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အေ�ခ်ီးခံ်ီးမူ႑ိိဳဳင့္း ေလု�ခ်ီး်က်း 

Bolloré Group ၏ မူွကားဳင့့္�၀တ့ိပ္��င့့္�ဆာ��င့့္ရာ� ခ်ဳဳဥ့�ကားပ့္ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈ 
န္ည့္း�လိုမ့ွ�သည့္း ကားမွၻာ�တိစ့၀ွမ့ွ� ၎င့့္ �၏ ဒါရို��က့ားတိ�မွဳ�� �ွင့့္� ၀န္ထ့ံမ့ွ� 
မွဳ�� အ��လံို��တိ�� မွွ အေကား�င့့္အထံည့္းေဖိုး�့၊ သက့ားေရာ�က့ားအသံ���ပ္� 
သည့္း� တိန္ဖ့ိုး���မွဳ���ွင့့္� မူွစည့္း�မွဳဥ့�မွဳ��တိ��အေပ္ၚတိြင့့္ မူွတိည့္းသည့္း။ 
အ�ပ့္စ�၏ အ��လံို��ေသ� ၀န္ထ့ံမ့ွ�မွဳ���ွင့့္� တိြ�ဖိုးက့ားပ္ါတိန္�မွဳ��တိ��  
အတိြက့ားင့္�ွ ဤမူွစည့္း�မွဳဥ့�ကားဳင့့္�၀တ့ိသည့္း ဤခ်ဳဳဥ့�ကားပ့္ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈန္ည့္း� 
လိုမ့ွ�၏ အေ�ခ်ဳခံ်ဳအခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��၊ ထံ�� ��ပ္င့့္ ၎င့့္ �တိ��၏ ေန္ �စဥ့  
လို�ပ့္င့္န္�့စီမံွလိုည့္းပ္တ့ိမွႈမွဳ��အတိြင့့္�မွွ ေမွွဳ�့မွွန္�့ထံ��ေသ�  
အမူွအကားဳင့့္�မွဳ�� အစရွွိ�သည့္းတိ��ကား�� အေသ�စ�တ့ိေဖိုး�့�ပ္ထံ��သည့္း။

ဤမူွစည့္း�မွဳဥ့�ကားဳင့့္�၀တ့ိသည့္း Bolloré Group ၏ ကားဳင့့္�၀တ့ိမွဳ���ွင့့္� 
CSR ခ်ဳဳ�တိ�၊ ထံ�� ��ပ္င့့္ ၎င့့္ �၏ “တိ�၀န္ယူ့္မွႈ�ွင့့္� န္စ့�မွ�ဳပ့္အ��ထံ�တ့ိကား 
တိ��ပ္�ခ်ဳဳက့ား” �ွစ့စဥ့ အစီရာင့့္ခံ်ဳစ� အစရွွိ�သည့္းတိ��အတိြင့့္� ေဖိုး�့�ပ္ထံ�� 
သည့္း� ၎င့့္ �၏ လိုမူွႈေရာ��ွင့့္� သဘာ�၀ပ္တ့ိ၀န္�့ကားဳင့့္ဆာ��င့့္ရာ� တိ�၀န္၀့တၱိ 
ရာ�� မူွ၀ါဒတိ�� ��ဖိုးင့့္� တိစ့ညီ္းတိည့္း�ရွွိ�သည့္း။

က္ြ��ု္ပ္္တု�၏ စီ�ပ္ြ��ေရြ�လုွ်ာပ္္ငန္း�္ဆုုင္ရြ� �ပ္ဳမုွေဆ�င္ရြြက္္မွႈ
မွ���၊ႏွ�ာင္� လုွ်ာ႕အားခြင္�အားေရြ�မွ��� ရြရွိႏိုာ ု �ုုင္ရြန္း ္�မွွင္�တင္ေဆ�င္ 

ရြြက္္မွႈမွ��� အားစရွိႏိုာ ုသည္ျတု္� တြတြင္ ရုုႈ�သ��ေ�ဖ�င္�မွတ္စြ�

�ပိုဳမူူေဆာာင့္းရားြ က်း�ခ်ီးင့္း�

ကု္မွၸဏီီ၏ အားၾကီ္�မွ��ဆေု�ေသ� 
 ခြန္းအ္ား���ဖစ္သည္ျ္� ၀န္းထ္မ္ွ�မွ���အား��

စ�စည္းး�ေဆာာင့္းရားြ က်း�ခ်ီးင့္း�
 �ာင္� အားက္�အားက္ြယ္ူႏိုေပ္��ခင္�

ၾကီ္�မွ��ေသ� သဘာ�၀ပ္တ္၀န္း�္က္�င္ဆုုင္ရြ� 
 စုန္းေ္ခၚမွႈအားခက္္အားခ�မွ���အား��  

တေ� ��ပ္န္းေ္ဆ�င္ရြြက္္ရြ�  

တ္ြင့္းဖာ္ေန္းတ္��ဆာန္း�သစးေဆာာင့္းရားြက်းမူႈရိွွိျ�ခ်ီးင့္း� 

ေဒသဆုုင္ရြ�  
ဖြေ႕ �ဖုဳ�တုု�တက္္မွႈအားတြက္္ 

 ေရြရွိႏိုာည္ျန္္း 

စ္�မွွဳပ္္အား��ထုတ္က္တု�ပ္ဳ�ခင္� 
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Bolloré Group

ရာပ့္တိည့္းလို�သည့္း� ရာ�စ��ွစ့သက့ားတိမ့ွ� �ွစ့ရာ�ေကားဳ�့န္�ီပ္ါ�
တိစ့ေလွိုဳ�က့ား ကား�လိုတိြင့့္ Bolloré Group အေန္�ွင့့္�  
စဥ့ဆာက့ားမွ�ပ္တ့ိ ေ�ပ္�င့့္�လို�တိ���တိက့ားေန္သည့္း� ကားမွၻာ�ၾကီား��ွင့့္�
အညီ္း လို��က့ားေလိုဳ�ညီ္းေထံြေ�ပ္�င့့္�လို�ကား� အစဥ့ ဖိုးြံ ႕ ျဖိုး���တိ��� 
တိက့ားလို�ခ်ဳ��ပ္ါသည့္း။ 
ဤသည့္းမွွ� တိစ့ဖိုးက့ားတိြင့့္ ကားြဳ�့�ပ့္တိ�� ၏ တိန္ဖ့ိုး���ထံ��ရွွိ�ခ်ဳဳက့ား
မွဳ��အ�� လိုက့ားကား��င့့္ဆာြ�၍ အ��လံို��မွွ မွွဳေ၀လိုက့ားခံ်ဳထံ��ေသ�  

စီ�ပ္ြ��ေရာ�ကားဳင့့္�၀တ့ိမွဳ��ကား�� ပံ္�သြင့့္�အေကား�င့့္အထံည့္းေဖိုး�့ကား� ကားြဳ�့�ပ့္တိ��၏ လိုႈပ့္ရွွိ��ေဆာ�င့့္ 
ရာြက့ားမွႈမွဳ��အ�� ၾကီား�ထံြ��ဖိုးြံ ႕ ျဖိုး���ေစခ်ဳ��ေသ� အမွဳ ���သမီွ�မွဳ���ွင့့္� အမွဳ ���သ��မွဳ��တိ�� ၏  
န္စ့�မွ�ဳပ့္အ��ထံ�တ့ိလို�ပ့္ေဆာ�င့့္မွႈမွဳ��ေၾကား�င့့္�ပ္င့့္ �ဖိုးစ့သည့္း။ 

Bolloré Group အေန္�ွင့့္� အဂတိ�လို��က့ားစ��မွႈ၊ ဆာြ�ေဆာ�င့့္သ�မ့ွ�သြင့့္�မွႈ�ွင့့္� အျပ္��င့့္အဆာ��င့့္မွ
ရွွိ�ေသ� အေလို�အကားဳင့့္�မွဳ��တိ��ကား�� ရံႈရံိုႈ႕ခ်ဳဳပ္ါသည့္း။ ၎င့့္ �သည့္း ေင့္ြေၾကား�ဆာ��င့့္ရာ� ပ္ြင့့္�လိုင့့္��မွင့့္သ�
မွႈရွွိ�ျပီ္�၊ ���င့့္ငံ့္တိကား� တိ���မွစ့၊ခ်ဳြင့့္��ပ္�ခ်ဳဳက့ား အစီအစဥ့မွဳ��၊ �ွင့့္� ကား��ယ့္ေရာ�ကား��ယ့္တိ�အခ်ဳဳက့ား 
အလိုက့ား ကား�ကားြယ့္ေရာ�မွဳ��တိ�� ��ဖိုးင့့္� တိစ့ညီ္းတိည့္း�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈ �ပ္�ပ္ါသည့္း။
ထံ�� ��ပ္င့့္ သဘာ�၀ပ္တ့ိ၀န္�့ကားဳင့့္ ထံ�ခ်ဳ��က့ားပ္ဳက့ားစီ�ေစမွႈမွဳ��၊ လို႔အခ်ဳြင့့္�အေရာ��ွင့့္� အေ�ခ်ဳခံ်ဳလိုြတ့ိ
လိုပ့္ခ်ဳြင့့္� ခ်ဳဳ ���ေဖိုး�က့ားဆံာ��ရံႈရံိုႈ�ေစမွႈမွဳ��၊�ွင့့္� တိစ့ဦး�တိစ့ေယ္�က့ားစီ၏ ကားဳန္�့မွ�ေရာ��ွင့့္� လံို��ခံ်ဳ� 
ေရာ�အတိြက့ား အ�ရၱာ�ယ့္�ဖိုးစ့ေစ���င့့္သည့္းမွဳ��တိ��ကား�� ကား�ကားြယ့္တိ��ဆီာ�မွႈ�ပ္�သည့္း။ ေန္�က့ားဆံာ��
အခ်ဳဳက့ားအေန္�ွင့့္� ၎င့့္ �သည့္း ပံ္�စံမွဳ ���စံ�ေသ� ခ်ဳြ��ခ်ဳ��ဆာက့ားဆံာမွႈမွဳ���ွင့့္� ေ�ွ�င့့္�ယွ္က့ားတိ��က့ားခ်ဳ��က့ားမွႈ
မွဳ�� အ��လံို��တိ��ကား�� တိ��က့ားဖိုးဳက့ားတိ��ဆီာ�မွႈ�ပ္�သည့္း။

ကားြဳ�့�ပ့္တိ�� သည့္း ေ�ပ္�ရာမွည့္းဆာ��လွိုဳင့့္ လံို�ေလို�က့ားစြ� ရွွိင့့္�လိုင့့္�အဓိ�ပ္ၸါါယ့္သတ့ိမွွတ့ိ�ခ်ဳင့့္�  
မွ�ပ္����င့့္သည့္း� ပ္ြင့့္�လိုင့့္��မွင့့္သ�မွႈ�ွင့့္� တိ�၀န္ယူ့္မွႈ ေခ်ဳတ့ိၾကီား�ထံ�တိြင့့္ ေန္ထံ��င့့္လိုဳက့ားရွွိ�သည့္း။ 
ကားြဳ��ပ့့္တိ� �တိစ့ဦး�တိစ့ေယ္�က့ားခ်ဳဳင့့္�စီ၏ အ�ပ္�အမူွအ���ဖိုးင့့္�၊ ကားြဳ�့�ပ့္တိ�� သည့္း ဤအ�ပ့္စ�အ
ဖိုးြ�႕အစည့္း�၏ သံတိမွန္မ့ွဳ�� �ဖိုးစ့ၾကားကား� ၎င့့္ �၏ န္�မွည့္းဂ�ဏ့ီသတိင့့္�အတိြက့ား တိ�၀န္ရွ့ွိ�ေပ္
သည့္း။ 
ကားကားြဳ�့�ပ့္တိ�� ၏ လိုက့ားေအ�က့ားခံ်ဳအဖိုးြ� ႕အစည့္း�မွဳ��အ��လံို��မွွ ကား��ယ့္စ��လွိုယ့္မွဳ��သည့္း  
ကားြဳ�့�ပ့္�ွင့့္�အတိ ူပူ္�ေပ္ါင့့္�ကား� အစဥ့ဆာ��သလို�� သင့့္�အ�� ရို�� �သ��ေ�ဖိုး�င့့္�မွတ့ိစြ��ဖိုးင့့္� သက့ားဆာ��င့့္
ရာ�ဥပ္ေဒမွဳ��၊ ကားြဳ�့�ပ့္တိ��၏ မူွစည့္း�မွဳဥ့�ကားဳင့့္�၀တ့ိမွဳ��တိ�� ��ဖိုးင့့္�အညီ္း လို��က့ားန္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈ�ပ္�
ရာန္ ့သင့့္�အ�� ေတိ�င့့္�ဆာ��မွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။
ဤမူွကားဳင့့္�၀တ့ိ�ွင့့္� ေသြဖိုးည့္းေသ� မွည့္းသည့္း�အမူွအကားဳင့့္�၊ အေ�ခ်ဳအေန္မွဳ��ကား��မွဆာ�� ခ်ဳြင့့္�လိုာ
တ့ိ၊ခ်ဳြင့့္��ပ္�ေပ္�မွည့္း မွဟု�တ့ိေပ္ - ဤသည့္းမွွ� ကားြဳ�့�ပ့္တိ�� ၏ စ�ေပ္ါင့့္� တိ�၀န္၀့တၱိရာ���ဖိုးစ့ျပီ္�  
ကားြဳ�့�ပ့္တိ��၏ အ�ပ့္စ�အဖိုးြ�႕အစည့္း� ေရာရွွိည့္းတိည့္းတံိ����င့့္ရာန္ ့�ဖိုးစ့သည့္း။

ရိိုး� �သာ�ေ�ဖာ္ောင့္း�မူတ္းစြာ  
အစဥ္းး �ပိုဳမူူေဆာာင့္းရားြ က်းပိုါ
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Bolloré Group သည့္း အဓိ�ကား အပ္��င့့္� သံ��ပ္��င့့္�တိြင့့္ စီမံွလိုည့္းပ္တ့ိလိုဳက့ားရွွိ�သည့္း- ပ္�� ေဆာ�င့့္ေရာ��ွင့့္� ေလို�့ဂဳစ့စတိစ့၊  
ဆာက့ားသြယ့္ေဆာ�င့့္ရာြက့ားေရာ�အပ္��င့့္� �ွင့့္� လွိုဳပ့္စစ့ သ��ေလွို�င့့္မွႈ�ွင့့္� စန္စ့မွဳ��။ 
Vivendi အ�ပ့္စ�ထံံ၌ ၎င့့္ �၏ ဆာက့ားသြယ့္ေဆာ�င့့္ရာြက့ားေရာ� လိုႈပ့္ရွွိ��ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈမွဳ��အေပ္ၚ အကားဳ�ံ�၀င့့္လိုာမ့ွ�မွ���ထံ��ျပီ္�၊ ၎င့့္ �၏  
ကား�မွၸါ ဏီီမွဳ���ွင့့္� သက့ားဆာ��င့့္ကား� စီ�ပ္ြ��ေရာ�လို�ပ့္င့္န္�့လို��င့့္�မွဳ���ွင့့္�အညီ္း လို��က့ားေလိုဳ�ညီ္းေထံြကားဳင့့္�သံ��ထံ��ေသ� ၎င့့္ �၏ကား��ယ့္ပ္��င့့္  
ကားဳင့့္�၀တ့ိပ္��င့့္�ဆာ��င့့္ရာ� ခ်ဳဳဥ့�ကားပ့္ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈ န္ည့္း�လိုမ့ွ� ရွွိ�သည့္း။
    ေန္း�က္္ထပ္္ေသ� အားခ�က္္အားလွ်ာက္္မွ���အားတြက္္- www.vivendi.com 

https://www.vivendi.com/en/our-group/governance/compliance-program/
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… က်ြ်�း�ပိုးတိ္�၏  
တ္န္းဖိာ္ေ��ထာ�ရိွွိျခ်ီး်က်းမူ်ာ�အေပိုၚ အေ�ခ်ီးခံ်ီးသည္းး

ကားဳင့့္�၀တ့ိမွဳ�� �ွင့့္� CSR ခ်ဳဳ�တိ�၊ ထံ�� ��ပ္င့့္ မူွကားဳင့့္�၀တ့ိစည့္း�မွဳဥ့� အစရွွိ�သည့္း
တိ��အတိြင့့္�ေဖိုး�့�ပ္ထံ��သည့္း� ကားတိ�ကား၀တ့ိ�ပ္�ခ်ဳဳက့ားမွဳ��အ�� Bolloré Group 
၏ တိန္ဖ့ိုး���ထံ��ရွွိ�ခ်ဳဳက့ားမွဳ��အ���ဖိုးင့့္� ေထံ�က့ားပံ္�ေပ္� ထံ��သည့္း-

မူူက််င့္း�၀တ္းစည္းး�မူ်ဥ္းး�သည္းး…

… က်ြ်�း�ပိုးတိ္�၏ က်တိ္က်၀တ္း�ပိုဳခ်ီး်က်းမူ်ာ�ကိ်�  
အတ္ည္းး�ပိုဳေပို�သည္းး

မူွကားဳင့့္�၀တ့ိစည့္း�မွဳဥ့�သည့္း Bolloré Group ၏ ေအ�က့ားပ္ါတိ�� �ွင့့္�သက့ားဆာ��င့့္ေသ� 
ကားတိ�ကား၀တ့ိ�ပ္�ခ်ဳဳက့ားမွဳ��ကား�� အေသ�စ�တ့ိေဖိုး�့�ပ္ေပ္�သည့္း-

     အဂတိ�လို��က့ားစ��မွႈအ�� တုုက္္ဖ�က္္ေရြ�၊ႏွ

     အျပ္��င့့္အဆာ��င့့္မွရွွိ�ေသ� အေလို�အကားဳင့့္�မွဳ��အ�� တုုက္္ဖ�က္္ေရြ�၊ႏွ

     ���င့့္ငံ့္တိကား� တိ���မွစ့၊ခ်ဳြင့့္��ပ္�ခ်ဳဳက့ားမွဳ���ွင့့္�အညီ္းလုုွ်ာက္္န္း�ေဆ�င္ရြြက္္ေရြ�၊

     လို႔အခ်ဳြင့့္�အေရာ�အေပ္ၚ ေလွ်ာ�စ��မွႈရွိႏိုာ ုေရြ�၊ႏွ

     တိစ့ဦး�ခ်ဳဳင့့္�စီ၏ ကားဳန္�့မွ�ေရာ��ွင့့္� လံို��ခံ်ဳ�ေရာ�အ�� အားက္�အားက္ြယ္ူႏိုေပ္�ေရြ�၊ႏွ

     သဘာ�၀ပ္တ့ိ၀န္�့ကားဳင့့္အ�� ထုန္း�္သုမ္ွ�ေရြ� ၊ႏွ

     ပ္�ဂဳ��လ့ိုေရာ�ေဒတိ�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��အ�� က္�က္ြယ္ူႏိုေရြ�၊ႏွ

     ခ်ဳြ��ခ်ဳ��ဆာက့ားဆံာမွႈအ�� တုုက္္ဖ�က္္ေရြ�၊ႏွ

     ကား�မွၸါဏီီ ပ္��င့့္ဆာ��င့့္မွႈမွဳ���ွင့့္� ေင့္ြေၾကား�ဆာ��င့့္ရာ� ပ္ြင့့္�လိုင့့္��မွင့့္သ�မွႈရွွိ��ခ်ဳင့့္�အ��  
က္�က္ြယ္ူႏိုေရြ�။

စိတ္း�ိွမူး�ခ်ီး်မူႈ အေက်ာင့္း�ဆံာ���ဖာ္ေစးမူႈ သတိၱ္ စည္းး�လံု��ည္း�ညႊႊတ္းမူႈ သြက်းလုက်းခ်ီး်က်းခ်ီး်ာမူႈ  
�ွင့္း� တ္�ထြင့္းဆာန္း�သစးမူႈ
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… �ိ�င့္းငံ့္တ္က်ာ  
စံခ်ီး်နိ္းစံညႊႊန္း�မူ်ာ��ွင့္း�အည္း�ရိွွိျသည္းး

ဤမူွကားဳင့့္�၀တ့ိစည့္း�မွဳဥ့�အတိြင့့္�မွွ မူွစည့္း�မွဳဥ့�မွဳ��သည့္း UN ၊ OECD  
�ွင့့္� Bolloré Group မွွ 2003 ကားတိည့္း�ကား လိုက့ားမွွတ့ိေရာ�ထံ���ထံ��ခ်ဳ��ေသ�  
ကား�လိုသမွၼဂ ကားမွၻာ�လံို��ဆာ��င့့္ရာ� သေဘာ�တိညီူ္းခ်ဳဳက့ား အစရွွိ�သည့္းတိ��ကား��ေသ�  
���င့့္ငံ့္တိကား� ESG စံခ်ဳဳ �န္စံ့ညႊာန္�့မွဳ���ဖိုးင့့္� တိစ့ညီ္းတိည့္း�ရွွိ�သည့္း။
သ�� ��ဖိုးစ့သည့္း�ွင့့္�အညီ္း Group သည့္း လို႕ူအခ်ဳြင့့္�အေရာ�၊ အလို�ပ့္သမွ��  
စံခ်ဳဳ �န္စံ့ညႊာန္�့မွဳ��၊ သဘာ�၀ပ္တ့ိ၀န္�့ကားဳင့့္�ွင့့္� အဂတိ�လို��က့ားစ��မွႈတိ��က့ားဖိုးဳက့ားေရာ�  
အစရွွိ�သည့္း� န္ယ့္ပ္ယ့္မွဳ��အတိြက့ားင့္�ွ ၎င့့္ �၏ န္ည့္း�ဗီဳ�ဟု�၊  
ယ္ဥ့ေကားဳ�မွႈထံံ��တိမ့ွ��ွင့့္� ေန္ �စဥ့ စီမံွလိုည့္းပ္တ့ိမွႈမွဳ��အတိြင့့္� 
 ကားမွၻာ�လံို��ဆာ��င့့္ရာ� သေဘာ�တိညီူ္းခ်ဳဳက့ားမွွ မူွစည့္း�မွဳဥ့� ဆာယ့္ခ်ဳဳက့ားအ�� 
 ေပ္ါင့့္�ထံည့္း�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားသြ��ရာန္ ့ကားတိ�ကား၀တ့ိ � ပ္�ပ္ါသည့္း။

