
ကိုကာကိုလာကုမၸဏီမွ ကုန္ပို႔သူမ်ား  
စီးပြားေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္

ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီ၏ယာယီအလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ ကုန္ပို႔သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္ေသာ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္ “ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီ” ႏွင့္ 
“ကုမၸဏီ” ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီ သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ 

ကုန္ပို႔သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမဆိုကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီမွ 
၄င္း၏ကုန္ပို႔သူမ်ားအားလံုးကိုု ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ ဥပေဒနဲ႕အညီျပဳမူျပီး လူ႕က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကုန္ပို႔သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ကြ်န္ုပ္တို႕ကုမၸဏီႏွင့္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ 
ကြ်န္ုပ္တို႕၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသေပးသည္။ အတူတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္ရင္း ကြ်န္ေတာ္တို ့သည္ သမာဓိႏွင့္  

မွန္ကန္ေသာအရာမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ကုိကာကုိလာကုမၸဏီ၏ ကုန္ပုိ႔သူမ်ားအားလုံးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ 
အေထြေထြ လုိအပ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ့ေသာသီးျခားကုန္ပုိ႔သူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ဤတူညီေသာျပႆနာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တင္ျပထားသည္ထက္ ပုိ၍အေသးစိပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ထဲက မည္သည့္အရာကမွ 
သီးၿခားစာခ်ဳပ္ တစ္ခုရိွ ပုိမုိအေသးစိတ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အစားထုိးျခင္းမရိွေစရပါ။ ဤစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
ႏွင့္သီးသန္႕စာခ်ဳပ္တစ္ခု၏ အျခားမည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုႏွင့္မဆုိ မတူညီမႈမ်ားရိွခ့ဲလွ်င္ အဆုိပါ သီးသန္႔စာခ်ဳပ္မွ ျပဌာန္းခ်က္ကသာ 
အတည္ျဖစ္သည္။

အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈ
ကုိကာကုိလာကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီစြာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုိကာကုိလာကုမၸဏီ၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ 
ဝတၱရားႏွင့္ ပဋိပကၡၿဖစ္ေစသည့္ပုံစံ သို႕မဟုတ္ ပဋိပကၡၿဖစ္ေစသည့္ မည္သည့္ကုန္ပုိ႔သူပံ႔ပုိးသူႏွင့္မဆုိ ဆက္ဆံေရး၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား မရိွသင့္ပါ။ ဥပမာ ကုန္ပုိ႔သူမ်ားသည္ ကုန္ပုိ႔သူမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီၾကားမည္သည့္ လုပ္ငန္းကာလတြင္မဆုိ 
ကုိကာကုိလာကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းအား အလုပ္ခန္႕ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေငြေပးၿခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ စီးပြားေရးကိစၥရပ္၏ျပင္ပမွ 
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ ေရွာင္ၾကဥ္၍မရႏုိင္ေၾကာင္း လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ကုန္ပုိ႔သူမွ ကုိကာကုိလာဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆုံးၿဖတ္မႈမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးေစရန္ ပုဂၢိဳ လ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ အသုံးမျပဳရန္ ဂရုစုိက္သင့္ပါသည္။ ကုန္ပုိ႔သူ တစ္ေယာက္၏ 
ဝန္ထမ္းသည္ ကုိကာကုိလာ၏ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္မိသားစုအမ်ိဳး (လင္မယား၊ မိဘ၊ ေမြးခ်င္း၊ ဘုိးဘြား၊ သားသမီး၊ေျမး၊ ဥပေဒအရ 
သို႕မဟုတ္ လိင္တူ သို႕မဟုတ္ လိင္မတူေသာလက္တြေဲဖာ္) ေတာ္စပ္လွ်င္ သုိ႕မဟုတ္ ကုန္ပုိ႔သူတစ္ေယာက္သည္ ကုိကာကုိလာ 
ကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ ဆက္ဆံေရးရိွလွ်င္ ကုန္ပုိ႔သူမွ ဤအခ်က္ကုိ ကုမၸဏိသို႕ 
တင္ျပသင့္သည္၊ သို႕မဟုတ္ ကုိကာကုိလာ ဝန္ထမ္းကုိယင္းသုိ ့ျပဳလုပ္ေစသင့္သည္။

