ကုန္ေပးသြင္းသူူ

ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးႏွင့္သံဓိဌာန္မ်ား
ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီ၏ အမည္ကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈအားျဖင့္

ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈမ်ားျဖင့္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို

အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ပါ၀င္ခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ သို႔မဟုတ္
မပါ၀င္ပဲ ေနခြင့္တို႔ကို ေလးစားၿပီး အျပစ္ေပး အေရးယူမႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈ သို႔မဟုတ္
ေစာ္ကားမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားမရွိေစရ။ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္
တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သမဂၢကို ကိုယ္စားျပဳသည့္၊ ယင္းတို႔က
လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ေဆြးေႏြးမႈျပဳၿပီး ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ရရွိရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းကို သိရွိၾကသည္။

ကေလး အလုပ္သမားကို တားျမစ္ျခင္း

တည္ေဆာက္ထားသည္။ မိမိတို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ စီးပြားေရး

အတြက္
လမ္းညႊန္
မူ၀ါဒမ်ား

အဖြဲ႔အစည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိွႏိႈင္းႏိုင္သည့္
အခြင့္အေရးမ်ား

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ အျမင့္မားဆံုး စံခ်ိန္စံညြန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ
အရည္အေသြးမ်ား၊ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းရွိ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ

မိမိတို႔ ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးအရ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္
အစဥ္ၾကိဳးပမ္းလ်ွက္ရွိသည္။ မိမိတို႔သည္ ကုလသမဂၢ ေၾကညာစာတမ္းပါ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္ပါ အေျခခံ
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး
အေျခခံမ်ားကို ေလးစားပါသည္။ မိမိတို႔သည္ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ
စုစည္းမႈတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းခြင္ တန္ဖိုးမ်ားကို ကုမၸဏီ၏
လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အခြင့္အေရး မူ၀ါဒမ်ားတြင္
ထည့္သြင္းထားသည္။
အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္
တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအားလံုး ေလးစားမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ လူ႔အသိုင္းအ၀န္းမ်ားကို
အားျဖည့္ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ေစသည္။

ကုန္ေပးသြင္းသူူ လမ္းညြန္မူ၀ါဒမ်ားသည္ - ကုမၸဏီ၏
တန္ဖိုးမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည္။
ကုန္ေပးသြင္းသူူ လမ္းညြန္မူ၀ါဒမ်ား (SGP) သည္ ကိုကာကိုလာ
ကုမၸဏီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ တာ၀န္ယူမႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္
အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေဒါက္တိုင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားကို
ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးကို မိမိတို႔၏ ေရရွည္ စီးပြားေရး
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါၿပီး မိမိတို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မိမိတို႔ စီးပြားအတြက္ တာ၀န္ခံ၍ တိုက္ရိုက္ ျဖန္႔ေ၀သူမ်ား၏
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို ထင္ဟပ္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္က ေမာင္းႏွင္ေစသည္။
ဥပေဒမ်ား၊ ထံုးစံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေန ကြဲျပားမႈမ်ားသည္
ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းကို
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး အားလံုးအား ေလးစားရန္ သံဓိဌာန္မွ

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသည့္
အနိမ့္ဆံုး အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာမည္။

အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကို
တားျမစ္ျခင္း
အလုပ္သမားမ်ား၏ ကာယလုပ္အားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကို တားျမစ္ၿပီး
ေထာင္သားမ်ားအား အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ မလုပ္မေနရ လုပ္အား ခိုင္းေစျခင္း၊
အေၾကြးတင္မႈအေပၚ လုပ္အားခိုင္းေစျခင္း၊ စစ္တပ္ လုပ္အား ခိုင္းေစျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳ
လုပ္အားခိုင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈ ပံုစံ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္အားခိုင္းေစျခင္း
အပါအ၀င္ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းျခင္း ပံုစံအားလံုးကို တားျမစ္သည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ဖယ္ရွားျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခႏၶာ သို႔မဟုတ္
အေျပာအဆုိအားျဖင့္ ညွင္းပမ္းမႈ အားလံုးကို ကင္းရွင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းသည္။
လူအသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ အစားထိုးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္းတို႔သည္ အရည္အေသြး၊ လုပ္ေဆာင္မႈ၊
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳတို႔ကို အေျခခံရမည္။

အလုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္လုပ္ခလစာမ်ား
စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ႏွင့္ အညီ
အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ခေပးရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္အားခ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊
အခ်ိန္ပိုႏွင့္ ခံစားခြင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည့္စံုစြာ လိုက္နာၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏
လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္
အေျခအေနမ်ားတြင္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ရမည္။

လံုၿခံဳၿပီးက်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေသာ အလုပ္ခြင္ကို ဖန္တီးျခင္း
လံုၿခံဳေဘးကင္းၿပီး က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို ဖန္တီးေပးရမည္။
မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ား၊ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္
အနည္းဆံ ျဖစ္ရန္ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို
ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ျခင္း

