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မတ်လ၊ -- ရက်၊ ၂၀၂၁ 

 

H.E. Taro Aso, ဘဏ္ဍာရရေးဝနက်က ေး 

H.E. Toshimitsu Motegi, န ိုငင်ခံ ာေးရရေးဝနက်က ေး 

H.E. Kazuyoshi Akaba, ရခမယာ၊ အရခ  ံအရ ာက်အအံို၊ သယ်ယူပ ို ို့ရ ာငရ်ရေးနငှို့ ် ရ ေးသ ာေးလာ 

ရရေးဝနက်က ေး  

Mr. Tadashi Maeda, အကက ေးအကဲ၊ င်္ျပန ်နိိုငင်တံကာ ပူ်းပပေါင််းပဆာငရွ်က်ပရ်းဘဏ ် 

Mr. Shinichi Kitaoka, ဥကက ဌ၊ ဂျပနအ်ခပည်ခပည်  ိုငရ်ာပူေးရပေါငေ်းရ ာငရ် က်ရရေးရအဂျငစ်  

Mr. Tatsuhiko Takesada, ဥကက ဌ၊ စ အ ေးအ ို၊ လမ်ေးပနေ်း က်သ ယ်ရရေးနငှို့ ်မမ  ြို့ ခပဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေး 

  ိုငရ်ာ ဂျပန ်ခပည်ပအရခ  ံအရ ာက်အအံို အရငေ်းနှ ေးခမြှပ်နှမံှု ရကာ်ပ ိုရရေးရငှေ်း 

 

[အသနွှာားခလံ ွှာ] 

 

ဂျပန်ပပည်သ ူ့ဘဏ္ဍွှာငငွေမျွှာားနငှူ့ ် ပမန်မွှာစစတ်ပ်နငှ်ူ့ပတသ်ကင်နငသွှာ 

စ ားပွေွှာားင ားလပ်ုငန်ား မျွှာားအကကွှာား ဆကန်  ယမ်ှုမျွှာားက  ုစံုစမ်ားစစင်ဆားမှုတစခ်ု 

ပပြုလပ်ု န် အင ားတကက ား ငတွှာငာ်းဆ ပုခငာ်း 

 
 

ပမန်မွှာစစ်တပ်၏ ငငွေငကကားအ ငာ်းအပမစမ်ျွှာားက  ုပြတင်တွှာက ်န် ဂျပန်အ ပ်ဘကအ်ြွေ ွဲ့အစည်ားမျွှာားမှ 

ငတွှာငာ်းဆ လု ကုသ်ည်။ 

 

ခမနမ်ာစစ်တပ်၏ ရဖရဖာ်ဝေါရ  ၁ ရက်ရန ို့ အာဏာသ မေ်းမှုသည် ယ ို  ိုလျှင ်တစ်လရှ  ဲို့မပ  ခဖစ်ပေါသည်။ 

မပ ေး ဲို့သညို့ ်န ိုဝငဘ်ာလတ င ်ကျငေ်းပ ဲို့သည်ို့ အရ  ရ  ရရ ေးရကာက်ပ ဲသည် မဲမသမာမှု မျာေးရှ  ဲို့သညို့် 

အတ က ်လက် ံန ိုငစ်ရာမရှ ရ ကာငေ်း ခမနမ်ာစစ်တပ်က စ ပ်စ ဲပေါသည်။ သ ို ို့ရာတ င ်စစအ်ာဏာသ မေ်းမပ ေး 

ရနာက် စစ်အာဏာသ မ်ေးမှုက ို  န ို့က်ျငသ်ညို့် ခပည်သအူာဏာဖ  နရ်ရေး လှုပ်ရှာေးမှုမျာေးနငှို့ ်အရ  ရ   

သပ တ်မျာေး န ိုငင်နံငှို့အ်ဝနေ်း ရပေါ်ရပေါက်လာ ဲို့မပ ေး ယရန ို့အ ျ နအ်   အရှ နအ်ဟိုနခ်ဖငို့ ် က်လက်အာေး 

ရကာငေ်းရနရာ ခမနမ်ာခပည်သလူူ ို၏ သရဘာ ာေး နဒက ို ရှငေ်းရှငေ်းလငေ်းလငေ်း ရဖာ်ခပလျက်ရှ ပေါသည်။ 

တိုန ို့ခ်ပနမ်ှုအရနခဖငို့ ်ခမနမ်ာစစ်တပ်က လက်နက်မဲို့အရပ်သာေးခပည်သူမျာေးအာေး ပစ် တ်သတ်ခဖတ်ခ ငေ်း 

ရ ကာငို့ ်အရပ်သာေးခပညသ်ူအမျာေးအခပာေး ရသ ံိုေး ဲို့ရပေါသည်။ စစ်အာဏာသ မ်ေး ဲို့သညို့် ရဖရဖာ်ဝေါရ  ၁ 

ရက်ရန ို့မှစ၍ ဂျပနန် ိုငင်အံစ ိုေးရက “အရလေးအနက်စ ိုေးရ မ်ပပူနရ် ကာငေ်း”၁ နငှို့ ်အရပ်သာေး ခပည်သူမျာေး 

ရသရ ကဒဏရ်ာရမှုအရပေါ် “အခပငေ်းအ နရ်ှုတ် ျရ ကာငေ်း”၂ ဂျပနန် ိုငင်ခံ ာေးရရေးဝနက်က ေးနငှို့ ်
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သတငေ်းခပန ်ကာေးရရေးတာဝန ်ံတ ို ို့၏ သရဘာ ာေး ိုတ်ခပန ်ျက်တ င ်ရဖာ်ခပ ဲို့မပ ေး ခဖစ်ပေါသည်။ 

  ို ို့အခပင ်စစအ်ာဏာသ မေ်းမှု အရပေါ် ရှုတ် ျရ ကာငေ်း၃၊ ၎ငေ်းတ ို ို့က ို  န ို့က်ျငသ်ူမျာေးအရပေါ် 

မ  မ်ေးရခ ာက်မှုမျာေးနငှို့ ်ဖ နှ ပ်မှုမျာေးက ို ရှုတ် ျရ ကာငေ်း၄ G7 န ိုငင်ခံ ာေးရရေးဝနက်က ေးမျာေး၏ 

သရဘာ ာေး ိုတ်ခပန ်ျက်မျာေးမှတ ငို့ ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်းနငှို့လ်ည်ေး 

