ေလးစားမႈ
ဆက္သြယ္မႈ
အခြင့္အေရးမ်ား
ယံုၾကည္မႈ
ဂုဏ္သိကၡာ
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း

Coca-Cola ကုမၸဏီ
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး
သိရွိနားလည္ျပီး
ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားလိုက္နာသည့္
ကၽြႏုပ
္ ္တို႔၏ကတိကဝတ္
Coca-Cola ကုမၸဏီသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးအနက္
ေဆာင္ရြက္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အရည္အေသြး၊
သမာသမတ္ရမႈ
ွ ိ ႏွင္႔ ထူးခၽြန္မႈတို႔၏ အဆင္႔အတန္းျမင္႔မားမႈေပၚတြင္ မူတည္သည္။
ကုမၸဏီသည္ အဆိုပါအဆင့္အတန္းမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားမႈတြင္
လံု႔လစိုက္လ်က္ အသံုးခ်ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၀ ရက္ေန႔က Muhtar Kent ေျပာၾကားခဲ့သလို
“Coca-Cola ကုမၸဏီတြင္ ကၽြႏုပ
္ ္တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး င့္ပတ္သက္သည့္
ကတိကဝတ္ကို ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအား ကၽြႏုပ
္ ္တို႔ ဆက္ဆံေနသည့္
နည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ ကၽြႏုပ
္ ္တုိ႔၏ ပြားေရးစီမံခန္႔ခြမႈဲ မ်ား၏
ယူဆခ်က္မ်ားအားလံုးကို ရႈေထာင့္မ်ဳးစံ
ိ ုမွ ခ်႕ထြ
ဲ င္ထားသည္။
အဆိုပါကတိကဝတ္သည္ ကၽြႏုပ
္ ္တို႔၏ ၂၀၂၀ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္
အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ျပီး ကၽြႏုပ
္ ္တို႔ေဆာင္ရြက္ သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူသားႏွင့္အလုပ္ခြင္ အခြင့္အေရး၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း မ်ားကို
အားေပးေထာက္ခံရန္ လံုလစိုက္လ်က္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။”
ဤစာေစာင္သည္ သင္၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို လမ္းညႊန္ကူညီေပးျပီး
သင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အလုပ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒ ကို
ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ သီးျခားစီႏွစ္မ်ဳးလံ
ိ ုးကိုေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသာမက အျခားသူမ်ားႏွင့္ပါ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္လာေစျခင္းျဖင့္ ကၽြႏုပ
္ ္တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို
ေလးစားရန္ ကၽြႏုပ
္ ္တို႔၏ ကတိကဝတ္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ရႈေထာင့္အားလံုးမွ
ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို သင္လုပ္ကိုင္သည့္နည္းလမ္းတြင္ပါဝင္သည့္
ကၽြႏုပ
္ ္တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္စြာ
ေလးစားလိုက္နာပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္၊
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။
သင့္ကိုယ္ပိုင္အျပဳအမူ၏အဓိကအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပီး
“ေလးစားမႈ” ဆိုသည္မွာမည္သည္ႏွင့္တူညီသည္ကိုေဖာ္ျပပါ။
• လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒကို ကုမၸဏီ၏အေထာက္အကူ အရာမ်ား၏ အတြင္းႏွင့္
အျပင္ႏွစ္မ်ဳးလံ
ိ ုးတြင္ အသံုးခ်သည္။ ကၽြႏုပ
္ ္တို႔
လုပ္ေဆာင္သည့္အရာ(သို႔မဟုတ္ ကၽြႏုပ
္ ္တို႔ မလုပ္ေဆာင္သည့္
အရာျဖစ္ေစကာမူ)မွ ထိခိုက္ႏုင
ိ ္သည့္ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ အုပ္စုႏွင့္မဆို ေစ့စပ္ညႏႈ
ႇ ိ င္ိ းေသာအခါ
သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အေပၚထားရွမည့
ိ ္ တူညီသည့္ လူ႔အခြင့္
အေရးစံႏႈန္းကို အသံုးခ်ပါ။
• မည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ရရွမႈိ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အသစ္မ်ားအတြက္မဆို လူ႔အခြင့္အေရးမွန္ဘီလူးမ်ားမွတဆင့္ၾကည့္ပါ။
၎ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ
ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈဟုေခၚပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈကို
ေရွာင္ရွားရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေစာလ်င္စြာစဥ္းစားေပးျပီး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ရရွမႈိ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အတြင္း အာရုံစူးစိုက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထား ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။
• သင္သည္ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္ကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္
မည္သည့္ေရာင္းသူႏွင့္ ေစ့စပ္ညႏႈ
ႇ ိ င္ိ းေရးတြင္ ပါဝင္ပါက သင္သည္
ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းေပးသြင္းသူလမ္းညႊန္ခ်က္မူမ်ား ၊
ကိုလိုက္နာေနေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

