
မေ-၂၆၊ ၂၀၂၂။ 

ပ ူးတ ွဲသတငူ်းထတုပ်ပန်ချက် 

 

ပေန်ောနှိငုင်ရံ ှိ Y Complex စီေံကှိန်ူးန င ပ်တသ်က်၍ Tokyo Tatemono ၊ Daiwa House Industry တှို  ၏ 

စီေံကှိန်ူးအသံူုးပပြုမပေ င ာူးရေ်ူးခေျာူးသည် ပေန်ောစစ်တပ်၏ လ  အခ င အ်မရူးချှိြုူးမ ာက်ေှုေျာူး အတ က် 

ဘဏ္ဍာမင အမထာက်အပံ ပ စ်မစနှိငုသ်ည်  ကှိစစအမပေါ် ထှိကုုေပဏီ ၂ ခုတှို  န င  ် မတ ွေ့ဆံုမဆ ူးမန ူးရန် 

ရငူ်းန ူီးပေ ြုပ်န သံ  (၁၀၁) ဦူးထ ံစာမရူးသာူး မပူးပှို  ပခငူ်း - 

 

Mekong Watch 

Friends of the Earth Japan 

Justice For Myanmar 

Network Against Japan Arms Trade (NAJAT) 

ayus:Network of Buddhists Volunteers on International Cooperation 

Japan International Volunteer Center (JVC) 

Pacific Asia Resource Center (PARC) 

Human Rights Now 

 

အရပ်ဘက်အဖ  ွဲ့အစည််း (၈) ဖ  ွဲ့က မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ့်် စ ်းပ ာ်းရရ်းဆက်ဆံရနကကသည့်် Tokyo Tatemono 

Co., Ltd နငှ့် ် Daiwa House Industry Co., Ltd ဂျပနကု်ြပဏ ြျာ်းက ု အရ ်းအနက် စ ု်းရ ြ်ပူပန် 

ကကရကကာင််း ထ ုကုြပဏ ြျာ်းတ င ်အစုရှယ်ယာပ ုငဆ် ုငထ်ာ်းသည့်် ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှသံူ (၁၀၁) ဦ်း ထံသ ု ့် ၂၀၂၂ 

ခုနစ်ှ ရြ  ၂၄ ရက်၊ ရန ့်စ  မဖင့် ်စာတစ်ရစာင ်ရပ်းပ ု ့်ခ ့်ပါသည်။  

 

တစ်နစ်ှ ျှင ် အရြရ ကန် ရ ေါ် ာ ၂ သန််းခန ့်် ရှ သည့်် (Y Complex ဟု  ူသ ြျာ်းရသာ) 

ရနကု်နအ် ြ်မခံရမြဖ ံွဲ့ ဖဖ ြှု်းတ ု်းတက်ရရ်းစ ြံက န််းအတ က် ကုြပဏ နစ်ှခု၏ ရမြငာှ်းရြ််းခရင ရပ်းရချြှုသည် 

မြနြ်ာစစ်တပ်အတ က် ရနပုံ်ရင  အရင််းအမြစ်တရပ် မဖစ်ရနသည်။ 

 

ဆယ်စုနစ်ှြျာ်းစ ာ ဆ ု်းရ ာ်းန ြ့််ကျရသာ  ူ ့်အခ င့်အ်ရရ်းချ ြှု်းရဖာက်ြှုြျာ်းနငှ့် ် ရက်စက်ကကြ််းကကြှုတ်ရသာ 

ရာဇ၀တ်ြှုြျာ်းက ု ကျ ်း  နခ် ့်ဖပ ်း တစုံတရာ မပစ် ဏရ်ပ်းခံရမခင််းြရှ သည့်် မြနြ်ာစစ်တပ်သည် ၂၀၂၁ 

ခုနစ်ှ ရဖရဖာ်ဝါရ   ၁ ရက်ရန ့်တ င ်အာဏာသ ြ််းရန ်ကက ြှု်းပြ််းခ ့်သည်။ 

 

အရပ်ဘက်အဖ  ွဲ့အစည််းြျာ်းက Tokyo Tatemono နငှ့် ် Daiwa House တ ု ့်က ု ၎င််းတ ု ့်သည် မြနြ်ာ 

စစ်တပ်က ကျ ်း  နရ်နသည့််  ူ ့်အခ င့်အ်ရရ်းချ ြှု်းရဖာက်ြှုြျာ်းတ င ် အ  ုတူအ  ုပါ အာ်းရပ်းသူြျာ်း 

