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လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တကိဖ်ျကေ်ရး င့ ်အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမ တကိဖ်ျကေ်ရး မဝါဒ  

1. ဤမဝါဒ၏ မိတဆ်က် င့ ်ရညရွ်ယခ်ျက ်
 
1.1 Brambles မ ေဝထားေသာစံတနဖိ်းများထမဲတစ်ခမာ က ပ််တိသ့ည ်အသကိ်အဝနး် င့ ်ပတ်ဝနး်ကျငအ်တွက် အစ အ မဲ 

ဥပေဒ င့အ်ည၊ီ ကျင့ဝ်တ် င့အ်ည၊ီ တည်ကည ်ေလးစားမြဖင့ ်ေဆာငရွ်က်ပါသည်။ 
 

ဤမဝါဒတွင ် နး်ဆိထားေသာ လာဘေ်ပးလာဘယ်မ င့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်မသင့ေ်လျာ်ေသာ လပ်ေဆာငခ်ျက်တိသ့ည ်
ြပငး်ထနေ်သာ ရာဇဝတ်မဆငိရ်ာ င့ ်တရားမေရးရာ ြပစ်မများ မဟတ်ေသာ်လညး် က ပ််တိ၏့ မ ေဝထားေသာ 
စံတနဖိ်းများတွငမ် ကဲွလွဲြခားနားပါသည်။  ထလိပ်ေဆာငခ်ျက်တွင ်ချိတ်ဆက်ပါဝငြ်ခငး်သည ်Brambles သိမ့ဟတ် 
သင့က်ိ အလွနမ်ျားြပားေသာ ဒဏေ်ကးများ၊ ဥပေဒ င့ ်ေလးစားလိက်နာမ င့ ်ဆက်စပ်ေနေသာ ကနက်ျစရိတ်များကိ 
ကျသင့ေ်စ ငိ် ပီး၊ ပါဝငပ်တ်သက်ေနေသာ လတစ်ဦးချငး်စီအတွက် ဥပေဒအရ တာဝန် ိမ င့ ်ေထာငဒ်ဏမ်ျား 
ကျသင့ေ်စ ငိပ်ါသည။်  ၎ငး်သည ်Brambles ၏ နာမညဂ်ဏသ်တငး် င့ ်ေစျးကွက်တနဖိ်းတိတ့ွငလ်ညး် 
ြပငး်ထနေ်သာထခိိက်မကိ ြဖစ်ေစ ငိပ်ါသည။် 

 
1.2 ဤမဝါဒသည-် 

 
(a) လာဘေ်ပးလာဘယ်မ င့ ်အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ င့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်က ပ််တိ၏့ တာဝနဝ်တရားများ၊ င့ ်

က ပ််တိအ့တွက် အလပ်လပ်ကိငေ်ပးေနသများ၏ တာဝနဝ်တရားများကိ သတ်မတ်ေပး ပီး၊ 
(b) က ပ််တိအ့တွက် အလပ်လပ်ကိငေ်ပးေနသများအေနြဖင့ ်လာဘေ်ပးလာဘယ်မ င့ ်အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ 

ကိစရပ်များကိ သိ ိကာ ကိငတွ်ယ်ေဆာငရွ်က် ငိသ်ည့ပံ်စံအတွက် အချက်အလက်များ င့ ်လမ်း နခ်ျက်တိကိ့ 
ြဖည့ဆ်ညး်ေပးပါသည။် 

(c) ဤမဝါဒတွင ်"က ပ််တိ"့၊ "က ပ််တိ၏့"၊ "က ပ််တိသ့ည"် င့ ်"Brambles" ဟေသာ အသးံအ နး်များသည ်
Brambles Limited င့ ်၎ငး်၏ အဖွဲကမဏမီျား ("Brambles") ကိ နး်ဆပိါသည။်  
 

1.3 သငသ်ည ်ဤမဝါဒကိ ဖတ် နားလညက်ာ ေလးစားလိက်နာေကာငး် ေသချာေစရပါမည ်
 
2. ဘယသ်ေတကွ မဝါဒနဲ ့ သက်ဆငိတ်ာပါလ။ဲ 
 

ဤမဝါဒသည ်စီနယီာမနေ်နဂျာများ၊ အရာ ိများ၊ ဒါ ိက်တာများ၊ ဝနထ်မ်းများ (အမတဲမ်းဝနထ်မ်းြဖစေ်စ၊ 
ကာလသတ်မတ်ထားေသာ သိမ့ဟတ် ယာယီ ဝနထ်မ်းြဖစ်ေစ)၊ အတိငပ်ငခ်ံများ၊ ကနထ် ိက်တာများ၊ သငတ်နး်သားများ၊ 
ယာယီေြပာငး်ေ တာဝနထ်မ်းေဆာငေ်သာ ဝနထ်မ်း၊ သာမနအ်လပ်သမားများ င့ ်ေအဂျငစီ်ဝနထ်မ်း၊ ြပငပ်အဖွဲအစညး် 
ဝနေ်ဆာငမ်ြဖည့ဆ်ညး်ေပးသများ၊ ေအးဂျင့မ်ျား၊ စပွနဆ်ာများ၊ သိမ့ဟတ် မညသ်ည့ေ်နရာမဆိ ိ က ပ််တိ ့ င့ ်
ဆက်စပ်ေနေသာ အြခားလများ (ဤမဝါဒတွင ်"ဝန်ထမ်း" အြဖစ် စစညး် နး်ဆထိားသည)် အပါအဝင ်
ရာထးအဆင့မ်ျားအားလံး ိ က ပ််တိအ့တွက် အလပ်လပ်ကိငေ်ပးေနေသာ သိမ့ဟတ် က ပ််တိက့ိ ကိယ်စားြပ ေသာ 
လများအားလံး င့ ်သက်ဆိငပ်ါသည။်  

 
3. က ပ််တိ၏့ မဝါဒ-  လာဘေ်ပးလာဘယ်မ၊ အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမ င့ ်လပ်ပိငခ်ွင့အ်လွသဲးံစားလပ်မတိက့ိ 

တားြမစထ်ားပါသည ် 
 
3.1 က ပ််တိသ့ည ်က ပ််တိ၏့လပ်ငနး်ကိ ဥပေဒ င့အ်ည၊ီ ကျင့ဝ်တ် င့အ်ည၊ီ ဂဏသ်ကိာ ိစွာ လပ်ေဆာငပ်ါသည်။  

အကျင့ပ်ျက်ြခစားမလပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ လက်ခံေပး ငိြ်ခငး်မ ိသလိ၊ လာဘေ်ပးလာဘယ်မ၊ အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ င့ ်
လပ်ပိငခ်ွင့အ်လဲွသးံစားလပ်မတိထ့ ံချ းကပ်လာမကိ လံးဝသညး်မခံပါ။ က ပ််တိသ့ည ်
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က ပ််တိအ့လပ်လပ်ေဆာငသ်ည့ေ်နရာတိငး် ိ က ပ််တိ၏့ လပ်ငနး်ဆက်ဆေံရးများ င့ ်
ဆက်သယွ်လပ်ေဆာငမ်များအားလံးတွင ်ပေရာ်ဖက် ငန်ယ်ဆနဆ်န၊် မတစွာြဖင့ ်ဂဏသ်ကိာ ိ ပီး ေလးစားမ ိေသာ 
ပံစံြဖင့ ်လပ်ေဆာငက်ာ လာဘေ်ပးလာဘယ်မကိ ဆန ့က်ျငတံ် ့ြပနရ်နအ်တွက် ထေိရာက်ေသာစနစ်များကိ 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် အကျိ းသက်ေရာက်မ ိေစရန ်ဝနခ်ံကတိြပထားပါသည။်  က ပ််တိသ့ည ်
က ပ််တိလ့ပ်ငနး်လညပ်တ်လပ်ေဆာငေ်သာ ငိင်တံိငး် ိ တရားဥပေဒ င့ ်စည်းမျ း မေဘာငတိ်က့ိ လိက်နာပါမည။် 
 

3.2 က ပ််တိသ့ည ်က ပ််တိ ့ င့အ်တ အလပ်လပ်ကိငသ်များကိလညး် က ပ််တိက့ဲသ့ိပ့င ်လာဘေ်ပးလာဘယ်မ င့ ်
အကျင့ပ်ျက်ြခစားမထ ံချ းကပ်မကိ လံးဝသညး်မခံြခငး်မျိ းြဖစ်ေစရန ်ေမ ာ်မနး်ထားပါသည်။  Brambles ၏ကိယ်စား 
လပ်ကိငေ်ဆာငရွ်က်မည့ ်ြပငပ်အဖဲွအစညး်တစ်ခခ င့ပ်တ်သက်၍ သေဘာတညခီျက် လပ်ေဆာငြ်ခငး်မြပ မီ၊ Brambles 
သည ်ြပငပ်အဖဲွအစညး်၏ ေလျာ်ကနသ်င့ြ်မတ်ေသာ ေဆာငရွ်က်ချက်အဆင့က်ိ ေဆာငရွ်က်ကာ ြပငပ်အဖဲွအစညး်ထမံ 
ေလးစားလိက်နာေကာငး် အာမခံချက်ကိ ရယမညြ်ဖစ်ပါသည။်   
 