ပူေးရပေါငေ်းရ ာငရ် က် ဲို့မပ ေး ခဖစပ်ေါသည်။ 

 

ခမနမ်ာန ိုငင် ံဒ မ ိုကရရစ အသ ငက်ူေးရခပာငေ်းရရေး၏ အနာဂတ်အရပေါ် နစှ်နစှ်ကာကာ အကျ  ေးလ ိုလာေးမှုရှ  

 ကသညို့် ကျွန်ိုပ်တ ို ို့ ဂျပနန် ိုငင် ံအရပ်ဘက်အဖ ဲြို့အစည်ေးမျာေးအရနခဖငို့ ်ဂျပနန် ိုငင်အံစ ိုေးရ၏ ပ ိုမ ိုခပငေ်း န ်

သညို့် အရရေးယူရ ာငရ် က် ျက်မျာေး မခဖစ်မရန လ ိုအပ်သည်ဟို ယံို ကည်မပ ေး ရအာက်ရဖာ်ခပပေါ 

ရတာငေ်း   ို ျက်မျာေးက ို ခပ လိုပ်လ ိုက်ပေါသည်။ 

 

ငတွှာငာ်းဆ ခုျကမ်ျွှာား 

 

၁။ လူသာေး ျငေ်းစာနာရ ာက် ာေးမှု ရည်ရ ယ် ျက်မျာေးမလှ ဲ၍ ခပည်သူ ို့ဘဏ္ဍာမျာေးက ို အသံိုေးခပ မပ ေး 

ခမနမ်ာန ိုငင်သံ ို ို့ မည်သည်အကူအည အသစမ်ျှ ရပေးအပ်ခ ငေ်းမခပ ရန။် 

 

၂။ လူသာေး ျငေ်းစာနာရ ာက် ာေးမှု ရည်ရ ယ် ျက်မျာေးမလှ ဲ၍ ဂျပနအ်ခပည်ခပည်  ိုငရ်ာ ပူေးရပေါငေ်း 

ရ ာငရ် က်ရရေးရအဂျငစ် မှ လက်ရှ အရကာငအ် ည်ရဖာ်ရ ာငရ် က်လျက်ရှ သညို့် ခမနမ်ာန ိုငင်သံ ို ို့ 

ရပေးအပ် ာေးသညို့် တရာေးဝင ်ခပည်ပဖ ံြို့ မဖ  ေးမှုအကူအည  (ODA) စ မံက နေ်းမျာေးက ို ရပ်တန ို့ ်ာေးရနန်ငှို့ ်

ခမနမ်ာစစ်တပ်နငှို့ ် က်န ွှယသ်ည်ဟို စ ပ်စ ဲ ာေးသညို့် ကိုမပဏ မျာေး အ  ိုပေါ စ မံက နေ်းမျာေးတ င ်

ပေါဝငရ်နခ ငေ်း ရှ မရှ နငှို့ ်ယငေ်းစ မံက နေ်းမျာေး အရကာငအ် ည်ရဖာ်ရနမှုသည် ခမနမ်ာစစ်တပ်အတ က် 

စ ေးပ ာေးရရေးအရ အကျ  ေးအခမတ်မျာေး ရရှ ရစခ ငေ်းရှ မရှ တ ို ို့က ို အခမန ်ံိုေး စံိုစမ်ေးစစ်ရ ေးရန။် 

 

၃။ င်္ျပန ်နိိုငင်တံကာ ပူ်းပပေါင််းပဆာငရွ်က်ပရ်းဘဏ ်(JBIC) နငှို့ ်လမ်ေးပနေ်း က်သ ယ်ရရေးနငှို့ ်မမ  ြို့ ခပဖ ံြို့ 

မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေး  ိုငရ်ာ ဂျပန ်ခပည်ပအရခ  ံအရ ာက်အအံို ရငေ်းနှ ေးခမြှပ်နှမံှု ရကာ်ပ ိုရရေးရှငေ်း (JOIN) 

တ ို ို့က လက်ရှ  ရင ရ ကေးပံို့ပ ိုေးရနသညို့် သ ို ို့မဟိုတ် ရငေ်းနှ ေးခမြှပ်နှ ံာေးသညို့် ခမနမ်ာန ိုငင်နံငှို့ ်

 က်စပ်စ မံက နေ်းအာေးလံိုေးက ို ရပ်နာေး ာေးရနန်ငှို့ ်ခမနမ်ာစစ်တပ်နငှို့ ် က်န ွှယ်သည်ဟို စ ပ်စ ဲ ာေး သညို့် 

ကိုမပဏ မျာေး အ  ိုပေါစ မံက နေ်းမျာေးတ င ်ပေါဝငရ်နခ ငေ်း ရှ မရှ နငှို့ ်ယငေ်းစ မံက နေ်းမျာေး အရကာင ်

အ ည်ရဖာ်ရနမှုသည် ခမနမ်ာစစ်တပ်အတ က ်စ ေးပ ာေးရရေးအရ အကျ  ေးအခမတ်မျာေး ရရှ ရစခ ငေ်း 

ရှ မရှ တ ို ို့က ို အခမန ်ံိုေး စံိုစမ်ေးစစ်ရ ေးရန။် 
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၄။ အ ကပ်ေါ အ ျက် ၂ နငှို့ ်အ ျက် ၃ တ င ်ရတာငေ်း  ို ာေးသညို့် စံိုစမေ်းစစ်ရ ေးမှုမျာေးမှ 

ရတ ြို့ ရှ  ျက်မျာေး အမျာေးသ  ိုတ်ခပနရ်ပေးရနန်ငှို့ ်ခမနမ်ာစစ်တပ်အာေး အကျ  အခမတ်မျာေး 

ခဖစ်  နေ်းရနရစသညို့် စ မံက နေ်းမျာေးမှ ရ ာက်ပံို့မှုမျာေးက ို  ျက် ျငေ်း ရပ်တန ို့ရ်န ်သ ို ို့မဟိုတ် ရိုပ်သ မေ်းရန။် 

 

၅။ ခမနမ်ာန ိုငင်တံ င ်စ ေးပ ာေးရရေးလိုပ်ရ ာငရ်န သညို့် ဂျပနပ်ိုဂဂလ ကကိုမပဏ မျာေးအာေး ခမနမ်ာစစ်တပ်နငှို့ ်

 က်န ွှယ်မှုမျာေး ခဖတ်ရတာက်ရရေး ညွှန ်ကာေးရနန်ငှို့ ်  ိုသ ို ို့လိုပ်ရ ာငန် ိုငရ်န ်ကူည ပံို့ပ ိုေးမှုမျာေး 

