လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေၾကညာခ်က္
MPRL E&P သည္ နုိ္င္ငံတကာအသိအမွတ္ၿပဳ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာ
ကာကြယ္လ်က္ ၿမင့္မားေသာ က်င္၀
့ တ္စံနႈန္းမ်ားနွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္မည္
ၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိတ႔၏
ုိ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္းရွိ Stakeholder မ်ား အားလံုး နွင့္
ပူးေပါင္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္နွင့္ တုိးတက္ၿမွင့္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ကုမၸဏီ၏စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၿဖစ္ေပၚၿခင္းကုိ လံုး၀ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊
(သု႔မ
ိ ဟုတ္) တြန္းအားေပးၿခင္း ၿပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေဒသခံလူထု၏ အခြင့္အေရး
မ်ားကို အသိအမွတ္ၿပဳ၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္နုိင္ေစေရးအတြက္ ယခုမူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္ အသံုးၿပဳၿခင္း
ၿဖစ္ပါသည္။
ေဒသခံလူထု၏ အခြင့္အေရး
MPRL E&P သည္ တက္ၾကြစာြ ထိေတြ ့ဆက္ဆံၿခင္းနွင့္ ေၿပာဆုိ ေဆြးေႏြးၿခင္းတုိ႔ၿဖင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ့၏
စီမံကိန္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ေဒသခံလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားနွင႔္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖဲြ႔
အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ကန္ထရုိက္တာမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားအေလး
အနက္ တုိက္တန
ြ ္းအားေပးမည္ ၿဖစ္ပါသည္။


ေဒသခံလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ သိရွိနုိင္ရန္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးၿခင္း၊ ဆန္းစစ္ ေလ့လာၿခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္ ၎တု႔၏
ိ လူ႔အခြင့္အေရး
ကုိ ကၽြနု္ပ္တ႔ုိ ကာကြယ္ ၿမွင့္တင္နုိင္ပါသည္။



ေဒသခံလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကုိ သိရွိေလးစားၿပီး၊ ၎တု႔၏
ိ ဓေလ့ထံုး
စံမ်ားကုိ တုိးၿမွင့္အားေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။



ေရရွည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈအတြက္လည္း ေဒသခံလထ
ူ ု၏ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ကြ်နု္ပ္တ႔၏
ုိ ၾကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿဖင့္၊ ၎တု႔၏
ိ အခြင့္အေရးၿဖစ္ေသာ၊ လြတ္လပ္ၿပီးၿပည့္စံုေသာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈရရွိ
ေစေရးကုိ အသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရး


၀န္ထမ္းမ်ားအား လံုၿခံဳ ေဘးကင္းေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးေပး
ပါမည္။



ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ၀န္ထမ္းတုိင္းကုိ တန္းတူ အခြင့္အေရး ေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။



တီထြင္ဆန္းသစ္မႈနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတ႔ၿုိ ဖင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း တုိးတက္မႈကို
ၿဖစ္ေပၚေစမည္ ၿဖစ္ပါသည္။



ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္မည္သ႔ေ
ုိ သာ အဓမၼေစခုိင္းမႈ (သု႔မ
ိ ဟုတ္) မလုပ္မေနရ အလုပ္ ေစခိုင္းမႈမ်ား
ကုိ ၿပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။



ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ လူမ်ဳိးစု၊ လူမ်ဳိးႏြယ္၊ ဘာသာတရား၊ လိင္မႈသဘာ၀၊ အသက္အရြယ္၊
က်ား/မ၊ မ်ဳိးရုိးတုိ႔နွင့္ ပတ္သက္၍ ခဲၿြ ခားဆက္ဆံမည္ မဟုတ္ပါ။



၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ တရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ၿပဳထားေသာ အလုပ္သမားသမဂၢ
မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ ရွိပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ
စာတမ္းအမွတ္

