KM
គោលការណ៍ណណន ាំ ស្ដព
ី ីស្កម្មភាពនៃនៃគូអាជីវកម្មរបស្់
SEVEN & i Group
១.

គស្ចកដីគ្ដើម្

⚫

SEVEN & i Group ខិតខំប្រកាន់នូវអាករបកិ រ ិយាប្រករដោយភាពដ្មោះប្តង់ ដោយផ្អែកដលើដោលការណ៍
ប្ក ុមហន
៊ុ និងរ ួមចំផ្ណកដល់ការដ្វ ឱ្
ើ យដលចដ ើងនូ វសងគ មមួ យប្រករដោយចីរភាព។
គោលការែ៍ក្ក ុម្ហ៊ុៃ
គយើងចង់កាាយជាក្ក ុម្ហ៊ុៃៃ៏គ្មោះក្រង់ម្ួយណៃលអរិថជ
ិ ៃរបស្់គយើងគជឿទ៊ុកចិរត។
គយើងចង់កាាយជាក្ក ុម្ហ៊ុៃៃ៏គ្មោះក្រង់ម្ួយណៃលនៃគូ អាជីវកម្ម ម្ចាស្់ភាគហ៊ុៃ ៃិងស្ហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋាៃគជឿ
ទ៊ុកចិរត។
គយើងចង់កាាយជាក្ក ុម្ហ៊ុៃៃ៏គ្មោះក្រង់ម្ួយណៃលៃិគោជិររបស្់គយើងគជឿទ៊ុកចិរត។

⚫

ដយើងពាយាមរដងកត
ើ នូ វទំនាក់ទន
ំ ងផ្ដលអដល់អលប្រដយាជន៍ជារ ួម ជាមួ យដដគូ អាជីវកមម ររស់ដយើង និងរ ួម
ចំផ្ណកដល់ការសដប្មចបាននូ វចកខុ វ ិស័យផ្ដលថា ដប្កាម “រដរៀរវារៈសប្ារ់ការអភិវឌ្ឍប្រករដោយចីរ
ភាព ប្រចំឆ្នំ២០៣០” នឹង ”ោមននរណាានក់ប្តូវបានទ៊ុកដចលដ ើយ”។
រ ួម្ោាជាម្ួ យនៃគូ អាជីវកម្ម របស្់គយើង គយើងខិរខាំគលើកកម្ព ស្់គោលគាំៃិរនៃ “ការគោរពៃិងការការពារស្ិទធិ
ម្ៃ៊ុស្ស” “ការការពារបរ ិ្ាៃពិភពគោក” ៃិង “ការអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់” ៃិងចូ លរ ួម្ចាំណែកៃល់ការគ្វ ឱ្
ើ យ
គលចគ ើងៃូ វស្ងគ ម្ក្បកបគដ្ឋយចីរភាពម្ួ យ។
រ ួម្ោាជាម្ួ យនៃគូ អាជីវកម្ម របស្់គយើង
គយើងខិរខាំផ្តលជ
់ ូ ៃៃូ វផ្លិរផ្លៃិងគស្វាក្បកបគដ្ឋយស្៊ុវរា ភា
ិ ព
ៃិងអាចទ៊ុកចិរតបាៃៃល់អរិថជ
ិ ៃរបស្់គយើង
ៃិងបគងក ើរអនគរក្បកបគដ្ឋយស្៊ុខម្ច
៊ុ លភាពៃិងភាព
ចក្ម្ ុងចគក្ម្ើៃ។
រ ួម្ោាជាម្ួ យនៃគូ អាជីវកម្ម របស្់គយើង គយើងខិរខាំគ្វ កា
ើ រគលើបញ្ហាស្ងគ ម្ណៃលបងក ឱ្យម្ចៃអបរ ិោបៃា ស្ងគ ម្
ៃិងគលើកកម្ព ស្កា
់ របគងក រ
ើ ៃូ វរចនស្ម្ព ៃ
័ ធ ស្ងគ ម្ម្ួ យណៃលោមៃៃរណាម្ចាក់ក្រូវបាៃគគគរ ើស្គអើងគ យ
ើ ។

២.

ការអៃុវត្តៃូវ “គោលការណ៍ណណន ាំស្ដព
ី ីស្កម្មភាពប្បកបគោយចីរភាពនៃនៃគូអាជីវ
កម្មរបស្់ SEVEN & i Group”

SEVEN & i Group ដសនស
ើ ៊ុំឱ្យដដគូ អាជីវកមម ទង
ំ អស់យល់និងអន៊ុវតត តាម “ដោលការណ៍ផ្ណនាំសដព
ី ស
ី កមម ភាព
ប្រករដោយចីរភាពដនដដគូ អាជីវកមម ររស់ SEVEN & i Group”។
១.

២.
៣.

៤.

នៃគូ អាជីវកម្ម ទ ាំងអស្់ក្រូវយល់ ៃិងអៃ៊ុវរត តាម្គោលការែ៍ណែនាំស្ដព
ី ីស្កម្ម ភាពក្បកបគដ្ឋយចីរភាពនៃ
នៃគូ អាជីវកម្ម របស្់ SEVEN & i Group (រគៅគៃោះគៅថា “គោលការែ៍ណែនាំស្ដព
ី ស្
ី កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវ
កម្ម ”) គហើយធានថា អា កផ្គរ់ផ្គង់ណៃលលក់ឱ្យពួ កគគៃូ វផ្លិរផ្លណៃលក្រូវបាៃចារ់ណចងគៅកនុង SEVEN & i
Group ក៏យល់អព
ាំ ីគោលការែ៍ណែនាំស្ដព
ី ីស្កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវកម្ម គៃោះផ្ងណៃរ។
គយើងគស្ា ើស្ឱ្
៊ុាំ យនៃគូ អាជីវកម្ម ផ្តល់ៃូវព័រ៌ម្ចៃ
អាំព្
ី ា ៃភាពនៃការអៃ៊ុវរត តាម្គោលការែ៍ណែនាំស្ដីពី
ស្កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវកម្ម ៃល់ SEVEN & i Group គៅគពលចាាំបាច់។
រាល់ទគងវ ើ្ងៃ់្ងរ ណៃលបគងក រ
ើ ជាការបាំពាៃគលើគោលការែ៍ណែនាំស្ដព
ី ស្
ី កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវកម្ម រ ួម្ម្ចៃ
ឧបទទ វគហរ៊ុននណៃលបងក ឱ្យម្ចៃការរងរបួ ស្គលើរាងកាយ ការរំគោភបាំពាៃស្ិទធិម្ៃ៊ុស្ស ៃិងការម្ិៃគោរព
ចាប់
ៃឹងក្រូវបាៃរាយការែ៍ជាបនទៃ់គៅកាៃ់ប៊ុគគលស្ម្ក្ស្បនៃក្ក ុម្ហ៊ុៃក្បរិបរត កា
ិ រៃីម្ួយៗរបស្់
SEVEN & i Group។ ការណករក្ម្ូវៃិងការផ្តលៃ
់ ាំគណាោះក្្យជាបនទៃ់ៃឹងក្រូវបាៃគ្វ ើគ ើង ពាក់ព័ៃធៃឹង
ស្កម្ម ភាពណបបគៃោះ គហើយកិចាខិរខាំក្បឹងណក្បងៃឹងក្រូវបាៃគ្វ ើគ ើង គៃើម្បីបង្កកការរ ើករាលដ្ឋលនៃការខូ ច
ខារ គៃើម្បីណស្វ ងរកម្ូ លគហរ៊ុ ៃិងគៃើម្បីចារ់ វ ិធាៃការបង្កកការគកើរគ ើង វ ិញ។
នៃគូ អាជីវកម្ម ណៃលជាក់ពាក់ព័ៃធកនុងការផ្លិរៃិងផ្តលផ្
់ លិរផ្លឬគស្វាកម្ម យីគោឯកជៃរបស្់ SEVEN & i
Group (រគៅគៃោះគៅថា “ផ្លិរផ្លយីគោឯកជៃ”) ក្រូវបគងក ើរគោលៃគោបាយណៃលរ ួម្ម្ចៃបទបបញ្ញ រត ៃ
ិ ូច
ោាៃឹងគោលការែ៍ណែនាំស្ដព
ី ស្
ី កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវកម្ម ណចករំ ណលកគោលៃគោបាយគៅខាងកនុងឬខាង
គក្ៅក្ក ុម្ហ៊ុៃ បគងក រ
ើ ក្កបខែឌម្ួ យគៃើម្បីគលើកកម្ព ស្់គោលៃគោបាយ ៃិងខិរខាំក្បឹងណក្បងគ្វ ើក្បរិបរត ិការ
ទាំងគោលៃគោបាយៃិងក្កបខែឌគនោះ។
នៃគូ អាជីវកម្ម ក្រូវគ្វ កា
ើ រក្រួ រពិៃិរយជាគទៀងទរ់គលើ្ាៃភាពជាក់ណស្ត ង គៃើម្បីកែ
ាំ រ់បញ្ហាគៅកនុងក្ក ុម្ហ៊ុៃ
របស្់ខល ួៃ ផ្តល់ៃូវៃាំគណាោះក្្យ ណករក្ម្ូវបញ្ហាណៃលបាៃកាំែរ់ ៃិងចារ់ វ ិធាៃការគៃើម្បីបង្កករក៊ុឱ្
ាំ យគកើរម្ចៃ

គោលណែនាំស្ដីពីស្កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវកម្ម របស្់ SEVEN & i Group
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KM
៥.

