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ဂျပနကု်မ္ပဏတီတွေန ဲ့ မမ္နမ်္ာစစ်တပ်အကကာြား စီြားပွောြားတ ြားဆက်ဆံမ္ှုတတွေအတပေါ် နက်နက်ရှု ှိုငြ်ားရှု ှိုငြ်ား 

စှိုုြား ှိုမ်္တနတ ဲ့ အ ပ်ဘက် အဖွေ ွဲ့အစည်ြား ၈ ဖွေ ွဲ့ က Tokyo Tatemono Co., Ltd သှိုု ဲ့မ္ဟုတ် Daiwa House 

Industry Co., Ltd တတွေမှ္ာ အစုရှယ်ယာ ကှိုုငတ်ဆာငထ်ာြားတ ဲ့  ငြ်ားနှြီားမမ္ြုပ်နှသံူ (၁၀၁) ဦြားဆီကှိုု တမ္လ 

၂၄  က်၊ ၂၀၂၂  က်စွေ န ဲ့ စာတစ်တစာင ်တပြားပှိုု ဲ့ခ ဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏနီစ်ှခုက အတကာငအ်ထည်တဖာ်တနတ ဲ့ 

 နကု်နမ်မ္ှိုြု ွဲ့   ဲ့ အှိုမ်္မခံတမမ္ ဖွေံွဲ့ မဖှိုြုြားတှိုုြားတက်တ ြားစီမံ္ကှိုနြ်ား  (“Y Complex”) န ဲ့ ပတ်သက်မပီြား၊ Tokyo 

Tatemono န ဲ့ Daiwa House Industry တှိုု ဲ့ဟာ မမ္နမ်္ာစစ်တပ်  ဲ့ ဆှိုုြား ွောြားတ ဲ့ လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်တ ြား 

ချှိုြုြားတဖာက်မ္ှုတတွေမှ္ာ တ ာယှက်တနနှိုငုတ်ယ်လှိုု ဲ့ တထာက်မပထာြားမပီြား Y Complex ကတန စစ်တပ်ကှိုု 

အကျှိုြုြားမ္မဖစ်ထွေနြ်ားတစဖှိုု ဲ့ ကုမ္ပဏနီစ်ှခုအတပေါ် အတ ြားယူတဆာင ်ွေက်ဖှိုု ဲ့ တတာငြ်ားဆှိုုထာြားပါတယ်။ 

ကုမ္ပဏတီတွေအတနန ဲ့ လုံတလာက်တ ဲ့ အတ ြားယူတဆာင ်ွေက်တာတတွေ မ္လုပ်တဆာငခ် ဲ့ င ် တကာ်ပှိုု ှိုတ် 

 ငြ်ားနှြီားမမ္ြုပ်နှသံူတတွေအတနန ဲ့ ကုမ္ပဏတီတွေကတန နတ်ုထွေက်ဖှိုု ဲ့ စဉြားစာြားကက မ္ယ်လှိုု ဲ့ စာမှ္ာ ထပ်တလာငြ်ား 

တတာငြ်ားဆှိုုထာြားပါတယ်။ 

 

ယတန ဲ့အထှို ကျွန်ပ်ုတှိုု ဲ့  ဲ့စာကှိုု လက်ခံ ရှှိုမပီြားတနာက် တုံ ဲ့မပနမ်္ှုအတနန ဲ့ သက်ဆှိုုင ်ာကုမ္ပဏနီ ဲ့ 

တစဲ့စပ်ည ှိုနှုှိုငြ်ား ခ ဲ့တကကာငြ်ားတဖာ်မပချက်တစ်ခုအပါအဝင ်တကာ်ပှိုု ှိုတ် ငြ်ားနှြီားမမ္ြုပ်နှသံူ ၈ ဦြားဟာ ခှိုုငမ်္ာတ ဲ့ 

အတကကာငြ်ားမပနစ်ာတတွေ တပြားပှိုု ဲ့ခ ဲ့ကကပါတယ်။  ငြ်ားနှြီားမမ္ြုပ်နှံသူ ၂ ဦြား က ကုမ္ပဏတီတွေန ဲ့ ထှိုတတွေွဲ့ဆက်ဆံဖှိုု ဲ့ 

