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နဒါန္ီး
Tchibo

အေနျဖြ့္

တစ္က္ ၻလုံီးကုအရြ္ီးခံံ ီးသည့္

ကု္ၸဏျဖစ္သည္းြ
ႏွ ့္အည

လူ႔အခြ့္ေရီးးႏွြ့္ပတ္ဝန္ီးက ြ္အေရီးးႏွြ္ပတ္သက္လႏွ ြ္ ံန္ီးသ္္ီးက ကက္္ည္၊္ျ္ႏွြ့္တြ္ေပီးသ ီး္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။ ံု႔ျပြ္္
ေရရႏွည္တည္တံ့ခုြ္္္မေရီးအတက္

လုပ္ံုံီးလုပ္နည္ီးးႏွြ့္ပတ္သက္္သက္၍

၁၉၉၂

ခုးႏွစ္၊

စီးပ ီးေရီးလုပ္ြန္ီးးႏွြ့္လူငအခြ့္အေရီးဆုြ္ရ လုပ္ံုံီးလုပ္နည္ီးးႏွြ့္ပတ္သက္္သက္၍

ရကုေ ကည ခ က္၊

ကုလသ္ဂၢ၏လ္္ီးညန္ခ က္၊

းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီး (ILO)၏ းုြ္ြံတက စီးပ ီးေရီးလုပ္ြန္ီး္ ီးဆုြ္ရ ေ ကည ခ က္၊ ကုလသ္ဂၢ၏
တစ္က္ ၻလုံီးဆုြ္ရ တရ ီးဝြ္သေဘ တူညခ က္(United္
းုြ္ြံတက စီးပ ီးေရီးလုပ္ြန္ီး္ ီးအတက္
ကုလသ္ဂၢကခ ္ႏွတ္သည့္

၂၀၃၀

Nations’္

Global္

အုအီးစဒလ္္ီးညန္ခ က္တု႔အေပပၚ

Compact)းႏွြ့္

အသအ္ႏွတ္ျပ လက္ခံသည္ဖစ္သည္။

ခုးႏွစ္အ္္ေရရႏွည္တည္တံ့သည့္ဖံ႔္ဖ ီးတုီးတက္ေရီးဆုြ္ရ

လုပ္ြန္ီးစစ္၏္ေရ

ေရရႏွည္တည္တံ့သည့္အန ဂတ္အျ္ြ္းႏွြ့အ
္ ည္ေရႏွငသု႔ခ တက္္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။
ကုန္စည္ံုတ္လုပ္ရ ကြ္ီးဆက္တေလ က္

လူ္မေရီးအပုြ္ီးးႏွြ့္ပတ္ဝန္ီးက ြ္ဆုြ္ရ စံးမန္ီးတု႔ကုျ္ႏွြ့တ
္ ြ္းုြ္ရန္

ႀက ီးပ္္ီး္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။
ကခုက ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးပါ

လူ႔အခြ့္အေရီးးႏွြ့္အလုပ္သ္ ီးအခြ့္အေရီးဆုြ္ရ အေျခခံအခ က္တ႔အ
ု ျပြ္

လူ္မေရီးအပုြ္ီးးႏွြ့ပ
္ တ္ဝန္ီးက ြ္ဆုြ္ရ စံးမန္ီးတု႔အေနျဖြ့္
းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီးညလ ခံအသီးသီးအျပြ္
အျပည္ျပည္ဆုြ္ရ လူ႔အခြ့္အေရီးေ ကည ခ က္းႏွြ့္

ကုလသ္ဂၢ၏

အံည္အလပ္တု႔တြ္

လူကုေဘီးစပဒ္ျဖစ္ေစသည့္

အဆပ္အေတ က္ပစၥည္ီးတု႔္ပါဝြ္ေရီးအတက္ Tchibo ၏ ကတကဝတ္တု႔အေပပၚ အေျခခံသည္ဖစ္သည္။ ံု႔ျပြ္ အက္စ္ေအ
၈၀၀၀

စံးမန္ီး(SA8000)၊

က ြ့္ဝတ္းႏွြ့ည
္ သည့္ကုန္သက္စီးပ ီးျဖစ္ေစေရီးအတက္

ကနစီးအေျခခံက ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးးႏွြ့္္ေရရႏွည္တည္တံ့သည့္
ဂ ္ဏ၏ပူီးေပါြ္ီးေဆ ြ္ရက္ခ က္ကုလည္ီး
စုေပါြ္ီးေတ ြ္ီးဆုပုြ္ခြ့္အေပပၚ

အံည္အလပ္က႑ဆုြ္ရ ရည္္ႏွန္ီးခ က္္ ီးအတက္

ရည္ညန္ီးပါသည္ဖစ္သည္။

အံူီးအ ရုံစုက္္ပီး

အသြ္ီးအဖငမ ဖငမ စည္ီးပုြ္ခြ့္းႏွြ့္

းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီးညလ ခံပါ

သတ္္ႏွတ္ခ က္္ ီးးႏွြ့္အည ံံေရ က္ေရ က္အေက ြ္အံည္ေဖ ္းုြ္ရန္ Tchibo အေနျဖြ့္ IndustriALL Global
Union းႏွြ့္အတူ တစ္က္ ၻလုံီးဆုြ္ရ သေဘ တူညခ က္ကု လက္္ႏွတ္ေရီးံုီးခမ့ပါသည္ဖစ္သည္။
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Tchiboအတက္

ကုန္ပစၥည္ီး္ႏွ ကူ္ည္ဆုပါက

ကခုက ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးးႏွြ့္ည္ညသးုြ္ရန္

သက္ဆုြ္ရ ံုတ္လုပ္သူတု႔

သြ့္ေတ ္သည့္ေဆ ြ္ရက္ခ က္တု႔ကု

ႀက ီးစ ီးလုပ္ကုြ္ ကရန္

စီးပ ီးဖက္အ ီးလုံီးကု တုက္တန္ီးအပ္ပါသည္ဖစ္သည္။

ကခုက ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီး၏ သက္ေရ က္္အ
မ တြ
ု ီး္ အတ
Tchibo းႏွြ့လ
္ က္တလ
မ ုပ္ကုြ္္ည္ဆုပါက စီးပ ီးဖက္(ပစၥည္ီးေရ ြ္ီးခ သူ၊ ပစၥည္ီးေပီးသြ္ီးသူ၊ ကုန္ံုတ္လုပ္သူးႏွြ့္
ဆပ္ကန္ံရုက္တ )တု႔အေနျဖြ့္ ကခုက ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးပါ အေျခခံလုပ္ံုံီးလုပ္နည္ီးတု႔းႏွြ့္ ကုက္ညရ္ည္၊ ံု္ႏွ ္က
အလုပ္သ္ ီးအေရီး၊