ရပေးအပ်ရန။်  က်န ွှယ်မှုမျာေး ခဖတ်ရတာက်ရရေးက ို ခငငေ်း နသ်ညို့် ကိုမပဏ မျာေးအာေး ဂျပနအ်စ ိုေးရ၏ 

ဖ ံြို့ မဖ  ေးမှုပူေးရပေါငေ်းရ ာငရ် က်ရရေးပဋ ညာဉ်၅ နငှို့ ်ကိုလသမဂဂ "စ ်းပွာ်းပရ်းနငှို့ ်လူ ို့အခွငို့အ်ပရ်းဆိိုငရ်ာ 

လမ််းညွှနအ်ပမခခံမူမျာ်း”၆ နငှ်ို့အည  တရာေးဝငအ်ကူအည မျာေး  ျက် ျငေ်း ရိုပ်သ မ်ေးရန။်  

 

ငနွှာကခ်အံငကကွှာငာ်းအ ွှာ 

 

၂၀၁၁  ိုနစှ်တ င ်တ ိုငေ်းခပညအ်ာေး ဒ မ ိုကရရစ အသ ငက်ေူးရခပာငေ်းရန ်ခမနမ်ာစစ်အစ ိုေးရ၏ ကတ ခပ မှုနငှို့ ်

အတ ူဂျပနန် ိုငင်အံစ ိုေးရသည် ခမနမ်ာန ိုငင်သံ ို ို့ သ သာ ငရ်ှာေးသညို့် ရင ရ ကေးအကအူည မျာေးက ို တ ိုငေ်းခပည ်

အ  နရ်င မျာေး အသံိုေးခပ ၍ ရအာက်တ င ်စာရငေ်းရဖာ်ခပသညို့်အတ ိုငေ်း ရပေးအပ် ဲို့မပ ေး  

စတငလ်ိုပ်ရ ာငရ်ရေး လ ယက်ူရစရန ်ဘဏ္ဍာရင ရငေ်းနှ ေးခမြှပ်နှမံှုနငှို့ ်ရ ျေးရင အစ အစဉ်မှ 

ခပည်သူ ို့ဘဏ္ဍာမျာေးက ို အသံိုေးခပ ကာ ဂျပနက်ိုမပဏ မျာေးကလည်ေး ရငန်ှ ေးခမြှပ်နှမံှုမျာေးက ို 

တ ိုေးခမြှငို့လ်ိုပ်ရ ာင ဲ်ို့မပ ေး ခဖစ်ပေါသည်။ သ ို ို့ရာတ င ်၂၀၁၅  ိုနစ်ှနငှို့ ်၂၀၂၀ ရရ ေးရကာက်ပ ဲမျာေးတ င ်

အမျာေးစိုအန ိုငရ်ရှ  ဲို့သညို့် အမျ  ေးသာေးဒ မ ိုကရရစ  အဖ ဲြို့ ျ ပ်ဦေးရ ာငသ်ညို့် အစ ိုေးရတစရ်ပ် 

ကျမ်ေးသစစာကျ န ် ိုမှုအ မေ်းအနာေး မတ ိုင ်င ်ခမနမ်ာစစ်တပ်၏ စစ်အာဏာသ မ်ေးမှုနငှို့အ်တူ 

ဒ မ ိုကရရစ အသ ငက်ူေးရခပာငေ်းမှု ကတ ကဝတ်မှာလည်ေး ကျ  ေးပျက် ဲို့မပ ေး ခဖစ်ပေါ သည်။ 

 

ခမနမ်ာစစ်တပ်သည် ၎ငေ်းတ ို ို့ပ ိုင ်ကိုမပဏ မျာေးနငှို့ ်အခ ာေး အမျ  ေးမျ  ေးရသာ စ ေးပ ာေးရရေးလိုပ်ငနေ်းမျာေးမှတ ငို့ ်

ရင ရ ကေး  ိုငရ်ာ အကျ  ေးအခမတ်မျာေး ရရှ ရနရ ကာငေ်း ခမနမ်ာစစ်တပ်နငှို့ ်စပ်လျဉ်ေးသညို့် ကိုလသမဂဂ 

စံိုစမ်ေးစစ်ရ ေးမှုမျာေးက ရဖာ်ခပ ဲို့မပ ေး ခဖစ်ပေါသည်။ အနဲအ်ယ်ဒ ဦေးရ ာငအ်စ ိုေးရအဖ ဲြို့အ ျ နမ်ှာပင ်

ကာက ယ်ရရေး ဝနက်က ဌာနအာေး ခပည်ရ ာငစ်ိုစာရငေ်းစစမ်ှ စစ်ရ ေး  ငို့မ်ရှ  ဲို့ရပ။၈ ခမနမ်ာစစ်တပ်မှ 

တနည်ေးနည်ေးခဖင်ို့ ပေါဝငပ်တသ်က်ရနသညို့် အစ ိုေးရစ မံက နေ်းမျာေးနငှို့ ်စ ေးပ ာေးရရေးလိုပ်ငနေ်းမျာေးသည် 

စစ်တပ်အာေး အကျ  ေးစ ေးပ ာေးခဖစ်  နေ်းရစသညို့် အလာေးအလာမျာေး ရှ သညို့်တ ိုငရ်အာင ်

စံိုစမ်ေးစစ်ရ ေး ရံမှုမှ ကငေ်းလ တ်ရန ဲို့ပေါသည်။ စစ်တပ်သ ို ို့ ရရာကရ်ှ သ ာေးသညို့် 

အ  ိုပေါအကျ  ေးအခမတ်မျာေးက ို ရ  ိုငခ်ပည်နယ်နငှို့ ်အခ ာေးရသာတ ိုငေ်း ရငေ်းသာေးလူနည်ေးစိုရဒသမျာေးတ င ်

စစ်တပ်နငှို့ ်လံိုခ ံ ရရေးတပ်ဖ ဲြို့ဝငမ်ျာေးက ကျ ေးလ န ဲ်ို့ရသာ လူမ နသ်ညို့်လိုပ်ရပ်မျာေးနငှို့ ်လက်တရလာ 

