
             
 

 

 

အမေရိကန်ဒဏ်ခတ်ပိတဆ်ိ ို့ေှုေ  ျားအ ျား ခ ိ ျားမ  က်မည့််အန္တရာယ်န္ငှ့်် 

Y Complex စီေံကိန်ျား၏ ဂ ပန်နိ ငင်ေှံ ရငျ်ားနှျီားမေ  ပ်နှသံေူ  ျား 

တ ဝန်သစွိ နှုတထ်ကွ် ိ ို့ Human Rights Now, Japan Volunteer Center, Justice For 

Myanmar နငှို့ ်Mekong Watch တိ ို့ မတ ငျ်ားဆိ  

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ၊ ၂၀ ရက်၊ မြနြ်ာ - မြနြ်ာစစ်တပ်ပှိုငမ်မြမနရာမပေါ် ရှှိ Y Complex 

လုပ်ငန််းစုံသံု်းအဆင့််မြင့််အှိြ်ယာစီြံကှိန််းတွင ် ရင််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှသံူြ ာ်းမြစ်ကကသည့်် ဂ ပနကု်ြပဏြီ ာ်း 

သည် လူ ့်အခွင့်အ်မရ်းခ ှိြှု်းမြာက်ြှုြ ာ်းအတွက် စစ်တပ်အြွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းနငှ့်် ၎င််းတှို ့်ပါဝငသ်ည့် ်

အခန််းကဏ္ဍြ ာ်းတွင ် အမြရှိကနမ်ပည်မထာငစု်ကခ ြှတ်ထာ်းသည့်် ဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့်အမရ်းယူြှု 

ြ ာ်းအာ်း ခ ှိြှု်းမြာက်သည့််အနတရာယ်တွင ်ရှှိမနသည်။ 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ မြမြာ်ဝါရီ ၁ ရက်မန ့် တရာ်းြဝငအ်ာဏာသှိြ််းကကှိြှု်းပြ််းြှုကှို တုန ့်မ်ပနသ်ည့််အမနမြင့်် 

အမြရှိကနမ်ပည်မထာငစု်၊ ယူမက နငှ့် ် ကမနဒါ နှိငုင်တံှို ့်သည် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ စစ်မထာက်ခ ြှုပ် 

ရံု်းအမပေါ် ဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့်ြှုြ ာ်းကှို ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ ရက်မန ့်တွင ် ခ ြှတ်ခ ့်သည်။ 

စစ်မထာက်ခ ြှုပ်ရံု်း (ကကမထာက်) သည် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ အက ှိြှု်းစီ်းပွာ်းြ ာ်းကှို စီြံမဆာငရွ်က် 

ရသည့််အဓှိကအြွ ွဲ့အစည််း တစ်ရပ် မြစ်သည်။ 

 

ယူမကနှိငုင်၏ံ ဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့်အမရ်းယူြှုစာရင််း အရ (ကကမထာက်)သည် “မြနြ်ာစစ်တပ် 

အတွက် လက်နက်ခ ယြ််းြီ်းမက ာက်ြ ာ်း၊ ဗံု်းြ ာ်းနငှ့် ် ဂ က်မလယာဉ်မလာငစ်ာဆီြ ာ်း အပါအဝင် 

ပစစည််းြ ာ်းဝယ်ယူမရ်းတွင ် အဓှိကမနရာက မဆာငရွ်က်သည်။ ယင််းမဆာငရွ်က်ခ က်သည ်

ကကီ်းမလ်း သည့်် လူ ့်အခွင့်အ်မရ်းခ ှိြှု်းမြာက်ြှုြ ာ်း၊ ငငှိြ််းခ ြ််းစွာဆနဒမပသူြ ာ်းနငှ့်် 

လူြ ှိြှု်းစုတှိုင််းရင််းသာ်း လူ နည််းစုြ ာ်း အပါအဝင ် အရပ်သာ်းမပည်သူြ ာ်းအမပေါ် ြှိနှှိပ်ြှုြ ာ်းကှို 

တှိုက်ရှိုက်အာ်းမပ်း ကူညီသည်။” 

 

Daiwa House Industry ၏ ကုြပဏခီွ  Fujita Corporation၊ Tokyo Tatemono တှို ့်အပါအဝင် 