လူ္မေရီး၊

းုြ္ြံတက အလုက္

ပတ္ဝန္ီးက ြ္အေရီးတု႔းႏွြ့္ပတ္သက္လ လႏွ ြ္

သတ္္ႏွတ္စပေဒတု႔းႏွြ့္

ပုံ္ႏွန္္ဟုတ္သည့္လုပ္ြန္ီးခြ္ရႏွ
စီးပ ီးဖက္္ ီး္ႏွတစ္ဆြ့္

ကုက္ညရ္ည္ဖစ္သည္။

ပုံ္ႏွန္အလုပ္ခြ္ရႏွ

ဝန္ံ္္ီး/အလုပ္သ္ ီးအ ီးလုံီး

သက္ဝုက္ခန္႔အပ္သည္ျဖစ္ေစ)

တစ္းုြ္ြံခ ြ္ီးစအလုက္းႏွြ့္
သု႔္ဟုတ္

(တုက္ရုက္ခန္႔အပ္သည္ျဖစ္ေစ၊

လုပ္ြန္ီးသေဘ တူစ ခ ပ္အေပပၚ

္ူတည္ျခြ္ီး္ရႏွပမ

အက ီးသက္ေရ က္္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။
ကခုက ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးပါ

အေျခခံလုပ္ံုံီးလုပ္နည္ီးတု႔အေနျဖြ့္

ဝန္ံ္္ီး/အလုပ္သ္ ီးးႏွြ့္ပတ္ဝန္ီးက ြ္အေပပၚ

အက အကက္ေပီးရ တြ္ အနည္ီးဆုံီးအေနျဖြ့္သ ရႏွ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။ သု႔ေသ ္းုြ္ြံအလုက္စပေဒ၊ းုြ္ြံတက စပေဒ၊
လုပ္ြန္ီးအလုက္

သက္ဆုြ္ရ စံးမန္ီး္ ီး၊

စုေပါြ္ီးေတ ြ္ီးဆုျခြ္ီးျဖြ့္

ရရႏွလ သည့္သေဘ တူညခ က္တု႔းႏွြ့္

ကႏွစ္လ ပါက ဝန္ံ္္ီး/အလုပ္သ္ ီးးႏွြ့္ပတ္ဝန္ီးက ြ္အေပပၚ ပု္သက္၍အက အကက္ေပီးးုြ္္ည့္အခ က္ကု ကူရ္ည္ဖစ္သည္။

၁. အတြ္ီးအက ပ္အလုပေ
္ စခြ
ု ီး္ ျခြ္ီး
အလုပ္ကုလတ္လတ္လပ္လပ္္
အတြ္ီးအက ပ္ျဖစ္ေစ၊
အလုပ္္လုပ္ေစရဖစ္သည္။

ေရီးခ က္ပုြ္ခြ့္ရႏွရ္ည္ဖစ္သည္။

စီးပ ီးဖက္တု႔အေနျဖြ့္

စ ခ ပ္အရျဖစ္ေစ၊္ေက ီးကၽန္အျဖစ္ျဖစ္ေစ
တစ္စီးခ ြ္ီးစအလုက္

သု႔္ဟုတ္

္ည္သူတစ္စီးတစ္ေက က္ကု္ႏွ
က ကကံရႏွြ္၏ဆးၵ္ပါပမျဖစ္ေစ

လတ္လတ္လပ္လပ္သ ီးလ ပုြ္ခြ့္အေပပၚ

္ည္သည့္နည္ီးးႏွြ့္္ႏွ

ခ ပ္ခ က္္ံ ီးရဖစ္သည္။ အလုပ္ရႏွြ္တု႔အေနျဖြ့္ အေပါြ္ေြံ ီးခုြ္ီးျခြ္ီး္ျပ ရ၊ ဝန္ံ္္ီး၏အေရီးႀကီးစ ရက္စ တ္္ီးတု႔ကု
ကူြြ္သ္္ီးဆည္ီးျခြ္ီး္ျပ ရဖစ္သည္။

စပေဒကျပ႒ န္ီးသည္းႏွြ့္အည

အလုပ္သ္ ီးတု႔အေနျဖြ့္

ံုက္သြ့္သလုအသေပီး္ပီးေန က္တြ္

အလုပ္ကု

ျပစ္ဒဏ္က ခံေနသူ္ ီး၏လုပ္အ ီးကုအသုံီးခ ္သက္၍

လတ္လတ္လပ္လပ္စန္႔ခ းုြ္ရ္ည္ဖစ္သည္။

ကုန္ပစၥည္ီးံုတ္လုပ္ျခြ္ီးကု္ျပြ္ီးျပြ္ီးံန္ံန္တ ီးျ္စ္သည္ဖစ္သည္။

းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီးညလ ခံ ၂၉ းႏွြ့္ ၁၀၅ ၏ သတ္္ႏွတ္ခ က္္ ီးးႏွြ့္ ကုက္ညရ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။

