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Tchibo Social and Environmental Code of Conduct (Tchibo SCoC) 

for Business Partners (Products and Services) 
 

 Tchibo ၏ စီးပွားဖက(်က�န်ပစည်းသငွး်သ�/ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ�)တိ� ့ လိ�ကန်ာရမည့ ်  

                                 လ�မ�အေရး၊ ပတဝ်န်းကျငအ်ေရး !င့ပ်တသ်ကသ်ည့် 

                                            ကျင့ဝ်တစ်ည်းကမ်းပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ 

                                         စံသတမ်!တခ်ျက ်(Tchibo SCoC) 

Status: April 2020 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

နဒိါနး် 

Tchibo အေနြဖင့ ် တစ်ကမ�ာလံ�းကိ�အရငး်ခံထားသည့် က�မ�ဏြီဖစ်သည်��င့အ်ညီ 

လ အ့ခွင့ေ်ရး��င့ပ်တ်ဝနး်ကျငအ်ေရး��ငပ်တ်သက်လ%င ် ထနိး်သိမ်းကာကွယ်မည်၊ ြမ(င့တ်ငေ်ပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ ထိ� ့ြပင ်

ေရ*�ည်တည်တံခ့ိ�င+်မဲေရးအတွက် လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း��င့ပ်တ်သက်၍ ၁၉၉၂ ခ���စ်၊ ရီယိ�ေ1ကညာချက်၊ 

စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်��င့လ် အ့ခွင့အ်ေရးဆိ�ငရ်ာလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း��င့ပ်တ်သက်၍ က�လသမဂ4၏လမ်း67နခ်ျက်၊ 

�ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖဲွ8အစည်း (ILO)၏ �ိ�ငင်တံကာစီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များဆိ�ငရ်ာေ1ကညာချက်၊ က�လသမဂ4၏ 

တစ်ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာတရားဝငသ်ေဘာတ ညီချက်(United Nations’ Global Compact)��င့ ်

�ိ�ငင်တံကာစီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များအတွက် အိ�အးီစီဒလီမ်း67နခ်ျက်တိ�အ့ေပ: အသိအမ�တ်ြပ;လက်ခံသည်။ 

က�လသမဂ4ကချမ�တ်သည့် ၂၀၃၀ ခ���စ်အမီ ေရ*�ည်တည်တံသ့ည့်ဖွံ8 +ဖိ;းတိ�းတက်ေရးဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ငနး်စ>၏ 

ေရ*�ည်တည်တံသ့ည့်အနာဂတ်အြမင�်�င့အ်ညီ ေ*� 8သိ�ခ့ျီတက်မည်ြဖစ်သည်။ 

က�နစ်ည်ထ�တ်လ�ပ်ရာကွငး်ဆက်တေလျာက် လ မ?ေရးအပိ�ငး်��င့ပ်တ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာစံ�?နး်တိ�က့ိ�ြမ(င့တ်င�်ိ�ငရ်န ်

@ကိ;းပမ်းမည်ြဖစ်သည်။ 

ယခ�ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းပါလ အ့ခွင့အ်ေရး��င့အ်လ�ပ်သမားအခွင့အ်ေရးဆိ�ငရ်ာအေြခခံအချက်တိ�အ့ြပင ်

လ မ?ေရးအပိ�ငး်��င့ပ်တ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာစံ�?နး်တိ�အ့ေနြဖင့ ် �ိ�ငင်ံတကာအလ�ပ်သမားအဖွဲ8အစည်းညီလာခံအသးီသးီအြပင ်

က�လသမဂ4၏ အြပည်ြပည်ဆိ�င်ရာလ အ့ခွင့အ်ေရးေ1ကညာချက်��င့ ် အထည်အလိပ်တိ�တ့ွင ် လ ကိ�ေဘးဥပဒြ်ဖစ်ေစသည့် 

အဆပ်ိအေတာက်ပစBည်းတိ�မ့ပါဝငေ်ရးအတွက် Tchibo ၏ ကတိကဝတ်တိ�အ့ေပ: အေြခခံသည်။ ထိ� ့ြပင ် အက်စ်ေအ 

၈၀၀၀ စံ�?နး်(SA8000)၊ ကျင့ဝ်တ်��င့ည်ီသည့်က�နသ်ွယ်စီးပွားြဖစ်ေစေရးအတွက် ကနဦးအေြခခံကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်း��င့ ်

ေရ*�ည်တည်တံသ့ည့် အထည်အလိပ်ကEဆိ�ငရ်ာရည်မ�နး်ချက်များအတွက် 

ဂျာမဏ၏ီပ းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ချက်ကိ�လည်း ရည်67နး်ပါသည်။ အသငး်အဖွဲ8 ဖဲွ8စည်းပိ�ငခ်ွင့်��င့ ်

စ�ေပါငး်ေတာငး်ဆိ�ပိ�ငခ်ွင့အ်ေပ: အထ းအာFံ� စိ�က်+ပီး �ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖွဲ8အစည်းညီလာခံပါ  
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သတ်မ�တ်ချက်များ��င့အ်ညီ ထိထေိရာက်ေရာက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိ�ငရ်န ် Tchibo အေနြဖင့ ် IndustriALL Global 

Union ��င့အ်တ  တစ်ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာသေဘာတ ညီချက်ကိ� လက်မ�တ်ေရးထိ�းခဲ့ပါသည်။ 

Tchiboအတွက် က�နပ်စBည်းမ�ာယ မည်ဆိ�ပါက သက်ဆိ�ငရ်ာထ�တ်လ�ပ်သ တိ� ့ ယခ�ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်း��င့ည်ီမညီသိ�ိ�ငရ်န ်

သင့ေ်တာ်သည့်ေဆာငရွ်က်ချက်တိ�က့ိ� @ကိ;းစားလ�ပ်ကိ�င1်ကရန ်စီးပွားဖက်အားလံ�းကိ� တိ�က်တွနး်အပ်ပါသည်။ 

 

ယခ�ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်း၏ သက်ေရာက်မ?အတိ�ငး်အတာ 

Tchibo ��င့လ်က်တဲွလ�ပ်ကိ�ငမ်ည်ဆိ�ပါက စီးပွားဖက်(ပစBည်းေရာငး်ချသ ၊ ပစBည်းေပးသွငး်သ ၊ က�နထ်�တ်လ�ပ်သ ��င့ ်

