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လ႔အြခင္◌ေ့အရးဆ◌ငိာ မဝါဒ (HUMAN RIGHTS POLICY) 

 
လ႔အြခင◌့္ေအရးမ်ားက ိေ◌လးစားမႈ 
 
 

 
 
 
Brambles ၏ က်င္◌ဝ့တည္◌းမ်ဥ္◌း (Code of Conduct) တင္ ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္ ◌ႏ◌င္ွ◌အ့ညီ 
လ႔အြခင္◌ေ့အရးမ်ားက◌ ိေ◌လးစားလ◌ကိာ◌ျခင္◌းမွာ Brambles ◌ႏ◌င္ွ◌ ့၎၏ အစစပ္ ကမၸဏမီ်ားအတက္ သာမက 
ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိ လ တ္ေ◌ဆာ ငက္ေ◌သာ လ႔အသ◌င္ိ◌းအဝ◌င္ိ◌းမ်ားအတက္ အဓိကေက်သာ အခ်က္ ◌ျဖစည္။  
Brambles ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိ၏ အစစပ မၸဏမီ်ားေအ ျဖင္◌ ့မိမိတ◌႔ိႏ◌င္ွ◌ ့ပတက မ်ားအား ဂဏကိၡာ ရိွြစာ 
◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌လးစားသမႈ◌ျဖင္◌ ့ဆကံရန္၊ ေ◌ဒသခံ တ◌င္ိ◌းရင္◌းသား သ◌႔ိမဟတ္ ကာကယ္ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ ေ◌ပးရမည္◌ ့
အျခား လနည္◌းစမ်ားထဲမွ လမ်ား အပါအဝင္ ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိ၏ ◌ႏ◌◌ငိံတင္◌းရွိ ◌ျပ လထထမွဲ လပန္◌း စပ  
လပ ◌ငိ မ်ား ◌ႏ◌င္ွ◌အ့တ လပန္◌း ေ◌ဆာ ငကာတင္ ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိေအ ျဖင္◌ ့၎တ◌႔ိအား နားြစင္◌ထ့ားရန္၊ ၎ထမွံ 
သင ေ◌လလ့ာရန္ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့၎တ◌႔ိ၏ အျမငာ်းက◌လိည္◌း ေအလးထားရန္ သာမက ၎တ◌႔ိႏ◌င္ွ◌ ့သက◌င္ိေ◌သာ 
ယဥ္ေ◌က်းမႈ ထ◌ံ◌းတမ္◌းစဥာမာ်း၊ ေအြမအႏ◌စွ်ား ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ ◌◌ိးရာအစဥလာ အြခင္◌ေ့အရးမ်ားက◌လိည္◌း 
ေ◌လးစားလ◌ကိာရန္ ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိ ဆံ◌◌း◌ျဖတားပါသည္။   
 
Brambles ၏ လ႔အြခင္◌ေ့အရးဆ◌ငိာ မဝါဒသည္ က်င္◌ဝ့တည္◌းမ်ဥ္◌းက◌ ိေအ◌ျခခံကာ ခ်မွတား◌ျခင္◌း ◌ျဖစပီး 
အဆ◌ပိါ က်င္◌ဝ့တည္◌းမ်ဥ္◌းသည္ အျပည္◌ျပ ◌ငိာ လ႔အြခင္◌ေ့အရး ေ◌ၾကညာစာတမ္◌း (the Universal 
Declaration of Human Rights) ၊ ◌ႏ◌◌ငိတံကာ အလပမား အ ဖဲ႕အစည္◌း (International Labor Organization) မွ 
ထတ္◌ျပန္ေ◌သာ လပန္◌းြခင္ ေအ◌ျခခံမမ်ား ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အြခင္◌ေ့အရးမ်ားဆ◌ငိာ ေ◌ၾကညာစာတမ္◌း (Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ကလသမဂၢ ကးသန္◌းေ◌ရာင္◌းဝယ္ေ◌ရး ◌ႏ◌င္ွ◌ ့
လ႔အြခင္◌ေ့အရးဆ◌ငိာ လမ္◌း◌ၫ◌ႊန္ ေအ◌ျခခံမမ်ား (the United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights) အတင္◌း ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပထားေ◌သာ ◌ႏ◌◌ငိတံကာ လ႔အြခင္◌ေ့အရးဆ◌ငိာ 
ေအ◌ျခခံမမ်ားေအပၚ ေအ◌ျခခံထား◌ျခင္◌း ◌ျဖစည္။  အဆ◌ပိါ ေအ◌ျခခံမမ်ားက◌ ိလ◌ကိာေ◌စာင္◌ထ့န္ိ◌းေ◌ၾကာင္◌း 
လက္ေ◌တ႕ျပသည္◌ေ့အ ျဖင္◌ ့Brambles သည္ ကလသမဂၢ တစမၻာလံ◌◌းဆ◌ငိာ တရားဝေငဘာတညခီ်က္ (the 
United National Globral Compact) (“UNGC”) တင္ လကတ္ေ◌ရးထ◌◌ိးခဲသ့ည္ သာမက လ႔အြခင္◌ေ့အရး၊ 
အလပမားေ◌ရးရာ၊ ပတ္ဝန္◌းကင္် ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အက်င္◌ပ့်ကႈ တ◌ကိ်က္ေ◌ရး စသည္◌ ့အခန္◌းက႑မ်ား ◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တက္ေ◌သာ 
UNGC ၏ ေအ◌ျခခံမ ဆယ်က◌ ိဆကက္ ေ◌ထာကံအားေ◌ပးလ်ကိသည္။ 
 
