(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

မတ်လ၊ -- ရက်၊ ၂၀၂၁
H.E. Taro Aso, ဘဏ္ဍာရရေးဝန်ကကေး
H.E. Toshimitsu Motegi, နင
ို င
် ခံ ာေးရရေးဝန်ကကေး
H.E. Kazuyoshi Akaba, ရခမယာ၊ အရခ

အ
ံ ရ

ာက်အအံို၊ သယ်ယူပရ
ို ို့

ာင်ရရေးနှင ို့် ရေးသာေးလာ

ရရေးဝန်ကကေး
Mr. Tadashi Maeda, အကကေးအကဲ၊ င်္ျပန် နိင
ို င
် တ
ံ ကာ ပူ်းပပေါင််းပဆာင်ရွက်ပရ်းဘဏ်
Mr. Shinichi Kitaoka, ဥကကဌ၊ ဂျပန်အခပည်ခပည်

ိုငရ
် ာပူေးရပေါင်ေးရ

Mr. Tatsuhiko Takesada, ဥကကဌ၊ စအေးအို၊ လမ်ေးပန်ေး
ိုငရ
် ာ ဂျပန် ခပည်ပအရခ

အ
ံ ရ

ာင်ရက်ရရေးရအဂျင်စ

က်သယ်ရရေးနှင ို့် မမ ြို့ ခပဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေး

ာက်အအံို အရင်ေးနှေးခမြှပ်နမ
ံှ ှု ရကာ်ပိုရရေးရှငေး်

[အသနွှာားခံလွှာ]

ဂျပန်ပပည်သဘဏ္ဍွှာငငွေ
မျွှာားနှင ်ူ့
ူ့

ပမန်မွှာစစ်တပ် နင
ှ ပ
်ူ့ တ်သက်ငနငသွှာ

စားပွေွှာားင ားလုပ်ငန်ား မျွှာားအကကွှာား ဆက်နယ်မှုမျွှာားကု စံုစမ်ားစစ်ငဆားမှုတစ်ခု
ပပြုလုပ် န် အင ားတကကား ငတွှာင်ားဆပု ခင်ား

ပမန်မွှာစစ်တပ်၏ ငငွေငကကားအ င်ားအပမစ်မျွှာားကု ပြတ်ငတွှာက် န် ဂျပန်အ ပ် ဘက်အြွေွဲ့အစည်ားမျွှာားမှ
ငတွှာင်ားဆလ
ု က
ု သ
် ည်။
ခမန်မာစစ်တပ်၏ ရဖရဖာ်ဝေါရ ၁ ရက်ရန ို့အာဏာသမ်ေးမှုသည် ယ ို
မပေး ဲို့သညို့် နဝ
ို င်ဘာလတင် ကျင်ေးပ သ
ို့ဲ ည်ို့ အရ

ရ

ိုလျှင ် တစ်လရှ ဲို့မပ ခဖစ်ပေါသည်။

ရရေးရကာက်ပဲသည် မဲမသမာမှု မျာေးရှ သ
ို့ဲ ညို့်

အတက် လက် ံနင
ို စ
် ရာမရှရ ကာင်ေး ခမန်မာစစ်တပ်က စပ်စဲပေါသည်။ သရာတ
ို ို့
င် စစ်အာဏာသမ်ေးမပေး
ရနာက် စစ်အာဏာသမ်ေးမှုကို

နက
် ို့ ျင်သညို့် ခပည်သအ
ူ ာဏာဖ

သပတ်မျာေး နင
ို င
် န
ံ င
ှ အ
ို့် ဝန်ေး ရပေါ်ရပေါက်လာ ဲို့မပေး ယရနအ
ို့ ျန်အ
ရကာင်ေးရနရာ ခမန်မာခပည်သလ
ူ ူ

၏
ို သရဘာ

ာေး

န်ရရေး လှုပ်ရှာေးမှုမျာေးနှင ို့် အရ
အရှန်အဟိုနခ် ဖင ို့်

ရ

က်လက်အာေး

နဒကို ရှငေး် ရှငေး် လင်ေးလင်ေး ရဖာ်ခပလျက်ရှပေါသည်။

တိုနခ် ပန်
ို့ မှုအရနခဖင ို့် ခမန်မာစစ်တပ်က လက်နက်မဲို့အရပ်သာေးခပည်သူမျာေးအာေး ပစ် တ်သတ်ခဖတ်ခ င်ေး
ရ ကာင ်ို့ အရပ်သာေးခပည်သူအမျာေးအခပာေး ရသ

ိုေးံ ရ
ဲို့ ပေါသည်။ စစ်အာဏာသမ်ေး သ
ဲို့ ညို့် ရဖရဖာ်ဝေါရ ၁

ရက်ရနမှို့ စ၍ ဂျပန်နင
ို င
် အ
ံ စေးို ရက “အရလေးအနက်စိုေးရမ်ပပ
ူ န်ရ ကာင်ေး”၁ နှင ို့် အရပ်သာေး ခပည်သူမျာေး
ရသရ ကဒဏ်ရာရမှုအရပေါ် “အခပင်ေးအ

န်ရှုတ် ျရ ကာင်ေး”၂ ဂျပန်နင
ို င
် ခံ ာေးရရေးဝန်ကကေးနှင ို့်

1

(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

သတင်ေးခပန် ကာေးရရေးတာဝန် ံတ၏
ို ို့ သရဘာ

ာေး

တ
ို ်ခပန် ျက်တင် ရဖာ်ခပ ဲို့မပေး ခဖစ်ပေါသည်။

အခပင်
ို ို့
စစ်အာဏာသမ်ေးမှု အရပေါ် ရှု တ် ျရ ကာင်ေး၃၊ ၎င်ေးတက
ို ို့ ို

နက
် ို့ ျင်သူမျာေးအရပေါ်

မ မ်ေးရခ ာက်မှုမျာေးနှင ်ို့ ဖနှပ်မမ
ှု ျာေးကို ရှု တ် ျရ ကာင်ေး၄ G7 နင
ို င
် ခံ ာေးရရေးဝန်ကကေးမျာေး၏
သရဘာ
ပူေးရပေါင်ေးရ