စဉြားစာြားမ္ယ်လှိုု ဲ့ အတကကာငြ်ားမပနခ် ဲ့ပါတယ်။ ဒါတပမ္ယဲ့် အမခာြား ၅ ဦြားက ကျွန်ပ်ုတှိုု ဲ့  ဲ့တတာငြ်ားဆှိုုချက် 



တတွေကှိုု တုံ ဲ့မပနတ်ာမ္ဟုတ်ပ  သူတှိုု ဲ့မှ္ာ လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်တ ြားမူ္ဝါဒတတွေ မပဌာနြ်ားထာြားတကကာငြ်ားကှိုု 

ရှငြ်ားမပထာြားကကမပီြား ကုမ္ပဏနီစ်ှခုန ဲ့ ပတ်သက်မ္ှု ရှှိုမ္ရှှို အပါအဝင ် ၎ငြ်ားတှိုု ဲ့  ဲ့ ဘာတတွေကကှိုြုြားပမ်္ြား 

တဆာင ်ွေက်ထာြားပါတယ်ဆှိုုတ ဲ့ အတသြားစှိုတ်အချက်အလက်တတွေကှိုု ထုတ်တဖာ်တမပာတာမ္ျှိုြုြား မ္ရှှိုပါဘူြား။ 

 

စီမံ္ကှိုနြ်ားကုမ္ပဏ ီ Y Complex Company Ltd က မမ္န်မ္ာတကာ်ပှိုုတ ြားရှငြ်ားတစ်ခုမဖစ်ပါတယ်။ 

အစုရှယ်ယာ ၈၀  ာခှိုုငန်ှုနြ်ားကှိုု စငက်ာပူတကာ်ပှိုုတ ြားရှငြ်ားတစ်ခုမဖစ်တ ဲ့ Yangon Museum 

Development Pte YMD က ပှိုုငဆ်ှိုုငမ်ပီြား၊ ကျန ် ၂၀  ာခှိုုငန်ှုနြ်ားကှိုု မမ္န်မ္ာတကာ်ပှိုုတ ြားရှငြ်ားမဖစ်တ ဲ့ 

Yangon Technical and Trading Company Ltd. (YTT) ကပှိုုငဆ်ှိုုငထ်ာြားတာပါ။ YMD  ကှိုု Tokyo 

Tatemono ၊ Fujita Corporation (Daiwa House Industry   ဲ့ လုပ်ငနြ်ားခွေ ) န ဲ့ Japan Overseas 

Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN) တှိုု ဲ့ 

ပူြားတပါငြ်ားတည်တထာငခ် ဲ့ပါတယ်။ JOIN က  ငြ်ားနှီြားမမ္ ြုပ်နှမံ္ှုတတွေန ဲ့ တ ကြားမမီ္အာမ္ခံချက်အမပင ်အစှိုုြား ပှိုုင ်

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)   ဲ့ တချြားတငွေန ဲ့ စီမံ္ကှိုနြ်ားမှ္ာ ဂျပနန်ှိုငုင် ံ ဲ့ 

အမ္ျာြားပှိုုငဘ်ဏ္ဍာတငွေတတွေကှိုု  ငြ်ားနှြီားမမ္ြုပ်နှထံာြားတကကာငြ်ား ညွှနမ်ပတနပါတယ်။ အ ဒစီီမံ္ကှိုန်ြားကှိုု 

စစ်တပ်အမ္ည်တပါက်တမမ္တပေါ်မှ္ာ ငာှြား မ်္ြားလုပ်ကှိုုငတ်ာမဖစ်မပီြား တည်တဆာက်-လုပ်ကှိုုင-်လွှ တမပာငြ်ား 

ဘီအှိုုတီ BOT သတဘာတူညီချက်န ဲ့ တမမ္ငာှြား မ်္ြားခတတွေကှိုု စစ်တထာက်ချြုပ်ရံုြားကှိုု တပြားတဆာငတ်နတာ 

မဖစ်ပါတယ်။ စစ်တထာက်ချြုပ်ရံုြားဟာ မမ္နမ်္ာစစ်တပ်အတွေက် ဝယ်ယူတ ြားမှ္ာ အဓှိုက 

တာဝနယူ်ထာြားပါတယ်။ မမ္နမ်္ာစစ်တပ်န ဲ့ စစ်တထာက်ချြုပ်ရံုြားကှိုု တမမ္ငာှြား မ်္ြားခ တပြားတဆာငတ်နတာဟာ 