HR ၀၀၃/၂၀၁၆

စာတမ္းေခါင္းစဥ္

လူ ့အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ

ေရးသားသူ

Head of CSR & Communications

ရက္စဲြ

ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္

အတည္ၿပဳသူ

Country Manager

ဦးတည္ခ်က္
ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုမၸဏီပုိင္ပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ားကုိ
မေလ်ာ္ကန္စာြ သံုးစဲြ၍ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ၿခင္း (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ခ်ဳိးေဖာက္ေရးအတြက္ တြန္း
အားေပးၿခင္းမ်ဳိး ၿပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေဒသခံလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္
ၿပဳ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေစေရးအတြက္ ယခုမူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္အသံုးၿပဳၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ
MPRL E&P သည္ ေဖာ္ၿပပါ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားနွင့္ လ်ာထားခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလံုး၏ တက္ၾကြစြာ
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရည္မွန္းထားသကဲ့သုိ႔ ကန္ထရုိက္တာမ်ားနွင့္ Suppliers မ်ားသည္လည္း
လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအေနၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ေသာ္
လည္းေကာင္း တာ၀န္ရွိပါသည္။
ယခုေဖာ္ၿပပါမူ၀ါဒအတုိင္း လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အလုပ္မွ ရပ္စဲသည္အထိ အေရးယူမႈမ်ား
ပါ၀င္သည့္

႐ံုးစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ

ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ၿဖစ္ပါသည္။

အလားတူ မူ၀ါဒကို လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ကန္ထရုိက္တာမ်ားကုိလည္း ၎တု႔၏
ိ စာခ်ဳပ္မ်ား
ကုိ ရပ္စဲၿခင္း (သို႔မဟုတ္) သက္တမ္းတုိးမႈ မၿပဳလုပ္ၿခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အၿခားသင့္ေလ်ာ္သည့္
အေရးယူ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ၿပဳလုပ္မည္

ၿဖစ္ပါသည္။

MPRL

E&P

သည္

ယခုမ၀
ူ ါဒကုိ

အခါအားေလ်ာ္စြာ လုိအပ္ေသာ ၿပင္ဆင္မႈမ်ား (သု႔မ
ိ ဟုတ္) ေခတ္နွင့္အညီ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား
ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ နုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။

တာ၀န္ယူအာမခံခ်က္
MPRL E&P သည္ နုိ္င္ငံတကာတြင္ အသိအမွတ္ၿပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္
မ်ားကို ေလးစား လုိက္နာလ်က္၊ ၿမင့္မားေသာ က်င္၀
့ တ္စံနႈန္းမ်ားနွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ား ၿပဳလုပ္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိတ႔၏
ုိ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္းရွိ Stakeholder
မ်ား အားလံုးနွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္နွင့္ၿမွင့္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္
ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိရည္မွန္းခ်က္သုိ ့ ေရာက္ရွိေရးအတြက္


MPRL E&P သည္

၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေဒသခံလူထုပါ၀င္ေသာ Stakeholder မ်ားခံစားရ

နုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို နားလည္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္။
အဓိက Stakeholder မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္းကုိ ကနဦးကာလကတည္းက စတင္၍၊
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္နုိင္မႈအေန
အထား မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ကာ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္။


MPRL E&P သည္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ဳိးခံစားရမႈမ်ားကုိ တုိးတက္ရရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္
သြားမည္။



လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆံုးရႈံးမႈအႏၱရာယ္ အေနအထားမ်ားကို စဥ္ဆက္မၿပတ္ ေစာင့္ၾကည့္
သံုးသပ္၍၊ MPRL E&P ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေလးစားလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
တုိး ၿမွင့္သာြ းမည္။



Stakeholder မ်ားနွင့္ ပက္သက္၍ နည္းပညာအကူအညီမ်ား၊ စြမ္းရည္ၿမွင့္တင္မႈမ်ား၊
အသိပညာေပးၿခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ကာ MPRL E&P ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိ
ေကာင္းစြာ နားလည္ေစမည္ၿဖစ္သကဲ့သုိ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ဓေလ့ထံုးစံတစ္ရပ္ ၿဖစ္လာေစမည္။



အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကန္ထရုိက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏လူ႔အခြင့္
အေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိ သိရွိ၍ လုိက္နာရမည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားနွင့္ တုိးတက္ၿဖစ္ေပၚမႈမ်ားကုိ MPRL E&P ၏ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ လူအမ်ား
သိရွိနုိင္ရန္ တင္ၿပထားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
CSR Department သည္ MPRL E&P ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒနွင့္ ပက္သက္၍ အေၿခခံ
အားၿဖင့္ တာ၀န္ရွိၿပီး မူ၀ါဒကုိ ပံုမွန္ၿပန္လည္စိစစ္ၿခင္း၊ မူ၀ါဒ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ နွစ္စဥ္ ေလ့လာသံုးသပ္ သြားမည္ ၿဖစ္ပါ
သည္။

ၿပန္လည္စိစစ္ၿခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၿခင္းနွင့္ အစီရင္ခံၿခင္း
ယခုမ၀
ူ ါဒကုိ ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ရန္ MPRL E&P သည္


လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္ၿဖန္႔ေ၀ၿခင္းအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ၿပဳလုပ္၍
၀န္ထမ္း မ်ား အားလံုးကုိ ယခုမ၀
ူ ါဒနွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား သိရွိနားလည္ေစပါမည္။
အစီအစဥ္မ်ားကုိ တစ္နွစ္လွ်င္ နွစ္ၾကိမ္ၿပဳလုပ္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနၿဖင့္
အစီအစဥ္ တစ္ခုခ်င္း၏ ထိေရာက္မႈကုိ အကဲၿဖတ္သတ္မွတ္၍ တုိးတက္ေဆာင္ရြက္နုိင္မည့္
အေနအထားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သာြ းမည္။



ကြ်နု္ပ္တုိ႔၏ စီမံကိ္န္းမ်ားသည္ အၿငင္းပြားဖြယ္ေနရာမ်ား (သု႔မ
ိ ဟုတ္) လူ႔အခြင့္အေရး
ဆုင
ိ ္ရာ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိမည္ဆုိပါက Business and Human
Rights Guiding Principles နွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္။



MPRL E&P ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးတင္ၿပၿခင္းမ်ား၊
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစည္းအေ၀းမ်ားနွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္သံုးသပ္စိစစ္မႈမ်ားအပါ အ၀င္
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကုိ
အစီရင္ခံတင္ၿပကာ Stakeholder မ်ားနွင့္ ပြင့္လင္းၿမင္သာစြာ ဆက္သယ
ြ ္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။



လုိအပ္ေသာအခါမ်ားတြင္လည္း MPRL E&P ၏ Contractor & Supplier Screening Tool
ကို အသံုးၿပဳ၍ ကန္ထရုိက္တာမ်ားနွင့္ Supplier မ်ားအား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ကာ ၿဖစ္ေပၚလာ
နုိင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္အေနအထားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သာြ းမည္။



လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တူမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍၊ လူ ့အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားတုိးတက္
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။



လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ ဆက္စပ္ေသာအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ေလ်ာ့ပါးေစေရး
ေဆာင္ရြက္မည္။ Human Rights Risk Assessment သည္ MPRL E&P ၏ စီမံကိန္း
မ်ားအားလံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ၿခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအၿဖစ္ ပါ၀င္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ေတြ႔ရွိ ေသာ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားနွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အစီရင္ခံစာတစ္ခု
ၿဖင့္ ေရးသားကာ MPRL E&P ၏ Website တြင္ ဖတ္ရႈနုိင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။



ယခုမ၀
ူ ါဒကို နုိုင္ငံ၏ အေနအထား၊ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္အေၿပာင္းအလဲမ်ား
အပါအ၀င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ၊ ၿပင္ပပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေၿပာင္း
အလဲမ်ားနွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ နွစ္နွစ္လ်င္တစ္ၾကိမ္ ၿပန္လည္စိစစ္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

