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1

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ အမှုဆောင်
ကော်မတီ မှ ပေးစာ
ချစ်လှ စွ ာသော လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များထံ သို ့၊
ကျွနု ်ပ်တို ့သည် JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) - ကျင့်ဝတ်
စည်းကမ်း (ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်) ကို တင် ပြ ခွင့်ရသည့် အတွ က်
အလွ န်ဝမ်းသာပါသည်။
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကျင့်ဝတ်သည် မိ တ်ဖက်များ၊ အတို င် ပင် ခံများသာ
မက ယာယီ အလု ပ်သမားများ အားလု ံ းနှ င့် သက်ဆို င် ပါသည်။ ဤ
ကတိ ကဝတ်သည် ကျွနု ်ပ်တို ့ မည်သူ မည်ဝါဆို သည်၏ အဓိ က
သော့ ချက် ဖြ စ် သောကြောင့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ လု ပ်ကို င် နေစဉ် ကို ယ်စား
လု ပ်ဆောင် ပေးသော ပေးသွ င် းသူ များ၊ ကို ယ်စားလှ ယ်များ၊ အတို င် ပင် ခံ
များနှ င့် လို င် စင် ရသူ များကဲ့ သို ့ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ စီ းပွ ားရေးမိ တ်ဆက်
များသည်လည်း အလားတူ အခြေ ခံစည်းမျဉ်းများကို လို က်နာလိ မ့် မည်ဟု
ကျွနု ်ပ်တို ့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ရာထူ းနှ င့် သက်တမ်း မည်သို ့ပင် ရှိစေကာ
မူ မည်သူ မျှ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကျင့်ဝတ်မှ လွ တ်ငြိမ်းခွ င့်မရှိပါ။
ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကမ္ဘာ့ ဦးဆောင် ဖြ စ် ပြီး သန့် ရှင် းသော ကော်ဖီ စီးပွ ားရေး
ကို တည်ဆောက်ထားသည့် အတွ က် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ အဓိ ကယုံကြ ည် ချက်၊
မျှော်မှန်းချက်၊ တန်ဖိုးများနှ င့် ကတိ များသည် စဉ်ဆက်မပြ တ် တည်ရှိ

နှ င့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆို င် ရာ တာဝန်ဝတ္တ ရားများထက် ကျော်
လွ န်ပီ ြး ၎င် းတို ့နှင့်အညီ ဆောင် ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွနု ်ပ်
တို ့ လု ပ်သင့်လု ပ်ထို က်သည်ကို လု ပ်ရမည် ဖြ စ် ပြီး ထို သို ့ လု ပ်
နို င် ရန် တစ်ဦးကို တစ်ဦး ကူ ညီ ကြ ရပါမည်။ လို က်နာရမည့် ဥပဒေ
များနှ င့် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သောအရာတစ်ခုခုကို ကျွနု ်ပ်
တို ့ မြ င် လျှင် သို ့မဟုတ် ထင် လျှင် ကျွနု ်ပ်တို ့တွင် ဖွ င့်ဟပြောဆို ရန်
တာဝန်ရှိသည်။
သင် ကြုံတွေ ရ
့ နို င် သည့် စို းရိ မ်မှဒများကို ထုတ်ဖော်ပြောဆို
ဝါဒ
ရန် လမ်းကြောင် းများစွ ာရှိပါသည်။ ဖွ င့်ဟပြောဆို ရန် မူ ဝါဒက
သင် ၏စို းရိ မ်မှု များကို မည်သို ့အစီ ရင် ခံတင် ပြ သင့်ကြောင် းနှ င့်
ကောင် းမွ န်စွာစိ တ်ရင် းမှန်ဖြ င့် အစီ ရင် ခံတင် ပြ ခြ င် းအတွ က်
လက်တုံ့ပြ န် ခြ င် းကို သင် ဘယ်တော့ မှ ကြုံတွေ ရ
့ လိ မ့် မည်မဟုတ်ဟု
ဖော်ပြ ထားသည်။ သင် သိသည့် သို ့မဟုတ် သံ သယဝင် သည့် အရာ
များကို ရို းရှင် းစွ ာဖြ င့် ပွ င့်လင် းမြ င် သာမှု ရှိပါစေ။
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်ကို ဆက်လက်လို က်နာမှု အတွ က် ကျေးဇူ းတင်
ပါသည်။

နေပါသည်။
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်နှ င့်တန်ဖိုးများသည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ဥပဒေ
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မာတိ ကာ
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ဇာတ်ကြောင် း

1

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ အမှု ဆောင် ကော်မတီ မှ ပေးစာ

2

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ းဆို င် ရာ ကျင့်ဝတ်အား မိ တ်ဆက်ခြ င် း

4

အဘယ်ကြောင့် ကျွနု ်ပ်တို ့တွင် ကျင့်ဝတ် ရှိရသနည်း။

4

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်ကို မည်သူ က လို က်နာရမည်နည်း။

6

ကျင့်ဝတ်ဥပဒေအောက်မှ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများမှာ အဘယ်နည်း။

6

အဘယ်သို ့သော အပို ဆောင် းတာဝန်များကို မန်နေဂျာများ မျှဝေကြ သနည်း။

6

စို းရိ မ်မှု များအတွ က် ကူ ညီ ရန်နှင့် ဖွ င့်ဟပြောရန် တောင် းဆို ခြ င် း
အကူ အညီ တောင် းခံ ခြ င် း သို ့မဟုတ် သတင် းပို ့ခြ င် းကို မည်သို ့လုပ်ရမည်နည်း။

7

လက်တုံ့ပြ န် မှု အပေါ် ကျွနု ်ပ်တို ့ကုမ္ပ ဏီ၏ မူ ဝါဒမှာ အဘယ်နည်း။

9

ကျွနု ်ပ်သည် သတင် းပို ့အစီ ရင် ခံသည့် အခါ ဘာဖြ စ် မည်နည်း။

9

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်ကို ချိုးဖောက်ခြ င် း၏ အကျိုးဆက်များမှာ အဘယ်နည်း။

9

ရို းသားဖြောင့်မတ်စွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့်တစ်ဦးဆက်ဆံ ခြ င် း

10

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် တစ်ဦးနှ င့်တစ်ဦး လေးစားစွ ာနှ င့် ဂုဏ် သိက္ခာရှိစွာ ဆက်ဆံ ကြ သည်

10

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏လု ပ်ငန်းခွ င် ၌ ကျန်းမာရေးနှ င့် လု ံ ခြုံမှုကို ထိ န်းသိ မ်းသည်

11

ကျွနု ်ပ်တို ့သည်သတင် းအချက်အလက်များကို ကာကွ ယ်စောင့်ရှောက်ပြီး အတွ င် းသတင် းပေးမှု တွင် မပါဝင် ပါ

12

ရို းသားဖြောင့်မတ်စွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ၍ ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များနှ င့် ဆက်ဆံ ခြ င် း

14

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေ းမြ င့် မှု ကို အာမခံ သည်

14

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် အခြားသူ များနှ င့် မျှတစွ ာ ဆက်ဆံ သည်

15

ရို းသားဖြောင့်မတ်စွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ၍ ကုမ္ပ ဏီနှင့် ပို င် ရှင် များအားဆက်ဆံ ခြ င် း

16

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကုမ္ပ ဏီ၏ အကောင် းဆုံးအကျိုးစီ းပွ ားကို ဆောင် ရွက်သည်

16

လက်ဆောင် များ၊ ဖျော်ဖြေရေးနှ င့် ဧည့် ဝတ်ကျေပွန်မှု

17

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏စီ းပွ ားရေးကို အကျင့်ပျက်ခြ စားမှု ကင် းအောင် ဆောင် ရွက်သည်

18

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏စီ းပွ ားရေးကို ငွေ ကြေးခဝါချမှု ကင် းအောင် ဆောင် ရွက်သည်

18

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် အပြ ည် ပြ ည် ဆို င် ရာ ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေများကို လို က်နာသည်

19

ကျွနု ်ပ်တို ့ ကုမ္ပ ဏီ၏ ပို င် ဆိုင် မှုများကို ကျွနု ်ပ်တို ့ကာကွ ယ်သည်

19

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် လူ မှု မီဒီယာနှ င့် ကွ န်ရက်ပေါ်တွ င် ဥပမာပြုမူ ပုံကို ပြ သသည်

19

မီ ဒီယာနှ င့် ဆက်သွ ယ်သောအခါ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ဂုဏ် သတင် းကို ကာကွ ယ်သည်

20

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ရို းသားပြီး တိ ကျမှန်ကန်သော စာအုပ်များနှ င့် မှတ်တမ်းများကို ထိ န်းသိ မ်းထားသည်

20

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ းဆို င် ရာလူ ့အဖွဲ အ
့ စည်းများနှ င့် ရို းသားစွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ခြ င် း

21

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် တာဝန်ယူမှု ရှိသော ပေါင် းစည်းထားသော နို င် ငံသားများဖြ စ် သည်

21

ဒေသခံ လူ မှု အသို င် းအဝို င် းများကို ကျွနု ်ပ်တို ့ ထောက်ပံ့ သည်

22

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင် ရာ ဘဏ္ဍာစို းများဖြ စ် ကြ သည်

22

အရင် းအမြ စ် များနှ င့် စွ န့် လွှ တ်မှု များ
အချိန်မရွေး ကျွနု ်ပ်တို ့ကို သင် ဆက်သွ ယ်နို င် သည်
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မာတိ ကာ

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာ
လု ံ းဆို င်ရာ ကျင့်ဝတ်
အား မိ တ်ဆက်ခြ င် း

စို းရိ မ်မှုများအတွ က် ကူ ညီ

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ

ရို းသားဖြောင့် မတ်

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ း

ရန် နှင့် ဖွ င့်ဟပြောရန်

ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့်

စွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ၍

ကျင့်ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့်

ဆို င်ရာလူ အ
့ ဖွ ဲ အ
့ စည်းများ

တောင်းဆို ခြ င် း

တစ်ဦးဆက်ဆံ ခြ င် း

ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး

ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း

နှ င့် ရို းသားစွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ
ခြ င် း

လု ပ်ဖော်ကို င်ဖက်များနှ င့်
ဆက်ဆံ ခြ င် း

အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ု ပ်တို ့တွင် ကျင့် ဝတ် ရှိရသနည်း။
ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရှိခြ င် းသည် ကျွနု ်ပ်တို ့နှင့် သက်ဆို င် သူများ

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ လို က်နာကျင့်သုံးမှု ဆိုင် ရာမူ ဝါဒများတွ င် ဖော်ပြ ထားသည့်

နှ င့် တစ်ဦးနှ င့်တစ်ဦး စီ းပွ ားရေးလု ပ်ငန်းကျင့်ဝတ်နှ င့်ပတ်သက်၍ ဂရု ပြု

လမ်းညွှ န်ချက်များကို လည်း တန်းတူ ညီ မျှ အာရုံ စို က်ရမည် ဖြ စ် သကဲ့ သို ့

ကြောင် းပြ သရန် အကောင် းဆုံးနည်းလမ်းဖြ စ် သည်။ ၎င် းသည် ကျွနု ်ပ်

ဤကျင့်ဝတ်၏ ကျောရို းဖြ စ် သည့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ းဆို င် ရာ

တို ့၏ နေ့ စဉ်လု ပ်ငန်းခွ င် နှင့် ပညာရှင် ပီသသော ဆက်ဆံ ရေးများ

လု ပ်ငန်းနှ င့်သက်ဆို င် သော ဥပဒေနှ င့်စည်းမျဉ်း အမျိုးမျိုးနှ င့်လည်း

တွ င် စမတ်ကျသော၊ ကောင် းမွ န်သော ဆုံးဖြ တ် ချက်များချရန် ကျွနု ်ပ်

သက်ဆို င် သည်။ ကျင့်ဝတ်ကို သေချာစွ ာ ဖတ်ရှုပါ။ နည်းလမ်းများ

တို ့အား လမ်းညွှ န်မှုလည်းပေးသည်။ ရို းရို းရှင် းရှင် းပြောရလျှင် ကျွနု ်ပ်

ကို စဉ်းစားပါ၊ ၎င် းနည်းလမ်းသည် သင် နှင့် JACOBS DOUWE

တို ့၏ကျင့်ဝတ်သည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ လို က်နာမှု အလေ့ အထကို ကို ယ်စား

EGBERTS အတွ က် သင် လုပ်ဆောင် သောအလု ပ်နှ င့် သက်ဆို င် သည်။

ပြုသည်။

သင့်တွ င် မေးခွ န်းများ သို ့မဟုတ် စို းရိ မ်ပူ ပန်မှုများ ရှိပီ ြး၊ ဖြ စ် နို င် သည်

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်သည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်ဆို င် ရာ
ဆုံးဖြ တ် ချက်ချခြ င် းအတွ က် တစ်ခုတည်းသောလမ်းညွှ န် မဟုတ်ပါ။

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ းဆို င်ရာ ကျင့် ဝတ်အား မိ တ်ဆက်ခြ င် း

ဟု သင် တွေ ရ
့ ှ ိ ပါက၊ ဤကျင့်ဝတ်သည် သင့်အားလမ်းပြ ရန်အတွ က်
အထောက်အကူ ပြုသည့် သတင် းအရင် းအမြ စ် များနှ င့် အခြားကုမ္ပ ဏီ၏
မူ ဝါဒများကို ရည်ညွှ န်းအဖြ စ် ပေးသည်။
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ထို ့အပြ င် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ အစီ ရင် ခံသည့် အရင် းအမြ စ် များနှ င့် မူ ဝါဒများ

ဤမေးခွ န်းများကို စဉ်းစားပြီးနောက် သင် မသေချာလျှင် အလွ ယ်တကူ

နှ င့်အတူ ကျွနု ်ပ်တို ့သည် နေ့ စဉ်ခက်ခဲ သော အခြေ အနေများနှ င့် ရင် ဆိုင်

ဆက်လက်လု ပ်ဆောင် နေခြ င် း မလု ပ်ပါနှ င့်။ ဤကျင့်ဝတ်တွ င် ဖော်ပြ

ရသောအခါ ဆုံးဖြ တ် ချက်ချနို င် စွမ်းကို အသုံးပြုရမည်။ အခြေ အနေတစ်

ထားသော အရင် းအမြ စ် များမှ မသေချာမရေရာမှု များရှိနေသည့် ကိ စ္စ

ခုတွ င် မည်သို ့ သင့်လျော်သည့် ဆုံးဖြ တ် ချက်ချရမလဲ ဆိုသည်ကို သင်

ရပ်အားလု ံ းတွ င် အကူ အညီ ရှာဖွေ ပါ။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ အဓိ ကတန်ဖိုးများ၊

စိ တ်ပူ နေလျှင် ၊ ရရှိနိုင် သည့် ရွေးချယ်စရာများနှ င့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါ

ရည်ရွယ်ချက်အား ဖော်ပြ ချက်၊ ကျင့်ဝတ်နှ င့် အမြ င့် ဆုံးကျင့်ဝတ်စံ နှု န်း

မေးခွ န်းများကို စဉ်းစားပါ-

များသည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ဆုံးဖြ တ် ချက်များကို ပုံဖော်ရမည်။ စီ းပွ ားရေး

•

အမြ င့် ဆုံးသမာဓိ ရှိမှုနှင့် ရို းသားမှု ကို အဘယ်အရာက ကို ယ်စား
ပြု/ထင် ဟပ် စေသနည်း။

