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စ းပ ားမတ္ိဖက္က်င့္ တ္ပိငုး္ဆုိငရ္ာ လမး္ည န္္ ်က္မ်ား 

I. လမး္ည န္္ ်က္မ်ားမမတဆင္ ့ေတာငး္ဆုိ္်က္မ်ား်ာမင္ ့ရည္႐ ယ္္်က္မ်ား 

SEVEN&i လုပ္ငန္းစုုည္ “ ယ္ယူုု းစ ြဲုူမ်ား၊ စ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ား၊ ရမယ္ယာ င္မ်ား၊ ေ ု္ လူူ႔ဖ ြဲဲ႔စည္းမ်ား်ာမင့္ 
 န္ထမ္းမ်ား” ကြဲ့ုိုူေုာ ကၽ ်ာ္ုပ္တိုူုစုစည္းေဆာင္႐ က္မ္႐ြမ်ားမ်ား၌ ပ ့ပုိးေဆာင္႐ က္ေပးေုာ ႔ဖက္ဖက္မမပါ င္ုူမ်ားမမ 
ယု ၾကည္ကိုးစားၾကုည့္ ႐ိုးေ ဖာင့္စစ္မမန္ေုာ ကုမၸဏ တစ္္ု ဖစ္ေစရန္ စဥ္ဆက္မ ပတ္ ႀကိ းပမ္း႔ားထုတ္လ်က္ 
ရမပိါုည္။ တရား င္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ က္္်ိန္မမစမွစ၍ ႔ဆိုပါ႔္်က္ကို ကၽ ်ာ္ုပ္တိုူု “ေကာ္ပိုရိတ္႔ယူ႔ဆ” 
႔ ဖစ္ ေဖာ္ ပထားထပ း “SEVEN&i လုပ္ငန္းစု ေကာ္ပိုရိတ္က်င့္ တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းည န္္်က္မ်ား” ကို 
 န္ထမ္း႔ားလု းမမ ေကာင္းစ ာုေသာေပါက္နားလည္ရန္ ရည္႐ ယ္ပါုည္။ 
 
ယေနူေ္တ္တ င္ ကမာၻ်ာမင့္႔ မမ္း စ းပ ားကူးုန္းဆက္ု ယ္မ္႐ြ၊ ပူးေပါင္းပါ င္ုူမ်ားုလို႔ပ္္်က္မ်ား မတူက ြဲ ပား ္င္း 
တိုူ်ာမင့္ဆက္်ာ ယ္မွစ၍ ေကာ္ပိုေရးရမင္းမ်ားုည္ ၎တိုူုလူမ္႐ြေရးတာ န္ တတရားမ်ားမမ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း႔ေန ဖင့္ 
တရားဥပေ ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား႔ား လိုက္နာေဆာင္႐ က္ကာ 
ပတ္ န္းက်င္ထိန္းုိမ္းေစာင့္ေရမာက္ေရးကို  မမင့္တင္ရင္း စ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ား႔ပါ႔ င္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ က္မ္႐ြ႔လု းစု မမတဆင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ က္မ္႐ြ ႔ေ ္႔ေနမ်ားကို ေကာ္ပိုေရးရမင္းမ်ားမမ 
၎တိုူကိုယ္တိုင္ေဆာင္႐ က္ုည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊  န္ေဆာင္မ္႐ြလုပ္ငန္းမ်ား ်ာမင့္ဆက္်ာ ယ္မွစ၍ ဆင္ ္င္ုု းုပ္ထပ း 
လုပ္ငန္းမ်ား႔ား တာ န္ယူစိတ္႔ ပည့္ ဖင့္ ေဆာင္႐ က္ရန္ ႔လ န္လုိ႔ပ္လ်က္ ရမိပါုည္။ 
 