၂. ကေလီးလုပသ
္
ီးးႏွြ့္ လူြက္လရ
ူ က္ဝန္ံ္္ီး
ကေလီးလုပ္သ ီးအသုံီး္ျပ ရဖစ္သည္။

အလုပ္ခန္႔အပ္ရ တြ္

သတ္္ႏွတ္အတန္ီး္ပီးဆုံီးေအ ြ္တက္ရသည့္အသက္ံက္
္ြက္ေစရ

(သု႔ေသ ္

သက္ဆုြ္ရ းုြ္ြံ၏္ေက ြ္ီး္တက္္ေနရစနစ္အရ
္ြက္ေစရဖစ္သည္။

္ည္သု႔ပြ္ျဖစ္ေစအသက္

းြ
ု ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီးညလ ခံ

းုြ္ြံအလုက္စပေဒကခြ့္ျပ ပါကအသက္

၁၄

းႏွစ္္ျဖစ္ေနးုြ္သည္)ဖစ္သည္။္

၁၃၈

ပါ

၁၅

းႏွစ္ံက္

သတ္္ႏွတ္ခ က္းႏွြ့အ
္ ည

ေဖ ္ျပပါအေျခအေနေအ က္တြ္
Page 2 of 7

အလုပ္ခုြ္ီးေစေနသည္ကုေတငရပါက

ပစၥည္ီးေပီးသြ္ီးသည့္ကု္ၸဏအေနျဖြ့္

ႀက တြ္က ကက္္မအပုြ္ီးအတက္

္ူဝါဒခ ္ႏွတ္းုြ္ရန္

ပစၥည္ီးေပီးသြ္ီးသည့္ကု္ၸဏအေနျဖြ့္
ေက ြ္ီးတက္းုြ္ရန္

ကခုႀကံ ရသည့္ကစၥကု

ံုကေလီးလုပ္သ ီး္

ကုစ ီးခ က္တု႔းႏွြ့္အတူ
စ ျဖြ့္္ႏွတ္တ္္ီးတြ္ံ ီးရ္ည္ဖစ္သည္။

ေက ြ္ီးေနအရက္လန္ေျ္ က္သည္အံ္ေက ြ္

လုံေလ က္သည့္ေြေရီးေ ကီးေရီးအပါအဝြ္

လုအပ္သည့္အေံ က္အပံ့္ႏွန္သ္ႏွ ကု္ေပီး

ေပီးအပ္ရ္ည္ဖစ္သည္။
အသက္

၁၅

းႏွစ္အရက္္ႏွ

၁၈

းႏွစ္အရက္ကု

လူြက္လူရက္ဝန္ံ္္ီးဟုသတ္္ႏွတ္သည္ဖစ္သည္။

၄ြ္ီးတု႔အေနျဖြ့္

္ျဖစ္္ေနေက ြ္ီးတက္ေနရ္ည့္ ပည ေရီးဆုြ္ရ စပေဒေအ က္တြ္ အက ံီးဝြ္ေနပါက္ေက ြ္ီးျပြ္ပအခ န္တြ္သ
အလုပ္လုပ္ေစရ္ည္ဖစ္သည္။ ္ည္သု႔ပြ္ျဖစ္ေစ္ေက ြ္ီးခ န္၊ အလုပ္ခ န္၊ သ ီးခ န္လ ခ န္၊ စုစုေပါြ္ီးလုက္ပါက တစ္ေန႔လႏွ ြ္
၁၀

န ရံက္္ပုေစရ၊

္ည္သည့္နည္ီးးႏွြ့္
္ ႏွ

ညပုြ္ီးအလုပ္တ ဝန္္ေပီးအပ္ရဖစ္သည္။

တစ္ေန႔

ံု႔ျပြ္

အလုပ္ခ န္

လုပ္ြန္ီးသဘ ဝအရ

ံခုက္ေစျခြ္ီး္ရႏွေစရ၊္ေဘီးအးဘရ က္္ျဖစ္ေစရ၊

၈

န ရံက္္ပုေစရဖစ္သည္။

က ကကံရႏွြ္၏က န္ီး္ ေရီးကု

သကၡ ္က ဆြ္ီးေစရဖစ္သည္။

ပည ေရီးအစအစစ္၊

သြ္တန္ီးအစအစစ္တု႔တြ္ ပါဝြ္းုြ္္ည့္အခြ့္အလ္္ီးကု္ေပီးအပ္ရ ္ည္ဖစ္သည္။
သက္ဆုြ္ရ းုြ္ြံအလုက္

စည္ီး္ စ္ီးစည္ီးက္္ီးးႏွြ့္အည

လူြက္လူရက္ဝန္ံ္္ီးတု႔ကု

အက အကက္ေပီးရ္ည္ဖစ္သည္။

းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီးညလ ခံ ၇၉၊ ၁၃၈၊ ၁၄၂၊ ၁၈၂ းႏွြ့္ းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီး၏
သတ္္ႏွတ္ခ က္္ ီးးႏွြ့္ ကုက္ညရ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။
၃. ချမ ခ ီးဆက္ဆျံ ခြ္ီး
ဝန္ံ္္ီးအ ီးလုံီးအေပပၚ
အသက္အရက္၊

သ တူည္ႏွ ဆက္ဆံရ္ည္၊္

ကုီးကက္ရ ဘ သ ၊

တုြ္ီးရြ္ီးသ ီးလူ္ ီးျဖစ္တည္္မ၊
သ္ဂၢအဖ႔၀
ြဲ င္ျဖဖ္ျ င္င္းးႏွြ့္

လူ္ ီး၊

တန္ီးတူအခြ့္အေရီးေပီးရ္ည္ဖစ္သည္။

အ္ ီးဇ တ္၊

လူ္မေရီးေန က္ခံ၊

အလုပ္သ္ ီးအသြ္ီးအဖငမ ဝြ္၊
းုြ္ြံေရီးခံကူခ က္၊

အ္္ေံ ြ္ေရီးအေျခအေနအပါအဝြ္
ချမ ခ ီးဆက္ဆံျခြ္ီး္ရႏွေစရဖစ္သည္။

ေလီးစ ီး္မရႏွရ္ည္၊

အျခ ီး

အံူီးသျဖြ့္

သြ္တန္ီးတက္ေရ က္းုြ္ခြ့္ကစၥတြ္၊

လြ္တ္္ီးညတ္္မ၊
ပြ္ကုက္လကၡဏ တု႔အရ
အလုပ္္ႏွရပ္စမျခြ္ီးးႏွြ့္

္သန္စ္္ီးျဖစ္္မ၊

းုြ္ြံေရီးအသြ္ီးအဖငမ ဝြ္ျဖစ္ျခြ္ီး

ဝန္ံ္္ီးခန္႔အပ္ရ တြ္၊

ရ ံူီးတုီးကစၥ၊

လြ္၊

္သ ီးစုတ ဝန္ကူ္မ၊
္ည္သည့္နည္ီးးႏွြ့္္ႏွ
နစ္န ေ ကီးေပီးရ တြ္၊

တ ဝန္္ႏွအန ီးကူသည့္ကစၥတု႔တြ္

အဆုပါအတုြ္ီး လုက္န က ြ့္သုံီး ကရ္ည္ဖစ္သည္။ းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီးညလ ခံ ၁၀၀၊ ၁၁၁ းႏွြ့္ ၁၅၉ ၏
သတ္္ႏွတ္ခ က္္ ီးးႏွြ့္ ကုက္ညရ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။
၄. စည္ီးက္္ီးပြ
ု ီး္
လုပ္ြန္ီးခြ္ပုြ္ီးအရ၊

