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မာတိကာ

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား --------------------------------------------------------- ၁
ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၂၀၂၁ ၏ အေျခအေန ----------------------------------------------------- ၂

ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားသည္ စစ္ေကာင္စီအား သက္ဆိုးရွည္ေစျခင္း ---------- ၅

(က) လက္ရွိတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနေသာ လုပ္ကြက္မ်ား -------------------------------- ၈
(ခ) သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စူးစမ္း
ရွာေဖြမႈမ်ား ------------------------------------------------------------------------------ ၁၁
စစ္ေကာင္စီ၏ အႀကီးဆုံးေငြဝင္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း
(MOGE) ---------------------------------------------------------------------------------------- ၁၄
စစ္အာဏာသိမ္းသည့္အေပၚ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ------------------------------ ၁၆
နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား ---------------------------------------------- ၂၁
ႏိုင္ငံတကာေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား ---------------------------- ၂၄

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အေပၚ စီးပြားေရးအရ
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ အား အထိနာေစမည္လား ------------------------- ၂၇

နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္ -------------------------------------------------------------------- ၂၉
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ------------------------------------------------------------------------- ၃၀
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ေလာင္ၿမိဳက္မီးမ်ား ပြားေစျခင္း
စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားတြင္
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနၾကျခင္း
ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၂၁

ရခိုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (AOW) သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ရခိုင္ျပည္ရွိေရနံႏွင္႔ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာေနေသာ
အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေရနံ ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအဖြဲ႔သည္ ဗမာသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အလုပ္ဖြဲ႕ (Burma
Environmental Working Group) ႏွင္႔ Oil Watch South East Asia (OilWatch SEA) တို႔၏
အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္အပါအဝင္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ
တရားမ်ွတမႈွႏွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္း ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ သဘာဝသယံဇာတစီမံကိန္း
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေရနံေစာင္႔ၾကည့္
ေရးအဖြဲ႔၏ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို www.oilwatcharakan.org တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္၊		

၊

infoarakanoilwatch@gmail.com

Download PDF files here :
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အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၀၂၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံ့အာဏာ
သိမ္းယူလိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတစ္ခုလုံးမွာ ၿပိဳက်
လုနီးပါး အေျခယိုင္ခဲ့ရကာ ျပည္တြင္းစစ္ မုန္တိုင္းသည္လည္း တစ္နိုင္ငံလုံးအႏွံ႔မၾကဳံစ
ဖူးေသာ အေျခအေနမ်ိဳးထိ ျပင္းထန္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၄င္းတို႔၏

ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုၾက

သည့္ ျပည္သူမ်ားအား စစ္ေကာင္စီမွ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ရာ ျပည္သူ
(၁၂၀၀) ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး (၇၀၀၀) ေက်ာ္မွာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ေထာင္တြင္း
အက်ဥ္း ခ်ခံေနၾကရသည္။ စစ္ေကာင္စီ၏ အေၾကာက္လြန္ သံသယစိတ္ျဖင့္ ထိန္း
ခ်ဳပ္မႈ၊ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္စပ္မႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈ
မ်ားေၾကာင့္

ျမန္မာျပည္

ဘဏ္စနစ္တစ္ခုလုံးမွ

မ်ားစြာခ်ည့္နဲ႔သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔မွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအား ဆန႔္က်င္သူမ်ားကို အျမစ္ျဖဳတ္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ ထိုးက်
ေနျခင္း၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပတ္ေတာက္ျခင္း
မ်ားအား ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ ေတြ႕ၾကဳံခံစားေနၾကရသည္။
သို႔စဥ္ စစ္ေကာင္စီသည္ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း (၄) ခုမွ သဘာ၀
ဓါတ္ေငြ႕မ်ားအား တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ျခင္းမွ ႏွစ္စဥ္ အခြန္ဘ႑ာေငြ
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိေနသည္။ ယင္းမွာ က တိုင္းျပည္အာဏာကို
ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ထားနိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ပပို႔ကုန္မွ ရရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ စစ္ေကာင္စီသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၅၀၀) ခန္႔
တန္ဖိုးရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းသုံးရန္ ရရွိေသးသည္ျဖစ္ရာ
ကမ္းလြန္သဘာဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားမွ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁.၅) ဘီလီယံမၽွ
ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြရရွိေနေပသည္။
သို႔ျဖစ္၍ စစ္အာဏာသိမ္းမႈဆန္႕က်င္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံျဖစ္ေသာ အမ်ိဳသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) တို႔က
နိုင္ငံတကာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအား နိုင္ငံပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ စစ္ေကာင္စီခ်ဳပ္ကိုင္
ထားေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ
ျပဳလုပ္ရန္အေရးဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအား ေပးေခ်ရမည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို
ေရြးေကာက္ခံရေသာ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕

ျဖစ္ေပၚလာသည္အထိ

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ၾကားခံေငြစာရင္းထံသို႔ ထည့္သြင္းေပးထားရန္ သက္ဆိုင္ရာ
ကုမၸဏီမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
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၂၀၂၁

ခုႏွစ္

ေမလတြင္

ရတနာကမ္းလြန္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း၏

ေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ (Total) သည္ ယင္းစီမံကိန္းမွ သဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္

မုတၱမသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သယ္ယူပို႔

ေဆာင္ေရးကုမၸဏီ (MGTC) မွ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE)
သို႔ ေပးရန္ရွိေသာ အစုေပၚ အျမတ္ေငြမ်ားကို မေပးဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္
ယင္းအစုေပၚ အျမတ္ေငြသည္ရတနာသဘာဝဓာတ္ ေငြ႕စီမံကိန္းမွ အစိုးရအားေပးရန္ရွိ
သည့္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား၏ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမၽွသာရွိၿပီး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ား
အား လုံးမွရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြအားလုံး၏ (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းမၽွသာရွိသည္။
အေမရိကန္နိုင္ငံမွ Chevron၊ ျပင္သစ္မွ Total၊ ထိုင္းနိုင္ငံမွ PTTEP ႏွင့္
ကိုးရီးယားမွ POSCO စေသာ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေနသည့္
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၿပီး စစ္ေကာင္စီအား
အခြန္ဘ႑ာမ်ား ေပးေဆာင္ကာ တရားဝင္ျဖစ္ေစမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ႐ုံမၽွမက
၎မဟာစီမံကိန္းမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ေနၾကဆဲပင္ ရွိေသးသည္။ ထို႔အျပင္ရန္ကုန္၏ ေတာင္
ဖက္ကမ္းလြန္ႏွင့္
ေငြ႕သိုက္မ်ားကိုပင္

ရခိုင္ကမ္းလြန္ရွိ

အသစ္ထပ္မံေတြ႕ရွိထားေသာသဘာ၀

ဓာတ္

စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္

ေနၾကသည္။ နိုင္ငံေပါင္း (၁၃) နိုင္ငံမွ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီ (၁၆) ခုမွျမန္
မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ အဓိကရွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၾကၿပီး ဆြစ္
ဇာလန္ အေျခစိုက္ Transocean ကုမၸဏီႏွင့္ အေမရိကန္မွ USMcDermott International ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ ေနာက္ထပ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း တစ္ဆင့္ခံလုပ္ငန္းမ်ားမွ
အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိေနၾကသည္။
ဂ်ပန္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ MITSUI Oil Exploration ကုမၸဏီ (MOECO) တစ္ခု
တည္းသာလၽွင္ ေအာင္တိုဘာလကုန္အပိုင္းတြင္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ေသာစီမံ ကိန္းအသစ္တစ္
ခုမွ ၎၏ ရင္းႏွးျမႇ
ီ ဳပ္ႏမႈ
ွ ံ မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းကာ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ ႏုတ္
ထြက္သြားခဲ့သည္။
နိုင္ငံတကာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား
၏

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို

လ်စ္လ်ဴရႈကာ

စစ္အုပ္စုႏွင့္ပူးေပါင္းကာ

ကိုယ္က်ိဳးရွာသူ

မ်ားအျဖစ္ အမဲစက္အစြန္းအထင္းခံကာ ယင္းတို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
အႏၲရာယ္ၾကားထဲ၌

