
(ရေ�နံံနှငှ့််� သဘာာဝဓာာတ်�ရေင့်��)
လူထူုသုရေဘာာထုာ� စစ�တ်မ်း��



၁

ရေ�နံနံှငှ့််� သဘာာဝဓာာတ်�ရေင့်��လုုပ်�င့်နံ��မှှ �ရှှိ�ရေသာ ဝင့်�ရေင့်�မှ�ာ�သည်� နှ�ငု့်�င့်ခံြား�ာ�ရေင့်�ရေ���အရေနံခြား�င့််� စစ�တ်ပ်� သ�ု ် �ရှိှ�နှ�ငု့်�မှည််�ဝင့်�ရေင့်�မှ�ာ� ခြား�စ�ပြီးပ်း� ၂၀၂၁-၂၂ နှစှ� 
ဘာတ်�ဂျ���လု�ာထားာ����� အ� အရေမှ���နံ�ရေ�်လုာ ၁.၅ ဘားလုးယံံ�နံ�လ်ု���ံ�ရှိှ�နှ�ငု့်�မှည်�ခြား�စ�ရေ��ာင့်�� �နံ ်�မှှနံ��ထားာ�သည်�။ ခြားမှနံ�မှာ်ရေ�နံနံှငှ့််� သဘာာဝဓာာတ်�ရေင့်�� 
လုုပ်�င့်နံ��အရေနံခြား�င့်� ်အဆို�ုပ်ါရေင့်�ရေ���မှ�ာ���ု ရေ�ာ���ံမှည်�ခြား�စ�ပြီးပ်း� အာဏာာသ�မှ��စစ�တ်ပ်�မှှ အစ�ု��ဌာာနံမှ�ာ���ု ထား�နံ�����ပ်� ထားာ�ပြီးပ်းခြား�စ��ာ အဆို�ုပ်ါနှ�ငု့်�င့်ခံြား�ာ�
ဝင့်�ရေင့်�မှ�ာ�သည်�လုည်�� ခြားမှနံ�မှာစစ�တ်ပ်�သ�ု ် ရေ�ာ��ရှိှ�သ�ာ�မှည်�ခြား�စ�ပ်ါသည်�။ အဆို�ုပ်ါရေင့်�ရေ���မှ�ာ���ု ခြားမှနံ�မှာစစ�တ်ပ်�အရေနံခြား�င့််� လု��နံ���ဲယံမှ��မှ�ာ�ဝယံ�ယံူ
ခြား�င့်��နှငှ့််� ခြားပ်ည်�သူလုူထားုအရေပ်် အ��မှ�����လုုပ်��ပ်�မှ�ာ� ဆို��လု��လုုပ်�ရေဆိုာင့်�နှ�ငု့်��နံ�အတ်��� အသံု�ခြားပ်�မှည်� ခြား�စ�ပ်ါသည်�။ ၎င့်��အရေခြား�အရေနံမှ�ာ�ရေ��ာင့််� 
အ�ပ်�ဘာ��အ��ဲ �အစည်��မှ�ာ�နှငှ့််� အမှ����သာ�ည်းညွ်တ်�ရေ�� အစ�ု�� (NUG) တ်�ုမ်ှှ ခြားမှနံ�မှာရ်ေ�နံနံှငှ့််� သဘာာဝဓာာတ်�ရေင့်��လုုပ်�င့်နံ�� (MOGE) အာ� အရေ��ယံူပ်�တ်�ဆို�ု ်
မှုမှ�ာ�  ခြားပ်�လုုပ်��နံ� ရေတ်ာင့်��ဆို�ုလု���ရှိှ�ပ်ါသည်�။ သ�ု�်ာတ်�င့်� ခြားပ်င့်�သစ�နှ�ငု့်�င့်မံှှ Total �ဲသ်�ုရ်ေသာ �ုမှပဏားကြီး�း�မှ�ာ�မှှ ခြားမှနံ�မှာရ်ေ�နံနံှငှ့််� သဘာာဝဓာာတ်�ရေင့်��လုုပ်�င့်နံ�� 
သ�ု ် ရေင့်�ရေ���ရေပ်�သ�င့်��မှုမှ�ာ� �ပ်�တ်နံ ်�လု�ု��လုှင့်�၊ ၎င့်��တ်�ုအ်ရေနံခြား�င့််� ရေ�နံထံားုတ်�လုုပ်�မှု��ု အတ်င့်��အ��ပ်� �ပ်�ဆို�ုင့်��ခြား�င့်���ံ�မှည်�ခြား�စ�ရေသာရေ��ာင့််� လုူသာ�
��င့်��စာနံာရေထားာ��ထားာ�ခြား�င့်��ဆို�ုင့်��ာ ရေနံာ��ဆို��တ်�ဲ အ�����သ��ရေ�ာ��မှုမှ�ာ� ရှိှ�လုာမှည်�ခြား�စ�ရေ��ာင့်�� ထားုတ်�ခြားပ်နံ��ဲ်သည်�။

