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လ႔အြခင္◌ ့ေအရးဆ◌ိငာ မဝါဒ (Human Rights Policy)

လ႔အြခင္◌ ့ေအရးဆ◌ိငာ မဝါဒ (HUMAN RIGHTS POLICY)
လ႔အြခင့◌္ေအရးမ်ားကိ ေ◌လးစားမႈ

Brambles ၏ က်င္◌ ့ဝတည္◌းမ်ဥ္◌း (Code of Conduct) တင္ ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့အညီ

လ႔အြခင္◌ ့ေအရးမ်ားက◌ိ ေ◌လးစားလ◌ိကာ◌ျခင္◌းမွာ Brambles ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ၎၏ အစစပ္ ကမၸဏီမ်ားအ တက္ သာမက
ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔ လ

တ္ေ◌ဆာ ငက္ေ◌သာ လ႔အသ◌ိင္◌းအဝ◌ိင္◌းမ်ားအ တက္ အဓိကေက်သာ အခ်က္ ◌ျဖစည္။

Brambles ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔၏ အစစပ မၸဏီမ်ားေအ ျဖင္◌ ့ မိမိတ◌ိ႔ႏ◌ွင္◌ ့ ပတက မ်ားအား ဂဏက
ိ ၡာ ရွ ိြစာ

◌ႏ◌ွင္◌ ့ ေ◌လးစားသမႈ◌ျဖင္◌ ့ ဆကံရန္၊ ေ◌ဒသခံ တ◌ိင္◌းရင္◌းသား သ◌ိ႔မဟတ္ ကာ ကယ္ေ◌စာင္◌ ့ေ◌ရွ ာက္ ေ◌ပးရမည္◌ ့
အျခား လနည္◌းစမ်ားထဲမွ လမ်ား အပါအဝင္ ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔၏ ◌ႏ◌◌ိင ံ တင္◌းရွ ိ ◌ျပ

လထထဲမွ လပန္◌း စပ

လပ ◌ိင မ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့အတ လပန္◌း ေ◌ဆာ ငကာ တင္ ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔ေအ ျဖင္◌ ့ ၎တ◌ိ႔အား နားြစင္◌ ့ထားရန္၊ ၎ထံမွ
သင ေ◌လ့လာရန္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ၎တ◌ိ႔၏ အျမင်ားက◌ိလည္◌း ေအလးထားရန္ သာမက ၎တ◌ိ႔ႏ◌ွင္◌ ့ သက ◌ိင္ေ◌သာ
ယဥ္ေ◌က်းမႈ ထံ◌◌းတမ္◌းစဥာမ်ား၊ ေအြမအႏ◌ွစ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ◌ိ◌းရာအစဥလာ အြခင္◌ ့ေအရးမ်ားက◌ိလည္◌း
ေ◌လးစားလ◌ိကာရန္ ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔ ဆံ◌◌း◌ျဖတားပါသည္။

Brambles ၏ လ႔အြခင္◌ ့ေအရးဆ◌ိငာ မဝါဒသည္ က်င္◌ ့ဝတည္◌းမ်ဥ္◌းက◌ိ ေအ◌ျခခံကာ ခ်မွတား◌ျခင္◌း ◌ျဖစပီး
အဆ◌ိပါ က်င္◌ ့ဝတည္◌းမ်ဥ္◌းသည္ အျပည္◌ျပ

◌ိငာ လ႔အြခင္◌ ့ေအရး ေ◌ၾကညာစာတမ္◌း (the Universal

Declaration of Human Rights) ၊ ◌ႏ◌◌ိငတ
ံ ကာ အလပမား အ ဖဲ႕အစည္◌း (International Labor Organization) မွ
ထတ္◌ျပန္ေ◌သာ လပန္◌းြခင္ ေအ◌ျခခံမမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အြခင္◌ ့ေအရးမ်ားဆ◌ိငာ ေ◌ၾကညာစာတမ္◌း (Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work) ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ကလသမဂၢ ကးသန္◌းေ◌ရာင္◌းဝယ္ေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့

လ႔အြခင္◌ ့ေအရးဆ◌ိငာ လမ္◌း◌ၫ◌ႊန္ ေအ◌ျခခံမမ်ား (the United Nations Guiding Principles on Business and

Human Rights) အ တင္◌း ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပထားေ◌သာ ◌ႏ◌◌ိငတ
ံ ကာ လ႔အြခင္◌ ့ေအရးဆ◌ိငာ

ေအ◌ျခခံမမ်ားေအပၚ ေအ◌ျခခံထား◌ျခင္◌း ◌ျဖစည္။ အဆ◌ိပါ ေအ◌ျခခံမမ်ားက◌ိ လ◌ိကာေ◌စာင္◌ ့ထိန္◌းေ◌ၾကာင္◌း

လက္ေ◌ တ႕ျပသည္◌ ့ေအ ျဖင္◌ ့ Brambles သည္ ကလသမဂၢ တစမၻာလံ◌◌းဆ◌ိငာ တရားဝေငဘာတညီခ်က္ (the
United National Globral Compact) (“UNGC”) တင္ လကတ္ေ◌ရးထ◌ိ◌းခဲသ
့ ည္ သာမက လ႔အြခင္◌ ့ေအရး၊

အလပမားေ◌ရးရာ၊ ပတ္ဝန္◌းက်င္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အက်င္◌ ့ပ်ကႈ တ◌ိက်က္ေ◌ရး စသည္◌ ့ အခန္◌းက႑မ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတက္ေ◌သာ