စတ္ပုြ္ီးအရ၊

ရုပ္ပုြ္ီးအရ၊

အျခ ီးတစ္နည္ီးနည္ီးျဖြ့္ျဖစ္ေစ္ေစ ္က ီးျခြ္ီး၊

လြ္ပုြ္ီးအရျဖစ္ေစ၊

စည္ီးက္္ီးေဖ က္ျခြ္ီး၊

းမတ္အ ီးျဖြ့္ျဖစ္ေစ

သု႔္ဟုတ္

တစ္နည္ီးနည္ီးျဖြ့္္ခ္္ီးေျခ က္ျခြ္ီးတု႔

လုံီးဝ္ျပ လုပ္ရဖစ္သည္။ စည္ီးက္္ီးတု႔အေနျဖြ့္ းုြ္ြံအလုက္စပေဒးႏွြ့္ညရ္ည္၊ ံု႔ျပြ္ းုြ္ြံတက ကလက္ခံံ ီးသည့္
လူ႔အခြ့္အေရီးဆုြ္ရ စပေဒတု႔းႏွြ့္အည္ျဖစ္ရ္ည္ဖစ္သည္။္ေန္ေက ြ္ီးျဖစ္သည့္အခ န္၊
ကုက္ဝန္ေဆ ြ္ေနရသည့္အခ န္တု႔အတက္ တစ္ဖက္သတ္အျပစ္ေပီးျခြ္ီး္ရႏွေစရဖစ္သည္။ ကခုေဖ ္ျပပါက ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီး
းႏွြ့္/သု႔္ဟုတ္

သက္ဆုြ္ရ

းုြ္ြံအလုက္စပေဒ/းုြ္ြံတက စပေဒတု႔အေပပၚအေျခခံ္သက္၍

ဝန္ံ္္ီးတစ္ေက က္ေက က္အေနျဖြ့္ တုြ္ က ီးလ သည္ရႏွေသ ္ အဆုပါဝန္ံ္္ီးအေပပၚ လက္တုံ႔ျပန္ျခြ္ီး္ျပ ရဖစ္သည္။
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၅. အလုပက
္ န္ံရက
ု စ
္ ခ ပ္
စီးပ ီးဖက္တု႔အေနျဖြ့္

္္တု႔ဝန္ံ္္ီး္ ီးံံ

စ ျဖြ့္ေရီးသ ီးခ ပ္ဆုသည့္စ ခ ပ္ကု္ေပီးအပ္ရ္ည္ဖစ္သည္။

အဆုပါစ ခ ပ္တ႔အ
ု ေနျဖြ့္ းုြြ
္ ံအလုက္စည္ီး္ စ္ီးစည္ီးက္္ီးးႏွြ့္အညျဖစ္ရ္ည္၊ ံု႔ျပြ္ အနည္ီးဆုံီးအေနျဖြ့္ အ္ည္၊္
ေနရပ္လပ္စ ၊ ဝန္ံ္္ီးဓ တ္ပုံ*၊္ ေ္ီးေန႔းႏွြ့္ေ္ီးဖ ီးရ ေဒသ*၊ လုပ္ြန္ီးတ ဝန္၊ အလုပ္စတြ္ဝြ္ေရ က္သည့္ေန႔၊
အလုပ္ခ န္၊

လုပ္ခလစ ရႏွြ္ီးေပီးျခြ္ီးးႏွြ့္

နစ္န ေ ကီးေပီးျခြ္ီး၊

အစ္္ီးခန္႔က လ

(ရႏွပါက)၊

ခြ့္ရက္ခံစ ီးခြ့္၊

အလုပ္္ႏွံုတ္ပက္ရျခြ္ီးအေ က ြ္ီးရြ္ီး အေသီးစတ္ (အလုပ္ရႏွြ္းႏွြ့ဝ
္ န္ံ္္ီး းႏွစ္ဖက္လုံီးအတက္)၊ အလုပ္ရႏွြ္းႏွြ့္
ဝန္ံ္္ီး

းႏွစ္စီးလုံီး၏လက္္ႏွတ္းႏွြ့္

အလုပ္သဘ ဝအရခ ပ္ဆုသည့္

လက္္ႏွတ္ေရီးံုီးသည့္ေန႔စတ
မ ု႔

ကန္ံရုက္စ ခ ပ္ျဖစ္ပါက

္ျဖစ္္ေနေဖ ္ျပပါရႏွရ္ည္ဖစ္သည္။

ကန္ံရုက္တ ၏အကူအညျဖြ့္

စ ခ ပ္တြ္

ကခုေဖ ္ျပခမ့သည့္အခ က္အလက္တု႔္ျပည့္ျပည့္စုစ
ံ ုံပါဝြ္ရန္ ံည့္သြ္ီးခ ပ္ဆုေစရ္ည္ဖစ္သည္။
*ေက ြ္စလ္္ီးညန္ခ က္ပါ

သ တူည္ႏွ ဆက္ဆံေရီးးႏွြ့္အည

အေက ြ္အံည္ေဖ ္ေနသည့္အတက္

စေရ ပသ္ဂၢအဖငမ ဝြ္းုြြ
္ ံ္ ီးတြ္ ကခုအခ က္ကု က ြ့္သုံီးးုြ္္ည္္ဟုတ္ပါဖစ္သည္။.

၆. လုပခ
္ လစ းႏွြ့္ နစ္န ေ ကီး
အခ န္ပုအလုပ္ဆြ္ီးခ္ပါဝြ္ပမ

ပုံ္ႏွန္အလုပခ
္ န္အတက္ရရႏွ္ည့္

စပေဒသတ္္ႏွတ္ခ က္းႏွြ့အ
္ ညျဖစ္ရ္ည္၊

လုပ္ြန္ီးနက္ပက္အလုက္

စုေပါြ္ီးေတ ြ္ီးဆု္မအရ္ျဖစ္ေပပၚလ သည့္

လုပ္ခလစ သည္
အနည္ီးဆုံီးစံးမန္ီး

သေဘ တူညခ က္းႏွြ့္အညျဖစ္ရ္ည္၊

ံု႔ျပြ္

သု႔္ဟုတ္

လုပ္ခလစ ျ္ြ့္သည္ကု

အတည္ကူရ္ည္ဖစ္သည္။
ဝန္ံ္္ီး္သ ီးစု၏အေျခခံလုအပ္ခ က္းႏွြ့္
ံု႔ျပြ္ စပေဒအရသတ္္ႏွတ္ံ ီးသည့္
္ျပည့္္ပါက

အ္္မကုက္ညေနးုြ္္ည့္

လုပ္ခလစ ကုေပီးအပ္းုြ္ရန္

ႀက ီးပ္္ီးရ္ည္၊

အနည္ီးဆုံီးလုပ္ခလစ အေနျဖြ့္ ဝန္ံ္္ီး္သ ီးစု၏အေျခခံလုအပ္ခ က္ကု

စီးပ ီးဖက္တု႔အေနးႏွြ့္

(လူတန္ီးေစ့ေနးုြ္ေစ္ည့္လုပ္အ ီးခကု)

