စီးပြားေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္ဗဟိုဌာန
ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာေျခရာခံစီမံကိန္း
Coca-Cola Myanmar ၏ေျဖၾကားခ်က္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔သည္

ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာေျခရာခံစီမံကိန္းမွ

ေမးျမန္းထားေသာ

ေမးခြန္းမ်ားအား အေသးစိတ္ျပန္လည္ေျဖၾကားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Coca-Cola ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ၾကိဳတင္ကာကြယ္အားထုုတလ
္ ုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္
အစီရင္ခံစာကို US ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

(၁)

-

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ပဏာမ အစီရင္ခံစာ

-

၂၀၁၄ ဇြန္လ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

ေမးခြန္း -

႐ိွပါသလား။

သင္တို႔၏ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား (သိမ
ု႔ ဟုုတ)္ လုပ္ငန္းမ်ား

သို႔တည္းမဟုတ္

အစီအစဥ္႐ွိခဲ႔လ်င္

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္

ထိုရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏

အေလးအနက္စဥ္းစားေနပါသလား။

သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အကယ္၍

အခ်က္အလက္မ်ား

ေပးပို႕ေစလိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ မည္သည့္နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားအား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
႐ွိသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေစလိုပါသည္။
အေျဖ(၁)

။ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ႏွစ္ေပါင္း

၆၀

ၾကာကြယ္ေပ်ာက္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္၊

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအား

ကိုကာကိုလာကုမၸဏီသည္

႐ုပ္သိမ္းအၿပီးတြင္

၂၀၁၂

ခုႏွစတ
္ ြင္

ျမန္မာႏိုငင
္ ံေစ်းကြက္အတြင္းသို႔

ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္
ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏမ
ွံ ည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ကိုကာကိုလာ
ကုမၸဏီ၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေမွာ္ဘီႏွင့္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌

႐ွိေသာ

စက္႐ံု

၂

ခုမွ

စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကိုကာကိုလာပင္းယ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း (ျမန္မာ)၌ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ႐ံုးခြဲေပါင္း
၁၇ခု႐ွိၿပီး

ထပ္မံ၍

ကိုကာကိုလာလီမိတက္သည္

၎၏ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ႐ံုးခန္းကို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္

မၾကာမီက ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲပ
့ ါသည္။ ႐ံုးမ်ား၊ ႐ံုးခြဲမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ားစာရင္းကို လိပ္စာႏွင့္ တကြ ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
႐ံုး/႐ံုးခြဲ/စက္႐ံု

လိပ္စာ

ကိုကာကိုလာလီမတ
ိ က္

၁၆ လႊာ၊ စင္တာပြိဳင့္တာ၀ါ၊ အမွတ(္ ၆၅)၊ ဆူေလဘုရားလမ္းႏွင့္
ကုန္သည္လမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

ကိုကာကိုလာပင္းယေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း

အမွတ(္ ၅၀)၊ ၿမိဳ႕ေ႐ွာင္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

လီမိတက္

ကိုကာကိုလာပင္းယေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း

အမွတ(္ ၃၇/၃၈)၊

ဗန္ေမာ္အတြင္း၀န္လမ္း၊

လီမိတက္(႐ံုးခ်ဳပ္)

စက္မႈဇံု၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

လႈိင္သာယာ

အမွတ(္ ၃၇/၃၈)၊ ဗန္ေမာ္အတြင္း၀န္လမ္း၊
စက္မႈဇံု၊ ရန္ကုန္။

ေမွာ္ဘီ

အမွတ(္ ၅၀)၊ ၿမိဳ႕ေ႐ွာင္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

မႏၱေလး

H ၂၅၂၊ ဦးပိုင(္ ၃၄)၊
မႏၱေလးတိုင္း။

ေညာင္ေလးပင္

ရန္ကုန-္ မႏၱေလးလမ္း၊

(စ်)ရပ္ကြက္၊
ဖေအာင္ရြာ၊

ဇံ(ု ၃)၊

လႈိင္သာယာ

ဇံ(ု ၃)၊

လႈိင္သာယာ

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊
ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္၊

