မြန်ြာစစ်တပ်အာား အက ားအမြတ်ကကားြာားစာ ရရစစြည့််
ဂ ပန်အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာ ပားစပေါင်ားစဆာင်ရက်စရားဘဏ် (JBIC) အပေါအဝင် ဂ ပန်နင
ို င
် ံ ပင်ြစကာ်ပိုစရားရင်ားကကားြ ာား၏

စ ေါ်လာ သန်ား (၃၃၀) တန် စီမံကိန်း စမြစနရာသစဘာတညြှု
၂၀၂၀၊ မမလ (၂၁) ရက၊ မြန်ြာနင
ို င
် ံ
မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှိ

လူအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးလှုပ်ရာေးသူြ ာေးအရနမြငူ့်

မြန်ြာစစ်တပ်နငူ့်

ဂ ပန်အစှိိုေး ပှိိုင်

ဘဏ္ဍာရ ေး

အင်စတီက ေးရင်ေးြ ာေး၊ ဂ ပန်နင
ှိို င
် ၏
ံ ပင်ြရကာ်ပှိိုရ ေးရင်ေးကကီေးြ ာေးအကကာေး မပြုလိုပ်သညူ့် အရြ ှိကန် ရ ေါ်လာ သန်ေး
တန်ြှိိုေးရှိ

(၃၃၀)

ထိုတ်ရြေါ်လှိိုက်သည်။

အှိြ်မခံရမြရ ာင်ေးဝယ်ြှုသရဘာတူညီခ က်နင်ပ
ူ့ တ်သက်၍
မြန်ြာနှိင
ို င
် ရ
ံ ှိ

ဆနက
် ူ့ င်ရသာ ာဇဝတ်ြှုြ ာေးနငူ့်

တှိိုငေး် င်ေးသာေးရ သြ ာေးတွင်

စှိိုေး ှိြ်ပူပန်ြှုြ ာေးကှိို

မြန်ြာစစ်တပ် ၏

စစ် ာဇဝတ်ြှုြ ာေးအာေး

လူသာေးြ ှိြုေးနွယ်ကှိို

ရငွရကကေးပံူ့ပှိိုေးရစြညူ့်

အလာေးအလာ

မြင်ြ
ူ့ ာေးစွာရှိရနပါလ က်နင်ူ့ အ ပ်ြက် ဘဏ္ဍရ ေးဆှိိုင် ာ ရစာငူ့က် ကပ်ြှု လံိုေးဝြရှိရသာ အဆှိိုပါသရဘာတူညီခ က်ကှိို
ဆက်လက်လိုပ်ရဆာင်ရနမခင်ေးမြစ်သည်။
ဂ ပန်နင
ှိို င
် ံ အမပည်မပည်ဆှိိုင် ာပူေးရပါင်ေးရဆာင် ွ က်ရ ေးဘဏ် (JBIC) သည် မြန်ြာစစ်တပ်ြ ငာေး ြ်ေးထာေး ရသာ
န်ကိုနမ် ြှိြုြို့လည်ရှိ အချက်အချျာကျသညူ့် (၁၆) စတိုရန်ားကလိုြတာ က ယ်ဝန်ေးသညူ့် ရမြရန ာရပေါ် တွင်
လက်ရှိတည်ရဆာက်ရနရသာ

ဘက်စံိုြွံြို့ မြှိြုေးတှိေးို တက်ရ ေးစီြံကှိနေး်

Y

Complex

၏

အဓှိကရ ကေးမြီရင်

က

မြန်ြာစစ်တပ်၏

မြစ်ရနသည်။
၂၀၁၉

ခိုနစ်

တွင်

ကိုလသြဂဂ

အခ က်အလက်ရာရြွရ ေးြစ်ရင်

FFM

စီေးပွာေးရ ေးအက ှိြုေးစီေးပွာေးြ ာေးသည် ၎င်ေးတှိ၏
ို ူ့ ာဇဝတ်ြှုြ ာေးအတွက် ရငွရကကေးရထာက်ပံူ့ရပေးလ က်ရှိမပီေး ၎င်ေးတှိ၏
ို ူ့
အာဏာပါဝါကှိို အင်အာေးမြညူ့်တင်ေးရပေးရနသညူ့်အတွက် မြန်ြာစစ်တပ်ပှိိုင် ကိုြပဏြ
ီ ာေးအရပေါ် ပစ်ြတ်ထာေး
ပှိတ်ဆြှု
ှိို ူ့ ြ ာေးမပြုလိုပ် န်နငူ့် စီေးပွာေးရ ေးဆက်ဆံြှုြ ာေးကှိို မြတ်ရတာက် န် တှိိုက်တွနေး် ခူ့သည်။

