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ဦးတည္ခ်က္
MPRL E&P သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ အၿမင့္မားဆံုးက်င့္
၀တ္စံႏႈန္းမ်ားနွင့္အညီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိၿပဳဆံုးၿဖတ္ထားၿပီး ၿဖစ္ပါ
သည္။
MPRL E&P ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုိယ္စားလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအပါအ၀င္

၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ဒါရိုက္တာမ်ား၊

အၿခားတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္

လာဘ္ေပးၿခင္း၊ လာဘ္ယူၿခင္း စေသာ မေလ်ာ္ကန္ေသာအၿပဳအမူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ အေန
အထားရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ကၽြနု္ပ္တုိ ့အသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ MPRL E&P သည္ ေအာက္ပါဦးတည္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။


MPRL E&P သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူၿခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ လံုး၀ ခြင့္ၿပဳမည္မဟုတ္ပါ။
ဆုိလုိသည္မွာ မည္သည္႔ပံုစံၿဖင္႔မဆို၊ တိုက္႐ုိက္ၿဖစ္ေစ၊ MPRL E&P ၏ ကုိယ္စားအလုပ္
လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားက

တစ္ဆင္႔ၿဖစ္ေစ၊

မည္သုိ႔ေသာ

လာဘ္ေပးၿခင္း

(သုိ႔မဟုတ္)

လာဘ္ယူၿခင္းမ်ားကုိမဆို တားၿမစ္ထားၿပီး၊ လံုး၀ လက္ခံခြင့္ၿပဳမည္မဟုတ္ပါ။


MPRL E&P သည္ အက်င့္ပ်က္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအၿပဳအမူမ်ားတြင္
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မည္္ မဟုတ္ပါ။



MPRL E&P သည္ ၿမန္မာနုိင္ငံအက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ UN Global
Compact ၏ဆယ္ခ်က္ေၿမာက္စည္းမ်ဥ္း၊ ၿဗိတိန္နုိင္ငံ၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူဆုိင္ရာ ဥပေဒ
အပါအ၀င္ မိမိ၏လုပ္ငန္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အၿခားေသာသက္ဆုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ သက္
ဆုိင္ေသာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြား
မည္ၿဖစ္ပါသည္။



MPRL E&P သည္ သယံဇာတၾကြယ္၀ေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေပးအပ္ေငြမ်ား
နွင့္ အစုိးရ၏ ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြမ်ားကုိ ရွင္းလင္းထုတ္
ၿပန္ၿခင္းၿဖင့္

ေကာင္းမြန္ေသာ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿဖစ္ေပၚလာေစရန္

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative (MEITI) ၏ အဖဲြ႔၀င္တစ္ဦး
ၿဖစ္ပါသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ
ယခုမူ၀ါဒသည္ MPRL E&P ၏ ေရနံေၿမမ်ားနွင့္ ရံုးဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္
ထမ္းမ်ား၊ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ အၿခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးနွင့္ သက္ဆုိင္
ပါသည္။
ယခုေဖာ္ၿပပါမူ၀ါဒအတုိင္း လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက အလုပ္မွရပ္စဲသည္အထိ အေရးယူမႈမ်ား
ပါ၀င္သည့္ ႐ံုးစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ အလား
တူ မူ၀ါဒကိုလုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ကန္ထရုိက္တာမ်ားကုိလည္း ၎တုိ႔၏ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ
ရပ္စဲၿခင္း (သို႔မဟုတ္) သက္တမ္းတုိးမႈမၿပဳလုပ္ၿခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အၿခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P သည္ ယခုမူ၀ါဒကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ
လုိအပ္ေသာၿပင္ဆင္မႈမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ေခတ္နွင့္အညီေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ခြင့္ရွိ
ပါသည္။
တာ၀န္ယူအာမခံခ်က္
ယခုဦးတည္ခ်က္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ MPRL E&P ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ အၿခားေသာသက္ဆုိင္
ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိက၀တ္ၿပဳပါသည္။


မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရရွိေရး (သို႔မဟုတ္) အလုပ္တည္တံ႔ခုိင္ၿမဲေရးတို႔
အတြက္