ဆက္ဆက္လုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည္။

တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေန

ေသာ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ (PDF) မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ လၽွပ္
စစ္ဓါတ္အားေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားစသည့္ စစ္ေကာင္စီ၏ အေျခခံအ
ေဆာက္အဦးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားလာၾကၿပီး ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ားကိုပါ တိုက္ခိုက္
မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PDF) သည္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္မွ ေအာင္တို
ဘာလ (၆) ရက္အတြင္း ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားအပါအ၀င္ တိုက္ခိုက္မႈအႀကိမ္ေပါင္း(၉၅၀)
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတြင္ (၂၁၃) ခုမွာ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
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နိုင္ငံတကာ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေန
ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အနည္းဆုံး (၂) ႏွစ္အထိ တစ္ဖက္သတ္ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္
၎တို႔၏ ဂုဏ္သေရကို ဆယ္ႏိုင္စရာရွိသည္။ ယင္းသို႔ ရပ္ဆိုင္းရျခင္းကို ဆူပူအုံႂကြျခင္း၊
စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ရန္ျပဳခံရျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ရန္ျပဳခံရသည့္ အေျခအေနၾကဳံ
ေတြ႕ႏိုင္ျခင္းစသည့္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္ (PSC)
တြင္ ပါရွိေနက်ျဖစ္သည့္ ေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုကို ကိုးကားကာ ေရွာင္လႊဲမရေသာအေျခ
အေနမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေၾကာင္းျပနိုင္သည္။
အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကို
အေရးတယူေျပာဆိုေလ့ ရွေသာ
ိ
နိုင္ငံတကာအစိုးရအဖြ႕မ်ားသည္
ဲ
ယခင္ စီးပြားေရးပိတ္
ဆို႔အေ
 ရးယူၿပီးျဖစ္ေသာနိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္လုပ္ငန္း (MTE)
ႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္း (MGE) မ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ေရနံသဘာ၀ ဓာတ္
ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အေပၚတြင္လည္း အေပၚယံသေဘာမဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး
ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ၎တို႔နိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာ
သိမ္းစစ္ေကာင္စီအား မည္သည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကိုမွ မေပးသြင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရ
မည္။ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္ေကာင္စီအား အခြန္အခမ်ားေပး
သြင္းေနမႈကို အေစာတလ်င္ရပ္ဆိုင္းၿပီး ယင္းတို႔ကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ၾကားခံေငြ
စာရင္းထဲသို႔ ထည့္သြင္းျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ တိုးခ်႕ျဖစ္
ဲ ေစ၊ အသစ္ျဖစ္ေစ၊ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕သစ္မ်ား စမ္းသပ္ရွာေဖြတူးေဖာ္မႈမ်ားအပါအဝင္ လက္ရလု
ွ ိ ပ္ကိုင္ေနေသာ စီမံ
ကိန္းမ်ားအားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္
ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။
ဤအစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္၌ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ား၏
ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ား၊ ယင္းတို႔၏ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္
နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည္။
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ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားသည္
အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအား သက္ဆိုးရွည္ေစျခင္း
စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ျမန္မာျပည္သည္ ျပည္
တြင္းစစ္တစ္ခုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ေဖာက္ခြမႈဲ မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္
ျဖစ္ပြားၿပီး စီးပြားေရးၿပိဳလဲကာ မၾကဳစဖူ
ံ းေသာ အေျခအေနဆိုးသို႔ သက္ဆင္း ခဲ့ရသည္။
သို႔စဥ္မွာပင္ စစ္ေကာင္စီသည္ ႐ုရွားထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄.၇) သန္း တန္းဖိုး
ရွေသာ
ိ
ေရဒါပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ႐ုရွားေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္
ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ပ်မ်ားအတြ
ံ
က္ သေဘာတူညီမႈ ရယူနိုင္ခဲ့သည္။1 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ဇူလိုင္လတြင္ စစ္ေကာင္စီသည္ အေဝးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္ခတ္နိုင္သည့္ ဆုံလည္လက္နက္
မ်ားကို အိႏယမွ
ၵိ
တင္သြင္းခဲ့သည္။2
စစ္ေကာင္စီ၏ အဓိကေငြ၀င္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
လုပ္ငန္းသည္ တစ္ျပည္လုံးမွ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ား၏ ပစ္
မွတ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက
တည္းက တိုင္းျပည္၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံ အရင္း
အျမစ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္မွရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာတြင္လည္း အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။
၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃.၃) ဘီလီယံအထိ
တန္ေ
 ၾကးရွိခဲ့ရာ ယင္းမွာ တိုင္းျပည္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးမားဆုံး ျပည္ပပို႔ကုန္
ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္အားလုံး၏ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ စစ္ေကာင္စီသည္ ယင္းသဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈတစ္ခုတည္းမွပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံ ေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။3
လက္ရွိတြင္ စစ္ေကာင္စီသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို
ရတနာ၊ ရဲတံခြန္၊ ေဇာတိကႏွင့္ ေရႊဟူေသာ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ (၄) ခုမွ ရရွိေနသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ၀ယ္ယူတင္သြင္းေသာ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္
တ႐ုတ္နိုင္ငံမ်ားမွ ေပးေဆာင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္ စာရင္းဇယား၊ ကိန္း
ဂဏန္းမ်ားကို ယေန႔ေခတ္တြင္ အလြယ္လင့္တကူရရွိနိုင္သည့္တိုင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ စစ္ေကာင္စီအား ေပးေခ်ရသည့္ အခြန္အခေပးေငြမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ တိက်ေသာစာရင္းဇယားမ်ားကို အတတ္နိုင္ဆုံး သိုသိပ္စြာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားခဲ့
ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္
ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (MEITI) မွ ျပဳစုထားသည့္ ျပည့္စုံၿပီးယုံ
ၾကည္အားထားႏိုင္ေသာ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စာရင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္
နိုင္သည္။
၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စစ္ေကာင္စီသည္ ကမ္းလြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
လုပ္ကြက္ (၄) ခုမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမွ အခြန္ဘ႑ာ ဝင္ေငြ
အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံ နီးပါးရရွိခဲ့သည္။4 ၎ျပင္ စာခ်ဳပ္ပါခြဲေဝ
မႈျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၈၅) သန္းမၽွ တန္ဖိုးရွိသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ
 ႕မ်ားကို
ျပည္တြင္းသုံးအျဖစ္ရရွိခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
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သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ (၄) ခုမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၅) ဘီလီယံမၽွ အျမတ္
အစြန္းရရွိခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းသုံးရန္ရရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေ
 ငြ႕မ်ားကို ျပည္တြင္း သုံး လို
အပ္ခ်က္မ်ားအားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳၿပီး
ယင္းတို႔အား ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE)မွ ႀကိဳးကိုင္စီမံသည္။
ယင္းမွရရွိေသာ အေမရိကန္ေ
 ဒၚလာ (၁.၅) ဘီလီယံ၏ (၈၉) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာ့ေရ
နံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) သို႔ စီးဝင္ၿပီး (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသို႔ေရာက္ရွိသည္။

Burma government revenues from the four offshore producing fields 2017-186

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းသည္ စာခ်ဳပ္ပါ အခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္းကာလမွာ ကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား
ဦးစီးဌါနအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၁၀၀) မၽွ ထပ္မံဝင္ေငြရရွိမည္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ပါ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေ
 ငြ႕၏ ေစ်းႏႈန္း
သည္ နိုင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈအေပၚတြင္ မူတည္သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္ရာ တစ္ကမၻာလုံး ေရ
နံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ေနေသာ ယခုကာလတြင္ စစ္ေကာင္စီသည္ သဘာဝဓာတ္
ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈမွ ဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
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စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
လုပ္ကြက္မ်ား၏ အခ်က္အလက္သစ္မ်ား
ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္
(၅၁) ကြက္ရွိၿပီး ၎တို႔ကို စမ္းသပ္ရွာေဖြရန္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားအား
တင္ဒါေခၚယူသည္။ ေတြ႕ရွိပါက တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းနိုင္သည္။
ေနာက္ဆုံးေခၚယူခဲ့ေသာ တင္ဒါမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကျဖစ္ၿပီး လုပ္ကြက္ေပါင္း (၂၀) အား
စမ္းသပ္ရွာေဖြရန္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ကြက္ေပါင္း (၁၈) ခုမွာ စမ္းသပ္
ရွာေဖြရန္ သို႔မဟုတ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည္။7
တင္ဒါေခၚယူေရာင္းခ်ထားေသာ ယင္းလုပ္ကြက္ (၃၈) ကြက္တြင္ လုပ္ကြက္
(၈) ကြက္မွာ လက္ရွိတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနၿပီးျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ (၃) ကြက္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အမ်ားအျပားေတြ႕ရွိထားကာ တူး
ေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီး အျခားလုပ္ကြက္ (၆) ကြက္မွာကား စမ္းသပ္ရွာ
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ေဖြေနၾကဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ က်န္ေသာလုပ္ကြက္ (၂၁) ကြက္မွာ ကုမၸဏီမ်ားက စမ္း
သပ္ရွာေဖြၿပီးေနာက္ လက္ေလၽွာ့ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေပါင္း (၁၃) နိုင္ငံမွ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီေပါင္း (၁၇) ခု
သည္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေ
ဝ
ခံစားေရးစာခ်ဳပ္ (PSC) မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ေနၾကၿပီး ေနာက္ထပ္ ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း
တြင္းတူးစင္မ်ား၊ စမ္းသပ္ရွာေဖြေရးသေဘၤာမ်ားစသည့္ နည္းပညာႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ
မ်ားဆိုင္ရာ တစ္ဆင့္ခံလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အျပင္ ဦးမိုင္ကယ္မိုးျမင့္ ပိုင္ေသာ (MPRL) ကုမၸဏီႏွင့္ MPEP
ကုမၸဏီ၊ ဦးခင္ေမာင္ေအးပိုင္ေသာ Century Bright Gold ကုမၸဏီစသည့္ ျမန္မာ့ကုမၸဏီ
(၃) ခုသည္လည္း နိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကလ်က္ရွိသည္။

(က) လက္ရွိတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနေသာ လုပ္ကြက္မ်ား
ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္
၂၀၁၉

ခုႏွစ္ကတည္းကပင္

ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္သည္

တစ္ခု

တည္းေသာ အႀကီးမားဆုံး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး
သည့္ေနာက္တြင္ ယင္းဘ႑ာတိုက္ႀကီးကို ပိုမိုခိုင္မာေစေသာ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ရပ္
အျဖစ္ (POSCO) ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၁၅) သန္း ရင္းႏွးျမႇ
ီ ဳပ္ႏကာ
ွံ
ေရႊ
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း၏ တတိယအဆင့္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ဟြန္ဒိုင္းအႀကီးစား
စက္မႈလုပ္ငန္းသည္ တန္ခ်န္ိ (၂၇၀၀၀) ဆန္႔သာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပို႔လႊတ္စႀကၤန္တစ္ခု
ကို တည္ေဆာက္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ဆင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သိုေလွာင္နိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္လာေစမည္ျဖစ္သည္။8
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၇၃) သန္းခန္႔ တန္ဖိုးရွေသာ
ိ
ေရႊသဘာဝဓာတ္ေ
 ငြ႕
စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရးတြင္းသစ္မ်ား
ပါရွသည္
ိ
။ ယင္းဒုတိယအဆင့္သည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္
ရြက္ေနၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ
USMcDermott International ကုမၸဏီႏွင့္ general electric ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Baker
Hughes ကုမၸဏီမ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရသည္
ွိ
။9
ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကို စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္လည္း
ဆက္လက္လည္ပတ္တိုးခ်ဲ႕နိုင္ရန္

