စီးပ ီးရ ီးကျငဝ
့် တ့်စည့်ီးကမ့်ီး နှင ့် ကျငဝ
့် တ့်မျ ီး

အရ

ရ

မူဝါဒ
Crown Holdings, Inc. နှငဲ့် ၎င််း၏ လက်အ ောက်ခံ ကုမ္ပဏီမ္ ော်း၏ မ္ူဝါဒမ္ှော ဒါရု က်တော၊

ဝန်ထမ္််းတုင်း် သည် စောနှငဲ့် သက်ဆုငသ
် ညဲ့် ဥြအဒ၊ စည််းမ္ ဉ်းမ္ ော်းနှငဲ့် စည််းကမ္််းမ္ ော်းကု

ရောရှနှငဲ့်

ခ န်တုင်း် နည််းလမ္််းအြါင််းစံုပြငဲ့်

အလ်းစော်းလုက်နောရမ္ည်ပြစ်ပြီ်း မ္မ္လုြ်ငန််းတောဝန်မ္ ော်းကု ထမ္််းအဆောင်ရောတွင် က ငဲ့ဝ
် တ်၊ ကုယ်က ငဲ့တ
် ရော်း၊ ရု ်းသော်းမ္ှုနင
ှ ဲ့်
သကခောရှမ္ှုဆုငရ
် ော

ပမ္ငဲ့ဆ
် ံု်းစံနန
ှု ်း် မ္ ော်းကု လုက်နောရန် ကက ်းြမ္််းသွော်းရမ္ည်ပြစ်သည်။ Crown သည် ဤက ငဲ့ထ
် ံု်းတွင် ကုမ္ပဏီ၏

အြ်းသွင်း် သူ က ငဲ့ထ
် ံု်းတွင် အြော်ပြထော်းသညဲ့် နည််းလမ္််း တုင်း် ကုနက် ကမ္််းနှငဲ့် စက်ြစစည််းမ္ ော်း အြ်းသွင်း် သူ၊
ဝန်အဆောင်မ္ှုမ္ ော်း အြ်းသွင်း် သူ၊ ကန်ထရု က်တောမ္ ော်း၊

တုငြ
် င်ခံမ္ ော်း၊ ြွစော်းမ္ ော်းနှငဲ့် အ

်းဂ ငဲ့မ္
် ော်း

ြါ

ပခော်းကုနစ
် ည်နင
ှ ဲ့်

ဝင် ကုနစ
် ည် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ဝန်အဆောင်မ္ှုမ္ ော်း အထောက်ြံဲ့မ္ှု တွက် တက်ကကအသော ကုနသ
် ွယမ္
် ှုဆုငရ
် ော ဆက်ဆံအရ်းရှသညဲ့် ပြင်ြ ြွွဲ့ စည််းတုင်း် ကု
Crown မ္ှ အမ္ ော်လငဲ့ြ
် ါသည်။

တိကျရ

မူဝါဒမျ ီး
ဝန်ထမ္််းတုင်း် သည်

အထွအထွမ္ူဝါဒကု

အ ောက်တွငအ
် ြော်ပြထော်းအသော

လုက်နောအကကောင််း

သီ်းပခော်းမ္ူဝါဒမ္ ော်းစွောကု

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းရင်ဆုငရ
် နင
ု သ
် ညဲ့်

အပခ အနတုင်း် ကု

ကုငတ
် ွယ်အပြရှင်း် အြ်းနင
ု က် ကြါသည်။

အသခ ောအစရန်

ခ မ္ှတ်ခြ
ဲ့ ါသည်။

က ငဲ့စ
် ောရတတ တရော်းဆုငရ
် ော

ပခော်းနည််းပြငဲ့် Crown စံနန
ှု ်း် မ္ ော်းနှင်ဲ့ ကက
ု ်ညီပခင််းရှမ္ရှ အမ္်းခွန်း် မ္ ော်းရှြါက
စက်ရု မ္
ံ န်အနဂ ော

သုမ္ဟု
ဲ့ တ်

မ္ှတ်သော်းထော်းပခင််းမ္ရှြါက

၎င််း၏ဌောနခွရှ
Crown

ရည်ညွှန်း် ခ က်မ္ ော်းသည် ဝန်ထမ္််း၊
Crown

Holdings,

တည်ဆဥြအဒမ္ ော်း၊

Inc.

တက အသော

က ံ ်းမ္ဝင်အသော်လည််း ပြစ်အြေါ်လောနင
ု သ
် ညဲ့်

ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းဦ်းသည်

ဥြအဒအရ်းရောဌောနသု ဲ့

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ကုမ္ပဏီ

Crown

သည်

မ္ူဝါဒမ္ ော်းသည်

ခ ွဲ့အသောပြဿနောမ္ ော်းကု
ဥြအဒသ

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ဆုြါဝန်ထမ္််းသည် ၎င််း၏ ကကီ်းကကြ်အရ်းမ္်း၊

ခ က်ခ င််းအမ္်းပမ္န််းသငဲ့သ
် ည်။

"ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း"

တွက်

ပခော်းနည််းပြငဲ့်

တက အသောမ္ူဝါဒမ္ ော်းနှငဲ့်

ရောရှနှငဲ့် Crown Holdings, Inc. နှငဲ့် ၎င််း၏လုြ်ငန််းခွတစ်ခုစီ တွက် သက်ဆုငြ
် ါသည်။

နှငဲ့်

၎င််း၏လုြ်ငန််းခွမ္ ော်းသည်

စည််းမ္ ဉ်းမ္ ော်းနှငဲ့်

လုြ်ငန််းအဆောင်ရွက်သညဲ့်

တရော်းစီရင်ြုငခ
် ွငမ္
ဲ့် ော်းတွင်

စည််းကမ္််းဉြအဒမ္ ော်းနှငဲ့် ညီ

သီ်းပခော်းမ္ူဝါဒမ္ ော်းကု

အကောင် ထည်အြော်မ္ည်ပြစ်သည်။

အကျိ ီးစီးပ ီးဆိိုင့်

ပဋိပကခမျ ီးနှင့် ရက ့်ပိို ိတအ
့် ခငအ
့် လမ့်ီးမျ ီးဆိိုင့်

ဒါရု က်တောဘုတ် ြွွဲ့ မ္ှ

တည်ပြ ထော်းသညဲ့် တုင်း်

က ်းစီ်းြွော်းြဋြကခမ္ ော်းကု

၏မ္ူဝါဒပြစ်သည်။ Crown ၏ က ်းစီ်းြွော်းကု တစ်ဦ်းခ င််း၏ ြုဂဂလက
“ က ်းစီ်းြွော်းြဋြကခ” ပြစ်အြေါ်လောသည်။ ဝန်ထမ္််း၊
၎င််း၏လုြ်ငန််းကု

ဓမ္မဓဋ္ဌောန်က က နှငဲ့်

ရောရှ

ထထအရောက်အရောက်

မူဝါဒ
တော်းပမ္စ်ရန်

Crown

က ်းစီ်းြွော်းက ဝင်အရောက်စွက်ြက်အသော

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

လုြ်အဆောင်ရန်

ဒါရု က်တောတစ်ဦ်းသည်
ခက်ခအစသညဲ့်

Crown

လုြ်ရြ်မ္ ော်း

ခါ

တွက်
သုမ္ဟု
ဲ့ တ်

၂.၀၂.၂၀၂၂ တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်

က ်းစီ်းြွော်းမ္ ော်း ရှအ ောင် လုြ်အနသညဲ့် ခါ ြဋြကခ အပခ အန ပြစ်အြေါ်လောနင
ု သ
် ည်။ ဥြမ္ော
သူမ္သည်

Crown

နှငဲ့်

ပြ င်

စီ်းြွော်းအရ်းလုြ်အဆောင်အသော

ခန််းကဏ္ဍတစ်ခုရှအနြါက။ ဝန်ထမ္််း၊
ကုမ္ပဏီတွင်

၎င််း၏ရောထူ်းအကကောငဲ့်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ော်းပြငဲ့် သူ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ယှဉပြ င်သညဲ့်

ြွွဲ့ စည််းတစ်ခုတွင်

ရောရှ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ဒါရု ကတ
် ောတစ်ဦ်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ၎င််း၏မ္သော်းစု ြွွဲ့ဝင်တစ်ဦ်းသည်

မ္အလ ော်ကန်အသော

ကုယ်အရ်းကုယ်တော

က ်းစီ်းြွော်းြဋြကခမ္ ော်း ပြစ်အြေါ်လောြါသည်။ Crown ဝန်ထမ္််း၊

က ်းခံစော်းခွငမ္
ဲ့် ော်း

ရရှသညဲ့် ခါတွငလ
် ည််း

ရောရှ သုမ္ဟု
ဲ့ တ် ဒါရု က်တောတစ်ဦ်းဦ်းသည်

က ်းစီ်းြွော်း

ြဋြကခပြစ်နင
ု အ
် ခ နှငဲ့် ြတ်သတ်၍ အမ္်းပမ္န််းစရောရှြါက ၎င််း၏ဌောနခွရှ ဥြအဒအရ်းရောဌောနနှငဲ့် တုငြ
် င်အဆွ်းအနွ်းသငဲ့သ
် ည်။
ရက ့်ပိို ိတ ့် အခငအ
့် လမ့်ီးမျ ီး
Crown

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည်

အ ောက်ြါလုြ်အဆောင်မ္ှုမ္ ော်းရှအနပြီ်း

တော်းပမ္စ်ခံရသညဲ့် ခါ

Crown

၏တရော်းဝင် က ်းစီ်းြွော်းကု ပမ္ြှငဲ့တ
် င်ရန် တောဝန်ရှြါသည်။

•

အကော်ြုရတ်ြုငဆ
် ုငမ္
် ှု၊
သတင််း ခ က် လက်
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
ရောထူ်းကု သံု်းပြ ပခင််း
ရှောအြွအတွွဲ့ ရှသညဲ့် ကုယ်အရ်းကုယ်တော ခွင်ဲ့ အရ်းမ္ ော်းကု ၎င််းတက
ု ဲ့ ုယ်တုင် တွက် ရယူပခင််း