ဆပ်ကနထ်Fိ�က်တာ)တိ�အ့ေနြဖင့ ် ယခ�ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းပါ အေြခခံလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းတိ��့�င့ ် ကိ�က်ညီရမည်၊ ထိ�မ%မက 

အလ�ပ်သမားအေရး၊ လ မ?ေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေရးတိ��့�င့်ပတ်သက်လာလ%င ် တစ်�ိ�ငင်ခံျငး်စီအလိ�က်��င့ ်

�ိ�ငင်တံကာအလိ�က် သတ်မ�တ်ဥပေဒတိ��့�င့ ် ကိ�က်ညီရမည်။ ပံ�မ�နအ်လ�ပ်ခွင*်� ိ သိ�မ့ဟ�တ် ပံ�မ�နမ်ဟ�တ်သည့်လ�ပ်ငနး်ခွင*်� ိ

ဝနထ်မ်း/အလ�ပ်သမားအားလံ�း (တိ�က်Fိ�က်ခန ့အ်ပ်သည်ြဖစ်ေစ၊ စီးပွားဖက်များမ�တစ်ဆင့ ်

သွယ်ဝိ�က်ခန ့အ်ပ်သည်ြဖစ်ေစ) လ�ပ်ငနး်သေဘာတ စာချ;ပ်အေပ: မ တည်ြခငး်မ*�ိပဲ အကျိ;းသက်ေရာက်မည်ြဖစ်သည်။  

ယခ�ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းပါ အေြခခံလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းတိ�အ့ေနြဖင့ ် ဝနထ်မ်း/အလ�ပ်သမား��င့ပ်တ်ဝနး်ကျငအ်ေပ: 

အကာအကွယ်ေပးရာတွင ် အနည်းဆံ�းအေနြဖင့သ်ာ *�ိမည်ြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ်�ိ�ငင်အံလိ�က်ဥပေဒ၊ �ိ�ငင်တံကာဥပေဒ၊ 

လ�ပ်ငနး်အလိ�က် သက်ဆိ�ငရ်ာစံ�?နး်များ၊ စ�ေပါငး်ေတာငး်ဆိ�ြခငး်ြဖင့ ်ရ*�ိလာသည့်သေဘာတ ညီချက်တိ��့�င့ ်ယ�>လာပါက 

ဝနထ်မ်း/အလ�ပ်သမား��င့ပ်တ်ဝနး်ကျငအ်ေပ: ပိ�၍အကာအကွယ်ေပး�ိ�ငမ်ည့်အချက်ကိ� ယ ရမည်။ 

 

၁. အတငး်အကျပ်အလ�ပ်ေစခိ�ငး်ြခငး် 

အလ�ပ်ကိ�လွတ်လွတ်လပ်လပ် ေရွးချယ်ပိ�ငခ်ွင့*်�ိရမည်။ စီးပွားဖက်တိ�အ့ေနြဖင့ ် မည်သ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိ�မ% 

အတငး်အကျပ်ြဖစ်ေစ၊ စာချ;ပ်အရြဖစ်ေစ၊ ေကျးကHနအ်ြဖစ်ြဖစ်ေစ သိ�မ့ဟ�တ် ကာယကံ*�င၏်ဆ�Iမပါပဲြဖစ်ေစ 

အလ�ပ်မလ�ပ်ေစရ။ တစ်ဦးချငး်စီအလိ�က် လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာပိ�ငခ်ွင့အ်ေပ: မည်သည့်နည်း��င့မ်% 

ချ;ပ်ချယ်မထားရ။ အလ�ပ်*�ငတ်ိ�အ့ေနြဖင့ ် အေပါငေ်ငထွားခိ�ငး်ြခငး်မြပ;ရ၊ ဝနထ်မ်း၏အေရး@ကီးစာရွက်စာတမ်းတိ�က့ိ� 

ယ ငငသ်ိမ်းဆည်းြခငး်မြပ;ရ။ ဥပေဒကြပJာနး်သည်��င့အ်ညီ ထိ�က်သင့သ်လိ�အသေိပး+ပီးေနာက်တွင ်

အလ�ပ်သမားတိ�အ့ေနြဖင့အ်လ�ပ်ကိ�လွတ်လွတ်လပ်လပ်စွန ့ခ်ွာ�ိ�ငရ်မည်။ 

ြပစ်ဒဏက်ျခံေနသ များ၏လ�ပ်အားကိ�အသံ�းချ၍ က�န်ပစBည်းထ�တ်လ�ပ်ြခငး်ကိ� ြပငး်ြပငး်ထနထ်နတ်ားြမစ်သည်။ 

�ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖဲွ8အစည်းညီလာခံ ၂၉ ��င့ ်၁၀၅ ၏ သတ်မ�တ်ချက်များ��င့ ်ကိ�က်ညီရမည်ြဖစ်သည်။  
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၂. ကေလးလ�ပ်သား��င့ ်လ ငယ်လ ရွယ်ဝနထ်မ်း 

ကေလးလ�ပ်သားအသံ�းမြပ;ရ။ အလ�ပ်ခန ့အ်ပ်ရာတွင ် သက်ဆိ�ငရ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေကျာငး်မတက်မေနရစနစ်အရ 

သတ်မ�တ်အတနး်+ပီးဆံ�းေအာငတ်က်ရသည့်အသက်ထက် မငယ်ေစရ။ မည်သိ�ပ့ငြ်ဖစ်ေစအသက် ၁၅ ��စ်ထက် 

မငယ်ေစရ (သိ�ေ့သာ် �ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖွဲ8အစည်းညီလာခံ ၁၃၈ ပါ သတ်မ�တ်ချက်��င့အ်ညီ 

�ိ�ငင်အံလိ�က်ဥပေဒကခွင့ြ်ပ;ပါကအသက် ၁၄ ��စ် ြဖစ်ေန�ိ�ငသ်ည)်။ ေဖာ်ြပပါအေြခအေနေအာက်တွင ်