႔ဆုိပါ႔ေ ္႔ေနမ်ားၾကားတ င္ ကုမၸဏ ုည္ “SEVEN&i HLDGS. စ းပ ားမိတ္ဖက္က်င့္ တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းည န္ 
္်က္မ်ား (“လမ္းည န္္်က္မ်ား”) ကိ ု 2007 ္ု်ာမစ္တ င္ ပျာနး္္ြဲ့ထပ း 2017 ္ု်ာမစ္တ င္ ပင္ဆင္ ြ္ဲ့ပါုည္။ လုပ္ငန္းစု 
႔တ င္းရမိ ကုမၸဏ တစ္္ုစ ု တိုက္႐ုိက္စ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ားမမ လမ္းည န္္်က္မ်ားကို ုေသာေပါက္နားလည္ထပ း 
႔ေကာင္႔ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ က္ ္င္း ဖင့္ ဥပေ ၊ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား္်ိ းေဖာက္ ္င္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္းင ့  ္ရ 
်ာိုင္ေ္်႔ား ေလမ်ာ့္််ုိာင္ထပ း ယင္းကြဲ့ုိုူေုာ ဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ုု းစ ြဲုူမ်ားုပိတ္ေမမာက္ ္င္း 
မ ဖစ္ေ႔ာင္စ မ  ေဆာင္႐ က္ကာ စ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ား်ာမင့္ လုပ္ငန္းစု႔တ င္းရမိ ကုမၸဏ တစ္္ုစ ု 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ က္မ္႐ြမ်ားကို တည္ထငိမ္ စ ာေဆာင္႐ က္်ာိုင္႐ု ုာမက ထုတ္ကုန္ေသးကင္းလု ထ္  ေရး်ာမင့္ 
႔ရည္႔ေု းပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းထား်ုိာင္ုည့္႔ ပင္ ႔ဆင့္ မမင့္တင္ေဆာင္႐ က္်ာိုင္မည္ဟု ကုမၸဏ မမ 
စ ြဲထမြဲယူဆထားပါုည္။ ထိုူ႔ ပင္ တိကု္႐ိုက္စ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ားမမ ုာမက ကုမၸဏ လုပ္ငန္းစု႔တ င္း 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ က္ေုာ ထုတ္ကုန္မ်ား်ာမင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား႔တ က္ ႔ဆုိပါ 
စ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ားဆက္ု ယ္ ယ္ယူုည့္ ပ ့ပုိးေပးု င္းုူမ်ားမမလည္း ကုမၸဏ လုပ္ငန္းစုုစိတ္ေနုေသာထားကို 
နားလည္ုေသာေပါက္ကာ လမ္းည န္္်က္မ်ားဆုိင္ရာ ရည္႐ ယ္္်က္မ်ားကုိ ႔ေကာင္႔ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ က္ ္င္း 
 ဖင့္ ႔ဖက္ဖက္မမပူးေပါင္းပါ င္ၾကုူမ်ားုယု ၾကည္မ္႐ြကို ထပ္မ ရရမိ်ုိာင္မည္ဟု ယု ၾကည္စ ြဲထမြဲထားေုာေၾကာင့္ 
ပတ္ န္းက်င္႔ေပပမထိ္ုိက္ေစေုာ လူမ္႐ြ န္းက်င္တစ္္ု ႔မမန္တကယ္ေပပထ က္လာထပ း ႔တူတက ယမဥ္တ ြဲ 
ေနထိငု္ကာ တိုးတက္ေ႔ာင္ မင္လာ ေစရန္႔တ က္ ပ ့ပိုးေဆာင္႐ က္ု ားမည္ ဖစ္ပါုည္။ 
 
ယင္းကြဲ့ုိုူယု ၾကည္ထားေုာေၾကာင့္ စ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ားုကုမၸဏ ႔  ုး  ုး်ာမင့္ ယင္းကုမၸဏ မ်ားုပ  ့ပုိးေပးု င္းုူ 
မ်ားမမပါ လမ္းည န္္်က္မ်ားကို လိုက္နာၾကရန္ ေတာင္းဆုိ႔ပ္ပါုည္။ 
 
ဆက္လက္မွစ၍ပူးေပါင္းေဆာင္႐ က္ေပးပါရန္ ကၽ ်ာ္ုပ္တိုူုစ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ားကို လ္႐ြိက္လ္႐ြိက္လမြဲလမြဲေတာင္းဆို႔ပ္ 
ပါုည္။ 

 
2017 ္ု်ာမစ္၊ ဧထပ လ 

Ryuichi Isaka 
SEVEN&i HLDGS. Co., Ltd. 

  President and Representative Director  
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II. SEVEN&i လုပ္ငန္းစု စ းပ ားမတ္ိဖက္က်င့္ တ္ပိငုး္ဆုိငရ္ာရလမး္ည န္္ ်က္မ်ား 

စ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ားကုိယ္တိုင္တင္မဟုတ္သြဲ SEVEN&i မမလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ က္ေုာ ထုတ္ကုန္မ်ား႔တ က္ ႔ဆုိပါ 
စ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ားဆက္ု ယ္ ယ္ယူုည့္ ပ ့ပိုးေပး  ုင္းုူမ်ားမမပါ ေ႔ာက္ေဖာ္ ပပါ႔္်က္မ်ားကို ုိရမိ၊ နားလည္ 
ထပ း ႔ေကာင္႔ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ က္ၾကရန္ SEVEN&i လုပ္ငန္းစုမမ ေတာင္းဆုိ႔ပ္ပါုည္။ 
လမ္းည န္္်က္မ်ားကိုေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းေတ ဲရမိပါက လုပ္ငန္းမ်ားကို ယာယ ဆိုင္းင ့ထားမည္ ဖစ္ုည္ ုိုူမဟုတ္ 
စာ္် ပ္မ်ားကို ဖ်က္ုိမ္းမည္ ဖစ္ုည္။ 

1. ဥပေ လုိက္နာ ္ငး္ 

1. ်ာိုင္င ်ာမင့္ေ ု႔ု း  ုးရမိ  ပျာန္း္်က္မ်ား်ာမင့္ ဥပေ မ်ား႔ ပင္ ုက္ဆုိင္ရာ႔ ပည္ ပည္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို  လိုက္နာ ္င္း။ 

2. တရားဥပေ လိုက္နာေစရန္ ရည္႐ ယ္္်က္ ဖင့္ ေပပလစ မ်ားေရးဆ ြဲ ္င္း၊ စနစ္မ်ားတည္ေဆာက္ ္င္း၊ 
ထရိန္နင္မ်ား ပ လုပ္ ္င္း်ာမင့္ ႐ု းတ င္း႔စ ရင္  ္တိုင္ၾကား ္င္းစနစ္မ်ား ဖန္တ း ္င္း ႔စရမိုည္ ဖင့္။ 