3.3 ဤမဝါဒသည ်Brambles ၏ ကျင့ဝ်တ်စညး်ကမး်တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ် ပီး အချိန် င့အ်မ  
ြပငဆ်ငြ်ဖည့စ်ွက်ထားသည့အ်တိငး် Walter တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တိက်ဖျက်ေရး င့ ်
အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ တိက်ဖျက်ေရး လမ်း နခ်ျက်များ၊ င့ ်ကျင့ဝ်တ်စညး်ကမ်းတွင ်သတ်မတ်ထားေသာ Brambles 
တာဝန် င့ ်စံတနဖိ်းများ င့အ်တ ၎ငး်ကိ ပးတွဲဖတ် သင့ပ်ါသည။်   
 
 
 

4. မဝါဒအတကွ ်တာဝန်ဝတရား  
 

4.1 ဤမဝါဒကိ Brambles ဘတ်အဖဲွက အတညြ်ပထားေပးြခငး်ြဖစ်ကာ လာဘေ်ပးလာဘယ်မ င့ ်အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ 
ကိစရပ်များ င့ပ်တ်သက်၍ ကိငတ်ွယ်ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်Brambles ၏ ဝနခ်ံကတိြပ ချက်ကိြပသရနအ်လိင့ာ က ပ််တိ၏့ 
အမေဆာငအ်ရာ ိချ ပ်က အတညြ်ပ ေပးထားပါသည။် Brambles အမေဆာင ်ေခါငး်ေဆာငမ်ပိငး်အဖဲွသည ်ဤမဝါဒက ိ
ေလးစားလိက်နာမအား ေစာင့်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်အတွက် တာဝန် ိ ပီး၊ ၎ငး်၏ ေစာင့် ကည့ေ်လလ့ာေရး 
လပ်ေဆာငခ်ျက်များ င့စ်ပ်လျ း၍ အမေဆာငအ်ရာ ိချ ပ်မတစ်ဆင့ ်Brambles ဘတ်အဖွဲထ ံသတငး်ေပးပိပ့ါလိမ့်မည။်  
 

4.2 Brambles သည ်ပံမနေ်တွဆေံသာ လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖဲွကိ ဖွဲစညး်ထားကာ ၎ငး်သည ်၎ငး်၏မဝါဒကိ 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မအား ေစာင့်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်၊ ေယဘယျအားြဖင့ ်ဤမဝါဒကိ ေလးစားလိက်နာမအား 
ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခငး်၊ မဝါဒ၏ လိအပ်ချက်များအေပ  သငတ်နး်ေပးြခငး်၊ င့ ်သက်ဆိငေ်သာအဖွဲများထ ံလံေလာက်စွာ 
ဆက်ဆံေြပာဆိေကာငး် ေသချာေစြခငး်တိအ့တက်ွ တာဝန် ိပါသည်။  
 

4.3 လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖဲွကိ ေဖာ်ြပပါလပဂိလ်တစ်ဦးချငး်စီ င့ ်ဖွဲစညး်ထား ပီး၊ ၎ငး်တိထ့ဲမ 
မညသ်ည့သ်းံဦးမဆိြဖင့ ်အစညး်အေဝးလပ်ေဆာင် ငိပ်ါလိမ့်မည။် 

 
 ဥပေဒေရးရာအ ကီးအကဲ င့ ်Group ကမဏ ီအတွငး်ေရးမး 
 ေလးစားလိက်နာေရး အရာ ိချ ပ် 
 ဒဥကဌ င့ ်ေဒသဆငိရ်ာ အေထေွထ ွအတိငပ်ငခ်ံ၊ EMEA 
 ဒဥကဌ င့ ်ေဒသဆငိရ်ာ အေထေွထ ွအတိငပ်ငခ်ံ၊ အေမရိက 

င့ ်APAC 
 

လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖဲွကိ သးီြခား သိမ့ဟတ် ေယဘယျ အေြခအေနများအရ လိအပ်ေသာေကာင့ ်
ယာယီ သိမ့ဟတ် အ မဲတမ်း အေြခခံ၍ အဖဲွတွင ်ထပ်ေဆာငး်အဖွဲဝငမ်ျားကိ အချိန် င့အ်မ  ထပ်ထည့် ငိပ်ါသည။် 
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4.4 Brambles ေလးစားလိက်နာေရး အရာ ိချ ပ်သည ်ဤမဝါဒကိ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်အား ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခငး်၊ 
၎ငး်ကိ အသးံြပ မ င့ ်ထေိရာက်မကိ ေစာင့်ကည့ေ်လလ့ာြခငး် င့ ်လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖဲွ င့ ်Brambles 
ဘတ်အဖဲွထ ံထကိိစရပ်များကိ သတငး်ေပးပိ ့ြခငး်တိအ့တွက် ေနအ့လိက် တာဝန် ိပါသည။်  
 

4.5 စီမံခန ့ခဲွ်ေရး င့ ်ရာထးအဆင့တ်ိငး် ိ စီနယီာဝနထ်မ်းများသည် ၎ငး်တိ၏့ သက်ဆငိရ်ာအလပ်ေနရာများတွင ်ဤမဝါဒကိ 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် င့ ်၎ငး်တိထ့ ံအစီရငခ်တံငြ်ပသများသည ်ဤမဝါဒကိ သတိြပ မိကာ နားလညေ်ကာငး် 
ေသချာေစြခငး်တိအ့တွက် တာဝန် ိပါသည။်  
 

5. လာဘေ်ပးလာဘယ်မ၊ အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမ င့ ်လပ်ပိငခွ်င့ ်အလွသဲးံစားလပ်မတိက့ ဘာေတပွါလ။ဲ 
 
5.1 အကျင့ပ်ျက်ြခစားမသည ်ကိယ်ေရးကိယ်တာ ရယလိမအတွက် အများြပညသ်ဆငိရ်ာ သိမ့ဟတ် ပဂလကိ ံးခနး်ကိ 

တလဲွသးံြခငး်ြဖစ်ပါသည။် 
 

5.2 လာဘေ်ပးလာဘယ်မသည ်စပ်လျ းေသာလပ်ေဆာငခ်ျက် သိမ့ဟတ် လပ်ရပ်ကိ မသင့ေ်လျာ်စွာလပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်
စီးပွားေရးအရ၊ စာချ ပ်ချ ပ်ဆိထားမအရ၊ စညး်မျ းအရ သိမ့ဟတ် ကိယ်ေရးကိယ်တာ အကျိ းေကျးဇးတစ်စံတစ်ရာ 
ရ ိရန ်တိက် ိက်ြဖစ်ေစ၊ သယွ်ဝိက၍်ြဖစ်ေစ၊ အစိးရတာဝန် ိသ သိမ့ဟတ် ပဂလိက စီးပွားေရးလပ်ငနး်တွင ်
ပါဝငသ်တစ်ဦးထ ံလာဘထ်းိမ သိမ့ဟတ် ဆချီးြမင့မ် ေပးကမ်းြခငး်၊ ကတိေပးြခငး် သိမ့ဟတ် ြဖည့ဆ်ညး်ပံ့ပိးေပးြခငး် 
ြဖစ်ပါသည။်  အစိးရတာဝန် ိသများ သိမ့ဟတ် သးီြခားလတစ်ဦးချငး်၏ လာဘေ်ပးလာဘယ်မကိ ဤမဝါဒေအာက်တွင ်
အညအီမ  တားြမစ်ထား ပီး၊ အစိးရတာဝန် ိသများ ပါဝငေ်နသည့အ်ခါ၊ သးီြခားြပစ်ဒဏမ်ျား သက်ေရာက်ြခငး် င့အ်တ 
အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ တိက်ဖက်ေရးဥပေဒများမာ ေယဘယျအားြဖင့ ်ပိမိ ကီးေလးသည့အ်တိငး် 
ယခငက်ျ းလွနဖ်းသများ င့ ်ဆက်ဆေံဆာငရွ်က်သည့အ်ခါ အထးဂ စိက်ရန ်လိအပ်ပါသည။်   
 
ေဖာ်ြပပါတိကိ့ "အစိးရတာဝန် ိသများ" အြဖစ် ထည့သ်ငွး်စ းစား ငိပ်ါသည-် 
 
 အစိးရ၊ ဌာန၊ ေအဂျငစီ်၊ ဗျ ိ၊ အာဏာပိင၊် အေရးပါေသာအဖွဲအစညး်၊ သိမ့ဟတ် အများြပညသ်ဆငိရ်ာ 

