
 

 

မြန်ြာစစတ်ပ်အာား အက   ားအမြတက်က ားြာားစ ာ ရရ  စစြည့်် 

ဂ ပန်အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ ပ ားစပေါငာ်းစဆာငရ် က်စရားဘဏ် (JBIC) အပေါအဝင ်ဂ ပန်န ိုငင် ံပငြ်စကာ်ပ ိုစရားရ ငာ်းကက ားြ ာား၏ 

စ ေါ်လာ သန်ား (၃၃၀) တန် စီမံကိန ်း စမြစနရာသစဘာတ ည ြှု 

 

၂၀၂၀၊ မမလ (၂၁) ရက ၊ မြန်ြာန ိုငင် ံ

 

မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးလှုပ်ရ ာေးသူြ ာေးအရနမြငူ့ ် မြနြ်ာစစ်တပ်န ငူ့ ် ဂ ပနအ်စှိိုေး ပှိိုင ် ဘဏ္ဍာရ ေး 

အငစ်တီက  ေးရ ငေ်းြ ာေး၊ ဂ ပနန်ှိိုငင်၏ံ ပင်ြရကာ်ပှိိုရ ေးရ ငေ်းကကီေးြ ာေးအကကာေး မပြုလိုပ်သညူ့် အရြ ှိကန ်ရ ေါ်လာ သနေ်း  

(၃၃၀) တနြ်ှိိုေးရ ှိ အှိြ်မခံရမြရ ာငေ်းဝယ်ြှုသရဘာတူညီခ က်န င်ူ့ပတ်သက်၍ စှိိုေး ှိြ်ပူပန်ြှုြ ာေးကှိို 

ထိုတ်ရြေါ်လှိိုက်သည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ တှိိုငေ်း ငေ်းသာေးရ သြ ာေးတွင ် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ လူသာေးြ ှိြုေးနယွ်ကှိို 

ဆန ူ့က် ငရ်သာ ာဇဝတ်ြှုြ ာေးန ငူ့ ် စစ် ာဇဝတ်ြှုြ ာေးအာေး  ရငရွကကေးပံူ့ပှိိုေးရစြညူ့် အလာေးအလာ 

မြင်ူ့ြာေးစွာရ ှိရနပါလ က်န င်ူ့ အ ပ်ြက် ဘဏ္ဍရ ေးဆှိိုင ်ာ ရစာငူ့က်ကပ်ြှု လံိုေးဝြရ ှိရသာ အဆှိိုပါသရဘာတူညီခ က်ကှိို 

ဆက်လက်လိုပ်ရဆာငရ်နမခငေ်းမြစ်သည်။ 

 

ဂ ပနန်ှိိုငင် ံ အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ာပူေးရပါငေ်းရဆာင ွ်က်ရ ေးဘဏ ် (JBIC) သည် မြနြ်ာစစ်တပ်ြ  င ာေး ြ်ေးထာေး ရသာ 

 နက်ိုနမ်ြှိြုြို့လည်ရ ှိ အချက်အချျာကျသညူ့ ် (၁၆) စတိုရန်ားက လ ိုြ တာ က ယ်ဝနေ်းသညူ့ ် ရမြရန ာရပေါ် တွင ်

လက်ရ ှိတည်ရဆာက်ရနရသာ ဘက်စံိုြွံြို့ မြှိြုေးတှိိုေးတက်ရ ေးစီြံကှိနေ်း Y Complex ၏ အဓှိကရ ကေးမြီရ င ်

မြစ်ရနသည်။ 

 

၂၀၁၉ ခိုန စ် တွင ် ကိုလသြဂဂ အခ က်အလက်ရ ာရြွရ ေးြစ်ရ င ် FFM က မြနြ်ာစစ်တပ်၏ 

စီေးပွာေးရ ေးအက ှိြုေးစီေးပွာေးြ ာေးသည ် ၎ငေ်းတှိို ူ့၏ ာဇဝတ်ြှုြ ာေးအတွက် ရငရွကကေးရထာက်ပံူ့ရပေးလ က်ရ ှိမပီေး ၎ငေ်းတှိို ူ့၏ 