တစ္ဆင့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္မည့္

နိုင္ငံတကာ

ကုမၸဏီမ်ားကို ငွားရမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ နိုဝင္ဘာလအထိ ဆြစ္ဇာလန္
အေျခစိုက္ Transocean ကုမၸဏီ၏ တြင္းတူးစင္ Deepwater Nautillus ကို တစ္ေန႔
လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃၅၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္း အသုံးျပဳခဲ့သည္။ Transocean
ကုမၸဏီသည္ ၎၏ တြင္းတူးစင္မ်ား ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေလ့ရေ
ွိ သာ ၎တို႔၏အစဥ္အလာကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ
စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္တြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ၎၏
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AOW graph: Burma natural gas exports 2000-2021, annual average10
တြင္းတူးစင္ တည္ေနရာ သိုဝွက္ထားခဲ့သည္။11 POSCO သည္ Norwegian Electr Geoservices မွ တဆင့္ Norwegian North Sea Shipping ကုမၸဏီ၏ ရွာ ေဖြေရးသေဘၤာ
Atlantic Guardian ကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၾသဂုတ္လအထိ ငွားရမ္းရွာေဖြခဲ့သည္။12
အေမရိကန္ကုမၸဏီ Diamond Offshore ပိုင္ တြင္းတူးစင္ Ocean Monarch ကိုလည္း
POSCO ကုမၸဏီသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့သည္။

ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္
ရတနာသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုတာမၽွ အစိုးရအား
ဝင္ေငြမ်ားစြာရွာေဖြေပးခဲ့သည့္ လုပ္ကြက္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ၌ကား သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
မ်ားမွာ ကုန္ခန္းသေလာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ Total ကုမၸဏီမွ အမူေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္က
ရတနာစီမံကိန္းအား ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။13
သို႔ရာတြင္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ Total က ဧၿပီလ အေစာပိုင္းတြင္ စစ္အာဏာကို
သိမ္းမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ရတနာစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္း
တပ္ေခါက္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေ
 ၾကာင္း သတိေပးေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တြင္းသစ္တူးျခင္းမ်ား
ႏွင့္ ရတနာစီမံကိန္းအား သက္တမ္းဆက္နိုင္ေရးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့သည္။
ရတနာစီမံကိန္းတြင္ Total ၏ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ PTTEP ကုမၸဏီမွ ရတနာႏွင့္
ပတၱျမားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္

ထုတ္လုပ္ေရး တြင္းသစ္ (၂)

တြင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ တတိယတြင္းသစ္ကို တူးေဖာ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။14 သို႔ျဖင့္ Total
ကုမၸဏီသည္ ယင္းတြင္းသစ္မ်ားအား အတည္ျပဳၿပီး ယင္းတို႔၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
ထည့္ဝင္ျခင္းအားျဖင့္

ေနာက္ထပ္ထြက္ရွိလာမည့္

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားအေပၚ

အက်ိဳးအျမတ္ရယူရန္ အသင့္ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။
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၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ Total ကုမၸဏီႏွင့္ ဒုတိယရွယ္ယာအမ်ားဆုံးပိုင္ဆိုင္ ေသာ
Chevron/ Unocal15 ကုမၸဏီတို႔သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ မုတၱမ
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီ MTGC မွ အစုေပၚ အျမတ္ေငြမ်ားကို
နိုင္ငံပိုင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အား ခြဲေဝျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထား
ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ထားေသာ EITI အစီရင္ခံစာမွ အခ်က္
အလက္မ်ားကို မူတည္၍ တြက္ခ်မႈမ်ားအရ ယင္းရပ္ဆိုင္းထားေသာ အစုေပၚ အျမတ္
ေငြမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၄၀) ခန႔္မၽွသာျဖစ္သည္။ ယင္းသည္
ရတနာစီမံကိန္းမွ အစိုးရအား ေပးရန္ရွိေသာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား၏ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမၽွသာ
ရွိၿပီး ကမ္းလြန္စီမံကိန္း (၄) ခုမွ ျမန္မာအစိုးရရွိေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံ၏
(၄) ရာခိုင္ႏႈန္းမၽွသာ ရရွိေပသည္။16

ရဲတံခြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္
၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကပင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနခဲ့ေသာ ရဲတံခြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
လုပ္ကြက္သည္ ယခုတြင္ ကုန္ခမ္းလုနီးပါးျဖစ္လည္သည္ျဖစ္ရာ စစ္တပ္မွ အာဏာမ
သိမ္းမီကပင္ စီမံကိန္းမွ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလၽွာ့ခ်ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ စီမံကိန္း၏ အဓိကကုမၸဏီျဖစ္သည့္ မေလးရွားမွ Petronas ကုမၸဏီ၏
ထုတ္လုပ္မႈ အလြန္အမင္းက်ဆင္းလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တစ္စုံတရာ
မထုတ္ျပန္မခ်င္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
“မလႊဲမေရွာင္သာ အေျခအေန” အျဖစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ မ်ားစြာ
ထူးဆန္းလွသည္ကား မဟုတ္ေခ်။17
Petronas ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးတူ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား
ကို ဝယ္ယူသူလည္းျဖစ္ေသာ ထိုင္းကုမၸဏီ PTTEP သည္ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္သည့္
ရွယ္ယာရွင္မ်ားအစီရင္ခံစာတြင္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အလားအလာ ေကာင္းမ်ားကို အဓိပၸာယ္
ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ႏွင္းဆီနီပုံကို ေရးဆြဲထားၿပီး ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
၏ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ ျပန္စႏိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။18

ေဇာတိက သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္
ရတနာႏွင့္
ေလာက္နီးပါး

ရဲတံခြန္စီမံကိန္းမ်ားမွ

အသက္ငင္ေနၿပီးျဖစ္၍

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ

ေဇာတိက

ကုန္ခမ္းသ

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းသည္

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ခိုင္မာၿပီးႏွစ္ရွည္ရရွိနိုင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕အရင္းအျမစ္ျဖစ္လာသည္။
ေဇာတိကစီမံကိန္း၏ ေအာ္ပေရတာကုမၸဏီျဖစ္ေသာ PTTEP သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္
ရဲတံခြန္တြင္းမ်ားမွ ေလ်ာ့က်လာေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထြက္ႏႈန္းအစား ေဇာတိက၌
တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ရန္ အစဥ္အစီရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္၏ ကေသာင္းကနင္း မၿငိမ္သက္
မႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။19
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(ခ) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စူးစမ္း
ရွာေဖြမႈမ်ား
မုတၱမ M3 လုပ္ကြက္
M3 လုပ္ကြက္တြင္ ရွယ္ယာ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ Mitsui Oil Exploration (MOECO) သည္ ၂၀၂၁ ခု၌ ေအာင္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္
စီမံကိန္းမွ ႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ထိုင္းကုမၸဏီ PTTEP သည္ M3 စီမံကိန္း၏ ရွယ္
ယာအားလုံးကို ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္လာသည္။20 တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီ Mitsui Oil Exploration (MOECO) မွ ရွယ္ယာ အနည္းငယ္ပါဝင္သည္။ M3 စီမံကိန္းမွ
ထြက္ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရန္ထက္ ဧရာဝတီတိုင္း
က်ိဳကၠယ္တြင္ (၆၀၀) မဂၢါဝပ္ထုတ္လုပ္နိုင္ေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတည္
ေဆာက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း လွိုင္သာယာစက္မႈဇုန္သို႔ သြယ္တန္းပို႔ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။
ယင္းလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံအတြက္ အဓိကသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အရင္းအျမစ္မွာ
M3 လုပ္ကြက္ျဖစ္ၿပီး ေဇာတိက လုပ္ကြက္မွ ျပည္တြင္းသုံးရွယ္ယာအျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရ
ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကိုလည္း လိုင္းခြဲျဖင့္ သြယ္ယူအသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ PTTEP သည္
ယင္းစီမံကိန္းကို BOT စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ (၂၀) လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
(၂) ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။21
၂၀၂၀

ခုႏွစ္

ဒီဇင္ဘာလတြင္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ဦးေဆာင္

ေသာ အစိုးရသည္ M3 လုပ္ကြက္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္ အားစက္႐ုံစီမံကိန္း (၂) ခုစလုံး
ကို ဆက္လုပ္ရန္သေဘာတူခဲ့ေသာ္ျငား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စစ္အာဏာသိမ္း
စစ္ေကာင္စီသည္ M3 လုပ္ကြက္၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းကိုသာလၽွင္
လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လၽွပ္စစ္စက္႐ုံစီမံကိန္းမွာ ၾကန႔္ ၾကာေနဆဲျဖစ္သည္။22