ဂ ပနကု်ြပဏြီ ာ်းနငှ့်ဂ် ပနအ်စှို်းရ-ပုဂဂလှိက ြတည် အမမခခံအမဆာက်အဦ်းဆှိုငရ်ာရံပုံမငမွြစ်သည့်် 

Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban 

Development (JOIN) တှို ့်သည် စစ်မထာက်ခ ြှုပ်ရံု်းသှို ့် နစ်ှစဉ်ငာှ်းရြ််းခ အမြရှိကနမ်ဒေါ်လာ (၁.၈) 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0526
https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-target-human-rights-violations-and-abuses-in-myanmar-and-pakistan
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/12/backgrounder-additional-myanmar-sanctions.html
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list


             
 

 

သန််းမက ာ်ကှို မပ်းမခ ငပီ်း ၎င််းတှို ့်အမနမြင့် ် ဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့်အမရ်းယူထာ်းသည့်် 

အြွ ွဲ့အစည််းတစ်ခုအာ်း မထာက်ပံ့် ကူညီမနမကကာင််း ထငရ်ှာ်းစွာမတွွဲ့ ရှှိရပါက ထှိုမပ်းမခ ြှုသည ်

အမြရှိကနမ်ပည်မထာငစု်၏ ဒဏခ်တ ်ပှိတ်ဆှို ့်ြှုြ ာ်းအမပေါ်  ခ ှိြှု်းမြာက်ရာ မရာက်နှိငုသ်ည်။ 

 

ြူဝါဒအမမခမပြှုဘဏ္ဍာမငဆွှိုငရ်ာအြွ ွဲ့အစည််း Japan Bank for International Cooperation (JBIC)၊ 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation ဘဏြ် ာ်းနငှ့် ် Mizuho Bank တှို ့်သည် 

အမြရှိကနမ်ဒေါ်လာ (၁၁၄) သန််းက ို မခ ်းမငတွစ်ရပ်ြှတဆင့် ် အဆှိုပါစီြံကှိန််းကှို 

ပူ်းတွ မငမွကက်းမထာက်ပံ့်လ က် ရှှိသည်။  

 

စစ်တပ်၏ အာဏာသှိြ််းကကှိြှု်းပြ််းြှုမနာက်ပှိုင််း ယင််းစီြံကှိန််းအာ်း ရပ်ဆှိုင််းထာ်းရငပီ်း၊ အကယ်၍ 

အမြရှိကနမ်ဒေါ်လာမြင့် ် မမြငာှ်းရြ််းခမပ်းမခ မငြွ ာ်း မပနလ်ည်မပ်းမခ ြှုမပြှုလုပ်ပါက ဒဏခ်တ် 

ပှိတ်ဆှို ့်ြှုအနတရာယ်တွင ်သက်မရာက်နှိငုြ်ည်မြစ်သည်။  

 

ဂ ပနအ်စှို်းရအမနမြင့် ် Y Complex စီြံကှိန််းအပါအဝင ် စစ်မကာငစီ်နငှ့် ် ၎င််း၏စီ်းပွာ်းမရ်း 

လုပ်ငန််းစုကကီ်းြ ာ်းနငှ့်လု်ပ်မဆာငသ်ည့်် စီ်းပွာ်းမရ်းလုပ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ရပ်ဆှိုင််းမခင််းမြင့် ် မြနြ်ာနှိငုင်ရံှှိ 

လူ ့်အခွင့်အ်မရ်းခ ှိြှု်းမြာက်ြှုြ ာ်းတွင ် ကကံရာပါအမနမြင့်် ပါဝငပ်တ်သက်မနြှုကှို အဆံု်းသတ်ရြည်။  

Y Complex ရင််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှသံူြ ာ်းနငှ့် ် မငမွကက်းငြ ီရှငြ် ာ်းအမနမြင့်လ်ည််း စစ်မထာက်ခ ြှုပ်ရံု်းနငှ့် ်

မဆာငရွ်က်သည့် ်၎င််းတှို ့်၏ စီ်းပွာ်းမရ်းလုပ်ငန််းြှ တာဝနသ်ှိစွာ ထွက်ခွာမခင််းမြင့် ်ဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့်ြှု 

ြ ာ်းအာ်း ခ ှိြှု်းမြာက်ရာမရာက်ြည့််အနတရာယ်ကှို မရှာငရ်ှာ်းသင့်င်ပီ်း၊ ကိုလသမဂ္ဂ၏ စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်း 

