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គោលការណ៍ណណនាំ ស្ដពីីស្កម្មភាពនៃនៃគូអាជីវកម្មរបស្ ់
SEVEN & i Group 

១. គស្ចកដីគ ដ្ើម្ 

⚫ SEVEN & i Group ខតិខបំ្រកាន់នូវអាករបកិរយិាប្រករដោយភាពដ ម្ ោះប្តង់ ដោយផ្អែកដលើដោលការណ៍
ប្កមុហ ៊ុន និងរមួចំផ្ណកដល់ការដ វ្ ើឱ្យដលចដ ើងនូវសងគមមួយប្រករដោយចីរភាព។ 

 
គោលការែ៍ក្កមុ្ហ ៊ុៃ 
គយើងចងក់ាា យជាក្កមុ្ហ ៊ុៃៃគ៏ ម្ ោះក្រង់មួ្យណៃលអរថិជិៃរបស្់គយើងគជឿទ៊ុកចិរត។ 
គយើងចងក់ាា យជាក្កមុ្ហ ៊ុៃៃគ៏ ម្ ោះក្រង់មួ្យណៃលនៃគូអាជីវកម្ម ម្ចា ស្ភ់ាគហ ៊ុៃ ៃងិស្ហគម្ៃ៍មូ្លដ្ឋា ៃគជឿ
ទ៊ុកចិរត។ 
គយើងចងក់ាា យជាក្កមុ្ហ ៊ុៃៃគ៏ ម្ ោះក្រង់មួ្យណៃលៃិគោជិររបស្់គយើងគជឿទ៊ុកចិរត។ 

 
⚫ ដយើងពាយាមរដងកើតនូវទនំាក់ទនំងផ្ដលអដល់អលប្រដយាជន៍ជារមួ ជាមួយដដគូអាជីវកមមររស់ដយើង និងរមួ

ចំផ្ណកដលក់ារសដប្មចបាននូវចកខ ុ វសិ័យផ្ដលថា ដប្កាម “រដរៀរវារៈសប្ារក់ារអភិវឌ្ឍប្រករដោយចីរ
ភាព ប្រចឆំ្ន ំ២០៣០” នឹង ”ោម ននរណាាន ក់ប្តវូបានទ៊ុកដចលដ ើយ”។ 

 
រមួ្ោា ជាមួ្យនៃគូអាជីវកម្មរបស្់គយើង គយើងខិរខាំគលើកកម្ពស្់គោលគាំៃិរនៃ “ការគោរពៃិងការការពារស្ិទធិ
ម្ៃ៊ុស្ស” “ការការពារបរ ិ្ ា ៃពិភពគោក” ៃិង “ការអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់” ៃិងចូលរមួ្ចាំ ណែកៃលក់ារគ វ្ ើឱ្យ
គលចគ ើងៃូវស្ងគម្ក្បកបគដ្ឋយចីរភាពមួ្យ។ 
រមួ្ោា ជាមួ្យនៃគូអាជីវកម្មរបស្់គយើង គយើងខរិខាំផ្តលជូ់ៃៃូវផ្លិរផ្លៃិងគស្វាក្បកបគដ្ឋយស្៊ុវរាភិាព
ៃិងអាចទ៊ុកចិរតបាៃៃលអ់រិថជិៃរបស្់គយើង ៃិងបគងក ើរអនគរក្បកបគដ្ឋយស្៊ុខ៊ុម្ចលភាពៃិងភាព
ចក្ម្ងុចគក្ម្ើៃ។ 
រមួ្ោា ជាមួ្យនៃគូអាជវីកម្មរបស្់គយើង គយើងខិរខាំគ វ្ ើការគលើបញ្ហា ស្ងគម្ណៃលបងកឱ្យម្ចៃអបរោិបៃាស្ងគម្ 
ៃិងគលើកកម្ពស្ក់ារបគងក ើរៃូវរចនស្ម្ពៃ័ធស្ងគម្មួ្យណៃលោម ៃៃរណាម្ចា កក់្រូវបាៃគគគរ ើស្គអើងគ ើយ។ 

២. ការអៃុវត្តៃូវ “គោលការណ៍ណណនាំស្ដពីីស្កម្មភាពប្បកបគោយចីរភាពនៃនៃគូអាជីវ
កម្មរបស្ ់SEVEN & i Group” 

SEVEN & i Group ដសន ើស៊ុំឱ្យដដគូអាជីវកមមទងំអសយ់លន់ិងអន៊ុវតតតាម “ដោលការណ៍ផ្ណនាសំដ ពីីសកមមភាព
ប្រករដោយចីរភាពដនដដគូអាជីវកមមររស់ SEVEN & i Group”។ 
 
១. នៃគូអាជីវកម្មទាំងអស្ក់្រូវយល់ ៃិងអៃ៊ុវរតតាម្គោលការែ៍ណែនាំស្ដ ពីីស្កម្មភាពក្បកបគដ្ឋយចីរភាពនៃ

នៃគូអាជីវកម្មរបស្់ SEVEN & i Group (រគៅគៃោះគៅថា “គោលការែ៍ណែនាំស្ដ ពីសី្កម្មភាពនៃនៃគូអាជីវ
កម្ម”) គហើយធានថា អាកផ្គរ់ផ្គង់ណៃលលកឱ់្យពួកគគៃូវផ្លិរផ្លណៃលក្រូវបាៃចារ់ណចងគៅកន ុង SEVEN & i 
Group ក៏យល់អាំពីគោលការែ៍ណែនាំស្ដ ពីីស្កម្មភាពនៃនៃគូអាជីវកម្មគៃោះផ្ងណៃរ។ 

២. គយើងគស្ា ើស្៊ុាំឱ្យនៃគូអាជីវកម្មផ្តល់ៃូវព័រ៌ម្ចៃ អាំពី្ ា ៃភាពនៃការអៃ៊ុវរតតាម្គោលការែ៍ណែនាំស្ដ ីពី
ស្កម្មភាពនៃនៃគូអាជីវកម្មៃល់ SEVEN & i Group គៅគពលចាាំបាច់។ 

៣. រាលទ់គងវ ើ ង្ៃ់ ង្ រ ណៃលបគងក ើរជាការបាំពាៃគលើគោលការែ៍ណែនាំស្ដ ពីសី្កម្មភាពនៃនៃគូអាជីវកម្ម រមួ្ម្ចៃ
ឧបទទវគហរ៊ុននណៃលបងកឱ្យម្ចៃការរងរបួស្គលើរាងកាយ ការរំគោភបាំពាៃស្ិទធិម្ៃ៊ុស្ស ៃិងការម្ិៃគោរព
ចាប ់ ៃឹងក្រូវបាៃរាយការែ៍ជាបនទ ៃ់គៅកាៃប់៊ុគគលស្ម្ក្ស្បនៃក្កមុ្ហ ៊ុៃក្បរិបរតកិារៃីមួ្យៗរបស្ ់
SEVEN & i Group។ ការណករក្ម្វូៃិងការផ្តលៃ់ាំគណាោះក្្យជាបនទ ៃ់ៃឹងក្រូវបាៃគ វ្ ើគ ើង ពាក់ព័ៃធៃឹង
ស្កម្មភាពណបបគៃោះ គហើយកិចាខិរខាំក្បឹងណក្បងៃងឹក្រូវបាៃគ វ្ ើគ ើង គៃើម្បបីង្កក ការរ ើករាលដ្ឋលនៃការខូច
ខារ គៃើម្បីណស្វងរកមូ្លគហរ៊ុ ៃិងគៃើម្បចីារ់វធិាៃការបង្កក ការគកើរគ ើងវញិ។ 

៤. នៃគូអាជីវកម្មណៃលជាក់ពាក់ព័ៃធកន ុងការផ្លិរៃិងផ្តលផ់្លរិផ្លឬគស្វាកម្មយីគោឯកជៃរបស្់ SEVEN & i 
Group (រគៅគៃោះគៅថា “ផ្លិរផ្លយីគោឯកជៃ”) ក្រូវបគងក ើរគោលៃគោបាយណៃលរមួ្ម្ចៃបទបបញ្ញរតៃូិច
ោា ៃឹងគោលការែ៍ណែនាំស្ដ ពីសី្កម្មភាពនៃនៃគូអាជីវកម្ម ណចករំណលកគោលៃគោបាយគៅខាងកន ុងឬខាង
គក្ៅក្កមុ្ហ ៊ុៃ បគងក ើរក្កបខែឌ មួ្យគៃើម្បីគលើកកម្ពស្់គោលៃគោបាយ ៃិងខិរខាំក្បងឹណក្បងគ វ្ ើក្បរិបរត ិការ
ទាំងគោលៃគោបាយៃិងក្កបខែឌ គនោះ។ 
នៃគូអាជីវកម្មក្រូវគ វ្ ើការក្រួរពិៃិរយជាគទៀងទរ់គលើ ា្ ៃភាពជាក់ណស្តង គៃើម្បីកាំែរ់បញ្ហា គៅកន ុងក្កមុ្ហ ៊ុៃ
របស្់ខល ៃួ ផ្តល់ៃូវៃាំគណាោះក្្យ ណករក្ម្វូបញ្ហា ណៃលបាៃកាំែរ ់ ៃិងចារ់វធិាៃការគៃើម្បីបង្កក រក៊ុាំឱ្យគកើរម្ចៃ
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ម្តងគទៀរ។ 
៥. ក្បរិបរត ិការអាចៃឹងក្រូវបាៃពយួ រជាបគណាត ោះអាស្ៃា ឬកចិាស្ៃាអាចៃឹងក្រូវបាៃបញ្ាប់ ក្បស្ិៃគបើម្ចៃទគងវ ើ