ပက်�ထု�စ� ပူ�မ်း��နီံ  CEO Total

ရေ�နံနံှငှ့််� ဓာာတ်�ရေင့်�� စစ�တ်မှ���လု�� ရေနံာ���အံရေ��ာင့်��အ�ာ

“�မုှပဏားအရေနံခြား�င့််� လုသူနံ��ရေပ်ါင့်��မှ�ာ�စ�ာထား ံ လုှပ်�စစ�ရေပ်�ရေဝမှ�ု� ု �ပ်�တ်နံ ်�လု��ု�ပ်ါ� ၎င့်��တ်�ု ် ရေနံစ်ဥ်�အသံ�ုခြားပ်�ရေနံ
ရေသာ ရေဆို�ရုံုံ နှငှ့််� စး�ပ်�ာ�ရေ��လုပု်�င့်နံ��မှ�ာ��� ုပ်�တ်�သ�မှ���သည်�အထား� အ�����ဆို��သ��ရေ�ာ��မှမုှ�ာ�မှခြား�စ�နှ�ငု့်�ဘာ�ူ
လုာ� �ါသည်�ပ်င့်�လုှင့်� �ွနှ�ပု်�တ်�ု၏် လုအူ��င့််�အရေ��အရေပ်် အ��ပ်�ရုံ�ု��မှလုုည်�� ခြား�စ�ပ်ါတ်ယံ�။ ဘာာရေ��ာင့််�လုည်��ဆို�ု
ရေတ်ာ ်စ�မှ��အင့်� �ရှိှ�သည််� လုသူာ�တ်�ငု့်��အတ်��� အရေခြား��အံ��င့််�အရေ��ခြား�စ�ရေနံလု�ုပ််ါပဲ်”

�းဇင့်�ဘာာ ၂၀၂၁



၂

No ၀.၆၄%

Yes ၉၉.၃၆%
No ၂.၃၀%

Yes ၉၇.၇၀%No ၁.၈၃%

Yes ၉၈.၁၇%

၁။ နှ�ငု့်�င့်တံ်�ာ�မုှပဏားမှ�ာ�အရေနံခြား�င့််� ခြားမှနံ�မှာနှ�ငု့်�င့်မံှ ှရေ�နံနံှငှ့််� သဘာာဝ ဓာာတ်�ရေင့်��ရေ�ာင့်����ခြား�င့်��မှ�ှရှိှ�ရေသာ ရေင့်�မှ�ာ��� ု
MOGE၏ (စစ�တ်ပ်��လု��ရှိှ�တ်�င့်�ထား�နံ�����ပ်�ထားာ�ရေသာ) ဘာဏာ�စာ�င့်��မှ�ာ�ထားသဲ�ု ် ရေပ်�ရေ��ရေနံခြား�င့်��မှ�ာ� �ပ်�တ်နံ ်�သင့််�ပ်ါ
သလုာ�။

၃။ အဆို�ပု်ါ ဘာဏာ�စာ�င့်��မှ�ာ�သ�ု ် ရေင့်�ရေပ်�ရေ��မှ�ု� ု �ပ်�တ်နံ ်�ပ်ါ� သဘာာဝဓာာတ်�ရေင့်�� ထားတု်�လုပု်�မှ�ုပ်�တ်နံ ်�ရေစပြီးပ်း� 
�နံ��နုံ�ပြီးမှ�� �တ်�င့်� လုှပ်�စစ�မှး�ခြားပ်တ်�ရေတ်ာ��မှမုှ�ာ� ခြား�စ�ရေစနှ�ငု့်�ပ်ါ�လုည်�� နှ�ငု့်�င့်တံ်�ာ�မုှပဏားမှ�ာ�သည်� စစ�တ်ပ်�
ထား�နံ�����ပ်�ထားာ�ရေသာ ဘာဏာ�စာ�င့်��မှ�ာ�သ�ု ် ရေင့်�မှ�ာ�ရေပ်�ရေ��ခြား�င့်���� ု�ပ်�တ်နံ ်�သင့််�ပ်ါသလုာ�။ (�နံ��နုံ�) 

