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� ့� လုုပ္္ငန္းး�စဥ္္မ်ား�း�၊
ထို႔ျျ���ပင္္ အျျခားေ�ေ�သာာ သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း� သို႔႔�မဟုုတ္္ သင္္တန္းး�ပို႔႔�ခ််မႈႈ သင္ေေ�ထာာက္္ကူူပစၥေျည္း�း မ်ား�း�
(ဗီီဒီယိုု
ီ မ်ား�း
� �၊ အစရွိိ�သျျဖင့့္)� တို႔႔� အားျျ��ဖင့့္� အသံုးျျ���ပဳဳ၍ ျျဖည့့္စြ
� ြက္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ ႏို�င္္ပါ
�ု ါသည္္။

ေလွ်ာာ��က္္လႊာ�ာ လုုပ္္ငန္း�း စဥ္္မွွတစ္္ ဆင့့္� စာာရြြ က္္စာာတမ္းး�မ်ား�း�အားး� ဖတ္္ရႈႈစီီ စစ္ျျ�ခင္းး�အားျ�ျ�ဖင့့္�
ေနာာက္္ဆက္္တြဲဲ� အရင္းး�အျျမစ္္ မ်ား�း�ကိုု� ၀င္ေေ�ရာာက္္ရယူႏိုု ���င္္မည္ျ�ျ ဖစ္္ သည္္။

တာာ၀န္္ယူူမႈႏွွ ��င့့္� နစ္ျျ�မွဳဳ�ပ္္အားး�ထုုတ္္ကတိျျ�ပဳဳခ််က္္

စတိုးး��ဆိုု�င္္မ်ား�း�တြြင္္ ေ�ဒါါင္းး�လုုဒ္္ဆြဲႏိုု� ��င္္သည္္

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

Bolloré Group ၏ မူူက််င့့္၀
� တ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ ခ််ဥ္းး�ကပ္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈ
နည္းး�လမ္းး�သည္္ ကမၻာ�တစ္္၀ွွမ္းး � ၎�� �၏ ဒါါရို� ု က္္တာာမ်ား�း� ႏွ�ွင့့္� ၀န္္ထမ္းး�

မ်ား�း� အားး�လံုးး��တို႔႔� မွွ အေေကာာင္္အထည္ေေ�ဖာ္္�၊ သက္ေေ�ရာာက္္အသံုးျျ���ပဳဳ

သည့့္� တန္ဖိုး
္ း��မ်ားႏွ��ွ�င့္
� ့� မူူစည္းး�မ််ဥ္းး�မ်ား�း�တို႔႔� အေေပၚတြြင္္ မူူတည္္သည္္။
အုုပ္္စုု၏ အားး�လံုးေေ���သာာ ၀န္္ထမ္းး�မ်ားႏွ��ွ��င့့္� တြဲဲ�ဖက္္ပါါတနာာမ်ား�း�တို႔႔�

အတြြက္္ငွာာ� ဤမူူစည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္သည္္ ဤခ််ဥ္းး�ကပ္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈနည္းး�

လမ္းး�၏ အေျျ�ခခံံ အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�၊ ထို႔ျျ���ပင္္ ၎�� �တို႔႔� ၏ ေ�နစဥ္္

လုုပ္္ငန္းး�စီီမံံလည္္ပတ္္မႈႈမ်ား�း�အတြြင္းး�မွွ ေ�မွ်ာ္��္� မွွန္းး�ထားေ�ေ�သာာ

အမူူအက််င့့္မ်ား�း
� � အစရွိိ�သည္္တို႔႔� ကိုု� အေေသးးစိိတ္ေေ�ဖာ္ျ�ျ�ပထားး�သည္္။
ဤမူူစည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္သည္္ Bolloré Group ၏ က််င့့္၀
� တ္္မ်ားႏွ��ွ�င့္
� ့�
CSR ခ်ာ�ာတာာ၊ ထို႔ျျ���ပင္္ ၎�� �၏ “တာာ၀န္္ယူူမႈႏွွ��င့့္� နစ္ျျ�မွဳဳ�ပ္္အားး�ထုုတ္္က

တိျျ�ပဳဳခ််က္္” ႏွ�စ္္
ွ စဥ္္ အစီီရင္္ခံံစာာ အစရွိိ�သည္္တို႔႔� အတြြင္းး� ေ�ဖာ္ျ�ျ�ပထားး�
သည့့္� ၎�� �၏ လူူမႈေေ�ရးႏွ�ွ�င့့္� သဘာာ၀ပတ္္၀န္းး�က််င္္ဆိုု�င္္ရာာ တာာ၀န္၀
္ တၱၱ

ရား�း မူူ၀ါါဒတို႔ျျ���ဖင့့္� တစ္္ညီီတည္းး�ရွိိ�သည္္။

1

အေျျ�ခခံံ မ႑ိဳဳ�င္္ ေ�လးးခ််က္္

ကြ်ႏ္ုု����ပ္္တို႔႔� ၏ စီးး�ပြားေ��ေ�ရးးလုုပ္္ငန္း�း ဆိုု�င္္ရာာ ျ�ပဳဳမူေေ�ဆာာင္္ရြြက္္ မႈႈ
မ်ား�း�၊ႏွ�ွင့့္� လူူ႕အခြြ င့့္အေ
� ေရးးမ်ား�း� ရရွိႏိုု����င္္ရန္ ျ္ �မွွင့့္တ
� င္ေေ�ဆာာင္္
ရြြ က္္ မႈႈမ်ား�း� အစရွိိ�သည္္တို႔႔� တြ�ြင္္ ရိုးး� �သားေျ�ျ��ဖာာင့့္�မတ္္စြာာ�

ျပဳဳမူေ��ဆာာင္္ရြြ က္ျျ�ခင္းး�

ၾကီးး�မားေ�ေ�သာာ သဘာာ၀ပတ္္ ၀န္း�း က််င္္ဆိုု�င္္ရာာ
စိိန္ေ��ခၚမႈႈ အခက္္ အခဲဲမ်ား�း�အားး�
တံု႔ျျ� ��ပန္ေ��ဆာာင္္ရြြက္္ ရာာ

တြြင္္ဖန္္တီးး�ဆန္းး�သစ္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈ ရွိျျ��ခင္းး�

ကုုမဏီီ ၏ အၾကီးး�မား�းဆံုးေေ� ��သာာ
ခြြ န္အားျ
္ �ျ�ဖစ္္ သည့့္� ၀န္္ထမ္းး�မ်ား�း�အားး�

စုုစည္းေ��ေဆာာင္္ရြြ က္ျျ�ခင္းး�
 ႏွ�ွင့့္� အကာာအကြြယ္ေေ�ပးျ�ျခင္းး�

ေဒသဆိုု�င္္ရာာ
ဖြံံ�႕ ျ�ဖိဳး��းတိုးး��တက္္ မႈႈအတြြက္္
 ေ�ရရွွည္္န

စ္ျျ�မွဳဳ�ပ္္ အားး�ထုုတ္္ကတိျျ �ပဳျျ�ခင္းး�
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ရိုးး��သားေျ�ျ��ဖာာင့့္�မတ္္စြာာ�

အစဥ္္ ျ�ပဳဳမူေ��ဆာာင္္ရြြ က္္ပါါ
ရပ္္တည္္လာာသည့့္� ရာာစုႏွွ��စ္္သက္္တမ္းး� ႏွ �ွ စ္္ရာေ�ေက်ာ္္��နီးး� ပါးး�

တစ္ေေ�လွ်ာာ��က္္ ကာာလတြြ င္္ Bolloré Group အေေနႏွ�ွ င့့္�
စဥ္္ဆက္္မျျပတ္္ ေျ�ျပာာင္းး�လဲဲတိုးး��တက္ေေ�နသည့့္� ကမၻာ�ၾကီးႏွွ���င့့္�

အညီီ လိုု�က္ေေ�လ်ာာ�ညီေေ�ထြေျျ��ပာာင္းး�လဲဲကာာ အစဥ္္ ဖြံံ�႕ ျ ျဖိဳးး��တိုးး��

တက္္လာာခဲ့့� ပါါသည္္။

ဤသည္္မွာာ� တစ္္ဖက္္တြြင္္ ကြ်ႏ္ုု����ပ္္တို႔႔� ၏ တန္္ဖိုးး��ထားး�ရွိိ � ခ််က္္

မ်ား�း�အားး� လက္္ကိုု�င္္ဆြဲဲ�၍ အားး�လံုးး��မွွ မွ်ေ��ေ၀လက္္ခံံ ထားေ�ေ�သာာ

စီးး�ပြားေ��ေ�ရးးက််င့့္၀
� တ္္မ်ား�း�ကိုု� ပံုု�သြြင္းး�အေေကာာင္္အထည္ေေ�ဖာ္္�ကာာ ကြ်ႏ္ုု��ပ္
� ္တို႔႔�၏ လႈႈပ္္ရွားေ��ေ�ဆာာင္္

ရြြ က္္မႈႈ မ်ား�း�အားး� ၾကီးး�ထြားး��ဖြံံ�႕ ျ ျဖိဳးေ���ေစခဲ့ေေ� �သာာ အမ်ိဳး�း��သမီးး�မ်ားႏွ��ွ�� င့့္� အမ်ိဳး�း��သားး�မ်ား�း�တို႔႔� ၏
နစ္ျျ�မွဳဳ�ပ္္အားး�ထုုတ္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ်ားေ��ေ�ၾကာာင့့္ပင္္ ျျဖစ္္
�
သည္္။

စကားး�ခ်ီးး ��

Bolloré Group အေေနႏွ�ွင့့္� အဂတိိလိုုက္္စား
�
�းမႈႈ၊ ဆြဲေေ� �ဆာာင္္သိိမ္းး�သြြင္းး�မႈႏွွ��င့့္� အျျပိဳဳ�င္္အဆိုု�င္္မ

ရွိေေ� �သာာ အေေလ့့အက််င့့္မ်ား�း
� �တို႔႔� ကိုု� ရံႈ�ႈ�႕ခ််ပါါသည္္။ ၎�� �သည္္ ေ�ငြေေ�ၾကးးဆိုု�င္္ရာာ ပြြင့္လင္းျျ
့�
��မင္္သာာ

မႈႈရွိျျ � �ပီးး �၊ ႏို�ုင္္ငံ
� ံတကာာ တားျျ��မစ္္၊ခြြ င့္ျျ�� ပဳဳခ််က္္ အစီီ အစဥ္္မ်ား�း�၊ ႏွ�ွင့့္� ကိုု�ယ္ေေ�ရးးကိုု�ယ္္တာာအခ််က္္
အလက္္ ကာာကြြယ္ေေ�ရးးမ်ား�း�တို႔ျျ���ဖင့့္� တစ္္ညီီတည္းေေ��ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈ ျျပဳဳပါါသည္္။

ထို႔ျျ���ပင္္ သဘာာ၀ပတ္္၀န္းး�က််င္္ ထိိခိုု� က္္ပ််က္္စီးေ� �ေစမႈႈမ်ား�း�၊ လူ႔႔ အခြြ င့့္အေ
� ေရးႏွ�ွ�င့့္� အေျျ�ခခံံ လြတ္္
ြ

လပ္္ခြြ င့့္� ခ်ိဳးေ� ��ေ�ဖာာက္္ဆံုးး��ရံႈးေ����ေစမႈႈ မ်ား�း�၊ႏွ�ွင့့္� တစ္္ဦးးတစ္ေေ�ယာာက္္စီီ ၏ က််န္းး�မာေ�ေရးႏွ�ွ�င့့္� လံုျျ��ခံဳဳ�

ေရးးအတြြက္္ အႏၱၱ�ရာာယ္ျျ�ဖစ္ေေ�စႏိုု�င္္
� သည္္မ်ား�း�တို႔႔� ကိုု� ကာာကြြယ္္တားး�ဆီးး�မႈျျ�ပဳဳသည္္။ ေ�နာာက္္ဆံုးး��

အခ််က္္အေေနႏွ�ွင့့္� ၎�� �သည္္ ပံုု�စံံမ်ိဳး�း��စံုေေ��သာာ ခြဲျျ� �ခား�းဆက္္ဆံံမႈႈမ်ားႏွ��ွ��င့္ ေႏွာ�
့� �ာ�င့့္ယွ
� ွက္္တိုုက္္ခိုု
�
�က္္မႈႈ

မ်ား�း� အားး�လံုးး��တို႔႔� ကိုု� တိုု�က္္ဖ််က္္တားး�ဆီးး�မႈျျ�ပဳဳသည္္။

ကြ်ႏ္ုု��� ပ္္တို႔႔� သည္္ ေျ�ျပာာရမည္္ဆိုု� လွ််�င္္ လံုေေ��လာာက္္စြာာ� ရွွ င္းး�လင္းး�အဓိိပၸါ� ယ္္ သ တ္္မွွ တ္ျျ�ခင္းး�

မျျပဳႏို�ု�င္္
� သည့့္� ပြြင့့္လင္းျျ
�
��မင္္သာာမႈႏွွ�င့္
� ့� တာာ၀န္္ယူူမႈႈ ေ�ခတ္္ၾကီးး�ထဲဲတြြင္္ ေ�နထိုု�င္္လ််က္္ရွိိ � သည္္။

ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္တုိ႔႔ � တစ္္ ဦးးတစ္ေေ�ယာာက္္ခ််င္းး�စီီ ၏ အျျပဳဳအမူူ အားျျ��ဖင့့္�၊ ကြ်ႏ္ုု���ပ္္တို႔႔� သည္္ ဤအုုပ္္စုုအ

ဖြဲဲ� ႕အစည္းး�၏ သံံ တမန္္မ်ား�း� ျျဖစ္္ၾကကာာ ၎�� �၏ နာာမည္္ဂုုဏ္္သတင္းး�အတြြက္္ တာာ၀န္္ရွိေေ� �ပ
သည္္။

ကကြ်ႏ္ုု��� ပ္္တို႔႔� ၏ လက္ေေ�အာာက္္ခံံ အ ဖြဲဲ� ႕ အစည္းး� မ်ား�း�အားး�လံုးး�� မွွ ကိုု� ယ္္စား�းလွွ ယ္္မ်ား�း�သည္္
ကြ်ႏ္ုု���ပ္ႏွွ
� ��င့့္အ
� တူူ ပူးေ��ေပါါင္းး�ကာာ အစဥ္္ဆိုု�သလိုု� သင့့္အားး
�
� ရိုးး� �သားေျ�ျ��ဖာာင့့္မတ္္စြာျ�
�
�ျဖင့့္� သက္္ဆိုု�င္္

ရာာဥပေေဒမ်ား�း�၊ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္တို႔႔�၏ မူူစည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္မ်ား�း�တို႔ျျ���ဖင့့္အ
� ညီီ လိုုက္္နာေ
�
�ေဆာာင္္ရြြ က္္မႈျျ�ပဳဳ
ရန္္ သင့့္အားး
�
� ေ�တာာင္းး�ဆိုု�မည္္ ျျဖစ္္သည္္။

ဤမူူက််င့့္�၀တ္ႏွွ��င့့္� ေ�သြြဖည္ေေ�သာာ မည္္သည့့္�အမူူ အက််င့့္�၊ အေျျ�ခအေေနမ်ား�း�ကိုု�မဆိုု� ခြြ င့့္�လႊႊ

တ္္၊ခြြ င့္ျျ�� ပဳေ�ေပးးမည္္ မဟုုတ္ေေ�ပ - ဤသည္္မွာာ� ကြ်ႏ္ုု��ပ္
� ္တို႔႔� ၏ စုေေ�ပါါင္းး� တာာ၀န္္၀တၱၱရားျ�ျ�ဖစ္ျျ�ပီးး�
ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္တို႔႔�၏ အုုပ္္စုုအဖြဲဲ� ႕အစည္းး� ေ�ရရွွ ည္္တည္္တံ့ႏိုု�
� င္္ရ
� န္္ ျျဖစ္္သည္္။

Cyrille Bolloré

ဥကၠၠဌႏွွ�င့့္� အလုုပ္္အမွဴေ��ေဆာာင္္အရာာရွိိ�ခ်ဳဳ�ပ္္
Bolloré Group

Bolloré

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္
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Bolloré Group သည္္ အဓိိက အပိုု�င္းး� သံုးး��ပိုု�င္းး�တြြင္္ စီီမံံလည္္ပတ္္လ််က္္ရွိိ�သည္္- ပို႔ေေ� �ဆာာင္ေေ�ရးႏွ�ွ�င့့္ ေ�လာ္္�ဂ််စ္္
�
စတစ္္၊
ဆက္္သြြယ္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္ေေ�ရးးအပိုု�င္းး� ႏွ�ွင့့္� လွ််�ပ္္ စစ္္ သိုေေ��လွာာ�င္္မႈႏွွ��င့့္� စနစ္္မ်ား�း�။
Vivendi အုုပ္္စုုထံံ၌ ၎�� �၏ ဆက္္သြြယ္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္ေေ�ရးး လႈႈပ္္ရွားေ��ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈမ်ား�း�အေေပၚ အက်ံဳးး���၀င္္လႊႊမ္းး�မိုးး��ထားျျ��ပီးး�၊ ၎�� �၏
ကုုမ ဏီီမ်ားႏွ��ွ��င့့္� သက္္ဆိုု�င္္ကာာ စီးး�ပြားေ��ေ�ရးးလုုပ္္ငန္းး�လိုုင္းး
� �မ်ားႏွ��ွ��င့့္အ
� ညီီ လိုုက္ေေ�လ်ာာ
�
�ညီေေ�ထြြက််င့့္သံုးး
� ��ထားေ�ေ�သာာ ၎�� �၏ကိုု�ယ္္ပိုု�င္္
က််င့့္၀
� တ္္ပိုု�င္းး�ဆိုု�င္္ရာာ ခ််ဥ္းး�ကပ္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈ နည္းး�လမ္းး� ရွိိ � သည္္။

 ေနာာက္္ထပ္ေေ�သာာ အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�အတြြက္္- www.vivendi.com

Bolloré

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

မူူ က််င့့္�၀တ္္စည္းး�မ််ဥ္းး �သည္္…
… ကြ်ႏ္ုု��� ပ္္တို႔႔�၏ ကတိိက၀တ္ျျ�ပဳဳခ််က္္မ်ား�း�ကိုု�
အတည္ျျ�ပဳေ�ေပးးသည္္

မူူက််င့့္၀
� တ္္စည္းး�မ််ဥ္းး�သည္္ Bolloré Group ၏ ေ�အာာက္္ပါါတို႔ႏွွ���င့့္သ
� က္္ဆိုု�င္ေေ�သာာ
ကတိိက၀တ္ျျ�ပဳဳခ််က္္မ်ား�း�ကိုု� အေေသးးစိိတ္ေေ�ဖာ္ျ�ျ �ပေေပးးသည္္ အဂတိိလိုုက္္စား
�
�းမႈႈအားး� တိုု�က္္ဖ််က္ေေ�ရးး၊

 အျျပိဳဳ�င္္အဆိုု�င္္မရွိေေ � �သာာ အေေလ့့အက််င့့္မ်ား�း
� �အားး� တိုု�က္္ဖ််က္ေေ�ရးး၊

 ႏိုုင္္ငံ
� ံတကာာ တားျျ��မစ္္၊ခြြ င့္ျျ�� ပဳဳခ််က္္မ်ားႏွ��ွ��င့့္အ
� ညီီလို�ုက္္နာေ�ေဆာာင္္ရြြက္ေေ�ရးး၊
 လူ႔႔အခြြ င့့္အေ
� ေရးးအေေပၚ ေ�လးးစား�းမႈႈ ရွိေေ��ရးး၊

 တစ္္ဦးးခ််င္းး�စီီ ၏ က််န္းး�မာေ�ေရးႏွ�ွ�င့့္� လံုျျ��ခံဳေ��ေရးးအားး� အကာာအကြြယ္ေေ�ပးေ�ေရးး၊
 သဘာာ၀ပတ္္၀န္းး�က််င္္အားး� ထိိန္းး�သိိမ္းေ��ေရးး ၊
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 ပုုဂၢိဳ�ဳ�လ္ေေ�ရးေ�ေဒတာာအခ််က္္အလက္္မ်ား�း�အားး� ကာာကြြယ္ေေ�ရးး၊
 ခြဲျျ� �ခား�းဆက္္ဆံံ မႈႈအားး� တိုု�က္္ဖ််က္ေေ�ရးး၊

 ကုုမဏီီ ပိုု�င္္ဆိုု�င္္မႈႈမ်ားႏွ��ွ��င့့္ ေ�ငြေေ�
�
ၾကးးဆိုု�င္္ရာာ ပြြင့့္လင္းျျ
�
��မင္္သာာမႈႈရွိျျ � �ခင္းး�အားး�
ကာာကြြယ္ေေ�ရးး။

… ကြ်ႏ္ုု��� ပ္္တို႔႔�၏

တန္္ဖိုးး� �ထားး�ရွိိ�ခ််က္္မ်ား�း�အေေပၚ အေျျ�ခခံံ သည္္
က််င့့္၀
� တ္္မ်ား�း� ႏွ�ွင့့္� CSR ခ်ာ�ာတာာ၊ ထို႔ျျ���ပင္္ မူူက််င့့္၀
� တ္္စည္းး�မ််ဥ္းး� အစရွိိ�သည္္

တို႔႔� အတြြင္းေ��ေဖာ္ျ�ျ �ပထားး�သည့့္� ကတိိက၀တ္ျျ�ပဳဳခ််က္္မ်ား�း�အားး� Bolloré Group

၏ တန္ဖိုး
္ း��ထားး�ရွိိ � ခ််က္္မ်ား�း�အားျျ��ဖင့့္ ေ�ထာာက္္ပံ့ေေ
�
��ပးး ထားး�သည္္-

စိိတ္ႏွိိ���မ့့္�ခ််မႈႈ

အေေကာာင္းး�ဆံုးျျ���ဖစ္္မႈႈ

သတၱိိ�

Bolloré

စည္းး�လံုးး��ညီီညႊႊတ္္မႈႈ

သြြက္္လက္္ခ််က္္ခ်ာ�ာမႈႈ

ႏွွင့့္� တီီထြြင္္ဆန္း�း သစ္္မႈႈ

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

… ႏို�� ုင္္ငံံတကာာ

စံံ ခ်ိိ�န္္စံံ ညႊန္း
ႊ �း မ်ားႏွ��ွ��င့့္�အညီီရွိိ�သည္္
ဤမူူက််င့့္၀
� တ္္စည္းး�မ််ဥ္းး�အတြြင္းး�မွွ မူူစည္းး�မ််ဥ္းး�မ်ား�း�သည္္ UN ၊ OECD

ႏွွင့့္� Bolloré Group မွွ 2003 ကတည္းး�က လက္္မွွတ္ေေ�ရးးထိုးး��ထားး�ခဲ့ေေ� �သာာ
ကုုလသမဂ ကမၻာ�လံုးး��ဆိုု�င္္ရာာ သေေဘာာတူူညီီခ််က္္ အစရွိိ�သည္္တို႔႔� ကဲ့ေေ��သာာ
ႏိုု�င္္ငံံတကာာ ESG စံံ ခ်ိိ �န္္စံံ ညႊႊန္းး�မ်ားျ��ျ�ဖင့့္� တစ္္ညီီတည္းး�ရွိိ�သည္္။

