သတင်းထုတ်ပန်ချက်။
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်။

MPRL E&P ကုမဏီအနှင့် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် A-6 ၏ ထုတ်လုပ်မခွဲဝခံစားခင်း
ဆိုင်ရာစာချပ်ှင့်စပ်လျ်း၍၊ ဖွံဖိးရးလုပ်ငန်းများ ပင်ဆင်ဆာင်ရွက်ခင်း
အတွက် ဘာရးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များညိင်းခင်းကို အာင်မင်စွာ
ဆာင်ရွက်ပီးစီးကာင်းကညာခင်း။
ရန်ကုန်မိ။
မန်မာအမျ ိးသားများဦးဆာင်သည့် ပုဂလိကပိုင်ရနံကုမဏီတစ်ခုဖစ်သာ MPRL E&P
Pte Ltd. (MPRL E&P) သည် မန်မာိုင်ငံကုန်းတွင်းလုပ်ကွက်ှင့် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်များ
တွင် ရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ငွရှာဖွတူးဖာ်ထုတ်လုပ်ရးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ
PSC Operator အဖစ် တာဝန်ယူဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် A-6
ှင့်ပတ်သက်၍၊ ထုတ်လုပ်မခွဲဝခံစားခင်းဆိုင်ရာစာချပ် (PSC) ၏ ဘာရးဆိုင်ရာ
သတ်မှတ်ချက် (Fiscal Terms) များကို အာင်မင်စွာညိင်းခဲ့ပီး၊ ပည်ထာင်စုသမတ
မန်မာိုင်ငံတာ်အစိုးရ၏သဘာတူခွင့်ပချက်ကိုရရှိပီးဖစ်ကာင်း၊ ဝမ်းမာက်ဂုဏ်ယူစွာ
အသိပးကညာအပ်ပါသည်။
ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 အတွက် Joint Venture Partner များ၊ မန်မာ့ရနံှင့်
သဘာဝဓာတ်ငွလုပ်ငန်း (MOGE) တိုှင့်အတူ MPRL E&P သည် သဘာတူစာချပ်ှစ်ရပ်
ကို အာင်မင်စွာညိင်းချပ်ဆိုိုင်ခဲ့ခင်းဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ ထုတ်လုပ်မခွဲဝခံစားခင်း
ဆိုင်ရာစာချပ်၏စတုတပင်ဆင်ချက်ဖစ်သာနာက်ဆက်တွဲသဘာတူစာချပ်ှင့် သဘာဝ
ဓာတ်ငွထုတ်လုပ်မ (Upstream) ှင့် သယ်ယူပိုဆာင်ရာင်းချခင်း (Midstream) ဆိုင်ရာ
အချ ိးအစားသဘာတူစာချပ်များဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါသဘာတူစာချပ်များအရ၊ လုပ်ကွက်
အမှတ် A-6 ှင့်ပတ်သက်၍၊ လိုအပ်သာ ဘာရးဆိုင်ရာမူဘာင်တစ်ရပ် (Fiscal
Framework) ကို ချမှတ်ိုင်ခဲ့ပီး၊ စီမံကိန်းအနှင့် စီးပွားရးတွက်ခကိုက်မအလားအလာ
အကာင်းဆုံးဖန်တီးရရှိိုင်မည့် အနအထားတစ်ရပ်ဖစ်ပလာခင်းဖစ်သကဲ့သို၊ မန်မာ

ိုင်ငံှင့် အာဆီယံဒသတစ်ခုလုံး၏ပထမဆုံးကမ်းလွန်ရနက်ပိုင်းသဘာဝဓာတ်ငွထုတ်လုပ်
မစီမံကိန်းကို စီးပွားဖစ်လုပ်ကိုင်ိုင်ရန်အတွက်၊ သိသာထင်ရှားသာလမ်းကာင်းသစ်တစ်ရပ်
ကို ချမှတ်ိုင်ခဲ့ခင်းလည်းဖစ်ပါသည်။
လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 စီမံကိန်း၏ အဓိကစိန်ခမှင့်အခက်အခဲမှာ၊ လုပ်ကွက်၏ ရအလွန်
နက်သာအပိုင်းဖစ်သည့် ရအနက်မီတာ ၂,၀၀၀ မှ ၂,၅၀၀ (ပ ၆,၅၀၀ မှ ပ ၈,၂၀၀) ကား
တွင်ရနံှင့်သဘာ၀ဓာတ်ငွများခိုအာင်းနသည့်သဲကာများတည်ရှိနခင်းဖစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သိုသာအလွန်နက်သည့်ရနက်ပိုင်းတွင်၊ ရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ငွရှာဖွခင်း၊ အကဲ
ဖတ်ခင်း၊