… ထိ��ပိုင့္း လူုတိ္�င့္း�အေပိုၚ သက်းဆိာ�င့္းခ်ီး်ဳပိုးေ�ွာင့္းမူႈရိွွိျသည္းး

တိစ့ဦး�ခ်ဳဳင့့္�စီ၏ �ပ္�မူွေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈမွဳ��သည့္း အ�ပ့္စ�လို��က့ား ကားတိ�ကား၀တ့ိ�ပ္�ခ်ဳဳက့ား
အေပ္ၚ သက့ားေရာ�က့ားမွႈရွွိ�သည့္း�ဖိုးစ့ရာ� လို�ပ့္င့္န္�့အ�ပ့္စ�၏ ကား�မွၸါဏီီမွဳ�� အ��လံို��မွွ  
၀န္ထ့ံမ့ွ�၊ ေအ�ဂဳင့့္��ွင့့္� လို�ပ့္င့္န္�့ပ္ါတိန္� တိစ့ဦး�တိစ့ေယ္�က့ားစီတိ��င့့္�သည့္း ၎င့့္ �
အ�� လို��က့ားန္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈ�ပ္�ရာန္ ့တိ�၀န္ရွ့ွိ�ေပ္သည့္း။ Bolloré Group သည့္း
 ဤမူွစည့္း�မွဳဥ့�အ�� ခ်ဳဳ ���ေဖိုး�က့ားမွႈကား�� လံို��၀ သည့္း�ခံ်ဳခ်ဳြင့့္�လိုာတ့ိမွည့္း မွဟု�တ့ိေပ္၊ 
ထံ�� ��ပ္င့့္ ၎င့့္ �အ�� ဖိုးက့ားစြက့ားေ�ွ�က့ားယွ္က့ားမွႈ�ဖိုးစ့ေစသည့္း� အ�ပ္�အမူွမွဳ��ကား��  
အစီရာင့့္ခံ်ဳတိ��င့့္ၾကား��ရာန္ ့၎င့့္ �၏ လို�ပ့္င့္န္�့�ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားဆာက့ား�ြယ့္သူမွဳ��အ��  
တိ��က့ားတိြန္�့အ��ေပ္�အပ့္ပ္ါသည့္း (စ�မွဳက့ား�ွ� 34 မွွ“သတိ�ေပ္�ခ်ဳဳက့ား”  
အပ္��င့့္�အ�� ၾကားည့္း�ရံႈရိုႈပ္ါ)။ မွွ��ယ္ြင့့္�ေသ� အ�ပ္�အမူွအ�� ကားဳ��လိုြန္သူ့မွဳ��သည့္း  
စည့္း�မွဳဥ့�စည့္း�ကားမ့ွ�အတိ��င့့္� အေရာ�ယူ္ခံ်ဳရာမွည့္း�ဖိုးစ့သည့္း သ�� မွဟု�တ့ိ သက့ားဆာ��င့့္ရာ�  
ဥပ္ေဒမွဳ���ွင့့္�အညီ္း တိရာ��စီရာင့့္ခံ်ဳရာမွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။
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အဂတိ္လုိ�က်းစာ�မူႈ တိ္�က်းဖာ္ေ်က်းေရား� 

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ  
အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

Bolloré Group သည့္း ပံ္�စံမွဳ ���စံ�ေသ� အဂတိ�လို��က့ားစ��မွႈမွဳ�� �ွင့့္� ဆာြ�ေဆာ�င့့္သ�မ့ွ�သြင့့္�မွႈမွဳ�� 
အ��လံို��ကား�� ရံႈရံိုႈ႕ခ်ဳဳပ္ါသည့္း။ ဖိုးြံ႕ျဖိုး���တိ���တိက့ားမွႈရွွိ�ေသ� စီ�ပ္ြ��ေရာ�လို�ပ့္င့္န္�့မွဳ��၏ ေရာရွွိည့္း  
ၾကီား�ထံြ��မွႈ�ွင့့္� စီ�ပ္ြ��ေရာ�ဆာ��င့့္ရာ�၊ လိုမူွႈ-���င့့္ငံ့္ေရာ�ဆာ��င့့္ရာ� ဖိုးြံ႕ ျဖိုး���တိ���တိက့ားမွႈမွဳ��အတိြက့ားမူွ အဂတိ�
လို��က့ားစ��မွႈသည့္း ၾကီား�မွ��ေသ� အတိ��အဆီာ�မွဳ��ထံ�မွွတိစ့ခ်ဳ� �ဖိုးစ့ေပ္သည့္း။
အ�ပ့္စ�အ�� ကား��ယ့္စ���ပ္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားရာသည့္း� မွည့္းသူမွဆာ��သည့္း မွ�မွ�တိ��၏ လို�ပ့္င့္န္�့တိ�၀န္ ့ 
၀တၱိရာ��မွဳ��အ�� ေဆာ�င့့္ရာြက့ားရာန္၊့ သ�� မွဟု�တ့ိ အ�ပ့္စ� ကား�မွၸါဏီီ၏ အကားဳ ���စီ�ပ္ြ��အလို��င့္�ွ မွဳက့ား�ွ�
သ�ေပ္�မွႈရာယူ္ရာန္ ့အစရွွိ�သည့္းတိ��အတိြက့ား ရာည့္းရာြယ့္ျပီ္� (အစ���ရာ အရာ�ရွွိ�မွဳ��အပ္ါအ၀င့့္)  
တိစ့ဦး�ဦး�ထံံသ��  မွည့္းသည့္း�ပံ္�စံမွဆာ��ေသ� အကားဳ ���အ�မွတ့ိတိစ့ခ်ဳ�ခ်ဳ� ကားမ့ွ�လွိုမ့ွ�ေပ္�ကားမ့ွ��ခ်ဳင့့္�ကား�� 
ေရွွိ�င့့္ရွွိ��ရာမွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #1- က်ြ်�း�ပိုးသည္းး လု�ပိုးင့္န္း�ပိုါတ္န္ာတ္စးဦး�ထံသိ�  
လုက်းေဆာာင့္းေပို�လုိ�ပိုါသည္းး။
ကားြဳ �့�ပ့္�ွင့့္� �ွစ့ေပ္ါင့့္�မွဳ��စြ� ခ်ဳင့့္မွင့့္ရာင့့္��ွ�ီလို�သည့္း ေဖိုး�က့ားသည့္းေကား�င့့္�တိစ့ဦး�သည့္း  
လို�ပ့္င့္န္�့မွွ အန္��ယူ္ေတိ��မွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။ ကားြဳ �့�ပ့္အေန္�ဳင့့္� သူမွအ��  
လိုက့ားေဆာ�င့့္တိစ့ခ်ဳ� ေပ္�လို��သည့္း၊ သ�� မွဟု�တ့ိ စ��ေသ�က့ားဆာ��င့့္တိစ့ဆာ��င့့္သ��   
ဖိုး�တ့ိၾကား��လို��သည့္း။ သ�� ေသ�့လိုည့္း� ကားြဳ �့�ပ့္တိ�� ထံံသ��  သူမွ ကား�မွၸါဏီီမွွ 
 အပ့္�ွထံံ��သည့္း� စ�ခ်ဳဳ�ပ့္သည့္း သက့ားတိမ့ွ�ကား�န္ဆံ့ာ��ေတိ�မွည့္း�ဖိုးစ့ျပီ္�၊  
သက့ားတိမ့ွ�တိ���မွႈအေပ္ၚ သူမွသည့္း လိုာမ့ွ�မွ���ဖိုးလွိုယ့္���င့့္သည့္း�ဖိုးစ့ရာ� ကားြဳ �့�ပ့္အေန္�ွင့့္�  
စ���ရာ�မ့ွေတိြေ၀ေန္မွ�သည့္း။
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ေလု�လုာေစာင့္း�ၾက်ည္းး�မူႈ
တိစ့ခ်ဳဳ ��႕ေသ� အေ�ခ်ဳအေန္မွဳ�� သ�� မွဟု�တ့ိ ယ္ဥ့ေကားဳ�ဓိေလို� အေ�ခ်ဳအေန္မွဳ��တိြင့့္ သင့့္�အေန္�ွင့့္� 
 ေကား�င့့္�မွြန္ေ့သ� လို�ပ့္င့္န္�့ဆာက့ားဆံာေရာ�အ�� ထံ�န္�့သ�မ့ွ�ရာန္အ့တိြက့ားင့္�ွ လိုက့ားေဆာ�င့့္မွဳ�� ေပ္����င့့္သည့္း၊ 
သ�� မွဟု�တ့ိ ေဖိုး�က့ားသည့္းမွဳ��/�ဖိုးစ့���င့့္ေ�ခ်ဳရွွိ�သူမွဳ��ကား�� ပ္ြ�အစီအစဥ့မွဳ��သ��  ဖိုး�တ့ိၾကား�����င့့္ပ္ါသည့္း။
ဤလိုက့ားေဆာ�င့့္မွဳ��သည့္း ထံ�တ့ိ�ပ္န္ေ့ၾကား�င့္�ခ်ဳဳက့ား၊ ခ်ဳြင့့္��ပ္�ခ်ဳဳက့ား�ွင့့္� စ�ရာင့့္�သြင့့္�မွႈဆာ��င့့္ရာ�  
သတ့ိမွွတ့ိခ်ဳဳက့ားမွဳ��တိ�� �ွင့့္�အညီ္း �ဖိုးစ့ရာမွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။
လိုက့ားေဆာ�င့့္ေပ္��ခ်ဳင့့္� (သ�� မွဟု�တ့ိ ရာယူ္�ခ်ဳင့့္�) သည့္း ဆီာေလိုဳ�့သင့့္�ေတိ�့မွႈ ရွွိ�ရာမွည့္း�ဖိုးစ့ျပီ္�၊  
တိစ့ခ်ဳ�ခ်ဳ�အေပ္ၚ လိုာမ့ွ�မွ���ရာန္ ့ရာည့္းရာြယ့္သတ့ိမွွတ့ိ�ခ်ဳင့့္�မွ�ပ္����င့့္ေသ� ကား��ယ့္ကားဳ ���မွ�� အ�ပ္�အမူွ �ဖိုးစ့ရာေပ္မွည့္း။
ဤအေ�ခ်ဳအေန္တိြင့့္မူွ စ�ခ်ဳဳ�ပ့္သက့ားတိမ့ွ�န္�ီကားပ့္မွႈအတိြက့ားေၾကား�င့့္�င့္�ွ ဤအ�ပ္�အမူွသည့္း  
ဤန္ယ့္ပ္ယ့္ဧရာ�ယ္��ွင့့္�သက့ားဆာ��င့့္ေသ� အ�ပ့္စ�၏ မူွ၀ါ�ွင့့္�အညီ္း ကား��က့ားညီ္းမွႈမွရွွိ�ေပ္။

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #2- အစိ��ရားအရားာရိွွိျတ္စးဦး�သည္းး ေင့္ြေၾက်�ေပို�ေခ်ီး်ပိုါက်  
လု�ပိုးင့္န္း�စဥ္းးအာ� �မူန္းဆာန္းစြာ ေဆာာင့္းရားြ က်းေပို�မူည္းးဟု�  
က်မူး�လွုမူး�လုာသည္းး။
လို�ပ့္လိုက့ားစ လို�ပ့္င့္န္�့လိုည့္းပ္တ့ိမွႈတိစ့ခ်ဳ�သည့္း ေ�ွ�ေကားြ�စြ� တိ���တိက့ားေန္စဥ့ သ�� မွဟု�တ့ိ  
ပ္�တ့ိဆာ�� ထံ��ခံ်ဳရာစဥ့ အစ���ရာအရာ�ရွွိ�တိစ့ဦး�မွွ အကားယ့္၍ ေင့္ြေၾကား�ေပ္�ေခ်ဳဳပ္ါကား လို�ပ့္င့္န္�့စဥ့အ��  
�မွန္ဆ့ာန္စ့ြ� ေဆာ�င့့္ရာြက့ားေပ္�မွည့္းဟု� ကားမ့ွ�လွိုမ့ွ�လို�သည့္း။ ၎င့့္ �ေတိ�င့့္�ဆာ��ေသ� ပ္မွ�ဏီသည့္း  
တိရာ��၀င့့္ အေကား�က့ားခ်ဳြန္�့ဖိုးင့့္� မွသက့ားဆာ��င့့္ေပ္၊ ထံ�� ��ပ္င့့္ ေင့္ြေၾကား�ေပ္�ေခ်ဳဳခ်ဳ��ေၾကား�င့့္�  
သက့ားေသအေထံ�က့ားအထံ�� မွေထံ�က့ားပံ္�ေပ္�ေပ္။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ 
သင့့္သည့္း ဤအ�ပ္�အမူွအ�� မူွလိုစတိင့့္ခ်ဳ��သူမွဟု�တ့ိသည့္း�တိ��င့့္ အကားယ့္၍ ဤ  
“လိုြယ့္ကူားေခ်ဳဳ�ေမွြ႕ေစရာန္”့ ေပ္�ေခ်ဳဳမွႈအ�� လိုက့ားခံ်ဳခ်ဳ��ပ္ါကား လို�ဘ့ာထံ���မွႈတိစ့ခ်ဳ�ဟု၍ူပ္င့့္  
သတ့ိမွွတ့ိမွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။
ဤအေ�ခ်ဳအေန္�ွင့့္� ရာင့့္ဆာ��င့့္ရာသည့္း�အခ်ဳါတိြင့့္ -
–  အေ�ခ်ဳခံ်ဳလံို��ခံ်ဳ�ေရာ�စည့္း�မွဳဥ့�မွဳ��မွွ သတ့ိမွွတ့ိခ်ဳဳက့ား�ွင့့္�အညီ္း ယ္ဥ့ေကားဳ�စြ� �င့္င့့္�ဆာန္မ့ွႈ�ပ္�ပ္ါ၊
–  ဤသ�� ေသ� ေပ္�ေခ်ဳဳမွႈမွဳ��သည့္း Group အ�ပ့္စ�၏ မူွ၀ါဒ�ွင့့္�မွညီ္းေၾကား�င့့္� သင့့္�  

အဆာက့ားအသြယ့္ထံံ အသ�ေပ္�ပ္ါ၊
–  သင့့္� လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ�ထံံသ��  ဤအေ�ခ်ဳအေန္အ�� တိင့့္�ပ္ပ္ါ၊ သ�� မွဟု�တ့ိ မွတိရာ��မွႈေဖိုး�့ထံ�တ့ိမွႈ 

စန္စ့ (whistleblowing system) အ�� အသံ���ပ္�ျပီ္� အေ�ခ်ဳအေန္အ�� တိင့့္�ပ္ပ္ါ။

     အားထု�သ�ဖင္� လွ်ာက္္ေဆ�င္မွ����ာင္�ဖုတ္ၾက္��မွႈမွ���၊ႏွ လုွ်ာပ္္ငန္း�္ေခ��ေမွြ႕ေစရြန္း ္
 ေပ္�ေခ�မွႈမွ���၊ႏွ ေလွ်ာ�ဘီ္ာလုွ်ာပ္္�ခင္�၊ႏွ ေပ္�ေခ�ေထ�က္္ခေမွႈ �ာင္ စပ္ြန္းဆ္�ေထ�က္္ပ္ေ�မွႈ 
 အားစရွိႏိုာ ုသည္ျတု္��ာင္�ပ္တ္သက္္�ပီ္� Bolloré Group ၏ အဂတိ�လို��က့ားစ��မွႈတိ��က့ားဖိုးဳက့ားေရာ�  
မူွ၀ါဒ �ွင့့္�သက့ားဆာ��င့့္သည့္း� ေန္�က့ားထံပ့္ေသ� အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ�� ရာယူ္လို��ပ္ါကား-

•  သင့့္၏ လို�ပ့္င့္န္�့ခ်ဳြင့့္သံ�� အင့့္ထံရာ�န္က့ားေပ္ၚရွွိ� သက့ားဆာ��င့့္ရာ�ေန္ရာ�၊ �ွင့့္� ကား�မွၸါဏီီ၏  
လိုမူွႈေရာ�ကားြန္ယ့္က့ားမွဳ��အ�� ကား���ကား��ရာန္-့

• ဆာက့ားသြယ့္ရာန္ ့- compliance@bollore.com

mailto:compliance%40bollore.com?subject=
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အျပိိုဳင့္းအဆိာ�င့္းမူရိွွိျေသာ အမူူအက််င့္း�မူ်ာ�
အာ� တိ္�က်းဖာ္ေ်က်းေရား� 

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

သင့့္�တိင့့္�မွွဳတိစြ� ျပ္��င့့္ဆာ��င့့္မွႈရွွိ�ေသ� ပ္တ့ိ၀န္�့ကားဳင့့္သည့္း တီိထံြင့့္ဆာန္�့သစ့မွႈမွဳ��အ�� ေဖိုး�့ထံ�တ့ိ 
ေပ္����င့့္ျပီ္� ကားြဳ �့�ပ့္တိ��  ေဖိုး�က့ားသည့္းမွဳ��ထံံ �ဖိုးစ့���င့့္သမွွဳ အေကား�င့့္�ဆံာ��ေသ�ကား�န္ပ့္စၥေျည့္း�မွဳ���ွင့့္�၀န္ ့
ေဆာ�င့့္မွႈမွဳ��တိ��ကား�� ေထံ�က့ားပံ္�ေပ္����င့့္ရာန္ ့ကားြဳ �့�ပ့္တိ��အ�� စြမ့ွ�ေဆာ�င့့္ေစ���င့့္သည့္း။
Bolloré Group သည့္း လိုြတ့ိလိုပ့္မွွဳတိေသ� ယွ္ဥ့ျပ္��င့့္မွႈအ�� ပ္ဳက့ားေစ���င့့္သည့္း�၊ အဟုန့္ �အတိ���ပ္�၊  
ရာပ့္စ� သ��မွဟု�တ့ိ တိမွင့့္အ���င့့္ကားဳင့့္� တိ���မွစ့ပ္�တ့ိပ္င့့္သည့္း� အေလို�အကားဳင့့္�မွဳ��တိြင့့္ပ္ါ၀င့့္ပ္တ့ိသက့ား�ခ်ဳင့့္�  
မွ�ပ္�ေပ္။ ဤအေလို�အကားဳင့့္�မွဳ��ဟု�ဆာ��ရာ�တိြင့့္ ေစဳ��ွ�န္�့မွဳ�� �ပ္င့့္ဆာင့့္ရာန္ ့ရာည့္းရာြယ့္သည့္း�၊ သ�� မွဟု�တ့ိ 
ေစဳ�ကားြက့ားရွွိယ့္ယ္�မွဳ��အ�� ခ်ဳြ�ေ၀ျပီ္�၊ တိင့့္ဒါအ���င့့္ရာရွွိ�သူမွဳ��အ�� ေန္ရာ�ခ်ဳြ�ေ၀သည့္း�  

အစရွွိ�ေသ� စီမံွမွႈမွဳ�� ပ္ါ၀င့့္သည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။

�ဖာ္ေစးစဥ္းး- ယွူဥ္းးျပိိုဳင့္းသူမူ်ာ�သည္းး အေရား�ၾက်��ေသာ စာခ်ီး်ဳပိုးတ္စးခ်ီး�၏  
ခ်ီးြ�ေ၀မူႈအေၾက်ာင့္း� ေဆာြ�ေ�ြ�လုိ�သည္းး။
ကားြဳ �့�ပ့္၏ ကား�မွၸါဏီီသည့္း အပ္��င့့္�ကား႑အတိြင့့္�မွွ အဓိ�ကားကားဳသူမွဳ�� ပ္ါ၀င့့္သည့္း� ပ္ေရာ�့ဖိုးက့ားရွွိင့့္န္ယ့္  
အဖိုးြ�႕အစည့္း�အတိြင့့္�မွွ အဖိုးြ�႕၀င့့္ကား�မွၸါဏီီတိစ့ခ်ဳ� �ဖိုးစ့သည့္း။ တိင့့္ဒါတိင့့္ရာန္ ့ဖိုး�တ့ိၾကား��ထံ��သည့္း�  
အဓိ�ကားလို�ပ့္င့္န္�့တိစ့ခ်ဳ��ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� ျပ္��င့့္ဆာ��င့့္သူမွဳ�� ေဆာြ�ေ�ြ�ၾကားသည့္း� ကားြဳ �့�ပ့္ တိက့ားေရာ�က့ား
ခ်ဳ��ေသ� ေဆာြ�ေ�ြ�ပ္ြ�တိစ့ခ်ဳ�အေတိ�အတိြင့့္� လို�ပ့္င့္န္�့ ပ္တ့ိေကား�ဂဳ ့အမွဳ ���မွဳ ���ကား�� ေန္ရာ�ခ်ဳဳခ်ဳြ�ေ၀ေပ္����င့့္
သည့္းဟုေူသ� သေဘာ�တိညီူ္းခ်ဳဳက့ားတိစ့ခ်ဳ�ကား�� အၾကံား�ပ္�လို�ခ်ဳ��သည့္း။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ 
စည့္း�မွဳဥ့�စည့္း�ကားမ့ွ�မွဳ��၊ န္ည့္း�ပ္ည္း�ပ္��င့့္� စံခ်ဳဳ �န္စံ့ညႊာန္�့မွဳ��၊ ကား�န္ပ့္စၥေျည့္း� လံို��ခံ်ဳ�ေရာ�၊ လို�ပ့္င့္န္�့  
အကားဳ ���စီ�ပ္ြ�� ကား�ကားြယ့္ေရာ� အစရွွိ�သည့္း� ပံ္�မွွန္ ့�ပ္သန္�ကား�စၥေျရာပ့္မွဳ��အတိြက့ားမူွ ပ္ေရာ�့ဖိုးက့ားရွွိင့့္န္ယ့္  
အဖိုးြ�႕အစည့္း�မွဳ��သည့္း အသံ��၀င့့္သည့္း။
သ�� ေသ�့လိုည့္း� ေစဳ��ွ�န္�့�ပ္င့့္ဆာင့့္�ခ်ဳင့့္�၊ ေစဳ�ကားြက့ားရွွိယ့္ရာ� ေန္ရာ�ခ်ဳဳခ်ဳြ�ေ၀�ခ်ဳင့့္� သ�� မွဟု�တ့ိ  
လိုက့ားရွွိ�တိင့့္ဒါ�ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� ေဆာြ�ေ�ြ��ခ်ဳင့့္� အစရွွိ�သည့္းကား��သ�� ေသ� ကား�စၥေျရာပ့္မွဳ��တိြင့့္မူွ  
အခ်ဳန္�့တိြင့့္�မွွ ခ်ဳဳက့ားခ်ဳဳင့့္� ထံြက့ားခ်ဳြ�ျပီ္�၊ သင့့္� ထံြက့ားခ်ဳြ�မွႈအ�� မွွတ့ိတိမ့ွ��ပ္� စ�ရာင့့္��ပ္���င့့္ေၾကား�င့့္� 
ေသခ်ဳဳ�ေအ�င့့္ေဆာ�င့့္ရာြက့ားထံ��ရာန္ ့အေရာ�ၾကီား�သည့္း။ ထံ�� ေန္�က့ား ၎င့့္ ��ဖိုးစ့ရာပ့္အ�� သင့့္�  
လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ�ထံံသ��  တိင့့္�ပ္ပ္ါ၊ သ�� မွဟု�တ့ိ မွတိရာ��မွႈေဖိုး�့ထံ�တ့ိမွႈ စန္စ့ (whistleblowing 
system) အ�� အသံ���ပ္�ျပီ္� တိင့့္�ပ္ပ္ါ။