သို႔ျျ���ဖစ္္သည္ႏွွ��င့့္အ
� ညီီ Group သည္္ လူူ႕အခြြ င့့္အေ
� ေရးး၊ အလုုပ္္သမား�း
အစရွိိ�သည့့္� နယ္္ပယ္္မ်ား�း�အတြြက္္ငွာာ� ၎�� �၏ နည္းး�ဗ်ဴ�ဴဟာာ၊

ယဥ္ေေ�က်းး�မႈႈထံုးး��တမ္းႏွ��ွ�င့့္ ေ�န
� စဥ္္ စီီမံံလည္္ပတ္္မႈႈမ်ား�း�အတြြင္းး�

ကမၻာ�လံုးး��ဆိုု�င္္ရာာ သေေဘာာတူူညီီခ််က္္မွွ မူူစည္းး�မ််ဥ္းး� ဆယ္္ခ််က္္အားး�

 ေ�ပါါင္းး�ထည့္ေေ��ဆာာင္္ရြြ က္္သြားး��ရန္္ ကတိိက၀တ္္ ျျပဳဳပါါသည္္။

… ထို႔ျပင္ လူ တိုင္းအေပၚ သက္ဆိုင္ခ်ဳပ္ေႏွ ာင္မႈ ရွိသည္
တစ္္ဦးးခ််င္းး�စီီ ၏ ျျပဳဳမူေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈမ်ား�း�သည္္ အုုပ္္စုုလိုုက္္
� ကတိိက၀တ္ျျ�ပဳဳခ််က္္

အေေပၚ သက္ေေ�ရာာက္္မႈႈရွိိ�သည္ျျ�ဖစ္္ရာာ လုုပ္္ငန္းး�အုုပ္္စုု၏ ကုုမဏီီမ်ား�း� အားး�လံုးး��မွွ
၀န္္ထမ္းး�၊ ေ�အးးဂ််င့္ႏွွ���င့့္� လုုပ္္ငန္းး�ပါါတနာာ တစ္္ဦးးတစ္ေေ�ယာာက္္စီီ တိုုင္းး
� �သည္္ ၎�� �
အားး� လိုုက္္နာေ
�
�ေဆာာင္္ရြြ က္္မႈျျ�ပဳဳရန္္ တာာ၀န္္ရွိေေ� �ပသည္္။ Bolloré Group သည္္

ဤမူူစည္းး�မ််ဥ္းး�အားး� ခ်ိဳးေ� ��ေ�ဖာာက္္မႈႈကိုု� လံုးး��၀ သည္းး�ခံံ ခြြင့့္လႊႊတ္္မည္္
�
မဟုုတ္ေေ�ပ၊

ထို႔ျျ���ပင္္ ၎�� �အားး� ဖက္္စြြက္ေႏွာ��ာ��က္္ယွွက္္မႈျျ�ဖစ္ေေ�စသည့့္� အျျပဳဳအမူူမ်ား�း�ကိုု�

အစီီ ရင္္ခံံတိုုင္္
� ၾကားး�ရန္္ ၎�� �၏ လုုပ္္ငန္းႏွ��ွ�င့့္ပတ္္
�
သက္္ဆက္ႏြြ�ယ္
� ္သူူမ်ား�း�အားး�
တိုု�က္္တြန္းး
ြ �အားေ�ေ�ပးးအပ္္ပါါသည္္ (စာာမ််က္ႏွာာ��� 34 မွွ“သတိေေ�ပးးခ််က္္”

အပိုု�င္းး�အားး� ၾကည့့္�ရႈ�ႈပါါ)။ မွား��းယြြင္းေ��ေသာာ အျျပဳဳအမူူအားး� က်ဴးး��လြြန္ ္သူူမ်ား�း�သည္္

စည္း�း မ််ဥ္းး�စည္းး�ကမ္းး�အတိုု�င္းး� အေေရးးယူူခံံရမည္ျျ�ဖစ္္သည္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ သက္္ဆိုု�င္္ရာာ

ဥပေေဒမ်ားႏွ��ွ��င့့္အ
� ညီီ တရား�းစီီရင္္ခံံရမည္္ ျျဖစ္္ သည္္။

Bolloré

စကားး�ခ်ီးး ��

စံံခ်ိိ �န္္စံံညႊႊန္းး�မ်ား�း�၊ သဘာာ၀ပတ္္၀န္းး�က််င္ႏွွ��င့့္� အဂတိိလိုက္္စား
ု�
�းမႈႈတိုုက္္ဖ််က္ေေ�ရးး
�

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္
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Bolloré

ကတိိက၀တ္ျျ�ပဳဳခ််က္္မ်ား�း� ႏွ�ွင့့္�
တာာ၀န္၀
္ တၱၱရား�းမ်ား�း�

အပို�ု င္းး� 1

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

7

ႏွွ င့့္� ႏို�� ုင္္ငံံတကာာ တားျ�ျ�မစ္္၊ခြြ င့္ျျ��ပဳဳခ််က္္မ်ား�း�

အဂတိိလိုု�က္္စား�းမႈႈ၊ အျျပိဳဳ�င္္အဆိုု� င္္မရွိေေ��သာာ အေေလ့့အက််င့့္�မ်ား�း�

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

အဂတိိလိုု�က္္စား�းမႈႈ တိုု�က္္ဖ််က္ေေ�ရးး
ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ

အဂၤါါ�ရပ္္မ်ား�း�

Bolloré Group သည္္ ပံုု�စံံမ်ိဳး�း��စံုေေ��သာာ အဂတိိလိုက္္စား
ု�
�းမႈႈမ်ား�း� ႏွ�င့္
ွ ့� ဆြဲေေ��ဆာာင္္သိိမ္းး�သြြင္းး�မႈႈမ်ား�း�
အားး�လံုးး��ကိုု� ရံႈ�ႈ�႕ခ််ပါါသည္္။ ဖြံံ�႕ျ�ဖိဳးး��တိုးး��တက္္မႈႈရွိေေ � �သာာ စီးး�ပြားေ��ေ�ရးးလုုပ္္ငန္းး�မ်ား�း�၏ ေ�ရရွွ ည္္

ၾကီးး�ထြားး��မႈႏွွ��င့့္� စီးး�ပြားေ��ေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ၊ လူူမႈႈ-ႏိုု�င္္ငံေေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ ဖြံံ�႕ ျျဖိဳးး��တိုးး��တက္္မႈႈမ်ား�း�အတြြက္္မူူ အဂတိိ
လိုုက္္စား
�
�းမႈႈသည္္ ၾကီးး�မားေ�ေ�သာာ အတားး�အဆီးး�မ်ား�း�ထဲဲမွွတစ္္ခုု ျျဖစ္ေေ�ပသည္္။

အုုပ္္စုုအားး� ကိုု�ယ္္စားျ�ျ�ပဳေ�ေဆာာင္္ရြြ က္္ရသည့့္� မည္္သူူမဆိုု�သည္္ မိိမိိတို႔႔� ၏ လုုပ္္ငန္းး�တာာ၀န္္

၀တၱၱရား�းမ်ား�း�အားး� ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရန္္၊ သို႔႔�မဟုုတ္္ အုုပ္္စုု ကုုမဏီီ၏ အက်ိဳးး ���စီးး�ပြား��းအလို႔႔� ငွာာ� မ််က္ႏွာာ���
သာေေ�ပးးမႈႈရယူရ
ူ န္္ အစရွိိ � သည္္တို႔႔� အတြြက္္ ရည္္ရြြ ယ္ျျ�ပီးး� (အစိုးး��ရ အရာာရွိိ � မ်ား�း�အပါါအ၀င္္)

တစ္္ဦးးဦးးထံံသို႔႔� မည္္သည့့္ပံုု
� �စံံမဆိုေေ��သာာ အက်ိဳးး ���အျျမတ္္တစ္္ခုုခုု ကမ္းး�လွွမ္းေ��ေပးးကမ္းျျ��ခင္းး�ကိုု�
ေရွာာ�င္္ရွား��းရမည္္ ျျဖစ္္သည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္ အမွွ တ္္ #1- ကြ်ႏ္ုု����ပ္္ သည္္ လုုပ္္ငန္းး�ပါါတနာာတစ္္ဦးးထံံသို႔႔�
လက္ေေ�ဆာာင္ေ��ပးးလိုု�ပါါသည္္။

ကြ်ႏ္ုု���ပ္ႏွွ
� ��င့္ ႏွ့� �စ္ေေ�ပါ
ွ
ါင္းး�မ်ား�း�စြာာ� ခင္္မင္္ရင္းႏွီး��း���လာာသည္္ ေ�ဖာာက္္သည္ေေ�ကာာင္းး�တစ္္ဦးးသည္္
လုုပ္္ငန္းး�မွွ အနား�းယူေေ�တာ့့�မည္္ ျျဖစ္္သည္္။ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္အေေနႏ်�်င့့္� သူူမအားး�

လက္ေေ�ဆာာင္္တစ္္ခုု ေ�ပးးလိုုသ
� ည္္၊ သို႔႔�မဟုုတ္္ စားေ�ေ�သာာက္္ဆိုု�င္္တစ္္ဆိုု�င္္သို႔႔�
ဖိိတ္္ၾကားး�လိုုသ
� ည္္။ သို႔ေေ��သာ္္�လည္းး� ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္တို႔႔�ထံံသို႔႔� သူူမ ကုုမဏီီမွွ

အပ္ႏွံံ���ထားး�သည့့္� စာာခ်ဳဳ�ပ္္သည္္ သက္္တမ္းး�ကုုန္္ဆံုးေေ���တာာမည္ျျ�ဖစ္ျျ�ပီးး�၊

သက္္တမ္းး�တိုးး��မႈႈအေေပၚ သူူမသည္္ လႊႊမ္းး�မိုးး��ဖလွွယ္ႏိုု��င္္
� သည္ျျ�ဖစ္္ရာာ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္အေေနႏွ�ွင့့္�
စိုးး��ရိိမ္ေေ�တြေေ�၀ေေနမိိသည္္။

Bolloré

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

ေလ့့လာေ�ေစာာင့့္�ၾကည့့္�မႈႈ

တစ္္ခ်ိဳဳ ��႕ေ�သာာ အေျျ�ခအေေနမ်ား�း� သို႔႔�မဟုုတ္္ ယဥ္ေေ�က်းး�ဓေေလ့့ အေျျ�ခအေေနမ်ား�း�တြြင္္ သင့့္အေ
� ေနႏွ�ွင့့္�

 ေ�ကာာင္းး�မြြန္ေ��သာာ လုုပ္္ငန္းး�ဆက္္ဆံေေ�ရးးအားး� ထိိန္းး�သိိမ္းး�ရန္္အတြြက္္ငွာာ� လက္ေေ�ဆာာင္္မ်ား�း� ေ�ပးႏို�ု�င္္
� သည္္၊
သို႔႔�မဟုုတ္္ ေ�ဖာာက္္သည္္မ်ား�း�/ျဖစ္ႏိုု��င္ေျ��ျခ
�
ရွိိ � သူူမ်ား�း�ကိုု� ပြဲဲ�အစီီအစဥ္္မ်ား�း�သို႔႔� ဖိိတ္္ၾကားႏို�ု��င္္ပါ
� ါသည္္။
ဤလက္ေေ�ဆာာင္္မ်ား�း�သည္္ ထုုတ္ျျ�ပန္ေ��ၾကျျငာာခ််က္္၊ ခြြင့္ျျ�� ပဳဳခ််က္ႏွွ��င့့္� စာာရင္းး�သြြင္းး�မႈႈဆိုု�င္္ရာာ

သတ္္မွွတ္္ခ််က္္မ်ား�း�တို႔ႏွွ���င့္အ
့� ညီီ ျျဖစ္္ရမည္္ ျျဖစ္္သည္္။

လက္ေေ�ဆာာင္ေေ�ပးျျ�ခင္းး� (သို႔႔�မဟုုတ္္ ရယူျျ�ခင္းး�) သည္္ ဆီေေ�လ်ာ္္��သင့္ေေ��တာ္္�မႈႈ ရွိိ � ရမည္ျျ�ဖစ္ျျ�ပီးး�၊

တစ္္ခုုခုုအေေပၚ လႊႊမ္းး�မိုးး��ရန္္ ရည္္ရြြ ယ္သ
္ တ္္မွွတ္ျျ�ခင္းး�မျျပဳႏို�ု�င္ေေ�သာာ
�
ကိုု�ယ္္က်ိဳးး ���မဲ့့� အျျပဳဳအမူူ ျျဖစ္္ရေေပမည္္။
ဤအေျျ�ခအေေနတြြင္္မူူ စာာခ်ဳဳ�ပ္္သက္္တမ္းး�နီးး�ကပ္္မႈႈအတြြက္ေေ�ၾကာာင့့္ငွာာ
� � ဤအျျပဳဳအမူူသည္္

ဤနယ္္ပယ္္ဧရိိယာႏွွ��င့္သ
့� က္္ဆိုု�င္ေေ�သာာ အုုပ္္စုု၏ မူူ၀ါႏွ�ွ�င့့္အ
� ညီီ ကိုု�က္္ညီမႈ
ီ ႈမရွိေေ � �ပ။

ျဖစ္္စဥ္္ အမွွ တ္္ #2- အစိုးး� �ရအရာာရွိိ�တစ္္ဦးးသည္္ ေ�ငြေ��ၾကးေ�ေပးေ�ေခ််ပါါက
လုုပ္္ငန္းး�စဥ္္အားး� ျ�မန္္ဆန္္စြာာ� ေ�ဆာာင္္ရြြ က္ေေ�ပးးမည္္ဟုု
ကမ္းး �လွွမ္းး�လာာသည္္။

လုုပ္္လက္္စ လုုပ္္ငန္းး�လည္္ပတ္္မႈႈတစ္္ခုုသည္္ ေႏွးေ��ေ��ကြးး�စြာာ� တိုးး��တက္ေေ�နစဥ္္ သို႔႔�မဟုုတ္္

ပိိတ္္ဆို႔႔� ထားး�ခံံ ရစဥ္္ အစိုးး��ရအရာာရွိိ � တစ္္ဦးးမွွ အကယ္္၍ ေ�ငြေေ�ၾကးေေ�ပးေ�ေခ််ပါါက လုုပ္္ငန္းး�စဥ္္အားး�
ျမန္္ဆန္္စြာာ� ေ�ဆာာင္္ရြြ က္ေေ�ပးးမည္္ဟုု ကမ္းး�လွွမ္းး�လာာသည္္။ ၎ေ�ေ ��တာာင္းး�ဆိုေေ��သာာ ပမာာဏသည္္
တရား�း၀င္္ အေေကာာက္္ခြြန္ျျ�ဖင့့္� မသက္္ဆိုု�င္ေေ�ပ၊ ထို႔ျျ���ပင္္ ေ�ငြေေ�ၾကးေေ�ပးေ�ေခ််ခဲ့ေေ��ၾကာာင္းး�
သက္ေေ�သအေေထာာက္္အထားး� မေေထာာက္္ပံ့ေေ��ပးေ�ေပ။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

သင္္သည္္ ဤအျျပဳဳအမူူအားး� မူူလစတင္္ခဲ့့�သူူမဟုုတ္္သည့့္တိုု
� င္္
� အကယ္္၍ ဤ

“လြြယ္္ကူေေ�ခ်ာေ��ေမြြ႕ေ�စရန္္” ေ�ပးေ�ေခ််မႈႈအားး� လက္္ခံံ ခဲ့့�ပါါက လာာဘ္္ထိုးး��မႈႈတစ္္ခုုဟူ၍
ူ ပင္္
သတ္္မွွတ္္မည္္ ျျဖစ္္သည္္။

ဤအေျျ�ခအေေနႏွ�ွင့့္� ရင္္ဆိုု�င္္ရသည့့္အ
� ခါါတြြင္္ -

– အေျျ�ခခံံ လံုျျ�� ခံဳေ��ေရးးစည္းး�မ််ဥ္းး�မ်ား�း�မွွ သတ္္မွွတ္္ခ််က္ႏွွ��င့္အ
့� ညီီ ယဥ္ေေ�က်းး�စြာာ� ျျငင္းး�ဆန္္မႈျျ�ပဳဳပါါ၊

– ဤသို႔ေေ��သာာ ေ�ပးေ�ေခ််မႈႈမ်ား�း�သည္္ Group အုုပ္္စုု၏ မူူ၀ါါဒႏွွ�င့့္မညီေေ�
�
ၾကာာင္းး� သင့့္�
အဆက္္အသြြယ္ထံ
္ ံ အသိေေ�ပးးပါါ၊

– သင့့္� လိုုင္းး
� �မန္ေ��နဂ်ာ�ာထံံသို႔႔� ဤအေျျ�ခအေေနအားး� တင္ျျ�ပပါါ၊ သို႔႔�မဟုုတ္္ မတရား�းမႈေေ�ဖာ္္�ထုုတ္္မႈႈ
စနစ္္ (whistleblowing system) အားး� အသံုးျျ���ပဳျျ�ပီးး� အေျျ�ခအေေနအားး� တင္ျျ�ပပါါ။

အထူးး�သျျဖင့့္� လက္ေေ�ဆာာင္္မ်ားႏွ��ွ��င့့္�ဖိိတ္္ၾကားး�မႈႈ မ်ား�း�၊ လုုပ္္ငန္းေ��ေခ်ာေ��ေမြြ႕ေ�စရန္္

 ေ�ပးေ�ေခ််မႈႈ မ်ား�း�၊ ေ�လာ္္�ဘီီ လုုပ္ျျ �ခင္းး�၊ ေ�ပးေ�ေခ်ေ�ေထာာက္္ခံံမႈႈ ႏွ�ွင္္ စပြြန္ဆာေေ�ထာာ
္
က္္ပံ့့�မႈႈ

အစရွိိ�သည္္တို႔ႏွွ���င့့္�ပတ္္သက္ျျ�ပီးး� Bolloré Group ၏ အဂတိိလိုက္္စား
ု�
�းမႈႈတိုုက္္ဖ််က္ေေ�ရးး
�

မူူ၀ါါဒ ႏွ�င့္
ွ သ
့� က္္ဆိုု�င္္သည့့္ ေ�နာာက္္ထပ္ေေ�သာာ
�
အခ််က္္အလက္္မ်ား�း� ရယူူလိုပါ
ု� ါက-

• သင္္၏ လုုပ္္ငန္းး�ခြြင္္သံုးး�� အင္္ထရာာနက္ေေ�ပၚရွိိ � သက္္ဆိုု�င္္ရာေ�ေနရာာ၊ ႏွ�င့္
ွ ့� ကုုမဏီီ၏
လူူမႈေေ�ရးးကြန္
ြ ္ယက္္မ်ား�း�အားး� ကိုးး��ကားး�ရန္္-

• ဆက္္သြြယ္္ရန္္ - compliance@bollore.com

Bolloré
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မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

အျျပိဳဳ�င္္အဆိုု� င္္မရွိေေ��သာာ အမူူ အက််င့့္�မ်ား�း�
အားး� တိုု�က္္ဖ််က္ေေ�ရးး

ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
သင့့္တ
� င့့္မွ််�တစြာာ
�
� ျျပိဳဳ�င္္ဆိုု�င္္မႈႈရွိေေ � �သာာ ပတ္္၀န္းး�က််င္္သည္္ တီီထြြင္္ဆန္းး�သစ္္မႈႈမ်ား�း�အားး� ေ�ဖာ္္�ထုုတ္္

ေပးႏို�ု�င္ျျ�ပီးး
�
� ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္တို႔႔� ေ�ဖာာက္္သည္္မ်ား�း�ထံံ ျျဖစ္ႏိုု��င္္
� သမွ််� အေေကာာင္းး�ဆံုးေေ���သာာကုုန္္ပစၥေျည္း�း မ်ားႏွ��ွ��င့္၀
့� န္္
ေဆာာင္္မႈႈမ်ား�း�တို႔႔� ကိုု� ေ�ထာာက္္ပံ့ေေ��ပးႏို�ု�င္္ရ
� န္္ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္တို႔႔�အားး� စြြမ္းေ��ေဆာာင္ေေ�စႏိုု�င္္
� သည္္။

Bolloré Group သည္္ လြြတ္္လပ္္မွ််�တေေသာာ ယွွဥ္ျျ�ပိဳဳ�င္္မႈႈအားး� ပ််က္ေေ�စႏိုု�င္္
� သည့့္၊� အဟန္္အတားျျ��ပဳဳ၊

ရပ္္စဲဲ သို႔႔�မဟုုတ္္ တမင္္အႏိုု�င္္က််
�
င့့္� တားျျ��မစ္္ပိိတ္္ပင္္သည့့္� အေေလ့့အက််င့့္မ်ား�း
� �တြြင္္ပါါ၀င္္ပတ္္သက္ျျ�ခင္းး�
မျျပဳေ�ေပ။ ဤအေေလ့့အက််င့့္မ်ား�း
� �ဟုုဆိုု�ရာာတြြင္္ ေ�စ်းႏႈ��ႈ��န္းး�မ်ား�း� ျျပင္္ဆင္္ရန္္ ရည္္ရြြ ယ္သ
္ ည့့္၊� သို႔႔�မဟုုတ္္
ေစ်းး�ကြြက္္ရွွယ္္ယာာမ်ား�း�အားး� ခြဲေေ� �၀ျျပီးး�၊ တင္္ဒါါအႏိုု�င္္ရ
� ရွိိ � သူူမ်ား�း�အားး� ေ�နရာာခြဲေေ� �၀သည့့္�
အစရွိေေ� �သာာ စီီမံံမႈႈမ်ား�း� ပါါ၀င္္သည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္- ယွွဥ္ျျ�ပိဳဳ�င္္သူူမ်ား�း�သည္္ အေေရးးၾကီးေ��ေသာာ စာာခ်ဳဳ�ပ္္တစ္္ခုု၏

ခြဲေေ� �၀မႈႈ အေေၾကာာင္းး� ေ�ဆြးေႏြး���း��လိုု�သည္္။

ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္၏ ကုုမဏီီသည္္ အပိုု�င္းး�က႑အတြြင္းး�မွွ အဓိိကက််သူူမ်ား�း� ပါါ၀င္္သည့့္� ပေေရာ္္�ဖက္္ရွွ င္္နယ္္
အဖြဲဲ� ႕အစည္းး�အတြြင္းး�မွွ အဖြဲဲ� ႕၀င္္ကုုမဏီီတစ္္ခုု ျျဖစ္္သည္္။ တင္္ဒါါတင္္ရန္္ ဖိိတ္္ၾကားး�ထားး�သည့့္�

အဓိိကလုုပ္္ငန္းး�တစ္္ခုႏွွ��င့္ပတ္္
့�
သက္ျျ�ပီးး� ျျပိဳဳ�င္္ဆိုု�င္္သူူမ်ား�း� ေ�ဆြးေႏြး���း��ၾကသည့့္� ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္ တက္ေေ�ရာာက္္
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ခဲ့ေေ��သာာ ေ�ဆြးေႏြး���း��ပြဲဲ�တစ္္ခုုအေေတာာအတြြင္းး� လုုပ္္ငန္းး� ပတ္ေေ�က့့ဂ်္္� အမ်ိဳး�း��မ်ိဳး�း��ကိုု� ေ�နရာာခ််ခြဲေေ� �၀ေေပးႏို�ု�င္္
�
သည္္ဟူေေ�သာာ သေေဘာာတူူညီခ််က္္တစ္္ခုုကိုု
ီ
� အၾကံျျ�ပဳဳလာာခဲ့့�သည္္။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

