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လူမႈအသိုင္းအဝိငု္း ႏွင္ ့ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ 
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္၍ 
ေလးစားသမႈထားရွိမည္ဆိုုေသာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းထားရွိခ်က္မ်ားသ႔ို 
လွမ္းခ်ီေဆာင္ရြက္သြားျခင္း 

၂ဝဝ၃ ခုုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ 
 
 

ျပင္ဆင္ခ်က္- ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၇ 



၂ 	

BRAMBLES 
က်င့ဝ္တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
Brambles ၏ လုပ္ငန္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတြင္း အလုပ္သမား အားလံုးအတြက္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 
BRAMBLES ၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ ႏွင့ ္စံတန္ဖိုးမ်ား 

 
BRAMBLES ၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မွာ 

• ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားအား ပံ့ပိုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္ကမၻာ့ဦးေဆာင ္ေထာက္ပံ့ေပးသူတစ္ဦး ျဖစ္လာရန ္
 

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ားအား စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထူးျခားေသာစံတန္ဖိုးမ်ားျဖည့္ထည့္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မူ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳရန ္

 

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူထုမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႏွစ္သာရ တို႔မွတစ္ဆင့္ သာလြန္ေသာအစုရွင္ စံတန္ဖိုးအား ဖန္တီးရန ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ Brambles အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
တန္းဖိုးမ်ားျဖင့္ လမ္းၫႊန္မႈ ေပးသြားရမည-္ 

• အရာရာတိငု္းသည္ ေဖာက္သည္မ်ားျဖင့္ စတင္ပါသည ္
 

• ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပမႈ ရွိပါသည ္
 

• ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ မတူညီကြဲျပားမႈ၊ လူထု ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္မ်ား ထားရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည ္
 

• ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ အေလ့အထ အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္ 
 

• လူမႈအသိုင္းအဝိငု္း ႏွင့္ ပတဝ္န္းက်င္အား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္၍ ေလးစားသမႈျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အစဥ္ ဆက္ဆံျပဳမူသည ္

ရည္မွန္းထားရွိခ်က္အား ေအာင္ျမင္ရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ စံတန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Brambles အေနႏွင့္ ၎လုပ္ငန္း လည္ပတ္သည့္ 
ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူေဘာင္ႏွင့္ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ မွ်တေသာ ကိုင္တြယ္မႈတို႔၏ ျမင့္မားေသာ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ထိန္းသမိ္းရမည္။ 

 

သင္သည္ သင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကု ိယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ Brambles ၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းအား တိုးျမႇင့္ေစရန ္သင့္အား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည။္ 

 
 
 
 

 
 

မာတိကာ 
BRAMBLES ၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ႏွင့္ စံတန္ဖုိးမ်ား ၂ 

နိဒါန္း ၃ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၃ 

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လူမႈ တာဝန္ခံမႈ ၃ 

လုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာအေထြေထြ ဥပေဒသမ်ား ၃ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၄ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟမႈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ၅ 

တရားမႈခင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း            ၆ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စီမံခန႔ခ္ြဲမႈ ၆ 

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ၆ 

ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ လူထု ၇ 

လုုပ္ငန္းခြင္ဆုုိင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလုုံၿခံဳမႈ ၇ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ၈ 

မတူကြဲျပားမႈ ၈ 

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြ႔ဲစည္းခြင့္ ၈ 

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ၉ 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ၉ 

အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ၉ 

ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား ၉ 
ေဝစုလုပ္ေဆာင္ျခင္း ၁၀ 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စီမံခန႔ခ္ြဲမႈ ၁၀ 

အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲမႈ ၁၀ 

ေဒတာအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ ၁၀ 

 
 

 
လူမႈ မီဒီယာ ၁၁ 

အခြန္မူဝါဒ ၁၁ 

စာရင္းစစ္ ႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာနိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ ၁၁ 
လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁ -  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕အစည္း၏ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရား 
မူဝါဒ ၁၂  

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၂ -  ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ မူဝါဒ                                                   ၁၅   

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၃ -   စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၂၀ 
လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၄ - ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ စီးပြားေရးအုပ္စု 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား                   ၂၈ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၅ -  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၂၉ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၆ -  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာ လုိက္နာမႈ မူဝါဒ ၃၁ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၇ -  က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၃၃ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၈ -  မတူညီကြဲျပားမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၃၅ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၉ -  ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား  ေရာင္းဝယ္ျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၃၇ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁ဝ -  အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ၄၆ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၁ -  စာရြက္စာတမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ၄၇ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၂ -  လူမႈ မီဒီယာ မူဝါဒ ၄၉ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၃ -  ပစၥည္း ေပးသြင္းသူ မူဝါဒ ၅၃ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၄ -  လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး မူဝါဒ ၅၆ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၅ - လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒ ၆၅ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၆ - အခြန္မူဝါဒ ၆၇ 



၃ 	

 
နိဒါန္း 

 
ဤ က်င္ဝ့တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည ္Brambles လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ 
က်င္ဝ့တ္ဆိုင္ရာႏွင္ ့ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ျပဌာန္းသည။္ 
၎သည ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ 
အစုရွင္မ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား ႏငွ္ ့လူထုအသိုင္းအဝိငု္း စသည္တိုု႔ႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ ဆက္စပ္ေနသည္ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည။္ 
၎သည ္Brambles ႏွင္ ့အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ 
ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေပးပါလိမ့္မည။္ 

 
Brambles အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား လပု္ငန္း လပု္ေဆာင္မႈကိ ု
ႏွစ္ၿခိဳက္ၿပီး မိမိတို႔ထံ ေနာက္တၾကိမ္ ျပန္လာေစသည့္ ေနရာ ႏွင္ ့
လူအမ်ား အလုပ္လုပရ္န္ႏွစ္သက္ေသာ ေနရာ ျဖစ္လာေစရန ္ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အလုိရွိသည္။ ရင္းႏွီးေငြေစ်းကြက္မ်ား ႏွင္ ့အစုရွင္အသစ္မ်ားသို႔ 
ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရန္အတြက္ အစုရွင္မ်ား ႏွင္ ့ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားတို႔၏ 
ယံုၾကည္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလိုရွိပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည္ ့လူမႈအသိုင္းအဝိငု္းမ်ားထဲတြင 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လႈိက္လွဲစြာ လက္ခံႀကိဳဆိုျခင္း ႏွင့္ ေလးစားျခင္းမ်ားကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလိုရွိပါသည္။ 

 
၎တို႔အား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အတြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင္ ့
သာလွ်င ္စြမ္းေဆာင္ရယူႏိုင္မည ္ျဖစ္ပါသည။္ Brambles အတြက္ 
အလုပ္လုပ္သူ တစ္ေယာက္စီတိုင္းတို႔သည္ ယင္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ရမည။္ 

 

အေကာင္အထည ္ေဖာ္ျခင္း 
 
ဤ က်င္ဝ့တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သည ္Brambles 
အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ မိမိတို႔၏ အလုပ္တာဝန္၊ 
တိုက္႐ိုက္အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ကမၻာေပၚရွိ ေနရာေဒသမ်ား စသည္တို႔ 
မည္သုိ႔ပင ္ျဖစ္ပါေစ ေယဘယု် အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို 
ျပဌာန္းေပးသည။္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ ႏွင္ ့စံတန္ဖိုးမ်ားတို႔ႏွင့္အတူ 
၎သည ္Brambles ဓေလ့ထံုးတမ္း၏ ေသာ့ခ်က္ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳထားရန ္မရည္ရြယ္ပါ။ 
ေဒသဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီအေသးစိတ္ မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန ္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင ္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ့ဧရိယာမ်ား 
ရွိသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည ္သင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ 
မည္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အပိုေဆာင္း မဝူါဒမ်ားႏွင့္မဆို 
ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ မူသေဘာတရားလမ္းၫႊန္ခ်က္ 
အၿဖစ္စီစဥ္ျပ႒ာန္းေပးပါသည။္ 
 

ကုမၼဏီ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈ 
 
ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွင္မ်ားႏွင္ ့မည္သို႔ 
အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳၾကသည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေဖာ္ျပသည့္ လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ လူမႈ တာဝန္ခံမႈ (CSR) ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင ္ဧရိယာ 
အမ်ားအျပားကို လႊမ္းၿခံဳထားသည။္ Brambles သည္ အလံုးစံုေသာ လူမႈ 
တာဝန္ခံမႈ မဝူါဒ ကို ခံယူထားၿပီး ၎အား လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁ တြင ္
ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
 

လုပ္ငန္း ဂုုဏ္သိကၡာအေထြေထြ ဥပေဒသမ်ား 
 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ရွိရာ ႏိုင္ငံ၏ 
ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင္ ့အညီ စီမံေဆာင္ရြက္ ရပါမည။္ 
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ ေစ်းကြက္မ်ားထဲတြင္ 
တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳငရ္ပါမည္္။ 
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၊ 
ေဖာက္သည္မ်ား၊ ပစၥည္း ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ႏွင္ ့
ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ အသိုင္းအဝိငု္းမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင္ ့က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိရန ္စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
အေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားကို က်င့္သံုုးရမည။္ 
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဖြ႔ဲအစည္း၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို အဆံုး႐ံႈးခံၿပီး လူတစ္ဦး 
တစ္ ေယာကခ္်င္း၏ ေရတို အားသာခ်က္အတြက္ လပု္ေဆာင္ျခင္းထက္ 
Brambles ၏ ေရရွည ္အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစရန ္အတြက္ ရည္မွန္းထားရမည။္



၄ 	

 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လူမ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ ယံုုၾကည္မႈသည ္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္အတြက္ အုပ္စု 
တစ္ခုလံုးရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
လိုအပ္သည္။ 

 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စကားလံုးမ်ား ႏွင္ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည ္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ မတူကြဲျပားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ 
လူမ်ား၊  ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင္ ့သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ 
ေလးစားမႈကို ေဖာ္ျပရပါမည။္ 

 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေလ့အထမ်ားအား လက္မခံပါ။ မည္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း ထံသို႔ လာဘ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖြ႔ဲအစည္း ထံမွ 
လာဘ္ယူျခင္း မလုပ္ရပါ။ 

 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ  ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုးကို မွန္ကန္စြာႏွင္ ့တိက်စြာ 
မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 

 
အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္ ့ထိုသို႔အလားတူ 
အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔အား ဤဥပေဒသမ်ားႏွင့္အည ီ
ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုးႏငွ္ ့ကိုက္ညီသည့္  
ႏႈန္းထားမ်ားျဖင္ ့ေပးေခ်မႈျပဳရမည္ျဖစ္သည။္ 

 
ပိုုင္ဆိုင္မႈမ်ား ႏွင္ ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အျပည့္အဝ 
ကာကြယ္ထားေပး ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမတ္အစြန္းအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။ 

 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့မိမိတိုု႔၏ တစ္ကိုုယ္ေရ အက်ိဳးစီးပြား ႏွင္ ့Brambles ၏ 
အက်ိဳးစီးပြားအၾကား ဆန္႔က်င္မႈ ရွိေနသည္ သို႔မဟုုတ္ ဆန္႔က်င္မႈ 
ရွိေနသည္ဟု ယူဆရေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္ပတ္သက္ျခင္းမ်ား 
မျပဳရပါ။ 

 
ထိ္ုဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည ္ေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္ပါသည္-  လုပ္ငန္းအစုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင ္
တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိကု္နည္းျဖင္ ့ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင္ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည္ဟုု ယူဆႏိုုင္သည္ထက္ 
ေက်ာ္လြန္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ ္လက္ခံရယူျခင္း၊ 
Brambles ၏အျပင္အပ၌ အလုပ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အက်ဳိးစီးပြား ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို သင ္
အစီရင္ခံတင္ျပရပါမည။္ သင ္မေရမရာျဖစ္ခဲ့ပါက သင္ ့မန္ေနဂ်ာ၊ 
စီးပြားေရးအုပ္စု၏ အေထြအေထြ အႀကံေပးအတိုင္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္ 
စီးပြားေရးအုပ္စ ုကုမၸဏီ၏ အတြင္းေရးမွဴး တို႔ထံတြင္ အႀကံဥာဏ္ ရယူပါ။ 

Brambles အေနႏွင္ ့ႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအား မျပဳလုုပ္ပါ။ 
 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း 
 
ယံုုၾကည္မႈ ႏွင္ ့ဂုုဏ္သိကၡာတိုု႔သည္ Brambles တြင ္အဓိကက်ေသာ 
အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည။္ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားမႈ ႏွင္ ့
မမွန္မကန္ျပဳက်င့္မႈမ်ားသည ္ယံုုၾကည္မႈအား ခ်ိဳးေဖာက္ပ်က္စီးေစၿပီး၊ 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ နာမည္ဂဏု္သတင္းေကာင္း ႏွင္ ့စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအား 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုုင္ေပသည။္ ယံုုၾကည္မႈအား ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုုးေသာ 
နည္းလမ္းမွာ မွားယြင္းစြာေဆာင္ရြက္ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္မွန္စြာ 
သံသယျဖစ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္ခံရမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
တန္ျပန္ခံရမႈတိုု႔ကိုု ေၾကာက္ရံြ႕ထိတ္လန္႔စရာ မရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုုႏိုုင္သည့္ 
လံုုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုုပ္ငန္းခြင ္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုုရွိေၾကာင္း 
သိရွိထားေစရန္ျဖစ္ပါသည။္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ မဝူါဒသည ္လုပ္ငန္းစဥဇ္ယား ၂ တြင ္ပါဝင္သည္။၎မူဝါဒတြင္ 
မွားယြင္းစြာေဆာင္ရြက္ေသာ အျပဳအမူ၌ ပါဝင္ပတ္သက္သည္မ်ား၊ ႏွင့္ 
၎မွားယြင္းေသာအျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာတစ္စံုုတစ္ရာအား 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလိုုပါက မည္သိုု႔ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကိုု ဥပမာေပး ေဖာ္ျပထားသည။္ 
ဤမဝူါဒ ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သံုုးေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုုး 
တြင ္တာဝန္ရွိသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား မွန္သမွ်ကိုု 
အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ လွ်ဳိ႕ ဝကွ္စြာ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည။္ ႐ိုုးသားစစ္မွန္စြာ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈျဖင္ ့သစၥာရွိစြာ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တစ္စံုုတစ္ဦးအေပၚ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ တန္ျပန္အၿငိဳးထားမႈမ်ားအား လံုုးဝ 
သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးမည္မဟုုတ္ေပ။ 



၅ 	

 
စဥ္ဆက္မျပတ ္ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင္ ့
ဆကသ္ြယ္မႈမ်ား 

 
Brambles အတြင္းရွိ စီးပြားေရး ယူနစ္မ်ားႏွင္ ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထံမ ွ
အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အထက္တန္း စီနီယာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈထံသိုု႔ လွ်င္ျမန္စြာ ႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္စြာ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ 
ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား အစီရင္ခံရန ္
ဤမဝူါဒ ႏငွ္ ့လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ဒီဇိုုင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
မည္သည္တိုု႔အား ၿပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း၊ႏွင့္ 
ဌာနအတြင္းပိုုင္း ႏွင္ ့ျပင္ပႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးတြင ္အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သိုု႔ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳသင့္ေၾကာင္း အစရွိသည္တိုု႔အေပၚမူတည္ၿပီး 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေပသည္။ 

 
Brambles အေနျဖင္ ့၎၏ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
မွန္ကန္တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၎ႏွင္ ့
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား အားလံုုးမ ွအခ်ိန္မွန ္သိရွိရရွိႏိုုင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္၊ အထူးသျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် 
ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ ၎၏ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းအေပၚ အေျခခံအားျဖင့္ ္
သက္ေရာက္ႏိုုင္ေျခရွိသည့္ တစ္စံုုတစ္ရာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွန္ကန္စြာ 
အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိရရွိႏိုုင္ရန ္ေသခ်ာေစရမည ္ျဖစ္သည္။ 

 
ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ရန္ အလိုု႔ငွာ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ အတြင္းပိုုင္းတြင္ 
ပြင့္လင္းမႈရွိသည့္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ မဝူါဒတစ္ခုုအား 
စီမံလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရန္ အေရးႀကီးေပသည္၊ သိုု႔မွသာ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမ ွသက္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင္ ့လုပ္ငန္း ဗဟိုသို႔ 
ေပးပိုု႔ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသိုု႔အားျဖင္ ့အစီရင္ခံျခင္းဆိုုင္ရာ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန ္ႏွင္ ့
အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုုတ္ျပန္မႈျပဳရန္အတြက္ လမ္းၫႊနခ္်က္မ်ားအား 
ထိန္းခ်ဳပ္၊ ဆံုုးျဖတ္မႈျပဳရန ္တာဝန္ရွိေသာ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ 
ေကာ္မတီ (Disclosure Committee) တစ္ခုုအား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေပသည္။ 
အဆိုုပါေကာ္မတီသည္လုပ္ငန္းယူနစ္မ်ား ႏွင္ ့ေသာ့ခ်က္က်သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ခုုစီတြင ္ဖြင့္ဟထုတေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ားအား 
ခန္႔အပ္သြားမည ္ျဖစ္သည္။ ဤအရာရွိမ်ားသည ္မိမိတိုု႔၏ လုပ္ငန္းယူနစ ္
သိုု႔မဟုုတ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈ ဧရိယာရွ ိ
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထား 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာ္မတီထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း ေထာက္ပံ့တင္ျပသြားရန ္
တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

ဌာနျပင္ပသိုု႔လည္း မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထုုတ္ျပန္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အလိုု႔ငွာ မီဒီယာမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
ႏွင္ ့ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားထံသိုု႔ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုု 
ျပဳလုုပ္ရန ္အခြင့္အာဏာရွိသည့္ Brambles အတြင္းမွ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေပသည။္ ယင္းတို႔မွ အပ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ယင္း 
ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳလုပ္ရပါ။ 
အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင ္လူမႈ မီဒီယာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
လူမႈကြန္ယက္ နည္းပညာမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 
ပါဝင္သည္။ 
 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုုင္ရာ 
မဝူါဒသည ္လုပ္ငန္းစဥ ္ဇယား ၃ တြင ္ပါဝင္ေပသည္။ ၎အား 
လုပ္ငန္းစဥဇ္ယား ၄ ရ အေရးၾကီးေသာ ျဖစ္ရပ ္အစီရင္ခံမႈအတြက္ အုုပ္စု 
လမ္းၫႊန္းခ်က္မ်ားက ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့ေပးထားသည။္ 
 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ထံသုိ႔ ထင္ရွားေသာႏွင္ ့မေမွ်ာ္လင္ထ့ားေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို 
ေဆာင္ၾကည့္ေပးလာေစရန ္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
မွီခိုုေနရေပသည။္ ျပႆနာမ်ားသည ္အလိုအေလ်ာက္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ပိုမု ိေကာင္းမြန္လာ ပါကလည္း 
မည္သိုု႔ျဖစ္ပ်က္လာမည္ဆိုုသည္အား ထိုင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင္။့ 
အားလံုုးေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင ္ဤမဝူါဒႏွင္ ့
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့သက္ဆိုုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးအား 
ႀကံဳေတြ႕လာရႏိုုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အေကာင္းဆံုုး 
စီမံေဆာင္ရြက္ထားေသာ္ျငားလည္း မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏိုုင္ေပသည္။ ဤသည္မွာ အားလံုုးေသာ ဧရိယာမ်ားတြင ္
သက္ေရာက္မႈရွိေပသည္ - (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ က်န္းမာေရး 
ႏွင့္  လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ၊ တရားဥပေဒေရးရာ သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ ပါဝင္သည့္) ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရလဒ္မ်ား အေပၚသုိ႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိေကာင္ရွိႏုိင္သည္ ့
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွသူမ်ား ႏွင္ ့ေလ့လာသူမ်ားမွ 
အတိမ္းအေစာင္း အထိမခံသည္ ့ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရယူရာတြင ္
စီးပြားကူးသန္းမႈဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအား 
ထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ Brambles ၏ ဂုဏ္သတင္းအား 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခရွိသည့္  တရားစြဲဆိုမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
တစ္စံုတစ္ရာ မွန္သမွ်တုိ႔ျဖစ္သည္။



၆ 	

 
လုပ္ငန္း လမ္းေၾကာင္းအတြင္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္စံုတစ္ရာ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက သင့္ မန္ေနဂ်ာထံသိုု႔ ခ်က္ခ်င္းပင ္
အေၾကာင္းၾကားပါ။သက္ဆိုုင္ရာ အထက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသိုု႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပိုု႔ရန ္သင့္ မန္ေနဂ်ာထံတြင ္
တာဝန္ရွိေပသည။္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည ္လွ်င္ျမနစ္ြာ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းျဖစ္လွ်င္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ မီဒီယာမ်ားမ ွသတင္းေရးသား ထုုတ္ျပန္ရန္ အလားအလာရွိလွ်င ္
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ အရာရွိထံသိုု႔ အေၾကာင္းၾကားမႈ ျပဳသင့္ေပသည္။ 
၎တိုု႔သည္ သင့္ေတာ္သည့္ သက္ဆိုုင္ရာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား သတိေပးရန ္
အတြက္ တာဝန္ခံလိမ့္မည။္ ကုမၸဏီ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနအေနျဖင္ ့
ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားထံမွတစ္ဆင့္ 
လုပ္ငန္းယူနစ္၏ ကိစၥရပ္မ်ားအား သိရွိလာရျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ ္
ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနအေနျဖင္ ့အျခားေသာ ျပင္ပ အရင္းအျမစ္မွတစ္ဆင့္ 
သိရွိရျခင္းတိုု႔သည္ ႀကီးမားေသာ မွားယြင္းမႈအလြဲ ျဖစ္သည္။ 

 
အေရးၾကီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုုးအား ျပင္ပသိုု႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန ္
လိုုအပ္ခ်င္မ ွလိုုအပ္ေပမည္၊ သိုု႔ေသာ္ယင္းအား ဆံုုးျဖတ္ရန္မွာ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။ Brambles 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္မွာမ ူေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၎လိုုအပ္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုုးကို ုျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန ္ရရွိႏိုုင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ အတြင္းပိုုင္း အစီရင္ခံမႈဆိုုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား အတိုုင္း 
လိုုက္နာရန္ျဖစ္သည္၊ သိုု႔မွသာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ 
အခ်က္အလက္ျပည့္စံုုစြာရရွိထားသည့္ ဆံုုးျဖတ္မႈမ်ားကို ုျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေပမည။္ 

 

တရားမႈခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း 
 

ကမၻာတစ္ဝမွ္း လုပ္ငန္းယူနစ္မ်ားအတြင္းမ ွေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာအေပၚ 
သိသာထင္ရွားသည့္ သြယ္ဝိုကု္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 
စီးပြားေရး လုုပ္ငန္း၏ ဂုုဏ္သတင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုုင္ေျခရွိေသာ   
အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား 
အားလံုးပါဝင္ေသာ ပံုမွန ္အစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုု အုုပ္စ ုအေထြေထြ 
အၾကံေပး ေကာင္စ ီ(Group General Counsel) ထံသိုု႔ ေပးပိုု႔သင့္သည္။ 
ယင္းတြင္ အသစ္ျဖစ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက ္ရမည။္ 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုငိ္ရာ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ Brambles ဝန္ထမ္းမ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈသိုု႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ -တက္ ၾကြလႈပ္ရွားမႈ 
ရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကိုု အသံုုးျပဳရန ္ေတာင္းဆိုုသည္။ 

Brambles သည္ အႏၲရာယ ္ျဖစ္ေစမႈမ ွလံုုးဝကင္းရွင္းေရးသိုု႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစျခင္းမ်ား မရွိေစရန ္ႏွင္ ့သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္အား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ားမျပဳရန္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည။္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
ရည္မနွ္းခ်က္ ပန္းတိုုင္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ားထံသိုု႔ 
ပံ့ပိုုးေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈ ႏွင္ ့
ေရရွည္ခံေဆာင္ႏုိင္ရည္ရွိသည္ ့စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အေျဖရွာမႈမ်ားအား 
စီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန ္ျဖစ္ပါသည။္ 
 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒ(လုပ္ငန္းစဥဇ္ယား ၅ တြင ္
ပူးတြဲထားသည္) အား ဘုတ္အဖြဲ႕ မွ ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး၊   
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေသးေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားပါ အပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည။္ 
 

ၿပိဳင္ဆိုုင္မႈ 
 
Brambles ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ မက္ေမာခံုုမင္မႈသည ္ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေသာ ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ထိေရာက္မႈရွိစြာ၊ 
ႏွင္ ့မွန္ကန္မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ယွဥ္ၿပိဳင္လိုုစိတ္မရွိေသာ အမူအက်င့္သည္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး မရွိေပ၊ ထိုု႔ျပင္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အားလည္း 
စိတ္ပါဝင္စားမႈ ကင္းမဲ့ေစကာ ေအာင္ျမင္ေက်နပ္မႉ မရွိေစသည့္အျပင္ 
ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ လူမႈအသိုုင္းအဝိုငု္း အတြက္လည္း လက္သင့္ခံေပးႏိုုင္ျခင္း မရွိေပ။ 
Brambles ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ မက္ေမာခံုုမင္မႈသည ္ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေသာ ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ထိေရာက္မႈရွိစြာ၊ ထိုု႔ျပင္ 
မွန္ကန္မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္ ့၎တိုု႔ စီမံလည္ပတ္မႈျပဳသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင ္ယွဥ္ၿပိဳင ္
ေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈျပဳၾကေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ တာဝန္ရွိၿပီး၊ အားလံုုးေသာ သက္ဆိုုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္
ဤဧရိယာအပိုုင္းတြင ္ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ သင္တန္းမ်ား 
လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း ႏွင္ ့ဆက္လက္ကိုုးကားမႈမ်ားအတြက္ 
လက္ကိုုင္စာအုုပ္မ်ားျဖင့္အညီျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္
တာဝန္ရွိေပသည္။ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင္ ့
လက္ကိုုင္စာအုုပ္မ်ားအား ပံုုမွန ္ျပဳျပင္မြမ္းမံေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္ ့
အသစ္ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားသင့္ေပသည္။သငႏ္ွင္ ့Brambles အေနျဖင္ ့
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ားထံမ ွစြဲခ်က္တင္မႈတစ္ခုုအား 
ေခ်ပကာကြယ္ရန္ လိုုအပ္ခဲ့လွ်င္ တက္ၾကြေသာ လိုုက္နာမႈအစီအစဥ္ တစ္ခုု၏ 
အေထာက္အထားမ်ားအား လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည။္ 



၇ 	

 
တက္ၾကြမႈရွိေသာ လိုုက္နာမႈတြင္ သင္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း၊ ထိုုးေဖာက ္ေမးခြန္းမ်ားအား ေမးျမန္းေၾကာင္း ႏွင္ ့
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
အရည္အခ်င္းမ်ားအား ျပသေၾကာင္း သက္ေသျပရန ္လိုုအပ္ေပသည္။ သင့္ 
လုုပ္ငန္းအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုငု္ေျခအရွိဆံုုးေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 
ဧရိယာမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔အား ပံုုမွန ္
သင္တန္းစက္ရွင္မ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖင္ ့ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းပါ။ 

 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရယူျခင္း (acquisition), ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း 
(divestment) ႏွင္ ့ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း (entering into 
joint ventures) မ်ားသည ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ ဥပေဒလက္ေအာက္  ရွ ိ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ အဖြ႔ဲမ်ားႏွင္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ရွင္းလင္းမႈမ်ားထံသိုု႔ သတိေပးခ်က္မ်ားျပဳရန ္လိုုအပ္ေကာင္း 
လိုုအပ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ားမ ွစံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခ်ိန္တြင ္
အတြင္းပိုုင္း ႏွင္ ့ျပင္ပ 
ေလ့လာမႈမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင္ ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင္ ့
သက္ဆိုုင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားအား ေလ့လာခ်က္တိုု႔ကုိ (Brambles 
ဘုုတ္အဖြဲ႕သိုု႔ တင္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားပါ အပါအဝင္အား) 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈျပဳရန္ လိုုအပ္ႏိုုင္ေျခရွိေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ 

 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ားအေနျဖင္ ့အျခားေသာ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ထိုုေနရာတြင္ပင ္ခ်က္ခ်င္း ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည့္ 
အာဏာမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ႏွင္ ့ယင္းသိုု႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မည္သိုု႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေျပာျပထားပါ။ 

 
ဥပေဒႏွင္ ့မညီသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင္ ့ဆန္႔က်င္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားသည ္
Brambles အား ဒဏ္ေၾကးအေျမာက္အမ်ား ေပးေခ်ရႏိုုင္ေျခရွိေၾကာင္း - 
ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုုင္ငံမ်ားတြင ္ဒဏ္ေၾကးသည္ စီးပြားေရးအုုပ္စုု၏ 
ကမၻာတစ္ဝမွ္း အျမတ္ရရွိမႈ၏ ဆယ္ရာခိုုင္ႏႈန္းအထိပင ္ရွိေကာင္းရွိႏိုုင္သည ္ - 
ႏွင္ ့အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္မ ူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုုက္ 
ဒဏ္ေၾကးမ်ား ႏွင္ ့ေထာင္ဒဏ္မ်ားကိုပင ္ရင္ဆိုုင္ရႏိုုင္ေၾကာင္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေျပာျပထားပါ။ 

 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ားထံမ ွစံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား အားလံုုးအား 
စီးပြားေရးအုုပ္စုု၏ အေထြေထြ ေကာင္စီထံသိုု႔ ခ်က္ခ်င္း အစီရင္ခံတင္ျပ 
ရမည။္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအား ဆန္႔က်င္သည့္ အျပဳအမူမ်ားတြင ္
ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုုပ္ရပ ္မွန္သမွ်ကို အုုပ္စ ုအေထြေထြေကာင္စီထံသိုု႔ 
တင္ျပရမည္။ 

 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မူဝါဒအား 
လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၆ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည။္ 

ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ လူထ ု

 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့၎တိုု႔၏ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္ေသာ ျပႆနာမွန္သမွ်အား 
လွ်ိဳ႕ဝကွ္မႈအေျခခံအေပၚတြင္ အုပ္စုႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈျပဳႏိုုင္ေၾကာင္း 
ခံစားသိရွိထားသင့္ေပသည။္ 
 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ထက္သန္ျပည္ဝ့မႈ စိတ္ဝညိာဥ္သည္ Brambles 
ကဲ့သိုု႔ေသာ ပံ့ပိုုးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုု၏ ႀကီးမားေသာ 
ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားထဲမ ွတစ္ခု အပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
တရားမွ်တစြာ ႏွင္ ့မွန္ကန္ညီမွ်စြာ ဆက္ဆံရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တိုု႔၏ 
ေအာင္ျမင္စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈမ်ား ႏွင္ ့အျပဳသေဘာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးၿပီး ဆုခ်ီးျမႇင့္ပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မသင့္တင့္ေသာ အျပဳအမ ူ
သိုု႔မဟုုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တိုု႔၏ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ 
အသိေပးၿပီး ဤစြဲဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တုုံ႔ျပန္ခြင့္ ေပးရမည။္ 
 
အလြန္ျပင္းထန္ေသာ မွားယြင္းသည့္ အျပဳအမူအတြက္ အက်ဥ္း႐ံုုး အလုုပ္  
ထုတ္ ျခင္းမ ွလြဲ၍ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မသင့္ေတာ္ေသာ အျပဳအမ ူသိုု႔မဟုုတ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ျပင္ဆင္ကုုစားရန ္က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ 
အခြင့္အလမ္း 
ေပးရမည။္ 
 
လုုပ္ငန္းခြင္ဆိုုင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုုၿခံဳမႈ 
 
ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုုအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္မွာ Brambles ၏ မူဝါဒ ျဖစ္သည္ 
(လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၇ အား ၾကည့္႐ႈပါ) 
 
Brambles သည္ အႏၲရာယ ္ျဖစ္ေစမႈမ ွလံုုးဝကင္းရွင္းေရး (Zero Harm) သိုု႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစျခင္းမ်ားမရွိ၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္အား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ားမျပဳ ႏွင္ ့
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးမ်ား 
မျပဳေၾကာင္း ကိ ုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျမင္၊ စံတန္ဖိုးႏွင္ ့အျပဳအမူမ်ား ႏွင္ ့
ကတိေပးခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားေသာ “အႏၲရာယ ္ျဖစ္ေစမႈမ ွ
လံုုးဝကင္းရွင္းေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္း” (Zero Harm Charter) သည္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအား ေလးစားလိုက္နာျခင္းမ်ား ေသခ်ာမႈရွိေစရန ္
အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအား စီစဥ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ၿပီး Brambles 
၏ဝက္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည။္ 
 



၈ 	

 
လုုပ္ငန္းခြင္ဆိုုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
သက္ဆိုုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား အားလံုုး၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအား သင့္ကိုုယ္သင ္
ကြၽမ္းဝင္ေနေစရန ္ျပဳလုုပ္ထားပါ။ 

 
သင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း ေဘးကင္းလံုုၿခံဳမႈ ႏွင္ ့
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုုးေသာ 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားအား 
က်င့္သံုုးေဆာင္ရြက္သြားပါ။ 

 
လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ထုုတ္၊ 
ထိန္းခ်ဳပ္၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ သင္၏ 
ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခဆိုုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအား ပံုုမွန ္
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါ။ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါတြင္ 
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္စဥ္အတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
မွ်တစြာ ဆက္ဆံရမည္။ 

 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈဆိုုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မွီႏိုုင္ရန္ အတြက္ 
လံုုၿခံဳမႈဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား မည္သည့္အခါမွ် ေလ်ာ့ခ်ျခင္း 
မျပဳလုုပ္ရပါ။ 

 
ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုုးအား စီမံခန္႔ခြဲေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အဖြဲ႕ထံသိုု႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

မေက်နပ္ခ်က္မ်ား 
 

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့၎တိုု႔၏ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင္ ့သက္ဆိုုင္ေသာ 
ျပႆနာ မွန္သမွ်အား လွ်ိဳ႕ဝကွ္မႈအေျခခံအေပၚတြင္ အုပ္စုုႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈျပဳႏိုုင္ေၾကာင္း ခံစားသိရွိထား သင့္ေပသည္။ Brambles 
အေနျဖင္ ့အဆိုုပါ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင ္မွ်တေသာ၊ 
ဘက္လိုုက္မႈမရွိေသာ ထိုု႔ျပင္ လွ်ိဳ႕ဝကွ္ ေစာင့္ထိန္းမႈျပဳေသာ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားအား လက္ေတြ႕ ျမန္ဆန္ႏိုုင္သမွ် ျမန္ျမန္ 
ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုုၾကည္ခ်က္ အေပၚတြင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့ယင္း ကိစၥရပ္မ်ားကိုု တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရမည။္ 

မတူကြဲျပားမႈ 
 
Brambles သည္ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္း ေပးသည္ ့အလုုပ္ရွင္ ျဖစ္သည္။ 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားျဖင့္ စုစည္းထားေသာ လုုပ္အားကို ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိကဝတ္ထားရွိထားၿပီး မည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆိုုအား လိင္၊ လူမ်ိဳး၊ ႏိုုင္ငံသား၊ ဇာတ္၊ အသားအေရာင္၊ 
အသက္အရြယ္၊လိင္တင္ဆက္ထုုတ္ေဖာ္မႈ၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ ဘာသာေရး၊ 
အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန သိုု႔မဟုုတ္ ႏိုုင္ငံေရးအျမင ္
အစရွိသည္တိုု႔ မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ပါေစ မွ်တစြာ အျပန္အလွန္ 
႐ိုုေသေလးစားသမႈျဖင္ ့ဆက္ဆံသည့္ လုုပ္ငန္း 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေပးသြားရန္လည္း 
ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည ္(လပု္ငန္းစဥ္ဇယား ၈ အား 
 ၾကည့္႐ႈပါ)။ Brambles အတြင္းရွိ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ ႏွင္ ့
ရာထူးတိုုးျမႇင့္မႈမ်ားအား လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္း ႏွင္ ့အရည္အခ်င္းမ်ားအေပၚတြင ္
အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ 
 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့သင့္ထက္ 
ရာထူးအာဏာ နိမ့္သူမ်ားႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္ ပံုုစံအား 
သတိျပဳပါ။ 
ဝန္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္းသည္ မိမိတိုု႔၏ 
လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားအား 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုုက္ တန္ဖိုုးထားမႈရွိသင့္ၿပီး၊ 
၎တိုု႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင္ ့
အျခားသူမ်ားအပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတိျပဳပါ။ 
လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိေသာ 
ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားအား သတိထားၿပီး ယင္းမ ွ
ထြက္ေပၚလာမည့္ မည္သည့္ ရလာဒ္မ်ားကိုမဆို ု
သင္မည္သုိ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကို ဂ႐ုုစိုက္ပါ။ 
Brambles သည္ ေႏွာင့္ယွက္တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ားကို 
ျပင္းထန္ေသာ လြဲမွားသည့္ အျပဳအမူအျဖစ ္
သတ္မွတ္သည္။ 
 

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းခြင္ ့
 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ 
ဖြ႔ဲစည္းခြင့္ကုိ ေလးစားသည။္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထံုုးတမ္း ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအရ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား အစုုလိုုက္ ႏွင္ ့
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုုက္ သေဘာတူညီခ်က္ 
ႏွစ္ခုစလံုုးအေပၚ အေျခခံ၍ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 



၉ 	

 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား 

 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ ဥပေဒမ်ားကု ိ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေထာက္ခံၿပီး ကိုင္စြဲသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ပိုင ္လုုပ္ငန္းမ်ား 
သို႔မဟုုတ္ ကုုန္ပစၥည္း ေပးသြင္းသူမ်ား၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ကေလးလုုပ္သား 
သို႔မဟုုတ္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္းခံမည ္မဟုတ္ပါ။ 
“ကေလး” ဆိုသည့္ ေဝါဟာရသည ္အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ 
မသင္မေနရ ပညာေရးအား ၿပီးဆံုးရန ္အသက္အရြယ္ ေအာက္ရွိသူ၊ 
သို႔မဟုတ္ ထိုႏိုင္ငံထဲ၌ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ 
အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ အသက္အရြယ္ေအာက္ ရွိသူ မည္သူကိုမဆို 
ရည္ၫႊန္းၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ အၾကီးဆံုုးအသက္ကို ဆိုလိုုသည္။ 
အႏၲရာယ္မ်ားေသာအလုပ ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအသက္မွာ ၁၈ 
ႏွစ ္ျဖစ္ပါသည။္ 

 

သငထ္ိုလူ႕အခြင့္အေရးအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင္ ့
လိိိ္ိ္ုက္နာႏိုင္ရန္အတြက္၊ Brambles 
ခံယူထားသည့္လူ႕အခြင့္အေရးမူဝါဒမ်ားကိ ုလုပ္ငန္းစဥ္ဇယား 
၁၅တြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ 

 

လာဘ္စားမႈ ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ဆန္႔က်င္ေရး 

 
ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
မွ်တစြာ၊ ႐ိုုးသားစြာ ႏွင္ ့က်င္ဝ့တ္ေစာင့္ထိန္းေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင္ ့
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ လုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈျပဳသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ားမ ွ
ဥပေဒမ်ား၊  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အည ီ
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔ 
ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည။္ 

 
သိုု႔ျဖစ္ရာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားအား လက္မခံႏိုင္ပါ။ 
လာဘ္စားမႈ ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသိုု႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားအား ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔ လံုုးဝ သည္းခံေပးမည္မဟုုတ္ေပ။ မည္သည့္ 
ပုဂၢိဳလ္ အဖြ႔ဲအစည္း ထံသို႔ သိုု႔မဟုုတ္ ထံမွ လာဘ္ထိုုးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
အလားတူ ေပးကမ္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ခံရယူျခင္းမ်ား 
မျပဳလုုပ္ရေပ။ 

 
ဤဥပေဒသမ်ားျဖင့္အည ီလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈျပဳရာတြင္ သင့္အား 
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ Brambles အေနျဖင္ ့လာဘ္ေပးမႈ ႏွင္ ့
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးဆိုုင္ရာ မဝူါဒတစ္ခုုအား 
ခ်မွတထ္ားၿပီး၊ သင့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၄ တြင ္
ေတြ႕ရွိႏိုုင္ေပသည္။ 

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား 
 
ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာ ကုုမၸဏီတစ္ခုုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ Brambles သည္ 
တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ 
ထုုတ္ကုုန္မ်ား၊ သို႔မဟုုတ္ မူရင္းထုုတ္လုုပ္မႈႏိုုင္ငံ၊ ႏွင္ ့သပိတ္ေမွာက္မႈ 
ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒႏွင္ ့
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား အပါအဝင္ မိမိတို႔ လုုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္သည့္ ႏိုုင္ငံႏွင္ ့
သက္ဆိုုင္သည့္ ကုုန္သြယ္မႈ ပတိ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင္ ့တားျမစ္ခ်က္မ်ားအားလံုုးကို ု
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ 
 
ဤလိုုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈျပဳရာတြင္ သင့္အား 
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ Brambles အေနျဖင္ ့အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား 
ဆိုုင္ရာ မဝူါဒ တစ္ခုုအား  ခ်မွတထ္ားၿပီး၊ ၎အား အုုပ္စုု၏ 
တရားဥပေဒဆိုုင္ရာ ႏွင္ ့လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ဖိုုရမ္ျဖစ္သည့္ 
https://bramblesgroup.sharepoint.com/Legal/Pages/ GLOBAL-
COMPLIANCE.aspx တြင ္ရရွိႏိုုင္သည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ မိတၳဴတစ္ေစာင္အား 
Brambles ၏ တရားဥပေဒဆိုုင္ရာ ႏွင္ ့လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူထံမွ ရရွိႏိုုင္ေပသည။္  
 

ေပးသြင္းသူမ်ား 
 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊  
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင္ ့သူတိုု႔ ေနထိုုင္ရာ လူမႈ အသိုင္းအဝိငု္း 
မ်ားအား အလုုပအ္ေကၽြ းျပဳသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လုုပ္ငန္းကို 
ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ရန္ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈကြင္းဆက္မ်ား 
အတြင္းတြင္ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ တန္ဖိုးရွိေသာ 
လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ေစရန ္သႏၷိ႒ာန္ ရွိသည္။ 
 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ခိုုင္မာၿပီး 
အင္တိုုက္အားတိုုက္ရွိေသာ ေပးသြင္းသူ အေျခခံသည္ အလြန္ပင္ 
အေရးပါေပသည။္ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ 
ေျပာင္းလဲေနေသာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ 
ေပးသြင္းသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင္ ့အရည္အခ်င္းမ်ားအား ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
မွီခိုုေနရသည။္ 
 
က်င္ဝ့တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏငွ္ ့အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမႈမ ွ
လံုးဝကင္းရွင္းေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္း (Zero Harm Charter) မ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္ ့ဥပေဒမ်ားႏွင ္တန္ဖိုုးမ်ားအား 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုုမု ိထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိၿပီး 
ေဘးကင္းလံုုၿခံဳကာ ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုုင္ရည္ရွိေသာ 
ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆက္မ်ားအား ေပးသြင္းသူမ်ားျဖင္ ့ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည။္  
 
Brambles ၏ ေပးသြင္းသူမ်ားဆိုုင္ရာ မဝူါဒအား လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား 
၁၃ တြင ္ေတြ႕ရႏိုုင္ပါသည္။ 
 
 

 
 



၁၀ 	

 
အစုုရွယ္ယာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ား 

 
ဒါ႐ိုုက္တာမ်ား ႏွင္ ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့ေစ်းကြက္တြင္ 
ေယဘုုယ်အားျဖင္ သတင္းအခ်က္အလက္မရွိေသးသည့္ 
ေစ်းႏႈန္းႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
လက္ဝယ္ထားရွိသူျဖစ္ပါက Brambles 
အစုုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ရေပ။ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၉ သည္ 
Brambles ၏  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္မႈ မဝူါဒကိုု ပိုုမု ိ
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ  
 
Brambles ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင္ ့အစဥ္ႀကီးထြားမႈအတြက္ 
ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေဘးအႏၲရာယ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ မရွိမျဖစ ္
လိုအပ္ၿပီး ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေပးေဝသြားရန ္အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည။္ 

 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ စီးပြားေရးအုပ္စုတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြင္း 
အားေကာင္းေသာ ေဘးအႏၲရာယ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထကို 
ထည့္သြင္းသြားရန္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း အဓကိ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား 
ထိေရာက္မႈရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင္ ့ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္သြားေစရန ္
အာမခံခ်က္ရွိေစရန ္
ျဖစ္ပါသည။္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေဘးအႏၲရာယ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
လုပ္ငန္းစဥ ္အစီအစဥ ္မဟာဗ်ဴဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ 
ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည။္ လုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ျပန္လွန္သံုးသပ္ႏိုင္ရန ္ရင္းႏွီးေငြ 
ခြဲေဝခ်ထားရာတြင္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင ္
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္၊ သေဘာတူထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းရည္ရြယ္မ်ားအား ေသခ်ာစြမ္းေဆာင္ရာ၌ 
တိုးျမႇင့္ျခင္းအားျဖင္ ့ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ု
ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည။္ 

 
ေဘးအႏၲရာယ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု
လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁ဝ ထဲတြင္ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
 
စာရြက္စာတမ္း (ကြန္ပ်ဴတာ၌မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ႏွင့ ္
အီးေမးလ္မ်ား အပါအဝင္) မ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္စီးျခင္း 
မ်ားအတြက္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဝူါဒ 
တစ္ခုအား ထုတ္ထားရပါမည။္ ယင္းမူဝါဒ မ်ားသည ္ဥပေဒဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုး ကို လိုုက္နာရမည။္ ေဖာင္ပံုစံေပၚရွ ိ
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ဤမဝူါဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု(လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား 
၁၁ တြင္) ပူးတြဲ ေပးထားပါသည္။ 
 
ကေရာ္ကမည္မွတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ၊ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေပၚတြင္ လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားသည့္ မတွ္စုမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္မ်ားထဲ) အား ေရွာင္ၾကည့္ရန္ သတိျပဳပါ၊ ၎တုိ႔သည္ 
ဒြိဟျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ဥပေဒေရးရာတြင္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိ 
ေပၚေပါက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသည။္ 
 
Brambles  က သို႔မဟုတ္  အေပၚ တရားစြဲျခင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
ဥပေဒထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမ ွစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား 
ျဖစ္လာသည့္အခါ၊ အျငင္းပြားမႈကိစၥႏွင္ ့ပတ္သက္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ 
စံုစမ္းေမးျမန္းဆဲ ျဖစ္ေနေသာ ကာလတြင ္ရွိေနေသာ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား (အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္အားျဖင့္ မီဒီယာဆက္သြယ္ေရး 
မ်ားအပါအဝင)္ အား ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း မျပဳရန္ သက္ဆိုင္သည့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလံုးတို႔အား ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳရပါမည။္ 

ေဒတာအခ်က္အလက ္ကာကြယ္ျခင္းႏွင္ ့ပုုဂၢလိက 
လြတ္လပ္ခြင္ ့
 
အလုပ္သမားမ်ားသည ္မိမိတို႔၏ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈကာလအတြင္း ရရွိသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို လ်ိဳ႕ဝကွ္ထားေပးရပါမည။္ 
 
