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Mr. Sigve Brekke  

ဥက္က ဌ နငှ ့် အမှုဆ ောင အရောရှှိခ ျုပ   

တယ လီဆ ော 

ဆ ့်စ ွဲ - ဆေဆေော ဝါရီ (၁၅ )ရက္ ၊ ၂၀၂၂ ခုနစှ ။  

အက  ြောင ်းအရြော။  ။ တယ လကီ ြော မြ  ြြောအြော်း အ  ြ ်းဖ   စစ အပု စုနငှ ့် ဆ  စပ သည ့်  ြုပဏီအြော်း 

                                       ကရြောင ်းချရ   စစီဥ က သည ့် အကပေါ် အရပ ဘ  အဖ  ွဲ့ြျြော်းနငှ ့် အသ ်ုးမပြုသြူျြော်း၏  

                                       သကဘြောထြော်းနငှ ့် ကတြောင ်းဆ ခုျ  ြျြော်း ကပ်းပ ု ့်မခင ်း။ 

 

ဆ ော ဆဝအဆ ခစှိုက္  တယ လီဆ ောအုပ စုအဆ  ေင့်  တယ လီဆ ော မ  မောအောား အကက္မ ားေက္ စစ အုပ စုနငှ့်   က္ စပ ဆ ော 

Investcomအောား ဆရောင ားခ ရ    ပင  င ဆ ပပီား အ  ာုး ပျု  ူ ၁၈    ား၏ ဆေတော အခ က္ အလက္ မ ောား ည လည ား 

Investcom မှတ င့်  အကက္မ ားေက္ စစ အုပ စု လက္ ဝယ  ှို ့် က္ ဆရောက္ က္ော အ  ာုး ပျု မူ ောား၏ အ က္ က္ှိုပါထှိပါား 

နှိငု  ည ့် အနတရောယ   ရှှိဆ ပါ  ေင ့် ယင ားက္ွဲ့် ှို ့် ဆရောင ားခ  ခင ားမှော မည  ှို ့်မျှ  င့် ဆတော  ခင ားမရှှိ၍ အရပ ေက္  အေ ွဲွဲ့အစည ား 

ဆပါင ား ၆၉၄ ေ ွဲွဲ့ လက္ မှတ ထှိာုးက္ော  ရ  တ  ့်ရ   ဆတောင ား ှိုခ က္  ပါဝင ဆ ော ထတု  ပ  ခ က္ တစ ရပ  က္ှို ဆေဆေော ဝါရလီ 

၁၂ ရက္ ဆ ့်က္ ထတု  ပ  ခွဲ့် ည ။ ထှို ့်အတူ ဆ ော ဆဝအစှိုားရနငှ ့် တယ လီဆ ော က္ုမပဏအီောား ဦားတည က္ော ဆရောင ားခ ရ   

 ပင  င ဆ မှုက္ှို က္ ့် က္ က္  ည ့်  ဆ ောထောားဆက္ောက္ ယူ ည ့် က္ပှိ  ားက္ှိုလည ား ပပီားခွဲ့် ည ့် ဆေဆေော ဝါရီလ ၁၀ ရက္ က္ 

စတင ခွဲ့် ည ။  ှို ့် ေစ ရော  အ ှိုပါ အရပ ေက္  အေ ွဲွဲ့အစည ားမ ောား ဆကက္ညောခ က္ နငှ ့် စတင  ဆက္ောက္ ခ  ည ့် ၅ရက္ အတ င ား  

က္မဘောနှိငု င  အ ာီး ာီးမှ လဆူပါင ား ၂၄၀,၀၀၀ ခ  ့် လက္ မှတ ထှိာုးက္ော က္  ့်က္ က္  ည ့် က္  ့်က္ က္ လ ော က္ှို တယ လီဆ ော 

ဥက္က ဌ နငှ ့် အမှုဆ ောင အရောရှှိခ ျုပ   ေစ   ူ Mr. Sigve Brekke  ှို ့် ဆပားပှို ့်နှိငု  ရ   အတ က္  ယခုအှိတ ေ င့် ဆပားစောက္ှိ ု

ဆရား ောားလှိုက္ ပါ ည ။ 

 

 မ  မောနှိငု င  ည  ပပီားခွဲ့် ည့်  ၂၀၂၁ ခုနစှ ၊ ဆေဆေော ဝါရီလ (၁) ရက္ ဆ ့် မတရောား အောဏော ှိမ ားရ   ကက္ှိျုားပမ ားဆ  ည ့် 