အာဏာပါဝါကှိို အငအ်ာေးမြညူ့်တငေ်းရပေးရနသညူ့်အတွက ် မြနြ်ာစစ်တပ်ပှိိုင် ကိုြပဏြီ ာေးအရပေါ် ပစ်ြ တ်ထာေး 

ပှိတ်ဆှိို ူ့ြှုြ ာေးမပြုလိုပ် နန် ငူ့ ်စီေးပွာေးရ ေးဆက်ဆံြှုြ ာေးကှိို မြတ်ရတာက် န ်တှိိုက်တွနေ်းခ ူ့သည်။ 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြ ာေးအတွက် တ ာေးြျှတြှုန ငူ့ ် တာဝနယ်ူြှု၊ တာဝနခံ်ြှု အတွက် 

စည်ေးရံိုေးလှုံြို့ရဆာ်ြှုြ ာေး ရဆာင ွ်က်ရနသညူ့ ် အြည်ြရြေါ်လှိိုရသာ တက် ကလှုပ်ရ ာေးသူ အစိုအြွ ြို့ တစ် ပ်မြစ်မပီေး 

နှိိုငင်တံကာစီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းြ ာေးအာေး မြနြ်ာစစ်တပ်န ငူ့ ် စီေးပွာေးရ ေး ရဆာင ွ်က်ရနမခငေ်းြ   ပ်ဆှိိုငေ်း န၊် 

တှိိုငေ်း ငေ်းသာေးတန််းတညူီြျှြှုန ငူ့ ် ရ ရ ည်တည်တံူ့ခှိိုငမ်ြ ရသာ မငှိြ်ေးခ ြ်ေးြှု  ရ ှိရစြညူ့် ြက်  ယ် ြီှိိုကရ စီစနစ်ကှိို 

ရထာက်ပံူ့အာေးရပေးကက န ်တှိိုက်တွနေ်းရနရသာအစိုအြွ ြို့ မြစ်သည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ စမပာစရားဆ ိုခ င့်ရ်  သ  ရတနာစြာင ် က "မြနြ်ာနှိိုငင်ကံ ပဋှိပကခရတွဟာ  

Y Complex လှိို စီြံကှိနေ်းအကကီေးစာေးရတွရကကာငူ့ ် ပှိိုြှိိုဆှိ ်းရ ျာ်းမပငေ်းထနလ်ာမပီေး ကက ်းမျာ်းတ ူ့ 

လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးခ ှိြုေးရြာက်ြှုရတွ၊ အက ငူ့ပ် က်မခစာေးြှုရတွကှိို တှိိုေးတက်မြစ်ရပေါ်ရစပါတယ်။ Y Complex 

က ရ ှိလာတ ူ့ အက ှိြုေးအမြတ်ရတွဟာ လူြ ှိြုေးတိုနေ်းသတ်မြတ်ြှုရတွ၊ စစ် ာဇဝတ်ြှုရတွ၊ လူသာေးြ ှိြုေးနယွ်အရပေါ် 



 

ဆန ူ့က် ငက်  ေးလွနတ် ူ့  ာဇဝတ်ြှုရတွအတွက် ရိုပ်ဝတထ ြုအာေးမြငူ့ ် အရထာက်အပံူ့မြစ်ရစပါလှိြူ့်ြယ်။  ါရကကာငူ့ ်

မြနြ်ာစစ်တပ်န ူ့ စီေးပွာေးရ ေး ရန ာငြ်ွ ြို့ ြှုရ ှိရနတ ူ့ နှိိုငင်တံကာစီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းရတွ၊  ငေ်းန ေီးမြ ြုပ်န သူံရတွဟာလညေ်း 

