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ဦးတည္ခ်က္ 

MPRL E&P သည ္သဘာ၀ပတ၀္န္းက်ငဆ္ုိင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္၊ အထူးသၿဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒသ/ေနရာ၏ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေဒသခံလူထုတု ိ ့ 

အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ၿဖစ္လာနုိင္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတရင္းၿမစ္မ်ားဆံုးရႈံးပ်က္စီးမႈ၊ 

ေငြေၾကးနွင့္ အၿခားေသာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား မေတာ္တဆဆုံးရံႈးမႈတု ိ ့မွ ကာကြယ္ရန္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိလိုက္နာေနသည့္ ကုမၸဏီၿဖစ္ပါသည္။ 

ထု႕ိအၿပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားကုိလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္း 

ကာကြယ္ရမည္ဟူေသာ တာ၀န္ယူမႈၿဖင္ ့ပုိ၍တုိးတက္ေဆာင္ရြက္လာနုိင္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါ 

အတုိင္း ရည္ရြယ္ထားပါသည္။  

 လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ စီမံခန္ ့ခြဲ 
ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ 

 သံုးစြဲမႈနွင့္စြန႕္ထုတ္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၿခင္းနွင့္ ေလ်ွာ့ခ်ၿခင္းၿပဳလုပ္ရန္၊ 
 အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ားနွင့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရးကု ိၿမွင့္တင္ရန္။ 

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

MPRL E&P သည ္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆ္ိုင္ရာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

မိမိတု႕ိ ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းရွိ မန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္တကြ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ တစ္ဦးခ်င္းအေန 

ၿဖင့္သာမက၊ အားလံုးစုေပါင္း၍လည္း ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပါ၀င္ရံု 



 

 
 

မွ်မက လုပ္ငန္း ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကန္ထရုိက္တာမ်ားနွင့္ Supplier မ်ားကုိပါ တက္ၾကြ 

စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္၊ မိမိတု ိ ့၏ဦးတည္ခ်က္၊ တာ၀န္ယမူႈနွင့္အာမခံခ်က္မ်ားကု ိပုိမုိေအာင္ 

ၿမင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။  

ထုိသို ့MPRL E&P မွ ခ်မွတ္ထားေသာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒကု ိ လုကိ္နာရန္ ပ်က္ 

ကြက္ပါက ရံုးစည္းကမ္းနွင့္အညီ အေရးယူၿခင္းမွ လုပ္ငန္းရပ္စဲၿခင္းအထိ အေရးယူမႈမ်ား ၿပဳလုပ ္

သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင ္ မ၀ူါဒကို လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ကန္ထရုိက္တာမ်ား 

ကုိလည္း ၎တု ိ ့ နွင့္လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ရပ္စဲၿခင္း (သု ိ ့မဟုတ္) သက္တမ္းတုိးမႈ မၿပဳလုပ္ၿခင္း 

(သု ိ ့မဟုတ္) အၿခား သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 

MPRL E&P အေနၿဖင့္ ထုိက့ဲ သု ိ ့ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို လုိအပ္သည့္အခါမ်ားတြင္လည္း 

အခ်ိန္အခါ၊ အေၿခအေနနွင့္အညီ ၿပင္ဆင္၊ ေၿပာင္းလမဲႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခြင့္ ရွိပါသည္။  

 

တာ၀န္ယူအာမခံခ်က္ 

MPRL E&P သည ္ 

 မိမိတု ိ ့လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈၿပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေၿခစုိက္ရာ အရပ္ 
ေဒသ လူမႈအသိုက္အ၀န္းတြင္ တည္ရွိေနေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 

 သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ညစ္ညမ္းေစမႈမ်ားကု ိ တားဆီးနုိင္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ စြန႕္ပစ္ 
ပစၥည္းမ်ား၊ ေရဆုိးမ်ား၊ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈနွင့္ သယံဇာတရင္းၿမစ္သံုးစြမဲႈတုိ ့မွ ပတ၀္န္းက်င္ 
အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလွွ်ာ့ခ်မႈနွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ ပါသည္။  

 သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ ကၽြနု္ပ္တု ိ ့၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ အ 
က်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္၍၊ အဆုိပါအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ လုိအပ္သည့္ 
အခါတုိင္း ေလ်ာ့က်ေစရန ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 

 ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်ငန္ွင့္ပတ္သက္လုပ္က္ိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ ု မိမိတု ိ ့၏ ၀န္ 
ထမ္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံၿပည္သူမ်ားနွင့္ လူထုအဖဲြ႕ 
အစည္းနွင့္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္း 
ေဆာင္ရည္ အကၿဲဖတသ္ံုးသပ္မႈမ်ား စသည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ပြင့္လင္းစြာ 
အသိေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။  



 

 
 

 နုိင္ငံေတာ္မ ွခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားအၿပင္၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းၿခင္း 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ United Nations 
Global Compact ၏ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း (၇) ၊ (၈) နွင့္ (၉)) တု႕ိကုိ လုိက္ 
နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 

 လူတစ္ဦးခ်င္းကုိ ယခုမ၀ူါဒနွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္နုိင္မႈရွိလာေစရန္နွင့္ လုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အထတစ္ခုကုိလည္း ဖန္တီးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 

 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အဖဲြ႕ 

အစည္း၏ ဖြ႕ဲစည္းထားရွိသည့္ စီမံခန္ ့ခဲြမႈအဆင့္ဆင့္အလိုက္ ခ်မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ၿမင္ရမည္ 

ၿဖစ္ပါသည္။ HSE ဌာနနွင့္ ၎၏ ၀န္ထမ္းအဖဲြ႕မ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေလ့ 

အက်င့္ေကာင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ တာ၀န္ယူမႈကို အေလ့အက်င့္တစ္ရပ္အေနၿဖင့္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသက့ဲသုိ႕ပင္၊ ၎မွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အစီအစဥ္ 

မ်ား ခ်မွတ္ၿခင္းနွင့္ ထုလိုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ မလုိလားအပ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္လည္း ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။  

 

ၿပန္လည္သုံးသပ္ၿခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ အစီရင္ခံၿခင္း 

ယခုမ၀ူါဒကု ိမိမိတု ိ့အဖဲြ႕အစည္း၏ စီးပြားေရးအေၿခအေနေၿပာင္းလမဲႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာေၿပာင္း 

လမဲႈမ်ားအပါအ၀င္ နုိင္ငံ၏အေနအထား၊ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္အေၿပာင္းအလမဲ်ားနွင့္ပါ 

လုိက္ေလ်ာညီညြတ္မႈရွိေစရန ္နွစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္ ၿပန္လည္စိစစ္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P ၏ 

ဦးေဆာင္စီမံသူမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားသည့္မ၀ူါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးေစရန္ တာ၀န္ရိွ 

သည္သာမက၊ ဤမ၀ူါဒကို ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးနုိင္ရန္အတြက္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ 

၏ စီမံခန္ ့ခြမဲႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ကၽြနု္ပ္တု႕ိ နွင့္အတူတကြ လုပ္ကိုင္ေသာ အၿခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ 

စီမံ ခန္ ့ခြဲမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လည္း ဤမူ၀ါဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။  

 

ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္သည့္ရက္ - ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ 