ာေး

တ
ို ခ် ပန် ျက်မျာေးမှတ

င ်ို့ နင
ို င
် တ
ံ ကာ အသင
ို ေး် အဝိုငေး် နှငလ
်ို့ ည်ေး

ာင်ရက် မို့ဲ ပေး ခဖစ်ပေါသည်။

ခမန်မာနင
ို င
် ံ ဒမိုကရရစအသင်ကူေးရခပာင်ေးရရေး၏ အနာဂတ်အရပေါ် နှစ်နစ
ှ ်ကာကာ အကျ ေးလိုလာေးမှုရှ
ကသညို့် ကျွနပ
်ို ်တို ဂျပန်
နင
ို င
် ံ အရပ်ဘက်အဖဲြို့အစည်ေးမျာေးအရနခဖင ို့် ဂျပန်နင
ို င
် အ
ံ စေးို ရ၏ ပိုမိုခပင်ေး
ို့
သညို့် အရရေးယူရ
ရတာင်ေး

န်

ာင်ရက် ျက်မျာေး မခဖစ်မရန လအ
ို ပ်သည်ဟို ယံို ကည်မပေး ရအာက်ရဖာ်ခပပေါ

ို ျက်မျာေးကို ခပ လိုပ်လိုက်ပေါသည်။

ငတွှာင်ားဆခ
ု ျက်မျွှာား
၁။ လူသာေး ျင်ေးစာနာရ

ာက်

ာေးမှု ရည်ရယ် ျက်မျာေးမှလဲ၍ ခပည်သဘဏ္ဍာမျာေးက
ူ ို့
ို အသံိုေးခပ မပေး

ခမန်မာနင
ို င
် သ
ံ ို မည်
သည်အကူအညအသစ်မျှ ရပေးအပ်ခ င်ေးမခပ ရန်။
ို့
၂။ လူသာေး ျင်ေးစာနာရ
ရ

ာက်

ာေးမှု ရည်ရယ် ျက်မျာေးမှလဲ၍ ဂျပန်အခပည်ခပည်

ာင်ရက်ရရေးရအဂျင်စမှ လက်ရှအရကာင်အ

ရပေးအပ်

ည်ရဖာ်ရ

ာင်ရက်လျက်ရသညို့
ှ
် ခမန်မာနင
ို င
် သ
ံ ို ို့

ာေးသညို့် တရာေးဝင် ခပည်ပဖံြို့ မဖ ေးမှုအကူအည (ODA) စမံကန်ေးမျာေးကို ရပ်တန ် ို့ ာေးရန်နင
ှ ို့်

ခမန်မာစစ်တပ်နင
ှ ို့်

က်န ွှယ်သည်ဟို စပ်စဲ

ာေးသညို့် ကိုမဏ
ပ မျာေး အ

ပေါဝင်ရနခ င်ေး ရှမရှနှင ို့် ယင်ေးစမံကန်ေးမျာေး အရကာင်အ

ိုပေါ စမံကန်ေးမျာေးတင်

ည်ရဖာ်ရနမှုသည် ခမန်မာစစ်တပ်အတက်

စေးပာေးရရေးအရ အကျ ေးအခမတ်မျာေး ရရှရစခ င်ေးရှမရှတက
ို ို့ ို အခမန် ိုေးံ စံစ
ို မ်ေးစစ်ရ
၃။ င်္ျပန် နိင
ို င
် တ
ံ ကာ ပူ်းပပေါင်း် ပဆာင်ရွက်ပရ်းဘဏ် (JBIC) နှင ို့် လမ်ေးပန်ေး
မဖ ေးတိုေးတက်ရရေး

ိုငရ
် ာ ဂျပန် ခပည်ပအရခ

က်စပ်စမံကန်ေးအာေးလံိုေးကို ရပ်နာေး
ကိုမပဏမျာေး အ

ေးရန်။

က်သယ်ရရေးနှင ို့် မမ ြို့ ခပဖံြို့

ာက်အအံို ရင်ေးနှေးခမြှပ်နမ
ံှ ှု ရကာ်ပိုရရေးရှငေး် (JOIN)

အ
ံ ရ

တက
ို ို့ လက်ရှ ရငရ ကေးပံို့ပိုေးရနသညို့် သမဟို
ို ို့ တ် ရင်ေးနှေးခမြှပ်န ံှ

အ

င
ို ရ
် ာ ပူေးရပေါငေး်

ာေးသညို့် ခမန်မာနင
ို င
် န
ံ င
ှ ို့်

ာေးရန်နင
ှ ်ို့ ခမန်မာစစ်တပ်နင
ှ ်ို့

က်န ွှယ်သည်ဟို စပ်စဲ

ာေး သညို့်

ိုပေါစမံကန်ေးမျာေးတင် ပေါဝင်ရနခ င်ေး ရှမရှနှင ို့် ယင်ေးစမံကန်ေးမျာေး အရကာင်

ည်ရဖာ်ရနမှုသည် ခမန်မာစစ်တပ်အတက် စေးပာေးရရေးအရ အကျ ေးအခမတ်မျာေး ရရှရစခ င်ေး

ရှမရှတက
ို ို့ ို အခမန် ိုေးံ စံိုစမ်ေးစစ်ရ

ေးရန်။
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(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

၄။ အ

က်ပေါ အ ျက် ၂ နှင ို့် အ ျက် ၃ တင် ရတာင်ေး

ရတြို့ ရှ ျက်မျာေး အမျာေးသ
ခဖစ်

၅။ ခမန်မာနင
ို င
် တ
ံ င် စေးပာေးရရေးလိုပ်ရ

ေးမှုမျာေးမှ

ာက်ပံမ
် ို့ န် သမဟို
ို ို့ တ် ရိုပ်သမ်ေးရန်။
ို့ ှုမျာေးကို ျက် ျင်ေး ရပ်တနရ
ာင်ရန သညို့် ဂျပန်ပဂ
ို ဂလကကိုမပဏမျာေးအာေး ခမန်မာစစ်တပ်နင
ှ ို့်

