကည်ြါ။
https://www.facebook.com/mhit.info/.
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cao_tai_chinh_rieng_2019_sau_KT.pdf နှင်

တ်မှတ်စု

422
417

တာဝန်ယူြှု တာဝန်ခံြှုရှှိစသာ

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်စ ာင်ြှုအတွက် ကျွနြ
်ို ်တှိို၏
ကတှိကဝတ်၊ Deloitte (၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။
https://www2.deloitte.com/content/dam/De
loitte/uk/Documents/aboutdeloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbpstatement.pdf

418

ေျားြွာျားစရျားလိုြ်စ ာင်ြှုအတွက် ကျွနြ
်ို ်တှိို၏
ကတှိကဝတ်၊ Deloitte ၅ (၂၀၂၀ခိုနေ
ှ ်)။
https://www2.deloitte.com/content/dam/De
loitte/uk/Documents/aboutdeloitte/deloitte-uk-commitment-to-rbpstatement.pdf

419

Fortumo အာျား ဝယ်ယြ
ူ ှု ပြျား ံိုျားမခင်ျား၊ Boku၊

https://polaris.brighterir.com/public/boku/n
ews/rns_19/story/xplyj3w

Mytel နှင် Fortumo တှိို ဝယ်ယူသူက

ြှိိုဘှိိုငျား် ိုနျား် စအာ်ြစရတာြှတ င်
တှိိုက်ရို ှိက်စငွစြျားစခ နှိင
ို ်မခင်ျား ေတင်လိုြ်စ ာင်၊
Fortumo ( သဂ္ိုတ် ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://fortumo.com/press/mytel-fortumolaunch-direct-carrier-billing-in-myanmar/

421

Bureau van Dijk၊ Digital Virgo (ဇူလှိိုင် ၁၇

ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။ https://orbis.bvdinfo.com
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တှိိုက်ရို ှိက်စငွစြျားစခ ြှု စဂ္ဟေနေ်ကှိို
အာျားမြင်စေရန်၊ Digital Virgo (စြ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၀
ခိုနေ
ှ ်)။ https://www.digitalvirgo.com/viettelpartners-with-digital-virgo/

စကာင်ေ

ံိုျားမ တ်ခ က် 2013/184/CFSP ၊

အြှိိုဒ် ၁.၂ (က)။

424

FIS ြှ Viettel အတွက် စြါင်ျားေည်ျားထာျားသည်

ဘဏ္ဍာစရျား အေရင်ခံောေနေ်ကှိို ြံြှိိုျားစြျား၊ FPT
( သဂ္ိုတ် ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.fpt.com.vn/en/newsroom/detail
/fis-provides-consolidated-financialstatement-system-for-viettel

Inc. (ဇူလှိိုင် ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။

420

ြှိတ် က်မြ မခင်ျားသည် ၎င်ျား၏

423

တာဝန်ယူြှု တာဝန်ခံြှုရှှိစသာ

Viettel ြှ Digital Virgo နှင်

တ်မှတ်စု

425

World Bank Notice No. OP00090489 (ဇွ ်

၁၂ က်၊ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်)။
https://projects.worldbank.org/en/projectsoperations/procurementdetail/OP00090489

426

World Bank Notice No. OP00074431 (ဇွ ်

၂၅ က်၊ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်)။
https://projects.worldbank.org/en/projectsoperations/procurementdetail/OP00074431

427

World Bank Notice No. OP00073877 (ဇွ ်

၆ က်၊ ၂၀၁၉)။
https://projects.worldbank.org/en/projectsoperations/procurementdetail/OP00073877

428

ာင်ြှု ဝန်စ

ရက်၊ ၂၀၁၄ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.businesswire.com/news/home/
20140129005773/en/OberthurTechnologies-Myanmar-Mobile-MoneyProvide-Mobile

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားစကာ်ြှိိုစရျားရှငျား် ၊ မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား်

စငွစ ကျားဝန်စ

ဝန်စ ာင်ြှု ြံြှိိုျားရန်ရှှိ၊ Business Wire (ဇနနဝါရ ၂၉

ာင်ြှုြ ာျား။

https://www.mecwebsite.com/myanmarmobile-money-services-mmms/

434

ကိုလသြဂ္ဂ အခ က်အလက်ရှာစ ွစရျားြေ်ရှင၏
်

မြန်ြာေေ်တြ်၏ အက ှိ ျားေျားြွာျားကှိို ကည်ြါ။
A/HRC/42/CRP.3 annex V.B. IDEMIA
မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ ခွြဲမခာျား

က်

ံြှုရှှိစသာ

နှိင
ို င
် သ
ံ ာျားမ ေ်ြှု ြူစဘာင်ထြဲတွင် နှိင
ို င
် ြ
ံ ြဲအမ ေ်
429

Retail Banking၊ အင်ျားဝဘဏ်လြှိတက်။

https://www.ablmm.com/retail_banking.html

ခ န်ရေ်ခံစနရသည် လူြ ှိ ျားေို လူနည်ျားေိုြ ာျား အစြေါ်
ကကျားြာျားစသာ အနှုတ်လကခဏာစ

ာင်သည်

သက်စရာက်ြှုကှိို မ ေ်စေနှိင
ို စ
် သာ မြန်ြာအေှိိုျားရ၏
430

မြန်ြာ အျား ဘဏ်လိုြ်ငန်ျား ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား၊

