
 

 

ကမာၻလံုးဆ  ုးိုင္ရာ လုးပင္ိုနင္ဆပ ုးိုင္ဆ  သာဘာတညူီကင္ 

 

Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany ဘြိုင္ ဘရာဆဝိုင္႐ုံးုးံဆစ ုးကင္ တင့္ TCHIBO GmbH  

- "Tchibo" ဟာ၍  ကင္လကင္ ုးံဆစြြဲမတင္ - 

ႏွ ိုင့္ 

54, Route des Acacias 1227 Carouge, Geneva, Switzerland ဘြိုင္ ဘရာဆဝိုင္႐ုံးုးံဆစ ုးကင္ တင့္ INDUSTRiALL GLOBAL 

UNION - "IndustriALL Global Union" ဟာ၍  ကင္လကင္ ုးံဆစြြဲမတင္ – ဘ ုး႔အၾကာဆ 

 

Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံမ့မကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္ဘြိုင္ 

ႏွ ုးိုင္ိုဘံကာ အလုးပင္ မာဆ  ုးိုင္ရာစညံီ နင္စတံႊနင္ဆႏွ ိုင့္အတ ူအ ကာိုင္အထတင္ ဖာင္  ာိုင္႐ုံးြကင္ရနင္အဘြကင္ 

  သာဘာတညူီကင္ 

 

န ဒါနင္ဆ 

၁. Tchibo GmbH   ုး တင္မ ာ ဂီာမနင္မ  ာဆစုးပ ုးိုင္ လကင္လူအ ရာိုင္ဆလုးပင္ိုနင္ဆဘစင္ညုးခဖစင္ တင္သည္။ 

လာ ုးံဆကုးနင္ပစပတင္ဆဘ ုး႔က ုး ရာိုင္ဆညီ တင္္၊   ုး႔ရာဘြိုင္  ကာင္ဖူက ုး အဓ ကထာဆၿပူဆ ရာိုင္ဆဝဝင္ ဖာကင္ကာဆ တင္သည္။ ထ ုး႔ခပိုင္ 

စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ အဝဘင္အထတင္္၊ အ မင္ ုးံဆအထတင္အလ ပင္္၊ မူဆဖ ုး ညီာိုင္ ုးံဆပစပတင္ဆ္၊ ပရ  သာဂ္၊ လကင္ဝဘင္ရဘနာ္၊ 

အူလကင္ထ႐ုံးြနင္နစင္ပစပတင္ဆ္၊ အလ ကုးနင္ စ တင့္အ မင္ ုးံဆပစပတင္ဆမ နင္ မ ီ ရာိုင္ဆညီ တင္သည္။ "Tchibo" လုးပင္ိုနင္ဆစုးအ နခဖိုင့္ 

လာ႔အညြိုင့္အ ရဆ္၊  သာ၀ ပဘင္ဝနင္ဆကီိုင္မထ ည ုးကင္ စ ရဆဘ ုး႔ႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္၍ အကာအကြဝင္ ပဆ ရဆ္၊ 

ဘ ုးဆခမ ိုင့္  ာိုင္႐ုံးြကင္ စ ရဆ  ုးိုင္ရာမဟာာီဟဟာက ုး လကင္ညံကီိုင့္ ုးံဆ တင္သည္။ 

၂. IndustriALL Global Union   ုး တင္မ ာ အထတင္အလ ပင္္၊ အဝဘင္အထတင္္၊ ဖ နပင္္၊  ာဆ ရအပါအဝိုင္ 

အ  ဆစာဆစကင္မမလကင္မမလုးပင္ိုနင္ဆ႐ုံး   အလုးပင္ မာဆထုးအာဆလုးံဆႏွ ိုင့္ဖြြဲြစတင္ဆထာဆ တင့္ ကုးနင္ ြဝင္ ရဆအ ိုင္ဆအဖြြဲြခဖစင္ တင္သည္။ 

ကမာၻဘဝနင္ဆ ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္ဘြိုင္ နဝင္ ခမ ဒ အလ ုးကင္ ာမက 

ဘစင္ကမာၻလုးံဆအဘ ုးိုင္ဆအဘာအရပါ ႏွ ုးိုင္ိုံဘကာအ ိုင့္မူ အလုးပင္ မာဆ  ုးိုင္ရာ စံညီ နင္စံတႊနင္ဆႏွ ိုင့္အတူလုးပင္က ုးိုင္ စခညိုင္ဆအာဆခဖိုင့္ 

အလုးပင္ မာဆထုး၏အကီ  ဆစူဆပြာဆႏွ ိုင့္အညြိုင့္အ ရဆက ုး အကာအကြဝင္ ပဆမတင္ခဖစင္ တင္သည္။  



၃. ဝညုး ဖာင္ခပပါ ကမာၻအႏွ ံ႔ လုးပင္ိုနင္ဆပ ုးိုင္ဆ  ုးိုင္ရာ  သာဘာတူညီကင္ ("  သာဘာတူညီကင္"ဟာ၍  ကင္လကင္ ုးံဆစြြဲမတင္) အရ 

Tchibo ႏွ ိုင့္ IndustriALL Global Union ("ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆ"ဟာ၍  ကင္လကင္ ုးံဆစြြဲ ြာဆမတင္) ဘ ုး႔အ နခဖိုင့္ 

ဝညုးႏွ စင္ပ ုးိုင္ဆအဘြိုင္ဆ  ာကင္ဘတင္ႏွ ုးိုင္ညြဲ့ တင့္ ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္မမက ုး ဘရာဆဝိုင္ခဖစင္ စမတင္သည္။ ထ ုး႔ခပိုင္ စနစင္ဘကီ 

 ကင္လကင္ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ႏွ ုးိုင္မတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

၄. Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္ဘြိုင္ (နံပါဘင္ ၁၀ 

ဘြိုင္ ဖာင္ခပထာဆ တင့္အဘ ုးိုင္ဆ) အ ိုင္ဆအဖြြဲြႏွ ိုင့္အဘာတ  ႏွ မိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ပ ုးိုင္ညြိုင့္က ုး အာဆ ကာိုင္ဆ စရနင္အလ ုး႔ို ာ ႏွ ုးိုင္ိုံဘကာ 

အလုးပင္ မာဆ  ုးိုင္ရာစံညီ နင္စံတႊနင္ဆမီာဆ (အ  ဆစ ဘင္က ုး နံပါဘင္ ၆ ဘြိုင္ၾကတင့္ပါ) ႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္၍ 

ထ ထ  ရာကင္ ရာကင္ကီိုင့္ ုးံဆရနင္အလ ုး႔ို ာ ဝညုး  သာဘာစာညီ ပင္က ုးညီ ပင္  ုး တင္သည္။ 

၅. ႏွ ုးိုင္ိုံဘကာ အလုးပင္ မာဆ  ုးိုင္ရာစံညီ နင္စံတႊနင္ဆဘ ုး႔ႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္လာလ ီိုင္ ကာလ႐ုံး တင္ၾကာ ည ုးိုင္ည ုးိုင္မာမာကီိုင့္ ုးံဆ ြာဆမ  ာ 