ဖွံဖိးရးှင့်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများဆာင်ရွက်ိုင်ရန်၊

နည်းပညာဆိုင်ရာ

လိုအပ်ချက်များ၊ ဘးကင်းလုံ?ခံရးှင့် ငွကးဆိုင်ရာရင်းှီးမပ်ှံမများစွာလိုအပ်သည့်
အတွက်၊ ိုင်ငံတကာစွမ်းအင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အလွန်စိန်ခမများသာရပ်ဝန်းတစ်ခု
အဖစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထိုအပင်၊ လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 တွင်တွရှိခဲ့သာ သဘာဝ
ဓာတ်ငွများမှာ၊ ပင်လယ်ကမ်းပင်၏အာက် မီတာ ၁,၅၀၀ မှ ၃,၀၀၀ (ပ ၅,၀၀၀ မှ
၉,၈၀၀) အနက်တွင်တည်ရှိသာအနည်ကျသဲကျာက်လာ (Channelized Sandstone
Bodies) များတွင်ခိုအာင်းနခင်းဖစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ထိုသဘာဝဓာတ်ငွများကို
စမ်းသပ်ရှာဖွတူးဖာ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်၊ တွင်းများပိုမိုတူးဖာ်ရန်လိုအပ်မည်ဖစ်ပီး၊
ငွကးရင်းှီးမပ်ှံမများလည်းများစွာ ပိုမိုလိုအပ်မည်ဖစ်ပါသည်။
လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည့်ဘာရးမူဘာင်ဆိုင်ရာအာမခံချက်
ရရှိပီးနာက်တွင် Front End Engineering Design (FEED) စတင်ိုင်ရန်ပင်ဆင်မများှင့်
လုပ်ကွက်မှထွက်ရှိလာမည့် သဘာဝဓာတ်ငွများကိုဝယ်ယူရန်အလားအလာရှိသူများှင့်
ဆက်သွယ်ဆာင်ရွက်ခင်းလုပ်ငန်းများကို၊ ယခုအခါဆာင်ရွက်သွားိုင်တာ့မည်ဖစ်ပါ
သည်။
ယခုအာင်မင်မှင့်စပ်လျ်း၍၊ MPRL E&P ၏ အမဆာင်အရာရှိချပ်ဖစ်သာ ဦးမိုးမင့်က
အာက်ပါအတိုင်းအမှတ်တရစကားပာကားထားပါသည်။
“လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 ထုတ်လုပ်မခွဲဝခံစားခင်းဆိုင်ရာစာချပ်ရဲဘာရးဆိုင်ရာအချက်
အလက်တွနဲ့ပတ်သက်ပီး၊ ယခုလိုသဘာတူစာချပ်ှစ်ရပ်ချပ်ဆိုိုင်ခဲ့တာဟာ၊ စီမံကိန်း
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နဲ့တကွ Joint Venture Partner များ၊

ကန်တာ်တိုရဲအဓိက Stakeholder များ၊ အဲဒီ

အထဲကမှအရးကီးဆုံးဖစ်ပီး၊ မူလသယံဇာတပိုင်ရှင်ဖစ်တဲ့၊

ပည်ထာင်စုသမတမန်မာ

ိုင်ငံသူ/ိုင်ငံသားများအတွက်အထင်ကရအာင်မင်မမှတ်တိုင်တစ်ရပ်ဖစ်ပါတယ်။ ကန်တာ့်
အနနဲ့ဒီအာင်မင်မမှတ်တိုင်အတွက်အစ်တစိုက်ပံ့ပိုးကူညီလမ်းန်ပးတဲ့၊

