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ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဥကၠဌႏွင့္ စီအီးအုိထံမွ အမွာစကား
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ေအာင္ျမင္မႈအုတ္ျမစ္ႏွင့္အတူ လူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာအျပဳအမူသည္လည္း အေရးႀကီးလာရပါသည္။  
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည့္ ဂရုတစိုက္ရွိျခင္း၊ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ  
Colgate ၏ေျဖာင့္မတ္မႈဂုဏ္သိကၡာသည္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအက်ိဳးရလဒ္ႏွင့္ ခို္င္မာမႈအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္လာရပါသည္။ 
ယေန႔တြင္ ေဈးဝယ္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဝယ္ယူအသံုးျပဳသည့္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ လူ႔က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားကုိ 
လုိလားေတာင္းဆုိၾကသည္။ လက္လီေရာင္းသူမ်ားသည္လည္း ၄င္းတုိ႔၏လက္ကားျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားထံမွ ထို႔နည္းတူစြာ 
လုိလားေတာင္းဆုိၾကသည္။ ရွယ္ယာကုိင္ေဆာင္သူမ်ားသည္လည္း ၄င္းတုိ႔ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ 
အလားတူလိုလားေတာင္းဆုိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တိုင္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာအျပဳအမူမ်ားကုိ 
လုိလားေတာင္းဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏က်င့္ဝတ္ဥပေဒသည္ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ထင္ဟပ္ေစၿပီး 
လူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာအျပဳအမူ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ၾကာရွည္ခိုင္ျမဲေနသည္မွာ ေျပာင္းလဲေနေသာစီးပြားေရးဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္အညီ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏က်င့္ဝတ္ဥပေဒကုိ  
အခ်ိန္မွန္အသစ္ျပဳလုပ္ေပးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ကမာၻ၏မည္သည့္ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ 
အျပဳအမူႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏က်င့္ဝတ္ဥပေဒႏွင့္ အၿမဲကုိက္ညီလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ရွိပါသည္။

Colgate မိသားစုအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏က်င့္ဝတ္ဥပေဒကုိနားလည္ဖတ္႐ႈၿပီး အျပည့္အဝကုိက္ညီေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏အလုုပ္ဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ကုိသက္ေရာက္ေစသည့္  
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အျမင့္မားဆံုးလူ႔က်င့္ဝတ္အဆင့္အတန္းႏွင့္ ၾကာရွည္ခိုင္မာမႈအေပၚမူတည္ၿပီး  
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တိုင္တာဝန္ယူခ်မွတ္ပါသည္။ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏က်င့္ဝတ္ဥပေဒ၊ ေပၚလစီ၊  
အသုံးခ်ဥပေဒရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ “ဖြင့္ဟေျပာဆုိ” ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ စီးပြားေရးရလဒ္မ်ား၏အေရးပါမႈကုိသိရွိၿပီး ၄င္းရလဒ္မ်ားတြင္ႀကီးမားသည့္ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္ေစပါသည္။ 
ဤနည္းအားျဖင့္ ယင္းရလဒ္မ်ားရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ကုမၸဏီ၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာအျပဳအမူမ်ားအေပၚ 
ဆက္လက္ကတိျပဳထားသည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Noel Wallace
ဥကၠဌႏွင့္ စီအီးအို
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က်င့္ဝတ္ဥပေဒအေၾကာင္း
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ Colgate ၏ လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ သမာဓိရိွစြာ 
ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ားကုိ ရယူသည့္ 
နည္းမ်ားမွာ အေရးပါေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီအား စည္းမ်ဥ္းမ်ားက ႐ွင္းလင္းစြာ ေျပာျပပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ 
အရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ၎၏အခြ႐ိွဲ ဝန္ထမ္းအားလုံး အပါအဝင္ အားလုံးေသာ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ိွပါသည္။ 
Colgate ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Colgate ႏွင့္ ျပင္ပအဖြ႕ဲအစည္မ်ားလုိက္နာရန္ က်င့္ဝတ္ဥပေဒမ်ားသတ္မွတ္ထားရာ 
အေရာင္းသမားမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းပ့ံပုိးသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ထုုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာရန္လုိအပ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္း တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ စည္းမ်ဥ္း၊ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏီ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းထားေသာ 
ဥပေဒအားလုံး အတုိင္း လုိက္နာျခင္းျဖင့္ သမာဓိႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ကုိ ေဖာ္ျပရန္ တာဝန္႐ွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏  လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
လက္႐ွိဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ က်င့္ဝတ္ညီညြတ္ ျပည့္စံု၍ သမာဓိ႐ွိစြာ ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အျမင့္ဆံုး 
က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည့္ အေလ့အထတစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခံယူထားေၾကာင္း ျပသပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ Colgate ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မဆုိအား နားလည္ေအာင္ျပဳျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္ျပဳျခင္းတြင္ ေမးစရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာမ်ား ရိွလာပါက၊ အေျခအေနကုိ သင့္မန္ေနဂ်ာ၊ လူသားရင္းျမစ္၊ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈ အဖြ႕ဲအစည္းတုိ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

အျမင့္မားဆုံး က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကင္းစင္ျပီး 
လူအမ်ားသည္ လက္စားေခ်တုန္႔ျပန္ခံရမည္ကုိ မေၾကာက္ဘဲ မိမိတုိ႔၏ ျပႆနာမ်ားအား ကုမၸဏီႏွင့္ မွ်ေဝရန္ အားေပးထားသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးရန္မွာ Colgate ၏ မူဝါဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ Colgate တြင္ 
တုိင္ၾကားမႈျပဳလုပ္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ တမင္မွားယြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
စိတ္ေကာင္းေစတနာ ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ မဟုတ္ေၾကာင္း မေတြ႕႐ွိခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာရမည့္ 
ဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင္း သံသယ႐ွိသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ တိုင္ၾကားျခင္း၊ သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ ပါဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကူညီျခင္း 
ျပဳသူ မည္သည့္ ဝန္ထမ္း၊ ဝန္ထမ္းေဟာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပလူပုဂၢိဳလ္တုိ႔မဆုိ အား ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ 
မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆုံးအတုိင္းအတာ အထိ Colgate သည္ အားလုံးေသာ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထား႐ွိသြားပါမည္။ 
လက္တုန္႔ျပန္မႈအား တိုင္ၾကားမႈအားလုံးကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အကယ္၍လုိအပ္လွ်င္ အလုပ္မွ ရပ္ဆိုင္းျခင္း အထိပါဝင္ေသာ စည္းကမ္းေရးရာ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။

စည္းမ်ဥ္းအား အြန္လုိင္းတြင္ရ႐ိွႏုိင္ၿပီး ဘာသာစကားေပါင္း ေလးဆယ္အထိ ျပန္ဆုိထားပါသည္။ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
စည္းမ်ဥ္းအားဖတ္ရႈနားလည္ၿပီး လုိက္နာရန္လုိအပ္ပါသည္။ ကတိျပဳထားသည့္အတုိင္း အင္တုိက္အားတုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဥပေဒသင္တန္းမ်ားကုိတက္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေသာ က်င့္ဝတ္ဥပေဒမ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳလုိက္နာရပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ေကာင္းမြန္ေသာ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈကုိ ရွာေဖြျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာျခင္းအား 
ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။ တစ္စံုတစ္ခုအား မေသခ်ာျဖစ္ေနပါက၊ သင့္ကုိယ္သင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေမးျမန္းပါ-
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လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း- ေမးခြန္း- 
ဒါလုပ္ဖို႔ ငါ့မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွိရဲ႕လား။

ေမးခြန္း- ေမးခြန္း- 
ငါလမ္းျပနမူနာေပးမွ ဟုတ္ရဲ ့လား။ 

ေမးခြန္း- ေမးခြန္း- 
ေဆာင္႐ြက္မႈဟာ မွန္ကန္တဲ့ကိစၥဟုတ္ရဲ႕လား။ 

ေမးခြန္း- ေမးခြန္း- 
ငါေလးစားရတဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ ဒီေဆာင္႐ြက္မႈကုိ 
ငါသတင္းေပးပို႔လိုက္လုိ႔ ငါ့ကိုယ္ငါ ဂုဏ္ယူမလား။ 

ေမးခြန္း- ေမးခြန္း- 
ဒီေဆာင္႐ြက္မႈဟာ Colgate ဟာ က်င့္ဝတ္နဲ ့ညီတဲ့ ကုမၸဏီအျဖစ္ 
ဂုဏ္သိကၡာကုိ တုိးပြားေစမွာလား။ 

ေမးခြန္း- ေမးခြန္း- 
ငါဟာ အျမင့္ဆုံးက်င့္ဝတ္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ သရုပ္ေဖာ္ျပေနရဲ႕လား။ 

ေမးခြန္း- ေမးခြန္း- 
ေဆာင္႐ြက္မႈဟာ တရားဝင္ၿပီး ငါတုိ႔ရဲ႕ တန္ဖိုးထားတဲ့အရာေတြ၊ 
လုိက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႕ 
အျခားမူဝါဒေတြနဲ႕ ကုိက္ညီရဲ႕လား။ 

အေျဖ-အေျဖ-

ဟုတ္တယ္၊ဟုတ္တယ္၊ ဆက္လုပ္ပါ။

မဟုတ္၊မဟုတ္၊ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ 
လိုက္နာမႈ တို႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ 
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ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ယူမႈမ်ား
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ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႔ တန္ဖိုုးထားသည့္အတုုိင္း ေနထုုိင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ Colgate ၏ တန္ဖိုုးထားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဂရုစိုက္ျခင္း၊ ကမာၻအႏွံ႔ သင္းဖြဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္  ၏ တန္ဖိုုးထားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဂရုစိုက္ျခင္း၊ ကမာၻအႏွံ႔ သင္းဖြဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ တုုိးတက္မႈတုုိ႔ျဖင့္ ေနထုိင္ေနျခင္းျဖင့္ လူအမ်ား အသင္းအဖြဲ႕ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈႈ၊ တူညီေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုုိးတက္မႈတုုိ႔ျဖင့္ ေနထုိင္ေနျခင္းျဖင့္ လူအမ်ား အသင္းအဖြဲ႕ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈႈ၊ တူညီေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း တုိ႔ဟူသည့္ အေလ့အက်င့္ကုိ ဖန္တီးပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း တုိ႔ဟူသည့္ အေလ့အက်င့္ကုိ ဖန္တီးပါသည္။ 
Colgate ၏ အေျခခံ တန္ဖိုးသုံးခုမွာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ကုိင္သမွ်၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။၏ အေျခခံ တန္ဖိုးသုံးခုမွာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ကုိင္သမွ်၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ လူမ်ားအေပၚ 
ဂရုစိုက္ပါသည္- Colgate ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 

ေဖာက္သည္မ်ား၊ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ား၊ 
ရွယ္ယာကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 

စီးပြားဖက္မ်ား။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုမၸဏီသည္ 
အားလုံးေသာ အေျခအေနတုိ႔တြင္ 
အျခားသူမ်ားကုိ တေလးတစားျဖင့္ 
နားေထာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ 

တန္ဖိုးထားႏိုင္ရန္ ျမတ္ႏိုးမႈ၊ 
ဂုဏ္သိကၡာ၊ ရိုးသားမႈႏွင့္ အျမင့္ဆုံး 

လူ႔က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ 

ကမာၻပတ္ဝန္းက်င္ကုိကာကြယ္ရန္၊ 
Colgate ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာသူမ်ား  

ေနထုိင္လုပ္ကုိင္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္  

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒအားလုံး
ကုိလုိက္နာရန္ ကတိျပဳပါသည္။

အားလုံးေသာ  
Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

ကမာၻ႔အသင္းအဖြဲ႔ေဆာင္႐ြက္မႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္း 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတူတကြ လုပ္ကုိင္ရန္ 

ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ အေတြးအေခၚမ်ား၊ 
နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 

ေဝမွ်ုျခင္းျဖင့္သာ ကုမၸဏီသည္ 
ေအာင္ျမင္လာၿပီး ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ 
အက်ိဳးအျမတ္တုိးပြားမႈ ျဖစ္လာပါမည္။

Colgate ကေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီ အျပင္ အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ပါ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ 
ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ကုမၸဏီသည္ 
ေဈးဝယ္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ 

လုိလားေတာင့္တခ်က္မ်ားကုိ  
ပိုမိုနားလည္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္  

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္မ်ားကုိ  
ဆန္းသစ္တိုးတက္လာေစရန္  

စဥ္ဆက္မျပတ္အလုပ္လုပ္ျခင္း 
ျဖင့္လည္းေကာင္း  

ေအာင္ျမင္လာရပါသည္။

ဂရုစိုက္ျခင္းဂရုစိုက္ျခင္း ကမာၻအႏွံ႔ ကမာၻအႏွံ႔ 
သင္းဖြဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈသင္းဖြဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈ

စဥ္ဆက္မျပတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
တုိးတက္မႈတုိးတက္မႈ
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ေလးစားမႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 ေလးစားမႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း ေလးစားမႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း ဟူသည္မွာ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားက ကုမၸဏီ၏တန္ဖုိးမ်ားကုိ သက္ဝင္လာေအာင္ျပဳသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

လူတုိင္းလြတ္လပ္စြာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတင္သြင္း၊ အေတြးအေခၚမ်ားေဝမွ်ႏိုင္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အတူယွဥ္တြဲပါဝင္ႏုိင္သည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။

ေလးစားမႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းေလးစားမႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းလူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စိတ္ရင္းႏွင့္ဂရုစုိက္ေသာ၊ လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားအျပည့္အဝရရိွေအာင္ အတူယွဥ္တြအဲလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကေသာ 
အလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

ေလးစားမႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းေလးစားမႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ-

ထိေရာက္စြာဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈျပဳလုပ္ပါ

တုံ႔ျပန္မႈကုိရွာေဖြ တင္ျပပါ

တမူထူးျခားေသာ ပါဝင္အၾကံျပဳျခင္းမ်ားကုိတန္ဖိုးထားပါ

အသင္းအဖြဲ႔အလုပ္ကုိအားေပးျမွင့္တင္ပါ

နမူနာျပပါ

1
2
3
4
5
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က်င့္ဝတ္ဥပေဒအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏တာဝန္ယူမႈ

 ခိုင္မာမႈ၊ လူ႔က်င့္ဝတ္အျပဳအမူႏွင့္ အမွန္လုပ္ေဆာင္ရန္ကတိျပဳမႈ
တုိ႔အေပၚအေျခခံေသာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကုိထိန္း 
သိမ္းရန္ Colgate ၏တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ ေလးစားမႈအေပၚအေျခခံေသာ  
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း လိုက္နာေနထုိင္ပါ။

 အျမင့္မားဆုံးလူ႔က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကုိထိန္းသိမ္းၿပီး  
လူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္မႈကိုပံုေဖာ္ပါ။

 သင္၏လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုနားလည္ပါ။ Colgate 
ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္မူဝါဒမ်ားကုိလုိက္နာပါ။

 သင္ႏွင့္သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကုိ  
လူ႔က်င့္ဝတ္အျပဳအမူအတြက္တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ပါ။

 လူ႔က်င့္ဝတ္အျပဳအမူကုိျမွင့္တင္ရန္ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိပါ။ 
Colgate ေပၚလစီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
သေဘာထားကြဲလြဲမႈျဖစ္ပြားေစေသာ  
အျပဳအမူမ်ားကိုစိန္ေခၚေျဖရွင္းပါ။

 အကယ္၍မေသခ်ာပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔အစည္း 
သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻ႔လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒအဖြဲ႔အ 
စည္းမွ အေကာင္းဆုံးအၾကံဥာဏ္ေပးႏိုင္မည့္သူတစ္ဦးဦး  
သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။

မွတ္သားရန္မွာ-မွတ္သားရန္မွာ- သင္၏လူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာေခါ
င္းေဆာင္မႈသည္ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာခိုင္မာမႈကို 
ထိန္းသိမ္းရန္အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းမြနေသာဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္  
နမူနာျပျခင္းျခင္းအား Colgate မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ 
တာဝန္သိစြာဦးေဆာင္ေစလုိပါသည္။ Colgate မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနႏွင့္ 
တာဝန္ယူမႈမ်ားမွာ-

 စံျပနမူနာျဖစ္သူ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ 
အေလးထားေသာယဥ္ေက်းမႈ၊ ေလးစားမႈ၊  
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္အျပဳအမူမ်ားကုိ 
ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

 လူ႔က်င့္ဝတ္တန္ဖုိးမ်ား၏ အေရးႀကီးပုံႏွင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္အျပဳအမူအေပၚ 
ကုမၸဏီ၏ကတိျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ ထပ္ဖန္တလဲလဲထပ္ေလာင္းေျပာဆုိပါ။

 သံသယျဖစ္ဖြယ္ မဆီေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ  
သင့္ထံတုိက္ရိုက္အစီအရင္ခံစာမ်ားတင္ရန္ရွင္းလင္း 
စြာဆက္သြယ္ေျပာဆုိၿပီး တံခါးဖြင့္မူဝါဒကုိဆက္လက္ထိန္းသိမ္းပါ။

 အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လက္လီျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစိတ္
ပူပန္မႈရွိေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ လက္တံု႔ျပန္မႈ မ႐ွိေသာ ေပၚလစီကုိ 
ထပ္မံံအခုိင္အမာထားရွိေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။

 သင္တာဝန္ယူထားရေသာနယ္ပယ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ လူ႔
က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာအက်ပ္ရိုက္ျခင္းႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္တြက္ထားပါ။ 
မ်က္စိဖြင့္နားစြင့္ထားပါ။

 အကယ္၍မေသခ်ာပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔အစည္း 
သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻ႔လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒအဖြဲ႔အစည္းမွ 
အေကာင္းဆုံးအၾကံဥာဏ္ေပးႏုိင္မည့္သူတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။

COLGATE 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး၏ 
အခန္းက႑-အခန္းက႑-