�ိ�င့္းငံ့္တ္က်ာ တ္ာ��မူစး၊ခ်ီးြင့္း��ပိုဳခ်ီး်က်းမူ်ာ��ွင့္း�
အည္း� လုိ�က်းန္ာ�ခ်ီးင့္း�  

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

Bolloré Group သည့္း ���င့့္ငံ့္တိစ့ခ်ဳ�အ���ဖိုးစ့ေစ၊ တိစ့ဦး�တိစ့ေယ္�က့ား သ�� မွဟု�တ့ိ အဖိုးြ�႕အစည့္း�တိစ့
ခ်ဳ�အေပ္ၚ�ဖိုးစ့ေစ တိ���မွစ့၊ခ်ဳြင့့္��ပ္�ခ်ဳဳက့ားမွဳ�� ခ်ဳဳမွွတ့ိရာ�တိြင့့္ တိ���မွစ့၊ခ်ဳြင့့္��ပ္�ခ်ဳဳက့ား အစီအစဥ့မွဳ��၊  
အထူံ�သ�ဖိုးင့့္� ကား�လိုသမွၼဂ လံို��ခံ်ဳ�ေရာ�ေကား�င့့္စီ၊ ဥေရာ�ပ္သမွၼဂ �ွင့့္� အေမွရီာကားန္�့ပ္ည့္းေထံ�င့့္စ�တိ�� မွွ  
ကားဳင့့္�သံ��သည့္း� သတ့ိမွွတ့ိခ်ဳဳက့ားမွဳ���ွင့့္�အညီ္း လို��က့ားန္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားသည့္း။
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Group အ�ပ့္စ�အ�� ကား��ယ့္စ���ပ္�သည့္း� မွည့္းသူမွဆာ��သည့္း ကား�န္သ့ြယ့္မွႈဥပ္ေဒ၊ အပ္��င့့္�လို��က့ား ပ္�တ့ိဆာ�� တိ�� 
ဆီာ�မွႈမွဳ�� သ�� မွဟု�တ့ိ ပ္��င့့္ဆာ��င့့္မွႈ ဆာ��င့့္�ထံ���ခ်ဳင့့္� အစရွွိ�သည့္းတိ�� �ွင့့္� ဆာန့္ �ကားဳင့့္သည့္း စီမံွလိုည့္းပ္တ့ိမွႈမွဳ�� 
အ�� ေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့ရာမွည့္း�ဖိုးစ့သည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး- ေဖာ္ောက်းသည္းးတ္စးဦး�သည္းး မူည္းးသည္းး�ွင့္း�သက်းဆိာ�င့္း�ခ်ီးင့္း� 
�ဖာ္ေစးေၾက်ာင့္း� အခ်ီး်က်းအလုက်းမူ်ာ� က်ြ် �း�ပိုးထံသိ� ေပို�အပိုး�ခ်ီးင့္း�မူ�ပိုဳဘဲ�  
၎င့္း�၏ က်�န္းပိုစၥည္းး�မူ်ာ�အာ� တ္င့္းပိို�ေပို�ရားန္း မွူာၾက်ာ�လုာသည္းး။
X ���င့့္ငံ့္သ��  ကား�န္ပ့္စၥေျည့္း�မွဳ�� တိင့့္ပ္�� လို��ေၾကား�င့့္� ကား�မွၸါဏီီတိစ့ခ်ဳ�မွွ ကားြဳ �့�ပ့္ထံံသ��  ဆာက့ားသြယ့္လို�သည့္း။  
ေဖိုး�က့ားသည့္း�ဖိုးစ့သူသည့္း စ�တ့ိခ်ဳဳရာျပီ္�၊ ၎င့့္ �၏ ေစဳ�ကားြက့ားအတိြင့့္� လိုသူ�မွဳ��ထံင့့္ရွွိ��သူ�ဖိုးစ့သည့္း၊  
သ�� ေသ�့လိုည့္း� ကား�န္ပ့္စၥေျည့္း�၏ သေဘာ�သဘာ�၀�ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ား၍မူွေန္�က့ားမွွအေသ�စ�တ့ိေ�ပ္��ပ္မွည့္းဟု�  
ကားြဳ �့�ပ့္ထံံသ��  ေ�ပ္�ၾကား��လို�သည့္း။
၎င့့္ �မွသ�ရွွိ�ရာေသ� အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားသည့္း ပ္�တ့ိဆာ�� မႈႏွမွႈ�ွင့့္� သက့ားဆာ��င့့္�ခ်ဳင့့္� ရွွိ�၊မွရွွိ� ကားြဳ �့�ပ့္ ေသခ်ဳဳ�  
သ�ရွွိ��ခ်ဳင့့္� မွရွွိ�ေပ္။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
အခ်ဳဳ ��႕ေသ� ပ္�တ့ိဆာ�� မႈႏွမွႈ အစီအစဥ့မွဳ��သည့္း အခ်ဳဳ ��႕ေသ� ���င့့္ငံ့္မွဳ�� သ�� မွဟု�တ့ိ စီ�ပ္ြ��ေရာ�အပ္��င့့္� 
မွဳ���ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� လို�ပ့္င့္န္�့လိုည့္းပ္တ့ိမွႈမွဳ��အ�� ပ္�တ့ိပ္င့့္ထံ��သည့္း သ�� မွဟု�တ့ိ ၾကား��တိင့့္ခ်ဳြင့့္��ပ္� 
ခ်ဳဳက့ား ရာယူ္ရာသည့္း။ အကားယ့္၍ သံသယ္ရွွိ�ခ်ဳ��လွိုဳင့့္ ကား�န္ပ့္စၥေျည့္း��ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� �ဖိုးစ့���င့့္သမွွဳ  
သတိင့့္�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ရာယူ္ရာန္၊့ လို�ပ့္င့္န္�့တိြင့့္�သံ�� အင့့္ထံရာ�န္က့ားေပ္ၚတိြင့့္ ���င့့္ငံ့္တိကား� ပ္�တ့ိဆာ�� မႈႏွမွႈ 
မွဳ���ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� ေဆာြ�ေ�ြ�ရာန္၊့ ���င့့္ငံ့္ X ၌ အထူံ� တိ���မွစ့ပ္�တ့ိပ္င့့္ခ်ဳဳက့ားမွဳ�� ရွွိ�၊မွရွွိ� စစ့ေဆာ�ရာန္၊့ 
 �ွင့့္� သင့့္ အန္�ီ၀န္�့ကားဳင့့္အတိြက့ား တိ�၀န္ရွ့ွိ�သည့္း� စည့္း�ကားမ့ွ�ထံ�န္�့သ�မ့ွ�ေရာ�ထံံသ��  လို��အပ့္ပ္ါကား  
ဆာက့ားသြယ့္မွႈ�ပ္�လို�ပ့္ရာန္ ့လို��အပ့္ေပ္သည့္း။
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လုြတ္းလုပိုးစြာ ဖာ္ေြင့္း�ဟုခ်ီးြင့္း��ွင့္း�  
ဆာက်း�ြယူးခ်ီးြင့္း�အာ� က်ာက်ြယူးေရား�

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

Bolloré Group သည့္း လိုြတ့ိလိုပ့္စြ� ေ�ပ္�ဆာ��ခ်ဳြင့့္�၊ ဆာက့ား�ြယ့္ခ်ဳြင့့္� �ွင့့္� အစ�လို��က့ား ကား��ယ့္စ���ပ္�မွႈအ�� 
ေလို�စ��တိန္ဖ့ိုး���ထံ��ျပီ္�၊ မွည့္းသည့္း�အေ�ခ်ဳအေန္တိြင့့္မွဆာ�� ပ္ြင့့္�လိုင့့္�စြ� လိုမူွႈ ဆာက့ားသြယ့္ေ�ပ္�ဆာ��ခ်ဳြင့့္�ကား�� 
ေသခ်ဳဳ�ေစရာန္ ့ကားတိ�ကား၀တ့ိ�ပ္�ပ္ါသည့္း။ Group အ�ပ့္စ�အ�� ကား��ယ့္စ���ပ္�သည့္း� မွည့္းသူမွဆာ��သည့္း  
၀န္ထ့ံမ့ွ�မွဳ��၏ ဖိုးြင့့္�ဟုေဖိုး�့ထံ�တ့ိခ်ဳြင့့္�အ�� ေ�ပ္�င့့္�လို� သ�� မွဟု�တ့ိ အဟုန့္ �အတိ���ဖိုးစ့ေစရာန္ ့ရာည့္းရာြယ့္သည့္း� 
ဖိုး�အ��ေပ္�မွႈ၊ အ�ဏီ��ပ္မွႈ သ�� မွဟု�တ့ိ အမူွအကားဳင့့္�မွဳ�� မွွန္သ့မွွဳကား�� ေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့ရာမွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး- က်ြ် �း�ပိုး၏ ၀န္းထမူး�မူ်ာ�သည္းး ေတ္ာင့္း�ဆိာ�ခ်ီး်က်းမူ်ာ�အာ�  
ဖာ္ေြင့္း�ဟုလုိ�ေသားလုည္းး� �ိ�င့္းငံ့္အတ္ြင့္း�၌မူူ လူုမူႈဆာက်းဆံာေ�ပိုာဆိာ�မူႈမူ်ာ�  
�ပိုဳလု�ပိုး�ိ�င့္းသည္းး� ဖာ္ေရိားန္းေ၀ါ �ခ်ီးး မူရိွွိျေပို။
ကားြဳ �့�ပ့္သည့္း အလို�ပ့္သမွ��မွဳ�� စ�ေပ္ါင့့္�ဖိုးြ�႕စည့္း�ခ်ဳြင့့္�ကား�� ဥပ္ေဒအရာ ခ်ဳြင့့္��ပ္�ထံ���ခ်ဳင့့္� မွရွွိ�ေသ� ���င့့္ငံ့္တိစ့
ခ်ဳ�မွွ အဖိုးြ�႕အစည့္း�တိစ့ခ်ဳ�အ�� စီမံွခ်ဳန့္ �ခြဲေခ်ဳြ�ေန္ရာသည့္း။ ကားြဳ �့�ပ့္၏ အခ်ဳဳ ��႕ေသ� အလို�ပ့္သမွ��မွဳ��သည့္း ၎င့့္ �
တိ��အေန္�ွင့့္� ေတိ�င့့္�ဆာ��ခ်ဳဳက့ားမွဳ���ွင့့္� ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� ေဆာြ�ေ�ြ�လို��ေၾကား�င့့္� ကားြဳ �့�ပ့္အ�� ေ�ပ္�ၾကား��လို�ျပီ္�၊ 
ဤရာည့္းရာြယ့္ခ်ဳဳက့ားအတိြက့ားင့္�ွ ကား�န္သ့ြယ့္သမွၼဂတိစ့ခ်ဳ�အ�� ဖိုးြ�႕စည့္း�ရာန္ ့စဥ့�စ��ေန္ၾကားလိုဳက့ားရွွိ�သည့္း။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
Bolloré Group အေန္�ွင့့္� ၀န္ထ့ံမ့ွ�မွဳ�� ဖိုးြင့့္�ဟုေဖိုး�့ထံ�တ့ိခ်ဳြင့့္�ကား�� လိုြယ့္ကူားေခ်ဳဳ�ေမွြ႕ေစရာန္ ့�ွင့့္� ကား��ယ့္စ���ပ္� 
အဖိုးြ�႕အစည့္း�မွဳ��အတိြင့့္� ပ္ါ၀င့့္ပ္တ့ိသက့ားေန္သည့္း� အလို�ပ့္သမွ��မွဳ��အေပ္ၚ ခ်ဳြ��ခ်ဳ��ဆာက့ားဆံာမွႈမွဳ��  
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မွရွွိ�ေစဖိုး��  အ�မွခံ်ဳ ကားတိ��ပ္�ထံ��သည့္း။ ေဒသခံ်ဳ ဥပ္ေဒမွဳ���ွင့့္�အညီ္း ၀န္ထ့ံမ့ွ�မွဳ��ထံံမွွ  
ၾကား��န္�မွႈမွဳ�� �ပ္�လို�ပ့္မွည့္း �ဖိုးစ့ျပီ္�၊ ၎င့့္ �တိ��၏ ေတိ�င့့္�ဆာ��ခ်ဳဳက့ားမွဳ��အ�� ထံည့္း�သြင့့္�စဥ့�စ��ေပ္�မွည့္း  
�ဖိုးစ့သည့္း။ သင့့္�၀န္ထ့ံမ့ွ�မွဳ��ထံံမွွ ေတိ�င့့္�ဆာ��ခ်ဳဳက့ားမွဳ��အ�� စ�ေဆာ�င့့္�ရာန္ ့ရာည့္းရာြယ့္သည့္း� လို�ပ့္င့္န္�့ခ်ဳြင့့္သံ��  
ကား�ရာ�ယ္�ေထံ�က့ားကူားမွဳ���ွင့့္� လို�ပ့္င့္န္�့စဥ့မွဳ��အ�� ရာယူ္ရာန္င့့္�ွ Group အ�ပ့္စ�၏ လို႕ူ စြမ့ွ�အ��  
အရာင့့္�အ�မွစ့ဌ�န္အ�� ဆာက့ားသြယ့္ပ္ါ၊ ဤသ�� အ���ဖိုးင့့္� ေဒသခံ်ဳ ဥပ္ေဒ�ပ္ဌ�န္�့ခ်ဳဳက့ား�ွင့့္�အညီ္း ပ္ြင့့္�လိုင့့္�ေသ�
လိုမူွႈဆာက့ားသြယ့္မွႈအ��ေသခ်ဳဳ�ေစပ္ါ။

အတ္င့္း�ၾက်ပိုးလု�ပိုးအာ�ေစခိ်ီး�င့္း�မူႈ�ွင့္း�  
လူုက်�န္းကူ်�မူႈအာ� တိ္�က်းဖာ္ေ်က်းေရား� 

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

Bolloré Group သည့္း မွည့္းသည့္း�ပံ္�စံမွဆာ��ေသ� ေခ်ဳတ့ိသစ့ ကားြဳ န္�့ပ္�မွႈ�ွင့့္� လိုကူား�န္ကူ့ား�မွႈမွဳ��တိ��ကား��မွဆာ��
 တိ��က့ားဖိုးဳက့ားရာန္ ့ခ်ဳ��င့့္မွ�စြ� ကားတိ�ကား၀တ့ိ�ပ္�ထံ��သည့္း။ Group အ�ပ့္စ�အ�� ကား��ယ့္စ���ပ္�သည့္း� မွည့္းသူမွဆာ��
သည့္း အတိင့့္�ၾကားပ့္လို�ပ့္အ��ေစခ်ဳ��င့့္�မွႈ အေ�ခ်ဳအေန္မွဳ��တိြင့့္ တိ��က့ားရို��က့ား�ဖိုးစ့ေစ သြယ့္၀��က့ား၍�ဖိုးစ့ေစ  
ပ္ါ၀င့့္�ခ်ဳင့့္� သ�� မွဟု�တ့ိ ထံည့္း�၀င့့္�ခ်ဳင့့္� မွ�ပ္�ရာန္ ့ေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့ရာမွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။
အတိင့့္�ၾကားပ့္လို�ပ့္အ��ေစခ်ဳ��င့့္�မွႈဆာ��သည့္းမွွ� တိစ့စံ�တိစ့ဦး�၏ ဆာ�ၶႏွ�ွင့့္� ဆာန့္ �ကားဳင့့္ျပီ္� ေဆာ�င့့္ရာြက့ားေစေသ�၊  
ထံ�� ��ပ္င့့္ တိစ့န္ည့္း�န္ည့္း��ဖိုးင့့္� ျခ်ဳ�မ့ွ�ေ�ခ်ဳ�က့ား၍ ေစခ်ဳ��င့့္�ေသ�– အၾကားမ့ွ�ဖိုးက့ားမွႈ သ�� မွဟု�တ့ိ ျခ်ဳ�မ့ွ�ေ�ခ်ဳ�က့ားမွႈအ�� 
အသံ���ပ္�ေသ�၊ အေၾကားြ�အ�� ဗီန္�့�ပ္၍ေစခ်ဳ��င့့္�ေသ�၊ လို�ပ့္အ��ခ်ဳမွဳ�� သ�� မွဟု�တ့ိ မွွတ့ိပံ္�တိင့့္အေထံ�က့ား
အထံ��စ�ရာြက့ားမွဳ�� သ�မ့ွ�ဆာည့္း�ထံ��ျပီ္� ဖိုး�အ��ေပ္�ေသ�၊ �ပ္န္လ့ိုည့္းေန္ရာ�ခ်ဳဳထံ��ေရာ� အ�ဏီ�ပ္��င့့္မွဳ��ထံံ
 တိ��င့့္ၾကား��မွည့္းဟု� ျခ်ဳ�မ့ွ�ေ�ခ်ဳ�က့ားေသ� အစရွွိ�သည့္း� မွည့္းသည့္း� လို�ပ့္င့္န္�့ကား��မွဆာ�� ဆာ��လို��သည့္းလိုကူား�န္ကူ့ား�မွႈဆာ��
သည့္းမွွ� အတိင့့္�ၾကားပ့္လို�ပ့္အ�� ေစခ်ဳ��င့့္�မွႈမွွတိစ့ဆာင့့္� တိစ့ဦး�ဦး�အေပ္ၚ အ�မွတ့ိထံ�တ့ိ�ခ်ဳင့့္�ကား�� ဆာ��လို��ျပီ္�၊  
မွၾကား�ခ်ဳဏီဆာ��သလို�� ဤပ္�ဂဳ��လ့ိုမွဳ��အ�� ���င့့္ငံ့္အတိြင့့္� သ�� မွဟု�တ့ိ န္ယ့္စပ့္သ��  ေရာာ႕ေ�ပ္�င့့္�ပ္�� ေဆာ�င့့္�ခ်ဳင့့္�
မွဳ�� ပ္ါ၀င့့္ပ္တ့ိသက့ားေန္တိတ့ိသည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး- စာခ်ီး်ဳပိုးခ်ီး်ဳပိုးထာ�သည္းး� လု�ပိုးင့္န္း�ခ်ီးြ�တ္စးခ်ီး�၏ န္ယူးပိုယူးအတ္ြင့္း�မွူ  
၀န္းထမူး�မူ်ာ�သည္းး အ�ၱရားာယူးမူက်င့္း�ေသာ အေ�ခ်ီးအေန္မူ်ာ�တ္ြင့္း�  
အတ္င့္း�ၾက်ပိုး အလု�ပိုးလု�ပိုးေန္ရားပံို�ရားသည္းး။
�ဖိုးစ့စဥ့- စ�ခ်ဳဳ�ပ့္ခ်ဳဳ�ပ့္ထံ��သည့္း� လို�ပ့္င့္န္�့ခ်ဳြ�တိစ့ခ်ဳ�၏ န္ယ့္ပ္ယ့္အတိြင့့္�မွွ ၀န္ထ့ံမ့ွ�မွဳ��သည့္း အ�ရၱာ�ယ့္ 
မွကားင့့္�ေသ� အေ�ခ်ဳအေန္မွဳ��တိြင့့္� အတိင့့္�ၾကားပ့္ အလို�ပ့္လို�ပ့္ေန္ရာပံ္�ရာသည့္း။
Group အ�ပ့္စ�၏ လိုက့ားေအ�က့ားမွွလို�ပ့္င့္န္�့တိစ့ခ်ဳ�သ��  လိုည့္းပ္တ့ိစဥ့အတိြင့့္� ၎င့့္ �စ�ခ်ဳဳ�ပ့္ခ်ဳဳ�ပ့္ထံ��သည့္း�  
လို�ပ့္င့္န္�့ခ်ဳြ�ကား�မွၸါဏီီမွွ င့္�ွ�ရာမ့ွ�ထံ��ေသ� အလို�ပ့္သမွ��မွဳ��သည့္း အလို�ပ့္ခ်ဳြင့့္ဆာ��ဒ့ေန္ရာ�၌ပ္င့့္ အ�ပ့္စက့ား 
ေန္ျပီ္�၊ သင့့္�တိင့့္�ေသ� ကား�ရာ�ယ္�ပ္စၥေျည့္း�မွဳ��မွရွွိ�ဘာ� အလို�ပ့္လို�ပ့္ေန္ရာေၾကား�င့့္� ကားြဳ �့�ပ့္ ေတိြ႕ ရွွိ�ရာသည့္း။
အခ်ဳဳ ��႕ေသ� အလို�ပ့္သမွ��မွဳ��သည့္း� ၎င့့္ �တိ��  အလို�ပ့္ထံြက့ားလို��ေသ�့လိုည့္း� ဤအ�ရၱာ�ယ့္ရွွိ�ေသ� အေ�ခ်ဳ
အေန္မွဳ��တိြင့့္ ၎င့့္ �တိ��အ�� ဆာက့ားလိုက့ား အလို�ပ့္လို�ပ့္ေစရာန္အ့တိြက့ားင့္�ွ ၎င့့္ �တိ��၏ လို�ပ့္အ��ခ်ဳမွဳ��အ��  
မွေပ္�ေခ်ဳဳေသ�ဘာ�ထံ��ရွွိ�ေၾကား�င့့္� ၎င့့္ �တိ��၏ ကား�မွၸါဏီီအ�� စြပ့္စြ�ေန္သည့္း။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
အကားယ့္၍ အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��သည့္း မွွန္က့ားန္ေ့ၾကား�င့့္� ေတိြ႕ ရွွိ�ရာလွိုဳင့့္ သင့့္� လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ�  
သ�� မွဟု�တ့ိ CSR ဆာက့ားသြယ့္ပ္�ဂဳ��လ့ိုထံံသ��  အလွိုဳင့့္အ�မွန္ ့အေၾကား�င့့္�ၾကား��သင့့္�ေပ္သည့္း၊  
သ�� မွဟု�တ့ိ မွတိရာ��မွႈေဖိုး�့ထံ�တ့ိမွႈ စန္စ့ (whistleblowing system) အ�� အသံ���ပ္�ျပီ္�  
တိ��င့့္ၾကား��သင့့္�သည့္း။ ၎င့့္ �ကား�မွၸါဏီီခ်ဳြ�အ�� ေန္�က့ားဆာက့ားတိြ� အတိည့္း�ပ္�စစ့ေဆာ�ရာန္ ့
 ေဆာ�င့့္ရာြက့ားသြ��မွည့္း �ဖိုးစ့ျပီ္�၊ လို��အပ့္ပ္ါကား အေရာ�ယူ္�ပ္င့့္ဆာင့့္ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈမွဳ��အ��  
လွိုဳင့့္�မွန္စ့ြ� ေဆာ�င့့္ရာြက့ားသြ��မွည့္း�ဖိုးစ့သည့္း။
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က်ေလု�လု�ပိုးအာ�ေစခိ်ီး�င့္း�မူႈအာ�  
တိ္�က်းဖာ္ေ်က်းေရား�

