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MPRL E&P

လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္

၁.၀။ အဆုိၿပဳစီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

MPRL E&P Pte Ltd. သည္ ၿမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (Myanma Oil and Gas Enterprise /MOGE) နွင့္အတူတကြ အက်ဳိးတူ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ Improved Petroleum Recovery စာခ်ဳပ္အား ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး IOR-
6 (ၿမန္ေအာင္) လုပ္ကြက္ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ MPRL E&P သည္ ထုိလုပ္ကြက္တြင္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ ရွာေဖြတုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
(Seismic Survey) ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ၿပီး အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 2D နွင့္ 3D တုိင္းတာမႈမ်ား ပါ၀င္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အၿပင္ 
လက္ရွိေရနံတြင္းမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ထိန္းသိမ္းၿမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (Work Over Activities) ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) အရလည္း ေကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရး နည္းဥပေဒမ်ား အပုိဒ္ (၅၂) နွင့္ (၅၃)အရလည္းေကာင္း  ၿမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ၿဖစ္ေသာ၊ စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးသည္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရွ႕ေၿပးစစ္ေဆးမႈ (Ini-
tial Environmental Examination/IEE) (သုိ႕မဟုတ္) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈတုိင္းတာမႈ (Environmental Im-
pact Assessment/EIA) တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈတုိင္းတာမႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures) နွင့္အညီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာလုိက္နာမႈလက္မွတ္ 
(Environmental Compliance Certificate/ECC) ကုိ ရရွိမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ထုိကဲ့သုိ ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ MPRL E&P သည္ Resource and Environment Myanmar (REM) မွ ၿပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားက 
အသိအမွတ္ၿပဳေသာ Environmental Resources Management/ERM အဖြဲ႕အစည္းကုိ ငွားရမ္းကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း 
လုိအပ္သည့္အတုိင္း စီမံကိန္းအတြက္ Environmental and Social Impact Assessment Study/ESIA Study (သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ တုိင္းတာမႈ ေလ့လာခ်က္) တစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။

ထုိကဲ့သုိ ့ေလ့လာခ်က္မ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ခြင့္ၿပဳေထာက္ခံမည့္ ESIA 
အတြက္ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ညီညြတ္ေသာ ခိုင္မာသည့္ ESIA တစ္ခု ၿဖစ္ေပၚလာေစရန္ ၿဖစ္ပါသည္။ 

၁.၁။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား

ESIA ေလ့လာခ်က္တြင္ လုပ္ကြက္ IOR-6 ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေၿခခံအခ်က္အ လက္မ်ားကုိ ၿခံဳငံုတင္ၿပထားပါသည္။ 
ေလ့လာခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ၿဖစ္ပါသည္။
 
   ● ရာသီဥတုနွင့္ မုိးေလ၀သေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ၊ ဆူညံမႈ၊ ေလထု၊ ေၿမေပၚ၊ ေၿမေအာက္ေရနွင့္ ေၿမဆီလႊာ အရည္အေသြး စသည္တုိ႕ပါ၀င္ေသာ  
      ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္။
  ● ေဒသတြင္းက်က္စားရာေနရာမ်ား၊ ၎တုိ႕နွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အပင္နွင့္ တိရစာၦန္မ်ား၊ Avifauna ၊ လိပ္ၿပာမ်ား၊ Herpetofauna ၊   
     နုိ႕တုိက္သတၱ၀ါမ်ား၊ ေရတြင္ေပါက္ပြားေသာ အပင္မ်ား စသည္တုိ႕ ပါ၀င္ေသာ ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္။
  ● စီမံကိန္းေဒသႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး၏ အေၿခခံလူမႈေရးနွင့္ စီးပြားေရးသတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား၊ ၿမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္း  
စသည္တုိ႕ပါ၀င္ေသာ လူမႈစီးပြားပတ္၀န္းက်င္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလြယ္တကူရရွိသည့္ အင္ တာနက္ ၊ စာအုပ္စာတမ္းစေသာ 
အရာတုိ႕မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေၿခခံ၍ ဦးစြာ ၿပဳစုခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕အၿပင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စီမံကိန္းေဒသ၏ 
ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္ ၊ ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈစီးပြားပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္း အေၿခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ နားလည္သိရွိနုိင္ရန္အတြက္ 
ကြင္းဆင္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းၿခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႕ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူ၍ ရရွိလာေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  အသုံးၿပဳကာ စီမံကိန္းေဒသအေၾကာင္း စီစစ္တင္ၿပၿပီး လုပ္ကြက္ IOR-6 တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ 
ရွာေဖြတုိင္းတာမႈမ်ား နွင့္ ထိန္းသိမ္းၿမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈတုိ႕ကုိ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။



၁.၂။ သက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္ၿခင္း ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခဲြမႈ

သက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္ေနစဥ္အတြင္း ပထမဦးစြာ  စီမံကိန္းနွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ (စီစဥ္ထားေသာ/မထား ေသာ) ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အရင္းအၿမစ္မ်ား (သုိ႕မဟုတ္) လက္ခံ ေနရာမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္နိုင္မႈအေပၚ မူတည္၍ စနစ္တက် 
သတ္မွတ္ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္နုိင္မႈ မ်ားကုိ ေလ့လာထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေၿမေနရာအသံုးၿပဳမႈ (ဥပမာ ေဒသခံလူထု၏ ေၿမယာဆံုးရႈံးမႈ) ၊ လုပ္ငန္းၿပင္ဆင္ၿခင္း/စတင္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းအဆင့္ (ဥပမာ လုပ္
ငန္းခြင္ေနရာၿပင္ဆင္ၿခင္းနွင့္ ေဒသရွိ စားက်က္မ်ား၊ အပင္နွင့္ သတၱ၀ါမ်ားကို ဖယ္ရွားၿခင္း) ၊ ထုိ႕ေနာက္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ ရွာေဖြ တုိင္းတာမႈအဆင့္ 
(ဥပမာ - ေဖာက္ခဲြေရးပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးၿပဳၿခင္း) ၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ လုပ္ကြက္ IOR-6 အတြင္း ေၿမငလ်င္တုိင္းတာမႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ထိန္းသိမ္း 
ၿမွင့္တင္ၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းၿခင္း (ဥပမာ - စားက်က္မ်ား ၿပန္လည္ၿဖစ္ေပၚမႈ) ၿဖစ္ပါသည္။