နငှ  ် လ  အခ င အ်ရ ီးမျ ီးဆ ိုင ် လမ်ီးညွှနစ်ည်ီးမျဉီးမျ ီး နငှ့် ် နှိငုင်စုံံစီ်းပွာ်းမရ်းလုပ်ငန််းကကီ်းြ ာ်း 

အတွက် OECD လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်း အရ ၎င််းတှို ့်၏ လူ ့်အခွင့်အ်မရ်းဆှိငုရ်ာတာဝနြ် ာ်းကှို လှိုက်နာ 

မြည့််ဆည််း သင့်သ်ည်။ 

 

HRN ၏ အမထမွထအွတငွျ်ားမရျားေ ျားမ စ်သ ူက ဇူကိ အတီိ  က အာဏာသှိြ််းြှုမြစ်လာကတည််းက 

ကျွနမ်တာ်တှို ့်အမနန ့် ဒစီီြံကှိန််းြှာပါဝငမ်နတ ့် ဂ ပန်ကုြပဏမီတွန ့်ဂ ပနအ်စှို်းရကှို ဒစီီြံကှိန််းဟာ 

မြနြ်ာနှိငုင်ကံမပည်သူမတွအမပေါ် ဆှို်းက ှိြှု်းသက်မရာက်ြှုတစ်ရပ်မြစ်လာြှို ့် သှိသာထငရ်ှာ်းမနတ ့် 

အတွက် ဒစီီြံကှိန််းကမန တာဝနသ်ှိစွာနှုတ်ထွက်ြှို ့် မတာင််းဆှိုခ ့်ငပီ်းမြစ်ပါတယ်။ စီ်းပွာ်းမရ်းန ့် 

လူ ့်အခွင့်အ်မရ်းဆှိုငရ်ာ ကုလသြဂဂလုပ်ငန််းမကာ်ြတီက ထုတ်မပနထ်ာ်းတ ့် မြ  င့််တင ် မဆာငရွ်က်ဖ ို  န   

လူ ့်အခွင့်အ်မရ်းဆှိုငရ်ာ လှိုက်နာရြယ့််မပဌာန််းခ က်မတွကှို လှိုက်နာလုပ်မဆာငြ်ှို ့်၊ စှိစစ်ြှုရလာဒ ်

https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2018/1218-011714.html
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.oecd.org/corporate/mne/


             
 

 

မတွကှိုလည််း ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာတ ့်ပုံစံန ့် တာဝနသ်ှိစွာထုတ်မပနြ်ှို ့် ကုြပဏအီာ်းလုံ်းကှို ကျွနမ်တာ်တှို ့် 

ထပ်ြံငပီ်း အမလ်းအနက်တှိုက်တွန််းပါတယ်။ ဒမီြစ်စဉ်ြှာ ပါဝငသ်င့်ပ်ါဝငထ်ှိုက်သူအာ်းလုံ်းရ ့် အသ ံ

မတွကှို ကကာ်းနှိငုြ်ှို ့် ထှိမတွွဲ့မြ်းမြန််းသင့်ပ်ါတယ်။    ဒါ ့်အမပင ် ဂ ပနအ်စှို်းရအမနန ့် 

ကုလသြဂဂအမမခခံြူ မတွအရ လူ ့်အခွင့်အ်မရ်းမတွကှို အကာအကွယ်မပ်းြှို ့်သူတှို ့်ြှာတာဝနရ်ှှိငပီ်း 

ဒလုီပ်မဆာငခ် က်မတွကှို တက်တက်ကကကကတှို်းမြ  င့်် မဆာငရွ်က်မပ်းြှို ့် ကျွနမ်တာ်တှို ့် 

မတာင််းဆှိုပါတယ်” ဟု မမပာကကာ်းခ ့်သည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ မမပ မရျားဆိ ခွငို့ရိှ်သ ူေရတန မေ ငက် “ရှိုဟငဂ် ာမတွအမပေါ် မြနြ်ာ 

စစ်တပ်ရ ့် ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ လူြ ှိြှု်းတုန််းသတ်မြတ်ြှုစစ်ဆငမ်ရ်း၊ လူြ ှိြှု်းစုမဒသမတွြှာ ဆက်ငပီ်းက  ်းလွန ်