စည္းး�မ််ဥ္းး�စည္းး�ကမ္းး�မ်ား�း�၊ နည္းး�ပညာာပိုု�င္းး� စံံခ်ိိ �န္္စံံညႊႊန္းး�မ်ား�း�၊ ကုုန္္ပစၥေျည္း�း လံုျျ��ခံဳေ��ေရးး၊ လုုပ္္ငန္းး�

အက်ိဳးး ���စီးး�ပြား��း ကာာကြြယ္ေေ�ရးး အစရွိိ � သည့့္� ပံုု�မွွန္ ္ ျျပသနာာကိိစရပ္္မ်ား�း�အတြြက္္မူူ ပေေရာ္္�ဖက္္ရွွ င္္နယ္္
အဖြဲဲ� ႕အစည္းး�မ်ား�း�သည္္ အသံုးး��၀င္္သည္္။

သို႔ေေ��သာ္္�လည္းး� ေ�စ်းႏႈ��ႈ��န္းျ��ျပင္္ဆင္ျျ�ခင္းး�၊ ေ�စ်းး�ကြြက္္ရွွယ္ရာ
္ ာ ေ�နရာာခ််ခြဲေေ� �၀ျျခင္းး� သို႔႔�မဟုုတ္္

လက္္ရွိိ � တင္္ဒါႏွ�ွ�င့့္ပတ္္
�
သက္ျျ�ပီးး� ေ�ဆြးေႏြးျ���ျ���ခင္းး� အစရွိိ � သည္္ကဲ့့�သို႔ေေ��သာာ ကိိစရပ္္မ်ား�း�တြြင္္မူူ

အခန္းး�တြြင္းး�မွွ ခ််က္္ခ််င္းး� ထြြက္္ခြာျ��ျပီးး�၊ သင့့္� ထြြက္္ခြာာ�မႈႈအားး� မွွတ္္တမ္းျျ��ပဳဳ စာာရင္းျျ��ပႏိုု�င္ေေ�
� ၾကာာင္းး�
ေသခ်ာေ��ေအာာင္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ထားး�ရန္္ အေေရးးၾကီးး�သည္္။ ထို႔ေေ��နာာက္္ ၎ျ�ျ ��ဖစ္္ရပ္္အားး� သင့့္�

လိုုင္းး
� �မန္ေ��နဂ်ာ�ာထံံသို႔႔� တင္ျျ�ပပါါ၊ သို႔႔�မဟုုတ္္ မတရား�းမႈေေ�ဖာ္္�ထုုတ္္မႈႈ စနစ္္ (whistleblowing
system) အားး� အသံုးျျ���ပဳျျ�ပီးး� တင္ျျ�ပပါါ။

ႏိုု� င္္ငံံတကာာ တားျ�ျ�မစ္္၊ခြြ င့္ျျ��ပဳဳခ််က္္မ်ားႏွ��ွ��င့့္�
အညီီ လိုု�က္္နာျ�ျခင္းး�

ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
Bolloré Group သည္္ ႏို�ုင္္ငံ
� တစ္္ခုုအားျျ
ံ
��ဖစ္ေေ�စ၊ တစ္္ဦးးတစ္ေေ�ယာာက္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ အဖြဲဲ� ႕အစည္းး�တစ္္
ခုုအေေပၚျျဖစ္ေေ�စ တားျျ��မစ္္၊ခြြင့္ျျ�� ပဳဳခ််က္္မ်ား�း� ခ််မွွတ္္ရာာတြြင္္ တားျျ��မစ္္၊ခြြင့္ျျ�� ပဳဳခ််က္္ အစီီအစဥ္္မ်ား�း�၊

အထူးး�သျျဖင့့္� ကုုလသမဂ လံုျျ��ခံဳေ��ေရးေ�ေကာာင္္စီီ၊ ဥေေရာာပသမဂ ႏွ�င့္
ွ ့� အေေမရီီ ကန္ျျ�ပည္ေေ�ထာာင္္စုုတို႔႔� မွွ
က််င့့္သံုးး
� ��သည့့္� သတ္္မွွတ္္ခ််က္္မ်ားႏွ��ွ��င့္အ
့� ညီီ လိုုက္္နာေ
�
�ေဆာာင္္ရြြ က္္သည္္။

Bolloré

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

Group အုုပ္္စုုအားး� ကိုု�ယ္္စားျ�ျ�ပဳဳသည့့္� မည္္သူူမဆိုု�သည္္ ကုုန္္သြြယ္္မႈႈဥပေေဒ၊ အပိုု�င္းး�လိုုက္္
� ပိိတ္္ဆို႔႔� တားး�
ဆီးး�မႈႈမ်ား�း� သို႔႔�မဟုုတ္္ ပိုု�င္္ဆိုု�င္္မႈႈ ဆိုု�င္းး�ထားျျ��ခင္းး� အစရွိိ � သည္္တို႔ႏွွ� ��င့့္� ဆန္္က််င္္သည္္ စီီမံံလည္္ပတ္္မႈႈမ်ား�း�
အားး� ေ�ရွာာ�င္္ၾကဥ္္ရမည္ျျ�ဖစ္္သည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္- ေ�ဖာာက္္သည္္တစ္္ဦးးသည္္ မည္္သည္ႏွွ��င့္သ
့� က္္ဆိုု�င္ျျ�ခင္းး�

ျဖစ္ေေ�ၾကာာင္းး� အခ််က္္အလက္္မ်ား�း� ကြ်ႏ္ုု����ပ္္ထံံသို႔႔� ေ�ပးးအပ္ျျ�ခင္းး�မျျပဳဳဘဲဲ
၎���၏ ကုုန္္ပစၥည္း�း မ်ား�း�အားး� တင္္ပို႔ေ�� �ပးးရန္္ မွာာ�ၾကားး�လာာသည္္။

X ႏို�င္္ငံ
�ု သို႔႔
ံ � ကုုန္္ပစၥေျည္း�း မ်ား�း� တင္္ပို႔႔� လိုေေ��ၾကာာင္းး� ကုုမဏီီတစ္္ခုုမွွ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္ထံံသို႔႔� ဆက္္သြြယ္္လာာသည္္။

ေဖာာက္္သည္ျျ�ဖစ္္သူူသည္္ စိိတ္္ခ််ရျျပီးး�၊ ၎�� �၏ ေ�စ်းး�ကြြက္္အတြြင္းး� လူူသိိမ်ား�း�ထင္္ရွား��းသူျျ�ဖစ္္သည္္၊

သို႔ေေ��သာ္္�လည္းး� ကုုန္္ပစၥေျည္း�း ၏ သေေဘာာသဘာာ၀ႏွွ�င့့္ပတ္္
�
သက္္၍မူေေ�နာာက္္မွွအေေသးးစိိတ္ေျျ��ပာျ�ျပမည္္ဟုု
ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္ထံံသို႔႔� ေျ�ျပာာၾကားး�လာာသည္္။

၎�� �မသိိရွိိ � ရေေသာာ အခ််က္္အလက္္သည္္ ပိိတ္္ဆို႔႔� မႈႏွ�ွ��င့့္� သက္္ဆိုု�င္ျျ�ခင္းး� ရွိိ � ၊မရွိိ � ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္ ေ�သခ်ာ�ာ

သိိရွိျျ� �ခင္းး� မရွိေေ� �ပ။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

အခ်ိဳဳ ��႕ေ�သာာ ပိိတ္္ဆို႔႔� မႈ�ႈ အစီီအစဥ္္မ်ား�း�သည္္ အခ်ိဳဳ ��႕ေ�သာာ ႏို�ုင္္ငံ
� မ်ား�း
ံ � သို႔႔�မဟုုတ္္ စီးး�ပြားေ��ေ�ရးးအပိုု�င္းး�

မ်ားႏွ��ွ��င့္ပတ္္
့�
သက္ျျ�ပီးး� လုုပ္္ငန္းး�လည္္ပတ္္မႈႈမ်ား�း�အားး� ပိိတ္္ပင္္ထားး�သည္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ ၾကိဳဳ�တင္္ခြြင့္ျျ�� ပဳဳ
ခ််က္္ ရယူူရသည္္။ အကယ္္၍ သံံသယရွိိ � ခဲ့့�လွ််�င္္ ကုုန္္ပစည္းႏွွ���င့္ပတ္္
့�
သက္ျျ�ပီးး� ျျဖစ္ႏိုု��င္္
� သမွ််�

သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ရယူူရန္္၊ လုုပ္္ငန္းး�တြြင္းး�သံုးး�� အင္္ထရာာနက္ေေ�ပၚတြြင္္ ႏို�ုင္္ငံ
� တကာာ
ံ
ပိိတ္္ဆို႔႔� မႈ�ႈ
မ်ားႏွ��ွ��င့္ပတ္္
့�
သက္ျျ�ပီးး� ေ�ဆြးေႏြး���း��ရန္္၊ ႏို�င္္ငံ
�ု ံ X ၌ အထူးး� တားျျ��မစ္္ပိိတ္္ပင္္ခ််က္္မ်ား�း� ရွိိ � ၊မရွိိ � စစ္ေေ�ဆးးရန္္၊
 ႏွ�င့္
ွ ့� သင္္ အနီးး�၀န္းး�က််င္္အတြြက္္ တာာ၀န္္ရွိိ�သည့့္� စည္းး�ကမ္းး�ထိိန္းး�သိိမ္းေ��ေရးးထံံသို႔႔� လိုုအ
� ပ္္ပါါက
ဆက္္သြြယ္္မႈျျ�ပဳဳလုုပ္္ရန္္ လိုုအ
� ပ္ေေ�ပသည္္။
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လြြတ္္လပ္္စြာာ� ဖြြ င့့္�ဟခြြင့္ႏွ���ွင့့္�

ဆက္ႏြြ��ယ္္ခြြ င့့္�အားး� ကာာကြြယ္ေေ�ရးး
ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�

Bolloré Group သည္္ လြြတ္္လပ္္စြာာ� ေျ�ျပာာဆိုု�ခြြင့္၊့� ဆက္ႏြြ��ယ္္ခြြင့္ ႏွ့� �င့္
ွ ့� အစုုလိုုက္္
� ကိုု�ယ္္စားျ�ျ�ပဳဳမႈႈအားး�

ေလးးစား�းတန္္ဖိုးး��ထားျျ��ပီးး�၊ မည္္သည့့္အေျျ
�
�ခအေေနတြြင္္မဆိုု� ပြြင့္လင္းး
့�
�စြာာ� လူူမႈႈ ဆက္္သြြယ္ေျျ��ပာာဆိုု�ခြြင့္ကိုု
့� �
ေသခ်ာေ��ေစရန္္ ကတိိက၀တ္ျျ�ပဳဳပါါသည္္။ Group အုုပ္္စုုအားး� ကိုု�ယ္္စားျ�ျ�ပဳဳသည့့္� မည္္သူူမဆိုု�သည္္

၀န္္ထမ္းး�မ်ား�း�၏ ဖြြင့္ဟေ
့� ေဖာ္္�ထုုတ္္ခြြင့္အားး
့�
� ေျ�ျပာာင္းး�လဲဲ သို႔႔�မဟုုတ္္ အဟန္္အတားျျ��ဖစ္ေေ�စရန္္ ရည္္ရြြ ယ္သ
္ ည့့္�

ဖိိအားေ�ေ�ပးးမႈႈ၊ အာာဏာျျ�ပမႈႈ သို႔႔�မဟုုတ္္ အမူူအက််င့့္မ်ား�း
� � မွွန္သ
္ မွ််�ကိုု� ေ�ရွာာ �င္္ၾကဥ္္ရမည္္ ျျဖစ္္သည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္- ကြ်ႏ္ုု����ပ္္ ၏ ၀န္္ထမ္းး �မ်ား�း�သည္္ ေ�တာာင္းး�ဆိုု�ခ််က္္မ်ား�း�အားး�

လူူ ႕အခြြ င့့္�အေေရးးမ်ား�း�

ဖြြင့့္ဟလိုေေ
�
�သာ္္�လ
�
ည္းး� ႏို��င္္ငံ
ု ံအတြြင္းး�၌မူူ လူူမႈႈဆက္္ဆံေျျ��ပာာဆိုု�မႈႈမ်ား�း�
ျပဳဳလုုပ္ႏိုု���င္္သည့့္� ဖရိိ န္ေ��၀ါ့့ �ခ္္ မရွိေေ��ပ။

ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္သည္္ အလုုပ္္သမား�းမ်ား�း� စုေေ�ပါါင္းး�ဖြဲဲ� ႕စည္းး�ခြြင့္ကိုု
့� � ဥပေေဒအရ ခြြင့္ျျ�� ပဳဳထားျျ��ခင္းး� မရွိေေ� �သာာ ႏို�ုင္္ငံ
� တစ္္
ံ

ခုုမွွ အဖြဲဲ� ႕အစည္းး�တစ္္ခုုအားး� စီီမံံခန္္ခြဲေ�ေ�နရ
�
သည္္။ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္၏ အခ်ိဳဳ ��႕ေ�သာာ အလုုပ္္သမား�းမ်ား�း�သည္္ ၎�� �

တို႔႔� အေေနႏွ�ွင့္ ေ�တာာင္းး
့�
�ဆိုု�ခ််က္္မ်ားႏွ��ွ��င့့္� ပတ္္သက္ျျ�ပီးး� ေ�ဆြးေႏြး���း��လိုေေ��ၾကာာင္းး� ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္အားး� ေျ�ျပာာၾကားး�လာျျ�ပီးး�၊
ဤရည္္ရြြ ယ္္ခ််က္္အတြြက္္ငွာာ� ကုုန္္သြြယ္သ
္ မဂတစ္္ခုုအားး� ဖြဲဲ� ႕စည္းး�ရန္္ စဥ္းး�စားေ�ေ�နၾကလ််က္္ရွိိ � သည္္။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

Bolloré Group အေေနႏွ�ွင့့္� ၀န္္ထမ္းး�မ်ား�း� ဖြြင့္ဟေ
့� ေဖာ္္�ထုုတ္္ခြြင့္ကိုု
့� � လြြယ္္ကူေေ�ခ်ာေ��ေမြြ႕ေ�စရန္္ ႏွ�င့္
ွ ့� ကိုု�ယ္္စားျ�ျ�ပဳဳ
အဖြဲဲ� ႕အစည္းး�မ်ား�း�အတြြင္းး� ပါါ၀င္္ပတ္္သက္ေေ�နသည့့္� အလုုပ္္သမား�းမ်ား�း�အေေပၚ ခြဲျျ� �ခား�းဆက္္ဆံံမႈႈမ်ား�း�
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မရွိေေ� �စဖို႔႔� အာာမခံံ ကတိျျ�ပဳဳထားး�သည္္။ ေ�ဒသခံံ ဥပေေဒမ်ားႏွ��ွ��င့္အ
့� ညီီ ၀န္္ထမ္းး�မ်ား�း�ထံံမွွ

ၾကားး�နာာမႈႈမ်ား�း� ျျပဳဳလုုပ္္မည္္ ျျဖစ္ျျ�ပီးး�၊ ၎�� �တို႔႔� ၏ ေ�တာာင္းး�ဆိုု�ခ််က္္မ်ား�း�အားး� ထည့့္သြ
� ြင္းး�စဥ္းး�စားေ�ေ�ပးးမည္္

ျဖစ္္သည္္။ သင့့္၀
� န္္ထမ္းး�မ်ား�း�ထံံမွွ ေ�တာာင္းး�ဆိုု�ခ််က္္မ်ား�း�အားး� စုေေ�ဆာာင္းး�ရန္္ ရည္္ရြြ ယ္သ
္ ည့့္� လုုပ္္ငန္းး�ခြြင္္သံုးး��
ကိိရိိယာေေ�ထာာက္္ကူူမ်ားႏွ��ွ��င့့္� လုုပ္္ငန္းး�စဥ္္မ်ား�း�အားး� ရယူူရန္္ငွာာ� Group အုုပ္္စုု၏ လူူ႕ စြြမ္းး�အားး�

အရင္းး�အျျမစ္္ဌာာနအားး� ဆက္္သြြယ္္ပါါ၊ ဤသို႔႔�အားျျ��ဖင့့္ ေ�
� ဒသခံံ ဥပေေဒျျပဌာာန္းး�ခ််က္ႏွွ��င့္အ
့� ညီီ ပြြင့္လင္းေ�
့�
�ေသာာ
လူူမႈႈဆက္္သြြယ္္မႈႈအားေ�ေ�သခ်ာေ��ေစပါါ။

အတင္းး�ၾကပ္္လုုပ္္အားေ�ေ�စခိုု� င္းး�မႈႏွွ��င့့္�
လူူ ကုုန္္ကူးး�မႈႈ အားး� တိုု�က္္ဖ််က္ေေ�ရးး

ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
Bolloré Group သည္္ မည္္သည့့္ပံုု
� �စံံမဆိုေေ��သာာ ေ�ခတ္္သစ္္ ကြ််�န္ျျ�ပဳဳမႈႏွွ��င့့္� လူူကုုန္္ကူးး�မႈႈမ်ား�း�တို႔႔� ကိုု�မဆိုု�

တိုု�က္္ဖ််က္္ရန္္ ခိုု�င္္မာာစြာာ� ကတိိက၀တ္ျျ�ပဳဳထားး�သည္္။ Group အုုပ္္စုုအားး� ကိုု�ယ္္စားျ�ျ�ပဳဳသည့့္� မည္္သူူမဆိုု�

သည္္ အတင္းး�ၾကပ္္လုုပ္္အားေ�ေ�စခိုု�င္းး�မႈႈ အေျျ�ခအေေနမ်ား�း�တြြင္္ တိုု�က္္ရိုု� က္ျျ�ဖစ္ေေ�စ သြြယ္္၀ိုု�က္္၍ျျဖစ္ေေ�စ
ပါါ၀င္ျျ�ခင္းး� သို႔႔�မဟုုတ္္ ထည့့္၀
� င္ျျ�ခင္းး� မျျပဳဳရန္္ ေ�ရွာာ�င္္ၾကဥ္္ရမည္္ ျျဖစ္္သည္္။

အတင္းး�ၾကပ္္လုုပ္္အားေ�ေ�စခိုု�င္းး�မႈႈဆိုု�သည္္မွာာ� တစ္္စံုု�တစ္္ဦးး၏ ဆႏႏၶႏွ�င့္
ွ ့� ဆန္္က််င္ျျ�ပီးး� ေ�ဆာာင္္ရြြ က္ေေ�စေေသာာ၊
ထို႔ျျ���ပင္္ တစ္္နည္းး�နည္းျျ��ဖင့့္ ျ� ျခိိမ္းေျ��ျ�ခာာက္္၍ ေ�စခိုု�င္းေ��ေသာာ– အၾကမ္းး�ဖက္္မႈႈ သို႔႔�မဟုုတ္္ ျျခိိမ္းေျ��ျ�ခာာက္္မႈႈအားး�
အသံုးျျ���ပဳေ�ေသာာ၊ အေေၾကြးး�အားး� ဗန္းျ��ျပ၍ေေစခိုု�င္းေ��ေသာာ၊ လုုပ္္အားး�ခမ်ား�း� သို႔႔�မဟုုတ္္ မွွတ္္ပံုု�တင္္အေေထာာက္္

အထားး�စာာရြြ က္္မ်ား�း� သိိမ္းး�ဆည္းး�ထားျျ��ပီးး� ဖိိအားေ�ေ�ပးေ�ေသာာ၊ ျျပန္္လည္ေေ�နရာာခ််ထားေ�ေ�ရးး အာာဏာာပိုု�င္္မ်ား�း�ထံံ

တိုု�င္္ၾကားး�မည္္ဟုု ျျခိိမ္းေျ��ျ�ခာာက္ေေ�သာာ အစရွိိ � သည့့္� မည္္သည့့္� လုုပ္္ငန္းး�ကိုု�မဆိုု� ဆိုု�လိုသ
ု� ည္္လူူကုုန္္ကူးး�မႈႈဆိုု�

သည္္မွာာ� အတင္းး�ၾကပ္္လုုပ္္အားး� ေ�စခိုု�င္းး�မႈႈမွွတစ္္ဆင့့္� တစ္္ဦးးဦးးအေေပၚ အျျမတ္္ထုုတ္ျျ�ခင္းး�ကိုု� ဆိုု�လိုျျ�ပီးး
� �၊
မၾကာာခဏဆိုု�သလိုု� ဤပုုဂၢိဳဳ��လ္္မ်ား�း�အားး� ႏို�င္္ငံ
�ု အ
ံ တြြင္းး� သို႔႔�မဟုုတ္္ နယ္္စပ္္သို႔႔� ေ�ရႊႊ႕ေျ�ျပာာင္းး�ပို႔ေေ��ဆာာင္ျျ�ခင္းး�
မ်ား�း� ပါါ၀င္္ပတ္္သက္ေေ�နတတ္္သည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္- စာာခ်ဳဳ�ပ္္ခ်ဳဳ�ပ္္ထားး�သည့့္� လုုပ္္ငန္းး�ခြဲဲ� တစ္္ခုု ၏ နယ္္ပယ္္အတြြင္း�း မွွ
၀န္္ထမ္းး�မ်ား�း�သည္္ အႏၱၱ�ရာာယ္္မကင္းေ��ေသာာ အေျျ�ခအေေနမ်ား�း�တြြင္း�း
အတင္းး�ၾကပ္္ အလုုပ္္လုုပ္ေ��နရပံုု�ရသည္္။

ျဖစ္္စဥ္္- စာာခ်ဳဳ�ပ္္ခ်ဳဳ�ပ္္ထားး�သည့့္� လုုပ္္ငန္းး�ခြဲဲ� တစ္္ခုု၏ နယ္္ပယ္္အတြြင္းး�မွွ ၀န္္ထမ္းး�မ်ား�း�သည္္ အႏၱၱ�ရာာယ္္
မကင္းေ��ေသာာ အေျျ�ခအေေနမ်ား�း�တြြင္းး� အတင္းး�ၾကပ္္ အလုုပ္္လုုပ္ေေ�နရပံုု�ရသည္္။

Group အုုပ္္စုု၏ လက္ေေ�အာာက္္မွွလုုပ္္ငန္းး�တစ္္ခုုသို႔႔� လည္္ပတ္္စဥ္္အတြြင္းး� ၎�� �စာာခ်ဳဳ�ပ္္ခ်ဳဳ�ပ္္ထားး�သည့့္�
လုုပ္္ငန္းး�ခြဲဲ� ကုုမဏီီမွွ ငွား��းရမ္းး�ထားေ�ေ�သာာ အလုုပ္္သမား�းမ်ား�း�သည္္ အလုုပ္္ခြြင္္ဆိုု�ဒ္ေေ�နရာာ၌ပင္္ အိိပ္္စက္္
ေနျျပီးး�၊ သင့့္တင့္ေေ
�
�သာာ
�
ကိိရိိယာာပစၥေျည္း�း မ်ား�း�မရွိိ � ဘဲဲ အလုုပ္္လုုပ္ေေ�နရေေၾကာာင္းး� ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္ ေ�တြြ႕ ရွိိ � ရသည္္။