ဤ လ႔အြခင္◌ေ့အရးဆ◌ငိာ မဝါဒသည္ Brambles ◌ႏ◌င္ွ◌ ့၎၏ အစစပ္ ကမၸဏ ီ(Group Companies) တစခ်င္◌းစီမွ 
ဒါ ◌ကိာမ်ား၊ အရာရိွမ်ား ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အလပမားမ်ား အားလံ◌◌း ◌ႏ◌င္ွ◌သ့က◌ငိည္။ အဆ◌ပိါ ကမၸဏဝီ မ္◌းမ်ားေအ ျဖင္◌ ့
ဤ မဝါဒ ◌ႏ◌င္ွ◌အ့ည ီBrambles က◌ယိား မိမိတ◌႔ိ၏ လပန္◌းတာဝ ာ်းက◌ ိလ◌ကိာ ေ◌ဆာ ငကန္ ေ◌မွ်ာ◌္လင္◌ပ့ါသည္။ 
Brambles ◌ႏ◌င္ွ◌ ့၎၏ အစစပ မၸဏမ်ီားေအ ျဖင္◌ ့ဤ မဝါဒ၏ ေအ◌ျခခံမမ်ားက◌ ိလ◌ကိာေ◌စာင္◌ထ့န္ိ◌းေ◌သာ 
သ◌႔ိမဟတ္ မိမတိ◌႔ိ၏ လပန္◌းမ်ားအတင္◌း တညေီ◌သာ မဝါဒမ်ားက◌ ိထတ္◌ျပ င္်◌သ့◌ံ◌းေ◌သာ လပန္◌းရွငာ်း၊ 
ကန္ေ◌ပးသင္◌းသမ်ား ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အျခားေ◌သာ ◌ျပငအ ဖဲ႕အစည္◌းမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့လကဲ ေ◌ဆာ ငကန္ ဝ ကံတိ◌ျပဳထားပါသည္။   
 
မတက◌ဲျပားမႈက◌ ိတ ◌◌ိးထား◌ျခင္◌း 
 
ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိ ◌ႏ◌င္ွ◌အ့တ လပ ◌င္ိေ◌သာ လပဂၢိလဳ်ား၏ မတကဲ◌ျပားမႈ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့၎တ◌႔ိ၏ အက် ဳ ိး◌ျပဳ 
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ြစမ္◌းေ◌ဆာငႈတ◌႔ိက◌ ိBrambles ေအ ျဖင္◌ ့တ ◌◌ိးထားပါသည္။  အြခင္◌ေ့အရး တန္◌းတညမ်ွီ ရရွိေ◌ေစရးက◌ ိ
ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိေအ ျဖင္◌ ့စဥကပတ္ ႀကိ ဳးပမ္◌းေ◌ဆာ ငက်ကိၿပီး ေအႏ◌◌ွာင္◌အ့ယွက္ေ◌ပးေ◌သာ သ◌႔ိမဟတ္ 
ခဲ◌ျခားဆကံေ◌သာ အျပဳအမမ်ားက◌ ိလံ◌◌းဝ သည္◌းခံမည္ မဟတါ။  လမ် ဳ ိးစ၊ အသားေအရာင္၊ လိင္၊ ◌ႏ◌◌ငိသံား 
သ◌႔ိမဟတ္ မရင္◌း လမ် ဳ ိး၊ လ႔အဆင္◌အ့တန္◌း၊ က◌◌ိးကယည္◌ဘ့ာသာ၊ အသက ယ္၊ မသ မ◌္း◌ျဖစႈ၊ 
အမိ္ေ◌ထာင္ေ◌ရး ေအ◌ျခေအန၊ လိင ◌င္ိ◌းဆ◌ငိာတင္ စိတက ႈ သ◌႔ိမဟတ္ အဖ◌အိမ ခဲ◌ျခားမႈ၊ ◌ႏ◌◌ငိေံ◌ရး 
ထင္◌ျမငက္် သ◌႔ိမဟတ္ သက◌ငိာ ဥေပဒျဖင္◌ ့ကာကယားေ◌သာ အျခား အဆင္◌အ့တန္◌း တစံ◌တစ ေအပၚ 
ေအ◌ျခခံကာ ခဲ◌ျခားဆကံ◌ျခင္◌း သ◌႔ိမဟတ္ ေအႏ◌◌ွာင္◌အ့ယွက္ေ◌ပး◌ျခင္◌း စသ ◌႔ိမွ ကင္◌းရွင္◌းေ◌သာ 
လပန္◌းြခငာ်းက◌ ိအၿမဲေတစ ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းရန္ ႀကိ ဳးပမ္◌းလ်က္ေ◌နပါသည္။ 

   
Brambles ေအ ျဖင္◌ ့◌ႏ◌◌ငိတံ◌င္ိ◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ယဥ္ေ◌က်းမႈတ◌င္ိ◌းတင္ အမ်ားက လကံေ◌ းခ်ယကသည္◌ ့
လက္ေ◌ းစင္ အလပင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ န္ ရ န္◌းပါသည္။  ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိသည္ အလပမားမ်ားအား 
ခဲ◌ျခားဆကံ◌ျခင္◌း မရိွဘ ဲ၎တ◌႔ိ၏ အရ ခ်င္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့လပန္◌း ကၽမ္◌းက်ငႈေအပၚ ေအ◌ျခခံကာ 
ထးြခၽန္ေ◌သာ အလပမားမ်ားက◌ ိေ◌◌ျေမတာင္ေ◌◌ျမႇ◌ာက္ေ◌ပး◌ျခင္◌း၊ စစည္◌း◌ျခင္◌း၊ အလပ္ ငာွးရမ္◌း◌ျခင္◌း၊ 
တာဝန္ ေ◌ပးအပ္◌ျခင္◌း၊ ေ◌လက့်င္◌သ့ငကားေ◌ပး◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အေခၾကးေ◌ေြငပး◌ျခင္◌းတ◌႔ိက◌ ိ
လပ္ေ◌ဆာငါသည္။  
 
