က်င့္ဝတ္
စည္းမ််္းစည္းကမ္း

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း င့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတတက္
ေျ

င့္မတ္မန္ကန္ကန္၍

ေျလးစ းသမႈႈ းးမည္ညိုေျသ
ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ းည္မန္းႈ းးိ်က္မ် းသိို
လမ္းိ််ေျည င္းတက္သတ း ိင္း

၂ဝဝ၃ ိိုို စ္ ၾသဂိုတ္လ
{EXT 00087195}

ပင္ညင္ိ်က္

-

ဧျပီလ ၂ဝ၁၇

BRAMBLES
က်င့္ဝတ္ စည္းမ််္းစည္းကမ္း
Brambles လိုပ္ငန္း စည္းမ််္းစည္းကမ္းမ် းအတတင္း အလိုပ္သမ း အ းလံိုးအတတက္ က်င့္ဝတ္ညိုငး
္

င့္ ်ပေျဒညိုငး
္ မူေျဘ င္

BRAMBLES ု႔၏ းည္မန္းိ်က္တ ဝန္ င့္ စံတန္ းို မ် း
BRAMBLES ု႔၏ းည္မန္းိ်က္တ ဝန္မ
•

ပံ့ပိုးဝန္ေျည င္မႈမ် းတတင္ ညန္းသစ္တ်ႈတင္ န္တ်းမႈးေျသ စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္းညိုင္း ေျ းင္းမႈမ် းအ း ကမား ့်် းေျည င္ ေျႈ က္ပံ့ ေျပးသူ တစ္််း

•

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို ဝယ္ယူသူမ် းအ း စတ္တိုင္းက် စ္ေျစးန္အတတက္ ႈူး ိ းေျသ စံတန္ ိုးမ် း ည့္ႈည့္ ေျပး ိုင္းန္အတတ က္ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ ကၽတမ္ းက်င္မူ အးင္းအ မစ္မ် းကို အသံိုး ပစးန္

•

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို လူႈိုမ် း င့္ မမတိုို႔၏ စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း အ စ္သ း တိုိမတစ္ညင့္ သ လတန္ေျသ အစိုးင္ စံတန္ ိုး အ း န္တ်းးန္

စ္လ းန္

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို းည္မန္းိ်က္တ ဝန္ အတိုင္းလိုပ္ေျည င္သတ းးန္ အတတက္ Brambles အလိုပ္သမ းမ် းအ းလံိုးု႔၏ လိုပ္ေျည င္မႈမ် းအ း
ေဝမ်ႈ းေျသ တန္း ိုးမ် း င့္ လမ္းညန္မႈ ေျပးသတ းးမည္•

အး း တိုင္းသည္ ေျ

•

ေျအ င္ မင္မႈအတတက္ ကၽတ ္ိုပ္တိုိ စတ္ႈ က္သန္ ပင္း ပမႈ းပတသည္

•

ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈံ မတူည်ကတည ပ းမႈံ လူႈို င့္ အသင္း အ အတည စတ္

•

ညန္းသစ္တ်ႈတင္ န္တ်းမႈးေျသ အေျလ့အႈ အေျပေ ကၽတ ္ိုပ္တိုိ ယံိုၾကည္သည္

•

လူမႈအသိုင္း အဝိုင္း င့္ ပတ္ဝန္းက်င္အ း ေျ

က္သ ည္မ် း င့္ စတင္ပတသည္

တ္မ် း ႈ းးးန္ ကၽတ ္ိုပ္တိုိ ကတကဝတ္ျ ပစပတသည္

င့္မတ္မန္ကန္ကန္၍ ေျလးစ းသမႈ င့္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ အစ်္ ညက္ညံ ပစမူသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

းည္မန္းႈ းးိ်က္အ း ေျအ င္ မင္းယူ ိုင္းန္ င့္ စံတန္ ိုးသတ္မ တ္ိ်က္မ် း င့္အ ည် ေျည င္းတက္ ိုင္းန္ Brambles အေျန င့္ ့လိုပ္င န္း လည္ပတ္သ ည့္
ိုင္ငံအသ်းသ်းတတင္ လိုပ္ႈံိုးလိုပ္နည္ း မူေျဘ င္ င့္ အည် လိုက္န ေျည င္းတက္းမည္ စ္ ပ်း းိုးသ းေျ

င့္မတ္ ိင္း င့္ မ်တေျသ ကိုင္တတယ္မႈတိုို႔၏ မင့္မ းေျသ

စံိ်န္စံညန္းမ် းကို ႈန္းသမ္းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
သင္သည္ သင္ု႔၏ လိုပ္ငန္းမ် းကို ယင္းသိုိ လိုပ္ေျည င္သတ း ိင္း င့္ Brambles ု႔၏ န မည္ဂိုဏ္သတင္း အ း တိုး မင့္ေျစးန္ သင့္အ း ေျမ် ္ လင့္ႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

မ တက
BRAMBLES ု႔၏ းည္မန္းိ်က္တ ဝန္ င့္ စံတန္ ိုးမ် း

၂

နဒတန္း

၃

အေျက င္အႈည္ေျ

္ ိင္း

လူမႈ မ်ဒ်ယ

၁၁

စ းင္းစစ္ င့္ းပ္စည ိင္းအ း ေျလးစ းလိုက္န ိင္း

၁၁

၃

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၁- ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္ မႈအ တအည အစည္း ု႔၏ လူမႈ ေျးးညိုင္း တ ဝန္ဝ တၱး း မူ ဝါဒ၁၂ လိုပ္ငန္ းစ်္ ္ယ း

လိုပ္ငန္းညိုင္း လူမႈ တ ဝန္ိံမႈ

၃

၂- ႈိုတ္ ေျ

လိုပ္ငန္း ဂိုဏ္သကၡ

၃

အေျႈတေျႈတ ်ပေျဒသမ် း

၃

ႈိုတ္ေျ

၄

္ေျ ပ ညို ိင္း

စ်္ညက္မ ပတ္ တ င့္

မႈ င့္ ညက္သတယ္မႈမ် း

၅

သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း အ ၱး ယ္ စ္ ိုင္ ေျ ိ စ် မံိနိ္ိတမ
ည ႈ

၆

ပစင္ညိုင္မႈမ ် း

၆

ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ လူႈို

၇

လူအအိတင့္အေျးးမ် း

၉

လ ဘ္ေျပးလ ဘ္ယူ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ ညန္ိက်င္ေျးး

၉

သေျဘ တူိတင့္ ပစိ်က္မ် း

္ ေျ ပ ညိုမႈ မူ ဝါဒ

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၃- စ်္ ညက္မ ပတ္ တ င့္

၁၅
ႈိုတ္ ေျ

္ ိ်က္မ ် း င့္

ညက္ သတယ္ေျ ည င္းတက္ မႈမ် း ညိုင္ း မူဝ ါဒ

၂၀

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၄- နက္ းႈင္းေျသ အ စ္ အပ်က္အ တတ က္ အိုပ္စို လမ္း ညန္ိ်က္မ် း
အစ်းင္ ိံတ င္ ပ ိင္း
၂၈
လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၅- သဘ ဝပတ္ဝ န္းက်င္ ညိုင္ း မူဝ ါဒ

၂၉

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၆- ယ်္ ပစင္ မႈညိုင္ း လို က္န မႈ မူဝ ါဒ

၃၁

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၇- က်န္းမ ေျးး င့္ ေျဘးကင္း လံို ိံစ မႈညို င္း မူ ဝါဒ

၃၃

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၈- မတူ ည်ကတည ပ းမႈ ညိုင္ း မူဝ ါဒ

၃၅

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၉- ေျငတစို လ က္မတ္ မ် း ေျး င္း ဝယ္ ိင္း ညိုင္း မူဝါဒ

၃၇

၉

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၁ဝ- ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်မံ ိနိ္ိတမ
ည ႈ

၄၆

ပစၥည္းေျပးသတင္းသူမ် း

၉

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၁၁- စ းတက္ စ တမ္းမ် း စ်မံိ န္ိိတမ
ည ႈ အတတ က္ လမ္းညန္ ိ်က္ မ် း

၄၇

ေျဝမ် လိုပ္ေျည င္ ိင္း

၁၀

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၁၂- လူ မႈ မ်ဒ်ယ မူဝါဒ

၄၉

အ ၱး ယ္ စ္ ိုင္ေျ ိ စ်မံိ နိ္ိတညမႈ

၁၀

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၁၃- ပစၥ ည္း ေျပးသတင္း သူ မူဝ ါဒ

၅၄

အေျႈ က္အႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် း စ်မံိနိ္ိမ
တည ႈ

၁၀

လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၁၄- လ ဘ္ ေျပးလ ဘ္ ယူ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ ညန္ိက ်င္ေျးး မူဝါဒ

၅၇

ေျဒတ အိ်က္အလက္ က ကတယ္ ိင္း င့္ ပိုဂၢလက လတတ္လပ္ိတ င့္

၁၀
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လိုပ္ငန္ းစ်္္ ယ း ၁၅- လူိအ ိတင့္အ ေျးး မူူ တဒ

၆၆

လိုပ္ငန္ းစစ္္ ယ း ၁၆၆ အိတန္မူ ူတဒ

၆၉

နဒတနး္

စည္းမ််္းစည္းကမ္းသည္ အ းလံိုးကို လမး ိံစႈ းးန္ မးည္းတယ္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။ ေျဒသညိုင္
င္း လိုအပ္ိ်က္မ် း င့္အ ည် အေျ
အေျသးစတ္
မူဝါဒမ် း ေျ

ဤ က်င့္ဝတ္ စည္းမ််္းစည္ းကမ္းမ် းသည္ Brambles
လိုပ္ငန္းမ် းကို လိုပ္ေျည င္း တတင္ အလိုပ္သမ းမ် းအ းလံိုး အတတက္ က်
က်င့္ဝတ္ညိုင္း

င့္ ်ပေျဒညိုင္း မူေျဘ င္မ် းကို ပု န္းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ့သ

့သည္ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ ေျ

က္သည္မ် းံ အလိုပ္သမ းမ် းံ အစ

္ႈိုတ္းန္ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ လိုပ္ငန္းးပ္မ် းတတင္ ကၽတ ို္ပ္တိုိ ေျမ် ္လင

လင့္ႈ းသည့္ ့းယ မ် း းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ စည္ းမ််္းစည္းကမ္းသည္ သင့္ လို
လိုပ္ငန္းမ် းအတတက္ လို အပ္သည့္ မည္သ ည့္ ေျဒသညိုင္း အပ
အပိုေျည င္း မူဝါဒမ် း င့္မညို ေျပတင္းစပ္လိုပ္ေျည င္းန္ မူသေျဘ တး းလမ္းည
ညန္ိ်က္ တစ္တက
တည ို စ်စ်္ ပပ န္းေျပးပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အစိုးင္မ် းံ ေျပးသတင္းသူမ် း င့္ လူ
လူႈိုအသိုင္း အဝိုင္း စသည္ တိုိ င့္ ကၽတ ္ိုပ္တိုိ မည္သိုိ ညက
ညက္စပ္ေျနသည္ အေျၾက င္းပင္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ့သည္ Brambles
င့္ အ ိ းေျသ အ

လိုပင
္ န္းညင
ို း
္ လူမ ႈ တ ဝန္ိမ
ံ ႈ

အ တအည အစည္းမ် းအၾက းတတင္ ယံိုၾကည္မႈ တည္ေျည က္ေျပးပတလမ့္မည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ဤစည္ းမ််္းစည္းကမ္း အတတင္း ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ အစိုးင္မ် း င့္
မည္သိုိ အ ပန္အလန္အက်စး ပစၾကသည္ကို
Brambles အ း ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ ေျ

က္သည္မ် း လိုပ္င န္း လိုပ္ေျည င္မႈကို

စ္ ိစက္ ပ်း မမတိႈ
ို ံ ေျန က္တၾကမ္
ပန္လ ေျစသည့္ ေျနး
ေျနး

က်ယ္က်ယ္ ပန္အ ပန္အေျ

္ ပသည့္ လိုပ္ငန္း ညိုင္း လူမႈ

တ ဝန္ိံမႈ (CSR) ေျိတင္းစ်္ေျအ က္ တတင္ ့းယ

င့္ လူအမ် း အလိုပ္လိုပ္ေျသ

အမ် းအ ပ းကို လမ္း ိံစႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles သည္

စ္လ ေျစးန္ ကၽတ ို္ပ္တိုိ အလိုးသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အလံိုးစံိုေျသ CSR မူဝါဒေျပေလစ်ကို ိံယူႈ း ပ်း ့အ း

းင္း ်းေျငတေျစ်းကတက္မ် း င့္ အစိုးင္အသစ္မ် းသိုိ

လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၁ တတင္ ေျတတအး ိုင္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ဝင္ေျး က္ိတင့း
္ းန္အတတက္ အစိုး င္မ် း င့္
ေျငတႈိုတ္ေျိ်းသူမ် းတိုို႔၏ ယံိုၾကည္မႈကို ကၽတ ္ိုပ္တိုိ

လိုပင
္ န္း ဂိုဏ
ို သ
္ ကၡ အေျႈတေျႈတ ်ပေျဒသမ် း

အလိုးပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ကၽတ ္ိုပ္တိုိ
စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္းလိုပ္ေျည င္သည့္
လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းမ် းႈညတတင ကၽတ ္ိုပ္တိုိအ း လႈက္လညစတ

စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္းမ် းအ းလံိုးသည္ စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း တည္းး

လက္ိံႀကစညို ိင္း င့္ ေျလးစ း ိင္းမ် းကို ကၽတ ္ိုပ္တိုိ

ိုင္ငံု႔၏ ်ပေျဒ င့္ လိုပ္ႈံိုး လိုပ္နည္းမ် း င့္

အလိုးပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အည် စ်မံေျည င္းတက္ းပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

့တိုိ အ း က်င့္ဝတ္ည္ းမ််္းစည္းကမ္းမ် း အတတင္း
ေျည င္းတက္ ိင္းအ း င့္သ လ်င္ စတမ္းေျည င္းယူ ိုင္မည္

ကၽတ ္ိုပ္တိ ို လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေျည င္းတက္သ ည့္ေျနး တတင္

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles အတတက္ အလိုပ္လိုပ္သူ

ေျစ်းကတက္မ် းႈညတတင္ တး းမ်တစတ ယ်္ ပစင္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

တစ္ေျယ က္စ်တိုင္းတိုိသည္ ယင္းု႔၏
အစတ္အပိုင္း စ္းမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
ကၽတ ္ိုပ္တိသ
ို ည္ ေျဘ

အေျက င္အႈည္ ေျ

ေျဘးကင္းလံို ိံစစတ အလိုပ္လိုပ္းမည္ စ္ ပ်း အလိုပ္သမ းမ် းံ ေျ

္ ိင္း

က္သ ည္မ် း

းံ ပစၥည္း
ေျပးသတင္းသူမ် းံ င့္ ကၽတ ို္ပ္တိလ
ို ိုပ္ငန္းလည္ပတ္း
အသိုင္း အဝိုင္းမ် းု႔၏ က်န္းမ ေျးးံ ေျဘးကင္းလံို ိံစေျးး င့္

ဤ က်င့္ဝတ္စည္းမ််္းစည္ းကမ္း သည္ Brambles
အလိုပ္သမ းမ် းအ းလံိုး အတတက္ မမတိုို႔၏ အလိုပ္တ ဝန္ံ တိုက္းိုက္အလိုပ္းင္
သိုိမ

ိုတ္ ကမား ေျပေး ေျနး ေျဒသမ် း စသည္တိုိ မည္သိုိပင္

စ္ပတေျစ ေျယ

က်န္းမ ေျပ် ္းင္မႈးးန္ စက္မႈလိုပ္ငန္းညိုင္း အေျက င္းညံိုး
အေျလ့အ ႈမ် းကို က်င့္သံိုးးမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျယဘိုယ် အမူအက်င့္ညိုင္း မူေျဘ င္ကို ပု န္း ေျပးသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ က
ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို းည္မန္းိ်က္တ ဝန္ င့္
စံတန္ ိုးမ် းတိုိ င့္ အတူ ့သည္ Brambles
ေျလ့ႈံိုးတမ္းု႔၏ ေျသ ့ိ်က္ အစတ္ အပိုင္း
တစ္ိို စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ကၽတ ္ိုပ္တိသ
ို ည္ အ တိည အစည္ းု႔၏ ေျးးည္ အက်စးစ်းပတ းကို အညံိုးးံႈးိံ ပ်း လူတစ္််
််း တေျယ က္ိ်င္းု႔၏ ေျးတို အ းသ ိ်က္အတတက္ လိုပ္ေျည င္ ိင္းႈက္ Brambles
ု႔၏ ေျးးည္ အက်စးအ မတ္းးေျစးန္ အတတက္ းည္မန္းႈ းးမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ကၽတ ို္ပ္တို႔၏
ို လူမ် း င့္ ပူးေျပတင္းလိုပ္ေျည င္မႈမ် း အေျပေ ယံ

Brambles အေျန င့္ ိုင္ငံေျးး င့္ပတ္သက္ေျသ

ယံိုၾကည္မႈသည္ ကၽတ ို္ပ္တိုို႔၏ လိုပ္ငန္း းည္မန္းိ်က္မ် း

လမဒတန္းမႈမ် းအ း မ ပစလိုိုပ္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ပည့္မ်ေျစးန္အတတက္ အိုပ္စို တစ္ိိုလံိုးး ကၽတ ို္ပ္တိုို႔၏
လိုပ္ေျ

္ကိုင္ က္မ် းနင့္ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈ

လိုအပ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျ

္ႈတ
ို ေျ
္ ပ ညို ိင္း

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို စက းလံိုးမ် း င့္ လိုပ္ေျည င္ိ်က္မ် းသည္ ကၽတ ္ိုပ္တိုိ
င့္အတူ အလိုပ္လိုပ္ေျည င္သ ည့္ မတူကတည ပ းမႈ အမ်စးမ်စးးေျသ လူ
လူမ် း င့္ ယ်္ေျက်းမႈမ် း င့္ သူ
သူတိုို႔၏ လူိအိတင့္ အေျးးမ် း အေျပေ ေျလးစ းမႈကို ေျ

္ ပးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ယံိုၾကည္မႈ င့္ ဂိုိုဏ္သကၡ တိုိသ ည္ Brambles တတင္ အ ကက်ေျသ
အး မ် း စ္ၾကသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ အက်င့္သကၡ ပ်က္ ပ းမႈ င့္ မမ
မမန္မကန္ ပစက်င့္မႈမ် းသည္ ယံ
ယံိုၾကည္မႈအ း ိ်စးေျ

အေျလ့အ ႈမ် းအ း လက္မိံပတက္ဆံျပဳမူသည္။ မည္သည့္ အ အတည အစည္းႈံသိုိ လ
လ ဘ္ေျပး ိင္း သိုိမ

က္ပ်က္စ်းေျစ ပ်းံ ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို န မည္ဂိုဏ္သတင္

င္းေျက င္း

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ အေျ
ိုတ္ အ ိတည အစည္း ႈံမ လ ဘ္ယူ ိင္း မလိုပ္းပတက္ဆံျပဳမူသည္။

စ်းပတ းေျးးညိုင္း ေျငတလညေျ ပ င္းမႈမ် းအ းလံို းကို မန္ကန္စတ

င့္

့္ တက်စတ မတ္တမ္းတင္ႈ းးမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

င့္ စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းအ း အ ၱး ယ္ စ္ေျစ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ယံ
ယံိုၾကည္မႈအ း က ကတယ္းန္ အေျ
အေျက င္းညံိုးေျသ နည္းလမ္ းမ မ းယတင္းစတ ေျည င္းတက္ေျသ အ
အ ပစအမူ င့္ပတ္သက္ ပ်း စစ္မန္စတ သံသယ စ္သည့္
ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္ိံးမႈ သိမ
ို
ေျၾက က္းံတအႈတ္လန္ိစး မးဘည ႈိုတ္ေျ

ိုတ္ တန္ ပန္ိံးမႈတိက
ို ို

္

ေျ ပ ညို ိုင္သည့္ လံို ိံစစတ္ိ်းေျသ လိုိုပ္ငန္းိတင္
အေျး င္း ကိုယ္စ းလယ္မ် းံ အတိုင္ပင္ိံပိုဂၢစလ္မ် း င့္ ႈ
ႈိုသိုိအလ းတူပင္ အႀကံေျပးပိုဂၢစလ္မ် းတိုိအ း ဤ်ပေျဒသမ် း င့္အ ည် ိန
ိန္ိအပ္းမည္ စ္ ပ်း သူတိုို႔၏ ဝန္ေျည င္မႈတန္ ိုး င့္ ကိုက္ည်သည့္ တည
တည္ ငမ္ေျသ

က ကတယ္ႈ းေျပး းမည္ စ္ ပ်း အလိုပ္သမ းမ် းသည္ ပို
ပိုဂၢစလ္ေျးးအ မတ္အစတန္းအတတက္ အသံို း ပစ ိင္းမ် း မ ပစးပတက္ဆံျပဳမူသည္။
ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ မမတိုို႔၏ တစ္ကိုယ္ေျး အက်စးစ်းပတ း
င့္ Brambles ု႔၏ အက်စးစ်းပတ းအၾက း ညန္ိက်င္မႈ
ိုတ္ ညန္ိက်င္မႈ းေျနသည္

ို

ိုတ္ သတယ္ဝိုက္နည္း င့္ ပိုဂၢစလ္ေျးး ညိုင္း

အက်စးိံစ းိတင့္မ် းံ လက္ေျည င္မ် း သိုိမ

ိုတ္ သင့္

စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္အတတက္
ို ယူ ည ိုင္သည္ႈက္

ေျက် ္လတန္သည့္ ေျ ် ္ေျ မႈမ် းံ း ေျ တ ိင္း သိမ
ို

ိုတ္

လက္ိံယူ ိင္းံ Brambles ု႔၏အ ပင္အပ၌ အလိုပ္လိုပ္ ိင္း
ိုတ္ လ်စအဝက္ႈ းေျသ အိ်က္အလက္မ် းကို
စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

စ္ ိုင္ေျ ိးေျသ

အက်စးစ်းပတ း ညန္ိက်င္မႈမ် းကို သင္
အစ်းင္ိံတင္ ပးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ သင္ မေျးမး

စ္ိည့ပတက သင့္

မန္ေျနဂ် ံ စ်းပတ းေျးးအိုပ္စိုု႔၏ အေျႈတ အေျႈတ
ိုတ္ စ်းပတ းေျးးအိုပ္စို ကိုမုဏ်ု႔၏

အတတင္းေျးးမမး တိုိ ႈံတတင္ အႀကံ် ဏ္ းယူပတက္ဆံျပဳမူသည္။
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္ ပႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ဤမူဝါဒ ေျအ င္ မင္စတ က်င့္သံိုးေျည င္းတက္ ိုင္းန္အတတက္
ဝန္ႈမ္းမ် းအ းလံို းတတင္ တ ဝန္းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏
အစ်းင္ိံတင္ ပိ်က္မ် း မန္သမ်ကို အႈူးအေျလးႈ း
ေျည င္းတက္ ပ်းံ လ်စအ ဝက္စတ

ိုတ္ တန္ ပန္အ ငစးႈ းမႈမ် းအ း လံိုးဝ

သည္းိံိတင့္လတ္ေျပးမည္မ

ပိုင္ညိုင္မႈမ် းံ သေျဘ တူစ ိ်စပ္မ် းတတင္ တိုက္းိုက္

အႀကံေျပးအတိုင္ပင္ိံ သိုိမ

ေျည င္းတက္သင့္သည္မ် းကို ်ပမ ေျပး ေျ

သိုိမ

စ္ေျပေ ိုင္သည္ ေျနး မ် းတတင္

အသံိုး ပစ ိင္း စသည္တိုိ

န တစ္စံိုတစ္း အ း ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္

တစ္စံိုတစ္််းအေျပေ လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္ေျည င္းတက္မႈ

ေျအ က္ပတတိုိပတဝင္ပတသည္- လိုပ္ငန္းအစိုးယ္ယ

သိုိမ

ပ

အသေျပးအေျၾက င္းၾက းလိုပတက မည္သိုိ

စိုးးမ္ပူပန္မႈ င့္ သစၥ းစတ ေျည င္းတက္ိည့ေျသ

ပတ္သက္ ိင္းမ် း မ ပစးပတက္ဆံျပဳမူသည္။

က်စးေျၾက င္းသင့္ေျလ် ္သည္

မ းယတင္းစတ ေျည င္းတက္ေျသ အ ပစအမူ၌

စံိုစမ္းစစ္ေျညးသတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ းိုးသ းစစ္မန္စတ

ယူညးေျသ လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် းတတင္

သိုိမ

္ေျ ပ ညို ိင္း င့္ပတ္သက္သည့္ ကတ် ္ိုပ္တို ို႔၏

မူဝါဒသည္ လိုပ္ငန္းစ်္ ၂ တတင္ ပတဝင္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ့မူဝါဒတတင္

့မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူ င့္ပတ္သက္သ ည့္

ပိုင္ညိုင္မႈမ် း င့္ လ်စအဝက္မႈညိုင္း အိ်က္အ လက္မ် းအ း အ ပည့္ အဝ

ပဋပကၡမ် း

ႈိုတ္ေျ

ပတဝင္ပတ္သက္သည္မ် းံ င့္

ႈန္းႈ းမ် း င့္ ေျပးေျိ်မႈ ပစးမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

းေျနသည္ သိုိမ

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ိိုးေျၾက င္း သးႈ းေျစးန္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

စ်္ညက္မ ပတ္ င
တ ့ ္ ႈိုတေျ
္

္မ ႈ

င့္ ညက္သယ
တ မ
္ မ
ႈ ် း

ု န ပင္ပသိုိလည္း မန္ကန္ေျသ သတင္း အိ်က္အလက္မ် း ႈို
ႈိုိုတ္ ပန္မႈးေျၾက င္း
ေျသိ် ေျစးန္ အလိုိင မ်ဒ်ယ မ် းံ းင္း ်း မစပ္ ံသူမ် း င့္
ေျလ့လ သံိုးသပ္သူမ် းႈံသိုိ အမ် း ပည္သူ

Brambles အတတင္းး စ်းပတ းေျးး ယူနစ္မ် း င့္

ႈိုိုတ္ ပန္ိ်က္မ် းကို ပစလိုပ
ို ္းန္ အိတင့္အ ဏ းသည့္

ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းႈံမ အေျးးႀက်းေျသ

Brambles အတတင္းမ တစ္ိ်စအေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် းးေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အိ်က္အလက္မ် းအ း အႈက္တန္း စ်န်ယ

ယင္းတိုိမ အပ မည္သူတစ္််းတစ္ေျယ က္မ် ယင္း ပင္ပ

စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈႈံသိုိ လ်င္ မန္စတ

ပိုဂၢစလ္အ ိအ
တည စည္ းမ် းသိုိ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ

င့္ သင့္တင့္ေျလ် ္ကန္စတ

ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈးေျၾက င္း ေျသိ် ေျစးန္အတတက္

မ ပစလိုပ္းပတက္ဆံျပဳမူသည္။ အမ် း င့္ညိုင္ေျသ ႈိုိုတ္ ပန္ိ်က္မ် းတတင္

ပင္းႈန္ေျသ ႈိိုက္မႈ

လူမႈ မ်ဒ်ယ မ် း သိုိမ

စ္းပ္မ် းအ း အစ်းင္ိံးန္

ိုတ္ လူမႈကတန္ယက္

ဤမူဝါဒေျပေလစ် င့္ လမ္း ညန္ိ်က္မ် းအ း

နည္းပည မ် းမတစ္ညင့္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ ိင္းမ် း

ဒ်္ိုင္းေျးးညတႈ
ည း ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မည္သ ည္တိုိ အ း

ပတဝင္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ပ်းေျ မ က္ေျည င္းတက္းန္ လိုအပ္ေျၾက င္းံ င့္
ု နအတတင္းပိုင္း င့္ ပင္ပ စ္မ်စးစလံိုးတတင္
အိ်က္အလက္မ် းအ း မည္သိုိ
ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ ပစသင့္ေျၾက င္း
အစးသည္တိုိ အေျပေမူတ ည္ ပ်း ညံိုး တ္ိ်က္မ် းအ း
ပစလိုိုပ္ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

စ်္ညက္မ ပတ္ တင့ ္

ႈိုတ္ေျ

္မႈ င့္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းညိုင္း မူဝါဒသည္

လိုပ္ငန္းစ်္
၃ တတင္ ပတဝင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ့အ း လိုပ္ငန္းစ်္ ၄ း အေျ
အေျးးၾက်းေျသ

စ္းပ္ အစ်းင္ိံမႈအတတက္ အိုိုပ္စို လမ္း ညန္းိ်က္မ် းက ပ

ပံ့ပိုးေျႈ က္ပံ့ေျပးႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles အေျန င့္ ့
့ု႔၏ ကစၥးပ္မ် း င့္ပတ္သက္သည့္ မန္ကန္တက်ေျသ အိ

ကတ် ္ိုပ္တိႈ
ို ံသိုိ ႈင္း းေျသ

အိ်က္အလက္မ် းအ း ့ င့္

ံိုတစ္း က ေျည င္ၾက်္းေျပးလ ေျစးန္ ကၽတ ို္ပ္တိုို႔၏ မန္ေျနဂ် မ် းအ း ကတ

ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသူမ် း အ းလံိုးမ အိ် န္မန္

ကတ် ္ိုပ္တိ ို မ်ိိုေျနးေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

သးးး ိုင္ေျၾက င္း ေျသိ် ေျစးန္

ပ

င့္ ေျမ် ္လင့္မႈ းေျသ တစ္စံို

န မ် းသည္ အလို အေျလ် က္ ေျပ် က္ကတယ္သတ း ပ်း

ကတကဝတ္ ပစႈ းသည္ံ အႈူးသ င့္ ၾသစေျၾတးလ်

ပိုမို ေျက င္းမတန္လ ပတကလည္း

ေျစ်းကတက္အေျန င့္ ့ု႔၏ းယ္ယ ေျစ်း ႈန္းအေျပေ

မည္သိုိ စ္ပ်က္လ မည္ညိုသည္ အ း ႈိုင္ေျစ င့္ၾကည့္ ိင္း

းိုိုပ္ပိုင္းညိုင္း အး သက္ေျး က္ ိုင္ေျ ိးသည့္ တစ္စံိုတ စ္း

မ ပစပတ င့္က္ဆံျပဳမူသည္။ အ းလံို းေျသ မန္ေျနဂ် မ် းသည္လ ည္း

င့္ပတ္သက္ ပ်း မန္ကန္စတ အိ်က္အလက္မ် း
သးးး ိုင္းန္ ေျသိ် ေျစမည္

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ႈိုသိုိ ပစလိုိုပ္ ိုင္းန္ အလိုိင ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို ေျန င့္ အတတင္းပိုင္းတတင္
င္ ပတင့္လင္းမႈးသည့္ တင့္

ႈိုတ္ေျ

္မႈ

မူဝါဒတစ္ိိုအ း စ်မံလည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈ ပစးန္

တစ္ိ်န္ိ်န္တတင္ ဤမူဝါဒ င့္ လမ္းညန္ိ်က္မ် း င့္
သက္ညိုင္ေျသ အေျ ိအေျနမ်စးအ း
ႀကံစေျတတအလ း ိုင္ တယ္းပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အေျက င္းညံိုး
စ်မံေျည င္းတက္ႈ းေျသ ္ င းလည္ း မေျတ ္တည
စ္းပ္မ် း

စ္ေျပေ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤသည္မ အ းလံိုးေျသ

့းယ မ် းတတင္ သက္ေျး က္မႈးေျပသည္(သဘ ူပတ္ူန္းက်င္ညိုင္း ံ က်န္းမ ေျးး င့္

အေျးးႀက်းေျပသည္ံ သိုိမသ စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းမ် း င့္

လံို ိံစမႈညင္
ို း ံ တး း်ပေျဒေျးးး သိုိမ

ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းမ သက္ညိုင္း

စည္းမ််္းစည္းကမ္း ိ်စးေျ

က္မႈမ် း အစးသည္တိုိ

ပတူင္သည့္ ပင္းႈန္ေျသ

စ္းပ္မ် းံ ကတၽ ္ိုပ္တိုို႔၏

သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအ း သင့္တင့္ေျလ် ္ကန္ေျသ
နည္းလမ္းမ် းမတစ္ညင့္ လိုပ္ငန္း န

ိုသိုိ

ေျပးပိုိေျည င္းတက္ ိုင္မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤသိုိအ း င့္
အစ်းင္ိံ ိင္းညိုင္း လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈမ် းအ း
အေျက င္ အႈည္ ေျ

္ေျည င္းတက္းန္ င့္

အိ်က္အလက္မ် းအ း ႈိုိုတ္ ပန္မႈ ပစးန္အတတက္
လမ္းညန္ိ်က္မ် းအ း ႈန္းိ်စပ္ံ ညံိုး တ္မႈ ပစးန္
တ ဝန္းေျသ

တင့္

ႈိုတ္ေျ

္မႈညိုင္း ေျက ္မတ်

(Disclosure Committee) တစ္ိိုအ း အတည စည္းိည့ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
အညိုပတေျက ္မတ်မ လိုပ္ငန္းယူနစ္မ် း င့္
ေျသ ့ိ်က္က်သည့္ လိုပ္ငန္းမ် း တစ္ိိုစ်တတင္
တင့္

ႈိုတ္ေျ

္မႈညိုင္း အး းမ် းအ း ိန္ိ အပ္သတ းမည္

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤအး းမ် းသည္ မမတိုို႔၏ လိုပ္ငန္းယူနစ္
သိုိမ

ိုတ္ လိုပ္ငန္းညိုင္း တ ဝန္ိံမႈ ့းယာ

လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် း င့္ပတ္သက္ေျသ
အေျႈ က္ အႈ း အိ်က္ အလက္မ် းအ း ေျက ္မတ်ႈံသိုိ
ိ်က္ိ်င္း ေျႈ က္ပံ့တင္ ပသတ းးန္ တ ဝန္းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ိုတ္

းလဒ္မ် း အေျပေသိုိ သက္ေျး က္မႈးေျက င္းး ိုင္သည့္
အေျးးေျပေအေျ ိအေျနမ် းံ းင္း ်း မပ္ ံသူမ် း င့္
ေျလ့လ သူမ် းမ အတမ္း အေျစ င္း အႈမိံသည့္
ကစၥးပ္မ် းံ ေျအ င္ မင္မႈမ် းးယူး တတင္
စ်းပတ းကူးသန္းမႈညိုင္း အ ႏၲး ယ္ စ္ ိုင္ေျ ိမ် းအ း
ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္ ိင္းမ် းံ Brambles ု႔၏

ဂိုဏ္သတင္းအ း သက္ေျး က္မႈ စ္ေျပေ ိုင္ေျ ိးသည့္
်ပေျဒေျးးး ေျည င္းတက္မႈမ် း သိုိမ
တစ္စံိုတစ္း မန္သမ်တိုိ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ အ ိ းေျသ

လိုပ္ငန္း လမ္းေျၾက င္းအတတင္း ယင္းကည့သိုိေျသ
စ္းပ္ တစ္စိုတ
ံ စ္း

Brambles သည္

စ္ေျပေိည့ပတက သင့္ မန္ေျနဂ် ႈံသိ ို ိ်က္ိ်င္းပင္ အေျ

အ ႏၲး ယ္

စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးးသိုိ လိုပ္ငန္းေျည င္းတက္သတ းပတမည္

အေျၾက င္းၾက းပတက္ဆံျပဳမူသည္။ သက္ညိုင္း အႈက္ လမ္ းေျၾက င္းမ် းသိုိ သတ

ဝတ္ ပစပတသည္ံ ညိုလိုသည္မ ႈိိုက္ဒဏ္း းးေျစ ိင္းမ် း မး ေျစးန္ င့္

သတင္းအိ်က္အလက္မ် း ေျပးပိုိးန္ သင့္ မန

သဘ ဝပတ္ဝန္း က်င္အ း ႈိိုက္ပ်က္စ်းေျစ ိင္းမ် းမ ပစးန္ကို ည

မန္ေျနဂ် ႈံတတင္ တ ဝန္းေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
န ိင္း စ္လ်င္ံ သိုိမ

စ္စ်္မ် းသည္ လ်င္ မန္စတ

စ္ပ်က္ေျန

ိုတ္ မ်ဒ်ယ မ် းမ သတင္းေျးးသ း ႈိုိုတ္ ပန္းန္

အလ းအလ းလ်င္ တင့္

ႈိုတ္ေျ

ညိုလို ိင္း စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ းည္မန္းိ်က္ ပန္းတိုင္မ
ဝန္ေျည င္မႈမ် းအ း ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ ဝယ္ယူသူမ် းႈံသိုိ

္မႈညိုင္း အး းႈံသိုိ

ပံ့ပိုးေျည င္းတက္ေျပးး တတင္ ညန္းသစ္တ်ႈတင္မႈံ ႈေျး က္အစတ မ္းႈက္မႈ င့္

အေျၾက င္းၾက းမႈ ပစသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ့တိုိသ ည္

ေျးးည္ိံေျည င္ ိုင္းည္းသည့္ စ်းပတ းေျးးညိုင္း

သင့္ေျတ ္သည့္ သက္ညိုင္း ပိုိုဂၢစလ္မ် းအ း သတေျပးးန္

အေျ း မႈမ် းအ း စ်စ်္ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ းးန္

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အတတက္ တ ဝန္ိံလမ့္မည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ကိုမုဏ် စ်မံိန္ိိမ
တည ႈု နအေျန င့္
ေျလ့လ သံိုးသပ္သူမ် း သိုိမ

ိုတ္

သဘ ူပတ္ူန္းက်င္ညိုင္း မူူတဒ(လိုပ္ငန္းစ်္ ၅ တတင္

သတင္းမ်ဒ်ယ မ် းႈံမတစ္ညင့္ လိုပ္ငန္းယူနစ္ု႔၏
ကစၥးပ္မ် းအ း သးလ း ိင္းံ သိုိမ

ပူးတတႈ
ည
းသည္ အ း ဘိုတ္အ အတည မ ိ်မတ္ေျပးႈ း ပ်းံ

ိုတ္

ပတ္ူန္းက်င္ညင္
ို း က ကတယ္မႈ ်ပေျဒမ် း င့္ လက္ေျတတအ

ကိုမုဏ်စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈု နအေျန င့္ အ ိ းေျသ ပင္ပ

ႈေျတတအမႈ မးေျသးေျသ

အးင္း အ မစ္မတစ္ညင့္ သးး ိင္းတိသ
ို ည္ ႀက်းမ းေျသ
မ းယတင္းမႈအလတည

စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အေျးးၾက်းေျသ

စ္းပ္မ် း အ းလံိုး အ း ပင္ပသိုိ အစ်းင္ိံတင္ ပးန္ လိုအပ္ိ်

ိ်င္မ လိုအပ္ေျပမည္ံ သိုိေျသ ္ယင္းအ း ညံိုး တ္းန္မ
ေျက ္မတ်ု႔၏ တ ဝန္သ

ိုင္ငံမ် းပတ အပတအူင္

ကမား တစ္ူမ္းတတင္ လည္ပတ္ေျည င္းတက္လ်က္းပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

တင့္

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles

ႈိုတ္ေျ

္မႈညိုင္း

ပစင္ညင
ို မ
္ ႈ
Brambles

ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ တ ဝန္မ မူ ေျက ္မတ်အေျန င့္

ု႔၏ ေျအ င္ မင္မႈအေျပေ မက္ေျမ ိံိုမင္မႈသည္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ

့လို အပ္သည့္ အိ်က္ အလက္မ် း အ းလံိုးကို

ိ လည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈ ပစေျသ

စ္ ိုင္သမ် မန္ မန္ းး ိုင္ေျၾက င္း ေျသိ် ေျစးန္
အတတင္းပိုင္း အစ်းင္ိံမႈညိုင္း လမ္းညန္ိ်က္မ် း အတိုင္း
လိုက္န းန္ စ္သည္ံ သိုိမသ ေျက ္မတ်အေျန င့္
အိ်က္အလက္ ပည့္စံိုစတ းးႈ းသည့္ ညံိုး တ္မႈမ် းကို

ေျစ်းကတက္မ် းအတတင္း ႈေျး က္မႈးစတ ံ င့္ မန္က န္မ်တစတ
ယ်္ ပစင္သတ းမည္ စ္ေျၾက င္း ညိုလို ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ပစလိုိုပ္ ိုင္ေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ယ်္ ပစင္လိုစတ္မးေျသ အမူအက်င့္သ ည္ ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏

်ပေျဒေျၾက င္းညင
ို း
္ အစ်းင္ိ ံ ိင္း

ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို းလည္း စတ္ပတဝင္စ းမႈ ကင္းမည့ေျစက

ကမား တစ္ဝမ္း လိုပ္ငန္းယူနစ္မ် းအတတင္းမ

လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းအတတက္လ ည္း

ေျ

ေျအ င္ မင္ေျက်နပ္မ မးေျစသည့္အ ပင္ ိံစၾကည့္လ်င္
လက္သင့္ိံေျပး ိုင္ ိင္း မးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles ု႔၏

ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အေျပေ သသ ႈင္း းသည့္
သတယ္ဝိုက္သက္ေျး က္မႈမ် းး ေျသ သိုိမ

ိုတ္ စ်းပတ းေျးး

လိုိုပ္ငန္းု႔၏ ဂိုိုဏ္သတင္းအေျပေ
သက္ေျး က္မႈး ိုင္ေျ ိးေျသ ိမ္းေျ ိ က္မႈမ် း သိမ
ို

က္သည္မ် းအတတက္ ေျက င္းက်စး မး ေျပံ ႈိုိ ပင္

ိုတ္

အမန္တကယ္ ်ပေျဒေျၾက င္းညိုင္း ကစၥးပ္မ် း

ေျအ င္ မင္မႈအေျပေ မက္ေျမ ိံိုမင္မႈသည္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ
လည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈ ပစေျသ ေျစ်းကတက္မ် းအတတင္း
ႈေျး က္မႈးစတ ံ ႈိုိ ပင္ မန္ကန္မ်တစတ
ယ်္ ပစင္သတ းမည္ စ္ေျၾက င္း ညိုလို ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အ းလံို းပတဝင္ေျသ ပံိုမန္ အစ်းင္ိံစ တေျစ င္ကို အိုိုပ္စို
အေျႈတေျႈတ အၾကံေျပး ေျက င္စ် (Group General

မန္ေျနဂ် မ် းအေျန င့္ ့တိုိ စ်

Counsel) ႈံသိုိ ေျပးပိုိသင့္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ယင္းတတင္

စ်မံလည္ပတ္မႈ ပစသည့္ ့းယ မ် းတတင္ ယ်္ ပစင္ေျည င္းတက္မႈ ညိုင္း ်ပ

အသစ္ စ္ေျသ ကစၥမ် းကို ိ်က္ိ်င္း ပင္ညင္ ည့္စတက္

်ပေျဒမ် းအ း လိုက္န ေျည င္းတက္မႈ ပစၾကေျၾက င္း

းမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျသိ် ေျစးန္ တ ဝန္း ပ်းံ အ းလံိုးေျသ သက္ညိုင္း
ဝန္ႈမ္းမ် းသည္ ဤ့းယ အပိုင္းတတင္
ေျစ့စပ္ေျသိ် ေျသ သင္တန္းမ် း လက္ိံးးႈ းေျၾက င္း

သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညင္
ို း
အ ၱး ယ္ စ္ င
ို ေျ
္ ိ စ်မိ
ံ န္ိိမ
တည ႈ
ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို ေျန င့္ Brambles ဝန္ႈမ္းမ် းအ း
သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း အ ႏၲး ယ္ စ္ ိုင္ေျ ိ
စ်မံိန္ိိတညမႈသိုိ ႀကစတင္က ကတယ္တက္- ၾကတလႈပ္း းမႈ းေျသ
ိ််္းကပ္ေျည င္းတက္မႈကို အသံိုး ပစးန္ ေျတ င္းညိုသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

င့္ ညက္လက္ကိုးက းမႈမ် းအတတက္
လက္ကိုင္စ အိုိုပ္မ် း င့္အ ည် စ္ေျၾက င္း ေျသိ် ေျစးန္
တ ဝန္းေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ယ်္ ပစင္မႈညိုင္း လိုက္န ေျည င္းတက္မႈ
အစ်အစ်္မ် း င့္ လက္ကိုင္စ အိုိုပ္မ် းအ း ပံိုမန္
ပစ ပင္မမ
တ ္းမံေျည င္းတက္မႈ င့္ အသစ္ ပစ ပင္မႈမ် း
ပစလိုပ္သတ းသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ သင္ င့္ Brambles အေျန င့္
ယ်္ ပစင္မႈညိုင္း အ ဏ ပိုင္မ် းႈံမ
စတိ
ည ်က္တင္မႈတစ္ိိုအ း ေျိ်ပက ကတယ္းန္ လိုအပ္ိည့လ်င္
တက္ၾကတေျသ လိုက္န မႈအစ် အစ်္ တစ္ိိုု႔၏
အေျႈ က္ အႈ းမ် းအ း လို အပ္မည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
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ို ကတက

တက္ၾကတမႈးေျသ လိုက္န မႈတတင္ သ
သင္သည္ ယ်္ ပစင္မႈညိုင္း ကစၥးပ္မ် းတတင္
စတ္ပတဝင္စ းမႈးေျၾက င္းံ ႈိုးေျ

က္ ေျမးိတန္းမ် းအ း ေျမ

ေျမး မန္းေျၾက င္း င့္ လ
လိုက္န ေျည င္းတက္မႈတတင္ ််းေျည င္ ေျည င္းတက္မႈညိုင္း အးည္ အိ်င္းမ် းအ း
ပသေျၾက င္း သက္ေျသ ပးန္ လိုအပ္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ သင့္ လိုိုပ္ငန္းအတတက္ အ
အ ႏၲး ယ္ စ္ ိုင္ေျ ိအးညံိုးေျသ ယ်္ ပစင္မႈ
့းယ မ် းအ း ေျ

ကတ် ပ
္ို တ
္ ို႔၏
ို လူႈ ို
ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ ့တိုို႔၏ အလိုိုပ္ိန္ိအပ္မႈ င့္ သက္ညိုင္ေျသ
သ ပ

န မန္သမ်အ း လ်စအဝက္မႈအေျ ိိံအေျပေတတင္ အိုပ္စို င့္

ေျညတးေျ တးတိုင္ပင္မႈ ပစ ိုင္ေျၾက င္း
ိံစ းသးႈ းသင့္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

္ႈိုတ္ ပ်းံ ယင္းတိုိအ း ပံိုမန္

သင္တန္းစက္းင္မ် းေျပး ိင္းတိ ို င့္ ကိုင္တတယ္ ေျ းင္းပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ကတ် ္ိုပ္တိ ို ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ ႈက္သ န္ ပည့္ဝမႈ စတ္ဝည ်္သည္
Brambles ကည့သိုိေျသ ပံ့ပိုးမႈ

းင္း ်း မစပ္ ံမႈမ် း ဝယ္ယူမႈံ ေျး င္းိ်မႈ င့္ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈမ် းသည္ ယ

ဝန္ေျည င္မႈမ် း အ အတည အစည္ းတစ္ိိုု႔၏ ႀက်းမ းေျသ

ယ်္ ပစင္မႈညိုင္း ်ပေျဒလက္ေျအ က္တတင္ စ

ပိုင္ညိုင္မႈမ် းႈညမ တစ္ိို အပတအဝင္ပင္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

စည္းမ််္းစည္းကမ္းပိုင္းညိုင္း အ ကကိုယ္ႈ ည္မ် း င့္ စည

ဝန္ႈမ္းမ် းအ း တး းမ်တစတ

စည္းမ််္းစည္းကမ္းပိုင္းညိုင္း းင္းလင္းမႈမ် းႈံ သိုိ သတ

ညက္ညံးမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း ့တိုို႔၏

သတေျပးိ်က္မ် း ပစးန္ လိုအပ္ေျက င္း လိုအပ္ေျစမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျအ င္ မင္စတမ္းေျည င္ ိုင္မႈမ် း င့္ အ ပစသေျဘ

င့္ မ န္ကန္ည်မ်စတ

အ ပစအမူမ် းအတတက္ အသအမတ္ ပစေျပး ပ်း ညိုိ််း မင့္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။
ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ မသင့္တင့္ေျသ အ ပစအမူ သိုိမ

ယ်္ ပစင္မႈညိုင္း
းင္းလင္းိ်က္မ် း ပစလိုိုပ္း တတင္ သိမ
ို

ိုတ္ ယ်္ ပစင္မႈညိုင္း အ ဏ ပိုင္မ် းမ စံ

စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈမ် း ပစလိုိုပ္ိ်န္တတင္ အတတင္းပိုင္း င့္ ပင္ပ
ေျလ့လ မႈမ် းံ အစ်းင္ိံစ မ် း င့္ ေျငတေျ ပ င္းေျငတလည
င့္ သက္ညိုင္း ေျစ်းကတက္မ် းအ း ေျလ့လ ိ်က္တိုိကို (Brambles ဘိုိုတ္ အ အတည သိုိ
တင္ ပႈ းသည့္ စ းတက္စ တမ္းမ် းပတ အပတအဝင္ အ း
တင့္

ႈိုတ္ေျ

္မႈ ပစးန္ လိုအပ္ ိုင္ေျ ိးေျၾက င္း သတ ပစပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္

ေျည င္းတက္ိ်က္တိုို႔၏ သက္ေျသအေျႈ က္ အႈ း င့္
အသေျပး ပ်း ဤစတည
ည ိုိ်က္မ် းအေျပေ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း
တိုိုံိ ပန္ိတင့ ္ ေျပးးမည္က္ဆံျပဳမူသည္။
အလတန္ ပင္းႈန္ေျသ မ းယတင္းသည့္ အ ပစအမူအတတက္ အက််္းးံိုး အလိုိုပ္ ိင္းမ လတကန္၍
ည
ဝန္ႈမ္းမ် းအ း မသင့္ေျတ ္ေျသ အ ပစအမူ သိုိမ

ိုတ္ ေျည င္းတက္ိ်က္အ း

ပင္ညင္ကိုစ းးန္ က်စးေျၾက င္းည်ေျလ် ္ေျသ အိတင့္ အလမ္း
ေျပးးမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ယ်္ ပစင္မႈညိုင္း အ ဏ ပိုင္မ် းအေျန င့္ အ ိ းေျသ စံ
စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈမ် းကို ႈိုေျနး တတင္ပင္ ိ်က္ိ်င္း
ပစလိုိုပ္ ိုင္သည့္ အ ဏ မ် းးေျၾက င္းံ င့္ ယင္းသိုိေျ သ
အေျ ိအေျနမ် းတတင္ မည္သိုိ ေျည င္းတက္းမည္ စ္ေျၾက င္း
ဝန္ႈမ္းမ် းအ း ေျ ပ ပႈ းပတက္ဆံျပဳမူသည္။
်ပေျဒ င့္ မည်သည့္ ယ်္ ပစင္မႈ င့္ ညန္ိက်င္ေျသ အမူအက်င့္မ် းသည္
Brambles အ း ဒဏ္ေျၾကးအေျ မ က္အမ် း ေျပးေျိ်း ိုင္ေျ ိးေျၾက င္း ်ပမ အိ်စအေျသ

ိုင္ငံမ် းတတင္ ဒဏ္ေျၾကးသည္

စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စိုု႔၏ ကမား တစ္ဝမ္း အ မတ္းးမႈု႔၏
ညယ္း ိိုင္ ႈန္းအႈပင္ း ေျက င္းး ိုင္သ ည္ - င့္
အိ်စအေျသ

ိုင္ငံမ် းတတင္မူ

တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်အလိုက္ ဒဏ္ေျၾကးမ် း င့္
ေျႈ င္ဒဏ္မ် းကိုပင္ းင္ညိုင္း ိုင္ေျၾက င္း
ဝန္ႈမ္းမ် းအ း ေျ ပ ပႈ းပတက္ဆံျပဳမူသည္။
ယ်္ ပစင္မႈညိုင္း အ ဏ ပိုင္မ် းႈံမ စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈမ် း အ းလံို းအ း စ်
စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စိုု႔၏ အေျႈတေျႈတ ေျက င္စ်ႈံသိုိ ိ်က္ိ်င္း အစ်းင္ိံတင္ ပ းမ
းမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ယ်္ ပစင္မႈအ း ညန္ိက်င္သ ည့္ အ ပစအမူမ် းတတင္ ပတဝင္ပတ္သက္ေျနေျသ
ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ လိုိုပ္းပ္ မန္သမ်ကို အိုိုပ္စို
အေျႈတေျႈတေျက င္စ်ႈံသိုိ တင္ ပးမည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ယ်္ ပစင္မႈညိုင္း လိုက္န ေျည င္းတက္မႈ မူဝါဒအ း လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၆
၆ တတင္ ေျ

္ ပႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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လိုပ
ို င
္ န္းိတငည
္ င
ို း
္ က်န္းမ ေျးး င့္ ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈ
ဝန္ႈမ္းမ် း အ းလံို းအတတ က္ ေျဘးကင္းလံို ိံစေျသ လိုိုပ္င န္းိတင္ ပတ္ဝန္းက်င္တ
တစ္ိိုအ း ေျႈ က္ပံ့ေျပးးန္မ Brambles ု႔၏ မူဝါဒ

စ္သည္ (

(လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၇ အ း ၾကည့္ ႈပတ
Brambles သည
အ ႏၲး ယ္

စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးးသိုိ လိုပ္ငန္းေျည င္းတက္သတ းပတမည္

ဝတ္ ပစပတသည္ံ ညိုလိုသည္မ ႈ ိိုက္ဒဏ္း းးေျစ ိင္းမ် းမးံ
သဘ ဝပတ္ဝန္း က်င္အ း ႈိိုက္ပ်က္စ်းေျစ ိင္းမ် းမ ပစ
င့္ လူအအိတင့္အေျးးမ် းအေျပေ ႈိိုက္နစ္န ေျစေျသ
အက်စးသက္ေျး က္မႈမ်စးမ် း မ ပစေျၾက င္း ကို
ညိုလို ိင္း စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အ မင္ံ စံတန္ ိုး င့္ အ ပစအမူမ် း င့္
ကတေျပးိ်က္မ် းကို ေျးးညတိ
ည ်မတ္ႈ းေျသ အ ႏၲး ယ္
စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးး ပဋည ်္စ တမ္ းသည္
ေျဘးကင္းလံို ိံစစတ အလိုပ္ လိုပ္ေျည င္ ိုင္းန္ င့္
သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း အ း ေျလးစ းလိုက္န ိင္းမ် း
ေျသိ် မႈးေျစးန အလိုပ္သမ းမ် း အ းလံိုး အ း
စ်စ်္ေျပးႈ း ပ်း စ္ ပ်း Brambles
ု႔၏ဝက္ညိုဒ္ေျပေတတင္လည္း းး ိုင္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ို ကတက

လိုိုပ္ငန္းိတင္ညိုင္း က်န္းမ ေျးး င့္
ေျဘးကင္းလံို ိံစေျးးညိုင္း သက္ညိုင္သည့္ ်ပေျဒမ် း

မတူကတည ပ းမႈ

အ းလံို းု႔၏ လို အပ္ိ်က္မ် းအ း သင့္ကိုယ္သင္
ကတ်မ္းဝင္ေျနေျစးန္ ပစလိုိုပ္ႈ းပတက္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles သည္ ည်မ်ေျသ အိတင့္ အလမ္း ေျပ
ေျပးသည အလိုိုပ္းင္

သင့္ စက္မႈလိုပ္ငန္းအတတင္း ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈ င့္ က်
က်န္းမ ေျးးညိုင္း အေျ
အေျက င္းညံိုးေျသ လည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈ အေျလ့ အက်င့္မ်
မ် းအ း က်င့္သံိုးေျည င္းတက္သတ းပတက္ဆံျပဳမူသည္။

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကတ

ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို ေျန င့္ မတူကတည ပ းမႈမ် း င့္ စိုစည္းႈ းေျသ လိုိုပ္ အ းကို တံအ
စးေျည င္းတက္သတ းးန္ ကတကဝတ္ႈ းးႈ း ပ်း မည္သူ
တစ္််းတစ္ေျယ က္မညိုအ း လင္ံ လူမ်စးံ ိုင္ငံသ းံ ္
္ တ္ံ အသ းအေျး င္ံ အသက္ အးတယ္ံ
လင္တင္ညက္ႈိုတ္ေျ

္မႈံ မသန္မစတမ္း စ္မံႈ ဘ သ ေျးးံ

အမ္ေျႈ င္ေျးး အေျ ိအေျန သိုိမ

ိုတ္ ိုင္ငံေျးးအ မင္

အစးသည္တိုိ မည္သိုိပင္ စ္ပတေျစ မ်တစတ အ ပန္အလန္
လိုိုပ္ငန္းိတင္အတတင္း မေျတ ္တည စ္းပ္မ် းအ း ေျသိ် စတ
ေျ

္ႈိုတ္ံ ႈန္းိ်စပ္ံ ႀကစတင္က ကတယ္ ိုင္းန္အတတက္

သင္ု႔၏ ေျဘးအ ၱး ယ္ စ္ ိုင္ေျ ိညိုင္း
စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈစနစ္မ် းအ း ပံိုမန္ ၾကည့္းႈစစ္ေျညးပတက္ဆံျပဳမူသည္။
မေျတ ္တည စ္းပ္မ် း

စ္ေျပေသည့္ အိတတတင္

အက်စးညက္အေျန င စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈမ် း
ပစလိုိုပ္စ်္အတတင္း ဝန္ႈမ္းမ် းအ း မ်တစတ ညက္ညံးမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုိုပ္ငန္းစ်မံလည္ပတ္မႈညိုင္း သတ္မတ္ိ်က္ ပည့္မ် ိုင္းန္ အတ
အတတက္ လံို ိံစမႈညိုင္း လို
လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈမ် းအ း မည္သ ည့္ အိတမ် ေျလ် ့ိ် ိင္း မ ပစလိုိုပ္းပတက္ဆံျပဳမူသည္။

းိုေျသေျလးစ းသမႈ င့္ ညက္ညံသည့္ လိုိုပ္ငန္း
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေျပးသတ းးန္လည္း
ကတကဝတ္ ပစႈ းပတသည္ (လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၈ အ း
ၾကည့္ ႈပတ က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles အတတင္းး အလိုိုပ္ိန္ိအပ္မႈ င့္
း ႈူးတိုး မင့္မႈမ် းအ း လိုပ္ငန္းကတ်မ္းက်င္မႈ
စတမ္းေျည င္ ိုင္စတမ္း င့္ အးည္ အိ်င္းမ် းအေျပေတတင္
အေျ ိိံကန္၍ ေျည င္းတက္သတ းးမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုပ္ငန္းိတင္တတင္ သင္ လိုိုပ္ေျ

္ကိုင္ က္မ် းံ အႈူးသ င့္ သင့္ႈက္ း

း ႈူးအ ဏ နမ့္သူမ် း င့္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ ပစသည့္ ပံိုစံအ း သတ ပစပတက္ဆံျပဳမူသည္။
ဝန္ႈမ္း တစ္််းတစ္ေျယ က္စ်တိုင္းသည္ မ မတိုို႔၏
လိုိုပ္ေျ

္ကိုင္ က္မ် းအ း

တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်အလိုက္ တန္ ိုးႈ းမႈးသင့္ ပ်းံ
ပင္းႈန္ေျသ ႈိိုက္မႈ

စ္းပ္မ် း အ းလံိုး အ း စ်

စ်မံိန္ိိတေျ
ည းး ေျိတင္းေျည င္မႈ အ တညအႈံသိုိ းင္းလင္းတင္ ပးန္ လိုအပ္မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

့တိုို႔၏ ပစမူေျည င္းတက္မႈမ် းံ ေျ ပ ညိုမႈမ် းေျၾက င့္
အ ိ းသူမ် းအပေ သက္ေျး က္မႈမ် းကို သတ ပစပတက္ဆံျပဳမူသည္။
လိုိုပ္ငန္းိတင္အတတင္း
ေျ

တင
ို ၾ္ က းိ်က္မ် း

ႈတက္ေျပေလ မည့္ မည္သ ည့္ းလ ဒ္မ် းကိုမညို
သင္မည္သိုိ ကိုင္တတယ္ေျ းင္းမည္ကို ဂးိုိုစိုက္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles သည္ ေျ

ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ ့တိုို႔၏ အလိုိုပ္ိနိ္အပ္မႈ င့္ သက္ညိုင္ေျသ
သ ပ

န မန္သမ်အ း လ်စအဝက္မႈအေျ ိိံအေျပေတတင္ အိုပ္စို င့္

ေျညတးေျ တးတိုင္ပင္မႈ ပစ ိုင္ေျၾက င္း ိံစ းသးႈ း
သင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles အေျန င့္ အညိုပတ
ပ

စ္ ိုင္ေျ ိး ေျသ

က္ယက္မႈမ် းအ း သတႈ း ပ်း ယင္းမ

င့္ယက္တိုက္ိိုက္မႈမ် းကို

ပင္းႈန္ေျသ လတမ
ည းသည အ ပစအမူ အ စ္
သတ္မတ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

လတတလ
္ ပ္စ တ အသင္းအ အတည ိစ
တည ည္းိတင့ ္

န ကစၥးပ္မ် းအေျပေတတင္ မ်တေျသ ံ

ဘက္လိုက္မႈမးေျသ ႈိုိ ပင္ လ်စအဝက္ ေျစ င့္ႈန္းမႈ ပစေျသ
ညံိုး တ္ိ်က္ိ်မတ္မႈမ် းအ း လက္ေျတတအ မန္ညန္ ိုင္သမ်
မန္ မန္ ေျႈ က္ပံ့ေျည င္းတက္ေျပးသတ းမည္ စ္ေျၾက င္း
ယံိုၾကည္ိ်က္ အေျပေတတင္ ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ ယင္း
ကစၥးပ္မ် းကို တင္ ပေျည င္းတက္ ိုင္းမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ကၽတ ို္ပ္တိသ
ို ည္ လူတစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းု႔၏ လတတ္လပ္စတ အသင္း အ တအည
ိစ
တည ည္းိတင့္ကို ေျလးစ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျဒသညိုင္း
်ပေျဒံ ေျလ့ႈံိုးတမ္း င့္ အေျလ့အႈမ် းအး ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏
ဝန္ႈမ္းမ် းအ း အစိုိုလိုက္ င့္
တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်အလိုက္ သေျဘ တူ ည်ိ်က္
စ္ိိုစလံိုးအေျပေ အေျ ိိံကန္၍ ကတ် ္ိုပ္တိုိ
ညက္သတယ္ေျည င္းတက္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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လူအအိတင့အ
္ ေျးးမ် း

အေျးးယူ ပတ္ညိမ
ို မ
ႈ ် း
ကမား လံိုးညိုင္း ကိုိုမုဏ်တစ္ိို စ္သည္ င့္အ ည် Brambles သည္

အ ပည္ ပည္ ညိုင္း လူအအိတင့္ အေျးးေျၾကည စ တမ္းပတ ်ပ

တ း မစ္ိ်က္မ် းံ စ်းပတ းေျးး ပတ္ညိုိအေျးးယူမႈမ် းံ ေျလ့ႈံိုးစံမ် းံ ႈိုိုတ္ကို န္မ် းံ သ

်ပေျဒသမ် းကို ကၽတ ္ိုပ္တိုိ ေျႈ က္ိံ ပ်း ကိုင္စသ
တည ည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အႈ
အႈူးသ င့္ မမတိုိပိုင္ လိုိုပ္ငန္းမ် း သိုိမ

ိုတ္ ကိုိုန္ပစၥည္း ေျပးသတင္းသူမ် းု႔၏ လိုိုပ္

ပ္ငန္းမ် းတတင္ ကေျလးလိုိုပ္သ း
သိုိမ
မ

စ္ေျအ က္းသူ သိုိမ

ကိုိုန္သတယ္မႈ ပတ္ညိုိမႈမ် းနင့္ တ း မစ္ိ်က္မ် းအ းလံိုးကို

းသည္ အသက္ ၁၅

လိုက္န ေျည င္းတက္သတ းးန္ ကတကဝတ္ ပစႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ မသင္မေျနး ပည ေျးးအ း

ပ်းညံိုးးန္ အသက္ အးတယ္ ေျအ က္းသူံ သိုိမ

ိုတ္

ဤလို အပ္ိ်က္မ် း င့္အည် လိုက္န ေျည င္းတက္မႈ ပစး တတင္ သင့္အ း အေျႈ

ႈို ိုင္ငံႈည၌ အလိုပ္လိုပ္းန္အတတက္

ႈ က္အကူ ပစးန္အတတက္ Brambles အေျန င့္ အေျးးယူပတ္ညိုိမႈမ် း ညိုင္း မူဝါဒ

အနည္ းညံိုးသတ္မတ္ႈ းေျသ အသက္အးတယ္ေျ အ က္

တစ္ိိုအ း လက္ိံက်င့္သံိုးႈ း ပ်းံ ့အ း အိုိုပ္စိုု႔၏ တး

းသူ မည္သူကိုမညို းည္ ညန္း ပ်း ယင္းတိုိ အနက္မ

တး း်ပေျဒညိုင္း

အၾက်းညံိုး အသက္ကို ညိုလိုသ ည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

သိုိမ

ေျပးသတငး္ သူမ် း

အ ပစအမူမ် း င့္ ေျည င္းတက္ ပ်း ကတ် ္ိုပ္တိုိ လိုပ္ငန္းစ်မံလည္ပတ္မႈ ပစသည့္
ိုင္ငံမ် းမ ်ပေျဒမ် း င့္ စည္းမ််္းစည္ းကမ္းမ် း င့္အ ည်

ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို ေျန င့္ ေျ

က္သ ည္မ် းံ ဝန္ႈမ္းမ် း င့္ အစ

အစိုးယ္ယ းင္မ် း င့္ သူ

ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္ေျၾက င္း ကတ် ို္ပ္တိုိ

သူတိုိ ေျနႈိုင္း လူမႈ အသိုင္း အဝိုင္း မ် းအ း အလိုိုပ္ အေျကၽတး ပစသည့္

ကတကဝတ္ ပစႈ းပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျးးည္တည္တံ့ေျသ လိုိုပ္ငန္းကို ညက္လက္ တည
တည္ေျည က္းန္ ေျပးသတင္းေျႈ က္ပံ့မႈကတင္းညက္မ် း အတ

သိုိ စ္း အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ အေျလ့အက်င့္မ် းအ း လက္မိံ ိုင္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။

အတတင္းတတင္ တ ဝန္ိံမႈးေျသ တ

လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈသိုိ ိ်

တန္ ိုးးေျသ လိုိုပ္ေျ

ိ််္းကပ္ေျည င္းတက္မႈ နည္းလမ္းမ် းအ း ကတ် ို္ပ္တိုိ လံိုးဝ
ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ မည္သ ည့္ ပိုဂၢစလ္ အ ိတည အစည္း ႈံသိုိ သိုိမ

ိုတ္ ႈံ

ိုတ္ အလ းတူ

ေျပးကမ္းမႈမ် း ပစလိုိုပ္ ိင္းံ သိမ
ို

င့္ လိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း

ကိုယ္စ းလယ္ စ္သူႈံမ းး ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

င့္ က်င့္ဝတ္ေျစ င့္ႈန္းေျသ အ

ႈံမ လ ဘ္ႈိုး ိင္း သိုိမ

ိုတ္ မတမတစ္ေျစ င္အ း Brambles ု႔၏

တး း်ပေျဒညိုင္း

ကတ် ို္ပ္တို႔၏
ို စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းမ် းအ း လ ည္ပတ္ေျည င္းတက္း တတင္ မ

သည္းိံေျပးမည္မ

ိုးမ္ စ္သည့္

COMPLIANCE.aspx တတင္ းး ိုင္သည္ံ

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ ညန္ိက်င္ေျးး
မ်တစတ ံ းိုးသ းစတ

င့္ လိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း
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အ ႏၲး ယ္မ် းေျသ အလိုပ္ လိုပ္ေျည င္းန္အတတက္
အနမ့္ညံိုး အသက္မ ၁၈ စ္

ိုတ္ မူးင္းႈိုိုတ္လိုပ္မႈ ိုင္ငံံ င့္ သပတ္ေျမ က္မႈ ညန္ိက်င္ေျးး ်ပေျဒ င့္

လိုိုပ္ႈံိုးလိုိုပ္နည္းမ် း အပတအဝင္ မမတိုိ
လိုိုပ္ငန္းလိုိုပ္ေျည င္သည့္ ိုင္ငံ င့္ သက္ညိုင္သည့္

ိုတ္ အတင္း အ မမလိုပ္အ းကို ကၽတ ္ိုပ္တိုိ သည္းိံ မ ည္
ိုတ္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။ “ကေျလး” ညိုသည့္ ေျဝါ

သိုိမ

ိုတ္ လက္ိံးယူ ိင္းမ် း

မ ပစလိုိုပ္းေျပက္ဆံျပဳမူသည္။
ဤ်ပေျဒသမ် း င့္အ ည် လိုက္န ေျည င္းတက္မႈ ပစး တတင္ သင့္အ း အေျႈ
ႈ က္အကူ ပစးန္အတတက္ Brambles အေျန င့္ လ ဘ္ေျပးမႈ င့္ အက
အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ ညန္ိက်င္ေျးးညိုင္း မူဝါဒေျပေလစ်တစ္ိိုအ း
ေျမတးစ းက်င့္သံိုးႈ း ပ်းံ သင့္အေျန င့္
လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၁၄ တတင္ ေျတတအး ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

္ကိုင္ က္ စ္ေျစးန္ သ နု န္းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို ေျးးည္ေျ အ င္ မင္မႈအတတက္ ိ
ိိုင္မ ပ်း အင္တိုက္အ းတိုက္းေျသ ေျပးသတင္းသူ အေျ
အေျ ိိံသည္ အလတန္ပင္ အေျးးပတေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ဝယ္ယူသူမ် းု႔၏
ေျ ပ င္းလညေျနေျသ လိုအပ္ိ်က္မ် းအ း
ည့္ညည္းေျပး ိုင္းန္အတတ က္ ေျပးသတင္းသူမ် းု႔၏
ကၽတမ္းက်င္မႈ င့္ အးည္ အိ်င္းမ် းအ း ကတ် ္ိုပ္တိုိ
မ်ိိုေျနးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
က်င့္ဝတ္စည္းမ််္းစည္းကမ္း င့္ အ ႏၲး ယ္ စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးး ပဋ
ပဋည ်္စ တမ္ းမ် းတတင္ ေျ

္ ပႈ းသည့္ ်ပေျသမ် း င္ တန္ ိုးမ်

် းအ း လိုက္န ေျည င္းတက္ ိင္းအ း င့္ ပိုမို ႈ
ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈး ပ်း ေျဘးကင္းလံို ိံစက
ေျးးည္ိံေျည င္ ိုင္းည္းေျသ ေျပးသတင္းေျႈ က္ပံ့မႈ ကတင္းညက
ညက္မ် းအ း ေျပးသတင္းသူမ် း င့္ တံအ
စးေျည င္းတက္သတ းးန္ ကတ် ္ိုပ္တိ ို ကတကဝတ္ ပစပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles
ု႔၏ ေျပးသတင္းသူမ် းညိုင္း မူဝါဒအ း လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၁
၁၃ တတင္ ေျတတအး ိုင္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
အညိုပတ ်ပေျဒသမ် းကို လိုက္န သည့္အိတ သင
သင့္အတတက္ အေျႈ က္ အကူ
တတင္ ေျ

စ္ေျစးန္ လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၁၅ တတ

္ ပႈ းေျသ လူိအိတင့္ အေျးး မူူတဒကို Brambles

အေျန င့္ ိံယူက်င့္သံိုးႈ းပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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အစိုး
ို ယ္ယ စ်းပတ းေျးးညက္ညမ
ံ မ
ႈ ် း
ဒတးိုက္တ မ် း င့္ ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ ေျစ်းကတက္တတင္
ေျယဘိုိုယ်အ း င္ သတင္းအိ်က္ အလက္မးေျသးသည့္
ေျစ်း ႈန္း င့္ သက္ညိုင္ေျသ အိ်က္ အလက္မ် းအ း
လက္ဝယ္ႈ းးသူ စ္ပတက Brambles
အစိုိုးယ္ယ မ် းအ း ဝယ္ယူ ိင္း သိုိမ

ိုတ္

ေျး င္းိ် ိင္းမ် း မ ပစလိုပ
ို ္းေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၉ သည္
Brambles ု႔၏ လံို ိံစေျးးညိုင္း မ် း ကိုိုန္သတယ္မႈ မူဝါဒကို ပိုမို
အေျသးစတ္ ေျ

္ ပႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အ ၲး ယ္ စ္ င
ို ေျ
္ ိ စ်မိ
ံ န္ိိမ
တည ႈ
Brambles ု႔၏ ေျအ င္ မင္မႈ င့္ အစ်္ႀက်းႈတ းမႈ အတတက္
ႈေျး က္မႈးေျသ ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈသည္ မး မ စ္
လိုအပ္ ပ်း ့သည္ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ းည္းတယ္ိ်က္မ် းအေျပေ

စ းတကစ
္ တမ္းမ် း စ်မိ
ံ န္ိိမ
တည ႈ
စ းတက္စ တမ္း (ကတန္ပ်မတ ၌မတ္တမ္းတင္ ိင္းမ် း င့္
အ်းေျမးလ္မ် း အပတအူင္ မ် းအ း ႈ န္းသမ္းႈ း ိင္း သ
သိုိမ

မ် းသည္ ်ပေျဒညိုင္း
လိုအပ္ိ်က္မ် းအ းလံိုး ကို လိုက္န းမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျ

င္ပံိုစံေျပေး လမ

လမ္းညန္ိ်က္မ် း င့္ ဤမူဝါဒပတ အေျၾက င္း အး မ် းကို (လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၁၁ တတ
တတင္ ပူးတတည ေျပးႈ းပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
အ းမေျက င္းေျသ ႈင္ မင္ယူညိ်က္မ် း (်
(်ပမ ံ အေျႈ က္ အႈ း စ းတက္စ တမ္းမ် းအေျပေတတင္ လ
လက္ေျးး င့္ ေျးးသ းသည့္ မတ္စိုမ် း သိုိမ

ိုတ္ အ်းေျမးလ္မ် းႈည အ

အ း ေျး င္ၾကည့္းန္ သတ ပစပတံ ့တိုိသည္ ဒတ
်ပေျဒေျးးး တတင္ အိက္အိည ပ

စ္ေျစ ိုင္ ပ်း ်ပ

န မ် းကို ေျပေေျပတက္ေျစ ိုင္ေျသ ေျၾက င့္

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျပးေျဝသတ းးန္ အိ်က္အိ် က်ေျသ
အး တစ္ိို စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ ်က္စ်း ိင္း မ် းအတတက္ အေျႈ က္အႈ း စ