Brambles ၏ မူဝါဒသည ္မိမိ၏ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင္ ့
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သကသ္ည့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားေပးရန ္ျဖစ္ပါသည။္ တိက်ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ပုုဂၢလိက 
လြတ္လပ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဤမဝူါဒကိုု ေဒသဆိုင္ရာ 
ဥပေဒလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည။္ 



၁၁ 	

လူမႈ မီဒီယာ 
 
Facebook၊ LinkedIn ႏွင္ ့Twitter ကဲ့သိုု႔ေသာ အြန္လိုုင္း နည္းပညာ 
သံုုးစြဲေသာ လူမႈမီဒီယာမ်ားသည္ လူမ်ားႏွင္ ့စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား 
အင္တာနက္မွ တဆင့္ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစသည္။ 
 
လူမႈမီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ အားလံုုးေသာ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ 
ေဖာက္သည္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝကွ္ေစာင့္ထိန္း 
ထိန္းသိမ္းထားရန ္လိုုအပ္ၿပီး၊ ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔ႏွင့္အတူ 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္သည့္ မတူကြဲျပားေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင္ ့
လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ ေလးစားမႈကိုု ျပသရန ္
လိုုအပ္ေပသည္။ 
 
Brambles ၏ လူမႈမီဒီယာ မဝူါဒ (“မူဝါဒ”) အား လုပ္ငန္းစဥ ္
၁၂ တြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ေပသည္။ ဤမဝူါဒသည ္Brambles ၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့လူမႈမီဒီယာမ်ားအား အသံုုးျပဳခ်ိန္တြင ္
လိုုက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင္ ့ဥပေဒသ 
တစ္စံုကို ထုုတ္ျပန္ထားသည္။ 
 
ဤမဝူါဒ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားရွိလွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ ္
ေနာက္ထပ္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္အား လိုုအပ္သည္ဆိုုလွ်င္ 
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစမ္်ားဌာန ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူထံသုိ႔ 
ေက်းဇူးျပဳၿပီး 
ဆက္သြယ္ေပးေစလိုုပါသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ socialmedia@brambles.com 
သိုု႔ အီးေမးလ္ ေပးပိုု႔ႏိုုင္ပါသည။္ 
 

အခြန္မူဝါဒ 
 
Brambles အေနျဖင္ ့အခြန္ဥပေဒမ်ားကု ိလုိက္နာရန္သာမက 
အခြန္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္ ့ပြင့္လင္းမႈရွိၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးရွိေစရန ္အေသအခ်ာ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။အခြန္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွာ ပင္ကုိအားျဖင္ ့
႐ႈပ္ေထြးျခင္းေၾကာင့္ Brambles အေနျဖင္ ့မွန္ကန္သည့္ အခြန္ပမာဏကုိ 
မွန္ကန္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္ ေပးေဆာင္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ေသာ  
အခ်က္အလက္မ်ားကု ိေဖာ္ျပျခင္း သာမက အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ အားေပးမႈမ်ား ရွိပါက ၎တုိ႔အား ေတာင္းဆုိကာ ဥပေဒမ်ားကု ိ
လုိက္နာရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈကုိ 
ရယူတည္ေဆာက္ရန္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ပုိ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန ္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
အားေပးေဆာင္ရြက္ပါသည။္ Brambles ၏ အခြန္မူဝါဒကုိ 
လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၆ တြင ္ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ 
 

 
 
 
 

စာရင္းစစ ္ႏွင့္ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
နိဂံုုးခ်ဳပ္ခ်က ္
 
ႏွစ္စဥ္ ႏွင့္ ႏွစဝ္က္ ေငြစာရင္းမ်ားအား ျပင္ဆင ္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ အထက္တန္း 
စီနီယာ အလုုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအေနျဖင္ ့လုုပ္ငန္းခြင္က်င္ဝ့တ္စည္းမ်ဥ္း၏ 
သက္ဆိုုင္ရာ ဧရိယာမ်ားျဖင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ 
နိဂံုုးခ်ဳပ္ခ်က္ေပးရန္၊ သိုု႔မဟုုတ္ မိမိတိုု႔ နိဂံုးမခ်ဳပ္ရေသးသည့္ ဧရိယာမ်ားအား 
ေဖာ္ထုုတ္ရန ္ေျခာက္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္သည္ ကုုမၸဏီ စာရင္းစစ္ (Corporate Audit) 
မွ စာရင္းစစ္ေဆးမႈကို ခံရႏိုုင္သည။္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



၁၂ 	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၁ 
ကမုၸဏ ီလမူႈေရးဆုငိ္ရာ တာဝန္ခံမႈ မဝူါဒ 

 
နိဒါန္း 

 
Brambles သည္ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၅ ႏိုုင္ငံနီးပါးတြင ္
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္လ်က္ရွိသည့္ ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသည္ ့ဦးေဆာင ္အဖြ႔ဲအစည္း ျဖစ္သည္။ 

 
ဤ CSR မဝူါဒအား ဇြန္လ ၂ဝဝ၃ ခုုႏွစ္တြင္ Brambles ၏ 
ဒါ႐ိုုက္တာမ်ား ဘုုတ္အဖြဲ႕မွ  ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုုးသိုု႔ ဆက္သြယ္အသိေပးၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ၎အား စဥ္ဆက္မျပတ္ အေျခခံေပၚတြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန ္ကြၽႏ္ုု္ပ္တိုု႔ ကတိကဝတ္ျပဳ 
ထားၾကသည္။ 

 
ဤမဝူါဒသည္ Brambles ၏ လုုပ္ငန္းခြင္က်င္ဝ့တ္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ဤသက္ဆိုုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္ ့အျခားေသာ နယ္ပယ္ဧရိယာမ်ား အေပၚတြင ္ပိုုမု ိ
အေသးစိတ္က်ေသာ မူဝါဒမ်ားကု ိအက်ဥ္းခ်ဳပ ္ေဖာ္ျပထားခ်က္ 
တစ္ခုုျဖစ္သည္။ 
က်င္ဝ့တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ Brambles စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း၏ 
ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုုးအတြက ္
က်င္ဝ့တ္ဆိုုင္ရာ ႏွင္ ့ဥပေဒဆိုုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခုုအား 
ျပ႒ာန္းေပးသည။္ ၎သည ္ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစုရွင္မ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင္ ့လူမႈအသိုုင္းအဝိုုင္း 
အစရွိသည္တိုု႔ျဖင့္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ မည္သိုု႔ ဆက္ႏြယ္မႈျပဳေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည။္ မိတၲဴအား ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္ 
www.brambles.com ေပၚတြင္ ထုုတ္ျပန္ထားသည္။ 

 
Brambles အေနျဖင္ ့CSR ဆိုုင္ရာ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားသုိ႔ 
၎၏ တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု အစီရင္ခံတင္ျပရန ္ႏွင္ ့
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ 
ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ 

 
ဤမဝူါဒအား  အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမႈျပဳမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ 
လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈမ်ားကု ိထင္ဟပ္မႈရွိေစရန ္ႏွင္ ့
အေကာင္းဆံုုးေသာ အေလ့က်င့္တစ္ခုုျဖစ္ေစရန ္လိုုအပ္သလုိ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ဂုုဏ္သိကၡာ 

 
Brambles ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးအား အုုပ္စုု၏ နာမည္ဂုုဏ္သတင္းကိုု 
တိုုးျမႇင့္ေစရန ္လုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္မည္ဟ ုေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည။္ 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အျပဳအမ ူႏွင္ ့စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ 
အျပန္အလွန္ လႊမ္းမိုးေနသည့္ ဥပေဒသမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုုင္း 
ျဖစ္သည္- 

အားလံုုးေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားအား အဆိုုပါ လုုပ္ငန္း တည္ရွိသည္ ့
ႏိုုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား၊  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အည ီ
ေဆာင္ရြက္ ရမည။္ 
 
ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔ လုုပ္ငန္း လည္ပတ္သည့္ ေစ်းကြက္အတြင္း မွ်တစြာ 
ၿပိဳင္ဆိုင္သည္။ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေလ့အက်င္မ့်ားအား လက္မခံပါ။ မည္သည့္ လူပုုဂၢိဳလ္၊ 
အဖြ႔ဲအစည္း ထံသုိ႔ လာဘ္ထိုုးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အလားတူ ေပးေခ်မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ခံရယူျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ရေပ။ 
 
ဝနထ္မ္းမ်ားအေနျဖင္ ့မိမိတိုု႔၏ ပုုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြား ႏွင္ ့
Brambles ၏ အက်ဳိးစီးပြားအၾကား ဆန္႔က်င္ေနမႈမ်ားတြင ္
ပါဝင္ေနျခင္း သို႔မဟုုတ္ ပါဝင္ေနသည္ဟုု ယူဆရျခင္း ရွိေသာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မပတ္သက္ရပါ။ 
 
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ တစ္ေနရာရာတြင ္မွားယြင္းေသာ အျပဳအမ ူ
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုု စစ္မွန္ေသာ သံသယရွိသျဖင့္ “ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုုျခင္း” မဝူါဒႏွင့္အညီ  အကူအညီေပးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
အေလးထား ခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား သားေကာင္မ်ား ဘဝသို႔ 
မေရာက္ေစရ။ ၎တိုု႔သည္ မိမိတိုု႔၏ လုုပ္ငန္း ဌာနအပိုုင္းမ ွ
မိမိတိုု႔၏ ဌာနတာဝန္ခံ၊ HR တာဝန္ခ ံသိုု႔မဟုုတ္ 
႐ံုုးတြင္းအႀကံေပးအတိုင္ပင္ခံ၊ သိုု႔မဟုုတ္ ကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴးတိုု႔အား မိမိတိုု႔၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကု ိ
တင္ျပႏိုုင္သည္။ ၎တိုု႔၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကု ိအေသအခ်ာ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လိုုအပ္သည့္အတိုုင္း အေရးယ ူ
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 
 
Brambles သည္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကု ိမျပဳလုုပ္ပါ။ 
 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အား တန္ဖိုုးထားၿပီး၊ 
ကြၽဳႏ္ုုပ္တိုု႔၏ လုုပ္ငန္း စီမံလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္အညီ လိုုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေသာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကို ု
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အခိုင္အမာ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည။္ ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔၏ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္ ့သက္ဆိုုင္ရာ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ႏွင္ ့လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားကု ိ
လိုုက္နာရန္ လိုုအပ္ၿပီး ေအာက္ပါ ဥပေဒသမ်ားကိ ုလက္ခံ 
က်င့္သံုုးရန္၊ 
 
• Brambles ၏ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမ ွလံုးဝကင္းရွင္းေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္း 

(Zero Harm Charter) အား လိုုက္နာပါ - ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ ္လုုပ္ငန္း 
စီမံလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့အညီ 
လိုုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္သြားရန္ 
ကတိကဝတ္ျပဳ ပါဝင္ရန။္ 

• ကုုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ႏွင္ ့စြမ္းအင္မ်ားအား ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
အသံုုးျပဳရာတြင္ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈကိုု ပိုုမုိ 
တိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္။ 



၁၃ 	

 
• အခိုးအေငြ႔ စြန္႔ထုုတ္မႈမ်ား ႏွင္ ့စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား 

အနည္းဆံုုးျဖစ္ေစရန။္ 
• ဂုုဏ္သိကၡာ၊ ႐ိုုးသားမႈ ႏွင္ ့ေလးစားမႈတိုု႔ျဖင္ ့

လူမႈအသိုုင္းအဝိုငု္း၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား 
တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ထိန္းခ်ဳပ ္ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္စြမ္းရွိၿပီး 
သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားအား တာဝန္ယူစိတ္ရွိစြာ 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုုင္စြမ္းရွိသည့္ ေပးသြင္းသူမ်ားအား ရွာေဖြရန။္ 

 
လူထု 

 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ စိတ္ဝညိာဥ္သည္ 
ကြၽႏု္ပ္တိုု႔၏ အႀကီးမားဆံုုးေသာ ပုငိ္ဆိုုင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခ ု
ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တရားမွ်တစြာ ႏွင္ ့မွန္ကန္ညီမွ်စြာ 
ဆက္ဆံမႈျပဳသင့္ၿပီး၊ ၎တိုု႔၏ 
ေအာင္ျမင္စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈမ်ားအတြက ္
ခ်ီးျမင့္ေျမႇာက္စားသင့္သည။္ ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔၏ အလုုပ္ခန႔ထ္ားေရး 
မဝူါဒသည္ ေအာက္ပါတိုု႔ကုိ ကတိကဝတ္ျပဳသည္- 

 
• ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား အားလံုုးတြင္ က်န္းမာေရး 

ႏွင္ ့ေဘးကင္းလံုုၿခံဳမႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရာ၌ 
အေကာင္းဆံုုးေသာ အေလ့အက်င္မ့်ားအား 
ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းအားျဖင့္ လံုုၿခံဳမႈရွိေသာ 
လုုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုုကိုု ေထာက္ပံ့ေပးသြားပါမည။္ 

• ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေပးသည္ ့အလုုပ္ရွင္အေနျဖင္ ့က်ား၊မ၊ လိင္၊ 
လိင္စိတ္သဘာဝ၊ အသက္အရြယ္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ 
ဘာသာေရး သိုု႔မဟုုတ္ မူလတိုုင္းရင္းသား ျဖစ္ျခင္း 
အစရွိသည္တိုု႔ မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ပါေစ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္းအား တန္းတူ၊ မွ်တစြာ 
ဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ မတူကြဲျပားေသာ လုုပ္အားထုုႀကီးတစ္ခုုအား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

• သင္ယူေလ့လာမႈ ႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈဆိုုင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း အားျဖင္ ့
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္းသည္ မိမိတိုု႔၏ အေကာင္းဆံုုး 
ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈကိုု ျပဳႏိုုင္ေစရန္၊ ႏွင္ ့မိမိတိုု႔၏ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္း အလားအလာကု ိအျပည့္အဝ 
ထုုတ္ေဖာ္ႏိုုင္ရန ္အားေပးသည္ ့ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုုအား 
ဖန္တီးေပးသြားမည။္ 

• ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့မိမိတိုု႔၏ လုုပ္ငန္းခြင္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျပႆနာ 
မွန္သမွ်ကိုု မွ်တမႈ၊ ဘက္မလိုုက္မႈႏွင္ ့လွ်ဳိ႕ဝကွ္စြာ 
စီစစ္သံုုးသပ္မည္ကုိ ယံုုၾကည္စြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳႏိုုင္ရန ္
အာမခံခ်က္ ေပးသြားမည။္ 

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြ႔ဲစည္းခြင့္ကို ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
ေလးစားသည။္ ေဒသခံ ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထံုုးတမ္း ႏွင့္ 
အေလ့အက်င့္မ်ားအရ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အစုုလိုုက ္
ႏွင္ ့တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုုက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးမွတစ္ဆင့္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ျပဳပါသည္။ 
 
လူမႈအသိုုင္းအဝိုုင္း 
 
• တာဝန္ေက်ပြန္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 

လုုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈျပဳေသာ လူမႈအသိုုင္းအဝိုငု္းသိုု႔ အျပဳသေဘာ 
ထည့္ဝင္၊ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားရန ္ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔ 
ရည္မွန္းထားပါသည။္ 

• ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည ္ေဒသခံ 
လူမႈအသိုုင္းအဝိုငု္းမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့
ကိုုက္ညီျဖည့္ဆည္းမႈရွိေစရန္ အဆိုုပါ လူမႈအသိုုင္းအဝိုငု္း၏ 
အဓိကဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဦးစားေပးသြားရန ္
ဆံုုးျဖတ္သြားမည္။ 

• ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ CommunityReach (လူထုအသိုုင္းအဝိုငု္းသိုု႔ 
အလွမ္းမွီေရာက္ရွိမႈ) အစီအစဥ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
လူထုအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈရွိေစရန္ 
တုိက္တြန္းအားေပးၿပီး၊ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ္ လုပ္အားေပးဆုိင္ရာ 
အခ်ိန္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ အခြင့္ျပဳကာ လူထုအသုိင္းအဝုိင္း စီမံကိန္းမ်ားသုိ႔ 
ေငြေၾကး ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည။္ 

 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား 
 
လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကညာစာတမ္း ပါဝင္ေသာ ဥပေဒသမ်ားအား ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
ပံ့ပိုုးေစာင့္ထိန္းပါသည။္ အထူးသျဖင့္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္ 
လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ကြၽႏ္ုုပ္တို႔အား ပစၥည္း 
ေပးသြင္းသူမ်ား၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးအလုုပ္သမား 
သိုု႔မဟုုတ္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုုင္းျခင္းတိုု႔ကုိ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ လံုုးဝ 
သည္းခံမည္မဟုုတ္ေပ။ 
 
ပစၥည္း ေပးသြင္းသူ 
 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆက္မ်ားျဖင့္ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ၊ ႏွင့ ္တန္ဖိုုးရွိေသာ စပ္တူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး 
ျဖစ္ေစရန ္ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည၊္ မိမိတိုု႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္ ့အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ႏွင္ ့မိမိတိုု႔ေနထိုုင္သည့္ 
လူမႈအသိုုင္းအဝိုငု္းအား အက်ိဳးေဆာင္ေပးႏိုုင္သည္ ့
ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုုင္ရည ္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခုုအား 
ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားရန္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
ကတိကဝတ္ျပဳပါသည။္ 



၁၄ 	

ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ခိုုင္မာ၍ 
အင္တိုုက္အားတုိက္ရွိေသာ ေပးသြင္းမႈ အေျခခံသည္ အလြန္ပင္ 
အေရးပါေပသည။္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္၍ 
အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေပးသြင္းသူအေပၚတြင္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
မွခီိုုေနရသည။္ 

 
က်င္ဝ့တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင္ ့အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမ ွလံုးဝကင္းရွင္းေရး 
ပဋိညာဥ္စာတမ္း (Zero Harm Charter) တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ ့ဥပေဒသမ်ား၊ 
တန္ဖိုုးမ်ားအား လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင္ ့ပိုုမု ိထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိၿပီး 
လံုုၿခံဳအႏၱရာယ္ကင္းကာ 
ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုငု္ရည္ရွိေသာ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ 
ကြင္းဆက္မ်ားအား ေပးသြင္းသူမ်ားျဖင္ ့ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားရန္ 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည။္ 



၁၅ 	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၂ 
ထတု္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မဝူါဒ 

 
၁။ ဤမူဝါဒ 

 
ဤမဝူါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး 
မိမိတိုု႔တြင္ရွိေကာင္း ရွိေနႏိုုင္သည့္ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မွန္သမွ်ကိုု 
တင္ျပေျပာဆိုုႏိုုင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တိုုက္တြန္းအားေပးသည္ ့
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုမႈ လုုပ္ငန္းစဥ ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုုသိုု႔ Brambles 
၏ ကတိကဝတ္ထားရွိမႈကိုု အာမခံရန ္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယေန႔ေခတ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ု
ကာကြယ ္တိုုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ Brambles ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္
ေရွ႕တန္းေနရာမ ွအေကာင္းဆံုုး ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ - ဝန္ထမ္းမ်ားမ ွ
မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္လွမ္း၊ 
အစီရင္ခံမႈျပဳသည့္အခါတြင ္Brambles အေနျဖင္ ့၎အား 
ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိ
ျပဳလုုပ္သြားႏိုုင္ေပမည။္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားအား 
ေစာစီးစြာ ေထာက္လွမ္း၊ တင္ျပမႈျပဳျခင္းသည ္ကြၽႏ္ုုပ္တုိ႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုုးမ ွေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုုင္း 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္ ယံုုၾကည္မႈ ႏွင္ ့ေျဖာင့္မတ္မႈ 
အစဥ္အလာအား ထိန္းသိမ္းမႈျပဳျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း 
ကြၽႏု္ပ္တိုု႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္- 

 
(က) ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့မိမိတိုု႔၏ စိုုးရမိ္ပူပန္မႈမ်ားကု ိကြၽႏ္ုုပတ္ိုု႔မွ 

အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ဟုု သိရွိယံုုၾကည္လ်က္၊ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည့္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကု ိျဖစ္ႏိုုင္သမွ် ျမန္ျမန ္
အစီရင္ခံတင္ျပရန ္တိုုက္တြန္းအားေပး ထားပါသည္၊ 

(ခ) မွားယြင္းေသာအျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပႏိုုင္သည္ ့
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကု ိသိရွိ၊ အသံုုးျပဳႏိုုင္ရပါမည္၊ ထိုု႔ျပင ္

(ဂ) ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုုျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ လွ်ိဳ႕ဝကွ္ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိလံုုးဝ သည္းမခံေၾကာင္း 
ယံုုၾကည္မႈရွိေနရပါမည။္ 

 
၂။  ဤမူဝါဒအရမည္သည့္ 

လ»ႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မ»ႈမ်ား အက်ံဳးဝင္သနည္း။ 
 

သက္ဆိုုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ဤမဝူါဒသည ္ေအာက္တြင္ 
စာရင္းျပဳစုုထားေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားမ ွတစ္ခုုခ ုသိုု႔မဟုုတ္ 
တစ္ခုုထက္ပိုုေသာ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ်အေပၚ 
အက်ဳံးဝင္လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ အမွန္တကယ္ သိုု႔မဟုုတ္ စီစဥ္ထားသည့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
ဖြင့္ဟမႈျပဳရန ္ဆႏၵရွိသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဖံုုးလႊမ္းအက်ံဳးဝင္ပါသည။္ 
ဤမဝူါဒတြင္ ေအာက္ပါလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
“မွားယြင္းေသာအျပဳအမ”ူ 
ဟုု ေခၚဆိုုသတ္မွတ္ပါသည္- 

(က) ရာဇဝတ္မႈဆိုုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
(ခ) က်န္းမာေရးႏွင္ ့ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း၊ 
(ဂ) အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ထုုတ္လႊင့္မႈ၊ 

သိုု႔မဟုုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ သက္ဆိုုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒ 
သိုု႔မဟုုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
ေၾကာင့္ သေဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င ္ပ်က္စီးေစျခင္း၊ 

(ဃ) အမွန္အတိုုင္းျဖစ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရွိသည ္ျဖစ္ေစ ေမးခြန္းထုုတ္စရာျဖစ္ေနသည္ ့
ေငြစာရင္းသြင္းျခင္းမ်ား၊ အတြင္းပိုုင္း ေငြစာရင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
စာရင္းစစ္အပိုုင္းတြင ္မွားယြင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား- 

(၁)  Brambles ၏  ဘ႑ာေရးစာရင္းရွင္းတမ္းအား 
ျပင္ဆင္၊ အကဲျဖတ္စစ္ေဆး၊ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး 
သိုု႔မဟုုတ္ စာရင္းစစ္ရာတြင ္လိမ္လည္မႈျပဳျခင္း 
သိုု႔မဟုုတ္ တမင္ရည္ရြယ္ အမွားျပဳျခင္း၊ 

(၂) Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအား 
မွတ္တမ္းျပဳ၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင ္
လိမ္လည္မႈျပဳျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ တမင္ရည္ရြယ္၍ 
အမွားျပဳျခင္း၊ 

(၃) Brambles ၏ အတြင္းပိုုင္း ေငြစာရင္း 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ ခ်ဳ႕ိယြင္းမႈမ်ား ရွိေနျခင္း 
သိုု႔မဟုုတ္ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊ 

(၄) Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
စာရင္းစစ ္အစီရင္ခံစာမ်ား အစရွိသည္တိုု႔တြင ္
ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အထက္တန္း စီနီယာ အရာရွိမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
စာရင္းစစ္မ်ားမွ သိုု႔မဟုုတ ္ထံသုိ႔ နားလည္မႈလြဲေစရန္ 
တမင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ မွားယြင္းစြာ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

(၅) Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေနအား 
အျပည့္အဝ သိုု႔မဟုုတ္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမ ွလြဲေခ်ာ္သြားျခင္း၊ 

(င) လာဘ္ထိုုးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ 
(စ) အထက္တြင္ အထူးေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ ဥပေဒဆိုုင္ရာ 

သိုု႔မဟုုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
တစ္ခုုခုုအား လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

(ဆ) Brambles ၏ ဝန္ထမ္းက်င္ဝ့တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ မဝူါဒမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားအား 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ 

(ဇ) ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝကွ္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ လွ်ိဳ႕ဝကွ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ 

(စ်) Brambles ၏ နာမည္ဂုုဏ္သတင္းအား ထိခိုုက္ေစႏိုုင္သည္ ့အျပဳအမူ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ 

(ည) အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္ခ်က္အား 
တမင္သက္သက္ ဖံုုးကြယ္လွ်ဳိ႕ဝကွ္ထားျခင္း။ 



၁၆ 	

 
အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူတစ္ခုခုသုည္ 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည္ဟုု 
ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္အစစအမွန္ျဖင္ ့
စိုုးရိမ္ပူပန္ေနရသည္ဆိုုလွ်င ္ဤမဝူါဒအရ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ 
ျပဳသင့္ေပသည္။ ဤသိုု႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေသာ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေအာက္ပါ အပိုဒ္ ၃ တြင ္
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည။္ အကယ္၍ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုုခုုသည္ ဤမဝူါဒတြင္ အက်ံဳးဝင္ျခင္း ရွိ၊မရွ ိ
သင္ ေသခ်ာျခင္းမရွိပါက သင့္ ဌာန တာဝန္ခံႏွင္ ့ေျပာဆိုုတိုုင္ပင္ 
သင့္ေပသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ အကယ္၍ သင္ အလိုုရွိပါက 
ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ 
ေျပာဆိုုတိုုင္ပင္ႏိုုင္ေပသည္။ 

 
ဤမဝူါဒ၊ ႏွင္ ့ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၄ တြင ္
ေဖာ္ျပထားသည္ ့အစီရင္ခံတင္ျပမႈဆိုုင္ရာ 
လမ္းေၾကာင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ သင္ လုုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
ဆက္ဆံခံရပံု ကဲ့သိုု႔ေသာ ကိုုယ္ပိုုင္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္သည့္ တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ားမွာမူ 
အက်ဳံးဝင္ဖံုုးလႊမ္းမႈ မရွိေပ။ ဤအစား သင္၏ ကိုုယ္ပိုုင ္
ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ 
တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုုမ ူသင့္ေတာ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ေပးမည ္ျဖစ္သည့္ သင့္ ဌာန တာဝန္ခ ံသိုု႔မဟုုတ္ 
လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္ဌာနမ ွကိုုယ္စားလွယ္ထံသိုု႔ 
တင္ျပသင့္ေပသည္။ မိမိတိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ 
အေျခအေနမ်ားသုိ႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တင္ျပလာသည့္ 
ဝန္ထမ္းမွန္သမွ်၏ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ 
လွ်ိဳ႕ဝကွ္မႈကိုုေလးစားသမႈထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအား လံုုးဝ 
သည္းခံမည္မဟုုတ္ေပ။ 

 
၃။ ဤမူဝါဒအရ မည္သူသည္ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ လုပ္ႏုိင္သနည္း။ 
 
Brambles ၏ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္း၊ ထိုု႔ျပင္ ဥပေဒအရ 
ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ားတြင ္Brambles မွ စီးပြားေရးအရ 
ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိသည့္ မည္သည့္ လူပုုဂၢိဳလ္ အဖြ႔ဲအစည္းမဆို  
(ဥပမာ Brambles ၏ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုထားသူမ်ား၊ ကိုုယ္စားလွယ ္ေအးဂ်င့္မ်ား ႏွင္ ့ျဖန္႔ေဝေပးသူမ်ား 
အစရွိသည္တိုု႔) သည္ ဤမူဝါဒ ႏွင္ ့ဤမဝူါဒတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ ုအသံုုးျပဳရရွိႏိုုင္မည္ျဖစ္သည။္ 

 
၄။ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုုအား မည္သုိ႔ 

တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမ
ည္နည္း။ 

 
အားလံုုးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိေသာ မွားယြင္းသည့္ အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမိမိတိုု႔၏ 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကု ိပြင့္လင္းစြာျဖင့္ မိမိတိုု႔ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္သည္ဟုု 
ခံစားရေသာ ေနရာတြင ္မိမိတိုု႔၏ ဌာနတာဝန္ခ ံထံသုိ႔ တိုုက္႐ိုုက္ 
တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္ဟု ကြၽႏုု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည။္ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုုလွ်င ္မွားယြင္းေသာ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈအား လွ်င္ျမန္စြာ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ဌာနတာဝန္ခံ၏ 
တာဝန္တစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း သင့္ ဌာနတာဝန္ခ ံ
တစ္ဦးတည္းထံသိုု႔သာ ေရြးခ်ယ္ တင္ျပႏိုုင္ျခင္း မဟုုတ္ေပ။ 
အျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည့္ နည္းလမ္း၊ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ ပါဝင္ေပသည္- 
 
(က) စီးပြားေရးအုုပ္စ ုကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ လိပ္စာ 

အေသးစိတ္မွာ- 

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

(ခ) စီးပြားေရးအုုပ္စ ုအေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ 
ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ လိပ္စာ အေသးစိတ္မွာ- 

 
Sean Murphy 
တယ္လီဖုုန္း - +1 770 668.8217 
အီးေမးလ ္- Sean.Murphy@brambles.com 

 
(ဂ) ေဒသဆိုုင္ရာ အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ 

လိပ္စာ အေသးစိတ္မွာ- 
 
Daniel Berry ဒုုဥကၠဌ ႏွင္ ့ေဒသဆိုုင္ရာ အေထြေထြ 
အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ EMEA 
တယ္လီဖုုန္း - +44 (0) 1932 833 346 
အီးေမးလ ္- Daniel.Berry@brambles.com  

 
Shawn Galey ဒုုဥကၠဌ ႏွင္ ့ေဒသဆိုုင္ရာ အေထြေထြ 
အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ အာရွ ပစိဖိတ္၊ 
တယ္လီဖုုန္း - +65 9772 8318 
အီးေမးလ ္- Shawn.Galey@brambles.com  

 
Jay Frye ဒုုဥကၠဌ ႏွင္ ့ေဒသဆိုုင္ရာ အေထြေထြ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခံ၊ အေမရီးကား၊ 
တယ္လီဖုုန္း - +1 407 355 6206 
အီးေမးလ္ -  James.Fryejr@brambles.com 

 



၁၇ 	

 
(ဃ) စည္းကမ္းလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္၊ 

ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ လိပ္စာ အေသးစိတ္မွာ- 
 

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

 
(င) အစီရင္ခံတင္ျပႏိုုင္သည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းလမ္း၊ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ Brambles ၏ 
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုျခင္းဆိုုင္ရာ ဖုုန္းေဟာ့လုငိ္း။ 
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုျခင္း ဖုုန္းေဟာ့လိုုင္းမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ၊ 
တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္၊ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္ပ ကိုုယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးအားျဖင္ ့အစီရင္ခံတင္ျပႏိုုင္ရန ္ခြင့္ျပဳထားပါသည။္ 
ဖုုန္းေဟာ့လိုုင္း အသံုုးျပဳျခင္းျဖင္ ့ျပႆနာကိစၥရပ္အား 
တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ အလိုု႔ငွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့
တိုုင္းႏိုုင္င-ံ သုိ႔မဟုုတ္ ေဒသဆိုုင္ရာ  - 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ အခြန္မဲ့ တယ္လီဖုုန္းနံပါတ္မ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ အြန္လိုုင္း အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းအား 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည့္ လင့္ခ္မ်ား အစရွိသည္ ့စာရင္းတစ္ခုုအား 
ေထာက္ပံ့ေဖာ္ျပထားေသာ 
https://bramblesgroup.sharepoint.com/sites/HR/Pages/Speakin
g-Up.aspx သိုု႔ သြားေရာက္ႏိုုင္ပါသည။္ 

 
ထိုု႔ျပင္ အထက္တြင္ စာရင္းျပဳစုုထားေသာ နည္းလမ္း၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
အသံုုးျပဳျခင္းျဖင္ ့မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူဆိုုင္ရာ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခအုား 
ဆက္သြယ္တင္ျပႏိုုင္ျခင္းမရွိဟုု ယံုုၾကည္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေကာင္း ရွိေနႏိုုင္ေပသည။္ ထိုုသိုု႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ အဆိုုပါ ဝန္ထမ္းအေနျဖင္ ့စီးပြားေရးအုုပ္စ ု
ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး ၊ Level 40 Gateway, 1, Macquarie Place, 
Sydney NSW, Australia မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေကာင္း 
ဆက္သြယ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ေသာ ဘုုတ္အဖြဲ႕၏ ဥကၠဌ သိုု႔မဟုုတ္ 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူထံသ တိုုက္႐ိုုက္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေပသည္။ ဘုုတ္အဖြဲ႕ ဥကၠဌ 
သိုု႔မဟုုတ္ စာရင္းစစ ္ေကာ္မတီ ဥကၠဌထံသိုု႔ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်တြင္ “Privileged and Confidential” 
(“အထူးအခြင့္ထူးခံ ႏွင္ ့လွ်ိဳ႕ဝကွ္ခ်က္”) ဟူ၍ 
အမွတ္အသားျပဳထားသည့္၊ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္ တစ္ခုုအျဖစ္ 
ရွင္းလင္းစြာ အမွတ္သား ျပဳသင့္ေပသည။္ 

 
မည္သည့္ နည္းလမ္း၊ လမ္းေၾကာင္းအား အသံုုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ 
ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင္ ့သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိေသာ မွားယြင္းသည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိမိမိတိုု႔ 
သတိျပဳမိလွ်င္ ျပဳမိျခင္း လက္ေတြ႕ 
အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ မွားယြင္းသည့္ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန ္အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 
အားျဖင္ ့Brambles အေနႏွင္ ့စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ႏွင္ ့
ကုုစားေျဖရွင္းမႈမ်ားကု ိေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ ၎အား 
ဖယ္ရွားပစႏ္ိုင္မည္ ၊ ၎ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေကာင္း 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္သည့္ ေျပာင္းျပန ္အက်ိဳးဆက္ ရလဒ္မွန္သမွ်ကိုု 
ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းတိုု႔ကု ိျပဳလုုပ္သြားႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည္ ့ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ သင့္အေနျဖင္ ့
သံသယျဖစ္ဖြယ္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကု ိအမည္မေဖာ ္
လွ်ိဳ႕ဝကွ္စြာ အစီရင္ခ ံတင္ျပေကာင္း တင္ျပႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း အမည္မေဖာ ္လွ်ိဳ႕ဝကွ္စြာ 
အစီရင္ခံတင္ျပထားသည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္မ်ားအား 
စံစုမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန ္ပိုုမိုုခက္ခဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ထိုုသိုု႔ေဆာင္ရြက္ရန္ 
မျဖစ္ႏိုုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေပးရန ္ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔ အထူး တိုုက္တြန္းလိုုပါသည္။ 
အမည္မေဖာ ္လွ်ိဳ႕ဝကွ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ 
လွ်ိဳ႕ဝကွ္ထားျခင္းမရွိသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အစီရင္ခံမ်ားကိုုမဆို ု
Brambles မွ ျပည့္ျပည့္ဝဝ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳႏိုုင္ေစရန္အတြက္ 
လံုုေလာက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုု 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသင့္ေပသည္။ ဥပမာဆိုုရလွ်င ္၎တြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟုု စြဲဆိုုထားသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အမည္မ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ သက္ေသမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းအရာ(မ်ား)၊ 
ျဖစ္ရပ္(မ်ား) ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔စြဲမ်ား ႏွင္ ့အခ်ိန္မ်ား (ခန႔္မွန္း သိုု႔မဟုုတ္ 
အတိအက်)၊ ျဖစ္ရပ္(မ်ား) ျဖစပ္ြားသည့္ ေနရာ၊ ႏွင္ ့ဝန္ထမ္းျဖစ္သူမွ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုုပါ ျဖစ္ရပ္(မ်ား)ကုိ အစီရင္ခံတင္ျပသင့္သည္ဟုု 
ယူဆေၾကာင္း အေၾကာင္းအရင္း အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
ေဖာ္ျပေပးရန ္အေရးႀကီးေပသည္။ လံုုေလာက္စြာ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက Brambles အေနျဖင္ ့အဆိုုပါ ကိစၥရပ္အား 
သင့္ေလ်ာ္စြာ ေျဖရွင္းေဆာငရ္ြက္မႈျပဳရန္ အဟန္႔အတားမ်ား 
ရွိႏိုုင္ေပသည။္ 
 
မည္သည့္ဝန္ထမ္းမဆိုု သူ႔အေနျဖင့္ မွားယြင္းသည့္ အျပဳအမူတြင္ ကိုုယ္တိုုင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနခဲ့သည္ဟု ယူဆပါက အဆိုုပါ ျဖစ္ရပ္(မ်ား)အား 
အစီရင္ခံတင္ျပေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည။္ မည္သည့္ စည္းကမ္းေရးရာ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအား ျပဳလုပ္သင့္၊မသင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္မူ အဆုိပါ 
ကုိယ္တုိင္ ဝန္ခံအစီရင္ခံတင္ျပခ်က္ကုိပါ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေပးသြားမည္ျဖစ္သည။္ 
 
ဤမဝူါဒ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္မွာ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
မွားယြင္းေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွန္သမွ်အား 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ စံုုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ႏွင္ ့
ကုုစားအေျဖရွာျခင္းတိုု႔အတြက္ ဌာနအတြင္းပိုုင္း 
ယႏၱရားတစ္ခုုအား ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ျဖစ္သည။္ အမ်ားစုုေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္သင့္ အေနျဖင့္ ျပင္ပ တစ္စံုုတစ္ဦးထံသိုု႔မွ် 
အခ်က္ျပအသိေပးရန ္လိုုအပ္သည္ဟုု မယူဆသင့္ေပ။ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ေဖာက္သည္၊ ေပးသြင္းသူ သိုု႔မဟုုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မ ူေပးသူ ကဲ့သိုု႔ေသာ ျပင္ပ လူပုုဂၢိဳလ္ 
အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခုု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင္ ့ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
စိုုးရိမ္ပပူန္မႈမ်ားလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားထံတြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည။္ 
ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်ဳက္ျဖင္ ့အျခား မည္သည့္ ျပင္ပ 
လူပုုဂၢိဳလ္မ်ား ထံသိုု႔ အဆိုုပါ စိုုးရိမပူပန္မႈအား 
တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း မတိုုင္မတီြင ္အဆိုုပါ ျပႆနာရပ္အား 
အတြင္းပိုုင္းအတြင္း အစီရင္ခံမႈျပဳရန ္သင့္အား ကြၽႏ္ုုပတ္ိုု႔ ခိုုင္မာစြာ 
တိုုက္တြန္း အားေပးလိုုပါသည္။ လမ္းၫႊန္ခ်က္နည္းလမ္းအေနျဖင္ ့



၁၈	
 
	

 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အစရီင္ခ ံတင္ျပျခင္းဆိုုင္ရာ 
နည္းလမ္း၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုုအား သင ္အသံုုးျပဳသင့္ေပသည္။ 
 

၅။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေစာင့္ထိန္းမႈအား 

ေလးစားတန္ဖိုုးထားပါသည္ 

ဤမဝူါဒအရ မွားယြင္းေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈအား 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင ္အစီရင္ခံတင္ျပသည့္အခါတြင္ သင့္ 
စိုုးရိမ္မႈအား စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သိုု႔မဟုုတ္ ေျဖရွင္းမႈျပဳရန ္တာဝန္ရွိေသာ အေျခခ ံ
“သိရွိထားရန ္လိုုအပ္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား” ျဖင့္သာလွ်င ္သင ္
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား၊ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကု ိမွ်ေဝ 
ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည။္ 
 
၆။ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈမ်ား မရွိရ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားအား 
တိုုင္ၾကားမႈျပဳျခင္းျဖင္ ့ဆက္ႏြယ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိေသာ 
အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့
စိုုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိမည္ကု ိကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ပါသည။္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန ္ကြၽႏ္ုု္္ပ္တိုု႔ 
တိုုက္တြန္းအားေပးလိုုၿပီး၊ (“ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ ဖြင့္ဟမႈ” ဟုေခၚသည့္)  
ဤ မူဝါဒအရ မိမိတုိ႔၏ စစ္မွန္ေသာ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားက ေကာင္းမြန္ေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တင္ျပေဆာင္ရြက္လာသူ ဝန္ထမ္းမွန္သမွ်အား အကယ္၍ 
၎တိုု႔မွ 
မွားယြင္းတိုုင္ၾကားမိသည္ပင္ ျဖစ္ပါေစ ကြၽႏ္ုု္ပ္တိုု႔မ ွ
ပံ့ပိုုးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳၿပီး 
သိရွိထားေစလိုုပါသည္။ 

ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ ဖြင့္ဟမႈ တစ္ခုုအား ျပဳလုုပ္သည့္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ခုုအတြင္း စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင ္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ရလဒ္ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးဦးအား 
လက္တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမ်ားကု ိ
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ လံုုးဝ သည္းခံခြင့္လႊတ္မည္မဟုုတ္ေပ။ 
ကာကြယမ္ႈျပဳထားသည္ ့ဖြင့္ဟမႈတစ္ခုုအား အျခားေသာ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမ ွျပဳလုုပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ ဖြင့္ဟမႈ တစ္ခုုအား 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရာတြင ္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုုပါ ဝန္ထမ္းအေပၚတြင္ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈ 
ျပဳလုုပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ ဝန္ထမ္းမွန္သမွ်သည ္သင့္ေတာ္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမ ွ
ရပ္ဆိုုင္းျခင္း အထိ အေရးယူခံရႏိုုင္ေပသည။္ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ဆက္ဆံမႈအျပဳအမူတြင္ 
အျခားေသာ အရာမ်ားအပါဝင္ ျပႆနာ စိုုးရိမ္မႈတစ္ခုုႏွင္ ့
ဆက္ႏြယ္၍ အလုုပ္မွရပ္ဆိုုင္းမႈ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
အေရးယူမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္အျခားေသာ 
မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမရွိသည္ ့ဆက္ဆံမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ အကယ္၍ 
သင့္အေနျဖင့္ ထိုုသိုု႔ေသာ ဆက္ဆံခံရမႈမ်ိဳးကို ု
ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည္ဟုု ယူဆလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ 
စီးပြားေရးအုုပ္စ ုကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး၊ စီးပြားေရးအုုပ္စ ု
အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ ေဒသဆိုုင္ရာ အေထြေထြ 

အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ၊ စည္းကမ္းလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
အရာရွိခ်ဳပ ္အစရွိသည္တိုု႔ထံသိုု႔ သိုု႔မဟုုတ္ ရဲဝံယ့ံုုၾကည္မႈရစြာ 
ေျပာဆိုုျခင္းဆိုုင္ရာ ဖုုန္းေဟာ့လိုုင္းအား အသံုုးျပဳျခင္းျဖင္ ့ခ်က္ခ်င္း 
အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသင့္ေပသည္။ 
 
၇။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
 
သင့္အေနျဖင့္ ျပႆနာစိုုးရိမ္မႈတစ္ခုုအား တိုုင္ၾကားေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္ႏွင္ ့
တစ္ၿပိဳင္နက္ Brambles အေနျဖင္ ့ေနာက္တစ္ဆင့္ သင့္ေတာ္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ဆံုုးျဖတ္ျပဳလုုပ္ရန္ ၎အမႈအား အကဲျဖတ္ 
စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ Brambles အေနျဖင္ ့အတြင္းပိုုင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ျပင္ပမ ွစံုုစမ္းစစ္ေဆးသူအား တာဝန္ေပးအပ္၍ျဖစ္ေစ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 
သက္ဆိုုင္ရာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိထားသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ 
အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အထူး သိရွိထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ပါဝင္ေသာ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား အဖြဲ႕အား တာဝန္ေပးအပ္၍ျဖစ္ေစ မည္သည္ ့
အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုု႔ျပင ္Brambles ၏ 
မဝူါဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခ ုဟုုတ္၊မဟုုတ္ 
စစ္ေဆးဆံုုးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္အထိ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မွားယြင္းေသာအျပဳအမ ူသိုု႔မဟုုတ္ 
အက်င့္သိကၡၡာပ်က္ျပားမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟုု 
ဆံုုးျဖတ္ေဝဖန္ျခင္း မျပဳရေပ၊ အကယ္၍ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
ၿပီးေျမာက္ခဲ့လွ်င္ပင္ စြဲဆိုုခ်က္မ်ားအား တံုု႔ျပန္ေခ်ပမႈျပဳႏိုုင္ေသာ 
အခြင့္အေရး တစ္ခုုကိုု ရရွိခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ အားလံုုးေသာ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ သက္ေသ   မ်ားအား 
ကြမ္းက်င္မႈရွိေသာလုပ္ကိုင္မႈျဖင့္၊ ဂုုဏ္သိကၡာရွိရွိ 
ေလးစားသမႈျပဳေသာ အျပဳအမူျဖင္ ့
ကိုုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုုမဆိုုအား အဆံုုးသတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင္ ့Brambles မွ အဆိုုပါ 
မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ား အနာဂါတ္တြင ္
ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေျခကုိ ေလ်ာ့ပါးေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေစရန္အလိုု႔ငွာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန ္ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ေကာင္း 
ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
Brambles အေနျဖင္ ့မွားယြင္းေသာ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈအား 
တိုုင္ၾကားေဆာင္ရြက္သူ ဝန္ထမ္း မနွ္သမွ်ထံသုိ႔ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္ျခင္းမွန္သမွ်၏ 
တိုုးတက္မႈအေျခအေနကိုုႏွင္ၿ့ပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
အခ်ိန္စာရင္း တ္ို္႔ကိုအေၾကာင္းၾကား အသိေပးရန ္ရည္ရြယ္ထားသည္။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ လွ်ိဳ႕ဝကွ္ေစာင့္ထိန္းမႈျပဳရန ္
လိုုအပ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္၊ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ 
ထည့္သြင္းစဥ္စားမႈမ်ားျပဳရန ္လိုုအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ကြၽႏု္ပ္တိုု႔အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထသံို႔ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ 
အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိ
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန ္ခက္ခဲႏိုုင္ေပသည္။ 



၁၉ 	

 
မွားယြင္းေနေၾကာင္း သင္ သိရွိလ်က္ျဖင့္ တိုုင္ၾကားမႈျပဳၿပီး၊ အကယ္၍ အဆိုုပါ 
မွားယြင္းေသာ တိုုင္ၾကားခ်က္သည္ တမင္အႏၱရာယ္ေပးရန ္
ရည္ရြယ္ျပဳလုုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိုု႔မဟုုတ္ 
မိမိကိုုယ္က်ဳိးစီးပြား အတြက္ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ေတြ႕ 
ရွိဆံုုးျဖတ္ခဲ့ပါက အလြန္ပင္ ျပင္းထန္ဆိုုးရြားေသာ အမႈကိစၥရပ္တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး၊ 
အဆိုုပါ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည ္အက်င္သ့ိကၡာပ်က္ျပားမႈအျဖစ ္ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
နိဂုံးခ်ဳပ ္သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ကာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခံရမႈအရ 
အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမ ွရပ္ဆိုုင္းခံရႏိုုင္ေျခအထိ အျပစ္ေပးခံရႏိုုင္ေပသည။္ 

 
၈။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 
အားလံုုးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ Brambles မွ 
တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား မွန္သမွ်ႏွင္ ့
အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳၿပီး၊ ၿပီးျပည့္စံုု၍ စစ္မွန္၊ 
မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေထာက္ပ့ံေပးသြားရန ္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည။္ Brambles ၏ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျဖင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန ္ပ်က္ကြက္ေသာ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ Brambles အား နားလည္မႈလြဲမွား၊ 
လမ္းလႊဲေရာက္ေစရန္ လိမ္ညာထြက္ဆိုုေသာ 
ဝန္ထမ္းမွန္သမွ်သည ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခံရမႈမ ွအလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမ ွ
ရပ္ဆိုုင္းခံရႏိုုင္ေျခအထိ အျပစ္ေပးခံရႏိုုင္ေပသည။္ 

