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BRAMBLES  
က်င့္၀တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း  
Brambles လုုပ္ငန္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတြင္း အလုပ္သမား အားလုံးအတြက ္က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္  
 

BRAMBLES ၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္ ႏွင့္ စံတန္ဖုိးမ်ား  
 

BRAMBLES ၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္မွာ  

 ပံ့ပုိး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားအား ကမၻာ့ဦးေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးသူတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ယ္ယူသူမ်ားအား စိတ္တုိင္းက်ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထူးျခားေသာစံတန္ဖိုးမ်ားျဖည့္ထည့္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူထုမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႏွစ္သာရ တို႔မွတစ္ဆင့္ သာလြန္ေသာအစုရွင္ စံတန္ဖိုးအား ဖန္တီးရန္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ Brambles အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

ေ၀မွ်ထားေသာ တန္းဖိုးမ်ားျဖင့္ လမ္းညႊန္မႈ ေပးသြားရမည္-  

 အရာရာတိုုင္းသည္ ေဖာက္သည္မ်ားျဖင့္ စတင္ပါသည္ 

 ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပမႈ ရွိပါသည္  

 ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ၊ မတူညီကြဲျပားမႈ၊ လူထု ႏွင့္ အသင္းအဖြ႕ဲစိတ္ဓာတ္မ်ား ထားရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္ 

 ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ အေလ့အထ အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္ 

 လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္အား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္၍ ေလးစားသမႈျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အစဥ္ ဆက္ဆံျပဳမူသည္။  
 

ရည္မွန္းထားရွိခ်က္အား ေအာင္ျမင္ရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ စံတန္ဖိုုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Brambles အေနႏွင့္ ၎လုပ္ငန္း လည္ပတ္သည့္ 
ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူေဘာင္ႏွင့္ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ မွ်တေသာ ကိုင္တြယ္မႈတို႔၏ ျမင့္မားေသာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိ ုထိန္းသမ္းသည္။  

သင္သည္ သင္၏ လုုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ Brambles ၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းအား တိုးျမႇင့္ေစရန္ သင့္အား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ 

မာတိကာ  
BRAMBLES ၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္နွင့္ စံတန္ဖုိးမ်ား  2 

နိဒါန္း  3 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  3 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူမႈ တာ၀န္ခံမႈ  3 

လုပ္ငန္း ဂုုဏ္သိကၡာ  3 

အေထြေထြ ဥပေဒသမ်ား  3 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုျခင္း  4 

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟမႈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား  5 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ  6 

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား  6 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူထု  7 

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား  9 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး 9 

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 9 

ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား  9 

ေ၀မွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း  10 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြမဲႈ  10 

အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈ  10 

ေဒတာအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္  10 

လူမႈ မီဒီယာ  11 

စာရင္းစစ္ ႏွင့္ ရပ္စဲျခင္းအား ေလးစားလိုက္နာျခင္း  11 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁- ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႕ဲအစည္း၏ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ တာ၀န္၀တၱရား မူ၀ါဒ  12 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၂- ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ မူ၀ါဒ  15 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား၃- စဥ္ဆက္မျပတ ္ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္  
 ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ  20 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၄- နက္ရိႈင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္အတြက္ အုပ္စု လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  

 အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း  28 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၅- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ  29 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၆- ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ လိုက္နာမႈ မူ၀ါဒ  31 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၇-  က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ  33 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၈- မတူညီကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ 35 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၉- ေငြစုလက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ  37 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၀- ေဘးအႏၲရာယ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ  46 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၁- စာရြက္စာတမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈအတြက ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  47 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၂- လူမႈ မီဒီယာ မူ၀ါဒ 49 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၃- ပစၥည္း ေပးသြင္းသူ မူ၀ါဒ 54 
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နိဒါန္း  
 
ဤ က်င့္၀တ ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ Brambles 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာႏွင့္ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ျပဌာန္းသည္။ ၎သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ 
အစုရွင္မ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္း 
စသည္တိုု႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ Brambles ႏွင့္ 
အျခားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ေပးပါလိမ့္မည္။  
 
Brambles အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား လုုပ္ငန္း 
လုုပ္ေဆာင္မႈကို ႏွစ္ခ်ဳိက္ၿပီး မိမိတို႔ထံ ေနာက္တၾကိမ္ 
ျပန္လာေစသည့္ ေနရာ ႏွင့္ လူအမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ 
ေနရာ ျဖစ္လာေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလုုိရွိသည္။ 
ရင္းႏွီးေငြေဈးကြက္မ်ား ႏွင့္ အစုရွင္အသစ္မ်ားသို႔ 
၀င္ေရာက္ခြင့္ရရန္အတြက္ အစုရွင္မ်ား ႏွင့္ 
ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အလိုရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ 
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားထတဲြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လႈိက္လွဲစြာ 
လက္ခံႀကိဳဆိုျခင္း ႏွင့္ ေလးစားျခင္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အလိုရွိပါသည္။  
 
၎တို႔အား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ စြမ္းေဆာင္ရယူႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ Brambles အတြက္ အလုပ္လုပ္သူ 
တစ္ေယာက္စီတိုင္းတို႔သည္ ယင္း၏ 
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ရမည္။  
 
 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း  
 
ဤ က်င့္၀တ ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သည္ Brambles 
အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ မိမိတို႔၏ အလုုပ္တာ၀န္၊ 
တိုက္ရိုက္အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ကမၻာေပၚရိွ ေနရာေဒသမ်ား 
စသည္တို႔ မည္သိုု႔ပင္ ျဖစ္ပါေစ ေယဘူယ် 
အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို ျပဌာန္းေပးသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္ ႏွင့္ 
စံတန္ဖိုးမ်ားတို႔ႏွင့္အတူ ၎သည္ Brambles 
ဓေလ့ထံုးတမ္း၏ ေသာ့ခ်က္ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  
 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳထားရန္ 
မရည္ရြယ္ပါ။ ေဒသဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
အေသးစိတ္ မ၀ူါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ 
ဧရိယာမ်ား ရိွသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ သင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ မည္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
အပိုေဆာင္း မ၀ူါဒမ်ားႏွင့္မဆို ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
မူသေဘာတရားလမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္တြကဲို 
စီစဥ္ျပ႒ာန္းေပးပါသည္။  
 
 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လူမႈ တာ၀န္ခံမႈ  
 
ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွင္မ်ားႏွင့္ 
မည္သို႔ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳၾကသည္ကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေဖာ္ျပသည့္ လုုပ္ငန္း ဆိုုင္ရာ လူမႈ 
တာ၀န္ခံမႈ (CSR) ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဧရိယာ 
အမ်ားအျပားကို လႊမ္းၿခံဳထားသည္။ Brambles သည္ 
အလံုးစံုေသာ CSR မူ၀ါဒေပၚလစီကို ခံယူထားၿပီး ၎အား 
လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁ တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။  
 
 
လုပ္ငန္း ဂုုဏ္သိကၡာ  
 
အေထြေထြ ဥပေဒသမ်ား  
 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
တည္ရွိရာ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုး လုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
အည ီစီမံေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။  
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ 
ေဈးကြက္မ်ားထတဲြင္ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါသည္။  
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အလုုပ္သမားမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ပစၥည္း 
ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ း က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိရန္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး 
အေလ့အထမ်ားကို က်င့္သံုုးရမည္။  
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို 
အဆံုးရံႈးခံၿပီး လူတစ္ဦး တေယာက္ခ်င္း၏ ေရတို 
အားသာခ်က္အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ Brambles ၏ 
ေရရွည္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစရန္ အတြက္ 
ရည္မွန္းထားရမည္။  
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ကၽြႏု္ပ္တို၏ လူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ 
ယံုုၾကည္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ျပည့္မီွေစရန္အတြက္ အုပ္စု တစ္ခုလံုးရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
လုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
လိုအပ္သည္။  
 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စကားလံုးမ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ မတူကြျဲပားမႈ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ လူမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ ေလးစားမႈကို ေဖာ္ျပရပါမည္။  
 

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ အေလ့အထမ်ားအား လက္မခံပါ။ 
မည္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းထံသို႔ လာဘ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႔အစည္း ထံမွ လာဘ္ယူျခင္း မလုပ္ရပါ။  
 

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေငြလႊေဲျပာင္းမႈမ်ားအားလံုးကို 
မွန္ကန္စြာႏွင့္ တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။  
 

အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ထိုသို႔အလားတူပင္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔အား 
ဤဥပေဒသမ်ားႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ 
၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုးႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ တည္ၿငိမ္ေသာ 
ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်မႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္။  
 

ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ား ႏွင့္ လ်ိဳ႕၀ွက္မႈဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ထားေပး 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမတ္အစြန္းအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။  
 

၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ တစ္ကိုုယ္ေရ အက်ိဳးစီးပြား 
ႏွင့္ Brambles ၏ အက်ိဳးစီးပြားအၾကား ဆန္႔က်င္မႈ 
ရွိေနသည့္ သို႔မဟုုတ္ ဆန္႔က်င္မႈ ရွိေနသည္ဟု 
ယူဆရေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပတ္သက္ျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။  
 

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ပါသည္- လုပ္ငန္းအစုရွယ္ယာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ 
သို႔မဟုတ္ သြယ၀္ိုက္နည္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည္ဟုု ယူဆႏိုုင္သည္ထက္ 
ေက်ာ္လြန္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လက္ခံယူျခင္း၊ Brambles ၏အျပင္အပ၌ အလုပ္လုပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လ်ိဳ႕၀ွက္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ 
အက်ဳိးစီးပြား ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို သင္ 
အစီရင္ခံတင္ျပရပါမည္။ သင္ မေရမရာျဖစ္ခဲ့ပါက သင့္ 
မန္ေနဂ်ာ၊ စီးပြားေရးအုပ္စု၏ အေထြအေထြ 
အႀကံေပးအတိုင္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအုပ္စု ကုမၸဏီ၏ 
အတြင္းေရးမွဴး တို႔ထံတြင္ အႀကံဥာဏ္ ရယူပါ။  

Brambles အေနႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
လွဴဒါန္းမႈမ်ားအား မျပဳလုုပ္ပါ။  
 
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိျခင္း  
 
ယံုုၾကည္မႈ ႏွင့္ ဂုုဏ္သိကၡာတိုု႔သည္ Brambles တြင္ 
အဓိကက်ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားမႈ ႏွင့္ မမွန္မကန္ျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္ 
ယံုုၾကည္မႈအား ခ်ိဳးေဖာက္ပ်က္စီးေစၿပီး၊ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
နာမည္ဂုုဏ္သတင္းေကာင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအား 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုုိင္ေပသည္။ ယံုုၾကည္မႈအား ကာကြယ္ရန္ 
အေကာင္းဆံုုးေသာ နည္းလမ္းမွာ 
မွားယြင္းစြာေဆာင္ရြက္ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
စစ္မွန္စြာ သံသယျဖစ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္ခံရမႈ သိုု႔မဟုုတ္ တန္ျပန္ခံရမႈတိုု႔ကိုု 
ေၾကာက္ရံြ႕ထိတ္လန္႔စရာ မရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆုုိႏိုုင္သည့္ လံုုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုုရွိေၾကာင္း သိရွိထားေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
မ၀ူါဒသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၂ တြင္ ပါ၀င္သည္။ ၎မ၀ူါဒတြင္ 
မွားယြင္းစြာေဆာင္ရြက္ေသာ အျပဳအမူ၌ 
ပါ၀င္ပတ္သက္သည္မ်ား၊ ႏွင့္ 
၎မွားယြင္းေသာအျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ျပႆနာတစ္စံုုတစ္ရာအား ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလိုုပါက မည္သိုု႔ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကိုု ဥပမာေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဤမူ၀ါဒ ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သံုုးေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား မွန္သမွ်ကိုု အထူးအေလးထား 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ လွ်ဳိ႕ ၀ွက္စြာ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ရိုုးသားစစ္မွန္စြာ 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈျဖင့္ သစၥာရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 
တစ္စံုုတစ္ဦးအေပၚ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ တန္ျပန္အၿငိဳးထားမႈမ်ားအား လံုုး၀ 
သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးမည္မဟုုတ္ေပ။  
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စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈမ်ား  
 
Brambles အတြင္းရွိ စီးပြားေရး ယူနစ္မ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထံမွ အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အထက္တန္း စီနီယာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈထံသိုု႔ လွ်င္ျမန္စြာ ႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္စြာ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား အစီရင္ခံရန္ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား 
ဒီဇိုုင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည္တိုု႔အား 
ၿပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း၊ႏွင့္ 
ဌာနအတြင္းပိုုင္း ႏွင့္ ျပင္ပႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးတြင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သိုု႔ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသင့္ေၾကာင္း 
အစရိွသည္တိုု႔အေပၚမူတည္ၿပီး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား 
ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေပသည္။  
 
Brambles အေနျဖင့္ ၎၏ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
မွန္ကန္တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၎ႏွင့္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား အားလံုုးမွ အခ်ိန္မွန္ 
သိရွိရရွိႏုုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္၊ အထူးသျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် 
ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ ၎၏ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းအေပၚ 
ရုုပ္ပုုိင္းဆိုုင္ရာအရ သက္ေရာက္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ တစ္စံုုတစ္ရာ 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွန္ကန္စြာ အခ်က္အလက္မ်ား 
သိရွိရရွိႏုုိင္ရန္ ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္သည္။  
 
ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ အလိုု႔ငွာ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ 
အတြင္းပိုုင္းတြင္ ပြင့္လင္းမႈရွိသည့္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ 
မူ၀ါဒတစ္ခုုအား စီမံလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရန္ 
အေရးႀကီးေပသည္၊ သိုု႔မွသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ သက္ဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္း ဗဟိုသို႔ 
ေပးပိုု႔ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသိုု႔အားျဖင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုုတ္ျပန္မႈျပဳရန္အတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္၊ ဆံုုးျဖတ္မႈျပဳရန္ 
တာ၀န္ရိွေသာ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီ 
(Disclosure Committee) တစ္ခုုအား ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ေပသည္။ 
အဆိုုပါေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းယူနစ္မ်ား ႏွင့္ 
ေသာ့ခ်က္က်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ခုုစီတြင္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ားအား ခန္႔အပ္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဤအရာရွိမ်ားသည္ မိမိတိုု႔၏ လုပ္ငန္းယူနစ္ 
သိုု႔မဟုုတ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမႈ ဧရိယာရွိ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာ္မတီထံသိုု႔ 
ခ်က္ခ်င္း ေထာက္ပံ့တင္ျပသြားရန္ တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္သည္။  

ဌာနျပင္ပသိုု႔လည္း မွန္ကန္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုုတ္ျပန္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ အလိုု႔ငွာ မီဒီယာမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ 
ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားထံသိုု႔ အမ်ားျပည္သူ 
ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ရန္ အခြင့္အာဏာရိွသည့္ 
Brambles အတြင္းမွ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားရိွေပသည္။ 
ယင္းတို႔မွ အပ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ယင္း ျပင္ပ 
ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
မျပဳလုပ္ရပါ။ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ 
လူမႈ မီဒီယာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ လူမႈကြန္ယက္ 
နည္းပညာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 
ပါ၀င္သည္။  
 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
၃ တြင္ ပါ၀င္ေပသည္။ ၎အား လုပ္ငန္းစဥ္ ၄ ရိွ 
အေရးၾကီးေသာ ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံမႈအတြက္ အုုပ္စု 
လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ားက ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။  
 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ထံသို႔ ထင္ရွားေသာႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ 
တစ္စံုတစ္ရာကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ မွီခိုုေနရေပသည္။ 
ျပႆနာမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး 
ပိုမို ေကာင္းမြန္လာပါကလည္း 
မည္သိုု႔ျဖစ္ပ်က္လာမည္ဆိုုသည္အား ထိုင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
မျပဳပါႏွင့္။ အားလံုုးေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္လည္း 
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဤမူ၀ါဒႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးအား 
ႀကံဳေတြ႕လာရႏိုုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အေကာင္းဆံုုး 
စီမံေဆာင္ရြက္ထားေသာ္ျငားလည္း မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုုိင္ေပသည္။ ဤသည္မွာ အားလံုုးေသာ 
ဧရိယာမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေပသည္- 
(သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုုင္ရာ၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
လံုုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ၊ တရားဥပေဒေရးရာ သိုု႔မဟုုတ္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အစရိွသည္တိုု႔ 
ပါ၀င္သည့္) ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔၏ 
ရလဒ္မ်ား အေပၚသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိေကာင္းရွိႏိုုင္သည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ 
ေလ့လာသူမ်ားမွ အတိမ္းအေဆာင္း အထိမခံသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရယူရာတြင္ 
စီးပြားကူးသန္းမႈဆိုုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားအား 
ထုုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ Brambles ၏ 
ဂုုဏ္သတင္းအား သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚႏုုိင္ေျခရိွသည့္ 
ဥပေဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
တစ္စံုုတစ္ရာ မွန္သမွ်တိုု႔ျဖစ္သည္။  
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လုပ္ငန္း လမ္းေၾကာင္းအတြင္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္ 
တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါက သင့္ မန္ေနဂ်ာထံသိုု႔ 
ခ်က္ခ်င္းပင္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ သက္ဆိုုင္ရာ အထက္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားသိုု႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပိုု႔ရန္ 
သင့္ မန္ေနဂ်ာထံတြင္ တာ၀န္ရိွေပသည္။ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ 
လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းျဖစ္လွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
မီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေရးသား ထုုတ္ျပန္ရန္ 
အလားအလာရွိလွ်င္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ အရာရွိထံသိုု႔ 
အေၾကာင္းၾကားမႈ ျပဳသင့္ေပသည္။ ၎တိုု႔သည္ 
သင့္ေတာ္သည့္ သက္ဆိုုင္ရာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား သတိေပးရန္ 
အတြက္ တာ၀န္ခံလိမ့္မည္။ ကုမၸဏီ စီမံခန္႔ခြမဲႈဌာနအေနျဖင့္ 
ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
သတင္းမီဒီယာမ်ားထံမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းယူနစ္၏ 
ကိစၥရပ္မ်ားအား သိရွိလာရျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြမဲႈဌာနအေနျဖင့္ အျခားေသာ ျပင္ပ 
အရင္းအျမစ္မွတစ္ဆင့္ သိရွိရျခင္းတိုု႔သည္ ႀကီးမွားေသာ 
မွားယြင္းမႈအလြဲ ျဖစ္သည္။  
 

အေရးၾကီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုုးအား ျပင္ပသိုု႔ 
အစီရင္ခံတင္ျပရန္ လိုုအပ္ခ်င္မွ လိုုအပ္ေပမည္၊ 
သိုု႔ေသာ္ယင္းအား ဆံုုးျဖတ္ရန္မွာ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ 
ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။ Brambles 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ တာ၀န္မွာမူ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ 
၎လိုုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုုးကိုု 
ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန္ ရရွိႏုုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
အတြင္းပိုုင္း အစီရင္ခံမႈဆိုုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အတိုုင္း 
လိုုက္နာရန္ျဖစ္သည္၊ သိုု႔မွသာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ 
အခ်က္အလက္ျပည့္စုုံစြာရရွိထားသည့္ ဆံုုးျဖတ္မႈမ်ားကိုု 
ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေပမည္။  
 

ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း  
 

ကမၻာတစ္၀ွမ္း လုပ္ငန္းယူနစ္မ်ားအတြင္းမွ 
ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာအေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ 
သြယ္၀ိုုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာ သိုု႔မဟုုတ္ စီးပြားေရး 
လုုပ္ငန္း၏ ဂုုဏ္သတင္းအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိႏုုိင္ေျခရိွေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
အမွန္တကယ္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
အားလံုးပါ၀င္ေသာ ပံုမွန္ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုု အုုပ္စုု 
အေထြေထြ အၾကံေပး ေကာင္စီ (Group General 
Counsel) ထံသိုု႔ ေပးပိုု႔သင့္သည္။ ယင္းတြင္ 
အသစ္ျဖစ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ 
ရမည္။  
 
 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြမဲႈ  
 

ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ Brambles ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈသိုု႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္-တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ ရွိေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကိုု အသံုုးျပဳရန္ ေတာင္းဆိုုသည္။  

Brambles သည္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ လံုုး၀ကင္းရွင္းေရးသိုု႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္၊ 
ဆိုလိုသည္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစျခင္းမ်ားမရိွေစရန္ ႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္အား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ားမျပဳရန္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုုင္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ၀ယ္ယူသူမ်ားထံသိုု႔ ပံ့ပိုုးေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ 
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈ ႏွင့္ 
ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုင္ရည္ရွိသည့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ 
အေျဖရွာမႈမ်ားအား စီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။  
 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒ(လုပ္ငန္းစဥ္ ၅ တြင္ 
ပူးတြထဲားသည္) အား ဘုုတ္အဖြ႕ဲ မ ွခ်မွတ္ေပးထားၿပီး၊ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုုင္ရာ ကာကြယ္မႈ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ 
ထိေတြ႕မႈ မရွိေသးေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားပါ အပါအ၀င္ 
ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။  
 
 

ျပိဳင္ဆုုိင္မႈ  
 

Brambles ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ မက္ေမာခုုံမင္မႈသည္ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေသာ 
ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ထိေရာက္မႈရွိစြာ၊ ႏွင့္ မွန္ကန္မွ်တစြာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။  
 

ယွဥ္ၿပိဳင္လိုုစိတ္မရွိေသာ အမူအက်င့္သည္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမရွိေပ၊ ထိုု႔ျပင္ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အားလည္း စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ကင္းမဲ့ေစကာ 
ေအာင္ျမင္ေက်နပ္မႈ မရိွေစသည့္အျပင္ ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ 
လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းအတြက္လည္း 
လက္သင့္ခံေပးႏိုုင္ျခင္းမရွိေပ။ Brambles ၏ 
ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ မက္ေမာခုုံမင္မႈသည္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေသာ ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း 
ထိေရာက္မႈရိွစြာ၊ ထိုု႔ျပင္ မွန္ကန္မွ်တစြာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။  
 

မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိုု႔ စီမံလည္ပတ္မႈျပဳသည့္ 
ဧရိယာမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားအား လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈျပဳၾကေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး၊ အားလံုုးေသာ သက္ဆိုုင္ရာ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဤဧရိယာအပိုုင္းတြင္ 
ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ သင္တန္းမ်ား လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း 
ႏွင့္ ဆက္လက္ကိုုးကားမႈမ်ားအတြက္ 
လက္ကိုုင္စာအုုပ္မ်ားျဖင့္အညီျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
တာ၀န္ရိွေပသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ လက္ကိုုင္စာအုုပ္မ်ားအား ပံုုမွန္ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ အသစ္ျပဳျပင္မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္သြားသင့္ေပသည္။ သင္ႏွင့္ Brambles အေနျဖင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ အာဏာပုုိင္မ်ားထံမွ 
စြခဲ်က္တင္မႈတစ္ခုုအား ေခ်ပကာကြယ္ရန္ လိုုအပ္ခဲ့လွ်င္ 
တက္ၾကြေသာ လိုုက္နာမႈအစီအစဥ္ တစ္ခုု၏ 
အေထာက္အထားမ်ားအား လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။  
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တက္ၾကြမႈရွိေသာ လိုုက္နာမႈတြင္ သင္သည္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေၾကာင္း၊ 
ထိုုးေဖာက္ ေမးခြန္းမ်ားအား ေမးျမန္းေၾကာင္း ႏွင့္ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
အရည္အခ်င္းမ်ားအား ျပသေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ 
လိုုအပ္ေပသည္။ သင့္ လုုပ္ငန္းအတြက္ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခအရိွဆံုုးေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 
ဧရိယာမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔အား ပံုုမွန္ 
သင္တန္းစက္ရွင္မ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းပါ။  
 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀ယ္ယူမႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ 
ဥပေဒလက္ေအာက္တြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
အဓိကကိုုယ္ထည္မ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ရွင္းလင္းမႈမ်ားထံသိုု႔ သတိေပးခ်က္မ်ားျပဳရန္ 
လိုုအပ္ေကာင္း လိုုအပ္ေစမည္ျဖစ္သည္။  
 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ားမွ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခ်ိန္တြင္ အတြင္းပိုုင္း ႏွင့္ ျပင္ပ 
ေလ့လာမႈမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ေငြေျပာင္းေငြလႊဲ ႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားအား ေလ့လာခ်က္တိုု႔ကိုု 
(Brambles ဘုုတ္အဖြ႕ဲသိုု႔ တင္ျပထားသည့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားပါ အပါအ၀င္အား) 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈျပဳရန္ လိုုအပ္ႏိုုင္ေျခရိွေၾကာင္း သတိျပဳပါ။  
 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပုုိင္မ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ထိုုေနရာတြင္ပင္ ခ်က္ခ်င္း 
ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည့္ အာဏာမ်ားရိွေၾကာင္း၊ ႏွင့္ ယင္းသိုု႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ မည္သိုု႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
၀န္ထမ္းမ်ားအား ေျပာျပထားပါ။  
 

ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ 
အမူအက်င့္မ်ားသည္ Brambles အား 
ဒဏ္ေၾကးအေျမာက္အမ်ား ေပးေခ်ရႏုုိင္ေျခရိွေၾကာင္း - 
ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေသာႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒဏ္ေၾကးသည္ 
စီးပြားေရးအုုပ္စုု၏ ကမၻာတစ္၀ွမ္း အျမတ္ရရွိမႈ၏ 
ဆယ္ရာခိုုင္ႏႈန္းအထိပင္ ရွိေကာင္းရွိႏိုုင္သည္ - ႏွင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္မူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုုက္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ႏွင့္ 
ေထာင္ဒဏ္မ်ားကိုပင္ ရင္ဆိုုင္ရႏိုုင္ေၾကာင္း 
၀န္ထမ္းမ်ားအား ေျပာျပထားပါ။  
 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပုုိင္မ်ားထံမွ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
အားလံုုးအား စီးပြားေရးအုုပ္စုု၏ အေထြေထြ ေကာင္စီထံသိုု႔ 
ခ်က္ခ်င္း အစီရင္ခံတင္ျပ ရမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအား 
ဆန္႔က်င္သည့္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုုပ္ရပ္ မွန္သမွ်ကို အုုပ္စု 
အေထြေထြေကာင္စီထံသိုု႔ တင္ျပရမည္။  
 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မ၀ူါဒအား 
လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

ကြ်ႏုု္ပ္တုုိ႔၏ လူထု  
 

၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိုု႔၏ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္ေသာ ျပႆနာမွန္သမွ်အား 
လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအေျခခံအေပၚတြင္ အုပ္စုႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈျပဳႏုုိင္ေၾကာင္း 
ခံစားသိရွိထားသင့္ေပသည္။  
 

ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ထက္သန္ျပည့္၀မႈ 
စိတ္၀ိညာဥ္သည္ Brambles ကဲ့သိုု႔ေသာ ပံ့ပိုုးမႈ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုု၏ ႀကီးမားေသာ 
ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားထမဲွ တစ္ခုု အပါအ၀င္ပင္ျဖစ္သည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား တရားမွ်တစြာ ႏွင့္ မွန္ကန္ညီမွ်စြာ 
ဆက္ဆံရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၎တိုု႔၏ 
ေအာင္ျမင္စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈမ်ား ႏွင့္ အျပဳသေဘာ 
အျပဳအမူမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳေပးၿပီး ဆုခ်ီးျမွင့္ပါ။ 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ မသင့္တင့္ေသာ အျပဳအမူ သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တိုု႔၏ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ 
အသိေပးၿပီး ဤစြဲဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
တုုံ႔ျပန္ခြင့္ ေပးရမည္။  
 

အလြန္ျပင္းထန္ေသာ မွားယြင္းသည့္ အျပဳအမူအတြက္ 
အက်ဥ္းရံုုး အလုုပ္ျခင္းမွ လြ၍ဲ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
မသင့္ေတာ္ေသာ အျပဳအမူ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား 
ျပင္ဆင္ကုုစားရန္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အလမ္း 
ေပးရမည္။  
 

လုုပ္ငန္းခြင္ဆုုိင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလုုံၿခံဳမႈ  
 

၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ 
လုုုုပ္ငန္းခြင္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုုအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္မွာ 
Brambles ၏ မ၀ူါဒ ျဖစ္သည္ (လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၇ အား 
ၾကည့္ရႈပါ)။  
 

Brambles သည္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ လံုုး၀ကင္းရွင္းေရးသိုု႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္၊ 
ဆိုလိုသည္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစျခင္းမ်ားမရိွ၊ 
သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္အား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ားမျပဳ 
ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးမ်ား မျပဳေၾကာင္း ကို 
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျမင္၊ စံတန္ဖိုးႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ 
ကတိေပးခ်က္မ်ားကို ေရးဆြခဲ်မွတ္ထားေသာ အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစမႈမွ လံုုး၀ကင္းရွင္းေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းသည္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအား ေလးစားလိုက္နာျခင္းမ်ား 
ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအား 
စီစဥ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ၿပီး Brambles 
၏၀က္ဆိုဒ္ေပၚတြင္လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။  
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လုုပ္ငန္းခြင္ဆိုုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သက္ဆိုုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား 
အားလံုုး၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအား သင့္ကိုုယ္သင္ 
ကြ်မ္း၀င္ေနေစရန္ ျပဳလုုပ္ထားပါ။  
 
သင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း ေဘးကင္းလံုုၿခံဳမႈ ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုုးေသာ 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားအား 
က်င့္သံုုးေဆာင္ရြက္သြားပါ။  
 
 
လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ 
ေဖာ္ထုုတ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ 
သင္၏ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခဆိုုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ားအား ပံုုမွန္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ။ 
မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါတြင္ 
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္စဥ္အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား မွ်တစြာ ဆက္ဆံရမည္။  
 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈဆိုုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မွီႏုုိင္ရန္ 
အတြက္ လံုုၿခံဳမႈဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
မည္သည့္အခါမွ် ေလ်ာ့ခ်ျခင္း မျပဳလုုပ္ရပါ။  
 
ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုုးအား 
စီမံခန္႔ခြေဲရး ေခါင္းေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲထံသိုု႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ 
လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။  
 
တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ား  
 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိုု႔၏ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္ေသာ ျပႆနာ မွန္သမွ်အား 
လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအေျခခံအေပၚတြင္ အုပ္စုုႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈျပဳႏုုိင္ေၾကာင္း ခံစားသိရွိထား 
သင့္ေပသည္။ Brambles အေနျဖင့္ အဆိုုပါ 
ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ မွ်တေသာ၊ 
ဘက္လိုုက္မႈမရွိေသာ ထိုု႔ျပင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေစာင့္ထိန္းမႈျပဳေသာ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားအား လက္ေတြ႕ ျမန္ဆန္ႏိုုင္သမွ် 
ျမန္ျမန္ ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ယံုုၾကည္ခ်က္ အေပၚတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားကိုု တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရမည္။  

မတူကြျဲပားမႈ 
 
Brambles သည္ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္း ေပးသည့္ 
အလုုပ္ရွင္ ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ 
မတူကြျဲပားမႈမ်ားျဖင့္ စုစည္းထားေသာ လုုပ္အားကို ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိက၀တ္ထားရွိထားၿပီး မည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆိုုအား လိင္၊ လူမ်ိဳး၊ ႏိုုင္ငံသား၊ ဇာတ္၊ 
အသားအေရာင္၊ အသက္အရြယ္၊ 
လိင္တင္ဆက္ထုုတ္ေဖာ္မႈ၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ ဘာသာေရး၊ 
အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန သုုိ႔မဟုုတ္ ႏိုုင္ငံေရးအျမင္ 
အစရိွသည္တိုု႔ မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ပါေစ မွ်တစြာ အျပန္အလွန္ 
ရိုုေသေလးစားသမႈျဖင့္ ဆက္ဆံသည့္ လုုပ္ငန္း 
ပတ္၀န္းက်င္ကို ေပးသြားရန္လည္း 
ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္ (လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၈ အား 
ၾကည့္ရႈပါ)။ Brambles အတြင္းရွိ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ ႏွင့္ 
ရာထူးတိုုးျမႇင့္မႈမ်ားအား လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္း ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအေပၚတြင္ 
အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။  
 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင့္ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
သင့္ထက္ ရာထူးအာဏာ နိမ့္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္ ပံုုစံအား သတိျပဳပါ။ 
၀န္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္းသည္ မိမိတိုု႔၏ 
လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားအား 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုုက္ တန္ဖိုုးထားမႈရွိသင့္ၿပီး၊ 
၎တိုု႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အျခားသူမ်ားအပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတိျပဳပါ။ 
လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွေသာ 
ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားအား သတိထားၿပီး ယင္းမွ 
ထြက္ေပၚလာမည့္ မည္သည့္ ရလာဒ္မ်ားကိုမဆိုု 
သင္မည္သုိ႔ ကိုင္တယ္ြယ္ေျဖရွင္းမည္ကို ဂရုုစိုက္ပါ။ 
Brambles သည္ ေႏွာင့္ယွက္တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ားကို 
ျပင္းထန္ေသာ လြဲမွားသည့္ အျပဳအမူအျဖစ္ 
သတ္မွတ္သည္။  
 
လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္  
 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ လြတ္လပ္စြာ 
အသင့္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို ေလးစားသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထံုုးတမ္း ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအရ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား အစုုလိုုက္ ႏွင့္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုုက္ သေဘာတူညီခ်က္ 
ႏွစ္ခုစလံုုးအေပၚ အေျခခံ၍ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။  
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လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား  
 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ 
ဥပေဒသမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေထာက္ခံၿပီး ကိုင္စြဲသည္။ 
အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ပိုင္ လုုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုုတ္ ကုုန္ပစၥည္း 
ေပးသြင္းသူမ်ား၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးလုုပ္သား 
သို႔မဟုုတ္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္းခံမည္ 
မဟုတ္ပါ။ “ကေလး” ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ အသက္ ၁၅ 
ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ မသင္မေနရ ပညာေရးအား 
ၿပီးဆံုးရန္ အသက္အရြယ္ ေအာက္ရွိသူ၊ သို႔မဟုတ္ 
ထိုႏိုင္ငံထဲ၌ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ 
အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ အသက္အရြယ္ေအာက္ 
ရွိသူ မည္သူကိုမဆို ရည္ညႊန္းၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ 
အၾကီးဆံုုးအသက္ကို ဆိုလိုုသည္။ 
အႏၲရာယ္မ်ားေသာအလုပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
အနိမ့္ဆံုးအသက္မွာ ၁၈ ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ဆန္႔က်င္ေရး  
 
ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွ်တစြာ၊ ရိုုးသားစြာ ႏွင့္ 
က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ လုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈျပဳသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ားမွ 
ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။  
 
သိုု႔ျဖစ္ရာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားအား 
လက္မခံႏိုင္ပါ။  
လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသိုု႔ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအား ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ လံုုး၀ 
သည္းခံေပးမည္မဟုုတ္ေပ။ မည္သည္ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္း 
ထံသို႔ သိုု႔မဟုုတ္ ထံမွ လာဘ္ထိုုးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အလားတူ 
ေပးကမ္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ခံရယူျခင္းမ်ား 
မျပဳလုုပ္ရေပ။  
 
ဤဥပေဒသမ်ားျဖင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈျပဳရာတြင္ 
သင့္အား အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ Brambles 
အေနျဖင့္ လာဘ္ေပးမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ဆန္႔က်င္ေရးဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီတစ္ခုုအား 
ေမြးစားက်င့္သံုုးထားၿပီး၊ သင့္အေနျဖင့္  
လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၄ တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုုင္ေပသည္။  
 
 

အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား  
 

ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာ ကုုမၸဏီတစ္ခုုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ Brambles 
သည္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား၊ 
ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ထုုတ္ကုုန္မ်ား၊ သို႔မဟုုတ္ မူရင္းထုုတ္လုုပ္မႈ 
ႏိုုင္ငံ၊ ႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒႏွင့္ 
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား အပါအ၀င္ မိမိတို႔ 
လုုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္သည့္ ႏိုုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ 
ကုုန္သြယ္မႈ ပတ္ဆို႔မႈမ်ားနွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအားလံုုးကိုု 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။  
 

ဤလိုုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈျပဳရာတြင္ 
သင့္အား အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ Brambles 
အေနျဖင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆိုုင္ရာ မ၀ူါဒ တစ္ခုုအား 
လက္ခံက်င့္သံုုးထားၿပီး၊ ၎အား အုုပ္စုု၏ 
တရားဥပေဒဆိုုင္ရာ ႏွင့္ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
ဖိုုရမ္ျဖစ္သည့္ 
http://bramblesgroup.sharepoint.com/Legal/Pages/
GLOBAL-COMPLIANCE.aspx တြင္ ရရွိႏိုုင္သည္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ မိတၳဴတစ္ေစာင္အား Brambles ၏ 
တရားဥပေဒဆိုုင္ရာ ႏွင့္ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူထံမွ ရရွိႏိုုင္ေပသည္။  
 
 

ေပးသြင္းသူမ်ား  
 

ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ သူတိုု႔ ေနထိုုင္ရာ လူမႈ 
အသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားအား အလုုပ္အေကၽြးျပဳသည့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လုုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ 
တည္ေဆာက္ရန္ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈကြင္းဆက္မ်ား 
အတြင္းတြင္ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ တန္ဖိုးရွိေသာ 
လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ေစရန္ သံဓိဌာန္ရွိသည္။  
 

ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ခိုုင္မာၿပီး 
အင္တိုုက္အားတိုုက္ရွိေသာ ေပးသြင္းသူ အေျခခံသည္ 
အလြန္ပင္ အေရးပါေပသည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ 
ေျပာင္းလဲေနေသာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
မွီခိုုေနရသည္။ 
 

က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမႈမွ 
လံုး၀ကင္းရွင္းေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေသမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုုးမ်ားအား 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုုမုုိ 
ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိၿပီး ေဘးကင္းလံုုၿခံဳကာ 
ေရရွည္ခံေဆာင္ႏုုိင္ရည္ရွိေသာ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ 
ကြင္းဆက္မ်ားအား ေပးသြင္းသူမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။ 
Brambles ၏ ေပးသြင္းသူမ်ားဆိုုင္ရာ မ၀ူါဒအား  
လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၃ တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုုင္ပါသည္။  

https://bramblesgroup.sharepoint.com/Legal/Pages/GLOBAL-COMPLIANCE.aspx
https://bramblesgroup.sharepoint.com/Legal/Pages/GLOBAL-COMPLIANCE.aspx
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အစုုရွယ္ယာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ား  
 
ဒါရုုိက္တာမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မရွိေသးသည့္ 
ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
လက္၀ယ္ထားရွိသူျဖစ္ပါက Brambles 
အစုုရွယ္ယာမ်ားအား ၀ယ္ယူျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ရေပ။ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၉ သည္ 
Brambles ၏ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာမ်ား ကုုန္သြယ္မႈ မ၀ူါဒကိုု ပိုုမုုိ 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
 
 
 အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြမဲႈ  
 
Brambles ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ အစဥ္ႀကီးထြားမႈအတြက္ 
ထိေရာက္မႈရိွေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈသည္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ၿပီး ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေပးေ၀သြားရန္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ 
အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ 
စီးပြားေရးအုပ္စုတစ္ေလ်ာက္လံုးအတြင္း အားေကာင္းေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အေလ့အထကို 
ထည့္သြင္းသြားရန္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း အဓိက ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား 
ထိေရာက္မႈရိွေသာ စီမံခန္႔ခြမဲႈျဖင့္ 
ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္သြားေစရန္ အာမခံခ်က္ရွိေစရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္မႈရိွေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ အစီအစဥ္ 
မဟာဗ်ဴဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ 
ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ လုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ျပန္လွန္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးေငြ 
ခြေဲ၀ခ်ထားရာတြင္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္၊ သေဘာတူထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းရည္ရြယ္မ်ားအား ေသခ်ာစြမ္းေဆာင္ရာ၌ 
တိုးျမႇင့္ျခင္းအားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို 
ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၀ ထဲတြင္ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈ  
 