ငိင်တံကာအဖဲွအစညး်တစ်ခခ၏ အရာ ိများ၊ ဝနထ်မ်းများ သိမ့ဟတ် ကိယ်စားလယ်များ။  အများြပညသ်ဆငိရ်ာ 
ငိင်တံကာ အဖဲွအစညး်သည ်ြပညန်ယ်များ၊ အစိးရများ၊ သိမ့ဟတ် အြခားေသာ ေဒသဆငိရ်ာ သိမ့ဟတ် 
အထးအဖွဲအစညး်များက ဖဲွစညး်ထားေသာ အဖဲွအစညး်တစ်ခခြဖစ်ပါသည။်  ဥပမာ၊ ၎ငး်တွင ်UN၊ အေမရိကန ်
ြပညန်ယ်များ အဖဲွအစညး် (OAS)၊ င့ ်အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ ကက်ေြခနအီဖွဲတိ ့ ပါဝင် ငိပ်ါသည၊် 

 အစိးရကိယ်စား ေဆာငရွ်က်ေနေသာလများ၊ 
 အစိးရကပိငဆ်ငိေ်သာ သိမ့ဟတ် ထနိး်ချ ပ်ထားေသာ အဖဲွအစညး်များ၏ ဝနထ်မ်းများ၊ င့ ်
 ငိင်ေံရး ံးခနး်အတွက် ကိယစ်ားလယ်ေလာငး်များ 

 
 
အကျိ းဆက်အေနြဖင့၊် အစိးရများ င့ ်သက်ဆငိေ်နသည့အ်ခါ ဤမဝါဒ၏ အစိတ်အပိငး်အချိ မာ ပိ၍တငး်ကျပ်ပါသည ်
(ဥပမာ၊ အပိငး် 6 ကိကည့ပ်ါ)။ 

 
5.3 လာဘေ်ပးလာဘယ်မ ဥပမာများတွင ်ေဖာ်ြပပါတိ ့ ပါဝငပ်ါသည်-  

 
 လာဘထ်းိြခငး် 
 
အလားအလာ ိေသာ ေဖာက်သညက် က ပ််တိ ့ င့အ်တ အလပ်လပ်ေဆာငရ်န ်သေဘာတေသာေကာင့၊် 
ပိ ငဖ်က်များ င့ယ် လင ်က ပ််တိကိ့ မျက် ာသာေပးေသာေကာင့ ်သိမ့ဟတ် ၎ငး်တိ၏့ေစျးကိ ေလာခ့ျေပးေသာေကာင့ ်
အေြခအေနအရ သငက် ၎ငး်ကိ ေမဂျာအားကစားပွဲအတွက် လက်မတ်များ ေပးကမ်းပါသည်။ 



 
 
လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တကိဖ်ျကေ်ရး င့ ်အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမ တကိဖ်ျကေ်ရး မဝါဒ 

 

စာမျက် ာ  11ခမ5 

 
သငသ်ည ်စီးပွားေရးအရ၊ စာချ ပ်ချ ပ်ဆမိဆိငရ်ာ အကျိ းအြမတ်ကိရ ိရန ်ေပးကမ်းမကိြပလပ်ြခငး် ြဖစ်ေသာေကာင့ ်
၎ငး်က ြပစ်မတစခ် ြဖစ်ပါသည။်  က ပ််တိအ့တွက် လပ်ငနး်ကိရ ိေအာငလ်ပ်ရနအ်တွက် ကမ်းလမ်းမကိ 
ြပလပ်ြခငး်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်Brambles ကလညး် ြပစ်မတစ်ခ ကျ းလွနသ်ညဟ် ေတွးထငခ်ံရ ငိပ်ါသည။် 
အလားအလာ ိေသာေဖာက်သညအ်တွက် သင၏်ေပးကမ်းမကိလကခ်ံရနမ်ာ ြပစ်မတစ်ခ ြဖစ် ငိပ်ါသည။် 
 
 လာဘထ်းိမတစခ်ကိ လက်ခံရ ိြခငး် 
 
ေပးသငွး်သတစ်ဦးက သင၏်တြဖစ်သကိ အလပ်တစ်ခေပးေသာ်လညး်၊ က ပ််တိသ့ည ်၎ငး်တိ ့ င့အ်တ 
အလပ်ဆက်လပ်ေကာငး် ေသချာေစရနအ်တွက် က ပ််တိ၏့အဖွဲအစညး် ိ သင၏်လမ်းမိး ငိမ်ကိအသးံြပ ရန ်
အြပနအ်လနအ်ားြဖင့ ်၎ငး်တိက့ေမ ာ်လင့ေ် ကာငး် ငး်လငး်ေအာငေ်ြပာြပထားပါသည။် 
 
ထသိိေ့သာကမ်းလမ်းချက်ကိြပလပ်ြခငး်သည ်ေပးသငွး်သအတွက် ြပစ်မတစ်ခ ြဖစ်ပါသည။်  
ကိယ်ေရးကိယ်တာအကျိ းအြမတ်ရ ိရနအ်တွက် သငသ်ညလ်ညး် ထသိိလ့ပ်ေဆာငြ်ခငး်ကိ သေဘာတလိက်ြခငး်က 
သင့အ်တွက် ြပစ်မတစ်ခ ြဖစ်ပါလမ့်ိမည။်  
 
 တိငး်တစ်ပါးသားအရာ ိတစ်ဦးကိ လာဘေ်ပးလာဘယ်လပ်ြခငး် 
 
တိငး်တစ်ပါးသားအရာ ိ၏ဌာနသည ်မျက် ာသာေပးေသာ စးစမ်းစစ်ေဆးမ အစရီငခံ်စာကိ ထတ်ြပနေ်ပးေကာငး် 
ေသချာေစရန ်သိမ့ဟတ် လိငစ်ငတ်စ်ခထတ်ေပးေကာငး် ေသချာေစရန ်သိမ့ဟတ် လပ်ငနး်လပ်ရနအ်တွက် ကမဏကိီ 
ခွင့ြ်ပ ေပးေကာငး် ေသချာေစရန ်ထသိ သိမ့ဟတ် သမထ ံေငေွပးေချမြပလပ်ရန ်ကမဏအီတွက် သငက် ေငေွပးေချမ 
သိမ့ဟတ် စီစ မတစ်ခ ြပလပ်ထားသည။်  
 
ကမ်းလမ်းမကိ ြပလပ်လိက်သည် င့ ်တိငး်တစ်ပါးသား အများြပည်သဆငိရ်ာအရာ ိကိ လာဘထ်းိသည့ြ်ပစ်မကိ 
ကျ းလွနြ်ခငး်ြဖစ်ပါသည။် Brambles အတွက် လပ်ငနး်အကျိ းအြမတ်ရ ိရန ်၎ငး်ကိြပလပ်ြခငး်ေကာင့ ်ြဖစ်ပါသည။် 
Brambles သညလ်ည်း ြပစ်မကျ းလွနသ်ညဟ် ထငြ်မငခံ်ရ ငိပ်ါသည။် 
 
ငိင်တံစ်ခတွင ်အစိးရတာဝန် ိသတစ်ဦးကိ လာဘေ်ပးလာဘယ်လပ်ြခငး်သည ်ေဒသတွငး်ဥပေဒကိ 
ချိ းေဖာက်ြခငး်သာမက အြခား ငိင်မံျား၏ ဥပေဒများကိလညး် ချိ းေဖာက်ြခငး်မျိ း ြဖစ် ငိပ်ါသည။်  ဥပမာ၊ Brambles 
အလပ်လပ်ကိငသ်ည့ေ်နရာ ိ မတညေီသာ ငိင်တံွင ်လာဘေ်ပးလာဘယ်လပ်မ ြဖစ်ပွားြခငး်ြဖစ်လငပ်င ်
တိငး်တစ်ပါးသားအရာ ိတစ်ဦးကိ လာဘေ်ပးလာဘယ်လပ်ြခငး်သည ်တစ်ခ သိမ့ဟတ် တစ်ခထက်ပိေသာ USA၊ UK၊ 
ဥေရာပသမဂ သိမ့ဟတ် သစေတးလျဥပေဒများကိ ချိ းေဖာက်ြခငး်မျိ း ြဖစ် ငိပ်ါသည။်  ထဥိပေဒများကိ 
ချိ းေဖာက်ြခငး်အတွက် ြပစ်ဒဏမ်ျားသည ်များြပားေသာ ဒဏေ်ကးများ သိမ့ဟတ် 
ေထာငဒ်ဏခ်ျမတ်ြခငး်များြဖစ်ေစ ံသာမက Brambles ၏ နာမညဂ်ဏသ်တငး် င့ ်၎ငး်၏ ဝနထ်မ်းများ၏ 
နာမည်ဂဏသ်တငး်ကိပါ ဆိးရွားစာွ ထခိိက်ေစ ငိပ်ါသည။် 
 