•

လု ပ်သင့်လု ပ်ထို က်သော "မှန်ကန်သောအရာ" မှာ အဘယ်နည်း။

•

သတင် းတွ င် ကျွနု ်ပ်၏ဆုံးဖြ တ် ချက် ပေါ်လာပါက ဘာဖြ စ် မည်

ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရရှိရန်အတွ က် ဤလမ်းညွှ န်ချက်များမှ မည်သည့်
အခါကမျှ သွေ ဖည်မှု ကို လက်ခံ ခြ င် းမရှိချေ။

နည်း။
•

ရလဒ် သည် ကျွနု ်ပ်တို ့ ကုမ္ပ ဏီ၏ ဂုဏ် သိက္ခာနှ င့်အတူ ကျွနု ်ပ်
တို ့၏ အမှတ်တံ ဆိ ပ်များ၏ပုံရိ ပ်ကို မည်သို ့အကျိုးသက်ရောက်
မည်နည်း။

စည်းကမ်းရှိမှု
ရို းရှင်းမှု
တာဝန် ခံမှု
စည်းလု ံ းညီ ညွတ်မှု
စီ းပွ ားရေးစွ မ်းဆောင်နို င်မှု

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ းဆို င်ရာ ကျင့် ဝတ်အား မိ တ်ဆက်ခြ င် း
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ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်
ကို မည်သူ က လို က်နာ
ရမည်နည်း။

ကျင့် ဝတ်ဥပဒေအောက်မှ ကျွန်ု ပ်
တို ့၏ တာဝန် ဝတ္တ ရားများမှ ာ အဘယ်
နည်း။

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကျင့်ဝတ်သည် မိ တ်ဖက်များ၊ အတို င် ပင် ခံ

ခို င် မာသော ကျင့်ဝတ်ရှိသော်လည်း ကျွနု ်ပ်တို ့သည် မိ မိဘာသာမိ မိ ကတိ ကဝတ်မ

များသာမက ယာယီ အလု ပ်သမားများ အားလု ံ းနှ င့်

ပြုလို ပါက ဘာမျှအဓိ ပ္ပါယ်မရှိပါ။ ကျွနု ်ပ်တို ့တစ်ဦးချင် းစီ သည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကျင့်ဝတ်

သက်ဆို င် ပါသည်။ ဤကတိ ကဝတ်သည် ကျွနု ်ပ်

များကို ဖတ်ရှုရန်၊ နောက်ကွ ယ်ရှိတန်ဖိုးများကို နားလည်ရန်နှင့် ၎င် း၏ လမ်းညွှ န်ချက်

တို ့ မည်သူ မည်ဝါဆို သည်၏ အဓိ ကသော့ ချက် ဖြ စ်

များကို လို က်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထို သို ့ပြုရာတွ င် ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကောင် းမွ န်သော

သောကြောင့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ လု ပ်ကို င် နေစဉ် ကို ယ်စား

အကဲ ဖြ တ် မှု ၊ ပွ င့်လင် းမြ င် သာမှု နှင့် ပွ င့်လင် းမြ င် သာမှု ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခု

လု ပ်ဆောင် ပေးသော ပေးသွ င် းသူ များ၊ ကို ယ်စားလှ ယ်

ကို ပံ့ ပို းပေးသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့လုပ်သောအလု ပ်နှ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့စီးပွ ားရေးလု ပ်သော နို င် ငံ

များ၊ အတို င် ပင် ခံများနှ င့် လို င် စင် ရသူ များကဲ့ သို ့ ကျွနု ်ပ်

များနှ င့်သက်ဆို င် သည့် ဥပဒေများနှ င့်စည်းမျဉ်းများကို ကျွနု ်ပ်တို ့သိရှိလိုက်နာသင့်

တို ့၏ စီ းပွ ားရေးမိ တ်ဆက်များသည်လည်း အလားတူ

သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့မျှော်လင့်ထားသည့် အရာများ မသေချာသည့် အခါ သင့်လျော်သော

အခြေ ခံစည်းမျဉ်းများကို လို က်နာလိ မ့် မည်ဟု ကျွနု ်ပ်

အရင် းအမြ စ် မှ အကြံဉာဏ် များ တောင် းခံ သင့်သည်၊ သင့်လျော်သော လု ပ်ထုံးလု ပ်နည်း

တို ့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ရာထူ းနှ င့် သက်တမ်း မည်သို ့

များနှ င့် ဆုံးဖြ တ် ချက်များချမှတ်ခြ င် းနှ င့် ပတ်သက်၍ မိ မိတို့ ကို ယ့် ဘာသာကို ယ်

ပင် ရှိစေကာမူ မည်သူ မျှ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကျင့်ဝတ်မှ

ပညာပေးရန် အချိန်ယူသင့်သည်။

လွ တ်ငြိမ်းခွ င့်မရှိပါ။ ပေးသွ င် းသူ များအတွ က် ကျွနု ်ပ်
တို ့သည် မည်သူ ဖြ စ် ကြောင် း ကျွနု ်ပ်တို ့၏အဓိ က
ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း င်
အချက်ကို ပေးသွ င် းသူ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွ
ရှင် းရှင် းလင် းလင် းဖော်ပြ ထားသည်။

အဘယ်သို ့သော အပို ဆောင်းတာဝန်
များကို မန် နေဂျာများ မျှဝေကြ
သနည်း။
ဥပမာအားဖြ င့် ဦးဆောင် လမ်းပြ ခြ င် းကို ကျွနု ်ပ်တို ့ ယုံကြ ည် သည်။ ထို ့ကြောင့် ကျွနု ်ပ်
တို ့၏ မန်နေဂျာများနှ င့် အခြားခေါင် းဆောင် များသည် ကျင့်ဝတ်နှ င့် ပတ်သက်၍
တိ ကျသော ကတိ ကဝတ်ကို ဖော်ပြ ရန် အမြဲတမ်းတာဝန်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင့်
ရာထူ းသည် တခြားသူ များက သတင် းပို ့ရသည့် နေရာတွ င် ရှိပါက သင့်ကျင့်ဝတ်နှ င့်
သမာဓိ ကို ပေါင် းစပ်ပြီး အပြုသဘောဆောင် သော စံ နမူ နာရှင် အဖြ စ် ဆောင် ရွက်
ရန် သင့်တွ င် တာဝန်ရှိသည်။ စံ ပြ အနေဖြ င့် သင့်အား အစီ ရင် ခံနေသော
လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များအပေါ် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကို အတည်ပြုထောက်ခံ ပေးရန်
သင့်တွ င် တာဝန်ရှိသည်။ ကျင့်ဝတ်ကို အတည်ပြုထောက်ခံ ရန် မန်နေဂျာ သို ့မဟုတ်
အခြားခေါင် းဆောင် တစ်ဦးအဖြ စ် သင့်အား ကူ ညီ ရန် ကုမ္ပ ဏီသည် အခါအားလျော်စွ ာ
သင် တန်းများပေးသည်။
မေးခွ န်းများ၊ မှတ်ချက်များ၊ စို းရိ မ်မှု များနှ င့် အစီ ရင် ခံစာများ သင့်အားသတင် းပို ့သူများ
အတွ က် သင် ၏ တံ ခါးကို ဖွ င့်ထားပြီး သင် ကိုယ်တို င် အချိန်ပေးနို င် အောင် လုပ်ထား
ပါ။ အကယ်၍ သင် ကိုယ်တို င် က သိ သော သို ့မဟုတ် သံ သယရှိသော အမှားကျူးလွ န်
နေကြောင် း သတင် းကို လက်ခံ ရရှိကြောင် း တွေ ရ
့ ှ ိ ပါက ဤကိ စ္စကို ပို မို အရှိန်မှ ြင့်တင် ရန်
ဝါဒ င့်အညီ သင့်လျော်သော အဆင့်များကို လု ပ်ဆောင်
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ဖွ င့်ဟပြောဆို ရန် မူ ဝါဒနှ
ပါ။ ထို ့အပြ င် မှန်ကန်သော မကောင် းသောအပြုအမူ ကို မဖြ စ် ပေါ်စေနို င် သည့်
ကောင် းမွ န်သော ယုံကြ ည် တင် ပြ မှုအတွ က် လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်တစ်ဦးအား မည်သည့်
အခါမျှ လက်တုံ့မပြ န် ရပါ။

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ းဆို င်ရာ ကျင့် ဝတ်အား မိ တ်ဆက်ခြ င် း
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စို းရိ မ်မှုများအတွ က်
ကူ ညီ ရန် နှင့် ဖွ င့်ဟ
ပြောရန် တောင်းဆို
ခြ င် း

စို းရိ မ်မှုများအတွ က် ကူ ညီ

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ

ရို းသားဖြောင့် မတ်

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ း

ရန် နှင့် ဖွ င့်ဟပြောရန်

ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့်

စွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ၍

ကျင့်ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့်

ဆို င်ရာလူ အ
့ ဖွ ဲ အ
့ စည်းများ

တောင်းဆို ခြ င် း

တစ်ဦးဆက်ဆံ ခြ င် း

ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး

ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း

နှ င့် ရို းသားစွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ
ခြ င် း

လု ပ်ဖော်ကို င်ဖက်များနှ င့်
ဆက်ဆံ ခြ င် း

အကူ အညီ တောင်းခံ ခြ င် း သို ့မဟု တ် သတင်းပို ့ခြ င် းကို
မည်သို ့လုပ်ရမည်နည်း။
ကျွနု ်ပ်တို ့သည် တစ်ဦးနှ င့်တစ်ဦး ပွ င့်လင် းရို းသားမှသာလျှင် အဖွဲ ့

နှ င့် သမာဓိ စောင့်ထိ န်းမှု ယဉ်ကျေးမှု ကို ထိ န်းသိ မ်းရာတွ င် ကူ ညီ သည်။

အစည်းတစ်ခုအဖြ စ် ကြီးထွ ား တို းတက်လာနို င် မည်။ ထို ့ကြောင့်၊ သင့်

၎င် းသည် ကျွနု ်ပတို ့၏ ကုမ္ပ ဏီ သို ့မဟုတ် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ တန်ဖိုးထား

အနေဖြ င့် ဤကျင့်ဝတ် သို ့မဟုတ် ကျွနု ်ပ်တို ့လုပ်ငန်းနှ င့် သက်ဆို င်

သော သက်ဆို င် သူများကို အပျက်သဘောမသက်ရောက်မီ ကျွနု ်ပ်တို ့၏

သည့် ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြ င် း နှ င့်ပတ်သက်၍ အမှန်

ကုမ္ပ ဏီအနေဖြ င့် ဖြ စ် နို င် ချေရှိသောပြ ဿနာများကို ဖြေ ရှင် းရာတွ င် လည်း

တကယ် သို ့မဟုတ် သံ သယရှိသော လက်မခံ နို င် သော အပြုအမူ မှန်

ကူ ညီ သည်။

သမျှ (ဥပမာ လိ မ်လည်မှု သို ့မဟုတ် မူ မမှန်မှုများ) ကို အစီ ရင် ခံရန်
မျှော်လင့်သည်။ ထို သို ့ပြုလု ပ်ခြ င် းဖြ င့် ကုမ္ပ ဏီ၏ ပွ င့်လင် းမြ င် သာမှု

စို းရိ မ်မှုများအတွ က် ကူ ညီ ရန် နှင့် ဖွ င့် ဟပြောရန် တောင်းဆို ခြ င် း
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ဖွ င့်ဟပြောဆို ရန် မူ ဝါဒ မေးခွ န်းတစ်ခုမေးသောအခါ သို ့မဟုတ် ဖြ စ် နို င်

ကုမ္ပ ဏီ၏ သတင် းပေးရန် ဖုန်းနံ ပါတ်များကို လွ တ်လပ်သော တတိ ယ

ချေရှိသော ပြ ဿနာနှ င့်ပတ်သက်၍ စကားပြောဆို သောအခါ သင် ရရှိနိုင်

ပါတီ ဝန်ဆောင် မှုပေးသူ က ထိ န်းသိ မ်းထားသည်။ ၎င် းကို အွ န်လိုင် းတွ င်

သော အရင် းအမြ စ် များရှိသည်၊ ဤအရင် းအမြ စ် များမှာ-

http://speakup.jdepeets.com ၌ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မိ တ်ဖက်များနှ င့်

•

ပြ ဿနာကို သင် ၏မန်နေဂျာ (နောင် တွင် အရှိန်မှ ြင့်တင် ဆောင်
ရွက်ရန် တာဝန်ဝတ္တ ရားရှိသူ) ထံ တင် ပြ ပ ါ။

•

ဤအရာသည် သင် ၏ သတင် းပို ့သည့် မန်နေဂျာနှ င့် သက်ဆို င်
ပါက သင် ၏ဒေသအလို က် ဥပဒေလို က်နာကျင့်သုံးမှု ဆိုင် ရာ
အရာရှိနှင့်ဆက်သွ ယ်ပါ (သင် ၏ ဆက်သွ ယ်ရန် ဒေသအလို က်
ဥပဒေလို က်နာကျင့်သုံးမှု ဆိုင် ရာ အရာရှိသည် မည်သူ ဖြ စ် သည်ကို
HR တွ င် ဆက်သွ ယ်မေးမြ န် းပါ)။

•

ပြ ဿနာကို ဗဟို လို က်နာကျင့်သုံးမှု သို့ တို က်ရို က် အစီ ရင် ခံပါ

ပေးသွ င် းသူ များအတွ က် ရရှိနိုင် ပါသည်။ ၎င် းကို ကျွနု ်ပ်တို ့ လည်ပတ်
လု ပ်ဆောင် သည့် နေရာ အများစုတွ င် တယ်လီ ဖုန်းဖြ င့် လည်း ဆက်
သွ ယ်နို င် သည်။ သင့်နို င် ငံမှ သတင် းပေးရန် ဖုန်းနံ ပါတ်ကို ခေါ်သည့်
အခါ သင့်အား သင် ၏ မိ ခင် ဘာသာစကားဖြ င့် စကားပြ န် စက်တစ်လု ံ း
နှ င့် ချိတ်ဆက်ထားပေးလိ မ့် မည်။ ၎င် းတို ့သည် သင် ၏သတင် းပို ့မှု
ကို ပြီးမြောက်စေရန် ကူ ညီ ပါလိ မ့် မည်။ တို င် းပြ ည် အလို က် ဆက်သွ ယ်
ရန် အချက်အလက် အပြ ည့် အစုံအတွ က် ကျေးဇူ းပြု၍ ဤကျင့်ဝတ်၏
"အရင် းအမြ စ် များ – သတင် းပေးရန် ဖုန်းနံ ပါတ်များ" ကဏ္ဍတွ င်
ကြ ည့် ပါ။

(တို က်ရို က် အီ းမေးလ်ပေးပို ့ခြ င် းဖြ င့် ethics.compliance@jdecoffee.com)၊ သို ့မဟုတ်
ethics.compliance@jdecoffee.com
•

ပြ ဿနာအား ကုမ္ပ ဏီ၏ သတင် းပေးရန် ဖုန်းနံ ပါတ်များ
http://speakup.jdepeets.com မှတဆင့် အစီ ရင် ခံပါ။

စို းရိ မ်မှုများအတွ က် ကူ ညီ ရန် နှင့် ဖွ င့် ဟပြောရန် တောင်းဆို ခြ င် း
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လက်တု ံ ့ပြ န် မှုအပေါ် ကျွန်ု ပ်
တို ့ကုမ္ပ ဏီ၏ မူ ဝါဒမှ ာ အဘယ်
နည်း။