UNGC ၏ ေအ◌ျခခံမ ဆယ်က ◌ိ ဆကက္ ေ◌ထာကံအားေ◌ပးလ်ကိသည္။

ဤ လ႔အြခင္◌ ့ေအရးဆ◌ိငာ မဝါဒသည္ Brambles ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ၎၏ အစစပ္ ကမၸဏီ (Group Companies) တစ ခ်င္◌းစီမွ

ဒါ ◌ိကာမ်ား၊ အရာရွ ိမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အလပမားမ်ား အားလံ◌◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့သက ◌ိင ည္။ အဆ◌ိပါ ကမၸဏီဝ မ္◌းမ်ားေအ ျဖင္◌ ့

ဤ မဝါဒ ◌ႏ◌ွင္◌ ့အညီ Brambles က◌ိယား မိမိတ◌ိ႔၏ လပန္◌းတာဝ ာ် းက◌ိ လ◌ိကာ ေ◌ဆာ ငကန္ ေ◌မွ်ာ◌္လင္◌ ့ပါသည္။

Brambles ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ၎၏ အစစပ မၸဏီမ်ားေအ ျဖင္◌ ့ ဤ မဝါဒ၏ ေအ◌ျခခံမမ်ားက◌ိ လ◌ိကာေ◌စာင္◌ ့ထိန္◌းေ◌သာ

သ◌ိ႔မဟတ္ မိမတ
ိ ◌ိ႔၏ လပန္◌းမ်ားအ တင္◌း တညီေ◌သာ မဝါဒမ်ားက◌ိ ထတ္◌ျပ င
် ္◌ ့သံ◌◌းေ◌သာ လပန္◌းရွ ငာ် း၊

ကန္ေ◌ပး သင္◌းသမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အျခားေ◌သာ ◌ျပငအ ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌ ့ လ ကဲ ေ◌ဆာ ငကန္ ဝ က
ံ တိ◌ျပဳထားပါသည္။
မတ ကဲ◌ျပားမႈက◌ိ တ ◌ိ◌းထား◌ျခင္◌း
ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔ ◌ႏ◌ွင္◌ ့အတ လပ ◌ိင္ေ◌သာ လပဂၢိလ်
ဳ ား၏ မတ ကဲ◌ျပားမႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ၎တ◌ိ႔၏ အက်း◌ျပဳ
ဳ ိ

စာမျက် ာ 7 ခမ 2
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ြစမ္◌းေ◌ဆာငႈတ◌ိ႔က◌ိ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ တ ◌ိ◌းထားပါသည္။ အြခင္◌ ့ေအရး တန္◌းတညီမွ် ရရွ ိေ◌ေစရးက◌ိ
ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔ေအ ျဖင္◌ ့ စဥက ပတ္ ႀကိးပမ္
ဳ ◌းေ◌ဆာ ငက်ကိၿပီး ေအႏ◌ွ◌ာင္◌ ့အယွက္ေ◌ပးေ◌သာ သ◌ိ႔မဟတ္

ခဲ◌ျခားဆကံေ◌သာ အျပဳအမမ်ားက◌ိ လံ◌◌းဝ သည္◌းခံမည္ မဟတါ။ လမ်းစ၊
ဳ ိ အသားေအရာင္၊ လိင္၊ ◌ႏ◌◌ိငသ
ံ ား

သ◌ိ႔မဟတ္ မရင္◌း လမ်း၊ဳ လ႔အဆင္
ိ
◌ ့အတန္◌း၊ က◌ိ◌း ကယည္◌ ့ဘာသာ၊ အသက ယ္၊ မသ မ္◌း◌ျဖစႈ၊

အိမ္ေ◌ထာင္ေ◌ရး ေအ◌ျခေအန၊ လိင ◌ိင္◌းဆ◌ိငာ တင္ စိတက ႈ သ◌ိ႔မဟတ္ အဖ◌ိအမ ခဲ◌ျခားမႈ၊ ◌ႏ◌◌ိငေ
ံ ◌ရး

ထင္◌ျမင်က္ သ◌ိ႔မဟတ္ သက ◌ိငာ ဥေပဒျဖင္◌ ့ ကာ ကယားေ◌သာ အျခား အဆင္◌ ့အတန္◌း တစံ◌တစ ေအပၚ
ေအ◌ျခခံကာ ခဲ◌ျခားဆကံ◌ျခင္◌း သ◌ိ႔မဟတ္ ေအႏ◌ွ◌ာင္◌ ့အယွက္ေ◌ပး◌ျခင္◌း စသ

လပန္◌းြခင်ားက◌ိ အၿမဲေတစ ထိန္◌းသိမ္◌းရန္ ႀကိးပမ္
ဳ ◌းလ်က္ေ◌နပါသည္။

◌ိ႔မွ ကင္◌းရွ င္◌းေ◌သာ

Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ ◌ႏ◌◌ိငတ
ံ ◌ိင္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ယဥ္ေ◌က်းမႈတ◌ိင္◌း တင္ အမ်ားက လကံေ◌ းခ်ယကသည္◌ ့
လက္ေ◌ းစင္ အလပင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ရ ပ

ခဲ◌ျခားဆကံ◌ျခင္◌း မရွ ိဘဲ ၎တ◌ိ႔၏ အရ

န္ ရ

န္◌းပါသည္။ ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔သည္ အလပမားမ်ားအား

ခ်င္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ လပန္◌း ကၽမ္◌းက်ငႈေအပၚ ေအ◌ျခခံကာ

ထးြခၽန္ေ◌သာ အလပမားမ်ားက◌ိ ေ◌◌ျေမတာင္ေ◌◌ျမႇ◌ာက္ေ◌ပး◌ျခင္◌း၊ စစည္◌း◌ျခင္◌း၊ အလပ္ ငွားရမ္◌း◌ျခင္◌း၊

