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ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
ရံုးတြင္းကိစၥ
အမ်ားသိရန္
အတြင္းေရး

၁

ေဆာင္ရြက္ရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁-၁

ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အတိုင္းအတာ
Statoil Myanmar Pte Ltd (ျမန္မာရံုးခြ)ဲ (Statoil) သည္ လုပ္ကြက္ AD-10 တြင္ ရွာေဖြ
ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လားရာ ၂ ဖက္ (2D) ဆိုက္စမစ္ တုိင္းတာ မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၁၃ ကမ္းလြန္ေလလံတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္
အားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အနာဂတ္
ဆံုးျဖတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ငန္း အေျခခံ မ်ား အျပင္ မည္သည့္ေနရာတြင္
တြင္းတူး စမ္းသပ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ Statoil သည္ ျမန္မာ့
ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈ စာခ်ဳပ္ (PSC) ကို ၂၀၁၅ ခု
ဧၿပီလ ၃၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကြက္ ၏ တည္ေနရာ ကို ပံု ၁-၁
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပတ္၀န္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ား အရ ယခု
စီမံကိန္း အတြက္ ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာျခင္း (IEE) ေဆာင္ရြက္ရန္
လုိအပ္ပါသည္။ Statoil ကုမၸဏီက Environmental Resources Management (ERM)
အဖြဲ႕ႏွင့္ ယင္း၏ အေထာက္အကူျပဳ ျပည္တြင္း အဖြ႕ဲ Resource and Environment
Myanmar (REM) ကို အဆိုပါ ေလ့လာမႈ အတြက္ လုပ္ငန္း အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း
အခ်က္အလက္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာ ၏ အခန္း (၂)
တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၁).
စီမံကိန္း အဆိုျပဳ အစီရင္ခံစာ ကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ
၀န္ၾကီးဌာန (MOECAF) သို႔ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္း
အစီရင္ခံစာ တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္
ႏိုင္ေျခမ်ား ကိုေဆြးေႏြးထားသည့္ စီမံကိန္း အေပၚျခံဳငံုသုံးသပ္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား
ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္း အစီရင္ခံစာအေပၚ MOECAF က သံုးသပ္၍ မည္သို႔ ေလ့လာ ဆန္းစစ္
သင့္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) အခန္း
၇ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂ ႏွင့္ ၅၃ တို ့ အရ Staoil သည္
ပတ္၀န္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ (“လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား”) အတိုင္း
ကနဦးပတ္၀န္းက်င္စစ္ေဆးခ်က္ (IEE) လုပ္ေဆာင္၍ Environmental Compliance
Certificate (ECC) ကိုရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အဆိုပါ စီမံကိန္း အဆိုျပဳ အစီရင္ခံစာ တြင္ Terms of Reference (ToR) ျဖင့္ IEE
အစီရင္ခံစာ၏ အေျခခံ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သဘာ၀

(၁)

အစီရင္ခံစာ ကို Statoil ၏ website: http://www.statoil.com တြင္ တင္ျပထားပါသည္။
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ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္ (ESMP) ကို ထည့္သြင္း ထားပါသည္။ TOR
သည္ IEE ေလ့လာမႈကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရရိွရန္
စီမံကိန္းေတာင္းဆိုမႈတြင္ ထည့္သြင္းထားႏိုင္ဖို႕ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသည္။ EIA
စီမံခန္႔ခဲြေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ အသစ္ (ဇူလိုင္ ၂၀၁၅) အား ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လတြင္ MOECAF
က ERM အား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး IEE အစီရင္ခံစာ၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္
ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ESMP ျပဳစုရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။

၁-၂

IEE ေလ့လာရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
စီမံကိန္း အား ေလ့လာစိစစ္ နယ္ပါယ္တိုင္းတာ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္ ခံရႏိုင္ေျခ
ရွိေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ား အား ေရြးခ်ယ္ ျခင္း၊ စီမံကိန္း ၏ အဓိက စိတ္၀င္စား ေသာ
ဧရိယာ ကို သတ္မွတ္ျခင္း

(၁)

, ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေကာက္ယူ ထားၿပီး

ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အား သိရွိရပါသည္။ ယင္း လုပ္ငန္း တြင္ အစိုးရအဖြ႕ဲ
အစည္း အခ်ဳိ႕၊ ပညာရပ္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ NGO မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ အခ်က္
အလက္ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ား ကို စီမံကိန္း အဆိုျပဳ
အစီရင္ခံစာ တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ နယ္ပါယ္တိုင္းတာ သတ္မွတ္မႈ
အစီရင္ခံစာ ကို အတြင္းေရး အျဖစ္ အသံုးျပဳ ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး Statoil အေနျဖင့္ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ရမည့္ အတိုင္းအတာ မ်ားကို သတ္မွတ္ကာ အဓိက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားကို
တြက္ခ်က္ ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ကနဦး စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ နယ္ပါယ္တိုင္းတာ သတ္မွတ္သည့္ အဆင့္ မ်ား ေဆာင္ရြက္
ၿပီး စီးေသာ အခါ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ (ESIA) အဆင့္ ကို
ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ ယင္း ESIA အဆင့္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ေတြ၊ သံတြဲႏွင့္ ဂြ ျမဳိ႕မ်ား
၌ သက္ဆိုင္သူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ သံတြဲ ႏွင့္ ဂြ သည္ စီမံကိန္း