៣.

ម្ត ងគទៀរ។
ក្បរិបរត ិការអាចៃឹងក្រូវបាៃពយ
ួ រជាបគណា
ត ោះអាស្ៃា ឬកិចាស្ៃាអាចៃឹងក្រូវបាៃបញ្ា ប់ ក្បស្ិៃគបើម្ចៃទគងវ ើ
្ង ៃ់្ងរណាម្ួ យ រ ួម្ម្ចៃការរំគោភបាំពាៃស្ិទធិម្ៃ៊ុស្សៃិងចាប់ ណៃលបងក ឱ្យម្ចៃការម្ិៃគោរពតាម្គោល
ការែ៍ណែនាំស្ដព
ី ីស្កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវកម្ម ក្រូវបាៃរកគ ើញ។ កនុងករែីណបបគៃោះ ោមៃការទូ ទរ់ស្ែ
ាំ ងឬ
ការបោះបូ វណាម្ួ យក្រូវបាៃអៃ៊ុញ្ហញរគដ្ឋយ SEVEN & i Group ៃិងក្ក ុម្ហ៊ុៃក្បរិបរត ិការរបស្់ខល ួៃគ យ
ើ
គទោះបីជាការខូ ចខារគកើរគ ើងក៏គដ្ឋយ។

គោលការណ៍ណណន ាំស្ដព
ី ីស្កម្មភាពប្បកបគោយចីរភាពនៃនៃគូអាជីវកម្មរបស្់
SEVEN & i Group

១.

ការដោរពនិងការការពារសិទធិមន៊ុសស

សិទធម
ិ ន៊ុសសររស់រគ
៊ុ គ លប្គរ់រ ូរ ផ្ដលជាពាក់ពន
័ ធ កនុងសកមម ភាពអាជីវកមម ររស់ពួកដគ ប្តូវបានដោរពនិងការពារ
ជាមួ យនឹងអាទិភាពខព សរ
់ ំអត
៊ុ ដហើយទំនាក់ទន
ំ ងប្រករដោយការទ៊ុកចិតតប្តូវបានរដងក ើតដ ើង ខណៈដពលខិតខំ
ដ្វ ើឱ្យប្រដសើរដ ើងនូ វអលិតភាព។
១.
២.
៣.

៤.
៥.
៦.

ក្រូវគោរពតាម្គស្ចកត ក្ី បកាស្ជាអៃដ រជារិ ៃូ ចជា “ចាប់ស្ិទធិម្ៃ៊ុស្សអៃត រជារិ” ៃិង “គស្ចកត ក្ី បកាស្របស្់
អងគ ការពលកម្ម អៃត រជារិ (អពអ) ស្ត ីពីគោលការែ៍ក្គឹោះៃិងស្ិទធជា
ិ ម្ូ លដ្ឋាៃគៅកណៃា ងគ្វ ើការ”។
ម្ិៃក្រូវម្ចៃម្ចៃការពាក់ពៃ
័ ធ គដ្ឋយផ្ទទល់ឬគដ្ឋយក្បគោលកនុងការរំគោភស្ិទធម្
ិ ៃ៊ុស្ស។
ក្បស្ិៃគបើស្ិទធ ម្
ិ ៃ៊ុស្សម្ិៃក្រូវបាៃការពារក្គប់ក្ោៃ់តាម្ចាប់ៃិងបទបញ្ញ រត ិគៅកនុងក្បគទស្ឬរាំបៃ់ៃីម្ួយៗ
ក្រូវស្វ ោះណស្វ ងរកការការពារគដ្ឋយណផ្ែ កគលើបទដ្ឋាៃនៃគស្ចកត ីក្បកាស្ជាអៃត រជារិ រ ួម្ម្ចៃ “គស្ចកត ីក្បកាស្
ជាស្កលស្ត ីពស្
ី ិទធិម្ៃ៊ុស្ស” ៃិង “គស្ចកត ក្ី បកាស្ជាអៃត រជារិរបស្់អងគ ការពលកម្ម អៃត រជារិ ស្ត ីពីគោលការែ៍
ក្គឹោះៃិងស្ិទធិជាម្ូ លដ្ឋាៃគៅកណៃា ងគ្វ កា
ើ រ”។
ម្ិៃក្រូវក្ពគងើញកគៃត យ
ើ ចាំគពាោះការគោរពៃិងការការពារស្ិទធិម្ៃ៊ុស្សគដ្ឋយ្រគហរ៊ុផ្លអាជីវកម្ម គ ើយ។
ក្បស្ិៃគបើរកគ ញ
ើ ៃូ វការរំគោភស្ិទធិម្ៃ៊ុស្សណាម្ួ យ ៃាំគណាោះក្្យក្រូវអៃ៊ុវរត ចាំគពាោះកម្ម ករៃិគោជិរគនោះ។
ការគរៀបចាំគោលៃគោបាយ ការ្ងស្ង់ក្បព័ៃធ ការអៃ៊ុវរត ការបែ្ុោះបណា
ត ល ៃិងការអភិវឌ្ឍក្បព័ៃធរាយ
ការែ៍នផ្ទ កនុង ។ល។ ក្រូវគ្វ ើគ ើង កនុងគោលបាំែងផ្ដលកា
់ រគោរពៃិងការពារស្ិទធិម្ៃ៊ុស្ស។

២.

អន៊ុដោមភាពតាមចារ់

១.

ទាំងបទបបញ្ញ រត ៃ
ិ ិង្មររីនៃចាប់ណៃលអៃ៊ុវរត គៅកនុងក្បគទស្ៃិងរាំបៃ់ៃម្
ី ួ យៗ ៃិង វ ិធាៃអៃត រជារិណៃល
ពាក់ព័ៃធ ក្រូវបាៃអៃ៊ុគោម្តាម្។
ការបគងក រ
ើ គោលៃគោបាយ ការ្ងស្ង់ក្បព័ៃធ ការអៃ៊ុវរត ការបែ្ុោះបណា
ត ល ៃិងការអភិវឌ្ឍក្បព័ៃធរាយ
ការែ៍នផ្ទ កនុង ។ល។ ក្រូវគ្វ ើគ ើង កនុងគោលបាំែងផ្ដលៃ
់ ូ វអៃ៊ុគោម្ភាពតាម្ចាប់។

២.

៣.

ការល៊ុររំបាត់ពលកមម កា
៊ុ រនិងការការពារកមម ករនិដយាជិតវ ័យដកម ង

ការអរ់ររំ រស់ក៊ុារ គឺចបា
ំ ច់ សប្ារ់ការអភិវឌ្ឍសងគ មផ្ដលសមរមយនិងប្រករដោយចីរភាព ដហើយពលកមម
ក៊ុារប្តូវផ្តល៊ុរដចល ដប្ពាោះវារារាំងដល់ឱ្កាសទំងដនោះ។ កមម ករនិដយាជីតវ ័យដកម ងប្តូវទទួ លបានការការពារ
ដពញដលញ ដោយ្រកងវ ោះរទពិដ្្ន៍ររស់ពួកដគកនុងការសប្មរខល ួនដៅនឹងសងគម។
១.
២.

៣.

ក្រូវបញ្ហាក់ៃូវអាយ៊ុរបស្់រាល់កម្ម ករៃិគោជិក គពលជួ លឱ្យបគក្ម្ើការង្ករ ។
ម្ិៃក្រូវគក្បើពលកម្ម ក៊ុម្ចរ ណៃលក្រូវបាៃោម្ឃារ់គក្កាម្អៃ៊ុស្ញ្ហញរបស្់អងគ ការពលកម្ម អៃត រជារិ (អ.ព.អ)
ខាងការង្ករៃិងចាប់កនុងក្ស្ ុកណៃលអៃ៊ុវរត ។
* អៃ៊ុស្ញ្ហញរបស្់ អ.ព.អ ណចងថា កម្ម ករៃិគោជិរម្ិៃក្រូវម្ចៃអាយ៊ុរច
ិ ជាងអាយ៊ុក្រូវទទួ លការអប់រជា
ំ
ការពវ កិចាគ ើយ គហើយក្រូវណរម្ចៃអាយ៊ុោងរិច ១៥ ឆ្ាាំ គទោះកនុងករែីណាក៏គដ្ឋយ។ (គទោះោងណាក៏គដ្ឋយ
ម្ចៃករែីគលើកណលងម្ួ យណៃលថា កម្ម ករៃិគោជិរណៃលគ្វ ើការកនុងលកខ ខែឌការង្ករគក្ោោះថាាក់ក្រូវណរម្ចៃអាយ៊ុ
ោងរិច ១៨ ឆ្ាាំ គៅក្គប់ក្បគទស្ ឬោងគោចណាស្់អាយ៊ុ ១៤ ឆ្ាាំ កនុងអាំ ុ ងគពលអៃត រកាល កនុងក្បគទស្
កាំព៊ុងអភិវឌ្ឍៃ៍ គហើយម្ចៃករែីគលើកណលងម្ួ យគទៀរកនុងក្បគភទការង្ករណៃលម្ចៃការង្ករក្្លឬការង្ករង្ក
យ។)
ម្ិៃក្រូវគក្បើកម្ម ករៃិគោជិរណៃលម្ចៃអាយ៊ុគក្កាម្ ១៨ ឆ្ាាំ គៅគពលយប់ ៃិងកនុងលកខ ខែឌការង្ករគក្ោោះថាាក់
គ ើយ។
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៤.