2. လူူ႔  ္င့္႔ေရး်ာမင့္ ဏ္ုုိကသာတူုိကုိ ေလးစားတနဖ္ိးုထား ္ငး္ 

စ းပ ားေရးေဆာင႐္ က္မ္႐ြမ်ားတ ငပ္ါ ငေ္နေုာ တစဥ္ းတစေ္ယာက္စ တုိငး္ု လူူ႔  ္င့္႔ေရးမ်ား်ာမင့္  ဏ္ုုိကသာ 
တူုိကုိ ေလးစားတနဖ္ိးုထားရမည္ ဖစ္ု ည္။ 

1. မတူက ြဲ ပားုူမ်ား ၎တိုူု႔နာ တ္႔လား႔လာမ်ားကို နားလည္ုေသာေပါက္လာေစမည့္ လုပ္ငန္း္ င္ 
မ်ားကိ ုဖန္တ းေပးရန္။ 

2. ILO  ပျာနး္္်က္မ်ား၊ ုက္ဆိုင္ရာ ပည္တ င္းဥပေ မ်ား ဖင့္ တား မစ္ထားုည့္႔တုိင္း ကေလးလုပ္ုား 
႔ုု းမ ပ ရန္။ 

3. ႔လုပ္ုမားမ်ား႔ားလု းုည္ ႔လုပ္တ င္ ကိုယ္ပိုင္ဆ်ာၵ ဖင့္ုာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ က္ုင့္ထပ း 
႔တင္း႔ၾကပ္ေစ္ုိင္း ္င္း မ ပ ုင့္ပါ။  န္ထမ္းမ်ားုည္ ၎တိုူုုက္ေု္ လက္မမတ္မ်ားကို 
လ ြဲေ ပာင္း ေပး႔ပ္ ္င္းမ ပ ရပါ ုိုူမဟုတ္ ႔ပ္်ာမ ေင ေပး႔ပ္ရန္ မလုိ႔ပ္ပါ။ 

4. လူမ်ိ း၊ ်ာိုင္င ုား၊ ကိုးက ယ္ုည့္သာုာ၊ က်ား၊မ၊ မုန္စ မ္းမ္႐ြ၊ ်ာမစ္ုက္ုေသာက်ုည့္လိင္႔မ်ိ း႔စား*၊ 
မိမိကိုယ္မိမိ ယု ၾကည္ုတ္မမတ္ထားုည့္လိင္႔မ်ိ း႔စား*၊ ႔လုပ္ုမားုမ ၢ ုိုူမဟုတ္ ်ာိုင္င ေရး 
လ္႐ြပ္ရမားမ္႐ြမ်ား်ာမင့္ ႔လုပ္္န္ူ႔ပ္ုည့္႔္်ိန္တ င္ တန္းတူည မမ်႔  ္င့္႔ေရးရရမိ ္င္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ ရာထူး 
တိုး ္င္း၊  ပန္လည္ေနရာ္်ထား ္င္း၊ ုင္တန္းေပး ္င္း၊ ႔လုပ္ ဖ တ္ ္င္း ုိုူမဟုတ္ ႔လုပ္ထ က္ ္င္း 
မ်ား႔ေပပ ႔ေ ္္ မွစ၍ ္ ြဲ ္ားဆက္ဆ မ္႐ြ႔ား တား မစ္႔ပ္ပါုည္။ 

5. ႐ိုက္်ာမက္႔ ပစ္ေပး ္င္း ုိုူမဟုတ္ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ုိုူမဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႔ေ်ာမာင့္ 
႔ယမက္ေပး ္င္းမ်ား မ ပ လုပ္ရပါ။ 
* ်ာမစ္ုက္ုေသာက်ုည့္လိင္႔မ်ိ း႔စား - လူပု ၢိ လ္တစ္ဥ းတစ္ေယာက္်ာမစ္ုက္ုေသာက်ုည့္  
လိင္႔မ်ိ း႔စားုိုူမဟုတ္ စိတ္ပါ င္စားုည့္ လိင္႔မ်ိ း႔စား ေပပမူတည္မွစ၍ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ယိုင္မ္႐ြ။ 

* မိမိကုိယ္မိမိယု ၾကည္ုတ္မမတ္ထားုည့္လိင္႔မ်ိ း႔စား - မိမိကိုယ္ကုိယ္ ယု ၾကည္ုတ္မမတ္ထားေုာ  
လိင္႔မ်ိ း႔စားဆိုင္ရာ ္ ယူ္်က္ ုိုူမဟုတ္ ႔ေတ း႔ မင္။ 