စ းတက္စ တမ္းမ် းညိုင္း စ်မံိန္ိိမ
တည ႈမ ဝါဒ တစ္ိိုအ း ႈိုတ္ႈ းပတမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ယင္းမူဝါဒ

Brambles အားျ င့္္ သို႔မဟိုတ္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ဥပေဒဆိုင္ရာ တရားစျြဲ င္းမ်ားား၊
သို႔မဟိုတ္ ဥပေဒထန္း ််ပ္မမဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ စံိုစမ္းေမးျမန္းျ င္းမ်ား

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို းည္မန္းိ်က္မ စ်

ျ စ္လာသသ့္္အ အား၊ အျငင္းပားမမကစစၥွင့္္ ပတ္သက္ေနေသာ သို႔မဟိုတ္

စ်းပတ းေျးးအိုပ္စိုတစ္ေျလ် က္လံိုး အတတင္း အ းေျက င္ းေျသ ေျဘ

စံိုစမ္းေမးျမန္းဆြဲ ျ စ္ေနေသာ ကာလတင္ ရွေနေသာ အေထာက္ အထား

ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈ အေျလ့ အႈကို
ႈည့္သတင္းသတ းးန္ စ္ ပ်း လိုပ္ငန္း လည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈ
အစ်အစ်္မ် းသည္လ ည္း အ က ေျဘးအ ႏၲး ယ္မ် းအ း
ႈေျး က္မႈးေျသ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ င့္

စာရက္စာတမ္းမ်ား (အီလက္ထရန္နစ္စနစ္အားျ င့္္ မီဒီယာဆက္သယ္ေရး
မ်ားအပအအဝင္) အား ်က္ဆီးပစ္ျ င္း မျပ်ရန္ သက္ဆိုင္သသ့္္
မန္ေနန်ာမ်ားအားလံိုးတို႔ အား ်က္ ်င္း အေၾကာင္းၾကားျ င္းျပ်ရပအမသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျ းင္းလိုပ္ေျည င္သတ းေျစးန္ အ မိံိ်က္းေျစးန္
စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ႈေျး က္မႈးေျသ ေျဘးအ ႏၲး ယ္
စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈအ း ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ လိုပငန္းစ်္ အစ် အစ်္
မ

န်မ

တစ္စတ္တစ္ပိုင္းအေျန င့္

ေျပတင္းစပ္လိုပ္ေျည င္သတ းမည္ စ္သည္ံ လိုပ္ငန္းညိုင္း
ေျဘးအ ႏၲး ယ္မ် းအ း ပန္လန္သံိုးသပ္ ိုင္းန္ းင္း ်းေျငတ

ေဒတ အိ်က္အလက္ က ကတယ္ ိင္း င့္ ပိုဂ
ို လ
ၢ က လတ
လတတလ
္ ပ္ိင
တ ့္

ိတေျ
ည ဝိ်ႈ းး တတင္ တိုးတက္ ေျက င္းမတန္လ ေျအ င္
ပစလိုပ္မည္ စ္သည္ံ သေျဘ တူႈ းသည့္ အ တညအအစည္ း င့္
လိုပ္ငန္းးည္းတယ္မ် းအ း ေျသိ် စတမ္းေျည င္း ၌
တိုး မင့္ ိင္းအ း င့္ ယ်္ ပစင္မႈးေျသ အက်စးအ မတ္မ် းကို
း ေျ တသတ းမည္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အလိုပ္သမ းမ် းသည္ မမတိုို႔၏ အလိုပ္ိန္ိအပ္မႈက လအတတင္း း
းးသည့္ အိ်က္ အလက္မ် းအ းလံို းကို လ်စအဝက္ႈ းေျပးးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles ု႔၏ မူဝါဒသည္ မမု႔၏ အလိုပ္သမ းမ် း င့္
ေျ

ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်
စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈ လမ္းညန္ိ်က္မ် းကို လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၁၀ ႈညတတင္
အေျသးစတ္
ေျ

္ ပႈ းပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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က္သည္မ် း င့္ပတ္သက္သည့္

ပိုိုဂၢစလ္ေျးးအိ်က္အလက္မ် းကို ႈန္းသမ္းႈ းေျပးးန္
စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ တက်ေျသ ေျဒသညိုင္း ပိုိုဂၢလက
လတတ္လပ္ိတင့္ ်ပေျဒမ် းးသည့္ ေျနး မ် းတတင္ ဤမူဝါဒကို
ေျဒသညိုင္း ်ပေျဒလိုအပ္ိ်က္မ် း င့္
ေျပတင္းစပ္လိုပ္ေျည င္သတ းးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

စ းင္းစစ္ င့္ လက
ို န
္ ေျည င္းက
တ မ
္ ည
ႈ င
ို း
္ နဂံိုးိ်စပ္ိ်က္

လူမ ႈ မ်ဒယ
် မ် း
Facebookံ LinkedIn င့္ Twitter ကည့သိုိေျသ အတန္လိုင္း နည္းပည သံ
သံိုးစတေျ
ည သ လူ

စ္စ်္ င့္ စ္ဝက္ ေျငတစ းင္းမ် းအ း ပင္ညင္ ေျည င္းတက္ိ်န္တတင္ အ
အႈက္တန္း စ်န်ယ အလိုိုပ္ အမႈေျည င္မ် းအေျန င့္
လိုိုပ္ငန္းိတင္က်င့္ဝတ္စည္းမ််္းု႔၏ သက္ညိုင္း

လူမႈမ်ဒ်ယ မ် းသည္
လူမ် း င့္ စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းမ် းအ း အင္တ နက္မ တည
တညင့္ လတယ္ကူစတ ညက္သတယ္ ိုင္ေျစသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

့းယ မ် း င့္အည် လိုက္န ေျည င္းတက္မႈအေျပေတတင္ နဂံိုးိ်စပ္ိ်က္ေျပးးန္ံ သ
သိုိမ

ိုတ္ မမတိုိ နဂံိုးမိ်စပ္းေျသးသည့္ ့း

့းယ မ် းအ း ေျ

္ႈိုတ္းန္ ေျ ိ က္လလ်င္တစ္ႀကမ္ ေျည င္းတက္းမည္ စ

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
လူမႈမ်ဒ်ယ မ် း အပတအဝင္ အ းလံိုးေျသ ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ ညက
ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းတတင္ အႈူးသ င့္
ေျ

နဂံိုးိ်စပ္ိ်က္သည္ ကိုိုမုဏ် စ းင္းစစ္ (Corporate Audit မ
စ းင္းစစ္ေျညးမႈကို ိံး ိုင္သည္

က္သည္မ် းု႔၏ အိ်က္အလက္မ် းအ း လ်စအဝက္ေျစ င့္ႈန္း ႈ

ႈန္းသမ္းႈ းးန လိုအပ္ ပ်းံ ကတ
ကတ် ို္ပ္တိ ို င့္အတူ လက္တတေျ
ည ည င္းတက္သ ည့္ မတ
မတူကတည ပ းေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် း င့္ လို
လိုိုပ္ေျ

္ကိုင္ က္ အမ်စးမ်စးအေျပေ ေျလးစ းမႈကို ပသးန္ လို အပ္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles ု႔၏ လူမႈမ်ဒ် ယ မူဝါဒ (“မူူတဒ” အ း လိုပ္ငန္းစ်္
၁၂ တတင္ ေျတတအး ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူဝါဒသည္ Brambles ု႔၏
ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ လူမႈမ်ဒ်ယ မ် းအ း အသံိုး ပစိ်န္တတင္
လိုက္န းမည္ စ္ေျသ လမ္းညန္ိ်က္မ် း င့္ ်ပေျဒသ
တစ္စံိုကို ႈိုိုတ္ ပန္ႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ဤမူဝါဒ င့္ပတ္သက္ ပ်း ေျမးိတန္းမ် းးလ်င္ံ သိုိမ

ိုတ္

ေျန က္ႈပ္ေျသ လမ္းညန္ိ်က္အ း လို အပ္သည္ညိုလ်င္
လူိစတမ္းအ း အးင္း အ မစ္မ် းု န
ကိုယ္စ းလယ္ စ္သူႈံသိုိ ေျက်း္ူး ပစ ပ်း
ညက္သတယ္ေျပးေျစလိုပတသည္ံ သိုိမ

ိုတ္

socialmedia@brambles.com သိုိ အ်းေျမးလ္
ေျပးပိုိ ိုင္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အ န္မဝ
ူ အဒ
Brambles အေနျ င့္္ အ န္ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္သာမက
အ န္အ ာဏာပိုင္မ်ားၥွင့္္ ပင့္္လင္းမမရွွပီး အျပ်သေဘာေဆာင္ေသာ
လိုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးရွေစရန္ အေသအ ်ာ ေဆာင္ရက္လ်က္ရွသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
အ န္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွာ ပင္ကိုအားျ င့္္ ႐မပ္ေထးျ င္းေၾကာင့္္ Brambles
အေနျ င့္္ မွန္ကန္သသ့္္ အ န္ပမာဏကို မွန္ကန္သ သ့္္ ၥိုင္ငံတင္ ေပးေဆာင္ျ င္းား၊
သက္ဆိုင္ေသာ လိုပ္ငန္းအ ်က္အလက္မ်ားကို ေ ာ္ျပျ င္း သာမက
အ န္ကင္းလတ္သက္သာ င့္္ သို႔မဟိုတ္ အားေပးမမမ်ား ရွပအက
၎တို႔ အား ေတာင္း ဆိုကာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ႀက်းပမ္းလ်က္ရွသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။
အမ်ားျပသ္သူတို႔ိ႔၏ ယံိုၾကသ္မမကို ရယူတ သ္ေဆာက္ရန္ ကိုမၸဏီမ်ားိ႔၏
အ န္ေပးေဆာင္မမမ်ားၥွင့္္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ပို၍ ပင့္္လင္းျမင္သာမမရွေစရန္
ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို အားေပးေဆာင္ရက္ပအသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles ိ႔၏ အ န္မူဝအဒကို
လိုပ္ငန္းစဥ္္ယား ၁၆ တင္ ျမင္ေတတၥိုင္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

က္ဆံျပဳမူသည္။
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အ းလံို းေျသ လိုိုပ္ငန္းမ် းအ း အညိုပတ လိုိုပ္ငန္း တည္းသည့္

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၁
ကိုမုဏ ် လူမေျ
ႈ းးညိုင္း တ ဝန္ိမ
ံ ႈ မူဝါဒ

ိုင္ငံမ် းု႔၏ ်ပေျဒမ် း င့္ လိုပ္ႈံိုးလိုပ္နည္းမ် း င့္အ ည်
ေျည င္းတက္ းမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ကတ် ို္ပ္တိ ို လိုိုပ္ငန္း လည္ပတ္သ ည့္ ေျစ်းကတက္ အတတင္း မ်တစတ ပစင္ညိုင္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

နဒတန္း

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ အေျလ့အက်င့္မ် းအ း လက္မိံပတက္ဆံျပဳမူသည္။ မည္သ ည့္ လူပိုဂၢစလ္ံ အ
အ ိအ
တည စည္း ႈံသိုိ လ ဘ္ႈိုး ိင္း သိုိမ

Brambles သည္ ိုင္ငံေျပတင္း ၄၅ ိုင္ငံန်းပတးတတင္ လို

ိုတ္ အလ

အလ းတူ ေျပးေျိ်မႈမ် း ပစလိုိုပ္ ိင္းံ သိုိမ

ိုတ္ လက္ိံးယူ ိင္းမ် း မ ပစလိုိုပ္းေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

လိုိုပ္ငန္းစ်မံလည္ပတ္လ်က္း သည့္ ကမား လံိုးညိုင္း
ဝန္ေျည င္မႈမ် း ေျပးသည့္ ််းေျည င္ အ တညိအစည္း

စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ဤ CSR မူဝါဒအ း ္တန္လ ၂၀၀၃ ိိုို စ္တတင္ Brambles ု႔၏ ဒတးိုက္တ မ် း
ဘိုိုတ္အ တအည မ လက္ိံက်င့္သံိုးိည့ၾက ိင္း စ္ ပ်းံ ကတ် ို္ပ္တို႔၏
ို
ဝန္ႈမ္းမ် းအ းလံို းသိုိ ညက္သတယ္ အသေျပး ပ်း

ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ မမတိုို႔၏ ပိုိုဂၢလက အက်စးစ်းပတ း င့္ Brambles ု႔၏
အက်စးစ်းပတ းအၾက း ညန္ိက်င္ေျနမႈမ် းတတင္
ပတဝင္ေျန ိင္း သိုိမ

ိုတ ပတဝင္ေျနသည္

ို ယူညး ိင္း းေျသ လႈပ္း းမႈမ် းတတင

တင္ မပတ္သက္းပတက္ဆံျပဳမူသည္။

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ့အ း စ
စ်္ညက္မ ပတ္ အေျ ိိံေျပေတတင္ အေျ
အေျက င္ အႈည္ေျ

္ေျည င္သတ းးန္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ ကတကဝတ္ ပစ ႈ းၾကသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အ အတည အစည္း အတတင္းမ တစ္ေျနး း တတင္ မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူ
ေျည င္းတက္ေျနသည္

ို စစ္မန္ေျသ သံသယးသ င့္ “ႈိုတ္ေျ

္

ေျ ပ ညို ိင္း” မူဝါဒ င့္အ ည် ႈတက္ေျပေလ ေျသ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း
ဤမူဝါဒသည္ Brambles ု႔၏ လိုိုပ္ငန္းိတင္က်င့္ဝတ္
စည္းမ််္းစည္းကမ္းတတင္ ပတဝင္သည့္ ဤ
ဤသက္ညိုင္း အေျၾက င္း အး မ် းနင့္ အ ိ းေျသ နယ္ပယ့္းယ မ် း အေျ
အေျပေတတင္ ပိုမို အေျသးစတ္က်ေျသ မူဝအဒမ် းကို အက််္းိ်စပ္ ေျ
ေျ

္ ပႈ းိ်က္ တစ္ိို စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

က်င့္ဝတ္စည္းမ််္းစည္းကမ္းသည္ Brambles စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းု႔၏
ေျည င္းတက္မႈတတင္ ပတဝင္ေျနေျသ ဝန္ႈမ္းမ် းအ းလံိုး အတတက္
က်င့္ဝတ္ညိုင္း

င့္ ်ပေျဒညိုင္း မူေျဘ င္တ စ္ိိုအ း

ပံ့ပိုးေျပးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ့သည္ ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ ေျ

က္သည္မ် းံ

ဝန္ႈမ္းမ် းံ အစိုးင္မ် းံ ေျပးသတင္းသူမ် း င့္ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္း

အေျလးႈ း ိံယူးမည္ စ္ ပ်း ့တိုိ အ း သ းေျက င္မ် း ဘဝသိုိ
မေျး က္ေျစးက္ဆံျပဳမူသည္။ ့တိုိသ ည္ မမတိုို႔၏ လိုိုပ္ငန္း ု နအပိုင္းမ
မမတိုို႔၏ ု နတ ဝန္ိံံ HR တ ဝန္ိံ သိုိမ
းံိုးတတင္းအႀကံေျပးအတိုင္ပင္ိံံ သိုိမမ

ိုတ္

ိုတ္ ကိုိုမုဏ်

အတတင္းေျးးမမးတိုိ အ း မမတိုို႔၏ စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် းကို
တင္ ပ ိုင္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ့တိုို႔၏ စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် းကို အေျသအိ်
စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ ပစမည္ စ္ ပ်းံ လိုအပ္သည့္ အတိုင္း အေျးးယူ
ေျည င္းတက္သတ းမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles သည္ ိုင္ငံေျးးညိုင္း လမဒတန္းမႈမ် းကို မ ပစလိုိုပ္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။

အစးသည္တိုိ င့္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ မည္သိုိ ညက္ တယ္မႈ ပစေျၾက င္း
ေျ

္ ပႈ း ိင္း

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မတႏၲမ အ း ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ ဝက္ဘ္ညိုဒ္

www.brambles.com ေျပေတတင္ ႈိုိုတ္ ပန္ႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

သဘ ဝ ပတ္ဝန္းက်င္

Brambles အေျန င့္ CSR ညိုင္း အေျၾက င္းအး ကစၥးပ္မ် းသိုိ

ကတ် ္ိုပ္တိသ
ို ည္ သဘ ဝ ပတ္ဝန္းက်င္အ း တ

့ု႔၏ တံိုိ ပန္ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းကို အစ်းင္ိံတင္ ပးန္ င့္

တန္ ိုးႈ း ပ်းံ ကတ်ို ္ိုပ္တိုို႔၏ လို

ပတင့္လင္း မင္သ စတ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ ပစးန္

လိုိုပ္ငန္း စ်မံလည္ပတ္မႈမ် းတတင္ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ င့္အ ည် လ

ကတကဝတ္ ပစႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုက္ေျလ် ည်ေျႈတမႈ းေျသ အေျလ့ အက်င့္မ် းကို
ေျည င္းတက္သတ းမည္

ပန္လည္ညန္းစစ္ၾကည့္းႈစစ္ေျညးမႈ ပစမည္

ို ကတကဝတ္ ပစႈ းပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ကတ် ို္ပ္တိုို႔၏

စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းမ် းအေျန င့္ သက္ညိုင္း သဘ ဝ

ဤမူဝါဒအ း အိ်န္ င့္အမ်
စ္ ပ်းံ ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို

လိုိုပ္ငန္းမ် းတတင္ တံအ စးတိုးတက္မႈမ် းကို ႈင္

ပ္မႈးေျစးန္ င့္

အေျက င္းညံိုးေျသ အေျလ့က်င့္တစ္ိို စ္ေျစးန္ လိုအပ္သ လို

ပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း ်ပေျဒမ် း င့္ လိုိုပ္ႈံိုးလိုိုပ္နည္းမ် းကို
လိုက္န းန္ လိုအပ္ ပ်း ေျအ က္ပတ ်ပေျဒသမ် းကို လက္ိံ
က်င့္သံိုးးန္ံ

ပစ ပင္မမ
တ ္းမံ ပင္ညင္မမ
ႈ ် း ပစလိုိုပ္သတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
•

Brambles ု႔၏ အ ႏၲး ယ္

စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးး ပဋည ်္စ တမ္း (Zero

Harm Charter) အ း လိုက္န ပတ - ကတၽ ္ိုပ္တိုို႔၏ ေျနိစ ်္ လိုိုပ္ငန္း စ်

စ်းပတ းေျးးလိုပ
ို င
္ န္း ဂိုဏ
ို သ
္ ကၡ

စ်မံလည္ပတ္မႈမ် းတတင္ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ င့္ အည် လ
လိုက္ေျလ် ည်ေျႈတမႈ းေျသ အမ

Brambles ု႔၏ ဝန္ႈမ္းမ် း အ းလံိုး အ း အိုိုပ္စိုု႔၏ န
န မည္ဂိုဏ္သတင္းကို တိုး မင့္ေျစးန္ လိုိုပ္ငန္းမ် း လို
လိုိုပ္ေျည င္မည္

ို ေျမ် ္လင့္ႈ းပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ အ ပစအမူ င့္ စ်

စ်းပတ းေျးးညိုင္း ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းအေျပေ
အ ပန္အလန္ လမ္းမိုးေျနသည့္ ်ပေျဒသမ် းမ ေျအ က္ပတအတိုင္း
စ္သည္-
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အမူအက်င့္မ် း င့္ ေျည င္းတက္သတ းးန္ ကတကဝတ္ ပစ ပတဝင္းန္က္ဆံျပဳမူသည္။
•

ကိုိုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ် း င့္ စတမ္းအင္မ် းအ း ကတ် ္ိုပ္တိုိ
အသံိုး ပစး တတင္ ႈ ေျး က္အစတမ္းႈက္မႈကို ပိုမို
တိုးတက္ေျက င္းမတန္လ ေျစးန္က္ဆံျပဳမူသည္။

•
•

အိိုး အေျငတိ စတန္ိႈိုတ္မႈမ် း င့္ စတန္ိပစ္ပစၥည္းမ် းအ း အန

လူတစ္််းိ်င္းစ်ု႔၏ လတတ္လပ္စတ သင္းပင္း ိစ
တည ည္းိတင့္ကို ကတ် ္ိုပ္တိုိ

အနည္ းညံိုး စ္ေျစးန္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျလးစ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျဒသိံ ်ပေျဒံ ေျလ့ႈံိုးတမ္း င့္

ဂိုိုဏ္သကၡ ံ းိုးသ းမႈ င့္ ေျလးစ းမႈတိုိ င့္ လူ

အေျလ့အ က်င့္မ် းအး ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း အစိုိုလိုက္

လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းု႔၏ စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် းအ း တံိုိ ပန္ေျည င္းတက္းန္က္ဆံျပဳမူသည္။
•

င့္ တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်အလိုက္ သေျဘ တူည်ိ်က္မ် း

သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း အ ၱး ယ္ စ္ ိုင္ေျ ိ

စ္မ်စးစလံိုးမတစ္ညင့္ ကတ် ္ိုပ္တိ ို ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ

စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈအ း ႈန္ းိ်စပ္ ိ််္းကပ္ေျည င္းတက္ ိုင္စတမ္းး ပ်း

ပစပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

သဘ ဝ အးင္း အ မစ္မ် းအ း တ ဝန္ယူစတ္းစတ
စ်မံိန္ိိတည ိုင္စတမ္းးသည့္ ေျပးသတင္းသူမ် းအ း း ေျ တးန္က္ဆံျပဳမူသည္။

လူႈို

လူမအ
ႈ သင
ို း္ အဝိုငး္
•

တ ဝန္ေျက်ပတန္ေျသ အမ္န်းိ်င္းတစ္််း စ္ေျစးန္အတတက္ ကတ် ္ိုပ္တိ ို လို
လိုိုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ပစေျသ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းသိုိ အ

ကတ် ္ိုပ္တိ ို

အ ပစသေျဘ ႈည့္ဝင္ံပတဝင္ေျည င္းတက္မႈမ် း ပစလိုိုပ္သတ းးန္ ကတ် ို္ပ္တိ ို းည

ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ စတန္ိ််းတ်ႈတင္မႈ စတ္ဝည ်္သည္ ကတ် ို္ပ္တိုို႔၏ အႀ
အႀက်းမ းညံိုးေျသ ပိုင္ညိုင္မႈမ် းႈညမ တစ္ိို
စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း တ
တး းမ်တစတ

းည္မန္းႈ းပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
•

ကတ် ို္ပ္တို႔၏
ို စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းမ် းသည္ ေျဒသိံ လူမႈ အသိုင္း အဝိုင္းမ် းု႔၏ လ
လိုအပ္ိ်က္မ် း င့္

င့္ မန္ကန္ည်မ်စတ ညက္ညံမႈ ပစသင့္ ပ်းံ ့တိုို႔၏

ကိုက္ည် ည့္ည ည္းမႈးေျစးန္ အညိုပတ လူမႈအ သိုင္းအဝိုင္းု႔၏ အ

ေျအ င္ မင္စတမ္းေျည င္ ိုင္မႈမ် းအတတက္
ိ််း မင့္ေျ မ က္စ းသင့္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ကတ် ို္ပ္တိုို႔၏ အလိုိုပ္ိနိ္ႈ းေျးး
မူဝါဒသည္ ေျအ က္ပတတိုိကို ကတကဝတ္ ပစသည္•

အ က််းစ းေျပး းင္း ်း မစပ္ ံမႈမ် းအ း ်် းစ းေျပးသတ းးန္ ညံိုး တ္သတ းမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
•

ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို CommunityReach
(လူႈိုအသိုင္း အဝိုင္းသိုိ အလမ္းမ်ေျး က္းမႈ အစ် အစ်္သည္ ကတၽ ္ိုပ္တိုို႔၏
ို႔၏ ူန္ႈမ္းမ် းအ း လူႈိုအသိုင္ းအူိုင္း အတတင္း တက္္းကတစတ ပတ

ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းမ် း အ းလံို းတတင္ က်န္းမ ေျးး

ပတူင္လႈပ္း းမႈးေျစးန္ တိုက္တတန္းအ းေျပး ပ်းံ က်စးေျၾက င္းသင့္ေျလ်

င့္ ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈအတတက္ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ ပစး ၌

လ် ္ေျသ ္ လိုပ္အ းေျပးညိုင္း အိ်န္ေျတ င္းညိုမႈမ် းကို အိ

အေျက င္းညံိုးေျသ အေျလ့ အက်င့္မ် းအ း

အိတင့္ ပစက လူႈိုအသိုင္း အူိုင္း စ်

ေျလ့က်င့္ေျည င္းတက္သတ း ိင္းအ း င့္ လံို ိံစမႈးေျသ

စ်မံကန္းမ် းသိုိ ေျငတေျၾကး ပံ့ပးေျႈ
ို
က္ပံ့မႈမ် း ပစလိုပ္ေျပးပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုိုပ္ငန္းိတင္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ိိုကို ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ းပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။
•

ဝန္ႈမ္းမ် းအတတက္ တန္းတူ ည်မ်ေျသ အိတင့္ အလမ္းမ် း
ေျပးသည အလိုိုပ္းင္အေျန င့္ က် းံမံ လင္ံ

လူအအိတင့အ
္ ေျးးမ် း

လင္စတ္သဘ ဝံ အသက္ အးတယ္ံ မသန္မစတမ္း စ္မႈံ
ဘ သ ေျးး သိုိမ

ိုတ္ မူလတိုင္းးင္းသ း

စ္ ိင္း

လူအအိတင့္အေျးးအတတက္ အ ပည္ ပည္ညိုင္း လူိ အိတင့္ အေျးး

အစးသည္တိုိ မည္သိုိပင္ စ္ပတေျစ

ေျၾကည စ တမ္း ပတဝင္ေျသ ်ပေျဒသမ် းအ း ကတ် ္ိုပ္တိုိ

တစ္််းတစ္ေျယ က္စ်တိုင္းအ း တန္းတူံ မ်တစတ
ညက္ညံမႈ ပစသည့္ မတူကတည ပ းေျသ လိုိုပ္အ းႈိုိုႀက်းတစ္ိိုအ း
တံအ စးေျည င္းတက္သတ းမည္က္ဆံျပဳမူသည္။
•

သိုိမ

အိတင့္အလမ္းမ် း န္တ်းေျပး ိင္း အ း င့္
တစ္််းတစ္ေျယ က္စ်တိုင္းသည္ မမ တိုို႔၏ အေျက င္းညံိုး
ႀကစးစ းေျည င္းတက္မႈကို ပစ ိုင္ေျစးန္ံ င့္ မမတိုို႔၏

ိုတ္ ကတ် ္ိုပ္တိုိအ း ပစၥ ည္း

ိုတ္ အတင္း အၾကပ္ေျစိိုင္း ိင္းတိုိကို ကတ် ္ိုပ္တိို လံိုးဝ

သည္းိံမည္မ

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

ပစၥညး္ ေျပးသတငး္ သူ

စတမ္းေျည င္ ိုင္စတမ္း အလ းအလ ကို အ ပည့္ အဝ
္ ိုင္းန္ အ းေျပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ိိုအ း

ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို ေျန င့္ ေျပးသတင္းေျႈ က္ပံ့မႈ ကတင္းညက္မ် း င့္ တ ဝန္ယူမႈ

န္တ်းေျပးသတ းမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
•

လိုိုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ် း သိုိမ

ေျပးသတင္းသူမ် းု႔၏ လိုိုပ္ငန္းမ် းတတင္ ကေျလးအလိုိုပ္သမ း

သင္ယူေျလ့လ မႈ င့္ တအံ စးတိုးတက္မႈညိုင္း

ႈိုိုတ္ေျ

ပံ့ပိုးေျစ င့္ႈန္းပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အႈူးသ င့္ ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ ကိုယ္ပိုင္

းေျသ ံ င့္ တန္ ိုးးေျသ စပ္တူလိုပ္ေျ

ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ မမတိုို႔၏ လိုိုပ္ငန္းိတင္ အေျ
အေျၾက င္း အး မ် း င့္ ညက္ တယ္ေျနေျသ ပ

န မန္သမ်ကို မ

္ကိုင္ က္တစ္််း

စ္ေျစးန္ ကတကဝတ္ ပစႈ းပတသည္ံ မမတိုို႔၏ ေျ

က္သည္မ် းံ

မ်တမႈံ

ဝန္ႈမ္းမ် း င့္ အစိုးယ္ယ းင္မ် းံ င့္ မမ တိုိေျနႈိုင္သည့္

ဘက္မလိုက္မႈ င့္ လ်စအဝက္စတ စ်စစ္သိုးံ သပ္မည္ကို ယံိုၾကည္စတ

လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းအ း အက်စးေျည င္ေျပး ိုင္သည့္

စတ

ေျးးည္ိံေျည င္ ိုင္းည္ းေျသ စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းတစ္ိိုအ း

င့္ ေျညတးေျ တးမႈ ပစ ိုင္းန္ အ မိံိ်က္ ေျပးသတ းမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ညက္လက္ တည္ေျည က္သတ းးန္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ
ကတကဝတ္ ပစပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို ေျးးည္ေျ အ င္ မင္မႈအတတက္ ိိုင္မ ကန္၍
အင္တိုက္ အ းတိုက္းေျသ ေျပးသတင္းမႈ အေျ ိိံသည္ အလတန္ပင္
အေျးးပတေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျ

က္သ ည္မ် းု႔၏ ေျ ပ င္းလညေျနေျသ

လိုအပ္ိ်က္မ် းအ း

ည့္ည ည္းေျပး ိုင္းန္အတတက္ ကတ်မ္းက်င္ကန္၍

အးည္ အိ်င္းးေျသ ေျပးသတင္းသူ အေျပေတတင္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ
မ်ိိုေျနးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

က်င့္ဝတ္ စည္းမ််္းစည္းကမ္း င့္ အ ႏၲး ယ္
ပဋည ်္စ တမ္ းတတင္ ေျ

စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးး ပဋ

္ ပႈ းသည့္ ်ပ

်ပေျဒသမ် းံ တန္ ိုးမ် းအ း
လိုက္န ေျည င္းတက္ ိင္းအ း င့္ ပိုမို ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈး ပ်း လံို ိ
ိံစအ ၱး ယ္ကင္းက
ေျးးည္ိံေျည င္ ိုင္း ည္းေျသ ေျပးသတင္းေျႈ က္ပံ့မႈ
ကတင္းညက္မ် းအ း ေျပးသတင္းသူမ် း င့္ တံအ
ကတ် ္ိုပ္တိ ို ကတကဝတ္ ပစပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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စးေျည င္းတက္သတ းးန္

( ) က်န္းမ ေျးး င့္ ေျဘးကင္းလံို ိံစေျးးအ း

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၂
ႈိုတေျ
္

အ ၱး ယ္ စ္ေျစ ိင္းံ

ေျ ပ ည ို ိင္း မူဝအဒ

၁က္ဆံျပဳမူသည္။

(န) အညပ္အေျတ က္ စ္ေျစ ိုင္သည့္ ပစၥညး္ မ် း ႈိုိုတ္လင့္မႈံ

ဤမူူတဒ

ဤမူဝါဒု႔၏ းည္းတယ္ိ်က္မ မ းယတင္းေျသ အ ပစအမႈမ် း င့္ ပတ္သက္ ပ်း မ
မမတိုိတတင္းေျက င္း းေျန ိုင္သည့္ စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် း မန္သ မ်ကို တင
တင္ ပေျ ပ ညို ိုင္းန္ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း တိုက္တတန္း အ းေျပးသည့္ ပတ
ပတင့္လင္း မင္သ ေျသ
ႈိုိုတ္ေျ

္ေျ ပ ညိုမႈ လိုိုပ္ငန္းစ်္ ေျည င္းတက္မႈ တစ္ိိုသိ ို Brambles

သိုိမ

ိုတ္ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း စတနိပ
္ စ္ပစၥည္းမ် းံ

သိုိမ

ိုတ္ သက္ညိုင္း သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း ်ပေျဒ

သိုိမ

ိုတ္ စည္းမ််္းစည္းကမ္းမ် းအ း ိ်စးေျ

(ဃ) အမန္အတိုင္း စ္ေျနသည္ စ္ေျစံ သိုိမ
စ္ ိုင္ေျိ်းသည္

စ္ေျနသည့္
ိုတ္

စ းင္းစစ္အပိုင္းတတင္ မ းယတင္းစတ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈမ် း(၁)

Brambles ု႔၏ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း
ႈိုတ္ ပန္ိ်က္မန္သမ်အ း ပင္ညင္ံ အကည တ္စစ္ေျညးံ

ယေျနိေျိတ္ ပတ္ဝန္းက်င္တတင္ မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူမ် းကို

ၾကည့္းႈစစ္ေျညး သိုိမ

က ကတယ္ တိုက္ ်က္းန္အတတက္ Brambles ု႔၏ ဝန္ႈမ္းမ် းသည္

ိုတ္ စ းင္းစစ္း တတင္

လမ္လည္မႈ ပစ ိင္း သိုိမ

ေျးအတန္းေျနး မ အေျက င္းညံိုး းေျနညည စ္သည္ - ူန္ႈမ္းမ် းမ

ိုတ္ တမင္းည္းတယ္ကန္၍

အမ း ပစ ိင္းံ

မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူမ် း င့္ပတ္သက္ ပ်း ေျႈ က္လမ္းံ

(၂)

အစ်းင္ိံမႈ ပစသည့္အိတတတင္ Brambles အေျန င့္ ့အ း

Brambles ု႔၏ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း မတ္တမ္းမ် းအ း
မတ္တမ္း ပစံ ႈန္းသမ္းေျစ င့္ေျး က္း တတင္

ပင္ညင္ ပစ ပင္းန္အတတက္ ိ်က္ိ်င္း အေျးးယူ ေျည င္းတက္မႈမ် းကို

လမ္လည္မႈ ပစ ိင္း သိုိမ

ပစလိုိုပ္သတ း ိုင္ေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူမ် းအ း

ိုတ္ တမင္းည္းတယ္ကန္၍

အမ း ပစ ိင္းံ

ေျစ စ်းစတ ေျႈ က္လမ္းံ တင္ ပမႈ ပစ ိင္းသည္ ကတ် ္ိုပ္တိို

(၃)

္ ပပတအတိုင္း

လိုက္န ေျည င္းတက္သည့္ ယံိုၾကည္မႈ င့္ ေျ

ိုတ္

စ္ေျစ ေျမးိတန္းႈိုိုတ္စး

ေျငတစ းင္းသတင္း ိင္းမ် းံ အတတင္းပိုင္း ေျငတစ းင္း သိုိမ

ု႔၏ ကတကဝတ္ႈ းးမႈကို အ မိံးန္ းည္းတယ္ ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ဝန္ႈမ္းမ် းအ းလံို းမ ေျအ က္ေျ

က္မႈမ် းံ

ေျၾက င့္ သေျဘ ဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စ်းေျစ ိင္းံ

Brambles ု႔၏ အတတင္းပိုင္း ေျငတစ းင္း
ႈန္းိ်စပ္မႈမ် းတတင္ ိ်စ အယတင္းမႈမ် း းေျန ိင္း သိမ
ို

င့္မတ္မႈ

ိုတ္

လိုက္န ေျည င္းတက္မႈမး ိင္းံ

အစ်္အလ အ း ႈန္းသမ္းမႈ ပစ ိင္းအေျပေတတင္ မူတ ည္ေျနေျၾက င္း

(၄)Brambles ု႔၏ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း မတ္တမ္းမ် းံ

ကတ် ို္ပ္တိ ို အသ အမတ္ ပစပတသည္-

ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အစ်းင္ိံစ မ် း သိုိမ

ိုတ္

စ းင္းစစ္ အစ်းင္ိံစ မ် း အစးသည္တိုိတတင္
(က

ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ မ

ပတဝင္ေျသ အေျၾက င္းအး ကစၥးပ္ င့္ပတ္သက္ ပ်း

မမတိုို႔၏ စိုးး မ္ပူပန္မႈမ် းကို ကတ် ္ိုပ္တိုိမ အေျ

အႈက္တန္း စ်န်ယ အး းမ် း သိုိမ

အေျလးေျပး ေျည င္းတက္သတ း ပ်း သင့္ေျတ ္ေျသ အေျ

စ းင္းစစ္မ် းမ သိုိမ

အေျးးယူေျည င္းတက္မႈမ် း ပစလိုိုပ္သတ းမည္

တမင္ေျည င္းတက္ ိင္း သိမ
ို

သးယံိုၾကည္လ်က္ံ

ို သ

ႈိုတ္ ပန္ ိင္းမ် းံ သိမ
ို

စ္ ိုင္ေျ ိးသည့္ မ
(၅)

မ းယတင္းေျသ အ
အ ပစအမူမ် းကို

အ ပည့္ အဝ သိုိမ
(င) လ ဘ္ႈိုး ိင္း သိုိမ

စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် းအ း

(စ) အႈက္တတင္ အႈူးေျ

ေျ

္ ပႈ း ိင္းမးေျသ ်ပေျဒညိုင္း

ိုတ္ စည္းမ််္းစည္းကမ္း ညိုင္း ကန္ိသတ္ိ်က္မ် း

(ဆ) Brambles ု႔၏ ဝန္ႈမ္းက်င့္္ဝတ္ စည္ းမ််္းစည္းကမ္း

္ႈိုတ္ေျ ပ ညို ိင္း လို

လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈသည္ လ်စအဝက္ ႈန္းသမ္းႈ း ိင္း စ္ ပ်
ပ်းံ လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္မႈ သိမ
ို

သိုိမ

ိုတ္ အက်င့္ပ်က္ ိစ း ိင္းံ

တစ္ိိုိိုအ း လိုက္န ေျည င္းတက္းန္ ပ်က္ကတက္ ိင္းံ

အသံိုး ပစ ိုင္းပတမည္ံ ႈိုိ ပင္
(ဂ

ိုတ္ တန္ ပန္ေျည င္းတက္မႈမ် းကို လံိုးဝ

သည္းမိံေျၾက င္း ယံိုၾကည္မႈးေျနးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

သိုိမ

ိုတ္ အ ိ းေျသ မူဝါဒမ် း သိုိမ

လိုိုပ္ႈံိုးလိုိုပ္နည္းမ် းအ း ိ်စးေျ

ဤမူူတဒအတတငး္ မည္သည့္လပ
ႈ း
္ းေျည င္းက
တ မ
္ မ
ႈ ် း
လမ္း ိံစမႈး သနည္းက္ဆံျပဳမူသည္။

ေျအ က္တတင္ စ းင္း ပစစိုိုႈ းေျသ အေျၾက င္း အး ကစၥးပ္မ် းမ
တစ္ိိုိို သိုိမ

ိုတ္ တစ္ိိုႈက္ပိုေျသ အေျၾက င္းအး

မန္သမ်အေျပေ အက်စံးဝင္လမ္း ိံစႈ းသည့္ အမန္တကယ္
သိုိမ
တင့္

ိုတ္ စ်စ်္ႈ းသည့္ လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် းအ း
မႈ ပစးန္ ည နးသူ ဝန္ႈမ္းမ် းအတတက္

ံိုးလမ္းအက်ံစးဝင္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူဝါဒတတင္
ေျအ က္ပတလႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် းအ း “မ းယတငး္ ေျသ အ ပစအမူ”
ို ေျိေညိုသတ္မတ္ပတသည္(က) း ္ဝတ္မႈညိုင္း လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈံ
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ိုတ္

ိုတ္ လ်စအဝွက္

အိ်က္အလက္မ် းအ း ိတင့္ ပစိ်က္မးဘည
တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ ိင္းံ

(ဈ) Brambles ု႔၏ န မည္ဂိုဏ္သတင္း အ း ႈိိုက္ေျစ ိုင္သည့္
အ ပစအမူံ သိုိမ

သက္ညိုင္း ေျဒသညိုင္း ်ပေျဒမ် းအး ဤမူဝါဒသည္

ိုတ္

က္ ိင္းံ

(္) ကိုိုန္သတယ္မႈညိုင္း လ်စအဝွက္ိ်က္မ် း သိုိမ
ပိုင္ညိုင္ိတင့ည
္ ိုင္း မ် း သိုိမ

၂က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ မန္ကန္ေျက င္းမတန္စတ

အစ်းင္ိံတင္ ပ ိင္းမ လတေျ
ည ိ် ္သတ း ိင္းံ

မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူ င့္ပတ္သက္သည့္ စ
အစ်းင္ိံတင္ ပ ိုင္သည့္ လမ္းေျၾက င္းမ် းကို သးံ အသ

ိုတ္ မ းယတင္းစတ

ိုတ္

Brambles ု႔၏ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အေျ ိအေျနအ း

စ္ ိုင္သမ် မန္ မန္ အစ

အစ်းင္ိံတင္ ပးန္ တိုက္တတန္းအ းေျပး ႈ းပတသည္ံ
(ိ

(သ) အႈက္တတင္ေျ

ိုတ္

ိုတ္ ႈံသိုိ န းလည္မႈလတေျ
ည စးန္

ိုတ္
္ ပႈ းသည့္ အိ်က္ တစ္ိ်က္ိ်က္အ း

တမင္သက္သက္ ံိုးကတယ္လ်စအဝက္ႈ း ိင္းက္ဆံျပဳမူသည္။

အကယ္ကန္၍ သင့္ အေျန င့္ မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူတစ္ိိုိိုသည္
စ္ပ်က္ိည့သည္ံ သိုိမ

ိုတ္

စ္ ိုင္ေျ ိးသည္

အ ိ းေျသ ေျည င္းတက္ ိုင္သ ည့္ နည္း လမ္းံ

ို

လမ္းေျၾက င္းမ် းတတင္ ေျအ က္ေျ

္ ပပတတိုိ ပတဝင္ေျပသည္-

ေျက င္းေျသ းည္းတယ္ိ်က္အစစအမန္ င့္
စိုးးမ္ပူပန္ေျနးသည္ညိုလ်င္ ဤမူဝါဒအး အစ်းင္ိံတင္ ပမႈ
ပစသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤသိုိ ေျည င္းတက္ ိုင္းန္ ပစလိုိုပ္ ိုင္ေျသ

(က) စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို ကိုိုမုဏ် အ

နည္းလမ္း အမ်စးမ်စးအ း ေျအ က္ပတ လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၃ တတင္
းင္းလင္းေျ

အတတင္းေျးးမမးံ ညက္ သတယ္ ိုင္သည့္ လပ္စ အေျသးစတ္မ -

္ ပႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ ကန္၍

ေျည င္းတက္ိ်က္တစ္ိိုိိုသည္ ဤမူဝါဒတတင္ အက်ံစးဝင္ ိင္း းံမး

Robert Gerrard

သင္ ေျသိ် ိင္းမးပတက သင့္ ု န တ ဝန္ိံ င့္ ေျ ပ ညိုတိုင္ပင္
သင့္ေျပသည္ံ သိုိမ

တယ္လ် ိုန္း- +61 2 9256 5271

ိုတ္ အကယ္ ကန္၍ သင္ အလိုးပတက

အ်းေျမးလ္ - Robert.Gerrard@brambles.com

်ပေျဒေျးးး အ တအည မ အ တအည ဝင္ တစ္််း််းႈံသိုိ
ေျ ပ ညိုတိုင္ပင္ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

( )

စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို အေျႈတေျႈတ အႀကံေျပး အတိုင္ပင္ိံံ ညက္သတယ္ ိုင္သည့္္ လပ္စ
အေျသးစတ္မ -

ဤမူဝါဒံ င့္ ေျအ က္ပတ လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၄ တတင္
ေျ

Sean Muphy

္ ပႈ းသည့္ အစ်းင္ိံတင္ ပမႈညိုင္း

လမ္းေျၾက င္းနည္းလမ္းမ် းသည္ သင္ လိုိုပ္ငန္းိတင္တတင္

တယ္လ် ိုန္း- +1 770 668.8217

ညက္ညံိံးပံို ကည့သိုိေျသ ကိုယ္ပိုင္ ပိုိုဂၢစလ္ေျးးး

အ်းေျမးလ္ - Sean.Murphy@brambles.com

အေျ ိအေျနမ် း င့္ ညက္ တယ္သည့္ တိုင္ၾက းိ်က္မ် းမ မူ
အက်စံးဝင္ ံိုးလမ္းမႈ မးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ ဤအစ း သင္ု႔၏ ကိုယ္ပိုင္

(န)

ပိုိုဂၢစလ္ေျးးး အေျ ိအေျနမ် း င့္ ပတ္သက္သည့္

လပ္စ အေျသးစတ္မ -

တိုင္ၾက းိ်က္မ် းကိုမူ သင့္ေျတ ္း အေျးးယူေျည င္းတက္မႈမ် း
ပစလိုိုပ္ေျပးမည္

စ္သည့္ သင့္ ု န တ ဝန္ိံ သိုိမ

ိုတ္

Daniel Berry ဒိုို်ကၠ ု င့္ ေျဒသညိုင္း အေျႈတေျႈတ အႀ

လူိစတမ္းအ း အးင္း မစ္ု နမ ကိုယ္စ းလယ္ႈံသိုိ

အႀကံေျပး အတိုင္ပင္ိံံ EMEA

တင္ ပသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မ မတိုို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ပိုိုဂၢစလ္ေျးးး

တယ္လ် ိုန္း- +44 (0 1932 833 346

အေျ ိအေျနမ် းသိုိ ညက္ တယ္ေျနသည့္ တိုင္ၾက းိ်က္မ် းအ း

အ်းေျမးလ္- Daniel.Berry@brambles.com

ေျက င္းမတန္ေျသ းည္းတယ္ိ်က္ င့္ တင္ ပလ သည့္
ဝန္ႈမ္းမန္သမ်ု႔၏ ပိုိုဂၢစလ္ေျးးး

Shawn Galeyံ ဒိုို်ကၠ ု င့္ ေျဒသညိုင္း အေျႈတေျႈတ အႀ

လ်စအဝက္မႈကိုေျလးစ းသမႈႈ းးမည္ စ္ ပ်းံ လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္မႈ
သိုိမ

အႀကံေျပး အတိုင္ပင္ိံံ အ း ပစ တ္ံ

ိုတ္ တန္ ပန္ေျည င္းတက္မႈ မ် းအ း လံိုးဝ

သည္းိံမည္မ

၃က္ဆံျပဳမူသည္။

တယ္လ် ိုန္း- +65 9772 8318

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

အ်းေျမးလ္ - Shawn.Galey@brambles.com

ဤမူူတဒအး မည္သသ
ူ ည္
ႈိုတေျ
္

Jay Frye ဒိုို်ကၠု င့္ ေျဒသညိုင္း အေျႈတေျႈတ အႀကံေျပး အတ
အတိုင္ပင္ိံံ အေျမး်းက းံ

္ေျ ပ ညိုမႈ လိုပ ္ င္
ို သနည္းက္ဆံျပဳမူသည္။

တယ္လ် ိုန္း- +1 407 355 6206
အ်းေျမးလ္ - James.Fryejr@brambles.com

Brambles ု႔၏ ဝန္ႈမ္း တစ္််းတစ္ေျယ က္စ်တိုင္းံ ႈိုိ ပင္ ်ပ
်ပေျဒအး ိတင့္ ပစႈ းသည့္ ိုင္ငံမ် းံ Brambles မ စ်းပတ းေျးးအး ည
ညက္ တယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းးသည့္ မည္သ ည့္ လူပိုဂၢစလ္ အ ိတည အစည္းမညို (်ပမ
Brambles ု႔၏ ူယ္ယူသူမ် းံ ေျပးသတင္ းသူမ် းံ စ
စ ိ်စပ္ိ်စပ္ညိုႈ းသူမ် းံ ကိုယ္စ းလယ္ ေျအးဂ်င့္မ် း င

န္ိေျ ဝေျပးသူမ် း အ

အစးသည္တိုိ သည္ ဤမူဝ ါဒေျပေလစ် င့္ ဤမူဝါဒေျပေလစ်တတင္ေျ

္ ပႈ းေျသ

လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈမ် းက အသံိုး ပစးး ိုင္မည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

၄က္ဆံျပဳမူသည္။

စးို းမ္ပပ
ူ န္မႈတစ္ိအ
ို း မည္သိ ို
တင္ ပေျည င္းက
တ း
္ မည္နည္းက္ဆံျပဳမူသည္။

အ းလံို းေျသ ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ အမန္တကယ္ စ္ပတ းိည့ေျသ သ
သိုိမ

ိုတ္

စ္ ိုင္ေျ ိးေျသ မ းယတင္းသည့္ အ

အ ပစအမူ င့္ပတ္သက္ ပ်းမမတိုို႔၏ စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် းကို ပတင့္လင္းစတ
ိ သက္ေျတ င့္သက္သ

ေျဒသညိုင္း အေျႈတေျႈတ အႀကံေျပး အတိုင္ပင္ိံံ ညက္သတယ္ ိုင္သည့္ လ

စ္သည္

ႈံသိုိ တိုက္းိုက္ တင္ ပေျည င္းတက္ ိုင္မည္

ို ကတ် ို္ပ္တိ ို ေျမ် ္လင့္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ ေျ ပ းမည္ညိုလ်င္ မ းယတင္းေျသ
ပစမူေျည င္းတက္မႈ င့္ ပတ္သက္ေျသ စိုးးမ္ပူပန္မႈအ း လ်င္ မန္စတ
ေျ းင္းေျည င္းတက္းန္မ ု နတ ဝန္ိံု႔၏
တ ဝန္တစ္ိိုပင္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ သိုိေျသ ္လည္ း သင့္ ု နတ ဝန္ိံ
တစ္််းတည္းႈံသိုိသ ေျးတးိ်ယ္ တင္ ပ ိုင္ ိင္း မ
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င့္ မမတိုိ

ို ိံစ းးေျသ ေျနး တတင္ မမတိုို႔၏ ု နတ ဝန္ိံ

ိုတ္ ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

(ဃ) စည္းကမ္းလိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း အး းိ်စပ္ံ

်ပေျဒအး ိတင့္ ပစႈ းသည့္ ိုင္ငံမ် းတတင္ သင့္အေျန င့္

ညက္သတယ္ ိုင္သ ည့္ လပ္စ အေျသးစတ္မ -

သံသယ စ္ တယ္ မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူမ် းကို အမည္မေျ

္

လ်စအဝက္စတ အစ်းင္ိံ တင္ ပေျက င္း တင္ ပ ိုင္မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
သိုိေျသ ္လည္း အမည္မေျ

Tracey Ellerson

စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ ပစးန္ ပိုမိုိက္ိညသည့္အတတက္ေျၾက င့္ံ

အ်းေျမးလ္ - Tracey.Ellerson@brambles.com
(င)

တစ္ိတတစ္းံတတင္မူ ႈိုသိေျ
ို ည င္းတက္းန္
မ စ္ ိုင္သည့္အတတက္ေျၾက င့္ သင္ မည္သူမ ည္ဝါ စ္ေျၾက င္း

အစ်းင္ိံတင္ ပ ိုင္သည့္ အမ်စးမ်စးေျသ နည္းလမ္းံ လမ

ေျ

လမ္းေျၾက င္းမ် း ပတဝင္ေျသ Brambles ု႔၏
ႈိုိုတ္ေျ

္ေျ ပ ညို ိင္းညိုင္း

္ေျ ပ ညို ိင္း ိုန္းေျ

ိုန္းေျ

့လိုင္းက္ဆံျပဳမူသည္။ ႈိုိုတ္ေျ

့လိုင္းမ တစ္းက္လ်င္ ၂၄

Brambles မ ပည့္ ပည့္ဝဝ စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ ပစ ိုင္ေျစးန္အတတက္
လံိုေျလ က္ေျသ အေျသးစတ္ အိ်က္ အလက္မ် းကို
ႈည့္သတင္းေျ

အစ်းင္ိံတင္ ပ ိုင္းန္ ိတ

အမည္မ် းံ သိုိမ

အသံိုး ပစ ိင္း င့္ ပ

င့္ အိ်န္မ် း (ိနိ္မန္း သိုိမ

ိုတ္ ေျဒသညိုင္း -

္ ပိ်က္မ် းံ အေျ

အညိုပတ

ိုတ္ အတန္လိုင္း အစ်းင္ိံတင္ ပ ိင

ေျ

္ ပႈ းေျသ

Up.aspx သိုိ သတ းေျး က္ ိုင္ပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

္ ပႈ း ိင္းမးပတက Brambles အေျန င့္ အညိုပတ ကစၥးပ္အ း
န္ိအတ းမ် း

း ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
မည္သည့္ဝန္ႈမ္းမညို သူိ အေျန င့္ မ းယတင္းသည့္ အ ပစအမူတတင္ က

ႈိုိ ပင္ အႈက္တတင္ စ းင္း ပစစိုိုႈ းေျသ နည္းလမ္းံ လမ္ းေျၾက င္းမ် း အသ
အသံိုး ပစ ိင္း င့္ မ

ကိုယ္တိုင္ ပတဝင္ပတ္သက္ေျနိည့သည္
အညိုပတ

ို ယူညပတက အ

စ္းပ္(မ် း အ း အ

အစ်းင္ိံတင္ ပေျပးးန္ ေျမ် ္လင့္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မည

မ းယတင္းေျသ အ
အ ပစအမူညိုင္း စိုးးမ္ပူပန္မႈတစ္ိိုအ း ညက္သတယ္တင္ ပ ိုင္ ိင္းမး

မည္သည့္ စည္းကမ္းေျးးး အေျ

ို ယံ

အေျးးယူေျည င္းတက္မႈအ း ပစလိုပ္သင့္ံမသင့္ ညံိုး တ္ိ်န္တတင္မူ အညိုပတ ကို

ယံိုၾကည္ေျနသည့္ ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ အိ်စအေျသ

ကိုယ္တိုင္ ူန္ိံအစ်းင္ိံတင္ ပိ်က္ကပတ
ို ႈည့္သတင္း စ်္းစ းေျပးသတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အေျ ိအေျနမ် းလည္း းေျက င္း းေျန ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ႈိုသို ိေျသ အေျ ိအ
ိအေျနမ် းတတင္ အညိုပတ ဝန္ႈမ္းအေျန င့္ စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို
ကိုိုမုဏ် အတတင္းေျးးမမး ံ Level 40 Gateway, 1, Macquarie Place, Sydney
NSW, Australia မတစ္ညင့္ ည
ညကသတယ္ေျက င္း ညက္သတယ္ ိုင္မည္ စ္ေျသ ဘိုိုတ္ အ အတည ု႔၏ ်ကၠု သိုိမ
တ္ စ းင္းစစ္ေျက ္မတ်ု႔၏ ်က
ညက္သတယ္ ေျည င္းတက္ေျက င္း ေျည င္းတက္ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဘိုိုတ္ အ တညအ ်ကၠု
ိုတ္ စ းင္းစစ္ ေျက ္မတ် ်ကၠုႈံသိုိ ညက္သတယ္
ူကန္၍

စံိုစမ္းစစ္ေျညး ိင္း င့္ ကိုိုစ းအေျ း ိင္းတိုိအတတက္ ု နအတတင္းပိုင္း

အိ်က္ ပအသေျပးးန္ လိုအပ္သ ည္

ို မယူညသင့္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

က္သည္ံ ေျပးသတင္းသူ သိုိမ

ိုတ္

စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် းလည္း ဝန္ႈမ္းမ် းႈံတတင္ းေျနမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ေျက င္းေျသ းည္းတယ္ိ်ိုက္ င့္ အ ိ း မည္သည့္ ပင္ပ

မည္သည့္ နည္းလမ္းံ လမ္းေျၾက င္းအ း အသံိုး ပစသည္ စ္ေျစ
ဝန္ႈမ္းမ် း အေျန င့္ သံသယ စ္ တယ္ေျက င္းေျသ သိုိမ

ိုတ္

စ္ ိုင္ေျ ိးေျသ မ းယတင္းသည့္ ပစမူေျည င္းတက္မႈမ် းကို မမတိုိ
သတ ပစမလ်င္ ပစမ ိင္း လက္ေျတတအ
အစ်းင္ိံတင္ ပးမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မ းယတင္းသည့္
စ္ ိုင္သမ် မန္ မန္ အစ်းင္ိံတင္ ပ ိင္း

အ း င့္ Brambles အေျန င့္ စိုိုံစမ္းစစ္ေျညးမႈ င့္
ကိုိုစ းေျ းင္းမႈမ် းကို ေျည င္းတက္ ိုင္မည္ံ သိုိမ

ကစၥးပ္မ် းတတင္ သင့္ အေျန င့္ ပင္ပ တစ္စံိုတစ္််းႈံသိုိမ်

အ ိအ
တည စည္းတစ္ိိုု႔၏ ေျည င္းတက္ိ်က္မ် း င့္ ညက္ တယ္ေျနေျသ

းင္းလင္းစတ အမတ္သ း ပစသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ ့အ း

စ္ေျပေလ ေျက င္း

ိုင္သည့္ ေျ ပ င္း ပန္ အက်စးညက္ းလဒ္မန္သမ်ကို

ေျလ် ့ပတးေျစ ိင္းတိက
ို ို ပစလိုိုပ္သတ း ိုင္မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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အစ်းင္ိံတင္ ပ ိင္းံ စံ

ဝန္ေျည င္မူ ေျပးသူ ကည့သိုိေျသ ပင္ပ လူပိုဂၢစလ္

အမတ္အ သ း ပစႈ းသည့္ံ အေျးးႀက်း ကစၥးပ္ တစ္ိိုအ စ္

ယ္း းပစ္ ိင္းံ ့ေျၾက င့္

မ းယတင္းေျသ ပစမူေျည င္းတက္ိ်က္ မန္သမ်အ း အစ

တစ္ိတတစ္းံတတင္မူ ေျ

ေျည င္းတက္မႈမန္သမ်တတင္ “Privileged and Confidential”
(“အႈူး အိတင့္ႈူးိံ င့္ လ်စအဝက္ိ်က္”)

ိုတ္

ဤမူဝါဒု႔၏ းည္မန္းိ်က္ပန္းတိုင္မ လိုိုပ္ငန္းိတင္အတတင္း မ

ယ ၱး းတစ္ိိုအ း ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ းးန္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အမ် းစိုိုေျသ

်ကၠု စ္သူႈံသ တိုက္းိုက္

စ္ေျပေလ

ို ယူညေျၾက င္း အေျၾက င္း အးင္း

္ ပေျပးးန္

သင့္ေျလ် ္စတ ေျ းင္းေျည င္းတက္မႈ ပစးန္ အ

https://bramblesgroup.sharepoint.com/sites/HR/Pages/Speaking-

ပစမူေျည င္းတက္မႈမ် းကို

စ္းပ္(မ် း

အေျးးႀက်းေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ လံိုေျလ က္စတ အေျသးစတ္

ေျည င္းတက္ ိုင္သည့္ လင့္ိ္မ် း အစးသည့္ စ းင္းတစ္ိိုအ း

သိုိမ

စ္ပတ းသည့္ ေနိစမ
တည ် း

စ္းပ္(မ် း ကို အစ်းင္ိံတင္ ပသင့္သည္

အစးသည့္ အိ်က္ အလက္မ် းကို ေျ

ိင္းအ း
ေျႈ က္ပံ့ေျ

စ္းပ္(မ် း

ိုတ္ အတ အက် ံ

စ္ပတ းသည့္ ေျနး ံ င့္ ဝန္ႈမ္း စ္သူမ မည္သည့္ အတတက္ေျၾက င့္

အေျက က္ိတန္မည့
တယ္လ် ိုန္းနံပတတ္မ် း သိုိမ

ို စတည
ည ိုႈ းသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ် းု႔၏

ိုတ္ သက္ေျသမ် းံ

စ္းပ္အေျၾက င္းအး (မ် း ံ

န ကစၥးပ္အ း တင္ ပေျည င္းတက္ ိုင္းန္ အလိုိင

အေျသးစတ္ေျ

္ ပႈ းသင့္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ်ပမ ညိုးလ်င္ ့တတင္

ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသည္

့လိုင္း အသ

ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ တိုင္း ိုင္င-ံ သိုိမ

္ လ်စအဝက္ႈ းသည္ စ္ေျစံ

လ်စအဝက္ႈ း ိင္းမးသည္ စ္ေျစ မည္သည့္ အစ်းင္ိံမ် းကိုမညို

လတတ္လပ္ေျသ ပင္ပ ကိုယ္စ းလယ္ တစ္််းအ း င့္ အစ

ပ

္ ပေျပးးန္ ကတ် ို္ပ္တိ ို အႈူး တိုက္တတန္းလိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အမည္မေျ

၂၄ န း်ံ တစ္ပတ္လ်င္ ၇ းက္ံ

ိတင့္ ပစႈ းပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ိုန္းေျ

္ လ်စအဝက္စတ

အစ်းင္ိံတင္ ပႈ းသည့္ သံသယ စ္ တယ္မ် းအ း

တယ္လ် ိုန္း- + 1 770 668 6248

လူပိုဂၢစလ္မ် း ႈံသိုိ အညိုပတ စိုးးမပူပန္မႈအ း
တင္ ပေျည င္းတက္ ိင္း မတိုင္မ်တတင္ အညိုပတ ပ

န းပ္အ း

အတတင္းပိုင္း အတတင္း အစ်းင္ိံမႈ ပစးန္ သင့္အ း ကတ် ္ိုပ္တိုိ ိိုင္မ စတ
တိုက္တတန္း အ းေျပးလိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ လမ္းညန္ိ်က္နည္ းလမ္း အေျန င့္

အႈက္တတင္ ေျ

္ ပႈ းေျသ အစ်းင္ိံ တင္ ပ ိင္းညိုင္း

အႀကံေျပး အတိုင္ပ င္ိံံ စည္ းကမ္းလိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း

နည္းလမ္းံ လမ္းေျၾက င္းမ် းႈညမ တစ္ိို အ း သင္

အး းိ်စပ္ အစးသည္တိုိႈံသိုိ သိုိမ

အသံိုး ပစသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျ ပ ညို ိင္းညိုင္း

ိုန္းေျ

ိုတ္ းညဝံ့ယံိုၾကည္မႈးစတ

့လိုင္းအ း အသံိုး ပစ ိင္း င့္ ိ်က္ိ်င္း

အသေျပး အေျၾက င္းၾက းသင့္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

၅က္ဆံျပဳမူသည္။

လွ််တဝွကေျ
္ စ င့္ႈန္းမႈအ း

၇က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျလးစ းတန္ းို ႈ းပတသည္
ဤမူဝါဒအး မ းယတင္းေျသ

သင့္အေျန င့္ ပ

ပစမူေျည င္းတက္မႈအ း

သင့္ေျတ ္း ေျည င္းတက္ိ်က္အ း ညံိုး တ္ ပစလိုိုပ္းန္ ့အ

အစ်းင္ိံတင္ ပသည့္အိတတတင္ သင့္ စိုးးမ္မႈအ း စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ

့အမႈအ း အကည တ္ စစ္ေျညးသတ းမည္ စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ ေျ းင္းမႈ ပစးန္ တ ဝန္းေျသ အေျ ိိံ “သးႈ းးန

လိုအပ္သည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ် း”

င့္သ လ်င္ သင္

အိ်စအေျသ ကစၥးပ္မ် းတတင္ Brambles အေျန င့္ အ

မည္သူမည္ဝါ စ္ေျၾက င္း အေျႈ က္ အႈ းံ

အတတင္းပိုင္း သိုိမ

သင္ င့္ပတ္သက္သည့္ အိ်က္ အလက္မ် းကို မ်ေျဝ
ေျ

ိုတ္ သက္ညိုင္း စံ

စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ အေျတတအအႀကံစမ် း းႈ းသည့္ သ
သိုိမ

လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္မမ
ႈ ် း မးး

တိုင္ၾက းမႈ ပစ ိင္း င့္ ညက္ တယ္ ပ်း

ိုတ္ အေျၾက င္း အး ကစၥးပ္ င့္ပတ္သက္ ပ်း အႈူး သးႈ းသည့္

ဝန္ႈမ္းမ် း ပတဝင္ေျသ
စံိုစမ္းစစ္ေျညးသူမ် း အ အတည အ း တ ဝန္ေျပးအပ္ကန္၍ စ္ေျစ မည္သ ည့္

တစ္ိတတစ္းံတတင္ မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူမ် းအ း

အး မ် း

စ္ ိုင္ေျ ိးေျသ

စ္ပ်က္ိည့ေျၾက င္းံ ႈိုိ ပင္ Brambles ု႔၏

မူဝါဒေျပေလစ်အ း ိ်စးေျ

အက်စးညက္းလဒ္မ် းအ း ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္

ိုတ္ံမ

ိုတ္

မည္သူတစ္််းတစ္ေျယ က္မ် မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူ သို ိမ

ိုတ္

စစ္ေျညးညံိုး တ္သတ းမည္

စိုးးမ္ပူပန္လ်က္းမည္ကို ကတ် ္ိုပ္တိ ို န းလည္
တိုက္တတန္းအ းေျပးလို ပ်းံ (“က ကတယ္မႈ ပစႈ းသည့္ တင့္

မႈ”

ိုေျိေသည့္

ဤ မူူတဒအး မမတိုို႔၏ စစ္မန္ေျသ စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် းက ေျက င္းမတန္ေျသ းည
းည္းတယ္ိ်က္ င့္ တင္ ပေျည င္းတက္လ သူ ဝန္ႈမ္းမန္သမ်အ း အကယ္ကန္၍ ့တိုိမ
မ းယတင္းတိုင္ၾက းမသည္ပင္

စ္ပတေျစ ကတ် ္ိုပ္တိမ
ို

ပံ့ပိုးေျည င္းတက္ေျပးသတ းမည္

စ္ေျၾက င္း ေျက်း္ူး ပစ ပ်း

က္ိည့သည့္

စ္းပ္တစ္ိို

စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈေျည င္းတက္ ပ်းသည္အႈ

သေျဘ ေျပတက္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ပတင့္လင္းစတ ေျည င္းတက္မႈ ပစးန္ ကတ် ္ိုပ္တိို

သးႈ းေျစလိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အက်င့္သကၡၡ ပ်က္ ပ းမႈတတင္ ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသည္

ို

ညံိုး တ္ေျ ဝ န္ ိင္း မ ပစးေျပံ အကယ္ကန္၍ စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ
ပ်းေျ မ က္ိည့လ်င္ပင္ စတည
ည ိ
ို ်က္မ် းအ း တံိုိ ပန္ေျိ်ပမႈ ပစ ိုင္ေျသ
အိတင့္အေျးး တစ္ိိုကို းးိည့မည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ အ းလံို းေျသ
စံိုစမ္းစစ္ေျညးသူမ် းသည္ သက္ေျသအေျႈ က္အႈ းမ် းအ း
ကတမ္းက်င္မႈးေျသ လိုပ္ကိုင္မႈ င့္ံ ဂိုိုဏ္သကၡ းး

က ကတယ္မႈ ပစႈ းသည့္ တင့္
သိုိမ

ိုတ္ ပင္ပမ စံ

စံိုစမ္းစစ္ေျညးသူအ း တ ဝန္ေျပးအပ္ကန္၍ စ္ေျစံ သိုိမမ

္ ပမည္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၆က္ဆံျပဳမူသည္။

န စိုးးမ္မႈတစ္ိိုအ း တိုင္ၾက းေျည င္းတက္ ပ်းသည္ င့္ တစ

တစ္ ပစင္နက္ Brambles အေျန င့္ ေျန က္တစ္ညင့္ သင

ေျက င္းမတန္ေျသ းည္းတယ္ိ်က္ င့္ သင္
သိုိမ

စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ လိုပင
္ န္းစ်္

မႈ တစ္ိိုအ း ပစလိုိုပ္သည့္ံ သ

ိုတ္ က ကတယ္မႈ ပစႈ းသည့္ တင့္

ႈိုတ္ေျ

္မႈ

ေျလးစ းသမႈ ပစေျသ အ ပစအမူ င့္
ကိုင္တတယ္ေျည င္းတက္းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မည္သ ည့္

တစ္ိိုအတတင္း စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈမ် း ပစလိုိုပ္း တတင္ ပအဝင္ေျည င္းတကၾ္ ကသည့္

စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈကိုမညိုအ း အညံိုးသတ္ေျည င္းတက္ ပ်းိ်န္တတင္

းလဒ္ေျၾက င့္ ဝန္ႈမ္း တစ္််း််းအ း

စံိုစမ္းစစ္ေျညးသူမ် းအေျန င့္ Brambles မ အညိုပတ

လက္တံိုိ ပန္ေျည င္းတက္ ိင္း သိမ
ို

ိုတ္ အ ၱး ယ္ ပစ ိင္းမ် းကို

ကတ် ္ိုပ္တိ ို လံိုးဝ သည္းိံိတင့္လတ္မည္မ
က ကတယ္မႈ ပစႈ းသည့္ တင့္

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

က ကတယ္မႈ ပစႈ းသည့္ တင့္

ပစလိုိုပ္ေျည င္းတက္ ိုင္ေျ ိကို ေျလ် ့ပတးေျည င္းတက္ ိုင္ေျစးန္အလိုိင

မႈတစ္ိိုအ း အ ိ းေျသ

ဝန္ႈမ္းတစ္််းမ ပစလိုိုပ္သည့္အတတက္ေျၾက င့္ံ သိုိမ

မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူမ် း အန ဂတတ္တတင္

ိုတ္

ေျ ပ င္းလညမႈမ် း ပစလိုိုပ္းန္ ေျႈ က္ိံိ်က္မ် း ပစလိုိုပ္ေျက င္း
ပစလိုိုပ္သတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

မႈ တစ္ိိုအ း

စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ ပစး တတင္ ကူည်ေျည င္းတက္ေျပးသည့္

Brambles အေျန င့္ မ းယတင္းေျသ

အတတက္ေျၾက င့္ အညိုပတ ဝန္ႈမ္းအေျပေတတင္ လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္မႈ

ပစမူေျည င္းတက္မႈ င့္ပတ္သက္ကန္၍ စိုးးမ္ပူပန္မႈအ း

ပစလိုိုပ္ေျၾက င္း ေျတတအးးသည့္ ဝန္ႈမ္းမန္သမ်သည္ သင့္ေျတ ္း

တိုင္ၾက းေျည င္းတက္သူ ဝန္ႈမ္း မန္သမ်ႈံသိ ို

စည္းမ််္းစည္းကမ္း အး အေျးးယူိံးမည္ စ္ ပ်းံ အလိုိုပ္ိန္ိ အပ္မႈမ

စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ ပစလိုိုပ္ ိင္းမန္သမ်ု႔၏ တိုးတက္မႈအေျ ိအေျနကို

းပ္ညိုင္း ိင္း အႈ အေျးးယူိံး ိုင္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္မႈ

အေျၾက င္းၾက း အသေျပးကန္၍ ပ်းေျ မ က္ေျည င္းတက္မႈအတတ က္

သိုိမ

အိ်န္စ းင္း ေျးးညတေျ
ည ည င္းတက္သတ းးန္ းည္းတယ္ႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ အ ၱး ယ္ စ္ေျစသည့္ ညက္ညံမႈ အ ပစအမူတတင္

အ ိ းေျသ အး မ် းအပတဝင္ ပ

န စိုးးမ္မႈတစ္ိို င့္

သိုိေျသ ္လည္း တစ္ိတတစ္းံတတင္မူ လ်စအဝက္ေျစ င့္ႈန္းမႈ ပစးန္

ညက္ တယ္ကန္၍ အလိုိုပ္မးပ္ညိုင္းမႈံ စည္းမ််္းစည္းကမ္းပိုင္းညိုင္း

လိုအပ္သည့္ အတတက္ေျၾက င့္ံ င့္ ်ပေျဒေျးးး

အေျးးယူမႈံ ိမ္းေျ ိ က္မႈမ် း သိုိမ

ႈည့္သတင္းစ်္စ းမႈမ် း ပစးန္ လိုအပ္သည့္ အတတက္ေျၾက င့္

မ်က္

ိုတ္ အ ိ းေျသ

သ ေျပး ိင္းမး သည့္ ညက္ညံမႈမ် း ပတဝင္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ကန္၍

ကတ် ို္ပ္တိအ
ို ေျန င့္ ဝန္ႈမ္းမ် းႈံသိုိ စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈု႔၏

သင့္အေျန င့္ ႈိုသိုိေျသ ညက္ညံိံးမႈမ်စးကို

အေျသးစတ္ အေျၾက င္းအး မ် းံ သိုိမ

ႀကံစေျတတအိံစ းေျနးသည္

စည္းမ််္းစည္းကမ္း အး အေျးးယူေျည င္းတက္မႈမ် းကို

ို ယူညလ်င္ သင့္အေျန င့္

စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို ကိုိုမုဏ် အတတင္းေျးးမမးံ စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို
အေျႈတေျႈတ အႀကံေျပး အတိုင္ပင္ိံံ ေျဒသညိုင္း အေျႈတေျႈတ
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ိုတ္ းလဒ္ အေျန င့္

အသေျပးအေျၾက င္းၾက းးန္ ိက္ိည ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ ပ်းံ

မ းယတင္းေျနေျၾက င္း သင္ သးလ်က္ င့္ တိုင္ၾက းမႈ ပစ ပ်းံ အကယ္ကန္၍ အညိုပတ မ

လိုက္န ေျည င္းတက္သတ းၾကေျစးန္က္ဆံျပဳမူသည္။

မ းယတင္းေျသ တိုင္ၾက းိ်က္သည္ တမင္ အ ၲး ယ္ေျပးးန္ း
းည္းတယ္ ပစလိုိုပ္ ိင္း
သိုိမ

စ္ေျၾက င္းံ မေျက င္းေျသ းည္းတယ္ိ်က္ င့္ သ

ိုတ မမကိုယ္က်စးစ်းပတ း

အတတက္ ပစလိုိုပ္ ိင္း စ္ေျၾက င္း ကတ် ္ိုပ္တိ ို ေျတတအ းညံိုး တ္ိည့ပတက

စ်းပတ းအိုိုပ္စိုု႔၏ အေျႈတ ေျႈတ အႀကံေျပး အတိုင္ပင္ိံႈံတတင္ ဤ

တက အလတန္ပင္ ပင္းႈန္ညိုးးတ းေျသ အမႈကစၥးပ္တစ္ိို စ္ ပ်းံ အညိုပတ

ဤမူဝအဒအတတက္

ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းသည္ အ

ေျနိစ်္ စ်မံလည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း တ

အက်င့္သကၡ ပ်က္ ပ းမႈအ စ္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ နဂိုံးိ်စပ္ သတ