ဧရိယာ ႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးျဖစ္သျဖင့္ လူထု ေတြ႕ဆံုပြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
ယင္း ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ ယခု Staoil ၏ စီမံကိန္း အခ်က္အလက္မ်ား အား ရွင္းလင္းျပခဲ့ၿပီး
လက္ရွိ အေျခအေန၊ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ား အား ေဆြးေႏြးကာ
ပူပန္မႈမ်ား၊ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အား ရယူကာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ ႏွင့္
ကာကြယ္တားဆီး ႏိုင္မႈမ်ား အား ျပဳစု ၍ IEE အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ရန္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း တြင္ online မွ ရရွိႏိုင္မည့္ ဇီ၀၀န္းက်င္၊ ရုပ္ပိုင္း
အေျခအေနႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ တို႔ အား စာအုပ္စာတမ္း မ်ားမွ ေလ့လာျခင္း လည္း
ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္း အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ကို ရခိုင္ျပည္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢဳိလ္
အဖြဲ႔အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား တြင္ အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူပါသည္။

(၁)

စီမံကိန္း၏ စိတ္၀င္စား ေသာ ဧရိယာ ကို လုပ္ကြက္ AD-10 ႏွင့္ ကပ္လ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ နယ္ေျမမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။
လုပ္ကြက္သည္ ပင္မ ကုန္းေျမကမ္းရိုးတမ္းမွ ၂၀၀ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ ရွိသျဖင့္ ယင္း စိတ္၀င္စားေသာ ဧရိယာ တြင္ ကမ္းနီး
ေရျပင္ မ်ား ႏွင့္ ရခိုင္ ကမ္းရိုးတမ္း ေဒသတို ႔ မပါ၀င္ ပါ။
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စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ အစားထုိးႏိုင္မႈ မ်ား
ၾကယ္ျပန္႔ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ား အား ေရွာင္ လႊဲႏိုင္ ရန္
ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ စီမံကိန္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ား အား ျမွင့္တင္ ႏိုင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း မ်ား အေပၚ အစားထိုးႏိုင္မႈ မ်ား ကို IEE
ေလ့လာမႈ ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ေလ့လာ ခဲ့ပါသည္။
ယင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျဖစ္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
• အသံုးျပဳမည့္ streamer အမ်ဳိးအစား၊ အတံုးလိုက္ (သို႔မဟုတ္)
ဓာတ္ေငြ႕ျဖည့္ထားေသာ streamers ကို အသံုးျပဳရန္ အၾကံေပးလိုပါသည္။
အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔ သည္ ယိုစိမ့္ထြက္ ႏိုင္သည့္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ခဲၿပီး ရာသီဥတု ႏွင့္
ပင္လယ္ လႈိင္းမ်ားကို ခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
• စီမံကိန္းသည္ ထိခိုက္ လြယ္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ကြာေ၀းပါသည္။ ယင္းသို႔ဆိုရာ တြင္
စီမံကိန္းသည္ မာန္ေအာင္ကမ္းေျခမွ ကီလိုမီတာ ၁၅၀ ေက်ာ္ ကြာေ၀းသျဖင့္ သႏၲာ
ေက်ာက္တန္းကဲ့သို႔ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ကြာေ၀းပါသည္။ ထိ႔ု အျပင္
• ေရေၾကာင္း သြားလာမႈ ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ဇံု ကို လုပ္ကြက္ တစ္ရပ္ လုံး
သတ္မွတ္ မည့္အစား ဆိုက္စမစ္ေရယာဥ္ႏွင့္ တြဲပါ ပစၥည္းမ်ား၀န္းက်င္ အျဖစ္ သာ
သတ္မွတ္ထား ျခင္းျဖင့္ အျခား ျဖတ္သန္းသြားလာသူမ်ား အတြက္ ထိခိုက္မႈ
ေလ်ာ့နည္း
စီမံကိန္း လံုး၀ မလုပ္ခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ဆိုေသာ အျခားနည္းလမ္း အားလည္း
စဥ္းစားခဲ့ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဆိုက္စမစ္ တိုင္းတာမႈ မလုပ္ခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ဟူေသာ
စဥ္းစားမႈမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဓိပၸာယ္ သည္ ယခု နယ္ေျမအတြင္း မည္သည့္ အခါမွ်
၀င္ေရာက္ ရွာေဖြ ေလ့လာျခင္း၊ စမ္းသပ္တူးေဖာ္ျခင္း မ်ား မေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္း သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူ
ျခင္း မည္သည့္အခါမွ မလုပ္ေတာ့မည့္ သေဘာသက္ေရာက္ပါသည္။ ယခု လုပ္ကြက္
အတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေလ့လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး
ဖြံ႕ျဖဳိးမႈအတြက္ ျဖစ္ရာ စီမံကိန္း မေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက ေဒသေစ်းကြက္ အတြင္း ဓာတ္ေငြ႕
ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္ အေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရႏိုင္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖဳိး
ႏိုင္ေျခ က်ဆင္းမႈ သာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
စီမံကိန္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို IEE အစီရင္ခံစာ အခန္း ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္း
တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျခံဳငံု ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ကမ္းလြန္ ဘူမိရူပ ဆိုက္စမစ္ တိုင္းတာမႈ မ်ားကို ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ အနည္လႊာ မ်ား ႏွင့္
ဘူမိေဗဒ အေနအထားမ်ား အား ေလ့လာရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဆိုက္စမစ္တိုင္းတာရန္
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
0267094_ES_AD10_FINAL_20151202_MM.DOCX

