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BACKGROUNG BRIEF
Revenues from the oil and gas industry are the largest source of vital foreign exchange available to the
military; they were forecasted to be USD 1.5 billion in 2021-2022. Myanma Oil and Gas Enterprise
collects these payments. The military has taken possession over MOGE and its bank accounts, meaning
that the military will take control over the USD 1.5 billion. This money will be used to purchase weapons
that can be used to continue their brutal operations against the people of Myanmar. For this reason,
civil society and the National Unity Government have called for sanctions on MOGE so that oil and gas
companies put payments into a protected account. They have not asked for natural gas production to stop.
However, companies such as Total have stated that if they stop paying MOGE,
they will be forced to stop gas production, which will have humanitarian impacts.

Can a company like Total decide to cut the supply of electricity to millions of
people—causing the closure of hospitals and businesses, upending
everyday life—with all the consequences that it will have? This is our second
human rights dilemma, because access to energy is a fundamental right.
Patrick Pouyanne – CEO Total
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Survey Result
No 0.64%

1. Should the international oil and gas companies operating in
Myanmar stop paying revenue to the account of MOGE which is currently under the
control of SAC/military?
No 2.30%

Yes 99.36%

2. Even if suspension of payment will lead to production halt and electricity blackout
in Yangon, should the international oil and gas companies still suspend paying
revenue to the SAC’s controlled account?
No 1.83%

Yes 97.70%

3. Even if suspension of payment will lead to production halt and electricity
blackout in Yangon, should the international oil and gas companies still
suspend paying revenue to the SAC’s controlled account? (Yangon)
Yes 98.17%
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No 2.79%

4. Even if suspension of payment will lead to production halt and
electricity blackout in Yangon, should the international oil and gas
companies still suspend paying revenue to the SAC’s controlled
account? (Other regions)
No 0.99%
Yes 97.21%

5. Should revenue from Myanmar oil and gas sector be kept in a
separated account and transferred only after democratically
elected government take power?

Yes 99.01%

A survey was therefore carried to assess how the Myanmar people’s own views on
this. The survey results show that 98% of people still support suspending payments
to accounts now controlled by the military, even if it means that electricity is cut off.
Half of the survey respondents were from Yangon, which is the only city in Myanmar
Total has pointed out it supplies electricity to.
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2.2 K Share

11541

more than "700"

One quote from respondent "It is doesn't matter whether the companies pay or not to the junta as we are
alreadysuffering electricity cut off recently. Therefore, please stop providing your
excuse and so called
humanitarian reason. You are no different with the SAC
at all."

The people of Myanmar are aware that the humanitarian consequences of
military rule will be worse than electricity being cut off – each dollar that oil
and gas companies are paying to the military regime helps cement their
control over Myanmar, putting more and more of our lives at risk every day.
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လူူထုသ
ု ဘော�ာထားး� စစ််တမ်းး�
(ရေ�နံံနှင့်
ှ �် သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့့��)

ဒီီဇင််ဘာာ ၂၀၂၁

ရေ�နံံနှင့်
ှ �် ဓာာတ််ငွေ့့�� စစ််တမ်းး�ရလဒ်် နော�ာက််ခံံအကြော��ာင်းး�အရာာ
ရေ�နံံနှင့်
ှ �် သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့့��လုုပ််ငန်းး�မှှ ရရှိ�ိသော�ာ ဝင််ငွေေ�များ�း�သည်် နိုု�င််ငံံခြား�း�ငွေေ�ကြေး��းအနေေဖြ�င့် �် စစ််တပ်် သို့့�� ရရှိ�ိနိုု�င််မည့်�်ဝင််ငွေေ�များ�း� ဖြ�စ််ပြီး�း� ၂၀၂၁-၂၂ နှှစ််

