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ሁላችንም ሁልጊዜ
ትክክለኛውን ነገር ማድረግ እንችላለን

ዓላማችን
በየቀኑ፣ በየቦታው በህይወት መደሰት
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በመጠቀም ትክክለኛ ውሳኔዎችን እንደምንወስን እምነት ተጥሎብናል።
በደንባችን፣ በፖሊሲዎቻችን ወይም በደረጃዎቻችን ውስጥ የሚፈልጉትን መመሪያ
ካላገኙ አንድ ቀላል ጥያቄ መጠየቅ ይኖርብዎታል፦

ተግባሬ ከዲያጂዮ ዓላማ እና እሴቶች ጋር የሚጣጣም ነውን?

አዎ
ሕጋዊ ነውን?

አይ / እርግጠኛ
አይደለሁም

ከዲያጂዮ
እሴቶች እና
ከእኛ ደንቦች ጋር
ተዛማጅ ነው?

አይ / እርግጠኛ
አይደለሁም

አዎ

ትክክለኛ
ይመስላልን?

አዎ

የሠራሁትን
ሥራ ለባልደረቦቼ፣
ለጓደኞቼ
እና ለቤተሰቦቼ
ስገልጽ ደስተኛ
እሆናለሁ?

አይ / እርግጠኛ
አይደለሁም

አይ / እርግጠኛ
አይደለሁም

እሴቶቻችን
ለደንበኞቻችን እና ለሸማቾቻችን
ጥልቅ ፍላጎት አለን እንዲሁም
ከሁሉም የላቅን ተመራጮች
መሆን እንፈልጋለን

ስለስራችን በጥብቅ የምንጨነቅ
ሲሆን ከፍተኛ ደረጃ የሆነ የስራ
ስነ ምግባርና ባህሪይ ለማሳየት
ቆርጠን እንሰራለን

ምርጥ መሆን

በየግላችን ታማኝነትን ማሳየት
ይጠበቅብናል፣ ለሁሉም ሥራችን
መሠረት የሆኑ እሴቶችን እና
ባሕርይዎችን በየቀኑ፣ በየቦታው
እንድንኖራቸው ይጠበቅብናል

የስኬት ነፃነት
በምንሰራው ነገር እንኮራለን
እርስ በርስ ዋጋ እንሰጣጣለን

ያቁሙ! ምክር እና መመሪያ ይጠይቁ
ከአነዚህ ጥያቄዎች መካከል ለየትኛውም ጥያቄ የሚሰጡት መልስ 'አይ'
ወይም 'እርግጠኛ አይደለሁም' ከሆነ እንዳይቀጥሉ።
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አመሰግናለሁ!
ኢቫን ሚንዝስ/Ivan Menezes
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
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ዲያጂዮ
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ዲያጂዮ

ደንባችን

ስለ ደንባችን መመሪያ

ደንባችን የእኛን ዓላማ እና እሴቶቻች ይይዛል፣ እንዲሁም በእነሱ እና በሁሉም አግባብነት
ባላቸው ሕጎች፣ ደንቦች እና የኢንዱስትሪ ደረጃዎች መሠረት ሥራችንን ለማካሄድ የሚኖረንን
የጋራ እና የየግል ቁርጠኝነት እንደሚያሳይ ታምኖበታል።

ዓላማችን
እና እሴቶቻችን

ዓላማችን እና እሴቶቻችን የሥራችን/የድርጅታችን መሠረቶች ናቸው፦ ማንነታችንን የሚወስኑ
እና ለስኬታችን መሠረት የሚጥሉ ናቸው።

ደንባችን

ደንባችን በድርጅታችን ቁልፍ እንቅስቃሴዎች ዙሪያ መረጃ ይሰጣል፣ እንዲሁም እኛ ሁላችንም
እንደ ድርጅቱ ተቀጣሪዎች ያሉብንን ኃላፊነቶች ይዘረዝራል። በሚከተሉት ክፍሎች ውስጥ
ባሕሪዎን ሊገዙ የሚገቡ ዐበይት መርሆች ላይ መመሪያ ያገኛሉ።

አለም ዓቀፋዊ
ፖሊሲዎቻችን

የዓለም አቀፍ ፖሊሲዎቻችን እና ደረጃዎቻችን ደንባችንን ይደግፋሉ፣ እንዲሁም ተጨማሪ
መረጃዎችን እና መመሪያዎችን ይሰጣሉ። የትኛውም ቦታ ላይ ቢሆኑም ለሥራ መደብዎ
አግባብነት ያለውን ማንኛውም ዓለም አቀፋዊ ፖሊሲ ወይም ደረጃን መተግበር አለብዎት።
የዓለም አቀፍ ፖሊሲዎቻችን በዓለም ዙሪያ ለድርጅታችን እንቅስቃሴዎች የምንጠቀምባቸውን
አብዛኛውን ጊዜ ለአብዛኛው ሠራተኞቻችን አግባብነት ያላቸውን ዘርፎች የሚሸፍኑ መርሆችን
ያብራራሉ።

ደንባችን

ዲያጂዮ

ኃላፊነቶቻችን

ሁሉም ሠራተኛ የእሴቶቻችን እና የዝናችን ጠባቂ ሆኖ መንቀሳቀስ አለበት።
ኩባንያው የታመነ ድርጅት እና ምርጥ የሥራ ቦታ በመሆኑ ያለውን ዝና የመጠበቅ ኃላፊነት በእኛ ትክሻ ላይ
ያረፈ ነው። በግል ታማኝነትን እንዲያሳዩ፣ ለሁሉም ሥራችን መሠረት የሆኑ እሴቶችን እንዲኖሩ እና ባሕርያትን
እንዲያንጸባርቁ ይጠበቃሉ። በተለይም እያንዳንዱ ሠራተኛ ለደንባችን፣ ፖሊሲዎቻችን እና ደረጃዎቻችን
እንዲሁም በሥራ ላይ ላሉ ሁሉም ሕጎች፣ ደንቦች እና ለኢንዱስትሪ ደረጃዎች ተገዢ እንዲሆን ይፈለጋል።
ይህን ማድረግ አለመቻል በዲያጂዮ ላይ የመልካም ዝና ማጣት እና በንግዱም ላይ ኪሣራ ያስከትላል፣
በመሆኑም በእርስዎ ላይ የሥነ ምግባራዊ እርምጃ፣ ማባረርን ጨምሮ፣ እንዲሁም የፍታብሔር እና የወንጀል
ተጠያቂነትን ሊያመጣብዎት ይችላል።

የሥራ አስኪያጆች ሚና
ደንባችን፣ ፖሊሲዎቻችን እና ደረጃዎቻችን የሥራ መደባቸው ወይም እልቅናቸው ምንም ይሁን ምንም ለሁሉም
ሠራተኞች የሚሠሩ ናቸው - ነገር ግን ሥራ አስኪያጆች ተምሳሌት መሆን ይጠበቅባቸዋል። ሰዎችን የሚመሩ
ከሆነ በክፍልዎ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች በሙሉ ከእነሱ ምን እንደሚጠበቅባቸው ለመረዳት የሚያስፈልጋቸውን
መመሪያ፣ ግብዐት እና ሥልጠና ማግኘታቸውን ማረጋገጥ አለብዎት።
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦

እሴቶቻችንን መኖር እና ለትክክለኛነት መቆም
ደንባችንን፣ ፖሊሲዎቻችንን እና ደረጃዎቻችንን ማወቅ እና በክፍልዎ ውስጥ ያለ ቡድንም
ማወቁን ማረጋገጥ
ትክክለኛውን ነገር በማድረግ ላይ ቡድንዎን ማሰልጠን እና ትክክለኛውን ባሕርይ ማወደስ

አለም ዓቀፋዊ
ደረጃዎቻችን

የአካባቢ
ፖሊሲዎች፣
ሕጎች እና
ደንቦች

የዓለም አቀፍ ደረጃዎቻችን የበለጠ ልዩ የሆኑ በዓለም ዙሪያ ለድርጅታችን ለተወሰኑ የንግድ
እንቅስቃሴዎች አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀምባቸውን መርሆችን ያብራራሉ።

በተጨማሪም ሊያከብሯቸው የሚገቡ የአካባቢ ፖሊሲዎች፣ ሕጎች እና ደንቦች ሊኖሩ ይችላሉ።
ስለሆነም ከሥራ መደብዎ ጋር ከሚገናኝ ማንኛውም ነገር ጋር ራስዎን ማስተዋወቁ እጅግ ወሳኝ
ነገር ነው።

በደንባችን ውስጥ የሚፈልጉትን ማግኘት ካልቻሉ፣ በፊት ለፊት ሽፋን የውስጥ ገጽ የሚገኘውን "ትክክለኛውን ነገር አድርግ"
የሚለውን መመሪያ ለመጠቀም ይሞክሩ። እገዛ፣ ምክር እና ጭንቀትን/ሀሳብን እንዴት ማንሳት እንደሚችሉ ጥቆማዎችን
በኋላ ሽፋን የውስጥ ገጽ ላይ ያገኛሉ።

ጭንቀትን/ሀሳቦችን ማጋራትን ማበረታታት፣ እና የሚያካፍሉ ሠራተኞችን መደገፍ
ጭንቀትን/ሀሳቦችን በማጋራት ምክንያት ብቀላ አለመኖሩን ማረጋገጥ

የውጭ የንግድ አጋሮች
እሴቶቻችንን ከሚጋሩ አጋሮች ጋር ንግድ መሥራት እንፈልጋለን። ሁሉም የንግድ አጋሮቻችን በደንባችን ውስጥ
እንዳሉት ያሉ የንግድ ሥነ ምግባሮች ላይ ግልጽ አቋም እንዲኖራቸው በጣም እናበረታታለን። ስለዚህ ዲያጂዮን
ወክሎ የሚሠራ ማንኛውም አካል የእነዚህ አጋሮች እርምጃዎች ከእኛ ደንብ እና ፖሊሲዎች ጋር የሚስማሙ
መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት።
ከንግድ አጋር ጋር በሚኖር ግንኙነት ላይ ኃላፊነት ካለብዎት የእነሱ አቋሞች የእኛን ደረጃዎች የሚያሟሉ
መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብዎት። ለመመሪያ ገጽ 42ን ይመልከቱ።

5

7

ግላዊ
ታማኝነታችን
በዲያጂዮ እና በማኅበረሰቡ ፍላጎት
መሠረት ለመራመድ የታመነ
በኃላፊነት መጠጣት
የድርጅት ምስጢርን መሸጥ
የጥቅም ግጭቶች

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

በኃላፊነት መጠጣት

ዲያጂዮ

9

የድርጅት ምስጢርን መሸጥ

እኛ ሁላችንም ኃላፊነት ስለተሞላበት አጠጣጥ አምባሳደሮች ነን
በሥራችን እንኮራለን እናም በዲያጂዮ ውስጥም ሆነ ውጭ አልኮል መጠጣት የሚመርጡ
አዋቂዎች ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ እንዲያደርጉት ባህሉን እናበረታታለን። እኛ ሁላችንም
ለዲያጂዮ መልካም ዝና በኃላፊነት የመጠጣት እንደራሴዎች በመሆን በንቃት መጠበቅ አለብን።
የምርት መለያዎቻችንን የምናስተዋውቀው እና የምንሸጠው ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ ሲሆን
አብዝቶ መጠጣትን፣ ጠጥቶ መንዳትን እና ያለ እድሜ መጠጣትን ጨምሮ አልኮልን ያለ አግባብ
መጠቀምን ለመከላከል ከመንግስታት፣ ከህብረተሰብ፣ ከግለሰቦች፣ መንግስታዊ ካልሆኑ
ድርጅቶች እናከሌሎች ኩባንያዎች ጋር በጋራ እንሰራለን።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ

ትናንት ከሥራ ባልደረቦቼ

ጥ ውስጥ አንድ ሰው

አልኮል አልኮል እየሸተቱ መጡ።
በዚያ ላይ በጣም ወሳኝ ለሆነ
ስብሰባ አልተዘጋጁም ነበር።
ስብሰባውን ጥለው መሄድ
ነበረባቸው፣ ምክንያቱም ደህና
አልነበሩምና። ነገር ግን እኔ
ጣልቃ መግባት ፈለኩ። ይህ
የተከሰተው ለመጀመሪያ ጊዜ
አልነበረም፣ ድርጊታቸውም የሥራ
አፈጻጸማቸውን እየጎዳው ነው።
ምን ማድረግ አለብኝ?

ማንም ሰው የአልኮል መጠጥ

መ የሥራ አፈጻጸሙን እንዲጎዳው

የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• (ለመጠጣት ከመረጡ) አልኮልን የተመጣጠነ አኗኗር ዘይቤ አካል አድርገው መጠቀም
• የሥራ ላይ አፈጻጸምዎ እና ሚዛናዊነትዎ በአልኮል ምክንያት እንዲዛባ ወይም
እንዲስተጓጎል ፈጽሞ አለመፍቀድ
• በሁሉም ገበያዎች ውስጥ መጠጥ ስለሚጠጣበት እድሜ ያለውን ሕግ ማክበር እና
ከአልኮል ጋር የተገናኙ ሕጎችን ማክበር
• ከአልኮል ጋር የተገናኘ ችግር ካለብዎ የህክምና ምክር ወይም ካውንሲሊንግ ይጠይቁ
• ማንኛውንም ከአልኮል ጋር የተገናኘ ወንጀል እና/ወይም በሕግ አካል መያዝን ለቅርብ
አለቃዎ ያሳውቁ።

DRINKiQ

ዓላማችን በሕይወት በየቀኑ በየቦታው መደሰት ሲሆን፣ ሠራተኞቻችን እና
ደንበኞቻችን በኃላፊነት እንዲያደርጉት እናበረታታለን። በDRINKiQ አማካኝነት
ስለ ኃላፊነት የተሞላበት አጠጣጥ እውቀትን እናሳድጋለን፣ በዚህም
ስለመጠጣት ወይም አለመጠጣት ኃላፊነት የተሞላበት ምርጫ እንዲያደርጉ
እናግዛለን። DRINKiQ.com ን በሁሉም የዲያጂዮ ምርቶች ተለጣፊዎች /
labels/ ላይ እናስተዋውቃለን። እንዲሁም የDRINKiQ ሥልጠና ኮርስን
ሁሉም ሠራተኞቻችን የመውሰድ ግዴታ አለባቸው ይሰጣል።

መፍቀድ የለበትም። ይህም ለግለሰቡ
እና ለድርጅቱ አሉታዊ የሆነ ውጤት
ያመጣልና። በመጀመሪያ የአልኮል
ችግር አለብንብለው የሚያምኑ ከሆነ
ከአካባቢው የሥራ ላይ ጤና ጥበቃ
ቡድን የጤና ድጋፍ እንዲያገኙ
ይምከሯቸው። በመቀጠልም፣ የሥራ
አፈጻጸማቸውን እንዴት አድርገው
በጥሩ ሁኔታ መያዝ ለመቻል
ከቅርንጫፍ መ/ቤቱ የሰው ሃብት (HR)
ቡድን መመሪያ እና ድጋፍ መጠየቅ
ይኖርብዎታል።
ከአንድ ጓደኛዬ ልደት ላይ

ጥ አምሽቼ ወደቤቴ እየነዳሁ
ነበር። በፖሊስ ተያዝኩና የአካባቢውን
የከጠጡ-አይንዱ ሕግን መተላለፌ
ተደረሰብኝ። ማንም ላይ ጉዳት
አላደረስኩም፣ በትርፍ ጊዜዬም
ነበር፣ ወደ ሥራም የምሄድበት ቀን/
ጊዜ አልነበረም። ይህን ሪፖርት
ማድረግ ይጠበቅብኛል?

ይህ ክስተት የተፈጸመው

መ በትርፍ ጊዜዎ መሆኑን

እናደንቃለን። ነገር ግን ሁሉም
ሠራተኞች የዲያጂዮን ኃላፊነት
የተሞላበት አጠጣጥ አቋም ማክበር
ስላለባቸው ይህን ክስተት ለቅርብ
አለቃዎ ሪፖርት ማድረግ አለብዎት።
DRINKiQድር ጣቢያ ስለመጠጣት
ወይም አለመጠጣትአውቀው
እንዲወስኑ የሚረዳዎ መረጃ አለው።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገጽ 43ን ይመልከቱ

ለዋና ሥራ አስፈጻሚው የግል

ከዲያጂዮ በአገኘነው መረጃ ሕገ ወጥ በሆነ መንገድ ማትረፍ የለብንም

ጥ ረዳት /PA/ ነኝ። የትኛውንም

አብዛኞቻችን ሠራተኞች በመሆናችን ምክንያት የዲያጂዮ ግሩፕ ኩባንያዎች የፋይናንሳዊ
አፈጻጸም ወይም የወደፊት እቅዶችን የሚመለከቱ መረጃዎችን ልናገኝ እንችል ይሆናል።
የዲያጂዮ ወይም በግልጽ የተመዘገቡ ሌሎች የዲያጂዮ ቡድን ኩባንያዎች አክሲዮኖች ላይ
በሚያደርጓቸው ግብይቶች በዚህ ‹ውስጣዊ መረጃ› መጠቀም – ‹የውስጥ አዋቂነት ንግድ›
– ተብሎ የሚታወቅ ሲሆን በእንግሊዝ፣ በሰሜን አሜሪካ እና በሌሎች ብዙ ሀገሮች በሕግ
የሚያስቀጣ ወንጀል ነው። የውስጥ አዋቂነት ንግድን የሚመለከቱ ሕጎችን አክብሮ መንቀሳቀስ
የእያንዳንዱ ግለሰብ ኃላፊነት ነው።

ነገር ቢሆን በጥልቀት ለማንበብ
ባይከጅለኝም በጣም ብዙ
ምስጢራዊ መረጃዎችን የማግኘት
ዕድል አለኝ። ከዲያጂዮ ድርሻዬን/
አክሲዮኔን ጥቂቱን መሸጥ
እፈልጋለሁ። ነገርግን ባልደረቦቼ
'ለውስጣዊ መረጃ' ቀረቤታው
ስላለኝ መሸጥ እንደማልችል
ይነግሩኛል። ይህ እውነት ነው?

ውስጣዊ መረጃ - ወይም በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ 'የማቴሪያል ይፋ ያልሆነ መረጃ' - ማለት
ገና ያልታተመ እና ለሁሉም ይፋ ቢሆን በአክሲዮኖች ዋጋ ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ ሊያስከትል
ወይም አክሲዮኖችን በመግዛት ወይም በመሸጥ ረገድ ኢንቨስተሮች በሚያስተላልፏቸው
ውሳኔዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያደርስ የሚችል መረጃ ማለት ነው። አክሲዮኖችን መግዛት ወይም
መሸጥ፣ የአክሲዮን አማራጭን መተግበር፣ የአክሲዮን እቅድን ማስገባት ወይም ማውጣት
ወይም አክሲዮኖችን እንደ ዋስትና ማስያዝ፤ ሁሉም ውስጣዊ መረጃ ላላቸው የተከለከሉ
የግብይት ዓይነቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ባለዎት የውስጥ መረጃ ላይ ተመሥርተው ለሌላ ሰው
ግብይት ሁኔታዎችን ካመቻቹ የውስጥ አዋቂ ንግድ ደንቦች ተግባራዊ ይሆናሉ። ከዲያጂዮ
ሥራን ከለቀቁ በኋላ ቢሆንም እንኳ ይተገበራሉ።
ዲያጂዮ ለተወሰነ ወቅት 'ውስጥ አዋቂ' ነዎ ብሎ ካመነ በኩባንያው ሴክሬታሪያት የሚመከሩ
ቢሆንም የድርጅት ምስጢር ሽያጭ ውስጥ ራስዎን ያለማስገባት ዋናው ኃላፊነት በራስዎ ትክሻ
ላይ ያረፈ ይሆናል።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• ከተጠራጠሩ የዲያጂዮ አክሲዮኖች ግብይት ውስጥ ከመግባትዎ በፊት የኩባንያውን
ሴክሬታሪያት ያማክሩ (በስብስቡ /Mosaic/ ውስጥ ዝርዝር መረጃዎችን ያገኛሉ)።

በአጠቃላይ ለህዝብ ይፋ

መ ያልሆነ እና በአክሲዮኑ

ዋጋ ወይም በኢንቨስተሩ ላይ ተጽዕኖ
ሊያሳድር የሚችል መረጃ ካለዎት
ውስጣዊ መረጃ አለዎት ማለት ነው።
ሆኖም ሁሉም ምስጢራዊ መረጃዎች
ውስጣዊ መረጃዎች ተደርገው
አይቆጠሩም። ድርሻዎን/አክሲዮንዎን
ከመሸጥዎ በፊት የኩባንያ
ሴክሬታሪያትን ምክር መጠየቅ
ይኖርብዎታል።
ውስጣዊ መረጃዎች

ጥ እንዳሉኝ አውቃለሁ።
ስለሆነም አንዳንድ ጊዜ የዲያጂዮ
አክሲዮኖችን ለመግዛት እና
ለመሸጥ ገደብ አለብኝ። ሆኖም
ግን ወንድሜ ጥቂት የዲያጂዮ
አክሲዮኖችን/ድርሻዎችን መግዛት
እንደሚፈልግ ገልፆልኛል፡፡ ስለ
ሥራዬ ምንም ነግሬው ስለማላውቅ
ይህን ማድረግ ትክክል ነውን?

በእንደዚህ ዓይነት ሁነታ ላይ

መ ጠንቃቃ ሊሆኑ ይገባል እናም
እንደ ውስጥ መረጃ የሚቆጠር ምንም
ዓይነት መረጃ ለወንድምዎ አሳልፈው
አለመስጠትዎን እርግጠኛ መሆን
አለብዎ። ጉዳዩን በበለጠ ከኩባንያው
ሴክሬታሪያት ጋር እስከሚወያዩበት
እና የሚቻለውንና የማይቻለውን
እስከሚነግሩዎት ድረስ ወንድምዎት
ድርሻዎችን/አክሲዮኖችን እንዳይገዛ
ሊጠይቁት ይገባል።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገጽ 43ን ይመልከቱ

ግላዊ ታማኝነታችን

8

10

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

ዲያጂዮ

11

የጥቅም ግጭቶች

የግላችን፣ የቤተሰባችን፣ የፖለቲካ ወይም የሌላ ወገን ጥቅሞች ለኩባንያው ባለን ታማኝነት ላይ
ወይም ዲያጂዮ ን በመወከል ትክክለኛ ውሳኔዎችን የመወሰን ችሎታችን ላይ ጣልቃ በሚገባበት
ወይም በሚጋጭበት ወቅት የጥቅም ግጭቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ማንኛውንም ከኩባንያው ጥቅም
ጋር ሊኖር የሚችል የጥቅም ግጭት በአግባቡ ይታይ እና ትክክለኛው እርምጃ ይወሰድበት ዘንድ
ሁሉም ሠራተኞች ልክ እንደታወቀ በዝርዝር እንዲያሳውቁት ዲያጂዮ ይጠይቃል። አብዛኛውን ጊዜ
ችግሩን ለመፍታት የጥቅም ግጭቱን ለቅርብ አለቃዎ ብቻ ማሳወቅ በቂ ሊሆን ይችላል። የበለጠ
ውስብስብነት ላላቸው ሁኔታዎች ተጨማሪ እርምጃ መውሰድ ያስፈልግ ይሆናል።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የጥቅም ግጭት ሊፈጠርበት የሚችል አጋጣሚ ካለ ራስዎን ወይም ዲያጂዮ ን
ጉዳት ላይ አለመጣልዎን ለማረጋገጥ የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• ሊፈጠር የሚችል የትኛውንም የጥቅም ግጭት ለቅርብ አለቃዎ በፅሑፍ በአፋጣኝ ያሳውቁ
• ማንኛውንም ያሳወቁትን ነገር እና የተስማማችሁባቸውን እርምጃዎች መዝግበው ይያዙ
• አዲስ ሊነሱ የሚችሉ የጥቅም ግጭቶችን ወይም በዲያጂዎ ቅጥር ወቅት ሊፈጠሩ
የሚችሉ ነባራዊ ሁኔታዎችን በንቃት ይመልከቱ እና በተፈጠሩበት ቅፅበት እነዚህን
ወዲያውኑ ያሳውቁ።
አንድ የሆነ ነገር የጥቅም ግጭት መሆኑና አለመሆኑ ካሳሰበዎት በተለይም የመስመር ኃላፊ
ከሆኑ እና ወደ እርስዎ የቀረበው ጉዳይ የጥቅም ግጭት መሆኑና አለመሆኑ ካሳሰበዎት
እባክዎ የትኛውንም ዓይነት ፍቃድ ከመስጠትዎ በፊት የCC እና E ሥራ አስኪያጅዎን፣
የዲያጂዮ የውስጥ ሕግ ባለሙያን ወይም የሰው ኃይል ሥራ አጋርን ያነጋግሩ።

በቡድኔ/በሥራ ክፍሌ ውስጥ

ጥ ክፍት የሥራ መደብ አለ።

ለዚህም የወንድሜ/የእህቴ ልጅ
በሚገባ ይመጥናል። ሆኖም
ካለን ዝምድና የተነሳ ለመጠቆም
ትንሽ ተጨንቄለሁ። ምን ማድረግ
አለብኝ?