STATOIL
DECEMBER 2015

3

အထူးျပင္ဆင္ထားေသာ ေရယာဥ္ သည္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း အသံလႈိင္းမ်ား ကို
ယာဥ္ေနာက္ပိုင္း ရွိ အသံရင္း ျမစ္မွ ထုတ္လႊင့္ၿပီး ေျမေအာက္ေက်ာက္လႊာမ်ား မွ ျပန္
လာေသာ လႈိင္းမ်ား ကို ေရယာဥ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ အတြဲလိုက္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ
အသံဖမ္း စက္ မ်ာ ျဖင့္ျပလည္ ဖမ္းယူပါသည္။ ေရယာဥ္ေပၚတြင္ ပါေသာ ကြန္ျပဴတာ မ်ား
တြင္ ယင္းလႈႈိင္း မ်ား ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာ၍ ဘူမိရူပေဗဒ ပညာရွင္မ်ား က အဓိပၸါယ္
ျပန္ဆို ႏိုင္သည့္ ျဖတ္ပိုင္းပံုမ်ား ထုတ္ယူသည္။ ကမ္းလြန္ ဆိုက္စမစ္ တိုင္းတာမႈ ၏
အေျခခံ သေဘာတရား ကို ပံု ၁-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေရယာဥ္မ်ား
ဆိုက္စမစ္တိုင္းတာရန္ အထူးျပင္ဆင္ထားေသာ ေရယာဥ္ တစ္စင္း ႏွင့္ အရန္ ေရယာဥ္
အခ်ဳိ႕ (ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္စီးမွ ၃ စီး) ကို တိုင္းတာရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ ေရွ႕ ေျပး
ေရယာဥ္ သည္ ေရွ႕မွ သြားကာ အတားအဆီးမ်ား အား စူးစမ္းရန္ႏွင့္ တိုင္းတာရာ
လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ ရွိႏိုင္သည့္ အျခားယာဥ္မ်ား ေဘးကင္းေစရန္ သတိေပးႏိုင္ရန္
ေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္း ေရယာဥ္ သည္ ဆိုက္စမစ္ ေရယာဥ္ အတြက္ လိုအပ္မည့္
အေထာက္အပံ့မ်ား အတြက္ ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ သယ္ယူ ေပးရန္ လည္း အသံုးျပဳ
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခု စီမံကိန္း အတြက္ ဆိပ္ကမ္း ကုန္းေျမႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ အခန္းက႑ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ပါသည္။
ပံုမွန္ သံုးစြဲေလ့ရွိေသာ ဆိုက္စမစ္ေရယာဥ္ ကို ပံု ၁-၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အဆိုပါ
ေရယာဥ္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ပစၥည္းကရိယာ မ်ားကို ပံု ၁-၄

တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္း

ကရိယာ မ်ား အေၾကာင္း ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပထားပါသည္။
ေလေသနတ္မ်ား
ဆိုက္စမစ္ အသံအရင္းအျမစ္ အား ဖိအားရွိေသာေလပူေဖာင္းမ်ားကုိ ေရထဲ သို႔
ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျဖင့္ဖန္တီးသည္။ ေလဖိအား ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပူေဖာင္းမ်ား သည္
ေရထဲသို႕ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားျပီးေနာက္ ပ်က္ျပယ္သြားသည္။ ယင္းမွထြက္ေပၚလာေသာအသံ
မ်ားသည္ ေရယာဥ္၏ေအာက္ေျခ ေရေၾကာင္းမွ ပင္လယ္ၾကမ္းျပ င္ေအာက္ ေျခရွိ
ေက်ာက္မ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္သြားသည္။ ယင္းေလေသနတ္မ်ားအား
ေရယာဥ္မွေရအနက္ရွစ္မီတာ (၂၄ေပခန္႔)မွ ဆြဲယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး

၁၀ စကၠန္႔တြင္

တစ္ၾကိမ္ ေလပူေဖာင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္သည္။
အသံဖမ္းကရိယာမ်ားဆြဲယူလာေသာ လိုင္းတန္းမ်ား
အသံဖမ္းကရိယာ (ဟိုက္ၿဒဳိဖုန္း) မ်ား သည္ ေရယာဥ္၏ ေနာက္မွ ဆြဲယူ လာေသာ
ၾကဳိးရွည္တေလွ်ာက္ တြဲဆက္ထားသည္။ 2D ဆိုက္စမစ္တိုင္းတာမႈ တြင္ ၾကဳိးရွည္ တစ္
ေၾကာင္း သာပါရွိၿပီး ေရအနက္ ၁၂ မီတာ (၃၈ ေပခန္႔) မွ ေျမာပါလာမည္။ ဖမ္းယူရရွိ ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို သေဘာၤေပၚမွ ကြန္ျပဴတာမ်ား တြင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ စိစစ္မည္။
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ထုတ္လႊင့္ျခင္း
ေရယာဥ္မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ စြန္႕ပစ္ေရ ၊ ေရဆိုးေရညစ္ႏွင့္ ေလမွ ထုတ္လႊင့္ျခင္း
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမွု
ကိုထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုသည္။
အစီအစဥ္ ႏွင့္ ဆိုက္စမစ္ တိုင္းတာသည့္ ေနရာ
လုပ္ကြက္ AD-10 သည္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ ရခိုင္ ခ်ဳိင့္၀ွမ္း တြင္ ရွိၿပီး စတုုရန္းကီလိုမီတာ
၉၀၀၀ ခန္႔ က်ယ္သည္။ ယခု 2D ဆိုက္စမစ္ တိုင္းတာမႈ ကို ၂၀၁၆ ခု ဧၿပီႏွင့္ ေမလ