COLGATE 
မန္ေနဂ်ာဝန္ထမ္းမ်ား၏ မန္ေနဂ်ာဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑-အခန္းက႑-
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မန္ေနဂ်ာမ်ား ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္မန္ေနဂ်ာမ်ား ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိျခင္းအတြက္ လမ္းညႊနအ္တြက္ ourcolgate.com သုိ႔မဟုတ္ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာျခင္းဆုိ
င္ရာ အက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာျခင္းဆုိင္ရာ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ရွိေသာ အြန္လိုင္းဗီဒီယိုမ်ား 
ကုိကုိးကားၿပီး ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူပါ။

အျမင့္ဆံုုး က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္းထားျခင္း-အျမင့္ဆံုုး က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္းထားျခင္း- သင္ယူပါ၊ လုပ္ေဆာင္ပါ၊ ဖြင့္ဟေျပာဆုိပါသင္ယူပါ၊ လုပ္ေဆာင္ပါ၊ ဖြင့္ဟေျပာဆုိပါ
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ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ား
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တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံေရး

ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး ရ႐ွိေစရန္ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး ရ႐ွိေစရန္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္
Colgate တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခိုင္မာေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ၎ခံယူခ်က္မွ ရ႐ိွလာေသာ 
ထူးကဲသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ဂုဏ္ယူပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိခံယူခ်က္မွာ ယုံၾကည္မႈ၊ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ 
႐ုိးသားေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းတုိ႔အျပင္ ေလးစားမႈ တုိ႔႐ိွမွသာ ရ႐ိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ 
သင့္တုိက္႐ုိက္ သတင္းပုိ႔ရသူမ်ားႏွင့္ သင့္ကုိႀကီးၾကပ္ေပးသူမ်ားျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံရာတြင္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ 
စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဆက္ဆံသင့္ပါသည္။ ထုိသုိ ့ဆက္ဆံရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အျပဳအမူတုိ႔ကို အျမင့္ဆုံးက်င့္ဝတ္စံႏႈန္းကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားရန္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္္ ထိန္းကြပ္ထားရပါမည္။

သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏တာဝန္ခံမႈမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔တစ္ဦးစီျဖည့္ဆည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားသည္လည္း 
ထုိနည္းတူလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာသည္ဟု ခံစားရပါမည္။ အျခားသူမ်ားကုိ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေစရန္  
လုိအပ္ေသာအားေပးေထာက္ခံမႈရွိျခင္းကုိဆိုလုိပါသည္။

သင္ႏွင့္အတူအလုပ္တြဲလုပ္သူမ်ားႏွင့္ သင္၏ဆက္ဆံေရးသည္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ျခင္း၊ မွ်တမႈရွိျခင္း၊  
ခိုင္မာမႈရွိျခင္းနမူနာျပျခင္းအားျဖင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္အျပဳအမူကုိပိုမိုျမင့္မားေစသင့္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္၊ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးသည္ စံႏႈန္းျမင့္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ထား႐ွိျခင္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ အျပဳအမႈတုိ႔ကုိ တုိးတက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးရန္ တာဝန္႐ွိၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပြင့္လင္းၿပီး ႐ုိးသားေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပြင့္လင္းၿပီး ႐ုိးသားေသာ 
ေျပာဆုိျခင္းမ်ားကို အားေပးပါသည္ေျပာဆုိျခင္းမ်ားကို အားေပးပါသည္
ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာအေတြးအေခၚကုိ အားေပးပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ 
ႀကီးၾကပ္သူျဖစ္ပါက သင္၏လက္ေအာက္ငယ္သားတစ္ဦးစီ၏ တစ္မူထူးျခားေသာ ပါဝင္အၾကံျပဳျခင္းမ်ားကုိ 
တန္ဖုိးထားပါ။ ၄င္းတုိ႔အလုပ္လုပ္ရန္ လုိအပ္သလုိ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးပါ။ အလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈတုိးတက္ေစရန္ 
လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈတုိ႔ေပးပါ။

သင္ႏွင့္ သင့္ႀကီးၾကပ္သူ၏ဆက္ဆံေရးသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ၾကားရွိ ေလးစားယုံၾကည္မႈတစ္ခု ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 
သင္ႏွင့္ သင့္ႀကီးၾကပ္သူသည္ ကုမၸဏီကသတ္မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပန္းတုိင္မ်ားရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ကုမၸဏီ၏ျမင့္မားေသာ လူ႔က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား၊ ခုိင္မာမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အတူမွ်ေဝေဆာင္ရြက္သည့္ 
အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံေရးသည္ အေလးထားျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈတုိ႔ကုိအေျခခံၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံေရးသည္ အေလးထားျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈတုိ႔ကုိအေျခခံၿပီး 
အဓိကက်ေသာတန္ဖုိးမ်ားကုိထင္ဟပ္ေစပါသည္။အဓိကက်ေသာတန္ဖုိးမ်ားကုိထင္ဟပ္ေစပါသည္။
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COLGATE ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အႀကီးမားဆုံး အရင္းျမစ္အျဖစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အႀကီးမားဆုံး အရင္းျမစ္အျဖစ္ 
တန္ဖိုးထားပါသည္။တန္ဖိုးထားပါသည္။
လူမ်ားကုိ ဂ႐ုျပဳေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ Colgate ၏ကတိခံဝန္ခ်က္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ပိုမိုတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာမွ 
ရ႐ွိလာပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာအလားအလာမ်ား အျပည့္အဝရရွိရန္ႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာအၾကံျပဳပါဝင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ အဆုံးသတ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ 
ေအာင္ျမင္မႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္မွာ ကမာၻအႏွံ႔႐ွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာကၽြမ္းက်င္ Colgate 
ဝန္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္း၌ အလုပ္ေခၚျခင္း၊ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ ရာထူးခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ထုတ္ပယ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သော္လည္း ၎တုိ႔၌သာ ကန္႔သတ္မထားေပ။

လူမ်ိဳး (သို႔) တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု

အသားအေရာင္

ကိုးကြယ္မႈ

လိင္သတ္မွတ္မႈ

မူလေမြးရပ္

ႏိုင္ငံသား

အသက္အရြယ္

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္

ႏွစ္သက္ေသာ လိင္အမ်ိဳးအစား

ကုိယ္အဂါၤမသန္စြမ္းျခင္းအေျခအေန

စစ္ျပန္ အေျခအေန

အိမ္ေထာင္ေရး သုိ႔ မိသားစုအေျခအေန

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏ သားေကာင္တစ္ဦးျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေန

ဥပေဒႏွင့္အကာအကြယ္ေပးထားေသာ 
မည္သည့္ထူးျခားဝိေသသမ်ားျဖစ္ပါေစ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို 
တားျမစ္ထားပါသည္။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးသာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးသာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာေပၚလစီႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာေပၚလစီႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ourcolgate.com 
တြင္ဖတ္ရွဴႏုိင္ပါသည္။တြင္ဖတ္ရွဴႏုိင္ပါသည္။

Colgate-Palmolive ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းတိုင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းတိုင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူတုိင္းအားအလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူတုိင္းအား

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/equal-opportunity-employer-info
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/equal-opportunity-employer-info
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 ယင္းသို႔ထည့္သြင္းျခင္းတန္ဖိုးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီ၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ က်င့္သုံးမႈမ်ားႏွင့္ ေလးစားမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိထင ္
ဟပ္ေ စပါသည္။

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္သားအင္အားတြင္ ေနာက္ခံအေျခအေနအားလုံးပါဝင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ စြဲေဆာင္၊ ထား႐ွိျခင္းျဖင့္ အလုံးစံုပါဝင္ေသာ 
အလုပ္ခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းထား႐ွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ရ႐ွိပါသည္။

 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ မည္သူကမွ် ကုမၸဏီအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနစဥ္အတြင္း 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ေႏွာင့္ယွက္မႈးက်ဴးလြန္ျခင္းကုိမဆို သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ တားျမစ္ထားပါသည္။

 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုမၸဏီ၏ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအဆင့္မ်ားအရ အလုပ္ခြင္အတြင္း ဘက္လုိက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘက္လုိက္သ
ကဲ့သုိ႔ထင္ျမင္ရျခင္းကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကေလးလုပ္သား အသုံးမျပဳပါ။ ကေလးလုပ္သားဟူသည္မွာ ဥပေဒက သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အနိမ့္ဆုံးအသက္ထက္ 
ငယ္႐ြယ္ေသာ သူမ်ားကုိ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဟု ဆိုလိုပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သည့္အခါကမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သိလ်က္ႏွင့္ အသက္ 
(16) ထက္ငယ္သူ မည္သူကိုမဆုိ အလုပ္ခန္႔ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

 အလုပ္ခြင္မွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ဖယ္႐ွားရန္ႏွင့္ ျပဌာန္းထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ လိုက္နာရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

 ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္း (ယာဥ္မ်ားအပါအ၀င္) သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီပိုင္ အခ်ိန္အတြင္း တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို လက္၀ယ္ထား႐ွိျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ 
ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည့္ေဆးကုိ တလြဲသံုးျဖင္းတုိ႔ကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။

 အရက္ႏွင့္ အျခားေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲထားသည့္ အ႐ွိန္ျဖင့္ ကုမၸဏီအလုပ္လုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။

 မူးယစ္ေဆးဝါး သုိ႔မဟုတ္ အရက္ေသစာ သုံးစြျဲခင္းတုိ႔ကုိ အလုပ္ခြင္တြင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီပုိင္နက္ 
သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္ေသာ လက္နက္မ်ားလက္ဝယ္ ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္းဟူသည့္ မည္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ကုိမဆုိ 
လူသားရင္းျမစ္၊ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လုံၿခံဳေရး၊ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တရားဝင္အဖြ႕ဲအစည္း၊ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြေဲရးတုိ႔သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ကုမၸဏီ ပိုင္နက္ သုိ႔မဟုတ္ Colgate ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္တြင္ ေဒသတြင္း ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း 
လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်ည္ဆံမ်ားအား လက္ဝယ္ထား႐ွိျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အသုံးျပဳျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း။ လက္နက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမွာ Colgate ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳမႈအတြက္ 
လုိအပ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားလွ်င္ ထုိပိုင္ဆုိင္မႈအား လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳထားႏိုင္ပါသည္။

 အၾကမ္းဖက္ေသာ၊ ခ်ိန္းေျခာက္ေနေသာ၊ သိကၡာက်ေစေသာ၊ အႏာၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိမ
လုံျခံဳေသာခံစားမႈျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကုိမဆုိတားျမစ္ထားပါသည္။

 အကယ္၍သင္သည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္ကိုသက္ေရာက္ေစေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
စိတ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက Global Security +1 212-310-2335 သုိ႔ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။
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ကုမၸဏီႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ဆက္ဆံေရး

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
သင့္လုပ္ငန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ သက္ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ မည္သည့္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈကုိမွ် မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ကုမၸဏီေပၚလစီအရ 
Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားအား စေတာ့ပမာဏမ်ားစြာပုိင္ဆုိင္ထားျခင္းမွ သုိ႔မဟုတ္ Colgate ကုမၸဏီႏွင့္အၿပိဳင္စီးပြားေ
ရးကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ ကုိယ္ပုိင္ေဝစုမ်ားထားရိွျခင္းမွ တားျမစ္ထားပါသည္။ ယင္းတားျမစ္ခ်က္သည္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ 
ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ (ေယဘုယျအားျဖင့္ 1% ေအာက္) စေတာ့ပမာဏ အနည္းငယ္ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ မ႐ိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈသည္ ေငြေၾကးပမာဏ မ်ားလြန္း၍ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ၀ိေရာဓိျဖစ္ပုံ 
မေပါက္ရေပ။ အကယ္၍သင္သည္ Colgate သုိ႔ အလုပ္မဝင္မီ တားျမစ္ထားေသာရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားျပဳလုပ္
ထားခ့ဲပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းသုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။

မိသားစုမိသားစု
သင့္အေနႏွင့္ သင္၏အိမ္ေထာင္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနီးစပ္ရာမိသားစုဝင္တစ္ဦးသည္ Colgate ၏ 
ၿပိဳင္ဖက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပ့ံသူမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး 
ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးသည္ တားျမစ္မထားေသာ္လည္း အက်ိဳးစီးပြားအခ်င္းခ်င္း ၀ိေရာဓိျဖစ္မႈ 
ယုံၾကည္မႈေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလုံျခံဳေရးမ်ားအတြက္ အထိခုိက္မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္အေနႏွင့္ မည္သုိ႔ပင္အႏာၱရာယ္ကင္းေသာအေျခအေနမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေစ သင္၏လုုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအတြင္း  
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာဆက္ဆံမႈမ်ားကိုထိခိုက္ေစေသာ စိုးရိမ္စရာမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိရွိထား 
သင့္ပါသည္။ အက်ိဳးစီးပြားအခ်င္းခ်င္း ၀ိေရာဓိျဖစ္မႈ သင္၏အျပဳအမူမ်ားႏွင့္မဆုိင္ဘဲ 
ျပႆနာမ်ားကုိဖန္တီးေစႏိုင္ပါသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကုိေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မည္သည့္စိတ္ပူပန္စရာကိစၥရပ္မဆုိ အတ္ုိင္းအတာႏွင့္သဘာဝကုိသိရိွရန္  
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာ အဖြ႕ဲအစည္း သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္လုိက္နာမႈ အဖြ႕ဲအစည္း၊  
မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အေျခအေနကုိျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အက်ိဳးစီးပြား ၀ိေရာဓိျဖစ္မႈ ေရွာင္ၾကဥ္ပါသည္။ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အက်ိဳးစီးပြား ၀ိေရာဓိျဖစ္မႈ ေရွာင္ၾကဥ္ပါသည္။
သင္၏အကဲျဖတ္မႈသည္ သင္တန္ဖုိးအထားအရိွဆုံးမ်ားအနက္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနႏွင့္ ကုမၸဏီအတြက္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီႏွင့္ျဖစ္ေစ 
စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ အမွီကင္းေသာအကဲျဖတ္မႈကုိအသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင္၏တရားမွ်တမႈကုိ ယုံမွားသံသယျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ 
သေဘာထားကြလဲြမဲႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈ၊ အသင္းအဖြဲ႔ကုိျဖစ္ေစ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ သေဘာထားကြလဲြမဲႈသည္ 
အေျခအေနေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔အားလုံးကုိ ထည့္သြင္းရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ၊ ထုိ႔ျပင္ မွန္ကန္သည့္၊ 
မမွန္ကန္သည့္ လုပ္ကုိင္မႈဟူ၍ ခြျဲခားႏုိင္ရန္မွာလည္း အၿမဲတမ္း မလြယ္ကူႏုိင္ပါ။ သံသယရိွပါက မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ်မလုပ္ခင္ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻ႔လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒအဖြဲ႔အစည္းမွ သင္၏  
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။

Colgate ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေပၚ ထား႐ွိသည့္ ယုံၾက္ စိတ္ခ်မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျပြီး ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေပၚ ထား႐ွိသည့္ ယုံၾက္ စိတ္ခ်မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျပြီး 
အေျခအေနတုိင္း၌ သိကၡာသမာဓိ၊ ႐ိုးသားမႈတို႔ျဖင့္ ျပဳမူပါသည္။အေျခအေနတုိင္း၌ သိကၡာသမာဓိ၊ ႐ိုးသားမႈတို႔ျဖင့္ ျပဳမူပါသည္။
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အျခားအလုပ္အျခားအလုပ္
Colgate တြင္အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဘက္စီးပြားေရးတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 
ျပင္ပျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ပစၥည္းေထာက္ပ့ံေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အကူအညီေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။

သင့္ဌာနစိတ္ဥကၠ႒ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိပဲႏွင့္ Colgate ႐ွိ သင့္အလုပ္ႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္ေသာ ျပင္ပအလုပ္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ အခ်ိန္၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ား၊ အမွတ္တံဆိပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
လုိဂိုမ်ားကုိ အလုပ္ျပင္ပတြင္ မသုံးစြဲပါႏွင့္။

ကုိယ္ေရးကိုယ္တာကုိယ္ေရးကိုယ္တာ
Colgate သည္ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းေတြ႔ႀကံဳရမည့္သူမ်ားႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာဆက္ဆံရန္အခြင့္အေရး ရပုိင္ခြင့္ကုိေလးစား အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔အေနႏွင့္ 
ယင္းဆက္ဆံေရးမ်ားသည္-

 လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို အဆုိးအားျဖင့္သက္ေရာက္ေစျခင္း
 အျခားသူမ်ားကုိႀကီးၾကပ္ႏိုင္စြမ္းကို ဟန္႔တားျခင္း
 အလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိပ်က္စီးေစျခင္း
 ဘက္လိုက္သည့္အေျခအေနတစ္ခုဖန္တီးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိမျဖစ္ေပၚလာေစရန္  

ေကာင္းမြန္ေသာအကဲျဖတ္မႈကုိအသုံးျပဳရပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ခ်စ္ႀကိဳက္မႈမွ သုိ႔မဟုတ္ ခင္မင္မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ အလုပ္ခြင္ေဆာင္႐ြက္မႈမဆုိသည္ 
အျခားသူမ်ားအတြက္ မသက္မသာျဖစ္ေစသည့္ အလုပ္ခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 
မ်က္ႏွာသာေပးကာ ဆက္ဆံျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစလွ်င္ ထုိေဆာင္႐ြက္မႈက သင့္ေလ်ာ္မည္မဟုတ္ပါ။ ကုမၸဏီ၏ 
အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးရလဒ္ အတြက္ထက္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်စ္ႀကိဳက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ခင္မင္မႈေပၚတြင္ 
အေျခခံၿပီး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအား တားျမစ္ပါသည္။ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ခင္မင္မႈ႐ိွေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတုိ႔သည္ လိမၼာပါးနပ္မႈ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ သိျမင္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ကုိ 
အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦးသည္ ၄င္းႏွင့္ခ်စ္ႀကိဳက္ေနသူတစ္ဦးဦးကုိ အလုပ္သေဘာျဖင့္ႀကီး 
ၾကပ္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္၊ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးစလုံးက အေျခအေနကုိ လူ႕စြမ္းအားရင္းျမစ္ 
ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈတုိ႔ထံသုိ႔ သတင္းပုိ႔ရပါမည္။