စာရြက္စာတမ္း (ကြန္ျပဴတာ၌မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ 
အီးေမးလ္မ်ား အပါအ၀င္) မ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ဖ်က္စီးျခင္း မ်ားအတြက္ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈမူ၀ါဒ တစ္ခုအား 
ထုတ္ထားပါမည္။ ယင္းမူ၀ါဒ မ်ားသည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုး ကို လိုုက္နာရမည္။ ေဖာင္ပံုစံေပၚရိွ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဤမူ၀ါဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
(လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၁ တြင္) ပူးတြဲ ေပးထားပါသည္။ 
အားမေကာင္းေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား (ဥပမာ၊ 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအေပၚတြင္ 
လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားသည့္ မွတ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အီးေမးလ္မ်ားထဲ) အား ေရွာင္ၾကည္ရန္ သတိျပဳပါ၊ 
၎တို႔သည္ ဒြိဟျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ဥပေဒေရးရာတြင္ 
အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
Brambles အားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္လ်က္ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ တရားစြျဲခင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
ဥပေဒထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ 
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္လာသည့္အခါ၊ 
အျငင္းပြားမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ 
စံုစမ္းေမးျမန္းဆဲ ျဖစ္ေနေသာ ကာလတြင္ ရွိေနေသာ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
(အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္အားျဖင့္ မီဒီယာဆက္သြယ္ေရး 
မ်ားအပါအ၀င္)အား ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း မျပဳရန္ 
သက္ဆိုင္သည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလံုးတို႔အား ခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳရပါမည္။  
 
ဒတာအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
ပုုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္  
 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈကာလအတြင္း ရရွိသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို လ်ိဳ႕၀ွက္ထားေပးရပါမည္။  
 
Brambles ၏ မ၀ူါဒသည္ မိမိ၏ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ 
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ပုုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေပးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ တိက်ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ပုုဂၢလိက 
လြတ္လပ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားရိွသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဤမူ၀ါဒကိုု 
ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္။  
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လူမႈ မီဒီယာမ်ား  
 
Facebook၊ LinkedIn ႏွင့္ Twitter က့ဲသုုိ႔ေသာ အြန္လုုိင္း 
နည္းပညာ သုုံးစြေဲသာ လူမႈမီဒီယာမ်ားသည္ လူမ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား အင္တာနက္မွ တဆင့္ 
လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေစသည္။  
 
လူမႈမီဒီယာမ်ား အပါအ၀င္ အားလံုုးေသာ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ 
ေဖာက္သည္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္း ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုုအပ္ၿပီး၊ 
ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ႏွင့္အတူ လက္တြေဲဆာင္ရြက္သည့္ 
မတူကြျဲပားေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ ေလးစားမႈကိုု ျပသရန္ လိုုအပ္ေပသည္။ 
 
Brambles ၏ လူမႈမီဒီယာ မ၀ူါဒ (“မ၀ူါဒ") အား လုပ္ငန္းစဥ္ 
၁၂ တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုုင္ေပသည္။ ဤမူ၀ါဒသည္ Brambles ၏ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားအား အသံုုးျပဳခ်ိန္တြင္ 
လိုုက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဥပေဒသ 
တစ္စံုကို ထုုတ္ျပန္ထားသည္။  
 
ဤမူ၀ါဒ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားရွိလွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ေနာက္ထပ္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အား လိုုအပ္သည္ဆိုုလွ်င္ 
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားဌာန 
ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူထံသိုု႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီး 
ဆက္သြယ္ေပးေစလိုုပါသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
socialmedia@brambles.com သိုု႔ အီးေမးလ္ 
ေပးပိုု႔ႏိုုင္ပါသည္။  
 
 
စာရင္းစစ္ ႏွင့္ 
လုုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ 
နိဂုုံးခ်ဳပ္ခ်က္  
 
ႏွစ္စဥ္ ႏွင့္ ႏွစ္၀က္ ေငြစာရင္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ အထက္တန္း စီနီယာ 
အလုုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ 
လုုပ္ငန္းခြင္က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း၏ သက္ဆိုုင္ရာ 
ဧရိယာမ်ားျဖင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ 
နိဂံုုးခ်ဳပ္ခ်က္ေပးရန္၊ သိုု႔မဟုုတ္ မိမိတိုု႔ 
နိဂံုးမခ်ဳပ္ရေသးသည့္ ဧရိယာမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္ရန္ 
ေျခာက္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္သည္ ကုုမၺဏီ စာရင္းစစ္ (Corporate Audit) 
မွ စာရင္းစစ္ေဆးမႈကို ခံရႏိုုင္သည္။  
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁  

ကုမၸဏီ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ တာ၀န္ခံမႈ မူ၀ါဒ  

နိဒါန္း  
 

Brambles သည္ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၅ ႏိုုင္ငံနီးပါးတြင္ 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္လ်က္ရွိသည့္ ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသည့္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။  
 

ဤ CSR မ၀ူါဒအား ဇြန္လ ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္တြင္ Brambles ၏ 
ဒါရိုုက္တာမ်ား ဘုုတ္အဖြ႕ဲမွ လက္ခံက်င့္သံုုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုုးသိုု႔ ဆက္သြယ္အသိေပးၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ၎အား စဥ္ဆက္မျပတ္ အေျခခံေပၚတြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ကြ်ႏ္ုု္ပ္တိုု႔ ကတိက၀တ္ျပဳ 
ထားၾကသည္။  
 

ဤမူ၀ါဒသည ္Brambles ၏ လုုပ္ငန္းခြင္က်င့္၀တ္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဤသက္ဆိုုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ အျခားေသာ နယ္ပယ္ဧရိယာမ်ား 
အေပၚတြင္ ပိုုမိုု အေသးစိတ္က်ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကုုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပထားခ်က္ တစ္ခုုျဖစ္သည္။ 
က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ Brambles စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း၏ 
ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုုံးအတြက္ 
က်င့္၀တ္ဆုုိင္ရာ ႏွင့္ ဥပေဒဆုုိင္ရာ မႈေဘာင္တစ္ခုုအား 
ပံ့ပုိးေပးသည္။ ၎သည္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ 
၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစုရွင္မ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသိုငု္းအ၀ိုုင္း 
အစရွိသည္တိုု႔ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ မည္သိုု႔ ဆက္ႏြယ္မႈျပဳေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မိတၲဴအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ ္
www.brambles.com ေပၚတြင္ ထုုတ္ျပန္ထားသည္။  
 

Brambles အေနျဖင့္ CSR ဆိုုင္ရာ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားသုုိ႔ 
၎၏ တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု အစီရင္ခံတင္ျပရန္ ႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။ 
 

ဤမူ၀ါဒအား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္မႈရွိေစရန္ ႏွင့္ 
အေကာင္းဆုုံးေသာ အေလ့က်င့္တစ္ခုုျဖစ္ေစရန္ လိုုအပ္သလုုိ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ဂုုဏ္သိကၡာ  
 

Brambles ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလုုံးအား အုုပ္စုု၏ 
နာမည္ဂုုဏ္သတင္းကိုု တိုုးျမႇင့္ေစရန္ လုုပ္ငန္းမ်ား 
လုုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အျပဳအမူ 
ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ 
အျပန္အလွန္ လႊမ္းမိုးေနသည့္ ဥပေဒသမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုုင္း 
ျဖစ္သည္-  

အားလုုံးေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားအား အဆိုုပါ လုုပ္ငန္း တည္ရွိသည့္ 
ႏိုုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ ရမည္။  
 
ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ လုုပ္ငန္း လည္ပတ္သည့္ ေစ်းကြက္အတြင္း မွ်တစြာ 
ၿပိဳင္ဆိုင္သည္။  
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားအား လက္မခံပါ။ မည္သည့္ 
လူပုုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း ထံသုိ႔ လာဘ္ထုုိးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
အလားတူေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ခံရယူျခင္းမ်ား 
မျပဳလုုပ္ရေပ။  
 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ ပုုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ 
Brambles ၏ အက်ိဳးစီးပြားအၾကား ဆန္႔က်င္ေနမႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေနျခင္း သို႔မဟုုတ္ ပါ၀င္ေနသည္ဟုု ယူဆရျခင္း ရွိေသာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မပတ္သက္ရပါ။  
 
အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းမွ တစ္ေနရာရာတြင္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုု စစ္မွန္ေသာ သံသယရွိသျဖင့္ “ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆုုိျခင္း” မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ထြက္ေပၚလာေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
အေလးထား ခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ငွင္းတို႔အား သားေကာင္မ်ား ဘ၀သို႔ 
မေရာက္ေစရ။ ၎တုုိ႔သည္ မိမိတိုု႔၏ လုုပ္ငန္း ဌာနအပိုုင္းမွ 
မိမိတိုု႔၏ ဌာနတာ၀န္ခံ၊ HR တာ၀န္ခံ သိုု႔မဟုုတ္ 
ရံုုးတြင္းအႀကံေပးအတိုင္ပင္ခံ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ ကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴးတုုိ႔အား မိမိတိုု႔၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ 
တင္ျပႏုုိင္သည္။ ၎တုုိ႔၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ အေသအခ်ာ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လိုုအပ္သည့္အတိုုင္း အေရးယ ူ
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။  
 

Brambles သည္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုုိ မျပဳလုုပ္ပါ။  
 

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္  
 

ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔သည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အား တန္ဖိုုးထားၿပီး၊ 
ကြ် ုႏ္ုုပ္တိုု႔၏ လုုပ္ငန္း စီမံလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္အညီ လိုုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေသာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကိုု 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုုကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔၏ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုုိင္ရာ သဘာ၀ 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားကုိ 
လိုုက္နာရန္ လိုုအပ္ၿပီး ေအာက္ပါ ဥပေဒသမ်ားကုိ လက္ခံ 
က်င့္သံုုးရန္၊  
 

 Brambles ၏ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ လံုး၀ကင္းရွင္းေရး 
ပဋိညာဥ္စာတမ္း (Zero Harm Charter) အား လိုုက္နာပါ - 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေန႔စဥ္ လုုပ္ငန္း စီမံလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ အညီ လိုုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေသာ 
အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိက၀တ္ျပဳ 
ပါ၀င္ရန္။ 

 ကုုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
အသံုုးျပဳရာတြင္ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈကိုု ပိုုမိုု 
တိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္။  

http://www.brambles.com/
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 အခိုးအေငြ႔ စြန္႔ထုုတ္မႈမ်ား ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား 
အနည္းဆံုုးျဖစ္ေစရန္။  

 ဂုုဏ္သိကၡာ၊ ရိုုးသားမႈ ႏွင့္ ေလးစားမႈတိုု႔ျဖင့္ 
လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္း၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား 
တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္။  

 သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္စြမ္းရွိၿပီး 
သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားအား တာ၀န္ယူစိတ္ရွိစြာ 
စီမံခန္႔ခြႏဲိုုင္စြမ္းရွိသည့္ ေပးသြင္းသူမ်ားအား ရွာေဖြရန္။  

 
လူထု  
 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ စိတ၀္ိညာဥ္သည္ 
ကြ်ႏု္ပ္တိုု႔၏ အႀကီးမားဆုုံးေသာ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုု 
ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တရားမွ်တစြာ ႏွင့္ မွန္ကန္ညီမွ်စြာ 
ဆက္ဆံမႈျပဳသင့္ၿပီး၊ ၎တိုု႔၏ 
ေအာင္ျမင္စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈမ်ားအတြက္ 
ခ်ီးျမင့္ေျမွာက္စားသင့္သည္။ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔၏ အလုုပ္ခန္းထားေရး 
မူ၀ါဒသည ္ေအာကပ္ါတိုု႔ကုုိ ကတိက၀တ္ျပဳသည္-  
 
 ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား အားလုုံးတြင္ က်န္းမာေရး 

ႏွင့္ ေဘးကင္းလုုံၿခံဳမႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳရာ၌ 
အေကာင္းဆုုံးေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအား 
ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းအားျဖင့္ လံုုၿခံဳမႈရွိေသာ 
လုုပ္ငန္းခြင္ပတ၀္န္းက်င္တစ္ခုုကိုု ေထာက္ပံ့ေပးသြားပါမည္။  

 ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက ္တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေပးသည့္ အလုုပ္ရွင္အေနျဖင့္ က်ား၊မ၊ လိင္၊ 
လိင္စိတ္သဘာ၀၊ အသက္အရြယ္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ 
ဘာသာေရး သိုု႔မဟုုတ္ မူလတုုိင္းရင္းသား ျဖစ္ျခင္း 
အစရွိသည္တိုု႔ မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္းအား တန္းတူ၊ မွ်တစြာ 
ဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ မတူကြဲျပားေသာ လုုပ္အားထုုႀကီးတစ္ခုုအား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားမည္။  

 သင္ယူေလ့လာမႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈဆိုုင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း အားျဖင့္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္းသည္ မိမိတိုု႔၏ အေကာင္းဆုုံး 
ႀကိဳစားေဆာင္ရြက္မႈကိုု ျပဳႏိုုင္ေစရန္၊ ႏွင့္ မိမိတိုု႔၏ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္း အလားအလာကုုိ အျပည့္အ၀ 
ထုုတ္ေဖာ္ႏုုိင္ရန္ အားေပးသည့္ ပတ၀္န္းက်င္တစ္ခုုအား 
ဖန္တီးေပးသြားမည္။  

 
 ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ လုုပ္ငန္းခြင္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျပႆနာ 
မွန္သမွ်ကို ုမွ်တမႈ၊ ဘက္မလိုုက္မႈႏွင့္ လ်ဳိ႔၀ွက္စြာ 
စီစစ္သံုုးသပ္မည္ကုိ ယံုုၾကည္စြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳႏုုိင္ရန္ 
အာမခံခ်က္ ေပးသြားမည္။  

 

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
ေလးစားသည္။ ေဒသခံ ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထုုံးတမ္း ႏွင့္ 
အေလ့အက်င့္မ်ားအရ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အစုုလိုုက္ 
ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုုက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးမွတစ္ဆင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ျပဳပါသည္။  
 
လူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္း  
 
 တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးျဖစ္ေစရန္အတြက္ 

ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ လုုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈျပဳေသာ လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းသိုု႔ 
အျပဳသေဘာ ထည့္၀င္၊ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားရန္ 
ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ ရည္မွန္းထားပါသည္။  

 ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံ 
လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုုက္ညီျဖည့္ဆည္းမႈရွိေစရန္ အဆိုုပါ လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္း၏ 
အဓိကဦးစားေပး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဦးစားေပးသြားရန္ 
ဆံုုးျဖတ္သြားမည္။  

 ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ CommunityReach (လူထုအသိုုင္းအ၀ိုုင္းသိုု႔ 
အလွမ္းမွီေရာက္ရိွမႈ) အစီအစဥ္သည္ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔၏ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား လူထုအသိုုင္းအ၀ိုုင္းအတြင္း တက္ၾကြစြာ 
ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈရွိေစရန္ တိုုက္တြန္းအားေပးၿပီး၊ 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုုပ္အားေပးဆိုုင္ရာ အခ်ိန္ 
ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားကုုိ အခြင့္ျပဳကာ လူထုအသိုုင္းအ၀ိုုင္း 
စီမံကိန္းမ်ားသုုိ႔ ေငြေၾကး ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ေပးပါသည္။  

 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား  
 
လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကညာစာတမ္း ပါ၀င္ေသာ ဥပေဒသမ်ားအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
ပံ့ပုုိးေစာင့္ထိန္းပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္ 
လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ကြ်ႏ္ုုပ္တို႔အား ပစၥည္း 
ေပးသြင္းသူမ်ား၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးအလုုပ္သမား 
သိုု႔မဟုုတ္ အတင္းအၾကပ္ေစခုုိင္းျခင္းတိုု႔ကုုိ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ လံုုး၀ 
သည္းခံမည္မဟုုတ္ေပ။  
 
ပစၥည္း ေပးသြင္းသူ  
 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆက္မ်ားျဖင့္ 
တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ၊ ႏွင့္ တန္ဖိုုးရွိေသာ 
စပ္တူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး ျဖစ္ေစရန္ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္၊ မိမိတိုု႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ 
၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ႏွင့္ မိမိတိုု႔ေနထိုုင္သည့္ 
လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းအား အက်ိဳးေဆာင္ေပးႏုုိင္သည့္ 
ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုုင္ရည္ ရွိေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခုုအား 
ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားရန္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။ 
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ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ခိုုင္မာ၍ 
အင္တိုုက္အားတုုိက္ရွိေသာ ေပးသြင္းမႈ အေျခခံသည္ အလြန္ပင္ 
အေရးပါေပသည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေျပာင္းလေဲနေသာ 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္၍ 
အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေပးသြင္းသူအေပၚတြင္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
မွီခုုိေနရသည္။  

က်င့္၀တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ 
လံုး၀ကင္းရွင္းေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ဥပေဒသမ်ား၊ တန္ဖိုုးမ်ားအား လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုုမိုု 
ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိၿပီး လံုုၿခံဳအႏၱရာယ္ကင္းကာ 
ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုုင္ရည္ရွိေသာ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ 
ကြင္းဆက္မ်ားအား ေပးသြင္းသူမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားရန္ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။ 
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၂  

ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မူ၀ါဒ  

၁။ ဤမူ၀ါဒ 
 

ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး မိမိတိုု႔တြင္ရွိေကာင္း ရွိေနႏုုိင္သည့္ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
မွန္သမွ်ကိုု တင္ျပေျပာဆိုုႏုုိင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
တိုုက္တြန္းအားေပးသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုုသိုု႔ Brambles 
၏ ကတိက၀တ္ထားရွိမႈကိုု အာမခံရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယေန႔ေခတ္ ပတ၀္န္းက်င္တြင္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကိုု 
ကာကြယ္ တိုုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ Brambles ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
ေရွ႕တန္းေနရာမွ အေကာင္းဆုုံး ရွိေနဆျဲဖစ္သည္ - ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 
မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္လွမ္း၊ 
အစီရင္ခံမႈျပဳသည့္အခါတြင္ Brambles အေနျဖင့္ ၎အား 
ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယ ူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ 
ျပဳလုုပ္သြားႏိုုင္ေပမည္။ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားအား 
ေစာစီးစြာ ေထာက္လွမ္း၊ တင္ျပမႈျပဳျခင္းသည္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုုးမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုုင္း 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္ ယံုုၾကည္မႈ ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္မႈ 
အစဥ္အလာအား ထိန္းသိမ္းမႈျပဳျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း 
ကြ်န္ုုပ္တိုု႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္-  
 

(က) ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔မွ 
အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ဟုု 
သိရွိယံုုၾကည္လ်က္၊ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွသည့္ မွားယြင္းေသာ 
အျပဳအမူမ်ားကုုိ ျဖစ္ႏိုုင္သမွ် ျမန္ျမန္ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ 
တိုုက္တြန္းအားေပး ထားပါသည္၊  

(ခ) မွားယြင္းေသာအျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပႏုုိင္သည့္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုုိ သိရွိ၊ အသံုုးျပဳႏိုုင္ရပါမည္၊ ထိုု႔ျပင္ 

(ဂ) ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုုျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
လွ်ိဳ႕၀ွက ္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ လံုုး၀ 
သည္းမခံေၾကာင္း ယံုုၾကည္မႈရွိေနရပါမည္။  

 

၂။  ဤမူ၀ါဒအတြင္း မည္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
လႊမ္းၿခံဳမႈရိွ သနည္း။ 

 

သက္ဆိုုင္ရာ ေဒသဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ဤမူ၀ါဒသည ္
ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳစုုထားေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားမွ 
တစ္ခုုခုု သိုု႔မဟုုတ္ တစ္ခုုထက္ပိုုေသာ အေၾကာင္းအရာ 
မွန္သမွ်အေပၚ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ အမွန္တကယ္ 
သိုု႔မဟုုတ္ စီစဥ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
ဖြင့္ဟမႈျပဳရန္ ဆႏၵရွိသ ူ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ဖံုုးလႊမ္းအက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ဤမူ၀ါဒတြင္ 
ေအာက္ပါလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား “မွားယြင္းေသာအျပဳအမူ” 
ဟု ုေခၚဆိုုသတ္မွတ္ပါသည္-  

(a) ရာဇ၀တ္မႈဆိုုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မ၊  
(b) က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအား 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း၊  
(c) အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏုုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ထုုတ္လႊင့္မႈ၊ 

သိုု႔မဟုုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုုင္ရာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ သက္ဆိုုင္ရာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒ 
သိုု႔မဟုုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
ေၾကာင့္ သေဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ 

(d) အမွန္အတိုုင္းျဖစ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရွိသည္ ျဖစ္ေစ ေမးခြန္းထုုတ္စရာျဖစ္ေနသည့္ 
ေငြစာရင္းသြင္းျခင္းမ်ား၊ အတြင္းပိုုင္း ေငြစာရင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
စာရင္းစစ္အပိုုင္းတြင္ မွားယြင္းစြာ စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ား- 
(i) Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္မွန္သမွ်အား ျပင္ဆင္၊ အကဲျဖတ္စစ္ေဆး၊ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး သိုု႔မဟုုတ္ စာရင္းစစ္ရာတြင္ 
လိမ္လည္မႈျပဳျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ တမင္ရည္ရြယ္၍ 
အမွားျပဳျခင္း၊  

(ii) Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအား 
မွတ္တမ္းျပဳ၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ 
လိမ္လည္မႈျပဳျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ တမင္ရည္ရြယ္၍ 
အမွားျပဳျခင္း၊  

(iii) Brambles ၏ အတြင္းပိုုင္း ေငြစာရင္း 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ရွိေနျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊  

(iv) Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား သိုု႔မဟုတ္ု 
စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာမ်ား အစရွိသည္တိုု႔တြင္ 
ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အထက္တန္း စီနီယာ အရာရွိမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
စာရင္းစစ္မ်ားမွ သိုု႔မဟုုတ္ ထံသုုိ႔ နားလည္မႈလြဲေစရန္ 
တမင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ မွားယြင္းစြာ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

(v) Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေနအား 
အျပည့္အ၀ သိုု႔မဟုုတ္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမွ လြဲေခ်ာ္သြားျခင္း၊   

(e) လာဘ္ထိုုးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊  
(f) အထက္တြင္ အထူးေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ ဥပေဒဆိုုင္ရာ 

သိုု႔မဟုုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
တစ္ခုုခုုအား လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊  

(g) Brambles ၏ ၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ မူ၀ါဒမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ 

(h) ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုတ္ု 
ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ လွ်ိဳ႕၀ွက ္
အခ်က္အလက္မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊  

(i) Brambles ၏ နာမည္ဂုုဏ္သတင္းအား ထိခိုုက္ေစႏိုုင္သည့္ 
အျပဳအမူ၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

(j) အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က ္တစ္ခ်က္ခ်က္အား 
တမင္သက္သက္ ဖံုုးကြယ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားျခင္း။  
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အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူတစ္ခုခုုုသည္ 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည္ဟုု 
ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္ျဖင့္ 
စိုုးရိမ္ပူပန္ေနရသည္ဆိုုလွ်င္ ဤမူ၀ါဒအရ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ 
ျပဳသင့္ေပသည္။ ဤသိုု႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေသာ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၃ တြင္ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အကယ္၍ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုုခုုသည္ ဤမူ၀ါဒတြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္း ရွိ၊မရွိ 
သင္ ေသခ်ာျခင္းမရွိပါက သင့္ ဌာန တာ၀န္ခံႏွင့္ ေျပာဆိုုတုုိင္ပင္ 
သင့္ေပသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ အကယ္၍ သင္ အလိုရုွိပါက 
ဥပေဒေရးရာ အဖြ႕ဲမွ အဖြ႕ဲ၀င္ တစ္ဦးဦးထံသုုိ႔ 
ေျပာဆုုိတိုုင္ပင္ႏိုုင္ေပသည္။ 
 
ဤမူ၀ါဒ၊ ႏွင့္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၄ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈဆိုုင္ရာ 
လမ္းေၾကာင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ သင္ လုုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
ဆက္ဆံခံရပံုု ကဲ့သိုု႔ေသာ ကိုုယ္ပိုုင္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ားမွာမူ 
အက်ံဳး၀င္ဖံုုးလႊမ္းမႈ မရွိေပ။ ဤအစား သင္၏ ကိုုယ္ပိုုင္ 
ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုုိမူ သင့္ေတာ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည့္ သင့္ ဌာန တာ၀န္ခံ သိုု႔မဟုုတ္ 
လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္ဌာနမွ ကိုုယ္စားလွယ္ထံသိုု႔ 
တင္ျပသင့္ေပသည္။ မိမိတိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ 
အေျခအေနမ်ားသုုိ႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တင္ျပလာသည့္ 
၀န္ထမ္းမွန္သမွ်၏ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈကိုုေလးစားသမႈထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအား လံုုး၀ 
သည္းခံမည္မဟုုတ္ေပ။  
 
၃။  ဤမူ၀ါဒအရ မည္သူသည္ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိမႈ 

လုုပ္ႏုုိင္သနည္း။  
 
Brambles ၏ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္း၊ ထိုု႔ျပင္ 
ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ား၊ Brambles မွ စီးပြားေရးအရ 
ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိသည့္ မည္သည့္ လူပုုဂၢိဳလ ္
အဖြဲ႔အစည္းမဆို (ဥပမာ Brambles ၏ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ 
ေပးသြင္းသူမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုထားသူမ်ား၊ ကိုုယ္စားလွယ္ 
ေအးဂ်င့္မ်ား ႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ေပးသူမ်ား အစရွိသည္တိုု႔) သည္ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ ႏွင့္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳရရွိႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 

၄။  စုုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုုအား မည္သုုိ႔ 
တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။  

 
အားလုုံးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
သိုု႔မဟုုတ္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွေသာ မွားယြင္းသည္ ့
အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမိမိတိုု႔၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ 
ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ မိမိတိုု႔ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္သည္ဟုု 
ခံစားရေသာ ေနရာတြင္ မိမိတိုု႔၏ ဌာနတာ၀န္ခံ ထံသုုိ႔ တိုုက္ရိုုက္ 
တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မည္ဟုု ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုုလွ်င္ မွားယြင္းေသာ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈအား လွ်င္ျမန္စြာ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ဌာနတာ၀န္ခံ၏ 
တာ၀န္တစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း သင့္ ဌာနတာ၀န္ခံ 
တစ္ဦးတည္းထံသုုိ႔သာ ေရြးခ်ယ္ တင္ျပႏုုိင္ျခင္း မဟုုတ္ေပ။ 
အျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္း၊ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ ပါ၀င္ေပသည္-  
 
(a) စီးပြားေရးအုုပ္စုု ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ 

လိပ္စာ အေသးစိတ္မွာ- 
 
Robert Gerrard 
တယ္လီဖုုန္း- +61 2 9256 5271  
အီးေမးလ္- Robert.Gerrard@brambles.com  

 
(b) စီးပြားေရးအုုပ္စုု အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ 

ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ လိပ္စာ အေသးစိတ္မွာ- 
 
Sean Muphy 
တယ္လီဖုုန္း- +1 770 668.8217 
အီးေမးလ္- Sean.Murphy@brambles.com  

 
(c) ေဒသဆုုိင္ရာ အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ 

ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ လိပ္စာ အေသးစိတ္မွာ- 
 
Daniel Berry ဒုုဥကၠဌ ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာ အေထြေထြ 
အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ EMEA 
တယ္လီဖုုန္း- + 44 (0) 1932 833 346 
အီးေမးလ္- Daniel.Berry@brambles.com  
 
Shawn Galey၊ ဒုုဥကၠဌ ႏွင့္ ေဒသဆိုုင္ရာ အေထြေထြ 
အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ အာရွ ပစိဖိတ္၊ 
တယ္လဖီုုန္း- + 65 9772 8318  
အီးေမးလ္- Shawn.Galey@brambles.com 
 
Jay Fre၊ ဒုုဥကၠဌ ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာ အေထြေထြ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခံ၊ အေမရီးကား၊ 
တယ္လီဖုုန္း- + 1 407 355 6206  
အီးေမးလ္- James.Fryejr@brambles.com 
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(d) စည္းကမ္းလုုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အရာရိွခ်ဳပ္၊ 
ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ လိပ္စာ အေသးစိတ္မွာ- 
 

Tracey Ellerson 
တယ္လီဖုုန္း- + 1 770 668 8248  
အီးေမးလ္- Tracey.Ellerson@brambles.com 

 

(e) အစီရင္ခံတင္ျပႏုုိင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္း၊ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ Brambles ၏ 
ထုုတ္ေေဖာ္ေျပာဆိုုျခင္းဆိုုင္ရာ ဖုုန္းေဟာ့လုုိင္း။ ထုုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆုုိျခင္း ဖုုန္းေဟာ့လုုိင္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ၊ 
တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္၊ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္ပ ကိုုယ္စားလွယ ္
တစ္ဦးအားျဖင့္ အစီရင္ခံတင္ျပႏုုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 
ဖုုန္းေဟာ့လုုိင္း အသံုုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကိစၥရပ္အား 
တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္ အလိုု႔ငွာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
တိုုင္းႏိုုင္ငံ- သိုု႔မဟုုတ္ ေဒသဆုုိင္ရာ- အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ အေကာက္ခြန္မဲ့ တယ္လီဖုုန္းနံပါတ္မ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ အြန္လိုုင္း အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းအား 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည့္ လင့္ခ္မ်ား အစရိွသည့္ စာရင္းတစ္ခုုအား 
ေထာက္ပံ့ေဖာ္ျပထားေသာ 
https://bramblesgroup.sharepoint.com/sites/HR/Page
s/Speaking-Up.aspx သိုု႔ သြားေရာက္ႏိုုင္ပါသည္။ 

 

ထိုု႔ျပင္ အထက္တြင္ စာရင္းျပဳစုုထားေသာ နည္းလမ္း၊ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား အသံုုးျပဳျခင္းျဖင့္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူဆိုုင္ရာ 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုုအား ဆက္သြယ္တင္ျပႏုုိင္ျခင္းမရွိဟုု 
ယံုုၾကည္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေကာင္း ရွိေနႏုုိင္ေပသည္။ ထိုုသုုိ႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ အဆိုုပါ ၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအုုပ္စုု 
ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး ၊ Level 40 Gateway, 1, Macquarie 
Place, Sydney NSW, Australia မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေကာင္း 
ဆက္သြယ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ေသာ ဘုုတ္အဖြ႕ဲ၏ ဥကၠဌ သိုု႔မဟုုတ္ 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူထံသုုိ႔ တိုုက္ရိုုက္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေပသည္။ ဘုုတ္အဖြ႕ဲ ဥကၠဌ 
သိုု႔မဟုုတ္ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ ဥကၠဌထံသိုု႔ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်တြင္ “Privileged and Confidential” 
(“အထူးအခြင့္ထူးခံ ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္”) ဟူ၍ 
အမွတ္အသားျပဳထားသည့္၊ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္ တစ္ခုုအျဖစ္ 
ရွင္းလင္းစြာ အမွတ္သား ျပဳသင့္ေပသည္။  
 

မည္သည့္ နည္းလမ္း၊ လမ္းေၾကာင္းအား အသံုုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ 
၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွေသာ မွားယြင္းသည္ ့ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ မိမိတိုု႔ 
သတိျပဳမိလွ်င္ ျပဳမိျခင္း လက္ေတြ႕ 
အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ မွားယြင္းသည့္ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ျဖစ္ႏုုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 
အားျဖင့္ Brambles အေနႏွင့္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ 
ကုုစားေျဖရွင္းမႈမ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ ၎အား 
ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း၊ ၎ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေကာင္း 
ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သည့္ ေျပာင္းျပန္ အက်ိဳးဆက္ ရလဒ္မွန္သမွ်ကိုု 
ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းတိုု႔ကုုိ ျပဳလုုပ္သြားႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။  

ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ သင့္အေနျဖင့္ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကုုိ အမည္မေဖာ္ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ အစီရင္ခံ တင္ျပေကာင္း တင္ျပႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း အမည္မေဖာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ 
အစီရင္ခံတင္ျပထားသည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္မ်ားအား 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ ပိုုမုုိခက္ခဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ထိုုသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ 
မျဖစ္ႏုုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေပးရန္ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ အထူး တိုုက္တြန္းလုုိပါသည္။ 
အမည္မေဖာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားျခင္းမရွိသည္ျဖစ္ေစ မည္သည္ ့အစီရင္ခံမ်ားကုုိမဆိုု 
Brambles မွ ျပည့္ျပည့္၀၀ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳႏုုိင္ေစရန္အတြက္ 
လံုုေလာက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုု 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသင့္ေပသည္။ ဥပမာဆိုုရလွ်င္ ၎တြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟုု စြဲဆိုုထားသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အမည္မ်ား၊ သိုု႔မဟုတ္ု သက္ေသမ်ား၊ 
ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းအရာ(မ်ား)၊ ျဖစ္ရပ္(မ်ား) ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔စြမဲ်ား 
ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ား (ခန္႔မွန္း သိုု႔မဟုုတ္ အတိအက်)၊ ျဖစ္ရပ္(မ်ား) 
ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာ၊ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုုပါ ျဖစ္ရပ္(မ်ား)ကို ု
အစီရင္ခံတင္ျပသင့္သည္ဟုု ယူဆေၾကာင္း အေၾကာင္းအရင္း 
အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပေပးရန္ 
အေရးႀကီးေပသည္။ လံုုေလာက္စြာ အေသးစိတ ္
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါက Brambles အေနျဖင့္ အဆိုုပါ ကိစၥရပ္အား 
သင့္ေလ်ာ္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ အဟန္႔အတားမ်ား 
ရွိႏုုိင္ေပသည္။  
 

မည္သည္၀့န္ထမ္းမဆို ုသူ႔အေနျဖင့္ မွားယြင္းသည္ ့အျပဳအမူတြင္ 
ကိုုယ္တိုုင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနခဲ့သည္ဟုု ယူဆပါက အဆိုုပါ 
ျဖစ္ရပ္(မ်ား)အား အစီရင္ခံတင္ျပေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
မည္သည္ ့စည္းကမ္းေရးရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအား 
ျပဳလုုပ္သင့္၊မသင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္မူ အဆိုုပါ ကိုုယ္တိုုင္ 
၀န္ခံအစီရင္ခံတင္ျပခ်က္ကုုိပါ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 

ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္မွာ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
မွားယြင္းေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွန္သမွ်အား 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ စံုုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ 
ကုုစားအေျဖရွာျခင္းတိုု႔အတြက္ ဌာနအတြင္းပိုုင္း 
ယႏၱရားတစ္ခုုအား ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုုေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သင့္ အေနျဖင့္ ျပင္ပ တစ္စုုံတစ္ဦးထံသုုိ႔မွ် 
အခ်က္ျပအသိေပးရန္ လိုုအပ္သည္ဟုု မယူဆသင့္ေပ။ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ေဖာက္သည္၊ ေပးသြင္းသူ သိုု႔မဟုုတ္ 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသ ူကဲ့သိုု႔ေသာ ျပင္ပ လူပုုဂၢိဳလ္ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ၀န္ထမ္းမ်ားထံတြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ 
ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်ုက္ျဖင့္ အျခား မည္သည္ ့ျပင္ပ 
လူပုုဂၢိဳလ္မ်ား ထံသိုု႔ အဆိုုပါ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈအား 
တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း မတိုုင္မွီတြင္ အဆိုုပါ ျပႆနာရပ္အား 
အတြင္းပိုုင္းအတြင္း အစီရင္ခံမႈျပဳရန္ သင့္အား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ခိုုင္မာစြာ 
တိုုက္တြန္း အားေပးလိုုပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္နည္းလမ္းအေနျဖင့္ 
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အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းဆိုုင္ရာ 
နည္းလမ္း၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုုအား သင္ 
အသံုုးျပဳသင့္ေပသည္။  
 

၅။  လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈအား ေလးစားတန္ဖုုိးထားပါသည္ 
 

ဤမူ၀ါဒအရ မွားယြင္းေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈအား 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင္ 
အစီရင္ခံတင္ျပသည့္အခါတြင္ သင့္ စိုုးရိမ္မႈအား စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ ေျဖရွင္းမႈျပဳရန္ တာ၀န္ရွိေသာ အေျခခံ “သိရွိထားရန္ 
လိုုအပ္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား” ျဖင့္သာလွ်င္ သင္ 
မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား၊ 
သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ မွ်ေ၀ 
ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 

၆။  လက္စားေခ်တုုံ႔ျပန္မႈမ်ား မရိွရ 
 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားအား 
တိုုင္ၾကားမႈျပဳျခင္းျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွေသာ 
အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မ်ားအား ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
စိုုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိမည္ကုုိ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ နားလည ္
သေဘာေပါက္ပါသည္။ ပြင့္လင္းစြာ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ ကြ်ႏ္ုု္္ပ္တိုု႔ 
တိုုက္တြန္းအားေပးလိုုၿပီး၊ (“ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ ဖြင့္ဟမႈ” 
ဟုုေခၚသည့္) ဤမူ၀ါဒအရ မိမိတိုု႔၏ စစ္မွန္ေသာ 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
တင္ျပေဆာင္ရြက္လာသူ ၀န္ထမ္းမွန္သမွ်အား အကယ္၍ ၎တိုု႔မွ 
မွားယြင္းတုုိင္ၾကားမိသည္ပင္ ျဖစ္ပါေစ ကြ်ႏ္ုု္ပ္တိုု႔မွ 
ပံ့ပုုိးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳၿပီး 
သိရွိထားေစလိုုပါသည္။ 
 

ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ ဖြင့္ဟမႈ တစ္ခုုအား ျပဳလုုပ္သည့္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ခုုအတြင္း စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ရလဒ္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးဦးအား 
လက္တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမ်ားကုုိ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ လံုုး၀ သည္းခံခြင့္လႊတ္မည္မဟုုတ္ေပ။ 
ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ ဖြင့္ဟမႈတစ္ခုုအား အျခားေသာ 
၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ ျပဳလုုပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ ဖြင့္ဟမႈ တစ္ခုုအား 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုုပါ ၀န္ထမ္းအေပၚတြင္ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈ 
ျပဳလုုပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ ၀န္ထမ္းမွန္သမွ်သည္ သင့္ေတာ္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမွ 
ရပ္ဆိုုင္းျခင္း အထ ိအေရးယူခံရႏိုုင္ေပသည္။ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ဆက္ဆံမႈအျပဳအမူတြင္ 
အျခားေသာ အရာမ်ားအပါ၀င္ ျပႆနာ စုုိးရိမ္မႈတစ္ခုုႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္၍ အလုုပ္မွရပ္ဆိုုင္းမႈ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
အေရးယူမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမရိွသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ အကယ္၍ 
သင့္အေနျဖင့္ ထိုုသုုိ႔ေသာ ဆက္ဆံခံရမႈမ်ိဳးကိုု 
ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည္ဟုု ယူဆလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ 
စီးပြားေရးအုုပ္စုု ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး၊ စီးပြားေရးအုုပ္စုု 
အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ ေဒသဆုုိင္ရာ အေထြေထြ 

အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ စည္းကမ္းလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
အရာရွိခ်ဳပ္ အစရွိသည္တိုု႔ထံသိုု႔ သိုု႔မဟုုတ္ ရဲ၀ံ့ယံုုၾကည္မႈရွိစြာ 
ေျပာဆုုိျခင္းဆိုုင္ရာ ဖုုန္းေဟာ့လုုိင္းအား အသံုုးျပဳျခင္းျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း 
အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသင့္ေပသည္။  
 

၇။ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္ 
 

သင့္အေနျဖင့္ ျပႆနာစုုိးရိမ္မႈတစ္ခုုအား 
တိုုင္ၾကားေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ Brambles 
အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ သင့္ေတာ္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား 
ဆံုုးျဖတ္ျပဳလုုပ္ရန္ ၎အမႈအား အကျဲဖတ ္
စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ Brambles အေနျဖင့္ အတြင္းပိုုင္း 
သိုု႔မဟုုတ္ ျပင္ပမွ စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူအား တာ၀န္ေပးအပ္၍ျဖစ္ေစ၊ 
သိုု႔မွမဟုုတ္ သက္ဆိုုင္ရာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား 
ရွိထားသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အထူး သိရွိထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား အဖြ႕ဲအား တာ၀န္ေပးအပ္၍ျဖစ္ေစ မည္သည့္ 
အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုု႔ျပင္ Brambles ၏ 
မူ၀ါဒေပၚလစီအား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုု ဟုုတ္၊မဟုုတ္ 
စစ္ေဆးဆံုုးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္အထိ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မွားယြင္းေသာအျပဳအမူ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်င့္သိကၡၡာပ်က္ျပားမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟုု 
ဆံုုးျဖတ္ေ၀ဖန္ျခင္း မျပဳရေပ၊ အကယ္၍ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
ၿပီးေျမာက္ခ့ဲလွ်င္ပင္ စြဆဲိုုခ်က္မ်ားအား တံုု႔ျပန္ေခ်ပမႈျပဳႏိုုင္ေသာ 
အခြင့္အေရး တစ္ခုုကို ုရရွိခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ အားလံုုးေသာ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအား 
ကြမ္းက်င္မႈရွိေသာလုပ္ကိုင္မႈျဖင့္၊ ဂုုဏ္သိကၡာရွိရိွ 
ေလးစားသမႈျပဳေသာ အျပဳအမူျဖင့္ 
ကိုုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည္ ့
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုုမဆိုုအား အဆံုုးသတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ Brambles မွ အဆိုုပါ 
မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ား အနာဂါတ္တြင္ 
ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေျခကုုိ ေလ်ာ့ပါးေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေစရန္အလိုု႔ငွာ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ေကာင္း 
ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

