မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ COLGATE-PALMOLIVE ကုမၸဏီႏွင့္ လက္ေအာက္ ခံကုမၸဏီမ်ား၊ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားသည္
ကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္လာမႈ၏ အဓိက အခ်က္ျဖစ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ ကာလရွည္ၾကာေန သည့္ Colgate ၏
ဂုဏ္သတင္း မ်ားေၾကာင့္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဂုဏ္သတင္းကို ရရွိလၽွက္ရွိပါသည္။

မိမိတို၊ ကုမၸဏီ၏

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာမက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ Colgate ၏ ဂုဏ္သတင္းကို အေျခခံ၍
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤ အျခင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို၊တန္ဖိုးႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာကို အတူျမႇင့္
တင္လုပ္ေဆာင္လၽွက္ရွိေသာ၊ လက္တြဲ၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာ
တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေသာကုမၸဏီမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို၊ မွ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ျပင္းျပစြာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုပါသည္။
ကၽြန္ုပ္တို၊အား ကုန္ပစၥည္း ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ျဖန္၊ေဝေပးသူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၊ ပူးတြဲ
သုေတသန ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား အားလုံးအတြက္ (ကၽြႏု္ပ္တို၊၏
"အျခားမိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား") က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို၊၏
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းျပႏုိင္ေသာ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ Colgate-Palmolive ကုမၸဏီ၏ အင္တာနက္
စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဖြဲ၊အစည္းဝဘ္ဆိုဒ္ တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ယခု ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သူမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ တစ္ကမၻာလုံး ဆိုင္ရာ
လူ၊အခြင့္အေရးေၾကာ္ျငာစာတမ္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္ သမားမ်ားအဖြဲ၊၏ စံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံ၍
သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ထည့္သြင္း၍ ေရးသားထားပါသည္။
ကၽြန္ုပ္တို၊ Colgate လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအားလုံးအား ၎တို၊၏ အဖြဲ၊အစည္းမ်ားအၾကား၊
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား အၾကား လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ ဤ ပူးတြဲေဆာင္ ရြက္သူမ်ား
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား/ စံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ကၽြန္ုပ္တို၊၏
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို၊၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို
မၽွေဝတာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို၊ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္း-

ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာျခင္း
Colgate ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ကန္၊သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
ဥပေဒမ်ား၊ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား၊ စီးပြားေရးစီမံမႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးႏွင့္ ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း စိတ္ခ်ရေရး၊ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းေရး၊
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္၊အပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အျခား ဥပေဒမ်ား သို၊မဟုတ္ Colgate အတြက္
သို၊မဟုတ္ Colgate ထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအတြက္ အသုံးခ်ႏုိင္ေသာ
ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ျခင္း
Colgate သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ အစိုးရအဖြဲ၊မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ဆက္သြယ္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ Colgate ႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မိတ္ဘက္အဖြဲ၊အစည္းမ်ားအား အေမရိကန္အစိုးရ၏ နိုင္ငံျခားလာဘ္ေပးလာဘ္ယူ
တိုက္ဖ်က္ျခင္း အက္ဥပေဒ အပါအဝင္ Colgate-Palmolive ကုမၸဏီ၏ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ျခင္းဥပေဒ တို၊ကို
လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ အေမ ရိကန္အစိုးရ၏ နိုင္ငံျခားလာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ျခင္း အက္ဥပေဒ
(“FCPA”) ကို ကန္၊သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။
ကၽြန္ုပ္တို၊၏လုပ္ငန္းအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို၊ကိုယ္စား ပတ္သက္ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည့္
မိတ္ဖက္မ်ားအားလုံးအား အစိုးရအဖြဲ၊မွတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို၊မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ၊အား အက်ိဳး
စီးပြားတိုးတက္လိုျခင္းအလို၊ငွါ သို၊မဟုတ္ အဆုံးအျဖတ္ တစ္စုံတစ္ခု ေပးရန္အလို၊ငွါအတြက္ လာဘ္လာဘအား
သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစေပးမႈအား တားျမစ္ပါသည္။ ဤတားျမစ္ခ်က္တြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊
ေထာက္ပံ့ျခင္းတို၊ကို အစိုးရအရာရွိ မ်ားအား တိုက္ရိုက္ သို၊မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ အကူအညီရရန္ သို၊မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ၊ေစရန္ အလိ၊
ု ငွါ "တရားမဝင္" ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။
အစိုးရအရာရွိမ်ား သိ၊
ု မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ၊ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ မည္သည့္ရန္ပုံေငြကိုမဆို အသုံးျပဳရန္
ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒအရ Colgate ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားဝင္အဖြဲ၊အစည္း၏ ေရးသားထား ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို
လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာတြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းမ်ား၊
သင္ၾကားမႈကုန္က်ေငြမ်ားသို၊မဟုတ္ စားစရိတ္၊ ခရီးသြား ကုန္က်စရိတ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားသို၊မဟုတ္
အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား ပါဝင္ ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ Colgate ကိုယ္စား ဤကဲ့သို၊ေသာ ကုန္က်
စရိတ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါ၊ Colgate မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္
ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရအရာရွိမ်ားအား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို တားျမစ္ထားျခင္းအျပင္ ပုဂၢလိကအဖြဲ၊အစည္းမ်ားအား Colgate
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားက
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ျခငး္ကို Colgate မွ တားျမစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ
Colgate မွ ကၽြန္ုပ္တို၊၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမ်ားကို ၎တို၊၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္
စီးပြားေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အေမရိကန္တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒအျဖစ္ သိရွိၾကသည္) ကို
အျပည့္အဝလိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဤ ဥပေဒမ်ားသည္ သုံးစြဲသူမ်ားအက်ိုးစီးပြားအလို၊ငွါ သန္၊ရွင္း၍

တရားမၽွတေသာ စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားအား ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ကူညီေထာက္ပံ့၍ ဖိအားေပး
ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။ စီးပြားေရးအတြက္ ေစ်းႏွုန္းမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ နည္းစနစ္သစ္မ်ား အသုံးျပဳ ထားေသာ
ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တားျမစ္ထားေသာ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ေနရာမ်ားရရွိေစရန္အျပင္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသို၊မဟုတ္ ေစ်းႏွုန္းမ်ားအားထိခိုက္ေစေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားအၾကား (ဥပမာ- ေစ်းႏႈန္းညႇိ၍မရျခင္း၊
ေစ်းကြက္အတြင္း ေနရာယူမႈမ်ား၊ အစုလိုက္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ား၊ ေစ်းႏႈန္း ထိန္းသိမ္း ထားမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား၊
ကုန္သြယ္ရာတြင္ တရားမဝင္ ေစ်းႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ကန္၊သတ္ခ်က္မ်ား) နားလည္မႈမ်ား ရရွိေစလိုပါသည္။

