
ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္မည့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Woodside ၏ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္မည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၇ သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္မည့္ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ 
ရည္မွန္းခ်က္၊ စံတန္ဖုိးတုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။

ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ 
ရက္ေန႔အထိ ၁၂ လတာကာလအတြင္း Woodside 
၏ ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ား၊ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ အဓိက႐ုပ္ဝတၳဳျ
ပႆနာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အတုိခ်ဳံး ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။



ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ား

ထုတ္လုပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား

အဆင့္ထုတ္ကုန္အမ်ဳိးအစားမ်ား

ဓာတ္ေငြ႔

အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းဓာတ္ေငြ႔ သုိ႔မဟုတ္ ေရနံ

စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေရနံ

*ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး႐ုံး

ေရ႐ွည္ထိန္းထားႏုိင္ေစေရးအတြက္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ား
ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အဆင့္တိုင္းအဆင့္တိုင္းတြင္ စြဲၿမဲနစ္ဝင္ေနသည့္ ပင္မစံတန္ဖိုးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ 
ရွာေဖြေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးအဆင့္ တြင္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳ 
လက္ခံထားမႈအား ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေစေရးအတြက္ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ကိုင္ရာ 
ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ေပးႏုိင္မည့္ စြမ္းအင္ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေရး အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား
ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရ႐ွည္ထိန္းထားႏုိင္မည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ငါးခုျဖင့္ ေထာက္ခံထားပါသည္

ဤအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေစေသာ ပုံစံျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 
အစဥ္အလာကို 
ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း

တာဝန္ယူမႈရွိရွိ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

မွ်ေဝက်င့္သုံးသည့္ 
စံတန္ဖိုးမ်ား ဖန္တီးျခင္း

ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ေသာ 
လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ 
တည္ေထာင္ျခင္း

ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ 
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈတို႔ျဖင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
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Woodside အေၾကာင္း
Woodside ဆိုသည္မွာ စြမ္းအင္ရွာေဖြေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ 
ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ – ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ကမာၻ႔အဆင့္မီ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ထည့္ဝင္ထားေသာ ၾသစေၾတး 
လ်ႏိုင္ငံ၏ တစ္သီးပုဂၢလပိုင္ အႀကီးမားဆုံး ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီႀကီး 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ကေနဒါ

ျမန္မာ

အိုင္ယာလန္

ၾသစေၾတးလ်

KITIMAT သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သန္႔စင္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရး

ပီ႐ူး

ေမာ္႐ိုကို

ဆီနီေဂါ

ဂါဘြန္
SUNRISE  သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သန္႔စင္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရး

စကၤာပူ*

တိုက်ဳိ*
ဆိုးလ္*

ေဘဂ်င္း*



Geum ျမစ္ဝရွိ ကမ္းေျခငွက္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း

ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေစေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအား ဆန္႔က်င္ျခင္း
Woodside တြင္ လိမ္လည္ျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတုိ႔အား 
လုံးဝလက္မခံသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စာခ်ဳပ္ပါ စံစည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဌာန္းထားၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိုင္သည့္ သီးျခားတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေနရာအားလုံးတြင္ လိမ္လည္မႈႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အလားအလာတို႔ကို ဆန္းစစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႀကိဳတင္ကာ 
ကြယ္ေရး၊ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္
Woodside သည္ ခိုင္မာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
အႏၱရာယ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲ အလားအလာမ်ားကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္ နည္းလမ္းစနစ္တစ္ခုကို 
ေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။

ခိုင္မာေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ တိက်ျပည့္စုံေသာ သုေတသနျပဳလုပ္မႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈတုိ႔သည္ Woodside ၏ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ 
နည္းလမ္းအတြက္ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Woodside သည္  ဒမ္ပီယာမွ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံရွိ ဂ်ီအမ္းျမစ္ဝသို႔ 
ေျပာင္းေ႐ႊ႔က်က္စားေလ့ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းငွက္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ 
BirdLife Australia ႏွင့္ မိတ္ဖက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ သံုးႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 
ဤအစီအစဥ္သည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျပင္ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ ႏွင့္ 
ပိုမိုရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ဂ်ီအမ္းျမစ္ဝ ကာကြယ္ေရး၏ အေရးပါပုံကို 
တိုက္တြန္းအားေပးရန္တို႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

Woodside အေနျဖင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအသိုက္အဝန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ 
ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ပင္လယ္သတၱဝါမ်ား ေတြ႔ရွိရမႈအား ပိုမိုနား 
လည္လာေစရန္အျပင္ ဧရာဝတီေဒသတစ္ဝွမ္းရွိ ကမ္းရိုးတန္းဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္
ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားအား 
ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ Fauna and Flora 
International တို႔ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
Woodside သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပစၥည္းေပးသြင္းမႈ 
ကြင္းဆက္အတြင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္ လူသားအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို 
ေလးစားစြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Woodside လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအႏွံ႔ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အဆင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ Woodside ၏ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား နည္းေပးလမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူဝါဒမ်ားလမ္းညႊန္မွ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
အခ်က္အလက္မ်ား  ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံစုံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အုပ္စုႏွင့္ AustCharm ျမန္မာ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအုပ္စုတုိ႔တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးစြမ္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူဝါဒမ်ားတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ Woodside 
သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာေနရာတိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအား 
ေလးစားလုိက္နာရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ 
ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရမ်ား၊ လုံၿခဳံေရး ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၊ 
ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ား
Woodside အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားရွိ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားစြာႏွင့္ ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ 
လက္ရွိႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္၊ 
စီမံခန္႔ခြဲရန္တို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Woodsideသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏စီးပြားေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
ပံ့ပိုးႏုိင္ရန္အတြက္ ၾသစေၾတးလ် အေနာက္ပိုင္းရွိ ပါ့သ္၊ ကာရက္သ္သာ၊ 
႐ိုးဘြန္းန္ႏွင့္ ဘရြန္းမ္တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ၊ ဆီနီေဂါႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာရွိ 
ေနရာအသီးသီးတြင္လည္းေကာင္း ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ထိ 
ေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔စီစဥ္ထားသည့္ 
ေရနံတြင္းတူး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆီနီေဂါရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
လူမႈေရးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ စသည္တို႔အား 
ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ျပည္တြင္းမွ သီးသန္႔လူထုဆက္ဆံေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။