တ ူန္ူတၱး းး ပ်းံ ဤမူဝအဒေျပေလစ် အး

သတ္မတ္ေျက င္း သတ္မတ္မည္ စ္က စည
စည္းမ််္းစည္းကမ္း အး အေျ

စိုးးမ္မႈ ပ

အေျးးယူေျည င္းတက္ိံးမႈအး အလိုိုပ္ိန္ိအပ္မႈမ း

း င့္ ပတ္သက္ေျက င္း ပတ္သက္ေျနေျသ

းပ္ညိုင္းိံး ိုင္ေျ ိအႈ အ ပစ္ေျပးိံး ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၈က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈမ် း
မ

မန္ေျနဂ် မ် းအ းလံိုး င့္ အ ိ းေျသ
ဝန္ႈမ္းမ် းသည္ သင့္ေျတ ္း သင္တန္းေျပး ိင္းမ် းကို ပံိုမန

ပူးေျပတင္းေျည င္းက
တ ္ ိင္း

လက္ိံးးေျၾက င္း ေျသိ် ေျစးန္ ပစလိုိုပ္သင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အ းလံို းေျသ ဝန္ႈမ္းမ် းသည္ Brabmbles မ တ ဝန္ေျပးအပ္ႈ းေျသ စံ
စံိုစမ္းစစ္ေျညးသူမ် း မန္သမ် င့္ အ ပည့္ အဝ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈ ပစ ပ်းံ ပ
ပ်း ပည့္စံိုကန္၍ စစ္မန္ံ မန္ကန္ေျသ သတင္းအိ်က္အလက္မ် းကို

စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စိုု႔၏ အေျႈတေျႈတ အ
အႀကံေျပး အတိုင္ပင္ိံသ ည္ ဘိုိုတ္ အ အတည

င့္ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္ကန္၍ အန

အနည္ းညံိုး တစ္ စ္လ်င္တစ္ႀကမ္ ်ပေျဒညိုင္း

ေျႈ က္ပ့ံေျပးသတ းးန္ ေျမ် ္လင့္ႈ းပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles ု႔၏
စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ င့္ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈ ပစးန္ ပ်က္ကတက္ေျသ ံ သိမ
ို

န မ် း သိုိမ

ိုတ္

Brambles အ း န းလည္မႈလမ
တည းံ လမ္းလညေျး က္ေျစးန္
လမ္ည ႈတက္ညိုေျသာ ဝန္ႈမ္းမန္သမ်သည္ စည္းမ််္းစည္ းကမ္း အး
အေျးးယူေျည င္းတက္ိံးမႈမ အလိုိုပ္ိန္ိအပ္မႈမ
းပ္ညိုင္းိံး ိုင္ေျ ိအႈ အ ပစ္ေျပးိံး ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈအတတက္ သက္ေျသ စ္ ိုင္ေျ ိးေျသ သက္ညိုင္း မ
မတ္တမ္းမ် း (်ပမ ံ မတ္စိုတိုမတ္တမ္းမ် းံ အ်

င့္ လက
လက္ေျတတအလည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း းႈေျႈ င့္မ် းမ ဤမူ ဝအဒေျပေလစ်အ း
ၾကည့္းႈစစ္ေျညးသတ းမည္ စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူဝါဒေျပေလစ်သည္ ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ အ
အလိုိုပ္ိန္ိအပ္မႈညိုင္း စ ိ်စပ္မန္သမ်ု႔၏
တစ္စတ္တစ္ပိုင္းအေျန င့္မ်

စ္တ ည္ တည္းမည္မ

ိုတ္ေျပံ ႈိုိ ပင္ န္တ်းမ

းမည္ မ
မ

ိုတ္ေျပံ ့အ း အ

အိ်န္ င့္အမ် ပင္ညင္ေျည င္းတက္ေျက င္း ေျည င္းတက္သတ းေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အ်လက္ႈေျး နစ္ စ ေျပးပိုိမႈမ် းံ အမ စက းတို ေျပးပို ိမႈမ် းံ ိုင္တမ
တည ် းံ မ
မတ္စိုမ် းံ
တ္ပံိုမ် း င့္ အသံသတင္းမတ္တမ္းတင္းိုက္ကူးမႈမ် းံ အစးသည္တိုိ အ း လက္ ဝ
ယ္တတင္ းႈ းသည့္ စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ င့္ပတ္သက္ ပ်း အေျ
အေျၾက င္းၾက းိံးေျသ ံ သိုိမ

ိုတ္ စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈမ် း ပစလိုိုပ္ေျနေျၾက

ၾက င္း သတႈ းမေျသ
ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ ဤမတ္တမ္းမ် းအ း ႈန္းသမ္းႈ း ပ်း Brambles
သိုိ ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ းးမည္
စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈအတတက္ သက
သက္ေျသ စ္ ိုင္ေျ ိးသည့္ သက္ညိုင္း မတ္တမ္းမ် း သ
သိုိမ

ိုတ္ အိ်က္အလက္မ် းအ း တမင္သးလ်က္ င့္ ်

်က္ည်းပစ္ေျသ သိုိမ

ိုတ္ လညလယ္ပစ္ေျသ

ဝန္ႈမ္းမန္သမ်သည္ စည္းမ််္းစည္းကမ္း အး
အေျးးယူေျည င္းတက္ိံးမႈအး အလိုိုပ္ိန္ိအပ္မႈမ
းပ္ညိုင္းိံး ိုင္ေျ ိအႈ အ ပစ္ေျပးိံး ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၉။

ဤမူဝအဒ ျ စ္ေျမာက္ေရးအတက္
တ ူန္ိမ
ံ မ
ႈ ် း

Brambles ဘိုိုတ္ အ တအည ႈံတတင္ ဤမူဝအဒညိုင္း အတတက္ံ င့္ ဤမူဝအဒေျပေလစ်အး
ေျပေႈတက္လ သည့္ စို းးမ္မႈ ပ

န မ် းအ း တံိုိ ပန္ေျ းင္းး တတင္ ေျည င္

င္းတက္ိ်က္မ် းသည္ ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈးေျၾက င္း ၾက
ၾကည့္းႈစစ္ေျညးမႈတိုိအတတက္ အလံိုးစံိုေျသ တ ဝန္ယူေျည င္းတက္းမည့္
ဝတၱး းးေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles ု႔၏ ဘိုိုတ္အ အတည စ းင္းစစ္ ေျက ္မတ်ႈံတတင္
ေျအ က္ေျ

္ ပပတ တ ဝန္ဝတၱး းမ် း းေျပသည္-

(က) က ကတယ္မႈ ပစႈ းသည့္ တင့္

မႈမ် းအ း တိုင္ၾက းေျည င္းတက္ိည့သူ

စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စိုု႔၏ ဝန္ႈမ္းမ် းႈံသိုိ လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္မႈမ် း
င့္ တန္ ပန္ေျည င္းတက္မႈမ် းအ း သင့္ေျတ ္သလို က
က ကတယ္ေျည င္းတက္ ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ းးန္ံ င့္
( )

စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို တစ္ိိုလံိုးတတင္ ဤမူဝအဒေျပေလစ် င့္အ ည်
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အ းလံို းေျသ ဝန္ႈမ္းမ် းသည္ ဤမူဝအဒေျပေလစ်
ေျအ င္ မင္ စ္ေျ မ က္မႈအတတက္ တ ဝန္း ပ်းံ
သံသယ စ္ တယ္းေျသ မ းယတင္းသည့္ ပစမူေျည င္းတက္မႈ
မန္သမ်အ း တင့္

မႈ ပစးန္ ့မူဝအဒအ း အသံိုး ပစေျၾက င္း

ေျသိ် ေျအ င္ ေျည င္းတက္သင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း
ဤမူဝအဒေျပေလစ်အေျပေတတင္ မတ္ိ်က္ ပစေျပးးန္ င့္ ့မူဝအဒ
တိုးတက္မႈအတတက္ နည္းလမ္းမ် း အႀကံ ပစေျပးးန္ တ္ၾက း
ႀကစညိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မတ္ိ်က္မ် းံ အႀကံ ပစိ်က္မ် း င့္
စံိုစမ္းေျမး မန္းမႈမ် းအ း စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စိုု႔၏ အေျႈတေျႈတ အႀကံေျပး
အတိုင္ပင္ိံ သိုိမ

ိုတ စ်းပတ းေျးးအိုပ္စို ကိုိုမုဏ်

အတတင္းေျးးမမးႈံသိုိ အေျၾက င္းၾက းေျည င္းတက္သင့္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၃

၃က္ဆံျပဳမူသည္။

စ်္ညက္မ ပတ္ င
တ ့္

ႈိုတေျ
္

္မ ႈ

င့္ ညက္သယ
တ ေျ
္ ည င္းက
တ မ
္ မ
ႈ ် းညိုင္း မူဝအဒေျပေလစ်

စ်္ညက္မ ပတ္ င
တ ့္

ႈိုတေျ
္

္ ိင္း

Brambles သည္ ၾသစေျၾတးလ် လံို ိံစေျးးညိုင္း မ် း လယ္မႈ (ASX
ေျပေတတင္ စ းင္းသတင္းႈ း ပ်းံ ASX စ းင္း ပစစိုိုႈ းသည့္ စည
စည္းမ််္းမ် း (စ းင္း ပစစို ိင္း ညိုင္း စည

၁က္ဆံျပဳမူသည္။

နဒတန္း င့္ ေျန က္ိအ
ံ ေျၾက င္းအးင္း

စည္းမ််္းမ် း

င့္ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈအ အတည အစည္း အက္်ပေျဒ ၂ဝဝ၁ တိုိတတင္

ပတဝင္ေျသ စ်္ညက္မ ပတ္ င
တ ့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း

တ ဝန္ဝတၱး းမ် း င့္အ ည်
Brambles အေျန င့္ ကိုိုန္သတယ္မႈသည္ လံို ိံစအ ၱး ယ္ကင္း ကန္၍ ႈ
ႈေျး က္ အစတမ္းႈက္မႈးစတ

င့္ သတ

သတင္းအိ်က္အလက္းးႈ းေျသ ေျစ်းကတက္ အတတင္းတတင္ း
းေျၾက င္း ေျသိ် ေျစးန္အတတက္ ့ု႔၏

တ ဝန္ယူေျည င္းတက္သတ းးမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles အေျန င့္
ဤမူဝါဒေျပေလစ်တတင္ ေျ

္ ပႈ းေျသ လိုိုပ္ငန္းစ်္

ေျည င္းတက္မႈမ် း င့္ လိုိုပ္ငန္းစ်္မ် းတိသ
ို ည္ အ းလံိုးေျသ
သက္ညိုင္း စ်္ညက္မ ပတ္ တင့ ္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈ

တ ဝန္ဝတၱး းမ် း င့္အ ည်

့ု႔၏ အစတမ္းအ ဏ အတတင္း အည
အညင့္ညင့္ ေျည င္းတက္သတ း ိင္း င့္ းင္း ်း မစပ္ ံသူမ် းု႔၏
ု႔၏

လိုက္န ေျည င္းတက္မးေျၾက င္းေျသိ် ေျစးန္ အတံ စး
ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ယံိုၾကည္စတ္ိ်း ိုင္မႈကို မင့္တင္ေျည င္းတက္ေျပးသတ းးန္ ကတကဝတ္ ပစႈ းပတသ
သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ႈိုိ ပင္ Brambles သည္ ့တတင္
ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသူမ် းအ းလံို း င့္ ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈ
းေျသ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈအေျပေတတင္

Brambles
အေျန င့္ ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈးေျသ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းသည္ အစို
စိုိုးယ္ယ းင္ တန္ ိုး
တည္ေျည က္ ိင္းု႔၏ ေျသ ့ိ်က္က်ေျသ တစ္စတ္တစ္ပိုင္း စ္ ပ်းံ တ
တိုးတက္ႀက်းပတ းမႈးေျစးန္ အေျးးပတေျၾက င္း အသ အမတ္
ပစပတသည္ံ (ႈိုိ ပင္ အ ိ းအး မ် းႈက္ညိုင္လ်င္ ညက္သတယ္
ေျည င္းတက္မႈမ် းတတင္ ပတင့လ
္ င္း မင္သ မႈးကန္၍ မမု႔၏
ကတကဝတ္မ် းအ း တစ္သမတ္တည္း
ေျည င္းတက္သတ း ိင္းအ း င့္ လံို ိံစေျးး ကိုင္တတယ္သူမ် းံ

ႈည့္သတင္းစ်္းစ းးမည့္ အေျးးႀက်းအိ်က္မ် းကို
ေျနး ိ်သတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူဝါဒေျပေလစ်တတင္ Brambles မ
့ု႔၏ ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသူမ် း င့့္ ေျည င္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ
အေျပေ ေျမတးစ းက်င့္သံိုးႈ းသည့္ တစ္သ မတ္တည္ းေျသ
ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈညိုင္း အစိုးး စံိ်န္စံညန္းမ် း
ပတဝင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၃.၁

စ်္ညက္မ ပတ္
င
တ ့္

ဝန္ႈမ္းမ် းံ ဝယ္ယူသူမ် းံ ေျပးသတင္းသူမ် း င့္

ႈိုတေျ
္

္ေျည င္းက
တ မ
္ က
ႈ ို ကတကူ

ကတကူတ္ႈ းးမႈ

လူမႈအသိုင္း အဝိုင္မ် းု႔၏ ယံိုၾကည္ အ းႈ းမႈကို
းး ိုင္းမည္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

က်စးေျၾက င္းသင့္ေျလ် ္ေျသ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းအေျန င့္ ့ု႔၏ လံ

၂က္ဆံျပဳမူသည္။

ထိုတျ္ ပန္ ်က္ိ႔၏ ရသ္႐ယ္ ်က္

လံို ိံစေျးးညိုင္း မ် းု႔၏ အ ိုးအိ သ
သိုိမ

ိုတ တန္ ိုးအေျပေသိုိ းိုိုပ္ ဒပ္ႈိုပိုင္းညိုင္း သက္ေျး က္မႈမ် း းမည္

ေျမ် ္လင့္ႈ းေျသ Brambles ု႔၏
ဤမူဝါဒု႔၏ းည္းတယ္ိ်က္မ ေျအ က္ပတအတိုင္း စ္သည္(က) စ်္ညက္မ ပတ္ တင့ ္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း

တ ဝန္ဝတၱး းမ် းအတတက္ Brambles ု႔၏
ကတကဝတ္ႈ းးမႈအ း တတန္း အ းေျပးတိုက္တတန္းးန္ံ င့္
အညိုပတ တ ဝနဝတၱး းမ် း င့္အ ည်

စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းမ် း သိုိမ

ိုတ္ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အေျ ိအေျနမ် းသို

သိုိ ညက္ တယ္ေျနေျသ အိ်က္အလက္မ် း သိုိမ

ိုတ္ အ က အေျ

အေျးးပတသည့္ တအံ စးေျည င္းတက္မႈမ် းမန္သမ်ကို Brambles
အေျန င့္ ေျစ်းကတက္သိုိ ိ်က္ိ်င္းညိုသလို အေျ
အေျၾက င္းၾက း အသေျပးသတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုက္န ေျည င္းတက္မႈးေျၾက င္း ေျသိ် ေျစ ိင္းအ း င့္
အေျက င္ႈ ည္ေျ

္ေျည င္းတက္ႈ းေျသ လိုိုပ္ငန္းစ်္

ေျည င္းတက္မႈမ် းကို းင္းလင္းေျ
( )

္ ပသတ းးန္ံ

Brambles ု႔၏ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈညိုင္း
အစိုးးႈန္းိ်စပ္ႈ းသည့္ စံိ်န္စံညန္းမ် းံ သက္ညိုင္း
လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈမ် းအ း ေျ

္ႈိုတ္သတ းးန္ံ

ႈိုိ ပင္Brambles င့္ပတ္သက္ေျသ

ေျစ်းကတက္သိုိ တင့္

င့္ အစိုးင္မ် းအ းလံို းံ

ေျစ်းကတက္အတတင္းမ ပတဝင္ၾကသူမ် းအ းလံိုး ႈံ
တန္းတူည်မ်စတ ေျႈ က္ပံ့ေျပးေျၾက င္း ေျသိ် ေျစးန္ံ င
(န)

အစးယ္ယ းင္ ေျတတအညံိုစည္းေျဝးပတမ
ည ် းတတင္
ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈးေျသ အစိုိုးယ္ယ းင္မ် းု႔၏
ပတဝင္ေျည င္းတက္မႈကို တိုက္တတန္းအ းေျပးသည့္ Brambles ု႔၏
ကတကဝတ္ ပစမႈအ း ေျ
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္ႈိုတ္သတ းးန္က္ဆံျပဳမူသည္။

္မႈ ပစးန္ လိုအပ္ေျက င္း လ

သတင္းအိ်က္အလက္ အမ်စးအစ း ်
်ပမ မ် းတတင္ ေျအ က္ေျ
(က)

္ ပပတတိုိ ပတဝင္ ပ်းံ ကန္ိသတ္ႈ း ိင္းမးေျပ-

Brambles ု႔၏ အမန္တကယ္ စ္ေျပေေျနေျသ သိုိမ

ိုတ္

ေျမ် ္လင့္ိန္ိမန္းႈ းေျသ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အေျ ိေျနမ

သတင္းအိ်က္အလက္မ် းသည္ အိ်န္ င့္အ ည်
တေျ ပးတည္းး ပ်း မန္ကန္ တက်စတ

ႈိုတ္ေျ

လိုအပ္မည္ စ္ေျသ သတ

သသ ႈင္း းေျသ အေျ ပ င္းအလညံ
( )

အ က းးပိုင္ညိုင္ႈ းမႈံ သိုိမ

ိုတ္ ပိုင္ညိုင္မႈမ် းမ

စတန္ိလတ္မႈံ
(န)

Brambles အိုိုပ္စို ကိုိုမၺဏ်တစ္ိိုသိုိ သသ ႈင္း းသည့္
အသစ္ေျသ စ ိ်စပ္သစ္ိ်စပ္ညို ိင္းအတတက္ ိ််း မင့္မႈံ

ို

(ဃ) လိုိုပ္ငန္းစ်မံလည္ပတ္မႈပံိုစံမ် းတတင္ ေျ ပ င္းလညမႈမ် းံ

၃.၂

အႈက္တန္း စ်န်ယ အလိုိုပ္ အမႈ ေျည င္ပိုင္းတတင္
အေျ ပ င္းအလညမ် း သိုိမ

ိုတ္ သဘ ဝ

တင့္

ေျဘးအ ၱး ယ္မ် းအး ေျ ပ င္းလညမႈမ် း

ညက္ တယ္မႈးေျသ သသ ႈင္း းသည့္
(င)

ိုတ္

စ္စ်္ံ

အ ကက်ေျသ ်ပေျဒေျးးး ေျည င္းတက္မႈမ် းအ း စတင္မႈ
သိုိမ

(စ)

ိုတ္ ေျ းင္း ေျည င္းတက္မႈံ

Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း မ် းု႔၏ ေျစ်း ႈန္းအေျပေတတင္ ၁ဝ%
င့္ည်မ်ေျသ သိုိမ

ိုတ္ ႈိုိႈက္ ႀက်း မင့္ေျသ

သက္ေျး က္မႈအလ းအလ းသည့္

စ္စ်္မ် း သိုိမ

ိုတ္

ေျငတအေျ ပ င္းအလညမ် းံ င့္
(ဆ) အကယ္ကန္၍ Brambles မ းးမႈညိုင္း မ် း လမ္း ညန္ိ်က္ကို
ႈိုိုတ္ ပန္ိည့လ်င္ အညိုပတ ႈိုိုတ္ ပန္ႈ းသည့္
လမ္းညန္ိ်က္မ Brambles ု႔၏ းးမႈမ် းသည္ ၁ဝ%
ည်မ်ေျသ သိုိမ

ိုတ္ ႈိုိႈက္ႀက်း မင့္ေျသ

ေျမ် ္လင့္ႈ းသည့္ အေျ ပ င္းအလညမ် း းေျနိည့လ်င္က္ဆံျပဳမူသည္။
အႈက္တတင္ေျ

္ ပႈ းသည့္ စ ပိုဒ္ (စ

စပ္လ််္း ပ်းံ အကယ္ကန္၍

စ္စ်္တစ္ိို သိုိမ

ေျငတလညေျ ပ င္းမႈတစ္ိို သိမ
ို

္ေျည င္းက
တ မ
္ ည
ႈ င္
ို း ေျက ္မတ်

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း ေျက ္မတ်သည္ ဤမႈ ဝါဒ င့္အ ည်

စ်မံိန္ိိေျ
တည ပးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျက ္မတ်သည္ အစ
အစ်းင္ိံတင္ ပ ိင္းညိုင္း လိုိုပ္ငန္းစ်္မ် းအ း အေျက င္ႈ ည္ေျ

္ ေျည

ည င္းတက္မႈအတတက္ တ ဝန္း ပ်းံ သတင္း အ
အိ်က္အလက္မ် း ႈိုိုတ္ ပန္မႈအတတက္ လ
လမ္းညန္ိ်က္မ် းကို ႈန္းိ်စပ္ံ ညံိုး တ္ေျပးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း ေျက ္မတ်တတင္ပတဝင္သည္ အ အတည ဝင္မ် းမ

Brambles ု႔၏(က

အလိုိုပ္အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္ံ

(ိ

ေျငတေျၾကးစ်မံိန္ိိမ
တည ႈညိုင္း အး းိ်စပ္ံ

(ဂ

စ်းပတ းေျးး အိုိုပ္စိုကိုမုဏ် အတတင္းေျးးမမးံ

(ဃ)

စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို အေျႈတေျႈတ အ
အႀကံေျပး အတိုင္ပင္ိံံ င့္

(င

်ကၠုံ သိုိမ

ိုတ္ အကယ္ ကန္၍ ့မ မအ းလပ္လ်င္မူ

စ းင္းစစ္ ေျက ္မတ် ်ကၠုံ သိုိမမ

င့္ (ည တိုိ င့္ စပ

ိုတ္ အကယ္ ကန္၍

့သည္လည္ း မအ းလပ္လ်င္မူ

ိုတ္

ိုတ္ ( သက္ညိုင္း

အလိုိုပ္အမႈေျည င္မ

ေျမ် ္လင့္ႈ းသည့္ အေျ ပ င္းအလညမ် းသည္ ၅ % င့္ ည်မ်ေျနလ်င္
သိုိမ

ႈိုတ္ေျ

ႈိုတေျ
္

Brambles မ လိုက္န ေျည င္းတက္မႈးေျစးန္ စ်

အစးသည္တိုိ အပတအဝင္ Brambles အိုိုပ္စို ကိုိုမၺဏ်ု႔၏
စ်မံလည္ပတ္မႈအပိုင္းသိုိ သက္ေျး က္မႈးေျသ သိုိမ

င
တ ့္

ိုတ္သည့္ အ ိ းေျသ ဒတးိုက္တ မ် းမ

တစ္််း််းက္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ ႈိုိႈက္ေျလ် ့နည္း ေျနသည္ ညိုလ်င္ ဤသည္ အ း

ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ းိုိုပ္ ဒပ္ဝတစညိုင္း မ

ိုတ္ေျၾက င္း

၃.၃

သတ္မတ္စ်္းစ းမႈ ပစမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ႈိုိ ပင္ အကယ္ ကန္၍
စ္စ်္တစ္ိို သိမ
ို

ိုတ္ ေျငတလညေျ ပ င္းမႈတစ္ိို သိမ
ို မ

င
တ ့္

ႈိုတေျ
္

္ေျည င္းက
တ မ
္ ႈ ပစးန္ သတ

သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအ း ေျ

ိုတ္

္ႈတ
ို ္ ိင္းအတတ

တတက ္ တ ဝန္ဝတၱး းညင
ို း
္ မ် း

(သက္ဆိုင္ရာ) ေမွ်ာ္လင့္္ထားသသ့္္ အေျပာင္း အလြဲသသ္ ၅% ၥွင့္္ ၁ဝ% အတင္း
က်ေရာက္ေနသသ္ဆိုလွ်င္ Brambles အေနျ င့္္
အညိုပတ ကစၥးပ္သည္ းိုိုပ္ ဒပ္ဝတစညိုင္း
တင့္

ႈိုတ္ေျ

ိုတ္ံမ

ိုတ္ ံ ႈိုိ ပင္

္ေျည င္းတက္မႈ ပစးန လိုအပ္ ိင္း းံမး

စ်းင္ညံိုး တ္ိ်က္တစ္ိို ပစလိုိုပ္မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles သည္ ကမား တစ္ဝမ္းလံိုးတတင္ စ်
စ်မံလည္ပတ္မႈ ပစသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈ ပစေျက င္း ပ

ပစ ိုင္သည့္ သတင္း အိ
အိ်က္အလက္မ် းအ း ႈန္းိ်စပ္ေျည င္းတက္းန္ အလိုိင

ASX သိုိ ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င မႈ ပစသည နည္းလမ္း အ း င့္
ေျစ်းကတက္သိုိ အသေျပး အေျၾက င္းၾက းသတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အိ်စအေျသ အေျ ိအေျနမ် းတတင္ စ းင္း ပစစိုို ိင္းညိုင္း စည္းမ််္းမ် းအး
Brambles အေျန င့္ းိုိုပ္ ဒပ္ဝတစညိုင္း အိ်က္အလက္မ် းကို
တင့္

ႈိုတ္ေျ

ႈိုတ္ေျ

္မႈညိုင္း တ ဝန္ဝတၱး းမ် း င့္အ ည်

Brambles မ လိုက္န ေျည င္းတက္မႈးေျၾက င္း
ေျသိ် ေျစးန္အတတက္ မည္သည့္ အိ်က္ အလက္မ် းအ း
တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျ ပ ညိုမႈ ပစးမည္ညိုသည္ကို ညံိုး တ္ေျပးးန္

အစးသည္တိုိ အတတက္ တ ဝန္းေျသ
တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း ေျက ္မတ်တစ္ိိုအ း

ဘိုိုတ္အ တအည မ တအည စည္းေျပးႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ႈိုတ္ေျ

တ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း ေျက ္မတ် အေျန င့္

ေျအ က္ပတတိုိအတတက္

တင့္

ႈတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း အး းတစ္််းက

းကို ိန္ိအပ္ႈ းေျၾက င္း ေျသိ် ေျစးန္ တ ဝန္းေျပသည္(က

“စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္း ယူနစ္” တစ္ိိုစ်ံ

( )

ေငတေျၾကးပိုင္း င့္ ဘ္ ေျးးညိုင္း ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းံ

(န)

်ပေျဒေျးးး

င့္ အတ

အတတင္းေျးးမမးညိုင္း ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းံ

္ ိင္း မ ပစးန္ အိတင့္ေျပးိံး ိင္းးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

းိုိုပ္ ဒပ္ဝတစညိုင္း အိ်က္အလက္မ် းအ း ၾကည့္းႈစစ္ေျညးးန္
င့္ တင့ ္

တင့္

(ဃ

လူိစတမ္းအ း အးင္း အ မစ္ံ င့္

(င)

စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို ေျဘးအ ၱး ယ္က္ဆံျပဳမူသည္။

ဤမူဝအဒု႔၏ းည္းတယ္ိ်က္မ စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းညိုင္း ယူနစ္မ် းု႔၏ ကို
ကိုန္စည္တင္ံသယ္ိင္း ပ းမ် းံ RPC မ် း င့္ ကတန္တန္န မ် းံ ႈိုိ ပင္ အ ိ းေျသ
Brambles စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္း ယူနစ္မ် းတိုိ စ္ၾက ပ်းံ Brambles ု႔၏ အလိုိုပ္အမႈေျည င္
ေျိတင္းေျည င္မႈအ အတည က အိ်န္ င့္အမ်
ေျ ပ င္းလညညံိုး တ္မႈ ပစသည့္အတိုင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း အး းမ် းသည္ မ

မမတိုိ သတ ပစမလ်င္ သတ ပစမိ်င္း မမတို႔၏
ို လိုိုပ္ငန္း ယူနစ္ သိုိမ

ိုတ္

ေျည င္းတက္ိ်က္ ညိုင္း တ ဝန္ယူႈ းသည့္ ့းယ အတတင္းမ လႈ
လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် း င့္ပတ္သက္သည့္ းို
းိုိုပ္ ဒပ္ႈိုညိုင္း သတင္းအိ်က္အလက္မ် းကို တ
တင့္

ႈိုတ္ေျ

န္းေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း ေျက ္မတ်ႈံသိုိ စ်စ်္ေျႈ က္ပံ့ေျပးးန္ တ ဝ
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ASX

င့္ ညက္သယ
တ ေျ
္ ည င္းက
တ မ
္ မ
ႈ ် း
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င
တ ့္

ႈိုတေျ
္

္မႈ ပစ ိုငေျ
္ သ

သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအ း ဝက္ဘည
္ ဒ
ို ေျ
္ ပေတတင္
ညက္သယ
တ ေျ
္ ည င္းက
တ မ
္ ႈ

ကိုိုမုဏ်အတတင္းေျးးမမးသည္ ASX
င့္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းအတတက္ တ ဝန္းေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ASX သိုိ ႈိုိုတ္ ပန္မည္ စ္ေျသ းိုိုပ္ ဒပ္ဝတစညိုင္း
သတင္းအိ်က္အလက္မ် း အ းလံိုး အ း ASX မ

၄က္ဆံျပဳမူသည္။

ဆက္သယ္ေဆာင္ရက္မမ
မ ်ားအေပပ ေသာ့္ ်က္က်ေသာ
ကိုမၸဏ ီ အိုပ ္ ််ပ္မဆ
မ င
ို ရ
္ ာ စံ ်န္စသ
ံ န
ႊ း္ မ်ား

၄.၁

စ္ ိုင္သမ် မန္ မန္ ေျည င္းတက္ကန္၍ Brambles ဝက္ဘ္ညိုဒ္ေျပေတတင္
လင့္တင္ ပသႈ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အေျႈတေျႈတ

Brambles သည္ ေျအ က္ေျ

လက္ိံးး ပ် စ္ေျၾက င္း အတည္ ပစ ပ်းသည့္ေျန က္ လက္ေျတတအ

Brambles ု႔၏ ဝက္ဘ္ညို ဒ္ လပ္စ မ -www.brambles.com

္ ပပတအိ်က္မ် းအ း ေျသိ် ေျစးန္ ပံ

ပံိုစံႈိုတ္ေျးးညတႈ
ည
းေျသ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈ အစိုးး ိင္းညိုင္း

တ
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အ်လက္ႈေျး နစ္ညင္
ို း ညက္သယ
တ ေျ
္ ည င္းက
တ မ
္ မ
ႈ ် း င္
င့္ အစိုးယ္ယ းင္ ေျတတအညံိုစည္းေျူးပတမ
ည ် း

အတည စည္းမႈေျဘ င္တစ္ိိုအ း
ေျမတးစ းက်င့္သံိုးိည့သည္(က) Brambles ု႔၏ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အေျ ိအေျနံ
ေျည င္းတက္ိ်က္ံ ပိုင္ညိုင္မႈံ မ

နည္းန်မ

မ် းံ

လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် း င့္ အစိုးးမႈ အစးသည္တိုိ
အပတအဝင္ Brambles င့္ပတ္သက္သ ည့္ သတင္း
အိ်က္အလက္မ် းအ း အိ်န္ င့္တေျ ပးည်
တက်မန္ကန္စတ

င့္ အစိုးင္မ် း အ းလံိုး င့္ ေျစ်းကတက္တတင္း

ပတဝင္ေျည င္းတက္ေျနသူမ် း အ းလံို းႈံသိုိ တန္းတူ ည်မ်စတ
ေျႈ က္ပံ့ေျပးးန္ံ
( )

တန္းတူမ်တ ပ်း အိ်န္မန္ကန္၍ ေျစ်း ႈန္း င့္ႈေျး က္မႈးေျသ
သတင္းအိ်က္အလက္

န္ိေျဝ ိင္းညိုင္း

လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈမ် းကို ေျမတးစ းက်င့္သံိုးးန္ံ
(န)

ေျတတအညံိုစည္းေျဝးပတမ
ည ် းတတင္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေျး က္ ိုင္ ိင္း
မးေျသ အစိုးင္မ် းအတတက္ သတင္း အိ်က္ အလက္မ် း
ဝင္ေျး က္းး ိုင္မႈကို တိုးတက္ေျည င္းတက္ေျပး ိုင္းန္အတတက္
တိုင္းတ ေျည င္းတက္ိ်က္မ် း ပစလိုိုပ္းန္ံ င့္

(ဃ) ့ု႔၏ စ်္ညက္မ ပတ္
တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း တ ဝန္ဝတၱး းမ် း

Brambles အေျန င့္ အစိုိုးယ္ယ းင္ ညိုင္း ည
ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ တစ္ိိုအ း ပစလိုိုပ္သည့္ အိတတတင္ အ
အ းလံို းေျသ အစ
အစိုိုးယ္ယ းင္မ် းႈံသိုိ အ်လက္ႈေျး နစ္
သတေျပးအေျၾက င္းၾက းိ်က္ အ း လက္ိံးး ိုင္ေျစးန္ေျည င္းတက္ေျ
္ေျပးမည္

စ္သည့္ အ ပင္

့းယ္ယ းင္မ် းမ Brambles သိုိမ

ိုတ္ ့ု႔၏ အစိုိုးယ္ယ

စ းင္းသတင္းမတ္တမ္းသိုိ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် း ေျပးပိုိ ိုင္းန္
ေျးတးိ်ယ္ေျည င္းတက္ ိုင္မႈမ် းအ းလည္း
ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles အေျန င့္ ASX
ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င ိ်က္မ် း သိုိမ

ိုတ္ အ ိ းေျသ

သတင္း ပန္ၾက းေျးး ႈိုိုတ္ ပန္မႈမ် း ပစလိုိုပ္သည့္အိတတတ င္
းင္း ်း မစပ္ ံသူမ် းမ သတေျပးိ်က္မ် း လက္ိံးး ိုင္းန္အလို ိင
့ု႔၏ ဝက္ဘ္ညိုဒ္ေျပေတတင္
အေျႈတေျႈတဝန္ေျည င္ေျပးမႈမ် းအ းလည္ း
းင္း ်း မစပ္ ံသူမ် းႈံသိ ို ေျႈ က္ပံ့ ေျပးသတ းမ ည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

င့္အည် လိုက္န ေျည င္းတက္း တတင္ ပစၥညး္ မ် းု႔၏ ေျစ်း ႈန္း
သိုိမ

ိုတ္ တန္ ိုးံ အတမ္း အေျစ င္းမိံသည့္

သတင္းအိ်က္အလက္မ် း အစး သည္တိုိကို ပင္ပ
ပတတ်အ တအည တစ္ိိုိိုႈံသိုိ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ ိင္းမတိုင္မ်

Brambles သည္ ့ု႔၏ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အေျ ိအေျနမ် းံ
ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းံ ပိုင္ညိုင္မႈညိုင္း မ် းံ မ

နည္းန်မ

မ် း

င့္ လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် း အစးသည္တိုိ င့္ပတ္သက္ ပ်း

််းစတ ပႈမညံိုး အ းလံိုးေျသ းယ္ယ းင္မ် း င့္

အစိုိုးယ္ယ းင္မ် း င့္ ညက္သတယ္ ေျည င္းတက္မႈ ပစ ိုင္းန္ စ္စ်္

ေျစ်းကတက္အတတင္း ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသူမ် း ႈံသိုိ

အေျႈတေျႈတ ေျတတအညံိုစည္းေျဝးပတမ
ည ် း အသံိုး ပစ

တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္းန္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤစ်္ညက္မ ပတ္

ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္ ပ်းံ အညိုပတ အေျႈတေျႈတ

တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း တ ဝန္ဝတၱး းမ် း

ေျတတအညံိုစည္းေျဝးပတမ
ည ် း အ းလံိုးမတစ္ည င့္ အစိုိုးယ္ယ းင္မ် းမ

ေျအ က္း အိ်စအေျသ

သတင္းအိ်က္အလက္ အစံို အလင္ သ း

ေျႈ က္ပံ့ိ်က္မ် းတတင္မူ က

ပတဝင္ေျည င္းတက္ ိုင္သည့္ က်စးေျၾက င္းသင့္ေျလ် ္ေျသ

ကန္ိသတ္ႈ းေျသ ိတင္းိ်က္ တစ္စံိုတစ္း းေျက င္း းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အိတင့္အေျးးတစ္ိိုကို ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ း ိုင္မည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles အေျန င့္ အ းလံိုးေျသ အစိုိုးယ္ယ းင္
ေျတတအညံိုစည္းေျဝးပတမ
ည ် းအ း ဝက္ဘ္န်ဒ်ယို ႈိုိုတ္လင့္မႈ ပစမည္ စ္ ပ်းံ

ဤပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈညိုင္း အစိုးးသည့္စံိ်န္စံညန္းမ် းအ း အေျက င္

အစိုိုးယ္ယ းင္မ် းအ း တိုက္းိုက္ မညေျပးတင္ ပ ိုင္ေျသ ံ

င္ႈည္ေျ

သိုိမ

္ ေျည င္းတက္းန္အလိုိင Brambles မ

ိုတ္ မမု႔၏ းယ္ယ စ းင္းသတင္းမတ္တမ္းမ တစ္ညင့္

လက္ိံက်င့္သံိုးႈ းသည့္ လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈမ် း အေျသးစတ္ကို ေျအ

အ်လက္ႈေျး နစ္နည္းပည

ေျအ က္တတင္ ိ်မတ္ေျ

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိုင္ေျသ အိတင့္ အေျးးအ း

္ ပႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

င့္ ကိုယ္စ း ပစတစ္််းအ း

ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ းမည္ စ္သသ္ ။
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အစိုိုးယ္ယ းင္ ေျတတအညံိုစည္းေျဝးပတမ
ည ် းအ ပင္ ကိုိုမုဏ်

(၂)

စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္း ယူနစ္မ် းု႔၏ အိုပ္စို ်ကၠုမ် း င

အတတင္းေျးးမမးသည္လ ည္း သ် းသနိ္ အစိုိုးယ္ယ းင္

ေျဒသညိုင္း ်ကၠုမ် းသည္ (

စံိုစမ္းေျမး မန္းမႈမ် းကို ေျ းင္းေျည င္းတက္ ေျပးသတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

(စ်းပတ းေျးးံ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း ံ ေျစ်းကတက္ံ န မည္ဂိုဏ္သတင္း သ
သိုိမ

၄.၄

အိတင့အ
္ ဏ ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္
ေျ ပ ေျးးညိ
ို င
တ ့း
္ သူမ် း

ိုတ္ အ ိ း မည္သ ည့္ ႈေျႈ င့္မ မညို Brambles အေျပေသိုိ

သသ ႈင္း းသည့္ သတယ္ဝိုက္သက္ေျး က္မႈမ် း
တစ္စံိုတစ္း မးေျသ ေျဒသညိုင္း
လိုိုပ္ငန္းစ်မံလည္ပတ္မႈကစၥမ် း င့္ပတ္သက္ ပ်း
သတင္း ပန္ၾက းေျးးစံိုစမ္းေျမး မန္းမႈမ် းသိုိ
တံိုိ ပန္ေျ ညိုမႈမ် း ပစးန္ အိတင့အ
္ ဏ းးႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles သိုိမ

ိုတ္ ့ု႔၏ စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္း ယူနစ္မ် း မ

မန္သမ်အ း
ကိုယ္စ း ပစသည့္ံ သိုိမ

ိုတ္ ကိုယ္စ းယူည ိုင္သ ည့္ လူႈို ႈိုတ္ ပန္ ေျၾက

က င ိ်က္ မန္သမ်အ း ပစလိုိုပ္ ိုင္းန္ အိတင့အ
္ ဏ ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ Brambles
ဝန္ႈမ္းမ် း အေျသးစတ္ကို ေျအ က္တတင္ေျ

္ ပႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အညိုပတပိုိုဂၢစလ္မ် းမ

မလတကန္၍
ည အ ိ းေျသ မ
မည္သည့္ တစ္စံိုတစ္််းမ်သည္ အညိုပတ ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င ိ်က္မ် းအ း
ပစလိုိုပ္းန္ အိတင့အ
္ ဏ မးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ လူႈို
ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င ိ်က္မ် း

ိုညိုး တတင္ Brambles သိုိ

Brambles သိုိမ

စံိုစမ္းေျမး မန္းမႈမ် းသိုိ တံိုိ ပန္ေျ ညိုး တတင္မူ မည္သည့္
သတင္းအိ်က္အလက္ ကိုမ် ေျညတးေျ တးေျ ပ ညိုမ
မ ပစးေျပ•

ပတဝင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းတတင္ အိ်င္းိ်င္း

•

မ် းမတစ္ညင့္ အေျၾက င္းအး

လယ္ ိင္းမ် း အစးသည္တိုိ

ပတဝင္ ပ်း ကန္ိသတ္ႈ း ိင္းမးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

(က)

မ်ဒ်ယ

မ
•

္ ပပတ Bramble ု႔၏ ပိုိုဂၢစလ္မ် းသ လ်င္

စ္သည္-

ိုတ္

နည္းန်မ

ိုတ္ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း

မ် းံ

ယ်္ ပစင္မႈအ းေျက င္းေျသ ပတ္ဝန္းက်င္
အေျ ိအေျန အပတအဝင္
ပစင္ က္မ် း င့္ပတ္သက္သည္မ် းံ

•

ကိုမုဏ် ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းံ

•

အညို ပစေျတ င္းညိုိ်က္မ် းံ ်ပေျဒေျးးး

•

ေျငတစ းင္းအင္း သိုိမ

•

ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈညိုင္း အစိုးးမႈ သိုိမ

ေျည င္းတက္ိ်က္မ် း သိုိမ

ိုတ္ တ ဝန္ဝတၱး းမ် းံ

ိုတ္ ေျငတေျ ၾကးပိုင္းညိုင္း

အစ်းင္ိံ ိင္း ကစၥးပ္မ် းံ

(Ɔ) ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈညိုင္း ကစၥးပ္မ် းတတင္ အိ
ေျအ က္ေျ

အလ းအလ းေျသ းးပိုင္ညိုင္မႈမ် း သိုိမ
စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္း သိုိမ

င့္ ပံို ပ္ႈိုတ္ေျဝမႈမ် း-

အိတင့္အ ဏ ေျပးအပ္ ိင္း ိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ် းမ

ိုတ္

ိတေျ
ည ဝ မစပ္ ံမႈမ် း အစးသည္တိုိ အပတအဝင္

ေျ ပ ညိုညက္သတယ္မႈမ် းံ ိ်က္တင္ိန္းမ် းံ အမ စက း
ဘိုိုတ္မ် းံ ဘေျလ ့ဂ္မ် းံ ဝ်က်ံ ဝက္ဘ္န်ဒ်ယိုမ် းံ င့္ podcast

ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း ေျည င္းတက္ိ်က္ သိမ
ို
အလ းအလ မ် းံ

ိုတ္ လူမႈေျးးကတန္ယက္

နည္းပည မ် းမတစ္ညင့္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ ိင္းမ် း

္ ပပတ

ကစၥးပ္မ် းမန္သမ်သိ ို ညက္ တယ္သ ည့္

ညက္ တယ္ေျနသည့္ အေျၾက င္း အး ကစၥးပ္မ် းအ း
လူမႈမ်ဒ်ယ မတစ္ညင့္ သိုိမ

ိုတ္ ့ု႔၏ စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္း

ယူနစ္မ် းမန္သမ် င့္ပတ္သက္ေျသ ေျအ က္ေျ

မူဝါဒေျပေလစ်ညိုင္း ကစၥးပ္မ် းံ သိုိမ
•

အစိုးး မူဝါဒ သိုိမ

ိုတ္

ိုတ္

ိုတ္ ်ပေျဒ ပန္လ ည္

ပစ ပင္မမ
တ ္းမံ ပင္ညင္မမ
ႈ ် းက္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles သိုိ မည္သ ည့္ ညန္းညိုကိုးက းကိုိ်က္မညိုံ Brambles ု႔၏

•

်ကၠုံ

•

အလိုိုပ္အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္ံ

•

ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အး းိ်စပ္ံ င့္

•

ဒိုို်ကၠုံ းင္း ်း မစပ္ ံသူညိုင္း
ညက္ညံေျးးမ် း င့္ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈမ် း
ညိုင္း ု နက္ဆံျပဳမူသည္။

မည္သည့္ ေျညတ းေျ တးေျ ပ ညိုိ်က္ သိုိမ

ိုတ္ ႈိုတ္ ပန္ိ်က္မ် းကို

ိုမညိုံ ႈိုိ ပင္ အႈက္ပတ ကန
ကန္ိသတ္တ း မစ္ိ်က္မ် းအ း ိ်စးေျ

က္သလို စ္ေျစ ိုင္

င္သည့္ မည္သ ည့္
ႈတက္ညိုိ်က္မညိုအ း Brambles ု႔၏ အလိုိုပ္ အမႈေျည င္
အး းိ်စပ္ံ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အး းိ်စပ္ သိမ
ို

ိုတ္

အိုိုပ္စို ဒိုို်ကၠုံ းင္း ်း မစပ္ ံမႈ ေျစ်းကတက္မ် း င့္
််းစတ ပႈမညံိုး းင္းလင္းေျည င္းတက္းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ႈိုိ ပင္•

အႈက္ေျ

္ ပပတ ပိုိုဂၢစလ္မ်အနက္ တစ္ဦးဦးက လိုအပ္သလို

တ ဝန္ေျပးအပ္ႈ း ပ်းံ အႈူး အိတင့္အ ဏ ေပးအပ္ ိင္း
ိံးေျသ ပင္ပ မ်ဒ်ယ ညက္ညံေျးးမ် းညိုင္း အ
အႀကံေျပးမန္သ မ်ံ င့္
•

Brambles ု႔၏ အလိုိုပ္ အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္
သိုိမ

ိုတ္ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အး းိ်စပ္မ

အိတင့္အ ဏ ေျပးအပ္ႈ းသည့္ အ ိ းေျသ
ပိုိုဂၢစလ္မ် းမန္သမ်က္ဆံျပဳမူသည္။
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(ကန္ိသတ္ိ်က္မ် း မးသည္ စ္ေျစံ
အင္တ နက္မတစ္ညင့္ ဝင္ေျး က္းယူ ိုင္းန္
ပစလိုိုပ္ႈ းသည့္ သတင္း အိ်က္အလက္မ် း စ္ေျစ
အစးသည္တိုိ အပတအဝင္ မည္သ ည့္ လူႈို အသေျပးအိ်က္မ် းကိုမညို
သတင္း ပန္ၾက းေျးး င့္ ညက
ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈတစ္ိိုအ စ္ ဤမူဝါဒေျပေလစ်
းည္းတယ္ိ်က္မ် းအး သတ္မတ္ႈ းမည္

ျ စ္ ပ်းံ အေျၾက င္းအး အေျပေ အႈက္ပတ ကန္ိသတ္ိ်က္
အေျၾက င္း အး မ် းအးေျည င္းတက္းမည္ စ္က
ႀကစတင္ ေျႈ က္ိံအတည္ ပစိ်က္ လိုအပ္ေျပမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
(၃) Brambles ု႔၏ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈညိုင္း ကစၥးပ္မ် း သို
သိုိမ

ိုတ္ (စ်းပတ းေျးးံ ေျငတေျၾကးပိုင္း ညိုင္း ံ ေျစ်းကတက္ံ န

န မည္ဂိုဏ္သတင္း သိုိမ

ိုတ္ အ ိ း မည္သ ည့္ ႈေျႈ င့္မ မညို

Brambles အေျပေသိုိ
သသ ႈင္း းသည့္ သတယ္ဝိုက္သက္ေျး က္မႈမ် း းေျက င္းး ို
ိုင္သည့္ မည္သ ည့္ကစၥးပ္မညိုံ ႈိုိ ပင္ အႈက္ (၂) တတင္
အႈူး ညန္းညိုႈ းသည့္ ကစၥးပ္မ် းအစးသည္တိုိ အက်ံစးဝင္
ပတဝင္ေျက င္း
(က)

ပတဝင္ေျန ိုင္သည့္ ေျးဒ်ယို သိုိမ

ိုတ္ တယ္လ်ေျနးးင္း

အင္တ န်မးေျမး မန္းမႈမ် းတတင္ ပတဝင္ေျည င္းတက္မႈအ း
Brambles ု႔၏ အလိုိုပ္ အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္ံ
ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အး းိ်စပ္ သိုိမ

ိုတ္ အိုိုပ္စို

ဒိုို်ကၠုံ းင္း ်း မစပ္ ံမႈ ေျစ်းကတက္မ် း င့္ ််းစတ ပႈမညံိုး
းင္းလင္းေျည င္းတက္းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
( )

းင္း ်း မစပ္ ံသူ ညက္ညံေျးးမ် းအိတင့္အ ဏ ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ Brambles
ု႔၏ ေျအ က္ေျ

္ ပပတ ပိုိုဂၢစလ္မ် းသ လ်င္ စ္သ ည္-

၄.၇

တ း မစ္ႈ းသည့္ က လမ် း

စ္တစ္ စ္ု႔၏ တစ္ိ်စအေျသ အိ်န္မ် းတတင္ ဒတးိုက္တ မ် းံ
ေျသ ့ိ်က္က်သည့္ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈညိုင္း ဝန္ႈမ္းေျးးး မ် းံ
တစ္ိ်စအေျသ ဝန္ႈမ္းမ် း င့္ ့တိုိ င့္ ညက္ တယ္ေျနသည့္
ပိုိုဂၢစလ္မ် း (“တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ် း
အစးသည္တိုိကို Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း မ် း င့္
ညက္ တယ္ေျည င္းတက္မႈ ပစးန္ ိတင့မ
္ ပစႈ းေျသ
“တ း မစ္ႈ းသည့္ က လမ် း” အ း Brambles မ
ိ်မတ္ေျည င္းတက္ႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူဝါဒု႔၏ းည္းတယ္ိ်က္မ
တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံႈ းးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ ့တိုိတတင္
းေျက င္းးမည္ စ္ေျသ ံ သိုိမ

ိုတ္ းလ

ိုင္ေျသ

ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္သည့္ အတမ္ းအေျစ င္းမိံေျသ
ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအေျပေ
ိုင္ႈက္စ်းနင္း ပစက်င့္ ိင္းံ ႈိ ို ပင္ ့တိုိမ
ိုင္ႈက္စ်းနင္း ပစက်င့္ေျနသည္

ို ့တိုိ အေျပေ သံသယ

စ္ေျစ ိင္း အစးသည္တိုိ မ စ္ေျပေေျၾက င္း
ေျသိ် ေျစးန္အတတက္

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

တ း မစ္ႈ းသည့္ က လတစ္ိိုညိုသည္မ -

•

်ကၠုံ

•

အလိုိုပ္အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္ံ

•

ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အး းိ်စပ္ံ

(သက္ညိုင္း ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အစ်းင္ိံတင္ ပ ိင္း

•

ဒိုို်ကၠုံ းင္း ်း မစပ္ ံသူညိုင္း ညက္ညံေျးးမ် း င့္

အညံိုးပိုင္းမ စ္ဝက္ သိုိမ

(က)

ိုတ္ စ္စ်္ းလဒ္မ် းအ း

အႀကစႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င မႈ ပစသည့္ အိ်န္အႈ

ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈမ် း ညိုင္း ု နံ ႈိုိ ပင္
•

မည္သ ည့္ အညံိုးသတ္ပတ္သ ည့္ က လမညို

က လပိုင္း ံ သိုိမ

ဘိုိုတ္အ အတည မ အိတင့္ အ ဏ ေျပးအပ္ႈ းသည့္
( )

အ ိ းေျသ မည္သ ည့္ပိုဂၢစလ္မညိုက္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ သတ ပစမိ်င္မ
ပစမမည္ စ္ေျသ အေျ ိအေျနတတင္ပင္လ်င္
အေျၾက င္းကစၥးပ္တစ္ိို င့္ ညက္ တယ္ ပ်း

၄.၅ ေကာလဟလမ်ား ၥွင့္ ္ ေစ်းကက္ ထင္ေၾကးမွနး္ ဆ ်ကမ
္ ်ား

ေျစ်း ႈန္းညိုင္း အတမ္းအေျစ င္းမိံသ ည့္ံ

စာပိုဒ္ ၃.၁ ေအာက္ရွ ၎ိ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရ Brambles
သည္ ေျက လ

လူႈိုအသေျပးိ်က္မ် းမ ပစသည့္

လမ် း င့္ ေျစ်းကတက္ ႈင္ေျၾကးမန္းညိ်က္မ် း

သတင္းအိ်က္အလက္မ် း းေျနေျသ အိတမ်စး၌

အေျပေတတင္ ေျယဘိုိုယ်အ း င့္
မတ္ိ်က္မ် း ပစလိုိုပ္လမ့္မည္မ

၄.၆

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည ပိုိုဂၢစလ္မ် းအ း Brambles

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

လံို ိံစေျးးညိုင္း မ် း င့္ ေျ း င္းေျည င္းတက္းန္

ကိုနသ
္ ယ
တ မ
္ ႈ ေျိတၱးပ္ညင္
ို းမႈမ် း

တ း မစ္ႈ းသည့္ Brambles မ တစ္ိ်န္ိ်န္တတင္
ႈိုိုတ္ ပန္မည္ စ္ေျသ အပိုေျည င္းက လမ် းက္ဆံျပဳမူသည္။

အစ်အစ်္ စနစ္တက်း ပ်း ေျက င္းမတန္မ်တစတ

င့္ သတ

သတင္းအိ်က္အလက္ အ ပည့္အဝးးႈ းသည့္

ႀကစတင္ စ်စ်္ႈ းသည့္ ကိုိုန္သတယ္မႈညိုင္း မတ

ေျစ်းကတက္တစ္ိိုအ း လတယ္ကူေျိ် ေျမတအစတ ေျည င္းတက္ ိုင္းန္ အလိုိ င ိ

မတမ္းမံ ပင္ညင္မႈ တစ္စိုတ
ံ စ္း မတိုင္မ် စ္ပ တ္အလိုက လသည္

ိတင္းိ်က္ အေျ ိအေျနမ် းတတင္ ASX အေျပေ ကိုိုန္သတယ္မႈညိုင္း
ေျိတၱးပ္ညိုင္းမႈတစ္ိို ေျတ င္းညိုးန္ လ
လိုအပ္ေျက င္း လို အပ္ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ တ
တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း ေျက ္မတ်သည္ Brambles

ု႔၏ အလိုိုပ္ အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္ င့္ တိုင္ပင္ေျညတးေျ တးကန္၍
ကိုိုန္သတယ္မႈညိုင္း းပ္တန္ိမႈမ် းသိုိ ညက္ တယ္သ ည့္
ညံိုး တ္ိ်က္ိ်မတ္မႈမ် းအ းလံို းကို ပစလိုိုပ္သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
စ္ ိုင္လ်င္ ်ကၠု စ္သူ င့္လည္း အညိုပတ
ကိုိုန္သတယ္မႈညိုင္း းပ္တန္ိ္မႈ င့္ ပတ္သက္ကန္၍
ေျညတးေျ တးတိုင္ပင္သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ည္ တ း မစ္ႈ းေျသ က လ

၄.၈

စ္ေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အညံိုးသတ္ပတ္ပက
တည လ ကန္ိသတ္ိ်က္မ် း

အညံိုးသတ္ပတ္ပက
တည
လ ကန္ိသတ္ိ်က္မ် းအတတင္း Brambles
အေျန င့္ ေျစ်းကတက္အတတင္းမ အတိုင္း အတ

င့္ ပ်မ္းမ်

ိန္ိမန္းိ်က္မ် းအ း အသအမတ္ ပစ ိင္းႈက္ညိုင္လ်င္
ေျလ့လ စတ္

သူု႔၏ းးမႈမ် း ိန္ိမန္းိ်က္အေျပေ မည္သ ည့္

မတ္ိ်က္မ ပစလိုပ
ို ္မည္မ

ိုတ္ေျပံ ႈိုိ ပင္

သတင္းအိ်က္အလက္မ် း ေျစ်းကတက္သိုိ ႈိုိုတ္ ပန္ ပ်း စ္သည့္
အေျ ိအေျနမလတကန္၍
ည Brambles ု႔၏ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း
ေျည င္းတက္ိ်က္အေျပေတတင္လည္း မည္သ ည့္ မတ္ိ်က္ကိုမ်
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ပစလိုိုပ္လမ့္မည္မ

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles အေျန င့္

ေျန က္ိံအေျၾက င္းအးင္း သတင္းအိ်က္ အလက္မ် း အတတက္

၄.၁၀

ေလ့္လာသံိုးသပ္သ ူ ၥွင့္ ္ ရင္းၥွးီ ျမ်ပ္ၥသ
ံွ ူ ရွငး္ လင္းပမ
ြဲ ်ား

ေျတ င္းညိုေျမး မန္းမႈမ် းအေျပေ တံိုိ ပန္ေျ ၾက းိ်က္မ် း
ညက္လက္ ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္ေျသ ္လ ည္း

Brambles အေျန င့္ းင္း ်း မစပ္ ံသူမ် း င့္

အညံိုးသတ္ပ္တ္ပတက
ည
လတစ္ိို အတတင္း ေျလ့လ စတ္

သူမ် း

ေျလ့လ သံိုးသပ္သူမ် း င့္ ့ု႔၏ ညက္ညံေျးး အေျးးပတမႈကို

သိုိမ

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

အသ အမတ္ ပစပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ းင္း ်း မစပ္ ံသူမ် း င့္ ေျတတအညံိုလမ့္မည္ မ

အညံိုးသတ္ပတ္ပတက
ည
လမ် းအတတင္း Brambles အေျန င့္ စ
စ်္ညက္မ ပတ္ တင့ ္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း

တ ဝန္ဝတၱး းမ် း င့္အ ည် ညကလက္ေျည င္းတက္ သတ းမည္ စ္ ပ်းံ စ ပိုဒ္ ၃.၁
ေျအ က္တတင္ ေျ

္ ပႈ းိ်က္အ တိုင္း အညိုပတ ႈိုိုတ္

ႈိုိုတ္ ပန္ေျ ၾက င ိ်က္မ် းကို ပစလိုိုပ္သတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အိ်န္ င့္အမ် Brambles သည္ ေျလ့လ စတ္

ေျည င္းတက္ေျပးပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤသိုိေျသ ကစၥးပ္အေျ ိအေျနမ် းတတင္
ေျအ က္ေျ

္ ပပတ တး းဝင္ လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈမ် းကို

အသံိုး ပစးမည္ စ္ပတသည္(က ေျစ်းကတက္သိုိ ယိင္က သိုိမ

၄.၉

ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း ပကၡဒန္

ႈိုတ္ ပန္ေျၾက င ပ်း
ေျ

ိုတ္ တစ္ညက္တ ည္း ႈို

စ္ေျသ အေျ ိေျနမ လတကန္၍
ည စ ပိုဒ္ ၃.၁ တတင္ ေျ

္ ပႈ းသည့္ သတင္း အိ်က္အလက္ အမ်စးအစ းမ် းအ း ဤး

ဤးင္းလင္းေျ ပ ၾက းိ်က္မ် းတတင္ တင့္
(ိ အကယ္ကန္၍ စ ပိုဒ္ ၃.၁ တတင္ ေျ

Brambles သည္ ့ု႔၏ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း
င့္ လိုိုပ္ငန္းစ်မံလည္ပတ္မႈပိုင္း ညိုင္း းလဒ္မ် းအ း ေျစ်းကတက္သိုိ ပံ
ပံိုမန္ တင့ ္

သူ

င့္ းင္း ်း မစပ္ ံသူ မန္ိိတန္းေျ ပ ၾက းိ်က္မ် းကို

ေျ ပ ညို ိင္းမ် း မ ပစးေျပံ

္ ပႈ းသည့္ းို

းိုပ္ ဒပ္ပစၥည္းညိုင္း သတင္ းအိ်က္ အလက္ အမ်စးအစ းမ် းအ း မေျ
မေျတ ္တည ႈိုတ္ ပန္မႈ ပစိည့လ်င္ ASX

ေျ ပ ညိုး တတင္ ပကၡဒန္ သတ

သတ္မတ္ိ်က္အတိုင္း လိုက္န ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
ဝက္ဘ္ညိုဒ္ေျပေတတင္ လင့္တင္ႈ းသည့္ အညိုပတ ပကၡဒန္တတင္ စ္ဝက္ င့္ တစ

မတစ္ညင့္ ေျစ်းကတက္သိ ို ိ်က္ိ်င္းညိုသလို ႈိုတ္ ပန္မႈ ပစ ပ်း Brambles ု႔၏
ူက္ဘ္ညိုဒ္တတင္ လင့္တင္သတ းးမည္ စ္သည္ံ
(ဂ ယိင္က တင့္

တစ္ စ္လံိုး းလဒ္မ် းံ အ

ေျ ပ ညိုိည့ ူး ိင္းမးေျသ စ ပိုဒ္ ၃.၁ တတ

အ ိ းေျသ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အိ

တတင္ ေျ

အိ်က္အလက္မ် းံ အစိုိုးယ္ယ းင္ ေျတတအညံိုစည္းေျဝးပတမ
ည ် းံ အ ကက်သည့္

သတင္းအိ်က္အလက္ အမ်စးအစ းမ် း င့္ ညက္သတယ္ သ ည္မ် းကို း

ေျလ့လ စတ္

းင္းလင္းေျ ပ ၾက းိ်က္မ် းတတင္ ေျမးိတန္းေျမး မန္းမႈမ် း ပစသည့္ အိ

သူ င့္ းင္း ်း မစပ္ ံသူ မန္ိိတန္းေျ ပ ညိုမႈမ် းံ ႈိ ို ပင္

အ က းင္း ်း မစပ္ ံမႈညိုင္း ကတန္ းနိ္ မ် းတတင္ Brambles ု႔၏
ပတဝင္ပတ္သက္မႈ အစးသည္တိုိကို ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င မႈ ပစသည့္
ေျနိစတမ
ည ် းကို ႀကစတင္ သတေျပးိ်က္ ပတဝင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

စ္ ိုင္လ်င္

္ ပႈ းသည့္ းိုပ္ ဒပ္ပစၥည္းညိုင္း သတ

အိတ ပန္လည္ေျ ၾက း ိင္း မ ပစးေျပံ
(ဃ အ းလံို းေျသ းင္းလင္းေျ ပ ၾက းိ်က္မ် းကို Brambles မ ကိုယ္စ းလယ္မ် း အ
အနည္ းညံိုး စ္ း တက္ေျး က္းမည္ စ္သ ည္ံ အညိုပတ ပို

Brambles အေျန င့္ ဤအေျးးႀက်းေျသ အိုိုပ္စို

ပိုဂၢစလ္ စ္ းႈညမ တစ္ းသည္ ေျယဘိုယ်အ း င့္ းင္း ်း မစပ္ ံသူ ညက

မန္ိိတန္းေျ ပ ညိုိ်က္မ် းကို ဝက္ဘ္န်ဒ်ယို ပစလိုိုပ္ႈ းမည္ စ္ ပ်းံ

ညက္ညံေျးးမ် း ု နု႔၏ အ အတည ူင္တစ္ း

အကယ္ကန္၍ ႈိုသိုိ ပစလိုိုပ္ပတက ဝင္ေျး က္းး ိုင္မႈ အေျသးစတ္ကို

မနိ္ိတန္းေျ ပ ၾက းိ်က္ မတ္တမ္းအ း လိုပ္ငန္းအတတင္းပိုင္း အသ

့ု႔၏ ဝက္ဘ္ညိုဒ္ င့္ ASX ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င ိ်က္တိုိမတစ္ညင့္

အသံိုး ပစမႈအတတက္ ႈန္းသမ္းႈ းးမည္

ႀကစတင္ သတေျပးသတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဝက္ဘ္န် ဒ်ယိုမ် းအ း

သည့္ အေျၾက င္းအး ကစၥမ် း အက််္းိ်စပ္ံ တက္ေျး က္ေျသ သူမ် းု႔၏ မ

Brambles ဝက္ဘ္ညို ဒ္ေျပေတတင္လည္ း ေျန က္ပိုင္း၌

မတ္တမ္း (

လင့္တင္ေျပးသတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

(အမည္မ် း သိုိမ

စ္းမည္ စ္ ပ်းံ မ
စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျညတးေျ တးသတ းိည့သ ည

ိုတ္ သက္ညိုင္လ်င္ နံပတတ္မ် း ံ ႈိုိ ပင္ ေျညတးေျ တးပတည အိ

အိ်န္ င့္ ေျနး အစးသည္တိုိသ ည္ ဤမတ္တမ္း အတတင္း ပတူင္းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles ု႔၏ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း ပကၡဒန္ င့္
ဝက္ဘ္န်ဒ်ယိုမ် းအ း ့ု႔၏ ဝက္ဘ္ညိုဒ္ စ္သည့္
ေျအ က္ေျ

္ ပပတတတင္ ဝင္ေျး က္းယူ ိုင္မည္ စ္သည္-

www.brambles.com

(င Brambles အေျန င့္ တင္ညက္ ပမႈညိုင္း အေျၾက င္းအး မန္သမ်ု႔၏ မ
မတၱမေျက ္ပ်အ း Brambles ူက္ဘ္ညိုဒ္ေျပေတတင္ ႈ းးႈ းမည္ စ္သ ည္ံ ႈိုိ ပင္
(စ) အိုပ္စို ရင္းၥွီးျမ်ပ္ၥံွသူမ်ားိ႔၏ မန႔္ န္းေျပာၾကား ်က္ ေန႔စမ
ြဲ ်ားအား ႀက်တင္
သတေပးအေၾကာင္းၾကား ်က္ကိုလသ္း ၎ိ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပပတင္ား၊ ထို႔ျပင္ ASX
ထိုတ္ျပန္ေၾကျငာ ်က္မွတစ္ဆင့္္ ေထာက္ပံ့္ေပးသားမသ္ျ စ္သ သ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ျ စ္ၥိုင္လွ်င္
အဆိုပအ မန႔္ န္းေျပာၾကား ်က္မ်ားအား ဝက္ဘ္ဗီဒီယို ျပ်လိုပ္ထားမသ္ျ စ္ွပီးား၊

ယင္း းင္းလင္းပတမ
ည ် း င့္္ အစည္ းအေျဝးမ် းတတင-္
(က) ေစ်းကက္သို႔ ယ င္က ထိုတ္ျပန္ ြဲ့္ ပ်း စ္ေျသ
အေျ ိအေျနမလတကန္၍
ည စ ပိုဒ္ ၃.၁ တတင္ ေျ

္ ပႈ းသည့္ သတ

သတင္းအိ်က္အလက္ အမ်စးအစ းမ် းအ း
တင့္
( )

ေျ ပ ညိုမႈ ပစမည္မ

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ င့္

အကယ္ကန္၍ စ ပို ဒ္ ၃.၁ တတင္ ေျ

္ ပႈ းသည့္ းိုိုပ္ ဒပ္ပစၥည္ းညိုင္း သတ

သတင္းအိ်က္အလက္ အမ်စးအစ းမ် းအ း မေျတ ္တည ႈိုိုတ္ ပန္မႈ ပစိည့လ်င္
ASX သိုိ ိ်က္ိ်င္းညိုသလို ႈိုိုတ္ ပန္မႈ ပစ ပ်း Brambles ု႔၏
ဝက္ဘ္ညိုဒ္တတင္ လင့္တင္သတ းးမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
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ဝင္ေရာက္ရယူၥိုင္မမ အေသးစတ္ အား Brambles ိ႔၏
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္္ ေထာက္ပံ့္ေပးသားမသ္ျ စ္သသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။
ဝက္ဘ္ဗီဒီယိုမ်ားအား ေနာက္ပိုင္းင္း၌ Brambles ဝက္ဘ္ဆို ဒ္ေပပတင္လ သ္း
လႊင့္္တင္ေပးသားမသ္ျ စ္သသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။

၄.၁၁

ေျလ့လ သံိုးသပ္သု႔၏
ူ အစ်းင္ိိ
ံ ်က္မ် း င့္

၄.၁၂

အႀကံေပး အတိုင္ပင္ မ
ံ ်ား ၥွင့္ ္ ကၽမ္းက်င္

ိနိ္မန္းိ်က္မ် း
အ မင္းႈေျႈ င့္မ် း င့္ ေျႈ က္ိံေျ ပ ညိုိ်က္မ် း မည္သိုိပင္ စ္ပတေျစ Brambles
အေျန င့္ းင္း ်း မစပ္ ံမႈ အသိုင္းအဝိုင္းု႔၏ အ းတက္သေျး း ကန္၍ ိ
ိိုင္မ တည္ေျည က္မႈးေျသ ေျလ့လ သံိုးသပ္ိ်က္မ် းကို တိုက္တတန္း အ းေျပး
ပး ပ်းံ တစ္သ မတ္တည္း ဝင္ေျး က္းယူ ိုင္မႈ င့္
ေျ းင္း ေျည င္းတက္မႈမ် းကို အသံိုး ပစ

အႀကံေပးေဆာင္ရက္သမ
ူ ်ား
ဤမူဝါဒ င့္ အည် လိုက္န ေျည င္းတက္းန္ Brambles သိုိမ

ိုတ္

့ု႔၏ လက္ေျ အ က္ိံမ် း မန္သမ် ကိုိုယစ း တ ဝန္ယူ
ေျည င္းတက္ေျပးမည္ စ္ေျသ အႀကံေျပးအတိုင္ပင္ိံ သိုိမ

ိုတ္

ကတ်မ္းက်င္ အႀကံေျပးေျည င္းတက္သူမ် းအ း Brambles မ

ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုအပ္မည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles အေျန င့္ ေျလ့လ သံိုးသပ္သူမ် းု႔၏ သို

၄.၁၃

််းေ ာက္မမ
မ ်ား

သိုိုေျတသန အစ်းင္ိံစ မ် းကို ၾကည့္းႈစစ္ေျညးေျက င္း ၾက
ၾကည့္းႈစစ္ေျညးမည္ စ္ေျသ ္လည္း Brambles သိုိ ညက္ တယ္ေျန ိင္း မး
မးသည့္ ကစၥးပ္မ် း သိုိမ
တင့္

ိုတ္ Brambles မ ယိင္က

ေျ ပ ညိုိည့ ပ်း စ္သည့္ က စၥးပ္မ် းသိုိ ့ု႔၏ မတ္ိ်က္မ် းကိုမူ တ းည် း ကန

ဤမူဝါဒ င့္ အည် လိုက္န ေျည င္းတက္းန္ ပ်က္ကတက္မႈသည့္ အႈ
အႈူးသ င့္ စ်္ညက္မ ပတ္ တင့္
သိုိမ

ေျစ်းကတက္သိုိ တင့္
တတင္ ေျ

ေျ ပ ညို ပ်း စ္သည့္ အေျ ိအေျနမလတကန္၍
ည စ ပို ဒ္ ၃.၁ တတ

္ ပႈ းသည့္ သတင္း အိ်က္အလက္မ် း အမ်စးအစ းကို Brambles

အေျန င့္
ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ းမည္မ

အႈက္တတင္ေျ

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

္ ပိ်က္အး Brambles အေျန င့္

ေျလ့လ သံိုးသပ္သူမ် းု႔၏ း ေျ တးးမႈမ် းညိုင္း
ိန္ိမန္းိ်က္မ် းကို ေျအ က္ေျ

္ ပပတ အတိုင္း အတ တစ္ိိုအႈ

မတ္ိ်က္ ပစေျက င္း ပစေျပးသတ းမည္ စ္သည္(က) ိန္ိမန္းိ်က္မ် းု႔၏ လက္း အတိုင္း အတ အ း
အသ အမတ္ ပစေျပး ိင္းံ
( )

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း သိုိ ညက

ညက္ တယ္ေျနသည့္ သက္ညိုင္း ်ပေျဒမ် းံ သ

ကန္ိသတ္သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အကယ္ကန္၍ ေျလ့လ သံိုးသပ္သူု႔၏ ိန္ိမန္းိ်က္သည္
သသ ႈင္း းစတ ပင္ လက္းေျစ်းကတက္ အတိုင္း အတ
ိန္ိမန္းိ်က္မ် းမ ကတည ပ းေျနိည့လ်င္ (ညိုလိုသည္မ Brambles

ိုတ္ စ းင္း ပစစိုိုမႈညိုင္း စည္းမ််္းမ် း သိုိမ

စည္းမ််္းစည္းကမ္းမ် းအ း ိ်စးေျ

ိုတ္ အ ိ းေျသ စည

က္မႈသိုိ ််းတည္ေျက င္း ််းတည္သတ း ိုင္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

့သည္ လ်စအဝက္ေျစ င့္ႈန္းမႈညိုင္း ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏
တ ဝန္ဝတၱး းအ း ိ်စးေျ

က္မႈ င့္လည္ း ပတဝင္ပတ္သက္ေျက င္း

ပတ္သက္ေျန ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ဤအ ိင္းအး သည္ ်ပေျဒအး Brambles ု႔၏ တ ဝန္ယူမႈ အ စ္ းလဒ္
ႈတက္ေျပေေျက င္း ႈတက္ေျပေလ

ိုင္ ပ်းံ အက

အက်စးညကအေျန င့္ ဒတးိုက္တ မ် း
င့္ အး
အး းမ် းမ တစ္ကိုယ္းည္ ပစ္ဒ ဏ္ေျပးိံးမႈမ် းသိုိ ််
််းတည္သတ း ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူဝအဒအ း ိ်စးေျ

က္မႈမ် းသည္ စ

စည္းမ််္းစည္းကမ္း အး အေျ
အေျးးယူ ေျည င္းတက္ိံးမႈမ် းသိုိ ််းတည္ေျက င္း ််းတည္သတ း ိုင္ ပ်းံ အိ
အိ်စအ ပင္းႈန္ေျသ ကစၥးပ္မ် းတတင္မူ ႈိုိုတ္ပယ္ိံးမႈအႈ ပတဝင္ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

သတ ပစမသည့္ ေျစ်းကတက္ အတိုင္း အတ ိန္ိမန္ိ်က္မ် းံ
ႈိုိ ပင္ အ ိ းေျသ ပင္ပမ တတက္ိ်က္မႈ ပစႈ းသည့္
ေျယဘိုိုယ် သေျဘ တူည်ိ်က္ ပံိုးပ္မ် း အေျပေ

၄.၁၄

ညန္းစစ္ၾကည့္းစ
ႈ စ္ေျညးမႈ

အေျ ိိံႈ းသည္ အး ကတည ပ းမႈးေျနိည့လ်င္ ေျလ့လ သံိုးသပ္သူု႔၏
ု႔၏ ယူညိ်က္မ် း သိုိမ

ိုတ္

အတမ္း အေျစ င္း မိံမႈအေျပေ ေျမးိတန္းႈိုိုတ္ ိင္းံ င့္
(န)

ျပည္သူအပိုင္နက္ႈညးပ္သးတ သအတတင္း သိုိ
ေျး က္း ပ်း စ္သည့္ အိ်က္အလက္မ် းတတင္ သက္ညိုင္း
မ းယတင္းမႈမ် းအ း အႀကံ ပစ ိင္းက္ဆံျပဳမူသည္။