အလ�ပ်ခိ�ငး်ေစေနသည်ကိ�ေတွ8ရပါက ပစBည်းေပးသွငး်သည့်က�မ�ဏအီေနြဖင့ ် က�စားချက်တိ��့�င့အ်တ  

@ကိ;တငက်ာကွယ်မ?အပိ�ငး်အတွက် မ ဝါဒချမ�တ်�ိ�ငရ်န ် ယခ�1ကံ;ရသည့်ကိစBကိ� စာြဖင့မ်�တ်တမ်းတငထ်ားရမည်။ 

ပစBည်းေပးသွငး်သည့်က�မ�ဏအီေနြဖင့ ် ထိ�ကေလးလ�ပ်သား ေကျာငး်ေနအရွယ်လွနေ်ြမာက်သည်အထိ 

ေကျာငး်တက်�ိ�ငရ်န ် လံ�ေလာက်သည့်ေငေွရးေ1ကးေရးအပါအဝင ် လိ�အပ်သည့်အေထာက်အပ့ံမ�နသ်မ%ကိ� 

ေပးအပ်ရမည်။ 

အသက် ၁၅ ��စ်အရွယ်မ� ၁၈ ��စ်အရွယ်ကိ� လ ငယ်လ ရွယ်ဝနထ်မ်းဟ�သတ်မ�တ်သည်။ ၎ငး်တိ�အ့ေနြဖင့ ်

မြဖစ်မေနေကျာငး်တက်ေနရမည့် ပညာေရးဆိ�ငရ်ာဥပေဒေအာက်တွင ် အကျံ;းဝငေ်နပါက ေကျာငး်ြပငပ်အချိနတွ်ငသ်ာ 

အလ�ပ်လ�ပ်ေစရမည်။ မည်သိ�ပ့ငြ်ဖစ်ေစ ေကျာငး်ချိန၊် အလ�ပ်ချိန၊် သွားချိနလ်ာချိန၊် စ�စ�ေပါငး်လိ�က်ပါက တစ်ေနလ့%င ်၁၀ 

နာရီထက်မပိ�ေစရ၊ မည်သည့်နည်း��င့မ်% တစ်ေန ့ အလ�ပ်ချိန ် ၈ နာရီထက်မပိ�ေစရ။ ညပိ�ငး်အလ�ပ်တာဝနမ်ေပးအပ်ရ။ 

ထိ� ့ြပင ် လ�ပ်ငနး်သဘာဝအရ ကာယကံ*�င၏်ကျနး်မာေရးကိ� ထခိိ�က်ေစြခငး်မ*�ိေစရ၊ ေဘးအ�Nရာယ်မြဖစ်ေစရ၊ 

သကိOာမကျဆငး်ေစရ။ ပညာေရးအစီအစ>၊ သငတ်နး်အစီအစ>တိ�တ့ွင ်ပါဝင�်ိ�ငမ်ည့်အခွင့အ်လမ်းကိ� ေပးအပ်ရမည်။  

သက်ဆိ�ငရ်ာ�ိ�ငင်အံလိ�က် စည်းမျ>းစည်းကမ်း��င့အ်ညီ လ ငယ်လ ရွယ်ဝနထ်မ်းတိ�က့ိ� အကာအကွယ်ေပးရမည်။ 

�ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖဲွ8အစည်းညီလာခံ ၇၉၊ ၁၃၈၊ ၁၄၂၊ ၁၈၂ ��င့ ် �ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖွဲ8အစည်း၏ 

သတ်မ�တ်ချက်များ��င့ ်ကိ�က်ညီရမည်ြဖစ်သည်။  

၃. ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး် 

ဝနထ်မ်းအားလံ�းအေပ: သာတ ညီမ%ဆက်ဆရံမည်၊ ေလးစားမ?*�ိရမည်၊ တနး်တ အခွင့အ်ေရးေပးရမည်။ လိင၊် 

အသက်အရွယ်၊ ကိ�းကွယ်ရာဘာသာ၊ လ မျိ;း၊  အမျိ;းဇာတ်၊ လ မ?ေရးေနာက်ခံ၊ မသနစွ်မ်းြဖစ်မ?၊ 

တိ�ငး်ရငး်သားလ မျိ;းြဖစ်တည်မ?၊ အလ�ပ်သမားအသငး်အဖွဲ8ဝင၊် �ိ�ငင်ေံရးအသငး်အဖွဲ8ဝငြ်ဖစ်ြခငး် 

သမဂ4အဖွဲ8ဝငြ်ဖစ်ြခငး်��င့ ် �ိ�ငင်ေံရးခံယ ချက်၊ လိငတ်ိမ်း67တ်မ?၊ မိသားစ�တာဝနယ် မ?၊ 

အမ်ိေထာငေ်ရးအေြခအေနအပါအဝင ် အြခား ပငက်ိ�ယ်လကOဏာတိ�အ့ရ မည်သည့်နည်း��င့မ်% 

ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်မ*�ိေစရ။ အထ းသြဖင့ ် ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်ရာတွင၊် နစ်နာေ1ကးေပးရာတွင၊် 

သငတ်နး်တက်ေရာက်�ိ�ငခ်ွင့ကိ်စBတွင၊် ရာထ းတိ�းကိစB၊ အလ�ပ်မ�ရပ်စဲြခငး်��င့ ်
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တာဝနမ်�အနားယ သည့်ကိစBတိ�တ့ွင ် အဆိ�ပါအတိ�ငး် လိ�က်နာကျင့သ်ံ�း1ကရမည်။ 

�ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖဲွ8အစည်းညီလာခံ ၁၀၀၊ ၁၁၁ ��င့ ်၁၅၉ ၏ သတ်မ�တ်ချက်များ��င့ ်ကိ�က်ညီရမည်ြဖစ်သည်။  

၄. စည်းကမ်းပိ�ငး် 

လ�ပ်ငနး်ခွငပိ်�ငး်အရ၊ စိတ်ပိ�ငး်အရ၊ F�ပ်ပိ�ငး်အရ၊ လိငပိ်�ငး်အရြဖစ်ေစ၊ �?တ်အားြဖင့ြ်ဖစ်ေစ သိ�မ့ဟ�တ် 

အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ေစာ်ကားြခငး်၊ စည်းကမ်းေဖာက်ြခငး်၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့+်ခိမ်းေြခာက်ြခငး်တိ� ့ 

လံ�းဝမြပ;လ�ပ်ရ။ စည်းကမ်းတိ�အ့ေနြဖင့ ် �ိ�ငင်အံလိ�က်ဥပေဒ��င့ည်ီရမည်၊ ထိ� ့ြပင ် �ိ�ငင်တံကာကလက်ခံထားသည့် 

လ အ့ခွင့အ်ေရးဆိ�ငရ်ာဥပေဒတိ��့�င့အ်ညီ ြဖစ်ရမည်။ ေနမေကာငး်ြဖစ်သည့်အချိန၊် 

ကိ�ယ်ဝနေ်ဆာငေ်နရသည့်အချိနတိ်�အ့တွက် တစ်ဖက်သတ်အြပစ်ေပးြခငး်မ*�ိေစရ။ ယခ�ေဖာ်ြပပါကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်း 

��င့/်သိ�မ့ဟ�တ် သက်ဆိ�ငရ်ာ �ိ�ငင်အံလိ�က်ဥပေဒ/�ိ�ငင်တံကာဥပေဒတိ�အ့ေပ:အေြခခံ၍ 

ဝနထ်မ်းတစ်ေယာက်ေယာက်အေနြဖင့ ်တိ�င1်ကားလာသည်*�ိေသာ် အဆိ�ပါဝနထ်မ်းအေပ: လက်တံ� ့ြပနြ်ခငး်မြပ;ရ။ 

 

၅. အလ�ပ်ကနထ်Fိ�က်စာချ;ပ် 

စီးပွားဖက်တိ�အ့ေနြဖင့ ် မိမိတိ�ဝ့နထ်မ်းများထ ံ စာြဖင့ေ်ရးသားချ;ပ်ဆိ�သည့်စာချ;ပ်ကိ� ေပးအပ်ရမည်။ 

အဆိ�ပါစာချ;ပ်တိ�အ့ေနြဖင့ ် �ိ�ငင်အံလိ�က်စည်းမျ>းစည်းကမ်း��င့အ်ညီြဖစ်ရမည်၊ ထိ� ့ြပင ် အနည်းဆံ�းအေနြဖင့ ် အမည်၊ 

ေနရပ်လိပ်စာ၊ ဝနထ်မ်းဓာတ်ပံ�*၊ ေမွးေန�့�င့ေ်မွးဖွားရာေဒသ*၊ လ�ပ်ငနး်တာဝန၊် အလ�ပ်စတငဝ်ငေ်ရာက်သည့်ေန ့၊ 

အလ�ပ်ချိန၊် လ�ပ်ခလစာ*�ငး်ေပးြခငး်��င့ ် နစ်နာေ1ကးေပးြခငး်၊ အစမ်းခန ့က်ာလ (*�ိပါက)၊ ခွင့ရ်က်ခံစားခွင့၊် 

အလ�ပ်မ�ထ�တ်ပယ်ရြခငး်အေ1ကာငး်ရငး် အေသးစိတ် (အလ�ပ်*�င�်�င့ဝ်နထ်မ်း ��စ်ဖက်လံ�းအတွက်)၊ အလ�ပ်*�င�်�င့ ်

ဝနထ်မ်း ��စ်ဦးလံ�း၏လက်မ�တ်��င့ ် လက်မ�တ်ေရးထိ�းသည့်ေနစဲွ့တိ� ့ မြဖစ်မေနေဖာ်ြပပါ*�ိရမည်။ 

အလ�ပ်သဘာဝအရချ;ပ်ဆိ�သည့် ကနထ်Fိ�က်စာချ;ပ်ြဖစ်ပါက ကနထ်Fိ�က်တာ၏အက အညီြဖင့ ် စာချ;ပ်တွင ်

ယခ�ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အချက်အလက်တိ� ့ ြပည့်ြပည့်စံ�စံ�ပါဝငရ်န ်ထည့်သွငး်ချ;ပ်ဆိ�ေစရမည်။ 

*ေကာင်စီလမ်း67နခ်ျက်ပါသာတ ညီမ%ဆက်ဆေံရး��င့အ်ညီအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေနသည့်အတွက်  

ဥေရာပသမဂ4အဖဲွ8ဝင�်ိ�င်ငမံျားတွင ်ယခ�အချက်ကိ� ကျင့သ်ံ�း�ိ�င်မည်မဟ�တ်ပါ။. 
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၆. လ�ပ်ခလစာ��င့ ်နစ်နာေ1ကး 

အချိနပိ်�အလ�ပ်ဆငး်ခမပါဝငပဲ် ပံ�မ�နအ်လ�ပ်ချိနအ်တွက်ရ*�ိမည့် လ�ပ်ခလစာသည် 

ဥပေဒသတ်မ�တ်ချက်��င့အ်ညီြဖစ်ရမည်၊ လ�ပ်ငနး်နယ်ပယ်အလိ�က ်အနည်းဆံ�းစံ�?နး် သိ�မ့ဟ�တ် စ�ေပါငး်ေတာငး်ဆိ�မ?အရ 

ြဖစ်ေပ:လာသည့် သေဘာတ ညီချက်��င့အ်ညီြဖစ်ရမည်၊ ထိ� ့ြပင ်လ�ပ်ခလစာြမင့သ်ည်ကိ� အတည်ယ ရမည်။ 

 

ဝနထ်မ်းမိသားစ�၏အေြခခံလိ�အပ်ချက်��င့ ်အ+မဲကိ�က်ညီေန�ိ�ငမ်ည့် လ�ပ်ခလစာကိ�ေပးအပ်�ိ�ငရ်န ်@ကိ;းပမ်းရမည်၊ ထိ� ့ြပင ်

ဥပေဒအရသတ်မ�တ်ထားသည့် အနည်းဆံ�းလ�ပ်ခလစာအေနြဖင့ ် ဝနထ်မ်းမိသားစ�၏အေြခခံလိ�အပ်ချက်ကိ� 

မြပည့်မီပါက စီးပွားဖက်တိ�အ့ေန��င့ ် (လ တနး်ေစ့ေန�ိ�ငေ်စမည့်လ�ပ်အားခကိ�) လိ�အပ်လ%ငလ်ိ�အပ်သလိ� 

ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်။ ဥပေဒအရသတ်မ�တ်ထားသည့်အကျိ;းခံစားခွင့မ်�နသ်မ% အနည်းဆံ�းအေနြဖင့ ် ခံစား�ိ�ငေ်စရမည်။ 

အချိနပိ်�လ�ပ်အားခသည်လည်း ဥပေဒ��င့အ်ညီ အေကာငး်ဆံ�း�?နး်ထားြဖစ်ရမည်၊ လ�ပ်ငနး်နယ်ပယ်အလိ�က ်

အနည်းဆံ�းစံ�?နး် သိ�မ့ဟ�တ် စ�ေပါငး်ေတာငး်ဆိ�မ?အရ ြဖစ်ေပ:လာသည့် သေဘာတ ညီချက်��င့အ်ညီြဖစ်ရမည်၊ ထိ� ့ြပင ်

လ�ပ်ခလစာြမင့သ်ည်ကိ� အတည်ယ ရမည်။ လ�ပ်ခလစာ*�ငး်တမ်းတွင ် လ�ပ်အားခ၊ ြဖတ်ေတာက်ေင၊ွ အြမင့ဆ်ံ�း 

အချိနပိ်�လ�ပ်အားခ�?နး်ထား��င့ ် အကျိ;းခံစားခွင့တိ်�က့ိ� စာြဖင့ေ်ရးသားေဖာ်ြပရမည်၊ ထိ� ့ြပင ် ဝနထ်မ်းတိ� ့ 

အလွယ်တက နားလည်�ိ�ငရ်မည်။ လ�ပ်ခလစာမ� ြဖတ်ေတာက်သည်ဆိ�ေသာ်ြငား စည်းကမ်းထနိး်သိမ်းသည့်အေန��င့ ်

ြဖတ်ေတာက်ြခငး်ကိ� ခွင့မ်ြပ;ေပ။ �ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖွဲ8အစည်းညီလာခံ ၂၆ ��င့ ် ၁၃၁ ပါ သတ်မ�တ်ချက်များ��င့ ်

ကိ�က်ညီရမည်ြဖစ်သည်။  

 

၇. အလ�ပ်ချိန ်

အလ�ပ်ချိနသ်တ်မ�တ်ချက်သည် သက်ဆိ�ငရ်ာဥပေဒ��င့အ်ညီြဖစ်ရမည်၊ လ�ပ်ငနး်နယ်ပယ်အလိ�က်စံ�?နး်��င့ ်ကိ�က်ညီရမည်၊ 

ထိ� ့ြပင ် ပိ�၍စည်းကမ်း@ကီးသည်ကိ� အတည်ယ မည်ြဖစ်သည်။ မည်သိ�ပ့ငြ်ဖစ်ေစ ပံ�မ�နအ်လ�ပ်ချိန ် တစ်ပတ် ၄၈ 

ထက်မပိ�ရ။ ကာယကံ*�ငသ်ေဘာတ ညီမ�သာ အချိနပိ်�ဆငး်ေစရမည်၊ အချိနပိ်�အေနြဖင့ ် တစ်ပတ် ၁၂ နာရီထက်မပိ�ရ၊ 

ထိ� ့ြပင ် အချိနပိ်�ဆငး်ရန ် အလ�ပ်*�ငဘ်က်က အ+မဲတေစေတာငး်ဆိ�မေနရ။ ၆ ရက်ဆက်တိ�က်အလ�ပ်ဆငး်+ပီးပါက 

အနည်းဆံ�း ၁ ရက်နားခွင့*်�ိသည်။ ယခ�ေဖာ်ြပမည့်အေြခအေနများသည် Tခငး်ချက်အေြခအေနများြဖစ်1ကသည်။ (က) 

သက်ဆိ�ငရ်ာ�ိ�ငင်၏ံဥပေဒအရ အလ�ပ်ချိနက်ိ� ထိ�ထ့က်ပိ�၍သတ်မ�တ်ထားပါက (ခ) 

1ကားထတဲွငန်ားချိနလံ်�လံ�ေလာက်ေလာက်ေပးထားပါက၊ နားချိနအ်ပါအဝင ် ပျမ်းမ%အလ�ပ်လ�ပ်ချိနက်ိ� 

လွတ်လွတ်လပ်လပ်ည(ိ�?ငိး်ေတာငး်ဆိ�ချက်အရ ကျင့သ်ံ�းေနပါက၊ အဆိ�ပါအတိ�ငး် ကျင့သ်ံ�း�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်မည်။ 

�ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖဲွ8အစည်းညီလာခံ ၁၊ ၁၄ ��င့ ်�ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖွဲ8အစည်း၏ သတ်မ�တ်ချက်များ��င့ ်

ကိ�က်ညီရမည်ြဖစ်သည်။  
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၈. အသငး်အဖွဲ8 ဖွဲ8စည်းပိ�ငခ်ွင့�်�င့ ်စ�ေပါငး်ေတာငး်ဆိ�ပိ�ငခ်ွင့ ်

ဝနထ်မ်းများ၏ မိမိေရွးချယ်မ?အေလျာက ် အသငး်ဝင�်ိ�ငမ်ည့်အခွင့အ်ေရး��င့ ်

စ�ေပါငး်ေတာငး်ဆိ��ိ�ငမ်ည့်အခွင့အ်ေရးအေပ: အသအိမ�တ်ြပ;ရမည်၊ ေလးစားမ?*�ိရမည်။ 

အလ�ပ်*�ငတ်ိ�အ့ေနြဖင့လ်ည်း အသငး်အဖွဲ8 ဖွဲ8စည်းပိ�ငခ်ွင့၊် စ�ေပါငး်ေတာငး်ဆိ�ပိ�ငခ်ွင့တ်ိ��့ �င့ပ်တ်သက်၍ 

အြပ;သေဘာြမင1်ကရမည်။ သိ� ့ြဖစ်ရာ အလ�ပ်သမားထ���င့ ် အသငး်အဖွဲ8လ?ပ်*�ားမ?အပါအဝင ်

အလ�ပ်သမားသမဂ4တိ�အ့ေပ: အြမင1်ကည်လငရ်မည်။ အသငး်အဖွဲ8 ဖွဲ8စည်းပိ�ငခ်ွင့�်�င့ ် စ�ေပါငး်ေတာငး်ဆိ�ပိ�ငခ်ွင့က်ိ� 