ကျွန်ု ပ်သည် သတင်းပို ့
အစီ ရင်ခံ သည့် အခါ ဘာဖြ စ်
မည်နည်း။

စိ တ်ရင် းမှန်ဖြ င့် ၊ သံ သယရှိသည့် အမှားများ ကျူးလွ န်ကြောင် း အစီ ရင် ခံ

ပထမဦးဆုံးအနေနှ င့်၊ သင် အစီ ရင် ခံသောအခါ ၎င် းသည် ဒေသ

တင် ပြ သူအား ခွဲ ခြားဆက်ဆံ ခြ င် း သို ့မဟုတ် လက်တုံ့ပြ န် ခြ င် းအား

ဆို င် ရာ ဥပဒေနှ င့်အညီ လျှို ဝ့ ှ က်အဖြ စ် ထားမည်ကို သိ ထားပါ။ သေး

ကုမ္ပ ဏီမှ သည်းမခံ ပါ။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏စို းရိ မ်မှု များကို မှန်ကန်စွာနှ င့် တိ

ငယ်လွ န်းသည့် ပြ ဿနာဟူ ၍မရှိပါ။ အစီ ရင် ခံစာများအားလု ံ းကို

ကျမှန်ကန်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို သောအခါ၊ ထို သို ့ပြောဆို သည့် အတွ က်

အလေးအနက်ထားပြီး လျင် မြ န် စွ ာ နှ ို က်နှ ို က်ချွတ်ချွတ် စုံစမ်းစစ်ဆေး

အပျက်သဘောဆောင် သော အကျိုးဆက်များကို မကြောက်ရွံ ဘ
့ ဲ ကျွနု ်ပ်

လိ မ့် မည်။ ဒေသဆို င် ရာဥပဒေအရ လို အပ်ပါက အမှားပြုသူ ဟု စွ ပ်စွဲ

တို ့ပြုလု ပ်နို င် သည်။ အကယ်၍ လက်တုံ့ပြ န် သော အပြုအမူ တစ်

ခံ ရသူ မည်သူ မဆို တင် ပြ ထားသော သတင် းအချက်အလက်များကို

ခုဖြ စ် သည် — သင် ၊ အခြားလု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်တစ်ဦး သို ့မဟုတ်

ရယူ ပို င် ခွင့်ရှိသည်။ လို အပ်ပါက JACOBS DOUWE EGBERTS

ကုန်ပစ္စ ည်းပေးသွ င် းသူ တစ်ဦး — ကို သင် သိလျှင် သို ့မဟုတ် သံ သယ

သည် မျှတပြီး သင့်လျော် မှန်ကန်သော သို ့မဟုတ် စည်းကမ်း

ဖြ စ် ပါက ၎င် းကို အထက်တွ င် ဖော်ပြ ထားသော ရင် းမြ စ် များသို ့

ထိ န်းသိ မ်းမှု ဆိုင် ရာအရေးယူ မှု ကို ပြုလု ပ်လိ မ့် မည်။ ဟုတ်ပါသည်၊

သတင် းပို ့တင် ပြ ရန် မျှော်လင့်သည်။ နောက်ထပ်အသေးစိ တ်အတွ က်

ကျွနု ်ပ်တို ့အားလု ံ း ကုမ္ပ ဏီ၏မိ တ်ဖက် သို ့မဟုတ် ပြ င် ပစာရင် းစစ်

ဖွ င့်ဟပြောဆို ရန် မူ ဝါဒကို
ဝါဒ ကို းကားပါ။

သို ့မဟုတ် အစို းရအရာရှိများက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု သို ့မဟုတ်
စုံစမ်းမေးမြ န် းမှု ကို အပြ ည့် အဝ ပူ းပေါင် းဆောင် ရွက်လိ မ့် မည်ဟု
မျှော်လင့်သည်။

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်ကို ချိုးဖောက်ခြ င် း၏
အကျိုးဆက်များမှ ာ အဘယ်နည်း။
ကျင့်ဝတ်ကို ချိုးဖောက်ခြ င် း၏ အမြ န် ဆုံးနှ င့်ရေရှည်အကျိုးဆက်

စိ တ်ဓာတ်ကို ထိ န်းသိ မ်းရန် တာဝန်ရှိသည်။ ထို ့ကြောင့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏

မှာ တစ်ဦးနှ င့်တစ်ဦး၊ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကုမ္ပ ဏီ၊ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကုန်အမှတ်

ကျင့်ဝတ်ဥပဒေ၊ ကုမ္ပ ဏီမူဝါဒများနှ င့် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြ င် းသည်

တံ ဆိ ပ်နှ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ သက်ဆို င် သူများကို ထိ ခိုက်ပျက်စီ းစေသည်။

တာဝန်မှရပ်ဆို င် းခြ င် း၊ ပုဂ္ဂိ ုလ်ရေးဒဏ် ငွေနှင့် အချို သော
့
ထောင် ဒဏ် များ

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်ကို ဖောက်ဖျက်ခြ င် းဆို သည်မှာ ကျွနု ်ပ်တို ့သည်

အပါအဝင် စည်းကမ်းထိ န်းသိ မ်းရေး အရေးယူ မှု ပုံစံ တွ င် ကြီးများသော

ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များ၊ ပို င် ရှင် များ၊ ကျွနု ်ပ်

အကျိုးဆက်များကို ဖြ စ် ပေါ်စေသည်။

တို ့၏ လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များနှ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့နေထို င် ပီ ြး အလု ပ်လု ပ်နေ
သော ရပ်ရွာလူ ထုများနှ င့် အတူ တကွ ကီ ြးစားအားထုတ်ရန် ယုံကြ ည် မှု
ကို ချိုးဖောက်ခြ င် းဖြ စ် သည်။ သမာဓိ ရှိရန် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကတိ ကဝတ်
အပြ င် ၊ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကျင့်ဝတ်ကို အခြေ ခံသည့် ဥပဒေများ၏ စာနှ င့်

စို းရိ မ်မှုများအတွ က် ကူ ညီ ရန် နှင့် ဖွ င့် ဟပြောရန် တောင်းဆို ခြ င် း
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ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ
ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ တစ်
ဦးနှ င့် တစ်ဦးဆက်ဆံ
ခြ င် း

စို းရိ မ်မှုများအတွ က် ကူ ညီ

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ

ရို းသားဖြောင့် မတ်

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ း

ရန် နှင့် ဖွ င့်ဟပြောရန်

ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့်

စွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ၍

ကျင့်ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့်

ဆို င်ရာလူ အ
့ ဖွ ဲ အ
့ စည်းများ

တောင်းဆို ခြ င် း

တစ်ဦးဆက်ဆံ ခြ င် း

ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး

ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း

နှ င့် ရို းသားစွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ

လု ပ်ဖော်ကို င်ဖက်များနှ င့်

ခြ င် း

ဆက်ဆံ ခြ င် း

ကျွန်ု ပ်တို ့သည် တစ်ဦးနှ င့်တစ်ဦး လေးစားစွ ာနှ င့်
ဂု ဏ်သိ က္ခာရှိစွာ ဆက်ဆံ ကြ သည်
ကျွနု ်ပ်တို ့သည် စက်မှု လုပ်ငန်းအတွ က် အဓိ ကပါဝင် သူများဖြ စ် ရာ

အသားအရောင် ၊ လိ င် ၊ လိ င် ပိုင် းဆို င် ရာတိ မ်းညွ တ်မှု ၊ အိ မ်ထောင် ရေး

တစ်ဦးနှ င့်တစ်ဦး ကွဲ ပြားခြားနားမှု ကို လေးစားခြ င် းနှ င့် တစ်ဦးနှ င့်တစ်

အခြေ အနေ၊ ကို းကွ ယ်သည့် ဘာသာတရား၊ နို င် ငံရေးအရဆက်နွယ်

ဦး အပြ န် အလှ န် ပံ့ ပို းမှု များကို တန်ဖိုးထားသည့် အသင် းအဖွဲ အ
့ ဖြ စ်

မှု ၊ နို င် ငံသား၊ လူ မျိုးစုနောက်ခံ ၊ လူ မှု ဆိုင် ရာ မူ လဇစ်မြ စ် ၊ အသက်၊ မ

အတူ တကွ အလု ပ်လု ပ်ရန် ကျွနု ်ပ်တို ့ကို လို အပ်သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့သည်

သန်စွမ်းမှု ၊ အလု ပ်ကောင် စီအဖွဲ ဝ
့ င် ၊ သို ့မဟုတ် ဥပဒေဖြ င့် ကာကွ ယ်ထား

အတွေ းအခေါ်များ၊ အမြ င် များနှ င့် နောက်ခံ များအားလု ံ းကို ထည့် သွ င် း

သော အခြားစရို က်များအရ မည်သူ ့ကိုမျှ ခွဲ ခြားဆက်ဆံ ခြ င် း မပြုရပါ။

စဉ်းစားသည့် ကွဲ ပြားခြားနားပြီး အားလု ံ းပါဝင် နိုင် သည့် လု ပ်ငန်းခွ င်
ပတ်ဝန်းကျင် ကို မြှင့်တင် ရန် ကျွနု ်ပ်တို ့ အလေးထားသည်။ လူ မျိုး၊

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့် တစ်ဦးဆက်ဆံ ခြ င် း
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အလားတူ စွ ာ ကျွနု ်ပ်တို ့ကုမ္ပ ဏီသည် မည်သည့် တရားမဝင်

အမှု အားလု ံ းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဖြ စ် ပြီး ကောင် းမွ န်သော ယုံကြ ည်

အနှေ ာင့်အယှက်ပေးခြ င် း သို ့မဟုတ် အနို င် ကျင့်ခြ င် း ပုံစံ ကို မျှ သည်း

တင် ပြ မှုအတွ က် သင် ဘယ်သောအခါမျှ လက်တုံ့ပြ န် မည်မဟုတ်

မခံ ပါ။ ယေဘုယျအားဖြ င့် ပြောရလျှင် "နှေ ာင့်ယှက်မှု " သည် လူ တစ်

ဆို သည်ကို အမှတ်ရပါ။

ဦး၏ ဝိ သေသလက္ခ ဏာများမှ ပေါ်ထွ က်လာသော လူ တစ်ဦးအပေါ် မ
လို လားအပ်သော အပြုအမူ ဖြ စ် သည်။ သို ့သော်လည်း ပုံမှန်အားဖြ င့်
အားလု ံ း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ခြိမ်းခြောက်၊ ရန်လိုသော စော်ကားသော
အလု ပ်ခွ င် ပတ်ဝန်းကျင် ကို ဖန်တီးသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်။
အနှေ ာင့်အယှက်ပေးသည့် လု ပ်ရပ်များတွ င် မလို လားအပ်သော လိ င်
ပို င် းဆို င် ရာ ထိ ပါးနှေ ာင့်ယှက်မှု များ၊ အကြ မ် းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှု များနှ င့်
စော်ကားတို က်ခို က်သော မှတ်ချက်ပြုမှု များ ပါဝင် ပီ ြး၊ မည်သည့် အရာကို
မျှ JACOBS DOUWE EGBERTS က လက်ခံ မည်မဟုတ်ပါ။ အခြား
သူ များကို အရှက်ခွဲ ခြ င် း၊ စော်ကားခြ င် း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြ င် း သို ့မဟုတ်
ဖယ်ကျဉ်ထားခြ င် းအပါအဝင် ယေဘုယျအားဖြ င့် ရို သေလေးစားမှု မရှိ
သော အပြုအမူ များသည်လည်း အလားတူ ပင် ဖြ စ် သည်။

ကျွန်ု ပ်တို ့သည် ကျွန်ု ပ်တို ့၏လု ပ်ငန် းခွ င်၌ ကျန် းမာရေးနှ င့် လု ံ ခြုံ
မှုကို ထိ န် းသိ မ်းသည်
JACOBS DOUWE EGBERTS တွ င် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကျန်းမာရေးနှ င့်

အလု ပ်ခွ င် ၏ လု ံ ခြုံမှုကို ဆက်လက်ထိ န်းသိ မ်းရန် အရက်၊ တရားမဝင်

လု ံ ခြုံစိတ်ချရမှု သည် ကျွနု ်ပ်တို ့လုပ်ဆောင် နေသော အလု ပ်အတွ က်

ဆေးဝါးများ သို ့မဟုတ် တလွဲ အသုံးပြုထားသော ဆေးညွှ န်းပေးဆေးဝါး

အဓိ ကဖြ စ် သည်ဟု ကျွနု ်ပ်တို ့ ခံ စားမိ သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကုမ္ပ ဏီသည်

များ သို ့မဟုတ် ကောင် တာတွ င် ဝယ်ယူ နို င် သော ဆေးဝါးများကြောင့်

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ စိ တ်ကူ းများနှ င့် ကုန်ထုတ်စွ မ်းအားများ ရှင် သန်နိုင် မည့်

ယို ယွ င် းအားနည်းပြီး အလု ပ်လု ပ်ခြ င် းမျိုး မည်သည့် အခါမှ ကျွနု ်ပ်တို ့ မ

လု ံ ခြုံစိတ်ချရသော ပျော်ရွှင် စရာနေရာတစ်ခု ပေးသင့်သည်။ ကျွနု ်ပ်

လု ပ်ပါ။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကုမ္ပ ဏီသည် ဤဧရိ ယာ၌ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ တာဝန်

တို ့အနေဖြ င့် တစ်ဦးနှ င့်တစ်ဦး အလု ပ်ခွ င် ဘေးကင် းရေးအတွ က် ဤ

ဝတ္တ ရားများကို အသေးစိ တ်ဖော်ပြ ထားသည့် ဒေသဆို င် ရာ မူ ဝါဒအမျိုး

မြ င့် မားသောစံ နှု န်းများကို ထိ န်းသိ မ်းရန်နှင့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ လု ပ်ရပ်များ

မျိုးအား ထိ န်းသိ မ်းထားသည်။

နှ င့် အပြုအမူ များအတွ က် တာဝန်ယူရန် အရေးကြီးသည်။ ကုန်ထုတ်
စွ မ်းအားအတွ က် လု ံ ခြုံမှုကို ဘယ်သောအခါမျှ မ စတေးပါနှ င့်၊ ပြီးလျှင်
အခြားသူ များအားလည်း ထို နည်းတူ စတေးရန် မတို က်တွ န်းသင့်ပါ။
သင် ၏ တည်နေရာရှိ လု ံ ခြုံမှုဆိုင် ရာ စည်းမျဉ်းများ လု ပ်ထုံးလု ပ်နည်း
များနှ င့် ရင် းနှ ီးကျွမ်းဝင် ပီ ြး —လို က်နာခြ င် းဖြ င့် — လု ံ ခြုံစိတ်ချရသော
အလု ပ်ခွ င် ကို ထိ န်းသိ မ်းခြ င် း၌ သင် ပါဝင် နိုင် သည်။ သင် ၏ အလု ပ်ခွ င်
ပတ်ဝန်းကျင် သည် မည်သည့် နည်းဖြ င့ ် မဆို အန ္တရာယ်ရှိသည်ဟု သင်
ခံ စားရပါက သင် ၏ မန်နေဂျာ၊ ကြီးကြ ပ် သူ ၊ သို ့မဟုတ် အခြားရှိနေ
သည့် အရင် းအမြ စ် ကို ထို အကြောင် း ချက်ခြ င် းသိ အောင် လုပ်ပါ။ ထို သို ့

သင် နှင့်သက်ဆို င် သည့် မူ ဝါဒများကို သိ ရှိသတိ ပြုရန်မှာ
သင် ၏တာဝန်ဖြ စ် သည်။ သင် (နှ င့် သင် ၏ဒေသ) နှ င့် သက်ဆို င်
သောမူ ဝါဒများကို အင် တာနက်မှတစ်ဆင့် လို က်နာနို င် သော စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ မူ ဘောင် တွင် ရှင် းပြ ထားသည်။ သက်ဆို င် သောမူ ဝါဒ
များနှ င့် ပတ်သက်၍ သင့်တွ င် မေးစရာများရှိပါက သင် ၏မန်နေဂျာ
ကို ဆက်သွ ယ်ပါ။ သင့်အနေဖြ င့် အင် တာနက်သို ့ ဝင် ခွင့်မရှိပါက၊
သင် ၏ဒေသနှ င့်သက်ဆို င် သော မူ ဝါဒများကို အသုံးပြုရန် သင့်မန်နေဂျာ
သို ့မဟုတ် HR အဆက်အသွ ယ်ကို မေးမြ န် းပါ။