ရတင္မ နင္ဆညီကင္ခပတင့္မူမတင္က ုး ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္   သာ ပါကင္ တင္သည္။   ုး႔ခဖစင္ရာ (က) 

က စပဘစင္စုးံဘစင္ရာ ပပ ပါကင္ပါက အလုးပင္ မာဆထုးအ နခဖိုင့္ စုးစုးစတင္ဆစတင္ဆႏွ ိုင့္ တ  ႏွ မိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ညြိုင့္႐ုံး  ရမတင္သည္။ (ည) 

ႏွ ုးိုင္ိုံဘကာ အလုးပင္ မာဆ  ုးိုင္ရာစံညီ နင္စံတႊနင္ဆဘ ုး႔က ုး လုးပင္ိုနင္ဆညြိုင္ဘြိုင္ ထ ထ  ရာကင္ ရာကင္ကီိုင့္ ုးံဆရနင္ႏွ ိုင့္ 

ထ ုး ုး ႔ကီိုင့္ ုးံဆခညိုင္ဆ႐ုံး  မ႐ုံး    စာိုင့္ၾကတင့္စစင္  ဆႏွ ုးိုင္ရနင္ အလုးပင္ မာဆထုးအဘြကင္လုးပင္ထံုးဆလုးပင္နတင္ဆႏွ ိုင့္ 

နတင္ဆစနစင္ဘ ုး႔ရ  ရမတင္ခဖစင္ တင္သည္။  

လုးပင္ိုနင္ဆပ ုးိုင္ဆ  ုးိုင္ရာ ကင္ ံရာဘြိုင္  ကာိုင္ဆမြနင္ တင့္စနစင္ဘစင္ရပင္က ုး ထာ ထာိုင္ထာဆႏွ ုးိုင္ တင္ႏွ ိုင့္အမ ီ 

စကင္႐ုံးုးံအလုးပင္႐ုံးုးံအဘ ုးိုင္ဆအဘာဘြိုင္ ာမက လုးပင္ိုနင္ဆနဝင္ပဝင္ဘစင္ညုးလုးံဆက ုးပါ အကီ  ဆ႐ုံး   စမတင္ဟုး 

ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ ဝုးံၾကတင္ တင္သည္။ 

 

 ကင္  ုးိုင္ရာတလူာညႏံွ ိုင့္ စညံီ နင္စတံႊနင္ဆပ ုးိုင္ဆ  ုးိုင္ရာ အက ုးဆအကာဆ 

၆. Tchibo ႏွ ိုင့္ IndustriALL Global Union ဘ ုး႔အ နခဖိုင့္ ၁၉၉၈ ညုးႏွ စင္္၊ အခပတင္ခပတင္  ုးိုင္ရာ အလုးပင္ မာဆအဖြြဲ႔အစတင္ဆ (ILO) 

၏ အလုးပင္ညြိုင္အ ခညညစံတင္ဆမီမင္ဆစတင္ဆကမင္ဆႏွ ိုင့္ အညြိုင့္အ ရဆပ ုးိုင္ဆ  ုးိုင္ရာ ၾကတာညီကင္္၊ 

အလုးပင္ မာဆတူလာညံဘ ုး႔မ  ပပထြကင္လာ တင့္ အညီကင္အလကင္ဘ ုး႔အပါအဝိုင္ ႏွ ုးိုင္ိုံဘကာ 

အလုးပင္ မာဆ  ုးိုင္ရာစံညီ နင္စံတႊနင္ဆဘ ုး႔က ုး ("ILO"ဟာ၍  ကင္လကင္ ုးံဆစြြဲမတင္) အ  အမ ဘင္ခပ လကင္ညံ တင္ႏွ ိုင့္အတူ 

အ  ုးပါအညီကင္ဘ ုး႔အ ကင္ဝိုင္ စရနင္ ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ ဘာဝနင္ဝာပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ ြာဆမတင္သည္။  ုး ႔ခဖစင္ရာ.. 

C.087 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention 

C.098 Right to Organise and Collective Bargaining Convention 

C. 135 Workers' Representatives Convention 

R.143 Workers' Representatives Recommendation 

C.100 Equal Remuneration Convention 



C. 111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention 

C.159 Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention 

C.079 Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention 

C. 138 Minimum Age Convention, C. 142 Human Resources Development Convention 

C. 182 Worst Forms of Child Labour Convention 

R.146 Minimum Age Recommendation 

C.029 Forced Labour Convention 

C. 105 Abolition of Forced Labour Convention 

C.026 Minimum Wage-Fixing Machinery Convention 

C.131 Minimum Wage Fixing Convention 

C.001 Hours of Work (Industry) Convention 

C.014 Weekly Rest (Industry) Convention 

R.116 Reduction of Hours of Work Recommendation 

C.155 Occupational Safety and Health Convention 

R.164 0ccupational Safety and Health Recommendation အပါအဝိုင္.. 

Universal Declaration of Human Rights,  

United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child,  

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 

ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy,  

UN Guiding Principles on Business and Human Rights,  

UN Global Compact ႏွ ိုင့္အဘာ UN Sustainable Development Goals to Tchibo's Non Food Supply Chain 

ပါအညီကင္အလကင္ဘ ုး႔က ုး လ ုးကင္နာကီိုင့္ ကံ ြာဆမတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

 



ဝညုးစာညီ ပင္၏ နာကင္ ကင္ဘြြဲ (၁) ပါ Tchibo's Social and Environmental Code of Conduct (SCoC) 

  ုးိုင္ရာအညီကင္အလကင္မီာဆႏွ ိုင့္ အပ ုးိုင္ဆ (၆) ပါ အလုးပင္ မာဆတူလာညံဘ ုး႔မ  ပပထြကင္လာ တင့္ 

အညီကင္အလကင္ဘ ုး႔က ုးလ ုးကင္နာရနင္ ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္   သာဘာ တင္သည္။ ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္မပ ဒဘ ုး႔အ နႏွ ိုင့္ 

အလုးပင္ မာဆထုးအ ပပ အနတင္ဆိုဝင္ ာအကီ  ဆခပ ပါက ILO ၏  ကင္  ုးိုင္ရာ ဘင္မ ဘင္ညီကင္က ုး ာ 

အဘတင္ဝာမတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

 

ကဘ ခပ ညီကင္ 

၈. အလုးပင္ မာဆ မဂ ၢအ ိုင္ဆအဖြြဲြအ နခဖိုင့္ အလုးပင္ မာဆ  မဂ ၢအဖြြဲ႔၀ိုင္မီာဆဖြြဲြစတင္ဆမတင္္၊ ထ ုး႔ခပိုင္ အလုးပင္ မာဆထုးက ုးဝင္စာဆ 