Justice For Myanmar သည် မြန်ြာမပည်သူြ ာေးအတွက် တ ာေးြျှတြှုနငူ့် တာဝန်ယူြှု၊ တာဝန်ခံြှု အတွက်
စည်ေးရံိုေးလှုံြို့ရဆာ်ြှုြ ာေး ရဆာင် ွ က်ရနသညူ့် အြည်ြရြေါ်လှိိုရသာ တက် ကလှုပ်ရာေးသူ အစိုအြွြို့ တစ် ပ်မြစ်မပီေး
နှိင
ို င
် တ
ံ ကာစီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငန်ေးြ ာေးအာေး

မြန်ြာစစ်တပ်နငူ့်

စီေးပွာေးရ ေး

တှိိုငေး် င်ေးသာေးတန််းတူညီြျှြှုနငူ့် ရ ရည်တည်တံူ့ခှိိုငမ် ြရသာ မငှိြေး် ခ ြ်ေးြှု

ရဆာင် ွ က်ရနမခင်ေးြ
ရှိရစြညူ့် ြက်

ပ်ဆှိိုငေး် န်၊

ယ် ြ
ီ ှိိုကရ စီစနစ်ကှိို

ရထာက်ပံူ့အာေးရပေးကက န် တှိိုက်တွနေး် ရနရသာအစိုအြွြို့ မြစ်သည်။

Justice For Myanmar ၏ စမပာစရားဆခ
ို င့်ရ
် သ ရတနာစြာင် က "မြန်ြာနှိင
ို င
် က
ံ
ပဋှိပကခရတွဟာ
Y

Complex

လှိို

လူအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးခ ှိြုေးရြာက်ြှုရတွ၊

စီြံကှိနေး် အကကီေးစာေးရတွရကကာငူ့်
အက ငူ့ပ
် က်မခစာေးြှုရတွကှိို

ပှိိုြှိိုဆှိ်းရျာ်းမပင်ေးထန်လာမပီေး
တှိိုေးတက်မြစ်ရပေါ်ရစပါတယ်။

ကက်းမျာ်းတူ့

Y

Complex

က ရှိလာတူ့ အက ှိြုေးအမြတ်ရတွဟာ လူြ ှိြုေးတိုနေး် သတ်မြတ်ြှုရတွ၊ စစ် ာဇဝတ်ြှုရတွ၊ လူသာေးြ ှိြုေးနွယ်အရပေါ်

ဆနက
် ူ့ င်က ေးလွနတ
် ူ့

ာဇဝတ်ြှုရတွအတွက် ရိုပ်ဝတထြုအာေးမြငူ့် အရထာက်အပံူ့မြစ်ရစပါလှိြူ့်ြယ်။

မြန်ြာစစ်တပ်န ူ့ စီေးပွာေးရ ေး ရနာင်ြြို့ွ ြှုရှိရနတူ့ နှိင
ို င
် တ
ံ ကာစီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငန်ေးရတွ၊
စ
ီ စ် ာဇဝတ်ြှုကကီေးရတွြာ

အလှိိုတူအလှိိုပါ

ါရကကာငူ့်

င်ေးနေးီ မြြုပ်နသ
ံ ူရတွဟာလည်ေး
ဆှိို ြာမြစ်ပါတယ်"

ပါဝင်ပတ်သက်ရနတယ်လပ
ှိို ူ့

ဟိုရမပာကကာေးခူ့သည်။
အဆှိိုပါရမြအာေး ကနဦေးဌာေး ြ်ေးြှုကျာလ နစ် (၅၀) သက်တြ်ေးမြငူ့် မြန်ြာစစ်တပ်၏ စစ်ရထာက်ခ ြုပ်ရို ေးံ ြ
တည်ရဆာက်၊ လည်ပတ်၊ မပန်လည်လရမပာင်ေးစနစ် (BOT) မြငူ့် ငာေး ြ်ေးထာေးမခင်ေးမြစ်ပါသည်။ ငာေး ြ်ေးြှုအ
စစ်တပ်အရနမြငူ့်