လု ပ်ခြ င် းသည် ထိ ခိုက်မှု တစ်ခုကို ကာကွ ယ်ရန် အရေးကြီးသော ပထမ
ခြေ လှမ်း ဖြ စ် နို င် သည်။

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့် တစ်ဦးဆက်ဆံ ခြ င် း
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မာတိ ကာ

ကျွန်ု ပ်တို ့သည်သတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွ ယ်
စောင့်ရှောက်ပြီး အတွ င်းသတင်းပေးမှုတွင် မပါဝင်ပါ
JACOBS DOUWE EGBERTS တွ င် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ အလု ပ်အကို င်

သွ ယ်မှု ရှိစေသည်။ "လျှို ဝ့ ှ က်သတင် းအချက်အလက်" တွ င် ကျွနု ်ပ်

အခွ င့်အလမ်းအနေဖြ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကျွနု ်ပ်တို ့ကုမ္ပ ဏီနှင့်

တို ့၏ပြိုင် ဘက်များအား အသုံးပြုစေခြ င် း သို ့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ပြောလျှင်

ပတ်သက်၍ လျှို ဝ့ ှ က်အချက်အလက်များကို ကျွနု ်ပ်တို ့ကုမ္ပ ဏီသို့

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကုမ္ပ ဏီအား အန ္တရာယ်ဖြ စ် စေနို င် သော သီ းသန့် သတင် း

ပေးအပ်သည်။ ဤအချက်အလက်တွ င် ပါဝင် နိုင် သည့် အရာများမှာ-

အချက်အလက်အားလု ံ း ပါဝင် သည်။

•

အလု ပ်အကို င် ရာဇဝင်

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကုမ္ပ ဏီအရေးကြီးသော လျှို ဝ့ ှ က်သတင် းအချက်အလက်

•

ကို ယ်ရေးကို ယ်တာ ဆက်သွ ယ်ရန်အချက်အလက်

•

အိ မ်ထောင် ရေးအခြေ အနေ

ကျွနု ်ပ်တို ့အားလု ံ းတွ င် ကို ယ်ရေးကို ယ်တာ လု ံ ခြုံခွင့်ရှိသည်။ ထို ့ကြောင့်
ကျွနု ်ပ်တို ့အနေဖြ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ လု ပ်ငန်းနှ င့်သက်ဆို င် သော
သီ းခြားလွ တ်လပ်သည့် ဥပဒေများနှ င့်အညီ လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များ
က ဤသတင် းအချက်အလက်များကို ကာကွ ယ်ရန် ကျွနု ်ပ်တို ့တွင်
တာဝန်ရှိသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကုမ္ပ ဏီသည် ဝန်ထမ်းအချက်အလက်
များ၏ သီ းသန့်လု ံ ခြုံရေးကျင့်ဝတ် နှ င့် စားသုံးသူ ၊ ပေးသွ င် းသူ များနှ င့်
စီ းပွ ားရေး လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်ဆို င် ရာ အချက်အလက်များအတွ က် ကျွနု ်ပ်
တို ့၏ သီ းသန့်လု ံ ခြုံရေးကျင့်ဝတ်ကို
ေးကျင့်ဝတ် လို က်နာသည်။ အပေါင် းအသင် းနှ င့်
ပတ်သက်၍ ကို ယ်ရေးကို ယ်တာ အချက်အလက်များကို သင် ရယူ ပါက
သင် ၏ အလု ပ်တစ်စိ တ်တစ်ပို င် းအနေဖြ င့် ၊ ဝန်ထမ်းအချက်အလက်
များ၏ သီ းသန့်လု ံ ခြုံရေးကျင့်ဝတ်နှ
ေးကျင့်ဝတ် င့်အညီ ဤအချက်အလက်များကို
လု ံ လု ံ ခြုံခြုံသိမ်းဆည်းရန် အထူ းဂရု စို က်ပါ။ သင် ၏အလု ပ်တာဝန်များ
ကို ဖြ ည့် ဆည်းရန်သာ ထို လို အပ်သော အချက်အလက်များကို အသုံးပြု
ပါ။ ကို ယ်ရေးကို ယ်တာအချက်အလက်များကို ၎င် း၏ မူ လနို င် ငံအပြ င်
ဖက်သို ့ အီ လက်ထရောနစ်နည်းအရ သို ့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းဖြ င့်
မပေးပို ့မီ သင် ၏မန်နေဂျာ၊ ဒေသဆို င် ရာ ဥပဒေလို က်နာကျင့်သုံးမှု
ဆို င် ရာ အရာရှိ၊ ကြီးကြ ပ် ရေးမှူး သို ့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာဌာနတို ့ထံမှ

များကို စနစ်တကျ အကာအကွ ယ်ပေးကြောင် း သေချာစေရန် ကျွနု ်ပ်
တို ့သည် ထို ကဲ့ သို ့သော အချက်အလက်များကို —အခွ င့်ရှိသူ သို ့မဟုတ်
ဥပဒေအရ လို အပ်မှ ထုတ်ဖော်ခြ င် းမျိုးမဟုတ်လျှင် JACOBS
DOUWE EGBERTS ပြ င် ပရှိ မည်သူ ့ကိုမျှ ထုတ်ဖော်လိ မ့် မည် မဟုတ်
ပါ။ ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ဤသတင် းအချက်အလက်ကို သိ ရန် ရှင် းလင် း
သော စီ းပွ ားရေးရည်ရွယ်ချက်မရှိသော အပေါင် းအသင် းများနှ င့် ဆွေ းနွေး
ခြ င် းကို ရှောင် ကြ ဉ် ရမည်ဖြ စ် ပြီး ကျွနု ်ပ်တို ့အနေဖြ င့် လျှို ဝ့ ှ က်သတင် း
အချက်အလက် (သို ့မဟုတ် ထို ကဲ့ သို ့သော သတင် းအချက်အလက်
ပါဝင် သော နည်းပညာများ) ကို မည်သည့် အခါမျှ ဆုံးရှုံ းခြ င် း၊ ယုံစားမိ
ခြ င် း သို ့မဟုတ် အရေးမယူ ခြ င် း မဖြ စ် စေရပါ။ နောက်ထပ် ကြိုတင်
ကာကွ ယ်မှု အနေဖြ င့် ၊ အခြားသူ များ ကြားနို င် မည့် နေရာများဖြ စ် သော
လေဆိ ပ်နေရာများ၊ ရထားများ၊ စားသောက်ဆို င် များနှ င့် ကုမ္ပ ဏီပိုင်
အများသုံးဧရိ ယာများ၌ ဤသတင် းအချက်အလက်ကို ဘယ်တော့ မျှ မ
ဆွေ းနွေးပါနှ င့်။
JACOBS DOUWE EGBERTS တွ င် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ လု ပ်ကို င် နေစဉ်
ကာလအတွ င် း ကျွနု ်ပ်တို ့သည် လူ အများအား ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြ င် း
မပြုရသေးသော သတင် းအချက်အလက်များရှိပီ ြး၊ ရင် းနှ ီးမြှုပ်နှ ံ သူ တစ်
ဦး၏ ရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူ ရန် သို ့မဟုတ် JDE Peet ၏ အခြား
ကုမ္ပ ဏီများ သို ့မဟုတ် အခြားကုမ္ပ ဏီများသို ့ ရောင် းချရန် ရင် းနှ ီး
မြှုပ်နှ ံ သူ ၏ ဆုံးဖြ တ် ချက်အတွ က် ပစ္စ ည်းဖြ စ် နို င် သည်။ ထို သတင် း

အကြံဉာဏ် တောင် းခံ ပါ။

အချက်အလက်များကို "အတွ င် းပို င် း သတင် းအချက်အလက်" ဟု

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ဖောက်သည်များနှ င့် စီ းပွ ားရေးလု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များ

တရားစွဲ ဆိုမှု ၏ အဓိ ကတို းတက်မှု များ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆို င် ရာ ရလဒ် များ

မှ ကျွနု ်ပ်တို ့အားပေးသော သတင် းအချက်အလက်များအတွ က် တူ ညီ
သော ကာကွ ယ်စောင့်ရှောက်မှု များကို ကျွနု ်ပ်တို ့ ချမှတ်ထားသည်။ ပို မို
သိ ရှိလိုပါက ကျွနု ်ပ်တို ့၏ စားသုံးသူ ၊ ပေးသွ င် းသူ များနှ င့် စီ းပွ ားရေး
လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်ဆို င် ရာ အချက်အလက်များအတွ က် ကျွနု ်ပ်တို ့၏

အများအားဖြ င့် ရည်ညွှ န်းပြီး ဥပမာအားဖြ င့် ကြီးမားသောဝယ်ယူ မှု ၊
စသည်တို ့ ပါဝင် နိုင် သည်။
ကျွနု ်ပ်တို ့သည် အတွ င် းပို င် းသတင် းအချက်အလက်ကို သတိ ပြုမိ
ပါက JDE Peet ၏ ရှယ်ယာများနှ င့် အာမခံ များကို ကျွနု ်ပ်တို ့ မ

သီ းသန့်လု ံ ခြုံရေးကျင့်ဝတ်ကို
ေးကျင့်ဝတ် ကျေးဇူ းပြု၍ကြ ည့် ပါ။

ကို င် တွယ်နို င် ပါ။ အတွ င် းပို င် းသတင် းအချက်အလက်များ ပို င် ဆိုင် စဉ်

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကို ယ်ရေးကို ယ်တာ အချက်အလက်များအပြ င် JACOBS

မက တရားဥပဒေနှ င့်လည်း မညီ ပါ။

DOUWE EGBERTS အတွ က် ကျွနု ်ပ်တို ့လုပ်သောအလု ပ်သည် ကျွနု ်ပ်
တို ့ကုမ္ပ ဏီနှင့် ပတ်သက်သော လျှို ဝ့ ှ က်အချက်အလက်နှ င့်လည်း ဆက်

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့် တစ်ဦးဆက်ဆံ ခြ င် း

အရောင် းအဝယ်လု ပ်ခြ င် းသည် ကုမ္ပ ဏီ၏မူ ဝါဒကို ချိုးဖောက်သည်သာ

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကုမ္ပ ဏီတွင် းရှိ သတင် းအချက်အလက်များ
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ကို အခြားကုမ္ပ ဏီများ၏ ရှယ်ယာများ သို ့မဟုတ် ရှယ်ယာများ

ရပို င် ခွင့်များ၊ တံ ဆိ ပ်များ၊ နှ င့် အမှတ်တံ ဆိ ပ်များ စသည့် ကို င် တွယ်

ရောင် းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွ က် မသုံးပါ၊ ပြီးလျှင် မိ သားစုဝင် များနှ င့်

ထိ တွေ ့ ၍မရသော ပို င် ဆိုင် မှုများ ပါဝင် သည်။ ဥပဒေက ဤပို င် ဆိုင် မှု

သူ ငယ်ချင် းများအပါအဝင် အခြားမည်သူ ့ကိုမျှ ထို အရာကို ထုတ်ဖော်

အတွ က် ကျွနု ်ပ်တို ့၏အခွ င့်အရေးများကို ကာကွ ယ်ပေးသည်—ကျွနု ်ပ်

ပြောဆို ခြ င် းမပြုပါ။ ထို ့အပြ င် ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ထို သတင် းအချက်အလက်

တို ့၏ ကို င် တွယ်ထိ တွေ ့ ၍မရသော ပို င် ဆိုင် မှုများကို ကာကွ ယ်ပေးသည့်

များကို လူ သိ ရှင် ကြား ထုတ်ပြ န် ခြ င် းမတို င် မီအထိ တင် းကျပ်သော

အတို င် းပင် ဖြ စ် သည်။ ဥပဒေအရခွ င့်ပြုထားသောအတို င် းအတာအထိ ၊

ယုံကြ ည် မှု ဖြ င့် ထိ န်းသိ မ်းထားသည်။

ကုမ္ပ ဏီ၏အချိန်၊ ကုမ္ပ ဏီ၏ကုန်ကျစရိ တ်၊ သို ့မဟုတ် ကျွနု ်ပ်တို ့၏

နောက်ထပ်လမ်းညွှ န်မှု သို ့မဟုတ် မေးခွ န်းများအတွ က် ကုမ္ပ ဏီ
အတွ င် းရေးမှူးထံ
corporate.governance@jdepeets.com သို ့ဆက်သွ ယ်ပါ။
ကျွနု ်ပ်တို ့ ၌ရှိသော လျှို ဝ့ ှ က်သတင် းအချက်အလက်အချို ့ အသုံးပြု
ရာတွ င် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ "ကုန်သွယ်ရေးလျှို ဝ့ ှ က်ချက်များ" — ကျွနု ်ပ်
တို ့၏ကုမ္ပ ဏီအား ယှဉ်ပြိုင် မှုဆိုင် ရာ အားသာချက်ကို ပေးသော
အချက်အလက် — နှ င့် မူ ပို င် ခွင့် (သို ့မဟုတ် "IP") တို ့ ပါဝင် သည်။
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ IP သည် အထူ းတန်ဖိုးရှိသော ပို င် ဆိုင် မှု ဖြ စ် သည်။
တီ ထွင် ဆန်းသစ်မှု ဆက်လု ပ်ရန် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ အလု ပ်သင် တန်း

တာဝန်ဝတ္တ ရားများအရ ကုမ္ပ ဏီပစ္စ ည်းများနှ င့် ဖန်တီးထားသော IP များ
အားလု ံ း၏ ရပို င် ခွင့်သည် JACOBS DOUWE EGBERTS ဖြ စ် သည်
ကို မှတ်သားရန် အရေးကြီးသည်။
လျှို ဝ့ ှ က်သတင် းအချက်အလက်အဖြ စ် သတ်မှတ်ခြ င် း သို ့မဟုတ်
အသိ ဉာဏ် ပစ္စ ည်းမူ ပို င် ခွင့် အခွ င့်အရေးများနှ င့်ပတ်သက်၍ စို းရိ မ်ပူ ပန်
မှု များရှိပါက ဥပဒေရေးရာဌာန သို ့မဟုတ် သင့်ဒေသ၏ ဥပဒေလို က်နာ
ကျင့်သုံးမှု ဆိုင် ရာ အရာရှိကို ဆက်သွ ယ်ပါ။ သင် ၏ ဥပဒေလို က်နာ
ကျင့်သုံးမှု ဆိုင် ရာ အရာရှိသည် မည်သူ ဖြ စ် သည်ကို သင် မသိ ပါက
ကျေးဇူ းပြု၍ သင် ၏မန်နေဂျာကို မေးမြ န် းပါ။

တစ်လျှောက်လု ံ း ကျွနု ်ပ်တို ့၏ IP အခွ င့်အရေးများကို ကာကွ ယ်ရန်
နှ င့် လို က်နာစေရန်အတွ က် အလွ န်ဂရု စို က်ရမည်။ "IP" တွ င် မူ ပို င်
ခွ င့်များ၊ မူ ပို င် ခွင့် မှတ်ပုံတင် များ၊ ကုန်အမှတ်တံ ဆိ ပ်များ၊ ဒီဇိုင် း