အကက္မ ားေက္  စစ အုပ စ ုဆအောက္ တ င  ေှိနှှိပ မှုမ ှိျုားစ ု ကက္ ျုဆတ ွဲ့လ က္ ရှှိ ည ။ အောဏော ှိမ ားရ   အကက္မ ားေက္  ကက္ှိျုားပမ ားမှု 

က္ှို    ့်က္ င က္ော၊ နှိငု င အောား ေမီှိုက္ဆရစီ လမ ားဆကက္ောင ားဆပေါ် ှို ့်  ပ  လည ဆရောက္ ရှှိဆရား  နဒထတု ဆေော လ က္ ရှှိ ည ့် 

 ပည  မူ ောားအောား အကက္မ ားေက္  စစ အုပ စုက္ အရငှ လတ လတ  မီားရှု ှိ ွဲ့ တ  ေတ  ခင ား၊ ပစ  တ  ခင ား၊ ေမ ား ာီး 

နှှိပ စက္  ခင ား၊ လှိင အကက္မ ားေက္ မှု က္  ားလ    ခင ား၊ ပှိုင  ှိုင  ည ့် အှိုားအှိမ မ ောား  ှိမ ားယူ ခင ား တှို ့် အပါအဝင  ေှိနှှိပ မှုမ ှိျုားစ  ု

မ ောားအောား မှတ တမ ား  ပျုက္ော  နှိငု င တက္ောအေ ွဲွဲ့အစည ားမ ောား ှို ့် တင  ပလ က္ ရှှိပါ ည ။ အ ှိုပါ ေှိနှှိပ မှုမ ောားဆအောက္  တ င  

လက္ ရှှိအခ ှိ  ထှိ ေမ ား ာီးနှှိပ စက္ ခ ရ မူ ောား ဆ ောင ားဂဏ  ားဆက္ ော ရှှိပပီား၊ ထှို ့်အ ပင  က္ဆလားငယ မ ောား အပါအဝင   

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/02/12/statement-signed-by-694-civil-society-organizations-to-oppose-telenors-irresponsible-management-of-user-data-and-its-plan-to-sell-telenor-myanmar-to-a-military-linked-company/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/02/12/statement-signed-by-694-civil-society-organizations-to-oppose-telenors-irresponsible-management-of-user-data-and-its-plan-to-sell-telenor-myanmar-to-a-military-linked-company/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/02/12/statement-signed-by-694-civil-society-organizations-to-oppose-telenors-irresponsible-management-of-user-data-and-its-plan-to-sell-telenor-myanmar-to-a-military-linked-company/
https://actionnetwork.org/petitions/telenormyanmar
https://actionnetwork.org/petitions/telenormyanmar
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လူဆပါင ား ၁၅၀၀ ဆက္ ော ဆ ော အ ပစ မွဲ့်  ပည  မူ ောား အ က္ ဆပား  ောားခွဲ့်ကက္ရပပီား  ေစ  ည  က္ှို လူကက္ီားမင ား  ှိရှှိပပီား 

 ေစ ပါလှိမ့် မည ။ 

 

အကက္မ ားေက္ စစ အုပ စု ည  ထှိကု္ွဲ့် ှို ့် ေမီှိုက္ဆရစီ  ပ  လည ရရှှိဆရားအတ က္  လက္  က္ မွဲ့်  နဒ ထတု ဆေော မှုမ ောား အဆပေါ် 

ေှိနှှိပ ရ ု ောမက္  ပည  လူထူ၏ု အင တော က္   ာုးစ ွဲမှု၊  တင ားအခ က္  အလက္  မျှဆဝလက္ ခ နှိငု မှုမ ောား အဆပေါ်တ င  

လည ား တစ နစှ တော က္ောလအတ င ား ပ ုစ မ ှိျုားစ ု ေင့်  နှှိပ က္ ပ ခွဲ့်ပါ ည ။ ပပီားခွဲ့် ည ့် ၁၂ လတော က္ောလအတ င ား အလ ာုးစ ု 

အင တော က္   ေတ ဆတောက္  ခင ား၊ ဆ ရောဆေ  အက္ ့် အ တ  ေင့်  ဟ ့် တောား ခင ား၊ ၎င ားတှို ့် အ  ာုးမ ပျုဆစလှို ည့်  

အင တော က္ ဆပေါ်မှ ဝ  ဆ ောင မှု မ ောားအောား ဟ ့် တောား ပှိတ ပင ဆနေှာက္ ယှက္  ခင ား၊ မှို ှိငု ား အင တော က္  ဆစ ားနှု  ားမ ောား 