တာဝန္ ေ◌ပးအပ္◌ျခင္◌း၊ ေ◌လ့က်င္◌ ့သငကားေ◌ပး◌ျခင္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အေခၾကးေ◌ေြငပး◌ျခင္◌းတ◌ိ႔က◌ိ

လပ္ေ◌ဆာငါသည္။

ပဂၢိလ္
ဳ ေ◌ရး လကၡဏာမ်ား သ◌ိ႔မဟတ္ ရာထးဂဏမ
ိ ◌ိ႔က◌ိ အဓိက မထားဘဲ ေမလးစားေ◌သာ သ◌ိ႔မဟတ္ ေမလ်ာ◌္ကန္ေ◌သာ
အျပဳအမ၊ မတရား ဆကံမႈ သ◌ိ႔မဟတ္ လပန္◌းြခင တင္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ လပန္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ဆက ပည္◌ ့ လပန္◌းြခင္ ◌ျပင
ေအ◌ျခေအနတစ တင္ လကံ◌႔ျပန္◌ျခင္◌း စသ

◌ိ႔က◌ိ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ သည္◌းခံမည္ မဟတါ။ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့

လ◌ိကာေ◌စာင္◌ ့ထိန္◌းေ◌သာ အဆ◌ိပါ စံတ ◌ိ◌းမ်ားက◌ိ ၎၏ မတ ကဲ◌ျပားမႈ မဝါဒ (Diversity Policy) အ တင္◌း

ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါသည္။

အတင္◌းအဓမၼ ခ◌ိင္◌းေ◌စျခင္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ လက

း◌ျခင္◌း

က်င္◌ ့ဝတည္◌းမ်ဥ္◌းထဲ တင္ သတတားသည္◌ႏ◌ွင္◌ ့အညီ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ ၎၏ က◌ိယ ◌ိင္ လပန္◌းမ်ားအ တင္◌း သာမက

၎၏ ကန္ေ◌ပး သင္◌းသ လပန္◌းမ်ားအ တင္◌း ခ်ပ္ဳ ေ◌◌ႏ◌ွ◌ာင္ ခ◌ိင္◌းေ◌စျခင္◌း၊ ေ◌◌ႂ ကးၿမီးေ◌က်သည္◌ ့ အခ် ိထိ

ခ◌ိင္◌းေ◌စျခင္◌း၊ စာခ်ပ္ဳ ◌ျဖင္◌ ့ ေ◌◌ႏ◌ွ◌ာ ငဲ႕ ခ◌ိင္◌းေ◌စျခင္◌း၊ စစက ◌ိငာ လပားေ◌ပး၊ ေ◌က်း ကၽ ြဖယ္ ခ◌ိင္◌းေ◌စျခင္◌း
◌ႏ◌ွင္◌ ့ အျခား လက
တား◌ျမစားသည္။

းမႈ ပံ◌စံ အမ်းမ်ဳ းိ ဳ စသျဖင္
ိ
◌ ့ အဓမၼ လပားမ်ားက◌ိ အသံ◌◌း◌ျပဳသည္◌ ့ ပံ◌စံ အားလံ◌◌းက◌ိ

ံ တင္◌း သ◌ိ႔မဟတ္ ◌ျပ
အလပက◌ိင္ ရွ ာေ◌ြဖရန္ ◌ႏ◌◌ိငအ

သ◌ိ႔ ေ◌◌ျပာင္◌းေ◌ရႊ႕ သားလာၾေကသာ

ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင္◌းအလပမားမ်ားမွာ အကာအ ကယ္ ကင္◌းမဲ့ေ◌သာ လစမ်ားထဲမွ တစ ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း Brambles ေအ ျဖင္◌ ့

အသိအမွတ္◌ျပဳပါသည္။ အဆ◌ိပါ အလပမား အတန္◌းစားက◌ိ ကာ ကယ္ေ◌စာင္◌ ့ေ◌ရွ ာက တက္ Brambles ၏

ေ◌ဆာ ငက်က်ားမွာ - (1) ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင္◌းအလပမားမ်ားေအ ျဖင္◌ ့ ◌ႏ◌◌ိငေ
ံ ◌ဒသအ တင္◌းရွ ိ အျခား အလပမားမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့
တန္◌းတညီတ ခံစားပ◌ိ ငင္◌ ့မ်ား ရရွ ိေ◌စျခင္◌း၊ (2) ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင္◌းအလပမားမ်ား၏ အလပ္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့သက ◌ိင္ေ◌သာ

ေ◌ကာ◌္မရွ င ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အျခား အေခြင တစံ◌တစာက◌ိ ေ◌ းေ◌◌ျပာင္◌းအလပမားမ်ား မဟတဲ ကမၸဏီမွ ေ◌ပးေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း၊
◌ႏ◌ွင္◌ ့ (3) မ

မည္ဝါ ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အလပ တက္ သင္◌ ့ေ◌တာ◌္မႈ ရွ ိမရွ ိ အၾကမ္◌းဖ်င္◌း အတည္◌ျပဳစိစစန္

လ◌ိအပည္◌ ့အခါ မွ လဲ၍ ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင္◌းအလပမားမ်ားေအ ျဖင္◌ ့ ၎တ◌ိ႔၏ ေအထာကထား စာ ကာတမ္◌းမ်ားက◌ိ

တင္◌ျပရန္ မလ◌ိအပ္◌ျခင္◌း စသ

◌ိ႔ ◌ျဖစည္။

ေကလးအလပမား အသံ◌◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌း
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Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ ၎၏ က◌ိယ ◌ိင္ သာမက ကန္ေ◌ပး သင္◌းသမ်ား၏ လပန္◌းမ်ားအ တင္◌း ေကလး အလပမားမ်ား
အသံ◌◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌းက◌ိ သည္◌းခံမည္ မဟတါ။
အ လန္ င ယယ္ေ◌သာ အသက