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့် တစ်ဦးဆက်ဆံ ခြ င် း
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ရို းသားဖြောင့် မတ်
စွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ၍
ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး
လု ပ်ဖော်ကို င်ဖက်များနှ င့်
ဆက်ဆံ ခြ င် း

စို းရိ မ်မှုများအတွ က် ကူ ညီ

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ

ရို းသားဖြောင့် မတ်

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ း

ရန် နှင့် ဖွ င့်ဟပြောရန်

ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့်

စွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ၍

ကျင့်ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့်

ဆို င်ရာလူ အ
့ ဖွ ဲ အ
့ စည်းများ

တောင်းဆို ခြ င် း

တစ်ဦးဆက်ဆံ ခြ င် း

ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး

ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း

နှ င့် ရို းသားစွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ
ခြ င် း

လု ပ်ဖော်ကို င်ဖက်များနှ င့်
ဆက်ဆံ ခြ င် း

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ထု တ်ကု န် များ၏ အရည်အသွေ းမြ င့် မှုကို အာမခံ သည်
ကော်ဖီ နှင့် လက်ဖက်ရည်စျေးကွ က်တွ င် ဆန်းသစ်တီ ထွင် သူများ

သက်ဆို င် သောဥပဒေပြုခြ င် းနှ င့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်

အနေဖြ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ထုတ်ကုန်များ၏ သာလွ န်

များကို လို က်နာသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ဆို းရွားသော အဖြ စ် အပျက်တစ်

ကောင် းမွ န်သော အရည်အသွေ းကို ဂုဏ် ယူကြ သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏

ခုနှ င့် ရင် ဆိုင် ရသောအခါတွ င် လည်း လျင် မြ န် စွ ာ လု ပ်ဆောင် နိုင် သည်။

အရည်အသွေ းနှ င့် ဘေးကင် းရေးအပေါ် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကတိ ကဝတ်

အကယ်၍ သင့်တွ င် ကုန်ပစ္စ ည်းဘေးကင် းလု ံ ခြုံရေး သို ့မဟုတ်

ကို ထိ န်းသိ မ်းခြ င် းသည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ထုတ်ကုန်များကို သုံးစွဲ သူများ

အရည်အသွေ းထိ န်းချုပ်မှု နှင့် ပတ်သက်၍ စို းရိ မ်ပူ ပန်မှုများရှိပါက

သည် အကောင် းဆုံးအတွေ အ
့ ကြုံကို ရရှိစေပြီး ထုတ်လု ပ်မှု ၊ စျေးကွ က်

သင် ၏လု ံ ခြုံရေး သို ့မဟုတ် အရည်အသွေ း ညှိနှိုင် းရေးမှူးအား ချက်ခြ င် း

ရှာဖွေ ခြ င် းနှ င့် ဖြ န့် ဖြူးရောင် းချခြ င် းတွ င် ကျွနု ်ပ်တို ့နှင့်အတူ အလု ပ်လု ပ်

ဆက်သွ ယ်ရန် တို က်တွ န်းပါသည်။

သူ များသည် ယုံကြ ည် စိ တ်ချမှု ဖြ င့် ပြုလု ပ်နို င် သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့သည်
ဤဖွံ ဖ
့ ိ ြုးတို းတက်မှု နှင့် ထုတ်လု ပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် တစ်လျှောက်လု ံ းတွ င်

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး လု ပ်ဖော်ကို င်ဖက်များနှ င့် ဆက်ဆံ ခြ င် း
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ကျွန်ု ပ်တို ့သည် အခြားသူ များနှ င့် မျှတစွ ာ ဆက်ဆံ သည်
ကော်ဖီ နှင့် လက်ဖက်ရည်စျေးကွ က်တွ င် ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုသူ တစ်ဦး

စီ းပွ ားရေး လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များနှ င့် ပြိုင် ဘက်များနှ င့် အပြ န် အလှ န်

အနေဖြ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကျင့်ဝတ်၊ ပညာရှင် ပီသသော အပြုအမူ တို ့

ဆက်သွ ယ်သည့် အခါ ဤအရာများ သို ့မဟုတ် အခြား ယှဉ်ပြိုင် မှု

ကို အဆင့်အတန်းမြ င့် မြ င့ ် သတ်မှတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့

ဆို င် ရာ ပြိုင် ဆိုင် မှုဆိုင် ရာ အကြောင် းအရာများအား မဆွေ းနွေးရန်နှင့် ၎င် း

ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေ းနှ င့် ရရှိနိုင် မှုကို ကို ယ်စားပြုသည့် အခါ

သက်ရောက်နို င် သည့် မည်သည့် သဘောတူ ညီ မှုကိုမဆို ကျွနု ်ပ်တို ့

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် တိ ကျမှန်ကန်မှု ရှိရမည်ဖြ စ် ပြီး ကျွနု ်ပ်တို ့၏ စီ းပွ ားရေး

သတိ ပြုရမည်။ အကယ်၍ သင် သည် ကုန်သွယ်ရေးအသင် း သို ့မဟုတ်

လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များအားလု ံ းကို အပြ န် အလှ န်လေးစားမှု ဖြ င့် ဆက်ဆံ

ပြိုင် ဘက်များပါဝင် သော အခြားအစည်းအဝေးများတွ င် ပါဝင် ပါက

မည်ဟု မျှော်လင့်သည်။ ရို းသားပြီး ကျင့်ဝတ်စောင့်ထိ န်းသော ရောင် းချ

သို ့မဟုတ် ပြိုင် ဆိုင် မှုရှိသော အကြောင် းအရာများကို ဆွေ းနွေးရနို င် သည်

မှု နှင့် စျေးကွ က်ရှာဖွေရေး အလေ့ အကျင့်များကို အကောင် အထည်ဖော်ခြ င် း

ဆို ပါက လို အပ်သော လု ပ်ထုံးလု ပ်နည်းများကို လို က်နာကြောင် း သေချာ

နှ င့် ကောင် းမွ န်သော စီ းပွ ားဆက်ဆံ ရေးကို ထိ န်းသိ မ်းခြ င် းအားဖြ င့်

စေရန် သင် ၏ ဒေသဆို င် ရာ ဥပဒေရေးရာနှ င့် တို င် ပင် ပါ။ အကယ်၍

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် အခြားသူ များလို က်နာရန် စံ နမူ နာကောင် း ပြ ခဲ့ သည်။

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကုန်သွယ်ရေးကို တားဆီ းရန်အတွ က် ပြိုင် ဘက်တစ်

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ စီ းပွ ားရေးလု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များကဲ့ သို ့
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ပြိုင် ဘက်များကို တူ ညီ သောလေးစားမှု နှင့် ယဉ်ကျေးမှု
ထားသည်။ . ကျွနု ်ပ်တို ့သည် အခြားသူ များကို မျှမျှတတဆက်ဆံ ပြီး
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ပြိုင် ဘက်များနှ င့်ပတ်သက်သော သတင် းအချက်အလက်
များကို တရားမဝင် သို ့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်မရှိသော နည်းလမ်းများဖြ င့်
ရယူ ရန် မည်သည့် အခါမျှ မပြုလု ပ်ပါ။ ယှဉ်ပြိုင် မှုဆိုင် ရာအချက်အလက်
များ စုဆောင် းရန် ကျွနု ်ပ်တို ့ကိုယ်တို င် သို ့မဟုတ် ကျွနု ်ပ်တို ့ကုမ္ပ ဏီ
အား တလွဲ ဖော်ပြ ခြ င် း မရှိပါ။ အရေးကြီးသော အပြိုင် အဆို င် သတင် း
အချက်အလက်များကို စုဆောင် းရန်အတွ က် ကျွနု ်ပ်တို ့သည် တရားဝင်

ဦးနှ င့် တရားဝင် သို ့မဟုတ် အလွ တ်သဘော တူ ညီ မှုရခဲ့ လျှင် ပင် ပါဝင်
ပတ်သက်သူ တစ်ဦးချင် းစီ နှင့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကုမ္ပ ဏီအတွ က် အကျိုးဆက်
များမှာ ဆို းရွားနို င် သည်။ အကယ်၍ သင် သည် ထို သို ့သော စကား
လက်ဆုံပြောဆို မှု တွင် ပါဝင် နေသည်ဆို ပါက ဆွေ းနွေးမှု ကို ချက်ခြ င် း
ရပ်ဆို င် းပြီး သင် ၏ ယှဉ်ပြိုင် မှုဆိုင် ရာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ရန် သင်
မလို လားကြောင် းကို ရှင် းရှင် းလင် းလင် းဖော်ပြ ပ ါ၊ သင် အစည်းအဝေး
မှ ထွ က်ခွ ာမည်ဟူ သောအချက်ကို မိ နစ်ပို င် းအတွ င် း တောင် းဆို ပါ။
ာဥပဒေ င့်အညီ သတင် းပို ့
ထို ့နောက် သင် သည် ယှဉ်ပြိုင် မှုဆိုင် ရာဥပဒေနှ
တင် ပြ သင့်သည်။

ပြီး အများပြ ည် သူ ရရှိနိုင် သော လမ်းကြောင် းများပေါ်တွ င် မှီခိုသည်။

ယှဉ်ပြိုင် မှုဆိုင် ရာ ဥပဒေရှုထောင့်မှ အထိ ခိုက်မခံ သော ပြ ဿနာများကို

ပြိုင် ဘက်အဖွဲ အ
့ စည်းတစ်ခုမှ မိ တ်ဖက်အသစ်တစ်ဦးသည် ကျွနု ်ပ်တို ့

မည်သို ့ကိုင် တွယ်ရမည်နှ င့်ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်လမ်းညွှ န်ချက်များ

ကို ဆက်သွ ယ်ပါက ၎င် းတို ့အား ယခင် အလု ပ်ရှင် များနှ င့်ပတ်သက်

ာဥပဒေ င့်ပတ်သက်၍ တို င် ပင် ပါ။
အတွ က် ယှဉ်ပြိုင် မှုဆိုင် ရာဥပဒေနှ

သော လျှို ဝ့ ှ က်အချက်အလက်များကို မျှဝေရန် ကျွနု ်ပ်တို ့ မတို က်တွ န်း
ပါ သို ့မဟုတ် ခွ င့်မပြုပါ။
ထို ့အပြ င် "ယှဉ်ပြိုင် မှုဆိုင် ရာ ဥပဒေများ" သည် ကျင့်ဝတ်ဆို င် ရာနှ င့်
ထိ ရောက်မှု နှင့် ဆန်းသစ်တီ ထွင် မှုကို အဆင့်မြှင့်တင် ထားသည့် အတွ က်
ကုမ္ပ ဏီများကို မျှတစွ ာယှဉ်ပြိုင် နိုင် သည့် လွ တ်လပ်သောစျေးကွ က်
ကို ထိ န်းသိ မ်းရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဤ ယှဉ်ပြိုင် မှုဆိုင် ရာဥပဒေကို ချိုး
ဖောက်သော ခေါင် းစဉ်များမှာ•

ပုံသေစျေးနှု န်းသတ်မှတ်ခြ င် း

•

အထိ ခိုက်မခံ သော လျှို ဝ့ ှ က် (စီ းပွ ားဖြ စ် ) သတင် းအချက်အလက်
ဖလှ ယ်ခြ င် း

•

အကွ က်ဆင် လေလံ ဆွဲ ခြ င် း

•

နယ်မြေ များ သို ့မဟုတ် ဖောက်သည်များ အပို င် းခွဲ ခြ င် း

•

လွှ မ်းမို းသော စျေးကွ က်အနေအထားကို အလွဲ သုံးစားပြုခြ င် း (ဥပမာ
- ဖောက်သည်များ သို ့မဟုတ် ပေးသွ င် းသူ များအကြား ခွဲ ခြား
ဆက်ဆံ ခြ င် း၊ ထုတ်ကုန်များ ချည်နှေ ာင် ခြ င် းနှ င့် စုစည်းခြ င် း၊
သတ်မှတ် ပြ န် အမ်းငွေ များ အသုံးပြုခြ င် း)

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး လု ပ်ဖော်ကို င်ဖက်များနှ င့် ဆက်ဆံ ခြ င် း
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ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ
ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့်
ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း

စို းရိ မ်မှုများအတွ က် ကူ ညီ ရန်

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံ

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့်ကြံ

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံ

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ း

နှ င့် ဖွ င့်ဟပြောရန် တောင်း

ပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့်တစ်ဦးဆက်

ပြုမူ ၍ ဖောက်သည်များ၊

ပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့် ပို င်ရှင်

ဆို င်ရာလူ အ
့ ဖွ ဲ အ
့ စည်းများနှ င့်

ဆို ခြ င် း

ဆံ ခြ င် း

စီ းပွ ားရေး လု ပ်ဖော်ကို င်ဖက်

များအားဆက်ဆံ ခြ င် း

ရို းသားစွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ခြ င် း

များနှ င့် ဆက်ဆံ ခြ င် း

ကျွန်ု ပ်တို ့သည် ကု မ္ပ ဏီ၏ အကောင်းဆု ံ းအကျိုးစီ းပွ ားကို
ဆောင်ရွ က်သည်
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ စျေးကွ က်အနေအထားကို ထိ န်းသိ မ်းရန်နှင့် ကျွနု ်ပ်

များနှ င့် ပေးသွ င် းသူ များကဲ့ သို ့သော အခြားသူ များနှ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏

တို ့၏ အမှတ်တံ ဆိ ပ်၏ သမာဓိ ကို ထိ န်းသိ မ်းရန် ကျွနု ်ပ်တို ့သည်

ဆက်ဆံ မှု မှသာမက ကျွနု ်ပ်တို ့၏ မိ တ်ဖက်များနှ င့် မျှဝေသော ဆက်ဆံ

ကုမ္ပ ဏီ၏ အကောင် းဆုံးအကျိုးစီ းပွ ားကို အချိန်မရွေး ဆောင် ရွက်ရန်

ရေးမှလည်း ပေါ်ပေါက်လာနို င် သည်။

တာဝန်ရှိသည်။ ၎င် းတွ င် အကျိုးစီ းပွ ားဆို င် ရာ ပဋိ ပက္ခ ဖြ စ် ပွ ားခြ င် းမှ
ဖြ တ် လတ်စွ ာ ရှောင် ရှားခြ င် း—သို ့မဟုတ် လက်ရှိ ရှိပီ ြးသား ပဋိ ပက္ခ များ
ကို ထုတ်ဖော်ခြ င် း ပါဝင် သည်။ "အကျိုးစီ းပွ ားပဋိ ပက္ခ " သည် ကျွနု ်ပ်
တို ့၏ ပုဂ္ဂိ ုလ်ရေးဆို င် ရာ အကျိုးစီ းပွ ားနှ င့် လု ပ်ဆောင် မှုများသည် ကျွနု ်ပ်

သင် ၌ အကျိုးစီ းပွ ားပဋိ ပက္ခ ရှိသည်၊ သို ့မဟုတ် ပဋိ ပက္ခ တစ်ခုထဲ ရောက်
ဝါဒ င့်
သွ ားရန် အလားအလာရှိသည်ဟု သင် ယုံကြ ည် လျှင် ၊ ပြောဆို ရန် မူ ဝါဒနှ
အညီ ဤကိ စ္စကို ချက်ခြ င် းထုတ်ဖော်သင့်သည်။

တို ့၏ ကုမ္ပ ဏီအကျိုးစီ းပွ ားနှ င့် လု ပ်ဆောင် မှုများနှ င့် ပဋိ ပက္ခ ဖြ စ် သည့်
အခါတွ င် ဖြ စ် ပေါ်သည်။ ဤသို ့သော ပဋိ ပက္ခ များသည် ဖောက်သည်