အခ်ိဳဳ ��႕ေ�သာာ အလုုပ္္သမား�းမ်ား�း�သည့့္� ၎�� �တို႔႔� အလုုပ္္ထြြက္္လိုေေ�သာ္္�လ
�
ည္းး� ဤအႏၱၱ�ရာာယ္္ရွိေေ� �သာာ အေျျ�ခ
အေေနမ်ား�း�တြြင္္ ၎�� �တို႔႔� အားး� ဆက္္လက္္ အလုုပ္္လုုပ္ေေ�စရန္္အတြြက္္ငွာာ� ၎�� �တို႔႔� ၏ လုုပ္္အားး�ခမ်ား�း�အားး�

မေေပးေ�ေခ်ေ�ေသးးဘဲဲထားး�ရွိေေ� �ၾကာာင္းး� ၎�� �တို႔႔� ၏ ကုုမဏီီအားး� စြြပ္္စြဲေေ��နသည္္။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

အကယ္္၍ အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�သည္္ မွွန္ ္ကန္ေ��ၾကာာင္းး� ေ�တြြ႕ ရွိိ�ရလွ််�င္္ သင့့္� လိုုင္းး
� �မန္ေ��နဂ်ာ�ာ
သို႔႔�မဟုုတ္္ CSR ဆက္္သြြယ္္ပုုဂၢိဳဳ��လ္္ထံံသို႔႔� အလွ််�င္္အျျမန္္ အေေၾကာာင္းး�ၾကားး�သင့္ေေ��ပသည္္၊

သို႔႔� မဟုုတ္္ မတရား�းမႈေေ�ဖာ္္�ထုုတ္္မႈႈ စနစ္္ (whistleblowing system) အားး� အသံုးျျ���ပဳျျ�ပီးး�
တိုု�င္္ၾကားး�သင့့္သ
� ည္္။ ၎�� �ကုုမဏီီခြဲဲ�အားး� ေ�နာာက္္ဆက္္တြဲဲ� အတည္ျျ�ပဳဳစစ္ေေ�ဆးးရန္္

 ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္သြားး��မည္္ ျျဖစ္ျျ�ပီးး�၊ လိုုအ
� ပ္္ပါါက အေေရးးယူျျ�ပင္္ဆင္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈမ်ား�း�အားး�
လွ််�င္ျျ�မန္္စြာာ� ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္သြားး��မည္ျျ�ဖစ္္သည္္။

Bolloré
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မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

ကေေလးးလုုပ္္အားေ�ေ�စခိုု� င္းး�မႈႈ အားး�
တိုု�က္္ဖ််က္ေေ�ရးး

ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
ႏိုု�င္္ငံတကာာ
ံ
အလုုပ္္သမား�းအဖြဲဲ� ႕အစည္းး� (ILO) ၏ ျျပဌာာန္းး�ခ််က္္မ်ားႏွ��ွ��င့္အ
့� ညီီ Bolloré Group သည္္
တိုု�က္္ရိုု� က္ျျ�ဖစ္ေေ�စ သြြယ္္၀ိုု�က္္၍ျျဖစ္ေေ�စ ကေေလးးလုုပ္္အားး� အသံုးျျ���ပဳျျ�ခင္းး�ကိုု� တားျျ��မစ္္ထားေ�ေ�ပသည္္။

အလုုပ္္ခန္္အပ္္ရန္္ အနည္းး�ဆံုးး�� အသက္္ ကန္္သတ္္ခ််က္ႏွွ��င့္ပတ္္
့�
သက္္သည့့္ ေ�
� ဒသခံံ ဥပေေဒျျပဌာာန္းး�ခ််က္္

မ်ား�း�အျျပင္္ Group အေေနႏွ�ွင့့္� မည္္သည့့္လုု
� ပ္္ငန္းး�အတြြက္္မဆိုု� အသက္္ 15 ႏွ�စ္ေေ�အာာက္္
ွ
ကေေလးးမ်ား�း�အားး�

ခန္္အပ္ျျ�ခင္းး�၊ ႏွ�င့္
ွ ့� “အႏၱၱ�ရာာယ္္ရွိိ�သည္္” ဟုု သတ္္မွွတ္္ထားေ�ေ�သာာ မည္္သည့့္အ
� လုုပ္္မဆိုု�အတြြက္္ အသက္္
18 ႏွ�စ္ေေ�အာာက္္
ွ
လူူငယ္္မ်ား�း�အားး� ခန္္အပ္ျျ�ခင္းး�ကိုု� တားျျ��မစ္္ထားး�သည္္

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္- ကြ်ႏ္ုု����ပ္္ ၏ လက္ေေ�အာာက္္ခံံ စာာခ်ဳဳ�ပ္္ခ်ဳဳ�ပ္္ထားေ�ေ�သာာ

လုုပ္္ငန္းး�တစ္္ခုုသည္္ အလြြန္္ အသက္္ငယ္္ရြြ ယ္္ပံုု� ရေေသာာ ၀န္ထ
္ မ္းး �မ်ား�း�အားး�
အသံုးျျ� ��ပဳေ�ေနသည္္။

ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္ အလုုပ္္လုုပ္ေေ�သာာ ကုုမဏီီ အေျျ�ခစိုု�က္္သည့့္ ႏို� �င္္ငံ
�ု အ
ံ တြြင္းး�၌ အသက္္ 15 ႏွ�စ္ေေ�အာာက္္
ွ
ကေေ�ေလးး

မ်ား�း�အားး� အလုုပ္္ခန္္႔ျ��ခင္းး�ကိုု� တားျျ��မစ္္ထားျျ��ခင္းး� မရွိေေ� �ပ။

ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္တို႔႔�၏ လက္ေေ�အာာက္္ခံံ စာာခ်ဳဳ�ပ္္ ကုုမဏီီသို႔႔� လည္္ပတ္္စဥ္္အတြြင္းး� အခ်ိဳဳ ��႕ေ�သာာ အလုုပ္္သမား�းမ်ား�း�
သည္္ အလြြန္အ
္ သက္္ငယ္္ပံုု�ရေေၾကာာင္းး� ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္ သတိျျ�ပဳဳမိိသည္္။

14

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

အကယ္္၍ ကေေလးး အလုုပ္္သမား�းတစ္္ဦးးအားး� သင္္ မ််က္ျျ�မင္ေေ�တြြ႕ ရွိိ � ရလွ််�င္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္၏

ကုုန္္ၾကမ္းေ��ေထာာက္္ပံ့့�သူူမ်ား�း� သို႔႔�မဟုုတ္္ လက္ေေ�အာာက္္ခံံ စာာခ်ဳဳ�ပ္္ကုုမဏီီမ်ား�း� တစ္္ခုုခုု၏ နယ္ေျျ��မအတြြင္းး�
ကေေလးး အလုုပ္္သမား�း ရွိိ � သည္္ဟုု သင္္ သံံသယရွိိ � လွ််�င္္ အေျျ�ခအေေနအားး� သင့့္� လိုုင္းး
� �မန္ေ��နဂ်ာ�ာ
သို႔႔�မဟုုတ္္ CSR ဆက္္သြြယ္္ပုုဂၢိဳဳ��လ္္ထံံသို႔႔� တင္ျျ�ပပါါ၊ သို႔႔�မဟုုတ္္ မတရား�းမႈေေ�ဖာ္္�ထုုတ္္မႈႈ စနစ္္
(whistleblowing system) အားး� အသံုးျျ���ပဳျျ�ပီးး� တင္ျျ�ပပါါ။

ဥပေေဒျျပဌာာန္းး�ခ််က္္မ်ား�း� သို႔႔�မဟုုတ္္ အေေလ့့အက််င့့္မ်ား�း
� �သည္္ သံံသယျျဖစ္္ဖြြယ္ရွိ
္ ိ � သည္္ဟုု ယူူဆရေေသာာ
နယ္္ပယ္္မ်ား�း�အတြြင္းး�၌ စာာခ်ဳဳ�ပ္္ခ်ဳဳ�ပ္္ဆိုေေ��သာာ အလုုပ္္သမား�းမ်ား�း� ခန္္အပ္္၊ အသံုးျျ���ပဳဳရာာတြြင္္ လြြန္ ္စြာာ�

သတိိၾကီးး�စြာာ�ထားး�ရမည္္ ျျဖစ္္သည္္။ သင္္ အလုုပ္္ခန္္အပ္္မည့့္� အလုုပ္္သမား�းမ်ား�း�၏ အေေထာာက္္အထားး�စာာ
ရြြ က္္စာာတမ္းး�မ်ား�း�အားး� စနစ္္တက်် စစ္ေေ�ဆးးပါါ၊ ထို႔ျျ���ပင္္ သင့့္� စီးး�ပြားေ��ေ�ရးးလုုပ္္ငန္းး� ပါါတနာာမ်ား�း�ကိုု�လည္းး�

တူူညီစြာာ
ီ � ေ�တာာင္းး�ဆိုု�ပါါ၊ ဤကတိျျ�ပဳဳခ််က္ႏွွ��င့္အ
့� ညီီလိုက္္နာာရ
ု�
န္္ ပ််က္္ကြြက္္ပါါက ပူးေ��ေပါါင္းေ��ေဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈ
ရပ္္စဲႏိုု��င္ေေ�
� ၾကာာင္းး� သတိေေ�ပးးပါါ။
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ေဒသခံံ ရပ္္ရြာာ�အဖြဲဲ� ႕အစည္းး�မ်ားႏွ��ွ��င့့္�

ရပ္္ကြြက္ေေ�နထိုု�င္္သူူမ်ား�း�၏ အခြြ င့့္�အေေရးးမ်ား�း�
ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�

ေဒသခံံ စည္းး�မ််ဥ္းး�စည္းး�ကမ္းႏွ��ွ�င့့္ ႏို� �င္္ငံ
�ု တကာာ
ံ
စံံခ်ိိ �န္္စံံညႊႊန္းး�မ်ား�း�တို႔ႏွွ���င့္အ
့� ညီီ၊ ထို႔ျျ���ပင္္ က််င့့္၀
� တ္္ ႏွ�ွင့့္�

CSR ခ်ာ�ာတာာ၊ ႏွ�င့္
ွ ့� လူ႔႔ အခြြင့္အေ
့� ေရးး ခ်ာ�ာတာာတို႔႔� အတြြင္းး� သတ္္မွွတ္္ထားး�သည္ႏွွ��င့္အ
့� ညီီ Group သည္္ ၎�� �
၏ လႈႈပ္္ရွားေ��ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈမ်ားေ��ေ�ၾကာာင့့္� သက္ေေ�ရာာက္္မႈႈရွိေေ � �ကာာင္းး�ရွိႏိုု� �င္္
� သည့့္ ေ�
� ဒသခံံ ရပ္္ရြာာ�အဖြဲဲ� ႕အစည္းး�
မ်ား�း� ႏွ�င့္
ွ  ေ�
့� ဒသခံံ မ်ား�း�တို႔႔� ၏ အခြြင့္အေ
့� ေရးးမ်ား�း�ကိုု� ေ�လးးစား�း၊ ျျမွွင့္တင္္ရ
့�
န္္ ကတိိက၀တ္ျျ�ပဳဳပါါသည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္ အမွွတ္္ #1- အနီးး�နား�းရပ္္ကြြက္္ ျ�မဴဴနီီစပယ္္မွွ ေ�နထိုု�င္္သူူမ်ား�း�သည္္

ကြ်ႏ္ုု����ပ္္ ၏ ကုုမဏီီအားး� ညစ္္ညမ္းး �မႈႈ အတြြက္္ စြဲဲ� ဆိုု�သည္္။

ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္၏ ကုုမဏီီသည္္ ေ�ဒသခံံ ရပ္္ရြာာ�အဖြဲဲ� ႕အစည္းး�မ်ား�း� အမွီျျ��ပဳဳအားး�ထားး�လ််က္္ရွိေေ� �သာာ သဘာာ၀
စိုု�က္္ပ်ိဳးေ� ��ေ�ရးး ဧရိိယာာမ်ားျ��ျ�ဖင့့္� နီးး�ကပ္္စြာာ� တည္္ရွိိ � သည္္။ အနီးး�နားေ�ေ�က်းး�ရြာာ�မွွ ေ�နထိုု�င္္သူူမ်ား�း�သည္္

လမ္းေ��ေဘးႏွွ��င့္ ေ�ရထဲဲတြ
့�
င္္ ေ�တြ
ြ
႕ြ ရွိိ � ရသည့့္� စြြန္ ္ပစ္္ ပလတ္္စတစ္္မ်ားႏွ��ွ��င့္ပတ္္
့�
သက္ျျ�ပီးး� ျျငီးး�တြားေ��ေ�နလ််က္္
ရွိျျ� �ပီးး�၊ ၎�� �အတြြက္္ ကုုမဏီီအားး� စြြပ္္စြဲဲ�လ််က္္ရွိိ�သည္္။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

၎�� �တိုု�င္္ၾကားေ�ေ�သာာ ညစ္္ညမ္းး�မႈႈသည္္ ကုုမဏီီအားး� ကိုု�ယ္္စားျ�ျ�ပဳဳသည့့္� ၀န္္ထမ္းး� သို႔႔�မဟုုတ္္
တြဲဲ�ဖက္္ပါါတနာာ၏ လုုပ္ေေ�ဆာာင္္မႈႈရလဒ္္ ဟုုတ္္၊မဟုုတ္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ လုုပ္္ငန္းး�တြြင္းး�

သဘာာ၀ပတ္္၀န္းး�က််င္္ဆိုု�င္္ရာာ စီီမံံခန္္ခြဲ�ဲ�မႈႈ လုုပ္္ငန္းး�စဥ္္မ်ား�း�အားး� အသံုးး��ခ််ရန္္ ပ််က္္ကြြက္္မႈႈ
ဟုုတ္္၊မဟုုတ္္ ဦးးစြာာ�ပထမဆံုးး�� သင္္ ဆံုးျျ���ဖတ္္သင့္ေေ��ပသည္္။
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အကယ္္၍ လုုပ္္ငန္းေ��ေနရာာ၌ လုုပ္္ကိုု�င္ေေ�သာာ ၀န္္ထမ္းး� သို႔႔�မဟုုတ္္ လုုပ္္ငန္းး�ပါါတနာာ/ လက္ေေ�အာာက္္ခံံ စာာ
ခ်ဳဳ�ပ္္လုုပ္္ငန္းး�၏ မေေလးးမခန္္႔ေ�သာာ အျျပဳဳအမူူ (ဥပမာာ-အညစ္္အေေၾကးးမ်ား�း� စြြန္ ္ပစ္ျျ�ခင္းး�) ေ�ၾကာာင့္ျျ��ဖစ္္

သည္္ဟုု သင္္ ေ�တြြ႕ ရွိိ � ရလွ််�င္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ သံံသယရွိိ � လွ််�င္္ သင့့္� လိုုင္းး
� �မန္ေ��နဂ်ာ�ာ သို႔႔�မဟုုတ္္ သင့့္တ
� င့့္ပါ
� ါက

သဘာာ၀ပတ္္၀န္းး�က််င္္ဆိုု�င္္ရာာ အရာာရွိိ � ထံံသို႔႔� အေျျ�ခအေေနအားး� တင္ျျ�ပပါါ၊ သို႔႔�မဟုုတ္္ မတရား�းမႈေေ�ဖာ္္�ထုုတ္္မႈႈ
စနစ္္ (whistleblowing system) အားး� အသံုးျျ���ပဳဳပါါ။

ျပန္္လည္ျျ�ပဳျျ�ပင္္ရန္္အတြြက္္ နည္းး�လမ္းး�အေျျ�ဖရွာာ�မႈႈ၊ အညစ္္အေေၾကးး စီီမံံခန္္ခြဲ�ဲ�မႈႏွွ��င့့္� အမ်ိဳး�း��အစား�းခြဲဲ� မႈႈ အစ

ရွိိ � သည့့္� အပိုု�င္းး�မ်ား�း�တြြင္္ အားး�နည္းျျ��ပီးး�/သို႔႔�မဟုုတ္္ ၎�� �စီီမံေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈမ်ား�း�မရွိိ � သည့့္ ေ�
� ဒသမ်ား�း�တြြင္္မူူ
သင့့္တင့္ေေ
�
�သာာ
�
နည္းး�လမ္းး�အေျျ�ဖရွာာ�မႈႈမ်ား�း�အားး� အေေကာာင္္အထည္ေေ�ဖာ္ေ�ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ကာာ ညစ္္ညမ္းး�မႈႈ
အႏၱၱ�ရာာယ္ျျ�ဖစ္ႏိုု��င္ေျ��ျခမ်ား�း
�
�အားး� တားး�ဆီးး�၊ ျျပဳျျ�ပင္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ ေ�လ်ာ္ေ�ေ��ၾကးေေ�ပးေ�ေခ််ရေေပမည္္။

ျဖစ္္စဥ္္ အမွွတ္္ #2- ကြ်ႏ္ုု����ပ္္ ၏ ကုုမဏီီ သည္္ ေ�ဒသခံံ လူူထုုအေေပၚ
အၾကမ္းး �ဖက္္မႈႏွွ��င့့္ပ
� တ္္သက္ျျ�ပီးး� စြဲဲ� ဆိုု�ခံံရပါါသည္္။

ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္၏ ကုုမဏီီ တည္္ရွိေေ� �သာာ ေ�ဒသအတြြင္းး�၌ ကုုမဏီီတစ္္ခုုသည္္ ေ�ဒသခံံ လူထုုအေ
ူ
ေပၚ

အၾကမ္းး�ဖက္ေေ�သာာ အျျပဳဳအမူႏွွ��င့္ပတ္္
့�
သက္ျျ�ပီးး� စြဲဲ�ဆိုု�ခံံရပါါသည္္။ ဤကုုမဏီီသည္္ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္တို႔႔�
စာာခ်ဳဳ�ပ္္ခ်ဳဳ�ပ္္ဆိုု�ထားေ�ေ�သာာ ကုုမဏီီခြဲဲ�မ်ား�း�ထဲဲမွွ တစ္္ခုျျ�ဖစ္္ရာာ ေ�ဒသခံံ အာာဏာာပိုု�င္္မ်ား�း�သည္္
ဤအၾကမ္းး�ဖက္္မႈႏွွ��င့္ပတ္္
့�
သက္ျျ�ပီးး� ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္တို႔႔�အေေပၚ စြဲဲ�ဆိုု�လာာပါါသည္္။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

ကုုန္ၾ္ ကမ္းေ��ေထာာက္္ပံ့့�သူူ သို႔႔�မဟုုတ္္ လက္ေေ�အာာက္္ခံံ စာာခ်ဳဳ�ပ္္ကုုမဏီီဘက္္တြင္္
ြ အၾကမ္းး�ဖက္္မႈႈ

အေေလ့့အက််င့့္မ်ား�း
� �အားး� သင္္ သံံသယေေတြြ႕ ရွိိ�ရလွ််�င္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ သံံသယရွိိ�လွ််�င္္ အေျျ�ခအေေနအားး�
သင့့္� လိုုင္းး
� �မန္ေ��နဂ်ာ�ာ သို႔႔�မဟုုတ္္ CSR ဆက္္သြြယ္္ပုုဂၢိဳဳ��လ္္ထံံသို႔႔� ခ််က္္ခ််င္းး� တင္ျျ�ပပါါ၊ သို႔႔�မဟုုတ္္

မတရား�းမႈေေ�ဖာ္္�ထုုတ္္မႈႈ စနစ္္ (whistleblowing system) အားး� အသံုးျျ���ပဳျျ�ပီးး� တင္ျျ�ပပါါ။ ေ�ဒသခံံ
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ရပ္္ရြာာ�အဖြဲဲ� ႕အစည္းး�မ်ားျ��ျ�ဖင့့္ ေ�ဆြးေႏြးေျ�
�
��ျ����ပာာဆိုု�ရန္ ္ က်ိိ �န္းေ��ေသေေပါါက္္ ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္ျျ�ဖစ္ျျ�ပီးး�၊

စြြပ္္စြဲဲ� မႈႈမ်ား�း�အားး� စံုု�စမ္းး�စစ္ေေ�ဆးးရေေပမည္္။ အကယ္္၍ ၎�� �တို႔႔� မွာာ� မွွန္ ္ကန္ေ��ၾကာာင္းး� ေ�တြြ႕ ရွိိ�ရလွ််�င္္
လက္ေေ�အာာက္္ခံံ စာာခ်ဳဳ�ပ္္ကုုမဏီီအေေနႏွ�ွင့့္ ျျပဳျျ
� �ပင္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈမ်ား�း�အားး� ျျပဳဳလုုပ္္ရမည္ျျ�ဖစ္ျျ�ပီးး�၊

ပ််က္္ကြြက္္ပါါကမူူ လုုပ္္ငန္းး�ဆက္္ဆံေေ�ရးးအားး� ရပ္္စဲဲမည္္ ျျဖစ္္သည္္။

Bolloré
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အလုုပ္္သမား�းမ်ား�း�၏ ကာာကြြယ္ေေ�ရးး
ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
Bolloré Group သည္္ ၎�� �၏ လႈႈပ္္ရွားေ��ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္မႈႈမ်ားႏွ��ွ��င့္ဆက္ႏြြ
့�
��ယ္သ
္ ည့့္� အႏၱၱ�ရာာယ္ျျ�ဖစ္ႏိုု��င္ေျ��ျခမ်ား�း
�
�
အားး� ေ�ဖာ္္�ထုုတ္္၍ အႏၱၱ�ရာာယ္ေေ�လ်ာ့့��နည္းေေ��စရန္္အတြြက္္ငွာာ� အသံုးျျ���ပဳေ�ေသာာ အေျျ�ခခံေေ�ထာာက္္ပံ့့�မႈႈမ်ား�း� ပံ့့�

ပိုးေ���ေပးျျ�ခင္းျျ��ဖင့့္၊� ထို႔ျျ���ပင္္ ထိေေ�ရာာက္္မႈႈရွိေေ � �သာာ လူူမႈႈကာာကြယ္ေေ�ရးး
ြ
မူူ၀ါါဒအားး� ခ််မွွတ္ျျ�ခင္းျျ��ဖင့့္� လုုပ္္ငန္းး�ခြြင္္

ပတ္္၀န္းး�က််င္္ အႏၱၱ�ရာာယ္္ကင္းး� က််န္းး�မာာမႈႈရွိေေ � �ၾကာာင္းး� ေ�သခ်ာေ��ေစရန္္ ကတိိက၀တ္ျျ�ပဳဳပါါသည္္။

Group ကိုု�ယ္္စား�း ျျပဳဳမူေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္သည့့္� မည္္သူူမဆိုု�သည္္ ၀န္္ထမ္းး�မ်ား�း�၊ ကုုန္္ၾကမ္းေ��ေထာာက္္ပံ့့�သူူမ်ား�း�၊

လက္ေေ�အာာက္္ခံံ စာာခ်ဳဳ�ပ္္လုုပ္္ငန္းး�မ်ား�း�၊ ေ�ဖာာက္္သည္္မ်ား�း�၊ အသံုးျျ���ပဳဳသူူမ်ား�း� ႏွ�င့္
ွ  ေ�
့� ဒသခံံ ရပ္္ရြာာ�အဖြဲဲ� ႕အစည္းး�

မ်ား�း�တို႔႔� ၏ အသက္္အႏၱၱ�ရာာယ္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ က််န္းး�မာေ�ေရးးကိုု� အႏၱၱ�ရာာယ္ျျ�ဖစ္ေေ�စႏိုု�င္ေေ�သာာ
�
မည္္သည့့္� အျျပဳဳအမူူ