ေငေွကးများတိက် ိက်ေပးကမ်းြခငး် သိမ့ဟတ် လက်ေဆာငမ်ျား အလွနအ်မငး်ေပးြခငး်အြပင၊် အြခားေသာ 
လာဘေ်ပးလာဘယ်မ ဥပမာများတွင ်အစိးရတာဝန် ိသတစ်ဦး သိမ့ဟတ် စီးပွားေရးလပ်ငနး်ပါတနာတစ်ဦးထ ံ
ေဖာ်ြပပါအတိငး် ဦးတညမ်၊ သိမ့ဟတ် အကျိ းအြမတ်အတွက် လပ်ေဆာငမ်တိ ့ ပါဝင် ငိပ်ါသည-်  (က) လွနက်ဲေသာ 
ခရီးသာွးလာမ၊ အစားအစာ၊ ေဖျာ်ေြဖေရး သိမ့ဟတ် အြခားေသာ ဧည့ဝ်တ်ေကျပွနမ်၊ (ခ) ငိင်ေံရးပါတီ၊ ကမ်ပိနး် 
သိမ့ဟတ် ကမ်ပိနး်အရာ ိထ ံအားေပးေထာက်ပ့ံမများ၊ သိမ့ဟတ် (ဂ) လဒါနး်ထည့ဝ်ငမ်များ သိမ့ဟတ် ေကာ်ပိရိတ် 
စပွနဆ်ာေပးမများ။ လာဘေ်ပးလာဘယ်မများသည ်လပ်ငနး်ပါတနာများ၊ ဝနေ်ဆာငမ် ြဖည့ဆ်ညး်ေဆာငရွ်က်ေပးသများ၊ 
အတိငပ်ငခံ်များ၊ သိမ့ဟတ် လျိ ဝက်ေကာ်မ ငမ်ျား၏နညး်လမ်းအပါအဝင ်Brambles ကိယ်စား အလပ်လပ်ကိငေ်နသည့ ်
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အြခားေသာေအးဂျင့မ်ျားမတစ်ဆင့ ်တိက် ိက်မဟတ်ဘ ဲေပးကမ်းေသာ၊ ကတိေပးထားေသာ၊ သိမ့ဟတ် 
ြဖည့ဆ်ညး်ေပးထားေသာအရာများ ြဖစ်၍မရပါ။   
 

5.4 လပ်ပိငခ်ွင့အ်လဲွသးံစားလပ်မသည ်အကျင့ပ်ျက်ြခစားမပံစံတစ်ခ ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်သည ်များေသာအားြဖင့ ်
ေငေွပးေချမအတက်ွ အြပနအ်လနအ်ေနြဖင့ ်(သးီသန ့မ်ဟတ်ပါ) အြခားသအတွက် မျက် ာသာေပးမ သိမ့ဟတ် 
လိလားေသာဆက်ဆံမကိ ရ ိရန ်အစိးရ ိ သိမ့ဟတ် အာဏာ ိေသာလများ င့ခ်ျိတ်ဆက်မ ိ လတစဦ်း၏လမ်းမိးမကိ 
အသးံြပ ေသာလပ်ေဆာငခ်ျက် ြဖစ်ပါသည။် 
 

5.5 အကျိ းအြမတ်ဆငိရ်ာ ပဋပိကများကိ ေ ာင်က မ 
 
သးီြခားအားြဖင့ ်ဝနထ်မ်းများတွင ်စာချ ပ်များ င့ဆ်က်စပ်သည့ ်အကျိ းအြမတ်ဆိငရ်ာ ပဋပိက ိေနပါက ၎ငး်တိသ့ည ်
ကိယ့်ကိယ်ကိ လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တိက်ဖျက်ေရး သိမ့ဟတ် အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ တိက်ဖျက်ေရး ဥပေဒအား 
ချိ းေဖာက်လိက် ငိေ်သာ အေနအထားတစ်ခသိ ့ ေရာက်သာွးေစ ငိပ်ါသည။်  သင၏် 
ကိယ်ေရးကိယ်တာအကျိ းအြမတ်များသည ်Brambles ၏အကျိ းအြမတ်များ င့ ်ဆက်စပ်ကာ 
ပဋပိကြဖစ်လာသည့အ်ခါမျိ းတွင ်ထသိိေ့သာပဋပိကများ ြဖစ်ေပလာပါသည။်  ပဋပိကတစ်ခ ြဖစ်ေပလာ ငိသ်ည့ ်
ဧရိယာများ၏ဥပမာများတွင ်ပါဝငသ်ည့အ်ရာများမာ တိက် ိက်ြဖစ်ေစ (ဥပမာ၊ သငသ်ည ်စာချ ပ်တွင ်
တနြ်ပနအ်ဖဲွအစညး်မ ြဖစ်ပါက) သိမ့ဟတ် သယွ်ဝိက်၍ြဖစ်ေစ (ဥပမာ၊ သငသ်ည ်ပိငဆ်ငိမ် မ ေဝသည့န်ညး်လမ်း 
သိမ့ဟတ် အလပ်လပ်ေနသ၏ ေဆမွျိ းရငး်ချာြဖစ်ေနြခငး်ြဖင့ ်စာချ ပ်တွင ်တနြ်ပနအ်ဖဲွအစညး်၌ အကျိ းအြမတ် ရ ိပါက၊ 
သိမ့ဟတ် တနြ်ပနအ်ဖွဲအစညး်တွင ်ပိငဆ်ငိမ် အကျိ းအြမတ် ိထား ပီး၊ တိက် ိက်ြဖစ်ေစ၊ သယ်ွဝိက်၍ြဖစ်ေစ၊ 
စာချ ပ်ထမံ အကျိ းခံစားခွင့ရ် ိမည့အ်ေြခအေန) စာချ ပ်တွင ်ကိယ်ေရးကိယ်တာ အကျိ းအြမတ် ပါဝငမ်၊ Brambles 
၏ြပငပ်တွင ်အလပ်ခန ့အ်ပ်မ၊ Brambles တွင ်လျိ ဝက်ထားေသာအချက်အလက်များကိ 
ကိယ်ေရးကိယတ်ာလပ်ငနး်အတွက် အသးံြပ မ သိမ့ဟတ် ဤမဝါဒ၏ အပိငး် 6 တွင ်သတ်မတ်ထားေသာ 
လမ်း နခ်ျက်များကိေကျာ်လွနသ်ာွးေသာ လက်ေဆာငမ်ျား သိမ့ဟတ် ေဖျာ်ေြဖေရးကိ ာေဖွြခငး် သိမ့ဟတ် လက်ခံြခငး်။ 
 
ရလဒအ်ေနြဖင့၊် သငသ်ည ်အကျိ းအြမတ်ဆငိရ်ာ ပဋပိကပါဝငေ်နေသာ၊ သိမ့ဟတ် ပါဝငေ်နပံေပ ေသာ 
လပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ်ချိတ်ဆက်ပါဝငေ်နြခငး်မျိ း မြပသင့ပ်ါ။  Brambles သည ်သင် င့ ်ကိယ်ေရးကိယ်တာ သိမ့ဟတ် 
ေငေွကးပိငး် ဆက်ဆံေရး ိထားေသာ အဖွဲအစညး် သိမ့ဟတ် လတစ်ဦးချငး် င့ ်လပ်ငနး်လပ်ေဆာငရ်န ်
စ းစားလျက် ိေနေကာငး် သိမ့ဟတ် လပ်ငနး်လပ်ေဆာငေ်နေကာငး်ကိ သငက် သတိြပ မိပါက၊ သငသ်ည ်ထသိိေ့သာ 
ဆးံြဖတ်ချက်များ သိမ့ဟတ် ကီးကပ်မထမံ သင့ကိ်ယ်သငဖ်ယ်ထတ်လိက်ကာ သင၏် လိငး်မနေ်နဂျာ သိမ့ဟတ် 
ဥပေဒေရးရာ သိမ့ဟတ် လသားရငး်ြမစ် အဖဲွများ၏ အဖွဲဝငတ်စ်ဦးဦးထ ံထဆိက်ဆေံရးအေကာငး်ကိ 
ဖွင့ဟ်ေြပာြပရပါမည်။  သးီြခားအေြခအေနတစ်ခသည ်အကျိ းအြမတ်ဆိငရ်ာ ပဋပိကကိ ြဖစ်ေပ ေစ ငိြ်ခငး် ိ မ ိကိ 
သင့အ်ေနြဖင့ ်မေသချာပါက၊ သင၏် လိငး်မနေ်နဂျာ သိမ့ဟတ် ဥပေဒေရးရာ သိမ့ဟတ် လသားရငး်ြမစ် အဖဲွများ၏ 
အဖွဲဝငတ်စ်ဦးဦးထ ံဆက်သယွ်ပါ။ 
 