ယင္ စတင္ ဝင္ေ◌ရာက ပ ◌ိင ည္◌ ့ အလပ အားလံ◌◌း မွာ အႏ◌ၲရာယ္◌ႏ◌◌ိင္ေ◌ၾကာင္◌း၊

အျမတ တံရႏ◌◌ိင္ေ◌ၾကာင္◌း သ◌ိ႔မဟတ္ ပ်ကီးေ◌ေစၾကာင္◌း ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔ ယဆပါသည္။ ထ◌ိေ႔ၾကာင္◌ ့

ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔ေအ ျဖင္◌ ့ ေကလးမ်ားက◌ိ အလပ္ ခန႔ပ္◌ျခင္◌း မျပဳသည္◌ ့ အျပင္ အသက္ 15 ◌ႏ◌ွစ္ေ◌အာက္ ◌ျဖစ္ေ◌စ၊

မျဖေစန တက္ေ◌ရာကင ရမည္◌ ့ အတန္◌းပညာက◌ိ တက္ေ◌ရာကမည္◌ ့ အသက ယ္ေ◌အာက္ ရွ ိသ ◌ျဖစ္ေ◌စ၊ သ◌ိ႔မဟတ္
အလပ္ စတင္ ဝင္ေ◌ရာက္◌ႏ◌◌ိင္ေ◌သာ ◌ႏ◌◌ိငအ
ံ တင္◌းမွ အနိမ္◌ ့ဆံ◌◌း အသက ယ္ သတတ်က္ေ◌အာက္ ရွ ိေ◌သာ

ေကလးမ်ားက◌ိ ◌ျဖစ္ေ◌စ အလပန႔္ေ◌သာ ကန္ေ◌ပး သင္◌းသမ်ား သ◌ိ႔မဟတ္ တတိယပါတီဝင္ လပဂၢိလ္
ဳ အ ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား

◌ႏ◌ွင္◌ ့အတ လ ကဲ◌ျခင္◌း မျပဳပါ။ ထ◌ိ႔အျပင္ အသက္ 18 ◌ႏ◌ွစ္ မျပည္◌ ့ေ◌သးေ◌သာ ေကလးမ်ားက◌ိ ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔

အလပန႔ည္ မဟတကဲသ
့ ◌ိ႔ ယင္◌းကဲသ
့ ◌ိ႔ အသက ပည္◌ ့ေ◌သးေ◌သာ ေကလးမ်ားက◌ိ အလပန႔ည္◌ ့ ကန္ေ◌ပး သင္◌းသမ်ား

သ◌ိ႔မဟတ္ အျခားေ◌သာ ◌ျပငအ ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားက◌ိလည္◌း ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔ေအ ျဖင္◌ ့ သည္◌းခံမည္ မဟတါ။ Brambles

သည္ ေကလးလပားကိ အသံး◌ျပဳသည့◌္ အႏ◌ၱရာယိေ◌သာ အလပ်ားအား ေကလး၏ က်န္◌းမာေ◌ရး၊ ေ◌ဘးကင္◌းမႈ သ◌ိ႔မဟတ္
ကိယ်င◌
ိ ေ◌စႏ◌ိ◌င
့ ္တရားမ်ားကိ ထိခိက္ေ◌စႏ◌ိ◌ငည္ သိ႔မဟတ္ ၎တိ႔၏ပညာေ◌ရးကိ ထိခက္

ပါဝင္ေ◌သာ◌္လည္◌း ကန႔တား◌ျခင္◌းမရွ ိေ◌သာ ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါအရာမ်ား ပါဝငါသည္

စဥ္◌းစားၿပီး ထိအလပ်ား တင္

ြစမ္◌းအား◌ျဖင့◌္ေ◌မာင္◌း◌ႏ◌ွင္ေ◌သာ စကစၥည္◌း သိ႔မဟတ္ ပစၥည္◌းကိရိယာကိ
အသံး◌ျပဳရ ိ အပ္ေ◌သာအလပ္၊




အႏ◌ၱရာယိေ◌သာ အျမင့◌္ေ◌နရာမ်ား သိ႔မဟတ္ ေ◌ဘာငန႔ားေ◌သာေ◌နရာမ်ား တင ေပသာ အလပ္၊

ေကလးမ်ားအား ၎တိ႔၏က်န္◌းမာေ◌ရးကိ ထိခိက်ကီးေ◌စသည့◌္ အႏ◌ၱရာယိေ◌သာအရာမ်ား၊ ပစၥည္◌းမ်ား
သိ႔မဟတ္ လပန္◌းစဥ်ား သိ႔မဟတ္ အပခ် ိာ် း၊ ဆညံမႈအဆင့◌္မ်ား သိ႔မဟတ္ တ ါမႈမ်ား◌ျဖင့◌္

ထိေ◌ တေ႔ေစသာ အလပ္၊ သိ႔မဟတ္


အခ် ိကာ◌ျမင့◌္ြစာ လေပသာ အလပ္ သိ႔မဟတ္ ညဘ ကင္ လေပသာ အလပ္ သိ႔မဟတ္ ေကလးကိ

အက်းေအၾကာင္
ိ ဳ
◌းဆီေ◌လ်ာ◌္◌ျခင္◌းမရွ ိဘဲ အလ ပင္ ေ◌ဘာငန႔တတားေ◌သာအလပဲသိ့ ေ႔သာ အထးသျဖင့◌္
ခကဲသည့◌္ေအ◌ျခေအနမ်ားေ◌အာကိ အလပ္။