ကိုု�မဆိုု� ေ�ရွာာ �င္္ၾကဥ္္ရမည္္ ျျဖစ္္သည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္ အမွွ တ္္ #1- လုုပ္ေ��ဖာ္္�ကိုု�င္္ဖက္္အားး� အႏၱၱ�ရာာယ္ျျ�ဖစ္ေေ�စႏိုု�� င္္သည္္ဟုု

ကြ်ႏ္ုု��� ပ္္ ယံုု�ၾကည္ေေ�သာာ

အျျပဳဳအမူူ တစ္္ခုုအားး� ကြ်ႏ္ုု����ပ္္ မ််က္ျျ�မင္ေ��တြြ႕ ရွိိ�ခဲ့့� သည္္

အလြြန္ ္ဆူူညံေေ�သာာ စက္္ရံုု� ထုုတ္္လုုပ္္မႈႈဧရိိယာာတစ္္ခုုအတြြင္းး� အလုုပ္္လုုပ္ေေ�နခ်ိိ �န္္၌ ကြ််�န္ုု�ပ္္၏ လုုပ္ေေ�ဖာ္္�ကိုု�င္္
ဖက္္သည္္ ၎�� �၏ နား�းအုုပ္္အကာာမ်ား�း�အားး� စနစ္္တက်် ၀တ္္ဆင္ျျ�ခင္းး�မျျပဳေ�ေပ၊ စင္္စစ္္ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္တို႔႔�သည္္

တရား�း၀င္္ ထိုု�သို႔႔� လိုုက္္နာေ
�
�ေဆာာင္္ရြြ က္္ရန္္ လိုုအ
� ပ္္သည္္။ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္သည္္ ၎�� �အားး� အၾကိိမ္္ၾကိိမ္္ ယဥ္ေေ�က်းး�

စြာာ� သတိေေ�ပးေ�ေသာ္္�လည္းး� အေျျ�ပာာင္းး�အလဲဲ မရွိေေ� �ပ။ အကယ္္၍ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္၏ မန္ေ��နဂ်ာႏွ��ွ�င့့္� တိုု�င္္ပင္ျျ�ပန္္လွ််�င္္
လည္းး� ၎�� �မွွ အဆိုးျျ���မင္္သြားး��မည္္ကိုု� ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္ စိုးး��ရိိမ္္သည္္။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

၀န္္ထမ္းး�မ်ား�း� အားး�လံုးး��၏ လံုျျ��ခံဳဳ�အႏၱၱ�ရာာယ္္ကင္းေ��ေရးးသည္္ Bolloré Group ၏ အဓိိကဦးးစားေ�ေ�ပးး ျျဖစ္ျျ�ပီးး�၊
တစ္္ဦးးတစ္ေေ�ယာာက္္စီီတိုုင္းး
� �သည္္လည္းး� ပါါ၀င္္လိုုက္္နာာမႈျျ
�
�ပဳဳရန္္ တာာ၀န္္ရွိေေ� �ပသည္္။ သင့့္� လုုပ္ေေ�ဖာ္္�ကိုု�င္္
ဖက္္အားး� ၎�� �အေေနႏွ�ွင့့္� လိုုက္္နာေ
�
�ေဆာာင္္ရြြ က္္မႈျျ�ပဳဳရန္္ တာာ၀န္္ရွိေေ� �ၾကာာင္းး� သတိေေ�ပးျျ�ပီးး�သည့္ေေ��နာာက္္တြင္္
ြ
ဤအေျျ�ခအေေနအားး� သင့့္� လိုုင္းး
� �မန္ေ��နဂ်ာ�ာထံံသို႔႔� သတိေေ�ပးးရန္္ အေေရးးၾကီးေေ��ပသည္္။
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ေယဘုုယ််အားျျ��ဖင့့္ဆိုု
� �ရလွ််�င္္ က််န္းး�မာေ�ေရးႏွ�ွ�င့့္� လံုျျ��ခံဳေ��ေရးးဆိုု�င္္ရာာ မူူ၀ါါဒမ်ားႏွ��ွ��င့့္� လုုပ္္ငန္းး�စဥ္္မ်ား�း�တို႔႔� အားး�
သင္္ သိိရွိိ � ၊ နား�းလည္္၊ အသံုးး��ခ််လိုုက္္နာေ
�
�ေၾကာာင္းး� ေ�သခ်ာေ��ေအာာင္္ ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရေေပမည္္။ အကယ္္၍

သံံသယရွိိ � လွ််�င္္ သင့့္� QHSE သို႔႔�မဟုုတ္္ လူူ႕ စြြမ္းး�အားး� အရင္းး�အျျမစ္္ မန္ေ��နဂ်ာ�ာမ်ား�း�ထံံသုိ႔႔ � ဆက္္သြြယ္္ရန္္
ေတြေေ�၀တံု႔႔� ဆိုု�င္းျျ��ခင္းး� မရွိိ � ပါႏွ�ွ�င့့္။�

ျဖစ္္စဥ္္ အမွွ တ္္ #2- နည္းး�နည္းေ��ေလးးမွွ အမွား��းအယြြင္းး� အတိိမ္းး�အေေစာာင္းး�မ

ခံေေ�သာာ ႏို�� ုင္္ငံံတစ္္ခုုသို႔႔� လုုပ္္ငန္းး�အတြြက္္ ကြ်ႏ္ုု��� ပ္္ ခရီးး�ထြြက္္ခဲ့့� သည္္။

လုုပ္္ငန္းး�သဘာာ၀အရ ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္သည္္ အခ်ိဳဳ ��႕ေ�သာာ ႏို�ုင္္ငံေေ�ရးႏွ
�
�ွ�င့့္� လူူမႈေေ�ရးးအေျျ�ခအေေန တင္းး�မာာမႈႈမ်ား�း� ရွိိ � သည့့္�
ႏိုု�င္္ငံသို႔႔
ံ � ခရီးး�ထြြက္္ခဲ့့�ရသည္္။ လုုပ္္ငန္းး�ကြြင္းး�ဆင္းး�ရသည့္ေေ��နရာာသည္္တည္ျျ�ငိိမ္္ပံုု�ရေေသာ္္�လည္းး� အကယ္္၍
 ေ�ဒသအတြြင္းး� လံုျျ��ခံဳေ��ေရးး ျျပသနာာမ်ား�း� ထြြက္ေေ�ပၚလာာခဲ့့�လွ််�င္္ အေေကာာင္းး�ဆံုးး�� တံု႔ျျ���ပန္ေ��ဆာာင္္ရြြ က္ႏိုု��င္္ရ
� န္္ငွာာ�
ဤခရီးး�ဥ္္အတြြက္္ ၾကိဳဳ�တင္ျျ�ပင္္ဆင္္ဖို႔႔� အေေကာာင္းး�ဆံုးး��နည္းး�လမ္းး�မ်ား�း�ကိုု� ကြ်ႏ္ုု���ပ္
� ္ သိိလိုုသ
� ည္္။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

သင့့္ခရီးး
� �စဥ္္မတိုု�င္္မီီ သင္္၏ စီီမံံခန္္ခြဲ�ဲ�မႈႈအဖြဲဲ� ႕ ၊ ထို႔ျျ���ပင္္ လိုုအ
� ပ္္ပါါက ေ�ဒသခံံ သံံတမန္္အာာဏာာပိုု�င္္မ်ား�း�

တို႔႔� သည္္ သင္္၏ ပုုဂၢိဳဳ��လ္ေေ�ရးးအခ််က္္အလက္္မ်ား�း� (သင့့္ ႏို� �င္္ငံ
�ု ကူးး
ံ �လက္္မွွတ္္ မိိတၳဴဴ�၊ ေ�နထိုု�င္္ရာာလိိပ္္စာာ)

အားး� အခ်ိိ �န္ႏွ��င့္
ွ တစ္ေျ��ျပးးညီ
့�
ီ မွွန္ ္ကန္္စြာာ� ရရွိိ � ထားေ�ေ�ၾကာာင္းး� ေ�သခ်ာေ��ေအာာင္္ ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ပါါ။ နယ္ေျျ��မအတြြင္းး�
သို႔႔� ၀င္ေေ�ရာာက္္မႈႏွွ��င့္ပတ္္
့�
သက္္သည့့္ ေ�
� ဒသခံံ စည္းး�မ််ဥ္းး�စည္းး�ကမ္းး�မ်ား�း� (အ၀င္္ဗီီဇာာ၊ ျျဖစ္ႏိုု��င္္ပါ
� ါက
အေေကာာက္္ခြြန္ ္ ေ�ၾကျျငာာခ််က္္ အစရွိိ � သည္္တို႔႔� ) ႏွ�င့္
ွ အ
့� ညီီ တင္းး�ၾကပ္္စြာာ� လိုုက္္နာေ
�
�ေဆာာင္္ရြြ က္္ပါါ။

၎ေ�ေ ��နရာာ၌ ေ�ဆြးေႏြး���း��မႈႈမ်ား�း�အတြြင္းး� သို႔႔�မဟုုတ္္ လူူမႈႈကြန္
ြ ္ယက္ေေ�ပၚတြြင္္ ႏို�ုင္္ငံေေ�ရးး
�
သို႔႔�မဟုုတ္္ ပါါတီီစြဲဲ�ဟုု
သတ္္မွွတ္ေေ�ကာာင္းး� သတ္္မွွတ္ႏိုု��င္ေေ�သာာ
�
ထုုတ္ျျ�ပန္ေျ��ျပာာၾကားး�ခ််က္္မ်ား�း� ျျပဳဳလုုပ္ျျ�ခင္းး�ကိုု� ေ�ရွာာ �င္္ၾကဥ္္ပါါ။
ဆႏႏၵျ�ပမႈႈမ်ား�း� သို႔႔�မဟုုတ္္ အျျခားေ�ေ�သာာ လူူထုျျ�ငိိမ္းး�ခ််မ္းေ��ေရးးအားး� အေႏွာ�ာ��က္္အယွွက္ျျ�ဖစ္ေေ�စသည္္မ်ား�း�

ျပဳဳလုုပ္ျျ�ခင္းး�ကိုု� စနစ္္တက်် ေ�ရွာာ�င္္ၾကဥ္္ပါါ၊ ထို႔ျျ���ပင္္ သင့့္အားး
�
� Bolloré Group မွွ အလုုပ္္ခန္္ထားး�သည္္
ဟူေေ�သာာ အခ််က္္ကိုု� မသိေေ�စရန္္ ေ�နထိုု�င္္ပါါ။
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လံုျျ��ခံဳေ��ေရးႏွ�ွ�င့့္�ပတ္္သက္ေေ�သာာ ေ�နာာက္္ထပ္ေေ�မးးခြြ န္း�း မ်ားႏွ��ွ��င့့္�ပတ္္သက္ျျ�ပီးး� ေ�နာာက္္ထပ္္ သိိရွိိ�လိုု�ပါါက

Group Department ဌာာနထံံသို႔႔�  ေ�က်းး�ဇူးျ� �ျပဳျျ�ပီးး� ဆက္္သြြယ္ပါ
္ ါ - suretegroupe@bollore.com

Bolloré

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

စိိ တ္္ပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္္ရာာနွွ င့့္� လိိင္္ပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္္ရာာ တုိိ�က္္
ခုိိ�က္္မႈႈ ကိုု� ဆန္္က််င္ျျ�ခင္းး�

ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�သည္္ မည္္သည့့္စိိတ္္ပုိိ
�
�င္းး�ဆုိိ�င္္ရာာနွွင့့္� လိိင္္ပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္္ရာာ တုိိ�က္္ခုိိ�က္္မႈႈကိုုမဆိုု
�
�
တြြန္းး�လွွန္ေ��ခ််မႈႈန္းး�သည္္။ စိိတ္္ပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္္ရာာတုိိ�က္္ခုိိ�က္္မႈႈဆိုု�သည္္မွာာ� တပါးး�သူူ၏အခြြင့္အေ
့� ေရးးနွွင့့္�

ဂုုဏ္္သိိကၡာ�ကိုု� ထိိပါးျ�ျ�ပီးး� ၄င္းး�တုိ႔႔ �၏ခႏႏၶာ�ပုိိ�င္းး�နွွင့့္� စိိတ္္ပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္္ရာာက််န္းး�မာေ�ေရးးကိုု� ထိိခိုု�က္ေေ�စရန္္ သို႔႔�မဟုုတ္္
၄င္းး�တုိ႔႔ �၏ကြ််�မ္းး�က််င္္မႈႈဆုိိ�င္္ရာာဖြံ႔ျျ���ဖိဳးး��မႈႈကိုု� အေေပးးအယူူလုုပ္္ရန္္၊လုုပ္္ငန္းး�စည္းး�ကမ္းး�ခ််က္္မ်ား�း�ကိုု�

အရွွ က္္ရေေစရန္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ အရွွ က္္ရေေစေေသာာ ရည္္ရြြ ယ္္ခ််က္ျျ�ဖင့့္� ထပ္္ခါါထပ္္ခါါလုုပ္ေေ�ဆာာင္ေေ�နျျခင္းး�ကိုု�
ရည္္ညႊႊန္းး�သည္္။ လိိင္္ပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္္ရာာတုိိ�က္္ခုိိ�က္္မႈႈဆုိိ�သည္္မွာာ� တပါးး�သူူ၏သဘာာဝကိုု� ပ််က္္ရယ္ျျ�ပဳေ�ေသာာ
သို႔႔�မဟုုတ္္ ႏွိ�ိမ္ေေ�သာာ
�
သို႔႔�မဟုုတ္္ ျျခိိမ္းေျ��ျ�ခာာက္ေေ�သာာ၊ ရန္္လုိေေ��သာာ သို႔႔�မဟုုတ္ေေ�စာ္္�ကားေ�ေ�သာေေ�ၾကာာင့့္�

ထိုု�သူူ၏ဂုုဏ္္သိိကၡာ�ကိုု� ထိိခိုု�က္ေေ�စေေသာာ လိိင္္ပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္္ရာာကိုု� ထိိပါးေျ��ျ�ပာာဆုိေေ��သာာ စကားး�လံုးး�� သို႔႔�မဟုုတ္္
အျျပဳဳအမူူမ်ား�း� ထပ္္ခါါထပ္္ခါျျ�ပဳဳလုုပ္ျျ�ခင္းျျ��ဖစ္္သည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္ အမွွတ္္ #1- ကြ်ႏု္္����ပ္္ရဲ့့� လုိိ�င္းး�မန္ေ��နဂ်ာ�ာက ညေေနစာာအတူူစား�းဖုိ႔႔�မရက
ေတာာင္းး�ဆိုု�ပါါတယ္္၊ ဒါေ�ေပမဲ့့� ကြ်ႏု္္����ပ္္မသြားး��ခ််င္္ပါါဘူးး�

ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္ရဲ့့� မန္ေ��နဂ်ာ�ာက အလုုပ္္ကိိစနဲဲမသက္္ဆုိိ�င္္ဘဲဲ ညစာႏွ�ွ�စ္ေေ�ယာာက္္တည္းး�စား�းဖုိ႔႔ � ထပ္္ခါါထပ္္ခါါ

ေျျပာေ�ေနပါါတယ္္။ ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္အၿမဲျျ�ငင္းေ��ေပမယ့့္� သူူမရမကေေတာာင္းး�ဆိုု�ပါါတယ္္။ သူ႔႔ ကိုုမေ
� ေတာာင္းး�ဆိုေေ��တာ့့ဖုိ႔႔
� �
ေျျပာာခ််င္ေေ�ပမယ့့္� ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္ကိုု� ေ�ပါါက္္ကြဲျျ��ပီးး� ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္ရဲ့့�အလုုပ္္ကိုု� ထိိခုိိ� က္္နစ္္နာာမွာာ� စိုးး��ရိိမ္္မိိပါါတယ္္။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

လုိိ�င္းး�မန္ေ��နဂ်ာ�ာရဲ့့� အျျပဳဳအမူူဟာာ မသင့္ေေ��လ်ာ္္��ပါါဘူးး�။ သင့့္ရဲ့့�
� လူ႔႔ အရင္းး�အျျမစ္္စီီမံေေ�ရးးရာာ မန္ေ��နဂ်ာ�ာကိုု�

သတင္းေ��ေပးးပါါ၊ သုိ႔႔ �မဟုုတ္္ သူူသွ်ိဳဳ� ��စနစ္္ကိုု� အသံုးျျ���ပဳဳပါါ။ Bolloré သည္္ မည္္သည့့္လက္္တံု႔ျျ
�
� ��ပန္္မႈႈကိုုမဆိုု
�
�
ဆန္္က််င္္သည့့္အေ
� ေနျျဖင့့္� သတင္းေ��ေပးးတုိိ�င္္ၾကားး�မႈႈနွင့္
ွ ့� သူူသွ်ိဳဳ� ��တုိိ�င္္ၾကားး�သူူတုိ႔႔ �ကိုု� လွ်ိဳဳ� ��႕ဝွွက္္ထားေ�ေ�ပးးမွာာ�
ျဖစ္္ပါါတယ္္။

ျဖစ္္စဥ္္ အမွွ တ္္ #2- အလုုပ္္ထဲဲက လုုပ္ေ��ဖာ္္�ကုိိ�င္္ဖက္္တစ္္ဦးးကိုု� မသင့္ေ���လ်ာ္္��

တဲ့့�စကားး�နဲဲထပ္္ခါါထပ္္ခါေ�ေဝဖန္ေ��နတာာကိုု� ၾကံဳေေ��နရပါါတယ္္။

အလုုပ္္ထဲဲမွာာ� ဝန္္ထမ္းး�တစ္ေေ�ယာာက္္က အျျခား�းလုုပ္ေေ�ဖာ္္�ကုိိ�င္္ဖက္္တစ္ေေ�ယာာက္္ကိုု� မၾကာာခဏ

လိိင္္ပုိိ�င္းး�ဆုိိ�င္္ရာာနဲဲပတ္္သတ္ျျ�ပီးး� အမ်ားေ��ေ�ရွွ ႕မွာာ� ဟာာသသေေဘာာနဲဲ ေ�ဝဖန္ေ��လ့့ရွိိ � ပါါတယ္္။ နစ္္နာာသူူက
ျဖစ္္ပ််က္္မႈႈအေေပၚသိိပ္္အဆင္္မေျ�ျပတဲ့့�ပံုေေ��ပါါက္ေေ�ပမယ့့္� ဘာာမွွမေျ�ျပာာပါါဘူးး�။ အေျျ�ခအေေနေ�တြြက

မေျ�ျပာာင္းး�လဲဲဘဲဲ ဒီီတုိိ�င္းး�ပဲဲဆက္ျျ�ဖစ္ေေ�နပါါတယ္္။ ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္ဝင္္ပါါသင့့္ပါ
� ါသလားး�။ အျျခား�းတေေယာာက္္ကိုု�
ဒီီကိိစၥေျ�ျပာာရပါါမလားး�။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

အလုုပ္္ထဲဲမွာာ� မသင့္ေေ��လ်ာ္္��တဲ့ေေ��ဝဖန္္မႈႈမ်ိဳး�း��ကိုု� ၾကံဳဳ�လာာခဲ့့�ရင္္ ပထမဦးးဆံုးး�� က်ဴးး��လြြန္ ္သူူကိုု� အဲ့့�လိုေျျ�
� �ပာာတာာကိုု�
လက္္မခံႏုိိ��င္္ဘူးး
�
�လုိ႔႔  ေျ�ျပာာဖုိ႔႔
�
� နစ္္နာာသူူကိုုအ
� ၾကံျျ�ပဳဳပါါ။ ဒီီအၾကံံဥာာဏ္္ကိုု� နစ္္နာာသူူအဆင္္မေျ�ျပျျဖစ္္ရင္္၊

သူ႔႔ ရဲ့့�လုိိင္းး
� �မန္ေ��နဂ်ာ�ာ သို႔႔�မဟုုတ္္ လူ႔႔ အရင္းး�အျျမစ္္စီီမံေေ�ရးးရာာမန္ေ��နဂ်ာ�ာနဲဲ ေ�ဆြးေႏြး���း��ဖုိ႔႔ � အၾကံျျ�ပဳဳပါါ။

သူူကထပ္ျျ�ပီးး� မလုုပ္္ရဲဲ မေျ�ျပာာရဲေေ�သးးဘူးး�၊ အေျျ�ခအေေနကလဲဲ ဆက္ျျ�ဖစ္ေေ�နတုုန္းး�ဆုိိ�ရင္္၊ သင့့္ရဲ့့�လုိိ
�
င္းေ�
� �ေနဂ်ာ�ာ

သို႔႔�မဟုုတ္္ လုုပ္္ငန္းး�တြြင္းး�လူ႔႔ အရင္းး�အျျမစ္္စီီမံေေ�ရးးရာာ မန္ေ��နဂ်ာ�ာကိုု� သတင္းး�ပို႔႔�ပါါ။

Bolloré
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ျဖစ္္စဥ္္ အမွွ တ္္ #3- ကြ်ႏု္္����ပ္္ ပေ�ရာာဂ််က္္ထဲဲက လုုပ္ေ��ဖာ္္�ကုိိ�င္္ဖက္္
တစ္ေေ�ယာာက္္က သူ႔႔ရဲ့့� ပုုဂၢိဳဳ��လ္ေေ�ရးးကိုု� ခဏခဏ
ထိိပါးေျ��ျ�ပာာဆုိိ�ခံေေ�နရပါါတယ္္။

ပေေရာာဂ််က္္မန္ေ��နဂ်ာ�ာက သူ႔႔ ကိုုအေ
� ေရွွ ႕ပေေရာာဂ််က္္တစ္္ခုုတုုန္းး�က ဘယ္ေေ�လာာက္္အားး�နည္းး�တာာ၊ ညံ့့�ဖ််င္းး�တာာ၊
မကြ််�မ္းး�က််င္္တာေေ�တြြကိုု� ထပ္္ခါါထပ္္ခါေျ�ျ�ပာာပါါတယ္္။ ဒီီမဟုုတ္္တမ္းး�တရား�း စကားေ�ေ�တြြကိုု� အဖြဲ႔႔�တစ္္ဖြဲ႔�႔လံုးး��
ရဲ့့� ေ�ရွွ ႕မွာာ� ခဏခဏအေျျ�ပာာခံံ ရပါါတယ္္။ ရလဒ္္ကေေတာ့့� ပေေရာာဂ််က္္မွာာ� ရန္္လုိိ�တဲ့့ပတ္္
�
ဝန္းး�က််င္္တစ္္ခုု

ျဖစ္္သြားး��တာာပါါပဲဲ၊ အဲ့့�ဒီလုုပ္ေေ�ဖာ္္�ကုိိ
ီ
�င္္ဖက္္လဲဲ တျျဖည္းျျ��ဖည္းး�နဲဲပိုု�ပိုျျ��ပီးး� ႏႈ��ႈ တ္္ဆိိတ္္လာာ၊ အထီးး�က််န္ျျ�ဖစ္္လာာပါါ
တယ္္။ ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္ မည္္ကဲ့့�သို႔႔�တုံ႔ျျ���ပန္္ရမလဲဲ။ အျျခား�းတေေယာာက္္ကိုု� ဒီီကိိစၥေျ�ျပာာဖုိ႔႔ � သင့့္ပါ
� ါသလားး�။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

