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့် ွဲဆ ပောငားရ စီစဥဆ ဆကက္ောငား ကက္ောား

ားု စွဲခွဲ့်

ည့်

ငားခွဲ့်

ားု စွဲ

ည (

မဟု
ှို ့် တ) မည

ည့် လုပဆ

ည့် လူအခ
့် ငအဆရား
့်

ဆ မောက္မ ောားစော တညဆ

ည ၎ငားတှို ့် ဝ ဆ

ဆကက္ောငားတင ဆေ ောက္ေ က္ မရနှိင
ု
အမညဆက္ောငားက္ှို

ဆက္ောငားဆ

ော

ောငခ က္ ေစပါ

ုင
ှိ

ည့်

ည့် လူအခငအဆရား
့်
ည့်

ောမက္

ှို ့် အက္ောအက္ယ ပျုခွဲ့်

ားု စခ
ွဲ ွဲ့်ကက္
ားု စွဲ

ည့်

မ
ူ ောားအဆပေါ်

ည။

ုား ေတခ က္

ည့် လုပင ားတစခု

ည စီားပောားဆရားလုပင ားမ ောား တောဝ ခရ
ောမက္ပွဲ ဆ ောဆဝနှိင
ု င၏ နှစဆပါငား

ုင
ှိ ရော ဆလားစောားလှိုက္ ော မှုတင ဆက္ောငားမ

မှိုငားတင

ညက္ှိုပင

ုပ
ှိ ါ ဆရောငားခ မှု

ောငမှုအောား ဆ ပောငားလွဲ

မှိုငားအမွဲစက္ကက္ီား ဆပေါ်ဆပါက္လောဆစ နှိင
ု ပါ
ဆ ောဆဝနှိင
ု င၏

ုမ
ှိ ှုနင
ှ ့်

ုင
ှိ ရော ဆလားစောားလှိုက္ ောရမည့် ဥပဆေမ ောား

ုင
ှိ ရော က္ ငဝတ
မ ောားအောား ဆေောက္ေ က္ ခငား
့်

ောက္ထောား

ည။

ုင
ှိ ရော အခ က္အလက္

ည ဆ ောဆဝအစှိုားရက္ှိယ
ု တှိုင ၅၃ ရောခှိုငနှု ားဆက္ ော ရငားနှားီ မြှျုပနှထောား

ေစရော တယလီဆ ောက္ုမဏ
ပ ၏
ီ
မ မောနှိင
ု ငနှင ့်

က္ုမပဏီ

ားု ပျုမှု

ားဆက္ ော၏ ယုကက္ညမှုက္ှို လစလ ရှု ရု မက္၊ စီားပောားဆရားလုပင ားမ ောား၏

နှင ့် လုပထားု လုပ ညားမ ောားက္ှို ဆေောက္ေ က္

လှိုအပ

ရ
ှိ

မ
ူ ောား၏ အခ က္အလက္မ ောား၊ ေု ားဆခေါ်

ထောားရှှိရမည့် က္ ငဝတ
မ ောား၊ ပညတငား ပညပ နှိင
ု ငတက္ော လူအခငအ
့်
့် ဆရား

တယလီဆ ောက္ုမပဏီ

ုပ
ှိ ါ အကက္မားေက္

မ
ူ ောားထ ရှငားလငားစော ထုတဆေော ဆ ပောကက္ောား ခငား မရှှိရော၊ အ

အစီအစဥ အတည ေစလောပါက္ တယလီဆ ော မ မော
ူ ၁၈

ည့် လုပင ားမ ောားနှငပ
့် ါ

ည့် “Investcom” က္ုမပဏအ
ီ ောား တယလီဆ ော မ မောက္ှို

ုင
ှိ ရော မှတတမားမ ောား အပါအဝင Mobile Banking အ

မ ောားအောား ယငားဆရောငားခ မှုအတငား မည

မ မော ပည

ုခ
ှိ ့် ထောားရ

မ
ှိ ား စစအုပစုပှိုင

မ ှိျုား

က္

မှိုငား

ည။

စတှိအတ
ု ့်
က္

မှိုငားအမွဲစက္ကက္ီားအောား ဆရှောငလွဲနင
ှို ရ တယလီဆ ော ဥက္ကဌ နှင ့် အမှုဆ

ည့်

အရှက္ရေယရော

ောငအရောရှှိခ ျုပ ေစ

ူ Mr.

Sigve Brekke အဆ ေင ့် အခ ှိ မီ ပင

ငနှိင
ု ဆစရ အတက္ က္ျွနပ
ု တှို ့် ယခုအတ
ှိ ေငဆပားစော
ဆပားအပက္ော က္ျွနပ
ု တှို ့်
့်

ဆတောငား

ောင ဆပားပါရ အဆလားအ က္ တှိုက္တ ားလှိုက္ပါ

ုခ
ှိ က္မ ောားက္ှို လှိက္
ု
ော လုပဆ

အှိတေငဆ
့် ပားစော ွဲ ့် အတူ အရပ

ည။

က္အေွဲွဲ့မ ောား၏ ထုတ ပ ခ က္ နှင ့် က္ က္
ု ့် ပါ
့် က္စော က္ှိုပါ ပူားတွဲ ဆပားပှိအပ

ည။

ကလ်းစြော်းစြောမဖင ့်
လက္မှတဆရားထှိားု
ဆ

ော ပည

ည့် အရပေက္ အေွဲွဲ့ အစညားမ ောား ၆၉၄ ေွဲွဲ့ နှင ့် က္ က္
့် က္စော လက္မှတထှိားု

ည့် ၂၄၀,၀၀၀ ခ ့်

မ
ူ ောား။
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❖ မှိတတ က္ှို ဆအောက္ပါ အေအ
ွဲွဲ့ စညားမ ောားအောား ဆပားပှိအပ
ု ့် ပါ

ည။

၁။ ဆ ောဆဝ ဝ ကက္ီားခ ျုပ၊ ဆ ောဆဝ အစှိုားရအေွဲွဲ့ Jonas Gahr Støre, The Prime Minister of Norway
၂။ ဆ ောဆဝ လတဆတော (လတဆတော က္ှိုယစောားလှယအောားလားု )

၃။ Tom Andrews, United Nations Special Rapporteur on the Situations of Human Rights in Myanmar
၄။ Ana Brian Nougrères, United Nations Special Rapporteur on the Right to Privacy
၅။ Irene Khan, United Nations Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion
၆။ Mary Lawlor, United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
၇။ Clement Voule, United Nations Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful
Assembly and of Association
၈။ Bjørn Erik Thon, Director Norway Data Protection Authority (DPA)
၉။ Ranieri Sabatucci, EU Ambassador to Myanmar
၁၀။ Hilde Solbakken, Royal Norwegian Ambassador to Myanmar
၁၁။ Telenor Group’s Investors
(၁) The government of Norway
(၂) Folketrygdfondet
(၃) BlackRock Institutional Trust Company, N.A
(၄) DNB Asset Managem AS
(၅) The Vanguard Group, Inc
(၆) DWS Investment GmbH
(၇) Caisse de Depot et Placement du Quebec
(၈) Storebrand Kapitalforvaltning AS
(၉) KLP Forsikring
(၁၀) Lazard Asset Management, L.L.C.
၁၂။ Rita Skjaervik, Senior Vice President - Head of Group Strategy & External Affairs, Telenor Group
၁၃။ Anita Househam, Director, Human Rights, Telenor Group
၁၄။ Cathrine Stang Lund, Communications Director, Telenor
၁၅။ Jon Omund Revhaug, CEO of Telenor Myanmar
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