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

���င့့္ငံ့္တိကား� အလို�ပ့္သမွ��အဖိုးြ�႕အစည့္း� (ILO) ၏ �ပ္ဌ�န္�့ခ်ဳဳက့ားမွဳ���ွင့့္�အညီ္း Bolloré Group သည့္း 
 တိ��က့ားရို��က့ား�ဖိုးစ့ေစ သြယ့္၀��က့ား၍�ဖိုးစ့ေစ ကားေလို�လို�ပ့္အ�� အသံ���ပ္��ခ်ဳင့့္�ကား�� တိ���မွစ့ထံ��ေပ္သည့္း။  
အလို�ပ့္ခ်ဳန့္ �အပ့္ရာန္ ့အန္ည့္း�ဆံာ�� အသက့ား ကားန့္ �သတ့ိခ်ဳဳက့ား�ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားသည့္း� ေဒသခံ်ဳ ဥပ္ေဒ�ပ္ဌ�န္�့ခ်ဳဳက့ား
မွဳ��အ�ပ္င့့္ Group အေန္�ွင့့္� မွည့္းသည့္း�လို�ပ့္င့္န္�့အတိြက့ားမွဆာ�� အသက့ား 15 �ွစ့ေအ�က့ား ကားေလို�မွဳ��အ��
 ခ်ဳန့္ �အပ့္�ခ်ဳင့့္�၊ �ွင့့္� “အ�ရၱာ�ယ့္ရွွိ�သည့္း” ဟု� သတ့ိမွွတ့ိထံ��ေသ� မွည့္းသည့္း�အလို�ပ့္မွဆာ��အတိြက့ား အသက့ား
 18 �ွစ့ေအ�က့ား လိုငူ့္ယ့္မွဳ��အ�� ခ်ဳန့္ �အပ့္�ခ်ဳင့့္�ကား�� တိ���မွစ့ထံ��သည့္း

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး- က်ြ်�း�ပိုး၏ လုက်းေအာက်းခံ်ီး စာခ်ီး်ဳပိုးခ်ီး်ဳပိုးထာ�ေသာ  
လု�ပိုးင့္န္း�တ္စးခ်ီး�သည္းး အလုြန္း အသက်းင့္ယူးရားြ ယူးပံို�ရားေသာ ၀န္းထမူး�မူ်ာ�အာ� 
 အသံ���ပိုဳေန္သည္းး။
ကားြဳ �့�ပ့္ အလို�ပ့္လို�ပ့္ေသ� ကား�မွၸါဏီီ အေ�ခ်ဳစ��က့ားသည့္း� ���င့့္ငံ့္အတိြင့့္�၌ အသက့ား 15 �ွစ့ေအ�က့ား ကားေေလို�
မွဳ��အ�� အလို�ပ့္ခ်ဳန့္ �ခြဲေ�ခ်ဳင့့္�ကား�� တိ���မွစ့ထံ���ခ်ဳင့့္� မွရွွိ�ေပ္။ 
ကားြဳ �့�ပ့္တိ��၏ လိုက့ားေအ�က့ားခံ်ဳစ�ခ်ဳဳ�ပ့္ ကား�မွၸါဏီီသ��  လိုည့္းပ္တ့ိစဥ့အတိြင့့္� အခ်ဳဳ ��႕ေသ� အလို�ပ့္သမွ��မွဳ��
သည့္း အလိုြန္အ့သက့ားင့္ယ့္ပံ္�ရာေၾကား�င့့္� ကားြဳ �့�ပ့္ သတိ��ပ္�မွ�သည့္း။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ 
အကားယ့္၍ ကားေလို� အလို�ပ့္သမွ��တိစ့ဦး�အ�� သင့့္ မွဳက့ား�မွင့့္ေတိြ႕ ရွွိ�ရာလွိုဳင့့္ သ�� မွဟု�တ့ိ ကားြဳ �့�ပ့္၏  
ကား�န္ၾ့ကားမ့ွ�ေထံ�က့ားပံ္�သူမွဳ�� သ�� မွဟု�တ့ိ လိုက့ားေအ�က့ားခံ်ဳစ�ခ်ဳဳ�ပ့္ကား�မွၸါဏီီမွဳ�� တိစ့ခ်ဳ�ခ်ဳ�၏ န္ယ့္ေ�မွအတိြင့့္�  
ကားေလို� အလို�ပ့္သမွ�� ရွွိ�သည့္းဟု� သင့့္ သံသယ္ရွွိ�လွိုဳင့့္ အေ�ခ်ဳအေန္အ�� သင့့္� လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ�  
သ�� မွဟု�တ့ိ CSR ဆာက့ားသြယ့္ပ္�ဂဳ��လ့ိုထံံသ��  တိင့့္�ပ္ပ္ါ၊ သ�� မွဟု�တ့ိ မွတိရာ��မွႈေဖိုး�့ထံ�တ့ိမွႈ စန္စ့
 (whistleblowing system) အ�� အသံ���ပ္�ျပီ္� တိင့့္�ပ္ပ္ါ။
ဥပ္ေဒ�ပ္ဌ�န္�့ခ်ဳဳက့ားမွဳ�� သ�� မွဟု�တ့ိ အေလို�အကားဳင့့္�မွဳ��သည့္း သံသယ္�ဖိုးစ့ဖိုးြယ့္ရွွိ�သည့္းဟု� ယူ္ဆာရာေသ�  
န္ယ့္ပ္ယ့္မွဳ��အတိြင့့္�၌ စ�ခ်ဳဳ�ပ့္ခ်ဳဳ�ပ့္ဆာ��ေသ� အလို�ပ့္သမွ��မွဳ�� ခ်ဳန့္ �အပ့္၊ အသံ���ပ္�ရာ�တိြင့့္ လိုြန္စ့ြ�  
သတိ�ၾကီား�စြ�ထံ��ရာမွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။ သင့့္ အလို�ပ့္ခ်ဳန့္ �အပ့္မွည့္း� အလို�ပ့္သမွ��မွဳ��၏ အေထံ�က့ားအထံ��စ�
ရာြက့ားစ�တိမ့ွ�မွဳ��အ�� စန္စ့တိကားဳ စစ့ေဆာ�ပ္ါ၊ ထံ�� ��ပ္င့့္ သင့့္� စီ�ပ္ြ��ေရာ�လို�ပ့္င့္န္�့ ပ္ါတိန္�မွဳ��ကား��လိုည့္း�  
တိညီူ္းစြ� ေတိ�င့့္�ဆာ��ပ္ါ၊ ဤကားတိ��ပ္�ခ်ဳဳက့ား�ွင့့္�အညီ္းလို��က့ားန္�ရာန္ ့ပ္ဳက့ားကားြက့ားပ္ါကား ပူ္�ေပ္ါင့့္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈ  
ရာပ့္စ����င့့္ေၾကား�င့့္� သတိ�ေပ္�ပ္ါ။
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ေဒါသခံ်ီး ရားပိုးရားြ ာအဖာ္ေြ�႕အစည္းး�မူ်ာ��ွင့္း�  
ရားပိုးက်ြက်းေန္ထိ�င့္းသူမူ်ာ�၏ အခ်ီးြင့္း�အေရား�မူ်ာ�

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

ေဒသခံ်ဳ စည့္း�မွဳဥ့�စည့္း�ကားမ့ွ��ွင့့္� ���င့့္ငံ့္တိကား� စံခ်ဳဳ �န္စံ့ညႊာန္�့မွဳ��တိ�� �ွင့့္�အညီ္း၊ ထံ�� ��ပ္င့့္ ကားဳင့့္�၀တ့ိ �ွင့့္�  
CSR ခ်ဳဳ�တိ�၊ �ွင့့္� လို႔အခ်ဳြင့့္�အေရာ� ခ်ဳဳ�တိ�တိ��အတိြင့့္� သတ့ိမွွတ့ိထံ��သည့္း�ွင့့္�အညီ္း Group သည့္း ၎င့့္ � 
၏ လိုႈပ့္ရွွိ��ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈမွဳ��ေၾကား�င့့္� သက့ားေရာ�က့ားမွႈရွွိ�ေကား�င့့္�ရွွိ����င့့္သည့္း� ေဒသခံ်ဳ ရာပ့္ရာြ�အဖိုးြ�႕အစည့္း� 
မွဳ�� �ွင့့္� ေဒသခံ်ဳမွဳ��တိ��၏ အခ်ဳြင့့္�အေရာ�မွဳ��ကား�� ေလို�စ��၊ �မွင့ဳ့္�တိင့့္ရာန္ ့ကားတိ�ကား၀တ့ိ�ပ္�ပ္ါသည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #1- အန္��န္ာ�ရားပိုးက်ြက်း �မူဴန္�စပိုယူးမွူ ေန္ထိ�င့္းသူမူ်ာ�သည္းး 
က်ြ် �း�ပိုး၏ က်�မူၸဏီ�အာ� ည္းစးည္းမူး�မူႈအတ္ြက်း စြ�ဆိာ�သည္းး။
ကားြဳ �့�ပ့္၏ ကား�မွၸါဏီီသည့္း ေဒသခံ်ဳ ရာပ့္ရာြ�အဖိုးြ�႕အစည့္း�မွဳ�� အမီွွ�ပ္�အ��ထံ��လိုဳက့ားရွွိ�ေသ� သဘာ�၀  
စ��က့ားပ္ဳ ���ေရာ� ဧရာ�ယ္�မွဳ���ဖိုးင့့္� န္�ီကားပ့္စြ� တိည့္းရွွိ�သည့္း။ အန္�ီန္��ေကားဳ�ရာြ�မွွ ေန္ထံ��င့့္သူမွဳ��သည့္း  
လိုမ့ွ�ေဘာ��ွင့့္� ေရာထံ�တိြင့့္ ေတိြ႕ ရွွိ�ရာသည့္း� စြန့္ �ပ္စ့ ပ္လိုတ့ိစတိစ့မွဳ���ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� ျငီ့္�တိြ��ေန္လိုဳက့ား 

ရွွိ�ျပီ္�၊ ၎င့့္ �အတိြက့ား ကား�မွၸါဏီီအ�� စြပ့္စြ�လိုဳက့ားရွွိ�သည့္း။ 

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
၎င့့္ �တိ��င့့္ၾကား��ေသ� ည္းစ့ည္းမ့ွ�မွႈသည့္း ကား�မွၸါဏီီအ�� ကား��ယ့္စ���ပ္�သည့္း� ၀န္ထ့ံမ့ွ� သ�� မွဟု�တ့ိ  
တိြ�ဖိုးက့ားပ္ါတိန္�၏ လို�ပ့္ေဆာ�င့့္မွႈရာလိုဒ့ ဟု�တ့ိ၊မွဟု�တ့ိ သ�� မွဟု�တ့ိ လို�ပ့္င့္န္�့တိြင့့္�  
သဘာ�၀ပ္တ့ိ၀န္�့ကားဳင့့္ဆာ��င့့္ရာ� စီမံွခ်ဳန့္ �ခြဲေခ်ဳြ�မွႈ လို�ပ့္င့္န္�့စဥ့မွဳ��အ�� အသံ��ခ်ဳဳရာန္ ့ပ္ဳက့ားကားြက့ားမွႈ  
ဟု�တ့ိ၊မွဟု�တ့ိ ဦး�စြ�ပ္ထံမွဆံာ�� သင့့္ ဆံာ���ဖိုးတ့ိသင့့္�ေပ္သည့္း။



Bolloré

16

မူူစည္းး�မူ်ဥ္းး�က််င့္း�၀တ္း

အကားယ့္၍ လို�ပ့္င့္န္�့ေန္ရာ�၌ လို�ပ့္ကား��င့့္ေသ� ၀န္ထ့ံမ့ွ� သ�� မွဟု�တ့ိ လို�ပ့္င့္န္�့ပ္ါတိန္�/ လိုက့ားေအ�က့ားခံ်ဳစ�
ခ်ဳဳ�ပ့္လို�ပ့္င့္န္�့၏ မွေလို�မွခ်ဳန့္ �ေသ� အ�ပ္�အမူွ (ဥပ္မွ�-အည္းစ့အေၾကား�မွဳ�� စြန့္ �ပ္စ့�ခ်ဳင့့္�) ေၾကား�င့့္��ဖိုးစ့
သည့္းဟု� သင့့္ ေတိြ႕ ရွွိ�ရာလွိုဳင့့္ သ�� မွဟု�တ့ိ သံသယ္ရွွိ�လွိုဳင့့္ သင့့္� လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ� သ�� မွဟု�တ့ိ သင့့္�တိင့့္�ပ္ါကား 
သဘာ�၀ပ္တ့ိ၀န္�့ကားဳင့့္ဆာ��င့့္ရာ� အရာ�ရွွိ�ထံံသ��  အေ�ခ်ဳအေန္အ�� တိင့့္�ပ္ပ္ါ၊ သ�� မွဟု�တ့ိ မွတိရာ��မွႈေဖိုး�့ထံ�တ့ိမွႈ  
စန္စ့ (whistleblowing system) အ�� အသံ���ပ္�ပ္ါ။
�ပ္န္လ့ိုည့္း�ပ္��ပ္င့့္ရာန္အ့တိြက့ား န္ည့္း�လိုမ့ွ�အေ�ဖိုးရွွိ�မွႈ၊ အည္းစ့အေၾကား� စီမံွခ်ဳန့္ �ခြဲေခ်ဳြ�မွႈ�ွင့့္� အမွဳ ���အစ��ခ်ဳြ�မွႈ အစ
ရွွိ�သည့္း� အပ္��င့့္�မွဳ��တိြင့့္ အ��န္ည့္း�ျပီ္�/သ�� မွဟု�တ့ိ ၎င့့္ �စီမံွေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈမွဳ��မွရွွိ�သည့္း� ေဒသမွဳ��တိြင့့္မူွ  
သင့့္�တိင့့္�ေသ� န္ည့္း�လိုမ့ွ�အေ�ဖိုးရွွိ�မွႈမွဳ��အ�� အေကား�င့့္အထံည့္းေဖိုး�့ေဆာ�င့့္ရာြက့ားကား� ည္းစ့ည္းမ့ွ�မွႈ  
အ�ရၱာ�ယ့္�ဖိုးစ့���င့့္ေ�ခ်ဳမွဳ��အ�� တိ��ဆီာ�၊ �ပ္��ပ္င့့္ သ�� မွဟု�တ့ိ ေလိုဳ�့ေၾကား�ေပ္�ေခ်ဳဳရာေပ္မွည့္း။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #2- က်ြ် �း�ပိုး၏ က်�မူၸဏီ�သည္းး ေဒါသခံ်ီးလူုထ�အေပိုၚ  
အၾက်မူး�ဖာ္ေက်းမူႈ�ွင့္း�ပိုတ္းသက်းျပို�� စြ�ဆိာ�ခံ်ီးရားပိုါသည္းး။
ကားြဳ �့�ပ့္၏ ကား�မွၸါဏီီ တိည့္းရွွိ�ေသ� ေဒသအတိြင့့္�၌ ကား�မွၸါဏီီတိစ့ခ်ဳ�သည့္း ေဒသခံ်ဳလိုထူံ�အေပ္ၚ  
အၾကားမ့ွ�ဖိုးက့ားေသ� အ�ပ္�အမူွ�ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� စြ�ဆာ��ခံ်ဳရာပ္ါသည့္း။ ဤကား�မွၸါဏီီသည့္း ကားြဳ �့�ပ့္တိ��   
စ�ခ်ဳဳ�ပ့္ခ်ဳဳ�ပ့္ဆာ��ထံ��ေသ� ကား�မွၸါဏီီခ်ဳြ�မွဳ��ထံ�မွွ တိစ့ခ်ဳ��ဖိုးစ့ရာ� ေဒသခံ်ဳအ�ဏီ�ပ္��င့့္မွဳ��သည့္း  
ဤအၾကားမ့ွ�ဖိုးက့ားမွႈ�ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� ကားြဳ �့�ပ့္တိ��အေပ္ၚ စြ�ဆာ��လို�ပ္ါသည့္း။ 

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
ကား�န္ၾ့ကားမ့ွ�ေထံ�က့ားပံ္�သူ သ�� မွဟု�တ့ိ လိုက့ားေအ�က့ားခံ်ဳစ�ခ်ဳဳ�ပ့္ကား�မွၸါဏီီဘာက့ားတိြင့့္ အၾကားမ့ွ�ဖိုးက့ားမွႈ  
အေလို�အကားဳင့့္�မွဳ��အ�� သင့့္ သံသယ္ေတိြ႕ ရွွိ�ရာလွိုဳင့့္ သ�� မွဟု�တ့ိ သံသယ္ရွွိ�လွိုဳင့့္ အေ�ခ်ဳအေန္အ��  
သင့့္� လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ� သ�� မွဟု�တ့ိ CSR ဆာက့ားသြယ့္ပ္�ဂဳ��လ့ိုထံံသ��  ခ်ဳဳက့ားခ်ဳဳင့့္� တိင့့္�ပ္ပ္ါ၊ သ�� မွဟု�တ့ိ  
မွတိရာ��မွႈေဖိုး�့ထံ�တ့ိမွႈ စန္စ့ (whistleblowing system) အ�� အသံ���ပ္�ျပီ္� တိင့့္�ပ္ပ္ါ။ ေဒသခံ်ဳ  
ရာပ့္ရာြ�အဖိုးြ�႕အစည့္း�မွဳ���ဖိုးင့့္� ေဆာြ�ေ�ြ�ေ�ပ္�ဆာ��ရာန္ ့ကားဳ �န္�့ေသေပ္ါက့ား ေဆာ�င့့္ရာြက့ားရာမွည့္း�ဖိုးစ့ျပီ္�၊  
စြပ့္စြ�မွႈမွဳ��အ�� စံ�စမ့ွ�စစ့ေဆာ�ရာေပ္မွည့္း။ အကားယ့္၍ ၎င့့္ �တိ�� မွွ� မွွန္က့ားန္ေ့ၾကား�င့့္� ေတိြ႕ ရွွိ�ရာလွိုဳင့့္ 
 လိုက့ားေအ�က့ားခံ်ဳစ�ခ်ဳဳ�ပ့္ကား�မွၸါဏီီအေန္�ွင့့္� �ပ္��ပ္င့့္ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈမွဳ��အ�� �ပ္�လို�ပ့္ရာမွည့္း�ဖိုးစ့ျပီ္�၊  
ပ္ဳက့ားကားြက့ားပ္ါကားမူွ လို�ပ့္င့္န္�့ဆာက့ားဆံာေရာ�အ�� ရာပ့္စ�မွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။
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အလု�ပိုးသမူာ�မူ်ာ�၏ က်ာက်ြယူးေရား�

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

Bolloré Group သည့္း ၎င့့္ �၏ လိုႈပ့္ရွွိ��ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈမွဳ���ွင့့္�ဆာက့ား�ြယ့္သည့္း� အ�ရၱာ�ယ့္�ဖိုးစ့���င့့္ေ�ခ်ဳမွဳ��  
အ�� ေဖိုး�့ထံ�တ့ိ၍ အ�ရၱာ�ယ့္ေလိုဳ��န္ည့္း�ေစရာန္အ့တိြက့ားင့္�ွ အသံ���ပ္�ေသ� အေ�ခ်ဳခံ်ဳေထံ�က့ားပံ္�မွႈမွဳ�� ပံ္�
ပ္���ေပ္��ခ်ဳင့့္��ဖိုးင့့္�၊ ထံ�� ��ပ္င့့္ ထံ�ေရာ�က့ားမွႈရွွိ�ေသ� လိုမူွႈကား�ကားြယ့္ေရာ� မူွ၀ါဒအ�� ခ်ဳဳမွွတ့ိ�ခ်ဳင့့္��ဖိုးင့့္� လို�ပ့္င့္န္�့ခ်ဳြင့့္
ပ္တ့ိ၀န္�့ကားဳင့့္ အ�ရၱာ�ယ့္ကားင့့္� ကားဳန္�့မွ�မွႈရွွိ�ေၾကား�င့့္� ေသခ်ဳဳ�ေစရာန္ ့ကားတိ�ကား၀တ့ိ�ပ္�ပ္ါသည့္း။
Group ကား��ယ့္စ�� �ပ္�မူွေဆာ�င့့္ရာြက့ားသည့္း� မွည့္းသူမွဆာ��သည့္း ၀န္ထ့ံမ့ွ�မွဳ��၊ ကား�န္ၾ့ကားမ့ွ�ေထံ�က့ားပံ္�သူမွဳ��၊  
လိုက့ားေအ�က့ားခံ်ဳစ�ခ်ဳဳ�ပ့္လို�ပ့္င့္န္�့မွဳ��၊ ေဖိုး�က့ားသည့္းမွဳ��၊ အသံ���ပ္�သူမွဳ�� �ွင့့္� ေဒသခံ်ဳရာပ့္ရာြ�အဖိုးြ�႕အစည့္း�
မွဳ��တိ��၏ အသက့ားအ�ရၱာ�ယ့္ သ�� မွဟု�တ့ိ ကားဳန္�့မွ�ေရာ�ကား�� အ�ရၱာ�ယ့္�ဖိုးစ့ေစ���င့့္ေသ� မွည့္းသည့္း� အ�ပ္�အမူွ
ကား��မွဆာ�� ေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့ရာမွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #1- လု�ပိုးေဖာ္ေားကိ်�င့္းဖာ္ေက်းအာ� အ�ၱရားာယူး�ဖာ္ေစးေစ�ိ�င့္းသည္းးဟု�
က်ြ်�း�ပိုး ယံူ�ၾက်ည္းးေသာ  
အ�ပိုဳအမူူတ္စးခ်ီး�အာ� က်ြ်�း�ပိုး မူ်က်း�မူင့္းေတ္ြ႕ ရိွွိျခ်ီး��သည္းး
အလိုြန္ဆူ့ာညံ္းေသ� စက့ားရံို�ထံ�တ့ိလို�ပ့္မွႈဧရာ�ယ္�တိစ့ခ်ဳ�အတိြင့့္� အလို�ပ့္လို�ပ့္ေန္ခ်ဳဳ �န္၌့ ကားြဳ �့�ပ့္၏ လို�ပ့္ေဖိုး�့ကား��င့့္
ဖိုးက့ားသည့္း ၎င့့္ �၏ န္��အ�ပ့္အကား�မွဳ��အ�� စန္စ့တိကားဳ ၀တ့ိဆာင့့္�ခ်ဳင့့္�မွ�ပ္�ေပ္၊ စင့့္စစ့ ကားြဳ �့�ပ့္တိ��သည့္း  
တိရာ��၀င့့္ ထံ��သ��  လို��က့ားန္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားရာန္ ့လို��အပ့္သည့္း။ ကားြဳ �့�ပ့္သည့္း ၎င့့္ �အ�� အၾကား�မ့ွၾကား�မ့ွ ယ္ဥ့ေကားဳ�
စြ� သတိ�ေပ္�ေသ�့လိုည့္း� အေ�ပ္�င့့္�အလို� မွရွွိ�ေပ္။ အကားယ့္၍ ကားြဳ �့�ပ့္၏ မွန္ေ့န္ဂဳ��ွင့့္� တိ��င့့္ပ္င့့္�ပ္န္လွ့ိုဳင့့္
လိုည့္း� ၎င့့္ �မွွ အဆာ����မွင့့္သြ��မွည့္းကား�� ကားြဳ �့�ပ့္ စ���ရာ�မ့ွသည့္း။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ 
၀န္ထ့ံမ့ွ�မွဳ�� အ��လံို��၏ လံို��ခံ်ဳ�အ�ရၱာ�ယ့္ကားင့့္�ေရာ�သည့္း Bolloré Group ၏ အဓိ�ကားဦး�စ��ေပ္� �ဖိုးစ့ျပီ္�၊  
တိစ့ဦး�တိစ့ေယ္�က့ားစီတိ��င့့္�သည့္းလိုည့္း� ပ္ါ၀င့့္လို��က့ားန္�မွႈ�ပ္�ရာန္ ့တိ�၀န္ရွ့ွိ�ေပ္သည့္း။ သင့့္� လို�ပ့္ေဖိုး�့ကား��င့့္ 
ဖိုးက့ားအ�� ၎င့့္ �အေန္�ွင့့္� လို��က့ားန္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားမွႈ�ပ္�ရာန္ ့တိ�၀န္ရွ့ွိ�ေၾကား�င့့္� သတိ�ေပ္�ျပီ္�သည့္း�ေန္�က့ားတိြင့့္  
ဤအေ�ခ်ဳအေန္အ�� သင့့္� လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ�ထံံသ��  သတိ�ေပ္�ရာန္ ့အေရာ�ၾကီား�ေပ္သည့္း။
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ေယ္ဘာ�ယ္ဳအ���ဖိုးင့့္�ဆာ��ရာလွိုဳင့့္ ကားဳန္�့မွ�ေရာ��ွင့့္� လံို��ခံ်ဳ�ေရာ�ဆာ��င့့္ရာ� မူွ၀ါဒမွဳ���ွင့့္� လို�ပ့္င့္န္�့စဥ့မွဳ��တိ��အ��  
သင့့္ သ�ရွွိ�၊ န္��လိုည့္း၊ အသံ��ခ်ဳဳလို��က့ားန္�ေၾကား�င့့္� ေသခ်ဳဳ�ေအ�င့့္ ေဆာ�င့့္ရာြက့ားရာေပ္မွည့္း။ အကားယ့္၍  
သံသယ္ရွွိ�လွိုဳင့့္ သင့့္� QHSE သ�� မွဟု�တ့ိ လို႕ူ စြမ့ွ�အ�� အရာင့့္�အ�မွစ့ မွန္ေ့န္ဂဳ�မွဳ��ထံံသ� � ဆာက့ားသြယ့္ရာန္ ့
ေတိြေ၀တံိ�ဆာ��င့့္��ခ်ဳင့့္� မွရွွိ�ပ္ါ�ွင့့္�။