ការល៊ុររំបាត់ពលកមម ដោយរងខ ំ

និដយាជិកប្តូវចូ លរ ួមកនុងការងារររស់ពួកដគដោយសមប្គចិតត
និងមិនប្តូវានការដប្រើប្បាស់កាលំងពលកមម
ដោយរងខ ំដ ើយ។ ការអន៊ុវតត នូវពលកមម ផ្ដលប្តូវបានហាមឃាត់ទង
ំ ឡាយ រ ួមានការងារឬដសវាដោយមិនាន
ការសមប្គចិតតពីកមម ករនិដយាជិត ក៏ដូចជាពលកមម ដោយរងខ ំ ដោយ្រភាពភ័យខ្លលចចំដពាោះការោក់ទណឌក
មម ។
១.
២.
៣.
៤.
៥.

៥.

ក្រូវល៊ុបបាំបារ់ៃូវពលកម្ម គដ្ឋយបងខ ាំ ពលកម្ម គដ្ឋយ ឃា
៊ុាំ ាំង ៃិងពលកម្ម ទស្ករគដ្ឋយបងខ ាំ។
ម្ិៃក្រូវបងខ ឱ្
ាំ យកម្ម ករៃិគោជិកដ្ឋក់រម្ក ល់ក្បាក់
ឬផ្តល់ឯក្រចាប់គៃើម្នៃអរត ស្ញ្ហញែប័ែណរបស្់ខល ួៃជា
រម្ក ល់គ ើយ។
ក្រូវធានថា កម្ម ករៃិគោជិរអាចឈប់ពីការង្ករបាៃ គចញពីការស្ម ក្គចិរតគដ្ឋយផ្ទទល់។
ក្រូវធានថា កម្ម ករៃិគោជិកអាចចាកគចញពីកណៃា ងគ្វ ើការបនទប់ពីគម្ចងគ្វ ើការ គហើយម្ិៃម្ចៃការគ្វ ើការ
ណថម្គម្ចងគដ្ឋយោមៃការយល់ក្ពម្ពីកម្ម ករៃិគោជិរគ ើយ។
គោលបាំែងនៃការគក្បើក្បាស្់កាគម្រា៉ាស្៊ុវរត ិភាពៃិងការណបងណចកប៊ុគគលិកស្ៃត ស្
ិ ៊ុខគឺ ស្ក្ម្ចប់បង្កកបទឧក្កិៃា
ការក្គប់ក្គងព័រ៌ម្ចៃ ៃិងការក្គប់ក្គងស្៊ុវរា ិភាពការង្ករ គហើយម្ិៃក្រូវគក្បើកនុងគោលបាំែងតាម្ដ្ឋៃ
ៃិគោជិរគ ើយ។

ការទូ ទត់ប្បាក់ឈ្ន ួលជីវភាព

ប្តូវខិតខំប្រឹងផ្ប្រង ដដើមបីអតល់ឱ្កាសការងារដោយផ្អែកដលើសមតថ ភាពនិងានលកខ ណៈមន៊ុសស្ម៌ និងអតល់
ប្បាក់ឈ្ន ួលប្គរ់ប្ោន់ ដដើមបីធានាឱ្យបាននូ វជីវភាពប្តឹមប្តូវនិងប្រករដោយវរប្ម៌។ ប្តូវរកាឱ្យបាននូ វ
ប្បាក់ឈ្ន ួល ផ្ដលរ ួមចំផ្ណកដល់ការល៊ុររំបាត់ពលកមម ក៊ុារនិងរកាដសថរភាពដនសងគ ម។
១.

៧.

កម្ម ករៃិគោជិរក្រូវទទួ លបាៃក្បាក់ឈន ួលអបបបរម្ចឬគក្ចើៃជាងគៃោះ ណៃលម្ចៃណចងគៅកនុងចាប់កនុងក្ស្ ុក
ឬឧស្ាហកម្ម គហើយក្រូវអៃ៊ុវរត ៃិងគបើកក្បាក់ឈន ួលអាក្ស្័យគៅគលើម្ួយណាណៃលផ្ដលខ
់ ព ស្ជា
់ ង។
ក្រូវផ្ដល់ក្បាក់ឧបរា ម្ភបណៃា ម្គម្ចងបណៃា ម្ គស្ម ៃ
ើ ឹងឬគលើស្ពីអក្តាណចងគដ្ឋយចាប់។
ក្រូវផ្ដល់ៃល់ៃិគោជិរៃូ វក្បាក់ឧបរា ម្ភៃង
ិ អរា ក្បគោជៃ៏ៃិគោជិរណៃលក្រូវបាៃរក្ម្ូវគដ្ឋយចាប់។
ក្រូវផ្ដ លៃ
់ ល់កម្ម ករៃិគោជិរៃូ វចាំៃួៃក្បាក់ឈន ួលតាម្ឆនទៃ៊ុស្ិទធិក្គប់ក្ោៃ់ គៃើម្បីអៃ៊ុញ្ហញរឱ្យពួ កគគអាច
ហូ បច៊ុក ៃិងរស្់គៅកនុងកក្ម្ិរជីវភាពក្ស្បតាម្បទដ្ឋាៃកនុងក្បគទស្ៃិងរាំបៃ់ៃម្
ី ួ យៗ។
ព័រ៌ម្ចៃអាំពីលកខ ខែឌការង្ករៃឹងក្រូវបាៃយល់ោងង្កយក្ស្ួ ល តាម្ទាំរង់ជាោយលកខ ែ៍អកសរ ៃិងអាចរក
បាៃគៅក្គប់គពលគវោ។
ក្រូវបង្កាញៃល់ៃិគោជិកៃូ វចាំៃួៃគម្ចងណៃលក្រូវទទួ លក្បាក់ឈន ួលៃិងបាំណែងណចកក្បាក់ឈន ួល គៅគពលគបើក
ក្បាក់ឈន ួលម្ដ ងៗ។
ក្រូវគែនក្បាក់ឈន ួលគដ្ឋយក្រឹម្ក្រូវ គហើយក្រូវបង្កាញៃូ វភស្្ុតាងផ្ងណៃរ។

៦.

ការល៊ុររំបាត់ការរំដោភរំពាន ការយាយី ការដរ ើសដអើស និងការោក់ទណឌកមម

២.
៣.
៤.
៥.
៦.

រាល់ការរំដោភរំពាន ការយាយី ការដរ ើសដអើង និងការោក់ទណឌកមម ប្តូវបានល៊ុររំបាត់ ដហើយកិចចខិតខំប្រឹង
ផ្ប្រងនានាប្តូវបានដ្វ ើដ ើង ដដើមបីដលើកកមព ស់រ រ ិយាកាសការងារប្រករដោយមន៊ុសស្ម៌និងផ្អែកដលើសមតថ
ភាព។ ការដរ ើសដអើងមិនប្តឹមផ្តរងក ឱ្យានការបាត់រង់ដោយមិនសមប្សរនូ វឱ្កាសការងារនិងការរំដោភសិទធិ
មន៊ុសសជាមូ លោានរ៊ុដណា
ណ ោះដទ រ៊ុផ្នត ផ្ែមទំងប្ចនដចលនូ វអតថ ិភាពដន្នធានមន៊ុសសសកាតន៊ុពលផ្ដលអាច
រ ួមចំផ្ណកដល់សងគ ម ផ្ដលរណា
ដ លឱ្យានការខ្លតរង់គួរឱ្យកត់សាគល់ផ្អនកសងគ ម។
១.
២.

៣.
៤.