Brambles အေနျဖင့္ မွားယြင္းေသာ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈအား 
တိုုင္ၾကားေဆာင္ရြက္သူ ၀န္ထမ္း မွန္သမွ်ထံသုုိ႔ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္ျခင္းမွန္သမွ်၏ တိုုးတက္မႈအေျခအေနကိုု 
အေၾကာင္းၾကား အသိေပး၍ ၿပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
အခ်ိန္စာရင္း ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈျပဳရန္ 
လိုုအပ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္၊ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ 
ထည့္သြင္းစဥ္စားမႈမ်ားျပဳရန္ လိုုအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသိုု စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ 
အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ ခက္ခဲႏိုုင္ေပသည္။ 



 

{EXT 00087195}19 

မွားယြင္းေနေၾကာင္း သင္ သိရွိလ်က္ျဖင့္ တိုုင္ၾကားမႈျပဳၿပီး၊ 
အကယ္၍ အဆိုပုါ မွားယြင္းေသာ တိုုင္ၾကားခ်က္သည္ 
တမင္အႏၱရာယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိုု႔မဟုုတ္ မိမိကိုုယ္က်ိဳးစီးပြား 
အတြက္ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ေတြ႕ ရွိဆံုုးျဖတ္ခဲ့ပါက 
အလြန္ပင္ ျပင္းထန္ဆိုုးရြားေသာ အမႈကိစၥရပ္တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုုပါ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားမႈအျဖစ္ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ကာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခံရမႈအရ 
အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမွ ရပ္ဆိုုင္းခံရႏုုိင္ေျခအထိ 
အျပစ္ေပးခံရႏုုိင္ေပသည္။  
 

၈။  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 

အားလုုံးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Brabmbles မွ 
တာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား မွန္သမွ်ႏွင့္ 
အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳၿပီး၊ ၿပီးျပည့္စံုု၍ စစ္မွန္၊ 
မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ 
ေထာက္ပ့ံေပးသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ Brambles ၏ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ Brambles အား နားလည္မႈလြဲမွား၊ 
လမ္းလႊဲေရာက္ေစရန္ လိမ္ညာထြက္ဆုုိေသာ 
၀န္ထမ္းမွန္သမွ်သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခံရမႈမွ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမွ 
ရပ္ဆိုုင္းခံရႏိုုင္ေျခအထိ အျပစ္ေပးခံရႏုုိင္ေပသည္။  
 

စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ သက္ေသျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွေသာ သက္ဆိုုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား (ဥပမာ၊ မွတ္စုုတိုုမွတ္တမ္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ 
စာေပးပုုိ႔မႈမ်ား၊ အမွာစကားတိုု ေပးပိုု႔မႈမ်ား၊ ဖိုုင္တြဲမ်ား၊ မွတ္စုုမ်ား၊ 
ဓာတ္ပံုုမ်ား ႏွင့္ အသံသြင္းမွတ္တမ္းတင္ရိုုက္ကူးမႈမ်ား၊ 
အစရွိသည္တိုု႔ ) အား လက၀္ယ္တြင္ ရွိထားသည့္ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားခံရေသာ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနေၾကာင္း 
သတိထားမိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္။့ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းထားၿပီး Brambles သိုု႔ ေထာက္ပံ့ေပးသြားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ သက္ေသျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ 
သက္ဆိုုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
တမင္သိရိွလ်က္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပစ္ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ လလဲွယ္ပစ္ေသာ 
၀န္ထမ္းမွန္သမွ်သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခံရမႈအရ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမွ 
ရပ္ဆိုုင္းခံရႏိုုင္ေျခအထိ အျပစ္ေပးခံရႏုုိင္ေပသည္။  
 

၉။  ဤမူ၀ါဒ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ တာ၀န္ခံမႈ 
မ်ား 

 

Brambles ဘုုတ္အဖြဲ႕ထံတြင္ ဤမူ၀ါဒဆိုုင္ရာအတြက္၊ ႏွင့္ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအရ ေပၚထြက္လာသည့္ စိုုးရိမ္မႈျပႆနာမ်ားအား 
တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 
ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိေၾကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈတိုု႔အတြက္ 
အလံုုးစံုုေသာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၀တၱရားရွိေပသည္။ 
Brambles ၏ ဘုုတ္အဖြ႕ဲ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီထံတြင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တာ၀န၀္တၱရားမ်ား ရွိေပသည္-  

(a) ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ ဖြင့္ဟမႈမ်ားအား 
တိုုင္ၾကားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ စီးပြားေရးအုုပ္စုု၏ 
၀န္ထမ္းမ်ားထံသိုု႔ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈမ်ား ႏွင့္ 
တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား သင့္ေတာ္သလို ု
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္၊ ႏွင့္ 

(b) စီးပြားေရးအုုပ္စုု တစ္ခုုလံုုးတြင္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီႏွင့္အညီ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကေစရန္။  

 
စီးပြားအုုပ္စုု၏ အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံထံတြင္ 
ဤမူ၀ါဒအတြက ္ေန႔စဥ္ စီမံလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
တာ၀န္၀တၱရားရွိၿပီး၊ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ အရ စိုုးရိမ္မႈျပႆနာမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္ေကာင္း 
ပတ္သက္ေနေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလုုံး ႏွင့္ အျခားေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္ေတာ္ရာ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကုုိ ပံုုမွန္ 
လက္ခံရရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျပဳလုုပ္သင့္ေပသည္။  
 
စီးပြားေရးအုုပ္စုု၏ အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံသည္ 
ဘုုတ္အဖြ႕ဲ ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အနည္းဆံုုး 
တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ဥပေဒဆိုုင္ရာ ႏွင့္ 
လက္ေတြ႕လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားမွ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုုင္ရာ 
စာခ်ဳပ္မွန္သမွ်၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းအေနႏွင့္မွ် ျဖစ္တည္ 
တည္ရွိမည္မဟုုတ္ေပ၊ ထိုု႔ျပင္ ဖန္တီးမည္ မဟုုတ္ေပ၊ ၎အား 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေကာင္း 
ေဆာင္ရြက္သြားေပမည္။  
 
အားလုုံးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ 
ေအာင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိၿပီး၊ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္ရိွေသာ မွားယြင္းသည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ 
မွန္သမွ်အား ဖြင့္ဟမႈျပဳရန္ ၎မူ၀ါဒအား အသံုုးျပဳေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳေပးရန္ ႏွင့္ ၎မူ၀ါဒ 
တိုုးတက္မႈအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား အႀကံျပဳေပးရန္ ဖိတ္ၾကား 
ႀကိဳဆိုုပါသည္။ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
စံုုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအား စီးပြားေရးအုုပ္စုု၏ အေထြေထြ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခံ သိုု႔မဟုုတ္ စီးပြားေရးအုုုုပ္စုု ကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴးထံသိုု႔ အေၾကာင္းၾကားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၃  

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုုိင္ရာ 
မူ၀ါဒေပၚလစီ 
 
၁။ နိဒါန္း ႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း  
 
Brambles အေနႏွင့္ ကုုန္သြယ္မႈသည္ လံုုၿခံဳအႏၱရာယ္ကင္း၍ 
ထိေရာက္ အစြမ္းထက္မႈရွိစြာျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိထားေသာ ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ 
ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၎၏ အစြမ္းအာဏာအတြင္း 
အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ 
ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုုင္မႈကို ုျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။  
 
Brambles အေနျဖင့္ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိေသာ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အစုုရွယ္ယာရွင္ တန္ဖိုုး 
တည္ေဆာက္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
တိုုးတက္ႀကီးပြားမႈရွိေစရန္ အေရးပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ 
ျပဳပါသည္၊ (ထိုု႔ျပင္ အျခားအရာမ်ားထက္ဆိုုင္လွ်င္) ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ၍ မိမိ၏ 
ကတိက၀တ္မ်ားအား တစ္သမတ္တည္း 
ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းအားျဖင့္ လံုုၿခံဳေရး ကိုုင္တြယ္သူမ်ား၊ 
၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ 
လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္မ်ား၏ ယံုုၾကည္အားထားမႈကိုု 
ရရိွႏိုုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
၂။ ထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္  
 
ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္-  
(က)  စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအတြက္ Brambles ၏ 
ကတိက၀တ္ထားရွိမႈအား တြန္းအားေပးတိုုက္တြန္းရန္၊ ႏွင့္ 
အဆိုုပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းအားျဖင့္ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားရန္၊ 

(ခ)  Brambles ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
အစိုုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ သက္ဆုုိင္ရာ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္သြားရန္၊ 
ထိုု႔ျပင္Brambles ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အညီ 
တေျပးတည္းရွိၿပီး မွန္ကန္ တိက်စြာျဖင့္ အစုရွင္မ်ားအားလုုံး၊ 
ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားအားလုုံး ထံသုုိ႔ 
တန္းတူညီမွ်စြာ ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ႏွင့္ 

(ဂ)  အစုုရွယ္ယာရွင္ ေတြ႕ဆံုုစည္းေ၀းပြမဲ်ားတြင္ 
ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိေသာ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကိုု တိုုက္တြန္းအားေပးသည့္ Brambles ၏ 
ကတိက၀တ္ျပဳမႈအား ေဖာ္ထုုတ္သြားရန္။  

၃။  စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း  
 
Brambles သည္ ၾသစေၾတးလ် လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာမ်ား ဖလွယ္မႈ 
(ASX) ေပၚတြင္ စာရင္းသြင္းထားၿပီး၊ ASX စာရင္းျပဳစုုထားသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား (စာရင္းျပဳစုုျခင္း ဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား) ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႕ဲအစည္း အတ္ဥပေဒ ၂၀၀၁ တုုိ႔တြင္ 
ပါ၀င္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ Brambles အေနႏွင့္ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုုိ႔သည္ အားလုုံးေသာ 
သက္ဆိုုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
ထိုု႔ျပင္ Brambles သည္ ၎တြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအားလံုုးျဖင့္ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈ 
ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားကုုိ 
ေနရာခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီတြင္ Brambles မွ 
၎၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အေပၚ ေမြးစားက်င့္သံုုးထားသည့္ တစ္သမတ္တည္းေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အစိုုးရ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
ပါ၀င္ေပသည္။  
 
၃.၁  စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈသုုိ 

ကတိက၀တ္ထားရိွမႈ  
 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏ 
လံုုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ား၏ အဖိုုးအခ သိုု႔မဟုုတ္ တန္ဖိုုးအေပၚသိုု႔ 
ရုုပ္ျဒပ္ထုုပိုုင္းဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ဟုု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ Brambles ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေနမ်ားသုုိ႔ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အဓိက 
အေရးပါသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွန္သမွ်ကိုု Brambles 
အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္သုုိ႔ ခ်က္ခ်င္းဆိုုသလုုိ အေၾကာင္းၾကား 
အသိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
ေစ်းကြက္သုုိ႔ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈျပဳရန္ လိုုအပ္ေကာင္း 
လိုုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစား 
ဥပမာမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ ပါ၀င္ၿပီး၊ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွေပ-  
(a) Brambles ၏ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 

ေမွ်ာ္လင့္ခန္႔မွန္းထားေသာ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခေနမွ 
သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလ၊ဲ  

(b) အဓိက ရရွိပိုုင္ဆိုုင္ထားမႈ၊ သိုု႔မဟုုတ္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားမွ 
စြန္႔လႊတ္မႈ၊ 

(c) Brambles အုုပ္စုု ကုုမၺဏီတစ္ခုုသိုု႔ သိသာထင္ရွားသည့္ 
အသစ္ေသာ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုုျခင္းအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္မႈ၊  
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(d) လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈပုုံစံမ်ားတြင္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား၊ 
အထက္တန္း စီနီယာ အလုုပ္အမႈ ေဆာင္ပုုိင္းတြင္ 
အေျပာင္းအလမဲ်ား သိုု႔မဟုုတ္ သဘာ၀ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအရ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
အစရွိသည္တိုု႔အပါအ၀င္ Brambles အုုပ္စုု ကုုမၺဏီ၏ 
စီမံလည္ပတ္မႈအပိုုင္းသိုု႔ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ ျဖစ္စဥ္၊  

(e) အဓိကက်ေသာ ဥပေဒေရးရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား စတင္မႈ 
သိုု႔မဟုတ္ု ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊  

(f) Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းအေပၚတြင္ ၁၀% 
ႏွင့္ညီမွ်ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ထိုု႔ထက္ ႀကီးျမင့္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈအလားအလာရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ေငြအေျပာင္းအလႊမဲ်ား၊ ႏွင့္ 

(g) အကယ္၍ Brambles မွ ရရွိမႈဆိုုင္ရာမ်ား လမ္းညႊန္ခ်ကက္ို ု
ထုုတ္ျပန္ခဲ့လွ်င္ အဆိုုပါ ထုုတ္ျပန္ထားသည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မွ Brambles ၏ ရရွိမႈမ်ားသည္ ၁၀% 
ညီမွ်ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ထိုု႔ထက္ႀကီးျမင့္ေသာ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေျပာင္းအလမဲ်ား ရွိေနခဲ့လွ်င္။  

 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာပိုုဒ္ (စ) ႏွင့္ (ဆ) တိုု႔ျဖင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး၊ အကယ္၍ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုု သိုု႔မဟုုတ္ 
ေငြလႊဲေျပာင္းမႈတစ္ခုု သိုု႔မဟုုတ္ (သက္ဆိုုင္ရာ) 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေျပာင္းအလမဲ်ားသည္ ၅% ႏွင့္ညီမွ်ေနလွ်င္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ထိုု႔ထက္ေလ်ာ့နည္း ေနသည္ဆိုုလွ်င္ ဤသည္အား 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ရုုပ္ျဒပ္၀တၳဳဆိုုင္ရာ မဟုုတ္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္စဥ္းစားမႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင္ အကယ္၍ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုု သိုု႔မဟုုတ္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈတစ္ခုု သိုု႔မွမဟုုတ္ 
(သက္ဆိုုင္ရာ) ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေျပာင္းအလဲသည္ ၅% ႏွင့္ 
၁၀% အတြင္း က်ေရာက္ေနသည္ဆိုုလွ်င္ Brambles အေနျဖင့္ 
အဆိုုပါ ကိစၥရပ္သည္ ရုုပ္ျဒပ္၀တၳဳဆိုုင္ရာ ဟုုတ္၊မဟုုတ္ ၊ ထိုု႔ျပင္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရန္ လိုုအပ္ျခင္း ရွိ၊မရွိ 
စီရင္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုု ျပဳလုုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
ASX သိုု႔ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳသည့္ နည္းလမ္းအားျဖင့္ 
ေစ်းကြက္သုုိ႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ စာရင္းျပဳစုုျခင္းဆိုုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ Brambles အေနျဖင့္ ရုုပ္ျဒပ္၀တၳဳဆိုုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳရန္ 
အခြင့္ေပးခံရျခင္းရွိသည္။  
 
ရုုပ္ျဒပ္၀တၳဳဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ 
ႏွင့္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ 
Brambles မ ွလိုုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈရိွေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုမႈ ျပဳရမည္ဆုုိသည္ကိုု ဆံုုးျဖတ္ေပးရန္ 
အစရွိသည္တိုု႔အတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီတစ္ခုုအား 
ဘုုတ္အဖြ႕ဲမွ ဖြ႕ဲစည္းေပးထားသည္။  
 

၃.၂  ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ ေကာ္မတီ  
 

ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီသည္ 
ဤမူ၀ါဒႏွင့္အညီ Brambles မွ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္ 
စီမံခန္႔ခြေဲပးသည္။ ေကာ္မတီသည္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းဆိုုင္ရာ 
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
တာ၀န္ရိွၿပီး၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထုုတ္ျပန္မႈအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ဆံုုးျဖတ္ေပးသည္။  
 

ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္သည့္ 
အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားမွာ Brambles ၏-  
(က)  အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္၊  
(ခ)  ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြမဲႈဆုုိင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္၊  
(ဂ) စီးပြားေရး အုုပ္စုုကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး၊  
(ဃ)  စီးပြားေရးအုုပ္စုု အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ ႏွင့္ 
(င)  ဥကၠဌ၊ သိုု႔မဟုုတ္ အကယ္၍ ၎မွ မအားလပ္လွ်င္္မူ 

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ အကယ္၍ 
၎သည္လည္း မအားလပ္လွ်င္မူ 
အလုုပ္အမႈေဆာင္မဟုုတ္သည့္ အျခားေသာ ဒါရိုုက္တာမ်ားမွ 
တစ္ဦးဦး။  

 

၃.၃  ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းအတြက္ 
တာ၀န္၀တၱရားဆုုိင္ရာမ်ား  

 

Brambles သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုုးတြင္ စီမံလည္ပတ္မႈျပဳသည္။ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေကာင္း ျပဳႏိုုင္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလိုု႔ငွာ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီ အေနႏွင့္ 
ေအာက္ပါတိုု႔အတြက္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
အရာရွိတစ္ဦးကိုု ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
တာ၀န္ရိွေပသည္-  
(က)  “စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ယူနစ္” တစ္ခုုစီ၊  
(ခ)  ငြေၾကးပုုိင္း ႏွင္ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊  
(ဂ)  ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဆုုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊  
(ဃ)  လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္၊ ႏွင့္  
(င)  စီးပြားေရးအုုပ္စုု ေဘးအႏၱရာယ္။  
 

ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ ယူနစ္မ်ား၏ 
ကုန္စည္တင္၊သယ္ခင္းျပားမ်ား၊ RPC မ်ား ႏွင့္ ကြန္တိန္နာမ်ား၊ 
ထိုု႔ျပင္ အျခားေသာ Brambles စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း 
ယူနစ္မ်ားတုုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး၊ Brambles ၏ အလုုပ္အမႈေဆာင္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြ႕ဲမွ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ေျပာင္းလဆဲံုုးျဖတ္မႈျပဳသည့္အတိုုင္းျဖစ္သည္။  
 

ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ားသည္ မိမိတိုု႔ 
သတိျပဳမိလွ်င္ သတိျပဳမိခ်င္း မိမိတိုု႔၏ လုုပ္ငန္း ယူနစ္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဆိုုင္ရာ တာ၀န္ယူထားသည္ ့ဧရိယာအတြင္းမွ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရုုပ္ျဒပ္ထုုဆုုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီထံသိုု႔ 
စီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တာ၀န္ရိွေပသည္။  
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၃.၄  ASX ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  
 
ကုုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးသည္ ASX ျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေပသည္။  
 
၄။  ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ 

ကုုမၺဏီ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား  
 
၄.၁  အေထြေထြ  
 
Brambles သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာေစရန္ 
ပံုစံထုတ္ေရးဆြဲထားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အစိုုးရျခင္းဆိုုင္ရာ ဖြ႕ဲစည္းမႈေဘာင္တစ္ခုုအား 
ေမြးစားက်င့္သံုုးခဲ့သည္-  
(က)  Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေန၊ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ပိုုင္ဆိုုင္မႈ၊ မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အစိုုးရမႈ အစရွိသည္တိုု႔ 
အပါအ၀င္ Brambles ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 
တိက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ အစုရွင္မ်ား အားလံုုး ႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္း 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အားလုုံးထံသုုိ႔ တန္းတူညီမွ်စြာ 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊  

(ခ)  တန္းတူမွ်တၿပီး အခ်ိန္မွန္၍ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ထိေရာက္မႈရွိေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းဆိုုင္ရာ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ေမြးစားက်င့္သံုုးရန္၊  

(ဂ)  ေတြ႕ဆံုုစည္းေ၀းပြမဲ်ားတြင္ ကိုုယ္တိုုင္ တက္ေရာက္ႏိုုင္ျခင္း 
မရိွေသာ အစုရွင္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
၀င္ေရာက္ရရိွႏိုုင္မႈကိုု တိုုးတက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ 
တိုုင္းတာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ရန္၊ င့္  

(ဃ)  ၎၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ တာ၀န၀္တၱရားမ်ား 
ႏွင့္အည ီလိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း 
သိုု႔မဟုုတ္ တန္ဖိုုး၊ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အစရွိသည္တိုု႔ကုုိ ျပင္ပ 
ပါတီအဖြ႕ဲတစ္ခုုခုုထံသုုိ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမတိုုင္မွီ 
ဦးစြာ ပထမဆံုုး အားလံုုးေသာ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ႏွင့္ 
ေစ်းကြက္အတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား ထံသုုိ႔ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ဤစဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ တာ၀န၀္တၱရားမ်ား 
ေအာက္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ  
 
 ေထာက္ပံ့ခ်က္မ်ားတြင္မူ ကန္႔သတ္ထားေသာ ျခြင္းခ်က ္
တစ္စံုုတစ္ရာ ရွိေကာင္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။  

 
ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အစိုုးရသည့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အလိုု႔ငွာ Brambles မွ 
လက္ခံက်င့္သံုုးထားသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အေသးစိတ္ကုုိ ေအာက္တြင္ ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။  
 

၄.၂ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈျပဳႏုုိင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၀က္ဘ္ဆုုိဒ္ေပၚတြင္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ  

 
ASX သိုု႔ ထုုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ ရုုပ္ျဒပ္၀တၳဳဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုုးအား ASX မွ 
လက္ခံရရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ လက္ေတြ႕ 
ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္၍ Brambles ၀က္ဘ္ဆုုိဒ္ေပၚတြင္ 
လြင့္တင္ျပသထားမည္ျဖစ္သည္။  
 
Brambles ၏ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ ္လိပ္စာမွာ- www.brambles.com 
 
၄.၃  အီလက္ထေရာနစ္ဆုုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ႏွင့္ အစုုရွယ္ယာရွင္ ေတြ႕ဆုုံစည္းေ၀းပြမဲ်ား  
 
Brambles အေနျဖင့္ အစုုရွယ္ယာရွင္ ဆိုုင္ရာ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုုအား ျပဳလုုပ္သည့္အခါတြင္ 
အားလုုံးေသာ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသိုု႔ အီလက္ထေရာနစ္ 
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္အား 
လက္ခံရရိွႏိုုင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ 
၎ရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ Brambles သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ အစုုရွယ္ယာ 
စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းသိုု႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပးပိုု႔ႏုုိင္ရန္ 
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မႈမ်ားအားလည္း 
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ Brambles အေနႏွင့္ ASX 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
သတင္းျပန္ၾကားေရး ထုုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သည့္အခါတြင္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိႏိုုင္ရန္အလိုု႔ငွာ 
၎၏ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ 
အေထြေထြ၀န္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားအားလည္း 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသိုု႔ ေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
Brambles သည္ ၎၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပိုုင္ဆိုုင္မႈဆိုုင္ရာမ်ား၊ မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏုုိင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ 
အေထြေထြ ေတြ႕ဆံုုစည္းေ၀းပြမဲ်ား အသံုုးျပဳ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုုပါ အေထြေထြ 
ေတြ႕ဆံုုစည္းေ၀းပြမဲ်ား အားလံုုးမွတစ္ဆင့္ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အစံုုအလင္ သိရွိ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည့္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အခြင့္အေရးတစ္ခုုကိုု ေထာက္ပံ့ေပးသြားႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
Brambles အေနႏွင့္ အားလုုံးေသာ အစုုရွယ္ယာရွင္ 
ေတြ႕ဆံုုစည္းေ၀းပြမဲ်ားအား ၀က္ဘ္ဗီဒီယိုု ထုုတ္လႊင့္မႈျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား တိုုက္ရိုုက္ မဲေပးတင္ျပႏုုိင္ေသာ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ မိမိ၏ ရွယ္ယာ စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းမွ တစ္ဆင့္ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ ကိုုယ္စားျပဳတစ္ဦးအား 
တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုုင္ေသာ အခြင့္အေရးအား 
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
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အစုုရွယ္ယာရွင္ ေတြ႕ဆံုုစည္းေ၀းပြမဲ်ားအျပင္ ကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴး သည္လည္း သီးသန္႔ အစုုရွယ္ယာရွင္ 
စံုုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
၄.၄  အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ 

ေျပာေရးဆုုိခြင့္ရိွသူမ်ား  
 
Brambles သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ယူနစ္မ်ား 
မွန္သမွ်အား ကိုုယ္စားျပဳသည့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ ကိုုယ္စားယူဆႏိုုင္သည့္ 
လူထုု ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္ မွန္သမွ်အား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ 
အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ Brambles ၀န္ထမ္းမ်ား 
အေသးစိတ္ကုုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အဆိုုပါပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားေသာ မည္သည္ ့
တစ္စံုုတစ္ဦးမွ်သည္ အဆိုုပါ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားအား 
ျပဳလုုပ္ရန္ အခြင့္အာဏာမရွိေပ။ လူထုု 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားဟုုဆိုုရာတြင္ Brambles သိုု႔ 
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား 
လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ သိုု႔မဟုုတ္ လူမႈေရးကြန္ယက္ 
နည္းပညာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 
ပါ၀င္ေပသည္။ ဤဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္း 
ေျပာဆုုိဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ ခ်က္တင္ခန္းမ်ား၊ အမွာစကား 
ဘုုတ္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ၀ီကီ၊ ၀က္ဘ္ဗီဒီယိုုမ်ား၊ ႏွင့္ podcast 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းအရာ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ 
ပါ၀င္ၿပီး ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ။  
 
(က) မီဒီယာႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုုတ္ေ၀မႈမ်ား-  
 

(i)  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္း ခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Bramble ၏ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသာလွ်င္ 
ျဖစ္သည္-  
 ဥကၠဌ၊  
 အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္၊  
 ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္၊ ႏွင့္  
 ဒုုဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူဆုုိင္ရာ 

ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ဆိုုင္ရာဌာန။ 

 
ထိုု႔ျပင္-  
 အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအတြင္း 

တစ္စံုုတစ္ဦးမွ လိုုအပ္သလုုိ 
တာ၀န္ေပးအပ္ထားၿပီး၊ အထူး 
အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ျပင္ပ မီဒီယာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားဆုုိင္ရာ အႀကံေပးမွန္သမွ်၊ ႏွင့္ 

 Brambles ၏ အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အရာရိွခ်ဳပ္မွ 
အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည့္ အျခားေသာ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွန္သမွ်။  

 

(ii)  စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ယူနစ္မ်ား၏ အုုပ္စုု ဥကၠဌမ်ား ႏွင့္ 
ေဒသဆုုိင္ရာ ဥကၠဌမ်ားသည္ (စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကးပိုုင္း 
ဆိုုင္ရာ၊ ေစ်းကြက္၊ နာမည္ဂုုဏ္သတင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
အျခား မည္သည့္ရႈေထာင့္မွ မဆို)ု Brambles အေပၚသိုု႔ 
သိသာထင္ရွားသည့္ သြယ၀္ိုုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား 
တစ္စံုုတစ္ရာ မရွိေသာ ေဒသဆုုိင္ရာ 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
သတင္းျပန္ၾကားေရးစံုုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားသုုိ႔ 
တံုု႔ျပန္ေျဖဆုုိမႈမ်ား ျပဳရန္ အခြင့္အာဏာရရိွထားသည္။ 
Brambles သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း 
ယူနစ္မ်ားမွန္သမွ် ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ကိစၥရပ္မ်ားမွန္သမွ်သိုု႔ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
စံုုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားသုုိ႔ တံုု႔ျပန္ေျဖဆုုိရာတြင္မူ မည္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ကိုုမွ် ေဆြးေႏြးေျပာဆုုိမႈ 
မျပဳရေပ-  
 ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သိုု႔မဟုုတ္ 

အလားအလာမ်ား၊  
 အလားအလာရွိေသာ ရရွိပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 

ခြေဲ၀ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ အပါအ၀င ္
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း သိုု႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊  

 ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားေကာင္းေသာ ပတ၀္န္းက်င္ 
အေျခအေန အပါအ၀င္ 
ၿပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ား၊  

 ကုမၸဏီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊  
 အဆိုုျပဳေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊  

 ေငြစာရင္းအင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
အစီရင္ခံျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊  

 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အစိုုးရမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
မူ၀ါဒေပၚလစီဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္  

 အစိုုးရ မူ၀ါဒ သိုု႔မဟုုတ္ ဥပေဒ ျပန္လည္ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား။ 

 

Brambles သိုု႔ မည္သည့္ ညႊန္းဆိုုကိုုးကားကိုုခ်က္မဆိုု၊ 
Brambles ၏ မည္သည့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုုိခ်က္ 
သို႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုုိမဆိုု၊ ထိုု႔ျပင္ အထက္ပါ 
ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား 
ခ်ိဳးေဖာက္သလိုုျဖစ္ေစႏုုိင္သည့္ မည္သည္ ့
ထြက္ဆုုိခ်က္မဆိုုအား Brambles ၏ အလုုပ္အမႈေဆာင္ 
အရာရွိခ်ဳပ္၊ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ သိုု႔မဟုုတ္ 
အုုပ္စုု ဒုုဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေစ်းကြက္မ်ားျဖင့္ 
ဦးစြာပထမဆံုုး ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
(ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ရယူႏိုုင္ရန္ 
ျပဳလုုပ္ထားသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေစ 
အစရွိသည္တိုု႔အပါအ၀င္) မည္သည့္ 
လူထုုအသိေပးအခ်က္မ်ားကုုိမဆိုု 
သတင္းျပန္ၾကားေရးျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ 
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ သတ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အေၾကာင္းအရာအေပၚ အထက္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က ္
အေၾကာင္းအရာမ်ားအရေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ကာ 
ႀကိဳတင္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ လိုုအပ္ေပမည္။  

 

(iii)  Brambles ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ (စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကးပိုုင္း ဆိုုင္ရာ၊ ေစ်းကြက္၊ 
နာမည္ဂုုဏ္သတင္း သိုု႔မဟုုတ္ အျခား 
မည္သည့္ရႈေထာင့္မွ မဆိုု) Brambles အေပၚသိုု႔ 
သိသာထင္ရွားသည္ ့သြယ္၀ိုုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိေကာင္းရွိႏိုုင္သည့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မဆိုု၊ ထိုု႔ျပင္ 
အထက္္ (ii) တြင္ အထူးညႊန္းဆိုုထားသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားအစရွိသည္တိုု႔ အက်ံဳး၀င္ ပါ၀င္ေကာင္း 
ပါ၀င္ေနႏုုိင္သည့္ ေရဒီယိုု သိုု႔မဟုုတ ္တယ္လီေဗးရွင္း 
အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအား 
Brambles ၏ အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္၊ 
ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ သိုု႔မဟုုတ္ အုုပ္စုု 
ဒုုဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေစ်းကြက္မ်ားျဖင့္ ဦးစြာပထမဆံုုး 
ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 

(ခ)  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ဆက္ဆံေရးမ်ား-  
 

အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
Brambles ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသာလွ်င္ 
ျဖစ္သည္- 

 ဥကၠဌ၊  
 အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္၊  
 ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္၊  
 ဒုုဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူဆုုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆိုုင္ရာဌာန၊ ထိုု႔ျပင္ 
 ဘုုတ္အဖြ႕ဲမွ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည့္ 

အျခားေသာ မည္သည့္ပုုဂၢိဳလ္မဆိုု။ 
 

၄.၅  ေကာလာဟလမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ထင္ေၾကးမွန္းဆခ်က္မ်ား  
 

စာပုုိဒ္ ၃.၁ ေအာက္ရွိ ၎၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရ Brambles 
သည္ ေကာလာဟလမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ထင္ေၾကးမွန္းဆခ်က္မ်ား 
အေပၚတြင္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုုပ္လိမ့္မည္မဟုုတ္ေပ။  
 

၄.၆  ကုုန္သြယ္မႈ ေခတၱရပ္ဆုုိင္းမႈမ်ား  
 

အစီအစဥ္ စနစ္တက်ရွိၿပီး ေကာင္းမြန္မွ်တစြာျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အ၀ရရိွထားသည့္ 
ေစ်းကြက္တစ္ခုုအား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ 
အလိုု႔ငွာ ျခြင္းခ်က ္အေျခအေနမ်ားတြင္ ASX အေပၚ 
ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ ေခတၱရပ္ဆိုုင္းမႈတစ္ခုု ေတာင္းဆုုိရန္ 
လိုုအပ္ေကာင္း လိုုအပ္ႏိုုင္ေပသည္။ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီသည္ Brambles 
၏ အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ 
ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ ရပ္တန္႔မႈမ်ားသိုု႔ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားအားလုုံးကိုု ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င္ ဥကၠဌျဖစ္သူျဖင့္လည္း အဆိုုပါ 
ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာရပ္တန္႔္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

၄.၇  တားျမစ္ထားသည့္ ကာလမ်ား  
 
ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဒါရိုုက္တာမ်ား၊ 
ေသာ့ခ်က္က်သည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုုင္ရာ ၀န္ထမ္းေရးရာမ်ား၊ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ၎တိုု႔ျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ား (“တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား) 
အစရွိသည္တိုု႔ကုုိ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာမ်ားျဖင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရန္ ခြင့္မျပဳထားေသာ 
“တားျမစ္ထားသည့္ ကာလမ်ား” အား Brambles မွ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တိုု႔တြင္ 
ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္ေသာ၊ သိုု႔မဟုုတ္ ရွိလာႏိုုင္ေသာ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္သည့္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
ႏိုုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း၊ ထိုု႔ျပင္ ၎တုုိ႔မွ 
ႏိုုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ေနသည္ဟုု ၎တုုိ႔အေပၚ သံသယ 
ျဖစ္ေစျခင္း အစရွိသည္တိုု႔ မျဖစ္ေပၚေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 
 
တားျမစ္ထားသည့္ ကာလတစ္ခုုဆိုုသည္မွာ-  

(a) မည္သည္ ့အဆံုုးသတ္ပိတ္သည့္ ကာလမဆို ု
(သက္ဆိုုင္ရာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 
အဆံုုးပိုုင္းမွ ႏွစ္၀က္ သိုု႔မဟုုတ္ ႏွစ္စဥ္ ရလဒ္မ်ားအား 
အႀကိဳထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳသည့္ အခ်ိန္အထိ 
ကာလပိုုင္း)၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

(b) တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မွ သတိျပဳမိခ်င္မွ 
ျပဳမိမည္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနတြင္ပင္လွ်င္ 
အေၾကာင္းကိစၥရပ္တစ္ခုုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္၊ 
လူထုုအသိေပးခ်က္မ်ားမျပဳသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနေသာအခါမ်ိဳး၌ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
တားျမစ္ထားသည့္ Brambles မွ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ 
ထုုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ အပိုုေဆာင္းကာလမ်ား။  

 
ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားသည့္ ကုုန္သြယ္မႈဆုုိင္ရာ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈ 
တစ္စံုုတစ္ရာ မတိုုင္မွီ ႏွစ္ပတ္အလိုုကာလသည္ 
တားျမစ္ထားေသာ ကာလ ျဖစ္ေပမည္။  
 
၄.၈ အဆုုံးသတ္ပိတ္ပြကဲာလ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
 
အဆံုုးသတ္ပိတ္ပြဲကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း Brambles 
အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ အတိုုင္းအတာႏွင့္ ပ်မ္းမွ် 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းထက္ဆိုုင္လွ်င္ 
ေလ့လာစိတ္ျဖာသူ၏ ရရွိမႈမ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္အေပၚ မည္သည့္ 
မွတ္ခ်က္မွျပဳလုုပ္မည္မဟုုတ္ေပ၊ ထိုု႔ျပင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေစ်းကြက္သုုိ႔ ထုုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည့္ 
အေျခအေနမွလြဲ၍ Brambles ၏ ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚတြင္လည္း မည္သည္ ့မွတ္ခ်က္ကုုိမွ် 
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ျပဳလုုပ္လိမ့္မည္မဟုုတ္ေပ။ Brambles အေနျဖင့္ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက ္
ေတာင္းဆုုိေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ တံုု႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အဆံုုးသတ္ပိ္တ္ပြဲကာလတစ္ခုုအတြင္း ေလ့လာစိတ္ျဖာသူမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုုလိမ့္မည္ မဟုုတ္ေပ။  
 
အဆံုုးသတ္ပိတ္ပြဲကာလမ်ားအတြင္း Brambles အေနျဖင့္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စာပိုုဒ္ ၃.၁ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အတိုုင္း 
အဆိုုပါ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
၄.၉  ငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ျပကၡဒိန္  
 
Brambles သည္ ၎၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ႏွင့္ 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈပုုိင္း ဆိုုင္ရာ ရလဒ္မ်ားအား ေစ်းကြက္သိုု႔ 
ပံုုမွန္ ဖြင့္ဟေျပာဆုုိရာတြင္ ျပကၡဒိန္ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုုင္း 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ 
လြင့္တင္ထားသည့္ အဆိုုပါ ျပကၡဒိန္တြင္ ႏွစ္၀က္ ႏွင့္ တစ္ႏွစ္လံုုး 
ရလဒ္မ်ား၊ အျခားေသာ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
အစုုရွယ္ယာရွင္ ေတြ႕ဆံုုစည္းေ၀းပြမဲ်ား၊ အဓိကက်သည့္ 
ေလ့လာစိတ္ျဖာသူ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုုိမႈမ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ 
အဓိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုုင္ရာ ကြန္ဖရန္႔ မ်ားတြင္ Brambles ၏ 
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အစရွိသည္တိုု႔ကိုု ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳသည့္ 
ေန႔စြမဲ်ားကုုိ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ပါ၀င္ေပသည္။ ျဖစ္ႏုုိင္လွ်င္ 
Brambles အေနျဖင့္ ဤအေရးႀကီးေသာ အုုပ္စုု 
မိန္႔ခြန္းေျပာဆုုိခ်က္မ်ားကုုိ ၀က္ဘ္ဗီဒီယိုု ျပဳလုုပ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီးၿပီး၊ 
အကယ္၍ ထိုုသုုိ႔ျပဳလုုပ္ပါက ၀င္ေရာက္ရရွိႏုုိင္မႈ အေသးစိတ္ကုုိ 
၎၏ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ႏွင့္ ASX ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တုုိ႔မွတစ္ဆင့္ 
ႀကိဳတင္ သတိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၀က္ဘ္ဗီဒီယိုုမ်ားအား 
Brambles ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္လည္း ေနာက္ပိုုင္း၌ 
လြင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ျပကၡဒိန္ ႏွင့္ 
၀က္ဘ္ဗီဒီယိုုမ်ားအား ၎၏ ၀က္ဘ္ဆုုိဒ္ျဖစ္သည့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတြင္ ၀င္ေရာက္ရယူႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္- 
www.brambles.com 
 
ယင္း ရွင္းလင္းပြမဲ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္-  
(က)  ေစ်းကြက္သုုိ႔ ယခင္က ထုုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ 

အေျခအေနမွလြဲ၍ စာပိုုဒ္ ၃.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား 
ဖြင့္ဟေျပာဆုုိမႈျပဳမည္မဟုုတ္ေပ။ ႏွင့္  

(ခ)  အကယ္၍ စာပိုုဒ္ ၃.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ရုုပ္ျဒပ္ပစၥည္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားအား မေတာ္တဆ ထုုတ္ျပန္မႈျပဳခဲ့လွ်င္ ASX 
သိုု႔ ခ်က္ခ်င္းဆိုုသလုုိ ထုုတ္ျပန္မႈျပဳၿပီး Brambles ၏ 
၀က္ဘ္ဆိုုဒ္တြင္ လြင့္တင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။  

 

၄.၁၀  လ့လာသုုံးသပ္သူ ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူ ရွင္းလင္းပြမဲ်ား  
 
Brambles အေနႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ 
ေလ့လာသံုုးသပ္သူမ်ားျဖင့္ ၎၏ ဆက္ဆံေရး အေရးပါမႈကိုု 
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။  
 

အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် Brambles သည္ ေလ့လာစိတ္ျဖာသူ ႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဤသိုု႔ေသာ ကိစၥရပ္အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တရား၀င္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ 
အသံုုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္-  
(က) ေစ်းကြက္သုုိ႔ ယခင္က သိုု႔မဟုုတ္ တစ္ဆက္တည္း 

ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး ျဖစ္ေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ စာပိုုဒ္ ၃.၁ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ဤရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ 
ဖြင့္ဟေျပာဆုုိျခင္းမ်ား မျပဳရေပ၊  