ង្ៃ់ ង្ រណាមួ្យ រមួ្ម្ចៃការរំគោភបាំពាៃស្ិទធិម្ៃ៊ុស្សៃងិចាប់ ណៃលបងកឱ្យម្ចៃការម្ិៃគោរពតាម្គោល
ការែ៍ណែនាំស្ដ ពីីស្កម្មភាពនៃនៃគូអាជីវកម្ម ក្រូវបាៃរកគ ើញ។ កន ុងករែីណបបគៃោះ ោម ៃការទូទរ់ស្ាំែងឬ
ការប ោះប ូ វណាមួ្យក្រូវបាៃអៃ៊ុញ្ហញ រគដ្ឋយ SEVEN & i Group ៃិងក្កមុ្ហ ៊ុៃក្បរបិរត ិការរបស្់ខល ៃួគ ើយ 
គទោះបជីាការខូចខារគកើរគ ើងក៏គដ្ឋយ។ 

៣. គោលការណ៍ណណនាំស្ដពីីស្កម្មភាពប្បកបគោយចីរភាពនៃនៃគូអាជីវកម្មរបស្ ់
SEVEN & i Group 

១. ការដោរពនិងការការពារសិទធ ិមន៊ុសស 

សិទធមិន៊ុសសររស់រ៊ុគគលប្គរ់ររូ ផ្ដលជាពាក់ព័នធកន ុងសកមមភាពអាជីវកមមររស់ពួកដគ ប្តវូបានដោរពនិងការពារ 
ជាមួយនងឹអាទភិាពខពសរ់ំអ៊ុត ដហើយទនំាក់ទនំងប្រករដោយការទ៊ុកចិតតប្តវូបានរដងកើតដ ើង ខណៈដពលខតិខំ
ដ វ្ ើឱ្យប្រដសើរដ ើងនូវអលតិភាព។ 

 
១. ក្រូវគោរពតាម្គស្ចកត កី្បកាស្ជាអៃដរជារិ ៃូចជា “ចាប់ស្ិទធិម្ៃ៊ុស្សអៃតរជារិ” ៃងិ “គស្ចកត កី្បកាស្របស្់

អងគការពលកម្មអៃតរជារិ (អពអ) ស្ត ីពីគោលការែ៍ក្គឹោះៃិងស្ិទធជិាមូ្លដ្ឋា ៃគៅកណៃាងគ វ្ ើការ”។ 
២.  ម្ិៃក្រវូម្ចៃម្ចៃការពាក់ពៃ័ធ គដ្ឋយផ្ទទ លឬ់គដ្ឋយក្បគោលកន ុងការរំគោភស្ិទធមិ្ៃ៊ុស្ស។ 
៣. ក្បស្ិៃគបើស្ិទិធម្ៃ៊ុស្សម្ិៃក្រូវបាៃការពារក្គបក់្ោៃត់ាម្ចាបៃ់ិងបទបញ្ញរត ិគៅកន ុងក្បគទស្ឬរាំបៃ់ៃីមួ្យៗ 

ក្រូវស្វ ោះណស្វងរកការការពារគដ្ឋយណផ្ែកគលើបទដ្ឋា ៃនៃគស្ចកត ីក្បកាស្ជាអៃតរជារិ រមួ្ម្ចៃ “គស្ចកត ីក្បកាស្
ជាស្កលស្ត ីពសី្ិទធិម្ៃ៊ុស្ស” ៃងិ “គស្ចកត កី្បកាស្ជាអៃតរជារិរបស្់អងគការពលកម្មអៃតរជារិ ស្ត ីពីគោលការែ៍
ក្គឹោះៃងិស្ិទធិជាមូ្លដ្ឋា ៃគៅកណៃាងគ វ្ ើការ”។ 

៤. ម្ិៃក្រវូក្ពគងើញកគៃត ើយចាំគពាោះការគោរពៃងិការការពារស្ទិធិម្ៃ៊ុស្សគដ្ឋយ្រគហរ៊ុផ្លអាជីវកម្មគ ើយ។ 
៥.  ក្បស្ិៃគបើរកគ ើញៃូវការរំគោភស្ិទធិម្ៃ៊ុស្សណាមួ្យ ៃាំគណាោះក្្យក្រវូអៃ៊ុវរតចាំគពាោះកម្មករៃិគោជិរគនោះ។ 
៦.  ការគរៀបចាំគោលៃគោបាយ ការ្ងស្ង់ក្បពៃ័ធ  ការអៃ៊ុវរតការបែុ្ោះបណាត ល ៃងិការអភវិឌ្ឍក្បពៃ័ធរាយ

ការែ៍នផ្ទកន ុង ។ល។ ក្រូវគ វ្ ើគ ើង កន ុងគោលបាំែងផ្ដលក់ារគោរពៃិងការពារស្ិទធិម្ៃ៊ុស្ស។ 

២. អន៊ុដោមភាពតាមចារ ់

១.  ទាំងបទបបញ្ញរតៃិិង ម្ ររីនៃចាប់ណៃលអៃ៊ុវរតគៅកន ុងក្បគទស្ៃិងរាំបៃ់ៃីមួ្យៗ ៃិងវធិាៃអៃតរជារិណៃល
ពាក់ព័ៃធ  ក្រូវបាៃអៃ៊ុគោម្តាម្។ 

២. ការបគងក ើរគោលៃគោបាយ ការ្ងស្ងក់្បព័ៃធ  ការអៃ៊ុវរតការបែុ្ោះបណាត ល ៃងិការអភវិឌ្ឍក្បពៃ័ធរាយ
ការែ៍នផ្ទកន ុង ។ល។ ក្រូវគ វ្ ើគ ើង កន ុងគោលបាំែងផ្ដលៃូ់វអៃ៊ុគោម្ភាពតាម្ចាប។់ 

៣. ការល៊ុររំបាត់ពលកមមក៊ុារនិងការការពារកមមករនិដយាជិតវយ័ដកមង 

ការអរ់ររំរសក់៊ុារ គចឺបំាច់ សប្ារ់ការអភវិឌ្ឍសងគមផ្ដលសមរមយនិងប្រករដោយចីរភាព ដហើយពលកមម
ក៊ុារប្តវូផ្តល៊ុរដចល ដប្ពាោះវារារាងំដល់ឱ្កាសទងំដនោះ។ កមមករនិដយាជីតវយ័ដកមងប្តវូទទួលបានការការពារ
ដពញដលញ ដោយ្រកងវោះរទពិដ្្នរ៍រស់ពួកដគកន ុងការសប្មរខល នួដៅនងឹសងគម។ 
 
១.  ក្រូវបញ្ហា ក់ៃូវអាយ៊ុរបស្់រាលក់ម្មករៃិគោជិក គពលជួលឱ្យបគក្ម្ើការង្ករ ។ 
២.  ម្ិៃក្រូវគក្បើពលកម្មក៊ុម្ចរ ណៃលក្រូវបាៃោម្ឃារ់គក្កាម្អៃ៊ុស្ញ្ហញ របស្អ់ងគការពលកម្មអៃតរជារិ (អ.ព.អ) 

ខាងការង្ករៃងិចាប់កន ុងក្ស្កុណៃលអៃ៊ុវរត។ 
* អៃ៊ុស្ញ្ហញ របស្់ អ.ព.អ ណចងថា កម្មករៃិគោជិរម្ៃិក្រូវម្ចៃអាយ៊ុរិចជាងអាយ៊ុក្រូវទទួលការអបរ់ជំា
ការពវកិចាគ ើយ គហើយក្រូវណរម្ចៃអាយ៊ុោ ងរចិ ១៥ ឆ្ា ាំ គទោះកន ុងករែណីាក៏គដ្ឋយ។ (គទោះោ ងណាក៏គដ្ឋយ 
ម្ចៃករែីគលើកណលងមួ្យណៃលថា កម្មករៃិគោជរិណៃលគ វ្ ើការកន ុងលកខខែឌការង្ករគក្ោោះថាា កក់្រូវណរម្ចៃអាយ៊ុ
ោ ងរចិ ១៨ ឆ្ា ាំ គៅក្គប់ក្បគទស្ ឬោ ងគោចណាស្អ់ាយ៊ុ ១៤ ឆ្ា ាំ កន ុងអាំ ុងគពលអៃតរកាល កន ុងក្បគទស្
កាំព៊ុងអភិវឌ្ឍៃ ៍ គហើយម្ចៃករែីគលើកណលងមួ្យគទៀរកន ុងក្បគភទការង្ករណៃលម្ចៃការង្ករក្្លឬការង្ករង្ក
យ។) 