ESIA ေလ့လာခ်ကတ္ြင္ ထင္ရွားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္နုိင္မႈမ်ားကို ထပ္မံဆန္းစစ္ခဲ့ၿပီး စီမံကနိ္းမွ ၿဖစ္ေပၚ နုိင္ေသာ ဆုိးက်ဳိးသေဘာေဆာင္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်နုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အတူ ေကာင္း က်ဳိးသေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တုိးပြားေစႏုိင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံၿပဳ တင္ၿပထားပါ သည္။ ထုိကဲ့သုိ ့ ဆုိးက်ဳိးသေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်နုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ပါက လုပ္ကြက္ IOR-6 တြင္ ၿပဳလုပ္မည့္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ ရွာေဖြတုိင္းတာမႈနွင့္ ထိန္းသိမ္း ၿမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္နုိင္မႈမ်ားသည္ “မ်က္ကြယ္ၿပဳနုိင္ေသာ” ၊ “နည္းပါးေသာ” (သုိ႕မဟုတ္) 
“အလယ္အလတ္” အတုိင္းအတာသာ ရွိလိမ့္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

2
MPRL E&P
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၁.၃။ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား (Cumulative Impacts)

လုပ္ကြက္ IOR-6 တြင္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ ရွာေဖြတုိင္းတာမႈမ်ား၊ ၿပန္လည္ထိန္းသိမ္းၿမွင့္တင္မႈမ်ားနွင့္တကြ အၿခား ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စုေပါင္း
သက္ေရာက္နုိင္မႈမ်ားကုိလည္း ယခု ESIA ေလ့လာခ်က္တြင္ ဆန္း စစ္ခဲ့ပါသည္။ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈဆုိသည္မွာ စီမံကိန္းေနရာပတ္၀န္းက်င္တြင္ 
ရွိေသာ အၿခားလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မူလေဆာင္ရြက္မည့္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ ရွာ 
ေဖြတုိင္းတာမႈနွင့္ ၿပန္လည္ထိန္းသိမ္းၿမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈနွင့္ ထပ္ေပါင္းေသာအခါ ပိုမုိၾကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ၿဖစ္လာနုိင္ၿခင္းကို ဆုိလုိပါသည္။

လုပ္ကြက္ IOR-6 ၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လုပ္ကြက္ IOR-4 ႏွင့္ IOR-7 အပါအ၀င္ အၿခားေသာ ကုန္းတြင္းလုပ္ ကြက္မ်ားက ၀န္းရံတည္ရွိလ်က္ 
ရွိပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ ရွာေဖြတုိင္းတာမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထုိလုပ္ ကြက္မ်ားတြင္လည္း တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္နုိင္ေၾကာင္းနွင့္ 
လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္မ်ား ထိစပ္ေသာေနရာ တြင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အနည္းငယ္ ထပ္ေနနုိင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ထားရမည္ 
ၿဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေသခ်ာစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိလ်င္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားသည္ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္းနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္/လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းသာ ၿဖစ္ေပၚမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ 
အၿခားေသာ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တၿပိဳင္နက္ တည္း ေဆာင္ရြက္ပါက လုပ္ကြက္ IOR-6 အတြင္း တည္ရွိေသာ ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္၊ 
ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူ႕အ သုိက္အၿမံဳအေပၚ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစမည္ မဟုတ္ပါေခ်။

၁.၄။ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ

MPRL E&P Pte Ltd. သည္ ၿမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (Myanma Oil and Gas Enterprise /MOGE) နွင့္အတူတကြ 
အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ Improved Petroleum Recovery စာခ်ဳပ္အား ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး 
IOR-6 (ၿမန္ေအာင္) လုပ္ကြက္ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ MPRL E&P သည္ ထုိလုပ္ကြက္တြင္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ ရွာေဖြတုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
(Seismic Survey) ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ၿပီး အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 2D နွင့္ 3D တုိင္းတာမႈမ်ား ပါ၀င္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အၿပင္ 
လက္ရွိေရနံတြင္းမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ထိန္းသိမ္းၿမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (Work Over Activities) ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 

၁.၅။ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူ

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ MPRL E&P Pte Ltd. သည္ ရန္ကုန္တြင္ ရံုးခ်ဳပ္တည္ရွိ၍ ၿမန္မာနုိင္ငံအနွံ႕အၿပားရွိ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားနွင့္ 
ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ပုဂၢလိကေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီၿဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ 
လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကုိ သိရွိလုိပါက http://mprlexp.com/ တြင္ ေလ့လာနုိင္ပါသည္။
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၁.၆။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ၿခင္း