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #2- န္ည္းး�န္ည္းး�ေလု�မွူ အမွူာ�အယူြင့္း� အတိ္မူး�အေစာင့္း�မူ
ခံ်ီးေသာ �ိ�င့္းငံ့္တ္စးခ်ီး�သိ� လု�ပိုးင့္န္း�အတ္ြက်း က်ြ်�း�ပိုး ခ်ီးရား��ထြက်းခ်ီး��သည္းး။
လို�ပ့္င့္န္�့သဘာ�၀အရာ ကားြဳ �့�ပ့္သည့္း အခ်ဳဳ ��႕ေသ� ���င့့္ငံ့္ေရာ��ွင့့္� လိုမူွႈေရာ�အေ�ခ်ဳအေန္ တိင့့္�မွ�မွႈမွဳ�� ရွွိ�သည့္း� 
���င့့္ငံ့္သ��  ခ်ဳရီာ�ထံြက့ားခ်ဳ��ရာသည့္း။ လို�ပ့္င့္န္�့ကားြင့့္�ဆာင့့္�ရာသည့္း�ေန္ရာ�သည့္းတိည့္းျင့္�မ့ွပံ္�ရာေသ�့လိုည့္း� အကားယ့္၍
 ေဒသအတိြင့့္� လံို��ခံ်ဳ�ေရာ� �ပ္သန္�မွဳ�� ထံြက့ားေပ္ၚလို�ခ်ဳ��လွိုဳင့့္ အေကား�င့့္�ဆံာ�� တံိ� ��ပ္န္ေ့ဆာ�င့့္ရာြက့ား���င့့္ရာန္င့့္�ွ 
ဤခ်ဳရီာ�ဥ့အတိြက့ား ၾကား��တိင့့္�ပ္င့့္ဆာင့့္ဖိုး��  အေကား�င့့္�ဆံာ��န္ည့္း�လိုမ့ွ�မွဳ��ကား�� ကားြဳ �့�ပ့္ သ�လို��သည့္း။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ 
သင့့္�ခ်ဳရီာ�စဥ့မွတိ��င့့္မီွ သင့့္၏ စီမံွခ်ဳန့္ �ခြဲေခ်ဳြ�မွႈအဖိုးြ�႕ ၊ ထံ�� ��ပ္င့့္ လို��အပ့္ပ္ါကား ေဒသခံ်ဳ သံတိမွန္အ့�ဏီ�ပ္��င့့္မွဳ��
တိ��သည့္း သင့့္၏ ပ္�ဂဳ��လ့ိုေရာ�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ�� (သင့့္� ���င့့္ငံ့္ကူား�လိုက့ားမွွတ့ိ မွ�တဴိ�၊ ေန္ထံ��င့့္ရာ�လို�ပ့္စ�) 
အ�� အခ်ဳဳ �န္�ွ့င့့္�တိစ့ေ�ပ္�ညီ္း မွွန္က့ားန္စ့ြ� ရာရွွိ�ထံ��ေၾကား�င့့္� ေသခ်ဳဳ�ေအ�င့့္ ေဆာ�င့့္ရာြက့ားပ္ါ။ န္ယ့္ေ�မွအတိြင့့္�
သ��  ၀င့့္ေရာ�က့ားမွႈ�ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ားသည့္း� ေဒသခံ်ဳ စည့္း�မွဳဥ့�စည့္း�ကားမ့ွ�မွဳ�� (အ၀င့့္ဗီီဇာ�၊ �ဖိုးစ့���င့့္ပ္ါကား  
အေကား�က့ားခ်ဳြန္ ့ေၾကား�င့္�ခ်ဳဳက့ား အစရွွိ�သည့္းတိ��) �ွင့့္�အညီ္း တိင့့္�ၾကားပ့္စြ� လို��က့ားန္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားပ္ါ။  
၎င့့္ �ေန္ရာ�၌ ေဆာြ�ေ�ြ�မွႈမွဳ��အတိြင့့္� သ�� မွဟု�တ့ိ လိုမူွႈကားြန္ယ့္က့ားေပ္ၚတိြင့့္ ���င့့္ငံ့္ေရာ� သ�� မွဟု�တ့ိ ပ္ါတီိစြ�ဟု�  
သတ့ိမွွတ့ိေကား�င့့္� သတ့ိမွွတ့ိ���င့့္ေသ� ထံ�တ့ိ�ပ္န္ေ့�ပ္�ၾကား��ခ်ဳဳက့ားမွဳ�� �ပ္�လို�ပ့္�ခ်ဳင့့္�ကား�� ေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့ပ္ါ။ 
ဆာ�ၵျ�ပ္မွႈမွဳ�� သ�� မွဟု�တ့ိ အ�ခ်ဳ��ေသ� လိုထူံ�ျင့္�မ့ွ�ခ်ဳဳမ့ွ�ေရာ�အ�� အေ�ွ�က့ားအယွ္က့ား�ဖိုးစ့ေစသည့္းမွဳ��  
�ပ္�လို�ပ့္�ခ်ဳင့့္�ကား�� စန္စ့တိကားဳ ေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့ပ္ါ၊ ထံ�� ��ပ္င့့္ သင့့္�အ�� Bolloré Group မွွ အလို�ပ့္ခ်ဳန့္ �ထံ��သည့္း
ဟုေူသ� အခ်ဳဳက့ားကား�� မွသ�ေစရာန္ ့ေန္ထံ��င့့္ပ္ါ။

     လွ်ာေု�ခေဳေရြ��ာင္�ပ္တ္သက္္ေသ� ေန္း�က္္ထပ္္ေမွ�ခြန္း�္မွ����ာင္�ပ္တ္သက္္�ပီ္� ေန္း�က္္ထပ္္ သုရွိႏိုာ ုလုုွ်ာပ္ါက္ 
Group Department ဌာ�န္းထေသု�  ေက္��ဇုူးျ��ပ္ဳ�ပီ္� ဆက္္သြယ္ူႏိုပ္ါ - suretegroupe@bollore.com
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စိတ္းပို�ိင့္း�ဆာ�ိင့္းရားာ�ွင့္း� လုငိ့္းပို�ိင့္း�ဆာ�ိင့္းရားာ တ္�ိက်း
ခ်ီး�ိက်းမူႈကိ်� ဆာန္း �က််င့္း�ခ်ီးင့္း�

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီအဖိုး႔�သည့္း မွည့္းသည့္း�စ�တ့ိပ္��င့့္�ဆာ��င့့္ရာ��ွင့့္� လို�င့့္ပ္��င့့္�ဆာ��င့့္ရာ� တိ��က့ားခ်ဳ��က့ားမွႈကား��မွဆာ��  
တိြန္�့လွိုန္ေ့ခ်ဳဳမွႈန္�့သည့္း။ စ�တ့ိပ္��င့့္�ဆာ��င့့္ရာ�တိ��က့ားခ်ဳ��က့ားမွႈဆာ��သည့္းမွွ� တိပ္ါ�သူ၏အခ်ဳြင့့္�အေရာ��ွင့့္�  
ဂ�ဏ့ီသ�ကားၡာ�ကား�� ထံ�ပ္ါ�ျပီ္� ၄င့့္�တိ� �၏ခ်ဳ�ၶႏွ�ပ္��င့့္��ွင့့္� စ�တ့ိပ္��င့့္�ဆာ��င့့္ရာ�ကားဳန္�့မွ�ေရာ�ကား�� ထံ�ခ်ဳ��က့ားေစရာန္ ့သ�� မွဟု�တ့ိ  
၄င့့္�တိ� �၏ကားြဳ မ့ွ�ကားဳင့့္မွႈဆာ��င့့္ရာ�ဖိုး႔ံ�ျဖိုး���မွႈကား�� အေပ္�အယူ္လို�ပ့္ရာန္၊့လို�ပ့္င့္န္�့စည့္း�ကားမ့ွ�ခ်ဳဳက့ားမွဳ��ကား��  
အရွွိက့ားရာေစရာန္ ့သ�� မွဟု�တ့ိ အရွွိက့ားရာေစေသ� ရာည့္းရာြယ့္ခ်ဳဳက့ား�ဖိုးင့့္� ထံပ့္ခ်ဳါထံပ့္ခ်ဳါလို�ပ့္ေဆာ�င့့္ေန္�ခ်ဳင့့္�ကား��  
ရာည့္းညႊာန္�့သည့္း။ လို�င့့္ပ္��င့့္�ဆာ��င့့္ရာ�တိ��က့ားခ်ဳ��က့ားမွႈဆာ��သည့္းမွွ� တိပ္ါ�သူ၏သဘာ�ဝကား�� ပ္ဳက့ားရာယ့္�ပ္�ေသ�  
သ�� မွဟု�တ့ိ �ွ�မ့ွေသ� သ�� မွဟု�တ့ိ ျခ်ဳ�မ့ွ�ေ�ခ်ဳ�က့ားေသ�၊ ရာန္လ့ို��ေသ� သ�� မွဟု�တ့ိေစ�့ကား��ေသ�ေၾကား�င့့္�  
ထံ��သူ၏ဂ�ဏ့ီသ�ကားၡာ�ကား�� ထံ�ခ်ဳ��က့ားေစေသ� လို�င့့္ပ္��င့့္�ဆာ��င့့္ရာ�ကား�� ထံ�ပ္ါ�ေ�ပ္�ဆာ��ေသ� စကား��လံို�� သ�� မွဟု�တ့ိ  
အ�ပ္�အမူွမွဳ�� ထံပ့္ခ်ဳါထံပ့္ခ်ဳါ�ပ္�လို�ပ့္�ခ်ဳင့့္��ဖိုးစ့သည့္း။ 

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #1- က်ြ် ��းပိုးရား�႕ လု�ငိ့္း�မူန္းေန္ဂ်ာက် ည္းေန္စာအတူ္စာ�ဖာ္ေ�ိမူရားက် 
ေတ္ာင့္း�ဆိာ�ပိုါတ္ယူး၊ ဒါါေပိုမူ�� က်ြ် ��းပိုးမူသြာ�ခ်ီး်င့္းပိုါဘူဲ�
ကားြဳ ��ပ့့္ရာ�႕ မွန္ေ့န္ဂဳ�ကား အလို�ပ့္ကား�စၥေျန္� �မွသက့ားဆာ��င့့္ဘာ� ည္းစ��ွစ့ေယ္�က့ားတိည့္း�စ��ဖိုး� � ထံပ့္ခ်ဳါထံပ့္ခ်ဳါ  
ေ�ပ္�ေန္ပ္ါတိယ့္။ ကားြဳ ��ပ့့္အျမွ��င့္င့့္�ေပ္မွယ့္� သူမွရာမွကားေတိ�င့့္�ဆာ��ပ္ါတိယ့္။ သ႔ကား��မွေတိ�င့့္�ဆာ��ေတိ��ဖိုး� �  
ေ�ပ္�ခ်ဳဳင့့္ေပ္မွယ့္� ကားြဳ ��ပ့့္ကား�� ေပ္ါက့ားကားြ�ျပီ္� ကားြဳ ��ပ့့္ရာ�႕အလို�ပ့္ကား�� ထံ�ခ်ဳ��က့ားန္စ့န္�မွွ� စ���ရာ�မ့ွမွ�ပ္ါတိယ့္။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ 
လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ�ရာ�႕ အ�ပ္�အမူွဟု� မွသင့့္�ေလိုဳ�့ပ္ါဘူာ�။ သင့့္�ရာ�႕ လို႔အရာင့့္�အ�မွစ့စီမံွေရာ�ရာ� မွန္ေ့န္ဂဳ�ကား��  
သတိင့့္�ေပ္�ပ္ါ၊ သ� �မွဟု�တ့ိ သူသွဳ ��စန္စ့ကား�� အသံ���ပ္�ပ္ါ။ Bolloré သည့္း မွည့္းသည့္း�လိုက့ားတံိ� ��ပ္န္မ့ွႈကား��မွဆာ��  
ဆာန့္ �ကားဳင့့္သည့္း�အေန္�ဖိုးင့့္� သတိင့့္�ေပ္�တိ��င့့္ၾကား��မွႈ�ွင့့္� သူသွဳ ��တိ��င့့္ၾကား��သူတိ� �ကား�� လွိုဳ ��႕ဝွက့ားထံ��ေပ္�မွွ� 
�ဖိုးစ့ပ္ါတိယ့္။

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #2- အလု�ပိုးထ�က် လု�ပိုးေဖာ္ေားက်�ိင့္းဖာ္ေက်းတ္စးဦး�ကိ်� မူသင့္း�ေလု်ား
တ္��စက်ာ�န္� � ထပိုးခ်ီးါထပိုးခ်ီးါေဝါဖာ္ေန္းေန္တ္ာကိ်� ၾကံ်ဳေန္ရားပိုါတ္ယူး။
အလို�ပ့္ထံ�မွွ� ဝန္ထ့ံမ့ွ�တိစ့ေယ္�က့ားကား အ�ခ်ဳ��လို�ပ့္ေဖိုး�့ကား��င့့္ဖိုးက့ားတိစ့ေယ္�က့ားကား�� မွၾကား�ခ်ဳဏီ  
လို�င့့္ပ္��င့့္�ဆာ��င့့္ရာ�န္� �ပ္တ့ိသတ့ိျပီ္� အမွဳ��ေရွွိ႕မွွ� ဟု�သသေဘာ�န္� � ေဝဖိုးန္ေ့လို�ရွွိ�ပ္ါတိယ့္။ န္စ့န္�သူကား  
�ဖိုးစ့ပ္ဳက့ားမွႈအေပ္ၚသ�ပ့္အဆာင့့္မွေ�ပ္တိ��ပံ္�ေပ္ါက့ားေပ္မွယ့္� ဘာ�မွွမွေ�ပ္�ပ္ါဘူာ�။ အေ�ခ်ဳအေန္ေတိြကား  
မွေ�ပ္�င့့္�လို�ဘာ� ဒီတိ��င့့္�ပ္�ဆာက့ား�ဖိုးစ့ေန္ပ္ါတိယ့္။ ကားြဳ ��ပ့့္ဝင့့္ပ္ါသင့့္�ပ္ါသလို��။ အ�ခ်ဳ��တိေယ္�က့ားကား��  
ဒီကား�စၥေျေ�ပ္�ရာပ္ါမွလို��။ 

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ 
အလို�ပ့္ထံ�မွွ� မွသင့့္�ေလိုဳ�့တိ��ေဝဖိုးန္မ့ွႈမွဳ ���ကား�� ၾကံား�လို�ခ်ဳ��ရာင့့္ ပ္ထံမွဦး�ဆံာ�� ကားဳ��လိုြန္သူ့ကား�� အ� �လို��ေ�ပ္�တိ�ကား�� 
လိုက့ားမွခံ်ဳ���င့့္ဘူာ�လို� � ေ�ပ္�ဖိုး� � န္စ့န္�သူကား��အၾကံား�ပ္�ပ္ါ။ ဒီအၾကံားဥ�ဏ့ီကား�� န္စ့န္�သူအဆာင့့္မွေ�ပ္�ဖိုးစ့ရာင့့္၊  
သ႔ရာ�႕လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ� သ�� မွဟု�တ့ိ လို႔အရာင့့္�အ�မွစ့စီမံွေရာ�ရာ�မွန္ေ့န္ဂဳ�န္� � ေဆာြ�ေ�ြ�ဖိုး� � အၾကံား�ပ္�ပ္ါ။  
သူကားထံပ့္ျပီ္� မွလို�ပ့္ရာ� မွေ�ပ္�ရာ�ေသ�ဘူာ�၊ အေ�ခ်ဳအေန္ကားလို� ဆာက့ား�ဖိုးစ့ေန္တိ�န္�့ဆာ��ရာင့့္၊ သင့့္�ရာ�႕လို��င့့္�ေန္ဂဳ� 
သ�� မွဟု�တ့ိ လို�ပ့္င့္န္�့တိြင့့္�လို႔အရာင့့္�အ�မွစ့စီမံွေရာ�ရာ� မွန္ေ့န္ဂဳ�ကား�� သတိင့့္�ပ္�� ပ္ါ။
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�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #3- က်ြ်��းပိုး ပိုေရားာဂ်က်းထ�က် လု�ပိုးေဖာ္ေားက်�ိင့္းဖာ္ေက်း 
တ္စးေယူာက်းက် သ႔ရား� ႕ ပို�ဂိဳဳလုးေရား�ကိ်� ခ်ီးဏီခ်ီးဏီ  
ထိပိုါ�ေ�ပိုာဆာ�ိခံ်ီးေန္ရားပိုါတ္ယူး။
ပ္ေရာ�ဂဳက့ားမွန္ေ့န္ဂဳ�ကား သ႔ကား��အေရွွိ႕ပ္ေရာ�ဂဳက့ားတိစ့ခ်ဳ�တိ�န္�့ကား ဘာယ့္ေလို�က့ားအ��န္ည့္း�တိ�၊ ညံ္း�ဖိုးဳင့့္�တိ�၊  
မွကားြဳ မ့ွ�ကားဳင့့္တိ�ေတိြကား�� ထံပ့္ခ်ဳါထံပ့္ခ်ဳါေ�ပ္�ပ္ါတိယ့္။ ဒီမွဟု�တ့ိတိမ့ွ�တိရာ�� စကား��ေတိြကား�� အဖိုး႔�တိစ့ဖိုး႔�လံို�� 
ရာ�႕ ေရွွိ႕မွွ� ခ်ဳဏီခ်ဳဏီအေ�ပ္�ခံ်ဳရာပ္ါတိယ့္။ ရာလိုဒ့ကားေတိ�� ပ္ေရာ�ဂဳက့ားမွွ� ရာန္လ့ို��တိ��ပ္တ့ိဝန္�့ကားဳင့့္တိစ့ခ်ဳ� 
�ဖိုးစ့သြ��တိ�ပ္ါပ္�၊ အ��ဒီလို�ပ့္ေဖိုး�့ကား��င့့္ဖိုးက့ားလို� တိ�ဖိုးည့္း��ဖိုးည့္း�န္� � ပ္��ပ္��ျပီ္� �ွ�တ့ိဆာ�တ့ိလို�၊ အထီံ�ကားဳန္�့ဖိုးစ့လို�ပ္ါ 
တိယ့္။ ကားြဳ ��ပ့့္ မွည့္းကား��သ�� တိ� ံ��ပ္န္ရ့ာမွလို�။ အ�ခ်ဳ��တိေယ္�က့ားကား�� ဒီကား�စၥေျေ�ပ္�ဖိုး� �သင့့္�ပ္ါသလို��။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
ပ္ေရာ�ဂဳက့ားမွန္ေ့န္ဂဳ�ရာ�႕ အ�ပ္�အမူွဟု� မွသင့့္�ေလိုဳ�့ပ္ါဘူာ�။
န္စ့န္�သူကား�� ဒီကား�စၥေျန္� �ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ� သ�� မွဟု�တ့ိ လို႔အရာင့့္�အ�မွစ့စီမံွေရာ�ရာ�မွန္ေ့န္ဂဳ�ကား��  
သတိင့့္�ေပ္�ဖိုး� �အၾကံားေပ္�သင့့္�ပ္ါတိယ့္။ န္စ့န္�သူကား ဒီလို��လို�ပ့္ရာတိ�အဆာင့့္မွေ�ပ္ဘူာ�ဆာ��လွိုဳင့့္ သည့္းအေ�ခ်ဳ 
အေန္ကားလို�ဆာက့ား�ဖိုးစ့ေန္တိ�န္�့ဆာ��လွိုဳင့့္ သင့့္�ရာ�႕ လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ� သ�� မွဟု�တ့ိ လို႔အရာင့့္�အ�မွစ့စီမံွေရာ�ရာ� 
မွန္ေ့န္ဂဳ�ဆီာ သတိင့့္�ပ္�� ပ္ါ။
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ပိုတ္းဝါန္း�က််င့္းကိ်� ေရားရွွိျည္းးထိန္း�သိမူး��ခ်ီးင့္း�

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီအဖိုး႔�သည့္း တိည့္းဆာ�ဥပ္ေဒ�ွင့့္�အညီ္း ပ္တ့ိဝန္�့ကားဳင့့္ကား�� ကား�ကားြယ့္ရာန္�ွ့င့့္�  
တိတ့ိစြမ့ွ�သ၍ထံ�န္�့သ�မ့ွ�ေစ�င့့္�ေရွွိ�က့ားရာန္ ့လို��က့ားန္�လိုဳက့ားရွွိ�သည့္း။
အဖိုး႔�အစည့္း�အ��ကား��ယ့္စ���ပ္�သည့္း�မွည့္းသူမွဆာ�� ေဖိုး�့�ပ္ထံ��သည့္း�ကားတိ�ကားဝတ့ိမွဳ���ွင့့္� ဆာန့္ �ကားဳင့့္ 
သည့္း�အ�ပ္�အမူွမွဳ��ကား�� ေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့သင့့္�သည့္း။ တိ���မွစ့ထံ��သည့္း�အ�ပ္�အမူွမွဳ��မွွ� မွ�မွ�သေဘာ� 
အေလိုဳ�က့ား�ဖိုးစ့ေစ မွ�ဖိုးစ့ေစ၊ မွသ�မွသ��ဖိုးစ့ေစ သ��မွဟု�တ့ိ မွေတိ�့တိဆာ�ဖိုးစ့ေစ၊ သဘာ�ဝပ္တ့ိဝန္�့ကားဳင့့္  
(ေလို၊ ေ�မွ၊ ေ�မွေပ္ၚေ�မွေအ�က့ားေရာ)၊ သဘာ�ဝသယံ္ဇာ�တိမွဳ���ွင့့္� ေဂဟုစန္စ့တိ� �ကား�� ေလိုဳ��ပ္ါ�ေစ�ခ်ဳင့့္�
 သ�� မွဟု�တ့ိ ပ္ဳက့ားစီ�ရာ�ပ္ဳက့ားစီ�ေၾကား�င့့္�လို�ပ့္�ခ်ဳင့့္�တိ� �ပ္ါဝင့့္သည့္း။ 

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #1- က်ြ်��းပိုးကိ်� ဝါန္းေဆာာင့္းမူႈေပို�ေန္သူတ္စးေယူာက်းဟုာ  
ပိုတ္းဝါန္း�က််င့္းကိ်� ရံားဖာ္ေန္းရံားခ်ီးါ ည္းစးည္းမူး�ေအာင့္းလု�ပိုးေလု�ရိွွိျပိုါတ္ယူး
ကားြဳ ��ပ့့္ရာ�႕အလို�ပ့္ရွွိင့့္ကား ကား�မွၸါဏီီတိစ့ခ်ဳ�န္� � ကားန္ထ့ံရို��က့ားစ�ခ်ဳဳ�ပ့္တိစ့ခ်ဳ� ခ်ဳဳ�ပ့္ဆာ��ခ်ဳ��ပ္ါတိယ့္။ သူတိ� �ရာ�႕  
ကား��ယ့္စ��လွိုယ့္ေတိြန္� � အလိုြတ့ိသေဘာ�ေဆာြ�ေ�ြ�တိ��အခ်ဳဳ �န္မ့ွဳ ���ေတိြမွွ� ဒီကား�မွၸါဏီီကား  
ဝန္ထ့ံမ့ွ�ေတိြဟု� သူတိ� �အလို�ပ့္ထံ�မွွ� ည္းစ့ည္းမ့ွ�ေစတိ��ထံ�တ့ိကား�န္ ့ဒါမွွမွဟု�တ့ိ ကား�ရာ�ယ္�ေတိြကား��  
ကား�န္က့ားဳစ��ရာ�တ့ိသက့ားသ�ဖိုး� �အတိြက့ား တိခ်ဳါတိေလို သံ��ေန္တိ�ကား�� ေတိ႔ခ်ဳ��ရာပ္ါတိယ့္။ 
မွည့္းသ� �ပ္င့့္ဆာ��ေစ၊ သူတိ� �ရာ�႕အေၾကား�င့့္�ၾကား��စ�ေတိြမွွ�ေတိ��၊ ဒီကား�မွၸါဏီီဟု� သဘာ�ဝ 
ပ္တ့ိဝန္�့ကားဳင့့္ဆာ��င့့္ရာ�စံသတ့ိမွွတ့ိခ်ဳဳက့ားေတိြကား�� တိင့့္�ကားဳပ့္စြ�လို��က့ားန္� ကားဳင့့္�သံ��တိယ့္လို� �  
အခ်ဳ��င့့္အမွ�ေ�ပ္�ထံ��ပ္ါတိယ့္။ 
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ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
ဝန္ေ့ဆာ�င့့္မွႈေပ္�သူ၊ ကား�န္ပ့္�� သူ သ�� မွဟု�တ့ိ တိဆာင့့္�ခံ်ဳ ကားန္ထ့ံရို��က့ားတိ��ွင့့္� သင့့္၏အၾကား��ရွွိ� စ�ခ်ဳဳ�ပ့္စ�တိမ့ွ�
တိြင့့္ သဘာ�ဝပ္တ့ိဝန္�့ကားဳင့့္ဆာ��င့့္ရာ� သ�ၷ�ဌ�န္မ့ွဳ��ပ္ါရွွိ�ပ္ါလွိုဳင့့္ ၄င့့္�တိ��ဘာက့ားမွွ ထံ��အပ္��င့့္��ွင့့္�ပ္တ့ိသက့ား၍  
တိစံ�တိရာ�ပ္ဳက့ားကားြက့ားမွႈ�ဖိုးစ့ေပ္ၚပ္ါကားစ�ခ်ဳဳ�ပ့္ပ္ဳက့ား�ပ္ယ့္မွည့္း�ဖိုးစ့သည့္း။ လို�ပ့္သ��မွဳ��န္ည့္း�တိ၊ူ တိဆာင့့္�ခံ်ဳ 
ကားန္ထ့ံရို��က့ားတိ�မွဳ��သည့္းလိုည့္း� သီ��ခ်ဳ��ခ်ဳဳမွွတ့ိထံ��သည့္း� ကားဳင့့္�ဝတ့ိ�ွင့့္� CSR ပ္ဋိ�ည္း�ဥ့စ�တိမ့ွ�မွဳ��အရာ
၊ Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီအဖိုး႔�၏ သဘာ�ဝပ္တ့ိဝန္�့ကားဳင့့္ဆာ��င့့္ရာ� သ�ၷ�ဌ�န္မ့ွဳ��ကား�� လို��က့ားန္�ရာမွည့္း။ 
လို��က့ားန္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားရာမွည့္း�အခ်ဳဳက့ားမွဳ��၏ဆာန့္ �ကားဳင့့္ဘာက့ားအေ�ခ်ဳအေန္မွဳ��ကား�� သတိ��ပ္�မွ�ပ္ါကား၊ သင့့္၏ 
မွန္ေ့န္ဂဳ�၊ CSR ကား��ယ့္စ��လွိုယ့္၊ �ွင့့္� အဖိုး႔�အစည့္း�၏ သဘာ�ဝပ္တ့ိဝန္�့ကားဳင့့္အရာ�ရွွိ�ထံံသ��  သင့့္�ေလိုဳ�့သလို��
 သတိင့့္�ပ္�� ပ္ါ။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #2- က်ြ်��းပိုးက်�မူၸဏီ�၏ စြန္း �ပိုစးပိုစၥည္းး�စ�မံူ�ခ်ီးင့္း�စန္စး ည္းံ�ဖာ္ေ်င့္း�
သည္းး
ကားြဳ ��ပ့့္အဖိုး႔�အစည့္း�သည့္း စြန့္ �ပ္စ့ပ္စၥေျည့္း�စ�ေဆာ�င့့္��ခ်ဳင့့္��ွင့့္� ခ်ဳြ�ထံ�တ့ိ�ခ်ဳင့့္�စန္စ့ကား�� ဖိုး႔�စည့္း�ထံ��ေသ�့လိုည့္း� 
အသံ��န္ည့္း�ေန္ေသ�သည့္း။ အလိုြန္အ့လွိုမ့ွ�ေဝ�၍ �မွင့့္ရာန္မ့ွလိုြယ့္ကူားပ္ါ၊ အခ်ဳဳ ��႕သူမွဳ��အတိြက့ား  
အသံ��မွလိုြယ့္�ဖိုးစ့ျပီ္� စြန့္ �ပ္စ့ပ္စၥေျည့္း�မွဳ��ကား��င့့္တိြယ့္ေရာ�အတိြက့ား အေထံ�က့ားအကူားသ�ပ့္မွ�ဖိုးစ့ပ္ါ။ အသံ���ပ္�ရာန္ ့ 
သတ့ိမွွတ့ိထံ��သည့္း�အမွႈ�က့ားပ္�ံ�မွဳ��သည့္း ကားြဳ ��ပ့့္အတိြက့ားၾကီား�ေန္သည့္းဟု� ခံ်ဳစ��ရာေလို�ရွွိ�သည့္း။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
သဘာ�ဝပ္တ့ိဝန္�့ကားဳင့့္ဆာ��င့့္ရာ� သ�ၷ�ဌ�န္မ့ွဳ���ွင့့္�အညီ္း၊ Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီအဖိုး႔�သည့္း ၄င့့္�၏ကား�မွၸါဏီီခ်ဳြ�
မွဳ��ကား�� စြန့္ �ပ္စ့ပ္စၥေျည့္း� စြန့္ �ထံ�တ့ိ�ခ်ဳင့့္�မွဳ�� ကားန့္ �သတ့ိရာန္�ွ့င့့္� �ပ္န္လ့ိုည့္းအသံ���ပ္��ခ်ဳင့့္� န္ည့္း�လိုမ့ွ�မွဳ��ကား��  
တိတ့ိ���င့့္သ၍ �မွင့ဳ့္�တိင့့္ရာန္ ့တိ��က့ားတိြန္�့ထံ��ပ္ါသည့္း။ သင့့္၏အဖိုး႔�အစည့္း�မွွ စြန့္ �ပ္စ့ပ္စၥေျည့္း�ခ်ဳြ�ထံ�တ့ိ�ခ်ဳင့့္�စန္စ့ 
ကား�� ထံ�ထံ�ေရာ�က့ားေရာ�က့ားအသံ���ပ္�ပ္ါကား လို��က့ားန္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားသင့့္�ျပီ္� ပ္��၍ေကား�င့့္�မွြန္ေ့သ�စန္စ့တိခ်ဳ��ဖိုးစ့
လို�ရာန္ ့သင့့္�ထံင့့္�မွင့့္ယူ္ဆာမွဳ��ကား�� တိင့့္�ပ္ေပ္�သင့့္�သည့္း။
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ကိ်�ယူးေရား�အခ်ီး်က်းအလုက်းမူ်ာ�ကိ်�  
ထိန္း�သိမူး��ခ်ီးင့္း�

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

န္ည့္း�ပ္ည္း�လိုႈပ့္ရွွိ��မွႈမွဳ��သည့္း အခ်ဳြင့့္�အလိုမ့ွ�မွဳ��အတိြက့ား �မွစ့ဖိုးဳ��ခံ်ဳရာ��ဖိုးစ့ေန္ေသ�ကား�လိုတိြင့့္ 
မွည့္းသ�� ပ္င့့္ဆာ��ေစ �ွ�တ့ိေစ�င့့္�စည့္း�မွႈ�ွင့့္� ကား�မွၸါဏီီမွဳ��မွွအသံ���ပ္�ေသ� ကား��ယ့္ေရာ�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ကား��
 ထံ�န္�့သ�မ့ွ�ေစ�င့့္�ေရွွိ�က့ားထံ��မွႈတိ� �ကား�� ေဆာ�င့့္ရာြက့ားရာန္ ့လို��အပ့္သည့္း။ “ကား��ယ့္ေရာ�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ား” ဟုူ
သည့္း ေဖိုး�့�ပ္ပ္ါ သ�� မွဟု�တ့ိ ေဖိုး�့�ပ္���င့့္ေသ� သ�မွ�န္လ့ိုတူိစ့ဦး��ွင့့္� သက့ားဆာ��င့့္ေသ� အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��
ကား�� ရာည့္းညႊာန္�့�ခ်ဳင့့္��ဖိုးစ့သည့္း။
Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီအဖိုး႔�သည့္း ယံ္�ၾကားည့္းစြ�အပ့္�ွထံံ��ေသ� ကား��ယ့္ေရာ�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ကား�� ထံ�န္�့
သ�မ့ွ�ထံ��ရာန္ ့သတိ�ထံ��ေဆာ�င့့္ရာြက့ားလိုဳက့ားရွွိ�သည့္း။ ထံ��သ��  ေဆာ�င့့္ရာြက့ားသည့္း�အခ်ဳါတိ��င့့္�တိြင့့္၊ သင့့္�ေလိုဳ�့
သည့္း� လို�ပ့္ထံံ��လို�ပ့္န္ည့္း�ဆာ��င့့္ရာ��ွင့့္� စီစဥ့မွႈမွဳ���ဖိုးင့့္� ၄င့့္�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ကား�� သက့ားဆာ��င့့္ရာ�ဥပ္ေဒမွဳ��
အ�� ေလို�စ��လို��က့ားန္��ခ်ဳင့့္��ဖိုးင့့္� စီမံွေဆာ�င့့္ရာြက့ားလိုဳက့ားရွွိ�သည့္း။
အဖိုး႔�အစည့္း�ရွွိ� အလို�ပ့္သမွ��အ��လံို��သည့္း သက့ားဆာ��င့့္သည့္း� ကား��ယ့္ေရာ�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��အ��  
ထံ�န္�့သ�မ့ွ�ေစ�င့့္�ေရွွိ�က့ား�ခ်ဳင့့္�ကား�� ၄င့့္�တိ� �၏တိ�ဝန္တ့ိရာပ့္အေန္�ဖိုးင့့္� လို�ပ့္ေဆာ�င့့္လိုဳက့ားရွွိ�သည့္း။ 

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး- က်ြ်�း�ပိုးသည္းး လု�ပိုးေဖာ္ေားေဆာာင့္းဖာ္ေက်းမူ်ာ��ွင့္း�ပိုတ္းသက်းသည္းး�  
ကိ်�ယူးေရား�အခ်ီး်က်းအလုက်းမူ်ာ�ပိုါေသာ အ��ေမူ�လုးတ္ေစာင့္းကိ်� မွူာ�ယူြင့္း� 
လုက်းခံ်ီးရားရိွွိျခ်ီး��သည္းး။
တိစံ�တိေယ္�က့ားမွွ ကားြဳ ��ပ့့္ထံံသ��  အလို�ပ့္ကား�စၥေျခ်ဳရီာ�သြ��သည့္း�ဝန္ထ့ံမ့ွ�မွဳ��၏ အမွည့္းမွဳ��၊ စီမံွေရာ�ရာ� 
အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ���ွင့့္� ���င့့္ငံ့္ကူား�လိုက့ားမွွတ့ိ သ�� မွဟု�တ့ိ မွွတ့ိပံ္�တိင့့္အမွွတ့ိမွဳ��ပ္ါေသ� ဖိုး��င့့္တိစ့ဖိုး��င့့္ကား��  
မွေတိ�့တိဆာပ္�� မွ�ခ်ဳ��သည့္း။ ကားြဳ ��ပ့့္�မွင့့္လို��က့ားသည့္း�အရာ�ကား�� လိုဳစ့လိုဳ�ရံႈရိုႈ၍ ၄င့့္�စ�ရာြက့ားစ�တိမ့ွ�အ��  
ပ္�တ့ိလို��က့ားရာမွည့္းလို��၊ ဖိုးဳက့ားပ္စ့ရာမွည့္းလို��။ 

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
ဤအခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ကား�� အမွႈမွ��အမွွတ့ိမွ��ပ္င့့္ ေဖိုး�့�ပ္မွ�ခ်ဳ��ပ္ါလွိုဳင့့္ ကား��ယ့္ေရာ�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားဆာ��င့့္ရာ� စည့္း�
မွဳဥ့�ကား�� ေဖိုး�က့ားဖိုးဳက့ားသည့္းဟု� သတ့ိမွွတ့ိျပီ္� အမွွန္�့ပ္��ပ္င့့္ေပ္�ရာန္ ့လို��အပ့္ပ္ါသည့္း။ သင့့္သည့္းသ�မွကား အ
ခ်ဳြင့့္�မွရွွိ�ေသ� သ�� မွဟု�တ့ိ ဤအခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��လိုက့ားခံ်ဳရာရွွိ�ရာန္ ့မွလို��အပ့္ေသ� အ�ခ်ဳ��သူမွဳ��ထံံဆီာသ��  
လိုည့္း� ေရာ�က့ားေကား�င့့္�ေရာ�က့ားသြ�����င့့္ပ္ါသည့္း။ သင့့္၏အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ား ထံ�န္�့သ�မ့ွ��ခ်ဳင့့္�အရာ�ရွွိ�၊ လို��င့့့္�မွန္ေ့ 
န္ဂဳ� သ�� မွဟု�တ့ိ ဥပ္ေဒေရာ�ရာ�ဌ�န္အ�� ခ်ဳဳက့ားခ်ဳဳင့့္�ဆာက့ားသြယ့္၍ မွည့္းကား��သ��  ဆာက့ားလိုက့ားေဆာ�င့့္ရာြက့ားရာမွည့္း
ကား�� အၾကံားဥ�ဏ့ီေတိ�င့့္�ခံ်ဳပ္ါ။ 
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သတ္င့္း�အခ်ီး်က်းအလုက်းမူ်ာ�၏  
လု�ံ�ခံ်ီးဳေရား�စန္စးမူ်ာ� 

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီအဖိုး႔�သည့္း ၄င့့္�တိ��၏ဝန္ထ့ံမ့ွ�မွဳ��အ�� ၄င့့္�တိ� �၏တိ�ဝန္ထ့ံမ့ွ�ေဆာ�င့့္���င့့္ရာန္ ့ဆာက့ား 
သြယ့္ေရာ��ွင့့္� သတိင့့္�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ရာယူ္���င့့္ဖိုး� �ရာန္အ့တိြက့ား န္ည့္း�ပ္ည္း�ကား�ရာ�ယ္�မွဳ�� ေပ္�ထံ��ပ္ါ 
သည့္း။ ဝန္ထ့ံမ့ွ�မွဳ��သည့္း ၄င့့္�တိ� �အသံ���ပ္�သည့္း�ကား�ရာ�ယ္�မွဳ��အတိြက့ား �ပ္ဌ�န္�့ထံ��သည့္း� လံို��ခံ်ဳ�ေရာ�မူွဝါ 
ဒ�ွင့့္�အညီ္း ဆာ��က့ားဗီ�တိ��က့ားခ်ဳ��က့ားမွႈ အ�ရၱာ�ယ့္မွ�ဖိုးစ့ေစရာန္ ့အဖိုး႔�အစည့္း�၏ သတိင့့္�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ကား�� 
 မွေဖိုး�့ထံ�တ့ိမွ�ေစရာန္ ့တိ�ဝန္ရွ့ွိ�သည့္း။ 
ဆာ��က့ားဗီ�တိ��က့ားခ်ဳ��က့ားမွႈသည့္း သတိ�ထံ��ရာမွည့္း�ကား�မွၸါဏီီ၏ အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ�� သ�� မွဟု�တ့ိ ကား��ယ့္ေရာ�အခ်ဳဳ 
က့ားအလိုက့ားမွဳ��ကား�� ေခ်ဳါင့့္�ပ္�ံ�ဖိုးတ့ိရာန္ ့သ�� မွဟု�တ့ိ တိဆာင့့္��ပ္န္ေ့ရာ�င့့္�ရာန္အ့တိြက့ား တိရာ��မွဝင့့္ရာယူ္�ခ်ဳင့့္�ကား�� 
ရာည့္းရာြယ့္ျပီ္� ထံ�တ့ိကား�န္မ့ွဳ��အလိုဳဥ့�ပ္တ့ိေစ�ခ်ဳင့့္�၊ သ�သ�ထံင့့္ရွွိ��စြ� မွရာရွွိ����င့့္ေတိ���ခ်ဳင့့္�၊ အ��တ့ိအသ�မ့ွ� 
မွဳ�� ဆံာ��ရံႈရိုႈ�ံ�ခ်ဳင့့္�အစရွွိ�သည့္း� စီ�ပ္ြ��ေရာ�လို�ပ့္င့္န္�့မွဳ��အေပ္ၚ ထံ�ခ်ဳ��က့ားေစသည့္း။ 

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး- ဘဲဏီးအခ်ီး်က်းအလုက်းမူ်ာ�ကိ်� ေတ္ာင့္း�ခံ်ီးသည္းး� အ��ေမူ�လုးတ္စးေစာင့္း 
က်ြ်�း�ပိုးထံသိ�ဝါင့္းလုာခ်ီး��သည္းး။
ကားြဳ ��ပ့့္ကား�မွၸါဏီီ၏ အေကား�င့့္�မွဳ��ကား�� ကား��င့့္တိြယ့္သည့္း�ဘာဏ့ီမွွ ကားြဳ ��ပ့့္အတိြက့ားကား�ဒ့အသစ့ေပ္�မွည့္း�  
အေၾကား�င့့္�ၾကား��စ� အီ�ေမွ�လ့ိုတိစ့ေစ�င့့္ ကားြဳ ��ပ့့္ထံံဝင့့္လို�ခ်ဳ��သည့္း။ ထံ��ကား�ဒ့အသစ့ကား�� တိရာ��ဝင့့္�ဖိုးစ့ေစ 
ရာန္ ့ဝက့ားဆာ��ဒ့ထံ�သ�� ဝင့့္ျပီ္� ကားြဳ ��ပ့့္၏ပ္ါ �စ့ဝတ့ိ�ဖိုးင့့္� ဆာ��င့့္�အင့့္ဝင့့္ရာမွည့္း�ဖိုးစ့သည့္း။ ဤေတိ�င့့္�ဆာ��ခ်ဳဳက့ားသည့္း 
 တိရာ��ဝင့့္�ဖိုးစ့သည့္းဟု� ကားြဳ ��ပ့့္မွည့္းသ�� ေသခ်ဳဳ�ေစ���င့့္ပ္ါမွလို�။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
ဘာဏ့ီမွွသင့့္၏ပ္ါ �စဝတ့ိ�ဖိုးင့့္� ဆာ��င့့္�အင့့္ဝင့့္ရာန္ ့ဘာယ့္ေသ�အခ်ဳါမွွဳ ေတိ�င့့္�ဆာ��မွည့္းမွဟု�တ့ိပ္ါ။ ဒါဟု�ေသ 
ခ်ဳဳ�ေပ္ါက့ား ရို��က့ားစ��လို�ပ့္ဖိုး� ��ၾကား���စ���ခ်ဳင့့္��ဖိုးစ့တိယ့္။ အဖိုး႔�အစည့္း�မွဳ��၊ သင့့္�ွင့့္�အဆာက့ားအသြယ့္ရွွိ�သည့္း�သူ 
မွဳ��မွွ အီ�ေမွ�လ့ို�ဖိုးင့့္� အတိြင့့္�ေရာ� သ�� မွဟု�တ့ိ ကား��ယ့္ေရာ�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ေတိ�င့့္�ခံ်ဳလို�ပ္ါကား အျမွ� 
သတိ�ထံ��ပ္ါ။ အီ�ေမွ�လ့ိုထံ�မွွ စ�လံို��ေပ္ါင့့္�မွဳ��၊ စ�ပ္�� သူ၏ အီ�ေမွ�လ့ိုန္ယ့္ပ္ယ့္၊ အေဆာ�တိလိုဳင့့္ 
ေတိ�င့့္�ဆာ��မွႈ အစရွွိ�သည့္းတိ� �ကား�� စစ့ေဆာ�ပ္ါ။ တိစံ�တိေယ္�က့ားမွွ မွလို��တိမွ�စ�တ့ိ�ဖိုးင့့္� သင့့္၏အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ�� 
ကား�� ခ်ဳ���ယူ္ရာန္ၾ့ကား���စ���ခ်ဳင့့္��ဖိုးစ့���င့့္သည့္း။
သင့့္၏အေရာ�ၾကီား�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ကား�� အမွႈမွ��အမွွတ့ိမွ�� ေပ္�လို��က့ားမွ�ပ္ါကား၊ သင့့္၏လို��င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ�ကား�� 
 သတိင့့္�ေပ္�ျပီ္� သင့့္၏ပ္ါ �စဝတ့ိကား�� ခ်ဳဳက့ားခ်ဳဳင့့္�ေ�ပ္�င့့္�ပ္စ့ပ္ါ။