•
•

သံု်းပြ ပခင််း နှင်ဲ့

ကုယ်အရ်းကုယ်တော က ်း ပမ္တ် တွက် အကော်ြုရတ်ြုငဆ
် ုငမ္
် ှု၊

ော်းပြငဲ့်

ခ က် လက် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ရောထူ်းကု

Crown တနှ
ု ဲ့ င်ဲ့ ယှဉပြ င်ပခင််း

ကိုမပဏပိိုငဆ
့် ိုင
ိ မ
့် ှုမျ ီးကိို က ကယ့်ခခင့်ီးနှင ့် အ
Crown
အသခ ောအစရန်

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည်
ကက ်းစော်းသငဲ့သ
် ည်။

ကုမ္ပဏီ၏ြုငဆ
် ုငမ္
် ှုမ္ ော်းကုကောကွယ်ရန်နင
ှ ဲ့်
ခု်းမ္ှု၊

တုက်ရု က်သက်အရောက်မ္ှုရှသည်။

ဂရုမ္စုက်မ္ှုနင
ှ ဲ့်

ြုငမ္
် ော်း

ြါ

သငဲ့အ
် လ ော်အသောလုြ်ငန််းရည်ရွယ်ခ က်မ္ ော်း

တွက်သော

၎င််းတ၏
ု ဲ့
က ်းရှစွော

စွနြ
် ဲ့ စ်မ္ှုမ္ ော်းသည်

ကွနြ
် ျူတောမ္ ော်းနှငဲ့်

ဆက်သွယ်အရ်းစနစ်မ္ ော်းနှငဲ့်
ခွငပဲ့် ြ ထော်းအသော

ီးို ခပ ခခင့်ီး

ကုမ္ပဏီ၏

Crown
တွက်သော

ခ က်

လက်နင
ှ ဲ့်

၏ြုငဆ
် ုငမ္
် ှုမ္ ော်းကု

သံု်းပြ ရန်နင
ှ ဲ့်

သံု်းပြ မ္ှု၊ ဝင်အရောက်မ္ှုနင
ှ ဲ့် လုြ်အဆောင်မ္ှုမ္ ော်း

ပမ္တ် စွန်း် အြေါ်

ီလက်ထရွ န်း် နစ်သတင််း

ဝင်

သံု်းပြ မ္ှုကု

ဝန်ထမ္််း၏ကကီ်းကကြ်အရ်းမ္်းမ္ှ

သံု်းပြ ရမ္ည်ပြစ်သည်။

လိုခခ ရ ီး ကိုန့် ယ့်မှု မူဝါဒ
မ္ ော်းသူငောှ

အရောင််းဝယ်အြောက်ကော်းသညဲ့်ကုမ္ပဏီမ္ ော်း၏

ပခော်းအငွအရ်းအကက်းအရ်းမ္ ော်းတွင် အရောင််းဝယ်ပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ြစစည််း အြေါ်
မ္ ော်းသူငောှ မ္ဟုတ်အသော

ခ က် လက်မ္ ော်းကု

စအတောဲ့ရှယ်ယော
အပခခံ၍

အမ္ရကန်ဥြအဒပြငဲ့်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ပခော်းသူမ္ ော်းကု "အြ်းကမ္််းပခင််း" ၊

တော်းပမ္စ်ထော်းပြီ်း

ပခော်းနင
ု င
် မ္
ံ ော်းတွင်

အယဘုယ

ော်းပြငဲ့် တော်းပမ္စ်ထော်းပြီ်း အရှောင်ရှော်းရန် ကက ်းစော်း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ပခော်းအငွအခ ်းစောခ ြ်မ္ ော်း (ဥြမ္ော Crown ၏ အြောက်သည်မ္ ော်း သုမ္ဟု
ဲ့ တ် အြ်းသွင်း် သူမ္ ော်း၏ လံုပခံ အရ်းမ္ ော်းကဲ့သု)ဲ့

Crown

ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းဦ်းသည်

သွင် ပြင်တစ်ခုပြစ်သည်။

Crown

မ္ ော်းနှငသ
်ဲ့ က်ဆုငအ
် သောမ္ဟုတ်အသော

ဆုြါ

ော်းထုတ်မ္ှုတုင်း် ကု ပြ လုြ်သငဲ့သ
် ည်။ Crown စအတောဲ့ရှယ်ယော
တွင်း် ြုင်း် ခ က် လက်မ္ ော်းမ္ှ

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည်
ခ က် လက်မ္ ော်းကု
2

စအတောဲ့ရှယ်ယောအရောင််းဝယ်အရ်း
သံု်းပြ ရန်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ပမ္တ် စွန်း် ရရှအစရန်
ရည်ရွယ်ခ က် တွက်
မ္ အဝသံု်းစွခွငမ္
်ဲ့ ပြ ြါ။

တွင်း် ြုင်း် ကုနသ
် ွယ်မ္ှု တွက်
လတ်တအလောမ္သော်းစုမ္ ော်းမ္ှ

သက်ဆုငသ
် ညဲ့်
တုက်ရု က်ြုငဆ
် ုငအ
် သော

ရင််းနှ်းီ ပမ္ြှ ြ်နမ္
ှံ ှုမ္ ော်းကု ညွှနက် ကော်းြုငခ
် ွငဲ့် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
ပငမ္််းစော်း

အကောငဲ့ရ
် ှ Crown စအတောဲ့ကလ
ု ည််း
တွင်း် ြုင်း် ခ က် လက်ကု

ရင််းနှ်းီ ပမ္ ြ်နသ
ှံ ူသည်
မ္ ော်းသူငောှ

Crown

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းနှငဲ့်

စအတောဲ့ရှယ်ယောမ္ ော်း

တွက်သောမ္က

၎င််းတ၏
ု ဲ့
ဝန်ထမ္််း၏

ပငမ္််းစော်းယူခင
ွ ရ
ု ဲ့ တ်
ဲ့် ှသညဲ့် မ္ည်သညဲ့်ဝန်ထမ္််း၏ က ်းခံစော်းခွငဲ့် သမ္ဟု
က ံ ်းဝင်ြါသည်။

အရောင််းခ ပခင််းဆုငရ
် ော

တွက်မ္ဟုတ်အသော
ပြ

Crown

အရောင််းဝယ်အြောက်ကော်းသညဲ့်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

မ္အလ ော်မ္ကန်အသော

ဥြအဒမ္ ော်းသည်

လွယတ
် ကူမ္သတ်မ္ှတ်ထော်းအသော်လည််း

မ္ ော်းသူငောှ

ကုငအ
် ဆောင်ပခင််း

US

ခ က် လက်မ္ ော်းကု

မ္ ော်း

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်

မ္ ော်းသူငောှ

စအတောဲ့ရှယ်ယောဝယ်ယပူ ခင််း၊

ဆံု်းပြတ်ခ က်ခ ရောတွင်
ဆုလုသည်။

ော်းပြငဲ့်

ဤစံနန
ှု ်း် သည်

ထညဲ့်သွင်း် စဉ်းစော်းမ္ညဲ့်
မ္တက နင
ု အ
် သောအကကောငဲ့်

မ္ူ သွင် ပြင်မ္ ်းြင် မ္ရှအကကောင််း အသခ ောအစရန် အရောင််းဝယ်ပခင််းမ္ပြ ပခင််း၏ တစ်ြက်တွင်

မ္ှော်းမ္လုြ်မ္ရန် သတထော်းသငဲ့သ
် ည်။
ော်း Crown စအတောဲ့ရှယ်ယောတွင် အရရှည်ရင််းနှ်းီ ပမ္ြှ ြ်နရ
ှံ န်

Crown သည် ၎င််း၏ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း

ထူ်းသပြငဲ့် Crown ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း၏ ကောလတု မ္ှန်း် ဆထော်းအသော ကုနသ
် ွယ်မ္ှုသည်

ော်းအြ်းသည်။

တွင်း် ြုင်း် ကုနသ
် ွယ်မ္ှု ပြစ်နင
ု အ
် ပခကု

ပမ္ြှငဲ့တ
် င်အြ်းနင
ု ြ
် ါသည်။ ထအကကောငဲ့
ု ဲ့
် Crown စအတောဲ့ရှယ်ယောတွင် ကောလတု အရောင််း ဝယ်ပြစ်ပခင််းကု ပြင််းပြင််းထန်ထန်
တော်းပမ္စ်ရန် Crown ၏မ္ူဝါဒပြစ်သည်။
Crown ၏ လံုပခံ အရ်း ကုနသ
် ွယ်မ္ှု မ္ူဝါဒ နှငဲ့် ညီ ဆက်လက်ထန််းသမ္််းထော်းရန် တွက် Crown သည်
အယဘုယ

ော်းပြငဲ့် ြစစည််းမ္ဟုတ်အသော

ဆင်ပခင်ဝယ်ယူမ္ှု

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ခ က် လက်မ္ ော်းကု ရယူနင
ု သ
် ညဲ့် ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းဦ်း ော်း ရှင်း် လင််းခ က်ရရှရန်

အရောင််းခ ခ န်တွင်

ထုကဲ့သအသော
ု ဲ့

တရော်းဝင်ကုနသ
် ွယ်မ္ှုဌောနမ္ှ မ္ည်သညဲ့်ကုနသ
် ွယ်မ္ှု တွက်မ္ဆု
၎င််း၏ က ငဲ့စ
် ောရတတ အကောင််းမ္ွနမ္
် ှုနင
ှ ြ
်ဲ့ တ်သက်ပြီ်း
ဥြအဒအရ်းရောဌောနထံမ္ှ

ခ က်

လက်မ္ ော်းကု

ရယူခွငမ္
ဲ့် ရှအသော်လည််း

မ္ှနတ
် ကယ်ကန
ု သ
် ွယ်မ္ှုပြ လုြ်ရန် ပြစ်သည်။ ဤမ္ူဝါဒ

အမ္်းခွန်း် မ္ ော်းရှသညဲ့်

Crown

ဝန်ထမ္််းတုင်း် သည်

Crown

ရ
၏

ကကံဉောဏ်ရယူသငဲ့ြ
် ါသည်။

Crown

သည်

အမ္ရကန်ပြည်အထောင်စု၏

အငွအရ်းအကက်းအရ်းစည််းမ္ ဉ်းဥြအဒမ္ ော်းနှငဲ့် ညီ

ထုတ်အြ်းသူပြစ်အသောအကကောငဲ့် Crown စအတောဲ့ရှယ်ယောမ္ ော်းြါ၀င်သညဲ့်

တွင်း် ြုင်း် အရောင််းဝယ်မ္ှုဆုငရ
် ော တော်းပမ္စ်ခ က်မ္ ော်းကု

ကမ္ဘောတစ်ဝှမ္််းရှ Crown ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း၊ အ