ဘတ််ဂျျက််လျာာ�ထားး�ချျက်် အရ အမေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၁.၅ ဘီီလီီယံံခန့့်�လက််ခံံရရှိိ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ခန့်မှ
� ် ှန်းး�ထားး�သည််။ မြ�န််မာ့့�ရေ�နံံနှင့်
ှ �် သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့့��
လုုပ််ငန်းး�အနေေဖြ�င့့်� အဆိုု�ပါါငွေေ�ကြေး��းများ�း�ကိုု� ကော�ာက််ခံံမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််တပ််မှှ အစိုးး��ရဌာာနများ�း�ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ်် ထားး�ပြီ�ီဖြ�စ််ရာာ အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံံခြား�း�

ဝင််ငွေေ�များ�း�သည််လည်းး� မြ�န််မာာစစ််တပ််သို့့��ရော�ာက််ရှိ�ိသွားး��မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါငွေေ�ကြေး��းများ�း�ကိုု� မြ�န််မာာစစ််တပ််အနေေဖြ�င့် �် လက််နက််ခဲဲယမ်းး�များ�း�ဝယ််ယူူ

ခြ�င်းး�နှှင့် �် ပြ�ည််သူူလူူထုုအပေါ်�် အကြ�မ်းး�ဖက််လုုပ််ရပ််များ�း� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၎င်းး�အခြေ�ေအနေေများ�း�ကြော��ာင့် �်
အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�နှှင့် �် အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�း အစိုးး��ရ (NUG) တို့့��မှှ မြ�န််မာ့့�ရေ�နံံနှင့်
ှ �် သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့့��လုုပ််ငန်းး� (MOGE) အားး� အရေး�းယူူပိိတ််ဆို့့��
မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံမှှ Total ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကုုမ္ပပဏီီကြီး�း�များ�း�မှှ မြ�န််မာ့့�ရေ�နံံနှင့်
ှ �် သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့့��လုုပ််ငန်းး�

သို့့�� ငွေေ�ကြေး��းပေး�းသွွင်းး�မှုုများ�း� ရပ််တန့်လိုု�က််လျှ
�်
ှင််၊ ၎င်းး�တို့့��အနေေဖြ�င့် �် ရေ�နံံထုုတ််လုုပ််မှုုကိုု� အတင်းး�အကြ�ပ်် ရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ခံံရမည််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့် �် လူူသားး�

ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ရှိ�ိလာာမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။

“ကုုမ္ပဏီီ
ပ အနေေဖြ�င့် �် လူူသန်းး�ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�ထံံ လျှှပ််စစ််ပေး�းဝေ�မှုုကိုု� ရပ််တန့်လိုု�က််ပါ
�်
ါက ၎င်းး�တို့့�� နေ့့�စဥ််အသုံးး��ပြု�ုနေေ
သော�ာ ဆေး�းရုံံ� နှှင့် �် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပိိတ််သိိမ်းး�ရသည််အထိိ အကျိုးး���ဆက််သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�မဖြ�စ််နိုု�င််ဘူးး�

လားး� ဒါါသည််ပင််လျှှင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ လူူအခွွင့်အ
�် ရေး�းအပေါ်�် အကျျပ််ရိုု�က််မှုုလည်းး� ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဘာာကြော��ာင့်လည်းး
�်
�ဆိုု�
တော့�့� စွွမ်းး�အင်် ရရှိိ�သည့််� လူူသားး�တိုု�င်းး�အတွွက်် အခြေ�ေခံံအခွွင့်အ
�် ရေး�းဖြ�စ််နေေလို့့��ပါါပဲဲ”

ပက််ထရစ်် ပူူရမ်းး�နီီ CEO Total

၁

ဒီီဇင််ဘာာ ၂၀၂၁

စစ််တမ်းး�ရလဒ််

No ၀.၆၄%

၁။ နိုု�င််ငံံတကာာကုုမ္ပဏီီများ
ပ
�း�အနေေဖြ�င့် �် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ ရေ�နံံနှင့်
ှ �် သဘာာဝ ဓာာတ််ငွေ့့��ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�မှှရရှိိ�သော�ာ ငွေေ�များ�း�ကိုု�
MOGE၏ (စစ််တပ််ကလက််ရှိိ�တွွင််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သော�ာ) ဘဏ််စာာရင်းး�များ�း�ထဲဲသို့့��ပေး�းချေ�ေနေေခြ�င်းး�များ�း� ရပ််တန့်သ
� ် င့်ပါ
�် ါ
သလားး�။