 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ သက္ေသျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိေသာ သက္ဆိုုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား (ဥပမာ၊ မွတ္စုတုိမွတ္တမ္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ 
စာေပးပုိ႔မႈမ်ား၊ အမွာစကားတုိ ေပးပုိ႔မႈမ်ား၊ ဖုိင္တြဲမ်ား၊ မွတ္စုမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား 
ႏွင့္ အသံသြင္းမွတ္တမ္းတင္႐ုိက္ကူးမႈမ်ား၊ အစရွိသည္တုိ႔) အား 
လက္ဝယ္တြင္ ရွိထားသည့္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အေၾကာင္းၾကားခံရေသာ၊ သိုု႔မဟုုတ္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနေၾကာင္း 
သတိထားမိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့ဤမွတ္တမ္းမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းထားၿပီး Brambles သိုု႔ ေထာက္ပံ့ေပးသြားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ သက္ေသျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည့္ သက္ဆိုုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား တမင္သိရွိလ်က္ျဖင့္ 
ဖ်က္ဆီးပစ္ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ လဲလွယ္ပစ္ေသာ 
ဝန္ထမ္းမွန္သမွ်သည ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခံရမႈအရ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမ ွ
ရပဆ္ိုုင္းခံရႏိုုင္ေျခအထိ အျပစ္ေပးခံရႏိုုင္ေပသည။္ 

 
၉။  ဤမူဝါဒ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ တာဝနရ္ွိ   

မ»ႈမ်ား 
 
Brambles ဘုုတ္အဖြဲ႕ထံတြင္ ဤမဝူါဒဆိုုင္ရာအတြက္၊ ႏွင့္ ဤမဝူါဒအရ 
ေပၚထြက္လာသည့္ စိုုးရိမ္မႈျပႆနာမ်ားအား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရာတြင ္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိေၾကာင္း 
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမႈတိုု႔အတြက္ အလံုုးစံုုေသာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
ဝတၱရားရွိေပသည။္ Brambles ၏ ဘုုတ္အဖြဲ႕ စာရင္းစစ ္ေကာ္မတီထံတြင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တာဝနဝ္တၱရားမ်ား ရွိေပသည-္ 
(က) ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္ ဖြင့္ဟမႈမ်ားအား 

တိုုင္ၾကားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ စီးပြားေရးအုုပ္စုု၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားထံသိုု႔ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈမ်ား ႏွင္ ့
တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား သင့္ေတာ္သလိုု 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္၊ ႏွင္ ့

(ခ)  စီးပြားေရးအုုပ္စ ုတစ္ခုုလံုုးတြင္ ဤမဝူါဒႏွင့္အည ီ
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကေစရန္။ 

 
စီးပြားအုုပ္စုု၏ အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံထံတြင္ ဤမူဝါဒအတြက္ 
ေန႔စဥ ္စီမံလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားရွိၿပီး၊ ဤမဝူါဒ အရ 
စိုုးရိမ္မႈျပႆနာမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင္ ့ပတ္သက္ေကာင္း 
ပတ္သက္ေနေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလံုုး ႏွင္ ့အျခားေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္ေတာ္ရာ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကု ိပံုုမွန ္

လက္ခံရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္ျပဳလုုပ္သင့္ေပသည္။ 
 
စီးပြားေရးအုုပ္စုု၏ အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံသည္ ဘုုတ္အဖြဲ႕ ျဖင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အနည္းဆံုုး တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ဥပေဒဆိုုင္ရာ ႏွင္ ့
လက္ေတြ႕လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ဤမူဝါဒအား 
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤမဝူါဒေပၚလစီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုုင္ရာ စာခ်ဳပ္မွန္သမွ်၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းအေနႏွင့္မွ် 
ျဖစ္တည္ တည္ရွိမည္မဟုုတ္ေပ၊ ထိုု႔ျပင္ ဖန္တီးမည္ မဟုုတ္ေပ၊ ၎အား  
အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားေပမည္။ 
 
အားလံုုးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဤမဝူါဒ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္မႈအတြက္ 
တာဝန္ရွိၿပီး၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ မွားယြင္းသည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ 
မွန္သမွ်အား ဖြင့္ဟမႈျပဳရန ္၎မူဝါဒအား အသံုုးျပဳေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ဤမဝူါဒေပၚအေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳေပးရန ္ႏွင္ ့၎မူဝါဒ 
တိုုးတက္မႈအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား အႀကံျပဳေပးရန ္ဖိတ္ၾကား 
ႀကိဳဆိုုပါသည္။ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင္ ့
စံုုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအား စီးပြားေရးအုုပ္စုု၏ အေထြေထြ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခ ံသိုု႔မဟုုတ စီးပြားေရးအုပ္စ ုကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴးထံသိုု႔ အေၾကာင္းၾကားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 



၂၀ 	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၃ 
စဥဆ္ကမ္ျပတ္ ဖြင္ဟ့ထတု္ေဖာ္မႈ ႏငွ့္ 
ဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ားဆုငိ္ရာ မဝူါဒ 

 
၁။ နိဒါန္း ႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း 

 
Brambles အေနႏွင္ ့
၄င္း၏ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေရာင္းဝယ္ရာတြင္  သည္ 
ထိေရာက္ အစြမ္းထက္မႈရွိစြာျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိထားေသာ 
ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၎၏ 
အစြမ္းအာဏာအတြင္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုုငမ္ႈကိုု 
ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည။္ 

 
Brambles အေနျဖင္ ့ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိေသာ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အစုုရွယ္ယာရွင္ တန္ဖိုုး 
တည္ေဆာက္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
တိုုးတက္ႀကီးပြားမႈရွိေစရန္ အေရးပါေၾကာင္း အသိအမွတ ္ ျပဳပါသည္၊ 
(ထုိ႔ျပင္ အျခားအရာမ်ားထက္ဆုိင္လွ်င္) ဆက္သြယ္  ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ၍ မိမိ၏ 
ကတိကဝတ္မ်ားအား တစ္သမတ္တည္း ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းအားျဖင့္  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင္ ့
လူမႈအသိုုင္းအဝိုငု္မ်ား၏ ယံုုၾကည္အားထားမႈကို ုရရွိႏိုုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည။္ 

 
၂။  ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပျခင္း  

 
ဤမဝူါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည-္ 
(က) စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 

တာဝနဝ္တၱရားမ်ားအတြက ္Brambles ၏ 
ကတိကဝတ္ထားရွိမႈအား တြန္းအားေပးတိုုက္တြန္းရန္၊ ႏွင့္ 
အဆိုုပါ တာဝနဝ္တၱရားမ်ားႏွင့္အည ီ
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းအားျဖင္ ့
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ လုုပ္ငန္းစဥ ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိရွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားရန္၊ 

(ခ) Brambles ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈဆိုုင္ရာ 
အစိုုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ ့စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ သက္ဆိုုင္ရာ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္သြားရန္၊ 
ထိုု႔ျပင္Brambles ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အည ီ
တေျပးတည္းရွိၿပီး မွန္ကန္ တိက်စြာျဖင့္ အစုရွင္မ်ားအားလံုုး၊ 
ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ပါဝငၾ္ကသူမ်ားအားလံုုး ထံတစ ္
တန္းတည္းတူညီမွ်တစြာ ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ႏွင္ ့

(ဂ) အစရုွယ္ယာရွင္ ေတြ႕ဆံုုစည္းေဝးပြဲမ်ားတြင္ 
ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိေသာ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကိုု တိုုက္တြန္းအားေပးသည့္ Brambles ၏ 
ကတိကဝတ္ျပဳမႈအား ေဖာ္ထုုတ္သြားရန္။ 

 
၃။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း 
 
Brambles သည္ ၾသစေၾတးလ် စေတာ့အိပ္ခ္ိ္်န္း ႈ (ASX) ေပၚတြင္ 
စာရင္းသြင္းထားၿပီး၊ ASX စာရင္းျပဳစုုထားသည္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
(စာရင္းျပဳစုျခင္း ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား) ႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား အက္ဥပေဒ 
၂ဝဝ၁ (Corporations Act 2001) တိုု႔တြင္ ပါဝင္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
တာဝနဝ္တၱရားမ်ားႏွင့္အည ီတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ 
Brambles အေနႏွင္ ့ဤမဝူါဒတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ လုုပ္ငန္းစဥ ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင္ ့လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတိုု႔သည ္အားလံုုးေသာ 
သက္ဆိုုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
တာဝနဝ္တၱရားမ်ားႏွင့္အည ီလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန ္

ဖြံ႕ၿဖိဳး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ထိုု႔ျပင္ Brambles သည္ ၎တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား အားလံုုးျဖင္ ့
ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈ ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားကု ိေနရာခ်သြားမည ္ျဖစ္သည္။ 
ဤမဝူါဒတြင ္Brambles မ ွ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားျဖင့္ ့
ေဆာင္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ ေမြးစားက်င့္သံုုးထားသည့္ 
တစ္သမတ္တည္းေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အစိုုးရ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ပါဝင္ေပသည္။ 
 
 ၃၊ ၁။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မ»ႈကို 
ကတိကဝတ္ထားရွိမ»ႈ 
 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင္ ့၎၏ 
ေငြေျခးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၏ အဖိုုးအခ သိုု႔မဟုုတ္ 
တန္ဖိုုးအေပၚသိုု႔ုုအေျခခံပိုုင္းဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ Brambles ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္
ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေနမ်ားသုိ႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား သိုု႔မဟုုတ ္အဓိက အေရးပါသည္ ့
ဖြံ႕ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွန္သမွ်ကိုု Brambles အေနျဖင္ ့ေစ်းကြက္သုိ႔ 
ခ်က္ခ်င္းဆိုုသလုိ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေစ်းကြက္သုိ႔ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈျပဳရန္ လိုုအပ္ေကာင္း 
လိုုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစား 
ဥပမာမ်ားတြင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ ပါဝင ္ သည္ - 
(က) Brambles ၏ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 

ေမွ်ာ္လင့္ခန္႔မွန္းထားေသာ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခေနမ ွ
သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲ၊ 

(ခ)  အဓိက ဝယ္ယူရရွိပိုုင္ဆိုုင္ထားမႈ၊ သိုု႔မဟုုတ္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားမ ွ
စြန္႔လႊတ္မႈ၊ 

(ဂ) Brambles အုုပ္စ ုကုုမၺဏီတစ္ခုုသိုု႔ သိသာထင္ရွားသည့္ 
အသစ္ေသာ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုုျခင္းအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္မႈ၊ 

(ဃ) လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈပံုုစံမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 
အထက္တန္း စီနီယာ အလုုပ္အမႈ ေဆာင္ပိုုင္းတြင္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
အစရွိသည္တိုု႔အပါအဝင္ Brambles အုုပ္စု ကုုမၺဏီ၏ 
စီမံလည္ပတ္မႈအပိုုင္းသိုု႔ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ ျဖစ္စဥ္၊ 

(င) အဓိကက်ေသာ  တရားမႈခင္း မ်ားအား စတင္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 

(စ) Brambles ေငြေျခးသက္ေသခံလက္မွတ္၏ေစ်းႏႈန္းအေပၚတြင္ 
၁ဝ% 
ႏွင့္ညီမွ်ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ထိုု႔ထက္ ႀကီးျမင့္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈအလားအလာရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ေငြအေျပာင္းအလႊဲမ်ား၊ ႏွင္ ့

(ဆ) အကယ္၍ Brambles မွ ရရွိမႈဆိုုင္ရာမ်ား လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ု
ထုုတ္ျပန္ခဲ့လွ်င္ အဆိုုပါ ထုုတ္ျပန္ထားသည့္ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မွ Brambles ၏ ရရွိမႈမ်ားသည္ ၁ဝ% 
ညီမွ်ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ထိုု႔ထက္ႀကီးျမင့္ေသာ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိေနခဲ့လွ်င။္ 



၂၁ 	

 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာပိုုဒ္ )စ ( ႏွင္ ့(ဆ) တုိ႔ျဖင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး၊ အကယ္၍ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု သိုု႔မဟုုတ္ 
ေငြလႊဲေျပာင္းမႈတစ္ခု သိုု႔မဟုတ္  )သက္ဆိုုင္ရာ(  
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ့အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ၅ % ႏွင့္ညီမွ်ေနလွ်င ္
သိုု႔မဟုုတ္ ထိုု႔ထက္ေလ်ာ့နည္း ေနသည္ဆိုုလွ်င္ ဤသည္အား 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္  အဓိကက်သည့္အခ်က္ မဟုုတ္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္စဥ္းစားမႈျပဳမည္ျဖစ္သည။္ ထိုု႔ျပင္ အကယ္၍ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခ ုသိုု႔မဟုုတ္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈတစ္ခု သိုု႔မွမဟုုတ္ (သက္ဆုိင္ရာ) 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ့အေျပာင္းအလဲသည္ ၅% ႏွင္ ့၁ဝ% အတြင္း 
က်ေရာက္ေနသည္ဆုိလွ်င္ Brambles အေနျဖင္ ့
အဆိုုပါ ကိစၥရပ္သည္္ အဓိကက်သည့္အခ်က္ ဟုုတ္၊မဟုုတ္ ၊ ထိုု႔ျပင္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရန္ လိုုအပ္ျခင္း ရွိ၊မရွ ိ
စီရင္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ျပဳလုုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
ASX သိုု႔ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳသည့္ နည္းလမ္းအားျဖင္ ့
ေစ်းကြက္သုိ႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ စာရင္းျပဳစုုျခင္းဆိုုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ Brambles အေနျဖင္ ့ အဓိကက်သည့္  
အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳရန ္ 
အခြင့္ေပးခံရျခင္းရွိသည။္ 

 
အဓိကက်သည့္  အခ်က္အလက္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန ္ႏွင္ ့
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ တာဝနဝ္တၱရားမ်ားႏွင့္အည ီ
Brambles မွ လိုုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုမႈ 
ျပဳရမည္ဆိုုသည္ကိုု ဆံုုးျဖတ္ေပးရန္ အစရွိသည္တိုု႔အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီတစ္ခုုအား ဘုုတ္အဖြဲ႕မွ 
ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည္။ 

 
၃၊ ၂။ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ 
 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီသည္ ဤမႈဝါဒႏွင့္အညီ 
Brambles မွ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန ္စီမံခန္႔ခြဲေပးသည္။ 
ေကာ္မတီသည္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
အေကာင္ထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ထုုတ္ျပန္မႈအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကု ိထိန္းခ်ဳပ္၊ 
ဆံုုးျဖတ္ေပးသည္။ 
 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ Brambles ၏- 
(က) အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO)၊ 

)ခ(  ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ ္
(CFO)၊ 

)ဂ(  စီးပြားေရး အုုပ္စုုကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး၊ 
(ဃ) စီးပြားေရးအုုပ္စ ုအေထြေထြ အႀကံေပး 

အတိုုင္ပင္ခံ၊ ႏွင္ ့
)င(  ဥကၠဌ၊ သိုု႔မဟုုတ္ အကယ္၍ ၎မွ မအားလပ္လွ်ငမ္ ူ

စာရင္းစစ ္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ အကယ္၍ 
၎သည္လည္း မအားလပ္လွ်င္မူ 
အလုုပ္အမႈေဆာင္မဟုုတ္သည့္ အျခားေသာ ဒါ႐ိုုက္တာမ်ားမ ွ
တစ္ဦးဦး။ 

 

 ၃၊ ၃။ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းအတြက္ 
တာဝန္ဝတၱရားဆိုုင္ရာမ်ား 

 
Brambles သည္ ကမၻာတစ္ဝမွ္းလံုုးတြင္ စီမံလည္ပတ္မႈျပဳသည္။ 

ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေကာင္း ျပဳႏိုုင္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလိုု႔ငွာ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီ အေနႏွင့္ 
ေအာက္ပါတိုု႔အတြက္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးကိုု 
ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္တာဝန္ရွိေပသည္- 

)က(  “စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ယူနစ”္ တစ္ခုုစီ၊ 
(ခ) ေငြေၾကးပိုုင္း ႏွင္ ့ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 
(ဂ) ဥပေဒေရးရာ ႏွင္ ့အတြင္းေရးမွဴးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 

)ဃ(  လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္၊ ႏွင္ ့
(င) စီးပြားေရးအုုပ္စ ုေဘးအႏၱရာယ။္ 
 
ဤမဝူါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ ယူနစ္မ်ားသည္ 
ကုန္စည္တင္သယ္ခင္းျပားမ်ား (Pallets)၊ RPC မ်ား ႏွင္ ့ကြန္တိန္နာမ်ား၊ 
ထိုု႔ျပင္ အျခားေသာ Brambles စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ယူနစ္မ်ားတိုု႔ျဖစ္ၾကၿပီး၊ 
Brambles ၏ အလုုပ္အမႈေဆာင ္ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႕မ ွ အခါအားေလ်ာင္စြာ  
ေျပာင္းလဲဆံုုးျဖတ္မႈျပဳသည့္အတိုုင္းျဖစ္သည္။ 
 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ားသည္ မိမိတိုု႔ သတိျပဳမိလွ်င ္
သတိျပဳမိခ်င္း မိမတိိုု႔၏ လုုပ္ငန္း ယူနစ ္သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဆိုုင္ရာ တာဝန္ယူထားသည့္ ဧရိယာအတြင္းမွ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကက်သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
ေကာ္မတီထံသိုု႔ စီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးရန ္တာဝန္ရွိေပသည္။ 

 
၃၊ ၄။ ASX ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
 
ကုုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးသည္ ASX ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေပသည္။ 

 



၂၂ 	

 
၄။ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ 

ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ကုုမၸဏီ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား 

 
 ၄၊ ၁။ အေထြေထြ 

 
Brambles သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာေစရန ္
ပံုစံထုတ္ေရးဆြဲထားေသာ  ေကာ္ပိုေရးရွင္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံ ု
ဖြဲ႕စည္းမႈေဘာင္တစ္ခုုအား 
 ခ်မွတက္်င့္သံုုးခဲ့သည္- 
 
(က) Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေန၊ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ပိုုင္ဆိုုင္မႈ၊ မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစရွိသည္တိုု႔ 
အပါအဝင္ Brambles ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးည ီ
တိက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ အစုရွင္မ်ား အားလံုုး ႏငွ္ ့ေစ်းကြက္တြင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အားလံုးထံသုိ႔ တန္းတူညီမွ်စြာ 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ 

(ခ) တန္းတူမွ်တၿပီး အခ်ိန္မွန္၍  စားရိတ္သက္သာေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝျခင္းဆိုုင္ရာ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိ ခ်မွတက္်င့္သံုုးရန္၊ 

(ဂ) ေတြ႕ဆံုုစည္းေဝးပြဲမ်ားတြင္ ကိုုယ္တိုုင္ တက္ေရာက္ႏိုုင္ျခင္း 
မရွိေသာ အစုရွင္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ဝင္ေရာက္ရရွိႏိုုင္မႈကိုု တိုုးတက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ 
တိုုင္းတာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ရန္၊ ႏွင္ ့

(ဃ) ္၎၏ စဥ္ဆက္မျပတ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
တာဝနဝ္တၱရားမ်ား  ႏွင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္  
အဓိကက်ေသာေစ်းႏႈန္း သိုု႔မဟုုတ္ တန္ဖိုုး၊ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အစရွသိည္တိုု႔ကုိ 
ျပင္ပပါတီအဖြဲ႕တစ္ခုုခုုထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမတိုုင္မီ ဦးစြာ 
ပထမဆံုုး အားလံုုးေသာ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ႏွင္ ့ေစ်းကြက္အတြင္း 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား ထံသုိ႔ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ဤစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ တာဝနဝ္တၱရားမ်ား ေအာက္ရွိ အခ်ဳ႕ိေသာ 
ေထာက္ပံ့ခ်က္မ်ားတြင္မ ူကန္႔သတ္ထားေသာ ႁခြင္းခ်က္ တစ္စံုုတစ္ရာ 
ရွိေကာင္း ရွိမည္ျဖစ္သည။္ 

 
ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အစိုုးရသည့္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအား 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အလိုု႔ငွာ Brambles မွ 
လက္ခံက်င့္သံုုးထားသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေသးစိတ္ကု ိ
ေအာက္တြင္ ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ၄၊ ၂။ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈျပဳႏိုုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အား 
ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

 
ASX သိုု႔ ထုုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ္ အဓိကက်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုုးအား ASX မွ လက္ခံရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန ္ေဆာင္ရြက္၍ 
Brambles ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ လႊင့္တင္ျပသထားမည္ျဖစ္သည္။။ 

 
Brambles ၏ ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္ လိပ္စာမွာ - www.brambles.com ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 ၄၊ ၃။ အီလက္ထေရာနစ္ဆုိင္ရာ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ 
အစည္းအေဝးမ်ား 

 
Brambles အေနျဖင္ ့အစုုရွယ္ယာရွင္ ဆိုုင္ရာ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုုအား ျပဳလုုပ္သည့္အခါတြင္ 
အားလံုုးေသာ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသိုု႔ အလီက္ထေရာနစ္ 
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္အား 
လက္ခံရရွိႏိုုင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ 
၎ရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ Brambles သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ အစုုရွယ္ယာ 
စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းသိုု႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပးပိုု႔ႏိုုင္ရန္ 
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မႈမ်ားအားလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
Brambles အေနႏွင္ ့ASX ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
သတင္းျပန္ၾကားေရး ထုုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သည့္အခါတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိႏိုုင္ရန္အလိုု႔ငွာ 
၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားအားလည္း 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသိုု႔ ေထာက္ပံ ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
Brambles သည္ ၎၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပိုုင္ဆိုုင္မႈဆိုုင္ရာမ်ား၊ မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ႏွင္ ့လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားျဖင္ ့ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏိုုင္ရန္ ႏွစ္စဥ ္
အေထြေထြ ေတြ႕ဆံုုစည္းေဝးပြဲမ်ား အသံုုးျပဳ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုုပါ အေထြေထြ 
ေတြ႕ဆံုုစည္းေဝးပြဲမ်ား အားလံုုးမတွစ္ဆင့္ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားမ ွ
သတင္းအခ်က္အလက္ အစံုုအလင္ သိရွိ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည့္ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အခြင့္အေရးတစ္ခုုကိုု ေထာက္ပံ့ေပးသြားႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
Brambles အေနႏွင္ ့အားလံုုးေသာ အစုုရွယ္ယာရွင ္
ေတြ႕ဆံုုစည္းေဝးပြဲမ်ားအား ဝက္ဘ္ဗီဒီယိုု ထုုတ္လႊင့္မႈျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား တိုုက္႐ိုုက္ မဲေပးတင္ျပႏိုုင္ေသာ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ မိမိ၏ ရွယ္ယာ စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းမ ွတစ္ဆင့္ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင္ ့ကိုုယ္စားျပဳတစ္ဦးအား 
တာဝန္ေပးအပ္ႏိုုင္ေသာ အခြင့္အေရးအား 
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 



၂၃ 	

 
အစုုရွယ္ယာရွင္ ေတြ႕ဆံုုစည္းေဝးပြဲမ်ားအျပင္ ကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴး သည္လည္း သီးသန႔္ အစုုရွယ္ယာရွင္ 
စံုုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကု ိေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 ၄၊ ၄။ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ 

ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူမ်ား 
 

Brambles သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ယူနစ္မ်ား မွန္သမွ်အား 
ကိုုယ္စားျပဳသည့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ ကိုုယ္စားယူဆႏိုုင္သည့္ လူထု ထုတ္ျပန္ 
ေၾကျငာခ်က္ မွန္သမွ်အား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန ္အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ 
Brambles ဝန္ထမ္းမ်ား အေသးစိတ္ကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အဆိုုပါပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားေသာ မည္သည့္ တစ္စံုုတစ္ဦးမွ်သည ္အဆိုုပါ 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားအား 
ျပဳလုုပ္ရန ္အခြင့္အာဏာမရွိေပ။ လူထု 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားဟုုဆိုုရာတြင္ Brambles သိုု႔ 
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား 
လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ သိုု႔မဟုုတ္ လူမႈေရးကြန္ယက္ 
နည္းပညာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 
ပါဝင္ေပသည္။ ဤဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္း 
ေျပာဆိုုဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ ခ်က္တင္ခန္းမ်ား၊ အမွာစကား 
ဘုုတ္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ဝကီီ၊ ဝက္ဘ္ဗီဒီယိုုမ်ား၊ ႏွင့္ podcast 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းအရာ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ 
ပါဝင္ၿပီး ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ 

 
(က) မီဒီယာႏွင္ ့ပံုႏွိပ္ထုုတ္ေဝမႈမ်ား- 
 

 (၁)  ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္း 
ခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Bramble ၏ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသာလွ်င ္
ျဖစ္သည္- 
• ဥကၠဌ၊ 
• အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO)၊ 
• ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ ္(CFO)၊ ႏွင္ ့
• ဒုုဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူဆိုုင္ရာ 

ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ဆိုုင္ရာဌာန။ 

 
ထိုု႔ျပင္- 
• အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအတြင္း 

တစ္စံုုတစ္ဦးမ ွလိုုအပ္သလုိ 
တာဝန္ေပးအပ္ထားၿပီး၊ အထူး 
အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ျပင္ပ မီဒီယာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားဆိုုင္ရာ အႀကံေပးမွန္သမွ်၊ ႏွင္ ့

• Brambles ၏ အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) 
သိုု႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္မ ွ
အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည္ ့အျခားေသာ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွန္သမွ်။ 

  
 (၂) စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ယူနစ္မ်ား၏ အပု္စ ုဥကၠဌမ်ား ႏွင္ ့

ေဒသဆိုုင္ရာ ဥကၠဌမ်ားသည ္(စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ၊ 
ေစ်းကြက္၊ နာမည္ဂုဏ္သတင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
မည္သည့္႐ႈေထာင့္မွ မဆုိ) Brambles အေပၚသိုု႔ 
သိသာထင္ရွားသည့္ သြယ္ဝိုကု္သက္ေရာက္မႈမ်ား 
တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသာ ေဒသဆိုုင္ရာ 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
သတင္းျပန္ၾကားေရးစံုုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားသုိ႔ 
တံုု႔ျပန္ေျဖဆိုုမႈမ်ား ျပဳရန ္အခြင့္အာဏာရရွိထားသည။္ 
Brambles သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း 
ယူနစ္မ်ားမွန္သမွ် ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ကိစၥရပ္မ်ားမွန္သမွ်သိုု႔ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
စံုုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားသုိ႔ တံုု႔ျပန္ေျဖဆိုုရာတြင္မူ မည္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ကိုုမွ် ေဆြးေႏြးေျပာဆိုုမ»ႈ 
မျပဳရေပ- 
• ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သိုု႔မဟုုတ္ 

အလားအလာမ်ား၊ 
• အလားအလာရွိေသာ ရရွိပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္

 ခြဲေဝျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ အပါအဝင ္
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း သိုု႔မဟုုတ ္ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ 

• ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားေကာင္းေသာ ပတဝ္န္းက်င ္
အေျခအေန အပါအဝင ္
ၿပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ား၊ 

• ကုမၸဏီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 
• အဆိုုျပဳေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ တာဝနဝ္တၱရားမ်ား၊ 
• ေငြစာရင္းအင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ 

အစီရင္ခံျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ 
• ေကာ္ပိုရိတ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ မူဝါဒ ဆိုုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
• အစိုုးရ မဝူါဒ သိုု႔မဟုုတ္ ဥပေဒ ျပန္လည္ 

ျပဳျပင္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား။ 
 
Brambles သိုု႔ မည္သည့္ ၫႊန္းဆိုုကိုုးကားကိုုခ်က္မဆိုု၊ 
Brambles ၏ မည္သည့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုုခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုုမဆိုု၊ ထိုု႔ျပင္ အထက္ပါ 
ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္သလိုုျဖစ္ေစႏုငိ္သည့္ 
မည္သည့္ ထြက္ဆိုုခ်က္မဆိုုအား Brambles ၏ 
အလုုပ္အမႈေဆာင္ 
အရာရွိခ်ဳပ္၊ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ ္သိုု႔မဟုုတ္ 
အုုပ္စ ုဒုုဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေစ်းကြက္မ်ားျဖင္ ့
ဦးစြာပထမဆံုုး ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
(ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ရယူႏိုုင္ရန ္
ျပဳလုုပ္ထားသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေစ 
အစရွိသည္တိုု႔အပါအဝင္) မည္သည့္ 
လူထုအသိေပးအခ်က္မ်ားကိုုမဆို ု
သတင္းျပန္ၾကားေရးျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ 
ဤမဝူါဒ 



၂၄ 	

 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ သတ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အေၾကာင္းအရာအေပၚ အထက္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအရေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ကာ 
ႀကိဳတင္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ လိုုအပ္ေပမည္။ 
 

 (၃) Brambles ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
(စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကးပုိင္း ဆုိင္ရာ၊ ေစ်းကြက္၊ နာမည္ဂုဏ္သတင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အျခား မည္သည့္ ႐ႈေထာင့္မွ မဆုိ) Brambles အေပၚသိုု႔ 
သိသာထင္ရွားသည့္ သြယ္ဝိုကု္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုုင္သည္ ့
မည္သည့္ကိစၥရပ္မဆိုု၊ ထိုု႔ျပင္ အထက္ (၂) တြင ္
အထူးၫႊန္းဆိုုထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအစရွိသည္တိုု႔ အက်ံဳးဝင္ 
ပါဝင္ေကာင္း 

(က) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ဆက္ဆံေရးမ်ား- 
 အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 

Brambles ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည-္ 

 (ခ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ဆက္ဆံေရးမ်ား- 
 အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 

Brambles ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည္- 
• ဥကၠဌ၊ 
• အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO)၊ 
• ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္၊ 
• ဒုုဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူဆိုုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင္ ့

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆိုုင္ရာဌာန၊ ထိုု႔ျပင ္
• ဘုုတ္အဖြဲ႕မွ အခြင့္အာဏာေပးအပထ္ားသည့္ 

အျခားေသာ မည္သည့္ပုုဂၢိဳလ္မဆို။ု 
 
 ၄၊ ၅။ ေကာလဟလမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ 
ထင္ေၾကးမွန္းဆခ်က္မ်ား 
 
စာပုိဒ ္ ၃၊ ၁  ေအာက္ရွ ိ၎၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရ Brambles သည္ 
ေကာလာဟလမ်ား ႏွင္ ့ေစ်းကြက္ ထင္ေၾကးမွန္းဆခ်က္မ်ား 
အေပၚတြင္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုုပ္လိမ့္မည္မဟုုတ္ေပ။ 
 

 ၄၊ ၆။  ကုန္သြယ္မႈ ေခတၱရပ္ဆုိင္းမႈမ်ား 
 

အစီအစဥ ္စနစ္တက်ရွိၿပီး ေကာင္းမြန္မွ်တစြာျဖင္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အဝရရွိထားသည့္ 
ေစ်းကြက္တစ္ခုုအား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ အလိုု႔ငွာ 
ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ားတြင ္ASX အေပၚ ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ 
ေခတၱရပ္ဆိုုင္းမႈတစ္ခ ုေတာင္းဆိုုရန ္လိုုအပ္ေကာင္း လိုုအပ္ႏိုုင္ေပသည္။ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ေကာ္မတီသည္ Brambles 
၏ အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) ျဖင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ 
ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ ရပ္တန္႔မႈမ်ားသိုု႔ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားအားလံုးကိုု ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င ္ဥကၠဌျဖစ္သူျဖင့္လည္း အဆိုုပါ ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာရပ္တန္႔္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 ၄၊ ၇။ တားျမစ္ထားသည့္ ကာလမ်ား  
 
ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဒါ႐ိုုက္တာမ်ား၊ 
ေသာ့ခ်က္က်သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ထမ္းေရးရာမ်ား၊ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္ ့၎တိုု႔ျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ား (“တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္မ်ား) 
အစရွိသည္တိုု႔ကုိ Brambles ေငြေျခးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားျဖင္ ့
ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရန္ ခြင့္မျပဳထားေသာ 
“တားျမစ္ထားသည့္ ကာလမ်ား” အား Brambles မ ွ
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ဤမဝူါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္၎တိုု႔တြင္ 
ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္ေသာ၊ သိုု႔မဟုုတ္ ရွိလာႏိုုင္ေသာ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္သည္ ့အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  
 အလြဲအသံုးျပဳျခင္း၊ ထိုု႔ျပင္ ၎တိုု႔မွ 
 အလြဲအသံုးျပဳေနသည္ဟုု ၎တိုု႔အေပၚ သံသယ 
ျဖစ္ေစျခင္း အစရွိသည္တိုု႔ မျဖစ္ေပၚေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 
 
တားျမစ္ထားသည့္ ကာလတစ္ခုုဆိုုသည္မွာ- 
 (က) မည္သည့္ ပိတ္ထားေသာ ကာလမဆိုု 
(သက္ဆိုုင္ရာ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 
အဆံုုးပိုုင္းမ ွႏွစဝ္က္ သိုု႔မဟုုတ္ ႏွစစ္ဥ ္ရလဒ္မ်ားအား 
အႀကိဳထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳသည့္ အခ်ိန္အထ ိ
ကာလပိုုင္း)၊ သုိ႔မဟုတ္ 
 (ခ) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္မွ သတိျပဳမိခ်င္မ ွ
ျပဳမိမည္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနတြင္ပင္လွ်င ္
အေၾကာင္းကိစၥရပ္တစ္ခုုႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္ၿပီး 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္၊ 
လူထုအသိေပးခ်က္မ်ားမျပဳသည္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနေသာအခါမ်ိဳး၌ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား Brambles 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ာမ်ားျဖင္အ့ေရာင္းအဝယ္ 
တားျမစ္ထားသည့္ Brambles မွ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင ္
ထုုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ အပိုုေဆာင္းကာလမ်ား။ 
 
ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားသည့္ ကုုန္သြယ္မႈဆုုိင္ရာ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈ 
တစ္စံုုတစ္ရာ မတိုုင္မ ီႏွစ္ပတ္အလိုုကာလသည္ တားျမစ္ထားေသာ 
ကာလ ျဖစ္ေပမည္။။ 
 
 ၄၊ ၈။ ပိတ္ထားေသာကာလဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
 
 ပိတ္ထားေသာကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း Brambles 
အေနျဖင္ ့ေစ်းကြက္အတြင္းမွ အတိုုင္းအတာႏွင့္ ပ်မ္းမွ် 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းထက္ဆိုုင္လွ်င ္
ေလ့လာစိတ္ျဖာသူ၏ ရရွိမႈမ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္အေပၚ မည္သည္ ့
မွတ္ခ်က္မွျပဳလုုပ္မည္မဟုုတ္ေပ၊ ထိုု႔ျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေစ်းကြက္သုိ႔ ထုုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ Brambles ၏ 
ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚတြင္လည္း မည္သည့္ မွတ္ခ်က္ကိုုမွ် 



၂၅ 	

 
ျပဳလုုပ္လိမ့္မည္မဟုုတ္ေပ။ Brambles အေနျဖင္ ့
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
ေတာင္းဆိုုေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ တံုု႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အဆံုုးသတ္ပိ္တ္ပြဲကာလတစ္ခုုအတြင္း ေလ့လာစိတ္ျဖာသူမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖင္ ့ေတြ႕ဆံုုလိမ့္မည္ မဟုုတ္ေပ။ 

 
အဆံုုးသတ္ပိတ္ပြဲကာလမ်ားအတြင္း Brambles အေနျဖင္ ့စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ တာဝနဝ္တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ 
တာ၀န၀္တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ ဆကလ္က္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စာပိုုဒ္ 
၃.၁  ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အတိုုင္း အဆိုုပါ 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

 
 ၄၊ ၉။  ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ ျပကၡဒိန္  

 
Brambles သည္ ၎၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ႏွင္ ့လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈပိုုင္း 
ဆိုုင္ရာ ရလဒ္မ်ားအား ေစ်းကြက္သိုု႔ ပံုုမွန ္ဖြင့္ဟေျပာဆိုုရာတြင္ ျပကၡဒိန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္အတိုုင္း လိုုက္နာေဆာင္ရြက္္သည္။ ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ 
လႊင့္တင္ထားသည့္ အဆိုုပါ ျပကၡဒိန္တြင္ ႏွစဝ္က္ ႏွင့္ တစ္ႏွစ္လံုုး ရလဒ္မ်ား၊ 
အျခားေသာ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစုုရွယ္ယာရွင ္
ေတြ႕ဆံုုစည္းေဝးပြဲမ်ား၊ အဓိကက်သည့္ 
ေလ့လာစိတ္ျဖာသူ ႏွင္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုုမႈမ်ား၊ ထိုု႔ျပင ္
အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုငု္ရာ ကြန္ဖရန႔ ္မ်ားတြင္ Brambles ၏ 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အစရွိသည္တိုု႔ကိုု ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳသည့္ 
ေန႔စြဲမ်ားကု ိႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ပါဝင္ေပသည္။ ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င ္
Brambles အေနျဖင္ ့ဤအေရးႀကီးေသာ အုုပ္စ ု
မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုုခ်က္မ်ားကု ိဝက္ဘ္ဗီဒီယိုု ျပဳလုုပ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အကယ္၍ ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ပါက ဝင္ေရာက္ရရွိႏိုုင္မႈ အေသးစိတ္ကုိ 
၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္ႏွင့္ ASX ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တိုု႔မွတစ္ဆင့္ 
ႀကိဳတင္ သတိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဝက္ဘ္ဗီဒီယိုုမ်ားအား 
Brambles ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္လည္း ေနာက္ပိုုင္း၌ 
လႊင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
Brambles ၏ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ျပကၡဒိန္ ႏွင္ ့
ဝက္ဘ္ဗီဒီယိုုမ်ားအား ၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္ျဖစ္သည့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတြင ္ဝင္ေရာက္ရယူႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္- 
www.brambles.com 

 
ယင္း ရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင္ ့အစည္းအေဝးမ်ားတြင္- 
(က) ေစ်းကြက္သုိ႔ ယခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ 

အေျခအေနမွလြဲ၍ စာပိုုဒ္ ၃၊၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအား 
ဖြင့္ဟေျပာဆိုုမႈျပဳမည္မဟုုတ္ေပ။ႏွင္ ့

(ခ) အကယ္၍ စာပုိဒ္ ၃၊၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္  အဓိကက်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား မေတာ္တဆ 
ထုုတ္ျပန္မႈျပဳခဲ့လွ်င္ ASX သိုု႔ ခ်က္ခ်င္းဆိုုသလုိ ထုုတ္ျပန္မႈျပဳၿပီး 
Brambles ၏ 
ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္တြင္ လႊင့္တင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ၄၊ ၁ဝ။ ေလ့လာသံုးသပ္သူ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူ 
ရွင္းလင္းပြဲမ်ား 
 
Brambles အေနႏွင္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင္ ့ေလ့လာသံုုးသပ္သူမ်ားျဖင့္ ၎၏ 
ဆက္ဆံေရး အေရးပါမႈကို ုအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 
 
Brambles သည္ ေလ့လာစိတ္ျဖာသူ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားကု ိအခါအားေလ်ာ္စြာ  
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည။္ ဤသိုု႔ေသာ ကိစၥရပ္အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တရားဝင္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိ
အသံုုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည-္ 
 
(က) ေစ်းကြက္သုိ႔ ယခင္က သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဆက္တည္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး 

ျဖစ္ေသာ အေျခေနမွလြဲ၍ စာပုိဒ္ ၃.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအား 
ဤရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ဖြင့္ဟေျပာဆုိျခင္းမ်ား မျပဳရေပ၊ 

(ခ) အကယ္၍ စာပုိဒ္ ၃.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္  အဓိကက်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအား မေတာ္တဆ 
ထုတ္ျပန္မႈျပဳခဲ့လွ်င္ ASX မွတစ္ဆင့္ ေစ်းကြက္သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ 
ထုတ္ျပန္မႈျပဳၿပီး Brambles ၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ 
လႊင့္တင္သြားရမည္ျဖစ္သည္၊ 

(ဂ) ယခင္က ဖြင့္ဟေျပာဆုိခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသာ စာပုိဒ္ ၃၊၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္  
အဓိကက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
သည္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳသည့္ 
အခါ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မျပဳရေပ၊ 

(ဃ) အားလံုးေသာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ Brambles မွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အနည္းဆံုး ႏွစ္ဦး တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္၊ အဆုိပါ 
ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးထဲမွ တစ္ဦးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား ဌာန၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခ်က္ မွတ္တမ္းအား လုပ္ငန္းအတြင္းပုိင္း 
အသံုးျပဳမႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည့္ 
အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ တက္ေရာက္ေသာသူမ်ား၏ 
မွတ္တမ္း (အမည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္လွ်င္ နံပါတ္မ်ား)၊ ထုိ႔ျပင္ 
ေဆြးေႏြးပြဲ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ အစရွိသည္တုိ႔သည္ ဤမွတ္တမ္းအတြင္း 
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည။္ 

(င) Brambles အေနႏွင့္ တင္ဆက္ျပမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမွန္သမွ်၏ 
မိတၱဴေကာ္ပီအား Brambles ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ ထားရွိထားမည္ျဖစ္သည္၊ 
ထုိ႔ျပင္ 

(စ) အုပ္စ ုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခ်က ္ေန႔စြဲမ်ားအား ႀကိဳတင္ 
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိလည္း ၎၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္၊ ထုိ႔ျပင္ 
ASX ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ျဖစ္ႏုိင္လွ်င ္အဆုိပါ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ဝက္ဘ္ဗီဒီယုိ 
ျပဳလုပ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဝင္ေရာက္ရယူႏုိင္မႈ အေသးစိတ္အား Brambles ၏ 
ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ဝက္ဘ္ဗီဒီယုိမ်ားအား ေနာက္ပုိင္း၌ Brambles ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္လည္း 
လႊင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။



၂၆ 	

 
 ၄၊ ၁၁။ ေလ့လာသံုးသပ္သူ၏ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ႏွင့္  
 ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား 
 
အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား ႏွင္ ့ေထာက္ခံေျပာဆိုုခ်က္မ်ား မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ပါေစ 
Brambles အေနႏွင္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသိုုင္းအဝိုငု္း၏ အားတက္သေရာရွိ၍ 
ခိုုင္မာတည္ေဆာက္မႈရွိေသာ ေလ့လာသံုုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုု 
တိုုက္တြန္းအားေပးၿပီး၊ တစ္သမတ္တည္း ဝင္ေရာက္ရယူႏိုုင္မႈ ႏွင္ ့ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိအသံုုးျပဳ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
Brambles အေနႏွင္ ့ေလ့လာသံုုးသပ္သူမ်ား၏ သုုေတသန 
အစီရင္ခံစာမ်ားကု ိၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးေကာင္း 
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း Brambles သိုု႔ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း 
မရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ ္Brambles မွ ယခင္က 
ဖြင့္ဟေျပာဆိုုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသုိ႔ ၎၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကိုုမ ူ
ကန္႔သတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ေစ်းကြက္သုိ႔ ဖြင့္ဟေျပာဆိုုၿပီးျဖစ္သည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ စာပုိဒ္  ၃၊ ၁ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အမ်ိဳးအစားကု ိBrambles 
အေနႏွင္ ့
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္မဟုုတ္ေပ။ 

 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ Brambles အေနႏွင္ ့
ေလ့လာသံုုးသပ္သူမ်ား၏ ရွာေဖြရရွိမႈမ်ားဆိုုင္ရာ 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုုင္းအတာ တစ္ခုုအထ ိ
မွတ္ခ်က္ျပဳေကာင္း ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္သည-္ 
(က)  ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၏ လက္ရွ ိအတိုုင္းအတာအား 

အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ 
(ခ)    အကယ္၍ ေလ့လာသံုုးသပ္သူ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ 

သိသာထင္ရွားစြာပင ္လက္ရွိေစ်းကြက္ အတိုုင္းအတာ 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွ ကြဲျပားေနခဲ့လွ်င္ (ဆုိလုိသည္မွာ Brambles 
သတိျပဳမိသည့္ ေစ်းကြက္ အတိုုင္းအတာ ခန္႔မွန္ခ်က္မ်ား၊ 
ထိုု႔ျပင္ အျခားေသာ ျပင္ပမ ွတြက္ခ်က္မႈျပဳထားသည့္ 
ေယဘုုယ် သေဘာတူညီခ်က္ ပံုုရိပ္မ်ား အေပၚ 
အေျခခံထားသည္အရ ကြဲျပားမႈရွိေနခဲ့လွ်င္) ေလ့လာသံုုးသပ္သူ၏ 
ယူဆခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
အတိမ္းအေစာင္း မခံမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုုတ္ျခင္း၊ ႏွင္ ့

(ဂ)    ျပည္သူ႕ပိုင္နက္ထဲရပ္သိရြာသိအတြင္းသိုု႔ 
ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သက္ဆိုုင္ရာ 
မွားယြင္းမႈမ်ားအား အႀကံျပဳျခင္း။ 

 ၄၊ ၁၂။ အၾကံေပး အတုိင္ပင္ခံမ်ား ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ 
 အၾကံေပးေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
 
ဤမဝူါဒႏွင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ Brambles သိုု႔မဟုုတ္ 
၎၏ လက္ေအာက္ခံမ်ား မွန္သမွ် ကုုိယစ္ား တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ အႀကံေပးအတိုုင္ပင္ခံ သိုု႔မဟုုတ္ 
ကြၽမ္းက်င ္အႀကံေပးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား Brambles မ ွ
လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
 ၄၊ ၁၃။ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
 
ဤမဝူါဒႏွင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည့္ အထူးသျဖင့္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာသိုု႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
သက္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ စာရင္းျပဳစုုမႈဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈသိုု႔ 
ဦးတည္ေကာင္း ဦးတည္သြားႏိုုင္ေပသည္။ 
၎သည္ လွ်ိဳ႕ဝကွ္ေစာင့္ထိန္းမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
တာဝန္ဝတၱရားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေကာင္း 
ပတ္သက္ေနႏိုုင္ေပသည္။ 
 
ဤအျခင္းအရာသည ္ဥပေဒအရ Brambles ၏ တာဝန္ယူမႈအျဖစ္ ရလဒ္ 
ထြက္ေပၚေကာင္း ထြက္ေပၚလာႏိုုင္ၿပီး၊ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင္ ့ဒါ႐ိုုက္တာမ်ား 
ႏွင္ ့အရာရွိမ်ားမွ တစ္ကိုုယ္ရည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမႈမ်ားသုိ႔ 
ဦးတည္သြားႏိုုင္ေပသည္။ ဤမဝူါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခံရမႈမ်ားသို႔ ဦးတည္ေကာင္း 
ဦးတည္သြားႏိုုင္ၿပီး၊ အခ်ဳ႕ိ ျပင္းထန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မ ူ
ထုုတ္ပယ္ခံရမႈအထိ ပါဝင္ႏိုုင္ေပသည။္ 
 