လပ်စစ်ှင့်

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနနဲ့ ပည်ထာင်စုအစိုးရတိုကို အထူးကျးဇူးတင်ရှိကာင်းပာလိုတဲ့အပင်၊
မန်မာိုင်ငံှင့်အာဆီယံဒသတစ်ခုလုံးရဲပထမဆုံးသာ Ultra-deep Water စီမံကိန်း
တစ်ခုဖစ်လာမည့်လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 မှ၊ ိုင်ငံတာ်အတွက်သဘာဝဓာတ်ငွများထုတ်
လုပ်ပးိုင်ဖိုကိုလည်းရည်မှန်းထားပါတယ်။ ဒါအပင်၊ MPRL E&P မှကနဦးတစ်ဦးတည်း
စွန့်စားရင်းှီးမပ်ှံဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး၊

လွန်ခဲ့သာရှစ်ှစ်ခန့်ကတည်းကပထမဆုံးသဘာ၀

ဓာတ်ငွကိုအာင်အာင်မင်မင်ရှာဖွတွရှိခဲ့တဲ့လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 အနနဲ့ ယခုအခါ
Joint Venture Partner များနဲ့အတူ၊ စီမံကိန်းရဲအာင်မင်မအလားအလာများကိုဖာ်
ထုတ်ိုင်ဖိုခလှမ်းတစ်ရပ်ပိုမိုနီးစပ်လာပီဖစ်တဲ့အတွက်များစွာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။

ဒီလို

အချ ိန်အခါသမယမှာ၊ ကန်တာ့်အနနဲ့ မန်မာိုင်ငံရဲစွမ်းအင်လုံ?ခံရးအတွက် MPRL E&P
ရဲကတိကဝတ်ပချက်တွကိုထပ်မံအားဖည့်လိုပါတယ်။ ပည်ထာင်စုအစိုးရရဲလိုအပ်ချက်
တွသဘာထားဆတွနဲ့အညီ၊ ဒီစီမံကိန်းကနပထမဆုံးသဘာဝဓာတ်ငွကို ရည်မှန်း
ထားသည့်အတိုင်း၊

အချိန်မီရရှိိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းများအားလုံးကိုရှာဖွဖာ်ထုတ်ဆာင်ရွက်

သွားမှာဖစ်ကာင်း၊ ကန်တာ့်အနနဲ့ထပ်လာင်းပာကားအပ်ပါတယ်။”
နာက်ခံသမိုင်း။
 လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 သည် ဧရာဝတီတိုင်းဒသကီးတွင်တည်ရှိပီး၊ ပုသိမ်မိ၏
အနာက်ဖက်ကီလိုမီတာ (၈၀) အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။
 ၂၀၀၇ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၈) ရက်တွင် MPRL E&P ှင့် မန်မာ့ရနံှင့်သဘာဝ
ဓာတ်ငွလုပ်ငန်း (MOGE) တိုသည် လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 အတွက် ထုတ်လုပ်မ
ခွဲဝခံစားခင်းဆိုင်ရာစာချပ် (PSC) ကိုလက်မှတ်ရးထိုးခဲ့သည်။ MOGE သည်
မန်မာိုင်ငံ၏ ရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ငွလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းသူအဖွဲအစည်း
(Regulator) ဖစ်သကဲ့သို၊ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအာက်ရှိ ိုင်ငံတာ်ပိုင်
ရနံလုပ်ငန်း (NOC) လည်း ဖစ်ပါသည်။
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 လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 ၏အရှဖက်ပိုင်းသည် ရတိမ်ပိုင်းဖစ်ပီး၊ ရအနက်မီတာ ၃၀၀
အထိရှိပါသည်။

လုပ်ကွက်၏အနာက်ဖက်ပိုင်းမှာမူ၊

အလွန်နက်သာရနက်ပိုင်း

ဖစ်ပီး၊ ရအနက်မီတာ ၂,၀၀၀ ကန ၂,၅၀၀ (ပ ၆,၅၀၀ မှ ၈,၂၀၀) အထိ ရှိပါသည်။
ထိုကာင့်စီမံကိန်း၏စိန်ခမ အလွန်ကီးမားပါသည်။