ပဲခူးတိုင္း။
ေတာင္ငူ

လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္၊ (၁၉)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန-္ မႏၱေလးလမ္း၊
ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း။

မိတၳီလာ

နယ္ေျမ(၈)၊ ရန္ကုန-္ မႏၱေလးလမ္း၊ ၀မ္းေတာ္ျပည့္တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊
မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း။

ပုသိမ္

ကြင္းအမွတ(္ ၁၆၃/ခ)၊ ရယက(၁၅)၊ နန္းေျမ့၊ ထန္းကုန္း၊ ပုသိမ-္
မံုရြာ-ေရဦးလမ္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း။

ေမာ္လၿမိဳင္

၃၈/၄၃၊

က်ဳိကၡမီလမ္း၊

ေဇယ်ာၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊

ေစ်းခ်ဳိနယ္ေျမ၊

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။
မေကြး

က/၂၂၊

ေတာင္တြင္းလမ္း၊

ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက(္ အထူး)၊

မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။
ေညာင္ဦး

က/၁၊
အေနာ္ရထာလမ္း၊
ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း။

ပ်ဥ္းမနား

ပ/၁၅၉-၁၆၀၊

ေအာင္ေျမသာရပ္ကြက္၊

ေဘာဂသီရိအေ၀းေျပးကား၀င္း၊

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊

ေနျပည္ေတာ္။
သထံု

၃၄၃၊ နတ္စင္လမ္း၊ သိမ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္။

ျပည္

ရန္ကုန-္ မႏၱေလးလမ္း၊

ဖေအာင္ရြာ၊

ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္၊

ပဲခူးတုုိင္း။
ေတာင္ႀကီး

၆၀/၆၁၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊
႐ွမ္းျပည္နယ္။

ေအးသာယာ၊

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊

လူမႈေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ “စြမ္းရည္” အစီအစဥ္သည္ ကိုကာကိုလာျမန္မာ၏ အဓိက လူမႈေရး
စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ စီးပြားေရးခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ၂၄၅၀၀
အား အရည္အေသြးျမင့္သင္တန္းမ်ား ေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ သင္တန္းမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေငြေၾကးစီမံ
ခန္႔ခြဲျခင္း၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံ
ခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား

ပို႔ခ်ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

၃

ႏွစ္ၾကာျမင့္မည့္

ထိုအစီအစဥ္အား

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ PACT ကစီမံကြပ္ကဲၿပီး ကိုကာကိုလာေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃သန္း

ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ “စြမ္းရည္”အစီအစဥ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဖြဲ႕၀င္ ၂၀ မွ ၂၅ ဦးၾကား
ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္

အစုငယ္မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး

ေက်းရြာေငြစုဘဏ္မ်ားကို

တည္ေထာင္ေပးပါသည္။

ဤအစီအစဥ္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္သင္တန္းအား ျဖည့္စြက္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္
စစ္ကိုင္း ႐ွိၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုမွ ေက်းရြာ ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး “စြမ္းရည္” သည္ ယင္း၏
ရည္မွန္းခ်က္ထက္ ပိုလြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ အမ်ဳိးသမီး ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး
အစုငယ္

၁၀၀၀

၎တို႔အနက္မွ

ေက်ာ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အမ်ဳိးသမီး

အားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၇၀၀၀

၂၇၀၀

ေငြေခ်းယူမွဳ

ေက်ာ္အား

ေက်ာ္ေသာ

၆၇၀၀၀

ခန္အ
႔ ား

စီမံကြပ္ကဲႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၎တို႔ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္

၎တို႔၏

စတင္ႏိုင္ရန္

လက္႐ွိလုပ္ငန္းမ်ားအား

ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
(၂)

