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ေလးစားမႈ
ဆက္သြယ္မႈ
အခြင့္အေရးမ်ား
ယံုၾကည္မႈ
ဂုဏ္သိကၡာ
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေလးစားျခင္း
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေလးစားျခင္းသည္ Coca-Cola ကုမၸဏီ၏ အေျခခံတန္ဖိုးျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္မႈအရ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒမ်ားကို
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ပုလင္းသြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားမွ ေလးစား လိုက္နာရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရသည္
ွ ိ ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏
ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကြ်ႏုပ္ ္တို႔လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရး ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။
ယင္းမူဝါဒကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားတို႔၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြ႔၏ဲ ၁၉၉၈တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေျခခံ လုပ္ငန္းခြင္
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေရးဆြထားျခင္
ဲ
းျဖစ္သည္။
ယင္းမူဝါဒသည္ Coca-Cola ကုမၸဏီ၊ ကုမၸဏီမွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အဖြ႔အဲ စည္းမ်ား၊ အက်ဳးအျမတ္
ိ
အမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္သည့္ အဖြ႔အဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ စီမံခန္႔ခြသည္
ဲ ႔
လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ ဝန္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အားလံုးအတြက္ သက္ဆိုင္အက် ံဳးဝင္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စားသုံးသူမ်ား ပုလင္းသြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား ကိုယ္တုိင္ ယင္းမူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တူညီသည့္မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္
တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏုပ္ ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ခံရႏိုင္ေခ်ရွသည္
ိ ႔ အေျခအေနမ်ားကို ၾကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္ျပီး
ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈတစံုတရာရွေၾကာင္
ိ
း စံုစမ္းသိရပါက
ွ ိ လိုအပ္သည့္တာဝန္ယူမႈမ်ားကို အျပည့္အဝတာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈရေစရန္
ွိ
လိုအပ္သည့္တာဝန္ယူမႈမ်ားကို အျပည့္အဝတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (သို႔) လိုအပ္သလို
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အာမခံပါသည္။ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပက္သက္ေနသည့္ အျခားေသာလူမႈအဖြ႔အဲ စည္းတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔
လူ႔အခြင့္အေရးခ်းေဖာက္
ုိ
မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈတစံုတရာရွေၾကာင္
ိ
း စံုစမ္းသိရရပါက
ွိ
လုိအပ္သည့္တာဝန္ယူမႈမ်ားကို အျပည့္အဝတာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒမ်ားကို Coca-Cola ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွခ်ဳပ္
ိ အပါအဝင္ ဒါရိုက္တာအဖြ႔ဝဲ င္မ်ားကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ေရးဆြထားျခင္
ဲ
းျဖစ္သည္။

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာ လူ႔အဖြ႔အဲ စည္း၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏုပ္ ္တို႔၏
လူ႔အဖြ႔အဲ စည္းအတြင္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ေသာက္သံုးေရႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးပါသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ထိုလူ႔အဖြ႕အစည္
ဲ
းႏွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ အားနည္းခ်ဳ႕တဲ
ိ ့ေသာနိမ့္က်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေသာ
လူ႔အဖြ႔အဲ စည္းမ်ားႏွင္႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ကြ်ႏုပ္ ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ နားေထာင္ျခင္း၊ သင္ယူျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏
လုပ္ငန္းအား စီမံခန္႔ခြမႈဲ အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္ ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖင္႔ ၎တို႔၏
အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုိနားေထာင္ျခင္း၊ မွသင္္ယူျခင္း၊ ထည္႔ သြင္းစဥ္းစားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္ ္တို႔သည္ ေဒသတြင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေဒသအဆင့္တြင္သာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ကိုင္တြယ္ႏုငိ ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္။
သင့္ေတာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ လူမႈအဖြ႔အဲ စည္းမ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရသည္
ွ ိ ။ အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင္႔အေရးကို ေလးစားရန္ ကၽြႏုပ္ ္တုိ႔ တိုက္တြန္းအားေပးလိုေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏
စားသံုးသူမ်ား၊ ကၽြႏုပ္ ္တို႔လုပ္ငန္းႏွင္႔ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းေသာ
ိ
စပြန္ဆာေထာက္ပံ့သူမ်ား ပါဝင္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၄

Coca-Cola ကုမဏ
ၸ ၏
ီ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမူဝါဒ (အဆက္။)

ေလးစားမႈ
ဆက္သြယ္မႈ
အခြင့္အေရးမ်ား
ယံုၾကည္မႈ
ဂုဏ္သိကၡာ
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း