ဘုတ္အဖြဲ႕ဘုတ္အဖြဲ႕
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္႐ွာေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ 
အလားတူအဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ရန္ သေဘာမတူမီ လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈဆုိင္ရာ အရာ႐ွိခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ဥပေဒေရးရာ အရာ႐ွိခ်ဳပ္တို႔ထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ အရင္ရယူပါ။

အကယ္၍အဖြဲ႔အစည္းသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ အလုပ္သေဘာ သို႔မဟုတ္ ပညာရပ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမရွိပါက 
သင္၏ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲ သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူထားသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘုတ္အဖြ႔႔ဲတြင္အမႈေဆာင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္မလုိအပ္ပါ။
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အျခား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအျခား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ တန္ဖုိးမ်ားကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အလုပ္ခြင္ဝန္းက်င္ကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ခုိင္မာေသာ အလုပ္သေဘာအရ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ 
ျပင္ပ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းမွ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းပဋိပကၡ ျဖစ္လာေလ့ ႐ိွေသာ္လည္း၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္လာႏုိင္ေခ်မ်ားသည္ ကုမၸဏီတြင္း ဆက္ဆံေရးမွ ျဖစ္လာပါသည္။ အျခားသူမ်ားကုိ 
စီမံခန္႔ခြရဲသူ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနႏွင့္ အျခားသူမ်ားအျမင္တြင္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်႐ိွေသာ 
ဘက္လုိက္ကာ စိတ္ထဲမွ အေလးေပးမႈ တုိ႔မ်ားေၾကာင့္ ထုိအေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
ေသခ်ာစြာေစာင့္ၾကည့္ ရပါမည္။

အကယ္၍သင့္တြင္ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာထားကြဲလြဲႏုိင္ေသာအေျခအေနတစ္ခုရွိပါက ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လိုက္နာမႈ အဖြဲ႕အစည္း၊ 
သင္၏လူသားအရင္းျမစ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ ကုမၸဏီသည္ အေျခအေနကုိကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္ႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျဖကုိ႐ွာေဖြႏိုင္ရန္ သင္ႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ပါမည္။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏မူဝါဒတြင္ပါဝင္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ၀ိေရာဓိျဖစ္မႈႏွင့့္ 
လက္ေဆာင္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒမ်ား 
တြင္ဖတ္ရွဴႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကုမၸဏီ၏ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကုမၸဏီ၏ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ပါသည္။အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ပါသည္။
Colgate ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဖုိးတန္အရည္အေသြးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားဆုိသည္မွာ သာမာန္အားျဖင့္မသိႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အလြယ္တကူရွာေဖြမရႏုိင္ေသာ၊ 
ကုမၸဏီ၏ယွဥ္ပျပိဳင္မႈအတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား Colgate စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္သတ
င္းအခ်က္အလက္ကုိဆုိလုိပါသည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသားအခ်က္အလက္မ်ားကုိကာကြယ္ျခင္းသည္ ကြ် ႏ္ု
ပ္တုိ႔၏အဆက္မျပတ္ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းတြင္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွပါဝင္သည္။

မျပည့္စုံေသာ္လည္း ဤစာရင္းသည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးစုံကုိ ဥပမာမ်ားေပးထားပါသည္။

 စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ နည္းစနစ္ဗ်ဴဟာမ်ား

 ဝန္ထမ္း၊ ေဖာက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အေရာင္းဆုိင္စာရင္းမ်ား

 မူပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား

 အမ်ားျပည္သူႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ 
ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

 ပစၥည္းေဖာ္ျမဴလာမ်ား

 ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္

 မထုတ္လႊင့္ရေသးေသာေဈးကြက္တုိးခ်ဲ႕ေရး သုိ႔မဟုတ္ 
အေရာင္း ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

 အမ်ားျပည္သူကုိ အသိမေပးရေသးသည့္ အတြင္းေရး 
အခ်က္အလက္မ်ား

ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသားအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာအဘယ္နည္း။ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသားအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာအဘယ္နည္း။
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 Colgate ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရားအခ်က္အလက္ကုိ 
ကာကြယ္ရန္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာအျပဳအမူမ်ား
ကုိအသုံးခ်ပါ။

 ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ  
လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ထိန္းသိမ္းသတ္မွတ္ပါ။

 ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
စက္ေလွကားမ်ား၊ အမ်ားသုံးေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္  
အျခားေသာအမ်ားျပည္သူသုံးေနရာမ်ားတြင္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းကုိသတိျပဳပါ။

 “သိသင့္သည္” သို႔မဟုတ္ “အသုံးျပဳသင့္သည္” ဟူသည္တြင္ 
အေျခခံသည္မွလြဲၿပီး ဤသတင္းအခ်က္အလက္အား အျခားေသာ 
Colgate ဝန္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ေဖာ္ျပေပးျခင္း။

 ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္
ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲစီမံရန္ ျပင္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္း။

 ဤသတင္းအခ်က္အလက္အား အမ်ားျပည္သူျမင္ႏိုင္ေသာ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈမီဒီယာ ဆုိက္မ်ားတြင္ တင္ပို႔ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳျခင္း။

 ဤသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ 
သုိ႔မဟုတ္ Colgate ၏ ျပင္ပ႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ွိထားေသာ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသုံးျပျခင္း။

 ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အစည္းအေဝးခန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေသာ့ပိတ္မထားေသာရုံးမ်ားတြင္
ထားျခင္း။

သင္သည္ Colgate မွထြက္ခြာလွ်င္ Colgate ၏ကုိယ္ပုိင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိဆက္လက္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ သင့္တြင္တာဝန္ရိွသည္။ 
စာရြက္စာတမ္း၊ ပုံႏွိပ္မ်ား၊ အီလက္ထရြန္းနစ္သတင္းအခ်က္အလက္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားမွတ္တမ္းပုံစံမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းအဆင့္အတိအက်အေၾကာင္းအရာ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံအဆင့္မ်ားသည္ လုံျခံဳေအာင္ထိန္းသိမ္းရန္လုိအပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ 
ကုမၸဏီပုိင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ၿပီး Colgate မွာသာလွ်င္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ကုမၸဏီပုိင္ဆုိင္မႈထဲမွ ထြက္သြားလွ်င္ 
သင့္ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ တရား႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ ႐ိွေနေသာ ကုမၸဏီပုိင္ ပုိင္ဆုိင္မႈအားလုံးကုိ ျပန္ေပးရပါမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ကုမၸဏီပိုင္ ဟုတ္မဟုတ္ ေမးျမန္းလုိပါက သင့္အေနႏွင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ တရားဥပေဒအဖြဲ႔အစည္း 
ထံဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ  
ကုမၸဏီပိုင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားကိုကုိးကားျခင္းျဖင့္  
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ပါလုပ္ပါ မလုပ္ရမလုပ္ရ

COLGATE ၏ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏တာဝန္၏ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏တာဝန္
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သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ေတာင္းဆိုမႈ မူဝါဒမ်ားအတုိင္း လုိက္နာပါသည္သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ေတာင္းဆိုမႈ မူဝါဒမ်ားအတုိင္း လုိက္နာပါသည္
Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မီဒီယာမ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ Colgate 
ကုိယ္စား ေျပာဆုိေပးရန္ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ားကို မတုံ႔ျပန္သင့္ပါ။

 မီဒီယာ၊ သတင္းဌာန သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အင္တာဗ်ဴးျခင္းမ်ားေတာင္းဆုိပါက လူမႈဆက္ဆံေရးဦးစီးအရာရွိ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ 
စီနီယာအမႈေဆာင္အရာရွိထံ လႊဲေျပာင္းရပါမည္။

 နယူးေယာက္စေတာ့အိတ္စ္ခ်ိန္း လုံျခံဳေရးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေရးေကာ္မရွင္၊ ျပင္ပေရွ႕ေနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အဆက္အသြယ္မ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ Colgate ကုိယ္စား 
ေတာင္းခံမႈမ်ားရွိပါက ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ တရားဥပေဒအဖြဲ႔အစည္းထံ ခ်က္ခ်င္းလႊဲေျပာင္းသင့္ပါသည္။

မည္သည့္ဝန္ထမ္းမွ ကုမၸဏီကုိယ္စား အဆုိပါ စုံစမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္မႈတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ဘာသာ တုန္႔ျပန္မႈ 
မျပဳလုပ္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အခ်က္အလက္အား ျငင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းေျပာျခင္း တစ္ခုေလးကပင္လွ်င္ မည္သည့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မမွန္ကန္ေသာ 
တုန္႔ျပန္မႈမ်ားမဆုိက အမ်ားျပည္သူအျမင္ ေစာင္းေသာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္႐ိွသြားေစၿပီး ကုမၸဏီကုိ ဆုိး႐ြားစြာ 
ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။

ဤမူဝါဒက အမ်ားျပည္သူ ရ႐ွိႏိုင္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ သတင္းတင္ျပမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
ကုမၸဏီ၏ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ကဲ့သုိ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားသို႔ မသက္ေရာက္ပါ။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ  
လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္ဟျခင္း၊ လဲလွယ္ကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္  
ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားကုိကုိးကားျခင္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိႏိုင္ပါသည္။

မွန္ကန္ေသာ စာအုပ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ထား႐ွိထားပါသည္မွန္ကန္ေသာ စာအုပ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ထား႐ွိထားပါသည္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးရာ အေနအထားႏွင့္ ယင္း၏ လည္ပတ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ 
ေယဘုယ်လက္ခံႏုိင္ေသာ စာရင္းမူသေဘာတရားမ်ား (GAAP) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း မွတ္တမ္းရယူထားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ Colgate သည္ ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေငြလႊျဲခင္းမ်ားကုိ မွန္ကန္မွ်တစြာျပသႏုိင္ေသာ အေကာင့္မ်ား၊ 
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီအတြင္း လုံေလာက္ေသာ  
ေငြစာရင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုကုိ ထိန္းသိမ္းရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။

ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းထား႐ွိျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူတိုင္းသည္ 
ထုိသတင္းအခ်က္အလက္အေထာက္အထားခိုင္မာမႈအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး ရလဒ္အေနႏွင့္- 

 အသုံးစရိတ္ပမာဏ၊ သံုးစရိတ္ လက္ခံရ႐ွိသူ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားရသူႏွင့္ အသုံးစရိတ္အတြက္ 
လုပ္ငန္းရည္႐ြက္ခ်က္အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်မႈမ်ားအားလုံးကို ကုမၸဏီ၏ 
စာရင္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္စြာ မွတ္သားထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္။

 ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းျခင္းအားလုံးတြင္ တိက်ျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိေပးရပါမည္။

သတင္းမ်ားသတင္းမ်ား
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 ေငြသြင္းေငြထုတ္ျခင္း၊ ေငြစာရင္းကိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းသြင္းျခင္းအားလံုးကုိ သိမ္းဆည္းေပးအပ္ထား 
ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း တိက်စြာျပသႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
စီမံခန္႔ခြဲေရးထံမွ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔က သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အတြင္းက သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ စာရင္းစစ္မ်ားထံမွ 
ဖုံးကြယ္ထားျခင္း မ႐ွိေစရပါ။

 ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာမွတ္တမ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ စာအုပ္မ်ားတြင္ မွားယြင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္  
အထင္အျမင္လြဲမွားေစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။

 ေငြေပးေခ်မႈကုိ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွ အပ အျခားမည္သည့္ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မဆိုအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ေငြေပးေခ်မႈ၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ေပးေခ်မႈကုိမွ 
ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စား ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳရပါ။

 ကုမၸဏီရန္ပံုေငြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ မည္သည့္တရားမဝင္ မေလ်ာ္ကန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မွ 
အသုံးျပဳ၍မရပါ။

 အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အခ်ိန္မွန္ ေလ်ာ္ကန္စြာေပးေဆာင္ရပါမည္။

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ေပးဆပ္ရန္မ်ားအား မွန္ကန္စြာ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး တိက်စြာ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္၊ 
Colgate ၏ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအား လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အိတ္ခ်ိန္းေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္မႈမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာအျခား
ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ တာဝန္႐ွိသူ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္သူတို႔သည္ အဆုိပါ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ အျပည့္အစံု၊ မွ်မွ်တတ၊ မွန္ကန္ၿပီး၊ 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီကာ နားလည္လြယ္ေစရန္ ေသခ်ာပါေစ။

စာရင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးထည့္သြင္းမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ Colgate ၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အိတ္ခ်ိန္းေကာ္မ႐ွင္ 
သတင္းေပးပို႔မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ အတြင္းပိုင္းဆုိင္ရာ  
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းက်ိဳးေပါက္မႈမဆုိတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ွိေသာ ဖယ္ထုတ္ထားမႈ၊ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈ သို႔မဟုတ္  
မမွန္ကန္မႈတုိ႔ကုိ သင္သတိထားမိပါက၊ ထုိကဲ့သုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင့္မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္  
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းေပးပို႔ရပါမည္။ သင့္အေနႏွင့္  
ကမာၻက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈဌာနကုိလည္း အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒမ်ားတြင္ေတြ႔ႏိုင္ေသာစာအုပ္မ်ား၊ 
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိကုိးကားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိထပ္မံရရွိႏိုင္ပါသည္။

 ကုမၸဏီစာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ မွန္ကန္တိက်ရမည္။

 ကုမၸဏီစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားရမည္။

 သေဘာထားကြဲလြဲေစေသာ သို႔မဟုတ္ မွားေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ  
မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ်မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

မွတ္သားရန္မွတ္သားရန္
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သတင္းနည္းပညာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာတုိ႔ကုိ သတိ႐ိွစြာ သုံးစြပဲါသည္သတင္းနည္းပညာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာတုိ႔ကုိ သတိ႐ိွစြာ သုံးစြပဲါသည္
အိုင္တီအရင္းျမစ္မ်ားကုိ အသုံးခ်ျခင္းအိုင္တီအရင္းျမစ္မ်ားကုိ အသုံးခ်ျခင္း
Colgate ကုမၸဏီ၏ နည္းပညာအရင္းျမစ္မ်ားကုိ နည္းဥပေဒ၊ ကုမၸဏီ၏ အျခားမူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
အားလံုးႏွင့္အညီ တာဝန္သိစြာအသုံးျပဳရပါမည္။

Colgate ကုမၸဏီ၏ နည္းပညာအရင္းျမစ္မ်ားတြင္ Colgate မွပိုင္ဆုိင္ေသာ၊ ေပးအပ္ထားေသာ  
သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာဟာ့ဒ္ဝဲ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ မိုဘုိင္းပစၥည္းမ်ား၊  
သတင္းအခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းသည့္မီဒီယာမ်ားပါဝင္သည္။ Colgate ၏ IT ရင္းျမစ္သည္  
ကန္႔သတ္ထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ သုံးစြဲမႈမ်ားမွ အပ Colgate ၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ပညာ႐ွင္ဆန္သည့္ အမူအက်င့္ျဖင့္ 
အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။

ColgateColgate ကု မၸဏီ၏ နည္းပညာအရင္းျမစ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ အသုံးမျပဳရပါ- ကု မၸဏီ၏ နည္းပညာအရင္းျမစ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ အသုံးမျပဳရပါ-

 အရွက္ကြဲေစေသာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ၊ ေစာ္ကားေသာ၊ အသေရဖ်က္ေသာ၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားေပးပို႔ရန္

 ကုမၸဏီ၏ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း၏ ပိုင္ဆုိင္ေသာ၊ ထိန္းသိမ္းလွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မမွန္ကန္စြာဖြင့္ဟျပရန္

 ကုမၸဏီလံုျခံဳမႈကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ Colgate ကြန္ရက္ႏွင့္ အတားအဆီး သို႔မဟုတ္ 
ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား၊ ကုဒ္မ်ား၊ မဲလ္ဝဲ၊ သူလွ်ိဳနည္းပညာမ်ားကုိထည့္သြင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ပံ်႕ႏွ႔ံေစေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳရန္

 သုံးစြဲသူလုပ္ပိုင္ခြင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားကြန္ပ်ဴတာလံုျခံဳေရး၊ ကြန္ရက္၊ အက္ပလီေကးရွင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားနည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ လုံျခံဳေရးမ်ားကို ေရွာင္တိမ္းရန္

COLGATE ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ပါသည္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ပါသည္
ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ၊ မွႏ္ကန္ေသာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ႐ွိထားေသာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳရပါမည္။ ေငြ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ခိုးယူမႈကုိ တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ပါသည္။ 
Colgate စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ စက္႐ံုခန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီအေၾကြးဝယ္ကဒ္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအား သုံးစြဲျခင္းသည္ Colgate 
႐ွိသင့္အလုပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနရမည္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွ ခြင့္ျပဳေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ရမည္။ သင္သည္ 
ကုမၸဏီက သင့္ကုိယုံၾကည္စြာအပ္ႏွံထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ တာဝန္႐ွိသည္ မဟုတ္ပဲ ကုမၸဏီ၏ 
အေထြေထြပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ ကူညီရန္လည္း တာဝန္႐ွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအား ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ အလြဲသုံးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ခိုးယူျခင္းတုိ႔ကို ေ႐ွး႐ႈႏိုင္သည့္ မည္သည့္အေျခအေန သို႔မဟုတ္ အျဖစ္အပ်က္မဆုိကို သင္သတိ႐ွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အဆုိပါ အေျခအေနအားလုံးကို သင့္မန္ေနဂ်ာ သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လုံၿခံဳေရးသုိ႔ သင့္အာ႐ံုတြင္း ဝင္လာသည္မွစတင္ၿပီး 
အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား သက္ေရာက္ေစသည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးကုိ ျပဳလုပ္ရန္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီ အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္  
အျခားရာထူးျမင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွိပါသည္။ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမဟုတ္လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား 
သက္ေရာက္ေစသည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးကုိ သင္မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ သင့္တြင္ေမးစရာ႐ွိပါက သုိ႔မဟုတ္ ႐ွင္းလင္းရန္လုိအပ္ပါက သင့္နယ္ေျမတြင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဌာနစိတ္ ဘ႑ာေရးဒါ႐ိုက္တာအား ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။
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 မူပိုင္ခြင့္အမွတ္အသား၊ ျဖန္႔ေဝခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ မူပိုင္ခြင့္၊ အမွတ္အသားလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္၊ သုိ႔မဟုတ္  
အျခားေသာတစ္ဦးတည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အလားတူဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပး 
ထားေသာ ကုမၸဏီ၏ အခြင့္အေရးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးဖ်က္ရန္