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) အရလည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား အပုိဒ္ (၅၂) နွင့္ (၅၃)အရလည္းေကာင္း  ၿမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ၿဖစ္ေသာ၊ စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးသည္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာနွင့္ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရွ႕ေၿပးစစ္ေဆးမႈ             
(Initial Environmental Examination/IEE) (သုိ႕မဟုတ္) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈတုိင္းတာမႈ (Environmental Im-
pact Assessment/EIA) တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈတုိင္းတာမႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures) နွင့္အညီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာလုိက္နာမႈလက္မွတ္ 
(Environmental Compliance Certificate/ECC) ကုိ ရရွိမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
ထုိကဲ့သုိ ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ MPRL E&P သည္ Resource and Environment Myanmar (REM) မွ ၿပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားက 
အသိအမွတ္ၿပဳေသာ Environmental Resources Management/ERM အဖြဲ႕အစည္းကုိ ငွားရမ္းကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း 
လုိအပ္သည့္အတုိင္း စီမံကိန္းအတြက္ Environmental and Social Impact Assessment Study/ESIA Study (သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ 
လူမႈေရး ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈတုိင္းတာမႈေလ့လာခ်က္) တစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။

၁.၇။ ေလ့လာခ်က္၏ အကန္႕အသတ္မ်ား

ယခုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ၿခင္း (Impact Assessment/IA) ကုိ ဆန္းစစ္မႈေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလတြင္ MPRL E&P မွ ရရွိထားေသာ 
စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာအေပၚ အေၿခခံထားပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအ ေၾကာင္း အရာေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ၿဖစ္လာပါက ၊ စီမံကိန္းဒီဇုိင္း ၊ 
ပစၥည္းကိရိယာနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူၿခင္း စေသာ ဆက္စပ္ ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေၿပာင္းလဲပါက ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသား 
ထားေသာ ေလ့လာမႈ ၊ ဆန္းစစ္မႈနွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္နုိင္ပါသည္။ ထင္ရွားသည့္ အေၿပာင္းအလဲတစ္ စံုတစ္ရာ 
ၿဖစ္ပြားပါက ထုိအေၿပာင္းအလဲကုိ ဆက္လက္ေလ့လာ၍ ယခု ESIA တြင္ အေၿပာင္းအလဲရွိမရွိ ၊ ထပ္မံ၍ ေလ်ွာ့ခ်ၿခင္း နည္းလမ္းမ်ား၊ 
စီမံခန္႕ခဲြမႈနည္းလမ္းမ်ား (သုိ႕မဟုတ္) ေစာင့္ၾကည့္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသင့္မသင့္ ဆံုးၿဖတ္ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
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၂။ လူမႈနွင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေၿခခံအေဆာက္အဦမ်ား

ပံု - ၁။ လုပ္ကြက္ IOR-6 ၏ ေၿမပံု
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ပံု - ၂။ Scoping အဆင့္တြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ေသာ လုပ္ကြက္ IOR-6 အတြင္းရွိ ေရနံသံကန္တန္းမ်ား/GOCS

ပံု - ၃။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ Scoping အဆင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿခင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ မွတ္တမ္း 
တင္ခဲ့ေသာ လုပ္ကြက္ IOR-6   အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေၿမမ်ား



ပံု - ၄။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ Scoping အဆင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿခင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ မွတ္တမ္း 
တင္ခဲ့ေသာ ၿမန္ေအာင္ၿမိဳ  ့ရွိ ေဆးခန္း

ပံု - ၅။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ Scoping အဆင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿခင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ မွတ္တမ္း 
တင္ခဲ့ေသာ ၿမန္ေအာင္ၿမိဳ  ့ရွိ ေရရရွိရာေနရာ
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္



ပံု - ၆။ ေဒသတြင္း ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိသည့္ အပင္မ်ား
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္

ပံု - ၇။ ေဒသတြင္း ေတြ႕ရေသာ စုိက္ပ်ဳိးေၿမစားက်က္အမ်ဳိးအစား

ပံု - ၈။ ေဒသတြင္း ေတြ႕ရေသာ စုိက္ပ်ဳိးေၿမ/ရြာစားက်က္အမ်ဳိးအစား
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္

ပံု - ၉။ တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေသာ ေနရာတစ္ခု

ပံု - ၁၀။ ေဒသတြင္း ေတြ႕ရေသာ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားေပါက္ရာေနရာတစ္ခု
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္

ပံု - ၁၁။ ေဒသတြင္း ေတြ႕ရေသာ ၿမစ္အမ်ဳိးအစား

ပံု - ၁၂။ ေဒသတြင္း ေတြ႕ရေသာ ငွက္အမ်ဳိးအစားမ်ား
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္

ပံု - ၁၃။ ေဒသတြင္း ေတြ႕ရေသာ Herpetofauna Species
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္

ပံု - ၁၄။ ေဒသတြင္း ေတြ႕ရေသာ ႏြား (Bos Taurus)

ပံု - ၁၅။ ေဒသတြင္း ေတြ႕ရေသာ လိပ္ၿပာမ်ဳိးစိတ္
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္

ပံု - ၁၆။ ေဒသတြင္း ေတြ႕ရေသာ ေရသတၱ၀ါမ်ား



၂.၁။ Stakeholder မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿခင္း

Stakeholder ဆုိသည္မွာ စီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈ ခံစားရမည့္ (သို႕မဟုတ္) 
ခံစားရနုိင္ေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းတြင္ တုိက္ရုိက္ၿဖစ္ေစ ၊ သြယ္၀ုိက္ၿဖစ္ေစ ဆက္စပ္ပါ၀င္ေနေသာ လူ ၊ အုပ္စု ၊ (သုိ႕မဟုတ္) အဖဲြ႕အစည္း 
ၿဖစ္ပါသည္။ ယခု အပုိင္းခဲြ၏ တစ္စိတ္တစ္ ပုိင္းအေနနွင့္ စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ခံစားရနုိင္ေသာ 
Stake-holder အုပ္စုမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ခဲြထုတ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