ရခိုင္ကမ္းနီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား
ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ေသာ A6 ႏွင့္ A7
လုပ္ကြက္မ်ားအား ၾသစေၾတလ် ကုမၸဏီ (Woodside) မွ ဦးေဆာင္ကာ ရွာေဖြေရးႏွင့္
ထုတ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ၿပီး Total ကုမၸဏီႏွင့္ Shell ကုမၸဏီ
မ်ားမွာလည္း ရွယ္ယာပါဝင္သည္။
A6 လုပ္ကြကသ
္ ည္ စစ္ေကာင္စီအတြက္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာတိက
ု ္ တစ္ခုျဖစ္လာ
ဖြယ္ရွိသည္။ Woodside သည္ A6 ၌ တြင္း (၁၀) တြင္း တူးရန္ စီမံထားၿပီး လက္ရွိ
ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ ရန္ကုန္သို႔သြယ္တန္းထားေသာ ပိုက္လိုင္းမွတဆင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
ကုဗေပ (၂.၂) ထရီလီယံအထိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္သည္။ အေစာဆုံးအေနျဖင့္ A6
၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သည္ ၂၀၂၄-၂၅ ခုႏွစ္တြင္ တင္ပို႔ရန္ အသင့္အေနအထားသို႔
ေရာက္ရွိနိုင္ၿပီး ယင္းအခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ႏႈန္း လုံးလုံးလ်ားလ်ား က်ဆင္းလာေသာ
သို႔တည္းမဟုတ္ ရပ္တန႔္သြားေသာ ရတနာစီမံကိန္း၏ ဓာတ္ေငြ႕ေနရာတြင္ အစားထိုး
ရန္ျဖစ္သည္။
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Woodside သည္ စူးစမ္းရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ၿပီး အသင့္တင္ပို႔ေရာင္းခ်နိုင္
သည့္အဆင့္ထိ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဆင့္သေ
ို႔ ရာက္သည့္အခါ Total ကုမၸဏီ
သည္ စီမံကိန္း၏ အဓိကတာဝန္ခံ ေအာ္ပေရတာျဖစ္လာကာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE)၊ စစ္ေကာင္စီတို႔ႏွင့္ အဓိကရွယ္ယာရွင္ျဖစ္လာမည္။ ထိုအ
ခါ MOGE သည္ စီမံကိန္းမွ ရွယ္ယာ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ Woodside ႏွင့္ Total ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ A6 ၏
လုပ္လက္စလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆိုင္းငံ့လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လတြင္
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ၎တို႔ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ေနေၾကာင္း
Woodside က ေျပာဆိုခဲ့သည္။
A6 ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ A7 လုပ္ကြက္၌ စူးစမ္းရွာေဖြမႈမ်ားကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ဇႏၷဝါရီလက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္နိုင္ေလာက္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေ
 ငြ႕ပမာ
ဏကို မေတြ႕ရွိခဲ့ရေပ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္၌ Woodside ႏွင့္ Shell ကုမၸဏီ မ်ားသည္ A7
၌ ထပ္မံစူးစမ္းရွာေဖြၾကဦးမည္လားဆိုသည္မွာ သဲကြဲမႈမရွိေသးေပ။

ရခိုင္ကမ္းေ၀း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္
ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ
 ႕ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း ၾသစေၾတ
လ်အေျခစိုက္ Woodside ကုမၸဏီသည္ပင္ အဓိကေအာ္ပေရတာ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုးရီး
ယားမွ POSCO ႏွင့္ တ႐ုတ္မွ CNPC တို႔သည္ AD7, AD1 ႏွင့္ AD8 တို႔တြင္ ပူးတြဲရွယ္
ယာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္က AD7 တြင္ ပမာဏတိတိက်က် မသိနိုင္ေသာ
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး Woodside သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီႏွင့္
ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားတြင္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ AD1 ႏွင့္ AD8 လုပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း
စမ္းသပ္တြင္းမ်ား တူးေဖာ္ခဲ့သည္။ Woodside သည္ ၾသဂုတ္လတြင္ စမ္းသပ္တြင္း
သစ္မ်ားတြင္

စီးပြားျဖစ္နိုင္ေလာက္ေသာ

ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏကို

မေတြ႕ရွိရေ
 ၾကာင္း

ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း Woodside ႏွင့္ CNPC သည္ ေနာက္ထပ္ရွာေဖြမည့္ကိစၥကို
အၿပီးသတ္စြန႔္လႊတ္ျခင္းကား မရွိေသးေပ။23 POSCO ႏွင့္ Woodside သည္ ရခိုင္ျပည္
ေျမာက္ ပိင
ု ္းရွလ
ိ ပ
ု က
္ ြကမ
္ ်ားတြင္ လုပင
္ န္းမ်ားေရွ႕ဆက္တိုး၍ လုပက
္ င
ို ္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ
ယင္း လုပ္ကြက္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အနီးရွိ ေရႊသဘာဝဓာတ္
ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ဖြယ္ရွိသည္။

အျခားေသာ စမ္းသပ္ရွာေဖြမႈမ်ား
အျခားေသာ စမ္းသပ္ရွာေဖြမႈစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အဓိကရွယ္ယာပါဝင္ေသာ အီတ
လီမွ Eni ၊ ဒတ္ခ်မွ္ Berlanga ႏွင့္ ကေနဒါမွ CFG ကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္အာဏာသိမ္း
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ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္

၎တို႔၏

စီမံကိန္းမ်ား၊

လက္ရေဆာင္
ွိ
ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကပင္ အသံတုန္ခါလိႈင္းျဖင့္ စမ္းသပ္ရွာေဖြေနခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၂၁
ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ စင္ကာပူတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ဒတ္ခ်ကု
္ မၸဏီ Berlanga ကို
အျခားကုမၸဏီမ်ားအား တင္ရေနေသာ
ွိ
ေႂကြးၿမီ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆) သန္း
ကိ24
ု မေပးနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
စစ္ေကာင္စီကေသာ္လည္းေကာင္း Berlanga ကုမၸဏီကေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စုံ
တစ္ရာ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွေခ်။
ိ
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စစ္ေကာင္စီ၏ အႀကီးဆုံးေငြဝင္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE)
လုံးလုံးလ်ားလ်ား နိုင္ငံပိုင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း
(MOGE) သည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း
မ်ားအတြက္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ပိုင္ခြင့္၊ လက္မွတ္ထိုးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ
တစ္ခုတည္းေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး
မင္းေအာင္လိႈင္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွရရွိေသာ
အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဦးေအာင္သန္း
ဦးအား လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးအသစ္အျဖစ္ ခန႔္အပ္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဦးဝင္းရွိန္မွာ ဝန္ႀကီးအသစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွရရွိေသာ

ဝင္ေငြမ်ားသည္

စစ္ေကာင္စီအတြက္

အဓိက ဘ႑ာတိုက္ႀကီးျဖစ္လာ သည့္အတြက္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းကပင္ ျမန္မာ့
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍
လၽွို႕ဝွက္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမ်ားကို ဖုံးကြယ္ထားၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း
မရွင္းေသာ အေမွာင္ေပစြန္းေနသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ထားသည့္ စစ္အုပ္
စုေနာက္ခံအစိုးရအား အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဖြင့္ေပးရန္ ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။
ယင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္
သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (EITI) သည္ ျမန္မာအစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အပါ
အဝင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီအမ်ားစု (ကုမၸဏီတစ္ခုမက်န္မဟုတ္ေခ်) ၏
ျပဳစုထားေသာ စာရင္းအင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာ MOGE ၏ စာရင္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ
အပိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ကြာဟခ်က္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) မွ ရရွေသာ
ိ
အခြန္ဘ႑ာဝင္
ေငြမ်ားထဲမွ (၄၅) ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနသို႔ ဝင္ေငြမ်ားအျဖစ္ႏွင့္၊
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေငြတိုက္ဦးစီးဌာနသို႔ နိုင္ငံေတာ္ထည့္ဝင္ေငြမ်ား
အျဖစ္လည္းေကာင္း ေရာက္ရသြ
ွ ိ ားသည္။ က်န္ေသာ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္
ဘ႑ာေငြမ်ားမွာ

ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ၏

အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္

သုံးစြျခင္
ဲ းမရွဘဲ
ိ ။

“အျခားေသာေငြစာရင္းမ်ား’’ ထဲတြင္ ထည့္သြင္းလွ်ဳ႕ဝွ
ိ က္ထားသည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ
ႏွစ္တြင္ EITI ၏ အစီရင္ခံစာအရ ယင္းႏွစ္တြင္ MOGE သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
(၅၀၄) သန္းကို “အျခားေသာေငြစာရင္းမ်ား’’ သို႔လေျပာင္
ႊဲ
းခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ဘ႑ာေရးႏွစ္ အကုန္တြင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) သည္
ယင္း “အျခားေသာ ေငြစာရင္းမ်ား” တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄.၆) ဘီလီယံအထိ
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တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း စုေဆာင္းနိုင္ခဲ့သည္။25 နိုင္ငံတကာေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕
ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ေပးေခ်ရမည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို စင္ကာပူႏွင့္ အျခားနိုင္ငံ
မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာ့နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ (MFTB) ၏ MOGE
စာရင္းထံသို႔ လႊေျပာင္
ဲ
းၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ POSCO ကုမၸဏီသည္ ေရႊသဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း အတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ Singapore Overseas Chinese Banking
Corporation (OCBC) ၌ MFTB စာရင္းတစ္ခုကို ဖြင့္ခဲ့သည္။26
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ NLD အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ယင္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ေငြစာရင္းအား
“ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြစာရင္း၊ အျခားစာရင္း” ဟုေခၚဆိုၿပီး ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရး
ႏွစ္မွစ၍ ယင္းေငြစာရင္းမွ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ထဲသို႔ ထည့္
သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။27 သို႔ရာတြင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္
ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ထဲသို႔ အမွန္တကယ္
လႊဲေျပာင္းျခင္းရွိ၊ မရွိဆိုသည္မွာ အေျဖမရေသးေသာ ပုစၧာတစ္ပုဒ္ အျဖစ္က်န္ရွိေန
ဆဲျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စစ္အာဏာသိမ္း ၿပီးသည့္ေနာက္၌ စစ္တပ္သည္ စစ္
ေကာင္စီသည္ ၎၏ ဘ႑ာတိုက္ျဖစ္ေသာ MOGE အေပၚ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္
ခြင့္ရရွိ ၿပီးျဖစ္သည္။
စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္သည့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံအား နိုင္ငံေရး
မတည္ၿငိမ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ ခြင့္မရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္
EITI အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္သည္။28
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စစ္အာဏာသိမ္းသည့္အေပၚ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား
စစ္အာဏာသိမ္းယူမႈအား

ျမန္မာျပည္အႏွံ႔

ျပည္သူမ်ား

ကန႔္ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကရာ၌

စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ေထာက္ကန္ေပးေနသည့္ MOGE ႏွင့္ နိုင္ငံတကာေရ
နံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အထူးပစ္မွတ္ထား ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ MOGE ဝန္ထမ္း
ေဟာင္းမ်ားအပါအဝင္

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားက

နိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအား

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ရန္၊

ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးရန္ရွိသည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားအား စစ္ေကာင္စီအား မေပးဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားရန္၊ ယင္းအခြန္
ဘ႑ာမ်ားကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ၾကားခံေငြစာရင္းထဲတြင္ ေရြးေကာက္ခံရေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္

Staff of MOGE demonstrating against the military coup in Yangon early February, 2021 63

