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ဦးတည္ခ်က္
MPRL E&P သည္ နုိင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူ
အျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျမင့္မားဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္
ကတိျပဳဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ထု႔ျိ ပင္ MPRL E&P သည္ အမ်ားနွင့္ပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
နို္င္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား နွင့္ ပူးေပါင္း၍ အမ်ိဳးသားေရးအခန္း
က႑၊ မတူကျြဲ ပားသည့္ဘာသာတရားနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေလးစားထိန္းသိမ္းကာ မိမိတ႔၏
ို
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ
MPRL E&P သည္ ေဖာ္ျပပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္လ်ာထားခ်က္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား နွင့္
မန္ေနဂ်ာမ်ား အားလံုး၏တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရည္မွန္းထားသကဲ့သုိ႔ ကန္ထရုိက္တာ
မ်ားနွင့္ Suppliers မ်ားသည္လည္း တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း
တာ၀န္ရွိပါသည္။
ယခုေဖာ္ၿပပါမူ၀ါဒအတုိင္း လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အလုပ္မွ ရပ္စဲသည္အထိ အေရးယူမႈမ်ား
ပါ၀င္သည့္

႐ံုးစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ

ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ မူ၀ါဒကိုလုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေသာ ကန္ထရုိက္တာမ်ားကုိလည္း ၎တု႔၏
ိ စာခ်ဳပ္မ်ား
ကုိ ရပ္စဲၿခင္း (သိ႔မ
ု ဟုတ္) သက္တမ္းတုိးမႈမၿပဳလုပ္ၿခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အၿခားသင့္ေလ်ာ္သည့္
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P သည္ ယခုမ၀
ူ ါဒကုိ အခါ
အားေလ်ာ္စာြ လုိအပ္ေသာၿပင္ဆင္မႈမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ေခတ္နွင့္အညီေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ၿပဳလုပ္
ေဆာင္ရြက္နုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။
Vantage Tower, 623 Pyay Road, Kamayut Township 11041, Yangon, Myanmar
Tel : +95 1 230 7733 Fax : +95 1 230 7720 email : mprlstaff@mprlexp.com
www.mprlexp.com

တာ၀န္ယူအာမခံခ်က္
ဤမူ၀ါဒနွင့္ပတ္သက္၍ MPRL E&P ၏ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ား
အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


၀န္ထမ္းမ်ား၏ မတူကျြဲ ပားမႈနွင့္ သီးသန္႔ျဖစ္တည္မႈကို ေလးစားရန္နွင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ
မျပဳဘဲ မွ်တစြာ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရန္၊



မတူကျြဲ ပားမႈကို အေလးထားရန္နွင့္

အလုပ္ခန္႔ထားမႈမ်ားတြင္ တူညီသည့္အခြင့္အေရး

ရရွိနုိင္ ေရး အာမခံကတိျပဳရန္၊


အသင္းအဖြ႔ျဲ ဖင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္
၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကို အားေပးေဆာင္ရြက္ရန္၊



၀န္ထမ္းမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈနွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ဖြ႔ၿံ ဖိဳး တိုးတက္ေစမည့္ ေဘးကင္း၊ လံုျခံဳၿပီး နွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေအာင္
ပံ့ပိုးရန္၊



ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္စပ္ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အားလံုးကို MPRL
E&P က ခ်မွတ္ထားသည့္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္း လုံျခံဳေရးနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္
ရာမူ၀ါဒမ်ား နွင့္အညီ ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊



လူမအ
ႈ သိုက္အ၀န္းမ်ား ေရရွည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
တက္ႀကြစာြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊



ေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း
မ်ား ကို ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊



ကၽြႏု္ပ္တ႔၏
ုိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုး ခ်မွတ္ထားေသာ စံ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

အတတ္နို္င္ဆံုး

ေလ့လာသိရွိလိုက္နာနုိင္ေရးအတြက္

ေဆာင္ရြက္ရန္၊

Vantage Tower, 623 Pyay Road, Kamayut Township 11041, Yangon, Myanmar
Tel : +95 1 230 7733 Fax : +95 1 230 7720 email : mprlstaff@mprlexp.com
www.mprlexp.com

အားေပး

လူမႈတာ၀န္သိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒ
တာ၀န္မ်ား
MPRL E&P ၏ အမႈေဆာင္စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးအဖြ႔သ
ဲ ည္ မူ၀ါဒမ်ားကို တာ၀န္ခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
အားလံုးက

အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈစနစ္မ်ားနွင့္အညီ

လိုက္ေလ်ာညီေထြ

လုိက္နာ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္။
လူမႈတာ၀န္သိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒကို အမ်ိဳးသားေရး အေျခအေနမ်ား၊ ဥပေဒဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္
မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားနွင့္ လုိက္ေလ်ာ
ညီေထြမႈ ျဖစ္ေစရန္ နွစ္နွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာျခင္းနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ပ့ံပိုးျခင္း
MPRL E&P ၏ အမႈေဆာင္စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးအဖြ႔သ
ဲ ည္ မူ၀ါဒမ်ားကို တာ၀န္ခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသိ႔ု ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
အားလံုးက

အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈစနစ္မ်ားနွင့္အညီ

လိုက္ေလ်ာညီေထြ

လုိက္နာ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္။
လူမႈတာ၀န္သိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒကို အမ်ိဳးသားေရး အေျခအေနမ်ား၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္
မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားနွင့္ လုိက္ေလ်ာ
ညီေထြမႈ ျဖစ္ေစရန္ နွစ္နွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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