 သက္ဆုိင္ရာတရားဥပေဒျဖင့္အကာအကြယ္ေပးထားေသာ လူတစ္ဦး၏ ေၾကာ္ျငာခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ  
လွ်ို႕၀ွက္ခြင့္မ်ားကုိေဖာက္ဖ်က္ရန္

 ျပင္ပမွ စီးပြားျဖစ္စြန္႔စားျခင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္မရိွေသာ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအက်ိဳးအျမတ္ရွာျခင္းမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိျခင္း္

 လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာေဆာ့ဖ္ဝဲကုိ Colgate စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသံုးစြဲရန္အတြက္ 
ေဒါင္းလုဒ္ျပဳလုပ္ ထည့္သြင္းရန္

 ကုမၸဏီ၏ကမာၻစီးပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒအရ တားျမစ္ထားသည့္ အျခားအသံုးျပဳမႈ

 သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည္မွလြဲၿပီး အိုင္တီနည္းပညာအရင္းျမစ္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားအား
လုံးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္၊ ရပ္ဆုိင္းထားရန္၊ ကန္႔သတ္ရန္ Colgate တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ရွိသည္။ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အိုင္တီအရင္းျမစ္မ်ားကုိသုံးစြဲေနပါက ယင္းစီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြယ္ဝွက္ထား၍မရေၾကာင္း သိရွိထားသင့္ပါသည္။

လူမႈ မီဒီယာလူမႈ မီဒီယာ

 “လူမႈ မီဒီယာ” ဆုိသည္မွာ အသုံးျပဳသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း အင္တာနက္မွတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ဗဟုသုတႏွင့္ စိတ္ဝင္စားစရာမ်ားမွ်ေဝႏိုင္ရန္ အြန္လုိင္းအသုံးျပဳစရာမ်ားႏွင့္ 
ဝဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ေခၚဆုိေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအြန္လုိင္းဆက္သြယ္ေရးသုံးစြဲစရာမ်ားသည္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ပစၥည္းမ်ားကုိ ႏွစ္သက္စြာသုံးစြဲေနၾကေသာ ေဖာက္သည္မ်ား၊ 
ေဈးဝယ္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ  
အသုံးဝင္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိသည္ႏွင့္အညီ  
လူမႈမီဒီယာကုိအသုံးျပဳေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အျခားျပင္ပပါတီမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီကုိယ္တုိင္အား  
ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားလည္းရွိပါသည္။

လူမႈမီဒီယာသုံးစြဲရာတြင္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားလူမႈမီဒီယာသုံးစြဲရာတြင္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား

 ကုမၸဏီအီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကုိ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ လူမႈမီဒီယာမွဆက္သြယ္ရာတြင္ အသုံးမျပဳသင့္ပါ။

 အကယ္၍သင္သည္ လူမႈမီဒီယာတြင္ မိမိကုိယ္ေရးကုိယ္တာလုပ္ေဆာင္ရန္ (ဥပမာ ကုိယ္ပုိင္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တြစ္တာအေကာင့္) ဝင္ေရာက္သုံးစြပဲါက သင္သည္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေကာင္းေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သင့္အေကာင့္အမည္ေအာက္တြင္ ကုမၸဏီအမည္၊ လုပ္ငန္းဌာန၊ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္သက္ဆုိင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း
မွ မေဖာ္ျပရပါ။ ထပ္မံၿပီး သင္သည္ ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္၊ လုိဂုိ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အသုံးမျပဳရပါ။
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 အကယ္၍သင္သည္ Colgate ကုန္ပစၥည္းေကာင္းေၾကာင္း အညႊန္းေရးလိုပါက သုိ႔မဟုတ္  
သင့္ကုိယ္ပိုင္လူမႈမီဒီယာစာမ်က္ႏွာတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာကုိတင္ျပပါက 
တရားဥပေဒလုိအပ္ခ်က္အရ ထိုတင္ျပခ်က္တုိင္းတြင္ သင္သည္ကုိးလ္ဂိတ္ကုမၸဏီတြင္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ေရးသားခ်က္မ်ားမွာ သင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။

 အကယ္၍သင့္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
မမွန္ကန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ သတင္းအမွားကို သတိထားမိပါက သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ 
သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ား လက္ခံရရွိပါက ColgatePalmolive.com တြင္ရွိေသာတြင္ရွိေသာ 
Contact Us section သုိ႔ သုိ႔ တုိက္ရိုက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည့္အေၾကာင္း ကုမၸဏီဝဘ္ဆုိက္လင့္ခ္ကိုေပးၿပီး 
တုံ႔ျပန္မႈျပဳရပါမည္။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒမ်ားတြင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာ 
နည္းပညာအရင္းျမစ္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ားကုိ ကုိးကားၿပီး  
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိထပ္မံရရိွႏုိင္ပါသည္။

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/contact-us
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/contact-us
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ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ လြတ္လပ္ေသာ၊ အေတြ႔အၾကံဳ႐ွိျပီး ကြဲျပားေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ လြတ္လပ္ေသာ၊ အေတြ႔အၾကံဳ႐ွိျပီး ကြဲျပားေသာ 
ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႐ွိပါသည္။ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႐ွိပါသည္။
လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္မႈက ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တာဝန္ယူႏိုင္စြမ္း႐ွိမႈကုိ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားျဖင့္ အဓိက ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမွာ Colgate ၏ မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းစစ္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားကုိ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ရသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာအားလုံးသည္ လြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ဒါ႐ိုက္တာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မ႐ွိပဲ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနသည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားထဲမွ 
မည္သူကမွ် အတုိင္ပင္ခံျခင္း၊ တရားဥပေဒအရ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္အျခား ဒါ႐ိုက္တာအလုပ္ မဟုတ္သည့္ အခေၾကးေငြမ်ားမဆုိကုိ 
ကုမၸဏီထံမွ မရယူျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။

ဘုတ္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားေပးပါသည္။ဘုတ္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားေပးပါသည္။
ဘုတ္အဖြဲ႕အခန္း၏ အတြင္းႏွင့္အျပင္ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ Colgate ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မၾကာခဏ တုိက္႐ိုက္ 
ထိေတြ႕မႈ ႐ွိပါသည္။ အဓိက ရာထူးျမင့္ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ ပါဝင္ၾကၿပီး 
ေျမာက္ျမားစြာေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား၏ ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အတူတကြ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ 
အစီအစဥ္ျပဳထားေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ား အၾကားတြင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား ဖိတ္ၾကားၿပီး မၾကာခဏ ရာထူးျမင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား အႀကံဥာဏ္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳေလ့႐ွိသည္။ ရ႐ွိလာေသာ ပြင့္လင္းၿပီး ႐ိုးသားမႈတုိ႔က 
Colgate ၏ အားလုံးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းကုိ ထင္ဟပ္ေစၿပီး ဘုတ္အဖြဲ႕အား ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးတုိ႔တြင္ တက္ၾကြသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွာ ပါဝင္ေစသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေကာင္းမြန္ေသာ လက္တြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္လာေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေကာင္းမြန္ေသာ လက္တြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္လာေစရန္ 
ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္
Colgate ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ကုမၸဏီစီမံခန္ ့ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး 
ဆက္ဆံမႈမ်ားအားလုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လုိက္နာဖြယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ တရားဝင္က်င့္သုံးၿပီး ဘုတ္ႏွင့္ ယင္း၏ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ 
ငွားရမ္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားအနက္မွ ပထမဦးဆုံးမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္၊ Colgate သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ဆယ္စုႏွစ္သုံးခုအတြင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစကာ ျပန္လည္ျပဳျပင္လ်က္႐ွိေသာ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည္ ကုမၸဏီစီမ ံ
ခန္ ့ခြဲမႈ အား ေနသားတက်ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ Colgate ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ယင္းမူဝါဒမ်ား၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ တည္႐ွိေနၿပီး 
ေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေရ႐ွည္ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစၿပီး အလြန္ပင္ 
အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည္ဟု ခိုင္ခုိင္မာမာ ယုံၾကည္ပါသည္။ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ထင္ရွားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားအေပၚ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ာျပႆနာမ်ားအေပၚ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ ကုိးကားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါလွေသာ အႀကံမ်ား၊ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါလွေသာ အႀကံမ်ား၊ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးအပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြ႕ဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေပးအပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြ႕ဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ 
ပုဂၢိဳ လ္မ်ားကုိ ရ႐ိွထားသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကံေကာင္းလွပါသည္။ သူတုိ႔၏ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ စီးပြားေရး၊ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားကုိ ရ႐ိွထားသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကံေကာင္းလွပါသည္။ သူတုိ႔၏ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ စီးပြားေရး၊ 
ပညာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေနာက္ခံမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေနာက္ခံမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ 
စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြ႕ဲသည္ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြ႕ဲသည္ 
ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စူး႐ွထိေရာက္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ေပးအပ္ၾကပါသည္။ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စူး႐ွထိေရာက္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ေပးအပ္ၾကပါသည္။

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/board-guidelines-on-significant-corporate-governance-issues
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ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပင္ပအဖြဲ႕မ်ားကုိ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ဆက္ဆံပါသည္။ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပင္ပအဖြဲ႕မ်ားကုိ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ဆက္ဆံပါသည္။
ျပင္ပအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္ ယုံၾကည္မႈ၊ ပြင့္လင္းရုိးသားေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေလးစားမႈရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ 
ဖန္တီးျခင္းမွာ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏ကတိျဖစ္ပါသည္။ ရိုးသားၿပီးတရားမွ်တေသာဆက္ဆံေရးသည္ ျပင္ပအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ရာတြင္  
ေကာင္းမြန္ရွည္ၾကာလက္တြႏုိဲင္ရန္ မရိွမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္။ အားလုံးေသာ အလားအလာ႐ိွသည့္ ျပင္ပအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား 
မွ်တၿပီး ညီမွ်ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား ေပးပါသည္။ ေရာင္းခ်သူေ႐ြးခ်ယ္မႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ေဈးႏႈန္းႏွင့္ 
အရည္အေသြးတုိ႔က့ဲသုိ႔ ရည္မွန္းထားသည့္ သတ္မွတ္မႈအျပင္ ယုံၾကည္ရမႈႏွင့္ တည္ၾကည္မႈေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ျပင္ပအဖြ႕ဲမ်ားကုိ ေဈးႏႈန္းမ်ား၊ အေရာင္းျမွင့္တင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား၊ 
ေဈးကြက္အကူအညီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလားတူမ်ားစသည့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားမေပးပါ။ ျပင္ပအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ဆက္
ဆံျခင္းမ်ားကုိ ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ပါ႐ိွသည့္ အစုိးရႏွင့္ဥပေဒတုိ႔ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆက္ဆံေရးအခန္းက႑တြင္ 
ထပ္မံေဆြးေႏြးထားပါသည္။

Colgate ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမူဝါဒသည္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ 
ေဖာက္သည္မ်ား၊ သုေတသနပါတနာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအတူတြဲလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ျပင္ပအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးထံမွ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ လူ႔က်င့္ဝတ္မူဝါဒေပၚမူတည္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။

Colgate ပစၥည္းပ့ံပုိးသူမ်ားႏွင့္ အေရာင္းသမားမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ 
ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းအား ဆုံး႐ံႈးႏုိင္ေခ်ကုိ ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ ျပင္ပအဖြ႕ဲမ်ား၏ 
လုိက္နာရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားပါ သတ္မွတ္ထားခ်က္ မ်ားကုိ အစဥ္အၿမဲ ေစာင့္ထိန္းရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ 
ေဖာက္သည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပ့ံပုိးသူမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားကုိလည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမ႐ိွသည့္ 
အေနအထားတစ္ခုအထိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကလည္း ေလးစားကာ ေစာင့္ထိန္းရပါမည္။ Colgate ျပင္ပအဖြ႕ဲမ်ား ျပင္ပအဖြ႕ဲမ်ား 
လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အား ဘာသာစကားေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ကၽြႏု္ပ္တုိကုိ ့ ထင္ျမင္ယူဆၾကပံုအတြက္ တာဝန္႐ွိပါသည္။ ႐ိုးသားမႈအတြက္ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိကုိ ့ ထင္ျမင္ယူဆၾကပံုအတြက္ တာဝန္႐ွိပါသည္။ ႐ိုးသားမႈအတြက္ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
အဆုိပါ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။အဆုိပါ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/third-party-code-of-conduct
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မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္  မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္  
လက္ခံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါလက္ခံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ
မည္သည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိမဆုိ လႊမ္းမိုးေစႏိုင္ေသာ လက္ေဆာင္၊ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
အက်ိဳးခံစားခြင့္တုိ႔ကို ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေပးျခင္း၊ ယူျခင္း တုိ႔ကုိ လက္မခံပါ။ သင္မွ လက္ေဆာင္၊ ေငြေၾကး 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားခံစားခြင့္တုိ႔ကုိ ေပးျခင္း၊ ေပးၿပီးျဖစ္ေနျခင္း၊ သင့္ကုိေပးရန္ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ လက္ခံယူၿပီးျဖစ္ျခင္း 
တုိ႔ ႀကံဳရပါက တန္ဖိုးအနည္းငယ္သာ ျဖစ္ရပါမည္ ($50 USD ခန္႔)။ လက္ေဆာင္မ်ားသည္ ေငြသား၊ 
ေငြသားႏွင့္ထပ္တူညီေသာအရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖူလုံေရးခံစားခြင့္မ်ား မျဖစ္ရပါ။ ထုိ႔အျပင္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုထံမွ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ဖိုးနည္းလက္ေဆာင္ တစ္ခုသာ ေပးခြင့္၊ လက္ခံခြင့္ရွိပါသည္။

အဆုိပါလက္ေဆာင္သည္ လုပ္ငန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လႊမ္းမိုးေစႏိုင္သည္ဟု သင္ယုံၾကည္ပါက Global Legal 
Organization သုိ႔မဟုတ္ Global Ethics and Compliance သုိ႔ ဆက္သြယ္ရပါမည္။

တန္ဖိုးႀကီးလက္ေဆာင္ကို လက္မခံသျဖင့္ ကုမၸဏီအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရပါက ထိုလက္ေဆာင္ကုိ 
လက္ခံလိုသည့္ သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ Global Legal Organization က သုံးသပ္ပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီႏွင့္ 
လုပ္ငန္းဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိေနႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ လုပ္ငန္းဆက္ႏြယ္မႈ တည္ေဆာက္လာေတာ့မည္ 
ျဖစ္ေသာ မိသားစုဝင္အရင္း၏ ကုိယ္စား မဆုိစေလာက္တန္ဖိုးထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လက္ေဆာင္၊ ေပးေခ်မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခား အက်ိဳးအျမတ္ကို စီစဥ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ယခုစည္းမ်ဥ္းကို လုိက္နာပါ-ယခုစည္းမ်ဥ္းကို လုိက္နာပါ- သင့္အားထိခိုက္မည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္ပံုရႏိုင္မည့္ လက္ေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ 
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို မည္သည့္အခါမွ် မေပးပါႏွင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္မခံပါႏွင့္။ ယင္းတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ၊ 
လုိက္ေလ်ာ္ညီေထြ႐ွိေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဖ်ာ္ေျဖေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မဆိုစေလာက္တန္ဖိုး ႐ွိေသာ 
လက္ေဆာင္မ်ား မပါဝင္ပါ။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မတူညီေသာ ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္၊ ေဒသတြင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံရပ္ျခား အစိုးရ အရာ႐ွိမ်ား ႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အထူး 
စည္းကမ္းမ်ား႐ွိသည္ကုိ သင္သတိျပဳပါ။ Global Legal Organization ထံမွ စာျဖင့္ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ 
မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ် အစိုးရအရာရွိ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ တည္ဖိုးနည္းသည္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ လက္ေဆာင္မ်ား၊ 
အျခားအရာမ်ား မေပးပါႏွင့္။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာအသုံးစရိတ္မ်ားမူဝါဒ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ခြင့္ျပဳပုံစံတုိ႔ကုိ ကုိးကားၿပီး 
အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားကုိ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
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ကုန္သြယ္မႈ လွ်ို႕ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ကုန္သြယ္မႈ လွ်ို႕ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလးစားမႈ႐ွိပါသည္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလးစားမႈ႐ွိပါသည္
သူတစ္ပါး၏ တည္တံ့ကာ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ ဥာဏပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚတြင္ သိလ်က္ႏွင့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မျပဳရန္မွာ Colgate ၏ မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈ လွ်ို႕ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အျခားသူမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလးစားမႈ႐ွိရန္မွာ ကုမၸဏီ၏ 
မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ သင့္ယခင္ကအလုပ္႐ွင္၏ ကုန္သြယ္မႈ လွ်ို႕ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိ႐ွိေနၿပီး Colgate သုိ႔ ေရာက္႐ွိလာလွ်င္ ယင္းမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားကုိ အလုပ္ခန္႔ျခင္းအား 
မတားျမစ္ပါ။ တိုက္ရိုက္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထံမွဝန္ထမ္းကုိ အလုပ္ခန္႔ပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဥပေဒေၾကာင္းအျငင္းပြားမႈကုိ 
စီမံရပါမည္၊ ထုိအထဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ 
အခ်က္လက္မ်ားကို ရယူျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေမးခြန္းမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ 
တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ သင့္ပါသည္။

ကုမၸဏီျပင္ပမွ တစ္စံုတစ္ဦးက သင့္ထံသို႔ တီထြင္မႈ၊ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိမႈ သုိ႔မဟုတ္ အေတြးအေခၚတစ္ခုႏွင့္ 
ေရာက္႐ွိလာပါက၊ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ထိပါးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေတာင္းခံမႈတို႔မွ ကုမၸဏီကုိ 
ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအား ဦးစြာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ႐ွိပဲ 
သင့္ထံသို႔လာသည့္ ျပင္ပမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ တီထြင္မႈ၊ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိမႈ သုိ႔မဟုတ္ အေတြးအေခၚသစ္ 
အေသးစိတ္အား ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ သုံးစြဲသူမ်ား 
ကိစၥရပ္ဆုိင္ရာ ဌာနသုိ႔ ေတာင္းဆုိထားျခင္းမ႐ွိေသာ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ သင့္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသူ 
အဖြဲ႕အားလံုးကုိ သင့္ေဒသတြင္း႐ွိ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ကိုင္တြယ္မႈအတြက္ ညႊန္းဆုိပါ။