အာဏာသ မ်ေးမှုတ ို ို့အတ က် ရင ရ ကေးရ ာက်ပံို့ရန ်အသံိုေးခပ  ဲို့သည်မှာ ခငငေ်းက ယ်မရသညို့် 
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ခဖစ်န ိုငရ်ခ တစရ်ပ် ခဖစ်ပေါသည်။ စစ်တပ်သ ို ို့ ရနာက် ပ်အခ ာေးရသာအကျ  ေး အခမတမ်ျာေးအာေး 

ရပ်တန ို့ရ်နမှ်ာ မခဖစ်မရန လ ိုအပ်ပေါသည်။ စ မကံ နေ်းအသစမ်ျာေးအာေးလံိုေးအာေး ရပ်တန ို့ရ်နမှ်ာ 

အရရေးပေါသညို့် လိုပ်ရ ာငမ်ှုတစ် ိုခဖစ်မပ ေး ရှ နငှို့မ်ပ ေး စ မံက နေ်းမျာေးအရပေါ်တ ငလ်ည်ေး  ျက ်ျငေ်းအရရေး 

ယူရ ာငရ် ကမ်ှု လ ိုအပ်ပေါသည်။ 

 

ခမနမ်ာန ိုငင်အံတ က ်ဂျပနန် ိုငင်၏ံ တရာေးဝငအ်ကအူည အရ ာက်အပံို့မျာေး အကျဉ်ေး ျ ပ် 

 

ဂျပနအ်စ ိုေးရသည် ခပည်ပဖ ံြို့ မဖ  ေးမှုအကူအည  (ODA) ပံိုစံခဖငို့ ်ခမနမ်ာန ိုငင်သံ ို ို့ ကက ေးမာေးရသာ 

ပမာဏရှ သည်ို့ ဘဏ္ဍာရရေးအကူအည မျာေးစ ာက ို ရ ာက်ပံို့ရပေး ဲို့မပ ေး ခဖစ်ပေါသည်။ ၂၀၁၈  ိုနစှ ်

ဘဏ္ဍာနစှအ်တ ငေ်း ခမနမ်ာန ိုငင်သံ ို ို့ ခပည်ပဖ ံြို့ မဖ  ေးမှုအကူအည  (ODA) အရနခဖင်ို့ ရ ျေးရင  ဂျပန ်ယနေ်း 

၁.၁၃၆၈  ရ လ ယံ၊ ရ ာက်ပံို့ အကူအည အခဖစ ်ယနေ်း ၃၂၂.၉၆၂ ဘ လ ယံ နငှ်ို့ 

နည်ေးပညာအရ ာက်အပံို့အရနခဖင်ို့ ယနေ်း ၉၈.၄၁၆ ဘ ယ ယံက ို ရပေးအပ် ဲို့သည်။၉ 

အတ အကျအာေးခဖင်ို့  ိုလျှင ်“အရပ်သာေးအစ ိုေးရ အကေူးအရခပာငေ်း” ဟို သမိုတ်သည်ို့ ၂၀၁၁  ိုနစှ ်မှစ၍ 

တရာေးဝငဖ် ံြို့ မဖ  ေးမှုအကအူည  (ODA) အရနခဖင်ို့ ဂျပနအ်ခပည်ခပည်   ိုငရ်ာ 

ပူေးရပေါငေ်းရ ာငရ် က်ရရေးရအဂျငစ်  (JICA) မှတ င်ို့ အကက ေးစာေး အရခ  ံအရ ာက်အံိုစ မံက နေ်း မျာေးက ို 

အရကာငအ် ည်ရဖာ် ဲို့မပ ေးမပ ခဖစ်ပေါသည်။   ိုအ တဲ င ်သ လဝေါ အ ေူးစ ေးပ ာေးရရေးဇိုနန်ငှ်ို့ ၄ငေ်း၏ 

အရခ  ံအရ ာက်အအံိုမျာေး ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေး၊ ရရအာေးဓေါတ်အာေးရပေးစကရ်ံိုမျာေး မ မေ်းမံခပင ်ငခ် ငေ်း၊ 

ရနက်ိုန-်မနတရလေးမ ေးရ ာေးလမ်ေး ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေး၊ ဓာတ်အာေးလွှဲရခပာငေ်းရရေးနငှ်ို့ 

 က်သ ယ်ရရေးရရေးစနစ် မျာေး ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးနငှ်ို့ အရရှြို့-အရနာက် စ ေးပ ာေးရရေးစကကြန ်

ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးတ ို ို့အတ က် ရငေ်းနှ ေး ခမြှ ပ်နှခံ ငေ်းနငှ်ို့ ရင ရ ကေးရ ာက်ပံို့ခ ငေ်းတ ို ို့ ပေါဝငသ်ည်။၁၀ 

 

ဂျပနအ်စ ိုေးရမှ ခမနမ်ာန ိုငင်သံ ို ို့ ရ ကေးမမြှ သက်သာ  င်ို့ရပေးခ ငေ်းသည်လည်ေး အဓ ကအရရေးကက ေးသည်ို့ 

အ နေ်းကဏ္ဍတ င ်ပေါဝငသ်ည်။   ို ို့အခပင ်၂၀၀၂  ိုနစှ်တ င ် ံိုေးခဖတ် ဲို့သည်ို့ 

ရ ကေးမမြှ လ နစ် ာတငရ်ှ ရနရသာ န ိုငင်မံျာေးအတ က် ရ ကေးမမြှ   င်ို့လွှတ်ခ ငေ်းအရ ယနေ်း ၁၂၇.၄ ဘ လ ယံ၁၁ 

အခပင ်၂၀၁၃  ိုနစှ်တ င ်ယနေ်း ၁၈၈.၆ ဘ လ ယံ၁၂ က ိုလည်ေး ရ ကေးမမြှ သက်သာ  င်ို့အခဖစ်   င်ို့ခပ  ဲို့ပေါသည်။ 

  ိုအရာအာေးလံိုေးက ို ခမနမ်ာန ိုငင်သံည် ဒ မ ိုကရရစ အသ ငက်ူေးရခပာငေ်းခ ငေ်းနငှ်ို့အတူ ရရှြို့ က်လ မ်ို့မည်ဟို 

ရမျှာ်မှနေ်းယူ  ျက် ခဖင်ို့ ဂျပနန် ိုငင်သံူ၊ န ိုငင်သံာေးမျာေး၏ အသံိုေးစရ တအ်ခဖစ် 

ရ ာငရ် က် ဲို့ခ ငေ်းခဖစ်သည်။   ို ို့အတူ ခမနမ်ာန ိုငင်တံငရ်ှ ရနသညို့် အရ ကေးမျာေးမှ ၁၉၈.၉ ဘ လ ယံ ယ မ ်