 စီစ် ာဇဝတ်ြှုကကီေးရတွြ ာ အလှိိုတူအလှိိုပါ ပါဝင်ပတ်သက်ရနတယ်လှိို ူ့ပ  ဆှိို ြ ာမြစ်ပါတယ်" 

ဟိုရမပာကကာေးခ ူ့သည်။ 

 

အဆှိိုပါရမြအာေး ကနဦေးဌာေး ြ်ေးြှုကျာလ န စ် (၅၀) သကတ်ြ်ေးမြငူ့ ် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ စစ်ရထာက်ခ ြုပ်ရံိုေးြ  

တည်ရဆာက်၊ လည်ပတ်၊ မပနလ်ည်လ  ရမပာငေ်းစနစ် (BOT) မြငူ့ ် င ာေး ြ်ေးထာေးမခငေ်းမြစ်ပါသည်။ င ာေး ြ်ေးြှုအ  

စစ်တပ်အရနမြငူ့ ် န စ်စဉ်င ာေး ြ်ေးခြ ာေးအမပင ် င ာေး ြ်ေးြှုဆှိိုင ်ာ ပ ီြီယံရကကေး ရငအွလံိုေးအ ငေ်းကှိိုလညေ်း 

 ရ ှိခံစာေးလ က်ရ ှိပါသည်။ ရမြင ာေး ြ်ေးခအဖြစ် ပမျာဏြည်ြျှ  ရ ှိသည်ကှိိုလညေ်း အြ ာေးမပည်သူ သှိရ ှိနှိိုငရ်စြညူ့် 

ထိုတ်မပနရ်ကကညာမခငေ်းြ ှိြုေးလည်ေး ြရ ှိရနခ ူ့ရသေးပါ။ ထှိို ူ့အမပင ်Y Complex ြ  ရမြင ာေး ြ်ေးခဝငရ်ငကွှိို လ တ်ရတာ်သှိို ူ့ 

တငသွ်ငေ်းထိုတ်ရြာ်ရမပာကကာေးမခငေ်းလည််း ြရ ှိရသာရကကာငူ့ ် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ ဤရမြယာြ  ရ ှိရသာ ဝငရ်ငသွည် 

အ ပ်သာေးအစှိ ်းရ၏ ကကီေးကကပ်ြှုရအာက်တွင ်ရ ှိြရနသည်ကှိိုလည်ေး ရတွြို့ ရ ှိ သည်။ မြနြ်ာစစ်တပ် ၏ Y Complex 

ြ   ရ ှိရသာ အက ှိြုေးအမြတ်ြ ာေးသည ်  ြည်သညူ့်မပငပ်ရစာငူ့က်ကညူ့်ြှုရအာက်တွငြ်  ရ ှိြရနရသာရကကာငူ့် 

စီြံကှိနေ်းန ငူ့စ်ပ်လ ဉ်ေးရသာ အက ငူ့ပ် က်မခစာေးြှုအနတ ာယ်ြ ာလည်ေး အလာေးအလာ အလ နမ်ြငူ့ြ်ာေးစွာ ရ ှိရနပါသည်။ 

 
စစ်ရထာက်ခ ြုပ်ရံိုေးသည် မြနြ်ာစစ်တပ်တွင ်အမြငူ့ဆံ်ိုေးရသာဌာနြ ာေးအနက်တစ်ခိုမြစ်မပီေး မြနြ်ာစစ်တပ်၏ ကကည်ေး၊ 

ရ ၊ ရလ တပ်ြ ာေးအတွက ် လက်နက်န ငူ့အ်မခာေးကှိ ှိယာြ ာေးဝယ်ယူ ာတွင ် ရငရွကကေးလ  ရမပာငေ်း 

ရပေးအပ်မခငေ်းဆှိိုင ်ာ ကှိစစ ပ်ြ ာေး၌ ပါဝငပ်တ်သက်ရနသညူ့် ဌာနတစ်ခိုလည်ေးမြစ်သည်။ ထှိို ူ့ရကကာငူ့ ်               Y 