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ျပင္ပဝဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေသာ www.colgate.com/innovation တြင္ 
ေလ့လာႏိုင္ၿပီး၊ ျဖည့္သြင္းလုိသူမ်ားအတြက္ ျဖည့္သြင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိပါ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 
သင္သည္ ကုိယ့္သေဘာႏွင့္ကုိယ္ တင္ျပေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းမႈမ်ားကို 
လက္ခံရရွိပါက ထုိသူအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ျပင္ပဝဘ္ဆုိက္တြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု တင္ျပႏိုင္သည္ကုိ လမ္းညႊန္ေပးရပါမည္။
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သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရး

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆုံး စံႏႈန္းမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆုံး စံႏႈန္းမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။သတ္မွတ္ထားပါသည္။
Colgate ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ထူးျခားေသာ စြမ္းေဆာင္မႈတုိ႔ေၾကာင္း 
ယင္းတို႔အား သုံးစြဲသူမ်ားမွ ယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္းကုိ ေသခ်ာေနေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သံဓိဌာန္ခ်ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာေစ်းကြက္ရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈအျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ 
အထိေရာက္အသက္သာဆုံးနည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ 
ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Colgate မွ ေရာင္းခ်ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးကင္းေစမႈ 
စံႏႈန္းမ်ားကုိ ျပည့္မီယုံသာမက ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စံႏႈန္းမ်ားကုိပါ ျပည့္မီပါသည္။ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္ ထုတ္ကုန္အား လက္ေဆာ့သြားျခင္း၊ တလြဲသုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတုျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ 
ျဖစ္လာလွ်င္ သုံးစြဲသူအား ခ်က္ခ်င္းအကူအညီေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 
သုံးစြဲသူ၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေစမႈႏွင့္ ေနထုိင္ေကာင္းမြန္မႈတုိ႔မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အဓိက အေရးႀကီးၿပီး 
Colgate ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြး သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေစမႈႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ သင္ေတြ႕႐ွိသည့္ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို သင့္လုပ္ငန္းယူနစ္ ေခါင္းေဆာင္အား 
ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရန္မွာသင္၏ တာဝန္ဝတၳရားျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထုတ္ကုန္မ်ားအတြင္း ပါဝင္ေသာအရာမ်ား၏ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
Global Business Practicess အတြင္းရွိ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား ေဘးကင္းေရးမူဝါဒ- ေခတ္အဆက္ဆက္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား ေဘးကင္းေရးမူဝါဒ- ေခတ္အဆက္ဆက္ 
သင္၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကုိ ေန႔စဥ္ရရွိထားျခင္းသင္၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကုိ ေန႔စဥ္ရရွိထားျခင္း တြင္ ေလ့လာပါ။

သုံးစြဲသူမ်ားအားလည္း တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ေပးပါသည္သုံးစြဲသူမ်ားအားလည္း တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ေပးပါသည္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမွာ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ 
သုံးစြဲသူ၏ ေက်နပ္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ တုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ မွ်တၿပီး တစ္သမတ္တည္း႐ွိေသာ 
သုံးစြဲသူဆက္ဆံေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၿပီး  
သုံးစြဲသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

သုံးစြသူဲ၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈမ်ားကုိ ခန္႔မွန္းျခင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္ျခင္းတုိ႔၏ အေရးပါပုံကုိလည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
သိ႐ိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုံးစြသူဲ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ စိုးရိမ္မႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီသုိ႔ 
ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈတုိ႔မွာ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ 
သုံးစြသူဲတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲေနသျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ 
လူတုိ႔မည္သည့္အရာကို လိုခ်င္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ နားစြင့္ေနရပါမည္။

သုံးစြဲသူတစ္ဦးက ေက်နပ္မႈမ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္အခါ ကၽြႏု္တုိ႔၏ သံုးစြဲသူမ်ား ကိစၥအဖြဲ႕က ျပႆနာကုိ 
ခ်က္ခ်င္းကိုင္တြယ္ကာ ယဥ္ေက်း မွ်တစြာျဖင့္ သုံးစြဲသူ၏ ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္ရ႐ွိလာေအာင္ ရႏိုင္သမွ် 
ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳလုပ္ပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေစမႈ တုိ႔ေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေစမႈ တုိ႔ေပၚတြင္ 
တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံဓိဌန္ျဖစ္ေသာ သုံးစြသူဲမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးတုိ႔သည္ ကုမၸဏီ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံဓိဌန္ျဖစ္ေသာ သုံးစြသူဲမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးတုိ႔သည္ ကုမၸဏီ 
ဆက္လက္တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးပါသည္။ဆက္လက္တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးပါသည္။

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/ingredient-safety
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/ingredient-safety
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေၾကာျငာပံုမွာ ႐ိုး႐ွင္းၿပီး မွန္ကန္ပါသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေၾကာျငာပံုမွာ ႐ိုး႐ွင္းၿပီး မွန္ကန္ပါသည္
ကၽြနု္ပ္တုိ႔ လုပ္ငန္း၏ အေရးႀကီးဆုံး ႐ႈေထာင့္မွာ ေၾကာ္ျငာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာျခင္းသည္  
ဖန္တီးယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ တိက်မႈ ႐ွိရန္လုိၿပီး မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ကာ 
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအားလုံးကုိ လိုက္နာရပါမည္။

ေၾကာ္ျငာဟူသည္ ထုတ္ကုန္၏ပံုရိပ္အျပင္ မ်ားစြာကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ ယင္းက အားထားရမႈ၊ စိတ္ခ်ရႏိုင္မႈႏွင့္ 
ယုံၾကည္ရမႈတုိ႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။

ထုိ႔အျပင္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေၾကာ္ျငာသတင္းပါဝင္မည့္ မီဒီယာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ဂ႐ုစိုက္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနႏွင့္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေၾကာ္ျငာမ်ားကို- 

 အတုိင္းအဆမဲ့ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္အမင္းအၾကမ္းဖက္မႈအသုံးျပဳျခင္းပါဝင္လွ်င္

 လူမႈဆက္ဆံေရးမေကာင္းေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာအေနအထား သုိ႔မဟုတ္ ၾကည့္ရွဴသူဘက္မွ လူမႈ 
ဆက္ဆံေရးမေကာင္းေသာအျပဳအမူမ်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း Colgate မွယူဆလွ်င္

 စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူ ပါ၀င္လွ်င္

 လူတစ္ဦး၏ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္ေစေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
သြယ္ဝိုက္ေထာက္ပံ့မႈေပးလွ်င္

 လူမ်ားအား အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံသား၊ လိင္သတ္မွတ္မႈ၊ ႏွစ္သက္ရာလိင္အမ်ိဳးအစား၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ 
ကုိးကြယ္ရာဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္အက်ံဳးဝင္ျခင္းကုိ 
ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းမ်ား၊ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သေရဖ်က္ျခင္းမ်ားေတြ႔ရလွ်င္  
တီဗီအစီအစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔၏ 
ေၾကာ္ျငာပိုင္းဆုိင္ရာ သင့္တင့္မႈ၊ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္သည္ 
အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဆုိင္သူမ်ား၏ နာမည္ေကာင္းကုိ အေပးအယူလုပ္ျခင္း တို႔ထက္  
ယင္းတို႔ကုိယ္ပိုင္ အရည္အေသြးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာခိုင္မာမႈ ေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိပါမည္။ ေၾကာ္ျငာပိုင္းဆုိင္ရာ 
သင့္တင့္မႈတြင္ လိုအပ္သည္မွာ-

 အမွတ္တံဆိပ္ ထိပါးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မမွ်မတ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသတြင္း ဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား တင္းၾကပ္စြာ လုိက္နာျခင္း 

 လူသိမ်ားေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာသည့္ ပံုစံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ ယွင္ၿပိဳင္သူမ်ား သုံးေသာ ဂရပ္ဖစ္ပံုမ်ား တုိ႔အား ကူးယူျခင္းအား ေ႐ွာင္ၾကဥ္ျခင္း

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒမ်ားတြင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာ 
ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာကုမၸဏီမူဝါဒမ်ားကုိကုိးကားၿပီး  
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိထပ္မံရရိွႏုိင္ပါသည္။
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အစိုးရ၊ ဥပေဒႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဆက္ဆံေရး

အားလုံးေသာ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္အားလုံးေသာ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္
Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ လမ္းၫႊန္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးမ်ားတြင္ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအျပင္ ၄င္းတုိ႔ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားအား ျပည့္ဝစြာ လုိက္နာႏိုင္ရန္ 
ကုမၸဏီ၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား႐ွိသည္ဟု သင္ယူဆပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးေပးပါ။

အၿပိဳင္အဆိုင္ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္အၿပိဳင္အဆိုင္ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္
Colgate ႏွင့္ ယင္း၏ ကမာၻအႏွံ႕႐ွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာတုိင္းတြင္ 
ျပဌာန္းထားသည့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒ (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ စီးပြားစနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚဆုိ) အား 
အျပည့္အဝ လုိက္နာရပါမည္။ ဤဥပေဒမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သုံးစြဲသူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားကုမၸဏီမ်ားအားလည္း 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဈးနိမ့္နိမ့္၊ ပိုမိုၿပီး တီထြင္ႀကံဆထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးကာ၊ 
ေဈးကြက္တြင္ ပစၥည္းပ့ံပိုးမႈႏွင့္ လိုအပ္မႈ အင္အားမ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္မေပးပဲ မွ်မွ်တတ ၿပိဳင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 
စင္စစ္နီးပါးျဖင့္ ႏိုင္ငံတုိင္းတြင္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ Colgate ၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကမာၻဥပေဒ
အဖြဲ႔အစည္းလိုအပ္ခ်က္အတုိင္း လမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိအသုံးခ်ႏိုင္သည့္ ေစ်းအၿပိဳင္ဥပေဒသမ်ားကုိ လူတိုင္းနားလည္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ Colgate ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒအားလုံးကုိ လုိက္နာပါသည္။ ဥပေဒအတုိင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒအားလုံးကုိ လုိက္နာပါသည္။ ဥပေဒအတုိင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး 
ယင္း၏ ဆုိလုိရင္းအား လုိက္နာရန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။ သင့္စိတ္တြင္ သံသယ႐ိွတုိင္း ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ယင္း၏ ဆုိလုိရင္းအား လုိက္နာရန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။ သင့္စိတ္တြင္ သံသယ႐ိွတုိင္း ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
တရားဝင္အဖြ႕ဲအစည္းအား အၿမဲ ေဆြးေႏြးပါ။တရားဝင္အဖြ႕ဲအစည္းအား အၿမဲ ေဆြးေႏြးပါ။

သတိရရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ တရားမဝင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ တရား၀င္ စာ႐ြက္စာတမ္းျဖစ္ရန္ႏွင့္ 
ေရးသားထားရန္ပင္ မလုိေပ။ ၎သည္ ႏႈတ္ျဖင့္သေဘာတူညီျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုိး႐ွင္းစြာပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ 
ကိစၥတစ္ခုမွ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သာမန္ေျပာဆုိလုိက္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုသည္ တရားမဝင္ျဖစ္သြားရန္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔မလုိပါ။

 ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း

 ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား

 ဝယ္ယူသုံးစြျဲခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ ျ်ခင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 ေဖာက္သည္၊ ျဖန္႔ခ်ိသူ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းပ့ံပုိးသူ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း

 မည္သည့္ ထုတ္ကုန္အား ထုတ္လုပ္၍ မည္မွ်ေရာင္းခ်ရန္ 
ေ႐ြးခ်ယ္မႈ

ကမာၻအႏံွ႕ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဥပေဒမ်ားသည္ ထိခိုက္မႈ႐ိွႏုိင္ေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ၿပိဳင္ဆုိင္သူမ်ား ကမာၻအႏံွ႕ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဥပေဒမ်ားသည္ ထိခိုက္မႈ႐ိွႏုိင္ေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ၿပိဳင္ဆုိင္သူမ်ား 
အၾကား မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိမဆုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ လုိက္နာမႈအတြက္ အၾကား မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိမဆုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ လုိက္နာမႈအတြက္ 
ေသာ့ခ်က္မွာ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေသာ့ခ်က္မွာ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Colgate သည္ ၎၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ သည္ ၎၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္၍ ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္၍ ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။
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လက္႐ွိ သုိ႔မဟုတ္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား အေၾကာင္း (ဥပမာ – စီစဥ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းတုိးျမွင့္ျခင္း၊ ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ားမွ 
ေတာင္းဆိုသည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္ စတင္ျခင္း အစ႐ွိသည္) လွ်ိဳ႕ဝွက္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ေပးမသိေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ၿပိဳင္ဆိုင္သူမ်ားမွ ေဝမွ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရ႐ွိသြားျခင္း ျဖစ္သည့္အခါ ကုမၸဏီမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏိုင္မႈကုိ 
ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္၊ တရားမဝင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အား ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ေရာင္းဝယ္မႈ ဆက္စပ္ေနေသာ 
စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ စိတ္ထဲတြင္ မွတ္ထားရန္ အထူး အေရးႀကီးပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္သူတစ္ဦး 
ပါဝင္ေနႏိုင္သည့္ မည္သည့္ အစည္းအေဝးမဆုိကုိ ပါဝင္ျခင္း မျပဳမီတြင္ သင္သည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရပါမည္။ သင္သည္ ၿပိဳင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ် မွ်ေဝျခင္း 
မျပဳရပါ။ သင္သည္ ၿပိဳင္ဆုိင္သူတစ္ဦး၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဟု ယူဆရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရ႐ွိပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တရားဝင္ 
အဖြဲ႕အစည္းကုိ ခ်က္ခ်င္း အသိေပးရပါမည္။ ဦးစြာတရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ွိပဲႏွင့္ ထုိအခ်က္အလက္အား အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မွ်ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒမ်ားသည္ အင္အားႀကီးမားသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ သုိ႔မဟုတ္ မမွ်တေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေပးၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ကြင္းမွာ ပြင့္လင္း၍ မွ်တေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ အင္အားမႀကီးမားေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျပဳလုပ္လွ်င္ 
တရားဝင္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ အင္အားႀကီးမားေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျပဳလုပ္လွ်င္ တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ Colgate 
က ခိုင္မာသည့္ ေဈးကြက္ေဝစု ရ႐ွိထားေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ စဥ္းစားထားသည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာ (ဥပမာ - တိက်ေသာ 
ေလွ်ာ့ေဈးခ်မႈ မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ျငင္းဆန္မႈ) အင္အားႀကီးမားသူ တစ္ဦးအေနႏွင့္ မတရားျပဳျခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ သင့္ေဒသတြင္း တရားဥပေဒအရ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳရပါမည္။

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒမ်ားသည္ ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားေပၚတြင္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အမ်ားစုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္၊ ေဖာက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအား 
ေဈးႏႈန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေရာင္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္မ႐ွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ 
ေရာက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ “အၾကြံျပဳထားေသာ လက္လီ (သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ေရာင္းခ်ျခင္း) ေရာင္းခ်သည့္ 
ေဈးႏႈန္းမ်ား” ဟူသည္မွာ အၾကံးေပး႐ံုသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ကုိ အထူးအသိေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ 
သူတုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ေဈးႏႈန္းအတိုင္း အၿမဲလြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အလြန္ျပင္းထန္ၿပီး ကုမၸဏီအား ဒဏ္ေၾကးႀကီးမားစြာတပ္ျခင္းႏွင့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ မည္သူ႕မဆိုအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား (ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းအပါအဝင္) ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ွိေသာ 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္သည့္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ သိသာေသာ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဥပေဒေအာက္တြင္ စဥ္းစားျပဳလုပ္သည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုသည္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း သံသယ႐ွိပါက၊ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအား ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒပါ ကုမၸဏီ၏ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားတြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
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လုံၿခံဳေရး ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္။လုံၿခံဳေရး ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္။
သင့္တြင္ Colgate အေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပင္သုိ႔ေပးမသိထားသည့္ (“အမ်ားျပည္သူမသိေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား”) Colgate 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းတြဲလုပ္ေနသည့္ နာမည္ႀကီး ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း - ဘ႑ာေရး သုိ႔မဟုတ္ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ရလဒ္မ်ား၊ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ွိေသာ ပူးေပါင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ရ႐ွိထားမႈမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ဖယ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္း၊ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္းေရး 
အစီအစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္သစ္ မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူႏိုင္ခြင့္ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအား လုံေလာက္စြာ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရေသးမီတြင္ ၎အား အမ်ားျပည္သူသိခြင့္မ႐ိွ 
ဟုသတ္မွတ္ပါသည္ - တနည္းအားျဖင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္အား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္အား တုန္႔ျပန္မႈျပဳရန္ 
အစုရွယ္ယာလက္မွတ္ေဈးကြက္မ်ား အကယ္၍ ထုိအမ်ားျပည္သူသိခြင့္မရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား အေရးၾကီးသည္  
ဟုသတ္မွတ္သည္ – ဆုိလုိသည္မွာ၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္သည့္အခါ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ရႈတတ္ေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူ  
တစ္ဦးက ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖစ္သည္- ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ေအာက္ပါ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္ ဥပေဒႏွင့္ 
ကုမၸဏီ မူဝါဒမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္-

ေနာက္တစ္နည္းအေနျဖင့္၊ သင္သည္ Colgate တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ သင္ရရွိလာေသာ မည္သည့္ အမ်ားျပည္သူ သိခြင့္မရွိေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မဆုိ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္ ကိစၥမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားတြင္ သင့္ကုိယ္တိုင္ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ ရ႐ွိေစရန္အတြက္ အသုံးမျပဳရပါ။