የወንድምዎ/የእህትዎ ልጅ
ለሥራ መደቡ ብቁ ከሆነ
እና ለዲፓርትመንቱ ጥሩ ጭማሪ
የሚሆን ከሆነ ይህንኑ ለቅጥር ሥራ
አስኪያጁ ወይም ለሚመለከተው
የሰው ሃብት /HR/ ሥራ አጋር ማሳወቅ
ይኖርብዎታል። ነገር ግን በቅጥሩ
ሂደት ውስጥ ምንም ዓይነት ጣልቃ
ገብነት ሊኖርዎት አይገባም። የሥራ
መደቡም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ
እርስዎ የሚመሩት/የሚቆጣጠሩት
መሆን የለበትም።

መ

ከአንዲት ደንበኛችን ጋር

ጥ ጥሩ ወዳጅነት መስርቻለሁ
- የምንተያየውም እንደ ቤተሰብ
ነው። ቤተሰቤ በሴት ልጇ ሠርግ
ላይ እንዲገኝ ተጋብዟል። በሠርጉ
መገኘት እና ስጦታ ማበርከት
እፈልጋለሁ። ያ ትክክል ነው?
ለስጦታው ራሴ/ከኪሴ ነው
የምከፍለው።

ብዙውን ጊዜ ሥራ እና
የማኅበራዊ ግንኙነቶች
ይጋጫሉ። ዋናው ነገር በሁለታችሁ
መካከል የጥቅም ግጭትን
የሚፈጥር ተግባር ወይም አመለካከት
አለመኖሩን ማረጋገጥ ነው። ሠርጉን
የሚሳተፉት እና ስጦታ የሚሰጡት ን
በመወከልዲያጂዮ ሳይሆን በራስዎት
ፍላጎት እና በራስዎት ወጭ መሆኑን
ግልጽ ማድረግ አለብዎት። ይህንን
ለቅርብ አለቃዎም ማሳወቅ እና
መዝገብ መያዝ ይኖርብዎታል።

መ

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገጽ 43ን ይመልከቱ

የጥቅም ግጭት ምንድን ነው?

የጥቅም ግጭት ሊኖረኝ ይችል ይሆን?

የጥቅም ግጭት ከበርካታ ሁኔታዎች
የሚነሳ ሊሆን ይችላል። የጥቅም ግጭቶች
ምሳሌዎች እነዚህን ሊያካትቱ ይችላሉ፡-

ከሚከተሉት ጥያቄዎች ለየትኛውም 'አዎ' ብለው
ከመለሱ ሊከሰት የሚችል የጥቅም ግጭትን
ለቅርብ አለቃዎ ማሳወቅ አለብዎት።

ከዲያጂዮ ጋር ፉክክር ውስጥ የሚያስገቡ
ድርጊቶች/እንቅስቃሴዎች መሳተፍ - ለምሳሌ
በሌላ ንግድ/ሥራ ውስጥ መሳተፍ ወይም
ሥራዎትን የማከናወን አቅምዎን የሚጎዳ
ከዲያጂዮ ውጭ የሆነ ቅጥር መፈጸም

ከዲያጂዮ ደንበኞች፣ አቅራቢዎች፣ የሽርክና
ማህበር፣ ወይም ተወዳዳሪዎች ጋር ያለኝ
ግንኙነት ታማኝነቴን የተከፋፈለ ወይም
አጠራጣሪ አስመስሎ ያሳያልን?

በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከዲያጂዮ ጋር
የንግድ ሥራን የሚሰራ ወይም ዲያጂዮ
የጥቅም ድርሻ ባለው ድርጅት ውስጥ
የገንዘብ ጥቅም መኖር ወይም ገንዘብ
የሚያስገኝ የስራ ድርሻ መኖር።
የቤተሰብ አባልን ወይም ሌላ የቅርብ
ግንኙነት ያለዎትን ሰው መቅጠርን ወይም
መቆጣጠርን ጨምሮ የሥራ ውሳኔዎችዎ
በግል ወይም በቤተሰብ ጥቅም ወይም
በወዳጅነት ምክንያት ተጽዕኖ ውስጥ
እንዲወድቁ ወይም የወደቁ እንዲመስሉ
ማድረግ።
ከማንኛውም አቅራቢ፣ ደንበኛ ወይም
ተወዳዳሪ፣ ወይም ከዲያጂዮ ጋር ንግድ
የሚሠራ ሌላ ኩባንያ ዘንድ የግል ወይም
የገንዘብ ጥቅም መቀበል።
በዲያጂዮ ባልተፈቀደ ሁኔታ የኩባንያውን
ንብረት፣ መረጃ ወይም ሀብቶች/ግብዓቶች
ለግል ጥቅምዎ ወይም ለሌሎች ጥቅም
መጠቀም።

ይህ ሁኔታ የሥራ/የንግድ ውሳኔዎችን
ከዲያጂዮ ፍላጎቶች/ጥቅሞች አንፃር
ለመወሰን ያለኝን አቅም ያሳንስብኛልን?
እኔ ወይም ከእኔ ጋር ቅርበት ያለው
ሰው በሁኔታው ውስጥ ተሳታፊ በመሆኔ
ለመጠቀም ቆሚያለሁ/ቆሟል?
ውሳኔዎቼ ጥያቄ ውስጥ የሚወድቁበት
ወይም ከዲያጂዮ ፍላጎቶች/ጥቅሞች አንፃር
ያልሆኑ ተደርገው የሚታዩበት አጋጣሚ
አለን?
በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለኝ
ተሳትፎስራዬን በአግባቡ የመስራት
ችሎታዬ ላይ እንቅፋት ሊሆን ይችላል?

ግላዊ ታማኝነታችን

ሁላችንም ሁልጊዜም ቢሆን በዲያጂዮፍላጎት/ጥቅም ውስጥ የመንቀሳቀስ
ኃላፊነት አለብን
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የንግድ
ታማኝነታችን
የዲያጂዮ ዝና ጠባቂዎች
የገበያ ጥናት እና ኢኖቬሽን
ስጦታዎች እና መዝናኛዎች
ጉቦ እና ሙስና
መንግስታት እና የፖለቲካ አካላት
ሕገወጥ ንግድ
ውድድር ሕገወጥ
የሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር እና ታክስ
ማጭበርበርን የማመቻቸት ድርጊት
ማዕቀቦች

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

የገበያ ጥናት እና ፈጠራ
ለአዲስ ምርት የገበያ ጥናት

ጥ ዘመቻ ላይ በመሥራት ላይ

የዲያጂዮን የገበያ ጥናት እና የማስተዋወቅ እንቅስቃሴዎች በመላው ዓለም ምርጥ ተብለው
እንዲታወቁ እንፈልጋለን። ምርቶቻችንም በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አዋቂዎች ደስታን እየፈጠሩ
በመሆናቸው ደስተኞች ነን። ሆኖም ግን፣ የአልኮል መጠጦች ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ ሊጠጡ
እና በግለሰቦች እና በህብረተሰብ ላይ ችግሮችን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ እንገነዘባለን።

ነኝ። አንዳንዶቹ የማስተዋወቂያው
ክፍሎች በአሥራዎቹ እድሜ
ውስጥ ላሉ ወጣቶች ሳቢ ሊሆኑ
ይችላሉ የሚል ስጋት አለኝ። ምን
ማድረግ ይኖርብኛል?

• አዋቂዎች ላይ ብቻ ያነጣጠሩ እና አልኮል እንዲገዙ በሕግ የማይፈቀድላቸው ወጣቶችና
ልጆች ላይ በጭራሽ ያላነጣጠሩ መሆን
• መጠነኛ እና ኃላፊነት የተሞላበት አጠጣጥን የሚያሳዩ እና የሚያበረታቱ መሆን
• የአልኮል መጠጥ ምርቶቻችን ምንም ዓይነት የጤና፣ የህክምና፣
የምግብ፣ የተግባር ወይም የአፈጻጸም ጠቀሜታዎችን እንደሚሰጡ የማያመላክቱ መሆን
• መጠጥ ለማኅበራዊ ወይም ለሌላ ስኬት አስፈላጊ እንደሆነ አድርገው የማይስሉ ወይም
የማያመላክቱ
• በአጠቃላይ ተቀባይነት ያላቸው የጥሩ ጣዕም እና የተቀባይነት ዘመናዊ ደረጃዎችን
የሚያንፀባርቁ።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• ዲጅታልን ጨምሮ በሁሉም የገበያ ጥናት እና የማስተዋወቂያ እንቅስቃሴዎች ላይ DMC
መተግበር
• ለሁሉም የገበያ ጥናት እንቅስቃሴዎች በዲያጂዮ የሥራ ክፍልዎ ስምምነት በተደረሰበት
መሠረት የማጸደቅ ሂደቱን መከተል
• የገበያ ጥናት እና ማስተዋወቅ እንቅስቃሴዎች ዲያጂዮን ወክለው የሚሳተፉ እንደ
የማስታወቂያ እና የዲጅታል ኤጀንሲዎችን ያሉ ሦስተኛ ወገኖች DMC መገንዘባቸውን
እና መተግበራቸውን ማረጋገጥ።
• በየስፍራው በሶስተኛ ወገኖች የሚተዳደሩትን ጨምሮ ሁሉም የዲጂታል ገበያ ጥናት
ንብረቶች በዲያጂዮ መድረኮች ላይ የሚቀርቡት በዲያጂዮ ዲጂታል ደንብ እና አግባብ
በሆኑ የዳታ ግላዊነት አሰራሮች (ተፈጻሚ ከሆነ GDPRን ጨምሮ) መሰረት በግዢ ክፍል
ሲጸድቁ መሆኑን ማረጋግጥ።
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ስጦታዎች እና መዝናኛዎች

ምርቶቻችን በኃላፊነት ስሜት መተዋወቃቸውን ማረጋገጥ አለብን።

የ የዲያጂዮ የገበያ ጥናት ደንብ እናየዲያጂዮ ዲጂታል ደንብ ተፅዕኖ ፈጣሪ እና አፅዳቂ የመረጃ
መገለጥ መመሪያዎች እና ዓለምዓቀፍ አስገዳጅ ማሕበራዊ ሚዲያ መመሪያዎች ተያይዟል)
ለሁሉም የማስታወቂያ እና/ወይም ዲጂታል የማስታወቂያ እንቅስቃሴዎች ጋር መጣጣም፣
እና ሁሉም ማስታወቂያዎቻችን ግዴታ፡-

ዲያጂዮ

ጭንቀቶችዎን/ሀሳቦችዎን

መ ለሥራ አስኪያጅዎ መግለጽ
አለብዎት እንዲሁም ከDMC
አጽዳቂ ምክር መጠየቅ ይችላሉ።
ማስታወቂያዎቻችን ሁልጊዜም
አዋቂዎች ላይ ብቻ ያነጣጠሩ
መሆናቸውን እና ከሕጋዊ የመግዛት
እና የመጠጣት እድሜ በታች
ለሆኑ ወጣቶች ሳቢ እና አጓጊ
ተደርገው አለመነደፋቸውን ወይም
አለመሠራታቸውን የማረጋገጥ
ኃላፊነት አለብን።
ከማርኬቲንግ

ጥ እንቅስቃሴዎቻን አንዱ
በDMC መሠረት የተሰራ
እንዳልሆነ ሌላ ሀገር ውስጥ
ከሚኖር አንድ የሥራ ባልደረባ
ቅሬታ ደርሶኛል።እዚህ ግን ምንም
ቅሬታዎች አልቀረቡበትም፤ ሁሉም
የDMC አጽዳቂዎች ፈርመው
አጽድቀውታል። የሆነ ነገር
ማድረግ ይኖርብኛል?

አዎ፡፡ ለሥራ አስኪያጅዎ፣

መ ለመ/ቤቱ የማርኬቲንግ

ዳይሬክተር እና DMC ተጥሶ እንደሆነ
ሊያጣራ ለሚችል ለDMC ዘርፍ ጉዳይ
ባለሙያ ያሳውቁ። የአካባቢ ሕጎች እና
ደንቦች ሊለያዩ ይችላሉ። በአንዳንድ
ሁኔታም ከDMC በላይ የጠበቁ
ናቸው።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገጽ 43ን ይመልከቱ

አግባብ ያልሆኑ ስጦታዎችን ወይም መዝናኛዎችን መስጠት ወይም መቀበል
የለብንም
ስጦታዎችን እና መዝናኛዎችን (G&E) መስጠት እና መቀበል የውጭ ንግድ ግንኙነቶችን መመስረት
እና መልካም ስምን መፍጠር ላይ የሚጫወተው ሚና አለው። ሆኖም ግን፣ እንዲህ ማድረግ
የማስገደድ/የመገደድ ስሜት የሚፈጥር ወይም ይህንን ትርጉም የሚሰጥ ከሆነ ጉቦ እንደመስጠት/
እንደመቀበል ሊቆጠር ስለሚችል ስጦታዎችን ማቅረብም ሆነ መቀበል ፈጽሞ አይኖርብንም
ገጽ 16ን ይመልከቱ)።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
ስጦታዎችን እና መዝናኛዎችን በሚሰጡበት ወይም በሚቀበሉበት ጊዜ የዲያጂዮን
የስጦታዎች እና መዝናኛዎች ሕጎች ማክበር አለብዎት። የሚከተሉት ቁልፍ ነጥቦች ተካተዋል፡• ማንኛውንም ስጦታዎች ወይም መዝናኛዎች ለአንድ የመንግስት ባለስልጣን ከማቅረብዎ፣
ከመስጠትዎ ወይም ለስጦታዎች ወይም መዝናኛዎች ከመክፈልዎ በፊት የዲያጂዮን
የውስጥ ጠበቃ (የሕግ ባለሙያ) ያነጋግሩ ('የመንግስት ባለስልጣን' ለሚለው ትርጓሜ
ገጽ 17ን ይመልከቱ)።
• በማንኛውም ሁኔታ ከገንዘብ ጋር አቻነት ያላቸው (ወደገንዘብ ሊመነዘሩ የሚችሉ) ወይም
በጥሬ ገንዘብ ስጦታዎችን ፈፅሞ መስጠትም ሆነ መቀበል የለብንም።
• ለ/ከአንድ የውጭ አካል የሚከተሉትን ከመስጠትዎ/ከመቀበልዎ በፊት
የአለቃዎን ፈቃድ ያግኙ፦
– በአንድ የበጀት ዓመት ውስጥ ዋጋው በድምሩ ከ£100* (ወይም ተመጣጣኝ ከሆነ
የአካባቢ ገንዘብ) የሚበልጥ ስጦታ ለ/ከ ማንኛውም አካል፥
– አልፎ አልፎ ከሚባል በላይ የሆነ፣ ከሥራ ጋር ያልተገናኘ፣
ወይም የበዛ ወይም ተገቢ/ምክንያታዊ ያልሆነ ተብሎ ሊታይ የሚችል መዝናኛ።
• ለ/ከውጭ አካላት የሰጧቸውን ወይም የተቀበሏቸውን ሁሉንም ስጦታዎች እና መዝናኛዎች
በስጦታ እና መዝናኛ መዝገብዎ ላይ በትክክል መዝግበው ይያዙ።
• እንደ ምስጋና መግለጫ ካልታየ በስተቀር፣ በምንም ሁኔታ ለ/ከሶስተኛ ወገን የውጪ
ኦዲተሮችስጦታ፣ መዝናኛ ወይም የመስተንግዶ ጥቅማጥቅም አይስጡ ወይም አይቀበሉ።

*ወይም በአካባቢያች ፖሊሲያችሁ ውስጥ ከተጠቀሰ ዝቅተኛ ዋጋ ያለው ይሁን።
ስፖንሰርሽፕ እና የንግድ ጉርሻዎች/ማበረታቻዎች
እንደ ስጦታ ይቆጠራሉ?

አይ። ስጦታ በምንሰጥ ጊዜ በምላሹ እናገኘዋለን ብለን
የምንጠብቀው ምንም ነገር ሳይኖር ነው። የንግድ
ማበረታቻዎችን/ጉርሻዎችን የምንሰጠው ወይም የውጭ
አካላትን ስፖንሰር የምናደርገው በምላሹ ቀድመን
የተስማማንበት የንግድ ጥቅም ለማግኘት ብቻ ነው።
የመንግስት ባለስልጣን ለሚሳተፍባቸው ስፖንሰርሽፖች
እና የንግድ ማበረታቻዎች/ጉርሻዎች ከዲያጂዮ የውስጥ
ጠበቃ/የሕግ ባለሙያ የቅድሚያ ፈቃድ ያስፈልጋል።
ለመንግስት ባለስልጣናት ስጦታዎች፣ መዝናኛዎች እና
ስፖንሰርሺፕ አስመልክቶ ያለውን መመሪያ
በቅድመ-ማረጋገጫ ቅፅ በሞዛይክ ላይ ይመልከቱ።

የጥሬ ገንዘብ ከዚያ ጋር ተመጣጣኝ
የሆነ ዋጋ ያለው ስጦታ ምንድን ነው?

ምንም ዓይነት የስጦታ ካርድ፣
የምስክር ወረቀት ወይም ካርድ
እንደ ጥሬ ገንዘብ ይቆጠራልና
ዋጋው ምንም ያህል ይሁን
ከቢዝነስ አጋር መቀበል
አይችሉም። የእኛ ፖሊሲ ደግሞ
ጥሬ ገንዘብ ወይም ወደ ገንዘብ
የሚመነዘር ስጦታን መስጠት
ወይም መቀበል አይፈቅድም።

ከአንድ ደንበኛ ዋጋው £50

ጥ የሆነ የምግብ ቅርጫት

ተቀብያለው። ይኸው ደንበኛ በዚህ
ዓመት መጀመሪያ ዋጋው £40
የሆነ ሁለት የወይን ጠርሙሶች
ልኮልኛል። አጠቃላይ ዋጋው ከ£100*
እንደሚበልጥ አውቃለው፣ ነገር ግን
የምግብ ቅርጫቱን ከመቀበሌ በፊት
ቅርጫቱ እንደሚደርሰኝ ስላላወቅኩ
የመስመር ኃላፊውን ፍቃድ ላገኝ
አልቻልኩም። ምን ማድረግ
አለብኝ?

በዚህ ደንበኛ በዚህ ዓመት ውስጥ

መ ምን እንደተላከልዎ የመስመር

ኃላፊዎን በቀጥታ አግኝተው ማስረዳት
አለብዎ። መቀበል እንደምትችል እሱ(ሷ)
ከተስማማች፣ መስማማ(ቱ)ቷን በፅሁፍ
እንዲያረጋግጥ (እንድታረጋግጥ) አድርግ፣
ደንበኛህን ስለ ስጦታው አመስግን
እና በስጦታዎች እና መዝናኛዎች
መዝገብ ላይ በትክክል መዝግበው።
የመስመር ኃላፊዎ ካልፈቀዱ፣ ስጦታውን
መመለስ አለብዎ። ይህ የማይቻል ከሆነ
(ለምሳሌ፤ የሚጠፋ የሚበላሽ ከሆነ
ወይም በግንኙነቱ ላይ የማይቀለበስ
ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ)፣ ከቡድንህ ጋር
መጋራት አለበት ወይም በገበያ ውስጥ
እንደ ራፍል ሽልማት ወዘተ መቅረብ
አለበት። ይህም እንዲሁ በስጦታዎች እና
መዝናኛዎች መዝገብ መመዝገብ አለበት።
ቤይሊስን ለማስተዋወቅ

ጥ የንግድ ፕሮግራም አዘጋጃለው።
እያንዳንዱ ተሳታፊ የ50ሚ(ትንሽ)
የናሙማ ብልቃጥ ይቀበላል። እነዚህን
ናሙናዎች እንደ ስጦታበ G&E
መዝገብ መመዝገብ አለብኝ?

የዲያጂዮ ምርት የናሙና መጠን

መ ጠርሙስ፣ ለማስታወቂያ ዓላማ

ብቻ ሲውል እንደ ስጦታ አይቆጠርም።
ስለዚህ ይህ በስጦታዎች እና መዝናኛዎች
መዝገብ መመዝገብ አያስፈልገውም።
ሆኖም ግን፣ ሁሉም የናሙና የጠርሙስ
ብልቃጦች ነፃ የሸቀጦችን ምደባ ማወቅ
አንዲቻል በ A&P የተመዘገቡ መሆኑን
ማረጋገጥ አለብዎ።

ማንበብ ስለሚያስፈልግዎ ነገር
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገፅ43 ይመልከቱ

የንግድ ታማኝነታችን

14

16

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

ዲያጂዮ

17

ጉቦ እና ሙስና

ጥ ለማውጣት እችል ዘንድ

የታመነ እና የተከበረ ድርጅት በሚለው ዝናችን/ስማችን እንኮራለን። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ፣
በሠራተኞችም ይሁን በንግድ አጋሮቻችን፣ ብቻ እኛን ወክሎ ለሚንቀሳቀስ ሰው ምንም ዓይነት
ሙስናን አንታገስም። ጉቦዎችን ወይም ሌሎች ያልተገቡ ጥቅሞችን ለንግድ/ለሥራ ጥቅም
ምክንያት ብለን አናቀርብም፣ አንሰጥም፣ አንጠይቅም ወይም አንቀበልም። ይህ ክልከላ በጥሬ
ገንዘብ ላይ ብቻ ሳይገደብ በማንኛውም ዓይነት ጉቦ ላይ ተግባራዊ ይሆናል።

ለአንድ የጉምሩክ የበታች ሠራተኛ
የተወሰነ ትንሽ ገንዘብ መክፈል
እንዳለብኝ ተነግሮኝ ነበር። እቃዎቹን
በተቻለ ፍጥነት ለደንበኛ ለማቅረብ
በጣም አጣዳፊ ሁኔታ ውስጥ
ነው የምንገኘው፣ የሀገሩን ሕግም
አይጻረርም። ምን ማድረግ አለብኝ?