လုအပ္လႏွ ြ္လုအပ္သလု္

ျဖည့္ဆည္ီးေပီးရ္ည္ဖစ္သည္။ စပေဒအရသတ္္ႏွတ္ံ ီးသည့္အက ီးခံစ ီးခြ့္္ႏွန္သ္ႏွ အနည္ီးဆုံီးအေနျဖြ့္ ခံစ ီးးုြ္ေစရ္ည္ဖစ္သည္။
အခ န္ပုလုပ္အ ီးခသည္လည္ီး

စပေဒးႏွြ့္အည

အေက ြ္ီးဆုံီးးမန္ီးံ ီးျဖစ္ရ္ည္၊

လုပ္ြန္ီးနက္ပက္အလုက္

အနည္ီးဆုံီးစံးမန္ီး သု႔္ဟုတ္ စုေပါြ္ီးေတ ြ္ီးဆု္မအရ္ျဖစ္ေပပၚလ သည့္ သေဘ တူညခ က္းႏွြ့္အညျဖစ္ရ္ည္၊ ံု႔ျပြ္
လုပ္ခလစ ျ္ြ့္သည္ကု

အတည္ကူရ္ည္ဖစ္သည္။

အခ န္ပုလုပ္အ ီးခးမန္ီးံ ီးးႏွြ့္
အလက္တကူန ီးလည္းုြ္ရ္ည္ဖစ္သည္။

လုပ္ခလစ ရႏွြ္ီးတ္္ီးတြ္

အက ီးခံစ ီးခြ့္တု႔ကု

လုပ္အ ီးခ၊္ ျဖတ္ေတ က္ေြ၊

စ ျဖြ့္ေရီးသ ီးေဖ ္ျပရ္ည္၊

လုပ္ခလစ ္ႏွ္

ံု႔ျပြ္

အျ္ြ့္ဆုံီး
ဝန္ံ္္ီးတု႔

ျဖတ္ေတ က္သည္ဆုေသ ္ျြ ီး

စည္ီးက္္ီးံန္ီးသ္္ီးသည့္အေနးႏွြ့္္ျဖတ္ေတ က္ျခြ္ီးကု ခြ့္္ျပ ေပဖစ္သည္။ းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီးညလ ခံ
၂၆ းႏွြ့္ ၁၃၁ ပါ သတ္္ႏွတ္ခ က္္ ီးးႏွြ့္ ကုက္ညရ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။

၇. အလုပခ
္ န္

Page 4 of 7

အလုပ္ခ န္သတ္္ႏွတ္ခ က္သည္
ကုက္ညရ္ည္၊

သက္ဆုြ္ရ စပေဒးႏွြ့္အညျဖစ္ရ္ည္၊

ံု႔ျပြ္ ပု္သက္၍စည္ီးက္္ီးႀကီးသည္ကု

အတည္ကူ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။

တစ္ပတ္ ၄၈ ံက္္ပုရဖစ္သည္။ က ကကံရႏွြ္သေဘ တူည္ႏွသ
န ရံက္္ပုရ၊

ံု႔ျပြ္

လုပ္ြန္ီးနက္ပက္အလုက္စံးမန္ီးးႏွြ့္

အခ န္ပုဆြ္ီးရန္

အ္္မတေစေတ ြ္ီးဆု္ေနရဖစ္သည္။

အနည္ီးဆုံီး

၁

ကခုေဖ ္ျပ္ည့္အေျခအေန္ ီးသည္္ျခြ္ီးခ က္အေျခအေန္ ီးျဖစ္ ကသည္ဖစ္သည္။
ံု႔ံက္ပု္သက္၍သတ္္ႏွတ္ံ ီးပါက

န ီးခ န္အပါအဝြ္
အဆုပါအတုြ္ီး

ပ ္္ီး္ႏွ အလုပ္လုပ္ခ န္ကု
က ြ့္သုံီးးုြ္္ည္ျဖစ္္ည္ဖစ္သည္။

ပံု္ႏွန္အလုပ္ခ န္

အခ န္ပုဆြ္ီးေစရ္ည္၊ အခ န္ပအ
ု ေနျဖြ့္ တစ္ပတ္ ၁၂

အလုပ္ရႏွြ္ဘက္က

ရက္ဆက္တုက္အလုပ္ဆြ္ီး္ပီးပါက
အလုပ္ခ န္ကု

္ည္သု႔ပြ္ျဖစ္ေစ

(ခ)

၆

ရက္န ီးခြ့္ရသည္
ႏွ
ဖစ္သည္။

(က)

သက္ဆုြ္ရ းုြ္ြံ၏စပေဒအရ

က ီးံမတြ္န ီးခ န္လုံလုံေလ က္ေလ က္ေပီးံ ီးပါက၊

လတ္လတ္လပ္လပ္ညႏွးမြ္ီးေတ ြ္ီးဆုခ က္အရ
းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီးညလ ခံ

က ြ့္သုံီးေနပါက၊
၁၊

၁၄

းႏွြ့္

းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီး၏ သတ္္ႏွတ္ခ က္္ ီးးႏွြ့္ ကုက္ညရ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။

၈. အသြ္ီးအဖငမ ဖငမ စည္ီးပြ
ု ခ
္ ြ့္းြ
ႏွ ့္ စုေပါြ္ီးေတ ြ္ီးဆပ
ု ြ
ု ခ
္ ြ့္
ဝန္ံ္္ီး္ ီး၏

္္ေရီးခ က္္မအေလ က္

အသြ္ီးဝြ္းုြ္္ည့္အခြ့္အေရီးးႏွြ့္

စုေပါြ္ီးေတ ြ္ီးဆုးုြ္္ည့္အခြ့္အေရီးအေပပၚ အသအ္ႏွတ္ျပ ရ္ည္၊္ေလီးစ ီး္မရႏွရ္ည္ဖစ္သည္။ အလုပ္ရႏွြ္တု႔အေနျဖြ့္လည္ီး
အသြ္ီးအဖငမ ဖငမ စည္ီးပုြ္ခြ့္၊
အလုပ္သ္ ီးံုးႏွြ့္