5.6 လကေ်ဆာငမ်ျား င့ ်ဧည့ဝ်တေ်ကျပွန်မ။ ၎ငး်၏ရညရွ်ယ်ချက်သည ်က ပ််တိက့မဏ၏ီပံရိပ် တိးတက်လာေစရန၊် 
က ပ််တိ၏့ထတ်ကနမ်ျား င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်များကိ တငြ်ပရန၊် သိမ့ဟတ် လပ်ငနး်ဆက်ဆေံရးများကိ တညေ်ဆာက်ရန ်
သိမ့ဟတ် ထနိး်သမ်ိးရနြ်ဖစ်ပါက ဤမဝါဒသည ်ြပငပ်အဖွဲအစညး်များထ ံသိမ့ဟတ် ၎ငး်တိထ့မံ (ေပးထားေသာ င့ ်
လက်ခံထားေသာ) ေတာ်သင့် ံြဖစ်ေသာ၊ အကျိ းအေကာငး်ဆီေလျာ်ေသာ၊ သင့ေ်လျာ်ေသာ ဧည့ဝ်တ်ေကျပွနမ်မျိ းကိ 
တားြမစ်ြခငး် မ ိပါ။ 
 

5.7 က ပ််တိ၏့ဝနထ်မ်းများအား အကျိ းအေကာငး်ဆေီလျာ် ပီး၊ အချိ းကျ ပီး၊ မနက်န၍် တရားမတ ပီး ဤမဝါဒ င့ ်
သက်ဆိငေ်သာ ေဒသတွငး် လက်ေဆာငမ်ျား င့/်သိမ့ဟတ် ဧည့ဝ်တေ်ကျပွနမ် မဝါဒများ သိမ့ဟတ် 
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ဥပေဒများ င့အ်ညြီဖစ်ေသာ လက်ေဆာငမ်ျား သိမ့ဟတ် ဧည့ဝ်တ်ေကျပွနမ်ကိ ေပးရန ်သိမ့ဟတ် လက်ခံရယရနသ်ာ 
ခွင့ြ်ပထားပါသည။်  
 

5.8 လပ်ငနး်အကျိ းအြမတ်ကိ လက်ခံရ ိမည့ ်သိမ့ဟတ် လပ်ငနး်အကျိ းအြမတ်ရရန ်ေပးကမ်းသည့ ်ေမ ာ်မနး်ချက်ြဖင့ ်
လက်ေဆာင ်သိမ့ဟတ် ဧည့်ဝတ်ေကျပွနမ်ကိ ေပးြခငး်ကိ တားြမစ်ထားပါသည။်  က ပ််တိ၏့ဝနထ်မ်းသည ်
လက်ေဆာငမ်ျားကိ ေတာငး်ခံ၍မရပါ။ လက်ေဆာငမ်ျားကိ မကာခဏမဟတ်ဘ ဲေပးမသာ၊ လပ်ငနး်ဆက်ဆေံရးကိ 
စညး် ံးြခငး် သိမ့ဟတ် တိးြမင့ြ်ခငး် ရညရွ်ယ်ချက်အတွက်သာ ေပးမသာ၊ ေအာက်ပါ အပိငး် 6.9 ေအာက် ိ 
ေငေွကးဆငိရ်ာကန ့သ်တ်ချက်ေအာက်တွင ်ြဖစ်မသာ လက်ေဆာငမ်ျားကိ လက်ခံ ငိပ်ါသည။် 
 

5.9 သိရ့ာတွင၊် တနဖိ်းကိထည့်တွက်ြခငး်မြပဘ ဲဧည့ဝ်တ်ေကျပွနမ် သိမ့ဟတ် လက်ေဆာငမ်ျားကိ ထ ိေဖာက်သည ်သိမ့ဟတ် 
ေပးသငွး်သက ပါဝငလ် က် ိေသာ တငဒ်ါလပ်ငနး်စ  သိမ့ဟတ် စာချ ပ်ညိ ငိး်မများအတွက် င့ ်
၎ငး်လပ်ငနး်စ များအတွငး် ေဖာက်သညမ်ျား သိမ့ဟတ် ေပးသငွး်သများထ ံေပးြခငး်မျိ း သိမ့ဟတ် ၎ငး်တိထ့ံမ 
လက်ခံြခငး်မျိ း မြပလပ်ရပါ။  ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိသ့ည ်တငဒ်ါလပ်ငနး်စ ထ ံဦးတညေ်သာကာလတွင ်
ိေနြခငး် ဟတ် မဟတ်ဆသိညက်ိ မေသချာပါက၊ ေလးစားလိက်နာေရး အရာ ိချ ပ် သိမ့ဟတ် လာဘေ်ပးလာဘယ်မ 
တားဆးီေရး အဖွဲ၏ အဖွဲဝငတ်စ်ဦးထ ံဆက်သယွ်ပါ။ 
 

5.10 ဝန်ထမ်းများသည ်လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖဲွထမံ ဦးစွာ အတညြ်ပ ချက ်ရယြခငး်မ ိဘ ဲ
အစးိရတာဝန် ိသထ ံသိမ့ဟတ ်၎ငး်၏ကယိစ်ား ဧည့ဝ်တေ်ကျပွန်မ သိမ့ဟတ ်လကေ်ဆာငတ်စခ်ခက ိလကခံ်ြခငး် 
သိမ့ဟတ ်ြဖည့ဆ်ညး်ေပးြခငး်မျိ း မြပ လပ်ရပါ။  စာပိဒ ်5.2 တွင ်အစိးရတာဝန် ိသများအြဖစ် 
ထည့သ်ငွး်စ းစားသများကိ ေဖာ်ြပထား ပီး အြခားသများထတဲွင၊် အစိးရကပိငဆ်ငိေ်သာ သိမ့ဟတ် ထနိး်ချ ပ်ထားေသာ 
အဖွဲအစညး်များ၏ ဝနထ်မ်းများလညး် ပါဝငပ်ါသည။်   
 

5.11 ဝနထ်မ်းများသည ်၎ငး်တိ၏့ လိငး်မနေ်နဂျာ၏ အတညြ်ပ ချက်မပါဘ ဲ€75၊ သိမ့ဟတ် ညမီေသာ 
ေဒသတွငး်ေငေွကးထက်ပိေသာ တနဖိ်း ိသည့ ်လက်ေဆာငမ်ျားကိ အစိးရမဟတ်ေသာ ြပငပ်အဖဲွအစည်းတစ်ခခထ ံ
ဆက်ဆံေရးတွင ်လက်ခံြခငး် သိမ့ဟတ် ေပးြခငး်မျိ း မြပလပ်ရဘ၊ဲ ၎ငး်သည ်လပ်ငနး်ဆက်ဆေံရးကိ တညေ်ဆာက်ြခငး် 
သိမ့ဟတ် တိးြမင့ြ်ခငး် ရညရွ်ယ်ချက်အတွက်သာြဖစ်ေကာငး် ေသချာေစရပါမည်။  ြပကဒနိ် စ်တစ် စလ် င ်
ရငး်ြမစ်တစ်ခခထမံ €75၊ သိမ့ဟတ် ညမီေသာ ေဒသတွငး်ေငေွကးထက်ပိေသာ လက်ေဆာငမ်ျားသည ်သင၏် 
လိငး်မနေ်နဂျာ၏ အတညြ်ပ ချက်ကိ လိအပ်သည့အ်ြပင၊် ြပကဒနိ် စ်တစ် စ်လင ်ရငး်ြမစ်တစ်ခခထမံ €250၊ သိမ့ဟတ် 
ညမီေသာ ေဒသတွငး်ေငေွကးထက်ပိေသာ လက်ေဆာငမ်ျားသည ်လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖဲွ၏ 
အတညြ်ပ ချက်ကိ လိအပ်ပါသည။်  (ကမဏတီစ်ခထမံ လ စ်ဦးသည ်ြပကဒနိ် စ်တစ် စ်အတွငး်တွင ်ဝနထ်မ်းအဖဲွဝငက်ိ 
သးီြခားလက်ေဆာငမ်ျား ေပးကမ်းလာခဲပ့ါက၊ လိငး်မနေ်နဂျာ သိမ့ဟတ် လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရးအဖွဲ 
အတညြ်ပ ချက်ကိ လိအပ်ြခငး် ိ မ ိ ဆံးြဖတ်ရနအ်တွက် လက်ေဆာငမ်ျား၏တနဖိ်းကိ အတတကွ ေပါငး်စည်းရပါမည။်  
ဤြဖစ်စ မျိ းတွင၊် သသံယြဖစ်မကိ ေ ာင်က ရနအ်တွက်၊ လက်ေဆာငမ်ျား၏ "ရငး်ြမစ်" သည ်
လက်ေဆာငမ်ျားကိေပးကမ်းေသာ လ စ်ဦးမဟတ်ဘ ဲကမဏကီ ြဖစ်ပါလိမ့မ်ည။်)    
 