ရတိမ်ပိုင်းှင့်ရနက်ပိုင်း

ဒသအကားက ပင်လယ်ကမ်းပင်တစ်လာက်တွင်မူ၊ အလွန်မတ်စာက်သာ
ပင်လယ်ကမ်းပင်ကုန်းစာင်းတစ်ခု (Subsea Slope) တည်ရှိပါသည်။
 MPRL E&P သည် ထိုအချ ိန်က လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 တွင် တစ်ဦးတည်းရင်းှီးမပ်ှံ
သူအနှင့်၊ ၂၀၀၇ ခုှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုှစ်အထိအချက်အလက် ရှာမှီးစုဆာင်းခင်း၊
အနာက်ဖက်ကမ်းိုးတန်းတစ်လာက်တွင် ဘူမိဗဒဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းလ့လာမများ
ဆာင်ရွက်ခဲ့ခင်း၊ လုပ်ကွက်၏ ရတိမ်ပိုင်းှင့်ရနက်ပိုင်းများတွင် ၁,၉၅၅ လိုင်း
ကီလိုမီတာရှိ 2D Seismic Survey ှင့် လုပ်ကွက်၏ပထမဆုံးသာ ၅၅၄ စတုရန်း
ကီလိုမီတာရှိ 3D Seismic Survey များကိုဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို 3D Seismic
Survey

မှာ

မန်မာိုင်ငံ၏ရနံှင့်သဘာ၀ဓာတ်ငွရှာဖွရးလုပ်ငန်းသမိုင်းတွင်

ပထမဆုံးရှာဖွရး 3D Seismic တိုင်းတာမဖစ်ပါသည်။
 ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် ပည်သာရှာဖွရးတွင်းတူးဖာ်မမှ လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 ၌
ပထမဆုံးသဘာဝဓာတ်ငွကို ရှာဖွတွရှိခဲ့ပါသည်။ ရှာဖွရးတွင်းပည်သာ-၁
ကို ရအနက် ၂၁၁ မီတာ (၆၉၁ ပ) တွင် တူးဖာ်ခဲ့ပီး၊ စုစုပါင်းအနက် ၁,၃၉၈ မီတာ
(၄,၅၈၅ ပ) သို ရာက်ရှိခဲ့သည်။ Wireline Formation Evaluation အရ ၁၈ မီတာ
(ပ ၆၀) ရှိသာ Gas Column ှင့် ၆ မီတာ (ပ ၂၀) ရှိသာ Net Gas Pay တိုကို
အရည်အသွးကာင်းမွန်သာသဲကျာက်လာများတွင် တွရှိခဲ့ပါသည်။

 ပည်သာရှာဖွရးတွင်းတူးဖာ်မကရရှိခဲ့သာ ပထမဆုံးသဘာဝဓာတ်ငွတွရှိမ
အရ၊ လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 တွင် လက်ရှိဖစ်တည်နသည့် ရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ငွ
စနစ်သည် Petroleum Basin အသစ်တစ်ခုတွင် တည်ရှိနကာင်း၊ သက်သ
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သာဓကတစ်ရပ် ဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဘူမိဗဒလ့လာမများအရ၊ လုပ်ကွက်အမှတ် A-6
ရှိသဲကျာက်လာများသည်
၎င်း

တို၏မူလမှာ

အရှဖက်မှအနာက်ဖက်သို

ရှးကျသာ

အနည်ပိုချခဲ့ခင်းဖစ်ပီး၊

ဧရာဝတီမစ်ကာင်းအနည်ပိုချစနစ်

(Paleo-

Ayeyarwady River System) တစ်ခုဖစ်ကာင်း န်းဆိုိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကာင့်၊
၎င်းကိုယခုအခါ