3. ႔လုပ္္ န္ူ႔ပမ္္႐ြ်ာမင့္ လုပင္နး္  ္င ္နး္က်င ္

ေသးကငး္လု ထ္  ေရး်ာမင့္ က်နး္မာေရးတူုိ႔တ က္ ထည့္  ုငး္စဥး္စားထပ း လုပင္နး္ေဆာင႐္ က္မ္႐ြတ င္ပါ ငေ္ုာ တစဥ္ း 
တစေ္ယာက္စ တုိငး္ကုိ က်နး္မာေရး်ာမင့္ည ည တ္ကာ လက္ေတ ဲ႔ုု း င္ု ည့္႔ ပင ္  နထ္မး္မ်ား႔တ က္ 
ုက္ေတာင့္ုက္ုာရမေိုာ လုပင္နး္  ္င္မ်ား၌ ႔လုပ္္ န္ူ႔ပထ္ားရမည္ ဖစ္ု ည္။  
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1. ႔လုပ္္န္ူ႔ပ္ေုာ႔္ါတ င္ ုက္ဆိုင္ရာ ပည္တ င္းဥပေ ႔ရ ႔လုပ္ုမား်ာမင့္႔တူ ုင့္ေလ်ာ္ေုာ 
႔လုပ္ုမားစာ္် ပ္ကုိ ္် ပ္ဆိုရမည္ ဖစ္ုည္။ 

2. ႔လုပ္္်ိန္ုည္ ု က္ဆုိင္ရာ ပည္တ င္းဥပေ ်ာမင့္႔ည  ဖစ္ရမည္။ ု က္ဆိုင္ရာ ပည္တ င္းဥပေ မ်ား်ာမင့္႔ည  
႔လုပ္ုမားမ်ားကို ုင့္ေလ်ာ္ရာနားေန္်ိန္်ာမင့္ နားရက္မ်ား ုတ္မမတ္ေပးထားရမည္။ 

3. ုက္ဆုိင္ရာဥပေ မ်ား်ာမင့္႔ည  ႔လုပ္ုမားမ်ားကို ႔နည္းဆု းလုပ္္လစာ ုိုူမဟုတ္ 
ထိုူထက္ပိုမွစ၍ ေပးရမည္။ ႔္်ိန္ပိုလုပ္ေဆာင္ရ ္င္း႔တ က္ ႔လုပ္ုမားမ်ားကို 
 ပျာန္းထားုည့္်ာ္႐ြန္း႔တိုင္း ုိုူမဟုတ္ ထိုူထက္ပိုမွစ၍ ႔ေလ်ာ္ေပးရမည္ ဖစ္ုည္။ 

4. ႔လုပ္ုမားုဆ်ာၶမပါသြဲ ႔္်ိန္ပုိ လုပ္္ိုင္း ္င္း မ ပ ရပါ။ 
5. ည႔္်ိန္်ာမင္/့ုိုူမဟုတ ္ ႔်ာတရာယ္ရမိေုာလုပ္ငန္း  ္င္႔ေ ္႔ေနမ်ားတ င္ ငယ္႐ ယ္ေုာ႔လုပ္ုမားမ်ား 

ကို႔ုု းမ ပ ရပါ။ 
6.  န္ထမ္းမ်ားေသးကင္းလု ထ္  ေစရန္႔တ က္ လုပ္ငန္း္ င္႔ေဆာက္႔ဥ မ်ားုည္ ႔ေတာ္႔တန္္ိုင္္ ့ထပ း 

႔ေဆာက္႔ဥ စ ်ာ္႐ြန္းမ်ားဆိုင္ရာ  ပည္တ င္းဥပေ မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား်ာမင့္႔ည  ္ င့္ ပ ္်က္၊ 
႔တည္ ပ ္်က္မ်ား ရရမိထားထပ း ႔ဆိုပါ႔ေဆာက္႔ဥ မ်ားကို ေု္်ာစ ာစစ္ေဆးထားကာ ယင္းစစ္ေဆးမ္႐ြ 
မ်ားေ႔ာင္ မင္ေၾကာင္း ေု္်ာေစရမည္။ 

7. ႔လုပ္  ္င္တ င္ ႔ေရးေပပထ က္ေပါက္မ်ား၊ ေသးကင္းရာုိုူထ က္ေ ပး်ာိုင္ေုာလမ္းေၾကာင္းမ်ား်ာမင့္ 
လမ္းည နo္aကၤတမ်ားရမိုင့္ထပ း ႔္်ိန္႔ပုိင္း႔ ္ား႔လိုက္စစ္ေဆး ္င္းမ်ား်ာမင့္ ေသးကင္းရာုိုူထ က္ေ ပး 
 ္င္းထရိန္နင္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ုင့္ုည္။ 

8.  န္ထမ္းမ်ား႔တ က္ က်န္းမာေရး်ာမင့္ည ည တ္ေုာုန္ူစင္္န္းမ်ား်ာမင့္ ေုာက္ေရရမိုင့္ထပ း ႔လုပ္္်ိန္ 
႔တ င္း ၎တိုူကိ ု႔ုု း ပ  ္င္း႔ား ကန္ူုတ္မထားုင့္ပါ။ 

9. တစ္ကိုယ္ေရကာက ယ္ေရးပစပည္း၊ ုတင္း႔္်က္႔လက္ ပမ်က္်ာမာ ပင္မ်ား်ာမင့္ ထရိန္နင္မ်ား႔ပါ႔ င္ 
 န္ထမ္းမ်ား ၎တိုူ႔လုပ္႔တ က္ လို႔ပ္ုည့္ပစပည္းမ်ားကို ေပးေဆာင္ထားရမည္။ 