်းဂ ငဲ့မ္
် ော်း၊ မ္န်အနဂ ောမ္ ော်း၊

နိင
ို င
့် ပ့်ခခ ီးတင့် ရ

မူဝါဒ

င့်ီးဝယ့်မှုဆိုင
ိ ့်

ရောရှမ္ ော်းနှငဲ့် ဒါရု က်တောမ္ ော်းထံ သက်အရောက်ြါသည်။

ပိတဆ
့် ိုအရ
ိ
ီးယူမှုမျ ီး
Crown

သည်

သက်ဆုင်ရော

လုက်နောရမ္ည်ပြစ်သည်။ ဥြမ္ော

ော်းပြငဲ့၊်

စီ်းြွော်းအရ်းနှငဲ့်

ကုနသ
် ွယ်မ္ှု

ြတ်ဆမ္ှု
ု ဲ့

စီ

စဉမ္ ော်းနှငဲ့်

အမ္ရကန် နင
ု င
် ပံ ခော်းြုငဆ
် ုငမ္
် ှုထန််းခ ြ်အရ်းရံု်းသည် နင
ု င
် ံ ခ ွဲ့၊

လူြုဂဂ လ်မ္ ော်းနှင်ဲ့ စီ်းြွော်းအရ်းလုြ်အဆောင်ပခင််းဆုငရ
် ော

အမ္ရကန်ကနသ
် ဲ့ တ်ခ က်မ္ ော်းကု ပြဋ္ဌောန််းထော်းသည်။

3

ဥြအဒမ္ ော်းကု
ြွွဲ့

စည််းမ္ ော်းနှငဲ့်

ပိတရ
့် မှ က့်ခခင့်ီး
Crown သည် သက်ဆုငရ
် ော

သြတ်အမ္ှောက်မ္ှု ဥြအဒမ္ ော်းကု

ဆနက
် ဲ့ င်သြတ်ဥြအဒမ္ ော်းသည် အယဘူယ

ော်းပြငဲ့်

လုက်နောရမ္ည်။ ဥြမ္ော

ော်းပြငဲ့်

အမ္ရကန်

အမ္ရကန်ကုမ္ပဏီမ္ ော်းနှငဲ့် ၎င််းတ၏
ု ဲ့ ကမ္ဘောတစ်ဝှမ္််းရှ လုြ်ငန််းခွမ္ ော်းကု

အမ္ရကန် စု်းရမ္ှ ြတ်ဆု ဲ့ အရ်းယူမ္ှုမ္ပြ အသော နင
ု င
် တ
ံ ကော သြတ်အမ္ှောက်မ္ှုမ္ ော်းနှငဲ့် ြူ်းအြါင််းအဆောင်ရွက်ပခင််းမ္ပြ ရန်
တော်းပမ္စ်ထော်းသည်။ လူတစ်ဦ်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လူတစ်စုသည်

ပခော်းလူမ္ ော်း သုမ္ဟု
ု င
် ံ ခ ွဲ့ နှင်ဲ့ စီ်းြွော်းအရ်းလုြ်ရန်
ဲ့ တ် နင

ပငင််းဆုသညဲ့် ခါ သြတ်အမ္ှောက်မ္ှု ပြစ်အြေါ်သည်။
ပိိုကိုန့်

န
ိ ့်ီးချ ပ့်ရ ီး ဥပရဒမျ ီး

Crown သည် သက်ဆုငရ
် ောနင
ု င
် န
ံ င
ှ ်ဲ့ နင
ု င
် စ
ံ ံု ြကု
ု ဲ့ နထ
် န််းခ ြ်အရ်းဥြအဒမ္ ော်း
ဥြမ္ော

ော်းပြငဲ့်

US

ပြန်လည်တင်ြပခင်
ု ဲ့ ်း

ြကု
ု ဲ့ နထ
် န််းခ ြ်အရ်းဥြအဒမ္ ော်းသည်

တွက် သက်အရောက်မ္ှုရှသည်။

ခ ွဲ့အသော

US

ော်းလံု်းကု လုက်နောရမ္ည်ပြစ်သည်။

ကုနြ
် စစည််းနှငန
ဲ့် ည််းြညောမ္ ော်း၏

အပခ အနမ္ ော်းတွင် ဤဥြအဒမ္ ော်းသည်

သီ်းပခော်းနင
ု င
် မ္
ံ ော်းနှင်ဲ့ တုက်ရု က် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် သွယ်ဝုက်အသောနည််းပြငဲ့် ဆက်ဆံပခင််းမ္ပြ ရန်

ြကု
ု ဲ့ နန
် င
ှ ဲ့်

အမ္ရကန်ပြင်ြရှ

အမ္ရကန်ကုမ္ပဏီမ္ ော်း

ြါ

ဝင်

အမ္ရကန်ကုမ္ပဏီမ္ ော်းနှငဲ့် ကုမ္ပဏီခွမ္ ော်းကု တော်းပမ္စ်ထော်းသည်။
ြတ်ဆု ဲ့ အရ်းယူမ္ှု၊

ဆနက
် ဲ့ င်သြတ်အမ္ှောက်မ္ှု

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ြုကု
် န််းခ ြ်အရ်းဥြအဒမ္ ော်းနှငဲ့်
ဲ့ နထ

စြ်လ ဉ်းသညဲ့်

အမ္်းခွန်း် မ္ ော်းရှသညဲ့် Crown ဝန်ထမ္််းတုင်း် သည် ၎င််း၏ဌောနခွရှ ဥြအဒအရ်းရောဌောနနှငဲ့် တုငြ
် င်အဆွ်းအနွ်းသငဲ့သ
် ည်။

အဂတိလိိုက့်စ ီးမှု တိက
ို ့်ဖျက့်ရ ီး မူဝါဒ
Crown

ဝန်ထမ္််း၊

တသီ်းြုဂဂလတစ်ဆငဲ့ခ
် ံြါတီမ္ှ

ရောရှ၊

ဒါရု က်တော

အြ်းအခ ရန်၊

အလ ော်အကက်းအြ်းပခင််း တွက်ကုမ္ပဏီ တွက်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ကမ္််းလှမ္််းရန်

မ္အလ ော်ကန်အသော

ကုမ္ပဏီကုယ်စော်း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ကတအြ်းပခင််း၊

က ်း ပမ္တ်ရရှရန်

မ္ ော်းြုင် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ြုဂဂလကသု ဲ့ အငွအြ်းအခ ပခင််း ော်း လုြ်ြုင်ခွငမ္
ဲ့် ပြ အစရ။

အဆောင်ရွက်အနသညဲ့်

မ္ည်သညဲ့်နင
ု င
် ၊ံ

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
မ္ည်သညဲ့်ြါတီ၊

ထုကဲ့သအသော
ု ဲ့
အြ်းအခ မ္ှုကု လက်ခံပခင််း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် အတောင််းဆုပခင််းလည််း မ္ပြ နင
ု ြ
် ါ။ “အြ်းအခ ပခင််း” တွင် လောဘ်အြ်းလောဘ်ယူမ္ှု သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လောဘ်လောဘ မ္ ော်း
အြ်းအဆောင်ပခင််း

ြါ

ဝင် ပမ္င်သောထင်သောရှအသော သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် မ္ပမ္င်နင
ု အ
် သော

လက်အဆောင်မ္ ော်း၊

အြ ော်အပြအရ်း၊

ခရီ်းသွော်းစရတ်၊

ြရဟတ

လမ္ ော်း၊

ရောတစ်ခုခုကု အြ်းအဆောင်ပခင််း (ဥြမ္ော -

နင
ု င
် အ
ံ ရ်း လအငွမ္ ော်း၊

တစ်ဦ်းခ င််း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

အဆွမ္ ်းတစ်ဦ်းကု ငှော်းရမ္််းပခင််း)ြါဝင်သည်။
Crown ၏

က ငဲ့ြ
် က်ပခစော်းမ္ှု တုက်ြ က်အရ်းနှင်ဲ့ အငွအကက်းခဝါခ မ္ှု တုက်ြ က်အရ်း

သ မ္ှတ်ပြ လက်မ္ှတ်မ္ ော်းကု

ကကညဲ့်ြါ။
လက့်ရဆ င့်မျ ီး၊ လှူဒါန့်ီးမှုမျ ီး၊ ရဖျ ့်ရခဖရ ီးနှင ့် လက့်ရဆ င့်မျ ီး
လက်အဆောင်မ္ ော်း၊
ော်းလြ်ရက်ြါတီမ္ ော်းတက်အရောက်ရန်

စော်း

စောမ္ ော်းနှငဲ့်

အြ ော်အပြအရ်း

ြတ်ကကော်းခ က်မ္ ော်း ြါ

4

ဝင်)

( ော်းကစော်းြွမ္ ော်း
ကဲ့သအသော
ု ဲ့

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
စီ်းြွော်းအရ်းဆုငရ
် ော

အကောင််းမ္ှုပြ လုြ်ပခင််းမ္ ော်း

ရံြန်ရံခါ

ယံုကကည်မ္ှုတည်အဆောက်ရန် ဘံု

အလဲ့

ြလှယ်ပခင််းသည်

ခ စ်ခင်ရင််းနှ်းီ မ္ှုကု

က ငဲ့တ
် စ်ခုပြစ်အကကောင််း Crown

ြန်တီ်းရန်နင
ှ ဲ့်

ဆက်ဆံအရ်းကု

သ မ္ှတ်ပြ ြါသည်။ ထအကကောငဲ့
ု ဲ့
် ဤမ္ူဝါဒသည်

အြ်းကမ္််းပခင််းနှငဲ့် လက်ခံပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် တုင်း် ပြည်၏ အယဘူယ လက်ခံထော်းအသော စီ်းြွော်းအရ်းလုြ်ထံု်းလုြ်နည််းမ္ ော်းနှငဲ့် ညီ
အြ်းအဆောင်ပခင််း၏တန်ြု်းသည်
ရည်ရွယ်ပခင််းမ္ဟုတ်ြါ။

မ္ည်ခံပြစ်ပြီ်း

ထုသအြ်းကမ္်
ု ဲ့
်းပခင််း

လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

လက်ခံပခင််းကု

တော်းပမ္စ်ရန်

လုြ်ငန််းဆံု်းပြတ်ခ က်မ္ ော်းကု

လွှမ္််းမ္ု်းရန်

ထင် ပမ္င်မ္ ော်းပြစ်အစသညဲ့် မ္ည်သညဲ့် ပြ

မ္ူမ္ ်းကုမ္ဆု

ြါဝင်ြတ်သက်သူ၏

ရည်ရွယ်ပခင််းမ္ဟုတ်ြါ။ ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည် မ္အလ ော်မ္ကန်အသော

အရှောင်ကကဉသငဲ့သ
် ည်။ ကမ္််းလှမ္််းပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လက်ခံရရှသညဲ့် ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းသည် ဤမ္ူဝါဒကု ဆနက
် ဲ့ င်သညဲ့်
သအဘောသဘောဝ

ရ လက်အဆောင်ကု ယဉအက ်းစွော ပငင််းြယ်ပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လက်အဆောင်ကု ပြန်အြ်းသငဲ့သ
် ည်။

Crown ဝန်ထမ္််းသည် လက်ရှ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

လော်း

လောရှအသော အြောက်သည်မ္ ော်း၊ အြ်းသွင်း် သူမ္ ော်း၊ အရောင််းခ သူမ္ ော်း၊

မ္ ော်းသူငောှ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် နင
ု င
် အ
ံ ရ်း ြါတီ ရောရှမ္ ော်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
ကကီ်းအသောတန်ြု်းထက် ကကီ်းအသော မ္ည်သညဲ့် ရောကုမ္