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ်

တန္ဖုိးတစ္စံုတစ္ရာရွိေသာ

၀န္ေဆာင္မႈ၊

ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္၊ ဧည့္၀တ္ၿပဳမႈ (သုိ႔မဟုတ)္ အၿခားေသာမ်က္နွာသာေပးမႈ စေသာ
အၿပဳအမူမ်ားကုိ ကတိၿပဳၿခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးအပ္ၿခင္း ၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။


မေလ်ာ္ကန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္

(သုိ႔မဟုတ္)

မေလ်ာ္ကန္ေသာ

ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု

အတြက္ တန္ဖုိးတစ္စံုတစ္ရာရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္၊ ဧည့္၀တ္ၿပဳမႈ၊
မ်က္နွာသာေပးမႈ

စသည္တုိ႔ေပးအပ္ၿခင္းကုိ

လက္ခံၿခင္း၊

လက္ခံရန္သေဘာတူၿခင္း

(သုိ႔မဟုတ္) ေတာင္းဆုိၿခင္းမ်ားကို ၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထပ္မံတင္ၿပလုိသည္မွာ ၿဖစ္ေပၚ

ဆဲတင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ကန္ထရုိက္တာ (သို႔မဟုတ္) ၿဖစ္ေပၚလု
ဆဲတင္ဒါတစ္ခုတြင္ အက်ဳိးရယူလုိေသာ ကန္ထရုိက္တာထံမွ အစားအေသာက္ၿဖစ္ေစ၊
ေဖ်ာ္ေၿဖေရးတစ္စံုတစ္ရာၿဖစ္ေစ ေပးအပ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားကုိ တားၿမစ္ပါ
သည္။ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာတရားအရ (သုိ႔မဟုတ္) ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေၾကာင့္ ရရွိ
ေသာလက္ေဆာင္မ်ားကိုမူ စီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန (Administration Department) သုိ ့ လႊဲေၿပာင္း
၍ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန (Administration Department)
သည္ ရရွိေသာလက္ေဆာင္မ်ားအားလံုးကုိ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းရမည္ၿဖစ္ပါသည္။


MPRL E&P သည္ မည္သည့္ နုိင္ငံေရးပါတီ၊ နုိ္င္ငံေရးသမား၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္
သူမ်ားကုိမဆုိ နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလွဴဒါန္းမႈမ်ား ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။



Compliance Department သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ အၿခားေသာသက္ဆုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
အေနနွင့္ ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ တည္ဆဲ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိရွိ
နားလည္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သကဲ့သုိ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆုိင္ရာအႏၱရာယ္မ်ား၊
က်င့္၀တ္ႏွင္႔မညီေသာ အၿပဳအမူမ်ားၿဖစ္ေပၚေစနုိင္ေသာ အေၿခအေနမ်ားအေၾကာင္း ပါ၀င္
ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ၿဖစ္ပါ
သည္။



တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေတာင္းဆုိေသာ (သို႔မဟုတ္) ေပးအပ္လာေသာ
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာကုိ ယဥ္ေက်းစြာ ၿငင္းဆုိရမည္ၿဖစ္ပါသည္။



ဤမူ၀ါဒကုိ သံသယရွိေသာ (သို႔မဟုတ္) အမွန္တကယ္ၿဖစ္ေပၚေသာ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္
မႈမ်ားအား

ခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံတင္ၿပရမည္။

Compliance

Department

သုိ႔ၿဖစ္ေစ၊

(သုိ႔မဟုတ္)မမွန္မကန္ၿပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသိေပးေဖာ္ထုတ္ၿခင္း (Whistleblowing)
မူ၀ါဒအရၿဖစ္ေစ အစီရင္ခံတင္ၿပနုိင္ပါသည္။ ထုိက့သ
ဲ ို႔ ရုိးသားစြာ အစီရင္ခံတင္ၿပေသာ
၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ အၿခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ မည္က့သ
ဲ ုိ႕ေသာလက္စားေခ်ၿခင္း၊ အၿပစ္ေပး
ၿခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အႏၱရာယ္ၿပဳၿခင္းမ်ား MPRL E&P အေနနွင့္ လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔
အၿပင္၊ မမွန္ကန္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားၿပဳလုပ္ရန္ ၿငင္းဆန္သည့္၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ အၿခား
ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ MPRL E&P သည္ မည္သိ႕ု ေသာ အၿပစ္ေပးမႈမွ ၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။