ក្រូវោម្ឃារ់ៃូវរាល់ការរំគោភបាំពាៃផ្ល វូ កាយឬផ្ល វូ ចិរត ការរំគោភបាំពាៃគដ្ឋយការគាំរាម្កាំណហង ឬការរំគោភ
បាំពាៃគដ្ឋយគក្បើស្ិទធអ
ិ ណា
ាំ ច ការោយីផ្ល វូ គភទ ៃិងការោយីគផ្សងគទៀរ គហើយក្រូវអៃ៊ុវរត ៃូវ វ ិធាៃការបង្កករ
នន។
ក្រូវ កនុងឱ្កាស្នៃការជួ លឱ្យបគក្ម្ើការង្ករ ការផ្ដលស្
់ ែ
ាំ ង ការៃាំគ ើងៃាំណែង ការដ្ឋក់ពក្ង្កយជាថម ី ការ
បញ្ឈប់ពកា
ី រង្ករ ឬការោឈប់ពីការង្ករ ខិរខាំក្បឹងណក្បងកនុងការោម្ឃារ់ៃង
ិ ការល៊ុបបាំបារ់ៃូវការ
គរ ើស្គអើង គដ្ឋយណផ្ែកគលើពូជ្ស្ៃ៍ ពែ៌ស្ម្ប
ុ រ គយៃឌ្័រ ្ស្ន គាំៃិរៃគោបាយ ទីកណៃា ងកាំគែើរ គៃើម្
កាំគែើរស្ងគ ម្ អាយ៊ុ ពិការភាព ការឆា ងគម្គរាគគអៃស្៍/ហ៊ុីវ ស្ម្ចជិកភាពស្ហជីពពលកម្ម ៃិនាការគភទ
អរត ស្ញ្ហញែគយៃឌ្័រ ឬ្ាៃភាពគផ្សងគទៀរ ៃិងចាំគពាោះការស្គក្ម្ចបាៃៃូ វឱ្កាស្គស្ម ើោា។
ក្បស្ិៃគបើម្ចៃការរំគោភបាំពាៃ ការោយី ការគរ ើស្គអើង ឬការដ្ឋក់ទែឌកម្ម ណាម្ួ យក្រូវបាៃរកគ ញ
ើ
ៃាំគណាោះក្្យៃឹងក្រូវផ្ត លជ
់ ូ ៃៃល់កម្ម ករៃិគោជិរគនោះ។
ការពិៃ័យជាក្បាក់ក្រូវគ្វ ើគ ង
ើ តាម្កក្ម្ិរណៃលបាៃកាំែរ់គដ្ឋយចាប់កនុងក្ស្ ុក។ ៃីរិ វ ិ្ីស្ក្ម្ចប់ចារ់ វ ិធាៃ
ការ វ ិៃ័យ ៃិងចាំៃួៃទឹកក្បាក់នៃការពិៃ័យក្រូវបាៃកាំែរ់ តាម្កក្ម្ិរណៃលក្រូវបាៃអៃ៊ុញ្ហញរគដ្ឋយចាប់
ៃិងតាម្កក្ម្ិរណៃលវាម្ិៃបាៃរារាាំងៃិគោជិកពីជីវភាពរស្់គៅរបស្់ពួកគគ។
បញ្ហាទាំងគៃោះក្រូវបាៃណចង
ោងចាស្់គៅកនុងបទបបញ្ហាស្ដ ីពកា
ី រង្ករឬវ ិធាៃគផ្សងគទៀរ
ៃិងក្រូវបាៃយល់ោងចាស្់គដ្ឋយៃិគោជិរ
ទាំងអស្់។
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KM
៧.

ការជួលឱ្យរដប្មើការងារនិងការការពារកមម ករនិដយាជិត

រ៊ុគគលទំងអស់ផ្ដលចូ លរ ួមកនុងសកមម ភាពអាជីវកមម ប្តូវទទួ លបានការងារដោយប្តឹមប្តូវ កនុងររ ិយាកាស
ការងារប្រករដោយអនាម័យ ការដំដណើរការ ការប្រកួ តប្រផ្ជង និងមន៊ុសស្ម៌ ដោយគិតគូ រពីការការពារ
សិទធិមន៊ុសស ស៊ុវតថ ិភាព និងស៊ុខភាព។
១.
២.
៣.
៤.

៤.
៥.
៦.
៧.

៨.
៩.
១០.
១១.
១២.

៨.

គៅគពលផ្ដល់ការង្ករ ក្រូវច៊ុោះកិចាស្ៃាការង្ករស្ម្ក្ស្បម្ួ យជាម្ួ យកម្ម ករៃិគោជិក ក្ស្បតាម្ចាប់កនុងក្ស្ ុក
ណៃលអៃ៊ុវរត ។
គម្ចងការង្ករ គម្ចងស្ក្ម្ចក ៃិងនថងឈប់ស្ក្ម្ចកក្រូវគោងគៅតាម្បទបបញ្ញ រត ិនៃចាប់កនុងក្ស្ ុក ឬបទដ្ឋាៃ
ណៃលកាំែរ់គដ្ឋយឧស្ាហកម្ម អាក្ស្័យគលើម្ួយណាណៃលផ្ដល់អរា ក្បគោជៃ៍គក្ចើៃជាង។
ការង្ករបណៃា ម្គម្ចងម្ិៃក្រូវបាៃរក្ម្ូវគដ្ឋយោមៃការយល់ក្ពម្ពីកម្ម ករៃិគោជិរគ ើយ។
ក្រូវខិរខាំក្បឹងណក្បង គៃើម្បីស្គក្ម្ចឱ្យបាៃតាម្ស្ត ង់ដ្ឋរនៃគម្ចងគ្វ ើការ គដ្ឋយណផ្ែកគៅគលើអៃ៊ុ្ស្ៃ៍របស្់
អងគ ការពលកម្ម អៃត រជារិ (អ.ព.អ)។
*អៃ៊ុ្ស្ៃ៍របស្់ អ.ព.អ ស្ដ ីពកា
ី រការ់បៃា យគម្ចងគ្វ កា
ើ រ ឆ្ា១
ាំ ៩៦២ (គលើកណលងណរកម្ម ករៃិគោជិរណៃល
ចូ លរ ួម្កនុង វ ិស្័យកស្ិកម្ម ៃឹកជញ្ជៃ
ូ ៃិងគៃ្ទគលើម្ោស្ម្៊ុក្ទ)
▪ ក្រូវស្គក្ម្ចឱ្យបាៃជាបៃត បនទប់ៃូវគោលការែ៍ណស្ស្ិបគម្ចងកនុងម្ួ យស្បាតហ៍ គៅតាម្បទដ្ឋាៃស្ងគ ម្។
▪ ម្ិៃក្រូវម្ចៃការការ់បៃា យក្បាក់ឈន ួលរបស្់កម្ម ករៃិគោជិរគ ើយ គៅគពលណៃលគម្ចងគ្វ ើការក្រូវបាៃ
ការ់បៃា យ។
▪ កនុងករែីរយៈគពលនៃស្បាតហ៍គ្វ ើការ្ម្ម តាគលើស្ពីណស្ស្ិបក្បាាំបីគម្ចង គួ រចារ់ វ ិធាៃការបនទៃ់ គៃើម្បីនាំវា
ឱ្យគៅៃល់កក្ម្ិរគស្ម ើៃឹង ៤៨ គម្ចងវ ិញ។
ក្រូវធានថា កម្ម ករៃិគោជិកអាចគរៀបចាំស្ហជីពពលកម្ម ៃិងកាាយជាស្ម្ចជិកនៃស្ហជីពពលកម្ម តាម្ការ
ស្គក្ម្ចរបស្់ពួកគគ គោងគៅតាម្ចាប់កនុងរាំបៃ់។
ក្រូវបគងក រ
ើ ៃូ វគោលៃគោបាយៃិងៃីរិ វ ិ្ីគៃើម្បីោម្ឃារ់ការគរ ើស្គអើង
គដ្ឋយភាាប់ជាម្ួ យស្កម្ម ភាពនន
ៃូ ចជាការគរៀបចាំស្ហជីព ការចូ លជាស្ម្ចជិកនៃស្ហជីពពលកម្ម ការគក្ជើស្គរ ើស្ៃិងការស្គក្ម្ចចិរតគលើការ
ៃាំគ ើងៃាំណែង ការបញ្ឈប់ការង្ករ ឬការគផ្ទ រៃិគោជិរ។
ៃិគោជិក ស្ហជីពពលកម្ម ៃិងរាំណាងកម្ម ករក្រូវពិភាកាបញ្ហាននគដ្ឋយគស្រ ើ គៃើម្បីឈាៃៃល់កិចាក្ពម្
គក្ពៀងណៃលោប់ចរ
ិ ត ស្ក្ម្ចប់ពួកគគទាំងអស្់ ៃិងបគងក រ
ើ ទាំនក់ទាំៃងរវាងៃិគោជកៃិងៃិគោជិរណៃលគ្វ ើ
ការគដ្ឋយក្រឹម្ក្រូវ។
ក្រូវធានថាអោរកណៃា ងគ្វ កា
ើ រៃិងឧបករែ៍ប រ ិកាខ ៃិងកណៃា ង្ាក់គៅណៃលផ្តលជ
់ ូ ៃកម្ម ករៃិគោជិរ ក្រូវ
គោរពតាម្បទដ្ឋាៃក្គប់ក្ោៃ់ គៃើម្បីធានស្៊ុវរា ភា
ិ ពៃល់ៃិគោជិរ គហើយណៃលការអៃ៊ុញ្ហញរៃិងការអៃ៊ុម្័
រនន គក្កាម្ចាប់ៃិងបទបបញ្ញ រត ិទក់ទងៃឹងបទដ្ឋាៃអោរកនុងម្ូ លដ្ឋាៃ ក្រូវបាៃគស្ា ស្
ើ ៊ុាំ គហើយអោរគនោះ
ក្រូវបាៃក្រួ រពិៃិរយោងក្រឹម្ក្រូវ ៃិងបាៃជាប់ៃូវការពិៃិរយនន ។
គៅកណៃា ងគ្វ ើការៃិងកណៃា ង្ាក់គៅណៃលផ្ត លជ
់ ូ ៃកម្ម ករៃិគោជិរ ក្រូវម្ចៃក្ចកគចញក្ោអាស្ៃា ផ្ល វូ ជគម្ា ៀស្
ៃិងផ្ទាកស្ញ្ហញ ណៃលអៃ៊ុគោម្តាម្បទដ្ឋាៃណៃលម្ចៃណចងកនុងចាប់ៃិងបទបញ្ហាកនុងរាំបៃ់ គហើយក្រូវអៃ៊ុវរត
ៃូ វការក្រួ រពិៃរ
ិ យៃិងការបែ្ុោះបណា
ត លអាំពីការជគម្ា ៀស្ជាគទៀរទរ់។
បៃទ ប់ទឹកអនម្័យៃិងទឹកផ្ឹកក្រូវផ្ដលជ
់ ូ ៃៃល់កម្ម ករៃិគោជិរ
គហើយម្ិៃក្រូវោម្ឃារ់ៃូវការគក្បើក្បាស្់
កនុងអាំ ុ ងគម្ចងគ្វ ើការគ យ
ើ ។
កម្ម ករៃិគោជិរៃឹងទទួ លបាៃៃូ វស្ម្ចភរៈចាាំបាច់ស្ក្ម្ចប់ការង្កររបស្់ពួកគគ រ ួម្ម្ចៃឧបករែ៍ការពារខល ួៃ
ការណែនាំអាំពរី គបៀបគ្វ ើការ ៃិងការបែ្ុោះបណា
ត ល។
្រធារ៊ុគីម្ក្ី រូវបាៃចារ់ណចងៃិងរកាទ៊ុកគដ្ឋយក្រឹម្ក្រូវ គហើយក្រូវខិរខាំក្បឹងណក្បងបង្កកគក្ោោះថាាក់ ៃិង
បញ្ឈប់ការរ ើករាលដ្ឋលនៃការខូ ចខារ ក្បស្ិៃគបើម្ចៃគក្ោោះថាាក់គកើរគ ង
ើ ។
ក្រូវអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់ទក់ទងៃឹងអរា ក្បគោជៃ៍របស្់ៃិគោជិក គហើយក្រូវស្វ ោះណស្វ ងកនុងការការបគងក ើរៃូ វ
កម្ម វ ិ្ីផ្តល់អរា ក្បគោជៃ៍ៃល់ៃិគោជិរណៃលអៃ៊ុញ្ហញរឱ្យកម្ម ករៃិគោជិរគ្វ ើការង្ករគដ្ឋយោមៃកងវ ល់ហួស្
គហរ៊ុ។