တှိုား မြှင ့် ခင ား အ ပင  ဥပဆေအမ ှိျုားမ ှိျုား  ပင  င  ပဌော  ားက္ော က္  ့် တ ထှိ  ားခ ျုပ က္ော ၎င ားတှို ့်၏ ေဂီ စ တယ  အောဏော 

 ှိမ ားမှု ခှိုင မောဆအောင  လုပ က္ှိုင ခွဲ့်ပါ ည ။ 

 

 

အင တော က္  အ  ာုး ပျုမှုမ ောားအောား ပှိုမှိ ုက္  ့် တ ခ လောရ ည ့် က္ောလတ င    မ  မောနှိငု င ၏  က္   ယ ဆရား က္ဏ္ဍတ င  

ရင ားနှာီး မြှျုပ နှ က္ော ဝ  ဆ ောင မှုဆပားဆ ဆ ော  က္   ယ ဆရား ဝ  ဆ ောင မှု လုပ င  ား ဆလားခုအ က္  အကက္မ ားေက္ စစ တပ  

နငှ ့် က္ စပ  ည ့် MyTel က္ွဲ့် ှို ့်ဆ ော  က္   ယ ဆရား လုပ င  ားမ ောားက္ှို  ပည  အူမ ောားက္  ပှိတ ဆမှောက္ က္ော၊ နှိငု င  

တက္ော လူ ့်အခ င့် အဆရား စ နှု  ားမ ောားက္ှိ ုဆလားစောား ည ဟ ုအမ ောားက္ လက္ ခ ထောား ည ့် ဆ ော ဆဝ အဆ ခစှိုက္  တယ လီဆ ော 

 မ  မော၏ ဝ  ဆ ောင မှုမ ောားအောား   မ  မော ပည  မူ ောားက္ ယ ုကက္ည အောားက္ှိုားခွဲ့်ကက္ပါ ည ။ 

 

 

 မ  မောနှိငု င  ောားမ ောား ယ ုကက္ည အောားက္ှိုားခွဲ့် ည ့် တယ လီဆ ော  မ  မော ည  အကက္မ ားေက္  စစ အုပ စုလက္ တ င   မ  မော 

နှိငု င  ၊ူ နှိငု င  ောားတှို ့် ကက္ ျုဆတ ွဲ့ ရင  ှိုင ဆ ရဆ ော အတှိေကု္ခဆပါင ားမ ောားစ ောက္ှို အ ာီးက္ပ   မင ဆတ ွဲ့ဆ ရပါလျှက္ နငှ့်  

နှိငု င  ောားတှို ့်၏ ယ ုကက္ည အောားက္ှိုားမှုတှို ့်က္ှိ ုလ စ လ  ရှုက္ော တယ လီဆ ော မ  မော ည   မ  မောနှိငု င မှ  ပ  လည  ုတ ခ ော 

ရ   ဆကက္ညောခွဲ့် ည ့် ပထမ  ုား က္ုမပဏ ီ ေစ ဆ  ည့် အဆပေါ် က္ျွန ပု တှို ့်အဆ  ေင့်  လ   စ ော စှိတ ပ က္ မှိပါ ည ။ ထှို ့်အ ပင  

တယ လီဆ ော  မ  မောအောား လက္ လ ွဲဆရောင ားခ ရ   ပထမ  ုား စီစဥ ခွဲ့် ည ့် က္ုမပဏမီှော လူအခ င ့်အဆရား စ တ  ေှိုား လှိုက္  ော 

မှုတ င  ဆက္ောင ားမ    ည ့်  မှိုင ားဆကက္ောင ား မရှှိ ည့်  က္မုပဏတီစ ခု  ေစ ပပီား၊  လ န    ဝ  ကက္ီားခ ျုပ ဆဟောင ား Najib Miakti 

ပှိုင  ှိုင  ည့်  M1 Group   ေစ ရော၊ အ ှိုပါ   ုား ေတ ခ က္  ည  ၂၀၁၄ ခုနစှ တ င  ဆ ော ဆဝ ရုင မှ ဆ ပောကက္ောားခွဲ့်ဆ ော 

မှိ ့် ခ   ားတ င လည ား ဆ ော ဆဝက္ုမပဏမီ ောား၏  မ  မောနှိငု င ၊ ဆ ော ဆဝနှိငု င   ှို ့်မဟုတ  နှိငု င တက္ောတ င  ထောားရှှိရမည့်  လူမှုဆရား 