ပေေရာာဂ််က္္မန္ေ��နဂ်ာ�ာရဲ့့� အျျပဳဳအမူူဟာာ မသင့္ေေ��လ်ာ္္��ပါါဘူးး�။

နစ္္နာာသူူကိုု� ဒီီကိိစနဲဲပတ္္သက္ျျ�ပီးး� လုိိ�င္းး�မန္ေ��နဂ်ာ�ာ သို႔႔�မဟုုတ္္ လူ႔႔ အရင္းး�အျျမစ္္စီီမံေေ�ရးးရာာမန္ေ��နဂ်ာ�ာကိုု�

သတင္းေ��ေပးးဖုိ႔႔ � အၾကံေေ�ပးးသင့့္ပါ
� ါတယ္္။ နစ္္နာာသူူက ဒီီလုိိလုု
� ပ္္ရတာာအဆင္္မေျ�ျပဘူးး�ဆုိိ�လွ််�င္္ သည္္အေျျ�ခ
အေေနကလဲဲဆက္ျျ�ဖစ္ေေ�နတုုန္းး�ဆုိိ�လွ််�င္္ သင့့္ရဲ့့�
� လုိိ�င္းး�မန္ေ��နဂ်ာ�ာ သို႔႔�မဟုုတ္္ လူ႔႔ အရင္းး�အျျမစ္္စီီမံေေ�ရးးရာာ
မန္ေ��နဂ်ာ�ာဆီီ သတင္းး�ပို႔႔�ပါါ။
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ပတ္္ဝန္းး�က််င္္ကိုု� ေ�ရရွွည္္ထိိန္း�း သိိမ္းျ� �ျခင္းး�
ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�သည္္ တည္္ဆဲဲဥပေေဒနွွင့္အ
့� ညီီ ပတ္္ဝန္းး�က််င္္ကိုု� ကာာကြြယ္္ရန္္နွွင့့္�
တတ္္စြြမ္းး�သ၍ထိိန္းး�သိိမ္းေ��ေစာာင့္ေေ��ရွာာ �က္္ရန္္ လုိိ�က္္နာာလ််က္္ရွိိ � သည္္။

အဖြဲ႔႔�အစည္းး�အားး�ကိုု�ယ္္စားျ�ျ�ပဳဳသည့့္မည္္သူ
�
ူမဆုိိ� ေ�ဖာ္ျ�ျ�ပထားး�သည့့္က
� တိိကဝတ္္မ်ား�း�နွွင့့္� ဆန္္က််င္္
သည့့္အျျပဳဳ
�
အမူူမ်ား�း�ကိုု� ေ�ရွာာ �င္္ၾကဥ္္သင့့္သ
� ည္္။ တားျျ��မစ္္ထားး�သည့့္အျျပဳဳ
�
အမူူမ်ား�း�မွာာ� မိိမိိသေေဘာာ

အေေလ်ာာ�က္ျျ�ဖစ္ေေ�စ မျျဖစ္ေေ�စ၊ မသိိမသာျျ�ဖစ္ေေ�စ သို႔႔�မဟုုတ္္ မေေတာ္္�တဆျျဖစ္ေေ�စ၊ သဘာာဝပတ္္ဝန္းး�က််င္္

(ေလ၊ ေျ�ျမ၊ ေျ�ျမေေပၚေျ�ျမေေအာာက္ေေ�ရ)၊ သဘာာဝသယံံဇာာတမ်ား�း�နွွင့္ ေ�
့� ဂဟစနစ္္တုိ႔႔ �ကိုု ေ�လ်ာ့့
�
��ပါးေ��ေစျျခင္းး�
သို႔႔�မဟုုတ္္ ပ််က္္စီးး�ရာာပ််က္္စီးေ��ေၾကာာင္းး�လုုပ္ျျ�ခင္းး�တုိ႔႔ �ပါါဝင္္သည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္ အမွွ တ္္ #1- ကြ််�နု္္�ပ္္ကိုု� ဝန္ေ��ဆာာင္္မႈေ��ပးေ�ေနသူူ တစ္ေေ�ယာာက္္ဟာာ

ပတ္္ဝန္းး�က််င္္ကိုု� ရံံ ဖန္္ရံံ ခါါ ညစ္္ညမ္းေ��ေအာာင္္လုုပ္ေ��လ့့ရွိိ�ပါါတယ္္

ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္ရဲ့့�အလုုပ္္ရွွ င္္က ကုုမဏီီတစ္္ခုုနဲဲကန္္ထရုိိ� က္္စာာခ်ဳဳ�ပ္္တစ္္ခုု ခ်ဳဳ�ပ္္ဆိုု�ခဲ့့�ပါါတယ္္။ သူူတုိ႔႔ �ရဲ့့�
ကိုု�ယ္္စား�းလွွယ္ေေ�တြနဲဲ
ြ အလြြတ္္သေေဘာေေ�ဆြးေႏြး���း��တဲ့့�အခ်ိိ �န္္မ်ိဳးေ� ��ေ�တြြမွာာ� ဒီီကုုမဏီီက

ပတ္္ဝန္းး�က််င္္

ဝန္္ထမ္းေ��ေတြြဟာာ သူူတုိ႔႔ �အလုုပ္္ထဲဲမွာာ� ညစ္္ညမ္းေ��ေစတဲ့့�ထုုတ္္ကုုန္္ ဒါါမွွမဟုုတ္္ ကိိရိိယာေေ�တြြကိုု�
ကုုန္္က််စား�းရိိတ္္သက္္သာာဖုိ႔႔ � အတြြက္္ တခါါတေေလ သံုးေေ���နတာာကိုု� ေ�တြ႔ခဲ့့
႔ �ရပါါတယ္္။

မည္္သုိ႔႔ �ပင္္ဆုိေေ��စ၊ သူူတုိ႔႔ �ရဲ့့�အေေၾကာာင္းး�ၾကားး�စာေ�ေတြြမွာေ��ေတာ့့�၊ ဒီီကုုမဏီီဟာာ သဘာာဝ

ပတ္္ဝန္းး�က််င္္ဆုိိ�င္္ရာာစံံသတ္္မွွတ္္ခ််က္ေေ�တြကိုု
ြ � တင္းး�က််ပ္္စြာာ�လုိိ�က္္နာာ က််င့့္သံုးး
� ��တယ္္လုိ႔႔ �
အခုိိ� င္္အမာေျ�ျ�ပာာထားး�ပါါတယ္္။
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ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

ဝန္ေ��ဆာာင္္မႈေေ�ပးးသူူ၊ ကုုန္္ပို႔႔�သူူ သို႔႔�မဟုုတ္္ တဆင့့္ခံ
� ံ ကန္္ထရုိိ� က္္တာာနွင့္
ွ ့� သင္္၏အၾကားး�ရွိိ � စာာခ်ဳဳ�ပ္္စာာတမ္းး�

တြြင္္ သဘာာဝပတ္္ဝန္းး�က််င္္ဆုိိ�င္္ရာာ သႏႏ�ဌာာန္္မ်ား�း�ပါါရွိိ � ပါါလွ််�င္္ ၄င္းး�တို႔႔� ဘက္္မွွ ထိုု�အပုိိ�င္းး�နွွင့္ပတ္္
့�
သက္္၍

တစံုု�တရာာပ််က္္ကြြက္္မႈျျ�ဖစ္ေေ�ပၚပါါကစာာခ်ဳဳ�ပ္္ပ််က္ျျ�ပယ္္မည္ျျ�ဖစ္္သည္္။ လုုပ္္သားး�မ်ား�း�နည္းး�တူူ၊ တဆင့့္ခံ
� ံ

ကန္္ထရိုု� က္္တာာမ်ား�း�သည္္လည္းး� သီးျျ��ခား�းခ််မွွတ္္ထားး�သည့့္� က််င့့္ဝ
� တ္္နွွင့့္� CSR ပဋိိညာာဥ္္စာာတမ္းး�မ်ား�း�အရ
၊ Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�၏ သဘာာဝပတ္္ဝန္းး�က််င္္ဆုိိ�င္္ရာာ သႏႏ�ဌာာန္္မ်ား�း�ကိုု� လုိိ�က္္နာာရမည္္။

လိုုက္္နာေ
�
�ေဆာာင္္ရြြ က္္ရမည့္အ
့� ခ််က္္မ်ား�း�၏ဆန္္က််င္္ဘက္္အေျျ�ခအေေနမ်ား�း�ကိုု� သတိျျ�ပဳဳမိိပါါက၊ သင္္၏

မန္ေ��နဂ်ာ�ာ၊ CSR ကိုု�ယ္္စား�းလွွယ္၊္ နွွင့့္� အဖြဲ႔႔�အစည္းး�၏ သဘာာဝပတ္္ဝန္းး�က််င္္အရာာရွိိ �ထံံသို႔႔� သင့္ေေ��လ်ာ္္��သလုိိ�
သတင္းး�ပို႔႔�ပါါ။

ျဖစ္္စဥ္္ အမွွ တ္္ #2- ကြ််�နု္္�ပ္္ကုုမဏီီ ၏ စြြ န္္ပစ္္ပစၥ ည္း�း စီီမံျျ�ခင္းး�စနစ္္ ညံ့့�ဖ််င္းး�

သည္္

ကြ််�နု္္�ပ္္အဖြဲ႔႔�အစည္းး�သည္္ စြြန္ ္ပစ္္ပစၥေျည္း�း စုေေ�ဆာာင္းျျ��ခင္းး�နွွင့့္� ခြဲဲ� ထုုတ္ျျ�ခင္းး�စနစ္္ကိုု� ဖြဲ႔႔�စည္းး�ထားေ�ေ�သာ္္�လည္းး�
အသံုးး��နည္းေေ��နေ�သးးသည္္။ အလြြန္အ
္ လွွမ္းေ��ေဝးး၍ ျျမင္္ရန္္မလြြယ္္ကူူပါါ၊ အခ်ိဳဳ ��႕သူူမ်ား�း�အတြြက္္

အသံုးး��မလြြယ္ျျ�ဖစ္ျျ�ပီးး� စြြန္ ္ပစ္္ပစၥေျည္း�း မ်ား�း�ကိုု�င္္တြယ္ေေ�ရးး
ြ
အတြြက္္ အေေထာာက္္အကူူသိိပ္္မျျဖစ္္ပါါ။ အသံုးျျ���ပဳဳရန္္
သတ္္မွွတ္္ထားး�သည့့္အ
� မႈိိ�က္္ပုံးး��မ်ား�း�သည္္ ကြ််�နု္္�ပ္္အတြြက္္ၾကီးေေ��နသည္္ဟုု ခံံ စား�းရေေလ့့ရွိိ � သည္္။
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သဘာာဝပတ္္ဝန္းး�က််င္္ဆုိိ�င္္ရာာ သႏႏ�ဌာာန္္မ်ား�း�နွွင့္အ
့� ညီီ၊ Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�သည္္ ၄င္းး�၏ကုုမဏီီခြဲဲ�

မ်ား�း�ကိုု� စြြန္ ္ပစ္္ပစၥေျည္း�း စြြန္ ္ထုုတ္ျျ�ခင္းး�မ်ား�း� ကန္္သတ္္ရန္္နွွင့္ ျျပ
့� န္္လည္္အသံုးျျ���ပဳျျ�ခင္းး� နည္းး�လမ္းး�မ်ား�း�ကိုု�

တတ္္နုိိ�င္္သ၍ ျျမွွင့္တင္္ရ
့�
န္္ တုိိ�က္္တြန္းး
ြ �ထားး�ပါါသည္္။ သင္္၏အဖြဲ႔႔�အစည္းး�မွွ စြြန္ ္ပစ္္ပစၥေျည္း�း ခြဲဲ�ထုုတ္ျျ�ခင္းး�စနစ္္
ကိုု� ထိိထိေေ�ရာာက္ေေ�ရာာက္္အသံုးျျ���ပဳဳပါါက လုိိ�က္္နာေ�ေဆာာင္္ရြြ က္္သင့္ျျ��ပီးး� ပိုု�၍ေေကာာင္းး�မြြန္ေ��သာာစနစ္္တခုျျ�ဖစ္္
လာာရန္္ သင့့္ထင္ျျ
�
�မင္္ယူူဆမ်ား�း�ကိုု� တင္ျျ�ပေေပးးသင့့္သ
� ည္္။
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ကိုု�ယ္ေေ�ရးးအခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု�
ထိိန္း�း သိိမ္းျ� �ျခင္းး�

ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
နည္းး�ပညာာလႈႈပ္္ရွား��းမႈႈမ်ား�း�သည္္ အခြြင့္အ
့� လမ္းး�မ်ား�း�အတြြက္္ ျျမစ္္ဖ်ား�း�ခံံ ရာျျ�ဖစ္ေေ�နေ�သာာကာာလတြြင္္

သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�၏ လုံျျ��ခံဳေ��ေရးးစနစ္္မ်ား�း�

ကိုု�ယ္ေေ�ရးးအခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု� ထိိန္း�း သိိမ္းျ� �ျခင္းး�နွွ င့့္�

မည္္သို႔႔� ပင္္ဆိုေေ��စ ႏႈ��ႈ တ္ေေ�စာာင့့္စ
� ည္းး�မႈႈနွင့္
ွ ့� ကုုမဏီီမ်ား�း�မွွအသံုးျျ���ပဳေ�ေသာာ ကိုု�ယ္ေေ�ရးးအခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု�
ထိိန္းး�သိိမ္းေ��ေစာာင့္ေေ��ရွာာ �က္္ထားး�မႈႈတုိ႔႔ �ကိုု ေ�
� ဆာာင္္ရြြ က္္ရန္္ လိုုအ
� ပ္္သည္္။ “ကိုု�ယ္ေေ�ရးးအခ််က္္အလက္္” ဟူူ

သည္္ ေ�ဖာ္ျ�ျ�ပပါါ သို႔႔�မဟုုတ္္ ေ�ဖာ္ျ�ျ�ပနုိိ�င္ေေ�သာာ သာာမာာန္္လူူတစ္္ဦးးနွွင့့္� သက္္ဆုိိ�င္ေေ�သာာ အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�
ကိုု� ရည္္ညႊႊန္းျ��ျခင္းျျ��ဖစ္္သည္္။

Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�သည္္ ယံုု�ၾကည္္စြာာ�အပ္္နွံံ�ထားေ�ေ�သာာ ကိုု�ယ္ေေ�ရးးအခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု� ထိိန္းး�

သိိမ္းး�ထားး�ရန္္ သတိိထားေ�ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္လ််က္္ရွိိ � သည္္။ ထိုု�သို႔႔� ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္သည့့္အ
� ခါါတုိိ�င္းး�တြြင္္၊ သင့္ေေ��လ်ာ္္��

သည့့္� လုုပ္္ထံုးး��လုုပ္္နည္းး�ဆုိိ�င္္ရာာနွွင့့္� စီီစဥ္္မႈႈမ်ားျ��ျ�ဖင့့္� ၄င္းး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု� သက္္ဆုိိ�င္္ရာာဥပေေဒမ်ား�း�
အားး� ေ�လးးစား�းလုိိ�က္္နာျ�ျခင္းျျ��ဖင့့္� စီီမံေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္လ််က္္ရွိိ � သည္္။

အဖြဲ႔႔�အစည္းး�ရွိိ � အလုုပ္္သမား�းအားး�လံုးး��သည္္ သက္္ဆုိိ�င္္သည့့္� ကိုု�ယ္ေေ�ရးးအခ််က္္အလက္္မ်ား�း�အားး�

ထိိန္းး�သိိမ္းေ��ေစာာင့္ေေ��ရွာာ �က္ျျ�ခင္းး�ကိုု� ၄င္းး�တုိ႔႔ �၏တာာဝန္္တရပ္္အေေနျျဖင့့္� လုုပ္ေေ�ဆာာင္္လ််က္္ရွိိ � သည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္- ကြ််�န္ုု� ပ္္ သည္္ လုုပ္ေ��ဖာ္ေ�ေ�ဆာာင္္ဖက္္မ်ား�း�နွွ င့့္�ပတ္္သက္္သည့့္�

ကိုု�ယ္ေေ�ရးးအခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ပါေ�ေသာာ အီးေ� �ေမးးလ္္တေေစာာင္္ကိုု� မွား��းယြြင္းး�

လက္္ခံံ ရရွိိ�ခဲ့့� သည္္။

တစံုု�တေေယာာက္္မွွ ကြ််�နု္္�ပ္္ထံံသို႔႔� အလုုပ္္ကိိစခရီးး�သြားး��သည့့္ဝ
� န္္ထမ္းး�မ်ား�း�၏ အမည္္မ်ား�း�၊ စီီမံေေ�ရးးရာာ

အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�နွွင့့္� နုိိ�င္္ငံကူးး
ံ �လက္္မွွတ္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ မွွတ္္ပံုု�တင္္အမွွတ္္မ်ား�း�ပါေ�ေသာာ ဖုိိ� င္္တစ္္ဖုိိ�င္္ကိုု�
မေေတာ္္�တဆပို႔႔� မိိခဲ့့�သည္္။ ကြ််�နု္္�ပ္ျျ�မင္္လုိိ�က္္သည့့္အ
� ရာာကိုု� လ််စ္္လ်ဳဳ�ရႈ�ႈ၍ ၄င္းး�စာာရြြ က္္စာာတမ္းး�အားး�
ပိိတ္္လုိိ�က္္ရမည္္လားး�၊ ဖ််က္္ပစ္္ရမည္္လားး�။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

ဤအခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု� အမႈႈမဲ့့�အမွွတ္္မဲ့့�ပင္္ ေ�ဖာ္ျ�ျ�ပမိိခဲ့့�ပါါလွ််�င္္ ကိုု�ယ္ေေ�ရးးအခ််က္္အလက္္ဆုိိ�င္္ရာာ စည္းး�
မ််ဥ္းး�ကိုု� ေ�ဖာာက္္ဖ််က္္သည္္ဟုု သတ္္မွွတ္ျျ�ပီးး� အမွွန္ျျ�ပဳျျ�ပင္ေေ�ပးးရန္္ လုိိ�အပ္္ပါါသည္္။ သင္္သည္္သာာမက အ
ခြြင့္မရွိေေ
့� � �သာာ သို႔႔�မဟုုတ္္ ဤအခ််က္္အလက္္မ်ား�း�လက္္ခံံ ရရွိိ � ရန္္ မလိုုအ
� ပ္ေေ�သာာ အျျခား�းသူူမ်ား�း�ထံံဆီီသို႔႔�

လည္းး� ေ�ရာာက္ေေ�ကာာင္းေ��ေရာာက္္သြားး��နုိိ�င္္ပါါသည္္။ သင္္၏အခ််က္္အလက္္ ထိိန္းး�သိိမ္းျျ��ခင္းး�အရာာရွိိ �၊ လို္္��င္းး�မန္ေ��

နဂ်ာ�ာ သို႔႔�မဟုုတ္္ ဥပေေဒေေရးးရာာဌာာနအားး� ခ််က္္ခ််င္းး�ဆက္္သြြယ္၍
္ မည္္ကဲ့့�သို႔႔� ဆက္္လက္ေေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္
ကိုု� အၾကံံဥာာဏ္ေေ�တာာင္းး�ခံံ ပါါ။

Bolloré
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မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�၏
လုံျျ��ခံဳေ��ေရးးစနစ္္မ်ား�း�

ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�သည္္ ၄င္းး�တို႔႔� ၏ဝန္္ထမ္းး�မ်ား�း�အားး� ၄င္းး�တုိ႔႔ �၏တာာဝန္္ထမ္းေ��ေဆာာင္္နုိိ�င္္ရန္္ ဆက္္
သြြယ္ေေ�ရးးနွင့္
ွ ့� သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ရယူူနုိိင္္ဖုိ႔႔
� � ရန္္အတြြက္္ နည္းး�ပညာာကိိရိိယာာမ်ား�း� ေ�ပးးထားး�ပါါ

သည္္။ ဝန္္ထမ္းး�မ်ား�း�သည္္ ၄င္းး�တုိ႔႔ �အသံုးျျ���ပဳဳသည့့္ကိိရိိယာာမ်ား�း
�
�အတြြက္္ ျျပဌာာန္းး�ထားး�သည့့္� လံုျျ��ခံဳေ��ေရးးမူူဝါါ
ဒနွွင့္အ
့� ညီီ ဆိုု�က္္ဗာာတုိိ�က္္ခုိိ�က္္မႈႈ အႏၱၱ�ရာာယ္္မျျဖစ္ေေ�စရန္္ အဖြဲ႔႔�အစည္းး�၏ သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု�
မေေဖာ္္�ထုုတ္္မိေေ�စရန္္ တာာဝန္္ရွိိ�သည္္။

ဆိုု�က္္ဗာာတုိိ�က္္ခုိိ�က္္မႈႈသည္္ သတိိထားး�ရမည့့္ကုုမ
�
ဏီီ၏ အခ််က္္အလက္္မ်ား�း� သို႔႔�မဟုုတ္္ ကိုု�ယ္ေေ�ရးးအခ််
က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု� ေ�ခါါင္းး�ပုံျျ��ဖတ္္ရန္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ တဆင့္ျျ��ပန္ေ��ရာာင္းး�ရန္္အတြြက္္ တရား�းမဝင္္ရယူျျ�ခင္းး�ကိုု�

ရည္္ရြြ ယ္ျျ�ပီးး� ထုုတ္္ကုုန္္မ်ား�း�အလ််ဥ္ျျ�ပတ္ေေ�စျျခင္းး�၊ သိိသာာထင္္ရွား��းစြာာ� မရရွိိ � နုိိင္ေေ�တာ့ျျ
�
�� ခင္းး�၊ အနုုတ္္အသိိမ္းး�
မ်ား�း� ဆံုးး��ရႈံးျ�ျ���ခင္းး�အစရွိိ � သည့့္� စီးး�ပြားေ��ေ�ရးးလုုပ္္ငန္းး�မ်ား�း�အေေပၚ ထိိခုိိ� က္ေေ�စသည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္- ဘဏ္္အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု� ေ�တာာင္းး�ခံံ သည့့္� အီးေ��ေမးးလ္္တစ္ေေ�စာာင္္
ကြ််�န္ုု� ပ္္ထံံသို႔႔�ဝင္္လာာခဲ့့� သည္္။

ကြ််�နု္္�ပ္္ကုုမဏီီ၏ အေေကာာင့့္မ်ား�း
� �ကိုု� ကိုု�င္္တြယ္
ြ သ
္ ည့့္ဘဏ္္
�
မွွ ကြ််�နု္္�ပ္္အတြြက္္ကုုဒ္္အသစ္ေေ�ပးးမည့့္�

အေေၾကာာင္းး�ၾကားး�စာာ အီးေေ��မးးလ္္တစ္ေေ�စာာင္္ ကြ််�နု္္�ပ္္ထံံဝင္္လာာခဲ့့�သည္္။ ထိုု�ကုုဒ္္အသစ္္ကိုု� တရား�းဝင္ျျ�ဖစ္ေေ�စ
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ရန္္ ဝက္္ဆုိိ�ဒ္္ထဲဲသို႔႔�ဝင္ျျ�ပီးး� ကြ််�နု္္�ပ္္၏ပါ့့စ္္ဝတ္ျျ�ဖင့့္
�
� ဆုိိ�င္းး�အင္္ဝင္္ရမည္ျျ�ဖစ္္သည္္။ ဤေေတာာင္းး�ဆိုု�ခ််က္္သည္္
တရား�းဝင္ျျ�ဖစ္္သည္္ဟုု ကြ််�နု္္�ပ္္မည္္သို႔ေေ� �သခ်ာေ��ေစနုိိ�င္္ပါါမလဲဲ။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