စုေပါြ္ီးေတ ြ္ီးဆုပုြ္ခြ့္တု႔းႏွြ့ပ
္ တ္သက္္သက္၍

အသြ္ီးအဖငမ လမပ္ရႏွ ီး္မအပါအဝြ္

အသြ္ီးအဖငမ ဖငမ စည္ီးပုြ္ခြ့္းႏွြ့္

အလုပ္သ္ ီးကုက္စ ီးလႏွက္တု႔ကု
လက္တုံ႔ျပန္ျခြ္ီးဒဏ္္ႏွ

ံု႔ျပြ္

သု႔ျဖစ္ရ

အျ္ြ္ ကည္လြ္ရ္ည္ဖစ္သည္။

တရ ီးစပေဒအရတ ီးျ္စ္ံ ီးသည့္အေျခအေနဆုပါက

စုေပါြ္ီးေတ ြ္ီးဆုပုြ္ခြ့္ကု

ချမ ခ ီးဆက္ဆံျခြ္ီး၊

က ကက္ေပီးရ္ည္၊

္္တု႔အခြ့္အေရီးအတုြ္ီး

အလုပ္သ္ ီးသ္ဂၢတု႔အေပပၚ

စုေပါြ္ီးေတ ြ္ီးဆုပုြ္ခြ့္ကု

လတ္လတ္လပ္လပ္အသြ္ီးဖငမ စည္ီးးုြ္ခြ့္းႏွြ့္

အျပ သေဘ ျ္ြ္ ကရ္ည္ဖစ္သည္။

တစ္နည္ီးနည္ီးျဖြ့္ခြ့္ျပ ရ္ည္ဖစ္သည္။

အေးႏွ ြ့္အကႏွက္ေပီးျခြ္ီး၊

္ခ္္ီးေျခ က္ျခြ္ီး

တရ ီးစပေဒးႏွြ့္အည

၄ြ္ီးတု႔လုပ္ကုြ္ေဆ ြ္ရက္းုြ္ရန္

သု႔္ဟုတ္

္ြ္္ီးခ ္္ီးသည့္နည္ီးလ္္ီးျဖြ့္

အလုပ္ခြ္ေနရ ံံ

လတ္လတ္လပ္လပ္

ဝြ္ံက္လုပ္ကုြ္ခြ့္ေပီးရ္ည္ဖစ္သည္။ းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖ႔အ
မ စည္ီးညလ ခံ ၈၇၊ ၉၈ းႏွြ့္ ၁၃၅ ပါ သတ္္ႏွတ္ခ က္းႏွြ့္
ကုက္ညရ္ည္၊

ံု႔ျပြ္

းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီး၏

သတ္္ႏွတ္ခ က္

၁၄၃

းႏွြ့္လည္ီး

ကုက္ညရ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။

၉. က န္ီး္ ေရီးးႏွြ့္္ ေဘီးအးဘရ က္ကြ္ီးရႏွြီး္ ေရီး
ဝန္ံ္္ီး္ ီးအတက္

သန္႔သန္႔ရႏွြ္ီးရႏွြ္ီးးႏွြ့္္ေဘီးကြ္ီးကြ္ီးအလုပ္လုပ္းုြ္္ည့္

လုပ္ြန္ီးခြ္ဝန္ီးက ြ္ျဖစ္ရ္ည္ဖစ္သည္။

အလုပ္အရျဖစ္ေစ၊ လုပ္ြန္ီးလည္ပတ္္မအရျဖစ္ေစ အလုပ္ခြ္အတြ္ီး ံခုက္ဒဏ္ရ ရ္မ္ႏွ က ကက္ေပီးးုြ္္ည့္
က န္ီး္ ေရီးးႏွြ့္္ ေဘီးအးဘရ က္ကြ္ီးရႏွြ္ီးေရီးဆုြ္ရ

လုပ္ံုံီးလုပ္နည္ီး္ ီးကု

အဆုပါ က န္ီး္ ေရီးးႏွြ့္ေဘီးအးဘရ က္ကြ္ီးရႏွြ္ီးေရီးဆုြ္ရ

က က္က က္ျပန္႔ျပန္႔က ြ့္သုံီးးုြ္ရ္ည္ဖစ္သည္။

လုပ္ံုံီးလုပ္နည္ီး္ ီးကု

ဝန္ံ္္ီးတု႔သရႏွေနေစရ္ည္၊

ံု႔အတက္ သြ္တန္ီးပံု္ႏွန္ေပီးရ္ည္ဖစ္သည္။ စည္ီး္ စ္ီးစည္ီးက္္ီးးႏွြ့္ လုပ္ံုံီးလုပ္နည္ီးတု႔ကု ရႏွြ္ီးရႏွြ္ီးလြ္ီးလြ္ီးခ ္ႏွတ္ရ္ည္ဖစ္သည္။
အံူီးသျဖြ့္

တစ္ကုက္ေရက ကက္ေရီးအတက္

တစ္ကုက္ေရသန္႔ရႏွြ္ီးေရီးလုပ္းုြ္္ည့္ေနရ းႏွြ့္

လုအပ္သည့္ပစၥည္ီးကရက ္ ီးပံ့ပုီးေပီးေရီးးႏွြ့္
သန္ု႔ရႏွြ္ီးသည့္ေသ က္သုံီးေရ

အသုံီးခ ေရီး၊

အလက္တကူရရႏွေရီးကစၥတု႔တြ္
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တတက က

လုက္န က ြ့္ႀကံ ကရ္ည္ဖစ္သည္။

အလုပ္ရႏွြ္ဘက္ကပံ့ပုီးံ ီးသည္ဆုပါက

အ္ ီးပုြ္ေနရ ၊္ေနံုြ္စရ ေနရ တ႔က
ု ု

အဆုပါလုပ္ံုံီးလုပ္နည္ီးတု႔ကုပြ္

အးဘရ က္ႀကီးႀကီး္ ီး္ ီးခ က္ခ ြ္ီးေပီးးုြ္သည့္ေနရ ္ႏွ
ခြ့္ျပ ခ က္ေတ ြ္ီးခံေနစရ

ဝန္ံ္္ီး္ ီးံက္ခ းုြ္ရန္အတက္

ကု္ၸဏံံ္ႏွ

္လုေစရဖစ္သည္။ ကခုက ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးးႏွြ့္အည အေက ြ္အံည္ေဖ ္္ည့္ကု္ၸဏအေနျဖြ့္

က န္ီး္ ေရီးးႏွြ့ေ
္ ဘီးအးဘရ က္ကြ္ီးရႏွြ္ီးေရီးအတက္

အႀကီးတန္ီးအုပ္ခ ပ္္မကုက္စ ီးလႏွက္တစ္စီးကု

တ ဝန္ေပီးအပ္ရ္ည္၊္ျဖစ္ေပပၚလ းုြ္သည့္ေဘီးအးဘရ က္းႏွြ့္အတူ
အကမျဖတ္ရ တြ္

က ြ့္သုံီးရ္ည္ဖစ္သည္။

ဝန္ံ္္ီး္ ီးပါဝြ္ေစရ္ည္ဖစ္သည္။

က န္ီး္ ေရီးံခု္က္းုြ္ေျခအေပပၚ

းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီးညလ ခံ

၁၅၅

းႏွြ့္သ ္က

းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီး၏သတ္္ႏွတ္ခ က္ ၁၆၄ းႏွြ့္ပါ ကုက္ညရ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။
၁၀. ပတ္ဝန္ီးက ြ္္ံခက
ု ေ
္ စေရီး
ပတ္ဝန္ီးက ြ္္ံခုက္ေစေရီးးႏွြ့္ပတ္သက္ပါက
သက္ဆုြ္ရ ပတ္ဝန္ီးက ြ္ေရီးရ စပေဒးႏွြ့အ
္ တူ
သက္ဆုြ္ရ

