
လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္း၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံပါသည္။ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းအတြင္း ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္၊ေသာက္သုံးေရႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ထုိလူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းႏွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ 
အားနည္းခ်ဳ႕ိတဲ့ေသာနိမ့္က်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေသာ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ကြ်ႏုပ္္တုိ႔၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မွာ နားေထာင္ျခင္း၊ သင္ယူျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းအား 
စီမံခန္႔ခြမဲႈအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုိနားေထာင္ျခင္း၊ မွသင္္ယူျခင္း၊ ထည္႔ သြင္းစဥ္းစားျခင္းတုိ႔ 
ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေဒသတြင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဒသအဆင့္တြင္သာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ 
ေဖာ္ထုတ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္သည္။

သင့္ေတာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ 
လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွသိည္။ 
အဆုိပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင္႔အေရးကုိ ေလးစားရန္ ကၽြႏုပ္္တို႔ တုိက္တြန္းအားေပးလုိေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
စားသုံးသူမ်ား၊ ကၽြႏုပ္္တုိ႔လုပ္ငန္းႏွင္႔ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အမ်ဳးိမ်ဳးိေသာ စပြန္ဆာေထာက္ပံ့သူမ်ား 
ပါဝင္သည္။

မတူကြ ဲျပားျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြလုဲပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ မတူကြ ဲျပားမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတုိ႔ကို 
အေလးအနက္တန္ဖိုးထားပါသည္။ ကြ်ႏုပ္္တို႔သည္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွေိရးႏွင့္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ 
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ကင္းရွင္းေစေရးကုိ အာမခံပါသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူမ်ဳးိ၊ လိင္၊ အသားအေရာင္၊ 
ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္တိမ္းညြတ္မႈ၊ က်ားမကြ ဲျပားမႈ 
ႏိုင္ငံေရး အျမင္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားက အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အေျခအေနမ်ား အေပၚတြင္ 
ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ကင္းေဝးေစေရးကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
ဝန္ထမ္းသစ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တုိးတက္မႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ 
အက်ဳးိခံစားခြင့္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ရာထူးတုိးျမွင့္ေရးတုိ႔ဆုိင္ရာ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္၊ 
ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္သက္တုိ႔အေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။

မထီမဲ့ျမင္ျပဳမူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံဖြယ္ရာမဟုတ္သည့္ အျပဳအမူ၊ မမွ်မတဆက္ဆံမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
မည္သည့္လက္စားေျခတုန္႔ျပန္ျခင္းမ်ဳးိမဆို လုံးဝသည္းခံခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ 
အလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္မဆို သည္းခံခြင့္လႊတ္ႏုငိ္သည့္ အျပဳအမူမဟုတ္ပါ။

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြ ဲ႕ဖြ ဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိႇႏႈငိ္း ေတာင္း ဆုိခြင့္

အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း တို႔ကုိ စိုးရိမ္ရန္ မလိုဘဲဲ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေေရးျဖစ္ေသာ 
အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊ ဖြ ဲ႔စည္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ မပါဝင္ပဲ ေနႏိုင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သမဂၢမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္အခါ ၎တုိ႔ 
လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ဟု 
သႏၷ႒ိာန္ျပဳထားပါသည္။ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ယင္းသုိ႔ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေကာင္းမြန္စြာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သႏၷ႒ိာန္ျပဳထားသည္။

ေဘးကင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေသာ လုပ္ငန္းခြင္

ကြ်ႏုပ္္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာႀကံ႕ခုိင္ေရးသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပဓာနရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
မူဝါဒမွာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို ဖန္တီးေပးျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္းဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအက်ဳးိသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးကာ ကုသကာကြယ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳ၍ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ကာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ေထာက္ပ့ံထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ လုံၿခံဳေရး

ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ထိပါးေစာ္ကားမႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား မလံုၿခံဳေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလုိေသာ အေျခအေနမ်ား ကင္းေဝးသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရွရိန္ 
အခုိင္အမာဆုံးျဖတ္ထားသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လံုၿခံဳေရး အကာအကြယ္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ ေစာင့္ထိန္းေပးသည္။

အတင္းအဓမၼ လုပ္အား/ လူကုန္ကူးမ ႈ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အက်ဥ္းသားလုပ္သား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းေစသည့္လုပ္သား၊ ဘြန္းထုိးခိုင္းေစသည့္လုပ္သား၊ စစ္တပ္လုပ္သား၊ 
ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈအပါအဝင္ အဓမၼဖိအားေပးခုိင္းေစမႈအားလုံးကုိ ျပင္းထန္စြာတားျမစ္သည္။

ကေလး လုပ္သား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အႏၲရာယ္ရွႏိိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ ေအာက္လုပ္သားမ်ား ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ေစျခင္းကုိ 
ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ထားသည္။

အလုပ္ခ်နိ္မ်ား၊ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လစာႏႈန္းထားညႈႏိႈငိ္းခြင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းအမ်ဳးိအစား 
ေဒသတြင္းအလုပ္သမားေစ်းကြက္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္လစာမ်ားအတုိင္း ေပးအပ္ခန္႔ထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လုပ္ခ၊ 
အလုပ္ခ်နိ္၊ အခ်နိ္ပိုႏွင့္ ခံစားခြင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီအက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ား အျပည့္အဝရရွေိစေရးကုိ 
အေလးထားေဆာင္ရြက္သည္။

ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ ေျမယာႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ခြင့္ကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ 
ပက္သက္၍ တိက်ေသာမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးသည္ 
အေရးပါသည့္တာဝန္ျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ဝယ္ယူျခင္း မရွေိသာ္လည္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္း၏ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကုိ 
အဓိကဝယ္ယူသူအျဖစ္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းလႊမ္းမုိးမႈေပၚတြင္ အေျခခံကာ လႈ ံ႕ေဆာ္စည္းရုံးမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္သည္။

ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေသာက္သံုးေရရရွေိရးႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ 
ေရဆုိးထုတ္စနစ္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးသည္ လူသားတုိ႔၏ 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစီအစဥ္အရ ေဒသတြင္းေရခ်ဳပိမာဏကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းျဖင့္ ေရခ်ဳရိွားပါးလာႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ပက္သက္၍ 
အစိုးရ၊ ေဒသခံအဖဲြ႔အစည္း၊ အျခားေသာတာဝန္ရွသူိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇႏိႈငိ္းျခင္း၊ လိုအပ္သည့္အခ်နိ္ 
လုိအပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေရခ်ဳရိွားပါးမႈ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရခ်ဳအိရင္းအျမစ္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခခံခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝေနထိုင္မႈ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အာဟာရဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ 
ဘဝေနထုိင္မႈႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေရြးျခယ္မႈမ်ားကုိ စားသုံးသူမ်ားအသိပညာေပးႏိုင္ရန္ 
အေဖ်ာ္ယမကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ မရွင္းလင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွပိါသလား။

• ေမးျမန္းစရာ သို႔မဟုတ္ မရွင္းလင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွပိါက ေဒသဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန၊ ဝန္ထမ္းေရးရာဌာန၊ 
တရားေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

• ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္မူဝါဒခ်ဳးိေဖာက္မႈမ်ား သိရွပိါက EthicsLine ၏ လုံျခံဳေစရန္စီမံထားေသာ 
အင္တာနက္ဝဘ္ဆုိဒ္ www.KOethics.com မွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ အဆုိပါဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ပါရွသိည့္ ေဒသဆုိင္ရာ 
အခမဲ့တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွတဆင့္ သတင္းေပးပုိ႔တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။

ဥေရာပသမဂၢအတြင္းရွ ိ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္: ဥေရာပသမဂၢဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအရ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 
EthicsLine ဖုန္းလုိင္းမ်ားႏွင့္ ဝဘ္ဆုိဒ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ၊ ေငြစာရင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းရပ္မ်ား 
အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ အသုံးျပဳႏိုင္သည္ကို သတိျပဳမွတ္သားထားပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရးမ်ား 
မူဝါဒေအာက္ရွ ိ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အစီရင္ခံတင္ျပလုိပါက ေဒသဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန၊ ဝန္ထမ္းေရးရာဌာန၊ 
ေဒသဆုိင္ရာတာဝန္ရွသိူမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

ကုမၸဏီသည္ မည္သည့္အခ်နိ္တြင္မဆို ဤမူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အေရးရွသိည္။ အဆိုပါမူဝါဒသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား သို႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္မႈမရွေိစရ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါမူဝါဒကို လိုက္နာျခင္းသည္ Coca-Cola ကုမၸဏီတြင္ 
အလုပ္ ဆက္လက္ရရွမိည့္ အာမခံခ်က္အျဖစ္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ျခင္း မရွေိစရ။

လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒ

ေမးခြန္း သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွပိါသလား?

EthicsLine

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းဆုိင္ရာလုိင္းနံပါတ္
(866) 790-5579
www.KOethics.com
လိႈ႔ဝွက္ အကယ္၍ သင္ဆႏၵရွလိွ်င္ အမည္မေဖာ္လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားႏိုုင္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေလးစားျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေလးစားျခင္းသည္ Coca-Cola ကုမၸဏီ၏ အေျခခံတန္ဖိုးျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္မႈအရ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ပုလင္းသြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားမွ ေလးစား လိုက္နာရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွသိည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကြ်ႏုပ္္တုိ႔လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာ လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရး ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။

ယင္းမူဝါဒကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားတုိ႔၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြ ဲ႔၏ ၁၉၉၈တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေျခခံ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းပါ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေရးဆြထဲားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းမူဝါဒသည္ Coca-Cola ကုမၸဏီ၊ ကုမၸဏီမွ ပိုင္ဆုိင္သည့္ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၊ အက်ဳးိအျမတ္အမ်ားစု ပိုင္ဆုိင္သည့္ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ စီမံခန္႔ခြသဲည္႔ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ ဝန္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အားလုံးအတြက္ 
သက္ဆုိင္အက် ံဳးဝင္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စားသံုးသူမ်ား ပုလင္းသြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား ကုိယ္တိုင္ ယင္းမူဝါဒမ်ားကုိ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တူညီသည့္မူဝါဒမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္က်င့္သုံးရန္ တုိက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကြ်ႏုပ္္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္ခံရႏိုင္ေခ်ရွသိည္႔ အေျခအေနမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္ျပီး ခ်ဳးိေဖာက္ခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈတစံုတရာရွေိၾကာင္း စံုစမ္းသိရွရိပါက လိုအပ္သည့္တာဝန္ယူမႈမ်ားကုိ အျပည့္အဝတာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပက္သက္ေနသည့္ အျခားေသာလူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းတြင္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ် ုးိေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈတစံုတရာရွေိၾကာင္း စံုစမ္းသိရွရိပါက လိုအပ္သည့္တာဝန္ယူမႈမ်ားကုိ 
အျပည့္အဝတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒမ်ားကုိ Coca-Colaကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွခိ်ဳပ္အပါအဝင္ ဒါရိုက္တာအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ေရးဆြထဲားျခင္းျဖစ္သည္။
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