 ၄၊ ၁၄။  ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 
 
ဤမဝူါဒသည္ Brambles ၏ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုုင္ရာ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ မွန္ကန္တိက်မႈရွိၿပီး 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးည ီဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရာတြင္ ဤမဝူါဒအေနႏွင္ ့
ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိ၊မရွိ ဆံုုးျဖတ္ရန္အတြက္ 
ဤမဝူါဒအား ဘုုတ္အဖြဲ ့မ ွႏွစစ္ဥ ္ 
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
 ၄၊ ၁၅။ အပိုုေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
 
သင့္အေနျဖင့္ Brambles ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင္ ့
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေမးခြန္းတစ္စံုုတစ္ရာ ရွိခဲ့လွ်င ္ေအာက္တြင္စာရင္းျပဳစထားသည္ ့
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ေကာင္း ဆက္သြယ္ႏိုုင္ေပသည္။



၂၇ 	

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

 
Sean Murphy 
စီးပြားေရး အုုပ္စု အေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ 
Atlanta, United States 
တယ္လီဖုုန္း- +1 (770) 668.8217 
အီးေမးလ ္- sean.murphy@brambles.com    

 
James Hall 
စီးပြားေရး အုုပ္စ ုဒုုဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူဆိုုင္ရာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆိုုင္ရာဌာန 
Sydney, Australia 
တယ္လီဖုုန္း- + 61 2 9256 5262 
အီးေမးလ ္- james.hall@brambles.com



၂၈ 	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၄ 
ျပင္းထန္ေသာ ျဖစရ္ပ ္အစီရငခ္ံျခင္းအတြက ္
စီးပြားေရးအပု္စ ုလမ္းၫႊန္ခ်ကမ္်ား 

 
ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက ္တာဝန္ယူျခင္းတြင္ 
ျပႆနာျဖစ္ေပၚသည့္ေနရာႏွင့္အနီးဆံုး ရွိေနသည္ ့မန္ေနဂ်ာမ်ားတို႔၌ 
တာဝန္က်ေရာက္ပါသည။္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျဖစ္ပြားမႈ တစ္စံုတစ္ခု 
ျဖစ္ေပၚလာ၍ လူထု၊ ပိုင္ဆိုင္ရာပစၥည္းဥစၥာ၊ သို႔မဟုတ္ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြဲ႕သား တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး အေနျဖင္ ့Brambles 
၏အမည္ဂုဏ္သတင္း စသည္တို႔ အေပၚ ေျပာင္းျပန္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကု ိ
သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိလွ်င္၊ ျပႆနာအား 
မွန္ကန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္ ့ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ရန္ ၎အား 
အထက္တန္း စီနီယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈထံသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

 
၎၏အဆံုး၌ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္သည္ ေအာက္ပါတို႔အထဲမွ 
တစ္ခုအား သို႔မဟုတ္ ထိုထက္မက ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ (သုိ႔မဟုတ္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ႏုိင္သည့္ အလားအလာ ရွိခဲ့သည္ပင္လွ်င္) အရာတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည-္ 
• အလုပ္သမားအင္အား ၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အမ်ားျပည္သ ူထဲတြင္ ေသဆံုးျခင္း၊ 
• ျပင္းထန္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈ၊ 
• သိသာထင္ရွားသည့္ ဆိုးရြားေသာ မဒီီယာ   / ျပည္သူတို႔၏ 

အထူးဂ႐ုျပဳအာ႐ံုစိုက္မႈ၊ 
• စြဲခ်က္တင္ျခင္းအျဖစ္သို႔ ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည့္ 

အေျခအေနရွိျခင္း (အထူး ဆင့္ေခၚစာ နည္းလမ္းမ်ားကု ိ
အသံုးခ်ရမည့္ ကိစၥရပ ္ျဖစ္ပါသည္) သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာ 
တရားစြဲဆိုျခင္း၊ 

• လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ    သိသိသာသာ 
ခၽြတ္ယြင္းက်ဆင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 

• ပိုင္ဆိုင္ရာပစၥည္းဥစၥာ ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ ္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
ေပးဆပ္ရန္တာဝန္မ်ားသည္ (အာမခံေၾကးၿပီးသည့္ေနာက္) 
GBP ၄ဝဝဝဝဝ၊ USD ၅ဝဝဝဝဝ၊ AUD 
၁ဝဝဝဝဝဝ၊ Euro ၆ဝဝဝဝဝ ထက္ပိုေပးရျခင္း 
စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
ထိခိုက္မႈျဖစ္ရပ္အသီးသီးမ်ားတို႔သည္ သင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဥကၠဌ /
အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) ႏွင္ ့ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔ထံသုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားေပးမည့္သူျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာအတြက္ 
တာဝန္ရွိသည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အား 
ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳရပါမည္- 

 
Brett Hill 
စီးပြားေရး အုုပ္စ ုဒုုဥကၠဌ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ႏွင္ ့အာမခံခ်က ္
ဖုန္း - +1 (770) 668 8218  
အီးေမးလ ္- brett.hill@brambles.com  

 
Robert Gerrard 
စီးပြားေရးအုုပ္စ ုကုုမၺဏီ အတြင္းေရးမွဴး 
ဖုန္း - + 61 2 9256 5271 
မုိဘုိင္းဖုန္း- + 61 408 005 940 
အီးေမးလ ္- robert.gerrard@brambles.com 
 
Sean Murphy 
စီးပြားေရးအုပ္စ ုအေထြေထြ အတိုုင္ပင္ခံ 
ဖုန္း - +1 (770) 668 8217 
အီးေမးလ ္- sean.murphy@brambles.com  
 
James Hall 
ဒုဥကၠဌ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ဆကဆ္ံေရးမ်ားႏွင္ ့ကုမၸဏီေရးရာမ်ား 
ဖုန္း - +61 2 9256 5262 
အီးေမးလ ္- james.hall@brambles.com  
 
ထို႔ျပင္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ရပ္သည္ အထက္မွ 
အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပထားသည္ ့ပမာဏအတိုင္းအတာသုိ႔ 
အမွန္တကယ္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မ»ႈ 
အလားအလာရွိလွ်င ္Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္
(CEO) ျဖစ္သည့္ Tom Gorman အားလည္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
ဥကၠဌ/ အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) မ ွခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကား ေပးမည ္ျဖစ္ပါသည။္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
အထက္ကပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲလ်က္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား (၎မွာ “မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ပြားမႈ”) ကို Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) ထံသို႔ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳရန ္မလိုအပ္ပါ။ 
 
ထိခိုက္မႈျဖစ္ရပ္အသီးသီးမ်ားကု ိစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ အဖြဲသို႔လည္း 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳေပးပါလိမ့္မည။္ 
 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လႊမ္းမိုးထားေသာ မူသေဘာတရားသည္ 
ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ အသံုးခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ 
သံသယရွိခဲ့ပါက ၎အား အစီရင္ခံ တင္ျပပါ။ 
 
ပိုမိုေသာ ရွင္းျပခ်က္အား ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ရပ ္စီးပြားေရးအုပ္စ ု
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား အစီရင္ခံျခင္း ထဲတြင ္အစံုအလင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး 
ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ထံမ ွရရွိႏိုင္ပါသည-္ 
 
Brett Hill 
စီးပြားေရး အုုပ္စု ဒုုဥကၠဌ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ႏွင့္ အာမခံခ်က ္
ဖုန္း - +1 (770) 668 8218 
အီးေမးလ ္- brett.hill@brambles.com 



၂၉ 	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၅ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုငိရ္ာ မူဝါဒ  
 
Brambles ၏  မွ်ေဝထားေသာ စံတန္ဖုိးမ်ားထဲမ ွတစ္ခုမွာ 
လူထုအသိုင္းအဝိငု္းႏွင္ ့ပတ္ဝန္းက်င ္အတြက္ ဂုဏ္သမာဓိႏွင့္ 
ေလးစားမႈျဖင္ ့ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစဥ္ျပဳလုပ္္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည။္ 
Brambles သည္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမ ွလံုုးဝကင္းရွင္းေရးသိုု႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္၊ 
ဆိုလိုသည္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစျခင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း ႏွင္ ့
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ား မျပဳေၾကာင္းကို 
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ 
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈ ႏွင္ ့
ေရရွည္ခံေဆာင္ႏုိင္ရည္ရွိသည္ ့စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အေျဖရွာမႈမ်ားအားျဖင္ ့
ပံ့ပိုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန ္ျဖစ္ပါသည။္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္- 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားရန ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္သမားမ်ားအား မွာၾကားလိုပါသည။္ 

 
Brambles ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုးတို႔သည ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား) တုိ႔ႏွင့္အညီ စပ္ဆက္ၿပီး 
အနည္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ရန ္လိုအပ္သည္။ Brambles အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မိမိတို႔၏ ဧရိယာေနရာမ်ားရွိ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတို႔ႏွင့္ ့မိမိတို႔ကိုယ္တုိင ္
အကၽြမ္းတဝင္ ျဖစ္ထားရန ္လိုအပ္ပါသည္။ Brambles အေနျဖင္ ့
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းလိုက္ၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး 
၎ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားအား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
လက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ 
အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
 ထို႔ျပင္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးတို႔အား ေအာက္ပါ 
မူသေဘာတရားမ်ားကိုလည္း  ခံယူထားရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ -  

 
• Brambles ၏အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမ ွလံုုးဝကင္းရွင္းေရး 

ပဋိညာဥ္စာတမ္း (Zero Harm Charter) အတိုင္း - 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈထဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေသာ 
(အားထားယံုၾကည္ေလာက္ေသာ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
လက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈမ်ားအား ဝန္ခံခ်က္ေပးၿပီး ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္း၊ 

• ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင္ ့
စြမ္းအင္အား တစ္ယူနစ္အတြက္ ထြက္ကုန္မ်ားတြင္ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

• ထြက္ကုန္တစ္ယူနစ္အေပၚတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ႏွင္ ့
အေလအလြင့္ပစၥည္းမ်ားအား အနည္းဆံုး ျဖစ္ေပၚေစရန ္
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

• မလႊဲမေရွာင္သာသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကု ိ
တာဝန္သိေသာလုပ္ပံုလုပ္နည္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

• ဆူညံမႈ ႏွင္ ့အျမင္အာ႐ံုပ်က္စီျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား နည္းပါးေအာင ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

• လူထုအသိုင္းအဝိငု္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားအား ဂုုဏ္သိကၡာ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း ႏွင္ ့
ေလးစားမႈ တို႔ျဖင္ ့တံု႔ျပန္မႈ ျပဳျခင္း၊ 

• Brambles ၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ 
ကြင္းဆက္တြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေျခရာမ်ားအား နည္းပါးသြားေစျခင္း၊ 

• သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေသာ၊ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကု ိ
တာဝန္သိတတ္ျခင္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ေသာ ေပးသြင္းသူ မ်ားကု ိ
ရွာေဖြျခင္း၊ ႏွင္ ့

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကိုလည္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔နည္းတူ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား၌ 
ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမႈ ျပဳေစရန္ ေတာင္းဆိုုျခင္း။ 

 
Brambles သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ 
ပစ္မွတ္မ်ားခ်မွတ္ထားၿပီး ၎ပစ္မတွ္မ်ားကုိအ္ေျခခံ၍ လူသိရွင္ၾကား  
အစီရင္ခံစာမ်ားကု ိထုုတ္ေဖာ္သည္။ ေဆာင္ရြက္မႈ ပစ္မွတ္မ်ားကု ိ
အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္မႈပစ္မွတ္မ်ားအေပၚတြင္ ၎၏ 
ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားကု ိမည္မည္ရရ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 
တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင္ ့မွန္ကန္တိက်ေသာ 
အစီရင္ခံစာမ်ား စီစဥ္တင္ျပျခင္း စသည္တို႔ကု ိစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ယူူနစ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီတို႔အား ထိန္းသမ္းထားေစလိုပါသည။္ 
 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ယနူစ္အသီးသီးတို႔အား 
၎မူသေဘာတရားမ်ားကု ိလိုက္နာမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစလိုၿပီး 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္မႈေပးသည့္ တရားဥပေဒမ်ားျဖင္ ့
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္လည္းအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည။္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည ္
လုပ္ငန္းေနရာမ်ားအားလံုး မိမိတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္တြင ္
ရွိေနရန္အတြက္ “လုပ္ငန္းေနရာ အစီအစဥ”္ ေဘးအႏၲရာယ ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
၎အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ သက္ဆိုင္မႈရွိသလုိ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္ရပါမ
ည-္  
 
• သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္မႈ ႏွင္ ့စြန္႔ပစ္ျခင္း ႏွင္ ့
အျခားေသာ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ ့ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ 

• ေလ/ေရထုတ္လႊတ္မႈ၊ စြန္႔ပစ္ေရစီးဆင္းမႈ ႏွင္ ့
အညစ္အေၾကးေရ 
စြန္႔ေျမာင္း လႊတ္ထုတ္မႈ တို႔အား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 

• အက်ဳိးထိေရာက္ေသာ ေရေဆးျခင္း 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ႏွင္ ့ေရလႊတ္ေျမာင္း 
ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ 



၃၀ 	

 
• ေလာင္စာသိုေလွာင္တိုင္ကီမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္ ့

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ 
• မီး၊ စက္ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားႏွင္ ့ယာဥ္တိုက္မိျခင္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 

မေတာ္တဆျဖစ္မႈ ကိစၥမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္မ်ား၊ 

• ေဆးေရာငစ္ံ ုစပ္ေရးဖ်န္းျခင္း ျဖင့္ အခိုးအေငြ႔ 
ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ 

• ဆူညံမႈ ႏွင္ ့ဖုန္အမႈန္႔မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ 
• စကၡဳအာ႐ံ ုသာယာအဆင္ေျပမႈအား 

တာရွည္ခံေအာင္ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊ 
• ဥပေဒထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ႏွင္ ့လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားတြင ္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ ႏွင္ ့
• လူမႈအသိုင္းအဝိငု္းမ ွဆတ္ဆတ္ထိမခံေသာ အျခားေသာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား။ 
 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင္ ့ဤမဝူါဒအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကု ိ
ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည။္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွလည္း 
ပိုင္ဆိုင္ရာပစၥည္းဥစၥာ ရွာမွီးမႈ၊ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း အပါအဝင ္
စသည္တို႔က တစ္စံုတစ္ခုမွ် မျပဳလုပ္ရေသးမွီကတည္းက 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ  
ထိုက္သင့္ေသာ စိစစ္မႈကို စီမံျပဳလုပ္ထားရပါမည။္ 

 
ပိုမို၍ အေသးစိတ္က်ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ႏွင္ ့လုပ္ငန္းေနရာဆိုင္ရာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ ္ပံုစံျပား 
တို႔အား စီးပြားေရးအုပ္စ ုစီနီယာ ဒုဥကၠဌ၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ 
ထံတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 



၃၁ 	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၆ 
ယဥ္ၿပိဳင ္ မႈဆုငိရ္ာ 
လုကိန္ာေဆာင္ရြက္မႈ မဝူါဒ 

 
Brambles မဝူါဒသည္ အားလံုုးေသာ သက္ဆိုုင္ရာ 
ယွဥ္ၿပိဳင ္မႈ ဥပေဒမ်ားျဖင့္အည ီ
၎လုုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆိုု 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အားေသခ်ာေစရန ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္- 

 
၁။ ေဒသခံ ဥပေဒ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖင္ ့ပူးေပါင္းၿပီး အထူးသျဖင္ ့သင့္ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား တည္ရွိသည့္ေနရာမ်ားအရ သက္ဆိုုင္ရာ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ဧရိယာမ်ား အက်ံဳးဝင္မႈရွိေသာ သင့္ေတာ္ရာ 
သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားကု ိဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္ 
သြားရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
၂။ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္ ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

ဥာဏ္သစ္ေလာင္း သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား၊ ထိုု႔ျပင ္
အသစ္ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္မႈအစီအစဥ္မ်ား 
အစရွိသည္တိုု႔ကုိ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္၊ သိုု႔မွသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင္ ့မိမိတိုု႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
အထူးဧရိယာမ်ားျဖင္ ့သက္ဆိုုင္ေသာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး 
သိရွိေတြးေခၚစဥ္းစားလာႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသင္တန္းမ်ားသုိ႔ 
တက္ေရာက္သူမ်ား  ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္တမ္းမ်ား 
ျပဳလုုပ္ထားရေပမည။္ 

 
၃။       လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ လက္စြဲစာအုုပ္မ်ားအား 

ေဒသခံ ဥပေဒေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖင္ ့ပူးေပါင္း 
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ေကာင္း ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုုင္ေျခရွိသည္ ့
ရာထူးေနရာမ်ားမ ွဝန္ထမ္းမ်ားထသံိုု႔ ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ 
 ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည ္
အေရာင္းကိုုယ္စားလယွ္မ်ား၊ ထိုု႔ျပင ္မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင္သ့က္ဆိုင္ၿပီး၊ 
ေဒသဆိုုင္ရာ ေနရာမ်ားသာမက ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားတြင္ပါ သက္ဆိုုင္ 
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုုင္ေပသည္။ လက္စြဲစာအုုပ္မ်ား 
လက္ခံရရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာသူမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳ 
ထိန္းသိမ္းထားပါ။ 

 
ပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အက်ံဳးဝင္ လႊမ္းၿခံဳမႈရွိေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား 

 
ဤစာရင္းသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာစာရင္း မဟုတ္ပါ။ သင္၏ အထူး လုုပ္ငန္း 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင္ ့ေဒသဆိုင္ရာ  အေျခအေနမ်ား ႏွင့္အညီ သင္တန္း 
အစီအစဥ္အား ပံုုေဖၚေရးဆြဲပါ။ 
 

၁။ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားျဖင္ ့စကားေျပာဆိုုျခင္းသည္ အစဥ္သျဖင့္ 
အႏၱရာယ္ရွိႏိုုင္ေပသည။္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သင့္အေနျဖင့္ 
ၿပိဳင္ဖက္ျဖင္ ့စကားစျမည္ေျပာဆိုုခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ 
အျပည့္အစံုုအား ေဒသဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုင္ရာ 
အာဏာပိုုင္သိုု႔ ျပန္လည္  တင္ျပရႏိုုင္ေျခကုိ သင ္
သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည္၊ အဆင္ေျပသည္ဆိုုေသာ 
အေျခအေနမွလြဲ၍ ထိုုသိုု႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ 

 
၂။ ၿပိဳင္ဖက္တစ္ဦးႏွင့္ သင္ 

ရင္ဆိုုင္ေတြ႕ဆံုုရမည့္ေနရာတြင္ - 
ဥပမာဆိုုရလွ်င္၊ ေပးသြင္းသူတစ္ဦး သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဖာက္သည္တစ္ဦးျဖင့္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ စက္မႈ လုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ 

စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားသုိ႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ 
ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားအေပၚတြင္ - 
သတိထားရေပမည္။ စကားေျပာဆိုုရာတြင ္
ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္အား 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ နယ္ေက်ာ ္ သြားျခင္း 
မရွိပါေစႏွင္။့ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 
မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းထားရွိပါ။ ပထမဦးစြာ 
အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိ ုရွာေဖြပါ။ 

 
၃။ သင့္၏  အဓိကအခ်က္အား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုုးတက္ေစသည့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

သင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ခ်ိန္ညႇိရာတြင ္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ သင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားျဖင္ ့
ေတြ႕ဆံုုရင္ဆိုုင္မႈမ်ားမွန္သမွ်သည ္တရားမဝင ္ျဖစ္ႏုငိ္ေျခရွိသည္။ 
ပထမဦးစြာ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကု ိရယူပါ။ 

 
၄။ သင့္ထံ “စိုုးမိုုးခ်ဳပ္ကိုုင္ႏိုုင္ေသာ ေစ်းကြက္  ေနရာ” 

တစ္ခုုအား ေပးသည္ ့အတြက္ေၾကာင့္ 
ခ်ိန္ညႇိေဆာင္ရြက္ထားသည့္ 
ရယူပိုုင္ဆိုုင္မႈမွန္သမွ်သည္ 
ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည။္ ဤသိုု႔ေသာ အသံုုးအႏႈန္းစကားလံုုးမ်ား 
ပါဝင္ေနေသာ မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမဆိုုသည္ သင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ  ံယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္ထံသုိ႔ 
ႀကီးမားေသာ စိတ္ဝင္စားမႈကိုုျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္ၿပီး၊ သင့္အား 
ျပႆနာအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေစႏိုုင္ေပသည။္ ပထမဦးစြာ 
အႀကံေပးခ်က္မ်ားကု ိရွာေဖြပါ။ 

 
၅။ ဝယ္ယူသူမ်ားသူမ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္

အေရာင္းကိုုယ္စားလွယ္မ်ား အေပၚသိုု႔ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား  
တင္ရွိေစျခင္းသည္ သင့္အား ျပႆနာအတြင္းသိုု႔ 
ေရာက္ရွိေစႏိုုင္ေပသည။္  သံသယျဖစ္လွ်င္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား 
ရွာေဖြပါ။ 

 
၆။ အခ်ိဳ႕ေသာ  စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ႏိုင္္ငမံ်ားါတြင္ 

“ရည္ရြယ္ခ်က္” ႏွင့္ “ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား” 
သည္ အမွန္တကယ္ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ အတိုင္္း 
သင့္အား ျပႆနာအတြင္းသိုု႔ ပိုုမို ေရာက္ရွိေစႏိုုင္ေပသည။္ 
သင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ သင့္အား 
မည္သည့္ အေျခအေနသိုု႔ ေရာက္ရွိသြားေစႏိုုင္ေၾကာင္း 
စဥ္းစားပါ။ အကယ္၍ သင့္ “ရည္ရြယ္ခ်က္” သည္ 
(ေစ်းႏႈန္းအား အလြန္အမင္း ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင္ ့
ၿပိဳင္ဖက္အား ေစ်းကြက္မွ ေမာင္းထုုတ္ပစ္ျခင္း အပါအဝင္)  
ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈအား ဆန္႔က်င္ျခင္း ျဖစ္လွ်င ္
ထိေရာက္မႈမရွိသည့္တိုုင္ တရားမဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေပသည။္ တစ္စံုုတစ္ရာ ေျပာဆိုုျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမတိုုင္မွီတြင္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ဦးစြာ ရွာေဖြပါ။ 
 

 



၃၂ 	

 
၇။ သင့္ ေဒသဆိုင္ရာ  ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 

အာဏာပိုုင္ျဖင္ ့“ရွယ္ယာ ႀကိဳတင္ ရယူမႈမ်ား (dawn 
raid)” အား 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကု ိ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ သင့္ ေဒသခံ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ဥပေဒအႀကံေပးမ်ား အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ႏိုုင္သူမ်ား 
စာရင္းအား အဆင္သင့္ထားရွိပါ။ 

 
၈။ အကယ္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင္ ့ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

ဆန္႔က်င္သည့္ အျပဳအမူတြင္ 
ပါဝငပ္တ္သက္ေနမည္ဆိုုလွ်င္ 
၎တိုု႔အျပင္ Brambles ပါ ရရွ ိခံစားရႏိုုင္ေသာ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားထ ံအသိေပးထားပါ။ 
စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင္ ့Brambles အား 
 ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ သိုု႔မဟုုတ္ ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတြက္ ကိုုယ္တိုုင္ တာဝန္ယူရႏိုုင္ေပသည္။ 

 
ဤဧရိယာအပိုုင္းတြင ္ကူညီေထာက္ပံ့မႈအတြက္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါသိုု႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
Sean Murphy၊ စီးပြားေရးအုုပ္စ ုအေထြေထြ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခ ံ
တယ္လီဖုန္း - + 1 (770) 668.8217 
အီးေမးလ ္- sean.murphy@brambles.com    
သိုု႔မဟုုတ္ သင့္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအတြက္ ေဒသခံ ေဒသဆိုုင္ရာ 
အႀကံေပးအတိုင္ပင္ခံ။ 



၃၃ 	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၇ 

က်န္းမာေရးႏွင္ ့လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒ 
 
က်န္းမာၿပီး လံုၿခံဳမႈရွိသည္ ့လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ေနရာျဖစ္ရန ္ႏွင္ ့
အလုပ္သမားမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား သို႔မဟုတ ္အမ်ားျပည္သူမ်ားတို႔ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားမွ တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ နာမက်န္းျဖစ္မႈ 
သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးကို ယိုယြင္းသြားေစျခင္းတို႔မွ 
တားဆီးျခင္း တို႔အား စီစဥ္ေပးရန ္ႏွင္ ့ထိန္းသိမ္းထားရန္မွာ 
Brambles ၏ မူဝါဒျဖစ္ပါသည။္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျခားေသာ လုပ္ငန္း 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း အလံုးစံုမ်ားထဲတြင ္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား စံႏႈန္းထားၿပီး ဦးစားေပးထားပါသည။္ 

 
Brambles သည္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမ ွလံုးဝကင္းရွင္းျခင္းရရွိေစရန္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြား ပါမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစျခင္းမ်ားမရွ ိႏွင္ ့သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္အား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ား ႏွင္ ့လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးမ်ား မျပဳေၾကာင္း ကို 
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအား 
ေလးစားလိုက္နာျခင္းမ်ား ေသခ်ာရေစရန္ အျမင္၊ စံတန္ဖိုးႏွင္ ့အျပဳအမူမ်ား 
ႏွင္ ့ကတိေပးခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်ထားသည္ ့အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမ ွ
လံုးဝကင္းရွင္းျခင္း ပဋိညာဥ္စာတမ္း (Zero Harm Charter) သည္ 
အလုပ္သမားမ်ား 
အားလံုးအတြက္  စီစဥ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ၿပီး Brambles 
၏ဝက္ဆိုဒ္ေပၚတြင္လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အား 
အက်ဳိးထိေရာက္စြာႏွင္ ့လံုေလာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္
လိုအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ား ႏွင္ ့ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ 
ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားတုိ႔ျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာ 
တပ္ဆင္ျဖည့္ထားျခင္းရွိရန္၊ ႏွင္ ့က်န္းမာေရးႏွင္ ့ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳမႈအတြက္ မိမိတို႔၏ တာဝနဝ္တၲရားမ်ားအား 
ျပည့္ဝစြာလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန ္Brambles မွ ေသခ်ာမႈရွိေအာင ္
ျပဳလုပ္္သြားပါမည္ဟုလည္း ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည။္ 

 
က်န္းမာေရးႏွင္ ့လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ မဝူါဒ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင ္ကတိေပးလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ 
အေျခခံပါသည။္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အား အလုပ္၌ရွိေနစဥ ္သင့္ 
ကိုယ္ပိုင္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့လံုၿခံဳမႈအတြက္၊ ထိုနည္းတူ သင့္ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ပါ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳ ေစလိုပါသည။္ အလုပ္၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
လိုက္နာက်င့္သုံးရန္၊ ကုမၸဏီ၏ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေလ့လာက်င့္သုံးရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္၏ 
အႏၲရာယ္ရွိမႈမ်ား၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား ႏွင္ ့မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားတို႔အား သင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန ္
မ်ားမွာ သင္၏ ကိုယ္ပိုင ္တာဝနဝ္တၲရား ျဖစ္ပါသည။္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အားလံုးတို႔အား သူ/သူမ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင္ ့
ဗဟုသုတအသိအျမင္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳေစလိုပါသည။္ 

ထို႔အျပင္ သင့္အား အလုပ္ လုပ္သည့္အခါ အလုပ္ရန္ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္သည့္ 
အေျခအေနကို  ့္ ထိန္းသိမ္းထားေစလိုၿပီး 
သင့္ေတာ္မႈမရွိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး သို႔မဟုတ္  အရက္ေသစာေသာက္သံုးၿပီး 
သင့္ကိုသင္အား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာသူမ်ားအား 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အျပဳမ»ႈမ်ားကိမုျပဳရန္ ကိုလည္း ေသခ်ာေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ျပဳလုပ္ေစလိုပါသည။္ 
 
ဤမူဝါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ယူနစ ္တစ္ခုခ်င္းစီတို႔၏ 
တာဝန္ျဖစ္ပါသည။္ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏငွ္ ့ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအားလံုးတို႔အား 
ေအာက္ပါတို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ စီစဥ္မႈျပဳလုပ္ေစလိုပါသည-္  

 
• ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ၊ 
• ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ၊ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ထားေသာ 

ႏွင္ ့ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားေသာ   ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ 
• ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ႏွင္ ့ယာဥ္မ်ား  
• ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ကိရိယာတနဆ္ာပလာမ်ား ႏွင္ ့

ယာဥ္မ်ားအား လံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ႏွင္ ့
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ 
အသံုးျပဳျခင္း ႏွင္ ့သိုေလွာင္ျခင္း ျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္ ့
စနစ္မ်ား၊ 

• အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင္ ့က်န္းမာေရးႏွင္ ့လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ၌ 
မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ တာဝနဝ္တၲရားမ်ားကု ိနားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့
မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ၌ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ 

• အလုပ္သမားမ်ားအား မိမိတို႔၏ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ 
ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ႏွင္ ့ယာဥ္မ်ားအား 
နားလည္ႏိုင္ရန္၊ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ အသံုးျပဳႏိုင္ရန ္
ႏွင္ ့ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္၊ ထို႔အျပင ္လုပ္ငန္း၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ပစၥည္းကိရိယာ ႏွင္ ့
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ စနစ္မ်ားပါ ေသခ်ာေစမည့္အေၾကာင္း 
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ 

• လုပ္ငန္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ သင့္ေလ်ာ္စြာ 
ႀကီးၾကပ္မႈျပဳျခင္း၊ 

• က်န္းမာေရးႏွင္ ့ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ စနစ္မ်ား၊ 

• ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား ျမႇင့္တင္အားေပးသည့္အထဲတြင္ 
စိတ္ပါဝင္စားမႈႏငွ့္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားအား 
ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစရန ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္ ့အျပဳအမူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိမူမႈႏွင့္ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားအား တိုးျမႇင့္လာေစရန္အတြက္ 
က်န္းမာေရးႏွင္ ့လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကု ိ
အလုပ္သမားမ်ားတို႔ႏွင္ ့ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္း ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈျပဳျခင္း၊ 

• လုပ္ငန္းခြင္ရွ ိအလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးအတြက ္
လံုေလာက္ေသာပံ့ပိုးမႈမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ 



၃၄ 	

 
• သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း သင္တန္း ႏွင္ ့

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ႏွင္ ့
• အက်ဳိးထိေရာက္မႈရွိၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးေပၚ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကု ိစီစဥ္ေပးျခင္း။ 
 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန ္မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင္ ့
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအားလံုးတို႔ကုသိာလွ်င ္ေသခ်ာေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေစသည္္မဟုတ္ပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ေယာက္စီတိုင္းတို႔အား သူ၏ 
စက္မႈလုပ္ငန္းထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ၿပီး စီမံလည္ပတ္ေစလိုပါသည္။ 

 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအားလံုးသည္ကာကြယ္တားဆီးႏိုုင္သည္္။ 

 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အလားအလာ 
အေျခအေနမ်ားအားလံုးကို အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ၿပီး 
ျဖစ္ပြားမႈတစ္ခုအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈရွိေသာ  
နည္းလမ္းမ်ားအား အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ေသာ 
က်င့္သံုးမႈမ်ား အားလံုးတို႔ျဖင့ ္လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည။္ 

 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပစၥည္းမ်ား၊ ထုတက္ုန္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
ကိရိယာတန္ဆာ ပလာမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ႏွင္ ့
လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ား စသည္တို႔ 
ႏွင္ ့စပ္ဆက္၍ က်န္းမာေရးႏွင္ ့လံုၿခံဳမ»ႈဆိုင္ရာ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားကုိ ပံုမွန ္လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည။္ 
အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သဆူိုင္ရာ ေနရာမ်ားထဲတြင္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပါက ျပည္သူ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား 
ေဘးအႏၲရာယ္မသင့္ေစဘဲ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ေနသေရြ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ 
တာဝန္ယူမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

 
လုပ္ငန္း အစအီစဥ္မ်ားအားလံုးထဲတြင ္က်န္းမာေရးႏွင္ ့
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာမ်ားကု ိေပါင္းထည့္ၿပီး 
စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈျပဳရပါမည။္ အထူးသျဖင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ 
ထုတ္ကုန္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာ 
ပလာမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ႏွင္ ့
လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားအား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ပံုစံသတ္မွတ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားထဲတြင္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့
လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာအား တစ္စိတ္တစ္ပုငိ္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳရန ္
ေသခ်ာမႈရွပိါေစ။။ 

 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား ႏွင္ ့
ဝယ္ယူသူမ်ားတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာမ်ား 
ေသခ်ာမႈရွိေစရန ္က်ဳိးေၾကာင္းသင့္စြာ လိုအပ္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ သင္တန္း ႏွင္ ့ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားကုိ 
စီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးရပါမည။္ 

အလုပ္သမားမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား ႏွင္ ့ေပးသြင္းသူမ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင္ ့ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္
ေကာင္းမြန္ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင္ ့ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္ေစရန ္ေသခ်ာေစရပါမည။္ 
 
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ ဤမူဝါဒအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင္ ့က်န္းမာေရးႏွင့္လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ 
ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားရပါမည။္ 



၃၅ 	

 
လုပ္ငန္းစဥဇ္ယား ၈ 
မတူကြဲျပားမႈဆုငိ္ရာ မဝူါဒ 

 
၁။  မူဝါဒ၏ စပ္ဆက္အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈ 

 
Brambles ၏ ဝန္ခံခ်က္တာဝန္၊ လုပ္ငန္းအမ်ားႏွင္ ့
သက္ဆိုင္ေသာစံတန္ဖိုုးမ်ား ႏွင္ ့က်င္ဝ့တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
အစရွိသည္တိုု႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုုးထံသုိ႔ မိမိတိုု႔၏ ေန႔စဥ ္လုုပ္ငန္းခြင္ 
ဘဝ၌ အသံုုးျပဳရန္အတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အေျခခံမူမ်ားအျဖစ ္
ေထာက္ပံ့ေပးထားသည။္ Brambles သည္ ေဘးကင္းလံုုၿခံဳမႈျဖင့္ 
မတူကြဲျပားေသာ  ပုုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင္ ့အဖြဲ႕လိုုက္ေဆာင္ရြက္မႈ စိတ္ဓာတ္ရွိေစရန ္
ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ 

 
မတူကြဲျပားမႈသည္ Brambles ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ 
အတြက္ အေရးႀကီးလိုုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး၊ ဤမူဝါဒသည ္
လုပ္အားထုအတြင္း မတူကြဲျပားမႈသိုု႔ ဘုုတ္အဖြဲ႕ ႏွင္ ့အလုုပ္အမႈေဆာင္ 
ဦးေဆာင္မႈအဖြဲ႕တိုု႔၏ ကတိကဝတ္ျပဳမႈမ်ားကု ိထင္ဟပ္ေနသည္။ 

 
ဘုုတ္အဖြဲ႕ ၏မတူကြဲျပားမႈမ်ားအား ဘုုတ္အဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ ္
မဝူါဒေပၚလစီအတြင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
၂။ မတူကြဲျပားမႈဆိုုင္ရာ အျမင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

 
Brambles အေနႏွင္ ့ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအား ေပးပိုု႔ေပးႏိုုင္သည္ ့
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုုအား ဖန္တီးရန္ႏွင္ ့ထိန္းသိမ္းရန ္
ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ 

 
မတူကြဲျပားမႈသည္ Brambles ၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈတြင ္
အေရးပါေပသည။္ Brambles အေနႏွင္ ့မတူကြဲျပားမႈအား တန္ဖိုုးထား 
ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ၎သည ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အား အခြင့္ေပးေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္- 

 
• ဝယ္ယူသူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုယေန႔တြင္သာမက 

အနာဂါတ္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ 
• ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုုးအေနျဖင္ ့မိမိကိုုယ္ကိုု တန္ဖိုုးရွိသည္ဟုု 

ခံစားရၿပီး၊ မိမိတိုု႔၏ အေကာင္းဆံုုးကိုု ႀကိဳးစား 
ေဆာင္ရြက္သြားႏိုုင္ေစရန္၊ ႏွင္ ့

• ျဖစ္ႏိုုင္သမွ် အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာအရည္အခ်င္းေပါင္းစံုုသိုု႔ 
Brambles မွ ဝင္ေရာက္ရယူႏိုုင္ေစရန။္ 

၃။ မတူကြဲျပားမႈ၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ 
အက်ိဳးျပဳမႈမ်ား 
 
မတူကြဲျပားမႈဆိုုသည္မွာ အားလံုုး ပါဝင္ျခင္းကိုု ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္ 
- ေနာက္ခံ၊ ႀကီးျပင္းလာပံုု၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္ ့အေတြ႕အႀကံဳ 
အစရွိသည့္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အား အမ်ားႏွင့္မတူ တမူကြဲထြက္ေနေစသည့္ 
ကြဲျပားခ်က္မ်ား အားလံုုးကိုု အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
Brambles အေနျဖင္ ့လူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၊ ခန္႔အပ္၊ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္၊ ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ လိင္၊ တိုုင္းရင္းသား၊ 
ႏိုုင္ငသံား၊ အဆင့္တန္း၊ အသားေရာင္၊ အသက္အရြယ္၊ 
လိင္တင္ဆက္ျပသမႈ၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ၊ ဘာသာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး 
အေျခအေန ႏွင္ ့ႏိုုင္ငံေရးအျမင ္အစရွိသည္တိုု႔ မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ပါေစ ၎တိုု႔၏ 
ကြၽမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္စြမ္း ႏွင္ ့အရည္အခ်င္းတိုု႔ အေပၚတြင္သာလွ်င္ 
ၾကည့္႐ႈရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ 
 
မတူကြဲျပားသူမ်ား၏ လုုပ္အားထုသည္ အရည္အခ်င္း၊ ဖန္တီးမႈ ႏွင္ ့
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုုးေသာ အရင္းအျမစ္ကိုု 
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္မည္ဟုု ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ယံုုၾကည္ပါသည္။ ေနာက္ခံ ႏွင္ ့
ဘဝအေတြ႕အႀကံဳ မ်ိဳးစံုုကြဲျပားသည့္ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တိုု႔၏ 
႐ႈေထာင့္အျမငအ္မ်ိဳးမ်ဳိးမွေနၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ေပး၍ 
ျပႆနာမ်ားအား 
ေျဖရွင္းေပးႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည။္ 
 
မတူကြဲျပားမႈအား အားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင္ ့အသစ္ေသာ 
အေတြးေခၚမ်ား ထုုတ္လုုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အလားအလာအား 
တိုုးျမႇင့္ေပးႏိုုင္ၿပီး၊ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ လက္ခံက်င့္သံုုးႏိုုင္စြမ္းကုိ 
တိုုးတက္ေစႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဆိုုလိုုသည္မွာ ကမၻာတစ္ဝမွ္းရွ ိကြၽႏ္ုုပ္တုိ႔ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ ကြဲျပား 
ျခားနားေသာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကု ိကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ပိုုမုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္လာ ႏိုုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ ့
ေပးလာႏိုုင္မည္ျဖစ္ကာ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသိုု႔ 
အေကာင္းဆံုုးေသာ တံုု႔ျပန္ေပးအပ္မႈမ်ားကု ိျပဳလုုပ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
မတူကြဲျပားေသာ လုုပ္ငန္းခြင္သည္ ပိုုမု ိစိတ္ဝင္စားမႈေကာင္းၿပီး၊ 
တည္ရွိေနသည့္၊ ထိုု႔ျပင္ အလားအလာရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
စြဲေဆာင္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ကာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္လံႈ႕ေဆာ္မႈ ႏွင္ ့
ႏွစ္ျမႇဳပ္မႈတိုု႔ကု ိတိုုးတက္ေစႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 



၃၆ 	

 
၄။ Brambles ၌ မတူကြဲျပားမႈမ်ား 

 
ႏိုုင္ငံတိုုင္းႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈတိုုင္းတြင္ Brambles အေနႏွင္ ့အေကာင္းဆံုုး 
အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရရွိႏိုုင္ရန ္စြဲေဆာင္ႏိုုင္ေသာ 
ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အလုုပ္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန ္ရည္မွန္းထားသည။္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ - စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စပ္ႏြယ္ေသာ 
အရည္အခ်င္းမ်ား အစရွိသည္တိုု႔အေပၚ အေျခခၿံပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
အလုပ္အတြက္ အေကာင္းဆံုုးေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကု ိေရြးခ်ယ္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္ေတာ္လွ်င္ 
အလားလာရွိေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္၊ ေရြးခ်ယ္၊ 
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အား 
အကူအညီေပးရန္အတြက္ ျပင္ပ ေအဂ်င္စီမ်ားျဖင္ ့
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည။္ Brambles အေနႏွင္ ့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သိုု႔ေသာ အရည္အခ်င္း စီမံခန္႔ခြဲမ»ႈ ဆိုုင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ားကု ိဆက္လက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည-္  

 
• အထက္တန္း အလုုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအတြက္ ဖြံ႕ 

ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈဆိုုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
• ေနာက္လာမည္ ့မ်ဳိးဆက္သစ္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈဆိုုင္ရာ 
အစီအစဥမ္်ား၊ ႏွင္ ့

• ဆရာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား။ 
 

ဘုုတ္အဖြဲ႕မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အေပၚ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမႈ ႏွင္ ့
အစီရင္ခံမႈမ်ားကု ိႏွစ္စဥ္ ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည-္  

 
• လုုပ္အားထုုအတြင္းရွိ အဆင့္မ်ားအားလံုုးတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင္ ့အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႏိႈင္းရ အခ်ိဳး၊ 
• Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေရတိုု႔၏ အသက္အရြယ္၊ 

ႏိုုင္ငံသား ႏွင္ ့ကြၽမ္းက်င္မႈ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား 
အေပၚကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ဦးတည္ရာလမ္းမ်ား၊ 

• က်ား၊မ လိင္အမ်ိဳးအစား ႏွင္ ့ႏိုုင္ငံသား 
ကြဲျပားမႈအတြက္ 
တိုုင္းတာေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏိုုင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 
ႏွင္ ့

• ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားသုိ႔ ရယူေအာင္ျမင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
တိုုးတက္မႈမ်ား။ 

 
Brambles ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့မတူကြဲျပားမႈအား Brambles ၏ 
ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ အရာတစ္ခုုအျဖစ ္တန္ဖိုုးထားၿပီး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳကာ ၎တိုု႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အေျပာအဆိုုမ်ားအားျဖင္ ့
လက္ေတြ႕ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အား 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည-္  

 
• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး အလံုုးစံုုပါဝင္ေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ 

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုုတြင္ မတူကြဲျပားမႈ၏ အေရးပါမႈအား 
တန္ဖိုုးထား၍ ပ်ိဳးေထာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္၊ 

• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သိုု႔မဟုုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ 
မွန္သမွ်အား လံုုးဝ သည္းခံမည္မဟုုတ္ေပ၊ 

• လုုပ္ငန္းခြင ္- လူမႈဘဝ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈ အပါအဝင ္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ 
တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္၊ 

• သင့္ေတာ္စြာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုုင္းထံမ ွ
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား  တင္ေစျခင္းအားျဖင္ ့
အရည္အခ်င္းအေပၚ မူတည္ၿပီး အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ ဆိုုင္ရာ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုုးကို ု
အေျခခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ 

• ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အလားအလာမ်ား ႏွင္ ့Brambles 
တန္ဖိုုးမ်ားအေပၚတက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ျပသႏိုုင္မႈအေပၚတြင္ 
အေျခခံၿပီး 
ရာထူးတိုုးျမႇင့္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစသ္ည္၊ 

• ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင္ ့ေအာင္ျမင္မႈအား 
စြမ္းေဆာင္ရရွိႏိုုင္မည္ျဖစ္ေသာ လုုပ္ငန္း 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုုအား 
စီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

Brambles ၏ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္းသည္ မိမိတိုု႔၏ 
လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကိုု တန္ဖိုုးထားသင့္ၿပီး၊ 
၎တိုု႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင္ ့အေျပာအဆိုုမ်ားသည္ 
အျခားသူမ်ားအေပၚသိုု႔ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုုင္သည္ကိုု သတိျပဳသင့္ေပသည္။ 
 
ဤမဝူါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုုစမ္းေမးျမန္းမႈ မွန္သမွ်အတြက္ 
ေက်းဇူးျပဳၿပီး သင္ ့လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ ္
ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးေစ လိုုပါသည္။ 



၃၇ 	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၉ 

ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား  
ေရာင္းဝယ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ 

 
ဤမဝူါဒသည ္အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိပၺါယ္ေဖာ္ျပေပးထားသည္ ့
ေဝါဟာရမ်ား အခ်ိဳ႕ကု ိအသံုုးျပဳထားသည္၊ ၎တိုု႔အား အစ 
ေအာက္မ်ဥ္းေၾကာင္းတားထားသည္။ 
အဓိပၺါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ဤမဝူါဒ၏ အဆံုုး၊ အပိုုင္း 
၆ တြင ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
၁။  နိဒါန္း 

 
ဒါ႐ိုုက္တာမ်ား ႏွင္ ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား Brambles အစုုရွယ္ယာမ်ားကို ေရရွည္ 
ကိုုင္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေစရန ္တိုုက္တြန္းအားေပးထားသည္။ Brambles အား 
ASX ေပၚတြင ္စာရင္းသြင္းထားသည၊္ (ဆုိလုိသည္မွာ ၎၏ ရွယ္ယာမ်ားအား 
အမ်ားျပညသ္ူတို႔ ကုန္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ဖလွယ္မႈျပဳေၾကာင္း 
ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္)၊ သုိ႔ေသာ္လည္း Brambles ရွယ္ယာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
အျခားေသာ Brambles ေငြေျခးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားတြင္ 
အေပးအယူေဆာငရ္ြက္မႈ မွန္သမွ်အား 
ျပဳလုုပ္ခ်ိနႏ္ွင့္ပတ္သတ္၍ ဂ႐ုျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ Brambles ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ႏွင့္ 
အျခားေသာ ကုုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား  ကို 
ေရာင္းဝယရ္ာတြင္ “တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္မ်ား”  အေပၚ 
Brambles ၏ မူဝါဒအား သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤမဝူါဒ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ- 

(က) “အတြင္းလူ သတင္းေပးျခင္း” (သိုု႔မဟုုတ “အတြင္းလူ 
သစၥာေဖာက”္) ဟုု သိရွိထားသည့္ အျပဳအမူအား 
ေရွာင္ရွားႏိုုင္ရန္အတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား 
အကူအညီေပးရန္၊ ႏွင္ ့

(ခ)      Brambles ၏ အထက္တန္း စီနီယာအရာရွိမ်ား ႏွင္ ့
ဝန္ထမ္းေရးရာမ်ားအား တရားမဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင ္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သလိုုျဖစ္ေစၿပီး၊ လူထုုသိုု႔ 
အသိမေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အသံုုးျပဳကာ မိမိကိုုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားသုိ႔ စြဲေဆာင္ေခၚယူ ႏိုုင္ေသာ အႏၱရာယ္ပ်က္စီးမႈ 
အလားအလာရွိသည့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ Brambles 
အား ကာကြယ္ရန။္ 

 
ဤအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤမဝူါဒအား ၾသစေၾတးလ်တြင္ 
ကန္႔သတ္ထားေသာ တရားဝင္လိုုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး 
တစ္စံုုတစ္ခုုေသာ ႐ႈေထာင့္ေနရာတစ္ခုုအထိ 
ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ 

 
ဤမဝူါဒတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ ပါဝင္ေပသည-္  

(က)  မျဖစ္မေနလိုုက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ ႀကိဳတင္အတည္ျပဳ 
လုုပ္ငန္းစဥ ္ေဆာင္ရြက္မႈ အပါအဝင္ Brambles ၏ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ၌ ေရာင္းဝယ ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဆႏၵရွိေသာ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 