တ  ႏွ မိုင္ဆခဖနင္ ခဖမတင္က ုး Tchibo သကင္က   သာဘာလကင္ညံ တင္သည္။ ထ ုး႔ခပိုင္ (နံပါဘင္ ၆ ဘြိုင္ အ  ဆစ ဘင္ ဖာင္ခပထာဆ တင့္) 

လာ႔အညြိုင့္အ ရဆ္၊ အလုးပင္ မာဆ မဂ ၢအ ိုင္ဆအဖြြဲြအညြိုင့္အ ရဆဘ ုး႔ႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္လာလ ီိုင္ IndustriALL Global Union ႏွ ိုင့္ 

၄ိုင္ဆ၏အ ိုင္ဆဝိုင္ဘ ုး႔အ နခဖိုင့္ ဘရာဆဝိုင္မ ဘင္ဖကင္အခဖစင္  ာိုင္႐ုံးြကင္မတင္က ုး Tchibo သကင္က   သာဘာလကင္ညံ တင္သည္။  

၉. ကုးနင္ ြဝင္ ရဆအ ိုင္ဆအဖြြဲြ(IndustriALL Global Union)အ နခဖိုင့္ Tchibo ႏွ ိုင့္အဘာ ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္မတင္္၊ ထ ုးမ ီမက 

Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္အဘြိုင္ဆ႐ုံး   အလုးပင္ မာဆ 

 မဂ ၢက ုးဝင္စာဆလ ဝင္အာဆလုးံဆႏွ ိုင့္ပါ ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ပါမတင္သည္။ 

 

 ကင္ ရာကင္ရာနဝင္ပဝင္ 

၁၀. ကုးနင္ပစပတင္ဆ ရာိုင္ဆညီ ာ္၊ ကုးနင္ပစပတင္ဆ ပဆ ြိုင္ဆ ာ္၊  ကင္  ုးိုင္ရာကုးနင္ပစပတင္ဆထုးဘင္လုးပင္ ာ္၊ လကင္လႊြဲ  ာိုင္႐ုံးြကင္ ာ 

 ပင္ကနင္ထ႐ုံး ုးကင္ဘာအာဆလုးံဆ္၊ Tchibo စူဆပြာဆဖကင္ဘ ုး႔၏ ( ဘင္မ ဘင္က႑အဘြကင္ဟုးဘင္ တင္ခဖစင္ စ္၊ မဟုးဘင္ တင္ခဖစင္ စ) 

ဘ ုးကင္႐ုံး ုးကင္ညန႔င္ဝနင္ထမင္ဆ္၊  ြဝင္ဝ ုးကင္ပဘင္ ကင္ တင့္ဝနင္ထမင္ဆအာဆလုးံဆအ နခဖိုင့္ (အလုးပင္ညနင္႔အပင္ တင့္ပုးံစံ ပပ မမာဘတင္သြဲ) 

ဝညုးစာညီ ပင္ဘြိုင္အကီ ံဆဝိုင္ တင္သည္။ 

၁၁. Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္အဘြိုင္ဆ႐ုံး   

 ကင္  ုးိုင္ရာအ ိုင္ဆအဖြြဲြဘ ုး႔၏ အလုးပင္ညြိုင္အ ူဆ ူဆထံ ဝညုးစာညီ ပင္ပါအညီကင္အလကင္ဘ ုး႔က ုး ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ 

အ   ပဆထာဆရမတင္ခဖစင္ တင္သည္။ IndustriALL Global Union လကင္ အာကင္ညံမဟုးဘင္ တင့္ 

အလုးပင္ မာဆ မဂ ၢဘ ုး႔အ နခဖိုင့္လတင္ဆ ႏွ စင္ဖကင္  သာဘာတူညီကင္ ပပမာဘတင္၍ ဝညုးစာညီ ပင္ဘြိုင္ ပါဝိုင္ႏွ ုးိုင္မတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

 

 

 

 



အ ကာိုင္အထတင္ ဖာင္  ာိုင္႐ုံးြကင္မမ  

၁၂. Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္ 

စုးစုးစတင္ဆစတင္ဆႏွ ိုင့္တ  ႏွ မိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ႏွ ုးိုင္ညြိုင့္ အာဆ ကာိုင္ဆလာ စမတင့္မဟာာီဟဟာဘစင္ညုးအဘြကင္ 

ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္  စာိုင့္ၾကတင့္အကြဲခဖဘင္မတင္္၊ ပာဆ ပါိုင္ဆ ဖာင္ထုးဘင္မတင္္၊ အဘာဘကြ 

အ ကာိုင္အထတင္ ဖာင္ၾကမတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

၁၃. ကုးနင္ပစပတင္ဆထုးဘင္လုးပင္ရာနဝင္ပဝင္အဘြိုင္ဆ စုးစုးစတင္ဆစတင္ဆႏွ ိုင့္တ  ႏွ မိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ႏွ ုးိုင္ညြိုင့္ 

အာဆ ကာိုင္ဆလာရနင္ရတင္႐ုံးြဝင္ တင္ႏွ ိုင့္အတူ ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ Tchibo အဘြကင္ 

ကုးနင္ပစပတင္ဆဝဝင္ဝာရာအဓ က စီဆကြကင္္၊ မဟာာီဟဟာအရ အ ရဆပါ တင့္ဘ ုးိုင္ဆခပတင္ဘ ုး႔က ုး မူဆစြာ ဖာင္ထုးဘင္မတင္သည္။   ုး႔ခဖစင္ရာ 

မူဆစာဆ ပဆဘ ုးိုင္ဆခပတင္စာရိုင္ဆက ုး ႏွ စင္ဖကင္  သာဘာတူညီကင္အရ  ဘင္မ ဘင္မတင္ခဖစင္ တင္သည္။  

၁၄. မူဆစာဆ ပဆဘ ုးိုင္ဆခပတင္ ဘင္မ ဘင္ညီကင္အပါအဝိုင္ အခညာဆအညီကင္အလကင္အာဆလုးံဆအ ပပမာဘတင္၍ 
 အာကင္ ဖာင္ခပပါအညီကင္ဘ ုး႔က ုး ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ၾကမတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

     -  လုးပင္ိုနင္ဆ ကင္ ံလုးပင္ကုး ိုင္ရာဘြိုင္ စကင္႐ုံးုးံအလုးပင္႐ုံးုးံအ ိုင့္ ာမက နဝင္ပဝင္ဘစင္ညုးလုးံဆအဘ ုးိုင္ဆအဘာအထ ပါ    

          စနစင္ကီ တင့္ပဘင္ဝနင္ဆကီိုင္ဘစင္ညုးက ုးထာ ထာိုင္ႏွ ုးိုင္ရနင္ အဘာဘကြ က  ဆပမင္ဆၾကမတင္ 

- စကင္႐ုံးုးံအလုးပင္႐ုံးုးံအ ိုင့္ဘြိုင္ စကင္႐ုံးုးံပ ုးိုင္႐ုံး ိုင္္၊ စကင္႐ုံးုးံမနင္ နဂီာ္၊ အလုးပင္ မာဆ္၊ အလုးပင္ မာဆက ုးဝင္စာဆလ ဝင္္၊ 