ခပနလ်ည်ရပေးရ ျခ ငေ်းအတ က်က ိုလည်ေး ပံို့ပ ိုေးကူည   ဲို့ပေါသည်။ ၁၃ 
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န ိုငင်တံကာရင ရ ကေးအဖ ဲြို့အစည်ေးမျာေး ရံှ  ခမနမ်ာို့ရ ကေးမမြှ နငှ်ို့ပေါတ်သက်၍ အာရှဖ ံြို့ မဖ  ေးရရေးဘဏ ်(ADB) 

 မံှ ယ ငရ် ကေးမမြှ ရ ကေးကျနမ်ျာေး ရငှေ်းလငေ်းရနအ်တ က် အရမရ ကနရ်ဒေါ်လာ ၅၁၂ သနေ်း န ေးပေါေး နငှ်ို့ 

ကမ္ာို့ဘဏအ်ဖ ဲြို့၏ အဖ ဲြို့အစည်ေးတစ် ိုခဖစ်သည်ို့ န ိုငင်တံကာဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးအဖ ဲြို့အစည်ေး (IDA)  မံှ 

ယ ငရ် ကေးမမြှ ရ ကေးကျနမ်ျာေး ရှငေ်းလငေ်းရနအ်တ က် အရမရ ကနရ်ဒေါ်လာ သနေ်း ၄၃၀ က ို င်္ျပန ်

နိိုငင်တံကာ ပ်ူးပပေါင််းပဆာငရွ်က်ပရ်းဘဏ ်(JBIC) က ရပေါငေ်းကူေးရ ျေးရင  (ရ တတ ရပေါငေ်းကူေးရ ျေးရင ) 

အခဖစ် ရ ာက်ပံို့ ဲို့သည်။   ို ို့ရ ကာင်ို့ပင ်ခမနမ်ာအစ ိုေးရအရနခဖင်ို့ ကမ္ာို့ဘဏန်ငှ်ို့ အာရှဖ ံြို့ မဖ  ေးရရေးဘဏ ်

(ADB)  မံှ ရ ျေးရင သစ်မျာေး ရယူန ိုင ဲ်ို့သည်။ ၁၄ 

 

  ို ို့အခပင ်ဂျပနအ်စ ိုေးရအရနခဖင်ို့ င်္ျပန ်နိိုငင်တံကာ ပူ်းပပေါင််းပဆာငရွ်က်ပရ်းဘဏ ်(JBIC) မှ တ င်ို့ 

ဂျပန ်ကိုမပဏ မျာေး ခမနမ်ာန ိုငင်တံ င ်စ ေးပ ာေးရရေးလိုပ်ငနေ်းမျာေး ရူ ာငန် ိုငရ်န ်ရ ာက်ပံို့ရပေး ဲို့သည်။ 

၂၀၁၃  ိုနစှ်မ ှစ၍ င်္ျပန ်နိိုငင်တံကာ ပူ်းပပေါင််းပဆာငရွ်က်ပရ်းဘဏ ်(JBIC) အရနခဖင်ို့ 

ယ ငမ်မ  ြို့ရတာ်ခဖစ်ရသာ ရနက်ိုနမ်မ  ြို့ ခပဖ ံြို့ မဖ  ေး တ ိုေးတက်ရရေးနငှ်ို့  ာေးဝယ်အ ေူးစ ေးပ ာေးရရေးဇိုန ်

ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးကိုမပဏ တ င ်ရငေ်းနှ ေးခမြှ ပ်နှခံ ငေ်း အပေါအဝင ်စ မံက နေ်း (၁၀)  ို က်ပ ို၍ ရ ာက်ပံို့ ဲို့မပ ေး 

ခဖစ်သည်။၁၅   ိုအ တဲ င ်ခမနမ်ာစစ်တပ်နငှ်ို့  က်စပ်ရနသည်ို့ စစ်တပ်ပ ိုင ်

ခမနမ်ာို့စ ေးပ ာေးရရေးဦေးပ ိုငလ် မ တက် (MEHL)နငှ်ို့ စ ေးပ ာေးရရေးလိုပ်ငနေ်း တ ဲဖက်လိုပ်က ိုငမ်ှုရ ကာင်ို့ 

ရဝဖန ်ံရနရသည်ို့ ဂျပနက်ိုမပဏ  Kirin Holdings Company Ltd.  ၏ Myanmar Brewery Ltd. အာေး 

ဝယ်ယူခ ငေ်း၊၁၆ ခမနမ်ာစစ်တပ် စစ်ရ ာက် ျ ပ်ရံိုေးနငှ်ို့  က်စပ်ရနသည်ို့ (Y Complex 

ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးစ မံက နေ်းအခဖစ် လူသ မျာေးသည်ို့) ရနက်ိုနမ်မ  ြို့လယ် မမ  ြို့ ခပဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးစ မံက နေ်း 

ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးလိုပ်ရ ာငခ် ငေ်းတ ို ို့ ပေါဝငသ်ည်။၁၇ ခမနမ်ာစစ်တပ် မှ 

အာဏာသ မ်ေးမပ ေးမ ကာမ အတ ငေ်း က ရငက်ိုမပဏ က စစတ်ပ်ပ ိုင ်ခမနမ်ာို့ဦေးပ ိုငက်ိုမပဏ နငှ်ို့ တ ဲဖက ်

လိုပ်က ိုငခ် ငေ်းက ို ဖျက်သ မေ်းရ ကာငေ်း  ိုတ်ခပနရ် ကညာ ဲို့သည်။ Y Complex ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေး 

စ မံက နေ်း၁၈နငှ်ို့ ပတ်သက်လျှင ် ကိုလသမဂဂစံိုစမေ်းစစ်ရ ေးရရေး အစ ရင ်ံစာတ င ်ရဖာ်ခပမ ာေးရသာ် 

လည်ေး   ိုစ မံက နေ်းရနရာက ို ခမနမ်ာစစ်တပ် မံှ ငာှေးရမ်ေး ာေးမပ ေး   ိုမှရရှ ရသာ ငာှေးရမ်ေးစရ တ်က ို 

စစ်တပ် အတ က ်ဘဏ္ဍာရင အခဖစ်အသံိုေးခပ ရနသည်ဟို မျာေးစ ာသသံယရှ သည်။၁၉ 

 