နစ်စဉ်ငာေး ြ်ေးခြ ာေးအမပင်

ငာေး ြ်ေးြှုဆှိိုင် ာ

ရှိခံစာေးလ က်ရှိပါသည်။ ရမြငာေး ြ်ေးခအဖြစ် ပမျာဏြည်ြျှ

ပ ီြီယံရကကေး

ရငွအလံိုေးအ င်ေးကှိိုလည်ေး

ရှိသည်ကှိိုလည်ေး အြ ာေးမပည်သူ သှိရှိနင
ှိို ရ
် စြညူ့်

ထိုတ်မပန်ရကကညာမခင်ေးြ ှိြုေးလည်ေး ြရှိရနခူ့ရသေးပါ။ ထှိိုအမပင်
Y Complex ြ ရမြငာေး ြ်ေးခဝင်ရငွကှိို လတ်ရတာ်သှိို ူ့
ူ့
တင်သွငေး် ထိုတ်ရြာ်ရမပာကကာေးမခင်ေး လည််း ြရှိရသာရကကာငူ့် မြန်ြာစစ်တပ်၏ ဤရမြယာြ ရှိရသာ ဝင်ရငွသည်
အ ပ်သာေးအစှိ်းရ၏ ကကီေးကကပ်ြှုရအာက်တွင် ရှိြရနသည်ကှိိုလည်ေး ရတွြို့ ရှိ သည်။ မြန်ြာစစ်တပ် ၏ Y Complex
ြ

ရှိရသာ

အက ှိြုေးအမြတ်ြ ာေးသည်

ြည်သညူ့်မပင်ပရစာငူ့က် ကညူ့်ြှုရအာက်တွငြ
်

ရှိြရနရသာရကကာငူ့်

စီြံကှိနေး် နငူ့စ
် ပ်လ ဉ်ေးရသာ အက ငူ့ပ
် က်မခစာေးြှုအနတ ာယ်ြာလည်ေး အလာေးအလာ အလန်မြငူ့ြ
် ာေးစွာ ရှိရနပါသည်။
စစ်ရထာက်ခ ြုပ်ရို ေးံ သည် မြန်ြာစစ်တပ်တွင် အမြငူ့ဆ
် ံိုေးရသာဌာနြ ာေးအနက်တစ်ခိုမြစ်မပီေး မြန်ြာစစ်တပ်၏ ကကည်ေး၊
ရ ၊

ရလ

တပ်ြ ာေးအတွက်

လက်နက်နငူ့အ
် မခာေးကှိ ှိယာြ ာေးဝယ်ယူ ာတွင်

ရငွရကကေးလရမပာင်ေး

Y

ရပေးအပ်မခင်ေးဆှိိုင် ာ ကှိစစ ပ်ြ ာေး၌ ပါဝင်ပတ်သက်ရနသညူ့် ဌာနတစ်ခိုလည်ေးမြစ်သည် ။ ထှိရကကာငူ့
ို ူ့
်

Complex ြ

ရှိရသာ အမြတ်အစွနေး် ြ ာေးကှိို ရှိိုဟင်ဂ ာနငူ့်

ဆက်လက်

က ေးလွနရ
် နရသာ

ခှိိုငအ
် ပါအဝင် လူနည်ေးစိုတှိိုငေး် င်ေးသာေး ြ ာေးအရပေါ်

စစ်ဆင်ရ ေးြ ာေးအတွက်

ရထာက်ပံူ့ န်

အသံိုေးမပြုနှိင
ို ရ
် ခ မျာလည််း

အလွနမ် ြင်ြ
ူ့ ာေးပါသည်။
ဖမန်မျာစစ်တပ်သည်
ဆယ်စိုနစ်နငူ့ခ
် ီသညူ့်
မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ

စစ်အိုပ်ခ ြုပ်ရ ေးကာလြ ာေးနငူ့်
ရမြယာသှိြ်ေးဆည်ေးြှုြ ာေး၊

စစ်တပ်ဦေးရဆာင်ရသာ
စနစ်တက

အဓှိကရမြယာပှိိုငဆ
် ှိိုငသ
် ူမြစ်သည်။

အကူေးအရမပာင်ေး

အက ငူ့ပ
် က်မခစာေးြှုြ ာေးကှိ

မြန်ြာစစ်တပ်သည်

ကာလတွင်
မပြုလိုပ်ခူ့သည်ူ့

မြန်ြာနှိင
ို င
် ၏
ံ

မြှိြုြို့ရတာ်ကှိို

အရြ ှိကန်ရ ေါ်လာ (၄) ဘီလ ံခနမ် ြငူ့
ူ့ ် တည်ရဆာက်ခူ့သညူ့် ရနမပည်ရတာ်သှိို ူ့ ၂၀၀၆ ခိုနစ်တွင် ရရ ြို့ရမပာင်ေး
ခူ့ရသာ်လည်ေး