 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေရးပါ၍ သိသာထင္ရွားေသာ ေရရွည္ထိန္းထားေစႏုိင္ေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ား
Woodside အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာ ေအာင္ျမင္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ေစႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပင္မ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျပႆနာအျဖစ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိလွ်င္ 
ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္ေစေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို အေရးပါၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လုိအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေစေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစေရးအလို႔ငွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးပါေသာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သိသာ ထင္ရွားဆုံး အေရးပါသည့္ 
ျပႆနာရပ္ ငါးခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ -

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အေရးပါ၍ 
သိသာထင္ရွားေသာ ျပႆနာမ်ား ၂၀၁၈အတြက္ အဓိကပစ္မွတ္မ်ား  အေရးပါ၍ သိသာထင္ရွားေသာ ျပႆနာဆုိင္ရာ 

ဆက္စပ္အေျခအေန

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း
ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္မည့္ အေျခခံစည္း မွ 
80 KtCO2e ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လႊတ္မႈ

လက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနမူနာပုံစံမ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ား အပါအဝင္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္း လဲမႈ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား 
ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါအခ်က္ကို သိရွိထားျခင္းျဖင့္ Woodside 
သည္ ရာသီဥတုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ 
အေျခအေနမ်ား ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 
အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ျပႆနာမ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အျမင္မ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားပါသည္။

Woodside သည္ ထုတ္လြတ္မႈႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
အသုံးခ်ႏုိင္ေစမည့္  နည္းပညာမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ 
အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အႀကီးစားျဖစ္ရပ္မ်ားမျဖစ္ေစရန္ 
ကာကြယ္ျခင္း

အလႊာမဲ့ 1 PSEs ႏွင့္ အလႊာ ႏွစ္ခု 
သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုေအာက္ 2 PSEs

ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ဖိအားျမင့္ 
ဟုိက္ဒ႐ုိကာဘြန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ရျခင္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး ယင္းတို႔ကုိ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းကင္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ ႀကီးမားေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုသည္ 
လူမ်ား၊ အသိုက္အဝန္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီအားလုံးတုိ႔အတြက္ 
ဆိုး႐ြားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာေစႏုိင္ပါသည္။

အႀကီးစားျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ
၉၅% ကမာၻ႔အာမခံမႈစံႏႈန္းဆုိင္ရာ ေရ
နံယုိဖိတ္မႈႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်က္အဆင့္ 
(RETOS 2)

အလားအလာရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနမ်ားအရ ပိုက္လိုင္းတစ္ခု 
(ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈ မရွိျခင္း) မွ ႀကိဳတင္မ သိႏုိင္ဘဲ ထြက္လာေသာ 
ဟိုက္ဒ႐ိုကာဘြန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္စီမံရျခင္းသည္ Woodside အတြက္ အဓိက 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရသည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တြင္ အျမင့္ဆုံး စံႏႈန္းမ်ားကို 
ထား႐ွိရန္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး

Woodside အတြင္း သို႔မဟုတ္ 
ဆက္စပ္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
ဥပေဒအား ခ်ဳးေဖာက္မႈ လုံးဝမရွပါ။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတုိ႔သည္ မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို 
ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေပၚ လူထုယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းလာေစကာ 
စီးပြားေရးအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ 
ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္မႈ

ထိပ္တန္း က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း 
စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္မႈရွိေၾကာင္း 
ျပသလ်က္ရွိသည္

Woodside ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ား ကို 
ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စီမံေျဖရွင္းရန္ အားထု
တ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္မည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDG’s)
SDGs သည္ ကမာၻ႔အေရးေပၚ ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္သည့္ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းလ်က္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသက္ဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
Woodside သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
SDGs မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ငါးခုအား အေလးေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အျမင့္ဆုံးျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။

ေနာက္လာမည့္အဆင့္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေလးေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္ SDG အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

ရွာေဖြသတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို နားလည္လာေစျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရရွိေအာင္ျမင္ထားသည့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ျခင္း စသည့္အခြင့္အလမ္းတစ္ခုရွိပါသည္။

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ထည့္ဝင္ထားေသာ ၾသစေၾတးလ် ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔  
ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့
သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေရးပါၿပီး သိသာထင္ရွားေသာ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ပိုမုိသိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္မည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၇ ကုိ ဖတ္႐ႈပါ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ Woodside.com.au သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

woodside.com.au
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