ការការពារររ ិ្ថនពិភពដោក

អាជីវកមម ទង
ំ ឡាយប្តូវផ្តដ្វ ើប្រតិរតត កា
ិ រ ដោយគិតពិចរណាអំពរ
ី រ ិ្ថនពិភពដោកដលើប្គរ់ទិដាភាព ដូ ចជា
ការដ្វ ើលទធ កមម វតថុធាត៊ុដដើម ការអលិត និងការអគត់អង
គ ់ តាមរដរៀរមួ យផ្ដលរ ួមចំផ្ណកដល់ការអភិវឌ្ឍសងគម
ប្រករដោយចីរភាព។
១.
២.
៣.
៤.
៥.
៦.

ក្រូវអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់ បទបបញ្ញ រត ិ ៃិងអៃ៊ុស្ញ្ហញអៃត រជារិគៅកនុងក្បគទស្ៃិងរាំបៃ់ៃីម្ួយៗ។
ម្ិៃក្រូវគក្បើក្បាស្់្រធារ៊ុគម្
ី ី ណៃលក្រូវោម្ឃារ់ គក្កាម្អៃ៊ុស្ញ្ហញអៃត រជារិ ឬចាប់កនុងក្ស្ ុក ឬគដ្ឋយក្ក ុម្
ហ៊ុៃក្បរិបរត ិការរបស្់ SEVEN & i Group គ ើយ។
ក្រូវក្គប់ក្គងកាកស្ាំែល់ ណផ្សង ៃិងទឹកកខវ ក់ឱ្យបាៃក្រឹម្ក្រូវ គៃើម្បីបង្កកការបាំពល
៊ុ បរ ិ្ាៃ។
ឹ ឱ្យបាៃក្រឹម្ក្រូវអាំពផ្
ក្រូវម្ចៃការយល់ៃង
ី លបោះពាល់ណៃលអាជីវកម្ម ម្ចៃគៅគលើប រ ិ្ាៃ។
ក្រូវទទួ ល្គល់អព
ាំ ី្រៈស្ាំខាៃ់នៃជីវចក្ម្ ុោះ ៃិងក្រូវការពារៃូ វជីវចក្ម្ ុោះ។
នៃគូ អាជីវកម្ម ណៃលចារ់ណចងៃូ វផ្លិរផ្លយីគោឯកជៃពីក្ក ុម្ហ៊ុៃក្បរិបរត ិការរបស្់ SEVEN & i Group
ក្រូវផ្តល់កិចាស្ហក្បរិបរត ិការ គៃើម្បីស្គក្ម្ចគោលគៅរបស្់ក្ក ុម្ហ៊ុៃ គក្កាម្ “ការក្បកួ រក្បណជងណផ្ា កបរ ិ្ា

គោលណែនាំស្ដីពីស្កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវកម្ម របស្់ SEVEN & i Group
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៧.

៩.

ៃនបរង ក្បចាាំឆ្ាាំ ២០៥០”របស្់ខល ួៃ។
▪ ការ់បៃា យការបាំភាយឧស្ម ៃ
័ កាបូ ៃិច
▪ ស្គក្ម្ចឱ្យបាៃៃូ វការគក្បើក្បាស្់វរថុធារ៊ុគម្ក្រីប រ ិ្ាៃ ១០០ ភាគរយ (ជីវម្ចស្់ វរថុធារ៊ុណៃលអាចរោយ
ៃិងអាចណកនចា បាៃ ណកនចា ជាគៃើម្) ស្ក្ម្ចប់ការគវចខា បផ្
់ លិរផ្លគៃើម្គៅឆ្ាាំ ២០៥០។
▪ ស្គក្ម្ចឱ្យបាៃៃូ វការណកនចា ស្ែ
ាំ ល់អាោរឱ្យបាៃ ១០០ ភាគរយ គៅឆ្ាាំ ២០៥០
▪ ស្គក្ម្ចឱ្យបាៃៃូ វការគក្បើក្បាស្់វរថុធារ៊ុគៃើម្ក្បកបគដ្ឋយចីរភាព ១០០ ភាគរយ ស្ក្ម្ចប់ផ្លិរផ្លអាោរ
គៃើម្ គៅឆ្ាាំ ២០៥០
ក្រូវខិរខាំគៃើម្បីអភិវឌ្ឍៃិងគលើកកម្ព ស្់បគចា ក វ ិទាគម្ក្រីប រ ិ្ាៃ គហើយក្រូវអៃ៊ុវរត បគចា ក វ ិទាទាំងគៃោះោង
ស្កម្ម ។

ការរងាកការដលចធាលយព័ត៌ានសាាត់និងការប្គរ់ប្គងព័ត៌ាន

ប្ទពយជាព័តា
៌ នប្តូវរកាទ៊ុក “ជាការសាាត់” “ដពញដលញ” និង“ អាចរកបាន” និងប្តូវបានការពារពីការគំរាម
កំផ្ហងនានា រ ួមានការដលចធាលយ ការលួច ការរនល ំ និងការរំផ្លលញ ដោយ្រអំដពើដោយដចតនាឬការដ្វ សប្រផ្ហ
ស។
១.
២.
៣.
៤.
៥.
៦.
៧.
៨.