      သေသယူႏိုရွိႏိုာ ုပ္ါက္၊ႏွ အီား�ေမွ�လ္ွ်ာမုွတဴ�ကုု္တြ�၍ ေအား�က္္ပ္ါလုွ်ာပ္္စ� security.team@bollore.com

သု�ပု္�ပ္ါ။
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ခ်ီးြ��ခ်ီးာ�ဆာက်းဆံာ�ခ်ီးင့္း�ကိ်� ဆာန္း �က််င့္း�ခ်ီးင့္း� 

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီအဖိုး႔�သည့္း အလို�ပ့္ေခ်ဳၚ�ခ်ဳင့့္�၊ ဝန္ထ့ံမ့ွ�ခ်ဳန့္ �အပ့္�ခ်ဳင့့္�၊ ပ္�ဂဳ��လ့ိုေရာ��ွင့့္� ကားြဳ မ့ွ�ကားဳင့့္မွႈ 
ဆာ��င့့္ရာ� တိ���တိက့ားမွႈမွဳ��၊ ရာ�တိ�ူတိ����ခ်ဳင့့္�မွဳ��အတိြက့ား သ�တိညီူ္းမွွဳအခ်ဳြင့့္�အလိုမ့ွ�ေပ္�ရာန္ ့ကားတိ�ေပ္�ပ္ါသည့္း။  
ဤကားတိ�ကားဝတ့ိသည့္း မွည့္းသည့္း�သီ��ခ်ဳ��လိုကားၡာဏီ�ရွွိ�ပ္ါေစ၊ မွ�မွ�၏အလို��အလို�ကား�� အ�ပ္ည့္း�အဝ 
ေဖိုး�့ထံ�တ့ိ���င့့္ရာန္ ့လိုတူိ��င့့္�ကား��ပ္ါဝင့့္ေစေသ� ထံံ��တိမ့ွ�ဓိေလို��ဖိုးစ့သည့္း။
အဖိုး႔�အစည့္း�ကား��ကား��ယ့္စ���ပ္�သည့္း� မွည့္းသူမွဆာ�� ခ်ဳြ��ခ်ဳ��ဆာက့ားဆံာေ�ပ္�ဆာ���ခ်ဳင့့္��ွင့့္� ဇာ�တိ�၊ လို�င့့္၊ မွ�သ��စ� 
အေ�ခ်ဳအေန္၊ ကား��ယ့္ဝန္ေ့ဆာ�င့့္ခ်ဳဳ �န္၊့ ရို�ပ့္ရာည့္း၊ မွ�သ��စ�အမွည့္း၊ ကားဳန္�့မွ�ေရာ�အေ�ခ်ဳအေန္၊ မွသန္စ့ြမ့ွ�မွႈ၊  
လို�င့့္စ�တ့ိခံ်ဳယူ္မွႈ၊ အသက့ားအရာြယ့္၊ ���င့့္ငံ့္ေရာ�အ�မွင့့္၊ အလို�ပ့္သမွ��အစည့္း�အရံို��လိုႈပ့္ရွွိ��မွႈမွဳ��၊  
လိုမူွဳ ����ြယ့္တိစ့စ�ဝင့့္ သ�� မွဟု�တ့ိ ဘာ�သ�ဝင့့္တိစ့ခ်ဳ�အေပ္ၚအေ�ခ်ဳခံ်ဳ၍ ခ်ဳြ��ခ်ဳ��ဆာက့ားဆံာ�ခ်ဳင့့္�မွဳ��ကား�� 
ေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့ရာမွည့္း။
အဖိုး႔�အစည့္း�သည့္း အလို�ပ့္ခ်ဳြင့့္တိြင့့္�ရွွိ�မွတိကူားြ��ပ္��မွႈကား���မွင့ဳ့္�တိင့့္ရာန္၊့ ကားဳ��မွမွေရာြ� သ�တိညီူ္းမွွဳအခ်ဳြင့့္�အေရာ�
ရာရာန္�ွ့င့့္� ကားြဳ မ့ွ�ကားဳင့့္သူလိုငူ့္ယ့္မွဳ��ကား�� ပူ္�ေပ္ါင့့္�လို�ပ့္ကား��င့့္ရာန္ ့အထူံ�ကားတိ��ပ္�သည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #1- မူသန္းစြမူး�သူတ္စးဦး�ကိ်� အလု�ပိုးေန္ရားာတ္စးခ်ီး�အတ္ြက်း 
က်ြ်န္းေတ္ားအင့္းတ္ာဗ်ဳး်ဳ�ပိုါတ္ယူး။ 
အေရာ�င့့္�ကား��ယ့္စ��လွိုယ့္ဝန္ထ့ံမ့ွ�အတိြက့ား ကားြဳ န္ေ့တိ�့အင့့္တိ�ဗီဳ��တိ� �ဖိုးစ့ပ္ါတိယ့္။
ေလွိုဳ�က့ားထံ��သူေတိြထံ�ကားတိစ့ဦး�ကား သ႔အရာည့္းအခ်ဳဳင့့္��ွင့္� ့အေတိ႔အၾကံား�ေတိြအေပ္ၚ အ��ဒီရာ�ထူံ�န္� �သင့့္ 
ေလိုဳ�့ေန္ေပ္မွယ့္� လိုႈပ့္ရွွိ�����င့့္မွႈစြမ့ွ�ရာည့္း မွသန္စ့ြမ့ွ�သူ�ဖိုးစ့ေန္ပ္ါတိယ့္။ မွည့္းသ� �ပ္င့့္ဆာ��ေစကား�မူွ၊ သ႔ရာ�႕ 
ေလွိုဳ�က့ားထံ��မွႈကား�� လိုက့ားခံ်ဳဖိုး� � မႈႏွကားြဳ န္ေ့တိ�့တိြန့္ �ဆာ�တ့ိမွ�ပ္ါတိယ့္၊ ဘာ�လို� �လို�ဆာ��ရာင့့္ ကားြဳ န္ေ့တိ�့တိ� �ရာ�႕ 
ေစဳ�ဝယ့္သူမွဳ�� သ႔ရာ�႕မွသန္စ့ြမ့ွ�မွႈေၾကား�င့့္� အဆာင့့္မွေ�ပ္�ဖိုးစ့မွယ့္လို� � ခံ်ဳစ��ရာလို��ပ္ါ။ 
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ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
သူတိပ္ါ�ရာ�႕ မွသန္စ့ြမ့ွ�မွႈ၊ လိုမူွဳ ����ြယ့္တိစ့စ�အဝင့့္၊ သ�� မွဟု�တ့ိအေၾကား�င့့္�အရာ�တိခ်ဳ�ခ်ဳ�ေပ္ၚအေ�ခ်ဳခံ်ဳတိ��  
အလို�ပ့္�ပ္င့့္ပ္ကား တိ� ံ��ပ္န္ခ့်ဳဳက့ားအေပ္ၚ (သ�� မွဟု�တ့ိ �ဖိုးစ့���င့့္ေခ်ဳဳရွွိ�တိ��တိ� ံ��ပ္န္ခ့်ဳဳက့ားအေပ္ၚ) မူွတိည့္းျပီ္� 
ေလွိုဳ�က့ားထံ��မွႈကား�� ပ္ယ့္ခ်ဳဳ�ခ်ဳင့့္�ဟု� ခ်ဳြ��ခ်ဳ��ဆာက့ားဆံာ�ခ်ဳင့့္��ဖိုးစ့တိယ့္။ အရာည့္းအခ်ဳဳင့့္�၊ လို�ပ့္င့္န္�့ကားြဳ မ့ွ�ကားဳင့့္မွႈ
အေတိြ႕အၾကံား�၊ ေလွိုဳ�က့ားထံ��သူဟု� သက့ားဆာ��င့့္ရာ�အလို�ပ့္ကား�� ေကား�င့့္�မွြန္စ့ြ�လို�ပ့္ကား��င့့္���င့့္တိ�ေသခ်ဳဳ�တိယ့္ 
အစရွွိ�တိ�� မွွဳတိတိ��လို��အပ့္ခ်ဳဳက့ားေတိြအေပ္ၚမွွ�သ� သင့့္ဆံာ���ဖိုးတ့ိခ်ဳဳက့ားခ်ဳဳရာမွွ��ဖိုးစ့တိယ့္။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး အမွူတ္း #2- က်ြ်�း�ပိုးရားာတူ္�တိ္��ေပို�ခ်ီး်င့္းတ္�� ဝါန္းထမူး�က် ကိ်�ယူးဝါန္း 
ေဆာာင့္းေန္ပိုါတ္ယူး။
ကားြဳ �့�ပ့္ဝန္ထ့ံမ့ွ�ထံ�ကားတိစ့ေယ္�က့ားကား သူမွရာ�႕ရာ�ထူံ�မွွ�တိ�ဝန္ထ့ံမ့ွ�ေဆာ�င့့္ေန္တိ� ေလို��ွစ့ရွွိ�ပ္ါျပီ္၊ 
 သူမွရာ�႕လို�ပ့္ေဆာ�င့့္မွႈေတိြလို� အရာမ့ွ�ေကား�င့့္�ပ္ါတိယ့္။ ကားြဳ ��ပ့့္အသင့့္�ထံ�ကား အ�မွန္ခ့်ဳန့္ �ဖိုး� � လို��ေန္တိ��မွန္ေ့န္
ဂဳ�ရာ�ထူံ�အတိြက့ား သူမွမွွ� လို��အပ့္တိ��အေတိ႔အၾကံား�န္� � အရာည့္းအေသြ�ေတိြရွွိ�တိယ့္လို� � ထံင့့္ပ္ါတိယ့္။  
ဒီရာ�ထူံ�အေပ္ၚ သူမွရာ�႕စ�တ့ိပ္ါဝင့့္စ��မွႈန္� � စ�တ့ိအ��ထံက့ားသန္မ့ွႈေတိြကား�� ေတိ႔ရာေပ္မွယ့္� သူမွမွွ�ဒ�တိ�ယ္ကား��ယ့္
ဝန္ရွ့ွိ�ေန္တိယ့္လို��ေ�ပ္�ပ္ါတိယ့္။ 

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
ရာ�ထူံ�တိစ့ခ်ဳ�ေပ္�ဖိုး� �အတိြက့ား ဝန္ထ့ံမ့ွ�တိစ့ဦး�ရာ�႕ အရာည့္းအခ်ဳဳင့့္�တိစ့ခ်ဳ�တိည့္း�ေပ္ၚမွွ�သ� ဆံာ���ဖိုးတ့ိခ်ဳဳက့ားခ်ဳဳ
သင့့္�ပ္ါတိယ့္။
လို�ပ့္���င့့္စြမ့ွ�ရွွိ�တိ�ေသခ်ဳဳ�လွိုဳင့့္၊ သင့့္�အဖိုး႔�ရာ�႕ ဖိုး႔�စည့္း�ပံ္�ကား�� အခ်ဳဳ �န္အ့တိ��င့့္�တိ�တိခ်ဳ�အတိြက့ား သင့့္�ေလိုဳ�့ေအ�င့့္ 
 စီစဥ့လို� �ရာပ္ါတိယ့္။ 
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အက်် ိဳ �စ��ပိုြာ�ပိုဋိိပိုက်ၡကိ်� က်ာက်ြယူး�ခ်ီးင့္း� 

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

ဝန္ထ့ံမ့ွ�အ��လံို��သည့္း Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီအဖိုး႔��ွင့့္� ပ္တ့ိသက့ားသည့္း�ဆံာ���ဖိုးတ့ိခ်ဳဳက့ားမွဳ��ခ်ဳဳမွွတ့ိ�ခ်ဳင့့္�ကား�� 
ေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့ရာမွည့္း၊ မွ�မွ�အကားဳ ���စီ�ပ္ြ�� (မွ�သ��စ�၊ ေင့္ြေရာ�ေၾကား�ေရာ�၊ အကားဳ ���စပ့္တိ၊ူ ���င့့္ငံ့္ေရာ�) မွဳ��သည့္း  
ပ္�ဂဳ��လ့ိုေရာ�ရာ��ွင့့္� ၄င့့္�တိ� �လို�ပ့္င့္န္�့မွဳ��ကား�� မွွဳမွွဳတိတိေဆာ�င့့္ရာြက့ား�ခ်ဳင့့္�မွဳ��အေပ္ၚ သ�သ�ထံင့့္ရွွိ��စြ�  
ဝင့့္ေရာ�က့ားစြက့ားမွ�လွိုဳင့့္ အဖိုး႔�အစည့္း�၏အကားဳ ���စီ�ပ္ြ��အေပ္ၚ ၄င့့္�တိ� �၏စြမ့ွ�ရာည့္းမွဳ��ကား�� ထံ�ခ်ဳ��က့ားေစသည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး- က်ြ်�း�ပိုးမိူသာ�စ�ဝါင့္းတ္စးဦး�က် မိူတ္းဖာ္ေက်းက်�မူၸဏီ�တ္စးခ်ီး�မွူာ  
အလု�ပိုးရားပိုါတ္ယူး။
ကားြဳ �့�ပ့့္န္� �တိ��င့့္ပ္င့့္ေဆာြ�ေ�ြ�ဝန္ေ့ဆာ�င့့္မွႈအတိြက့ား ပံ္�မွွန္အ့ဆာက့ားအသြယ့္ရွွိ�တိ��ကား�မွၸါဏီီမွွ� ကားြဳ �့�ပ့္မွ�သ��စ�ဝင့့္
တိစ့ဦး�ကား အေရာ�င့့္�မွန္ေ့န္ဂဳ�အ�ဖိုးစ့ အလို�ပ့္ရာသြ��ေၾကား�င့့္� သ�လို��က့ားရာပ္ါတိယ့္။ ကားြဳ �့�ပ့္ဘာ�လို��ပ့္ရာမွလို�။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
အဖိုး႔�အစည့္း�၏အကားဳ ���စီ�ပ္ြ��ကား��ထံ�ခ်ဳ��က့ား���င့့္သည့္း� ဤအေ�ခ်ဳအေန္ကား�� ေဖိုး�့ထံ�တ့ိအသ�ေပ္�၍ တိ�ဝန္ရွ့ွိ�သူ
မွဳ��၏စ�စစ့ေလို�လို�မွႈ မွျပီ္�ေသ�ခ်ဳင့့္ ဆံာ���ဖိုးတ့ိခ်ဳဳက့ားမွခ်ဳဳမွ�ရာန္ ့သင့့္�ကား��ယ့္သင့့္ထံ�န္�့ပ္ါ။ ၄င့့္�တိ� �၏ေၾကား�င့္�
ခ်ဳဳက့ားသည့္း သင့့္�အ��ခ်ဳြ��ခ်ဳ��ဆာက့ားဆံာ၍ကား�ကားြယ့္လို� �မွရာပ္ါ။ မွည့္းသ�� ပ္င့့္ဆာ��ေစ၊ ဤအကားဳ ���စီ�ပ္ြ��ပ္ဋိ�ပ္ကား
သည့္း မွမွွန္မ့ွကားန္�့ပ္�လို�ပ့္သည့္း သ�� မွဟု�တ့ိ လို�ဘ့ာစ��သည့္းဟု� ေတိ႔ရွွိ�ပ္ါကား သင့့္�အ��စည့္း�မွဳည့္း�စည့္း� 
ကားမ့ွ��ွင့့္�အညီ္း သ�� မွဟု�တ့ိ ဥပ္ေဒအရာ တိရာ��စြ�ဆာ��ခံ်ဳရာမွည့္း။ 
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လွု် ိဳ ႕ဝွါက်းခ်ီး်က်း�ွင့္း� အတ္ြင့္း�ေရား�မူ်ာ�ကိ်�  
အ�မူတ္းထ�တ္းမူႈမွူက်ာက်ြယူး�ခ်ီးင့္း� 

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

အဖိုး႔�အစည့္း�၏လွိုဳ ��႕ဝွက့ားထံ��ရာမွည့္း� သတိင့့္�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ကား�� အဖိုး႔�အစည့္း�၏ အၾကီား�တိန္�့စီမံွဌ�န္
၏ခ်ဳြင့့္��ပ္�ခ်ဳဳက့ားမွရွွိ�ဘာ� အသံ��မွ�ပ္�ရာ၊ အေပ္�အယူ္မွလို�ပ့္ရာ 
သ�� မွဟု�တ့ိ မွေဖိုး�့ထံ�တ့ိရာ။ ထံ� �အ�ပ္င့့္၊ ကား�မွၸါဏီီ၏စေတိ���ွင့့္�ရွွိယ့္ယ္�စ�ရာင့့္�ဝင့့္ထံ��သည့္း� အမွဳ��သ�ရာန္ ့
မွေဖိုး�့�ပ္ထံ��ေသ� သတိင့့္�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��ကား�� ဝင့့္ေရာ�က့ားၾကားည့္း�ရံႈရိုႈခ်ဳြင့့္�ရွွိ�ေသ�သူတိ��င့့္� ၄င့့္�အခ်ဳဳက့ား 
အလိုက့ားမွဳ��ကား�� ၄င့့္�တိ� �အကားဳ ���အ�မွတ့ိရာ���င့့္ေသ� ေင့္ြေရာ�ေၾကား�ေရာ�စ�ခ်ဳဳ�ပ့္စ�တိမ့ွ�မွဳ��ေပ္ၚတိြင့့္  
အေရာ�င့့္�အဝယ့္လို�ပ့္�ခ်ဳင့့္�မွွေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့ရာမွည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး- က်�မူၸဏီ�၏ရွွိျယူးယူာမူ်ာ�ကိ်� ဝါယူးယူူေန္ဆာ�အခ်ီး်နိ္းတ္ြင့္း စာန္ယူးဇင့္း� 
တ္စးခ်ီး�မွူ က်ြ်�း�းပိုးကိ်�ဆာက်းသြယူးလုာပိုါတ္ယူး။ 
ကားြဳ ��ပ့့္သည့္း ကား�မွၸါဏီီတိခ်ဳ�ရာ�႕ရွွိယ့္ယ္�ေတိြဝယ့္ေန္တိ�� အလိုြန္ၾ့ကီား�ထံြ���ွ�န္�့�မွန္သ့ည့္း� ေဈး�ကားြက့ားတိခ်ဳ�မွွ� ပ္ါ
ဝင့့္ေန္ပ္ါသည့္း။ ဂဳ�န္ယ့္လိုစ့တိေယ္�က့ားဆီာကားတိဆာင့့္� လိုမူွႈကားြန္ယ့္က့ားကားေန္ ကားြဳ ��ပ့့္ကား�� ဆာက့ားသြယ့္လို�ခ်ဳ��ပ္ါ
တိယ့္၊ ကားြဳ ��ပ့့္တိ� �လို�ပ့္င့္န္�့န္� � ရာင့့္��ွ�ီတိ��ဌ�န္တိခ်ဳ�ကားေန္ အေၾကား�င့့္�ၾကား��လို�တိ�� ကား�စၥေျန္� �ပ္တ့ိသက့ားျပီ္� ကားြဳ ��ပ့့္
ရာ�႕ထံင့့္�မွင့့္ခ်ဳဳက့ားကား�� လို��ခ်ဳဳင့့္လို� �ပ္ါလို� � ေ�ပ္�ပ္ါတိယ့္။

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
အဖိုး႔�အစည့္း�န္� �ပ္တ့ိသက့ားတိ�� သတိင့့္�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားေတိြကား�� လွိုဳ ��႕ဝွက့ားသတိင့့္�ဟု�တ့ိမွဟု�တ့ိ သတိင့့္�ဌ�
န္�ွင့့္� အတိည့္းမွ�ပ္�ရာေသ�ခ်ဳင့့္၊ အထူံ�သ�ဖိုးင့့္� ေဖိုး�့�ပ္ခ်ဳြင့့္�မွရွွိ�ဘာ� လိုမူွႈကားြန္ယ့္က့ားေပ္ၚတိြင့့္ မွ�ဖိုးန့္ �သင့့္�ပ္ါ။
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အခ်ီးြန္းေရွွိျာင့္းမူႈကိ်� ဆာန္း �က််င့္း�ခ်ီးင့္း�

  က်ြ်�း�ပိုးတ္�ိမူူဝါါဒါ၏ အဓိိက်ေသာ�ခ်ီး်က်းက််ေသာ အဂါါရားပိုးမူ်ာ�

အဖိုး႔�အစည့္း�သည့္း အခ်ဳြန္စ့ည့္း�မွဳဥ့�စည့္း�ကားမ့ွ�မွဳ���ွင့့္� သက့ားဆာ��င့့္ေသ� အမွႈကား�စၥေျမွဳ��ကား�� အေလို�ထံ�� 
လိုဳက့ား၊ အခ်ဳြန္အ့�ဏီ�ပ္��င့့္အဖိုး႔�မွဳ���ွင့့္�လိုည့္း� ပ္ြင့့္�လိုင့့္��မွင့့္သ�မွႈရွွိ�ရွွိ��ဖိုးင့့္�၊ ၄င့့္�တိ��၏အခ်ဳြန္မူ့ွဝါဒသည့္း CSR 
န္ည့္း�ဗီဳ�ဟု��ဖိုးင့့္�ကား��က့ားညီ္းေအ�င့့္ ေဆာ�င့့္ရာြက့ားလိုဳက့ားရွွိ�ပ္ါသည့္း။ အဖိုး႔�အစည့္း�သည့္း ဝင့့္ေင့္ြခ်ဳြန္သ့က့ားသ� 
သည့္း� ေန္ရာ�မွဳ��ကား�� �င့္င့့္�ပ္ယ့္သည့္း၊ စီ�ပ္ြ��ေရာ�သင့့္�တိင့့္�မွွဳတိေသ� အခ်ဳြန္စ့န္စ့တိစ့ပ္န္�့သ�ေသ����င့့္ငံ့္မွဳ��မွွ 
ေန္ရာ�မွဳ��ဆာ��လွိုဳင့့္ ထံ��သ�� ဆာ��ရာ�တိြင့့္ ၄င့့္�တိ� �၏လိုႈ႕ံေဆာ�့မွႈမွဳ��သည့္း အေ�ခ်ဳခံ်ဳအ���ဖိုးင့့္� အခ်ဳြန္�ွ့င့့္�မွပ္တ့ိ 
သက့ားလွိုဳင့့္ �ဖိုးစ့���င့့္ေ�ခ်ဳရွွိ�သည့္း။ အဖိုး႔�အစည့္း�ကား�� ကား��ယ့္စ���ပ္�ေန္သူတိ��င့့္�သည့္း အဖိုး႔�ဝင့့္တိစ့ဦး�တိစ့ေယ္�က့ား 
အ�� ၄င့့္�၏အခ်ဳြန္ဝ့တၱိရာ��မွွ အခ်ဳြန္လ့ိုြတ့ိျင့္�မ့ွ�ခ်ဳြင့့္��ပ္�ရာန္ေ့ဆာ�င့့္ရာြက့ား�ခ်ဳင့့္�မွဳ��ကား�� ေရွွိ�င့့္ၾကားဥ့ရာမွည့္း။