လော်းတူရောထူ်းရှ

ပခော်းြုဂဂ လ်မ္ ော်းထံ

အြ်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လက်ခံပခင််းမ္ပြ ရ။ အငွသော်းလက်အဆောင်မ္ ော်း

(စအတောဲ့ရှယ်ယောမ္ ော်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် အငွအခ ်းစောခ ြ်မ္ ော်းကဲ့သုအသော
အငွအကက်းနှငည
ဲ့
ဲ့် ီမ္ အသောအငွမ္ ော်း
အလ ောဲ့အစ ်းမ္ ော်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လောဘ်လောဘ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လောဘ်လောဘဟု ယူဆနင
ု အ
် သော
သကခောမ္ဲ့အသောအြ်းအခ မ္ှုဟု ယူဆနင
ု သ
် ညဲ့်

မ္ည်ခံတန်ြု်းထက်

ပခော်း

ြါ

ဝင်)၊ ကုယ်ြုငအ
် ခ ်းအငွ၊

ပခော်းတရော်းမ္ဝင် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ပခော်းလက်အဆောင် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် နှစ်သက်ြွယ်တစ်ခုခုကု အြ်းကမ္််းပခင််း သုမ္ဟု
ဲ့ တ်

လက်ခံပခင််း ော်း တင််းကကြ်စွောတော်းပမ္စ်ထော်းသည်။ ထု ဲ့ ပြင် Crown ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းမ္ှ လက်အဆောင်မ္ ော်း၊ လက်အဆောင်မ္ ော်း
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

စော်း

အသောက်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

အြ ော်အပြအရ်း

ညြှနှုင််းအနသူမ္ ော်းထံမ္ှ

လုြ်ငန််းအဆောင်ရွက်ရန်

အတောင််းခံပခင််းမ္ပြ ရြါ။

အကော်ြုရတ်ရန်ြံုအငွမ္ ော်းကု နင
ု င
် အ
ံ ရ်းဆုငရ
် ော ြံဲ့ြု်းကူညီမ္ှုမ္ ော်း
ဤမ္ူဝါဒသည်

Crown

၎င််းတ၏လက်
ု ဲ့
ငင််းမ္သော်းစုမ္ ော်း၏ ြွွဲ့ဝင်မ္ ော်း
ကန်ထရု က်တောမ္ ော်းနှငဲ့် စည််းရံု်းသူမ္ ော်း
၏ ြက်စြ်လုြ်အြော်ကုငြ
် က်မ္ ော်း
တုက်ြ က်အရ်းမ္ူဝါဒလက်စွစော
ဥြမ္ောမ္ ော်းကု ြတ်ရှုြါ။

ြါ

ြတ်စောမ္ ော်းကု

နှင်ဲ့

လုြ်ကုငအ
် နသူ၊

မ္ည်သညဲ့် အပခ အနမ္ ်းတွငမ္
် ဆု

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
Crown

တွက် ဥြအဒမ္ဲ့ သံု်းပြ ပခင််းမ္ပြ ရြါ။

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း၊
ပြင်

Crown

ရောရှမ္ ော်းနှင်ဲ့

ပြင်ြကုမ္ပဏီကုယ်စော်းလှယ်မ္ ော်း၊

ဒါရု က်တောမ္ ော်း
ပြနပ် ြျူ်းသူ
မ္ ော်း၊
ဲ့

ော်းလံု်းနှင်ဲ့

တုငြ
် င်ခံမ္ ော်း၊

ဝင် ကုမ္ပဏီကုယ်စော်း အဆောင်ရွက်အနသညဲ့် သီ်းပခော်းတတယြါတီမ္ ော်းနှငဲ့် Crown

ော်းလံု်း တွက်

ုြ်တွင် အနောက်ထြ်

ကကံ ်းဝင်ြါသည်။ အက ်းဇူ်းပြ ၍ Crown ၏
အသ်းစတ်

ခ က်

ဂတလုက်စော်းမ္ှု

လက်မ္ ော်းနှငဲ့် ပြစ်နင
ု အ
် ခ ရှအသော ပြဿနောမ္ ော်း၏

က ံ ်းဝင်သူသည် ဤမ္ူဝါဒကု က ငဲ့သ
် ံု်းပခင််းနှငြ
ဲ့် တ်သက်၍ အမ္်းခွန်း် မ္ ော်းရှြါက

ဆုြါြုဂဂ လ်သည်

သက်ဆုငရ
် ောတုင်း် အဒသကကီ်း ဥကက ဌ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် Crown ဥြအဒအရ်းရောဌောနထံမ္ှ ခွငပဲ့် ြ ခ က်ရယူသငဲ့ြ
် ါသည်။

ဆန့်ကျင့်ရ ီးနှင့် ယှဉ်ပပိ င့်မှုဥပရဒ မူဝါဒ
Crown
နည််းလမ္််းတုင်း် တွင်

သည်

Crown

ထုတ်ကုနမ္
် ော်း

စီ်းြွော်းအရ်း တွက်

တွက်

အစ ်းကွကတ
် ုင်း် ၏

တရော်းမ္ တပြီ်း

နယ်ြယ်တုင်း် တွင်

မ္ှီ ခုကင််းစွော

က ငဲ့ဝ
် တ်ဆုငရ
် ော

ယှဉပြ င်အနြါသည်။

Crown

စီ်းြွော်းအရ်းလုြ်ကုငသ
် ညဲ့်နင
ု င
် မ္
ံ ော်း၏ ယံုကကည်မ္ှုနင
ှ ဲ့် ပြ င်ဆုငမ္
် ှုဥြအဒမ္ ော်းသည် ပြ င်ဆုငမ္
် ှုကင််းအသော စီ်းြွော်းအရ်းလုြ်ငန််း၏
အပခခံ ုတ်ပမ္စ်ပြစ်သည်။
Crown

သည်

လုြ်ငန််းအဆောင်ရွက်အနသညဲ့်

နင
ု င
် မ္
ံ ော်း၏
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ယံုကကည်မ္ှုနင
ှ ဲ့်

ပြ င်ဆုငမ္
် ှုဆုငရ
် ော

ဥြအဒမ္ ော်းကု

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း

ော်းလံု်း

ပြညဲ့် ဝလုက်နောရန် Crown မ္ှ အတောင််းဆုြါသည်။ Crown သည် သအဘောတူညီခ က်မ္ ော်း၊

နော်းလည်မ္ှုမ္ ော်း သုမ္ဟု
်ု ်တ၏ပြ
ု ဲ့
င်ဘက်မ္ ော်းထံ ဝင်အရောက်ရန် - အစ ်းနှုန်း် မ္ ော်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
ဲ့ တ် အဆွ်းအနွ်းမ္ှုမ္ ော်းတွင် ကျွနြ
အလ ောဲ့အစ ်းမ္ ော်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် အစ ်းနှုန်း် မ္ ော်း အလ ောဲ့အစ ်းမ္ ော်း သုမ္ဟု
ဲ့ တ် အစ ်းနှုန်း် မ္ ော်း သုမ္ဟု
ဲ့ တ် အလ ောဲ့အစ ်းမ္ ော်းကု
US

နှငဲ့်

ပခော်းနင
ု င
် ံ မ္ ော်း

ပြော်းတွင်

အရောင််း ၀ယ် အပခ အနမ္ ော်း၊

ပမ္တ် စွန်း် မ္ ော်း၊

အစ ်းကွက်ရှယ်ယောမ္ ော်း; ပြနပ် ြျူ်းအရ်း
ဲ့

အလဲ့

ရည်ရွယ်ခ က်၊

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

စွမ္််းရည်တု်းခ ွဲ့ ပခင််း

တရော်းမ္ဝင်ြါ။

၎င််းတတွ
ု ဲ့ င်

တုင်း် အဒသကကီ်း

ဥကက ဋ္ဌနှငဲ့်

မ္ှီ

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ြါ

ဝင်

ကုနက
် စရတ်မ္ ော်း၊

က ငဲ့မ္
် ော်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လမ္််းအကကောင််းမ္ ော်း၊ အလလံ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် အလလံဆွရန်
အစ ်းကွက်သစ်မ္ ော်းဝင်အရောက်ပခင််း၊
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ခုကင််းမ္ှုနင
ှ ဲ့် ကုကည
် ီမ္ှုမ္ရှအသော

အရောင််းဒုဥကက ဌမ္ ော်းနှငဲ့်

အရွ ်းခ ယ်ပခင််း၊

တန််း စော်းမ္ ော်း၊

ပြ င် ဆုငသ
် တင််း ခ က် လက်ြလှယ်ပခင််း၊

ကုမ္ပဏီ၏လွတ်လြ်စွောအဆောင်ရွက်မ္ှုနင
ှ ဲ့်

အကက်းစည််းကမ္််းမ္ ော်း

ပမ္တ် စွန်း် မ္ ော်း

ပငင််းြယ်ပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ရြ်စပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် အြောက်သည်မ္ ော်း၏
အစ ်းကွက်မ္ ော်း၊

အမ္ရကန်နင
ှ ဲ့်

မ္ ်း စော်းခွပခင််း၊

အရောင််းနယ်အပမ္မ္ ော်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
၎င််း၏လုြ်ငန််းအဆောင်ရွက်ရောတွင်

ပခော်းကစစရြ်တစ်ခုခုတု ဲ့ြါဝင်ြါသည်။

ဥြအဒအရ်းရောဌောနတသည်
ု ဲ့

ယံုကကည်မ္ှုဆနက
် ဲ့ င်အရ်းနှငဲ့်

ယှဉပြ င်မ္ှုဥြအဒမ္ ော်းကု လုက်နောရန် Crown ၏ ကတကဝတ်ကု မ္ အဝြါသည်။ မ္တူညီအသောအလ ောဲ့အစ ်းမ္ ော်း၊ ပြန် မ္််းအငွမ္ ော်း၊
အထောက်ြအ
ံဲ့ ကက်းမ္ ော်း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ပခော်းအစ ်းနှုန်း် ခ န်ညြှမ္ှုမ္ ော်း

မ္တူညီအသောအြောက်သည်မ္ ော်း

ော်း

စု်းရမ္်ြူြန်မ္ှုမ္ ော်းရှြါက

ဤမ္ူဝါဒကုနော်းလည်ရန်

နှငဲ့်

အရောင််းခ မ္ှု အပခ အနမ္ ော်း
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

တူညီအသောထုတ်ကုနတ
် စ်ခု တွက်
သငဲ့တ
် ွငအ
် မ္်းခွန်း် မ္ ော်း

လုကန
် ောရန်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ကူ ညီလု ြ်သညဲ့် ခ န်တုင်း် တွင်

အက ်းဇူ်းပြ ၍ ၎င််းတက
ု ဲ့ ု တုငြ
် င်ြါ။ .