ကုန္ေပးသြင္းသူူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ရမည္ဟု

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။

ယံုၾကည္သည္။ ကုန္ေပးသြင္းသူူ လမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးတည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဆက္ႏြယ္ေစၿပီး အနည္းဆံုး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈရွိျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို
ေလးစားလိက
ု န
္ ာျခင္းႏွင့္ လာဒ္ေပးလာဘ္ယမ
ူ ႏ
ႈ င
ွ ့္ မသမာမႈမ်ား ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းတိျ႔ု ဖင့္
လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အစျပဳ၍ မွ်ေ၀ထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားသည္ ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီ၏

ေဒသတြင္းရွိ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာမႈ
ရွိသည့္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏
အေရးပါမႈကို အားျဖည့္ေပးသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားသည္

တိုင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ေျဖရွင္းခ်က္

မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္မူ၀ါဒမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသည့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ထင္ဟပ္ၿပီး
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မ်ားကို ေပးအပ္ထားရမညျျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ လံုေလာက္စြာ
ေျဖရွင္းေပးရမည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တိုက္ရိုက္ ကုန္ေပးသြင္းသူူမ်ားအေနျဖင့္လည္း
လမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ သံဓိဌာန္ကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို ေလးစားမႈ ျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။
©၂၀၁၁ Coca-Cola ကုမၸဏီ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ စံနစ္မ်ား
လုပင
္ န္းမ်ားကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ကပ
ြ က
္ ရ
ဲ န္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညတ
ြ ၿ္ ပီး လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာေသာ လံုေလာက္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိသည့္ စံနစ္မ်ား ထားရွိရမည္။

ကုန္ေပးသြင္းသူူ လမ္းညြန္မူ၀ါဒမ်ား
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္။
ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ မိမိတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ သံဓိဌာန္ကို ေ၀မွ်လိုက္နာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။
ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီအား ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီက အခြင့္အာဏာေပးထားေသာ ျဖန္႔ေ၀သူမ်ားသည္ အနည္းဆံုး အေနျဖင့္
ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကို ျပည့္မွီရန္ လိုအပ္သည္။

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ မိမိတို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ခ်ီျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

ကေလး လုပ္အား
ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

အဓမၼခိုင္းေစေသာလုပ္သား
ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ အတင္း အဓမၼလုပ္အား၊ အေၾကြးအေပၚ အေျခခံေသာလုပ္အား၊ ေထာင္က်သူမ်ားအားခိုင္းေစျခင္း၊ စစ္တပ္ လုပ္အား
သို႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ လုပ္အားခိုင္းေစမႈ သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈေျမာက္ေသာ လုပ္အားခိုင္းေစမႈမ်ား ကို အသံုးမျပဳရ။

အလုပ္သမား အေပၚေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း

ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာညွင္းပမ္းမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ။

လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိွႏိႈင္းခြင့္

ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ လြတ္လပ္စြာအဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညိွႏႈိင္းခြင့္ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥေပဒမ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

လုပ္ခႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား

ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ လုပ္အားခႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥေပဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုအလုပ္လုပ္ျခင္း

ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုအလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

က်န္းမာေရးနွင့္လံုၿခံဳမႈ

ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

စီးပြားေရးရိုးေျဖာင့္မႈ

ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းႏွင့္ မသမာေသာ လုပ္နည္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ။

နာခံမႈကို ျပျခင္း

ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီက ေတာင္းဆိုလာသညအခါ ကုန္ေပးသြင္းသူူ လမ္းညြန္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္းကို
ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္။
အကယ္၍ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အေျခခံ သေဘာတူညီခ်က္ ၈ ခု ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း ဥပေဒက ျပဌာန္းေသာ
စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက ကုန္ေပးသြင္းသူူသည္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO) စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကို ျပည့္မွီေအာင္
ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ေဖာ္ျပပါ အနိမ့္ဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီႏွင့္ ယင္း၏ တိုက္ရိုက္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
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လုပ္ငန္းအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္ေပးသြင္းသူူ လမ္းညြန္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္သည္။
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေဘးပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ကုန္ေပးသြင္းသူူမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ေပးသြင္းသူူ
လမ္းညြန္မူ၀ါဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း ရွိမရွိကို စီစစ္တတ္ပါသည္။ ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္ရွိ
၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား လ်ဳိ႕၀ွက္စြာေမးျမန္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ အကယ္၍ ကုန္ေပးသြင္းသူူ အေနျဖင့္ ကုန္ေပးသြင္းသူူ
လမ္းညြန္မူ၀ါဒပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ျပဳျပင္မႈအတြက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို
ေမွ်ာ္လင့္ထားရပါမည္။ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ကုန္ေပးသြင္းသူူ လမ္းညြန္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ကုန္ေပးသြင္းသူူမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာ ရယူထားရွိပါသည္။
အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက သို႔မဟုတ္ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္အား အျခား ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ဖတ္ရႈလိုပါက မိမိတို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
၀က္(ဘ)ဆိုဒ္ကို သြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
www.thecocacolacompany.com
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