ေ◌ဒသခံတ◌ိင္◌းရင္◌းသား လမ်းမ်ဳ ာိ း
ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔၏ လပန္◌းေ◌ၾကာင္◌ ့ ထိခ◌ိကစာေ◌သာ ေ◌ဒသခံတ◌ိင္◌းရင္◌းသားမ်ား၏ အြခင္◌ ့ေအရးမ်ားက◌ိ

ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔ ေ◌လးစားပါသည္။

အလပ်န္ိ ၊ လပားခ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ခံစားြခင္◌ ့မ်ား
လံ◌ေ◌လာက်ေတသာ လေ◌နမႈဘဝ ရရွ ိေ◌ရးအ တက္ လပားခမ်ားမွာ မရွ ိမျဖစ္ လ◌ိအပ္ေ◌ၾကာင္◌းက◌ိ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့
နားလေ

ဘာေ◌ပါကါသည္။ ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔သည္ လပားခ၊ အလပ်န္ိ ၊ အခ် ိ ◌ိ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ခံစားြခင္◌ ့မ်ား စသ

◌ႏ◌ွင္◌ ့သက ◌ိင္ေ◌သာ ဥေပဒ အားလံ◌◌းက◌ိ အျပည္◌ ့အဝ လ◌ိကာကာ လပန္◌း လ

◌ိ႔

တ္ေ◌ဆာ ငက်ကိသည္။ ထိ႔အျပင္၊

Brambles သည္ သကိ င္ေ◌သာလပ၊ အလပာရီမ်ား၊ အခ် ိ ႏ◌ွင◌
့ ္ အက်းခံိ စဳ ားြခင့◌္မ်ားဆိငာ ဥေပဒမ်ားကိ ေ◌လးစားလိကာၿပီး
ြပင့◌္လင္◌း◌ျမငာမႈကိ ေ◌သခ်ာေ◌စရန္၊ အားနည္◌းခ်ကစံ တစာကိ ခဲ◌ျခားသတတႈအား

◌ျပင င ပ္ေ◌ဆာငန္◌ႏ◌ွင◌
့ ္ စဥက ပတိ းတကႈကိ တန္◌းအားေ◌ပးရန္ ေသဘာတညီေ◌သာ ေ◌ပး သင္◌းသမ်ားႏ◌ွင◌
့ ္
အျခားေ◌သာအ ဖဲ႔အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင◌
့ ္အတ လပန္◌းလပ္ေ◌ဆာငန္ ရ

ယားပါသည္။

ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌◌ျခံ◌ၿ
ဳ ပီး ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ လပန္◌းြခင္
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ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌◌ျခံ◌ေ
ဳ ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ လပန္◌းြခင ◌ိငာ ဥေပဒမ်ား၊ စည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့
◌ႏ◌◌ိငံ တင္◌း ◌ျပ႒ာ က
် ်ားက◌ိ လ◌ိကာက်င္◌ ့သံ◌◌းၿပီး မိမိတ◌ိ႔၏ အလပမားမ်ား အားလံ◌◌းအ တက္

ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌◌ျခံ◌ၿ
ဳ ပီး ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ လပန္◌းြခင ◌ိ ဖ းီ ေ◌ပးရန္ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ ႀကိးပမ္
ဳ ◌းလ်ကိသည္။

ဤ ေအၾကာင္◌းအရာ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတကပီး ပ◌ိမ◌ိ သိရွိလ◌ိပါက Brambles ၏ ေ◌ဘးအႏ◌ၲရာယ္ လံ◌◌းဝ ကင္◌းရွ င္◌းေ◌ရး

စာတမ္◌း (Zero Harm Charter) ◌ႏ◌ွင္◌ ့ က်င္◌ ့ဝတည္◌းကမ္◌း တင္ ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပထားေ◌သာ က်န္◌းမာေ◌ရး
◌ႏ◌ွင္◌ ့ ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌◌ျခံ◌ေ
ဳ ◌ရး မဝါဒ (the Health and Safety Policy) စသ

◌ိ႔က◌ိ သာမက ေ◌ဒသ တင္◌း

လပန္◌း ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌◌ျခံ◌ေ
ဳ ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ က်န္◌းမာေ◌ရး မဝါဒမ်ားက◌ိ ေ◌က်းဇး◌ျပဳ၍ ၾကည္◌ ့ပါ။
ထ◌ိ႔အျပင္ အၾကမ္◌းဖကႈ၊ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာကႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ကမၸဏီအ တင္◌း သ◌ိ႔မဟတ္ ◌ျပငမွ

အႏ◌ၲရာယ်ားေ◌ၾကာင္◌ ့ မလံ◌◌ျခံ◌မ
ဳ ႈ သ◌ိ႔မဟတ္ ေအႏ◌ွ◌ာင္◌ ့အယွက္ ◌ျဖစ္ေ◌စမႈ ကင္◌းရွ င္◌းေ◌သာ လပန္◌းြခင ◌ိ

ဆကက္ ထိန္◌းသိမ္◌းရန္ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ ေ◌ဆာ ငက်ကိပါသည္။ အလပမားမ်ားအ တက္ လံ◌◌ျခံ◌ေ
ဳ ◌ရး
အကာအ ကယ်ားက◌ိ လ◌ိအပ်ေကလ်ာက္ ေ◌ပးအပားၿပီး အလပမား၏ အ တင္◌းေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ဂဏက
ိ ၡာက◌ိ
ေ◌စာင္◌ ့ထိန္◌းကာ ယင္◌း အကာအ ကယ်ားက◌ိ ထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ပး သားမည္ ◌ျဖစည္။