Complex ြ   ရ ှိရသာ အမြတ်အစွနေ်းြ ာေးကှိို ရှိိုဟငဂ် ာန ငူ့ ်  ခှိိုငအ်ပါအဝင ် လူနည်ေးစိုတှိိုငေ်း ငေ်းသာေး ြ ာေးအရပေါ် 

ဆက်လက် က  ေးလွနရ်နရသာ စစ်ဆငရ် ေးြ ာေးအတွက် ရထာက်ပံူ့ န ် အသံိုေးမပြုနှိိုငရ်ခ မ ျာလည််း 

အလွနမ်ြင်ူ့ြာေးပါသည်။   

 

ဖမနမ်ျာစစ်တပ်သည် စစ်အိုပ်ခ ြုပ်ရ ေးကာလြ ာေးန ငူ့ ် စစ်တပ်ဦေးရဆာငရ်သာ အကူေးအရမပာငေ်း ကာလတွင ်

ဆယ်စိုန စ်န ငူ့ခ် ီသညူ့် ရမြယာသှိြ်ေးဆည်ေးြှုြ ာေး၊ စနစ်တက  အက ငူ့ပ် က်မခစာေးြှုြ ာေးကှိ  မပြုလိုပ်ခ ူ့သည်ူ့ 

မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ အဓှိကရမြယာပှိိုငဆ်ှိိုငသူ်မြစ်သည်။ မြနြ်ာစစ်တပ်သည် မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ မြှိြုြို့ရတာ်ကှိို 

အရြ ှိကနရ် ေါ်လာ (၄) ဘီလ ံခန ူ့မ်ြငူ့ ် တည်ရဆာက်ခ ူ့သညူ့ ် ရနမပည်ရတာ်သှိို ူ့ ၂၀၀၆ ခိုန စ်တွင ် ရရ ြို့ရမပာငေ်း 

ခ ူ့ရသာ်လည်ေး  နက်ိုနမ်ြှိြုြို့တွင ် က နရ် ှိသည်ူ့ ၎ငေ်းတှိို ူ့ပှိိုငဆ်ှိိုငထ်ာေးရသာ အလွနတ်နြ်ှိိုေးရ ှိရမြြ ာေးြ  အမြတ်ရငြွ ာေးကှိို 

ဆက်လက်ထိုတ်ယူ ရနဆ မြစ်သည်။ Y Complex သည် ယခငတ်ပ်ြရတာ်မပတှိိုက်ရန ာတွင ်

တည်ရဆာက်ရနမခငေ်းမြစ်မပီေး ဤရမြင ာေး ြ်ေးြှုြ  စစ်တပ်  ရ ှိရသာဝငရ်ငြွ ာေးြ ာ သှိသာထငရ် ာေးြွယ်ရ ှိသည်။ 

 

“ စီီြံကှိနေ်းက တ ူ့ စစ်တပ်  ူ့ဝငရ်ငအွရပေါ်  ါြ ြဟိုတ်  ရီငကွှိို ဘယ်လှိိုရန ာရတွြ ာ အသံိုေးမပြုရနတယ်ဆှိိုတ ူ့အရပေါ် 

အ ပ်သာေးကကီေးကကပ်ြှု ရ ှိြရနတာဟာ စှိိုေး ှိြ်ြွယ်အရနအထာေးပါပ ။  အီခ က်က စစ်တပ်  ူ့ 

စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းရတွြ ာ တှိိုကရ်ှိိုက်ပါဝငမ်ခငေ်း သှိို ူ့ြဟိုတ် စစ်တပ်ကှိို  ံပံိုရငရွထာက်ပံူ့မခငေ်းြ   ပ်ဆှိိုငေ်းြှိို ူ့အတွက် 



 

ကိုလသြဂဂအခ က်အလက်ရ ာရြွရ ေးြစ်ရ ငက် စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းရတွကှိို အကကံမပြုခ က်န ူ့လည်ေး 