10.  န္ထမ္းမ်ား႔တ က္ ေနရာထိုင္္င္းမ်ားေပးေဆာင္မည္ဆိုပါက ေသးကင္းလု ထ္  ထပ း က်န္းမာေရး်ာမင္ ့
ည ည တ္ေုာေနထိုင္မ္႐ြပတ္ န္းက်င္  ဖစ္ုင့္ုည္။ 

11.  န္ထမ္းမ်ားု္ စား္ င့္မ်ားဆိုင္ရာဥပေ မ်ားကို လိုက္နာရမည္ ဖစ္ထပ း စိုးရိမ္ပူပန္ေနစရာမလိုပြဲ  န္ထမ္းမ်ား 
၎တိုူုလုပ္ငန္းတာ န္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္်ုိာင္ေစမည့္  န္ထမ္း္ စား  ္င့္႔စ ႔စဥ္ဖန္တ း ္င္း လုပ္ေဆာင္ 
ုင့္ုည္။ 

12.  န္ထမ္းမ်ား ုိုူမဟုတ္ 
၎တိုူုကိုယ္စားလမယ္မ်ား်ာမင့္ ေုေု္်ာ္်ာညမိ်ာ္႐ြိင္းေဆ းေ်ာ း ္င္း ဖင့္ ေကာင္းမ န္ ေုာ န္ထမ္းစ မ ္န္ူ္ ြဲမ္႐ြ 
ဆက္ဆ ေရးမ်ားကို ဖန္တ းုင့္ုည္။  န္ထမ္းမ်ား မည္ုည့္႔ဖ ြဲဲ႔စည္းတ င္မဆို 
လ တ္လပ္စ ာပါ င္  ္င့္ကုိလည္း ေလးစားုင့္ုည္။ 

4. ကမာၻဲပတ္ နး္က်င႔္ား ထိနး္ုိမး္ ္ငး္ 

ကုနၾ္ကမး္မ်ားစေုဆာငး္ ယ္ယူ ္ငး္၊ ထုတ္လုပ ္္ငး္်ာမင့္ ပ ပ့ိးုေပး  ုငး္ ္ငး္မ်ားကြဲ့ု ိုူေုာ ကိစပရပမ္်ားတ င ္
ပတ္ နး္က်ငကုိ္ထိ္ိက္ုမ္႐ြမရမေိုာလူမ္႐ြ နး္က်ငတ္စရ္ပကုိ္ ဖနတ္ း ္ငး္ ဖင့္ ကမာၻဲပတ္ နး္က်င႔္တ က္ ႔ဖက္ဖက္မမ 
စဥး္စားဆင ္္ငထ္ပ း စ းပ ားေရးလုပင္နး္မ်ားကုိ ေဆာင႐္ က္ုင့္ုည္။ 

1. က်င့္ုု းေဆာင္႐ က္ရမည့္ ုသာ ပတ္ န္းက်င္ဆုိင္ရာဥပေ မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား်ာမင့္ ႔ ပည္ ပည္ 
ဆိုင္ရာုေသာတူည ္်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။ 

2. ႔ ပည္ ပည္ဆိုင္ရာုေသာတူည ္်က္မ်ား ုိုူမဟုတ္  ပည္တ င္းတရားဥပေ တ င္ တား မစ္ကနူ္ုတ္ 
ထားုည္ ့ုိုူမဟုတ္ SEVEN&i လုပ္ငန္းစုု လုပ္ငန္းေဆာင္႐ က္ေနေုာကုမၸဏ မ်ားမမ တား မစ္ကန္ူုတ္ 
ထားုည္ ့ ဓာတုပစပည္းမ်ားကုိ ႔ုု းမ ပ ရပါ။ ုသာ ပတ္ န္းက်င္ညစ္ညမ္းမ္႐ြမ ဖစ္ေစရန္ စ န္ူပစ္ပစပည္း၊ 
႔ိတ္ေဇာ်ာမင့္ စ န္ူပစ္ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကုိ ုင့္ေလ်ာ္စ ာကိုင္တ ယ္စ မ ုင့္ုည္။ 

3. စ းပ ားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ုသာ ပတ္ န္းက်င္ထိ္ိုက္မ္႐ြမ်ားဆိုင္ရာ ုင့္ေလ်ာ္ုည့္ုေသာေပါက္ 
နားလည္မ္႐ြမ်ားရမိလာေ႔ာင္ လုပ္ေဆာင္ုင့္ုည္။ 

4. ရာု ဥတုေ ပာင္းလြဲ ္င္းကို ေလ်ာ့ပါးေစမည့္နည္းလမ္း႔ ဖစ္ စ မ္း႔င္ေ္ၽ တာ ္င္းကုိ လုပ္ေဆာင္ုင့္ထပ း 
ဖန္လု ႔ိမ္ဓာတ္ေင ဲမ်ားထ က္ရမိမ္႐ြကုိ ေလမ်ာ့္်ုင့္ုည္။ 
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5. ုသာ ပတ္ န္းက်င္မမထ က္ရမိမ္႐ြမ်ားကို ထည့္ု င္းစဥ္းစားထပ း ႔ရင္း႔ မစ္မ်ားကုန္္မ္း ္င္းမ ဖစ္ေစရန ္
႔တ က္ ပတ္ န္းက်င္ကုိ မထိ္ိုက္ေစုည့္နည္းလမ္း ဖင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို  ယ္ယူစုေဆာင္းထားရမိ 
ုင့္ုည္။ 