စစ�တ်မှ���လု��

၂။ အဆို�ပု်ါ ဘာဏာ�စာ�င့်��မှ�ာ�သ�ု ် ရေင့်�ရေပ်�ရေ��မှ�ု� ု �ပ်�တ်နံ ်�ပ်ါ� သဘာာဝဓာာတ်�ရေင့်�� ထားတု်�လုပု်�မှ�ုပ်�တ်နံ� ်ပြီးပ်း� �နံ��နုံ�
ပြီးမှ�� �တ်�င့်�� လုှပ်�စစ�မှး�ခြားပ်တ်�ရေတ်ာ��မှမုှ�ာ�ခြား�စ�နှ�ငု့်�ပ်ါသည်�။ နှ�ငု့်�င့်တံ်�ာ �မုှပဏားမှ�ာ�သည်� စစ�တ်ပ်�ထား�နံ�����ပ်�ထားာ�ရေသာ 
ဘာဏာ�စာ�င့်��မှ�ာ�သ�ု ် ရေင့်�မှ�ာ� ရေပ်�ရေနံခြား�င့်���� ု�ပ်�တ်နံ ်�သင့််�ပ်ါသလုာ�။

�းဇင့်�ဘာာ ၂၀၂၁



၃

No ၂.၇၉%

Yes ၉၇.၂၁%

၄။ အဆို�ပု်ါ ဘာဏာ�စာ�င့်��မှ�ာ�သ�ု ် ရေင့်�ရေပ်�ရေ��မှ�ု� ု�ပ်�တ်နံ ်�ပ်ါ� သဘာာဝဓာာတ်�ရေင့်�� ထားတု်�လုပု်�မှ�ုပ်�တ်နံ ်�ရေစပြီးပ်း� �နံ��နုံ�
ပြီးမှ�� �တ်�င့်� လုှပ်�စစ�မှး�ခြားပ်တ်�ရေတ်ာ��မှမုှ�ာ� ခြား�စ�ရေစနှ�ငု့်�ပ်ါ�လုည်�� နှ�ငု့်�င့်တံ်�ာ�မုှပဏားမှ�ာ�သည်� စစ�တ်ပ်�ထား�နံ�����ပ်�ထားာ�
ရေသာ ဘာဏာ�စာ�င့်��မှ�ာ�သ�ု ် ရေင့်�မှ�ာ�ရေပ်�ရေ��ခြား�င့်���� ု�ပ်�တ်နံ ်�သင့််�ပ်ါသလုာ�။ (အခြား�ာ�တ်�ငု့်��နှငှ့််�ခြားပ်ည်�နံယံ�မှ�ာ�)

No ၀.၉၉%

၅။ ဓာာတ်�ရေင့်��ရေ�ာင့်����ခြား�င့်��အတ်��� ခြားမှနံ�မှာနှ�ငု့်�င့်မံှ ှ�ရှိှ�ရေသာရေင့်�မှ�ာ��� ုစစ�တ်ပ်�မှ ှ�ယံ�ူ�င့််�မှရေပ်�ဘာ ဲအထား�ူ
ဘာဏာ�စာ�င့်��မှ�ာ�၌ ထားည််�သ�င့်��ထားာ� ပြီးပ်း� �းမှ��ုရေ�စး အစ��ု�တ်စ��ပ်� ခြားပ်နံ�လုည်�တ်ည်�ရေထားာင့်�နှ�ငု့်����နံ�မှှ
သာလုှင့်� ခြားပ်နံ�ရေပ်�သင့််�ပ်ါသလုာ�။