ေမးခြန္း -

သင့္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္

ျမန္မာႏုိင္င၌
ံ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

(သုိ႔မဟုတ)္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမွ
အကာအကြယ္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္

စီမံခ်က္မ်ား၊

လုပ္ငန္းမူ၀ါဒမ်ားထားရွိပါသလား။

(ဥပမာ

-

လူ႔အခြင့္အေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္)
ထိုမ၀
ူ ါဒႏွင့္ အစီအမံမ်ားသည္ သင္တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္ ေယ်ဘုယ
ု ်သေဘာ အသံုးခ်မႈ ႐ွိပါသလား(သို႔မဟုတ)္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အထူးသျဖင့္ အသံုးျပဳပါသလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း
(သို႔မဟုတ)္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္အစီအမံမ်ား ႐ွိလွ်င္
သင္တို႔၏ အင္တာနက္၀က္ဘဆ
္ ိုဒ္မွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူသိ႐ွိရန္ ျဖန္႔ေ၀လိုပါသလား။ ျဖန္႔ေ၀လိုပါလွ်င္ word
(သိ)ု႔ PDF ဖိုင္ျဖင့္ ေပးပို႔ေစလိုပါသည္။ ရႏိုင္ပါက hyperlink ျဖင့္ ရလိုပါသည္။
အေျဖ(၂)
ကုမၸဏီ၏

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၿပီး
မၾကာေသးမီကာလမ်ားအတြင္း

ၾကိဳတင္ကာကြယအ
္ ားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈအား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္

အ႐ွည္ၾကာဆံုးအျဖစ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းသည္

မွတ္တမ္းတင္ရ

ၿပီးေျမာက္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလာက္သည့္

ကုလသမဂၢ၏

စီးပြားေရးႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဳတို႔၏ အစီရင္ခံစာတို႔ႏွင့္
လည္း ကိုက္ညီပါသည္။
ဤမူ၀ါဒသည္

ကိုကာကိုလာအေနျဖင္႔

သိျမင္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင္႔

ျမန္မာ့ေစ်းကြက္၊

ကုုိကာကုုိလာအေနျဖင္႔

စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္

ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏

ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ကုိ
အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခု

အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေစရန္ အေလးထားမွဳကို ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္

ကိုကာကိုလာ၏

စံထားစရာအေျခအေနတစ္ရပ္

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမွာ

ျဖစ္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္

ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ

အားလံုးထဲ၌

အခြင့္အေရးမ်ား၊

အဂတိလက
ို ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အေရးကိစၥရပ္မ်ား
အား ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ စနစ္တက် ခ်မွတ္ထားေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအမံမ်ားမွာလည္း ကုမၸဏီ၏ မွတ္သားေလာက္ဖြယ္ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင္႔
ေနမွဳမ်ား

ၾကိဳတင္ကာကြယ္အားထုုတ္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားႏွင္႔

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

ထိခိုက္မွဳေလ်ာ႔နည္းေစရန္ေဆာင္ရြက္

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔

တင္သြင္းေသာ

အစီရင္ခံစာတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
-

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ပဏာမ အစီရင္ခံစာ

-

၂၀၁၄ ဇြန္လ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

ေစ်းကြက္တိုင္းတြင္ ကိုကာကိုလာသည္ လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒ၊

စီးပြားေရးဆိုင္ရာက်င္၀
့ တ္မ်ား၊

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အျခားေသာမူ၀ါဒမ်ားကို

ကုန္စည္ေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၌

အသံုးခ်ရာတြင္

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အား စြဲၿမဲစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မ႐ွိပဲ
အျခားေသာေနရာမ်ား၌

က်င့္သံုးေသာ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

က်င့္သံုးပါသည္။

ပညာေပးျခင္းမွတဆင့္

အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုုိ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုလံုး႐ွိလုပ္သားမ်ားအားလံုး လိုက္နာေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပး
ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို အခုိုင္အမာျပဳရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔
တြင္