(ခ)  အကယ္၍ စာပိုုဒ္ ၃.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ရုုပ္ျဒပ္ပစၥည္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားအား မေတာ္တဆ ထုုတ္ျပန္မႈျပဳခဲ့လွ်င္ ASX 
မွတစ္ဆင့္ ေစ်းကြက္သိုု႔ ခ်က္ခ်င္းဆိုုသလို ုထုုတ္ျပန္မႈျပဳၿပီး 
Brambles ၏ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္တြင္ လြင့္တင္သြားရမည္ျဖစ္သည္၊  

(ဂ)  ယခင္က ဖြင့္ဟေျပာဆုုိခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသာ စာပိုုဒ္ ၃.၁ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ရုုပ္ျဒပ္ပစၥည္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ သည္မ်ားကုုိ ရွင္းလင္း 
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳသည့္ အခါ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မျပဳရေပ၊  

(ဃ) အားလုုံးေသာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားသုုိ႔ Brambles မွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနည္းဆံုုး ႏွစ္ဦး 
တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္၊ အဆိုုပါ ပုုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးထမဲွ 
တစ္ဦးသည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား ဌာန၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္ မွတ္တမ္းအား လုုပ္ငန္းအတြင္းပိုုင္း 
အသံုုးျပဳမႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 
ထက္ေရာက္ေသာသူမ်ား၏ မွတ္တမ္း (အမည္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
သက္ဆိုုင္လွ်င္ နံပါတ္မ်ား)၊ ထိုု႔ျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ 
အစရွိသည္တိုု႔သည္ ဤမွတ္တမ္းအတြင္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။  

(င)  Brambles အေနႏွင့္ တင္ဆက္တင္ျပမႈဆိုုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမွန္သမွ်၏ မိတၳဴေကာ္ပီအား Brambles 
၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ ထားရွိထားမည္ျဖစ္သည္၊ ထိုု႔ျပင္ 

(စ) အုုပ္စုု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္ 
ေန႔စြမဲ်ားအား ႀကိဳတင္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုုိလည္း 
၎၏ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္၊ ထိုု႔ျပင္ ASX 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မွတစ္ဆင့္ 
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င္ အဆိုုပါ 
မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ၀က္ဘ္ဗီဒီယို ု
ျပဳလုုပ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၀င္ေရာက္ရယူႏိုုင္မႈ အေသးစိတ္အား 
Brambles ၏ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္မွတစ္ဆင့္ 
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၀က္ဘ္ဗီဒီယိုုမ်ားအား 
ေနာက္ပုုိင္း၌ Brambles ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္လည္း 
လြင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  

http://www.brambles.com/


 

{EXT 00087195}26 

၄.၁၁  လ့လာသုုံးသပ္သူ၏ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား  

 
အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္ခံေျပာဆုုိခ်က္မ်ား 
မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ Brambles အေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
အသိုုင္းအ၀ိုုင္း၏ အားတက္သေရာရွိ၍ 
ခိုုင္မာတည္ေဆာက္မႈရွိေသာ ေလ့လာသံုုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုု 
တိုုက္တြန္းအားေပးၿပီး၊ တစ္သမတ္တည္း ၀င္ေရာက္ရယူႏိုုင္မႈ ႏွင့္ 
ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
Brambles အေနႏွင့္ ေလ့လာသံုုးသပ္သူမ်ား၏ သုုေတသန 
အစီရင္ခံစာမ်ားကုုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေကာင္း 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း Brambles သိုု႔ 
ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း မရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ Brambles မွ 
ယခင္က ဖြင့္ဟေျပာဆုုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသုုိ႔ ၎၏ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိမူ တားဆီး ကန္႔သတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
ေစ်းကြက္သုုိ႔ ဖြင့္ဟေျပာဆိုုၿပီးျဖစ္သည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ စာပိုုဒ္ 
၃.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အမ်ိဳးအစားကုုိ Brambles အေနႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္မဟုုတ္ေပ။  
 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ Brambles အေနႏွင့္ 
ေလ့လာသံုုးသပ္သူမ်ား၏ ရွာေဖြရရိွမႈမ်ားဆုုိင္ရာ 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုုင္းအတာ တစ္ခုုအထ ိ
မွတ္ခ်က္ျပဳေကာင္း ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္သည္-  
(a) ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၏ လက္ရွိ အတိုုင္းအတာအား 

အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊  
(b) အကယ္၍ ေလ့လာသုုံးသပ္သူ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ 

သိသာထင္ရွားစြာပင္ လက္ရွိေစ်းကြက္ အတိုုင္းအတာ 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွ ကြဲျပားေနခ့ဲလွ်င္(ဆိုုလုုိသည္မွာ Brambles 
သတိျပဳမိသည့္ ေစ်းကြက္ အတိုုင္းအတာ ခန္႔မွန္ခ်က္မ်ား၊ 
ထိုု႔ျပင္ အျခားေသာ ျပင္ပမွ တြက္ခ်က္မႈျပဳထားသည့္ 
ေယဘုုယ် သေဘာတူညီခ်က္ ပံုုရိပ္မ်ား အေပၚ 
အေျခခံထားသည္အရ ကြဲျပားမႈရွိေနခဲ့လွ်င္) 
ေလ့လာသံုုးသပ္သူ၏ ယူဆခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
အတိမ္းအေစာင္းမခံမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုုတ္ျခင္း၊ ႏွင့္  

(c) ျပည္သူ႕ပိုင္နက္ထဲရပ္သိရြာသိအတြင္းသိုု႔ 
ေရာက္ရိွၿပီးျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သက္ဆုုိင္ရာ 
မွားယြင္းမႈမ်ားအား အႀကံျပဳျခင္း။  

 

၄.၁၂ အႀကံေပး အတုုိင္ပင္ခံမ်ား ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ 
အႀကံေပးေဆာင္ရြက္သူမ်ား  

 
ဤမူ၀ါဒႏွင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ Brambles သိုု႔မဟုုတ္ 
၎၏ လက္ေအာက္ခံမ်ား မွန္သမွ် ကုုိယ္စား တာ၀န္ယ ူ
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ အႀကံေပးအတိုုင္ပင္ခံ သိုု႔မဟုုတ္ 
ကြ်မ္းက်င္ အႀကံေပးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား Brambles မွ 
လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။  
 
၄.၁၃  ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  
 
ဤမူ၀ါဒႏွင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ 
အထူးသျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာသိုု႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
သက္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ စာရင္းျပဳစုုမႈဆိုုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈသိုု႔ ဦးတည္ေကာင္း ဦးတည္သြားႏိုုင္ေပသည္။ 
၎သည ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈဆိုုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
တာ၀န္၀တၱရားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေကာင္း 
ပတ္သက္ေနႏုုိင္ေပသည္။  
 
ဤအျခင္းအရာသည္ ဥပေဒအရ Brambles ၏ တာ၀န္ယူမႈအျဖစ္ 
ရလဒ ္ထြက္ေပၚေကာင္း ထြက္ေပၚလာႏိုုင္ၿပီး၊ 
အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ဒါရိုုက္တာမ်ား ႏွင့္ အရာရွိမ်ားမွ 
တစ္ကိုုယ္ရည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမႈမ်ားသုုိ႔ ဦးတည္သြားႏိုုင္ေပသည္။ 
ဤမူ၀ါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 
အေရးယ ူေဆာင္ရြက္ခံရမႈမ်ားသုုိ႔ ဦးတည္ေကာင္း 
ဦးတည္သြားႏိုုင္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ ျပင္းထန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ 
ထုုတ္ပယ္ခံရမႈအထိ ပါ၀င္ႏိုုင္ေပသည္။  
 
၄.၁၄ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ  
 
ဤမူ၀ါဒသည ္Brambles ၏ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုုင္ရာ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ မွန္ကန္တိက်မႈရွိၿပီး 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရာတြင္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအေနႏွင့္ 
ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိ၊မရိွ ဆံုုးျဖတ္ရန္အတြက ္
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား ဘုုတ္အဖြ႕ဲမွ ႏွစ္စဥ္အေျခခံကာ 
အကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
၄.၁၅ အပုုိေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  
 
သင့္အေနျဖင့္ Brambles ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေမးခြန္းတစ္စံုုတစ္ရာ ရွိခဲ့လွ်င္ ေအာက္တြင္စာရင္းျပဳစုုထားသည့္ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားထမဲွ တစ္ဦးဦးထံသုုိ႔ ဆက္သြယ္ေကာင္း 
ဆက္သြယ္ႏိုုင္ေပသည္။  
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၄  

ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ 
စီးပြားေရးအုပ္စု လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  

 ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြျဲခင္းအတြက္ 
တာ၀န္ယူျခင္းတြင္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚသည့္ေနရာႏွင့္အနီးဆံုး 
ရွိေနသည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားတုိ႔၌ တာ၀န္က်ေရာက္ပါသည္။ 
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျဖစ္ပြားမႈ တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာ၍ လူထု၊ 
ပိုင္ဆိုင္ရာပစၥည္းဥစၥာ၊ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြ႕ဲသား 
တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦး အေနျဖင့္ Brambles ၏အမည္ဂုဏ္သတင္း 
စသည္တို႔ အေပၚ ေျပာင္းျပန္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ သိသိသာသာ 
ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိလွ်င္၊ ျပႆနာအား 
မွန္ကန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ရန္ 
၎အား အထက္တန္း စီနီယာ စီမံခန္႔ခြမဲႈထံသို႔ 
ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။  
 
၎၏အဆံုး၌ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္သည္ ေအာက္ပါတို႔အထမဲွ 
တစ္ခုအား သို႔မဟုတ္ ထိုထက္မက ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ 
(သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာ 
ရွိခဲ့သည္ပင္လွ်င္) အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္-  
 အလုပ္သမားအင္အား ၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား သို႔မဟုတ ္

အမ်ားျပည္သူ ထဲတြင္ ေသဆုံးျခင္း၊  
 ျပင္းထန္ေသာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈ၊  
 သိသာထင္ရွားသည္ ့ဆိုးရြားေသာ မီဒီယာ / ျပည္သူတို႔၏ 

အထူးဂရုျပဳအာရံုစိုက္မႈ၊  
 စြခဲ်က္တင္ျခင္းအျဖစ္သို႔ ျဖစ္သြားေစႏုိင္သည့္ 

အေျခအေနရိွျခင္း (အထူး ဆင့္ေခၚစာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အသံုးခ်ရမည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္) သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာ 
တရားစြဆဲိုျခင္း၊  

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ သိသိသာသာ 
ခၽြတ္ယြင္းက်ဆင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္  

 ပိုင္ဆိုင္ရာပစၥည္းဥစၥာ ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္မ်ားသည္ (အာမခံေၾကးၿပီးသည့္ေနာက္) 
GBP ၄၀၀၀၀၀ သိန္း၊ USD ၅၀၀၀၀၀ သိန္း၊ AUD 
၁၀၀၀၀၀၀ သန္း၊ Euro ၆၀၀၀၀၀ သိန္း ထက္ပိုေပးရျခင္း 
စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။  

 
ထိခိုက္မႈျဖစ္ရပ္အသီးသီးမ်ားတုိ႔သည္ သင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ဥကၠဌ/ CEO ႏွင့္ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတုိ႔ထံသုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားေပးမည့္သူျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာအတြက္ 
တာ၀န္ရိွသည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အား 
ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳရပါမည္-  
 
Brett Hill 
စီးပြားေရး အုုပ္စုု ဒုုဥကၠဌ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ႏွင့္ အာမခံခ်က္ 
ဖုန္း- +1 (770) 668 8218 
အီးေမးလ္- brett.hill@brambles.com 
 

Robert Gerrard 
စီးပြားေရးအုုပ္စုု ကုုမၺဏီ အတြင္းေရးမွဴး 
ဖုန္း- + 61 2 9256 5271 
မိုဘိုင္းဖုန္း- + 61 408 005 940 
အီးေမးလ္- robert.gerrard@brambles.com 
 
Sean Murphy 
စီးပြားေရးအုပ္စုု အေထြေထြ အတိုုင္ပင္ခံ 
ဖုန္း- +1 (770) 668 8217 
အီးေမးလ္- sean.murphy@brambles.com 
 
James Hall 
ဒု-ဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီေရးရာမ်ား  
ဖုန္း- +61 2 9256 5262 
အီးေမးလ္- james.hall@brambles.com 
 
 
ထုိ႔ျပင္ ထိခုိက္မႈျဖစ္ရပ္သည္ အထက္မွ 
အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပထားသည့္ ပမာဏအတုိင္းအတာသုိ႔ 
အမွန္တကယ္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ 
အလားအလာရိွလွ်င္ Brambles CEO ျဖစ္သည့္ Tom 
Gorman အားလည္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဥကၠဌ/CEO မွ ခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကား ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
အထက္ကပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္ဘလဲ်က္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား (၎မွာ “မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ပြားမႈ”) ကိ ုBrambles CEO ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳရန္ 
မလိုအပ္ပါ။  
 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေခါင္းေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲ မွလည္း 
ထိခိုက္မႈျဖစ္ရပ္အသီးသီးမ်ားကုိ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳေပးပါလိမ့္မည္။  
 
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ လႊမ္းမိုးထားေသာ မူသေဘာတရားသည္ 
ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ အသံုးခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အကယ္၍ သံသယရွိခဲ့ပါက ၎အား အစီရင္ခံ တင္ျပပါ။  
 
 ပိုမိုေသာ ရွင္းျပခ်က္အား ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ရပ္ 
စီးပြားေရးအုပ္စု လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား အစီရင္ခံျခင္း ထဲတြင္ 
အစံုအလင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ထံမွ ရရွိႏိုင္ပါသည္-  
 
Brett Hill 
စီးပြားေရး အုုပ္စုု ဒုုဥကၠဌ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ႏွင့္ အာမခံခ်က္ 
ဖုန္း- +1 (770) 668 8218 
အီးေမးလ္- brett.hill@brambles.com 
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၅  

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီ  

Brambles ၏ လုပ္ငန္းအစုရွယ္ယာ စံတန္ဖိုးမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ 
လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ အတြက္ ဂုဏ္သမာဓိႏွင့္ 
ေလးစားမႈျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစဥ္ျပဳလုပ္္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
Brambles သည္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ လံုုး၀ကင္းရွင္းေရးသိုု႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္၊ 
ဆိုလုိသည္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစျခင္းမ်ားမရွိ ႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ၀္န္း က်င္အား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ားမျပဳေၾကာင္းကို ဆိုလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈ 
ႏွင့္ ေရရွည္ခံေဆာင္ႏုိင္ရည္ရွိသည့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ 
အေျဖရွာမႈမ်ားအားျဖင့္ ပံ့ပုိး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အတြက ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္-
တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္သမားမ်ားအား မွာၾကားလိုပါသည္။ 
 
Brambles ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလုံးတို႔သည္ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
(သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား) တို႔ႏွင့္အညီ 
စပ္ဆက္ျပီး အနည္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ Brambles 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
မိမိတို႔၏ ဧရိယာေနရာမ်ားရွိ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားတုိ႔ႏွင့္ မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ အကၽြမ္းတ၀င္ ျဖစ္ထားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ Brambles အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းလုိက္ၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး 
၎ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားအား 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈမ်ား၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ တန္ဖိုးျဖတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ 
အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

သည့္အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးတို႔အား ေအာက္ပါ 
မူသေဘာတရားမ်ားကုိလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားေစလိုပါသည္-  
 

 Brambles ၏အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ လံုုး၀ကင္းရွင္းေရး 
ပဋိညာဥ္စာတမ္းအတိုင္း - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈထတဲြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေသာ 
(အားထားယုံၾကည္ေလာက္ေသာ) 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈမ်ားအား 
၀န္ခံခ်က္ေပးၿပီး ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း၊  

 ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ 
စြမ္းအင္အား တစ္ယူနစ္အတြက္ ထြက္ကုန္မ်ားတြင္ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊  

 ထြက္ကုန္တစ္ယူနစ္အေပၚတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ႏွင့္ 
အေလအလြင့္ပစၥည္းမ်ားအား အနည္းဆံုး ျဖစ္ေပၚေစရန္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

 မလႊမဲေရွာင္သာသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
တာ၀န္သိေသာလုပ္ပံုလုပ္နည္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊  

 ဆူညံမႈ ႏွင့္ အျမင္အာရံုပ်က္စီျခင္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
နည္းပါးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

 လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားအား ဂုုဏ္သိကၡာ၊ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း ႏွင့္ 
ေလးစားမႈ တို႔ျဖင့္ တံု႔ျပန္မႈ ျပဳျခင္း၊ 

 Brambles ၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ 
ကြင္းဆက္တြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေျခရာမ်ားအား 
နည္းပါးသြားေစျခင္း၊  

 သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈအတြက္ ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေသာ 
ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
တာ၀န္သိတတ္ျခင္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြသဲူ မ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္း၊ ႏွင့္  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကန္ထရိုက္တာမ်ားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔နည္းတူ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား၌ 
ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာမႈ ျပဳေစရန္ ေတာင္းဆုုိျခင္း။  

 
Brambles သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ 
ပစ္မွတ္မ်ားခ်မွတ္ထားၿပီး ၎ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ 
လူသိရွင္ၾကားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ထုုတ္ေဖာ္သည္။ 
ေဆာင္ရြက္မႈ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္မႈပစ္မွတ္မ်ားအေပၚတြင္ ၎၏ 
ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ မည္မည္ရရ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 
တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ မွန္ကန္တိက်ေသာ 
အစီရင္ခံစာမ်ား စီစဥ္တင္ျပျခင္း စသည္တို႔ကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ယူူနစ္ တစ္ခုခ်င္းစီတို႔အား ထိန္းသိမ္းထားေစလိုပါသည္။  
 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ယူူနစ္အသီးသီးတို႔အား 
၎မူသေဘာတရားမ်ားကုိ လိုက္နာမႈရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစလိုၿပီး 
ပတ၀္န္းက်င္ကို ကာကြယ္မႈေပးသည့္ တရားဥပေဒမ်ားျဖင့္ 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္လည္းအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းေနရာမ်ားအားလုံး မိမိတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္တြင္ 
ရွိေနရန္အတြက္ “လုပ္ငန္းေနရာ အစီအစဥ္” ေဘးအႏၲရာယ္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ တစ္ခုကိ ုျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
၎အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ သက္ဆိုင္မႈရွိသလုိ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါ၀င္ရပါမည္-  
 
 သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

သိုေလွာင္မႈ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊  

 ေရထုတ္လႊတ္မႈ၊ စြန္႔ပစ္ေရစီးဆင္းမႈ ႏွင့္ အညစ္အေၾကးေရ 
စြန္႔ေျမာင္း လႊတ္ထုတ္မႈ တို႔အား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊  

 အက်ိဳးထိေရာက္ေသာ ေရေဆးျခင္း 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေရလႊတ္ေျမာင္း 
ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ 
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 ေလာင္စာသုိေလွာင္တိုင္ကီမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

 မီး၊ စက္ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ယာဥ္တိုက္မိျခင္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈ ကိစၥမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္မ်ား၊  

 ေဆးေရာင္စံု စပေရးဖ်န္းျခင္း ျဖင့္ အခိုးအေငြ႔ 
ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ 

 ဆူညံမႈ ႏွင့္ ဖုန္အမႈန္႔မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ 
 စကၡဳအာရံု သာယာအဆင္ေျပမႈအား 

တာရွည္ခံေအာင္ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊ 
 ဥပေဒထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားတြင္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ ႏွင့္ 
 လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆတ္ဆတ္ထိမခံေသာ အျခားေသာ 

သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား။  
 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
ေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္ ဤမူ၀ါဒအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ 
ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွလည္း 
ပိုင္ဆိုင္ရာပစၥည္းဥစၥာ ရွာမွီးမႈ၊ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း အပါအ၀င္ 
စသည္တို႔ကုိ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မျပဳလုပ္ရေသးမီွကတည္းက 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႀကိဳးစားမႈ 
အစီအစဥ္ေလွ်ာက္လႊာကို စီမံျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ 
 
ပိုမုိ၍ အေသးစိတ္က်ေသာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေနရာဆိုင္ရာသဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ 
ပံုစံျပား တို႔အား စီးပြားေရးအုပ္စု စီနီယာ ဒုဥကၠဌ၊ 
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ ထံတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။  
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၆ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မူ၀ါဒ  

Brambles မ၀ူါဒသည ္အားလုုံးေသာ သက္ဆိုုင္ရာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈ ဥပေဒမ်ားျဖင့္အညီ 
၎လုုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆိုု 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အားေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္-  
 
1. ေဒသဆုိင္ရာ ဥပေဒ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းၿပီး 

အထူးသျဖင့္ သင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
တည္ရွိသည့္ေနရာမ်ားရိွ သက္ဆိုုင္ရာ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 
ဧရိယာမ်ား အက်ံဳး၀င္မႈရွိေသာ သင့္ေတာ္ရာ သင္တန္း 
အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္ 
သြားရမည္ျဖစ္သည္။  

 
2. လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက ္

အားသစ္ေလာင္း သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ 
အသစ္ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္မႈအစီအစဥ္မ်ား 
အစရွိသည္တိုု႔ကုုိ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္၊ 
သိုု႔မွသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတိုု႔ 
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အထူးဧရိယာမ်ားျဖင့္ 
သက္ဆိုုင္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး သိရွိေတြးေခၚစဥ္းစားလာႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ဤသင္တန္းမ်ားသုုိ႔ တက္ေရာက္သူမ်ားအား မွတ္တမ္းမ်ား 
ျပဳလုုပ္ထားရေပမည္။  

 
3. လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ လက္စြစဲာအုုပ္မ်ားအား 

ေဒသဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း 
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ေကာင္း ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ 
ရာထူးေနရာမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသိုု႔ ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ 
အေရာင္းကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ႏွင့္ 
ေဒသဆုုိင္ရာ ေနရာမ်ားသာမက ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားတြင္ပါ သက္ဆိုုင္ 
သက္ေရာက္မႈရိွႏိုုင္ေပသည္။ လက္စြစဲာအုုပ္မ်ား 
လက္ခံရရိွထားၿပီးျဖစ္ေသာသူမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳ 
ထိန္းသိမ္းထားပါ။  

 
ပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
အက်ံဳး၀င္ လႊမ္းၿခံဳမႈရိွေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား  
 
ဤစာရင္းတြင္ အလံုုးစံုု၊ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုု မပါ၀င္ေပ။ သင္၏ အထူး 
လုုပ္ငန္း လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံအေျခအေနမ်ား ႏွင့္အညီ 
သင္တန္း အစီအစဥ္အား ပံုုေဖၚေရးဆြဲပါ။  
 

1. ၿပိဳင္ဖက္မ်ားျဖင့္ စကားေျပာဆုုိျခင္းသည္ အစဥ္သျဖင့္ 
အႏၱရာယ္ရွိႏုုိင္ေပသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သင့္အေနျဖင့္ 
ၿပိဳင္ဖက္ျဖင့္ စကားစျမည္ေျပာဆုုိခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ 
အျပည့္အစံုုအား ေဒသခံ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
အာဏာပိုုင္သိုု႔ ျပန္လည္ ေထာက္ပံ့တင္ျပရႏုုိင္ေျခကုုိ သင္ 
သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည္၊ အဆင္ေျပသည္ဆိုုေသာ 
အေျခအေနမွလြဲ၍ ထိုုသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။  

 
2.  ျပိဳင္ဖက္တစ္ဦးျဖင့္ သင္ ရင္ဆိုုင္ေတြ႕ဆံုုရမည့္ေနရာတြင္ - 

ဥပမာဆုုိရလွ်င္၊ ေပးသြင္းသူတစ္ဦး သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဖာက္သည္တစ္ဦးျဖင့္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ စက္မႈ လုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသုုိ႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ 
ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားအေပၚတြင္ - 
သတိထားရေပမည္။ စကားေျပာဆုုိရာတြင္ 
အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္အား ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြင္းသုုိ႔ နယ္ေက်ာ္၊ေဘးေခ်ာ္ထြက္သြားျခင္း 
မရိွပါေစႏွင့္။ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 
မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းထားရွိပါ။ ပထမဦးစြာ 
အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။  

 
3. သင့္ ေအာက္ေျခမ်ဥ္းလိုုင္းအား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုုးတက္ေစသည့္၊ 

သိုု႔မဟုုတ္ သင့္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈအား ခ်ိန္ညွိရာတြင္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ သင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားျဖင့္ 
ေတြ႕ဆံုုရင္ဆိုုင္မႈမ်ားမွန္သမွ်သည္ တရားမ၀င္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည္။ ပထမဦးစြာ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ ရယူပါ။  

 
4. သင့္ထ ံ“စိုုးမိုုးခ်ဳပ္ကိုုင္ႏိုုင္ေသာ ေစ်းကြက ္ရာထူးေနရာ” 

တစ္ခုုအား ေပးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ရယူပိုုင္ဆိုုင္မႈမွန္သမွ်သည္ 
ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသိုု႔ေသာ အသံုုးအႏႈန္းစကားလံုုးမ်ား 
ပါ၀င္ေနေသာ မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမဆိုုသည္ သင့္ 
ေဒသခံ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္ထံသုုိ႔ 
ႀကီးမားေသာ စိတ၀္င္စားမႈကိုုျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္ၿပီး၊ သင့္အား 
ျပႆနာအတြင္းသုုိ႔ ေရာက္ရွိေစႏုုိင္ေပသည္။ ပထမဦးစြာ 
အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။  

 
5. a၀ယ္ယူသူမ်ားသူမ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 

အေရာင္းကိုုယ္စားလွယ္မ်ား အေပၚသိုု႔ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
အသိေပးျခင္းသည္ သင့္အား ျပႆနာအတြင္းသိုု႔ 
ေရာက္ရိွေစႏုုိင္ေပသည္။ သံသယျဖစ္ဖြယ္အတြင္းသိုု႔ 
ေရာက္ရိွေနခ်ိန္တြင္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ရွာေဖြပါ။  
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6. အခ်ိဳ႕ေသာ တရားမွ်တဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္သည့္အခါတြင္ 
“ရည္ရြယ္ခ်က္” ႏွင့္ “ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား” 
သည္ အမွန္တကယ္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ထက ္
သင့္အား ျပႆနာအတြင္းသိုု႔ ပိုုမိုု ေရာက္ရိွေစႏုုိင္ေပသည္။ 
သင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ သင့္အား 
မည္သည္ ့အေျခအေနသိုု႔ ေရာက္ရွိသြားေစႏိုုင္ေၾကာင္း 
စဥ္းစားပါ။ အကယ္၍ သင့္ “ရည္ရြယ္ခ်က္” သည္ 
(ေစ်းႏႈန္းအား အလြန္အမင္း ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ 
ၿပိဳင္ဖက္အား ေစ်းကြက္မွ ေမာင္းထုုတ္ပစ္ျခင္း အပါအ၀င္) 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈအား ဆန္႔က်င္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ 
ထိေရာက္မႈမရွိသည့္တိုငု္ တရားမ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေပသည္။ တစ္စံုုတစ္ရာ ေျပာဆိုုျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမတိုုင္မွီတြင္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ဦးစြာ ရွာေဖြပါ။  

 
7. သင့္ ေဒသခံ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္ျဖင့္ 

“ရွယ္ယာ ႀကိဳတင္ ရယူမႈမ်ား (down raid)” အား 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုုိ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ သင့္ ေဒသခံ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ဥပေဒအႀကံေပးမ်ား အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ႏိုုင္သူမ်ား 
စာရင္းအား အဆင္သင့္ထားရွိပါ။  

 
8. အကယ္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

ဆန္႔က်င္သည့္ အျပဳအမူတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမည္ဆုုိလွ်င္ 
၎တုုိ႔အျပင္ Brambles ပါ ရရွိ ခံစားရႏိုုင္ေသာ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားထံ အသိေပးထားပါ။ 
၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင့္ Brambles အား 
တရားဆုုံးျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျပဳလုုပ္မႈ အခ်ိဳ႕တြင္ 
ဒဏ္ေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ သိုု႔မဟုုတ္ ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတြက္ ကိုုယ္တိုုင္ တာ၀န္ယူရႏိုုင္ေပသည္။  

 
ဤဧရိယာအပိုုင္းတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအတြက္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါသိုု႔ ဆက္သြယ္ပါ။  
Sean Murphy၊ စီးပြားေရးအုုပ္စုု အေထြေထြ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခံ-  
တယ္လီဖုုန္း- +1 (770) 668.8217 
အီးေမးလ္- sean.murphy@brambles.com 
သိုု႔မဟုုတ္ သင့္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအတြက္ ေဒသခံ ေဒသဆုုိင္ရာ 
အႀကံေပးအတိုင္ပင္ခံ။  
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၇  

က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခံဳမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီ  

က်န္းမာၿပီး လံုၿခံဳမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ေနရာျဖစ္ရန္ ႏွင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားမွ တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ နာမက်န္းျဖစ္မႈ 
သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အမ်ားျပည္သူမ်ားတုိ႔၏ က်န္းမာေရးကို ယိုယြင္းသြားေစျခင္းတို႔မွ 
တားဆီးျခင္း တို႔အား စီစဥ္ေပးရန္ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရန္မွာ 
Brambles ၏ မူ၀ါဒျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျခားေသာ လုပ္ငန္း 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း အလံုးစံုမ်ားထတဲြင္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈအား စံႏႈန္းထားၿပီး ဦးစားေပးထားပါသည္။  
 

Brambles သည္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ 
လံုး၀ကင္းရွင္းျခင္းရရိွေစရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြား ပါမည္ဟု 
ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္၊ ဆိုလုိသည္မွာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွေစျခင္းမ်ားမရွိ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္း က်င္အား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးမ်ား မျပဳေၾကာင္း 
ကိ ုဆိုလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျမင္ရူပါရံု၊ စံတန္ဖိုးႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား 
ႏွင့္ ကတိေပးခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်ထားသည့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ 
လံုး၀ကင္းရွင္းျခင္း ပဋိညာဥ္စာတမ္းသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ 
အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာအား 
ေလးစားလုိက္နာျခင္းမ်ား ေသခ်ာရွိေစရန္ အလပု္သမားမ်ား 
အားလုံးအား စီစဥ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ၿပီး Brambles 
၏၀က္ဆုိဒ္ေပၚတြင္လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
 

အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္အား 
အက်ိဳးထိေရာက္စြာႏွင့္ လံုေလာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ 
လိုအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ 
ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားတုိ႔ျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာ 
တပ္ဆင္ျဖည့္ထားျခင္းရိွရန္၊ ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳမႈအတြက္ မိမိတို႔၏ တာ၀န၀္တၲရားမ်ားအား 
ျပည့္၀စြာလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ Brambles မွ ေသခ်ာမႈရွိေအာင္ 
ျပဳလုပ္္သြားပါမည္ဟုလည္း ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။  
 

က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ကတိေပးလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အား အလုပ္၌ရိွေနစဥ္ သင့္ ကိုယ္ပိုင္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈအတြက္၊ ထိုနည္းတူ သင့္ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ပါ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳ ေစလိုပါသည္။ အလုပ္၏ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈရွိေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
လိုက္ေလွ်ာက္ရန္၊ ကုမၸဏီ၏ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္၏ 
အႏၲရာယ္ရွိမႈမ်ား၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား ႏွင့္ မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားတုိ႔အား သင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ 
မ်ားမွာ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ တာ၀န္၀တၲရား ျဖစ္ပါသည္။ လံုၿခံဳမႈအား 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အားလုံးတို႔အား သူ/သူမ၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ဗဟုသုတအသိအျမင္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အသံုးျပဳေစလိုပါသည္။  

ထို႔အျပင္ သင့္အား အလုပ္ လုပ္သည့္အခါ အလုပ္ႏွင့္ 
ေနရာတက်ျဖစ္သည့္ အေျခအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားေစလိုၿပီး 
သင့္ေတာ္မႈမရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ 
ေသရည္ေသရက္သုံးၿပီး သင့္ကိုသင္အား သို႔မဟုတ္ 
အျခားေသာသူမ်ားအား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္မျပဳရန္ ကိုလည္း 
ေသခ်ာေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ေစလိုပါသည္။  
 
ဤေပၚလစီအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ယူနစ္ တစ္ခုခ်င္းစီတို႔၏ 
တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအားလုံးတို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ စီစဥ္မႈျပဳလုပ္ေစလိုပါသည္-  
 
 ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ၊  
 လံုၿခံဳမႈအတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ 

ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း၊ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ထားျခင္း ႏွင့္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊  

 ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ႏွင့္ 
ယာဥ္မ်ားအား လံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ 
အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္း ျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည့္ 
စနစ္မ်ား၊  

 အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ၌ 
မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကုိ နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ၌ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊  

 အလုပ္သမားမ်ားအား မိမိတို႔၏ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ 
ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအား 
နားလည္ႏိုင္ရန္၊ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ 
ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္၊ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္း၏ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာ ပစၥည္းကိရိယာ ႏွင့္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာ စနစ္မ်ားပါ ေသခ်ာေစမည့္အေၾကာင္း 
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊  

 လုပ္ငန္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ သင့္ေလ်ာ္စြာ 
ႀကီးၾကပ္မႈျပဳျခင္း၊  

 က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ စနစ္မ်ား၊  

 ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈအား ျမႇင့္တင္အားေပးသည့္အထတဲြင္ 
စိတ္ပါ၀င္စားမႈႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားအား 
ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအား 
အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊  

 လံုၿခံဳမႈဆိငု္ရာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ႏွင့္ 
သေဘာေပါက္နားလည္မႈမ်ားအား တိုးျမႇင့္လာေစရန္အတြက္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကုိ 
အလုပ္သမားမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္း ႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈျပဳျခင္း၊  

 လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးအတြက ္
လံုေလာက္ေသာပံ့ပုိးမႈမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊  
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 သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း သင္တန္း ႏွင့္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ႏွင့္  

 အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးေပၚ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးျခင္း။  

 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအားလုံးတို႔ကုိသာလွ်င္ ေသခ်ာေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေစသည္သည္မဟုတ္ပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
အေယာက္စီတိုင္းတုိ႔အား သူ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းထတဲြင္ 
အေကာင္းဆုံးေသာ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ 
အသံုးခ်ၿပီး စီမံလည္ပတ္ေစလိုပါသည္။  
 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအားလုံးကုုိ ကာကြယ္တားဆီးႏုုိင္သည္  
 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အလားအလာ 
အေျခအေနမ်ားအားလုံးကို အကျဲဖတ္သတ္မွတ္ၿပီး 
ျဖစ္ပြားမႈတစ္ခုအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈရွိေသာ 
တိုင္းတာမႈမ်ားအား အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ေသာ 
က်င့္သံုးမႈမ်ား အားလုံးတို႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္။  
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပစၥည္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာ ပလာမ်ား၊ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ား စသည္တို႔ 
ႏွင့္ စပ္ဆက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားကုိ ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္။ 
အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူရွိရာ ေနရာမ်ားထဲတြင္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပါက ျပည္သူ႕အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအား 
ေဘးအႏၲရာယ္မသင့္ေစဘဲ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ေနသေရြ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ 
တာ၀န္ယူမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ၊  
 
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားအားလုံးထဲတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈဆိုင္ရာမ်ားကုိ ေပါင္းထည့္ၿပီး 
စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈျပဳရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ 
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာ 
ပလာမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားအား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ပံုစံသတ္မွတ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားထဲတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာအား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳရန္ 
ေသခ်ာမႈရိွေစပါ။  
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ႏွင့္ 
၀ယ္ယူသူမ်ားတုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈဆိုင္ရာမ်ား 
ေသခ်ာမႈရိွေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္စြာ 
လိုအပ္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ သင္တန္း ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားကုိ 
စီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။  
 

အလုပ္သမားမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ႏွင့္ ေပးသြင္းသူမ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမ်ားလည္း 
ပါ၀င္ေစရန္ ေသခ်ာေစရပါမည္။  
 
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
ေလးစားလုိက္နာျခင္း၊ ဤေပၚလစီအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ စနစ္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ 
ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားရပါမည္။  
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၈  

မတူကြဲျပားမႈဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒ  

၁။  မူ၀ါဒ၏ စပ္ဆက္အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈ  
 
Brambles ၏ ၀န္ခံခ်က္တာ၀န္၊ လုပ္ငန္းအစုရွယ္ယာစံတန္ဖိုုးမ်ား 
ႏွင့္ က်င့္၀တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အစရွိသည္တိုု႔သည္ 
၀န္ထမ္းမ်ား အားလုုံးထံသုုိ႔ မိမိတိုု႔၏ ေန႔စဥ္ လုုပ္ငန္းခြင္ ဘ၀၌ 
အသံုုးျပဳရန္အတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 
မူစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြဲကိုု ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။  
Brambles သည္ ေဘးကင္းလုုံၿခံဳမႈျဖင့္ မတူကြျဲပားေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား 
ႏွင့္ အဖြ႕ဲလုုိက္ေဆာင္ရြက္မႈ စိတ္ဓာတ္ရိွေစရန္ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။  
 
မတူကြျဲပားမႈသည္ Brambles ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မဟာနည္းဗ်ဴဟာ အတြက ္အေရးႀကီးလိုုအပ္ေသာ 
အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး၊ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ 
လုုုုပ္အားထုုအတြင္း မတူကြဲျပားမႈသိုု႔ ဘုုတ္အဖြ႕ဲ ႏွင့္ 
အလုုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဆာင္မႈအဖြ႕ဲတိုု႔၏ ကတိက၀တ္ျပဳမႈမ်ားကုုိ 
ထင္ဟပ္ေနသည္။  
 
ဘုုတ္အဖြ႕ဲ ၏မတူကြဲျပားမႈမ်ားအား ဘုုတ္အဖြ႕ဲ ေရြးခ်ယ္မႈ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ မ၀ူါဒေပၚလစီအတြင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
၂။  မတူကြျဲပားမႈဆုုိင္ရာ အျမင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္  
 
Brambles အေနႏွင့္ ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအား ေပးပိုု႔ေပးႏုုိင္သည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုုအား ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။  
 
မတူကြျဲပားမႈသည္ Brambles ၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈတြင္ 
အေရးပါေပသည္။ Brambles အေနႏွင့္ မတူကြျဲပားမႈအား 
တန္ဖိုုးထား ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ၎သည ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အား အခြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္-  
 

 ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကို ယေန႔တြင္သာမက 
အနာဂါတ္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊  

 ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုုးအေနျဖင့္ မိမိကိုုယ္ကို ု
တန္ဖိုုးရွိသည္ဟု ုခံစားရၿပီး၊ မိမိတိုု႔၏ အေကာင္းဆုုံးကိုု 
ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားႏိုုင္ေစရန္၊ ႏွင့္ 

 ျဖစ္ႏိုုင္သမွ် အက်ယ္ဆုံးေသာအရည္အခ်င္းေပါင္းစံုုသိုု႔ 
Brambles မ ွ၀င္ေရာက္ရယူႏုုိင္ေစရန္။  

 

၃။  မတူကြျဲပားမႈ၏ အဓိပၺါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ 
အက်ိဳးျပဳမႈမ်ား  
 
မတူကြျဲပားမႈဆိုုသည္မွာ အားလုုံး ပါ၀င္ျခင္းကို ုဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္ 
- ေနာက္ခံ၊ ႀကီးျပင္းလာပံုု၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ 
အစရွိသည့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အား အမ်ားႏွင့္မတူ တမူကြဲထြက္ေနေစသည့္ 
ကြဲျပားခ်က္မ်ား အားလုုံးကိုု အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။  
 
Brambles အေနျဖင့္ လူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၊ ခန္႔အပ္၊ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္၊ ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ လိင္၊ တိုုင္းရင္းသား၊ 
ႏိုုင္ငံသား၊ အဆင့္တန္း၊ အသားေရာင္၊ အသက္အရြယ္၊ 
လိင္တက္ဆက္ျပသမႈ၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ၊ ဘာသာေရး၊ 
အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးအျမင္ အစရွိသည္တိုု႔ 
မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ ၎တုုိ႔၏ ကြ်မ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္စြမ္း ႏွင့္ 
အရည္အခ်င္းတိုု႔ အေပၚတြင္သာလွ်င္ ၾကည့္ရႈရန္ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။  
 