(၁)

အတြင္း စုုစုေပါင္း ၄၅ ရက္ခန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၁-၄

ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရႏိုင္မႈ
စိတ္၀င္စား ေသာ ဧရိယာ ၏ ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရခိုင္ ကမ္းေျခ၏ ကမ္းနီး
ေရျပင္ ရွိ ဇီ၀ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲ ၾကြယ္၀မႈ (သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္
ျမက္မ်ား၊ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ား) အေပၚ အေျခခံ စဥ္းစားပါသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ အနီးဆံုး
ေနရာျဖစ္ေသာ မာန္ေအာင္ ကၽြန္းပါတ္လည္ရွိ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား သည္ပင္
လုပ္ကြက္မွ ၁၅၀ ကီလိုမီတာ (မိုင္၉၀) ခန္႔ေ၀းကြာပါသည္။ (ပံု ၁-၅)
မ်ဳိးစိတ္အဆင့္ ထိ ေလ့လာ ထားေသာ ငါးမ်ား တြင္ တစ္ခု မွာမူ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေလွ်ာက္
သင့္သည့္ အဆင့္တြင္ပါ၀င္ပါသည္။ IUCN အနီေရာင္ စာရင္း (ကမာၻ႕ အသိအမွတ္ျပဳ
အေရးၾကီး မ်ဳိးစိတ္ စာရင္း) တြင္ အစင္းေၾကာင္း ငယ္မ်ားပါ စပိန္ငါးကြမ္းရွပ္မ်ဳိး
(Scomberomorus commerson) ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေတြ႕ရ
ေလ့ရွိသည့္ ပင္လယ္ ႏို႔တိုက္ သတၱ၀ါမ်ား အား ၂၀၁၅ ေလ့လာမႈ အတြင္း သိရွိ ရသည္မွာ
ဆူးေတာင္ပါ လင္းပိုင္ အငယ္စား (Stenella longirostris roseiventris) ႏွင့္ ဘာဒီ
ေ၀လငါးမ်ဳိး (Balaenoptera edeni) တို႔ ရွိေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အနီး၀န္းက်င္ ရွိ
လုပ္ကြက္ AD-10 တြင္ တိုင္းတာစဥ္ က ပင္လယ္ ႏိ႔တ
ု ိုက္ သတၱ၀ါ မ်ဳိးကြဲ မ်ဳိးစံု ေတြ႕ရွိရ
သျဖင့္ ယခု လုပ္ကြက္ အတြင္းတြင္လည္း အလားတူ သတၱ၀ါမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု ယူဆရ
ပါသည္။ ရခိုင္ ပင္လယ္မ်ား အတြင္း ေတြ႕ရတတ္ေသာ ပင္လယ္ ႏို႔တိုက္ သတၱ၀ါ မ်ားကို
ပံု ၁-၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကမ္းလြန္တြင္ ေတြ႕ရတတ္ေသာ ပင္လယ္
လိပ္ (၅) မ်ဳိး ေတြ႕ရၿပီး အားလံုးသည္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ရမည့္ မ်ဳိး စိတ္ မ်ား ျဖစ္ကာ
ယင္းတို႔ကို ပံု ၁-၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစိမ္းေရာင္ လိပ္၊ ေဟာ့စဘီး လိပ္ ႏွင့္
အိုလစ္ ရစ္ဒေလ လိပ္ တို႕ သည္ ရခိုင္ ကမ္းရိုးတမ္းတြင္ စက္တင္ဘာမွ မတ္ လအတြင္း
ဥခ်ၾကၿပီး အမ်ားဆံုး အခ်ိန္မွာ ဒီဇင္ဘာ ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လိပ္တို႔သည္
လုပ္ကြက္ AD-10 ကို ျဖတ္ကာ သူတို႔၏ ဥဥ ရာ ကမ္းေျခမ်ား သို႔ တိုင္းတာ ခ်ိန္တြင္
ေရြ႕ေျပာင္း သြားေရာက္ ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။

(၁)

စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာအခါ အတည္ျပဳရန္
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ရခိုင္ျပည္္နယ္၏ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္
ေမြးျမဴေရး ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၅၀% သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေပၚ မွီခို ေနၿပိး
၁၃% သည္ ေရလုပ္ငန္း အေပၚမွီခိုၾကကာ ၁၀% သည္ ေမြးျမဴေရး ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက
ပါသည္။ ရခိုင္ ၏ ကမ္းေျခေဒသမ်ား တြင္ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး သည္ အဓိက
အသက္ေမြးမႈ (၂) ခု ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္အေရာင္း အ၀ယ္ မွ
၀င္ေငြရသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ကမ္းလြန္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အမ်ားစု ကို ေရအနက္ ၁၀၀ မီတာ ထက္
နည္းေသာ (တစ္နည္းအားျဖင့္) ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၂၀ အတြင္း တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။
ေတြ႕ရမ်ား ေသာ ငါးဖမ္းေလွ ပုံစံကို ပံု ၁-၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရလုပ္သား
အနည္းငယ္သည္ ေရနက္ပိုင္း (> ၂၀၀ မီတာ အနက္) တြင္ ငါးဖမ္း ၾက ေၾကာင္း
သိရပါသည္ (ပံု ၁-၉)။ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေျပာၾကားခ်က္အရ AD-10 တ၀ိုက္ ကဲ့ သုိ႔
ေ၀းလံေသာ ပင္လယ္တြင္ ေဒသငါးဖမ္းသူမ်ား သြားေရာက္ေလ့မရွိပါ။ စိတ္၀င္စား ေသာ
ဧရိယာ အျပင္ဖက္ ရွိ ငါးဖမ္းသေဘာၤမ်ား သည္ လုပ္ကြက္အတြင္း ၀င္ ေရာက္
ငါးဖမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပင္ပမွ စီးပြားျဖစ္ ငါးဖမ္းသေဘာၤ မ်ားစြာ
သည္ ထုိ ေဒသအတြင္း ငါးဖမ္းႏိုင္ေျခ ရွိေၾကာင္း လည္း ၾကားသိရပါသည္။
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေရနက္ ငါးဖမ္းသမား မ်ားသည္ ႏို၀င္ဘာ မွ ေမ အတြင္း အေကာင္းဆံုး
ငါးဖမ္းႏိုင္သည့္ ရာသီဥတုေကာင္းစဥ္ကာလတြင္ ေ၀းကြာေသာ ေဒသမ်ား သို႔ သြားေရာက္
လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ မွ ငါးဖမ္းယာဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္လာ
ေသာ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားမွာမူ ရခိုင္ပင္လယ္တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးငါး ဖမ္းၾကပါသည္။

၁-၅

သိသာထင္ရွားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား မွ အဓိက အေၾကာင္းမ်ား အတြက္
လိုအပ္သည့္ ကာကြယ္ထန
ိ ္းသိမ္းမႈ မ်ား ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရၿပီး ဇယား ၁-၁ တြင္
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
•

ေရထု အတြင္း အသံဆူညံမႈ တိုးလာမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ႏွင့္ ေလေသနတ္မ်ား ေၾကာင့္
အသံ ထု ၾကီးမားလာမႈ - ယင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ေဂဟ စနစ္ ဆိုင္ရာ
ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေနရာမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ ပင္လယ္ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ား၊ ပင္လယ္
လိပ္ မ်ားႏွင့္ ငါးမ်ား သို႔ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

•

မေတာ္တဆ ထြက္က်လာႏိုင္သည့္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ား ေၾကာင့္
ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ ယင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္က ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္
ေရလုပ္ငန္းအေပၚ ထိခိုက္မႈ

•

ဆိုက္စမစ္ တိုင္းတာမႈ ႏွင့္ အသံဖမ္းယူသည့္ ၾကဳိးတန္းမ်ား ေၾကာင့္ ပင္လယ္လိပ္
မ်ား အေပၚ အေႏွာင့္အယွက္
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သျပဳခ်ိဳင္ရိွစက္ေလွငယ္မ်ား

သျပဳခ်ိဳင္ရိွစက္ေလွႀကီမ်ား
သျပဳခ်ိဳင္ရိွစက္ေလွႀကီးမ်ားသိ႔ေ
ု ရခဲသယ္ေဆာင္မႈ

ေလွအရြယ္အစား အက်ယ္အ၀န္း

ကမ္းေ၀းအကြာအေ၀း

အေသး

၂၀ မွ ၃၅ ေပ

၁၈ ကီလိုမီတာထိ

အနက္အနိမ့္ဆံုးမွ ခရီးတို အခ်ိန္ကာလ
အျမင့္ဆံုး (မီတာ) (ရက္မ်ား)
'၅၀ မီတာထိ
၁-၇

အႀကီး

၅၀ မွ ၉၀ ေပ

၅၅ ကီလိုမီတာထိ

၁၀၀ မီတာထိ

ပံု (၁.၈)
DATE: July 2015

၂-၁၅

ရခိုင္ ကမ္းေျခ ရြာမ်ားတြင္ ပံုမွန္ ေလွအရြယ္အစားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အသံုးျပဳသည့္ငါးဖမ္းကြန္မ်ား
ငါးဆြဲပိုက္ၾကီး
ဆဲြပိုက္
ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား
ေရေမ်ာကမ္းတင္ပိုက္
ရွည္ေသာလိုင္း (ငါးဖမ္းကိရိယာ
တစ္မ်ိဳး)
ငါးဆြဲပိုက္ၾကီး
ေငြအိတ္ငယ္ပံုငါးဖမ္းပိုက္ၾကီး
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•

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ အခ်ိန္တို အေႏွာင့္ အယွက္

•

ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ႏွင့္ အျခား ေရယာဥ္မ်ား၊ ငါးဖမ္းပို္က္မ်ား ႏွင့္ ဆို္က္စမစ္
အသံဖမ္း ၾကိဳးတန္းမ်ား တိုက္မိႏိုင္မႈ

ဇယား ၁-၁

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သက္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့္ ၾကြင္းက်န္ရစ္ႏုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ
အတိုင္းအတာ
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ/
အေၾကာင္း အရာ

ၾကြင္းက်န္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ကာကြယ္မႈ

ရစ္မည့္
သက္ေရာက္မႈ

•

လိပ္မ်ား ကို ေစာင့္ၾကည့္မည့္ ကရိယာမ်ား ကို ဆိုက္စမစ္
ေနာက္တြဲ ေဗာ္ယာ မ်ား တြင္ တပ္ဆင္ျခင္း

ဆြဲလာေသာ ကရိယာမ်ား ႏွင့္

• ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား အား JNCC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၁)
အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း