တရားဥပေဒအရတားြမစ်ထားသည့်အေြခအေနဆိ�ပါက လွတ်လွတလ်ပ်လပ်အသငး်ဖွဲ8စည်း�ိ�ငခ်ွင့�်�င့ ်

စ�ေပါငး်ေတာငး်ဆိ�ပိ�ငခ်ွင့က်ိ� တစ်နည်းနည်းြဖင့ခ်ွင့ြ်ပ;ရမည်။ အလ�ပ်သမားကိ�ယ်စားလ�ယ်တိ�က့ိ� ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်၊ 

အေ��ာင့အ်ယ�က်ေပးြခငး်၊ +ခိမ်းေြခာက်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် လက်တံ� ့ြပနြ်ခငး်ဒဏ်မ� ကာကွယ်ေပးရမည်၊ ထိ� ့ြပင ်

တရားဥပေဒ��င့အ်ည ီ +ငမ်ိးချမ်းသည့်နည်းလမ်းြဖင့ ် မိမိတိ�အ့ခွင့အ်ေရးအတိ�ငး် ၎ငး်တိ�လ့�ပ်ကိ�ငေ်ဆာငရွ်က်�ိ�ငရ်န ်

အလ�ပ်ခွငေ်နရာထ ံ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝငထ်ကွ်လ�ပ်ကိ�ငခ်ွင့ေ်ပးရမည်။ �ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖဲွ8အစည်းညီလာခံ 

၈၇၊ ၉၈ ��င့ ် ၁၃၅ ပါ သတ်မ�တ်ချက်��င့ ်ကိ�က်ညီရမည်၊ ထိ� ့ြပင ်�ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖွဲ8အစည်း၏ သတ်မ�တ်ချက် 

၁၄၃ ��င့လ်ည်း ကိ�က်ညီရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

၉. ကျနး်မာေရး��င့ ်ေဘးအ�Nရာယ်ကငး်*�ငး်ေရး 

ဝနထ်မ်းများအတွက် သန ့သ်န ့*်�ငး်*�ငး်��င့ ် ေဘးကငး်ကငး်အလ�ပ်လ�ပ်�ိ�ငမ်ည့် လ�ပ်ငနး်ခွငဝ်နး်ကျငြ်ဖစ်ရမည်။ 

အလ�ပ်အရြဖစ်ေစ၊ လ�ပ်ငနး်လည်ပတ်မ?အရြဖစ်ေစ အလ�ပ်ခွငအ်တွငး် ထိခိ�က်ဒဏ်ရာရမ?မ� ကာကွယ်ေပး�ိ�ငမ်ည့် 

ကျနး်မာေရး��င့ ် ေဘးအ�Nရာယ်ကငး်*�ငး်ေရးဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများကိ� ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့က်ျင့သ်ံ�း�ိ�ငရ်မည်။ 

အဆိ�ပါ ကျနး်မာေရး��င့ေ်ဘးအ�Nရာယ်ကငး်*�ငး်ေရးဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများကိ� ဝနထ်မ်းတိ�သ့*ိ�ိေနေစရမည်၊ 

ထိ�အ့တွက် သငတ်နး်ပံ�မ�နေ်ပးရမည်။ စည်းမျ>းစည်းကမ်း��င့ ် လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းတိ�က့ိ� *�ငး်*�ငး်လငး်လငး်ချမ�တ်ရမည်။ 

အထ းသြဖင့ ် တစ်ကိ�ယ်ေရကာကွယ်ေရးအတွက် လိ�အပ်သည့်ပစBည်းကိရိယာများပ့ံပိ�းေပးေရး��င့ ် အသံ�းချေရး၊ 

တစ်ကိ�ယ်ေရသန ့*်�ငး်ေရးလ�ပ်�ိ�ငမ်ည့်ေနရာ��င့ ် သ�်�*့�ငး်သည့်ေသာက်သံ�းေရ အလွယ်တက ရ*�ိေရးကိစBတိ�တ့ွင ်

တိတိကျကျ လိ�က်နာကျင့1်ကံ1ကရမည်။ အများပိ�ငေ်နရာ၊ ေနထိ�ငစ်ရာေနရာတိ�က့ိ� 

အလ�ပ်*�ငဘ်က်ကပ့ံပိ�းထားသည်ဆိ�ပါက အဆိ�ပါလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းတိ�က့ိ�ပင ် ကျင့သ်ံ�းရမည်။ 

အ�Nရာယ်@ကီး@ကီးမားမားချက်ချငး်ေပး�ိ�ငသ်ည့်ေနရာမ� ဝနထ်မ်းများထကွ်ခွာ�ိ�ငရ်နအ်တွက် က�မ�ဏထီံမ� 

ခွင့ြ်ပ;ချက်ေတာငး်ခံေနစရာ မလိ�ေစရ။ ယခ�ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်း��င့အ်ညီ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့်က�မ�ဏီအေနြဖင့ ်

ကျနး်မာေရး��င့ေ်ဘးအ�Nရာယ်ကငး်*�ငး်ေရးအတွက် အ@ကီးတနး်အ�ပ်ချ;ပ်မ?ကိ�ယ်စားလ�ယ်တစ်ဦးကိ� 

တာဝနေ်ပးအပ်ရမည်၊ ြဖစ်ေပ:လာ�ိ�ငသ်ည့်ေဘးအ�Nရာယ်��င့အ်တ  ကျနး်မာေရးထခိိ�က်�ိ�ငေ်ြခအေပ: အကဲြဖတ်ရာတွင ်
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ဝနထ်မ်းများပါဝငေ်စရမည်။ �ိ�င်ငတံကာအလ�ပ်သမားအဖွဲ8အစည်းညီလာခံ ၁၅၅ ��င့သ်ာမက 

�ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖွဲ8အစည်း၏သတ်မ�တ်ချက် ၁၆၄ ��င့်ပါ ကိ�က်ညီရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