က်န ွှယ်မှုမျာေး ခဖတ်ရတာက်ရရေး ညွှန ် ကာေးရန်နင
ှ ို့်

သ
ို လို
ို ို့ ပ်ရ

က်န ွှယ်မမ
ှု ျာေး ခဖတ်ရတာက်ရရေးကို ခငင်ေး

ဖံြို့ မဖ ေးမှုပူေးရပေါင်ေးရ

ာေးသညို့် စံိုစမ်ေးစစ်ရ

တ
ို ်ခပန်ရပေးရန်နင
ှ ို့် ခမန်မာစစ်တပ်အာေး အကျ အခမတ်မျာေး

န်ေးရနရစသညို့် စမံကန်ေးမျာေးမှ ရ

ရပေးအပ်ရန်။

ို

ာင်နင
ို ရ
် န် ကူညပံပ
ို့ ိုေးမှုမျာေး

န်သညို့် ကိုမပဏမျာေးအာေး ဂျပန်အစိုေးရ၏

ာင်ရက်ရရေးပဋညာဉ်၅ နှင ို့် ကိုလသမဂဂ "စ်းပွာ်းပရ်းနှင ို့် လူအခွ
် ာ
ို့ ငအ
ို့် ပရ်းဆိိုငရ

လမ််းညွှနအ
် ပမခခံမူမျာ်း”၆ နှငအ
်ို့ ည တရာေးဝင်အကူအညမျာေး ျက် ျင်ေး ရိုပ်သမ်ေးရန်။
ငနွှာက်ခအ
ံ ငကကွှာင်ားအ ွှာ
၂၀၁၁ ိုနစ
ှ ်တင် တိုငေး် ခပည်အာေး ဒမိုကရရစအသင်ကေးူ ရခပာင်ေးရန် ခမန်မာစစ်အစိုေးရ၏ ကတခပ မှုနင
ှ ို့်
အတူ ဂျပန်နင
ို င
် အ
ံ စေးို ရသည် ခမန်မာနင
ို င
် သ
ံ ို သ
ို့ သာ

င်ရှာေးသညို့် ရငရ ကေးအကူအညမျာေးကို တိုငေး် ခပည်

အ န်ရငမျာေး အသံေးို ခပ ၍ ရအာက်တင် စာရင်ေးရဖာ်ခပသညို့်အတိုငေး် ရပေးအပ် ဲို့မပေး
ာင်ရရေး လယ်ကူရစရန် ဘဏ္ဍာရငရင်ေးနှေးခမြှပ်နမ
ံှ ှုနင
ှ ို့် ရ ျေးရငအစအစဉ်မှ

စတင်လိုပ်ရ

ခပည်သဘဏ္ဍာမျာေးက
ူ ို့
ို အသံေးို ခပ ကာ ဂျပန်ကိုမပဏမျာေးကလည်ေး ရင်နေးခမ
ှ ြှပ်နမ
ံှ ှုမျာေးကို
တိုေးခမြှငလ
ို့် ိုပ်ရ

ာင် မို့ဲ ပေး ခဖစ်ပေါသည်။ သရာတ
ို ို့
င် ၂၀၁၅ န
ို စ
ှ ်နင
ှ ို့် ၂၀၂၀ ရရေးရကာက်ပဲမျာေးတင်

အမျာေးစိုအနင
ို ရ
် ရှ သ
ဲို့ ညို့် အမျ ေးသာေးဒမိုကရရစ အဖဲြို့ ျ ပ်ဦေးရ

ာင်သညို့် အစိုေးရတစ်ရပ်

ကျမ်ေးသစစာကျန် ိုမှုအ မ်ေးအနာေး မတင
ို ် င် ခမန်မာစစ်တပ်၏ စစ်အာဏာသမ်ေးမှုနင
ှ အ
ို့် တူ
ဒမိုကရရစအသင်ကူေးရခပာင်ေးမှု ကတကဝတ်မှာလည်ေး ကျ ေးပျက် ဲို့မပေး ခဖစ်ပေါ သည်။
ခမန်မာစစ်တပ်သည် ၎င်ေးတပ
ို ို့ င
ို ် ကိုမပဏမျာေးနှင ို့် အခ ာေး အမျ ေးမျ ေးရသာ စေးပာေးရရေးလိုပ်ငန်ေးမျာေးမှတ
ရငရ ကေး
စံိုစမ်ေးစစ်ရ

ိုငရ
် ာ အကျ ေးအခမတ်မျာေး ရရှရနရ ကာင်ေး ခမန်မာစစ်တပ်နင
ှ ို့် စပ်လျဉ်ေးသညို့် ကိုလသမဂဂ
ေးမှုမျာေးက ရဖာ်ခပ ဲို့မပေး ခဖစ်ပေါသည်။ အဲနအ
် ယ်ဒဦေးရ

ကာကယ်ရရေး ဝန်ကကဌာနအာေး ခပည်ရ

ာင်စိုစာရင်ေးစစ်မှ စစ်ရ

ာင်အစေးို ရအဖဲြို့အ ျန်မှာပင်
ေး ငမ
ို့် ရှ ဲို့ရပ။၈ ခမန်မာစစ်တပ်မှ

တနည်ေးနည်ေးခဖင်ို့ ပေါဝင်ပတ်သက်ရနသညို့် အစေးို ရစမံကန်ေးမျာေးနှင ်ို့ စေးပာေးရရေးလိုပ်ငန်ေးမျာေးသည်
စစ်တပ်အာေး အကျ ေးစေးပာေးခဖစ်
စံိုစမ်ေးစစ်ရ
အ

န်ေးရစသညို့် အလာေးအလာမျာေး ရှသညို့်တိုငရ
် အာင်

ေး ရ
ံ မှုမှ ကင်ေးလတ်ရန ဲို့ပေါသည်။ စစ်တပ်သို ရရာက်
ရှသာေးသညို့်
ို့

ိုပေါအကျ ေးအခမတ်မျာေးကို ရ ိုငခ် ပည်နယ်နင
ှ ို့် အခ ာေးရသာတိုငေး် ရင်ေးသာေးလူနည်ေးစိုရဒသမျာေးတင်

စစ်တပ်နင
ှ ို့် လံိုခ ံ ရရေးတပ်ဖဲြို့ဝင်မျာေးက ကျ ေးလန် ဲို့ရသာ လူမ
အာဏာသမ်ေးမှုတအတ
ို ို့
က် ရငရ ကေးရ