5.12 အပိငး် 9 တွင ်သတ်မတ်ထားသည့အ်တိငး်၊ က ပ််တိ၏့ဝနထ်မ်းများ င့ ်က ပ််တိကိ့ယ်စား အလပ်လပ်ကိငေ်နသည့် 
အြခားလများသည ်(သက်ဆငိေ်သာ ဆက်စပ်ေနသည့ ်ကနက်ျစရိတ်များအပါအဝင)် ေပးထားေသာ သိမ့ဟတ် 
လက်ခံထားေသာ လက်ေဆာင ်သိမ့ဟတ် ဧည့ဝ်တ်ေကျပွနမ် တစ်စတံစ်ရာကိ ချက်ြခငး် တိကျစွာ မတ်တမ်းတငထ်ားရန ်
လိအပ်ပါသည။် ထသိိေ့သာမတ်တမ်းများသည် အပ်ချ ပ်မဆိငရ်ာ ြပနလ်ညသ်းံသပ်ချက် င့ ်သက်ဆငိပ်ါသည။် 
 

6. ငိင်ေံရးအရ လဒါန်းမများ 
 

6.1 က ပ််တိသ့ည ် ငိင်ေံရးပါတီများ၊ အဖဲွအစညး်များ သိမ့ဟတ် ငိင်ေံရးတွင ်ချိတ်ဆက်ပါဝငေ်နသတစ်ဦးချငး်စီကိ 
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အားေပးေထာကက်မမျိ း မြပလပ်ပါ။ 
 

7. ြဖည့ဆ်ညး်ပ့ံပိးေပးေသာ ေငေွပးေချမများ 
 

7.1 ြဖည့ဆ်ည်းပံ့ပိးေပးေသာ ေငေွပးေချမသည ်အစိးရတာဝန် ိသတစ်ဦးက ကိယ်ပိငဆ်းံြဖတ်ချက်ြဖင့လ်ပ်၍မရေသာ 
အစိးရဆငိရ်ာ လပ်ေဆာငခ်ျက်တစ်ခ၊ လပ် ိးလပ်စ တစ်ခကိ လံြခံ ေသချာေစရန ်သိမ့ဟတ် ြမနဆ်နေ်စရနအ်တွက် 
ထအိရာ ိထ ံေငေွပးေချမ ြဖစ်ပါသည။်  ထးံစံအတိငး် ထသိိေ့သာ ေငေွပးေချမအမျိ းအစားများကိ အရာ ိက 
သာမနပံ်စံအတိငး် ေဆာငရွ်က်ရေသာ ဝနေ်ဆာငမ်တစ်ခကိ ြဖည့ဆ်ညး်ေပးြခငး်အတက်ွ အလဲအလယ်အေနြဖင့ ်
အဆင့န်မိ့်ေသာ အစိးရအရာ ိများက ေတာငး်ဆိကပါသည။်  Brambles တွင၊် က ပ််တိသ့ည ်ြဖည့ဆ်ညး်ပံ့ပိးေပးေသာ 
ေငေွပးေချမများကိ ေပးေချြခငး်မြပ ပါ။ 
 

7.2 အစိးရတာဝန် ိသ သိမ့ဟတ် ြပညန်ယက်ပိငဆ်ငိေ်သာအဖွဲအစညး်ထ ံတိက် ိက်ေပးေချရသည့ ်
လအများသေိအာငထ်တ်ြပနထ်ားေသာ စာရွက်စာတမ်းြဖင့ ်ေကာငး်စွာမတ်တမ်းတငထ်ားသည့ ်
အလပ်လပ်ေဆာငမ်စရိတ်စကကိ လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တိက်ဖျက်ေရးဥပေဒေအာက် ိ ြဖည့ဆ်ညး်ပံ့ပိးေပးေသာ 
ေငေွပးေချမအြဖစ် ထည့သ်ငွး်စ းစားြခငး်မြပ ပါ။  ဥပမာ၊ ပတ်စ်ပိေ့လ ာက်ထားမ၊ အထပ်ပိေ့ဆာငေ်ပးမ သိမ့ဟတ် 
ဗီဇာများကဲသ့ိေ့သာ အစိးရစာရွက်စာတမ်းလပ်ငနး်စ  လပ်ေဆာငရ်န ်စရိတ်စကေပးေချြခငး်သည ်
တစ်ဦးချငး်ထမံဟတ်ဘ—ဲအစိးရအဖဲွအစညး်ထသံိ ့ြဖစ်ကာ—ပွင့ပ်ွငး်လငး်လငး် ထတ်ေဖာ်ေြပာြပထားြခငး်ြဖစ်ပါက 
၎ငး်ကိ ြဖည့ဆ်ညး်ပံ့ပိးေပးေသာ ေငေွပးေချမဟ ထည့သ်ငွး်စ းစားြခငး်မြပ ပါ။  ေငေွပးေချမတစ်ခကိ ခွင့ြ်ပ ေပးြခငး် ိ 
မ ိ ေမးြမနး်လိပါက၊ လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖွဲ၏ အဖွဲဝငတ်စ်ဦးထ ံဆက်သယွ်ေပးပါ။  
 

8. ြဖစအ်ံဆ့ဆဲ ဲ ခိမ်းေြခာကမ်များ 
 

8.1 သင၏် ကျနး်မာေရး သိမ့ဟတ် ေဘးကငး်ေရးတွင ်ြဖစ်အံဆ့ဆဲ ဲ ခိမ်းေြခာက်မတစ်ခ ိေနပါက၊ ြဖစ်အံဆ့ဆဲ ဲအ ရာယ်ကိ 
ေ ာင်က ရန ်သငသ်ည ်ေငေွပးေချမတစ်ခကိ ြဖည့ဆ်ညး်ေပး ငိပ်ါသည။်  Brambles ထ ံလပ်ငနး်ဆးံ ံးရမသည ်
ြဖစ်အံဆဲ့ဆ ဲ ခိမ်းေြခာက်မတစ်ခ မဟတ်ပါ။  ြဖစ် ငိသ်ည့အ်ခါတိငး်တွင၊် ေငေွပးေချမ ြပလပ်ြခငး်မြပ မီ သငသ်ည ်
လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖွဲ င့ ်ဦးစွာ တိငပ်ငေ်ဆွးေ းွကာ ၎ငး်တိထ့ ံခွင့ြ်ပ ချက်ကိ ရယသင့ပ်ါသည။်  
သိရ့ာတွင၊် ကိတငအ်တညြ်ပ ချက်ရရန ်မြဖစ် ငိပ်ါက၊ သငသ်ည ်၎ငး်ြဖစ်ပွားသည့အ်ချိနမ် 48 နာရီအတွငး် 
လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖွဲထ ံသတငး်ေပးပိရ့ပါမည။် 

 
9. သင၏် တာဝန်ဝတရားများ 
 
9.1 လာဘေ်ပးလာဘယ်မ င့ ်အြခားေသာ အကျင့ပ်ျက်ြခစားမပံစံများကိ တားဆးီြခငး်၊ စံစမ်းေထာက်လမ်းြခငး် င့ ်

သတငး်ေပးပိ ့ြခငး်သည ်က ပ််တိ ့ သိမ့ဟတ် က ပ််တိ၏့ ထနိး်ချ ပ်မေအာက်တွင ်အလပ်လပ်ကိငေ်နသများအားလံး၏ 
တာဝနဝ်တရား ြဖစ်ပါသည။် ဝနထ်မ်းများအားလံးသည ်ဝနထ်မ်းြဖစ်ေစ သိမ့ဟတ် လပ်ငနး်ပါတနာ၊ ဝနေ်ဆာငမ် 
ြဖည့ဆ်ည်းေဆာငရွ်က်ေပးသ၊ အတိငပ်ငခ်ံ သိမ့ဟတ် Brambles ၏ အြခားေအးဂျင့ြ်ဖစ်ေစ ဤမဝါဒကိ ချိ းေဖာက်မထ ံ
ဦးတညေ်စ ငိေ်သာ လပ်ေဆာငခ်ျက် တစ်စံတစ်ရာကိ ေ ာင်က ရန ်လိအပ်ပါသည။်   

 
9.2 ဤမဝါဒကိ ချိ းေဖာက်မ သိမ့ဟတ် ြပဿနာတစ်ရပ် ြဖစ်ပာွးသညဟ် ယံကညသ်ိ ိပါက သိမ့ဟတ် သသံယ ိပါက၊ 

သိမ့ဟတ် ေနာငတ်ွင ်ြဖစ်ေပလာ ငိပ်ါက တတ် ငိသ်မအြမနဆ်းံ သင၏် လိငး်မနေ်နဂျာ သိမ့ဟတ် လာဘေ်ပးလာဘယ် 
တားဆးီေရး အဖဲွထ ံအသေိပးအေကာငး်ကားရပါမည။်   