၁၀. ပတ်ဝနး်ကျငမ်ထခိိ�က်ေစေရး 

ပတ်ဝနး်ကျငမ်ထခိိ�က်ေစေရး��င့ပ်တ်သက်ပါက စီးပွားဖက်တိ�အ့ေနြဖင့ ်သက်ဆိ�ငရ်ာပတ်ဝနး်ကျငေ်ရးရာဥပေဒ��င့အ်တ  

�ိ�ငင်တံကာစံ�?နး်တိ��့�င့အ်ညီ လိ�က်နာကျင့1်ကံရမည်၊ ထိ� ့ြပင ် သက်ဆိ�ငရ်ာ ပတ်ဝနး်ကျငေ်ရးရာခွင့ြ်ပ;ချက်၊ လိ�ငစ်ငတ်ိ� ့ 

*�ိရမည်။ ပတ်ဝနး်ကျငအ်တွက် အထအိခိ�က်အနည်းဆံ�းြဖစ်ေစ�ိ�ငရ်န ် မြပတ်တမ်း@ကိ;းပမ်းရမည်။ အထ းသြဖင့ ်

အဆပ်ိ*�ိပစBည်းတိ� ့ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ံပျံ8 ��ံမ့သွားေစရ။ ေရဆိ�းစွန ့်ပစ်မ?၊ ေလထ�အတွငး်သိ�ဓ့ာတ်ေငွ8ထ�တ်လ7တ်မ?တိ� ့ 

မ*�ိေစရ။ မည်သည့်အရာကိ�မဆိ� စွန ့ပ်စ်မည်ဆိ�ပါက သက်ဆိ�ငရ်ာဥပေဒ၊စံ�?နး်တိ��့�င့အ်ညီ ြပ;ြပငစီ်ရင+်ပီးမ�သာ 

စွန ့ပ်စ်ရမည်။  စွမ်းအငက်ိ�အထေိရာက်ဆံ�းအေနအထားြဖင့ ် သံ�းစဲွ�ိ�ငရ်မည်၊ ထိ� ့ြပင ် (ေရ၊ တွငး်ထကွ်ပစBည်း၊ 

စိ�က်ပျိ;းေရးထ�တ်က�န�်�င့ ် F�ပ်Xကငး်ေလာငစ်ာအပါအဝင)် သဘာဝအရငး်အြမစ်တိ�ကိ့� တတ်�ိ�ငသ်မ% 

အနည်းဆံ�းအေနအထားသာ သံ�းစဲွရမည်။ အဆိ�ပါရည်မ�နး်ချက်တိ� ့ ြပည့်မီရနအ်တွက် စီးပွားဖက်တိ�အ့ေနြဖင့ ်

ထေိရာက်+ပီးြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ*�ိသည့် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာစီမံခန ့ခ်ွဲမ?စနစ်တစ်ရပ်ကိ� ထ ေထာငရ်မည်ြဖစ်သည်။  

 

၁၁. ဓာတ�ေဗဒပစBည်းများ��င့ပ်တ်သက်သည့်စီမံခန ့ခ်ွဲမ? 

Tchiboအတွက်က�နပ်စBည်းထ�တ်လ�ပ်ရာေနရာမ�နသ်မ%ဓာတ�ေဗဒပစBည်းများ��င့ပ်တ်သက်သည့်စီမံခန ့ခ်ွဲမ?စနစ်(စီအမ်အ

က်စ်)��င့အ်ညီ ထထိေိရာက်ေရာက် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရမည်။ အဆိ�ပါစနစ်သည် ဓာတ�ေဗဒပစBည်းဝယ်ယ ြခငး်၊ 

သမ်ိးဆည်းသိ�ေလ�ာငြ်ခငး်၊ သယ်ယ ပိ�ေ့ဆာငြ်ခငး်၊ အသံ�းြပ;ြခငး်၊ ေဘးကငး်ကငး်စွန ့ပ်စ်ြခငး်တိ�အ့တွက် ြခံ;ငံ�မိေစရမည်။ 

အနည်းဆံ�းအေန��င့ ် က�နပ်စBည်းထ�တ်လ�ပ်ရာေနရာတိ�တ့ွင ် ထပ်ိပိ�ငး်အ�ပ်ချ;ပ်ေရးကပ့ံပိ�းသည့် *�ငး်လငး်သည့် 

ဓာတ�ပစBည်းဆိ�ငရ်ာမ ဝါဒ *�ိရမည်၊ သက်ဆိ�ငရ်ာဌာနတစ်ခ�ချငး်စီအလိ�က် တာဝန�်�င့ဝ်တN ရားကိ� 

*�ငး်*�ငး်လငး်လငး်ေဖာ်ြပထားရမည်၊ ဓာတ�ပစBည်းအသံ�းြပ;မည့် တစ်ဆင့ခ်ျငး်စီအတွက ်

အေသးစိတ်လမ်း67နခ်ျက်*�ိရမည်၊ Tchibo RSL/MRSL ( ၂၀၂၀ ခ���စ် ေဖာ်ေဖာ်၀ါရီလ ေဖာ်ြပချက်ပါအတိ�ငး်)  

စာရငး်ဝင ် တားြမစ်ပစBည်းတိ� ့ မပါဝငေ်အာင ် ေသချာ1ကပ်မတ်ရမည်၊ 

ဓာတ�ပစBည်းကိ�ကိ�ငတ်ွယ်မည့်/ထေိတွ8မည့်ဝနထ်မ်းအားလံ�းကိ� သငတ်နး်ပံ�မ�နေ်ပးရမည်၊ ဓာတ�ပစBည်းသံ�းစဲွသည်��င့အ်မ% 

မ�တ်တမ်းတငရ်မည်၊ (ဖိတ်စငြ်ခငး်၊ ယိ�စိမ့်ြခငး်အပါအဝင)် 

အေရးေပ:အေြခအေနအတွက်လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းထား*�ိရမည်၊စနစ်��င့အ်ညီထထိေိရာက်ေရာက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်

သည်ကိ� မြပတ်တမ်းေစာင့1်ကည့်အကဲခတ်ရမည်၊ ထိ� ့ြပင ် လိ�အပ်သလိ� ြပ;ြပငေ်ြပာငး်လဲရမည်ြဖစ်သည်။ 