မနတ ့် စစ်ရာဇဝတ်ြှုမတွန ့် လူသာ်းြ ှိြှု်းနယွ်အမပေါ်က  ်းလွနတ် ့်ရာဇဝတ်ြှုမတွ၊ ဆယ်လမက ာ်လာငပီ 

မြစ်တ ့် စစ်အာဏာရှငရ် ့် မြနြ်ာမပည်သူမတွအမပေါ်ဆငန် ွှ မနတ ့် အကကြ််းြက်စစ်ဆငမ်ရ်းမတွ၊ ဒါမတွ 

မနာက်ပှိုင််းြှာမတာင ် Fujita Corporation, Tokyo Tatemono န ့် JOINတှို ့်က Y Complex 

တည်မဆာက်မရ်းြှာ သူတှို ့်ဆက်ငပီ်း ပါဝငပ်တ်သက်မနတာဟာ လက်ခံနှိငုစ်ရာြရှှိပါဘူ်း။ Y 

Complex ငာှ်းရြ််းသူမြစ်တ ့် စစ်မထာက်ခ ြှုပ်ရံု်းအမပေါ် အမြရှိကနရ် ့် မနာက်ဆံု်း ဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့် 

အမရ်းယူြှုမနာက်ပှိုင််း ဒစီီြံကှိန််းကှို ဆက်လုပ်စရာအမကကာင််းြရှှိမတာ့်ပါဘူ်း။ ရင််းနှ်ီးမြ  ြှုပ်နှသံူမတွ 

ဟာ တာဝနသ်ှိစွာန ့် ဆက်နယ်ွပတ်သက်ြှုမတွ ခ က်ခ င််းမြတ်ြှို ့် လုပ်မဆာငရ်ပါြယ်။ သူတှို ့်အမနန ့် 

မငမွပ်းမခ ြှုမတွဆက်လုပ်မနြယ်ဆှိုရင ် အ ့်ဒစီီြံကှိန််းအမပေါ် ဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့်ြှုမတွ မြာက်ြ က် 

မခင််းတစုံတရာရှှိြရှှိစုံစြ််းစစ်မဆ်းငပီ်း အမြနဆ်ံု်းအမရ်းယူမဆာငရွ်က်ြှို ့် အမြရှိကနဘ်ဏ္ဍာမရ်း 

ဝနက်ကီ်းဌာနကှို ကျွနြ်တှို ့် မတာင််းဆှိုပါတယ်။ မပစ်ဒဏ်မပ်းြခံရတ ့်အတွက် ဒတီရာ်းြဝင ် လူသတ် 

စစ်မကာငစီ်က မြနြ်ာမပည်သူမတွကှိ ုဆက်ငပီ်းသတ်မြတ်မနတာ မြစ်ပါတယ်။ Y Complex ကမန 

တဆင့် ် ဂ ပနအ်စှို်းရန ့်ကုြပဏမီတွက ဒရီက်စက်ကကြ််းကကြှုတ်တ ့် ရာဇဝတ်ြှုမတွြှာ ကကံရာပါ 

ပတ်သက်မနပါတယ်။ သူတှို ့်လက်ြှာ မသွစွန််းမနပါငပီ” ဟု မမပာကကာ်းခ ့်သည်။ 

 

Mekong Watch ၏ အေှုမဆ ငဒ်ါရိ က်တ  ယူက ကဂူီခ ီက “ Tokyo Tatemono, Fujita, JOIN, 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank, န ့် JBIC တှို ့်ရ ့် မမြငာှ်းရြ််းခ 

မနာက်ထပ်မပ်းမခ ြှုမတွက စစ်တပ်ရ ့်အြှိန ့်မ်အာက်ြှာ ဥပမဒြ ့်သတ်မြတ်ြှုမတွ၊ ည ဉ််းပြ််းနှှိပ်စက် 

ြှုမတွ၊ လှိငအ်ကကြ််းြက်ြှုမတွအမပင ်မြန်ြာနှိငုင်ကံလူနည််းစုလူြ ှိြှု်းစုမဒသမတွြှာ တှိုက်ခှိုက်ြှုမတွ 

စတ ့် လူ ့်အခွင့်အ်မရ်းခ ှိြှု်းမြာက်ြှုမတွအတွက် တှိုက်ရှိုက်မြစ်မစ၊ သွယ်ဝှိုက်ငပီ်းမြစ်မစ 