 
9.3 ဤမဝါဒကိချိ းေဖာက်ေသာ မညသ်ည့ဝ်နထ်မ်းမဆသိည ်လွဲမားေဆာငရွ်က်မအတွက် ထတ်ပယ်မထ ံ

ဦးတညသ်ာွးေစ ငိေ်သာ စညး်မျ းအရ အေရးယမကိ ရငဆ်ငိရ်ပါလိမ့်မည။်  
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10. မတတ်မ်း သမ်ိးဆညး်ထားြခငး် 
 
10.1 က ပ််တိသ့ည ်ြပငပ်အဖဲွအစညး်များထ ံေငေွပးေချမများြပလပ်ြခငး်အတွက် လပ်ငနး်အေကာငး်ရငး်ကိ 

သက်ေသြပေပးမည့ ်ေငေွကးဆငိရ်ာမတ်တမ်းများကိ သမိ်းဆညး်ထားကာ သင့ေ်လျာ်ေသာ ဌာနတွငး်ထိနး်ချ ပ်မများ 
ိထားရပါမည။် 

 
10.2 သငက်ေပးေသာ၊ သငလ်က်ခံရ ိေသာ၊ လက်ခံရ ိထားသည့ ်သိမ့ဟတ် ေပးကမ်းထားသည့ ်ဧည့ဝ်တ်ပျ ငာမ သိမ့ဟတ် 

လက်ေဆာငမ်ျားအားလံး၏ ေရးသားထားေသာမတ်တမ်းကိ သမိ်းဆညး်ထားရပါမည။်  မတ်တမ်းများကိ 
လာဘေ်ပးလာဘယ် တားဆးီေရး အဖဲွက ြပနလ်ညသ်းံသပ်ပါလိမ့်မည။်  

 
10.3 ြပငပ်အဖွဲအစညး်များထ ံကျသင့ထ်ားေသာ ဧည့ဝ်တ်ပျ ငာမ၊ လက်ေဆာငမ်ျား သိမ့ဟတ် ကနက်ျစရိတ်များ င့ ်

ဆက်စပ်ေနသည့ ်ကနက်ျစရိတ်ေတာငး်ခံမများအားလံးကိ က ပ််တိ၏့ သက်ဆိငေ်သာ ကနက်ျစရိတ်များ မဝါဒ င့အ်ည ီ
တငြ်ပကာ၊ အထးသြဖင့ ်အသးံစရိတ်အတွက် အေကာငး်ရငး်ကိ မတ်တမ်းတငထ်ားေကာငး် ေသချာေစရပါမည်။  

 
10.4 ေဖာက်သညမ်ျား၊ ေပးသငွး်သများ င့ ်လပ်ငနး်အဆက်အသယ်ွများကဲသ့ိေ့သာ ြပငပ်အဖဲွအစညး်များ င့ ်ဆက်ဆြံခငး် င့ ်

ဆက်စပ်ေနသည့ ်အေကာင့မ်ျား၊ ေြပစာများ၊ င့ ်အြခားေသာ စာရွကစ်ာတမ်းများ င့ ်မတ်တမ်းများအားလံးကိ 
တငး်ကျပ်ေသာတိကျမ င့ ် ပီးြပည့စ်ံမြဖင့ ်ြပငဆ်ငက်ာ၊ တစ်ခချငး်ေဖာ်ြပ ပီး၊ ထနိး်သမိ်းထား ိရပါမည။် မသင့ေ်လျာ်ေသာ 
ေငေွပးေချမများကိ ြဖည့ဆ်ညး်ေဆာငရွ်က်ရန ်သိမ့ဟတ် ဖံးကွယ်ထားရနအ်တွက် မညသ်ည့အ်ေကာင့ကိ်မ  "စာရငး်မဲ့" 
ထား ိြခငး်မြပ ရဘ၊ဲ ဤမဝါဒြဖင့ ်တားြမစ်ထားေသာအရာကိ ပီးေြမာက်ေဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် ကိယ်ေရးကိယ်တာ 
ရနပံ်ေငမွျားကိ အသးံမြပ ရပါ။  
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11. စတိပ်ပန်မက ိဘယလ်တိငြ်ပရမာပါလ ဲ
 
11.1 တတ် ငိသ်မ  အေစာဆးံအဆင့တ်ွင ်ဤမဝါဒကိ လွဲမားကျင့သ်းံမ သိမ့ဟတ် ချိ းေဖာက်မများ၏ ြပဿနာ သိမ့ဟတ် 

သသံယ ိမ တစစံ်တစ်ရာ င့ပ်တ်သက်သည့ ်စိတ်ပပနမ်များကိ တငြ်ပရန ်သင့ကိ် တိက်တွနး်အားေပးပါသည။်  
 

11.2 သးီြခားလပ်ေဆာငခ်ျက်တစ်ခသည ်လာဘေ်ပးလာဘယ်မ သိမ့ဟတ် အကျင့ပ်ျက်ြခစားမကိ ြဖစ်ေစြခငး် ိ မ ိ 
မေသချာပါက၊ သိမ့ဟတ် အြခားေသာ စံစမ်းေမးြမနး်လိမများ ိပါက၊ ထအိရာများကိ သင၏် လိငး် မနေ်နဂျာ 
င့/်သိမ့ဟတ် လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖွဲထ ံတငြ်ပသင့ပ်ါသည။်  ထသိိမ့ဟတ်ဘ၊ဲ သငသ်ည ်
၎ငး်တိ ့ င့စ်ကားေြပာဆရိာတွင ်အဆငေ်ြပမမ ိပါက၊ သိမ့ဟတ် ထသိိလ့ပ် ပီးေနာက် စိတ်ပပနေ်နပါက၊ ဖွင့ဟ်ေြပာဆပိါ 
ေဟာတ့်လိငး်ထ ံ(သင် စ်သက်ပါက အမညက်ိဖံးကွယ်ထားကာ) ဆက်သယွ်သင့ပ်ါသည။် 
 

12. သငသ်ည ်လာဘေ်ပးလာဘယ်မ သိမ့ဟတ ်အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမ၏သားေကာငြ်ဖစပ်ါက ဘယလ်လိပ်ရမာပါလ ဲ
 

12.1 သင့ကိ် ြပငပ်အဖဲွအစညး်က လာဘထ်းိလာပါက၊ ထသိိ ့ြပလပ်ေပးရန ်ေြပာကားလာပါက၊ ေနာငတွ်င ်
ထသိိ ့ြဖစ်ေပ ငိသ်ညဟ် သသံယ ိပါက၊ သိမ့ဟတ် သငသ်ည ်အြခားေသာ ဥပေဒ င့မ်ညသီည့လ်ပ်ရပ်၏ 
အြခားပံစံတစ်ခ၏ သားေကာငြ်ဖစ်သညဟ် ယံကညပ်ါက တတ် ငိသ်မအြမနဆ်းံ သင၏် လိငး် မနေ်နဂျာ င့/်သိမ့ဟတ် 
လာဘေ်ပးလာဘယ် တားဆးီေရး အဖဲွထ ံေြပာကားရန ်အေရး ကီးပါသည။် 
 

13. ကာကယွမ် 
 
13.1 လာဘေ်ပးမကိ လက်ခံရန ်သိမ့ဟတ် ေပးကမ်းရန ်ြငငး်ဆေိသာဝနထ်မ်း၊ သိမ့ဟတ် အြခားသ၏ 

လွဲမားလပ်ေဆာငခ်ျက် င့ပ်တ်သက်သည့ ်စိတ်ပပနမ်ကိ တငြ်ပေပးေသာ သိမ့ဟတ် သတငး်ေပးပိေ့သာသသည ်
တစ်ခါတစ်ရံတွင ်ြဖစ် ငိေ်ြခ ိေသာ ဂယက် ိက်မ င့ပ်တ်သက်၍ စိတ်ပပန် ငိပ်ါသည။် ကျင့ဝ်တ်စညး်ကမ်း၏ 
တစ်စိတ်တစ်ပိငး်ြဖစ်ေသာ Brambles ဖွင့ဟ်ေြပာဆိပါ မဝါဒတွင ်သတ်မတ်ထားသည့အ်တိငး်၊ က ပ််တိသ့ည ်
ပွင့လ်ငး်မကိ တိက်တွနး်အားေပး ပီး အမားဟ သိ ိရလငပ်င၊် ဤမဝါဒေအာက်၌ ေကာငး်မွနေ်သာယံကညမ်ြဖင့ ်
စစ်မနေ်သာ စိးရိမ်ပပနမ်များကိ တငြ်ပေပးေသာ မညသ်ကိ့မဆ ိပံပိ့းကညေီပးပါလိမ့်မည။် 
 