ဤမူဝါဒသည္ Brambles ု႔၏ တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈ ည

ညိုင္း တ ဝန္ဝတၱး းမ် း င့္အ ည် မန္ကန္တက်မႈး ပ်း
အိ်န္ င့္တေျ ပးည် တင့္

ႈိုတ္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈးေျၾက င္း

ေျသိ် ေျစး တတင္ ဤမဝအဒေျပေလစ်အေျန င့္
ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈးံမး ညံိုး တ္းန္အတတက္
ဤမူဝါဒေျပေလစ် အ း ဘိုိုတ ္ အ အတည က စ္စ်္အေျ ိိံက
အကည တ္စစ္ေျညးမႈ ပစလိုိုပ္သတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၄.၁၅

အပေျ
ို ည င္း သတင္းအိ်က္အလက္မ် း

သင့္အေျန င့္ Brambles ု႔၏ စ်္ညက္မ ပတ္ တင့္

ႈိုတ္ေျ

္မႈ

င့္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းညိုင္း မူဝါဒ င့္ပတ္သက္ ပ်း
ေျမးိတန္းတစ္စံိုတစ္း းိည့လ်င္ ေျအ က္တတင္စ းင္း ပစစႈ းသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ်
် းႈညမ တစ္််း််းႈံသိုိ ညက္သတယ္ေျက င္း ညက္သတယ္ ိုင္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
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အ်းေျမးလ္ -Sean.OSullivan@brambles.com
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Robert Gerrard

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၄
ပင္းႈန္ေျသ

စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို ကိုိုမၺဏ် အတတင္းေျးးမမး

စ္းပ္ အစ

ိုန္း- + 61 2 9256 5271
မိုဘိုင္း ိုန္း- + 61 408 005 940

အစ်းင္ိ ံ ိငးအတတက ္ စ်းပတ းေျးးအပ္စ ို လမ္

အ်းေျမးလ္ -robert.gerrard@brambles.com

မ္းညန္ိ်ကမ
္ ် း

Sean Murphy
ပင္းႈန္ေျသ

စ်းပတ းေျးးအိုပ္စို အေျႈတေျႈတ အတိုင္ပ င္ိံ

စ္းပ္မ် းအ း စ်

စ်မံိန္ိိတည ိင္းအတတက္ တ ဝန္ယူ ိင္းတတင္ ပ

န

စ္ေျပေသည့္ေျနး

င့္အန်

န်းညံိုး းေျနသည့္ မန္ေျနဂ် မ် းတိုိ၌ တ ဝန္က်ေျး က္ပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
မည္သိုိပင္ညိုေျစက မူ

စ္ပတ းမႈ တစ္စံိုတစ္ိို

လူႈိုံ ပိုင္ညိုင္း ပစၥည္ း်စၥ ံ သိုိမ

ိုန္း- +1 (770 668 8217
အ်းေျမးလ္ - sean.murphy@brambles.com

စ္ေျပေလ ကန္၍ လူ

ိုတ္ ေျက ္ပိုေျးးးင္းအ အတည သ း တ ဝန္းသူတစ္််း

Sean O’Sullivan ဒို -်ကၠုံ းင္း ်း မစပ္ ံသူ ညက္ညံေျးးမ် း င့္ ကိုမုဏ်ေျးးး မ် း

အေျန င့္ Brambles ု႔၏အမည္ဂိုဏ္သတင္း စ

ိုန္း- +61 2 9256 5262

စသည္တိုိ

အ်းေျမးလ္ -Sean.OSullivan@brambles.com

အေျပေ ေျ ပ င္း ပန္ အက်စးညက္မ် းကို သ သသ သ
င္သည့္ အလ းအလ းလ်င္ံ ပ

စ္ေျပေလ ေျစ ိုင္

န အ းမ

မန္ကန္ေျသ အးင္းအ မစ္မ် း င့္ ကိုင္တတယ္ေျ းင္းသတ း ိုင္းန္
့အ း အႈက္တ န္း စ်န်ယ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈႈံသိုိ ည

ႈိုိ ပင္ ႈိိုက္မႈ စ္းပ္သည္ အႈက္မ အ
အၾကမ္း ််္းေျ

ညက္သတယ္အေျၾက င္းၾက းးန္ လို အပ္ပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

္ ပႈ းသည့္ ပမ ဏအတိုင္ းအတ သိုိ အမ

မန္တကယ္ အက်စးညက္မ် း ပတဝင္ပတ္သက္မႉ အလ းအလ းလ်င္
Brambles CEO

့ု႔၏အညံိုး ၌ ပင္းႈန္ေျသ
း သိုိမ

စ္းပ္သည္ ေျအ က္ပတတိုိ အႈညမ တစ္ိိုအ း

ိုတ္ ႈိုႈက္မက ပတဝင္ပတ္သက္ေျသ (သိုိမ

ိုတ္ ပတ

ိ်က္ိ်င္း အေျၾက င္းၾက း ေျပ

ပတူင္ပတ္သက္ ိုင္သည့္ အလ းအလ းိည့သ ည္ပင္လ်င္ အး

ေျပးမည္

အး တစ္ိို

ိမ

•

စ္ပတသည္-

အလိုပ္သမ းအင္ အ း ံ ကန္ႈးိုက္တ မ် း သိုိမ

ိုတ္

အမ် း ပည္သူ ႈညတတင္ ေျသညံို း ိင္းံ
ပင္းႈန္ေျသ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း ပ်က္စ်းမႈံ

•

သသ ႈင္း းသည့္ ညိုးးတ းေျသ မ် ဒ်ယ / ပည္သူတိုို႔၏

•

စတိ
ည ်က္တင္ ိင္းအ စ္သိ ို

အႈူးဂးို ပစအ းံိုစိုက္မႈံ
စ္သတ းေျစ ိုင္သည့္

အေျ ိအေျနး ိင္း (အႈူး ညင့္ေျိေစ နည္းလမ္းမ် းကို
စ္ပတသည္ သိုိမ

လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေျည င္းတက္ႈမ သသသ သ
ိၽတတ္ယတင္းက်ညင္း ိင္းံ သိမ
ို

•

ိုတ္

ပိုင္ညိုင္း ပစၥည္း်စၥ ပ်က္စ်းမႈ သိုိမ

စ္ေျပေ ိုင္ေျိ်းေျသ ႈိိုက္မႈ စ္းပ္မ် း (့မ “မေျတ ္တည
မလိုအပ္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။

စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ ေျိတင္းေျည င္မႈ အ တတည ကလည္း ႈိိုက္မႈ
စ္းပ္အသ်းသ်းကို အေျၾက င္းၾက း ေပးပတလမ့္မည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ ႀက်းမ းေျသ

တး းစတည
ည ို ိင္းံ
•

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မည္သိုိပင္ စ္ေျစ အႈက္ကပိုဂၢစလ္မ် းကည့သိုိမ

ိုတ္ဘညလ်က္ ပံိုမန္အ း င့္
စ္ပတ းမႈ”) ကို Brambles CEO ႈံသိုိ အေျၾက င္းၾက း ိင္း ပစးန္

•

အသံိုးိ်းမည့္ ကစၥးပ္

စ္သည့္ Graham Chipchase

အ းလည္း စ် းပတ းေျးးညိုင္း ်ကၠု /CEO က

ိုတ္ ေျငတေျၾကးညိုင္း

မည္သိုိပင္ညိုေျစက မူ လမ္းမိုးႈ းေျသ မူသေျဘ တး းသည္ ညင
ညင္ ိင္တိုတ
ံ း း င့္ အသံိုးိ် ပ်း ေျည င္းတက္သတ းးမည္ စ္ ပ်း အက
အကယ္ကန္၍ သံသယးိည့ပတက ့အ း အစ်းင္ိံ တင္ ပပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ေျပးညပ္းန္တ ဝန္မ် းသည္ (အ မိံေျၾကး ပ်းသည့္ေျန က္
GBP ၄ဝဝဝဝဝ သန္းံ USD ၅ဝဝဝဝဝ သန္းံ AUD
၁ဝဝဝဝဝဝ သန္းံ Euro ၆ဝဝဝဝဝ သန္း ႈက္ပိုေျပးး ိင္း
စသည္တိုိ

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ပိုမိုေျသ းင္း ပိ်က္အ း ပင္းႈန္ေျသ ႈိိုက္မႈ စ္းပ္ စ်
စ်းပတ းေျးးအိုပ္စို လမ္း ညန္ိ်က္မ် းအ း အစ်းင္ိံ ိင္း ႈညတတင္ အစ
အစံိုအလင္ ေျတတအး ိုင္ ပ်း ေျအ က္ပတ ပိုဂၢစလ္ႈံမ းး ိုင္ပတသည္-

ႈိိုက္မႈ စ္းပ္အသ်းသ်းမ် းတိုိသည္ သင့္ စ်းပတ းေျးးညိုင္း ်ကၠု /CEO
င့္ ေျအ က္ပတ ပိုဂၢစလ္မ် းတိုိႈံသိုိ အေျ
အေျၾက င္းၾက းေျပးမည့္သူ စ္ေျသ လိုပ္ငန္းိတင္ေျနး အတတက္ တ ဝန္းသည့္ အ
အလိုပ္အမႈေျည င္အ း ညက္သတယ္ အေျၾက င္းၾက း ိင္း ပစးပတမည္-

Buster Kennett
စ်းပတ းေျးး အိုိုပ္စို ယာယီ ဒို်ကၠုံ ဌာနတင္းစာရင္းစစ္နွင့္္ေျဘးအ ၱး ယ္
ိုန္း- + 678 995 6785
အ်းေျမးလ္ -buster.kennett@brambles.com

Buster Kennett
စ်းပတ းေျးး အိုိုပ္စို ယာယီ ဒို်ကၠုံ ဌာနတင္းစာရင္းစစ္နွင့္္ေျဘးအ ၱး ယ္
ိုန္း- + 678 995 6785
အ်းေျမးလ္ -buster.kennett@brambles.com
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•

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၅

စတန္ိပစ္ပစၥည္းမ် းကို တ ဝန္သေျသ လိုပ္ပံိုလိုပ္နည္း င့္ စတ

သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညင္
ို း မူဝါဒေျပေလစ်

စတန္ိပစ္ ိင္းံ

Brambles ိ႔၏ လိုပ္ငန္း အစိုရွယ္ယာ စံတန္ ိုးမ်ားထြဲမွ တစ္ ိုမွာ
လူႈိုအသိုင္း အဝိုင္း င့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အတတက္ ဂိုဏ္သမ
ေျလးစ းမႈ င့္ ကၽတ ္ိုပ္တိုိ အစ်္ ပစလိုပ္ေျည င္းတက္းန္
Brambles သည္ အ ႏၲး ယ္

•

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အက်စးသက္ေျး က္မႈမ် းအ း နည္းပတးေျအ င္ ပစလိုပ္ ိင္းံ
•

သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း ေျ ိး မ် းအ း

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို းည္မန္းိ်က္ပန္းတိုင္မ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏
င့္ ေျးးည္ိံေျည င္ ိုင္းည္းသည့္ စ်းပတ းေျးးညိုင္း

နည္းပတးသတ းေျစ ိင္းံ
•

ေျပးသတင္းသူမ် း င့္ သဘ ဝအးင္း အ မစ္မ် းကို

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း

ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈ အတတက္ ႀကစတင္က ကတယ-္
တက္ၾကတလႈပ္း းမႈမ် း လိုပ္ေျည င္ႈ းးန္ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏

တ ဝန္သတတ္ ိင္း င့္ စ်မံိန္ိိတညသူ မ် းကို း ေျ တ ိင္းံ င့္
•

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို ကန္ႈးိုက္တ မ် းကိုလ ည္း ကၽတ ္ိုပ္တိုိနည္းတူ
သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း စံ ႈန္းမ် း၌

အလိုပ္သမ းမ် းအ း မ ၾက းလိုပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျစ င့္ႈန္းလိုက္န မႈ ပစေျစးန္ ေျတ င္းညို ိင္းက္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles ု႔၏
လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈမ် းအ းလံိုးတိုိသ ည္ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း ်
်ပေျဒ င့္ စည္းမ််္းမ် း (သဘ ူပတ္ူန္းက်င္ညင္
ို း စည္းမ််္းမ် း
တိုိ င့္အည် စပ္ညက္ ပ်း အနည္ းညံိုး လိုပ္ေျည င္းန္ လို အပ္သ ည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles
အလိုပ္သမ းမ် းသည္ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေျည င္းတက္ေျနသည့္ မ
မမတိုို႔၏ ့းယ ေျနး မ် းး သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း စ
စည္းမ််္းမ် းတိုိ င့့္ မမတိုိကိုယ္တိုင္ အကၽတမ္းတဝင္

စ္ႈ းးန္ လိုအပ္ပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles အေျန င့္ အ
အလိုပ္သမ းမ် းသည္ တံအ စးတိုးတက္ေျသ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း စ
စည္းမ််္းမ် း င့္ းင္ေျပတင္တန္းလိုက္ ပ်း စတင္လိုပ္ေျည င္ေျစမည္ စ္ ပ်း
့ တံအ စးတိုးတက္မႈ မ် းအ း
လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း လက္ေျတတအအသံိုးိ်မႈမ် းု႔၏
အက်စးသက္ေျး က္မႈမ် းအေျပေ တန္ ိုး တ္သတ္မတ္ ိုင္းန္
အညင့္ညင့္ ေျည င္းတက္သတ းမည္

သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း ေျဘးအ ႏၲး ယ္
စ်မံိန္ိိမ
တည ႈအတတက္ ႀကစတင္ ေျည င္းတက္မႈ းေျသ

အေျ း မႈမ် းအ း င့္ ပံ့ပိုးဝန္ေျည င္မႈမ် းတတင္
စ်စ်္ေျည င္းတက္ေျပးးန္

Brambles ု႔၏ လမ္းမို းမႈကို ေျပးသတင္းေျႈ က္ပံ့မႈ
ကတင္းညက္တတင္ အသံိုး ပစ ိင္း င့္ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ ဝယ္ယူသူမ် းု႔၏

ႈိိုက္ပ်က္စ်းေျစ ိင္းမ် း မ ပစေျၾက င္းကို ညိုလို ိင္း စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ဝယ္ယူသူမ် းအတတက္ ညန္းသစ္တ်ႈတင္မႈံ ႈေျး က္ အစတမ္းႈက္မႈ

င့္မတ္ ိင္း င့္

ေျလးစ းမႈ တိုိ င့္ တံိုိ ပန္မႈ ပစ ိင္းံ
•

သဘ ဝပတ္ဝန္း က်င္အ း

လူႈိုအသိုင္း အဝိုင္းု႔၏ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း
စိုးးမ္မႈမ် းအ း ဂိုိုဏ္သကၡ ံ းိုးသ းေျ

ို ကတကဝတ္ ပစပတသည္ံ

ညိုလိုသည္မ ႈိိုက္ဒ ဏ္း းးေျစ ိင္းမ် းမး င့္

ညူညံမႈ င့္ အ မင္အ းံိုပ်က္စ် ိင္းမ် းကည့သိုိေျသ လူ
လူမႈေျးးညိုင္း အ

င့္

စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးးသိုိ

လိုပ္ငန္းေျည င္းတက္သတ းပတမည္

မလညမေျး င္သ သည့္ စတ

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles သည္
သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း ေျည င္းတက္မႈ ပစ္မတ္မ် းိ်မတ္ႈ း ပ်း ့ပ
့ပစ္မတ္မ် းကို ညန္ိက်င္သည့္ လူသးင္ၾက းေျသ အစ
အစ်းင္ိံစ မ် းကို ႈိုိုတ္ေျ

္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျည င္းတက္မႈ ပစ္မတ္မ် းကို ညန္ိက်င္သည့္
ေျည င္းတက္မႈပစ္မတ္မ် းအေျပေတတင္ ့ု႔၏
စ္ႈတန္းေျအ င္ မင္မႈမ် းကို မည္မ ည္းး မတ္တမ္းတင္ ိင္းံ
တိုးတက္မႈအ း ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညး ိင္း င့္ မန္ကန္တ က်ေျသ
အစ်းင္ိံစ မ် း စ်စ်္တင္ ပ ိင္း စသည္တိုိကို စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း
ယူူနစ္ တစ္ိိုိ်င္းစ်တိအ
ို း ႈန္ းသမ္းႈ းေျစလိုပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း ယူနစ္အသ်းသ်းတိုိ အ း
့မူသေျဘ တး းမ် းကို လိုက္န မႈးေျၾက င္း ေျသိ် ေျစလို ပ်း
ပတ္ဝန္းက်င္ကို က ကတယ္မႈေျပးသည့္ တး း်ပေျဒမ် း င့္

သည့္ အ ပင္ အလိုပ္သမ းမ် းအ းလံိုးတိုိ အ း ေျအ က္ပတ မူ
မူသေျဘ တး းမ် းကိုလည္ း ကၽတ ္ိုပ္တိုိ ိံယူႈ းေျစလိုပတသည္•

Brambles ု႔၏အ ႏၲး ယ္

စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးး ပဋ

ပဋည ်္စ တမ္ းအတိုင္း - ကတၽ ္ိုပ္တိုို႔၏
ေျနိစ်္လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈႈညတတင္ ႀကံအိိုင္ေျသ (အ
(အ းႈ းယံိုၾကည္ေျလ က္ေျသ

သဘ ူပတ္ူန္းက်င္ညိုင္း လက

လက္ေျတတအေျည င္းတက္မႈ မးေျသးသည့္
ိုင္ငံမ် းအတတက္လည္ းအပတအဝင္

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မန္ေျနဂ် မ် းသည္

လိုပ္ငန္းေျနး မ် းအ းလံိုး မမတိုို႔၏ ႈန္းိ်စပ္မႈလက္ေျအ က္ တတင္
းေျနးန္အတတက္ “လိုပ္ငန္းေျနး အစ်အစ်္” ေျဘးအ ႏၲး ယ္
စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ တစ္ိိုကို ပစလိုပ္ႈ းးန္ လိုအပ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
့အစ်အစ်္မ် းႈညတတင္ သက္ညိုင္မႈးသလို ေျအ က္ပတတိုိ
ပတဝင္းပတမည-္

လက္ေျတတအအသံိုးိ်မႈမ် းအ း ူန္ိံိ်က္ေျပး ပ်း ပံ့ပးကူ
ို ည်ေျပး ိင္းံ
•

ကိုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ် းအသံို း ပစ ိင္း ကၽတမ္းက်င္မႈ င့္

•

စတမ္းအင္အ း တစ္ယူနစ္အတတက္ ႈတက္ကိုန္မ် းတတင္

စတန္ိပစ္ပစၥည္းမ် း သိုေျလ င္မႈ င့္ စတ

တိုးတက္ေျက င္းမတန္ေျအ င္ ပစလိုပ္ ိင္းံ
•

စတန္ိပစ္ ိင္း င့္ အ ိ းေျသ

ႈတက္ကိုန္တစ္ယူနစ္အေျပေတတင္ စတန္ိပစ္ပစၥည္း င့္
အေျလအလတင့္ပစၥည္းမ် းအ း အနည္းညံိုး

စ္ေျပေေျစးန္

သင့္ေျလ် ္ေျသ ကန္ိသတ္ႈန္းိ်စပ္မႈံ စတ

စ္ ိုင္ေျိ်းသည့္ ကန္ိသတ္ႈန္းိ်စပ္မႈမ် းံ
•

ပစလိုပ္ ိင္းံ

ေျးႈိုတ္လတ္မႈံ စတနိပ
္ စ္ေျးစ်းညင္းမႈ င့္ အညစ္ အေျၾကးေျး
စတန္ိေျ မ င္း လတႈိုတ္မႈ တိုိအ း ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညး ိင္း င့္
စ်မံိန္ိိတည ိင္းံ

•

အက်စးႈေျး က္ေျသ ေျးေျညး ိင္း
အေျႈ က္ အပံ့ပစၥည္းမ် း င့္ ေျးလတ္ေျ မ င္း
ကန္ိသတ္ႈန္းိ်စပ္မႈ အေျႈ က္အပံ့ပစၥည္းမ် းံ
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•

ေျလ င္စ သိုေျလ င္တိုင္က်မ် းအ း ပစ ပင္ႈန္းသမ္း ိင္း င့္

•

မ်းံ စက္ိၽတတ္ယတင္းမႈမ် း င့္ ယ ်္တိုက္မ ိင္းမ် း ကည့သိုိေျသ

ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညး ိင္းံ
မေျတ ္တည စ္မႈ ကစၥမ် းအတတက္ ကန္ိသတ္ႈန္းိ်စပ္မႈ
စနစ္မ် းံ
•

ေျညးေျး င္စံို စပေျးး ်န္း ိင္း

င့္ အိိုး အေျငတိ

ႈိုတ္လတ္ ိင္းမ် းအ း ေျလ် ့ိ် ိင္းံ
•
•

ညူညံမႈ င့္ ိုန္အမႈန္ိမ် း ေျလ် ့နည္ းေျစ ိင္းံ
စကၡစအ းံို သ ယ အညင္ေျ ပမႈအ း
တ းည္ိံေျအ င္ႈန္းသမ္းႈ းး ိင္းံ

•

်ပေျဒႈန္းိ်စပ္မႈညိုင္း

င့္ လိုင္စင္ႈိုတ္ေျပး ိင္းမ် းတတင္

လိုအပ္ိ်က္မ် းအတိုင္း ေျလးစ းလိုက္န ိင္းံ င့္
•

လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းမ ညတ္ညတ္ႈမိံေျသ အ ိ းေျသ
သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း ကစၥမ် းက္ဆံျပဳမူသည္။

သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း စည္းမ််္းစည္းကမ္းမ် းအ း
ေျလးစ းလိုက္န ိင္း င့္ ဤမူဝါဒအ း
အေျက င္ အႈည္ေျ

္ ိင္း င့္ပတ္သက္ ပ်း

သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း စစ္ေျညး ိင္းမ် းကို
ပံိုမန္ ပစလိုပ္သတ းမည္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အိုပ္ိ်စပ္ေျးးမလည္း
ပိုင္ညိုင္း ပစၥည္း်စၥ း မ်းမႈံ ေျ မင းစ ိ်စပ္ိ်စပ္ ိင္း အပတအဝင္
စသည္တိုိက တစ္စံိုတစ္ိိုမ် မ ပစလိုပ္းေျသးမ်ကတည္းက
သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း လိုပ္ငန္းႀကစးစ းမႈ
အစ်အစ်္ေျလ် က္လ ကို စ်မံ ပစလိုပ္ႈ းးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ပိုမိုကန္၍ အေျသးစတ္က်ေျသ
သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း လိုပ္ႈံိုးလိုပ္နည္းမ် း င့္ လို
လိုပ္ငန္းေျနး ညိုင္း သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ အစ်အစ်္ ပံိုစံ ပ း တိုိအ း စ်
စ်းပတ းေျးးအိုပ္စို စ်န်ယ ဒို်ကၠ ုံ လူအစတမ္းအ းအးင္းအ မစ္မ် းညိုင္း ႈံတတင္
င္ းး ိုင္ပတသည္။
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ပစင္ က္ င့္ စက းစ မည္ေျ ပ ညိုိည့သည့္ အေျၾက င္း အး

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၆

အ ပည့္ အစံို အ း ေျဒသိံ ယ ်္ ပစင္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း

ယ်္ ပစင္ေျည င္းက
တ မ
္ ည
ႈ င္
ို း လို

အ ဏ ပိုင္သိုိ ပန္လည္ ေျႈ က္ပံ့တင္ ပး ိုင္ေျ ိကို သင္

လိုက္န ေျည င္းက
တ မ
္ ႈ မူဝါဒ

သက္ေျတ င့္သက္သ းသည္ံ အညင္ေျ ပသည္ညိုေျသ
အေျ ိအေျနမလတညကန္၍ ႈိုသိုိေျည င္းတက္ ိင္း မ ပစပတ င့္က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles မူဝါဒသည္
အ းလံို းေျသ သက္ညိုင္း ယ်္ ပစင္ေျည င္းတက္မႈ ်ပေျဒမ် း
း င့္အ ည်
့လိုိုပ္ငန္းလည္ပတ္သ ည့္ မည္သ ည့္ေျနး တတင္မညို လ
လိုက္န ေျည င္းတက္သတ းးန္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ သင့္ အေျန င့္
ေျအ က္ေျ

္ ပပတတိုိအ းေျသိ် ေျစးန္ ေျည င္းတက္သင့္ေျပသည္-

၂။ ွပစင္ က္တစ္််း င့္ သင္ းင္ညိုင္ေျတတအညံိုးမည့္ေျနး တတင္ ်ပမ ညိုးလ်င္ံ ေျပးသတင္းသူတစ္််း သိမ
ို

၁။

ေျ

ေျဒသညိုင္း ်ပေျဒ ကတ်မ္းက်င္သူမ် း င ပူ
ပူးေျပတင္း ပ်း အႈူးသ င့္ သင့္ စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းမ် း တည
တည္းသည့္ေျနး မ် းး သက္ညိုင္း လိုက္န ေျည င္းတက္မ ႈ ့းယ မ် း
အက်ံစးဝင္မႈးေျသ သင့္ေျတ ္း သင္တန္း အစ် အစ်္မ် းကို
ဝန္ႈမ္းမ် းအတတက္ တံအ

စးေျည င္းတက္ သတ းးမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

က္သည္တစ္််း င့္ံ သိုိမမ

ိုတ္

ိုတ္ စက္မႈ လိုိုပ္ငန္းညိုင္း

စံိ်န္စံညန္းမ် းသိုိ ညက္ တယ္ေျနေျသ အေျၾက င္း အး
ကစၥးပ္ င့္ပတ္သက္သည္မ် းအေျပေတတင္ သတႈ းးေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ စက းေျ ပ ညိုး တတင္
အေျၾက င္း အး ကစၥးပ္အ း ယ်္ ပစင္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း
ကစၥးပ္မ် းအတတင္းသိုိ နယ္ေျက် ္ံေျဘးေျိ် ္ႈတက္သတ း ိင္း
မးပတေျစ င့္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျညတးေျ တးတိုင္ပင္ိည့သည့္ အေျၾက င္း အး မ် းအ း

၂။

မတ္တမ္းႈန္းသမ္းႈ းး ပတက္ဆံျပဳမူသည္။ ပႈမ််းစတ

လက္း တ ဝန္ႈမ္းေျည င္ေျနသည့္
ဝန္ႈမ္းမ် းအတတက္ အ းသစ္ေျလ င္း သင္တန္းေျပး ိင္းမ် းံ ႈ

အႀကံေျပးိ်က္မ် းက း ေျ တပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ႈိုိ ပင္ အသစ္ိန္ိအပ္ႈ းသူမ် းအတတက္ မတ္ညက္မႈ အစ်အစ်္မ် း
အစးသည္တိုိကို တအံ

စးေျည င္းတက္သတ းးမည္

စ္သည္ံ သိုိမသ

၃။ သင့္ ေျအ က္ေျ ိမ််္းလိုင္းအ း တံအ

စးတိုးတက္ေျစသည့္ံ သိုိမ

ိုတ္ သင့္ းင

ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ မမတိုိ လို

းင္း ်း မစပ္ ံမႈအ း ိ်န္ညး တတင္ အေျ

လိုိုပ္ငန္းေျည င္းတက္သည့္ အႈူ း့းယ မ် း င့္ သက္ညိုင္ေျသ ယ်္ ပ

အေျႈ က္ အကူ စ္ေျစသည့္ သင့္ ပ

ပစင္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း မ် း င့္ ပတ္သက္ ပ်း သးေျတတးေျိေစ်္းစ းလ

ပစင္ က္မ် း င့္ ေျတတအညံိုးင္ညိုင္မႈမ် းမန္သမ်သည္ တး းမဝင္

လ

ိုင္မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤသင္တန္းမ် းသိုိ တက္ေျး က္သူမ် းအ း မ

စ္ ိုင္ေျ ိးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ပႈမ််းစတ အႀကံေျပးိ်က္မ် းကို းယူပတက္ဆံျပဳမူသည္။

မတ္တမ္းမ် း
ပစလိုိုပ္ႈ းးေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၃။

၄။ သင့္ႈံ “စိုးမိုးိ်စပ္ကိုင္ ိုင္ေျသ ေျစ်းကတက္ း ႈူးေျနး ”

လိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း လက္စတညစ အိုိုပ္မ် းအ း
ေျဒသညိုင္း ်ပေျဒေျးးး ကတ်မ္းက်င္သူမ် း င့္ ပူးေျပတင္း
ပင္ညင္ေျည င္းတက္ ပ်းံ လိုက္န ေျည င္းတက္မႈ ညိုင္း
်ပေျဒမ် းအ း ိ်စးေျ

က္ေျက င္း ိ်စးေျ

က္ ိုင္ေျ ိးသည့္

း ႈူးေျနး မ် းမ ဝန္ႈမ္းမ် းႈံသိုိ ေျပးႈ းမည္ စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။
လိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း ်ပေျဒမ် းသည္
အေျး င္းကိုယ္စ းလယ္မ် းံ ႈိုိ ပင္ မန္ေျနဂ် မ် းံ င့္
ေျဒသညိုင္း ေျနး မ် းသ မက မစအ ႀက်းမ် းတတင္ပတ သက္ညိုင္

တစ္ိိုအ း ေျပးသည့္ အတတက္ေျၾက င့္ ိ်န္ညေျည င္းတက္
က္ႈ းသည့္ းယူပိုင္ညိုင္မႈမန္သမ်သည္
ပ

န မ် း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤသိုိေျသ အသံိုး အ ႈန္းစက းလံိုးမ် း

ပတဝင္ေျနေျသ မည္သည့္ စ းတက္စ တမ္းမညိုသ ည္ သင့္
ေျဒသိံ ယ်္ ပစင္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း အ ဏ ပိုင္ႈံသိုိ
ႀက်းမ းေျသ စတ္ဝင္စ းမႈကို စ္ေျပေေျစ ိုင္ ပ်းံ သင့္အ း
ပ

န အတတင္းသိုိ ေျး က္းေျစ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ပႈမ််းစတ

အႀကံေျပးိ်က္မ် းကို း ေျ တပတက္ဆံျပဳမူသည္။

သက္ေျး က္မႈး ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ လကစတညစ အိုိုပ္မ် း
လက္ိံးးႈ း ပ်း စ္ေျသ သူမ် းအ း မတ္တမ္း ပစ

၅။ ဝယ္ယူသူမ် းသူမ် းံ
န္ိိ််သူမ် း သိုိမ

ႈန္းသမ္းႈ းပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ အေျး င္းကိုယ္စ းလယ္မ် း အေျပေသိုိ ယ

ယ်္ ပစင္ေျည င္းတက္မႈညိုငး
္ ကန္ိသတ္ိ်က္မ် း အ
အသေျပး ိင္းသည္ သင့္ အ း ပ

ပည ေျးး င့္ သင
သင္တန္းေျပး ိင္း အစ်အစ်္မ် းတတင ္ အက်ံစးဝင္
လမ္း ိံစမႈးေျသ အေျၾက င္းအး မ် း

ပ

န အတတင္းသိုိ ေျး က္းေျစ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ သံသယ စ္ တယ္ အတတင္

င္းသိုိ ေျး က္းေျနိ်န္တတင္ အႀကံေျပးိ်က္မ် း း ေျ တပတက္ဆံျပဳမူသည္။
၆။ အိ်စအေျသ တး းမ်တညံိုး တ္ိ်က္မ် း ပစလိုိုပ္သည့္အိတတတင္
“းည္းတယ္ိ်က္” င့္ “ စ္ ိုင္ေျ ိးေျသ သက္ေျး က္မႈမ် း”
သည္ အမန္တကယ္ းလဒ္မ် း ႈတက္ေျပေလ သည္ႈက္

ဤစ းင္းတတင္ အလံိုးစံိုံ းႈေျႈ င့္ေျပတင္းစံို မပတဝင္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ သင္ု႔၏ အ
အႈူး လိုိုပ္ငန္း လို အပ္ိ်က္မ် း င့္ ေျဒသိံအေျ ိအေျနမ် း
င့္အည် သင္တန္း အစ် အစ်္အ း ပံိုေျ ေေျးးညတပ
ည တက္ဆံျပဳမူသည္။
၁။ ပစင္ က္မ် း င့္ စက းေျ ပ ညို ိင္းသည္ အစ်္သ င့္
အ ၱး ယ္း ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျန က္တ စ္ေျနိတတင္ သင့္ အေျန င့္
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သင့္အ း ပ

န အတတင္းသိုိ ပိုမို ေျး က္းေျစ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

သင့္ လႈပ္း းမႈမ် း င့္ ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းသည္ သင့္အ း
မည္သည့္ အေျ ိအေျနသိုိ ေျး က္းသတ းေျစ ိုင္ေျၾက င္း
စ်္းစ းပတက္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ ကန္၍ သင့္ “းည္းတယ္ိ်က္” သည္
(ေျစ်း ႈန္းအ း အလတန္ အမင္း းယူးန္ ႀကစးပမ္း ိင္း င့္
ပစင္ က္အ း ေျစ်းကတက္မ ေျမ င္းႈိုိုတ္ပစ္ ိင္း အပတအဝင္
ယ်္ ပစင္ေျည င္းတက္မႈအ း ညန္ိက်င္ ိင္း

စ္လ်င္

ႈေျး က္မႈမးသည့္တိုင္ တး းမဝင္ေျည င္းတက္မႈ
စ္ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ တစ္စံိုတစ္း ေျ ပ ညို ိင္း သိုိမ

ိုတ္

ေျည င္းတက္ ိင္းမတိုင္မ်တတင္ အႀကံေျပးိ်က္မ် း ််းစတ း ေျ တပတက္ဆံျပဳမူသည္။
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၇။ သင့္ ေျဒသိံ ယ်္ ပစင္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း အ ဏ ပိုင္ င့္
“းယ္ယ ႀကစတင္ းယူမႈမ် း (down raid)” အ း
ေျ းင္းေျည င္းတက္းန္အတတက္ သင့္
ဝန္ႈမ္းမ် းကို ႀကစတင္ ပင္ညင္ႈ းပတက္ဆံျပဳမူသည္။ သင့္ ေျဒသိံ ယ
ယ်္ ပစင္ေျည င္းတက္မႈ ်ပေျဒအႀကံေျပးမ် း အပတအဝင္
ညက္သတယ္ ိုင္သူမ် း စ းင္းအ း အညင္သင့္ႈ းးပတက္ဆံျပဳမူသည္။

၈။ အကယ္ ကန္၍ ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ ယ်္ ပစင္ေျည င္းတက္မႈ
ညန္ိက်င္သည့္ အ ပစအမူတတင ပတဝငပတ္သက္ေျနမည္ညိုလ်င္
့တိုိ အ ပင္ Brambles ပတ းး ိံစ းး ိုင္ေျသ
ပစ္ဒဏ္မ် း င့္ပတ္သက္ ပ်း ဝန္ႈမ္းမ် းႈံ အသေျပးႈ းပတက္ဆံျပဳမူသည္။
ဝန္ႈမ္းမ် းံ င့္ Brambles အ း
တး းညံိုး တ္မႈေျည င္းတက္ိ်က္ ပစလိုိုပ္မႈ အိ်စ အတတင္
ဒဏ္ေျၾကးပိုင္းညိုင္း သိုိမ

ိုတ္ ပစ္မႈညိုင္း

ပစ္ဒဏ္မ် းအတတက္ ကိုယ္တိုင္ တ ဝန္ယူး ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ဤ့းယ အပိုင္းတတင္ ကူည်ေျႈ က္ပံ့မႈအတတက္
ေျအ က္ေျ

္ ပပတသိုိ ညက္သတယ္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။

Sean Murphyံ စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို အေျႈတေျႈတ အႀကံေျပး အတိုင္ပင္ိ-ံ
တယ္လီ ိုန္း- + 1 (770) 668.8217
အ်းေျမးလ္ - sean.murphy@brambles.com
သိုိမ

ိုတ္ သင့္စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းအတတက္ ေျဒသိံ ေျဒသညိုင္း

အႀကံေျပးအတိုင္ပင္ိံက္ဆံျပဳမူသည္။
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လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၇

ႈိုိအ ပင္ သင့္အ း အလိုပ္ လိုပ္သ ည့္ အိတ အလိုပ္ င့္
ေျနး တက် စ္သည့္ အေျ ိအေျန င့္ ႈ န္းသမ္းႈ းေျစလို ပ်း

က်န္းမာေရးၥွင့္ ္ လံိုျ ်ံ မမဆင္
ို ရာ မူဝအဒေပပလစီ
က်န္းမ ပ်း လံို ိံစမႈးသည့္ လိုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ေျနး

သင့္ေျတ ္မႈမးေျသ မူးယစ္ေျညးဝါး သိုိမ

စ္းန္ င့္

ႈိိုက္ဒဏ္း မ် းမ တ းည် းက ကတယ္းန္ံ န မက်န္း စ္မႈ
သိုိမ

ိုတ္ အလိုပ္သမ းမ် းံ ကန္ႈးိုက္တ မ် း သိုိမ

ိုတ္

ိုတ္

ေျသးည္ေျသးက္သံိုး ပ်း သင့္ကိုသင္အ း သိုိမ

ိုတ္

အ ိ းေျသ သူမ် းအ း အ ႏၲး ယ္ စ္ေျစသည္မ ပစးန္ ကို လည္း
ေျသိ် ေျအ င္ ကၽတ ္ိုပ္တိုိ ပစလိုပ္ေျစလိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အမ် း ပည္သူမ် းတိုိ ု႔၏ က်န္းမ ေျးးကို ယိုယတင္းသတ းေျစ ိင္းတိုိမ
တ းည်း ိင္း တိုိအ း စ်စ်္ေျပးးန္ င့္ ႈန္းသမ္းႈ းးန္မ
Brambles ု႔၏ မူဝါဒ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ အ ိ းေျသ လိုပ္ငန္း
လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် းု႔၏ အစတ္ အပိုင္း အလံိုးစံိုမ် းႈညတတင္
ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈအ း စံ ႈန္းႈ း ပ်း ််းစ းေျပးႈ းပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles သည္ အ ႏၲး ယ္

စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္း ိင္းးးေျစးန္ လို

လိုပ္ငန္းေျည င္းတက္သတ း ပတ
ပတမည္

ို

ကတကဝတ္ ပစပတသည္ံ ညိုလိုသည္မ ႈိိုက္ဒဏ္း းးေျစ ိင္းမ် းမး

ဤေျပေလစ် အ း အေျက င္ အႈည္ေျ
တ ဝန္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မန္ေျနဂ် မ် း င့္

ႀက်းၾကပ္ေျးးမမးမ် းအ းလံိုးတိုိ အ း ေျအ က္ပတတိုိက
ကၽတ ္ိုပ္တိအ
ို ေျန င့္ စ်စ်္မႈ ပစလိုပ္ေျစလိုပတသည-္

•

ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈးေျသ လိုပ္ငန္းိတင္ေျနး ံ

•

လံို ိံစမႈအတတက္ ပစၥည္းကးယ မ် းံ
ကးယ တန္ည ပလ မ် း င့္ ယ ်္မ် းအ း

င့္ သဘ ဝပတ္ဝန္း က်င္အ း ႈိိုက္ပ်က္စ်းေျစ ိင္းမ် း င့္ လူ

ေျးတးိ်ယ္ႈ း ိင္းံ စစ္ေျညးစမ္းသပ္ႈ း ိင္း င့္

လူအအိတင့္အေျးးမ် းအေျပေ ႈိိုက္နစ္န ေျစေျသ အက်စးသက္ေျး က္မႈမ်စးမ် း မ ပ
ပစေျၾက င္း ကို ညိုလို ိင္း စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အ မင္းူပတးံိုံ စံတန္ ိုး င့္ အ ပစအမူမ် း
င့္ ကတေျပးိ်က္မ် းကို ေျးးညတိ
ည ်ႈ းသည့္ အ ႏၲး ယ္

စ္ေျစမႈမ

္လိုပ္ေျည င္မႈးေျၾက င္း

ေျသိ် ေျစးန္ စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း ယူနစ္ တစ္ိိုိ်င္းစ်တို႔၏
ို

ပစ ပင္ႈန္းသမ္း ိင္းံ
•

ပစၥည္းကးယ မ် းံ ကးယ တန္ည ပလ မ် း င့္

လံိုးဝကင္းးင္း ိင္း ပဋည ်္စ တမ္းသည္ ေျဘးကင္းလံို ိံစစတ

ယ ်္မ် းအ း လံို ိံစစတ အသံိုး ပစိည့ေျၾက င္း င့္

အလိုပ္ လိုပ္ေျည င္ ိုင္းန္ င့္ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း အ း

ပစၥည္းကးယ မ် းအ း ေျဘးကင္းလံို ိံစစတ ကိုင္တတယ္ ိင္းံ

ေျလးစ းလိုက္န ိင္းမ် း ေျသိ် းေျစးန္ အလို ပ္သမ းမ် း

အသံိုး ပစ ိင္း င့္ သိုေျလ င္ ိင္း ပစေျၾက င္း ေျသိ် ေျစသည့္

အ းလံို းအ း စ်စ်္ေျပးႈ း ပ်း စ္ ပ်း Brambles
ု႔၏ဝက္ညိုဒ္ေျပေတတင္လည္း းး ိုင္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

စနစ္မ် းံ
•

အလိုပ္သမ းမ် းအေျန င့္ က်န္းမ ေျးး င့္ လံို ိံစမႈညိုင္း ၌
မမတိုို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ တ ဝန္ဝတႏၲး းမ် းကို န းလည္ ိုင္းန္ င့္
မမတိုို႔၏လိုပ္ငန္းိတင္ေျနး ၌ ေျဘးအ ႏၲး ယ္မ် း

အလိုပ္သမ းမ် းသည္ မမတိုို႔၏ လိုပ္ငန္းတ ဝန္ အ း
အက်စးႈေျး က္စတ

င့္ လံိုေျလ က္စတ လိုပ္ေျည င္ ိုင္းန္ လ

လိုအပ္ေျသ နည္းပည မ် း င့္ ပစၥညး္ ကးယ မ် းံ က

စ္ေျပေ ိုင္သည္မ် း င့္ ပတ္သ က္ ပ်း သင္တန္းမ် းေျပး ိင္းံ
•

ကးယ တန္ည ပလ မ် း င့္ ယ ်္မ် းအ း

ကးယ တန္ည ပလ မ် းတိုိ င့္ သင့္ေျလ် ္စတ တပ္ညင္ ည့္ႈ း ိင္း

န းလည္ ိုင္းန္ံ လည္ပတ္ေျည င္းတက္ ိုင္းန္ံ အသံို း ပစ ိုင္းန္

္းးးန္ံ

င့္ ပစ ပင္ႈန္းသမ္း ိုင္းန္ံ ႈိအ
ို ပင္ လိုပ္ငန္းု႔၏

င့္ က်န္းမ ေျးး င့္ ေျဘးကင္း လံို ိံစမႈအတတက္ မမတိုို႔၏ တ ဝန္ဝတႏၲး းမ် း

ေျဘးကင္းလံို ိံစေျသ ပစၥည္းကးယ

အ း
ိုလ ည္း ကတကဝတ္ ပစႈ းပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

က်န္းမ ေျးး င့္ လံို ိံစမႈညိုင္း မူဝအဒေျပေလစ်ု႔၏ ေျအ င္ မင္မႈသည္ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ အ
အလိုပ္သမ းမ် း
အ းလံို းတိုို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ကတေျပးလိုပ္ေျည င္မႈအေျပေတတင္ အေျ ိိံပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကၽတ ္ို
္ိုပ္တိုိအေျန င့္ သင့္အ း အလိုပ္၌းေျနစ်္ သင့္ ကိုယ္ပိုင္ က်န္းမ ေျးး င့္ လံ
လံို ိံစမႈအတတက္ံ ႈိုနည္းတူ သင့္ လိုပ္ေျ

သင္တန္းမ် းေျပး ိင္းံ
•

ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈအ း မင့္တင္အ းေျပးသည့္ အႈညတတင္
စတ္ပတဝင္စ းမႈ င့္ စတ္အ းႈက္သန္မႈမ် းအ း

္ကိုင္ က္မ် းအတတက္ပတ က်

န္တ်း စ္ေျပေေျစးန္ ေျက င္းမတန္ေျသ ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈ
ေျည င္းတက္မႈမ် း င့္ အ ပစအမူမ် းအ း

ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈးေျသ လက္ေျတတအလိုပ္ေျည င္မႈမ် းအ း
လိုက္ေျလ် က္းန္ံ ကိုမုဏ်ု႔၏ လံို ိံစမႈညိုင္း

အသ အမတ္ ပစေျပး ိင္းံ
•

က်န္းမ ေျးး င့္ လံို ိံစမႈညိုင္း ကစၥမ် းကို

အ ႏၲး ယ္းမႈမ် းံ မေျတ ္တည စ္မႈမ် း င့္ မေျတ ္တည

အလိုပ္သမ းမ် းတိုိ င့္ ညက္သတယ္မႈ ပစ ိင္း င့္

စ္ပတ းမႈမ် းတိုိအ း သင့္ ႀက်းၾကပ္ေျးးမမးႈံသိုိ အစ်းင္ိံတင္ ပးန္
စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ လံို ိံစမႈအ း

တိုးတက္ေျက င္းမတန္ေျစးန္ အ းလံိုးတိုိ အ း သူ/သူမု႔၏ ကၽတမ္းက်င္မႈမ် း
သ
ို ိုတအသအ မင္မ် းကို ကၽတ ္ိုပ္တိုိ အသံို း ပစေျစလိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

လံို ိံစမႈညိုင္း န းလည္သေျဘ ေျပတက္မႈ င့္
သေျဘ ေျပတက္န းလည္မႈမ် းအ း တိုး မင့္လ ေျစးန္အတတက္

စည္းမ််္းစည္းကမ္းမ် းအ း ေျလ့လ းန္ံ လိုပ္ငန္းိတင္ု႔၏
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က်န္းမ ေျးး င့္ ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈ ေျည င္းတက္မႈမ် းအ း
ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညးသည့္ စနစ္မ် းံ

•

ေျစ င့္ေျး က္မႈ ပစ ေျစလိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အလိုပ္ု႔၏

င့္ န

လိုပ္ငန္း လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် းအေျပေ သင့္ေျလ် ္စတ
ႀက်းၾကပ္မႈ ပစ ိင္းံ

•

က်စးေျၾက င္းသင့္ေျလ် ္စတ

မ် းမ သင္ု႔၏ ကိုယ္ပိုင္ တ ဝန္ဝတႏၲး း

င့္

ေျဘးကင္းလံို ိံစေျသ စနစ္မ် းပတ ေျသိ် ေျစမည့္အေျၾက င္း

ပည့္ဝစတ လိုပ္ေျည င္သတ း ိုင္းန္ Brambles မ ေျသိ် မႈးေျအ င္
ပစလိုပ္သတ းပတမည္

အလိုပ္သမ းမ် းအ း မမတိုို႔၏ ပစၥည္းကးယ မ် းံ

ည ႈင္းတိုင္ပင္မႈ ပစ ိင္းံ
•

လိုပ္ငန္းိတင္း အလိုပ္သမ းမ် းု႔၏ လူမႈ ူလံိုေျးးအတတက္
လံိုေျလ က္ေျသ ပံ့ပိုးမႈမ် း စ်စ်္ေျပး ိင္းံ

•
•

သင့္ေျလ် ္ေျသ ေျးး််းသူန ပစနည္း သင္တန္း င့္ ပစ

အလိုပ္သမ းမ် းံ ကန္ႈးိုက္တ မ် း င့္ ေျပးသတင္းသူမ် းအ း

ပစၥည္းကးယ မ် း စ်စ်္ေျပး ိင္းံ င့္

ေျးတးိ်ယ္ ိင္း င့္ ညိုိ််း မင့္ ိင္း လိုပ္ငန္းစ်္မ် းတတင္

အက်စးႈေျး က္မႈး ပ်း သင့္ေျလ် ္ေျသ အေျးးေျပေ လို

ေျက င္းမတန္ေျသ ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈ ေျည င္းတက္မႈမ် းအတတက္

လိုပ္ႈံိုးလိုပ္နည္းမ် းကို စ်စ်္ေျပး ိင္းက္ဆံျပဳမူသည္။

အသ အမတ္ ပစ ိင္းမ် း င့္ ေျႈ က္ိံအ းေျပး ိင္းမ် းလည္း
ပတဝင္ေျစးန္ ေျသိ် ေျစးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ကၽတ ္ိုပ္တိသ
ို ည္ က်န္းမ ေျးး င့္ လံို ိံစမႈညိုင္း ်ပေျဒမ် း င့္ စည
စည္းမ််္းစည္းကမ္း င့္ အ ည် ေျည င္းတက္းန္ မန္ေျနဂ် မ် း င့္ ႀ
ႀက်းၾကပ္ေျးးမမးမ် းအ းလံိုးတိုိကိုသ လ်င ေျသိ် ေျအ င္
ပစလိုပ္ေျစသည္သည္မ

ိုတ္ပတံ ကၽတ ္ိုပ္တိသ
ို ည္ အေျယ က္စ်တိုင္းတိုိ အ း သူု႔၏ စက

စက္မႈလိုပ္ငန္းႈညတတင္ အေျက င္းညံိုးေျသ လံို ိံစမႈညိုင္း လက
လက္ေျတတအေျည င္းတက္မႈမ် း င့္ အသံိုးိ် ပ်း စ်မံလည္ပတ္ေျစလိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

မေျတ ္တည စ္မမ
ႈ ် းအ းလံိုးကို က ကတယတ
္ းည်း ိုငသ
္ ည္

မေျတ ္တည စ္မႈ စ္ေျပေ ိုင္သည့္ အလ းအလ အေျ
အေျ ိအေျနမ် းအ းလံိုးကို အကည တ္သတ္မတ္ ပ်း
စ္ပတ းမႈတစ္ိိုအတတက္ ႀ
ႀကစတင္က ကတယ္မႈးေျသ တိုင္းတ မႈမ် းအ း အက်စးသင့္ အေျၾက င
င္းသင့္ေျသ က်င့္သံိုးမႈမ် း အ းလံိုးတိုိ င့္ လိုပ္ေျည င္သတ းးပတမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို ပစၥည္းမ် းံ ႈိုတ္ကိုန္ပစၥည္းမ် းံ လိုပ္ႈံိုးလိုပ္န ည္းမ် းံ က
ကးယ တန္ည ပလ မ် းံ
ပစၥည္းကးယ မ် းံ ယ ်္မ် း င့္ လိုပ္ငန္းိတင္ေျနး မ် း စသည္တိုိ
င့္ စပ္ညက္ကန္၍ က်န္းမ ေျးး င့္ လံို ိံစမညိုင္း
ပန္လည္သံိုးသပ္ ိင္းမ် းကို ပံိုမ န္ လိုပ္ေျည င္သတ းးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။
အႈူးသ င့္ အမ် း ပည္သူးး ေျနး မ် းႈညတတင္
လိုပ္ငန္းလိုပ္ေျည င္ပတက ပည္သူအအ အတည ဝင္မ် းအ း
ေျဘးအ ႏၲး ယ္မသင့္ေျစဘည က်စးေျၾက င္းသင့္စတ
ေျည င္းတက္ေျနသေျးတအ လိုပ္ငန္းတစ္ိစ
ို ်အတတက္
တ ဝန္ယူမႈးေျၾက င္း ေျသိ် ေျစပတံ

လိုပ္ငန္း အစ်အစ်္မ် းအ းလံို းႈညတတင္ က်န္းမ ေျးး င့္
ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈညိုင္း မ် းကို ေျပတင္းႈည့္ ပ်း
စ်္းစ းညင္ ိင္မႈ ပစးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အႈူးသ င့္ ပစၥည္ းမ် းံ
ႈိုတ္ကိုန္ပစၥည္းမ် းံ လိုပ္ႈံိုးလိုပ္နည္ းမ် းံ ကးယ တန္ည
ပလ မ် းံ ပစၥည္းကးယ မ် းံ ယ ်္မ် း င့္
လိုပ္ငန္းိတင္ေျနး မ် းအ း လည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈ င့္
ပံိုစံသတ္မတ္ေျးးညတည ိင္းမ် းႈညတတင္ က်န္းမ ေျးး င့္
လံို ိံစမႈညိုင္း အ း တစ္စ တ္တစ္ပိုင္း ႈည့္သတင္းစ်္းစ းမႈ ပစးန္
ေျသိ် မႈးေျစပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို အလိုပ္သမ းမ် းံ ကန္ႈးိုက္တ မ် း င့္
ဝယ္ယူသူမ် းတိုို႔၏ က်န္းမ ေျးး င့္ ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈညိုင္း မ် း
ေျသိ် မႈးေျစးန္ က်စးေျၾက င္းသင့္စတ
လိုအပ္လ

ိုင္သ ည္ စ္ေျသ ေျၾက င့္ အိ်က္အလက္မ် းံ

ညန္ၾက းိ်က္မ် းံ သင္တန္း င့္ ႀက်းၾကပ္မႈမ် းကို
စ်စ်္ ပစလိုပ္ေျပးးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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သက္ညိုင္း ်ပေျဒမ် း င့္ စည္းမ််္းစည္းကမ္းမ် းအ း
ေျလးစ းလိုက္န ိင္းံ ဤေျပေလစ် အ း
အေျက င္ အႈည္ေျ

္ ိင္း င့္ က်န္းမ ေျးး င့္လံို ိံစမႈညိုင္း

စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ စနစ္မ် းု႔၏ အက်စးသက္ေျး က္မႈ
စသည္တိုိ င့္ပတ္သက္ ပ်း စစ္ေျညး ိင္းမ် းကို
ပံိုမန္ ပစလိုပ္သတ းးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၃က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၈

မတူကတည ပ းမႈု႔၏ အ ပၺတယ္သတ္မတ္ိ်က္ င့္

အက်စး ပစမႈမ် း

မတူက တည ပ းမႈညင္
ို း မူဝါဒ
၁က္ဆံျပဳမူသည္။ မူဝါဒု႔၏ စပ္ညက္အေျၾက င္းအး

မတူကတည ပ းမႈညိုသည္မ အ းလံို း ပတဝင္ ိင္းကို ညိုလို ိင္း စ္သည္

င့္ က်ယ္ ပန္ိမ ႈ

- ေျန က္ိံံ ႀက်း ပင္းလ ပံိုံ ယ်္ေျက်းမႈ င့္ အေျတတအအႀကံစ
အစးသည့္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ အ း အမ် း င့္မတူ တမူကႈ
တည တက္ေျနေျစသည့္
ကတည ပ းိ်က္မ် း အ းလံို းကို အသအမတ္ ပစ ိင္း

Brambles ု႔၏ ဝန္ိံိ်က္တ ဝန္ံ လိုပ္ငန္းအစိုးယ္ယ စံတန္ ိုးမ် း
င့္ က်င့္ဝတ္ စည္းမ််္းစည္ းကမ္း အစးသည္တိုိသ ည္

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles အေျန င့္ လူမ် းအ း ေျးတးိ်ယ္ံ ိန္ိအပ္ံ တံအ

ဝန္ႈမ္းမ် း အ းလံို းႈံသိုိ မ မတိုို႔၏ ေျနိစ်္ လိုိုပ္င န္းိတင္ ဘဝ၌
အသံိုး ပစးန္အတတက္ းင္းလင္း ပတ္သ းေျသ

စးေျည င္းတက္ံ ေျႈ က္ပံ့ေျပးး တတင္ လ င္ံ တိုင္းးင္းသ းံ

မူစည္းမ််္းမ် းအတတက
ည ို ေျႈ က္ပံ့ေျပးႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုင္ငံသ းံ အညင့္တန္းံ အသ းေျး င္ံ အသ
အသက္ အးတယ္ံ လင္တင္ည က္ ပသမႈံ မသန္စတမ္း စ္မႈံ ဘ သ ေျးးံ အ

Brambles သည္ ေျဘးကင္းလံို ိံစမႈ င့္ မတူကတည ပ းေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် း
င့္ အ တအည လိုက္ေျည င္းတက္မႈ စ တ္

အမ္ေျႈ င္ေျးး အေျ ိအေျန င့္ ိုင္ငံေျးးအ မင္ အစးသည္တိုိ မည

တ္းေျစးန္

မည္သိုိပင္ စ္ပတေျစ ့တိုို႔၏ ကတ်မ္းက်င္စတ ေျည င္းတက္ ိုင္စတမ္း င့္ အး

ကတကဝတ္ ပစႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အးည္ အိ်င္းတိုိ အေျပေတတင္သ လ်င္ ၾကည့္းႈးန္ ကတကဝတ္ ပစႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
မတူကတည ပ းမႈသည္ Brambles ု႔၏ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈ မ
မ

နည္းန်မ

မတူကတည ပ းသူမ် းု႔၏ လိုိုပ္အ းႈိုသ ည္ အးည္ အိ်င္းံ န္တ်းမႈ င့္ အေျ

အ

အတတက္ အေျးးႀက်းလို အပ္ေျသ အစတ္ အပိုင္းတစ္ိို စ္ ပ်းံ ဤမဝအဒေျပေလစ်သည္

အေျတတအအႀကံစမ် းအတတက္ အေျက င္းညံိုးေျသ အးင္း အ မစ္ကို

လိုပ္အ းႈို အတတင္း မတူကတည ပ းမႈသိုိ ဘိုိုတ္ အ တအည

ေျႈ က္ပံ့ေျပး ိုင္မည္

င့္ အလိုိုပ္အမႈေျည င္ ််းေျည င္မႈ အ အတည တိုို႔၏ ကတကဝတ္ ပစမႈမ် းကို ႈင္

ပ္ေျ

ို ကတ် ္ိုပ္တိုိ ယံိုၾကည္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျန က္ိံ င့္ ဘဝအေျတတအအႀကံ

စ မ်စးစံိုကတည ပ းသည့္ လူပိုဂၢစလ္မ် းသည္ ့တ
့တိုို႔၏

္ေျနသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

းႈေျႈ င့္အ မငအမ်စးမ်စးမေျန ပ်း အိတင့္အလမ္းမ် းအ း း ေျ တေျ
တ္ေျပးကန္၍ ပ

ဘိုိုတ္အ တအည
ု႔၏မတူကတည ပ းမႈမ် းအ း ဘိုိုတ္အ အတည ေျးတးိ်ယ္မႈ လိုိုပ္ငန္းစ်္ မူ ဝါဒေျပေလစ်အတတ
င္း းင္းလင္းေျ

္ႈိုတ္

န မ် းအ း

ေျ းင္းေျပး ိုင္မည္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

္ ပႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
မတူကတည ပ းမႈအ း အ းေျပးေျည င္းတက္ ိင္းအ း င့္ အသ

၂က္ဆံျပဳမူသည္။

အသစ္ေျသ အေျတတးေျိေမ် း ႈိုိုတ္လိုပ္ေျည င္းတက္းန္ ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ အ

မတူကတည ပ းမႈညင
ို း
္ အ မင္ ႈိုတ္ ပန္ိ်က္

အလ းအလ အ း တိုး မင့္ေျပး ိုင္ ပ်းံ ေျ ပ င္းလညမႈအေျပေ ကတ
ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို လက္ိံက်င့္သံိုး ိုင္စတမ္းကို တိုးတက္ေျစ ိုင္မ ည္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles အေျန င့္ ႈူးိတ်န္ေျ ပ င္ေျ မ က္သည့္

ညိုလိုသည္မ ကမား တစ္ဝမ္းး ကတ် ္ိုပ္တိုိ ဝယ္ယူသူမ် းု႔၏ ကတည ပ း

ေျည င္းတက္ိ်က္ င့္ းလဒ္မ် းအ း ေျပးပိုိေျပး ိုင္သည့္

ိ းန းေျသ လို အပ္ိ်က္မ် းကို ကတ် ္ိုပ္တိုိ ပိုမို

ယ်္ေျက်းမႈတစ္ိိုအ း န္တ်းးန္ င့္ ႈ န္းသမ္းးန္

န းလည္သေျဘ ေျပတက္လ

ကတကဝတ္ ပစႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုင္မ ည္ စ္ ပ်းံ

ႈူးိတ်န္ေျ ပ င္ေျ မ က္ေျသ ဝန္ေျည င္မႈမ် းအ း ေျႈ က္ပံ့
ေျပးလ

ိုင္မည္ စ္က ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ အစိုိုးယ္ယ းင္မ် းႈံသိုိ

မတူကတည ပ းမႈသည္ Brambles ု႔၏ ေျးးည္ေျ အ င္ မင္မႈတတင္ အေျးးပတေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အေျက င္းညံိုးေျသ တံိုိ ပန္ေျပးအပ္မႈမ် းကို

Brambles

ပစလိုိုပ္ ိုင္မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အေျန င့္ မတူကတည ပ းမႈအ း တန္ ိုးႈ း ေျစ င့္ေျး က္းသည့္ အေျ
အေျၾက င္းးင္းမ ့သည္
ေျအ က္ေျ

္ ပပတတိုိအ း အိတင့္ေျပးေျသ ေျၾက င့္

မတူကတည ပ းေျသ လိုိုပ္ငန္းိတင္သည္ ပိုမို စတ္ဝင္စ းမႈေျက င္း ပ်းံ တည္းေျနသည့္ံ ႈ

စ္သည္-

ႈိုိ ပင္ အလ းအလ းသည့္ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း စတေျ
ည ည င္ ိုင္မည္ စ္က
ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ စတ္

•

ဝယ္ယူသူမ် းု႔၏ လိုအပ္ိ်က္မ် းကို ယေျနိတတင္သ မက

•

ဝန္ႈမ္းမ် းအ းလံို းအေျန င့္ မ မကိုယ္ကို တန္ ိုးးသည္

အန ဂတတ္အတတက္ အသ အမတ္ ပစံ

ည့္ည ည္းေျပးးန္ံ

ိံစ းး ပ်းံ မမတိုို႔၏
အေျက င္းညံိုးကို ႀကစးစ း ေျည င္းတက္သတ း ိုင္ေျစးန္ံ င့္
•

စ္ ိုင္သမ် အက်ယ္ညိုးံ ေျသ အးည္ အိ်င္းေျပတင္းစံိုသိုိ
Brambles မ ဝင္ေျး က္းယူ ိုင္ေျစးန္က္ဆံျပဳမူသည္။
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တ္လံႈအေျည ္မႈ င့္

စ္ မစပ္မႈတိက
ို ို တိုးတက္ေျစ ိုင္မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ို ိံ

၄က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles ု႔၏ မတူကတည ပ းမႈမ် း

သည္းိံမည္မ

ိုင္ငံတိုင္း င့္ ယ်္ေျက်းမႈတိုင္းတတင္ Brambles အေျန င့္ အေျ
အေျက င္းညံိုး အးည္ အိ်င္းးသည့္ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း း
းး ိုင္းန္ စတညေျည င္ ိုငေျ
္ သ ေျးတးိ်ယ္ိံးသည့္ အလ
အလိုိုပ္းင္တစ္််း စ္လ ေျစးန္ းည္မန္းႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ိတည ိ းညက္ညံမႈမးဘည စတမ္းေျည င္ ိုင္မႈ င့္ လိုပ္ငန္းိတင္ စပ္ တယ္ေျသ အးည္ အိ်င္းမ် း အစ
အစးသည္တိုိ အေျပေ အ ိိံ ပ်း ကၽတ ္ိုပ္တိုိသည္ အလိုပ္အတတက္ အေျ
အေျက င္းညံိုးေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် းကို
ေျးတးိ်ယ္ံ ႈန္းသမ္းံ တံအ

စးေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အက

အကယ္ကန္၍ သင့္ေျတ ္လ်င္ အလ းလ းေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် းအ း
ေျ

္ႈိုတ္ံ ေျးတးိ်ယ္ံ အကည တ္စစ္ေျညးး တတင္ ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို
း

အကူ အည်ေျပးးန္ အတတက္ ပင္ပ ေျအဂ်င္စ်မ် း င့္
ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles အေျန င့္
ေျအ က္ေျ

္ ပပတကည့သိုိေျသ အးည္ အိ်င္း စ်မံိန္ိိမ
တည ညိုင္း

အစ်အစ်္မ် းကို ညက္လ က္ တအံ

စးေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည-္

•

အႈက္တန္း အလိုိုပ္ အမႈေျည င္မ် းအတတက္ တံအ

•

ေျန က္လ မည့္ မ်စးညက္သစ္ ေျိတင္းေျည င္မ် းအတတက္ တံအ

•

ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညးမႈ အစ် အစ်္မ် းက္ဆံျပဳမူသည္။

စးတိုးတက္မႈညိုင္း အစ်အစ်္မ် းံ
စးတိုးတက္မႈညိုင္း အစ်အစ်္မ် းံ င့္

စ္စ်္ အေျ ိိံအေျပေတတင္ ဘိုိုတ္အ အတည မ ေျအ က္ေျ

္ ပပတတိုိအေျပေ

ၾကည့္းႈစစ္ေျညးမႈ င အစ်းင္ိံမႈမ် းကို ပစလိုိုပ္သတ းမည္ စ္သည-္

•

လိုိုပ္အ းႈိုို အတတင္းး အ
အညင့္မ် းအ းလံိုးတတင္ အမ်စးသမ်းမ် း
င့္ အမ်စးသ းမ် းု႔၏ ႈင္းး အိ်စးံ

•

Brambles အလိုိုပ္ အမႈေျည င္ ််းေျးတိုို႔၏ အသ
အသက္ အးတယ္ံ ိုင္ငံသ း င့္ ကတ်မ္းက်င္မႈ
ေျန က္ိံအေျၾက င္းအး မ် းအေျပေ မ

နည္ းန်မ

မ် း

င့္ ေျိတ္ေျပေေျးစ်းေျၾက င္းမ် းံ
•

က် းံမ လင္အမ်စးအစ း င့္ ိုင္ငံသ း ကတည ပ းမႈအတတက္
တိုင္းတ ေျည င္းတက္မႈ ပစ ိုင္ေျသ းည္မန္းိ်က္မ် းံ
င့္

•

ဤးည္မန္းိ်က္မ် းသိုိ
းယူေျအ င္ မင္ေျည င္းတက္း တတင္ တိုးတက္မႈမ် းက္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ မတူကတည ပ းမႈအ း Brambles ု႔၏
ယ်္ေျက်းမႈတတင္ ေျသ ့ိ်က္က်သည့္ အး
အး တစ္ိိုအ စ္ တန္ ိုးႈ း ပ်း စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ ပစက ့
့တိုို႔၏ ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းံ အေျ ပ အညိုမ် းအ း င့္ လက္ေျတတအ ပသသတ
တ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ အႈူးသ င္ ဝန္ႈမ္းမ် းသည္ ေျအ က္ေျ
ေျည င္းတက္သတ းမည္

•

္ ပပတတိုိအ း

စ္သည-္

ပတင့္လင္း မင္သ မႈး ပ်း အလ
အလံိုးစံိုပတဝင္ေျသ လိုိုပ္ငန္းိတင္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ိိုတတင္ မ
မတူကတည ပ းမႈု႔၏ အေျးးပတမႈအ း တ
တန္ ိုးႈ းကန္၍ ပ်စးေျႈ င္ေျည င္းတက္သတ းမည္

•

ိတည ိ းညက္ညံမႈ သိုိမ

ိုတ္

ိုင္ႈက္စ်းနင္း ပစက်င့္မႈ မန္သ မ်အ း လံိုးဝ
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စ္သည္ံ

ိုတ္ေျပံ

•

လိုိုပ္ငန္းိတင္ - လူမႈဘူ

န္ိ်က္ညမ်မႈ အပတအဝင္

ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ ေျမ် ္လင့္ိ်က္ အမ်စးမ်စးအေျပေ
တံိုိ ပန္ေျည င္းတက္မႈ ပစသတ းမည္ စ္သည္ံ
•

သင့္ေျတ ္စတ အးည္အိ်င္း ပည့္မ်ေျသ
တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်တိုင္းႈံမ
ေျလ် က္လ မ် းတင္ ိင္းမ် းအ း င့္
တိုက္တတန္းးး ပ်းသည့္ေျန က္ စတမ္းေျည င္ ိုင္မႈ
ေျန က္ိံအေျၾက င္းအး မ် းအေျပေတတင္သ လ်င္
မူတည္ ပ်း အလိုိုပ္ိန္ိ အပ္မႈ ညိုင္း
ညံိုး တ္ိ်က္မ် းအ းလံိုးကို
အေျ ိိံေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္ံ

•

ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းံ အလ းအလ မ် း င့္ Brambles
တန္ ိုးမ် းအေျပေ
တက္ၾကတစတ ေျည င္းတက္ ပသ ိုင္မႈအေျပေတတင္ အေျ ိိံ ပ်း
း ႈူးတိုး မင့္မႈမ် းအ း ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္ံ

•

ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ ေျအ င္ မင္မႈအ း
စတမ္းေျည င္းး ိုင္မည္ စ္ေျသ လိုိုပ္ငန္း
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ိိုအ း
စ်စ်္ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles ု႔၏ ဝန္ႈမ္း တစ္််းတစ္ေျယ က္စ်တိုင္းသည္ မမတိုို႔၏ လို
လိုိုပ္ေျ

္ကိုင္ က္မ် း တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်ကို တန္ ိုးႈ းသင့္ ပ်းံ ့တ

့တိုို႔၏ ေျည င္းတက္ိ်က္မ် း င့္ အေျ ပ အညိုမ် းသည္ အ
အ ိ းသူမ် းအေျပေသိုိ သက္ေျး က္မႈး ိုင္သည္ကို သတ ပစသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ဤမူဝအဒေျပေလစ် င့္ပတ္သက္ ပ်း စံိုစမ္းေျမး မန္းမႈ မ
မန္သမ်အတတက္ ေျက်း္ူး ပစ ပ်း သင့္ လူ
လူိစတမ္းအ းအးင္း အ မစ္ ကိုယ္စ းလယ္ စ္သူႈံသိုိ ညက္သတယ္ေျပးေျစ
စ လိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၉

းေျနေျသ အိတတတင္ အညိုပတ အ ိ းကိုိုမု ဏ်ု႔၏

ေျငတစလ
ို က္မတ္မ် း ကိုနသ
္ ယ
တ မ
္ ႈ မူဝါဒ

ပိုိုဂၢစလ္မ် း င့္ အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈ အေျပေ

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းတတင္ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္
တ း မစ္ိ်က္ံ င့္္

ဤမူဝါဒသည္ အိ်စအေျသ အ ပၺတယ္ေျ
ေျဝါ

္ ပေျပးႈ းသည့္

(န) ၾသစေျၾတးလ်း အတတင္းလူ သတင္းေျပးညိုင္း ်ပေျဒအ း
အက််္းိ်စပ္ ိံစငံိုေျလ့လ ိ်က္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤအက််္းိ်စပ္သည္

းမ် း အိ်စအကို အသံိုး ပစႈ းသည္ံ ့တိအ
ို း အစ

စ လံိုးအၾက်း င့္ ေျးးသ း ေျ

ဤ့းယ အပိုင္းမ ်ပေျဒတစ္ိိုလံိုးအ း ပ်း ပည့္စံိုစတ

္ ပႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ႈိုတ္ ပန္ႈ းးန္ းည္းတယ္ႈ း ိင္းမ

အ ပၺတယ္သတ္မတ္ိ်က္မ် းအ း ဤမူဝါဒေျပေလစ်ု႔၏ အညံိုးံ အပင
ို း္
၆ တတင္ သတ္မတ္ေျ

ေျႈ က္ပံ့းန္အတတက္သ လ်င္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

္ ပႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

BRAMBLES သည္ ဤမူဝါဒေျပေလစ် င့္ အည် အေျ

၁က္ဆံျပဳမူသည္။ နဒတန္း

အေျလးႈ းကန္၍ အမန္တကယ္ လိုက္န ေျည င္းတက္မႈ ပစပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဝန္ႈမ္းတစ္််း််းမ ဤ
ဤမူဝါဒေျပေလစ် အ း ိ်စးေျ
စည္းမ််္းမ် းအ း ိ်စးေျ

ဒတးိုက္တ မ် း င့္ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း Brambles အစိုိုးယ္ယ မ် းအ း
ေျးးည္ ကိုင္ေျည င္သူမ် း

စ္ေျစးန္ တိုက္တတန္းအ းေျပးႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles အ း

ASX ေျပေတတင္ စ းင္းသတင္းႈ းသည္ံ (ညိုလိုသည္မ ့ု႔၏ းယ္ယ မ် းအ း အမ
အမ် း ပည္သူ ကိုန္သတယ္ေျည င္းတက္ လ

က္ ိင္းသည္ ့တိုိ ု႔၏ အလိုိုပ္ိန္ိအပ္မႈညိုင္း စည

က္ ိင္းအ စ္ သတ

သတ္မတ္ယူညမည္ စ္ ပ်းံ အလိုိုပ္းပ္ညိုင္းိံးမႈ းလဒ္ ႈတက္ေျပေေျက င္း ႈတ
ႈတက္ေျပေေျစ ိုင္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ဤမူဝါဒေျပေလစ် စ်မံလ ည္ပတ္မႈ င့္ပတ္သက္ ပ်း သင့္တတင္

လယ္မႈ ပစေျၾက င္း ညိုလို ိင္း စ္သည္ ဤအ ိ းအး သည္ အေျ
အေျးးႀက်းေျပသည္ံ သိုိေျသ ္ လည္ း အညိုပတေျည င္းတက္မႈသ ည္ Brambles
းယ္ယ မ် း သိုိမ

ိုတ္ေျပံ

ေျန က္ိံအေျၾက င္းအး အ း

ိုတ္ အ ိ းေျသ Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း

အ မိံမ် းတတင္ အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈ မန္သမ်အ း

ေျမးိတန္းမ် း တစ္စံိုတစ္း းပတက ေျအ က္ေျ

္ ပပတ

ကိုိုမုဏ်အတတင္းေျးးမမးႈံသိုိ ညက္သတယ္မႈ ပစသင့္ေျပသည္Robert Gerrard

ပစလိုိုပ္ိ်န္၌ ေျည င္းတက္ ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို ဒိုဥကၠ ဌား၊ ဥပေဒေရးရာနွင့္္အတတင္းဝန္ရံိုး
Sydney, Australia

ဤစ းတက္စ တမ္းသည္ Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းတတင္ စ်

တယ္လ် ိုန္း- + 61 2 9256 5271

စ်မံေျည င္းတက္မႈမ် းံ ႈိုိ ပင္ အ ိ းေျသ ကိုိုမုဏ်မ် းု႔၏ လံ
လံို ိံစေျးးညိုင္း မ် း အ မိံမ် းတတင္ “တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ် း”