ဒဂ္ ေ်တယ် လူြိုဂ္ဂှိ လ် အစထာက်အထာျား

ေြံကှိနျား် ၊ ဘဏ္ဍာစရျားနင
ှ ် ေက်ြှုဝန်ကကျားဌာန။

မြ လိုြ်စရျားအေအေဥ်ကှိို ြံြှိိုျားစနြံိုလည်ျားရသည်။

http://ow.ly/Zc8r50C2mv4

မြည်စထာင်ေိုဝန်ကကျား ဥျားသှိနျား် စ ွြှ
မြင်သေ်သံအြတ်ကကျား၊ IDEMIA ဒိုသြတ တှိိုကှိို

431

ြင်ေင်သတင်ျား၊ ေြံကှိနျား် ၊ ဘဏ္ဍာစရျားနင
ှ ်

လက်ခံစတွှုံ့ ံို၊ Global New Light of Myanmar

ေက်ြှုဝန်ကကျားဌာန။

(စ စ ေါ်ဝါရ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်) ကှိို ကည်ြါ။

https://www.mopfi.gov.mm/en/content/pen

https://www.globalnewlightofmyanmar.com

sion-news

/union-minister-u-thein-swe-receivesfrench-ambassador-idemia-vice-president/

432

Online ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား၊

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားဘဏ်။
http://www.meb.gov.mm/en/?p=464

435

IDEMIA ြှ Mr Marzuki Darusman

သှိိုစြျားော၊ သဂ္ိုတ် ၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ်။
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodie

433

Oberthur Technologies နှင် မြန်ြာြှိိုဘှိိုငျား်

စငွစ ကျားဝန်စ ာင်ြှုတှိိုြှာ ဘဏ်အစကာင်ြရှှိစသာ
မြန်ြာလူထို အြ ာျားေိုကကျားအာျား ြှိိုဘှိိုငျား် ဘဏ္ဍာစရျား
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တ်မှတ်စု

s/HRCouncil/FFMMyanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitar
y/IDEMIA_7_August_2019.pdf

441
436

MNA၊ မြည်စထာင်ေိုဝန်ကကျား ဥျားသှိနျား် စ

ွြှ

မြင်သေ်သံအြတ်ကကျား၊ IDEMIA ဒိုသြတ တှိိုကှိို
လက်ခံစတွှုံ့ ံို၊ Global New Light of Myanmar
(စ စ ေါ်ဝါရ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနေ
ှ ်)။
https://www.gnlm.com.mm/union-ministeru-thein-swe-receives-french-ambassadoridemia-vice-president/

ြှိိုဘှိိုငျား် ဘဏ္ဍာစရျားဝန်စ

Mobilemate Telecommunications Co. Ltd.

အတွက် DICA တွင် ဝင်စရာက်ြှု၊ Channel K
အစ ကာင်ျား ဤတွင် ကည်ြါ။
https://www.facebook.com/channelkmyanm
ar/about/၊ Myanmar Telemedia။

ာင်ြှု လိုြ်စ

ာင်သူြ ာျား။

https://easypay.com.mm/our_company.html

442

Online ဝန်စ ာင်ြှုြ ာျား၊

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားဘဏ်။
http://www.meb.gov.mm/en/?p=464

443
437

EasyPay၊ ြှိြှိတှိိုကိုြပဏ၊

Myanmar Telemedia website။

http://www.myanmartelemedia.com/

444

မြည်စထာင်ေို မြန်ြာနှိင
ို င
် ံ ဗဟှိိုဘဏ်။

https://www.cbm.gov.mm/content/2653

http://www.myanmartelemedia.com/
445
438

Myanmar Telemedia။

http://www.myanmartelemedia.com/

439

Myanmar ID Solutions Co., Ltd.၊ ကိုြပဏ

ရိုြ်ြံိုစကာက်စ ကာင်ျား။
https://myanmaridsolutions.com/assets/mya
nid.pdf

440

EasyPay Mobile Money။

https://myanmaridsolutions.com/assets/eas
ypay.pdf

446

Viettel ြှ မြန်ြာမြည်တွင် MytelPay ကှိို

ြှိတ် က်၊ Public Security News (ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၉
ခိုနေ
ှ ်)။
http://en.cand.com.vn/Business/Viettelintroduces-MytelPay-in-Myanmar-549119/

Solutions Hub၊ ကိုြပဏ

ရိုြ်ြံိုစကာက်စ ကာင်ျား။
https://myanmaridsolutions.com/assets/sh.p
df

447

Myanmar Payment Solution Services၊

https://www.mpss.com.mm/#aboutus MPSS
သည် Mytel အတွက် စဒတာ အထိုြ်တွြဲလှိိုက်
ဝန်စ

ာင်ြှုနင
ှ ် Mytel နှင် MECTel တှိိုအတွက်

စငွထြ်မ ည်သွငျား် ေနေ် ဝန်စ
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တ်မှတ်စု

ာင်ြှုတှိိုကှိို

448

လိုြ်စ

ာင်စြျားသည်။ ဤတွင် ကည်ြါ။

https://www.mpss.com.mm/#services
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တ်မှတ်စု

မြန်ြာေျားြွာျားစရျားဘဏ်၊ အွနလ
် ှိိုငျား် စငွစခ ြှု

ဝန်စ

ာင်ြှု။

http://www.meb.gov.mm/en/?p=464
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