မတူကြျဲပားသူမ်ား၏ လုုပ္အားထုုုုသည္ အရည္အခ်င္း၊ ဖန္တီးမႈ ႏွင့္ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုုးေသာ အရင္းအျမစ္ကိုု 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုုိင္မည္ဟုု ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ယံုုၾကည္ပါသည္။ ေနာက္ခံ ႏွင့္ 
ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳ မ်ိဳးစံုုကြျဲပားသည့္ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ 
ရႈေထာင့္အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွေနၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ားအား 
ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ေပး၍ ျပႆနာမ်ားအား 
ေျဖရွင္းေပးႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
မတူကြျဲပားမႈအား အားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အသစ္ေသာ 
အေတြးေခၚမ်ား ထုုတ္လုုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
အလားအလာအား တိုုးျမႇင့္ေပးႏုုိင္ၿပီး၊ ေျပာင္းလမဲႈအေပၚ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ လက္ခံက်င့္သံုုးႏိုုင္စြမ္းကုုိ 
တိုုးတက္ေစႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
ဆိုုလုုိသည္မွာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ကြ် ႏ္ုုပ္တိုု႔ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ ကြဲျပား 
ျခားနားေသာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ပိုုမိုု 
နားလည္သေဘာေပါက္လာ ႏိုုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ 
ေပးလာႏုုိင္မည္ျဖစ္ကာ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသိုု႔ 
အေကာင္းဆုုံးေသာ တံုု႔ျပန္ေပးအပ္မႈမ်ားကုုိ 
ျပဳလုုပ္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
မတူကြျဲပားေသာ လုုပ္ငန္းခြင္သည္ ပိုုမုုိ စိတ၀္င္စားမႈေကာင္းၿပီး၊ 
တည္ရွိေနသည့္၊ ထိုု႔ျပင္ အလားအလာရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
စြေဲဆာင္ႏုုိင္မည္ျဖစ္ကာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္လံႈ႕ေဆာ္မႈ ႏွင့္ 
ႏွစ္ျမွဳပ္မႈတိုု႔ကုုိ တိုုးတက္ေစႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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၄။  Brambles ၏ မတူကြျဲပားမႈမ်ား  
 
ႏိုုင္ငံတိုုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတိုုင္းတြင္ Brambles အေနႏွင့္ 
အေကာင္းဆုုံး အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ရရွိႏိုုင္ရန္ 
စြေဲဆာင္ႏုုိင္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ 
အလုုပ္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ 
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရိွဘဲ - စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈ ႏွင့္ လုုပ္ငန္းခြင္ 
စပ္ႏြယ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား အစရိွသည္တိုု႔အေပၚ အျခခံၿပီး 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလုုပ္အတြက္ အေကာင္းဆုုံးေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကုုိ 
ေရြးခ်ယ္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
အကယ္၍ သင့္ေတာ္လွ်င္ အလားလာရွိေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား 
ေဖာ္ထုုတ္၊ ေရြးခ်ယ္၊ အကျဲဖတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အား 
အကူအညီေပးရန္အတြက္ ျပင္ပ ေအဂ်င္စီမ်ားျဖင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Brambles အေနႏွင့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သိုု႔ေသာ အရည္အခ်င္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ ဆိုုင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ဆက္လက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္-  
 

 အထက္တန္း အလုုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအတြက္ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈဆိုုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၊  

 ေနာက္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈဆိုုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွင့္ 

 ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္မ်ား။  
 
ႏွစ္စဥ္ အေျခခံအေပၚတြင္ ဘုုတ္အဖြ႕ဲမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုုိ႔အေပၚ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္-  
 

 လုုပ္အားထုုအတြင္းရွိ အဆင့္မ်ားအားလုုံးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႏိႈင္းရ အခ်ိဳး၊  

 Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေရတိုု႔၏ 
အသက္အရြယ္၊ ႏိုုင္ငံသား ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ 
မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ေခတ္ေပၚေရစီးေၾကာင္းမ်ား၊  

 က်ား၊မ လိင္အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ႏိုုင္ငံသား ကြဲျပားမႈအတြက ္
တိုုင္းတာေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏိုုင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 
ႏွင့္ 

 ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားသုုိ႔ 
ရယူေအာင္ျမင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုုးတက္မႈမ်ား။  

 
Brambles ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မတူကြျဲပားမႈအား Brambles ၏ 
ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ အရာတစ္ခုုအျဖစ္ 
တန္ဖိုုးထားၿပီး စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳကာ ၎တုုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 
အေျပာအဆိုုမ်ားအားျဖင့္ လက္ေတြ႕ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အား 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္-  
 

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး အလံုုးစံုုပါ၀င္ေသာ လုပု္ငန္းခြင္ 
ပတ၀္န္းက်င္တစ္ခုုတြင္ မတူကြဲျပားမႈ၏ အေရးပါမႈအား 
တန္ဖိုုးထား၍ ပ်ိဳးေထာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္၊ 

 ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ သိုု႔မဟုုတ္ ႏိုုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ 
မွန္သမွ်အား လံုုး၀ သည္းခံမည္မဟုုတ္ေပ၊ 

 လုုပ္ငန္းခြင္-လူမႈဘ၀ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈ အပါအ၀င္ 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ 
တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္၊ 

 သင့္ေတာ္စြာ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုုင္းထံမွ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ 
တိုုက္တြန္းရရွိၿပီးသည့္ေနာက္ စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္မႈ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္သာလွ်င္ 
မူတည္ၿပီး အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ ဆိုုင္ရာ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုုးကိုု 
အေျခခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ 

 ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အလားအလာမ်ား ႏွင့္ Brambles 
တန္ဖိုုးမ်ားအေပၚ 
တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ျပသႏုုိင္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး 
ရာထူးတိုုးျမႇင့္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ 

 ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအား 
စြမ္းေဆာင္ရရွိႏုုိင္မည္ျဖစ္ေသာ လုုပ္ငန္း 
ပတ၀္န္းက်င္တစ္ခုုအား 
စီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 
 
Brambles ၏ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္းသည္ မိမိတိုု႔၏ 
လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကိုု 
တန္ဖိုုးထားသင့္ၿပီး၊ ၎တုုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
အေျပာအဆိုုမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚသိုု႔ 
သက္ေရာက္မႈရိွႏိုုင္သည္ကိုု သတိျပဳသင့္ေပသည္။  
 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုုံစမ္းေမးျမန္းမႈ 
မွန္သမွ်အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
ကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူထံသုုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးေစ လုုိပါသည္။  
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၉ 

ေငြစုလက္မွတ္မ်ား ကုုန္သြယ္မႈ မူ၀ါဒ  

ဤမူ၀ါဒသည္္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိပၺါယ္ေဖာ္ျပေပးထားသည့္ 
ေ၀ါဟာရမ်ား အခ်ိဳ႕ကုုိ အသုုံးျပဳထားသည္၊ ၎တုုိ႔အား အစ 
စာလုုံးအၾကီးျဖင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အဓိပၺါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ အဆုုံး၊ အပုုိင္း 
၆ တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။  
 

၁။  နိဒါန္း  
 

ဒါရိုုက္တာမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား Brambles 
အစုုရွယ္ယာမ်ားအား ေရရွည္ ကိုုင္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ 
တိုုက္တြန္းအားေပးထားသည္။ Brambles အား ASX ေပၚတြင္ 
စာရင္းသြင္းထားသည္၊ (ဆိုုလုုိသည္မွာ ၎၏ ရွယ္ယာမ်ားအား 
အမ်ားျပည္သူသိ ကုုန္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ဖလွယ္မႈျပဳေၾကာင္း 
ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္) ဤအျခင္းအရာသည္ အေရးႀကီးေပသည္၊ 
သိုု႔ေသာ္လည္း အဆိုုပါေဆာင္ရြက္မႈသည္ Brambles ရွယ္ယာမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားတြင္ အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈ မွန္သမွ်အား 
ျပဳလုုပ္ခ်ိန္၌ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။  
 

ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားတြင္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ အျခားေသာ 
ကုုမၸဏီမ်ား၏ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာမ်ား အာမခံမ်ားတြင္ 
“တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား” အစရွိသည္တိုု႔အေပၚ 
Brambles ၏ မူ၀ါဒအား သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤမူ၀ါဒ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-  
(a) “အတြင္းလူ သတင္းေပးျခင္း” (သိုု႔မဟုုတ္ “အတြင္းလူ 

သစၥာေဖာက္”) ဟု ုသိရွိထားသည့္ အျပဳအမူအား 
ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အကူအညီေပးရန္၊ ႏွင့္ 

(b) Brambles ၏ အထက္တန္း စီနီယာအရာရွိမ်ား ႏွင့္ 
၀န္ထမ္းေရးရာမ်ားအား တရားမ၀င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သလုုိျဖစ္ေစၿပီး၊ လူထုုသိုု႔ 
အသိမေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အသံုုးျပဳကာ မိမိကိုုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားသုုိ႔ စြေဲဆာင္ေခၚယူ ႏိုုင္ေသာ အႏၱရာယ္ပ်က္စီးမႈ 
အလားအလာရွိသည့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ Brambles 
အား ကာကြယ္ရန္။  

 

ဤအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား 
ၾသစေၾတးလ်တြင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ 
တရား၀င္လိုုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး တစ္စံုုတစ္ခုုေသာ 
ရႈေထာင့္ေနရာတစ္ခုုအထိ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။  
 

ဤမူ၀ါဒတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ ပါ၀င္ေပသည္-  
(a) မျဖစ္မေနလုုိက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ ႀကိဳတင္အတည္ျပဳ 

လုုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အပါအ၀င္ Brambles ၏ 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ား၌ အေပးအယ ူေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဆႏၵရွိေသာ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ 
လိုုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊  

(b) အျခားေသာ ကုုမၸဏီတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ 
ပုုဂၢိဳလ္ထံ၌ အဆိုုပါ ကုုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္သည့္၊ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္ေသာ၊ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ 
ကုုန္ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရွိေနေသာအခါတြင္ အဆိုုပါ အျခားကုုမၸဏီ၏ 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ 
တားျမစ္ခ်က္၊ ႏွင့္  

(c) ၾသစေၾတးလ်ရွိ အတြင္းလူ သတင္းေပးဆိုုင္ရာ ဥပေဒအား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၿခံဳငံုုေလ့လာခ်က္။ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ 
ဤဧရိယာအပိုုင္းမွ ဥပေဒတစ္ခုုလံုုးအား ၿပီးျပည့္စံုုစြာ 
ထုတ္ျပန္ထားရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေပ၊ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာအား 
ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။  

 

BRAMBLES သည္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီႏွင့္အညီ အေလးထား၍ 
အမွန္တကယ္ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳပါသည္။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးမွ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ ၎တုုိ႔၏ 
အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ယူဆမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အလုုပ္ရပ္ဆုုိင္းခံရမႈ ရလဒ္ 
ထြက္ေပၚေကာင္း ထြက္ေပၚေစႏုုိင္ပါသည္။  
 

ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ စီမံလည္ပတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္တြင္ 
ေမးခြန္းမ်ား တစ္စံုုတစ္ရာရွိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ကုုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးထံသိုု႔ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳသင့္ေပသည္-  
 

Robert Gerrard 
စီးပြားေရးအုုပ္စုု ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး 
Sydney, Australia  
တယ္လီဖုုန္း- +61 2 9256 5271 
အီးေမးလ္- robert.gerrard@brambles.com 
 
 

၂။  Brambles ေငြစုလက္မွတ္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား  
 

2.1  တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား  
 

ဤမူ၀ါဒသည ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားထံသိုု႔ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိေပသည္-  
(a) Brambles ၏ ဒါရိုုက္တာမ်ား ႏွင့္ ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး၊  
(b) Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြ႕ဲ၏ 

အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ တိုုက္ရိုုက ္အစီရင္ခံခ်က္မ်ား၊  
(c) ဆစ္ဒနီ (Gateway Building) ရွိ Brambles ရံုုးခ်ဳပ္မ်ားမွ 

၀န္ထမ္းေရးရာမ်ား အားလုုံး၊ သိုု႔မဟုုတ္ Brambles ၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သိုု႔မဟုုတ ္
အခန္းက႑အား ရရွိထားသည့္ အျခားေသာ Brambles 
ရံုုးခန္းမွ ၀န္ထမ္းေရးရာမ်ား၊  

(d) Brambles အလုုပ္အမွဴေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ သိုု႔မဟုုတ္ 
သက္ဆိုုင္ရာ Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဆာင္မႈအဖြ႕ဲ 
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အဖြ႕ဲ၀င္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴးမွ ဤမူ၀ါဒအရ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားသည့္ အျခား 
မည္သည့္ပုုဂၢိဳလ္မဆိုု၊ ႏွင့္  

(e) အထက္ (က) မွ (ဃ) အထိ၊ သိုု႔ေသာ္ အပိုုဒ္ ၂.၇ အရ 
မည္သည့္ပုုဂၢိဳလ္မဆိုုျဖင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား-  
(i) ၎တုုိ႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၊  
(ii) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ရွိ ၎တုုိ႔၏ ကေလးမ်ား 

မွန္သမွ် (လင္ပါ၊မယားပါ သားသမီးမ်ား အပါအ၀င္)၊  
(iii) ၎တုုိ႔ကုုိယ္စား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမွ 

စီမံခန္႔ခြလဲ်က္ရွိသည့္ ရန္ပံုုေငြမ်ား အပါအ၀င္ ၎တုုိ႔၏ 
စာရင္းသြင္းထားရွိခ်က္မ်ား၊  

(iv) ၎တုုိ႔၊ ၎တုုိ႔၏ မိသားစုု၀င္ တစ္ဦးဦး သိုု႔မဟုုတ္ 
ကုုမၸဏီအား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ မည္သည့္မိသားစုုမဆိုု၏ 
အပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ဘ႑ာထိန္း သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္ရိွသူမ်ားျဖစ္သည္၊  

(v) အထက္ (i) မွ (iii) အထိတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
၎ပုုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္သူ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွန္သမွ် 
သိုု႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔ျဖင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္သူ ပုုဂၢိဳလ ္(သူ 
သိုု႔မဟုုတ္ သူ၏ ေနရာတြင္ေဆာင္ရြက္သူ)၊ ႏွင့္  

(vi)  ၎တုုိ႔ သိုု႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔၏ မိသားစုုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 
ကုုမၸဏီ။  

ဤပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအရ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ား 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။  
 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ား၏ အမည္မ်ား ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားအား 
အခ်ိန္ႏွင့္အမ်ွ Brambles ၏ အစုုရွယ္ယာ 
စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းတြင္ ေထာက္ပံ့ထားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၊ ထိုု႔ျပင္ အတြင္းလူသတိေပးဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္ 
ႏွင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအား စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။  
 

၂.၂  အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ား  
 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
မရရိွႏိုုင္ေသာ Brambles သိုု႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၎တုုိ႔၏ လက္၀ယ္အတြင္း 
ပိုုင္ဆိုုင္ထားခ်ိန္၌ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာအာမခံမ်ားတြင္ 
အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ မျပဳလုုပ္ရေပ။ 
(သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ရရွိခ်ိန္တြင္ 
ဆံုုးျဖတ္မႈ ျပဳရန္ အေျခအေနအမ်ားအား ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ 
အပိုုင္း ၅.၁ ေနာက္ဆုုံး စာပိုုဒ္တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။)  
 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တုုိ႔ 
သတိျပဳမိခ်င္မွ သတိျပဳမိ မည္ျဖစ္ေသာ္ျငား ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
မရရိွႏိုုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိသည့္အခါတြင္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ 
အပိုုင္း ၃ ေအာက္မွ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားအား 
အေပးအယူ ေဆာင္ရြက္မႈသိုု႔ ရွင္းလင္းခ်က္အား 
ေပးအပ္ျခင္းခံရမည္မဟုုတ္ေပ။  
 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
အဖဲြ႕အစည္းမွန္သမွ်၏ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားျဖင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး အျခားသူမ်ားအား ေဘာက္ဆူးေပးျခင္း 
(ေအာက္ပါ စာပိုုဒ္ ၅.၁ (b)(iii) တြင္ ၾကည့္ရႈပါ) တြင္ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမျပဳရေပ။  
 
2.3  Brambles လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာမ်ားအာမခံမ်ားအား ေရတုုိ 
ကုန္သြယ္မႈမ်ား မျပဳရေပ  
 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားအား ေရတို ုသိုု႔မဟုုတ္ 
ထင္ေၾကးမွန္းဆသည့္ ကုန္သြယ္ မႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရိွရေပ။ ၎တုုိ႔သည္ Brambles 
ေငြစုလက္မွတ္မ်ားကုိ အနည္းဆံုုး ရက္ေပါင္း ၃၀ 
ကိုုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအျခင္းအရာသည္ ဤမူ၀ါဒ၏ အပိုုင္း 
၃ ေအာက္ရွိ ရွင္းလင္းခ်က္အရ အဆိုုပါ ေရာင္းခ်မႈအတြက္ 
ရရိွထားသည့္ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ခ်ီးျမင့္ခံရေသာ 
ဆုုခ်ီးျမင့္ေျမွာက္စားမႈ ရလဒ္အေနႏွင့္ ရရွိထားသည့္ Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ား၏ ေရာင္းခ်မႈမွန္သမွ်သိုု႔ 
သက္ေရာက္မႈမရိွေပ။ 
 
၂.၄  လႊဲေျပာင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား  
 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ Brambles 
လႊေဲျပာင္း ေျပာင္းလမဲႈမ်ားတြင္ ကုုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္မႈ 
မျပဳလုုပ္ရေပ။  
 
ဤအျခင္းအရာသည္ ဆုုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္ Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
ဆိုုလုုိသည္မွာ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
အရိပ္မုုိးေနေသာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မွန္သမွ်သိုု႔ 
၀င္ေရာက္ျခင္းမရိွေပ၊ သိုု႔မဟုုတ္ Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာအာမခံမ်ား၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုုးျဖင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ားသုုိ႔ ထိေတြ႕မႈမ်ားအား 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္း သိုု႔မဟုုတ ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရိွေနသည့္ ေထာက္ပံ့ထားျခင္း မရွိေသာ 
ဆုုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ားအား ေက်ာ္လြန္ၿပီး (ဖလွယ္မႈမ်ား၊ ငွားရမ္း၊သံုုးစြမဲႈ 
အျမင့္ဆံုုး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေကာ္လာမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
အျခားေသာ ရိပ္မုုိးေနသည့္ ထုုတ္ကုနု္မ်ား အစရွိသည္ကဲ့သိုု႔ေသာ) 
ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ ထုုတ္ကုုန္မ်ားအား 
ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေပ။ 
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၂.၅ Brambles အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေပၚ လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ 
အာမခံ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ေပးအပ္ျခင္း 

 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ၎တုုိ႔ 
ကိုုင္ေဆာင္ထားသည့္ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ား 
မွန္သမွ်အေပၚ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ေပးအပ္ျခင္း 
မျပဳရေပ။  

ဤစာပုုိဒ္သိုု႔ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုု၏ 
သမာရိုုးက် ဥပမာတစ္ခုုမွာ မာဂ်င္ ေခ်းေငြခ်ေပးမႈတစ္ခုုျဖစ္သည္။ 
ပံုုမွန္အားျဖင့္ မာဂ်င္ ေခ်းေငြခ်ေပးမႈဆိုုသည္မွာ အစုုရွယ္ယာမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ပိုုင္ဆိုုင္မႈဆိုုင္ရာ လံုုၿခံဳေရး အာမခံမ်ားအား 
ေခ်းငွားသူမွ ရယူႏိုုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေခ်းငွားေပးေသာ ေငြေၾကးမ်ားေအာက္ရွိ တစ္ခုု ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ 
ေခ်းေငြအတြက္ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံသည္ ၀ယ္ယူမႈျပဳေသာ အစုု 
ရွယ္ယာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈဆိုုင္ရာ လံုုၿခံဳေရး အာမခံမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ေခ်းငွားသူမွ ကိုုင္ေဆာင္သည့္ အျခားေသာ 
အစုုရွယ္ယာမ်ား ျဖစ္သည္။  
အမ်ားစုုေသာ မာဂ်င္ ေခ်းေငြခ်ေပးမႈမ်ားသည္ ငွားရမ္းေပးသူအား 
ေခ်းငွားသူထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ သိုု႔မဟုုတ္ 
အေၾကာင္းၾကားရန္ မလိုုအပ္ဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ေခ်းေငြခ်ေပးမႈအရ အစုုရွယ္ယာမ်ားအား 
ေရာင္းခ်ခြင့္ကိုုရရွိထားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဤအခြင့္အေရးအား 
တစ္စံုုတစ္ရာေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၄ 
နာရီအတြင္း က်င့္သံုုးမႈျပဳႏိုုင္ေပသည္။  
အကယ္၍ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ မာဂ်င္ 
ေခ်းေငြခ်ေပးမႈအား ထုုတ္ယူရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ အဆိုုပါ 
ေခ်းေငြအတြက္ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံခ်က္တြင္ Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဆိုုပါက 
ငွားရမ္းေပးသူသည္ အဆိုုပါ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားအား 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရာင္းခ် ေဆာင္ရြက္ေကာင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ 
သက္ဆိုုင္ရာ အခ်ိန္တြင္ ပိတ္သည့္ကာလ 
တစ္ခုုရိွေကာင္းရွိမည္ျဖစ္သည္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရိွႏိုုင္ေသာ 
Brambles သိုု႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လက္၀ယ္ 
ပိုုင္ဆိုုင္ေကာင္း ပိုုင္ဆိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအျခင္းအရာသည္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူအား ဤမူ၀ါဒကိ ုခ်ိဳးေဖာက္ရာ 
ေရာက္ရိွေစႏုုိင္ေပသည္။  
မာဂ်င္ ေခ်းေငြခ်ေပးမႈမ်ားသည္ Brambles 
အစုုရွယ္ယာမ်ားအေပၚတြင္ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ႏုုိင္ေသာ ပံုုမွန္ အေျခအေန 
တစ္ခုုျဖစ္ေသာ္ျငား ဤစာပုုိဒ္သည ္Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားအေပၚ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမွန္သမွွ်သိုု႔ 
သက္ေရာက္မႈရိွေပသည္။ အကယ္၍ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားအား ေခ်းေငြခ်ေပးမႈအတြက္ လံုုၿခံဳေရးအာမခံအျဖစ္ 
အသံုုးျပဳျခင္းမရိွပါက တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
မာဂ်င္ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ 
ေခ်းေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားအား 
ရယူေကာင္း ရယူႏိုုင္ဆျဲဖစ္သည္။ 

၂.၆  Brambles လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ အာမခံမ်ားအား 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုုပ္ အေပးအယူ 
ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မည္နည္း။  
 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ Brambles 
လံုုၿခံဳေရး ဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားအား အေပးအယူေဆာင္ရြက္ရန္ 
သင့္ေတာ္သည္ ့တစ္ခုုတည္းေသာ အခ်ိန္သည္ အဆိုုပါ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မွ အဆိုုပါ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သတိျပဳမိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
သတိမျပဳမိသည္ ျဖစ္ေစ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရိွႏိုုင္ေသာ 
အတိမ္းအေစာင္း မခံသည့္ ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိသည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။  
 
ဤေယဘုုယ်စည္းမ်ဥ္းအျပင္ေနာက္တစ္ခ်က္မွာမူ သက္ဆိုုင္ရာ 
ေငြေၾကးပုုိင္း ဆိုုင္ရာ အစီရင္ခံျပဳျခင္း ကာလ အဆံုုးသတ္မတိုုင္မွီ 
ခုုႏွစ္ရက္ေန႔ေျမာက္မွ စတင္ၿပီး ႏွစ္၀က္ သိုု႔မဟုုတ္ႏွစ္စဥ္ 
ရလဒ္မ်ားအား ပမာဏ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျပဳၿပီးေနာက္ 
ပထမေန႔ရက္ အဆံုုးအထ ိကာလအတြင္း Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမႈမ်ားတြင္ အေပးအယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားအား ခြင့္မျပဳထားေပ (ဆုုိလိုုသည္မွာ 
ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ေဖဖ၀ါရီလလယ္ခန္႔တြင္ 
ႏွစ္၀က္ရလဒ္မ်ားအား ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳၿပီးသည့္ေန႔အထိ၊ ႏွင့္ 
ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုုတ္လ လလယ္ခန္႔တြင္ တစ္ႏွစ္စာအျပည့္ 
ရလဒ္မ်ားအား ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈ ျပဳၿပီးသည့္ေန႔အထိ) 
(“အဆုုံးသတ္ပိတ္ပြ ဲကာလ”)။  
 
ကိစၥရပ္တစ္ခုုသိုု႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အတိမ္း အေစာင္းမခံေသာ၊ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တည္ရွိေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္အား 
ကုုန္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တားျမစ္ထားသည့္ အျခားေသာ 
ကာလမ်ားအားလည္း Brambles မွ ထုုတ္ျပန္ေကာင္း 
ထုုတ္ျပန္သြားေပမည္။ ဤအထူးသတ္မွတ္ဖန္တီးထားေသာ 
ကာလမ်ားအား အဆံုုးသတ္ပိတ္ပြဲ ကာလမ်ားျဖင့္ ေပါင္းၿပီး 
“တားျမစ္ထားသည့္ ကာလမ်ား” ဟူ၍ ေခၚဆိုုေပသည္။  
 
၂.၇  အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းသုုိ႔ ျခြင္းခ်က္ကန္႔သတ္မႈမ်ား  
 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
သက္ေရာက္မႈ မရိွေပ -  
(a) ရန္ပံုုေငြ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ စီမံခ်က္ဆုုိင္ရာ 

ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားအား တတိယ ပါတီအဖြ႕ဲတစ္ခုု၏ ဆံုုးျဖတ္မႈျဖင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ (Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာမ်ားတြင္သာလွ်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေသာ 
စီမံခ်က္ထက္ဆုုိင္လွ်င္) ရန္ပံုုေငြ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
စီမံခ်က္တစ္ခုုတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သိုု႔မဟုုတ္ အဆိုုပါ 
ယူနစ္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊  
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(b) ဘုုတ္အဖြ႕ဲမွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္အားရရွိထားသည့္ 
ခ်ိန္ကိုုက္အခ်ိန္ ႏွင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ တည္ေဆာက္မႈပံုုစံအား 
အစီအစဥ္မွ ဆံုုးျဖတ္ေပးသည့္ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံ 
၀ယ္ယူမႈအစီအစဥ္၊ ခြေဲ၀ ျပန္လည္ျမွဳပ္ႏံွမႈ အစီအစဥ္ ႏွင့္ 
တန္းတူညီမွ်ေသာ ၀င္ေရာက္ ျပန္လည္၀ယ္ယူမႈအစီအစဥ္ 
အစရွိသည္တိုု႔ ကဲ့သိုု႔ေသာ Brambles ၏ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံခ်က္မ်ား ကိုုင္ေဆာင္သူအားလံုုး သိုု႔မဟုုတ ္
အမ်ားစုုထံသုုိ႔ ျပဳလုုပ္ထားသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က ္သိုု႔မဟုုတ္ 
ဖိတ္ၾကားခ်က္တစ္ခုုေအာက္တြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
(အဆိုုပါ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားအား 
ရယူသင့္၊မရယူသင့္ႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
ထိုု႔ျပင္ ျငင္းပယ္မႈျပဳႏိုုင္ေသာ အခ်ိဳးက်ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
ကိစၥရပ္တစ္ခုု ေအာက္တြင္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား၏ ဟန္ခ်က္အား 
ေဆာင္ၾကဥ္းရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုုအပ္ေသာ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ ပါ၀င္ေပသည္)၊  

(c) လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားတြင္ အက်ိဳးခံစားရသည့္ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသိုု႔ ေျပာင္းလမဲႈ မရွိသည့္ 
ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚေသာ အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
(ဥပမာ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ တစ္ဦးမွ 
ကိုုင္တြယ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားအား အဆိုုပါ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ 
ပုုဂၢိဳလ္၏ ပင္စင္ ရန္ပံုုေငြ သိုု႔မဟုုတ္ အဆိုပါပုုဂၢိဳလ္၏ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ျဖစ္သည့္ အျခားေသာ စုုေဆာင္းမႈ 
အစီအစဥ္တစ္ခုုသိုု႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း)၊  

(d) တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 
ေငြထိန္းတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္ အခါတြင္ အပ္ႏွံမႈမွ Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားရွိ အေပးအယ ူေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားအား ေထာက္ပံ့ထားသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္-  
 (i) တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္သည္ အပ္ႏွံမႈ၏ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးမဟုုတ္ေပ၊ ထိုု႔ျပင္ 
(ii) တားျမစ္ထားေသာ ကာလတစ္ခုုအတြင္း 

ကုုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳရန္အတြက္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွန္သမွ်အား အျခားေသာ 
ေငြထိန္းမ်ားမွ၊ သိုု႔မဟုုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုုင္ရာ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ၏ 
အခ်ဳပ္အေႏွာင္မရွိဘဲ လႊတ္လပ္စြာ 
ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ႏွင့္ 

(iii) တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္သည္ အျခားေသာ 
ေငြထိန္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားထံသိုု႔ အတြင္းပိုုင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္သမွ်အား 
ဖြင့္ဟေျပာဆုုိျခင္းမျပဳေပ။  

(e) အကယ္၍ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 
လက္ခံမႈအား တာ၀န္ယူရန္ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ခံမႈျပဳရန္ 
ဆႏၵရွိသည္ဆုုိလွ်င္ သိမ္းယူထိန္းခ်ဳပ္မႈ တစ္ခုုမွ 
ေအာက္ပါတိုု႔ကုုိ ကမ္းလွမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္၊ 

(f) ခ်ီးျမႇင့္မႈတစ္ခုုအား က်င့္သံုုးေဆာင္ရြက္မႈ (သိုု႔ေသာ္လည္း 
က်င့္သံုုးမႈအၿပီးေနာက္ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္း မဟုုတ္ေပ)၊ အဆိုုပါ ခ်ီးျမႇင့္မႈ 
က်င့္သံုုးေဆာင္ရြက္သည့္ အဆံုုးသတ ္ေန႔စြသဲည္ 
တားျမစ္ထားသည့္ ကာလတစ္ခုုအတြင္း 
က်ေရာက္ေနသည့္အခါတြင္၊ Brambles အေနႏွင့္ 
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၾကာလင့္သြားသည့္ တားျမစ္ကာလတစ္ခုု 
အတြင္း ရွိေနသည့္အခါတြင္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
တားျမစ္ထားသည့္ကာလမ်ား 
ဆက္တိုုက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခါတြင္၊ ထိုု႔ျပင္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာသူ သည္ 
ထိုုသုုိ႔လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည့္အခ်ိန္၌ ခ်ီးျမင့္မႈအား 
က်င့္သံုုးရန္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရွိသည့္အခါတြင္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

(g) တစ္ဦးတည္းဆံုုးျဖတ္ထားျခင္းမဟုုတ္သည့္ 
ကုနု္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ခုုေအာက္တြင္ 
ကုုန္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳျခင္း၊ ၎အတြက္ ႀကိဳတင္ ေရးသား 
ရွင္းလင္းခ်က္အား စာပိုုဒ္ ၃.၁ အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔တြင္ 
ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သည္-  
 (i)  တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္သည္ 

အစီအစဥ္အတြင္းသိုု႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္အခါတြင္ 
သိုု႔မဟုုတ္ တားျမစ္ထားသည့္ ကာလတစ္ခုု အတြင္း 
အစီအစဥ္အား ျပင္ဆင္သည့္အခါတြင္၊ ႏွင့္  

(ii) ကုုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္သည္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္အား 
ကုုန္သြယ္မႈျပဳမည့္ပုုံစံ၊ အခ်ိန္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ကုုန္သြယ္မႈျပဳ၊မျပဳတိုု႔ အေပၚ လႊမ္းမိုုးမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
တစ္ဦးတည္းဆံုုးျဖတ္မႈ အစရွိသည္ မွန္သမွ်ကို ု
က်င့္သံုုးရန္ ခြင့္မေပးသည့္အခါတြင္။  

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ကုုန္သြယ္မႈ 
အစီအစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းခ်င္မွ ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္၊ 
ကုုန္သြယ္မႈအစီအစဥ္အတြင္း ၎တိုု႔၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္း 
သိုု႔မဟုုတ္ ေျပာင္းလခဲ်င္မွ ေျပာင္းလမဲည္ျဖစ္သည္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ပါက စာပိုုဒ္ ၃.၂ အရ ျခြင္းခ်က္ 
အေျခအေနမ်ားထက္ဆုုိင္လွ်င္ တားျမစ္ထားသည့္ 
ကာလတစ္ခုု အတြင္း ကုုန္သြယ္မႈအစီအစဥ္အား 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေျပာင္းလျဲခင္းတိုု႔ကိုု 
ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္ေပသည္။ 

 
၂.၈   ျပင္ပ အႀကံေပးမ်ားျဖင့္ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား  
 
Brambles အတြက ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
အႀကံေပးျခင္း၏ ရလဒ္တစ္ခုု အေနႏွင့္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည္မွာ 
Brambles သိုု႔ ျပင္ပမွ အႀကံေပးမ်ားသည္ Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ 
အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ ကုုန္ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိုု႔ ၀င္ေရာက္ရယူေကာင္း 
ရယူႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။  
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ဤျပင္ပမွ အႀကံေပးမ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီျဖင့္ အက်ံဳး၀င္မႈ 
မရိွသည့္အခါတြင္ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ အဆိုုပါ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အက်ံဳး၀င္သည့္ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈ ဆိုုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသုုိ႔ အဆိုုပါ 
ျပင္ပ အႀကံေပးမ်ားအား ၀င္ေရာက္ေစရန္ Brambles ၏ မူ၀ါဒအရ 
လိုုအပ္ေပသည္။  
 
 

၃။  ကုုန္သြယ္မႈဆုုိင္ရာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား  
 

၃.၁  ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ရယူျခင္း  
 

Brambles ရွိ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားတြင္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ ပုုဂၢိဳလ္၏ အေပးအယူ ေဆာင္ရြက္မႈ 
တစ္စံုုတစ္ခုုမတိုုင္မီွတြင္ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားထံမွ 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ ဦးစြာ ရယူ ရမည္ ျဖစ္သည္-  
(a) ဒါရိုုက္တာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴးအတြက္ 

ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ Brambles 
ဥကၠဌ (သိုု႔မဟုုတ္ ဥကၠဌမွ မအားလပ္သည့္ အခါတြင္ 
တြဲဖက္ဥကၠဌ၊ သိုု႔မဟုုတ္ အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္)၊  

(b) ဥကၠဌအတြက ္ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူသည့္ 
ကိစၥရပ္တြင္ တြဲဖက္ဥကၠဌ သိုု႔မဟုုတ္ 
အလုုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္  

(c) အျခားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွန္သမွ်အတြက္ 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူသည့္ ကိစၥရပ္တြင္မူ ကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴး။ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား 
ေပးအပ္ျခင္းမတိုုင္မွီတြင္ ကုုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴး အေနျဖင့္ 
ဥကၠဌ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ဒါရိုုက္တာထံမွ 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ရွာေဖြရယူမည္ျဖစ္သည္။  

 

ဤတာ၀န္၀တၱရားအား အခ်ိန္ႏွင့္အမ်ွွ 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  
 

သံသယျဖစ္ပြားမႈအား ေရွာင္ရွားရန္အလိုု႔ငွာ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူအေနႏွင့္ မည္သည္ ့ခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ားကုုိမဆိုု 
က်င့္သံုုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမတိုုင္မွီတြင္ 
ဤေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအား 
လိုုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။  
 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္သည္ (ခ်ီးျမင့္မႈတစ္ခုုခုုအား 
က်င့္သံုုး ေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအ၀င္) Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားအား အေပးအယ ူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုုပ္ျခင္း မရိွရေပ၊ 
ဤစာပုုိဒ္ ၃.၁ ေအာက္တြင္ လိုုအပ္ေသာ 
ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္အား ေရးသားထားသည့္ (အီးေမးလ ္
အပါအ၀င္) သက္ေသ အေထာက္အထားျဖင့္ရရိွေသာ 
အခ်ိန္အထိျဖစ္သည္။ Brambles အေနႏွင့္ မည္သည္ ့
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွ မေပးဘဲ ၎တစ္ဦးတည္း 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏိုုင္သည္၊ သိုု႔မဟုုတ ္
ျငင္းဆိုုႏိုုင္ေပသည္။ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားတြင္စီမံ ေဆာင္ရြက္မႈအား ေတာင္းဆုုိျခင္းကိုု 

ခြင့္ျပဳေထာက္ခံရန္ ျငင္းဆိုုမႈသည္ အဆံုုးသတ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရွာေဖြေသာ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ ္အေပၚ 
ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။  
 
အကယ္၍ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ေပးခဲ့လွ်င္-  

(d) တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္သည္ 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား လက္ခံ ရရွိၿပီးသည့္ေနာက္ 
အလုုပ္ရက ္ရက္ေပါင္းႏွစ္ရက္အတြင္း ပံုုမွန္ 
အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏိုုင္သည္။ အကယ္၍ အဆိုုပါ 
အလုုပ္ရက ္ႏွစ္ရက္အတြင္း ရွင္းလင္းခြင့္ျပဳခ်က္ 
အေနအထား အေျပာင္းအလရဲွိခဲ့လွ်င္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္ထံသိုု႔ 
အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
အလုုပ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္းတြင္ မည္သည္ ့အေပးအယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈမွ မျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မွ အေပးအယူ 
ျပဳလုုပ္သြားရန္ ဆက္လက္ ဆႏၵရွိဆျဲဖစ္ပါက ဆက္လက္၍ 
ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ လိုုအပ္ေပမည္၊ 
ႏွင့္  

(e) ထိုု႔ေနာက ္အေပးအယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျပဳလုုပ္မွီတြင္ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္ေသာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမွ လယ္၀ယ္တြင္ ပိုုင္ဆိုုင္လာခဲ့လွ်င္ 
အဆိုုပါ ပုုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ မည္သုုိ႔ပင္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 
ရရိွထားေသာ္ျငား အဆိုုပါ အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈအား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေပ။  

 
မိမိအား အေပးအယူ မျပဳလုုပ္ရန္ ေျပာၾကားခ့ဲရသည့္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္သည္ ဤအခ်က္လက္အား 
အျခားသူမ်ားထံသိုု႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳရေပ။  
 
၃.၂ တားျမစ္ထားေသာ ကာလမ်ားအတြင္း 
ကုုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္မႈဆုုိင္ရာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား  
 
အကယ္၍-  
 
(a) စာပုုိဒ္ ၃.၃ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုုင္း၊ 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 
ျပင္းထန္ေသာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ အခက္အခဲအတြင္း 
ေရာက္ရိွေနခ့ဲလွ်င္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ စာပိုုဒ္ ၃.၄ အရ အျခားေသာ 
ျခြင္းခ်က ္အေျခအေနမ်ား ရွိေနခ့ဲလွ်င္ ႏွင့္ 

(b) ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္ေသာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္သမွ်အား 
လက္၀ယ္ ပိုုင္ဆိုုင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မွ စိုုးရိမ္စြာ 
ထုုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ့ဲလွ်င္၊ 
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စာပုုိဒ္ ၃.၁ အရ အခြင့္အာဏာရရွိထားေသာ သက္ဆိုုင္ရာ 
ပုုဂၢိဳလ္သည္ ၎၏ ဆံုုးျဖတခ္်က္ျဖင့္ ၊ စာပိုုဒ္ ၃.၁ ေအာက္တြင္ 
ေပးထားေသာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳမႈျဖင့္ တူညီသည့္ 
အေျခအေနမ်ားအရ ၊ တားျမစ္ထားေသာ ကာလတစ္ခုုအတြင္း 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္အား အေပးအယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ ေထာက္ခံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့လွ်င္။  
 
အေပးအယူျပဳရန္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ရွာေဖြလ်က္ရွိသည့္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာပုုဂၢိဳလ္သည္ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ 
ျပင္းထန္ေသာ ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ အခက္အခဲအတြင္း 
ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔၏ အေျခအေနမ်ားသည္ 
ျခြင္းခ်က္ျဖစ္ေနျပီး၊ အဆိုုပါ အဆိုုျပဳထားေသာ ေရာင္းခ်မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားအား 
ေရာင္း၀ယ္မႈသည္သာလွ်င္ တစ္ခုုတည္းေသာ ရရွိႏိုုင္သည့္ 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ စာပိုုဒ္ ၃.၁ အရ၊ 
သက္ဆိုုင္ရာ အခြင့္အာဏာပိုုင္ ပုုဂၢိဳလ္(မ်ား)ထံသုုိ႔ 
နား၀င္လက္ခံေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အဆိုုပါေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မွန္သမွ်အား ႀကိဳတင္ 
လက္ခံရရိွထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုု 
ျဖစ္ပ်က္ၿပီးေနာက္မွ ေပး၍ မရေပ။  
 