 ှိုင ရော က္တှိက္ဝတ မ ောားနငှ့်  ယှဉ်ထှိာုးစဉ်ားစောားပါက္ မည  ှို ့်မျှ  င့် ဆလျှော ဆ ော လုပ ရပ တစ ခု မ ေစ ခွဲ့် ည့်  အဆကက္ောင ား 

က္ှို က္ျွန ပု တှို ့်  ပထမအကက္ှိမ ဆပားပှို ့် ည့်  အှိတ ေ င့် ဆပားစောတ င  ထည့်   င ား ဆေော  ပခွဲ့်ပါ ည ။ 

https://www.accessnow.org/myanmars-digital-coup-statement/
https://www.accessnow.org/myanmars-digital-coup-statement/
https://www.accessnow.org/myanmars-digital-coup-statement/
https://www.accessnow.org/myanmars-digital-coup-statement/
https://www.royalcourt.no/tale.html?tid=123814&sek=28409&scope=27248
https://www.accessnow.org/myanmar-telenor-norway-prime-minister/
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Myanmar Now  တင ားဋ္ဌော ၏  တင ားဆေော  ပခ က္ မ ောားအရ M1 နငှ ့် အတူ အကက္မ ားေက္  အောဏော ှိမ ား စစ အုပ စုပှိုင  

လုပ င  ားမ ောားနငှ ့်  က္ စပ ရ ု ောမက္၊ US၊ UK နငှ ့် EU တှို ့်တ င  စီားပ ောားဆရား ပှိတ  ှို ့်ခ ထောားရ ည ့် လုပ င  ားမ ောားနငှ ့်ပါ 

 က္ စပ  ည ့် “ဆရ ဗ ှိျုင ား ေ ” လုပ င  ားစုက္ ပူားတ ွဲပှိုင  ှိုင  ည ့် “Investcom” က္ုမပဏအီောား တယ လီဆ ော  မ  မောက္ှိ ု

မကက္ောမီ ဆရောင ားခ က္ော တယ လီဆ ော  မ  မော အ  ာုး ပျု မူ ောား၏ အခ က္ အလက္ မ ောားက္ှိ ု အ ှိုပါ အကက္မ ားေက္  

စစ အုပ စုက္ ဆ ောက္ က္ က္ က္ လ မ ားမှိုားမှုရှှိ ည ့် က္ုမပဏ ီှို ့် လ ွဲဆ ပောင ားရ   စီစဥ ဆ ဆကက္ောင ား ကက္ောား ှိရ ည ။ 

 

တယ လီဆ ော  မ  မောအောား ယ ုကက္ည စှိတ ခ စ ော   ာုးစ ွဲခွဲ့် ည့်    ာုးစ ွဲ မူ ောား၏ အခ က္ အလက္ မ ောား၊ ေု  ားဆခေါ် ှိုမှုနငှ့်  

အင တော က္  အ  ာုး ပျုမှု ှိုင ရော မှတ တမ ားမ ောား အပါအဝင  Mobile Banking အ  ာုး ပျုမှု ှိုင ရော အခ က္ အလက္  

မ ောားအောား ယင ားဆရောင ားခ မှုအတ င ား မည  ှို ့်ထည့်   င ားခွဲ့် ည  ( ှို ့်မဟုတ ) မည  ှို ့် အက္ောအက္ ယ  ပျုခွဲ့် ည က္ှိုပင  

တယ လီဆ ော မ  မော အဆ  ေင့်    ာုးစ ွဲ မူ ောားထ  ရှင ားလင ားစ ော ထတု ဆေော  ဆ ပောကက္ောား ခင ား မရှှိရော၊ အ ှိုပါ ဆရောင ားခ မှု 

အစီအစဥ  အတည  ေစ လောပါက္ တယ လီဆ ော  မ  မော  ည  ၎င ားတှို ့် ဝ  ဆ ောင မှုအောား ဆ ပောင ားလွဲ   ာုးစ ွဲခွဲ့်ကက္ ည ့် 

 မ  မော ပည   ူ ၁၈    ားဆက္ ော ၏ ယ ုကက္ည မှုက္ှို လစ လ  ရှုရ ုမက္၊ စီားပ ောားဆရားလုပ င  ားမ ောား၏   ာုးစ ွဲ မူ ောားအဆပေါ် 

ထောားရှှိရမည့်  က္ င့် ဝတ မ ောား၊  ပည တ င ား  ပည ပ နှိငု င တက္ော လူအခ င ့်အဆရား  ှိုင ရော ဆလားစောားလှိုက္  ောရမည ့် ဥပဆေမ ောား 