13.2 လာဘေ်ပးလာဘယ်မ သိမ့ဟတ် အကျင့ပ်ျက်ြခစားမတွင ်ပါဝငရ်န ်ဝနထ်မ်းအဖဲွဝငက် ြငငး်ဆိေသာေကာင့၊် သိမ့ဟတ် 
တကယ့် သိမ့ဟတ် ြဖစ် ငိေ်ြခ ိေသာ လာယ်ေပးလာဘယ်မ သိမ့ဟတ် အြခားေသာ အကျင့ပ်ျက်ြခစားမဆငိရ်ာ ြပစမ် 
ြဖစ်ပွား ငိေ်သာေကာင့၊် သိမ့ဟတ် ေနာငတ်ွင ်ြဖစ်ပွား ငိေ်သာေကာင့ ်သ သိမ့ဟတ် သမ၏ သသံယ ိမကိ 
ေကာငး်မွနေ်သာစိတ်သေဘာထားြဖင့ ်သတငး်ေပးပိေ့သာေကာင့၊် မညသ်ည့ပံ်စံမဆေိသာ လက်တံ ့ြပနမ် သိမ့ဟတ် 
ထခိိက်နစ်နာေစေသာ ဆက်ဆမံမျိ းကိ က ပ််တိ ့ သညး်ခံလိမ့်မညမ်ဟတ်ပါ။  လာဘေ်ပးလာဘယ်မ သိမ့ဟတ် 
အကျင့ပ်ျက်ြခစားမတွင ်ပါဝငရ်န ်ြငငး်ဆိေသာေကာင့ ်သိမ့ဟတ် တကယ့် သိမ့ဟတ် ြဖစ် ငိေ်ြခ ိေသာ 
လာယ်ေပးလာဘယ်မ သိမ့ဟတ် အြခားေသာ အကျင့ပ်ျက်ြခစားမဆငိရ်ာ ြပစ်မ ြဖစ်ပွား ငိေ်သာေကာင့ ်သိမ့ဟတ် 
ေနာငတွ်င ်ြဖစ်ပွား ငိေ်သာေကာင့ ်သ သိမ့ဟတ် သမ၏ သသံယ ိမကိ ေကာငး်မွနေ်သာစတိ်သေဘာထားြဖင့ ်
သတငး်ေပးပိေ့သာေကာင့ ်အြခားသကိ လက်တံ ့ြပနေ်သာ မညသ်ည့ဝ်နထ်မ်းမဆအိား အလပ်မ 
ထတ်ပယ်ြခငး်အထပိါဝငသ်ည့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ စညး်ကမ်းအရအေရးယမ ြပလပ်ပါလိမ့်မည။်   လက်တံ ့ြပနြ်ခငး် 
သိမ့ဟတ် ထခိိက်နစ်နာေစေသာ ဆက်ဆမံမျိ းတွင ်စိးရိမ်ပပနမ်ကိ တငြ်ပြခငး် င့ဆ်က်စပ်ေနသည့ ်အလပ်မထတ်ပယ်မ၊ 
စညး်ကမ်းအရအေရးယမ၊ ခိမ်းေြခာက်မများ သိမ့ဟတ် အြခားေသာ မျက် ာသာမေပးသည့ ်ဆက်ဆမံတိ ့ ပါဝငပ်ါသည။် 
သငသ်ည ်ထသိိေ့သာဆက်ဆမံတစ်စံတစရ်ာကိ ခံစားရသညဟ် ယံကညပ်ါက၊ သငသ်ည် လာဘေ်ပးလာဘယ်မ 
တားဆးီေရး အဖွဲထ ံချက်ြခငး် အသေိပးအေကာငး်ကားသင့ပ်ါသည ်သိမ့ဟတ် ဖွင့ဟ်ေြပာဆပိါ ေဟာတ့်လိငး်ကိ 
အသးံြပ ပါ။  
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14. သငတ်န်း င့ ်ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး 
 
14.1 ဤမဝါဒ င့ဆ်ငိေ်သာ သငတ်နး်ကိ ဝနထ်မ်းသစ်များအားလံးအတွက် ဝငခွ်င့လ်ပ်ငနး်စ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိငး်အြဖစ် 

လပ်ေဆာငရ်ပါမည။်   
၎ငး်တိ၏့ အခနး်က င့ ်ရာထးအရ လာဘထ်းိခံရမ င့ ်ပိ၍ထေိတွ ငိေ်ြခ ိေသာဝနထ်မ်းသည ်ဤမဝါဒအား 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်က်ကာ လိက်နာရမည့ပံ်စံ င့ပ်တ်သက်၍ သင့ေ်လျာ်ေသာသငတ်နး်ေပးမကိ 
လက်ခံရ ိပါလမ့်ိမည။်  
 

14.2 လာဘေ်ပးလာဘယ်မ င့ ်အကျင့ပ်ျက်ြခစားမထ ံချ းကပ်မအေပ  က ပ််တိ၏့ လံးဝသညး်မခံမကိ ေပးသငွး်သများ၊ 
ကနထ် ိက်တာများ င့ ်လပ်ငနး်ပါတနာများထံ က ပ််တိ၏့ ၎ငး်တိ ့ င့ ်လပ်ငနး်ဆက်ဆံေရးအစ၌ပင ်
ဆက်သယွ်ေြပာကားထားကာ ၎ငး်ေနာက်တွင ်သင့ေ်လျာ်သလိ ေြပာကားသာွးပါလိမ့်မည။်  
 

15. ေစာင့်ကည့ေ်လလ့ာြခငး် င့ ်ြပန်လညသ်းံသပ်ချက ်
 
15.1 လာဘေ်ပးလာဘယ်တားဆးီေရးအဖဲွသည ်ထေိရာက်မကိ ေစာင့် ကည့ေ်လလ့ာကာ ၎ငး်၏ သင့ေ်လျာ်မ၊ ြပည့်ဝမ င့ ်

ထေိရာက်မကိ ပံမနစ် းစားြခငး်ြဖင့ ်ဤမဝါဒ ပီးေြမာက်ေအာင ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်က်မကိ 
ြပနလ်ညသ်းံသပ်ပါလိမ့်မည။် တိးတက်မများကိ ခွဲြခားသတ်မတ်ြခငး်အား တတ် ငိသ်မအြမနဆ်းံ ြပလပ်ပါလိမ့မ်ည။်  
ဌာနတွငး် ထနိး်ချ ပ်စနစမ်ျား င့ ်လပ်ငနး်စ များသည ်လာဘေ်ပးလာဘယ် င့ ်အကျင့ပ်ျက်ြခစားမကိ 
ဆန ့က်ျငလ်ပ်ေဆာငရ်ာတွင ်ထေိရာက်ေကာငး် ေသချာေစမကိ ြဖည့ဆ်ညး်ပံ့ပိးေပး ငိရ်နအ်တွက် ၎ငး်တိအ့ား 
ပံမနစ်စ်ေဆးမများ ြပလပ်ပါလိမ့မ်ည။်  
 

15.2 ဥပေဒေရးရာအ ကီးအကဲ သိမ့ဟတ် Brambles ေလးစားလိက်နာေရး အရာ ိချ ပ်သည ်မဝါဒကိ 
၎ငး်၏ေစာင့်ကည့စ်စ်ေဆးြခငး် င့ ်မဝါဒ ချိ းေဖာက်မများ င့စ်ပ်လျ း၍ Brambles ဘတ်အဖဲွထ ံ
သတငး်ေပးပိလ့ိမ့်မညြ်ဖစ်ကာ အဆိြပထားေသာ မဝါဒ ြပ ြပငမ်မ်ွးမံမတစ်စံတစ်ရာကိ ဘတ်အဖဲွထ ံတငြ်ပပါလိမ့်မည။်  
 

15.3 ဝနထ်မ်းများအားလံးသည ်ဤမဝါဒ ေအာငြ်မငေ်ရးအတွက် တာဝန် ိ ပီး သသံယ ိေသာ ချိ းေဖာက်မ သိမ့ဟတ် 
လွဲမားေဆာငရွ်က်မတစ်စံတစရ်ာကိ ထတ်ေဖာ်ေြပာြပရနအ်တွက် ၎ငး်ကိအသးံြပ ေကာငး် ေသချာေစသင့ပ်ါသည။် 
 

15.4 ဤမဝါဒ င့စ်ပ်လျ း၍ မတ်ချက်ြပ ေြပာကားကာ ၎ငး်ကိ တိးတက်ေအာငလ်ပ်ေဆာင် ငိမ်ည့ ်နညး်လမ်းများကိ 
အကံြပ ေပးရန ်ဝနထ်မ်းများကိ ဖိတ်ေခထားပါသည။် မတ်ချက်ြပ ေြပာကားချက်များ၊ အကံြပ ချက်များ င့ ်
စံစမ်းေမးြမနး်ချကမ်ျားကိ ၎ငး်တိ ့ င့စ်ပ်လျ း၍ လာဘေ်ပးလာဘယ်မ တားဆးီေရး အဖဲွထ ံဆက်သယွ်ေြပာြပေပးမည့ ်
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