ပဂၢိလဳ္ေ◌ရး လကၡဏာမ်ား သ◌႔ိမဟတ္ ရာထးဂဏမိ ◌႔ိက◌ ိအဓိက မထားဘ ဲေမလးစားေ◌သာ သ◌႔ိမဟတ္ ေမလ်ာ◌္ကန္ေ◌သာ 
အျပဳအမ၊ မတရား ဆကံမႈ သ◌႔ိမဟတ္ လပန္◌းြခင တင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့လပန္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ဆ့ကပည္◌ ့လပန္◌းြခင္ ◌ျပင 
ေအ◌ျခေအနတစ တင္ လကံ◌႔ျပန္◌ျခင္◌း စသ ◌႔ိက◌ ိBrambles ေအ ျဖင္◌ ့သည္◌းခံမည္ မဟတါ။  Brambles ေအ ျဖင္◌ ့
လ◌ကိာေ◌စာင္◌ထ့န္ိ◌းေ◌သာ အဆ◌ပိါ စံတ ◌◌ိးမ်ားက◌ ိ၎၏ မတ ကဲ◌ျပားမႈ မဝါဒ (Diversity Policy) အတင္◌း 
ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါသည္။ 
 
 
အတင္◌းအဓမၼ ခ◌ငိ္◌းေ◌စျခင္◌း ◌ႏ◌ငွ္◌ ့လက း◌ျခင္◌း 
 
က်င္◌ဝ့တည္◌းမ်ဥ္◌းထဲတင္ သတတားသည္◌ႏ◌င္ွ◌အ့ညီ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့၎၏ က◌ယိ ◌င္ိ လပန္◌းမ်ားအတင္◌း သာမက 
၎၏ ကန္ေ◌ပးသင္◌းသ လပန္◌းမ်ားအတင္◌း ခ်ပ္ဳေ◌◌ႏ◌◌ွာင္ ခ◌င္ိ◌းေ◌စျခင္◌း၊ ေ◌◌ႂကးၿမီးေ◌က်သည္◌ ့အခ် ိထ ိ
ခ◌င္ိ◌းေ◌စျခင္◌း၊ စာခ်ပ္ဳ◌ျဖင္◌ ့ေ◌◌ႏ◌◌ွာ င႕ဲ ခ◌င္ိ◌းေ◌စျခင္◌း၊ စစက◌ငိာ လပားေ◌ပး၊ ေ◌က်းကၽ ြဖယ္ ခ◌င္ိ◌းေ◌စျခင္◌း 
◌ႏ◌င္ွ◌ ့အျခား လက းမႈ ပံ◌စံ အမ် ဳ ိးမ် ဳ ိး စသျဖင္◌ ့အဓမၼ လပားမ်ားက◌ ိအသ◌ံ◌း◌ျပဳသည္◌ ့ပံ◌စံ အားလံ◌◌းက◌ ိ
တား◌ျမစားသည။္   
 
အလပက◌င္ိ ရွာေ◌ြဖရန ္◌ႏ◌◌ငိအံတင္◌း သ◌႔ိမဟတ္ ◌ျပ သ◌႔ိ ေ◌◌ျပာင္◌းေ◌ရႊ႕သားလာၾေကသာ 
ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင္◌းအလပမားမ်ားမွာ အကာအကယ္ ကင္◌းမဲ့ေ◌သာ လစမ်ားထမွဲ တစ  ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း Brambles ေအ ျဖင္◌ ့
အသအိမွတ္◌ျပဳပါသည္။  အဆ◌ပိါ အလပမား အတန္◌းစားက◌ ိကာကယ္ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက တက္ Brambles ၏ 
ေ◌ဆာ ငက်က်ားမွာ -  (1) ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင္◌းအလပမားမ်ားေအ ျဖင◌္ ့◌ႏ◌◌ငိေံ◌ဒသအတင္◌းရိွ အျခား အလပမားမ်ား ◌ႏ◌င္ွ◌ ့
တန္◌းတညတီ ခံစားပ◌ိ ငင္◌မ့်ား ရရိွေ◌စျခင္◌း၊ (2) ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင္◌းအလပမားမ်ား၏ အလပ္ ◌ႏ◌င္ွ◌သ့က ◌င္ိေ◌သာ 
ေ◌ကာ◌္မရွင ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အျခား အေခြင တစံ◌တစာက◌ ိေ◌ းေ◌◌ျပာင္◌းအလပမားမ်ား မဟတဲ ကမၸဏမီွ ေ◌ပးေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း၊ 
◌ႏ◌င္ွ◌ ့(3) မ မည္ဝါ ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အလပ တက္ သင္◌ေ့◌တာ◌္မႈ ရိွမရွိ အၾကမ္◌းဖ်င္◌း အတည္◌ျပဳစိစစန္ 
လ◌အိပည္◌အ့ခါ မွ လဲ၍ ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင္◌းအလပမားမ်ားေအ ျဖင◌္ ့၎တ◌႔ိ၏ ေအထာကထား စာ ကာတမ္◌းမ်ားက◌ ိ
တင္◌ျပရန္ မလ◌အိပ္◌ျခင္◌း စသ ◌႔ိ ◌ျဖစည္။   
 
ေကလးအလပမား အသ◌ံ◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌း 
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Brambles ေအ ျဖင္◌ ့၎၏ က◌ယိ ◌င္ိ သာမက ကန္ေ◌ပးသင္◌းသမ်ား၏ လပန္◌းမ်ားအတင္◌း ေကလး အလပမားမ်ား 
အသ◌ံ◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌းက◌ ိသည္◌းခံမည္ မဟတါ။   
 