နငှ ့် လုပ ထ ာုးလုပ  ည ားမ ောားက္ှို ဆေောက္ ေ က္  ည့်  လုပ ဆ ောင ခ က္   ေစ ပါ ည ။   

 

တယ လီဆ ောက္ုမပဏ ီည  ဆ ော ဆဝအစှိုားရက္ှိယု တှိုင  ၅၃ ရောခှိုင နှု  ားဆက္ ော  ရင ားနှာီး မြှျုပ နှ ထောား ည ့် လပု င  ားတစ ခ ု

 ေစ ရော တယ လီဆ ောက္ုမပဏ၏ီ  မ  မောနှိငု င နငှ ့် ှိုင  ည ့်   ုား ေတ ခ က္  ည  စီားပ ောားဆရားလုပ င  ားမ ောား တောဝ  ခ ရ   

လှိုအပ  ည့်  လူ ့်အခ င့် အဆရား ှိုင ရော က္ င့် ဝတ မ ောားအောား ဆေောက္ ေ က္  ခင ား  ောမက္ပွဲ ဆ ော ဆဝနှိငု င ၏ နစှ ဆပါင ား 

ဆ မောက္ မ ောားစ ော တည ဆ ောက္ ထောား ည ့် လူအခ င့် အဆရား ှိုင ရော ဆလားစောားလှိုက္  ော မှုတ င  ဆက္ောင ားမ    ည ့်  မှိုင ား 

ဆကက္ောင ားတ င  ဆေ ောက္ ေ က္  မရနှိငု  ည့်   မှိုင ားအမွဲစက္ ကက္ီား ဆပေါ်ဆပါက္ လောဆစ နှိငု ပါ ည ။   

 

က္ုမပဏ ီ အမည ဆက္ောင ားက္ှို ောမက္ ဆ ော ဆဝနှိငု င ၏  မှိုင ားတ င  မ ှိျုား က္  စ တှို ့်အတ က္  အရကှ္ ရေ ယ ရော 

ဆက္ောင ားဆ ော  မှိုင ားအမွဲစက္ ကက္ီားအောား ဆရှောင လ ွဲနှိငု ရ   တယ လီဆ ော ဥက္က ဌ နငှ ့် အမှုဆ ောင အရောရှှိခ ျုပ    ေစ   ူMr. 

Sigve Brekke အဆ  ေင့်  အခ ှိ  မီ  ပင  င နှိငု ဆစရ  အတ က္  က္ျွန ပု တှို ့် ယခုအှိတ ေ င့် ဆပားစော ဆပားအပ က္ော က္ျွန ပု တှို ့် 

ဆတောင ား ှိုခ က္ မ ောားက္ှို လှိကု္  ော လုပ ဆ ောင  ဆပားပါရ   အဆလားအ က္  တှိုက္ တ   ားလှိုက္ ပါ ည ။  

 

အှိတ ေ င ့်ဆပားစော ွဲ ့် အတူ အရပ  က္ အေ ွဲွဲ့မ ောား၏ ထတု  ပ  ခ က္  နငှ ့် က္  ့်က္ က္ စော က္ှိုပါ ပူားတ ွဲ ဆပားပှို ့်အပ ပါ ည ။ 

ကလ်းစြော်းစ ြောမဖင ့်  

လက္ မှတ ဆရားထှိာုး ည ့် အရပ ေက္  အေ ွဲွဲ့ အစည ားမ ောား ၆၉၄ ေ ွဲွဲ့ နငှ ့်  က္  ့်က္ က္ စော လက္ မှတ ထှိာုး ည ့် ၂၄၀,၀၀၀ ခ  ့် 

ဆ ော  ပည  မူ ောား။ 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/02/12/statement-signed-by-694-civil-society-organizations-to-oppose-telenors-irresponsible-management-of-user-data-and-its-plan-to-sell-telenor-myanmar-to-a-military-linked-company/
https://actionnetwork.org/petitions/telenormyanmar
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❖ မှိတတ  က္ှို ဆအောက္ ပါ အေ ွဲွဲ့အစည ားမ ောားအောား ဆပားပှို ့်အပ ပါ ည ။ 

၁။ ဆ ော ဆဝ ဝ  ကက္ီားခ ျုပ ၊ ဆ ော ဆဝ အစှိုားရအေ ွဲွဲ့  Jonas Gahr Støre, The Prime Minister of Norway 

၂။ ဆ ော ဆဝ လ တ ဆတော  (လ တ ဆတော  က္ှိုယ စောားလှယ အောားလ ာုး)  

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 

 

 

 