၂.၂။ Stakeholder မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈ

Stakeholder မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈဆုိသည္မွာ မတူညီေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားနွင့္ လူအုပ္စုမ်ား၏ စီမံကိန္းအေပၚ လႊမ္း မုိးထားနုိင္မႈ (သုိ႕မဟုတ္) 
စီမံကိန္း၏ ၎တုိ႕အေပၚ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ေလ့လာၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

   •   Stakeholder အုပ္စုတစ္ခုစီကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္
   •   ၎တုိ႕၏ အေၾကာင္းနွင့္ လႊမ္းမုိးနုိင္မႈအေနအထားကုိ ေလ့လာရန္
   •   အုပ္စုတစ္ခုစီတုိင္း၏ အေရးၾကီးၿပႆနာမ်ား ၊ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ၊ စီမံကိန္းနွင့္ ပက္သက္၍ ၎တုိ႕၏ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ   
        နားလည္သေဘာေပါက္ရန္
   •   ၎တုိ႕၏ စီမံကိန္းအေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမုိးမႈကို အကဲၿဖတ္သတ္မွတ္ရန္ ၿဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႕ၿဖင့္ Stakeholder မ်ားကို သက္ေရာက္မႈၿမင့္/ဦးစားေပးအုပ္စု ၊ သက္ေရာက္မႈအလယ္အလတ္/ဦးစား ေပးအုပ္စုနွင့္ သက္ေရာက္မႈနည္း/
ဦးစားေပးအုပ္စု ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ခဲြၿခားလုိက္ပါသည္။ သက္ ေရာက္မႈၿမင့္ ဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားမွာ စီမံကိန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားၿပားသူမ်ား (သို႕မဟုတ္) စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အမ်ားအၿပား ခံစားရမည့္သူမ်ား 
ၿဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္သူသည္ ၎တုိ႕နွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ ၿဖစ္ပါ သည္။ 
အလားတူပင္ သက္ေရာက္မႈအလယ္အလတ္ဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေပၚ အလယ္အ လတ္လႊမ္းမုိးထားသူမ်ား (သုိ႕မဟုတ္) 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ခံစား ရမည့္သူမ်ား ၿဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္သူသည္ ၎တို႕နွင့္ 
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရန္ လုိအပ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ သက္ေရာက္မႈအနည္းဆံုးေသာ Stakeholder မ်ားသည္ကား 
စီမံကိန္းမွေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးသူမ်ား ၿဖစ္ၿပီး ထုိ႕ေၾကာင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကုိ အနည္းငယ္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္ ၿဖစ္ပါ သည္။

ေအာက္ပါဇယားတြင္ စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားအရ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ ၿပထားေသာ Stakeholder 
အမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္း တင္ၿပထားပါသည္။
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္



ထုိ႕ေနာက္ ESIA ေလ့လာခ်က္၏ က႑တစ္ခုအေနၿဖင့္ စီမံကိန္းအတြက္ လူထုနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္းနွင့္ ဖြင့္ထုတ္တင္ၿပၿခင္းတုိ႕ကုိလည္း 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

၂.၃။ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္

MOGE အပါအ၀င္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ၊ ၎တုိ႕၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆန္း စစ္ေလ့လာမႈတုိ႕ကုိ ရွင္းလင္းတင္ၿပ၍ နားလည္ေစခဲ့ပါသည္။ 
ထုိေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္အတြက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရမည့္ ေဒသခံ Stakeholder မ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ESIA ေလ့လာခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားနွင့္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား၏ အခ်ိန္ဇယားကုိ တင္ၿပထားပါသည္။ 

ဇယား ၃။ ESIA ေလ့လာခ်က္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အခ်ိန္ဇယား

16
MPRL E&P

လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္

ပံု - ၁၇။ လုပ္ကြက္ IOR-6 အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ Stakeholder မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္းမ်ား



MOGE သည္ စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္မည့္ ေၿမေနရာကုိ ရယူထားၿပီး ၿဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားသည္နွင့္အညီ  MOGE နွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္တြင္ 
စီမံကိန္းအတြက္ ေၿမေနရာ ရွိၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ မ်ား (အကယ္၍ ရွိခဲ့လ်ွင္) နွင့္ ပက္သက္၍ ေဒသခံလူထုနွင့္ 
မည္သုိ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရမည္ဆုိသည္ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

MOGE နွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရာတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မစတင္မီ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာကုိ လက္ကမ္းစာ ေစာင္မ်ားၿဖင့္ ေဒသခံလူထုသုိ႕ 
အသိေပးခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းအေၾကာင္း အသိေပးၿခင္းနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ၿမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၃) ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ MOGE ကုိယ္စားလွယ္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ လမ္း ညႊန္မႈအရ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနထုိင္သည့္ 
ေက်းရြာမ်ားတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေဆြး ေႏြးမႈမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ MOGE ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ကြင္းဆင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ 
အတူ ပါ၀င္ခဲ့ပါ သည္။

အထက္ပါထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားမွတဆင့္ ေဒသတြင္းရွိ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း ၊ ေဒသ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းနွင့္ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈ ၊ ေရရရွိမႈ ၊ ပုိ႕ေဆာင္ေရး ၊ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအ စဥ္မ်ား ၊ တည္ရွိေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအ
ဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းတုိ႕ ပါ၀င္ေသာ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရရွိခဲ့ပါသည္။ ၎အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
စီမံကိန္းနွင့္ ပက္သက္ေသာ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားနွင့္ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားနွင့္ ၎တုိ ့အား ေလ်ွာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။

ထုိထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း ၊ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ထုိေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကုိ ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိယ္
စားလွယ္မ်ားအား ႏႈတ္ၿဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ေစခဲ့ပါသည္။

ကြင္းဆင္းသတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈအတြက္ ေက်းရြာ (၇) ရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စုနွင့္ ေက်းရြာလူထု စစ္တမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္း စုစုေပါင္း (၆၁) ခုနွင့္ ေက်းရြာလူထုစစ္တမ္း စုစုေပါင္း (၇) ခုကုိ ထုိေက်းရြာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕အၿပင္ 
လူအုပ္စုမ်ားနွင့္ သီးသန္႕ေဆြးေႏြးမႈ (၂) ခုကုိလည္း ၿမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေသာ လယ္သမားအုပ္စုနွင့္ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ပါသည္။
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လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္

၃။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္

ESIA လုပ္ငန္းစဥ္၏ အပုိ္င္းတစ္ခုအေနနွင့္ ၿမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထုိေတြ ့ဆံုမႈတြင္ REM နွင့္ MOGE 
တုိ႕သည္ စီမံကိန္းနွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ အသိ ေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွ သိလုိသည္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေၿဖၾကားခဲ့ပါသည္။
ထုိ ့အၿပင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္း မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လူထုအုပ္စုအသီးသီးနွင့္  
သီးသန္႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိနည္းၿဖင့္လည္း ၎တုိ ့၏ အဓိက စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားနွင့္ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။ 
   
• ေၿမယာတည္ရွိမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
       ◦ ေဒသခံလူ႕အဖဲြ႕အစည္း၏ အဓိကစုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္မည့္ေဒသအတြင္း၎တုိ့၏ ေၿမယာတည္ရွိမႈနွင့္  
         စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ၿဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံလူ႕ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ားစုအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသည္  
         အဓိကအ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ၿဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေၿမ ေလ်ာ့နည္းမႈၿဖစ္  
         ေပၚနုိင္ၿပီး ဆက္လက္၍ ေဒသခံလူထု၏ ၀င္ေငြနွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းအေပၚတြင္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္နုိင္ပါသည္။
• သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈ
       ◦ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုအခ်ိဳ႕ (၆၁ အိမ္ေထာင္စုမွ ၁၉ အိမ္ေထာင္စု) ေၿမယာဆံုးရႈံးမႈ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထုိအထဲမွ   
          အနည္းငယ္သာ (၆၁ အိမ္ေထာင္စုမွ ၇ အိမ္ေထာင္စု) ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ သိရွိရ   
          ပါသည္။ ထုိ႕အၿပင္  ရရွိခဲ့ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးသည္ အစုိးရအဖဲြ ့အစည္း (MOGE) (သုိ႕မဟုတ္)      
          ယခင္ စီမံ ကိန္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ား က သီးနွံေလ်ာ္ေၾကးအၿဖစ္ ေပးခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုအေရ
          အတြက္နွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏကုိ အေသးစိတ္မသိရွိရေသာ္လည္း စီမံကိန္းနွင့္ ပက္သက္ ေသာ ေဒသခံ မ်ား၏    
          အဓိကေမ်ွာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုမွာ  စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေလ်ာ့ပါးသြားေသာ ေၿမ ယာနွင့္ သီးနွံမ်ား အတြက္ သင့္တင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိမႈ  
          ၿဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ယခုစီမံကိန္းအတြက္ ထပ္မံ၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ မရွိဟု    
          သိရွိထားပါသည္။
• ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
       ◦ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေပၚ ရုိက္ခတ္နုိင္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအ ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ၿပီးေနာက္    
          ေဒသခံလူ႕အဖဲြ႕ အစည္းသည္ စီမံကိန္းထံမွ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ နွင့္ (သုိ႕မဟုတ္) နည္းပညာဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားကုိ  စုိက္ပ်ဳိးေရးနွင့္  
          အၿခားအသက္ေမြး၀မ္း ေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရရွိလုိေၾကာင္း ေၿပာဆုိခဲ့ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ ေရသြင္းစုိက္ပ်ဳိး ေရးအတြက္  
          လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။ 



၄။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ၿခင္း

၄.၁။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ၿခင္းနည္းလမ္းနွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းနွင့္ ဆန္းစစ္ၿခင္းသည္ နယ္ပယ္ပုိင္းၿခားသတ္မွတ္ၿခင္း (Scoping) ၿဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္ၿခင္းၿဖစ္စဥ္အတုိင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ၿခင္း၏ 
အဓိကအဆင့္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း ၿဖစ္ပါသည္။

• အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ခန္႕မွန္းၿခင္း - စီမံကိန္းနွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား/ လက္ခံမ်ားအေပၚတြင္    
   ၿဖစ္ေပၚႏုိင္သည္မ်ားကုိ ဆံုးၿဖတ္ၿခင္း
• အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္ၿခင္း - ၿဖစ္နုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အတုိင္းအတာပမာ ဏနွင့္ ၿဖစ္ေပၚနုိင္မႈ ၊ ရင္းၿမစ္မ်ား/   
   လက္ခံမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈ ၊ တန္ဖုိးနွင့္ (သုိ႕မဟုတ္) အေရးၾကီးမႈ တုိ႕အေပၚ အကဲၿဖတ္ၿခင္း
• လ်ာ့ပါးသက္သာေစၿခင္းနွင့္ တုိးၿမွင့္မႈ - မေကာင္းေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္ သာေစရန္နွင့္ ေကာင္းေသာ   
   အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တုိးပြားေစရန္ သင့္ေလ်ာ္၍ မ်ွတေသာ နည္း လမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း
•  ၾကြင္းက်န္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္ၿခင္း  - ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားနွင့္ တုိးၿမွင့္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွ  
   အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အတုိင္းအတာကုိ ဆန္းစစ္ၿခင္း