န်သညို့်လိုပ်ရပ်မျာေးနှင ို့် လက်တရလာ

ာက်ပံို့ရန် အသံိုေးခပ ဲို့သည်မှာ ခငင်ေးကယ်မရသညို့်
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င ို့်

(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

ခဖစ်နင
ို ရ
် ခ တစ်ရပ် ခဖစ်ပေါသည်။ စစ်တပ်သို ရနာက်
ို့

ပ်အခ ာေးရသာအကျ ေး အခမတ်မျာေးအာေး

ရပ်တနရ
် ို့ န်မှာ မခဖစ်မရန လအ
ို ပ်ပေါသည်။ စမံကန်ေးအသစ်မျာေးအာေးလံိုေးအာေး ရပ်တနရ
် ို့ န်မှာ
အရရေးပေါသညို့် လိုပ်ရ
ယူရ

ာင်မတ
ှု စ် ိုခဖစ်မပေး ရှနှငမ်ို့ ပေး စမံကန်ေးမျာေးအရပေါ်တင်လည်ေး ျက် ျင်ေးအရရေး

ာင်ရက်မှု လိုအပ်ပေါသည်။

ခမန်မာနင
ို င
် အ
ံ တက် ဂျပန်နင
ို င
် ၏
ံ တရာေးဝင်အကူအညအရ

ာက်အပံို့မျာေး အကျဉ်ေး ျ ပ်

ဂျပန်အစိုေးရသည် ခပည်ပဖံြို့ မဖ ေးမှုအကူအည (ODA) ပံစ
ို ံခဖင ို့် ခမန်မာနင
ို င
် သ
ံ ို ကက
ို့ ေးမာေးရသာ
ပမာဏရှသည်ို့ ဘဏ္ဍာရရေးအကူအညမျာေးစာကို ရ

ာက်ပရ
ံို့ ပေး ဲို့မပေး ခဖစ်ပေါသည်။ ၂၀၁၈ ိုနစ
ှ ်

ဘဏ္ဍာနှစအ
် တင်ေး ခမန်မာနင
ို င
် သ
ံ ို ခပည်
ပဖံြို့ မဖ ေးမှုအကူအည (ODA) အရနခဖင်ို့ ရ ျေးရင ဂျပန် ယန်ေး
ို့
၁.၁၃၆၈

ရလယံ၊ ရ

နည်ေးပညာအရ

ာက်ပံို့ အကူအညအခဖစ် ယန်ေး ၃၂၂.၉၆၂ ဘလယံ နှင ်ို့

ာက်အပံအ
ို့ ရနခဖင်ို့ ယန်ေး ၉၈.၄၁၆ ဘယယံကို ရပေးအပ် ဲသ
ို့ ည်။၉

အတအကျအာေးခဖင်ို့

ိုလျှင ် “အရပ်သာေးအစိုေးရ အကူေးအရခပာင်ေး” ဟို သမိုတ်သည်ို့ ၂၀၁၁ ိုနစ
ှ ် မှစ၍

တရာေးဝင်ဖံြို့ မဖ ေးမှုအကူအည (ODA) အရနခဖင်ို့ ဂျပန်အခပည်ခပည်
ပူေးရပေါင်ေးရ

ာင်ရက်ရရေးရအဂျင်စ (JICA) မှတ

င်ို့ အကကေးစာေး အရခ

ာက်အိုစ
ံ မံကန်ေး မျာေးကို

ည်ရဖာ် ဲို့မပေးမပခဖစ်ပေါသည်။

အရခ

ာက်အအံိုမျာေး ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေး၊ ရရအာေးဓေါတ်အာေးရပေးစက်ရို မ
ံ ျာေး မမ်ေးမံခပင် င်ခ င်ေး၊

ရန်ကိုန-် မနတရလေးမေးရ

တ
ဲ င် သလဝေါ အ

ံအရ

အရကာင်အ
ံအရ

အ
ို

ိုငရ
် ာ
ေးူ စေးပာေးရရေးဇိုနန
် င
ှ ်ို့ ၄င်ေး၏

ာေးလမ်ေး ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေး၊ ဓာတ်အာေးလွှဲရခပာင်ေးရရေးနှင ်ို့

က်သယ်ရရေးရရေးစနစ် မျာေး ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးနှင ်ို့ အရရှ ြို့-အရနာက် စေးပာေးရရေးစကကြန်
ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးတအတ
ို ို့
က် ရင်ေးနှေး ခမြှ ပ်နခံှ င်ေးနှင ်ို့ ရငရ ကေးရ

ာက်ပခံို့ င်ေးတို ပေါဝင်
သည်။၁၀
ို့

ဂျပန်အစိုေးရမှ ခမန်မာနင
ို င
် သ
ံ ို ရ
ို့ ကေးမမြှသက်သာ င်ရ
ို့ ပေးခ င်ေးသည်လည်ေး အဓကအရရေးကကေးသည်ို့
အ န်ေးကဏ္ဍတင် ပေါဝင်သည်။

အခပင်
ို ို့
၂၀၀၂ ိုနစ
ှ ်တင်

ေးိုံ ခဖတ် ဲို့သည်ို့

ရ ကေးမမြှလန်စာတင်ရှရနရသာ နင
ို င
် မ
ံ ျာေးအတက် ရ ကေးမမြှ င်လ
ို့ ွှတ်ခ င်ေးအရ ယန်ေး ၁၂၇.၄ ဘလယံ၁၁
အခပင် ၂၀၁၃ ိုနစ
ှ ်တင် ယန်ေး ၁၈၈.၆ ဘလယံ၁၂ ကိုလည်ေး ရ ကေးမမြှသက်သာ င်အ
ို့ ခဖစ် င်ခို့ ပ ဲို့ပေါသည်။
အ
ို ရာအာေးလံေးို ကို ခမန်မာနင
ို င
် သ
ံ ည် ဒမိုကရရစအသင်ကူေးရခပာင်ေးခ င်ေးနှငအ
်ို့ တူ ရရှ ြို့
ရမျှာ်မှနေး် ယူ
ရ