៣.  ម្ិៃក្រវូគក្បើកម្មករៃិគោជរិណៃលម្ចៃអាយ៊ុគក្កាម្ ១៨ ឆ្ា ាំ គៅគពលយប់ ៃិងកន ុងលកខខែឌការង្ករគក្ោោះថាា ក់
គ ើយ។ 
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KM 

៤. ការល៊ុររំបាត់ពលកមមដោយរងខ ំ

និដយាជិកប្តវូចូលរមួកន ុងការងារររស់ពួកដគដោយសម ប្គចិតត និងមិនប្តវូានការដប្រើប្បាស់កាល ំងពលកមម
ដោយរងខំដ ើយ។ ការអន៊ុវតតនូវពលកមមផ្ដលប្តវូបានហាមឃាតទ់ងំឡាយ រមួានការងារឬដសវាដោយមិនាន
ការសម ប្គចតិតពីកមមករនិដយាជិត ក៏ដូចជាពលកមមដោយរងខំ ដោយ្រភាពភយ័ខ្លល ចចំដពាោះការោកទ់ណឌ ក
មម។ 
 
១.  ក្រូវល៊ុបបាំបារៃូ់វពលកម្មគដ្ឋយបងខ ាំ ពលកម្មគដ្ឋយ ៊ុាំឃាាំង ៃិងពលកម្មទស្ករគដ្ឋយបងខ ាំ។ 
២.  ម្ិៃក្រូវបងខ ាំឱ្យកម្មករៃិគោជិកដ្ឋក់រម្កល់ក្បាក់ ឬផ្តល់ឯក្រចាប់គៃើម្នៃអរតស្ញ្ហញ ែប័ែណ របស្ខ់ល ៃួជា

រម្កល់គ ើយ។ 
៣.  ក្រូវធានថា កម្មករៃិគោជរិអាចឈបព់ីការង្ករបាៃ គចញពីការស្ម ក្គចរិតគដ្ឋយផ្ទទ ល់។ 
៤.  ក្រូវធានថា កម្មករៃិគោជកិអាចចាកគចញពីកណៃាងគ វ្ ើការបនទ បព់ីគម្ច ងគ វ្ ើការ គហើយម្ិៃម្ចៃការគ វ្ ើការ

ណថម្គម្ច ងគដ្ឋយោម ៃការយល់ក្ពម្ពីកម្មករៃិគោជរិគ ើយ។ 
៥. គោលបាំែងនៃការគក្បើក្បាស្ក់ាគម្រា៉ា ស្៊ុវរត ិភាពៃិងការណបងណចកប៊ុគគលិកស្ៃតសិ្៊ុខគឺ ស្ក្ម្ចប់បង្កក បទឧក្កៃិា 

ការក្គបក់្គងព័រ៌ម្ចៃ ៃងិការក្គបក់្គងស្៊ុវរា ិភាពការង្ករ គហើយម្ិៃក្រូវគក្បើកន ុងគោលបាំែងតាម្ដ្ឋៃ
ៃិគោជរិគ ើយ។ 

៥. ការទូទត់ប្បាក់ឈ្ន លួជីវភាព 

ប្តវូខតិខំប្រងឹផ្ប្រង ដដើមបីអតល់ឱ្កាសការងារដោយផ្អែកដលើសមតថភាពនងិានលកខណៈមន៊ុសស្ ម៌ នងិអតល់
ប្បាក់ឈ្ន លួប្គរប់្ោន់ ដដើមបីធានាឱ្យបាននូវជីវភាពប្តឹមប្តវូនិងប្រករដោយវរប្ម។៌ ប្តវូរកាឱ្យបាននូវ
ប្បាក់ឈ្ន លួ ផ្ដលរមួចំផ្ណកដលក់ារល៊ុររំបាត់ពលកមមក៊ុារនងិរកាដសថ រភាពដនសងគម។ 
 
១.  កម្មករៃិគោជិរក្រូវទទួលបាៃក្បាកឈ់ន លួអបបបរម្ចឬគក្ចើៃជាងគៃោះ ណៃលម្ចៃណចងគៅកន ុងចាបក់ន ុងក្ស្កុ

ឬឧស្ាហកម្ម គហើយក្រូវអៃ៊ុវរតៃិងគបើកក្បាកឈ់ន លួអាក្ស្យ័គៅគលើមួ្យណាណៃលផ្ដលខ់ពស្ជ់ាង។ 
២. ក្រូវផ្ដល់ក្បាកឧ់បរាម្ភបណៃាម្គម្ច ងបណៃាម្ គស្ម ើៃឹងឬគលើស្ពីអក្តាណចងគដ្ឋយចាប់។ 
៣.  ក្រូវផ្ដល់ៃល់ៃិគោជិរៃូវក្បាក់ឧបរាម្ភៃងិអរាក្បគោជៃ៏ៃិគោជិរណៃលក្រូវបាៃរក្ម្ូវគដ្ឋយចាប។់ 
៤.  ក្រូវផ្ដលៃ់ល់កម្មករៃិគោជរិៃូវចាំៃួៃក្បាកឈ់ន លួតាម្ឆនទ ៃ៊ុស្ិទធិក្គប់ក្ោៃ់ គៃើម្បីអៃ៊ុញ្ហញ រឱ្យពួកគគអាច

ហូបច៊ុក ៃិងរស្់គៅកន ុងកក្មិ្រជីវភាពក្ស្បតាម្បទដ្ឋា ៃកន ុងក្បគទស្ៃិងរាំបៃ់ៃមួី្យៗ។ 
៥. ព័រ៌ម្ចៃអាំពីលកខខែឌការង្ករៃឹងក្រូវបាៃយលោ់ ងង្កយក្សួ្ល តាម្ទាំរង់ជាោយលកខែ៍អកសរ ៃិងអាចរក

បាៃគៅក្គប់គពលគវោ។ 
៦.  ក្រូវបង្កា ញៃល់ៃិគោជិកៃូវចាំៃួៃគម្ច ងណៃលក្រូវទទួលក្បាក់ឈន លួៃិងបាំ ណែងណចកក្បាក់ឈន លួ គៅគពលគបើក

ក្បាកឈ់ន លួម្ដងៗ។ 
៧. ក្រូវគែនក្បាកឈ់ន លួគដ្ឋយក្រឹម្ក្រូវ គហើយក្រវូបង្កា ញៃូវភសុ្្តាងផ្ងណៃរ។ 

៦. ការល៊ុររំបាត់ការរំដោភរំពាន ការយាយី ការដរ ើសដអើស និងការោក់ទណឌ កមម 

រាល់ការរំដោភរំពាន ការយាយី ការដរ ើសដអើង និងការោក់ទណឌ កមមប្តវូបានល៊ុររំបាត់ ដហើយកិចចខិតខំប្រងឹ
ផ្ប្រងនានាប្តវូបានដ វ្ ើដ ើង ដដើមបីដលើកកមពស់ររយិាកាសការងារប្រករដោយមន៊ុសស្ម៌និងផ្អែកដលើសមតថ
ភាព។ ការដរ ើសដអើងមិនប្តមឹផ្តរងកឱ្យានការបាតរ់ង់ដោយមិនសមប្សរនូវឱ្កាសការងារនងិការរំដោភសិទធ ិ
មន៊ុសសជាមូលោា នរ ៊ុដណាណ ោះដទ រ ៊ុផ្នតផ្ែមទងំប្ចនដចលនូវអតថិភាពដន្នធានមន៊ុសសសកាត ន៊ុពលផ្ដលអាច
រមួចំផ្ណកដល់សងគម ផ្ដលរណាដ លឱ្យានការខ្លតរង់គួរឱ្យកតស់ាគ ល់ផ្អនកសងគម។ 
 
១. ក្រូវោម្ឃារ់ៃូវរាល់ការរំគោភបាំពាៃផ្ល វូកាយឬផ្ល វូចិរត ការរំគោភបាំពាៃគដ្ឋយការគាំរាម្កាំ ណហង ឬការរំគោភ

បាំពាៃគដ្ឋយគក្បើស្ិទធអិាំណាច ការោយផី្ល វូគភទ ៃិងការោយីគផ្សងគទៀរ គហើយក្រូវអៃ៊ុវរតៃូវ វធិាៃការបង្កក រ
នន។ 