မဖစ်ရနသည်ဟု အကက ြ်ကက ြ်ရထာက်မပခ ့်ဖပ ်း ကုြပဏ ြျာ်းအရနမဖင့်် ၎င််းတ ု ့်၏  ူ ့်အခ င့်အ်ရရ်းြူဝါ ၊ 

န ငုင်တံကာစံနှုန််းြျာ်းနငှ့်အ်ည   ုပ်ရဆာငရ်န ်တ ုက်တ န််းခ ့်ပါသည်။ 



 

သ ု ့်ရသာ် ည််း အဆ ုပါကုြပဏ နစ်ှခု ုံ်းသည် အကကြ််းဖက်မြနြ်ာစစ်တပ်၏ ရက်စက်ကကြ််းကကြှုတ် 

ရသာ  ူ ့်အခ င့်အ်ရရ်းချ ြှု်းရဖာက်ြှုြျာ်းနငှ့် ်န ငုင်တံကာရာဇ၀တ်ြှုြျာ်းတ င ်ပါဝငပ်တ်သက်အာ်းရပ်းရနြှု 

ြျာ်းက ု ရရှာငရ်ှာ်းရန ်တ ကျရရရာသည့််အစ အစဉ်ြျာ်းက ု တရာ်းဝငထ်ုတ်မပနရ်ကကညာမခင််း ြရှ ရသ်းရပ။ 

 

အဆ ုပါရပ်းစာတ င ်Tokyo Tatemono နငှ့် ်Daiwa House ကုြပဏ ြျာ်းတ င ်ရင််းနှ ်းမြြှုပ်နှထံာ်းသူြျာ်းအရန 

မဖင့် ်၎င််းတ ု ့်၏ စ ်းပ ါ်းရရ်း ုပ်ငန််းြျာ်းက မြနြ်ာစစ်တပ်က ု အကျ ြှု်းမဖစ်ထ န််းြှု ြရှ ရစရရ်း အစ အြံြျာ်း 

ရသချာစ ာချြှတ်ရဆာငရ် က်ရန ် ယင််းကုြပဏ နစ်ှခုအာ်း အမြနဆ်ံု်းတ န််းအာ်းရပ်းရန ် ရတာင််းဆ ု 

ထာ်းသည်။  

 

ထ ု ့်အမပင ် ယင််းကုြပဏ နစ်ှခုက  ုံရ ာက်သည့်် အရရ်းယူရဆာငရ် က်ချက်ြျာ်း  ုပ်ရဆာငမ်ခင််း 

ြရှ ပါက၊ ထ ုကုြပဏ ြျာ်းတ င် ရင််းနှ ်းမြြှုပ်နှထံာ်းမခင််းြှ နတ်ုထ က်ရန ် စဉ််းစာ်းသင့်ရ်ကကာင််း ရကာ်ပ ုရ တ် 

ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှသံူြျာ်းအာ်း ထပ်ရ ာင််း ရတာင််းဆ ုထာ်းသည်။ 

 

အရသ်းစ တ်အချက်အ က်ြျာ်းက ု ရအာက်ပါ  င့်ခ်် ြျာ်းတ င ်ဖတ်ရှု ွဲ့ န ငုပ်ါသည်။ 

 

[日本語/Japanese] ミャンマーYコンプレックス事業に関与する東京建物、大和ハウス工

業にエンゲージメントを求める要請書（2022年 5月 24日） 

http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220524Letter_Jp.pdf 

 

မြနြ်ာန ငုင်ရံှ  Y Complex စ ြံက န််းတ င ်ပါဝငသ်ည့််ကုြပဏ ြျာ်းနငှ့် ်ရြ်းမြန််း တ ုက်တ န််းြှုမပြှု ုပ်ရန ်

ရတာင််းဆ ုချက် (ရြ-၂၄၊ ၂၀၂၂)  

http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220524Letter_Eng.pdf 

 

စာ က်ခံသူ (၁၀၁) ဦ်းစာရင််း  

http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220524List.pdf 
 

ဆက်သ ယ်ရန် 

Mekong Watch 

3F Aoki Bldg., Taito 1-12-11, Taito-ku, Tokyo 110-0016 Japan 

Phone: +81-3-3832-5034 

E-mail: contact(@)mekongwatch.org 

 

 

 

 

 

http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220524Letter_Jp.pdf
http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220524Letter_Eng.pdf
http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220524List.pdf
http://mekongwatch.org/