ကုမၸဏီသည္

ယင္း၏

ေနာက္ဆံုးလူ႔အခြငအ
့္ ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒအား

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ထိုမ၀
ူ ါဒသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းခြင္
အခြင့္ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ေလးစားလိုက္နာျခင္းမူ၀ါဒမ်ားကို
စုေပါင္းၿပီး

မူ၀ါဒတစ္ခုတည္းအျဖစ္

လိုက္ေလ်ာညီေထြ႐ွိသည့္

ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ

ယခုလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒသည္

မူ၀ါဒသံုးမ်ဳိးႏွင့္

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး

ေၾကညာစာတမ္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားအဖြဲ႕၏ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမူမ်ားကို လႊမ္းၿခံဳေစမိပါသည္။ အဆိုပါမူ၀ါဒသည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း
ကိက
ု ္ညီပါသည္။
လူ႔အခြင့္ေရးအား ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မပ်က္ တိုးတက္ေစေရး
အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အားထုတ္မႈႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းျဖန္ေျဖျခင္းတို႔သည္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း
ယံုၾကည္ပါသည္။

ထိုအခ်က္သည္

အနာဂါတ္ကာလတြင္

ေဒသတြင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္

ခိုင္မာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။
လတ္တေလာက်င့္သံုးေနေသာအစီအမံမ်ားသည္

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ

အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ

အတြက္ မလံုေလာက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ထိုျဖစ္စဥ္အား ေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ သီးျခားအဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းပါမည္။ ထိုအဖြဲ႕အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္

စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းနာမ်ားအား

ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။

မူလအစတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းစီမံကိန္းမ်ား၌ လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဓေလ့တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအားထုတ္မႈသည္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုလံုး က်င့္သံုးမည့္ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္သားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္
ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းတို႔ကို မည္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိး၊ လက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ဳိး၊ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ဳိးကိုမွ စိုးရိမ္ရန္
မလိုအပ္ပဲ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

အစီအမံတစ္ခုအေၾကာင္းကို

စက္႐ံုတစ္ခုတြင္

လက္တေလာ

(http://burma.usembassy.gov/reporting-

requirements.html) တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ လုပ္သားတစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းခြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ေကာ္မတီတြင္

အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊

စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းအတြက္

ေထာက္ခံခ်က္မ်ား

ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

တို႔အတြက္ အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္႐ွိပါသည္။ ထိုေကာ္မတီအား ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား႐ံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားပါသည္။
ထို႔ျပင္

ေကာ္မတီသည္

အျခားေသာ

ၿမိဳ႕နယ္

အလုပ္သမားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊

ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊

ဌာနမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္

ထုတ္ကုန္တိုးျမႇင့္ေရးတို႔အတြက္

ေဆြးေႏြးေလ့႐ွိၾကပါသည္။

အလုပ္သမားသမဂၢေကာ္မတီကဖ
ို ြဲ႕စည္းၿပီး

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္
ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊

လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္

အျခားစက္႐ံုတစ္႐ံုတြင္

လုပ္သားမ်ားသည္

ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား႐ံုး၌

မွတ္ပံုတင္ထားပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ပထမအဖြဲ႕အစည္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ကိုကာကိုလာျမန္မာသည္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ျမန္မာအစိုးရ၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္

အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပန
္ ည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္း၌ တိုးျမႇင့္ရန္အားထုတ္မႈအား ႀကိဳဆို
ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္မွာ အစိုးရမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
လုပ္သားေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္

ထိုအလုပ္သမားအခြင့္ေရးဆိုင္ရာ

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔ကို

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ပူးေပါင္း၍

စတင္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားသည္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ထင္႐ွားသည့္