လတ ပာ သင္◌း ဖဲ႕ပ◌ိ ငင္◌ ့ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အလပမားသမဂၢႏ◌ွင္◌ ့အလပင ႔ိအၾကား ေ◌ ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းညိႇႏႈ◌ိင္◌း◌ျခင္◌း
က်င္◌ ့ဝတည္◌းကမ္◌း တင္ ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌ႏ◌ွင္◌ ့အညီ အလပမားမ်ားေအ ျဖင္◌ ့ လကံ◌႔ျပ ရ
ံ မႈ၊

ဒဏတံရမႈ၊ ၿခိမ◌
္ းေ◌◌ျခာကံရမႈ သ◌ိ႔မဟတ္ ေအႏ◌ွ◌ာင္◌ ့အယွက္ေ◌ပးခံရမႈ စသ

◌ိ႔က◌ိ ေ◌ၾကာကံြ◌႕ရန္ မလ◌ိဘဲ

အလပမားသမဂၢ ဖဲ႕စည္◌းရန္၊ အလပမားသမဂၢထဲ ဝငန္ သ◌ိ႔မဟတ္ မဝငန္ စသျဖင္◌ ့ ၎တ◌ိ႔၏

ေ◌ းခ်ယံ◌◌း◌ျဖတ ◌ိ ငင္◌ ့က◌ိ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ ေ◌လးစားပါသည္။ အလပမားမ်ားေအ ျဖင္◌ ့ တရားဝင္

အသိအမွတ္◌ျပဳေ◌သာ အလပမားသမဂၢ၏ က◌ိယားလွယ်ားအျဖစ္ က◌ိယား◌ျပဳခံရပါက ကၽႏ◌္◌ပ ◌ိ႔ေအ ျဖင္◌ ့ ၎တ◌ိ႔
လတ ပာ ေ◌ းခ်ယင္ေ◌◌ျမႇ◌ာကားေ◌သာ အလပမား က◌ိယားလွယ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အျပဳေသဘာေ◌ဆာင္ေ◌သာ

ေ◌ ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈမ်ားက◌ိ ◌ျပဳလပန္ အဆင္◌ ့သင္◌ ့ ရွ ိပါသည္။ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ အဆ◌ိပါ အလပမား က◌ိယားလွယ်ားႏ◌ွင္◌ ့
ညိႇႏႈ◌ိင္◌းေ◌ ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းရာ တင္ ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ ေသဘာထား◌ျဖင္◌ ့ ညိႇႏႈ◌ိင္◌းေ◌ ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းရန္ ဆႏၵရွ ိပါသည္။
ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ အသိကဝန္◌းမ်ား
ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔လပိ င္ေ◌ဆာင္ြ႐က္ေ◌ေနသာ အသိကဝန္◌းမ်ားရွ ိ လထ၏ လ႔အြခင့◌္ေအရးမ်ားကိ

ေ◌လးစားၿပီး ရင္◌း◌ျမစိ ခ်င◌
့ ္ခ် ိသံး◌ျပဳမႈအ တက္ တာဝ

ရမည္◌ျဖစ

ိ အသိအမွတ္◌ျပဳပါသည္။ ထိေ႔ၾကာင့◌္

ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ လ႔အသိကဝန္◌း၏ ကာလရွ ည္ အက်းေ◌က်
ိ ဳ
းဇးအ တက္ အဓိေကထာကိ ငင္ ◌ျပ

ဒဏံႏ◌ိ◌ငႈႏ◌ွင◌
့ ္ ◌ျပ

သံး◌ျပဳမႈ၊

ိ းြပားလာမႈတိ႔ျဖင့◌္ သဘာဝအ တက္ အျပဳေသဘာေ◌ဆာင္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရးကိဖ းီ ရန္

ကညီေ◌ပးႏ◌ိ◌ငည့◌္ေ◌နရာ တင္ ◌ျပ

ိ းြပားႏ◌ိ◌င္ေ◌သာ ပံပ
့ ိးမႈ ကင္◌းဆကိ ဖ းီ ◌ျခင္◌း၏ ေ◌ရွ ေ႕ဆာငမ္◌း◌ျပ

◌ျဖစ္ေ◌န ခင္◌း◌ျဖစါသည္။ Brambles သည္ ၎တိ႔၏ ေ◌ဒသ တင္◌းအသိကဝန္◌းမ်ား တင္ ကဲ◌ျပားမႈကိ◌ျပဳလပန္
ကၽႏ◌္◌ပိ ႔ဝ မ္◌းမ်ား၏ အားထတကိးပမ္
ဳ ◌းမႈမ်ားကိ တက္◌ ႂ ကြစာ တိ ကန္◌းအားေ◌ပးပါသည္။

ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ ပံ့ပိးမႈ ကင္◌းဆက္၊ ေ◌ဆာင္ြ႐က်ကဆင့◌္◌ႏ◌ွင◌
့ ္ ◌ျပ ည္ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌အာင ပ္ေ◌ဆာင်က္
ေ◌ဆာင္ြ႐က်ကဆင့◌္၊ သင့◌္ေ◌လ်ာ◌္ေ◌သာ စာခ်ပ္ဳ ၌ပါသည့◌္ ◌ျပဌာန္◌းခ်က်ားႏ◌ွင◌
့ ္ ဤ လ႔အြခင့◌္ေအရးဆိငာ မဝါဒ တင္
သတတားသည့◌္ ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းခ်က်ားႏ◌ွင◌
ံ တိ◌ျပဳခ်က်ားႏ◌ွင◌
့ ္ဝ က
့ ္အညီ◌ျဖစ္ေ◌သာ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏

ေ◌ပး သင္◌းသမဝါဒတိ႔မွတစင့◌္၊ အျခားသမ်ားၾကား တင္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ ေ◌ပး သင္◌းသမ်ားႏ◌ွင◌
့ ္