စီးပ ီးဖက္တု႔အေနျဖြ့္
းုြ္ြံတက စံးမန္ီးတု႔းႏွြ့အ
္ ည

ပတ္ဝန္ီးက ြ္ေရီးရ ခြ့္ျပ ခ က္၊

အံအခုက္အနည္ီးဆုံီးျဖစ္ေစးုြ္ရန္

လုြ္စြ္တု႔

လုက္န က ြ့္ႀကံရ္ည္၊

ရႏွရ္ည္ဖစ္သည္။

္ျပတ္တ္္ီးႀက ီးပ္္ီးရ္ည္ဖစ္သည္။

ံု႔ျပြ္

ပတ္ဝန္ီးက ြ္အတက္

အံူီးသျဖြ့္

အဆပ္ရႏွပစၥည္ီးတ႔ု

ပတ္ဝန္ီးက ြ္ံံပ ံငးႏွံ႔္သ ီးေစရဖစ္သည္။္ေရဆုီးစန္႔ပစ္္မ၊္ေလံုအတြ္ီးသု႔ဓ တ္ေြငံုတ္လတ္္မတု႔

္ရႏွေစရဖစ္သည္။

္ည္သည့္အရ ကု္ဆု စန္႔ပစ္္ည္ဆုပါက သက္ဆုြ္ရ စပေဒ၊စံးမန္ီးတု႔းႏွြ့္အည္ျပ ျပြ္စရြ္္ပီး္ႏွသ

စန္႔ပစ္ရ္ည္ဖစ္သည္။

စ္္ီးအြ္ကုအံေရ က္ဆုံီးအေနအံ ီးျဖြ့္ သုံီးစး
မ ုြ္ရ္ည္၊ ံု႔ျပြ္္ (ေရ၊ တြ္ီးံက္ပစၥည္ီး၊ စုက္ပ ီးေရီးံုတ္ကုန္းႏွြ့္
ရုပ္ ကြ္ီးေလ ြ္စ အပါအဝြ္) သဘ ဝအရြ္ီးအျ္စ္တု႔ကု တတ္းုြ္သ္ႏွ အနည္ီးဆုံီးအေနအံ ီးသ
အဆုပါရည္္ႏွန္ီးခ က္တ႔္ု ျပည့္္ရန္အတက္

စီးပ ီးဖက္တု႔အေနျဖြ့္

သုံီးစရ
မ ္ည္ဖစ္သည္။

ံေရ က္္ပီးျဖစ္းုြ္ေျခရႏွသည့္

ပတ္ဝန္ီးက ြ္ဆုြ္ရ စ္ံခန္႔ခ္
မ မစနစ္တစ္ရပ္ကု ံူေံ ြ္ရ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။

၁၁. ဓ တုေ ဒပစၥညီး္ ္ ီးးႏွြ့ပ
္ တ္သက္သည့္စ္ံခန္႔ခ္
မ မ
Tchibo

အတက္

ကုန္ပစၥည္ီးံုတ္လုပ္ရ ေနရ ္ႏွန္သ္ႏွ

ဓ တုေ ဒပစၥည္ီး္ ီးးႏွြ့္ပတ္သက္သည့္စ္ံခန္႔ခ္
မ မစနစ္(စအ္္အက္စ္)းႏွြ့အ
္ ည
အေက ြ္အံည္ေဖ ္ရ္ည္ဖစ္သည္။

အဆုပါစနစ္သည္

ံံေရ က္ေရ က္

ဓ တုေ ဒပစၥည္ီးဝက္ကူျခြ္ီး၊

သ္္ီးဆည္ီးသုေလႏွ ြ္ျခြ္ီး၊

သက္ကူပု႔ေဆ ြ္ျခြ္ီး၊ အသုံီးျပ ျခြ္ီး၊္ေဘီးက ြ္ီးကြ္ီးစန္႔ပစ္ျခြ္ီးတု႔အတက္ ္ခံ ြု္
ံ ေစရ္ည္ဖစ္သည္။ အနည္ီးဆုံီးအေနးႏွြ့္
ကုန္ပစၥည္ီးံုတ္လုပ္ရ ေနရ တု႔တြ္
ရႏွရ္ည္၊

ံပ္ပုြ္ီးအုပ္ခ ပ္ေရီးကပံ့ပုီးသည့္

သက္ဆုြ္ရ ဌ နတစ္ခုခ ြ္ီးစအလုက္

ရႏွြ္ီးလြ္ီးသည့္

တ ဝန္းႏွြ့ဝ
္ တဘရ ီးကု

ဓ တုပစၥည္ီးဆုြ္ရ ္ူဝါဒ

ရႏွြ္ီးရႏွြ္ီးလြ္ီးလြ္ီးေဖ ္ျပံ ီးရ္ည္၊

ဓ တုပစၥည္ီးအသုံီးျပ ္ည့္ တစ္ဆြ့္ခ ြ္ီးစအတက္ အေသီးစတ္လ္္ီးညန္ခ က္ရႏွရ္ည္၊ Tchibo RSL/MRSL စ ရြ္ီးဝြ္
တ ီးျ္စ္ပစၥည္ီးတု႔

္ပါဝြ္ေအ ြ္္ေသခ ကပ္္တ္ရ္ည္၊

ဓ တုပစၥည္ီးကုကုြ္တက္္ည့္/ံေတင္ည့္ဝန္ံ္္ီးအ ီးလုံီးကု
ဓ တုပစၥည္ီးသုံီးစသ
မ ည္းႏွြ့္အ္ႏွ
အေရီးေပပၚအေျခအေနအတက္

္ႏွတ္တ္္ီးတြ္ရ္ည္၊

(ဖတ္စြ္ျခြ္ီး၊

လုပ္ံုံီးလုပ္နည္ီး

ံံေရ က္ေရ က္အေက ြ္အံည္ေဖ ္သည္ကု
ျပ ျပြ္ေျပ ြ္ီးလမရ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။

သြ္တန္ီးပုံ္ႏွန္ေပီးရ္ည္၊
ကုစ့္္ျခြ္ီးအပါအဝြ္)