No ၂.၃၀%

Yes ၉၉.၃၆%

၂။ အဆိုု�ပါါ ဘဏ််စာာရင်းး�များ�း�သို့့�� ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုုကိုု� ရပ််တန့်ပါ
� ် ါက သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့့�� ထုုတ်လု
် ပ်
ု ်မှုုရပ််တန့့်�ပြီး�း� ရန််ကုုန််
မြို့�့��တွွင်းး� လျှှပ််စစ််မီးး�ပြ�တ််တော�ာက််မှုုများ�း�ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ ကုုမ္ပဏီီများ
ပ
�း�သည်် စစ််တပ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သော�ာ
ဘဏ််စာာရင်းး�များ�း�သို့့��ငွေေ�များ�း� ပေး�းနေေခြ�င်းး�ကိုု� ရပ််တန့်သ
� ် င့်ပါ
�် ါသလားး�။

No ၁.၈၃%

Yes ၉၇.၇၀%

၃။ အဆိုု�ပါါ ဘဏ််စာာရင်းး�များ�း�သို့့�� ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုုကိုု� ရပ််တန့်ပါ
� ် ါက သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့့�� ထုုတ်လု
် ပ်
ု ်မှုုရပ််တန့်စေ�
� ် ပြီး�း�
ရန််ကုုန််မြို့�့��တွွင်် လျှှပ််စစ််မီးး�ပြ�တ််တော�ာက််မှုုများ�း� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပါါကလည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာကုုမ္ပဏီီများ
ပ
�း�သည်် စစ််တပ််
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သော�ာ ဘဏ််စာာရင်းး�များ�း�သို့့��ငွေေ�များ�း�ပေး�းချေ�ေခြ�င်းး�ကိုု� ရပ််တန့်သ
� ် င့်ပါ
�် ါသလားး�။ (ရန််ကုုန််)

Yes ၉၈.၁၇%

၂

ဒီီဇင််ဘာာ ၂၀၂၁

No ၂.၇၉%

၄။ အဆိုု�ပါါ ဘဏ််စာာရင်းး�များ�း�သို့့��ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုုကိုု� ရပ််တန့်ပါ
� ် ါက သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့့�� ထုုတ်လု
် ပ်
ု ်မှုုရပ််တန့်စေ�
� ် ပြီး�း� ရန််ကုုန််
မြို့�့��တွွင်် လျှှပ််စစ််မီးး�ပြ�တ််တော�ာက််မှုုများ�း� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပါါကလည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာကုုမ္ပဏီီများ
ပ
�း�သည်် စစ််တပ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�
သော�ာ ဘဏ််စာာရင်းး�များ�း�သို့့��ငွေေ�များ�း�ပေး�းချေ�ေခြ�င်းး�ကိုု� ရပ််တန့်သ
� ် င့်ပါ
�် ါသလားး�။ (အခြား�း�တိုု�င်းး�နှှင့်ပြ�
�် ည််နယ််များ�း�)

Yes ၉၇.၂၁%

No ၀.၉၉%

၅။ ဓာာတ််ငွေ့့��ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�အတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ ရရှိိ�သော�ာငွေေ�များ�း�ကိုု� စစ််တပ််မှှ ရယူူခွွင့်မပေး�းဘဲ
�်
ဲ အထူးး�
ဘဏ််စာာရင်းး�များ�း�၌ ထည့််သွွင်းး
�
�ထားး� ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ အစိုးး��ရတစ််ရပ်် ပြ�န််လည််တည််ထော�ာင််နိုု�င််ချိိ�န််မှှ
သာာလျှှင်် ပြ�န််ပေး�းသင့်ပါ
�် ါသလားး�။