အလန္ ငယယ္ေ◌သာ အသက ယင္ စတင္ ဝင္ေ◌ရာက ပ ◌ငိည္◌ ့အလပ အားလ◌ံ◌း မွာ အႏ◌ရၲာယ္◌ႏ◌◌င္ိေ◌ၾကာင္◌း၊ 
အျမတ တံရႏ◌◌င္ိေ◌ၾကာင္◌း သ◌႔ိမဟတ္ ပ်ကီးေ◌ေစၾကာင္◌း ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိ ယဆပါသည။္  ထ◌ေိ႔ၾကာင္◌ ့
ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိေအ ျဖင္◌ ့ေကလးမ်ားက◌ ိအလပ္ ခန႔ပ္◌ျခင္◌း မျပဳသည္◌ ့အျပင္ အသက္ 15 ◌ႏ◌စ္ွေ◌အာက္ ◌ျဖစ္ေ◌စ၊ 
မျဖေစန တက္ေ◌ရာကင ရမည္◌ ့အတန္◌းပညာက◌ ိတက္ေ◌ရာကမည္◌ ့အသက ယ္ေ◌အာက္ ရိွသ ◌ျဖစ္ေ◌စ၊ သ◌႔ိမဟတ္ 
အလပ္ စတင္ ဝင္ေ◌ရာက္◌ႏ◌◌င္ိေ◌သာ ◌ႏ◌◌ငိအံတင္◌းမွ အနမ္ိ◌ဆံ့◌◌း အသက ယ္ သတတ်က္ေ◌အာက္ ရိွေ◌သာ 
ေကလးမ်ားက◌ ိ◌ျဖစ္ေ◌စ အလပန႔္ေ◌သာ ကန္ေ◌ပးသင္◌းသမ်ား သ◌႔ိမဟတ္ တတိယပါတီဝင္ လပဂၢိလ္ဳ အ ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား 
◌ႏ◌င္ွ◌အ့တ လကဲ◌ျခင္◌း မျပဳပါ။  ထ◌႔ိအျပင္ အသက္ 18 ◌ႏ◌စ္ွ မျပည္◌ေ့◌သးေ◌သာ ေကလးမ်ားက◌ ိကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိ 
အလပန႔ည္ မဟတကဲသ့◌႔ိ ယင္◌းကဲသ့◌႔ိ အသကပည္◌ေ့◌သးေ◌သာ ေကလးမ်ားက◌ ိအလပန႔ည္◌ ့ကန္ေ◌ပးသင္◌းသမ်ား 
သ◌႔ိမဟတ္ အျခားေ◌သာ ◌ျပငအ ဖဲ႕အစည္◌းမာ်းက◌လိည္◌း ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိေအ ျဖင္◌ ့သည္◌းခံမည္ မဟတါ။  Brambles 
သည္ ေကလးလပားကိ အသးံ◌ျပဳသည◌့္ အႏ◌ရၱာယိေ◌သာ အလပ်ားအား ေကလး၏ က်န္◌းမာေ◌ရး၊ ေ◌ဘးကင္◌းမႈ သ◌႔ိမဟတ္ 
ကိယ်င◌့္တရားမ်ားကိ ထခိိက္ေ◌စႏ◌◌ိငည္ သ႔ိမဟတ္ ၎တိ႔၏ပညာေ◌ရးကိ ထခိကိ္ေ◌စႏ◌◌ိင  စဥ္◌းစားၿပီး ထအိလပ်ားတင္ 
ပါဝင္ေ◌သာ◌္လည္◌း ကန႔တား◌ျခင္◌းမရိွေ◌သာ ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါအရာမ်ား ပါဝငါသည္- 
 

 ြစမ္◌းအား◌ျဖင◌့္ေ◌မာင္◌း◌ႏ◌င္ွေ◌သာ စကစၥည◌္း သ႔ိမဟတ္ ပစၥည္◌းကိရိယာကိ 
အသးံ◌ျပဳရ ိ အပ္ေ◌သာအလပ္၊ 

 အႏ◌ရၱာယိေ◌သာ အျမင◌့္ေ◌နရာမာ်း သ႔ိမဟတ္ ေ◌ဘာငန႔ားေ◌သာေ◌နရာမ်ားတင ေပသာ အလပ္၊ 
 ေကလးမ်ားအား ၎တိ႔၏က်န္◌းမာေ◌ရးကိ ထခိိက်ကီးေ◌စသည◌့္ အႏ◌ရၱာယိေ◌သာအရာမ်ား၊ ပစၥည္◌းမ်ား 

သ႔ိမဟတ္ လပန္◌းစဥ်ား သ႔ိမဟတ္ အပခ် ိာ်း၊ ဆညမံႈအဆင◌့္မ်ား သ႔ိမဟတ္ တ ါမႈမ်ား◌ျဖင◌့္ 
ထေိ◌တေ႔ေစသာ အလပ္၊ သ႔ိမဟတ္ 

 အခ် ိကာ◌ျမင◌့္ြစာ လေပသာ အလပ္ သ႔ိမဟတ္ ညဘကင္ လေပသာ အလပ္ သ႔ိမဟတ္ ေကလးကိ 
အက် ိ ဳးေအၾကာင္◌းဆီေ◌လ်ာ◌္◌ျခင္◌းမရွိဘ ဲအလ ပင္ ေ◌ဘာငန႔တတားေ◌သာအလပဲသ့ေိ႔သာ အထးသျဖင◌့္ 
ခကဲသည◌့္ေအ◌ျခေအနမ်ားေ◌အာကိ အလပ္။ 