အလုးပင္ မာဆ မဂ ၢအဖြြဲ႔၀ိုင္မီာဆ္၊ အလုးပင္ မာဆ  မဂ ၢက ုးဝင္စာဆလ ဝင္ဘ ုး႔အၾကာဆ ဝုးံၾကတင္မမဘတင္  ာကင္မတင္္၊ 

လုးပင္ရတင္က ုးိုင္ရတင္ဘ ုးဆဘကင္ စမတင့္လမပင္ရ ာဆမမဘ ုး႔က ုး   ာိုင္ရြကင္မတင္သည္။  

- နဝင္ပဝင္ဘစင္ညုးလုးံဆအဘ ုးိုင္ဆအဘာအရ သဂၤလာဆ ဒ့႐ုံး င္ႏွ ုးိုင္ိုံဘြိုင္လကင္႐ုံး  ကီိုင့္ ုးံဆလီကင္႐ုံး   တင့္ 

အ  ာကင္အမူဆပ ုးိုင္ဆ  ုးိုင္ရာႏွ ိုင့္ မူဆ သဆအႏွႏၲရာဝင္ကိုင္ဆလြဘင္ ရဆ  ုးိုင္ရာ ACCORD   သာဘာတူညီကင္က ုး 

အ ကာိုင္အထတင္ ဖာင္မတင္္၊ ထ ုး႔ခပိုင္ Living Wages ACT အဘ ုးိုင္ဆ လ ုးကင္နာကီိုင့္ ကံမတင္ 

- IndustriALL Global Union ႏွ ိုင့္ ကမာၻလံုးဆ  ုးိုင္ရာ လုးပင္ိုနင္ဆပ ုးိုင္ဆ  သာဘာတူညီကင္ (Global Framework   

     Agreement)က ုးလကင္မ ဘင္ ရဆထ ုးဆထာဆ တင့္ကုးမုမူမီာဆႏွ ိုင့္  ကင္  ုးိုင္ရာနဝင္ပဝင္အဘြကင္ ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္မတင္  

-  ကင္  ုးိုင္ရာဘာဝနင္႐ုံး  ပုးဂ   လင္္၊ အစုး႐ုံး ဝင္ဝာ႐ုံး ိုင္ဘ ုး႔ႏွ ိုင့္ဘကြ ႏွ စင္ဖကင္  သာဘာဖ ဘင္ၾကာဆထာဆ ာဘ ုး႔ႏွ ိုင့္ပါ 

အဘာပာဆ ပါိုင္ဆ၍ အစ ုးဆရထံ  ုးံဆမူဆ ုးံဆဖလ ဝင္အခဖစင္ ညီမင္ဆကပင္မတင္ခဖစင္ တင္ 

- Tchibo အ နခဖိုင့္ Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ 

ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္ ဝညုး  သာဘာတူညီကင္ပါအညီကင္အလကင္မီာဆႏွ ိုင့္အတူ 

အညြိုင့္အ ရဆ ဘာိုင္ဆ  ုး တင့္ အလုးပင္ မာဆ (  ုး႔) အလုးပင္ မာဆက ုးဝင္စာဆလ ဝင္ႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္၍ 



 ုးံဆခဖဘင္ညီကင္ညီမ ဘင္ရာဘြိုင္ အလုးပင္ မာဆ မဂ ၢအဖြြဲ႔က ုးကုး ဝင္စာဆခပ ခညိုင္ဆ ၾကာိုင့္ခဖစင္ စ္၊ 

အလုးပင္ မာဆ မဂ ၢအဖြြဲြလမပင္႐ုံး ာဆမမဘစင္ညုးညုး ၾကာိုင့္ခဖစင္ စ  ုးံဆခဖဘင္ညီကင္ညီမတင့္အ ပပ လႊမင္ဆမ ုးဆမမ႐ုံး  မတင္မဟုးဘင္ ပ္၊ 

ညြြဲခညာဆ ကင္ ံမတင္မဟုးဘင္ ပသည္။  

၁၅.  နာကင္ ကင္ဘြြဲ (၂) ဘြိုင္ ဖာင္ခပထာဆ တင္ႏွ ိုင့္အတူ WE အစူအစမင္ (လာမမအရတင္အ  ြဆ 

ကမာၻအႏွ ံ႔ဘ ုးဆခမ ိုင့္ စ ရဆ/Worldwide Enhancement of Social Quality)  ုးိုင္ရာ မဟာာီဟဟာအပါအဝိုင္ 

အ ကာိုင္အထတင္ ဖာင္  ာိုင္႐ုံးြကင္မမႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္၍ IndustriALL Global Union အ နခဖိုင့္ ၿညံ ိုုးံ ုးံဆ ပင္ ြာဆမတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

IndustriALL Global Union အ နခဖိုင့္  WE အ ကံ ပဆ ကာင္မဘူဝိုင္ (WE Advisory Committee ဝိုင္) ခဖစင္ တင္ႏွ ိုင့္အတူ 

အလုးပင္ မာဆ မဂ ၢအဖြြဲ႔၏အညြိုင့္အ ရဆပ ုးိုင္ဆ  ုးိုင္ရာ အာဆ ကာိုင္ဆလာ စ ရဆႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္၍ Tchibo အဘြကင္ 

အ ကံမာမင္ ပဆ ြာဆမတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

၁၆. ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ အခပနင္အလ နင္ ဝုးံဝုးံၾကတင္ၾကတင္ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ၾက တင္ႏွ ိုင့္အတူ 

ဝညုးစာညီ ပင္ပါအညီကင္အလကင္ဘ ုး႔ႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္၍  စာိုင့္ၾကတင့္အကြဲညဘင္ရာဘြိုင္္၊ အ ကာိုင္အထတင္ ဖာင္  ာိုင္႐ုံးြကင္ရာဘြိုင္္၊ 

 ပပ ပါကင္လာ မ ီအညကင္အညြဲမ နင္ မ ီ အဘာဘကြ ခဖ႐ုံး ိုင္ဆႏွ ုးိုင္မတင္သည္။ ထ ုး႔ခပိုင္ စာညီ ပင္ပါအညီကင္ဘစင္ညီကင္ညီကင္ 

 ဖာကင္ဖီကင္ရာ ရာကင္ တင္က ုး ဘြြ႐ုံး  ရပါက အညီ နင္မခူပိုင္ ိုင္ႏွ ုးိုင္ရနင္အလ ုး႔ို ာ 

အညီိုင္ဆညီိုင္ဆညီကင္ညီိုင္ဆအ   ပဆ ြာဆမတင္ခဖစင္ တင္ 

၁၇. Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္အဘြိုင္ဆ 

ဝညုးစာညီ ပင္ပါအညီကင္အလကင္က ုး  ဖာကင္ဖီကင္ႏွ ုးိုင္ ခည႐ုံး   တင္က ုး IndustriALL Global Union အ ိုင္ဆအဖြြဲြ အာကင္႐ုံး   