Gas pipeline explosion in Thaton Township, late July 2021 64
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ေထာင္စုအစိုးရဖြဲ႕စည္းနိုင္သည္အထိ ထည့္သြင္းထားရန္
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား စစ္ေကာင္စီတပ္မွ
ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္း
ႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား

ရပ္တန္႔ေအာင္လုပ္ရာတြင္

ေမၽွာ္လင့္သ

ေလာက္ မထိေရာက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေကာင္စီအေပၚ ျပည္ပနိုင္
ငံမ်ားမွ ဖိအားေပးမႈနည္းပါးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္အာဏာ
ရွင္ဆန႔္က်င္ေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္

ႀကံရာမရ

ျဖစ္ကာ ရရာလက္နက္ကိုင္စြဲသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္ အႏွံ႕ေဒသအလိုက္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္
ဖြဲ႕မ်ား (PDF) (၁၅၀) ေက်ာ္အထိ ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္
စစ္အာဏာရွင္အတြက္ ေမၽွာ္လင့္မထားသည့္ စိန္ေခၚမႈအ
သစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။29
အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
PDF တပ္ဖြ႕မ်ားသည္
ဲ
စစ္ေကာင္စီ
စစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြျဖစ္
ဲ ပြားမႈရေသာ္
ွိ
လည္း PDF အမ်ားစုမွာ
ၿမိဳ႕ျပ စစ္ပြဖန္
ဲ တီးလ်က္ စစ္တပ္၏ အေျခခံအေဆာက္
အအုံမ်ား၊ စစ္ေကာင္စီ ဝင္ေငြရေစေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို
ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္လာၾကသည္။ ဇူလိုင္လမွစ၍ PDF
မ်ားသည္ အစိုးရဌာန႐ုးံ မ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုးံ ၀န္းက်င္မ်ားကို
တိုက္ခိုက္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈအရွန္ိ ျမႇင့္လာခဲ့ၾကသည္။ အေထြ
ေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လၽွပ္စစ္႐ုးံ မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊
လၽွပ္စစ္ေက ဘယ္ႀကိဳးတာဝါမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါ
မ်ားမွာ အဓိက တိုက္ခိုက္ေဖာက္ခြခံဲ ၾကရသည္။ စက္တင္
ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳးသားညီ
ိ
ညြတ္ေရး အစိုးရ
(NUG) ၏ စစ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခ
အေနေၾကညာျခင္း ေနာက္ပိုင္း၊ စက္တင္ဘာလ (၇)
ရက္ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ (၆) ရက္ၾကားတြင္ နိုင္ငံအႏွ ံ့
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္

ေဖာက္ခြမႈဲ

အႀကိမ္ေပါင္း

(၉၅၀)

ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း NUG မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္း
တြင္

စစ္ေကာင္စီ၏

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

ပစ္မွတ္ေပါင္း

(၂၁၃) ခု ပါဝင္ၿပီး (၈၀) မွာ Mytel ၏ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါ
30

တိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ Mytel ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမွာ
စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ပိုင္

Viettel

ကုမၸဏီတို႔

အက်ဳးတူ
ိ ဖက္စပ္ကုမၸဏီျဖစ္

Reported military conflicts (red
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သည္။
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ျမန္မာျပည္၏

လူမႈကြန္ရက္အသုံးျပဳတိုက္ခိုက္
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သူမ်ားကလည္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရနံပိုက္လိုင္းႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ထိုင္း-ျမန္မာ
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းပိုက္လိုင္းမ်ားကိုပါ တိုးျမႇင့္တိုက္ခိုက္လာၾကသည္။
တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ၎တို႔၏ ပိုက္လိုင္းမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈအတြက္ အထူး
အေလးထားကာ စစ္ေကာင္စီတာ၀န္ရသူ
ွ ိ မ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္အစည္း အေဝးေခၚကာ
ပိုက္လိုင္းလုံျခဳေရးတိ
ံ
ုးျမႇင့္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။32 တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕
ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ ကီလိုမီတာ (၈၀၀) ရွည္လ်ားၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ အေရးပါေသာ
အသက္ေသြးေၾကာစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ BRI ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္။ ယင္းပိုက္
လိုင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ႏွစ္စဥ္ ေရနံစိမ္းတန္ခ်န္ိ (၂၂) သန္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
ကုဗေပ (၁၂) ဘီလီယံအား သယ္ပို႔ေပးေနသည္။33
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ယေန႔အထိ ျဖစ္ပြားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေမလ (၅) ရက္
ေန႔က PDF တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ မႏၲေလးရွိ တ႐ုတ္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၏ ဓာတ္ေငြ႕
လႊတ္စက္႐ုံ (off-take station) ကို တိုက္ခိုက္သျဖင့္ စစ္ေကာင္စီတပ္မွ (၃) ဦး ထိခိုက္
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။34 ေအာင္တိုဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္လည္း အလားတူပင္ PDF တပ္ဖြဲ႕
ႏွစ္ဖြဲ႕ေပါင္း၍ တ႐ုတ္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၏ (off-take station) အား တိုက္ခိုက္ရာ
စစ္ေကာင္စီတပ္သား (၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။35 ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လကလည္း မြန္
ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕တြင္ ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း မီးရွို႔ခံခဲ့ရသည္။36

ျမန္မာျပည္မွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အသံ
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)
NUG ၏ အေျခခံမူဝါဒမ်ားက MOGE (ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္
ငန္း) အား “ဖယ္က်ဥ္ထားရမည့္ အဖြဲ႕အစည္း” အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး
နိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဆို ပူးတြဲဆက္စပ္
မလုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

နိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားသည္

စစ္ေကာင္စီအားေပးေခ်ရန္ရွိေသာ အစုေပၚ အျမတ္ေငြမ်ား၊ အခြန္အခမ်ား၊
ငွားရမ္းခမ်ား၊ ခိုင္ေၾကးမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝရရွိသည့္ ရွယ္ယာမ်ား
ႏွင့္ အျခားေသာ ေပးရန္ရွိသည္မ်ားအားလုံးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္
ျဖစ္တည္လာေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္တည္လာသည့္ အခ်ိန္အထိ ယုံၾကည္
စိတ္ခ်ရေသာ ၾကားခံေငြစာရင္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားရန္ NLD ၏ မူဝါဒ
တြင္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုထားသည္။37
NUG အစိုးရ၏ စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၂၁
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၁) ရက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီမံ
ကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္၍ အေျခခံမူဝါဒ (၃) ရပ္ကို လမ္းညႊန္ထားသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ရ
 ွိ သဘာဝသယံ
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ဇာတအားလုံး၏ အလုံးစုံျဖစ္ေသာ ပိုင္ရွင္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။”
“ျပည္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား(PDF)
သည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္၏ ေျမေပၚေျမ
ေအာက္၊

ေရေပၚေရေအာက္ရွိ

သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား

အၾကမ္း

ဖက္စစ္ေကာင္စီမွတရားမဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္းမျပဳနိုင္ရန္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။”
“ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္အားျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား
ကိုယ္စား သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ထက္သန္စြာျဖင့္

ကာကြယ္ေစာင့္

ေရွာက္မႈျပဳေပးသည့္ PDF မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳလိုက္သည္။ ဖက္ဒရာယ္
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္ ေပၚထြန္းလာေအာင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို အျမစ္ျဖတ္
တိုက္ခိုက္ေနစဥ္အတြင္း

သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား

ဆက္လက္ကာ

ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းလိုက္သည္။” 38

CDM ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသည့္ ယခင္ MOGE ၏ လုပ္သက္ရွည္ဝန္ထမ္းေဟာင္း၏
ေျပာၾကားခ်က္
“စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက

စစ္အစိုးရဟာ

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕

တင္ပို႔မႈမွရတဲ့ အခြန္ဘ႑ာေတြနဲ႔ အသက္ဆက္ေနတာျဖစ္တယ္၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ဒီအခြန္ဝင္ေငြေတြ MOGE ဆီ စီးဝင္ေနတာကို ပိတ္ဆို႔တား
ဆီးရပါမယ္”
CDM မလုပ္ခင္အခ်ိန္အထိ MOGE တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ သက္တမ္း
ရွည္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေရဒီယိုအင္
တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသည္။39

Total ဝန္ထမ္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္
“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ရတနာစီမံကိန္းကေန ထိုင္းကို သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပို႔ေန
တာေတြကို ရပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ဒါမွသာ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ဓာတ္
ေငြ႕တင္ပမ
႔ို က
ႈ ေန အခြနဘ
္ ႑ာ မရမွာျဖစ္ပါတယ္” ေနာက္တစ္မ်ိဳးအားျဖင့္ ဒီမက
ို ေရ
စီ ျပန္ရတဲ့အခ်ိန္အထိ အခြန္ေတြ မေပးဘဲထား၊ ဆိုင္းငံ့ထားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ ကုမၸဏီက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို လိုက္ေလ်ာမႈမရွိခဲ့ပါဘူး” 40
(၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ Total ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။)

ျမန္မာျပည္မွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၄၆၂) ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
“အဆုံးစြန္ေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ပထမဦးစားေပးမွာ ယင္းအခြန္ဘ႑ာ
မ်ား (ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ ရရွိေသာ အခြန္အခဝင္ေငြမ်ား) ကို စစ္အာဏာ
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ရွင္မ်ား လက္ထဲသို႔ မေရာက္ရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ သဘာဝသယံ
ဇာတမ်ား ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုက
ေရစီ ျပန္လည္ထြန္းကားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ အနာဂတ္ျဖစ္ေပၚေရး
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အားမယုတ္ေစရန္အလို႔ငွာ ကုမၸဏီမ်ားကိုယ္တိုင္က
ယင္းအခြန္ဘ႑ာမ်ား