မငမွကက်းမထာက်ပံမနမကကာင််း အဓှိပပါယ်သက်မရာက်မစြှာ မြစ်ပါတယ်။ အထူ်းသမြင့် ် JOIN န ့် 



             
 

 

JBIC တှို ့်အမနန ့် Y Complex ြှာ ရံပုံမငမွတွ မထာက်ပံ့်မပ်းမနတာက 

ဂ ပနအ်ခွနထ်ြ််းမပည်သူမတွကှိုပါ လူ ့်အခွင့်အ်မရ်းခ ှိြှု်းမြာက်ြှုမတွြှာ ပါဝငပ်တ်သက်မနမစတာပါ။ 

သူတှို ့်အမနန ့် သူတှို ့်ရ ့် ဘဏ္ဍာမငမွတွကှို ခ က်ခ င််းမပနန်ှုတ်ယူသင့်င်ပီ်း၊ ဒစီီြံကှိန််းအတွက် 

မငမွပ်းမနတာမတွကှို ခ က်ခ င််း ရပ်တန ့်သ်င့်ပ်ါတယ်” ဟု မမပာကကာ်းခ ့်သည်။ 

 

JVC ရ ို့ Advocacy Office ေှ နအိ ကိ  ဝတန ဘကီ စစ်တပ်ပှိုငမ်မြမပေါ်က Y Complex ကှို 

ဘဏ္ဍာမငမွထာက်ပံ့်ခ ့်ကကတ ့် ဂ ပနမ်ပည်သူ ့်မရ်းရာန ့်ပုဂဂလှိကမရ်းရာကဏ္ဍမတွဟာ မြမြာ်ဝါရီ ၁ 

ရက်မန ့် စစ်အာဏာသှိြ််းြှုမနာက်ပှိုင််းြှာသာြက စစ်အာဏာသှိြ််းြှုြတှိုငခ်ငက်ပါ အမပစ်ြ ့်မြန်ြာ 

မပည်သူမတွအမပေါ် မြနြ်ာစစ်တပ်က က  ်းလွနခ် ့်တ ့် လူအစုလှိုက်သတ်မြတ်ြှုမတွ၊ ြြ််းဆီ်းြှုမတွ၊ 

ည ဉ််းပြ််းနှှိပ်စက်ြှုမတွန ့် အမခာ်းမသာရက်စက်ကကြ််းကကြှုတ်ြှုမတွြှာ ကကံရာပါမြစ်ြှုကှို ဆက်ငပီ်း 

ပါဝငမ်နပါတယ်။ စစ်မထာက်ခ ြှုပ်ရံု်းအမပေါ် အမြရှိကန၊် ယူမကန ့် ကမနဒါနှိငုင်တံှို ့်ရ ့် 

ဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့်အမရ်းယူြှုမတွက အာဏာသှိြ််းြှုမနာက်ပှိုင််းဒစီီြံကှိန််းြှာ ဘာလကခဏာ 

ဘာတုန ့်မ်ပန်ြှုြှ ြရှှိဘ ပါဝငမ်နကကတ ့် ဂ ပနအ်စှို်းရန ့် ကုြပဏမီတွရ ့် သမဘာထာ်းရပ်တည်ခ က်မတွက 

ြှာ်းမနမကကာင််းန ့် ရှက်စရာမကာင််းမကကာင််း မပေါ်လွငမ်စခ ့်တာပါပ ။ အ ့်ဒသီံု်းနှိငုင်ရံ ့် 

ဆံု်းမြတ်ခ က်မတွကှို မလ်းစာ်းငပီ်း၊ Y Complex စီြံကှိန််းကမန ခ က်ခ င််းနှုတ်ထွက်ကကြှို ့် 

ဂ ပနအ်စှို်းရန ့် ကုြပဏမီတွကှိ ု ဂ ပနန်ှိငုင်သံာ်းြ ာ်းန ့် အခွနထ်ြ််းမပည်သူြ ာ်းအမနန ့် ကျွနမ်တာ်တှို ့် 

ထပ်ြံမတင််းဆှိုပါတယ်” ဟု မမပာကကာ်းခ ့်သည်။ 

 

Y Complex ၏ မန က်ခံ 

 

မြနြ်ာ့်လူ ့်အခွင့်အ်မရ်းအြွ ွဲ့အစည််းမြစ်တ ့် နှိငုင်မံရ်းအက ဉ််းသာ်းြ ာ်းကူညီမစာင့်မ်ရှာက်မရ်းအသင််း 