အကကမ်္ြားဖက်စစ်အုပ်စု  ဲ့ နှိုငုင်တံကာ ာဇ၀တ်မ္ှုတတွေန ဲ့ နှိုငုင်သံာြားတတွေကှိုု သတ်မဖတ်တာ၊ 

မ္တ ာြားဖမ်္ြားဆီြားတာ၊ လှိုငအ်ကကမ်္ြားဖက်တာတတွေမှ္ာ ပူြားတပါငြ်ားပါဝငတ်နတာပ  မဖစ်ပါတယ်။ အတမ္ ှိုကန၊် 

ယူတကန ဲ့ ကတနဒါ တှိုု ဲ့က စစ်တထာက်ချြုပ်ရံုြားကှိုု ပှိုတ်ဆှိုု ဲ့အတ ြားယူမ္ှုတတွေ ချမှ္တ်ထာြားပါတယ်။ 

 

မမ္နမ်္ာဘာသာန ဲ့ တ ြားထာြားတ ဲ့ တ ာြားဝငစ်ာ ွေက်စာတမ်္ြားတတွေအ  တမမ္ငာှြား မ်္ြားခ တစ်နစ်ှကှိုု 

အတမ္ ှိုကနတ်ဒေါ်လာနစ်ှသနြ်ားခန ဲ့် (JPY သနြ်ား ၂၃၀ ခန ဲ့)် မဖစ်မပီြား စာချြုပ်သက်တမ်္ြား နစ်ှ ၅၀ အတွေက် 

တပြားတချ မှ္ာ မဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ ဧမပီလအထှို တငွေတပြားတချတာ မ္မပြုလုပ် တသြားတပမ္ယ်ဲ့ 

အာဏာသှိုမ်္ြားဖှိုု ဲ့ ကကှိုြုြားပမ်္ြားကတည်ြားက Tokyo Tatemono န ဲ့ Daiwa House Industry တှိုု ဲ့ဟာ 

မပငြ်ားထနတ် ဲ့ လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်တ ြားချှိုြုြားတဖာက်မ္ှုတတွေန ဲ့ပတ်သက်မပီြား အ ပ်ဘက်အဖွေ ွဲ့အစည်ြားတတွေ 

တမ္ြားခွေနြ်ားထုတ်ထာြားတ ဲ့ စှိုုြား ှိုမ်္ပူပနမ်္ှုတတွေကှိုု တှိုကျတသချာတ ဲ့ အတမဖမ္တပြားခ ဲ့ကကဘ  ၎ငြ်ားတှိုု ဲ့ဟာ 

စီမံ္ကှိုနြ်ားက နတ်ုထွေက်တာ မ္ရှှိုတသြားပါဘူြား။  

 

မမ္နမ်္ာနှိုငုင်မှံ္ာ စစ်တပ်  ဲ့အကကမ်္ြားဖက်မ္ှုတတွေ ဆက်မပီြား တှိုုြားလာတနပါတယ်။ ဒမီ္ှိုုကတ စီတ ြား 

တက် ကလှုပ်ရှာြားသူတစ်ဦြားန ဲ့ လွှတ်တတာ်အမ္တ်တဟာငြ်ားတစ်ဦြားတှိုု ဲ့ကှိုု တ ာြားမ္၀ငစ်စ်တကာငစီ်  ဲ့ 

စစ်ခံုရံု ြားက “တသဒဏ”်ချမှ္တ်ခ ဲ့မပီြား ဇူလှိုုငလ် တနာှငြ်ားပှိုုငြ်ားမှ္ာ စီ ငခ် ဲ့ပါတယ်။ Y Complex စီမံ္ကှိုန်ြားန ဲ့ 

https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2018/1218-011714.html
https://www.justiceformyanmar.org/stories/land-lease-payments-tie-japanese-gov-and-investors-to-myanmars-military