ဆန ူ့က် ငရ်နပါတယ်” ဟို ရတနာစြာငက် ဆ ိုသည်။ 

 
JBIC သည် အရြ ှိကနရ် ေါ်လာ ၄၇ သနေ်းတန ် ရခ ေးရငကွှိို မြနြ်ာနှိိုငင်ံရ ှိ KBZ ၏ြက်စပ် Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation န င်ူ့ ပူေးတွ  ထိုတ်ရပေးလ ကရ် ှိမပီေး Mizuho ဘဏြ်  ရခ ေးရငအွပါအဝင် 

စိုစိုရပါငေ်းရခ ေးရငပွြာဏြ ာ ရ ေါ်လာ (၁၄၄) သနေ်း ရ ှိသည်။ ကိုလသြဂဂအခ က်အလက်ရ ာရြွရ ေးြစ်ရ ငက် ၂၀၁၇ 

ခိုန စ် ရှိိုဟငဂ် ာ လူြ ှိြုေးတိုနေ်း သတ်မြတ်ြှု အရ ှိနအ်ဟိုနမ်ြငူ့ြ်ာေးရနသညူ့်ကာလ၌ KBZ ၏ စစ်တပ်သှိို ူ့ 

ရထာက်ပံူ့လှု ါနေ်းြှုအာေး  ာဇဝတ်ရကကာငေ်းအ  စံိုစြ်ေး စစ်ရဆေး န ်ရတာငေ်းဆှိိုထာေးသည်။ 

 

ဂ ပနအ်စှိိုေး ၏စီြံြှုရအာက်ရ ှိ သယ်ယူပှိို ူ့ရဆာငရ် ေးန ငူ့ ် မြှိြုြို့ မပြွံြို့ မြှိြုေးတှိိုေးတက်ြှုဆှိိုင ်ာ ဂ ပနန်ှိိုငင်၏ံ မပည်ပ 

အရမခခံအရဆာက်အအံို ငေ်းန ေီးမြ ြုပ်န ြံှုရကာ်ပှိိုရ ေးရ ငေ်း (JOIN) သည်လည်ေး အရြ ှိကနရ် ေါ်လာ (၄၉.၄) သနေ်း 

 ငေ်းန ေီးမြ ြုပ်န ြံှုြ တစ်ဆငူ့ ် စီြံကှိနေ်းတွင ် တှိိုက်ရှိိုက်ရ ယ်ယာပှိိုငဆ်ှိိုငထ်ာေးမပီေး အရြ ှိကနရ် ေါ်လာ (၄၁.၈) သနေ်း 

ရ ကေးမြီအာြခံခ က်ရပေးထာေးသည်။ Y Complex ကှိို တှိိုက ှိြုစရတာူ့အှိတ်ခ ှိနေ်းစာ ငေ်းဝင ် Daiwa House 

၏လက်ရအာက်ခံ Fujita န ငူ့ ်Tokyo Tatemono တှိို ူ့မ လည်ေး ရငရွကကေးရထာက်ပံူ့လ က်ရ ှိမပီေး စငက်ာပူရ ှိ Fujita, 

Tokyo Tatemono န ငူ့ ် JOIN တှိို ူ့ပါ၀ငရ်သာ အထူေးစီြံကှိနေ်း ကိုြပဏြီ တစ်ဆငူ့ ် ဂ ပနယ်နေ်းရင ွ ၁၇.၁ ဘီလ ယ ံ

(အရြ ှိကနရ် ေါ်လာ ၁၅၀.၈ သနေ်း) ထညူ့်ဝငထ်ာေးသည်။ 

 

စီြံကှိနေ်းအရကာငအ်ထည်ရြာ် ာတွင ်Fujita သည် ရဆာက်လိုပ်ရ ေးန ငူ့ ်အငဂ် ငန်ယီာပှိိုငေ်းဆှိိုင ်ာလိုပ်ငနေ်း ြ ာေးကှိို 