ပံုအမွတ္ ၁၈. အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္ၿခင္းၿဖစ္စဥ္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ခန္႕မွန္းၿခင္း

၎သည္ စီမံကိန္းနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မည္သည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ား ၿဖစ္ပြားနုိင္သည္ကုိ 
ဓမၼဓိဌာန္က်စြာ ခန္႕မွန္းဆံုးၿဖတ္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းနွင့္ ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ ထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္တုိ႕အၾကား ၿဖစ္ေပၚနိုင္ေသာ 
အၿပန္အလွန္သေဘာတရားမ်ားအား ရွာေဖြခဲ့သည့္ နယ္ ပယ္ပုိင္းၿခားသတ္မွတ္ၿခင္း (Scoping) အဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၿဖစ္စဥ္ကုိ 
ထပ္မံေဆာင္ရြက္ၿခင္း ၿဖစ္ ပါသည္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ၿခင္းအဆင့္တြင္ ထုိၿဖစ္နုိင္ေသာ အၿပန္အလွန္သေဘာတရား 
မ်ားကုိ ထပ္မံရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ မူတည္၍ အတည္ၿပဳပါသည္။ ၎တုိ႕မွတဆင့္ မတူညီေသာ အရင္းအၿမစ္မ်ား/
လက္ခံမ်ားအေပၚ ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ၿဖစ္နုိင္သည့္ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ပါသည္။ IA 
ၿဖစ္စဥ္တြင္ စဥ္းစားသည့္ ၿဖစ္နုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအမ်ဳိး မ်ဳိးကုိ Quantitative Technique ၊ Semi-quantitative Technique ၊ Quali-
tative Technique စေသာ ခန္႕မွန္းမႈနည္းစနစ္မ်ားၿဖင့္ ခန္ ့မွန္းထားပါသည္။ 

19
MPRL E&P

လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္



အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ၿခင္း

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခန္႕မွန္းၿခင္း ၿပီးစီးသည့္အခါ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုဆီတုိင္းကုိ ၎၏ အသြင္လကၡဏာမ်ား (အမ်ဳိးအစား ၊ 
ပမာဏ ၊ အခ်ိန္ ၊ ၾကိမ္ႏႈန္း ၊ အတုိင္းအတာ စသၿဖင့္) နွင့္အတူတကြ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ 

ၾကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ခန္႕မွန္းၿခင္းနွင့္ ဆန္းစစ္ၿခင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္မ်ားကုိ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ 
(ဆုိလုိသည္မွာ IA ၿဖစ္စဥ္၏ ရလာဒ္သည္ မည္သုိ႕ၿဖစ္လာပါေစမူ  စီမံကိန္း၏ ဒီဇုိင္း တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ (သုိ႕မဟုတ္) 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။) ဥပမာတစ္ခုမွာ အဓိကစက္ကိရိယာတစ္ခု၏ ေဘးတြင္ တပ္ဆင္မည့္ Standard 
Acoustic Enclosure ၿဖစ္ပါ သည္။ ၎သည္ ထုိထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား မပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းနမူနာပံုစံအေပၚတြင္ အေၿခခံထားသည့္ အတုိင္းအ တာၿဖင့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ခု ၿဖစ္ပြားၿခင္းကို တားဆီးပါသည္။

ထုိေမ့ထရစ္ကုိ ရင္းၿမစ္အားလံုး/လက္ခံေနရာအားလံုးအတြက္ အသံုးၿပဳထားၿပီး ၎တုိ႕အေပၚ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈအားလံုးနွင့္ 
သက္ဆုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႕ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အေသးစိတ္စဥ္းစားမႈကုိ အတုိင္းအတာ ၊ ထိခုိက္လြယ္မႈ ၊ အေရးၾကီးမႈစသည္တုိ႕အတြက္ 
ၿပဳထားပါသည္။

စီမံခန္႕ခဲြမႈနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ

IA လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သည္ ေအာက္ပါတုိ႕ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ စီမံခန္႕ခဲြမႈနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ပါသည္။
    
    (က) အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား (သုိ႕မဟုတ္) ဆက္စပ္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္အညီ ရွိေန ေစရန္ 
    (ခ) ေမ်ွာ္လင့္ထားသည့္ အတုိင္းအတာအထိ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်ေရးနည္းလမ္း ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပး အပ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္  
         သက္သာေစရန္ 

စီမံကိန္း၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ/လူမႈေရးဆုိင္ရာ/က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈအတြက္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူမွ ေဆာင္ရြက္သြား 
မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႕ခဲြမႈအစီအစဥ္ /Environmental Management Plan အၿဖစ္ ေတြ႕ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ၎ကုိ 
EIA အစီရင္ခံစာ၏ အပုိင္းတစ္ခုအၿဖစ္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၎တြင္ ေလ်ွာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ား ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား ၊ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

၅။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခဲြမႈအဖြဲ႕အစည္း

စီမံကိန္းနွင့္ ပက္သက္၍ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း ၊ တည္ေဆာက္ၿခင္းနွင့္ လည္ပတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခဲြမႈအစီအစဥ္/Environmental and Social Management Plan တစ္ခုကို ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
ထုိအစီအစဥ္အရ MPRL E&P သည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ ေလ်ွာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားအား လုိက္နာမႈနွင့္ ထိေရာက္မႈတုိ႕ကုိ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အၿပင္ ယခုအစီအစဥ္ကို အသံုးၿပဳ၍ တည္ဆဲဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၊ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မူ၀ါဒမ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
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ဇယား ၄။ ၾကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ



၅.၁။ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ

MPRL E&P Pte Ltd. သည္ ၿမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (Myanma Oil and Gas Enterprise /MOGE) နွင့္အတူတကြ 
အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ Improved Petroleum Recovery စာခ်ဳပ္အား ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး 
IOR-6 (ၿမန္ေအာင္) လုပ္ကြက္ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ MPRL E&P သည္ ထုိလုပ္ကြက္တြင္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ ရွာေဖြတုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
(Seismic Survey) ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ၿပီး အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 2D နွင့္ 3D တုိင္းတာမႈမ်ား ပါ၀င္မည္ ၿဖစ္ပါ သည္။ ထုိ႕အၿပင္ 
လက္ရွိေရနံတြင္းမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ထိန္းသိမ္းၿမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (Work Over Activities) ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 

၆။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား/ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

စီမံကိန္းစတင္မႈနွင့္ ESIA လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္တြင္ MPRL E&P သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈ ေရးဆုိင္ရာ စိတ္ခ်ေသခ်ာေစမည့္ 
စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစရန္ (သုိ႕မဟုတ္) တုိးတက္မႈ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟု ကတိက၀တ္ ၿပဳထားပါသည္။ ထုိကတိက၀တ္မ်ားသည္ 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား မဟုတ္ဘဲ စီမံ ကိန္း၏ မပါမၿဖစ္ က႑ တစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားနွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ 
ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ ၎တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ဇယားနွင့္ တာ၀န္ကုိလည္း ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ စီမံကိန္း၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ 
လူမႈေရးစီမံခန္႕ခဲြမႈအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပထားပါသည္။
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၆.၁။ စီမံခန္႕ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ား

ယခု ESMP ၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ စီမံကိန္း၏ မူ၀ါဒမ်ား ၊ ESIA အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ေလ်ွာ့ခ်ေရး ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးနွင့္ အၿခားေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အၿပည့္အ၀လုိက္နာမႈ ရွိေစရန္ ၿဖစ္ပါသည္။ ယခု ESMP ကုိ ထိပ္တန္းမူေဘာင္စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုအၿဖစ္ 
ကုိင္တြယ္သင့္သကဲ့သုိ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္စီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားစြာနွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။

၆.၂။  ဆက္စပ္ေနေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား

ESIA ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ေစရန္အတြက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားစြာကုိ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 
ထုိအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ စီမံခန္႕ခဲြမႈနွင့္ ေလ်ွာ့ခ် ေရးနည္းလမ္းမ်ား ၊ အခ်ိန္ဇယား ၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ား ၊ စစ္ေဆးၿခင္းမ်ား နွင့္ အစီရင္ခံၿခင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ၿပသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ MPRL 
E&P မဟုတ္ေသာ ၿပင္ပ အဖဲြ႕အစည္းလူပုဂၢိဳလ္မ်ား (ဥပမာ ကန္ထရုိက္တာမ်ား) ၏ တာ၀န္၀တၱရားၿဖစ္ပါက တင္ဒါဖိတ္ေခၚမႈႏွင့္ စာခ်ဳပ္ မ်ားတြင္ 
ကန္ထရုိက္တာအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အေသးစိတ္ ပါ၀င္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႕ ကုိ စာခ်ဳပ္နွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား အားလံုးမွ 
လုိက္နာရန္ လုိအပ္ၿပီး MPRL E&P မွ ပံုမွန္ စစ္ေဆးၿပီး လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကို အေရးယူသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါဇယားတြင္ အေရးၾကီးေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ တင္ၿပထားပါသည္။ ၎တုိ႕နွင့္ ESIA အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားဆက္ႏြယ္ပံု ၊ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း တင္ၿပထားပါသည္။ 
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ပံု - ၁၉. အဓိကအစီအစဥ္မ်ား၏ ESMP ပံုစံ
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၇. လူထုနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္း ၊ စီမံကိန္းအေၾကာင္း အသိေပးၿခင္း

၇.၁။ နည္းလမ္းနွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ မၾကာေသးခင္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာ၀န္ၾကီးဌာနမွ EIA Procedures မ်ားကုိ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ Procedures ၏ Version 8 ကုိ ေလာေလာဆယ္တြင္ 
ေလ့လာသံုးသပ္လ်က္ ရွိစဥ္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္မွ စတင္၍ လူထုထံသုိ႕ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ေ၀မႈ (Version 4) ကုိ ေၿမငလ်င္တုိင္း 
တာမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ESIA ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးၿပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ EIA Process ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအၿဖစ္ 
Stakeholder မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုၿခင္း ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ၿဖန္႕ၿဖဴး ၿခင္းတုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။

 Scoping ေဆာင္ရြက္ၿခင္း
  ● ေဒသတြင္းမဒီယီာမ ွတဆင္ ့စမီကံနိ္းအေၾကာင္းကုိ လူထုနငွ္ ့အရပဘ္ကလူ္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿခင္း။  
    လူထုၿမင္နုိင္ေသာ စီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ အမွတ္အသားမ်ား ၊ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ေဆာင္ရြက္ၿခင္း
  ● ၀န္ၾကီးဌာနမွ အၾကံၿပဳသကဲ့သုိ႕ ေဒသခံလူထု ၊ PAPs ၊ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား ၊ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ အရပ္ဘက္လူမႈ  
    အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