ပတ့်ဝန့်ီးကျင့်၊ ကျန့်ီးမ ရ ီးနှင့် ရ ီးကင့်ီးရ ီး မူဝါဒ
လူက
ဲ့ န််းမ္ောအရ်းနှငဲ့် သဘောဝြတ်ဝန််းက င်ကု ကောကွယ်ပခင််းသည်
အြောက်သည်မ္ ော်း၊
စီ်းြွော်းအရ်း

အလဲ့

မ္ ော်းသူငောှ နှငဲ့် ြတ်ဝန််းက င်ကု

ကော

က ငဲ့တ
် စ်ခုပြစ်အကကောင််း Crown မ္ှ

ရင််း ပမ္စ်မ္ ော်းကု ထန််းသမ္််းကော ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း၊

ကွယ်အြ်းသညဲ့် အကောင််းမ္ွနအ
် သော

သ မ္ှတပ် ြ ြါသည်။ Crown

၏အရရှည်အ ောင်ပမ္င်မ္ှုကုအသခ ောအစရန် Crown ဝန်ထမ္််းတုင်း် သည် ဤတောဝန်ကု ခွအဝကကသည်။
မ္ူဝါဒကု

•
•
•

အကောင် ထည်အြော်ရန် တွက် Crown နှငဲ့် ၎င််း၏ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည် Crown ၏ စည််းမ္ ဉ်းစည််းကမ္််းသတ်မ္ှတ်ခ က်မ္ ော်းနှငဲ့် Crown ၏ သဘောဝြတ်ဝန််းက င်၊ က န််းမ္ောအရ်းနှငဲ့်
အဘ်းကင််းအရ်း စံနန
ှု ်း် မ္ ော်းနှငဲ့် မ္ူဝါဒမ္ ော်းနှငဲ့် ညီ လည်ြတ်ပခင််းပြငဲ့် ဦ်းအဆောင်မ္ှုကု ကတပြ ြါသည်။
ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း ဆငဲ့် ော်းလံု်း ကကော်း
သဥောဏ်နင
ှ ဲ့်
သြညောမ္ ော်း တု်းပမ္ြှငဲ့ပ် ခင််းပြငဲ့် Crown ၏
တက်ကကအသော ြတ်ဝန််းက င်၊ က န််းမ္ောအရ်းနှငဲ့် အဘ်းကင််းအရ်း ယဉအက ်းမ္ှုကု
ော်းအကောင််းအစကော
ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းစီ၏ ကော ကွယ်နင
ှ ဲ့် က န််းမ္ောအရ်း တွက် ကတပြ ြါသည်။
ရင််း ပမ္စ် အလ ောဲ့ခ အရ်းနှငဲ့် သယံဇောတ ထန််းသမ္််းအရ်းကု အလ်းအြ်းကော ညစ်ညမ္််းမ္ှု ကောကွယ်အရ်းကု
ြှ
ပမ္ငဲ့တ
် င်ပြီ်း ြအရောဂ က်မ္ ော်း၊ ထုတ်ကုနမ္
် ော်း၊ လုြ်ငန််းစဉမ္ ော်းနှငဲ့် ဝယ်ယူမ္ှုမ္ ော်းကု
ကပြတ်သညဲ့်
စံနန
ှု ်း် မ္ ော်းထတွင်

သဘောဝြတ်ဝန််းက င်၊

က န််းမ္ောအရ်းနှငဲ့်
6

အဘ်းကင််းအရ်း

ထညဲ့်သွင်း် စဉ်းစော်းမ္ှုမ္ ော်း

ြါဝင်သွော်းြါမ္ည်။

•

ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းစီသည် မ္မ္တ၏
ု ဲ့
ြတ်ဝန််းက င်၊ က န််းမ္ောအရ်းနှငဲ့် အဘ်းကင််းအရ်း စွမ္််းအဆောင်ရည်နင
ှ ဲ့်
လံုပခံ အရ်း တွက် တောဝန်ယူရန်၊ ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းနှငဲ့် ကုမ္ပဏီကု တောဝန်ယူရန် လု ြ်ြါသည်။

•

ြတ်ဝန််းက င်၊ က န််းမ္ောအရ်းနှငဲ့် အဘ်းကင််းအရ်း စွမ္််းအဆောင်ရည် နှငဲ့်
စီ စဉမ္ ော်းကု
ကပြတ်ပြီ်း
မ္အတော်တဆထခုက်မ္ှုမ္ ော်းနှငဲ့်
သုညထခုက်မ္ှုမ္ ော်း၏
ြစ်မ္ှတ်ြန််းတုငမ္
် ော်းဆီသု ဲ့
စဉဆက်မ္ပြတ်
တု်းတက်အကောင််းမ္ွနလ
် ောအစရန် ကတပြ ြါသည်။

7

ကိုန့် ယ့်မှုလ ိ ျှို့ ဝှကခ
့် ျက့်မျ ီးနှင့် လ ိ ျှို့ ဝှက့်အချက့်အလက့်မျ ီးဆိိုင့်

မူဝါဒ

လိုပ့်ငန့်ီးအချက့်အလက့်
Crown

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည်

ကုငတ
် ွယ်အပြရှင်း် ရြါသည်။ ဤ

ကုမ္ပဏီနင
ှ ဲ့်

၎င််း၏လုြ်ငန််းဆုင်ရော

ခ က် လက်မ္ ော်းကု

အနစဉအန
တ
ဲ့
ဲ့ ုင်း်

ခ က် လက်တွင် လုြ်ငန််း စီ စဉမ္ ော်း၊ ထုတ်လုြ်မ္ှုလုြ်ငန််းစဉမ္ ော်းနှငဲ့် နည််းြညော၊

အစ ်းကွက်ရှောအြွအရ်းနှငဲ့်

အ ်းနှုန်း် ခ က် လက်မ္ ော်း၊

လုြ်ငန််းသစ်မ္ ော်းနှငဲ့်

အြောက်သည်စောရင််းမ္ ော်းနှငဲ့်

စီ စဉမ္ ော်း ြါဝင်သည်။ ဤ

က ်းတူလုြ်ငန််းမ္ ော်း

တွက်

ခ က် လက်မ္ ော်းကု ပြ င်ဘက်မ္ ော်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ကုမ္ပဏီပြင်ြရှ

ပခော်းသူတစ်ဦ်းဦ်းထံသု ထု
ု သ
် ည်။
ဲ့ တ်အြော်ြါက Crown ၏လုြ်ငန််းသည် ြ က်စီ်းသွော်းနင
Crown

ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းစီသည်

(ထု အပခ အနမ္ ော်းတွင် Crown မ္ှ
ခ က် လက်ကု လူသရှငက် ကော်း

ထု ခ က် လက်မ္ ော်း

ော်းလံု်းကု

ခ က် လက်မ္ ော်းကု ထုတ်ပြန်ထော်းသညဲ့်
တည်ပြ နင
ု သ
် ညဲ့်

အပခ အနမ္ှလွ၍)။

လ ွဲ့ ဝှက်ထော်းသည်ဟု

စီရင်ခံစောမ္ ော်းတွင် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ဝန်ထမ္််းမ္ှ
လော်းတူ Crown ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းစီသည်

၎င််း၏အြောက်သည်မ္ ော်းနှငဲ့် အြ်းသွင်း် သူမ္ ော်းမ္ှ လ ွဲ့ ဝှက်ထော်းသည်ဟု Crown
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
ဆုြါ

အြ်းသွင်း် သူသည်

၎င််း၏ထုတ်အြော်မ္ှုကု

ခ က် လက်မ္ ော်းကု လူသရှငက် ကော်း

ယင််းလ ွဲ့ ဝှက် ခ က် လက်မ္ ော်း

ော်း ထုတ်အြော်သငဲ့သ
် ည် (အြောက်သည်

ပြတ်သော်းစွောသအဘောတူထော်းသည်

တည်ပြ နင
ု သ
် ညဲ့်

ယူဆသငဲ့သ
် ည်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

အပခ အနမ္ ော်းမ္ှ ြ)။ Crown ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းစီသည်

ော်းလံု်းကု ယံကု ကည်စတ်ခ စွော သမ္််းဆည််းထော်းရန်၊ ကုမ္ပဏီ၏ ကက တင်ခွငပဲ့် ြ ခ က်မ္ရှဘ

ကုမ္ပဏီပြင်ြလူတစ်ဦ်းစီ ော်း ထုတ်အြော်အပြောဆုပခင််းမ္ှ အရှောင်ကကဉရန်နင
ှ ဲ့်

တည်ဆဥြအဒနှငဲ့် ညီ ထုတ်အြော်အပြောဆုရန်

လု ြ်သညဲ့် ကစစရြ်မ္ ော်းမ္ှလွ၍ ၎င််း၏လုြ်ငန််းတောဝန်မ္ ော်းကု ကုမ္ပဏီ ော်း အဆောင်ရွက်ပခင််းမ္ှလွ၍
ရည်ရွယ်ခ က်မ္ဆု

ယင််း

၎င််း၏ လုြ်ကောလ
နှင်ဲ့

ခ က် လက်မ္ ော်းကု

တွင်း် နှငဲ့်

သံု်းပြ ပခင််းမ္ှ

အရှောင်ကကဉရန်

Crown

ပခော်းမ္ည်သညဲ့်

ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းစီသည်

ပြီ်းတွင် တောဝန်ရှသည်။ ဤမ္ူဝါဒ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လ ွဲ့ ဝှက်အရ်းကစစမ္ ော်းနှငြ
ဲ့် တ်သက်၍ Crown

ပခော်းသအဘောတူညီခ က်တစ်ခုခုမ္ှ Crown ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ဝန်ထမ္််းမ္ှ

တည်ဆဥြအဒြါ

သတင််းအြ်းသူ၏

ော်း ခ ်းအြောက်မ္ှုမ္ ော်းကု

စု်းရ ောဏောြုငမ္
် ော်းထံ

ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ္ ော်းအ ောက်တွင်

စီရင်ခံပခင််း

ကော ကွယ်အြ်းထော်းသညဲ့်

ပခော်းထုတ်အြော်အပြောဆုပခင််းမ္ှ တော်းပမ္စ်ထော်းသည်။
ကိိုယ့်ရ ီးကိိုယ့်တ အချက့်အလက့်မျ ီး
ကုယ်အရ်းကုယ်တော
တည်ဆဥြအဒနှငဲ့် ညီသော