ក្រូវបគងក ើរគ ើងៃូ វក្កបខែឌជាក្បព័ៃធ គៃើម្បីណថរកាៃិងក្គប់ក្គងស្ៃត ិស្ខ
៊ុ ព័រ៌ម្ចៃ គហើយក្រូវកាំែរ់ៃូវរួ
នទីៃិងទាំៃួលខ៊ុស្ក្រូវ។
ក្រូវគក្បើក្បាស្់ពរ
័ ៌ម្ចៃស្ក្ម្ចប់ណរគោលបាំែងនៃគោលគៅអាជីវកម្ម ប៊ុគណា
ណ ោះ គហើយក្រូវោម្ឃារ់ៃូវរាល់ការ
គក្បើក្បាស្់ស្ក្ម្ចប់គោលបាំែងគផ្សង ការគក្បើក្បាស្់ផ្ទទល់ខល ួៃ ឬការគក្បើក្បាស្់គដ្ឋយអា កៃនទ។
ក្រូវបគងក ើរៃិងរកាៃូ វបទបបញ្ញ រត ិទក់ទងៃឹងស្ៃត ស្
ិ ៊ុខព័រ៌ម្ចៃ គហើយក្រូវផ្ដល់គៅៃល់ៃិគោជិរទាំងអស្់ៃូវឱ្
កាស្ៃិងការបែ្ុោះបណា
ត លជាគទៀងទរ់។
ក្រូវបគងក ើរគ ើង ស្ក្ម្ចប់ការគក្រៀម្គរៀបចាំក្បឆ្ាំងៃឹងឧបបរត ិគហរ៊ុឬឧបទទ វគហរ៊ុនៃស្ៃត ស្
ិ ៊ុខព័រ៌ម្ចៃ ៃូ វក្កប
ខែឌម្ួ យ គៃើម្បីចារ់ វ ិធាៃការក្បកបគដ្ឋយក្បស្ិទធភាព គហើយៃីរិ វ ិ្ីននក្រូវបាៃបគងក ើរគ ើងផ្ងណៃរ។
ការគរៀបចាំគក្រៀម្ទប់ទល់ៃឹងគក្ោោះម្ហៃត រាយគក្ោោះថាាក់ឬក្ពឹរតិការែ៍គផ្សងៗណផ្ៃការៃិរៃត រភាពអាជីវកម្ម
ៃឹងក្រូវបគងក រ
ើ ៃិងធានស្ៃត ិស្ខ
៊ុ ព័រម្ច
៌ ៃ។
ក្រូវគោរពតាម្ចាប់ បទបបញ្ញ រត ិ ៃិងការពវ កច
ិ ា កនុងកិចាស្ៃាទក់ទងៃឹងស្ៃត ស្
ិ ខ
៊ុ ព័រ៌ម្ចៃ។
ក្រូវអៃ៊ុវរត ៃូវស្វ ័យក្រួ រពិៃរ
ិ យៃិងស្វៃកម្ម នផ្ទ កនុងនន
គៃើម្បីបញ្ហាក់ពីការអៃ៊ុគោម្តាម្បទបបញ្ញ រត ិ
ទក់ទងៃឹងស្ៃត ិស្ខ
៊ុ ព័រម្ច
៌ ៃ ៃិងគផ្ទ ៀងផ្ទទរ់ភាពស្ម្គហរ៊ុផ្លៃិងក្បស្ិទធភាពនៃវ ិធាៃការក្គប់ក្គង គៃើម្បី
ធានស្ៃត ស្
ិ ៊ុខព័រ៌ម្ចៃ ៃិងណករក្ម្ូវៃូ វបញ្ហាណៃលបាៃកាំែរ់។
គៃើម្បីការពារការគលចធាាយព័រ៌ម្ចៃ ការរំគោភស្ិទធិម្ៃ៊ុស្ស ៃិងអាំគពើខ៊ុស្ចាប់ណៃលបងក គ ើងគដ្ឋយការគក្បើ
ក្បាស្់បណា
ត ញស្ងគ ម្ៃិគោជិរ វ ិធាៃស្ក្ម្ចប់ការគក្បើក្បាស្់បណា
ត ញស្ងគ ម្ក្រូវបាៃបគងក ើរៃិងណស្វ ងយល់គដ្ឋយ
ៃិគោជិក តាម្រយៈការបែ្ុោះបណា
ត ល។

១០. ការប្គរ់ប្គងព័តា
៌ នផ្លាល់ខល ួន
ការការពារព័ត៌ានផ្លាល់ខល ួនគឺជារញ្ហាចមបង និងជាទំនួលខ៊ុសប្តូវសងគ មផ្ដលប្តូវរំដពញកនុងដំដណើរការអាជីវកមម
ដហើយប្តូវបានចត់ទក
៊ុ ជាកាតពវ កិចចផ្ដលប្តូវរំដពញដោយនាយកប្រតិរតត ន
ិ ិងនិដយាជិតទំងអស់។
ប្តូវធានាថា
រ៊ុគគលក
ិ ប្រតិរតត ន
ិ ិងនិដយាជិតទំងអស់ប្តូវរំដពញការងារររស់ខល ួនប្រករដោយភាពសមរមយ។
១.
២.
៣.
៤.

ម្ិៃក្រូវគក្បើក្បាស្់ពរ
័ ៌ម្ចៃផ្ទទល់ខល ួៃស្ក្ម្ចប់គោលបាំែងគក្ៅពីអវីណៃលបាៃបញ្ហាក់គនោះគទ គហើយរក្ម្ូវឱ្យម្ចៃ
ការយល់ក្ពម្របស្់ប៊ុគគល ម្៊ុៃគពលគក្បើក្បាស្់ព័រម្ច
៌ ៃផ្ទទល់ខល ួៃហួ ស្ពី វ ិ្លភាពនៃគោលបាំែងគក្បើក្បាស្់។
ក្រូវបគងក ើរគ ើងៃូ វក្កបខែឌជាក្បព័ៃធម្ួ យ គៃើម្បីការពារព័រ៌ម្ចៃផ្ទទល់ខល ួៃ គហើយរួ នទីៃិងការទទួ លខ៊ុស្
ក្រូវរបស្់វាក្រូវបាៃកាំែរ់។
ក្រូវគស្ា ស្
ើ ៊ុាំ ក្គប់ក្គង គក្បើក្បាស្់ ៃិងផ្ដល់ពរ
័ ៌ម្ចៃផ្ទទល់ខល ួៃ តាម្រគបៀបម្ួ យណៃលក្ស្បគៅតាម្ចាប់ៃិងបទប
ញ្ហា។
ក្រូវរាយការែ៍ជាបនទៃ់ៃូវរាល់ឧបបរត ិគហរ៊ុឬឧបទទ វគហរ៊ុ ណៃលនាំឱ្យគលចធាាយៃូ វព័រម្ច
៌ ៃផ្ទទល់ខល ួៃ គៅ្ាប័
ៃពាក់ពៃ
័ ធ ៃិងប៊ុគគលស្ម្ក្ស្បនៃក្ក ុម្ហ៊ុៃក្បរិបរត ិការរបស្់ SEVEN & i Group គហើយក្រូវចារ់ វ ិធាៃការ
ចាាំបាច់ គៃើម្បីទប់្ករ់ការរ ើករាលដ្ឋលៃូ វការខូ ចខារ។

១១. ការប្គរ់ប្គងគ៊ុណភាពនិងការដ្ល ើយតរប្រករដោយប្កមសីល្ម៌
ដដើមបីដ្វ ឱ្
ើ យប្រជាជនរស់ដៅប្រករដោយភាពចប្ម ុងចដប្មើននិងស៊ុខ៊ុាលភាពដៅកនុងសងគ ម ស៊ុវតថ ិភាព ភាពដជឿ
ទ៊ុកចិតតបាន ការដចន ប្រឌ្ិត និងគ៊ុណភាពខព ស់ប្តូវបានសវោះផ្សវងរក ដហើយការខិតខំប្រឹងផ្ប្រងប្តូវបានដ្វ ើដ ើង ដដើមបី
អតល់ជូនអតិែិជននូ វអលិតអលនិងដសវាផ្ដលជាទីោរ់ចត
ិ ត ។ ដដើមបីអល
ត ន
់ ូ វអលិតអលប្រករដោយស៊ុវតថ ភា
ិ ព ភាព
អាចទ៊ុកចិតតបាន និងប្កមសីល្ម៌ ដល់អនកដប្រើប្បាស់ច៊ុងដប្កាយ ដោយអន៊ុដោមតាមសតង់ោរគ៊ុណភាពររស់
ប្ក ុមហន
៊ុ ប្រតិរតត កា
ិ រពាក់ព័នធដន SEVEN & i Group និងរញ្ហាខ្លងដប្កាមប្តូវបានសវោះផ្សវងដោោះប្្យ៖

គោលណែនាំស្ដីពីស្កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវកម្ម របស្់ SEVEN & i Group
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KM
១.

២.
៣.
៤.
៥.
៦.

ក្រូវអៃ៊ុវរត ៃូវទាំៃួលខ៊ុស្ក្រូវទាំងឡាយ គៃើម្បីគោរពៃិងការពារស្ិទធិម្ៃ៊ុស្ស ផ្តលស្
់ ែ
ាំ ង ផ្ដល់ការយកចិរត
ទ៊ុកដ្ឋក់ក្បកបគដ្ឋយការក្ប ុងក្បយ័រាចាំគពាោះការង្ករឬកនុងបរ ិោកាស្ការង្ករ ៃិងការពារបរ ិ្ាៃពិភពគោក
កនុងៃាំគែើរការនៃលទធ កម្ម វរថុធារ៊ុគៃើម្ កម្ម ៃ្លកម្ម ផ្លិរកម្ម ការៃឹកជញ្ចៃ
ូ ការផ្ដលៃ
់ ល់អាកគក្បើក្បាស្់
ច៊ុងគក្កាយ ៃិងការគបាោះគចាលៃូ វស្ាំែល់ កនុងការផ្តល់ៃូវផ្លិរផ្លៃិងគស្វា។
ក្រូវគោរពៃូ វស្ត ង់ដ្ឋរគ៊ុែភាពៃិងការដ្ឋក់្ាកណៃលម្ចៃណចងគៅកនុងក្បគទស្ផ្លិរៃិងក្បគទស្លក់។
ក្រូវអភិវឌ្ឍៃិងផ្ដលៃ
់ ូ វផ្លិរផ្លៃិងគស្វាពីទស្សៃៈរបស្់អរិថជ
ិ ៃ
ៃិងក្រូវបគងក ើរការខិរខាំក្បឹងណក្បង
គៃើម្បីគ្វ ើឱ្យក្បគស្ើរគ ើងៃូ វគ៊ុែភាពផ្លិរផ្លឬគស្វាឱ្យបាៃក្គប់ក្ោៃ់ គៃើម្បីបាំគពញចិរតអាកគក្បើក្បាស្់ច៊ុង
គក្កាយ។
ក្រូវគោរពៃូ វចាប់ៃិងបទដ្ឋាៃស្ងគ ម្
ជាម្ួ យ្មររីនៃក្កម្ស្ីល្ម្៌ខពស្់
អាំពីការអភិវឌ្ឍៃិងការផ្តល់
ផ្លិរផ្លៃិងគស្វា។
ក្រូវផ្ដល់ៃល់អាកគក្បើក្បាស្់ចង
៊ុ គក្កាយៃូ វព័រ៌ម្ចៃចាាំបាច់ទក់ទងៃឹងផ្លិរផ្លឬគស្វា តាម្រគបៀបម្ួ យណៃល
ស្ម្រម្យៃិងអាចយល់បាៃ។
ក្រូវធានថា ផ្លិរផ្លៃិងគស្វាណៃលក្រូវបាៃបគងក រ
ើ ស្ក្ម្ចប់ស្ក្ម្ចប់ក៊ុម្ចរ ឬទាំៃងជាក្រូវបាៃគក្បើគដ្ឋយ
ក៊ុម្ចរ ម្ចៃស្៊ុវរា ិភាពៃិងម្ិៃម្ចៃផ្លបោះពាល់ខាងផ្ល វូ ចិរត ខាងស្ីល្ម្៌ ឬខាងផ្ល វូ កាយ ៃល់ពួកគគគ យ
ើ ។