(ခ)    တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့
ပုုဂၢိဳလထ္ံ၌ အျခားေသာကုုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္သည့္၊ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္ေသာ၊ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည္ ့
ကုုန္ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရွိေနေသာအခါတြင ္အဆိုုပါ အျခားကုုမၸဏီ၏ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင္ ့အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း အေပၚ 
တားျမစ္ခ်က္၊ ႏွင္ ့

(ဂ)    ၾသစေၾတးလ်ရွိ အတြင္းလူ သတင္းေပးဆိုုင္ရာ ဥပေဒအား 

အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ၿခံဳငံုုေလ့လာခ်က။္ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည ္
ဤဧရိယာအပိုုင္းမ ွဥပေဒတစ္ခုုလံုုးအား ၿပီးျပည့္စံုုစြာ 
ထုတ္ျပန္ထားရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေပ၊ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာအား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ 

 
BRAMBLES သည္ ဤမူဝါဒႏွင့္အညီ အေလးထား၍ အမွန္တကယ္ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈကိုတည္ၾကည္ေလးနက္စြာထားရွိပါသည္။ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးမွ ဤမူဝါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ ၎တိုု႔၏ 
အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ယူဆမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အလုုပ္ရပ္ဆိုုင္းခံရမႈ ရလဒ္ ထြက္ေပၚေကာင္း 
ထြက္ေပၚေစႏိုုင္ပါသည္။ 

 
ဤမဝူါဒစမီံလည္ပတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္တြင္ 
ေမးခြန္းမ်ား တစ္စံုုတစ္ရာရွိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ကုုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးထံသိုု႔ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳသင့္ေပသည္- 
 
Robert Gerrard 
စီးပြားေရးအုုပ္စု ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး 
Sydney, Australia 
တယ္လီဖုုန္း - + 61 2 9256 5271 
အီးေမးလ ္- robert.gerrard@brambles.com   
 
၂။ Brambles ၏ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ကိ ု
ကုန္သြယ္မႈအတြက ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
 
 ၂၊ ၁။  တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္မ်ား 
 
ဤမဝူါဒသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားထသံိုု႔ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိေပသည္- 
(က) Brambles ၏ ဒါ႐ိုုက္တာမ်ား ႏွင္ ့ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး၊ 
(ခ) Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႕၏ 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင္ ့၎တိုု႔၏ တိုုက္႐ုိက္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား၊ 
(ဂ) ဆစ္ဒနီ Sydney (Gateway Building) ရွ ိBrambles ႐ံုုးခ်ဳပ္မ်ားမ ွ

ဝန္ထမ္းေရးရာမ်ား အားလံုး၊ သိုု႔မဟုုတ္ Brambles ၏ 
ေကာ္ပိုရိတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သိုု႔မဟုုတ္ 
အခန္းက႑အား ရရွိထားသည့္ အျခားေသာ Brambles 
႐ံုုးခန္းမ ွဝန္ထမ္းေရးရာမ်ား၊ 

(ဃ) Brambles အလုပ္အမွဴေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) သိုု႔မဟုုတ္ 
သက္ဆိုုင္ရာ Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဆာင္မႈအဖြဲ႕ 



၃၈ 	

 
အဖြဲ႕ဝင္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴးမွ ဤမဝူါဒကို လိုက္နာရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားသည့္ အျခား 
မည္သည့္ပုုဂၢိဳလ္မဆိုု၊ ႏွင့္ 
 

(င) အထက္ (က) မွ (ဃ) အထိ၊ သုိ႔ေသာ္ အပိုုဒ္  ၂၊ ၇ ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ 
မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆုိ၊ ႏွင့္ 

(၁) ၎တိုု႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ 
(၂) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ရွိ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ား 

မွန္သမွ်၊ (လင္ပါ၊မယားပါ သားသမီးမ်ား အပါအဝင္) 
(၃) ၎တိုု႔ကုုိယ္စား ရန္ပံုေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိေသာ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာအပါအဝင္ 
၎တို႔၏အမည္ခံေဆာင္ရြက္သူမ်ား။ 

(၄) ၎တိုု႔၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစဝုင္ တစ္ဦးဦး သိုု႔မဟုုတ္ 
ကုုမၸဏီအား ထိန္းခ်ဳပ္သည္ ့မည္သည့္မိသားစုုမဆိုု 
ယံုမွတ္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်ဳိးျမတ္ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ ္ ယံုမွတ္အပ္ႏွံထားေသာ 
ယံုမွတ္အပ္ႏွံမႈ၊ 

(၅) အထက္ (၁) မွ (၂) အထိတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
၎ပုုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင္ ့ဆက္ႏြယ္သူ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွန္သမွ် 
သိုု႔မဟုုတ္ ၎တိုု႔ျဖင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္သူ ပုုဂၢိဳလ္ (သူ  
သိုု႔မဟုုတ္ သူ၏ ေနရာတြင္ေဆာင္ရြက္သူ)၊ ႏွင္ ့

(၆) ၎တုိ႔ သိုု႔မဟုုတ္ ၎တိ့ု၏ မိသားစုုမ ွထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 
ကုုမၸဏီ။ 

ဤပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဤမဝူါဒအရ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ 

 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္မ်ား ႏွင္ ့လိပ္စာမ်ားအား 
Brambles ၏ အစုုရယ္ယာ စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ  
ေဖာ္ျပေပးထားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဤမဝူါဒ၊ ထိုု႔ျပင္ အတြင္းလူသတိေပးဆိုုင္ရာ 
တားျမစ္ခ်က ္ႏွင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအား စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန ္
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။ 

 ၂၊ ၂။ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ား 
 

တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
မရရွိႏိုုင္ေသာ Brambles ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၎တိုု႔၏ 
လက္ဝယ္အတြင္း ပိုုင္ဆိုုင္ထားခ်ိန္၌ Brambles 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္မႈကို မျပဳလုုပ္ရေပ။ 
(သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေယဘုုယ်အားျဖင္ ့ မည္သည့္အခ်ိန္ 
တြင္ရရွိသည္ဟု ဆံုုးျဖတ္မႈ ျပဳရန္ အေျခအေနအမ်ားအား ဤမဝူါဒ၏ အပိုုင္း  
၅၊ ၁ ေနာက္ဆံုး စာပုိဒ္တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည။္) 

 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ သတိျပဳမိခ်င္မ ွ
သတိျပဳမိ မည္ျဖစ္ေသာ္ျငား ေယဘုုယ်အားျဖင္ ့မရရွိႏိုုင္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားျဖင္ ့ဆက္ႏြယ္သည့္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိသည့္အခါတြင္ ဤမဝူါဒ၏ အပိုုင္း ၃ 
ေအာက္မွ Brambles ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္ 
ရွင္းလင္းခ်က္အား ေပးအပ္ျခင္းခံရမည္မဟုုတ္ေပ။ 

တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ Brambles 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
အဖဲြ႕အစည္းမွန္သမွ်၏  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အျခားသူမ်ားအား ေဘာက္ဆူးေပးျခင္း 
(ေအာက္ပါ စာပိုုဒ္  ၅၊ ၁ (ခ) (၃) တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ) တြင္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမျပဳရေပ။ 
 
 ၂၊ ၃။  Brambles ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို  
ကာလတိုအတြင္း ကုန္သြယ္မႈမ်ား မျပဳရေပ 
 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ Brambles 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို  ကာလတိုအတြင္း သိုု႔မဟုုတ္  
ေစ်းကစားသည့္ ကုန္သြယ္ မႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိရေပ။ ၎တိုု႔သည္ Brambles 
ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား ကုိ အနည္းဆံုုး ရက္ေပါင္း ၃ဝ 
ကိုုင္တြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအျခင္းအရာသည ္ဤမဝူါဒ၏ 
အပိုုင္း ၃  အရ ေရာင္းခ်ရန္ ရွင္းလင္းခ်က္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ 
ဆုေၾကး အျဖစ္ခ်ီျမႇင့္ခံထားရသည့္ Brambles ၏ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ရက္ေပါင္း (၃ဝ) အတြင္း 
ေရာင္းခ်ျခင္းတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိေစရ။ 

 
 ၂၊ ၄။ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 
 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ Brambles 
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို 
ကုုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈ မျပဳလုုပ္ရေပ။ 
 
ဤအျခင္းအရာသည ္ဆုုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား ပါဝင္ေနသည့္ Brambles ၏ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားသို႔ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
ဆိုုလိုုသည္မွာ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမွ 
အကာအကြယ္ယူသည့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မွန္သမွ်သိုု႔ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ သိုု႔မဟုုတ္ Brambles  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုုးျဖင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ားသုိ႔ ထိေတြ႕မႈမ်ားအား 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ ေထာက္ပံ့ထားျခင္း မရွိေသာ 
ဆုုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ားအား ေက်ာ္လြန္ၿပီး (ဖလွယ္မႈမ်ား၊ ငွားရမ္း၊သံုုးစြဲမႈ 
အျမင့္ဆံုုး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႏွင္ ့ေကာ္လာမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
အျခားေသာ အကာအကြယ္ယူေသာ ထုုတ္ကုုန္မ်ား အစရွိသည္ကဲသိုု႔ေသာ) 
ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ထုုတ္ကုုန္မ်ားအား 
ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေပ။ 



၃၉ 	

 
 ၂၊ ၅။ Brambles အစုုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ အာမခံ 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ေပးအပ္ျခင္း 
 

တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည ္၎တုိ႔ 
ကိုုင္ေဆာင္ထားသည့္ Brambles  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
မွန္သမွ်အေပၚ  အာမခံ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရေပ။ 

 
ဤစာပိုုဒ္သိုု႔ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုု၏ သမာ႐ိုုးက် 
ဥပမာတစ္ခမုွာ မာဂ်င ္ေခ်းေငြခ်ေပးမႈတစ္ခုုျဖစ္သည။္ ပံုုမွန္အားျဖင္ ့မာဂ်င ္
ေခ်းေငြခ်ေပးမႈဆိုုသည္မွာ အစုုရွယ္ယာမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္အျခားေသာ 
ပိုုင္ဆိုုင္မႈဆိုုင္ရာ  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား ေခ်းငွားသူမ ွ
ရယူႏိုုင္ေစရန ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေခ်းငွားေပးမႈ 
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ 
ေခ်းေငြအတြက္ အာမခံသည္ ဝယ္ယူမႈျပဳေသာ အစု 
ရွယ္ယာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈဆိုုင္ရာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ေခ်းငွားသူမ ွကိုုင္ေဆာင္သည့္ အျခားေသာ 
အစုုရွယ္ယာမ်ား ျဖစ္သည။္ 
အမ်ားစုုေသာ မာဂ်င ္ေခ်းေငြခ်ေပးမႈမ်ားသည္  ေငြထုတ္ေခ်းသူအား 
ေခ်းငွားသူထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန ္သိုု႔မဟုုတ္ 
အေၾကာင္းၾကားရန ္မလိုုအပ္ဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင ္
ေခ်းေငြခ်ေပးမႈအရ အစုုရွယ္ယာမ်ားအား 
ေရာင္းခ်ခြင့္ကိုုရရွိထားသည။္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဤအခြင့္အေရးအား 
တစ္စံုုတစ္ရာေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၄ 
နာရီအတြင္း က်င့္သံုုးမႈျပဳႏိုုင္ေပသည။္ 
အကယ္၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးသည္ မာဂ်င ္
ေခ်းေငြခ်ေပးမႈအား ထုုတ္ယူရန ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ အဆိုုပါ 
ေခ်းေငြအတြက္ အာမခံခ်က္တြင္ Brambles 
 ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ပါဝင္ေနသည္ဆိုုပါက 
 ေငြထုတ္ေခ်းသူသည္ အဆိုုပါ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အား 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရာင္းခ် ေဆာင္ရြက္ေကာင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ေစကာမ ူ
သက္ဆိုုင္ရာ အခ်ိန္တြင္ ပိတ္သည့္ကာလ 
တစ္ခုုရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစသ္ည္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္ေသာ 
Brambles သိုု႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လကဝ္ယ္ 
ပိုုင္ဆိုုင္ေကာင္း ပိုုင္ဆိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအျခင္းအရာသည ္
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူအား ဤမဝူါဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ 
ေရာက္ရွိေစႏိုုင္ေပသည။္ 

မာဂ်င ္ေခ်းေငြခ်ေပးမႈမ်ားသည္ Brambles အစုုရွယ္ယာမ်ားအေပၚတြင္ 
အာမခ ံအက်ဳိးစီးပြားမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ႏိုုင္ေသာ ပံုုမွန ္အေျခအေန 
တစ္ခုုျဖစ္ေသာ္ျငား ဤစာပိုုဒ္သည္ Brambles  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအေပၚ အာမခံ အက်ိဳးစီးပြားမွန္သမွွ်သိုု႔ 
သက္ေရာက္မႈရွိေပသည္။ အကယ္၍ Brambles  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား ေခ်းေငြခ်ေပးမႈအတြက္ အာမခံအျဖစ ္
အသံုုးျပဳျခင္းမရွိပါက တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မာဂ်င ္
သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ ေခ်းေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္ Brambles  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား ရယူေကာင္း ရယူႏိုုင္ဆဲျဖစ္သည္။ 

 ၂၊ ၆။  Brambles  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ မ်ားအား 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကြၽႏုု္ပ္  ေရာင္းဝယ္ႏိုင္သနည္း။ 
 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးအေနႏွင္ ့Brambles  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား  ေရာင္းဝယရ္န ္သင့္ေတာ္သည့္ 
တစ္ခုုတည္းေသာ အခ်ိန္သည္ အဆိုုပါ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ 
ပုုဂၢိဳလမ္ွ အဆိုုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သတိျပဳမိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
သတိမျပဳမိသည္ ျဖစ္ေစ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္ေသာ 
အတိမ္းအေစာင္း မခံသည္ ့ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မရွိသည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။ 
 
ဤေယဘုုယ်စည္းမ်ဥ္းအျပင္ေနာက္တစ္ခ်က္မွာမ ူသက္ဆိုုင္ရာ 
ေငြေၾကးပိုုင္း ဆိုုင္ရာ အစီရင္ခံျပဳျခင္း ကာလ အဆံုုးသတ္မတိုုင္မီ 
ခုုႏွစ္ရက္ေန႔ေျမာက္မ ွစတင္ၿပီး ႏွစဝ္က္ သိုု႔မဟုုတ္ႏွစ္စဥ္ 
ရလဒ္မ်ားအား ပမာဏ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျပဳၿပီးေနာက ္
ပထမေန႔ရက္ အဆံုုးအထိ ကာလအတြင္း Brambles 
၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ရန္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရပုုဂၢိဳလ ္မ်ားအား ခြင့္မျပဳထားေပ (ဆုိလုိသည္မွာ  
ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မ ွေဖဖဝါရီလလယ္ခန္႔တြင္ 
ႏွစဝ္က္ရလဒ္မ်ားအား ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳၿပီးသည့္ေန႔အထိ၊ ႏွင့္ 
ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မ ွၾသဂုုတ္လ လလယ္ခန္႔တြင္ တစ္ႏွစ္စာအျပည္ ့
ရလဒ္မ်ားအား ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈ ျပဳၿပီးသည့္ေန႔အထိ) 
(“ပိတ္သည့္ကာလ”)။ 
 
ကိစၥရပ္တစ္ခုုသိုု႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အတိမ္း အေစာင္းမခံေသာ၊ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္သည္ ့ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တည္ရွိေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလအ္ား 
ေရာင္းဝယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တားျမစ္ထားသည္ ့အျခားေသာ 
ကာလမ်ားအားလည္း Brambles မွ ထုုတ္ျပန္ေကာင္း 
ထုုတ္ျပန္သြားေပမည္။ ဤအထူးသတ္မွတ္ဖန္တီးထားေသာ 
ကာလမ်ားအား  ပိတ္သည့္ကာလမ်ားျဖင္ ့ေပါင္းၿပီး 
“တားျမစ္ထားသည့္ ကာလမ်ား” ဟူ၍ ေခၚဆိုုေပသည္။ 
 
 ၂၊ ၇။      အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ႁခြင္းခ်က္မ်ား 

 
ဤမဝူါဒသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင ္သက္ေရာက္မႈ 
မရွိေပ - 
(က) ရန္ပံုုေငြ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ စမီံခ်က္ဆိုုင္ရာ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားအား 
တတိယ ပါတီအဖြဲ႕တစ္ခုု၏ ဆံုုးျဖတ္မႈျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ (Brambles 
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာမ်ားတြင္သာလွ်င ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ စီမံခ်က္ထက္ဆိုုင္လွ်င္) 
ရန္ပံုုေငြ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ စီမံခ်က္တစ္ခုုတြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အဆိုုပါ ယူနစ္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 



၄၀ 	

 
(ခ) ဘုုတ္အဖြဲ႕မ ွေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္အားရရွိထားသည္ ့

ခ်ိန္ကိုုက္အခ်ိန ္ႏွင္ ့ကမ္းလွမ္းခ်က္ တည္ေဆာက္မႈပံုုစံအား 
အစီအစဥ္မ ွဆံုုးျဖတ္ေပးသည့္ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခ ံ
ဝယ္ယူမႈအစီအစဥ္၊ ခြဲေဝ ျပန္လည္ျမႇဳပ္ႏံွမႈ အစီအစဥ ္ႏွင္ ့
တန္းတူညီမွ်ေသာ ဝင္ေရာက္ ျပန္လည္ဝယ္ယူမႈအစီအစဥ္ 
အစရွိသည္တိုု႔ က့ဲသိုု႔ေသာ Brambles ၏  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
ကိုုင္ေဆာင္သူအားလံုုး သိုု႔မဟုုတ္ 
အမ်ားစုုထံသုိ႔ ျပဳလုုပ္ထားသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ဖိတ္ၾကားခ်က္တစ္ခုုေအာက္တြင္  ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ 
(အဆိုုပါ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားအား 
ရယူသင့္၊မရယူသင့္ႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
ထိုု႔ျပင္ ျငင္းပယ္မႈျပဳႏုငိ္ေသာ အခ်ိဳးက်ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
ကိစၥရပ္တစ္ခု ေအာက္တြင္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား၏ ဟန္ခ်က္အား 
ေဆာင္ၾကဥ္းရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန ္လိုုအပ္ေသာ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ေရာင္းဝယမ္ႈမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ ပါဝင္ေပသည္)၊ 

(ဂ)  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားတြင္ အက်ဳိးခံစားရသည္ ့
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားသိုု႔ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိသည့္ 
ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚေသာ အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
(ဥပမာ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ တစ္ဦးမ ွ
ကိုုင္တြယ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ Brambles  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား အဆိုုပါ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့
ပုုဂၢိဳလ္၏ ပင္စင ္ရန္ပံုုေငြ သိုု႔မဟုုတ္ အဆိုပါပုုဂၢိဳလ္၏ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ျဖစ္သည္ ့အျခားေသာ စုုေဆာင္းမႈ 
အစီအစဥ္တစ္ခုုသိုု႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း)၊ 

(ဃ) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးသည္ 
ယံုမွတ္အပ္ႏွံခံရသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္ အခါတြင္ အပ္ႏွံမႈမ ွBrambles 
၏ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို  အေပးအယူ ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားအား ေထာက္ပံ့ထားသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည-္  
(၁) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလသ္ည္ ယံုမွတ္အပ္ႏွံမႈ၏ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးမဟုုတ္ေပ၊ ထိုု႔ျပင္ 
(၂) တားျမစ္ထားေသာ ကာလတစ္ခုုအတြင္း 

ကုုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈ ျပဳရန္အတြက္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွန္သမွ်အား အျခားေသာ 
 ယံုမွတ္အပ္ႏွံခံရသူမ်ားမွ၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသူ၏ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မရွိဘဲ 
လႊတ္လပ္စြာ ျပဳလုုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ႏွင့္ 

(၃) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလသ္ည္ အျခားေသာ 
 ယံုမွတ္အပ္ႏွံခံရသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားထံသိုု႔ အတြင္းပိုုင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္သမွ်အား  
ဖြင့္ဟေျပာဆိုုျခင္းမျပဳေပ။ 

(င) အကယ္၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးသည္ 
 ဝယ္ယူရန္ကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ခုကို လက္ခံရန္ကတိျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လက္ခံျခင္းအတြက္ ဆႏၵရွိလွ်င္၊

(စ) ခ်ီးျမႇင့္မႈတစ္ခုုအား က်င့္သံုုးေဆာင္ရြကမ္ႈ (သုိ႔ေသာ္လည္း 
က်င့္သံုုးမႈအၿပီးေနာက္ Brambles  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား 
ေရာင္းခ်ျခင္း မဟုတ္ေပ)၊ အဆုိပါ ခ်ီးျမႇင့္မႈ က်င့္သံုုးေဆာင္ရြက္သည့္ 
အဆံုုးသတ္ ေန႔စြဲသည္ 
တားျမစ္ထားသည့္ ကာလတစ္ခုုအတြင္း 
က်ေရာက္ေနသည့္အခါတြင္၊ Brambles အေနႏွင္ ့
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၾကာလင့္သြားသည့္ တားျမစ္ကာလတစ္ခု 
အတြင္း ရွိေနသည့္အခါတြင္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
တားျမစ္ထားသည့္ကာလမ်ား ဆက္တိုုက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခါတြင္၊ 
ထိုု႔ျပင္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလသ္ည္ သည္ ထိုုသိုု႔လြတ္လပ္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည့္အခ်ိန္၌ ခ်ီးျမင့္မႈအား က်င့္သံုုးရန ္
က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရွိသည့္အခါတြင္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

(ဆ) တစ္ဦးတည္းဆံုုးျဖတ္ထားျခင္းမဟုုတ္သည့္ 
ကုုန္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ ္တစ္ခုုေအာက္တြင္ 
ကုုန္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳျခင္း၊ ၎အတြက္ ႀကိဳတင္ ေရးသား 
ရွင္းလင္းခ်က္အား စာပိုုဒ ္ ၃၊ ၁ အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔တြင္ 
ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သည-္  
(၁) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလသ္ည္ 

အစီအစဥ္အတြင္းသိုု႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္အခါတြင ္
သိုု႔မဟုုတ္ တားျမစ္ထားသည့္ ကာလတစ္ခု အတြင္း 
အစီအစဥ္အား ျပင္ဆင္သည့္အခါတြင္၊ ႏွင့္ 

(၂) ကုုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္သည္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ ပုုဂၢိဳလအ္ား 
ကုုန္သြယ္မႈျပဳမည့္ပံုုစံ၊ အခ်ိန္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ကုုန္သြယ္မႈျပဳ၊မျပဳတိုု႔ အေပၚ လႊမ္းမိုုးမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
တစ္ဦးတည္းဆံုုးျဖတ္မႈ အစရွိသည္ မွန္သမွ်ကိုု 
က်င့္သံုုးရန ္ခြင့္မေပးသည့္အခါတြင္။ 

တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးသည္ ကုုန္သြယ္မႈ 
အစီအစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းခ်င္မ ွဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္၊ 
ကုုန္သြယ္မႈအစီအစဥ္အတြင္း ၎တိုု႔၏ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္း 
သိုု႔မဟုုတ္ ေျပာင္းလဲခ်င္မ ွေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ပါက စာပိုုဒ္  ၃၊ ၂ အရ ႁခြင္းခ်က္ 
အေျခအေနမ်ားထက္ဆိုုင္လွ်င ္တားျမစ္ထားသည့္ 
ကာလတစ္ခု အတြင္း ကုုန္သြယ္မႈအစီအစဥ္အား 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းတိုု႔ကိုု 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္ေပသည။္ 

 
၂၊၈။ ျပင္ပ အႀကံေပးမ်ားျဖင့္ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္ေစာင့္ထိန္းမႈဆိုုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

 
Brambles အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အႀကံေပးျခင္း၏ 
ရလဒ္တစ္ခု အေနႏွင္ ့ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည္မွာ Brambles သိုု႔ ျပင္ပမွ 
အႀကံေပးမ်ားသည္ Brambles  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားသုိ႔ 
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည္ ့ကုုန္ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိုု႔ ဝင္ေရာက္ရယူေကာင္း 
ရယူႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 



၄၁ 	

 
ဤျပင္ပမ ွအႀကံေပးမ်ားသည္ ဤမဝူါဒျဖင္ ့အက်ံဳးဝင္မႈ 
မရွိသည့္အခါတြင္ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည္ ့အဆိုုပါ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အက်ံဳးဝင္သည့္ 
လွ်ိဳ႕ဝကွ္ေစာင့္ထိန္းမႈ ဆိုုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသုိ႔ အဆိုုပါ 
ျပင္ပ အႀကံေပးမ်ားအား ဝင္ေရာက္ေစရန ္Brambles ၏ မူဝါဒအရ 
လိုုအပ္ေပသည္။ 

 
၃။ ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 

 
 ၃၊ ၁။ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ရယူျခင္း 

 
Brambles ရွ ိ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ 
ပုုဂၢိဳလ္၏  ေရာင္းဝယ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစစ္ံုုတစ္ခုုမတိုုင္မတီြင ္၎တုိ႔အေနျဖင္ ့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားထံမ ွေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ ဦးစြာ ရယူ ရမည ္ျဖစ္သည္- 
(က) ဒါ႐ိုုက္တာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴးအတြက္ 

ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ Brambles 
ဥကၠဌ (သုိ႔မဟုတ္ ဥကၠဌမွ မအားလပ္သည့္ အခါတြင္ 
တြဲဖက္ဥကၠဌ၊ သိုု႔မဟုုတ္ အလုုပ္အမႈေဆာင ္အရာရွိခ်ဳပ(္CEO))၊ 

(ခ) ဥကၠဌအတြက္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူသည့္ 
ကိစၥရပ္တြင္ တြဲဖက္ဥကၠဌ သိုု႔မဟုုတ္ 
အလုုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ သိုု႔မွမဟုုတ ္

(ဂ) အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွန္သမွ်အတြက ္
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူသည့္ ကိစၥရပ္တြင္မူ ကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴး။ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား 
ေပးအပ္ျခင္းမတိုုင္မတီြင ္ကုုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴး အေနျဖင့္ 
ဥကၠဌ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ဒါ႐ိုုက္တာထံမွ 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ရွာေဖြရယူမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ဤတာဝနဝ္တၱရား သည္  အၿမဲတမ္း 
အက်ိဳးသက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ 

 
သံသယျဖစ္ပြားမႈအား ေရွာင္ရွားရန္အလိုု႔ငွာ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရပုုဂၢိဳလ္အေနႏွင္ ့မည္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ားကိုုမဆိုု 
က်င္သ့ံုုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမတိုုင္မီတြင ္ဤေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ဆိုုင္ရာ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအား လိုုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္သည ္(ခ်ီးျမႇင့္မႈတစ္ခုခုအား က်င့္သံုး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအဝင္) ဤစာပိုုဒ္ ၃၊၁ ေအာက္တြင္ လုိအပ္ေသာ 
ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္အား ေရးသားထားသည့္ (အီးေမးလ္ အပါအဝင္) 
သက္ေသ အေထာက္အထားျဖင့္ရရွိေသာ အခ်ိန္အထိ Brambles  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုုပ္ျခင္း 
မရွိရေပ။ Brambles အေနႏွင္ ့မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွ မေပးဘဲ 
၎တစ္ဦးတည္း 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏိုုင္သည္၊ သိုု႔မဟုုတ ္
ျငင္းဆိုုႏိုုင္ေပသည္။ Brambles ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားတြင္စီမံ 
ေဆာင္ရြက္မႈအား ေတာင္းဆိုုျခင္းကိုု 

ခြင့္ျပဳေထာက္ခံရန ္ျငင္းဆိုုမႈသည္  
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရွာေဖြေသာ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္ အေပၚ 
 အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ၿပီး စည္းေႏွာင္မႈရွိသည္။ 
အကယ္၍ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ေပးခဲ့လွ်င-္ 
(ဃ) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလသ္ည္ 

ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား လက္ခံ ရရွိၿပီးသည့္ေနာက္ 
အလုပ္ရက္ ရက္ေပါင္းႏွစ္ရက္အတြင္း ပံုုမွန ္
ေရာင္းဝယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏိုုင္သည။္ အကယ္၍ အဆိုုပါ 
အလုုပ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ရွင္းလင္းခြင့္ျပဳခ်က္ 
အေနအထား အေျပာင္းအလဲရွိခဲ့လွ်င္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္ထံသိုု႔ 
အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
အလုုပ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္းတြင္ မည္သည့္ အေပးအယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈမွ မျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလမ္ွ အေပးအယူ 
ျပဳလုုပ္သြားရန ္ဆက္လက္ ဆႏၵရွိဆဲျဖစ္ပါက ဆက္လက္၍ 
ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန ္လိုုအပ္ေပမည္၊ 
ႏွင္ ့

 
(င) ထိုု႔ေနာက္ အေပးအယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
မျပဳလုုပ္မွီတြင္ 

ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္ေသာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည္ ့
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလမ္ွ လယ္ဝယ္တြင္ ပိုုင္ဆိုုင္လာခဲ့လွ်င္ 
အဆိုုပါ ပုုဂၢိဳလ္အေနျဖင္ ့မည္သိုု႔ပင္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 
ရရွိထားေသာ္ျငား အဆိုုပါ အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈအား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေပ။ 

 
မိမိအား အေရာင္းဝယ ္မျပဳလုုပ္ရန ္ေျပာၾကားခံ  ရသည့္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ ပုုဂၢိဳလသ္ည္ ဤအခ်က္လက္အား 
အျခားသူမ်ားထံသိုု႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳရေပ။ 
 
 ၃၊ ၂။ တားျမစ္ထားေသာ ကာလမ်ားအတြင္း 

ကုုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈဆိုုင္ရာ 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 

 
အကယ္၍- 
 
(က) စာပိုုဒ ္၃၊၃ တြင ္သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုုင္း၊      

တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရသည္ ့ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးသည္ 
ျပင္းထန္ေသာ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အခက္အခဲအတြင္း 
ေရာက္ရွိေနခဲ့လွ်င္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ စာပိုုဒ ္၃၊၄ အရ အျခားေသာ ႁခြင္းခ်က္ 
အေျခအေနမ်ား ရွိေနခဲ့လွ်င ္ႏွင္ ့

(ခ) ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏိုုင္ေသာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည္ ့
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္သမွ်အား 
လက္ဝယ္ ပိုုင္ဆိုုင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလမ္ွ  
ထုုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့လွ်င္၊ 



၄၂ 	

 
စာပိုုဒ ္ ၃၊ ၁ အရ အခြင့္အာဏာရရွိထားေသာ သက္ဆုိင္ရာ  
ပုုဂၢိဳလ္သည္ ၎၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္၊ စာပိုုဒ ္ ၃၊ ၁ ေအာက္တြင္ 
ေပးထားေသာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳမႈျဖင္ ့တူညီသည့္ 
အေျခအေနမ်ားအရ ၊ တားျမစ္ထားေသာ ကာလတစ္ခုုအတြင္း 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္အား  အေရာင္းအဝယ ္
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန ္ေထာက္ခံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး ႏိုင္သည္။ 

 
အေရာင္းအဝယ္ျပဳရန္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္ ့
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာပုုဂၢိဳလသ္ည္ ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့
ျပင္းထန္ေသာ ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အခက္အခဲအတြင္း 
ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ၎တိုု႔၏ အေျခအေနမ်ားသည ္
ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္ေနၿပီး၊ အဆိုုပါ အဆိုုျပဳထားေသာ ေရာင္းခ်မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ Brambles ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား 
ေရာင္းဝယ္မႈသည္သာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ ရရွိႏိုုင္သည့္ 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ စာပိုုဒ ္ 
၃၊ ၁ အရ၊ သက္ဆိုုင္ရာ အခြင့္အာဏာပိုုင ္ပုုဂၢိဳလ္(မ်ား)ထံသုိ႔  
နားဝင္လက္ခံေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အဆိုုပါေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မွန္သမွ်အား ႀကိဳတင္ 
လက္ခံရရွိထားရမည္ ျဖစ္သည္။  အေရာင္းအဝယတ္စ္ခု 
ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္မ ွေပး၍ မရေပ။ 

 
၃၊ ၃။ 

 
အကယ္၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးထံတြင္ Brambles 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ မ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင္ ့မဟုုတ္ပါက 
ေက်နပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ျခင္း မရွိသည္ ့အေရးေပၚ ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ 
ကတိကဝတ္ထားရွိမႈတစ္ခုုရွိေနခဲ့လွ်င္ ့အဆိုုပါ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ 
အခက္အခဲအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုုရလွ်င ္
ထိုုသိုု႔ေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အခြန္ေပးေဆာင္ရန ္တာဝန္သည္ 
အဆိုုပါပဂုၢိဳလ္မွ မိမိတာဝန္အား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား မရွိခဲ့ျခင္း မဟုုတ္ပါက ျပင္းထန္ေသာ 
ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အခက္အခဲအတြင္းသိုု႔ ပံုုမွန္အားျဖင္ ့
ေရာက္ရွိမည္မဟုုတ္ေပ။ 

 
၃၊ ၄။ 

 
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားရွိခဲ့လွ်င ္ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ား 
ရွိႏိုုင္ေပမည-္ 
(က) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးအား 
တရား႐ံုုးမိန္႔ၾကားခ်က္အရ လိုုအပ္ခဲ့လွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ္ တရား႐ံုုးတြင္ 
အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ရွိခဲ့လွ်င ္(ဥပမာ - 
စစ္မွန္ေသာ မိသားစုဆုိင္ရာ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာကိစၥရပ္တစ္ခုုတြင္)၊ သိုု႔မဟုုတ္ Brambles  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းရန ္သိုု႔မဟုုတ္ ေရာင္းခ်ရန ္
အျခား အခ်ိဳ႕ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒေရးရာ သိုု႔မဟုုတ ္
စည္းမ်ဥ္းဆိုုင္ရာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ ္

(ခ) Brambles ဥကၠဌ သုိ႔မဟုတ္ (ဥကၠဌမွ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိလွ်င္) 
အလုုပ္အမႈေဆာင ္အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) မ ွႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟုု ယူဆသည့္ 
အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားရွိေနခဲ့လွ်င။္ 
 
၄။ အေရာင္းအဝယ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ 
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ 
 
၄၊ ၁။ 
 
ဒါ႐ိုုက္တာမ်ားအေနျဖင္ ့မိမိတိုု႔၏ Brambles ၏ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္  မ်ားမွ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားတြင ္သိုု႔မဟုုတ္ 
အထက္ စာပိုုဒ ္ ၂၊ ၁ (င) တြင္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ ၎တိုု႔၏ 
ဆက္သြယ္ပုုဂၢိဳလ္ တစ္စံုုတစ္ဦး၏ အက်ိဳးစီးပြားတြင ္ေျပာင္းလဲမႈ 
တစ္စံုုတစ္ရာျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ အလုုပ္ရက္ ႏွစ္ ရက္အတြင္း 
ကုုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးထံသိုု႔ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးရန္ 
လိုုအပ္ေပသည္။ 
 
ဤအျခင္းအရာသည ္Brambles အား 
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္၊ 
အလုုပ္ရက္ အဆံုုးသတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚရမည္ျဖစ္ေသာ 
အက်ဳိးစီးပြားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈအား ASX သိုု႔ 
အေၾကာင္းၾကားႏိုုင္ရန ္
အခြင့္ကိုုေပးသည္။  
 
အားလံုုးေသာ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ အျခား ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္Brambles  
၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္မႈ မွန္သမွ်အား အဆိုုပါ  ူ
ေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အလုုပ္ရက္ ငါးရက္အတြင္း ကုုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴးထံသိုု႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုုအပ္ေပသည္။ 
 
သက္ဆိုုင္ရာ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား၏ 
မိတၳဴမ်ားအား ကုုမၸဏ ီအတြင္းေရးမွဴးထံမွ ရယူႏိုုင္ေပသည္။ 
 
 ၄၊ ၂။ 
 
စာပိုုဒ ္၄၊၁ အရ ေပးထားေသာ  အေရာင္းအဝယ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ 
သတိေပး အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားအား စာျဖင့္ေရးသားၿပီး (အီးေမးလ္ျဖင့္ 
အပါအဝင္) ကုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴးထံသိုု႔ ေပးပိုု႔ရမည္ျဖစ္သည။္ 
 
 
၅။ အတြင္းလူ သတင္းေပးဆိုုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 
 
၅၊၁။ အတြင္းလူ သတင္းေပးဆိုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္ 
 
အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေျပာရမည္ဆိုုလွ်င ္ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င ္အတြင္းလူ 
သတင္းေပးမႈအတြက္ အျပစ္ရွိေကာင္း ရွိႏိုုင္ေပသည္- 



၄၃ 	

 
(က) အဆိုုပါ ပုုဂၢိဳလ္ထံတြင္ “အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား” 

လက္ဝယ္ ပိုုင္ဆိုုင္ရွိထားလွ်င ္- ဆုိလုိသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
မရရွိႏုိင္ေသာ၊ ထုိ႔ျပင္ အကယ္၍ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
ရရွိႏိုုင္ခဲ့လွ်င္လည္း ကုုမၸဏီ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္  
မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း သိုု႔မဟုုတ ္အဖိုုးအခ အေပၚတြင္ အေရးႀကီးေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုုင္ေျခရွိသည္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုုသည္  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားတြင္ ပံမုွန္အားျဖင္ ့
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခ ု
အေပၚ လႊမ္းမိုုခဲ့လွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ္ လႊမ္းမိုုးႏိုုင္ေျခရွိခဲ့လွ်င ္အဆိုုပါ 
သတင္းအခ်က္အလက္အား အေရးႀကီးေသာ 
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုုင္ေျခ ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္၊ 
ဆိုုလိုုသည္မွာ ၎သည္ “ေစ်းႏႈန္း အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ” 
အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္၊ ထိုု႔ျပင္ 

 
(ခ) အဆိုုပါ ပုုဂၢိဳလ္သည္- 
(၁) ကုုမၸဏီအတြင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အား 

အေရာင္းအဝယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
(၂) အျခား တစ္စံုုတစ္ဦးအား ကုုမၸဏီရွ ိ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ကိုင္တြယ္ရန္ 
တိုုက္တြန္းအားေပးသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဆာင္ရြက္ေစသည္၊ 

(၃) အဆိုုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
အျခားေသာ ပုုဂၢိဳလ္ထံသိုု႔ တိုုက္႐ိုုက္ျဖစ္ေစ၊ 
သြယ္ဝိုကု္၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ 
ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူမွလည္း အဆိုုပါ 
လက္ခံရရွိသူသည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား  
ကိုင္တြယ္ႏိုု္င္ေျခရွိသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ ကုုမၸဏီ၏ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္တြယ္မႈကိုု 
အျခားတစ္စံုုတစ္ဦးအား 
ေဆာင္ရြက္ခိုုင္းေစႏိုုင္ေျခရွိသည္ကိုု သိရွိသည္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ သိရွိထားခဲ့သည္ 
(“ေဘာက္ဆူးေပးျခင္း”)။ 

 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေယဘုုယ်အားျဖင္ ့
ရရွိႏိုုင္ျခင္းအျဖစ ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေစရန္အတြက္ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုုအပ္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ အေသးစိတ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္မ်ား ရွိေပသည။္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိမႈအား 
ဆံုုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေသးစိတ္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုုခ်က္မ်ားသည္ 
အေရးႀကီးလ်က္ရွိစဥ ္တစ္ဖက္တြင္လည္း 
အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ာတြင ္ေယဘုယ်အားျဖင္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ရရွိႏိုုင္ရန္ 
ေအာက္ပါတိုု႔  ပါဝင္သင့္ေပသည္- 
• အဆင္သင့္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏိုုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ပါဝင္သင့္သည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

• ASX သိုု႔ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈ ျပဳခဲ့သင့္သည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ပါက 
ေငေခ်းသက္ေသခံုလက္မွတ္မ်ားတြင္ ပံုုမွန္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳသည္ ့
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အာ႐ံုုစူးစိုုက္မႈအား၊ ရရွိေပမည။္ 

• သိုု႔မဟုုတ္ပါက အထက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္တြင္ 
ၫႊန္းဆိုုထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားမ ွ
ျပဳလုုပ္ထားသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားသည့္ 
ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ အဆံုုးသတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
သိုု႔မဟုု္တ္ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္သင့္ေပသည္။ 

 

 ၅၊ ၂။ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
 
အတြင္းလူ သတင္းေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုုျဖစ္သည။္ 
 
အတြင္းလူ သတင္းေပးျခင္းဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္အား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ ပါဝင္ေပသည-္  
(a) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္  - $765,000 အထိရွိေသာ 

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

ဒဏ္ေၾကး။ 
 
ဤမဝူါဒ၏ လက္ရွိေန႔စြဲအရ ဤျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေနျဖစ္ၿပီး 
အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုုင္ေပသည္။ အတြင္းလူ သတင္းေပး၊ ထိုု႔ျပင္ 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင ္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အျခားေသာ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ား မွန္သမွ်သည ္ဆံုုး႐ံႈးမႈမ်ား 
မွန္သမွ်အတြက္ အျပင္လူထံသိုု႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္လည္း 
တာဝန္ ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္သည။္ ထိုု႔ျပင္ ၾသစေၾတးလ် 
ေငေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင္ ့ႏွင္ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ေကာ္မရွင ္
Australian Securities and Investment Commission မွလည္း 
အတြင္းလူ သတင္းေပးအား တရားမမႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတိုုင္း 
ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ 
သက္ဆိုုင္ပါက အတြင္းလူ သတင္းေပးအား 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုအား စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ျဖဳတ္ခ်ရန ္
တရား႐ံုုး မိန္႔ၾကားခ်က္ကိ ုေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပမည္။ 
 
 ၅၊ ၃။ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ဥပမာမ်ား 
 
အထက္တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္ ့တားျမစ္ခ်က္အား  
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ အလိုု႔ငွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔သည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားလူထုုသိရွိေစရန ္
ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါက ေစ်းႏႈန္း အတိမ္းအေစာင္းမခံသည္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေကာင္း 
သတ္မွတ္ခံရႏိုုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ ဥပမာမ်ား ျဖစ္သည-္  
(က) Brambles အေနႏွင္ ့ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားအား အဓိက ဝယ္ယူရန္ 

သိုု႔မဟုုတ္ စြန္႔လႊတ္ရန္ စဥ္းစားေနျခင္း၊ 
(ခ) Brambles အား အဓိက ဥပေဒအရ အေရးယူခံရေနသည္ ့

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ 
(ဂ) Brambles ၏ အမွန္တကယ္ သိုု႔မဟုုတ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ့

ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေန သိုု႔မဟုုတ္ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင ္
အေျပာင္းအလဲရွိမႈမ်ား၊ 



၄၄ 	

 
(ဃ) သိသာထင္ရွားသည့္ အသစ္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
(င) အဓိကက်သည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုမႈ တစ္ခ ုသိုု႔မဟုုတ္ အစိုုးရ 

ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ခုုအား ရရွိႏိုုင္ေျခရွိျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ ္ဆံုုး႐ံႈးႏိုုင္ေျခရွိျခင္း၊ 
(စ) အဆိုုျပဳထားသည့္ အစုုအျမတ္အေပၚ ခြဲေဝေဆာင္ရြက္မႈ၊ 

သိုု႔မဟုုတ္ ခြဲေဝေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 
(ဆ) အဆိုုျပဳထားသည့္ အစုုရွယ္ယာအသစ္ ထုတ္ေဝမႈမ်ား၊ 
(ဇ) ဒါ႐ိုုက္တာ ဘုုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 

အထက္တန္း စီနီယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုုင္းတြင္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 

(စ်) အခြင့္အာဏာပိုင္က ပံုမွနစ္ံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သိုု႔မဟုုတ္ စာရင္းစစ္၊ 
သိုု႔မွမဟုုတ္ 
(ည) ဥပေဒအား အဓိကခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခု။ု 

 
 ၅၊ ၄။ ျပင္ပပုုဂၢိဳလ္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တဆင့္   
အေရာင္းအဝယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 
လူတစ္ဦးသည္ ေငြေခ်း  သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား   အေရာင္းအဝယ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုု လက္ေတြ႕ အမွန္တကယ္ မျပဳလုုပ္ေသာ္ျငား 
Brambles ေငြေခ်းသက္ေသခံ  လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတြင္း 
သတင္းေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အျပစ္ရွိဆဲျဖစ္ေပသည္။ 
တားျမစ္ခ်က္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားအထ ိ
တိုုးခ်ဲ႕ထားသည္- 
(က) မိသားစဝုင္မ်ား၊ မိသားစ ုလူယံုမ်ား ႏွင္ ့မိသားစ ုကုုမၸဏီမ်ား 

အစရွိသည္တိုု႔ ကဲသိုု႔ေသာ  အမည္ခံေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ 
ေအးဂ်င့္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားမွ တစ္ဆင္ ့ အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း၊ ႏွင္ ့

(ခ) ျပင္ပ ပုုဂၢိဳလ္ အဖြဲအစည္း အား  အေရာင္းအဝယ္ ျပဳရန္ 
ေသြးေဆာင္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ တိုုက္တြန္းျခင္း အစရွိသည္တိုု႔အပါအဝင္ 
Brambles လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ားတြင္ ျပင္ပ ပုုဂၢိဳလ္အား 
အေပးအယူေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ 

 
 ၅၊ ၅။ မည္သိုု႔နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ရရွိထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

 
လူတစ္ဦးသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္သိုု႔ရရွိသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
မည္သည့္ေနရာမွရရွိသည ္ဆိုုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အေရးမႀကီးေပ - 
အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန ္Brambles ထံမွ 
ရယူဖိုု႔ရန ္မလိုုအပ္ေပ။ 

 
 ၅၊ ၆။ ဝန္ထမ္း အစုရွယ္ယာ စီမံခ်က္ 

 
အတြင္း သတင္းေပးဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္သည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔သုိ႔ သက္ေရာက္မႈ မရွိေပ- 
Brambles ဝန္ထမ္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား အစုုရွယ္ယာႏွင္ ့
ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားလက္ေအာက္တြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ ၎၏ 
သက္ဆိုုင္ရာ  ေကာ္ပိုရိတ္အဖြ႔ဲ မွန္သမွ်တိုု႔၏ 
Brambles  ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို 
(က) ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၊ ႏငွ္ ့
(ခ) ဤေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအရ ရယူပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ား၊ 

ဆိုုလိုုသည္မွာ အတြင္းလူ သတင္းေပးဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္ (ဂရန႔္ေပးအပ္မႈမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈဆုိင္ရာ ျပဳက်င့္မႈမ်ား အပါအဝင္)  Brambles 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အစုုရွယ္ယာႏွင္ ့ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား မွန္သမွ်၏ 
လက္ေအာက္ရွိ မည္သည့္ဝန္ထမ္းမဆိုု၏ Brambles  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ရယူပိုုင္ဆိုုင္မႈသိုု႔မူ သက္ေရာက္မႈမရွိေပ။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း အတြင္းလူ သတင္းေပးဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္သည္ အဆိုုပါ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အစုုရွယ္ယာ သိုု႔မဟုုတ ္ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား 
လက္ေအာက္တြင္ ရယူႏိုုင္ေသာ Brambles ၏ ရွယ္ယာမ်ားအား အဆိုုပါ 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အက်ိဳးဆက ္ဆက္လက္၍ ေရာင္းဝယ္မႈမွန္သမွ်သိုု႔မ ူ
ၾသစေၾတးလ်တြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
အတြင္းလူ သတင္းေပးဆိုုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မရွိသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ Brambles  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မ်ား 
မဆိုုအေပၚ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမွ ဆုုခ်ီးျမင့္မႈ ျပဳက်င့္မူမွန္သမွ်အတြက္ 
ဤမဝူါဒအရ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ လိုုအပ္ေပသည္။ 
 