• လူ႔အခြင့္အေရးျငိစြန္းမႈမ်ားသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆို ႏွင့္
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖင့္မဆို ေပၚထြက္လာႏုိင္သည္။ သင္သည္
လူ႔အခြင့္အေရးျငိစြန္းမႈအသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္
ေခ်ရွိသည္မ်ားကို ညီညြတ္ေအာင္ညႇိယူရန္ႏွင့္
အတြင္းပိုင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္
၎တို႔အားအစီရင္ခံရန္လိုအပ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္
ေျပာင္းလဲတတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္
ကုမၸဏီ၏အတြင္းႏွင့္အျပင္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ခု သို႔မဟုတ္
ထိုထက္ပိုျပီး သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိလာႏုိင္ပါသည္။
• အေျခအေနကို ဖန္တီးယူပါ။ သင္သည္
ျဖစ္ႏုိင္သည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို သိလာပါက ၎ကို
ခ်က္ခ်င္း အစီရင္ခံပါ။ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူ႔အရင္းအျမစ္၊
ကုမၸဏီ တရားေရးေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ EthicsLine တို႔၏ ပိုမိုျမင့္မားသည့္
အဆင့္တို႔မွတဆင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
• တသတ္မတ္တည္းျဖစ္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒ
၏အသံုးခ်ျခင္းတြင္ အေရးၾကီးပါသည္။ သင္သည္
မည္သည့္အေျခအေနတြင္ မည္သည့္သီးသန္႔အခြင့္အေရးေပးရမည္ကို
မေသခ်ာပါက humanrights@coca-cola.com
တြင္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္
အခြင့္အေရးမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။
• Coca-Cola ကုမၸဏီ လူ႔အခြင့္အေရးအက္ပ္ကို (KO အက္ပ္စတိုးမွတဆင့္)
လူ႔အခြင့္အေရးစြန္႔စားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္
သင့္အားကူညီရန္ ကိရိယာ တစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳရန္
ေဒါင္းလုတ္လုပ္ပါ။
• လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒ၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူလမ္းညႊန္ခ်က္မူမ်ား၊
လူ႔အခြင့္အေရး ေပးရန္ရသည့
ွိ
္ လံု႔လစိုက္ထုတ္သည့္စာရင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္
လမ္းေၾကာင္းတြင္ေတြ႔ရသည့္ အျခားရင္းျမစ္မ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏
လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳပါ:
° http://www.coca-colacompany.com/
our-company/human-rights-policy
° http://www.coca-colacompany.com/
our-company/supplier-guiding-principles
ကၽြႏုပ
္ ္တို႔သည္ တန္ဖိုးထားမႈေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ ကၽြႏုပ
္ ္တို႔အဓိက တန္ဖိုးမ်ား၏ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးကို ကၽြႏုပ
္ ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္သည့္အရာတိုင္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ျပီး Muhtar
Kent သည္ သူ၏ ၂၀၁၄ လူ႔အခြင့္အေရးဗြဒီီ ယိုတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္၊ “ကမာၻႏွင့္တစ္ဝွမ္းလံုး ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကၽြႏုပ
္ ္တို႔ဂုဏ္ယူစြာ
ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ Coca-Cola ကုမၸဏီႏွင့္ ခ်စ္ခင္ခ်င္းခံရေသာ
အမွတ္တံဆိပ္အားလုံး၏ အေကာင္းမြန္ဆံုး ျပီးျပည့္စံုသည့္ စိတ္ကူးတို႔ျဖင့္
ကၽြႏုပ
္ ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အတူတကြ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုင
ိ ္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္သည္။”
ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ပိုမိုရရွရန္
ိ အတြက္humanrights@coca-cola.com သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ပါ
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လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေလးစားျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳေရး

Coca-Cola ကုမၸဏီသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္
သက္သာေစေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚမႈ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအားျဖင့္
ျဖစ္ေပၚမႈ သို႔မဟုတ္ ၎မွ ရရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာမ်ား ခဲြျခားေဖာ္ထုတ္ရန္၊
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေလ်ာ့ပါးေစရန္ ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။

ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း၊ အျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊
ထိကပါးရိကပါးလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံေစမႈႏွင့္ အျခား ေဘးျဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ
အေျခအေနမ်ား ကင္းေဝးေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လံုၿခံဳေရး
အကာအကြယ္မ်ားကို လိုအပ္သလို ေပးအပ္ထားၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္
ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားမႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ
ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ရွိေသာ လူထုမ်ားအေပၚ
၎၏အက်ဴိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းအား နားေထာင္ျခင္း၊ ၎တို႔ထံမွသင္ယူျခင္း၊ သူတုိ႔၏ အျမင္မ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ယင္းအသိုင္းအဝိုင္းရွိ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္
သႏၷိ႒ာန္ျပဳထားသည္။ သင့္ေတာ္သည့္ အခါမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳလုပ္ရန္လည္း
သႏၷိ႒ာန္ျပဳထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဒသတြင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဒသအဆင့္တြင္သာ
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္။ ေဒသတြင္းႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္
ပဏာမစတင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ေဒသခံ လူထုအတြင္း
စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ေစတနာထား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း ဖန္တီးရန္
ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။

မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားျခင္း
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္ လူမ်ားတို႔၏ မတူညီကြဲျပားေသာအရာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏
ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို တန္ဖိုးထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ တူညီေသာအခြင့္အေရးရရွိေစေရး၊
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပး ထိကပါးရိကပါးလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို လံုးဝလက္မခံေရးတို႔ကို
ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေရရွည္ သႏၷိ႒ာန္ျပဳခ်က္တစ္ရပ္ ရွိပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
လူမ်ဳိး၊ လိင္၊ အသားအေရာင္၊ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ လူမႈေရး အစမူလ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ အသက္၊
မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားက
အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အေျခအေနမ်ား အေပၚတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္
အေႏွာင့္အယွက္ေပးထိကပါးရိကပါးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ကင္းေဝးေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိႏိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကုမၸဏီအတြင္း လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေနရာခ်ထားျခင္း၊
သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔သည္ အရည္အေသြးမ်ား၊ လုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္။
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သြင္ျပင္လကၡဏာ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနကို ဂ႐ုမထားဘဲ ကုမၸဏီအေနျဖင့္
အ႐ိုအေသမဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ မသင့္ေတာ္ေသာ အျပဳအမူ၊ မမွ်တေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္
လက္တုံ႔ျပန္မႈအမ်ဳိးအစားကိုမဆို သည္းခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အေႏွာင့္အယွက္ေပး
ထိကပါးရိကပါးလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္
ျပင္ပလုပ္ငန္းခြင္တြင္မဆို လက္မခံႏိုင္ေသာအျပဳအမူျဖစ္သည္။ ဤအေျခခံမူမ်ားသည္
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္သာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း
သက္ဆိုင္အက်ံဳးဝင္သည္။

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္း ၫိႇႏႈိင္း ေတာင္းဆိုခြင့္
ကုမၸဏီသည္ အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းတို႔ကို စိုးရိမ္ရန္ မလုိပဲ
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ မပါဝင္ပဲေနႏိုင္ခြင့္ကို
ေလးစားသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သမဂၢမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အခါ
၎တို႔ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
ျပဳလုပ္မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ျပဳထားပါသည္။ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေကာင္းမြန္စြာ
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ျပဳထားသည္။