 
ေ◌ဒသခံတ◌ငိ္◌းရင္◌းသား လမ် ဳ ိးမ်ား 
 
ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိ၏ လပန္◌းေ◌ၾကာင္◌ ့ထခိ◌ကိစာေ◌သာ ေ◌ဒသခံတ◌င္ိ◌းရင္◌းသားမ်ား၏ အြခင္◌ေ့အရးမ်ားက◌ ိ
ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိ ေ◌လးစားပါသည္။ 
 
အလပ်နိ္၊ လပားခ ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ခံစားြခင္◌မ့်ား 
 
လံ◌ေ◌လာက်ေတသာ လေ◌နမႈဘဝ ရရွိေ◌ရးအတက္ လပားခမ်ားမွာ မရိွမျဖစ္ လ◌အိပ္ေ◌ၾကာင္◌းက◌ ိBrambles ေအ ျဖင္◌ ့
နားလေ ဘာေ◌ပါကါသည္။  ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိသည္ လပားခ၊ အလပ်န္ိ၊ အခ် ိ ◌ ိ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ခံစားြခင္◌မ့်ား စသ ◌႔ိ 
◌ႏ◌င္ွ◌သ့က ◌င္ိေ◌သာ ဥေပဒ အားလံ◌◌းက◌ ိအျပည္◌အ့ဝ လ◌ကိာကာ လပန္◌း လ တ္ေ◌ဆာ ငက်ကိသည္။  ထ႔ိအျပင္၊ 
Brambles သည္ သကိ င္ေ◌သာလပ၊ အလပာရီမ်ား၊ အခ် ိ ိ ႏ◌ငွ◌့္ အက် ိ ဳးခံစားြခင◌့္မ်ားဆငိာ ဥေပဒမ်ားကိ ေ◌လးစားလိကာၿပီး 
ြပင◌့္လင္◌း◌ျမငာမႈကိ ေ◌သခ်ာေ◌စရန္၊ အားနည◌္းခ်ကစံတစာကိ ခဲ◌ျခားသတတႈအား  
◌ျပင င ပ္ေ◌ဆာငန္◌ႏ◌ငွ◌့္ စဥကပတိ းတကႈကိ တန္◌းအားေ◌ပးရန္ ေသဘာတညေီ◌သာ ေ◌ပးသင္◌းသမ်ားႏ◌ငွ◌့္ 
အျခားေ◌သာအ ဖဲ႔အစည္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္အတ လပန္◌းလပ္ေ◌ဆာငန္ ရ ယားပါသည။္      
 
ေ◌ဘးကင္◌းလ◌ံ◌ျခံ◌ၿဳပီး ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ လပန္◌းြခင ္
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ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌◌ျခံ◌ေဳ◌ရး ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ လပန္◌းြခင ◌ငိာ ဥေပဒမ်ား၊ စည္◌းမ်ဥ္◌းမာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့
◌ႏ◌◌ငိံတင္◌း ◌ျပ႒ာ က််ားက◌ ိလ◌ကိာက်င္◌သ့◌ံ◌းၿပီး မိမိတ◌႔ိ၏ အလပမားမာ်း အားလံ◌◌းအတက္ 
ေ◌ဘးကင္◌းလ◌ံ◌ျခံ◌ၿဳပီး ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ လပန္◌းြခင ◌ ိဖ းီေ◌ပးရန္ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ႀကိ ဳးပမ္◌းလ်ကိသည္။  
ဤ ေအၾကာင္◌းအရာ ◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တကပီး ပ◌မိ◌ ိသရွိိလ◌ပိါက Brambles ၏ ေ◌ဘးအႏ◌ရၲာယ္ လံ◌◌းဝ ကင္◌းရွင္◌းေ◌ရး 
စာတမ္◌း (Zero Harm Charter) ◌ႏ◌င္ွ◌ ့က်င္◌ဝ့တည္◌းကမ္◌းတင္ ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပထားေ◌သာ က်န္◌းမာေ◌ရး 
◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌◌ျခံ◌ေဳ◌ရး မဝါဒ (the Health and Safety Policy) စသ ◌႔ိက◌ ိသာမက ေ◌ဒသတင္◌း 
လပန္◌း ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌◌ျခံ◌ေဳ◌ရး ◌ႏ◌င္ွ◌ ့က်န္◌းမာေ◌ရး မဝါဒမ်ားက◌ ိေ◌က်းဇး◌ျပဳ၍ ၾကည္◌ပ့ါ။   
 
ထ◌႔ိအျပင္ အၾကမ္◌းဖကႈ၊ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာကႈ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ကမၸဏအီတင္◌း သ◌႔ိမဟတ္ ◌ျပငမွ 
အႏ◌ရၲာယ်ားေ◌ၾကာင္◌ ့မလံ◌◌ျခံ◌မဳႈ သ◌႔ိမဟတ္ ေအႏ◌◌ွာင္◌အ့ယွက္ ◌ျဖစ္ေ◌စမႈ ကင္◌းရွင္◌းေ◌သာ လပန္◌းြခင ◌ ိ
ဆကက္ ထန္ိ◌းသမိ္◌းရန္ Brambles ေအ ျဖင္◌ ့ေ◌ဆာ ငက်ကိပါသည္။  အလပမားမ်ားအတက္ လံ◌◌ျခံ◌ေဳ◌ရး 
အကာအကယ်ားက◌ ိလ◌အိပ်ေကလ်ာက္ ေ◌ပးအပားၿပီး အလပမား၏ အတင္◌းေ◌ရး ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဂဏကိၡာက◌ ိ
ေ◌စာင္◌ထ့န္ိ◌းကာ ယင္◌း အကာအကယ်ားက◌ ိထန္ိ◌းသမ္ိ◌းေ◌ပးသားမည္ ◌ျဖစည္။ 

 
 