၆။ အျခားေသာ ကုုမၸဏီမ်ား၏  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား  
ေရာင္းဝယ္ျခင္း 
 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလတ္စ္ဦးသည္ ၎ထံ၌ အဆိုုပါ 
အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္၊ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ မရရွိႏုုိင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရွိေနသည့္အခါတြင္ အျခား မည္သည့္ ကုုမၸဏီ သိုု႔မဟုုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမဆိုု၏  
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား  ေရာင္းဝယ္ ေဆာင္ရြက္မႈကိုု မျပဳရေပ။ 
Brambles ရွ ိမိမိတိုု႔၏ ရာထူးအေနအထား ရလဒ္အျဖစ ္
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ့ပုုဂၢိဳလ္၏ ပိုုင္ဆိုုင္မႈအတြင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ 
အျခား ကုုမၸဏီ သိုု႔မဟုုတ္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ Brambles မွ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
သိုု႔မဟုုတ္ ကုုမၸဏီျဖင့္  အေရးႀကီးေသာ စာခ်ဳပ္ သိုု႔မဟုုတ္ လႊဲေျပာင္းမႈတစ္ခု 
အားညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ)၊ သုိ႔မွမဟုတ္ အျခားေသာ 
နည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ (ဥပမာ ကိုယ္ပုငိ္ ကြန္ယက္တစ္ခုအားျဖင့္) 
ေရာက္ရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးေပၚသိုု႔ 
ဤတားျမစ္ခ်က္သည္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
 
၇။ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုုမႈ 
 
ASX ဆိုုသည္မွာ ၾသစေၾတးလ် ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား  
ဖလွယ္ေဆာင္ရြက္ မႈ (Australian Securities Exchange) ကိုု 
ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ 



၄၅ 	

 
ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား ဆိုုသည္မွာ Brambles ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အစုုရွယ္ယာ 
သိုု႔မဟုုတ္ ေရြးခ်ယ္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ခုုခုုအရ (employee share or option 
plan) တစ္ခ်ိန္မဟုုတ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ခ်ေပးသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား (options)၊ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
အစုုရွယ္ယာ ခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား (performance share rights) ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က ္
ရွယ္ယာအခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္သည္။ 

 
ဘုုတ္အဖြဲ႕ ဆိုုသည္မွာ Brambles ၏ ဒါ႐ိုုက္တာမ်ား ပါဝင္ေသာ 
ဘုုတ္အဖြဲ႕အား ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ 

 
Brambles ဆိုုသည္မွာ Brambles လိမိတက္အား 
ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ 

 
ပိတ္သည့္ကာလ ဆိုုသည္မွာ သက္ဆိုုင္ရာ 
ေငြေၾကးပိုုင္း ဆိုုင္ရာ အစီရင္ခံျပဳျခင္း ကာလ အဆံုုးသတ္မတိုုင္မီ 
ခုုႏွစ္ရက္ေန႔ေျမာက္မ ွစတင္ၿပီး ႏွစဝ္က္ သိုု႔မဟုုတ္ ႏွစ္စဥ ္
ရလဒ္မ်ားအား ပမာဏ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ျပဳၿပီးေနာက ္
ပထမေန႔ရက္ အဆံုုးအထိ ကာလအတြင္းအား ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ 
(ဆိုုလိုုသည္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မ ွေဖေဖာဝ္ါရ ီ
လလယ္ခန္႔တြင္ ႏွစဝ္က္ရလဒ္မ်ားအား 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈျပဳၿပီးသည့္ေန႔အထိ၊ ႏွင့္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မ ွ
ၾသဂုုတ္လ လလယ္ခန္႔တြင္ တစ္ႏွစ္စာအျပည္ ့ရလဒ္မ်ားအား 
ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈ ျပဳၿပီးသည့္ေန႔အထိ)။ 
 
အေရာင္းအဝယ ္သိုု႔မဟုုတ္  ေရာင္းဝယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုုသည္မွာ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင္ ့သက္ဆိုုင္သည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ကု ိ
ဆိုုလိုုျခင္း ျဖစ္သည္- 

 
(က) သက္ဆိုုင္ရာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ရယူျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း 
(အႀကီးအကဲအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ)(ခ) 
သက္ဆိုုင္ရာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အား ေလွ်ာက္ထားရန္၊ 
ရယူရန ္သိုု႔မဟုုတ္ စြန္႔ေရာင္းရန ္အျခားသူတစ္ဦးအား 
ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ထိုုသိုု႔ျပဳရန္ 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုုျပဳျခင္း၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 

 
(ဂ) အကယ္၍ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား တစ္စံုုတစ္ဦးထံသုိ႔ တိုုက္႐ိုုက္ျဖစ္ေစ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ သြယ္ဝိုကု္၍ျဖစ္ေစ - အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္မွ 
အဆိုုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုုးျပဳၿပီး စာပိုုဒ ္(က) 
သုိ႔မဟုတ္ (ခ) တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္
ပါဝင္မည္ကိုု သိရွိလ်က္ျဖင့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ က်ိဳးေၾကာင္း 
သင့္ေလ်ာ္စြာ သိရွိထားၿပီးျဖစ္လ်က္ျဖင့္ - 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကိုု ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း။ 

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 
ဆိုုသည္မွာ ကုုန္သြယ္ဖလွယ္မႈဆိုုင္ရာ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္တတိယပါတီအဖြဲ႕မ်ားမွ 
ေပးအပ္ထားသည္ ့ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ အပါအဝင ္
လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အာမခံမ်ား၏ ကုုန္ေစ်းႏႈန္း ေရြ႕လ်ားမႈအေပၚ 
အေျခခံၿပီး ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈတစ္ခုုအား 
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ ထုုတ္ကုုန္မ်ားကုိ 
ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္၊ ထိုု႔ျပင္ အဆိုုပါ ေစ်းႏႈန္း ေရြ႕လ်ားမႈမ်ားျဖင္ ့
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေသာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ားသည္ ထိေတြ႕ မႈကိုု 
ကန္႔သတ္ျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ (ဖလွယ္မႈမ်ား၊ ငွားရမ္း၊သံုးစြဲမႈ 
အျမင့္ဆံုး ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေကာ္လာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
ရိပ္မုိးေနသည့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအဝင္) ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ 
ထုတ္ကုန္မ်ားလည္း ပါဝင္ေပသည္။ 
 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုုခ်က္အား စာပိုုဒ္  ၂၊ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
ဒါ႐ိုုက္တာမ်ား ဆိုုသည္မွာ ဘုုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည။္ 
 
တားျမစ္ထားေသာ ကာလ ဆိုုသည္မွာ- 
(က) မည္သည့္ ပိတ္သည့္ကာလမ်ားမဆိုု၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
(ခ) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား 

ေရာင္းဝယ္ကုုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ ွ
တားျမစ္ထားသည့္ 
အပိုုေဆာင္းကာလမ်ား ၊ ထိုု႔ျပင ္ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
မရရွိႏိုုင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုုသိုု႔ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ 
လူထုုထုုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈမျပဳသည့္ 
ေစ်းႏႈန္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရွိေနသည့္အခါ၌ 
Brambles မွ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင ္ထုုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ 
အပိုုေဆာင္း ကာလမ်ား၊ 
 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား  ဆိုုသည္မွာ- 
(က) အစုုရွယ္ယာမ်ား၊ 
(ခ) ေရရွည္အာမခံခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုုတ ္
အေၾကြးဆိုုင္ရာ 

 အာမခံမ်ား၊ 
(ဂ) အဆိုုပါ အစုုရွယ္ယာမ်ား၏ ယူနစ္မ်ား၊ 
(ဃ) အပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ လက္ခံရရွိမႈေျပစာမ်ား၊ 
(င) ဆုုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား၊ ႏွင္ ့
(စ) ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 

 
အာမခအံက်ိဳးစီးပြားမ်ား ဆိုုသည္မွာ  ေပါင္ႏွံမႈမ်ား၊ ပိုုင္ဆိုုင္မႈ 
ထိန္းသိမ္းခြင့္မ်ား၊ ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ အေပါင္စာခ်ဳပ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
ေၾကြးၿမီတင္ရွိမႈမ်ား အစရွိသည္တိုု႔ကုိ ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ 



၄၆ 	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၁ဝ 
အႏၱရာယ္ျဖစႏ္ုငိ္ေျခ စီမခံန႔ခ္ြဲမႈ 

 
Brambles ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင္ ့ဆက္လက္ႀကီးထြားမႈအတြက္ 
ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ မရွိမျဖစ ္လိုအပ္ၿပီး 
၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေပးေဝသြားရန ္အဓိကက်ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည ္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အုပ္စအုားျဖင္ ့အားေကာင္းေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထျဖင့္ 
ျမဳပ္ဝင္သြားရန္ျဖစ္ပါသည။္ 

 
ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
လုပ္ငန္းစဥ ္အစီအစဥ ္မဟာဗ်ဴဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင္ ့
ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ျပန္လွန္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန ္ရင္းႏွီးေငြ 
ခြဲေဝခ်ထားရာတြင္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင ္
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္၊ သေဘာတူထားသည္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြမ္းေဆာင္ရာ၌ 
တိုးျမႇင့္ျခင္းအားျဖင္ ့ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကု ိ
ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည။္ 

 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္သည့္အခါတိုင္းတြင ္
ေအာက္ပါတို႔ကု ိျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္- 
• သာမန္ နည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ စည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ားကု ိ

အသံုးျပဳ၍ မေျပာင္းလဲေသာ လုပ္ပံုလုပ္နည္းျဖင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကိစၥမ်ားအား အဆင့္ခ်ျခင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
စိစစ္ျခင္း၊  

• ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ အုပ္စ ုမွ ေတြ႕ႀကံဳလာသည့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ယူနစ္ အဆင့္ ႏွင့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း ပါ ပါသည္) ၊ 

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းထဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ရန ္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင္ ့ေဘးအႏၲရာယ္အား ေျဖရွင္းရာတြင ္
သေဘာတူညီမႈရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အဓိက 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈျပဳျခင္း၊ 

• အဓိက ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏငွ္ ့သက္သာေစျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ ္အစီအစဥ ္မဟာဗ်ဴဟာႏွင္ ့
စီမံလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားတို႔ျဖင္ ့ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ 
ႏွင္ ့

• ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ဆန္းစစ္ေဝဖန္တတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္ ့
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲ ျမဳပဝ္င္သြားရန ္ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္ပါသည။္ 

Brambles သည္ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ပံုမနွ ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈျပဳသည့္ 
အတြင္းပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစနစ္မ်ား ႏွင္ ့ေဘးအႏၲရာယ ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကု ိ ေရးဆြဲၿပီး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ တင္းက်ပ္ေသာ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကု ိကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အုပ္စု၏ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္အား ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ထ ံရရွိႏိုင္ပါသည-္ 
 
Brett Hill 
စီးပြားေရး အုုပ္စု ဒုုဥကၠဌ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ႏွင့္ အာမခံခ်က ္
ဖုန္း - +1 (770) 668 8218 
အီးေမးလ ္- brett.hill@brambles.com  



၄၇ 	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၁၁ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ 
စီးပြားေရးအပု္စ ုလမ္းၫႊနခ္်က္မ်ား 

 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား (ကြန္ပ်ဴတာ၌ မွတ္တမ္း မ်ား ႏွင့္ 
အီးေမးလ္မ်ား အပါအဝင္) အား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္း 
မ်ားအားလႊမ္းၿခံဳသည္ ့အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမဝူါဒေပၚလစ ီတစ္ခုအား  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအထဲ၌ လိုအပ္သည္မ်ားကို 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈျပဳရပါမည။္ မဝူါဒအသီးသီးသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏငွ္ ့စပ္ဆက္ၿပီး တရားဝင ္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့အံဝင္ခြင္က် ရွိရပါမည။္ 

 
မဝူါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင ္
ေအာက္ပါတို႔ျဖင္ ့အႀကံျပဳေထာက္ခံပါသည-္  

 
(၁)  ၎မူဝါဒတို႔အား ေရးသားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ 

အျခားေသာ သက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား (မိမိတုိ႔၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္ကုိလည္း 
အခါအားေလ်ာ္စြာ လက္ခံရရွိမည့္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္) 
အားလံုးထံသုိ႔ ျဖန႔္ေဝေပးထားရန-္ 

(၂)  “အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း” မ်ားသည္ 
အီလက္ထေရာနစ္ျဖင္ ့သတင္းျပန္ၾကားေရးတြင္ ရွိေသာ 
ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး၊ ႏွင္ ့မိတၲဴမ်ားႏွင္ ့ယခင္က 
အီးေမးလ္အမွာစာမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လက္ျဖင့္ေရးသားထားသည့္မွတ္စုမ်ားႏွင္ ့မွတ္ခ်က္မွတ္စာမ်ား 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းျပဳလုပ္ထားေသာ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားရန-္  

(၃) မည္သည့္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမည ္
သို႔မဟုတ္ ကာကြယရ္မည ္ႏွင့္ ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ထားရမည္ ့
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (ေအာက္ပါ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား အပါဝင္) 
ကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားရမည ္- 
• ဥပေဒအားျဖင္ ့ထိန္းသိမ္းမႈျပဳရမည္ ့

အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား၏စာရင္း 
(ဥပမာ၊ကုမၸဏီတည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
(documents of incorporation)၊ ေပါင္းစည္းေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား (corporate 
registers)၊ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္အည ီစာရင္းမ်ား (statutory 
returns) ႏွင္ ့အခြန္စည္းၾကပ္မႈစာရင္းမ်ား (tax invoices)) ႏွင့္ 
ၫႊန္ၾကားထားသည့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းကာလ တစ္ခုခု၊ ထို႔အျပင္ 

• ကုမၸဏီမွ မိမိတို႔၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ရယူသိမ္းထားႏုိင္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ မိမိ၏ 
ပိုင္ဆိုင္ရာပစၥည္းဥစၥာမ်ား (ဥပမာ၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ေျမယာ၊ 
ယာဥ္မ်ား၊ ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ အစရွိသည္ျဖင့္) 
အေပၚခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား။ 

 
(၄)  ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ထားႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

(သုိ႔မဟုတ္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း အမ်ိဳးအစားမ်ား) ႏွင္ ့
ဆက္စပ္၍ ၎တို႔အား ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ျခင္းမျပဳမီအထိ 
ထိန္းသိမ္းမႈျပဳရမည္ ့ထိန္းသိမ္းမႈ အခ်ိန္ကာလကို ေဖာ္ျပသည့္ မဝူါဒမ်ား၊ 

 
(၅)  ဤတြင ္အီးလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာ စာတိုမ်ားႏွင္ ့

အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း မိတၲဴမ်ားအား 
 ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည။္ အကယ္၍ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းသည္ ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ပါက 
ဓါတ္ျပားေပၚရွ ိမိတၲဴမ်ား သို႔မဟုတ္ 
တိတ္ေခြမ်ားတြင္အရံသိမ္းထားသည္မ်ားကိုလည္း 
ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ရပါမည။္ အီးေမးလ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း မိတၲဴမ်ား၊ 
ကြန္ပ်ဴတာဖိုင္မ်ားႏွင္ ့တိတ္မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း မဝူါဒတြင္ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ထည့္ထားရန္ အားေပးတိုက္တြန္းလိုပါသည္။ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လိုအပ္သည့္အခါတြင္  
အခြင့္အာဏာပိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ဥပေဒေရးရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
သို႔မဟုတ္ 
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားႏငွ္ ့စပ္ဆက္ၿပီး စာရြက္ျဖင့္မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
ထို႔ျပင္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားသည္မ်ားကိုပါ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ခ်က္ 
တာဝန္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာထိန္းသိမ္းသြားရပါမည။္ 

 
(၆)  အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အီးေမးလ္ႏွင့္ မတွ္စုမ်ား 

ေရးသားသားသည္အ့ခါ ဂ႐ုျပဳပါ၊ အေၾကာင္းမွာ 
၎တို႔သည္ မွားယြင္းေသာထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကု ိအလြယ္တကူ 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ 

 
(၇)  ပံုတူၿပီးထပ္ေနေသာ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကု ိ

လက္ခံရရွိသူမ်ားအေနျဖင္ ့
ျဖန္႕ေဝေပးျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း 
ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ရန္၊ စာရြက္စာတမ္းေရးသားသူ အေနျဖင္ ့မူးရင္းအား 
ဖယ္ရွားပစ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရ္မညအ္ခ်ိနအ္ထိိ သိမ္းဆည္းထားရန ္
မဝူါဒမ ွတိုက္တြန္းထားပါသည္၊ 



၄၈ 	

 
(၈)  ဖ်က္ဆီးရန္နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ၊  

လွ်ိဳ႕ဝကွ္ထားရန္အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကု ိ
စကၠဴႁမြင္းစက္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း) ကုိ 
သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားရန္၊ ႏွင္ ့

 
(၉)  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္းရွ ိအဓိကက်ေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတို႔၏ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ အားျဖင္ ့
မဝူါဒႏွင္အ့ညီ ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္။ ဤ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီမ်ားထဲမွ အနည္းဆံုးတစ္ဦးက ကြန္ပ်ဴတာထဲ၌ရွိေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳရာတြင ္ဗဟုသုတ 
အျပည့္အဝရွိေသာသူ ျဖစ္ရပါမည။္ 

 
တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္  စည္းကမ္းပိုင္ဆိုင္ရာ 
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား  ျဖစ္ေပၚလွ်င္ 
လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား 

 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
မဝူါဒေပၚလစီအား အေကာင္အထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္ 
သို႔မဟုတ္ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ  စီးပြားေရးအုပ္စု ကုမၸဏီကျဖစ္ေစ  
ကုမၸဏီအေပၚျဖစ္ေစ တရားစြဲျခင္းမ်ားရွိသည့္အခါ 
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမ ွ
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား ရွိသည့အ္ခါ၊ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား (အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္အားျဖင့္ 
သတင္းျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး မ်ားအပါအဝင္) သည္ 
အျငင္းပြားမႈကိစၥႏွင္ ့ပတ္သက္ေနေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း ကာလတြင္ ရွိေနၾကာင္း ၎တုိ႔အား 
ဖက္ဆီးပစ္ျခင္း မျပဳရန ္သက္ဆိုင္သည့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလံုးတို႔အား ခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳရပါမည။္ 

 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင္ ့အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မဝူါဒေပၚလစီမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို 
ႏွစ္စဥ ္အတြင္းပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ထုတ္လႊင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 



၄၉ 	

 

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၂ 
လူမႈ မီဒီယာ မူဝါဒ 
 
မူဝါဒ ၿခံဳငံုုေလ့လာၾကည့္႐ႈခ်က္ 

 
မိသားစုု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွ ိလူမႈအသိုုင္းအဝိုငု္းမ်ားျဖင္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင္ ့အေတြးအျမင္မ်ားကို မွ်ေဝရန္အတြက္ လူမႈေရး 
သတင္းျပန္ၾကားေရးသည္ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိေသာ ကိရိယာ 
တစ္ခုုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုု႔ျပင္ ၎သည ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္ ့
စီးပြားေရးညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကု ိလြယ္ကူေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း Brambles မ ွအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံပါသည္။ 

 
သိုု႔ေသာ္လည္း လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးအား အသံုုးျပဳျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အႏၱရာယ ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ားကိုုလည္း ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ၎ႏွင့္အတူ အခ်ိဳ႕ေသာ 
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ားကိုုလည္း သယ္ေဆာင္ထားေပသည္။ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တိုု႔၏ လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရး 
အသံုုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္းေပးရန ္Brambles မ ွဤမဝူါဒအား ထုုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ကုုမၸဏီ၊ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင္ ့ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ ေပးသြင္းသူမ်ား အစရွိသူတိုု႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကု ိ
ကာကြယ္ရန္၊ Brambles သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ားသုိ႔ 
ၫႊန္းဆုိ ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်သည္ လွ်ိဳ႕ဝကွ္ေစာင့္ထိန္းမႈဆိုုင္ရာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ထိုု႔ျပင္ 
သိုု႔မွမဟုုတ္ပါက Brambles ၏ ဝန္ထမ္းက်င္ဝ့တ္ ကိုုဓဥပေဒ၊ ၎၏ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုုင္ရာ 
မဝူါဒ အစရွိသည္တိုု႔ႏွင့္အညီ လိုုက္နာမႈရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန ္
အစရွိသည္တုိ႔ အတြက္ ဤမဝူါဒအား ပံုစံထုတ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 
Brambles အုုပ္စ ုလူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရးဆိုုင္ရာ မဝူါဒသည္ Brambles 
အတြက္ သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခုုအတြက္ 
အလုုပ္လုုပ္ေပးလ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုုးထံသုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 

 
လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးဆိုုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးဟုု ဆိုုရာတြင္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ရွိသည့္ 
မည္သည့္ အမ်ဳိးအစား မဆိုုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ထိုု႔ျပင ္လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုုးခ်မႈ 
ပံုုစံမ်ားအားလံုုး အစရွိသည္တိုု႔ကု ိဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
လႊင့္တင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အားလံုုး ပါဝင္ျခင္းကိုု ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ 
လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရး ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ပံုုစ ံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကၿပီး၊ 
သင္ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားတစ္စံုုတစ္ဦး၏ ဘေလာ့ဂ ္(blog) မ်ား သုိ႔မဟုုတ္ 
မိုုက္ခ႐ိုုဘေလာ့ဂ္မ်ား (ဥပမာ - Twitter၊ Tumblr)၊ အေၾကာင္းအရာ 
ဆက္သြယ္မႈမ်ား (ဥပမာ - YouTube) ၊ လူမႈေရး ႏွင္ ့ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 
ကြန္ယက္ဆက္သြယ္မႈဆိုုဒ္မ်ား (ဥပမာ - Facebook၊ LinkedIn)၊ 
ဖိုုရမ္မ်ား ႏွင္ ့
ေဆြးေႏြးမႈဆိုုင္ရာဘုုတ္ျပားမ်ား (ဥပမာ - Whirlpool၊ Google Groups)၊ 
အြန္လိုုင္း စြယ္စံုုက်မ္းမ်ား(ဥပမာ - Wikipedia) ႏွင္ ့ဗာက်ဴရယ္ဂိမ္း ႏွင္ ့
လူမႈေရးကမၻာမ်ား (ဥပမာ - World of Warcraft၊ Second Life) 
အစရွိသည္တုိ႔ ပါဝင္၍ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ 
 
လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရး အပလီေကးရွင္းမ်ားသည္ လွ်င္ျမန္စြာ 
ႀကီးထြားလာၿပီး ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာလ်က္ရွိသည္။ 
မည္သည့္ပံုုစံပင္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေစ အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လူမႈေရး 
သတင္းျပန္ၾကားေရး အပလီေကးရွင္းမ်ားအေပၚ ဤမဝူါဒသည္ 
အက်ံဳးဝင္မႈရွိသည္။ 

 
Brambles သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူမႈေရး 
သတင္းျပန္ၾကားေရးဆိုုင္ရာ မဝူါဒတစ္ခုုအား ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္ခဲ့သနည္း။ 

 

အမ်ားလူထုု ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္  ဇယားဝငသ္ည့္ ကုုမၸဏီတစ္ခု 
ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ Brambles - ႏွင္ ့
ေျပာရမည္ဆိုုလွ်င ္၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ား - သည္ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း ႏွင့္ 
ျပင္ပ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၌ မည္သည့္ အရာမ်ားအား မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳမည္ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုုတစ္ခုုေသာ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ကိုု ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည။္ Brambles 
မဝူါဒအထဲတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ အေျခခံမူသေဘာတရားမ်ား 
ႏွင္ ့လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတစ္ည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစမႈမွ လံုုးဝကင္းရွင္းေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္း (Zero Harm Charter) 
စသည္တို႔အပါအဝင္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ သတင္းျပန္ၾကားေရးမ်ားတို႔အေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ အဆံုုးသတ္တြင္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုုင္းသည္ သာလွ်င ္သူ သိုု႔မဟုုတ္ သူမ 
အြန္လိုုင္းေပၚတြင္ လႊင့္တင္သည္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
အြန္လိုုင္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအား ဖန္တီးျခင္းမတိုုင္မီတြင ္
ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ား ႏွင္ ့အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကု ိ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳရန ္လိုုအပ္ေပသည္။ သင့္ 
အျပဳအမူတစ္စံုုတစ္ရာသည္ သင့္ အလုုပ္ကိုုင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 
လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေျပာင္းျပန ္
သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့လွ်င္၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ 
ေပးသြင္းသူမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ Brambles ႏွင္ ့လက္ေအာက္ခံ 
ကုုမၸဏီမ်ားကိုုယ္စား လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိသည့္ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ေျပာင္းျပန ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င ္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက ္ခံရႏိုုင္ၿပီး၊ 
အလုုပ္ရပ္ဆိုုင္းခံရမႈအထိပါ ပါဝင္ပတ္သက္ေနႏိုုင္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ အမွတ္အသားမ်ား၊ 

ေႏွာင့္ယွက္မႈ ႏွင္ ့အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အလားတူ မသင့္ေတာ္ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ဥပေဒမဲ့ေသာ အျပဳအမူ၊ 
သိုု႔မွမဟုုတ္ Brambles၊ ၎၏ ဝယ္ယူသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ေပးသြင္းသူမ်ား အစရွိသည္တိုု႔၏ လွ်ိဳ႕ဝကွ္ေစာင့္ထိန္း ရမည္ျဖစ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင္ ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုုပ္ငန္းခြင္ဆိုုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ား အစရွိသည္တိုု႔ကိုု အသိေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ေကာင္း 
ပါဝင္ေနႏိုုင္သည္ ့မသင့္ေတာ္ေသာ လႊင့္တင္မႈမ်ားအား သည္းခံမည္မဟုုတ္ေပ။ 

ဤမဝူါဒ၏ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား တစ္စံုုတစ္ဦးမွ 
ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက မည္သို႔ ျဖစ္လာႏိုုင္သနည္း။ 
 
ဤမဝူါဒႏွင့္အညီ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ ဝန္ထမ္းျဖစ္သူ 
သိုု႔မဟုုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမွစၿပီး အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမ ွရပ္ဆိုုင္းျခင္းအထိ ရလဒ္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာေစႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ ကုုမၸဏီ သိုု႔မဟုုတ္ ၎၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး 
သိုု႔မဟုုတ္ တစဥ္ီးထက္မကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တတိယပါတီအဖြဲ႕မ ွ
ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာငရ္ြက္ျခင္းတိုု႔ကိုုလည္း ရလဒ္ထြက္ေပၚေကာင္း 
ထြက္ေပၚလာေစ ႏိုုင္ပါသည္။ 
 
ဤမဝူါဒအား Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) မ ွ
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား 
တစ္စံုုတစ္ရာအတြက္ socialmedia@brambles.com သုိ႔ အီးေမးလ္ 
ေပးပုိ႔ေကာင္း ေပးပုိ႔ႏုိင္ေပသည။္



၅၀ 	

လမ္းၫႊန္ခ်က္ မူသေဘာတရားမ်ား 

 

႐ိုေသေလးစားမႈရွိပါ - သင္ ့စပ္တူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ Brambles အားကိုယ္စားျပဳၿပီးအလုပ္ လုပ္သူမ်ား 
သို႔မဟုတ ္၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား စသည္တို႔အေပၚတြင ္တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈ ရွိပါ။ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးေစေသာ၊ 
ညစ္ညမ္းေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ သ႔ုမိဟုတ ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေသာ ျမင္သာေစသည့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ား၊ စပ္တူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ 
ဝယ္ယူသူမ်ား သို႔မဟုတ ္ေပးသြင္းသူမ်ားအား မတရားသျဖင့္ ခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ သို႔မဟုတ ္
အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ပါဝင္သည္ ့ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ဓါတပ္ံုမ်ား၊ ဗြီဒီယု ိသို႔မဟုတ ္
ေအာ္ဒီယိုအသံဖမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းအား ေရွာင္ၾကည္ပါ။ ထိုသုိ႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ဥပမာမ်ားတြင္ တစ္စံုုတစ္ဦး၏ နာမည္ဂုဏ္ 
သတင္းအား တမင္ရည္ရြယ္၍ ထိခိုုက္ေစေသာ ပုိ႔စ္တ္လြင့္တင္မႈမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ ္လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ အသက္ရြယ ္သို႔မွမဟတု ္
ဥပေဒ၊ ကုုမၸဏီ 
မူဝါဒမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားသည္ ့အျခားေသာ အေျခအေနမ်ား မွန္သမွ် အစရွိသည္တို႔အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး  ရန္လိုေသာ လပု္ငန္းခြင္ 
ပတဝ္န္းက်င္တစ္ခု ုျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ပုိ႔စ္တ္လႊင့္တင္မႈမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုုင္ေပသည္။ 
 

အကယ္၍ အြန္လိုုင္းေပၚတြင္ရွိေနလွ်င္ အမ်ားသူငွာမွ သိရွိရယူႏိုုင္ေပသည္ - လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ား ႏွင့္ 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည ္သင္လႊင့္တင္လိကု္ေသာ အြန္လိငု္းေပၚမွ အေၾကာင္းအရာသုိ႔ မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္ရယူႏိုုင္ေၾကာင္းကုိ 
သတိရပါ။ အေကာင္းဆံုးေသာ 
ျပဳက်င့္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုုအေနႏွင့္ Brambles မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ 
လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရးစာမ်က္ႏွာမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ စက္တင္အျပင္အဆင္သုိ႔ သတ္မွတ္ထားရန္၊ သို႔မဟတု ္လံုုၿခံဳေရးဆိငု္ရာ 
အျမင့္မားဆံုးအဆင့္တြင ္ရွိေသာ ဆိဒု္မ်ားအားအသံုုးျပဳရန္ 
ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားသည။္ 

 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ေစာင့္ထိန္းမႈအား ထိန္းသိမ္းပါ - Brambles ႏွင့္ ၎ လက္ေအာက္ခံ ကမုၸဏီမ်ား၏ ေရာင္းဝယ္ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား၊ 
ထိုု႔ျပင္ သီးသန႔္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ၎၏ ဝယ္ယူသူမ်ား သို႔မဟတု ္ေပးသြင္းသူမ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေစာင့္ထိန္းရမည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အစရွိသည္တို႔အား လွ်ိဳ႕ဝွက္ေစာင့္ထိန္းပါ။ ေရာင္းဝယ္ကုုန္သြယ္မႈဆိငု္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ သီးသန႔ ္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဟုဆုရိာတြင္ လပု္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ကနု္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လက္ေတြ႕ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ 
နည္းပညာမ်ား အစရွိသည္တုိ႔၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ထုိ႔ျပင္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ျဖင္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကု ိဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြကမ္ႈဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ အတြင္းပိုင္း အစီရင္ခံစာမ်ား၊ မူဝါဒေပၚလစီမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ ္အျခားေသာ အတြင္းပိုင္း 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္ဆက္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊  လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ခရီးသြားျခင္း သို႔မဟုတ ္
ခ်ိန္းဆိုခ်က္မ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႕ပိုင္နက္ထဲရပ္သိရြာသိမဟုတ္သည္မ်ား စသည္တို႔အား ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ ထို႔အျပင္ 
ဝယ္ယူသူမ်ား၏ သို႔မဟုတ ္ေပးသြင္းသူမ်ား၏ ျပည္သူရပ္သိရြာသိမဟုတ္သည္ ့လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း 
ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ 

 

ေငြေၾကးပိုုင္းဆိုုင္ရာ ဖြင့္ဟေဆာင္ရြက္မႈ ဥပေဒမ်ားအား ေလးစားသမႈျပဳပါ - လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင္ ့အပါအဝင္ စေတာ့ခ္မ်ား 
သိုု႔မဟတု ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတမ္်ားအား ဝယ္ယ ူသိုု႔မဟုုတ ္ေရာင္းခ်ႏိုုင္ရန္အတြက္ အတြင္း သတင္းႏိႈက္ယူရန ္အျခားသူမ်ားအား 
“ေဘာက္ဆူး” ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည ္တရားမဝင္ေသာ အျပဳအမူျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ အျပဳအမူသည္ Brambles 
၏  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ မူဝါဒ သိုု႔မဟုုတ ္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင႔္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုငိ္ရာ မူဝါဒအားလည္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ 

 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိပါ - သင္ ့ဘေလာ့ဂ္၊ ဝက္ဘ္ဆိုုဒ ္သိုု႔မဟုုတ ္အျခားေသာ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ကြန္ယက္ဆိုုဒ္မွတစ္ဆင္ ့Brambles 
(သိုု႔မဟုုတ ္လက္ေအာက္ခံကုုမၸဏီ) ၏ ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္တစ္ခုုသုိ႔ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဖန္တီးျပဳလုုပ္သည္ ့မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆု ိ
သင့္ကိယု္သင ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ 
ေဖာ္ထုုတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ အကယ္၍ Brambles (သိုု႔မဟုုတ ္၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ားမွ တစ္ခု) သည္ သင္ဖန္တီးလိုက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုု ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ သင္သည ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္ဆိုုေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း ပြင့္လင္းမႈရွိပါ၊ 
ထိုု႔ျပင္ သင့္အျမင္မ်ားသည္ Brambles သုုိ႔မဟုုတ ္၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ ္၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ 
ေပးသြင္းသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္
၎တိုု႔ကိုုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က ္ရွိသူမ်ားအား ကိုုယ္စားျပဳျခင္းမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသခ်ာပါေစ။ သင္ သိုု႔မဟုုတ ္Brambles (သိုု႔မွမဟုုတ ္
၎၏



၅၁ 	

လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ား) မွ ေဆာင္ရြက္သည္ ့အလုုပ္မ်ားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကု ိအြန္လိုုင္းေပၚတြင္ ဘေလာ့ဂ္ သိုု႔မဟုုတ ္
ပိုု႔စ္တ္လႊင့္တင္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ ထုုတ္ေဝသည့္အခါတြင ္“ဤဆုဒိ္ေပၚတြင ္လႊင့္တင္ထားသည္ ့ပိုု႔စ္တ္မ်ားသည ္ကြၽႏ္ုုပ္ကိုုယ္ပိုုင္ျဖစ္ၿပီး၊ Brambles 
သိုု႔မဟုုတ ္၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸဏီမ်ား ၏ အျမင္မ်ားအား ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိေပ” ဆိုုသည ္ကဲ့သိုု႔ေသာ  တာဝန္မရွိ ျငင္းဆိုေသာစာပိုဒ္ကို 
ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုုးျဖစ္သည္။ 
 

အခြင့္အာဏာရွိသည့္ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသာလွ်င ္ကုုမၸဏီ ကိုုယ္စား ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္ - Brambles ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုုင္ရာ မူဝါဒသည ္Brambles ၏ ကိုုယ္စား သတင္းျပန္ၾကားေရး၊ ေလ့လာသံုုးသပ္သူမ်ား ႏွင့္ 
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသုိ႔ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ ရွိသူ ဝန္ထမ္းမ်ားကု ိသတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္ေပးသည။္ ဤမူဝါဒသည္ 
လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရးမ်ားအား အသံုုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ား အပါအဝင္ ကုုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလံုုးသုိ႔ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည။္ သင္သည ္Brambles ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုုင္ရာ မူဝါဒေပၚလစီအရ 
Brambles ကိုုယ္စား ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိရန္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ သင့္ကိုုယ္သင ္ကုုမၸဏီ အတြက ္
ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ ကိုုယ္စားျပဳျခင္းမျပဳသင့္ေပ။ 
 

သင္သည ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီအျဖစ္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ - လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးအား အသံုုးျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ေသာ သင္၏ 
ပိုု႔စ္တ္လႊင့္တင္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုုးအတြက ္လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည္မ်ား ထိုု႔ျပင္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးဆိုုင္ရာ ေစာင့္ထိန္းမႈမ်ားအား သင္ကိုုယ္တိုုင ္တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အင္တာနက္ေပၚတြင္ “delete (ဖ်က္ပစ္သည)္” ဆိုုေသာ အရာမ်ား အမွန္တကယ ္မရွိေပ - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိုု႔မဟုုတ ္
သတင္းမ်ားအား လႊင့္တင္ခ်ိန္တြင္ သင္သည ္႐ိုုးသားမႈရွိၿပီး မွန္ကန္တိက်မႈ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ၊ ထိုု႔ျပင္ အကယ္၍ 
အမွားယြင္းျပဳမိလွ်င္လည္း လွ်င္ျမန္စြာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳပါ။ သင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ယခင္ လြင့္တင္မႈ ပိုု႔စ္တ္မွန္သမွ် 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းမႈရွိပါ။ အင္တာနက္သည ္အရာအားလံုုးနီးပါးအား စုုေဆာင္းမႈျပဳထားေၾကာင္း အမွတ္ရပါ။ သိုု႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ဖ်က္ပစ္လိုုက္သည္ ့ပိုု႔စ္တ္လႊင့္တင္မႈမ်ားကိုုပင္လွ်င္ ရွာေဖြမႈ ျပဳႏိုုင္ေပသည္။ Brambles သိုု႔မဟုုတ ္၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၸၸဏီမ်ား၊ 
သိုု႔မဟုုတ ္၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္ၿပိဳင္ဖက္မ်ား အစရွိသည္တိုု႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
မွားယြင္းေၾကာင္း သင္ သိရွိထားသည္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိုု႔မဟုုတ ္ေကာလာဟလမ်ား မွန္သမွ်အား မည္သည့္အခါမွ် 
လႊင့္တင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ 
 

လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရးမ်ားအား အသံုုးျပဳျခင္း - မန္ေနဂ်ာမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္၊ သိုု႔မွမဟုုတ ္ကုုမၸဏီ မူဝါဒမ်ားျဖင့္အညီ 
တစ္သမတ္တည္းရွိသည္ ့လုုပ္ငန္းျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ အရာမ်ားအတြက္မွလြဲ၍ သင္၏ အလုုပ္ခ်ိန္ အတြင္း သိုု႔မဟတု ္ကြၽႏ္ုုပ္တုိ႔ 
ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္ ့ကိရိယာမ်ားျဖင့္ လူမႈေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးမ်ား အသံုုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊ ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာ အသံုုးျပဳမႈအတြက ္
လူမႈေရး ကြန္ယက္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ ္အျခားေသာ အြန္လိုုင္းကိရိယာမ်ားသုိ႔ ကုုမၸဏီ အီးေမးလ ္လိပ္စာမ်ား အသံုုးျပဳ၍ 
စာရင္းသြင္းဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ 

 

လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈမ်ား မျပဳရေပ - ဤမူဝါဒမ ွျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ လြဲေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားအား အစီရင္ခံတိုုင္ၾကားသည့္အတြက္၊ သိုု႔မွမဟုုတ ္
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္အတြက ္ဝန္ထမ္း တစ္စံုုတစ္ဦးအေပၚ အဆိုုးျမင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျပဳလုုပ္ျခင္းကုိ 
Brambles မွ တားျမစ္ထားသည။္ ဤမူဝါဒမ ွျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည့္ လြဲေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားအား အစီရင္ခံတိုုင္ၾကားသည့္အတြက္၊ သိုု႔မွမဟုုတ ္
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္အတြက ္အဆိုုပါ အျခားေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး အေပၚ 
လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွန္သမွ်အား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အလုုပ္ရပ္ဆိုုင္းခံရျခင္းအထိ အျပစ္ေပးခံရႏိုုင္ေပသည္။ 

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔သည္ အထက္ပါ မူဝါဒျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ ဖတ္႐ႈသင့္ေသာ “လိုုက္နာသင့္သည္မ်ား” ႏွင့္ “ေရွာင္ရွားသင့္သည္မ်ား” ကိ ု
အႀကံျပဳထားသည္ ့စာရင္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ အထက္ပါ မူဝါဒႏွင့္တကြ ဤ “လိုုက္နာသင့္သည္မ်ား” ႏွင့္ “ေရွာင္ရွားသင့္သည္မ်ား” စာရင္းသည္ 
သက္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားလံုုးအား လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 



၅၂ 	

လိုုက္နာသင့္သည္မ်ား ေရွာင္ရွားသင့္သည္မ်ား 
 

အထက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း ကုုမၸဏီ၏ 
 ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ လွ်ဳိ႕ဝကွ္ခ်က္မ်ား ႏွင္ ့သီးသန္႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုိ႔ျပင ္ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင္ ့
ေပးသြင္းသူမ်ားမွ ပိုင္ဆိငု္သည့္ လွ်ဳ႕ိဝကွ္ 
ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စသည္တို႔ကို ကာကြယ ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳပါ။ အကယ္၍ 
သင္သည္ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ရယူ ႏိုုင္သည္ဆိုလွ်င္ ၎တုိ႔အား 
လူမႈေရးသတင္းျပန္ၾကားေရး ဆိုဒ္မ်ား မွန္သမွ်ေပၚတြင ္
လႊင့္တင္မႈမျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ 

 
သင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သို႔မဟတု္ Brambles 

(သုိ႔မွမဟုတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား) မွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္မွ 
ပိုု႔စ္တ္လႊင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလွ်င ္အစဥ ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး၊ သင္သည္ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈျပဳပါ။ 

 
 

သင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုုင္ရာအကာအကြယ္အတြက္ 
စက္တင္အျပင္အဆင္မ်ား မည္သို႔ပင ္ျပဳလုုပ္ထားေသာ္ျငား လူမႈေရး 
သတင္းျပန္ၾကားေရးအတြင္း သင္ လႊင့္တင္လိုက္ သည့္ 
ပုိ႔စ္တ္မွန္သမွ်သည္ လွ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားႏိုုင္ေၾကာင္း သတိရပါ။ 

 
မိမိအမွားမ်ားအား ဝန္ခံပါ။ ဤမဝူါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ 

တစ္စံုုတစ္ရာအား သင္ သတိထားသိရွိခဲ့လွ်င္ သင့္မန္ေနဂ်ာထံသုိ႔ 
ျဖစ္ႏိငု္သမွ်ျမန္ျမန ္အသိေပးပါ။ 

 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳၿပီး Brambles 

မဝူါဒမ်ားအား လိုုက္နာပါ။ 
 
 

သင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ လူမႈသတင္းျပန္ၾကားေရး 
စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင ္သင့္ေတာ္သည့္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္မ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အႀကံျပဳပါသည္။ 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား 
သိုု႔မဟုတ္ အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား အပါအဝင္ တစ္စံတုစ္ဦးအေပၚ 
အႏိုင္က်င့္ရန္၊  ေႏွာင့္ယွက္ရန ္သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳရန္အတြက္ လူမႈေရး 
သတင္းျပန္ၾကားေရးမ်ားကု ိအသံုုးျပဳျခင္း။ 

 
Brambles သို႔မဟုတ္ ၎လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 

သိုု႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂုဏ္သိကၡာ 
ထိခိုက္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား လႊင့္တင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ 
ေပးသြင္းသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ 
ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကု ိလႊင့္တင္ျခင္း။ 

 
Brambles ၏ ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲ Brambles 

လိုဂုိအမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ကုန္သြယ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားတို႔၏ ႐ုုပ္ပံုုမ်ား၊ သို႔မွမဟုတ္ 
ကုုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင္ ့
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပုိ႔စ္တ္လႊင့္တင္မႈမ်ားမွ အျခားေသာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အစရွသိည္တုိ႔ကို လႊင့္တင္ျခင္း။  

 
ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္ 

တတိယပါတီအဖြဲ႕မဆိုမွ Brambles ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင္ ့
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ အဆိုးျမင္သေဘာ သို႔မဟုတ္ အျပစ္တင္ 
သေဘာျဖင့္ ပို႔စ္တ္လႊင့္တင္ထားသည္မ်ားကု ိတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳျခင္း။ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့အဆိုပါ အားလံုုးေသာ အေျခအေနမ်ားအား မိမတိို႔၏ ေဒသခ ံ
ေခါင္းေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ထံသုိ႔ 
ရည္ၫႊန္းလႊဲေျပာင္းတင္ျပမႈ ျပဳသင့္ၿပီး၊ ၎တို႔မ ွစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြင့္ဟမႈ ႏွင္ ့
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ မဝူါဒႏွင့္အညီ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈ ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 



၅၃ 
	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၁၃ 
ေပးသြင္းသဆူုငိရ္ာ မူဝါဒ 
 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင္ ့ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ  လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ၊ ထို႔ျပင္ တန္ဖုိးရွိေသာ တြဲဖက္ပါတနာတစ္ဦး 
ျဖစ္ေစရန ္ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္၊ မိမိတို႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္ ့ပါဝတ္ပတ္သက္သူမ်ား၊ ထို႔ျပင္ 
မိမတိို႔ေနထုိင္သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိငု္းအား 
အက်ဳိးေဆာင္ေပးႏိငု္သည့္  
စီးပြားေရးလပု္ငန္းတစ္ခအုား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားရန ္
ကြၽႏ္ုပတ္ို႔ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည။္ 

 
ကြၽႏ္ုပတ္ုိ႔၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ခိုင္မာ၍ အင္တိကု္အားတိုက္ရွိေသာ 
ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ အေျခခံသည္ အလြန္ပင္ အေရးပါေပသည။္ 
ဝယ္ယူသူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္၍ အရည္အခ်င္းရွိေသာ 
ေပးသြင္းသူမ်ားအေပၚတြင္ ကြၽႏု္ပတ္ို႔ မွခီုိေနရသည။္ 

 
Brambles တြင ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမ ွလံုးဝကင္းရွင္းေရး (Zero Harm) အား 
ေအာင္ျမင္ရရွိႏိငု္ရန ္ကြၽႏု္ပတ္ို႔ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစျခင္းမ်ားမရွိျခင္း ႏွင္ ့သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္အား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိျခင္း ႏွင္ ့လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးမ်ား မရွိျခင္း ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဤဝန္ခံခ်က္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အႏၲရာယ္မရွိမႈ ပဋိညာဥ္စာတမ္း (Zero Harm 
Charter) ထဲတြင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္း ထားပါသည။္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ကိုမူ ကြၽႏ္ုပတ္ို႔၏ ကုန္ၾကမ္းေထာက္ပံ့သူမ်ားအား 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ လုပ္ေဆာင္ရန ္ႏွင္ ့ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
ေလးစားေထာက္ထားမႈျဖင္ ့လုပ္ေဆာင္ေစလိုပါသည္။ 

 
Brambles အေနႏွင္ ့ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိငု္ရာ 
မဝူါဒမ်ား မွတစ္ဆင္ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ 
၎၏ လုပ္ငန္းခြင္က်င္ဝ့တ္ ကိုုဓဥပေဒ ႏွင္ ့အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမ ွ
လံုးဝကင္းရွင္းေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္း မ်ား (Zero Harm Charter) တုိ႔တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ မူစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားအား လိုုက္နာလွ်က္ ့္ 
ပုိမု ိထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈရွိၿပီး လံုုၿခံဳအႏၱရာယ္ကင္းကာ 
ေရရွညတ္ည္တံ့ ေသာ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းစဥအ္ား  
ေပးသြင္းေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္ ့ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည-္ 