လၽွ�
ိဳ ဝွက္/ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားအေနျဖင့္ Colgate ၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာလွ်ဳိ၊ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အျခားလွ်ဳိ၊ဝွက္ခ်က္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သုိ၊မဟုတ္ သိသာလြယ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား
ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၎အခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း သို၊မဟုတ္ Colgate မွ
ယခင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွတပါး ထိုကဲ့သို၊ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေပါက္ၾကားေစရန္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ Colgate မွ မည္သည့္ အခ်က္အလက္ကိုမဆို မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမွ
ေပါက္ၾကားျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ လူထုအၾကားသိရွိသည့္အခ်ိန္ထိ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ လွ်ဳိ၊ဝွက္အေနျဖင့္
ထားရမည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္ အဖြဲ၊မ်ားမွ Colgate ၏ လၽွိုဳ၊ဝွက္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို မိမိ၏အဖြဲ၊အစည္း
ျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဖြင့္လွစ္ ေဖာ္ျပျခင္း သို၊မဟုတ္ ၎တို၊ အဖြဲ၊အစည္းအတြင္း Colgate မွ “သိရွိရန္
လိုအပ္သည္” သို၊မဟုတ္ “အသုံးျပဳရန္လိုအပ္သည္” ဆိုသည့္ အေျခခံ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားမွလြဲ၍
ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ။ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားသည္ ဤကဲ့သို၊ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
မိမိတို၊အက်ိဳးစီးပြားအတြက္၊ အျခားတစ္စုံတစ္ေယာက္ႏွင့္ Colgate ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္အသုံးမျပဳရန္ တားျမစ္ပါသည္။
Colgate ၏ မူဝါဒမ်ားသည္ လွ်ဳိ၊ဝွက္အေျခအေနမဟုတ္ေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိ၊
ု ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို၊မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမ်ားကို Colgate အား
လွ်ဳိ၊ဝွက္မဟုတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးပါရန္ႏွင့္ Colgate မွ လည္း အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွကို
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း သို၊မဟုတ္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ယမ
ူ ႈမ်ား မရွိေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ားအား
ႏႈတ္ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ပါဝင္မႈမ်ားသည္ Colgate ႏွင့္ အျခားမည္သည့္ မိတ္ဖက္
အဖြဲ၊မ်ားအၾကားျပဳလုပ္ထားေသာ လၽွိဳ၊ဝွက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ထုတ္ႏႈတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္
မရည္ရြယ္ပါ။
Colgate မွ လၽွိဳ၊ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမ်ား အလြန္လိုအပ္သည့္အေျခအေနႏွင့္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကို သင့္တင့္ေသာ လုံျခဳံမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါမ်ားမွတပါး လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ုပ္တို၊၏
မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားသည္ Colgate မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊ အစည္း မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းၿပီးျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္တူညီေသာ အျခားမည္သည့္အလုပ္ငန္းကိုမၽွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို၊မဟုတ္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳး
ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ သိရွိအေလးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား လုံျခဳံမႈရွိျခင္း
ကၽြန္ုပ္တို၊၏မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားအေနျဖင့္ Colgate ၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သုံးစြဲသူမ်ား၊ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၊
ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္ အဖြဲ၊မ်ား၏ လုံျခဳံေရးကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး Colgate မွ ေပးလိုက္သည့္္
ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကိုယ္ေရ.းအခ်က္အလက္မ်ားအားလည္း သင့္ေလၽွာ္ေသာ
လုံျခဳံစိတ္ခ်ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားမွ စုေဆာင္းျခင္း၊
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ Colgate မွ ရရွိခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
သို၊မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သုံးစြဲသူမ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္
အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း တို၊ကို လိုအပ္မွသာလၽွင္ႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ားလုံျခဳံေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သုံး ရန္လိုအပ္ပါသည္။
မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား Colgate မွ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ Colgate
ကိုယ္စား စုေဆာင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို၊ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယင္း
မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းသည္ Colgate ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးဆုင္ရာ စံႏွုန္းမ်ားကို
အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း တိက်ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ အတြက္ Colgate ႏွင့္ သေဘာတူထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ
လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူရန္လိုအပ္ပါသည္။

ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား
စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအၾကား ရိုးသားစြာ ပတ္သက္ ဆက္ဆံျခင္း သည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာႏွီးေႏွာမႈမ်ားတြင္
အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္ သည္။ Colgate မွ လက္ရွိပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားႏွင့္
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာအဖြဲ၊မ်ားအၾကား သာတူညီမၽွ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေပးရန္ႏွင့္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလည္း ေစ်းႏွုန္း၊ အရည္အေသြး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္မႈမ်ား၊ ေပါင္းစပ္နိုင္မႈမ်ား၊
ပက္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားေပၚအေျခခံနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို၊မွ ေစ်းႏွုန္းမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာရန္
ခြင့္ျပဳစရိတ္မ်ား၊ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ တြင္ကူညီမႈမ်ားကဲ့သို့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဘက္လိုက္မႈမ်ား အားေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ပါ။
တန္ျပန္ေပးအပ္မႈမ်ား၊ လာဘ္ထိုးမႈမ်ား၊သို၊မဟုတ္ ထိုကဲ့သို၊ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း၊ လက္ခံျခင္းမ်ိဳးကို
တားျမစ္ထားပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို၊မွ ကၽြန္ုပ္တို၊၏ မိတ္ဖက္္မ်ားကို ဤကဲ့သို၊ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားျမင့္မႈႏွင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သာတူညီမွ်ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္

ကုန္က်စရိတ္မ်ား

မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားမွ Colgate ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ က်သင့္ခဲ့ၿပီးေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
ျပန္လည္ေပးေခ်ရမည္ ဟူေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳး မပါရွိေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သို၊မဟုတ္ မသုံးစြဲခင္ ေရးသားထားသည့္
အတည္ျပဳခ်က္မရရွိေသာသုံးစြဲမႈမ်ိဳးကို Colgate မွ ျပန္လည္က်ခံေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ျပန္လည္ေပးေခ်က်ခံေပးရမည့္ မည္သည့္
ကုန္က်စရိတ္မ်ိဳးကို မဆို အက်ိဳးဝင္ေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာ သို၊မဟုတ္ ေငြေပးေခ်လႊာပါရွိမွသာလၽွင္
ျပန္လည္ေပးေခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေဆာင္မ်ား
Colgate မွ လူအမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစနိုင္ေသာ
လက္ေဆာင္မ်ား၊ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ား၊ အျခားအက်ိဳးအျမတ္မ်ား သို၊မဟုတ္ တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ား အား လက္ခံျခင္း၊
ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို၊မွ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ၊မ်ားအား ဤမူဝါဒကို
ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ Colgate မွ ဝန္ထမ္းမ်ား (သို၊မဟုတ္ Colgate မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား) အား ေဖာ္ျပပါ
($50.00 USD) ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ လက္ေဆာင္သို၊မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္တို၊ကို ေပးျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ရန္
အထူးမွာၾကားမည္ျဖစ္သည္။ Colgate ဝန္ထမ္းမ်ားက အျခားအဖြဲ၊အစည္းမွ $50 USD ေအာက္တန္ဖိုးရွိေသာ
လက္ေဆာင္ပစၥည္းကို လက္ခံယူသည့္အခါ ၎အေျခအေနကို ျပကၡဒိန္ႏွစ္ တစ္ခုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ လက္ခံႏိုင္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး
မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားမွ ၎တို၊၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်န္မာေရးႏွင့္
ေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ အလုပ္ခြင္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအား
အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
အညီေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မည္သူ၊ကိုမဆို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း သည္ Colgate ၏
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္အတြက္ Colgate ၏
အေထာက္အပံ့ေပးမႈတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား
Colgate မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းေရး/တင္ပို၊ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
လိုက္နာေစလို ပါသည္။ Colgate လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို၊၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားသည္
မိမိတို၊လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသာ ေနရာ/နိုင္ငံကို အေျခခံ၍ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ကုန္သြယ္ေရးစည္းမ်ည္းမ်ားကို
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ အထူးေျပာဆိုရလၽွင္ ဤစည္းမ်ည္းမ်ားသည္ အေမရိကန္အစိုးရမွ
စီးပြားေရးပိတ္ဆို၊ျခင္းခံရေသာ မည္သည့္ နိုင္ငံ၊ အစိုးရအဖြဲ၊ သို၊မဟုတ္ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုမၽွ Colgate ကိုယ္စား
စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးမျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Colgate စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို၊၏
မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားသည္ အေမရိကန္အစိုးရမွ စီးပြားေရးမပိတ္ဆို၊ထားသည့္ အဆက္သြယ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမွ
တားျမစ္ထားသည္။