လတပာ သင္◌း ဖဲ႕ပ◌ိ ငင္◌ ့◌ႏ◌ငွ္◌ ့အလပမားသမဂၢႏ◌ငွ္◌အ့လပင ႔ိအၾကား ေ◌ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းညႇိႏႈ◌ငိ္◌း◌ျခင္◌း 
 
က်င္◌ဝ့တည္◌းကမ္◌းတင္ ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌ႏ◌င္ွ◌အ့ည ီအလပမားမ်ားေအ ျဖင္◌ ့လကံ◌႔ျပ ရံမႈ၊ 
ဒဏတံရမႈ၊ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာကံရမႈ သ◌႔ိမဟတ္ ေအႏ◌◌ွာင္◌အ့ယွက္ေ◌ပးခံရမႈ စသ ◌႔ိက◌ ိေ◌ၾကာကံြ◌႕ရန္ မလ◌ဘိ ဲ
အလပမားသမဂၢ ဖဲ႕စည္◌းရန္၊ အလပမားသမဂၢထ ဲဝငန္ သ◌႔ိမဟတ္ မဝငန္ စသျဖင္◌ ့၎တ◌႔ိ၏ 
ေ◌ းခ်ယံ◌◌း◌ျဖတ◌ိ ငင္◌က့◌ ိBrambles ေအ ျဖင္◌ ့ေ◌လးစားပါသည္။  အလပမားမ်ားေအ ျဖင္◌ ့တရားဝင္ 
အသအိမွတ္◌ျပဳေ◌သာ အလပမားသမဂၢ၏ က◌ယိားလွယ်ားအျဖစ္ က◌ယိား◌ျပဳခံရပါက ကၽႏ◌္◌ပ ◌႔ိေအ ျဖင္◌ ့၎တ◌႔ိ 
လတပာ ေ◌ းခ်ယင္ေ◌◌ျမႇ◌ာကားေ◌သာ အလပမား က◌ယိားလွယ်ား ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အျပဳေသဘာေ◌ဆာင္ေ◌သာ 
ေ◌ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈမ်ားက◌ ိ◌ျပဳလပန္ အဆင္◌သ့င္◌ ့ရိွပါသည္။  Brambles ေအ ျဖင္◌ ့အဆ◌ပိါ အလပမား က◌ယိားလွယ်ားႏ◌င္ွ◌ ့
ညႇိႏႈ◌င္ိ◌းေ◌ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းရာတင္ ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ ေသဘာထား◌ျဖင္◌ ့ညႇိႏႈ◌င္ိ◌းေ◌ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းရန္ ဆႏၵရိွပါသည္။ 
 
ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ အသကိဝန္◌းမ်ား 
 
ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔လပိ င္ေ◌ဆာင္ြ႐က္ေ◌ေနသာ အသကိဝန္◌းမ်ားရိွ လထ၏ လ႔အြခင◌့္ေအရးမ်ားကိ 
ေ◌လးစားၿပီး ရင္◌း◌ျမစိ  ခ်င◌့္ခ် ိသးံ◌ျပဳမႈအတက္ တာဝ ရမည◌္ျဖစ ိ  အသအိမွတ္◌ျပဳပါသည္။  ထေိ႔ၾကာင◌့္ 
ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ လ႔အသကိဝန္◌း၏ ကာလရွည္ အက် ိ ဳးေ◌က်းဇးအတက္ အဓိေကထာကိ ငင္ ◌ျပ သးံ◌ျပဳမႈ၊ 
ဒဏႏံ◌◌ိငႈႏ◌ငွ◌့္ ◌ျပ ိ းြပားလာမႈတိ႔ျဖင◌့္ သဘာဝအတက္ အျပဳေသဘာေ◌ဆာင္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရးကိဖ းီရန္ 
ကညေီ◌ပးႏ◌◌ိငည◌့္ေ◌နရာတင္ ◌ျပ ိ းြပားႏ◌◌ိင္ေ◌သာ ပ့ံပိးမႈကင္◌းဆကိ  ဖ းီ◌ျခင္◌း၏ ေ◌ရွေ႕ဆာငမ္◌း◌ျပ 
◌ျဖစ္ေ◌န ခင္◌း◌ျဖစါသည္။  Brambles သည္ ၎တိ႔၏ ေ◌ဒသတင္◌းအသကိဝန္◌းမ်ား တင္ ကဲ◌ျပားမႈကိ◌ျပဳလပန္ 
ကၽႏ◌္◌ပိ ႔ဝ မ္◌းမ်ား၏ အားထတကိ ဳးပမ္◌းမႈမ်ားကိ တက္◌ႂကြစာ တိကန္◌းအားေ◌ပးပါသည္။   
 
ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ ပ့ံပိးမႈကင္◌းဆက္၊ ေ◌ဆာင္ြ႐ကက်ဆင◌့္◌ႏ◌ငွ◌့္ ◌ျပ ည္ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌အာင ပ္ေ◌ဆာငက် ္
 
ေ◌ဆာင္ြ႐က်ကဆင◌့္၊ သင◌့္ေ◌လ်ာ◌္ေ◌သာ စာခ်ပဳ္၌ပါသည◌့္ ◌ျပဌာန္◌းခ်က်ားႏ◌ငွ◌့္ ဤ လ႔အြခင◌့္ေအရးဆငိာ မဝါဒတင္ 
သတတားသည◌့္ ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းခ်က်ားႏ◌ငွ◌့္ ဝ ကံတိ◌ျပဳခ်က်ားႏ◌ငွ◌့္အည◌ီျဖစ္ေ◌သာ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ 
ေ◌ပးသင္◌းသမဝါဒတိ႔မွတစင◌့္၊ အျခားသမ်ားၾကားတင္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ ေ◌ပးသင္◌းသမ်ားႏ◌ငွ◌့္ 
အျခားေ◌သာ ◌ျပငအ ဖဲ႕အစည◌္းမ်ားအား ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ လ႔အြခင◌့္ေအရးဆိငာ ဝ ကံတိ◌ျပဳခ်က်ားကိ 
သတိ◌ျပဳမိေ◌စရန္ လပ္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးၿပီး ၎တိ႔၏ ေ◌လးစားလိကာမႈကိ ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းထားပါသည္။  