២.  ក្រូវ កន ុងឱ្កាស្នៃការជួលឱ្យបគក្ម្ើការង្ករ ការផ្ដលស់្ាំែង ការៃាំគ ើងៃាំ ណែង ការដ្ឋកព់ក្ង្កយជាថមី ការ
បញ្ឈប់ពកីារង្ករ ឬការោឈបព់ីការង្ករ ខិរខាំក្បងឹណក្បងកន ុងការោម្ឃារៃ់ងិការល៊ុបបាំបារៃូ់វការ
គរ ើស្គអើង គដ្ឋយណផ្ែកគលើពូជ្ស្ៃ ៍ពែស៌្ម្បុ រ គយៃឌ្័រ ្ស្ន គាំៃិរៃគោបាយ ទីកណៃាងកាំគែើរ គៃើម្
កាំគែើរស្ងគម្ អាយ៊ុ ពកិារភាព ការឆាងគម្គរាគគអៃស្/៍ហ៊ុីវ ស្ម្ចជិកភាពស្ហជីពពលកម្ម ៃនិា ការគភទ 
អរតស្ញ្ហញ ែគយៃឌ្័រ ឬ ា្ ៃភាពគផ្សងគទៀរ ៃងិចាំគពាោះការស្គក្ម្ចបាៃៃូវឱ្កាស្គស្ម ើោា ។ 

៣. ក្បស្ិៃគបើម្ចៃការរំគោភបាំពាៃ ការោយី ការគរ ើស្គអើង ឬការដ្ឋក់ទែឌ កម្មណាមួ្យក្រូវបាៃរកគ ើញ 
ៃាំគណាោះក្្យៃឹងក្រូវផ្តលជូ់ៃៃល់កម្មករៃិគោជិរគនោះ។ 

៤. ការពិៃ័យជាក្បាកក់្រូវគ វ្ ើគ ើង តាម្កក្ម្ិរណៃលបាៃកាំែរ់គដ្ឋយចាប់កន ុងក្ស្កុ។ ៃីរិវ ិ្ ីស្ក្ម្ចប់ចារ់វធិាៃ
ការ វៃ័ិយ ៃិងចាំៃួៃទឹកក្បាកន់ៃការពៃិ័យក្រូវបាៃកាំែរ់ តាម្កក្ម្ិរណៃលក្រូវបាៃអៃ៊ុញ្ហញ រគដ្ឋយចាប ់
ៃិងតាម្កក្ម្ិរណៃលវាម្ិៃបាៃរារាាំងៃិគោជិកពជីីវភាពរស្់គៅរបស្់ពួកគគ។ បញ្ហា ទាំងគៃោះក្រូវបាៃណចង
ោ ងចាស្់គៅកន ុងបទបបញ្ហា ស្ដ ីពកីារង្ករឬវធិាៃគផ្សងគទៀរ ៃិងក្រវូបាៃយល់ោ ងចាស្់គដ្ឋយៃិគោជិរ
ទាំងអស្់។ 
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៧. ការជួលឱ្យរដប្មើការងារនិងការការពារកមមករនិដយាជិត 

រ៊ុគគលទងំអស់ផ្ដលចូលរមួកន ុងសកមមភាពអាជីវកមមប្តវូទទួលបានការងារដោយប្តឹមប្តវូ កន ុងររយិាកាស
ការងារប្រករដោយអនាម័យ ការដំដណើរការ ការប្រកួតប្រផ្ជង និងមន៊ុសស្ម៌ ដោយគិតគូរពីការការពារ
សិទធ ិមន៊ុសស ស៊ុវតថ ិភាព និងស៊ុខភាព។ 

 
១. គៅគពលផ្ដល់ការង្ករ ក្រូវច៊ុោះកិចាស្ៃាការង្ករស្ម្ក្ស្បមួ្យជាមួ្យកម្មករៃិគោជិក ក្ស្បតាម្ចាប់កន ុងក្ស្កុ

ណៃលអៃ៊ុវរត។ 
២. គម្ច ងការង្ករ គម្ច ងស្ក្ម្ចក ៃិងនថងឈបស់្ក្ម្ចកក្រូវគោងគៅតាម្បទបបញ្ញរត ិនៃចាប់កន ុងក្ស្កុ ឬបទដ្ឋា ៃ

ណៃលកាំែរ់គដ្ឋយឧស្ាហកម្ម អាក្ស្យ័គលើមួ្យណាណៃលផ្ដល់អរាក្បគោជៃ៍គក្ចើៃជាង។ 
៣. ការង្ករបណៃាម្គម្ច ងម្ៃិក្រវូបាៃរក្ម្ូវគដ្ឋយោម ៃការយល់ក្ពម្ពីកម្មករៃិគោជរិគ ើយ។ 
៤.  ក្រូវខិរខាំក្បឹងណក្បង គៃើម្បសី្គក្ម្ចឱ្យបាៃតាម្ស្តង់ដ្ឋរនៃគម្ច ងគ វ្ ើការ គដ្ឋយណផ្ែកគៅគលើអៃ៊ុ្ស្ៃ៍របស្់

អងគការពលកម្មអៃតរជារិ (អ.ព.អ)។ 
*អៃ៊ុ្ស្ៃរ៍បស្់ អ.ព.អ ស្ដ ីពកីារការ់បៃាយគម្ច ងគ វ្ ើការ ឆ្ា ាំ១៩៦២ (គលើកណលងណរកម្មករៃិគោជិរណៃល
ចូលរមួ្កន ុងវសិ្័យកស្ិកម្ម ៃកឹជញ្ជ ៃូ ៃិងគៃ្ទគលើម្ោស្ម្៊ុក្ទ) 
▪ ក្រូវស្គក្ម្ចឱ្យបាៃជាបៃតបនទ ប់ៃូវគោលការែ៍ណស្ស្ិបគម្ច ងកន ុងមួ្យស្បាត ហ៍ គៅតាម្បទដ្ឋា ៃស្ងគម្។ 
▪ ម្ិៃក្រវូម្ចៃការការ់បៃាយក្បាកឈ់ន លួរបស្់កម្មករៃិគោជិរគ ើយ គៅគពលណៃលគម្ច ងគ វ្ ើការក្រវូបាៃ
ការ់បៃាយ។ 

▪ កន ុងករែីរយៈគពលនៃស្បាត ហ៍គ វ្ ើការ្ម្មតាគលើស្ពីណស្ស្បិក្បាាំបីគម្ច ង គួរចារ់វធិាៃការបនទ ៃ់ គៃើម្បនីាំវា
ឱ្យគៅៃលក់ក្ម្រិគស្ម ើៃឹង ៤៨ គម្ច ងវញិ។ 

៤.  ក្រូវធានថា កម្មករៃិគោជកិអាចគរៀបចាំស្ហជីពពលកម្ម ៃិងកាា យជាស្ម្ចជិកនៃស្ហជីពពលកម្ម តាម្ការ
ស្គក្ម្ចរបស្់ពួកគគ គោងគៅតាម្ចាប់កន ុងរាំបៃ់។ 

៥. ក្រូវបគងក ើរៃូវគោលៃគោបាយៃិងៃីរិវ ិ្ ីគៃើម្បោីម្ឃារ់ការគរ ើស្គអើង គដ្ឋយភាា ប់ជាមួ្យស្កម្មភាពនន 
ៃូចជាការគរៀបចាំស្ហជពី ការចូលជាស្ម្ចជិកនៃស្ហជីពពលកម្ម ការគក្ជើស្គរ ើស្ៃិងការស្គក្ម្ចចិរតគលើការ
ៃាំគ ើងៃាំ ណែង ការបញ្ឈបក់ារង្ករ ឬការគផ្ទរៃិគោជិរ។ 

៦. ៃិគោជិក ស្ហជីពពលកម្ម ៃិងរាំណាងកម្មករក្រូវពភិាកាបញ្ហា ននគដ្ឋយគស្រ ើ គៃើម្បីឈាៃៃល់កិចាក្ពម្
គក្ពៀងណៃលោបច់រិត ស្ក្ម្ចប់ពួកគគទាំងអស្ ់ ៃិងបគងក ើរទាំនក់ទាំៃងរវាងៃិគោជកៃិងៃិគោជិរណៃលគ វ្ ើ
ការគដ្ឋយក្រឹម្ក្រូវ។ 

៧. ក្រូវធានថាអោរកណៃាងគ វ្ ើការៃិងឧបករែប៍រកិាខ  ៃងិកណៃាង ា្ ក់គៅណៃលផ្តលជូ់ៃកម្មករៃិគោជិរ ក្រវូ
គោរពតាម្បទដ្ឋា ៃក្គបក់្ោៃ់ គៃើម្បធីានស្៊ុវរាភិាពៃល់ៃិគោជិរ គហើយណៃលការអៃ៊ុញ្ហញ រៃងិការអៃ៊ុម័្
រនន គក្កាម្ចាប់ៃិងបទបបញ្ញរត ិទក់ទងៃងឹបទដ្ឋា ៃអោរកន ុងមូ្លដ្ឋា ៃ ក្រូវបាៃគស្ា ើស្៊ុាំ គហើយអោរគនោះ
ក្រូវបាៃក្រួរពិៃិរយោ ងក្រមឹ្ក្រូវ ៃិងបាៃជាប់ៃូវការពៃិិរយនន ។ 

