တက
ို ျိုအလ
ို ံပစ်အ ားကစ ားပွဲတတ ်သည် အကကမ်ားဖက်မမန်မ စစ်တပ်ကို တ တကကားတ
ကိုမပဏီမ ား၏စပန်ဆ တကက

်ံ့ ညစ်တ

ားအမွဲစက်

က်ပံံ့ တနသညံ့ ်

်ခွဲံ့ရ

ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၂၁၊ မြန်ြာ - တိုက ျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်နင
ှ ် ြသန်စွြ််း အာ်းကစာ်းပွွဲတတာ်သည် နင
ို င
် တ
ံ ကာစ်းပွာ်းတ ်း
လိုပ်ငန််းစိုကက်းြ ာ်းအတွက် OECD လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်း၊ စ်းပွာ်းတ ်းနှင် လူအခွငအ
် တ ်းအတွက် ကိုလသြဂ္ဂ၏
လြ််းညွှန် အတမခခံြူြ ာ်းကို ခ ျို်းတ ာက်ပပ်း မြန်ြာစစ်တပ်နင
ှ ် ဆက်လက်၍ စ်းပွာ်းပူ်းတပေါင််း လိုပ်ကိုငလ
် က်ရှသည်
ကိုြပဏ အနည််းဆံို်း ၃ ခိုနင
ှ ် ြတ် က်လိုပ်ကိုငထ
် ာ်းရှခွဲသည်။ အာ်းကစာ်းပွွဲတတာ်အာ်း အဓက တထာက်ပံသူြ ာ်းတွင်
Mizuho Financial Group နှင် Sumitomo Mitsui Banking Corporation၊ တိုက

တက
ို ျို ၂၀၂၀

အိုလံပစ်အာ်းကစာ်းပွွဲတတာ် တ ွှအဆငြ
် တ် က်ြ ာ်း” အမ စ်ပေါဝင်ခွဲပပ်း Daiwa House Industry က တိုက ျို ၂၀၂၀
အိုလံပစ်အာ်းကစာ်းပွွဲတတာ် တ ာ်းဝင်ြတ် က်ြ ာ်း” အမ စ် ပေါဝင်ခွဲကကသည်။ အဆပ
ို ေါ စ်းပွာ်းတ ်းလိုပ်ငန််း ၃
ခိုလံို်းသည် မြန်ြာစစ်တပ်အတွက် စစ်လက်နက်ဝယ်ယူတပ်း သည် စစ်တထာက်ခ ျိုပ်ရို ်းံ ထံြှ ငှာ်း ြ််းထာ်းသည်
န်ကိုနပ် ြျိုြို့ ရှ တမြတန ာတပေါ်တွင် တည်တဆာက်လ က်ရှတသာ Y Complex အြ်မခံတမြစြံကန််း၏ အစတ်အပိုင်း် ြ ာ်း
မ စ်ကကသည်။
အိုလံပစ်အာ်းကစာ်းပွွဲတတာ်ပဋဉာဉ်အ

အိုလံပစ်အာ်းကစာ်းပွွဲတတာ်၏ အဓကအတမခခံြူြ ာ်းတွင်

တစ်ကြဘာလံို်း

ဆိုင် ာ က ငဝ
် တ်အတမခခံြူြ ာ်းကို တလ်းစာ်း ြည်”၊ အာ်းကစာ်းြှတဆင်

လူသာ်း ဂ္ိုဏသ
် ကခာကို အတလ်းထာ်း
ထန််းသြ််းသည် ပငြ််းခ ြ််းတသာ လူအသိုင််းအဝိုင်း် တစ် ပ် မ စ်ထွန်း် တအာင် မြြှငတ
် င်လိုပ်တဆာင် ြည်” ဟူ၍

ပေါရှသည်။
Justice For Myanmar ၏ တမပ တရားဆခ
ို ရ
ံ့် သူ မရတန တမ

က
်
“တိုက ျိုစစဉ်က င််းပတ ်းတကာ်ြတက

တ တ ာ်ဝေါ ၁ က်တန တ ာ်းြဝင် အာဏာသြ််းကကျို်းပြ််းြှုတနာက်ပိုင်း် မပည်သူ ၉၀၀ ကို သတ်မ တ် ာြှာ ပေါဝင်ခွဲတွဲ