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့် ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း
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လက်ဆောင်များ၊ ဖျော်ဖြေ ရေးနှ င့် ဧည့် ဝတ်ကျေပွ န် မှု
ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ စီ းပွ ားရေးလု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များအားလု ံ းနှ င့်

လက်ဆောင် များ သို ့မဟုတ် ဤစံ နှု န်းများနှ င့် ကို က်ညီ သော ဖျော်ဖြေ မှု

အတူ ခို င် မာသော၊ ရေရှည်တည်တံ့ သော ဆက်ဆံ ရေးကို တည်ဆောက်

ကမ်းလှ မ်းမှု များကို ပေးသည့် အခါ သို ့မဟုတ် လက်ခံ သောအခါ၌ပင်

ရန် ကြိုးစားသည်—တကယ်တော့ ကျွနု ်ပ်တို ့ အတူ တကွ ပို မို ကောင် းမွ န်

ဘက်လို က်မှု အသွ င် အပြ င် ကို ဖန်တီးနို င် သည့် မည်သည့် အရာကို မျှ မ

အောင် အလု ပ်လု ပ်လေ၊ ပို မို ကောင် းမွ န်သော ရလဒ် များကို ရရှိလေ

လု ပ်ရန် အမြဲသတိ ရရမည်။ မည်သည့် အခြေ အနေမျိုး၌မျှ အစို းရဝန်ထမ်း

ဖြ စ် သည်။ ကောင် းမွ န်သော စီ းပွ ားရေးဆက်ဆံ မှု များ တို းမြှင့်ခြ င် း

များအား လက်ဆောင် များပေးခြ င် း၊ ဖျော်ဖြေ ခြ င် းနှ င့် ဧည့် ဝတ်ကျေပွန်ခြ င် း

တွ င် လက်ဆောင် များ ဖလှ ယ်ခြ င် း၊ ဖျော်ဖြေရေးနှ င့် ဧည့် ဝတ်ကျေပွန်မှုတို့

ကို ခွ င့်မပြုပါ။

မှတဆင့် တို းတက်အောင် လုပ်ကြ သည်။ သို ့သော်၊ လက်ဆောင် များ၊
မျက်နှ ာသာပေးမှု များ၊ ဖျော်ဖြေရေး သို ့မဟုတ် ဧည့် ဝတ်ကျေပွန်မှုပေးသည့်
အခါ သို ့မဟုတ် လက်ခံ သည့် အခါ အရေးကြီးသော လမ်းညွှ န်ချက်များ

အသေးစိ တ်အတွ က် လက်ဆောင် များ၊ ဖျော်ဖြေရေးနှ င့် ဧည့် ဝတ်ကျေပွန်မှု
ပေါ်လစီ ကို ကို းကားပါ။

ကို မလို က်နာပါက၊ ၎င် းသည် လွ ယ်လင့်တကူ ပင် အကျိုးစီ းပွ ားပဋိ ပက္ခ
ကို ဖြ စ် စေသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့သည် တတိ ယပုဂ္ဂိ ုလ်ထံ သို ့ ကျွနု ်ပ်တို ့က
ပေးသည်ဖြ စ် စေ လက်ခံ သည်ဖြ စ် စေ မည်သည့် အရာမဆို •

တူ ညီ သော တတိ ယပါတီ မှ တစ်နှ စ်လျှင် € 80 ထက်မပို ဘဲ
သင့်လျော်သည့် ပမာဏဖြ စ် သည် (သို ့မဟုတ် ဒေသန ္တရငွေ ကြေးနှ င့်
ညီ မျှပီ ြး၊ နေ့ စဉ် ထမင် းတစ်နပ်၏ 200 % ထက်မပို စေဘဲ သုည
အခြေ ခံဘတ်ဂျက် မူ ဝါဒများအရ
ဝါဒများ
သတ်မှတ်ထားသည့် အတို င် း)

•

ခဏခဏမဖြ စ်

•

ကောင် းသောအရသာ

•

မလို လားသော

•

တူ ညီ သောဆက်နွယ်မှု ရှိသည့် အခြားသူ များအား ထုံးစံ အတို င် း
ကမ်းလှ မ်းထားသော အမျိုးအစား

•

ငွေ သားနှ င့် သို ့မဟုတ် ငွေ သားမဟုတ်သောအရာနှ င့် ညီ မျှသော၊
ဥပမာ လက်ဆောင် ကတ်ပြားများ

•

စီ းပွ ားရေးနှ င့်ဆို င် သော

•

သက်ဆို င် ရာဥပဒေများနှ င့် စည်းမျဉ်းများနှ င့်အညီ

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့် ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း

ကျင့် ဝတ်စည်းကမ်း — JDE
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ကျွန်ု ပ်တို ့သည် ကျွန်ု ပ်တို ့၏စီ းပွ ားရေးကို အကျင့်ပျက်ခြ စားမှု
ကင်းအောင် ဆောင်ရွ က်သည်
ကျွနု ်ပ်တို ့သည် စီ းပွ ားရေးကို မျှမျှတတလု ပ်ဆောင် ရန်နှင့် အကျင့်ပျက်

•

အစို းရ၏ လု ပ်ရို းလု ပ်စဉ်များကို အရှိန်မှ ြင့်ရန်အတွ က် "ပံ့ ပို းကူ ညီ

ခြ စားမှု များမှ ကင် းလွ တ်သည်ဟု ယုံကြ ည် သည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ

ခြ င် း ပေးငွေ များ" သို ့မဟုတ် ငွေပေးချေခြ င် းများကို ရှောင် ပါ။ (ဥပမာ-

မှု သို ့မဟုတ် အခြား အကျင့်ပျက်ခြ စားမှု ပုံစံ များဖြ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့ပါဝင်

ပါမစ်ထုတ်ပေးခြ င် း)

ခြ င် းသည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကုမ္ပ ဏီအတွ က် ရေရှည်အကျိုးမရှိပါ။ တကယ်
က လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု ကို လက်ခံ ခြ င် းအားဖြ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့သည်
JACOBS DOUWE EGBERTS ၏ သမာဓိ ကို အလျှော့ ပေး လို က်လျော
ရာကျပြီး ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကုမ္ပ ဏီနှင့် မိ မိကိုယ်ကို အန ္တရာယ်ကျရောက်

လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု နှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု အန ္တရာယ်များကို
အောက်ပါကဏ္ဍများတွ င် တွေ ရ
့ ှ ိ ရသည်•

ပြ င် ပအဖွဲ အ
့ စည်းများကို စာချုပ်ချုပ်ဆို ခြ င် း

•

လက်ဆောင် များ၊ ဖျော်ဖြေရေးနှ င့် ဧည့် ဝတ်ကျေပွန်မှု

•

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူ မှု

တားမြ စ် ထားသည်။

•

ငွေ ကြေးခဝါချခြ င် း

လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေများနှ င့်အညီ ကျွနု ်ပ်တို ့

နယ်မြေ တစ်ခုချင် းစီ တွင် တိ ကျသော လမ်းညွှ န်ချက်များနှ င့်

ကျင့်သုံးရမည်-

လု ပ်ထုံးလု ပ်နည်းများကို ကျင့်သုံးပြီး ကျွနု ်ပ်တို ့အားလု ံ း အကျင့်ပျက်ခြ

စေသည်။ ရှင် းလင် းစွ ာပြောရလျှင် ၊ "လာဘ်ထို းခြ င် း" သည် တန်ဖိုး၊ ငွေ ၊
လက်ဆောင် များ၊ ဖျော်ဖြေရေး သို ့မဟုတ် အထူ းမျက်နှ ာသာပေးခြ င် းကဲ့ သို ့
သော အရာတစ်ခုခု ဖြ စ် နို င် သည်။ နို င် ငံများစွ ာရှိ ဥပဒေများက အစို းရ
အရာရှိများအပါအဝင် တတိ ယပါတီ များအား လာဘ်ထို းခြ င် းမပြုရန်

•

အများပြ ည် သူ ဆို င် ရာ အရာရှိ သို ့မဟုတ် အစို းရဝန်ထမ်းများ
အပါအဝင် စီ းပွ ားရေး အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို လွှ မ်းမို းရန်အတွ က်
တတိ ယပါတီ (မက်လု ံ း၊ ဆုငွေ စသည်) အား လာဘ်ထို းခြ င် း၊
ကမ်းလှ မ်းခြ င် း မလု ပ်ပါ။

•

"ဖြ တ် စား လျှပ်စားငွေ " သို ့မဟုတ် ကမ်းလှ မ်းမှု စီ းပွ ားရေး
အစီ အစဉ်များ ပြုလု ပ်သည့် အတွ က် လခပေးရမည့် သို ့မဟုတ်

•

စားမှု ကို ကာကွ ယ်တားဆီ းရန် လို က်နာရန် လို အပ်သည်။ ဤလမ်းညွှ န်
ချက်များနှ င့် လု ပ်ထုံးလု ပ်နည်းများကို သတိ ပြုရန်မှာ သင် ၏တာဝန်ဖြ စ်
ပြီး ၎င် းလမ်းညွှ န်ချက်များ လု ပ်ထုံးလု ပ်နည်းများနှ င့်အညီ ပြုမူ ကျင့်ကြံ
ပါ။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှ င့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု
ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြ င် း၏ အကျိုးဆက်များမှာ ဆို းရွားပြ င် းထန်
သည်။ သင် ၏ မန်နေဂျာ၊ ကြီးကြ ပ် သူ ၊ သို ့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ ဌာန
ဝင် တစ်ဦးကို ဦးစွ ာ တို င် ပင် ဆွေးနွေးခြ င် းမပြုဘဲ အများပြ ည် သူ နှ င့်ဆို င်

ပေးဆောင် ရမည့် ဆုငွေပေးခြ င် းကို မလု ပ်ပါ သို ့မဟုတ် လက်မခံ ပါ။

သော တရားဝင် အရာရှိထံမှ တန်ဖိုးရှိသည့် တစ်စုံတစ်ရာကို ကမ်းလှ မ်း

ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကို ယ်စား လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု ကို တို က်ရို က်ဖြ စ် စေ၊

အတွ က် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ ပိ တ်ဆို ့မှုများနှ င့် AML မူ

သွ ယ်ဝို က်၍ဖြ စ် စေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်အား ထို သို ့သိရန် ခွ င့်ပြု
ခြ င် းကို ဖြ စ် စေ၊

ခြ င် း သို ့မဟုတ် လက်ခံ ခြ င် းကို ဘယ်တော့ မှ မလု ပ်ပါနှ င့်။ အသေးစိ တ်
ဝါဒကို ကို းကားပါ။
ဝါဒ

ကျွန်ု ပ်တို ့သည် ကျွန်ု ပ်တို ့၏စီ းပွ ားရေးကို
ငွေ ကြေးခဝါချမှုကင်းအောင် ဆောင်ရွ က်သည်
ငွေ ကြေးခဝါချခြ င် းသည် အကျင့်ပျက်ခြ စားမှု ပုံစံ တစ်ခုဖြ စ် ပြီး တရားမ

ဝန်ဆောင် မှုအတွ က် စာချုပ်ချုပ်ဆို ထားသည့် ပုဂ္ဂိ ုလ်တစ်ဦးမှလွဲ ၍ မည်

ဝင် ရရှိသော ရန်ပုံငွေ များကို တရားဝင် ရန်ပုံငွေ အဖြ စ် ပြောင် းလဲ ရန်

သည့် အဖွဲ အ
့ စည်း သို ့မဟုတ် တစ်ဦးဦးကို ဖြ စ် စေ ငွေပေးချေခြ င် း မပြုသင့်

ဘဏ္ဍာရေးနှ င့် စီ းပွ ားရေးစနစ်ကို အသုံးပြုသည်။ ဤလု ပ်ငန်းစဉ်တွ င်

ပါ။

တရားမဝင် ရရှိသော ငွေ ကြေးအရင် းအမြ စ် များကို ဖုံးကွ ယ်ခြ င် း ပါဝင်
သည်။
JACOBS DOUWE EGBERTS ၏ မူ ဝါဒသည် တရားဝင် လုပ်ဆောင်

ငွေ ကြေးခဝါချခြ င် းကို တားဆီ းရန် နောက်ထပ်လမ်းညွှ န်ချက်များအတွ က်
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ ပိ တ်ဆို ့မှုများနှ င့် AML မူ ဝါဒကို
ဝါဒ
ကို းကားပါ။

မှု ၏ ရရှိမှု၏ သဘောသဘာဝ၊ တည်နေရာ၊ အရင် းအမြ စ် ၊ ပို င် ဆိုင် မှု
သို ့မဟုတ် ထိ န်းချုပ်မှု ကို ဖုံးကွ ယ်ထားသည့် မည်သည့် ပုံစံ ဖြ င့် မဆို ငွေ
ပေးချေခြ င် းကို လက်မခံ ခြ င် း သို ့မဟုတ် အစီ ရင် ခံခြ င် း လို အပ်ချက်ကို
ရှောင် ရှားရန်ဖြ စ် သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့ကုမ္ပ ဏီသည် ကုန်ပစ္စ ည်း သို ့မဟုတ်

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့် ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း

ကျင့် ဝတ်စည်းကမ်း — JDE
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မာတိ ကာ

ကျွန်ု ပ်တို ့သည် အပြ ည် ပြ ည်
ဆို င်ရာ ကု န် သွယ်ရေးဥပဒေ
များကို လို က်နာသည်

ကျွန်ု ပ်တို ့ ကု မ္ပ ဏီ၏
ပို င်ဆို င်မှုများကို ကျွန်ု ပ်တို ့
ကာကွ ယ်သည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သုံးစွဲ သူများသည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ထုတ်ကုန်များကို

ကျွနု ်ပ်တို ့၏အလု ပ်များကို ထိ ထိရောက်ရောက်လု ပ်ဆောင် ရန် ကျွနု ်ပ်

နှ စ်သက်ကြ ပြီ း ၎င် းတို ့အား ကမ္ဘာလု ံ းဆို င် ရာ ရရှိနိုင် စေရန် ကြိုးပမ်း

တို ့ကုမ္ပ ဏီ၏ ရု ပ်ပို င် းဆို င် ရာ ပို င် ဆိုင် မှုများကို နေ့ စဉ် အပြ ည့် အပ်နှ င် း

သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ထုတ်ကုန်များကို တင် ပို့ရန်နှင့် ကုန်ပစ္စ ည်းများသာ

ထားသည်။ ပစ္စ ည်းကိ ရိယာများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ ရန်ပုံငွေ များ

မက ဝန်ဆောင် မှုများရရှိရန်အတွ က် ၎င် းတို ့သည် အပြ ည် ပြ ည် ဆို င် ရာ

နှ င့် စာရွက်စာတမ်းများအားလု ံ း အပါအဝင် အဆို ပါပို င် ဆိုင် မှုများကို

ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေများနှ င့်အညီ —ဆောင် ရွက်ရန် မျှော်လင့်သည်။

အကာအကွ ယ်ပေးရန် ကျွနု ်ပ်တို ့တွင် တာဝန်ရှိပီ ြး ၎င် းတို ့အား အခို း

၎င် းသည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏လု ပ်ငန်းနှ င့်သက်ဆို င် သော အမျိုးမျိုးသော ပို ့

ခံ ရခြ င် း၊ ပျက်စီ းခြ င် း သို ့မဟုတ် အလွဲ သုံးစားပြုခြ င် းများမှ ကာ

ကုန်နှင့် သွ င် းကုန် ထိ န်းချုပ်မှု များဖြ င့် ကို က်ညီ မှုရှိသည်။ ကုန်ပစ္စ ည်း၊