ပင္လယ္လိပ္ မ်ား တိုက္မိႏိုင္မႈ
(သိ႔မ
ု ဟုတ္) ခ်ဳပ္ေႏွာင္မိ ႏိုင္မႈ
စသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ား

အလယ္

• JNCC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အရ ပင္လယ္ သတၱ၀ါမ်ား

အလတ္

ေရွာင္ထြက္ ခ်ိန္ရေစရန္ ျဖည္းညွင္း စြာ စတင္ေစျခင္း
•

ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပင္လယ္လိပ္မ်ား၊ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ား
ေတြ႕ရွိမႈ ကို မွတ္တမ္း တင္ကာ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္း
ၿပီးစီးသည့္အခါ ပတ္၀န္းက်င္ ၀န္ၾကီး ဌာန သိ႔ု သတင္းပိ႔ျု ခင္း

• ေလေသနတ္ အသံုးျပဳမႈကို အသင့္ေတာ္ဆံုး အဆင့္ တြင္ သာ
ထားရွိျခင္း၊ အနိမ့္ဆံုး အသံလႈိင္းမ်ား ကို သာေရြးခ်ယ္ျခင္း

• ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား အား JNCC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ( 1၁)
အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း

• JNCC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အရ• ပင္လယ္ သတၱ၀ါမ်ား ေရွာင္ထြက္ ခ်ိန္ရေစရန္ ျဖည္းညွင္း
စြာ စတင္ေစျခင္း၊

အနည္းငယ္
(ငါးမ်ား
အတြက္)

• ပင္လယ္ႏ႔တ
ို ိုက္ သတၱ၀ါ ကၽြမ္းက်င္ သူ မ်ားကို
ေရယာဥ္ေပၚတြင္ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး ၾကဳိတင္ ရွာေဖြ
ေရေအာက္ အသံလႈိင္းေၾကာင့္
ပင္လယ္ သတၱ၀ါမ်ား အား
သက္ေရာက္မႈ

ၾကည့္ရႈေစျခင္း

• မီတာ ၅၀၀ အတြင္း အဆိုပါ သတၱ၀ါမ်ား ေတြ႕ရွိပါက
ယာဥ္ ၏ လုပ္ငန္း ကို ရပ္နား ထားေပးျခင္း

• ညအခ်ိန္ သို႔ မဟုတ္ အလင္းေရာင္ နည္း ေသာ
အခ်ိန္မ်ား တြင္ အသံလႈိင္း ဖမ္းယူေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
(PAM) ျဖင့္ ဆိုက္စမစ္ ေရယာဥ္ အနီးတြင္ ပင္လယ္

အလယ္

ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ား ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

အလတ္

ို ိုက္သတၱ၀ါ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္
• ပင္လယ္ႏ႔တ
ျဖည့္ညွင္းစြာ စတင္သည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို မိနစ္ ၂၀
မွ ၃၀ ထိ ပို အခ်ိန္ယူေစျခင္း

• ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပင္လယ္လိပ္မ်ား၊ ႏိ႔တ
ု ိုက္သတၱ၀ါမ်ား

(ပင္လယ္
ႏို႔တိုက္ သတၱ၀ါ
ႏွင့္ လိပ္မ်ား)

ေတြ႕ရွိမႈ ကို မွတ္တမ္း တင္ကာ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္း
ၿပီးစီးသည့္အခါ ပတ္၀န္းက်င္ ၀န္ၾကီး ဌာန သိ႔ု သတင္းပိ႔ျု ခင္း

(၁)

JNCC “ပင္လယ္ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ား အေပၚ ထိခိုက္မႈ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ေလ်ာ့ က် ေစေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၀)”
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ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ/
အေၾကာင္း အရာ

ၾကြင္းက်န္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ကာကြယ္မႈ

ရစ္မည့္
သက္ေရာက္မႈ

•

ပင္လယ္တြင္း ဆီျဖည့္တင္းမႈ အပါအ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို လက္ခံထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္

မရယ္ရြယ္ပဲ ပင္လယ္ သတၱ၀ါ
မ်ား အေပၚ ဆီ ဖိတ္က်ျခင္း

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ား အတိုင္း လိုက္နာေစျခင္း
•

လိုအပ္လွ်င္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ စနစ္ မ်ား ကို

မသိသာ

ၾကဳိတင္ေရးစြဲ ျပင္ဆင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ဥပမာ - ေရယာဥ္
ကုန္းပတ္ ေပၚတြင္ ဆီဖိတ္က်မႈ အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ ရန္
နည္းလမ္းမ်ား (SOPEPs).
•

ဆိုက္စမစ္ေရယာဥ္ႏွင့္ ကရိယာမ်ား အားလံုး၏ ၀န္းက်င္ တြင္
ေရေၾကာင္းသြားလာေရးဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ဇံု တစ္ရပ္
သတ္မွတ္ပါမည္။

•

အရန္ ေရယာဥ္ အလံုအေလာက္ထားရွိၿပီး ေရလုပ္သား
ေရယာဥ္မ်ား ႏွင့္ အျခား သေဘာၤမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္

ဆိုက္စမစ္ ေရယာဥ္ ႏွင့္ ပစၥည္း

ညွိႏႈိင္းရန္ ရွိရပါမည္။
•

ကရိယာ မ်ား ရွိေနမႈ ေၾကာင့္
ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေရလုပ္သား
မိသားစု မ်ား အေပၚ ထိခိုက္မႈ၊
မရည္ရြယ္ ထားေသာ တိုက္မိမႈ၊
အသံလႈိင္းမ်ား ၏ ေႏွာင့္ ယွက္
ျခင္း ကို ခံစားရမႈ