១២. ទំនាក់ទំនងជាមួ យសហគមន៍មូលោាននិងអនត រជាតិ
ប្តូវដោរពដល់សិទធម
ិ ន៊ុសស ររ ិ្ថន វរប្ម៌ ្សនា និងទំដនៀមទាលរ់ ជាដដើម ដនប្រដទសនិងតំរន់ផ្ដលអាជីវ
កមម ប្តូវបានដំដណើការ ដហើយប្តូវដ្វ ើការដឆ្ពោះដៅរកការអភិវឌ្ឍសងគមប្រករដោយចីរភាព។
១.
២.
៣.

៤.

ឹ អាំពប
ក្រូវម្ចៃការយល់ៃង
ី ញ្ហាស្ងគ ម្គផ្សងៗគៅកនុងស្ហគម្ៃ៍អៃត រជារិៃិងម្ូ លដ្ឋាៃ តាម្រយៈការស្ៃទ ន
គហើយក្រូវផ្ដល់ការចូ លរ ួម្ចាំណែកកនុងការគដ្ឋោះក្្យបញ្ហាទាំងគៃោះ តាម្រយៈកិចាស្ហក្បរិបរត ិការ ការស្ហការ
ៃិងក្បរិបរត ិការ្៊ុរកិចា កនុងចាំគណាម្អា កៃនទ។
ម្ិៃក្រូវអៃ៊ុវរត ៃូវស្កម្ម ភាពអាជីវកម្ម ណៃលគ្វ ឱ្
ើ យការរស្់គៅរបស្់ក្បជាពលរៃា កនុងម្ូ លដ្ឋាៃស្ា ិរកនុងគក្ោោះ
ថាាក់ឬអៃត រាយ។
ម្ិៃក្រូវម្ចៃទាំនក់ទាំៃងជាម្ួ យក្ក ុម្ឧក្កិៃាកម្ម ណៃលម្ចៃការចារ់តាាំង ស្ម្ចជិកក្ក ុម្ឧក្កិៃាកម្ម ណៃលម្ចៃ
ការចារ់តាាំង ៃិងក្ក ុម្ហៃ
៊ុ ណៃលជាប់ពាក់ព័ៃធៃឹងក្ក ុម្ឧក្កិៃាកម្ម ណៃលម្ចៃការចារ់តាាំង ក្ក ុម្ហ៊ុៃរកស្៊ុី
ណបបទ៊ុា រ ិរ (ស្ូ នកោ) ក្ក ុម្ណៃលចូ លរ ួម្ស្កម្ម ភាពឧក្កិៃាកម្ម គក្កាម្គហរ៊ុផ្លគ្វ យ
ើ ៊ុទធនការស្ងគ ម្ឬស្កម្ម ភាព
ៃគោបាយ ៃិងក្ក ុម្ឧក្កិៃាកម្ម ណៃលជាំនញខាងឧក្កិៃាកម្ម កម្ម ស្ិទធិបញ្ហញ ឬម្ៃ៊ុស្សឬក្ក ុម្គផ្សងគទៀរណៃលផ្ត
ល់ម្ូលៃិ្ឬ
ិ អរា ក្បគោជៃ៍ៃល់កងកម្ចាាំងក្បឆ្ាំងៃឹងស្ងគ ម្។
ក្រូវចារ់ វ ិធាៃការននម្ិៃឱ្យម្ចៃទាំនក់ទាំៃងជាម្ួ យកងកម្ចាង
ាំ ក្បឆ្ាំងៃឹងស្ងគ ម្គទ គហើយក្រូវបញ្ហាក់ថា
ក្ក ុម្ហ៊ុៃទាំងអស្់ណៃលអា កផ្គ រផ្
់ គ ង់នៃនៃគូ អាជីវកម្ម គ្វ ើក្បរិបរត ិការជាម្ួ យម្ិៃណម្ៃជាកងកម្ចាាំងក្បឆ្ាំង
ៃឹងស្ងគ ម្គទ។
កិចាស្ៃាៃីម្ួយៗក្រូវម្ចៃៃូ វបទបបញ្ញ រត ិទក់ទងៃឹងការល៊ុបបាំបារ់ៃូវកងកម្ចាាំងក្បឆ្ាំង
ៃឹងស្ងគ ម្។

១៣. ការប្រឆ្ំងអំដពើព៊ុករលួយនិងការប្រករអាជីវកមម ដោយយ៊ុតតិ្ម៌
ប្តូវអន៊ុតតនូវប្រតិរតត ិការទំងឡាយ ប្រករដោយយ៊ុតត្
ិ ម៌ តាលភាព និងភាពសមរមយ ក៏ដូចជាដៅដប្កាមការ
ប្រកួ តប្រផ្ជងដោយដសរ ើ។ ប្តូវរកាទំនាក់ទន
ំ ងផ្ដលសមប្សរនិងានស៊ុខ៊ុាលភាព ជាមួ យ្ថរ័ននដយាបាយ
និងទីភានក់ងាររោាភិបាល។
១.
២.
៣.
៤.
៥.
៦.

ម្ិៃក្រូវម្ចៃការជាប់ពាក់ពៃធ ័ៃឹងអាំគពើព៊ុករលួ យណាម្ួ យគ ើយ រ ួម្ម្ចៃ ការគាំរាម្រកក្បគោជៃ៍ ៃិងការស្៊ុស្
ី ាំ
ែូក។
ម្ិៃក្រូវផ្ដល់ឬទទួ ល គដ្ឋយផ្ទទល់ឬគដ្ឋយក្បគោល ៃូ វអាំគណាយ ម្ូ លៃិ្ិ រង្កវៃ់ ស្ាំែង ឬអរា ក្បគោជៃ៍គផ្សង
គទៀរ ណៃលអាចនាំឱ្យម្ចៃការណកា ងបៃា ាំ ទគងវ ើខស្
៊ុ ចាប់ ឬការបាំពាៃគលើគស្ចកត ីទក
៊ុ ចិរត គៅកនុងៃាំគែើរការ
អាជីវកម្ម គ ើយ។
ក្រូវបគងក ើរៃូ វគោលការែ៍ៃង
ិ ក្បព័ៃធបែ្ុោះបណា
ត លស្ក្ម្ចប់ការក្បឆ្ាំងអាំគពើព៊ុករលួ យ។
ក្រូវគោលរពៃល់ការក្បកួ រក្បណជងគដ្ឋយគស្រ ើៃិងយ៊ុរតិ្ម្៌
គហើយក្រូវអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់ៃង
ិ បទបបញ្ញ រត ិ
ពាក់ពៃ
័ ធ ៃូ ចជាចាប់ក្បឆ្ាំងៃឹងភាពផ្ទតច់ម្ខ
៊ុ ៃិងបទបញ្ហានផ្ទ កនុង។
ក្រូវអៃ៊ុវរត ៃូវក្បរិបរត កា
ិ រនន តាម្ខណចងៃិងលកខ ខែឌស្ម្ក្ស្ប ក្ស្បតាម្ការអៃ៊ុវរត អាជីវកម្ម ក្រឹម្ក្រូវ
គហើយម្ិៃក្រូវទទួ លយកៃូ វផ្លចាំគែែឬផ្លក្បគោជៃ៍ផ្ទទល់ខល ួៃគ យ
ើ ។
នៃគូ អាជីវកម្ម របស្់គយើងក្រូវអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់ៃិងបទបបញ្ញ រត ិនៃក្បគទស្ៃីម្ួយៗ
ៃិងរកាទាំនក់ទាំៃង
ស្ម្ក្ស្បជាម្ួ យ្ាប័ៃៃគោបាយៃិងទីភាាក់ង្កររដ្ឋាភិបាល គៅគពលផ្តល់ វ ិភាគទៃៃគោបាយ អាំគណាយ
ការកម្ាៃត ឬអរា ក្បគោជៃ៍ជារ ូបិយវរថុ ៃល់ម្ន្រៃតីរដ្ឋាភិបាលកនុងក្ស្ ុកឬបរគទស្ ឬម្ៃ៊ុស្សៃនទគទៀរក្បោក់
ក្បណហលគនោះ។
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១៤. ការការពារកមម សិទធិរញ្ហា
១.
២.