ሁላችንም ድርጊቶቻችን እንደ ጉቦ ተደርገው እንዳይተረጎሙብን ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን፣
በተለይም በስጦታዎች፣ በመስተንግዶ፣ በመዝናኛ፣ በወጭዎች፣ በደንበኞቻችን ጉዞ፣በንግድ
ማበረታቻዎች፣ በፖለቲካዊ መዋጮዎች፣ በበጎ አድራጎት ልገሳዎች፣ በማግባባት እና በስፖንሰርሽፕ
ዘርፎች። እንዲሁም ከንግድ አጋሮቻችን እና ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር የሚኖሩን ግንኙነቶች
ለDiageo የጉቦ ወይም የሙስና አደጋዎች የማይፈጥሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን።
ሁሉንም የገንዘብ እንቅስቃሴዎች በእውነት እና በትክክል በአካውንቲንግ እና የፋይናንስ መዝገብ
ውስጥ መመዝገብ እጅግ አስፈላጊያችን ነው።
ጉቦ እንዲሰጡ ወይም እንዲቀበሉ ከተጠየቁ እንቢ ማለት አለብዎትት - እና በአስቸኳይ ለDiageo
የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያ ወይም በSpeakUp በኩል ያሳውቁ።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• 'ክፍያዎችን ማመቻቸትን' (ማለትም፣ መደበኛ የመንግስት ተግባር የሆነን ነገር ለማፋጠን
ትንንሽ ክፍያዎችን መክፈል)፣ ወይም ለዲያጂዮ የንግድ ጥቅም ለማስገኘት ሲባል ሌላ
ዓይነት ያልተገባ ክፍያን ጨምሮ ጉቦዎችን በፍጹም አለማቅረብ፣ አለማጽደቅ ወይም
አለመቀበል
• ሁልጊዜም የስጦታ እና መዝናኛ ሕጎችን እና የፀረ-ጉቦ እና የፀረ-ሙስና ዓለም አቀፍ
ፖሊሲያችንን መከተል
• ሁሉም ሂሳቦች እና የሂሳብ መዝገቦች የተሟሉ እና ትክክል መሆናቸውን ማረጋገጥ፣
ማለትም እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በግልጽ የሚዛመድ መሆኑን እና ያልተገለጹ፣ ያልተመዘገቡ
ወይም ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ የተገለጹ እንቅስቃሴዎች አለመኖራቸውን ማረጋገጥ
• ለአንድ የመንግስት ባለስልጣን ወይም ማንኛውም ሌላ የንግድ አጋር የሚጠየቅ የቱንም
ያህል ዋጋ ያለውን የገንዘብ (ካሽ) ክፍያ ጥያቄ ለዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያ
ይላኩ/ያማክሩ።
• ከየትኞቹም የንግድ አጋሮቻችን ለግል ጥቅምዎ ምንም ዓይነት ክፍያ አይጠይቁ
• ዲያጂዮን ወክለው ከንግድ አጋር ጋር የንግድ ግንኙነት ከመመስረትዎ በፊት በእኛ የንግድ
አጋርዎን ይወቁ (Know Your Business Partner) (KYBP) ፕሮግራም ውስጥ ያሉትን
ቅደም ተከተሎች ይከትሉ እና የንግድ አጋሩ ጉቦ ወይም ሙስና ድርጊት ውስጥ የመሳተፍ
ስጋት የማያመጣ መሆኑን ይተማመኑ
• ለተጨማሪ መረጃ የበጎ አድራጎት አስተዋጽኦዎችን (ገጽ38)፣ የመንግስት እና የፖለቲካ
አካላትን (ገጽ18) እና ስጦታዎች እና መዝናኛን (ገጽ15) የሚመለከቱትን የደንባችን ክፍሎች
ይመልከቱ።

ዲያጂዮ የመንግስት

መ ባለስልጣናት መደበኛ
የሥራ ኃላፊነቶቻቸውንና ተግባራትን
እንዲያከናውኑ ገንዘብ አይከፍልም።
የእንግሊዝ የፀረ-ሙስና ሕግ ጥያቄው
የቀረበው የትም ቢሆን የትም ሥራ
‹ማቀላጠፊያ› ወይም ‹ማለሳለሻ›
በማለት ጉርሻ መክፈልን ሕገ ወጥ
ድርጊት እንደሆነ ደንግጓል፡፡
ስለዚህ ሕገ ወጥ ባልሆነባቸው
ሀገሮች ውስጥም እንኳ እንዲህ ዓይነት
ክፍያዎችን እንዳንፈጽም በጥብቅ
ተከልክለናል። እቃዎቹን ለማውጣት
የሚቻልባቸው አማራጮችን ለመወሰን
ከአለቃዎ ወይም ከዲያጂዮ የውስጥ
ጠበቃ (የሕግ ባለሙያ) ጋር ይነጋገሩ።
ከአንድ የውጭ መንግስት

ጥ ማግኘት የሚያስፈልጉንን

ፈቃዶች ለማግኘት የሚቻልበት
የተሻለው መንገድ ጉዳዮችን
ተከታትሎ የሚያስፈጽም አማካሪን
መቅጠር እንደሆነ ተነግሮኛል።
አንድ አማካሪ ተገናኝቼ $50,000
የቅድሚያ ክፍያ ጠይቃኛለች።
ፍቃዶቹን እስካገኘን ድረስ
በዚህ ገንዘብ ምን ልታደርግበት
እንደምትችል መጨነቅ
ያስፈልገኛልን?

አዎ፣ ማንንም ሰው ዲያጂዮ

መ ወክሎ ከመንግስት ባለስልጣን
ጋር እንዲነጋገር/እንዲደራደር
ከማድረግዎ በፊት በዚያ ሰው ላይ
አስፈላጊው ጥንቃቄ እና ማጣራት
መደረጉን የማረጋገጥ ኃላፊነት
አለብዎት። አማካሪው ከመቀጠሩ በፊት
አስፈላጊው ማጣራት ይካሄድ ዘንድ እና
ተገቢ የኮንትራት ስምምነቶች ይዘጋጁ
ዘንድ የዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/የሕግ
ባለሙያን ያነጋግሩ።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገጽ 43ን ይመልከቱ

ለደንባችን ዓላማ የመንግስት ባለስልጣን
(GO) ማን ነው?

ወታደሮችን እና ፖሊሶችን ጨምሮ
በማንኛውም ደረጃ ላይ የሚገኙ ሁሉም
የመንግስት ዘርፎች ባለስልጣናት እና
ሠራተኞች።
የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን ጨምሮ
በመንግስት ባለቤትነት የተያዙ ወይም
በመንግስት ቁጥጥር ሥር የሆኑ ድርጅቶች
እና ማንኛውም በመንግስት ገንዘብ
የሚደጎም የአልኮል መጋዝን ወይም ሚዲያ
ባለስልጣናት እና ሠራተኞች።
የኤምባሲ ሠራተኞችን ጨምሮ ህዝባዊ
ዓለም አቀፍ ድርጅቶች (ለምሳሌ የተባበሩት
መንግስታት ድርጅት) ሠራተኞችና
ባለሙያዎች።
ከላይ ከተዘረዘሩት የትኛውንም በመወከል
የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ግለሰብ።
የፖለቲካ ፓርቲ ባለስልጣናት፣ ሠራተኞች እና
ለፖለቲካ ቢሮ የሚወዳደሩ እጩዎች።
የንጉሳዊ ቤተሰብ አባላት።
በሐገራዊ ሕግ እንደ ‘የመንግስት
ባለስልጣናት’ ተብለው የተመደቡ ግለሰቦች።
‘የፖለቲካ ተጋላጭ ግለሰቦች’ ማለትም፤
ጊዜያዊ እና ቀደምት ‘የመንግስት
ባለስልጣናት’፣ የቤተሰብ አባላት (ማለትም
ባለቤት፣ አጋሮች፣ ልጆች እና ባለቤቶቻቸው
ወይም አጋሮች፣ ወይም ወላጆች) እና
የእነዚህ ግለሰቦች በማሕበራዊም ሆነ በስራ
ሕይወት የታወቁ የቅርብ ጓደኞቻቸው።

የንግድ ታማኝነታችን

ምርቶቻችን በጉምሩክ በኩል

በማንኛውም መልኩ ቢሆንም ጉቦን እና ሙስናን አንታገስም።

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

እንደ ንግድ ሥራው አካል በማድረግ ዲያጂዮ በዓለም ዙሪያ ካሉ የመንግስት ባለስልጣናት እና
የፖለቲካ ድርጅት አባላት ጋር ይሠራል - ነገር ግን በአግባቡ ማድረግ ያስፈልገናል። ከአካባቢዎ
የገበያ ድርጅታዊ ግንኙነት ዳይሬክተር ፈቃድ ሳያገኙ የመንግስት ባለስልጣናትን፣ ሕግ
አውጭዎችን፣ የፖለቲካ እጩዎችን፣ ሌሎች የመንግስት ተቀጣሪዎችን ወይም የሕዝብ ጥቅም
አስከባሪ ቡድኖችን ማግባባት ወይም የዲያጂዮን ሥራ ከእነሱ ጋር ፈጽሞ መስራት የለብዎትም።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• ዲያጂዮን በመወከል ለፖለቲከኞች ወይም የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ወይም የፖለቲካ
እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ ምንም ዓይነት ክፍያ እንዳያደርጉ ወይም እቃዎችን/ግብዓቶችን
በነፃ እንደመጠቀም ያለ ቁሳቁሶች ወይም አገልግሎቶች እንዳይሰጡ።
• ለመንግስት ባለስልጣን ስጦታዎችን፣ መዝናኛን ወይም ስፖንሰርሽፕን ከማቅረብዎ፣
ከመስጠትዎ ወይም ከመክፈልዎ በፊት ከዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያ
ሁልጊዜም በቅድሚያ ፈቃድ ማግኘት አለብዎት (በገፅ15 ላይ ስጦታዎች እና መዝናኛዎች
የሚለውን ይመልከቱ)
• በሥራዎ ምክንያት ሊያገኙት የሚችሉ ከተወሰነ የፖለቲካ ቡድን ጋር ግንኙነት/ቁርኝት
ካለዎት የጥቅም ግጭት ያስመዝግቡ (የጥቅም ግጭቶች የሚለውን ክፍል ገጽ 10
ላይ ይመልከቱ)።

ልገሳዎች

ግላዊ ፖለቲካ

የዲያጂዮ አጠቃላይ አሰራር (በጣም ውስን
በሆነ ቅድመ ሁኔታዎች፣ ከሚመለከተው ዋና
የግንኙነት እና ሕጋዊ አካል በተሰጠ መመሪያ
ትክክለኛው ቅድመ ማረጋገጫ ካልሆነ
በስተቀር) የትኛውንም ፖለቲካዊ መዋጮ፣
ስጦታ ወይም ወጪ አያደርግም።

እንደ ግለሰብ በሕጋዊ የፖለቲካ
እንቅስቃሴዎች ውስጥ የመሳተፍ መብትዎን
ዲያጂዮ ያከብራል። ሆኖም ግን ሁላችንም
እነዚህን እንቅስቃሴዎች ከሥራ ቦታ መለየት
አለብን፤ እንዲሁም እነዚያን እንቅስቃሴዎች
ለመደገፍ የዲያጂዮ ገንዘብን ወይም
ሀብቶችን በጭራሽ መጠቀም የለብንም።
በተለይም ጽንፈኝነትን ከሚያበረታታ ወይም
ለባህል ብዝሃነት እና ለእኩል እድሎች ያለንን
ቁርጠኝነት ከሚያሳንስ እንቅስቃሴ ዲያጂዮ
ራሱን ያርቃል።

አንድ የመንግስት ወይም የፖለቲካ አካል ለ
ዲያጂዮ በመወገን/በማዳላት ውሳኔዎችን
እንዲወስን ተጽዕኖ ለማሳደር ምንም ዓይነት
ልገሳዎችን ለማድረግ መሞከር ፈጽሞ
የለብዎትም። ለፖለቲካ አካሎች የሚሰጡ
ማናቸውም ልገሳዎች ወይም አገልግሎቶች
ግልጽነት ያላቸው እና በሥራ ላይ ባሉ ሕጎች
መሠረት መደረግ አለባቸው።
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ሕገ-ወጥ ንግድ

መንግስታት እና የፖለቲካ አካላት

ከመንግስት ወይም የፖለቲካ አካላት ጋር መገናኘት/መነጋገር ያለብን
የቅድሚያ ፈቃድ ካለን ብቻ ነው።

ዲያጂዮ

አንድ የንግድ ተጠሪ

ጥ የዲያጂዮ ሥራን ሊያግዝ
የሚችል እና ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ
ፖለቲከኛ ጓደኛው/ዋ ጋር እንድገናኝ
መክሮኛል/መክራኛለች። ምን
ማድረግ ይኖርብኛል?

የገበያ ዋና የድርጅት

መ ግንኙት ኃላፊን ማረጋገጫ
ማግኘት አለብዎ - ያለማረጋገጫው
ከፖለቲከኛው ጋር ምንም ግንኙነት
ሊኖርዎ አይገባም። እንደሁኔታዎቹ
ፖለቲከኞቹን አነጋግረው ሪፖርት ያቀርቡ
ዘንድ ሊስማሙ ይችሉ ይሆናል፣ ወይም
የእውቂያዎን ወዳጅ ጉዳዩን ወደፊት
ሊያስኬዱትወደሚችሉት ወደ ድርጅታዊ
ግንኙነት ቡድኑ እንዲወስዱት ያዙዎት
ይሆናል።
አንድ ዝግጅት ውስጥ ሆኘ

ጥ አንድ ፖለቲከኛ ስለዲያጂዮ
ንግድ/ሥራ ያወራኝ ጀመረ/ች።
ምን ማድረግ አለብኝ?

ዝግጅቱ ፖለቲከኞች
የሚሳተፉበት ዓይነት መሆኑን
አስቀድመው ካወቁ፣ በመልእክቶች
ላይ ለመስማማት የድርጅታዊ
ግንኙነት ዳይሬክተርን አስቀድመው
ያነጋግሩ። ግንኙነቱ በአጋጣሚ
ከሆነ ግን እውነተኛነት በተሞላበት
ግን ምስጢራዊ መረጃን ሳያወጡ
ይመልሱ። አስፈላጊ ከሆነም
ፖለቲከኛው/ዋ የድርጅታዊ ግንኙነት
ቡድኑ እንዲተዋወቁ ይጋብዟቸው።

መ

በገበያዬ ውስጥ ያለው
ገዢው የፖለቲካ ፓርቲ
የልደት በዓሉን እያከበረ በመሆኑ፣
ዋና የግንኙነት ቡድኑን፣ ዲያጂዮ
ዝግጅቱን ስፖንሰር እንዲያደርግ
ጠይቋል።

ጥ

ዝግጅቱን ስፖንሰር ማድረግ

መ እንደ ፖለቲካዊ መዋጮ

ሊቆጠር እንደሚችል፣ እንዲህም ከሆነ
ወደፊት መቀጠል እንደሚቻል ወይም
እንደማይቻል ከዲያጂዮ የውስጥ
የህግ ጠበቃ ምክር ይቀበሉ።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገጽ 43ን ይመልከቱ

ምርቶቻችንን ከመጭበርበር ለመጠበቅ በኃላፊነት እንቀሳቀሳለን፤ እንዲሁም
እራሳችንን በሕገወጥ ዝውውር ተግባር ውስጥ ላለማስገባት መጠንቀቅ
አለብን።
ማጭበርበር እና ማስመሰል
ደንበኞቻችን በጣም ምርጥ ጣዕም እና ጥራት ያላቸው ምርቶችን እንደምናቀርብ እምነት
የሚጥሉብን መሆኑን ለማረጋገጥ በትጋት መሥራት አለብን። የተጭበረበሩ እና የተመሳሰሉ ምርቶች
ደንበኞች ከትክክለኛዎቹ የዲያጂዮ ምርቶች ጋር ሊያምታቱ ወይም በሐሰት
ሊያዛምዷቸው እና ይህን ታማኝነት ጠራርገው ሊያጠፉብን ይችላሉ።
ምርቶችን 'የማስመሰል' ወይም 'የመቅዳት' ሥራዎች ከእኛ ትክክለኛ ምርቶች ጋር ተመሳሳይ
ስሞችን፣ ዓርማዎችን፣ ማሸጊያዎችን እና ቅርፆችን፣ የንግድ ምልክቶችን፣ ንድፎችን እና ቀለሞችን፣
ለምሳሌ በ‘JOHNNIE WALKER’ ፋንታ ‘JOHNY WALTER’ን ይጠቀማሉ። የተጭበረበሩ ወይም
ተመሳስለው የሚመረቱ ምርቶች ከትክክለኛ ምርቶቻችን ጋር በእይታ አንድ ዓይነት ለመሆን ያልማሉ።
ነገር ግን የሐሰት፣ ዝቅተኛ ጥራት ያለው እና አንዳንድ ጊዜም መርዛማ የሆነ ይዘት አላቸው።
ብዙውን ጊዜ የእኛ ትክክለኛ ጠርሙሶች ዝምብለው ይሞላባቸዋል።
የተጭበረበረ ወይም ተመሳስሎ የተሰራ ነው ብለው የሚጠረጥሩት ምርት ካዩ ዲያጂዮ እርምጃ
መውሰድ ይችል ዘንድ ወዲያውኑ ሪፖርት ያድርጉ። ይህም እንደ የንግድ ምልክቶች፣ የቅጅ
መብቶች፣ የፈጠራ መብቶች፣ የንግድ ምስጢሮች እና የጎራ ስሞችን የመሳሰሉ የአዕምሯዊ
ንብረት ሀብቶቻችንን የሚያስከብሩልን ሕጎችን ሊያካትት ይችላል።
ሕገ ወጥ የምርት ዝውውር (ኮንትሮባንድ)
የኮንትሮባንድ እቃዎች መከፈል የሚገባቸው ቀረጦች ሳይከፈልባቸው ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ
እቃዎች ናቸው። የእኛ ምርቶችም አንዳንድ ጊዜ በሌሎች የፍጆታ እቃዎች አምራች ኩባንያዎች
ምርቶች ላይ እንደሚደረገው በሦስተኛ ወገኖች በኮንትሮባንድ ወደ ገበያ ይገባሉ። ሕገ ወጥ
የምርት ዝውውርን ወይም የኮንትሮባንድ ንግድን ማስተዳደር፣ ማስፋፋት ወይም ራሳችን በዚያ
ውስጥ ማስገባት የለብንም።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
• ማንኛውንም የሚጠረጥሩትን ማጭበርበር፣ ማስመሰል ወይም ሌላ የምርቶች ባለቤትነት
ነጠቃን/ስርቆትን Mosaic ላይ ‘Spot and Stop’ አማካኝነት ወይም ለዲያጂዮ የውስጥ
ጠበቃ/የሕግ ባለሙያ ወይም ለምርት ማረጋገጫ ተጠሪ በቀጥታ ማሳወቅ አብዎት።
• በማናቸውም ሁኔታ ሕገ ወጥ የምርት ዝውውርን ወይም የኮንትሮባንድ ንግድን
ማስተዳደር፣ ማስፋፋት ወይም ራስዎንን በዚያ ውስጥ ማስገባት የለብዎትም።
ማንኛውም የሚያሳስብዎት ነገር ካለ በአፋጣኝ ለዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ ያሳውቁ።

ከደንበኞቼ አንደኛው

ጥ ብዙ ትንንሽ ቸርቻሪዎች
ምርቶቻችንን ቁጥጥር
ከማይደረግባቸው ምንጮች እየገዙ
እንደሆነ እና የተወሰኑት ተመሳስለው
የተሠሩ/የተጭበረበሩ እንደሆኑ ነገረኝ/
ችኝ። ምን ማድረግ ይኖርብኛል?

ከደንበኛዎ የምርቱን እና

መ የመሸጫ ቦታውን ዝርዝር
መግለጫዎችን ጨምሮ የሚቻለውን
ያህል መረጃ እና ምስጢር ይጠይቁ
እና መረጃዎቹንም ዲያጂዮ አግባብነት
ካላቸው ባለስልጣናት ጋር በመተባበር
ለምርመራ እንደሚጠቀምበት ያስረዱ።
የሰበሰቧቸውን ሁሉንም መረጃዎች
ለአካባቢዎ የጥራት ቁጥጥር ተጠሪ እና
ለዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/የሕግ
ባለሙያ ያስተላልፉ፣ ወይም Mosaic
ላይ በ‘Spot and Stop’ ያሳውቁ።
አንድ ሁለት ያህል ጓደኞቼ

ጥ የእኛን ምርት በአንድ ቡና ቤት
ውስጥ ሰሞኑን ተጠቅመው ሁለቱም
ጣዕሙ ትክክል እንዳልነበረ ነገሩኝ።
ይህንን ሪፖርት ማድረግ አለብኝ?

አዎ፣ ጉዳዩን በ‘Spot and

መ Stop’ በኩል ሪፖርት ማድረግ
ይኖርብዎታል፣ ወይም በጥልቀት
ይመረምሩት ዘንድ ለአካባቢዎ የጥራት
ቁጥጥር ተጠሪ ወይም ለዲያጂዮ
የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያ ያሳውቁ።
የምርቶቻችን ማጭበርበር ብዙ ዓይነት
ቅርፅ ሊኖራቸው ስለሚችል እና ምርቱ
ተቀሽቦ ወይም ተመሳሳይ ተሰርቶ ሊሆን
ይችላል።

ማንበብ ስለሚያስፈልግዎ ነገር
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
ገፅ43 ይመልከቱ

የንግድ ታማኝነታችን

18

20

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

ዲያጂዮ

21

ውድድር

የስኬት ነጻነቱን ሁላችንም እንፈልገዋለን - ነገር ግን ሁልጊዜም ስኬት መምጣት ያለበት በሕግ
አግባብ እና በዓላማችን እና እሴቶቻችን ጋር በተጣጣመ መልኩ ነው። በብዙ ሀገሮች ውስጥ
ከተወዳዳሪዎች፣ ከደንበኞች፣ ከአከፋፋዮች እና ከሦስተኛ ወገኖች ጋር የሚኖሩ ጉዳዮችን የውድድር
ወይም የፀረ-መተማመን ሕጎች ይቆጣጠራሉ/ይዳኛሉ። የውድድር ሕጎች ከገበያዎ ውጭ የሚከሰቱ
ሥነ ምግባሮችንም ሊሸፍኑም ይችላሉ።

አንድ የሥራ ባልደረባዬ

ጥ ከዚህ ቀደም ለአንድ

ተወዳዳሪ ድርጅት ትሠራ ነበር።
እስካሁን የቀድሞ ድርጅቷን የዋጋ
አወጣጥ ስልት፣ ለሚቀጥለው
ዓመት ለመጠቀም በግል ላፕቶፕ
ኮምፒውተሯ ላይ መኖሩን እና
እኔ ማየት የምፈልግ እንደሆነ
ጠየቀችኝ። ምን ማድረግ አለብኝ?

የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• በገበያዎ ውስጥ የሚተገበሩ የውድድር ሕጎች ጋር ራስዎን ያስተዋውቁ፣ እና በተጠራጠሩ
ጊዜ የ የዲያጂዮውስጥ ጠበቃን/የሕግ ባለሙያን ተቀባይነት ስላላቸው ነገሮች ምክር
ይጠይቁ።
የሚከተሉትን ማድረግ ፈጽሞ የለብዎትም፦
• ዋጋዎችን ወይም ሌሎች ውሎችን ለመወሰን፣ የምርት መጠንን ለመገደብ፣ ድንበሮችን
ወይም ምርቶችን ወይም ደንበኞችን ለመከፋፈል ወይም ከማንኛውም ደንበኛ አልያም
አቅራቢ ጋር ግብይትን ስለ ማቋረጥ ከተወዳዳሪዎች ጋር መስማማትም ሆነ መወያየት
የለብዎትም
• ለምሳሌ እንደ ዋጋ አወሳሰን፣ ወጭዎች፣ የትርፍ ህዳግ፣ የንግድ ውሎች፣ የገቢያ
ልማት እቅዶች ወይም አዲስ ምርትን ማስመረቅ ያሉ ምስጢራዊ የንግድ መረጃዎችን
ከተወዳዳሪዎች ጋር መወያየት የለብዎትም
• በደንበኛ ላይ ወይም በአንድ የንግድ ጉዳይ፣ ለምሳሌ ማስተዋወቅ፣ ላይ አንድ የጋራ
አቋም ለመያዝ ለመወያየት ወይም ለመስማማት አንድ የንግድ ማኅበርን እንደ መድረክ
መጠቀም የለብዎትም።
እንዲህ ዓይነት ባሕርይ ያለው የሆነ ነገር በሚነሳበት ጊዜ እርስዎ ካሉበት፣ ስብሰባውን
ለቅቀው መውጣት ወይም ውይይቱን ማቋረጥ እና ለዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/የሕግ
ባለሙያ ወዲያውኑ ማሳወቅ ይኖርብዎታል።

ከደንበኞች ጋር መሥራት

የውድድር መረጃን በመሰብሰብ ሂደት
ውስጥ ሁልጊዜም የዲያጂዮን ውድድሩ
ይወቁ መመሪያዎችን (Diageo Know the
Competition Guidelines) ይከተሉ።

የአንድ ደንበኛን ውል/ስምምነቶች ከሌላ
ደንበኛ ጋር ፈጽመው አይወያዩ። እንዲሁም
ደንበኞችን ምስጢራዊ የሆነ የንግድ
መረጃን ለተወዳዳሪ ለማስተላለፍ ፈጽመው
አይጠቀሙ።

መ አወጣጥ ስልትን በተመለከተ

ከተወዳዳሪዎች ምስጥራዊ የሆነ የንግድ
መረጃ አይጠይቁ ወይም አይቀበሉ።

መወያየት እና ምንም ዓይነት
መረጃ መቀበል እንደማይችሉ እና
መረጃውም በዲያጂዮ ውስጥ
ለማንም መሰጠት/መገለጽ
እንደሌለበት ያስረዷት። አግባብነት
ያለው ከሆነም ማድረግ የሚገባችሁን
ለመወያየት እራስዎና የሥራ
በልደረባዎ የሚገኙበት ከአለቃዎ
ወይም ከዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/
የሕግ ባለሙያ ጋር የሚደረግ
ስብሰባን ያመቻቹ።

በተመሳሳይም፣ የተወዳዳሪዎችን ምስጥራዊ
የሆነ የንግድ መረጃን ከደንበኞች ወይም
ከሌሎች ሦስተኛ ወገኖች አይጠይቁ ወይም
አይቀበሉ።

የተወዳዳሪ ድርጅት የዋጋ

ትክክለኛውን ነገር አድርግ

ከተወዳዳሪዎች ጋር መሥራት

አዲስ ምርትን ለማስመረቅ

ጥ ከአንድ የችርቻሮ ሻጭ

ደንበኛ ጋር ባደረግሁት ስብሰባ
ላይ ደንበኛው በኮምፒውተሩ ላይ
የእያንዳንዱን ተወዳዳሪ የቀጣይ
ዓመት የማስታወቂያዎች እቅድ
ዝርዝር መረጃን የያዘ ፋይል
ከፍቶ አሳየኝ። ምን ማድረግ
ይኖርብኛል?

የተወዳዳሪን የንግድ

መ ምስጢራዊ መረጃን

ማየት ለእርስዎ ተገቢ እንዳልሆነ
ለደንበኛዎ ይንገሩት፣ እናም ፋይሉን
እንዲዘጋው ይጠይቁት። ይህን
ጉዳይ ለዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/
የሕግ ባለሙያ ወዲያውኑ ሪፖርት
ያድርጉ እና ስለአዩት ነገር ምንም
ማስታወሻ አይያዙ ወይም ዝርዝሩን
በዲያጂዮውስጥ ላለ ለሌላ ማንም
ሰው እንዳያሳውቁ።

ማንበብ ስለሚያስፈልግዎ ነገር
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
ገፅ43 ን ይመልከቱ

ሆኖም ግን በዋጋ ድርድር ጊዜ ከሆን፣
ደንበኛው በራሱ ፈቃድ የተወዳዳሪን ዋጋ
አወሳሰንን (ለምሳሌ፣ ‘Absolut ከSmirnoff
በ$10 ይረክሳል’ በማለት) በሚያወዳድርበት
ጊዜ ያን መረጃ ሊጠቀሙበት እና ሊይዙት
ይችላሉ።

በችርቻሮ ዋጋዎች ላይ መስማማት፣ ዝቅተኛ
የችርቻሮ ዋጋን መወሰን ወይም የተሰጡ
የዋጋ ዝርዝሮችን እንዲከተሉ ለደንበኞች
ጉርሻ/ማበረታቻ መስጠት በብዙ አገራት
ሕገ-ወጥ ተግባር ነው።
እንደዚሁም በብዙ አገራት አቅራቢዎች
እንደ ብቸኛነት ያሉ ገደቦችን እንዳያስቀምጡ
ወይም የደንበኛን መልሶ የመሸጥ አቅም
መወሰን ያሉ ተጽኖዎችን እንዳያደርጉ
ይከለከላሉ።
ባለማወቅ እንዳይጥሷቸው በእርስዎ
የገበያ ቦታ ውስጥ ያሉ ሕጎችን እና
ደንቦችን ማወቅዎን ያረጋግጡ።

የንግድ ታማኝነታችን

ነፃ እና ፍትሃዊ የውድድር መንፈስን በመላው ዓለም ለማስፋፋትና ለመጠበቅ
ያለሙ ሕጎችን በሙሉ ማክበር አለብን።

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

ሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ወንጀል በሕገ ወጥ መንገድ ከተለያዩ ምንጮች የተገኘ ገንዘብን በሕጋዊ
መንገድ የተገኘ ሀብት ለማስመሰል የማድረግ ሂደት ነው። ታክስ ማጨበርበር፣ ታክስ ያለመክፈል
ሕገወጥ ተግባር ነው። ታክስ ማጭበርበርን የማመቻቸት ድርጊት፣ አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት
ታክስ እንዲያጭበረብር የማስደረግ የሶስተኛ ወገን ተግባር ነው። አጠራጣሪ የሆኑ ግብይቶችንና
ጥያቄዎችን እና በሌሎች የሚደረጉ ሕገወጥ እንቅስቃሴዎችን በንቃት በመከታተል ዲያጂዮን
መጠበቅ እና በሌሎች በሕገወጥ መንገድ ገንዘብ ዝውውር ወይም የታክስ ማጭበርበርን
ማመቻቸት ድርጊት ተባባሪ አለመሆናችንን ማረጋገጥ አለብን።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• በወንጀል የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረትን ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብን ለመከላከል እና
የታክስ ማጭበረበርን ያለመተባበር አለማቀፍ ፖሊሲ እና የንግድ አጋርዎን የማወቂያ
መስፈርቶች በሚለው ውስጥ የተዘረዘረውን የደንበኛዎን ይወቁ እና የንግድ አጋርዎን
ይወቁ የሚለውን ሂደቶች ይከተሉ።
• የደንበኛዎን ወይም የገዥዎን ዝርዝሮች፣ ሁኔታዎች፣ ወይም ማብራሪያዎች አስመልክቶ
ያለ የትኛውንም ለውጥ ያጢኑ፣ እና ይህን መረጃ ለውስጣዊ የፋይናንስ ቡድን ይስጡ
• አስፈላጊውን የገደብ ማረጋገጫዎች ያሟላንባቸው ደንበኞች ወይም የንግድ አጋሮች ጋር
ብቻ ስራ ይስሩ (ገደቦችን በገፅ23 ይመልከቱ)
• አንድ ደንበኛ ወይም አቅራቢ በሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ወይም በታክስ ማጭበርበር
ውስጥ መሆኑን የሚጠቁም የትኛውም ቀይም ምልክት ወዲያውኑ ለዲያጂዮ የውስጥ
ሕግ ጠበቃ ሪፖርት ያድርጉ።

ከደንበኞቻችን አንዱ ጥሬ

ጥ ገንዘብ እና ቼኮችን አጣምሮ
በመጠቀም ከተለያዩ ሂሳቦች
መክፈል ይችል እንደሆነ ጠይቋል።
ይህ ትክክል ነው?

በዚህ እንቅስቃሴ

መ ውስጥ ጥንቃቄ ማድረግ
ይኖርብዎታል። አጠራጣሪ ይመስላል
እናም ሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውርን
ሊያመለክት ይችላል። ዲያጂዮ
የሦስተኛ ወገን ቼኮችን መቀበል
እንደማይችል ያስታውሱ። ለደንበኛው
መልስ ከመስጠትዎ በፊት የዲያጂዮን
የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያን
ምክር ይጠይቁ።
ከአከፋፋይ ወኪሎቻችን

ጥ አንዱ በሕገ ወጥ

የገንዘብ ዝውውር ወንጀል ተከሶ
እንደተፈረደበት ጥቆማ ደርሶኛል።
ምን ማድረግ ይኖርብኛል?

እንደ እነዚህ፣ አንድ የንግድ አጋር ሊያደርጋቸው የሚችሉ፣ አጠራጣሪ ግብይቶችን አስመልክቶ
በጣም በንቃት ማየት አለብን፥
• ያለምንም በቂ ምክንያት፣ የግልም ሆነ የንግድ የኋላ መረጃን ማቅረብ የማይፈልግ
• በጥሬ ገንዘብ ለመክፈል መፈለግ
• ለተጠየቀው ለዚያ ክፍያ፣ ተጨማሪ መጠን ወይም በሌላ የገንዘብ ምንዛሪ መክፈል
የሚፈልግ

ያሳውቁ እና ከዚህ አከፋፋይ ትዕዛዝ
መቀበልን ያቁሙ። ዲያጂዮ በሕገ
ወጥ የገንዘብ ዝውውር ወንጀል
ተከሰው ለተፈረደባቸው ሰዎች
ወይም አካላት አይሸጥም።

ጥ A&P ኢንቨስትመንቶች
ከማከፋፈያ የውል ክልል ውጪ
ባለ የባንክ አካውንት እንዲከፈለው
ጠየቀ። ለዚህ መስማማት
እችላለሁ?

ልስ አይቻልም፣ ምክንያቱም

መ መቻል አለመቻሉን እና የሚሆን
ከሆነም፣ አንዴት ከዚህ ደንበኛ ጋር
ያለውን የንግድ ግንኙነት መቀጠል
እንደሚቻል ለመምከር፣ ሁሉንም
ጠቃሚ መረጃዎችን ለዲያጂዮ
የውስጥ የሕግ ጠበቃ ወዲያውኑ
ሪፖርት ማድረግ ያለብዎ ጉዳይ ነው።

• ከዋና የስራ ወይም የታክስ መኖሪያ ቦታው በተለየ ስፍራ ላይ ከተመሰረተ
• ስራ ከሚከናወንበት በተለየ በሌላ ሃገር ወዳለ ከሃገር ውጥ ባለ አካውንት ወይም የባንክ
አካውንት ገንዘብ መቀበል ወይም ክፍያ መክፈል የሚፈልግ ከሆነ
• በሶስተኛ ወገን አማካይነት ወይም ከብዙ የባንክ አካውንቶች፣ ገንዘብ መቀበል ወይም
ክፍያ መክፈል የሚፈልግ ከሆነ

ከአለምአቀፋዊ ማዕቀቦች እና ሌሎች የንግድ ክልከላዎች ጋር እንስማማለን
በዲያጂዮ የማዕቀብ አለምአቀፍ ፖሊሲ በዝርዝር እንደተቀመጠው ስራ በሚሰራበት ወቅት፣
አለምአቀፋዊ ማዕቀቦችን እና ሌሎች የንግድ ክልከላዎችን አስመልክቶ ከሁሉም ተግባራዊ
ሕጎች እና ደንቦች ጋር በመስማማት፣ ቀጣይ የሆነ የልማት እርምጃዎች መካሄዳቸውን ከግምት
ማስገባት አለብን።

ማንበብ ስለሚያስፈልግዎ ነገር
የበለጠ መረጃ ለማግኘት
ገፅ 43 ይመልከቱ

ማዕቀብ በተደረገበት

ጥ አጎራባች አገር ውስጥ
የተወሰነ ተዛማጅነት የሌለው ንግድ
የመሥራት ፍላጎት ያለው አዲስ
አከፋፋይ ጋር የመሥራት እድል
አለን። ምን ማድረግ ይኖርብኛል?

ልስ አከፋፋዩ ደንበኛህን

ማዕቀቦች እና የንግድ ክልከላዎች የተቀመጡት የተባበሩት መንግስታት፣ የአውሮፓ ሕብረት እና
የዩኤስ የሐብት ዲፓርትመንት የውጭ ቋሚ ሐብቶች ቁጥጥርን ጨምሮ ዕውቅና በተሰጣቸው
ባለስልጣናት ነው። ማዕቀቦች ብዙ የውጭ ፖሊሲ እና የሃገራዊ የደሕንነት ዓላማውን ለማሳካት፣
ከአንዳንድ ሃገራት እና/ወይም ዜጎቻቸው ጋር ያለን የንግድ ግንኙት ለመከልከል ወይም ለመገደብ
ታቅደው የተሰሩ ናቸው። ማዕቀቦች የፋይናንስ ማዕቀብ፣ ቋሚ ንብረት ዕገዛ፣ የጉዞ ዕገዳ እና
የማስገባት/የማስወጣት ዕገዳን ጨምሮ ልዩ ልዩ አይነት ቅርፆችን ሊይዙ ይችላሉ።
ከግለሰቦች፣ ከተቋሞች፣ ከመንግታት ወይም ሃገራት ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ
የምንሰራው የንግድ ስራ ነባራዊ የማዕቀብ ፕሮግራሞችን የሚጥስ ከሆነ መስራት የለብንም።
ስለዚህ የደንበኞቻችንን፣ የአቅራቢዎቻችንን እና የሌሎች የንግድ አጋሮቻችንን ማንነት ማወቅ
በጣም ቁልፍ ነገር ነው።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ

ለዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/

መ የሕግ ባለሙያ ወዲያውኑ

ያቄ አንድ አከፋፋይ ለ

ለሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ወይም የታክስ ማጭበርበር ያለ ቀይ ምልክት
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ማዕቀቦች

ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር እና ታክስ ማጭበርበርን
የማመቻቸት ድርጊት
የሕገወጥ የገንዘብ ዝውውርን እና የታክስ የማጭበርበር ድርጊትን ለመቀነስ
በኃላፊነት እንሰራለን

ዲያጂዮ

የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• አንድ የንግድ አጋር፣ ትክክለኛ ምንነታቸው ሳይረጋገጥ እና በማዕቀብ ማጣሪያው
መመርመሪያ በደንበኛህን ዕወቅ/የንግድ አጋርህን ዕወቅ በሚለው ፕሮግራሞች
ሳይጣሩ በፊት በምንም ሁኔታ ግንኙነት አይመስርቱ።
• ከማዕቀብ ማጣሪያ ሂደቱ የሚመነጩ የትኛውም ‘ጥቆማዎች’ ወይም ቅሬታዎች
ወዲያውኑ ለዲያጂዮ የውስጥ የሕግ ጠበቃ እና/ወይም ለማዕቀብ መመዘኛ ባለሙያ
ያሳውቁ
• ማዕቀብ በተጣለበት ሃገር ንግድ እየሰሩ ከሆነ ወይም ንግድ ለመስራት እያሰቡ ከሆነ
ለዲያጂዮ የውስጥ የሕግ ጠበቃ እና/ወይም ለማዕቀብ መመዘኛ ባለሙያ ያሳውቁ።

መ ዕወቅ/የንግድ አጋርህን ዕወቅ
በሚለው ሂደት የማዕቀብ ማጣሪያውን
ማለፉን አረጋግጥ እና ለዲያጂዮ
የውስጥ የሕግ ጠበቃ እና/ወይም
ለ SCO ወዲያውኑ እንዴት መቀጠል
እንዳለበት እንዲያማክሩ አሳውቅ።
ያቄ ከደንበኞቼ አንዱ

ጥ የማዕቀብ ዝርዝር ውስጥ
ከመጡ ምን ማድረግ አለብኝ?

ልስ የማዕቀብ ማጣሪያው

መ መሳሪያ ነባራዊ ደንበኛዎን
በማዕቀብ ዝርዝሩ ላይ ከጠቀሰው፣
ወዲያውኑ ከእነርሱ ጋር ያለዎትን ንግድ
በማቆም፣ ለዲያጂዮ የውስጥ የሕግ
ጠበቃ ወይም/እና ለSCO ማሳወቅ
አለብዎ።

ማንበብ ስለሚያስፈልግዎ ነገር
የበለጠ መረጃ ለማግኘት
ገፅ43 ይመልከቱ

የንግድ ታማኝነታችን
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25

ሰዎቻችን
እርስ በርስ ዋጋ መሰጣጠት
እና ሌሎችን ማክበር
ጤና፣ ደህንነት እና ግላዊ ደህንነት
መድልዎ እና ትንኮሳ
ሰብአዊ መብቶች

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

ጤና፣ ደህንነት እና ግላዊ ደህንነት

ሁላችንም ጤንነቱ የተረጋገጠ እና የፀጥታ ደህንነቱ አስተማማኝ የሆነ
የሥራ አካባቢ መኖሩን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለብን
ለየእያንዳንዳችን ዋጋ መስጠታችን ከምናሳይባቸው ቁልፍ መንገዶች አንዱ የራሳችንን እና በዙሪያችን
ያሉትን የሁሉንም ደህንነት እና ፀጥታን መጠበቅ ነው። በዲያጂዮ ቦታዎች (መ/ቤቶች) የሚሠራ
የሁሉንም ሰው ወይም በእንቅስቃሴያችን ጉዳት ሊደርስባቸው የሚችሉ ሰዎችን ጤና፣ ደህንነት እና
የግል ፀጥታ በማረጋገጥ ረገድ ሁላችንም የምንጫወተው ሚና አለን። እናም ሁሉም ሰው በየቀኑ፣
በየቦታው በደህና ወደየቤቱ መግባቱን በማረጋገጥ ውስጥ የየድርሻችን ሚና መጫወት አለብን።
ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ሲባል የምንሰራው ማንኛውም ነገር በሥራ ላይ ካሉ ሕጎች፣ ደረጃዎች
እና ከሥራ-ቦታ የጤና፣ የደህንነት እና የፀጥታ ምርጥ ተሞክሮ ጋር የሚጣጣም የሚሆንበት አካባቢ
ማለት ነው።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• በሥራ ቦታዎ እና በሥራዎ ዓይነት ላይ ተፈጻሚነት ያላቸው የደህንነት እና የፀጥታ
ፖሊሲዎችን እና ደረጃዎችን ማወቅ እና ማክበር
• ጉዳት እና ህመምን ለመከላከል ጤናማ ያልሆኑ ባሕሪዎችን፣ ሁኔታዎች ወይም
ተሞክሮዎችን በወቅቱ መቃወም/መቋቋም
• አደጋዎችን፣ ድንገተኛ ገጠመኞችን፣ ለጥቂት መሳትን፣ የፖሊሲዎች፣ የደረጃዎች ወይም
የሕጎች ጥሰቶችን ወይም ሌላ ዓይነት የጤና፣ የደህንነት እና የፀጥታ ስጋቶችን በፍጥነት
ሪፖርት ማድረግ
• አስፈላጊ የሆነ ማንኛውንም የጤና፣ የደህንነት እና የፀጥታ ስልጠናን መውሰድ ይኖርብዎታል።
• የዲያጂዮ የዝግጅት እቅድ እና የስጋት ቁጥጥር መመሪያዎች በአግባቡ መሟላታቸውን
ያረጋግጡ።

ዲያጂዮ
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መድልዎ እና ትንኮሳ
ከሥራ ቦታችን ውጭ በሆነ

ጥ ቦታ ለቡድናችን አንድ ዝግጀት
በማስተባበር ላይ ነኝ። የደህንነት እና
የፀጥታ ሥጋት ግምገማ እንዳደርግ
ተነግሮኛል። ይህ እውን አስፈላጊ ነው?

አዎ፣ አስፈላጊ ነው። እኛ ሁላችንም

መ የንግድ ሥራው ከግቢዎቻችን

ውጭ የሚከናወን ቢሆንም እንኳ
ለሁሉም ሠራተኞቻችን ምቹ እና ፀጥታው
አስተማማኝ የሆኑ የሥራ ሁኔታዎችን
የማመቻቸት ኃላፊነት አለብን። የሥጋት/
የአደጋ ዳሰሳ ማካሄድ ለዚህ ይጠቅማል።
ቦታው ከእኛ ደረጃዎች ጋር የሚጣጣም
መሆኑን ማረጋገጥ እና ማንኛውንም
ያወቋቸውን ሥጋቶችን ማቃለል የሥራ
ባልደረቦችዎን እና የእኛን መልካም ስምን
ለማስጠበቅ ይረዳል።
በጥቂት ሳምንታት ውስጥ

ብዝሃነትን እናከብራለን፣ ለእያንዳንዳችን ዋጋ እንሰጣለን፣ እንዲሁም
መድሎ እና ትንኮሳን አንታገስም።
ቅጥረኞቻችን፣ አቅራቢዎቻችን፣ የንግድ አጋሮቻችን እና የእኛ ማሕበረሰብ አባላት ዋጋ እንዳላቸው፣
እንደተከበሩ እና ለመቀጠል ነፃ እንደሆኑ የሚያስችል ከባቢ ለመፍጠር እኛ ኃላፊነት እንወስዳለን።
በዲያጂዮ የባሕል እና የግል ብዝሃነትን ለቡድን ባህል ጉልበት ሰጭ አድርገን እናደንቃለን፤
እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት የወጡ ሴቶችን የማብቃት መርሆች ፈራሚዎች ነን። በዘር፣
ሃይማኖት፣ ቀለም፣ ጎሳ፣ የትውልድ ሃገር፣ የአካል ጉዳት ሁኔታ አማካይነት የሚደረግ ማገለል
ወይም ትንኮሳን አንታገስም። የፇታዊ ግንኙነት ፍላጎት፣ ፆታ፣ የፆታ ማንነት፣ የፆታ አገላለፅ ወይም
የትዳር ሁኔታ። ሁላችንም በየግላችን ከፍተኛ ታማኝነት የማሳየት ኃላፊነት አለብን።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• ሁሉንም በክብር እና በአክብሮት ያስተናግዱ

ጥ ወደ አንድ የውጭ አገር

• የባህል እና የግል ብዝሃነትን ያክብሩ

ገበያ እሄዳለሁ። ምናልባትለጤና
አስተማማኝ ላይሆን እንደሚችል እና
ክትባት ሊያስፈልገኝ እንደሚችል
አስባለው። ምን ላድርግ?

• የማግለል፣ የጉዳት ወይም የሚያሳፍሩ ባሕርያት፣ ጥቃት፣ ወይም ጉልበተኝነት
ድርጊቶችን አንታገስም ወይም አንሳተፍም፥

• የግልጽነት፣ የቡድን ሥራ እና የመተማመን መንፈስን ማጎልበት

ማናገር አለብዎ። እነሱም ክትባቶችን፣
መድሃኒቶችን እና የሀገሩን የፀጥታ
መረጃ ማግኘትዎን ወይም ለጉዞዎ
የሚያስፈልጉዎትን ስልጠና መውሰድዎን
ያረጋግጣሉ። ለብዙ አስጊ ቦታዎች፣
የTAPS (የጉዞ እና የግላዊ ደህንነት)
ስልጠና ወስደው ካላጠናቀቁ እና ለጉዞው
ብቁ መሆንዎ በህክምና ምርመራ
ካልተረጋገጠ በስተቀር የጉዞ ትኬትዎን
እንዲቆርጡ አይፈቀድልዎትም።
የዲያጂዮ ምርቶች በዝግጅቶች
ላይ፣ በከፍተኛ መጠን
ባሉ ኮንሰርቶች እና የማስታወቂያ
ዝግጅቶች ላይ በነጠላ መስመር
ለማውጣት በቋሚነተ እየተዋቁ ነው።
እኔ በምመራው ዝግጅት ላይ፣ ደሕንነቱ
የተጠበቀ እና አመቺ እንዲሆን
መመሪያ ከየት ላገኝ እችላለው?