Western

ရသဘာဝဓာတ်ငွစီမံကိန်းရှိ

Ayeyarwady

Basin

ဟုခဆိုပါသည်။

သဲကျာက်လာများှင့်င်းယှ်ကည့်မည်ဆိုပါက၊

၎င်းတို၏အနည်ပိုချမမှာ မာက်ဖက်မှတာင်ဖက်သို ဖစ်ပီး၊ မူလမှာ GangesBrahmaputra System မှဖစ်ကာင်း တွရှိရမည်ဖစ်ပါသည်။
 ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် Woodside Energy Ltd. သည် လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 ၏ Coventurer အဖစ် ပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုှစ်အတွင်းမှာပင် ၂၀၀၉ ခုှစ် MPRL E&P ၏
မူလပထမ 2D Seismic Survey တွင် တွရှိခဲ့သာ ကီးမားသည့်ရနက်ပိုင်းလာ
တွန်ခုံးတွင် ၁,၇၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိ 3D Seismic Survey ကို အသစ်ထပ်မံ
တိုင်းတာဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် Co-venturer အဖစ် Total Myanmar
E&P က ထပ်မံအားဖည့်ပါဝင်လာခဲ့သည်။
 ရနံဈးန်းများတစ်စည်လင် (၂၈) ဒလာအထိရာက်ရှိခဲ့သာ ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ိုင်ငံ
တကာရနံရှာဖွရးလုပ်ငန်းများ ကျဆင်းနချန
ိ ်ကာလ၊ ၂၀၁၅ ခုှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုှစ်
အတွင်းလုပ်ကွက်အမှတ် A-6 Joint Venture အဖွဲသည်၊ Ultra-deep Water တွင်း
သစ်များကို (လး) တွင်းအထိ ထပ်မံစမ်းသပ်တူးဖာ်ခဲ့သာ အနည်းငယ်သာိုင်ငံ
တကာရနံကုမဏီများအနက်မှ တစ်ခုဖစ်ခဲ့ပါသည်။
 လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 ၏ ဒုတိယမာက်ရှာဖွရးတွင်းဖစ်သာ ရရည်ထွန်း-၁ ကို
၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ရအနက် ၂,၀၃၀ မီတာ (၆,၆၆၀ ပ) တွင် စတင်တူးဖာ်
ခဲ့ကာ၊ စုစုပါင်းအနက် ၅,၃၀၆ မီတာ (၁၇,၄၀၈ ပ) သို ရာက်ရှိခဲ့သည်။ Final
Wireline Formation Evaluation များအရ Gross Gas Column မှာ ၁၃၀ မီတာ (၄၂၆
ပ) ှင့် Net Gas Pay မှာ ၃၃ မီတာ (၁၀၈ ပ) ဖစ်ပါသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွ.
နမူနာများကိုလည်း စမ်းသပ်ရယူိုင်ခဲ့ခင်းကာင့်၊ ရနက်ပိုင်းတွင် အလားအလာ
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ကာင်းသည့် သဘာဝဓာတ်ငွ.သိုက်တည်ရှိမကို ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်
(လွတ်လပ်ရးန့) တွင် အတည်ပိုင်ခဲ့ပါသည်။
 ၂၀၁၇ ခုှစ် လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 အကဲဖတ်တူးဖာ်မလုပ်ငန်းတွင်၊ လုပ်ကွက်၏
တတိယမာက်ှင့် စတုတမာက်တွင်းများဖစ်သာ ပည်သစ်-၁ ှင့် ပည်သာယာ၁ တွင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
 ပည်သစ်-၁ ကို ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ရအနက် ၂,၀၀၁ မီတာ (၆,၅၆၅ ပ) ၌
တွင်းစာင်း (Sidetrack) အဖစ် တူးဖာ်ခဲ့ပီး၊ စုစုပါင်းအနက် ၄,၅၇၀ မီတာ
(၁၄,၉၉၃ ပ) သို ရာက်ရှိခဲ့သည်။ Gross Gas Column မှာ ၆၅ မီတာ (၂၁၃ ပ) ှင့်
Net Gas Pay မှာ ၃၆ မီတာ (၁၁၈ ပ) ဖစ်ပါသည်။ Drill Stem Test (DST) ဖင့်