အဆိုပါ အရန္ ေရယာဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစကားေျပာ

မသိသာ

ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ား ရွိေနရပါမည္။
•

တိုင္းတာေရးေရယာဥ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ေဘးကင္း လံုျခံဳ မႈ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရပါမည္။

•

ဆိုက္စမစ္ယာဥ္၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္
တေျပးညီ သတင္း အခ်က္အလက္ေပးႏိုင္မည့္

(ေရယာဥ္ႏွင္႔
ေရလုပ္ငန္း
မ်ား) ႏွင့္
အသက္ ေမြးမႈ

သက္ဆိုင္သူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ကို
တည္ေထာင္ရပါမည္။
ယခု ကာကြယ္မႈသည္ သက္ေရာက္မႈ အေပၚ အျပည့္အ၀
မထိေရာက္ ႏိုင္သည္ ျဖစ္ပါက ေ၀ဖန္ တိုင္ၾကား ႏိုင္သည့္ စနစ္ကို
တည္ေထာင္ကာ အခ်ိန္ျပည့္ တုန႔ျ္ ပန္ တာ၀န္ ယူ ေပးႏိုင္သည့္
စနစ္ရွိေနရပါမည္။

၁-၆

လူထု အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
Statoil သည္ ၂၀၁၅ ခု ဇြန္လ တြင္ လူထု ေတြ႕ဆံုအၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း မ်ား အား
ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းျဖင့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္း သိရွိၾက ေစရန္
အျပင္ အေျခခံအခ်က္အလက္ မ်ားေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ IEE အတြက္ လူထု အျမင္ မ်ား ကို
လက္ခံရယူကာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း မႈမ်ား ေဆာာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လူထု
ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ကို လုပ္ကြက္ နွင့္ အနီးဆံုး ျမဳိ႕နယ္ မ်ားျဖစ္ေသာ သံတြဲႏွင့္ ဂြတို႔တြင္ ျပဳလုပ္
ခဲ့ပါသည္။
သက္ဆိုင္သူမ်ား ႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို စီမံကိန္း ႏွင့္ Staoil အား မိတ္ဆက္ရန္
လည္းေကာင္း၊ တက္ေရာက္သူ လူထု က ထင္ျမင္ခ်က္၊ ေမးခြန္း ႏွင့္ ပူပန္မႈ မ်ား ေဖာ္ျပ
ရန္ လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္လူမႈ စီးပြား အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ
ရန္လည္းေကာင္း စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကန္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ၂ မ်က္ႏွာပါ
လက္ကမ္းစာေစာင္ ကို တက္ေရာက္သူမ်ား အား ေ၀မွ်ကာ ပိုစတာ (သို႔မဟုတ္) ေဟာ
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ေျပာ ျခင္း ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေမးခြန္းလႊာမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ေသာ ျမဳိ႕နယ္ ေဒသ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ရြာ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊
ေရလုပ္ငန္းမ်ား ၏ တည္ေနရာ၊ နည္းလမ္းႏွင့္ ငါးအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ အေရးၾကီး ေသာ
သတၱ၀ါ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားမ်ား တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
ယင္းအခ်က္တို႔ကို စာအုပ္စာတမ္း၊ အင္တာနက္ တို႔မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားအား
စိစစ္ ရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။
လူထု ေတြ႕ဆံုသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား ႏွင့္ ရက္ႏွင့္ ေနရာ တို႔ကို ဇယား ၁-၂ တြင္
ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္း အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ပံု ၁-၁၀ တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။

ဇယား ၁-၂

IEE လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ မ်ား စာရင္း
ေန႔စြဲ

ေနရာ

ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၅

ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အစည္းအေ၀း

ဇြန္ ၁၅၊ ၂၀၁၅

သံတြဲျမဳိ႕နယ္ အစည္းအေ၀း

ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၁၅

သျပဳခ်ဳိင္ရြာ အစည္းအေ၀း

ဇြန္ ၁၇၊ ၂၀၁၅

ဂြျမဳိ႕နယ္ အစည္းအေ၀း

ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၅

ဆတ္သြားရြာ အစည္းအေ၀း

အခ်ဳိိ႕ ေသာ အဓိက ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ဆံု မႈမ်ား အတြင္း ရယူခဲ့ရာ
ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရပါသည္။ လူမႈ ေရး ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား
ပါ၀င္သည့္ ရခိုင္လူထု တို႔ အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေစရန္၊ လတ္တေလာ တိုင္းတာ
မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေရလုပ္ငန္းအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ အနာဂတ္ တြင္ ျဖစ္လာမည့္ တြင္းတူး
လုပ္ငန္းကဲ့ သို႔ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ေရနံ/ဓာတ္ေငြ႕
တူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား မွာမူ အနာဂတ္တြင္ ထပ္မံ
လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ ခ်က္ (ESIA) မွသာ သင့္ေတာ္သလို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေလ့လာခ်က္တြင္မူ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ကမ္း
ေျခ ေရလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ထိစပ္မႈ အလြန္နည္းပါးသည့္ အတြက္
ေမးခြန္းထုတ္ရန္ သိသိသာသာမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