က်လမ်ို့မည်ဟို

ျက် ခဖင်ို့ ဂျပန်နင
ို င
် သ
ံ ူ၊ နင
ို င
် သ
ံ ာေးမျာေး၏ အသံိုေးစရတ်အခဖစ်

ာင်ရက် ခို့ဲ င်ေးခဖစ်သည်။

အတူ
ို ို့
ခမန်မာနင
ို င
် တ
ံ င်ရှရနသညို့် အရ ကေးမျာေးမှ ၁၉၈.၉ ဘလယံ ယမ်

ခပန်လည်ရပေးရ ျခ င်ေးအတက်ကိုလည်ေး ပံို့ပေးို ကူည ဲို့ပေါသည်။ ၁၃
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(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

နင
ို င
် တ
ံ ကာရငရ ကေးအဖဲြို့အစည်ေးမျာေး

ရ
ံ ှ ခမန်မာရ
်ို့ ေါတ်သက်၍ အာရှဖံြို့ မဖ ေးရရေးဘဏ် (ADB)
ို့ ကေးမမြှနှငပ

မ
ံ ှ ယ င်ရ ကေးမမြှရ ကေးကျန်မျာေး ရှငေး် လင်ေးရန်အတက် အရမရကန်ရဒေါ်လာ ၅၁၂ သန်ေး နေးပေါေး နှင ်ို့
ကမ္ာဘ
ို င
် တ
ံ ကာဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးအဖဲြို့အစည်ေး (IDA)
ို့ ဏ်အဖဲြို့၏ အဖဲြို့အစည်ေးတစ် ိုခဖစ်သည်ို့ နင

မ
ံ ှ

ယ င်ရ ကေးမမြှရ ကေးကျန်မျာေး ရှငေး် လင်ေးရန်အတက် အရမရကန်ရဒေါ်လာ သန်ေး ၄၃၀ ကို င်္ျပန်
နိင
ို င
် တ
ံ ကာ ပူ်းပပေါင််းပဆာင်ရွက်ပရ်းဘဏ် (JBIC) က ရပေါင်ေးကူေးရ ျေးရင (ရ တတရပေါင်ေးကူေးရ ျေးရင)
အခဖစ် ရ
(ADB)

ာက်ပံို့ ဲို့သည်။

ရ
ို ို့ ကာင်ပ
ှ ်ို့ အာရှဖံြို့ မဖ ေးရရေးဘဏ်
ို့ င် ခမန်မာအစေးို ရအရနခဖင်ို့ ကမ္ာဘ
ို့ ဏ်နင

မ
ံ ှ ရ ျေးရငသစ်မျာေး ရယူနင
ို ် သ
ို့ဲ ည်။ ၁၄

အခပင်
ို ို့
ဂျပန်အစိုေးရအရနခဖင်ို့ င်္ျပန် နိင
ို င
် တ
ံ ကာ ပူ်းပပေါင်း် ပဆာင်ရွက်ပရ်းဘဏ် (JBIC) မှ တ
ဂျပန် ကိုမပဏမျာေး ခမန်မာနင
ို င
် တ
ံ င် စေးပာေးရရေးလိုပ်ငန်ေးမျာေး

ရ
ူ

ာင်နင
ို ရ
် န် ရ

င်ို့

ာက်ပံို့ရပေး ဲို့သည်။

၂၀၁၃ ိုနစ
ှ ်မှ စ၍ င်္ျပန် နိင
ို င
် တ
ံ ကာ ပူ်းပပေါင်း် ပဆာင်ရွက်ပရ်းဘဏ် (JBIC) အရနခဖင်ို့
ယ င်မမ ြို့ရတာ်ခဖစ်ရသာ ရန်ကိုနမ် မ ြို့ ခပဖံြို့ မဖ ေး တိုေးတက်ရရေးနှင ်ို့

ာေးဝယ်အ

ေးူ စေးပာေးရရေးဇိုန်

ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးကိုမဏ
ပ တင် ရင်ေးနှေးခမြှ ပ်နခံှ င်ေး အပေါအဝင် စမံကန်ေး (၁၀) ို
ခဖစ်သည်။၁၅

အ
ို

တ
ဲ င် ခမန်မာစစ်တပ်နင
ှ ်ို့

က်ပ၍
ို ရ

ာက်ပံို့ ဲို့မပေး

က်စပ်ရနသည်ို့ စစ်တပ်ပိုင ်

ခမန်မာစ
် မတက် (MEHL)နှင ်ို့ စေးပာေးရရေးလိုပ်ငန်ေး တဲဖက်လိုပ်ကိုငမ
် ှုရ ကာင်ို့
ို့ ေးပာေးရရေးဦေးပိုငလ
ရဝဖန် ံရနရသည်ို့ ဂျပန်ကိုမဏ
ပ Kirin Holdings Company Ltd. ၏ Myanmar Brewery Ltd. အာေး
ဝယ်ယူခ င်ေး၊၁၆ ခမန်မာစစ်တပ် စစ်ရ

ာက် ျ ပ်ရို ေးံ နှင ်ို့

က်စပ်ရနသည်ို့ (Y Complex

ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးစမံကန်ေးအခဖစ် လူသမျာေးသည်)ို့ ရန်ကိုနမ် မ ြို့လယ် မမ ြို့ ခပဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးစမံကန်ေး
ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးလိုပ်ရ

ာင်ခ င်ေးတို ပေါဝင်
သည်။၁၇ ခမန်မာစစ်တပ် မှ
ို့

အာဏာသမ်ေးမပေးမ ကာမအတင်ေး ကရင်ကိုမဏ
ပ က စစ်တပ်ပိုင ် ခမန်မာဦ
် မ
ို ပဏနှင ်ို့ တဲဖက်
ို့ ေးပိုငက
လိုပ်ကိုငခ် င်ေးကို ဖျက်သမ်ေးရ ကာင်ေး