  မူည္းးက်��သိ�အေရား�ယူူ ေဆာာင့္းရားြ က်းရားမူည္းးန္ည္းး�။ 

�ဖာ္ေစးစဥ္းး- ဝါင့္းေင့္ြခ်ီးြန္းသက်းသာသည္းး�ေန္ရားာတ္ြင့္းရိွွိျသည္းး� က်�မူၸဏီ�တ္စးခ်ီး��ွင့္း�  
က်ြ်��းပိုး လု�ပိုးင့္န္း�အစ�ပိုဳဖာ္ေ�ိ အလုာ�အလုာရိွွိျပိုါတ္ယူး။ 
အခ်ဳြန္စ့ည့္း�ကားမ့ွ�ခ်ဳဳက့ားေကား�င့့္�တိ�����င့့္ငံ့္မွွ ကား�မွၸါဏီီအစ�တိခ်ဳ�ရာ�႕ �ပ္င့့္သစ့ကား�မွၸါဏီီတိခ်ဳ�ကား တိင့့္ဒါေခ်ဳၚထံ��  
ပ္ါသည့္း။ ဒီတိင့့္ဒါကား�� ကားြဳ �့�ပ့့္လိုက့ားခံ်ဳလို��ရာပ္ါသလို��။ 

ေလု�လုာေစာင့္�းၾက်ည္း�းမူႈ
ေယ္ဘာ�ယ္ဳဆာ��ရာေသ�့၊ “အခ်ဳြန္က့ား�စၥေျမွဳ��တိြင့့္ မွပူ္�ေပ္ါင့့္�သည့္း����င့့္ငံ့္မွဳ��” ဟု� ရာည့္းညႊာန္�့ထံ��ေသ� (ဥပ္မွ�-

ဘာဟု��မွ��၊ အ��မွန္၊့ ပ္န္��မွ��၊ ျဗီ�တိ�န္ဗ့ီ�ဂဳင့့္�ကားြဳ န္�့စ�မွဳ�� အစရွွိ�သည့္း� အင့့္အ��ၾကီား����င့့္ငံ့္မွဳ�� ပ္ါဝင့့္လို�
လွိုဳင့့္ အစ�အဖိုး႔�၏ အခ်ဳြန္ဌ့�န္သည့္း တိင့့္ဒါေခ်ဳၚယူ္သည့္း� တိ� ံ��ပ္န္မ့ွႈမွဳ��တိြင့့္ တိတ့ိ���င့့္သမွွဳ ပ္ါဝင့့္ေန္ရာမွည့္း)။
မွပူ္�ေပ္ါင့့္�သည့္း����င့့္ငံ့္မွဳ���ွင့့္�ေဒသမွဳ��သည့္း�ပ္င့့္သစ့အစ���ရာမွွေရာြ�ခ်ဳဳယ့္သတ့ိမွွတ့ိထံ��ေသ����င့့္ငံ့္မွဳ�� 
�ဖိုးစ့သည့္း၊ အဘာယ့္ေၾကား�င့့္�ဆာ��ေသ�့ ၄င့့္�တိ� �သည့္းအခ်ဳြန္က့ား�စၥေျ�ွင့့္�စပ့္လိုဳဥ့�၍ ပ္ြင့့္�လိုင့့္��မွင့့္သ�မွႈမွရွွိ��ခ်ဳင့့္�၊ ဦး� 
စ��ေပ္�အခ်ဳြန္က့ား�စၥေျမွဳ��ကား�� ဖိုးယ့္ထံ�တ့ိပ္စ့�ခ်ဳင့့္��ွင့့္� အခ်ဳြန္�ွ့င့့္�သက့ားဆာ��င့့္သည့္း� သတိင့့္�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��
ကား�� �င့္င့့္�ခံ်ဳ��ခ်ဳင့့္�တိ� �ေၾကား�င့့္� �ဖိုးစ့သည့္း။ မွည့္းသ� �ပ္င့့္�ဖိုးစ့ေစ၊ ဤ���င့့္ငံ့္မွဳ��သည့္း စီ�ပ္ြ��ေရာ�အရာ တိရာ��မွွဳတိ
ပ္ါကား ၄င့့္�တိ� ��ွင့့္� လို�ပ့္င့္န္�့ဆာက့ားစပ့္�ခ်ဳင့့္�ကား�� မွတိ���မွစ့ပ္ါ။ ထံ� �ေၾကား�င့့္� ၄င့့္����င့့္ငံ့္မွဳ���ွင့့္� ေင့္ြေရာ�ေၾကား�ေရာ�
စီ�ဆာင့့္�ရာန္ ့ေမွွဳ�့မွွန္�့ထံ��ပ္ါကား အစ�အဖိုး႔�၏ အခ်ဳြန္ဌ့�န္ကား�� ခ်ဳဳက့ားခ်ဳဳင့့္�သတိင့့္�ေပ္� အေၾကား�င့့္�ၾကား��ထံ��ရာ
မွည့္း �ဖိုးစ့သည့္း။ 
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လု�ကိ်းန္ာရားမူည္းး� စည္းး�မူ်ဥ္းး�စည္းး�က်မူး�မူ်ာ�အတ္�ိင့္း� 
လု�ကိ်းန္ာေစသည္းး�စန္စး 

Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီအဖိုး႔�သည့္း ၄င့့္�တိ� �ခ်ဳဳမွွတ့ိထံ��သည့္း� လို��က့ားန္�ရာန္စ့ည့္း�မွဳဥ့�စည့္း�ကားမ့ွ�မွဳ��အ�� 
 ေဖိုး�က့ားဖိုးဳက့ား�ခ်ဳင့့္�ကား�� လံို��ဝသည့္း�မွခံ်ဳပ္ါ၊ ပ္ဋိ�ပ္ကားၡာ�ဖိုးစ့လို�ေစမွည့္း� အ�ပ္�အမူွမွဳ��ကား�� ကား�ကားြယ့္ရာန္�ွ့င့့္�  
အ�ပ္စ့ေပ္�ရာန္ ့လို��အပ့္သည့္း�အတိ��င့့္� လို��က့ားန္�ေဆာ�င့့္ရာြက့ားရာမွည့္း။ 
စည့္း�ကားမ့ွ�ကား��ခ်ဳဳ���ေဖိုး�က့ားသည့္း� မွည့္းသူမွဆာ�� တိည့္းဆာ�ဥပ္ေဒ�ွင့့္�အညီ္း ခ်ဳဳမွွတ့ိထံ��သည့္း� လို�ပ့္ထံံ��လို�ပ့္န္ည့္း�မွဳ��  
သ�� မွဟု�တ့ိ ဥပ္ေဒအရာ တိရာ��စြ�ဆာ��ခံ်ဳရာမွည့္း။ 

Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီ၏ ကားတိ�ကားဝတ့ိမွဳ��ကား�� ေလို�စ��လို��က့ားန္��ခ်ဳင့့္�သည့္း ဌ�န္ဆာ��င့့္ရာ�အ��လံို��၏ ထံ�ေရာ�က့ားစြ�  
စည့္း�လံို��ညီ္းညႊြတ့ိစြ� လို��က့ားန္�မွႈအေပ္ၚမူွတိည့္း၍ ေအ�က့ားပ္ါအဖိုး႔�ဝင့့္မွဳ���ွင့့္� ဖိုး႔�စည့္း�ထံ��ေသ� အဖိုး႔�အစည့္း�မွွ 
 ေစ�င့့္�ၾကားည့္း�စစ့ေဆာ�ေန္မွည့္း�ဖိုးစ့သည့္း။
– ဒါရို� �က့ားတိ�ဘာ�တ့ိအဖိုး႔�
– အေထံြေထံြစီမံွဌ�န္
– ကားဳင့့္�ဝတ့ိ – CSR �ွင့့္�လို�ဘ့ာေပ္�လို�ဘ့ာယူ္ပ္ေပ္ဳ�က့ားေရာ� ေကား�့မွတီိ
– အစ�အဖိုး႔�၏ စည့္း�ကားမ့ွ�လို��က့ားန္�မွႈဌ�န္
– CSR ဌ�န္
– လို႔အရာင့့္�အ�မွစ့စီမံွေရာ�ဌ�န္
– သတိင့့္�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားဆာ��င့့္ရာ� ဌ�န္
– အခ်ဳြန္ဥ့ီး�စီ�ဌ�န္
– လံို��ခံ်ဳ�ေရာ�ဌ�န္။

ဤအဖိုး႔�အစည့္း�သည့္း လို��က့ားန္�ရာမွည့္း�စည့္း�မွဳဥ့�စည့္း�ကားမ့ွ�မွဳ��ကား�� ေသခ်ဳဳ�စြ� သ�ရွွိ�ျပီ္� ေလို�စ��လို��က့ားန္�ပ္ါမွည့္း။  
၄င့့္�အဖိုး႔�ဝင့့္မွဳ��သည့္း လွိုဳ ��႕ဝွက့ားထံ�န္�့သ�မ့ွ�ရာမွည့္း�တိ�ဝန္�ွ့င့့္� လို��အပ့္သည့္း�လို�ပ့္ပ္��င့့္ခ်ဳြင့့္�၊ အခ်ဳြင့့္�အ�ဏီ�တိ� �ကား��ရာရွွိ�ျပီ္�  
ခံ်ဳယူ္ထံ��သည့္း�တိ�ဝန္မ့ွဳ��ကား�� အ�ပ္ည့္း�အဝထံမ့ွ�ေဆာ�င့့္မွည့္း�ဖိုးစ့သည့္း။

လုက်းေတ္႔က််ေသာ အဖာ္ေ႔�အစည္းး� 
အားစအုားဖြ� 

အ
သံ

��ခ်ီး
်�ခ်ီး

င့္း�

အားစုအားဖြ� 

အားစုအားဖြ� 

ဌာ�န္းခြ�မွ��� 

က််င့္း�ဝါတ္း�ွင့္း� CSR အေ�ခ်ီးခံ်ီးဥ္းပိုေဒါ
စံတ္န္းဘိဲ���ွင့္း� က်တိ္က်ဝါတ္းမူ်ာ�

မူူစည္းး�မူ်ဥ္းး�က််င့္း�၀တ္း 
လုိ�က်းန္ာရားမူည္းး� မူူဝါါဒါ�ွင့္း� စည္းး�မူ်ဥ္းး�စည္းး�က်မူး�မူ်ာ�

သတိ္ဝါ�ရိားယူရိွွိျ�ခ်ီးင့္း��ွင့္း� ေလု�စာ�လု�ကိ်းန္ာ�ခ်ီးင့္း�
လု�ပိုးင့္န္း�စဥ္းးမူ်ာ�ကိ်� က်ာက်ြယူး�ခ်ီးင့္း��ွင့္း� စံ�စမူး�ေထာက်းလွုမူး��ခ်ီးင့္း� 

အေက်ာင့္းထည္းးေဖာ္ေားေဆာာင့္းရားြက်း�ခ်ီးင့္း��ွင့္း� ဆာ�ေလု်ားေအာင့္း�ပိုဳ�ပိုင့္း�ခ်ီးင့္း�
ဌာာန္ခ်ီးြ�မူ်ာ��ွင့္း� လု�ပိုးင့္န္း�ဌာာန္မူ်ာ�မွူ ခ်ီး်မွူတ္းထာ�ေသာ  

လု�ပိုးင့္န္း�စဥ္းးမူ်ာ��ွင့္း� လု�ပိုးင့္န္း�အစ�အစဥ္းးမူ်ာ�ကိ်� 
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ေရာရွွိည့္းဖိုးြံ �ျဖိုး���ေရာ��ွင့့္�  
အလံို��စံ�ဖိုးြံ �ျဖိုး���ေရာ�အတိြက့ား  
အဖိုးြ��အစည့္း�၏  
အေရာ�ၾကီား�ေသ�  
ကားတိ�ကားဝတ့ိမွဳ��ေဖိုး�့�ပ္ထံ��သည့္း�  
ဖြ��စည္ျ�္အုားပ္္ခ�ဳပ္္ပ္ေုမွာတ္တမ္ွ� 

အမူ်ာ��ပိုည္းးသူလူုထ�

လု�ပိုးင့္န္း�လုည္းးပိုတ္းမူႈဆာ�ိင့္းရားာ 
ဌာာန္မူ်ာ�

ဝါန္းထမူး�မူ်ာ�၊  
မိူတ္းဖာ္ေက်းလု�ပိုးင့္န္း�ရွွိျင့္းမူ်ာ�

အဓိ�ကားကားဳေသ� အေ�ခ်ဳခံ်ဳသေဘာ�တိ
ရာ��မွဳ��၊လို��က့ားန္�ရာမွည့္း� စည့္း�မွဳဥ့� 
စည့္း�ကားမ့ွ�မွဳ��၊ ကားဳင့့္�သံ��ရာမွည့္း�အမူွအ
ကားဳင့့္�မွဳ�� (ကားဳန္�့မွ�ေရာ��ွင့့္� လံို��ခံ်ဳ�ေရာ�၊ 
လို�ဘ့ာေပ္�လို�ဘ့ာယူ္ဆာန့္ �ကားဳင့့္ေရာ�၊  
ယွ္ဥ့ျပ္��င့့္မွႈစည့္း�ကားမ့ွ�မွဳ��အ��  
ေလို�စ��လို��က့ားန္��ခ်ဳင့့္�၊  
အကားဳ ���စီ�ပ္ြ��ပ္ဋိ�ပ္ကားၡာကား�ကားြယ့္�ခ်ဳင့့္�၊ 
CSR အစရွွိ�သည့္း�)  
ဖြ��စည္ျ�္အုားပ္္ခ�ဳပ္္ပ္ေုမွာတ္တမ္ွ�။

မုွဝါဒ�ာင္� လုွ်ာပ္္ငန္း�္စဥ္္မွ���-  
ေလို�စ��လို��က့ားန္��ခ်ဳင့့္�၊  
လို႔အရာင့့္�အ�မွစ့ (မွတိကူားြ��ပ္���ခ်ဳင့့္�၊ 
အတိတူိကားြပူ္�ေပ္ါင့့္�ပ္ါဝင့့္�ခ်ဳင့့္�၊  
အစရွွိ�သည့္း)၊ QHSE၊ ဝယ့္ယူ္ေရာ�၊  
ကား��ယ့္ေရာ�အခ်ဳဳက့ားအလိုက့ားမွဳ��  
ကား�ကားြယ့္ေစ�င့့္�ေရွွိ�က့ား�ခ်ဳင့့္�  
အစရွွိ�သည့္းတိ�� ��ဖိုးစ့သည့္း။
ကု္ရုြယူႏို�မွ���- အ�ရၱာ�ယ့္�ပ္ေ�မွပံ္�၊  
သင့့္တိန္�့ေပ္��ခ်ဳင့့္�/အသ�ပ္ည္း�  
�မွွင့့္�တိင့့္ေရာ�၊ သူသွဳ �စန္စ့၊  
�ပ္င့့္ပ္လိုမွူွအကား��ဖိုးတ့ိ�ခ်ဳင့့္�  
(သတိင့့္�ေပ္��ခ်ဳင့့္��ွင့့္� စ�ရာင့့္�စစ့�ခ်ဳင့့္�)
၊ အစ�ရွွိယ့္ယ္�ရွွိင့့္မွဳ���ွင့့္�  
စကား��ေ�ပ္��ခ်ဳင့့္�၊ ဆာက့ားသြယ့္�ခ်ဳင့့္�၊  
အစရွွိ�သည့္း။

ဌ�န္မွဳ��၊ လို�ပ့္င့္န္�့ဌ�န္မွဳ���ွင့့္� ကား�မွၸါဏီီ
ခ်ဳြ�မွဳ��မွွ ေလွိုဳ�က့ားထံ��သည့္း� လို�ပ့္င့္န္�့ 
စဥ့မွဳ���ွင့့္� လို�ပ့္င့္န္�့အစီအစဥ့မွဳ�� 
သည့္း အစ�အဖိုးြ� �မွွ လို�ပ့္င့္န္�့ေဆာ�င့့္ရာြက့ား
ရာ� ေဒသတိ��င့့္�တိြင့့္ မူွဝါဒမွဳ��ကား��  
�ဖိုးန့္ �ေဝထံ��သည့္း။

လု�ပိုးင့္န္း�တ္ြင့္း�ဌာာန္မူ်ာ�
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အသိေပို�ပိုါ
Bolloré အစ�ကား�မွၸါဏီီအဖိုး႔�သည့္း ၄င့့္�၏ဝန္ထ့ံမ့ွ�မွဳ���ွင့့္� မွ�တ့ိဖိုးက့ားလို�ပ့္င့္န္�့ရွွိင့့္မွဳ��သည့္း  
လို��က့ားန္�ရာမွည့္း�စည့္း�မွဳဥ့�စည့္း�ကားမ့ွ�မွဳ��ကား�� ေသခ်ဳဳ�စြ�န္��လိုည့္းသေဘာ�ေပ္ါက့ားေစရာန္ ့
ရာည့္းရာြယ့္သည့္း� အသ�ပ္ည္း��မဳွင့့္�တိင့့္ေရာ��ွင့့္� သင့့္တိန္�့ေပ္��ခ်ဳင့့္�အစီအစဥ့မွဳ��ကား��  
အေကား�င့့္အထံည့္းေဖိုး�့ေဆာ�င့့္ရာြက့ားလိုဳက့ားရွွိ�ျပီ္� ၄င့့္�တိ� �၏ေန္ �စဥ့လို�ပ့္ေဆာ�င့့္မွႈမွဳ��တိြင့့္  
လို��က့ားန္�ကားဳင့့္�သံ��ေစမွည့္း�ဖိုးစ့သည့္း။ 
အရာ�စြန့္ �လို�ပ့္ေဆာ�င့့္တိတ့ိသည့္းဟု� သတိင့့္�ေပ္�ခံ်ဳရာသည့္း�ဝန္ထ့ံမ့ွ�မွဳ��မွွ�  
အပ္��ေဆာ�င့့္�သင့့္တိန္�့တိက့ားရာမွည့္း�ဖိုးစ့သည့္း။

     လုုွ်ာက္္န္း�ရြမွည္ျ္� စည္ျ�္မွ�ဥ္္�စည္ျ�္က္မ္ွ�မွ����ာင္� မုွဝါဒမွ���ကုု္ ေလွ်ာ�လွ်ာ�ရြန္း-္

• �ပ္ပ္ြ�ေန္ရာ��ွင့့္� ရာည့္းစူ�ထံ��သည့္း�ဧရာ�ယ္�ကား�� သင့့္၏အင့့္ထံရာ�န္က့ားေပ္ၚ တိင့့္၍ေဆာြ�ေ�ြ�ပ္ါ
• သင့့္လိုက့ားလွိုမ့ွ�မီွွရာ�န္ယ့္ပ္ယ့္မွွ အေကား�င့့္ထံည့္းေဖိုး�့ေဆာ�င့့္ရာြက့ားရာန္ ့တိ�ဝန္ရွ့ွိ�သူမွဳ��ကား�� ဆာက့ားသြယ့္ပ္ါ
• ေလို�စ��လို��က့ားန္��ခ်ဳင့့္� ဌ�န္ကား�� ဆာက့ားသြယ့္ပ္ါ compliance@bollore.com

သတိ္�ပိုဳပိုါ
သူသွဳ �စန္စ့သည့္း အထံက့ားမွွေအ�က့ား တိဆာင့့္��ခ်ဳင့့္� စသည့္း �“အစဥ့အလို�” စန္စ့�ဖိုးင့့္�  
သတိင့့္�ေပ္�တိ��င့့္ၾကား���ခ်ဳင့့္��ဖိုးစ့သည့္း။ အင့့္တိ�န္က့ားမွွတိဆာင့့္� ဤေန္ရာ�တိြင့့္ရာယူ္ပ္ါ alert.bollore.com, 
သင့့္ကား��ယ့္တိ��င့့္ေတိ႔ရွွိ� သတိ��ပ္�မွ�သည့္း� စည့္း�မွဳဥ့�စည့္း�ကားမ့ွ� ခ်ဳဳ ���ေဖိုး�က့ားမွႈမွဳ��ကား�� တိ��င့့္ၾကား��ရာန္ ့�ဖိုးစ့သည့္း။
လိုက့ားတံိ� ��ပ္န္မ့ွႈမွဳ��မွ�ဖိုးစ့ေပ္ၚေစရာန္ ့သူသွဳ �သတိင့့္�ေပ္�သူမွဳ��ကား�� ကား�ကားြယ့္ေပ္��ခ်ဳင့့္��ွင့့္� လွိုဳ ��႕ 
ဝွက့ားထံ���ခ်ဳင့့္�တိ� �ကား�� အစ�အဖိုး႔�မွွ သတိ�ထံ��ေဆာ�င့့္ရာြက့ားလိုဳက့ားရွွိ�သည့္း။ မွည့္းသ� �ပ္င့့္ဆာ��ေစကား�မူွ၊  
စန္စ့ကား�� အလိုြ�သံ��စ��လို�ပ့္သူ မွည့္းသူမွဆာ�� စည့္း�ကားမ့ွ�ေရာ�ရာ�အရာေသ�့လိုည့္း�ေကား�င့့္�  
ဥပ္ေဒအရာေသ�့လိုည့္း�ေကား�င့့္� အေရာ�ယူ္ခံ်ဳရာမွည့္း။
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�ပ္ပ္ြ�

အီ�ေမွ�လ့ို
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ေလို�စ��လို��က့ားန္��ခ်ဳင့့္� ဌ�န္
compliance@bollore.com

2020 ပံ္��ွ�ပ့္ထံ�တ့ိေဝ�ခ်ဳင့့္�
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