Chief Compliance Officer နွင့္/သုိ႔မဟုတ္ Assistant Chief Compliance Officer သည္
အေရးယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးၿဖတ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိအေရးယူမႈမ်ားနွင့္
ပတ္သက္၍၊ ကုမၸဏီ၏ ဦးေဆာင္စီမံသူမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွဴးမ်ားအား အေၾကာင္း
ၾကား အသိေပးရမည္ၿဖစ္ပါသည္။



ၿဖစ္နုိင္လွ်င္နွင့္ လုိအပ္ေသာအခါ၊ MPRL E&P ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
မ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကုိတားၿမစ္ရန္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အၿခားလုပ္
ငန္းကုမၸဏီမ်ားအတြင္း က်င့္၀တ္စံႏႈန္းမ်ားကိုၿမွင့္တင္ရန္၊ ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ ဖက္စပ္
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အသိပညာေပး၍ ကုိက္ညီသည့္ မူ၀ါဒမ်ားနွင့္ လုပ္
ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္က်င့္သံုးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
Chief Compliance Officer နွင့္/သုိ႔မဟုတ္ Assistant Chief Compliance Officer တုိ႔သည္ ယခု
မူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးမႈအတြက္ ေန႔စဥ္ၾကီးၾကပ္ရန္တာ၀န္ရွိၿပီး၊ ေလးစားလုိက္
နာမႈအတြက္

အဓိကဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္သူမ်ား

ၿဖစ္ပါသည္။

Administration

Department မွ သက္ဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာသည္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းနွင့္ပတ္္သက္၍ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္
ရြက္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
ၿပန္လည္သံုးသပ္ၿခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ အစီရင္ခံၿခင္း
ယခုမူ၀ါဒကို နုိုင္ငံ၏ အေနအထား၊ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္အေၿပာင္းအလဲမ်ားအပါအ၀င္
ကၽြနု္ပ္တုိ ့၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ၊ ၿပင္ပပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေၿပာင္းအလဲမ်ားနွင့္ ညီညြတ္
ေစရန္ နွစ္စဥ္ ၿပန္လည္စိစစ္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P ၏ ဦးေဆာင္စီမံသူမ်ားသည္ ဤ
မူ၀ါဒကုိခ်မွတ္က်င့္သံုးလုိက္နာေစရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ MPRL E&P ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ကန္ထရုိက္
တာမ်ားအား အက်င့္ပ်က္ခ်စားၿခင္းနွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူၿခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ က်င့္၀တ္ဆုိင္
ရာ အမူအက်င့္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမုိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါ
သည္။ Chief Compliance Officer နွင့္/သုိ႔မဟုတ္ Assistant Chief Compliance Officer
တုိ႔သည္ MPRL E&P အေနၿဖင့္ နာမည္ေကာင္းရွိၿပီး အရည္အခ်င္း ၿပည္႔၀ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုမၸဏီ
လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္၊ ၿဖစ္ေပၚနုိင္သည့္ ေလးစားလုိက္နာမႈ မရွိ
ေသာ အေနအထားမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္၍၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလးစားလုိက္နာမႈ အေနအထား
ရရွိၿဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းယူနစ္မ်ားနွင့္
ကန္ထရုိ္က္တာမ်ားအား စစ္ေဆးၿခင္းကို MPRL E&P မွ ၿဖစ္ေစ၊ ၿပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ငွားရမ္း၍ၿဖစ္ေစ၊ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ၿဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ၿခင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္မႈစြမ္းရည္တုိးတက္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ဤမူ၀ါဒ၊ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလုိက္နာမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ၿဖစ္ပါ
သည္။ ထပ္မံလုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ၿပင္ပပညာရွင္မ်ားနွင့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားထံမွ ရယူမည္
ၿဖစ္ပါသည္။