အလုးပင္ မာဆ မဂ ၢအဖြြဲ႔ဝိုင္ဘစင္မူဆအ နခဖိုင့္ ဘြ႔႐ုံး  ႐ုံးုးံမက ၄ိုင္ဆဘ ုး႔အ နခဖိုင့္ဘာဆ ူဆရနင္ က  ဆစာဆ  ာင္ခိုာဆ 

မ အာိုင္ခမိုင္ညြဲ့ တင္႐ုံး    ာင္ ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆ႐ုံး    ကင္  ုးိုင္ရာဘာဝနင္႐ုံး  ပုးဂ   လင္ထံ 

 ကင္ ြဝင္အ ၾကာိုင္ဆၾကာဆ ြာဆမတင္ခဖစင္ တင္ 

၁၈. Tchibo အ နခဖိုင့္ IndustriALL Global Union ႏွ ိုင့္ဘ ုးိုင္ပိုင္၍ စတင္ဆကမင္ဆညီ  ဆ ဖာကင္ႏွ ုးိုင္ ခည႐ုံး   တင့္က စပဘ ုး႔က ုး 

စုးံစမင္ဆ ဖာင္ထုးဘင္ ြာဆမတင္္၊ ထ ုး႔ခပိုင္ လ ုးအပင္ပါက စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ 

ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္႐ုံး   ကုးနင္ပစပတင္ဆထုးဘင္လုးပင္ ာ္၊ ကုးနင္ပစပတင္ဆ ပဆ ြိုင္ဆ ာဘ ုး႔ထံ ဘ ုးကင္႐ုံး ုးကင္ ခပာ  ုးမတင္ 

၁၉. စာညီ ပင္ပါအညီကင္အလကင္က ုး ညီ  ဆ ဖာကင္မ နင္ဆ  ညီာပါက အ  ုးပါအ ခညအ နက ုးကုးစာဆႏွ ုးိုင္ရနင္ 

ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ ပာဆ ပါိုင္ဆစူစမင္မတင္္၊ ပာဆ ပါိုင္ဆအ ကာိုင္အထတင္ ဖာင္ ြာဆမတင္  

၂၀.   ုး႔  ာင္  ကီလတင္ တင္အထ   ခဖ႐ုံး ိုင္ဆႏွ ုးိုင္ခညိုင္ဆမ႐ုံး  ပါက ILO အ နခဖိုင့္ၾကာဆဝိုင္ ခဖ႐ုံး ိုင္ဆ ပဆရနင္ 

ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ အကာအတူ ဘာိုင္ဆညံမတင္သည္။ ထ ုး႔ခပိုင္ ILO  ပဆ တင့္အ ကံမာမင္အဘ ုးိုင္ဆ 

လ ုးကင္နာ  ာိုင္႐ုံးြကင္မတင္ခဖစင္ တင္ 

 

 



ဖြြဲြစတင္ဆပုး ံ

၂၁. WE အစူအစမင္အရ မဟာာီဟဟာ ဖာင္ထုးဘင္ႏွ ုးိုင္ရနင္္၊ ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္မဟာာီဟဟာညီမ ဘင္ႏွ ုးိုင္ရနင္ 

ဝညုး  သာဘာစာညီ ပင္လကင္မ ဘင္ထ ုးဆၿပူဆ (၃) လဘာကာလအဘြိုင္ဆ အစတင္ဆအ ဝဆထ ုးိုင္မတင္ (  ုး႔) 

အလုးပင္႐ုံးုးံ  ြဆ ႏွြဆပြြဲမီာဆကီိုင္ဆပမတင္သည္။   ုး႔ခဖစင္ရာ ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆ၏  သာဘာတူမမအရ IndustriALL Global Union 

အဖြြဲြဝိုင္ ဘ ုး႔က ုး ဖ ဘင္ ညပမတင္ 

၂၂. မဟာာီဟဟာ ဖာင္ထုးဘင္ၿပူဆပါက စာညီ ပင္ပါအညီကင္အလကင္အဘ ုးိုင္ဆ လ ုးကင္နာကီိုင့္ ုးံဆမမ႐ုံး  မ႐ုံး  က ုး (၆) လဘစင္ က မင္ 
ခပနင္လ နင္ ုးံဆ ပင္မတင္္၊  ကင္လကင္၍ Tchibo သကင္မ ကုး ဝင္စာဆလ ဝင္ (၂) မူဆႏွ ိုင့္ IndustriALL Global Union 
သကင္မ ကုး ဝင္စာဆလ ဝင္ (၂) မူဆပါဝိုင္ တင့္ ပာဆ ပါိုင္ဆ ကာင္မဘူဘစင္ရပင္("GFA  ကာင္မဘူ"ဟာ၍  ကင္လကင္ ုးံဆစြြဲမတင္)က ုး 
ဖြြဲြစတင္ဆ ြာဆမတင္ 

၂၃. WE အ ကံ ပဆ ကာင္မဘအူစတင္ဆအ ဝဆဘြိုင္ (၆) လဘစင္ က မင္အစတင္ဆအ ဝဆက ုး ထတင့္ ြိုင္ဆကီိုင္ဆပ ြာဆမတင္္၊   ုး႔မဟုးဘင္ 
(၆) လဘစင္ က မင္အစတင္ဆအ ဝဆက ုး WE အ ကံ ပဆ ကာင္မဘူအစတင္ဆအ ဝဆႏွ ိုင့္ ဘစင္ညီ နင္ဘတင္ဆကီိုင္ဆပ ြာဆမတင္ 

၂၄. အစတင္ဆအ ဝဆမကီိုင္ဆပမူ ၾကာဆကာလအဘြိုင္ဆ က စပဘစင္စုးံဘစင္ရာ ပပ ပါကင္ပါက မခပဘင္ဘမင္ဆ ကင္ ြဝင္လုးပင္က ုးိုင္ႏွ ုးိုင္ရနင္  
 ကင္ ြဝင္ရမတင့္ပုးဂ   လင္ဘ ုး႔က ုး (" ကင္ ြဝင္ရမတင့္ပုးဂ   လင္"ဟာ၍  ကင္လကင္ ုးံဆစြြဲ ြာဆမတင္) ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ 
အ ူဆ ူဆညနင္႔အပင္ၾကရမတင္သည္။ 

လ ုးအပင္ပါက ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ ဝညုး  သာဘာစာညီ ပင္ အ ကာိုင္အထတင္ ပပရနင္အဘြကင္  ဒ အလ ုးကင္ 

 ကင္ ြဝင္ရမတင့္ပုးဂ   လင္ဘ ုး႔က ုး အ ူဆ ူဆညနင္႔အပင္မတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

 

၂၅. ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္ မဟာာီဟဟာညီမ ဘင္ႏွ ုးိုင္ရနင္ ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ ရဆအဖြြဲြ("ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္ 

ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ ရဆအဖြြဲြ"ဟာ၍  ကင္လကင္ ုးံဆစြြဲ ြာဆမတင္)ဘြိုင္ပါဝိုင္မတင့္  ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆက ုးဝင္စာဆလ ဝင္ဘ ုး႔က ုး 

အ ူဆ ူဆအ  ုးခပ မတင္သည္။ ထ ုး႔ခပိုင္ မဟာာီဟဟာႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္ပါက ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္ ာမက 

အဖြြဲြအစတင္ဆဘစင္ညုးလုးံဆ  ုးိုင္ရာမဟာာီဟဟာႏွ ိုင့္ပါ လ ုးကင္ လီာတူ ထြ႐ုံး  ႏွ ုးိုင္ရနင္ 

ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ ရဆအဖြြဲြအ နခဖိုင့္  အာကင္ပါက စပရပင္မီာဆက ုး   ာိုင္႐ုံးြကင္ ြာဆမတင္ခဖစင္ တင္သည္။  

- လုးပင္ိုနင္ဆ ကင္ ံလုးပင္ကုး ိုင္ရာဘြိုင္ စကင္႐ုံးုးံအလုးပင္႐ုံးုးအံ ိုင့္ ာမက နဝင္ပဝင္ဘစင္ညုးလုးံဆအဘ ုးိုင္ဆအဘာအထ ပါ 

စနစင္ကီ တင့္ပဘင္ဝနင္ဆကီိုင္ဘစင္ညုးက ုးထာ ထာိုင္ႏွ ုးိုင္ရနင္ အဘာဘကြ က  ဆပမင္ဆၾကမတင္ 

- စကင္႐ုံးုးံအလုးပင္႐ုံးုးံအ ိုင့္ဘြိုင္ စကင္႐ုံးုးံပ ုးိုင္႐ုံး ိုင္္၊ စကင္႐ုံးုးံမနင္ နဂီာ္၊ အလုးပင္ မာဆ္၊ အလုးပင္ မာဆက ုးဝင္စာဆလ ဝင္္၊ 

အလုးပင္ မာဆ မဂ ၢ၀ိုင္မီာဆႏွ ိုင့္  အလုးပင္ မာဆ  မဂ ၢက ုးဝင္စာဆလ ဝင္ဘ ုး႔အၾကာဆ ဝုးံၾကတင္မမဘတင္  ာကင္မတင္္၊ 

လုးပင္ရတင္က ုးိုင္ရတင္ ဘ ုးဆဘကင္ စမတင္ခဖစင္ တင္ 



- ကုးနင္ပစပတင္ဆထုးဘင္လုးပင္ ာ္၊ ကုးနင္ပစပတင္ဆ ပဆ ြိုင္ဆ ာဘ ုး႔အ နခဖိုင့္ Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ 

ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္ စာညီ ပင္ပါ နံပါဘင္ ၁၆ မ  ၁၉ အဘြိုင္ဆ႐ုံး   စတင္ဆကမင္ဆဘစင္ရပင္ရပင္က ုးညီ  ဆ ဖာကင္ပါက 

အဘာဘကြကာတူ ခဖ႐ုံး ိုင္ဆ ြာဆမတင္  

- ထ ုး႔ခပိုင္ အကာအတူ ပဆရာ ရာကင္မတင္  ုးပါက  ကင္  ုးိုင္ရာက႑အလ ုးကင္ IndustriALL Global Union ႏွ ိုင့္ ကမာၻအႏွ ံ႔ 

လုးပင္ိုနင္ဆပ ုးိုင္ဆ  ုးိုင္ရာ  သာဘာတူညီကင္က ုးလကင္မ ဘင္ထ ုးဆထာဆ တင့္ကုးမုမူဘ ုး႔ႏွ ိုင့္ပါ လကင္ဘြြဲ  ာိုင္႐ုံးြကင္ ြာဆမတင္  

ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ ရဆအဖြြဲြအ နခဖိုင့္ GFA  ကာင္မဘူ (နံပါဘင္ ၂၂)ႏွ ိုင့္  ကင္ ြဝင္ရမတင့္ပုးဂ   လင္ (နံပါဘင္ 

၂၄)ဘ ုး႔ထံ စာခဖိုင့္ ပုးံမ နင္အစရူိုင္ည ံြာဆမတင္ 

 

၂၆. ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆက ုးက ုးဝင္စာဆခပ  တင့္ ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ ရဆအဖြြဲြဝိုင္ဘ ုး႔၏ 

  သာဘာတူညီကင္ႏွ ိုင့္အတူ ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္ပာဆ ပါိုင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္ ရဆ  ုးိုင္ရာ ပံုးမ နင္အစတင္ဆအ ဝဆက ုး  ညပဝာ ြာဆမတင္ 

၂၇. စာညီ ပင္ပါရတင္မ နင္ဆညီကင္ခပတင့္မူရနင္ အ ကာိုင္အထတင္ ဖာင္ရာဘြိုင္ ဘစင္ဖကင္ႏွ ိုင့္ဘစင္ဖကင္ ဝုးံဝုးံၾကတင္ၾကတင္္၊ 

ပြိုင့္ပြိုင့္လိုင္ဆလိုင္ဆႏွ ိုင့္ တ  တ  ႏွ မိုင္ဆႏွ မိုင္ဆ လုးပင္က ုးိုင္  ာိုင္႐ုံးြကင္ ြာဆၾကမတင္ 

၂၈. အစူအစမင္ႏွ ိုင့္အတူ အ ကာိုင္အထတင္ ဖာင္  ာိုင္႐ုံးြကင္ခညိုင္ဆ္၊ ဝညုး  သာဘာတူညီကင္ႏွ ိုင့္အတူ 

အစတင္ဆအ ဝဆကီိုင္ဆပခညိုင္ဆဘ ုး႔အဘြကင္ ကုးနင္ကီစရ ဘင္မ နင္ မ ီ Tchibo သကင္က ကီညံ ြာဆမတင္ 

 

 

 ဘိုင္ဆအညီကင္အလကင္ႏွ ိုင့္ အညီကင္အလကင္ရဝာမမ  
၂၉. Tchibo အ နခဖိုင့္ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ 

ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္ တင့္ ဘိုင္ဆအညီကင္အလကင္ဘ ုး႔က ုး IndustriALL Global Union 

၏အုးပင္ညီ ပင္ ရဆပ ုးိုင္ဆထံ  ပဆအပင္ ြာဆမတင္သည္။ IndustriALL Global Union အ နခဖိုင့္လတင္ဆ 

အ  ုးပါ ဘိုင္ဆအညီကင္အလကင္ဘ ုး႔က ုး မ  ုးိုင္ ာထံမ ပါကင္ၾကာဆ စရနင္ ထ နင္ဆ  မင္ဆ ြာဆရမတင္္၊ ထ ုး႔ခပိုင္  မဂ ၢမီာဆႏွ ိုင့္ 