န်ကိုနမ် ြှိြုြို့တွင် က န်ရှိသည်ူ့ ၎င်ေးတှိိုပှိူ့ ိုငဆ
် ှိိုငထ
် ာေးရသာ အလွနတ
် န်ြှိိုေးရှိရမြြ ာေးြ အမြတ်ရငွြ ာေးကှိို

ဆက်လက်ထိုတ်ယူ

ရနဆမြစ်သည်။

Y

Complex

သည်

ယခင်တပ်ြရတာ်မပတှိိုက်ရန ာတွင်

တည်ရဆာက်ရနမခင်ေးမြစ်မပီေး ဤရမြငာေး ြ်ေးြှုြ စစ်တပ် ရှိရသာဝင်ရငွြ ာေးြာ သှိသာထင်ရာေးြွယ်ရှိသည်။
“ စ
ီ ီြံကှိနေး် က တူ့ စစ်တပ် ဝင်
ီ ငွကှိို ဘယ်လှိိုရန ာရတွြာ အသံိုေးမပြုရနတယ်ဆှိိုတူ့အရပေါ်
ူ့ ရငွအရပေါ် ါြြဟိုတ် ရ
အ ပ်သာေးကကီေးကကပ်ြှု

ရှိြရနတာဟာ

စှိိုေး ှိြ်ြွယ်အရနအထာေးပါပ။

စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငန်ေးရတွြာ တှိိုကရ
် ို က
ှိ ်ပါဝင်မခင်ေး သှိြဟို
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ကိုလသြဂဂအခ က်အလက်ရာရြွရ ေးြစ်ရင်က

စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငန်ေးရတွကှိို

အကကံမပြုခ က်နလည်
ေး
ူ့

ဆနက
် ူ့ င်ရနပါတယ်” ဟို ရတနာစြာင်က ဆသ
ို ည်။

JBIC သည် အရြ ှိကန်ရ ေါ်လာ ၄၇ သန်ေးတန် ရခ ေးရငွကှိို မြန်ြာနှိင
ို င
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Mizuho
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ရခ ေးရငွအပါအဝင်

စိုစိုရပါင်ေးရခ ေးရငွပြာဏြာ ရ ေါ်လာ (၁၄၄) သန်ေး ရှိသည်။ ကိုလသြဂဂအခ က်အလက်ရာရြွရ ေးြစ်ရင်က ၂၀၁၇
ခိုနစ်

ရှိိုဟင်ဂ ာ

လူြ ှိြုေးတိုနေး်
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ှိို ူ့
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အရမခခံအရဆာက်အအံို င်ေးနေးီ မြြုပ်နြ
ံ ှုရကာ်ပှိိုရ ေးရင်ေး (JOIN) သည်လည်ေး အရြ ှိကန်ရ ေါ်လာ (၄၉.၄) သန်ေး
င်ေးနေးီ မြြုပ်နြ
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ရ ကေးမြီအာြခံခ က်ရပေးထာေးသည်။ Y Complex ကှိို တှိက
ို ှိြုစရတာူ့အှိတ်ခ ှိနေး် စာ င်ေးဝင် Daiwa House
၏လက်ရအာက်ခံ Fujita နငူ့် Tokyo Tatemono တှိမ
ို ူ့ လည်ေး ရငွရကကေးရထာက်ပံူ့လ က်ရှိမပီေး စင်ကာပူရှိ Fujita,

Tokyo Tatemono နငူ့် JOIN တှိပါ၀င်
ို ူ့
ရသာ အထူေးစီြံကှိနေး် ကိုြပဏြ
ီ တစ်ဆငူ့် ဂ ပန်ယန်ေးရငွ ၁၇.၁ ဘီလယံ
(အရြ ှိကန်ရ ေါ်လာ ၁၅၀.၈ သန်ေး) ထညူ့်ဝင်ထာေးသည်။
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ရှိရနပါတယ်၊
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