မတူကြျပားျခင္
ဲ
းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြလု
ဲ ပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ မတူကြျပားမႈ
ဲ ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတို႔ကို အေလးအနက္တန္ဖိုးထားပါသည္။ ကြ်ႏုပ္ ္တို႔သည္
တန္းတူအခြင့္အေရးရရွေရးႏွ
ိ င့္ ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံမႈမ်ား၊ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ကင္းရွင္းေစေရးကို အာမခံပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူမ်ဳး၊ိ လိင္၊
အသားအေရာင္၊ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္တိမ္းညြတ္မႈ၊ က်ားမကြျပားမႈ
ဲ ၊ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ သို႔မဟုတ္
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားက အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အေျခအေနမ်ား အေပၚတြင္ ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ကင္းေဝးေစေရးကို
အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းသစ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တိုးတက္မႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊
အက်ဳးခံိ စားခြင့္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ရာထူးတိုးျမွင့္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္သက္အေတြ႔အႀကံဳတို႔
အေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။
မထီမဲ့ျမင္ျပဳမူျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံဖြယ္ရာမဟုတ္သည့္ အျပဳအမူ၊ မမွ်မတဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္လက္စားေျခတုန္႔ျပန္ျခင္းမ်ဳးမဆိ
ိ ု
လံုးဝသည္းခံခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္မဆို သည္းခံခြင့္လႊတ္ႏုငိ ္သည့္
အျပဳအမူမဟုတ္ပါ။

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြ႕ဖြဲ ႔စဲ ည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိႇႏင္ႈ ိ း ေတာင္း ဆိုခြင့္
အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း တို႔ကို စိုးရိမ္ရန္ မလုိဘဲ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေေရးျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊
ဖြ႔စဲ ည္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ မပါဝင္ပဲ ေနႏိုင္ခြင့္တို႔ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သမဂၢမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အခါ
၎တို႔ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ဟု သႏၷ႒ာန္
ိ ျပဳထားပါသည္။ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္
ယင္းသို႔ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေကာင္းမြန္စြာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သႏၷ႒ာန္
ိ ျပဳထားသည္။

ေဘးကင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေသာ လုပ္ငန္းခြင္
ကြ်ႏုပ္ ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာႀကံ႕ခုိင္ေရးသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပဓာနရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မူဝါဒမွာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္
ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို ဖန္တီးေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္းဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဖန္တီးေပးျခင္း၊
မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အက်ဳးသက္
ိ
ေရာက္မႈမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ညႇႏိိ ႈင္းေဆြးေႏြးကာ ကုသကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔
လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳေရး
ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ထိပါးေစာ္ကားမႈမ်ား၊
ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား မလံုၿခံဳေသာ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုေသာ အေျခအေနမ်ား ကင္းေဝးသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရွရန္
ိ
အခုိင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လံုၿခံဳေရး အကာအကြယ္မ်ားကို လိုအပ္သလို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို
ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ ေစာင့္ထိန္းေပးသည္။

အတင္းအဓမၼ လုပ္အား/ လူကုန္ကူးမ ႈ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အက်ဥ္းသားလုပ္သား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းေစသည့္လုပ္သား၊ ဘြန္းထိုးခိုင္းေစသည့္လုပ္သား၊ စစ္တပ္ လုပ္အား၊ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳေစခိုင္းျခင္းႏွင့္
လူကုန္ကူးမႈအပါအဝင္ အဓမၼဖိအားေပးခိုင္းေစမႈ အားလံုးကို ျပင္းထန္စြာတားျမစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၄ ၏ စာမ်က္ႏွာ ၂

Coca-Cola ကုမဏ
ၸ ၏
ီ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမူဝါဒ (အဆက္။)

ေလးစားမႈ
ဆက္သြယ္မႈ
အခြင့္အေရးမ်ား
ယံုၾကည္မႈ
ဂုဏ္သိကၡာ
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း

ကေလး လုပ္သား
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အႏၲရာယ္ရႏိွ ိ ုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ ေအာက္လုပ္သားမ်ား ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစျခင္းကို ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ထားသည္။

အလုပ္ခ်န္ိ မ်ား၊ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လစာႏႈန္းထားညႈႏႈိ င္ိ းခြင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းအမ်ဳးအစား
ိ
ေဒသတြင္းအလုပ္သမားေစ်းကြက္ႏွင့္
သင့္ေလ်ာ္သည့္လစာမ်ားအတိုင္း ေပးအပ္ခန္႔ထားသည္။ ကြ်ႏုပ္ ္တို႔သည္ လုပ္ခ၊ အလုပ္ခ်န္ိ ၊ အခ်န္ိ ပိုႏွင့္ ခံစားခြင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အက်ဳးခံိ စားမႈမ်ား
အျပည့္အဝရရွေစေရးကိ
ိ
ု အေလးထားေဆာင္ရြက္သည္။

ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔လူ႔အဖြ႔အဲ စည္း၏ ေျမယာႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ အသံုးခ်ခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ တိက်ေသာမူဝါဒႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးသည္ အေရးပါသည့္တာဝန္ျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူျခင္း မရွေသာ္
ိ လည္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔လူ႔အဖြ႔အဲ စည္း၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို အဓိကဝယ္ယူသူအျဖစ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုးႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းလႊမ္းမိုးမႈေပၚတြင္ အေျခခံကာ လႈ႕ေဆာ္
ံ
စည္းရံုးမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္သည္။
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေသာက္သံုးေရရရွေရးႏွ
ိ င့္ သင့္ေတာ္သည့္ ေရဆိုးထုတ္စနစ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ လူ႔အဖြ႔အဲ စည္းကို
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးသည္ လူသားတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
အစီအစဥ္အရ ေဒသတြင္းေရခ်ဳပမာဏကိ
ိ
ု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းျဖင့္ ေရခ်ဳရွိ ားပါးလာႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ပက္သက္၍ အစိုးရ၊ ေဒသခံအဖဲြ႔အစည္း၊
အျခားေသာတာဝန္ရသူ
ွ ိ မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇႏႈိ င္ိ းျခင္း၊ လိုအပ္သည့္အခ်န္ိ လိုအပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေရခ်ဳရွိ ားပါးမႈ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရခ်ဳအရင္
ိ းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး
အေျခခံခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝေနထုိင္မႈ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အာဟာရဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ဘဝေနထိုင္မႈႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေရြးျခယ္မႈမ်ားကို
စားသံုးသူမ်ားအသိပညာေပးႏိုင္ရန္ အေဖ်ာ္ယမကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း
Coca-Cola ကုမၸဏီသည္ တန္ဖိုးထားေလးစားဖြယ္ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဖန္တီးေရးကို
အေလးထားေဆာင္ရြက္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ ေနရာတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္သည္။ မိမိတုိ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တုိင္ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒမ်ားကို သိရနားလည္
ွိ
ေစရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ဂုဏ္ျပဳပြမ်ားတြ
ဲ
င္
ေဟာျပာအသိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတာဝန္က်ရာေဒသရွ မူိ ဝါဒႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမတူညီမႈေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ
ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနကိုျဖစ္ေစ၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွလွ
ိ ်င္ျဖစ္ေစ၊ မူဝါဒခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို
သတင္းပို႔ရန္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္လိုပါက ေဒသဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြမႈဲ ဌာန၊ ဝန္ထမ္းေရးရာဌာန၊ တရားေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းေရးရာ
ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုငိ ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မူဝါဒခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား သိရပါက
ွ ိ EthicsLine ၏
လံုျခံဳေစရန္စီမံထားေသာ အင္တာနက္ဝဘ္ဆိုဒ္ www.KOethics.com မွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ www.KOethics.com ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ပါရွသည့
ိ ္ ေဒသဆိုင္ရာ
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Coca-Cola ကုမဏ
ၸ ၏
ီ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမူဝါဒ (အဆက္။)

ေလးစားမႈ
ဆက္သြယ္မႈ
အခြင့္အေရးမ်ား
ယံုၾကည္မႈ
ဂုဏ္သိကၡာ
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း

အခမဲ့တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွတဆင့္ သတင္းေပးပို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ ဤမူဝါဒအရ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တိုင္ၾကားတင္ျပမႈအတြက္
မည္သည့္ဝန္ထမ္းကိုမဆို အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ တုန္႔ျပန္လက္စားေခ်မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္
အဆိုပါမူဝါဒခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပက္သက္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ကာ ထိေရာက္သည့္အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒမ်ားကို မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ အညီ ေရးဆြထားသည္
ဲ
။ ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္
အဆိုပါမူဝါဒအေသးစိတ္ကို သိရလိ
ွ ိ ုပါက ကုမၸဏီ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ http://www.coca-colacompany.com တြင္ ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ဥေရာပသမဂၢေဒသတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားသတိျပဳရန္ - ဥေရာပသမဂၢဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအရ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ EthicsLine ဖုန္းလိုင္းမ်ားႏွင့္
ဝဘ္ဆိုဒ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ ေငြစာရင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ကို သတိျပဳမွတ္သားထားပါ။
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရးမ်ား မူဝါဒေအာက္ရွ ကိ
ိ စၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပလိုပါက ေဒသဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန၊ ဝန္ထမ္းေရးရာဌာန၊
ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရသူ
ွ ိ မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရားေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

အမ်ားသိရရန္
ွ ိ တင္ျပျခင္း
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သံုးသည့္ မိမိတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္တည္ၿငိမ္မႈထိန္းသိမ္းေရး အစီရင္ခံစာမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ အမ်ားျမင္သာေစရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။
ယင္းအစီရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာ ေရးဆဲြျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ႏွင့္အညီ တင္ျပပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ မည္သည့္အခ်န္ိ တြင္မဆို ဤမူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုငိ ္သည့္ အခြင့္အေရးရွသည္
ိ ။ ဤမူဝါဒအတြင္း ကုမၸဏီႏွင့္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား
စာခ်ဳပ္စာတမ္းထားရွျခင္
ိ း သို႔မဟုတ္ ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ Coca-Cola ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ ဆက္လက္ရရွမည္
ိ ဟူသည့္
အာမခံခ်က္ကိုေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ျခင္းမ်ား မရွပါ၊ိ မဆိုလိုပါ။
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