လုပ္သားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာက်င့္သုံးမႈမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ�အခြင့္အေရးမ်ား
Colgate မွ တရားမဝင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားေခၚယူအသုံးျပမႈ၊ လုပ္သားအား တြန္းအားေပး၍ ေစခိုင္းျခင္းမ်ား၊

တရားမဝင္ေစခိုင္းမႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လက္ခံနိုင္ဖြယ္မရွိေသာ လုပ္သားမ်ားအား ဆက္ဆံမႈမ်ားကို
ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ပါသည္။ ၎မွာ လုပ္သားဥပေဒအားေဖာက္ဖ်က္ထားေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ား သို၊မဟုတ္
လုပ္သားမ်ားအား ၊ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပစ္ေပးမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ား၊ အပါအဝင္ လူသားမဆန္စြာ
ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည္မွ Colgate ၏
မူဝါဒပင္ျဖစ္ပါသည္။
Colgate မွ ကမၻာအႏွံ၊အျပားတြင္ လူ၊အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာသည့္ ကာလရွည္ၾကာေသာ
လိုက္နာမႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီစြာျဖင့္ လိုက္နာျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သည့္
မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမ်ား• လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးသည္ ေစတနာအေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကၽြန္အျဖစ္ခိုင္းေစျခင္း၊
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခိုင္းေစမႈ၊ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ား သို၊မဟုတ္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္အလုပ္သမား သို၊မဟုတ္ အျခားေသာ
မလုပ္မေနရ လုပ္သားအျဖစ္ ခိုင္းေစျခင္း၊ ကၽြန္အျဖစ္ေရာင္းစားျခင္း သို၊မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈအေျခအေနမ်ား
မပါဝင္ရပါ။
• ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္သမားမ်ား၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း
အေထာက္အထားစာရြက္မူရင္းမ်ား၊ ခရီးသြားစာရြက္စာတမ္းမ်ား သို၊မဟုတ္ အျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
သို၊မဟုတ္ တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ားကို အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း သို၊မဟုတ္
အလုပ္သမားခန္၊အပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေတာအတြင္း ငွားရမ္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း မရွိေစရပါ။

• အလုပ္သမားခန္၊အပ္ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ႏွင့္ အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္

ကာလအေတာအတြင္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ ေအဂ်င့္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသူမ်ား သို၊မဟုတ္
ပြဲစားမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သို၊မဟုတ္ ႀကိဳတင္ေပးေငြမ်ား
(ေငြေၾကး သို၊မဟုတ္ အျခားအရာမ်ား) ေပးေခ်ရန္ မလိုအပ္ပါ။

• မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမ်ားမွ ေအဂ်င္စီမ်ားကိုအသံုးျပဳလွ်င္ အဆိုပါေအဂ်င္စီမ်ားသည္ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး
နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားသည့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္းဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ သင့္ေတာ္သည့္
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိထားၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
• ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကန္၊သတ္ျခင္း သို၊မဟုတ္ တားျမစ္ျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္သင့္ပါ• မည္သည့္အဆင့္အတန္းရွိေသာ ဝန္ထမ္းကိုမဆို အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္၊ မူလနိုင္ငံသား၊
လိင္အမ်ဳိးအစား၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊ ဘာသာေရး၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ သို၊မဟုတ္
ဥပေဒမွအကာအကြယ္ေပးထားေသာ မည့္သည့္လကၡဏာရပ္မ်ိဳးကိုမဆို တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရန္
• က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အား အကာအကြယ္ေပးထားေသာ က်န္းမာ၍ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ
လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္
• လုပ္ခလစာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း သို၊မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို၊ မျဖစ္ေစသင့္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလံုးကို လိုက္နာသင့္သည္• တရားဝင္ အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပို ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ
လုပ္ခလစာမ်ားေပးေခ်ရန္
• လုပ္သားမ်ား၏ တရားဥပေဒျပည့္ဝေသာ အဖြဲ၊အစည္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္
တရားဝင္အသင္းအဖြဲ၊ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မွ်တေသာ လုပ္ခေတာင္းဆိုခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္