ጥ

የዝግጅት ደሕንነት መጠይቅ
በመሙላት የዲያጂዮ የዝግጅት
እቅድ እና የስጋት ቁጥጥር መመሪያዎች
ምሪት ማግኘት ይችላሉ። ለተጨማሪ
ጥቆማ እባክዎ corporate.security@
diageo.comያማክሩ።

መ

ማንበብ ስለሚያስፈልግዎ ነገር
የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣
ገፅ43 ይመልከቱ

እናም በደንብ እንድንሠራ ትፈልጋለች። ነገር
ግን በጣም ከማሸማቀቅ አልፋ አንዳንዴም
በግለሰብ ደረጃ ትሳደባለች። ልረዳት
እፈልጋለሁ፣ ግን ለሆነ ሰው ከተናገርኩ
ሁኔታውን ላባብሰው እችላለሁ ወይም
ሥራዬንም ላጣ እችላለሁ ብዬ ፈራሁ።
ምን ማድረግ አለብኝ?

ዓላማችን ግልጽነትን፣ የቡድን ሥራን

መ እና መተማመንን የሚያበረታታ የሥራ
አካባቢን ለመፍጠር ነው፣ እናም በምንም ዓይነት
ሁኔታዎች ውስጥ ወይም አንድ ግለሰብ በድርጅቱ
ውስጥ ምንም ዓይነት የስልጣን ደረጃ ቢኖረውም
አስጨናቂ እና አሸማቃቂ ባሕርይን ማሳየት
ተቀባይነት አይኖረውም። ሁሉም ሰው ተለያየ
እንደመሆኑ፣ እና የተለያየ የትዕግስት መጠን
አለው - እንዲሁ የእርስዎም ይከበርልዎታል።
አለቃዎን ማነጋገር የማይችሉ ከሆነ
የቅርንጫፉን የሰው ኃብት አስተዳደር ተጠሪን
ወይም የአለቃዎን አለቃ ስለጉዳዩ ማነጋገር
ይኖርብዎታል። እንዲህ ዓይነት ጉዳዮችን
በማንሳት ምክንያት የሚመጣ ብቀላን/ቅጣትን
የማንታገስ መሆናችን እናረጋግጥልዎታለን።
በ P4G ጊዜ፣ የመስመር ኃላፊዬ

ከመጓዝዎ በፊት የስራ ጤናዎ እና

መ የድርጅት የደሕንነት ግንኙነትዎን

የእኔ ሥራ አስኪያጅ የሥራ አፈጻጸም

ጥ መለኪያ ከፍተኛ ደረጃዎች አሏት

ጉልበተኝነት ተብሎ የሚቆጠረው
ምንድን ነው?

የጉልበተኝነት ምሳሌዎች ሊያጠቃልሉ
የሚችሉት፡• ሰዎች ላይ መጮህ፣ በሰዎች
ላይ ማላገጥ፣ መስደብ ወይም
ሌሎችን ማኮሰስ
• አካላዊ ወይም ስነልቦናዊ ዛቻ
ማድረግ
• ከልክ ያለፈ ቁጥጥር እና አግባብነት
የሌለው እና /ወይም የሚያዋርዱ
አስተያየቶች
• ስልጣን ባላቸው ሰዎች የሚደረግ
ስልጣንን ያለ አግባብ መጠቀም
• በማይብራራ መልኩ የስራ ባልደረቦችን
ከስብሰባዎች/ከግንኙነቶች ማስወገድ።

የማንታገሳቸው
ባህርያት

የሚከተሉት ልንታገሳቸው የማንችላቸውን
ባህርያት ያጠቃልላሉ፡• ትንኮሳ፣ የፆታ ጥቃት ወይም በማንም
ላይ የሚደረግ ጉልበተኝነት
• ትንኮሳ፣ የትንኮሳ ክስን ወይም
የጉልበተኝነት ቅሬታ በሚያቀርብ
በማንም ላይ የማስፈራሪያ ዛቻ ወይም
በቀል ወይም የጉልበተኝነት ቅሬታ
• በውሸት ወይም በክፉ ልቦና
የጉልበተኝነት፣ ትንኮሳ ወይም
የፆታዊ ትንኮሳ ክስ ማቅረብ
• የሐሰት ወይም ሆን ተብሎ በየትኛውም
ምርመራ ጊዜ የሚያሳስት መረጃ
መስጠት።

ጥ ብቃቴን አስመልክቶ በጣም አሉታዊ
የሆኑ ግብረ-መልሶችን ሰጠኝ እናም ደካማ
ጎኖቼን በተደጋጋሚ ሁኔታ አጎላቸው።
አካሄዱ በጣም ሞገደኛ እንደሆነ ተሰማኝ
እናም የውስጥ ማንነቴ ተጎዳ እና ፍትሃዊ
ባልሆነ መንገድ እንደተያዝኩ ተሰማኝ
(በእነዚህ ብቻ ባይወሰንም) የስራ

መ ቦታ ጉልበተኝነት በአብዛኛው

የሚያውጠነጥነው፣ ተደጋጋሚ አግባብነት
የሌለው ባሕርይ፣ ቀጥተኛ ወይም ተዘዋዋሪ፣
የቃል፣ አካላዊ፣ ስነልቦናዊ ወይም ሌላ፣ በአንድ
ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ ግለሰቦች በአንድ
ወይም በሌሎች ላይ ሲሆን ነው። የባሕርዩ
የተገለለ ክስተት፣ በስራ ቦታ አክብሮት የጎደለው
ሊመስል ይችላል እና እንደ ጉልበተኝነት
ላይቆጠር ይችላል።
በስራ ቦታ ያለ ጉልበተኝነት፣ የሰራተኛ ብቃት
ወይም ባህርይ ሕጋዊ እና ገንቢ አስተያየትን
አያካትትም፣ ወይም የቅጥረኛን አመክንዮአዊ
ጥያቄ አያቀርብም። ይህ የመደበኛ የቅጥር እና
የአስተዳደር አካል ሲሆን፣ እንደሌላ ልዩ ነገር
መተርጎም የለበትም። ሆኖም ግን፣ በዚህ ምሳሌ
እንደተጠቀሰው የብቃት ውይይት ካልተመቸህ
ወይም ካበሳጨህ፣ ጉዳዩን በተለመደው ቻናሎች
በኩል ሪፖርት እንዲያደረርጉ እንመክራለን።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣
ገፅ44 ይመልከቱ

ሰዎቻችን

26

28

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

ሰብዓዊ መብቶች

ለሰብዓዊ መብቶች እና ለህብረተሰብ አዎንታዊ አስተዋጽዖ ማበርከት
እንፈልጋለን።
በምንሠራው ማንኛውም ሥራ ላይ ዓለም አቀፋ የሰባዊ መብቶች መለኪያ ደረጃዎችን የማክበር
እና የማጎልበት ኃላፊነት እንዳለብን እናውቃለን። ዲያጂዮ በተባበሩት መንግስታት የንግድ እና
የሰብዓዊ መብቶች መመሪያ መርሆዎች መሠረት ለመንቀሳቀስ ቁርጠኛ ነው። ፖሊሲዎቻችን
በአለም የስራ ድርጅት ዐበይት የስራ መርሆች እና መብቶች አዋጅ፣ የልጆች መብቶች እና የንግድ
መርሆዎች፣ የUN ንግድን ማከናወኛ አለምአቀፋዊ መስፈርቶች፣ የUN ሴቶችን የማብቃት
መርሆዎች እና እኛ ፈራሚዎች የሆንንበት የUN አለምአቀፋዊ ተፅዕኖ።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦

ከአቅራቢዎቻችን አንዱ በቂ

ጥ የሆነ የሠራተኛ ደመወዝ/

የቀን ክፍያዎችን እንደማይከፍል
አውቄያለሁ። ከዚህ አቅራቢያችን
ጋር ያለን ውል የሚከለሰው ገና
የሚቀጥለው ዓመት ነው፣ ግን
ጉዳዩን መተው አልፈልግም። ምን
ማድረግ ይኖርብኛል?

ዲያጂዮ አቅራቢዎቹ እና የንግድ

መ አጋሮቹ በኢንዱስትሪያቸው

ውስጥ ለሠራተኞቻቸው በቂ ደመወዝ/
የቀን ክፍያ እንዲከፍሉ ይጠብቃል።
ሥጋትዎን ለአለቃዎ እና ለግዢ ቡድን
በማጋራት ተገቢ በሆነ እርምጃ ላይ
ተስማሙ።

• ሁሉንም በክብር እና በአክብሮት ያስተናግዱ
• የባህል እና የግል ብዝሃነትን ያክብሩ
• መድልዎ፣ ጉዳት ወይም ዛቻ ያለበት ባህርይ፣ ትንኮሳ፣ ወይም ጉልበተኝነትን አለመታገስ
• እንደ ደመወዝ/የቀን ክፍያ እና የሥራ ሰዓት ሕጎች ያሉ መሠረታዊ የሰብዓዊ መብቶችን
በመጣስ፣ ወይም የልጆች ብዝበዛን የሚፈቅድ፣ ወይም የሠራተኛ ሕብረት የመቀላቀል
ወይም ያለመቀላቀል ምርጫን ባለማክበር የሚታወቅ ወይም የሚጠረጠር ማንኛውም
ሰው ጋር እያወቁ አብረው አለመሥራት
• አጋሮች፣ አቅራቢዎች ወይም አብረዋቸው የሚሰሩ ሌሎች ሦስተኛ ወገኖች ሰብዓዊ
መብቶችን በተመለከተ ተመሳሳይ መለኪያ ደረጃዎችን እንዲከተሉ እና በእኛ
ከአቅራቢዎች ጋር ያለ አጋርነት ዓለም አቀፋዊ ደረጃ መርሆች ውስጥ እንዲሰሩ መጠየቅ።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገጽ 44ን ይመልከቱ

ሐብቶቻችን
እና መረጃዎቻችን
እንደ ባለቤት መንቀሳቀስ
የመረጃ አያያዝ እና ጥበቃ
የመረጃ ግላዊነት እና
የግል መረጃ
የኩባንያ ንብረት እና ሃብቶች
የንግድ መዛግብት

ዲያጂዮ

29
29

30

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

ዲያጂዮ

31

የመረጃ አያያዝ እና ጥበቃ

የዲያጂዮ መረጃ ውድ ሀብት ነው፣ እናም ሁላችንም ልንጠብቀው እና በሚገባ ልናስተዳድረው
ያስፈልጋል። ምስጢራዊ ወይም በከፍተኛ ደረጃ ምስጢራዊ የሆነ መረጃ ከዲያጂዮ ውጭ
ከወጣ፣ በውድድራችን ላይ ሊጎዳን፣ የፋይናንስ ውጤቶቻችን ሊጎዳ እና ጥሩ ስማችን/ዝናችን
ሊያጠፋ ይችላል። ምስጢራዊ መረጃን ለውጫዊ የቢዝነስ አጋር አሳልፈን በሰጠንበት ሁኔታ
መጠበቅ እና በአግባቡ ማስተዳደር አለብን።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• ጠንካራ የይለፍ ቃል መጠቀም እና እነዚህን እና የተገልጋይ መለያዎችዎን በአስተማማኝ
ሁኔታ እና በሚስጥር ይያዙ
• በይፋ/በሕዝብ ጎራ ያልሆኑ ሁሉንም የዲያጂዮ መረጃዎችን፣ በእኛ የመረጃ ምደባ እና
አያያዝ መመሪያዎቻችን ውስጥ በተገለጸው መሠረት አጠቃላይ፣ ምስጢራዊ ወይም
በከፍተኛ ሁኔታ ምስጢራዊ በማለት መመደብ
• ሚስጥራዊ ወይም ከፍተኛ ሚስጥራዊ ሆኑ መረጃዎችን ስራቸውን ለመስራት
ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ወይም ሚስጥራዊ የሆነው መረጃ ትክክለኛ ተጠቃሚ ለሆኑ
ሰዎች ብቻ በመስጠት፣ ይህም ትክክለኛው የቁጥጥር መንገድ እንዳለው ያረጋግጡ
• በመረጃ አድራሻ መመሪያዎችመሰረት ሁሉንም መረጃዎች፣ ሚስጥራዊ ወይም ሌሎች፣
በተጠናቀረ፣ በሚለይ እና ሲፈለግ በሚገኝበት መልኩ፣በመያዝ፣ ከስራዎ ወይም ከገበያ
የመረጃ ንብረት ቆጠራ አኳያ በጥንቃቄ ያስወግዱ
• እንደ (ለምሳሌ አየርማረፊያ ወይም የባቡር ጣቢያዎች)፣ ያሉ የሕዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች
በሚሆኑበት ጊዜ፣ መረጃ የመጋለጥ ስጋት ላይ ሊሆን የሚችል ከሆነ፣ ሚስጥራዊ የሆኑ
ነገሮች ላይ አይስሩ፤ እናም ትክክለኛው የዋይ-ፋይ አድራሻ እንዳልዎት ለማረጋገጥ
ባለሙያውን ትክክለኛውን የኔትወርክ ስም፣ እና ይለፍ ቃል ይጠይቁ
• ሰዎች ኩባንያውን በሚቀላቀሉበት፣ በሚዛወሩበት ወይም በሚለቁበት ጊዜ መረጃን
የመድረስ መስፈርቶች በትክክል መሰጠታቸው፣ መለወጣቸው ወይም መወገዳቸውን በልዩ
ጥንቃቄ ማረጋገጥ።

ያለባለስልጣን ፈቃድ

ጥ መረጃ ተደርሷል/ተገኝቷል

ምን አይነት ከፍተኛ
ሚስጥራዊ መረጃ?

ሚስጥራዊ መረጃ
ምንድን ነው?

የመረጃ ሀብት ቆጠራዎች
እና መረጃን በሕግ መያዝ

የመረጃ ንብረት ያልተፈቀደ መገለጥ፣
ለዲያጂዮ የንብረት ጉዳት ወይም ጥቅም
ላይ ጉልህ ተፅዕኖ ካለው፣ ወይም በሕግ
ወይም በደንብ እንዳይገለፅ ከተከለከለ፣ ይህ
መረጃ በጣም ሚስጥራዊ ነው።

አንድ መረጃ (በዲያጂዮ ውስጥም ቢሆን)
ያለ ትክክለኛው ፈቃድ ከተጋለጠ እና
የዲያጂዮን ወይም አጋር ድርጅቶችን ጥቅም
የሚጎዳ ከሆነ፣ ይህ የመረጃ ንብረት
ሚስጥራዊ ነው።

የአንድን መረጃ የሚስጥራዊነት ወይም
የከፍተኛ ሚስጥራዊነት ደረጃ ለመለየት
አንዱ መንገድ፣ መረጃው ሲወጣ በዲያጂዮ
ላይ ሊያስከትል የሚችለው የተፅዕኖ መጠን
ማየት ነው። ከፍተኛ ሚስጥራዊ መረጃ
ሲወጣ ለምሳሌ፣ የዲያጂዮን ዝና ሊጎዳ፣
ወይም የዋጋ ተመን ሊያጋር ይችላል፣ ነገር
ግን ሚስጥራዊ መረጃ ሲወጣ ጉዳዩ ይህ
ላይሆን ይችላል።

ለምሳሌ ሚስጥራዊ መረጃዎች
የሚያካትቱት፡

አንዳንድ ዓይነት መረጃዎችን ለተወሰነ የጊዜ
ገደብ ደሕንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ልንይዝ
ይገባል። የሚያዝበት ጊዜ በመረጃ ንብረት
መመዝገቢያ ላይ ይመዘገባል። እያንዳንዱ
ቡድን የቡድንዎን የሃብትና ንብረት ቆጠራ
እንዴት ማየት እንደሚችሉ ሊነግርዎ
የሚችል 'የመረጃ ይዞ ማቆያ ተጠሪ'
ሊኖረው ይገባል።

ብዬ አምናለሁ። ምን ማድረግ
ይኖርብኛል?

ሁሉም የመረጃ ደህንነት

መ ሥጋቶች/ክስተቶች ወዲያውኑ
በcsi@diageo.com ሪፖርት መደረግ
ይኖርባቸዋል። የኮምፒዩተር ደሕንነት
ጉዳይ ምላሽ ሰጪ ቡድን፣ ጉዳዩን
ለመመርመር እና በቁጥጥር ስር
ለማዋል የክትትል ሂደት ያስጀምርና፣
ስጋቱን በጥሩ ሁኔታ ለመቆጣጠር
የሚያስፈልገውን ተጨማሪ
እርምጃ ይወስዳል። የግል መረጃ
በተጋለጠበት ጊዜ፣ በአጭር ጊዜ
ገደብ ውስጥ ለምሳሌ 72 ሰዓታት
ውስጥ ማሳውቂያ የመላክ የቁጥጥር
ግዴታዎች ስላሉብን፣ ወዲያውኑ
ሪፖርት ያድርጉ።

የከፍተኛ ሚስጥራዊ መረጃ ምሳሌዎች
በሚቀጥሉት ጥቂት

ጥ ሳምንታት ውስጥ በጣም
ብዙ እጓጓዛለሁ እና ላፕቶፔን
ለመውሰድ አልፈልግም።
በኢንተርኔት የግል ኢሜሌን ማየት
እንደምችል አውቃለሁ። ስለዚህ
በዲያጂዮ ኢሜሌ ውስጥ ሁሉንም
ኢሜሎቼን ወደ ግል ኢሜሌ በራስሰር የሚያስተላልፍ ሕግ ማቀናበር
እችላለሁ?

አይ፣ የዲያጂዮ ኢሜሌዎን

መ በራስ-ሰር ወደ ግል ኢሜልዎ
ማስተላልፍ አይችሉም። ኢሜሎች
የግል ኢሜል አድራሻዎን በማይሸፍኑ
በዲያጂዮ የዲጅታል ደህንነት
ሥርዓቶች የሚጠበቅ ምስጢራዊ
መረጃዎችን ሊይዙ ስለሚችሉ እንዲህ
ማድረግ የመረጃችን ደህንነት አደጋ
ላይ ሊጥል ይችላል።

ምን ማንበብ እንዳለብዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
ገፅ44 ይመልከቱ

• እንደ የምርት ግባቶቻችን/ቅመሞቻችን
እና የአጠማመቅ ሂደቶቻችን ያሉ የንግድ
ምስጢሮች
• ወሳኝ የሆኑ በግል የሚለዩ መረጃዎች

• ይፋ (የሕዝብ) ያልሆኑ የፋይናንስ
መረጃዎች
• የንግድ ዕቅዶች፣ ትንበያዎች
ወይም ስትራቴጂዎች።
• የገበያ ጥናት፣ የፈጠራ ስራ እና
የማስታወቂያ እንቅስቃሴ እቅዶች
• የዋጋ ዝርዝሮች እና የደንበኛ ዝርዝሮች
• የዋጋ ዝርዝሮች እና የደንበኞች
ዝርዝሮችሠራተኞቻችን፣ ደንበኞችን፣
አቅራቢዎችን፣ ሸማቾችን እና ሌሎችን
የሚመለከቱ አሳሳቢ ያልሆኑ የግል
መረጃዎች (ገጽ 33 ላይ የመረጃ
ግላዊነት እና የግል መረጃን ይመልከቱ)
• የደመወዝ መረጃ።

ከጊዜ ወደ ጊዜ በመረጃ ሀብት ቆጠራዎች
ውስጥ የተገለጹትን መረጃን ይዞ የማቆያ
ጊዜ ገደብ ለማንሳት እና ለምርመራ ለኦዲት
ወይም ለፍርድ ሂደት ከተፈለገ መረጃን ረዘም
ላለ ይዞ ማቆየት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።
ይህ በተለምዶ 'መረጃን በሕግ መያዝ'
ተብሎ ይታወቃል። እናም በእንዲህ ዓይነት
ሁኔታ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ የDiageo
የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያ ምን ማድረግ
እንደሚኖርብዎት ይነግርዎታል።

ሀብቶቻችን እና መረጃዎቻችን

ሁላችንም የዲያጂዮ መረጃን የመጠበቅ እና በአግባብ የመያዝ
ኃላፊነት አለብን

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

የመረጃ ግላዊነት እና የግል መረጃ
ባህርይን የሚመለከት ሀሳብ

ጥ ወይም አስተያየት ለማግኘት

በሥራችን ሂደት ውስጥ አንዳንዶቻችን የባልደረቦቻችን፣ የደንበኞችን፣ የአቅራቢዎችን፣
የሸማቾችን እና የሌሎች ግለሰቦችን ግላዊ መረጃ እንይዛለን ወይም እናገኛለን። የንግድ ሥራችንን
በምናከናውንበት ቦታ ተፈጻሚነት ያላቸው የመረጃ ግላዊነት ደንቦች መስፈርቶችን ማሟላታችን
ለማረጋገጥ ይህን መረጃ ማክበራችን እና መጠበቃችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እኛ የያዝነው
ወይም ሌሎች ለእኛ የሰበሰቡት፣ የያዙት ወይም የሚያሰናዱት (ፕሮሰስ የሚያደርጉት)፣ ወይም
መድረስ የምንችለው ማንኛውም የግላዊ መረጃ ሕጋዊ ለሆነ ለዲያጂዮ ንግድ ዓላማዎች ብቻ
አገልግሎት መስጠት ወይም ጥቅም ላይ መዋል አለበት።

ፈጠራ የተሞላበት ‹ትልቅ ዳታ›
የኢንተርኔት ትንተና ፕሮጀክት
ለማካሄድ አንድ ኤጀንሲ ማሳተፍ
እፈልጋለሁ። የመረጃ ግላዊነት
ሥጋቶችን እንዴት መገምገም
እንችላለን?