Yes ၉၉.၀၁ %

ယခုု စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူမှုုသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံရှိ
ံ ိ�ပြ�ည််သူူများ�း�၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ထင််မြ�င််ချျက််များ�း� ကိုု� ကော�ာက််ယူူ
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ စစ််တမ်းး�ရလဒ််အနေေဖြ�င့် �် ၉၈ ရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �သော�ာ ဖြေ�ေဆိုု�သူများ
ူ �း�သည်် လျှှပ််စစ််မီးး�မရရှိိ�နိုု�င််
သည့်် တို
� ု�င််အော�ာင်် မြ�န််မာာစစ််တပ််ကိုု� ငွေေ�ကြေး��းပေး�းသွွင်းး�မှုုများ�း�ရပ််တန့်�ရန််လို
ု�လားး�ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
်
ဖြေ�ေဆိုု�သူထ
ူ က််ဝက််မှာာ� ရန််ကုုန်ေေ�န ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ဖြု �စ််ပြီး�း � Total ကုုမ္ပပဏီီအနေေဖြ�င့် �် လျှှပ််စစ််ပေး�းဝေ�ထားး�သည််

၃

ဒီီဇင််ဘာာ ၂၀၂၁

2.2 K ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီတွွင််မျှ
ီ
ှဝေ�ခြ�င်းး�

၁၁၅၄၁ ၂ ရက််တွွင်် ဖြေ�ေဆိုု�သူပေါ�
ူ ါင်းး�

၇ဝဝ ကျော်�်�� ထင််မြ�င််သုံးး��သပ််ချျက််များ�း�

ဖြေ�ေဆိုု�သူ ူ တစ််ဦးး၏ ရေး�းသားး�ချျက်် “ယခုုအချိိ�န််တွွင်် ကုုမ္ပဏီီများ
ပ
�း�မှှ အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််တပ််အားး� ငွေေ�ကြေး��းပေး�းသွွင်းး�သည််ဖြ�စ််စေ�၊ မပေး�းသွွင်းး�သည််ဖြ�စ််
စေ� မိိမိိတို့့��အနေေဖြ�င့် �် လျှှပ််စစ်် ပြ�တ််တော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု� ကြုံ��ံ တွေ့�့�နေေရပြီ�ီဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့် �် သင််တို့့�� ကုုမ္ပဏီီများ
ပ
�း�
အနေေဖြ�င့် �် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�ပါါသည််ဆိုသ
ု� ည့််� ဆင််ခြေ�ေများ�း�ပေး�းနေေခြ�င်းး�ကိုု� ချျက််ချျင်းး�ရပ််တန့်ရန််လိုု�
�်
အပ််
ပါါသည််။ သို့့��မဟုုတ််လျှှင်် အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််တပ််နှင့်
ှ �် သိိပ််ခြား�း�နား�းမည််မဟုုတ််ပါါ”

“မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ ပြ�ည််သူူလူထု
ူ များ
ု �း�သည်် လျှှပ််စစ််ပြ�တ််တော�ာက််မှုုထက်် အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််တပ််၏ လက််အော�ာက််တွွင််
လူ့့�အခွွင့်အ
�် ရေး�းချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရမှုများ
ု �း�သည်် ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းကြော��ာင်းး� နား�းလည်် ထားး�ကြ�သည််။ ရေ�နံံနှင့်
ှ �် သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့့��
ကုုမ္ပဏီီများ
ပ
�း�မှှ ပေး�းသွွင်းး�လိုု�က််သော�ာ ဒေါ်�်လာာတိုု�င်းး� သည်် အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််တပ််အားး� အာာဏာာ ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မြဲ�ဲစေ�ရန််
အထော�ာက််အပံ့့� ပေး�းနေေပြီး�း� ပြ�ည််သူူများ�း�အပေါ်�်နေ့့�စဉ်အသက််အန္တတရာာယ််ပိုု�မိုု� ကြုံ��ံ တွေ့�့�လာာမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� နား�းလည််
ကြ�ပါါသည််။”

၄