၃.၃  
 
အကယ္၍ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူတစ္ဦးထံတြင္ Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ မဟုုတ္ပါက 
ေက်နပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေရးေပၚ ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ 
ကတိက၀တ္ထားရွိမႈတစ္ခုုရွိေနခ့ဲလွ်င္ အဆိုုပါ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ 
အခက္အခဲအတြင္းသုုိ႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာဆုုိရလွ်င္ 
ထိုုသုုိ႔ေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္သည္ 
အဆိုုပါပုုဂၢိဳလ္မွ မိမိတာ၀န္အား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား မရွိခဲ့ျခင္း မဟုုတ္ပါက ျပင္းထန္ေသာ 
ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ အခက္အခဲအတြင္းသိုု႔ ပံုုမွန္အားျဖင့္ 
ေရာက္ရိွမည္မဟုုတ္ေပ။  
 
၃.၄  
 
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ျခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ား 
ရွိႏုုိင္ေပမည္-  
(a) တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူတစ္ဦးအား 

တရားရံုုးမိန္႔ၾကားခ်က္အရ လိုုအပ္ခဲ့လွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ ္တရားရံုုး 
ထုုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ (ဥပမာ - စစ္မွန္ေသာ 
မိသားစုုဆိုုင္ရာ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာကိစၥရပ္တစ္ခုုတြင္)၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာအာမခံမ်ားအား လႊေဲျပာင္းရန္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ အျခား အခ်ိဳ႕ေသာ အေရးႀကီးသည့္ 
ဥပေဒေရးရာ သိုု႔မဟုုတ္ စည္းမ်ဥ္းဆိုုင္ရာ 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ္  

(b) Brambles ဥကၠဌ သိုု႔မဟုုတ္ (ဥကၠဌမွ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရိွလွ်င္) အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္မွ 
ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟုု ယူဆသည္ ့အျခားေသာ 
အေျခအေနမ်ားရိွေနခ့ဲလွ်င္။  

 
 
၄။  အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္  
 
၄.၁  
 
ဒါရိုုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားမွ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားတြင္ သိုု႔မဟုုတ္ အထက္ စာပိုုဒ္ 
၂.၁(င) တြင္ စာရင္းျပဳစုုထားသည့္ ၎တုုိ႔၏ ဆက္သြယ္ပုုဂၢိဳလ္မ်ား 
တစ္စံုုတစ္ရာ၏ အက်ိဳးစီးပြားတြင္ ေျပာင္းလမဲႈ 
တစ္စံုုတစ္ရာျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ အလုုပ္ရက ္ႏွစ္ ရက္အတြင္း 
ကုုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးထံသိုု႔ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးရန္ 
လိုုအပ္ေပသည္။  
 
ဤအျခင္းအရာသည္ Brambles အား 
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုုိ လက္ခံရရိွၿပီးေနာက္၊ 
အလုုပ္ရက ္အဆံုုးသတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚရမည္ျဖစ္ေသာ 
အက်ိဳးစီးပြားတြင္ ေျပာင္းလမဲႈအား ASX သိုု႔ အေၾကာင္းၾကားႏိုုင္ရန္ 
အခြင့္ကိုုေပးသည္။  
 

အားလုုံးေသာ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ အျခား ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားတြင္ အေပးအယူ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မွန္သမွ်အား အဆိုုပါ အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈ 
သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ အလုုပ္ရက္ ငါးရက္အတြင္း ကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴးထံသိုု႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုုအပ္ေပသည္။  
 

သက္ဆိုုင္ရာ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ 
ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား၏ မိတၳဴမ်ားအား ကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴးထံမွ ရယူႏိုုင္ေပသည္။  
 

၄.၂  
 

စာပုုိဒ္ ၄.၁ အရ ေပးထားေသာ အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
သတိေပး အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားအား ေရးသားၿပီး 
(အီးေမးလ္ျဖင့္ အပါအ၀င္) ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴးထံသိုု႔ 
ေပးပုုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။  
 
 

၅။ အတြင္းလူ သတင္းေပးဆုုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။  
 

၅.၁  အတြင္းလူ သတင္းေပးဆုုိင္ရာအား တားျမစ္ခ်က္ 
 

အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေျပာရမည္ဆိုုလွ်င္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ အတြင္းလူ 
သတင္းေပးမႈအတြက္ အျပစ္ရိွေကာင္း ရွိႏိုုင္ေပသည္-  
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(က) အဆိုုပါ ပုုဂၢိဳလ္ထံတြင္ “အတြင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား” လက္၀ယ္ 
ပိုုင္ဆိုုင္ရွိထားလွ်င္ - ဆုုိလုုိသည္မွာ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
မရရိွႏိုုင္ေသာ၊ ထိုု႔ျပင္ အကယ္၍ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
ရရိွႏိုုင္ခဲ့လွ်င္လည္း ကုုမၸဏီ၏ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း သိုု႔မဟုုတ္ အဖိုုးအခ အေပၚတြင္ 
ရုုပ္ျဒပ္၀တၳဳဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုုင္ေျခရိွသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုုသည္ 
လံုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားတြင္ ပံုုမွန္အားျဖင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုုင္ရာ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုု အေပၚ လႊမ္းမိုုခဲ့လွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
လႊမ္းမိုုးႏိုုင္ေျခရိွခဲ့လွ်င္ အဆိုုပါ 
သတင္းအခ်က္အလက္အား ရုုပ္ျဒပ္၀တၳဳဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈရိွႏိုုင္ေျခ ရိွေၾကာင္း သတ္မွတ္ေပသည္၊ 
ဆိုုလုုိသည္မွာ ၎သည္ “ေစ်းႏႈန္း 
အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ” 
အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္၊ ထိုု႔ျပင္  
 
(ခ)  အဆိုုပါ ပုုဂၢိဳလ္သည္-  
(i) ကုုမၸဏီအတြင္း ေငြစုလက္မွတ္မ်ားအား 

ကိုင္တြယ္ျခင္း  
(ii) အျခား တစ္စံုုတစ္ဦးအား ကုုမၸဏီရွိ 

ေငြစုုလက္မွတ္မ်ား ကိုင္တြယ္ရန္ 
တိုုက္တြန္းအားေပးသည္၊ သိုု႔မဟုုတ ္
ေဆာင္ရြက္ေစသည္၊ 

(iii) အဆိုုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
အျခားေသာ ပုုဂၢိဳလ္ထံသိုု႔ တိုုက္ရိုုက္ျဖစ္ေစ၊ 
သြယ္၀ိုုက္၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ 
ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူမွလည္း အဆိုုပါ 
လက္ခံရရိွသူသည္ ေငြစုလက္မွတ္မ်ား 
ကိုင္တြယ္ႏိုု္င္ေျခရိွသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ ကုုမၸဏီ၏ 
ေငြစုုလက္မွတ္ ကိုင္တြယ္မႈကိုု 
အျခားတစ္စုုံတစ္ဦးအား 
ေဆာင္ရြက္ခိုုင္းေစႏုုိင္ေျခရိွသည္ကိုု သိရွိသည္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ သိရွိထားခဲ့သည္ 
(“ေဘာက္ဆူးေပးျခင္း”)။  

 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
ရရိွႏိုုင္ျခင္းအျဖစ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေစရန္အတြက္ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုုအပ္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ အေသးစိတ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္မ်ား ရွိေပသည္။ ဥပေဒအရ တာ၀န္ရွိမႈအား 
ဆံုုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေသးစိတ္ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုုခ်က္မ်ားသည္ အေရးၾကီးလ်က္ရွိစဥ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
ပါ၀င္ေသာ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ရရွိႏိုုင္ရန္ 
ေအာက္ပါတိုု႔ရွိသင့္ေပသည္-  
 အဆင္သင့္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏိုုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ပါ၀င္သင့္သည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

 ASX သိုု႔ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈ ျပဳခဲ့သင့္သည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ပါက 
ေငြစုုလက္မွတ္မ်ားတြင္ ပံုုမွန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈျပဳသည့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အာရံုုစူးစိုုက္မႈအား၊ ရရွိေပမည္ 

 သိုု႔မဟုုတ္ပါက အထက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္တြင္ 
ညႊန္းဆိုုထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွ 
ျပဳလုုပ္ထားသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားသည့္ 
ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ အဆံုုးသတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါ၀င္သင့္ေပသည္။  

 

၅.၂  ျပစ္ဒဏ္မ်ား  
 

အတြင္းလူ သတင္းေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုုျဖစ္သည္။  
 

အတြင္းလူ သတင္းေပးျခင္းဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္အား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ ပါ၀င္ေပသည္-  
(a) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ - $765,000 အထိရွိေသာ 

ဒဏ္ေၾကး ႏွင့္ ငါးႏွစ္ၾကာအထိ ေထာင္ဒဏ္၊ ႏွင့္  
(b) ကုမၸဏီတစ္ခုုအတြက္ - $7,650,000 အထိရွိေသာ 

ဒဏ္ေၾကး။  
 

ဤမူ၀ါဒ၏ လက္ရွိေန႔စြအဲရ ဤျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ေျပာင္းလႏဲိုုင္ေပသည္။ အတြင္းလူ သတင္းေပး၊ ထိုု႔ျပင္ 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အျခားေသာ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ား မွန္သမွ်သည္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုုးရံႈးမႈမ်ား 
မွန္သမွ်အတြက္ အျပင္လူထံသိုု႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္လည္း 
တာ၀န္ ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင္ ၾသစေၾတးလ် 
ေငြစုုလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေကာ္မရွင္မွလည္း 
အတြင္းလူ သတင္းေပးအား တရားမမႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတိုုင္း 
ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ 
သက္ဆိုုင္ပါက အတြင္းလူ သတင္းေပးအား 
အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုုအား စီမံခန္႔ခြေဲဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ျဖဳတ္ခ်ရန္ 
တရားရံုုး မိန္႔ၾကားခ်က္ကုုိ ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပမည္။  
 

၅.၃  အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ ေစ်းႏႈန္းဆုုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ဥပမာမ်ား  
 

အထက္တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္အား 
သရုုပ္ေဖာ္ျပသရန္ အလိုု႔ငွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔သည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားလူထုုသိရွိေစရန္ 
ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါက ေစ်းႏႈန္း အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေကာင္း 
သတ္မွတ္ခံရႏုုိင္ေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ ဥပမာမ်ား ျဖစ္သည္-  
(a) Brambles အေနႏွင့္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားအား အဓိက ၀ယ္ယူရန္ 

သိုု႔မဟုုတ္ စြန္႔လႊတ္ရန္ စဥ္းစားေနျခင္း၊  
(b) Brambles အား အဓိက ဥပေဒအရ အေရးယူခံရေနသည့္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊  
(c) Brambles ၏ အမွန္တကယ္ သိုု႔မဟုုတ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ 

ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေန သိုု႔မဟုုတ္ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ 
အေျပာင္းအလရဲွိမႈမ်ား၊  
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(d) သိသာထင္ရွားသည္ ့အသစ္ေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္မႈ၊  

(e) အဓိကက်သည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုမႈ တစ္ခုု သိုု႔မဟုုတ္ အစိုုးရ 
ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ခုုအား ရရွိႏိုုင္ေျခရိွျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ဆံုုးရံႈးႏိုုင္ေျခရိွျခင္း၊  

(f) အဆိုုျပဳထားသည့္ အစုုအျမတ္အေပၚ ခြေဲ၀ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ ခြေဲ၀ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား၊  

(g) အဆိုုျပဳထားသည့္ အသစ္ေသာ အစုုရွယ္ယာ ကိစၥရပ္မ်ား၊  
(h) ဒါရိုုက္တာ ဘုုတ္အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 

အထက္တန္း စီနီယာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအပိုုင္းတြင္ 
သိသာထင္ရွားသည္ ့ေျပာင္းလမဲႈမ်ား၊  

(i) ပံုုမွန္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သိုု႔မဟုုတ္ စာရင္းစစ္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 
(j) ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုု။  
 
၅.၄  ျပင္ပပုုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အေပးအယူေဆာင္ရြက္ျခင္း  
 
လူတစ္ဦးသည္ ေငြစုလက္မွတ္မ်ား အေပးအယူ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုု လက္ေတြ႕ အမွန္တကယ္ မျပဳလုုပ္ေသာ္ျငား 
Brambles ေငြစုုလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတြင္း 
သတင္းေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အျပစ္ရွိဆျဲဖစ္ေပသည္။ 
တားျမစ္ခ်က္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားအထိ 
တိုုးခ်ဲ႕ထားသည္-  
(a) မိသားစုု၀င္မ်ား၊ မိသားစုု လူယုုံမ်ား ႏွင့္ မိသားစုု ကုုမၸဏီမ်ား 

အစရွိသည္တိုု႔ ကဲ့သိုု႔ေသာ တာ၀န္လႊအဲပ္ထားသူမ်ား၊ 
ေအးဂ်င့္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေပးအယူျပဳျခင္း၊ ႏွင့္  

(b) ျပင္ပ ပုုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္း အား အေပးအယူျပဳရန္ 
ေသြးေဆာင္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ တိုုက္တြန္းျခင္း 
အစရွိသည္တိုု႔အပါအ၀င္ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားတြင္ ျပင္ပ ပုုဂၢိဳလ္အား 
အေပးအယူေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။  

 
၅.၅  မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရရိွထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  
 
လူတစ္ဦးသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္သုုိ႔ရရွိသည္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ မည္သည့္ေနရာမွရရိွသည္ ဆိုုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 
အေရးမႀကီးေပ - အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ရန္ Brambles ထံမွ ရယူဖိုု႔ရန္ မလိုုအပ္ေပ။  
 
၅.၆  ၀န္ထမ္း အစုုရွယ္ယာ စီမံခ်က္  
 
အတြင္း သတင္းေပးဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္သည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔သုုိ႔ သက္ေရာက္မႈ မရွိေပ-  
(a) ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၊ ႏွင့္  
(b) ဤေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအရ ရယူပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ား၊  
 

Brambles ၀န္ထမ္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ား အစုုရွယ္ယာႏွင့္ 
ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားလက္ေအာက္တြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ ၎၏ 
သက္ဆိုုင္ရာ ကိုုယ္ထည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်တိုု႔၏ 
Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာအာမခံမ်ား။  
 

ဆိုုလုုိသည္မွာ အတြင္းလ ူသတင္းေပးဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္သည္ 
(ဂရန္႔ေပးအပ္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ဆုုခ်ီးျမင့္မႈဆိုုင္ရာ ျပဳက်င့္မႈမ်ား 
အပါအ၀င္) Brambles ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အစုုရွယ္ယာႏွင့္ 
ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား မွန္သမွ်၏ လက္ေအာက္ရွိ 
မည္သည္၀့န္ထမ္းမဆိုု၏ Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ား 
ရယူပိုုင္ဆိုုင္မႈသိုု႔မူ သက္ေရာက္မႈမရိွေပ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း 
အတြင္းလူ သတင္းေပးဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္သည္ အဆိုုပါ 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ အစုုရွယ္ယာ သိုု႔မဟုုတ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ား လက္ေအာက္တြင္ ရယူႏိုုင္ေသာ Brambles ၏ 
ရွယ္ယာမ်ားအား အဆိုုပါ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အက်ိဳးဆက္ 
ဆက္လက္၍ ေရာင္း၀ယ္မႈမွန္သမွ်သိုု႔မူ ၾသစေၾတးလ်တြင္ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွမည္ ျဖစ္သည္။  
 

အတြင္းလူ သတင္းေပးဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္ 
သက္ေရာက္မႈရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ မည္သည္ ့
Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာအာမခံမ်ား မဆိုုအေပၚ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမွ ဆုုခ်ီးျမင့္မႈ ျပဳက်င့္မူမွန္သမွ်အတြက္ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအရ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ လိုုအပ္ေပသည္။  
 

၆  အျခားေသာ ကုုမၸဏီမ်ား၏ လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ 
အာမခံမ်ားအား အေပးအယူျပဳျခင္း 
 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ၎ထံ၌ အဆိုုပါ 
အဖြ႕ဲအစည္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္၊ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏုုိင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနသည့္အခါတြင္ အျခား မည္သည့္ 
ကုုမၸဏီ သိုု႔မဟုုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းမဆိုု၏ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံမ်ားအား အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈကိုု မျပဳရေပ။ Brambles 
ရွိ မိမိတိုု႔၏ ရာထူးအေနအထား ရလဒ္အျဖစ္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္၏ ပိုုင္ဆိုုင္မႈအတြင္း 
ေရာက္ရိွလာသည့္ အျခား ကုုမၸဏီ သိုု႔မဟုုတ္ 
အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
(ဥပမာ Brambles မွ အျခားေသာ အဖြ႕ဲအစည္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ကုုမၸဏီျဖင့္ ရုုပ္ျဒပ္၀တၳဳဆိုုင္ရာ စာခ်ဳပ္ သိုု႔မဟုုတ္ 
လႊေဲျပာင္းမႈတစ္ခုု အားညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ)၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 
အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုုခုု ျဖင့္ (ဥပမာ ကိုုယ္ပိုုင္ 
ကြန္ယက္တစ္ခုုအားျဖင့္) ေရာက္ရွိလာသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးေပၚသိုု႔ 
ဤတားျမစ္ခ်က္သည္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။  
 

၇။ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုုိမႈ  
 

ASX ဆုုိသည္မွာ ၾသစေၾတးလ် ေငြစုလက္မွတ္မ်ား 
ဖလွယ္ေဆာင္ရြက္ မႈ (Australian Securities Exchange) ကို ု
ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္။  
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ဆုုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား ဆုုိသည္မွာ Brambles ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အစုုရွယ္ယာ 
သိုု႔မဟုုတ္ ေရြးခ်ယ္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ခုုခုုအရ တစ္ခ်ိန္မဟုုတ္ 
တစ္ခ်ိန္တြင္ ခ်ေပးသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
အစုုရွယ္ယာ ခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
ရွယ္ယာအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။  
 
ဘုုတ္အဖြ႕ဲ ဆုုိသည္မွာ Brambles ၏ ဒါရိုုက္တာမ်ား ပါ၀င္ေသာ 
ဘုုတ္အဖြ႕ဲအား ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္။  
 
Brambles ဆိုုသည္မွာ Brambles လိမိတက္အား 
ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္။  
 
အဆုုံးသတ္ ပိတ္သည့္ကာလ ဆိုုသည္မွာ သက္ဆိုုင္ရာ 
ေငြေၾကးပုုိင္း ဆိုုင္ရာ အစီရင္ခံျပဳျခင္း ကာလ အဆံုုးသတ္မတိုုင္မွီ 
ခုုႏွစ္ရက္ေန႔ေျမာက္မွ စတင္ၿပီး ႏွစ္၀က္ သိုု႔မဟုုတ္ ႏွစ္စဥ္ 
ရလဒ္မ်ားအား ပမာဏ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ျပဳၿပီးေနာက္ 
ပထမေန႔ရက္ အဆံုုးအထ ိကာလအတြင္းအား ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္။ 
(ဆိုုလုုိသည္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ေဖဖ၀ါရီ 
လလယ္ခန္႔တြင္ ႏွစ္၀က္ရလဒ္မ်ားအား 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳၿပီးသည့္ေန႔အထိ၊ ႏွင့္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ 
ၾသဂုုတ္လ လလယ္ခန္႔တြင္ တစ္ႏွစ္စာအျပည့္ ရလဒ္မ်ားအား 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈ ျပဳၿပီးသည့္ေန႔အထိ)။  
 
အေပးအယူ သုုိ႔မဟုုတ္ အေပးအယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုုိသည္မွာ 
ေငြစုုလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ကုုိ 
ဆိုုလုုိျခင္း ျဖစ္သည္ -  
 
(a) သက္ဆိုုင္ရာ ေငြစုုလက္မွတ္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ 

ရယူျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း (ကိုုယ္တိုုင္ျဖစ္ေစ၊ 
ကိုုယ္စားလွယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ)၊  

(b)  သက္ဆိုုင္ရာ ေငြစုလက္မွတ္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထားရန္၊ 
ရယူရန္ သိုု႔မဟုုတ္ စြန္႔ေရာင္းရန္ အျခားသူတစ္ဦးအား 
ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ထိုုသိုု႔ျပဳရန္ 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုုျပဳျခင္း၊ သိုု႔မွမဟုုတ္  

 
(c) အကယ္၍ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား တစ္စံုုတစ္ဦးထံသုုိ႔ 
တိုုက္ရိုုက္ျဖစ္ေစ၊ သိုု႔မဟုုတ္ သြယ္၀ိုုက္၍ျဖစ္ေစ -အဆိုုပါ 
ပုုဂၢိဳလ္မွ အဆိုုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အသံုုးျပဳၿပီး 
စာပုုိဒ္ (က) သိုု႔မဟုုတ္ (ခ) တြင္ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္မည္ကို ုသိရွိလ်က္ျဖင့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ က်ိဳးေၾကာင္း 
သင့္ေလ်ာ္စြာ သိရွိထားၿပီးျဖစ္လ်က္ျဖင့္ - 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ုျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း။  
 

လႊဲေျပာင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆုုိသည္မွာ ကုုန္သြယ္ဖလွယ္မႈဆိုုင္ရာ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ တတိယပါတီအဖြ႕ဲမ်ားမွ 
ေပးအပ္ထားသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ အပါအ၀င္ 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ား၏ ကုုန္ေစ်းႏႈန္း ေရြ႕လ်ားမႈအေပၚ 
အေျခခံၿပီး ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈတစ္ခုုအား 
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ထုုတ္ကုုန္မ်ားကုုိ 
ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္၊ ထိုု႔ျပင္ အဆိုုပါ ေစ်းႏႈန္း ေရြ႕လ်ားမႈမ်ားျဖင့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေသာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ားသုုိ႔ ထိေတြ႕ မႈကိုု 
ကန္႔သတ္ျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ (ဖလွယ္မႈမ်ား၊ 
ငွားရမ္း၊သံုုးစြမဲႈ အျမင့္ဆံုုး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေကာ္လာမ်ား၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ရိပ္မိုုးေနသည့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အပါအ၀င္) ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ထုုတ္ကုုန္မ်ားလည္း 
ပါ၀င္ေပသည္။  
 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုုခ်က္အား စာပိုုဒ္ ၂.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။  
 
ဒါရုုိက္တာမ်ား ဆိုုသည္မွာ ဘုုတ္အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအား 
ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္။  
 
တားျမစ္ထားေသာ ကာလ ဆုုိသည္မွာ-  
(a) မည္သည္ ့အဆံုုးသတ္ ပိတ္သည့္ကာလမ်ားမဆိုု၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
(b) တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား 

ေရာင္း၀ယ္ကုုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည့္ 
အပိုုေဆာင္းကာလမ်ား ၊ ထိုု႔ျပင္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
မရရိွႏိုုင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုုသိုု႔ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ လူထုုထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈမျပဳသည့္ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနသည့္အခါ၌ 
Brambles မွ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ထုုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ 
အပိုုေဆာင္း ကာလမ်ား၊  

 
ေငြစုလက္မွတ္မ်ား ဆိုုသည္မွာ-  
(a) အစုုရွယ္ယာမ်ား၊  
(b) ေရရွည္အာမခံခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အေၾကြးဆိုုင္ရာ 

ေငြစုုလက္မွတ္မ်ား၊  
(c) အဆိုုပါ အစုုရွယ္ယာမ်ား၏ ယူနစ္မ်ား၊  
(d) အပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ လက္ခံရရွိမႈေျပစာမ်ား၊ 
(e) ဆုုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား၊ ႏွင့္  
(f) လႊေဲျပာင္း ေျပာင္းလမဲႈမ်ား။  
 
ေငြစုုလက္မွတ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ဆုုိသည္မွာ အာမခံမ်ား၊ ပိုုင္ဆိုုင္မႈ 
ထိန္းသိမ္းခြင့္မ်ား၊ ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ အေပါင္စာခ်ဳပ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ ္
အျခားေသာ ပိုုင္ဆိုုင္မႈဆိုုင္ရာမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ကုုိ 
ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္။  
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အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

Brambles ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ ဆက္လက္ႀကီးထြားမႈအတြက္ 
ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈသည္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ၿပီး ၎သည ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေပးေ၀သြားရန္ အဓိကက်ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အုပ္စုအားျဖင့္ အားေကာင္းေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အေလ့အထျဖင့္ 
ျမဳပ္၀င္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္ အစီအစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ 
ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ျပန္လွန္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏီွးေငြ 
ခြေဲ၀ခ်ထားရာတြင္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္၊ သေဘာတူထားသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတို႔၏ ရည္ရြယ္မ်ားအား ေသခ်ာစြမ္းေဆာင္ရာ၌ 
တိုးျမႇင့္ျခင္းအားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ 
ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္သည့္အခါတုိင္းတြင္ 

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္-  
 ေဘးအႏၲရာယ္ကိစၥမ်ားအား အဆင့္ခ်ျခင္း တို႔ျဖင့္ 

မေျပာင္းလေဲသာ လုပ္ပံုလုပ္နည္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
စိစစ္ျခင္း၊ သာမန္ နည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ 
စည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊  

 ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ အုပ္စု မ ွေတြ႕ႀကံဳလာသည့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြျဲခင္း (ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ယူနစ္ အဆင့္ ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း ပါ 
ပါသည္) ၊ 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းထတဲြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္အား ေျဖရွင္းရာတြင္ 
သေဘာတူညီမႈရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အဓိက 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈျပဳျခင္း၊ 

 အဓိက ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ သက္သာေစျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္ အစီအစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 
စီမံလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားတုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ 
ႏွင့္ 

 ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အေလ့အထျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္တတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲ ျမဳပ္၀င္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 

Brambles သည္ ဘုတ္အဖြ႕ဲမွ ပံုမွန္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈျပဳသည့္ 
အတြင္းပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစနစ္မ်ား ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ၿပီး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ တင္းက်ပ္ေသာ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အုပ္စု၏ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္အား ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ထံ ရရွိႏိုင္ပါသည္- 
 
Brett Hill 
စီးပြားေရး အုုပ္စုု ဒုုဥကၠဌ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ႏွင့္ အာမခံခ်က္ 
ဖုန္း- +1 (770) 668 8218 
အီးေမးလ္- brett.hill@brambles.com 
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ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ရပ္ 
အစီရင္တင္ျပျခင္းအတြက္ စီးပြားေရးအုပ္စု 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  

အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား 
(ကြန္ျပဳတာ၌မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ား အပါအ၀င္) 
အား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္း မ်ားပါ၀င္သည့္ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈမူ၀ါဒေပၚလစီ တစ္ခုအား ထုတ္ထားရန္ သင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအထ၌ဲ လိုအပ္သည္မ်ားကို 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈျပဳရပါမည္။ မ၀ူါဒအသီးသီးသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္ျပီး တရား၀င္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ရွိရပါမည္။  
 
မူ၀ါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ျဖင့္ အႀကံျပဳေထာက္ခံပါသည္-  
 
1) ၎တုိ႔အား ေရးသားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ 

အျခားေသာ သက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား (မိမိတို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္ကုိလည္း 
အခါအားေလ်ာ္စြာ လက္ခံရရွိရမည့္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္) 
အားလုံးထံသို႔ ျဖန္႕ေ၀ေပးထားရန္-  

 
2) “အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း” မ်ားသည္ 

အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးတြင္ ရွိေသာ 
ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး၊ ႏွင့္ မိတၲဴမ်ားႏွင့္ ယခင္က 
အီးေမးလ္အမွာစာမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လက္ျဖင့္ေရးသားထားသည့္မွတ္စုမ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မွတ္စာမ်ား 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းျပဳလုပ္ထားေသာ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိပါ 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားရန္-  

 
3) အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမည့္ 

ကာကြယ္မႈမ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ထားသည့္ 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိရန္ 
ႏွင့္ ေအာက္ပါစာရင္းျပဳစုထားသည္မ်ား ပါ၀င္ ပါသည္-  
 ဥပေဒအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳရမည့္ 

အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား၏စာရင္း (ဥပမာ၊ 
ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ 
ေပါင္းစည္းေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား၊ 
ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္အညီ အျမတ္အစြန္းရရိွျခင္းမ်ား ႏွင့္ 
အခြန္စည္းၾကပ္မႈစာရင္းမ်ား) ႏွင့္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းကာလ တစ္ခုခု၊ ထို႔အျပင္  

 ကုမၸဏီမွ မိမိတို႔၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရယူသိမ္းထားႏိုင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ မိမိ၏ 
ပိုင္ဆိုင္ရာပစၥည္းဥစၥာမ်ား (ဥပမာ၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 
ေျမယာ၊ ယာဥ္မ်ား၊ ေျမပုိင္ယာပိုင္မ်ား၊ အစရွိသည္ျဖင့္) 
အေပၚခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား။  

 
4) ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ထားႏိုင္သည့္ 

အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား (သို႔မဟုတ္ 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း အမ်ိဳးအစားမ်ား) ႏွင့္ 
ဆက္စပ္၍ ၎တုိ႔အား ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ျခင္းမျပဳမီအထိ 
ထိန္းသိမ္းမႈျပဳရမည့္ ထိန္းသိမ္းမႈ အခ်ိန္ကာလကို ေဖာ္ျပသည့္ 
မူ၀ါဒမ်ား၊  

 
5) ဤတြင္ အီးလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာ စာတိုမ်ားႏွင့္ 

အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း မိတၲဴမ်ားအား 
ျပဳစုျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အကယ္၍ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းသည္ ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ပါက 
ဓါတ္ျပားေပၚရိွ မိတၲဴမ်ား သို႔မဟုတ္ 
တိတ္ေခြမ်ားတြင္အရံသိမ္းထားသည္မ်ားကုိလည္း 
ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ရပါမည္။ အီးေမးလ္မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ 
အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း 
မိတၲဴမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာဖိုင္မ်ားႏွင့္ တိတ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိလည္း 
မူ၀ါဒေပၚလစီတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ထည့္ထားရန္ 
အားေပးတိုက္တြန္းလိပုါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ 
လိုအပ္သည့္အခါတြင္ ဥပေဒလက္ေအာက္ရွိ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထည္မ်ား၏ 
ဥပေဒေရးရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္ျပီး စာရြက္ျဖင့္မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
ထို႔ျပင္ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားသည္မ်ားကုိပါ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ခ်က္ တာ၀န္မ်ားအတိုင္း 
လိုက္နာထိန္းသိမ္းသြားရပါမည္။  

 
6) အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အီးေမးလ္ႏွင့္ 

မွတ္စုမ်ား ေရးသားသားသည့္အခါ ဂရုျပဳပါ၊ အေၾကာင္းမွာ 
၎တုိ႔သည္ မွားယြင္းေသာထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊  

 
7) ပံုတူၿပီးထပ္ေနေသာ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 

လက္ခံရရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း 
ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ရန္၊ စာရြက္စာတမ္းေရးသားသူ အေနျဖင့္ 
မူးရင္းအား ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရမည္အထိ 
သိမ္းဆည္းထားရန္ မူ၀ါဒေပၚလစီမွ တိုက္တြန္းထားပါသည္၊  
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8) ဖ်က္ဆီးရန္နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ၊ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရန္အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 
စကၠဴျမြင္းစက္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း) ကို 
သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားရန္၊ ႏွင့္  

 
9) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အဓိကက်ေသာ 

လူတစ္ဦးခ်င္းစီတို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ အားျဖင့္ 
မူ၀ါဒေပၚလစီအညီ ေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္။ ဤ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီမ်ားထဲမွ အနည္းဆံုးတစ္ဦးက 
ကြန္ျပဴတာထဲ၌ရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားအား 
အသံုးျပဳရာတြင္ ဗဟုသုတ အျပည့္အ၀ရွိေသာသူ ျဖစ္ရပါမည္။  

 
တရားေရးဆုိင္ရာ တရားစြဆုိဲျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ဥပေဒထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာမွ စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားကိစၥရိွ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား  
 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒေပၚလစီအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္ 
သို႔မဟုတ္ မျပဳသည္၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ တရားစြျဲခင္းမ်ားရွိသည့္အခါ 
သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအုပ္စုကုမၸဏီအား ဆန္႔က်င္မႈ ရွိလာသည့္အခါ 
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ 
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား ရွိသည့္အခါ၊ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား (အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္အားျဖင့္ 
သတင္းျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး မ်ားအပါအ၀င္) သည္ 
အျငင္းပြားမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း သို႔မဟုတ ္
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း ကာလတြင္ ရွိေနၾကာင္း ၎တုိ႔အား 
ဖက္ဆီးပစ္ျခင္း မျပဳရန္ သက္ဆိုင္သည့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလုံးတို႔အား ခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳရပါမည္။  
 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္  
 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း 
စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို 
ႏွစ္စဥ္ အတြင္းပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပဳလုပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ထုတ္လႊင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၂  
လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရးဆုုိင္ရာ 
မူ၀ါဒေပၚလစီ  
မူ၀ါဒေပၚလစီ ၿခံဳငုုံေလ့လာၾကည့္ရႈခ်က္  

မိသားစုု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ထုုိ႔ျပင္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ လူမႈအသုုိင္းအ၀ိုုင္းမ်ားျဖင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ား မွ်ေ၀ရန္အတြက္ လူမႈေရး 

သတင္းျပန္ၾကားေရးသည္ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိေသာ ကိရိယာ 

တစ္ခုုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုုိ႔ျပင္ ၎သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

စီးပြားေရးညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကုုိ လြယ္ကူေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း Brambles မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံပါသည္။ 

သုုိ႔ေသာ္လည္း လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးအား အသုုံးျပဳျခင္းသည္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ားကုုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစျပီး၊ ၎ႏွင့္အတူ 

အခ်ိဳ႕ေသာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ားကုုိလည္း 

သယ္ေဆာင္ထားေပသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၎တုုိ႔၏ လူမႈေရး 

သတင္းျပန္ၾကားေရး အသုုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈရိွေသာ 

ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ လမ္းညႊန္းေပးရန္ Bramlbes မွ 

ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား ထုုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုုမၸဏီ၊ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ား 

ႏွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ထုုိ႔ျပင္ ေပးသြင္းသူမ်ား အစရိွသူတိုု႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုုိ 

ကာကြယ္ရန္၊ Brambles သုုိ႔မဟုုတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ားသုုိ႔ 

ညႊန္းဆုုိ ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်သည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈဆိုုင္ရာ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ထုုိ႔ျပင္ 

သုုိ႔မွမဟုုတ္ပါက Brambles ၏ ၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္ ကုုိဓဥပေဒ၊ ၎၏ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုုိင္ရာ 

မူ၀ါဒေပၚလစီ အစရိွသည္တုုိ႔ႏွင့္အညီ လုုိက္နာမႈရိွေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ 

အစရိွသည္တုုိ႔ အတြက္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား 

ပံုစံထုတ္ေရးဆြထဲားျခင္းျဖစ္သည္။  

Brambles အုုပ္စုု လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရးဆိုုင္ရာ 

မူ၀ါဒေပၚလစီသည္ Brambles အတြက္ သိုု႔မဟုုတ ္၎၏ 

လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခုုအတြက္ အလုုပ္လုုပ္ 

ေပးလ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုုးထံသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။  

 

လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးဆုုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးဟုု ဆိုုရာတြင္ 

အင္တာနက္ေပၚတြင္ရိွသည့္ မည္သည့္ အမ်ိဳးအစား မဆိုုေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ 

လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုုးခ်မႈ ပံုုစံမ်ားအားလုုံး 

အစရွိသည္တိုု႔ကုုိ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

လြင့္တင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အားလံုုး ပါ၀င္ျခင္းကိုု 

ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္။ လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရး 

ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ပံုုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကၿပီး၊ သင္ သိုု႔မဟုုတ္ 

အျခားတစ္စုုံတစ္ဦး၏ ဘေလာ့ဂ္မ်ား သိုုမဟုုတ္ 

မိုုက္ခရုုိဘေလာ့ဂ္မ်ား (ဥပမာ- Twitter၊ Tumblr)၊ အေၾကာင္းအရာ 

ဆက္သြယ္မႈမ်ား (ဥပမာ- YouTube) ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ 

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကြန္ယက္ဆက္သြယ္မႈဆိုုဒ္မ်ား (ဥပမာ- 

Facebook၊ LinkedIn)၊ ဖိုုရမ္မ်ား ႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးမႈဆိုုင္ရာဘုုတ္ျပားမ်ား (ဥပမာ- Whirlpool၊ Google 

Groups)၊ အြန္လိုုင္း စြယ္စံုုက်မ္းမ်ား (ဥပမာ- Wikipedia) ႏွင့္ 

ဗာက်ဴရယ္ဂိမ္း ႏွင့္ လူမႈေရးကမ႓ာမ်ား (ဥပမာ- World of 

Warcraft၊ Second Life) အစရွိသည္တုုိ႔ ပါ၀င္၍ 

ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွေပ။  

လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရး အပလီေကးရွင္းမ်ားသည္ လွ်င္ျမန္စြာ 

ႀကီးထြားလာၿပီး ဆင့္ကေဲျပာင္းလလဲာလ်က္ရွိသည္။ 

မည္သည့္ပံုုစံပင္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေစ အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 

လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရး အပလီေကးရွင္းမ်ားအေပၚ 

ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ အက်ံဳး၀င္မႈရွိသည္။  
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Brambles သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူမႈေရး 
သတင္းျပန္ၾကားေရးဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီတစ္ခုုအား ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္ခ့ဲသနည္း။  

အမ်ားလူထုု ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ စာရင္းျပဳစုုထားသည့္ 

ကုုမၸဏီတစ္ခုု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ Brambles - ႏွင့္ 

ေျပာရမည္ဆိုုလွ်င္ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ား - သည္ အဖြ႕ဲစည္း အတြင္း 

ႏွင့္ ျပင္ပ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုး၌ မည္သည့္အရာမ်ားအား မည္သုုိ႔ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈျပဳမည္ဆုုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုုတစ္ခုုေသာ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ကိုု ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ Brambles 

မူ၀ါဒေပၚလစီအထတဲြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ အေျခခံမူသေဘာတရားမ်ား 

ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းခြင္က်င့္၀တ္ ကိုုဓဥပေဒ ႏွင့္ 

အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ လံုုး၀ကင္းရွင္းေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္း 

စသည္တို႔အပါအ၀င္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ သတင္းျပန္ၾကားေရးမ်ားတုိ႔အေပၚတြင္ 

သက္ေရာက္မႈရိွပါသည္။ အဆံုုးသတ္တြင္ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုုင္းသည္ သာလွ်င္ သူ သိုု႔မဟုုတ္ သူမ 

အြန္လိုုင္းေပၚတြင္ လြင့္တင္သည္မ်ားအတြက္ 

တာ၀န္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုုင္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအား 

ဖန္တီးျခင္းမတိုုင္မီွတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳရန္ လိုုအပ္ေပသည္။ သင့္ 

အျပဳအမူတစ္စံုုတစ္ရာသည္ သင့္ အလုုပ္ကိုုင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 

လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေျပာင္းျပန္ 

သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့လွ်င္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ 

ေပးသြင္းသူမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ Brambles ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ 

ကုုမၸဏီမ်ားကုုိယ္စား လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိသည့္ 

ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ေျပာင္းျပန္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ခံရႏုုိင္ၿပီး၊ 

အလုုပ္ရပ္ဆိုုင္းခံရမႈအထိပါ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနႏိုုင္ေၾကာင္း 

သတိျပဳပါ။ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ အမွတ္အသားမ်ား၊ 

ႏိုုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ၊ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ 

အလားတူ မသင့္ေတာ္ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ဥပေဒမဲ့ေသာ အျပဳအမူ၊ 

သိုု႔မွမဟုုတ္ Brambles၊ ၎၏ ၀ယ္ယူသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 

ေပးသြင္းသူမ်ား အစရွိသည္တိုု႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္း 

ရမည္ျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 

လုုပ္ငန္းခြင္ဆိုုင္ရာ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ား အစရွိသည္တိုု႔ကိုု 

အသိေပးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ေနႏုုိင္သည့္ မသင့္ေတာ္ေသာ 

လြင့္တင္မႈမ်ားအား သည္းခံမည္မဟုုတ္ေ။  

ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား တစ္စုုံတစ္ဦးမွ 
ခ်ိဳးေဖာက္ခ့ဲပါက မည္သုုိ႔ ျဖစ္လာႏုုိင္သနည္း။  

ဤမူ၀ါဒေပၚလစီႏွင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ 

၀န္ထမ္းျဖစ္သ ူသိုု႔မဟုုတ ္၀န္ထမ္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမွစၿပီး အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမွ 

ရပ္ဆိုုင္းျခင္းအထိ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစႏုုိင္ပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ 