៨. គៅកណៃាងគ វ្ ើការៃិងកណៃាង ា្ ក់គៅណៃលផ្តលជូ់ៃកម្មករៃិគោជិរ ក្រូវម្ចៃក្ចកគចញក្ោអាស្ៃា ផ្ល វូជគម្ាៀស្ 
ៃិងផ្ទា កស្ញ្ហញ  ណៃលអៃ៊ុគោម្តាម្បទដ្ឋា ៃណៃលម្ចៃណចងកន ុងចាបៃ់ិងបទបញ្ហា កន ុងរាំបៃ ់ គហើយក្រវូអៃ៊ុវរត
ៃូវការក្រួរពិៃរិយៃិងការបែុ្ោះបណាត លអាំពីការជគម្ាៀស្ជាគទៀរទរ។់ 

៩. បៃទប់ទឹកអនម័្យៃិងទឹកផ្ឹកក្រូវផ្ដលជូ់ៃៃល់កម្មករៃគិោជិរ គហើយម្ិៃក្រូវោម្ឃារ់ៃូវការគក្បើក្បាស្ ់
កន ុងអាំ ុងគម្ច ងគ វ្ ើការគ ើយ។ 

១០.  កម្មករៃិគោជិរៃងឹទទួលបាៃៃូវស្ម្ចភ រៈចាាំបាចស់្ក្ម្ចប់ការង្កររបស្ពួ់កគគ រមួ្ម្ចៃឧបករែ៍ការពារខល ៃួ 
ការណែនាំអាំពរីគបៀបគ វ្ ើការ ៃិងការបែុ្ោះបណាត ល។ 

១១. ្រធារ៊ុគីមី្ក្រូវបាៃចារ់ណចងៃិងរកាទ៊ុកគដ្ឋយក្រមឹ្ក្រូវ គហើយក្រូវខិរខាំក្បឹងណក្បងបង្កក គក្ោោះថាា ក់ ៃិង
បញ្ឈប់ការរ ើករាលដ្ឋលនៃការខូចខារ ក្បស្ិៃគបើម្ចៃគក្ោោះថាា ក់គកើរគ ើង។ 

១២.  ក្រូវអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់ទកទ់ងៃឹងអរាក្បគោជៃ៍របស្ៃ់ិគោជិក គហើយក្រូវស្វ ោះណស្វងកន ុងការការបគងក ើរៃូវ
កម្ម វ ិ្ ីផ្តល់អរាក្បគោជៃ៍ៃល់ៃិគោជិរណៃលអៃ៊ុញ្ហញ រឱ្យកម្មករៃិគោជរិគ វ្ ើការង្ករគដ្ឋយោម ៃកងវល់ហួស្
គហរ៊ុ។ 

៨. ការការពារររ ិ្ ថ នពិភពដោក 

អាជីវកមមទងំឡាយប្តវូផ្តដ វ្ ើប្រតិរតតកិារ ដោយគតិពិចរណាអំពរីរ ិ្ ថ នពិភពដោកដលើប្គរ់ទិដាភាព ដូចជា
ការដ វ្ ើលទធកមមវតថ ុធាត៊ុដដើម ការអលតិ និងការអគត់អគង់ តាមរដរៀរមួយផ្ដលរមួចំផ្ណកដលក់ារអភិវឌ្ឍសងគម
ប្រករដោយចីរភាព។ 
 
១.  ក្រូវអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់ បទបបញ្ញរត ិ ៃងិអៃ៊ុស្ញ្ហញ អៃតរជារិគៅកន ុងក្បគទស្ៃិងរាំបៃ់ៃីមួ្យៗ។ 
២.  ម្ិៃក្រូវគក្បើក្បាស្់្រធារ៊ុគមីី្ណៃលក្រូវោម្ឃារ់ គក្កាម្អៃ៊ុស្ញ្ហញ អៃតរជារិ ឬចាបក់ន ុងក្ស្កុ ឬគដ្ឋយក្កមុ្

ហ ៊ុៃក្បរិបរត ិការរបស្់ SEVEN & i Group គ ើយ។ 
៣.  ក្រូវក្គបក់្គងកាកស្ាំែល់ ណផ្សង ៃិងទឹកកខវក់ឱ្យបាៃក្រមឹ្ក្រូវ គៃើម្បីបង្កក ការបាំព៊ុលបរ ិ្ ា ៃ។ 
៤.  ក្រូវម្ចៃការយល់ៃងឹឱ្យបាៃក្រឹម្ក្រូវអាំពផី្លប ោះពាល់ណៃលអាជីវកម្មម្ចៃគៅគលើបរ ិ្ ា ៃ។ 
៥.  ក្រូវទទួល គ្ ល់អាំពី្រៈស្ាំខាៃ់នៃជីវចក្ម្ោុះ ៃិងក្រូវការពារៃូវជីវចក្ម្ោុះ។ 
៦. នៃគូអាជីវកម្មណៃលចារ់ណចងៃូវផ្លរិផ្លយីគោឯកជៃពីក្កមុ្ហ ៊ុៃក្បរបិរត ិការរបស្់ SEVEN & i Group 

ក្រូវផ្តល់កិចាស្ហក្បរិបរត ិការ គៃើម្បសី្គក្ម្ចគោលគៅរបស្់ក្កមុ្ហ ៊ុៃ គក្កាម្ “ការក្បកួរក្បណជងណផ្ាកបរ ិ្ ា
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KM 

ៃនបរង ក្បចាាំឆ្ា ាំ ២០៥០”របស្់ខល ៃួ។ 
▪ ការ់បៃាយការបាំភាយឧស្ម ៃ័កាបូៃចិ 
▪ ស្គក្ម្ចឱ្យបាៃៃូវការគក្បើក្បាស្់វរថ ុធារ៊ុគម្ក្រីបរ ិ្ ា ៃ ១០០ ភាគរយ (ជីវម្ច ស្់ វរថ ុធារ៊ុណៃលអាចរោយ
ៃិងអាចណកនចាបាៃ ណកនចា ជាគៃើម្) ស្ក្ម្ចប់ការគវចខាបផ់្លិរផ្លគៃើម្គៅឆ្ា ាំ ២០៥០។ 

▪ ស្គក្ម្ចឱ្យបាៃៃូវការណកនចាស្ាំែល់អាោរឱ្យបាៃ ១០០ ភាគរយ គៅឆ្ា ាំ ២០៥០ 
▪ ស្គក្ម្ចឱ្យបាៃៃូវការគក្បើក្បាស្់វរថ ុធារ៊ុគៃើម្ក្បកបគដ្ឋយចីរភាព ១០០ ភាគរយ ស្ក្ម្ចប់ផ្លិរផ្លអាោរ
គៃើម្ គៅឆ្ា ាំ ២០៥០ 

៧. ក្រូវខិរខាំគៃើម្បីអភិវឌ្ឍៃិងគលើកកម្ពស្់បគចាកវទិាគម្ក្របីរ ិ្ ា ៃ គហើយក្រូវអៃ៊ុវរតបគចាកវទិាទាំងគៃោះោ ង
ស្កម្ម។ 

៩. ការរងាក ការដលចធាល យពត័៌ានសាា ត់និងការប្គរ់ប្គងព័ត៌ាន  

ប្ទពយជាព័តា៌នប្តវូរកាទ៊ុក “ជាការសាា ត់” “ដពញដលញ” និង“ អាចរកបាន” និងប្តវូបានការពារពកីារគរំាម
កំផ្ហងនានា រមួានការដលចធាល យ ការលួច ការរនល ំ នងិការរំផ្លល ញ ដោយ្រអដំពើដោយដចតនាឬការដ វ្សប្រផ្ហ
ស។ 
 
១.  ក្រូវបគងក ើរគ ើងៃូវក្កបខែឌជាក្បពៃ័ធ  គៃើម្បីណថរកាៃិងក្គបក់្គងស្ៃត ិស្៊ុខពរ័៌ម្ចៃ គហើយក្រូវកាំែរៃូ់វរួ

នទីៃិងទាំៃួលខ៊ុស្ក្រូវ។ 
២. ក្រូវគក្បើក្បាស្់ពរ៌័ម្ចៃស្ក្ម្ចប់ណរគោលបាំែងនៃគោលគៅអាជីវកម្មប ៊ុគណាណ ោះ គហើយក្រូវោម្ឃារ់ៃូវរាល់ការ

គក្បើក្បាស្ស់្ក្ម្ចប់គោលបាំែងគផ្សង ការគក្បើក្បាស្ផ់្ទទ ល់ខល ៃួ ឬការគក្បើក្បាស្់គដ្ឋយអាកៃនទ។ 
៣. ក្រូវបគងក ើរៃិងរកាៃូវបទបបញ្ញរត ិទក់ទងៃឹងស្ៃតសិ្៊ុខពរ័៌ម្ចៃ គហើយក្រូវផ្ដល់គៅៃល់ៃិគោជិរទាំងអស្ៃូ់វឱ្

កាស្ៃិងការបែុ្ោះបណាត លជាគទៀងទរ់។ 
៤. ក្រូវបគងក ើរគ ើង ស្ក្ម្ចប់ការគក្រៀម្គរៀបចាំក្បឆ្ាំងៃឹងឧបបរត ិគហរ៊ុឬឧបទទវគហរ៊ុនៃស្ៃតសិ្៊ុខពរ័៌ម្ចៃ ៃូវក្កប