ရခမယာ၊ အရခ  ံအရ ာက်အအံို၊ သယ်ယူပ ို ို့ရ ာငရ်ရေးနငှ်ို့  ရ ေးသ ာေးလိုပ်ငနေ်းဝနက်က ေးဌာနက ကက ေး ကပ် 

သည်ို့ အမျာေးခပည်သ ူ ိုငရ်ာ အရခ  ံအရ ာက်အဦေး ရနပံ်ိုရင မျာေးခဖင်ို့ လမ်ေးပနေ်း က်သ ယ်ရရေးနငှို့ ်

မမ  ြို့ ခပ ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေး  ိုငရ်ာ ဂျပန ်ခပည်ပအရခ  ံအရ ာက်အအံို အရငေ်းနှ ေးခမြှပ်နှမံှု 

ရကာ်ပ ိုရရေးရှငေ်း (JOIN) သည် Y Complex ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးစ မံက နေ်း၂၀ အပေါအဝင ်ခမနမ်ာန ိုငင်ရံှ  

စ မံက နေ်း (၅)  ိုအတ က် ဂျပန ်ယနေ်း ၁၇.၇ ဘ လ ယံက ို ခမြှ ပ်နှ ဲံို့မပ ေး ရ ကေးမမြှ အခဖစ် စိုစိုရပေါငေ်း ၁၈.၄ 

ဘ လ ယံက ို အာမ ံရပေး ဲို့သည်။ ၂၁ 
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မှတစု်မျွှာား 

 

 

(၁) ခမနမ်ာန ိုငင် ံခပညတ် ငေ်းရရေးအရခ အရနမျာေး (န ိုငင်ခံ ာေးရရေးဝနက်က ေး MOTEGI Toshimitsu 

၏ သရဘာ ာေး  ိုတ်ခပန ်ျက်) 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000161.html 

 

(၂) ခမနမ်ာန ိုငင် ံ နဒ ိုတ်ရဖာ်မှုမျာေးအတ င ်    ိုက်ရသ ံိုေးမှုမျာေး (ခပန ်ကာေးရရေးဝနက်က ေး 

YOSHIDA Tomoyuki ၏ သရဘာ ာေး  ိုတ်ခပန ်ျက်) 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press1e_000175.html 

 

(၃) G7 န ိုငင်ခံ ာေးရရေးဝနက်က ေးမျာေး၏ သရဘာ ာေး ိုတ်ခပန ်ျက် (၃ ရဖရဖာ်ဝေါရ  ၂၀၂၁) 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000162.html 

 

(၄) ခမနမ်ာန ိုငင်အံတ က် G7 န ိုငင်ခံ ာေးရရေးဝနက်က ေးမျာေး၏ သရဘာ ာေး ိုတ်ခပန ်ျက် (၃ 

ရဖရဖာ်ဝေါရ  ၂၀၂၁) 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000273.html 

 

(၅) ဖ ံြို့ မဖ  ေးမှုပူေးရပေါငေ်းရ ာငရ် က်ရရေးပဋ ညာဉ်သည် ဂျပနဖ် ံြို့ မဖ  ေးရရေးအကူအည မျာေး 

အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရန ် ံိုေးခဖတ် ျက်မျာေး ခပ လိုပ်သညို့အ် ေါ ရအာက်ရဖာ်ခပပေါ 

အရ ကာငေ်းအရာမျာေးအရပေါ် ခ ံ ငံိုစစ်ရ ေးမှုမျာေး လ ိုအပ်သည။် 

၁။ အရတ ေးအရ ေါ် 

(၂) အရခ  ံ ရပေါ်လစ မျာေး 

(က) စစ်ရရေးမဟိုတ်ရသာ ရညရ် ယ် ျက်အတ က် ပူေးရပေါငေ်းရ ာငရ် က်မှုမှတ ငို့ ်

မင မ်ေး ျမ်ေးရရေးနငှို့ ် ျမ်ေးသာ ကယ်ဝမှုက ို ပေါဝငပံ်ို့ပ ိုေးကညူ ခ ငေ်း။ 

 ( ) လူသာေးလံိုခ ံ မှုက ို ခမြှငို့တ်ငခ် ငေ်း 

၃။ အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ခ ငေ်း 

(၁) အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ခ ငေ်း အရခ  ံမူမျာေး 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000161.html
https://www.mofa.go.jp/press/release/press1e_000175.html
https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000162.html
https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000273.html


(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမနမ်ာဘာသာသိို ို့ မပနဆ်ိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပနဘ်ာသာမြစ်သည်) 
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 ။ ဖ ံြို့ မဖ  ေးမှုပူေးရပေါငေ်းရ ာငရ် က်ရရေးအတ က် သငို့ရ်လျာ်မှုက ို အာမ ံန ိုငသ်ညို့ ်

အရခ  ံမူမျာေး (အ  ိုပေါ အရခ  ံမူရအာက်တ င)် 

(က) ဒ မ ိုကရရစ အသ ငက်ူေးရခပာငေ်းမှု   ိုငမ်ာရရေး၊ တရာေးဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရရေးနငှို့ ်

အရခ  ံလူ ို့အ  ငို့အ်ရရေးမျာေး အကာအက ယ်ရပေးရရေးတ ို ို့နငှို့ ်စပ်လျဉ်သညို့ ်

အရခ အရနမျာေး 

( ) ဖ ံြို့ မဖ  ေးမှုပူေးရပေါငေ်းရ ာငရ် က်ရရေးအာေး စစ်ရရေးရညရ် ယ် ျက်အတ က် အသံိုေးခပ ခ ငေ်း 

သ ို ို့မဟိုတ် န ိုငင် ံတကာပဋ ပကခမျာေး ပ ိုမ ို  ိုေးရ ာရစရန ်အသံိုေးခပ ခ ငေ်း အာေးလံိုေးမှ 

ရရှာငရ်ာှေးရရေး 

(ဂ) စစ်ရရေးအသံိုေးစရ တ်မျာေး၊ 

လူအမျာေးအခပာေးရသရကျပျက်စ ေးရစမညို့စ်စ်လက်နက်မျာေးနငှို့ ်ဒံိုေးကျဉ်မျာေး 

တညရ် ာက်မှုနငှို့ ် ိုတလ်ိုပ်မှုမျာေး၊ လက်နက်တငသ် ငေ်းတငပ် ို ို့မှုမျာေး စသညတ် ို ို့နငှို့ ်