၏ အခ က်အလက်ြ ာ်းအရ မြနြ်ာစစ်တပ်၏ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ မြမြာ်ဝါရီ ၁ ရက်မန ့်၊ 

ဥပမဒြ ့်အာဏာသှိြ််း ကကှိြှု်းပြ််းြှုမနာက်ပှိုင််း စစ်မကာငစီ်က ကမလ်းသူငယ်ြ ာ်းအပါအဝင် 

မပည်သူမပါင််း (၁၃၀၀) မက ာ် အာ်း သတ်မြတ် ခ ့်ငပီ်း မပည်သူ (၁၁,၀၀၀) မက ာ် အာ်း 

ြြ််းဆီ်းထှိန််းသှိြ််းထာ်းခ ့်သည်။ မြနြ်ာစစ်တပ်သည် အရပ်သာ်းမပည်သူြ ာ်းမသမကကမစခ ့်ငပီ်း၊ 

မပည်သူပှိုငပ်စစည််းြ ာ်း ပ က်ဆီ်းမစခ ့်ကာ လူမပါင််းြ ာ်းစွာ ထွက်မမပ်းတှိြ််းမရှာငမ်စခ ့်သည့် ်

အဆငမ်ခငြ် ့်မလမကကာင််းတှိုက်ခှိုက်ြှုြ ာ်း၊ ဗံု်းက  ြှုြ ာ်းကှိ ုလည််း မပြှုလုပ်ခ ့်သည်။ 

 

https://aappb.org/
https://aappb.org/?p=19324


             
 

 

မြနြ်ာနှိငုင်လူံ ့်အခွင့်အ်မရ်းအမမခအမနအမပေါ် ကုလသြဂဂအထူ်းကှိုယ်စာ်းလှယ်၏ အစီရငခ်ံစာအရ 

အာဏာသှိြ််းကကှိြှု်းပြ််းြှုမနာက်ပှိုင််း မြန်ြာစစ်တပ်သည် လူသာ်းြ ှိြှု်းနယ်ွအမပေါ် က  ်းလွနသ်ည့်် 

ရာဇဝတ်ြှုမမြာက်မသာလုပ်ရပ်ြ ာ်းနငှ့် ်စစ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်းတွင ်ပါဝငက်  ်းလွနခ် ့်သည်။ Y Complex 

က ့်သှို ့်မသာ အှိြ်မခံမမြလုပ်ငန််းြ ာ်းအပါအဝင ် စီ်းပွာ်းမရ်း အက ှိြှု်းအမြတ်လုပ်ငန််း ြ ာ်းက 

မြနြ်ာစစ်တပ်၏ နှိငုင်တံကာရာဇဝတ်ြှုြ ာ်းကှို မငမွကက်းမထာက်ပံ့် မနမကကာင််းကှို ြှတ်တြ််းြှတ်ရာ 

မကာင််းစွာ ရရှှိထာ်းငပီ်း မြစ်သည်။ 

 

Y Complex ကှို ခရှိုနကုီြပဏီ Yangon Technical & Trading Co. Ltd. (YTT) နငှ့် ်စစ်မထာက်ခ ြှုပ် 

ရံု်းတှို ့်အကကာ်း ဘီအှိုတ ီ (တည်မဆာက်-လုပ်ကှိုင-်လွှ မမပာင််း) သမဘာတူညီခ က်အရ တည်မဆာက် 

လ က်ရှှိငပီ်း၊ နစ်ှစဉ်ငာှ်းရြ််းခမပ်းမခ မင ွ အမြရှိကနမ်ဒေါ်လာ (၂.၁၆၃) သန််း ကှို 

ကာကွယ်မရ်းဝန်ကကီ်းဌာနသှို ့် မပ်းရနှိငုြ်ွယ်ရှှိသည်။  

 

တည်မဆာက်ဆ မြစ်သည့်် ယင််းစီြံကှိန််းသည် လုပ်ငန််းစုံသံု်း အှိြ်ယာစီြံကှိန််းတစ်ရပ်မြစ်ငပီ်း၊ ဂ ပန ်

ကုြပဏ ီOkura Hotels & Resorts က ကကီ်းကကပ်လုပ်ကှိုငြ်ည့်် Okura Prestige Hotel တစ်ခုလည််း 