အ်းေျမးလ္ - robert.gerrard@brambles.com

အစးသည္တိုိ အေျပေ Brambles ု႔၏ မူဝါဒအ း
သတ္မတ္ႈ း ိင္း

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူဝါဒု႔၏ းည္းတယ္ိ်က္မ -

(က) “အတတင္းလူ သတင္းေျပး ိင္း” (သိုိမ

ိုတ “အတတင္းလူ သစၥ ေျ

က္”)

ို သးႈ းသည့္ အ ပစအမူ အ း

၂က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles ေျငတစလ
ို က္မတ္မ် းတတင္ ကိုနသ
္ ယ
တ မ
္ အ
ႈ တတက ္ စ

စည္းမ််္းမ် း

ေျး င္း း ိုင္းန္အတတက္ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း အကူ အည်ေျပးးန္ံ င့္
( ) Brambles ု႔၏ အႈက္တန္း စ်န်ယ အး းမ် း င့္
ဝန္ႈမ္းေျးးး မ် းအ း တး းမဝင္သည့္ လႈပ္း းမႈမ် းတတင္
ပတဝင္ေျည င္းတက္သလို စ္ေျစ ပ်းံ လူႈိုသိ ို
အသမေျပးႈ းသည့္ သတင္း အိ်က္အလက္မ် း
အသံိုး ပစက မမကိုယ္က်စးစ်းပတ းအတတက္ေျည င္းတက္ေျသ
ကစၥးပ္မ် းသိုိ စတေျ
ည ည င္ေျိေယူ ိုင္ေျသ အ ၱး ယ္ပ်က္စ်းမႈ
အလ းအလ းသည့္ ၾက းဝင္ေျည င္းတက္မႈမ် းမ Brambles
အ း က ကတယ္းန္က္ဆံျပဳမူသည္။

ဤမူဝါဒသည္ ေျအ က္ေျ

္ ပပတ ပိုိုဂၢစလ္မ် းႈံသိုိ သက္ေျး က္မႈ းေျပသည္-

(က) Brambles ု႔၏ ဒတးိုက္တ မ် း င့္ ကိုိုမုဏ် အတတင္းေျးးမမး
( ) အလိုပ္အမမေဆာင္ ဒအရိုက္တာအျ စ္မွ ရပ္ဆြဲထားေသာ္လ သ္း စီးပ ားေရးအိုပ္စိုိ႔၏
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျ စ္ရွေနသူမသ္သူမဆိုံ
(န) Brambles အလိုိုပ္ အမႈေျည င္ ေျိတင္းေျည င္မႈအ အတည ု႔၏
အ အတည ဝင္မ် း င့္ ့တိုို႔၏ တိုက္းိုက္ အစ်းင္ိံိ်က္မ် း

ဤအေျၾက င္းအးင္းမ် းေျၾက င့္ ဤမူဝါဒေျပေလစ်အ း ၾသစေျၾတးလ်တတင္
ကန္ိသတ္ႈ းေျသ တ
တး းဝင္လိုအပ္ိ်က္မ် းႈက္ေျက် ္လတန္ ပ်း တစ္စံိုတစ္ိိုေျသ းႈေျႈ င္
င့္ေျနး တစ္ိိုအႈ ိ်ညအႈတင္ေျည င္းတက္ႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ဤမူဝါဒတတင္ ေျအ က္ေျ

၂.၁ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုဂ
ို စလ္
ၢ မ် း

္ ပပတတိုိ ပတဝင္ေျပသည-္

(က) မ စ္မေျနလိုက္န းမည္ စ္ေျသ ႀကစတင္အတည္ ပစ
လိုိုပ္ငန္းစ်္ ေျည င္းတက္မႈ အပတအဝင္ Brambles ု႔၏
လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် း၌ အေျပးအယူ ေျည င္းတက္းန္
ည နးေျသ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ် းအေျန င့္ လိုက္န ေျည င္း
္းတက္းမည္ စ္ေျသ စည္းမ််္းမ် းံ
( ) အ ိ းေျသ ကိုိုမုဏ်တတင္ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္
ပိုိုဂၢစလ္ႈံ၌ အညိုပတ ကိုိုမုဏ် င့္ပတ္သက္သည့္ံ
ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္ေျသ ံ အတမ္း အေျစ င္းမိံသည့္
ကိုိုန္ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတင္းအိ်က္အလက္မ် း
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(ဃ) အိုပ္စိုအဆင့္္၄ (ဒအရိုက္တာအဆင့္္ရွဝန္ထမ္း) တာဝန္ သို႔မဟိုတ္
အထက္ န့္္အပ္ထ ားေသာဝန္ထမ္း အားလံိုး
(င) လန္ဒန္ သို့္မဟိုတ္ ညစ္ဒန်း Brambles းံိုးိ်စပ္မ် းမ
ဝန္ႈမ္းမ် းအ းလံို းံ ံ
(စ) Brambles အလိုပ္ အမမေျည င္ အး းိ်စပ္ သိုိမ

ိုတ္

သက္ညိုင္း Brambles အလိုိုပ္ အမႈေျည င္ ််းေျည င္မႈ အ အတည

အ တအည ဝင္ံ သိုိမမ

ိုတ္ ကိုိုမုဏ် အတတင္းေျးးမမးမ ဤမူဝါဒအး

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ Brambles

အသေျပးအေျၾက င္းၾက းႈ းသည့္ အ ိ း

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းံ သိုိမ

မည္သည့္ပိုဂၢစလ္မညိုံ င့္

အ အညတ အစည္းမန္သမ်ု႔၏ လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် း င့္

ိုတ္ အ ိ းေျသ

ညက္ တယ္ေျန ပ်း အ ိ းသူမ် းအ း ေျဘ က္ညူ းေျပး ိင္း
(ဆ) အႈက္ (က မ (စ အႈံ သိုိေျသ ္ အပိုဒ္ ၂.၇ အး
မည္သည့္ပိုဂၢစလ္မညိုံ င့္

ည ႈင္းေျည င္းတက္မႈမ ပစးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

(၁)

့တိုို႔၏ အမ္ေျႈ င္ က္ံ

(၂)

အသက္ ၁၈ စ္ေျအ က္း ့တိုို႔၏ ကေျလးမ် း
မန္သမ်ံ (လင္ပတံမယ းပတ သ းသမ်းမ် း အပတအူင္

(၃ )

လံို ိံစေျးးညင
ို း
္ မ် းအ မိံမ် းအ း ေျးတို ကို

စ်မံိန္ိိတညလ်က္းသည့္ းန္ပံိုေျငတမ် း အပတအဝင္ ့တိုို႔၏

ကိုနသ
္ ယ
တ မ
္ မ
ႈ ် း မ ပစးေျပ

့တိုိံ ့တိုို႔၏ မသ းစိုဝင္ တစ္််း််း သိုိမ

(၅)

(၆)

၂.၃ Brambles

့တိုိကိုယ္စ း းင္း ်း မစပ္ ံမႈညိုင္း မန္ေျနဂ် မ
စ းင္းသတင္းႈ းးိ်က္မ် းံ

(၄)

(ေျအ က္ပတ စ ပိုဒ္ ၅.၁ (b (iii တတင္ ၾကည့္းႈပတ တတင္

ိုတ္

ကိုိုမုဏ်အ း ႈန္းိ်စပ္သည့္ မည္သ ည့္မသ းစိုိုမညိုု႔၏

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ Brambles

အပ္ ံမႈမ် းသည္ ဘ္ ႈန္း သိုိမ

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းအ း ေျးတို သ

ိုတ္

အက်စး မတ္ိံစ းိတင့္းသူမ် း စ္သည္ံ

သိုိမ

အႈက္ ( ၁ မ ( ၃ အႈတတင္ ေျ

ႈင္ေျၾကးမန္းညသည့္ ကိုန္သတယ္ မႈမ် းတတင္ ပတဝင္ပတ္သက္ ိင္းမးးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

္ ပႈ းသည့္

ိုတ္

့ပိုိုဂၢစလ္မ် း င့္ ညက္ တယ္သူ ပိုိုဂၢစလ္မ် းမန္သမ်

က္ဆံျပဳမူသည္။ ့တိုိသ ည္ Brambles

သိုိမ

ိုတ္ ့တိုိ င့္ တတည က္ေျည င္းတက္သူ ပိုိုဂၢစလ္ (သူ

ေျငတစိုလက္မတ္မ် းကို အနည္းညံို း းက္ေျပတင္း ၃ဝ

သိုိမ

ိုတ္ သူု႔၏ ေျနး တတင္ေျည င္းတက္သူ ံ င့္

ကိုင္တတယ္းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤအ ိင္းအး သည္ ဤမူဝါဒု႔၏ အပိုင္း

့တိုိ သိုိမ

ိုတ္ ့တ့ိုု႔၏ မသ းစိုိုမ ႈန္းိ်စပ္ေျသ

ကိုိုမုဏ်က္ဆံျပဳမူသည္။

၃ ေျအ က္း းင္းလင္းိ်က္အး အညိုပတ ေျး င္းိ်မႈအတတက္
းးႈ းသည့္ းက္ေျပတင္း ၃ဝ အတတင္း ိ််း မင့္ိံးေျသ

ဤပိုိုဂၢစလ္မ် းအ း ဤမူဝ ါဒေျပေလစ် အး တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူမ် း

ညိုိုိ််း မင့္ေျ မ က္စ းမႈ းလဒ္အေျန င့္ းးႈ းသည့္ Brambles

အ စ္ သတ္မတ္ႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းု႔၏ ေျး င္းိ်မႈမန္သမ်သိ ို
သက္ေျး က္မႈမးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူမ် းု႔၏ အမည္မ် း င့္ လပ္စ မ် းအ း အိ်န္ င့္အမ်
Brambles ု႔၏ အစိုိုးယ္ယ
စ းင္းသတင္းမတ္တမ္းတတင္ ေျႈ က္ပံ့ႈ းမည္

စ္ ပ်းံ ဤမူဝါဒေျပေလစ်ံ ႈိုိ ပင္

၂.၄

လညေျ ပ င္းေျ ပ င္းလညမမ
ႈ ် း

အတတင္းလူသတေျပးညိုင္း တ း မစ္ိ်က္
င့္အည် လိုက္န ေျည င္းတက္မႈအ း စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ ပစးန္
းည္းတယ္ိ်က္မ် း အတတက္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

၂.၂

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ Brambles

အေျႈတေျႈတစည္းမ််္းမ် း

လညေျ ပ င္း ေျ ပ င္းလညမႈမ် းတတင္ ကိုိုန္သတယ္ေျး င္းဝယ္မႈ မ ပစလိုိုပး
္ ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္ေျသ

ဤအ ိင္းအး သည္ ညိုိုိ််း မင့္မႈမ် း ပတဝင္ေျနသည့္ Brambles

Brambles သိုိ

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းသိုိ သက

ညက္ တယ္ေျနသည့္ အတမ္း အေျစ င္းမိံေျသ ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတင္

သက္ေျး က္မႈးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ညိုလိုသ ည္မ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပို

င္းအိ်က္အလက္မ် းအ း ့တိုို႔၏ လက္ဝယ္ အတတင္း ပိုင္ညိုင္ႈ းိ်န္၌

ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ အးပ္မိုးေျနေျသ စ်စ်္ေျည င္းတက္မႈမ် း မန္သမ်သိုိ

Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းတတင္ အေျ

ဝင္ေျး က္ ိင္းမးေျပံ သိမ
ို

အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈမ် းကို မ ပစလိုိုပ္းေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ (သ

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းု႔၏ ေျစ်းကတက္တန္ ိုး င့္

(သတင္းအိ်က္ အလက္မ် းအ း ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ းး

ညက္ တယ္ေျနေျသ အ ၱး ယ္ စ္ ိုင္ေျ ိမ် းသိုိ ႈ ေျတတအမႈမ် းအ း

းးိ်န္တတင္ ညံိုး တ္မႈ ပစးန္ အေျ ိအေျနအမ် းအ း ဤမူဝါဒေျပေလစ်ု႔၏ အပိုင္း ၅

ေျလ် ့ိ် ိင္း သိမ
ို

၅.၁ ေျန က္ညံိုး စ ပိုဒ္တတင္ းင္းလင္းေျ

သက္ေျး က္မႈးေျနသည့္ ေျႈ ကပံ့ႈ း ိင္း မးေျသ

္ ပႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ Brambles

ိုတ္ ကန္ိသတ္ ိင္းမ် းအေျပေ

ညိုိုိ််း မင့္မႈမ် းအ း ေျက် ္လတန္ ပ်း ( လ ယ္မႈမ် းံ င းးမ္းံသံိုးစတမ
ည ႈ
တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ ့တိုိ သတ

အ မင့္ညံိုး ကန္ိသတ္ိ်က္မ် း င့္ ေျက ္လ မ် းံ သိုိမ

သတ ပစမိ်င္မ သ

အ ိ းေျသ းပ္မိုးေျနသည့္ ႈိုိုတ္ကိုန္မ် း အစးသည္ကညသိုိေျသ

သတ ပစမ မည္ စ္ေျသ ္ င း ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္ေျသ က

ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း ႈိုိုတ္ကိုန္မ် းအ း

ကစၥးပ္မ် း င ည

းယူေျည င္းတက္ ိင္းမးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

ညက္ တယ္သည့္ အတ
အတမ္း အေျစ င္းမိံေျသ ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတင္းအိ်က္ အလက္မ် း း
းသည့္အိတတတင္ ဤမူဝါဒေျပေလစ်ု႔၏ အပိုင္း ၃ ေျအ က္မ Brambles
လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းအ း အေျပးအယူ ေျည င္းတက္မႈသိုိ းင္းလင္းိ်က္ အ း
ေျပးအပ္ ိင္းိံးမည္မ

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။
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ိုတ္

၂.၅ Brambles အစိုး
ို ယ္ယ းင္မ် းအေျပေ
လံို ိံစေျးးညင
ို း
္ အ မိံ အက်စးစ်းပတ းမ် း ေျပးအပ္ ိင္း
တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းသည္ ့တိုိ ကိုင္ေျည င္ႈ းသည့္

၂.၆

Brambles လံို ိံစေျးးညင
ို း
္ အ မိံမ် းအ း

မည္သည့္အိ်န္တင
တ ္ ကတ် ပ
ို္ ္ အေျပးအယူ
ေျည င္းက
တ ္ င
ို မ
္ ည္နည္းက္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles
လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် း မန္သမ်အေျပေ လံို ိံစေျးးညိုင္း အက်စးစ်းပတ
ပတ းမ် း ေျပးအပ္ ိင္း မ ပစးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းအေျန င့္ Brambles လံို ိံစေျးး ည

ဤစ ပိုဒ္သိုိ သက္ေျး က္မႈးမည္ စ္ေျသ အေျ ိအေျနတစ္ိိုု႔၏ သမ းိုးက် ်ပ
်ပမ တစ္ိိုမ မ ဂ်င္ ေျိ်းေျငတိ်ေျပးမႈတစ္ိို စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ပံိုမန္အ း င့္ မ
မ ဂ်င္ ေျိ်းေျငတိ်ေျပးမႈညိုသည္မ အစိုိုးယ္ယ မ် း သိုိမ

ိုတ္ အ

အ ိ းေျသ ပိုင္ညိုင္မႈညိုင္း လံို ိံစေျးး အ မိံမ် းအ း ေျိ်းင းသူမ းယ
းယူ ိုင္ေျစးန္ းည္းတယ္ိ်က္မ် းအတတက္
ေျိ်းင းေျပးေျသ ေျငတေျၾကးမ် းေျအ က္း တစ္ိို

စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အညိုပတ

ေျိ်းေျငတအတတက္ လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံသည္ ဝယ္ယူမႈ ပစေျသ အစို
းယ္ယ မ် း သိုိမ

ညိုင္း အ မိံမ် းအ း အေျပးအယူေျည င္းတက္းန္ သ
သင့္ေျတ ္သည့္ တစ္ိိုတည္ းေျသ အိ်န္သည္ အညိုပတ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္
င္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ အညိုပတ သ
သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအ း သတ ပစမသည္ စ္ေျစံ သတမ ပစမသည္
စ္ေျစ ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္ေျသ အတ
အတမ္း အေျစ င္း မိံသည့္ ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတ
သတင္းအိ်က္အလက္မ် း မးသည့္ အိတတတင္

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ ပိုင္ညိုင္မႈညိုင္း လံို ိံစေျးး အ မိံမ် း စ္ ပ်းံ

တစ္ိတတစ္းံတတင္မူ ေျိ်းင းသူမ ကိုင္ေျည င္သည့္ အ ိ းေျသ

ဤေျယဘိုိုယ်စည္းမ််္း အ ပင္ေျန က္တစ္ိ်က္မ မူ သက္ညိုင္း

အစိုိုးယ္ယ မ် း

ေျငတေျၾကးပိုင္း ညိုင္း အစ်းင္ိံ ပစ ိင္း က လ အညံိုးသတ္မတိုင္မ်

စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အမ် းစိုိုေျသ မ ဂ်င္ ေျိ်းေျငတိ်ေျပးမႈမ် းသည္ င းးမ္းေျပးသူအ း

ိိုို စ္းက္ေျနိေျ မ က္မ စတင္ ပ်း စ္ဝက္ သိမ
ို

ေျိ်းင းသူႈံမ သေျဘ တူည်ိ်က္ းယူးန္ သိုိမ

းလဒ္မ် းအ း ပမ ဏ ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င ိ်က္ ပစ ပ်းေျန က္

ိုတ္

ိုတ္ စ္စ်္

အေျၾက င္းၾက းးန္ မလို အပ္ဘည အိ်စအေျသ အေျ ိအေျနမ် းတတင္

ပႈမေျနိးက္ အညံိုး အႈ က လအတတင္း Brambles

ေျိ်းေျငတိ်ေျပးမႈအး အစိုိုးယ္ယ မ် းအ း

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမႈမ် းတတင္ အေျပးအယူ ေျည င္းတက္းန္

ေျး င္းိ်ိတင့က
္ ိုးးႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ တစ္ိတတစ္းံတတင္ ဤအိတင့္အေျးးအ း

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူမ် းအ း ိတင့္မ ပစႈ းေျပ (ညိုလို သည္မ

တစ္စံိုတစ္း ေျသ အေျ ိအေျန

ဒ်္င္ဘ လ ၂၄ းက္ေျနိမ ေျ

စ္ေျပေလ ပ်းသည့္ေျန က္ ၂၄

ဝါး်လလယ္ိန္ိတတင္

စ္ဝက္းလဒ္မ် းအ း ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င မႈ ပစ ပ်းသည့္ေျနိအႈံ င့္

န း်အတတင္း က်င့္သံိုးမႈ ပစ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
အကယ္ကန္၍ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းသည္ မ ဂ်င္
ေျိ်းေျငတိ်ေျပးမႈအ း ႈိုိုတ္ယူးန္ ေျည င္းတက္ ပ်းံ အညိုပတ
ေျိ်းေျငတအတတက္ လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံိ်က္တတင္ Brambles

္တန္လ ၂၃ းက္ေျနိမ ၾသဂိုိုတ္လ လလယ္ိန္ိတတင္ တစ္ စ္စ အ ပည့္
းလဒ္မ် းအ း ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င မႈ ပစ ပ်းသည့္ေျနိအႈ
(“အညံိုးသတ္ပတ္ပတည က လ”)က္ဆံျပဳမူသည္။

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် း ပတဝင္ေျနသည္ညိုပတက
င းးမ္းေျပးသူသည္ အညိုပတ လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံိ်က္မ် းအ း
ညက္သတယ္ေျည င္းတက္း တတင္ ေျး င္းိ် ေျည င္းတက္ေျက င္း
ေျည င္းတက္ ိုင္မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤသည္မ မည္သိုိပင္ စ္ေျစက မူ
သက္ညိုင္း အိ်န္တတင္ ပတ္သည့္က လ
တစ္ိိုးေျက င္းးမည္ စ္သည္ံ သိုိမမ

ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္သည့္ ေျစ်း ႈန္းညိုင္း
သတင္းအိ်က္အလက္မ် း တည္းေျနသည့္ အတတက္ေျၾက င့္
တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္အ း

ိုတ္

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူသည္ ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္ေျသ
Brambles သိုိ ညက္ တယ္ေျနသည့္ အတမ္း အေျစ င္းမိံေျသ
ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအ း လက္ ဝယ္
ပိုင္ညိုင္ေျက င္း ပိုင္ညိုင္မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤအ ိင္း အး သည္
တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူအ း ဤမူဝါဒကို ိ်စးေျ

ကစၥးပ္တစ္ိိုသိ ို ညက္ တယ္ေျနသည့္ အတမ္း အေျစ င္းမိံေျသ ံ

က္း

ကိုိုန္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းမ တ း မစ္ႈ းသည့္ အ ိ းေျသ
က လမ် းအ းလည္း Brambles မ ႈိုိုတ္ ပန္ေျက င္း
ႈိုိုတ္ ပန္သတ းေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤအႈူးသတ္မတ္ န္တ်းႈ းေျသ
က လမ် းအ း အညံိုးသတ္ပတ္ပတည က လမ် း င့္ ေျပတင္း ပ်း
“တ း မစ္ႈ းသည့္ က လမ် း”

ူကန္၍ ေျိေညိုေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျး က္းေျစ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
မ ဂ်င္ ေျိ်းေျငတိ်ေျပးမႈမ် းသည္ Brambles အစိုိုးယ္ယ မ် းအေျပေတတင္
လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံ အက်စးစ်းပတ းမ် း ေျပးအပ္ ိင္း စ္ ိုင္ေျသ ပံ

၂.၇

အေျႈတေျႈတ စည္းမ််္းသိုိ ိိတငး္ ိ်က္ကနိ္သတ္မမ
ႈ ် း

ပံိုမန္ အေျ ိအေျန တစ္ိို စ္ေျသ ္ င း ဤစ ပိုဒ္သ ည္ Brambles
လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းအေျပေ လံို ိံစေျးးညိုင္း အက်စးစ်းပတ းမန္သမ
မ်သိုိ သက္ေျး က္မႈးေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ ကန္၍ Brambles
လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းအ း ေျိ်းေျငတိ်ေျပးမႈအတတက္ လံို ိံစေျးးအ မိ
မိံအ စ္ အသံိုး ပစ ိင္းမးပတက တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပို
ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ မ ဂ်င္ သိုိမ

ိုတ အ ိ းေျသ းင္း ်း မစပ္ ံမႈညိုင္း

ေျိ်းေျငတမ် းမတစ္ညင့္ Brambles
လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းအ း းယူေျက င္း းယူ ိုင္ညည စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ဤမူဝါဒေျပေလစ်သ ည္ ေျအ က္ေျ

္ ပပတ အေျ ိအေျနမ် းတတင္ သက

သက္ေျး က္မႈ မးေျပ (က) းန္ပံိုေျငတ သိုိမ

ိုတ္ အ ိ းေျသ စ်မံိ်က္ညိုင္း ပိုင္ညိုင္မႈမ် းအ း တ

တတယ ပတတ်အ အတည တစ္ိိုု႔၏ ညံိုး တ္မႈ င းင္း ်း မစပ္ ံႈ းသည့္ (Brambles
လံို ိံစေျးးညိုင္း မ် းတတင္သ လ်င္ းင္း ်း မစပ္ ံေျသ စ်မံိ်က္ႈက္ညိုင္လ်င္
းန္ပံိုေျငတ သိမ
ို

ိုတ္ အ ိ းေျသ စ်မံိ်က္တစ္ိိုတတင္ း

းင္း ်း မစပ္ ံမႈ သိမ
ို

ိုတ္ အညိုပတ ယူနစ္မ် းတတင္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈံ

( ) ဘိုိုတ္ အ တအည မ ေျႈ က္ိံအတည္ ပစိ်က္အ းးးႈ းသည့္

ႈိုသိုိလတတ္လပ္စတ ေျည င္းတက္ ိုင္သည့္အိ်န္၌ ိ််း မင့္မႈအ း

ိ်န္ကိုက္အိ်န္ င့္ ကမ္းလမ္းိ်က္ တည္ေျည က္မႈပံိုစံ အ း

က်င့္သံိုးးန္ က်စးေျၾက င္းသင့္ေျလ် ္စတ

အစ်အစ်္မ ညံိုး တ္ေျပးသည့္ လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံ

ေျမ် ္လင့္ႈ း ိင္းမးသည့္အိတတတင္ံ သိုိမ

ဝယ္ယူမႈအစ်အစ်္ံ ိတေျ
ည ဝ ပန္လည္ မစပ္ ံမႈ အစ်အစ်္ င့္

(ဆ)

တစ္််းတည္းညံို း တ္ႈ း ိင္းမ

တန္းတူည်မ်ေျသ ဝင္ေျး က္ ပန္လည္ဝယ္ယူမႈအစ် အစ်္

ကိုိုန္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ အစ်အစ်္ တစ္ိိုေျအ က္တတင္

အစးသည္တိုိ က့ ညသိုိေျသ Brambles ု႔၏ လံို ိံစေျးးညိုင္း
အ မိံိ်က္မ် း ကိုင္ေျည င္သူအ းလံိုး သိုိမ

ကိုိုန္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ ပစ ိင္းံ ့အတတက္ ႀကစတင္ ေျးးသ း

ိုတ္

အမ် းစိုိုႈံသိုိ ပစလိုိုပ္ႈ းသည့္ ကမ္းလမ္းိ်က္ သိုိမ

းင္းလင္းိ်က္အ း စ ပိုဒ္ ၃.၁ အး
ိုတ္

အး ေျအ က္ေျ

တ္ၾက းိ်က္တစ္ိိုေျအ က္တတင္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ိ်က္

(i)

္ ပပတတိုိတတင္ ေျႈ က္ပံ့ေျည င္းတက္ ပ်း စ္သည-္

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္သည္

(အညိုပတ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ိ်က္တတင္ လိုိုပ္ပိုင္ိတင့္မ် းအ း

အစ်အစ်္ အတတင္းသိုိ ဝင္ေျး က္ ိင္းမးသည့္ အိတတတင္

းယူသင့္ံမးယူသင့္ င့္သက္ညိုင္ေျသ ညံိုး တ္ိ်က္မ် းံ

သိုိမ

ႈိုိ ပင္ ငင္းပယ္မႈ ပစ ိုင္ေျသ အိ်စးက်ေျည င္းတက္မႈညိုင္း

အစ်အစ်္ အ း ပင္ညင္သည့္အိတတတင္ံ င့္

ကစၥးပ္တစ္ိို ေျအ က္တတင္ လိုိုပ္ပိုင္ိတင့္မ် းု႔၏

(န)

ိုတ္

ိုတ္သည့္

န္ိ်က္အ း

(ii)

ိုတ္ တ း မစ္ႈ းသည့္ က လတစ္ိို အတတင္း

ကိုိုန္သတယ္ေျး င္းဝယ္ေျည င္းတက္မႈ အစ်အစ်္သ ည္

ေျည င္ၾက်္းးန္အတတက္ ေျႈ က္ပံ့ေျပးးန္ လိုအပ္ေျသ

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္း ိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္အ း

လိုိုပ္ပိုင္ိတင့ ္ ေျး င္းိ်မႈမ် း အစးသည္တိုိ ပတဝင္ေျပသည္ ံ

ကိုိုန္သတယ္မႈ ပစမည့္ပံိုစံံ အိ်န္ သိုိမ

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းတတင္ အက်စးိံစ းးသည့္

ိုတ္

ကိုိုန္သတယ္မႈ ပစံမ ပစတိ ို အေျပေ လမ္းမို းမႈ သိုိမ

အက်စးစ်းပတ းမ် းသိုိ ေျ ပ င္းလညမႈ မးသည့္

ိုတ္

တစ္််းတည္းညံိုး တ္မႈ အစးသည္ မန္သ မ်ကို

းလဒ္မ် းႈတက္ေျပေေျသ အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈမ် း

က်င့္သံိုးးန္ ိတင့မ
္ ေျပးသည့္ အိတတတင္က္ဆံျပဳမူသည္။

(်ပမ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူ တစ္််းမ

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းသည္ ကိုိုန္သတယ္မႈ

ကိုင္တတယ္ႈ း ပ်း စ္သည့္ Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း

အစ်အစ်္ အ း ်က္သမ္းိ်င္မ ်က္သမ္းမည္ စ္သည္ံ

အ မိံမ် းအ း အညိုပတ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္

ကိုိုန္သတယ္မႈအစ်အစ်္ အတတင္း ့တိုို႔၏

ပိုိုဂၢစလ္ု႔၏ ပင္စင္ းန္ပိုေျ
ံ ငတ သိမ
ို

ပတဝင္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း စည္းမ််္းမ် းအ း ်က္သမ္း

ိုတ္ အညိုပတပိုိုဂၢစလ္ု႔၏

အက်စးိံစ းိတင့္ စ္သည့္ အ ိ းေျသ စိုိုေျည င္းမႈ

သိုိမ

ိုတ္ ေျ ပ င္းလညိ်င္မ ေျ ပ င္းလညမည္ စ္သည္ံ

အစ်အစ်္တစ္ိိုသိုိ လညေျ ပ င္း ိင္း ံ

သိုိမ

ိုတ္ပတက စ ပိုဒ္ ၃.၂ အး ိတင္းိ်က္

(ဃ) တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းသည္
ေျငတႈန္းတစ္််း

အေျ ိအေျနမ် းႈက္ညိုင္လ်င္ တ း မစ္ႈ းသည့္

စ္ေျနသည့္ အိတတတင္ အပ္ ံမႈမ Brambles

က လတစ္ိို အတတင္း ကိုိုန္သတယ္မႈ အစ်အစ်္ အ း

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းး အေျပးအယူ ေျည င္းတက္မႈ

်က္သမ္း ိင္း သိမ
ို

မ် းအ း ေျႈ က္ပံ့ႈ းသည္မ ေျအ က္ပတအတိုင္း စ္သည-္

စ္ေျပေေျစ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

(၁)

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္သည္ အပ္ ံမႈု႔၏
အက်စးိံစ းိတင့္းသူ တစ္််းမ

ိုတ္ေျပံ ႈိုိ ပင္

(၂) တ း မစ္ႈ းေျသ က လတစ္ိို အတတင္း
ကိုိုန္သတယ္ေျး င္းဝယ္မႈ ပစးန္အတတက္
ညံိုး တ္ိ်က္မ် းမန္သမ်အ း အ ိ းေျသ
ေျငတႈန္းမ် းမံ သိုိမ

ိုတ္ းင္း ်း မစပ္ ံမႈညင
ို ္း

မန္ေျနဂ် မ် းမ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူု႔၏
အိ်စပ္အေျ
(၃)

ိုတ္ ေျ ပ င္းလည ိင္းတိုိကို

င္မးဘည လတ္လပ္စတ

၂.၈
ပင္ပ အႀကံေျပးမ် း င့္ လ်စအဝက္ေျစ
စ င့္ႈန္းမႈညင
ို း
္ သေျဘ တူညိ
် ်က္မ် း
Brambles အတတက္ ေျည င္းတက္ေျပး ိင္း သိုိမ
အႀကံေျပး ိင္းု႔၏ းလဒ္တစ္ိို အေျန င့္

ိုတ္ အႀ

စ္ ိုင္ေျ ိးသည္မ Brambles သိုိ

ပစလိုိုပ္ ိင္း စ္သည္ံ င့္

ပင္ပမ အႀကံေျပးမ် းသည္ Brambles

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္သည္ အ ိ းေျသ

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းသိုိ သက္ေျး က္မႈးေျသ အတ

ေျငတႈန္းမ် း သိုိမ

ိုတ းင္း ်း မစပ္ ံမႈညိုင္း

မန္ေျနဂ် မ် းႈံသိ ို အတတင္းပိုင္း

အတမ္း အေျစ င္းမိံသည့္ ကိုိုန္ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတ
သတင္းအိ်က္အလက္မ် းသိုိ ဝင္ေျး က္းယူေျက င္း းယူ ိုင္မည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

သတင္းအိ်က္အလက္မ် း မန္သမ်အ း
တင့္
(င)

ဤ ပင္ပမ အႀကံေျပးမ် းသည္ ဤမူဝါဒေျပေလစ် င့္ အက်ံစးဝင္မႈ

ေျ ပ ညို ိင္းမ ပစေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

အကယ္ကန္၍ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းသည္
လက္ိံမႈအ း တ ဝန္ယူးန္ သိုိမ

ိုတ္ လက္ိံမႈ ပစးန္

ည နးသည္ညိုလ်င္ သမ္းယူႈန္းိ်စပ္မႈ တစ္ိိုမ
ေျအ က္ပတတိုိကို ကမ္းလမ္းေျပးမည္ စ္သ ည္ံ
(စ)

ိ််း မင့္မႈတစ္ိိုအ း က်င့္သံိုးေျည င္းတက္မႈ (သိုိေျ သ ္လည္ း
က်င့္သံိုးမႈအ ပ်းေျန က္ Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း
အ မိံမ် းအ း ေျး င္းိ် ိင္း မ

ိုတ္ေျပ ံ အညိုပတ ိ််း မင့္မႈ

က်င့္သံိုးေျည င္းတက္သည့္ အညံိုးသတ္ ေျနိစသ
တည ည္
တ း မစ္ႈ းသည့္ က လတစ္ိိုအတတင္ း
က်ေျး က္ေျနသည့္အိတတတင္ံ Brambles အေျန င့္
မေျမ် ္လင့္ဘည ၾက လင့္သတ းသည့္ တ း မစ္က လတစ္ိို
အတတင္း းေျနသည့္ အိတတတင္ံ သိုိမ

ိုတ္

တ း မစ္ႈ းသည့္က လမ် း
ညက္တိုက္ စ္ေျပေေျနသည့္အိတတတင္ံ ႈိုိ ပင္
တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ သူ သည္
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မးသည့္အိတတတင္ အတမ္း အေျစ င္းမိံသည့္ အညိုပတ
ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအေျပေ အက်ံစးဝင္သည့္
လ်စအဝက္ေျစ င့္ႈန္းမႈ ညိုင္း သေျဘ တူည်ိ်က္မ် းသိုိ အညိုပတ
ပင္ပ အႀကံေျပးမ် းအ း ဝင္ေျး က္ေျစးန္ Brambles ု႔၏ မူဝါဒအး
လိုအပ္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

၃က္ဆံျပဳမူသည္။

ိတင့္ ပစေျႈ က္ိံးန္ ငင္းညိုမႈသည္ အညံိုးသတ္ေျည င္းတက္မႈ

ကိုန
ို သ
္ ယ
တ မ
္ ည
ႈ င
ို း
္ ေျႈ က္ိိ
ံ င
တ ့ ္ ပစိ်က္မ် း

စ္ ပ်းံ ေျႈ က္ိံိတင့ ္ ပစိ်က္း ေျ တေျသ
တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္ အေျပေ

၃.၁

ေျႈ က္ိိ
ံ င
တ ့ ္ ပစိ်က္အ း းယူ ိင္း

ေျပတင္းစည္းႈ း ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
အကယ္ကန္၍ ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္အ း ေျပးိည့လ်င္-

Brambles း လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းတတင္ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူ ပို

(ဃ) တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္သည္
ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္အ း လက္ိံ းး ပ်းသည့္ေျန က္

ပိုိုဂၢစလ္ု႔၏ အေျပးအယူ ေျည င္းတက္မႈ တစ္စံိုတစ္ိိုမတိုင္မ်တတင္ ့တ
့တိုိ အေျန င့္ ေျအ က္ေျ
းယူ းမည္
(က

အလိုပ္းက္ းက္ေျပတင္း စ္းက္အတတင္း ပံိုမန္

္ ပပတမ် းႈံမ ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္ ််းစတ းယ

အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈ ပစ ိုင္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ကန္၍ အညိုပတ

စ္သည္-

အလိုိုပ္းက္ စ္းက္အတတင္း းင္းလင္းိတင့္ ပစိ်က္

ဒတးိုက္တ မ် းား၊ အလိုပ္ အမမေဆာင္ဒအရိုက္တာအျ စ္မွ ရပ္ဆြဲထားေသာ္လ သ္း
စီးပားေရးအိုပ္စိုိ႔၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး အျ စ္ရွေနသူမသ္သူမဆို သိုိမ

အေျနအႈ း အေျ ပ င္းအလညးိည့လ်င္

ိုတ္ ကိုိုမုဏ်

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္ႈံသိုိ

အတတင္းေျးးမမးအတတက္

အေျၾက င္းၾက းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ ကန္၍

ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္မ် းးယူသည့္ ကစၥးပ္တတင္ Brambles

အလိုိုပ္းက္ စ္းက္အတတင္းတတင္ မည္သည့္ အေျပးအယူ

ဥကၠဌ (သို႔မဟိုတ္ ်ကၠ ုမ မအ းလပ္သည့္ အိတတတင္
တတည က္်ကၠုံ သိုိမ
(ိ

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ အေျပးအယူ

်ကၠု အတတက္ ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္မ် း းယူသည့္
ကစၥးပ္တတင္ တတည က္်ကၠု သိုိမ

ပစလိုိုပ္သတ းးန္ ညက္လက္ ည နးညည စ္ပတက ညက္လက္ကန္၍

ိုတ္

အလိုိုပ္အမႈေျည င္အး းိ်စပ္ံ သိုိမမ
(ဂ

ေျည င္းတက္မႈမ မ ပစလိုိုပ္ိည့သည့္အ ပင္

ိုတ္ အလိုိုပ္ အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္ ံ

ေျလ် က္လ ေျလ် က္ႈ းမႈမ် း ပစလိုိုပ္းန္ လိုအပ္ေျပမည္ံ

ိုတ္

င့္

အ ိ းေျသ ဝန္ႈမ္းမ် းမန္သမ်အတတက္
ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္မ် း းယူသည့္ ကစၥးပ္တတင္မူ ကိုို မုဏ်
အတတင္းေျးးမမးက္ဆံျပဳမူသည္။ ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္အ း

(င) ႈိုိေျန က္ အေျပးအယူ ေျည င္းတကမႈမ် း မ ပစလိုိုပ္မ်တတင္
ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္ေျသ အတမ္း အေျစ င္းမိံသည့္

ေျပးအပ္ ိင္းမတိုင္မ်တတင္ ကိုိုမုဏ်အတတင္းေျးးမမး အေျန င့္
်ကၠု သိုိမ

ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတင္း အိ်က္အလက္မ် းအ း

ိုတ္ အ ိ းေျသ ဒတးိုက္တ ႈံမ

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူမ လယ္ဝယ္တတင္ ပိုင္ညိုင္လ ိည့လ်င္

ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္အ း း ေျ တးယူမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အညိုပတ ပိုိုဂၢစလ္အေျန င့္ မည္သိုိပင္ ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္မ် း
းးႈ းေျသ ္ င း အညိုပတ အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈအ း

ဤတ ဝန္ဝတၱး းအ း

ေျည င္းတက္ ိင္း မ ပစးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

အိ်န္ င့္အမ် လည္ပတ္ေျည င္းတက္လ်က္း
းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

မမအ း အေျပးအယူ
သံသယ စ္ပတ းမႈအ း ေျး င္း းးန္ အလိုိင တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူအေျန င္
င့္ မည္သည့္ ိ််း မင့္မႈမ် းကိုမညို က်
က်င့္သံိုးေျည င္းတက္ ိင္းမတိုင္မ်တတင္ ဤေျႈ က္ိံိတင့ ္ ပစိ်က္ညိုင္း လို
လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈအ း လိုက္န းမည္

မ ပစလိုိုပ္းန္ ေျ ပ ၾက းိည့းသည့္ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္း ိံးေျသ ပို
ပိုိုဂၢစလ္သည္ ဤအိ်က္လက္အ း အ ိ းသူမ် းႈံသိုိ
ညက္သတယ္ ေျည င္းတက္ ိင္းမ်စးမ ပစးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၃.၂

တ း မစ္ႈ းေျသ က လမ် းအတတငး္ ကို
ကိုန
ို သ
္ ယ
တ ေျ
္ း င္းဝယ္မည
ႈ င
ို း
္

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္သည္ (ိ််း မင့္မႈတစ္ိိုိိုအ း က်င့္သံိုး ေျည
ေျည င္းတက္ ိင္း အပတအူင္ Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းအ း အေျ

ေျႈ က္ိိ
ံ င
တ ့ ္ ပစိ်က္မ် း

အေျပးအယူ ေျည င္းတက္မႈ ပစလိုိုပ္ ိင္း မးးေျပံ ဤစ ပိုဒ္ ၃.၁ ေျအ က္တတင္ လို
လိုအပ္ေျသ ေျႈ က္ိံ အတည္ ပစိ်က္အ း ေျးးသ းႈ းသည့္ (အ
(အ်းေျမးလ္ အပတအူင္ သက္ေျသ အေျ
အေျႈ က္ အႈ း င့္းးေျသ အိ်န္အႈ စ္သ ည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles

အကယ္ကန္၍-

အေျန င့္ မည္သ ည့္ အေျၾက င္း ပိ်က္မ် းမ မေျပးဘည ့တစ္််းတည္း
ညံိုး တ္ိ်က္ င့္ ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္မ် း ေျပး ိုင္သည္ံ သိုိမ
ငင္းညို ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း

ိုတ္

(က

စ ပိုဒ္ ၃.၃ တတင္ သတ္မတ္ႈ းသည့္ အတိုင္းံ
တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံႈ းးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းသည္

အ မိံမ် းတတင္စ်မံ ေျည င္းတက္မႈအ း ေျတ င္းညို ိင္းကို

ပင္းႈန္ေျသ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အိက္အိညအတတင္း
ေျး က္းေျနိည့လ်င္ံ သိမ
ို မ

ိုတ္ စ ပိုဒ္ ၃.၄ အး အ

အ ိ းေျသ ိတင္းိ်က္ အေျ ိအေျနမ် း းေျနိည့လ်င္ င့္
(ိ

ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္ေျသ အတမ္း အေျစ င္းမိံသည့္
ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတင္းအိ်က္အလက္မ် း မန္သမ်အ း
လက္ဝယ္ ပိုင္ညိုင္ႈ း ိင္း မးေျၾက င္း
တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္မ စိုးးမ္စတ
ႈိုိုတ္ ပန္ေျ ပ ၾက းိည့လ်င္ံ
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စ ပိုဒ္ ၃.၁ အး အိတင့္အ ဏ းးႈ းေျသ သက္ညိုင္း

(ိ

ပိုိုဂၢစလ္သည္ ့ု႔၏ ညံို း တ္ိ်က္ င့္ံ စ ပိုဒ္ ၃.၁ ေျအ က္တတင္

Brambles ်ကၠ ု သိုိမ

ိုတ္ (်ကၠ ုမ ပတူင္ပတ္သက္ ိင္းမးလ်င္

အလိုိုပ္အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္မ

ေျပးႈ းေျသ ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစမႈ င့္ တူည်သ ည့္

ိတင္းိ်က္ စ္သည္

အေျ ိအေျနမ် းအး ံ တ း မစ္ႈ းေျသ က လတစ္ိိုအတတင္း

အေျ ိအေျနမ် းးေျနိည့လ်င္က္ဆံျပဳမူသည္။

ို ယူညသည့္ အ ိ းေျသ

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္အ း အေျပးအယူ
ေျည င္းတက္မႈ ပစးန္ ေျႈ က္ိံ ိတင့ ္ ပစိ်က္ေျပးိည့လ်င္က္ဆံျပဳမူသည္။

အေျပးအယူ ပစးန္ ေျႈ က္ိံိတင့ ္ ပစိ်က္အ း း ေျ တလ်က္းသည့္ တ ဝန္ေျပးအပ္
္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္သည္ ့တိုိအေျန င့္

၄က္ဆံျပဳမူသည္။ အေျပးအယူေျည င္းက
တ မ
္ မ
ႈ ် းသ
သတေျပးအေျၾက င္းၾက းိ်က္

ပင္းႈန္ေျသ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အိက္အိညအတတင္း
ေျး က္းေျနေျၾက င္းံ သိုိမ

ိုတ္ ့တိုို႔၏ အေျ ိအေျနမ် းသည္

၄.၁

ိတင္းိ်က္ စ္ေျန ပ်းံ အညိုပတ အညို ပစႈ းေျသ ေျး င္းိ်မႈ
သိုိမ

ိုတ္ Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းအ း

ေျး င္းဝယ္မႈသည္သ လ်င္ တစ္ိိုတည္းေျသ းး ိုင္သည့္

ဒတးိုက္တ မ် းအေျန င့္ မမတိုို႔၏ Brambles

က်စးေျၾက င္းသင့္ေျလ် ္ေျသ

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းမ အက်စးစ်းပတ းမ် းတတင္ သိုိမ

ေျည င္းတက္ိ်က္အစ်အစ်္ စ္ေျၾက င္း ံ စ ပိုဒ္ ၃.၁ အးံ
သက္ညိုင္း အိတင့္အ ဏ ပိုင္ ပိုိုဂၢစလ္(မ် း ႈံသိုိ

စ းင္း ပစစိုႈ းသည့္ ့တိုိ ု႔၏ ညက္သတယ္ပိုဂၢစလ္မ် း တစ္စံိုတစ္း ု႔၏ အက်

န းဝင္လက္ိံေျစးန္ ေျည င္းတက္းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

က်စးစ်းပတ းတတင္ ေျ ပ င္းလညမႈ တစ္စံိုတစ္း

အညိုပတေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္မန္သမ်အ း ႀကစတင္ လက္ိံးးႈ း
းးမည္

ိုတ္ အႈ

အႈက္ စ ပိုဒ္ ၂.၁(င တတင္
စ္ေျပေ ပ်းေျန က္ အလိုိုပ္း က

းက္ စ္ းက္အတတင္း ကိုိုမုဏ် အတတင္းေျးးမမးႈံသိုိ အေျၾက င္းၾက း အသ
အသေျပးးန္ လိုအပ္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ အ စ္အပ်က္တစ္ိို

စ္ပ်က္ ပ်းေျန က္မ ေျပးကန္၍ မးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။
ဤအ ိင္းအး သည္ Brambles အ း
သတေျပးအေျၾက င္းၾက းိ်က္ကို လက္ိံးး ပ်းေျန က္ံ အလ

၃.၃

အလိုိုပ္းက္ အညံို းသတ္တတင္

စ္ေျပေးမည္ စ္ေျသ

အက်စးစ်းပတ းတတင္ ေျ ပ င္းလညမႈအ း ASX သိုိ အေျၾက င္းၾက း ိုင္းန္
အိတင့္ကိုေျပးသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
အကယ္ကန္၍ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူတစ္််းႈံတတင္ Brambles
လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းအ း ေျး င္းိ် ိင္း င့္ မ

ိုတ္ပတက

အ းလံို းေျသ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူ အ ိ း ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ Brambles

ေျက်နပ္ေျည င္းတက္ ိုင္ ိင္း မးသည့္ အေျးးေျပေ ေျငတေျၾကးညိုင္း

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းတတင္ အေျပးအယူ

ကတကဝတ္ႈ းးမႈတစ္ိိုးေျနိည့လ်င့္ အညိုပတ

ေျည င္းတက္ ိင္း မန္သမ်အ း အညိုပတ အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈ သက္ ေျး က္မႈ

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူသည္ ပင္းႈန္ေျသ ေျငတေျၾကးညိုင္း
အိက္အိည အတတင္းသိုိ ေျး က္းသတ းမည္ စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ်ပမ ညိုးလ်င္
ႈိုသိုိေျသ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းု႔၏ အိတန္ေျပးေျည င္းန္ တ ဝန္သည္
အညိုပတပိုဂၢစလ္မ မမတ ဝန္အ း

ိုတ္ပတက ပင္းႈန္ေျသ

သက္ညိုင္း သတေျပးအေျၾက င္းၾက းိ်က္

ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အိက္အိည အတတင္းသိုိ ပံိုမန္အ း င့္
ေျး က္းမည္မ

ေျလ် က္လ ေျ

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

င္မ် းု႔၏ မတမမ် းအ း ကိုိုမုဏ်

အတတင္းေျးးမမးႈံမ းယူ ိုင္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

၃.၄

၄.၂

ေျအ က္ပတအေျ ိအေျနမ် းးိည့လ်င္ ိတင္းိ်က္ အေျ ိအေျနမ် း း ိုင္ေျပမည္(က

အလိုိုပ္းက္ ငတးးက္အတတင္း ကိုိုမု ဏ် အတတင္ းေျးးမမးႈံသိုိ အေျၾက င္းၾက းးန္ လ
လိုအပ္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ည့္ည ည္းေျည င္းတက္းန္

အ ိ းေျသ နည္းလမ္းမ် း မးိည့ ိင္း မ

မႈးသည့္ အ

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူတစ္််းအ း
တး းးံိုးမန္ိၾက းိ်က္အး လို အပ္ိည့လ်င္ံ သိုိမ

ိုတ္ တး းးံိုး ႈို

ႈိုိုတ္ ပန္ေျည င္းတက္မႈမ် းးိည့လ်င္ (်ပမ စစ္မန္ေျသ မသ းစိုညိုင္း
ံ သိုိမ

အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈညိုင္း သတေျပး အေျ
အေျၾက င္းၾက းိ်က္မ် းအ း ေျးးသ း ပ်း (အ်းေျမးလ္ င့္ အပ
အပတအူင္ ကိုမု ဏ် အတတင္ းေျးးမမးႈံသိုိ ေျပးပိုိးမည္ စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျ း င္းေျည င္းတက္မႈညိုင္း ကစၥးပ္တစ္ိိုတတင္

ိုတ္ Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းအ း လ

လညေျ ပ င္းးန္ သိုိမ

စ ပိုဒ္ ၄.၁ အး ေျပးႈ းေျသ အေျ

ိုတ္ ေျး င္းိ်းန္ အ

အ ိ း အိ်စအေျသ အေျးးႀက်းသည့္ ်ပေျဒေျးးး သိုိမ
စည္းမ််္းညိုင္း လိုအပ္ိ်က္မ် းးိည့လ်င္ံ သိုိမ

ိုတ္

၅က္ဆံျပဳမူသည္။ အတတငး္ လူ သတင္းေျပးညသ
ို ည္မ အဘယ္နည္းက္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ စ

၅.၁

အတတငး္ လူ သတင္းေျပးညိုင္း အ း တ း မစ္ိ်က္

အက်ယ္ိ်ညအ ေျ ပ းမည္ညိုလ်င္ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းသည္
ေျအ က္ေျ
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္ ပပတတိုိအ း ေျည င္းတက္ိည့လ်င္ အတတင္းလူ

သတင္းေျပးမႈအတတက္ အ ပစ္းေျက င္း း ိုင္ေျပသည္-
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(က)

အညိုပတ ပိုိုဂၢစလ္ႈံတတင္ “အတတင္း သတင္း အိ်က္အလက္မ် း” လက္ဝယ္

•

ASX သိုိ ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င မႈ ပစိည့သင့္သည္ံ သိုိမ

းင္း ်း မစပ္ ံသူမ် းု႔၏ အ းံိုစူးစိုက္မႈအ းံ းးေျပမည္

ညိုလိုသည္မ ေျယဘိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္ေျသ ံ ႈို
ႈိုိ ပင္ အကယ္ကန္၍ ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ းး ိုင္ိည့လ်င္လည္း ကို
ကိုိုမုဏ်ု႔၏ လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းု႔၏ ေျစ်း ႈန္း သိုိမ

•

းင္း ်း မစပ္ ံသူမ် းု႔၏ းင္း ်း မစပ္ ံမႈညိုင္း ညံ
ညံိုး တ္ိ်က္တစ္ိို အေျပေ လမ္းမိုိည့လ်င္ံ သ
ိုတ္

လမ္းမိုး ိုင္ေျ ိးိည့လ်င္ အညိုပတ သတင္းအိ်က္အလက္အ း းိုိုပ္ ဒပဝတစ
ညိုင္း သက္ေျး က္မႈး ိုင္ေျ ိ းေျၾက င္း သတ္မတ္ေျပသည္ံ ည
ညိုလိုသည္မ ့သည္ “ေျစ်း ႈန္း အတမ္း အေျစ င္းမိံေျသ ”
အိ်က္အလက္မ် း စ္သ ည္ံ ႈိုိ ပင္

ိုတ ေျက က္ိ်က္ညႈ
တည
းသည့္

ိုတ္ယူ တ္ေျတ က္မႈမ် းံ အညံိုးသတ္ေျည င္းတက္မႈမ် း
သိုိမ

သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအ း ညိုလို ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ ကန္၍ သတ
ပံိုမန္အ း င့္ းင

ိုတ္ပတက အႈက္ပတ အိ်က္ စ္ိ်က္တတင္

ပစလိုိုပ္ႈ းသည့္ သိုိမ

သက္ေျး က္မႈမ် း း ိုင္ေျ ိးသည့္ သတ
သတင္းအိ်က္အလက္ တစ္ိိုသည္ လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းတတင္ ပံ

သိုိမ

ညန္းညိုႈ းေျသ သတင္း အိ်က္အလက္မ် းမ

ိုတ္ အ

အ ိုး အိ အေျပေတတင္ းိုိုပ္ ဒပဝတစညိုင္း

သိုိမ

ိုတ္ပတက

ေျငတစိုလက္မတ္မ် းတတင္ ပံိုမန္ းင္း ်း မစပ္ ံမႈ ပစသည့္

ပိုင္ညိုင္းႈ းလ်င္ -

ို္တ ၾက းဝင္ ေျည င္းတက္မႈမ် း ပတဝင္သင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၅.၂

ပစ္ဒဏ္မ် း

အတတင္းလူ သ
သတင္းေျပး ိင္းသည္ ပစ္မႈေျ မ က္ေျသ ိ်စးေျ

က္မႈတစ္

စ္ိို စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
အတတင္းလူ သ
သတင္းေျပး ိင္းညိုင္း တ း မစ္ိ်က္အ း ိ်
ိ်စးေျ

က္မႈအတတက္ ပစ္မႈညိုင္း ပစ္ဒဏ္မ် းတတင္

( )

အညိုပတ ပိုိုဂၢစလ္သည္-

ေျအ က္ေျ

(၁)

ကိုိုမုဏ်အတတင္း ေျငတစိုလက္မတ္မ် းအ း

(က

တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်အတတ က္ - $765,000 အႈးေျသ

(ိ

ကိုမုဏ်တစ္ိို အတတက္ - $7,650,000 အႈးေျသ

ဒဏ္ေျၾကး င့္ ငတး စ္ၾက အႈ ေျႈ င္ဒ ဏ္ံ င့္

ကိုင္တတယ္ ိင္း
(၂)

အ ိ း တစ္စံိုတစ္််းအ း ကိုိုမုဏ်း

ဒဏ္ေျၾကးက္ဆံျပဳမူသည္။

ေျငတစိုလက္မတ္မ် း ကိုင္တတယ္းန္
တိုက္တတန္းအ းေျပးသည္ံ သိုိမ

ိုတ္

ေျည င္းတက္ေျစသည္ံ
(၃)

အညိုပတ သတင္းအိ်က္ အလက္မ် းအ း
အ ိ းေျသ ပိုိုဂၢစလ္ႈံသိုိ တိုက္းိုက္ စ္ေျစံ
သတယ္ဝိုက္ကန္၍ စ္ေျစ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ိည့ ပ်းံ
ညက္သတယ္ ေျည င္းတက္သူမလည္း အညိုပတ
လက္ိံးးသူသည္ ေျငတစိုလက္မတ္မ် း
ကိုင္တတယ္ ို္င္ေျ ိးသည္ံ သိုိမ

ိုတ္ ကိုိုမုဏ်ု႔၏

ေျငတစိုလက္မတ္ ကိုင္တတယ္မႈကို
အ ိ းတစ္စံိုတစ္််းအ း
ေျည င္းတက္ိိုင္းေျစ ိုင္ေျ ိးသည္ကို သးသည္ံ
သိုိမ

္ ပပတတိုိ ပတဝင္ေျပသည-္

ိုတ္ သးႈ းိည့သည္

(“ေျဘ က္ညူးေျပး ိင္း”)က္ဆံျပဳမူသည္။

သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအ း ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ းး ိုင္ ိင
ိင္းအ စ္ အးည္အိ်င္း ပည့္မ်ေျစးန္အတတက္

ဤမူဝါဒု႔၏ လက္းေျနိစတည အး ဤ ပစ္ဒဏ္မ် းသည္ အိ်န္ င့္အမ်
ေျ ပ င္းလည ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အတတင္ းလူ သတင္းေျပးံ ႈိုိ ပင္
်ပေျဒိ်စးေျ

က္မႈတတင္ ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသည့္ အ ိ းေျသ

ပိုိုဂၢစလ္မ် း မန္သမ်သည္ းလဒ္ႈတက္ေျပေလ ေျသ ညံိုးးံႈးမႈမ် း
မန္သမ်အတတက္ အ ပင္လူႈံသိုိ ေျလ် ္ေျၾကးေျပးေျည င္းန္လည္း
တ ဝန္ းေျက င္းးမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ႈိုိ ပင္ ၾသစေျၾတးလ်
ေျငတစိုလက္မတ္မ် း င့္ င့္ းင္း ်း မစပ္ ံမႈမ် း ေျက ္မးင္မလည္း
အတတင္းလူ သတင္းေျပးအ း တး းမမႈ ပစ္ဒဏ္မ် းအတိုင္း
ေျည င္းတက္ေျက င္း ေျည င္းတက္မည္ စ္သ ည့္ အ ပင္ံ
သက္ညိုင္ပတက အတတင္းလူ သတင္းေျပးအ း
အ အတည အစည္းတစ္ိိုအ း စ်မံိန္ိိေျ
တည ည င္းတက္ ိင္းမ

စတ္ိ်းန္

တး းးံိုး မန္ိၾက းိ်က္ကို ေျည င္းတက္ေျက င္း ေျည င္းတက္ေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၅.၃

အတမ္းအေျစ င္းမိံသည့္ ေျစ်း န
ႈ း္ ညင
ို း
္

သတင္းအိ်က္အလက္မ် းု႔၏ ်ပမ မ် း

ည့္ညည္းေျည င္းတက္းန္ လိုအပ္ေျသ စည
စည္းမ််္းအိ်က္ အလက္မ် း င့္အ ည် အေျသးစတ္ အ ပုတယ္ တင့္ညိုိ်က္မ် း း
းေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ်ပေျဒအး တ ဝန္းမႈအ း
ညံိုး တ္ေျည င္းတက္း တတင္ အေျသးစတ္ အ ပုတယ္ တင့္ညိုိ်က္မ် းသည္ အ
အေျးးႀက်းလ်က္းစ်္ တစ္ က္တတင္လည္း
ပတဝင္ေျသ အေျႈတေျႈတ စ
စည္းမ််္းမ် းအ း ေျယဘိုယ်အ း င့္ သတ
သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအတတက္ းး ိုင္းန္
ေျအ က္ပတတိုိးသင့္ေျပသည္•

အညင္သင့္ ေျလ့လ ေျည င္းတက္မႈ ပစ ိုင္ေျသ ကစၥးပ္မ် း
ပတဝင္သင့္သည္ံ သိုိမ

ိုတ္

အႈက္တတင္
းင္းလင္းေျ

္ ပႈ းသည့္ တ း မစ္ိ်က္အ း သးိုိုပ္ေျ

အလိုိင ေျအ က္ေျ

္ ပသးန္ အလ

္ ပပတတိုိသည္ သတင္း အိ်က္အလက္မ် းအ း အမ

အမ် းလူႈိုသးေျစးန္
ပစလိုိုပ္ိည့ပတက ေျစ်း ႈန္း အတမ္းအေျစ င္းမိံသ ည့္
သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအ စ္ သတ္မတ္ေျက င္း
သတ္မတ္ိံး ိုင္ေျသ
(က

သိုိမ
(ိ

စ္ ိုင္ေျ ိ ်ပမ မ် း

စ္သည-္

Brambles အေျန င ပိုင္ညိုင္မႈမ် းအ း အ က ဝယ္ယူးန္
ိုတ စတန္ိလတ္းန္ စ်္းစ းေျန ိင္းံ

Brambles အ း အ က ်ပေျဒအး အေျးးယူိံးေျနသည့္
ိမ္းေျ ိ က္မႈံ

(ဂ

Brambles ု႔၏ အမန္တကယ္ သိုိမ

ိုတ္ ေျမ် ္မန္းႈ းသည့္

ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း အေျ ိအေျန သိုိမ

ိုတ္

စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းညိုင္း ေျည င္းတက္ိ်က္တတင္
အေျ ပ င္းအလညးမႈမ် းံ
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(ဃ) သသ ႈင္း းသည့္ အသစ္ေျသ စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္း တံအ

Brambles ဝန္ႈမ္းမ် း သိုိမ

စးေျည င္းတက္မႈံ

ိုတ္ ဝန္ႈမ္းမ် း အစိုိုးယ္ယ

င့္

ေျးတးိ်ယ္ ိုင္မႈ အစ်အစ်္မ် းလက္ေျအ က္တတင္ ပစလိုိုပ္ေျသ ့ု႔၏

(င) အ ကက်သည့္ စ ိ်စပ္ိ်စပ္ညိုမႈ တစ္ိို သိမ
ို
ိတင့္ ပစိ်က္တစ္ိိုအ း းး ိုင္ေျ ိး ိင္းံ သိမ
ို

ိုတ အစိုးး

သက္ညိုင္း ကိုယ္ႈည္ ပူးေျပတင္းေျည င္းတက္မႈမန္သမ်တိုို႔၏

ိုတ္

Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းက္ဆံျပဳမူသည္။

ညံိုးးံႈး ိုင္ေျ ိး ိင္းံ
(စ) အညို ပစႈ းသည့္ အစိုို အ မတ္အေျပေ ိတေျ
ည ဝေျည င္းတက္မႈံ
သိုိမ

ညိုလိုသည္မ အတတင္းလူ သတင္းေျပးညိုင္း တ း မစ္ိ်က္ (ဂ

ိုတ္ ိတေျ
ည ဝေျည င္းတက္မႈညိုင္း မူဝါဒ ေျ ပ င္းလညမႈမ် းံ

(ဂးနိ္ေျပးအပ္မႈမ် း သိုိမ

ိုတ္ ညိုိ််း မင့္မႈညိုင္း ပစက်င့္မႈမ် း အပတအူင္

(ဆ) အညို ပစႈ းသည့္ အသစ္ေျသ အစိုိုးယ္ယ ကစၥးပ္မ် းံ

Brambles ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ အစိုိုးယ္ယ

(္) ဒတးိုက္တ ဘိုိုတ္ အ တအည ဝင္မ် း သိုိမ

မန္သမ်ု႔၏ လက္ေျအ က္း မည္သ ည့္ဝန္ႈမ္းမညိုု႔၏ Brambles

ိုတ္ အ ိ းေျသ

အႈက္တန္း စ်န်ယ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈအပိုင္းတတင္

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် း းယူပိုင္ညိုင္မႈသိုိမူ သက္ေျး က္မႈမးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ သ

သသ ႈင္း းသည့္ ေျ ပ င္းလညမႈမ် းံ
(ဈ
(ည

ပံိုမန္ စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈ သိုိမ
်ပေျဒအ း ိ်စးေျ

င့္ ေျးတးိ်ယ္ ိုင္မႈ အစ်အစ်္မ် း မ

သိုိေျသ ္လည္း အတတင္းလူ သတင္ းေျပးညိုင္း တ း မစ္ိ်က္သည္ အညိုပတ

ိုတ စ းင္းစစ္ံ သိုိမမ

ိုတ္

ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ အ

က္မႈတစ္ိိုက္ဆံျပဳမူသည္။

အစိုိုးယ္ယ
သိုိမ

ိုတ္ ေျးတးိ်ယ္ ိုင္ေျသ အစ်အစ်္မ် း လက္ေျ အ က္တတင္ းယူ ိုင္ေျသ

Brambles ု႔၏

၅.၄

းယ္ယ မ် းအ း အညိုပတ ဝန္ႈမ္းမ် းမ အက်စးညက္

ပင္ပပိုဂ
ို စလ္
ၢ အ

ညက္လက္ကန္၍ ေျး င္းဝယ္မႈမန္သမ်သိုိမူ ၾသစေျၾတးလ်တတင္

အ ိအ
တည စည္းမ် း င့္ အေျပးအယ

သက္ေျး က္မႈ းမည္

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အယူေျည င္းက
တ ္ ိင္း
အတတင္းလူ သတင္းေျပးညိုင္း တ း မစ္ိ်က္ သက္ေျး က္မႈးသည္ စ္ေျစံ မး
မးသည္ စ္ေျစ မည္သည့္ Brambles

လူတစ္််းသည္ ေျငတစိုလက္မတ္မ် း အေျပးအယူ

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် း မညိုအေျပေ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသူမ ညို

ေျည င္းတက္ ိင္းကို လက္ေျတတအ အမန္တ ကယ္ မ ပစလိုိုပ္ေျသ ္ င း

ညိုိုိ််း မင့္မႈ ပစက်င့္မူမန္သမ်အတတက္ ဤမူဝါဒေျပေလစ် အး ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္ လို

Brambles ေျငတစိုလက္မတ္မ် း င့္ပတ္သက္ ပ်း အတတင္း

ိုအပ္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

သတင္းေျပးေျည င္းတက္ ိင္းအတတက္ အ ပစ္းညည စ္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
တ း မစ္ိ်က္အ း ေျအ က္ေျ

္ ပပတအေျ ိအေျနမ် းအႈ

တိုးိ်ညအႈ းသည္(a)

၆

မသ းစဝင္မ် းံ မသ းစို လူယံိုမ် း င့္ မသ းစို ကိုိုမုဏ်မ် း
အစးသည္တိုိ ကညသိုိေျသ တ ဝန္လည အပ္ႈ းသူမ် းံ

လံို ိံစေျးးညင
ို း
္ အ မိံမ် းအ း အေျ

ေျအးဂ်င့္ကိုယ္စ းလယ္မ် း သိုိမ

အေျပးအယူ ပစ ိင္း

ိုတ္ အ ိ းေျသ

တတည က္ေျည င္းတက္သူမ် းမ တစ္ညင့္ အေျပးအယူ ပစ ိင္းံ င့္
(b)

အ ိ းေျသ ကိုမ
ို ုဏမ
် ် းု႔၏

ပင္ပ ပိုိုဂၢစလ္ အ တအ
ည စည္း အ း အေျပးအယူ ပစးန္
ေျသတးေျည င္ ိင္း သိုိမ

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္တစ္််းသည္ ့ႈ

ိုတ္ တိုက္တတန္း ိင္း

့ႈံ၌ အညိုပတ အ အတည အစည္း င့္ပတ္သက္ေျသ အတမ္း အေျစ င္းမိံသည့္ံ

အစးသည္တိုိ အပတအဝင္ Brambles လံို ိံစေျးးညိုင္း

ေျယဘိုိုယ်အ း င့္ မးး ိုင္ေျသ ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတင္းအိ်က္အလက္မ်

အ မိံမ် းတတင္ ပင္ပ ပိုိုဂၢစလ္အ း

မ် း းေျနသည့္အိတတတင္ အ ိ း မည္သ ည့္ ကို

အေျပးအယူေျည င္းတက္ေျစ ိင္းက္ဆံျပဳမူသည္။

ကိုိုမုဏ် သိုိမ

ိုတ္ အ အတည အစည္းမညိုု႔၏ လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းအ း အေျ

အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈကို မ ပစးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles း မမတိုို႔၏ း ႈူး အေျနအႈ း
းလဒ္အ စ္ တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးသည့္ ပိုိုဂၢစလ္ု႔၏ ပ

၅.၅

ပိုင္ညိုင္မႈအတတင္း ေျး က္းလ သည့္ အ ိ း ကို

မည္သိပ
ို င္ စ္ေျစ းးႈ းသည့္

ကိုိုမုဏ် သိုိမ

ိုတ္ အ အတည အစည္း င့္ပတ္သက္ေျသ သတ

သတင္းအိ်က္အလက္မ် း (်ပမ Brambles မ အ ိ းေျသ အ

့္ သတင္းအိ်က္အလက္မ် း

အ အတည အစည္း သိုိမ

ိုတ္ ကိုိုမုဏ် င့္ းိုိုပ္ ဒပဝတစညိုင္း စ ိ်စပ္ သိမ
ို

လညေျ ပ င္းမႈတစ္ိို အ းည ႈင္းေျည င္းတက္သည့္ အိတ ံ သိုိမမ
လူတစ္််းသည္ သတင္း အိ်က္အလက္မ် း မည္သိုိးးသည္ံ သိုိမ

ိုတ္ မ

မည္သည့္ေျနး မးးသည္ ညိုေျသ ကစၥးပ္မ် းသည္ အေျးးမႀက်းေျပ - အတတင္း သ

ိ းေျသ နည္းလမ္းတစ္ိိုိို င့္ (်
(်ပမ ကိုယ္ပိုင္ ကတန္ယက္တစ္ိိုအ း င့္ ေျး က္းလ သည့္ သတ

သတင္းအိ်က္အလက္မ် းတတင္ ပတဝင္းန္ Brambles ႈံမ းယူ ိုိးန္ မလိုအပ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

သတင္းအိ်က္အလက္မ် း စ္မ်စးစလံိုးေျပေသိုိ

၅.၆

၇က္ဆံျပဳမူသည္။

ူန္ႈမ္း အစိုးယ္ယ စ်မိ
ံ ်က္

အတတင္း သတင္းေျပးညိုင္း တ း မစ္ိ်က္သည္
ေျအ က္ေျ

္ ပပတတိုိသိုိ သက္ေျး က္မႈ မးေျပ-

(က) ေျလ် က္လ ေျလ် က္ႈ းမႈမ် းံ င့္
( ) ဤေျလ် က္လ ေျလ် က္ႈ းမႈမ် းအး းယူပိုင္ညိုင္မႈမ် းံ
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ိုတ္

ိုတ္ အ ိ

ဤတ း မစ္ိ်က္သည္ သက္ေျး က္မႈးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အ ပုတယ္ ပန္ညမ
ို ႈ

ASX ညိုသည္မ ၾသစေျၾတးလ် ေျငတစိုလက္မတ္မ် း လယ္ေျည င္းတက္ မႈ
(Australian Securities Exchange) ကို ညိုလို ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ညိုိ််း မင့္မႈမ် း ညိုသည္မ Brambles ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ အစိုိုးယ္ယ

လညေျ ပ င္း ေျ ပ င္းလညမမႈ ် း ညိုသည္မ ကိုိုန္သတယ္ လယ္မႈညိုင္း

သိုိမ

ေျးတးိ်ယ္မႈမ် း သိုိမ

ိုတ္ ေျးတးိ်ယ္မႈ အစ်အစ်္ တစ္ိိုိိုအး တစ္ိ်န္မ

ိုတ္

ိုတ္ တတယပတတ်အ အတည မ် းမ

တစ္ိ်န္တတင္ ိ်ေျပးသည့္ ေျးတးိ်ယ္မႈမ် းံ ေျည င္းတက္ိ်က္

ေျပးအပ္ႈ းသည့္ ေျးတးိ်ယ္မႈမ် း အစးသည္တိုိ အပတအဝင္

အစိုိုးယ္ယ ိ််း မင့္မႈမ် း င့္ ေျည င္းတက္ိ်က္

လံို ိံစေျးးညိုင္း အ မိံမ် းု႔၏ ကိုိုန္ေျစ်း ႈန္း ေျးတအလ် းမႈအေျပေ

းယ္ယ အိတင့္ အေျးးမ် း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အေျ ိိံ ပ်း ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း ပန္လည္ေျပးအပ္မႈတစ္ိိုအ း
ေျႈ က္ပံ့ေျပးေျသ ေျငတေျၾကးပင္းညိုင္း ႈိုိုတ္ကိုန္မ် းကို
ညိုလို ိင္း စ္သည္ံ ႈိုိ ပင္ အညိုပတ ေျစ်း ႈန္း ေျးတအလ် းမႈမ် း င့္

ဘိုတ
ို အ
္
အတည ညိုသည္မ Brambles ု႔၏ ဒတးိုက္တ မ် း

ညက္ တယ္မႈမ် းးေျသ အ ၱး ယ္

ပတဝင္ေျသ ဘိုိုတ္အ တအည အ း ညိုလို ိင္း စ္သညက္ဆံျပဳမူသည္။

စ္ ိုင္ေျ ိမ် းသ ႈေျတတအ မႈကို

ကန္ိသတ္ ိင္းအေျပေ သက္ေျး က္မႈးသည့္ ( လယ္မႈမ် းံ င းးမ္းံသံိုးစတမ
ည ႈအ
အ မင့္ညံိုး ကနိ္သတ္ိ်က္မ် း င့္ ေျက ္လ မ် းံ သို ိမ

Brambles ညိုသည္မ Brambles လမတက္ အ း

အပတအူင္ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း ႈိုတ္ကိုန္မ် းလည္း ပတဝင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ညိုလို ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် း

အညံိုးသတ္ ပ တ္သည့္က လ ညိုသည္မ သက္ညိုင္း

င့္ပတ္သက္သည့္ အ ပုတယ္ တင့္ညိုိ်က္အ း စ ပိုဒ္ ၂.၁ တတင္ ေျ

ေျငတေျၾကးပိုင္း ညိုင္း အစ်းင္ိံ ပစ ိင္း က လ အညံိုးသတ္မတိုင္မ်
ိိုို စ္းက္ေျနိေျ မ က္မ စတင္ ပ်း စ္ဝက္ သိမ
ို

ိုတ္ စ္စ်္

္ ပႈ း ပ်း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ဒတးိုက္တ မ် း ညိုသည္မ ဘိုိုတ္အ အတည ဝင္မ် းအ း ညိုလို ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

းလဒ္မ် းအ း ပမ ဏ ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င ိ်က္ ပစ ပ်းေျန က္
ပႈမေျနိးက္ အညံိုး အႈ က လအတတင္းအ း ညိုလို ိင္း စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
(ညိုလိုသည္မ ဒ်္င္ဘ လ ၂၄ းက္ေျနိမ ေျ ေျ

ိုတ္ အ ိ းေျသ း

းပ္မိုးေျနသည့္ စ်စ်္ေျည င္းတက္မႈမ် း အပ

အလိုပအ
္ မမေဆာင္ဒအရက
ို တ
္ ာ ဆိုသသ္မွာ Brambles ိ႔၏ အိုပ္ ််ပ္ေရး သို့္မဟိုတ္

္ဝါး်

စီမံ န့္္ ေ
ြဲ ရးဆိုင္ရာကစစရပ္မ်ားတင္ အိုပ္ ််ပ္ေရးနွင့္ပ
္ တ္သက္ေသာ

လလယ္ိန္ိတတင္ စ္ဝက္းလဒ္မ် းအ း

လိုပ္ေဆာင္ ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရက္သသ့္္ပိုနပ်လ္ျ စ္သသ္။

ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င မႈ ပစ ပ်းသည့္ေျနိအႈံ င့္ ္တန္လ ၂၃ းက္ေျနိမ
ၾသဂိုိုတ္လ လလယ္ိန္ိတတင္ တစ္ စ္စ အ ပည့္ းလဒ္မ် းအ း