ខែឌ មួ្យ គៃើម្បចីារ់វធិាៃការក្បកបគដ្ឋយក្បស្ិទធភាព គហើយៃីរិវ ិ្ ីននក្រូវបាៃបគងក ើរគ ើងផ្ងណៃរ។ 
៥.  ការគរៀបចាំគក្រៀម្ទប់ទលៃឹ់ងគក្ោោះម្ហៃតរាយគក្ោោះថាា ក់ឬក្ពឹរត ិការែ៍គផ្សងៗណផ្ៃការៃិរៃត រភាពអាជីវកម្ម

ៃឹងក្រវូបគងក ើរៃិងធានស្ៃត ិស្៊ុខព័រម៌្ចៃ។ 
៦. ក្រូវគោរពតាម្ចាប់ បទបបញ្ញរត ិ ៃិងការពវកចិាកន ុងកិចាស្ៃាទក់ទងៃឹងស្ៃតសិ្៊ុខព័រ៌ម្ចៃ។ 
៧. ក្រូវអៃ៊ុវរតៃូវស្វ ័យក្រួរពិៃរិយៃិងស្វៃកម្មនផ្ទកន ុងនន គៃើម្បីបញ្ហា ក់ពីការអៃ៊ុគោម្តាម្បទបបញ្ញរត ិ

ទក់ទងៃឹងស្ៃត ិស្៊ុខព័រម៌្ចៃ ៃិងគផ្ទៀងផ្ទទ រ់ភាពស្ម្គហរ៊ុផ្លៃិងក្បស្ិទធភាពនៃវធិាៃការក្គប់ក្គង គៃើម្បី
ធានស្ៃតសិ្៊ុខពរ័៌ម្ចៃ ៃិងណករក្ម្ូវៃូវបញ្ហា ណៃលបាៃកាំែរ។់ 

៨. គៃើម្បីការពារការគលចធាា យពរ័៌ម្ចៃ ការរំគោភស្ិទធិម្ៃ៊ុស្ស ៃិងអាំគពើខ៊ុស្ចាប់ណៃលបងកគ ើងគដ្ឋយការគក្បើ
ក្បាស្់បណាត ញស្ងគម្ៃិគោជរិ  វធិាៃស្ក្ម្ចប់ការគក្បើក្បាស្់បណាត ញស្ងគម្ក្រូវបាៃបគងក ើរៃិងណស្វងយល់គដ្ឋយ
ៃិគោជិក តាម្រយៈការបែុ្ោះបណាត ល។ 

១០. ការប្គរ់ប្គងព័តា៌នផ្លា ល់ខល នួ 

ការការពារព័ត៌ានផ្លា លខ់ល នួគឺជារញ្ហា ចមបង និងជាទំនួលខ៊ុសប្តវូសងគមផ្ដលប្តវូរំដពញកន ុងដំដណើរការអាជីវកមម 
ដហើយប្តវូបានចត់ទ៊ុកជាកាតពវកិចចផ្ដលប្តវូរំដពញដោយនាយកប្រតិរតតនិិងនិដយាជិតទងំអស់។ ប្តវូធានាថា 
រ៊ុគគលកិប្រតរិតតនិិងនិដយាជិតទងំអស់ប្តវូរំដពញការងារររសខ់ល នួប្រករដោយភាពសមរមយ។ 

 
១. ម្ិៃក្រូវគក្បើក្បាស្់ពរ័៌ម្ចៃផ្ទទ ល់ខល ៃួស្ក្ម្ចប់គោលបាំែងគក្ៅពីអវ ីណៃលបាៃបញ្ហា ក់គនោះគទ គហើយរក្ម្ូវឱ្យម្ចៃ

ការយលក់្ពម្របស្់ប៊ុគគល ម្៊ុៃគពលគក្បើក្បាស្ព់័រ៌ម្ចៃផ្ទទ ល់ខល ៃួហួស្ពីវ ិ្ លភាពនៃគោលបាំែងគក្បើក្បាស្់។ 
២.  ក្រូវបគងក ើរគ ើងៃូវក្កបខែឌជាក្បពៃ័ធមួ្យ គៃើម្បីការពារព័រ៌ម្ចៃផ្ទទ លខ់ល ៃួ គហើយរួនទីៃិងការទទួលខ៊ុស្

ក្រូវរបស្វ់ាក្រូវបាៃកាំែរ់។ 
៣. ក្រូវគស្ា ើស្៊ុាំ ក្គប់ក្គង គក្បើក្បាស្់ ៃិងផ្ដល់ពរ័៌ម្ចៃផ្ទទ លខ់ល ៃួ តាម្រគបៀបមួ្យណៃលក្ស្បគៅតាម្ចាប់ៃិងបទប

ញ្ហា ។ 
៤. ក្រូវរាយការែជ៍ាបនទ ៃ់ៃូវរាល់ឧបបរត ិគហរ៊ុឬឧបទទវគហរ៊ុ ណៃលនាំឱ្យគលចធាា យៃូវព័រម៌្ចៃផ្ទទ លខ់ល ៃួ គៅ ា្ ប័

ៃពាក់ពៃ័ធៃិងប៊ុគគលស្ម្ក្ស្បនៃក្កមុ្ហ ៊ុៃក្បរបិរត ិការរបស្់ SEVEN & i Group គហើយក្រូវចារ់វធិាៃការ
ចាាំបាច ់គៃើម្បីទប់ ក្ រក់ាររ ើករាលដ្ឋលៃូវការខូចខារ។ 

១១. ការប្គរ់ប្គងគ៊ុណភាពនិងការដ ល្ ើយតរប្រករដោយប្កមសីល្ម៌ 

ដដើមបីដ វ្ ើឱ្យប្រជាជនរសដ់ៅប្រករដោយភាពចប្មងុចដប្មើននិងស៊ុខ៊ុាលភាពដៅកន ុងសងគម ស៊ុវតថ ិភាព ភាពដជឿ
ទ៊ុកចិតតបាន ការដចនប្រឌ្តិ និងគ៊ុណភាពខពស់ប្តវូបានសវ ោះផ្សវ ងរក ដហើយការខិតខំប្រឹងផ្ប្រងប្តវូបានដ វ្ ើដ ើង ដដើមបី
អតល់ជូនអតែិិជននូវអលតិអលនិងដសវាផ្ដលជាទោីរ់ចិតត។ ដដើមបីអតលនូ់វអលតិអលប្រករដោយស៊ុវតថភិាព ភាព
អាចទ៊ុកចិតតបាន និងប្កមសីល្ម៌ ដលអ់នកដប្រើប្បាសច់៊ុងដប្កាយ ដោយអន៊ុដោមតាមសត ង់ោរគ៊ុណភាពររស់
ប្កមុហ ៊ុនប្រតិរតតកិារពាកព់័នធដន SEVEN & i Group និងរញ្ហា ខ្លងដប្កាមប្តវូបានសវ ោះផ្សវ ងដោោះប្្យ៖ 
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១. ក្រូវអៃ៊ុវរតៃូវទាំៃួលខ៊ុស្ក្រូវទាំងឡាយ គៃើម្បីគោរពៃងិការពារស្ិទធិម្ៃ៊ុស្ស ផ្តលស់្ាំែង ផ្ដល់ការយកចរិត
ទ៊ុកដ្ឋកក់្បកបគដ្ឋយការក្បងុក្បយ័រាចាំគពាោះការង្ករឬកន ុងបរោិកាស្ការង្ករ ៃិងការពារបរ ិ្ ា ៃពិភពគោក 
កន ុងៃាំគែើរការនៃលទធកម្មវរថ ុធារ៊ុគៃើម្ កម្មៃ្លកម្ម ផ្លិរកម្ម ការៃកឹជញ្ច ៃូ ការផ្ដលៃ់ល់អាកគក្បើក្បាស្់
ច៊ុងគក្កាយ ៃងិការគបាោះគចាលៃូវស្ាំែល់ កន ុងការផ្តល់ៃូវផ្លិរផ្លៃិងគស្វា។ 

២. ក្រូវគោរពៃូវស្តងដ់្ឋរគ៊ុែភាពៃិងការដ្ឋក់ ា្ កណៃលម្ចៃណចងគៅកន ុងក្បគទស្ផ្លរិៃិងក្បគទស្លក់។ 
៣. ក្រូវអភិវឌ្ឍៃងិផ្ដលៃូ់វផ្លរិផ្លៃិងគស្វាពីទស្សៃៈរបស្អ់រិថជិៃ ៃិងក្រូវបគងក ើរការខិរខាំក្បឹងណក្បង 

គៃើម្បីគ វ្ ើឱ្យក្បគស្ើរគ ើងៃូវគ៊ុែភាពផ្លរិផ្លឬគស្វាឱ្យបាៃក្គបក់្ោៃ់ គៃើម្បីបាំគពញចិរតអាកគក្បើក្បាស្់ច៊ុង
គក្កាយ។ 