ក្រូវការពារៃិងណថរកាៃូ វស្ិទធិកម្ម ស្ិទធិបញ្ហញណៃលកាៃ់កាប់គដ្ឋយឬជាកម្ម ស្ិទធិផ្ទទល់នៃក្ក ុម្ហ៊ុៃរបស្់បគ
៊ុ គ លណា
ម្ចាក់ គៃើម្បីបង្កកពីការរំគោភបាំពាៃៃូ វស្ិទធិទ ាំងគនោះគដ្ឋយររិយជៃ។
ម្ិៃក្រូវម្ចៃការពាក់ព័ៃធៃង
ឹ ការរំគោភស្ិទធិណាម្ួ យគ យ
ើ ឧទហរែ៍ ការគ្វ ើលទធ កម្ម ឬគក្បើក្បាស្់គដ្ឋយោមៃការ
អៃ៊ុញ្ហញរៃូ វកម្ម ស្ិទធិបញ្ហញ ៃូ ចជា បារង់របស្់ភាគីទប
ី ី គាំរ ូឧបករែ៍គក្បើក្បាស្់ ការរចន ពាែិជាស្ញ្ហញ ៃិងការ
ស្ម្ចងរ់ពាែិជាកម្ម ការគក្បើក្បាស្់គដ្ឋយោមៃការអៃ៊ុញ្ហញរៃូ វស្ូ ហវ ណវរ ៃិងការចម្ា ងគដ្ឋយោមៃការអៃ៊ុញ្ហញរៃូ វ
គស្ៀវគៅៃិងព័រម្ច
៌ ៃ តាម្រយៈក្បព័ៃធផ្សពវ ផ្ាយគផ្សងៗ។ល។

១៥. ការប្គរ់ប្គងការនាំដចញនិងនាំចូល
១.
២.

ក្រូវអៃ៊ុគោម្តាម្ចាប់ៃង
ិ បទបបញ្ញ រត ពា
ិ ក់ព័ៃធទាំងអស្់ទក់ទងៃឹងការនាំគចញៃិងនាំចូលផ្លិរផ្លៃិង
វរថុធារ៊ុគៃើម្។
ម្ិៃក្រូវម្ចៃទាំនក់ទាំៃងជាម្ួ យក្បគទស្ៃិងរាំបៃ់ អងគ ការ ឬប៊ុគគល ណៃលទទួ លរងការដ្ឋក់ទែឌកម្ម គស្ៃា
កិចាជាអៃត រជារិ ទក់ទងៃឹងការផ្ត លថ
់ វ ិកាៃិងទាំៃញ
ិ ស្ក្ម្ចប់ផ្លិរផ្លៃិងវរថុធារ៊ុគៃើម្ឬក្បាក់ឈន ួលណៃល
ជាថនរៃឹ
ូ ងពលកម្ម ។

១៦. ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធរបាយការណ៍ដអាកនុង
ប្តូវរដងកត
ើ ដ ង
ើ នូ វប្ករខណឌមួ យ ដដើមបីដោោះប្្យដោយប្តឹមប្តូវនូ វរញ្ហាផ្ដលប្តូវបានរាយការណ៍ពខ្ល
ី ងកនុង
ឬខ្លងដប្ៅប្ក ុមហ៊ុន ពាក់ព័នធនឹងការផ្កល ងរនល ំផ្ដលប្តូវបានប្រប្ពឹតតដោយអងគ ភាពឬរ៊ុគគល និងការពិដប្ោោះ
ដយារល់ទក់ទងនឹងការផ្កល ងរនល ំ ដហើយប្តូវខិតខំប្រឹងផ្ប្រង ដដើមបីរងាកដោយររ ិសកមម នូវការរំដោភសិទធិ
មន៊ុសសនិងការផ្កល ងរនល ំនានា សដប្មចឱ្យបាននូ វការរកឱ្យដ ញ
ើ ជាម៊ុននិងការផ្កតប្មូវពួ កវា និងធានានូ វការ
ការពារដោយមត់ចត់នូវសិទធិមន៊ុសសនិងការរកានូ វអន៊ុដោមភាព។

១៧. ការដប្តៀមរ ួចរាល់សប្ារ់ដប្ោោះមហនត រាយ
ដដើមបីដប្តៀមរ ួចរាល់ទរ់ទល់នឹងដប្ោោះមហនត រាយ
វ ិធានការររ ិសកមម ប្តូវបានអន៊ុវតត
ដដើមបីធានាស៊ុវតថ ភា
ិ ពដល់
និដយាជិកនិងពលរដា កនុងមូ លោាន ផ្ដលជាអាទិភាពខព សរ
់ ំអត
៊ុ
និងដដើមបីកាត់រនថ យការខូ ចខ្លតជាអតិររា។
ផ្អនការនិរនត រភាពអាជីវកមម ប្តូវបានរដងក ើតដ ើង ដដើមបីកាត់រនថ យការខូ ចខ្លតដលើប្ទពយសមបតត អា
ិ ជីវកមម និងរងក
លទធ ភាពដល់ការរនត និរនត រភាពដនប្រតិរតត ិការអាជីវកមម
ឬការ្ដរដ ើង វ ិញឆ្រ់ចចំដពាោះប្រតិរតត កា
ិ រអាជីវកមម
្មម តា ដហើយការសមអន៊ុវតត ជាប្រចំប្តូវបានអន៊ុវតត ដដើមបីពន
ិ ត
ិ យដ ើង វ ិញដលើផ្អនការ។

១៨. ការអភិវឌ្ឍផ្ខសសងាវក់អគតអ
់ គង់
ដដគូ អាជីវកមម ទង
ំ ឡាយររស់ដយើងប្តូវខិតខំ ដដើមបីដ្វ ឱ្
ើ យអន កអគត់អគងដ់ នដដគូ អាជីវកមម ផ្សវងយល់និងដ្វ ើសកមម ភាព
ប្សរតាមដោលការណ៍ផ្ណនាំសដព
ី ស
ី កមម ភាពដនដដគូ អាជីវកមម និងអតល់ការោំប្ទ និងអន៊ុវតត វ ិធានការផ្កតប្មូវតាម
ការចំបាច់ពម
ី ួ យដពលមួ យដៅមួ យដពល។

១៩. ការតាមោន
ដោលរំណងដនការតានោនគឺដដើមបី “អតល់ជូនអតិែជ
ិ នររស់ដយើងនូ វស៊ុវតថ ិភាពនិងភាពដជឿទ៊ុកចិតតបាន” “រកា
នូ វទំនាក់ទំនងផ្ដលអដល់អលប្រដយាជន៍ជារ ួមជាមួ យដដគូ អាជីវកមម ” និង “ដលើកកមព ស់ដោលការណ៍ផ្ណនាំសដីពី
សកមម ភាពដនដដគូ អាជីវកមម ”។ ដយើងដសនើសដ៊ុំ ោយដ្មោះប្តង់ឱ្យដដគូ អាជីវកមម ររស់ដយើងអតល់ជន
ំ ួ យកនុងការតាមោ
ន។
១.
២.
៣.

នៃគូ អាជីវកម្ម ក្រូវស្ហការ កនុងករែីម្ចៃការក្រួ រពិៃរ
ិ យ គៃើម្បីគផ្ទ ៀងផ្ទទរ់គលើការអៃ៊ុគោម្តាម្គោលការែ៍
ណែនាំស្ដីពស្
ី កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវកម្ម ។
ក្រូវម្ចៃការគរៀបចាំៃង
ិ ការណថរកាគដ្ឋយស្ម្ក្ស្បៃូ វឯក្រភ័ស្្ុតាងៃិងកាំែរ់ក្តាការអៃ៊ុវរត ណៃលោាំក្ទៃល់
ការអៃ៊ុគោម្តាម្គោលការែ៍ណែនាំស្ដព
ី ីស្កម្ម ភាពនៃនៃគូ អាជីវកម្ម ។ ក្រូវបង្កាញៃិងណចករំ ណលកៃូ វឯក
្រទាំងគៃោះ ក្បស្ិៃគបើក្រូវបាៃគស្ា ើស្ៃ
៊ុាំ ូ គចាាោះពី SEVEN & i Group ។
ក្រូវចារ់ វ ិធាៃការ គៃើម្បីណកណក្បឬណករក្ម្ូវ ៃូ វការម្ិៃអៃ៊ុគោម្តាម្គោលការែ៍ណែនាំស្ដព
ី ស្
ី កម្ម ភាពនៃ
នៃគូ អាជីវកម្ម ក្បស្ិៃគបើក្រូវបាៃរកគ ញ
ើ តាម្រយៈការតាម្ដ្ឋៃ។
បគងក ើរគៅណខម្ីន ឆ្ា២
ាំ ០០៧
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ណកស្ក្ម្ួ លគៅណខគម្្ ឆ្ា២
ាំ ០១៧
ណកស្ក្ម្ួ លគៅណខ្ន ូ ឆ្ា២
ាំ ០១៩
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