လုပ္သားေစ်းကြက္

မွတ္တိုင္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုကာကိုလာသည္ ဤအေရးပါေသာ စတင္လႈပ္႐ွားမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရသည့္အတြက္ မ်ားစြာ
ဂုဏ္ယူပါသည္။
ကိုကာကိုလာသည္ လုပ္သားမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ ထုတ္လုပ္မႈ
အားေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနအား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
တို႔ကိုလည္း အားျဖည့္ကူညီေပးပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒကို

အဂၤလိပ္ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္

http://www.coca-

colacompany.com/our-company/human-rights-policy တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
(၃)

ေမးခြန္း -

ေမးခြန္း(၂)တြင္

ေျဖၾကားထားေသာ

မူ၀ါဒႏွင့္

အစီအမံမ်ားအား

ေသခ်ာစြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သင္တို႔၏ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ခံ၍ ဦးေဆာင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ မည္သူျဖစ္ပါသနည္း။

အေျဖ (၃) ကိုကာကိုလာ ပင္းယ အေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း (ျမန္မာ) ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာႏွင့္ သူ၏အၾကီးတန္း
ဦးေဆာင္အဖြဲ႔။
ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဆင့္တြင္

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရးဌာနသည္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအတြက္
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္

လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

ျပင္ပမွစာရင္းစစ္မ်ားသည္

ေပးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ

စီမံေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကြာဟခ်က္မ်ားရွိလွ်င္
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အစီအစဥ္၏

ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔

ျပင္ဆင္ေရးအစီစဥ္မ်ားကို
ကိုက္ညီေစရန္

မူဝါဒမ်ားကို

ေနာက္ဆက္တြဲ

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္အေျခခံမ်ားေပၚတြင္ေဆာင္ရြက္ျပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ခိုင္မာေစပါသည္။
၃လတစ္ႀကိမ္ထုတ္

တိက်သည္အ
႔ က်ဳိးသက္ေရာက္မအ
ႈ စီရင္ခံစာသည္

ကုမၸဏီ၏တိုးတက္မႈကို

အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတာဝန္ခံမႈကို ခိုင္မာေစပါသည္။ ၉၈% ေသာကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ျပီး
စီမံခန္ု႔ခြဲသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္

၂၀၂၀

ျပည့္ႏွစ္တြင္လူႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ထိုရည္မွန္းမႈအတိုင္း ထားရွိပါသည္။
(၄)

ေမးခြန္း -

သင္တို႔ကုမၸဏီတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ အစီအမံမ်ား အသင့္မ႐ွိေသးပါက

၎မူ၀ါဒႏွင့္အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိပါသလား။ အကယ္၍ အစီအစဥ္ ႐ွိလွ်င္ လတ္တေလာ
အေျခအေန၌

မည္သည့္အားထုတ္မႈမ်ဳိးျပဳလုပ္ထားၿပီျဖစ္ပါသနည္း။

(သို႔မဟုတ)္

မည္သည့္

အစီအမံမ်ား

ခ်မွတ္ေနပါသနည္း။
အေျဖ (၄) ေမးခြန္း(၂) သို႔ရည္ညႊန္းပါသည္။
(၅)

ေမးခြန္း -

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊

လူမႈပဋိပကၡမ်ားႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

စသည္တို႔

အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သင္တို႔၏စီမံကိန္းမ်ားအား အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို
ေလ်ာ့ပါးေစရန္ (သိ)ု႔ ကာကြယ္ရန္ သင္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ မည္သို႔အားထုတ္ပါသနည္း။
သင္တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားအစီအမံမ်ားအား ျပဳစုေဖာ္ျပေပးႏိုငပ
္ ါမည္လား (သို႔မဟုတ)္ ၎တို႔ႏွင့္
ပတ္သက္သည႔္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အက်ဥ္းအား

ေဖာ္ျပေပးႏိုငပ
္ ါမည္လား

(လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္အခမွ်ေ၀ေပးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အပါအ၀င္)
အေျဖ

(၅)

ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား

ပဋိပကၡမ်ားမွကာကြယ္ရန္ႏွင့္သက္သာေစရန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
လုပ္သားမ်ား
ကိုကာကိုလာကုမၸဏီမွ
ဆက္ဆံမွဳျဖင္႔

ယံုၾကည္သည္မွာ

လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကို

အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။

သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို

ပြင့္လင္းေသာ

အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းျခင္း

သည္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ျပိး ကုန္ထုတ္လုပ္အားေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏတ
ီ စ္ခုလံုးတြင္ မေၾကနပ္ခ်က္မ်ားအား တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္

နည္းလမ္းမ်ားကို

အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္တြင္

ေဖာ္ျပထားျပီး

http://burma.usembassy.gov/reporting-

requirements.html တြင္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
က႑စံုမွပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္
လည္ပတ္ေနေသာေဒသရွိ

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား

စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈရရန္ႏွင့္

အက်ဳိးသတ္ေရာက္မႈမ်ားကို

လုပ္ငန္း

တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္

အလြန္အေရးပါပါသည္။
ကိုကာကိုလာျမန္မာသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္

စက္႐ံု

ႏွစ္ခုလည္ပတ္ေနပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၊

နယ္ေျမတြင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ တက္ႁကြစြာလက္တြဲေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္
ရွိသည့္

စိုးရိမ္မႈမ်ားကို

ညွိႏိႈင္းႏိုငပ
္ ါသည္။

ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

စနစ္တက်သတ္မွတ္ထားေသာ

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ကိုကာကိုလာသည္

ေဒသတြင္း႐ွိ

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္သြယ္၍ ၃ လ လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပပါသည္။
ထို႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တ႔စ
ို က္႐ံုမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ ဌာေနလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ေရလႊမ္းမိုးမႈေလ်ာ့ပါးေစေရး၊
ေသာက္သံုးေရသန္႔ရ႐ွိေရး၊
ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္

လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔တြင္

ကိုကာကိုလာ၏

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္

စြမ္းအား

အရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္လည္ေ၀ငွေပးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား အၿမဲတေစ ႐ွာေဖြေနပါသည္။
စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ကိုကာကိုလာပင္းယေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း (ျမန္မာ) သည္ စားသံုးသူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ တယ္လီဖုန္းလိုင္း
တစ္ခု

ထား႐ွိပါသည္။

႐ိုကႏ
္ ွိပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး

(+၉၅)

၁

၆၀၀၅၈၅

စားသံုးသူမ်ားအေနႏွင့္

ထိုဖုန္းနံပါတ္အား

ကၽြႏႈ္ပ္တို႔ထုတ္ကုန္အားလံုးေပၚတြင္

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား

ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။ထို႔ျပင္ေဖ့စ္ဘြတ္လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ (www.facebook.com/CocaColaMyanmar)
ကိုလည္း

ဖြင့္ထားၿပီး

ေမးျမန္းခ်က္မ်ား

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား

ပံုမွန္ေျဖ႐ွင္းေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အညီ
လူမႈဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာမ်ားမွ ျပန္ၾကားသည့္ စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
က႑စံုမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
က႑စံုမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္
အတြက္

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရးတို႔အား

ေလးစားလိုက္နာေစေရးအတြက္

အလြန္အေရးပါေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါ၍ ၎တို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနတြင္ က႑စံုမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ညႇိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ားအနက္ အခရာ အက်ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခံယူ
ပါသည္။

ဆက္လက္၍

ႏိုင္ငံတကာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈ႐ွိသည့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုငရ
္ ာ

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္

ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း

ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ႐ွိလာႏိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္သားမ်ားႏွင့္လည္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ဤသို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ ပိုမို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါ
သည္။