6. ဇ  မ်ိ းက ြဲမ်ားု႔ေရးႀက းပု ကို ုတိ ပ မိထပ း ႔ဆိုပါဇ  မ်ိ းက ြဲမ်ားကို ထိန္းုိမ္းေစာင့္ေရမာက္ုင့္ုည္။ 

5.  ပည္တ ငး္လူူေသာင႔္ဖ ြဲဲ႔စည္း၊ ႔ ပည္ ပည္ဆိုငရ္ာ လူူေသာင႔္ဖ ြဲဲ႔စည္းမ်ား်ာမင္ ့ဆက္ဆ ေရး 

စ းပ ားေရးလုပင္နး္မ်ားေဆာင႐္ က္ေနုည့္ ်ာိငုင္ မ်ား်ာမင့္ေ ုမ်ားု ယဥေ္က်းမ္႐ြ်ာမင္ ့ဓေလ့ထု းတမး္မ်ား 
႔စရမို ည္တူုိကုိ ေလးစားတနဖ္ိးုထားထပ း ုသာ ပတ္ နး္က်င႔္ေပပထိ္ိက္ုမ္႐ြမရမေိုာ လူူ႔ုုိငး္႔ ိငုး္ု 
ဖ  ထဖ ိးတုိးတက္မ္႐ြ႔တ က္ ပးူေပါငး္ေဆာင႐္ က္ပါ။ 

1.  ပည္တ င္းလူူေသာင္႔ဖ ြဲဲ႔စည္းမ်ား၊ ႔ ပည္ ပည္ဆိုင္ရာ လူူေသာင္႔ဖ ြဲဲ႔စည္းမ်ား်ာမင့္ပတ္ုက္ုည့္ 
႔မ်ိ းမ်ိ းေုာလူမ္႐ြေရး ပးနာမ်ားကုိ ေ ပာစကားမ်ားမမတဆင့္ နားလည္ုေသာေပါက္ကာ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ က္ ္င္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ္င္း ဖင့္ လူ႔မ်ားၾကားတ င္ ႔ဆိုပါ ပးနာရပ္မ်ား႔တ က္ 
႔ေ ဖကုိ  ိုင္း န္းရမာေဖ  ္င္း။ 

2. ႔ဖ ြဲဲ႔စည္း႔ ဖစ္ဖ ြဲဲထားေုာရာဇ တ္႔ဖ ြဲဲမ်ား၊ ရာဇ တ္ုားမ်ား၊ ရာဇ တ္႔ဖ ြဲဲ်ာမင့္ဆက္စပ္ေနေုာ 
ကုမၸဏ မ်ား၊ ႔ဖ ြဲဲမ်ား၊ လူမိုက္႔ဖ ြဲဲမ်ား (sokaiya)၊ လူမ္႐ြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ုိုူမဟုတ္ ်ာိုင္င ေရးေဆာင္႐ က္မ္႐ြ 
မ်ား႔ ဖစ ္ ဗန္း ပထပ း ရာဇ တ္မ္႐ြမ်ားတ င္ ပါ င္ပတ္ုက္ေနေုာ႔ဖ ြဲဲမ်ား်ာမင့္ စိတ္ကူး ဖင့္ဖန္တ း ပ လုပ္ 
ထားေုာပစပည္းမ်ားဆိုင္ရာ ရာဇ တ္မ်ား ုိုူမဟုတ္ ႔ ္ားေုာထ္ိမ္းေ ္ာက္၊ ႔ၾကမ္းဖက္၊ လိမ္လည္မ္႐ြ 
မ်ားကိုုာလုပ္ေဆာင္ေုာ ရာဇ တ္႔ဖ ြဲဲမ်ား်ာမင့္ ဆက္ဆ  ေဆာင္႐ က္မ္႐ြမ ပ  ္င္း။ 

6. ုတငး္႔္်က္႔လက္စ မ ္ န္ူ  ္ြဲမ္႐ြ 

စ းပ ားေရးလုပင္နး္တ ငပ္ါ ငေ္ုာ ုတငး္႔္်က္႔လက္မ်ားကုိ ုင့္ေလ်ာ္စ ာထိနး္ုိမး္ထားရမ ိ္ငး္။ 

1. ုတင္း႔္်က္႔လက္ေပါက္ၾကား ္င္း ုိုူမဟုတ္ ္ိုးယူ  ္ရ ္င္းမ ဖစ္ေစရန္႔လူုိငမါ စ းပ ားေရးလုပ္ငန္းတ င္ 
ပါ င္ေနေုာ ႔္်က္႔လက္်ာမင္ ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေ တာမ်ားေပပတ င္ တင္းၾကပ္စ ာ ထိန္း္် ပ္ုင့္ုည္။ 

2. ႔ဆုိပါ႔္်က္႔လက္မ်ားကို ရည္႐ ယ္ထားေုာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ က္မ္႐ြမ်ား႔တ က္ုာ ႔ုု း ပ  
ုင့္ုည္။ ထိုူေၾကာင္ ့ ၎တိုူကို ႔ ္ားေုာလုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ ုိုူမဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
ရည္႐ ယ္္်က္မ်ား႔တ က္ ုိုူမဟုတ္  ပင္ပ႔ဖ ြဲဲ႔စည္းမ်ားမမ႔ုု းမ ပ ုင့္ေပ။ 