တာဝနယ်ူမပီေး Tokyo Tatemono သည် အရဆာက်အအံို၏ စီြံခန ူ့ခွ် ြှုန ငူ့ ်အိုပ်ခ ြုပ်ရ ေးကှိို ရဆာင ွ်က်ကာ Hotel 

Okura သည် ဟှိိုတယ်လိုပ်ငနေ်းရဆာင ွ်က်ြည်မြစ်သည်။ ယငေ်းဟှိိုတယ်ြ ာ Okura Prestige ၏ မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်

ပထြဦေးဆံိုေး ပှိိုငဆ်ှိိုင်ြှု မြစ်လှိြ်ူ့ြည်။  မြနြ်ာစစ်တပ် န ငူ့ ်ရမြယာင ာေး ြ်ေးမခငေ်းဆှိိုင ်ာ သရဘာတူညီြှု ရ ှိထာေးသည်ူ့ 

ဧ ာဟသသာကိုြပဏသီည် မြနြ်ာဘက်ြ  ြက်စပ်ကိုြပဏီ မြစ်မပီေး စီြံကှိနေ်းအတွက် စစ်တပ်ကှိိုယ်စာေး 

ကကာေးခံအြွ ြို့အစည်ေးမြစ် ရဆာင ွ်က်လ က်ရ ှိသည်။  

 

ရတနာစြာငက် “Y Complex က ရငရွတွဟာ တာဝနယ်ူြှု တာဝနခံ်ြှု ြရ ှိဘ  စစ်တပ်ကှိို စီေးဆငေ်းရနတယ်။ 

စီြံကှိနေ်းရမြရန ာအက ယ်အဝနေ်းန ူ့  နက်ိုနမ်ြှိြုြို့ရ ဲ့ အခ က်အခ ာက တ ူ့ရန ာြ ာ ရ ှိရနတာကှိိုကကည်ူ့ င ်

စစ်တပ်က ြယူ့်ဝငရ်ငပွြာဏဟာ သှိသှိသာသာြ ာေးမပာေးြ ာမြစ်တယ်။   ြီွံြို့ မြှိြုေးရ ေးစီြံကှိနေ်းက 

 ရ ှိလာတ ူ့အက ှိြုေးအမြတ်ရတွကှိို မြနြ်ာစစ်တပ်အရနန ူ့ လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေး ခ ှိြုေးရြာက်ြှုရတွ 

ဆက်လက်က  ေးလွန ်ာြ ာ စစ်တပ်ကှိို အရထာက်အကူမြစ်ဘှိို ူ့၊ စစ်တပ်  ူ့အငအ်ာေးကှိိုခှိိုငြ်ာရစြှိို ူ့န ူ့ စစ်တပ်  ူ့ 

ထှိပ်ပှိိုငေ်းရခါငေ်းရဆာငရ်တွကှိို ပှိိုမပီေး ခ ြ်ေးသာ ကယ်ဝရစြှိို ူ့အတွက် အသံိုေးမပြုြယူ့်အနတ ာယ် ကကေီးကကီေးြာေးြာေး 

ရ ှိရနပါတယ်၊  ါူ့ရကကာငူ့ ်  သီရဘာတူညီြှုြ ာ ရနာက်ကွယ်က ပါဝငရ်နတ ူ့ ဂ ပနအ်စှိိုေး န ူ့ 

ဂ ပနရ်ကာ်ပှိိုေးရ ေးရ ငေ်းရတွဟာလညေ်း စစ်တပ်  ူ့လိုပ် ပ်ရတွြ ာ အလှိိုတ ူ အလှိိုပါ မြစ်ရနပါတယ်။” ဟို 

ရမပာကကာေးခ ူ့သည်။ 

 



 

အယ်  တာြ ာားသ ို ့်ြ တခ် က် 

 

ကိုလသြဂဂအခ က်အလက်ရ ာရြွရ ေးြစ်ရ င၏် အစီ ငခံ်စာ The Economic Interests of the Myanmar 

Military. 
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