ခ က် လက်မ္ ော်းကု လ ွဲ့ ဝှက်နည််းလမ္််းပြငဲ့် စုအဆောင််းထန််းသမ္််းထော်းမ္ည်ပြစ်ပြီ်း အဒတောကု
ရရှနင
ု မ္
် ည်ပြစ်ပြီ်း

တရော်းဝင်စီ်းြွော်းအရ်းလုြ်ငန််းရှသူတစ်ဦ်းခ င််းစီမ္ှသော

ခ က် လက်ကု

သရှရန်လု ြ်ြါသည်။

တန့်ီးတူညမ အလိုပ့်အကိိုငအ
့် ခငအ
့် လမ့်ီးဆိိုင့်
ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း
သော်း

ော်းလံု်းသည်

အလ်းစော်းမ္ှုနင
ှ ဲ့်

မူဝါဒ၊ ခွဲခခ ီးဆက့်ဆမှုနင
ှ ့် ရနှ ငယ
့် ှက့်မမ
ှု ျ ီး
ဂုဏ်သကခောရှစွော

ဆက်ဆံခံရြုငခ
် ွငရ
ဲ့် ှပြီ်း

အရောင်၊ နင
ု င
် သ
ံ ော်း၊ မ္ ်းရု ်း၊ ဆင််းသက်လောမ္ှု၊ နင
ု င
် သ
ံ ော်းပြစ်မ္ှု၊ ဘောသောတရော်းတု ဲ့ အြေါ်

အနှောငဲ့ယ
် ှက်အစော်ကော်းမ္ှုမ္ ော်း
လုြ်လုြ်ရန်၊

ြါ

ဝင် ဥြအဒမ္ဲ့

လုြ် ကုင် ခွပခော်းမ္ှု

ထအကကောငဲ့
ု ဲ့
်

လူမ္ ်း၊

အပခခံ၍ လင်ြုင်း် ဆုငရ
် ော

မ္ ်းမ္ ်းမ္ှ ကင််းစင်အသော ြတ်ဝန််းက င်တွင်

သက်၊ လင်၊ က ော်း၊ မ္၊ လင်စတ်တမ္််းညွှတ်မ္ှု၊ က ော်းမ္ခွပခော်းမ္ှု သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ထုတ်အြော်အပြောဆုမ္ှု၊ ရုြ်ြုင်း် ဆုငရ
် ော
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သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

စတ်ြုင်း် ဆုငရ
် ော

စစ်မ္ှုထမ္််းအဟောင််း၏

မ္သန်စွမ္််းမ္ှု၊

မ္ ်းရု ်းဗီဇ ခ က် လက်၊

၎င််းတ၏ကကီ
ု ဲ့
်းကကြ်အရ်းမ္်းမ္ ော်း၊

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း

ဝန်အဆောင်မ္ှု၊

ဆငဲ့် တန််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် တည်ဆဥြအဒ၊ စည််းမ္ ဥ််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် စည််းမ္ ဉ်းမ္ ော်းပြငဲ့် ကောကွယ်ထော်းအသော

ပခော်းဝအသသလကခဏောမ္ ော်းနှငဲ့် ခွပခော်းမ္ှုမ္ရှအသော
၏မ္ူဝါဒသည်

ယူနအ
ီ ြောင််းဝတ်ထော်းအသော

ော်း

ဤြံုစံမ္ ော်း

လုြ်အြော်ကုငြ
် က်မ္ ော်း၊

နက်မ္ှ

တင််းကကြ်စွောတော်းပမ္စ်ထော်းသည်။ ထုသအသော
ု ဲ့
အဆောလ င်စွော

လုြ်ြတ်ဝန််းကင ်တွင် လုြ်လုြ်ခွငဲ့် ရရမ္ည်။ ထအကကောငဲ့
ု ဲ့
် Crown
အရောင််းခ သူမ္ ော်း

အနှောငဲ့ယ
် က
ှ ်ပခင််း
ပြ

စီရင်ခံသငဲ့ြ
် ါသည်။

ြါ

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ဝင်

အြောက်သည်မ္ ော်းမ္ှ

ဥြအဒမ္ခ
ဲ့ ွပခော်းဆက်ဆံပခင််းကု

မ္ူကု လက်ခံမ္ည်မ္ဟုတ်သလု ဤမ္ူဝါဒတွင် အြော်ပြထော်းသညဲ့် တုင်း်
ထက်အြော်ပြြါ

အပခခံမ္ ော်းထမ္ှ

မ္ည်သညဲ့် လုြ် တွက်မ္ဆု

အလ ောက်ထော်းသူမ္ ော်းကု ခွပခော်းဆက်ဆံပခင််းမ္ပြ ရန် Crown ၏မ္ူဝါဒလည််းပြစ်သည်။
ဤမ္ူဝါဒ၏

ရည်ရွယ်ခ က် တွက်၊

အနှောငဲ့ယ
် ှကပ် ခင််းကု

ထက်အြော်ပြြါ

အကကောင််းရင််းတစ်ခုခုအကကောငဲ့်

တစ်ဦ်းတစ်အယောက် ော်း ရန်လုပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် မ္ုန်း် တီ်းပခင််းကု ရှု တ်ခ သညဲ့် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ပြသအသော နှုတ်ပြငဲ့် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
ရုြ်ြုင်း် ဆုငရ
် ော

ပြ

•

မ္ူ ပြစ် သတ်မ္ှတ်အြော်ပြသည် -

ပခမ္််းအပခောက်ပခင််း၊ ရန်လုအသော သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် အစော်ကော်းအသော
ရည်ရွယ်ခ က် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် က ်းသက်အရောက်မ္ှုရှပခင််း

•

ြန်တီ်းပခင််း၏

လူတစ်ဦ်းတစ်အယောက်၏ လုြ်ငန််းစွမ္််းအဆောင်ရည်ကု က ်းအကကောင််းဆီအလ ော်စွော ဝင်အရောက်စွက်ြက်ပခင််း၏
ရည်ရွယ်ခ က် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် က ်းသက်အရောက်မ္ှု ရှပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

•

မ္ဟုတ်ြါက လူတစ်ဦ်းခ င််းစီ၏

ထုသအသော
ု ဲ့
အနှောငဲ့ယ
် ှက်မ္ှု၏ ဥြမ္ော
ကော

လုြ်ြတ်ဝန််းက င်ကု

ကွယ်အြ်းထော်းအသော

လုြ် ကုင်

ခွင်ဲ့ လမ္််းမ္ ော်းကု ဆု်းရွ ော်းစွော ထခုက်အစြါသည်။

ခ ွဲ့ မ္ှော- ခွပခော်းမ္ှုမ္ ော်း၊ ဆဆုမ္ှုမ္ ော်း သုမ္ဟု
ဲ့ တ်

လကခဏောရြ်မ္ ော်းနှငဲ့်

ဆက်စြ်အသော

ရန်လုသညဲ့်

ဆု်းပမ္င်ြံုစံမ္ ော်းကု
ပြ

မ္ူမ္ ော်းတွင်

သံု်းပြ ပခင််း၊

ပခမ္််းအပခောက်ပခင််း၊

တွန်း် ော်းအြ်းပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ြါဝင်အဆောင်ရွက်ပခင််း၊ ပြက်လံု်းမ္ ော်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် အနောက်အပြောင်မ္ှုမ္ ော်း၊ နံရံမ္ ော်း၊ သင်ြုန်း် ဘုတ်မ္ ော်း
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ကုမ္ပဏီဝုဏ် တွင်း်
ကော

ကွယ်အြ်းထော်းသညဲ့်

ပခော်းအနရောမ္ ော်းတွင် (သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် မ္ည်သညဲ့်မ္ီဒယ
ီ ောမ္ှ တစ်ဆငဲ့် လုြ်ငန််းခွငတ
် ွင် ြ ံွဲ့ နှအနသည်
ံ ဲ့
)
လကခဏောတစ်ခုအကကောငဲ့်

လူတစ်ဦ်း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

လူတစ်စု အြေါ်

ရန်လပု ခင််း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

မ္ုန်း် တီ်းပခင််းတက
ု ဲ့ ု အြော်ပြအသော ြါ်းစြ်၊ စောပြငဲ့် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ဂရြ်ြစ်ရုြ်ြံုမ္ ော်း။

အစ င့်ခစ မျ ီးနှင့် မှတတ
့် မ့်ီးမျ ီးတင့် တ

ီးမ တစ ကိိုငတ
့် ယ့်ရခဖရှငီး့် ရ ီးနှင့် အမှန့်တ

ီးဆိိုင့်

မူဝါဒ

Crown ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ အြောက်သည်မ္ ော်း၊ အြ်းသွင်း် သူမ္ ော်း၊ ပြ င်ဘက်မ္ ော်းနှငဲ့် ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းနှငဲ့်
မ္ မ္ တတဆက်ဆံရန်
ခွငထ
ဲ့် ူ်းခံ

ခ က်

ကက ်းစော်းသငဲ့သ
် ည်။

လက်မ္ ော်းကု

ပခော်းတရော်းမ္ တမ္ှုမ္ရှအသော
တရော်းမ္ တမ္ှုမ္ရှဘ
Crown

Crown

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း

လွသံု်းစော်းလုြ်ပခင််း၊
ကုငတ
် ွယ်အပြရှင်း် ပခင််း

ော်း

ခ က် လက်မ္ ော်း
အလဲ့ ထမ္ ော်းမ္ှတစ်ဆငဲ့်

ပခယ်လှယ်ပခင််း၊
လွမ္ှော်းစွောတင်ပြပခင််း

ြံု်းကွယ်ပခင််း၊
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

မ္ည်သူတစ်ဦ်းတစ်အယောက်ကုမ္

ခွငအ
ဲ့် ကောင််းယူပခင််းမ္ှ တော်းပမ္စ်ထော်းသည်။
ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည်

မ္ှော်းယွင်း် အသော၊

လွအနအသော

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ထင်မ္ှော်းအစအသော

မ္ှတ်တမ္််းမ္ ော်း၊

စီရင်ခံစောမ္ ော်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ထုတ်ပြန်ခ က်မ္ ော်းကု သလ က်ြန်တီ်းပခင််း၊ ထန််းသမ္််းပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် တင်ပြပခင််းမ္ပြ ရ။ Crown
၏ ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း

ော်းလံု်းတွင် Crown ကုယ်စော်း ပြ လုြ်အသော အကကပငောခ က် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ကုယ်စော်းပြ မ္ှုတုင်း် သည် မ္ှနက
် န်ပြီ်း
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မ္ှနက
် န်အကကောင််း