7. ထုတ္ကုနေ္သးကငး္စိတ္္်ရေၾကာငး္ ႔ာမ္  ္ငး္ 

လု ထ္  စတ္ိ္်ရေုာကုနစ္ည္မ်ားကုိ ေနာက္ဆု း႔ုု း ပ ုူမ်ားထ  ေပးေဆာင်္ာိငုေ္စရန႔္တ က္ SEVEN&i လုပင္နး္စရုမ ိ
ုက္ဆုိငရ္ာ လုပင္နး္ေဆာင႐္ က္ေနေုာကုမၸဏ မ်ားု 
႔ရည္႔ေ  ုးစ ်ာ္႐ြနး္မ်ား်ာမင့္႔ည  ေ႔ာက္ေဖာ္ ပပါကိစပရပတူုိ္ကုိ ေဆာင႐္ က္ရမည္ ဖစ္ု ည္- 

1. ထုတ္လုပ္ုည့္်ာိုင္င ်ာမင့္ ေရာင္း္်ုည့္်ုိာင္င ၊ ်ာမစ္်ာိုင္င လု းတ င္္်မမတ္ထားုည့္ တရား င္စ ်ာ္႐ြန္းမ်ားကို ုိရမိ 
ရမည္ ဖစ္ုည္။ 

2. ထုတ္ကုန္မ်ား၊  န္ေဆာင္မ္႐ြမ်ား်ာမင့္ဆက္စပ္ေနုည့္ လို႔ပ္ေုာ႔္်က္႔လက္မ်ားကို ႔္်ိန္်ာမင့္ 
တေ ပးည  တိတိက်က်ထုတ္ေဖာ္ေၾက ငာရမည္ ဖစ္ုည္။ 

3. ကၽ ်ာ္ုပ္တိုူုုု းစ ြဲုူမ်ား (ေနာက္ဆု း ယ္ယူ႔ုု း ပ ုူမ်ား) ႔တ က္  ဖစ္ေပပလာ်ာိုင္ုည့္ဆုိးက်ိ းကုိ 
ုတိ ပ မိပါက  ဖစ္ပ ားရုည့္႔ေၾကာင္း႔ရင္းကို ဖယ္ရမားရန္ ုိုူမဟုတ္ ဆိုးက်ိ းလက္ေတ ဲမ ဖစ္ေပပ 
လာေ႔ာင္ကာက ယ္ရန္႔လိုူငမါ ုင့္ေလ်ာ္ထပ း တိက်ေုာပု စ  ဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေၾက ငာရမည္ ဖစ္ထပ း ဆိုးက်ိ း 
မ်ားပ် ူ်ာမ ူမ္႐ြကုိ တားဆ းရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ႔ေရး႔ႀက းဆု း႔ ဖစ္ ေဆာင္႐ က္ရမည္ ဖစ္ုည္။ 

4. လူူ႔္ င့္႔ေရး၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ား႔ုု း ပ  ္င္းုည္ ုသာ ပတ္ န္းက်င္်ာမင့္ဆက္စပ္ေနေုာ  ပးနာ 
ရပ္မ်ားကြဲ့ုိုူေုာ လူမ္႐ြေရး ပးနာရပ္မ်ား ဖစ္ေပပလာေစ်ာိုင္ုည့္ ကုန္ၾကမ္းပစပည္းမ်ားကို႔ုု း ပ  ္င္း 
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ေၾကာင့္ ေ ု္ လူူေသာင္႔ုုိင္း႔ ိုင္း႔ေပပ ဆိုးက်ိ းုက္ေရာက္မ္႐ြရမိလာ်ာိုင္ုည္ကို စဥ္းစားဆင္ ္င္မွစ၍ 
 ယ္ယူစုေဆာင္း ္င္းမ်ားကို ေဆာင္႐ က္ကာ မည္ုည့္႔တ က္ေၾကာင့္ ဖစ္ေစ ယင္းကြဲ့ုိုူေုာ ကုန္ၾကမ္း 
ပစပည္းမ်ားကို ႔ုု းမ ပ ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ႔ေကာင္႔ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ က္ပါ။ 

8. မမ်တုင့္ေလ်ာ္ေုာ လုပင္နး္ပုိငး္ဆုိငရ္ာလက္ေတ ဲက်င့္ုု းရန႔္္်က္မ်ား 

လုပင္နး္မ်ားကုိ မမ်တထပ း ပ င့္လငး္ မင္ု ာမ္႐ြရမကိာ ုင့္ေလ်ာ္ေုာနည္းလမး္႔ ပင ္ထပ ိငဆုိ္ငမ္္႐ြမရမပိြဲ ေဆာင႐္ က္ုင္ ့
ုည္။ ်ာိငုင္ ေရး႔ႀက း႔ကြဲမ်ား၊ ႔စိးုရ႐ု းမ်ား ဖင့္ ုင့္ေလ်ာ္၊ ေကာငး္မ နေ္ုာဆက္ဆ ေရးမ်ားကုိ ထိနး္ုိမး္ထား 
ုင့္ုည္။ 