Colgate အေနျဖင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖဲြ၊အစည္းမ်ားအား ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားပဋိပကၡဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို
လိုက္နာက်င့္သံုးေစမည္ျဖစ္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
Colgate မွ ကၽြန္ုပ္တို၊၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားတြင္ တန္ဖိုးထားမႈျမင့္မားၿပီး
ကမၻာႀကီး၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သဘာဝအတိုင္း ထိန္းသိမ္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမွလည္း ကုမၸဏီ၏ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာလိမ္မည့္ အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ ထို၊အတူ ၎တို၊
ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ ျပည္သူ၊မူဝါဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အရည္အေသြးဆိုင္ရာစံႏႈန္း
Colgate မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေသာ၊ ထုတ္ပိုးေသာ၊ သိမ္းဆည္းေသာ၊ သယ္ယူပို၊ေဆာင္ေသာ သို၊မဟုတ္
ကိုယ္ပိုင္ သက္ဆိုင္ရာ စက္၊ုံမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အညီ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳေသာ၊
ျဖန္၊ေဝေသာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ၊အစည္းမ်ားျဖင့္သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တိရိစၧာန္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
အဆင္သင့္ပါက Colgate မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို၊၏ ျပင္ပ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို၊မဟုတ္
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ စံႏွုန္းမ်ား၊ ထို၊အျပင္ တိရိစၧာန္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး
ေထာက္ပံ့မႈစံႏွုနး္မ်ားကို လည္း ေရာက္ရွိရန္ သို၊မဟုတ္ ေက်ာ္လြန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို၊၏
မိတ္ဖက္အျခားအဖြဲ၊အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိရစၦာန္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Colgate ၏
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး သုေတသနမူဝါဒ ႏွင့္ Hill ၏ တိရစၦာန္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ သံဓိဌာန္ထားရွိမႈ
ႏွင့္အညီ က်င့္ဝတ္စံသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိမႈမ်ား
Colgate လုပ္ငနး္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သင့္၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားစာခ်ဳပ္ႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အား ယခု မိတ္ဖက္ အဖြဲ၊အစည္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္
တာဝန္ရွိပါသည္။ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ပ်က္ကြက္ပါက Colgate မွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈကို
ရပ္တန္၊/အဆုံးသတ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
Colgate မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းမ်ားအား မွားယြင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေလၽွာ္ေသာ
စနစ္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ စနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ Colgate အား
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား သို၊မဟုတ္ ယခု မိတ္ဖက္ အဖြဲ၊အစည္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မိပါက
သို၊မဟုတ္ Colgate ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပ်က္စီးေစနိုင္ေသာ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးျပဳလုပ္မိပါက ခ်က္ခ်င္း သတင္းေပးရန္
လိုအပ္ပါသည္။

ထို၊အျပင္ Colgate အား သင့္စီးပြားေရး သို၊မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း သို၊မဟုတ္ Colgate အတြက္
သင့္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လူထုမွ တန္ျပန္မႈမ်ားသို၊မဟုတ္ အေကာင္းျမင္မခံရမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား သို၊မဟုတ္ သင္၏ စီးပြားေရးအား အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား သို၊မဟုတ္
Colgate အေပၚလူထုမွ တန္ျပန္မႈမ်ား ကို ခ်က္ခ်င္း သတင္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံ၍ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
ဤမိတ္ဖက္အဖဲြ၊အစည္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို Colgate-Palmolive ကုမၸဏီဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ထပ္တိုး
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ရရွိႏိုင္သည္။
ဤ မိတ္ဖက္အဖြဲ၊အစည္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိလိုပါက Global EthicsLine မွ
ethics@colpal.com သို၊ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