အသခ ောအစရန်

ကတသစစောပြ ရမ္ညဲ့်

ပြ လုြ်ထော်းအသော ဆက်သွယ်အရ်း
ော်းကု်း ော်းထော်းပြ နင
ု သ
် ညဲ့်

တောဝန်တစ်ခုရှသည်။

ော်းလံု်းနှင်ဲ့ သက်ဆုငအ
် သော်လ ည််း၊
မ္ည်သညဲ့်ထုတ်ပြန်ခ က်၊

စော

စု်းရအ

ဤမ္ူဝါဒသည်

Crown

၏ မ္ည်ပြငဲ့်

ဂ င်စီတစ်ခုခုမ္ှ ညွှနက် ကော်းသညဲ့် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

စောရွ က်စောတမ္််းနှငဲ့်

ြတ်သက်၍

ထူ်း အရ်းကကီ်းြါသည်။
မ္ှတ်တမ္််းမ္ ော်း၊

တင်ပြခ က်မ္ ော်း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ထုတ်ပြန်ခ က်မ္ ော်းတွင်

ဥြအဒခ ်းအြောက်မ္ှုမ္ ော်းနှငဲ့် မ္အလ ော်မ္ကန်ပြစ်ြံုတက
ု ဲ့ ု လွနစ
် ွောပြစ်အြေါ်အစနင
ု သ
် ညဲ့်
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

တောဝန်ရှအသော

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

အကကညောခ က်ထုတ်ပြန်သူမ္ ော်းသည်

စု်းရဆုငရ
် ော

ပြ

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

တု အယောင်ပြ လုြ်ပခင််းသည်
မ္ူတစ်မ္ ်းပြစ်သည်။ ပြညဲ့်စွက်သူမ္ ော်း
စည််းမ္ ဉ်းစည််းကမ္််းအ

ဆုြါမ္ှတ်တမ္််းမ္ ော်း သုမ္ဟု
် န်အကကောင််း အသခ ောအစရန်
ဲ့ တ် ထုတ်ပြန်ခ က်မ္ ော်းမ္ှနက

ဂရုပြ ရမ္ည်ပြစ်သည်။ ဤကစစနင
ှ ဲ့် ြတ်သက်၍ သစစောရှရန်၊ မ္ှန်း် ဆပခင််းထက် ထုသပြစ်
ု ဲ့ သညဲ့်
ပမ္ြုအကောင််းြါသည်။
စု်းရဆုငရ
် ော

စည််းမ္ ဉ်းစည််းကမ္််းအ

အြ်းမ္ညဲ့် စော်း ၎င််းတသည်
ု ဲ့
တက အသခ ောအစရန်

ရငရ ကီးအစ င့်ခခခင့်ီးဆိိုင့်
Crown

•
•
•
•
ဝန့်

မ္ှော်းကု ဝန်ခံပခင််းသည်

ဂ င်စီမ္ ော်းသု ဲ့ သတင််း ခ က် လက်
ခ က် လက်မ္ ော်းကု

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

အြေါ်

အပခခံ၍

စီရင်ခံစောမ္ ော်း

ပမ္စစ်အဆ်းသငဲ့သ
် ည်။

မူဝါဒ

Holdings,

၎င််း၏ဘဏ္ဍောအရ်းဌောန၏

•

ခါ

လော်းတူ Crown ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည် မ္ှန််းဆခ က်မ္ ော်း သုမ္ဟု
ဲ့ တ် ယူဆခ က်မ္ ော်း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ဂ င်စီမ္ ော်းသု ဲ့

Inc.

ြွွဲ့ဝင်မ္ ော်း

၏

မ္ှုအဆောင် ရောရှခ ြ်၊

ဘဏ္ဍောအရ်း ရောရှခ ြ်၊

ထန််းခ ြ်သူနင
ှ ဲ့်

ော်းလံု်းသည် ဘဏ္ဍောအရ်း စီရင်ခံပခင််းဆုငရ
် ော တောဝန်မ္ ော်း ရှရမ္ည် -

ကုယ်အရ်းကုယ်တောနှငဲ့် ြအရော်ြက်ရှငန
် ယ်ဆက်ဆံအရ်းမ္ ော်း ကကော်း မ္ှနတ
် ကယ် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ထင်ရှော်းအသော
က ်းစီ်းြွော်းဆုငရ
် ော ြဋြကခမ္ ော်းကု က ငဲ့ဝ
် တ်ဆုငရ
် ော ကုငတ
် ွယ်အပြရှင်း် ပခင််း
ြါ ဝင် ရု ်းသော်းပြီ်း
ြှ
က ငဲ့ဝ
် တ်ဆုငရ
် ော ပြ မ္ူမ္ ော်းကု ပမ္ငဲ့တ
် င်ရမ္ည်။
Crown နှငဲ့် တင်သွင်း် အသော US လံုပခံ အရ်းနှငအ
ဲ့် ငွအကက်းလလှယ်မ္ှုအကော်မ္ရှင် နှငဲ့် ပခော်းအသော မ္ ော်းသူငောှ
ဆက်သွယ်မ္ှုတွင် အြ်းြအသော
ု ဲ့
စီရင်ခံစောမ္ ော်းနှငဲ့် စောရွ က်စောတမ္််းမ္ ော်းတွင် ပြညဲ့်စံု၊ တရော်းမ္ တအသော၊
တက အသော၊ ခ န်နင
ှ တ
ု အ
် သော ထုတ်အြော်မ္ှုကု ပမ္ြှငဲ့တ
် င်ရမ္ည်။
ဲ့် စ်အပြ်းညီ နော်းလည်နင
တည်ဆဥြအဒမ္ ော်း၊ စည််းမ္ ဉ်းမ္ ော်းနှငဲ့် စည််းကမ္််းမ္ ော်းကု လုက်နောရမ္ည်။
ဤလုြ်ငန််းက ငဲ့ဝ
် တ်နင
ှ ဲ့် က ငဲ့ဝ
် တ်သကခောမ္ ော်း ခ ်းအြောက်မ္ှု မ္ှနသ
် မ္ ကု
အထွအထွ ကကံအြ်း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
ဤအနရောတွင် အြော်ပြထော်းအသော ဆက် သွယ်မ္ ော်းထံ အဆောလ င်စွော သတင််းြရမ္ည်
ု ဲ့
နင
ှ ဲ့်
ထက်အြော်ပြြါ လုက်နောမ္ှုမ္ ော်း

တွက် တောဝန်ခံရမ္ည်။

မ့်ီးမျ ီး၏ တ ဝန့်မျ ီး
မ္ှုအဆောင်စီမ္ံခနခ
် ဲ့ ွမ္ှုမ္ှ

ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း

ထ

နောရီနင
ှ ဲ့် ခ န်ြုင်း် ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း

ထ

Crown

ော်းလံု်းသည် ဤက ငဲ့်ထံု်းဥြအဒတွင် အြော်ပြထော်းသညဲ့် မ္ူဝါဒမ္ ော်းကု လုက်နောရန် လု ြ်ြါသည်။ ထု ဲ့ ပြင်

Crown ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

စက်ရု စ
ံ ီမ္ံခနခ
် ဲ့ ွမ္ှု

ော်းလံု်းသည် သက်ဆုငရ
် ောဥြအဒမ္ ော်း၊ စည််းကမ္််းမ္ ော်းနှငဲ့် စည််းမ္ ဉ်းမ္ ော်း

လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင်

က ငဲ့သ
် ံု်းသည်ပြစ်အစ

သတ်မ္ှတ်ဧရယော

တွင်း်

ော်းလံု်းကု မ္ည်သညဲ့်အဒသ
မ္ည်သုြင်
ဲ့ ပြစ်ြါအစ

ခ န်တုင်း် လုက်နောရမ္ည်။ ဤမ္ူဝါဒမ္ ော်းကု လုက်နောရန် ြ က်ကွက်ြါက စည််းကမ္််းအြောက်ြ က်ပခင််း ထ
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ြါ

ဝင်

အရ်းယူခံရနင
ု သ
် ည် ထ ပြစ်အစနင
ု သ
် ည်။
Crown ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းဦ်းသည် သူ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် သူမ္ြါဝင်ြတ်သက်အနသလော်း၊ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် သူြါဝင်ြတ်သက်အနသညဲ့်
အပခ

အနနှငဲ့် ြတ်သက်၍ အမ္်းခွန်း် မ္ ော်းရှြါက ကုမ္ပဏီမ္ူဝါဒနှငဲ့် မ္ကုက်ညီနင
ု ် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ပခော်း

အကကောင််းအကကောငဲ့်

အလ ော်ကန်သငဲ့ပ် မ္တ်မ္ှုမ္ရှြါက သူ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် သူမ္ ော်း အမ္်းခွန်း် ထုတ်သငဲ့ြ
် ါသည်။ ကကီ်းကကြ်အရ်းမ္်း၊ စက်ရု မ္
ံ န်အနဂ ော သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်
စည််းကမ္််းလုက်နောအရ်းရံု်းမ္ှ

အရ်းယူအဆောင်ရွက်ပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

လိိုက့်န မှုနင
ှ ့် အစ င့်ခခခင့်ီးဆိိုင့်

လိုပ့်

အပခ အနကု ဆက်လက်ခင
ွ ပဲ့် ြ ပခင််းမ္ပြ မ္ီ အပြရှင်း် ြါ။

ီးို လိုပ့်နည့်ီးမျ ီး

Crown ၏ စီ်းြွော်းအရ်းက ငဲ့ဝ
် တ်နင
ှ ဲ့် က ငဲ့ဝ
် တ်ဆုငရ
် ော မ္ူဝါဒမ္ ော်းနှငဲ့်

ကျွမ္််းတဝင်ရှပြီ်း ၎င််းတက
ု ဲ့ ု လုက်နောပြီ်း

မ္ူဝါဒမ္ ော်းကု ခ ်းအြောက်ပခင််းမ္ ော်းကု သတမ္ပြ မ္ပခင််းအကကောငဲ့် စီမ္ံခနခ
် ဲ့ ွအရ်းဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည် လက်မ္ှတ်အရ်းထု်းထော်းအသော
တည်ပြ ခ က်ကု

