က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ
စာတမ္းအမွတ္

HSE ၀၀၂/၂၀၁၆

စာတမ္းေခါင္းစဥ္

က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနွင့္
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ

ေရးသားသူ

က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ

ရက္စဲြ

ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္

အတည္ၿပဳသူ

Country Manager

ဦးတည္ခ်က္
MPRL E&P သည္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ
စဥ္ဆက္မၿပတ္တုိးတက္ေစေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထု႔အ
ိ ၿပင္၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ
ေရးသည္ ပထမဟူေသာဓေလ့ကုိ ရရွိေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါအေၿခခံရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။


မေတာ္တဆမႈ မရွိေစေရး။



လူအမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစေရး။



ပတ္၀န္းက်င္အား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ နည္းပါးေစေရး။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ
MPRL E&P သည္ ေဖာ္ၿပပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ လ်ာထားခ်က္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္
မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလံုး၏ တက္ၾကြစာြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရည္မွန္းထားသကဲ့သုိ႔ ကန္ထရုိက္တာ
မ်ားနွင့္ Suppliers မ်ားသည္လည္း တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း
တာ၀န္ရွိပါသည္။
ယခုေဖာ္ၿပပါမူ၀ါဒအတုိင္း လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အလုပ္မွရပ္စဲသည္အထိ အေရးယူမႈမ်ား
ပါ၀င္သည့္ ႐ံုးစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ အလား
တူ မူ၀ါဒကို လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေသာ ကန္ထရုိက္တာမ်ားကုိလည္း ၎တုိ႔၏ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ရပ္စဲ
ၿခင္း (သိ႔မ
ု ဟုတ္) သက္တမ္းတုိးမႈမၿပဳလုပ္ၿခင္း (သု႔မ
ိ ဟုတ္) အၿခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P သည္ ယခုမ၀
ူ ါဒကုိ အခါအားေလ်ာ္စာြ လုိအပ္

ေသာ ၿပင္ဆင္မႈမ်ား (သု႔မ
ိ ဟုတ)္ ေခတ္နွင့္အညီေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ခြင့္ရွိပါ
သည္။
တာ၀န္ယူအာမခံခ်က္
MPRL E&P ၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈစနစ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏
လုပ္ငန္းအတြက္ အေၿခခံက်ၿပီး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈၿပဳသည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ က်င့္သံုးေနပါ
သည္။
MPRL E&P သည္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္ တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။


မေတာ္တဆမႈအားလံုးကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္ပါသည္။



ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးၾကီးသည့္လုပ္ငန္း မရွိပါ။



ကၽြနု္ပ္တ႔၏
ုိ လုပ္ငန္းမ်ားက ၿဖစ္ေပၚေစနုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ား နည္းပါးေစပါမည္။



ၿပဌာန္းထားသည့္ HSE ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ကုမၸဏီ၏ HSE ဆုိင္ရာ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ရမည္ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ေက်ာ္လြန္
ေစပါမည္။



HSE စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ MPRL E&P နွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနေသာ ကန္
ထရုိ္က္တာမ်ားအားလံုးအေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ လူတုိင္းတြင္တာ၀န္ရွိပါသည္။



က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚက်ေရာက္မည့္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔လုပ္ငန္း
၏ မလုိလားအပ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို နည္းပါးေစေရးအတြက္မွာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္း၊

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ၿခင္းနွင့္

စြမ္းအင္ကုိ

အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးၿပဳၿခင္းတိ႔ၿု ဖင့္ ၿဖစ္ေပၚေစပါမည္။


မေတာ္တဆဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား နည္းပါးေစရန္ မေတာ္တဆ/ၿဖစ္ရပ္တစ္စံုတစ္ရာ ၿဖစ္ပြားနုိင္
ေၿခရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ အေနအထားမ်ားကုိ ၿပဳၿပင္ၿခင္းနွင့္ အစီရင္ခံၿခင္းတုိ႔ကုိ
စဥ္ဆက္မၿပတ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။



၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး၊ သတ္မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒ
ကို လုက
ိ ္နာနုိင္ေစေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာသင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ပါမည္။



စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ တုိင္းတာနုိင္ေသာ HSE ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ၎တု႔က
ိ ုိ နွစ္စဥ္ ခ်မွတ္၍ ပံုမွန္စိစစ္သံုးသပ္သာြ းပါမည္။

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခု၏ HSE စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲမ
ြ ႈစနစ္အဆင့္
ဆင့္ၿဖင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္း ေတြ႔ၿမင္နုိင္ပါသည္။ HSE Department နွင့္ ၎၏ အဖြ႔မ
ဲ ်ားသည္
မေတာ္တဆမႈမ်ားကုိကာကြယ္မည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တုိးၿမွင့္ၿဖစ္
ေပၚေစရန္နွင့္ HSE စြမ္းေဆာင္ရည္စနစ္တက်ၿဖစ္ေပၚေစရန္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈသည္ ပထမဟူေသာ
ဓေလ့ထံုးစံကုိရရွိေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။
ၿပန္လည္စိစစ္ၿခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၿခင္းနွင့္ အစီရင္ခံၿခင္း
ယခုမ၀
ူ ါဒကုိ နုိုင္ငံ၏ အေနအထား၊ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္အေၿပာင္းအလဲမ်ားအပါအ၀င္
ကၽြနု္ပ္တုိ ့၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ၊ ၿပင္ပပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေၿပာင္းအလဲမ်ားနွင့္ ညီညြတ္
ေစရန္ နွစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္ ၿပန္လည္စိစစ္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P ၏ ဦးေဆာင္စီမံခန႔္ခြသ
ဲ ူ
မ်ားအေနၿဖင့္ ဤမူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္က်င့္သံုးလုိကန
္ ာေစရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ ့ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ၿခင္းကုိ ကုမၸဏီ၏စီမံခန္႔ခဲမ
ြ ႈစနစ္မ်ားနွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္
ေသာ အခါတုိင္းတြင္ ကြ်နု္ပ္တ႔န
ုိ ွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ အၿခားေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အသံုးၿပဳ
ေသာ စီမံခန္႔ခဲမ
ြ ႈစနစ္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