စီးပားေရးအိုပစ
္ ို ဆိုသသ္မွာ Brambles နွင့္္ ၄င္းနွင့္္ပတ္သက္ေသာအ ႔ြဲ အစသ္ းမ်ား

ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င မႈ ပစ ပ်းသည့္ေျနိအႈ က္ဆံျပဳမူသည္။

ပူးေပအင္းေဆာင္ရက္ျ င္းကို ဆိုလိုသသ္။

အေျပးအယူ သိမို

တ
ို ္ အေျပးအယူေျည င္းက
တ ္ ိင္း ညိုသည္မ

ေျငတစိုလက္မတ္မ် း င့္ သကညိုင္သည့္ ေျအ က္ေျ
ညိုလို ိင္း

တ း မစ္ႈ းေျသ က လ ညိုသည္မ -

္ ပပတတိုိကို

(က) မည္သည့္ အညံို းသတ္ ပ တ္သည့္က လမ် းမညိုံ သိုိမ

စ္သည္-

ိုတ္

( ) တ ဝန္ေျပးအပ္ ိင္းိံးေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် းအ း
ေျး င္းဝယ္ကိုန္သတယ္မႈ ေျည င္းတက္ ိင္းမ တ း မစ္ႈ းသည့္

(က) သက္ညိုင္း ေျငတစိုလက္မတ္မ် းအ း ေျလ် က္ႈ း ိင္းံ းယူ ိင္း သ
သိုိမ

အပိုေျည င္းက လမ် း ံ ႈိုိ ပင္ ေျယဘိုိုယ်အ း င့္

ိုတ္ ေျး င္းိ် ိင္း ံ(ကိုယ္တိုင္ စ္ေျစံ ကိုယ္စ းလယ္ င့္ စ္ေျစ

မးး ိုင္ေျသ ကစၥးပ္တစ္ိိုသိုိ ညက္ တယ္သည့္

( )
သက္ညိုင္း ေျငတစိုလက္မတ္မ် းအ း ေျလ် က္ႈ းးန္ံ းယူးန္ သိုိမ

အတမ္း အေျစ င္းမိံေျသ လူႈိုႈိုတ္ ပန္ေျၾက င မႈမ ပစသည့္

ိုတ္

ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတင္းအိ်က္အလက္မ် း းေျနသည့္အိတ၌

တ္ စတန္ိေျး င္းးန္ အ ိ းသူတစ္််းအ း
ေျည င္းတက္ေျစ ိင္းံ သိမ
ို

Brambles မ တစ္ိ်န္ိ်န္တတင ႈိုိုတ္ ပန္မည္ စ္ေျသ

ိုတ္ ႈိုသိုိ ပစးန္ သ

သေျဘ တူည်ိ်က္တစ္ိို ပစ ိင္းံ သိမ
ို မ

အပိုေျည င္း က လမ် းံ

ိုတ္

(န) အကယ္ကန္၍ အတမ္း အေျစ င္းမိံသည့္ ေျစ်း ႈန္းညိုင္း သတ

ေျငတစိုလက္မတ္မ် း ညိုသည္မ -

သတင္းအိ်က္အလက္ မ် းအ း တစ္စံိုတစ္််းႈံသိုိ တ

(က)အစိုိုးယ္ယ မ် းံ

တိုက္းိုက္ စ္ေျစံ သိမ
ို

( )ေျးးည္ အ မိံိ်က္မ် း သိုိမ

ိုတ္ သတယ္ဝိုက္ကန္၍ စ္ေျစ - အညိုပတ ပိုဂၢစလ္မ အ

သိုိမ

(န)အညိုပတ အစိုိုးယ္ယ မ် းု႔၏ ယူနစ္မ် းံ

ိုတ္ (

(ိ တတင္ အေျသးစတ္ေျ

ိုတ္ အေျၾကတးညိုင္း

ေျငတစိုလက္မတ္မ် းံ

အညိုပတသတင္းအိ်က္ အလက္မ် းကို အသံိုး ပစ ပ်း စ ပိုဒ္ (က သို

(ဃ)အပ္ ံမႈညိုင္း လက္ိံးးမႈေျ ပစ မ် းံ

္ ပႈ းသည့္ လႈပ္း း ေျည င္းတက္မႈမ် းတတင္

ပတဝင္မည္ကို သးလ်က္ င့္ံ သိုိမ

(င)ညိုိုိ််း မင့္မႈမ် းံ င့္

ိုတ္ က်စးေျၾက င္း

(စ)လညေျ ပ င္း ေျ ပ င္းလညမႈမ် းက္ဆံျပဳမူသည္။

သင့္ေျလ် ္စတ သးႈ း ပ်း စ္လ်က္ င့္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ိည့ ိင္း သိုိမ
ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈကို

ိုတ္

စ္ေျစိည့ ိင္းက္ဆံျပဳမူသည္။

ေျငတစိုလက္မတ္ အ
အက်စးစ်းပတ းမ် း ညိုသ ည္မ အ မိံမ် းံ ပိုင္ညိုင္မႈ
ႈန္းသမ္းိတင့္မ် းံ ေျက က္ိံမႈမ် းံ အေျပတင္စ ိ်စပ္မ် း သ
သိုိမ
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ိုတ္ အ ိ းေျသ ပိုင္ညိုင္မႈညိုင္း မ် း အစးသည္တိုိကို ညိုလို ိင္း စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles သည္ ဘိုတ္ အ အတည မ ပံိုမန္ ပန္လည္ညန္းစစ္မႈ ပစသည့္

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၁၀

အတတင္းပိုင္း ႈန္းိ်စပ္မႈညိုင္း စနစ္မ် း င့္ ေျဘးအ ႏၲး ယ္

အ ၱး ယ္ စ္ င္
ို ေျ ိ စ်မိ
ံ နိ္ိမ
တည ႈ

စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ လိုပ္ငန္းစ်္မ် းကို ႈိုတ္လိုပ္ ပ်း
အေျက င္ အႈည္ေျ

္ေျည င္သတ းိည့ ပ်း

စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ အတတက္ အိုပ္ိ်စပ္မႈု႔၏ တင္းက်ပ္ေျသ

Brambles ု႔၏ ေျအ င္ မင္မႈ
င့္ ညက္လက္ႀက်းႈတ းမႈအတတက္ ႈေျး က္မႈးေျသ ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်
စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈသည္ မးမ စ္ လိုအပ္ ပ်း ့သည္

ေျတ င္းညိုိ်က္မ် းကို ကၽတ ္ိုပ္တိုိ ညက္လက္
ည့္ညည္းေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္ပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို းည္းတယ္ိ်က္မ် းအေျပေ
ေျပးေျဝသတ းးန္ အ ကက်ေျသ အး တစ္ိို စ္ပတသည္

အိုပ္စိုု႔၏ ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ လိုပ္ႈံိုးလိုပ္နည္းမ် း

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို းည္မ န္းိ်က္မ အိုပ္စအ း င့္ အ းေျက င္းေျသ

ေျန က္ႈပ္ အေျသးစတ္ အ း ေျအ က္ပတ ပိုဂၢစလ္ႈံ းး ိုင္ပတသည္-

ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈ အေျလ့ အႈ င့္
မစပ္ဝင္သတ းးန္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

Buster Kennett
စ်းပတ းေျးး အိုိုပ္စို ယာယီ ဒို်ကၠုံ ဌာနတင္းစာရင္းစစ္နွင့္္ေျဘးအ ၱး ယ္

ႈေျး က္မႈးေျသ ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈအ း ကၽ
ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို လိုပ္ငန္းစ်္ အစ် အစ်္ မ

န်မ

တစ္စတ္တစ္ပိုင္းအေျန င့္

ေျပတင္းစပ္လိုပ္ေျည င္သတ းမည္ စ္သည္ံ စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း
ေျဘးအ ႏၲး ယ္မ် းအ း ပန္လန္ညင္ ိင္သံိုးသပ္ ိုင္းန္ းင္း ်းေျငတ
ိတေျ
ည ဝိ်ႈ းး တတင္ တိုးတက္ ေျက င္းမတန္လ ေျအ င္
ပစလိုပ္မည္ စ္သည္ံ သေျဘ တူႈ းသည္ အ တညအအစည္ း င့္
စ်းပတ းေျးး လိုပ္ငန္းတိုို႔၏ းည္းတယ္မ် းအ း ေျသိ် စတမ္းေျည င္း ၌
တိုး မင့္ ိင္းအ း င့္ ယ်္ ပစင္မႈးေျသ အက်စးအ မတ္မ် းကို
း ေျ တသတ းမည္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ကၽတ ္ိုပတ
္ ိ ို လိုပင
္ န္းလည္ပတ္ေျည င္းက
တ မ
္ ႈ ပစလိုပသ
္ ည့္အိတတင
ို း္ တတင္
ေျအ က္ပတတိက
ို ို ပစလိုပမ
္ ည္
•

စ္ပတသည္-

ေျဘးအ ႏၲး ယ္ကစၥမ် းအ း အည
အညင့္ိ် ိင္း တိုိ င့္ မေျ ပ င္းလညေျသ လို
လိုပ္ပံိုလိုပ္နည္း င့္ ေျ

္ႈိုတ္ ိင္းံ စစစ္ ိင္းံ သ

သ မန္ နည္းစနစ္မ် း င့္ စည္းကမ္းနည္းလမ္းမ် းကို အသံို း ပစ ိင္းံ
•

မစအနယ္အညင့္း အိုပ္စို မ ေျတတအႀကံစလ သည့္
ေျဘးအ ႏၲး ယ္မ် းအ း စ်မံိန္ိိတည ိင္း (ေျဒသညိုင္း အညင့္ံ စ်
စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း ယူနစ္ အညင့္ င့္ က်
က်ယ္ ပနိ္ေျသ စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္းအေျ ိိံ အေျၾက င္းးင္းမ် းလည္ း ပတ
ပတ ပတသည္ ံ

•

ကၽတ ္ိုပ္တို႔၏
ို ညံိုး တ္ိ်က္ိ် ိင္းႈညတတင္ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏
ေျဘးအ ႏၲး ယ္မ် းအေျပေ န းလည္သေျဘ ေျပတက္းန္
လိုပ္ေျည င္ ိင္း င့္ ေျဘးအ ႏၲး ယ္ အ း ေျ းင္းး တတင္
သေျဘ တူည်မႈးးန္ လိုပ္ေျည င္ ိင္းအတတက္ အ က
ႈည့္သတင္း စ်္းစ းမႈ ပစ ိင္းံ

•

အ က ေျဘးအ ႏၲး ယ္မ် း င့္ သက္သ ေျစ ိင္း
အစ်အစ်္မ် းအ း လိုပ္ငန္းစ်္ အစ် အစ်္ မ

န်မ

င့္

စ်မံလည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း
အစ်အစ်္မ် းတိုိ င ေျပတင္းစပ္လိုပ္ေျည င္သတ းမည္ စ္သည္ံ
င့္
•

ေျဘးအ ႏၲး ယ္ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ အေျလ့ အႈ င့္ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏
ညန္းစစ္ေျဝ န္တတ္ေျသ စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း
လည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈ လႈပ္း းမႈမ် းံ လိုပ္ငန္းမ် း င့္
လိုပ္ငန္းစ်္မ် းႈည မစပ္ဝင္သတ းးန္ ေျည င္းတက္မည္
စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ိုန္း- + 678 995 6785
အ်းေျမးလ္ -buster.kennett@brambles.com

•

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၁၁

ကိုမုဏ်မ မမတိုို႔၏
စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေျည င္းတက္းန္ ိံစ းပိုင္ိတင့္မ် းက
းကို းယူသမ္းႈ း ိုင္ေျၾက င္း

ပင္းႈန္ေျသ ႈိိုက္မႈ စ္းပ္ အစ

ေျ

အစ်းင္တင္ ပ ိင္းအတတက္ စ်းပတ းေျးးအိုပ္စို လမ္းညန္ိ်က္မ် း

ပိုင္ညိုင္း ပစၥည္း်စၥ မ် း (်ပမ ံ အ

္ ပသည့္စ းတက္စ တမ္းမ် း င့္ မမု႔၏ ပ

အစိုးယ္ယ မ် းံ ေျ မယ ံ ယ
ယ ်္မ် းံ ေျ မပိုင္ယ ပိုင္မ် းံ အစးသည္ င့္ အေျ

အေျႈ က္ အႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် း (

အေျပေိံစ းပိုင္ိတင့္မ် းကို ေျ

(ကတန္ပ်မတ ၌ မတ္တမ္းတင္ ိင္းမ် း င့္ အ်းေျမးလ္မ် း အပ
အပတအူင္ အ း ႈန္းသမ္းႈ း ိင္း သိုိမ

ေျ

ိုတ္ ပ်က္စ်း ိင္း မ်

္ ပသည့္ အေျႈ က္ အႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် းက္ဆံျပဳမူသည္။

မ် းပတအူင္သည့္ အေျႈ က္ အႈ း စ းတက္စ တမ္းမ် းညိုင္း စ်
စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈမူဝါဒေျပေလစ် တစ္ိိုအ း ႈိုတ္ႈ းးန္
သင့္ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေျည င္းတက္မႈအႈည ၌ လို အပ္သည္မ် းကို

၄)

ပန္လည္ညန္းစစ္မႈ ပစးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မူဝါဒအသ်းသ် းသည္

ိုတ္ အေျႈ က္အႈ းစ းတက္စ တမ္း အမ်စးအစ းမ် း

င့္ ညက္စ ပ္ကန္၍ ့တိုိအ း ယ္း းပစ္ႈိုတ္ ိင္းမ ပစမ်အႈ ႈန္းသမ္းမႈ

စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္းမ် း င့္ စပ္ညက္ ပ်း တး းဝင္

ႈ ပစးမည့္ ႈန္းသမ္းမႈ အိ်န္က လကို ေျ

လိုအပ္ိ်က္မ် း င့္ အံဝင္ိတင္က် းးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

မူဝါဒမ် းအ း အေျက င္ အႈည္ေျ

ယ္း းပစ္ႈိုတ္ႈ း ိုင္သ ည့္ အေျႈ က္ အႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် း (သ
(သိုိမ

္ ပသည့္ မူဝါဒမ် းံ

၅) ဤတတင္ အ်လက္ႈေျး နစ္ညိုင္း စ တိုမ် း င့္ အေျ

္လိုပ္ေျည င္း တတင္

အေျႈ က္ အႈ းစ းတက္စ တမ္း မတႏၲမမ် းအ း

ေျအ က္ပတတိုိ င့္ အႀကံ ပစေျႈ က္ိံပတသည-္

ပစစို ိင္းလည္း ပတဝင္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ကန္၍ အေျႈ က္ အႈ း
စ းတက္စ တမ္းသည္ ယ္း းပစ္ႈိုတ္းန္ စ္ပတက တတ္ ပ းေျပေး မ တႏၲမမ် း သ
သိုိမ

၁) ့တိုိအ း ေျးးသ းႈ းးမည္ စ္ ပ်း မန္ေျနဂ် မ် း င့္ အ

ည္က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုအပ္ိ်က္မ် းအတတက္ သ

အ်းေျမးလ္မ် းကည့သိုိေျသ အ်လက္ႈေျး နစ္ညိုင္း အေျႈ က္ အ

သတေျပးိ်က္ကိုလည္း အိတအ းေျလ် ္စတ လက
လက္ိံးးမည့္သူမ် း စ္ပတသည္ အ းလံိုးႈံသိုိ

အႈ းစ းတက္စ တမ္း မတႏၲမမ် းံ ကတန္ပ်မတ

နိ္ေျူေျပးႈ းးန္-

အ းေျပးတိုက္တတန္း လိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မည္သိုိပင္ စ္ေျစ

သတင္း ပန္ၾက းေျးးတတင္ း

လိုအပ္သည့္ အိတတတင္ ်ပေျဒလက္ေျအ က္း

းေျသ ေျဒတ အိ်က္ အလက္မ် းအ းလံို းံ င့္ မတႏၲမမ် း င္

စည္းမ််္းစည္းကမ္းပိုင္းညိုင္း ကို ယ္ႈည္မ် းု႔၏

င့္ ယိင္က အ်းေျမးလ္ အမ စ မ် း ေျသ

်ပေျဒေျးးး ေျည င္းတက္မႈမ် း သိုိမ

ေျသ ္လည္းေျက င္းံ လက္ င့္ေျးးသ းႈ းသည့္မတ္စို

ႈိုိ ပင္ ကတန္ပ်မတ

ေျသ ္လည္းေျက င္းံ အၾကမ္း ပစလိုပ္ႈ းေျသ

တင့္

အေျႈ က္ အႈ း စ းတက္စ တမ္းမ် းကိုပတ

ယ္း းပစ္ႈိုတ္ႈ းသည့္ အေျႈ က္အႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် း း
းင္းးင္းလင္းလင္းးးန္
င့္ ေျအ က္ပတစ းင္း ပစစိုႈ းသည္မ် း ပတဝင္ ပတသည္-

ႈိုတ္ေျ

င့္ သမ္းညည္းႈ းသည္မ် းကိုပတ

္ိ်က္ တ ဝန္မ် းအတိုင္း

လိုက္န ႈန္းသမ္းသတ းးပတမည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

သတ္မတ္ ပပ န္းႈ းးန-္

ႈန္းသမ္းႈ းးမည့္ က ကတယ္မႈမ် း လမ္း ညန္ိ်က္မ် း င့္ ယ

ိုတ္

စံိုစမ္းေျမး မန္း ိင္းမ် း င့္ စပ္ညက္ ပ်း စ းတက္ င့္မတ္တမ္းမ် းံ

စိုမ် း င့္ မတ္ိ်က္မတ္စ မ် း

၃) အေျႈ က္ အႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် းကို ႈ

ိုင္မ် း င့္ တတ္မတ္တမ္းမ် းက

းကိုလည္း မူဝါဒေျပေလစ်တတင တစ္စတ္တစ္ပိုင္းအေျန င့္ ႈည့္ႈ းးန္ အ

၂) “အေျႈ က္အႈ းစ းတက္စ တမ္း” မ် းသည္ အ်လက္ႈေျး နစ္ င့္ သတ

•

ိုတ္

တတ္ေျိတမ် းတတင္အးံသမ္းႈ းသည္မ် းကိုလ ည္း ယ္း းပစ္ႈိုတ္းပတမည္

အ ိ းေျသ သက္ညိုင္သ ည့္ အလိုပ္သမ းမ် း (မမတိုို႔၏ လို

၆)

အေျႈ က္ အႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် းအ း အ်းေျမးလ္ င့္ မတ္စိုမ်
မ် း ေျးးသ းသ းသည့္ အိတ ဂးို ပစပတံ အေျၾက င္းမ
့တိုိသ ည္ မ းယတင္းေျသ ႈင္ မင္ိ်က္မ် းကို အလတယ္တကူ
စ္ေျပေေျစ ိုင္သည့္ အတတက္ေျၾက င့္ပင္

စ္ပတသည္ံ

်ပေျဒအ း င့္ ႈန္းသမ္းမႈ ပစးမည့္
အေျႈ က္ အႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် းု႔၏စ းင္း (်ပမ ံ
ေျပတင္းစည္းလိုပ္ေျည င္ ိင္းညိုင္း စ းတက္စ တမ္းမ် းံ
ေျပတင္းစည္းေျက ္ပိုေျးးးင္းု႔၏ မတ္ပံိုတင္ ိင္းမ် းံ
ပပ န္း်ပေျဒ င့္အ ည် အ မတ္အစတန္းးး ိင္းမ် း င့္
အိတန္စည္းၾကပ္မႈစ းင္းမ် း

င့္ ညန္ၾက းႈ းသည့္

ႈန္းသမ္း ိင္းက လ တစ္ိိုိိုံ ႈိုိအ ပင္
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၇) ပံိုတူ ပ်းႈပ္ေျနေျသ အေျ

အေျႈ က္ အႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် းကို လက္ိံးးသူမ် းအေျန င့္
န္အေျဝေျပး ိင္းးည္းတယ္ိ်က္အတိုင္း ပစလိုပ္ ပ်းလ်င္ ပ်းိ်င္း ယ္
ယ္း းပစ္ႈိုတ္းန္ံ စ းတက္စ တမ္းေျးးသ းသူ အေျန င့္ မူ
မူးးင္းအ း ယ္း းပစ္ႈိုတ္ ိင္း ပစလိုပ္းမည္အႈ သ
သမ္းညည္းႈ းးန္ မူဝါဒေျပေလစ်မ တိုက္တတန္းႈ းပတသည္ံ

၈)

်က္ည်းးန္နည္းလမ္းမ် း (်ပမ ံ
လ်စအဝက္ႈ းးန္အေျႈ ကအႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် းကို
စကၠမ မတင္းစက္ င့္ ်က္ည်း ိင္း သိုိမ

ိုတ္

အ ႏၲး ယ္ကင္းသည့္ မ်းးႈအ ်က္ည်း ိင္း ကို သင
သင့္ေျလ် ္မႈးသည္အတိုင္း သတ္မတ္ႈ းးန္ံ င့္

၉) စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း အတတင္းး အ ကက်ေျသ လူ

လူတစ္််းိ်င္းစ်တိုို႔၏ ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညးမႈ အ း င့္
မူဝါဒေျပေလစ် င့္အ ည် ေျလးစ းလိုက္န ေျည င္းတက္သတ းးန္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤ
ဤ လူတစ္််းိ်င္းစ်မ် းႈညမ အ
အနည္ းညံိုးတစ္််းက ကတန္ပ်မတ ႈည ၌းေျသ စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္းု႔၏ မတ္တမ္
မ္းမ် းအ း အသံို း ပစး တတင္ န

ိုသိုတ အ ပည့္ အဝးေျသ သူ

တး းေျးးညင
ို း
္ တး းစတည
ည ို ိင္းမ် း သိမ
ို

စ္းပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

တ
ို ္ ်ပ

်ပေျဒႈန္းိ်စပ္မည
ႈ င
ို း
္ မ စံိုစမ္းေျမး မန္း ိင္းမ် းကစၥး
ေျတ င္းညိ
ို ်က္မ် း
အေျႈ က္ အႈ းစ းတက္စ တမ္း စ်မံိန္ိိမ
တည ႈညိုင္း
မူဝါဒေျပေလစ်အ း အေျက င္အ ႈည္ေျ

္ ေျည င္းတက္မႈ ပစသည္

သိုိမ

ိုတ္ မ ပစသည္ံ ်ပေျဒညိုင္း တး းစတည ိင္းမ် းးသည့္အိတ

သိုိမ

ိုတ္ စ်းပတ းေျးးအိုပ္စိုကိုမုဏ် အ း ညန္ိက်င္မႈ းလ သည့္ အိတ

သိုိမ

ိုတ္ ်ပေျဒႈန္းိ်စပ္မႈညိုင္း အ ဏ ပိုင္မ် းမ

စံိုစမ္းေျမး မန္း ိင္းမ် း း သည့္အိတံ အေျႈ က္ အႈ း
စ းတက္စ တမ္းမ် း (အ်လက္ႈးတန္နစ္စနစ္အ း င့္
သတင္း ပန္ၾက းညက္သတယ္ေျးး မ် းအပတအဝင္ သည္
အ ငင္းပတ းမႈကစၥ င့္ ပတ္သက္ေျနေျၾက င္း သိုိမ

ိုတ္

စံိုစမ္းေျမး မန္း ိင္း က လတတင္ းေျနၾက င္း ့တိုိအ း
က္ည်းပစ္ ိင္း မ ပစးန္ သက္ညိုင္သည့္
မန္ေျနဂ် မ် းအ းလံိုးတိုိ အ း ိ်က္ိ်င္း
အေျၾက င္းၾက း ိင္း ပစးပတမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညး ိင္း လိုပင
္ န္းစ်္
အေျႈ က္ အႈ းစ းတက္စ တမ္းမ် း စ်မံိန္ိိမ
တည ႈညိုင္း အ း
ပန္လည္ညန္းစစ္ ိင္း င့္ အေျႈ က္အႈ းစ းတက္စ တမ္း
စ်မံိန္ိိတမ
ည ႈညိုင္း မူဝါဒေျပေလစ်မ် း အေျက င္အႈည္ေျ

္

ေျည င္းတက္ ိင္း င့္ သင့္ေျလ် ္သည့္ တံအ စးတိုးတက္မႈမ် းကို
စ္စ်္ အတတင္းပိုင္း ႈန္းိ်စပ္မႈညိုင္း လိုပ္ႈိုးံ လိုပ္နည္း ု႔၏
အစတ္အပိုင္းတစ္ိို အေျန င့္ ပစလိုပ္ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္ ပ်း
ဤလိုပ္ႈံိုးလိုပ္နည္ း င့္အ ည် ႈိုတ္လင့္သတ းမည္
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စ္ပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၁၂

လူမေျ
ႈ းး သတင္း ပန္ၾက းေျးးညသ
ို ည္မ အဘယ္နည္းက္ဆံျပဳမူသည္။

လူမႈေျးးသတင္း ပန္ၾက းေျးးညူင္း

လူမႈေျးး သတင္း ပန္ၾက းေျးး

မူဝါဒေျပေလစ်

ို ည

ညိုး တတင္ အင္တ နက္ေျပေတတင္းသည့္ မည္သ ည့္ အမ်စးအစ း မညိုေျသ သတ
သတင္းအိ်က္အလက္မ် း သိုိမ

မူဝါဒေျပေလစ် ိံစငံိုေျလ့လ ၾကည့္းိ
ႈ ်က္

ိုတ္ အေျၾက င္း အး မ် းံ ႈိုိ ပင္ လူ

လူမႈေျးးညိုင္း ကတန္ပ်မတ အသံိုးိ်မႈ ပံ

မသ းစိုိုံ သူ ငယ္ိ်င္း မ် းံ ႈိုိ ပင္ ကမား တစ္ဝမ္းး လူ မႈအသို င္း အဝို င္းမ် း င့္
သတင္းအိ်က္ အလက္မ် းံ အေျတတးအ မင္ မ် း မ်ေျဝးန္ အတတက္ လူ မႈေျးး
သတင္း ပန္ၾက းေျးးသည္ ႈေျး က္ အစတ မ္းႈက္မႈးေျသ ကးယ

ပံိုစံမ် းအ းလံိုး အစ
အစးသည္တိုိကို ည
ညက္သတယ္ေျည င္းတက္သည့္ံ သိုိမ

ိုတ္ လင့္တင္သ ည့္ နည္း လမ္းမ် း အ

အ းလံို း ပတဝင္ ိင္းကို ညိုလို ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ လူမႈေျးးသတင္း ပန္ၾက းေျးး

တစ္ိို စ္ ေျၾက င္း ံ ႈိုိ ပင္ ့သည္ ပူးေျပတင္း ေျည င္ းတက္မႈ င့္

းး ပလက္ေျ

စ်းပတ းေျးးည ႈင္း ေျည င္ းတက္မႈမ် းကို လတယ္ကူေျစးန္

သိုိမ

ိုတ္ အ ိ းတစ္စံိုတစ္််းု႔၏ ဘေျလ ့ဂ္မ် း သို

ေျည င္းတက္ ေျပးလ်က္းေျၾက င္း Brambles မ အသ အမတ္ ပစလက္ ိံပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

သိုိမ

ိုတ္ မိုက္ိးိုဘေျလ ့ဂ္မ် း (်ပမ - Twitterံ Tumblr)ံ အေျၾက င္း အး ည

သိုိေျသ ္လည္း လူမႈေျးး သတင္း ပန္ၾ က းေျးးအ း အသံိုး ပစ ိင္းသည္

ကတန္ယက္ညက္သတယ္မႈညိုဒ္မ် း (်ပမ - Facebookံ LinkedIn)ံ ိုးမ္မ် း င့္

အိ်စအေျသ အ ၱ း ယ္

စ္ ို င္ေျ ိမ် းကိုလည္း

စ္ေျပေေျစ ပ်း ံ ့ င့္ အတူ

အိ်စအေျသ တ ဝန္ယူ ေျည င္ းတက္ းမည့္အး မ် းကိုလည္း
သယ္ေျည င္ႈ းေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဝန္ႈမ္း မ် းအ း ့တိုို႔၏ လူ မႈေျးး
သတင္း ပန္ၾက းေျးး အသံိုး ပစမႈ င့္ပတ္သက္ ပ်း တ ဝန္ယူေျည င္ းတက္ မႈးေျသ

င္းမ် းတတင္ ပံိုစံ အမ်စးမ်စးးၾက ပ်းံ သင္ သ

ညက္သတယ္မႈမ် း (်ပမ Yo - uTube) ံ လူမႈေျးး င့္ ပေျး ္ က္းင္နယ္ ကတ
ေျညတးေျ တးမႈညိုင္း ဘိုိုတ္ ပ းမ် း (်ပမ
အတန္လိုင္း စတယ္စံိုက်မ္းမ် း(်ပမ

- Whirlpoolံ Google Groups)ံ

- Wikipedia) င့္ န က်မးယ္ဂမ္း င့္ လူ

လူမႈေျးးကမား မ် း (်ပမ - World of Warcraftံ Second Life)
အစးသည္တိုိ ပတဝင္ကန္၍ ကန္ိသတ္ႈ း ိင္းမးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

ညံိုး တ္ိ်က္ မ် း ပစလိုို ပ္ ို င္းန္ အတတက္ လမ္းည န္းေျပးးန္ Bramlbes မ

လူမႈေျးး သတင္း ပန္ၾက းေျးး အပလ်ေျကးးင္းမ် းသည္ လ

ဤမူဝအဒေျပေလစ် အ း ႈိုိုတ္ ပန္ိည့ ိင္း

လ်င္ မန္စတ ႀက်းႈတ းလ ပ်း ည

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကိုိုမုဏ်ံ ့ု႔၏ ဝန္ႈမ္း မ် း

င့္ ဝယ္ယူသူမ် းံ ႈိုိ ပင္ ေျပးသတင္းသူ မ် း အစးသူတိုိ ု႔၏
အက်စးစ်း ပတ းမ် းကို က ကတယ္းန္ံ Brambles သိုိမ

ိုတ္ ့ု႔၏

လက္ေျအ က္ိံ ကိုို မုဏ်မ် းသိုိ ညန္းညို ေျည င္းတက္ မႈ မန္သ မ်သည္
လ်စအဝက္ ေျစ င့္ႈန္း မႈညိုင္း ကန္ိသတ္ ိ်က္မ် းအ း ိ်စးေျ
ေျသိ် ေျစးန္ံ ႈိုိ ပင္ သိုိမမ

က္မႈမးေျၾက င္း

ိုတ္ပတက Brambles ု႔၏ ဝန္ႈ မ္းက်င့္ဝတ္

ကို ်ပေျဒံ ့ု႔၏ စ်္ညက္ မ ပတ္ တင့္

ႈိုတ္ ေျ

္မႈ င့္

ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းညိုင္း
မူဝအဒေျပေလစ် အစးသည္တိုိ င့္အည် လိုက္ န မႈးေျၾက င္း ေျသိ် ေျစးန္
အစးသည္တိုိ အတတက္ ဤမူဝအဒေျပေလစ် အ း
ပံိုစံႈိုတ္ ေျးးညတႈ
ည
း ိင္း စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles အိုိုပ္စို လူမႈေျးးသတင္း ပန္ၾက းေျးးညိုင္း မူဝအဒေျပေလစ်သည္ Brambles
အတတက္ သိုိမ

ိုတ္ ့ု႔၏ လက္ေျ အ က္ိံ ကိုိုမုဏ်မ် းႈညမတစ္ိို အတတက္ အလိုိုပ္လိုပ္

ေျပးလ်က္းေျသ ဝန္ႈမ္းမ် းအ းလံိုးႈံသိုိ သက္ေျး က္မႈးသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
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ညင့္ကညေျ ပ င္းလညလ လ်က္းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ မည
မည္သည့္ပံိုစံပင္ စ္လ မည္ စ္ေျစ အန ဂတတ္တတင္

စ္ေျပေလ မည့္ လူ

လူမႈေျးး သတင္း ပန္ၾက းေျးး အပလ်ေျကးးင္းမ် းအေျပေ ဤမူ ဝါဒေျပေလစ်သ ည္
အက်ံစးဝင္မႈးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles သည္ မည္သည့္အတတကေျ
္ ၾက င့္ လူမေျ
ႈ းး
သတင္း ပန္ၾက းေျးးညင
ို း
္ မူဝါဒေျပေလစ်တစ္ိအ
ို း အတံ
စးေျည င္းက
တ ိ
္ သ
ည့ နည္းက္ဆံျပဳမူသည္။
စ္သည္ င့္အည် Brambles - င့္

ေျ ပ းမည္ညိုလ်င္ ့ု႔၏ ဝန္ႈမ္းမ် း - သည္ အ အတည အစည္း အတတင္း
င့္ ပင္ပ စ္မ်စးစလံိုး၌ မည္သ ည့္ အး မ် းအ း မည္သိုိ ညက
ညက္သတယ္ ေျည င္းတက္မႈ ပစမည္ညိုသည္ င့္ ပတ္သက္ ပ်း တစ္စံိုတစ္ိိုေျသ စံ
စံိ်န္စံညန္းမ် း ကို ႈန္းသမ္းႈ းးမည္ စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles
မူဝါဒေျပေလစ်အႈညတတင္ ေျတတအးးသည့္ အေျ ိိံမူသေျဘ တး းမ် း
င့္ လမ္းညန္ိ်က္မ် းံ လိုိုပ္ငန္းိတင္က်င့္ဝတ္ကို ်ပေျဒ င့္ အ ႏၲး ယ္
စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးး ပဋည ်္စ တမ္ း စသည္တိုိ အပတအဝင္မ် းသည္
အတန္လိုင္းး လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် းံ လူ
သတင္း ပန္ၾက းေျးးမ် းတိုိအေျပေတတင္ သက္ေျး က္မႈးပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ အညံို းသတ္တတင္ တစ
ိုတ္ သူ

သူမ အတန္လိုင္းေျပေတတင္ လင့္တင္သည္မ် းအတတက္
တ ဝန္းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အတန္လိုင္း အေျ
အေျၾက င္း အး တစ္ိိုအ း
န္တ်း ိင္းမတိုင္မ်တတင္ ပတဝင္ပတ္သက္ေျနေျသ အ ၱး ယ္ စ္ ိုင္ေျ ိမ် း
င့္ အက်စးးလဒ္မ် းကို ႈည့္သတင္းစ်္းစ းမႈ ပစးန္ လိုအပ္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ သင
သင့္ အ ပစအမူတစ္စံိုတစ္း သည္ သင့္ အလိုိုပ္ကိုင္ ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းံ လို
လိုိုပ္ေျ

္ကိုင္ က္မ် းု႔၏ ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းအေျပေ ေျ ပ င္း ပန္ သက္ေျး က္မႈ းိည

ိည့လ်င္ံ သိုိမမ

ိုတ္ ဝယ္ယူသူမ် းံ

ေျပးသတင္းသူမ် းံ သိုိမ

ိုတ္ Brambles င့္ လက္ေျ အ က္ိံ ကို

ကိုိုမုဏ်မ် းကိုယ္စ း လိုိုပ္ကိုင္ေျည င္းတက္ ေျပးလ်က္းသည့္ ပို
ပိုိုဂၢစလ္မ် းအေျပေ ေျ ပ င္း ပန္ သက္ေျး က္မႈမ် း းိည့လ်င္ စည
စည္းမ််္းစည္းကမ္း အး အေျ
အေျးးယူေျည င္းတက္ ိံး ိုင္ ပ်းံ အလ
အလိုိုပ္းပ္ညိုင္းိံးမႈအႈပတ ပတဝင္ပတ္သက္ေျန ိုင္ေျၾက င္း သတ ပစပတက္ဆံျပဳမူသည္။ ိတ
ိတည ိ းညက္ညံမႈ ပစသည့္ အမတ္ အသ းမ် းံ

{EXT 00087195}53

Bramblesံ ့ု႔၏ ဝယ္ယူသူမ် း သိုိမ

ိုတ္

ိုတ္

းမည္ စ္ေျသ သတင္းအိ်က္အ လက္မ် း င့္ ဝန္ႈမ္းမ် းု႔၏ လိုိုပ္ငန္းိတင္ညိုင္း အေျ
အေျၾက င္း အး ကစၥးပ္မ် း အစးသည္တိုိကို အ
အသေျပး ိင္းမ် း ပတဝင္ေျက င္း ပတဝင္ေျန ိုင္သည့္ မသင့္ေျတ ္ေျသ လ
လင့္တင္မႈမ် းအ း သည္းိံမ ည္မ

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

ဤမူဝအဒေျပေလစ်ု႔၏ စည္းမ််္းသတ္မတ္ိ်က္မ် းအ း တစ္စိုတ
ံ စ္်း် မွ
ိ်စးေျ

က္ိပ
ည့ တက မည္သို႔

စ္လ

ိုငသ
္ နည္းက္ဆံျပဳမူသည္။

ဤမူဝအဒေျပေလစ် င့္အ ည် လိုက္န ေျည င္းတက္းန္ ပ်က္ကတက္မႈသည္
ဝန္ႈမ္း စ္သူ သိမ
ို

ိုတ္ ဝန္ႈမ္းမ် းအ း စ

စည္းမ််္းစည္းကမ္း အး အေျးးယူေျည င္းတက္ ိင္းမစ ပ်း အလိုိုပ္ိန္ိအပ္မႈမ းပ

လူမႈေျးးညိုင္း သ
တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်တိုင္းသည္ သ လ်င္ သူ သိုိမ

ိုတ္

ိုတ္ ်ပေျဒမည့ေျသ အ ပစအမူံ သိုိမမ

ေျပးသတင္းသူမ် း အစးသည္တိုို႔၏ လ်စအဝက္ေျစ င့္ႈန္း းမ

အမ် းလူႈို ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င းန္ စ းင္း ပစစိုိုႈ းသည့္ ကို
ကိုိုမုဏ်တစ္ိို

ိုင္ႈက္စ်းနင္း ပစက်င့္မႈံ င့္ အၾကမ္း က္ ိမ္းေျ ိ က္မႈ သိုိမ
အလ းတူ မသင့္ေျတ ္ေျသ သိုိမ

းပ္ညိုင္း ိင္းအႈ းလဒ္မ် း ႈတက္ေျပေလ ေျစ ိုင္ပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ႈိုိ ပင္ ကို
ကိုိုမုဏ် သိုိမ

ိုတ္ ့ု႔၏ ဝန္ႈမ္းတစ္််း သိုိမ

ိုတ္ တစ္််းႈက္မကေျသ

ဝန္ႈမ္းမ် းအ း တတယပတတ် အ အတည မ ်
်ပေျဒအး အေျးးယူေျည င္းတက္ ိင္းတိုိကိုလည္း းလဒ္ႈတက္ေျပေေျက င္း ႈတ
ႈတက္ေျပေလ ေျစ ိုင္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ဤမူဝအဒေျပေလစ်အ း Brambles အလိုိုပ္ အမႈေျည င္ အ
အး းိ်စပ္မ ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစႈ း ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျမးိတန္းမ် း သိုိမ
က္မ် း တစ္စံိုတစ္း အတတက္ socialmedia@brambles.com
သိုိ အ်းေျမးလ္ ေျပးပိုိေျက င္း ေျပးပိုိ ိုင္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ မတ္ိ်က္

လမ္းညန္ိ်က္ မူသေျဘ တး းမ် း
းိုေျသေျလးစ းမႈ းပတ - သင့္ စပ္တူလို ပ္ေျ

္ကိုင္ က္မ် းံ ဝယ္ယူသူ မ် းံ ေျပးသတင္းသူ မ် း င့္ Brambles အ းကိုယ္စ း ပစ ပ်းအလို ပ္ လိုပ္သူ မ် း သိုိမ

ိုတ္ ့ု႔၏

လက္ေျအ က္ိံကိုမုဏ်မ် း စသည္တိုိ အေျပေတတ င္ တး းမ်တမႈ င့္ ယ်္ေျက်းပ်မင မႈ းပတက္ဆံျပဳမူသည္။ ်က္လို ်က္ည်းေျစေျသ ံ ညစ္ညမ္းေျသ ံ ိမ္းေျ ိ က္ေျနေျသ
သိိုမ

ိုတ္ ိမ္းေျ ိ က္မႈ စ္ ေျသ မင္သ ေျစသည့္ အက်စးအေျၾက င္းမ် းံ စပ္တူလို ပ္ေျ

မတး းသ င့္ ိ်စး မ္ ိင္းံ သိုိ မ

ိုတ္လ်င္လည္း အေျ

င့္ အယက္ ေျပးမႈ သိုိမ

္ကိုင္ က္မ် းံ ဝယ္ယူသူ မ် း သိုိမ

ိုတ္ ေျပးသတင္းသူ မ် းအ း

ိုတ္ အ ို င္က်င့္မႈမ် း ပတဝင္သည့္ ႈိုတ္ ပန္ိ်က္ မ် းံ တတ္ပံို မ် းံ နတ်ဒ်ယို သိုိ မ

ိုတ္

ေျအ ္ဒ်ယိုအသံ မ္းမ် း အသံိုး ပစ ိင္း အ း ေျး င္ၾကည္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။ ႈိုသိုိေျသ အ ပစအမူမ် းအတတ က္ ်ပမ မ် းတတ င္ တစ္ စံိုတစ္ ််း ု႔၏ န မည္ဂိုဏ္ သတင္းအ း တ
တမင္ းည္းတယ္ကန္၍ ႈ ိိုက္ေျစေျသ ပိုိစ္တ္လတ င့္တင္ မႈမ် းံ သိုိမ

ိုတ္ လူ မ်စးံ လ င္ ံ မသန္စတမ္းမႈ ံ ဘ သ ေျးးံ အသက္ းတယ္ သိုိမမ

ိုတ္ ်ပေျဒံ ကိုို မုဏ်

မူဝါဒေျပေလစ် မ် းမ က ကတယ္ေျပးႈ းသည့္ အ ိ းေျသ အေျ ိအေျနမ် း မန္သမ် အစးသည္တိုိ အေျပေတတ င္ အေျ ိိံ ပ်း အႈ်းက်န္ည န္ေျသ လို ပ္ငန္းိတ င္
ပတ္ဝန္းက်င္တ စ္ိို

စ္ေျစ ို င္ေျသ ပိုိ စ္တ္လ င့္တင္ မႈမ် း အစးသည္တိုိ ပတဝင္ ေျက င္း ပတဝင္ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အကယ္ကန္၍ အတန္လို င္းေျပေတတ င္းေျနလ်င္ အမ် းသူင မ သးးယူ ို င္ေျပသည္ - လိုိုပ္ေျ

္ကိုင္ က္မ် းံ ဝယ္ယူသူ မ် း င့္ ေျပးသတ င္းသူမ် းသည္

သင္လႊင့္္တ င္လိုက္ေျသ အတန္လို င္းေျပေမ အေျၾက င္း အး သိုိ မၾက ိဏ ဝင္ ေျး က္ းယူ ို င္ေျၾက င္းကို သတးပတက္ဆံျပဳမူသည္။ အေျက င္းညံိုးေျသ
ပစက်င့္ ေျည င္ းတက္မႈတ စ္ိိုအေျန င့္ Brambles မ ဝန္ႈ မ္းမ် းအ း မမတိုိ ု႔၏ ပို ဂၢစလ္ေျးးး လူ မႈေျးးသတင္း ပန္ ၾက းေျးးစ မ်က္
စက္တင္ အ ပင္ အညင္သိုိ သတ္ မတ္ႈ းးန္ံ သိုိ မ

မ် းအ း ပို ဂၢစလ္ေျးးး

ိုတ္ လံို ိံ စေျးးညိုင္း အ မင့္ မ းညံိုးအညင့္ တတင္ းေျသ ညိုဒ္မ် းအ းအသံိုး ပစးန္

ေျႈ က္ိံအႀကံ ပစႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
လ်စအဝက္ေျစ င့္ႈန္း မႈအ း ႈန္းသမ္းပတ - Brambles င့္ ့ လက္ေျအ က္ိံ ကို မုဏ်မ် းု႔၏ ေျး င္း ဝယ္ကိုန္သတယ္မႈညို င္း လ်စအဝက္ ိ်က္ မ် းံ ႈိုိ ပင္ သ်းသနိ္
သတင္းအိ်က္ အလက္မ် း င့္ ့ု႔၏ ဝယ္ယူသူမ် း သိုိ မ

ိုတ္ ေျပးသတင္းသူ မ် းု႔၏ လ်စအဝက္ ေျစ င့္ႈန္း းမည့္ သတင္း အိ်က္ အလက္ မ် း အစးသည္တိုိအ း

လ်စအဝက္ ေျစ င့္ႈန္း ပတက္ဆံျပဳမူသည္။ ေျး င္း ဝယ္ကို န္သတယ္မႈညို င္း လ်စအဝက္ ိ်က္မ် း င့္ သ်းသနိ္ သတင္း အိ်က္အလက္ မ် း
ကိုန္ပစၥည္းမ် းံ ဝန္ ေျည င္မႈမ် းံ လက္ ေျတတအကတ် မ္းက်င္မႈမ် း င့္ နည္းပည မ် း အစးသည္တိုိ ု႔၏ တံ အ
အစးသည္တိုိ င္ ပတ္သက္ ေျသ သတင္း အိ်က္ အလက္ မ် းကို ညိုလို ိင္း

ိုညို း တတင္ လိုပ္ငန္း စ်္ ေျည င္ းတက္မႈမ် းံ

စးတိုးတက္မႈံ ႈိုိ ပင္ ေျငတ ေျၾကးပို င္းညိုင္း းလဒ္ မ် း

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျစ်း ႈန္း မ် းံ ေျငတေျးးေျၾကးေျးးညိုင္း သိုိမ

ိုတ္

လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေျည င္းတက္ မႈညိုင္း အိ်က္အလက္မ် းံ အတတ င္းပို င္း အစ်းင္ိံစ မ် းံ မူဝါဒေျပေလစ် မ် းံ လိုပ္ႈံိုးလို ပ္နည္းမ် း သိုိ မ

ိုတ္ အ ိ းေျသ

အတတင္း ပိုင္း စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း င့္စပ္ညက္သည့္ လ်စအဝက္မႈညို င္း ညက္သတယ္ ေျည င္းတက္မႈမ် းံ စ်း ပတ းေျးးလိုပ္ငန္း ညို င္း ိး်းသတ း ိင္း သိုိမ
ိ်န္းညို ိ်က္မ် းံ တနည္း အ း င့္ ပည္သူအပိုင္နက္ႈညးပ္သးတ သ မ
သိုိမ

ိုတ္ ေျပးသတင္းသူ မ် းု႔၏ ပည္သူးပ္သးတ သမ

ေျငတေျၾကးပင
ို း္ ညင
ို း
္

င
တ ့္

ိုတ္

ိုတ္သည္မ် း စသည္တိုိ အ း ေျၾက ္ င ိင္း မ် း မ ပစလိုပ္းပတက္ဆံျပဳမူသည္။ ႈိုိ အ ပင္ ဝယ္ယူသူမ် းု႔၏

ိုတ္ သည့္ လ်စအဝက္ မႈညို င္း အိ်က္ အလက္မ် းကိုလည္း ေျၾက ္ င ိင္း မ် း မ ပစလိုပ္းပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ေျည င္းက
တ မ
္ ႈ ်ပေျဒမ် းအ း ေျလးစ းသမႈ ပစပတ - လူမႈေျးး သတင္း ပန္ၾက းေျးးမ တစ္ညင့္ အပတအဝင္ စေျတ ့ ိ္မ် း သိုိမ

ညိုင္း အ မိံ မ် းအ း ဝယ္ယူ သိုိ မ

ိုတ္ ေျး င္းိ် ို င္းန္အတတက္ အတတ င္း သတင္း ႈက္ယူးန္ အ ိ းသူမ် းအ း “ေျဘ က္ညူး” ိ််း မင့္ ိင္း သိုိမ

ိုတ္ လံို ိံစ ေျးး
ိုတ္

ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ ိင္းသည္ တး းမဝင္ ေျသ အ ပစအမူ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အညို ပတ အ ပစအမူသည္ Brambles ု႔၏ လံို ိံစ ေျးးညိုင္း အ မိံ မ် း
ေျး င္း ဝယ္ကိုန္သတယ္ မႈညို င္း မူ ဝါဒေျပေလစ် သိုိမ
ိ်စးေျ

က္မႈ

ိုတ္ စ်္ည က္မ ပတ္ တ င့္

ႈိုတ္ေျ

္မႈ ငိ္ ညက္သတယ္ ေျည င္ းတက္မႈညိုင္း မူ ဝါဒေျပေလစ်အ းလည္း

စ္ ေျစသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ပတင့လ
္ င္း မင္သ မႈးပတ - သင့္ ဘေျလ ့ဂ္ံ ဝက္ဘ္ညိုဒ္ သိုိ မ

ိုတ္ အ ိ းေျသ လူ မႈေျးးညိုင္း ကတန္ယက္ညိုဒ္ မတစ္ည င့္ Brambles (သိုိမ

ိုတ္

လက္ေျအ က္ိံကိုမုဏ်) ု႔၏ ဝက္ဘ္ညိုဒ္တ စ္ိိုသိုိ ညက္သတယ္ိ်တ္ညက္ မႈ န္တ်း ပစလိုိုပ္သည့္ မည္သည့္အိ် န္တတ င္မညို သင့္ကိုယ္သင္ ဝန္ႈ မ္းတစ္ ််း အ စ္
ေျ

္ႈိုတ္ေျည င္းတက္ ပတက္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ကန္၍ Brambles (သိုိ မ

တစ္ိို
သိုိုိမ

ိုတ္ ့ု႔၏ လက္ေျအ က္ိံ ကိုို မုဏ်မ် းမ တစ္ိို) သည္ သင္ န္ တ်းလိုက္သည့္ အေျၾက င္း အး ေျ

စ္ ေျနိည့လ်င္ သင္သည္ ဝန္ႈမ္းတစ္ ််း စ္သည္ညိုေျသ အိ်က္ င့္ ပတ္သက္ ပ်း းင္းလင္း ပတ င့္လ င္းမႈ းပတံ ႈိုိ ပင္ သင့္အ မင္ မ် းသည္ Brambles
ိုတ္ ့ု႔၏ လက္ေျအ က္ိံ ကိုို မုဏ်မ် းံ သိုိ မ

ိုတ္ ့ု႔၏ဝန္ႈ မ္းမ် းံ ဝယ္ယူသူ မ် းံ ေျပးသတ င္းသူမ် း သိုိမ

့တိုိကိုယ္စ း ေျည င္းတက္ ေျပးလ်က္ းသူ မ် းအ း ကိုယ္စ း ပစ ိင္းမးေျၾက င္း းင္းလင္း ေျသိ် ေျစပတက္ဆံျပဳမူသည္။ သင္ သိုိမ
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ိုတ္
ိုတ Brambles (သိုိမမ

ိုတ္ ့ု႔၏

္ ပိ်က္

လက္ေျအ က္ိံ ကိုို မုဏ်မ် း) မ ေျည င္းတက္သည့္ အလိုိုပ္မ် း င့္ ညက္ တယ္သည့္ အေျၾက င္း အး မ် းကို အတ န္လိုင္း ေျပေတတင္ ဘေျလ ့ဂ္ သိုိ မ

ိုတ္

ပိုိစ္တ္လ င့္တင္ မႈတစ္ ိိုအ စ္ ႈိုိုတ္ေျဝသည့္အိတတတင္ “ဤညိုဒ္ေျပေတတ င္ လင့္တ င္ႈ းသည့္ ပိုိစ္တ္ မ် းသည္ ကတ် ္ိုပ္ကိုယ္ ပိုင္ စ္ ပ်းံ Brambles သိုိမ
လက္ေျအ က္ိံ ကိုို မုဏ်မ် း ု႔၏ အ မင္ မ် းအ း ႈင္

ပ္ ိင္းမးေျပ” ညိုသည္ ကည့သိုိေျသ

ိုတ္ ့ု႔၏

ငင္းညို ိ်က္ ညိုင္း မ် းကို ႈည့္သတင္းပတဝင္ ေျစ ိင္းသည္

အေျက င္းညံိုး စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
အိတင့အ
္ ဏ းသည့္ ေျ ပ ေျးးညိ
ို င
တ ့း
္ သူ ပိုဂ
ို စလ္
ၢ မ် းသ လ်င္ ကိုမ
ို ုဏ် ကယ
ို စ
္ း ေျည င္းက
တ ္ င
ို မ
္ ည္ စ္သည္ - Brambles ု႔၏ စ်္ညက္မ ပတ္ တ င့္

ႈိုတ္ ေျ

္မႈ

င့္ ညက္သတယ္ ေျည င္းတက္မႈမ် းညိုင္း မူဝါဒေျပေလစ်သည္ Brambles ု႔၏ ကိုယ္စ း သတင္း ပန္ၾက းေျးးံ ေျလ့လ သံိုးသပ္သူမ် း င့္
အစိုို းယ္ယ းင္ မ် းႈံသိုိ ေျ ပ ေျးးညိုိတင့္ းသူ ဝန္ႈ မ္းမ် းကို ေျ

္ႈိုတ္ေျပးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူဝါဒေျပေလစ်သည္ လူ မႈေျးးသတင္း ပန္ၾက းေျးးမ် းအ း အသံိုး ပစကန္၍

ေျည င္းတက္ႈ းသည္မ် း အပတအဝင္ ကိုိုမုဏ်ု႔၏ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ မႈမ် း အ းလံိုးသိုိ သက္ေျး က္ မႈးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ သင္ သည္ Brambles ု႔၏
စ်္ညက္ မ ပတ္ တင့္

ႈိုတ္ေျ

္မႈ င့္ ညက္သတယ္ ေျည င္းတက္ မႈမ် းညို င္း မူ ဝါဒေျပေလစ်အး Brambles ကိုယ္စ း ေျ ပ ေျးးညို ိတင့္းးန္

အိတ င့္အ ဏ ေျပးအပ္ ိင္း ိံ းေျသ အေျ ိအေျနမလတကန္၍
ည သင့္ကိုယ္သင္ ကိုို မုဏ် အတတက္ ေျ ပ ေျးးညို ိတင့္းသူတစ္ ််းအ စ္ ကိုယ္စ း ပစ ိင္းမ ပစသင့္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။
သင္သည္ တစ္်း် တစ္ေျယ က္စအ
်
စ္ ပစမူေျည င္းက
တ ္ ိင္း စ္သည္ - လူမႈေျးး သတင္း ပန္ၾက းေျးးအ း အသံိုး ပစ ပ်း ေျည င္းတက္ေျသ သင္ု႔၏
ပိုိစ္တ္လ င့္တင္ မႈမ် း င့္ အ ိ းေျသ ညက္သတယ္ ေျည င္ းတက္မႈမ် းအ းလံိုးအတတက္ လံို ိံစ ေျးးညို င္း အ ၱ း ယ္ စ္ ိုင္ေျ ိမ် း င့္ညက္ တ ယ္သည္မ် း ႈိုိ ပင္
ပိုိုဂၢစလ္ ေျးးညို င္း ေျစ င့္ႈ န္းမႈ မ် းအ း သင္ကိုယ္တို င္ တ ဝန္ယူးမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
အင္တ နက္ေျပေတတင္ “delete ( ်က္ပစ္သည္)” ညေျ
ို သ အး မ် း အမန္တကယ္ မးေျပ - သတင္းအိ်က္ အလက္ မ် း သိုိမ

ိုတ္ သတင္း မ် းအ း

လႊင့္တင္ ိ်န္တတ င္ သင္သည္ းိုးသ းမႈး ပ်း မန္က န္တက်မႈ းေျၾက င္း ေျသိ် ေျစပတံ ႈိုိ ပင္ အကယ္ကန္၍ အမ းယတင္း ပစမလ ်င္လည္း
လ်င္ မန္စတ ပင္ည င္ေျည င္ းတက္ မႈ ပစပတက္ဆံျပဳမူသည္။ သင ေျ ပ င္းလည ေျည င္ းတက္ိည့သည ယိင လတင့္တင္ မႈ ပိုိ စ္တ္မန္သမ် င့္ ပတ္သက္ ပ်း ပတ င့္လင္း မႈးပတက္ဆံျပဳမူသည္။
အင္တ နက္သည္ အး အ းလံိုးန်းပတးအ း စိုို ေျည င္းမႈ ပစႈ းေျၾက င္း အမတ္းပတက္ဆံျပဳမူသည္။ သိုိ စ္ေျသ ေျၾက င့္ ်က္ ပစ္လိုက္ သ ည့္
ပိုိစ္တ္လ င့္တင္ မႈမ် းကို ပင္လ်င္ း ေျ တ မႈ ပစ ိုင္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles သိုိမ
ဝယ္ယူသူမ် းံ ေျပးသတင္းသူ မ် း သိုိမ
သတင္းအိ်က္ အလက္မ် း သိုိမ

ိုတ္ ့ု႔၏ လက္ေျအ က္ိံ ကိုို မုဏ်မ် းံ သိုိ မ

ိုတ္ ့ု႔၏ ဝန္ႈ မ္းမ် းံ

ိုတ္ ပစင္ က္မ် း အစးသည္တိုိ င့္ပတ္သက္ ပ်း မ းယတ င္းေျၾက င္း သင္ သးႈ းသည့္

ိုတ္ ေျက လ

လမ် း မန္သမ်အ း မည္သည့္အိတမ် လႊင့္တ င္ ိင္းမ ပစပတ င့္က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုပ
ို င
္ န္း ိတငအ
္ တတငး္ လူမေျ
ႈ းးသတင္း ပန္ၾက းေျးးမ် းအ း အသံိုး ပစ ိင္း - သင္ု႔၏ အလိုိုပ္ိ်န္ အတတ င္း သိုိမ

ိုတ္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ ေျႈ က္ပံ့ေျပးႈ းသည့္

ကးယ မ် း င့္ လူမႈေျးး သတင္း ပန္ၾက းေျးးမ် း အသံိုး ပစ ိင္းမ ေျး င္ၾ က်္ ပတံ မန္ ေျနဂ် မ ိတင့္ ပစႈ းသည့္ံ သိုိမမ

ို တ္ ကိုိုမုဏ် မူဝါဒေျပေလစ် မ် း င့္အည်

တစ္သမတ္တည္း းသည့္ လိုိုပ္ငန္း င့္ညက္ စပ္ ေျသ အး မ် းအတတက္ မလတကန္၍
ည စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကိုယ္ ေျးးကိုယ္တ အသံိုး ပစမႈ အတတက္ လူမႈေျးး ကတ န္ယက္မ် းံ
ဘေျလ ့ဂ္မ် း သိုိ မ

ိုတ္ အ ိ းေျသ အတ န္လိုင္းက းယ မ် းသိုိ ကိုို မုဏ် အ်းေျမးလ္ လပ္ စ မ် း အသံိုး ပစကန္၍ စ းင္းသတင္း ဝင္ေျး က္ ိင္း မ ပစပတ င့္ က္ဆံျပဳမူသည္။

လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္မမ
ႈ ် း မ ပစးေျပ - ဤမူဝါဒေျပေလစ် မ

စ္ ို င္ေျ ိးသည့္ လတေျ
ည ိ် ္တ မ္းေျစ င္းမႈ မ် းအ း အစ် းင္ ိံတိုင္ၾ က းသည့္အတတက္ ံ သိုိမမ

ိုတ္

စံိုစမ္းစစ္ေျညးမႈတစ္ ိိုတတင္ ပူးေျပတင္းေျည င္ းတက္မႈ ပစသည့္ အတတက္ ဝန္ႈမ္း တစ္စံိုတ စ္််း အေျပေ အညိုး မင္ ေျည င္းတက္မႈမ် းအ း ပစလိုိုပ္ ိင္းကို Brambles မ
တ း မစ္ႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူ ဝါဒေျပေလစ်မ

စ္ ို င္ေျ ိးသည့္ လတည ေျိ် ္တ မ္းေျစ င္းမႈ မ် းအ း အစ်းင္ိံတို င္ၾက းသည့္အတတ က္ံ သိုိမမ

ိုတ္ စံို စမ္း စစ္ ေျညးမႈတ စ္ ိိုတတင္

ပူးေျပတင္း ေျည င္းတက္မႈ ပစသည့္အတတက္ အညိုပတ အ ိ းေျသ ဝန္ႈမ္းတစ္််း အေျပေ လက္ စ းေျိ်တံိုိ ပန္ေျည င္းတက္ မႈ ပစသည့္ ဝန္ႈမ္း မ် းမန္သမ်အ း
စည္းမ််္း စည္းကမ္း အး အေျးးယူ ေျည င္းတက္ မႈမ် း ပစလိုိုပ္သတ းမည္ စ္ ပ်း ံ အလိုို ပ္းပ္ညို င္းိံ း ိင္းအႈ အ ပစ္ ေျပးိံး ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ေအ က္ေျ

္ ပပတတိုိသည္ အႈက္ ပတ မူ ဝါဒေျပေလစ် င့္ ေျပတင္းစပ္ကန္၍ တ္းႈသ င့္ေျသ “လိုက္န သင့္သည္မ် း” င့္ “ေျး င္ း းသင့္သည္မ် း” ကို

အႀကံ ပစႈ းသည့္ စ းင္းတစ္ိို စ္ သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အႈက္ ပတ မူ ဝါဒေျပေလစ် င့္တကတ ဤ “လိုက္ န သင့္သည္မ် း” င့္ “ေျး င္ း းသင့္သည္မ် း” စ းင္းသည္
သက္ညိုင္း ်ပေျဒမ် း င့္ စည္းမ််္းစည္းကမ္းမ် း အ းလံိုးအ း လိုက္န ေျည င္ းတက္ ိင္း းေျစးန္ စ် မံေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
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လိုက္န သင့္သည္မ် း
အႈက္တတင္ ေျ

ေျး င္း းသင့္သည္မ် း

္ ပႈ းသည့္ အတိုင္း ကိုိုမုဏ်ု႔၏

လိုပ္ေျ

္ကိုင္ က္မ် းံ ဝယ္ယူသူမ် းံ ေျပးသတင္းသူမ် း

ေျး င္းဝယ္ကိုန္သတယ္မႈညိုင္း လ်စ အဝက္ိ်က္မ် း င့္ သ်းသန္ိ သတ

သိုိမ

သတင္းအိ်က္အလက္မ် းံ ႈိုိ ပင္ ဝယ္ယူသူမ် း ငေ

တစ္စံိုတစ္််းအေျပေ အ ိုင္က်င့္းန္ံ အးက္ိး
တည န္ သ

ိုတ္ အ ိ းေျသ ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသူမ် း အပတအဝင္

ေျပးသတင္းသူမ် းမ ပိုင္ညိုင္သ ည့္ လ်စအဝက္

သိုိမ

ေျစ င့္ႈန္းးမည္ စ္ေျသ သတ

လူမႈေျးး သတင္း ပန္ၾက းေျးးမ် းကို အသံိုး ပစ ိင္းက္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ ိတည ိ းညက္ညံမႈ ပစးန္အတတက္ လူ

သတင္းအိ်က္အလက္မ် း စ
စသည္တိုိကို က ကတယ္ ေျည င္းတက္မႈ ပစပတက္ဆံျပဳမူသည္။ အက

Brambles သိုိမ

အကယ္ကန္၍ သင္သ ည္ အညိုပတ သတင္းအိ်က္ အလက္မ် းသိုိ

ိုတ္

့လက္ေျအ က္ိံ ကိုမုဏ်မ် းု႔၏ ကိုန္ပစၥ ည္းမ် း သိုိမ

ဝင္ေျး က္းယူ ိုင္သည္ညိုလ်င္ ့တိုိအ း လူ

ိုတ္ ဝန္ေျည င္မႈမ် း အ

အစးသည္တိုိ င့္ပတ္သက္ကန္၍ ဂိုဏ္ သကၡ ႈ

လူမႈေျးးသတင္း ပန္ၾက းေျးး ညိုဒ္မ် း မန္သမ်ေျပေတတင္ လ

ႈိိုက္ေျစသည့္ အေျၾက င္း အး မ် း လင့္တင္ ိင္းံ သိုိမ

လင့္တင္မႈမ ပစေျၾက င္း ေျသိ် ေျစပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ေျပးသတင္းသူမ် း သိုိမ

ိုတ္ ဝယ္ယူသူမ် းံ

ိုတ္ ပစင္ က္မ် း င့္ ပတ္သက္ကန္၍

ဂိုဏ္သကၡ ႈိိုက္ေျစ ိုင္ေျသ အေျၾက င္း အး မ် းကို လင့္တင္ ိင္းက္ဆံျပဳမူသည္။
သင္ေျည င္းတက္သည့္ လိုပ္ငန္းမ် းံ သိုိမ
(သိုိမမ

ိုတ္ Brambles

ိုတ္ ့ု႔၏

လက္ေျအ က္ိံ ကိုမုဏ်မ် း မ ေျႈ က္ပံ့ေျပးသည့္ ကိုန္ပစၥည္းမ် း င့္
ဝန္ေျည င္မႈမ် း အစးသည္တိုိ င့္ပတ္သက္ကန္၍ သင္မ ပ
ပိုိစ္တ္လင့္တင္ ိင္းမ် း ပစလ်င္ အစ်္ ပတင့လ
္ င္း မင္သ မႈး ပ်းံ သင္သည္
ဝန္ႈမ္းတစ္််း စ္ေျၾက င္း တင့ ္

ႈိုတ္ေျ

္မႈ ပစပတက္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles

ု႔၏

ိတင့္ ပစေျႈ က္ိံိ်က္မးဘည Brambles

လိုဂိုအမတ္တံညပ္မ် းံ ကိုန္သတယ္အမတ္တံညပ္မ် းတိုို႔၏ းိုိုပ္ပံိုမ် းံ သ
သိုိမမ

ိုတ္ ကိုိုမုဏ်ု႔၏ ကိုန္ပစၥည္းမ် း င့္

ဝန္ေျည င္မႈမ် း င့္ပတ္သက္ေျသ ပိုိစ္တ္လင့္တင္မႈမ် းမ အ ိ
ိ းေျသ ပိုင္ညိုင္မႈမ် း အစးသည္ တိုိကို လ င့္တင္ ိင္းက္ဆံျပဳမူသည္။

သင့္ ပိုဂၢစလ္ေျးးညိုင္း အက အကတယ္ အတတက္ စက္တင္ အ ပင္အည
အညင္မ် း မည္ သိုိပင္ ပစလိုိုပ္ႈ းေျသ ္ င း လူမႈေျးး သတ

ဝယ္ယူသူမ် းံ ေျပးသတင္းသူမ် း သိုိမ

ဝန္ေျည င္မႈမ် း င့္ပ တ္သက္ကန္၍ အညို း မင္သေျဘ သ

သတင္း ပန္ၾက းေျးးအတတင္း သင္ လ

သိုိမ

လင့္တင္လိုက္ သည့္ ပိုိစ္တ္မန္သမ်သည္ လ

ိုတ္ အ ပစ္တင္ သေျဘ

င့္ ပိုိစ္တ္လင့္တင္ႈ းသည္မ် းကို တံ

တံိုိ ပန္ေျည င္းတက္မႈ ပစ ိင္းက္ဆံျပဳမူသည္။

လ်င္ မန္စတ ပ်ံအ ံအသတ း ိုင္ေျၾက င္း သတးပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ အညိုပတ အ းလံိုးေျသ အေျ ိအေျနမ် းအ း မ
မမတိုို႔၏ ေျဒသိံ ေျိတင္းေျည င္ သိုိမ

မမအမ းမ် းအ း ဝန္ိံပတက္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူဝါဒေျပေလစ် အ း ိ်စးေျ

က္ိည့သည္ တ

တစ္စံိုတစ္း အ း သင္ ႈိုိုတ္ ပန္မိည့လ်င္ သင
သင့္မန္ေျနဂ် ႈံသိ ို

စ္ ိုင္သမ် မန္ မန္ အသေျပးပတက္ဆံျပဳမူသည္။

်ပေျဒ င့္အည် ေျည င္းတက္မႈ ပစ ပ်း Brambles
မူဝါဒေျပေလစ်မ် းအ း လိုက္န ပတက္ဆံျပဳမူသည္။

သင့္ ပိုဂၢစလ္ေျးးး လူ
လူမႈသတင္း ပန္ၾက းေျးး စ မ်က္

မ် းေျပေတတင္ သင့္ေျတ ္သည့္ လံ

လံို ိံစေျးးအညင့္မ် းအ း ႈန္ းသမ္းေျည င္းတက္းန္ ကတ် ္ိုပ္တို ိ အႀကံ ပစပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ိုတ္ ပစင္ က္မ် း အပတအဝင္

မည္သည့္ တတ ယပတတ်အ အတည မညိုမ Brambles ု႔၏ ကိုန္ပစၥည္းမ် း င့္

ိုတ္ ညက

ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း အ အတည ႈံသိုိ
းည္ညန္းလ ညေျ ပ င္းတင္ ပမႈ ပစသင့္ ပ်းံ ့တိုိမ စ်
စ်္ညက္မ ပတ္ တင့ ္

မႈ င့္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈညိုင္း မူဝါဒေျပေလစ် င္

့္အ ည် တံိုိ ပန္ေျ းင္းမႈ ပစသတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

•

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၁၃

ေျစ်းကတက္မ် းအတတင္း ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ ေျပးသတင္းသူမ် းသည္

ေျပးသတငး္ သူညင္
ို း မူဝါဒေျပေလစ်

မန္ကန္မ်တစတ

တ ဝန္ယူမႈးေျသ ံ ႈိုိ ပင္ တန္ းး
ို ေျသ တတည က္ပတတန တစ္််း

•

စ္ေျစးန္ ကတကဝတ္ ပစႈ းသည္ံ မမတိုို႔၏ ဝယ္ယူသူမ် းံ

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ အေျလ့အက်င့္မ် းအ း လံိုးဝ
လက္သင့္မိံေျပး ိုင္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ မည္သ ည့္ ပတတ်အ တအည ႈံသိုိမ် လ ဘ္ႈိုး ိင္း သို

ဝန္ႈမ္းမ် း င့္ ပတဝင္ပတ္သက္သူမ် းံ ႈိ ို ပင္
မမတိုိေျနႈိုင္သည့္ လူမႈ အသိုင္း အဝိုင္း အ း
အက်စးေျည င္ေျပး ိုင္သည့္ ေျးးည္ိံေျည င္ ိုင္းည္ းေျသ

သိုိမ

ိုတ္ အလ းတူေျပးေျိ်မႈမ် း ပစလိုပ္ ိင္းံ သို

သိုိမ

ိုတ္ လက္ိံးယူ ိင္းမ် း မ ပစလိုပ္းေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ အနည္းငယ္ မ

မ်ေျသ တန္ ိုးတစ္ိိုု႔၏ အႈက္တတင္းသည့္ မ

စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္းတစ္ိိုအ း ညက္လက္ တည္ေျည က္သတ းးန္

မည္သည့္ လက္ေျည င္မ် းကိုမ် လက္ိံ ိင္းမ ပစးေျပံ

ကတ် ္ိုပ္တိ ို ကတကဝတ္ ပစပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
•

ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို ေျးးည္ေျ အ င္ မင္မႈအတတက္ ိ

င့္ ယ်္ ပစင္မႈ ပစးန္ ကတ် ို္ပ္တိ ို

ေျမ် ္လင့္ႈ းသည္ံ

ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို ေျန င့္ ေျပးသတင္းေျႈ က္ပံ့မႈ အိ်တ္ အညက္မ် း င့္

Brambles ု႔၏ ကးယ ပစၥည္းမ် း (ကိုန္စည္တင္ံ သယ္ိင္း ပ းမ် းံ RPC မ် း
င့္ ကတန္တန္န မ် း အ း မည္သ ည့္ အိ်န္တတင္မညို Brambles မ

ိိုင္မ ကန္၍
အင္တိုက္ အ းတက္းေျသ ေျပးသတင္းေျႈ က္ပံ့မႈ အေျ ိိံသည္ အလတန္ပင္ အေျး
ေျးးပတေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဝယ္ယူသူမ် းု႔၏ ေျ ပ င္းလညေျနေျသ လ
လိုအပ္ိ်က္မ် းအ း

ကတ် ို္ပ္တိ ို စ်းပတ းေျးး စ်မံလည္ပတ္မႈ ပစသည့္

ပိုင္ညိုင္ ေျၾက င္း ကတၽ ္ိုပ္တိုို႔၏ ေျပးသတင္းသူမ် းမ အသ အမတ္ ပစပတသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
•

ေျးးသ းကန္၍ အေျသးစတ္
သေျဘ တူည်ိ်က္ ပစလိုပ္ႈ း ိင္းမလတကန္၍
ည ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏

ည့္ည ည္းေျပး ိုင္းန္အတတက္ ကတ်မ္းက်င္ကန္၍ အး

ကးယ ပစၥည္းမ် းအ း ကတ် ္ိုပ္တိုိ ေျး င္းိ်မည္မ

အးည္ အိ်င္းးေျသ ေျပးသတင္းသူမ် းအေျပေတတင္ ကတ် ို္ပ္တိုိ မ်ိိုေျနးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ေျပံ

ႈိုိ ပင္ ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို ကးယ ပစၥည္းမ် းအ း
ပန္လည္းယူမႈ ပစ ိုင္သည့္ အိတင့္အေျးး ကတ် ္ိုပ္တိုိတတင္ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles တတင္ အ ႏၲး ယ္

စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးး (Zero Harm

အ း ေျအ င္ မင္းး ိုင္း န္ ကတ် ို္ပ္တိ ို ကတကဝတ္ ပစႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ညိုလိုသည္မ
ႈိိုက္ဒဏ္း းးေျစ ိင္းမ် းမး

•

င့္ အ ပစအမူမ် း သည္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ င့္အတူ အလိုပ္လိုပ္သ ည့္ အမ

င့္ သဘ ဝပတ္ဝန္း က်င္အ း ႈိိုက္ပ်က္စ်းေျစ ိင္းမ် း င့္ လူ

အမ်စးမ်စးေျသ ပိုဂၢစလ္မ် း င့္ ယ်္ေျက်းမႈမ် းအေျပေံ ႈိုိ ပင္

လူအအိတင့္အေျးးမ် းအေျပေ ႈိိုက္နစ္န ေျစေျသ အက်စးသက္ေျး က္မႈမ်စးမ် း မ ပစပတ

့တိုို႔၏ လူိ အိတင့္အေျးးအေျပေ ေျလးစ းသမႈ းေျၾက င္းကို

ပတ ကို ညိုလို ိင္း စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤဝန္ိံိ်က္အ း ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ အ ႏၲး ယ္မးမႈ ပဋ
ပဋည ်္စ တမ္ းႈညတတင ပပ န္း ႈ
ႈ းပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကၽတ ္ိုပ္တိုို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အလိုပ္သမ းမ် းအတတက္ကိုမူ ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ ကို

ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို ေျပးသတင္းသူမ် းု႔၏ အေျ ပ အညိုမ် း

ပသသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
•

ကတ် ို္ပ္တို႔၏
ို ေျပးသတင္းသူမ် းအေျန င့္ မတူကတည ပ းမႈ င့္
အလံိုစံို ပတဝင္မႈ ယ်္ေျက်းမႈတစ္ိိုအ း န္တ်းံ ႈန္းသမ္းးန္

ကိုန္ၾကမ္းေျႈ က္ပံ့သူမ် းအ း ေျဘးကင္းလံို ိံစစတ လို

ကတ် ို္ပ္တိ ို ေျမ် ္လင့္သည္ံ

လိုပ္ေျည င္းန္ င့္ ပတ္ဝန္းက်င္ င့္ လူအအိတင့္ အေျးးမ် းအတတက္
ေျလးစ းေျႈ က္ႈ းမႈ င့္ လိုပ္ေျည င္ေျစလိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
•

လူိအိတင့္အေျးးညိုင္း ႈိုတ္ ပန္ေျၾက င ိ်က္တတင္ ေျ

Brambles အေျန င့္ ေျဒသိံ စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္းညိုင္း

ကန္ိသတ္ိ်က္မ် းအ း

္ေျည င္းတကသတ းမည္ စ္ေျသ ့ု႔၏ လ

လိုပ္ငန္းိတင္က်င့္ဝတ္ကို ်ပေျဒ င့္ အ ႏၲး ယ္

ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို ေျပးသတင္းသူမ် းမ တူ ည်စတ လိုက္န ေျည င္းတက္းန္ ကတ

စ္ေျစမႈမ

လံိုးဝကင္းးင္းေျးး ပဋည ်္စ တမ္း မ် းတိုိတတင္ ေျ

္ ပႈ းေျသ အလ

အလိုပ္လိုပ္းန္ အနည္းညံိုးးးမည္ စ္သည့္ အသက္ အးတယ္ ကန

မူဝအဒေျပေလစ်မ် း
မတစ္ညင့္ အေျက င္အႈည္ေျ

ဝန္ႈမ္းက်င့္ဝတ္ညိုင္း ကို ်ပေျဒမ

ကတ် ္ိုပ္တိ ို ေျမ် ္လင့္သည္ံ

္ ပႈ းသည့္

မူစည္းမ််္းမ် းံ တန္ ိုးမ် းအ း လိုက္န ေျည င္းတက္ ိင္း အ း င့္
ပိုမို ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈး ပ်း လံို ိံစအ ၱး ယ္ကင္းက
ေျးးည္ိံေျည င္ ိုင္းည္း ေျသ ေျပးသတင္းေျႈ က္ပံ့မႈ
အိ်တ္အညက္မ် းအ း ေျပးသတင္းသူမ် း င့္ တံအ
စးေျည င္းတက္သတ းးန္ ကတကဝတ္ ပစပတသည္-

•

ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို ေျန င့္ ေျဘးကင္းလံို ိံစစတ လိုပ္ကိုင္ ိုင္းမည္ စ
စ္သည္ င့္အ ည် က်န္းမ ေျးးံ ေျဘးကင္းလံို ိံစေျးး
င့္ လူမႈ ူလံို ပည့္စံိုေျးးတိုိတတင္ အေျက င္းညံိုးေျသ စက္
က္မႈလိုပ္ငန္းိတင္ညိုင္း အေျလ့အက်င့္မ် းကို ကတ် ို္ပ္တိုိ ေျလ
ေျလ့က်င့္အသံို း ပစသကည့သိုိ ကတၽ ္ိုပ္တိုို႔၏ ေျႈ က္ပံ့သူမ် းသည္လ ည္း ႈိုသိုိ
ေျည င္းတက္သင့္ေျပသည္ံ

•

အ းလံို းေျသ စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္းမ် းအ း အညိုပတ
စ်းပတ းေျးးလိုပ္ငန္း တည္းသည့္ ိုင္ငံမ် းု႔၏ ်ပေျဒမ် း
င့္ စည္းမ််္းစည္းကမ္းမ် း င့္ အ ည် ေျည င္းတက္မႈ ပစသင့္ေျပသည္ ံ
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•

ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို အ ႏၲး ယ္

စ္ေျစမႈမ လံိုးဝကင္းးင္းေျးးညိုင္း (Zero Harm

•

Brambles

ေျပးသတင္းသူမ် းအၾက း သတ

သတင္းအိ်က္ အ

တတင္ ေျ

အလက္မ် း င့္ အိုင္ဒ်ယ မ် း မ်ေျဝေျည င္းတက္သတ း ိုင္ေျစးန္ တိုက္တတ

္ ပႈ းသည့္ မူစည္ းမ််္းမ် းအ း ကတၽ ္ိုပ္တိုို႔၏ ေျပးသတင္

တတန္း အ းေျပး ိုင္ေျသ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ိိုကို ေျႈ က္ပံ့ေျပးသတ းမည္

င္းသူမ် းမ လိုက္န ေျည င္းတက္းန္ ကတၽ ္ိုပ္တိုိ ေျမ် ္လ င့္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

•

င့္ ့ု႔၏

ကတကဝတ္ႈ းးမႈ

ပစၥည္းေျပးသတင္းသူမ် းု႔၏ စ်မံလ ည္ပတ္မႈမ် း အ

•

ေျအ က္ေျ

္ ပပတတိုိအ း ညက္သတယ္ေျည င္းတက္ေျပး ိုင္သည့္

အ းလံို းသည္ သက္ညိုင္း သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ ်

ေျသ ့ိ်က္က်ေျသ မက္ႈးစ္မ် းအ း တံအ

်ပေျဒမ် း င့္ စည္းမ််္းစည္းကမ္းမ် း အ

အမ် း ပည္သူသး ေျစးန္ အစ်းင္ိံသတ းမည္ စ္ပတသည-္

အ းလံို း င့္အ ည် လိုက္န ေျည င္းတက္းန္မ အန
အနည္ းညံိုးးသင့္ေျသ ကန္ိသတ္ိ်က္စည္းမ််္း တစ္ိို

–

စ္ပတသည္ံ

စးေျည င္းတက္ကန္၍

ကိုိုန္ပစၥည္းမ် း င့္ ဝန္ေျည င္မႈမ် းအ း

စ္သည္ံ

းယူေျည င္းတက္မႈတစ္ိိုအ စ္ ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို အ ပစအမူ င့္
အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈမ် းံ င့္

•

–

ကတၽ ္ိုပ္တို႔၏
ို ေျပးသတင္းသူမ် းအေျန င့္ မမ တိုို႔၏ သဘ ဝ

ကတ် ္ိုပ္တိ ို ေျပးသတင္းသူမ် းု႔၏ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ င့္
လူမႈေျးးညိုင္း ေျည င္းတက္ိ်က္က္ဆံျပဳမူသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း သက္ေျး က္မႈအ ပစအမူမ် းအ း
ေျလ် ့ိ် ိင္းအ း င့္ံ တစ္ က္တတင္လည္း Brambles မ
သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္အေျပေ ့ ဝယ္ယူသူမ် းု႔၏ အ ိုတ္သေျဘ သ

•

ေျးးည္ တ

သက္ေျး က္မႈမ် းကို ေျလ် ့ိ်း တတင္ အကူအ ည်ေျပး ိုင္မည္ စ္သ ည္ံ

မ်က္
•

ည္တံ့ေျသ ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းအတတက္

ကတကဝတ္ ပစမႈ ကို ပသ ိုင္သည့္ ေျပးသတင္းသူမ် းအ း ပိုမို မ
သ ေျပးသတ းမည္

စ္ပတသည္ံ င့္

ကတၽ ္ိုပ္တို႔၏
ို ေျပးသတင္းသူမ် းသည္ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း အ ၱး ယ္ စ
စ္ ိုင္ေျ ိအ း စ်မံိန္ိိမ
တည ႈတတင္ တက္ၾ ကတႀကစတင္က ကတယ္မႈးစတ ိ်

•

နည္းန်မ

ၾကတယ္ဝေျသ ေျပးသတင္းသူမ် းံ ႈိုိ ပင္ Brambles

ိ််္းကပ္ေျည င္းတက္းန္ံ င့္္ သဘ ဝ

မ စတန္ိစ းး က်လတန္းသည္

အးင္း အ မစ္မ် းအ း တ ဝန္ယူလိုစတ္ းစတ

သိုိမ

င့္ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈ ပစးန္ ကတၽ ္ိုပ္တိုိ

ို သတမတ္ႈ းသည့္ ့းယ မ် း

ိုတ္ လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် းတတင္

ပတဝင္ေျည င္းတက္ေျနၾကသူမ် း အစးသည္တိုို႔၏

ေျမ် ္လင့္ႈ းသည္ံ ႈိုိ ပင္

ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းကို အကည တ္စစ္ေျညးးန္အတတက္
သင့္ေျတ ္း တိုင္းတ ေျည င္းတက္မႈမ် းကို တံတ စးေျည င္းတက္ံ
•

မင့္မ းေျသ သဘ ဝပတ္ဝန္းက်င္ညိုင္း

အသံိုး ပစသတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ပစၥ ည္းေျပးသတင္းသူမ် းု႔၏

သက္ေျး က္မႈမ် းးသည့္ စက္တ အပိုင္းမ် းတတင္ မမတိုို႔၏ စနစ္မ် းသည္

ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းကို Brambles မ ပံိုမန္

ည္ ေျက င္းမတန္ေျသ သဘ ဝပတဝန္းက်င္ ညိုင္း ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းအ း

အကည တ္စစ္ေျညးမႈ ပစသည့္အိတတတင္ ့တိုိ အေျန င့္

း ေျသိ် ေျစ ိုင္ေျၾက င္း သက္ေျသ

ပတင့္လင္း မင္သ မႈ းၾကးန္ Brambles က ေျမ် ္လင့္ႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အေျႈ က္ အႈ း ေျႈ က္ပံ့ေျပးသည့္ အ က
ေျပးသတင္းသူမ် းအ း ကတၽ ္ိုပ္တိုိ လိုအပ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles ု႔၏ စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းမ် းသည္ စ်မံလည္ပတ္မႈညိုင္း အညင့္၌ အို
အိုိုပ္စိုတစ္ိိုလံိုးအ း ိ်
Brambles အေျန င့္ ေျအ က္ပတတိုိ အ း
ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္-

ိ်စပ္ကိုင္
လည္ပတ္ ိုင္သည့္ံ စ်မံ အိုပ္ိ်စပ္ ိုင္သည့္ လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈ
င့္ အစ်းင္ိံတင္ ပ ိင္းညိုင္း

အတည စည္းမႈေျဘ င္မ် းံ ႈ

ႈိုိ ပင္ ေျသ ့ိ်က္က်ေျသ ေျည င္းတက္ိ်က္ ညန္တိုင္းကးယ မ် း အစးသည့္ တ
•

•

ေျပးသတင္းသူမ် းံ တညင့္ိံ ကန္ႈးိုက္ စ ိ်စပ္

တိုိကို တအံ

ိ်စပ္ညိုႈ းသူမ် း င့္ ညက္ညံ ေျည င္းတက္မႈမ် း အ

သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ႈိုမ်သ မက Brambles ု႔၏ လိုိုပ္ငန္းမ် းတတင္ ပ

အ းလံို းတတင္ မ်တမန္ကန္ကန္၍ းိုးသ းမႈး ပ်းံ သေျဘ တူည်ႈ းသည့္ စည

ပစၥည္းေျပးသတင္းသူမ် း မ

စည္းမ််္းသတ္မတ္ိ်က္မ် း င့္အည် ေျပးေျိ်မႈမ် းအ း ပစလိုိုပ္သတ းမည္ စ

မ လိုက္န ေျည င္းတက္းန္လိုအပ္ေျသ အေျသးစတ္ အးင္း အ မစ္ညိုင္း မူ ဝါဒ

စးေျည င္းတက္ံ အေျက င္အႈည္ေျ

္ေျည င္ သတ

စ္ပတသည္ံက္ဆံျပဳမူသည္။

ေျပေလစ်မ် းလည္း းေျက င္းးမည္ စ္သည္ (်ပမ အသံိုးမလိုသည္မ် း က္ဆံျပဳမူသည္။

ကိုန္ပစၥည္းမ် း င့္ ဝန္ေျည င္မႈမ် းအ း းယူေျည င္းတက္း တတင္ ပတ

ပစၥည္းေျပးသတင္းသူမ် း င့္ ဝန္ႈမ္းမ် းအေျန င့္ စံိုစမ္းေျမး မန္းလိုသည္မ် း သ

ပတင့္လင္း မင္သ မႈး ပ်း သင

သိုိမ

သင့္ေျတ ္ည်ေျလ် ္ေျသ လိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈမ် းကို အသ

သံသယးလ်င္ မန္ေျနဂ် ံ စ်းပတ းေျးး အိုိုပ္စို အေျႈတေျႈတ အႀ

အသံိုး ပစသတ းမည္ စ္ပတသည္ံ

အႀကံေျပး အ

ိုတ္ စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် း မန္သမ်ကို အစ်းင္ိံတင္ ပသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ကန္၍ သံ

အတိုင္ပင္ိံံ သိုိမ

ိုတ္ စ်းပတ းေျးး အိုိုပ္စို ကိုိုမုဏ် အ

အတတင္းေျးးမမး အစးသည္တိုိႈံမ အႀကံ် ဏ္ းယူ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ဤမူဝါဒအ း အေျက င္အႈည္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈံ င့္ ၾကည့္ ႈ

စစ္ေျညးမႈတိုိအတတက္ Brambles အလိုိုပ္အမႈေျည င္
ေျိတင္းေျည င္မႈအ တအည တတင္ တ ဝန္းေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ဤမူဝါဒအ း ပံိုမန္ သံိုးသပ္စစ္ေျညးသတ းမည္ စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ပႈမအႀကမ္ သံ
သံိုးသပ္စစ္ေျညးမႈကို ့ု႔၏
့ု႔၏ ကန််း အေျက င္ႈ ည္ေျ

္ ေျည င္းတက္မႈ အ ပ်းေျန က္ ၁၂ လအၾက တတင္

ေျည င္းတက္ ပ်းံ ေျန က္ပိုင္းမစကန္၍ စ္ (၂
ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
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စ္ၾက တိုင္း တစ္ႀကမ္

လိုပ္ငန္းစ်္္ယ း ၁၄

၃။

လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက

၃.၁

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ ညန္ိက ်င္ေျးးညိုင္း မူ ဝါဒ

ကတ် ပ
ို္ တ
္ ို႔၏
ို မူဝါဒ
ကတ် ္ိုပ္တိသ
ို ည္ ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ လိုိုပ္ငန္းမ် းအ း းိုးသ းစတ
င့္ က်င့္ဝတ္ င့္ ေျလ် ္ည်ေျသ အ ပစအမူ င့္
ေျည င္းတက္ၾကပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ
အေျလ့အ က်င့္မ် းအ း လက္သင့္မိံေျပး ိုင္ေျပံ ႈိုိ ပင္

၁။ ဤမူဝါဒ
၁.၁

လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈသိုိ
ိ််္းကပ္ေျည င္းတက္မႈအ း ကတ် ို္ပ္တိုိ

ဤ̔မူဝါဒေျပေလစ်သ ည္-

လံိုးဝသည္းိံမ ည္မ

(က) လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈတိုိ င့္
ပတ္သက္ ပ်းံ ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို တ ဝန္ဝတၱး းမ် းံ င့္

ကတ် ္ိုပ္တိ ို စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းမ် းု႔၏

ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို တတက္ အလိုိုပ္

အေျပးအယူေျည င္းတက္မႈမ် း င့္ ညက္သတယ္

လိုိုပ္ကိုင္ေျပးလ်က္းသူမ် းု႔၏

ေျည င္းတက္မႈမ် း အ းလံို းအ း

တ ဝန္ဝတၱး းမ် းကို ိ်မတ္ေျပးႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ကတ်မ္းက်င္မႈးေျသ အလိုပ္အကိုင္အ း င့္ မ်တမန္ကန္ံ

( ) လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈညိုင္း

းိုးသ းေျ

ကစၥးပ္မ် းအ း မည္သိုိ သးကန္၍

င့္မတ္မႈးစတ အ ပန္အလန္ေျလးစ းသမႈ င့္

ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္ေျၾက င္းံ ႈိုိ ပင့္

ေျ းင္းေျည င္းတက္းမည္ညိုသည္ င့္ပတ္သက္ ပ်း

လ ဘ္စ းမႈမ် းအ း ညန္ိက်င္းန္

ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို တတက္

ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈးေျသ စနစ္မ် းအ း

အလိုိုပ္လိုပ္ကိုင္ေျပးလ်က္းသူမ် းႈံ

အေျက င္ႈ ည္ေျ

အိ်က္အလက္မ် း င့္ လမ္း ညန္ိ်က္မ် းကို

္ေျည င္ သတ းမည္ စ္ေျၾက င္း

ကတ် ္ိုပ္တိ ို ကတကဝတ္ ပစႈ းပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကတ် ္ိုပ္တိုိ

ေျႈ က္ပံ့ေျပးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုိုပ္ငန္းစ်မံလည္ပတ္မႈ ပစေျသ

(န) ဤမူဝါဒမွ “ကတ် ္ိုပ္တိုိ” ံ “ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို ”ံ

ိုင္ငံတစ္ိိုစ်တိုင္းး

်ပေျဒ င့္ လိုပ္ႈံိုးလိုပ္နည္းညိုင္း မႈေျဘ င္မ် းအ း

“ကတ် ္ိုပ္တိႈ
ို ံ” င့္္ “Brambles” အစးေျသ
ေျဝါ

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ ကတ် ္ိုပ္တိုိ

မည္သည့္ေျနး တတင္ လိုိုပ္ငန္းစ်မံလည္ပတ္မႈ ပစပတေျစ

ကတ် ္ိုပ္တိ ို လိုက္န ေျည င္းတက္ သတ းမည္ စ္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

းမ် းသည္ Brambles လ်မတက္ င့္

့ု႔၏ စ်းပတ းေျးးအိုိုပ္စို ကိုိုမုဏ်မ် းကို
းည္ညန္း ိင္း စ္သည္ (“Brambles”)က္ဆံျပဳမူသည္။

၃.၂

ကတ် ္ိုပ္တိ ို င့္အတူ စ်
စ်းပတ းေျးးေျည င္းတက္ေျသ သူတိုင္းသည္လ ည္း လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက

၁.၂

သင္သည္ ဤမူဝါဒအ း တ္းႈံ

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈအ း ိ််္းကပ္ေျည င္းတက္ ိင္းကို တူည်စတ

န းလည္သေျဘ ေျပတက္ ပ်း လိုက္န

သည္းိံမႈမ ပစးန္ ကတ် ္ိုပ္တိ ို ေျမ် ္လ င့္ပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles

ေျည င္းတက္မႈးေျၾက င္း ေျသိ် ေျစးမည္ စ္သည္

ကိုယ္စ း ေျည င္းတက္ေျပးမည့္ မည္သည့္ တတ
တတယပတတ်အ အတည မညို င့္ သေျဘ တူည်ိ်က္တစ္ိို အတတင္းသိုိ

၂။

ဝင္ေျး က္ ိင္းမ ပစမ်တတင္ Brambles အေျန င့္

ဤမူဝါဒတတင ္ မည္သမ
ူ ် း

ေျက င္းမတန္သင့္ေျတ ္း အညင့္မ် းအ း ေျည င္းတက္ကန္၍

အက်ံစးဝင္ ပတဝင္ပတသနည္းက္ဆံျပဳမူသည္။

တတယပတတ် အ အတည ႈံမ လိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း
တစ္ိ်စအေျသ အ မိံသေျဘ တူည်ိ်က္ မ် းကို

ဤမူဝါဒေျပေလစ်သ ည္ စ်န်ယ

းယူသတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အႈက္တန္းမန္ေျနဂ် မ် းံ အး း မ် းံ ဒတးိုက္တ မ် းံ ဝန္ႈမ္းမ် း (
(အတည္ိနိ္ံ ပံိုမန္ိနိ္ံ သိုိမ

ိုတ္ အစ

၃.၃

အစမ္းိနိ္ မည္သိုိပင္ စ္ပတေျစ ံ အတိုင္ပင္ိံမ် းံ ကတ
ကတန္ႈးက္စ ိ်စပ္ိ်စပ္ညႈ
ို
းသူမ် းံ သင္တန္းေျပးိံးသူမ် းံ ဒို
ဒိုိုတယတစ္ညင့္ိံ ဝန္ႈမ္းမ် းံ အိ်န္ပိုင္းလိုက္ အလိုိုပ္သမ းမ် း
င့္ ေျအဂ်င္စ် ဝန္ႈမ္းမ် းံ တတယပတတ် အ အတည ဝန္ေျည င္မႈ
ေျႈ က္ပ့ံသူမ် းံ ေျအးဂ်င့္ ကိုယ္စ းလယ္မ် းံ
ကမကႈ ပစသူမ် းံ သိမ
ို

ိုတ္

မည္သည့္ အညင့္တတင္မညိုမ ကတ် ္ိုပ္တိုိကိုယ္စ း
သိုိမ

ိုတ္ ကတ် ္ိုပ္တိုိအတတက္

အလိုိုပ္လိုပ္ေျပးလ်က္းေျသ
တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်တိုင္းအေျပေသိုိ
သက္ေျး က္မႈးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ေျပေတတင္ လင့္တင္ေျ

္ ပႈ းေျသ လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈညိုင္း လမ္းညန္ိ်က္မ် း င့္အတူံ ႈ
ႈိုိ ပင္ အိ်န္ င့္အမ် ပင္ညင္ံ
ကို ်ပေျဒတတင္ ေျ

ည့္စတက္မႈမ် း ပစမည္ စ္သည့္

္ ပႈ းသည့္ Brambles ဝန္ိံိ်က္

င့္ စံတန္ ိုးမ် း င့္အတူ တ္းႈမႈ ပစသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ညက္ တယ္ေျနသူမ် း (ဤမူူတဒေျပေလစ် အည
းည္ၫႊန္းသတ းမည္ စ္သည္ အစးသည္တိုိ အပတအဝင္

စည္းမ််္းစည္းကမ္း ု႔၏ အစတ္ အပိုင္း စ္ ပ်းံ Walter

ဝန္ႈမ္းက်င့္ဝတ္ညိုင္း

မည္သည့္ေျနး တတင္းပတေျစ ကတ် ္ိုပ္တိုိ င့္
အညိုပတ အ းလံိုးေျသ သူမ် းအ း “အလိုပ္သမ းမ် း”

ဤမူဝါဒသည္ Brambles က်င့္္ဝတ္

ို

င့္ လံိုး ဝ

၄။

ဤမူဝါဒအတတက္ တ ဝန္ဝတၱး း

စ်းပတ းေျးး အိုိုပ္စို ကိုိုမုဏ် အတတင္းေျးးမမး
- Robert Gerrard

၄.၁

စ်းပတ းေျးး အိုိုပ္စို အေျႈတေျႈတ အႀကံေျပး

ဤမူဝါဒအ း Brambles ဘိုိုတ္ အ အတည မ အတည္ ပစ ပ်း စ္ ပ်းံ ကတ

အတိုင္ပင္ိံ

ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္ စ္သူ Graham Chipchaseမ

- Sean Murphy

လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက
အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈညိုင္း ပ

န ကစၥးပ္မ် းအ း ေျ း

းင္းေျည င္းတက္း တတင္ Brambles ု႔၏ ကတကဝတ္ႈ းးမႈအ း

လ ဘ္စ းမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈ အိုပ္စိုသည္ တစ္ိ်န္မ

ပသးန္အတတက္ ဤမူဝါဒအ း ႈိုိုတ္ ပန္ေျၾက င ိည့သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles

တ္ တစ္ိ်န္ိ်န္တတင အႈူး သိုိမ

အလိုိုပ္အမႈေျည င္

အေျ ိအေျနမ် းအး လိုအပ္သ ည့္ အတိုင္း ယ ယ် သိုိမ

ေျိတင္းေျည င္မႈအ အတည သည္ ဤမူဝါဒေျပေလစ် အ း

အ အတည ဝင္မ် း ေျပတင္းႈည့္

့ု႔၏ ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညးမႈညိုင္း လႈပ္း းမႈမ် းအ း အလ

ေျည င္းတက္မႈ ပစေျက င္း ပစ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အလိုိုပ္အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္မ တစ္ညင့္ Brambles
ဘိုိုတ္အ တအည ႈံသိုိ အစ်းင္ိံတင္ ပသတ းမည္

ိုတ္ အ မညတမ

တမ္းအေျပေတတင္ အေျ ိိံက အိုိုပ္စိုသိုိ အပိုေျည င္း အ

လိုက္န ေျည င္းတက္မႈးံမး ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညးးန္ တ ဝန္း ပ်းံ

စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။
၄.၄

Brambles
စည္းကမ္းလိုက္န မႈညိုင္း အး းိ်စပ္သည္ ဤမူဝါဒေျပေလစ်

၄.၂

Brambles သည္ လ ဘ္စ းမႈညိုင္း

အေျက င္ႈ ည္ေျ

က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈ အိုိုပ္စိုတစ္ိိုအ း အတည စည္းႈ းသည္ံ ့အိုိုပ္စို

းံ ့ု႔၏ အသံိုး ပစမႈ င့္ ႈ

ိုသည္ ပံိုမန္ ေျတတအညံိုမႈ ပစ ပ်း ဤမူဝါဒေျပေလစ်ု႔၏

ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈ အ း ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညး ိင္းံ

အေျက င္ႈ ည္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈအ း

္ေျည င္းတက္မႈအ း ႀက်းၾကပ္ေျည င္းတက္ ိင္းံ

င့္ လ ဘ္စ းမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စို

ေျစ င့္ၾကပ္စစ္ေျညး ိင္းံ ေျယဘိုိုယ် အ း င့္ ဤမူ ဝါဒေျပေလစ် အ း

င့္ Brambles ဘိုိုတ္ အ အတည ႈံသိုိ အညိုပတ ကစၥးပ္မ် း

လိုက္န ေျည င္းတက္မႈကို ႀက်းၾကပ္ ေျည င္းတက္ ိင္းံ ဤမူဝါဒေျပေလစ်

အစ်းင္ိံတင္ ပ ိင္း အစးသည္တိုိအ တတက္

စည္းမ််္းကန္ိသတ္ိ်က္မ် းအေျပေ သင္တန္းေျပး ိင္းမ် းအ း ေျႈ

ေျနိစ်္ င့္အမ် တ ဝန္ယူေျည င္းတက္းေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ႈ က္ပံ့ ိင္းံ ႈိုိ ပင္ ့သည္ သက္ညိုင္း ပတတ် အ အတည မ် းသိုိ

Brambles စည္းကမ္းလိုက္န မႈညိုင္း အး းိ်စပ္သည္

လံိုေျလ က္မႈးစတ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ ပစေျၾက င္း

Tracey Ellerson

ေျသိ် ေျစ ိင္း အစးသည္တိုိအတတက္

အေျသးစတ္လပ္စ မ -

စ္ ပ်းံ ့အ း ညက္သတယ္ ိုင္သ ည့္

တ ဝန္ယူေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
အ်းေျမးလ္ - tracey.ellerson@brambles.com
၄.၃

တယ္လီ ိုန္း- + 1 (407) 649 4054

လ ဘ္စ းမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈ အိုပ္စိုတတင္
ေျအ က္ေျ

္ ပပတ တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်မ် း

ပတဝင္မည္ စ္ ပ်းံ ့တိုိမ မည္သည့္ သံို းေျယ က္မညိုမ
စိုိုေျပတင္းကန္၍ အစည္း အေျဝး ပစလိုိုပ္ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၄.၅

မည္သည့္ အညင့္မညိုမ စ်မံိန္ိိမ
တည
င့္ အႈက္တန္း စ်န်ယ
ဝန္ႈမ္းမ် း အ းလံို းသည္ မ မတိုို႔၏

Brambles

သက္ညိုင္း လိုိုပ္ငန္းိတင္ေျနး မ် းအတတင္း ဤမူဝါဒအ း

စည္းကမ္းလိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း

အေျက င္ႈ ည္ေျ

အး းိ်စပ္

္ေျည င္းတက္မႈံ င့္ ့တိုိႈံသိုိ အစ်းင္ိံ တင

တင္ ပၾကသူမ် းသည္ ဤမူဝါဒေျပေလစ်အ း သးံ

- Tracey Ellerson

န းလည္သေျဘ ေျပတက္ ၾကေျၾက င္း

Brambles EMEA ေျဒသညိုင္း အႀကံေျပး

ေျသိ် ေျစ ိင္း အစးသည္တိုိအတတက္

အတိုင္ပင္ိံ

တ ဝန္းေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

- Dan Berry
Brambles အေျမး်းက း ေျဒသညိုင္း အႀကံေျပး
အတိုင္ပင္ိံ
- James Frye

၅။

လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈညိုသည္မ အဘယ္သိုိန ည္း က္ဆံျပဳမူသည္။

၅.၁

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈညိုသည္မ မ

Brambles အာရွ-ပစ တ္ ေဒသဆိုင္ရာ အၾကံေပး
အတိုင္ပင္ိံ
- Shawn Galey

မမကိုယ္က်စးစ်းပတ းအတတက္
အမ် း ပည္သူလူႈို သိုိမ

ိုတ္ ပိုိုဂၢလကးံိုး ု နအ း တလ

တလတအ
ည သံိုးိ် ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ိုတ္

ိုတ္ အေျႈတေျႈတ

၅.၂

လ ဘ္စ းမႈညိုသည္မ အစို းးု နညိုင္း အး းံ သိုိမ

•

ိုတ္

လ ဘ္လ ဘတစ္ိိုအ း လက္ိံးယူ ိင္း

ပိုိုဂၢလက
စ်းပတ းေျးးကူးသန္း ေျည င္းတက္မႈညိုင္း တစ္ိိုမ ပတဝ

ပစၥည္းေျပးသတင္းသူတစ္််းသည္ သင

င္ေျည င္းတက္သူ အစးသည္တိုိမ သ
သက္ညိုင္း ေျည င္းတက္ိ်က္ သိုိမ

သင့္တူ စ္သူအ း အလိုိုပ္ကိုင္တစ္ိို ေျပ

ိုတ္ လႈပ္း းမႈတစ္ိိုု႔၏ မသ

ေျပးသည္ံ သိုိေျသ ္ အ

မသင့္တင့္ မေျလ် ္ကန္ေျသ အ ပစအမူ င့္ ကူ

အ ပန္အလန္ အေျန င့္ ကတ် ္ိုပ္တိ ို အ အတည အစည္း အတတင္းမ သင

ကူးသန္းေျး င္းဝယ္မႈညိုင္း ံ စ ိ်စပ္ိ်စပ္ညမ
ို ႈညိုင္း ံ
စည္းမ််္းပိုင္းညိုင္း သိုိမ

သင့္ အးန္အဝါအ း အသံိုး ပစ ပ်း ့တိုိ င့္ ကတ် ္ိုပ္တိုိမ ညက

ိုတ္ ပို

ညက္လက္ စ်းပတ းေျးး လိုိုပ္ငန္းမ် း ေျည င္းတက္သတ းးန္

ပိုိုဂၢစလ္ေျးးညိုင္း အက်စးအ မတ္ တ

့တိုိက ေျမ် ္လင့္ႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

တစ္စံိုတစ္း းးးန္အလိုိင ကမ္းလမ္းသည့္ံ ကတ
ကတ ပစသည့္ သိုိမ

ိုတ္

ေျႈ က္ပံ့ေျပးသည့္ မက္လံိုးတစ္ိို သိုိမ

ိုတ္

ႈိုကည့သိုိေျသ ကမ္းလမ္းမႈအ း ပစလိုိုပ္ ိင္းသည္

ိ််း မင့္မႈတစ္ိိုကို ညိုလို ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ တစ္ က္တတင္

ေျပးသတင္းသူအတတက္ ပစ္မႈေျ မ က္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ဤမူဝါဒေျပေလစ် အး အစိုးးု နညိုင္း အး းမ် း
သိုိမ

သင္သည္လည္ း ႈိုသိုိ ပစလိုိုပ္ ိင္း င့္ ပိုိုဂၢစလ္ေျးးး

ိုတ္ ပိုိုဂၢလက တစ္််းတစ္ေျယ က္ိ်င္းစ်မ် းု႔၏

အက်စးအ မတ္တစ္ိိုအ း းးသည့္အတတက္ေျၾက င့္

လ ဘ္ႈိုးမႈအ း ည်တူ ည်မ် တ း မစ္ႈ းိ်န္တတင္
ပႈမေျ

ႈိုသိုိ ပစးန္ သေျဘ တူည်မႈအတတက္

္ ပႈ းသည့္သူမ် း င့္

ပစ္မႈေျ မ က္ေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ညက္ညံေျည င္းတက္း ၌ အႈူးဂးိုို ပစ
ေျည င္းတက္းန္လိုအပ္ေျပမည္ံ အစိုးးု နညိုင္း

•

အး းမ် း ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသည့္အိတတတင္ အႈူး
ပစ္ဒဏ္မ် း သက္ေျး က္မႈးသည့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ
ညန္ိက်င္ေျးး ်ပေျဒမ် းသည္ ေျယဘယ်အ း င့္

လိုိုပ္ငန္းအတတက္ စ်စ်္ေျည င္းတက္မႈ ပစသည္ (်

အက်စးညက္းလဒ္တစ္ိိုအေျန င့္ ဤမူဝါဒေျပေလစ်ု႔၏

(်ပမ လိုင္စင္ိတင့္ ပစိ်က္ ႈိုတ္ ပန္ ိင္း သို

အိ်စအေျသ အစတ္အပိုင္းမ် းသည္
အစိုးးညိုင္း မ် း င့္ ညက္ တယ္သည့္ အိတတတင္ ပိုမို
တင္းၾကပ္မႈးေျပမည္ (်ပမ အပိုင္း ၆ အ း ၾကည့္ ႈပတ က္ဆံျပဳမူသည္။
လ ဘ္စ းမႈညိုင္း ်ပမ မ် းတတင္ ေျအ က္ေျ

္ ပပတတိုိ

က္သ ည္ စ္လ

ိုင္ေျ ိးသူတစ္််းႈံသိ ို

ပတေျ
ည တ ္ႀက်းတစ္ိိုု႔၏ လက္မတ္မ် း ေျပးသည္ံ

အေျန င့္လည္း ပစ္မႈတစ္ိိုအ း က်မးလတန္ိည့သ ည္

သင္သည္ ကူးသန္းေျး င္းဝယ္မႈညိုင္း
င့္ စ ိ်စပ္ိ်စပ္ညိုမႈညိုင္း အက်စးအ မတ္းးးန္အတတက္ ကမ
ကမ္းလမ္းမႈအ း ပစလိုိုပ္ ိင္း စ္သည့္အတတက္ ဤသ
ူကန္၍ သတ္မတ္ေျက င္း သ

သတ္မတ္ိံး ိုင္ေျပသည္ံ အဘယ္ေျၾက င့္ညိုေျသ ္ အည
အညိုပတ ေျပးကမ္းမႈသည္ ကတ
ကတ် ္ိုပ္တိ ို အက်စးစ်းပတ းးးးန္အတတက္ ေျည င္းတက္ေျပး
စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျ

က္သည္ စ္လ

ေျ ိးသူမ သင့္ ေျပးကမ္းမႈအ း
လက္ိံသည့္ အတတက္လည္ း ပစ္မႈေျ မ က္ေျက င္း
ေျ မ က္ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုင္ငံတစ္ ိုင္ငံမ အစိုးးု နညိုင္း အး းတစ္််းႈံ လ ဘ္ႈိုး
ိုး ိင္းသည္ ေျဒသိံ ်ပေျဒအ း ိ်စးေျ
စ္းိုမ
ံ က အ ိ းေျသ

ဤသည္မ ပစ္မႈေျ မ က္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles

ပးႈ းေျသ ေျၾက င့္

ိုင္ေျ

ိ်စးေျ

က္ ိင္း

ိုင္ငံမ် းု႔၏ ်ပေျဒမ် းအ းလည္ း ိ်

က္ ိင္းအ စ္ းလဒ္ႈတက္ေျပေလ

ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ်ပ

်ပမ ညိုးလ်င္ ိုင္ငံ ိ းသ း အး းတစ္််းႈံ လ ဘ္ေျပး ိင္းသည္
USA ံ UK ံ ်ေျး ပသမမဂ သိုိမ

ိုတ္ ၾသစေျၾတးလ် ်ပေျဒမ် း

အစးသည္တိုိ အ း တစ္ိို သိုိမ

ိုတ္ တစ္ိိုႈက္မကေျသ

ိ်စးေျ
ိ်စးေျ
သိုိမ

က္ ိင္းအ စ္ းလဒ္ ႈတက္ေျပေ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤ်ပေျဒမ် းအ း ိ
က္မႈု႔၏ ပစ္ဒဏ္မ် းအ စ္ အက်စးညက္ ဒဏ္ေျငတးိုက္ိံး ိင္း သ
ိုတ္

ေျႈ င္ဒဏ္ိ်ိံး ိင္းအႈ း ိုင္ ပ်းံ ႈိုိ ပင္ Brambles
ကိုသ မက င့္ ဝန္ႈမ္းမ် းအ းလံို းု႔၏
န မည္ဂိုဏ္သတင္း ကိုပတ အပ်က္သေျဘ
သက္ေျး က္မႈမ် း
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ို

သတ္မတ္ ိင္း ိံေျက င္းိံး ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အေျန င့္လည္း ပစ္မႈက်မးလတန္သ ည္

လ ဘ္ႈိုး ိင္း ပစ္မႈအ း က်မးလတန္ိည့ ိင္း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အဘယ

ပစလိုိုပ္ိည့ ိင္းေျၾက င့္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles

ိုတ္

့တိုို႔၏ ေျစ်းနႈ ္းအ း ေျလ် ့ိ်ေျပးးမည္ညိုေျသ
ကန္ိသတ္ိ်က္ င့္

လူႈိုအး းတစ္််းႈံ

စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ငန္းညိုင္း အက်စးစ်းပတ းးးးန

ေျည င္းတက္းမည္ံ ပစင္ က္ႈ က္ညိုင္လ်င္
သ ေျပးးမည္ံ သိုိမ

ိုတ္ ူယ္ယူသူမ် းႈံ းင္းလင္းေျ းင္းမႈ ပစ ိင္း က္ဆံျပဳမူသည္။

ဘယ္ေျၾက င့္ညိုေျသ ္ Brambles အတတက္

အေျပးအယူအေျန င့္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ င့္ စ်းပတ းေျးး
ကတ် ္ိုပ္တိအ
ို း မ်က္

ိုတ္ သေျဘ တူည်ိ်က္တစ္ိို စ်စ်္ ိင္းံ သို

သိုိမ

သင္သည္ ိုင္ငံ ိ းသ း လူ

လ ဘ္လ ဘတစ္ိိုအ း ကမ္းလမ္း ိင္း

သင္သည္ ေျ

သိုိမ

ကမ္းလမ္းမႈတစ္ိိုအ း ပစလိုိုပ္ ပ်းသည္ င့္တစ္ ပစင္နက္ သင

ပတဝင္ေျပသည္ •

စ္ေျ မ က္ေျစးန္အတတက္ သင္သည္ ိုင္ငံ ိ းသ း
အး းတစ္််းႈံသိုိ ေျပးေျိ်မႈတစ္ိို ပစကန္၍ စ်းပတ းေျးး

ပိုမိုႀက်းေျလးေျသ ေျၾက င့္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၅.၃

ိုင္ငံ ိ းသ း အး းတစ္််းႈံ လ ဘ္ႈိုး ိင္
င္း စ်မံအိုပ္ိ်စပ္မႈညိုင္း လိုိုပ္ငန္းစ်္တစ္ိို လ်င္ မန္စတ

စ္ေျပေေျစ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေျငတမ် း တိုက္းိုက္ ေျပး ိင္း သ
သိုိမ

းလဒ္အေျန င့္ အလိုိုပ္သမ းမ် းသည အ

ိုတ္ လက္ေျည င္ဘ္ မ် း အ

အက်စးစ်းပတ းညိုင္း ဒတ

ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသည့္ သိုိမ

း အ ိ းေျသ ်ပမ မ် းတတင္ အစိုးးု နညိုင္း အ

ပတဝင္ပတ္သက္ေျနပံိုးသည့္

အး းတစ္််း သိုိမ

လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမ် းတတင္

ိုတ္ ကူးသန္းေျး င္းဝယ္မႈ

စ်းပတ းေျးးမတ္ က္တစ္််းု႔၏လမ္းညန္မႈ သိုိမ

ိုတ္ အက်စးိံစ းိတင့္အတ

ိုတ္

ပတဝင္ေျည င္းတက္ ိင္းမ ပစးပတက္ဆံျပဳမူသည္။ တစ္စံိုတစ္ိိုေျသ

အတတက္ ပစလိုိုပ္သည့္

အေျ ိအေျနတစ္းပ္သည္ ကိုယ္က်စးစ်းပတ းညိုင္း

ေျအ က္ေျ

ပဋပကၡ တစ္ိိုအ း

္ ပပတအး မ် း ပတူင္ေျပသည္- (က လတန္ကညေျသ အ

အပန္းေျ ိး်းပိုိေျည င္မႈံ ့ည့္ိံေျကတၽးေျမတးမႈံ ေျ ် ္ေျ ေျးး သို
သိုိမ
(ိ

ိုတ္ အ ိ းေျသ လတန္က်မစတ ့ည့္ူတ္ပ်မင မႈမ် းံ (ိ

သိုိမမ
သိုိမ

စ္ေျပေေျစ ိုင္ ိင္းးံမး်

င့္ပတ္သက္ကန္၍ သင့္အေျန င့္ ေျသိ် ိင္း မးလ်င္
လ ဘ္စ းမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈ အိုပ္စို

ိုင္ငံေျးးပတတ်အ အတည ံ ကန္ပန္း သ

သိုိမ

အ အတည ဝင္တစ္််းႈံသိုိ ညက္သတယ္ပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ တး းဝင္ကန္ပန္းမန္သမ်သိ ို ႈည့္ဝင္ပတဝင္မႈမ် းံ
ိုတ္ (ဂ အလမေျပးကမ္းႈည့္ူင္မႈမ် း သို

၆။

ိတင ့္ ပစေျပး ိုငေျ
္ သ ေျပးေျိ်မႈမ် း

ိုတ္ ကမကႈ ပစမႈမ် းက္ဆံျပဳမူသည္။
၆.၁

၅.၄

ပဋပကၡ

အလတန္အ က်မးေျပး ိင္း အစးသည္တိုိ အ ပင္ လ ဘ္ႈိုး ိင္းညိုင္း

အက်စးစ်းပတ းညိုင္း ဒတ

ပဋပကၡ စ္မႈမ် းအ း

အလတန္ပင္
ကန္ိသတ္ႈ းသည့္ အေျ ိအေျနမ် းတတင္သ လ်င္ံ ႈိုိ ပင္ သက္ညိုင္း

ေျး င္း း ိင္း

်ပေျဒအး ိတင့္ ပစႈ းသည္ အိတမသ လ်င္ အစို းးု နညိုင္း အး
အး းမ် းႈံသိုိ တန္ ိုးတစ္ိိုးသည့္ အ
အး အ း ေျပးကမ္းမႈ ပစေျက င္း ပ

အကယ္ကန္၍ အလိုိုပ္သမ းမ် းႈံ တတင္

ပစ ိုင္ေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤအ ိင္း အး အ း လ ဘ္စ းမႈညိုင္း က

အႈူးသ င့္ ကတန္ႈးက္ိ်စပ္ညိုမႈမ် း င့္ ပတ္သက္ေျနသည့္ အက်
က်စးစ်းပတ းညိုင္း ဒတ

က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စိုႈံမ ေျးးသ း

ပဋပကၡ စ္မႈမ် းးေျနိည့လ်င္

့တိုိ အေျန င့္ လ ဘ္စ းမႈ သိုိမ

ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္းး ပ်းမသ လ်င္ ေျည င္းတက္ ိုငေျ
္ ပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အည

ိုတ္

ညိုပတ ေျပးကမ္းမႈ ပစေျက င္း ပစ ိုင္ေျသ အး မ် းတတင္ ္မ္

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ ညန္ိက်င္ေျးးညိုင္း ်ပေျဒမ် းကို
ိ်စးေျ

မ္ိံပစၥည္းမ

က္ ိုင္သည့္ အေျနအႈ းတတင္ ့တိုိကိုယ္တိုင္

ေျး က္းေျနမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
ဤဒတ

လက္ေျည င္မ် း ံ င့္ အကယ္ကန္၍ တစ္စံိုတစ္ိိုေျသ

ပဋပကၡ စ္မႈမ် းသည္ အလိုိုပ္သမ းု႔၏

စ်းပတ းေျးးအး လက္ေျည င္ပ္ တစ္ိိုသည္

မမကိုယ္ပိုင္ အက်စးစ်းပတ း င့္ Brambles ု႔၏

သက္ညိုင္း ်ပေျဒမ် းအ း ိ်စးေျ

အက်စးစ်းပတ းမ် းအၾက း ေျဝိတမ
ည း
ဒတ

က္ ိင္းမး

ို

သတ္မတ္ ိင္းိံးလ်င္ အညိုပတ လက္ေျည င္ပ္ မ် း

ပဋပကၡ စ္ေျနသည့္အိတ မ်စးတတင္

အစးသည္တိုိ ပတဝင္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ အညိုပတ ေျ ် ္ေျ ေျးးံ

ႈတက္ေျပေလ တတ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ပဋပကၡတစ္ိို
ႈတက္ေျပေေျက င္း ႈတက္ေျပေလ

ိုတ္သ ည္မ် းံ က်စးေျၾက င္းသင့္ေျလ် ္သ ည့္ ေျ ် ္ေျ ေျးးံ

့ည့္ိံေျကတ်းေျမတးမႈံ င့္ မညိုစေျလ က္သ တန္ ိုးးသည့္

့ည့္ိံေျကတ်းေျမတးမႈမ် းံ မညိုစေျလ က္သ တန္ ိုးးသည့္

ိုင္သ ည့္

လက္ေျည င္မ် း င့္ အ ိ းေျသ

နယ္ပယ့္းယ ်ပမ မ် းတတင္ တိုက္းိုက္ စ္ေျစ (်

လက္ေျည င္ပ္ မ် းအ း အစိုးးု န ညိုင္း

(်ပမ အညိုပတအလိုိုပ္သမ းသည္ ကတန္ႈးက္ စ ိ်စပ္တစ္ိိုမ
တစ္ က္ပတတ်တစ္််း စ္ေျနလ်င္ သိုိမ

အး းမ် းႈံသိုိ ေျပးကမ္းမႈ မ ပစလိုိုပ္သင့္ေျပံ

ိုတ္

သိုိေျသ ္လည္း လ ဘ္စ းမႈညိုင္း

သတယ္ဝိုက္ကန္၍ စ္ေျစ (်ပမ အညိုပတအလိုပ္သမ းသည္
အစိုိုးယ္ယ ပိုင္ညိုင္မႈနည္းလမ္းံ သိုိမ

ႀကစတင္က ကတယ္မႈအိုပ္စို အ တအည ဝင္တစ္််းု႔၏ ႀကစတင္

ိုတ္

အလိုိုပ္သမ း င့္ ေျညတမ်စးန်းစပ္တစ္််းမံ သိုိမမ

ေျးးသ း ိတင့္ ပစေျႈ က္ိံိ်က္အ း

ိုတ္

းးေျသ အေျ ိအေျနမလတကန္၍
ည
စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

တစ္ က္ပတတ်တတင္ အက်စးစ်းပတ းးးႈ း ိင္းအ း င့္
အလိုိုပ္သမ းအေျန င့္ စ ိ်စပ္ကတန္ႈးက္ု႔၏
၆.၂

တစ္ က္ပတတ်မ အက်စးစ်းပတ းးယူ ိုင္ ိင္း စ္လ်င္

လိုိုပ္ငန္းအညင္ေျ ပေျိ် ေျမတအေျစးန္ ေျပးကမ္းမႈမ် း လို

ကတန္ႈးက္ိ်စပ္ညိုမႈတစ္ိမ
ို ကိုယက်စးစ်းပတ းးယူမႈံ

လိုိုပ္ငန္းအညင္ေျ ပေျိ် ေျမတအေျစးန္အတတက္

Brambles ပင္ပ အလိုိုပ္ိန္ိ အပ္ိံးမႈံ Brambles မ

ေျပးကမ္းမႈမ် းသည္ ိုင္ငံးပ္ ိ း တိုင္း ပည္တစ္ိိုတတင္ စ်

မသသည့္ လ်စအဝက္သတင္းအိ်က္အလက္မ် းအ း

စ်းပတ းေျးးလိုိုပ္ေျည င္ ိုင္းန္ ိတင့ ္ ပစိ်က္အ း းယ

ကိုယ္က်စးလညေျ ပ င္းမႈ င့္ အသံိုး ပစမႈံ သိုိမမ

းယူ ိင္းံ းညု နညိုင္း အက အကတယ္းယူ ိင္းံ သိုိမ

ဤမူဝါဒေျပေလစ် အပိုင္း ၆ တတင္ ေျ

ိုတ္

္ ပႈ းသည့္

လမ္းညန္ိ်က္မ် းအ ပင္ လက္ေျည င္မ် း သိုိမ
ေျ ် ္ ည္ေျးးမ် း း ေျ တးယူ ိင္း သိုိမ
အစးသည္တိုိ ပတဝင္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

န်္ ံ အေျက က္ိတန္ သိုိမ
ိုတ္

ိုတ္ လက္ိံ ိင္း

အစိုးးညိုင္း စ းတက္စ တမ္းမ် း လိုိုပ္ငန္းစ်္ ေျည င္းတက္ ိင္း အစ
အစးသည္တိုိကည့သိုိေျသ အစို းးအး းတစ္််းမ
ပစလိုိုပ္သည္ ပံိုမန အစိုးးညိုင္း
ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းအ း လံို ိံစေျသိ် မႈးေျစးန္
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ိုတ္ န်

ိုတ္ အ ိ းေျသ အ

သိုိမ

ိုတ္ ပိုမိုလ်င္ မန္မး
ႈ ေျစးန္အတတက္ ပစလိုိုပ္ေျသ

အလတန္ေျသးငယ္သည့္ တး းဝင္မ

(က)

ိုတ္ေျသ

သေဘာသဘာဝအားျ င့္္
အျ ားေရး ်ယ္စရာမရွသသ့္္ အတက္

ေျပးကမ္းမႈမ် း စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကတ် ို္ပ္တိုိ

အစိုးးညိုင္း ပံိုမန္ ေျည င္းတက္ိ်က္မ် းအ း လံ

လိုိုပ္ငန္းစ်မံလည္ပတ္မႈ ပစသည့္ အိ်စအေျသ

လံို ိံစေျသိ် မႈးေျစးန္ သိမ
ို

ေျနး မ် းတတင္မူ ဤအ ိင္း အး အ း

လ်င္ မန္ံ မန္ညန္မႈးေျစးန္ လိုအပ္ေျသ ေျပးကမ္းမႈံ

ပံိုမန္ စ္းိုး စ္စ်္အ စ္ ညံိုး တ္မႈ ပစေျက င္း

( )

ပစ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျက်း္ူးတိုိုန္ိ ပန္ ိင္းမ် းသည္
ပံိုမန္အ း င့္ စ်းပတ းေျးး မ်က္

ိုတ္

အေျးးႀက်းေျသ ကူးသန္းေျး င္းဝယ္မႈညိုင္း
အက်စးစ်းပတ းအ း ပ်က္စ်းမႈမက ကတယ္းန္

ေျပးေျိ်မႈမ် း စ္ၾက ပ်းံ တင္းၾကပ္စတ

လိုအပ္ေျသ ေျပးကမ္းမႈံ

တ း မစ္မႈ ပစႈ းသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အလိုိုပ္သမ းမ် းအ းလံိုးသည္

(န)

လိုိုပ္ငန္းအညင္ေျ ပေျိ် ေျမတအေျစးန္အတတက္
(ဃ)

ိုတ္ ကတ် ္ိုပ္တိမ
ို

လက္ိံ ိင္းသိုိ ််းေျည င္သတ း ိုင္သည့္ံ သိုိမ

(င)

မည္သည့္ အမ်စးအစ းမညိုေျသ ေျက်း္ူးတံိုိ ပန္ ိင္း

ႈိုိုတ္ေျ

ေဒသ ံ ၥွင့္္ အားလံို းေသာ သက္ဆိုင္ရာ
်ပေျဒမ် းလက္ေျအ က္တတင္ တး းဝင္ စ္ေျသ

ေျး င္ၾက်္းမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကတ် ္ိုပ္တိုိအေျန င့္

ေျအ က္ေျ

သမ းးိုးက် ေျလ့ႈံိုးတမ္းသ တယ္ စ္ေျနသည့္
ေျပးကမ္းမႈံ

ိုတ္

အႀကံ ပစသည့္ လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈမန္သမ်အ း

မ် းအ း ပစလိုိုပ္မည္ံလက္ိံမည္မ

ပမာဏအားျ င့္္ အနသ္းငယ္သာရွေသာ
ေပးကမ္းမမား၊

ိုတ္ ေျက်း္ူးတိုိံ ပန္ ိင္းမ် း

ကတ် ္ိုပ္တိႈ
ို ံ ပစလိုိုပ္ ိင္း သိုိမ

အျ ား က််းေၾကာင္းသင့္္ေလ်ာ္ေသာ
ေျးတးိ်ယ္စး မ် းမးသည့္အတတက္ Brambles ု႔၏

သ ေျပးမႈ သိုိမ

အက်စးစ်းပတ းအတတက္င ပစလိုိုပ္သည့္

ေျပးကမ္းမႈမ် း သိုိမ

ိုတ္ လ

ေျပးကမ္းမႈံ
(စ)

ိုတ္ေျပံ ႈိုိ ပင္

အျ ားေရး ်ယ္စရာ
အေျလ့အ က်င့္မးသည့္အတတက္ စ်မံအိုပ္ိ်စပ္မႈအ း

္ ပပတ အပိုင္း ၆.၃ တတင္

ေျည င္းတက္သည့္ အညင့္နမ့္ အစိုးးု နညိုင္း

္းင္းလင္းႈ းသည္မ် းမလတကန္၍
ည လိုိုပ္ငန္း

အညင္ေျ ပ ေျိ် ေျမတအေျစးန္ ေျပးကမ္းမႈမ် းက ကတ် ္ိုပ္တိ ို

ဝန္ႈမ္းတစ္််းႈံသိုိ ပစလိုိုပ္သည့္ ေျပးကမ္းမႈံ
(ဆ)

မ ပစလိုိုပ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles ထံသို႔ အက််းစီးပားေပးမသ္ဟူေသာ
းလဒ္ ကန္ိသတ္ိ်က္ င့္ ပစလိုိုပ္ ိင္းမ

ိုတ္ေျသ

ေျပးကမ္းမႈံ င့္
(္)

၆.၃

Brambles ေျငတစ းင္းမ် း င့္ မ တ္တမ္းမ် းအတတင္
“လိုိုပ္ငန္းအညင္ေျ ပ ေျိ် ေျမတအေျစးန္အတတက္ တး းဝ

အလတန္ကန္ိသတ္ႈ းသည့္ အေျ ိအေျ

င္ေျပးကမ္းမႈ” အ စ္ မန္ကန္စတ

အေျနမ် းေျအ က္တတင္ အစိုးးု နညိုင္း အ

မတ္တမ္းေျးးသတင္းႈ းမႈ ပစႈ းမည့္ ေျပးကမ္းမႈက္ဆံျပဳမူသည္။

အး းမ် းႈံသိုိ လိုိုပ္ငန္း အညင္ေျ ပေျိ် ေျမတအေျစးန္အတတက္
ေျသးငယ္ေျသ ေျပးကမ္းမႈမ် း ပစလိုိုပ္သည္ကို
ိတင့္ ပစသည့္ အိ်စအေျသ

ိုင္ငံမ် းးသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

သင့္အေျန င့္ သံသယံ စိုးးမ္ပူပန္မႈ သိမ
ို

ိုတ္ စံ

သိုိေျသ ္ င းလည္း Brambles အေျန င့္မူ

စံိုစမ္းေျမး မန္းလိုသည္မ် း တစ္စံိုတစ္း းသည္ညိုလ်င္ လ

လ ဘ္ေျပးမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စိုု႔၏

လ ဘ္ေျပးမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စို ႈံသိုိ အေျ

ႀကစတင္ေျးးသ း ိတင့္ ပစေျႈ က္ိံိ်က္မ် း မးလ်င္

အေျၾက င္းၾက းေျည င္းတက္သင့္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အညိုပတ မည္သ ည့္ ေျပးကမ္းမႈမ် းမန္သမ်ကိုမ
ိတင့္ ပစမည္မ

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ အဘယ္ေျၾက င့္ညိုေျသ ္

ိတင့္မ ပစေျပး ိုင္ေျသ လ ဘ္လ ဘေျပးကမ္းမႈမ် း င့္

တစ္ိ်စအေျသ ိတင္းိ်က္အေျ ိအေျနမ် းတတင္ အလိုိုပ္သမ းမ် းအေျန င္

ိတင့္ ပစေျပးႈ းသည့္ လိုိုပ္ငန္းအညင္ေျ ပေျိ် ေျမတအေျစးန္

င့္ မမတိုို႔၏ ပိုိုဂၢစလ္ေျးးညိုင္း လံို ိံစေျးး သ

ေျပးကမ္းမႈမ် းအၾက း ကတည ပ း ိ းန းမ မ််္းလိုင္းသည္

သိုိမ

မၾက ိဏ ိတည ိ းသတ္မတ္မႈ ပစးန္

ိမ္းေျ ိ က္ိံးသည့္ံ ႈ

ိက္ိညတတ္ေျသ ေျၾက င့္ စ္သည္ံ

ႈိုိ ပင္ အစိုးးု နညိုင္း အး းမ် းု႔၏

လိုိုပ္ငန္းအညင္ေျ ပေျိ် ေျမတအေျစးန္အတတက္

က်စးေျၾက င္း သင့္ေျလ် ္မႈမးေျသ သိမ
ို

ေျပးကမ္းမႈမ် းအ း လ ဘ္ေျပးမႈညိုင္း

်ပေျဒအး တး းမဝင္ေျသ အိက္အိည အ

က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စိုု႔၏ ႀကစတင္

အတ းအည်းမ် းေျၾက င့္ ပိုမို လံ

ေျးးသ းိတင့္ ပစိ်က္း ပ်း ေျအ က္ေျ

လံို ိံစမႈးေျသ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ိိုသိ ို ေျ ပ င္းေျးအ ိုင္ ိင္းမးသည့္

္ ပပတ

ိုတ လံို ိံစမႈညိုင္း အ း ိမ္းေျ ိ က္ေျက င္း ိ

ိုတ္ ်ပ

ကန္ိသတ္ိ်က္မ် း င့္ ကိုက္ည်မသ လ်င္

အေျးးေျပေအေျ ိအေျနမ် းတတင္ မ

ပစလိုိုပ္ေျည င္းတက္သင့္ေျပသည-္

မမတိုိ ေျး က္းေျနေျၾက င္း ေျတတအးးတတ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ႈိုသိုိ စ္ေျပေပတက တစ္ိတတစ္းံ

၆.၇

သိုိေျသ ္လည္ း ဝယ္ယူသူ သိုိမ

ိုတ္ ေျပးသတင္းသူမ

အိ်စအေျသ အေျ ိအေျနမ် းတတင္ အစို းး ု နညိုင္း

ပတဝင္ပတ္သက္ေျနသည့္

အး းမ် းႈံ ေျပးကမ္မႈ ပစလိုိုပ္ ိင္း င့္ အညိုပတ

ကိုန္ပစၥည္းတင္သတင္းသည့္လိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈတစ္

အတ းအည်း အိက္ အိညမ် းအ း ယ္း း ိုင္သည္ံ

ိို သိုိမ

သိုိမ

ည ႈင္းေျည င္းတက္မႈမ် းသိုိ ််းတည္ေျနသည့္က လံ

ိုတ္ ိမ္းေျ ိ က္မႈအ း ေျလ် ့ပတးေျစ ိုင္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ ကတန္ႈးက္ညိုင္း

ဤသိုိေျသ အေျ ိအေျနမ် းတတင္မူ ေျပးကမ္းမႈမ် း

သိုိမ

ပစလိုိုပ္ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ကန္၍

တန္ ိုးမည္မ်ပင္ စ္ပတေျစ အညိုပတ ဝယ္ယူသူမ် း

ိုတ္ ႈိုသိုိေျသ က လမ် းအတတင္း

အလိုိုပ္သမ းမ် းအေျန င့္ အညိုပတ ေျပးကမ္းမႈအ း

သိုိမ

ပစလိုိုပ္ိည့လ်င္ မမတိ ို အတတက္ လံို ိံစသည့္

ေျပးသတင္းသူမ် းႈံမ မည္သ ည့္ ပ်မင ့ည့္္ဝတ္ ပစမႈ

ေျနး သိုိေျး က္းသည္ င့္တစ္ ပစင္ နက္ မမတို႔၏
ို

သိုိမ

ိုတ္ လက္ေျည င္မ် းကိုမ် ေျပးကမ္း ိင္းမ ပစးေျပ

မန္ေျနဂ် ႈံသိ ို အေျၾက င္းၾက းမႈ ပစသင့္ ပ်းံ

သိုိမ

ိုတ္ လက္မိံးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ အကယ္ကန္၍

ေျပးကမ္းမႈ ပစလိုိုပ္ ိည့းသည့္ အေျၾက င္းအးင္း

အလိုိုပ္သမ းမ် းအေျန င့္ မမတိုိသည္

အေျသးစတ္ အ း မတ္တမ္း ပစံ ႈန္းသမ္းႈ း းမည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ကိုန္ပစၥည္းတင္သတင္းသည့္ေျည င္းတက္မႈ တစ္ိိုသိုိ

ိုတ္ ေျပးသတင္းသူမ် းႈံသိုိ သိုိမ

ိုတ္

််းတည္ေျနသည့္ က လအတတင္း ေျး က္းေျန ိင္းးံမး
၆.၄

ေျသိ် မသးလ်င္

လက္ေျည င္ပ္ မ် း င့္ ပ်မင ဧသ့္္ဝတ္ျပ်မမမ်ား

စည္းကမ္းလိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း အး းိ်စပ္

အကယ္ကန္၍ ့ု႔၏ းည္းတယ္ိ်က္သည္ ကတ် ္ိုပ္တိုိ ကို

သိုိမ

ကိုိုမုဏ် ပံိုးပ္အ းတိုးတက္ေျက င္းမတန္ ေျစးန္ံ ကတ် ္ိုပ္တိ ို ကို
ကိုိုန္ပစၥည္းမ် း င့္ ဝန္ေျည င္မႈမ် းအ း တ
တင္ညက္ ပသးန္ံ သိမ
ို

ညက္သတယ္မႈ ပစပတက္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္ စ်းပတ းေျးးညက္ညံမႈမ် းအ း ႈိုိုတ္ ပန္ံ ႈ

ႈန္းသမ္းးန္ းည္းတယ္ ိင္း
ပတတ်အ တအည မ် းႈံသိုိ သိုိမ

စ္လ်င္ ဤမူဝါဒေျပေလစ်မ တတယ

ိုတ္ ႈံမ သ မန္ံ

၆.၈

လ ဘ္စ းမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈ အိုပ္စိုု႔၏ ႀ

က်စးေျၾက င္းသင့္ေျလ် ္သည့္ံ ႈ

ႀကစတင္ ေျးသ း ိတင့ ္ ပစေျႈ က္ိံိ်က္မးဘည အလ

ႈိုိ ပင္ ည်ေျလ် ္ကိုက္ည်သ ည့္ ပ်မင ့ညဝတ္ ပစမႈ (းယူို ိင္း

အလိုိုပ္သမ းမ် းသည္ အစိုးးု နညိုင္း

င့္ ေျပးကမ္း ိင္း ကို တ း မစ္ႈ း ိင္း မးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

အး းတစ္််းႈံသိုိ သိုိမ
မ

၆.၅

ိုတ္ လ ဘ္ေျပးမႈညိုင္း

က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စို အ အတည ဝင္တစ္််းႈံ

တစ္စံိုတစ္း မ်ကိုမ် ေျပးကမ္း ိင္း သိုိမ

ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို အလိုိုပ္သမ းမ် းအ း ဤမူဝါဒေျပေလစ်

မ ပစးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ ေျအ က္ေျ

င့္ အ ိ းေျသ သက္ညိုင္း လက္ေျည င္ပ္ မ် း
င့္/သိုိမ

ိုတ္ လက္ိံ ိင္း မ

္ ပပတတိအ
ို း “အစိုးးု နညိုင္း

အး းမ် း” အ စ္ သတ္မတ္ႈ းသည္-

ိုတ္ ပ်မင ့ည့္ဝတ္ ပစမႈမ် း ညိုင္း

•

မူဝါဒေျပေလစ်မ် း င့္အ ည် ကိုက္ ည်မႈးသည့္

အစိုးးံ ု နညိုင္း ံ
ေျအဂ်င္စ်ံ န်မးိုံ အ ဏ ပိုင္ံ ကိုယ္စ း ပစအ အတည သိုိမ

က်စးေျၾက င္းသင့္ေျတ ္ေျသ ံ အိ်စးက်ေျသ ံ
မ်တမန္ကန္မႈးေျသ လက္ေျည င္ပ္ မ် း သိုိမ
ပ်မင ့ည့္ဝတ္ ပစမႈမ် းကိုသ လ်င္ ေျပးကမ္း သိုိမ

ိုတ္ ကိုယ္စ း ပ်မင ့ည့္ဝတ္ ပစမႈ သိုိမ

ိုတ္ လက္ေျည င္ပ္ တ

ိုတ္ လူ

လူႈို

ိုတ္

ိုင္ငံတက အ တအည အစည္း အစးသည္တိုိမန္သမ်ု႔၏ အး းမ် းံ

ိုတ္

ဝန္ႈမ္းမ် း သိုိမ

လက္ိံမႈးန္ ိတင့ ္ ပစသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

•

ိုတ္ ကိုယ္စ းလယ္မ် းံ

အစိုးး ကိုယ္စ း ေျည င္းတက္ေျပးေျနသည့္
ပိုိုဂၢစလ္မ် းံ

၆.၆

•

စ်းပတ းေျးးညိုင္း အက်စးစ်းပတ းအ း လ

အစိုးးမ
ပိုင္ညိုင္ေျသ သိုိမ

လက္ိံးးမည္ံ
သိုိမမ

ိုတ္ ေျပးႈ းေျသ စ်းပတ းေျးးညိုင္း အက်စး မတ္ိံစ းိတ

•

ိတင့္အ း ိ််း မင့္မည္ညိုေျသ ိတင္းိ်က္ င့္ လက
လက္ေျည င္ပ္ သိုိမ

တ း မစ္ႈ းသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ အလိုိုပ္သမ းမ် းသည္
လက္ေျည င္ပ္ မ် း ေျတ င္းညိုးယူမႈ မ ပစ ိုင္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။
စ်းပတ းေျးးအး ညက္ညံေျးးအ း ပ်စးေျႈ င္ သိုိမ

ိုတ္

တိုး မင့္းန္ညိုေျသ တစ္ိိုတည္းေျသ
းည္းတယ္ိ်က္အတတက္ ႈိုိ ပင္ ေျအ က္ေျ

္ ပပတ အပိုင္း

၆.၉ မ ေျငတေျၾကးပိုင္းညိုင္း
သတ္မတ္ိ်က္ေျအ က္ စ္ေျသ ံ
ိုတ္သည့္

လက္ေျည င္ေျပးကမ္းမႈမ် းကိုသ လ်င္ လက္ိံေျက င္း
လက္ိံိတင့္းေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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ိုင္ငံေျးး ပတတ်မ် းမ ကိုယ္စ းလယ္မ် းက္ဆံျပဳမူသည္။

ိုတ္

ပ်မင ့ည့္ဝတ္ ပစမႈမ် း ေျပးကမ္း ိင္းကို

မၾက ိဏမ

ိုတ္ ႈန္းိ်စပ္ႈ းေျသ အ အတည အစည္းမ် းမ

ဝန္ႈမ္းမ် းံ င့္

၆.၉

တန္ ိုး €75 ေျက် ္လတန္သ ည့္ တန္ ိုးးေျသ သ
သိုိမ

ိုတ္ ႈိုအလ းတူ ပမ ဏ းသည့္ ေျဒ

ေျဒသိံေျငတေျၾကးတန္ ိုး င့္ အစိုးးု နညိုင္း အး းမ
တတယ ပတတ်အ အတည ႈံသိုိ မမတိုို႔၏ လိုင္းမန္ေျနဂ်
ေျႈ က္ိံိတင့္ ပစိ်က္မးဘည လက္ေျည င္ပ္ မ် း
လက္ိံးယူ ိင္း သိုိမ

ိုတ္ ေျပးကမ္း ိင္းမ် း ကို

အလိုိုပ္သမ းမ် းအေျန င့္ မ ပစးေျပံ ႈိ ို ပင္
စ်းပတ းေျးးအး ညက္ညံေျးးမ် းအ း ပ်စးေျႈ င္းန္
သိုိမ

ိုတ္ မင့္တင္းန းည္းတယ္ိ်က္

တစ္ိိုတည္း အတတက္သ လ်င္ ပစလိုိုပ္ေျၾက င္း

ိုတ္ေျသ

ေျသိ် ေျစးမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ 250€
ေျက် ္လတန္ေျသ တန္ ိုးးသည့္ံ သိုိမ

၉။

မတ္တမ္း ႈန္းသမ္း ိင္း

၉.၁

ကတ် ို္ပ္တိအ
ို ေျန င့္ ေျငတေျၾကး င့္ပတ္သက္ေျသ မ

ိုတ္

ေျဒသိသံိုးေျငတေျၾကး င့္ အလ းတူတန္ ိုးးသည့္
လက္ေျည င္ပ္ မ် းသည္

မတ္တမ္းမ် းအ း ႈန္းသမ္း ေျည င္းတက္းမည္ စ္ ပ်းံ တတယ ပတ

လ ဘ္ေျပးမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စိုု႔၏ ိတ

ပတတ်အ အတည မ် းႈံသိုိ ေျပးကမ္းမႈမ် း ပစလိုိုပ္ ိင္းအတတက္ စ်းပတ

ိတင့္ ပစေျႈ က္ိံိ်က္အ း လိုအပ္မည္ စ္သ ည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ပတ းေျးးညိုင္း အေျၾက င္း ပိ်က္
သက္ေျသ အေျႈ က္ အႈ းမ် း

၆.၁၀

အပိုင္း ၉ တတင္ ေျ

စ္မည္မန္သမ်ကို

ေျနး တက် စ္ေျစးန္ သင့္ေျတ ္ေျသ အတတင္းပိုင္း

္ ပႈ းိ်က္အး ကတ် ္ိုပ္တိုို႔၏ အလ

ႈန္းိ်စပ္မႈမ် း ႈ းးးမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အလိုိုပ္သမ းမ် း
င့္ ကတ် ္ိုပ္တို႔၏
ို ကိုယ္စ း အလိုိုပ္လိုပ္ကိုင္ေျပးသည့္ အ
အ ိ းေျသ ပိုိုဂၢစလ္မ် းသည္ ေျပးကမ္းမႈ ပစေျသ သိုိမ

ိုတ္ လက

လက္ိံးးိည့ေျသ လ
လက္ေျည င္ပ္ မ် း သိုိမ

၉.၂

လက္ိံးးသည္မ် း စ္ေျသ ပ်မင ့ည့္ဝတ္ ပစမႈမ် း သိုိမ

ိုတ္ ပ်မင ့ည့္္ဝတ္ ပစမႈမ် း မန္သမ်ကို

ိုတ္ လ

လက္ေျည င္ပ္ မ် း စ္မ်စးစလံိုးကို သင့္အေျန င့္ ေျးးသ းမ

(သက္ညိုင္း ေျနး ံ သက္ညိုင္း ကိုန္က်စးတ္မ် းပတ အပ

မတ္တမ္း ပစႈ းးမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမ

အပတအူင္ င့္ ိ်က္ိ်င္း မန္ကန္တက်စတ စ

ဤမတ္တမ္းမ် းသည္ လ ဘ္စ းမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စိုမ

စ းင္းသတင္းမတ္တ မ္း ပစႈ းးန္ လိုအပ္ေျပသည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ အညိုပတ မ

မ ၾကည့္းႈစစ္ေျညးမႈ ပစးန္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

မတ္တမ္းမ် းသည္ စ်မံိန္ိိမ
တည ႈညိုင္း မ ၾကည့္းႈစစ္ေျညးးန္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
၇။

သင္ေျပးကမ္းမႈ ပစသည္မ် းံ င့္ သင္ လက

လမဒတန္းမႈမ် း

၉.၃

တတယ ပတတ်အ အတည မ် းႈံသိုိ က်သင့္သည့္ ပ်မင ့ည့္ဝတ္ ပစမႈမ် းံ လ
လက္ေျည င္ ပ
ပ္ မ် း သိုိမ

၇.၁
တအည မ် းံ အ တအည အစည္ းမ် း သိုိမ

ိုတ္ က်သင့္စးတ္မ် း င့္ ညက

ညက္ တယ္သည့္ အ းလံိုးေျသ ကိုိုန္က်စးတ္ အည

ကတ် ္ိုပ္တိသ
ို ည္ ိုင္ငံေျးး ပတတ်အ တ

အညို ပစိ်က္မ် းအ း သက္ညိုင္း ကိုိုန္က်စးတ္ မူဝါဒေျပေလစ

ိုတ္ ိုင္ငံေျးး

င့္အည် တင

ေျည င္းတက္ေျနသည့္ တစ္သ်းပိုိုဂၢလမ် းႈံသိုိ ႈည

တင္ ပးမည္ စ္ ပ်းံ အႈူးသ င့္ သံိုးစတမ
ည ႈ ပစးသည့္ အေျ

ႈည့္ဝင္ပတဝင္မႈမ် း မ ပစလိုိုပ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

အေျၾက င္း အးင္းအ း မတ္တမ္း ပစးမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
၈။

သင့္ တ ဝန္ဝတၱး းမ် း
၉.၄

၈.၁

င့္ စ်

လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈညိုင္း အ

စ်းပတ းေျးး အညက္ အသတယ္မ် း အစးသည္တိုိကည့သိုိေျသ တ

အ ိ းေျသ ပံိုစံမ် းအ း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈံ ေျႈ က္လမ္းမႈ

တတယပတတ်အ အတည မ် း င့္ ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈမ် းသို