  EIA Process
  ● စီမံကိန္းမွ အက်ဳိးသက္ေရာက္နုိင္ေသာ (သုိ႕မဟုတ္) စီမံကိန္းတြင္ စိတ္၀င္စားေသာ Stakeholder မ်ား၏ အၿမင္မ်ားနွင့္   
    စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿခင္း။
  ● EIA တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သက္ဆုိင္ရာလူထုနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ   
    ရလာဒ္မ်ား ပါ၀င္သင့္ၿခင္း။
  ● စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ကုမၸဏီ၏ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ လူထုနွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႕ စီမံကိန္းအေၾကာင္း  
               နွင့္ ၿဖစ္နုိင္ေသာ အက်ဳိးအၿပစ္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္နွင့္ တေၿပးညီ ထုတ္ၿပန္အသိေပးၿခင္း။   
   စာၾကည့္တုိက္ ၊ ေဒသတြင္းအစည္းအေ၀းခန္းမမ်ား ၊ စီမံကိန္း ေနရာမ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာ အသိေပးေၾကာ္ၿငာၿခင္း။
  ● PAPs ၊  အာဏာပုိင္မ်ား ၊ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအဆင့္ ၊   
    ၿပည္နယ္တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ၊ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ရွိ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။
  ● ၀န္ၾကီးဌာန ၊ ဆက္ႏြယ္ေသာ ၀န္ၾကီးဌာန ၊ တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ အၿခား စေသာ သက္ဆုိင္ရာ   
    အစုိးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္း။
  ● ၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းကုိ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စီမံကိန္းအတြက္ Scoping နွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႕၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအၿဖစ္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႕ကုိ ေအာက္ပါ အပုိင္းခြဲတြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

၇.၂။ ဆက္လက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း

အထက္ပါေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း Stakehold-
er မ်ားနွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿခင္းသည္ စီမံကိန္းကာလတစ္ေလ်ွာက္လံုး ေဆာင္ ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိး ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ Stake-
holder Engagement Plan တစ္ခုကို ၿပင္ဆင္ခ်မွတ္ ခဲ့ၿပီး ၎တြင္ စီမံကိန္း၏ က်န္ရွိေနေသာ ကာလတစ္ေလ်ွာက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေဆာင္ရြက္မည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သီးသန္႕လူအုပ္စုမ်ားနွင့္ 
ေတြ႕ဆံုၿခင္း ၊ ေဒသခံမ်ားနွင့္ စုရံုးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္း ၊ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္း ၊ စစ္တမ္းမ်ား ၊ Checklist မ်ား စသၿဖင့္ ပါ၀င္ပါသည္။
၎တုိ႕ကုိ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ MOGE နွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
  • စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္တုိင္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဒသခံလူထု ေကာင္းစြာ နားလည္ေစရန္
 • စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္
 • ေဒသခံမ်ားနွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကုိ ၎တုိ႕ အလုိလားဆံုးအေနအထားသုိ႕ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ၊ ထုိ႕ အၿပင္ ေလ်ာ့ပါး
   သက္သာေရးနည္းလမ္းမ်ားနွင့္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ထိေရာက္ မႈတုိ႕ကုိ ေဒသခံမ်ားမွ    
   ၿပန္လည္အၾကံၿပဳေဆြးေႏြးနုိင္ရန္



45
MPRL E&P

လုပ္ကြက ္IOR-6 အတြက ္ESIA အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္

၇.၃။ အၾကံၿပဳေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ (Grievance Redressal Mechanism)

အထက္ပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအၿပင္ ေဒသခံၿပည္သူလူထုနွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ အသံုးၿပဳမည့္ အဓိက နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ MPRL 
E&P ၏ အၾကံၿပဳေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၎ကုိ စီမံကိန္းနယ္ေၿမတြင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၎၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းနွင့္ ပက္သက္ေသာ ေဒသခံ လူထု၏ အေတြးအၿမင္ အယူအဆမ်ားကုိ နားလည္လာရန္ ၿဖစ္ပါသည္။ 
အထူးသၿဖင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ပက္သက္၍ ၿဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါပံုတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အၾကံၿပဳေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ၿပသထားပါသည္။

ပံု - ၂၀။ အၾကံၿပဳေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ (Grievance Redressal Mechanism)

၇.၄။ သတင္းအခ်က္အလက္ အသိေပးၿဖန္႕ေ၀ၿခင္း

စီမံကိန္း၏ က်န္ရိွေသာသက္တမ္းကာလအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အၾကံၿပဳ ေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အၿပင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အသိေပးၿဖန္႕ေ၀ၿခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ေဒသခံလူထုအတြက္ စီမံကိန္း၏ 
အဆင့္တုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ရန္ ၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နွင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ေဒသခံလူထုသုိ႕ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ၊ အစီရင္ခံစာမ်ား ၿဖန္႕ေ၀ၿခင္း ၊ ေဒသတြင္း အမ်ားၿမင္သာ ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၿပသၿခင္း 
၊ စီမံကိန္းေနရာဆုိင္း ဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ၿခင္း ၊ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ႏႈတ္ၿဖင့္ အသိေပးၿခင္းမ်ားကို စီမံကိန္းကာလတစ္ေလ်ွာက္လံုး 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အၿပင္ ယခုစီမံကိန္းအတြက္ ESIA အစီရင္ခံစာကုိလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ေဒသခံလူ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႕ 
အသိေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိအတြက္ မီဒီယာမွတဆင့္ အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ၿဖန္႕ေ၀ၿခင္း ၊ MPRL E&P   ၏ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ 
ထုတ္ၿပန္ၿခင္း ၊ လူထုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ေၿပာ ၾကားၿခင္းမ်ား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၏ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ၿဖင့္ ရရွိလာေသာ တံု႕ၿပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ESIA ကုိ ၿပန္ လည္သံုးသပ္ကာ 
မြမ္းမံၿပင္ဆင္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ လုိအပ္ပါက ထုိ ESIA ကုိ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒသခံလူ႕ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ခ်ၿပသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 
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