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ဦးတည္ခ်က္ 

MPRL E&P သည ္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းနွင့္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းကိ ု အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ေရရွည္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူမႈအသုိက္အ၀န္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ညီညြတ္ 

မွ်တစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ရြက္ရန္နွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 

အခကအ္ခဲမ်ားကိ ုရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းရန္ ကတိျပဳ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္ ေဒသခံလူမႈ အသိုက္အ၀န္းအတြက ္ လူမႈေရး၊ 

စီးပြားေရးနွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားရရိွေစရန္နွင့္ 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားကုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 

မ်ားကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ခ်မွတ္ထားသည္ ့ ဤမူ၀ါဒကိ ု လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ားနွင့္အညီ အလုပ္မွ ရပ္စဲသည္အထ ိ အေရးယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိေသာ ကန္ထရိုက္တာမ်ားျဖစ္လွ်င္ စာခ်ဳပ္ရပ္ဆုိင္းျခင္း (သို႔မဟုတ)္ သက္တမ္းတုိး 

ေဆာင္ရြက္ခြင့္မျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

MPRL E&P သည္ ေဖာ္ျပပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္လ်ာထားခ်က္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား နွင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ား အားလုံး၏တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရည္မွန္းထားသကဲ့သုိ႔ ကန္ထရုိက္တာ 
မ်ားနွင့္ Suppliers မ်ားသည္လည္း တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း 
တာ၀န္ရွိပါသည္။  
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ယခုေဖာ္ၿပပါမူ၀ါဒအတိုင္း လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အလုပ္မ ွ ရပ္စဲသည္အထိ အေရးယူမႈမ်ား 
ပါ၀င္သည္ ့႐ံုးစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ အလား 
တူ မူ၀ါဒကုိလုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေသာ ကန္ထရုိက္တာမ်ားကုိလည္း ၎တုိ႔၏ စာခ်ဳပ္မ်ား ကု ိရပ္စဲ 
ၿခင္း (သုိ႔မဟုတ္) သက္တမ္းတိုးမႈမၿပဳလုပ္ၿခင္း (သို႔မဟုတ္) အၿခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယ ူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P သည္ယခုမူ၀ါဒကု ိ အခါအားေလ်ာ္စြာ 
လုိအပ္ေသာၿပင္ဆင္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေခတ္နွင့္အညီေၿပာင္းလမဲႈမ်ား ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ခြင့္ 
ရွိပါသည္။ 
 

တာ၀န္ယူအာမခံခ်က္ 

MPRL E&P ၏ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ 

မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြအဲက်ိဳးဆက္နွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
ေဒသခံလူမႈ အသိုက္အ၀န္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လူမႈ အသိုက္အ၀န္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

 ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေရး၊ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိသည့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး က႑မ်ားသတ္မွတ္ေရးနွင့္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းနွင့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ ေရး တို႔အတြက ္သက္ဆုိင္သူမ်ားနင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။  

 လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမင့္မားေသာစံနွုန္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဌာနတြင္း စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား သာမက ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္။  

 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုစီအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ တိုးတက္မႈနွင့္ အက်ိဳးရလဒ္ 
အေျခအေနမ်ားကုိ သိရွိေစမည့္ ေလ့လာေစာင့္ႀကည့္ေစျခင္းနွင့္ သံုးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
ပံုစံမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။  

 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ တိုးတက္မႈအေျခအေနနွင့္ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိ ုတိုင္းတာနုိင္မည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ 
လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳရန္၊  
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လူမႈအသုိက္အ၀န္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ 

တာ၀န္မ်ား 

လူမႈတာ၀န္သိလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာဌာနသည္ MPRL E&P ၏ လူမႈအသုိက္အ၀န္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား၊ လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊ ေငြေႀကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

မ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူ ႀကီးႀကပ္ရသည့္ ဌာနျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို 

ပံုမွန္သံုးသပ္ျခင္း၊ MPRL E&P ၏ လူမႈအသုိက္အ၀န္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္နွင့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အဆိုပါဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ မူ၀ါဒမ်ားနွင့္ 

ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကိ ုသံုးသပ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။  

ထုိ႔ျပင္ လူမႈတာ၀န္သိလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာဌာနသည္ ဤမူ၀ါဒကိ ု  ကုမၸဏီလုပ္ငန္း အ၀န္းအ၀ုိင္း 

အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။  ေဒသဆုိင္ရာ 

မဟာဗ်ဴဟာကုိ တည္ထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ လူမႈအသုိက္အ၀န္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ ေထာက္ပံ့ 

ျခင္းမ်ားအတြက ္ ကမကထျပဳျခင္းမ်ားနွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက ္ ေဒသခံလူမႈ 

အသိုက္အ၀န္းနွင့္ ဆက္စပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ လူမႈတာ၀န္သိလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ 

ဌာန၏ အဓိက တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

လူမႈတာ၀န္သိလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာဌာနသည္ ကုမၸဏီ၏ လူမႈတာ၀န္သိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က ္

မ်ားကိ ု UN Global Compact က သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုစံမ်ားနွင့္အညီ ျပဳစုထားရွိသည္ ့ နွစ္စဥ္ 

တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာအား တင္ျပရန္လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈတာ၀န္သိလုပ္ငန္းမ်ား 

ဆုိင္ရာ ဌာန အေနျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္နွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔နင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆုိျပန္ႀကားေပးရန္လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္။  

ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာျခင္းနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ပံ့ပုိးျခင္း 

လူမႈအသုိက္အ၀န္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒကုိ အမ်ိဳးသားေရးအေျခအေနမ်ား၊ ဥပေဒဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ ျပင္ပပတ၀္န္းက်င ္ေျပာင္းလမဲႈ အေျခအေနမ်ားနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ 

ျဖစ္ေစရန္ နွစ္နွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

MPRL E&P သည ္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ေဒသခံလူမႈအသိုက္အ၀န္းတုိ႔၏ တန္ဖိုးကုိ ျမွင့္တင္ 

ေပးသည့္ အဓိက စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ား ကိ ုေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ လန္ဒန္အေျခခံစံနွုန္းအုပ္စု၏ 
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နည္းစနစ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ နုိင္ငံတကာက လက္ခံက်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ စံနွုန္းမ်ားနွင့္အညီ က်င့္သုံး 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 MPRL E&P သည ္မိမိတို႔လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚနုိင္သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားနွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

 