ဘဏ္္မွွသင္္၏ပါ့့စဝတ္ျျ�ဖင့့္
�
� ဆုိိ�င္းး�အင္္ဝင္္ရန္္ ဘယ္ေေ�သာာအခါါမွ််� ေ�တာာင္းး�ဆိုု�မည္္မဟုုတ္္ပါါ။ ဒါါဟာေေ�သ

ခ်ာေ��ေပါါက္္ ရိုု� က္္စား�းလုုပ္္ဖုိ႔႔ � ၾ�ကိဳးး��စားျ�ျ�ခင္းျျ��ဖစ္္တယ္္။ အဖြဲ႔႔�အစည္းး�မ်ား�း�၊ သင္္နွွင့္အ
့� ဆက္္အသြြယ္ရွိ
္ ိ � သည့့္သူ
� ူ
မ်ား�း�မွွ အီးေေ��မးးလ္ျျ�ဖင့့္� အတြြင္းေ��ေရးး သို႔႔�မဟုုတ္္ ကိုု�ယ္ေေ�ရးးအခ််က္္အလက္္မ်ားေ��ေ�တာာင္းး�ခံံ လာာပါါက အၿမဲဲ
သတိိထားး�ပါါ။ အီးေေ��မးးလ္္ထဲဲမွွ စာာလံုးေေ���ပါါင္းး�မ်ား�း�၊ စာာပို႔႔� သူူ၏ အီးေေ��မးးလ္္နယ္္ပယ္္၊ အေေဆာာတလ််င္္

ေတာာင္းး�ဆိုု�မႈႈ အစရွိိ�သည္္တုိ႔႔ ကိုု
� � စစ္ေေ�ဆးးပါါ။ တစံုု�တေေယာာက္္မွွ မလိုုတမာာစိိတ္ျျ
�
�ဖင့့္� သင္္၏အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�
ကိုု� ခိုးး��ယူူရန္္ၾကိဳးး��စားျ�ျ�ခင္းျျ��ဖစ္္နုိိ�င္္သည္္။

သင္္၏အေေရးးၾကီးး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု� အမႈႈမဲ့့�အမွွတ္္မဲ့့� ေ�ပးးလုိိက္္မိိပါ
�
ါက၊ သင္္၏လုိိ�င္းး�မန္ေ��နဂ်ာ�ာကိုု�
သတင္းေ��ေပးျျ�ပီးး� သင္္၏ပါ့့စဝတ္္ကိုု�
�
ခ််က္္ခ််င္းေျ��ျ�ပာာင္းး�ပစ္္ပါါ။

 သံံသယရွိိ�ပါါက၊ အီးေေ��မးးလ္္မိိတၱဴဴ�ကိုု�တြဲဲ�၍ ေ�အာာက္္ပါါလိိပ္္ စာာ security.team@bollore.com
သို႔႔� ပို႔႔� ပါါ။
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မတူူ ကြဲျျ��ပား�းစံုု� လင္္မႈႈ

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

ခြဲျျ� �ခား�းဆက္္ဆံျျ�ခင္းး�ကိုု� ဆန္္က််င္ျျ�ခင္းး�
ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�သည္္ အလုုပ္ေေ�ခၚျျခင္းး�၊ ဝန္္ထမ္းး�ခန္္အပ္ျျ�ခင္းး�၊ ပုုဂၢိဳဳ��လ္ေေ�ရးးနွွင့့္� ကြ််�မ္းး�က််င္္မႈႈ

ဆုိိ�င္္ရာာ တိုးး��တက္္မႈႈမ်ား�း�၊ ရာာတူးး�တိုးျျ���ခင္းး�မ်ား�း�အတြြက္္ သာာတူူညီမွ််�
ီ အခြြင့္အ
့� လမ္းေ��ေပးးရန္္ ကတိေေ�ပးးပါါသည္္။
ဤကတိိကဝတ္္သည္္ မည္္သည့့္သီးျျ
� ��ခား�းလကဏာာရွိိ � ပါေ�ေစ၊ မိိမိိ၏အလားး�အလာာကိုု� အျျပည့့္အ
� ဝ
ေဖာ္္�ထုုတ္္နုိိ�င္္ရန္္ လူူတုိိ�င္းး�ကိုု�ပါါဝင္ေေ�စေေသာာ ထံုးး��တမ္းး�ဓေေလ့ျျ�ဖစ္္သည္္။

အဖြဲ႔႔�အစည္းး�ကိုု�ကိုုယ္
� ္စားျ�ျ�ပဳဳသည့့္� မည္္သူူမဆိုု� ခြဲျျ� �ခား�းဆက္္ဆံေျျ��ပာာဆိုျျ��ခင္းး�နွွင့့္� ဇာာတိိ၊ လိိင္္၊ မိိသားး�စုု

အေျျ�ခအေေန၊ ကိုု�ယ္ဝ
္ န္ေ��ဆာာင္္ခ်ိိ �န္္၊ ရုုပ္္ရည္္၊ မိိသားး�စုုအမည္္၊ က််န္းး�မာေ�ေရးးအေျျ�ခအေေန၊ မသန္္စြြမ္းး�မႈႈ၊
လိိင္္စိိတ္္ခံံ ယူမႈ
ူ ႈ၊ အသက္္အရြြ ယ္၊္ နုိိ�င္္ငံေေ�ရးးအျျမင္္၊ အလုုပ္္သမား�းအစည္းး�အရံုးး� �လႈႈပ္္ရွား��းမႈႈမ်ား�း�၊
လူူမ်ိဳးႏြ��ြ�
� ယ္
� ္တစ္္စုုဝင္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ ဘာာသာာဝင္္တစ္္ခုုအေေပၚအေျျ�ခခံံ၍ ခြဲျျ��ခား�းဆက္္ဆံျျ�ခင္းး�မ်ား�း�ကိုု�
ေရွာာ�င္္ၾကဥ္္ရမည္္။

အဖြဲ႔႔�အစည္းး�သည္္ အလုုပ္္ခြြင္္တြင္းး
ြ �ရွိိ � မတူကြဲျျ
ူ ��ပား�းမႈႈကိုျျ�� မွွင့္တင္္ရ
့�
န္္၊ က်ားး��မမေေရြးး� သာာတူူညီမွ််�
ီ အခြြင့္အေ
့� ေရးး
ရရန္္နွွင့့္� ကြ််�မ္းး�က််င္္သူူလူင
ူ ယ္္မ်ား�း�ကိုု� ပူးေ��ေပါါင္းး�လုုပ္္ကိုု�င္္ရန္္ အထူးး�ကတိျျ�ပဳဳသည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္ အမွွ တ္္ #1- မသန္္စြြ မ္းး�သူူ တစ္္ ဦးးကိုု� အလုုပ္ေ��နရာာတစ္္ခုုအတြြက္္

ကြ််�န္ေ��တာ္္�အင္္တာာဗ်ဳး�း�ပါါတယ္္။

အေေရာာင္းး�ကိုု�ယ္္စား�းလွွယ္ဝ
္ န္္ထမ္းး�အတြြက္္ ကြ််�န္ေ��တာ္္�အင္္တာာဗ်ဳး�း�တာာ ျျဖစ္္ပါါတယ္္။

ေလွ်ာာ��က္္ထားး�သူေေ�တြြထဲဲကတစ္္ဦးးက သူ႔႔ အရည္္အခ််င္းး�နွွင့္္� အေေတြ႔႔အၾကံဳေေ��တြြအေေပၚ အဲ့့�ဒီရာ
ီ ာထူးး�နဲဲသင္္

ေလ်ာ္ေ�ေ��နေ�ပမယ့့္� လႈႈပ္္ရွား��းနုိိ�င္္မႈႈစြြမ္းး�ရည္္ မသန္္စြြမ္းး�သူျျ�ဖစ္ေေ�နပါါတယ္္။ မည္္သုိ႔႔ �ပင္္ဆုိေေ��စကာာမူူ၊ သူ႔႔ ရဲဲ ႕
ေလွ်ာာ��က္္ထားး�မႈႈကိုု� လက္္ခံံ ဖုိ႔႔ � ကြ်�်�န္ေ��တာ္္�တြန္
ြ ္ဆုုတ္္မိိပါါတယ္္၊ ဘာာလုိ႔႔ လဲဲဆုိိ
�
�ရင္္ ကြ််�န္ေ��တာ္္�တုိ႔႔ �ရဲဲ ႕
ေစ်းး�ဝယ္္သူူမ်ား�း� သူ႔႔ ရဲဲ ႕မသန္္စြြမ္းး�မႈေေ�ၾကာာင့့္� အဆင္္မေျ�ျပျျဖစ္္မယ္္လုိ႔႔ � ခံံ စား�းရလို႔႔� ပါါ။
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ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

သူူတပါးး�ရဲဲ႕ မသန္္စြြမ္းး�မႈႈ၊ လူူမ်ိဳးႏြ� ��ြ��ယ္္တစ္္စုုအဝင္္၊ သို႔႔�မဟုုတ္္အေေၾကာာင္းး�အရာာတခုုခုေေ�ပၚအေျျ�ခခံံ တဲ့့ �
အလုုပ္ျျ�ပင္္ပက တု႔ံျျ���ပန္္ခ််က္္အေေပၚ (သို႔႔�မဟုုတ္္ ျျဖစ္္နုိိ�င္ေေ�ခ််ရွိိ � တဲ့့တုံ႔ျျ�
� ��ပန္္ခ််က္္အေေပၚ) မူူတည္ျျ�ပီးး�

ေလွ်ာာ��က္္ထားး�မႈႈကိုု� ပယ္္ခ်ျျ�ခင္းး�ဟာာ ခြဲျျ� �ခား�းဆက္္ဆံျျ�ခင္းျျ��ဖစ္္တယ္္။ အရည္္အခ််င္းး�၊ လုုပ္္ငန္းး�ကြ််�မ္းး�က််င္္မႈႈ

အေေတြြ႕အၾကံဳဳ�၊ ေ�လွ်ာာ��က္္ထားး�သူူဟာာ သက္္ဆုိိ�င္္ရာာအလုုပ္္ကိုု� ေ�ကာာင္းး�မြြန္ ္စြာာ�လုုပ္္ကုိိ�င္္နုိိင္္တာေေ�
�
သခ်ာ�ာတယ္္
အစရွိိ � တဲ့့ � မွ််�တတဲ့့�လိုအ
ု� ပ္္ခ််က္ေေ�တြြအေေပၚမွာာ�သာာ သင္္ဆံုးျျ���ဖတ္္ခ််က္္ခ််ရမွာျ��ျဖစ္္တယ္္။

ျဖစ္္စဥ္္ အမွွ တ္္ #2- ကြ််�န္ုု� ပ္္ရာာတူးး�တိုးေ���ေပးးခ််င္္တဲ့့� ဝန္ထ
္ မ္းး �က ကိုု�ယ္္ဝန္္

ေဆာာင္ေ��နပါါတယ္္။

ကြ််�န္ုု�ပ္္ဝန္္ထမ္းး�ထဲဲကတစ္ေေ�ယာာက္္က သူူမရဲဲ ႕ရာာထူးး�မွာာ�တာာဝန္္ထမ္းေ��ေဆာာင္ေေ�နတာာ ေ�လးးနွွစ္္ရွိိ � ပါျျ�ပီီ၊

သူူမရဲဲ ႕လုုပ္ေေ�ဆာာင္္မႈေေ�တြြလဲဲ အရမ္းေ��ေကာာင္းး�ပါါတယ္္။ ကြ််�နု္္�ပ္္အသင္းး�ထဲဲက အျျမန္္ခန္္ဖုိ႔႔ � လိုေေ��နတဲ့့မန္ေ��န
�

ဂ်ာ�ာရာာထူးး�အတြြက္္ သူူမမွာာ� လုိိ�အပ္္တဲ့့�အေေတြ႔႔အၾကံဳဳ�နဲဲအရည္္အေေသြးေေ��တြြရွိိ�တယ္္လုိ႔႔ � ထင္္ပါါတယ္္။

ဒီီရာာထူးး�အေေပၚ သူူမရဲဲ ႕စိိတ္္ပါါဝင္္စား�းမႈႈနဲဲစိိတ္္အားး�ထက္္သန္္မႈေေ�တြြကိုု ေ�တြ႔
�
ရေ
႔ ေပမယ့့္� သူူမမွာာ�ဒုုတိိယကိုု�ယ္္
ဝန္္ရွိေေ� �နတယ္္လို႔ေျျ���ပာာပါါတယ္္။

ေလ့့လာေ�ေစာာင့္္�ၾကည့္္�မႈႈ

ရာာထူးး�တစ္္ခုေေ�ပးးဖုိ႔႔ � အတြြက္္ ဝန္္ထမ္းး�တစ္္ဦးးရဲဲ႕ အရည္္အခ််င္းး�တစ္္ခုုတည္းေေ��ပၚမွာာ�သာာ ဆံုးျျ���ဖတ္္ခ််က္္ခ််
သင့့္ပါ
� ါတယ္္။

လုုပ္္နုိိ�င္္စြမ္းး
ြ �ရွိိ �တာေေ�သခ်ာ�ာလွ််�င္္၊ သင့့္အ
� ဖြဲ႔႔�ရဲဲ ႕ ဖြဲ႔႔�စည္း�း ပံုု�ကိုု� အခ်ိိန္္� အတုိိ�င္းး�တာာတခုုအတြြက္္ သင့္ေေ��လ်ာ္ေ�ေ��အာာင္္
စီီစဥ္္လုိ႔႔ ရပါ
� ါတယ္္။
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အက်ိဳးး���စီးး�ပြား��းပဋိိ ပကကိုု� ကာာကြြယ္ျျ�ခင္းး�
ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
ဝန္္ထမ္းး�အားး�လံုးး��သည္္ Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�နွင့္
ွ ့� ပတ္္သက္္သည့့္ဆံုးျျ
� ���ဖတ္္ခ််က္္မ်ား�း�ခ််မွွတ္ျျ�ခင္းး�ကိုု�
ေရွာာ�င္္ၾကဥ္္ရမည္္၊ မိိမိိအက်ိဳးး ���စီးး�ပြား��း (မိိသားး�စုု၊ ေ�ငြေေ�ရးေ�ေၾကးေေ�ရးး၊ အက်ိဳးး ���စပ္္တူူ၊ နုိိ�င္္ငံေေ�ရးး) မ်ား�း�သည္္
ပုုဂၢိဳဳ��လ္ေေ�ရးးရာာနွွင့့္� ၄င္းး�တုိ႔႔ �လုုပ္္ငန္းး�မ်ား�း�ကိုု� မွ််�မွ််�တတေေဆာာင္္ရြြ က္ျျ�ခင္းး�မ်ား�း�အေေပၚ သိိသာာထင္္ရွား��းစြာာ�

ဝင္ေေ�ရာာက္္စြြက္္မိိလွ််�င္္ အဖြဲ႔႔�အစည္းး�၏အက်ိဳးး ���စီးး�ပြား��းအေေပၚ ၄င္းး�တုိ႔႔ �၏စြြမ္းး�ရည္္မ်ား�း�ကိုု� ထိိခိုု�က္ေေ�စသည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္- ကြ််�န္ုု� ပ္္မိိသားး�စုုဝင္္တစ္္ဦးးက မိိ တ္္ဖက္္ကုုမဏီီတစ္္ခုုမွာာ�
အလုုပ္္ရပါါတယ္္။

ကြ််�န္ု္္�ပ္
� ္နဲဲတုိိ�င္္ပင္ေေ�ဆြးေႏြး���း��ဝန္ေ��ဆာာင္္မႈႈအတြြက္္ ပံုု�မွွန္အ
္ ဆက္္အသြြယ္ရွိ
္ ိ � တဲဲကုုမဏီီမွာာ� ကြ််�န္ုု�ပ္္မိိသားး�စုုဝင္္

ကုုမဏီီ၏ ပုိိ�င္္ဆုိိ�င္္မႈႈ မ်ား�း�

တစ္္ဦးးက အေေရာာင္းး�မန္ေ��နဂ်ာ�ာအျျဖစ္္ အလုုပ္္ရသြားေ��ေ�ၾကာာင္းး� သိိလုိိ�က္္ရပါါတယ္္။ ကြ််�န္ုု�ပ္္ဘာာလုုု�ပ္္ရမလဲဲ။
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အဖြဲ႔႔�အစည္းး�၏အက်ိဳးး ���စီးး�ပြား��းကိုု�ထိိခုိိ�က္္နုိိင္္
� သည္္ ဤအေျျ�ခအေေနကိုု� ေ�ဖာ္္�ထုုတ္္အသိေေ�ပးး၍ တာာဝန္္ရွိိ�သူူ

မ်ား�း�၏စိိစစ္ေေ�လ့့လာာမႈႈ မျျပီးေ��ေသးးခင္္ ဆံုးျျ���ဖတ္္ခ််က္္မခ််မိိရန္္ သင့့္ကိုု
� ယ္
� သ
္ င္္ထိိန္းး�ပါါ။ ၄င္းး�တုိ႔႔ �၏ေေၾကျျငာာ
ခ််က္္သည္္ သင့့္အားး
�
�ခြဲျျ� �ခား�းဆက္္ဆံံ၍ကာာကြြယ္္လုိ႔႔ မရပါ
�
ါ။ မည္္သို႔႔� ပင္္ဆိုေေ��စ၊ ဤအက်ိဳးး ���စီးး�ပြား��းပဋိိပက

သည္္ မမွွန္ ္မကန္ျျ�ပဳဳလုုပ္္သည္္ သို႔႔�မဟုုတ္္ လာာဘ္္စား�းသည္္ဟုု ေ�တြ႔႔ရွိိ�ပါါက သင့့္အားး
�
�စည္းး�မ််ည္းး�စည္းး�
ကမ္းး�နွွင့္အ
့� ညီီ သို႔႔�မဟုုတ္္ ဥပေေဒအရ တရား�းစြဲဲ�ဆိုု�ခံံရမည္္။

27

Bolloré

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္၀
� တ္္

လွ်ိဳဳ���႕ဝွွ က္္ခ််က္္နွွ င့့္� အတြြင္းေ��ေရးးမ်ား�း�ကိုု�
အျျမတ္္ထုုတ္္မႈႈ မွွကာာကြြယ္ျျ�ခင္းး�

ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
အဖြဲ႔႔�အစည္းး�၏လွ်ိဳဳ� ��႕ဝွွက္္ထားး�ရမည့့္� သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု� အဖြဲ႔႔�အစည္းး�၏ အၾကီးး�တန္းး�စီီမံံဌာာန

၏ခြြင့္ျျ�� ပဳဳခ််က္္မရွိိ � ဘဲဲ အသံုးး��မျျပဳဳရ၊ အေေပးးအယူူမလုုပ္္ရ

သို႔႔�မဟုုတ္္ မေေဖာ္္�ထုုတ္္ရ။ ထုိ႔႔ �အျျပင္္၊ ကုုမဏီီ၏စေေတာ့့�နွင့္
ွ ရွ
့� ွ ယ္္ယာာစာာရင္းး�ဝင္္ထားး�သည့့္� အမ်ား�း�သိိရန္္

မေေဖာ္ျ�ျ�ပထားေ�ေ�သာာ သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�ကိုု� ဝင္ေေ�ရာာက္္ၾကည့့္ရႈ�
� ခြ
ႈ ြင့္ရွိေေ
့� � �သာာသူူတုိိ�င္းး� ၄င္းး�အခ််က္္
အလက္္မ်ား�း�ကိုု� ၄င္းး�တုိ႔႔ �အက်ိဳးး ���အျျမတ္္ရနုိိ�င္ေေ�သာာ ေ�ငြေေ�ရးေ�ေၾကးေေ�ရးးစာာခ်ဳဳ�ပ္္စာာတမ္းး�မ်ားေ��ေ�ပၚတြြင္္
အေေရာာင္းး�အဝယ္္လုုပ္ျျ�ခင္းး�မွေေ�ရွာာ�င္္ၾကဥ္္ရမည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္- ကုုမဏီီ ၏ရွွ ယ္္ယာာမ်ား�း�ကိုု� ဝယ္္ယူေေ�နဆဲဲအခ်ိိ�န္္တြြင္္ စာာနယ္္ဇင္းး�
တစ္္ခုုမွွ ကြ််�န္ု္္��ပ္္ကိုု�ဆက္္သြြယ္္လာာပါါတယ္္။

ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္သည္္ ကုုမဏီီတခုုရဲ့့�ရွွယ္္ယာေေ�တြြဝယ္ေေ�နတဲ့့� အလြြန္ၾ္ ကီးး�ထြားႏႈ��ႈ���န္းျ��ျမန္္သည့့္ ေ�
� ဈးးကြြက္္တခုုမွာာ� ပါါ

ဝင္ေေ�နပါါသည္္။ ဂ်ာ�ာနယ္္လစ္္တေေယာာက္္ဆီီကတဆင့့္� လူူမႈႈကြန္
ြ ္ယက္္ကေေန ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္ကိုု� ဆက္္သြြယ္္လာာခဲ့့�ပါါ
တယ္္၊ ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္တုိ႔႔ �လုုပ္္ငန္းး�နဲဲရင္းႏွီး��း���တဲ့့�ဌာာနတခုုကေေန အေေၾကာာင္းး�ၾကားး�လာာတဲ့့� ကိိစနဲဲပတ္္သက္ျျ�ပီးး� ကြ်ႏု္္���ပ္
� ္

ရဲဲ႕ထင္ျျ�မင္္ခ််က္္ကိုု� လုိိ�ခ််င္္လုိ႔႔ ပါ
� ါလုိ႔႔  ေျ�ျပာာပါ
�
ါတယ္္။
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အဖြဲ႔႔�အစည္းး�နဲဲပတ္္သက္္တဲ့့� သတင္းး�အခ််က္္အလက္ေေ�တြြကိုု� လွ်ိဳဳ� ��႕ဝွွက္္သတင္းး�ဟုုတ္္မဟုုတ္္ သတင္းး�ဌာာ

နႏွ�ွင့့္� အတည္္မျျပဳဳရေေသးးခင္္၊ အထူးး�သျျဖင့့္ ေ�ဖာ္ျ
�
�ျ�ပခြြင့္မ
့� ရွိိ � ဘဲဲ လူူမႈႈကြန္
ြ ္ယက္ေေ�ပၚတြြင္္ မျျဖန္္သင့့္ပါ
� ါ။
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အခြြ န္ေ��ရွာာ�င္္မႈႈကိုု� ဆန္္က််င္ျျ�ခင္းး�
ကြ််�န္ုု� ပ္္တုိ႔႔�မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကေေသာ့့�ခ််က္္က်ေေ�သာာ အဂၤါါ �ရပ္္မ်ား�း�
အဖြဲ႔႔�အစည္းး�သည္္ အခြြန္စ
္ ည္းး�မ််ဥ္းး�စည္းး�ကမ္းး�မ်ား�း�နွွင့့္� သက္္ဆုိိ�င္ေေ�သာာ အမႈႈကိိစမ်ား�း�ကိုု� အေေလးးထားး�

လ််က္္၊ အခြြန္ ္အာာဏာာပုိိ�င္္အဖြဲ႔႔�မ်ား�း�နွွင့္လ
့� ည္းး� ပြြင့္လင္းျျ
့�
��မင္္သာာမႈႈရွိိ�ရွိျျ � �ဖင့့္၊� ၄င္းး�တို႔႔� ၏အခြြန္ ္မူူဝါါဒသည္္ CSR
နည္းး�ဗ်ဴ�ဴဟာျျ�ဖင့့္ကိုု
� က္္ညီေေ�အာာင္္ ေ�
�
ဆာာင္္ရြြ က္္လ််က္္ရွိိ � ပါါသည္္။ အဖြဲ႔႔�အစည္းး�သည္္ ဝင္ေေ�ငြြခြြန္သ
္ က္္သာာ

သည့့္ ေ�န
� ရာာမ်ား�း�ကိုု� ျျငင္းး�ပယ္သ
္ ည္္၊ စီးး�ပြားေ��ေ�ရးးသင့့္တ
� င့့္မွ််�တေ
�
ေသာာ အခြြန္စ
္ နစ္္တစ္္ပန္းး�သာေေ�သာာနုိိ�င္္ငံမ်ား�း
ံ �မွွ
ေနရာာမ်ား�း�ဆိုု�လွ််�င္္ ထိုု�သို႔႔�ဆုိိ�ရာာတြြင္္ ၄င္းး�တုိ႔႔ �၏လႈႈ႔ံေ��ဆာ္္�မႈႈမ်ား�း�သည္္ အေျျ�ခခံံ အားျျ��ဖင့့္� အခြြန္ႏွ��င့္
ွ မပတ္္
့�

သက္္လွ််�င္္ ျျဖစ္္နုိိ�င္ေျ��ျခရွိိ �သည္္။ အဖြဲ႔႔�အစည္းး�ကိုု� ကိုု�ယ္္စားျ�ျ�ပဳေ�ေနသူူတုိိ�င္းး�သည္္ အဖြဲ႔႔�ဝင္္တစ္္ဦးးတစ္ေေ�ယာာက္္
အားး� ၄င္းး�၏အခြြန္ဝ
္ တၱၱရား�းမွွ အခြြန္ ္လြြတ္ျျ�ငိိမ္းး�ခြြင့္ျျ�� ပဳဳရန္ေ��ဆာာင္္ရြြ က္ျျ�ခင္းး�မ်ား�း�ကိုု� ေ�ရွာာ �င္္ၾကဥ္္ရမည္္။

မည္္ကဲ့့�သို႔႔�အေေရးးယူူ  ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္နည္းး�။
ျဖစ္္စဥ္္- ဝင္ေ��ငြြခြြန္သ
္ က္္သာာသည့္ေေ��နရာာတြြင္္ရွိိ� သည့့္� ကုုမဏီီတစ္္ခုုနွွ င့့္�
ကြ်ႏု္္����ပ္္ လုုပ္္ငန္းး�အစျျပဳဳဖုိ႔႔� အလားး�အလာာရွိိ�ပါါတယ္္။

အခြြန္စ
္ ည္းး�ကမ္းး�ခ််က္ေေ�ကာာင္းး�တဲ့့�နုိိင္္ငံ
� မွ
ံ ွ ကုုမဏီီအစုုတခုုရဲ့့� ျျပင္္သစ္္ကုုမဏီီတခုုက တင္္ဒါေ�ေခၚထားး�
ပါါသည္္။ ဒီီတင္္ဒါါကိုု� ကြ််�န္ု္္�ပ္
� ္လက္္ခံံ လို႔႔�ရပါါသလားး�။
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ေယဘုုယ််ဆိုု�ရေေသာ္္�၊ “အခြြန္ ္ကိိစမ်ား�း�တြြင္္ မပူးေ��ေပါါင္းး�သည့့္နုိိ
� င္္ငံ
� မ်ား�း
ံ �” ဟုု ရည္္ညႊႊန္းး�ထားေ�ေ�သာာ (ဥပမာာဘဟားး�မား�း၊ အိုု�မန္္၊ ပနား�းမား�း၊ ျျဗိိတိိန္ ္ဗာာဂ််င္းး�ကြ််�န္းး�စုုမ်ား�း� အစရွိိ � သည့့္� အင္္အားး�ၾကီးႏုိိ���င္္ငံ
� မ်ား�း
ံ � ပါါဝင္္လာာ

လွ််�င္္ အစုုအဖြဲ႔႔�၏ အခြြန္ ္ဌာာနသည္္ တင္္ဒါေ�ေခၚယူူသည့့္� တုံ႔ျျ���ပန္္မႈႈမ်ား�း�တြြင္္ တတ္္နုိိ�င္္သမွ််� ပါါဝင္ေေ�နရမည္္)။
မပူးေ��ေပါါင္းး�သည့့္နုိိ
� င္္ငံ
� မ်ား�း
ံ �နွွင့္ေေ�
� ဒသမ်ား�း�သည္ျျ�ပင္္သစ္္အစိုးး��ရမွေေ�ရြးး�ခ််ယ္္သတ္္မွွတ္္ထားေ�ေ�သာႏုိိ��င္္ငံ
� မ်ား�း
ံ �

ျဖစ္္သည္္၊ အဘယ္ေေ�ၾကာာင့့္ဆိုေေ
� �သာ္္�
�
၄င္းး�တုိ႔႔ �သည္္အခြြန္ ္ကိိစနွွင့္စ
့� ပ္္လ််ဥ္းး�၍ ပြြင့္လင္းျျ
့�
��မင္္သာာမႈႈမရွိျျ ��ခင္းး�၊ ဦးး
စားေ�ေ�ပးးအခြြန္ ္ကိိစမ်ား�း�ကိုု� ဖယ္္ထုုတ္္ပစ္ျျ�ခင္းး�နွွင့့္� အခြြန္ ္နွွင့္သ
့� က္္ဆုိိ�င္္သည့့္� သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ်ား�း�

ကိုု� ျျငင္းး�ခံုျျ��ခင္းး�တုိ႔ေေ ��ၾကာာင့့္ ျျဖစ္္
�
သည္္။ မည္္သုိ႔႔ �ပင္ျျ�ဖစ္ေေ�စ၊ ဤႏုိိ�င္္ငံ
� မ်ား�း
ံ �သည္္ စီးး�ပြားေ��ေ�ရးးအရ တရား�းမွ််�တ

ပါါက ၄င္းး�တုိ႔႔ �နွင့္
ွ ့� လုုပ္္ငန္းး�ဆက္္စပ္ျျ�ခင္းး�ကိုု� မတားျျ��မစ္္ပါါ။ ထုိ႔ေေ ��ၾကာာင့့္� ၄င္းႏုိ��ိ�င္္ငံ
� မ်ား�း
ံ �နွွင့္ ေ�ငြေေ�ရးေ
့�
�ေၾကးေေ�ရးး

စီးး�ဆင္းး�ရန္္ ေ�မွ်ာ္��္�မွွန္းး�ထားး�ပါါက အစုုအဖြဲ႔႔�၏ အခြြန္ ္ဌာာနကိုု� ခ််က္္ခ််င္းး�သတင္းေ��ေပးး အေေၾကာာင္းး�ၾကားး�ထားး�ရ
မည္္ ျျဖစ္္သည္္။
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လုိိ�က္္နာာရမည့့္� စည္းး�မ််ဥ္းး �စည္းး�ကမ္းး �မ်ား�း�အတုိိ�င္းး�
လုိိ�က္္နာေ�ေစသည့့္�စနစ္္

Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�သည္္ ၄င္းး�တုိ႔႔ �ခ််မွွတ္္ထားး�သည့့္� လုိိ�က္္နာာရန္္စည္းး�မ််ဥ္းး�စည္းး�ကမ္းး�မ်ား�း�အားး�
 ေ�ဖာာက္္ဖ််က္ျျ�ခင္းး�ကိုု� လံုးး��ဝသည္းး�မခံံ ပါါ၊ ပဋိိပကၡျ�ဖစ္္လာေေ�စမည့့္� အျျပဳဳအမူူမ်ား�း�ကိုု� ကာာကြြယ္္ရန္္နွွင့့္�
အျျပစ္ေေ�ပးးရန္္ လိုုအ
� ပ္္သည့့္အ
� တုိိ�င္းး� လုိိ�က္္နာေ�ေဆာာင္္ရြြ က္္ရမည္္။

စည္းး�ကမ္းး�ကိုု�ခ်ဳိးေ��ေ��ဖာာက္္သည့့္� မည္္သူူမဆိုု� တည္္ဆဲဲဥပေေဒနွွင့္အ
့� ညီီ ခ််မွွတ္္ထားး�သည့့္� လုုပ္္ထံုးး��လုုပ္္နည္းး�မ်ား�း�
သို႔႔�မဟုုတ္္ ဥပေေဒအရ တရား�းစြဲဲ�ဆိုု�ခံံရမည္္။

Bolloré အစုုကုုမဏီီ၏ ကတိိကဝတ္္မ်ား�း�ကိုု� ေ�လးးစား�းလုိိ�က္္နာျ�ျခင္းး�သည္္ ဌာာနဆုိိ�င္္ရာာအားး�လံုးး��၏ ထိေေ�ရာာက္္စြာာ�
စည္းး�လံုးး��ညီီညြတ္္စြာာ
ြ
� လုိိ�က္္နာာမႈႈအေေပၚမူူတည္္၍ ေ�အာာက္္ပါါအဖြဲ႔႔�ဝင္္မ်ား�း�နွွင့့္� ဖြဲ႔႔�စည္းး�ထားေ�ေ�သာာ အဖြဲ႔႔�အစည္းး�မွွ
 ေ�စာာင့့္ၾ� ကည့့္စ
� စ္ေေ�ဆးေေ�နမည္ျျ�ဖစ္္သည္္။
– ဒါါရုိိ� က္္တာာဘုုတ္္အဖြဲ႔႔�

– အေေထြေေ�ထြြစီီမံံဌာာန

– က််င့့္ဝ
� တ္္ – CSR နွွင့္လာာဘ္ေေ�ပးးလာာဘ္္ယူ
့�
ပေ
ူ ေပ်ာ�ာက္ေေ�ရးး ေ�ကာ္္�မတီီ
– အစုုအဖြဲ႔႔�၏ စည္းး�ကမ္းး�လုိိ�က္္နာာမႈႈဌာာန
– CSR ဌာာန

– လူ႔႔ အရင္းး�အျျမစ္္စီီမံေေ�ရးးဌာာန

အသံုးး� �ခ်ျျ�ခင္းး�

– သတင္းး�အခ််က္္အလက္္ဆုိိ�င္္ရာာ ဌာာန

– အခြြန္ဦး
္ းစီးး�ဌာာန

– လံုျျ��ခံဳေ��ေရးးဌာာန။
ဤအဖြဲ႔႔�အစည္း�း သည္္ လုိိ�က္္နာာရမည့္စ
့� ည္း�း မ််ဥ္းး�စည္း�း ကမ္းး�မ်ား�း�ကိုု� ေ�သခ်ာ�ာစြာာ� သိိရွိျျ� �ပီးး� ေ�လးးစား�းလုိိ�က္္နာာပါါမည္္။

၄င္းး�အဖြဲ႔႔�ဝင္္မ်ား�း�သည္္ လွ်ိဳဳ��႕ဝွွ
� က္္ထိိန္းး�သိိမ္းး�ရမည့့္တာာ
�
ဝန္္နွွင့့္� လိုအ
ု� ပ္္သည့့္လုု
� ပ္္ပုိိ�င္္ခြြင့္၊့� အခြြင့္အာာဏာာတုိ႔႔
့�
�ကိုုရရွိျျ
� � �ပီးး�
ခံံ ယူထားး
ူ
�သည့့္တာာ
�
ဝန္္မ်ား�း�ကိုု� အျျပည့့္အ
� ဝထမ္းေ��ေဆာာင္္မည္ျျ�ဖစ္္သည္္။

လက္ေေ�တြ႔႔က်ေေ�သာာ အဖြဲ႔႔�အစည္းး�
အစုအဖြဲ

က််င့့္�ဝတ္္နွွ င့့္� CSR အေျျ�ခခံံ ဥပေ�ဒ
စံံ တန္္ဘိုးး��နွွ င့့္� ကတိိကဝတ္္မ်ား�း�
အစုုအဖြဲ႔႔�

မူူ စည္းး�မ််ဥ္းး�က််င့့္�၀တ္္

လိုု�က္္နာာရမည့့္� မူူ ဝါါဒနွွင့့္� စည္းး�မ််ဥ္းး�စည္းး�ကမ္းး �မ်ား�း�
အစုုအဖြဲ႔႔�

သတိိဝီီရိိယရွိျျ��ခင္းး�နွွင့့္� ေ�လးးစား�းလုိိ�က္္နာျ�ျခင္းး�

လုုပ္္ငန္းး�စဥ္္မ်ား�း�ကိုု� ကာာကြြယ္ျျ�ခင္းး�နွွင့့္� စံုု� စမ္းေ��ေထာာက္္လွွမ္းျ� �ျခင္းး�
ဌာာနခြဲဲ�မ်ား�း�

အေေကာာင္္ထည္ေေ�ဖာ္ေ�ေ�ဆာာင္္ရြြ က္ျျ�ခင္းး�နွွင့့္� ဆီေေ�လ်ာ္ေ�ေ��အာာင္ျျ�ပဳျျ�ပင္ျျ�ခင္းး�
ဌာာနခြဲဲ� မ်ား�း�နွွင့့္� လုုပ္္ငန္းး�ဌာာနမ်ား�း�မွွ ခ််မွွ တ္္ထားေ�ေ�သာာ
လုုပ္္ငန္းး�စဥ္္မ်ား�း�နွွင့့္� လုုပ္္ငန္းး�အစီီအစဥ္္မ်ား�း�ကိုု�
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အမ်ားျ��ျ�ပည္္သူူ လူူထုု

ဝန္ထ
္ မ္းး �မ်ား�း�၊

မိိတ္္ဖက္္လုုပ္္ငန္းး�ရွွ င္္မ်ား�း�

လုုပ္္ငန္းး�လည္္ပတ္္မႈႈ ဆုိိ�င္္ရာာ
ဌာာနမ်ား�း�

လုုပ္္ငန္းး�တြြင္းး�ဌာာနမ်ား�း�

ေရရွ ည္ဖံြ႔ျဖိဳးေရးနွင့္
အလံုးစံုဖံြ႔ျဖိဳးေရးအတြက္
အဖြဲ႔အစည္း၏
အေရးၾကီးေသာ
ကတိကဝတ္မ်ားေဖာ္ျပထားသည့္
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ ပံု မွ တ္ တမ္ း

အဓိကက်ေသာ အေျခခံ သေဘာတ
ရားမ်ား၊လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား၊ က်င့္သံုးရမည့္အမူအ
က်င့္မ်ား (က်န္းမာေရးနွင့္ လံုျခံဳေရး၊
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူဆန္႔က်င္ေရး၊
ယွဥ္ျပိဳင္မႈစည္းကမ္းမ်ားအား
ေလးစားလုိက္နာျခင္း၊
အက်ိဳးစီ းပြားပဋိပကၡကာကြယ္ျခင္း၊
CSR အစရွ ိ သည့္)
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ ပံု မွ တ္ တမ္ း။

မူဝါဒနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားေလးစားလုိက္နာျခင္း၊
လူ႔အရင္းအျမစ္ (မတူကဲြျပားျခင္း၊
အတူတကြပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊
အစရွ ိ သည္)၊ QHSE၊ ဝယ္ယူေရး၊
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွ ာက္ျခင္း
အစရွ ိ သည္တုိ႔ျဖစ္ သည္။
ကိရိယာမ်ား- အႏၱရာယ္ျပေျမပံု၊
သင္တန္းေပးျခင္း/အသိပညာ
ျမွင့္တင္ေရး၊ သူသွ်ိစနစ္ ၊
ျပင္ပလူမွအကဲျဖတ္ျခင္း
(သတင္းေပးျခင္းနွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္း)
၊ အစုရွ ယ္ယာရွင္မ်ားနွင့္
စကားေျပာျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊
အစရွ ိ သည္။

ဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားနွင့္ ကုမၸဏီ
ခြဲ မ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းအစီ အစဥ္မ်ား
သည္ အစုအဖြဲ႔မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြ က္
ရာ ေဒသတုိင္းတြင္ မူဝါဒမ်ားကို
ျဖန္႔ေဝထားသည္။
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အသိေေ�ပးးပါါ
Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�သည္္ ၄င္းး�၏ဝန္္ထမ္းး�မ်ား�း�နွွင့့္� မိိတ္္ဖက္္လုုပ္္ငန္းး�ရွွ င္္မ်ား�း�သည္္
လုိိ�က္္နာာရမည့္စ
့� ည္းး�မ််ဥ္းး�စည္းး�ကမ္းး�မ်ား�း�ကိုု� ေ�သခ်ာ�ာစြာာ�နား�းလည္္သေေဘာေေ�ပါါက္ေေ�စရန္္
ရည္္ရြြ ယ္သ
္ ည့့္� အသိိပညာျျ�မွွင့္တင္ေေ�ရးးနွ
့�
င့္
ွ ့� သင္္တန္းေ��ေပးျျ�ခင္းး�အစီီအစဥ္္မ်ား�း�ကိုု�

အေေကာာင္္အထည္ေေ�ဖာ္ေ�ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္လ််က္္ရွိျျ � �ပီးး� ၄င္းး�တုိ႔႔ �၏ေေနစဥ္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္္မႈႈမ်ား�း�တြြင္္
လုိိ�က္္နာာက််င့့္သံုးေေ
� ���စမည္ျျ�ဖစ္္သည္္။

အရဲဲစြြန္ ္လုုပ္ေေ�ဆာာင္္တတ္္သည္္ဟုု သတင္းေ��ေပးးခံံ ရသည့့္ဝ
� န္္ထမ္းး�မ်ား�း�မွာာ�

အသိေေ�ပးးခ််က္္ ရရွိိ�မႈႈ ၊ သတိိဝီီရိိယရွိိ�မႈႈ

အပိုေေ��ဆာာင္းး�သင္္တန္းး�တက္္ရမည္ျျ�ဖစ္္သည္္။

 လုိိ�က္္နာာရမည့့္� စည္းး�မ််ဥ္းး�စည္းး�ကမ္းး�မ်ား�း�နွွင့့္� မူူဝါါဒမ်ား�း�ကိုု� ေ�လ့့လာာရန္-္

• ျျပပြဲေေ��နရာာနွွင့့္� ရည္္စူးး�ထားး�သည့့္ဧ
� ရိိယာာကိုု� သင္္၏အင္္ထရာာနက္ေေ�ပၚ တင္္၍ေေဆြးေႏြး���း��ပါါ

• သင္္လက္္လွွမ္းး�မွီီ�ရာာနယ္္ပယ္မွ
္ ွ အေေကာာင္္ထည္ေေ�ဖာ္ေ�ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္ရန္္ တာာဝန္္ရွိိ�သူမ်ား�း
ူ �ကိုု� ဆက္္သြြယ္္ပါါ
• ေ�လးးစား�းလုိိ�က္္နာျ�ျခင္းး� ဌာာနကိုု� ဆက္္သြြယ္္ပါါ compliance@bollore.com

သတိျျ�ပဳဳပါါ
သူူသွ်ိိ� �စနစ္္သည္္ အထက္္မွေေ�အာာက္္ တဆင့္ျျ��ခင္းး� စသည္္ ့့“အစဥ္္အလာာ” စနစ္ျျ�ဖင့့္�

သတင္းေ��ေပးးတုိိ�င္္ၾကားျျ��ခင္းျျ��ဖစ္္သည္္။ အင္္တာာနက္္မွွတဆင့့္� ဤေေနရာာတြြင္္ရယူပါ
ူ ါ alert.bollore.com,
သင္္ကိုု�ယ္္တုိိ�င္ေေ�တြ႔ရွိ
႔ ိ � သတိျျ�ပဳဳမိိသည့့္� စည္းး�မ််ဥ္းး�စည္းး�ကမ္းး� ခ်ိဳးေ��ေ�ဖာာက္္မႈႈ
�
မ်ား�း�ကိုု� တုိိ�င္္ၾကားး�ရန္္ ျျဖစ္္သည္္။
လက္္တံု႔ျျ� ��ပန္္မႈႈမ်ား�း�မျျဖစ္ေေ�ပၚေ�စရန္္ သူူသွ်ိိ� �သတင္းေ��ေပးးသူူမ်ား�း�ကိုု� ကာာကြြယ္ေေ�ပးျျ�ခင္းး�နွွင့့္� လွ်ိဳဳ� ��႕

ဝွွက္္ထားျျ��ခင္းး�တုိ႔႔ �ကိုု� အစုုအဖြဲ႔႔�မွွ သတိိထားေ�ေ�ဆာာင္္ရြြ က္္လ််က္္ရွိိ � သည္္။ မည္္သုိ႔႔ �ပင္္ဆုိေေ��စကာာမူူ၊
စနစ္္ကိုု� အလြဲဲ�သံုးး��စား�းလုုပ္္သူူ မည္္သူူမဆုိိ� စည္းး�ကမ္းေ��ေရးးရာာအရေေသာ္္�လည္းေေ��ကာာင္းး�
ဥပေေဒအရေေသာ္္�လည္းေေ��ကာာင္းး� အေေရးးယူူခံံရမည္္။
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ေလးးစား�းလုိိ�က္္နာျ�ျခင္းး� ဌာာန

compliance@bollore.com
2020 ပံုု�နွိိပ္
� ္ထုုတ္ေေ�ဝျျခင္းး�

ဓာာတ္္ပံုု�ရွွင္္မ်ား�း�- Bolloré အစုုကုုမဏီီအဖြဲ႔႔�၏ အခြြ င့့္ရ
� ဓာာတ္္ပံုု�စာာအုုပ္္မ်ား�း�
Annie Pratt, Adobe stock, Getty images။
ဒီီဇုိိ�င္းး�နွွင့့္� ထုုတ္ေေ�ဝျျခင္းး� .

Bolloré

ကြ်ႏု္္����ပ္္တုိ႔႔�၏ က််င့့္�ဝတ္္နွွင့့္� CSR ၏ထုုတ္ေေ�ဝမႈႈ မ်ား�း�မူူ စည္းး�မူ်ဥ္းး�က််င့္း၀
� တ္း

လုိိ�က္္နာာရမည့့္�

စည္း�း မ််ဥ္းး�စည္း�း ကမ္းး� ဖြဲ႔႔�စည္း�း ပံုု�ဥပေေဒစနစ္္

“အားး�လံုးး��တြြင္္တာာဝန္္ရွိျျ� �ပီးး�

“အားး�လံုးး��တြြင္္တာာဝန္္ရွိျျ� �ပီးး�

ပိုု�စတာာ

အစီီရင္္ခံံစာာ

ကတိိခံျျ�ပီးျျ��ဖစ္္သည္္”

ကတိိခံျျ�ပီးျျ��ဖစ္္သည္္”

ေလးးစား�းလုိိ�က္္နာျ�ျခင္းး�
ပရို� ု ဂရမ္္

“အားး�လံုးး��တြြင္္တာာဝန္္ရွိျျ� �ပီးး�
ကတိိခံျျ�ပီးျျ��ဖစ္္သည္္”
လက္္ကမ္းး�စာေ�ေစာာင္္

Tour Bolloré
31-32, quai de Dion-Bouton
92811 Puteaux Cedex – France
ဖုန္း- +33 (0)1 46 96 44 33
ဖက္္စ္္- +33 (0)1 46 96 44 22
www.bollore.com