៤. ក្រូវគោរពៃូវចាប់ៃិងបទដ្ឋា ៃស្ងគម្ ជាមួ្យ ម្ ររីនៃក្កម្ស្ីល្ម្ខ៌ពស្់ អាំពីការអភិវឌ្ឍៃិងការផ្តល់
ផ្លិរផ្លៃិងគស្វា។ 

៥. ក្រូវផ្ដល់ៃល់អាកគក្បើក្បាស្់ច៊ុងគក្កាយៃូវព័រ៌ម្ចៃចាាំបាចទ់ក់ទងៃឹងផ្លិរផ្លឬគស្វា តាម្រគបៀបមួ្យណៃល
ស្ម្រម្យៃងិអាចយល់បាៃ។ 

៦.  ក្រូវធានថា ផ្លិរផ្លៃងិគស្វាណៃលក្រូវបាៃបគងក ើរស្ក្ម្ចបស់្ក្ម្ចប់ក៊ុម្ចរ ឬទាំៃងជាក្រូវបាៃគក្បើគដ្ឋយ
ក៊ុម្ចរ ម្ចៃស្៊ុវរា ិភាពៃិងម្ៃិម្ចៃផ្លប ោះពាល់ខាងផ្ល វូចិរត ខាងស្លី្ម្៌ ឬខាងផ្ល វូកាយ ៃលពួ់កគគគ ើយ។ 

១២. ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍មូលោា ននិងអនតរជាតិ 

ប្តវូដោរពដលស់ិទធមិន៊ុសស ររ ិ្ ថ ន វរប្ម៌ ្សនា និងទំដនៀមទាល រ់ ជាដដើម ដនប្រដទសនិងតរំន់ផ្ដលអាជីវ
កមមប្តវូបានដំដណើការ ដហើយប្តវូដ វ្ ើការដឆ្ព ោះដៅរកការអភិវឌ្ឍសងគមប្រករដោយចីរភាព។ 
 
១. ក្រូវម្ចៃការយល់ៃងឹអាំពបីញ្ហា ស្ងគម្គផ្សងៗគៅកន ុងស្ហគម្ៃ៍អៃតរជារិៃិងមូ្លដ្ឋា ៃ តាម្រយៈការស្ៃទន 

គហើយក្រូវផ្ដល់ការចូលរមួ្ចាំ ណែកកន ុងការគដ្ឋោះក្្យបញ្ហា ទាំងគៃោះ តាម្រយៈកិចាស្ហក្បរិបរត ិការ ការស្ហការ 
ៃិងក្បរបិរត ិការ្៊ុរកិចា កន ុងចាំគណាម្អាកៃនទ។ 

២.  ម្ិៃក្រូវអៃ៊ុវរតៃូវស្កម្មភាពអាជីវកម្មណៃលគ វ្ ើឱ្យការរស្់គៅរបស្ក់្បជាពលរៃាកន ុងមូ្លដ្ឋា ៃស្ា ិរកន ុងគក្ោោះ
ថាា ក់ឬអៃតរាយ។ 

៣.  ម្ិៃក្រូវម្ចៃទាំនក់ទាំៃងជាមួ្យក្កមុ្ឧក្កៃិាកម្មណៃលម្ចៃការចារ់តាាំង ស្ម្ចជិកក្កមុ្ឧក្កៃិាកម្មណៃលម្ចៃ
ការចារ់តាាំង ៃិងក្កមុ្ហ ៊ុៃណៃលជាប់ពាកព់័ៃធៃឹងក្កមុ្ឧក្កៃិាកម្មណៃលម្ចៃការចារ់តាាំង ក្កមុ្ហ ៊ុៃរកស្៊ុី
ណបបទ៊ុា ររិ (សូ្នកោ ) ក្កមុ្ណៃលចូលរមួ្ស្កម្មភាពឧក្កៃិាកម្មគក្កាម្គហរ៊ុផ្លគ វ្ ើយ៊ុទធនការស្ងគម្ឬស្កម្មភាព
ៃគោបាយ ៃិងក្កមុ្ឧក្កៃិាកម្មណៃលជាំនញខាងឧក្កៃិាកម្មកម្មស្ិទធិបញ្ហញ  ឬម្ៃ៊ុស្សឬក្កមុ្គផ្សងគទៀរណៃលផ្ត
ល់មូ្លៃិ្ឬិអរាក្បគោជៃៃ៍លក់ងកម្ចា ាំងក្បឆ្ាំងៃឹងស្ងគម្។ 

៤. ក្រូវចារ ់វធិាៃការននមិ្ៃឱ្យម្ចៃទាំនក់ទាំៃងជាមួ្យកងកម្ចា ាំងក្បឆ្ាំងៃឹងស្ងគម្គទ គហើយក្រូវបញ្ហា កថ់ា 
ក្កមុ្ហ ៊ុៃទាំងអស់្ណៃលអាកផ្គរផ់្គង់នៃនៃគូអាជីវកម្មគ វ្ ើក្បរិបរត ិការជាមួ្យម្ិៃណម្ៃជាកងកម្ចា ាំងក្បឆ្ាំង
ៃឹងស្ងគម្គទ។ កិចាស្ៃាៃីមួ្យៗក្រូវម្ចៃៃូវបទបបញ្ញរត ិទក់ទងៃឹងការល៊ុបបាំបារ់ៃូវកងកម្ចា ាំងក្បឆ្ាំង
ៃឹងស្ងគម្។ 

១៣. ការប្រឆំ្ងអំដពើព៊ុករលួយនិងការប្រករអាជីវកមមដោយយ៊ុតត ិ្ម៌ 

ប្តវូអន៊ុតតនូវប្រតរិតតិការទងំឡាយ ប្រករដោយយ៊ុតតិ្ ម៌ តាល ភាព និងភាពសមរមយ ក៏ដូចជាដៅដប្កាមការ
ប្រកួតប្រផ្ជងដោយដសរ ើ។ ប្តវូរកាទនំាក់ទនំងផ្ដលសមប្សរនិងានស៊ុខ៊ុាលភាព ជាមួយ ថ្ រ័ននដយាបាយ
និងទីភាន កង់ាររោា ភិបាល។ 
 
១. ម្ិៃក្រូវម្ចៃការជាប់ពាកព់ៃធ ័ៃឹងអាំគពើព៊ុករលួយណាមួ្យគ ើយ រមួ្ម្ចៃ ការគាំរាម្រកក្បគោជៃ៍ ៃិងការស្៊ុសី្ាំ

ែូក។ 
២.  ម្ិៃក្រូវផ្ដល់ឬទទួល គដ្ឋយផ្ទទ ល់ឬគដ្ឋយក្បគោល ៃូវអាំគណាយ មូ្លៃិ្ិ រង្កវ ៃ់ ស្ាំែង ឬអរាក្បគោជៃ៍គផ្សង

គទៀរ ណៃលអាចនាំឱ្យម្ចៃការណកាងបៃា ាំ ទគងវ ើខ៊ុស្ចាប ់ ឬការបាំពាៃគលើគស្ចកត ីទ៊ុកចិរត គៅកន ុងៃាំគែើរការ
អាជីវកម្មគ ើយ។ 

៣. ក្រូវបគងក ើរៃូវគោលការែ៍ៃងិក្បព័ៃធបែុ្ោះបណាត លស្ក្ម្ចប់ការក្បឆ្ាំងអាំគពើព៊ុករលួយ។ 
៤. ក្រូវគោលរពៃល់ការក្បកួរក្បណជងគដ្ឋយគស្រ ើៃិងយ៊ុរត ិ្ម្៌ គហើយក្រូវអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់ៃងិបទបបញ្ញរត ិ

ពាក់ពៃ័ធ  ៃូចជាចាបក់្បឆ្ាំងៃឹងភាពផ្ទត ច់ម្៊ុខៃិងបទបញ្ហា នផ្ទកន ុង។ 
៥. ក្រូវអៃ៊ុវរតៃូវក្បរិបរតកិារនន តាម្ខណចងៃិងលកខខែឌ ស្ម្ក្ស្ប ក្ស្បតាម្ការអៃ៊ុវរតអាជវីកម្មក្រឹម្ក្រវូ 

គហើយម្ិៃក្រូវទទួលយកៃូវផ្លចាំគែែឬផ្លក្បគោជៃផ៍្ទទ ល់ខល ៃួគ ើយ។ 
៦. នៃគូអាជីវកម្មរបស្់គយើងក្រូវអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់ៃិងបទបបញ្ញរត ិនៃក្បគទស្ៃីមួ្យៗ ៃិងរកាទាំនក់ទាំៃង

ស្ម្ក្ស្បជាមួ្យ ា្ ប័ៃៃគោបាយៃិងទីភាា កង់្កររដ្ឋា ភបិាល គៅគពលផ្តល់វភិាគទៃៃគោបាយ អាំគណាយ 
ការកម្ាៃត  ឬអរាក្បគោជៃ៍ជារបូិយវរថ ុ ៃល់ម្ន្រៃត ីរដ្ឋា ភបិាលកន ុងក្ស្កុឬបរគទស្ ឬម្ៃ៊ុស្សៃនទគទៀរក្បោក់
ក្បណហលគនោះ។ 
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១៤. ការការពារកមមសិទធ ិរញ្ហា  