တ
ို ်ခပန်ရ ကညာ သ
ို့ဲ ည်။ Y Complex ဖံြို့ မဖ ေးတေးို တက်ရရေး

စမံကန်ေး၁၈နှင ်ို့ ပတ်သက်လျှင ် ကိုလသမဂဂစံိုစမ်ေးစစ်ရ
လည်ေး

စ
ို မံကန်ေးရနရာကို ခမန်မာစစ်တပ်

ေးရရေး အစရင် ံစာတင် ရဖာ်ခပမ

မ
ံ ှ ငှာေးရမ်ေး

ာေးမပေး

ာေးရသာ်

မ
ို ှရရှရသာ ငှာေးရမ်ေးစရတ်ကို

စစ်တပ် အတက် ဘဏ္ဍာရငအခဖစ်အသံေးို ခပ ရနသည်ဟို မျာေးစာသံသယရှသည်။၁၉
ရခမယာ၊ အရခ

အ
ံ ရ

သည်ို့ အမျာေးခပည်သူ

ာက်အအံို၊ သယ်ယူပရ
ို ို့
င
ို ရ
် ာ အရခ

မမ ြို့ ခပ ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေး

ံအရ

ာင်ရရေးနှင ်ို့ ရေးသာေးလိုပ်ငန်ေးဝန်ကကေးဌာနက ကကေး ကပ်

ာက်အဦေး ရန်ပရ
ံို ငမျာေးခဖင်ို့ လမ်ေးပန်ေး

င
ို ရ
် ာ ဂျပန် ခပည်ပအရခ

အ
ံ ရ

က်သယ်ရရေးနှင ို့်

ာက်အအံို အရင်ေးနှေးခမြှပ်နမ
ံှ ှု

ရကာ်ပိုရရေးရှငေး် (JOIN) သည် Y Complex ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးစမံကန်ေး၂၀ အပေါအဝင် ခမန်မာနင
ို င
် ရ
ံ ှ
စမံကန်ေး (၅) ိုအတက် ဂျပန် ယန်ေး ၁၇.၇ ဘလယံကို ခမြှ ပ်န ံှ ဲို့မပေး ရ ကေးမမြှအခဖစ် စိုစိုရပေါငေး် ၁၈.၄
ဘလယံကို အာမ ံရပေး ဲို့သည်။ ၂၁
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(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

မှတစ
် ုမျွှာား

(၁) ခမန်မာနင
ို င
် ံ ခပည်တင်ေးရရေးအရခ အရနမျာေး (နင
ို င
် ခံ ာေးရရေးဝန်ကကေး MOTEGI Toshimitsu
၏ သရဘာ

ာေး

တ
ို ်ခပန် ျက်)

https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000161.html
(၂) ခမန်မာနင
ို င
် ံ

နဒ

တ
ို ်ရဖာ်မှုမျာေးအတင်

YOSHIDA Tomoyuki ၏ သရဘာ

ာေး

ိုက်ရသ

ိုေးံ မှုမျာေး (ခပန် ကာေးရရေးဝန်ကကေး

တ
ို ်ခပန် ျက်)

https://www.mofa.go.jp/press/release/press1e_000175.html
(၃) G7 နင
ို င
် ခံ ာေးရရေးဝန်ကကေးမျာေး၏ သရဘာ

ာေး

တ
ို ်ခပန် ျက် (၃ ရဖရဖာ်ဝေါရ ၂၀၂၁)

https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000162.html
(၄) ခမန်မာနင
ို င
် အ
ံ တက် G7 နင
ို င
် ခံ ာေးရရေးဝန်ကကေးမျာေး၏ သရဘာ

ာေး

တ
ို ်ခပန် ျက် (၃

ရဖရဖာ်ဝေါရ ၂၀၂၁)
https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000273.html
(၅) ဖံြို့ မဖ ေးမှုပူေးရပေါင်ေးရ
အရကာင်အ

ာင်ရက်ရရေးပဋညာဉ်သည် ဂျပန်ဖံြို့ မဖ ေးရရေးအကူအညမျာေး

ည်ရဖာ်ရန်

ိုေးံ ခဖတ် ျက်မျာေး ခပ လိုပ်သညို့အ
်
ေါ ရအာက်ရဖာ်ခပပေါ

အရ ကာင်ေးအရာမျာေးအရပေါ် ခ ံ ငံစ
ို စ်ရ

ေးမှုမျာေး လိုအပ်သည်။

၁။ အရတေးအရ ေါ်
(၂) အရခ

ံ ရပေါ်လစမျာေး

(က) စစ်ရရေးမဟိုတ်ရသာ ရည်ရယ် ျက်အတက် ပူေးရပေါင်ေးရ
မငမ်ေး ျမ်ေးရရေးနှင ို့် ျမ်ေးသာ ကယ်ဝမှုကို ပေါဝင်ပံို့ပိုေးကူညခ င်ေး။
( ) လူသာေးလံိုခ ံ မှုကို ခမြှငတ
ို့် င်ခ င်ေး
၃။ အရကာင်အ

ည်ရဖာ်ခ င်ေး

(၁) အရကာင်အ

ည်ရဖာ်ခ င်ေး အရခ

ံမူမျာေး
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ာင်ရက်မှုမတ
ှ

င ို့်

(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

။ ဖံြို့ မဖ ေးမှုပူေးရပေါင်ေးရ
အရခ

ံမူမျာေး (အ

ာင်ရက်ရရေးအတက် သငရ
်ို့ လျာ်မှုကို အာမ ံနင
ို သ
် ညို့်

ိုပေါ အရခ

ံမူရအာက်တင်)

(က) ဒမိုကရရစအသင်ကူေးရခပာင်ေးမှု ိုငမ
် ာရရေး၊ တရာေးဥပရဒစိုေးမိုေးရရေးနှင ို့်
အရခ

ံလအ
ူ ို့ ငအ
ို ို့ င ို့် စပ်လျဉ်သညို့်
ို့် ရရေးမျာေး အကာအကယ်ရပေးရရေးတနှ

အရခ အရနမျာေး
( ) ဖံြို့ မဖ ေးမှုပူေးရပေါင်ေးရ

ာင်ရက်ရရေးအာေး စစ်ရရေးရည်ရယ် ျက်အတက် အသံေးို ခပ ခ င်ေး

သမဟို
ို ို့ တ် နင
ို င
် ံ တကာပဋပကခမျာေး ပိုမို

ိုေးရာရစရန် အသံေးို ခပ ခ င်ေး အာေးလံိုေးမှ

ရရှာင်ရာှ ေးရရေး
(ဂ) စစ်ရရေးအသံေးို စရတ်မျာေး၊
လူအမျာေးအခပာေးရသရကျပျက်စေးရစမညို့စ
် စ်လက်နက်မျာေးနှင ို့် ဒံေးို ကျဉ်မျာေး
တည်ရ