မည္သည့္ အမ်ားျပည္သူသိခြင့္မရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမဆို သင္ Colgate တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ ရရွိလာပါက၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Colgate သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ကုမၸဏီ၏ 
အစုရွယ္ယာလက္မွတ္ ကိစၥမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဖြင့္ခ်ၿပီး အခ်ိန္ကာလ အတန္ၾကာသည္အထိ သင္သည္ 
မည္သည့္ေရာင္းဝယ္မႈမွ (သို႔မဟုတ္ အျခားသူအားလည္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ ျပဳရန္ အႀကံေပးျခင္း) မျပဳလုပ္ရပါ။ ဤတားျမစ္ျခင္းတြင္ 
စေတာ့ခ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးရရွိမႈ အစီအစဥ္မွတဆင့္ Colgate တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးမႈမျပဳရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူသိခြင့္မရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ သင့္တာဝန္သည္ Colgate ႏွင့္ သင့္အလုပ္ခန္႔အပ္ထားရိွမႈ 
ၿပီးစီးသြားေသာ္လည္း ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသုိ႔ မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပၿပီးစီးသည္အထိ ဆက္လက္ရိွေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္သည္ အေရးၾကီးသည္၊ မၾကီးသည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ လုံေလာက္စြာ ေဖာ္ျပၿပီးစီးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
သင့္အေနႏွင့္ ေမးရန္ရွိပါက ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ ဆက္သြယ္မႈျပဳၿပီး သင့္အား တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေပးအပ္ျခင္းမရွိေသးသ၍ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္ ကိစၥမ်ားတြင္ ေရာင္းဝယ္မႈျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပမႈျပဳျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

 အမ်ားျပည္သူသိခြင့္မ႐ွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (Colgate သုိ႔မဟုတ္ အျခား) 
၏ စေတာ့ခ္မ်ား၊ ဘြန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား အစုရွယ္ယာလက္မွတ္ကိစၥမ်ားကုိ သင့္ကုိယ္ပိုင္ စာရင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားသူတစ္ဦး၏ စာရင္းအတြက္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း မျပဳရ။

 သင္သည္ အျခားသူမ်ားအား ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ားျပည္သူသိခြင့္မရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး 
အဖြဲ႕အစည္း၏ စေတာ့ခ္မ်ား၊ ဘြန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား အစုရွယ္ယာလက္မွတ္ ကိစၥမ်ားအား ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ 
တုိက္တြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တြန္းအားေပးျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

 သင္သည္ ထုိကဲ့သုိ႔ အမ်ားျပည္သူသိခြင့္မရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ Colgate ျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသုိ႔ 
ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္၊ ႏွင့္

 သင္သည္ ထုိကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူသိခြင့္မရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Colgate အတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔လည္း 
သူတုိ႔တြင္ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရန္လုိအပ္ျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳရ။
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လာဘ္ထိုးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာပါသည္။လာဘ္ထိုးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာပါသည္။
Colgate ၏ အစိုးရမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒအတုိင္း၊ က်င့္ဝတ္ညီညြတ္စြာ ဆက္ဆံရန္ ဆုံးျဖတ္ထားခ်က္မွာ တစ္ကမာၻလုံးသို႔ 
သက္ေရာက္ပါသည္။ ကုမၸဏီမူဝါဒအျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခ်စားမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဥပေဒ (“FCPA”) ႏွင့္ 
ဆင္တူသည့္ ကမာၻအႏွံ႕အျပားရွိ လာဘ္ထုိးျခင္းဆန္႔က်င္သည့္ ဥပေဒမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈရွိသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မည္သူ႔မဆိုအား မည္သည့္ အစိုးရအရာရွိမဆုိကုိ မည္သည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား 
ရရွိႏိုင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္ရန္ တုိက္ရိုက္ သုိ႔မဟုတ္ 
သြယ္ဝိုက္ကာ တန္ဖိုးရွိေသာတစ္စံုတစ္ရာတို႔ကုိ ေပးအပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအား တားျမစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီ ေပၚလစီႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားက လုပ္ငန္းပိုမို တြင္က်ယ္မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရအရာရွိမ်ားသုိ႔ 
မည္သည့္ အကူအညီ သို႔မဟုတ္ “ပံ့ပိုးကူညီ” သည့္ ေငြေပးမႈမ်ိဳးကုိမဆုိကို တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ပါသည္ 
(ဥပမာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ Colgate ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ကုိ 
အရင္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ အရာရွိအား ေငြအနည္းငယ္ေပးျခင္း)။ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေသာ မည္သည့္ တရားဝင္အခေၾကးေငြမဆုိသည္ 
မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေပးေခ်မႈထဲတြင္ မပါဝင္ပါ။

သင္သည္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ အျခားတစ္ဆင့္ခံၿပီး သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ မေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုမၸဏီ၏ 
မူ၀ါဒက ျပဌာန္းထားသည္မွာ တရားဝင္ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းပါသည့္ အခေၾကးေငြ (ဥပမာ ပါမစ္ သုိ႔မဟုတ္ လိုင္စင္ေၾကး) မွလြဲၿပီး 
အစိုးရအရာရွိမ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ခရီးသြားလာမႈ၊ လက္ေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ားကုိ ေပးျခင္းအား အေထြေထြဥပေဒအဖြဲ႔မွ 
သေဘာတူေၾကာင္း စာျဖင့္ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိပါက ခြင့္မျပဳပါ။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာအသုံးစားရိတ္မ်ားမူဝါဒ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ခြင့္ျပဳပံုစံတုိ႔တြင္ 
ကုိးကားေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

“အစိုးရအရာရွိမ်ား” ဟူေသာ ေဝါဟာရအား က်ယ္ျပန္႔စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကၿပီး ထုိအထဲတြင္ မည္သည့္ အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း 
လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ပါဝင္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ အခ်ိန္ျပည့္၊ အခ်ိန္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အခေၾကးေငြမယူဘဲ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အားလုံး 
အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း သိရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား အစိုးရႏွင့္ လူမႈဘဝ အစိတ္အပိုင္းတုိင္း၊ အဆင့္တုိင္းတြင္ 
ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ အဆင့္နိမ့္ အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အဆင္ျမင့္ ဥပေဒျပဳအရာရွိမ်ား အထိပါဝင္ၿပီး ပါေမာကၡမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ 
သြားဆရာဝန္၊ တိရိစာၦန္ကု ဆရာဝန္၊ အျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အဓိက အေတြးအေခၚေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ျပည္နယ္ပိုင္သတင္းမီဒီယာ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ဦးအား အစိုးရအရာရွိ ဟုတ္မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ရန္ 
မေဝခြဲႏုိင္ပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အစဥ္အၿမဲ ႐ိုးေျဖာင့္ၿပီး တုိက္႐ိုက္ ေျပာဆုိဆက္ဆံပါ။ အစိုးဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ သိလ်က္ႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဆႏၵပါလ်က္ လိမ္ညာေျပာဆိုမႈမ်ား (ႏႈတ္သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္) သည္ သင္ႏွင့္တကြ ကုမၸဏီအေပၚတြင္လည္း ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
က်ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ Colgate ဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္သည္ တရားေရးရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ႐ံုးပိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိေစရန္ 
အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳပါက ကုမၸဏီ ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံအဖြဲ႔အစည္းသည္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးေဆာင္ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္သည္ အလားတူလုပ္ရပ္မ်ိဳးကုိ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ တစ္ဆင့္ခံ 
အဖြဲ႔ျဖင့္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေနပါက သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ျပဳထားပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔ကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္အႀကံေပးမႈကုိ ရယူရပါမည္။
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ကုမၸဏီမူ၀ါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား အစိုးရအရာရွိမ်ားအား လာဘ္ေပးမႈကုိ တားျမစ္ထားသည္သာမက ပုဂၢလိကအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း 
လာဘ္ေပးလာ္ယူမႈကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေနရသည့္ မည္သည့္ျပင္ပ အဖြဲ႔ႏွင့္မဆို လက္ေဆာင္၊ 
ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အျခားမည္သည့္ လာဘ္ေပးမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား 
လႊမ္းမိုးေစရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒပါ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း 
အပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္။ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဥပေဒမ်ားအားလုံးကုိ လုိက္နာၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း လုိက္နာရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ ဥပေဒမ်ားသည္ သြင္းကုန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ကုမၸဏီအား အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီပြားေရးျပဳလုပ္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားပါသည္။ မည္သည့္ 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္မဆုိ (ေရာင္းသူ၊ စားသုံးသူ စသည္ျဖင့္) ဆက္ဆံမႈ မျပဳမီတြင္ ကုမၸဏီသည္ အဆုိပါအဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ အေမရိကန္အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ “တားျမစ္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ စာရင္းႏွစ္ခုႏွင့္တိုက္ၿပီး 
အဆုိပါအဖြဲ႔ကုိ စစ္ေဆးရပါမည္။

ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္အစိုးရမွ ပိတ္ပင္မထားသည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားၿပီး အဆိုပါ 
သပိတ္မ်ိဳးအတြက္ ေတာင္းဆုိလာပါက ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ပါ။ အလားတူ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါ။

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒပါ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈဆက္ဆံေရးမ်ား အပိုင္းတြင္ 
ကုမၸဏီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက ရည္ညႊန္းထားသည့္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ကုိယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္မႈ ဥပေဒကုိ လုိက္နာပါသည္။ကုိယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္မႈ ဥပေဒကုိ လုိက္နာပါသည္။
Colgate ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းအရ ဆက္စပ္ေနေသာ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ကုိယ္ေရးကိုယ္တာကုိ Colgate သည္ ေလးစားမႈရွိၿပီး ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တာဝန္သိစြာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာ အက်ံဳးဝင္ေသာ 
အခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ားအားလုံးအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

Colgate တြင္ ဝန္ထမ္းလုပ္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အိမ္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္၊ မိသားစုအခ်က္အလက္ စသည့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဝန္ထမ္းဆက္ဆံမႈ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီကုိ အသိေပးရပါမည္။

ထုိ႔အတူ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သံုးစြဲသူမ်ားသည္လည္း အမည္၊ အိမ္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္ စသည္တုိ႔ကို ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ 
ေပးအပ္ရပါသည္။ 

Colgate ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားအတြင္း စားသုံးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမည္၊ 
ဖုန္းနံပါတ္၊ ဖက္စ္နံပါတ္၊ လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ အေၾကြးဝယ္ကဒ္အခ်က္အလက္ စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ကုမၸဏီသို႔ ေပးရပါသည္။
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အခ်က္အလက္လုံၿခံဳမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ မၾကာခဏ အသစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ အခ်က္အလက္လုံၿခံဳမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒမ်ားအတိုင္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် စီစစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္အညီ 
သီးျခားေပၚလစီမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ကမာၻလုံးဆိုင္ရာစီး
ပြားေရးက်င့္သုံးမႈမူဝါဒပါ အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ကုိယ္ေရးလုံၿခံဳမႈတုိ႔တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

မွတ္တမ္း သိမ္းဆည္းမႈ ဥပေဒကုိ လုိက္နာပါသည္။မွတ္တမ္း သိမ္းဆည္းမႈ ဥပေဒကုိ လုိက္နာပါသည္။
ကမာၻတစ္လႊားရွိ ဥေပဒမ်ားစြာတုိ႔အရ Colgate သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား (႐ုပ္ပိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 
အီလက္ထ႐ြန္းနစ္အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္) ကို အခ်ိန္းအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ပါက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႀကီးေလးေသာ ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ က်ခံရႏိုင္ပါသည္။ Colgate သည္ ဥပေဒႏွင့္  
က်င့္ထုံးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ငန္း၏ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ  
မွတ္တမ္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအစီအစဥ္ကုိ က်င့္သုံးေနၿပီး မလုိအပ္ေတာ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား သင့္ေတာ္စြာ 
ဖ်က္ဆီးပစ္ပါသည္။

သင္သည္ ဥပေဒလုိအပ္ခ်က္အရ မည္သည့္ ဥပေဒအေရး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္မဆုိ လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေပးအပ္ရပါမည္။ တရား႐ုံးဆင့္ေခၚစာ၊ တရား႐ုံးအမိန္႔ လက္ခံရရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ထုတ္ျပရန္လုိအပ္ျခင္းတုိ႔ ရိွလာပါက သင္သည္ ဥပေဒကခြင့္ျပဳသည့္အတုိင္း ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔ကုိ အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါကိစၥမ်ိဳးတြင္ သင္သည္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔မွ ခ်မွတ္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အားလုံးကုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး တရား႐ုံးဆင့္ေခၚစာ၊ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတုိ႔အရ တုံ႔ျပန္ရမည့္ မွတ္တမ္းအားလုံးတုိ႔ကုိ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းမႈ အစီအစဥ္အရ မည္သုိ႔ပင္ရိွသည္ျဖစ္ေစ ထိန္းသိမ္းရပါမည္။ 
အဆုိပါမွတ္တမ္းမ်ိဳးမ်ားအား သင္သည္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ရပါ။ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ မွတ္တမ္းဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ဆုိး႐ြားေသာ 
အက်ိဳးဆက္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ - ၎တြင္ ျပစ္မႈ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈ အျပစ္ဒါဏ္မ်ားႏွင့္ သင့္ႏွင့္တကြ ကုမၸဏီအတြက္ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ အက်ိဳးဆက္မ်ားပါ ခံစားရႏုိင္ပါသည္။

သင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ တရားရင္ဆိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရား႐ံုးေခၚစာအတြက္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေမးျမန္းျခင္းခံထားရေသာ 
မွတ္တမ္းကို ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ မရွင္းလင္းပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ “မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း အစီအစဥ္ ေပၚလစီ” တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား မေကာက္ယူမီတြင္ လံုေလာက္ေသာ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။

 ဥပေဒလုိအပ္ခ်က္အရ မိမိသေဘာအရ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူဝန္ခံခ်က္ကုိ ရယူပါ။

 ဥပေဒအရ လုိအပ္ခ်က္မ႐ွိပါလွ်င္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ မွတ္တမ္းတင္ရန္  
စုေဆာင္း၊ လုပ္ေဆာင္၊ အသုံးျပဳထိန္းသိမ္းပါ။

 ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တရားမဝင္ အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ေသာ 
ထိန္းသိမ္းမႈတုိ႔ ျပဳလုပ္ပါ။

 အက်ံဳးဝင္သည့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ဥပေဒမ်ားအားလုံးကုိ လုိက္နာရန္။

အဆုိပါအခ်က္အလက္ အားလုံးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အဆုိပါအခ်က္အလက္ အားလုံးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး Colgate ၏ မူ၀ါဒမွာ၏ မူ၀ါဒမွာ
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ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမျပဳပါ။ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမျပဳပါ။
မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္အစုိးရအဆင့္၊ မည္သည့္ပါတီအတြက္မဆုိ ကုမၸဏီသည္ ေငြေၾကးသုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ပါဝင္ကူညီမႈ မျပဳလုပ္ပါ။ 
ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း ဟူသည္မွာ ေငြေၾကးပါဝင္မႈေရာ ေငြေၾကးႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ ပါဝင္မႈကုိပါဆုိလုိသည္။ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ 
ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွာ ရန္ပုံေငြလက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္း၊ ထုတ္ကုန္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
လုပ္အားေပးေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ Colgate ပုိင္ပစၥည္းမ်ားအား ရန္ပုံေငြရွာရန္ႏွင့္ ႏ္ုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အလုိ႔ငွာ အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 
သင့္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ထည့္ဝင္ကူညီျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေမးျမန္းလုိပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

ႏိုင္ငံေရးအတြက္ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ ေငြထည့္ဝင္ေသာ မည္သည့္ Colgate ဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူ 
(ျပင္ပ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္) တုိ႔အား ကုန္က်စရိတ္အစားျပန္ေပးျခင္းအား တားျမစ္ထားပါသည္။

Colgate ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီသည္ ၎တို႔ႏွစ္သက္ရာ ပါတီ သို႔မဟုတ္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကုိ မိမိဘာသာ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိဘာသာ ပံပိုးကူညီျခင္းသည္ တစ္ဦးစီ၏ လုပ္ေဆာင္တာဝန္ခံမႈသာျဖစ္ၿပီး Colgate သုိ႔မဟုတ္ 
၎၏လည္ပတ္ေနသည့္ မည္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိမွ် မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ရည္ညႊန္းျခင္း မရွိေစရပါ။

အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား အမ်ားစုနည္းတူ Colgate သည္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားအား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိ 
တာဝန္ယူ ေပးအပ္ေနပါသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက Colgate ေပးေငြမ်ားမွ မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းကုိမွ် ႏုိင္ငံေရးတြင္ 
ေငြထည့္ဝင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ Colgate ဗဟုိက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈ အရာရိွမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသိေပးစာအား 
အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ေပးပုိ႔ပါသည္။ ၎တြင္ Colgate သည္ အဖြဲ႔ဝင္အား ေငြေၾကးေပးအပ္ၿပီး 
လုိအပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔အားလုံးသည္ Colgate ထံမွ ေငြလက္ခံရရိွကာ ႏွစ္ပတ္လည္ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရပါသည္။ 
ထပ္မံေလ့လာရန္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏ colgatepalmolive.com ရိွ “အစုိးရအခန္းက႑” တြင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါဝင္မႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါဝင္မႈဆုိင္ရာ 
မူဝါဒကုိ မူဝါဒကုိ ကုိးကားပါ။

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/political-contribution-policy
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/political-contribution-policy
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လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ဆက္ဆံေရး