ကွ ယ်တားဆီ းရန် ကျိုးကြောင် းဆီ လျော်သော ကြိုတင် ကာကွ ယ်မှု များ

ဝန်ဆောင် မှု၊ နည်းပညာ သို ့မဟုတ် သတင် းအချက်အလက်များကို

ပြုလု ပ်သည်။

အခြားနို င် ငံရှိ လူ တစ်ဦးဆီ သို့ သို ့မဟုတ် အဖွဲ အ
့ စည်းတစ်ခုသို ့ တင်
ပို ့သောအခါ "ပို ့ကုန်" ဆို သည်။ သွ င် းကုန်လုပ်ငန်း သို ့မဟုတ် ကျွနု ်ပ်
တို ့သည် ပြ ည် ပရင် းမြ စ် မှ ဝယ်ယူ သည့် ကုန်ပစ္စ ည်းများကို အခြား
တို င် းပြ ည် တစ်ခုသို ့ ပို ့ဆောင် ခြ င် းသည် ပုံမှန်အားဖြ င့် အခြားဥပဒေ
များနှ င့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွ င် အကျုံးဝင် သည်။ အကယ်၍ သင်
သည် သွ င် းကုန်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများကို လု ပ်ဆောင် နေပါက သင် ၏အခန်း
ကဏ္ဍနှ င့်သက်ဆို င် သော ဥပဒေများနှ င့် စည်းမျဉ်းများကို သင် ရင် းနှ ီး
ကျွမ်းဝင် ကြောင် း သေချာပါစေ။ အမျိုးမျိုးသော ကုန်သွယ်ရေးပိ တ်ဆို ့
မှု များသည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ းဆို င် ရာလု ပ်ငန်းအတွ က်လည်း
သက်ဆို င် သည်။ ဤ ဒဏ် ခတ်ပိ တ်ဆို ့မှုများသည် များသောအားဖြ င့်
ရှုပ်ထွေ းပြီး မကြာခဏပြောင် းလဲ သည့် အကြောင် းအရာလည်းဖြ စ် သည်။
တစ်စုံတစ်ရာသော နို င် ငံ၊ အဖွဲ အ
့ စည်း သို ့မဟုတ် လူ ပုဂ္ဂိ ုလ်တစ်ဦး
သည် ကုန်သွယ်ရေးပိ တ်ဆို ့မှု ခံ ရခြ င် း ရှိ မရှိ မသေချာလျှင် လမ်းညွှ န်
မှု အတွ က် ဥပဒေရေးရာဌာနသို ့ ဆက်သွ ယ်ပါ။ နောက်ထပ်လမ်းညွှ န်မှု
ဝါဒ င့်ပတ်သက်၍
အတွ က် အကောက်ခွ န်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေ မူ ဝါဒနှ

ကျွနု ်ပ်တို ့သည် JACOBS DOUWE EGBERTS ၏ ကွ န်ပျူတာ
များ၊ ဒေတာများနှ င့် ဆက်သွ ယ်ရေး အရင် းအမြ စ် များကို စိ တ်ချရ
သော၊ ကျင့်ဝတ်နှ င့်ညီ ညွတ်ပြီး ဥပဒေနှ င့်ညီ ညွတ်သော နည်းလမ်းဖြ င့်
လည်း အသုံးပြုရမည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ အသုံးပြုမှု သည် အကျိုးဖြ စ် ထွ န်း
ပြီး ကျွနု ်ပ်တို ့၏ နေ့ စဉ်အလု ပ်ကို အနှေ ာင့်အယှက် မဖြ စ် သင့်ပါ။ ကျွနု ်ပ်
တို ့သည် ကျွနု ်ပ်တို ့ကုမ္ပ ဏီ၏ ကွ န်ပျူတာနှ င့် သတင် းအချက်အလက်
စနစ်များကို မသင့် လျော်သော၊ တရားမဝင် သော၊ လိ င် ပိုင် းဆို င် ရာ
ရှင် းလင် းပြ တ် သားသော သို ့မဟုတ် စော်ကားသော ထုတ်ပြ န် ချက်များ
သို ့မဟုတ် ပစ္စ ည်းများ ပေးပို ့ရန် သို ့မဟုတ် ကြ ည့် ရှုရန် ဘယ်သောအခါ
မျှ အသုံးမပြုသင့်ပါ။ အီ းမေးလ်များကဲ့ သို ့ အီ လက်ထရောနစ်စာတို များ
အနေဖြ င့် မူ ကြ မ် းရေးသည့် အခါတွ င် လည်း ကျွနု ်ပ်တို ့၏ခွ င့်ပြုချက်
မရဘဲ ပြောင် းလဲ နိုင် ခြ င် းနှ င့် ထပ်ဆင့်ပေးပို ့ခြ င် း ခံ ရနို င် ကြောင် း ကျွနု ်ပ်
တို ့ ဂရု ပြုသင့်သည်။ နောက်ထပ်လမ်းညွှ န်မှုအတွ က် သတင် း
အချက်အလက် လု ံ ခြုံရေး မူ ဝါဒနှ
ဝါဒ င့်ပတ်သက်၍ တို င် ပင် ဆွေ းနွေးပါ။

တို င် ပင် ဆွေ းနွေးပါ။

ကျွန်ု ပ်တို ့သည် လူ မှုမီဒီယာနှ င့် ကွ န် ရက်ပေါ်တွ င်
ဥပမာပြုမူ ပု ံ ကို ပြ သသည်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွ င် ကျွနု ်ပ်တို ့သည် သုံးစွဲ သူများ၊ ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များနှ င့်အတူ နေ့ စဉ်အတွေ အ
့ ကြုံများကို ဆက်သွ ယ်၍
မျှဝေသည်။ လူ မှု မီဒီယာသည် ကျွနု ်ပ်တို ့နှင့်သက်ဆို င် သူများနှ င့်အတူ တွေ ဆ
့ ု ံ ဆွေ းနွေးမှု ပြုလု ပ်ရန် အခွ င့်အလမ်းအမျိုးမျိုးကို ပေးကြောင် း ကျွနု ်ပ်တို ့
နားလည်လက်ခံ သည်။ "လူ မှု မီဒီယာ" တွ င် ဘလော့ ဂ်များ၊ မို က်ခရို ဘလော့ ဂ်များ၊ လူ မှု ကွန်ရက် ဝဘ်ဆို က်များ၊ ဝီ ကီနှင့် ဓာတ်ပုံ/ဗွီ ဒီယိုမျှဝေသည့် ဝ
ဘ်ဆို က်များ၊ သတင် းကြေ ညာဘုတ်များနှ င့် စကားပြောခန်းများ ကျယ်ပြ န့် စွ ာ အကျုံးဝင် သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့သည် လူ မှု မီဒီယာတွ င် ပါဝင် နိုင် သော်လည်း
အီ လက်ထရွန်နစ် မက်ဆေ့ ချ်များသည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ဆက်သွ ယ်ရေးဆို င် ရာ အမြဲတမ်းကူ းပြောင် းနို င် သော မှတ်တမ်းများဖြ စ် သည့် အတွ က် ၎င် း
တို ့သည် မည်သည့် နည်းနှ င့်မျှ မပျက်စီ းစေသင့်သည့် ကျွနု ်ပ်တို ့ကုမ္ပ ဏီ၏ ဂုဏ် သတင် းဖြ စ် ပြီး ကြီးမားစွ ာ သက်ရောက်စေနို င် ကြောင် း အမြဲသတိ ရသင့်
သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့သည် အထူ းလု ပ်ပို င် ခွင့်မရှိပါက လူ မှု မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကုမ္ပ ဏီကိုယ်စား ပြောဆို ခြ င် း သို ့မဟုတ် ပြုမူ ခြ င် းများ ပြုလု ပ်
နေသည်ဟူ သော ထင် မြ င် ချက်ကို ဘယ်သောအခါမျှ မပေးရ။ လူ မှု ရေးမီ ဒီယာကို ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကို ယ်ပို င် စွမ်းရည်ဖြ င့် အသုံးပြုသောအခါ ကျွနု ်ပ်
တို ့သည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ကုမ္ပ ဏီ၊ ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေးလု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များ သို ့မဟုတ် မိ တ်ဖက်များအကြောင် း သတင် းအချက်အလက်များဆို င် ရာ
လျှို ဝ့ ှ က်ချက်ကို ဘယ်သောအခါမျှ ထုတ်ဖော်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပ ဏီကိုယ်စားပြောဆို ရန် လု ပ်ပို င် ခွင့်ရသောအခါ ကျွနု ်ပ်တို ့အနေဖြ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏
ဝါဒ လို က်နာရမည်။
လက်ရှိ ဆက်သွ ယ်ရေးမူ ဝါဒကို

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့် ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း
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မီ ဒီယာနှ င့် ဆက်သွ ယ်
သောအခါ ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ဂု ဏ်
သတင်းကို ကာကွ ယ်သည်
သင် ၏အခန်းကဏ္ဍ ရှင် းလင် းသောအစိ တ်အပို င် းမဟုတ်လျှင် ကုမ္ပ ဏီ
နှ င့်ပတ်သက်သောကိ စ္စများနှ င့်ပတ်သက်၍ အများပြ ည် သူ နှ င့် ဆက်
သွ ယ်ပြောဆို ခြ င် းမပြုရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ကုမ္ပ ဏီနှင့်
ပတ်သက်၍ အများပြ ည် သူ နှ င့် ဆက်သွ ယ်သောအခါ စီ းပွ ားရေးနှ င့်
စပ်လျဉ်းပြီး တိ ကျမှန်ကန်ပီ ြး မျှတသောမှတ်တမ်းပေးရန် ကျွနု ်ပ်
တို ့ ကြိုးစားသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ၎င် းတို ့အား မျှဝေသည့် သတင် း
အချက်အလက်အမျိုးအစားနှ င့် မည်ကဲ့ သို ့ဝေမျှသည်ကို သေချာစွ ာ
ထိ န်းချုပ်ခြ င် းဖြ င့် ပြုလု ပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်အား မီ ဒီယာတစ်
ခုက သို ့မဟုတ် ကုမ္ပ ဏီ၏ အချက်အလက်များကို တောင် းခံ သည့်
ဘဏ္ဍာရေးဆို င် ရာ လေ့ လာဆန်းစစ်သူ တစ်ဦးက သင့်အား ချဉ်းကပ်
လာပါက ဤပုဂ္ဂိ ုလ်များကို ပူ းပေါင် းဆောင် ရွက်သော ပြောရေးဆို ခွ င့်ရှိသူ
သို ့မဟုတ် သင် ၏နို င် ငံအတွ င် းအတွ က် သတ်မှတ်ထားသော
ပြောရေးဆို ခွ င့်ရှိသူထံ ရည်ညွှ န်းသင့်သည်။ သင့်အနေဖြ င့် ခွ င့်ပြုချက်
မရှိလျှင် နှင့် မှန်ကန်သောသတင် းအချက်အလက်မရှိလျှင် အများပြ ည်
သူ ထံ မှ မေးခွ န်းများကို ဖြေ ရန် ဘယ်တော့ မှ မကြိုးစားပါနှ င့်။ ကျွနု ်ပ်
တို ့၏ကုမ္ပ ဏီကို မရည်ရွယ်ဘဲ မှားယွ င် းစွ ာဖော်ပြ ခြ င် း သို ့မဟုတ်
လွဲ မှားစွ ာဖော်ပြ ခြ င် းသည် ကျွနု ်ပ်တို ့အမှတ်တံ ဆိ ပ်၏ ဂုဏ် သိက္ခာနှ င့်
မည်သည့် နည်းနှ င့်မျှ မပျက်စီ းစေသင့်သည့် ကုမ္ပ ဏီ၏ဂုဏ် သတင် းကို
ထိ ခိုက်စေနို င် သည်။

ကျွန်ု ပ်တို ့သည် ရို းသားပြီး တိ
ကျမှ န် ကန် သော
စာအု ပ်များနှ င့် မှ တ်တမ်းများ
ကို ထိ န် းသိ မ်းထားသည်
ကျွနု ်ပ်တို ့ လု ပ်သမျှအားလု ံ းမှာ ရို းသားမှု နှင့် ပွ င့ ် လင် းမြ င် သာမှု ကို
တန်ဖိုးထားသည်။ ဤတန်ဖိုးများသည် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ဘဏ္ဍာရေးဆို င် ရာ
စာအုပ်များနှ င့် မှတ်တမ်းများကို ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ပို င် ရှင် များနှ င့် အများ
ပြ ည် သူ အား ကုမ္ပ ဏီ၏ လက်ရှိစျေးကွ က်အနေအထားနှ င့် ဘဏ္ဍာရေး
အခြေ အနေကို ကြ ည့် ရှုနိုင် ရန် ပေးသည်။ ဤအမြ င် သည် ရို းရို းသား
သား၊ တိ ကျမှန်ကန် ပြီးပြ ည့် စုံသည့် အမြ င် တစ်ခုဖြ စ် ကြောင် း သေချာ
စေရန် ကျွနု ်ပ်တို ့တစ်ဦးစီ မိ မိတို့၏အပို င် းကို လု ပ်ဆောင် ရမည်။ ကျွနု ်ပ်
တို ့ကုမ္ပ ဏီမှတ်တမ်းများတွ င် ကျွနု ်ပ်တို ့တင် သွင် းသော အချက်အလက်
အားလု ံ းသည် ဝန်ထမ်းများ၊ အချိန်၊ စရိ တ် သို ့မဟုတ် ဘေးကင် းလု ံ ခြုံ
မှု မှတ်တမ်းများဖြ စ် လျှင် အမှန်တရားဖြ စ် ရမည်၊ အဖြ စ် မှန်ဖြ စ် ရ
မည် ပြီးလျှင် အချက်အလက်နှ င့် ပြ ည့် စုံရမည်။ ဤအချက်အလက်
ကို မှတ်တမ်းတင် သောအခါ သက်ဆို င် သည့် စာရင် းကို င် လို အပ်ချက်
များနှ င့် ပြ ည် တွ င် းထိ န်းချုပ်မှု များကို လို က်နာရမည်။ သင့် လျော်သော
စာချုပ်စာတမ်းများကို အချိန်မရွေး တင် ပြ ရန်လည်း ကျွနု ်ပ်တို ့တွင်
တာဝန်ရှိသည်။ စာရင် းကို င် နှင့်ဆို င် သော လို အပ်ချက်များနှ င့်ပတ်သက်
သည့် လမ်းညွှ န်မှုအတွ က်၊ စာရင် းကို င် လက်စွဲ စာအုပ် Accounting
Manual ရှိပါသည်။ ရို းသားစွ ာဖြ င့် ကတိ ကဝတ်ပြုသည်မှာ တရားဝင်
ခွ င့်ပြုထားသော စီ းပွ ားရေး အရောင် းအဝယ်များတွ င် သာ ပါဝင် သည်။
စာရင် းကို င် သို ့မဟုတ် စာရင် းစစ် မူ မမှန်မှုများ သို ့မဟုတ် စာရင် းကို င်
သို ့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးအစီ ရင် ခံခြ င် း တာဝန်ဝတ္တ ရားရှိသော ပုဂ္ဂိ ုလ်များ
မှ လိ မ်လည်မှု ဖြ စ် ရပ်များကို သင် သတိ ပြုမိ ပါက သင် သိသည့် အရာကို
ဖွ င့်ဟပြောဆို ရန် မူ ဝါဒအရ
ဝါဒ
သတင် းပို ့ တင် ပြ သင့်သည်။ ထို ့အပြ င် သင့်
တွ င် သိ က္ခာမဲ့ သော သို ့မဟုတ် တရားမဝင် သော အပြုအမူ များရှိသည်ဟု
ယုံကြ ည် ရန် သင့်လျော်သော အခြေ ခံရှိလျှင် ၊ သံ သယရှိသော လှု ပ်ရှားမှု
ဝါဒ
သတင် းပို ့ တင် ပြ သင့်သည်။
အား ဖွ င့်ဟပြောဆို ရန် မူ ဝါဒအရ
ကုမ္ပ ဏီမှတ်တမ်းများကို မည်သို ့ သင့်လျော်စွ ာကို င် တွယ်မည်နှ င့်
ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွ က် စာရွက်စာတမ်း
များ စီ မံခန့်ခွဲ ရေး
ရေး မူ ဝါဒနှ
ဝါဒ င့်ပတ်သက်၍ တို င် ပင် ဆွေးနွေးပါ။