အျခားေ◌သာ ◌ျပငအ ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားအား ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ လ႔အြခင့◌္ေအရးဆိငာ ဝ က
ံ တိ◌ျပဳခ်က်ားကိ
သတိ◌ျပဳမိေ◌စရန္ လပ္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးၿပီး ၎တိ႔၏ ေ◌လးစားလိကာမႈကိ ေ◌မွ်ာ◌္မွန◌
္ းထားပါသည္။
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လ႔အြခင္◌ ့ေအရးဆ◌ိငာ မဝါဒ (Human Rights Policy)

ေ◌ပး သင္◌းသမ်ားႏ◌ွင◌
့ ္ အျခားေ◌သာ ◌ျပငအ ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားကိ ဤမဝါဒႏ◌ွင◌
့ ္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏

ေ◌ပး သင္◌းသမဝါဒ တင္ သတတားေ◌သာ လိအပ်က်ားကိ အသိအမွတ္◌ျပဳရန္◌ႏ◌ွင◌
ံ တိ◌ျပဳခက
် ်ားကိ
့ ္ ထိဝ က
ေ◌လးစားကာ အတည္◌ျပဳထန
ိ ္◌းသိမ္◌းေ◌သာ အလားတ ေ◌ဆာင္ြ႐က်က်ားကိ ဖဲ႕စည္◌းလပ္ေ◌ဆာငန္

ေ◌တာင္◌းဆိထားပါသည္။ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ ေ◌ပး သင္◌းသမ်ား သိ႔မဟတ္ အျခားေ◌သာ

◌ျပငအ ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား၏ လပ္ေ◌ဆာင်က်ားေ◌ၾကာင့◌္ ◌ျဖ စားေ◌သာ ေ◌ကာင္◌းက်းမျပဳ
ိ ဳ သည့◌္
လ႔အြခင့◌္ေအရးဆိငာ သက္ေ◌ရာကႈမ်ားကိ သိသလ
ိ က
် ္◌ျဖင့◌္ ြခင့◌္◌ျပဳထား◌ျခင္◌း သိ႔မဟတ္

တိ ကန္◌းအားေ◌ပး◌ျခင္◌းမ်း ိ ◌ျပဳ
ဳ လပိမ့◌္မ

ဟတါ။ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ေ◌ကာင္◌းက်းမျပဳ
ိ ဳ သည့◌္ သက္ေ◌ရာကႈကိ

သတိ◌ျပဳမိပါက၊ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ေ◌◌ျဖရွ င္◌းခ်က ပ္◌ျခင္◌း၊ ေ◌ကာင္◌းက်းမျပဳ
ိ ဳ သည့◌္ သက္ေ◌ရာကႈကိ တားဆီးရန္
သိ႔မဟတ္ ေ◌လ်ာပ
ိ ကါဝငိမ့◌္မည္◌ျဖစာ၊
့ ါးေ◌စရန္ ရွ ာေ◌ြဖလပ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းတိ႔ တင္ တစိတစိ င္◌း ခ်တ

လိအပ္ေ◌သာေအ◌ျခေအနမ်ား (ဥပမာ၊ သက္ေ◌ရာကႈ၏ ေသဘာသဘာဝ သိ႔မဟတ္ ေ◌ပး သင္◌းသ၏

ကၽႏ◌္◌ပိ ႔ႏ◌ွင◌
့ ္အတ အလပ ပိ မႈမရွ ိ◌ျခင္◌း) တင္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ဆကံေ◌ရးကိ ပယ်ကစါလိမ့◌္မည္။

ဤမဝါဒ ေ◌အာင္◌ျမငႈအ တက္ တာဝန္ဝတၱရား
Brambles ၏ ဘတ ဖဲ႕သည္ ဤမဝါဒအ တက္ အလံးစံတာဝ ပ
ိ ါသည္။ ေ◌လးစားလိကာေ◌ရး အရာရွ ိခပည္
် ဳ
ဤမဝါဒအ တက္
လ

တ္ေ◌ဆာင္ြ႐ကႈဆိငာ ေ◌န႔အလိက္ တာဝ မ
ိ ႈ ရွ ိထားၿပီး ဝ မ္◌းမ်ားသည္ သငန္◌းကိ ပံမွန္ သင့◌္ေ◌လ်ာ◌္ြစာ

ရရွ ိေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခ်ာေ◌စသင့◌္ပါသည္။

ေ◌လးစားလိကာေ◌ရး အရာရွ ိခပည္
် ဳ ဘတ ဖဲ႕ႏ◌ွင◌
့ ္ပးေ◌ပါင္◌းကာ အနည္◌းဆံး တစ္◌ႏ◌ွစ်င စကိမ္ ဥေပေဒရးရာႏ◌ွင◌
့ ္

လ

တ္ေ◌ဆာင္ြ႐ကႈဆိငာ ရႈေ◌ထာင့◌္ေမွန၍ ဤမဝါဒကိ ◌ျပ

ံ းသပါလိမ့◌္မည္။ ဤမဝါဒသည္ ဝ မ္◌းတစ္ဦးဦး၏ စာခ်ပ္ဳ ၏

ပါတီတစ ကိ ဖဲ႕စည္◌းေ◌ပး◌ျခင္◌း၊ သိ႔မဟတ္ တစည္◌းအား◌ျဖင့◌္ ဖ းီ ေ◌ပး◌ျခင္◌းမ်း ိ မရွ
ဳ ိဘ၊ဲ ၎ကိ အခ်န္ိ◌ႏ◌ွင◌
့ ္အမွ်