၄ိုင္ဆ၏အ ိုင္ဆဝိုင္ဘ ုး႔အ နခဖိုင့္ အ  ုးပါ ဘိုင္ဆအညီကင္အလကင္ဘ ုး႔က ုး  ိုင့္ ဘာင္ တင့္ နရာဘြိုင္ ာအ ုးံဆခပ ရနင္အဘြကင္ပါ 

IndustriALL Global Union အ နခဖိုင့္ ဘာဝနင္ဝာ ြာဆမတင္သည္။ 

၃၀. Tchibo အ နခဖိုင့္ စာညီ ပင္အ ၾကာိုင္ဆ္၊ စာညီ ပင္ပါအညီကင္အလကင္ဘ ုး႔အ ၾကာိုင္ဆက ုး ခ ပိုင္ပမ ပစပတင္ဆ ပဆ ြိုင္ဆ ာဘ ုး႔ထံ 

အ   ပဆ ြာဆမတင္သည္။ ထ ုး႔အဘာ IndustriALL Global Union အ နခဖိုင့္လတင္ဆ ၄ိုင္ဆ၏လကင္ အာကင္ညံအဖြြဲြအစတင္ဆအပါအဝိုင္ 

 ကင္  ုးိုင္ရာ မဂ ၢဘ ုး႔ထံ စာညီ ပင္ပါအညီကင္အလကင္ဘ ုး႔က ုး အ   ပဆ ြာဆမတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

၃၁. ဝညုးစာညီ ပင္ပါအညီကင္အလကင္ဘ ုး႔က ုး Tchibo  တင္ လုးပင္ ဖာင္က ုးိုင္ဖကင္ဘ ုးိုင္ဆခပတင္ဘ ုး႔ဘြိုင္ 

 ဖာင္ထုးဘင္ဘတင္  ာကင္ န တင္ႏွ ိုင့္အတူ IndustriALL Global Union အ နခဖိုင့္လတင္ဆ နဝင္ ခမအလ ုးကင္္၊ 

ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္္၊  ဒ အလ ုးကင္ ကုးနင္ ြဝင္ ရဆအ ိုင္ဆဘ ုး႔ႏွ ိုင့္ အညီ ဘင္အ ကင္မ မ လုးပင္က ုးိုင္ ြာဆမတင္ 

၃၂. IndustriALL Global Union ၏  သာဘာတူမမအရ Tchibo အ နခဖိုင့္ 

ဝညုးစာညီ ပင္က ုး ကင္  ုးိုင္ရာသာ ာစကာဆအ ူဆ ူဆ  ုး႔ သာ ာခပနင္  ုးမတင္ခဖစင္ တင္  



၃၃. Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္႐ုံး   

စကင္႐ုံးုးံအလုးပင္႐ုံးုးံႏွ ိုင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ ပဆ ြိုင္ဆ ာဘ ုး႔ထံ IndustriALL Global Union အပါအဝိုင္ နဝင္ ခမအလ ုးကင္္၊ 

ဘ ုးိုင္ဆခပတင္အလ ုးကင္္၊  ဒ အလ ုးကင္ အလုးပင္ မာဆ မဂ ၢ၀ိုင္ဘ ုး႔အ နခဖိုင့္  က ုးဝင္ဘ ုးိုင္က ုးဝင္ကီဝိုင္ ရာကင္ၾကတင့္႐ုံးမႏွ ုးိုင္ရနင္ 

နဝင္ ခမအလ ုးကင္ မ ုးိုင္ဆ ၾကာိုင္ဆႏွ ိုင့္ ႏွ ုးိုင္ိုံ ရဆ္၊ လမမမ ရဆအ ခညအ နဘ ုး႔ ပပမာဘတင္၍ Tchibo အ နခဖိုင့္ 

အဘဘင္ႏွ ုးိုင္ ုးံဆ က  ဆပမင္ဆမတင္သည္။ ထ ုး  ုး႔ဝိုင္ ရာကင္ရာဘြိုင္ ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအုးပင္ညီ ပင္ ရဆပ ုးိုင္ဆ၏   သာဘာတူညီကင္ခဖိုင့္ ာ 

ဝိုင္ ရာကင္ႏွ ုးိုင္မတင္ခဖစင္ တင္သည္။ Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ 

ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္႐ုံး   ကုးနင္ပစပတင္ဆ ပဆ ြိုင္ဆ ာပ ုးိုင္နဝင္ ခမ  ုး႔ 

အလုးပင္ မာဆ မဂ ကဝိုင္ ရာကင္မတင္  ုးပါက  ကင္  ုးိုင္ရာစူဆပြာဆဖကင္၏ က  ဘိုင္  သာဘာတူညီကင္ရမ  ာ 

ထ ုး  ုး႔ဝိုင္ ရာကင္ႏွ ုးိုင္မတင္က ုး IndustriALL Global Union သကင္က   သာဘာလကင္ညံ တင္သည္။ ထ ုး႔အဘာ IndustriALL Global 

Union အပါအဝိုင္ ၄ိုင္ဆ၏လကင္ အာကင္ညံအဖြြဲြအစတင္ဆဘ ုး႔အ နခဖိုင့္ ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္ 

ကုးနင္ပစပတင္ဆ ပဆ ြိုင္ဆ ာပ ုးိုင္နဝင္ ခမအဘြိုင္ဆ႐ုံး   ကုးနင္ထုးဘင္လုးပင္ ာဆဘ ုး႔ႏွ ိုင့္ ဘြြလ ုးပါက  

 ကင္  ုးိုင္ရာစူဆပြာဆဖကင္၏ က  ဘိုင္  သာဘာတူမမက ုး Tchibo မ ဘစင္ ိုင့္  ဘာိုင္ဆညံရမတင္ခဖစင္ တင္ 

၃၄. ဝညုးစာညီ ပင္ပါအညီကင္ဘုး ႔က ုးအ ထာကင္အကာခပ ရနင္အဘြကင္ Tchibo ၏ စာဆ  ာကင္ကုးနင္မဟုးဘင္ တင့္ကုးနင္ပစပတင္ဆ  ုးိုင္ရာ 

ကုးနင္စတင္ ထာကင္ပံ့မမကြိုင္ဆ ကင္ဘ လီာကင္႐ုံး   ကုးနင္ပစပတင္ဆ ပဆ ြိုင္ဆရာစကင္႐ုံးုးံအလုးပင္႐ုံးုးံဘ ုး႔ လုးပင္ရတင္က ုးိုင္ရတင္ဘကင္လာ စရနင္္၊ 

ကၽြမင္ဆကီိုင္မမ႐ုံး  လာ စရနင္ ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္  က  ဆပမင္ဆ  ာိုင္႐ုံးြကင္မတင္ခဖစင္ တင္သည္။ 

 

