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ဦးတည္ခ်က္
MPRL E&P သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစြန္႔စားမႈမ်ားႏွင္႔ မိမိ၏စီမံကိန္းအတြက္ ေၿမယာရယူ
ၿခင္းမွ မူလ Stakeholder မ်ားအေပၚတြင္ အက်ဳိးဆက္အေနနွင့္ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ လူမႈ၊ စီးပြားဆိုင္
ရာေဘးဥပဒ္မ်ား သက္ေရာက္မႈေလ်ာ႔က်ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိၿပဳ ဆံုးၿဖတ္ထားၿပီးၿဖစ္
ပါသည္။
ယခုမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယခ
္ ်က္မွာ၊ စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေၿမယာရယူၿခင္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းၿမင္သာ
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသခံလူထုနွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္
လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ေပးေခ်သြားရန္ၿဖစ္ပါသည္။
MPRL E&P ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ၊ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အေၿခခံဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ က်င့္သံုး
သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။


ေဒသခံလူထု၏စိတ္ဆႏၵမပါ၀င္ဘဲ၊ ေၿမယာၿပန္လည္ေၿပာင္းေရႊ ့ေနရာခ်ထားရမည့္ အေၿခအေန
မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားသြားရန္။



ေဒသခံလူထု၏ ပစၥည္းဥစၥာဆံုး႐ွဴံးမႈမ်ားအတြက္ သင္႔တင္႔မွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို
ေပးေဆာင္ရန္။



၎တုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵအရမဟုတ္ဘဲ ေၿမယာၿပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ လုိအပ္လာပါက၊ ၿပန္လည္
ေနရာခ်ထားေပးၿခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေၿပာင္းေရႊ ့ရမည့္သူမ်ားနွင့္ သတင္းအ
ခ်က္အလက္မ်ားကိုမွ်ေ၀ၿခင္း၊ ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္း၊ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
ၿခင္းတုိ ့ၿဖင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။



ေၿမယာၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးၿခင္းဆုိင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ
ၿပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ
MPRL E&P သည္ ေဖာ္ၿပပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ လ်ာထားခ်က္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား
နွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလံုး၏ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရည္မွန္းထားသကဲ့သုိ ့ ကန္ထရုိက္
တာမ်ားနွင့္ Suppliers မ်ားသည္လည္း တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ေသာ္လည္း
ေကာင္း တာ၀န္ရွိပါသည္။
ယခုေဖာ္ၿပပါမူ၀ါဒအတုိင္း လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက၊ အလုပ္မွ ရပ္စဲသည္အထိ အေရးယူမႈမ်ား
ပါ၀င္သည့္ ႐ံုးစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ အလား
တူ မူ၀ါဒကို လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ကန္ထရုိက္တာမ်ားကုိလည္း ၎တုိ႔၏ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ
ရပ္စဲၿခင္း (သို႔မဟုတ)္ သက္တမ္းတုိးမႈ မၿပဳလုပ္ၿခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အၿခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P သည္ ယခုမူ၀ါဒကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ
လုိအပ္ေသာ ၿပင္ဆင္မႈမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ေခတ္နွင့္အညီ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ခြင့္
ရွိပါသည္။
တာ၀န္ယူအာမခံခ်က္
MPRL E&P အေနနွင့္ ေၿမယာရယူၿခင္းသည္၊ ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္အရ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားၿဖင့္ မၿဖစ္မေန ရယူၿခင္းၿဖစ္ေစ၊ ေစ်းကြက္တြင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စိတ္ၾကိဳက္ေရာင္း၀ယ္
ၿခင္းၿဖင့္ၿဖစ္ေစ ၿဖစ္ေပၚနုိင္ပါေၾကာင္း သေဘာေပါက္ သိရွိထားပါသည္။ ယခုမူ၀ါဒကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔
ႏိုင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔အတူ၊ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကြ်နု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။