စီးပွားဖက်အားလံ�းအေနြဖင့ ် Tchibo အတွက် က�နထ်�တ်လ�ပ်ရာလ�ပ်ငနး်စ>တေလျာက်တွင ် Tchibo RSL/MRSL 

စာရငး်ဝင ် တားြမစ်ပစBည်းတိ�မ့ပါဝငေ်စရန ် ေစာင့1်ကည့်အကဲခတ်မည်၊ ထိ�အ့တွက် @ကိ;းပမ်းအားထ�တ်1ကမည်ဟ� 
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ေမ%ာ်လင့ပ်ါသည်။ �ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖွဲ8အစည်းညီလာခံ ၁၇၀ ��င့သ်ာမက 

�ိ�ငင်တံကာအလ�ပ်သမားအဖဲွ8အစည်း၏သတ်မ�တ်ချက် ၁၇၇ ��င့ပ်ါ ကိ�က်ညီရမည်ြဖစ်သည်။ 

၁၂. အ�ပ်ချ;ပ်ေရးပိ�ငး်အေနြဖင့ ်လ�ပ်ကိ�ငေ်ဆာငရွ်က်ရမည့်အပိ�ငး် 

ယခ�ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းပါ လ မ?ေရးရာ��င့်ပတ်ဝနး်ကျငေ်ရးရာစံ�?နး်တိ�က့ိ� အသအိမ�တ်ြပ;သည်��င့အ်ညီ 

မည်သည့်စီးပွားဖက်၏အ�ပ်ချ;ပ်ေရးပိ�ငး်မဆိ� က�မ�ဏီမ ဝါဒတွင ် ေဖာ်ြပပါအချက်တိ�က့ိ� ထည့်သွငး်ေရးဆွရဲမည်။ 

ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းပါအချက်အလက်��င့ ် သက်ဆိ�ငရ်ာ�ိ�ငင်အံလိ�က်ဥပေဒ/�ိ�ငင်တံကာဥပေဒတိ�က့ိ� 

ဝနထ်မ်းများသေိစရန ် ေဒသခံဘာသာစကားြဖင့ ် ေရးသားေဖာ်ြပရမည်၊ စာမဖတ်တတ်သ များအတွက် 

�?တ်ြဖင့*်�ငး်လငး်ရမည်၊ သငတ်နး်စီစ>ရမည်။ ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းပါအချက်အလက်၊ 

သက်ဆိ�ငရ်ာ�ိ�ငင်အံလိ�က်ဥပေဒ/�ိ�ငင်တံကာဥပေဒတိ��့�င့ကိ်�က်ညီေစရန ် တာဝနခ်ံပ�ဂ4ိ;လ်ခန ့အ်ပ်ြခငး်၊ 

လ�ပ်ငနး်စ>အေ1ကာငး်ကိ� အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိ�ြခငး်၊ သတ်မ�တ်ချက်��င့က်ိ�က်ညီေ1ကာငး်ကိ�ြပသ�ိ�ငရ်န ်

မ�တ်တမ်းမ�တ်ရာထိနး်သိမ်းြခငး်အပါအဝင ်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ*�ိသည့် စီမံခန ့ခ်ွဲမ?စနစ်တစ်ရပ်ကိ� ချမ�တ်ရမည်။  

 

၁၃. အလ�ပ်ခန ့အ်ပ်မ?ပံ�စံ 

ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းအတိ�ငး် ��င့/်သိ�မ့ဟ�တ် သက်ဆိ�ငရ်ာ�ိ�ငင်အံလိ�က်ဥပေဒ/�ိ�ငင်တံကာဥပေဒအတိ�ငး် 

လိ�က်နာရမည့်အစား လ�ပ်အားသက်သက်င�ားရမ်းြခငး်၊ ဆပ်ကနထ်Fိ�က်ချြခငး်၊ အလ�ပ်သငအ်ြဖစ်သာေဖာ်ြပထားြခငး် 

သိ�မ့ဟ�တ် ေနထိ�ငလ်�ပ်ကိ�ငFိ်�းထံ�းစံမ*�ိသည်ကိ� အ*�ိအြဖစ်ေဖာ်ြပြခငး်အားြဖင့ ် တစ်နည်းတစ်ဖံ�ေ*�ာငလ်7ဲ�ိ�ငရ်န ်

မ@ကိ;းပမ်းပါ��င့။်  

၁၄. တံစိ�းလက်ေဆာငေ်ပးအပ်ြခငး်/စာရိတN ဖျက်ဆးီြခငး် 

တံစိ�းလက်ေဆာငေ်ပးအပ်ရန@်ကိ;းပမ်းြခငး်၊ တမငသ်က်သက်လိမ်လည်ြခငး်တိ�က့ိ� လံ�းဝသည်းခံမည်မဟ�တ်သလိ� 

သိ�ဆ့ိ�ပါက လက်တဲွြဖ;တ်သည်အထ ိအေရးယ ခံရ�ိ�ငသ်ည်။ 

ေကျနပ်မ?မ*�ိပါက ကျင့သ်ံ�းရမည့်လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း 

ဝနထ်မ်းတိ�အ့ေနြဖင့ ် Tchibo ��င့/်သိ�မ့ဟ�တ် လွတ်လပ်သည့်ြပငပ်အဖွဲ8အစည်းတစ်ခ�ခ�၏ 

အာFံ�စိ�က်မ?ကိ�ခံယ �ိ�ငရ်နအ်လိ�င့�ာ ယခ�ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းပါအချက်အလက် ��င့/်သိ�မ့ဟ�တ် သက်ဆိ�ငရ်ာဥပေဒတိ�က့ိ� 

ချိ;းေဖာက်�ိ�ငရ်န ် တငြ်ပေဆွးေ�းွ�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ဝနထ်မ်းများသာမက မည်သည့်ြပငပ်အဖွဲ8အစည်းမဆိ� 

လိ�အပ်လ%ငလ်ိ�အပ်သလိ� Tchibo GmbH, CR, Überseering 18, D-22297 Hamburg, Germany, 

socialcompliance@tchibo.de ထ ံအချိနမ်ေရွးဆက်သွယ်�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

 

 