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• የግል መረጃዎችን ለመያዝ አግባብነት ያለው ሕጋዊ መሰረት ወይም ሕጋዊ ምክንያት
እንዳለን እና፣ የግል መረጃዎችን የሚኣቀርቡ ግለሰቦች በትክክል መረጃቸው ለምን አላማ
እንደሚውል፣ መረጃቸውን ማን እንደሚይዝ እንዲሁም ለምን ያህል ጊዜ እንደሚያዝ
ማሳወቃችንን ማረጋገጥ አለብን።
• (በተለይም እንደ ከፍተኛ ስጋት ያላቸውን ሂደቶች፣ እንደ የቅጥረኛ ወይም የግል መረጃን
መያዝን፣ ግለሰቦችን ወይም ጣምራ የመረጃ ቋቶችን በሚቆጣጠሩበት ወይም
በሚመድቡበት ጊዜ) ያሉ የግል መረጃ የሚስጥራዊነት ስጋቶችን ከዲያጂዮ የውስጥ
የሕግ ጠበቃ ጋር በመወያየት፣ ምንም አዲስ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ለሚስጥራዊነት
ተፅዕኖ ዳሰሳ ማስፈለጉን ያስቡበት
• ስስ/ምስጢራዊ የግል መረጃን፣ የግላዊ መረጃን ለማየት/ለመውሰድ የሕግ ወይም
የተቆጣጣሪ አካል ጥያቄዎችን፣ ወይም ሕጋዊ የግለሰቦች ጥያቄዎችን የሚያስተናግዱ
ከሆነ የዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያን ያነጋግሩ
• በዲያጂዮ ምትክ በግዢ ወይም በዲያጂዮ የውስጥ የሕግ ጠበቃ አማካይነት የግል
መረጃን የሚይዝ፣ የሚሰበስብ እና የሚያደራጅ የስምምነት አንቀፅ ከሶስተኛ ወገን አካላት
ጋር መፈራረሙን ያረጋግጡ።
• የቅጥረኞችን፣ ወይም የደንበኞችንም ሆነ የተጠቃሚዎችን የግል መረጃን የሚመለከት
የትኛውንም የመረጃ ጥሰት ክስተትለዲያጂዮ አለምአቀፍ መረጃ ሚስጥራዊነት
ባለሙያ በ DPO@diageo.com ቅጂውን በመላክ ለ csi@diageo.com በአፋጣኝ
በማመልከት፣የዲያጂዮ የቀውስ አስተዳደር መርሃግብሮችእንደ አስፈላጊነታቸው
መከናወናቸውን ያረጋግጡ።

33

የኩባንያ ንብረት እና ሀብቶች

የግላዊ መረጃን እናከብራለን፤ በኃላፊነትም እንይዘዋለን

ከአንድ ግለሰብ ጤና፣ ዘር፣ ጎሳ፣ የፖለቲካ አመለካከት፣ ሞራል እና የሐይማኖታዊ እምነቶች፣
የወሲባዊ ህይወት፣ ወይም የወንጀል እንቅስቃሴ ጋር የሚገናኙ ስስ/ምስጢራዊ የግላዊ መረጃዎች
በተለየ ጥንቃቄ መያዝ ያስፈልጋቸዋል።

ዲያጂዮ

ሁላችንም ኩባንያን ንብረትን እና ሃብቶች የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን
ከዲያጂዮ የአዕምሯዊ ንብረት (IP) እስከ ኩባንያው ቁሳቁሶች (ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች፣
ኮምፒተሮች፣ ፕሪንተሮች፣ ፎቶ ኮፒ ማሽኖች፣ እና መኪናዎች) ድረስ ያሉት የኩባንያው ገንዘብ፣
አገልግሎት አቅራቢ መዋቅሮች እና የተወሰኑት በግል መሣሪያዎች ሊከማቹ የሚችሉ መረጃዎችን
የመሳሰሉ የዲያጂዮ ንብረቶችን እና ሀብቶችን በአግባቡ የመጠቀም፣ የመጠበቅና የመንከባከብ
አደራ ተጥሎብናል)። አንዳንድ ጊዜም የሌሎች ድርጅቶች፣ ግለሰቦች ወይም የንግድ አጋሮች
ንብረቶች ወይም ሀብቶች አደራ ሊጣልብን ይችላል።

አዲስ ከፍተኛ-ስጋት ያለውን

መ ሂደት ወይም ፕሮጀክት ሲያቅዱ
ከዲያጂዮ የውስጥ የሕግ ጠበቃ ሕጋዊ
ምክር ማግኘት እና ሚስጥራዊ ዳሰሳ
በማድረግ ለጠበቃዎ እንዲያይ ማስረከብ
አለብዎ። ይህ አንድ ኤጀንሲ እኛን
በመወከል ስለሸማቾች የግል መረጃ
እንዲያሰናዳ (ፕሮሰስ እንዲያደርግ)
በሚጠይቁ ጊዜም ይሠራል።
የቅጥረኞችን የግል መረጃ
የያዘ እና እኔ ማየት የሌለብኝን
ደህንነቱ ያልተጠበቀ፣ የኤክሴል
መረጃ በሲስተማችን ላይ አገኘሁ።
ይህንን መረጃ በይለፍ ቃል ቆልፈን፣
ሚስጥራዊነቱን መጠበቅ እንዳለብን
አውቃለሁ፣ ነገር ግን ምን ማድረግ
እንዳለብኝ አላውቅም።

ጥ

ትክክል ነዎት፣ ይህን መረጃ
በጥንቃቄ መጠበቅ አለብን።
ጉዳዩን እንዲመረምሩ እና በቂ የሆነ
ቴክኒካዊ እና ተቋማዊ የደሕንነት ቁጥጥር
በስፍራው መኖሩን እንዲያረጋግጡ፣
ይህንን የግል መረጃ ጉዳይ በአፋጣኝ ለ
csi@diageo.com ሪፖርት ያድርጉ።

መ

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገጽ 44ን ይመልከቱ

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• የዲያጂዮ ንብረት እና ሀብቶችን አግባብ፣ ሕጋዊ እና ተገቢ በሆነ መንገድ ብቻ መጠቀም።
አግባብ ያለው ፈቃድ ሳይዙ ፈጽሞ አለመጠቀም፣ አለመውሰድ፣ አለመሸጥ፣ አለማዋስ፣
አለመዋስ ወይም አለመስጠት
• የዲያጂዮን ገንዘብ ሲያወጡ ወይም ኩባንያውን ወክለው የፋይናንስ ውሳኔዎችን ሲወስኑ
ሁልጊዜም ኃላፊነት ተሰምቶዎት ለዲያጂዮ ጥቅም መንቀሳቀስ
• በመስሪያ ቦታዎ የጉዞ እና ወጭ ፖሊሲ ተገዥ መሆን እና የጉዞ ወጭዎን ሲያወራርዱ
እንዲሁም የሌሎችን ሰዎች ወጭዎችን ሲያጸድቁ ታማኝነትንና ጠንቃቃነትን ማሳየት
• የሌሎች ድርጅቶችን እና የንግድ አጋሮቻችን ንብረትና ሀብቶችን ማክበር። እናም
ፈቃዳቸውን ሳያገኙ በሌላ ሰው ወይም ድርጅት የቅጅ መብት ስር የተያዙ ጽሑፎችን
(ማቴሪያሎችን) ፈጽሞ አለማውረድ፣ አለመቅዳት፣ አለማሰራጨት፣ በድር ጣቢያ ላይ
አለመለጠፍ ወይም አለመጠቀም
• ምንም አይነት ምርት፣ ቴክኖሎጂ፣ ማስታወቂያ ወይም የማስታወቂያ ቅስቀሳ እያዳበሩ
ከሆነ፣ የአእምሯዊ ሃብት መብት በትክክል መጠበቁን ለማረጋገጥ የዲያጂዮ ጠበቃን
ያማክሩ
• ሥራዎ (ለምሳሌ፣ ኢሜል፣ በማንኛውም በፈጠሩት ቻናል እና ይዘት የሚያደርጓቸው
ግንኙነቶች ወይም የሀሳብ ልውውጦች) የዲያጂዮ ንብረት መሆኑን፣ እናም ሥራዎትን
(ድርጅቱን) ከለቀቁም በኋላ ቢሆን በሕግ ሲፈቀድ ሊታይ እና ጥቅም ላይ ሊውል
እንደሚችል መረዳት።

የአዕምሯዊ ንብረት ምንድን ነው?

የግል መረጃ አያያዝ እና አጠቃቀም
• ምርቶቻችንን የሚያስጠብቁልን የንግድ ምልክቶቻችን
• ልዩ ቴክኖሎጅዎቻችን እና የአመራረት ዘዴዎችን የመሳሰሉ የፈጠራ
ሥራዎቻችንን የሚያስጠብቁልን የፈጠራ መብቶች
ግላዊ መረጃ፦
• አግባብ ባለው የህግ መሰረት በትክክል እና በሕግ አግባብ መገኘት እና መያዝ አለበት ይህም ማንኛውንም ከሶስተኛ ወገኖች ጋር የሚደረግ መጋራትን
ይጨምራል (ምን እንደሚያስፈልግ ለማወቅ የዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያን ይጠይቁ)
• ለተወሰኑ ወይም ለተገለጹ ዓላማዎች ብቻ ለተፈለገው ዓላማ ተለይቶ መዋል አለበት
• ዕጥር ምጥር ያለ፣ ትክክለኛ፣ ጠቃሚ፣ በጣም ያልበዛ፣ እና ከሚያስፈልገው ጊዜ በላይ ለረዥም ጊዜ የልተያዘ
• ለስራቸው አስፈላጊ በሆኑ ሰዎች ብቻ በጥንቃቄ የሚያዝ
• በአንድ ግለሰብ ሕጋዊ መብቶች አማካይነት በአክብሮት የተያዘ እና ከመረጃ ሚስጥራዊነት አለምአቀፍ ፖሊሲ አኳያ ለሌላ ሃገራት የሚዛወር።

• ግንኙነቶቻችን፣ የማስታወቂያ የገበያ ጥናት ቁሳቁሶች እና የተለዩ
ጠርሙሶቻችንን እና እስተሻሸጎቻችንን የሚያስጠብቁልን የቅጅ
መብቶች እና ንድፎች
• እንደ የምርት ግባቶች/ቅመሞች እና የአጠማመቅ ሂደቶች ያሉ
የንግድ ምስጢሮቻችን።

ለጓደኛዬ ከሥራ በኋላ

ጥ አብረን እንድንጠጣ ቀጠሮ
ለማስያዝ በዲያጂዮ ኢሜል አድራሻ
ኢሜል ልልክለት እችላለሁ?

ልስ አዎን፣ አልፎ አልፎ

መ እስከተጠቀማችሁ ድረስ ብቻ፣
የዲያጂዮን ኢሜይል እንደግል አድራሻ
መጠቀም ይችላሉ። ሆኖም ግን
በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ‹የግል/personal/›
በማለት ከሥራ ኢሜሎች መለየትን
ያስታውሱ። ያለበለዚያ በፖሊሲያችን
እና በአካባቢ ሕግ መሠረት ለሕጋዊ
የንግድ ሥራ ዓላማዎቻችን በዲያጂዮ
ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

ምን ማንበብ እንዳለብዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
ገፅ44 ይመልከቱ

ሀብቶቻችን እና መረጃዎቻችን

32

34

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

የንግድ መዛግብት

ዲያጂዮ በሁሉም የንግዳችን አካባቢዎች ሁለንተናዊ ብቃት ለማሳየት
ቁርጠኛ ነው። ሁላችንም የንግድ መዝገቦቻችን የተሟሉ፣ ትክክል እና
በአግባቡ የተፈቀዱ/የፀደቁ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን።
እያንዳንዱ ሰው ዲያጂዮን በመወከል የምናዘጋጃቸው መዝገቦች በማያሻማ ሁኔታ እና በትክክል
እውነታዎችን የሚያሳዩ መሆናቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት።
የፋይናንስ እና የፋይናንስ-ያልሆኑ መረጃዎች ትክክለኛ ምዝገባ እና ሪፖርት አደራረግ የሕጋዊ እና
የቁጥጥር መስፈርቶቻችን ማሟላት አለባቸው። እንደነዚህ ያሉ መዝገቦችን በሐሰት መለወጥ/
ማዘጋጀት፣ በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ ከማጭበርበር ተቆጥሮ በእርስዎ እና በዲያጂዮ ላይ
የፍታብሔር እና የወንጀል ቅጣቶችን ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪም፣ ትክክለኛ መዝገቦች
ስለንግዳችን በመረጃ የተደገፉ ውሳኔዎችን ለመወሰን ይረዱናል፤ እንዲሁም በባለአክሲዮኖቻችን፣
በተቆጣጣሪዎቻችን እና በሌሎች የተጣሉብንን ኃላፊነቶች ለመወጣት ወሳኝ ናቸው። ትክክለኛ፣
አስገዳጅ የንግድ ማብራሪያ በሌለበት ሁኔታ፣ ዲያጂዮ ሽያጭን ከአንድ ወቅት ወደ ሌላ ወቅት
የማዘዋወር ጥረትን አይቀበልምም አይፈቅድምም።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• ሁሉም የንግድ መዝገቦች/ማኅደሮች ትክክል መሆናቸውን፣ የቁጥጥር መስፈርቶችን
የሚያሟሉ እና የውስጥ ቁጥጥር ሕጎችን የሚያከብሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ
• ሪፖርት በማድረጊያ ወቅት ያለን ትርፍ በሃሰት የመቀየር ፍላጎትን ስለሚያሳይ፣ ሽያጭን
ወይም ወጪዎችን ያለ አሳማኝ ምክንያት በወቅት ማብቂያ ላይ ያሉ እንቅስቃሴዎችን
በፍፁም አያከናውኑ። ምሳሌዎች የሚያጠቃልሉት፣ ለተወሰነ ደንበኛ ብቻ የክፍያ ሁኔታን
መቀየር ወይም ማራዘም፣ በተሸቱ እቃዎች ላእ ያለን የመመለስ ፖሊሲ መቀየር፣ ለደንበኛ
ልዩ ወይም ያልተለመደ የብድርእ ስምምነት መስጠት ወይም ዕቃዎ በሚቀጥለው ወቅት
እስኪወሰድ ድረስ “ነፃ” ወይም “ቅናሽ ያለው” የመጋዘን ስፍእራ መስጠት
• ዲያጂዮን በመወከል የሚደረጉ ማናቸውም የኮንትራት ስምምምነቶች በሚመለከተው
ሰው የጸደቁ መሆናችውን ማረጋገጥ - ዝርዝሮችን ወይ በባለስልጣናት ቡድን መግለጫ
(የቡድን SoA) ውስጥ ወይም በሥራ ቦታዎ የባለስልጣናት የገበያ/ማርኬት መግለጫ
ውስጥ ያገኛሉ
• የትኛውንም ያልተለመደ በወቅት ማብቂያ ላይ ያለ እቃ-እያለ-ሽያጭ ሂደት፣ እንደ ኩባንያው
የማሳወቂያ ሂደት መሰረት ለበላይ አስተዳደር ኃላፊ ሪፖርት ያድርጉ።
• የንግድ መዝገቦችን በገበያዎ ወይም በሥራ ክፍልዎ የመረጃ ሀብት ቆጠራ (ገጽ 31
ይመልከቱ) በተቀመጠው አግባብነት ያለው መረጃን ይዞ የማቆያ ጊዜን መሠረት በማድረግ
መያዝ
• የወቅት-ማብቂያ አሰራሮችን ወይም ፕሮግራሞችን በተመለከተ የሚያቀርቡት ሃሳብ ካለ
ወይም ጥያቄ ካለዎት፣ ከፋይናንስ እና ሕግ ክፍል ባልደረቦች ጋር ይመካከሩ።

የንግድ (የቢዝነስ) መዝገብ/ማኅደር ምንድን ነው?

የንግድ መዝገብ የሚያካትተው ስራ በሚሰራበት ወቅት የተፈጠረ፣ ወይም የተገኘ የትኛውም ሰነድ
ወይም ግንኙነት ነው። ይህም ማለት የሂሳብ መረጃ እና ሂሳቦች እንዲሁም አቅርቦቶችን፣ የንግድ
እቅዶችን፣ የሕግ ሰነዶችን፣ የማናቸውም ምርምር ወይም ሙከራ ውጤቶች እና ከሰው ሀብት እና
ከጉዞ ወጭዎች ጋር የተገናኙ ሰነዶች የሚያጠቃልል ይሆናል

የበጀት ዓመቱን እያገባደድን

ጥ ነው። በዚህ ጊዜ አለቃዬ

አንድ ሁለት ደንበኞች በሚቀጥለው
ዓመት ከሚገዙን ይልቅ አሁን ብዙ
ምርት እንዲገዙን ማበረታቻ/
ጉርሻ እንዳቀርብላቸው ጠይቆኛል/
ጠይቃኛለች። ከቀደመው የሽያጭ
ቁጥሮች በመነሳት እነዚህ ደንበኞች
የሚገዙትን ሁሉንም ለሸማቾች በዚህ
ዓመት ጨርሰው መሸጥ አይችሉም።
ይህ ትክክል ነው?

አይ፣ ይህ 'የንግድ ጫና /‘trade

መ loading/' የሚባል እና ሆን

ተብሎ የአንድን የሂሳብ ሪፖርት ክፍለ ጊዜ
ሽያጭ ወደ ሌላ የሂሳብ ሪፖርት ክፍለ ጊዜ
የማዛወር አሰራር ነው። ይህም ተቀባይነት
የለውም። እኛ እና ደንበኞቻችን ከመደበኛው
ንግድ ውጭ ክምችትን መጨመር
እንዳለብን የምናምንባቸው - ለምሳሌ፣
ከሚጠበቅ የቀረጥ ጭማሪዎች፣ የተለጣፊ
ጽሑፍ ወይም አስተሻሸግ ለውጦች በፊት፣
ወይም ከታላቅ የማስተዋወቅ እንቅስቃሴ
ወይም ከተገለጹ የዋጋ ጭማሪዎች በፊት
የተደረጉ ግዥዎች፣ ሕጋዊ ሁኔታዎች
ይኖራሉ። ሆኖም ግን እንዲህ ዓይነት
ተግባራት መደረግ ያለባቸው ግልጽ እና
እውነተኛ በሆኑ የንግድ ምክንያቶች ነው።
ምክር ከፈለጉ የመ/ቤትዎን የዲያጂዮ
የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያ እና
ይፋይናንስ ቡድንን ያነጋግሩ።
ከአዲስ አቅራቢ ጋር፣ የአምስትዓመት ውል ለመዋዋል
እፈልጋለሁ። ምን ፈቃዶች/
ማረጋገጫዎች ያስፈልጉኛል?

ጥ

ይህ ውል የአምስት ዓመት የጊዜ

መ ርዝመት ስላለው፣ እንደ ዋና የግዢ
ሂደት ውል ተደርጎ መታየት አለበት።
ለዚህ ሂደት ፍቃድ ልዩ ጥያቄዎችን
የሚያስቀምጠውን የቡድን ባለስልጣናት
ገለፃዎች እባክዎ ይመልከቱ። ብዙ
ገበያዎችም የአካባቢያዊ የባለስልጣናት
መግለጫዎች አሏቸው፣ ስለዚህ እባክዎ
ከአካባቢያዊ የፋይናንስ ግንኙነት
ጋር የትኛውም ውስጣዊ ፍላጎቶች
መሟላታቸውን ለማረጋገጥ ያነጋግሩ።
በተጨማሪ፣ ይህ አዲስ አቅራቢ
እንደመሆኑ፣ የንግድ አጋርዎን ይወቁ
መስፈርት ውስጥ ያሉ ፍላጎቶች በትክክል
መጠበቃቸውን ማረጋገጥ አለብዎ።

ምን ማንበብ አንደሚፈልጉ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገፅ44 ይመልከቱ

አመራራችን
እና አጋሮቻችን
ባዳበርናቸው ግንኙነቶች ኩሩ መሆን
ጥራት
አካባቢ
የበጎ አድራጎት አስተዋጽዖዎች
የውጭ ግንኙንት እና ማኅበራዊ ሚዲያ
ከደንበኞች፣ አቅራቢዎች እና ከሌሎች
የንግድ አጋሮች ጋር የሚኖሩን ግንኙነቶች

ዲያጂዮ

35

ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

ጥራት

አሁንም ሆነ ወደፊት የምርቶቻችን ጥራት የሁሉም ሽያጭ እምብርት ነው
በዓለም ውስጥ በጣም የተሳካላቸው እና የተከበሩ ልዩ መጠጦች ምርቶች/ብራንዶች አቅራቢዎች
ነን። እናም ለደንበኞቻችን የሚቻለውን ከፍተኛውን ጥራት ያለው ምርት ልናቀርብላቸው በትጋት
እንሠራለን። ሁላችንም ከግብዓቶቻችን/ቅመሞቻችን ጀምሮ እስከ ማሸጊያዎቻችን ድረስ፣ ከደንበኛ
አያያዝ እስከ ምርት ንድፍ ድረስ እና በመላው የአቅርቦት ሰንሰለት በሁሉም የንግዳችን ክፍሎች
ከፍተኛ ጥራትን የሚያስጠብቁ መለኪያ ደረጃዎችን በማዘጋጀት ጥሩ ስማችን/ዝናችን መጠበቅ
እና ማሳደግ መቻላችንን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለብን።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• ልዩ ምርቶቻችን እና ተያያዥነት ያላቸው ምርቶች ለፍጆታ ደህንነታቸው የተጠበቀ፣ በሥራ
ላይ ያሉ የቁጥጥር መስፈርቶችን ያሟሉ፣ የአስተሻሸግ ችግር የሌለባቸው፣ ሙሉ ለሙሉ
የሚሠሩ እና በዘላቂነት ጥሩ ጣዕም ያላቸው መሆናቸውን ማረጋገጥ
• ሁሉም የማሸጊያ ንድፎች እና ሌሎች የምርት ለውጦች የጥራት ደረጃዎቻችንን መሠረት
በማድረግ በአግባቡ የቀረቡ መሆናቸውን ማረጋገጥ
• ሻጮችን እና ሦስተኛ ወገን አምራቾችን ጨምሮ የንግድ አጋሮቻችን በዓለም አቀፍ የጥራት
ፖሊሲያችን መሠረት መሥራታቸውን ማረጋገጥ
• የሥራ ክፍልዎን ወይም የሥራ ቦታዎን የጥራት አያያዝ ሥርዓትን ተግባራዊ ማድረግ።

ዲያጂዮ
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አካባቢ
ሰሞኑን ወንድሜ አንድ

ጥ Smirnoff Red ገዛ እና
አልከፈት እንዳለው ነገረኝ።
ምን ማድረግ አለብኝ?

ስለምርታችን ጥራት ወይም
ደህንነት ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች፣
ምርቶቱን እስከመሰብሰብ ድረስም ቢሆን፣
በአጣዳፊ ምላሽ የመስጠት ግዴታ
አለብን። ጉዳዩን ወዲያውኑ ለአካባቢዎ
አቅራቢ ቡድን ማሳወቅ ይኖርብዎታል።

መ

በምርት ክፍል ውስጥ ነው
የምሠራው። ታግሶ ለማለፍ
በተቀመጡ ደረጃዎች ውስጥ ያልሆኑ
ጉድለት ያለባቸው የተወሰኑ ምርቶች
መኖራቸውን አስተውያሁ። ይህኑም
ለአለቃዬ ነገርጓት፣ ግን ህፀፁ አነስተኛ
ስለሆነ ምንም መጨነቅ እንደሌለብኝ
ነገረችኝ። ትክክል ነች?

ጥ

በምንሰራው በማንኛውም ነገር

መ ከፍተኛው የጥራት ደረጃ ላይ

ለመድረስ እንጥራለን። ደንበኞቻችን
በጣም ጥራት ያላቸው ምርቶችን
እንዲጠቀሙ እንፈልጋለን። እናም ትንሽም
እንኳ ቢሆን የጥራት ችግር ይህን ሊጎዳው
ይችላል እና ወደፊትም የእኛን ስም/ዝና
ሊያበላሽብን ይችላል። ወደ መስመር
ኃላፊዎ በመሄድ ውሳኔያቸውን መፈተሽ
እና አስፈላጊ ከሆነም ለኃላፊዎ ኃላፊ
ማሳወቅ።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ተማግኘት፣
ገፅ44 ይመልከቱ

ሁላችንም ሥራችንን ለአካባቢ ጥበቃ ኃላፊነት በሚሰማን መንገድ
ለመሥራት ቁርጠኞች ነን
ትግበራዎቻችን እና የአቅርቦት ሰንሰለታችን በአካባቢ ላይ የሚያደርሱት ተጽዕኖን መቆጣጠር
ለእኛ እና ለባለድርሻ አካላቶቻችን በጣም ጠቃሚ ሲሆን ለዲያጂዮ የረጅም ጊዜ ስኬትም ነው።
የአካባቢያዊ ተፅዕኖውን ከአጠቃላይ የአቅርቦት መስመር እና የምናደርጋቸውን የዋና የንግድ
ውሳኔ ተፅዕኖ ጋር በማዛመድ፣ አካባቢያዊ ተፀዕኖውን ጉልህ በሆነ መልኩ በመቀነስ ምርቶቻችንን
እና ንግዳችንን የበለጠ ዘላቂ ለማድረግ ቁርጠኞች ነን። በራሳችን ንግድ ብዙ የሚታደሱ ሀይሎችን
ለመጠቀም፣ የዉሃን አጠቃቀምን ለማስተዳደር እና ለመጠቀም፣ ቆሻሻን ለመቀነስ፣ እና
የአስተሻሸግ ዲዛይኖችን ላይ ለመጠቀም፤ እና እንዲሁም በጠቅላላው የአቅራቦት መስመር
ውስጥ በአቅራቢዎችና ኮንትራክተሮች የሚፈጥሩትን ጫና ለመቀነስ ከንግድ አጋሮቻችን ጋር
መስራት አቅደናል።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• እንደ ዉሃ፤ ሀ0ይል እና ሌሎች ሀብቶችን ማለትም በአግባቡ መልሶ አለመጠቀምን
(ማሸግን፤ በምርቶች ሂደት እና ማብቂያ ላይ)፣ ማባከን ያሉ ዘላቂነት የሌላቸው ድርጊቶችን
ይሞግቱ
• በንግድ ውሳኔዎች ላይ የአካባቢያዊ ጉዳቶችን ያላገናዘቡ የስራ ባልደረቦችን መሞገት –
ለምሳሌ ከስያሜ ለውጥ ጋር የማይታደሱ ዕቃዎችን ማስተዋወቅ
• እንደ የአረንጓዴ ጉዞ እና ኃይል ቁጠባዎች ያሉ የሥራ ቦታዎን የአካባቢ ዘላቂነት
እንቅስቃሴዎችን መደገፍ
• ማንኛውንም የአካባቢ ሥጋት፣ አደጋዎች ወይም ትክክል የማይመስሉ ሁኔታዎችን
በፍጥነት ሪፖርት ማድረግ
• አቅራቢዎቻችን በአካባቢ ላይ የሚኖራቸውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ከእነሱ ጋር አብሮ ለመሥራት
አጋጣሚዎችን መፈለግ።

የምሠራው በማርኬቲንግ

ጥ ክፍል ውስጥ ሲሆን

የምርት ማሸጊያዎች ላይ የሚደረጉ
ለውጦች የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮችን
ግንዛቤ ውስጥ ማስገባታቸውን
ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ይህን
ማድረጋቸውን እንዴት ማረጋገጥ
እችላለሁ?

በአካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ የ

መ የዲያጂዮ ዘላቂ የአስተሻሸግ
መመሪያዎች ዝርዝር መረጃ ይሰጣሉ
እና የምርት/ብራንድ ለውጥ ሂደት
አካል አድርገው ሊመለከቱት ይገባል።
እነዚህም የማሸጊያውን ክብደት፣
ማሸጊያው 100% መልሶ ጥቅም ላይ
የሚውል /recyclable/ እና በመጀመሪያ
የእሸጋ ሂደት ውስጥ በልሶ-ጥቅም
ይዘትን መጨምርን ያካትታሉ። እነዚህን
ግዴታዎች ከተከተሉ፣ ትክክለኛውን ነገር
እያደረጉ ነው።
ሰሞኑን ወደ አንድ ቦታ

ጥ (ሳይት) ባደረኩት ጉብኝት
የሚታዩ ቆሻሻን ለመልሶ-መጠቀም
ማጠራቀሚያ ቅርጫቶች /recycling
bins/፣ ወይም መልሶ-መጠቀምን
የሚያበረታቱ ምንም ዓይነት
ማሳሰቢያዎች አልነበሩም። ምን
ማድረግ አለብኝ?

ጉዳዩን ለቦታው (ለሳይቱ)

መ አስተዳዳሪ ማቅረብ

ይኖርብዎታል። እያንዳንዱ ቢሮ እና
የማምረቻ ቦታ ቆሻሻን ለመልሶመጠቀም ማጠራቀሚያ ቅርጫቶች /
recycling bins/ ሊኖረው እና ሁሉም
ሠራተኞችን በተቻለ መጠን መልሶመጠቀምን እንዲተገብሩ ማበረታታት
ይኖርበታል። በሥራ ቦታዎ የበለጠ ሚና
መጫወት ከፈለጉ እና በ2020 ምንም
ዓይነት ቆሻሻ ወደ መሬት ላለመድፋት/
ላለመጣል ያለንን ዓለም አቀፋዊ
ግባችን እንድናሳካ ማገዝ የሚችሉበትን
መንገድ ለመረዳት የGREENIQ ቡድንን
ያነጋግሩ።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ፣
ገፅ44 ይመልከቱ

አመራራችን እና አጋሮቻችን
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የበጎ አድራጎት አስተዋጽዖዎች

የንግድ እንቅስቃሴዎቻችን በአለም ዙርያ ያሉ ሚልዮኖች ሰዎች ሕይወት ላይ በቀጥታ ተፅዕኖ
ያሳድራል፣ እናም የምንሰራባቸው ሃገራት እና ማሕበረሰባት በመኖራችን ይጠቀማሉ። ተቋማዊ
የበጎ አድራጎት ስጦታ ማድረግዲያጂዮ ልዩነት ሊያመጣ የሚፈልግበት መንገድ ነው።
ለበጎ አድራጎት ምክንያቶች በምንሰጥበት ጊዜ፣ በታማኝነት ነው ሁሉንም መዋጮአችንን
የምናደርገው ግልፅ በሆነ፣ በተደነገገው ሕጎች መሰረት ሲሆን፣ በፍፁምተገቢ ያልሆነ የንግድ
ጥቅም ለዲያጂዮ ለማስገኘት አይደለም። የምንሰጠውትክክለኛ ለሆኑ በጎ አድራጎቶች ሲሆን
መዋጮዎቻችን ለበጎ አድራጎት አላማ ብቻ መዋላቸውን እናረጋግጣለን።
ዲያጂዮን ወክለን አስተዋጽዖ ከማድረግዎ በፊት፣ ገንዘቡ ምንም ያህል ይሁንም፣ አስፈላጊውን
ፈቃድ ከዚህ በታች በተመለከተው ሁኔታ ማግኘት አለብዎ። ይህም እውነተኛ የሆነ ስጦታ እንደ ሌላ
ነገር፣ ለምሳሌ እንደጉቦ፣ ተደርጎ በሐሰት ሊተረጎም የሚችልበትን ሁኔታ አለመኖሩን ለማረጋገጥ
ነው። አንድ የመንግስት ባለስልጣን (ትርጉሙን ገፅ17 ይመልከቱ) ወይም በእነርሱ ምትክ ያለ ሰው፣
በማጭበርበር ዲያጂዮ የሚደግፈውን የበጎ አድራጎት መዋጮ ከጠየቀ ወይም በምንም መንገድ
ከእነርሱ ጋር ከተገናኘ፣ የውስጥ የኩባንያ የግንኙነት ቡድን እና የዲያጂዮ የውስጥ የሕግ ጠበቃ
ማሳወቅ አለብዎ።

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• ዲያጂዮን ወክለው ማንኛውንም የበጎ አድራጎት አስተዋጽዖ ከማድረግዎ በፊት ከሥራ
ቦታዎ የድርጅታዊ ግንኙነቶች ቡድን ፈቃድ ማግኘት
• አንድ የመንግስት ባለስልጣን የሚያካትት ማናቸውንም የበጎ አድራጎት አስተዋጾዎች
ከማድረግዎ በፊት ከዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃን/የሕግ ባለሙያ ፈቃድ ማግኘት።
• የበጎ አድራጎት አስተዋጾዎችን በገበያዎ) የአካባቢ የበጎ አድራጎት አስተዋጽዖ መስፈርቶች
መሠረት በተገቢው የዲያጂዮ የሂሳብ አያያዝ ሥርዓቶች እና መዝገቦች መመዝገብ።

ያቄ ጠረጴዛ በስፖንሰርነት

ጥ በመስጠት ምርቶችን የበጎ

ዲያጂዮ ምን ዓይነት ድርጅቶችን
ይደግፋል?

የግል የበጎ አድራጎት
እንቅስቃሴ

ለበጎ አድራጎት ወይም ማኅበራዊ ዓላማዎች
እና ለሰፊው ሕዝብ ጥቅም የሚንቀሳቀሱ
የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን፣ መንግስታዊ
ያልሆኑ ድርጅቶን (መያድ)፣ ለትርፍ
ያልተቋቋሙ እና የማኅበረሰብ
ማኅበራቶችን ለመደገፍ እናስባለን።
የሥራ ቦታዎ የድርጅታዊ ግንኙነቶች
ቡድን ሊመክሩዎት ይችላሉ።

አንዳንድ ጊዜ ሠራተኞች የግል የበጎ
አድራጎት እንቅስቃሴዎቻቸውን፣ ለምሳሌ
ማራቶን ለመሮጥ ስፖንሰር በማድረግ፣ ቤትውስጥ በተሰሩ ኬኮች ገንዘብ በማሰባሰብ፣
ወይም የማይፈለጉ አሻንጉሊቶችን
በመሰብሰብ የሥራ ባልደረቦች
እንዲደግፉላቸው ይጠይቃሉ። ይህ በይፋ
በዲያጂዮ የተደገፈ እንቅስቃሴ ካልሆነ እንደ
ድርጅታዊ ልገሳ አይቆጠርም፣ እናም በዚህ
ክፍል ውስጥ ለተዘረዘሩት አሠራሮች ተገዢ
አይሆንም። ሆኖም ግን የግል ልገሳ ወይም
የበጎ አድራጎት ተግባር እንደ ድርጅታዊ
ልገሳ ተደርጎ ሊተረጎም ይችላል የሚል
ሥጋት ካደረብዎ፣ ከሥራ ቦታዎ/ከአካባቢዎ
የድርጅታዊ ግንኙነት ቡድን ምክር ይጠይቁ።

አድራጎት ገቢ ማሰባሰቢያ ላይ
ለማቅረብ ተጠይቀናል። ይህን
ማደረግ እንችላለን?

ልስ አዎን፣ ይችላሉ፣ ነገር
ግን እንደምንሰጠው ሁሉም
የበጎ አድራጎት እገዛ፣ ተቀባዩ ድርጅት
አመቺ መሆኑን ማረጋገጥ አለብዎ።
ከመቀጠልዎ በፊት፣ ከሥራ ቦታዎ
የድርጅታዊ ግንኙነቶች ቡድን ፍፈቃድ
ማግኘትዎን ማረጋገጥ እና ለድጋፍ/
ለስፖንሰርሽፕ የሚከፍሉትን ክፍያ
እና የምርቶችን ልገሳን በገቢያዎ
የአካባቢ በጎ አድራጎት አስተዋጽዖዎች
መሥፈርቶች መሠረት መመዝገብዎን
ያረጋግጡ።

መ

ድርጅታዊ የበጎ አድራጎት አስተዋዖ
ምንድን ነው?

ያቄ እኔ በግሌ ልጆች

ጥ አነባበባቸውን እንዲያሻሽሉ
የሚያግዙ አካባቢያዊ ትምሕርት
ቤቶችን የመርዳት ፕሮግራም ውስጥ
እሳተፋለው። በአሁኑ ወቅት ተጨማሪ
በጎ ፈቃደኞችን ይፈልጋሉ። እናም
የሥራ ባልደረቦቼን መሳተፍ ይፈልጉ/
አይፈልጉ እንደሆን ለመጠየቅ
አስቤያለሁ። ይህ ትክክል ነው?

ልስ እርግጥ ነው የስራ

መ ባልደረቦችዎን እንዲሳተፉ
መጠየቅ ይችላሉ፣ ነገር ግን የዲያጂዮ
ፕሮግራም አካል አይደለም፣ በኩባንያው
ሰዓት መደረግ የለበትም። ሠራተኞቻችን
ለእነሱ እና ለማኅበረሰቦቻቸው ጠቃሚ
በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንዲሳተፉ
እናበረታታለን። ነገር ግን እርምጃዎቻችን
ምርቶችን በሕግ ከተፈቀደላቸው እድሜ
በታች ላሉ እንደማስተዋወቅ ተደርገው
እንዳይተረጎሙ የተለየ ጥንቃቄ ማድረግ
አለብን። ለተጨማሪ ምክር የአካባቢዎን
የድርጅታዊ ግንኙነቶች ቡድንን ያነጋግሩ።

ምን ማንበብ አንደሚፈልጉ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገፅ44 ይመልከቱ

ዲያጂዮ ለበጎ አድራጎት የሚያደርገው
እንቅስቃሴ በተለያዩ አይነቶች ሊመጣ
ይችላል፣ ይህም ገንዘብ፣ የምርቶቻችን
ስጦታዎችን፣ ወይም ሌላ በዓይነት
ለሚደረጉ፣ እንደ ልብስ እና የሰዓት
አገልግሎት ያሉ ስጦታዎችን ያካትታል።

አመራራችን እና አጋሮቻችን

በማኅበረሰባችን ውስጥ ንቁ እና አዎንታዊ ሚና ለመጫወት እንፈልጋለን።
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ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

ዲያጂዮ
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በአንድ ትልቅ ዓለም አቀፋዊ

ሁላችንም ግንኙነቶችን በኃላፊነት ማድረግ ያስፈልገናል

ጥ ዝግጅት በጣም ስለተናደድኩ

ትክክለኛውን ነገር አድርግ

የምናደርገው ሁሉም ነገር፣ የምንለው ሁሉም ነገር እንዲሁም ባለድርሻ አካላቶቻችን ስለእኛ የሚሉት
የዲያጂዮን ስም/ዝና ሊጎዳው ይችላል። ሁሉ ነገር በተገናኘበት እና፣ መረጃ በቅፅበት በሚዳረስበት
በዚህ ዓለም፣ ከውጪ ባለድርሻ አካላት፣ ኢንቬስተሮችን ጨምሮ፣ ሚዲያ፣ ማሕበረሰብ ወይም
የመንግስት ተወካይ፣ የንግድ አጋሮች፣ ደንበኞች እና ተጠቃሚዎች ጋር ያለንን ግንኙነቶች
በጥንቃቄ መያዝ አለብን።

ስለሱ የግል ትዊት /tweet/ ለመጻፍ
እፈልጋለሁ። ነገር ግን የራሴን የሥራ
ባልደረቦች ጨምሮ አንዳንድ ሰዎች
ሀሳቤን አወዛጋቢ/አከራካሪ ሆኖ
ሊያገኙት ይችላሉ ብዬ አምናለሁ።
ምን ማድረግ ይኖርብኛል?

የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• ከድርጅታዊ ግንኙነቶች ፈቃድ ሳያገኙ፣ ወይም በምርት/ብራንድ PR (የሕዝብ ግንኙንት)
እንቅስቃሴ ጊዜ በምርቱ/በብራንዱ ቡድን ውስጥ ከሚመለከተው የግንኙነት
(ኮሚውኒኬሽንስ) መሪ ፈቃድ ሳያገኙ ዲያጂዮን ወክለው በሚዲያ አለመሳተፍ
• ከኢንቨስተር ወይም ፋይናንስ ተንታኝ የሚመጣ ማንኛውንም ጥያቄ ወደ ኢንቨስተር
ግንኙነቶች ቡድን መላክ
• ዲያጂዮን ወክለው በዝግጅት ላይ ንግግር የማድረግ ወይም የመሳተፍ ግብዣን
ከመቀበልዎ በፊት ከድርጅታዊ ግንኙነቶች ቡድን ፈቃድ መጠየቅ የተሰጠ ማረጋገጫ
ሳይኖር፣ የውጪ ግለሰቦችን፣ ድርጅቶችን፣ ምርት ወይም አገልግሎቶችን ላለማስተዋወቅ
ይጠንቀቁ
• ሁሉም የሚዲያ ማስታወቂያዎች እና የጋዜጣዊ መግለጫዎች ከመታተማቸው በፊት
በድርጅታዊ ግንኙነቶች መፈቀዳቸውን እና አግባብ የሆኑ የማስታወቂያ ሂደቶችን
መከተላቸውን ማረጋገጥ
• በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ግልጽ እና እውነተኛ መሆን - ከዲያጂዮ ጋር ስላለዎት ግንኙነት
ግልጽ መሆን እና በግልዎ ግንኙነቶች (ኮሚውኒኬሽንስ) የሚገልጿቸው ሀሳቦች/
አመለካከቶች የራስዎ የግልዎ መሆናቸውን ግልጽ ማድረግ
• በሁሉም ቻናሎች እና ሚዲያዎች ውስጥ ለሚደረጉ ግንኙነቶች (ኮሚውኒኬሽንስ) ጥሩ
ግምገማን መጠቀም። ስለDiageo፣ የሥራ ባልደረቦችዎ፣ ተወዳዳሪዎቻችን፣ ወይም ስለ
ውጭ ባለድርሻ አካላቶቻችን፣ የንግድ አጋሮቻችን፣ ደንበኞቻችን ወይም ሸማቾቻችን አንዳች
አሳሳች፣ ጎጅ፣ አጸያፊ፣ ያልተገባ፣ መድሎአዊ፣ አሸማቃቂ፣ አሉታዊ፣ ከባሕል ያፈነገጠ፣
ትርጉም አልባ ወይም ልክ ያልሆኑ መግለጫዎችን በመስመር ላይ (ኦንላይን) ወይም በሌላ
ማንኛውም ማስተላለፊያ መንገድ ፈጽሞ አለማስተላለፍ/አለመጻፍ ወይም አለመናገር።

ዲያጂዮ ከሚዲያ፣ ከመንግስት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና ማሕበረሰቦች ጋር
የሚያደርጋቸው የቀን-በቀን ግንኙነቶች፣ በአለምአቀፍ እና ሃገራዊ የድርጅት የገበያ ግንኙነት
ቡድኖች የሚተዳደር ሲሆን፥ እነዚሁ ቡድኖችድርጅቱን በመወከል ለየትኛውም ሚዲያ የሚደረጉ
ቃለ-መጠይቆችን፣ የንግድ ዘገባን ጨምሮ ድርጅቱን በመወከል ወይም የዲያጂዮን ምርትን
የሚያካትቱ ነገሮችን ያስተዳድራል። ከኢንቨስተሮች ጋር ያለ ግንኙነት የሚተዳደረው
በአለምአቀፍ የኢንቨስተሮችን የግንኙነት ቡድን ነው። ሁልጊዜ ጥያቄዎችን ለሚመለከተው
ቡድን ማስተላለፍ አለብዎ።

ማኅበራዊ ሚዲያ

ከሥራ ውጭ፣ ስለኩባንያችን፣ ስለብራንዶቻችን፣ ስለአልኮል መጠጡ ኢንዱስትሪ ወይም
ከዲያጂዮ ጋር የሚገናኝ ማንኛውንም ጉዳይ በማኅበራዊ ሚዲያ (ማለትም፣ ጡመራ፣
ትዊቲንግ፣ በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ መለጠፍ (ፖስቲንግ) ላይ አስተያየት ለመስጠት ከወሰኑ፣
እየገለጹት ያለው ሀሳብ የራስዎ እንጅ የዲያጂዮ እንዳልሆነ ግልጽ ያድርጉት። እንዲህ ዓይነት
አስተያየት ከመጻፍዎ በፊት በጥሩ ሁኔታ ማመዛዘንን ለመለማመድ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ
አለብዎት። እንዲሁም የሚከተሉትን ጥያቄዎች ራስዎን ይጠይቁ፦ ‹የምለው ነገር በዲያጂዮ
፣ በምርታችን/ብራንዳችን፣ ወይም በባለድርሻ አካላቶቻችን ላይ አሉታዊ ተጽ ዕኖን ሊያመጣ
ይችላል?› መልሱ ‘አዎን’ ወይም ‘ምናልባት’ የሚል ከሆነ፣ መቀጠል የለብዎትም። ለበለጠ
እገዛ እና ምክር፣የዲያጂዮ ቅጥረኞች የማሕበራዊ ሚዲያ መመሪያዎችን ይመልከቱ።

አንድ አፍታ ቆም ይበሉ። ሀሳቡ

መ የግልዎት ቢሆንም እንኳ፣

ጽሑፍዎ፣ እንደ ዲያጂዮ ሠራተኛነትዎ፣
በኩባንያው ዝና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ
ይኖረዋል ወይስ አይኖረውም ብለው
ይገምግሙ። እንደ ማጠቃለያ ሃሳብ፣
ትዊት ባይደረግ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም
በሁኔታው ግለት ውስጥ መፃፍ፣ ጥሩ
ሃሳብ ላይሆን ይችላል።
በአንድ የኢንዱስትሪው

ጥ ኮንፈረንስ ላይ ንግግር

እንዳደርግ ግብዣ ደርሶኛል።
ለዲያጂዮ ታላቅ የሆነ የገበያ
ማስተዋወቂያ አጋጣሚ ነው ብዬ
አስባለሁ። ለመቀበል እፈልጋለሁ።
በመጀመሪያ ከሆነ ሰው ማስፈቀድ
ያስፈልገኛልን?

አዎ፣ ግብዣውን ከመቀብልዎ

መ በፊት ስለግብዣው ከአለቃዎ

እና ከድርጅታዊ ግንኙነቶች ቡድን
ጋር መወያየት ይኖርብዎታል።
ሁልጊዜም ቢሆን ዲያጂዮን በሚወክሉ
ጊዜ ወይም እንደ ዲያጂዮ ቃል
አቀባይ ሆነው በሚታዩበት ጊዜ
ተገቢውን ፈቃድ በቅድሚያ መጠየቅ
እንዳለብዎት ይወቁ።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ፣
ገፅ44 ይመልከቱ

አመራራችን እና አጋሮቻችን

የውጭ ግንኙንት እና የማኅበራዊ ሚዲያ
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ዲያጂዮ

ደንባችን

ደንባችን

ከደንበኞች፣ አቅራቢዎች እና ከሌሎች የንግድ
አጋሮች ጋር የሚኖሩን ግንኙነቶች

ሊያነቧቸው የሚገቡ ነገሮች
ርዕስ

የንግድ አጋሮቻችንም በሥራዎቻቸው ከእኛ ደንብ ጋር አንድ ዓይነት የሆነ
ዐብይ መርሆችን እንዲተገብሩ እንጠብቃለን
እሴቶቻችንን ከሚጋሩ አጋሮች ጋር ንግድ መሥራት እንፈልጋለን። ሁሉም የንግድ አጋሮቻችን
በደንባችን ውስጥ እንዳሉት ያሉ የንግድ ሥነ ምግባሮች ላይ ግልጽ አቋም እንዲኖራቸው በጣም
እናበረታታለን። ስለዚህ ዲያጂዮን ወክሎ የሚሠራ ማንኛውም አካል የእነዚህ አጋሮች እርምጃዎች
ከእኛ ደንብ እና ፖሊሲዎች ጋር የሚስማሙ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት። ከአንድ የንግድ አጋር
ጋር ለሚኖር ግኙነት ኃላፊነት የተሰጥዎ ከሆነ የእነሱ ውሳኔዎች የእኛን ደረጃዎች/ስታንዳርዶች
የሚያሟሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይኖርብዎታል።
ከንግድ አጋሮቻችን ቢያንስ የሚከተሉትን እንጠብቃለን፦
• ሁሉንም አግባብነት ያላቸውን እና በሥራ ላይ ያሉ ሕጎችን፣ ደንቦችን እና የኢንዱስትሪ
መለኪያ ደረጃዎችን/ስታንዳርዶችን ማክበርን
• የእኛን የሥነ-ምግባር ደንብ እና በሥራቸው ውስጥ የእኛን ደንብ መርሆች እንዲያሟሉ
የምንፈልግ መሆናችን ማወቅን
• የሥነ ምግባር ደንብ ያለው ንግድን በትክክል እና በሚታመን ሁኔታ ውስጥ እንዲያከናውኑ
• ሰብዓዊ መብቶችን እና መሰረታዊ የሰራተኛ የስራ ሁኔታዎችን እንዲያከብሩ
• ለብዝሃነት ዋጋ መስጠት እና ፍትሃዊ የሥራ አካባቢን ለመፍጠር ቁርጠኝነት ማሳየትን
• ደህንነቱ የተጠበቀ እና ጤናማ የሥራ አካባቢን ማመቻችትን
• ለአካባቢ ዘላቂነት በትጋት መቆምን
• ማጭበርበርን ጨምሮ፣ ለየትኛውም አይነት አግባብነት የሌለው ክፍያዎች፣ እንደ
ማፋጠኛ ክፍያዎች፣ እና ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ምንም ዓይነት ግኙነት ያለቸው
ከሆኑ፣ ለጉቦ እና ሙስና ምንም አይነት ትዕግስት እንዳይኖርዎ(ትርጉሙን በገፅ17 ይምልከቱ)
• የጥቅም ግጭት ሊፍፈጠር የሚችልበትን ሁኔታ ማስወገድ፣ ሲከሰትም ሁልጊዜ ማሳወቅን
• በስራ ወቅት ለታክስ ማጨበርበርም ሆነ፣ ሌላ የታክስ ማጭበርበር ድርጊት ማመቻቸት
ምንም አይነት ትዕግስት አይኑርዎ
• ሚስጥራዊ እና የግል መረጃን በንቃት በመጠበቅ፣ የግለሰቦችን የመረጃ ሚስጥራዊነት
መብቶች ያክብሩ።