ပါဝငြ်ည်မြစ်သည်။ 

 

Y Complex Co. Ltd ရှှိ Fujita, Tokyo Tatemono and JOIN တှို ့်၏ ရင််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှံြှုြ ာ်းသည် 

ဂ ပနရ်င််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှသံူ သံု်းဦ်းပှိုငဆ်ှိုငသ်ည့်် စငက်ာပူနှိငု်ငရံှှိ ဦ်းပှိုငကု်ြပဏ ီ Yangon Museum 

Development Pte. Ltd ြှတဆင့် ်ပါဝငမ်ခင််းမြစ်သည်။ အဆှိုပါဦ်းပှိုငကု်ြပဏသီည် မြနြ်ာစီြံကှိန််း 

ကုြပဏမီြစ်သည့်် Y Complex Co. Ltd. ၏ ၈၀ ရာခှိုငန်ှုန််းကှိ ု ပှိုငဆ်ှိုငင်ပီ်း၊ က နရ်ှှိသည့်် ၂၀ 

ရာခှိုငန်ှုန််းကှိုြူ ၎င််းတှို ့်၏ မြန်ြာနှိငုင်ြံှိတ်ြက် YTT က ပှိုငဆ်ှိုငသ်ည်။  

 

Yangon Museum Development သည် JBIC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation နငှ့် ်

Mizuho Bank တှို ့်၏ ပူ်းတွ မငမွကက်းပံ့်ပှို်းြှုကှို ရရှှိသူမြစ်သည်။  

 

Yangon Museum Development ၏ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှအတွက် မနာက်ဆံု်းဘဏ္ဍာမငရွှင််းတြ််းအရ 

အမြရှိကနမ်ဒေါ်လာသည် ကုြပဏ၏ီ လုပ်ငန််းသံု်းမငမွကက်းမြစ်ငပီ်း၊ ဘဏ္ဍာမငြွ ာ်းကှို စငက်ာပူနှိငုင်ရံှှိ 

အမြရှိကနမ်ဒေါ်လာအမကာင့်တွ်ငထ်ာ်းရှှိကာ ထှိုအမကာင့်ြှ် မြန်ြာနှိငုင်၊ံ စစ်မထာက်ခ ြှုပ်ရံု်းသှို ့် 

ငာှ်းရြ််းခမငမွပ်းမခ ြှုအပါအဝင ် မငြွ ာ်းလွှ မမပာင််းမပ်းသည်။ စစ်မထာက်ခ ြှုပ်ရံု်းသှို ့် 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=27693
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=27693
https://www.hrw.org/news/2021/02/16/joint-submission-concerning-japanese-business-entities-operating-myanmar
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicInterestsMyanmarMilitary.aspx
https://www.justiceformyanmar.org/stories/land-lease-payments-tie-japanese-gov-and-investors-to-myanmars-military
https://www.businesswire.com/news/home/20170728005204/en/The-Okura-Prestige-Yangon-to-Open-in-2020
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/61b7e929a6f5397d1d30d5af_YMD%25202020%2520financial%2520statement.pdf


             
 

 

အမြရှိကနမ်ငမွကက်းယူနစ် ဘဏ္ဍာမငလွွှ မမပာင််းမပ်းအပ်ြှုတွင ် ပါဝငသ်ည့်် ြည်သည့််ဘဏြ်ဆှိ ု

ဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့်ြှုြ ာ်းအာ်း ခ ှိြှု်းမြာက်သည့််အနတရာယ်တွင ်မရာက်ရှှိြည်မြစ်သည်။ 

 

စစ်မထာက်ခ ြှုပ်ရံု်းသှို ့် မငမွပ်းမခ ြှုြ ာ်းကှို Y Complex Co. Ltd. နငှ့် ်YTT တှို ့်က ပူ်းတွ ထှိန််းခ ြှုပ်ထာ်း 

သည့်် အမြရှိကနမ်ဒေါ်လာ အရံမခ ်းမငအွမကာင့်ြှ်တဆင့် ် မပြှုလုပ်သည်။ Distributed Denial of 

Secrets ြှ မြာက်ခ ခ ့်သည့်် Y Complex Co. Ltd. နငှ့် ် YTT တှို ့်အကကာ်း မမြမနရာငာှ်းရြ််းြှု 