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့် ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း
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ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ း
ဆို င်ရာလူ အ
့ ဖွ ဲ အ
့ စည်း
များနှ င့် ရို းသားစွ ာ
ကျင့် ကြံပြုမူ ခြ င် း

စို းရိ မ်မှုများအတွ က် ကူ ညီ

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ

ရို းသားဖြောင့် မတ်

ရို းသားဖြောင့် မတ်စွ ာ

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ း

ရန် နှင့် ဖွ င့်ဟပြောရန်

ကျင့် ကြံပြုမူ ၍ တစ်ဦးနှ င့်

စွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ ၍

ကျင့်ကြံပြုမူ ၍ ကု မ္ပ ဏီနှင့်

ဆို င်ရာလူ အ
့ ဖွ ဲ အ
့ စည်းများ

တောင်းဆို ခြ င် း

တစ်ဦးဆက်ဆံ ခြ င် း

ဖောက်သည်များ၊ စီ းပွ ားရေး

ပို င်ရှင်များအားဆက်ဆံ ခြ င် း

နှ င့် ရို းသားစွ ာ ကျင့်ကြံပြုမူ
ခြ င် း

လု ပ်ဖော်ကို င်ဖက်များနှ င့်
ဆက်ဆံ ခြ င် း

ကျွန်ု ပ်တို ့သည် တာဝန် ယူမှုရှိသော ပေါင်းစည်းထားသော
နို င်ငံ သားများဖြ စ် သည်
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ဆန်းသစ်တီ ထွင် မှုဆိုင် ရာ အထွ တ်အထိ ပ်သည် အလု ပ်ခွ င်

များကို လည်း ပတ်သက်၍ လို က်နာစောင့်ထိ န်းနေသည်ကို လည်း ကျွနု ်ပ်

ပတ်ဝန်းကျင် ၏ အရည်အသွေ းကြောင့်ဖြ စ် သည်။ ထို ့ကြောင့် ကျွနု ်ပ်

တို ့ယုံကြ ည် သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့သည် တရားဥပဒေနှ င့်မညီ သော ကလေး

တို ့သည် JACOBS DOUWE EGBERTS ကို အလု ပ်လု ပ်ရန်

လု ပ်သား သို ့မဟုတ် အတင် းအဓမ္မ အလု ပ်စေခို င် းမှု ကို အသုံးမပြုပါ

အကောင် းဆုံးနေရာဖြ စ် စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့ဂရု စို က်

သို ့မဟုတ် ခွ င့်လွှ တ်ခြ င် းမရှိပါ၊ ထို သို ့လုပ်ဆောင် နေသူ များဖြ င့် လည်း

သည့် အရာမှာ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်များဖြ စ် ပြီး၊ ကျွနု ်ပ်တို ့

လု ပ်ငန်းလု ပ်ဆောင် ခြ င် းမပြုပါ။ ထို ့အပြ င် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ပေးသွ င် းသူ များ

တစ်ဦးချင် းစီ သည် လု ံ ခြုံစိတ်ချရသော၊ ကျန်းမာသော အလု ပ်ခွ င် ကို

သည် ဤစံ နှု န်းများကို JACOBS DOUWE EGBERTS အတွ က် သူ တို ့

ပို င် ဆိုင် ခွင့်ရှိသည်ဟု ခံ စားရစေရန်ဖြ စ် သည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ အဖွဲ အ
့ စည်း

လု ပ်ဆောင် သည့် အတို င် း လို က်နာရန် မျှော်မှန်းသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ပေး

တစ်ခုလု ံ းတွ င် လူ ့အခွ င့်အရေးမြှင့်တင် နေခြ င် းအပြ င် လု ပ်အားခ

သွ င် းသူ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၌
ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း ဤမျှော်မှန်းချက်ကို ရှင် းရှင် းလင် းလင် း

အားလု ံ းနှ င့် ကျွနု ်ပ်တို ့ လည်ပတ်သည့် နေရာများတွ င် အလု ပ်ချိန် ဥပဒေ

သတ်မှတ်ထားသည်။

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ းဆို င်ရာလူ အ
့ ဖွ ဲ အ
့ စည်းများနှ င့် ရို းသားစွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ခြ င် း
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ဒေသခံ လူ မှုအသို င်းအဝို င်းများကို ကျွန်ု ပ်တို ့ ထောက်ပံ့ သည်
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ လု ပ်ဆောင် မှုများအပေါ် စိ တ်အားထက်သန်မှုသည် အမိ

အကယ်၍ သင် သည် ကုသို လ်ဖြ စ် ကိ စ္စတစ်ခုတွ င် ပါဝင် ရန် ရွေးချယ်

နို င် ငံတွ င် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ပါဝင် ပတ်သက်မှု ကို တို းစေသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏

ပါက ယေဘုယျအားဖြ င့် သင့်ကို ယ်ပို င် အချိန်နှင့် ကို ယ်ပို င် စရိ တ်

လူ မှု အသို င် းအဝို င် းကို လှူဒါန်းခြ င် းနှ င့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအလု ပ်များမှ

ဖြ င့် သာ ပြုလု ပ်သင့်သည်။ သင် ၏မန်နေဂျာ သို ့မဟုတ် ကြီးကြ ပ် သူ

တဆင့် ပြ န် လည်ပေးဆပ်ခြ င် းသည်၊ ကျွနု ်ပ်တို ့ နေထို င် ၊ အလု ပ်လု ပ်

ထံ မှ ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ကို ယ်ရေးကို ယ်တာကိ စ္စများအတွ က်

နေသော ဆန်းသစ်တီ ထွင် မှုရှိသော နေရာများကို အင် အားတောင့်တင် း

ကုမ္ပ ဏီ၏ အချိန် သို ့မဟုတ် အရင် းအမြ စ် များကို ဘယ်တော့ မျှ အသုံး

စေပြီး ပေါင် းစည်းစေသည်ဟု ကျွနု ်ပ်တို ့ ယုံကြ ည် သည်။ JACOBS

မပြုပါနှ င့်။ ထို ့အပြ င် ၊ လု ပ်ဖော်ကို င် ဖက်အပေါင် းအသင် းများအား တူ ညီ

DOUWE EGBERTS သည် ပုဂ္ဂိ ုလ်ရေးဆို င် ရာ တွဲ ဖက်လု ပ်ဆောင် မှုများ

သော အကြောင် းပြ ချက်တစ်ခုလု ပ်ရန် ဘယ်တော့ မျှ ဖိ အားမပေးပါနှ င့်။

နှ င့် ပံ့ ပို းမှု များကို ပံ့ ပို းကူ ညီ သော်လည်း ထို အရာများကို လု ံ းဝ တောင် း

နောက်ထပ် လမ်းညွှ န်ချက်များအတွ က် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ လက်ဆောင် များ၊

ဆို ခြ င် းမပြုပါ သို ့မဟုတ် လို အပ်ခြ င် းမရှိပါ။

ဖျော်ဖြေရေးနှ င့် ဧည့် ဝတ်ကျေပွန်မှု မူ ဝါဒမ
ဝါဒ ှ ကုသို လ်ဖြ စ် လှူဒါန်းမှု ဆိုင် ရာ

ကုမ္ပ ဏီသည် အထွေ ထွေမန်နေဂျာများ၏ တောင် းဆို မှု နှင့်

ပံ့ ပို းမှု များ မူ ဝါဒ ကဏ္ဍတွ င် တို င် ပင် ဆွေးနွေးပါ။

အလု ပ်အမှု ဆောင် ကော်မတီ ၏ ခွ င့်ပြုချက်ဖြ င့် လက်ဆောင် များ၊
ဖျော်ဖြေရေးနှ င့် ဧည့် ဝတ်ကျေပွန်မှု မူ ဝါဒရ
ဝါဒ ှ ိ ကုသို လ်ဖြ စ် လှူဒါန်းမှု များ
ပံ့ ပို းမှု အခန်းကဏ္ဍအရ ကုမ္ပ ဏီ၏ ကုန်ကျစရိ တ်ဖြ င့် အလှူငွေများကို
အကန့်အသတ်ဖြ င့် သာ လု ပ်ဆောင် မည်။ အကယ်၍ ၎င် းတို ့သည်
နို င် ငံရေးဆို င် ရာ ဦးတည်ချက်ဖြ င့် ကုသို လ်ဖြ စ် ထည့် ဝင် မှုများကို အမြဲ
တားမြ စ် ထားသည်။

ကျွန်ု ပ်တို ့သည် ပတ်ဝန် းကျင်
ဆို င်ရာ ဘဏ္ဍာစို းများဖြ စ် ကြ
သည်
ကျွနု ်ပ်တို ့သည် သတိ ရှိရှိ အသိ စိတ်ရှိသော ခေါင် းဆောင် တစ်ဦးဖြ စ်
သည့် အားလျော်စွ ာ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ပတ်ဝန်းကျင် အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်
မှု နှင့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ သက်ရောက်မှု ကို လျှော့ ချရန် အဆင့်များ လို အပ်
သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွ က် ကျွနု ်ပ်တို ့သည် ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင် ရာ
ဥပဒေများနှ င့် စည်းမျဉ်းများကို က်ညီ ရန် သို ့မဟုတ် ကျော်လွ န်ရန်
ကြိုးပမ်းလျက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရေရှည်တည်တံ့ သော အလေ့ အကျင့်
များကို ကျင့်သုံးသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့သည် အရင် းအမြ စ် များကို ထိ န်းသိ မ်း
ရန်၊ စွ န့်ပစ်ပစ္စ ည်း အနည်းဆုံးနှ င့် ရေ၊ စွ မ်းအင် နှင့် ကုန်ကြ မ် းများကို
ထိ ရောက်စွ ာအသုံးပြုရန် ကြိုးစားသည်။ ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ပေးသွ ၍သူ များ
လည်း ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင် ရာ ထူ းကဲ သော စံ ချိန်စံညွှ န်းများနှ င့်အတူ တူ
ဖြ စ် အောင် ကျွနု ်ပ်တို ့လုပ်ဆောင် သည်။ သင် ၏အလု ပ်နှ င့်ပတ်သက်
သော ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင် ရာဥပဒေများနှ င့် ပတ်သက်၍ မေးခွ န်းများ
ရှိပါက သို ့မဟုတ် JACOBS DOUWE EGBERTS ရှိ လု ပ်ရပ်များ
သို ့မဟုတ် အခြေ အနေများသည် ထို ကဲ့ သို ့သော ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်
ဝါဒ
သတင် းပို ့
နေသည်ဟု သံ သယဖြ စ် ပါက ဖွ င့်ဟပြောဆို ရန် မူ ဝါဒအရ
တင် ပြ ရန် သင့်တွ င် တာဝန်ရှိသည်။

ကျွန်ု ပ်တို ့၏ ကမ္ဘာလု ံ းဆို င်ရာလူ အ
့ ဖွ ဲ အ
့ စည်းများနှ င့် ရို းသားစွ ာ ကျင့် ကြံပြုမူ ခြ င် း
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အရင်းအမြ စ် များ
နှ င့် စွ န ့်လွှ တ်မှုများ

စီ းပွ ားရေးအမူ အကျင့်ဆို င် ရာ ကိ စ္စရပ်များအပြ င် လို က်နာမှု ဆိုင် ရာ
စို းရိ မ်ပူ ပန်မှုတစ်ခုကို တင် ပြ သည့် အခါ သို ့မဟုတ်
နောက်ထပ် အချက်အလက်များကို ရှာဖွေသောအခါ သင့်၌
ရွေးချယ်စရာများစွ ာရှိသည်။

ကိ စ္စရပ်များနှ င့်ပတ်သက်၍ သင် ၏မေးခွ န်းများကို ဖြေ ဆိုခြ င် းအတွ က်
သတင် းပေးရန် ဖုန်းနံ ပါတ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မိ တ်ဆက်များအားလု ံ း
အတွ က် 24/7 ရှိသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု သို ့မဟုတ် စီ မံခန့်ခွဲ မှုဆိုင် ရာ
အာရုံ စူ းစို က်မှု လို အပ်နို င် သည့် အခြေ အနေများအားလည်း JACOBS
DOUWE EGBERTS များအား အကြံပေးရန် သင့်အား ခွ င့်ပြုသည်။
သတင် းပေးရန် လို င် းများသည် သင် ၏ပြ ဿနာများနှ င့် မည်သူ မည်ဝါ
ဖြ စ် ကြောင် း လျှို ဝ့ ှ က်ထားရန် ကတိ ပြုထိ န်းသိ မ်းထားသည်။ သင် ပို မို
သက်တောင့်သက်သာရှိလိုပါက အကူ အညီ ပေးလို င် းကို အမည်မသိ
ပုံစံ ဖြ င့် ဆက်သွ ယ်နို င် ပါသည်။ သင် ၏သတင် းအချက်အလက်ကို သိ
ရန် လို အပ်သောသူ များ၊ သင် မေးသော မေးခွ န်းများကို ဖြေ ဆိုသူ များ၊
သို ့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ များနှ င့် သင့်ပြ ဿနာများ မှန်ကန်အောင်
ဖြေ ရှင် းပေးခြ င် း လု ပ်ဆောင် သည့် သူ များသို ့သာ မျှဝေလိ မ့် မည်။

အရင်းအမြ စ် များနှ င့် စွ န ့်လွှ တ်မှုများ
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အချိန် မရွေ း ကျွန်ု ပ်တို ့ကို သင်ဆက်သွ ယ်
နို င်သည်
001 (800) 461-9330
သင် သည် နို င် ငံတကာသို ့ ဖုန်းခေါ်ဆို ခြ င် းဖြ စ် ပါက၊ သတင် းပေးပို ့ခြ င် းတူ လး ထံ သွ ားရောက်
ကာ သင် ၏နို င် ငံအတွ က် သတ်မှတ်ပေးထားသော နို င် ငံတကာနံ ပါတ်အတွ က် စာရင် းထံ မှ
သင် ၏တည်နေရာကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်နို င် ငံသည် စာရင် းတွ င် မပါဝင် ပါက၊ ငွေ ကျသင့်သော ဖုန်းခေါ်ဆို မှု /ကျသင့်မှု ရှိသော ဖုန်း
ခေါ်ဆို မှု အတွ က် ဖော်ပြ ပ ါနံ ပါတ် +1-720-514-4400 ကို သုံးပါ။ အော်ပရေတာအကူ အညီ ကို
လို အပ်နို င် ပီ ြး ဒေသတွ င် းကုန်ကျစရိ တ်များ ကျသင့်နို င် ပါသည်။
သတင် းပေးပို ့ခြ င် းတူ းလ်- http://speakup.jdepeets.com
အီ းမေးလ်- Ethics.compliance@JDEcoffee.com
ကုမ္ပ ဏီဝဘ်ဆို က်- www.jacobsdouweegberts.com

အရင်းအမြ စ် များနှ င့် စွ န ့်လွှ တ်မှုများ
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