စာညီ ပင္ ကင္ဘမင္ဆႏွ ိုင့္ လုးပင္ိုနင္ဆရပင္  ုးိုင္ခညိုင္ဆ  

၃၅. လကင္မ ဘင္ထ ုးဆ တင့္ န႔မ စ၍   သာဘာစာညီ ပင္အ ကင္ဝိုင္ တင္သည္။ ဘစင္ဖကင္ဖကင္က စာခဖိုင့္ (၆) 

လ က  ဘိုင္အ ၾကာိုင္ဆၾကာဆမမမ႐ုံး  မညီိုင္ဆ ဝညုး  သာဘာတူညီကင္အ နခဖိုင့္ အကနင္႔အ ဘင္မ႐ုံး   

 ကင္ဘမင္ဆဘတင္ နမတင္ခဖစင္ တင္ 

 

 ႐ုံး ာိုင္လႊြဲမရႏွ ုးိုင္ တင့္အ ခညအ န က ံ က  ကင္ပါက  

၃၆. စာညီ ပင္ပါအဘ ုးိုင္ဆ ဘာဝနင္ဝာ  ာိုင္႐ုံးြကင္  ာင္ခိုာဆ အလုးပင္က စပႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္၍ ဘစင္ဖကင္ဖကင္က 

 အာကင္ပါအ ခညအ နအရ အဘ ုးိုင္ဆအဘာဘစင္ရပင္အထ  ပီကင္ကြကင္ပါက္၊  ႏွ ာိုင့္ ႏွ ဆၾကနင္႔ၾကာမမ႐ုံး  ပါက စာညီ ပင္ပါအဘ ုးိုင္ဆ 

ဘရာဆ  မ ဘင္ဝာႏွ ုးိုင္မတင္မဟုးဘင္ပါသည္။ အထာဆ ခဖိုင့္ 

(က) အ  ုးပါပီကင္ကြကင္မမ္၊  နာကင္ကီမမအ နခဖိုင့္ ထ နင္ဆညီ ပင္မရႏွ ုးိုင္ တင့္အခဖစင္အပီကင္ဘစင္ညုး ၾကာိုင့္  ုးပါက္၊ ထ ုး႔ခပိုင္ 

ဘာဝနင္ဝာလုးပင္က ုးိုင္ န တင့္  ကင္  ုးိုင္ရာအဖြြဲြအစတင္ဆက ုးဝင္ဘ ုးိုင္   ုး႔မဟုးဘင္ အ  ုးပါအဖြြဲြအစတင္ဆအဘြကင္ 

လုးပင္က ုးိုင္ ပဆ န တင့္ကုးမုမူ၏ ဘာဝနင္မဝာမမ္၊  ပါ႔ မမ ၾကာိုင့္မဟုးဘင္ပါက  

(ည) ထ ုး႔ခပိုင္ အ  ုးပါအဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ လကင္ ဘြြကီကီ က  ဆစာဆအာဆထုးဘင္  ာင္ခိုာဆ ထ ုး  ုး႔မခဖစင္ အာိုင္ 

ကာကြဝင္ႏွ ုးိုင္စြမင္ဆမ႐ုံး  ပါက ခညြိုင္ဆညီကင္ထာဆၾကရမတင္ခဖစင္ တင္ 



ထ နင္ဆညီ ပင္မရႏွ ုးိုင္ တင့္အ ၾကာိုင္ဆဘရာဆဘ ုး႔ဘြိုင္ မပမာအာဆခဖိုင့္  သာဝ သဆအႏွႏၲရာဝင္ ကံ ခညိုင္ဆ္၊ 

အစ ုးဆရ(  ုး႔)စစင္အာမာပ ုးိုင္ဘ ုး႔က ကုးနင္ထုးဘင္အ  ာကင္အအုးံက ုး  မင္ဆဝာခညိုင္ဆ္၊ စစင္ခဖစင္ခညိုင္ဆ္၊ 

လုးံဆလုးံဆလီာဆလီာဆ ခပာိုင္ဆလြဲ ြာဆခညိုင္ဆ္၊ ဘမိုင္ဖီကင္ ူဆညံရခညိုင္ဆ္၊  ာပာအုးံၾကြခညိုင္ဆ္၊ ရ ကူဆ ရလ ီခံညိုင္ဆကြဲ့  ုး႔  ာ မ ကံ စဖာဆ 

ထာဆကြဲ တင့္ရာ ူမဘုးအ ခညအ နက ုး ကံ ရခညိုင္ဆႏွ ိုင့္ ကပင္  ုးကင္ခညိုင္ဆအပါအဝိုင္ အလာဆဘာအခဖစင္အပီကင္ဘ ုး႔အကီ ံဆဝိုင္ တင္  

အ ထြ ထြ  

၃၇. ဝညုးစာညီ ပင္ပါအညီကင္အလကင္ဘ ုး႔ႏွ ိုင့္ပဘင္ ကင္၍ မြမင္ဆမံခပိုင္ ိုင္လ ုးပါက္၊ ဘစင္စုးံဘစင္ရာ ခပာိုင္ဆလြဲလ ုးပါက္၊ 

ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆက စာခဖိုင့္ လကင္မ ဘင္ ရဆထ ုးဆထုးဘင္ခပနင္မ  ာလ ီိုင္ အဘတင္ခဖစင္မတင္ 

၃၈. စာညီ ပင္ပါအစ ဘင္အပ ုးိုင္ဆဘစင္ရပင္ရပင္   ုး႔မဟုးဘင္ စာညီ ပင္ပါစတင္ဆကမင္ဆညီကင္ဘစင္ရပင္အ နခဖိုင့္ 

အကီ  ဆ ကင္ ရာကင္မမမ႐ုံး   ဘာ့ပါက (  ုး႔) ပီကင္ခပဝင္ ြာဆပါက  ကင္  ုးိုင္ရာအစ ဘင္အပ ုးိုင္ဆ   ုး႔မဟုးဘင္ 

 ကင္  ုးိုင္ရာစတင္ဆကမင္ဆညီကင္အဘြကင္ ာခဖစင္ၿပူဆ အ  ုးပါစတင္ဆကမင္ဆညီကင္႐ုံး   ကီနင္ တင့္အပ ုးိုင္ဆႏွ ို့င္ ဝညုးစာညီ ပင္ပါ 

ကီနင္စတင္ဆကမင္ဆညီကင္ဘ ုး႔အ နခဖိုင့္ အခပတင့္အဝ ကင္ ရာကင္မမ ႐ုံး  ၿမြဲ႐ုံး   နမတင္ခဖစင္ တင္ 

 

ႏွ စင္ဖကင္အဖြြဲြအစတင္ဆအ နခဖိုင့္ စူစမင္ထာဆ တင့္အဘ ုးိုင္ဆ  ဖာင္ခပပါ န႔ရကင္ဘြိုင္ ဝညုး  သာဘာစာညီ ပင္က ုး ညီ ပင္  ုးၾက တင္သည္။ 

For Tchibo GmbH        For IndustriALL Global Union 

Hamburg, 27 September 2016       Hamburg, 27 September 2016 
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