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေဒသတြင္း ေပးကမ္းမႈႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေဒသတြင္း ေပးကမ္းမႈႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္
ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ေဒသတြင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အလွဴအတန္းဆုိင္ရာႏွင့္  
တာဝန္ယူမႈအားျဖင့္ႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ ကူညီျခင္း၊ ကပ္ေဘးဒါဏ္ေၾကာင့္ ဒါဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ယာမ့ဲမ်ားကုိ ကူညီျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ အထူးသျဖင့္လူငယ္မ်ား၏ ခံတြင္းက်န္းမာေရးဆိုင္ရာပညာဗဟုသုတျဖစ္ပါသည္။ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ယေန႔တြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးကုိ မနက္ျဖန္တြင္ အက်ိဳးရရိွေစသည္ဟု Colgate 
မွ ယုံၾကည္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ စာဖတ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ေကာင္းရာညႊန္ျပမႈ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား 
ပညာသင္ေထာက္ပ့ံဆုမ်ား၊ အားကစားၿပိဳင္ပြမဲ်ားႏွင့္ အျခားလူငယ္ေရးရာမ်ားကုိ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ေထာက္ပ့ံေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ အားထုတ္မႈမ်ားက လူငယ္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လုိစိတ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈလုိလားစိတ္တုိ႔ကုိ 
ဝင္သြားေစပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေဒသတြင္းပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားအတြင္း ႏွစ္သက္ရာ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေတာက္ပေသာအၿပံဳး ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ အစီအစဥ္သည္ 
Colgate အား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေနထုိင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရာ လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ရိွေစပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းကုိ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းကုိ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
အစိုးရမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ပါသည္အစိုးရမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ပါသည္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေနပါသည္။ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အစုိးရမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေပၚလစီ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါသည္။ သတိျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ 
ကုမၸဏီသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံျပဳႏုိင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္တုိ႔ကုိ အစုိးရမ်ားထံ တင္ျပပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးသည္ သင္၏မန္ေနဂ်ာႏွင့္ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔အား ဦးစြာပထမ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။

အျမတ္ထုတ္ေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ လုပ္အားရယူမႈကို အျမတ္ထုတ္ေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ လုပ္အားရယူမႈကို 
ကန္႔ကြက္ပါသည္ကန္႔ကြက္ပါသည္
Colgate သည္ ကေလးလုပ္သား တရားမဝင္ အသုံးျပဳမႈ၊ လူလူခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား 
အျခားေသာ လက္မခံႏိုင္ဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပံ့ပိုးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ တည္ရွိလုိပါသည္။ကုမၸဏီသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပံ့ပိုးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ တည္ရွိလုိပါသည္။

Colgate တြင္အလုပ္လုပ္စဥ္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ခံတြင္းက်န္းမာေရး၊ တစ္ကုိယ္ရည္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေနအိမ္အားေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားအာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ ဦးတည္ခ်က္တူညီေသာ၊ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ၊ ေလးစားမႈရိွေသာ၊  
လူ႔က်င့္ဝတ္အျပဳအမူလူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ကြ် မ္းက်င္စြာလုပ္ေဆာင္ပါသည္။
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ထုိ႔အျပင္ Colgate ၏မူဝါဒအရ လူသားမဆန္သည့္ အလုပ္သမားခိုင္းေစမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္ သုိ႔မဟုတ္ 
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူတုိ႔ႏွင့္ တြဲအလုပ္မလုပ္ပါ။ ၎တုိ႔တြင္ ပါဝင္သည္တုိ႔မွာ-

 ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း

 ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အျပစ္ေပးျခင္း

 ေစာ္ကားႏွိပ္စက္ျခင္း

Colgate သည္ အျခားေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအားခြင့္မလႊတ္ဘဲ ကုမၸဏီတြင္ မည္သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ိဳးမဆုိ 
ျဖစ္ပြားသည္ကို သိရပါက လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ အဆုံးသတ္ျခင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ကတိက၀တ္ျပဳေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ကတိက၀တ္ျပဳေၾကာင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ျပသပါသည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ျပသပါသည္
Colgate သည္ ကမာၻတစ္လႊား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေလးထားၿပီး ကုလသမဂၢ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာခ်က္ကို ေထာက္ခံပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဆူေလဗန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိလည္း တည္ေထာင္သည့္ 
အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ပါသည္။ Colgate သည္ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈအေပၚ သုံးစြဲသူကုန္ပစၥည္းဖိုရမ္၏ ေၾကျငာခ်က္ကုိလည္း လိုက္နာေထာက္ခံၿပီး 
၎၏ လုပ္ငန္းဦးစားေပးစဥ္းမ်ဥ္းမ်ားကုိလည္း က်င့္သုံးပါသည္။ သံဓိဌာန္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ Colgate သည္ ေအာက္ပါစံႏႈန္းမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ေသာ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ပါသည္-

 လူမ်ိဳး၊ အေရာင္၊ ဘာသာ၊ က်ားမ၊ က်ားမကြျဲပားမႈ၊ ေမြးဖြားရာႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ လူမ်ိဳး၊ အသက္၊ လိင္တိမ္းညႊန္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ 
အိမ္ေထာင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုအေျခအေန၊ စစ္မႈထမ္းအေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးထားေသာ 
မည္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားအရ ကြျဲပားမႈရိွသည္ျဖစ္ေစ အဆင့္တုိင္းရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးေပးပါသည္၊

 ေကာင္းမြန္သာယာမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ေသာ ေဘးကင္းက်န္းမာသည့္ အလုပ္ခြင္ ျဖစ္လာေစရန္၊

 အက်ံဳးဝင္ေသာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအားလုံးႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ လုပ္အားခမ်ား၊

 ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပုိေၾကးတုိ႔ကုိ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာရန္၊ 

 ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဝင္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႈျပဳလုပ္ရန္ အသင္းဖြဲ႔ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေလးစားရန္၊

 အလုပ္ခန္႔ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအဂ်င္စီ၊ အလုပ္ခန္႔သူ သုိ႔မဟုတ္ ပြစဲားတုိ႔အား 
အခေၾကးေငြ သုိ႔မဟုတ္ စရံေငြ ေပးရန္ မလုိအပ္ပါ (ေငြေၾကး)၊ 

 အလုပ္ခန္႔ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ႏုိင္ေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ 
ခရီးသြားစာရြက္စာတမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖုိးတန္အရာမ်ားကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မလုိအပ္ပါက ေပးအပ္ရန္ မလုိပါ၊ 

 အလုပ္ခန္႔ထားမႈကုိ ဝန္ထမ္း၏ လြတ္လပ္ၿပီး အသိေပးထားေသာ သေဘာတူဝန္ခံခ်က္အေပၚ အေျခခံကာ 
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ခန္႔ထားမႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္းကုိ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္၊

 အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ႏွင့္ အလုပ္မွ ထြက္ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္အားခေပးေခ်မႈကုိ ဥပေဒအရ 
စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ေပးပါသည္။

 မိမိသေဘာအရမဟုတ္ဘဲ အေၾကြးကို 
အလုပ္ျဖင့္ဆပ္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္

 အျခားေသာ မတရားဆက္ဆံမႈမ်ား
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ပုိမုိသန္႔ရွင္းက်န္းမာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ ရိွသင့္ရိွထုိက္သည့္ အတြက္သာမက ေကာင္းမြန္ေသာ ပုိမုိသန္႔ရွင္းက်န္းမာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ ရိွသင့္ရိွထုိက္သည့္ အတြက္သာမက ေကာင္းမြန္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈလည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈလည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ Colgate အတြက္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေျမ၏ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေျမ၏ 
ကုန္ဆုံးသြားႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္တုိ႔၏ ကမာၻေျမသာယာလွပေအာင္ ကုန္ဆုံးသြားႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္တုိ႔၏ ကမာၻေျမသာယာလွပေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တတ္ႏုိင္သည့္အပုိင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တတ္ႏုိင္သည့္အပုိင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရ႐ွည္တည္တ့ံမႈႏွင့္ လူမႈေရးရာ တာဝန္ခံယူမႈတုိ႔တြင္ ပါဝင္ပါသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရ႐ွည္တည္တ့ံမႈႏွင့္ လူမႈေရးရာ တာဝန္ခံယူမႈတုိ႔တြင္ ပါဝင္ပါသည္
Colgate တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ျပတ္သားေသာ ဦးတည္ခ်က္ကုိ က်င့္သံုးေနၿပီး ၎ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္ငန္း၏ 
အခန္းက႑တုိင္းတြင္ အသုံးခ်ေနပါသည္။ Colgate သည္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အစဥ္ေထာက္ခံေနၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
အဓိကတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ေသာ - ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္ေရး - တို႔က 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားကုိ လမ္းျပေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ လူမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 
ကမာၻေျမအေပၚတြင္ ဆက္လည္ တည္ရွိေနပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ Colgate ၏ လုပ္ငန္းမ်ား မွန္မွန္တုိးတက္ကာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ 
စာသုံးသူမ်ား၊ ကမာၻတစ္ဝွမ္း စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ အရင္းအႏွီးရွင္မ်ား အပါအဝင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ဝန္ေဆာင္ေပးေနသူအေပၚ တာဝန္ယူကာ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အဆုိပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြင္း ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ လူမႈတာဝန္ယူေရးတုိ႔အေပၚ အားထုတ္မႈသည္ တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေပါင္းစပ္သည့္နည္းသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ လူမႈတာဝန္ယူေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္တုိ႔ကုိ ခြန္အားျဖစ္ေစၿပီး 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔ထားရန္ အကူအညီေပးကာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေငြရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ၿပီး တီထြင္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ 
အဆုိပါ အားထုတ္မႈက ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားအား စိတ္လႈပ္ရွားေစၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိသိလုိပါက ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္စြာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္စြာ 
ရပ္တည္ျခင္း- ကမာၻႀကီးအတြက္ ၿပံဳးေပ်ာ္စရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေပးျခင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။ရပ္တည္ျခင္း- ကမာၻႀကီးအတြက္ ၿပံဳးေပ်ာ္စရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေပးျခင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆက္ဆံေရး

သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ဝမ္းေျမာက္ေစၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ဝမ္းေျမာက္ေစၿပီး 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကမာၻႀကီးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကမာၻႀကီးႏွင့္ 

သဟဇာတျဖစ္စြာ သဟဇာတျဖစ္စြာ 
ရပ္တည္ေနေသာ ရပ္တည္ေနေသာ 

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား

ရာသီဥတုႏွင့္ ရာသီဥတုႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈကုိ 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

က်လာေသာ  က်လာေသာ  
ေရစက္တုိင္းကုိ ေရစက္တုိင္းကုိ 
အက်ိဳး႐ွိေစျခင္းအက်ိဳး႐ွိေစျခင္း

Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ မိသားစုဘဝမ်ား ၎တို႔၏ မိသားစုဘဝမ်ား 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ကူညီျခင္းကူညီျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ရွင္သန္လုပ္ကုိင္ေသာ ရွင္သန္လုပ္ကုိင္ေသာ 

လူမႈဝန္းက်င္မ်ားအက်ိဳး လူမႈဝန္းက်င္မ်ားအက်ိဳး 
သယ္ပိုးျခင္းသယ္ပိုးျခင္း

https://www.colgate.com/Colgate/US/Corp_v2/LivingOurValues/Sustainability_v2/cpsus15_full_report_10_042616_v2.pdf
https://www.colgate.com/Colgate/US/Corp_v2/LivingOurValues/Sustainability_v2/cpsus15_full_report_10_042616_v2.pdf
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ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကမာၻေျမႀကီးအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ၿပီး ကာကြယ္ပါသည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကမာၻေျမႀကီးအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ၿပီး ကာကြယ္ပါသည္
ကုမၸဏီသည္ ကမာၻေျမ၏ ကုန္ခန္းသြားႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ပါဝင္လ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကမာၻေျမႀကီးဆုိင္ရာ သံဓိဌာန္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈ၊ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ၊ ေရသုံးစြမဲႈႏွင့္ 
အမိႈက္ျပန္လည္အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေပါင္းကူးေပးထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အက်ံဳးဝင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ ၎တုိ႔ ကုိယ္စားျပဳေနေသာ လူထုေပၚလစီမ်ားကုိလည္း စိတ္ေရာကုိယ္ပါ တိက်ေလးနက္စြာ 
လုိက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ လူထုႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးထားရိွၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာရိွ လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြၿပီး 
လုပ္ေဆာင္မႈရိွွေသာ မိတ္ဖက္အေျခအေနကုိ ထူေထာင္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး စားသုံးသူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆက္လက္မွ်ေဝသြားကာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္တူသူမ်ား၊လူမႈေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ထုတ္ပိုးမႈ၊ ျဖန္႔ေဝမႈႏွင့္ 
ထုတ္ကုန္မ်ားေစ်းကြက္တင္မႈတို႔တြင္ ေပါင္းစပ္အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ားလူမ်ား ကမာၻေျမႀကီးကမာၻေျမႀကီးစြမ္းေဆာင္ရည္စြမ္းေဆာင္ရည္
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏႐ွယ္ယာဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး

ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေထာက္ခံပါသည္။ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေထာက္ခံပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ အစိုးရေပၚလစီမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး ၎၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္မွာ ရွယ္ရာဝင္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ 
အကာအကြယ္ေပးမႈကုိ ျပဳလုပ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ Colgate ၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စံႏႈန္းအျဖစ္က်င့္သုံးေနေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းအမူအက်င့္မ်ား တုိးတက္ေစရန္ စစ္ေဆးထိန္းညွိမႈမ်ားကုိ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ကြန္ဂရက္၊ အေမရိကန္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
ေငြလဲေကာ္မ႐ွင္၊ New Yourk ေစတာ့ခ္ေစ်းကြက္၊ ကမာၻတစ္လႊား အျခား တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ရွယ္ယာဝင္မ်ားအား လြတ္လပ္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႔ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ထုိဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ 
လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား အမ်ားစု ပါဝင္ကာ စာရင္းစစ္ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရဆုိင္ရာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ မၾကာခဏ 
အသစ္ျဖည့္စြက္ျပဳျပင္ေသာ ေကာ္မတီခ်ာတာမ်ားႏွင့္ အစိုးရ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည့္ ဒါ႐ိုက္တာ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ 
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ဖြင့္ဆိုပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္သိလုိပါက ထင္႐ွားေသာ အဖြဲ႔အစည္းအုပ္ထင္႐ွားေသာ အဖြဲ႔အစည္းအုပ္
ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားအတြက္ ဘုတ္စည္းကမ္းမ်ားခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားအတြက္ ဘုတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၊ အမည္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေကာ္မတီ၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း ေကာ္မတီႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတို႔၏ ယုံၾကည့္မႈကို တုိးပြားေစရန္ ၾကပ္မတ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတို႔၏ ယုံၾကည့္မႈကို တုိးပြားေစရန္ ၾကပ္မတ္ေသာ 
စာရင္းစစ္ျခင္းကုိ က်င့္သုံးပါသည္စာရင္းစစ္ျခင္းကုိ က်င့္သုံးပါသည္
ကုမၸဏီသည္ ေငြေၾကးအစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ အရည္အေသြး၊ ေသခ်ာမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိ႔အား က်င့္သုံးပါသည္။ အဆုိပါ ခံယူခ်က္အား 
ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္လက္စြဲ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ၎တြင္ ကမာၻတစ္လႊား ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အတြင္းပိုင္း စာရင္းစစ္အဖြဲ႔၊ က်ယ္ျပန္႔သည့္အာဏာရွိေသာ လြတ္လပ္သည့္ စာရင္းစစ္မ်ား၊ အဆုိပါက႑မ်ားကုိ 
တာဝန္ယူသည့္ လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီတုိ႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ အဆုိပါအရင္းျမစ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈကုိ ပိုမိုေစရန္ Colgate 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပြင့္လင္း႐ိုးေျဖာင့္ေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖလွယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္း 
စာရင္းစစ္မ်ား၊ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေစလုိပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႔တြင္းစာရင္းစစ္မ်ား၊ အလြတ္စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီတုိ႔၏ အေရးႀကီးေသာ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္စာရင္းစစ္ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့ ္တြင္ ေလ့လာပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားအား ကုမၸဏီ၏ တုိးတက္မႈကုိ အစဥ္မျပတ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားအား ကုမၸဏီ၏ တုိးတက္မႈကုိ အစဥ္မျပတ္ 
အေၾကာင္းၾကားေနပါသည္အေၾကာင္းၾကားေနပါသည္
ႏွစ္တုိင္းတြင္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားအား ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးသုိ႔ ဖိတ္ေခၚၿပီး ကုမၸဏီ၏ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း တုိးတက္မႈကို 
ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ ရွယ္ယာဝင္မ်ားမွ ကုမၸဏီ၏ ထိပ္ပိုုင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေမးျမန္းခြင့္ကို ရရွိပါသည္။ ၾကားလမ်ားအတြင္း 
႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသည္ ကုမၸဏီဝဘ္ဆုိက္႐ွိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူစင္တာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူစင္တာ သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရွယ္ရာဝင္မ်ား၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ရွယ္ရာဝင္တန္ဖိုးကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရွယ္ရာဝင္မ်ား၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ရွယ္ရာဝင္တန္ဖိုးကုိ 
တည္ေဆာက္ေပးရန္ အထူးအေလးထားပါသည္။တည္ေဆာက္ေပးရန္ အထူးအေလးထားပါသည္။

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/board-guidelines-on-significant-corporate-governance-issues
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/board-guidelines-on-significant-corporate-governance-issues
https://www.colgatepalmolive.com/content/dam/cp-sites/corporate/corporate/en_us/corp/locale-assets/pdf/Audit-Committee-Charter-March-2018.pdf
https://investor.colgatepalmolive.com/
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လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားအတြက္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏တာဝန္ယူမႈ