ခါ

သရှလောသူတုင်း် သည်

ော်းအလ ော်စွော

ဆုြါခ ်းအြောက်မ္ှုကု

လု ြ်မ္ည်ပြစ်ြါသည်။
၎င််း၏ကကီ်းကကြ်အရ်းမ္်း၊

ဤက ငဲ့ထ
် ံု်းဥြအဒခ ်းအြောက်မ္ှုတစ်ခုခုကု
စက်ရု ံမ္န်အနဂ ော

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

လုက်နောမ္ှုရု ်းံ သု ဲ့

ခ က်ခ င််းသတင််းြရမ္ည်
ု ဲ့
။
ခ ်းအြောက်မ္ှုတစ်ခု ော်း
ဆက်ဆံခံရမ္ည်ပြစ်ပြီ်း

စီရင်ခံတင်ပြအသော

သစစောရှရှပြ လုြ်ထော်းအသော

လက်တပြန်
ံု ဲ့ ပခင််းမ္ ်းမ္ှ ခံမ္ည်မ္ဟုတ်အြ။ ထုသု ဲ့

မ္ည်သညဲ့်ဝန်ထမ္််းမ္ဆု
စီရင်ခံစောမ္ ော်း

တွက်

ဂုဏ်သကခောရှရှ

ရု အသအလ်းစော်းမ္ှုပြငဲ့်

မ္ည်သညဲ့်စည််းကမ္််း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

စီရင်ခံစောပြ လုြ်ပခင််းအကကောငဲ့် မ္တရော်းပြ မ္ူခံရသည်ဟု ယံုကကည်အသော

မ္ည်သညဲ့်ဝန်ထမ္််းမ္ဆု ယင််းကု အကော်ြုရတ် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် တုင်း် အဒသကကီ်းလုကန
် ောအရ်းရံု်းမ္ ော်းသု ဲ့ တုငက် ကော်းသငဲ့ြ
် ါသည်။
အြောက်ြ က်က ျူ်းလွနအ
် ကကောင််း

စီရင်ခံတင်ပြမ္ှုအကကောငဲ့် လက်တပြန်
ံု ဲ့ ပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် မ္ည်သညဲ့်နည််းပြငဲ့်

အတွွဲ့ ရှြါက Crown ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည် စည််းကမ္််းမ္လုက်နောပခင််းအကကောငဲ့်
စည့်ီးကမ့်ီးလိိုက့်န ရ ီး အ

လုြ်မ္ှရြ်စပခင််း ထ

ပြစ်အြ်းသည်ကု

က ံ ်းဝင်မ္ည်ပြစ်သည်။

ရှိမျ ီး

Crown သည် အ ောက်အြော်ပြြါ စည််းကမ္််းလုက်နောအရ်း ရောရှမ္ ော်းကု ခန် ဲ့ ြ်ထော်းသည်။
အကော်ြုရတ်နင
ှ ဲ့်

•

အမ္ရကဌောနခွ
Adam Dickstein
စီနယ
ီ ော ဒုတယဥကက ဋ္ဌ၊

•

အထွအထွ

Michael Rowley
အထွအထွ ကကံအြ်း လက်အထောက်

ဥအရောြ ဌောနခွ

•

Jean-Francois Lelouch
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ကကံအြ်းနှငဲ့် အကော်ြုရတ် တွင်း် လက်အထောက်

ဥြအဒ

ရောရှခ ြ်

ောရှ-ြစြတ်ဌောနခွ

•

Ee Ping Han
ဥြအဒ ဒါရု က်တော

စည််းကမ္််းလုက်နောအရ်းရံု်းသည်
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်၊

ဤလက်စွစော

လုက်နောမ္ှုဆုငရ
် ော

ုြ်တွင်

ကဏ္ဍအြါင််းစံု တွက်

အရ်းဆွထော်းအသော လုြ်ထံု်းလုြ်နည််းမ္ ော်းကု

အြော်ပြထော်းသညဲ့်
တောဝန်ရှပြီ်း

မ္ူဝါဒမ္ ော်းကု

ဆုြါမ္ူဝါဒမ္ ော်းကု

ခ မ္ှတ်ရန်နင
ှ ဲ့်
အ ောင်ပမ္င်အစရန်

အကောင် ထည်အြော်ရန် တွက် တောဝန်ရှြါသည်။

ချိ ီးရဖ က့်မှုမျ ီးကိို တိင
ို ့် က ီးနည့်ီး
Crown ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း
ခ ်းအြောက်မ္ှုမ္ှနသ
် မ္ ကု

ော်းလံု်းသည် ဤလမ္််းညွှနခ
် က်တွင် အြော်ပြထော်းသညဲ့် မ္ူဝါဒမ္ ော်းနှငဲ့် လုြ်ထံု်းလုြ်နည််းမ္ ော်း

ခ က်ခ င််း စီရင်ခံရြါမ္ည်။

ဤမ္ူဝါဒမ္ ော်း

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

လုြ်ထံု်းလုြ်နည််းမ္ ော်းကု

သစစောရှရှ

စီရင်ခံတင်ပြအသော Crown ဝန်ထမ္််းတုင်း် သည် မ္ည်သညဲ့်ြံုစံပြငဲ့် ပြစ်ဒဏ်အြ်းပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ပြစ်ဒဏ်အြ်းပခင််းကု
ခံရမ္ည်မ္ဟုတ်ြါ။
မ္ူဝါဒ သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လုက်နောမ္ှုဆုငရ
် ော လုြ်ထံု်းလုြ်နည််းကု ခ ်းအြောက်အကကောင််း သရှသညဲ့် ဝန်ထမ္််းတုင်း် တွင် ၎င််း ော်း
စီရင်ခံရန် နည််းလမ္််းသံု်းသွယ်ရှသည်- (၁) ၎င််း၏ ကကီ်းကကြ်အရ်းမ္်း (၂) စက်ရု မ္
ံ န်အနဂ ော သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ညီမ္ အသော ဝန်ထမ္််း
သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် (၃) လုက်နောမ္ှုရု ်းံ သု တ
ဲ့ ုငက် ကော်းရန် နည််းလမ္််းသံု်းသွယ်ရှသည်။
ဝန်ထမ္််းတုင်း် သည်

ခ ်းအြောက်မ္ှုတစ်ခု ော်း

၎င််း၏ကကီ်းကကြ်အရ်းမ္်းထံ

ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းဦ်းသည် ယင််းခ ်းအြောက်မ္ှု ော်း ၎င််း၏ကကီ်းကကြ်အရ်းမ္်းထံ
ကကီ်းကကြ်အရ်းမ္်းသည်

ခ ်းအြောက်မ္ှုတွင်

ဦ်းစွောတင်ပြသငဲ့သ
် ည်။

စီရင်ခံရန် ခ ီတံုခ တံုပြစ်အနြါက (ဥြမ္ော၊

ကုယ်တုငက
် ုယ်က ြါဝင်အနြါက)

ဝန်ထမ္််းသည်

ဆုြါခ ်းအြောက်မ္ှု ော်း

စက်ရု မ္
ံ န်အနဂ ောထံ သုမ္ဟု
ု ြ
် ါသည်။ မ္ည်သြင်
ု ဲ့ ဆုအစကောမ္ူ
ဲ့ တ် စည််းကမ္််းထန််းသမ္််းအရ်းရံု်းသု ဲ့ တုင်ကကော်းနင
သစစောရှရှပြ လုြ်အသော ဝန်ထမ္််းသည်

စီရင်ခံစောပြ လုြ်ပခင််း တွက်

စီရင်ခံစောကု

ပြစ်အြ်းခံရပခင််း သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် လက်တပြန်
ံု ဲ့ ခံရပခင််း

မ္ပြ ရြါ။
Crown

စည််းကမ္််းလုက်နောအရ်းရံု်းသု ဲ့

သံသယပြစ်ြွယ်ခ ်းအြောက်မ္ှုတစ်ခု ော်း

တုငက် ကော်းရန် တွက်

ဝန်ထမ္််းတစ်ဦ်းသည် အ ောက်ြါစည််းကမ္််းလုက်နောအရ်း ရောရှမ္ ော်းထံ စောအရ်းနင
ု ် သမ္ဟု
ု ဲ့ တ် ြုန်း် အခေါ်ဆုနင
ု ြ
် ါသည်။

•

Adam Dickstein
Crown Holdings, Inc.
770 Township Line Road
Yardley, PA 19067
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800-523-3644 Ext. 5576 adam.dickstein@crowncork.com

•

Michael Rowley
Crown Holdings, Inc.
770 Township Line Road
Yardley, PA 19067
800-523-3644 Ext. 3756 mike.rowley@crowncork.com

•

Jean-Francois Lelouch
Crown ထုြ်ြု်းမ္ှု ဥအရောြဌောနခွဝန်အဆောင်မ္ှုမ္ ောSAS
7 rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
ပြင်သစ်
+33 (1) 49 18 42 15
jean-francois.lelouch@eur.crowncork.com

• Ee Ping Han
CROWN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
1 HarbourFront Place #03-01
HarbourFront, Tower One
Singapore 098633
+65 6423 9798
ee-ping.han@crowncork.com.sg
ထု ဲ့ ပြင် စောရင််းကုင၊် ဌောနတွင်း် ထန််းခ ြ်မ္ှုမ္ ော်း သုမ္ဟု
ဲ့ တ် စောရင််းစစ်ကစစရြ်မ္ ော်းနှငဲ့် ြတ်သက်သညဲ့် တုငက် ကော်းစောမ္ ော်းကု
ထက်အြော်ပြြါလြ်စော

သမ္ဟု
ု ဲ့ တ်

ြုန်း် နံြါတ်မ္ ော်းတွင်

Crown

စည််းကမ္််းလုက်နောအရ်းရံု်း

သလည်
ု ဲ့
်း

အကကောင််းကကော်းသငဲ့ြ
် ါသည်။
မ္ည်သညဲ့်တုငက် ကော်းစောမ္ဆု လ ွဲ့ ဝှက်၊
ကယ်၍ သင်သည်

မ္ည်မ္သြံုစံ

အမ္ရကတွင်

အပခခံပြငဲ့် တင်ပြနင
ု ြ
် ါသည်။

အပခစုက်အနြါက လွတ်လြ်အသော ပြင်ြကုမ္ပဏီတစ်ခုပြစ်သညဲ့် Lighthouse

ဝန်အဆောင်မ္ှုမ္ ော်းမ္ှ စီမ္ံခနခ
် ဲ့ ွသညဲ့် Crown's စီ်းြွော်းအရ်းက ငဲ့ဝ
် တ်ြုန်း် လုင်း် ("CBE လုင်း် ") မ္ှတဆငဲ့် ခ ်းအြောက်မ္ှုမ္ ော်းကု
စီရင်ခံနင
ု ြ
် ါသည်။ တည်ဆဥြအဒနှငဲ့် ညီ CBE လုင်း် မ္ှတစ်ဆငဲ့် ပြ လုြ်အသော
မ္ည်မ္သ ပြစ်

ဆက်လက်တည်ရှအနမ္ည်ပြစ်ြါသည်။

CBE

စီရင်ခံစောမ္ ော်းသည် အတောင််းဆုခ က် ရ

လုင်း် ကုဝင်အရောက်ရန်

www.lighthouse-

services.com/crowncork တွငက် ကညဲ့်ြါ။
(CBE လုင်း် ကု 2022

အစောြုင်း် တွင် Crown ၏

ောရှြစြတ်နင
ှ ဲ့် ဥအရောြဌောနခွတည်အနရောမ္ ော်းတွင် ရနင
ု မ္
် ည်ဟု
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အမ္ ော်လငဲ့ထ
် ော်းြါသည်။)
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