စစ္အာဏာရွင္မ်ားထံ

တရားမဝင္ေရာက္ရွိသြားမည္ကို

လုပ္ပိုင္ခြင့္သုံး၍ ပယ္ဖ်က္ရန္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္သင့ေၾကာင္
္
း” 41
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (၄၆၂)
ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ ခ်က္ႏွင့္ US,EU,UK ႏွင့္ ၾသစေၾတလ်နိုင္ငံမ်ားသို႔ MOGE
အား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူေပးပါရန္ ေပးပို႔ေသာ အဆိုျပဳလႊာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Burmese protesters denounce the complicity of some foreign companies, including Total and
Chevron, whom RSF contacted by mail, with the military regime on 12 February (photo:
Dawei Watch).
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ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား
စစ္အာဏာသိမ္းယူလိုက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္းမ်ား
အေပၚ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ က်ယ္ျပန႔္စြာ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္
လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားကို အသိအ
မွတ္ျပဳေပးရန္

ထိုကဲ့သို႔

ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏

စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို

အေစာပိုင္းကာလက

ကန႔္ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသည့္

ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ

နိုင္ငံတကာ

ေထာက္ခံမႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံတကာမွ အစိုးရ
မ်ားအေနျဖင့္

ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍

ထင္သာျမင္သာရွိေသာ

ေထာက္ခံမႈ၊ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမႈကို မေတြ႕ရေသးေပ။
စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အစဦးပိုင္းတြင္ ျပင္းထန္းေသာစကားလုံးမ်ားျဖင့္
UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို သက္
တမ္းတိုးေနစဥ္မွာပင္

ျမန္မာျပည္အေရး

လက္ရွိအေလးေပး

အာ႐ုံစိုက္မႈမ်ားမွာ

ျပႆနာ၏ အဓိကအရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းရန္ထက္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ၏ ေနာက္ဆက္
တြဲ ဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ေခတ္စားေနသည့္ လူသားခ်င္းစာ
နာမႈဆိုင္ရာ ေဘးဒုကၡတရားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားသည့္အတိုင္းပင္
တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔သည္ UN ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ပယ္ခ်ရန္ျဖစ္
ေစ၊ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ျဖစ္ေစ အားထုတ္ၾကၿပီး စစ္ေကာင္စီထံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္
လက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကဦးမည္သာျဖစ္သည္။
ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနေသာ အိႏၵိယႏွင့္ ေတာင္
ကိုးရီးယားတို႔သည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ၾကေသာ္လည္း အိႏၵိယသည္
စစ္အစိုးရအား လက္နက္မ်ား ဆက္လက္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ေတာင္ကိုးရီးယား နိုင္ငံက
သာလၽွင္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္တပ္မ်ား ပူးတြဲဆက္ဆံလုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို
ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သည္။ 42 သို႔ရာတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံစလုံးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေပၚ
တစ္ဖက္သတ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ ေၾကာင္း ေၾကျငာရန္ အစီအစဥ္ရွိပုံမရေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ US
ႏွင့္ EU ကသာလၽွင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အေပၚ စီးပြား
ေရးပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ခဲ့မည္ဆိုလၽွင္ အိႏၵိယႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားတို႔၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ၊
လူ႔အခြင့္အေရး အေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားအေပၚ
ခံယူခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လာမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ US, EU ႏွင့္ နိုင္ငံ
အခ်ဳ႕သည္
ိ
စစ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ား၊ စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီ
မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္လုပ္ငန္း (MTE)၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္း (MGE)
တို႔ကဲ့သို႔ နိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ တိုးျမႇင့္လိုက္ၿပီး ၎တို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈ
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ အခြန္ဘ႑ာအမ်ားဆုံးဝင္ရာ
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ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔
အေရးယူမႈမ်ားမွ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္မွာ MOGE ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္စပ္မႈရေနေသာ
ွိ
အေနာက္နိုင္ငံအခ်ဳ႕၏
ိ
ေရတိုကိုယ္က်ဳးစီ
ိ းပြားအက်ဳးအျမတ္
ိ
ကိုသာ ဦးစားေပးစဥ္းစား
မႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္အေရးတြင္ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔၍ ထိေရာက္ေသာ
ေရရွည္ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံကို က်င့္သုံးျခင္းထက္ Chevron (အေမရိကန္ကုမၸဏီ) ႏွင့္ Total
(ျပင္သစ္ကုမၸဏီ) တို႔၏ အက်ဳးစီ
ိ းပြားကို ကာကြယ္ေစာင့ေ
္ ရွာက္ရမည္ဟူေသာ ခံယူ
ခ်က္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္တန္ရာ၏။
သို႔ရာတြင္ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔က MOGE အေပၚ စီးပြားေရးပိတ္
ဆို႔ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ တရားဝင္ျဖစ္တည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ EU ပါလီမန္၏
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္၊ ေအာင္တိုဘာ(၄) ရက္ေန႔က ျမန္မာျပည္အက္ဥပေဒ (Burma
Act)

ျပဌာန္းရန္

အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လြတ္ေတာ္၌

တင္သြင္းမႈမ်ားမွာ

ေကာင္း

ေသာလကၡဏာ ေဆာင္လာျခင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွစ္ခုစလုံးမွာ ဥေရာပ သမဂၢ
ေကာင္စီႏွင့္ အေမရိကန္ကြန္ကရက္လြတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပဳျပ ဌါန္းရန္
လိုအပ္ေနေပသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ တင္သြင္းေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
အစီရင္ခံစာမွ
“စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အႀကီးမားဆုံးဝင္ေငြရရွရာ
ိ အရင္း
အျမစ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အပါအ
ဝင္ စစ္တပ္ပိုင္ႏွင့္ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက ဦး
တည္သင့္သည္။” 43
Thomas H. Andrews ၊ ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ ကုလ
သဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ(၂) ရက္

EU ပါလီမန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
“စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာကို ျဖတ္ေတာက္နိုင္ရန္ ရည္
ရြယ္ေသာအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား
ကို စည္းၾကပ္ေပးရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံျခားေငြမ်ားကို စုေဆာင္းသိုမွီးရာျဖစ္ေသာ နိုင္ငံပိုင္
ဘဏ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ေျပာင္းမႈမ်ား

ကူးသန္းေရာင္းေဝေရးဘဏ္တို႔အား
လုပေ
္ ဆာင္ျခင္းမ်ားမွတား

နိုင္ငံတကာေငြေၾကးလႊဲ

ျမစ္ပိတ္ပင္ရန္

အထူးသျဖင့္

စစ္အာဏာရွင္မ်ားထံသို႔ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးမားဆုံး နိုင္ငံျခားဝင္
ေငြစီးဝင္ရာျဖစ္သည့္ နိုင္ငံပိုင္ျမန္မာ့ေ
 ရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းကို
စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔သည့္ စာရင္းထဲသို႔ ထည့္သြင္းေပးရန္ ပန္ၾကား
အပ္ပါသည္။” 44
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၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပပါလီမန္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

US ကြန္ကရက္လႊတ္ေတာ္
“ျမန္မာေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အေပၚ စီးပြားေရးဒဏ္
ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ယင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လၽွပ္စစ္ႏွင့္
စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေအဂ်င္စီျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ စစ္တပ္အတြက္
နိုင္ငံျခားက ေငြေၾကးမ်ား အမ်ားဆုံးရရွိရာ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ တည္ရွိေန
ဆဲျဖစ္သည္။” 45
အေမရိကန္နိုင္ငံ ဒီမိုကရက္ႏွင့္ ရီပတ္ပလီကန္ ႏွစ္ပါတီစလုံးမွ ဆီးနိတ္လႊတ္
ေတာ္ အမတ္မ်ားျဖစ္ေသာ Marco Rubio (R-FL), Jeff Merkley (D-OR), Dick Durbin
(D-IL), Susan Collins (R-ME), Cory Booker( D-NJ), Ed Markey (D-MA) တို႔က
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္အစိုးရအား ပန္ၾကားခ်က္

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ဘ႑ာေရးရာ ေကာ္မတီ
“ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ရရွေသာဝင္
ိ
ေငြမ်ားကို စစ္
အာဏာရွင္မ်ားထံ ေရာက္ရေစျခင္
ွိ
းမွ ကန္႔သတ္တားဆီးနိုင္ရန္အတြက္ ေငြ
တိုက္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို သုံး၍ ယခုအခါ
စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ မႈေအာက္တြင္ရေနေသာ
ွိ
စစ္ေကာင္စီ၏ အႀကီးမားဆုံး
နိုင္ငံျခားဝင္ေငြရရွရာျဖစ္
ိ
သည့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း
(MOGE) အား စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အေဆာတလ်င္ျပဳလုပ္ရန္
ကၽြန္ုပ္တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ 46
Maxine Waters ၊ ဥကၠဌ၊ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္တြင္ Janet Yellen ၊ အတြင္းေရးမႉး၊ အေမရိကန္ေငြ
တိုက္ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔သည့္စာ
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ႏိုင္ငံတကာေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားမွ တုန႔္ျပန္ခ်က္မ်ား
ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းမ်ား

တိုးတက္ေနေသာ

ကာလျဖစ္သည့္အေလၽွာက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ နိုင္ငံ
တကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စစ္အာဏာ
သိမ္းၿပီးကတည္းက