ကုုမၸဏီ သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး သိုု႔မဟုုတ္ 

တစ္ဦးထက္မကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တတိယပါတီအဖြ႕ဲမွ 

ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းတိုု႔ကုုိလည္း 

ရလဒ္ထြက္ေပၚေကာင္း ထြက္ေပၚလာေစ ႏိုုင္ပါသည္။  

ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္မွ 

ေထာက္ခံခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္

မွတ္ခ်က္မ်ား တစ္စံုုတစ္ရာအတြက္ socialmedia@brambles.com 

သိုု႔ အီးေမးလ္ ေပးပိုု႔ေကာင္း ေပးပိုု႔ႏိုုင္ေပသည္။ 

mailto:socialmedia@brambles.com
mailto:socialmedia@brambles.com
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လမ္းညႊန္ခ်က္ မူသေဘာတရားမ်ား 

ရုိေသေလးစားမႈရိွပါ - သင့္ စပ္တူလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ Brambles အားကုိယ္စားျပဳၿပီးအလုပ္ လုပ္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ ္၎၏ 

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား စသည္တုိ႔အေပၚတြင္ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈ ရိွပါ။ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးေစေသာ၊ ညစ္ညမ္းေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေသာ ျမင္သာေစသည့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ား၊ စပ္တူလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ ၀ယ္ယူသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေပးသြင္းသူမ်ားအား 

မတရားသျဖင့္ ခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္လည္း အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဗြီဒီယုိ သုိ႔မဟုတ္ 

ေအာ္ဒီယိုအသံဖမ္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းအား ေရွာင္ၾကည္ပါ။ ထုုိသုုိ႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ဥပမာမ်ားတြင္ တစ္စုုံတစ္ဦး၏ နာမည္ဂုုဏ္ သတင္းအား 

တမင္ရည္ရြယ္၍ ထိခိုုက္ေစေသာ ပုုိ႔စ္တ္လြင့္တင္မႈမ်ား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ အသက္ရြယ္ သုုိ႔မွမဟုုတ္ ဥပေဒ၊ ကုုမၸဏ ီ

မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ား မွန္သမွ် အစရိွသည္တုုိ႔အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အထီးက်န္ဆန္ေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ 

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုု ျဖစ္ေစႏုုိင္ေသာ ပုုိ႔စ္တ္လြင့္တင္မႈမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ႏုုိင္ေပသည္။  

အကယ္၍ အြန္လုုိင္းေပၚတြင္ရိွေနလွ်င္ အမ်ားသူငွာမွ သိရိွရယူႏုုိင္ေပသည္ - လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္မ်ား၊ ၀ယ္ယူသူမ်ား ႏွင့္ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ သင္ 

လြင့္တင္လုုိက္ေသာ အြန္လုုိင္းေပၚမွ အေၾကာင္းအရာသုုိ႔ မၾကာခဏ ၀င္ေရာက္ရယူႏုုိင္ေၾကာင္းကုုိ သတိရပါ။ အေကာင္းဆုုံးေသာ 

ျပဳက်င့္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုုအေနႏွင့္ Brambles မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိတုုိ႔၏ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရးစာမ်က္ႏွာမ်ားအား ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ 

စက္တင္အျပင္အဆင္သုုိ႔ သတ္မွတ္ထားရန္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ အျမင့္မားဆုုံးအဆင့္တြင္ ရွိေသာ ဆုုိဒ္မ်ားအားအသုုံးျပဳရန္ 

ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားသည္။ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈအား ထိန္းသိမ္းပါ - Brambles ႏွင့္ ၎ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ား၏ ေရာင္း၀ယ္ကုုန္သြယ္မႈဆုုိင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား၊ ထုုိ႔ျပင္ သီးသန္႔ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ၎၏ ၀ယ္ယူသူမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အစရိွသည္တုုိ႔အား 

လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းပါ။ ေရာင္း၀ယ္ကုုန္သြယ္မႈဆုုိင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ သီးသန္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဟုုဆုုိရာတြင္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 

ကုုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လက္ေတြ႕ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အစရိွသည္တိုု႔၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ၊ ထုုိ႔ျပင္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ ရလဒ္မ်ား 

အစရိွသည္တုုိ႔ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ဆုုိလိုုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဈးႏႈန္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အတြင္းပုိင္း အစီရင္ခံစာမ်ား၊ မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္အျခားေသာ 

အတြင္းပိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္ဆက္သည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ ခရီးသြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ခ်ိန္းဆုိခ်က္မ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႕ပိုင္နက္ထဲရပ္သိရြာသိမဟုတ္သည္မ်ား စသည္တုိ႔အား ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ ထုိ႔အျပင္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ 

သုိ႔မဟုတ္ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ ျပည္သူရပ္သိရြာသိမဟုတ္သည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ 

ေငြေၾကးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ဖြင့္ဟေဆာင္ရြက္မႈ ဥပေဒမ်ားအား ေလးစားသမႈျပဳပါ - လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အပါအ၀င္ စေတာ့ခ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 

လုုံၿခံဳေရး ဆုုိင္ရာ အာမခံမ်ားအား ၀ယ္ယူ သုုိ႔မဟုုတ္ ေရာင္းခ်ႏုုိင္ရန္အတြက္ အတြင္း သတင္းႏိႈက္ယူရန္ အျခားသူမ်ားအား “ေဘာက္ဆူး” ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ေသာ အျပဳအမူျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ အျပဳအမူသည္ Brambles ၏ လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာအာမခံမ်ား 

ေရာင္း၀ယ္ကုုန္သြယ္မႈဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီ သုုိ႔မဟုုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီအားလည္း 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္။  

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွပါ - သင့္ ဘေလာ့ဂ္၊ ၀က္ဘ္ဆုုိဒ ္သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကြန္ယက္ဆိုုဒ္မွတစ္ဆင့္ Brambles (သုုိ႔မဟုုတ္ 

လက္ေအာက္ခံကုုမၸဏီ) ၏ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္တစ္ခုုသိုု႔ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဖန္တီးျပဳလုုပ္သည့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုုိ သင့္ကုုိယ္သင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ 

ေဖာ္ထုုတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ အကယ္၍ Brambles (သုုိ႔မဟုုတ ္၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ားမွ တစ္ခုု) သည္ သင္ဖန္တီးလုုိက္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုု ျဖစ္ေနခ့ဲလွ်င္ သင္သည္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္ဆိုုေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း ပြင့္လင္းမႈရိွပါ၊ ထုုိ႔ျပင္ 

သင့္အျမင္မ်ားသည္ Brambles သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎၏၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 

၎တုုိ႔ကိုုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသူမ်ားအား ကုုိယ္စားျပဳျခင္းမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသခ်ာေစပါ။ သင္ သုုိ႔မဟုုတ္ Brambles (သုုိ႔မွမဟုုတ ္၎၏ 
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လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ား) မွ ေဆာင္ရြက္သည့္ အလုုပ္မ်ားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ အြန္လုုိင္းေပၚတြင္ ဘေလာ့ဂ္ သုုိ႔မဟုုတ ္

ပိုု႔စ္တ္လြင့္တင္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ ထုုတ္ေ၀သည့္အခါတြင္ “ဤဆုုိဒ္ေပၚတြင ္လြင့္တင္ထားသည့္ ပိုု႔စ္တ္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုုပ္ကုုိယ္ပိုုင္ျဖစ္ၿပီး၊ Brambles သုုိ႔မဟုုတ္ ၎၏ 

လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ား ၏ အျမင္မ်ားအား ထင္ဟပ္ျခင္းမရိွေပ” ဆုုိသည္ က့ဲသိုု႔ေသာ ျငင္းဆုုိခ်က္ ဆုုိင္ရာမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းသည္ 

အေကာင္းဆုုံးျဖစ္သည္။ 

အခြင့္အာဏာရိွသည့္ ေျပာေရးဆုုိခြင့္ရိွသူ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသာလွ်င္ ကုုမၸဏီ ကုုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္ - Brambles ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ 

ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီသည္ Brambles ၏ ကုုိယ္စား သတင္းျပန္ၾကားေရး၊ ေလ့လာသုုံးသပ္သူမ်ား ႏွင့္ 

အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသုုိ႔ ေျပာေရးဆုုိခြင့္ ရိွသူ ၀န္ထမ္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ေပးသည္။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရးမ်ားအား အသုုံးျပဳ၍ 

ေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ား အပါအ၀င္ ကုုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလုုံးသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ သင္သည္ Brambles ၏ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီအရ Brambles ကုုိယ္စား ေျပာေရးဆုုိခြင့္ရွိရန္ 

အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ အေျခအေနမွလြ၍ဲ သင့္ကုုိယ္သင္ ကုုမၸဏီ အတြက္ ေျပာေရးဆုုိခြင့္ရိွသူတစ္ဦးအျဖစ္ ကုုိယ္စားျပဳျခင္းမျပဳသင့္ေပ။  

သင္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီအျဖစ္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ - လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးအား အသုုံးျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ေသာ သင္၏ 

ပိုု႔စ္တ္လြင့္တင္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလုုံးအတြက္ လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည္မ်ား ထုုိ႔ျပင္ 

ပုုဂၢိဳလ္ေရးဆုုိင္ရာ ေစာင့္ထိန္းမႈမ်ားအား သင္ကုုိယ္တုုိင္ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္။  

အင္တာနက္ေပၚတြင္ “delete (ဖ်က္ပစ္သည္)” ဆုုိေသာ အရာမ်ား အမွန္တကယ္ မရိွေပ - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ သတင္းမ်ားအား 

လြင့္တင္ခ်ိန္တြင္ သင္သည္ ရိုုးသားမႈရိွၿပီး မွန္ကန္တိက်မႈ ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ၊ ထုုိ႔ျပင္ အကယ္၍ အမွားယြင္းျပဳမိလွ်င္လည္း လွ်င္ျမန္စြာ 

ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳပါ။ သင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ယခင္ လြင့္တင္မႈ ပုုိ႔စ္တ္မွန္သမွ် ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းမႈရိွပါ။ အင္တာနက္သည္ 

အရာအားလုုံးနီးပါးအား စုုေဆာင္းမႈျပဳထားေၾကာင္း အမွတ္ရပါ။ သုုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ပစ္လိုုက္သည့္ ပိုု႔စ္တ္လြင့္တင္မႈမ်ားကုုိပင္လွ်င္ ရွာေဖြမႈ ျပဳႏိုုင္ေပသည္။ 

Brambles သုုိ႔မဟုုတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸၸဏီမ်ား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ျပိဳင္ဖက္မ်ား 

အစရိွသည္တုုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းေၾကာင္း သင္ သိရွိထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေကာလာဟလမ်ား မွန္သမွ်အား မည္သည့္အခါမွ် 

လြင့္တင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ 

လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရးမ်ားအား အသုုံးျပဳျခင္း - သင္၏ အလုုပ္ခ်ိန္ အတြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ 

ကိရိယာမ်ားျဖင့္ လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးမ်ား အသုုံးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊ မန္ေနဂ်ာမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ ကုုမၸဏ ီမူ၀ါဒေပၚလစီမ်ားျဖင့္အညီ 

တစ္သမတ္တည္းရွိသည့္ လုုပ္ငန္းျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ အရာမ်ားအတြက္မွလြ၍ဲျဖစ္သည္။ ကုုိယ္ေရးကုုိယ္တာ အသုုံးျပဳမႈအတြက္ လူမႈေရး ကြန္ယက္မ်ား၊ 

ဘေလာ့ဂ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ အြန္လုုိင္းကိရိယာမ်ားသုုိ႔ ကုုမၸဏီ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ား အသုုံးျပဳ၍ စာရင္းသြင္း၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။  

လက္စားေခ်တုုံ႔ျပန္မႈမ်ား မျပဳရေပ - ဤမူ၀ါဒေပၚလစီမွ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွသည့္ လြေဲခ်ာ္တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားအား အစီရင္ခံတုုိင္ၾကားသည့္အတြက္၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ 

စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္အတြက္ ၀န္ထမ္း တစ္စံုုတစ္ဦးအေပၚ အဆုုိးျမင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျပဳလုုပ္ျခင္းကိုု Brambles မွ 

တားျမစ္ထားသည္။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီမွ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည့္ လြေဲခ်ာ္တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားအား အစီရင္ခံတုုိင္ၾကားသည့္အတြက္၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုုတြင္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္အတြက္ အဆုုိပါ အျခားေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး အေပၚ လက္စားေခ်တုုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွန္သမွ်အား 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အလုုပ္ရပ္ဆုုိင္းခံရျခင္းအထိ အျပစ္ေပးခံရႏိုုင္ေပသည္။  

အာက္ေဖာ္ျပပါတုုိ႔သည္ အထက္ပါ မူ၀ါဒေပၚလစီျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ ဖတ္ရႈသင့္ေသာ “လုုိက္နာသင့္သည္မ်ား” ႏွင့္ “ေရွာင္ရွားသင့္သည္မ်ား” ကုုိ အႀကံျပဳထားသည့္ 

စာရင္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ အထက္ပါ မူ၀ါဒေပၚလစီႏွင့္တကြ ဤ “လုုိက္နာသင့္သည္မ်ား” ႏွင့္ “ေရွာင္ရွားသင့္သည္မ်ား” စာရင္းသည္ သက္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားလုုံးအား လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
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 လုုိက္နာသင့္သည္မ်ား   ေရွာင္ရွားသင့္သည္မ်ား 

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း ကုုမၸဏီ၏ 

ေရာင္း၀ယ္ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ သီးသန္႔ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ ၀ယ္ယူသူမ်ား ႏွင့္ 

ေပးသြင္းသူမ်ားမွ ပိုုင္ဆိုုင္သည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက ္

ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

စသည္တိုု႔ကုုိ ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳပါ။ အကယ္၍ 

သင္သည္ အဆိုုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသုုိ႔ 

၀င္ေရာက္ရယူ ႏိုုင္သည္ဆိုုလွ်င္ ၎တုုိ႔အား 

လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရး ဆိုုဒ္မ်ား မွန္သမွ်ေပၚတြင္ 

လြင့္တင္မႈမျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။  

 သင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ Brambles 

(သိုု႔မွမဟုုတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ား) မ ွ

ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

အစရွိသည္တိုု႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္မွ ပိုု႔စ္တ္လြင့္တင္ျခင္းမ်ား 

ျပဳလွ်င္ အစဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး၊ သင္သည္ 

၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈျပဳပါ။  

 သင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးဆိုုင္ရာအကာအကြယ္အတြက္ 

စက္တင္အျပင္အဆင္မ်ား မည္သုုိ႔ပင္ ျပဳလုုပ္ထားေသာ္ျငား 

လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးအတြင္း သင္ လြင့္တင္လိုုက္ 

သည့္ ပိုု႔စ္တ္မွန္သမွ်သည္ လွ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားႏိုုင္ေၾကာင္း 

သတိရပါ။  

 မိမိအမွားမ်ားအား ၀န္ခံပါ။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား 

ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ တစ္စံုုတစ္ရာအား သင္ ထုုတ္ျပန္မိခဲ့လွ်င္ 

သင့္မန္ေနဂ်ာထံသုုိ႔ ျဖစ္ႏုုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ အသိေပးပါ။  

 ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳၿပီး Brambles 

မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ားအား လိုုက္နာပါ။  

 သင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ လူမႈသတင္းျပန္ၾကားေရး 

စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ 

လံုုၿခံဳၿခံဳေရးအဆင့္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 

အႀကံျပဳပါသည္။  

 လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ား၊ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား 

သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား အပါအ၀င္ 

တစ္စံုုတစ္ဦးအေပၚ အႏိုုင္က်င့္ရန္၊ အရွက္ခြရဲန္ သိုု႔မဟုုတ္ 

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈျပဳရန္အတြက္ လူမႈေရး 

သတင္းျပန္ၾကားေရးမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳျခင္း။ 

 Brambles သိုု႔မဟုုတ္ ၎လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ား၏ 

ကုုန္ပစၥည္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

အစရွိသည္တိုု႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂုုဏ္သိကၡာ ထိခိုုက္ေစသည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား လြင့္တင္ျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ 

ေပးသြင္းသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဂုုဏ္သိကၡာ ထိခိုုက္ေစႏိုုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ 

လြင့္တင္ျခင္း။  

 Brambles ၏ ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲ Brambles 

လိုုဂိုုအမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ကုုန္သြယ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားတုုိ႔၏ 

ရုုပ္ပံုုမ်ား၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ ကုုမၸဏီ၏ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပိုု႔စ္တ္လြင့့္တင္မႈမ်ားမွ 

အျခားေသာ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ကို ုလြင့္တင္ျခင္း။  

 ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား 

အပါအ၀င္ မည္သည္ ့တတိယပါတီအဖြ႕ဲမဆိုုမွ Brambles ၏ 

ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အဆိုုးျမင္သေဘာ သိုု႔မဟုုတ္ အျပစ္တင္ သေဘာျဖင့္ 

ပိုု႔စ္တ္လြင့္တင္ထားသည္မ်ားကုုိ တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳျခင္း။ 

၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုုပါ အားလံုုးေသာ 

အေျခအေနမ်ားအား မိမိတိုု႔၏ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္ သိုု႔မဟုုတ္ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အဖြ႕ဲထံသုုိ႔ 

ရည္ညႊန္းလႊေဲျပာင္းတင္ျပမႈ ျပဳသင့္ၿပီး၊ ၎တုုိ႔မွ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြင့္ဟမႈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 

မူ၀ါဒေပၚလစီႏွင့္အညီ တံုု႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈ ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။  
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၃  

ေပးသြင္းသူဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီ  

ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားျဖင့္ 
တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ၊ ထိုု႔ျပင္ တန္ဖိုုးရွိေသာ တြဲဖက္ပါတနာတစ္ဦး 
ျဖစ္ေစရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္၊ မိမိတိုု႔၏ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ 
၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ပါ၀တ္ပတ္သက္သူမ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ 
မိမိတိုု႔ေနထိုုင္သည့္ လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းအား 
အက်ိဳးေဆာင္ေပးႏိုုင္သည့္ ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုုင္ရည္ ရွိေသာ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခုုအား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားရန္ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။ 
 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ခိုုင္မာ၍ 
အင္တိုုက္အားတုုိက္ရွိေသာ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ အေျခခံသည္ 
အလြန္ပင္ အေရးပါေပသည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ ေျပာင္းလေဲနေသာ 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္၍ 
အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေပးသြင္းသူမ်ားအေပၚတြင္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
မွီခုုိေနရသည္။  
 
Brambles တြင္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ လံုး၀ကင္းရွင္းေရး (Zero 
Harm) အား ေအာင္ျမင္ရရိွႏိုုင္ရန္ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွေစျခင္းမ်ားမရွိ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္း က်င္အား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးမ်ား မျပဳပါ ကို 
ဆိုလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀န္ခံခ်က္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အႏၲရာယ္မရိွမႈ ပဋိညာဥ္စာတမ္းထဲတြင္ ျပ႒ာန္း ထားပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ကိုမူ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
ကုုန္ၾကမ္းေထာက္ပံ့သူမ်ားအား ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
ေလးစားေထာက္ထားမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစလုိပါသည္။ 
 
Brambles အေနႏွင့္ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ 
မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ား မွတစ္ဆင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ ၎၏ 
လုပု္ငန္းခြင္က်င့္၀တ္ ကိုုဓဥပေဒ ႏွင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ 
လံုး၀ကင္းရွင္းေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္း မ်ားတုုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
မူစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ တန္ဖိုုးမ်ားအား လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ 
ပိုုမုုိ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိၿပီး လံုုၿခံဳအႏၱရာယ္ကင္းကာ 
ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုုင္ရည္ရွိေသာ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ 
အခ်ိတ္အဆက္မ်ားအား ေပးသြင္းသူမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္- 
 
 အားလုုံးေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား အဆိုုပါ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း တည္ရွိသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈ 
ျပဳသင့္ေပသည္၊ 

 ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ စီးပြားေရး စီမံလည္ပတ္မႈျပဳသည့္ 
ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ 
မွန္ကန္မွ်တစြာျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပဳရန္ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္၊  

 
 အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားအား လံုုး၀ 

လက္သင့္မခံေပးႏုုိင္ေပ။ မည္သည့္ ပါတီအဖြ႕ဲထံသိုု႔မွ် 
လာဘ္ထိုုးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အလားတူေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ လက္ခံရယူျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ရေပ။ အနည္းငယ္ 
မွ်ေသာ တန္ဖိုုးတစ္ခု၏ အထက္တြင္ရိွသည့္ မည္သည့္ 
လက္ေဆာင္မ်ားကုုိမွ် လက္ခံျခင္းမျပဳရေပ၊ 

 
 Brambles ၏ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား (ကုန္စည္တင္၊ 

သယ္ခင္းျပားမ်ား၊ RPC မ်ား ႏွင့္ ကြန္တိန္နာမ်ား) အား 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုု Brambles မွ ပိုုင္ဆိုုင္ ေၾကာင္း 
ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားမွ အသိအမွတ ္ျပဳပါသည္။ 
ေရးသား၍ အေသးစိတ္ 
သေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုုပ္ထားျခင္းမွလြဲ၍ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ေရာင္းခ်မည္မဟုုတ္ေပ၊ 
ထိုု႔ျပင္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ရယူမႈျပဳႏုုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔တြင္ ရွိသည္။  

 
 ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ အေျပာအဆိုုမ်ား ႏွင့္ 

အျပဳအမူမ်ား သည္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ႏွင့္အတူ အလုုပ္လုုပ္သည့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚ၊ ထိုု႔ျပင္ 
၎တုုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ေလးစားသမႈ ရွိေၾကာင္းကိုု 
ျပသသင့္ေပသည္။  

 ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားအေနႏွင့္ မတူကြျဲပားမႈ ႏွင့္ 
အလံုုးစံုု ပါ၀င္မႈ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုုအား ဖန္တီး၊ ထိန္းသိမ္းရန္ 
ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္၊ 

 
 ၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္ဆုုိင္ရာ ကိုုဓဥပေဒမွ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ 

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလုုပ္လုုပ္ရန္ 
အနည္းဆံုုးရွိရမည္ျဖစ္သည့္ အသက္အရြယ္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားမွ 
တူညီစြာ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္၊  

 
 ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနႏွင့္ ေဘးကင္းလုုံၿခံဳစြာ 

လုုပ္ကိုုင္ႏုုိင္ရမည္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ က်န္းမာေရး၊ 
ေဘးကင္းလုုံၿခံဳေရး ႏွင့္ လူမႈဖူလံုုျပည့္စံုုေရးတိုု႔တြင္ 
အေကာင္းဆုုံးေသာ စက္မႈလုုပ္ငန္းခြင္ဆိုုင္ရာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကိုု ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ ေလ့က်င့္အသံုုးျပဳသက့ဲသုုိ႔ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္လည္း ထိုုသိုု႔ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္၊  
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 ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမွ လံုး၀ကင္းရွင္းေရးဆိုုင္ရာ 
(Zero Harm) ကတိက၀တ္ထားရွိမႈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
မူစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားမွ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္။  

 
 ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၏ စီမံလည္ပတ္မႈမ်ား အားလုုံးသည္ 

သက္ဆိုုင္ရာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားလုုံးႏွင့္အညီ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အနည္းဆံုုးရွိသင့္ေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္း တစ္ခုု ျဖစ္သည္၊  

 
 ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ သဘာ၀ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈအျပဳအမူမ်ားအား 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း Brambles မွ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ ၎ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ 
အႏုုတ္သေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ 
အကူအညီေပးႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္၊  

 
 ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ 

သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခအား 
စီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ တက္ၾကြႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈရွိစြာ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏွင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
တာ၀န္ယူလုုိစိတ ္ရွိစြာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳရန္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္၊ ထိုု႔ျပင္ 

 
 ျမင့္မားေသာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုုင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္ စက္တာ အပိုုင္းမ်ားတြင္ မိမိတိုု႔၏ 
စနစ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ ဆိုုင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာေစႏုုိင္ေၾကာင္း သက္ေသ 
အေထာက္အထား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အဓိက 
ေပးသြင္းသူမ်ားအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ လိုုအပ္သည္။  

 
Brambles အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတိုု႔အား 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္-  
 
 ေပးသြင္းသူမ်ား၊ တဆင့္ခံ ကန္ထရိုုက္ စာခ်ဳပ္ 

ခ်ဳပ္ဆိုုထားသူမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆ ံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလုုံးတြင္ 
မွ်တမွန္ကန္၍ ရိုုးသားမႈရွိၿပီး၊ သေဘာတူညီထားသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေပးေခ်မႈမ်ားအား 
ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္၊။  

 
 ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

ရယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး 
သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ 
အသံုုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္၊  

 

 Brambles ႏွင့္ ၎၏ ေပးသြင္းသူမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ အုုိင္ဒီယာမ်ား မွ်ေ၀ေဆာင္ရြက္သြားႏိုုင္ေစရန္ 
တိုုက္တြန္း အားေပးႏိုုင္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္တစ္ခုုကို ု
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္၊  

 
 ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္သည့္ 

ေသာ့ခ်က္က်ေသာ မက္ထရစ္မ်ားအား ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္၍ 
အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ အစီရင္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္-  
– ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

ရယူေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အျပဳအမူ ႏွင့္ 
အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ 

– ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္။  

 
 ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

ကတိက၀တ္ျပဳမႈ ကို ုျပသႏိုုင္သည့္ ေပးသြင္းသူမ်ားအား ပိုုမိုု 
မ်က္ႏွာသာေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ ႏွင့္ 

 
 နည္းဗ်ဴဟာႀကြယ္၀ေသာ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ Brambles 

မွ စြန္႔စားရာက်လြန္းသည္ဟုု သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား အစရွိသည္တိုု႔၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု အကျဲဖတ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ 
သင့္ေတာ္ရာ တိုုင္းတာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္၊ 
အသံုုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု Brambles မွ ပံုုမွန္ 
အကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳသည့္အခါတြင္ ၎တုုိ႔အေနႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိၾကရန္ Brambles မွ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။  

 
Brambles ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီမံလည္ပတ္မႈဆိုုင္ရာ 
အဆင့္၌ အုုပ္စုုတစ္ခုုလံုုးအား ခ်ဳပ္ကိုုင္ လည္ပတ္ႏိုုင္သည့္၊ 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ႏိုုင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းဆိုုင္ရာ ဖြ႕ဲစည္းမႈေဘာင္မ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ 
ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ညႊန္တိုုင္းကိရိယာမ်ား 
အစရွိသည္ တိုု႔ကုုိ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုုမွ်သာမက 
Brambles ၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား မွ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လိုုအပ္ေသာ အေသးစိတ ္
အရင္းအျမစ္ဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒ ေပၚလစီမ်ားလည္း 
ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ အသံုုးမလိုုသည္မ်ား)။ 
 
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ 
စံုုစမ္းေမးျမန္းလိုုသည္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မွန္သမွ်ကိုု 
အစီရင္ခံတင္ျပသင့္ေပသည္။ အကယ္၍ သံသယရွိလွ်င္ မန္ေနဂ်ာ၊ 
စီးပြားေရး အုုပ္စုု အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ သိုု႔မဟုုတ ္
စီးပြားေရး အုုပ္စုု ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး အစရွိသည္တိုု႔ထံမွ 
အႀကံဥာဏ္ ရယူႏိုုင္ေပသည္။  
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ဤမူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွင့္ ၾကည့္ရႈ 
စစ္ေဆးမႈတိုု႔အတြက္ Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြ႕ဲတြင္ တာ၀န္ရွိေပသည္။  
 
ဤမူ၀ါဒအား ပံုုမွန္ သံုးသပ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ပထမအႀကိမ္ သံုးသပ္စစ္ေဆးမႈကို ၎၏ ကနဦး 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အၿပီးေနာက္ ၁၂ လအၾကာတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုုင္းမွစ၍ ႏွစ္ (၂) ႏွစ္ၾကာတုုိင္း တစ္ႀကိမ္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
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လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၄  

လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ဆန္႔က်င္ေရးဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒ  

ဤမူ၀ါဒ 
 

1.1 ဤ̔မူ၀ါဒေပၚလစီသည္-  
(a) လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုု႔ျဖင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး၊ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ႏွင့္ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အတြက္ အလုုပ္ 
လုုပ္ကိုုင္ေပးလ်က္ရွိသူမ်ား၏ 
တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကုုိ ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ 

(b) လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈဆိုုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သုုိ႔ သိရွိ၍ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အတြက္ 
အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေပးလ်က္ရွိသူမ်ားထံ 
အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ 
ေထာက္ပံ့ေပးသည္။  

(c) ဤမူ၀ါဒမွ “ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔” ၊ “ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏”၊ 
“ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ထံ” ႏွင့္ “Brambles” အစရိွေသာ 
ေ၀ါဟာရမ်ားသည ္Brambles လီမိတက္ ႏွင့္ 
၎၏ စီးပြားေရးအုုပ္စုု ကုုမၸဏီမ်ားကို ု
ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္ (“Brambles”)။  
 

1.2 သင္သည္ ဤမူ၀ါဒအား ဖတ္ရႈ၊ 
နားလည္သေဘာေပါကၿ္ပီး လိုုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္  

 

2. ဤမူ၀ါဒတြင္ မည္သူမ်ား အက်ံဳး၀င္ 
ပါ၀င္ပါသနည္း။  

 

ဤမူ၀ါဒေပၚလစီသည္ စီနီယာ 
အထက္တန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ ဒါရိုုက္တာမ်ား၊ 
၀န္ထမ္းမ်ား (အတည္ခန္႔၊ ပံုုမွန္ခန္႔၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
အစမ္းခန္႔ မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ)၊ အတိုုင္ပင္ခံမ်ား၊ 
ကြန္ထရက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုထားသူမ်ား၊ 
သင္တန္းေပးခံရသူမ်ား၊ ဒုုတိယတစ္ဆင့္ခံ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
အခ်ိန္ပိုုင္းလိုုက္ အလုုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေအဂ်င္စီ 
၀န္ထမ္းမ်ား၊ တတိယပါတီ အဖြ႕ဲ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေထာက္ပ့ံသူမ်ား၊ ေအးဂ်င့္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ကမကထျပဳသူမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိပါေစ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ျဖင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား (ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ အဆိုုပါ 
အားလုုံးေသာသူမ်ားအား “အလုုပ္သမားမ်ား” ဟုု 
ရည္ညႊန္းသြားမည္ျဖစ္သည္) အစရွိသည္တိုု႔ အပါအ၀င္ 
မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆိုုမွ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ကုုိယ္စား 
သိုု႔မဟုုတ္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အတြက္ 
အလုုပ္လုုပ္ေပးလ်က္ရွိေသာ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုုင္းအေပၚသိုု႔ 
သက္ေရာက္မႈရိွသည္။  

3. ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔၏ မူ၀ါဒ  
 
3.1 ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔သည္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ လုုပ္ငန္းမ်ားအား ရိုုးသားစြာ 

ႏွင့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမူျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
အေလ့အက်င့္မ်ားအား လက္သင့္မခံေပးႏုုိင္ေပ၊ ထိုု႔ျပင္ 
လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသိုု႔ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ 
လံုုး၀သည္းခံမည္မဟုုတ္ေပ။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈျပဳပါေစ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလုုံးအား 
ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေသာအလုပ္အကိုင္အားျဖင့္ မွ်တမွန္ကန္၊ 
ရိုုးသားေျဖာင့္မတ္မႈရွိစြာ အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုု႔ျပင္ 
လာဘ္စားမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရန္ 
ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိေသာ စနစ္မ်ားအား 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈျပဳေသာ ႏိုုင္ငံတစ္ခုုစီတိုုင္းရွိ 
ဥပေဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုုင္ရာ မႈေဘာင္မ်ားအား 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 

3.2 ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ႏွင့္အတူ 
စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ေသာသူတိုုင္းသည္လည္း 
လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအား 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုု တူညီစြာျဖင့္ လံုုး၀ 
သည္းခံမႈမျပဳရန္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ Brambles 
ကိုုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ မည္သည္ ့
တတိယပါတီအဖြ႕ဲမဆိုုျဖင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုုအတြင္းသိုု႔ 
၀င္ေရာက္ျခင္းမျပဳမီတြင္ Brambles အေနႏွင့္ 
ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္ရာ အဆင့္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္၍ 
တတိယပါတီ အဖြ႕ဲထံမွ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာမခံသေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကုုိ 
ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 

3.3 ဤမူ၀ါဒသည ္Brambles က်င့္၀တ္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ Walter 
ေပၚတြင္ လြင့္တင္ေဖာ္ျပထားေသာ လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ၊ 
ထို႔ျပင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္မႈမ်ား 
ျပဳမည္ျဖစ္သည့္ ၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္ဆုုိင္ရာ 
ကိုုဓဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Brambles ၀န္ခံခ်က္ 
ႏွင့္ စံတန္ဖိုုးမ်ား ႏွင့္အတူ ဖတ္ရႈမႈျပဳသင့္ေပသည္။  
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4. ဤမူ၀ါဒအတြက္ တာ၀န္၀တၱရား  
 

4.1 ဤမူ၀ါဒအား Brambles ဘုုတ္အဖြဲ႕မွ 
အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အမႈေဆာင္ 
အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Tom Gorman မ ွလာဘ္စားမႈ ႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုုင္ရာ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားအား 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Brambles ၏ 
ကတိက၀တ္ထားရွိမႈအား ျပသရန္အတြက္ ဤမူ၀ါဒအား 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ့ဲသည္။ Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြ႕ဲသည္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိ၊မရွိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ 
တာ၀န္ရိွၿပီး၊ ၎၏ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈဆိုုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္မွ 
တစ္ဆင့္ Brambles ဘုုတ္အဖြ႕ဲထံသိုု႔ 
အစီရင္ခံတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။  
 

4.2 Brambles သည္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အုုပ္စုုတစ္ခုုအား 
ဖြ႕ဲစည္းထားသည္၊ ၎အုုပ္စုုသည္ ပံုုမွန္ ေတြ႕ဆံုုမႈျပဳၿပီး 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား 
ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေယဘုုယ် အားျဖင့္ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈကိုု ႀကီးၾကပ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ 
စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ထိုု႔ျပင္ 
၎သည ္သက္ဆိုုင္ရာ ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားသုုိ႔ 
လံုုေလာက္မႈရွိစြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေၾကာင္း 
ေသခ်ာ ေစျခင္း အစရွိသည္တိုု႔အတြက္ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
 

4.3 လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုုတြင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမ်ား 
ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုုိ႔မွ မည္သည့္ သံုုးေယာက္မဆိုုမွ 
စုုေပါင္း၍ အစည္းအေ၀းျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေပသည္။  
 Brambles 

စည္းကမ္းလုုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
အရာရွိခ်ဳပ္ 
- Tracey Ellerson 

 Brambles EMEA ေဒသဆုုိင္ရာ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခံ  
- Dan Berry 

 Brambles အေမရီးကား ေဒသဆုုိင္ရာ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခံ  
- James Frye 

 Brambles အာရွ-ပဖိဖိတ္ ေဒသဆုုိင္ရာ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခံ  
- Shawn Galey 

 စီးပြားေရး အုုပ္စုု ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး  
- Robert Gerrard 

 စီးပြားေရး အုုပ္စုု အေထြေထြ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခံ  
- Sean Murphy 
 

လာဘ္စားမႈဆုုိင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုုသည္ 
တစ္ခ်ိန္မဟုုတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အထူး သိုု႔မဟုုတ္ 
အေထြေထြ အေျခအေနမ်ားအရ လိုုအပ္သည့္အတိုုင္း 
ယာယီ သိုု႔မဟုုတ္ အၿမဲတမ္းအေပၚတြင္ အေျခခံကာ 
အုုပ္စုုသိုု႔ အပိုုေဆာင္း အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား ေပါင္းထည့္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳေကာင္း ျပဳႏိုုင္ေပသည္။  

 
4.4 Brambles စည္းကမ္းလုုိက္နာမႈဆိုုင္ရာ အရာရိွခ်ဳပ္သည္ 

ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား 
ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၎၏ အသံုုးျပဳမႈႏွင့္ 
ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ႏွင့္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုု 
ႏွင့္ Brambles ဘုုတ္အဖြ႕ဲ ထံသုုိ႔ အဆိုုပါ ကိစၥရပ္မ်ား 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း အစရွိသည္တိုု႔အတြက္ 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ 
Brambles စည္းကမ္းလုုိက္နာမႈဆိုုင္ရာ အရာရိွခ်ဳပ္သည္ 
Tracey Ellerson ျဖစ္ၿပီး၊ ၎အား ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ 
အေသးစိတ္လိပ္စာမွာ-  
 
အီးေမးလ္- tracey.ellerson@brambles.com  
တယ္လီဖုုန္း- +1 (407) 649 4054  
 

4.5 မည္သည့္အဆင့္မဆိုုမွ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ႏွင့္ အထက္တန္း 
စီနီယာ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလုုံးသည္ မိမိတိုု႔၏ 
သက္ဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားအတြင္း ဤမူ၀ါဒအား 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွင့္ ၎တုုိ႔ထံသိုု႔ 
အစီရင္ခံ တင္ျပၾကသူမ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား 
သိရွိ၊ နားလည္သေဘာေပါက္ ၾကေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစျခင္း အစရွိသည္တိုု႔အတြက္ 
တာ၀န္ရိွေပသည္။  
 

5. လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆုုိသည္မွာ 
အဘယ္သုုိ႔နည္း။  

 
5.1 အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုုသည္မွာ 

မိမိကိုုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အမ်ားျပည္သူလူထုု 
သိုု႔မဟုုတ္ ပုုဂၢလိကရံုုးဌာနအား 
တလြအဲသံုုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။  
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5.2 လာဘ္စားမႈဆိုုသည္မွာ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ ပုုဂၢလိက စီးပြားေရးကူးသန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာတစ္ခုုမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သ ူ
အစရွိသည္တိုု႔မွ သက္ဆုုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
သိုု႔မဟုုတ္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုု၏ မသင့္တင့္ 
မေလ်ာ္ကန္ေသာ အျပဳအမူျဖင့္ 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈဆိုုင္ရာ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုမႈဆိုုင္ရာ၊ 
စည္းမ်ဥ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ သိုု႔မဟုုတ္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးဆိုုင္ရာ 
အက်ိဳးအျမတ္ တစ္စံုုတစ္ရာ ရရိွရန္အလိုု႔ငွာ 
ကမ္းလွမ္းသည့္၊ ကတိျပဳသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ မက္လုုံးတစ္ခုု သိုု႔မဟုုတ္ 
ခ်ီးျမႇင့္မႈတစ္ခုုကိုု ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအရ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရိွမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ ပုုဂၢလိက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမ်ား၏ 
လာဘ္ထိုုးမႈအား ညီတူညီမွ် တားျမစ္ထားခ်ိန္တြင္ 
ပထမေဖာ္ျပထားသည့္သူမ်ားျဖင့္ 
ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရာ၌ အထူးဂရုုျပဳ 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုုအပ္ေပမည္၊ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ 
အရာရွိမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္အခါတြင္ အထူး 
ျပစ္ဒဏ္မ်ား သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားသည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
ပိုုမုုိႀကီးေလးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အက်ိဳးဆက္ရလဒ္တစ္ခုုအေနႏွင့္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားသည္ 
အစိုုးရဆိုုင္ရာမ်ားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္အခါတြင္ ပိုုမိုု 
တင္းၾကပ္မႈရွိေပမည္ (ဥပမာ အပိုုင္း ၆ အား ၾကည့္ရႈပါ)။  

 

5.3 လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ဥပမာမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ 
ပါ၀င္ေပသည -  
 

 လာဘ္လာဘတစ္ခုုအား ကမ္းလွမ္းျခင္း  
 

သင္သည္ ေဖာက္သည္ျဖစ္လာႏိုုင္ေျခရိွသူတစ္ဦးထံသုုိ႔ 
ပြေဲတာ္ႀကီးတစ္ခုု၏ လက္မွတ္မ်ား ေပးသည္၊ 
အေပးအယူအေနႏွင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ျဖင့္ စီးပြားေရး 
ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ၿပိဳင္ဖက္ထက္ဆိုုင္လွ်င္ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အား မ်က္ႏွာသာေပးရမည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
၎တုုိ႔၏ ေစ်းနႈႏ္းအား ေလ်ာ့ခ်ေပးရမည္ဆိုုေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။  
 

သင္သည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈဆိုုင္ရာ ႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုမႈဆိုုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္အတြက္ 
ကမ္းလွမ္းမႈအား ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
ဤသည္မွာ ျပစ္မႈေျမာက္ေပသည္။ Brambles 
အေနႏွင့္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟူ၍ 
သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္ခံရႏိုုင္ေပသည္၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ အဆိုုပါ ေပးကမ္းမႈသည ္
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ အက်ိဳးစီးပြားရရွိရန္အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ေဖာက္သည္ျဖစ္လာႏိုုင္ေျခရိွသူမွ သင့္ ေပးကမ္းမႈအား 
လက္ခံသည့္အတြက္လည္း ျပစ္မႈေျမာက္ေကာင္း 
ေျမာက္ႏိုုင္ေပသည္။  