ထိုအစီအစဥ္သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ

က႑စံုမွ

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္

ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရ႐ွိရန္ႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားပိုမိုျဖစ္
ထြန္းလာႏိုင္ေစရန္ အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း ကုမၸဏီသည္
က႑စံုမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ဖိုရမ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ
႐ွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း၊ ကေလးလုပ္သား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္စသည့္
အေၾကာင္းအရာစံုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားထံမွ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ၎တို႔အေပၚ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္
လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေသာ တာ၀န္ယူမႈ႐ွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏
အေရးပါမႈကိုလည္း

အေလးအနက္ထားေၾကာင္း

ေဖာ္ၫႊန္းပါသည္။

အနည္းဆံုးအားျဖင့္

ႏိုင္ငံတကာ

ကြန္ဗင္း႐ွင္းမ်ား၏ အေျခခံမႈမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ္သမားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီပါသည္။

ဤလမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒႏွင့္လည္း

ကိုက္ညီၿပီး

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစနစ္ႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစနစ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာ
ေၾကာင္းကို

ထင္႐ွားေစပါသည္။

ဤလမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္

ကိုကာကိလ
ု ာကုမဏ
ၸ ီ၊

ယင္း၏

တိုက္႐ိုက္ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားႏွင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားၾကားတြင္ တရား၀င္ သေဘာတူညီ
ထားေသာ

အခ်က္မ်ားတြင္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ

အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု

ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားသည္

ေမွ်ာ္လင္ယ
့ ံုၾကည္ပါသည္။

အဆိုပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျဖန္႔ခ်ီေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သင္တန္းပို႔ခ်ပါမည္။
ထိုလမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

http://www.coca-colacompany.com/our-company/supplier-

guiding-principles တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
(၆)

ေမးခြန္း -

သင္တို႔၏

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္

စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ပတ္သက္၍

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

႐ွိလာလွ်င္

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ
မည္သူႏွင့္

ဆက္သြယ္သင့္ပါသနည္း။ ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးေစလိပ
ု ါသည္။
Belinda Ford, Public Affairs and Communications, beford@coca-cola.com

(၇)

ေမးခြန္း -

ပါသည္။

သင္၏လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပိုမိုတိက်သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးေစလို

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

နယ္ပယ္မ်ားအတြက္

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္

စီမံခ်က္မ်ား

သင့္တို႔ကုမၸဏီတြင္

အသင့္႐ွိပါသလား။ ႐ွိလွ်င္ အေသးစိတ္ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။
(က)

လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ခြင့္

(ခ)
(ဂ)

ပံုမွန္လူေနမွဳအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ ေလ်ာ္ညီေသာလုုပ္ခလစာ
လုုပ္ငန္းခြင္လုံၿခဳံမႈႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

(ဃ)

ကေလးသူငယ္အလုပ္ခင
ို ္းေစမွဳ

(င)

အတင္းအဓမၼအလုုပ္ခုိင္းေစမႈ

(စ)
(ဆ)

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ဆန္႔က်င္ေရး (က်ား-မ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံသား စသည္ျဖင္)႔
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ

(ဇ)

ေျမယာအခြင္႔အေရး

(စ်)

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

အေျဖ(၇)

။ ေမးခြန္း ၂ တြင္ ေျဖဆိုေဖာ္ျပထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒသည္

ဤေမးခြန္းပါ ပထမ (၆)ခ်က္ကို ရည္ၫႊန္းေျဖဆိုၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ေျမယာဆိုင္ရာ

မူ၀ါဒကို

http://www.coca-colacompany.com/our-company/addressing-global-

issues တြင္လည္းေကာင္း
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတာ၀န္ယူမႈႏွင့္တိုးတက္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကို

http://assets.coca-

colacompany.com/1f/77/d19dc8424a91856ffd09378832f0/2013-2014-coca-cola-sustainabilityreport-pdf.pdf တြင္လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

အထက္ပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္

အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး
ရယူႏိုင္ပါသည္။
	
  

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

http://burma.usembassy.gov/reporting-requirements.html တြင္