 
 
လ႔အြခင္◌ေ့အရးဆ◌ငိာ မဝါဒ (Human Rights Policy) 

 

စာမျက် ာ 7 ခမ 6 

ေ◌ပးသင္◌းသမ်ားႏ◌ငွ◌့္ အျခားေ◌သာ ◌ျပငအ ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားက ိဤမဝါဒႏ◌ငွ◌့္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ 
ေ◌ပးသင္◌းသမဝါဒတင္ သတတားေ◌သာ လိအပ်က်ားကိ အသအိမွတ္◌ျပဳရန္◌ႏ◌ငွ◌့္ ထဝိ ကံတိ◌ျပဳခက််ားကိ 
ေ◌လးစားကာ အတည္◌ျပဳထန္ိ◌းသမ္ိ◌းေ◌သာ အလားတ ေ◌ဆာင္ြ႐က်က်ားကိ ဖဲ႕စည္◌းလပ္ေ◌ဆာငန္ 
ေ◌တာင္◌းဆထိားပါသည္။  ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔၏ ေ◌ပးသင္◌းသမ်ား သ႔ိမဟတ္ အျခားေ◌သာ 
◌ျပငအ ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား၏ လပ္ေ◌ဆာငက််ားေ◌ၾကာင◌့္ ◌ျဖ စားေ◌သာ ေ◌ကာင္◌းက် ိ ဳးမျပဳသည◌့္ 
လ႔အြခင◌့္ေအရးဆငိာ သက္ေ◌ရာကႈမ်ားကိ သသိလ်ိက္◌ျဖင◌့္ ြခင◌့္◌ျပဳထား◌ျခင္◌း သ႔ိမဟတ္ 
တိကန္◌းအားေ◌ပး◌ျခင္◌းမ် ိ ဳး ◌ျပဳလပိမ့◌္မ ဟတါ။  ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ေ◌ကာင္◌းက် ိ ဳးမျပဳသည◌့္ သက္ေ◌ရာကႈကိ 
သတိ◌ျပဳမိပါက၊ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ေ◌◌ျဖရွင္◌းခ်က ပ္◌ျခင္◌း၊ ေ◌ကာင္◌းက် ိ ဳးမျပဳသည◌့္ သက္ေ◌ရာကႈကိ တားဆးီရန္ 
သ႔ိမဟတ္ ေ◌လ်ာပ့ါးေ◌စရန္ ရွာေ◌ြဖလပ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းတိ႔တင္ တစိတစိ င္◌း ခ်တိကါဝငမ့ိ◌္မည္◌ျဖစာ၊ 
လိအပ္ေ◌သာေအ◌ျခေအနမ်ား (ဥပမာ၊ သက္ေ◌ရာကႈ၏ ေသဘာသဘာဝ သ႔ိမဟတ္ ေ◌ပးသင္◌းသ၏ 
ကၽႏ◌္◌ပိ ႔ႏ◌ငွ◌့္အတ အလပ ပိ မႈမရွိ◌ျခင္◌း) တင္ ကၽႏ◌္◌ပိ ႔သည္ ဆကံေ◌ရးကိ ပယ်ကစါလိမ့◌္မည္။      
 
 
ဤမဝါဒ ေ◌အာင္◌ျမငႈအတက္ တာဝန္ဝတရၱား 
 
Brambles ၏ ဘတ ဖဲ႕သည္ ဤမဝါဒအတက္ အလံးစတံာဝ ပိါသည္။  ေ◌လးစားလိကာေ◌ရး အရာရိွခ်ပဳည္ ဤမဝါဒအတက္ 
လ တ္ေ◌ဆာင္ြ႐ကႈဆငိာ ေ◌န႔အလိက္ တာဝ မိႈ ရွိထားၿပီး ဝ မ္◌းမ်ားသည္ သငန္◌းကိ ပံမွန္ သင◌့္ေ◌လ်ာ◌္ြစာ 
ရရွိေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခ်ာေ◌စသင◌့္ပါသည္။ 
 
ေ◌လးစားလိကာေ◌ရး အရာရွိခ်ပဳည္ ဘတ ဖဲ႕ႏ◌ငွ◌့္ပးေ◌ပါင္◌းကာ အနည္◌းဆးံ တစ္◌ႏ◌စွ်င စကိမ္ ဥေပေဒရးရာႏ◌ငွ◌့္ 
လ တ္ေ◌ဆာင္ြ႐ကႈဆငိာ ရႈေ◌ထာင◌့္ေမွန၍ ဤမဝါဒကိ ◌ျပ ံ းသပါလိမ့◌္မည္။  ဤမဝါဒသည္ ဝ မ္◌းတစ္ဦးဦး၏ စာခ်ပဳ္၏ 
ပါတီတစကိ ဖဲ႕စည္◌းေ◌ပး◌ျခင◌္း၊ သ႔ိမဟတ္ တစည္◌းအား◌ျဖင◌့္ ဖ းီေ◌ပး◌ျခင္◌းမ် ိ ဳး မရိွဘ၊ဲ ၎ကိ အခ်န္ိ◌ႏ◌ငွ◌့္အမ်ွ 
ြမမ္◌းမံ◌ျပငင္◌ႏ◌◌ိငါသည္။  ဤမဝါဒႏ◌ငွ◌့္စပ်ဥ္◌း၍ မွတ်က္◌ျပဳေ◌◌ျပာၾကားကာ ၎ကိ တိးတက္ေ◌အာင ပ္ေ◌ဆာင္◌ႏ◌◌ိငည◌့္ 
နည္◌းလမ္◌းမ်ားကိ အႀကံ◌ျပဳေ◌ပးရန္ ဝ မ္◌းမ်ားကိဖိတ္ေ◌ခၚထားပါသည္။  ေ◌လးစားလိကာေ◌ရး အရာရွိခ်ပံဳ 
မွတ်က္◌ျပဳမႈမ်ား သ႔ိမဟတ္ အႀကံ◌ျပဳခ်က်ားကိ ေ◌◌ျပာ◌ျပသင◌့္ပါသည္။ 
 