 လာဘ္လာဘတစ္ခုုအား လက္ခံရယူျခင္း  
 
ပစၥည္းေပးသြင္းသူတစ္ဦးသည္ သင့္တူျဖစ္သူအား 
အလုုပ္ကိုုင္တစ္ခုု ေပးသည္၊ သိုု႔ေသာ ္
အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းမွ 
သင့္ အရွိန္အ၀ါအား အသံုုးျပဳၿပီး ၎တုုိ႔ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔မွ 
ဆက္လက္ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ 
၎တုုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။  
 
ထိုုက့ဲသုုိ႔ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈအား ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ 
ေပးသြင္းသူအတြက္ ျပစ္မႈေျမာက္ေပသည္။ 
သင္သည္လည္း ထိုုသုုိ႔ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ 
အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုုအား ရရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ထိုုသုုိ႔ျပဳရန္ သေဘာတူညီမႈအတြက္ 
ျပစ္မႈေျမာက္ေပမည္။  
 
 ႏိုင္ငံျခားသား အရာရွိတစ္ဦးထံ လာဘ္ထုုိးျခင္း  
 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုု လွ်င္ျမန္စြာ 
ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ သင္သည္ ႏိုုင္ငံျခားသား 
အရာရွိတစ္ဦးထံသုုိ႔ ေပးေခ်မႈတစ္ခုုျပဳ၍ စီးပြားေရး 
လုုပ္ငန္းအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္ (ဥပမာ 
လိုုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ထုုတ္ျပန္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုု စီစဥ္ျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
၀ယ္ယူသူမ်ားထံ ရွင္းလင္းေျဖရွင္းမႈျပဳျခင္း)။  
 
ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ခုုအား ျပဳလုုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ 
သင္သည္ ႏိုုင္ငံျခားသား လူထုုအရာရွိတစ္ဦးထ ံ
လာဘ္ထိုုးျခင္း ျပစ္မႈအား က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ Brambles အတြက္ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားရရိွရန္ 
ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Brambles 
အေနႏွင့္လည္း ျပစ္မႈတစ္ခုုအား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟုု 
သတ္မွတ္ျခင္း ခံေကာင္းခံရႏိုုင္ေပသည္။  
 
ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံမွ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးထံ 
လာဘ္ထိုုးျခင္းသည္ ေဒသခံ ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 
ျဖစ္ရံုုမက အျခားေသာ ႏိုုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားအားလည္း 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအျဖစ္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာႏုုိင္ေပသည္။ 
ဥပမာဆုုိရလွ်င္ ႏိုုင္ငံျခားသား အရာရွိတစ္ဦးထံ 
လာဘ္ေပးျခင္းသည္ USA ၊ UK ၊ ဥေရာပသမၼဂ 
သိုု႔မဟုုတ္ ၾသစေၾတးလ် ဥပေဒမ်ား အစရွိသည္တိုု႔အား 
တစ္ခုု သိုု႔မဟုုတ္ တစ္ခုုထက္မကေသာ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအျဖစ္ ရလဒ ္ထြက္ေပၚႏုုိင္ေပသည္။ 
ဤဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအျဖစ္ 
အက်ိဳးဆက္ ဒဏ္ေငြရိုုက္ခံရျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံရျခင္းအထိ ရွိႏိုုင္ၿပီး၊ ထိုု႔ျပင္ Brambles 
ကိုုသာမက ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုုး၏ 
နာမည္ဂုုဏ္သတင္း ကိုုပါ အပ်က္သေဘာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္ေပသည္။  
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 ေငြမ်ား တိုုက္ရိုုက္ ေပးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
လက္ေဆာင္ဘ႑ာမ်ား အလြန္အက်ဴးေပးျခင္း 
အစရွိသည္တိုု႔အျပင္ လာဘ္ထိုုးျခင္းဆိုုင္ရာ အျခားေသာ 
ဥပမာမ်ားတြင္ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦး 
သိုု႔မဟုုတ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ 
စီးပြားေရးမိတ္ဖက္တစ္ဦး၏လမ္းညႊန္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ ျပဳလုုပ္သည့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအရာမ်ား ပါ၀င္ေပသည္- (က) 
လြန္ကေဲသာ အပန္းေျဖခရီးပိုု႔ေဆာင္မႈ၊ 
ဧည့္ခံေကြ် းေမြးမႈ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
လြန္က်ဴးစြာ ဧည့္၀တ္ပ်ဴငွာမႈမ်ား၊ (ခ) 
ႏိုုင္ငံေရးပါတီအဖြ႕ဲ၊ ကန္ပိန္း သိုု႔မဟုုတ္ 
တရား၀င္ကန္ပိန္းမွန္သမွ်သိုု႔ ထည့္၀င္ပါ၀င္မႈမ်ား၊ 
သိုု႔မွမဟုုတ္ (ဂ) အလွဴေပးကမ္းထည့္၀င္မႈမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ ကမကထျပဳမႈမ်ား။  
 

5.4 အက်ိဳးစီးပြားဆိုုင္ရာ ဒြိဟပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားအား 
ေရွာင္ရွားျခင္း  
 
အကယ္၍ အလုုပ္သမားမ်ားထံတြင္ အထူးသျဖင့္ 
ကြန္ထရက္ခ်ဳပ္ဆိုုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ 
အက်ိဳးစီးပြားဆိုုင္ရာ ဒိြဟပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားရွိေနခဲ့လွ်င္ 
၎တုုိ႔အေနျဖင့္ လာဘ္စားမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ၎တုုိ႔ကိုုယ္တိုုင္ 
ေရာက္ရိွေနမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤဒြိဟပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားသည္ အလုုပ္သမား၏ 
မိမိကိုုယ္ပိုုင္ အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ Brambles ၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအၾကား ေ၀ခြမဲရ 
ဒြိဟပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္အခါ မ်ိဳးတြင္ 
ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။ ပဋိပကၡတစ္ခုု 
ထြက္ေပၚေကာင္း ထြက္ေပၚလာႏိုုင္သည့္ 
နယ္ပယ္ဧရိယာ ဥပမာမ်ားတြင္ တိုုက္ရိုုက္ျဖစ္ေစ (ဥပမာ 
အဆိုုပါအလုုပ္သမားသည္ ကြန္ထရက္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုုမွ 
တစ္ဖက္ပါတီတစ္ဦးျဖစ္ေနလွ်င္) သိုု႔မဟုုတ္ 
သြယ္၀ိုုက္၍ျဖစ္ေစ (ဥပမာ အဆိုုပါအလုုပ္သမားသည္ 
အစုုရွယ္ယာ ပိုုင္ဆိုုင္မႈနည္းလမ္း၊ သိုု႔မဟုတ္ု 
အလုုပ္သမားျဖင့္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္တစ္ဦးမွ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 
တစ္ဖက္ပါတီတြင္ အက်ိဳးစီးပြားရရွိထားျခင္းအားျဖင့္ 
အလုုပ္သမားအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကြန္ထရက္၏ 
တစ္ဖက္ပါတီမွ အက်ိဳးစီးပြားရယူႏိုုင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္) 
ကြန္ထရက္ခ်ဳပ္ဆိုုမႈတစ္ခုုမွ ကိုုယ္က်ိဳးစီးပြားရယူမႈ၊ 
Brambles ျပင္ပ အလုုပ္ခန္႔အပ္ခံရမႈ၊ Brambles မွ 
မသိသည္ ့လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ကိုုယ္က်ိဳးလႊေဲျပာင္းမႈျဖင့္ အသံုုးျပဳမႈ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ အပိုုင္း ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျပင္ လက္ေဆာင္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဖ်ာ္ျဖည္ေရးမ်ား ရွာေဖြရယူျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ လက္ခံျခင္း 
အစရိွသည္တိုု႔ ပါ၀င္ေပသည္။  
 

ရလဒ္အေနႏွင့္ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ 
အက်ိဳးစီးပြားဆိုုင္ရာ ဒြိဟပဋိပကၡ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပံုုရသည့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါ။ တစ္စံုုတစ္ခုုေသာ 
အေျခအေနတစ္ရပ္သည္ ကိုုယ္က်ိဳးစီးပြားဆိုုင္ရာ 
ပဋိပကၡ တစ္ခုုအား ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္ျခင္းရွိ၊မရွိ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္အေနႏွင့္ ေသခ်ာျခင္း မရွိလွ်င္ 
လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုု 
အဖြ႕ဲ၀င္တစ္ဦးထံသုုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။  
 

6. ခြင့္ျပဳေပးႏုုိင္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား  
 
6.1 အလြန္ပင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ 

အေျခအေနမ်ားတြင္သာလွ်င္၊ ထိုု႔ျပင္ သက္ဆိုုင္ရာ 
ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အခါမွသာလွ်င္ 
အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ားထံသိုု႔ တန္ဖိုုးတစ္ခုုရွိသည့္ 
အရာအား ေပးကမ္းမႈ ျပဳေကာင္း ျပဳႏိုုင္ေပမည္။ 
ဤအျခင္းအရာအား လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုုထံမွ ေရးသား 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိNပီးမွသာလွ်င္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေပမည္။ အဆိုုပါ ေပးကမ္းမႈျပဳေကာင္း 
ျပဳႏုုိင္ေသာ အရာမ်ားတြင္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမဟုုတ္သည္မ်ား၊ 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ 
ဧည့္ခံေကြ် းေမြးမႈ၊ ႏွင့္ မဆိုစေလာက္သာ တန္ဖိုးရွိသည့္ 
လက္ေဆာင္မ်ား ၊ ႏွင့္ အကယ္၍ တစ္စံုုတစ္ခုုေသာ 
စီးပြားေရးအရ လက္ေဆာင္ပ႑ာတစ္ခုုသည္ 
သက္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိဟုု 
သတ္မွတ္ျခင္းခံရလွ်င္ အဆိုုပါ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား 
အစရွိသည္တိုု႔ ပါ၀င္ေပသည္။ အဆိုုပါ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ 
ဧည့္ခံေကြ် းေမြးမႈမ်ား၊ မဆိုစေလာက္သာ တန္ဖိုးရွိသည့္ 
လက္ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ 
လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားအား အစိုုးရဌာန ဆိုုင္ရာ 
အရာရွိမ်ားထံသိုု႔ ေပးကမ္းမႈ မျပဳလုုပ္သင့္ေပ၊ 
သိုု႔ေသာ္လည္း လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအုုပ္စုု အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး၏ ႀကိဳတင္ 
ေရးသား ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္အား 
ရရိွေသာအေျခအေနမွလြဲ၍ျဖစ္သည္။  
 

6.2 လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေပးကမ္းမႈမ်ား 
လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
ေပးကမ္းမႈမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံရပ္ျခား တိုုင္းျပည္တစ္ခုုတြင္ 
စီးပြားေရးလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ရယူျခင္း၊ 
ရဲဌာနဆိုုင္ရာ အကာအကြယ္ရယူျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ဗီဇာ၊ 
အေကာက္ခြန္ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ အစိုုးရဆိုုင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား လုုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အစရွိသည္တိုု႔က့ဲသုုိ႔ေသာ အစိုုးရအရာရွိတစ္ဦးမွ 
ျပဳလုုပ္သည့္ ပံုုမွန္ အစိုုးရဆိုုင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား လံုုၿခံဳေသခ်ာမႈရိွေစရန္ 
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သိုု႔မဟုုတ္ ပိုုမိုုလွ်င္ျမန္မႈရွိေစရန္အတြက္ ျပဳလုုပ္ေသာ 
အလြန္ေသးငယ္သည့္ တရား၀င္မဟုုတ္ေသာ 
ေပးကမ္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈျပဳသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္မႈ ဤအျခင္းအရာအား 
ပံုုမွန္ျဖစ္ရိုုးျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ဆံုုးျဖတ္မႈျပဳေကာင္း 
ျပဳႏုုိင္ေပသည္။ ေက်းဇူးတုုန္႔ျပန္ျခင္းမ်ားသည္ 
ပံုုမွန္အားျဖင့္ စီးပြားေရး မ်က္ႏွာသာေပးမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ငွာ ျပဳလုုပ္သည့္ 
ေပးေခ်မႈမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ တင္းၾကပ္စြာ 
တားျမစ္မႈျပဳထားသည္။ အလုုပ္သမားမ်ားအားလုုံးသည္ 
လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
ေပးကမ္းမႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ေက်းဇူးတု႔ံျပန္ျခင္းမ်ား 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ထံ ျပဳလုုပ္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔မွ 
လက္ခံျခင္းသိုု႔ ဦးေဆာင္သြားႏိုုင္သည့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
အႀကံျပဳသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်အား 
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ 
မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုုေသာ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ျခင္း 
မ်ားအား ျပဳလုုပ္မည္၊လက္ခံမည္မဟုုတ္ေပ၊ ထိုု႔ျပင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုုင္း ၆.၃ တြင္ 
ထုုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းထားသည္မ်ားမွလြဲ၍ လုုပ္ငန္း 
အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေပးကမ္းမႈမ်ားကုုိ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
မျပဳလုုပ္ေပ။  
 

6.3 အလြန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ အစိုုးရဌာနဆုုိင္ရာ 
အရာရွိမ်ားထံသိုု႔ 
လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
ေသးငယ္ေသာ ေပးကမ္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္သည္ကိုု 
ခြင့္ျပဳသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားရွိသည္။ 
သိုု႔ေသာ္ျငားလည္း Brambles အေနျဖင့္မူ 
လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုု၏ 
ႀကိဳတင္ေရးသား ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား မရွိလွ်င္ 
အဆိုပုါ မည္သည့္ ေပးကမ္းမႈမ်ားမွန္သမွ်ကိုုမွ 
ခြင့္ျပဳမည္မဟုုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ 
ခြင့္မျပဳေပးႏုုိင္ေသာ လာဘ္လာဘေပးကမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ 
ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ လုုုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ 
ေပးကမ္းမႈမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈ မ်ဥ္းလိုုင္းသည္ 
မၾကာခဏ ခြျဲခားသတ္မွတ္မႈျပဳရန္ 
ခက္ခဲတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ 
လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
ေပးကမ္းမႈမ်ားအား လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုု၏ ႀကိဳတင္ 
ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္ရိွၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီမွသာလွ်င္ 
ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္-  

(က) သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိသည့္အတြက္ 
အစိုုးရဆိုုင္ရာ ပံုုမွန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 
လံုုၿခံဳေသခ်ာမႈရွိေစရန္ သိုု႔မဟုုတ္ 
လွ်င္ျမန္၊ျမန္ဆန္မႈရွိေစရန္ 
လိုုအပ္ေသာေပးကမ္းမႈ၊ 

(ခ) အျခား က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမရိွသည့္အတြက္ Brambles ၏ 
အေရးႀကီးေသာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈဆိုုင္ရာ 
အက်ိဳးစီးပြားအား ပ်က္စီးမႈမွကာကြယ္ရန္ 
လိုုအပ္ေသာေပးကမ္းမႈ၊ 

(ဂ) ပမာဏအားျဖင့္ အနည္းငယ္သာရွိေသာ 
ေပးကမ္းမႈ၊ 

(ဃ) သမာရိုုးက် ဓေလ့ထုုံးတမ္းသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ 
ေပးကမ္းမႈ၊ 

(င) ဒသခံ ႏွင့္ အားလုုံးေသာ သက္ဆိုုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားလက္ေအာက္တြင္ တရား၀င္ျဖစ္ေသာ 
ေပးကမ္းမႈ၊ 

(စ) အျခားေရြးခ်ယ္စရာ 
အေလ့အက်င့္မရွိသည့္အတြက္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈအား 
ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္နိမ့္ အစိုုးရဌာနဆုုိင္ရာ 
၀န္ထမ္းတစ္ဦးထံသုုိ႔ ျပဳလုုပ္သည့္ ေပးကမ္းမႈ၊ 

(ဆ) Brambles ထံသုုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားေပးမည္ဟူေသာ 
ရလဒ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုုပ္ျခင္းမဟုုတ္ေသာ 
ေပးကမ္းမႈ၊ ႏွင့္ 

(ဇ) Brambles ေငြစာရင္းမ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားအတြင္ 
“လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
တရား၀င္ေပးကမ္းမႈ” အျဖစ္ မွန္ကန္စြာ 
မွတ္တမ္းေရးသြင္းထားမႈျပဳထားမည့္ ေပးကမ္းမႈ။ 

 
သင့္အေနျဖင့္ သံသယ၊ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
စံုုစမ္းေမးျမန္းလိုုသည္မ်ား တစ္စံုုတစ္ရာရိွသည္ဆိုုလွ်င္ 
လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုု ထံသုုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  
 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ျခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ားတြင္ 
အလုုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ ပုုဂၢိဳလ္ေရးဆိုုင္ရာ 
လံုုၿခံဳေရး သိုု႔မဟုုတ္ လံုၿခံဳမငဆိုင္ရာအား 
ၿခိမ္းေျခာက္ေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့၊ ထိုု႔ျပင္ 
အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္း 
သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ဥပေဒအရ 
တရားမ၀င္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ 
ပိုုမုုိ လံုုၿခံဳမႈရွိေသာ ပတ၀္န္းက်င္တစ္ခုုသိုု႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုုင္ျခင္းမရွိသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မိမိတိုု႔ 
ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရတတ္သည္။ 
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ထိုုသုုိ႔ျဖစ္ေပၚပါက တစ္ခါတစ္ရံ 
အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုုးရ ဌာနဆိုုင္ရာ 
အရာရွိမ်ားထံ ေပးကမ္မႈျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ အဆိုုပါ 
အတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားအား ဖယ္ရွားႏုုိင္သည္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအား ေလ်ာ့ပါးေစႏုုိင္သည္။ 
ဤသိုု႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ေပးကမ္းမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေပသည္။ အကယ္၍ 
အလုုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုုပါ ေပးကမ္းမႈအား 
ျပဳလုုပ္ခဲ့လွ်င္ မိမိတိုု႔ အတြက္ လံုုျခံဳသည့္ 
ေနရာသုုိ႔ေရာက္ရိွသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္ နက ္မိမိတိုု႔၏ 
မန္ေနဂ်ာထံသိုု႔ အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳသင့္ၿပီး၊ 
ေပးကမ္းမႈျပဳလုုပ္ ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း 
အေသးစိတ္အား မွတ္တမ္းျပဳ၊ ထိန္းသိမ္းထား ရမည္။  
 

6.4 လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား ႏွင့္ ပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳမႈမ်ား။ 
အကယ္၍ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ကုုမၸဏီ 
ပံုုရိပ္အားတုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေစရန္၊ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
တင္ဆက္ျပသရန္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားအား ထုုတ္ျပန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ 
ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီမွ တတိယ 
ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားထံသိုု႔ သိုု႔မဟုုတ္ ထံမွ သာမန္၊ 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည့္၊ ထိုု႔ျပင္ 
ဆီေလ်ာ္ကိုုက္ညီသည့္ ပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳမႈ (ရယူျခင္း ႏွင့္ 
ေပးကမ္းျခင္း)ကို ုတားျမစ္ထားျခင္း မရွိေပ။  
 

6.5 ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အလုုပ္သမားမ်ားအား ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ ႏွင့္ 
အျခားေသာ သက္ဆိုုင္ရာ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား 
ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ ပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳမႈမ်ား ဆိုုင္ရာ 
မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ားႏွင့္အညီ ကိုုက္ညီမႈရိွသည့္ 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေတာ္ေသာ၊ အခ်ိဳးက်ေသာ၊ 
မွ်တမွန္ကန္မႈရွိေသာ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳမႈမ်ားကုုိသာလွ်င္ ေပးကမ္း သိုု႔မဟုုတ္ 
လက္ခံမႈရန္ ခြင့္ျပဳသည္။  
 

6.6 စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားအား လက္ခံရရွိမည္၊ 
သိုု႔မွမဟုုတ္ ေပးထားေသာ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ 
အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္အား ခ်ီးျမႇင့္မည္ဆုုိေသာ 
ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္ေဆာင္ပ႑ာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳမႈမ်ား ေပးကမ္းျခင္းကိုု 
တားျမစ္ထားသည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ 
လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား ေတာင္းဆုုိရယူမႈ မျပဳႏုုိင္ေပ။ 
စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးအား ပ်ိဳးေထာင္ သိုု႔မဟုုတ္ 
တိုုးျမႇင့္ရန္ဆိုုေသာ တစ္ခုုတည္းေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္္ ထိုု႔ျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုုင္း 
၆.၉ မွ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ျဖစ္ေသာ၊ 
မၾကာခဏမဟုုတ္သည့္ 
လက္ေဆာင္ေပးကမ္းမႈမ်ားကုုိသာလွ်င္ လက္ခံေကာင္း 
လက္ခံခြင့္ရိွေပမည္။  

6.7 သိုု႔ေသာ္လည္း ၀ယ္ယူသူ သိုု႔မဟုုတ ္ေပးသြင္းသူမွ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ 
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသည့္လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္
ခုု သိုု႔မဟုုတ္ ကြန္ထရက္ဆုုိင္ရာ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသုုိ႔ ဦးတည္ေနသည့္ကာလ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ ထိုုသုုိ႔ေသာ ကာလမ်ားအတြင္း 
တန္ဖိုုးမည္မွ်ပင္ျဖစ္ပါေစ အဆိုုပါ ၀ယ္ယူသူမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ ေပးသြင္းသူမ်ားထံသုုိ႔ သို႔မဟုတ္ 
ေပးသြင္းသူမ်ားထံမွ မည္သည့္ ပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳမႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ လက္ေဆာင္မ်ားကုုိမွ် ေပးကမ္းျခင္းမျပဳရေပ 
သိုု႔မဟုုတ္ လက္မခံရေပ။ အကယ္၍ 
အလုုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔သည္ 
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသည့္ေေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုုသိုု႔ 
ဦးတည္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိေနျခင္းရွိ၊မရိွ 
ေသခ်ာ မသိရွိလွ်င္ 
စည္းကမ္းလုုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အရာရိွခ်ဳပ္ 
သိုု႔မဟုုတ္ လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုု အဖြ႕ဲ၀င္တစ္ဦးထ ံ
ဆက္သြယ္မႈ ျပဳပါ။  
 

6.8 လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုု၏ 
ႀကိဳတင္ ေရသား ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲ 
အလုုပ္သမားမ်ားသည္ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ 
အရာရွိတစ္ဦးထံသုုိ႔ သိုု႔မဟုုတ္ ကိုုယ္စား 
ပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳမႈ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ေဆာင္ပ႑ာ 
တစ္စံုုတစ္ရာမွ်ကိုုမွ် ေပးကမ္းျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
လက္ခံျခင္း မျပဳရေပ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အား 
“အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ား” အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည္-  
 အစိုုးရ၊ ဌာနဆိုုင္ရာ၊ ေအဂ်င္စီ၊ ဗ်ဴရိုု၊ အာဏာပိုုင္၊ 

ကိုုယ္စားျပဳအဖြ႕ဲ သိုု႔မဟုုတ္ လူထုု ႏိုုင္ငံတကာ 
အဖြ႕ဲအစည္း အစရွိသည္တိုု႔မွန္သမွ်၏ အရာရွိမ်ား၊ 
၀န္ထမ္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊  

 အစိုုးရ ကိုုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊  

 အစိုုးရမွ ပိုုင္ဆိုုင္ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ 
၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင့္  

 ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား။  
 

6.9 တန္ဖိုုး €75 ေက်ာ္လြန္သည့္ တန္ဖိုုးရွိေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ထိုုအလားတူ ပမာဏ ရွိသည့္ ေဒသခံေငြေၾကးတန္ဖိုုးျဖင့္ 
အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိမဟုုတ္ေသာ တတိယ 
ပါတီအဖြ႕ဲထံသုုိ႔ မိမိတိုု႔၏ လိုုင္းမန္ေနဂ်ာ 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား 
လက္ခံရယူျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေပးကမ္းျခင္းမ်ား ကိုု 
အလုုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မျပဳရေပ၊ ထိုု႔ျပင္ 
စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား ပ်ိဳးေထာင္ရန္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ျမင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
တစ္ခုုတည္းအတြက္သာလွ်င္ ျပဳလုုပ္ေၾကာင္း 
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ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။ €250 ေက်ာ္လြန္ေသာ 
တန္ဖိုုးရွိသည့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ ေဒသခံသံုုးေငြေၾကးျဖင့္ 
အလားတူတန္ဖိုုးရွိသည့္ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားသည္ 
လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုု၏ 
ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္အား လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။  
 

6.10 အပိုုင္း ၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔၏ 
အလုုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ကိုုယ္စား 
အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္ေပးသည့္ အျခားေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
ေပးကမ္းမႈျပဳေသာ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ခံရရိွခဲ့ေသာ 
လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳမႈမ်ား 
မွန္သမွ်ကို ု(သက္ဆုုိင္ရာ ေနရာ၊ သက္ဆိုုင္ရာ 
ကုုန္က်စရိတ္မ်ားပါ အပါအ၀င္ျဖင့္) ခ်ကခ္်င္း 
မွန္ကန္တိက်စြာ စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းျပဳထားရန္ 
လိုုအပ္ေပသည္။ အဆိုုပါ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုုင္ရာမွ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။  
 

7. လွဴဒါန္းမႈမ်ား  
 

7.1 ကြ်ႏ္ုုပ္တို႔သည္ ႏိုုင္ငံေရး ပါတီအဖြ႕ဲမ်ား၊ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ႏိုုင္ငံေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္သီးပုုဂၢလမ်ားထံသိုု႔ 
ထည့္၀င္ပါ၀င္မႈမ်ား မျပဳလုုပ္ေပ။  
 

8. သင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား  
 

8.1 လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုုင္ရာ အျခားေသာ 
ပံုုစံမ်ားအား ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေထာက္လွမ္းမႈ ႏွင့္ 
အစီရင္ခံတင္ျပမႈ အစရွိသည္တိုု႔ အတြက ္ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ထံ 
အလုုပ္လုုပ္လ်က္ရွိေသာ သူမ်ားအားလုုံး သိုု႔မဟုုတ ္
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ 
သူမ်ားအားလံုုးထံ၌ တာ၀န္ရွိေပသည္။ အားလံုုးေသာ 
အလုုပ္သမားမ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈသိုု႔ ဦးတည္ေကာင္း ဦးတည္သြားႏိုုင္သည့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ မွန္သမွ်ကိုု ေရွာင္ရွားရန္ 
လိုုအပ္ေပသည္။  

8.2 အကယ္၍ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ ရွိသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သည္ဟုု သင္ 
ယံုုၾကည္လွ်င္ သိုု႔မဟုုတ္ သံသယရွိလွ်င္ သင့္ 
လိုုင္းမန္ေနဂ်ာ သိုု႔မဟုုတ္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုုထံသုုိ႔ ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန္ 
အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။  
 

8.3 ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား ခ်ိဳးေဖာက္သည္ ့မည္သည္ ့
၀န္ထမ္းမဆိုုသည ္စည္္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအရ 
အေရးယူခံရမႈႏွင့္ ေတြ႕ ႀကံဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မွားယြင္းေသာ 
အျပဳအမူအတြက္ အလုုပ္ရပ္ဆိုုင္းခံရမႈ အထိ 
ရလဒ္ထြက္ေပၚႏုုိင္ေပသည္။  
 

9. မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းျခင္း  
 

9.1 ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔အေနႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
မွတ္တမ္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
တတိယ ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားထံသုုိ႔ ေပးကမ္းမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ျခင္းအတြက္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္မည္မွန္သမွ်ကိုု 
ေနရာတက်ျဖစ္ေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အတြင္းပိုုင္း 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။  
 

9.2 သင္ေပးကမ္းမႈျပဳသည္မ်ား၊ ႏွင့္ သင္ 
လက္ခံရရိွသည္မ်ားျဖစ္ေသာ ပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳမႈမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးကို 
သင့္အေနျဖင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းျပဳထားရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤမွတ္တမ္းမ်ားသည္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုုမွ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ျဖစ္သည္။  
 

9.3 တတိယ ပါတီအဖြ႕ဲမ်ားထံသုုိ႔ က်သင့္သည့္ 
ပ်ဴငွာဧည့္၀တ္ျပဳမႈမ်ား၊ လက္ေဆာင္ ပ႑ာမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ က်သင့္စရိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
အားလုုံးေသာ ကုုန္က်စရိတ္ အဆိုုျပဳခ်က္မ်ားအား 
သက္ဆိုုင္ရာ ကုုန္က်စရိတ္ မူ၀ါဒေပၚလစီ ႏွင့္အညီ 
တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ သံုုးစြမဲႈျပဳရသည့္ 
အေၾကာင္းအရင္းအား မွတ္တမ္းျပဳရမည္ျဖစ္သည္။  
 

9.4 ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ႏွင့္ စီးပြားေရး 
အဆက္အသြယ္မ်ား အစရွိသည္တိုု႔က့ဲသုုိ႔ေသာ 
တတိယပါတီအဖြ႕ဲမ်ားျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသုုိ႔ဆက္ႏြယ္သည့္ 
ေငြစာရင္းမ်ား၊ ပိုု႔ကုုန္စာရင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားအားလုုံးကိုု 
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ၾကပ္မတ္တိက်စြာ ႏွင့္ 
ၿပီးျပည့္စံုုစြာ ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ 
မမွန္မကန္ေသာ ေပးကမ္းမႈမ်ားအား ဖုုံးအုုပ္ရန္ 
သိုု႔မဟုုတ္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
“မွတ္တမ္းစာအုုပ္ မသြင္းေသာ” ေငြစာရင္းမ်ား မရွိရေပ၊ 
ထိုု႔ျပင္ ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာ ရန္ပံုုေငြမ်ားအား 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီမွ တားျမစ္ထားသည္မ်ားကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အသံုုးျပဳျခင္းမ်ိဳး မျပဳရေပ။  
 

10. စုုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုုအား မည္သုုိ႔ 
တင္ျပေဆာင္ရြက္မႈျပဳရမည္နည္း 

 
10.1 မမွန္မကန္ျပဳက်င့္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
သံသယ၀င္မႈမ်ား မွန္သမွ်ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ျဖစ္ႏိုုင္သမွ် 
အေစာဆံုုးအေျခအေနတြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ရန္ 
ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ တိုုက္တြန္းအားေပးလိုုပါသည္။  
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10.2 အကယ္၍ တစ္စံုုတစ္ရာေသာ အျပဳအမူသည္ 
လာဘ္စားျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္းရွိ၊မရွိ သင့္အေနျဖင့္ 
ေသခ်ာျခင္းမရွိလွ်င္ သိုု႔မွမဟုုတ္ သင့္တြင္ အျခားေသာ 
စံုုစမ္းေမးျမန္း လိုုသည္မ်ား ရွိလွ်င္ သင့္ လိုုင္းမန္ေနဂ်ာ 
ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုုထံသုုိ႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္မႈ 
ျပဳသင့္ေပသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာအေနႏွင့္ သင္မွ 
၎တုုိ႔ျဖင့္ စကားေျပာဆိုုရမည္ကိုု သက္ေတာင့္ 
သက္သာျဖစ္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ ္
ထုုိသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ စိုုးရိမ္ပူပန္ ေနသည္ဆိုုလွ်င္ 
သက္ဆိုုင္ရာ Silent Whistle (တိတ္ဆိတ္ေသာ ၀ီစီသ)ံ 
သိုု႔မဟုုတ္ Speaking Up (ရ၀ဲံ့ယံုုၾကည္မႈရွိစြာ 
ေျပာဆုုိျခင္း) ေဟာ့လုုိင္း သိုု႔ (သင္ႏွစ္သက္လွ်င္ 
နာမည္၀ွက္၍) ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ျပဳသင့္ေပသည္။ 
 

11. အကယ္၍ သင္သည္ လာဘ္ေပးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၏ 
သားေကာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဆုုိလွ်င္ မည္သုုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း 
 

11.1 သင့္အား တတိယပါတီအဖြ႕ဲထံမွ လာဘ္လာဘ 
ကမ္းလွမ္းခဲ့လွ်င္၊ ထိုုသုုိ႔ျပဳရန္ ေတာင္းဆုုိခဲ့လွ်င္၊ 
ဤအျခင္းအရာသည္ အနာဂါတ္တြင္ 
ျဖစ္အုုံးမည္ဟုုလည္း သံသယျဖစ္မိပါက သိုု႔မဟုုတ္ 
သင္သည္ တရားမ၀င္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၏ 
သားေကာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟုု ယံုုၾကည္လွ်င္ 
ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန္ သင့္ လိုုင္းမန္ေနဂ်ာ ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ 
လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုုထံသုုိ႔ 
ေျပာျပရန္ အေရးႀကီးေပသည္။  
 

12. ကာကြယ္မႈ  
 

12.1 လာဘ္လာဘတစ္ခုုအား လက္ခံယူရန္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ေပးကမ္းမႈျပဳရန္ ျငင္းဆိုုေသာ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 
စိုုးရိမ္းပူပန္မႈမ်ားအား တင္ျပေဆာင္ရြက္ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 
အျခားသူ၏ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူအား 
အစီရင္ခံတင္ျပေသာ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွေသာ ဆိုုးရြားသည့္ 
အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စိုုးရိမ္ပူပန္ေလ့ရွိၾကသည္။ ၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္ဆုုိင္ရာ 
ကိုုဓဥပေဒ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းျဖစ္ေသာ Brambles ၏ 
ရ၀ဲံ့ယံုုၾကည္မႈရွိစြာေျပာဆုုိျခင္း မူ၀ါဒေပၚလစီတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္အရ ပြင့္လင္းမႈရွိျခင္းကိုု ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ 
တိုုက္တြန္းအားေပးၿပီး၊ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ ေအာက္တြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ တင္ျပေဆာင္ရြက္သည့္ 
မည္သူမဆိုုအား၊ အကယ္၍ ၎တုုိ႔ မွားယြင္း၍ 
သံသယ၀င္မိသည္ပင္ျဖစ္ပါေစ၊ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔မွ 
ပံ့ပုုိးေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။  

12.2 အလုုပ္သမား တစ္စံုုတစ္ဦးသည္ လာဘ္စားမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တြင္ ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆိုုသည့္ 
ရလဒ္ေၾကာင့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ သူ/သူမမွ လာဘ္စားမႈ 
သိုု႔မဟုတ္ု အျခားေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျပစ္မႈ 
အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနသည္ သိုု႔မဟုတ ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွသည္ 
သိုု႔မဟုုတ္ အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္လာႏိုုင္သည္ဟု 
သံသယ၀င္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
အစီရင္ခံတင္ျပမႈျပဳသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္ခံရမႈ သိုု႔မဟုတ္ 
အႏၱရာယ္ေပးခံရမႈမ်ားကုုိ ကြ်ႏ္ုုပ္တို႔ လံုုး၀ 
သည္းခံမည္မဟုတ္ေပ။ လာဘ္စားမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတြင္ ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆိုုသည့္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ လာဘ္စားမႈ သိုု႔မဟုုတ ္အျခားေသာ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျပစ္မႈ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနသည္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွသည္ သိုု႔မဟုုတ္ အနာဂါတ္တြင္ 
ျဖစ္လာႏိုုင္သည္ဟုု သံသယ၀င္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈျပဳသည့္ အျခားေသာ 
အလုုပ္သမားအေပၚ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္ခံရမႈျပဳသည္ဟုု 
ေတြ႕ရွိရသည့္ အလုုပ္သမား မွန္သမွ်အား သင့္ေတာ္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွစၿပီး 
အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမွ ရပ္ဆိုုင္းပစ္သည္အထ ိ
အေရးယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ 
ဆက္ဆံမႈအျပဳအမူတြင္ ျပႆနာ စိုုးရိမ္မႈတစ္ခုုႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္၍ အလုုပ္မွရပ္ဆိုုင္းမႈ၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေရးယူမႈ၊ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမရိွသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ 
အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ထိုုသုုိ႔ေသာ 
ဆက္ဆံခံရမႈမ်ိဳးကိုု ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည္ဟုု 
ယူဆလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုုထံသုုိ႔ ခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကားသင့္ေပသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ သင့္ေတာ္ရာ 
Silent Whistle (တိတ္ဆိတ္ေသာ ၀ီစီသ)ံ သိုု႔မဟုုတ္ 
Speaking Up (ရဲ၀ံ့ယံုုၾကည္မႈရိွစြာ ေျပာဆုုိျခင္း) 
ေဟာ့လုုိင္းအား အသံုုးျပဳသင့္ေပသည္။  

 
13. သင္တန္းေပးျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား  
 
13.1 ဤမူ၀ါဒေပၚလစီႏွင့္ပတ္သက္၍ 

သသင္တန္းေပးျခင္းအား အားလုုံးေသာ 
အလုုပ္သမားသစ္မ်ားထံသိုု႔ မိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္း အေနႏွင့္ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။  
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အခန္းက႑ ႏွင့္ 
ရာထူးေနရာသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပိုုမိုု 
ထိေတြ႕ရႏိုုင္ေျခရိွေကာင္းရွိႏိုုင္ေသာ 
အလုုပ္သမားမ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား မည္သုုိ႔ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ထိုု႔ျပင္ 
လိုုက္နာရမည္ဆုုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင့္ေတာ္ရာ 
သင္တန္းေပးျခင္းအား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။  
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13.2 လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသိုု႔ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔မွ 
လံုုး၀သည္းခံမႈမျပဳေၾကာင္းကိုု ေပးသြင္းသူမ်ား၊ 
ကြန္ထရက ္ခ်ဳပ္ဆိုုထားသူမ်ား ႏွင့္ 
စီးပြားေရးတြဲဖက္စပ္တူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံသိုု႔ 
၎တုုိ႔ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔မွ စီးပြားေရး 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္၊ 
ထိုု႔ေနာက္မွ သင့္ေတာ္သလိုု၊ ဆက္သြယ ္
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္။  
 

14. ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ သုံးသပ္ျခင္း  
 

14.1 လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုုသည္ 
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈအား 
ေစာင့္ၾကည့္ျပီး၊ ၎ေပၚစီ၏ ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုုင္စြမ္းရွိမႈ၊ 
လံုုေလာက္ျပည့္စုုံမႈ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈတိုု႔အေပၚ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳကာ မူ၀ါဒ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ပံုုမွန္ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ထုုတ္ေတြ႕ 
ရွိထားသည့္ တိုုးတက္မႈမ်ားအား ျဖစ္ႏုုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ 
ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အတြင္းပိုုင္း 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ ႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ 
၎တုုိ႔မွ လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအား 
ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစမႈအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ ပံုုမွန္ 
စာရင္းစစ္မႈမ်ားအရျဖစ္သည္။  
 

14.2 Brambles ၏ စည္းကမ္းလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
အရာရွိသည္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုု၏ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ၊ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီတြင္ 
အဆိုုျပဳထားသည့္ တိုုးတက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ား၊ ႏွင့္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ Brambles အလုုပ္အမွဴေဆာင္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြ႕ဲထံသုုိ႔ ပံုုမွန္ 
အစီရင္ခံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 

14.3 အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ Brambles 
အလုပု္အမႈေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြ႕ဲသည္ Brambles 
ဘုုတ္အဖြ႕ဲထံသုုိ႔ ဤမူ၀ါဒအေပၚ ၎၏ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ ဤမူ၀ါဒအား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ဤမူ၀ါဒအေပၚ အဆိုုျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
မွန္သမွ်ကို ုBoard အဖြ႕ဲသိုု႔ အစီရင္ခံသြားေပမည္။  
 

14.4 ဤမူ၀ါဒ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အားလံုုးေသာ 
အလုုပ္သမားမ်ားထံတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး၊ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အႏၱရာယ္ အေျခအေန 
သိုု႔မဟုုတ္ မွားယြင္းေသာအျပဳအမူ မွန္သမွ်ကို ု
ဖြင့္ဟမႈျပဳရန္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား အသံုုးျပဳၾကေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။  

14.5 အလုုပ္သမားမ်ားအား ဤမူ၀ါဒေပၚတြင္ 
မွတ္ခ်က္ျပဳေပးရန္ ႏွင့္ ၎မူ၀ါဒ တိုုးတက္မႈအတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ား အႀကံျပဳေပးရန္ ဖိတ္ၾကား ႀကိဳဆိုုပါသည္။ 
မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
စံုုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအား လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအုုပ္စုုထံသုုိ႔ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ Brambles 
စည္းကမ္းလုုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အရာရိွခ်ဳပ္ 
ထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။  
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