ာက်မှုနင
ှ ို့်

တ
ို လ
် ိုပ်မှုမျာေး၊ လက်နက်တင်သင်ေးတင်ပမှု
ို ို့ မျာေး စသည်တနှ
ို ို့ င ို့်

စပ်လျဉ်ေးသညို့် အရခ အရနမျာေး
(၆) အရခ

ံမူ ၄ တင် အစိုေးရပိုင ် သမဟို
ို ို့ တ် အစိုေးရ

န်ေး ျ ပ်

ာေးသညို့်

စေးပာေးရရေးလိုပ်ငန်ေးကကေးမျာေး သမဟို
ို ို့ တ် ခပည်ပတင်ပမှု
ို ို့ ရအဂျင်စမျာေးနှင ို့်
တရာေးဝင်ရင်ေးနှေးခမြှပ်နမ
ံှ ှုအာမ ံရအဂျင်စမျာေးကဲသ
ို့ ရသာ
ို ို့
အစိုေးရရအဂျင်စမျာေး
ကူညရ

ာက်ပံို့မှုနင
ှ ို့် ဝန်ရ

ာင်မှုမျာေး ကကေးကကေးမာေးမာေးရရှသညို့်

စေးပာေးရရေးလိုပ်ငန်ေးကကေးမျာေးအတက် လူအ
ို့ ငအ
ို့် ရရေး
စံိုစမ်ေးစစ်ရ

မ
ံ ှ

ိုငရ
် ာ တင်ကက အရသေးစတ်

ေးမှုမျာေး လိုအပ်မပေး ၎င်ေးတို ကျ
ေးလန်သညို့် လူအ
ို့
ို့ င ်ို့ အရရေး ျ ေးရဖာက်မှုမျာေးကို

ကာကယ်ရန် အစိုေးရမျာေးအရနခဖင ို့်

ပ်တိုေးလိုပ်ရ

ာင် ျက်မျာေး လိုပ်ရ

ာင်သငရ
ို့် ကာင်ေး

ိုပေါသည်။ https://undocs.org/en/A/HRC/17/31
(၇) ခမန်မာနင
ို င
် ံ ိုငရ
် ာ လတ်လပ်သညို့် နင
ို င
် တ
ံ ကာအ ျက်အလက်ရှာရဖရရေးမစ်ရှင ်
“ခမန်မာစစ်တပ်၏ စေးပာေးရရေး အကျ ေးအခမတ်မျာေး” ၅ ဩဂိုတ်လ ၂၀၁၉ (ခပင်

င် ျက်မျာေးနှင ို့်

ခပ ခပင်မမ်ေးမံ ျက် ၁၂ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၉)
ခပည်တင်ေးနှင ်ို့ နင
ို င
် တ
ံ ကာစေးပာေးရရေးလိုပ်ငန်ေးမျာေးမှ ရရှသညို့် စစ်တပ်၏ ဝင်ရငသည်
လူအ
ို ို့ စမ်ေးရ
ို့ ငအ
ို့် ရရေး ျ ေးရဖာက်မှုမျာေးကို ကျ ေးလန်ရန်အတက် ၎င်ေးတ၏
ခမြှငတ
် မ်ေးရနရ ကာင်ေး အ
ို့် င်ခဖညို့စ
စစ်တပ်

ိုပေါအစရင် ံစာက ရ

ာက်ခပ ဲို့မပေး ခမန်မာစစ်တပ်နင
ှ ို့်

န်ေး ျ ပ် အသံေးို ခပ ရနရသာ ကျယ်ခပနသ
် ို့ ညို့် ကိုမပဏကန်ယက် ကိုပေါ

ခဖတ်ရတာက်ရန် အ ကံခပ တိုက်တန်ေး

ာေးပေါသည်။
7

ာင်ရည်ကို
က်န ွှယ်မှုမျာေး

(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

ရအာက်ရဖာ်ခပပေါ စာမျက်နာှ မျာေးတင် သက်

ိုငရ
် ာအစရင် ံစာမျာေးအတက် လင ်ို့ ်ရနရာမျာေး

ပေါရှပေါသည်။
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicIntere
stsMyanmarMilitary.aspx
(၈) ခပည်ရ

ာင်စို စာရင်ေးစစ် ျ ပ်ဥပရဒ (၂၈ ရအာက်တိုဘာ ၂၀၁၀)၊ ပိုဒမ
် ၃၉

https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordSn=9512
(၉) ခမန်မာ

ိုငရ
် ာ အရခ

ံအ ျက်အလက် (ဂျပန် နင
ို င
် ခံ ာေးရရေးဝန်ကကေးဌာန)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html#section5 (ဂျပန်
ဘာသာခဖင)ို့်
(၁၀) https://www.jica.go.jp/oda/project/MY-P15/index.html
ခမန်မာနင
ို င
် ရ
ံ ှ JICA စမံကန်ေးမျာေး ရခမပံို (ဂျပန်ဘာသာခဖင)ို့်
https://libportal.jica.go.jp/library/Data/PlanInOperation/SoutheastAsia/030_Mya
nmar.pdf
အရရှ ြို့-အရနာက်စေးပာေးရရေးစင်္ကြံနရ
် ဖာ်ရ

ာင်မှုစမံကန်ေး

https://www.jica.go.jp/oda/project/MY-P15/index.html
(၁၁) ခမန်မာနင
ို င
် ၏
ံ ရနာက်ကျရ ကေးကျန်မျာေးကို ရလျာ်ရပေးခ င်ေး အရခ အရန
(ဂျပန်ဘာသာခဖင)ို့်
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/25/1/pdfs/20130130_02_1.pdf
(၁၂) ခမန်မာနင
ို င
် အ
ံ တက် အရ ကေးသက်သာ င ို့် ရ
မဒယာ