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ

ျမတ္စြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီအမ်ားစုမွာလည္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္တိုင္ ယခင္ကအတိုင္း ဆက္
လက္လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအနည္းငယ္မၽွသာ စစ္အာဏာ
သိမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔မွာ လူမႈအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ဖိအားေပးျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို
တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားသာလၽွင္ ျဖစ္ၾကသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ကိုးကား
၍ ၾသစေၾတးလ်ကုမၸဏီ Woodside သည္ ျမန္မာျပည္၌ စမ္းသပ္ရွာေဖြမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို
ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ပထမဆုံးေသာ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕
လုပ္ကြက္မ်ား၏ ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္သည္။47 ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ (၆) လပတ္
အစီရင္ခံစာ၌ Woodside က ျမန္မာျပည္ရွိ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “ျပန္လည္
သုံးသပ္ေနဆဲ” ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။48
ဂ်ပန္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Mitsui Oil Exploration Company (MOECO) သည္
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာင္တိုဘာလ ကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အၿပီးအပိုင္ ႏႈတ္ထြက္ေသာ ပထမဆုံး ကုမၸဏီျဖစ္လာသည္။ (MOECO)
သည္ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ ရွယ္ယာ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ႏႈတ္ယူလိုက္ေသာေၾကာင့္
M3 လုပ္ကြက္တြင္ ထိုင္းကုမၸဏီ PTTEP သည္ ရွယ္ ယာ (၁၀၀) ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ေသာ
ကုမၸဏီျဖစ္လာသည္။49
ဧၿပီလ အေစာပိုင္း၌ Total ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္က ၎တို႔အေနျဖင့္
လည္း တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေမလ မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။50 ေမလအထိ အခ်ိန္ဆြဲ ရျခင္းမွာ Total ႏွင့္ PTTEP သည္ ေမလမ်ားတြင္
ရတနာႏွင့္ ပတၱျမားနယ္ေျမမ်ားမွ တြင္းသစ္ (၂) တြင္းကို အၿပီးသတ္တူးေဖာ္နိုင္ရန္ျဖစ္
သည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေပးထားေသာ ကတိမ်ားကို မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္
ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ၾသဂုတ္လတြင္ တတိယတြင္းသစ္ကိုပင္ တူးေဖာ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ယင္း
တြင္းသစ္အားလုံး ရတနာသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းအား အသက္ဆက္နိုင္ေစရန္ျဖစ္
သည္။51
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈ
ကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ Total ႏွင့္ Chevron သည္ မုတၱမသဘာဝဓာတ္ေငြ႕သယ္ယူပို႔
ေဆာင္ေရးကုမၸဏီ (MGTC) မွ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း (MOGE)
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သို႔ ေပးရန္ရွိသည့္ အနည္းငယ္မၽွေသာ အစုေပၚ အျမတ္ေငြကို ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည္။ စင္
စစ္၌ ယင္းမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၄၀) မၽွသာျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာ
အစုေပၚအျမတ္ေငြမ်ား၊ အခြန္မ်ားႏွင့္ ခိုင္ေၾကးမ်ားအပါအဝင္ ရတနာစီမံကိန္းမွ ေပး
ရန္ရွိေသာ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေပးေခ်ေငြမ်ားျဖစ္သည့္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ (၃၆၅) သန္းကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ဆက္လက္ေပးေဆာင္ေနခဲ့သည္။52
Total ကုမၸဏီသည္ “ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္သည္” ဟု အခိုင္
အမာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈကို ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ပါက
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရျခင္း၊ တိုင္းျပည္သည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖတ္
ေတာက္မႈႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ ရနိုင္ျခင္းႏွင့္ သူတို႔၏ဝန္ ထမ္းမ်ားအား အစိုးရမွ ထုတ္လုပ္မႈကို
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိအားေပးျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အဖမ္းဆီး
ခံရနိုင္သည္ျဖစ္၍ ထုတ္လုပ္မႈကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္
အခမ်ားကို မေပးေဆာင္ဘဲထားျခင္းသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္
ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။53
Total ၏ ယင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားကို Total ၏ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္
ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအေ
 ရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
သူမ်ားက ဆန႔္က်င္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္အစိုးရအား ဆက္လက္ က်ားကန္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ပြားရေသာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားသည္ Total က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ႀကဳံရနိုင္သည့္
အေျခအေနမ်ားထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ Total
၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ Patrick Pouyanne က Total သည္ ၎၏ လုပ္ငန္မ်ား
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ လုံၿခဳံမႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ယူဆ
သည့္အခါမွ ရတနာစီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္
ခဲ့သည္။54 သို႔ျဖစ္ရာ အလ်င္အျမန္ ေလာင္ကၽြမ္းလာေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးက သူတို႔
အားရပ္တန႔္နိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။55 ယင္းသို႔ပင္ ေတာင္ကိုးရီးယားကုမၸဏီ POSCO
အား စစ္ေကာင္စီသို႔ ေပးေခ်ရမည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ဖိအား
ေပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေမလကုန္ပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ အေနအထားမ်ားကို ျပန္
လည္သုံးသပ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္စုံတစ္ရာထူးျခား
မႈမရွိေသးေပ။ အျခားေသာ POSCO အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Myanmar POSCO
Coated and Colar သည္ စစ္အာဏာ သိမ္းမႈကို တုန႔္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ စစ္တပ္ပိုင္
Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ
စတီးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။56

မလြန္ဆန္နိုင္ေသာ အေျခအေန (Force Majeure) အျဖစ္ေၾကျငာျခင္း
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာ နိုင္ငံေရးအေျခ
အေနမ်ိဳးတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးအျဖစ္ မလႊဲမေရွာင္သာအေျခအေန (Force Majeure) ကို ေၾကညာပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ Petronas ၏ ရဲတံခြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီ
မံကိန္းတြင္ Force Majeure ေၾကညာျခင္းသည္ စစ္အာဏာသိမ္းျခင္းေၾကာင္းမဟုတ္ဘဲ
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ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။
မလႊဲသာမေရွာင္နိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘဲ ႀကဳံေတြ႕ရျခင္း
(Force Majeure) ဆိုသည္မွာ ဥပေဒဆိုင္ရာအသုံးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္
သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း စာခ်ဳပ္ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား
ေဆာင္ရြက္ရန္ရပ္ဆိုင္းထားနိုင္သည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီမ်ားက
ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္၍မရနိုင္ေသာအေျခအေနမ်ိဳး၌ မိမိတို႔၏ တာဝန္
ဝတၱရားမ်ားကို အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ခက္ခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕
က Force Majeure ကို ေၾကညာနိုင္သည္။ ျမန္မာျပည္၏ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕စီမံ
ကိန္းမ်ားအတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကေသာ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္ (PSC) မ်ား
အားလုံးတြင္ Force Majeure အတြက္ တစ္က႑ထည့္သြင္းေရးဆြဲပါရွိသည္။

“Force Majeure ေၾကညာနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သပိတ္ေမွာက္
ျခင္း၊ ရန္ျပဳခံရျခင္း၊ ရန္ျပဳခံရနီး အေျခအေနမ်ဳးအထိ
ိ
ၿခိမ္းေျခာက္ခံ ရျခင္း၊
ပိတ္ဆို႔ခံရျခင္း၊ ဆူပူအုံႂကြျခင္း၊ သူပုန္ထျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ သဘာဝ
တရား၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ျခင္း၊ ေဒသႏၲ
ရအာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုံေလာက္စြာ မရရွ ိ
နိုင္ျခင္း၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား အေျမာက္အမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ မေတာ္
တဆမႈမ်ား အၿမဲတေစ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ပါဝင္ၿပီး ယင္းအေျခအေနမ်ားအား
တစ္ဖြ႕ဖြ
ဲ ႕မွ
ဲ က်ဳးေၾကာင္
ိ
းခိုင္ လုံေသာ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈမရွသည့
ိ
္အခါမ်ဳး၌
ိ မလႊ ဲ
မေရွာင္သာေသာအေျခအေနမ်ဳးိ (Force Majeure) ဟု ေၾကျငာနိုင္ သည္။
(စံနမူနာျပဳ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္ (PSC) အပိုင္း ၂၀.၂)
ဤအတိုင္းဆိုပါက Force Majeure ဟူေသာ စကားစု၏ အဓိပၸာယ္သည္
ျမန္မာျပည္၌ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားျခင္း သို႔တည္းဟုတ္ အလုပ္သမားသပိတ္ျဖစ္ပြားျခင္း
သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္သည္ဟု ယူဆလၽွင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ယာယီရပ္ဆိုင္းခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သို႔ရာတြင္
အစိုးရသည္ စာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးအရ Force Majeure အေျခအေနေၾကျငာၿပီး ယင္း
အတိုင္းတစ္ဆက္တည္း (၂၄) လ ေက်ာ္လြန္သြားပါက ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ၌ ခြဲေဝခံစား
ေရးစာခ်ဳပ္ (PSC) ကို အဆုံးသတ္နိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
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ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အေပၚ စီးပြားေရး

အရ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အား အထိနာေစမည္လား
အကယ္၍ ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား
အား

ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းသာ

ျပဳလုပ္ခဲ့မည္ဆိုပါက

အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ

ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔သည္သာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ ခံရဖြယ္ရွိသည္။ အျခား
မည္သည့္နိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အေပၚ အလြန္အမင္း အားထားေနရ
ျခင္း မရွိေခ်။

AOW graph: Burma current and projected natural gas exports60
ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
နယ္ေျမမ်ားမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို ဝယ္ယူသုံးစြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဇာတိက သဘာဝဓာတ္
ေငြ႕နယ္ေျမကပါ ထပ္မံဝယ္ယူခဲ့သည္။ ယင္းဓာတ္ေငြ႕စုစုေပါင္းသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္
အားထုတ္လုပ္မႈတြင္သုံးသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ အားလုံး၏ (၂၇) ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ရွိသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္ကမ္းလြန္တြင္းမ်ားသည္ နိုင္ငံ၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လိုအပ္ခ်က္၏ အမ်ားစု
ျဖစ္ေသာ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ
LNG (ဓါတ္ေငြ႕ရည္) တင္သြင္းမႈကို တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာျပည္မွ ဓာတ္ေငြ႕အေပၚ
မွီခိုရမႈမွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။57 ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ၎၏
လၽွပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္မႈကို ျပန္လည္အသုံးျပဳနိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ တိုးျမႇင့္
ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အေပၚ

မွီခိုအားထားေနရမႈကို

၂၀၁၀

ခုႏွစ္တြင္

(၇၂)

ရာခိုင္ႏႈန္းအထိႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ (၅၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလၽွာ့ခ်နိုင္ခဲ့သည္။58 သို႔ျဖစ္ရာ ထိုင္း
၏ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ၂၀၂၀59 ခုႏွစ္၌ ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပါဝင္မႈမွာ
(၈) ရာခိုင္ႏႈန္းမၽွသာ ရွိေတာ့သည္။ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္တို႔မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ကုန္ခန္း
သြားေသာ ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုင္း၏ ျမန္မာ့သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အေပၚ မွီခိုအားထားရမႈ
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပိုမိုက်ဆင္းလာဖြယ္သာရွိသည္။
အကယ္၍