ြမမ္◌းမံ◌ျပငင္◌ႏ◌ိ◌ငါသည္။ ဤမဝါဒႏ◌ွင◌
့ ္စပ် ဥ္◌း၍ မွတ်က္◌ျပဳေ◌◌ျပာၾကားကာ ၎ကိ တိးတက္ေ◌အာင ပ္ေ◌ဆာင္◌ႏ◌ိ◌ငည့◌္
် ဳ
နည္◌းလမ္◌းမ်ားကိ အႀကံ◌ျပဳေ◌ပးရန္ ဝ မ္◌းမ်ားကိဖိတ္ေ◌ခၚထားပါသည္။ ေ◌လးစားလိကာေ◌ရး အရာရွ ိခပံ
မွတ်က္◌ျပဳမႈမ်ား သိ႔မဟတ္ အႀကံ◌ျပဳခ်က်ားကိ ေ◌◌ျပာ◌ျပသင့◌္ပါသည္။

Brambles ၏ အသိေ◌ပးေအၾကာင္◌းၾကားေ◌ရး မဝါဒ (Speak Up Policy) အရ စ◌ိ◌းရိမ ပ ႈမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ မမွ

ႈမ်ားက◌ိ

တ◌ိငကား◌ျခင္◌း

Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ အလပမားမ်ား အားလံ◌◌း ◌ိ◌းသား ြပင္◌ ့လင္◌းြစာ အတ လပ ◌ိင္ ဆကံႏ◌◌ိင္ေ◌သာ လပန္◌းြခင်ားက◌ိ

ဖ းီ ေ◌ပးၿပီး ၎တ◌ိ႔ အၾကားရွ ိ ◌ိ◌းသားြပင္◌ ့လင္◌းမႈက◌ိ ေ◌လးစား တ ◌ိ◌းထားပါသည္။ ဤ လ႔အြခင္◌ ့ေအရးဆ◌ိငာ

မဝါဒ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတကပီး သင္ ေ◌မး◌ျမန္◌းလ◌ိပါက သ◌ိ႔မဟတ္ ဤ မဝါဒက◌ိ ခ်းေ◌ဖာက
ဳ ိ
ည္◌ ့ အလားအလာ တစ က◌ိ သင္

သတိ◌ျပဳမိသျဖင္◌ ့ တ◌ိငကားလ◌ိပါက သင္၏ မန္ေ◌နဂ်ာ၊ ေ◌ဒသဆ◌ိငာ အလပမား အရင္◌းအျမစ္ က◌ိယားလွယ္ (Human

Resources Representative) သ◌ိ႔မဟတ္ ဥေပဒဆ◌ိငာ သ◌ိ႔မဟတ္ အလပမႈေ◌ဆာင္ အ ဖဲ႕မ်ား (the Legal or Executive
Teams) ထဲမွ အ ဖဲ႕ဝင္ တစံ◌တစ္ဦးႏ◌ွင္◌ ့ ေ◌က်းဇး◌ျပဳ၍ ေ◌◌ျပာဆ◌ိပါ။ ေ◌ဒသဆ◌ိငာ ဥေပဒအရ ြခင္◌ ့◌ျပဳထားပါက ဤ
မဝါဒက◌ိ ေ◌ဖာက်က္ေ◌ၾကာင္◌း သံသယရွ ိသည္◌ ့အခါ အငာနကာမ်က္◌ႏ◌ွ◌ာ www.brambles.ethicspoint.com ထဲ

ဝင္ေ◌ရာကပီး Brambles ြဖင့◌္ေဟ◌ျပာဆိပါ ေ◌ဟာ့တိ င္◌း (Speak Up Hotline) မွတစင္◌ ့ တ◌ိငကားႏ◌◌ိငါသည္ သ◌ိ႔မဟတ္

သင္၏ အလ ပ ငင္ ကပားေ◌သာ ြဖင့◌္ေဟ◌ျပာဆိပါ (Speak Up) ဟေ◌သာ ပ◌ိစတာမ်ားေ◌ပၚ တင္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌ ့
မွ န္ေ◌သာ တယီဖန္◌းနံပါတ ◌ိ႔ ေ◌ခၚဆ◌ိၿပီး တ◌ိငကားႏ◌◌ိငါသည္။

Brambles ၏ အသိေ◌ပးေအၾကာင္◌းၾကားေ◌ရး မဝါဒ ◌ႏ◌ွင္◌ ့အညီ ဤ လ႔အြခင္◌ ့ေအရးဆ◌ိငာ မဝါဒ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတကပီး

စ◌ိ◌းရိမ ပ ႈမ်ားက◌ိ တင္◌ျပ တ◌ိငကားသည္◌ ့ အလပမားမ်ားအား လက◌
ံ ႔ျပန္◌ျခင္◌း သ◌ိ႔မဟတ္ ဒဏတ္

ေအရးယ◌ျခင္◌းတ◌ိ႔က◌ိ ေ◌ဆာ ငကည္ မဟတါ။ အလပမားမ်ား၏ စ◌ိ◌းရိမ ပ ႈမ်ားက◌ိ စံ◌စမ္◌းစစ္ေ◌ဆးရန္၊ ေ◌◌ျဖရွ င္◌းရန္
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လ႔အြခင္◌ ့ေအရးဆ◌ိငာ မဝါဒ (Human Rights Policy)

◌ႏ◌ွင္◌ ့ တံ◌႔ျပ န္ သာမက ခ်းေ◌ဖာကႈ
ဳ ိ
တစံ◌တစ ရွ ိခပ
ဲ့ ါက အမွား◌ျပငင္ တည္◌ ့မတ္ေ◌ပးေ◌သာ ေအရးယေ◌ဆာ ငကႈတ◌ိ႔က◌ိ
Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ လပ္ေ◌ဆာ ငားမည္ ◌ျဖစည္။
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