ံ ီးရႏွရ္ည္၊

္ျပတ္တ္္ီးေစ ြ့္ ကည့္အကမခတ္ရ္ည္၊

စီးပ ီးဖက္အ ီးလုံီးအေနျဖြ့္

Tchibo

စနစ္းႏွြ့အ
္ ည
ံု႔ျပြ္

လုအပ္သလု္
အတက္
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ကုန္ံုတ္လုပ္ရ လုပ္ြန္ီးစစ္တေလ က္တြ္

Tchibo

RSL/MRSL

စ ရြ္ီးဝြ္

တ ီးျ္စ္ပစၥည္ီးတု႔္ပါဝြ္ေစရန္္ေစ ြ့္ ကည့္အကမခတ္္ည္၊
ႀက ီးပ္္ီးအ ီးံုတ္ က္ည္ဟု္ေ္ႏွ ္လြ့္ပါသည္ဖစ္သည္။

ံု႔အတက္

းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီးညလ ခံ

၁၇၀

းႏွြ့သ
္
္က

းုြ္ြံတက အလုပ္သ္ ီးအဖငမ အစည္ီး၏သတ္္ႏွတ္ခ က္ ၁၇၇ းႏွြ့္ပါ ကုက္ညရ္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။
၁၂. အုပခ
္ ပ္ေရီးပြ
ု ီး္ အေနျဖြ့္ လုပက
္ ြ
ု ေ
္ ဆ ြ္ရက္ရ္ည့္အပြ
ု ီး္
ကခုက ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးပါ

လူ္မေရီးရ းႏွြ့္ပတ္ဝန္ီးက ြ္ေရီးရ စံးမန္ီးတ႔က
ု ု

္ည္သည့္စီးပ ီးဖက္၏အုပ္ခ ပ္ေရီးပုြ္ီး္ဆု

ကု္ၸဏ္ူဝါဒတြ္္

က ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးပါအခ က္အလက္းႏွြ့္
ဝန္ံ္္ီး္ ီးသေစရန္္ေဒသ

အသအ္ႏွတ္ျပ သည္းႏွြ့အ
္ ည

ေဖ ္ျပပါအခ က္တု႔ကု

သက္ဆုြ္ရ းုြ္ြံအလုက္စပေဒ/းုြ္ြံတက စပေဒတု႔ကု

ခံဘ သ စက ီးျဖြ့္္ေရီးသ ီးေဖ ္ျပရ္ည္၊

းမတ္ျဖြ့္ရႏွြ္ီးလြ္ီးရ္ည္၊

သြ္တန္ီးစစစ္ရ္ည္ဖစ္သည္။

စ ္ဖတ္တတ္သူ္ ီးအတက္
က ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးပါအခ က္အလက္၊

သက္ဆုြ္ရ းုြ္ြံအလုက္စပေဒ/းုြ္ြံတက စပေဒတု႔းႏွြ့္ကုက္ညေစရန္
လုပ္ြန္ီးစစ္အေ က ြ္ီးကု

ံည့္သြ္ီးေရီးဆရ
မ ္ည္ဖစ္သည္။

အဓပၸ က္ဖြ့္ဆုျခြ္ီး၊

တ ဝန္ခံပုဂၢ လ္ခန္႔အပ္ျခြ္ီး၊

သတ္္ႏွတ္ခ က္းႏွြ့က
္ ုက္ညေ က ြ္ီးကုျပသးုြ္ရန္

္ႏွတ္တ္္ီး္ႏွတ္ရ ံန္ီးသ္္ီးျခြ္ီးအပါအဝြ္္ျဖစ္းုြ္ေျခရႏွသည့္ စ္ံခန္႔ခ္
မ မစနစ္တစ္ရပ္ကု ခ ္ႏွတ္ရ္ည္ဖစ္သည္။
၁၃. အလုပခ
္ န္႔အပ္္ပ
မ စ
ုံ ံ
က ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးအတုြ္ီး

းႏွြ့/္ သု႔္ဟုတ္

သက္ဆုြ္ရ းုြ္ြံအလုက္စပေဒ/းုြ္ြံတက စပေဒအတုြ္ီး

လုက္န ရ္ည့္အစ ီး လုပ္အ ီးသက္သက္ြႏွ ီးရ္္ီးျခြ္ီး၊ ဆပ္ကန္ံရုက္ခ ျခြ္ီး၊ အလုပ္သြ္အျဖစ္သ ေဖ ္ျပံ ီးျခြ္ီး
သု႔္ဟုတ္္

ေနံုြ္လုပ္ကုြ္ရုီးံုံီးစံ္ရႏွသည္ကု

အရႏွအျဖစ္ေဖ ္ျပျခြ္ီးအ ီးျဖြ့္

တစ္နည္ီးတစ္ဖုံေရႏွ ြ္လမးုြ္ရန္

္ႀက ီးပ္္ီးပါးႏွြ့္ဖစ္သည္။
၁၄. တံစီးု လက္ေဆ ြ္ေပီးအပ္ျခြ္ီး/စ ရတဘဖ က္ဆီးျခြ္ီး
တံစုီးလက္ေဆ ြ္ေပီးအပ္ရန္ႀက ီးပ္္ီးျခြ္ီး၊

တ္ြ္သက္သက္လ္္လည္ျခြ္ီးတု႔ကု

လုံီးဝသည္ီးခံ္ည္္ဟုတ္သလု

သု႔ဆုပါက လက္တျမ ဖ တ္သည္အံ အေရီးကူခံရးုြ္သည္ဖစ္သည္။
ေက နပ္္္
မ ရႏွပါက က ြ့္သီးုံ ရ္ည့္လပ
ု ံ
္ ီးုံ လုပန
္ ည္ီး
ဝန္ံ္္ီးတု႔အေနျဖြ့္

Tchibo

အ ရုံစုက္္မကုခံကူးုြ္ရန္အလု႔ြႏွ
ခ ီးေဖ က္းုြ္ရန္

းႏွြ့/္ သု႔္ဟုတ္

ကခုက ြ့္ဝတ္စည္ီးက္္ီးပါအခ က္အလက္ းႏွြ့/္ သု႔္ဟုတ္ သက္ဆုြ္ရ စပေဒတု႔ကု

တြ္ျပေဆီးေးီးးုြ္္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။

လုအပ္လႏွ ြ္လုအပ္သလု

လတ္လပ္သည့္ျပြ္ပအဖငမ အစည္ီးတစ္ခုခု၏

Tchibo

GmbH,

CR,

ဝန္ံ္္ီး္ ီးသ ္က
Überseering

18,

္ည္သည့္ျပြ္ပအဖငမ အစည္ီး္ဆု

D-22297

Hamburg,

Germany,

socialcompliance@tchibo.de ံံ အခ န္္ေရီးဆက္သက္းုြ္္ည္ျဖစ္သည္ဖစ္သည္။
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