ကၽြႏ္ုပ္အကူအညီလုိပါက ဘယ္သြားရမည္နည္း။ကၽြႏ္ုပ္အကူအညီလုိပါက ဘယ္သြားရမည္နည္း။

႐ွင္းလင္းေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ မ႐ွိမျဖစ္ အေရးပါပါသည္႐ွင္းလင္းေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ မ႐ွိမျဖစ္ အေရးပါပါသည္
ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔တစ္ဦးစီသည္ ကုမၸဏီ၏ က်င့္ဝတ္အညီလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ အက်ံဳးဝင္ေသာ ဥေပဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအားလုံး၊ ကုမၸဏီ၏ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရး က်င့္သုံးမႈမူဝါဒႏွင့္ အျခားမူဝါဒမ်ားတြင္ပါသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုမၸဏီႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဌာနခြဲမ်ားမွ ခ်မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုိက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ယခုစံႏႈန္းမ်ားကုိ ၎တို႔ႏွင့္ အလုပ္အတူလုပ္ေသာ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေျပာဆုိ႐ွင္းျပၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ဥပေဒေရးကိစၥမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့ လုိအပ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္  လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့ လုိအပ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္  
ဌာနတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ႐ွိပါသည္ဌာနတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ႐ွိပါသည္
က်င့္ထုံးမ်ားသည္ ေမးခြန္းအားလုံးအတြက္ တိက်ေသာအေျဖမ်ားကုိ မေပးႏိုင္ပါ။ ထုိ႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူတစ္ဦးစီ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အသိစိတ္ကုိ အဓိကအားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ကုမၸဏီ၏ ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္နာကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပဳမူမႈအတြက္ 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လမ္းညႊန္မႈကို ရယူရန္လိုအပ္သည္ဟု သိျမင္ေသာ စိတ္အေျခခံလည္း လုိအပ္ပါသည္။ အေျခအေနတစ္ရပ္အတြက္ 
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား႐ွိပါက သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ သံသယ႐ွိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း လမ္းညႊန္မႈကုိ ရယူပါ-

က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ေရးသားထားရုံျဖင့္ လုံေလာက္မႈမရွိပါ - က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းသည္ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ေရးသားထားရုံျဖင့္ လုံေလာက္မႈမရွိပါ - က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းသည္ Colgate 
ဝန္ထမ္းအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္လုိက္နာမႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္လုိက္နာမႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ 
ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေနရပါမည္။ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေနရပါမည္။

သင္၏ မန္ေနဂ်ာသင္၏ မန္ေနဂ်ာ
စိုးရိမ္မႈမ်ားကို 

ေဆြးေႏြးရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေမးစရာမ်ား႐ွိပါက 

သင့္မန္ေနဂ်ာ 
သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း 

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ 
အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးႏွင့္  

ေျပာဆုိပါ။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္
သင္၏ ဌာနတြင္း 

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
တာဝန္ခံသည္ အႀကံျပဳတိုင္ပင္ရန္ 

အသုံးဝင္ေသာ 
အရင္းအျမစ္ေနာက္တစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာဥပေဒဆုိင္ရာ
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒအဖြဲ႔မွ 
တစ္ဦးဦးကို ဆက္သြယ္ၿပီး 
ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
သုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒဆုိင္ရာ 

ေမးျမန္းလိုသည္ သို႔မဟုတ္ 
ရယူဆုိေသာ အႀကံဥာဏ/္

အကူအညီမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပါ။

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈလုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနတစ္ခုခုတြင္ 
မည္ကဲ့သုိ႔မူဝါဒကုိအသုံးခ်ပံု 

သုိ႔မဟုတ္ လြဲမွားေသာလုပ္ရန ္
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါက “ဖြင့္ဟေျပာဆုိ” ရန္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ရယူလုိပါက သုိ႔မဟုတ္ 

ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိပါက 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္လိုက္နာမႈဌာနသုိ႔ 

ဆက္သြယ္ပါ။
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ဖြင့္ဟေျပာဆုိ
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သင္သည္ က်င့္ဝတ္၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပံုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အျခားေသာမူ၀ါဒမ်ားကုိ သင္သည္ က်င့္ဝတ္၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပံုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အျခားေသာမူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းရွိသည္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ရွိေၾကာင္း သံသယဝင္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါက ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းရွိသည္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ရွိေၾကာင္း သံသယဝင္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါက 
သင္သည္ သင္၏မန္ေနဂ်ာ၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္၊ အလုံးစံုက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈသုိ႔မဟုတ္ သင္သည္ သင္၏မန္ေနဂ်ာ၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္၊ အလုံးစံုက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈသုိ႔မဟုတ္ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အျခားနည္းအားျဖင့္ သင္သည္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အျခားနည္းအားျဖင့္ သင္သည္ 
ေၾကာက္႐ြံ႕စရာမလုိဘဲ အျမင့္ပိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံသင့္ပါသည္။ေၾကာက္႐ြံ႕စရာမလုိဘဲ အျမင့္ပိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံသင့္ပါသည္။

စိတ္ပူပန္စရာရိွသည္ကုိ တုိင္ၾကားရန္ ဖြင့္ဟေျပာဆုိပါသည္

အသံေမးလ္အသံေမးလ္
(800) 778-6080

(ယူအက္စ္၊ ကေနဒါႏွင့္ ေပၚတုိရီကုိမွ 
နယ္ေဝးေခၚဆိုခ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္)

+1 (212) 310-2330
(အျခားေဒသ အားလုံးအတြက္)

ဖက္စ္ဖက္စ္
+1 (212) 310-3745

ဝက္ဘ္ဆုိက္တူးလ္ဝက္ဘ္ဆုိက္တူးလ္

မိုဘုိင္းလ္အက္ပ္မိုဘုိင္းလ္အက္ပ္
CP အက္ပ္စတိုးမွ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ၿပီး 

သုံးႏိုင္ပါသည္။

အီးေမးလ္အီးေမးလ္
ethics@colpal.com

ေမးလ္ေမးလ္
Global Ethics & Compliance
Colgate-Palmolive Company

300 Park Ave၊
New York ၊ NY 10022
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ကၽြႏ္ုပ္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္အေရးယူမႈမ်ိဳးမွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္အေရးယူမႈမ်ိဳးမွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း
ကၽြႏု္ပ္မည္သုိ႔ ေသခ်ာသိႏိုင္မည္နည္း။ကၽြႏု္ပ္မည္သုိ႔ ေသခ်ာသိႏိုင္မည္နည္း။

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈဌာနသုိ႔ေပးပုိ႔လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါသည္။ အကယ္၍ 
မူဝါဒႏွင့္သက္ဆုိင္ပါက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈ/သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥပေဒအဖြဲ႔အစည္းမွ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ 
ခ်က္ခ်င္းစုံစမ္းစစ္ေဆးပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အစီရင္ခံသူသည္ မိမိတို႔ဘာသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳရန္ျဖစ္သည္။ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ဥပေဒေရးျပႆနာမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ သင့္ဘာသာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ 
စြမ္းရည္ကုိ ထိခုိက္ေစၿပီးသင္ႏွင့္တကြ Colgate ကုိ ဆုိးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ မည္သူမည္ဝါဟု မေဖာ္ျပဘဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင္ဖုန္းေခၚေသာအခါ 
သင့္ကုိယ္သင္မည္သူဟု ေဖာ္ျပရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ သုိ႔မွသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲကုိ ေခ်ာေမြ႔လြယ္ကူေစရန္ 
အကူအညီရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္အစီရင္ခံႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားကုိ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား 
ရွိပါသည္။ သင့္အျဖစ္အပ်က္တြင္ အဆုိပါဥပေဒမ်ား သက္ေရာက္မႈရွိပါက အလုံးစံုက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈ တာဝန္ရွိသူမွ သင့္ေမးျမန္းမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာကုိ ကူညီေပးရန္အတြက္ သင့္လုပ္ငန္းအစုထဲမွ တစ္စံုတစ္ဦးထံ ညႊန္းပါလိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ သင့္ကုိယ္သင္ ေဖာ္ျပလုိပါက ကုမၸဏီသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေပးအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ကုိ ထုတ္ေျပာျခင္းအား လုိအပ္မႈရွိမွသာ 
ေအာက္ပါအေျခအေနတုိ႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္-

 ထိေရာက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္

 သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဥပေဒအရ လုိအပ္လာေသာအခါ။

အစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားမႈတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ပါႏိုင္ပါသည္။ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း 
သံသယရွိမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေဒသတြင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွအခ်က္အလက္ကုိ အေမရိကန္အပါအဝင္ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆုိပါကိစၥမ်ိဳးတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ကို အလုံးစံုက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈတြင္ 
ပါဝင္ေနေသာ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းႏွင့္ Colgate တာဝန္ရွိသူတုိ႔မွ အစီရင္ခံစာကိုစစ္ေဆးရန္ သုံးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိအတြက္ လုိအပ္သည့္ 
ကာလတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္ (ထုိ႔ေနာက္တြင္ အဆိုပါ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္အား ဖ်က္ဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီေပၚလစီ သုိ႔မဟုတ္ 
ဥပေဒ လုိအပ္ခ်က္အရ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျပဳလုပ္ပါမည္)။

အျမင့္မားဆုံး က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကင္းစင္ျပီး 
လူအမ်ားသည္ လက္စားေခ်တုန္႔ျပန္ခံရမည္ကုိ မေၾကာက္ဘဲ မိမိတုိ႔၏ ျပႆနာမ်ားအား ကုမၸဏီႏွင့္ မွ်ေဝရန္ အားေပးထားသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးရန္မွာ Colgate ၏ မူဝါဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြအဲေနျဖင့္ Colgate တြင္ 
တုိင္ၾကားမႈျပဳလုပ္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေပးအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ တမင္မွားယြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
စိတ္ေကာင္းေစတနာ ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ မဟုတ္ေၾကာင္း မေတြ႕႐ိွခ့ဲလွ်င္ ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာရမည့္ 
ဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင္း သံသယ႐ိွသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ တုိင္ၾကားျခင္း၊ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္း၊ ပါဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကူညီျခင္း 
ျပဳသူ မည္သည့္ ဝန္ထမ္း၊ ဝန္ထမ္းေဟာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပလူပုဂၢိဳလ္တုိ႔မဆုိ အား ဆုိးက်ိဳးမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ 
မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အျမင့္ဆုံးအတုိင္းအတာ အထိ Colgate သည္ အားလုံးေသာ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထား႐ိွသြားပါမည္။ 
လက္တုန္႔ျပန္မႈအား တုိင္ၾကားမႈအားလုံးကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အကယ္၍လုိအပ္လွ်င္ အလုပ္မွ ရပ္ဆုိင္းျခင္း အထိပါဝင္ေသာ စည္းကမ္းေရးရာ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။

လက္တံု႔ျပန္ျခင္းမျပဳေသာ မူဝါဒလက္တံု႔ျပန္ျခင္းမျပဳေသာ မူဝါဒ
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ကမာၻလုံးဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈဌာနသုိ႔ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈဌာနသုိ႔ COLGATE ဝန္ထမ္းက  ဝန္ထမ္းက 
ဖြင့္ဟေျပာဆိုဖြင့္ဟေျပာဆိလုာေသာအခါ မည္သုိ႔ဆက္ျဖစ္မည္နည္း။လာေသာအခါ မည္သုိ႔ဆက္ျဖစ္မည္နည္း။

 ေဘာနပ္စ္အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘာနပ္စ္ေပးျခင္း
 လခေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား
 ခြင့္ရက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ား
 တစ္ဦးစီ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

 အလုပ္ခ်ိန္ဇယား သုိ႔မဟုတ္ အေျပာင္းအေရႊ႕
 အလုပ္တက္ျခင္း
 က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းျခင္းဆုိင္ရာ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ ပူပန္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ဌာနသုိ႔ ေပးပို႔ရပါမည္။

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈဌာနထံသုိ႔ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈဌာနထံသုိ႔ 
သတင္းေပးပို႔ရန္မလုိအပ္ေသာ ပူပန္စရာမ်ားအေၾကာင္း ဥပမာမ်ားမွာသတင္းေပးပို႔ရန္မလုိအပ္ေသာ ပူပန္စရာမ်ားအေၾကာင္း ဥပမာမ်ားမွာ

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈဌာနမွ ေနာက္
ထပ္သင့္ေလ်ာ္ေသာအဆင့္မ်ားကုိေဖာ္
ထုတ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ျပန္လည္စစ္ေဆးပါသည္။ 

တုိင္ၾကားထားေသာ အျပဳအမူသည္  
က်င့္၀တ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေျခ  

႐ွိမ႐ွိ ဆံုးျဖတ္ပါ။

ျပန္လည္ေမးျမန္းရန္အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာအလုပ္ဌာနထံ 

တဆင့္ျပန္လည္ေပးပို႔ပါသည္။ (လူ႔အရင္းျမစ္၊ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ၊ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ၊ 

ကုမၸဏီစာရင္းစစ္ စသည္ျဖင့္)

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ  
စတင္ပါသည္

မဟုတ္ပါ။မဟုတ္ပါ။ ဟုတ္ပါသည္။ဟုတ္ပါသည္။
ေမးခြန္း  ေမးခြန္း  

သုိ႔မဟုတ္  သုိ႔မဟုတ္  
အၾကံဥာဏ္အၾကံဥာဏ္

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈဌာနထံ ေမးခြန္း 
သုိ႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိေတာင္းခံလာပါက 

တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိပါသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ကိုလႊဲေျပာင္းထားသည္ဟု  
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ေပးပါသည္။

အကယ္၍  
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ေပးခဲ့ပါက 

စစ္ေဆးၿပီးေနာက္  
တုံ႔ျပန္ခ်က္ျပန္လည္ေပးပါသည္ 
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စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္
ကုမၸဏီသည္ က်င့္ဝတ္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚ မည္သည့္ေဖာက္ဖ်က္မႈမဆို “လုံးဝလ်စ္လ်ဴမ႐ႈေသာ”  
မူဝါဒ ရွိပါသည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ေဖာက္ဖ်က္မႈရွိသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္မိပါက ေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူမႈကုိ ျပဳလုပ္ပါမည္။

ကုမၸဏီရိွ မည္သည့္လူ သုိ႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာမွ် က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ အျပဳအမူကုိ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရိွပါ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် လုပ္ေဆာင္ရန္ ခုိင္းေစျခင္း၊ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ ကုမၸဏီသည္ 
က်င့္ဝတ္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ဟန္႔တားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ထုိသုိ႔ ျဖစ္လာပါက 
ထုတ္ေဖာ္သိရိွရသည္ႏွင့္ ရပ္တန္႔ရန္ ႀကိဳးစားပါမည္။ က်င့္ဝတ္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ Colgate 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္မွရပ္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ဥပေဒအရ အေရးယူမႈအပါအဝင္ စည္းကမ္းပုိင္း အေရးယူမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရပါမည္။

မူဝါဒသည္ မူဝါဒသည္ COLGATE ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
အက်ံဳးဝင္သည္အက်ံဳးဝင္သည္
က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းအားအလုံးစုံက်င့္ဝတ္ႏွင့္လုိက္နာမႈဌာနမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါမည္။ 
ဌာနမွ စီအီးအုိ/ဘုတ္အဖြဲ႔ဥကၠဌႏွင့္ Colgate ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၏ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ဥကၠဌ တုိ႔ထံ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္အစီအစဥ္တုိ႔၏ 
အရင္းတည္မႈ၊ ျဖစ္ပ်က္မႈ၊ ေျဖရွင္းမႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံသြားပါမည္။

အလုံးစံုက်င့္ဝတ္ႏွင့္လိုက္နာမႈဌာနသို႔ သုိ႔မဟုတ္ အျခားလမ္းေၾကာင္းမွ သတင္းပို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္မႈရွိပါက 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသုိ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။

မူဝါဒသည္ ရုံးဝန္ထမ္းအရာရွိမ်ားအပါအဝင္ Colgate-Palmolive တြင္အလုပ္လုပ္သူတုိင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားပါ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါသည္။ မူဝါဒမိတၱဴမ်ားကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏အလုပ္အတြင္းသံုးဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပသံုးဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ပါရရွိႏိုင္ပါ 
သည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္နာေၾကာင္း ျပသရန္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာသင္တန္းကုိ 
ႏွစ္စဥ္တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

 လုပ္ငန္းအဆင့္တုိးတက္မႈမ်ား
 မူဝါဒခ်မွတ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
 ဆက္သြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ

 နည္းျပ သုိ႔မဟုတ္ ဆရာမွ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း
 စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္
 အလုပ္ခန္႔အပ္မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဥပမာမ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဥပမာမ်ားတြင္
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ေမးစရာရွိပါသလား သင့္အား 
လမ္းေၾကာင္းမွန္အေပၚသို႔ ေခၚသြားခြင့္ျပဳပါ။

လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိလူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ  Colgate  

ဝန္ထမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 
ကုမၸဏီမွ မည္သို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။ကုမၸဏီမွ မည္သို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။

အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္အေနႏွင့္ အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္အေနႏွင့္ 
“ဖြင့္ဟေျပာဆုိ” ရန္ လုိအပ္လာပါက “ဖြင့္ဟေျပာဆုိ” ရန္ လုိအပ္လာပါက 
မည္သည့္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိပါသလဲ။မည္သည့္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိပါသလဲ။

လက္တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးလက္တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး  
ကြ်ႏု္ပ္တြင္ကြ်ႏု္ပ္တြင ္ စိတ္ပူစရာရွိသည္။ စိတ္ပူစရာရွိသည္။ 
ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမွာ မည္သို႔နည္း။ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမွာ မည္သို႔နည္း။

အေႏွာင့္အယွက္ေပး အေႏွာင့္အယွက္ေပး 
မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမွာ  မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမွာ  

မည့္သုိ႔နည္း။မည့္သုိ႔နည္း။

ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္ဆုိသည္မွာ အခ်က္အလက္ဆုိသည္မွာ 

အဘယ္နည္း။အဘယ္နည္း။

လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 

ကုမၸဏီ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ကုမၸဏီ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ 
မည္သုိ႔နည္း။မည္သုိ႔နည္း။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမန္ေနကြ်ႏု္ပ္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမန္ေန
ဂ်ာတစ္ေယာက္အေနႏွင့္  ဂ်ာတစ္ေယာက္အေနႏွင့္  

လူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္လူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္
မႈကုိ မည္သုိ႔သရုပ္ျပပါသလဲ။မႈကုိ မည္သုိ႔သရုပ္ျပပါသလဲ။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ကြ်ႏု္ပ္သည ္ Colgate အျပင္  အျပင္  
အျခားအလုပ္အကုိင္တစ္ခုလုပ ္အျခားအလုပ္အကုိင္တစ္ခုလုပ ္

မည္ဆုိပါက အဆင္ေျပပါသလား။မည္ဆုိပါက အဆင္ေျပပါသလား။
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300 Park Avenue
New York, NY 10022
212-310-2000
www.colgatepalmolive.com
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