ပတ်သက်မပီြား နှိုငုင်တံကာအသှိုုငြ်ားအဝှိုုငြ်ားက မပငြ်ားမပငြ်ားထနထ်နတ်ဝဖနတ်ာတတွေ ရှှိုတနပါတယ်။ 

မမ္နမ်္ာနှိုငုင်မှံ္ာ လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်တ ြားန ဲ့ပတ်သက်မပီြား နစ်ှတပါင်ြားမ္ျာြားစွော လုပ်တဆာငလ်ာခ ဲ့တ ဲ့ Progressive 

Voice က Y Complex ဟာ ဂျပနန်ှိုငုင်အံတနန ဲ့ လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်တ ြားန ဲ့ ဒမီ္ှိုုကတ စီအတ ြားထက် သူတှိုု ဲ့  ဲ့ 

အကျှိုြုြားစီြားပွောြားကှိုု ဦြားစာြားတပြားလုပ်တဆာငတ်နတ ဲ့အတကကာငြ်ား ထငရ်ှာြားတ ဲ့ နမူ္နာတခုမဖစ်တယ်လှိုု ဲ့ 

တဖာ်မပခ ဲ့ပါတယ်။ Tokyo Tatemono နငှဲ့ ်Daiwa House Industry တှိုု ဲ့ဟာ စစ်တထာက်ချြုပ်ရံုြားကှိုု 

ငါှြား မ်္ြားခတပြားတချဖှိုု ဲ့ သတဘာတူထာြားတ ဲ့ စာချြုပ်မှ္ာပါတနတ ဲ့ ဝတတ  ာြားတတွေကှိုု မပနရ်ုပ်သှိုမ်္ြား မှ္ာ 

မဖစ်ပါတယ်။ ဒါ ဲ့အမပင ် ကျွန်ပ်ုတှိုု ဲ့တပြားပှိုု ဲ့ထာြားတ ဲ့ စာကှိုု တုံ ဲ့မပန်မ္ှုမ္ရှှိုကက သှိုု ဲ့တည်ြားမ္ဟုတ် သူတှိုု ဲ့  ဲ့ 

လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်တ ြားမူ္ဝါဒတတွေကှိုု အာရံုစှိုုက် င ်မပီလှိုု ဲ့ ခံယူကကတ ဲ့ အစုရှယ်ယာရှငအ်မ္ျာြားစုအတနန ဲ့ 

အခုထက်ပှိုုမပီြား ဖှိုအာြားတပြားလုပ်တဆာငက်ကဖှိုု ဲ့ လှိုုအပ်ပါတယ်။ အကကမ်္ြားဖက်မမ္နမ်္ာစစ်အုပ်စုန ဲ့ သူတှိုု ဲ့  ဲ့ 

စီြားပွေါြားတ ြားဆက်ဆံမ္ှုတတွေအာြားလုံြားကှိုု မဖတ်တတာက်ကကဖှိုု ဲ့အတွေက် ကုမ္ပဏတီတွေန ဲ့ ဆက်လက်တှိုုက်တွေနြ်ား 

တဆာင ်ွေက်ကကဖှိုု ဲ့ အစုရှယ်ယာရှင ်အာြားလုံြားကှိုု တတာငြ်ားဆှိုုထာြားပါတယ်။ 

 

အရြ်းစှိတအ်ချက်အလက်ြျာ်းကှို ြှိရ ှိနှိငုရ်န် 

  

မမ္နမ်္ာနှိုငုင်ရံှှို Y Complex စီမံ္ကှိုနြ်ားတွေင ်ပါဝငသ်ည်ဲ့ ကုမ္ပဏမီ္ျာြားနငှ်ဲ့ တမ္ြားမမ္န်ြား တှိုုက်တွေနြ်ားမ္ှုမပြုလုပ် န ်

တတာငြ်ားဆှိုုချက် (တမ္-၂၄၊၂၀၂၂) 

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

 

စာလက်ခံသူ (၁၀၁) ဦြားစာ ငြ်ား 

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

 

ဆက်ြယွ်ရန် 

 

Mekong Watch 

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

Phone: +81-3-3832-5034 

E-mail: contact(@)mekongwatch.org 

 

 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/07/26/japan-and-junta-make-dangerous-bedfellows/
http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220524Letter_Eng.pdf
http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220524List.pdf