၁-၇

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ကို IEE အစီရင္ခံစာ ၏ အခန္း (၇) တြင္
ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္
သက္ေရာက္ ႏိုင္မႈ မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္၊ သို႔မဟုတ္၊ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည့္
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စိစစ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ယခု စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (ESMP) တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖင့္
စီမံကိန္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ စစ္ေဆး ေစာင့္ ၾကပ္ ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္း
သိမ္း မႈမ်ား အတိုင္း Staoil က တာ၀န္ခံရန္ ေရးဆြဲထားပါသည္။ ESMP သည္ ကာကြယ္
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ထိန္းသိမ္းမႈ မ်ား အား အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ အစီရင္ခံရမႈ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈ
ရန္ လိုအပ္မႈမ်ားကို လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေရးပါေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
လက္ခြဲ ကန္ထရိုက္တာ မ်ားအား ကန္ထရိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားမည့္ နည္းလမ္း စံခ်ိန္စံညႊန္း
မ်ား (ဥပမာ-ထုတ္လႊင့္မႈ စံႏႈန္းမ်ား) ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိမရွိေစာင့္ ၾကည့္ သည့္
အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္သြားမည္။ ယင္း လက္ခြဲ ကန္ထရိုက္မ်ား အေပၚ ဆိုက္စမစ္
ကန္ထရိုက္တာ က ၾကီးၾကပ္၍ Statoil ၏ ေရယာဥ္ ေပၚပါ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရး၊
လံုျခံဳေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ (HSSE) ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္က ေစာင့္ ၾကပ္ စစ္ေဆး
သြားမည္။
Statoil သည္ ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာ ကို ျမန္မာ့ေရနံ ႏွင့္
ပတ္၀န္္းက်င္၀န္ၾကီးဌာ န သို႔ စီမံကိန္းၿပီး ရက္ ေပါင္း (၆၀) အတြင္း တင္ျပသြားမည္။
အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ တြင္ ဘူမိရူပ တိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းးစဥ္ အတြင္း ရွိ ေဘးအႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းမႈ မွတ္တမ္း၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ မွတ္တမ္း ႏွင့္ ပင္လယ္ ႏိ႔တ
ု ိုက္သတၱ၀ါမ်ား ေလ့လာ
ေတြ႕ရွိမႈ မွတ္တမ္း မ်ား ပါ၀င္ပါမည္။

၁-၈

IEE အစီရင္ခံစာ နိဂံုး ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ျပသမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သံတြဲႏွင့္ ဂြျမဳိ႕မ်ား၌ ျမန္မာဘာသာ
ျပန္ဆိုထားေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကို ျဖန္႔ေ၀ထားရွိျခင္း ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းသို႔
ထားရွိေၾကာင္း ကို အစိုးရ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္
တို႔ တြင္ ေၾကာ္ျငာ ထားပါမည္။ စီမံကိန္း အေနျဖင့္ ဆိုက္စမစ္ေရယာဥ္ လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္
သက္ဆိုင္ သူမ်ား ထိေတြ႕မႈ အတြက္ တိုင္ၾကား ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ စနစ္ တစ္ရပ္
ထားရွိပါမည္။ သတင္း အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုထုတ္ျပန္မႈ အေသးစိတ္ကို စီမံကိန္း
မစတင္မွီ

အျပီး ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

IEE လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ကို
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းမႈမ်ား သည္ စီမံကိန္း
ကာလ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ Statoil
သည္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းမႈ အစီအစဥ္ (IEE အစီရင္ခံစာ အခန္း -၈ တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း) ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ သက္ဆိုင္သူမ်ား ထပ္မံ ပါ၀င္ လာ
ျခင္း တို႔မွ ရရွိမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ကြက္ AD-10 တြင္ 2D ဆိုက္စမစ္ ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ IEE ေလ့လာမႈ မ်ား
သည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ၏
ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူၾကမ္း ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ IEE က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း
ေနရာ၏ သဘာ၀ ႏွင့္ လူမႈ ပတ္၀န္က်င္ တို႔ အေပၚ ျခံဳငံုနားလည္လ်က္ စီမံကိန္း ၏
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ပံု (၁) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆပ္သြား

ပံု (၄) အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဆပ္သြား

ပံု ၁.၁၀
DATE: July 2015

ပံု (၂) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ သျပဳခ်ိဳင္

ပံု (၅) အစည္းအေဝးခန္းမ၊ ဆပ္သြားေက်းရြာ

သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

ပံု (၃) ဆပ္သြားတြင္အေမးအေျဖအစည္းအေဝး

ပံု (၆) အစည္းအေဝးခန္းမ၊ သျပဳခ်ဳိင္

Environmental
Resources
Management

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အထူး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ (ESMP) ကို ေရးဆြဲထားၿပီး
စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား အတြက္ နည္းလမ္း အျဖစ္လည္းေကာင္း၊
ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ လည္း
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္းေရးဆြဲထားပါသည္။ ေပးအပ္ထားေသာ
ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို မွန္ကန္စြာ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ Staoil အေနျဖင့္
လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ ႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ ရွိစြာ ျဖင့္ AD-10 လုပ္ကြက္ ကို ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္
လူမႈ ထိခိုက္မႈမရွိ ပဲ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စနစ္တက်
က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည့္ IEE ျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူသားမ်ား အေပၚ ၾကီးမားေသာ
သက္ေရာက္မႈ မရွိပဲ၊ အျခား သက္ေရာက္မႈမ်ား ကိုလည္း ေကာင္းစြာ ေရွာင္ရွား ႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
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