စမ်းသပ်တိုင်းတာမအရ၊ သဘာဝဓာတ်ငွစီးဆင်းန်းမှာ (တွင်းတူးစင်ပတွင်ပါရှိ
သည့် စမ်းသပ်ကိရိယာများ၏ အကန့်အသတ်ကာင့်) 44/64’’ Choke တွင် တစ်ရက်
လင်၊ ကုဗပသန်းငါးဆယ်ခန့်ဖစ်ပီး၊ စီးပွားဖစ်မအတွက်လိုအပ်သာစီးဆင်းန်း
ကို ပည့်မီရာက်ရှိကာင်းသိရှိခဲ့ရသည်။
 ပည်သာယာ-၁ ကိုမူ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ သဂုတ်လတွင် ရအနက် ၂,၄၄၉ မီတာ (၈,၀၃၅
ပ) ၌ တူးဖာ်ခဲ့ပီး၊ စုစုပါင်းအနက် ၃,၂၈၀ မီတာ (၁၀,၇၆၁ ပ) သို ရာက်ရှိခဲ့ပါ
သည်။ ၎င်းသည် မန်မာိုင်ငံ၏ ရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ငွသမိုင်းတွင် ရအနက်ဆုံး
ပိုင်း၌ ဦးစွာတူးဖာ်ခဲ့သာတွင်းအဖစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပီး၊ သဘာဝဓာတ်ငွကို ရှာဖွ
တွရှိခဲ့သာ်လည်း၊ လက်ရှိအခအနတွင် စီးပွားမဖစ်ိုင်ကာင်း ကာက်ချက်ချခဲ့
ပါသည်။
 လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 Joint Venture သည် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ရရည်ထွန်း-၂ ကို
ရအနက် ၂,၃၂၅ မီတာ (၇,၆၂၈ ပ) တွင် စုစုပါင်းတွင်း၏အနက် ၄,၈၅၀ မီတာ
(၁၅,၉၁၂ ပ) အထိ တူးဖာ်ခဲ့သည်။ မူလရည်မှန်းထားသည်ထက် များစွာပိုမိုသာ
Gross Gas Column ၁၄၃ မီတာ (၄၆၉ ပ) တွင် ၄၁ မီတာ (၁၃၅ ပ) ရှိသာ
သဘာ၀ဓာတ်ငွ ခိုအာင်းနသာ သဲကာအထူကို တွရှိခဲ့ရသည်။ စမ်းသပ်မများ
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အရ၊ သဘာ၀ဓာတ်ငွစီးဆင်းန်းမှာ (တွင်းတူးသဘာပတွင်ပါရှိသည့် စမ်းသပ်
ကိရိယာများ၏အကန့်အသတ်ကာင့်) 40/64” Choke တွင် တစ်ရက်လင်၊ ကုဗပ
ငါးဆယ့်သုံးသန်းဖစ်ပီး၊ အလွန်ကာင်းမွန်သာ Reservoir Support ကိုလည်း တွ
ရှိခဲ့ရပါသည်။ ထိုအပင်၊ တွင်းှစ်တွင်းအကား သဲကာများ၏ဆက်စပ်မမှာ အထူး
ကာင်းမွန်သည့်အနအထားဖစ်ကာင်း တွရှိရပီး၊ Gas Column မှာ ၂၃၇ မီတာ
(၇၇၈ ပ) အထိရှိကာင်းတွရှိရပါသည်။ ဤကဲ့သိုသာရလဒ်ကာင်းများအရ၊
လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 Joint Venture အနဖင့်၊ သဘာ၀ဓာတ်ငွကိုစီးပွားဖစ်
ထုတ်လုပ်ိုင်ရးကို

အတည်ပိုင်ရန်

ဆက်လက်ဆာင်ရွက်ိုင်ရးအတွက်၊

တွန်းအားပးမတစ်ရပ်ဖစ်ခဲ့ပါသည်။
 MPRL E&P သည် လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 ထုတ်လုပ်မခွဲဝခံစားခင်းဆိုင်ရာစာချပ်၏
Operator အဖစ်ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပီး၊ ရင်းှီးမပ်ှံမ (Participating Interests)
အနှင့် (၂၀) % ဖစ်ပီး၊ Woodside Energy Ltd. ှင့် Total Myanmar E&P တိုသည်
(၄၀) % အသီးသီးဖစ်ကပါသည်။ Joint Operating Agreement အရ Woodside
Energy Ltd. မှာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ Joint Technical Operator ဖစ်ပါသည်။

မီဒီယာများ စုံစမ်း မးမန်းလိုပါက။
U Tint Swe
Executive Director
Government & Public Affairs
MPRL E&P Group of Companies
Email: tint.swe@mprlexp.com
Tel: +95 1 230 7733
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