ေဘးကင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေသာ လုပ္ငန္းခြင့္
ကုမၸဏီမွ ေဘးကင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို ဖန္တီးေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းေရးႏွင့္
က်န္းမာေရးဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အတြင္းပိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ဒဏ္ရာ အနာတရျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္ႏွင့္
ထိေတြ႔မႈတို႔ကို အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို ထိန္းသိမ္းရန္
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္
ေဘးကင္းေစေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းေပးေရးတို႔ အပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္
ေဘးကင္းေရးတို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈရွိေနေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သည္။

အတင္းအဓမၼ လုပ္အား/ လူကုန္ကူးမႈ
ကုမၸဏီသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လုပ္အား၊ အေႂကြးႏွိမ္သည့္ လုပ္အား၊ ဘြန္းထိုး၍ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ လုပ္အား၊
စစ္တပ္ လုပ္အား၊ ကၽြန္ျပဳေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ ပံုစံ တမ်ဳိးမ်ဳိး အပါအဝင္ အဓမၼ လုပ္အား ပံုစံအားလံုး
အသံုးျပဳျခင္းကို တားျမစ္သည္။

ကေလး လုပ္သား
ကုမၸဏီသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ အသက္
၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ငွားရမ္းျခင္းကို တားျမစ္သည္။

အလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား
ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္း သဘာဝႏွင့္ ေဒသတြင္း အလုပ္သမား ေစ်းကြက္အေပၚမူတည္၍
လုပ္အားခႏွင့္ ခံစားခြင့္ကို ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လုပ္အားခ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ အခ်ိန္ပိုႏွင့္ ခံစားခြင့္
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈအျပည့္အဝျဖင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း
Coca-Cola ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအၾကား ပြင့္လင္းေျဖာင့္မတ္သည့္
ျပန္ၾကားဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးထား၍ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို ဖန္တီးသည္။ ကုမၸဏီသည္
အလုပ္လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားႏွင့္
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္။
သင္အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာအတြင္း ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြင္း
သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းျဖစ္ေပၚသည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္၊ ဤမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္
ဤမူဝါဒဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈတစ္ခုအား အစီရင္ခံလိုပါက အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားႏွင့္
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ရွိထားၿပီးေသာ
လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေဒသတြင္း စီမံေရးရာဌာန၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊
တရားေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဗ်ဴဟာဌာနမ်ားသို႔ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း သို႔မဟုတ္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းတို႔ကို သင့္အေနျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အင္တာနက္ဝဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္ www.KOethics.com တြင္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာလိုင္း
EthicsLine မွတဆင့္ အစီရင္ခံတင္ျပႏိုင္ၿပီး သို႔မဟုတ္ www.KOethics.com ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ပါရွိသည့္
သင့္တည္ေနရာအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ အခမဲ့တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို ေခၚဆို၍ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။
ဤမူဝါဒအရ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တိုင္ၾကားတင္ျပမႈအတြက္ မည္သည့္ဝန္ထမ္းကိုမဆို အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း
သို႔မဟုတ္ တုန္႔ျပန္လက္စားေခ်မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား အေရးတယူစံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး မည္သည့္
က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈကိုမဆို သင့္ေတာ္သည့္ နည္းျဖင့္ တံု႔ျပန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္
သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္။
ဥေရာပသမဂၢအတြင္းရွိ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္: က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာလိုင္း EthicsLine ဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္
ဝဘ္ဆိုဒ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ ေငြစာရင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအား
အစီရင္ခံရန္အတြက္သာလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္
လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရးမ်ား မူဝါဒေအာက္ရွိ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပလိုလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ
အစီရင္ခံမႈမ်ားကို ေဒသတြင္း စီမံေရးရာဌာန၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း
တရားေရးရာ အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားေရးဌာနသို႔ တိုက္႐ုိက္အစီရင္ခံတင္ျပသင့္သည္။

ကုမၸဏီသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဤမူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ဤမူဝါဒအတြင္း ကုမၸဏီႏွင့္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား စာခ်ဳပ္စာတမ္းထားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္
ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ Coca-Cola ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ ဆက္လက္ရရွိမည္ဟူသည့္ အာမခံခ်က္ကိုေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ျခင္းမ်ား မရွိပါ၊ မဆိုလိုပါ။
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