Brambles ၏ အသေိ◌ပးေအၾကာင္◌းၾကားေ◌ရး မဝါဒ (Speak Up Policy) အရ စ◌◌ိးရိမ ပ ႈမ်ား ◌ႏ◌ငွ္◌ ့မမွ ႈမ်ားက◌ ိ
တ◌ငိကား◌ျခင္◌း 
 
Brambles ေအ ျဖင္◌ ့အလပမားမ်ား အားလံ◌◌း ◌◌ိးသား ြပင္◌လ့င္◌းြစာ အတ လပ ◌င္ိ ဆကံႏ◌◌င္ိေ◌သာ လပန္◌းြခငာ်းက◌ ိ
ဖ းီေ◌ပးၿပီး ၎တ◌႔ိ အၾကားရိွ ◌◌ိးသားြပင◌္လ့င္◌းမႈက◌ ိေ◌လးစား တ ◌◌ိးထားပါသည္။  ဤ လ႔အြခင္◌ေ့အရးဆ◌ငိာ 
မဝါဒ ◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တကပီး သင္ ေ◌မး◌ျမန္◌းလ◌ပိါက သ◌႔ိမဟတ္ ဤ မဝါဒက◌ ိခ် ဳ ိးေ◌ဖာကည္◌ ့အလားအလာ တစက◌ ိသင္ 
သတိ◌ျပဳမိသျဖင္◌ ့တ◌ငိကားလ◌ပိါက သင္၏ မန္ေ◌နဂ်ာ၊ ေ◌ဒသဆ◌ငိာ အလပမား အရင္◌းအျမစ္ က◌ယိားလွယ္ (Human 
Resources Representative) သ◌႔ိမဟတ္ ဥေပဒဆ◌ငိာ သ◌႔ိမဟတ္ အလပမႈေ◌ဆာင္ အ ဖဲ႕မ်ား (the Legal or Executive 
Teams) ထမဲွ အ ဖဲ႕ဝင္ တစံ◌တစ္ဦးႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌က်းဇး◌ျပဳ၍ ေ◌◌ျပာဆ◌ပိါ။  ေ◌ဒသဆ◌ငိာ ဥေပဒအရ ြခင္◌◌့ျပဳထားပါက ဤ 
မဝါဒက◌ ိေ◌ဖာက်က္ေ◌ၾကာင္◌း သသံယရိွသည္◌အ့ခါ အငာနကာမ်က္◌ႏ◌◌ွာ www.brambles.ethicspoint.com ထ ဲ
ဝင္ေ◌ရာကပီး Brambles ြဖင◌့္ေဟ◌ျပာဆပိါ ေ◌ဟာတိ့ င္◌း (Speak Up Hotline) မွတစင္◌ ့တ◌ငိကားႏ◌◌ငိါသည္ သ◌႔ိမဟတ္ 
သင္၏ အလပ ငင္ ကပားေ◌သာ ြဖင◌့္ေဟ◌ျပာဆိပါ (Speak Up) ဟေ◌သာ ပ◌စိတာမ်ားေ◌ပၚတင္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌ ့
မွ န္ေ◌သာ တယီဖန္◌းနပံါတ ◌႔ိ ေ◌ခၚဆ◌ၿိပီး တ◌ငိကားႏ◌◌ငိါသည္။   
 
Brambles ၏ အသေိ◌ပးေအၾကာင္◌းၾကားေ◌ရး မဝါဒ ◌ႏ◌င္ွ◌အ့ည ီဤ လ႔အြခင္◌ေ့အရးဆ◌ငိာ မဝါဒ ◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တကပီး 
စ◌◌ိးရိမ ပ ႈမ်ားက◌ ိတင္◌ျပ တ◌ငိကားသည္◌ ့အလပမားမ်ားအား လကံ◌႔ျပန္◌ျခင္◌း သ◌႔ိမဟတ္ ဒဏတ္ 
ေအရးယ◌ျခင္◌းတ◌႔ိက◌ ိေ◌ဆာ ငကည ္မဟတါ။  အလပမားမ်ား၏ စ◌◌ိးရိမ ပ ႈမ်ားက◌ ိစံ◌စမ္◌းစစ္ေ◌ဆးရန္၊ ေ◌◌ျဖရွင္◌းရန္ 



 
 
လ႔အြခင္◌ေ့အရးဆ◌ငိာ မဝါဒ (Human Rights Policy) 
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◌ႏ◌င္ွ◌ ့တံ◌႔ျပ န္ သာမက ခ် ဳ ိးေ◌ဖာကႈ တစံ◌တစ  ရိွခဲပ့ါက အမွား◌ျပငင္ တည္◌မ့တ္ေ◌ပးေ◌သာ ေအရးယေ◌ဆာ ငကႈတ◌႔ိက◌ ိ
Brambles ေအ ျဖင္◌ ့လပ္ေ◌ဆာ ငားမည္ ◌ျဖစည။္  
 
 