ေၿမယာကုိ ဆႏၵမပါဘဲရယူမႈမ်ားၿဖစ္ေပၚေစနုိင္ေသာ အေၿခအေနမ်ားကို ေရွာင္ရွားသြားမည္ၿဖစ္
ေသာ္လည္း၊

အကယ္၍ မလဲြမေရွာင္သာေသာ အေနအထားတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင္႔ ထိခိုက္

နစ္နာေသာသူမ်ားကို ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အစိုးရအာဏာပိုင္
မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အၿပည္႔အ၀ေပးေလ်ာ္သြားမည္။


ေၿမယာရယူၿခင္း (သို႔မဟုတ္) ေၿမယာ အသံုးၿပဳမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (သု႔မ
ိ ဟုတ္) အၿခား
ေသာမၿဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒစနစ္ႏွင္႔ စည္း
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။



စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခို္က္နစ္နာသူမ်ားတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကို မွ်တစြာစီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကုိလည္း လုိအပ္ပါက
ေရးဆဲြသြားမည္။



ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားၿခင္း အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား ခံစားရေသာ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္းသက္သာေရး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထား
ၿခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္မ်ား ခံစားရရွိေစေရးတုိ႔အတြက္

ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားနွင့္ စဥ္ဆက္

မၿပတ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္း၊ အတူတကြ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမ်ားကို ၿပဳလုပ္သြားမည္။


အဆိုၿပဳထားေသာ စီမံကိန္းဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေၿမယာအသံုးၿပဳမႈနွင့္ ပတ္
သက္၍ ၿဖစ္နုိင္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဒသခံလူထုအား အခ်ိန္နွင့္တစ္ေၿပးညီ
ေတြ ့ဆံုအသိေပးၿခင္း၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းမ်ားၿဖင့္ သိရိွနားလည္ေစမည္ၿဖစ္ပါသည္။

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
CSR Department သည္ MPRL E&P ၏ ေၿမယာရယူၿခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင္႔ မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ
ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ၎တာ၀န္
မ်ားတြင္ မူ၀ါဒနွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အခ်ိန္မွန္ၿပန္လည္သံုးသပ္ၿခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိသူ
မ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးၿခင္း၊ လိုအပ္ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ ယခုမူ၀ါဒ၊ ခ်မွတ္ထား
ေသာပန္းတုိင္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ စိစစ္
သံုးသပ္ၿခင္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔အၿပင္ CSR Department သည္ ယခုမူ၀ါဒအား လုပ္ငန္းခြင္
အတြင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္နင
ွ ့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ
ဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားကုိ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။
ၿပန္လည္စိစစ္ၿခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၿခင္းနွင့္ အစီရင္ခံၿခင္း
ယခုမူ၀ါဒကို နုိုင္ငံ၏အေနအထား၊ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္အေၿပာင္းအလဲမ်ားအပါအ၀င္
ကၽြနု္ပ္တုိ ့၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ၊ ၿပင္ပပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေၿပာင္းအလဲမ်ားနွင့္ ညီညြတ္
ေစရန္ နွစ္စဥ္ ၿပန္လည္စိစစ္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P ၏ ဦးေဆာင္စီမံသူမ်ားသည္ ဤမူ
၀ါဒကုိ ခ်မွတ္က်င့္သံုးလုိက္နာေစရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ MPRL E&P ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ကန္ထရုိက္
တာမ်ားအား ေၿမယာရယူၿခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္ အညီ
ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈအပါအ၀င္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးၿခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္

သင္တန္းမ်ားေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ

ပိုမို သိရွိ
့သည္

IFC

Performance Standards ကဲ့သုိ႔ေသာ နုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားနွင့္အညီ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ အိမ္ေထာင္စု၊
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေသာစီမံကိန္း၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ၿပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္
သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံလုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ၿပင္ပပညာရွင္မ်ားနွင့္ အဖြဲ ့အစည္း
မ်ားထံမွလည္း ရယူမည္ၿဖစ္ပါသည္။