စပ်လျဉ်ေးသညို့ ်အရခ အရနမျာေး 

(၆) အရခ  ံမူ ၄ တ င ်အစ ိုေးရပ ိုင ်သ ို ို့မဟိုတ် အစ ိုေးရ  နေ်း ျ ပ် ာေးသညို့ ်

စ ေးပ ာေးရရေးလိုပ်ငနေ်းကက ေးမျာေး သ ို ို့မဟိုတ် ခပညပ်တငပ် ို ို့မှုရအဂျငစ် မျာေးနငှို့ ်

တရာေးဝငရ်ငေ်းနှ ေးခမြှပ်နှမံှုအာမ ံရအဂျငစ် မျာေးကဲို့သ ို ို့ရသာ အစ ိုေးရရအဂျငစ် မျာေး မံ ှ

ကူည ရ ာက်ပံို့မှုနငှို့ ်ဝနရ် ာငမ်ှုမျာေး ကက ေးကက ေးမာေးမာေးရရှ သညို့ ်

စ ေးပ ာေးရရေးလိုပ်ငနေ်းကက ေးမျာေးအတ က် လူ ို့အ  ငို့အ်ရရေး  ိုငရ်ာ တငက်က  အရသေးစ တ် 

စံိုစမ်ေးစစ်ရ ေးမှုမျာေး လ ိုအပ်မပ ေး ၎ငေ်းတ ို ို့ ကျ ေးလ နသ်ညို့ ်လူ ို့အ  ငို့ ်အရရေး ျ  ေးရဖာက်မှုမျာေးက ို 

ကာက ယ်ရန ်အစ ိုေးရမျာေးအရနခဖငို့ ် ပ်တ ိုေးလိုပ်ရ ာင ်ျက်မျာေး လိုပ်ရ ာငသ်ငို့ရ် ကာငေ်း 

  ိုပေါသည။် https://undocs.org/en/A/HRC/17/31 

 

(၇) ခမနမ်ာန ိုငင် ံ ိုငရ်ာ လ တ်လပ်သညို့ ်န ိုငင်တံကာအ ျက်အလကရ်ှာရဖ ရရေးမစ်ရှင ်

“ခမနမ်ာစစ်တပ်၏ စ ေးပ ာေးရရေး အကျ  ေးအခမတ်မျာေး” ၅ ဩဂိုတ်လ ၂၀၁၉ (ခပင ်င ်ျက်မျာေးနငှို့ ် 

ခပ ခပငမ် မ်ေးမံ ျက် ၁၂ စက်တငဘ်ာလ ၂၀၁၉) 

ခပညတ် ငေ်းနငှို့ ်န ိုငင်တံကာစ ေးပ ာေးရရေးလိုပ်ငနေ်းမျာေးမှ ရရှ သညို့ ်စစ်တပ်၏ ဝငရ်င သည ်

လူ ို့အ  ငို့အ်ရရေး ျ  ေးရဖာကမ်ှုမျာေးက ို ကျ ေးလ နရ်နအ်တ က် ၎ငေ်းတ ို ို့၏ စ မ်ေးရ ာငရ်ညက် ို 

ခမြှငို့တ်ငခ်ဖညို့စ် မ်ေးရနရ ကာငေ်း အ  ိုပေါအစ ရင ်ံစာက ရ ာက်ခပ ဲို့မပ ေး ခမနမ်ာစစ်တပ်နငှို့ ်

စစ်တပ်  နေ်း ျ ပ် အသံိုေးခပ ရနရသာ ကျယ်ခပန ို့သ်ညို့ ်ကိုမပဏ က နယ်က် က ိုပေါ  က်န ွှယ်မှုမျာေး 

ခဖတ်ရတာက်ရန ်အ ကံခပ တ ိုက်တ နေ်း ာေးပေါသည။် 

https://undocs.org/en/A/HRC/17/31


(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမနမ်ာဘာသာသိို ို့ မပနဆ်ိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပနဘ်ာသာမြစ်သည်) 
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ရအာက်ရဖာ်ခပပေါ စာမျကန်ာှမျာေးတ င ်သက်  ိုငရ်ာအစ ရင ်ံစာမျာေးအတ က် လငို့ ််ရနရာမျာေး 

ပေါရှ ပေါသည။် 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicIntere

stsMyanmarMilitary.aspx 

 

(၈) ခပညရ် ာငစ်ို စာရငေ်းစစ် ျ ပ်ဥပရဒ (၂၈ ရအာက်တ ိုဘာ ၂၀၁၀)၊ ပိုဒမ် ၃၉ 

https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordSn=9512 

 

(၉) ခမနမ်ာ  ိုငရ်ာ အရခ  ံအ ျက်အလက် (ဂျပန ်န ိုငင်ခံ ာေးရရေးဝနက်က ေးဌာန) 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html#section5 (ဂျပန ်

ဘာသာခဖငို့)် 

 

(၁၀) https://www.jica.go.jp/oda/project/MY-P15/index.html 

ခမနမ်ာန ိုငင်ရံှ   JICA စ မံက နေ်းမျာေး ရခမပံို (ဂျပနဘ်ာသာခဖငို့)် 

https://libportal.jica.go.jp/library/Data/PlanInOperation/SoutheastAsia/030_Mya

nmar.pdf  

အရရှြို့-အရနာက်စ ေးပ ာေးရရေးစင်္ကြံနရ်ဖာ်ရ ာငမ်ှုစ မံက နေ်း 

https://www.jica.go.jp/oda/project/MY-P15/index.html 

 

(၁၁) ခမနမ်ာန ိုငင်၏ံ ရနာကက်ျရ ကေးကျနမ်ျာေးက ို ရလျာ်ရပေးခ ငေ်း အရခ အရန 

(ဂျပနဘ်ာသာခဖငို့)် 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/25/1/pdfs/20130130_02_1.pdf 

 

(၁၂) ခမနမ်ာန ိုငင်အံတ က် အရ ကေးသက်သာ  ငို့ ်ရ ာငရ် က် ျက်မျာေး (န ိုငင်ခံ ာေးရရေးဝနက်က ေးဌာန 

မ ဒ ယာ  ိုတ်ခပန ်ျက်) ၂၆ ရမ ၂၀၁၃ 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000096.html 

 