လက္ေဆာင္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ကုိကာကုိလာကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုန္ပုိ႔သူမ်ားထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေသးဖြေဲသာလက္ေဆာင္၊ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ 
ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား ထက္ပုိေသာ မည္သည့္အရာကုိမဆုိ လက္ခံျခင္းမွ တားျမစ္ထားပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သာမန္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
အစားအေသာက္ႏွင့္ ပြေဲတာ္အခ်ိန္မ်ားတြင္ လက္ေဆာင္ျခင္းမ်ားေပးျခင္း က့ဲသုိ႔ေသာ ေက်းဇူးအသိအမွတ္ျပဳသေဘာမ်ားသည္ 
ျပႆနာမရိွပါ။ သုိ႕ရာတြင္ ကုန္ပုိ႔သူမ်ားမွ ကုိကာကုိလာဝန္ထမ္းမ်ားအား ခရီးစရိတ္ပ့ံပုိးျခင္း၊ စားစရာမၾကာခဏေကြ် းျခင္း 
သို႕မဟုတ္ ေစ်းႀကီးလက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္းတုိ႕ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ ေငြေၾကးလက္ေဆာင္ သို႕မဟုတ္ 
ေငြေၾကးလက္ေဆာင္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ လက္ေဆာင္ကဒ္မ်ားေပးၿခင္းကုိ မည္သည့္အခါတြင္မွ ခြင့္မျပဳပါ။ ကုမၸဏီကုိ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ အျခားကိစၥရပ္တုိ႔၌ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ရေသာအခါမ်ားတြင္ ဤအခန္းက႑တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ကုန္ပုိ႔သူမ်ား၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း လုိက္နာရမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ျခင္း
ကုန္ပုိ႔သူမ်ားသည္ ကုိကာကုိလာကုမၸဏီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္သင့္ပါသည္။ စီးပြားဆက္ဆံေရးတစ္စိတ္ 
တစ္ပုိင္းအေနႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးအပ္ခံထားရေသာ ကုန္ပုိ႔သူမ်ာူးသည္ ကုိကာကုိလာကုမၸဏီမွ 
ခြင့္မျပဳလွ်င္ မည္သူႏွင့္မွ် ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေဝမွ်သင့္ပါ။ ကိုကာကုိ လာ၏က္ုိယ္စားျပဳမူေဆာင္ရြက္ရာတြ
င္ သုိ႕မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ရရိွလာေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ကုန္ပုိ႔သူမ်ားမွ 
ရွယ္ယာမ်ား မေရာင္းဝယ္သင့္ပါ သုိ ့မဟုတ္ တၿခားလူမ်ားကုိ ထုိသုိ ့ၿပဳမူရန္ အားမေပးသင့္ပါ။ ကုန္ပုိ႔သူတစ္ေယာက္မွ 
ကုိကာကုိလာ၏ သို႕မဟုတ္ မည္သည့္တတိယအဖြ႕ဲအစည္း၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိမဆုိ မွားယြင္းျပီး 
လက္ခံရရိွခ့ဲသည္ဟု ယုံၾကည္လွ်င္ ကုန္ပုိ႔သူမွ ကုမၸဏီမွ ၄င္း၏ အဆက္အသြယ္ထံ သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းအသိေပးျပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏံွ ့ေစၿခင္းမွ ကာကြယ္ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ 

အလားတူစြာ ကုန္ပုိ႔သူမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေဝမွ်ရန္ စာခ်ဳပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သို႕မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
တာဝန္ဝတၱရားရိွပါက ကုန္ပုိ႔သူမွ မည္သည့္ကုမၸဏီႏွင့္မဆုိ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုိကာကုိလာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
မည္သူႏွင့္မွ် ေဝမွ်ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း
မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ

THE COCA-COLA COMPANY
ဘဝအတြက္ေဖ်ာ္ရည္မ်ား



လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း
ကိုကာကိုလာကုမၸဏီကိုယ္စားျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုန္ပို႔သူမ်ားသည္ အစိုးရရံုးမ်ား၏ လာဘ္စားမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒအားလံုးအပါအဝင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားအက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေသာအေလ့အက်င့္မ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ 
ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဥပေဒတို ့ကို လိုက္နာမႈ ရွိရပါမည္။ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီ၏ ကုန္ပို႔သူအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
ကုမၸဏီႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ရသည္ျဖစ္ေစ မည္သို႔ေသာ ပတ္သက္မႈမ်ိဳး၌မဆို ကုန္ပို႔သူသည္ 
မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး သို႔မဟုတ္ အျမတ္မ်ား ရရွိေစရန္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ 
မည့္သည့္အစိုးရဝန္ထမ္းကိုမဆို တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ တန္ဖုိးရွိသည့္ မည္သည့္အရာမဆို လႊဲေျပာင္း 
ေပးျခင္း မျပဳရ။ကုမၸဏီ၏ကိုယ္စားျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကိုယ္စား အစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း)၊ 
ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပို႔သူဆက္ဆံေရးမန္ေနဂ်ာမွတစ္ဆင့္ရရွိႏုိင္ေသာ ကုမၸဏီဥပေဒအၾကံေပး၏ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳစာမရွိပဲ 
ကုန္ပို႔သူသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား မည္သည့္တန္ဖိုးရွိသည့္အရာကိုမဆို ေပးအပ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ ကုန္ပို႔သူသည္ 
ကိုကာကုိလာ ကုမၸဏီကိုယ္စားျပဳလုပ္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈအားလံုး (လက္ေဆာင္မ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား 
သို႕မဟုတ္ တန္ဖိုးရွိသည့္အရာမ်ားအပါအဝင္) သို႕မဟုတ္ ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီမွ ေထာက္ပ့ံသည့္ေငြေၾကးမ်ားကို 
ေရးသားထားေသာေငြစာရင္းကို သိမ္းဆည္းထားရပါမည္။ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီမွ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ကုန္ပို႔သူမွ 
ဤေငြစာရင္း၏ေကာ္ပီကို တင္ျပရပါမည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ား
ကုန္ပို႔သူတုိ႔၏ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းအရဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာအားလံုး၏ တိက်ေသာ မွတ္တမ္းကို 
ကုန္ပို႔သူႏွင့္ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီႏွစ္ဖြဲ႕လံုးမွ သိမ္းဆည္းထားရပါမည္။ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကို သင့္ေလ်ာ္စြာ 
မွတ္တမ္း ၿပဳစုထားရမည္။

ကုိုကာကိုလာကုမၸဏီသည္ ကုန္ပို႔သူ ဝန္ထမ္း၏ အခ်ိန္အတြက္ ေငြေပးေခ်ရလွ်င္ အခ်ိန္မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ျပည့္စံုျပီး 
တိက်မႈရွိရပါမည္။ ကုန္ပို႔သူမွ ေစ်းႏႈန္းစာရင္းကိုပို႕ရာတြင္ ေႏွာင္ေႏွးျခင္း မၿဖစ္ေစသင့္ပါ။ သုိ႕မဟုတ္ပါက ယင္းအသံုးစရိတ္သည္ 
မတူညီေသာစာရင္းျပဳစုကာလ ဆီသို႕ ေရာက္သြားလိမ့္မည္။

ကိုယ္က်င့္ပ်က္ၿပားေသာအျပဳအမူမ်ားကို တင္ျပျခင္း
ကိုကာကိုလာကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းတစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီ၏ကိုယ္စား ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မည္သူမဆိုမွ 
ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ သို႕မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူကို ျပဳလုပ္သည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ အေၾကာင္းအရာကို ကုမၸဏီသို႕ 
တင္ျပသင့္ပါသည္။ ပံ႔ပိုးသူမွ ဝန္ထမ္း၏မန္ေနဂ်ာ သို႕မဟုတ္ compliance@coca-cola.com တြင္ရွိေသာ 
ကိုကာကိုလာကုမၸဏီ Ethics & Compliance ရံုး သုိ႕မဟုတ္ www.Koethics.com ရွိ ကုမၸဏီ၏ EthicsLine 
တင္ျပရန္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ သို႕မဟုတ္ EthicsLine ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ 
အသံုးျပဳကုဒ္နံပါတ္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး အခမဲ႕ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ကိုယ္က်င့္ပ်က္ၿပားေစႏိုင္သည့္အျပဳအမူမ်ားကို 
ရိုးသားစြာတင္ျပျခင္းျဖင့္ ကုန္ပို႔သူႏွင့့္္ ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီ၏ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္မႈမရွိပါ။

ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊  
EthicsLine @ www.KOethics.com ကုိ ဝင္ေရာက္ပါ
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