ျမန္မာနိုင္ငံ၌

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈမ်ား

ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့မည္ဆို

လၽွင္ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ လၽွပ္စစ္ျဖတ္ေ
 တာက္မႈမွာ ေနရာကြက္၍ ယာယီမၽွသာ ျဖစ္ပြားနိုင္သည္။
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သည့္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္ၿပီး ျပည္ပမွ LNG တင္
သြင္းမႈကို တိုးျမႇင့္ကာ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္မည့္ ဓာတ္ေငြ႕လိုအပ္ခ်က္အလားအလာအတြက္
ျပင္ဆင္နိုင္သည္။
ထိုင္းကုမၸဏီျဖစ္ေသာ PTTEP သည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုန္ခန္းလာေနသည့္
ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္ေနရာတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေနေသာ အျခားတြင္းသစ္မ်ား
ႏွင့္ အစားမထိုးနိုင္ခဲ့လၽွင္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ျမန္မာ ျပည္မွ ထိုင္းသို႔ တင္ပို႔မႈမွာ
ထက္ဝက္ခန႔္ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ A6 လုပ္ကြက္မွ ရရွိလာမည့္
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အမ်ားစုကို ဝယ္ယူတင္သြင္းလိုသည့္တိုင္ M3 လုပ္ကြက္အား တူးေဖာ္
ထုတ္လုပ္ကာ ျမန္မာျပည္တြင္း လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေရာင္းခ်ရန္
စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္သြင္းမႈတို႔ထက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္အစြန္းရ
ရွိေရးကို ဦးစားေပးေၾကာင္း သိသာေနသည္။
တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ မၾကာေသးမီက လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈကို ၾကဳ ံ
ေတြ႕ခဲ့ရေ
 သာ္ျငား ေရႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕နယ္ေျမမွ တင္သြင္းေနေသာ ျမန္မာ့သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမွာ ႀကီးမားလွေသာ တ႐ုတ္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္း၏ မျဖစ္
စေလာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမၽွသာရွသည္
ိ
။ ေရႊသဘာဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းသည္ အိႏယ
ၵိ
သမုဒၵရာအတြင္းသို႔ ပထဝီနိုင္ငံေရးျဖန႔က်က္
္
မႈအရ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မည့္ တ႐ုတ္
အစိုးရ၏ သပ္တစ္ေခ်ာင္းသာျဖစ္ၿပီး ေရနံစိမ္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို Guangxi
စီရင္စု၏ Nanning သို႔ပို႔ေဆာင္သည္။ ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို အထူးလိုအပ္ကာ
အလြန္အမင္း စိတ္ဝင္စား၍ ယင္းစီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေရႊသဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕ကို ဝယ္ယူရန္ လက္ဦးပထမ၌ ေရွ႕ကေျပးေနသူမွာ အိႏယသာျဖစ္
ၵိ
သည္။
၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအား စစ္အစိုးရမွ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ႏမ္
ွ ိ နင္း
သည့္အေပၚ

နိုင္ငံတကာမွ

ဖိအားမ်ားသက္ေ
 ရာက္သည့္အတြက္

ကုလသမဂၢလုံ

ၿခဳေရးေကာင္
ံ
စီတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံစစ္အစိုးရအား ဒဏ္ခတ္မႈစီမံခ်က္ကို တ႐ုတ္မွ ဗီတို
အာဏာသုံး၍ ပယ္ခ်ခဲ့ ၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီမွာပင္ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕အား ဆုေၾကး
အျဖစ္ တ႐ုတ္သို႔တင္ ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕သည္ ရပ္ဝန္းတ
စ္ခုလမ္းတစ္ခုဟုေခၚဆိုၾကေသာ BRI ခါးပတ္လမ္းစီမံကိန္းအတြင္း တ႐ုတ္ ရင္းႏွးျမႇ
ီ ဳပ္ု
ႏွမႈံ မ်ား၏ အဓိကဗဟိုခ်က္ ဘူမိနက္သန္ေျမျဖစ္လာၿပီး ယင္းတြင္ ေရႊေရနံႏွင့္ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုံတို႔ ပါဝင္သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္တြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မလႊဲမေရွာင္သာ အေရး
ေပၚအေျခအေနအရျဖစ္ေစ၊ MOGE အား စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို
ဆိုင္းငံ့ထားသည့္တိုင္

ကာလတိုရပ္နားထားရၿပီး

ထိုင္းႏွင့္တ႐ုတ္နိုင္ငံမ်ားအား

ေရာင္းခ်မႈမ်ားအား

ဆိုးဆိုးဝါးဝါး

ထိခိုက္နိုင္မည္

မဟုတ္ေခ်။
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နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္

စစ္ေကာင္စီ၏ အုပ္စိုးမႈကို ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏
လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျပည္သူထူထု ပါဝင္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္
ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ အျမင့္ဆုံးေသာ ဆန႔္က်င္မႈကို ရင္ဆိုင္ရမႈပင္ျဖစ္
သည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားအေဆာက္အအုံႀကီးမွာလည္း တစ္စစီၿပိဳလဲပ်က္စီး
လုနီးပါး ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အၾကမ္းမဖက္ေသာ CDM လႈပ္ရွားမႈ၊ ျပည္သူ႔ကာကြယ္
ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အား
စုမ်ားႏွင့္ မေရမတြက္နိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္
စစ္ေကာင္စီအား နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံ၊ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဖိအားေပးမႈမ်ား ေန႔စဥ္တိုးပြားလွ်က္
ရွိၿပီး စစ္ေကာင္စီ၏ အဓိက နိုင္ငံျခားဝင္ေငြရွာေဖြေပးေသာ MOGE အား ဒဏ္ခတ္
ပိတ္ဆို႔ အေရးယူရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။
ျမန္မာျပည္၏ေရနံႏွင့္

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္

ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾက

ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ မိခင္နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယႏွင့္
ေတာင္ကိုးရီးယားတို႔သည္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) အား
က်ယ္ျပန႔္ျပည့္စုံသည့္

စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွရရွိေသာ

အခြန္ဘ႑ာ

ပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ကာ

မည္သည့္ေရနံႏွင့္

တစိုးတစိကိုမၽွစစ္

အစိုးရလက္ထဲသို႔မ

ေရာက္ရွိေစေရးကို ေသခ်ာေစရမည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ယင္းနိုင္ငံမ်ား
အခိုင္အမာေျပာဆိုေနၾကျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံသည့္
တန္ဖိုးမ်ား ျမႇင့္တင္ရမည္ဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္၏
ဒီမိုကေရစီရရွိေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

အမွန္တကယ္

ကူညီေထာက္ပံ့ရာလည္းေရာက္

မည္ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံတကာေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား အေလးအနက္ထားကာ စစ္ေကာင္စီအား အခြန္အခဘ႑ာေငြမ်ား
ေပးေဆာင္ေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ၾကားခံေငြစာရင္း
အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းေပးသင့္သည္။ သို႔တည္း မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖစ္
ေစ၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ ပါက ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္
စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္စားေနၾကေသာ သစၥာေဖာက္မ်ားအျဖစ္ အမဲစက္စြန္း
ထင္းကာ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အႏၲရာယ္ရွိေသာအေနအ
ထားသို႔ေရာက္ ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားသို႔
•

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ MOGE အေပၚ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန႔ေသာ
္
စီးပြားေရး ဒဏ္

ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အေဆာတလ်င္လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး မိမိနိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္
စစ္ေကာင္စီအား မည္သည့္အခြန္ ဘ႑ာမ်ဳးကိ
ိ ုမၽွ မေပးေဆာင္ရန္ ေသခ်ာေစျခင္း။
•

နိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားတြင္ထားရွိေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝ

ဓာတ္ေငြ႕မွ ရရွိသည့္ အစိုးရႏွင့္ MOGE ပိုင္ ေငြေၾကးမ်ားကို ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းမျပဳနိုင္
ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ျခင္း။
•

နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ လက္နက္တင္ပို႔ခြင့္

ကို အျမန္ဆုံးၾကပ္ မတ္ပိတ္ပင္သင့္ျခင္း။

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားသို႔
•

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ား၏

ေအာ္ပေရတာ

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ
Total, Petronas, PTTEP, POSCO ႏွင့္CNPC ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ရွယ္
ယာပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ MOGE တို႔အား အခြန္အခႏွင့္
အျမတ္ေငြမ်ား ေပးေဆာင္ေနျခင္းကို ခ်က္ျခင္းရပ္တန႔္ၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ၾကား
ခံေငြစာရင္းသို႔ လႊဲေျပာင္းထည့္သြင္းရမည္။
•

ကုမၸဏီမ်ားသည္ MOGE ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီအား ေပးေဆာင္ရန္ရမည့္ အားလုံး

ေသာ အခြန္အခႏွင့္ အျမတ္ေငြမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳလိုပါက၊ ကုမၼဏီ၏ ျမန္မာ
ျပည္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းျပဳ
သင့္သည္။
•

ျမန္မာျပည္ရွိ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾက

ေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီအားလုံးသည္ လက္ရွိထုတ္လုပ္ေနေသာ
စီမံကိန္းနယ္ေျမ (၄) ခုအား ခ်ဲ႕ထြင္မည့္ စမ္းသပ္ရွာေဖြေနမႈမ်ားႏွင့္ အသစ္ထပ္မံ
ေတြ႕ ရွိထားသည့္ ဓာတ္ေ
 ငြ႕သိုက္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးအျမတ္ရရန္ ရည္ရြယ္သည့္
တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းျပဳလုပ္
သင့္သည္။
ေဖာ္ျပပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရတစ္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္

ေရးဆြဲၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ အရပ္သား
အစိုးရအသစ္ မျဖစ္ေပၚလာမခ်င္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။
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Appendix: A breakdown of shareholders in Burma’s four producing offshore natural gas fields:
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