သမဘာတူစာခ ြှုပ်ြူကကြ််းအရ ဂ ပနရ်င််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှသံူြ ာ်းသည် အရံမခ ်းမငအွမကာင့်သ်ှို ့် နစ်ှစဉ် 

အမြရှိကနမ်ဒေါ်လာ ၁.၈၂ သန််း လွှ မမပာင််းမပ်းအပ်ရနအ်တွက် တာဝနရ်ှှိသည်။ အဆှိုပါဘဏ္ဍာမငြွ ာ်း 

ကှို Yangon Museum Development ြှ မြနြ်ာနှိငုင်သံှို ့် လွှ မမပာင််းမပ်းအပ်ခ ့်ငပီ်း၊ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ 

ဘဏ္ဍာမငရွငှ််းတြ််းအရ ၂၀၁၉ ခုနစ်ှတွင ် စငက်ာပူနှိငုင်ြှံ မနာက်ဆံု်းအကကှိြ် 

လွှ မမပာင််းမပ်းအပ်ခ ့်သည်။ အြှနတ်ကယ်တွင ် ဂ ပနရ်င််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှသံူြ ာ်းသည် 

မမြမနရာငာှ်းရြ််းြှုစာခ ြှုပ်တွငမ်ြာ်မပထာ်းသည့်် YTT သှို ့် ထပ်တှို်းမပ်းမခ မငြွ ာ်းြှတဆင့် ်

စစ်မထာက်ခ ြှုပ်ရံု်းသှို ့်မပ်းမခ ရြည့်် ဘဏ္ဍာမငကွကီ်းြာ်းသည့်် အခ ှိြှု်းအစာ်းတစ်ရပ်ကှို သွယ်ဝှိုက်၍ 

မပ်းမခ မနြွယ်ရှှိသည်။  

 

Fujita Corporation နငှ့် ်Tokyo Tatemono တှို ့်က “ Y Complex စီြံကှိန််းန ့် စပ်လ ဉ််းငပီ်း Tokyo 

Tatemono အမနန ့် မြနြ်ာမပည်သူမတွန ့် သက်ဆှိုငရ်ာရယ်ှယာရှငြ် ာ်းရ ့် မဘ်းအနတရာယ်ကင််းမရ်းကှို 

အမလ်းထာ်းစဉ််းစာ်းငပီ်း၊ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ မြမြာ်ဝါရီ ၁ ရက်မန ့် မနာက်ပှိုင််း စီြံကှိန််းလည်ပတ်ြှု 

တစ်ခုလုံ်းကှို ရပ်ဆှိုင််းထာ်းငပီ်း မြစ်ပါတယ်။ အမြရှိကနမ်ပည်မထာငစု်န ့် တမခာ်းနှိငုင်မံတွရ ့် 

မနာက်ဆံု်းဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့်ြှုမတွအမပေါ် ကျွနမ်တာ်တှို ့်အမနန ့် အမလ်းအနက်ထာ်းငပီ်း၊ စီြံကှိန််းအမပေါ် 

ဒဏခ်တ်ပှိတ်ဆှို ့်ြှုမတွရ ့် မြစ်နှိငုြ်ွယ်အက ှိြှု်းဆက်မတွအပါအဝင ် အမမခအမနမတွကှိ ု ဆက်ငပီ်း 

မစာင့်က်ကည့််မလ့်လာသွာ်းြှာ မြစ်ပါတယ်” ဟု မမပာကကာ်းခ ့်သည်။ 

 

Y Complex စီြံကှိန််းက တမခာ်းမသာပုဂဂလှိကြှိတ်ြက်မတွန ့် ြက်စပ်စီြံကှိန််းတစ်ရပ်မြစ်တ ့် 

အတွက် Fujita Corporation န ့် အတူ ကျွနမ်တာ်တှို ့် အမြငသ်မဘာထာ်း တူညီပါတယ်” ဟု JOIN 

က မမပာကကာ်း ခ ့်သည်။  

https://ddosecrets.com/wiki/Myanmar_Investments
https://ddosecrets.com/wiki/Myanmar_Investments
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/61b7e74f7c3bc44474427321_Y%2520Complex%2520Land%2520Lease%2520Agreement%2520extract.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/61b7e74f7c3bc44474427321_Y%2520Complex%2520Land%2520Lease%2520Agreement%2520extract.pdf