 
• အားလံုုးေသာ စီးပြားေရးလပု္ငန္းမ်ားအား အဆိုပါ စီးပြားေရးလပု္ငန္း 

တည္ရွိသည့္ ႏုငိ္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳသင့္ေပသည္၊ 

• ကြၽႏု္ပတ္ုိ႔ စီးပြားေရး  လုပ္ေဆာင္သည့္ ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားသည ္မွန္ကန္မွ်တစြာျဖင္ ့
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပဳရန ္ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္၊ 

 
• အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေလ့အက်င္မ့်ားအား လံုးဝ 

လက္သင့္မခံေပးႏိုင္ေပ။ မည္သည့္ ပါတီအဖြဲ႕ထံသို႔မွ် 
လာဘထ္ိုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလားတူေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလပု္ျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရယူျခင္းမ်ား မျပဳလပု္ရေပ။ အနည္းငယ္ မွ်ေသာ 
တန္ဖိုးတစ္ခု၏ အထက္တြင္ရွိသည့္ မည္သည့္ 
လက္ေဆာင္မ်ားကိမုွ် လက္ခံျခင္းမျပဳရေပ၊ 

 
• Brambles ၏ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား )ကုန္စည္တင္၊ 

သယ္ခင္းျပားမ်ား၊ RPC မ်ား ႏွင့္ ကြန္တိန္နာမ်ား (အား 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ Brambles မွ ပုိင္ဆုိင္ ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ 

ေပးသြင္းသူမ်ားမွ အသိအမွတ္ ျပဳပါသည။္ 
 

• စာျဖင့္ေရးသား၍ အေသးစိတ္ 
သေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုပထ္ားျခင္းမွလြဲ၍ ကြၽႏ္ုပတ္ို႔၏ 
ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား ကြၽႏ္ုုပ္တို႔ ေရာင္းခ်မည္မဟတု္ေပ၊ 

• ထို႔ျပင္ ကြၽႏ္ုပတ္ို႔၏ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ရယူမႈျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရွိသည္။ 

 
• ကြၽႏ္ုပတ္ို႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ အေျပာအဆိမု်ား ႏွင္ ့အျပဳအမူမ်ား 

သည္ ကြၽႏ္ုုပ္တို႔ႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚ၊ ထို႔ျပင္ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ 
ေလးစားသမႈ ရွိေၾကာင္းကို ျပသသင့္ေပသည္။ ကြၽႏု္ပတ္ို႔၏ 
ေပးသြင္းသူမ်ားအေနႏွင္ ့မတူကြဲျပားမႈ ႏွင္ ့အလံုးစံ ုပါဝင္မႈ 
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခအုား ဖန္တီး၊ ထိန္းသိမ္းရန ္ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္သည္၊ 

 
• ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္လုပ္ရန ္
အနည္းဆံုးရွိရမည္ျဖစ္သည့္ အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား 
ကြၽႏ္ုပတ္ို႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားမွ တူညီစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန ္
ကြၽႏ္ုုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္၊ 

 
• ကြၽႏ္ုပတ္ို႔အေနႏွင္ ့ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ 

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ က်န္းမာေရး၊ 
ေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရး ႏွင္ ့လူမႈဖူလံုုျပည့္စံုေရးတို႔တြင္ 
အေကာင္းဆံုးေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကိ ုကြၽႏုပ္တ္ို႔ ေလ့က်င့္အသံုးျပဳသကဲ့သုိ႔ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေထာက္ပံ့သူမ်ားသညလ္ည္း ထိုသို႔ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္၊ 



၅၄ 
	

 
• ကြၽႏ္ုပတ္ို႔၏ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈမ ွလံုးဝကင္းရွင္းေရးဆိုုင္ရာ (Zero 

Harm) ကတိကဝတ္ထားရွိမႈ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ ့
မူစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားမွ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္သည။္ 

 
• ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၏  လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးသည္ 

သက္ဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားလံုးႏွင္အ့ညီ 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အနည္းဆံုးရွိသင့္ေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္း တစ္ခ ုျဖစ္သည္၊ 

 
• ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားအေနျဖင္ ့မိမတိို႔၏ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င ္အေပၚ သက္ေရာက္ေသာ  အျပဳအမူမ်ားအား 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း Brambles မွ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ အႏႈတ္  
သေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင ္
အကူအညီေပးႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္၊ 

 
• ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားသည ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိငု္ေျခအား စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္  
ႀကိဳတင္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
ႏွင္္ ့သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားအား တာဝန္ယူလိုစိတ္  ျဖင္ ့
စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရန ္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည၊္ ထို႔ျပင္ 

 
• ျမင့္မားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္  

က႑မ်ားတြင္ မိမတိို႔၏ စနစ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 
ေသခ်ာေစႏိငု္ေၾကာင္း သက္ေသ 
အေထာက္အထား  ေပးရန္ အဓိက 
ေပးသြင္းသူမ်ားအား ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔  ေတာင္းဆိုပါသည္။ 
 

Brambles အေနျဖင္ ့ေအာက္ပါတို႔အား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္- 
 
• ေပးသြင္းသူမ်ား၊ တဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုုက္ စာခ်ဳပ ္ခ်ဳပ္ဆိထုားသူမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလံုးတြင ္မွ်တမွန္ကန္၍ ႐ိုးသားမႈရွိၿပီး၊ 
သေဘာတူညီထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ေပးေခ်မႈမ်ားအား ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္၊ 
 

• ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ  ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိ
အသံုုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္္၊ 
 

 

 

• Brambles ႏွင္ ့၎၏ ေပးသြင္းသူမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင္ ့အိုုင္ဒီယာမ်ား မွ်ေဝေဆာင္ရြက္သြားႏိုုင္ေစရန္ 
တိုုက္တြန္း အားေပးႏိုုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုုကိုု 
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ 
 

• ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုုင္သည့္ 
ေသာ့ခ်က္က်ေသာ မက္ထရစစ္နစမ္်ားအား ဖြံ႕ ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္၍ 
အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန ္အစီရင္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည-္  
– ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

ရယူေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အျပဳအမ ူႏွင္ ့
အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ႏွင္ ့

– ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ႏွင္ ့
လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က၊္ 

 
• ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳမႈ ကိုု 

ျပသႏိုုင္သည့္ ေပးသြင္းသူမ်ားအား ပိုုမု ိ မ်က္ႏွာသာေပးသြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္၊ ႏွင္ ့

 
• နည္းဗ်ဴဟာႀကြယ္ဝေသာ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ Brambles 

မွ စြန္႔စားရာက်လြန္းသည္ဟုု သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား အစရွိသည္တိုု႔၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ 
သင့္ေတာ္ရာ တိုုင္းတာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိဖြံ႕ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္၊ 
အသံုုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု Brambles မွ ပံုုမွန ္
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳသည့္အခါတြင္ ၎တိုု႔အေနႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိၾကရန္ Brambles မွ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည။္ 

 
Brambles ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္၌ 
အုုပ္စုုတစ္ခုုလံုုးအား ခ်ဳပက္ိုုင္ လည္ပတ္ႏိုုင္သည့္၊ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ႏိုုင္သည္ ့
လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္ ့အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းဆိုုင္ရာ  မႈေဘာင္မ်ား၊ 
ထိုု႔ျပင္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၫႊန္တိုုင္းကိရိယာမ်ား 
အစရွိသည့္ တိုု႔ကုိ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုုမွ်သာမက Brambles ၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား မွ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လိုုအပ္ေသာ အေသးစိတ္ 
အရင္းအျမစ္ဆိုုင္ရာ မဝူါဒ ေပၚလစီမ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္သည္ 
(ဥပမာ အသံုးမလုိသည္မ်ား)။ 
 
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင္ ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင္ ့စံုုစမ္းေမးျမန္းလိုုသည္မ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မွန္သမွ်ကိုု အစီရင္ခံတင္ျပသင့္ေပသည။္ 
အကယ္၍ သံသယရွိလွ်င္ မန္ေနဂ်ာ၊ စီးပြားေရး အုုပ္စ ုအေထြေထြ အႀကံေပး 
အတိုုင္ပင္ခံ၊ သိုု႔မဟုုတ္ စီးပြားေရး အုုပ္စ ုကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး 
အစရွိသည္တိုု႔ထံမွ အႀကံဥာဏ္ ရယူႏိုုင္ေပသည္။ 



၅၅ 
	

 
ဤမဝူါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈ 
စစ္ေဆးမႈတိုု႔အတြက္ Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ရွိေပသည္။ 

 
ဤမဝူါဒအား ပံုုမွန ္သံုးသပ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ 
သံုးသပ္စစ္ေဆးမႈကို ၎၏ ကနဦး အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
အၿပီးေနာက ္၁၂ လအၾကာတြင ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုုင္းမွစ၍ ႏွစ ္

)၂ ( ႏွစ္ၾကာတိုုင္း တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 



၅၆ 
	

 
လပု္ငန္းစဥဇ္ယား ၁၄ 

လာဘစ္ားမႈ ႏွင္ ့အက်င္ပ့်က္ျခစားမႈ 
ဆန္႔က်င္ေရးဆုငိ္ရာ မဝူါဒ 

 

၁။ ဤမဝူါဒ 
 

 ၁၊ ၁။ ဤ ̔မဝူါဒသည္- 
(a)  လာဘ္စားမႈ ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုု႔ျဖင္ ့

ပတ္သက္ၿပီး၊ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ တာဝနဝ္တၱရားမ်ား၊ ႏွင္ ့
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အတြက္ အလုုပ္ 
လုုပ္ကိုုင္ေပးလ်က္ရွိသူမ်ား၏ 
တာဝနဝ္တၱရားမ်ားကိ ုခ်မွတ္ေပးထားသည။္ 

(b)  လာဘ္စားမႈ ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈဆိုုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သုိ႔ သိရွိ၍ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အတြက္ 
အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေပးလ်က္ရွိသူမ်ားထံ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင္ ့လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကု ိ
ေထာက္ပံ့ေပးသည။္ 

(c)  ဤမဝူါဒမ “ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔” ၊ “ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏”၊ 
“ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ထံ” ႏွင္ ့“Brambles” အစရွိေသာ 
ေဝါဟာရမ်ားသည္ Brambles လီမိတက္ (Brambles 
Limited) ႏွင္ ့
၎၏ စီးပြားေရးအုုပ္စ ုကုုမၸဏီမ်ားကို ု
ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္ (“Brambles”)။ 

 
 ၁၊ ၂။ သင္သည္ ဤမဝူါဒအား ဖတ္႐ႈ၊ နားလည ္

သေဘာေပါက္ၿပီး လိုုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည ္

 
 ၂။ ဤမဝူါဒတြင္ မည္သူမ်ား အက်ံဳးဝင္ 

ပါဝင္ပါသနည္း။ 
 

ဤမဝူါဒသည္ စီနီယာ အထက္တန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အရာရွမိ်ား၊ 
ဒါ႐ိုုက္တာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား (အတည္ခန႔္၊ ပံုမွန္ခန႔္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အစမ္းခန႔္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ)၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊ 
ကြန္ထရက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသူမ်ား၊ သင္တန္းေပးခံရသူမ်ား၊  
ယာယီေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
အခ်ိန္ပိုုင္း အလုုပ္သမားမ်ား ႏွင္ ့ေအဂ်င္စ ီဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
တတိယပါတီ အဖြဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေထာက္ပ့ံသူမ်ား၊ ေအးဂ်င္ ့ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ကမကထျပဳသူမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိပါေစ 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ႏွင့္  ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား (ဤမူဝါဒ အဆုိပါ 
အားလံုးေသာသူမ်ားအား “အလုပ္သမားမ်ား” ဟု 
ရည္ၫႊန္းသြားမည္ျဖစ္သည္) အစရွိသည္တိုု႔ အပါအဝင ္
မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆိုုမွ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ကိုုယ္စား 
သိုု႔မဟုုတ္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အတြက္ အလုုပ္လုုပ္ေပးလ်က္ရွိေသာ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုုင္းအေပၚသိုု႔ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 

 ၃။  ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔၏ မူဝါဒ 
 
 ၃၊ ၁။ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔သည္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ လုုပ္ငန္းမ်ားအား ႐ိုုးသားစြာ 

ႏွင္ ့က်င္ဝ့တ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမူျဖင္ ့
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
အေလ့အက်င့္မ်ားအား လက္သင့္မခံေပးႏိုုင္ေပ၊ ထိုု႔ျပင ္
လာဘ္စားမႈ ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို    
လံုုးဝသည္းခံမည္မဟုုတ္ေသာ ခ်ည္းကပ္မႈျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ေဆာင္ရြက္မည္။  ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈျပဳပါေစ 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အေပးအယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင္ ့ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလံုုးအား 
ကြၽမ္းက်ငစ္ြာ၊ မွ်တမွန္ကန္၊ 
႐ိုုးသားေျဖာင့္မတ္မႈရွိစြာ အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈျဖင္ ့
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုု႔ျပင့္ 
လာဘ္စားမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရန ္
ထိေရာက္  မႈရွိေသာ စနစ္မ်ားအား 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈျပဳေသာ ႏိုုင္ငံတစ္ခုုစီတိုုင္းရွ ိ
ဥပေဒ ႏွင္ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုုင္ရာ မႈေဘာင္မ်ားအား 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 ၃၊ ၂။ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ႏွင့္အတူ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ေသာသူတိုုင္းသည္လည္း 

လာဘ္စားမႈ ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအား ုု တူညီစြာျဖင္ ့လံုုးဝ 
သည္းခံမႈမျပဳေသာခ်ည္းကပ္မႈျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန ္
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည။္ Brambles ၏ ကိုုယ္စား 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ မည္သည့္ တတိယပါတီအဖြဲ႕မဆိုုျဖင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုု  
 ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း မျပဳမီတြင္ Brambles အေနႏွင္ ့
ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္ရာ  သတိဝီရိယျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
ေဆာင္ရြက္၍ 
တတိယပါတီ အဖြဲ႕ထံမွ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ  ျဖစ္ေၾကာင္း 
အာမခံသေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကု ိ
ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 ၃၊ ၃။ ဤမဝူါဒသည္ Brambles ၏ က်င္ဝ့တ္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ Walter 
ေပၚတြင္ လႊင့္တင္ေဖာ္ျပထားေသာ လာဘ္စားမႈ ႏွင္ ့
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ၊ 
ထို႔ျပင္  အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္မႈမ်ား 
ျပဳမည္ျဖစ္သည့္ ဝန္ထမ္းက်င္ဝ့တ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင ္
ေဖာ္ျပထားသည္ ့Brambles ဝန္ခံခ်က ္
ႏွင္ ့စံတန္ဖိုုးမ်ား ႏွင့္အတူ ဖတ္႐ႈမႈျပဳသင့္ေပသည။္ 



၅၇ 
	

 
၄။ ဤမဝူါဒအတြက္ 

တာဝန္ဝတၱရား 

 
 ၄၊ ၄။ ဤမဝူါဒအား Brambles ဘုုတ္အဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ 

လာဘ္စားမႈ ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုုင္ရာ 
ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
Brambles ၏ ကတိကဝတ္ထားရွိမႈအား ျပသရန္အတြက္ 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သ ူ(CEO) Tom 
Gorman မွ  ထပ္ဆင့္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
Brambles အလုုပ္အမႈေဆာင ္
ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႕သည္ ဤမဝူါဒအား 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိ၊မရွိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန ္
တာဝန္ရွိၿပီး၊ ၎၏ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈဆိုုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) မွ 
တစ္ဆင့္ Brambles ဘုုတ္အဖြဲ႕ထံသိုု႔ 
အစီရင္ခံတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
 ၄၊ ၂။ Brambles သည္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ  

အဖြဲ႔အား ဖြဲ႕စည္းထားသည္၊ ၎အဖြ႔ဲ ု သည္ ပံုုမွန ္
ေတြ႕ဆံုုမႈျပဳၿပီး ဤမူဝါဒ၏ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား 
ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေယဘုုယ် အားျဖင္ ့ဤမဝူါဒအား 
လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈကိုု ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဤမူဝါဒ 
စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ထိုု႔ျပင္ ၎သည္ သက္ဆိုုင္ရာ ပါတီအဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ 
လံုုေလာက္မႈရွိစြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေၾကာင္း 
ေသခ်ာ ေစျခင္း အစရွိသည္တိုု႔အတြက္ 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
၄၊ ၃။ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  တြင ္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမ်ား 
ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တိုု႔မွ မည္သည့္ သံုုးေယာက္မဆိုု  
 အစည္းအေဝး အထေျမာက္ရန္  
• Brambles ၏ စည္းကမ္းလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 

အရာရွိခ်ဳပ ္- Tracey Ellerson 
• Brambles EMEA ေဒသဆိုုင္ရာ အႀကံေပးအတိုုင္ပင္ခံ - 

Dan Berry 
• Brambles အေမရီးကား ေဒသဆိုုင္ရာ အႀကံေပး 

အတိုုင္ပင္ခ ံ- James Frye 
• Brambles အာရ-ွပစိဖိတ ္ေဒသဆုိင္ရာ အၾကံေပး 

အတိုုင္ပင္ခ ံ- Shawn Galey 
• စီးပြားေရး အုုပ္စ ုကုုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴး - Robert 

Gerrard 
• စီးပြားေရး အုုပ္စ ုအေထြေထြ အႀကံေပး အတိုုင္ပင္ခံ - 

Sean Murphy 

 

 
လာဘ္စားမႈဆုုိင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ ု သည္ 
တစ္ခ်ိန္မဟုုတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင ္အထူး သိုု႔မဟုုတ္ အေထြေထြ 
အေျခအေနမ်ားအရ လိုုအပ္သည့္အတိုုင္း ယာယီ သိုု႔မဟုုတ္ 
အၿမဲတမ္းအေပၚတြင္ အေျခခံကာ  အဖြဲ႔သိုု႔  ေနာက္ထပ္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေပါင္းထည္ ့
ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳေကာင္း ျပဳႏိုုင္ေပသည။္ 

 
 ၄၊ ၄။ Brambles စည္းကမ္းလိုုက္နာမႈဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္သည ္ဤမဝူါဒ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
၎၏ အသံုုးျပဳမႈႏွင္ ့ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈအား 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ႏွင္ ့လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ ႏွင္ ့Brambles 
ဘုုတ္အဖြဲ႕ ထံသုိ႔ အဆိုုပါ ကိစၥရပ္မ်ား 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း အစရွိသည္တိုု႔အတြက္ 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ 
Brambles စည္းကမ္းလိုုက္နာမႈဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္သည ္
Tracey Ellerson ျဖစ္ၿပီး၊ ၎အား ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ 
အေသးစိတ္လိပ္စာမွာ- 

 
အီးေမးလ ္- tracey.ellerson@brambles.com	 
တယ္လီဖုန္း- + 1 (407) 649 4054 

 
 ၄၊ ၅။ အဆင့္တိုင္းရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင္ ့အထက္တန္း စီနီယာ 

ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုုးသည ္မိမိတိုု႔၏ သက္ဆိုုင္ရာ 
လုုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားအတြင္း ဤမဝူါဒအား 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွင္ ့၎တိုု႔ထံသိုု႔ 
အစီရင္ခ ံတင္ျပၾကသူမ်ားသည္ ဤမူဝါဒအား သိရွိ၊ 
နားလည္သေဘာေပါက္ ၾကေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစမႈ အစရွိသည္တိုု႔အတြက္ 
တာဝန္ရွိေပသည္။ 

 
 ၅။ လာဘ္စားမႈ ႏွင့္ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုုသည္မွာ 
အဘယ္သိုု႔နည္း။ 

 
 ၅၊ ၁။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုုသည္မွာ 

မိမိကိုုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
သိုု႔မဟုုတ္ ပုုဂၢလိကဆိုင္ရာ  ရာထူးအား 
တလြဲအသံုုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ 



၅၈ 
	

 
 ၅၊ ၂။ လာဘ္စားမႈဆိုုသည္မွာ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိ၊ 

သိုု႔မဟုုတ္ ပုုဂၢလိက စီးပြားေရးကူးသန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာတစ္ခုုမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
အစရွိသည္တိုု႔မွ သက္ဆုုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သိုု႔မဟုုတ္ 
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုု၏ မသင့္တင့္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ 
အျပဳအမူျဖင္ ့ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုုင္ရာ၊ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုမႈဆိုုင္ရာ၊ စည္းမ်ဥ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ သိုု႔မဟုုတ ္
ပုုဂၢိဳလ္ေရးဆိုုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ တစ္စံုုတစ္ရာ 
ရရွိရန္အလိုု႔ငွာ ကမ္းလွမ္းသည့္၊ ကတိျပဳသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ မက္လံုုးတစ္ခု သိုု႔မဟုုတ္ 
ခ်ီးျမႇင့္မႈတစ္ခုုကိုု ဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ 
ဤမဝူါဒအရ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ ပုုဂၢလိက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမ်ား၏ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မႈအား ညီတူညီမွ် တားျမစ္ထားခ်ိန္တြင ္
ပထမေဖာ္ျပထားသည့္သူမ်ားျဖင္ ့
ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရာ၌ အထူးဂ႐ုုျပဳ 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုုအပ္ေပမည္၊ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ 
အရာရွိမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အခါတြင္ အထူး 
ျပစ္ဒဏ္မ်ား သက္ေရာက္မႈရွိသည္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားသည္ ေယဘယ်အားျဖင္ ့
ပိုုမိုုႀကီးေလးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အက်ဳိးဆက္ရလဒ္တစ္ခုုအေနႏွင့္ ဤမဝူါဒ၏ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားသည ္
အစိုုးရဆိုုင္ရာမ်ားျဖင္ ့ဆက္ႏြယ္သည့္အခါတြင္ ပိုုမု ိ
တင္းၾကပ္မႈရွိေပမည္ (ဥပမာ အပုိင္း ၆ အား ၾကည့္႐ႈပါ)။ 

 ၅၊ ၃။ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ဥပမာမ်ားတြင ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ 
ပါဝင္ေပသည္ - 
• လာဘ္လာဘတစ္ခုုအား ကမ္းလွမ္းျခင္း  
 
သင္သည္ ေဖာက္သည္ျဖစ္လာႏိုုင္ေျခရွိသူတစ္ဦးထံသုိ႔ 
ပြဲေတာ္ႀကီးတစ္ခုု၏ လက္မွတ္မ်ား ေပးသည္၊ 
အေပးအယူအေနႏွင္ ့ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ႏွင့္ စီးပြားေရး 
ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ၿပိဳင္ဖက္ထက္  စာလွ်င ္
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အား မ်က္ႏွာသာေပးရမည္၊ သိုု႔မဟုုတ ္
၎တိုု႔၏ ေစ်းႏႈန္း  အား ေလ်ာ့ခ်ေပးရမည္ဆိုုေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ 

 
သင္သည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုုင္ရာ ႏွင္ ့
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုမႈဆိုုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိရန္အတြက္ 
ကမ္းလွမ္းမႈအား ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဤသည္မွာ 
ျပစ္မႈေျမာက္ေပသည္။ Brambles အေနႏွင့္လည္း 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟူ၍ သတ္မွတ္ေကာင္း 
သတ္မွတ္ခံရႏိုုင္ေပသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ အဆိုုပါ 
ေပးကမ္းမႈသည္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ အက်ဳိးစီးပြားရရွိရန္အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ေဖာက္သည္ျဖစ္လာႏိုုင္ေျခရွိသူမွ သင့္ ေပးကမ္းမႈအား 
လက္ခံသည့္အတြက္လည္း ျပစ္မႈေျမာက္ေကာင္း 
ေျမာက္ႏိုုင္ေပသည္။ 

 
• လာဘ္လာဘတစ္ခုုအား လက္ခံရယူျခင္း 

 
ပစၥည္းေပးသြင္းသူတစ္ဦးသည္ သင့္တူျဖစ္သူအား 
အလုုပ္ကိုုင္တစ္ခု ေပးသည္၊ သိုု႔ေသာ္ 
အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ 
သင့္ အရွိန္အဝါအား အသံုုးျပဳၿပီး ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔မွ ၎တို႔ႏွင့္ 
ဆက္လက္ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန ္
၎တိုု႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ 

 
ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈအား ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ 
ေပးသြင္းသူအတြက္ ျပစ္မႈေျမာက္ေပသည္။ 
သင္သည္လည္း ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင္ ့ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ 

အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုုအား ရရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ထိုုသိုု႔ျပဳရန္ သေဘာတူညီမႈအတြက္ ျပစ္မႈေျမာက္ေပမည။္ 
 
 
• ႏိုင္ငံျခားသား အရာရွိတစ္ဦးထံ လာဘ္ထိုုးျခင္း 

စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခ ုလွ်င္ျမန္စြာ 
 

ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ သင္သည္ ႏိုုင္ငံျခားသား 
အရာရွိတစ္ဦးထံသုိ႔ ေပးေခ်မႈတစ္ခုုျပဳ၍ စီးပြားေရး 
လုုပ္ငန္းအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္ (ဥပမာ 
လုိင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု စီစဥ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  
အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းျခင္း)။ 
 
ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ခုုအား ျပဳလုုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ 
သင္သည္ ႏိုုင္ငံျခားသား လူထုုအရာရွိတစ္ဦးထံ လာဘ္ထိုုးျခင္း 
ျပစ္မႈအား က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ 
Brambles အတြက္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ 
အက်ဳိးစီးပြားရရွိရန ္
ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Brambles 
အေနႏွင့္လည္း ျပစ္မႈတစ္ခုုအား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု 
သတ္မွတ္ျခင္း ခံေကာင္းခံရႏိုုင္ေပသည္။ 
 
ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံမ ွအစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးထံ 
လာဘ္ထိုုးျခင္းသည္ ေဒသခံ ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း 
ျဖစ္႐ံုုမက အျခားေသာ ႏိုုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားအားလည္း 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအျဖစ ္ရလဒ္ထြက္ေပၚလာႏိုုင္ေပသည္။ 
ဥပမာဆိုုရလွ်င ္ႏိုုင္ငံျခားသား အရာရွိတစ္ဦးထံ 
လာဘ္ေပးျခင္းသည္ USA ၊ UK ၊ ဥေရာပသမၼဂၢ သိုု႔မဟုုတ္ 
ၾသစေၾတးလ် ဥပေဒမ်ား အစရွိသည္တိုု႔အား တစ္ခ ုသိုု႔မဟုုတ္ 
တစ္ခုုထက္မကေသာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအျဖစ ္ရလဒ္ 
ထြက္ေပၚႏိုုင္ေပသည္။ ဤဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၏ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားအျဖစ ္အက်ဳိးဆက္ ဒဏ္ေငြ႐ိုုက္ခံရျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံရျခင္းအထိ ရွိႏိုုင္ၿပီး၊ ထိုု႔ျပင ္Brambles 
ကိုုသာမက ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုုး၏ နာမည္ဂုုဏ္သတင္း ကိုုပါ 
အပ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္ေပသည။္ 



၅၉ 
	

 
ေငြမ်ား တိုုက္႐ိုုက္ ေပးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ လက္ေဆာင္ ပ႑ာမ်ား 
အလြန္အက်ဴးေပးျခင္း အစရွိသည္တိုု႔အျပင္ 
လာဘ္ထိုုးျခင္းဆိုုင္ရာ အျခားေသာ ဥပမာမ်ားတြင္ 
အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦး သိုု႔မဟုုတ ္
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္တစ္ဦး၏လမ္းၫႊန္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္အတြက္ ျပဳလုုပ္သည့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအရာမ်ား ပါဝင္ေပသည-္ (က) လြန္ကဲေသာ 
အပန္းေျဖခရီးပုိ႔ေဆာင္မႈ၊ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးမႈ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ လြန္က်ဴစြာ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈမ်ား၊ (ခ) 
ႏိုုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕၊  လႈံ႕ေဆာ္မႈ သိုု႔မဟုုတ္  လႈံ႕ေဆာ္မႈအရာရွိ 
မွန္သမွ်သိုု႔ ထည့္ဝင္ပါဝင္မႈမ်ား၊ 
သိုု႔မွမဟုုတ္ (ဂ) အလွဴေပးကမ္းထည့္ဝင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ကမကထျပဳမႈမ်ား။ 
 

 ၅၊ ၄။ အက်ဳးိစီးပြားဆိုုင္ရာ ပဋိပကၡျဖစမ္ႈမ်ားအား 
ေရွာင္ရွားျခင္း 
 
အကယ္၍ အလုုပ္သမားမ်ားထံတြင ္အထူးသျဖင့္ 
ကြန္ထရက္ခ်ဳပ္ဆိုုမႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေနသည့္ 
အက်ဳိးစီးပြားဆိုုင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားရွိေနခဲ့လွ်င ္
၎တိုု႔အေနျဖင့္ လာဘ္စားမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကု ိ
ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုုင္သည္ ့အေနအထားတြင္ ၎တိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ 
ေရာက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ဤပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားသည္ 
အလုုပ္သမား၏ 
မိမိကိုုယ္ပိုုင္ အက်ိဳးစီးပြား ႏငွ္ ့Brambles ၏ 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအၾကား ေဝခြဲမရ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္အခါ 
မ်ဳိးတြင ္
ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။ ပဋိပကၡတစ္ခ ုထြက္ေပၚေကာင္း 
ထြက္ေပၚလာႏိုုင္သည့္ နယ္ပယ္ဧရိယာ ဥပမာမ်ားတြင္ 
တိုုက္႐ိုုက္ျဖစ္ေစ (ဥပမာ အဆိုုပါအလုုပ္သမားသည္ ကြန္ထရက္ 
စာခ်ဳပ္တစ္ခုုမ ွ
တစ္ဖက္ပါတီတစ္ဦးျဖစ္ေနလွ်င)္ သုိ႔မဟုတ္  
သြယ္ဝိုကု္၍ျဖစ္ေစ (ဥပမာ အဆုိပါအလုပ္သမားသည္  
အစုုရွယ္ယာ ပိုုင္ဆိုုင္မႈနည္းလမ္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
အလုုပ္သမားျဖင့္ ေဆြမ်ဳးနီးစပ္တစ္ဦးမွ၊ သိုု႔မွမဟုုတ ္
တစ္ဖက္ပါတီတြင္ အက်ိဳးစီးပြားရရွိထားျခင္းအားျဖင္ ့
အလုုပ္သမားအေနျဖင္ ့စာခ်ဳပ္ကြန္ထရက္၏ 
တစ္ဖက္ပါတီမွ အက်ိဳးစီးပြားရယူႏိုုင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္) 
ကြန္ထရက္ခ်ဳပ္ဆိုုမႈတစ္ခုုမွ ကိုုယ္က်ိဳးစီးပြားရယူမႈ၊ 
Brambles ျပင္ပ အလုုပ္ခန္႔အပ္ခံရမႈ၊ Brambles မ ွ
မသိသည့္ လွ်ဳိ႕ဝကွ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ကိုုယ္က်ဳိးလႊဲေျပာင္းမႈျဖင့္ အသံုုးျပဳမႈ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 
ဤမဝူါဒေပၚလစီ အပိုုင္း ၆ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ ့
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ထက္ပို၍ လက္ေဆာင္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဖ်ာ္ျဖည္ေရးမ်ား ရွာေဖြရယူျခင္း သိုု႔မဟုုတ ္လက္ခံျခင္း 
အစရိွသည္တိုု႔ ပါဝင္ေပသည္။ 

ရလဒ္အေနႏွင့္ အလုုပ္သမားမ်ားသည ္အက်ဳိးစီးပြား ဆိုုင္ရာ 
ပဋိပကၡ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနပံုုရသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါ။ တစ္စံုုတစ္ခုုေသာ 
အေျခအေနတစ္ရပ္သည္ ကိုုယ္က်ဳိးစီးပြားဆိုုင္ရာ 
ပဋိပကၡ တစ္ခုုအား ျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္ျခင္းရွ ိမရွိ  
ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္အေနႏွင့္ ေသခ်ာျခင္း မရွိလွ်င ္
လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲရွိ 
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

 
၆။ ခြင့္ျပဳေပးႏိုုင္ေသာ 

ေပးကမ္းမႈမ်ား 

 
 ၆၊ ၁။ အလြန္ပင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္သာလွ်င္၊ 

ထိုု႔ျပင္ သက္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည္ အခါမွသာလွ်င ္
အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ားထသံိုု႔ တန္ဖိုုးတစ္ခုုရွိသည့္ 
အရာအား ေပးကမ္းမႈ ျပဳေကာင္း ျပဳႏိုုင္ေပမည။္ ဤ  
ေပးကမ္းျခင္းအား လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ ုု ထံမွ စာျဖင့္ေရးသား 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရရွ ိၿပီးမွသာလွ်င ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေပမည။္ 
အဆိုုပါ ေပးကမ္းမႈျပဳေကာင္း ျပဳႏိုုင္ေသာ အရာမ်ားတြင္ 
ဇိမ္ခံပစၥည္းမဟုုတ္သည္မ်ား၊ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည္ ့
ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ 
ဧည့္ခံေကြၽးေမြးမႈ၊ ႏွင္ ့မဆိုစေလာက္သာ တန္ဖိုးရွိသည့္ 
လက္ေဆာင္မ်ား ၊ ႏွင္ ့အကယ္၍ တစ္စံုုတစ္ခုုေသာ 
စီးပြားေရးအရ လက္ေဆာင္ပ႑ာတစ္ခုုသည ္
သက္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိဟု ု
သတ္မွတ္ျခင္းခံရလွ်င္ အဆိုုပါ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား 
အစရွိသည္တိုု႔ ပါဝင္ေပသည္။ အဆိုုပါ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ 
ဧည့္ခံေကြၽးေမြးမႈမ်ား၊ မဆိုစေလာက္သာ တန္ဖိုးရွိသည္ ့
လက္ေဆာင္မ်ား ႏွင္ ့အျခားေသာ 
လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားအား အစိုုးရဌာန ဆိုုင္ရာ 
အရာရွိမ်ားထံသိုု႔ ေပးကမ္းမႈ မျပဳလုုပ္သင့္ေပ၊ 
သိုု႔ေသာ္လည္း လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအဖြဲ႔အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ ႀကိဳတင ္
စာျဖင့္ေရးသား ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္အား 
ရရွိေသာအေျခအေနမွလြဲ၍ျဖစ္သည္။ 

 
 ၆၊ ၂။ လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန ္ေပးကမ္းမႈမ်ား 

လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
ေပးကမ္းမႈမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံရပ္ျခား တိုုင္းျပည္တစ္ခုုတြင ္
စီးပြားေရးလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန ္ခြင့္ျပဳခ်က္အား ရယူျခင္း၊ 
ရဲဌာနဆိုုင္ရာ အကာအကြယ္ရယူျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ဗီဇာ၊ 
အေကာက္ခြန္ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ အစိုုးရဆိုုင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား လုုပ္ငန္းစဥ ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အစရွိသည္တိုု႔ကဲ့သိုု႔ေသာ အစိုုးရအရာရွိတစ္ဦးမွ 
ျပဳလုုပ္သည္ ပံုုမွန ္အစိုုးရဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား  
ရရွိေစရန ္



၆၀ 
	

 
သိုု႔မဟုုတ္ ပိုုမိုုလွ်င္ျမန္မႈရွိေစရန္အတြက္ ျပဳလုုပ္ေသာ 
အလြန္ေသးငယ္သည့္ တရားဝင္မဟုုတ္ေသာ 
ေပးကမ္းမႈမ်ားျဖစ္သည။္ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔ 
လုုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈျပဳသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္မ ူဤအျခင္းအရာသည္ 
ပံုုမွန္ျဖစ္႐ိုုးျဖစ္စဥ ္ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။  
ေက်းဇူးတုုန္႔ျပန္ျခင္းမ်ားသည ္
ပံမုွန္အားျဖင္ ့စီးပြားေရး မ်က္ႏွာသာေပးမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ငွာ ျပဳလုုပ္သည့္ 
ေပးေခ်မႈမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ တင္းၾကပ္စြာ 
တားျမစ္မႈျပဳထားသည။္ အလုုပ္သမားမ်ားအားလံုုးသည ္
လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
ေပးကမ္းမႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္ေက်းဇူးတု႔ံျပန္ျခင္းမ်ား 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ထံ ျပဳလုုပ္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔မွ 
လက္ခံျခင္းသိုု႔ ဦးေဆာင္သြားႏိုုင္သည့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
အႀကံျပဳသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်အား 
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည။္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ 
မည္သည့္ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ျခင္း မ်ားအား ျပဳလုုပ္မည ္သို႔မဟုတ္ 
လက္ခံမည္မဟုုတ္ေပ၊ ထိုု႔ျပင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုုင္း  ၆၊ ၃ တြင ္
ထုုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းထားသည္မ်ားမွလြဲ၍ လုုပ္ငန္း 
အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန ္ေပးကမ္းမႈမ်ားက ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
မျပဳလုုပ္ေပ။ 
 

 ၆၊ ၃။ အလြန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ 
အရာရွိမ်ားထံသို႔ 
လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
ေသးငယ္ေသာ ေပးကမ္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္သည္ကို ု
အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားက ခြင့္ျပဳသည္။ သိုု႔ေသာ္ျငားလည္း 
Brambles အေနျဖင့္မ ူ
လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  ၏ 
ႀကိဳတင္ေရးသား ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား မရွိလွ်င ္
အဆိုုပါ မည္သည့္ ေပးကမ္းမႈမ်ားမွန္သမွ်ကိုုမ ွ
ခြင့္ျပဳမည္မဟုုတ္ေပ။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ 
ခြင့္မျပဳေပးႏိုုင္ေသာ လာဘ္လာဘေပးကမ္းမႈမ်ား ႏွင္ ့
ခြင့္ျပဳေပးထားသည္ ့လုုုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန ္
ေပးကမ္းမႈမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားမ မ်ဥ္းလိုုင္းသည ္
မၾကာခဏ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈျပဳရန္ 
ခက္ခဲတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ 
လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
ေပးကမ္းမႈမ်ားအား လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  ၏ ႀကိဳတင္ 
ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္ရွိၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုုက္ညီမွသာလွ်င ္
ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည-္  

(က) သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ 
  အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ သေဘာမဟုတ္သည့္ 

အစိုုးရဆိုုင္ရာ ပံုုမွန ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ႈ 
ရရွိေစရန ္သိုု႔မဟုုတ္ 
လွ်င္ျမန္၊ျမန္ဆန္မႈရွိေစရန ္
လိုုအပ္ေသာေပးကမ္းမႈ၊ 

(ခ) အျခား က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမရွိသည့္အတြက္ Brambles ၏ 
အေရးႀကီးေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုုင္ရာ 
အက်ဳိးစီးပြားအား ပ်က္စီးမႈမွကာကြယ္ရန ္
လိုုအပ္ေသာေပးကမ္းမႈ၊ 

(ဂ) ပမာဏအားျဖင္ ့အနည္းငယ္သာရွိေသာ 
 ေပးကမ္းမႈ၊ 
(ဃ) သမား႐ုိးက် ဓေလ့ထံုးတမ္းသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ 
 ေပးကမ္းမႈ၊ 
(င) ေဒသ ဆိုင္ရာ ႏွင္ ့အားလံုးေသာ သက္ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒမ်ားလက္ေအာက္တြင္ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ 
ေပးကမ္းမႈ၊ 

(စ)   အဆံုးအျဖတ္ျပဳရန္ မလိုအပ္ေသာ     
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ  
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား လုပ္ေဆာင္သည့္ အဆင့္နိမ့္ 
အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးထံသုိ႔ ျပဳလုုပ္သည့္ ေပးကမ္းမႈ၊ 

(ဆ)  Brambles ထံသုိ႔ အက်ဳိးစီးပြားေပးမည္ဟူေသာ 
ရလဒ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုုပ္ျခင္းမဟုုတ္ေသာ 
ေပးကမ္းမႈ၊ ႏွင္ ့

(ဇ) Brambles ေငြစာရင္းမ်ား ႏွင္ ့မွတ္တမ္းမ်ားအတြင ္
“လုုပ္ငန္းအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
တရားဝင္ေပးကမ္းမႈ” အျဖစ္ မွန္ကန္စြာ 
မွတ္တမ္းေရးသြင္းထားမႈျပဳထားမည့္ ေပးကမ္းမႈ။ 

 
သင့္အေနျဖင့္ သံသယ၊ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
စံုုစမ္းေမးျမန္းလိုုသည္မ်ား တစ္စံုုတစ္ရာရွိသည္ဆိုုလွ်င ္
လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ ထံသုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  
 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ႁခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ားတြင္ 
အလုုပ္သမားမ်ားအေနျဖင္ ့မိမိတိုု႔၏ ပုုဂၢိဳလ္ေရးဆိုုင္ရာ 
လံုုၿခံဳေရး သိုု႔မဟုုတ္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာအား ၿခိမ္းေျခာက္ေကာင္း 
ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္၊ ထိုု႔ျပင္ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ 
က်ိဳးေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ သိုု႔မဟုုတ ္ဥပေဒအရ 
တရားမဝင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ ပိုုမု ိ
လံုုၿခံဳမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုုသိုု႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုုင္ျခင္းမရသည္ ့
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မိမိတိုု႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရတတ္သည္။



၆၁ 
	

 
ထိုုသိုု႔ျဖစ္ေပၚပါက တစ္ခါတစ္ရံ 
အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုုးရ ဌာနဆိုုင္ရာ 
အရာရွိမ်ားထ ံေပးကမ္မႈျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင္ ့အဆိုုပါ 
အတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားအား ဖယ္ရွားႏိုုင္သည္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ ၿခမ္းေျခာက္မႈအား ေလ်ာ့ပါးေစႏိုုင္သည။္ 
ဤသိုု႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မ ူေပးကမ္းမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေပသည္။ အကယ္၍ 
အလုုပ္သမားမ်ားအေနျဖင္ ့အဆိုုပါ ေပးကမ္းမႈအား 
ျပဳလုုပ္ခဲ့လွ်င္ မိမိတိုု႔ အတြက္ လံုုျခံဳသည့္ 
ေနရာသိုု႔ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင ္နက္ မိမိတိုု႔၏ 
မန္ေနဂ်ာထံသိုု႔ အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳသင့္ၿပီး၊ 
ေပးကမ္းမႈျပဳလုုပ္ ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း 
အေသးစိတ္အား မွတ္တမ္းျပဳ၊ ထိန္းသိမ္းထား ရမည။္ 

 
 ၆၊ ၄။ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား ႏွင္ ့ပ်ဴငွာဧည္ျဝတ္ျပဳမႈမ်ား။  
 အကယ္၍ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ကုုမၸဏီ 

ပံုုရိပ္အားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစရန္၊ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား 
ႏွင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား တင္ဆက္ျပသရန္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားအား ထူေထာင္ ထိန္းသိမ္းရန ္
ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ဤမဝူါဒသည္ ွ တတိယ 
ပါတီအဖြဲ႕မ်ားထသံိုု႔ သိုု႔မဟုုတ္ ထံမွ သာမန္၊ 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည္၊့ ထိုု႔ျပင္ ဆီေလ်ာ္ကိုုက္ညီသည့္ 
ပ်ဴငွာဧည္ဝ့တ္ျပဳမႈ (ရယူုျခင္း ႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္း) ကုိ 
တားျမစ္ထားျခင္း မရွိေပ။  

 
 ၆၊ ၅။ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အလုုပ္သမားမ်ားအား ဤမဝူါဒ ႏွင္ ့အျခားေသာ 

သက္ဆိုုင္ရာ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား 
ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ပ်ဴငွာဧည္ဝ့တ္ျပဳမႈမ်ား ဆိုုင္ရာ 
မဝူါဒေပၚလစီမ်ားႏွင့္အညီ ကိုုက္ညီမႈရွိသည္ ့
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေတာ္ေသာ၊ အခ်ိဳးက်ေသာ၊ 
မွ်တမွန္ကန္မႈရွိေသာ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္
ပ်ဴငွာဧည္ဝ့တ္ျပဳမႈမ်ားကိုုသာလွ်င ္ေပးကမ္း သိုု႔မဟုုတ္ 
လက္ခံရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ 

 
 ၆၊ ၆။ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားအား လက္ခံရရွိမည္၊ 

သိုု႔မဟုုတ္ ေပးထားေသာ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ 
အက်ဳိးျမတ္ခံစားခြင့္အား ခ်ီးျမႇင့္မည္ဆိုုေသာ ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ 
လက္ေဆာင္ပ႑ာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ပ်ဴငွာဧည္ဝ့တ္ျပဳမႈမ်ား ေပးကမ္းျခင္းကို ု
တားျမစ္ထားသည္။ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အလုုပ္သမားမ်ားသည ္
လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား ေတာင္းဆိုုရယူမႈ မျပဳႏိုုင္ေပ။ 
စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးအား ပ်ိဳးေထာင္ သိုု႔မဟုုတ ္
တိုုးျမႇင့္ရန္ဆိုုေသာ တစ္ခုုတည္းေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္္ ထိုု႔ျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုုင္း  
 ၆၊ ၉ မွ ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ျဖစ္ေသာ၊ 
မၾကာခဏမဟုုတ္သည့္ လက္ေဆာင္ေပးကမ္းမႈမ်ားကိုုသာလွ်င ္
လက္ခံေကာင္း လက္ခံခြင့္ရွိေပမည္။ 

 
၆၊ ၇။ သိုု႔ေသာ္လည္း ဝယ္ယူသူ သိုု႔မဟုုတ္ ေပးသြင္းသူမွ 

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ 
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသည့္လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ 
ခ ုသိုု႔မဟုုတ္ ကြန္ထရက္ဆိုုင္ရာ 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသုိ႔ ဦးတည္ေနသည့္ကာလ၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ ထိုုသိုု႔ေသာ ကာလမ်ားအတြင္း 
တန္ဖိုုးမည္မွ်ပင္ျဖစ္ပါေစ အဆိုုပါ ဝယ္ယူသူမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ ေပးသြင္းသူမ်ားထံသုိ႔ သို႔မဟုတ္ 
ေပးသြင္းသူမ်ားထံမ ွမည္သည့္ ပ်ဴငွာဧည္ဝ့တ္ျပဳမႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ လက္ေဆာင္မ်ားကိုုမွ် ေပးကမ္းျခင္းမျပဳရေပ 
သိုု႔မဟုုတ္ လက္မခံရေပ။ အကယ္၍ 
အလုုပ္သမားမ်ားအေနျဖင္ ့မိမိတိုု႔သည္ 
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသည့္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုုသိုု႔ 
ဦးတည္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိေနျခင္းရွိ၊မရွိ 

ေသခ်ာ မသိရွိလွ်င ္စည္းကမ္းလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 
အရာရွိခ်ဳပ ္
သိုု႔မဟုုတ္ လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးထံ 
ဆက္သြယ္မႈ ျပဳပါ။ 

 
 ၆၊ ၈။ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  ၏ 

ႀကိဳတင္ ေရသား ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲ 
အလုုပ္သမားမ်ားသည္ အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ 
အရာရွိတစ္ဦးထံသုိ႔ သိုု႔မဟုုတ္ ကိုုယ္စား 
ပ်ဴငွာဧည္ဝ့တ္ျပဳမႈ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ေဆာင္ပ႑ာ 
တစ္စံုုတစ္ရာမွ်ကိုုမွ် ေပးကမ္းျခင္း သိုု႔မဟုုတ ္လက္ခံျခင္း 
မျပဳရေပ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔အား “အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ 
အရာရွိမ်ား” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္- 
• အစိုုးရ၊ ဌာနဆိုုင္ရာ၊ ေအဂ်င္စီ၊ ဗ်ဴ႐ိုု၊ အာဏာပိုုင္၊ 

ကိုုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ သိုု႔မဟုုတ္ လူထု ႏုငိ္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း 
အစရွိသည္တိုု႔မွန္သမွ်၏ အရာရွိမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 

• အစိုုးရ ကိုုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ ့ 
 ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 

• အစိုုးရမ ွပိုုင္ဆိုုင္ေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ ွဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင္ ့

• ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား။ 
 
၆၊၉ တန္ဖိုုး €75 ေက်ာ္လြန္သည့္ တန္ဖုိးရွိေသာ သိုု႔မဟုုတ္ 

ထိုုအလားတူ ပမာဏ ရွိသည့္ ေဒသခံေငြေၾကးတန္ဖိုုးျဖင္ ့
အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိမဟုုတ္ေသာ တတိယ ပါတီအဖြဲ႕ထံသုိ႔ 
မိမိတိုု႔၏ လိုုင္းမန္ေနဂ်ာ 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား 
လက္ခံရယူျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေပးကမ္းျခင္းမ်ား ကို ု
အလုုပ္သမားမ်ားအေနျဖင္ ့မျပဳရေပ၊ ထိုု႔ျပင ္
စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား ပ်ိဳးေထာင္ရန ္
သိုု႔မဟုုတ္ ျမင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
တစ္ခုုတည္းအတြက္သာလွ်င္ ျပဳလုုပ္ေၾကာင္း 



၆၂ 
	

 
ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည။္  €250 သို႔မဟုတ္ 
ေဒသခံသံုးေငြေၾကးျဖင့္ အလားတူတန္ဖိုး 
ထက္ေၾကာ္လြန္သည့္လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားသည္  
လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  ၏ 
ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္အား လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
 ၆၊ ၁ဝ။ အပိုုင္း ၉ တြင ္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ကြၽႏ္ုုပ္တုုိ႔၏ 

အလုုပ္သမားမ်ား ႏွင္ ့ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ကိုုယ္စား 
အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္ေပးသည့္ အျခားေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္
ေပးကမ္းမႈျပဳေသာ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ 
လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ပ်ဴငွာဧည္ဝ့တ္ျပဳမႈမ်ား 
မွန္သမွ်ကိုု 

 (သက္ဆုိင္ရာ ေနရာ၊ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါ 
အပါအဝင္ျဖင့္) ခ်က္ခ်င္း မွန္ကန္တိက်စြာ 
စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းျပဳထားရန ္လိုုအပ္ေပသည္။ အဆိုုပါ 
မွတ္တမ္းမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာမ ွ
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ 

 
 ၇။ လွဴဒါန္းမႈမ်ား 

 
 ၇၊ ၁။ ကြၽႏ္ုုပ္တို႔သည္ ႏိုုင္ငံေရး ပါတ ီ မ်ား၊ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ႏိုုင္ငံေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္သီးပုုဂိၢဳလ္မ်ားထံသိုု႔ 
ထည့္ဝင္ပါဝင္မႈမ်ား မျပဳလုုပ္ေပ။ 

 
 ၈။ သင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 

 
 ၈၊ ၁။ လာဘ္စားမႈ ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုုင္ရာ အျခားေသာ 

ပံုုစံမ်ားအား ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေထာက္လွမ္းမႈ ႏွင္ ့
အစီရင္ခံတင္ျပမႈ အစရွိသည္တိုု႔ အတြက္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ထံ 
အလုုပ္လုုပ္လ်က္ရွိေသာ သူမ်ားအားလံုုး သိုု႔မဟုုတ္ 
ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ သူမ်ားအားလံုုးထံ၌ 
တာဝန္ရွိေပသည္။ အားလံုုးေသာ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ 
ဤမဝူါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈသိုု႔ ဦးတည္ေကာင္း 
ဦးတည္သြားႏိုုင္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ မွန္သမွ်ကိုု 
ေရွာင္ရွားရန ္လိုုအပ္ေပသည္။ 

 
 ၈၊ ၂။ အကယ္၍ ဤမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ 

ပဋိပကၡျဖစ္မႈ ရွိသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ အနာဂါတ္တြင္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္သည္ဟုု သင္ ယံုုၾကည္လွ်င္ သိုု႔မဟုုတ္ 
သံသယရွိလွ်င္ သင့္ လိုုင္းမန္ေနဂ်ာ သိုု႔မဟုုတ ္
လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  ထံသုိ႔ 
ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန ္အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 ၈၊ ၃။ ဤမဝူါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ မည္သည္ ့

ဝန္ထမ္းမဆိုုသည္ စည္္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအရ 
အေရးယူခံရမႈႏွင္ ့ေတြ႕ ႀကံဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မွားယြင္းေသာ 
အျပဳအမူအတြက္ အလုုပ္ရပ္ဆိုုင္းခံရမႈ အထိ 
ရလဒ္ထြက္ေပၚႏိုုင္ေပသည္။ 

 ၉။ မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းျခင္း 
 
 ၉၊ ၁။ ကြၽႏုု္ပ္တိုု႔အေနႏွင္ ့ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

မွတ္တမ္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တတိယ 
ပါတီအဖြဲ႕မ်ားထံသုိ႔ ေပးကမ္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းအတြက္ 
စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က ္
သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္မည္မွန္သမွ်ကို ု
ေနရာတက်ျဖစ္ေစရန ္သင့္ေတာ္ေသာ အတြင္းပိုုင္း 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္သည။္ 

 
 ၉၊ ၂။ သင္ေပးကမ္းမႈျပဳသည္မ်ား၊ ႏွင္ ့သင ္

လက္ခံရရွိသည္မ်ားျဖစ္ေသာ ပ်ဴငွာဧည္ဝ့တ္ျပဳမႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္
လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးကို သင့္အေနျဖင္ ့
စာျဖင့္ေရးသားမွတ္တမ္းျပဳထားရမည္ျဖစ္သည။္ 
ဤမွတ္တမ္းမ်ားသည္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  မ ွၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ျဖစ္သည္။ 

 
 ၉၊ ၃။ တတိယ ပါတီအဖြဲ႕မ်ားထံသုိ႔ က်သင့္သည့္ 

ပ်ဴငွာဧည္ဝ့တ္ျပဳမႈမ်ား၊ လက္ေဆာင ္ပ႑ာမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္
က်သင့္စရိတ္မ်ားႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္သည့္ အားလံုုးေသာ 
ကုုန္က်စရိတ္ အဆိုုျပဳခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုုင္ရာ 
ကုုန္က်စရိတ္ မူဝါဒႏွင့္အညီ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အထူးသျဖင့္ သံုုးစြဲမႈျပဳရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား 
မွတ္တမ္းျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 ၉၊ ၄။ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ႏွင္ ့စီးပြားေရး 

အဆက္အသြယ္မ်ား အစရွိသည္တိုု႔ကဲ့သိုု႔ေသာ 
တတိယပါတီအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသိုု႔ဆက္ႏြယ္သည့္ 
ေငြစာရင္းမ်ား၊ ပိုု႔ကုုန္စာရင္းမ်ား ႏွင္ ့အျခားေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားအားလံုုးကို ု
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ၾကပ္မတ္တိက်စြာ ႏွင့္ 
ၿပီးျပည့္စံုုစြာ ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ 
မမွန္မကန္ေသာ ေပးကမ္းမႈမ်ားအား ဖုုံးအုုပ္ရန ္
သိုု႔မဟုုတ္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
“မွတ္တမ္းစာအုုပ ္မသြင္းေသာ” ေငြစာရင္းမ်ား မရွိရေပ၊ 
ထိုု႔ျပင္  ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုုေငြမ်ားအား 
ဤမဝူါဒေပၚလစီမွ တားျမစ္ထားသည္မ်ားကု ိ
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အသံုုးျပဳျခင္းမ်ိဳး မျပဳရေပ။ 

 
 ၁ဝ။ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုုအား မည္သုိ႔ 

တင္ျပေဆာင္ရြက္မႈျပဳရမည္န
ည္း။ 

 
 ၁ဝ၊ ၁။ မမွန္မကန္ျပဳက်င့္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ ဤမဝူါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 

သို႔မဟုတ္ မသမာမႈ ဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
သံသယဝင္မႈမ်ား မွန္သမွ်ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ျဖစ္ႏိုုင္သမွ် အေစာဆံုုးအေျခအေနတြင ္
တင္ျပေဆာင္ရြက္ရန္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
တိုုက္တြန္းအားေပးလိုုပါသည။္ 



၆၃ 
	

 
 ၁ဝ၊ ၂။ အကယ္၍ တစ္စံုုတစ္ရာေသာ အျပဳအမူသည္ 

လာဘ္စားျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတြင ္
ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္းရွိ၊မရွိ သင့္အေနျဖင္ 
ေသခ်ာျခင္းမရွိလွ်င ္သိုု႔မွမဟုုတ္ သင့္တြင္ အျခားေသာ 
စံုုစမ္းေမးျမန္း လိုုသည္မ်ား ရွိလွ်င ္သင့္ လိုုင္းမန္ေနဂ်ာ 
ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  ထံသုိ႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္မႈ 
ျပဳသင့္ေပသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာအေနႏွင္ ့သင္မွ 
၎တိုု႔ျဖင့္ စကားေျပာဆိုုရမည္ကိုု သက္ေတာင့္ 
သက္သာျဖစ္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
ထုုိသိုု႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ စိုုးရိမ္ပူပန္ ေနသည္ဆိုုလွ်င္ 
သက္ဆိုုင္ရာ Silent Whistle (တိတ္ဆိတ္ေသာ ဝီစီသံ) 
သိုု႔မဟုုတ္ Speaking Up (ရဲဝံယ့ံုုၾကည္မႈရွိစြာ ေျပာဆုိျခင္း)  
ေဟာ့လုိင္း သုိ႔ (သင္ႏွစ္သက္လွ်င္ နာမည္ဝွက္၍) 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳသင့္ေပသည္။ 

 
 ၁၁။ အကယ္၍ သင္သည္ လာဘ္ေပးျခင္း 

သိုု႔မဟုုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၏ 
သားေကာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဆိုုလွ်င္ မည္သုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ 

 
 ၁၁၊ ၁။      သင့္အား တတိယပါတီအဖြဲ႕ထံမွ လာဘ္လာဘ 

ကမ္းလွမ္းခဲ့လွ်င္၊ ထိုုသိုု႔ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုုခဲ့လွ်င္၊ 
ဤအျခင္းအရာသည ္အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္အုန္း 
မည္ဟုုလည္း သံသယျဖစ္မိပါက သိုု႔မဟုုတ္ သင္သည္ 
တရားမဝင္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၏ 
သားေကာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟုု ယံုုၾကည္လွ်င္ 
ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန ္သင့္ လိုုင္းမန္ေနဂ်ာ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  
ထံသုိ႔ ေျပာျပရန ္အေရးႀကီးေပသည္။ 

 

 ၁၂။ ကာကြယ္မႈ 
 
 ၁၂၊ ၁။ လာဘ္လာဘတစ္ခုုအား လက္ခံယူရန္ သိုု႔မဟုုတ္ 

ေပးကမ္းမႈျပဳရန ္ျငင္းဆိုုေသာ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 
စိုုးရိမ္းပူပန္မႈမ်ားအား တင္ျပေဆာင္ရြက္ေသာ သိုု႔မဟုုတ ္
အျခားသူ၏ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူအား 
အစီရင္ခံတင္ျပေသာ အလုုပ္သမားမ်ားသည ္
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိေသာ ဆိုုးရြားသည့္ 
အကိ်ဳးဆက္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စိုုးရိမ္ပူပန္ေလ့ရွိၾကသည္။  ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း  
၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းျဖစ္ေသာ Brambles ၏ 
ရဲဝံ့ယံုုၾကည္မႈရွိစြာေျပာဆိုုျခင္း မဝူါဒတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္အရ ပြင့္လင္းမႈရွိျခင္းကိုု ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ 
တိုုက္တြန္းအားေပးၿပီး၊ ဤမူဝါဒ ေအာက္တြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကု ိတင္ျပေဆာင္ရြက္သည့္ 
မည္သူမဆိုုအား၊ အကယ္၍ ၎တုိ႔ မွားယြင္း၍ 
သံသယဝင္မိသည္ပင္ျဖစ္ပါေစ၊ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔မ ွ
ကူညီပံ့ပိုုးေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 ၁၂၊ ၂။ အလုုပ္သမား တစ္စံုုတစ္ဦးသည္ လာဘ္စားမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တြင ္ပါဝင္ရန ္ျငင္းဆိုုသည့္ 
ရလဒ္ေၾကာင့္၊ သိုု႔မဟုုတ္ သူ/သူမမွ လာဘ္စားမႈ  
သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျပစ္မႈ 
အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနသည္ သိုု႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည္ 
သိုု႔မဟုုတ္ အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္လာႏိုုင္သည္ဟု 
သံသယဝင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
အစီရင္ခံတင္ျပမႈျပဳသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္ခံရမႈ သိုု႔မဟုတ္ 
အႏၱရာယ္ေပးခံရမႈမ်ားကု ိကြၽႏ္ုုပ္တို႔ လံုုးဝ 
သည္းခံမည္မဟုတ္ေပ။ လာဘ္စားမႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတြင ္ပါဝင္ရန ္ျငင္းဆိုုသည့္၊ 
သိုု႔မဟုုတ္ လာဘ္စားမႈ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျပစ္မႈ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနသည္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည္ သိုု႔မဟုုတ္ အနာဂါတ္တြင္ 
ျဖစ္လာႏိုုင္သည္ဟုု သံသယဝင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈျပဳသည့္ အျခားေသာ 
အလုုပ္သမားအေပၚ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္ခံရမႈျပဳသည္ဟုု 
ေတြ႕ရွိရသည့္ အလုုပ္သမား မွန္သမွ်အား သင့္ေတာ္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွစၿပီး 
အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမ ွရပ္ဆိုုင္းပစ္သည္အထိ 
အေရးယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္စားေခ်တံုု႔ျပန္မႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ 
ဆက္ဆံမႈအျပဳအမူတြင္ ျပႆနာ စိုုးရိမ္မႈတစ္ခုုႏွင္ ့
ဆက္ႏြယ္၍ အလုုပ္မွရပ္ဆိုုင္းမႈ၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေရးယူမႈ၊ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ ္အျခားေသာ 
မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမရွိသည္ ့ဆက္ဆံမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 
အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ထိုုသိုု႔ေသာ 
ဆက္ဆံခံရမႈမ်ိဳးကိုု ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည္ဟုု 
ယူဆလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  ထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကားသင့္ေပသည္၊ သိုု႔မဟုုတ္ သင့္ေတာ္ရာ 
Silent Whistle (တိတ္ဆိတ္ေသာ ဝီစီသံ) 
သိုု႔မဟုုတ္ Speaking Up (ရဲဝံယ့ံုုၾကည္မႈရွိစြာ ေျပာဆုိျခင္း)  
ေဟာ့လိုုင္းအား အသံုုးျပဳသင့္ေပသည။္ 

 
 ၁၃။ သင္တန္းေပးျခင္း ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္မႈမ်ား 
 
 ၁၃၊ ၁။ ဤမဝူါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းေပးျခင္းအား အားလံုုးေသာ 

အလုုပ္သမားသစ္မ်ားထံသိုု႔ မိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္း အေနႏွင္ ့ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ရေပမည။္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အခန္းက႑ ႏွင္ ့ရာထူးေနရာသည ္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင္ ့ပိုုမု ိ
ထိေတြ႕ရႏိုုင္ေျခရွိေကာင္းရွိႏိုုင္ေသာ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ 
ဤမဝူါဒေပၚအား မည္သုိ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ 
ထိုု႔ျပင္ လိုုက္နာရမည္ဆိုုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင့္ေတာ္ရာ 
သင္တန္းေပးျခင္းအား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 



၆၄ 
	

 
 ၁၃၊ ၂။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသိုု႔ 

ခ်ဥ္းကပ္မႈအား ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔မွ လံုုးဝသည္းခံမႈမျပဳေၾကာင္းကိုု 
ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ကြန္ထရက္ ခ်ဳပ္ဆိုုထားသူမ်ား ႏွင္ ့
စီးပြားေရးတြဲဖက္စပ္တူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံသိုု႔ 
၎တိုု႔ႏွင့္ ကြၽႏ္ုုပ္တိုု႔ စီးပြားေရး 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္မွအစ  
ထိုု႔ေနာက္မွ သင့္ေတာ္သလိုု၊ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 ၁၄။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ 

သံုးသပ္ျခင္း 
 

 ၁၄၊ ၁။ လာဘ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  သည္ 
ဤမဝူါဒေပၚလစီ၏ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈအား 
ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး၊ ၎၏  သင့္ေတာ္မႈ၊ လံုုေလာက္ျပည့္စံုုမႈ ႏွင္ ့
ထိေရာက္မႈတိုု႔အေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳကာ မူဝါဒ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ပံုုမွန ္
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ထုုတ္ေတြ႕ ရွိထားသည့္ 
တိုုးတက္မႈမ်ားအား ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်ျမန္ျမန ္
ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အတြင္းပိုုင္း 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ ္ႏွင္ ့လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည ္
၎တိုု႔မွ လာဘ္စားမႈ ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအား 
ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစမႈအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ ပံုုမွန ္
စာရင္းစစ္မႈမ်ား ႏွင့္အညီျဖစ္ရမည္။ 

 
 ၁၄၊ ၂။ Brambles ၏ စည္းကမ္းလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ 

အရာရွိသည္ လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  
၏ ဤမဝူါဒအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ၊ ဤမဝူါဒတြင္ 
အဆိုုျပဳထားသည့္ တိုုးတက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ႏွင္ ့ဤမဝူါဒေပၚလစီအား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကု ိBrambles အလုုပ္အမွဴေဆာင္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႕ထံသုိ႔ ပံုုမွန ္
အစီရင္ခံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 ၁၄၊ ၃။ အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) မွတစ္ဆင့္ Brambles 

အလုုပ္အမႈေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႕သည ္Brambles 
ဘုုတ္အဖြဲ႕ထံသုိ႔ ဤမဝူါဒအေပၚ ၎၏ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ 
ႏွင္ ့ဤမဝူါဒအား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကု ိတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ဤမဝူါဒအေပၚ အဆိုုျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
မွန္သမွ်ကိုု ဘုုတ္အဖြဲ႕သိုု႔ အစီရင္ခံသြားေပမည္။ 

 
 ၁၄၊ ၄။ ဤမဝူါဒ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အားလံုုးေသာ 

အလုုပ္သမားမ်ားတြင ္တာဝန္ရွိၿပီး၊ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အႏၱရာယ္ အေျခအေန သိုု႔မဟုုတ္ 
မွားယြင္းေသာအျပဳအမ ူမွန္သမွ်ကိုု ဖြင့္ဟမႈျပဳရန ္ဤမဝူါဒအား 
အသံုုးျပဳၾကေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ 

 ၁၄၊ ၅။ အလုုပ္သမားမ်ားအား ဤမဝူါဒေပၚတြင္ 
မွတ္ခ်က္ျပဳေပးရန ္ႏွင္ ့၎မူဝါဒ တိုုးတက္မႈအတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ား အႀကံျပဳေပးရန ္ဖိတ္ေခၚ  ပါသည။္ 
မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင္ ့
စံုုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအား လာဘ္စားမႈဆိုုင္ရာ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႔ဲ  ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ Brambles 
စည္းကမ္းလိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ ္
ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ 

  



၆၅ 

	
	

လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ၁၅ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
 
သက္ဆုိင္သည့္အတုိင္းအတာ 

ဤလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူဝါဒသည္ Brambles ႏွင့္ ၎၏ အစုစပ္ကုမၸဏီ 
တစ္ခုခ်င္းစီမွ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား 
အားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္။ ၎တုိ႔ အားလံုးသည္ ဤမူဝါဒကုိ လုိက္နာရန္ ႏွင့္ 
Brambles ၏ ကုိယ္စား မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ မူဝါဒႏွင့္အညီ 
လုပ္ကုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည။္ Brambles ႏွင့္ ၎၏ အစုစပ္အုပ္စု 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤမူဝါဒအတြင္းမွ မူမ်ားကုိ လုိက္နာေသာ သုိ႔မဟတု္ 
မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း တူညီေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေသာ  
ဖက္စပလ္ုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ 
တတိယပါတီတုိ႔ျဖင့္လည္း လက္တြဲလုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ လက္တြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ဤ လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ႏွစ္ျမႇပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္သမတ္တည္းက်ေသာ 
Brambles ၏ ကုန္ေပးသြင္းသူ မူဝါဒအား အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ 
ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ တတိယပါတီဝင္မ်ားကုိ 
ေမတၱာရပ္ခံပါသည။္ 

 
မူဝါဒ 

Brambles ၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အည ီ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကု ိေလးစားလုိက္နာျခင္းသည္ Brambles ႏွင္ ့၎၏ 
အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ား သာမက ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေသာ 
လူထုမ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။  Brambles ႏွင္ ့
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အစုစပ္ကုမၸဏီတစ္ခုစီအတြင္း လူအမ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင္ ့
ေလးစားမႈျဖင္ ့တူညီစြာ ျပဳမူဆက္ဆံခံရေစရန ္သာမက ေဒသခံတုိင္းရင္းသား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါး လူစုမ်ားအပါအဝင ္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေဒသခံ 
လူထု အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား ႏွင္ ့လုပ္ေဆာင္ရန ္ေသခ်ာေစျခင္းအျပင ္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္တြင္ ၎တုိ႔၏ အသီးအသီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ 
အေမြအႏွစ္မ်ား ႏွင္ ့႐ုိးရာ အခြင့္အေရးမ်ားကု ိေလးစားျခင္း၊ ၎တုိ႔၏ 
အျမင္မ်ားကု ိထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ၎တုိ႔၏ ရင္တြင္းသံကုိ နားေထာင္ျခင္း 
ႏွင္ ့၎တုိ႔ထံမွ ေလ့လာသင္ယူျခင္း ရွိေစရန ္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
ႏွစ္ျမႇပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည။္  

Brambles ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒသည္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အည ီ
ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္လည္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ 
ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေျခခံက်ေသာ မူမ်ား ႏွင္ ့အခြင့္အေရးမ်ား၊ သာမက 
ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ေသာ လုပ္ငန္း ႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရး 
လမ္းၫႊန္မူမ်ား အတြင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အည ီျဖစ္သည္။ ယင္း အေျခခံမူမ်ားအား 
ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာေၾကာင္း သ႐ုပ္ျပသည့္အေနျဖင့္ Brambles သည္ 
ကုလသမဂၢ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (United National 
Global Compact – UNGC) တြင ္ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမား၊ ပတ္ဝန္းက်င ္ႏွင္ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး က႑တုိ႔တြင္ UNGC ၏ အေျခခံမ ူတစ္ဆယ္ခ်က္ကုိ 
ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

မတူကြဲျပားျခားနားမႈကုိ တန္ဖုိးထားျခင္း 

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ၾကေသာ လူမ်ား၏ မတူကြဲျပားျခားနားမႈကုိ သာမက 
၎တုိ႔ဘက္မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကုိ Brambles 

အေနျဖင္ ့တန္ဖုိးထားပါသည။္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး 
ရရွိေစရန ္အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ ပံုစ ံတစ္စံုတစ္ခုကုိမွ် သည္းခံမည္ မဟုတ္ပါ။ 
လူမ်ဳိး၊ လိင္၊ အသားေရာင္၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ မူရင္းႏုိင္ငံ၊ 
လူ႔အဆင့္အတန္း၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အသက္အရြက္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ 
အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ စိတ္ကုိင္းၫႊတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ဖုိမ ခြဲျခားေရြးထုတ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ 
ကာကြယ္ထားေသာ အျခားအေျခအေန တစ္စံုတစ္ခုအေပၚ အေျခခံကာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သုိ႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမ ွကင္းရွင္းေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကု ိဖန္တီးထိန္းသိမ္းရန ္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

ႏုိင္ငံတုိင္း ႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုခ်င္းစီတြင ္အမ်ားက ႏွစ္သက္ေသာ 
လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေစရန ္Brambles အေနျဖင္ ့ရည္မွန္းပါသည။္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
မရွိဘဲ အရည္အခ်င္း ႏွင္ ့အလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံကာ လုပ္ငန္းအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး လူမ်ားကု ိစုေဆာင္းျခင္း၊ 
အလုပ္ငွားရမ္းျခင္း၊ ခြဲခန႔္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ လုပ္အားခေပးျခင္း ႏွင္ ့
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ လကၡဏာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္အတန္းကုိ ပဓာနမထားဘဲ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပမ ွအလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
အေျခအေန တစ္စံုတစ္ခုတြင္ မေလးမစားျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အျပဳအမူျပဳျခင္း၊ မမွ်မတ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္စားေခ်ျခင္း ပံုစ ံ
တစ္စံုတစ္ရာကုိမွ် သည္းခံခြင့္လႊတ္သြားမည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္း 
တန္ဖုိးထားခ်က္မ်ားအား Brambles အေနျဖင္ ့စြမ္းစြမ္းတမံ 
လုိက္နာေစာင့္ထိန္းသည္ကုိ မတူညီကြဲျပားမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည။္ 

အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈ ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ 

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အည ီBrambles 
အေနျဖင္ ့မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း၌ သာမက 
ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းအတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခုိင္းေစျခင္း၊ 
အေႏွာင္အဖြဲ႕ျပဳ၍ ခုိင္းေစျခင္း၊ ကတိဝန္ခံခ်က္ျဖင့္ ခုိင္းေစျခင္း၊ 
စစ္ေက်းကြၽန္ျပဳျခင္း၊ ေက်းကြၽန္အျဖစ ္ခုိင္းေစျခင္း အပါအဝင္ အတင္းအဓမၼ 
ခုိင္းေစျခင္း ပံုစံအားလံုး သာမက လူကုန္ကူးမႈ  တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား အသံုးခ်ျခင္း 
မျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။ 

အျမတ္ထုတ္ခံရႏုိင္ၿပီး အကာအကြယ္ အကင္းမဲ့ဆံုးေသာ အလုပ္သမား 
အုပ္စုမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိရန္အတြက္ 
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင ္သြားေရာက ္လုပ္ကုိင္ၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
အုပ္စ ုပါဝင္ေၾကာင္း Brambles အေနျဖင္ ့လက္ခံပါသည္။ ဤ အလုပ္သမား 
အတန္းစားကု ိအေကာင္းဆံုး အကာအကြယ္ ေပးရန္အတြက္ Brambles 
အေနျဖင္ ့(၁) ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည ္ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့
တစ္ထပ္တည္း အက်ဳိးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေစျခင္း၊ (၂) 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေကာ္မရွင္ခမ်ား ႏွင္ ့အျခား 
ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကု ိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမ ွမဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီမွ 
အကုန္အက်ခံ ေပးေခ်ျခင္း၊ ႏွင္ ့(၃) မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း 
အေထာက္အထားႏွင့္ အလုပ္ ခန႔္အပ္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွ ိအတည္ျပဳစိစစ္ရန ္
အၾကမ္းဖ်င္း လုိအပ္သည္မွလြဲ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည ္၎တုိ႔၏ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကု ိတင္ျပရန္ မလုိအပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ 
ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

ကေလးအလုပ္သမား အသံုးျပဳျခင္း 

မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္ ့ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း 
ကေလးအလုပ္သမား အသံုးျပဳျခင္းကုိ သည္းခံခြင့္လႊတ္မည္ မဟုတ္ေပ။ 



၆၆ 

	
	

အားအင္သံုးရေသာအလုပ္ၾကမ္း အားလံုး ကုိ အသက္အရြယ္ အလြန္ 
ငယ္ရြယ္လြန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ လုပ္ကုိင္ပါက 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္၊ အျမတ္ထုတ္ခံရႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 
ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္ဟ ုကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ယူဆပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ မသင္မေနရ 
ပညာေရးအား ၿပီးဆံုးရန္ အသက္အရြယ္ ေအာက္ရွိသူ၊ သို႔မဟုတ္ 
ထိုႏိုင္ငံထဲ၌ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ 
အသက္အရြယ္ေအာက္ ရွိသူ မည္သူကိုမဆို ရည္ၫႊန္းၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ 
အၾကီးဆံုုးအသက္ ရွိကေလးမ်ားကိ ုအလုပ္ငွားရမ္းျခင္း မျပဳသည့္အျပင္ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကေလးမ်ားအား အလုပ္ငွားရမ္းေသာ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ တတိယပါတီဝင္မ်ားႏွင့္အတ ူကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
လက္တြဲလုပ္ကုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု 
အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရဖြယ္ရွိခဲ့ပါက 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ရွိသူမ်ားကု ိကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အလုပ္ငွားရမ္းမည ္
မဟုတ္သည့္အျပင္ ယင္း အေျခအေနမ်ဳိးတြင ္ကေလးအလုပ္သမား 
ငွားရမ္းအသံုးျပဳေသာ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တတိယပါတီမ်ားကုိ 

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ သည္းခံသြားမည္ မဟုတ္ပါ။ 

ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား 

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေၾကာင္ ့အက်ဳိးဆက္ခံစားရေသာ 
ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကု ိကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
ေလးစားပါသည။္ 

အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား၊ လုပ္အားခမ်ား ႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား 

ေလာက္ငွဖူလံုစြာ အသက္ရွင္ေနထုိင္သည့္ အဆင့္အတန္း ရွိေစရန ္
လုပ္အားခမ်ားမွာ မရွိမျဖစ ္အေရးပါေၾကာင္းကု ိBrambles အေနျဖင္ ့
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္အားခ၊ 
အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား၊ အခ်ိန္ပု ိႏွင္ ့ခံစားပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား 
အားလံုးကုိ အျပည့္အဝ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ Brambles အေနျဖင္ ့သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္အားခ၊ 
အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား၊ အခ်ိန္ပု ိႏွင္ ့ခံစားခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား 
လုိက္နာက်င့္သံုးေသာ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင္ ့အျခားတတိယပါတီ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္သာ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ 

Brambles အေနျဖင္ ့မိမိ၏ အလုပ္သမား အားလံုးအတြက္ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးရန ္သာမက သက္ဆုိင္ေသာ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ႏွင္ ့က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ႏွင္ ့ကုမၸဏီတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရန ္
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ေနသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ပုိမုိသိရွိလုိပါက Brambles ၏ ေဘးအႏၲရာယ ္လံုးဝ 
ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္း (Zero Harm Charter) ႏွင္ ့
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ 
က်န္းမာေရး ႏွင္ ့ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒတုိ႔ကုိ သာမက 
ေဒသဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင ္က်န္းမာေရး ႏွင္ ့ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး 
မူဝါဒမ်ားကု ိေက်းဇူးျပဳ၍ ေလ့လာပါ။  

ထုိမွ်မက အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႏွင္ ့အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပင္မွ 
အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္ ့လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေသာ 
အျခား အေျခအေနမ်ားမ ွကင္းရွင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ထိန္းသိမ္းရန ္
Brambles အေနျဖင္ ့ႏွစ္ျမႇပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ 
အကာအကြယ္မ်ားကုိ အလုပ္သမားမ်ားအား လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စီစဥ္ေပးၿပီး 
အလုပ္သမား၏ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းရွင္းခြင့္ ႏွင္ ့ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ 
ေလးစားမႈအား ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

လြတ္လပ္စြာသင္းဖြဲ႕ပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္ရွင္ 
ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းပုိင္ခြင့္ 

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အည ီမိမိတုိ႔၏ 
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင္ ့လက္တံု႔ျပန္ျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးခံရျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ စုိးရိမ္ရန္မလုိဘဲ 
အလုပ္သမား သမဂၢတစ္ခုတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၊ သမဂၢဖြဲ႕ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္ရန္ 
ျငင္းဆုိျခင္း စသည့္ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ Brambles အေနျဖင္ ့
ေလးစားသမႈျပဳပါသည။္ အလုပ္သမားမ်ားသည ္တရားဝင ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
ခံထားရေသာ သမဂၢတစ္ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကုိယ္စားျပဳခံရသည့္ 
အေျခအေနတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ လြတ္လက္စြာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင္ ့အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန ္
ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ Brambles အေနျဖင္ ့ယင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ 
ေကာင္းမြန္ေသာ သေဘာျဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ားကု ိေႏြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရန ္
ကတိျပဳပါသည္။ 

Brambles ၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ မူဝါဒအရ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အမွားက်ဴးလြန္မႈတုိ႔ကုိ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 

Brambles သည္ အလုပ္သမား အားလံုးအၾကား ႐ုိးသားပြင့္လင္းစြာ 
ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ တန္ဖုိးထားေလးစားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကု ိ
ဖန္တီးေပးပါသည။္ ဤ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္၌ ေမးခြန္း 
တစ္စံုတစ္ခု ရွိပါက သုိ႔မဟုတ္ ယင္းမူဝါဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ႏုိင္ေျခရွိသည္ ့
အေျခအေနတစ္ရပ္အား သင ္အစီရင္ခံတင္ျပလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏ 
မန္ေနဂ်ာ၊ သင္၏ ေဒသခံ ဝန္ထမ္းေရးရာ ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဥပေဒဆုိင္ရာအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္စံုတစ္ဦးျဖင့္ ေျပာဆုိပါ။ ေဒသခံဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားပါက ဤမူဝါဒအား 
ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟ ုသံသယမ်ားရွိခဲ့ပါက www.brambles.ethicspoint.com 
ဝက္ဘ္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာ တြင ္ဝင္ေရာက္ၿပီး Brambles ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ 
ေဟာ့လုိင္းမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သင္၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အႏံွ႔အျပားတြင္ 
ရွိေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ ပုိစတာမ်ားေပၚတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ သင္၏ 
လုပ္ငန္းတည္ေနရာအတြက္ မွန္ကန္ေသာ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္သုိ႔ 
ေခၚဆုိျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သင ္အစီရင္ခံတင္ျပႏုိင္ပါသည။္  

Brambles ၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ မူဝါဒႏွင့္အည ီဤ လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒအရ 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကုိ တင္ျပေသာ အလုပ္သမား တစ္စံံုတစ္ဦးအား 
လက္တံု႔ျပန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ မဟုတ္ေပ။ 
Brambles အေနျဖင္ ့အလုပ္သမားမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကု ိတံု႔ျပန္ရန္၊ စံုစမ္းရန ္
ႏွင္ ့ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သာမက မူဝါဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက 
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
ျပဳလုပ္သြားရန ္ႏွစ္ျမႇပ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည။္ 
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လုပ္ငန္းစဥဇ္ယား ၁၆ 
အခြန္မူဝါဒ 
 
နိဒါန္း 
 
Brambles တြင ္လုပ္ကုိင္သူ အေယာက္တုိင္း ေလးစားလုိက္နာရန ္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကု ိBrambles ၏ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင ္
ေဖာ္ျပထားၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခြန္မူဝါဒသည္ 
ယင္းက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈရွိသည္။ ဤမူဝါဒကု ိ
Brambles ဘုတ္အဖြဲ႕မွ စိစစ္အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
Brambles အေနျဖင္ ့အခြန္ဥပေဒမ်ားကု ိေလးစားလုိက္နာရန္သာမက 
အခြန္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္ ့ပြင့္လင္းမႈရွိၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရး ရွိေစရန ္အေသအခ်ာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 
အခြန္ဥပေဒမ်ားမွာ ပင္ကုိအားျဖင္ ့႐ႈပ္ေထြးျခင္းေၾကာင့္ Brambles အေနျဖင္ ့
မွန္ကန္သည့္ အခြန္ပမာဏကုိ မွန္ကန္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္ေပးေဆာင္ျခင္း၊ 
သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းသာမက 
အခြန္သက္သာကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အားေပးမႈမ်ား ရွိပါက ၎တုိ႔အား 
ေတာင္းဆုိကာ ဥပေဒမ်ားကု ိလုိက္နာရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ 
အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈကုိ ရယူတည္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ပုိ၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန ္
ကြၽန္ပ္တုိ႔ အားေပးေဆာင္ရြက္ပါသည။္ 
 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဝင္ေငြခြန္မ်ား၊ 
အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမ ွသတ္မွတ္ထားေသာ အေကာက္အခြန္မ်ား၊ 
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္အျခားအခြန္မ်ားကုိလည္း ေပးေဆာင္ပါသည။္ ထုိ႔အျပင္ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အလုပ္သမားခြန္မ်ားကုိသာမက ကုန္ေရာင္းခြန္ႏွင္ ့VAT စသည့္ 
တုိက္႐ုိက္မဟုတ္ေသာ သြယ္ဝုိက္အခြန္မ်ားကုိ ေကာက္ခံျခင္းႏွင္ ့
ေပးေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကုိလုပ္ေဆာင္ပါသည။္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေကာက္ခံေပးေဆာင္ေသာ 
အခြန္မ်ားသည ္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးကု ိ
သိသိသာသာ အက်ဳိးျပဳလ်က္ေနပါသည။္ 
 
ေအာက္ပါမူမ်ားကု ိေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳကာ လုပ္ငန္းကုိကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
ႏွစ္ျမႇပ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည ္- 
 
၁။ အခြန္ဆုိင္ရာ ေဘးႏၲရာယ္စီမံခန႔္ခြဲေရး ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
ဖြဲ႕စည္းမႈစနစ ္
 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုမၸဏီတြင္း ကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ Brambles ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္ကု ိ
လုိက္နာက်င့္သံုးပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အခြန္ဆုိင္ရာေဘးႏၲရာယ္မ်ားကု ိ
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းသာမက ၎တုိ႔အား 
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ တာဝန္ခံျခင္းစသည္က့ိစၥတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
ေအာက္ပါေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအေပၚ ကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအပါအဝင ္
ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန႔္ခြဲေရးနည္းစနစ္မ်ားကု ိကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
အေကာင္အတည္ေဖာ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္ - 
 

• လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားဆုိသည္မွာ - အခြန္ကိစၥမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈႏွင္ ့အေရာင္းအဝယ္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ကိစၥတုိ႔အား 
ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ 
ဆုိလုိသည္သာမက ခံယူထားေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ားကု ိ
ေထာက္ခံရန ္ျပည့္စံုစြာမွတ္တမ္းတင္မႈမရွိသည့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္အပါအဝင ္ႀကီးမားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကု ိ
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
အားနည္းျခင္းစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကု ိ
အဓိကကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင ္Group Tax အပါအဝင္ 
အဓိကက်ေသာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားမ ွ
အတည္ျပဳခ်က္ဆုိင္ရာ နည္းစနစ္ႏွင့္အည ီ
တရားဝင္လက္မွတ္ထုိးအတည္ျပဳျခင္း ပါဝင္သည။္ 

• ဥပေဒလုိက္နာမႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ ္ဆုိသည္မွာ - 

အခြန္ျပန္တမ္းမ်ားတင္ျပရန ္အခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
မမွန္ကန္ျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္သည္။ ထိုေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကု ိ
အဓိကကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင ္အခြန္ျပန္တမ္းမ်ား တင္ျပျခင္းကုိ 
ဗဟုိကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မွတ္သားျခင္း 
(database) ႏွင္ ့ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပန္တမ္းမ်ားကု ိျဖည့္သြင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ျပင္ပစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မ်ားအား 
ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

• အခြန္စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ ္ဆုိသည္မွာ - 
သက္ဆုိင္ေသာ စာရင္းအင္းစံႏႈန္းမ်ားတြင ္
သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ ေငြေၾကးရွင္းတမ္းကုိ 
အေရးႀကီးေသာအေျခခံအမွားမ်ားႏွင္ ့ထုတ္ျပန္မိျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္သည္။ ထုိ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိ ုအဓိကကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင ္
ေငြရွင္းတမ္းျဖည့္သြင္းသူမ်ားအား အခြန္စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေပးျခင္းသာမက အေရးႀကီးေသာ 
အခြန္စာရင္းလက္က်န္မ်ားကု ိGroup Tax မ ွျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း 
ႏွင္ ့အတည္ျပဳျခင္းစသည္တုိ႔ ပါဝင္သည။္ 

• ျပင္ပေဘးအႏၲရာယ္ႏွင္ ့စီမံခန႔္ခြဲေရးဆုိင္ရာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိသည္မွာ - ဥပေဒအသစ္မ်ားႏွင္ ့
အခြန္ကိစၥစီမံခန႔္ခြဲေရး ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည။္ ထုိ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကု ိအဓိက 
ကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင ္မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒမ်ား ႏွင္ ့
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကု ိေနရာတက်ရွိေစျခင္း၊ ၎တုိ႔အား 
ကမၻာအႏံွ႔လုိက္နာက်င့္သံုးေစၿပီး တစ္သမတ္တည္း အသံုးျပဳျခင္းႏွင္ ့
လုပ္ငန္းကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းကုိ မွန္ကန္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ အခြန္အသင္းတြင္ 
လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင္ ့အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွိမရွ ိ
ေသခ်ာစိစစ္ျခင္းစသည္တုိ႔ ပါဝင္သည။္ 

 
အေျခခံအေရးႀကီး  ေသာ အခြန္ကိစၥမ်ားႏွင္ ့ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကု ိသတိျပဳမိပါက 
Brambles စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ီႏွင္ ့Brambles ဘုတ္အဖြဲ႕ထံ 
အစီရင္ခံတင္ျပေလ့ရွိသည္။ 
 
၂။ Brambles အေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕လာပါက ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ 
အသင့္ျပင္ထားေသာ အခြန္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္အဆင့္ 
 
Brambles အေနျဖင္ ့စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးထြားတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ 
ရရွိေစရန ္အဆုိပါ အခြန္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာစီမံခန႔္ခြဲေျဖရွင္းျခင္းမွာ အေရးႀကီးေသာ 
အရာျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဘးအႏၲရာယ ္
ထိေရာက္စြာ စီမံခန႔္ခြဲေရးကုိ လုပ္ငန္းအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည။္ အခြန္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
ကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီတြင္း 
ကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကု ိစီစဥ္ထည့္သြင္းထားၿပီး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္သာမက ယင္းစနစ္မ်ားကု ိဘုတ္အဖြဲ႕မွ 
စိစစ္သံုးသပ္ေလ့ရွိသည္။ 
 
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည ္လက္ခံႏုိင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္အဆင့္မ်ားအေပၚ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ - 
 

• အသံုးျပဳေနက်ျဖစ္ေသာ နည္းစနစ္ကုိအသံုးျပဳကာ 
တစ္သမတ္တည္းရွိေသာပံုစံျဖင့္ အခြန္အပါအဝင ္
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိေဖာထ္ုတ္ျခင္း၊ 
ပုိင္းျခားစိစစ္ျခင္းႏွင္ ့အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

• ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခါ အခြန္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္မႈကု ိအဓိကထားစဥ္စားရမည္ ့
အခ်က္အျဖစ ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ႏွင္ ့

• ေဘးအႏၲရာယ္အဆင့္ႏွင္ ့အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အတည္ျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အည ီ
အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ားအတြက ္အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရး သုိ႔မဟုတ္ 
ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူျခင္



၆၈ 

	
	 	

၃။ အခြန္ဆုိင္ရာနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္အစီအစဥ္ 
 
လုပ္ငန္းအားလံုးကု ိ၎တုိ႔တည္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အည ီလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ Brambles 
လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည။္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခြန္ဆုိင္ရာ 
နည္းဗ်ဴဟာႏွင္ ့အစီအစဥ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနည္းဗ်ဴဟာကု ိ
အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈကု ိ
ပံုရိပ္ထင္ေစပါသည။္ ေဘးအႏၲရာယ္အဆင့္ႏွင္ ့အေရးႀကီးေသာ 
ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ားကု ိ
အတည္ျပဳရန္ Brambles ဘုတ္အဖြဲ႕၊ အလုုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) ၊ 
ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ ္(CFO) ႏွင္ ့ကုန္သြယ္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာ၊ 
ဘ႑ာေရး ႏွင္ ့စာရင္းအင္းလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ေသာ Brambles 
အစုစပ္ကုမၸဏီ (Brambles Group) ႏွင့္သက္ဆုိင္သူ အသီးသီးတုိ႔သည္ 
အတည္ျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အည ီပူေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည။္ 
 
မေသခ်ာမေရရာမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ 
ေဘးႏၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္သာမက သက္ဆုိင္ေသာ အခြန္ဥပေဒမ်ားကု ိ
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းပါသည။္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ 
ေထာက္ခံရန္ဥပမာအားျဖင္ ့အခြန္အာဏာပုိင္မ်ားထံမ ွ
ႀကိဳတင္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း ႏွင္ ့ကုမၸဏီျပင္ပမွ 
အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ားတြင ္
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတိက်ေသခ်ာမႈရွိေစရန ္ဦးစြာေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
သတ္မွတ္ဥပေဒမ်ားမွာ တိက်ေသခ်မႈမရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႐ႈပ္ေထြးပါက 
အခြန္အာဏာပုိင္မ်ားထံမ ွသေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီျပင္ပမွ 
အၾကံဉာဏ္မ်ားရယူျခင္း နည္းလမ္းျဖင္ ့လုပ္ငန္းတိက်ေသခ်ာမႈ ရွိေစရန္လည္း 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတ ူတစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ဖိအားမေပးဘဲ 
မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အက်ဳိးကုိသာ ဦးတည္ကာ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ားကု ိOECD 
မူမ်ားႏွင့္အည ီလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
 
၄။ အခြန္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆံဆံသည့္ ပံုစံ 
 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္ ့
အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈကု ိအေျခခံေသာ 
လုပ္ငန္း ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကု ိတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင္ ့ထိန္းသိမ္းရန ္
လုပ္ေဆာင္ပါသည။္ Brambles အေနျဖင္ ့ႏုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီမ ွအခြန္ဆုိင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားကု ိေလးစားလုိက္နာမႈ ရွိေသာ္လည္း ခြၽတ္ယြင္းခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ 
ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက အခြန္အာဏာပုိင္မ်ားအား မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
အသိေပးတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
သေဘာတူညီမႈႏွင့္ တိက်ေသခ်ာမႈကု ိဦးစြာရရွိေစရန ္ႏွင္ ့အျငင္းပြားမႈမ်ားကု ိ
ေျဖရွင္းရန ္ျဖစ္ႏုိင္ပါက ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ 
 
အကယ္၍ အေျခခံႀကီးမားေသာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ 
အခြန္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္ ့သေဘာတူညီမႈ ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ကုမၸဏီ၏ 
ရပ္တည္ခ်က္မွာ မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါက ယင္းျပႆနာကုိ 
တရားဥပေဒအရ အမႈဖြင့္ရင္ဆုိင္ရန ္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အသင့္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 
 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အခြန္ဥပေဒမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္း ႏွင္ ့ 
အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ့
အစုိးရဌာနမ်ဳိးစံုတုိ႔ႏွင့္အတ ူတုိက္႐ုိက္သုိ႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ေရး 
အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ေစ အျခားတူညီေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ 
သင့္ေလ်ာ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုနည္းစနစ္မွာ ေဘးအႏၲရာယ ္နည္းပါေၾကာင္း 
ၾသစေၾတးလ် အေကာက္အခြန္ဦးစီး႐ံုး (Australian Taxation Office) ႏွင္ ့
မိဘုရားျမတ္၏ အခြန္ဘ႑ာ ႏွင္ ့အခြန္ေတာ္႐ံုး (Her Majesty’s Revenue and 
Customs) တုိ႔မွ အေထာက္အထားအားျဖင္ ့
အသိအမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