Yes ၉၉.၀၁ %

ယခုု စစ�တ်မ်း��ရေက်ာက်�ယမုူ်းသည်� မြမ်းနံ�မ်းာနှုငု့်�င့်ရုှံှိမြပည်�သမူ်း�ာ�၏ က်ုယု�ပုုင့်�ထုင့်�မြမ်းင့်�ခု�က်�မ်း�ာ� က်ု ု ရေက်ာက်�ယူ
မြခုင့်��မြ�စ�ပါသည်�။ စစ�တ်မ်း���လူဒ်�အရေနံမြ�င့််� ၉၈ �ာခုုုင့်�နှနုံ��ရေသာ ရေမြ�ဆိုုသုမူ်း�ာ�သည်� လူှပ�စစ�မီ်း�မ်း�ရုှှိနှုငု့်�
သည််�တ်ုငု့်�ရေအာင့်� မြမ်းနံ�မ်းာစစ�တ်ပ�က်ု ု ရေင့်�ရေ�က်�ရေပ�သ�င့်��မု်းမ်း�ာ��ပ�တ်နံ ်��နံ�လူုလုူာ�ရေ�က်ာင့်��ရေ�ာ�မြပထုာ�သည်�။ 
ရေမြ�ဆိုုသုထူုက်�ဝက်�မှ်းာ �နံ�က်ရုေနံ�နံ မြပည်�သလူူထူုမုြ�စ�ပြီးပီ� Total က်မု်းပဏီီအရေနံမြ�င့််� လူှပ�စစ�ရေပ�ရေဝထုာ�သည်�

�းဇင့်�ဘာာ ၂၀၂၁



၄

 

2.2 K ဆိုုရှုှိယ�မီ်းဒ်တီ်�င့်�မ်းှရေဝမြခုင့်��

 

၁၁၅၄၁ ၂ �က်�တ်�င့်� ရေမြ�ဆိုုသုရူေပါင့်��

 

၇ဝဝ ရေက်�ာ� ထုင့်�မြမ်းင့်�သံ�ုသပ�ခု�က်�မ်း�ာ�

ရေမြ�ဆိုုသု ူတ်စ�ဦး�၏ ရေ��သာ�ခု�က်� -

“ယံ�အု���နံ�တ်�င့်� �မုှပဏားမှ�ာ�မှ ှ အာဏာာသ�မှ��စစ�တ်ပ်�အာ� ရေင့်�ရေ���ရေပ်�သ�င့်��သည်�ခြား�စ�ရေစ၊ မှရေပ်�သ�င့်��သည်�ခြား�စ�
ရေစ မှ�မှ�တ်�ုအ်ရေနံခြား�င့််� လုှပ်�စစ� ခြားပ်တ်�ရေတ်ာ��မှမုှ�ာ��� ု ���ံရေတ်��ရေနံ�ပြီးပ်းခြား�စ�ပ်ါသည်�။ ထား�ုရ်ေ��ာင့််� သင့်�တ်�ု ် �မုှပဏားမှ�ာ�
အရေနံခြား�င့််� လုသူာ���င့်��စာနံာရေထားာ��ထားာ�ပ်ါသည်�ဆို�သုည််� ဆိုင့်�ရေခြား�မှ�ာ�ရေပ်�ရေနံခြား�င့်���� ု ������င့်���ပ်�တ်နံ ်��နံ�လု�အုပ်�
ပ်ါသည်�။ သ�ုမ်ှဟုတု်�လုှင့်� အာဏာာသ�မှ��စစ�တ်ပ်�နှငှ့််� သ�ပ်�ခြား�ာ�နံာ�မှည်�မှဟုတု်�ပ်ါ”

“ခြားမှနံ�မှာနှ�ငု့်�င့်ရံှိှ� ခြားပ်ည်�သလူုထူားမုှ�ာ�သည်� လုှပ်�စစ�ခြားပ်တ်�ရေတ်ာ��မှထုား�� အာဏာာသ�မှ��စစ�တ်ပ်�၏ လု��ရေအာ��တ်�င့်� 
လုူအ်��င့််�အရေ�������ရေ�ာ����ံမှမုှ�ာ�သည်� ပ်�မုှ�ဆုို��ု�� ာ�ရေ��ာင့်�� နံာ�လုည်� ထားာ���သည်�။ ရေ�နံနံှငှ့််� သဘာာဝဓာာတ်�ရေင့်�� 
�မုှပဏားမှ�ာ�မှ ှ ရေပ်�သ�င့်��လု��ု�ရေသာ ရေ�်လုာတ်�ငု့်�� သည်� အာဏာာသ�မှ��စစ�တ်ပ်�အာ� အာဏာာ ပ်�မုှ��ု�ငု့် �ပြီးမဲှရေစ�နံ�
အရေထားာ��အပံ် ်ရေပ်�ရေနံပြီးပ်း� ခြားပ်ည်�သမူှ�ာ�အရေပ််ရေနံစ်ဉ်အသ��အနှတ�ာယံ�ပ်�မုှ� ု ���ံရေတ်��လုာမှည်�ခြား�စ�ရေ��ာင့်�� နံာ�လုည်�
��ပ်ါသည်�။”

�းဇင့်�ဘာာ ၂၀၂၁