မြန်ြာစစ်တပ် ွဲ အကကြ််း က်စစ်ဆင်တ ်းခ ွဲြို့ထွငတ
် ်းြှာ ကကံ ာပေါမ စ်ကကတွဲ ကိုြပဏတတွနွဲ ြတ် က် လိုပ်ကိုင်
တနမခင််းကို

ကျွနြ
် တို

လွနစ
် ွာစတ်ပ က် ွ ံရာှ ြပေါတယ်။

ာဇဝတ်မပစ်ြှု

က ်းလွန် ို ာအတွက်

တိုက်ရို က်အခွနတ
် ငွတတွ တပ်းအပ်တနတွဲ Daiwa House Industry, Mizuho နှင် SMBC
အာ်းတပ်းအာ်းတမြာက်

မပျိုတနတာပေါ။

အွဲဒကိုြပဏတတွအတနနွဲ သူတို ွဲ

စစ်တပ်ကို

တိုလို ကိုြပဏတတွက

လူအခွငအ
် တ ်းဆိုင် ာ

တာဝန်တတွကို

လိုက်နာလိုပ်တဆာင် ို ပ က်ကွက်ခွဲပေါတယ်။ တိုက ျိုအိုလံပစ် အာ်းကစာ်းပွွဲတတာ်က တဆင် အွဲဒကိုြပဏတတွကို
အာ်းတပ်းမြငြှ တ
် င်တပ်းမခင််းက အာ်းကစာ်းပွွဲတတွကို ညစ်တထ်းအြွဲစက်ထင်တစပပ်း အိုလံပစ်အာ်းကစာ်းပွွဲတတာ် ွဲ
အဓကအတမခခံြူတတွကို

ဆနက
် င်တနပေါတယ်။

မြန်ြာစစ်တပ် ွဲ

က်စက်ယိုတ်ြာြှုတတွအတွက်

တငွတကက်းတထာက်ပံတနတွဲ

ကိုြပဏတတွ ွဲ

စပွနဆ
် ာတထာက်ပံြှုတတွကို

မပန်လည်ရိုပ်သြ််းမငင််းဆိုပေါ န်

တိုက ျိုစစဉ်က င််းပတ ်းတကာ်ြတကို ကျွနြ
် တို တတာင််းဆိုပေါတယ်” ဟို တမပာကကာ်းသည်။
Y Complex စြံကန််းကို မြန်ြာစစ်တပ်နင
ှ ် ဘအိုတ (တည်တဆာက်-လည်ပတ်-လွှွဲတမပာင််း) သတဘာတူ စာခ ျိုပ်အ
Daiwa House Industry နှင် Tokyo Tatemono တိုက အတကာင်အထည်တ ာ် တည်တဆာက်လ က်ရှပပ်း Mizuho
နှင် SMBC တိုက ပူ်းတွွဲတငွတကက်းထည်ဝင် ကကသည်။ တမြငှာ်း ြ််းခ နှစ်စဉ်တပ်းတခ တငွ အတြ ကန်တဒေါ်လာ ၂.၁၆၃

ြလယံအမပင် ငှေါ်း ြ််းြှုကာလပပ်းဆံို်းသည်အခေါတွင် ယင််းအတဆာက်အအံိုပိုငဆ
် ိုငြ
် ြ
ှု ာ်းကို စစ်တပ်က ရှြည်မ စ် ာ
စစ်တပ်၏ စစ် ာဇဝတ်ြြ
ှု ာ်းနှင် လူသာ်းြ ျို်းနွယ် အတပေါ်က ်းလွနသ
် ည်

ာဇဝတ်ြှုြ ာ်းအတွက် အသံို်းမပျိုနင
ို ် န်

အခွနဘ
် ဏ္ဌာ င််းမြစ်တစ် ပ် အမ စ် ဆက်လက် ရှတနြည် မ စ်သည်။ Y Complex စြံကန််းတွင်

နာြည်ကက်း

တငွတကက်းပံပို်းသူ အ ွွဲြို့ ကက်းနှစ် ွွဲြို့ မ စ်ကကသည် Japan Bank for International Cooperation (JBIC) နှင် Japan

Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN) တို
ပေါဝင်ကကသည်။
၂၀၁၉

ခိုနစ
ှ ်

ဩဂ္ိုတ်လတွင်

ရှာတ ွတ ်းြစ်ရှငက
်

ကိုလသြဂ္ဂ၏

မြန်ြာစစ်တပ်၏

မြန်ြာနင
ို င
် ဆ
ံ ိုင် ာ

လွတ်လပ်သည်နင
ို င
် တ
ံ ကာအခ က်အလက်

စ်းပွာ်းတ ်းအက ျို်းစ်းပွာ်းြ ာ်းနှင်

ပတ်သက်၍

အစ င်ခံတစ်တစာင်ကို

ထိုတ်မပန်ခွဲသည်။ ယင််းအစ င်ခံစာတွင် စပွာ်းတ ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်းအာ်း မြန်ြာစစ်တပ်နင
ှ ် ၎င််းတိုပိုင် သိုြဟိုတ်
၎င််းတိုထန််းခ ျိုပ်ထာ်းသည်

စ်းပွာ်းတ ်းလိုပ်ငန််းကက်းြ ာ်းနှင်

စပွာ်းတ ်းဆိုင် ာဆက်ဆံတ ်းြ ာ်းကို

အဆံို်းသတ် န်

အကကံမပျိုတိုက်တွန်း် ခွဲပပ်း အြ်မခံတမြဆိုင် ာငှေါ်း ြ််းြှုသည် စ်းပွေါ်းတ ်းဆိုင် ာဆက်ဆံတ ်းပံိုစံတစ် ပ် မ စ်တကကာင််း
သတ်ြှတ်တ ာ်မပခွဲသည်။ Y Complex စြံကန််းတွင် ပေါဝင်ကကသည် အစိုအ ွွဲြို့ြ ာ်းသည် အဆိုပေါ အကကံမပျို
တိုက်တွန်း် ခ က်ြ ာ်းအာ်း အတကာင်အထည်တ ာ် န် ပ က်ကွက်ခွဲကကသည်။

အယ်ဒတ
ီ မ ားသမ
ို ံ့ တ်ခ က်
Y Complex နှင် ပတ်သက်၍ ပူ်းတွွဲသတင််းထိုတ်မပန်ခ က်ကို ကကည်ရှုပေါ။
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/japan-stop-real-estate-project-in-myanmar

Y Complex နှင် ပတ်သက်၍ လူအခွငအ
် တ ်းနှင် နင
ို ်ငမံ တ်တက ာ်တကာ်ပိုတ ်းရှင််းကက်းြ ာ်းနှင် အမခာ်းစ်းပွာ်း
တ ်းလိုပ်ငန််းကက်းြ ာ်းအတ ်း ကိုလသြဂ္ဂလိုပ်ငန််းအ ွွဲြို့ထံသို ပူ်းတွွဲတင်သွင်း် လွှာကို ကကည်ရှုပေါ။

https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/submission-by-civil-society-organizationsconcerning-japanese-business-entities-operating-in-myanmar
Y Complex နှင် ပတ်သက်၍ Justice For Myanmar ၏ ဝဘ်ဆိုဒသ
် တင််းတဆာင််းပေါ်းကို ကကည်ရှု ြို့ပေါ။

https://www.justiceformyanmar.org/stories/land-lease-payments-tie-japanese-gov-and-investorsto-myanmars-military + https://www.justiceformyanmar.org/stories/y-complex

Justice For Myanmar သည်
စည််းရံို်းလှုံြို့တဆာ်တနသည်

မြန်ြာမပည်သူြ ာ်းအတွက် တ ာ်းြျှတြှုနင
ှ တ
် ာဝန်ခံြှု ရှတစတ ်း အတွက်

အြည်ြတ ာ်လိုတသာ

တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသူ

တစ်စိုမ စ်ပပ်း

က်ဒ ယ်ဒြိုကတ စနှင်

တ ရှည်တည်တံခိုငပ် ြွဲတသာ ပငြ််းခ ြ််းတ ်းကို တရှ ြို့ ရှု လ က် စစ်တပ် စ်းပွာ်းတ ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်းအာ်းလံို်း
တတာင််းဆိုလ က်ရှ သည်။

ပ်မံသရလိုပါက ရတန တမ

်

အ်းတြ်းလ်

- media@justiceformyanmar.org

ဝဘ်ဆိုဒ ်

- https://www.justiceformyanmar.org/

ပံိုတူဝဘ်ဆိုဒ ်

- https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/

တွစ်တာ

- @justicemyanmar

တ ဘိုတ်

- https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/

ပ်ဆိုင်း် န်