១.  ក្រូវការពារៃិងណថរកាៃូវស្ិទធិកម្មស្ិទធិបញ្ហញ ណៃលកាៃ់កាប់គដ្ឋយឬជាកម្មស្ិទធិផ្ទទ ល់នៃក្កមុ្ហ ៊ុៃរបស្់ប៊ុគគលណា
ម្ចា ក ់គៃើម្បីបង្កក ពកីាររំគោភបាំពាៃៃូវស្ិទធិទ ាំងគនោះគដ្ឋយររយិជៃ។ 

២. ម្ិៃក្រូវម្ចៃការពាក់ព័ៃធៃងឹការរំគោភស្ិទធិណាមួ្យគ ើយ ឧទហរែ៍ ការគ វ្ ើលទធកម្មឬគក្បើក្បាស្់គដ្ឋយោម ៃការ
អៃ៊ុញ្ហញ រៃូវកម្មស្ិទធិបញ្ហញ  ៃូចជា បា រង់របស្់ភាគីទីបី គាំរឧូបករែ៍គក្បើក្បាស្់ ការរចន ពាែជិាស្ញ្ហញ  ៃិងការ
ស្ម្ចង រព់ាែជិាកម្ម ការគក្បើក្បាស្់គដ្ឋយោម ៃការអៃ៊ុញ្ហញ រៃូវសូ្ហវ ណវរ ៃិងការចម្ាងគដ្ឋយោម ៃការអៃ៊ុញ្ហញ រៃូវ
គស្ៀវគៅៃិងព័រម៌្ចៃ តាម្រយៈក្បព័ៃធផ្សពវផ្ាយគផ្សងៗ។ល។ 

១៥. ការប្គរ់ប្គងការនាដំចញនិងនាចូំល 

១. ក្រូវអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់ៃងិបទបបញ្ញរតពិាកព់័ៃធទាំងអស្់ទក់ទងៃឹងការនាំគចញៃិងនាំចូលផ្លិរផ្លៃិង
វរថ ុធារ៊ុគៃើម្។ 

២.  ម្ិៃក្រវូម្ចៃទាំនក់ទាំៃងជាមួ្យក្បគទស្ៃិងរាំបៃ់ អងគការ ឬប៊ុគគល ណៃលទទួលរងការដ្ឋក់ទែឌ កម្មគស្ៃា
កិចាជាអៃតរជារិ ទក់ទងៃឹងការផ្តលថ់វកិាៃិងទាំៃិញស្ក្ម្ចប់ផ្លិរផ្លៃិងវរថ ុធារ៊ុគៃើម្ឬក្បាកឈ់ន លួណៃល
ជាថន រូៃឹងពលកម្ម។ 

១៦. ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធរបាយការណ៍ដអាកន ុង 

ប្តវូរដងកើតដ ើងនូវប្ករខណឌ មួយ ដដើមបីដោោះប្្យដោយប្តឹមប្តវូនូវរញ្ហា ផ្ដលប្តវូបានរាយការណ៍ពីខ្លងកន ុង
ឬខ្លងដប្ៅប្កមុហ ៊ុន ពាក់ព័នធនឹងការផ្កលងរនល ំផ្ដលប្តវូបានប្រប្ពឹតតដោយអងគភាពឬរ៊ុគគល និងការពិដប្ោោះ
ដយារល់ទក់ទងនឹងការផ្កលងរនល ំ ដហើយប្តវូខិតខំប្រងឹផ្ប្រង ដដើមបរីងាក ដោយររសិកមមនូវការរំដោភសទិធ ិ
មន៊ុសសនិងការផ្កលងរនល ំនានា សដប្មចឱ្យបាននូវការរកឱ្យដ ើញជាម៊ុននងិការផ្កតប្មូវពួកវា និងធានានូវការ
ការពារដោយម ត់ចត់នូវសទិធ ិមន៊ុសសនិងការរកានូវអន៊ុដោមភាព។ 

១៧. ការដប្តៀមរចួរាល់សប្ារដ់ប្ោោះមហនតរាយ 

ដដើមបីដប្តៀមរចួរាល់ទរ់ទលន់ឹងដប្ោោះមហនតរាយ វធិានការររសិកមមប្តវូបានអន៊ុវតត ដដើមបីធានាស៊ុវតថភិាពដល់
និដយាជកិនិងពលរដាកន ុងមូលោា ន ផ្ដលជាអាទភិាពខពសរ់ំអ៊ុត និងដដើមបកីាតរ់នថយការខូចខ្លតជាអតរិរា។ 
ផ្អនការនិរនតរភាពអាជីវកមមប្តវូបានរដងកើតដ ើង ដដើមបីកាត់រនថយការខូចខ្លតដលើប្ទពយសមបតតអិាជីវកមម និងរងក
លទធភាពដល់ការរនតនិរនតរភាពដនប្រតរិតតិការអាជីវកមម ឬការ ដ្ រដ ើង វញិឆ្រ់ចចំដពាោះប្រតិរតតកិារអាជីវកមម
្មមតា ដហើយការសមអន៊ុវតតជាប្រចបំ្តវូបានអន៊ុវតត ដដើមបីពនិតិយដ ើងវញិដលើផ្អនការ។ 

១៨. ការអភិវឌ្ឍផ្ខសសងាវ ក់អគត់អគង់ 

ដដគូអាជីវកមមទងំឡាយររស់ដយើងប្តវូខតិខំ ដដើមបីដ វ្ ើឱ្យអនកអគត់អគង់ដនដដគូអាជីវកមមផ្សវ ងយល់និងដ វ្ ើសកមមភាព 
ប្សរតាមដោលការណ៍ផ្ណនាសំដ ពីសីកមមភាពដនដដគូអាជីវកមម និងអតល់ការោបំ្ទ និងអន៊ុវតត វធិានការផ្កតប្មូវតាម
ការចបំាច់ពមួីយដពលមួយដៅមួយដពល។ 

១៩. ការតាមោន 

ដោលរណំងដនការតានោនគដឺដើមបី “អតល់ជូនអតិែជិនររស់ដយើងនូវស៊ុវតថ ិភាពនងិភាពដជឿទ៊ុកចិតតបាន” “រកា
នូវទនំាកទ់ំនងផ្ដលអដល់អលប្រដយាជន៍ជារមួជាមួយដដគូអាជីវកមម” និង “ដលើកកមពស់ដោលការណ៍ផ្ណនាសំដ ីពី
សកមមភាពដនដដគូអាជីវកមម”។ ដយើងដសន ើស៊ុដំោយដ ម្ ោះប្តង់ឱ្យដដគូអាជីវកមមររសដ់យើងអតល់ជំនួយកន ុងការតាមោ
ន។ 
 
១. នៃគូអាជីវកម្មក្រូវស្ហការ កន ុងករែមី្ចៃការក្រួរពិៃរិយ គៃើម្បីគផ្ទៀងផ្ទទ រ់គលើការអៃ៊ុគោម្តាម្គោលការែ៍

ណែនាំស្ដ ីពសី្កម្មភាពនៃនៃគូអាជវីកម្ម។ 
២. ក្រូវម្ចៃការគរៀបចាំៃងិការណថរកាគដ្ឋយស្ម្ក្ស្បៃូវឯក រ្ភសុ្័្តាងៃងិកាំែរ់ក្តាការអៃ៊ុវរត ណៃលោាំក្ទៃល់

ការអៃ៊ុគោម្តាម្គោលការែ៍ណែនាំស្ដ ពីីស្កម្មភាពនៃនៃគូអាជីវកម្ម។ ក្រវូបង្កា ញៃិងណចករំណលកៃូវឯក
្រទាំងគៃោះ ក្បស្ិៃគបើក្រូវបាៃគស្ា ើស្៊ុាំៃូគចាា ោះពី SEVEN & i Group ។ 

៣. ក្រូវចារ ់វធិាៃការ គៃើម្បីណកណក្បឬណករក្ម្ូវ ៃូវការមិ្ៃអៃ៊ុគោម្តាម្គោលការែ៍ណែនាំស្ដ ពីសី្កម្មភាពនៃ
នៃគូអាជីវកម្ម ក្បស្ិៃគបើក្រវូបាៃរកគ ើញតាម្រយៈការតាម្ដ្ឋៃ។ 

 

បគងក ើរគៅណខម្ីន ឆ្ា ាំ២០០៧ 



 

គោលណែនាំស្ដ ីពីស្កម្មភាពនៃនៃគូអាជីវកម្មរបស់្ SEVEN & i Group 8 

KM 

ណកស្ក្មួ្លគៅណខគម្្ ឆ្ា ាំ២០១៧ 

ណកស្ក្មួ្លគៅណខ ន្  ូឆ្ា ាំ២០១៩ 
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