(၁၃) ခပညရ် ာငစ်ိုသမမတခမနမ်ာန ိုငင်နံငှို့ ်ဂျပန ်တရာေးဝငဖ် ံြို့ မဖ  ေးမှုအကူအည  

သရဘာတူစာ ျ ပ်  ျ ပ်  ိုခ ငေ်း 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicInterestsMyanmarMilitary.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicInterestsMyanmarMilitary.aspx
https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordSn=9512
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html#section5
https://www.jica.go.jp/oda/project/MY-P15/index.html
https://libportal.jica.go.jp/library/Data/PlanInOperation/SoutheastAsia/030_Myanmar.pdf
https://libportal.jica.go.jp/library/Data/PlanInOperation/SoutheastAsia/030_Myanmar.pdf
https://www.jica.go.jp/oda/project/MY-P15/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/25/1/pdfs/20130130_02_1.pdf
https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000096.html


(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမနမ်ာဘာသာသိို ို့ မပနဆ်ိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပနဘ်ာသာမြစ်သည်) 
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https://www.jica.go.jp/english/news/press/2012/130130_02.html 

 

(၁၄) ခပညရ် ာငစ်ိုသမမတခမနမ်ာန ိုငင်ရံတာ်အတ က်  ကာေးခဖတ်ရပေါငေ်းကူေးရ ျေးရင မျာေး၊ 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 ေူးစ ေးပ ာေးရရေးဇံိုဖ ံြို့ မဖ  ေးရရေးကိုမပဏ လ မ တက်တ င ်ရှယယ်ာပေါဝငမ်ှုအတ က် 

ရှယ်ယာရှငမ်ျာေး သရဘာတူစာ ျ ပ်  ျ ပ်  ိုခ ငေ်း၊ JBIC 

https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2015/1215-44764.html 

 

[၁၆] င်္ျပန ်နိိုငင်တံကာ ပူ်းပပေါင််းပဆာငရွ်က်ပရ်းဘဏ ်(JBIC) က Myanmar Brewery Limited က ို 

ဂျပန ်က ရင ်ကိုမပဏ မှ ဝယ်ယူခ ငေ်းအတ က် ရင ရ ကေးရ ာကပံ်ို့ 

https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2015/1125-44174.html 

 

[၁၇] ဂျပန ်ဇ မ ်ပံစစည်ေးစ ေးပ ာေးရရေးလိုပ်ငနေ်းဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတကရ်ရေးမှ ခမနမ်ာစစတ်ပ်က ို လျှ  ြို့ ဝကှစ် ာ ရင ရ ကေး 

ရ ာကပံ်ို့ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/y-complex 

 

[၁၈] ဂျပနက်ိုမပဏ က လိုပ်ရ ာငမ်ည်ို့ ခမနမ်ာန ိုငင် ံအရ  ရ  ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးစ မကံ နေ်းအတ က် ရ ျေးရင ၊ 

င်္ျပန ်နိိုငင်တံကာ ပူ်းပပေါင််းပဆာငရွ်က်ပရ်းဘဏ ်(JBIC) 

https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2018/1218-011714.html 

 

[၁၉]  ျမ်ေးသာေး ကယ်ဝသည်ို့ ဂျပန ်စ ေးပ ာေးရရေးလိုပ်ငနေ်းဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးမှ ခမနမ်ာစစတ်ပ်က ို လျှ  ြို့ ဝှကစ် ာ 

ရင ရ ကေးရ ာကပံ်ို့ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/y-complex 

 

[၂၀] သ လဝေါ  ပ်ကမ်ေး ဂ တစ် မံက နေ်း၊ သ လဝေါ  ပ်ကမ်ေး ဂ တမ်ျာေးရဖာ်ရ ာငရ်ရေးစ မံက နေ်း၊ 

မမ  ြို့ ခပဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေး စ မကံ နေ်း - ရနက်ငေ်း စ မကံ နေ်း၊ တပ်မရတာ်ကာက ယရ်ရေးခပတ ိုက် 

ခပနလ်ည်ဖ ံြို့ မဖ  ေးတ ိုေးတက်ရရေးစ မံက နေ်း (Y Complex) ၊ ရနက်ိုနမ်မ  ြို့လယ် အ  မ်ေးအမတှ်စ မကံ နေ်း 

https://www.join-future.co.jp/english/investments/achievement/ 

https://www.jica.go.jp/english/news/press/2012/130130_02.html
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
https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2015/1215-44764.html
https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2015/1125-44174.html
https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2018/1218-011714.html
https://www.join-future.co.jp/english/investments/achievement/


(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမနမ်ာဘာသာသိို ို့ မပနဆ်ိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပနဘ်ာသာမြစ်သည်) 
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[၂၁] Y Complex စ မံက နေ်းအတ က် အရမရ ကနရ်ဒေါ်လာ ၄၁.၈ သနေ်း (ဂျပန ်ယနေ်း ၄.၇ ဘ လ ယံ န ေးပေါေး) 

ရ ကေးမမြှ အာမ ံခ ငေ်း 

https://www.join-

future.co.jp/english/news/index.php?c=topics_en_view&id=20170728-1 

မမ  ြို့ ခပဖ ံြို့ မဖ  ေးရရေးစ မံက နေ်း - ရနက်ငေ်းစ မကံ နေ်း၊ ၁၂.၇ ဘ လ ယံ ယ မ်န ေးပေါေး ရ ကေးမမြှ အာမ ခံ ငေ်း 

https://www.join-

future.co.jp/english/news/index.php?c=topics_en_view&id=20200317-1 

 

 

ယခုငမတတ ွှာ ပ်ခံလ ွှာနငှူ့ ်ပတသ်က၍် စုံစမ်ား န် 

Mekong Watch 

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

တယ်လ ြိုန််း- 03-3832-5034 

အ ်းပမ်းလ်-info@mekongwatch.org 

 

ငမတတ ွှာ ပ်ခံလ ွှာက  ုအစပပြုသ -  

ayus: Network of Buddhists Volunteers on International Cooperation 

Mekong Watch 
 

ထ ောကခ်ံပါဝငသ်ည  ်အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်း- 

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 

https://www.join-future.co.jp/english/news/index.php?c=topics_en_view&id=20170728-1
https://www.join-future.co.jp/english/news/index.php?c=topics_en_view&id=20170728-1


(အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမနမ်ာဘာသာသိို ို့ မပနဆ်ိိုသည်။ မူရင််းဘာသာမှာ င်္ျပနဘ်ာသာမြစ်သည်) 
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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 

နငှို့ ် အမခာ်းပသာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း (၃) ခို တိို ို့ပေါဝငသ်ည်။  

 