ာင်ရက် ျက်မျာေး (နင
ို င
် ခံ ာေးရရေးဝန်ကကေးဌာန

တ
ို ်ခပန် ျက်) ၂၆ ရမ ၂၀၁၃

https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000096.html
(၁၃) ခပည်ရ

ာင်စိုသမမတခမန်မာနင
ို င
် န
ံ င
ှ ို့် ဂျပန် တရာေးဝင်ဖံြို့ မဖ ေးမှုအကူအည

သရဘာတူစာ ျ ပ် ျ ပ်

ိုခ င်ေး
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(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

https://www.jica.go.jp/english/news/press/2012/130130_02.html
(၁၄) ခပည်ရ

ာင်စိုသမမတခမန်မာနင
ို င
် ရ
ံ တာ်အတက် ကာေးခဖတ်ရပေါင်ေးကူေးရ ျေးရငမျာေး၊ JBIC

https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2012/0128-6413.html
https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2015/1215-44764.html
(၁၅)

ာေးဝယ်အ

ေးူ စေးပာေးရရေးဇံိုဖံြို့ မဖ ေးရရေးကိုမပဏလမတက်တင် ရှယယ
် ာပေါဝင်မှုအတက်

ရှယ်ယာရှငမ
် ျာေး သရဘာတူစာ ျ ပ် ျ ပ်

ိုခ င်ေး၊ JBIC

https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2015/1215-44764.html
[၁၆] င်္ျပန် နိင
ို င
် တ
ံ ကာ ပူ်းပပေါင််းပဆာင်ရွက်ပရ်းဘဏ် (JBIC) က Myanmar Brewery Limited ကို
ဂျပန် ကရင် ကိုမပဏမှ ဝယ်ယူခ င်ေးအတက် ရငရ ကေးရ

ာက်ပံို့

https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2015/1125-44174.html
[၁၇] ဂျပန် ဇမ် ပ
ံ စစည်ေးစေးပာေးရရေးလိုပ်ငန်ေးဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးမှ ခမန်မာစစ်တပ်ကို လျှ ြို့ ဝှကစ
် ာ ရငရ ကေး
ရ

ာက်ပံို့

https://www.justiceformyanmar.org/stories/y-complex
[၁၈] ဂျပန်ကိုမဏ
ပ က လိုပ်ရ

ာင်မည်ို့ ခမန်မာနင
ို င
် ံ အရ

ရ

ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးစမံကန်ေးအတက် ရ ျေးရင၊

င်္ျပန် နိင
ို င
် တ
ံ ကာ ပူ်းပပေါင်း် ပဆာင်ရွက်ပရ်းဘဏ် (JBIC)

https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2018/1218-011714.html
[၁၉] ျမ်ေးသာေး ကယ်ဝသည်ို့ ဂျပန် စေးပာေးရရေးလိုပ်ငန်ေးဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးမှ ခမန်မာစစ်တပ်ကို လျှ ြို့ ဝှကစ
် ာ
ရငရ ကေးရ

ာက်ပံို့

https://www.justiceformyanmar.org/stories/y-complex
[၂၀] သလဝေါ

ပ်ကမ်ေး ဂတ်စမံကန်ေး၊ သလဝေါ

ပ်ကမ်ေး ဂတ်မျာေးရဖာ်ရ

ာင်ရရေးစမံကန်ေး၊

မမ ြို့ ခပဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေး စမံကန်ေး - ရန်ကင်ေး စမံကန်ေး၊ တပ်မရတာ်ကာကယ်ရရေးခပတိုက်
ခပန်လည်ဖံြို့ မဖ ေးတိုေးတက်ရရေးစမံကန်ေး (Y Complex) ၊ ရန်ကန
ို မ် မ ြို့လယ် အ

မ်ေးအမှတ်စမံကန်ေး

https://www.join-future.co.jp/english/investments/achievement/
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(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

[၂၁] Y Complex စမံကန်ေးအတက် အရမရကန်ရဒေါ်လာ ၄၁.၈ သန်ေး (ဂျပန် ယန်ေး ၄.၇ ဘလယံ နေးပေါေး)
ရ ကေးမမြှအာမ ံခ င်ေး

https://www.joinfuture.co.jp/english/news/index.php?c=topics_en_view&id=20170728-1
မမ ြို့ ခပဖံြို့ မဖ ေးရရေးစမံကန်ေး - ရန်ကင်ေးစမံကန်ေး၊ ၁၂.၇ ဘလယံ ယမ်နေးပေါေး ရ ကေးမမြှအာမ ံခ င်ေး
https://www.joinfuture.co.jp/english/news/index.php?c=topics_en_view&id=20200317-1

ယခုငမတတ ွှာ ပ် ခံလွှာနှငူ့် ပတ်သက်၍ စံုစမ်ား န်
Mekong Watch
Aoki Bldg 3F, 1-12-11 Taito, Taito-ku, Tokyo 110-0016
တယ်လြိုန်း် - 03-3832-5034
အ်းပမ်းလ်-info@mekongwatch.org
ငမတတ ွှာ ပ် ခံလွှာကု အစပပြုသayus: Network of Buddhists Volunteers on International Cooperation
Mekong Watch

ထ

ောက်ခံပါဝင်သည် အဖအ
ွဲ့ စည််းမ ော်း-

Africa Japan Forum
Alternative People's Linkage in Asia
AM-net (Advocacy and Monitoring Network on Sustainable Development)
Asian Community Center 21
Asian Health Institute (AHI)
Asia-Pacific Human Rights Information Center
Burmese Relief Center-Japan
Earth Company
Earth Tree
Friends of the Earth Japan
Fukuoka NGO Forum on ADB
Health and Development Service (HANDS)
Human Rights Now
Japan Campaign to Ban Landmines
Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)
Japan International Volunteer Center
Nagoya NGO Center
Network Against Japan Arms Trade
NPO JDRAC
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(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမန်မာဘာသာသိို မပန်
ို့ ဆိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပန်ဘာသာမြစ်သည်)

Pacific Asia Resource Center
PARCIC
People to People Aid
Services for the Health in Asian and African Regions (SHARE)
Terra People Act Kanagawa
WE21 Japan
Women's Active Museum on War and Peace (WAM)
Yokohama NGO Network
နှင ်ို့ အမခာ်းပသာ အြွွဲ့အစည််းမျာ်း (၃) ခို တိပေါဝင်
ို ို့
သည်။
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