င့္ အစ်းင္ိံတင္ ပမႈ အစးသည္တိုိ အတတက္ ကတ် ္ိုပ္တိုိႈံ အလ

ိုိညက္ တယ္သည့္

အလိုိုပ္လိုပ္လ်က္းေျသ သူမ် းအ းလံိုး သ
သိုိမ

ေျငတစ းင္းမ် းံ ပိုိကိုန္စ းင္းမ် း

ိုတ္

င့္ အ ိ းေျသ စ းတက္စ တမ္းမ် းံ မတ္တမ္းမ် းအ းလံိုးကို

ကတ် ္ိုပ္တိႈ
ို န္းိ်စပ္မႈေျအ က္တတင္းေျသ သူမ် းအ းလံိုးႈံ ၌ တ ဝန္းေျပ

ပင္ညင္ေျည င္းတက္ ပ်းံ ၾကပ္မတ္တက်စတ

ပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အ းလံိုးေျသ အလိုိုပ္သမ းမ် းသည္ ဤမူဝါဒေျပေလစ်အ း
ိ်စးေျ

ပ်း ပည့္စံိုစတ ႈန္းသမ္းးမည္

က္မႈသိ ို ််းတည္ေျက င္း ််

သိုိမ

မန္သမ်ကို ေျး င္း းးန္ လိုအပ္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
အကယ္ကန္၍ ဤမူဝါဒေျပေလစ် င့္ပတ္သက္ ပ်း ိ်စးေျ
ပဋပကၡ စ္မႈ းသည္ံ သိုိမ
စ္ေျပေလ

ိုင္သည္

က္မႈ သိမ
ို

ိုတ္ ပဋ

ႈိုိ ပင္ ကိုယ္ေျးးကိုယ္တ းန္ပံိုေျငတမ် းအ း
ဤမူဝါဒေျပေလစ်မ တ း မစ္ႈ းသည္မ် းကို

ိုတ္ သံ

ေျည င္းတက္းန္အတတက္ အသံို း ပစ ိင္းမ်စး မ ပစးေျပက္ဆံျပဳမူသည္။

သံသယးလ်င္
သင့္ လိုင္းမန္ေျနဂ် သိမ
ို
င္းတက္မႈအိုပ္စိုႈံသိုိ

ိုတ္ အညင္ေျ ပ ေျိ် ေျမတအေျစးန္အတတက္

“မတ္တမ္းစ အိုိုပ္ မသတင္းေျသ ” ေျငတစ းင္းမ် း မးးေျပံ

ိုတ္ အန ဂတတ္တတင္

ို သင္ ယံိုၾကည္လ်င္ သိုိမ

င့္

စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

မမန္မကန္ေျသ ေျပးကမ္းမႈမ် းအ း ိုံး အိုိုပ္းန္

််းတည္သတ း ိုင္သ ည့္ လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈ မ
၈.၂

ဝယ္ယူသူမ် းံ ေျပးသတင္းသူမ် းံ

ိုတ္ လ ဘ္စ းမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္

စ္ ိုင္သမ် မန္ မန္ အေျၾက င္းၾက းးမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၁၀။

စးို းမ္ပ ူပန္မႈတစ္ိိုအ
ို း မည္သ ိ ို တ
တင္ ပေျည င္းတက ္မႈ ပစးမည္နည္း

၈.၃

ဤမူဝါဒေျပေလစ် အ း ိ်စးေျ

က္သည့္ မည္သည့္

ဝန္ႈမ္းမညိုသည္ စည္္းမ််္း စည္းကမ္း အး
အေျးးယူိံးမႈ င့္ ေျတတအ ႀကံစးမည္ စ္ ပ်းံ မ းယတင္းေျသ
အ ပစအမူ အတတက္ အလိုိုပ္းပ္ညိုင္းိံးမႈ အႈ
းလဒ္ႈတက္ေျပေ ိုင္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၁၀.၁

မမန္မကန္ ပစက်င့္မႈ သိုိမ
ိ်စးေျ

ိုတ္ ဤမူဝါဒေျပေလစ် အ း

က္မႈညိုင္း ကစၥးပ္မ် း သိုိမ

ိုတ္ သံသယဝင္မႈမ် း

မန္သမ် င့္ပတ္သက္ ပ်း စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် းအ း

စ္ ိုင္သမ် အ

အေျစ ညံိုး အေျ ိအေျနတတင္ တင္ ပေျည င္းတက္းန္ ကတ် ္ိုပ္တိ ို
ိ တိုက္တတန္းအ းေျပးလိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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၁၀.၂

အကယ္ကန္၍ တစ္စံိုတစ္း ေျသ အ ပစအမူသ ည္
လ ဘ္စ း ိင္း သိုိမ

၁၂.၂

ိုတ္ အက်င့္ပ်က္ ိစ း ိင္းတတင္

အလိုိုပ္သမ း တစ္စံိုတစ္််းသည္ လ ဘ္စ းမႈ သိုိမ

ပတဝင္ပတ္သက္ေျန ိင္းးံမး သင့္အေျန င္

းလဒ္ေျၾက င့္ံ သိုိမ

ေျသိ် ိင္းမးလ်င္ သိမ
ို မ

သိုိမ

ိုတ္ သင့္တတင္ အ ိ းေျသ

စံိုစမ္းေျမး မန္း လိုသည္မ် း းလ်င္ သင့္ လိုင္းမန္ေျနဂ်
င့္/သိုိမ

သိုိမ

ိုတ္ အန ဂတတ္တတင္

ိုတ္

စ္လ

စ္ ိုင္ေျ ိးသည္

ိုင္သည္

ို

က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စိုႈံသိုိ တင္ ပေျည င္းတက္မႈ

သံသယဝင္ကန္၍ ေျက င္းမတန္ေျသ းည္းတယ္ိ်က္ င့္

ပစသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျးတးိ်ယ္စး အေျန င့္ သင္မ

အစ်းင္ိံတင္ ပမႈ ပစသည့္ အတတက္ေျၾက င့္

့တိုိ င့္ စက းေျ ပ ညိုးမည္ကို သက္ေျတ င့္

လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္ိံးမႈ သိမ
ို

သက္သ

အ ၱး ယ္ေျပးိံးမႈမ် းကို ကတ် ္ိုပ္တိုိ လံိုးဝ

ိုတ္

ိုတ္

ႈိုိုသိုိေျည င္းတက္ ပ်းေျန က္ စိုးးမ္ပူပန္ ေျနသည္ညိုလ်င္

သည္းိံမည္မ

သက္ညိုင္း Silent Whistle (တတ္ဆတ္ေသာ ဝီစီသံ)

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈတတင္ ပတဝင္းန္ ငင္းညိုသည့္ံ

သိုိမ

သိုိမ

ိုတ္ Speaking Up (းညဝံ့ယံိုၾကည္မႈးစတ ေျ ပ ညို ိင္း

ိုတ္ေျပက္ဆံျပဳမူသည္။ လ ဘ္စ းမႈ သိုိမ

ိုတ္ လ ဘ္စ းမႈ သိုိမ

ိုတ္

ိုတ္ အ ိ းေျသ

ေဟာ့္လိုင္း သို႔ (သင္ၥွစ္သက္လွ်င္ နာမသ္ဝွက္၍ )

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ ပစ္မႈ အမန္တကယ္ စ္ေျနသည္

ဆက္သယ္ေဆာင္ရက္မမ ျပ်သင့္္ေပသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

သိုိမ

ိုတ္

စ္လ
၁၁။

ိုတ္ သူ/သူမမ လ ဘ္စ းမႈ

ိုတ္ အ ိ းေျသ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ ပစ္မႈ

အမန္တကယ္ စ္ေျနသည္ သိုိမ

ိုတ္ လ ဘ္စ းမႈညိုင္း

စ္ ိင္းမးလ်င္ံ သိမ
ို

ိုတ္

အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈ တတင္ ပတဝင္းန္ ငင္းညိုသည့္

အကယ္ကန္၍ သင္သည္ လ ဘ္ေျပး ိင္း သိမ
ို

စ္ ိုင္ေျ ိးသည္ သိုိမ

ိုင္သည္

ိုတ္ အန ဂတတ္တတင္

ို သံသယဝင္ကန္၍ ေျက င္းမတန္ေျသ

းည္းတယ္ိ်က္ င့္ အစ်းင္ိံတင္ ပမႈ ပစသည့္ အ ိ းေျသ

တ
ို ္ အက

အက်င့္ပ်က္ ိစ း ိင္းု႔၏ သ းေျက င္တစ္််း စ္သည္ညလ
ို ်င္ မည

အလိုိုပ္သမ းအေျပေ လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္ိံးမႈ ပစသည္

မည္သိ ို ေျည င္းတကး
္ မည္နည္းက္ဆံျပဳမူသည္။

ေျတတအးးသည့္ အလိုိုပ္သမ း မန္သမ်အ း သင့္ေျတ ္း

ို

စည္းမ််္းစည္းကမ္း အး အေျးးယူေျည င္းတက္မႈမစ ပ်း
၁၁.၁

သင့္အ း တတယပတတ် အ အတည ႈံမ လ ဘ္လ ဘ က

အလိုိုပ္ိန္ိအပ္မႈမ းပ္ညိုင္းပစ္သည္ အႈ

ကမ္းလမ္းိည့လ်င္ံ ႈိုသိုိ ပစးန္ ေျတ င္းညိုိည့လ်င္ံ ဤအ

အေျးးယူသတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။ လက္စ းေျိ်တံိုိ ပန္မႈ

ဤအ ိင္းအး သည္ အ

သိုိမ

အန ဂတတ္တတင္
သိုိမ

စ္အံိုးမည္

ိုလည္ း သံသယ စ္မပတက သ

ိုတ္ သင္သည္

စည္းမ််္းစည္းကမ္းပိုင္းညိုင္း အေျးးယူမႈံ

ို ယံိုၾကည္လ်င္

ိမ္းေျ ိ က္မႈမ် း သိမ
ို

စ္ ိုင္သမ် မန္ မန္ သင့္ လိုင္းမန္ေျနဂ်

င့္/သိုိမ

ိုတ္ လ

မ်က္

လ ဘ္စ းမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈ အိုပ္စိုႈံသို ိ

ိုတ္ အ ိ းေျသ

သ ေျပး ိင္းမးသည့္ ညက္ညံမႈမ် း ပတဝင္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

အကယ္ကန္၍ သင့္ အေျန င့္ ႈိုသိုိေျသ

ေျ ပ ပးန္ အေျးးႀက်းေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

ညက္ညံိံးမႈမ်စးကို ႀကံစေျတတအိံစ းေျနးသည္

ို

ယူညလ်င္ သင့္အေျန င့္ လ ဘ္စ းမႈညိုင္း

၁၂။

က ကတယမ
္ ႈ

၁၂.၁

လ ဘ္လ ဘတစ္ိိုအ း လက္ိံယူးန္ သိုိမ

က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စိုႈံသိုိ ိ်က္ိ်င္း

ေျပးကမ္းမႈ ပစးန ငင္းညိုေျသ ံ သိုိမမ

အေျၾက င္းၾက းသင့္ေျပသည္ံ သိုိမ

ိုတ္

ိုတ္ သင့္ေျတ ္း

Silent Whistle (တတ္ဆတ္ေသာ ဝီစီသံ)

ိုတ္

စိုးးမ္းပူပန္မႈမ် းအ း တင္ ပေျည င္းတက္ေျသ သိုိမ

သိုိမ

ိုတ္

ေျ

အ ိ းသူု႔၏ မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူအ း
အစ်းင္ိံတင္ ပေျသ အလိုိုပ္သမ းမ် းသည္
တစ္ိတတစ္းံတတင္

န စိုးးမ္မႈတစ္ိို င့္

ညက္ တယ္ကန္၍ အလိုိုပ္မးပ္ညိုင္းမႈံ

တး းမဝင္ေျသ လႈပ္း းေျည င္းတက္မႈု႔၏ သ းေျက င္တစ္််
််း စ္သည္

ိုတ္ အ ၱး ယ္ စ္ေျစသည့္

ညက္ညံမႈအ ပစအမူတတင္ ပ

စ္ ိုင္ေျ ိးေျသ ညိုးးတ းသည့္

၁၃။

ိုတ္ Speaking Up (းညဝံ့ယံိုၾကည္မႈးစတ ေျ ပ ညို ိင္း
့လိုင္းအ း အသံိုး ပစသင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

သင္တန္းေျပး ိင္း င့္ ညက္သ ယ
တ မ
္ ႈမ် း

အက်စးညက္းလဒ္မ် း င့္ပတ္သက္ကန္၍
စိုးးမ္ပူပန္ေျလ့း ၾကသည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဝန္ႈမ္းက်င့္ဝတ္ညိုင္း
ကို ်ပေျဒု႔၏ တစ္စတ္တစ္ပိုင္း စ္ေျသ Brambles ု႔၏
းညဝံ့ယံိုၾကည္မႈးစတ ေျ ပ ညို ိင္း မူဝါဒေျပေလစ်တတင္
ေျ

္ ပႈ းသည္ အး ပတင့္လင္းမႈး ိင္းကို ကတ် ္ိုပ္တိ ို

တိုက္တတန္းအ းေျပး ပ်းံ ဤမူဝါဒေျပေလစ် ေျအ က္တတင္
ေျက င္းမတန္ေျသ းည္းတယ္ိ်က္ င့္ စစ္မန္ေျသ
စိုးးမ္ပူပန္မႈမ် းကို တင္ ပေျည င္းတက္သည့္
မည္သူမညိုအ းံ အကယ္ကန္၍ ့တိုိ မ းယတင္ းကန္၍
သံသယဝင္မသည္ပင္ စ္ပတေျစံ ကတ် ္ိုပ္တိမ
ို
ပံ့ပိုးေျည င္းတက္ေျပး သတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
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၁၃.၁
ဤမူဝါဒေျပေလစ် င့္ပတ္သက္ကန္၍ သင္တ န္းေျပး ိင္း အ း အ းလ
းလံိုးေျသ အလိုိုပ္သမ းသစ္မ် းႈံသိုိ မ
မတ္ညက္ေျည င္းတက္မႈု႔၏ တစ္စတ္တစ္ပိုင္း အေျ
အေျန င့္ ပစလိုိုပ္ေျည င္းတက္းေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။ တ ဝန္ႈမ္းေျည င္ေျနသည့္
့္ အိန္းက္ င့္ း ႈူးေျနး သည္ လ ဘ္ေျပးလ ဘ္ယူမႈမ် း င့္ ပ
ပိုမို ႈေျတတအး ိုင္ေျ ိးေျက င္းး ိုင္ေျသ အလိုိုပ္သ မ းမ် းသည္ ဤမူဝါ
ဒေျပေလစ်အ း မည္သိုိ အေျက င္ႈည္ေျ

္ ေျည င္းတက္းမည္ံ ႈိုိ ပင္ လ

လိုက္န းမည္ညိုသ ည္ င့္ပတ္သက္ေျသ သင့္ေျတ ္း သင္တန္
န္းေျပး ိင္းအ း လက္ိံးးမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။

၁၃.၂

၁၄.၅

လ ဘ္ေျပးလ ဘ္ယူမႈ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈသိုိ ိ်

အလိုိုပ္သမ းမ် းအ း ဤမူဝါဒေျပေတတင္

ိ််္းကပ္မႈအ း ကတ် ္ိုပ္တိုိမ လံိုးဝသည္းိံမႈမ ပစေျၾက င္းကို ေျပး

မတ္ိ်က္ ပစေျပးးန္ င့္ ့မူဝါဒ တို းတက္မႈအ တတက္

ပးသတင္းသူမ် းံ ကတန္ႈးက္ ိ်စပ္ညိုႈ းသူမ် း င့္ စ်းပတ းေျးး

နည္းလမ္းမ် း အႀကံ ပစေျပးးန္ တ္ၾက း ႀကစညိုပတသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

းးတတည က္စပ္တူလိုပ္ေျ

မတ္ိ်က္မ် းံ အႀကံ ပစိ်က္မ် း င့္

္ကိုင္ က္မ် းႈံသိုိ

့တိုိ င့္ ကတ် ္ိုပ္တိုိမ စ်းပတ းေျးး

စံိုစမ္းေျမး မန္းမႈမ် းအ း လ ဘ္စ းမႈညိုင္း

ညက္သတယ္ေျည င္းတက္မႈ ပစသည့္ သတ္မတ္ိ်က္တတင္ံ

က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စိုႈံသိုိ ညက္သတယ္

ႈိုိေျန က္မ သင့္ေျတ ္သလိုံ ညက္သတယ္

ေျည င္းတက္ေျပးမည္ စ္ေျသ Brambles

ေျည င္းတက္မႈ ပစးမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။

စည္းကမ္းလိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း အး းိ်စပ္
ႈံသ အေျၾက င္းၾက း ေျည င္းတက္သ င့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။

၁၄။

ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညး ိင္း င့္ သံိုးသပ္ ိင္း

၁၄.၁
လ ဘ္ေျပးမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စိုသ ည္ ဤ
ဤမူဝါဒေျပေလစ်ု႔၏ ႈေျး က္အစတမ္းႈက္မႈ အ း
ေျစ င့္ၾကည့္ ပ်းံ ့ေျ
့ေျပေစ်ု႔၏ ေျးးည္ိံေျည င္ ိုင္စတမ္းးမႈံ လံ
လံိုေျလ က္ ပည့္စံိုမႈ
င့္ ႈေျး က္မႈတိုိအေျပေ ႈည့္သတင္းစ်္းစ းမႈ ပစက မူဝါဒ
အေျက င္ႈ ည္ေျ

္ေျည င္းတက္မႈအ း ပံိုမန္ ၾကည့္းႈစစ္ေျညးသတ းမည

မည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေျ

္ႈိုတ္ေျတတအ းႈ းသည့္ တ

တိုးတက္မႈမ် းအ း

စ္ ိုင္သမ် မန္ မန္

ပစလိုိုပ္ေျည င္းတက္သတ းမည္ စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။ အတတင္းပိုင္း
ႈန္းိ်စပ္မႈစနစ္ င့္ လိုိုပ္ငန္းစ်္ေျည င္းတက္မႈမ် းသည္
့တိုိမ လ ဘ္စ းမႈ င့္ အက်င့္ပ်က္ ိစ းမႈအ း
ညန္ိက်င္ေျည င္းတက္း တတင္ ႈေျး က္မႈးေျၾက င္း
ေျသိ် ေျစမႈအ း ေျႈ က္ပံ့ေျပး ိုင္းန္အတတက္ ပံိုမန္
စ းင္းစစ္မႈမ် းအး စ္သည္က္ဆံျပဳမူသည္။
၁၄.၂

Brambles ု႔၏ စည္းကမ္းလိုက္န ေျည င္းတက္မႈညိုင္း အး
အး းသည္ လ ဘ္စ းမႈညိုင္း က ကတယ္ေျည င္းတက္မႈအိုပ္စိုု႔၏ ဤ
ဤမူဝါဒေျပေလစ် အ း
ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညးမႈံ ဤမူဝါဒေျပေလစ်တတင္
အညို ပစႈ းသည့္ တိုးတက္ေျည င္းတက္မႈမ် း သိုိမ

ိုတ္

ေျ ပ င္းလညမႈမ် းံ င့္ ဤမူဝါဒေျပေလစ် အ း
ိ်စးေျ

က္မႈမ် းကို Brambles အလိုိုပ္အမ မေျည င္

ေျိတင္းေျည င္မႈအ အတည ႈံသိုိ ပံိုမန္
အစ်းင္ိံတင္ ပသတ းမည္ စ္သည္ က္ဆံျပဳမူသည္။
၁၄.၃

အလိုိုပ္အမႈေျည င္ အး းိ်စပ္မတစ္ညင့္ Brambles
အလိုိုပ္အမႈေျည င္ ေျိတင္းေျည င္မႈအ အတည သည္ Brambles ဘိုိုတ္ အ အတည ႈံသိုိ
ဤမူဝါဒအေျပေ ့ု႔၏ ေျစ င့္ၾကည့္စစ္ေျညးမႈ င့္ ဤမူဝါဒအ း
ိ်စးေျ

က္မႈမ် းကို တင္ ပသတ းမည္ စ္ ပ်းံ

ဤမူဝါဒအေျပေ အညို ပစႈ းသည့္ ပင္ညင္မႈမ် း
မန္သမ်ကို Board အ အတည သိုိ အစ်းင္ိံသတ းေျပမည္က္ဆံျပဳမူသည္။
၁၄.၄
ဤမူဝါဒ ေျအ င္ မင္မႈအတတက္ အ းလံိုးေျသ အလိုိုပ္
ပ္သမ းမ် းႈံတတင္ တ ဝန္း ပ်းံ
သံသယ စ္ တယ္ေျက င္းေျသ အ ၱး ယ္ အေျ ိအေျန သ
သိုိမ
တင့္

ိုတ္ မ းယတင္းေျသ အ ပစအမူ မန္သမ်ကို တ
မႈ ပစးန္ ဤမူဝါဒေျပေလစ်အ း အသံိုး ပစၾကေျၾက င္း

ေျသိ် ေျအ င္ ေျည င္းတက္သင့္ေျပသည္က္ဆံျပဳမူသည္။
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၎တို႔ဘက္မွ ေထာက္ပံ့္ေပးေသာ ေဆာင္ရ က္ ်က္မ်ား ကို Brambles အေနျ င့္္

လိုပင
္ န္းစ်္္ယ း ၁၅ လူိအိတင့အ
္ ေျးး မူူတဒ

တန္ ိုးထားပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကၽၥ္ိုပ္တို႔သ သ္ တန္းတူ သီမွ် အ င့္္ အေရး ရရွေစရန္ အ ်န္ကာလ

သက္ညင္
ို သည့္အတိုင္းအတ

ၾကာျမင့္္စာ ႀက်းပမ္းေဆာင္ရက္ ြဲ့္ွပီး ျြဲ ားဆက္ဆံမမ သို႔မဟိုတ္ အေၥွာင့္္အ ယွက္ေပးမမ

ဤလူ႔ အ င့္္အေရးမူဝအဒသသ္ Brambles ၥွင့္္ ၎ိ႔၏ အစိုစပ္ကိုမၸဏီ တစ္ ို ်င္းစီမွ ဒအ

ပံိုစံ တစ္စိုတ
ံ စ္ ိုကိုမွ် သသ္း ံမသ္ မဟိုတ္ပအက္ဆံျပဳမူသည္။ လူမ််းား၊ လင္ား၊ အသားေရာင္ား၊ ၥိုင္ငံသားျ စ္မမ

ဒအရိုက္တာမ်ားား၊ အရာရွမ်ား ၥွင့္္ အလိုပ္သမားမ်ား အားလံိုးၥွင့္္သက္ဆိုင္သ သ္ က္ဆံျပဳမူသည္။

သို႔မဟိုတ္ မူရင္းၥိုင္ငံား၊ လူ႔အဆင့္္ အတန္းား၊ ကိုးကယ္သ သ့္္ဘ ာသာား၊ အသက္ အရက္ား၊

၎တို႔ အားလံို းသသ္ ဤမူဝအဒကို လိုက္နာရန္ ၥွင့္္ Brambles ိ႔၏ ကိုယ္စား မမတို႔ိ႔၏ လို

မသန္မစမ္းျ စ္မမား၊ အမ္ေထာင္ေရးအေျ အေနား၊ လင္ပိုင္းဆိုင္ရာတင္ စတ္ကိုင္းနႊတ္မမ

လိုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မူဝအဒၥွင့္္အသီ လိုပ္ကိုင္မသ္ဟို ေမွ်ာ္လင့္္ပအသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles

သို႔မဟိုတ္ ိုမ ျြဲ ားေရးထိုတ္မမား၊ ၥိုင္ငံေရးအျမင္ား၊ သို႔မဟိုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ

ၥွင့္္ ၎ိ႔၏ အစိုစပ္အိုပ္စို ကိုမၸဏီမ်ားသသ္ ဤမ

ကာကယ္ထားေသာ အျ ားအေျ အေန တစ္စံိုတစ္ ိုအေပပ အေျ

ဤမူဝအဒအတင္းမွ မူမ်ားကို လို က္နာေသာ သို

သို႔မဟိုတ္ အေၥွာင့္္အ ယွက္ေပးမမမွ ကင္းရွင္းေသာ လိုပ္ငန္း င္မ်ားကို

သို႔မဟိုတ္ မမတို႔ိ႔၏ လိုပ္ငန္းမ်ားအတင္း တူ သီေသာ မူ

ံကာ ျြဲ ားဆက္ဆံမမ

န္တီးထန္းသမ္းရန္ ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို ႀက်းပမ္းလိုပ္ေဆာင္လ်က္ရွသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

မူဝအဒမ်ားကို ်မွတ္က်င့္္သံိုးေသာ ၥွ
ၥွစ္ ိုမက ေပအင္းစပ္လသ္ပတ္သသ့္္ ပူးတစ
ြဲ ီးပားေရးလိုပ္ငန္းမ်ားား၊ ကိုန္ေပးသင္းသူ

ၥိုင္ငံတိုင္း ၥွင့္ ္ ယဥ္ေက်းမမတစ္ ို ်င္းစီတင္ အမ်ားက ၥွစ္သက္ေသာ

သူမ်ား ၥွင့္္ အျ ားေသာ တတယပအတီတို႔ျ င့္္လသ္း လက္တလ
ြဲ ိုပ္ကိုင္ရန္ စ

လိုပ္ငန္းရွင္ျ စ္ေစရန္ Brambles အေနျ င့္္ ရသ္မွန္းပအသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ျြဲ ားဆက္ဆံမမ မရွဘြဲ

စတ္ပိုင္းျ တ္ထားပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ထိုသို႔ လက္တၥ
ြဲ ိုင္ရန္အတက္ ဤ လူ႔ အ င့္္ အေရး မူ
မူဝအဒတင္ ေ ာ္ျပထားေသာ ေမွ်ာ္မွန္း ်က္မ်ား ၥွ
ၥွင့္္ ၥွစ္ျမပ္ေဆာင္ရက္ ်က္မ်ားၥွင့္္ တစ္သမတ္တသ္းက်ေသာ Brambles ိ႔၏
ကိုန္ေပးသင္းသူ မူဝအဒအား အသ အမွတ္ျပ်လက္ ံရန္ ကိုန္ ေပးသင္းသူမ်ား ၥွ
ၥွင့္္ အျ ားေသာ တတယပအတီဝင္မ်ားကို ေမတၱာရပ္ ံပအသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အရသ္ အ ်င္း ၥွင့္္ အလိုပ္ၥွင့္္သက္ဆိုင္ေသာ စမ္းရသ္မ်ားအေပပ အေျ

ံကာ

လိုပ္ငန္းအတက္ အသင့္္ေတာ္ဆံိုး လူမ်ားကို စိုေဆာင္းျ င္းား၊ အလိုပ္ငွားရမ္းျ င္းား၊
ြဲ န႔္ျ င္းား၊ ေလ့္က်င့္္ေပးျ င္းား၊ လိုပ္အား ေပးျ င္း ၥွင့္္ ျမင့္္တင္ေပးျ င္းတို႔ကို
ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို ေဆာင္ရက္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
ပိုနပ်လ္ေရးရာ လကၡဏာမ်ား သို႔မဟိုတ္ အဆင့္္ အတန္းကို ပဓာနမထားဘြဲ

မူဝအဒ

လိုပ္ငန္း င္အတင္းၥွင့္္ လိုပ္ငန္း င္ျပင္ပမွ အလိုပ္ၥွင့္သ
္ က္ဆိုင္ေသာ အေျ အေန
တစ္စံိုတစ္ ိုတင္ မေလးမစားျပ်ျ င္း သို႔မဟိုတ္ မသင့္္ေလ်ာ္ေသာ အျပ်အမူျပ်ျ င္းား၊

Brambles ိ႔၏ က်င့္္ဝတ္စသ္ းကမ္းတင္ ေ ာ္ျပထားသသ္ၥွင့္္အ သီ

မမွ်မတ ျပ်မူဆက္ဆံျ င္း သို႔မဟိုတ္ လက္စားေ ်ျ င္း ပံိုစံ တစ္စိုတ
ံ စ္ရာကိုမွ်

လူ႔အ င့္္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျ င္းသသ္ Brambles ၥွင့္္ ၎ိ႔၏

သသ္း ံ င့္္လႊတ္သားမသ္ မဟိုတ္ေပက္ဆံျပဳမူသည္။ ယင္း တန္ ိုးထား ်က္မ်ားအား Brambles

အစိုစပ္ကိုမၸဏီမ်ား သာမက ကၽၥ္ိုပ္တို႔ လသ္ပတ္လိုပ္ကိုင္ေသာ လူထိုမ်ားအတက္
အေျ

ံက်ေသာ အ ်က္ျ စ္သသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles ၥွင့္္ ကၽၥ္ိုပ္တို႔ိ႔၏

အစိုစပ္ကိုမၸဏီတစ္ ိုစီအတင္း လူ အမ်ားအား နို ဏ္သကၡာ ၥွင့္္ ေလးစားမမျ င့္္
တူသီစာ ျပ်မူဆက္ဆံ ံရေစရန္ သာမက ေဒသ ံတိုင္းရင္းသား သို႔မဟိုတ္
အျ ားကယ္ေပ်ာက္လိုနီးပအး လူစိုမ်ားအပအအဝင္ ကၽၥ္ိုပ္တို႔ိ႔၏ ေဒသ ံ လူထို
အစိုရွယ္ယာဝင္မ်ား ၥွင့္္ လိုပ္ေဆာင္ရန္ ေသ ်ာေစျ င္းအျပင္ ကၽၥ္ိုပ္တို႔
လိုပ္ငန္းလသ္ပတ္စဥ္တင္ ၎တို႔ိ႔၏ အသီး အသီးေသာ ယဥ္ေက်းမမမ်ားား၊ အေမ အၥွစ္မ်ား
ၥွင့္္ ရိုးရာ အ င့္္အေရးမ်ားကို ေလးစားျ င္းား၊ ၎တို႔ ိ႔၏ အျမင္မ်ားကို

အေနျ င့္္ စမ္းစမ္းတမံ လိုက္နာေစာင့္္ထန္းသသ္ကို မတူသီ ကျြဲ ပားမမဆိုင္ရာ
မူဝအဒတင္ ေ ာ္ျပထားသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

အတင္းအဓမမ င္
ို းေစမမ ၥွင့္ ္ လူကန
ို က
္ းူ မမ
က်င့္္ဝတ္စသ္းမ်ဥ္းစသ္းကမ္းတင္ ေ ာ္ျပထားသသ္ၥွင့္္အ သီ Brambles အေနျ င့္္
မမတို႔ိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ လိုပ္ငန္းမ်ားအတင္းင္း၌ သာမက ကိုန္ေပးသင္းသူမ်ားိ႔၏
လိုပ္ငန္းအတင္း အက်ဥ္း ် ိုင္းေစျ င္းား၊ အေၥွာင္အ တြဲ ျပ်၍ ိုင္းေစျ င္းား၊

ထသ့္္သင္းစဥ္းစားျ င္းား၊ ၎တို႔ိ႔၏ ရင္တင္းသံကို နားေထာင္ျ င္း ၥွင့္္
၎တို႔ထံမွ ေလ့္လာသင္ယူျ င္း ရွေစရန္ ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို ၥွစ္ျမပ္ေဆာင္ရက္ေနပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles ိ႔၏ လူ႔ အ င့္္ အေရးမူဝအဒသသ္ က်င့္္ဝတ္စသ္ းမ်ဥ္းၥွင့္္အသီ ျ စ္ွပီးား၊

ကတဝန္ ံ ်က္ျ င့္္ ိုင္းေစျ င္းား၊ စစ္ေက်းကၽန္ျပ်ျ င္းား၊ ေက်းကၽန္အျ စ္ ိုင္းေစျ င္း
အပအအဝင္ အတင္း အဓမမ ိုင္းေစျ င္း ပံိုစံအားလံိုး သာမက လူကိုန္ကူ းမမ
ပံိုစံတစ္စိုတ
ံ စ္ ိုအား အသံို း ်ျ င္း မျပ်ရန္ တားျမစ္ထားသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

ယင္းစသ္းမ်ဥ္းသသ္လ သ္း အျပသ္ျပသ္ဆိုင္ရာလူ႔ အ င့္္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းား၊
ၥိုင္ငံတကာအလိုပ္သမားအ တြဲ အစသ္းႀကီးမွ ထိုတ္ျပန္ေၾကျငာေသာ လိုပ္ငန္း င္အတင္း

အျမတ္ထိုတ္ ံရၥိုင္ွပီး အကာအကယ္ အကင္းမြဲ့္ဆံိုးေသာ အလိုပ္သမား

အေျ

အိုပ္စိုမ်ားထြဲတင္ ၥိုင္ငံတစ္ ိုအတင္း သို႔မဟိုတ္ အလိုပ္အကိုင္ ရရွရန္အ တက္

ံက်ေသာ မူမ်ား ၥွင့္္ အ င့္္အေရးမ်ားား၊ သာမက ကမၻာ့္ကိုလသမနပမွ

ထိုတ္ျပန္ေသာ လိုပ္ငန္း ၥွင့္ ္ လူ႔အ င့္္ အေရး လမ္း နႊန္မူမ်ားအတင္း

ျပသ္ပၥိုင္ငံမ်ားတင္ သားေရာက္ လိုပ္ကိုင္ၾကေသာ ေရႊတေျပာင္းအလိုပ္သမား အိုပ္စို

ထသ့္္သင္းေ ာ္ျပထားေသာ ၥိုင္ငံတကာ လူ႔ အ င့္္ အေရး

ပအဝင္ေၾကာင္း Brambles အေနျ င့္္ လက္ ံပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤ အလိုပ္သမား အတန္းစားကို

အေျ

ံမူမ်ားၥွင့္္အသီ ျ စ္သ သ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ယင္း အေျ

ံမူမ်ားအား ေစာင့္္ထန္းလိုက္နာေၾကာင္း

အေကာင္းဆံိုး အကာအကယ္ ေပးရန္အတက္ Brambles အေနျ င့္္

သရိုပ္ျပသသ့္္အေနျ င့္္ Brambles သသ္ ကိုလသမနပ တစ္ကမၻာလံိုးဆိုင္ရာ

(၁) ေရႊတေျပာင္းအလိုပ္သမားမ်ားသသ္ ေဒသ ံ အလိုပ္သမားမ်ားၥွင့္္ တစ္ထပ္တ သ္း

သေဘာတူသီ ်က္ (United National Global Compact – UNGC) တင္ ပအဝင္

အက််းအျမတ္ ံစား င့္္မ်ား ရရွေစျ င္းား၊ (၂) ေရႊတေျပာင္းအလိုပ္သမားမ်ား

လက္မွတ္ေရးထိုးသသ့္္ အ တြဲ ဝင္ျ စ္ွပီး လူ႔အ င့္္ အေရးား၊ အလိုပ္သမားား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ၥွင့္္

ၥွင့္္သက္ဆိုင္ေသာ ေကာ္မရွင္ မ်ား ၥွင့္ ္ အျ ား

အက်င့္္ပ်က္ျ စားမမ တိုက္ ်က္ေရး က႑တို႔တင္ UNGC ိ႔၏ အေျ

ဝန္ေဆာင္ မ်ားကို ေရႊတေျပာင္းအလိုပ္သမားမ်ား မဟိုတ္ဘြဲ ကိုမၸဏီမွ

ံမူ တစ္ဆယ္ ်က္ကို

ဆက္လက္ ေထာက္ ံသားမသ္ျ စ္သသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

အကိုန္အ က် ံ ေပးေ ်ျ င္းား၊ ၥွင့္ ္ (၃) မသ္သူမ သ္ဝအျ စ္ေၾကာင္း အေထာက္ အထား ၥွင့္္

မတူကျြဲ ပားျ ားနားမမကို တန္ းထားျ
ို
င္း

လိုအပ္သသ္မွလြဲ ၍ ေရႊတေျပာင္းအလိုပ္သမားမ်ားသသ္ ၎တို႔ိ႔၏ အေထာက္ အထား

ကၽၥ္ိုပ္တ႔ၥ
ို ွင့္္ လိုပ္ကိုင္ၾကေသာ လူမ်ားိ႔၏ မတူကျြဲ ပားျ ားနားမမကို သာမက
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အလိုပ္ န႔္အပ္ၥိုင္ျ င္း ရွမရွ အတသ္ျပ်စစစ္ရန္ အၾကမ္း ်င္း
စာရက္စာတမ္းမ်ားကို တင္ျပရန္ မလိုအပ္ျ င္း စသသ္တို႔ကို ေသ ်ာစာ
လိုပ္ေဆာင္လ်က္ရွသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

ကေလးအလိုပသ
္ မား အသံိုးျပ်ျ င္း

အေျ အေနမ်ားမွ ကင္းရွင္းေသာ လိုပ္ငန္း င္တစ္ ိုကို ထန္းသမ္းရန္ Brambles

မမိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ လိုပ္ငန္းမ်ား ၥွင့္ ္ ကိုန္ေပးသင္းသူမ်ားိ႔၏ လိုပ္ငန္းမ်ားအတင္ း

အလိုပ္သမားမ်ားအား လိုအပ္ ်က္ၥွင့္္အ သီ စီစဥ္ေပးွပီး အလိုပ္သမားိ႔၏

ကေလးအလိုပ္သမား အသံိုးျပ်ျ င္းကို သသ္ း ံ င့္္လႊတ္မသ္ မဟိုတ္ေပက္ဆံျပဳမူသည္။

အေၥွာင့္္အယွ က္ကင္းရွင္း င့္္ ၥွင့္္ နိုဏ္သကၡာအေပပ ေလးစားမမ အား

အားအင္သံိုးရေသာအလိုပ္ အားလံိုး ကို အသက္အရယ္ အလန္ ငယ္ရယ္လန္းသသ့္္ အ ်န္တင္

အေနျ င့္္ ၥွစ္ျမပ္ေဆာင္ရက္လ်က္ရွသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ လံိုျ ံ်ေရးဆိုင္ရာ အကာအကယ္မ်ားကို

ထန္းသမ္းသားမသ္ျ စ္သ သ္က္ဆံျပဳမူသည္။

စတင္ လိုပ္ကိုင္ပအက အၥၲရာယ္ျ စ္ေစၥိုင္သသ္ား၊ အျမတ္ထိုတ္ ံရၥိုင္သသ္ သို႔မဟိုတ္
ပ်က္စီးေစၥိုင္သသ္ဟို ကၽၥ္ိုပ္တို႔ ယူဆပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္္ ကၽၥ္ိုပ္တို႔ အေနျ င့္္
အရယ္မေရာက္သူမ်ားကို အလိုပ္ငွားရမ္းျ င္း မျပ်သသ့္္အျပင္ အသက္ ၁၅ ၥွစ္ေအာက္ား၊

လတ္လပ္စာသင္း တြဲ ပိုင္ င့္္ ၥွင့္ ္

မျ စ္မေန ပသာသင္ၾကားရမသ့္္ အသက္ အရယ္ေ အာက္ရွသူ သို႔မဟိုတ္ ၥိုင္ငံတင္း

အလိုပသ
္ မားၥွင့္အ
္ လိုပရ
္ င
ွ ္ ေဆးေၥးသၥမင္းပိုင္ င့္္

အလိုပ္လိုပ္ကိုင္ၥိုင္သသ့္္ အနမ့္္ဆံိုး အသက္ အရယ္ေအာက္ရွသူ ကေလးမ်ားအား
အလိုပ္ငွားရမ္းေသာ ကိုန္ေပးသင္းသူမ်ား သို႔မဟိုတ္ အျ ားေသာ
တတယပအတီဝင္မ်ားၥွင့္္အတူ ကၽၥ္ိုပ္တို႔ လက္တလ
ြဲ ိုပ္ကိုင္မသ္ မဟိုတ္ပအက္ဆံျပဳမူသည္။ အၥၲရာယ္ရွသသ္ဟို

က်င့္္ဝတ္စသ္းမ်ဥ္းစသ္းကမ္းတင္ ေ ာ္ျပထားသသ္ၥွင့္္အ သီ မမတို႔ိ႔၏
အလိုပ္သမားမ်ားအေနျ င့္္ လက္တံို႔ျပန္ျ င္းား၊ ဒဏ္ တ္ ံရျ င္းား၊ ွ မ္းေျ ာက္ ံရျ င္း

အမ််းအစားသတ္မွတ္ၥိုင္ေသာ လိုပ္ငန္း င္တင္ လိုပ္ကိုင္ၥိုင္ရ ယ္ရွ ြဲ့္ပအက အသက္ ၁၈

သို႔မဟိုတ္ အေၥွာင့္္အ ယွက္ေပး ံရျ င္း စသသ္တို႔ကို စိုးရမ္ရန္မလိုဘြဲ အလိုပ္သမား

ၥွစ္ေအာက္ရွသူမ်ားကို ကၽၥ္ိုပ္တို႔အေနျ င့္္ အလိုပ္ငွားရမ္းမသ္ မဟိုတ္သ သ့္္အျပင္ ယင္း

သမနပတစ္ ိုတင္ အ တြဲ ဝင္ျ င္းား၊ သမနပ တြဲ ျ င္း သို႔မဟိုတ္ အ တြဲ ဝင္ရန္ ျငင္းဆိုျ င္း စသသ့္္

အေျ အေနမ််းတင္ ကေလးအလိုပ္သမား ငွားရမ္း အသံိုးျပ်ေသာ ကိုန္ေပးသင္းသူမ်ား

အ င့္္အေရးတို႔ကို Brambles အေနျ င့္္ ေလးစားသမမျပ်ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ အလိုပ္သမားမ်ားသသ္

သို႔မဟိုတ္ တတယပအတီမ်ားကို ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို သသ္ း ံသားမသ္ မဟိုတ္ပအက္ဆံျပဳမူသည္။

ေဒသ တ
ံ င္
ို းရင္းသားမ်ား
ကၽၥ္ိုပ္တ႔ိ႔၏
ို လိုပ္ငန္းေၾကာင့္္ အက််းဆက္ ံစားရေသာ ေဒသ ံတိုင္းရင္းသားမ်ားိ႔၏
အ င့္္အေရးမ်ားကို ကၽၥ္ိုပ္တို႔ ေလးစားပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

အလိုပ ္ ်န္နာရီမ်ားား၊ လိုပအ
္ ား မ်ား ၥွင့္ ္ စ
ံ ား င့္္မ်ား
ေလာက္ငွ ူလံိုစာ အသက္ရွင္ေနထိုင္သသ့္္ အဆင့္္ အတန္း ရွေစရန္ လိုပ္အား မ်ားမွာ
မရွမျ စ္ အေရးပအေၾကာင္းကို Brambles အေနျ င့္္ အသ အမွတ္ျပ်ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကၽၥ္ိုပ္တို႔သသ္
သက္ဆိုင္ေသာ လိုပ္အား ား၊ အလိုပ္ ်န္နာရီမ်ားား၊ အ ်န္ပို ၥွင့္္ ံစားပိုင္ င့္္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
အားလံို းကို အျပသ့္္ အဝ လိုက္နာေဆာင္ရက္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
ထို႔အျပင္ Brambles အေနျ င့္္ သက္ဆိုင္ေသာ လိုပ္အ ား ား၊ အလိုပ္ ်န္နာရီမ်ားား၊ အ ်န္ပို ၥွင့္္
ံစား င့္္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား လိုက္န ာက်င့္္သံိုးေသာ အၾကပ္အတသ္း အျ စ္ဆံိုး

တရားဝင္ အသ အမွတ္ျပ်ျ င္း ံထားရေသာ သမနပတစ္ ိုမွ ကိုယ္စားလွယ္အျ စ္
ကိုယ္စားျပ် ံရသသ့္္ အေျ အေနတင္ ကၽၥ္ိုပ္တို႔အေနျ င့္္ ၎တို႔
လတ္လက္စာ ေရး ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျ င့္္
အျပ်သေဘာေဆာင္ေသာ ေဆးေၥးမမကို ျပ်လိုပ္ရ န္ ဆံိုးျ တ္ထားပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles
အေနျ င့္္ ယင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၥွင့္္အတူ ေကာင္းမန္ေသာ သေဘာျ င့္္
အလိုပ္သမားေရးရာကစစမ်ားကို ေၥးေၥးသၥမင္းရန္ ကတျပ်ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles ိ႔၏ ထိုတေ
္ ာ္ေျပာဆိုမမ မူဝအဒအရ စိုးရမ္ပပ
ူ န္မမ
မ ်ား
သို႔မဟိုတ္ အမွားက် းလန္မတ
မ ႔က
ို ို အစီရင္ တ
ံ င္ျပျ င္း
Brambles သသ္ အလိုပ္သမား အားလံိုး အၾကား ရိုးသားပင့္္လင္းစာ ေျ
ေျပာဆိုဆက္ဆံမမမ်ားကို တန္ ိုးထားေလးစားေသာ လိုပ္ငန္း င္မ်ားကို

က္ဆံျပဳမူသည္။

န္တီးေပးပအသသ္ ဤ လူ႔အ င့္္ အေရးမူဝအဒၥွင့္္ပတ္သက္ွပီး သင္င္း၌ ေမး န္း တစ္စံိုတစ္ ို
ရွပအက သို႔မဟိုတ္ ယင္းမူဝအဒအား ််းေ ာက္ၥိုင္ေျ ရွသသ့္္ အေျ အေနတစ္ရပ္အ ား သင္
အစီရင္ ံတင္ျပလိုပအက ေက်း္ူးျပ်၍ သင္ိ႔၏ မန္ေနန်ာား၊ သင္ိ႔၏ ေဒသ ံ ဝန္ထမ္းေရးရာ

ကိုန္ေပးသင္းသူမ်ား ၥွင့္္ အျ ားတတယပအတီ အ တြဲ အစသ္ းမ်ားျ င့္္သာ

ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟိုတ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သို႔မဟိုတ္ အလိုပ္အမမေဆာင္ အ တြဲ မ်ားမွ

လက္တလ
ြဲ ိုပ္ကိုင္သားမသ္ျ စ္သသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။

အ တြဲ ဝင္ တစ္စံိုတစ္္းျ င့္္ ေျပာဆိုပအ ေဒသ ံဥပေဒအရ င့္္ျပ်ထားပအက ဤမူဝအဒအား

ေဘးကင္းလံိုျ ်ံ ွပီး က်န္းမာေရးၥွင့္သ
္ န
ီ တ္ေသာ လိုပင
္ န္း င္
Brambles အေနျ င့္္ မမိ႔၏ အလိုပ္သမား အားလံိုး အတက္ ေဘးကင္းလံိုျ ံ်ွပီး
က်န္းမာေရးၥွင့္္သီနတ္ေသာ လိုပ္ငန္း င္တစ္ ိုကို န္တီးေပးရန္ သာမက
သက္ဆိုင္ေသာ ေဘးကင္းလံိုျ ံ်ေရး ၥွင့္ ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားား၊ စသ္းမ်ဥ္းမ်ား ၥွင့္္
ကိုမၸဏီတင္း သတ္မွတ္ ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္္ထန္းရန္ ႀက်းပမ္းလ်က္ေနသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
ဤအေၾကာင္းအရာၥွင့္္ပတ္သက္ွပီး ပိုမိုသရွလိုပအက Brambles ိ႔၏ ေဘးအၥၲရာယ္ လံိုးဝ
ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ပဋသာဥ္စာတမ္း ၥွင့္္ က်င့္္ဝတ္စသ္းမ်ဥ္းစသ္းကမ္းတင္
ထသ့္္သင္းေ ာ္ျပထားေသာ က်န္းမာေရး ၥွင့္္ ေဘးကင္းလံိုျ ံ်မမဆိုင္ရာ မူဝအဒတို႔ကို
သာမက ေဒသဆိုင္ရာ လိုပ္ငန္း င္ က်န္းမာေရး ၥွင့္္ ေဘးကင္းလံိုျ ံ်ေရး
မူဝအဒမ်ားကို ေက်း္ူးျပ်၍ ေလ့္လာပအက္ဆံျပဳမူသည္။

က္ဆံျပဳမူသည္။

််းေ ာက္သသ္ဟို သံသယမ်ားရွ ြဲ့္ပအက ဝက္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ၥွာ
www.brambles.ethicspoint.com တင္ ဝင္ေရာက္ွပီး B rambles
ထိုတ္ေ ာ္ေျပာဆိုမမ ေဟာ့္လိုင္းမွတစ္ဆင့္္ေသာ္လသ္းေကာင္း သင္ိ႔၏ လိုပ္ငန္း င္တင္
အၥံွ႔အျပားတင္ ရွေသာ ထိုတ္ေ ာ္ေျပာဆိုမမ ပိုစတာမ်ားေပပတင္ ေ ာ္ျပထားေသာ
သင္ိ႔၏ လိုပ္ငန္းတသ္ေနရာအတက္ မွန္ကန္ေသာ
တယ္လီ ိုန္းနံပအတ္သို႔ ေ ပဆိုျ င္းျ င့္္ေသာ္လသ္းေကာင္း သင္
အစီရင္ ံတင္ျပၥိုင္ပအသသ္

က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles ိ႔၏ ထိုတ္ေ ာ္ေျပာဆိုမမ မူဝအဒၥွင့္္အ သီ ဤ လူ႔ အ င့္္အေရး မူဝအဒအရ
စိုးရမ္ပူပန္မမ တစ္စိုတ
ံ စ္ရာကို တင္ျပေသာ အလိုပ္သမား တစ္စံိုတစ္္းအား လက္တံို႔ျပန္မမ

က္ဆံျပဳမူသည္။

သို႔မဟိုတ္ ဒဏ္ တ္အေရးယူမမ ေဆာင္ရက္သ ားမသ္ မဟိုတ္ေပ Brambles အေနျ င့္္
အလိုပ္သမားမ်ားိ႔၏ စိုးရမ္ပူပန္မမမ်ားကို တံို႔ျပန္ရန္ား၊ စံိုစမ္းရန္ ၥွင့္ ္ ကိုင္တယ္ေျ ရွင္းရန္

ထိုမွ်မက အၾကမ္း က္မမား၊ ွ မ္းေျ ာက္မမ ၥွင့္ ္ အတင္း သို႔မဟိုတ္ အျပင္မွ

သာမက မူဝအဒ ််းေ ာက္မမ တစ္စိုတ
ံ စ္ ို ျ စ္ပား ြဲ့္ပအက ျပ်ျပင္တသ့္္မတ္ေပးေသာ

အၥၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္္ လံိုျ ံ်မမကင္းမြဲ့္ေသာ သို႔မဟိုတ္ အေၥွာင့္္ အယွက္ျ စ္ေသာ အျ ား

သင့္္ေလ်ာ္သသ့္္ အေရးယူေဆာင္ရက္မမကို ျပ်လိုပ္သားရန္
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ၥွစ္ျမပ္လိုပ္ေဆာင္လ်က္ရပအသသ္
ွ

ံယူထားေသာရပ္တသ္ ်က္မ်ားကို ေထာက္ ံရန္ ျပသ့္္စံိုစာမွတ္တမ္း

က္ဆံျပဳမူသည္။

္းတင္မမမရွသသ့္္ ေဘးအၥၲရာယ္ အပအအဝင္
ႀကီးမားေသာ ေဘးအၥၲရာယ္မ်ားကို ကိုင္တယ္ေျ ရွင္းမမ သို႔မဟိုတ္
စီမံ န႔္ မ
ြဲ မ အားနသ္းျ င္းစသသ္တို႔ျ စ္သသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ထိုေဘးအၥၲရာယ္မ်ားကို
အဓကကန႔္သတ္ထန္း ််ပ္မမမ်ားတင္ Group Tax အပအအဝင္
အဓကက်ေသာလိုပ္ငန္းဆိုင္ရာ္းစီးအ တြဲ မ်ားမွ အတသ္ျပ် ်က္ဆင္
ို ရာ
နသ္းစနစ္ၥွင့္္အ သီ တရားဝင္လက္မွတ္ထိုးအတသ္ျပ်ျ င္း ပအဝင္သသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
•

ဥပေဒလိုက္နာမမၥွင့္္သက္ဆိုင္ေသာ ေဘးအၥၲရာယ္ ဆိုသသ္မွာ အ န္ျပန္တမ္းမ်ားတင္ျပရန္ အ ်န္ေနာက္က်ျ င္း သို႔မဟိုတ္

လိုပင
္ န္းစဥ္ ၁၆

မမွန္ကန္ျ င္းစသသ္တို႔ေၾကာင့္္ ျ

အ န္မဝ
ူ အဒ

ျ စ္ေပပတတ္ေသာ ေဘးအၥၲရာယ္ျ စ္သသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ထိုေဘးအၥၲရာယ္မ်ားကို
အဓကကန႔္သတ္ထန္း ််ပ္မမမ်ားတင္ အ န္ျပန္တမ္းမ်ား တင္ျပျ င္းကို
ဗဟိုကန္ပ် တာအ ်က္အလက္ျ င့္္ ေစာင့္္ၾကသ့္္မွတ္သားျ င္း (computer

နဒအန္း

database) ၥွင့္္ ယင္းကြဲ့္သို႔ ျပန္တမ္းမ်ားကို ျ သ့္္သ င္းရန္
သို႔မဟိုတ္ ျပန္လသ္စစ္ေဆးရန္ ျပင္ပစာရင္းအင္းအ တြဲ မ်ားအား
ငွားရမ္းအသံိုးျပ်ျ င္း စသသ္တို႔ပအဝင္သသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။

Brambles တင္ လိုပ္ကိုင္သူ အေယာက္တိုင္း ေလးစားလိုက္နာရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ်က္မ်ားကို
•

Brambles ိ႔၏ လိုပ္ငန္းက်င့္္ဝတ္စသ္း ကမ္းတင္ ေ ာ္ျပထားွပီး ကၽၥ္ိုပ္တို႔ိ႔၏

အ န္စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ေဘးအၥၲရာယ္ ဆိုသသ္မွ ာ - သက္ဆိုင္ေသာ

အ န္မူဝအဒသသ္ ယင္းက်င့္္ဝတ္စသ္ းကမ္းၥွင့္္လသ္း ကိုက္သီမမရွသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ဤမူဝအဒကို

စာရင္းအင္းစံၥမန္းမ်ားတင္ သတ္မွတ္ထားသသ့္္ အတိုင္းမဟိုတ္ဘြဲ ေင

Brambles ဘိုတ္ အ တြဲ မွ စစစ္အတသ္ျပ်ထားွပီးျ စ္သသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေငေၾကးရွင္းတမ္းကို အေရးႀကီးေသာအေျ

ံအမွ ားမ်ားၥွင့္္

ထိုတ္ျပန္မျ င္းေၾကာင့္္ ျ စ္ေပပတတ္ေသာ ေဘးအၥၲရာယ္ျ စ္သသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles အေနျ င့္္ အ န္ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္သာမက

ထို ေဘးအၥၲရာယ္မ်ားကို

အ န္အ ာဏာပိုင္မ်ားၥွင့္္ ပင့္္လင္းမမရွွပီး အျပ်သေဘာေဆာင္ေသာ လိုပ္ငန္းဆက္ဆံေရး

အဓကကန႔္သတ္ထန္း ််ပ္မမမ်ားတင္ ေငရွင္းတမ္းျ သ့္္သင္းသူမ်ားအား

ရွေစရန္ အေသအ ်ာေဆာင္ရက္လ်က္ရွသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ အ န္ဥပေဒမ်ားမွာ ပင္ကို အားျ င့္္

အ န္စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ လမ္းနႊန္ ်က္မ်ား ေပးျ င္းသာမက

႐မပ္ေထးျ င္းေၾကာင့္္ Brambles အေနျ င့္္ မွန္ကန္သသ့္္ အ န္ပမာဏကို မွန္ကန္သသ့္္

အေရးႀကီးေသာ အ န္စာရင္းလက္က်န္မ်ားကို Group Tax မွ
ျပန္လသ္စစ္ေဆးျ င္း ၥွင့္ ္ အတသ္ျပ်ျ င္းစသသ္တို႔ ပအဝင္သသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

ၥိုင္ငံတင္ေပးေဆာင္ျ င္းား၊ သက္ဆင္
ို ေသာလိုပ္ငန္းအ ်က္အလက္မ်ားကို ေ
•

ေ ာ္ျပျ င္းသာမက အ န္သက္သာကင္းလတ္ င့္္ သို႔မဟိုတ္ အားေပးမမမ်ား ရွပအက

ျပင္ပေဘးအၥၲရာယ္ၥွင့္္ စီမံ န႔္ ေ
ြဲ ရးဆိုင္ရာ ေဘးအၥၲရာယ္ဆိုသသ္မွာ -

၎တို႔ အား ေတာင္း ဆိုကာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ႀက်းပမ္းလ်က္ရွသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။

ဥပေဒအသစ္မ်ားၥွင့္္ အ န္ကစစစီမံ န႔္ ေ
ြဲ ရး

အမ်ားျပသ္သူတို႔ိ႔၏ ယံိုၾကသ္မမကို ရယူတ သ္ေဆာင္ရန္အတက္ ကိုမၸ ဏီမ်ားိ႔၏

ၥွင့္္သက္ဆိုင္ေသာ ေဘးအၥၲရာယ္မ်ားျ စ္သသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ထို ေဘးအၥၲရာယ္မ်ားကို

အ န္ေပးေဆာင္မမမ်ားၥွင့္္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ပို၍ပင့္္လင္းျမင္သာမမရွေစရန္ ကၽန္ပ္တ႔ ို

အဓက ကန႔္သတ္ထန္း ််ပ္မမမ်ားတင္ မွန္ကန္သင့္္ေလ်ာ္ေသာ မူဝအဒမ်ား ၥွင့္္

အားေပးေဆာင္ရက္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေနရာတက်ရွေစျ င္းား၊ ၎တို႔အား
ကမၻာအၥံွ႔လိုက္နာက်င့္္သံိုးေစွပီး တစ္သမတ္တသ္း အသံို းျပ်ျ င္းၥွင့္ ္

ကၽၥို္ပ္တ႔အ
ို ေနျ င့္္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၥွင့္္ဆိုင္ေသာ ဝင္ေင န္မ်ားား၊ အေကာက္ န္္းစီးဌာနမွ

လိုပ္ငန္းကိုင္တယ္ေျ ရွင္းနသ္းကို မွန္ကန္စာ

သတ္မွတ္ထားေသာ အေကာက္ အ န္မ်ားား၊

အေကာင္ အထသ္ေ ာ္ရက္ရန္ ၥိုင္ငံတကာ အ န္အသင္းတင္ လို အပ္ေသာ

အလိုပ္အ ကိုင္ၥွင့္္အျ ားအ န္မ်ားကိုလသ္ း ေပးေဆာင္ပအသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽၥ္ိုပ္တို႔သသ္

အရသ္ အ ်င္းၥွင့္္ အေတတအၾကံ်မ်ား ရွမရွ ေသ ်ာစစစ္ျ င္းစသသ္တို႔

အလိုပ္သမား န္မ်ားကိုသာမက ကိုန္ေရာင္း န္ၥွင့္္ VAT စသသ့္္ တိုက္ရိုက္မဟိုတ္ေသာ

ပအဝင္သသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

သယ္ဝိုက္အ န္မ်ားကို ေကာက္ ံျ င္းၥွင့္္ ေပးေဆာင္ျ င္းတို႔ကိုလိုပ္ေဆာင္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို ေကာက္ ံေပးေဆာင္ေသာ အ န္မ်ားသသ္

အေျ

ကၽၥ္ိုပ္တ႔လ
ို ိုပ္ငန္းလသ္ပတ္ေနေသာ ၥိုင္ငံမ်ားိ႔၏ စီးပားေရးကို သသသာသာ

Brambles စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ၥွင့္္ Brambles ဘိုတ္ အ တြဲ ထံ

အက််းျပ်လ်က္ေနပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

အစီရင္ ံတင္ျပေလ့္ရွသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

ေအာက္ပအမူမ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ ံျပ်ကာ လိုပ္ငန္းကိုကၽၥ္ိုပ္တို႔

၂က္ဆံျပဳမူသည္။ Brambles အေနျ င့္္ ၾကံ်ေတတလာပအက ရင္ဆင္
ို ေျ ရွင္းရန္ အသင့္္ျပင္ထားေသာ

ၥွစ္ျမပ္ႀက်းပမ္းလ်က္ရွပအသသ္ -

အ န္ဆင္
ို ရာ ေဘးအၥၲရာယ္အဆင့္္

၁က္ဆံျပဳမူသည္။ အ န္ဆင္
ို ရာ ေဘးၥၲရာယ္စမ
ီ ံ န႔္ ေ
ြဲ ရး ၥွင ့္္ ထန္း ််ပ္ေရး

ြဲတစသ္းမမစနစ္

ံအေရးဝင္ေသာ အ န္ကစစမ်ားၥွင့္္ ေဘးအၥၲရာယ္မ်ားကို သတျပ်မပအက

Brambles အေနျ င့္္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးထားတိုးတက္ေစရန္ၥွင့္ ္ ေအာင္ျမင္မမ ရရွေစရန္
အဆိုပအ အ န္ဆိုင္ရာ ေဘးအၥၲရာယ္မ်ား အပအအဝင္

ကၽၥ္ိုပ္တ႔ိ႔၏
ို ကိုမၸဏီတင္း ကန႔္သတ္ထန္း ််ပ္မမလိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားိ႔၏

အျ ားေသာ ေဘးအၥၲရာယ္မ်ားအား ထေရာက္စာစီမံ န႔္ ေ
ြဲ ျ ရွင္းျ င္းမွာ

တစ္စတ္တစ္ေဒသအျ စ္ Brambles ိ႔၏ ေဘးအၥၲရာယ္ စီမံ န႔္ ေ
ြဲ ရးစနစ္ကို

အေရးႀကီးေသာ အရာျ စ္သသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ကၽၥ္ိုပ္တို႔ိ႔၏

လိုက္နာက်င့္္သံိုးပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကၽၥ္ိုပ္တို႔အေနျ င့္္

စီးပားေရးလိုပ္ငန္းစဥ္အတင္း ေဘးအၥၲရာယ္ ထေရာက္စာ စီမံ န႔္ ေ
ြဲ ရးကို

အ န္ဆိုင္ရာေဘးၥၲရာယ္မ်ားကို ေ ာ္ထိုတ္ျ င္းား၊ သံိုးသပ္ျ င္းၥွင့္္ စီမံ န႔္ ျြဲ င္းသာမက

လိုပ္ငန္းအစတ္အပိုင္းတစ္ ို အျ စ္ ေပအင္းစပ္ထသ့္္သင္းထားပအသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။

၎တို႔ အား သင့္္ေလ်ာ္မွန္ကန္စာ

အ န္ဆိုင္ရာ ေဘးအၥၲရာယ္ၥွင့္္သက္ဆိုင္ေသာ ကန႔္သတ္ထန္း ််ပ္မမစနစ္မ်ား

တာဝန္ ံျ င္းစသသ့္္ကစစတို႔ကို ေဆာင္ရ က္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေအာက္ပအေဘးအၥၲရာယ္မ်ားအေပပ

အပအအဝင္ ကိုမၸဏီတင္း ကန႔္သတ္ထန္း ််ပ္မမစနစ္မ်ားကို စီစဥ္ထသ့္္သင္းထားွပီး

ကန႔္သတ္ထန္း ််ပ္မမမ်ားအပအအဝင္ ေဘးအၥၲရာယ္စီမံ န႔္ ေ
ြဲ ရးနသ္းစနစ္မ်ားကို

အေကာင္ အထသ္ေ ာ္လ်က္ရွသသ္သာမက ယင္းစနစ္မ်ားကို ဘိုတ္ အ တြဲ မွ

ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို အေကာင္အတသ္ေ ာ္က်င့္္သံိုးလ်က္ရွသသ္ -

စစစ္သံိုးသပ္ေလ့္ရွသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

•

လိုပ္ငန္းလသ္ပတ္မမၥွင့္္အေရာင္း အဝယ္ဆိုင္ရာ ေဘးအၥၲရာယ္မ်

ေအာက္ပအတို႔ကို ေဆာင္ရက္ျ င္းျ င့္္ ကိုမၸဏီတင္း ထန္း ််ပ္ေရး လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသသ္

မ်ားဆိုသသ္မွာ - အ န္ကစစမ်ားား၊ လိုပ္ငန္းကၽမ္းက်င္မမၥွင့္္

လက္ ံၥိုင္ေသာ ေဘးအၥၲရာယ္ အဆင့္္မ်ားအေပပ အက််းသက္ေရာက္မမရွသသ္ -

အေရာင္း အဝယ္ကစစရပ္မ်ားအေပပ ဆံိုးျ တ္ ်က္ ်သသ့္္ကစစတို႔ အား ေစ
ေစ့္စပ္ေသ ်ာစာထသ့္္သင္းစဥ္းစားျ င္းမရွေသာ ေဘးအၥၲရာယ္ကို
ဆိုလိုသသ္သာမက
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•

အသံိုးျပ်ေနက်ျ စ္ေသာ နသ္းစနစ္ကိုအသံိုးျပ်ကာ
တစ္သမတ္တသ္းရွေသာပံိုစံျ င့္္ အ န္အပအအဝင္ ေဘးအၥၲရာယ္ရွေသာ

•

ကစစရပ္မ်ားကိုေ ာ္ထိုတ္ျ င္းား၊ ပိုင္းျ ားစစစ္ျ င္းၥွင့္ ္ အဆင့္္သတ္မွတ္ျ င္းား၊

အစိုးရအ တြဲ မ်ားၥွင့္္ အစိုးရဌာနမ််းစံိုတို႔ၥွင့္္အတူ တိုက္ရိုက္သို႔မဟိုတ္ ကိုန္သယ္ေရး

ဆံိုးျ တ္ ်က္ ်မွတ္သသ့္္အ အ

အသင္း အ တြဲ ျ စ္ေစ အျ ားတူသီေသာ အသင္း အ တြဲ မ်ားမွတစ္ဆင့္္ျ စ္ေစ

အ န္ဆိုင္ရာကစစမ်ားၥွင့္္ပတ္သက္ွပီး ေဘးအၥၲရာယ္ရင္ဆိုင္ေျ ရွ

သင့္္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရ က္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

ရွင္းၥိုင္မမကို အဓကထားစဥ္စားရမသ့္္ အ ်က္ အျ စ္ သတ္မွတ္ျ င္းား၊ ၥွင့္ ္
•

ေဘးအၥၲရာယ္ အဆင့္္ၥွင့္္ အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ဆက္ တြဲ

ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို လိုပ္ငန္းလသ္ပတ္ပံိုနသ္ းစနစ္မွာ ေဘးအၥၲရာယ္ နသ္းပအေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်

အက််းဆက္မ်ားအေပပမူတသ္ ၍ အတသ္ျပ်မမလိုပ္ငန္းစဥ္ၥွင့္အ
္ သီ

အေကာက္ အ န္္းစီးရံိုး (Australian Taxation Office) ၥွင့္္ မဘိုရားျမတ္ိ႔၏

အေရာင္း အဝယ္ကစစမ်ားအတက္ အႀကီးတန္းစီမံ န႔္ ေ
ြဲ ရး သို႔မဟိုတ္

အ န္ဘ႑ာ ၥွင့္္ အ န္ေတာ္ရံိုး (HerMajesty’sRevenueandCustoms) တို႔မွ

ဘိုတ္အ တြဲ ိ႔၏ အတသ္ျပ် ်က္ကို ရယူရန္ လိုအပ္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

အေထာက္ အထားအားျ င့္္ အသ အမွတ္ျပ်မွတ္တမ္းတင္ထားပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။

၃က္ဆံျပဳမူသည္။ အ န္ဆင္
ို ရာနသ္းဗ် ဟာၥွငအ
့္္ စီအစဥ္
လိုပ္ငန္းအားလံိုးကို ၎တို႔တ သ္ရွလသ္ပတ္ေနေသာ ၥိုင္ငံမ်ားိ႔၏ ဥပေဒမ်ားၥွင့္္
စသ္းမ်ဥ္းမ်ားၥွင့္္အ သီ လသ္ပတ္လိုပ္ေဆာင္ရန္ Brambles
လိုပ္ငန္းက်င့္္ဝတ္စသ္းကမ္းတင္ ေ ာ္ျပထားသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။ ကၽၥ္ိုပ္တို႔ိ႔၏ အ န္ဆိုင္ရာ
နသ္းဗ် ဟာၥွင့္္ အစီအစဥ္သ သ္ ကၽၥ္ိုပ္တို႔ိ႔၏ စီးပားေရးလိုပ္ငန္းနသ္ းဗ် ဟာကို
အေထာက္ အကူျ စ္ေစွပီး ကိုန္သယ္မမၥွင့္ ္ စီးပားေရးလိုပ္ငန္းလိုပ္ေဆာင္မမကို
ပံိုရပ္ထင္ေစပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ေဘးအၥၲရာယ္ အဆင့္္ၥွင့္္
အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက််းဆက္မ်ားအေပပမူတသ္ ၍
အေရာင္း အဝယ္ကစစမ်ားကို အတသ္ျပ်ရန္ Brambles ဘိုတ္အ တြဲ ား၊ CEO ား၊ CFO ၥွင့္္
ကိုန္သယ္ေရးား၊ ဥပေဒေရးရာား၊ ဘ႑ာေရး ၥွင့္္ စာရင္းအင္းလိုပ္ငန္းမ်ား အပအအဝင္
သက္ဆိုင္ေသာ Brambles အစိုစပ္ကိုမၸဏီ (Brambles Group) ၥွင့္္သက္ဆိုင္သူ
အသီးသီးတို႔သ သ္ အတသ္ျပ်မမ လိုပ္ငန္းစဥ္ၥွင့္အ
္ သီ
ပူေပအင္းပအဝင္ေဆာင္ရက္ေလ့္ရွသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
မေသ ်ာမေရရာမမ သို႔မဟိုတ္ အျငင္းပားမမေၾကာင့္္ ျ
ျ စ္ေပပတတ္ေသာ ေဘးၥၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့္နသ္းေစရန္သာမက သက္ဆိုင္ေသာ
အ န္ဥပေဒမ်ားကို ကၽၥ္ိုပ္တို႔ လိုက္နာေစာင့္္ထန္းပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။ ကၽၥ္ိုပ္တို႔ိ႔၏
ရပ္တသ္ ်က္ကို ေထာက္ ံရန္ဥပမာအားျ င့္္ အ န္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ
ႀက်တင္ေစ်းၥမန္းသတ္မွတ္မမ သေဘာတူသီ ်က္ရယူျ င္း ၥွင့္ ္ ကိုမၸဏီျပင္ပမွ
အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူျ င္းျ င့္္ ကိုန္ပစစသ္း အေရာင္းအဝယ္ကစစမ်ားတင္
ကၽၥ္ိုပ္တ႔အ
ို ေနျ င့္္ လိုပ္ငန္းတက်ေသ ်ာမမရွေစရန္ ္းစာေဆာင္ရက္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
သတ္မွတ္ဥပေဒမ်ားမွာ တက်ေသ ်ာမမမရွျ င္း သို႔မဟိုတ္ ႐မပ္ေထးပအက
အ န္အ ာဏာပိုင္မ်ားထံမွ သေဘာတူ သီ ်က္ရယူျ င္း သို႔မဟိုတ္ ကိုမၸဏီျပင္ပမွ
အၾကံဉာဏ္မ်ားရယူျ င္း နသ္ းလမ္းျ င့္္ လိုပ္ငန္းတက်ေသ ်ာမမ ရွေစရန္လသ္း
ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို ေဆာင္ရက္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
ကၽၥ္ိုပ္တ႔သ
ို သ္ အစိုစပ္ကိုမၸဏီမ်ားၥွင့္္အတူ တစ္္းအေပပတစ္္း

အားမေပးဘြဲ မမတို႔ိ႔၏

ကိုယ္ပိုင္အက််းကိုသာ ္းတသ္ကာ အေရာင္း အဝယ္ကစစမ်ားကို OECD မူမ်ားၥွင့္္ အသီ
လိုပ္ကိုင္ေဆာင္ရက္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
၄က္ဆံျပဳမူသည္။ အ န္အာဏာပိုင္မ်ားၥွင ့္္ ထေတတဆက္ဆသ
ံ သ့္္ ပံိုစ ံ
ကၽၥ္ိုပ္တ႔အ
ို ေနျ င့္္ အစိုးရအ တြဲ မ်ားား၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားၥွင့္္
အျပ်သေဘာေဆာင္ွပီး ယံိုၾကသ္မမၥွင့္္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမမကို အေျ

ံေသာ

လိုပ္ငန္း ဆက္ဆံေရးမ််းကို တသ္ေဆာက္ရန္ ၥွင့္္ ထန္းသမ္းရန္ လိုပ္ေဆာင္ပအသသ္က္ဆံျပဳမူသည္။
Brambles အေနျ င့္္ ၥိုင္ငံတစ္ ို ်င္းစီမွ အ န္ဆင္
ို ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမမ
ရွေသာ္လသ္း ၽတ္ယင္း ်က္တစ္စံိုတစ္ရာ ေပပေပအက္လာ ြဲ့္ပအက
အ န္အ ာဏာပိုင္မ်ားအား မမတို႔ိ႔၏ ဆၥၵ အေလ်ာက္ အသေပးတင္ျပသားမသ္ ျ စ္သ သ္က္ဆံျပဳမူသည္။
သေဘာတူသီမမၥ ွင့္္ တက်ေသ ်ာမမကို ္းစာရရွေစရန္ ၥွင့္ ္
အျငင္းပားမမမ်ားကို ေျ ရွင္းရန္ ျ စ္ၥိုင္ပအက ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ၥွင့္္အတူ
ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို လက္တလ
ြဲ ိုပ္ေဆာင္ေလ့္ရွသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။
အကယ္၍ အေျ

ံႀကီးမားေသာ အျငင္းပားမမ ျ စ္ပား ြဲ့္ွပီး ကၽၥ္ိုပ္တို႔အေနျ င့္္

အ န္အ ာဏာပိုင္မ်ားၥွင့္္ သေဘာတူ သီမမ ရယူၥိုင္ျ င္းမရွဘြဲ ကိုမၸဏီိ႔၏ ရပ္တသ္ ်က္မွာ
မွန္ကန္သသ္ဟို ယံိုၾကသ္ပအက ယင္းျပ

နာကို တရားဥပေဒအရ အမမ င့္္ရင္ဆိုင္ရန္

ကၽၥ္ိုပ္တ႔ ို အသင့္္ျပင္ဆင္ထားပအသသ္ က္ဆံျပဳမူသည္။
ကၽၥ္ိုပ္တ႔အ
ို ေနျ င့္္ အ န္ဥပေဒမ်ား ၥွင့္္ ယင္းဥပေဒမ်ားအား စသသ့္္ အေရးကစစတို႔ကို
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