የንግድ አጋሮችም
መናገር ይችላሉ

የንግድ አጋሮቻችን ማንኛውንም ሊከሰት
የሚችል ወይም የተከሰተ የደንባችን
ጥሰት ዲያጂዮ ውስጥ ላላቸው ተጠሪ፣
ለዲያጂዮ የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያ
በቀጥታ ወይም በSpeakUp (ገጽ 45ን
ይመልከቱ) በኩል በምስጢር እንዲያሳውቁ
ይጠበቅባቸዋል።
ሁሉንም ሪፖርት በትኩረት
እንመለከተዋለን። አንድን ሥጋትን/
ችግርን ሪፖርት ባደረገ ወይም በምርመራ
ሂደት ባገዘን የንግድ አጋራችን ላይ
የሚደረግ ማንኛውንም ብቀላ/ቅጣት
የምንታገሰው አይሆንም።

ምን ማንበብ እንደሚያስፈልግዎ
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
ገፅ44 ይመልከቱ

የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፦
• (የጊዜያዊ ሠራተኞችን፣ አማካሪዎችን እና ኤጀንቶችን ጨምሮ) ማናቸውም ዲያጂዮን
በመወከል ወይም በዲያጂዮ ቦታ የሚንቀሳቀስ ሦስተኛ ወገኖች ስለደንባችን እና
በእሱም እንዲገዙ ያለንን ፍላጎት እንዲያውቁ መደረጋቸውን ማረጋገጥ
• አቅራቢዎቻችን የደንባችን ዐበይት መርሆችን በሥራዎቻቸው ውስጥ እንዲተገብሩ፣
እንዲሁም ከአቅራቢዎች ጋር አጋርነትን ለመፍጠር ዓለም አቀፋዊ ደረጃን እንዲረዱ
እና እሱንም እንዲያከብሩ በትጋት ማበረታታት
• ዲያጂዮን በመወከል ሥራን ለሌላ የሚሠጡ ከሆነ እና እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን
የሚገዙ ከሆነ የግዢ የዓለም አቀፍ ደረጃ/ስትንዳርድ መስፈርቶችን መከተል
• እንደ አስፈላጊነቱ ደንበኛዎን ይወቁ እና የንግድ አጋርዎን ይወቁ የሚለውን ከንግድ
አጋርዎ ጋር ያጠናቅቁ።

ሊያነቧቸው የሚገቡ ነገሮች

ይህን ያነባሉ ብለን የምጠብቃቸው

(ሁሉም በስብስቡ /Mosaic/ ላይ ሊገኙ ይችላሉ)
በኃላፊነት መጠጣት

የሰራተኛ የአልኮል አለምአቀፋዊ ፖሊሲ
DRINKiQ (www.DRINKiQ.com)

ሁሉም ሰራተኞች
ሁሉም ሰራተኞች

የድርጅት ሚስጥርን
መሸጥ

የዲያጂዮን ግብይት በማስተማመኛዎች ደንብ /
securities code/

የውስጣዊ መረጃ አለኝ ብለው የሚያምኑ ከሆነ በተለይም በዲያጂዮ ውስጥ ድርሻዎችን/
አክሲዮኖችን ወይም ማስተማመኛዎችን ለመገበያየት ካሰቡ

የጥቅም
ግጭቶች

የስጦታዎች እና መዝናኛዎች ሕጎች
የአለምአቀፍ የግዢ መስፈርት
የሃብቶች የአለምአቀፍ መስፈርት

ሁሉም ሰራተኞች
ከአቅራቢዎች ጋር ያለን ግንኙነት እያስተዳደሩ ከሆነ
በሃብቶች ሂደት ላይ እየተሳተፉ ከሆነ

የገበያ ጥናት እና
ኢኖቬሽን

የዲያጂዮ የሽያጭ ደንብ
የዲያጂዮ ዲጂታል ደንብ
ዲያጂዮ አስገዳጅ ማሕበራዊ ሚዲያ መመሪያዎችን
የምርምር አለምአቀፋዊ መስፈርቶች ኃላፊ
የዲያጂዮ የተጠቃሚ መረጃ አለምአቀፋዊ መስፈርት

የገበያ፣ የፈጠራ፣ የሽያጭ፣ የድርጅት ግንኙነቶች እና ሕጋዊ
በየትኛውም የዲጂታል ሽያጭ ውስጥ የተሳተፉ ከሆነ
በየትኛውም የዲጂታል ማስታወቂያዎች ላይ የተሳተፉ ከሆነ
በየትኛውም የተጠቃሚ ወይም የተጠቃሚ ምርምር ላይ ከተሳተፉ
በምርቶቻችን ስም አሰጣጥ ላይ ከተሳተፉ

ስጦታዎች እና
መዝናኛዎች

የስጦታዎች እና የመዝናኛ ሕጎች
ፀረ-ጉቦ እና ሙስና አለምአቀፍ ፖሊሲ
ቅድመ-ማረጋገጫ የመጠየቅ ቅፅ - ስጦታዎች፣
መዝናኛዎች ወይም የስፖንሰር
ለመንግስት ባለስልጣናት

ሁሉም ሰራተኞች
ሁሉም ሰራተኞች
ሁሉም ሰራተኞች

ጎቦ እና ሙስና

ፀረ-ጉቦ እና የሙስና አለምአቀፍ ፖሊሲ
ስጦታ እና መዝናኛ ሕጎች
የንግድ አጋርዎን ይወቁ መስፈርቶች

ሁሉም ሰራተኞች
ሁሉም ሰራተኞች
በደንበኞች እና ገዥዎችን በማምጣት ላይ የተሳተፉ፣ ወይም በሕጋዊ ክፍል ውስጥ
የሚሰሩ ከሆነ

የመንግስታት እና
የፖለቲካ አካላት

ፀረ-ጉቦ እና ሙስና አለምአቀፋዊ ፖሊሲ
የስጦታዎች እና መዝናኛዎች ሕጎች

ሁሉም ሰራተኞች
ሁሉም ሰራተኞች

ሕገወጥ ንግድ

የንግድ ስም ጥበቃ አለም አቀፍ ፖሊሲ

ሽያጭ፣ ማርኬቲንግ፣ ግዥ/ብራንድ ለውጥ፣ ድርጅታዊ ግንኙነት (ኮርፖሬት ሪሌሽንስ)
ወይም ሕግ ክፍል ውስጥ ከሆኑ

ውድድር

የፉክክር እና ያለመተማመን አለምአቀፋዊ ፖሊሲ
ለገበያዎ የዲያጂዮ የፉክክር ሕግ መመሪያዎች
የፉክክርን መመሪያዎችን ይወቁ
የአነጋገር ግንኙት መመሪያዎችን ይወቁ

እነዚህ አራት ሰነዶች በሽያጭ፣ ገበያ፣ ፋይናነስ፣ የድርጅት ግንኙነቶች እና ሕጋዊ ስራ
ላይ ላሉ ሰራተኞች ተግባራዊ ናቸው እንደ ሥራ መደብ እና አገልግሎት (ሲኔርነት)
ሁኔታ ለአቅርቦት እና ግዢም አስፈላጊ/ተገቢ ነው

የገንዘብ
ሕገወጥ ዝውውር
እና የታክስ
ማጭበርበርን
የማመቻቸት ድርጊት

በወንጀል የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረትን ህጋዊ
አስመስሎ ማቅረብን ለመከላከል እና የታክስ
ማጭበረበርን ያለመተባበር አለማቀፍ ፖሊሲ
የንግድ አጋርዎን ይወቁ መስፈርት (Know Your
Business Partner (KYBP) Standard)

እነዚህ ሁለቱ ሰነዶች በፋይናንስ፣ ሽያጭ፣ ሕጋዊ፣ አቅርቦት፣ ግዢ እና የትኛውም ሌሎች
ደንበኞችን እና/ወይም ገዢዎችን የሚያመጡ ሰራተኞች ሁሉ ላይ ተግባራዊ ናቸው

ማዕቀቦች

የማዕቀቦች አለምአቀፋዊ ፖሊሲ
በወንጀል የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረትን ህጋዊ
አስመስሎ ማቅረብን ለመከላከል እና የታክስ
ማጭበረበርን ያለመተባበር አለማቀፍ ፖሊሲ እና
የሚሠሩ የአካባቢ መመሪያዎች
የንግድ አጋርዎን የማወቅ መስፈርት

ይህ ርዕሰ ጉዳይ በፋይናንስ፣ ሽያጭ፣ ሕጋዊ፣ አቅርቦት፣ ግዢ፣ ንግድ፣ የንግድ ፋይናነስ፣
ታክስ፣ ግምጃ፣ የቡድን ቁጥጥር፣ ወይም ደንበኞችን እና/ወይም ገዥዎችን በማምጣት
ላይ የተሳተፉትን፣ ወይም በምርት መላክ ወይም ማስመጣት ላይ የተሳተፉተን ሰራተኞች
ይመለከታል።

ጤና፣ ደሕንነት
እና የግል ደሕንነት

የአድራሻዎ የጤና እና የደሕንነት ፖሊሲ እና የደሕንነት
መመሪያዎች
የጤና ደሕንነት እና ደሕህነት አለምአቀፋዊ ፖሊሲ
የድርጅት የደሕንነት አለምአቀፋዊ ፖሊሲ
የጉዞ ደሕንነት መመሪያዎች
የዝግጅት እቅድ እና የስጋት አስተዳደር መመሪያዎች

ሁሉም ቅጥረኞች

ትክክለኛውን ነገር አድርግ
ዲያጂዮ ለሚከተሉት ቁርጠኛ ነው፦
• እኛ የምንቆጣጠራቸው፣ በሙሉ-ያልተያዙ አጋዥ ተቋማት እና እያንዳንዱ ተጓዳኝ
ጥምረቶች ሁሉም፣ ከዋና መርሆቻችን ጋር የሚዛመዱትን የንግድ ፀባይ ደንቦችን
እንዲጠብቁ ማረጋገጥ
• እኛ በማንቆጣጠራቸው የጋራ ጥምረቶች ውስጥ ያሉ አጋሮቻችን የደንባችን
መስፈርቶች በጋራ ጥምረቶቻቸው ውስጥ እና በራሳቸው ሥራዎች ውስጥ
እንዲያሟሉ በትጋት ለማበረታታት።

ዲያጂዮ

ሁሉም ቅጥረኞች
ኃለፊ ከሆኑ፣ ወይም ለስራ የሚጓጓዙ ከሆኑ
ከተለመደው የዲያጂዮ አድራሻዎ ርቀው የሚሰሩ ከሆነ ወይም የሚጓዙ ከሆነ
አንድን ዝግጅት የማስተባበር ወይም የመምራት ስራ ውስጥ ተሳትፈው ከሆነ

43

44

ዲያጂዮ
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ደንባችን

እገዛ፣ ምክር እና ሀሳቦችን/ሥጋቶችን ማንሳት...
ሊያነቧቸው የሚገቡ ነገሮች
ርዕስ

ሊያነቧቸው የሚገቡ ነገሮች

ሁላችንም በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ መመሪያ ያስፈልገናል- ስለዚህ እገዛ ለመጠየቅ በፍጹም መፍራት
የለብዎትም
ይህን ያነባሉ ብለን የምጠብቃቸው

(እነዚህን በሞዛይክ ላይ መገኘት ይችላሉ)
መድልዎ
እና ትንኮሳ

የሰብአዊ መብቶች ዓለም አቀፋዊ ፖሊሲ
በስራ ያለ ክብር አለምአቀፍ ፖሊሲ

ሁሉም ሠራተኞች
ሁሉም ሠራተኞች

ሰብዓዊ መብቶች

የሰብዓዊ መብቶች አለምአቀፍ ፖሊሲ
ከአቅራቢዎች አለምአቀፍ መስፈርት አኳያ መጣመር

ሁሉም ቅጥረኞች
ከአቅራቢዎች ጋር የሚሰሩ ከሆነ

መረጃ
አስተዳደር
እና ደሕንነት

የመረጃ አስተዳደር እና ደሕንነት
አለምአቀፍ ፖሊሲ
ተቀባይነት ያለው አጠቃቀም ፖሊሲ
የመረጃ አያያዝ መስፈርት
የመረጃ አድራሻ መመሪያ

ለስራ ኮምፒዩተር፣ ላፕቶፕ፣ ወይመ ተንቀሳቃሽ ዕቃ የሚጠቀሙ ከሆነ

የመረጃ
ሚስጥራዊነት
እና የግል
መረጃ

የመረጃ ሚስጥራዊነት አለምአቀፍ ፖሊሲ
የዲያጂዮ ዲጂታል ደንብ
የመረጃ አስተዳደር እና ደሕንነት
አለምአቀፍ ፖሊሲ
የዲያጂዮ የቀውስ አስተዳደር አካሄዶች

ሁሉም ሰራተኞች
የደንበኛ መረጃ እንደ ማስተዋወቅ ወይም የፈጠራ እንቅስቃሴዎቸች ከያዙ
የግል መረጃን ከያዙ

የስራ አካባቢዎ የጉዞ እና የወጪዎች ፖሊሲ
የግዢ የአለምአቀፍ መስፈርቶች

ሁሉም ሰራተኞች
ዲያጂዮን በመወከል ዕቃዎችን እና አገልግሎቶችን የሚገዙ እና የሚሸምቱ ከሆነ፤ የበጀት
ኃለፊነት ካለብዎ፤ የግዢ ካርድ የሚጠቀሙ ከሆነ፤ ወይም የግዢ ማዘዣ ያወጡ ከሆነ

የኩባንያ ንብረት
እና ሃብቶች

የቡድን እና የሃገራዊ የባለስልጣናት መግለጫዎች
የሃገራዊ የጉዞ እና የወጪዎች ፖሊሲ
የንግድ አጋርዎን ይወቁ
የጥያቄ እና መልስ የመጨረሻ ክፍል ልምምዶች
የገቢ መመዝገቢያ ፖሊሲ

ጥራት

አካባቢ

የጥራት አለምአቀፍ ፖሊሲ

በተለይ ዋና መሪ ከሆኑ ወይም ከመደበኛ ቀን-በቀን ንግድ እንቅስቃሴዎች ውጪ የሆነ
ጉልህ የሆነ የፋይናንስ ግዴታዎች በሚያስከትል ግብይት ውስጥ ከገቡ
ሁሉም ሰራተኞች
በመጡ ደንበኞች እና ሻጮች ጋር ግንኙነት ካለ፣ ወይም በሕጋዊ መልክ የሚሰሩ ከሆነ
በንግድ ወይም የንግድ ፋይናንስ ቡድኖች ውስጥ ካሉ
ዲያጂዮን ወክለው በፋይናንስ ወይም የምርቶች/አገልግሎቶች ሽያጭ ተሳታፊ ከሆኑ
በማንኛውም ረገድ የምርቶቻችን/ብራንዶቻችን ማርኬቲንግ, ንድፍ (ዲዛይን)፣ አቅርቦት እና
ሽያጭ ውስጥ የተሳተፉ ከሆኑ
ሁሉም ሠራተኞች
ምርቶቻችንን በማሸግ ስራ ውስጥ ከተሳተፉ
ከአቅራቢዎች ጋር የሚሰሩ ከሆነ

የበጎ
አድራጎትመዋጮዎች

የደንባችን የጉቦ እና ሙስና ክፍል (ገፅ16/17)
የደንባችን የስጦታ እና መዝናኛ ክፍል (ገፅ15)

ሁሉም ሰራተኞች
ሁሉም ሰራተኞች

የውጪ ግንኙነት
እና ማሕበራዊ
ሚዲያ

የውጪ ግንኙነቶች አለምአቀፋዊ ፖሊሲ

ከሚዲያው ጋር የሚገናኙ ከሆኑ፣ በሕዝባዊ ዝግጅቶች ወይም ኮንፈረንሶች ዲያጂዮን
በመወከል መልእክት የሚያስተላልፉ ከሆኑ፣ ወይም ለመጣጥፎች፣ ለመጽሐፎች፣
በአንድ ጉዳይ ላይ ለሚያተኩሩ (ኬዝ) ጥናቶች ጽሑፎች እንዲሰጡ፣ ወይም ሌሎች
ጉዳዮችን እንዲሰጡ ወይም እንዲያበረክቱ ከተጠየቁ
ሁሉም ቅጥረኞች
ቅጥረኞቻችንን የዲያጂዮ የማስታወቂያ ቅስቀሳ (የ ‘ድርጊት ቅስቀሳ’) ውስጥ ለመሳተፍ
በምንም ሂደት ላይ ካሉ

ግንኙነቶች
ከደንበኞች
ጋር፣ከአቅራቢዎች ጋር
እና ሌላ የንግድ
አጋሮች ጋር

ከአቅራቢዎች አለምአቀፋዊ መስፈርት ጋር መሻረክ
አለምአቀፋዊ መስፈርት መግዛት

የንግድ አጋርህን ማወቅ መስፈርት
እና ደንበኛህን የማወቅ አካሄዶች

የአንድ ስህተት የሆነ ነገር እየተደረገ ነው ብለው ካመኑ ድምጽዎን ማሰማት - መናገር አለብዎት። እኛ ሁላችንም በደንባችን፣
ፖሊሲያችን ወይም ደረጃዎቻችን/ስታንዳርዶቻችን ላይ ሊከሰት የሚችል ወይም የተከሰተ ማንኛውንም ጥሰት ወዲያውኑ ሪፖርት
እንድናደርግ ይጠበቅብናል። ሪፖርት ሊደረጉ የሚገባቸው ሌሎች ጉዳዮች ደግሞ እነዚህን ያካትታሉ፦ የሕግ፣ የሂሳብ/የአካውንቲንግ፣
ወይም የቁጥጥር መስፈርቶች ጥሰቶችን ፣ ወይም ሌላ ማንኛውንም አጠራጣሪ ባሕሪዎችን ማወቅ ወይም መጠርጠር።

የግል መረጃን አደጋ ላይ የሚጥል የጥሰት ክስተት ካጋጠመ

የአካባቢ አለምአቀፍ ፖሊሲ
ዘላቂ የአስተሻሸግ መመሪያ
ከአቅራቢዎች አለምአቀፍ መስፈርቶች ጋር አብሮ
መስራት
GREENIQ

የቅጥረኞች የማሕበራዊ ሚዲያ መመሪያዎች
የዲያጂዮ ዲጂታል ደንብ

በሥነ ስርዓት ጥያቄዎች ወይም ጥሰቶች ላይ ድምጽን ማሰማት - መናገር

ከላይ እንዳለው
ከላይ እንዳለው
የትኛውንም ዓይነት ሰነድ ከፈጠሩ ወይም ከያዙ

ለመረጃ አስተዳደር እና ደሕንነት ክፍል የተዘረዘሩ
ተመሳሳይ ፖሊሲዎች፣ መስፈርቶች እና መመሪያዎች
የንግድ መዛግብት

እያንዳንዱ ሁኔታ የተለያየ ነው። እናም ምንም ደንብ፣ ፖሊሲ ወይም ደረጃ/ስታንዳርድ ሁሉንም ነገር ሊሸፍን አይችልም።
ትክክለኛውን ነገር እንዴት ማድረግ እንዳለብዎት የሚያጠራጥር ሁኔታ ውስጥ ከሆኑ፣ እገዛ ወይም ምክር መጠየቅ ይኖርብዎታል።

ማንን ማናገር ይገባል፥ለብቀላ
ዜሮ ትዕግስት
ሥጋቶችን መጠቆም ወይም
ድምጽን ማሰማት ድፍረት ሊጠይቅ
ይችላል። እናም አንዳንድ ጊዜ ከመናገር
የሚገታው ከባልደረቦቻችን እና ከአለቆቻችን
የሚመጣውን ምላሽ መፍራት ነው።
ችግርን ሪፖርት ባደረገ ወይም
በምርመራ ሂደት ውስጥ በተባበረ
ማንኛውም ግለሰብ ላይ የሚደረግ
ብቀላን ወይም ቅጣትን ዲያጂዮ
ፈጽሞ አይታገሰውም።

ሁሉም ሠራተኞች

ከአቅራቢዎች ጋር የሚሰሩ ከሆነ
ሥራን ለሌላ በመስጠት እና እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን ዲያጂዮን በመወከል
በመግዛት የሚሳተፉ ከሆኑ፣ ለአንድ በጀት ተጠያቂነት ካለብዎት፣ የግዢ ካርድን
(P-Card) የሚጠቀሙ ከሆኑ፣ ወይም የግዢ መጠየቂያ የሚያቀርቡ ከሆኑ
በደንበኞች እና ገዥዎችን በማምጣት ላይ የተሳተፉ፣ ወይም
በሕጋዊ ክፍል ውስጥ የሚሰሩ ከሆነ

ምክር ለመጠየቅም ይሁን ድምጽዎን ለማሰማት (ጥቆማን ለመናገር)
ወደ አለቃዎ ወይም ምርጫዎ ከሆነ ወደ ማንኛውም
የበላይ አለቃ/አስተዳደር መሄድ ይኖርብዎታል። የሚከተሉት
ተጠሪዎችም እንዲሁ /contacts / ጠቃሚ ይሆናሉ፦
የሥራ ቦታዎ የቁጥጥር፣ የደንብ ማስከበር እና
የሥነ ምግባር(CC&E) አስተዳደር/ማኔጀር
የDIAGEO የውስጥ ጠበቃ/የሕግ ባለሙያ
የሥራ ቦታዎ የሰው ሃብት /HR/ ቡድን
ዓለም አቀፍ የአደጋ መከላከል እና የደንብ ማስከበር ቡድን
global.compliance.programme@diageo.com

ምስጢራዊው የድምጽህንአሰማ /SPEAKUP/ አገልግሎታችን
በደንባችን፣ በፖሊሲዎቻችን ወይም በደረጃዎቻችን/ስታንዳርዶቻችን ላይ
ጥሰት ተፈጽሟል ብለው ካመኑ እና በኩባንያው ውስጥ ለአንድ ሰው
ለመናገር ካልተመቸዎት፣ የድምጽህንአሰማ /SpeakUp/ አገልግሎትን
መጠቀም ይችላሉ። ይህ አገልግሎት ስለ ንግድ አሰራራችን፣ ደንብ
አከባበራችን እና ሥነ ስርዓታዊ ጉዳዮች ላይ ሥጋቶችን/ሀሳቦችን
በሚስጥራዊ መንገድ የማቅረቢያ አገልግሎት ነው።

ድምጽህንአሰማ /SpeakUp/

የሚተዳደረው ከዲያጂዮ ውጭ በሆነ ኩባንያ ሲሆን ብዙ ቋንቋዎችን
ለሚናገሩ ሰዎች ተደራሽ ነው። ወደ ድምጽህን አሰማ /SpeakUp/ ከደወሉ ስምዎትን ይጠይቁዎታል፣ ግን በፍርድ ቤት ወይም
ለመንግስታዊ ምርመራ ካልተጠየቀ በስተቀር ምስጢራዊነቱን ጠብቀው ይይዙልዎታል። በሕግ ከተፈቀደ፣ ስምዎን አለመግለጽ እና
ማንም ማንነትዎን እንዳያውቀው ማድረግ ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ ስምዎን መስጠቱ የጠቆሙትን ጉዳይ በማጣራት ውስጥ ጠቃሚ
ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ጥያቄዎች ካሉን ወይም ተጨማሪ መረጃ ከፈለግን እርስዎን በቀጥታ ማግኘት ያስችለናል።

የድምጽህንአሰማ /SpeakUp/ አገልግሎት አድራሻን በስብስቡ/MOSAIC/
እና በwww.diageospeakup.com ውስጥ ማግኘት ይችላሉ።
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ደችኛ
ፈረንሳይኛ
ጀርመንኛ
ግሪክኛ
ጣሊያንኛ
ጃፓንኛ
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