1. လ တ္လပ္ထပ း တရားမမ်တေုာထပိ င္ဆိုင္မ္႐ြကို ေလးစားုင့္ထပ း Anti-Monopoly Act ်ာမင္ ့႐ု းတ င္းစည္းကမ္းမ်ား 
ကြဲ့ုိုူေုာ ုက္ဆုိင္ရာဥပေ နမင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာုင့္ုည္။ 

2. ေကာင္းမ န္ေုာ လုပ္ငန္းက်င့္ တ္မ်ား႔တိုင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ုင့္ေလ်ာ္ေုာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဖင့္ ေဆာင္႐ က္ုင့္ထပ း မည္ုည့္ကိုယ္က်ိ းရမာမ္႐ြ ုိုူမဟုတ္ 
ပု ၢိ လ္ေရး႔က်ိ း႔ မတ္ကိုမမ လက္မ္ ုင့္ပါ။ 

3. ကၽ ်ာ္ုပ္တိုူုစ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ားုည္ ်ာိုင္င တစ္်ာိုင္င စ ု တရားဥပေ မ်ား်ာမင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
လိုက္နာုင့္ထပ း ်ာိုင္င ေရးေထာက္ပ ့ေၾကးမ်ား၊ လက္ေဆာင္ပပာမ်ား၊  ပည္တ င္း ုိုူမဟုတ ္  ပည္ပ႔စုိးရ 
႔ရာရမိမ်ား ုိုူမဟုတ ္ ႔လားတူလူပု ၢိ လ္မ်ား႔တ က္ ေဖ်ာ္ေ ဖေရး ုိုူမဟုတ္ ေင ေၾကးပ ့ပိုးေပး ္င္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးထပ း ်ာိုင္င ေရး႔ႀက း႔ကြဲမ်ား၊ ႔စိုးရေ႔ ်င္စ မ်ား်ာမင့္ ေကာင္းမ န္ုင့္ေလ်ာ္ေုာ 
ဆက္ဆ ေရးမ်ားကို ထိန္းုိမ္းထားုင့္ုည္။ 

9. ဖနတ္ းပု ေဖာ္ထားေုာ႔ရာမ်ား႔ား ထိနး္ုိမး္ကာက ယ္ ္ငး္ 

1. ကၽ ်ာ္ုပ္တိုူကုမၸဏ မ်ား၌လက္ ယ္ရမိေုာ ုိုူမဟုတ ္ ကုမၸဏ ်ာမင့္ုက္ဆိုင္ေုာ စိတ္ကူး ဖင့္ဖန္တ းပု ေဖာ္ထား 
ုည့္႔ရာမ်ားဆုိင္ရာ႔  ္င့္႔ေရးမ်ားကို ကာက ယ္ ္င္း်ာမင့္  ပင္ပ႔ဖ ြဲဲ႔စည္းမမ ထိပါး္်ိ းေဖာက္လာ ္င္း 
မရမိေစရန ္ုတိေပး္်က္မ်ားထုတ္ ပန္ ္င္း။ 

2. ႔  ္င့္႔ေရး္်ိ းေဖာက္မ္႐ြမ်ား ဥပမာ႔ား ဖင့္  ပင္ပ႔ဖ ြဲဲ႔စည္းုမူပိုင္္ င့္မ်ား၊ ႔ုု း ပ ုည့္ေမာ္ ယ္မ်ား၊ 
  ဇိုင္းမ်ား၊ ကုန္  ုယ္မ္႐ြ႔မမတ္တ ဆိပ္မ်ား်ာမင့္ ကုန္  ုယ္မ္႐ြလမ်ိ ဲ မက္္်က္မ်ားကြဲ့ုိုူေုာ စိတ္ကူး ဖင့္ဖန္တ း 
ပု ေဖာ္ထားုည့္႔ရာမ်ား႔ား တရားမ င္ရမာမ မး ္င္း ုိုူမဟုတ ္႔ုု း ပ  ္င္း၊ ေဆာ့ဖ္ ြဲလ္႔ား တရားမ င္ 
႔ုု း ပ  ္င္း်ာမင့္ စာ႔ုပ္မ်ား႔ား ႔  ္င့္မရမိပြဲမိတတၱပ ား ္င္း ကြဲ့ုိုူေုာကိစပရပ္မ်ားတ င္ ပါ င္ပတ္ုက္ ္င္း 
မ ပ ပါ်ာမင့္။ 

10. ပိုူကုန၊္  ုငး္ကုနလု္ပင္နး္ စ မ ္ န္ူ  ္ြဲမ္႐ြ 

1. ပိုူကုန္၊ ု င္းကုန္ပစပည္းမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ႔စရမိုည္တိုူ်ာမင့္ပတ္ုက္ုည့္ ုက္ဆိုင္ရာဥပေ ၊ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား႔ားလု းကုိ လိုက္နာရန္။ 

2. ထုတ္ကုန္မ်ား်ာမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ား႔တ က္ ရန္ပု ေင မ်ား်ာမင့္ ကုန္ပစပည္းမ်ား ပ ့ပုိးေပး ္င္း ုိုူမဟုတ္ 
႔လုပ္ုမားမ်ား႔တ က္ လုပ္႔ား္မ်ားေပးေဆာင္ ္င္း်ာမင့္စပ္လ်ဥ္းမွစ၍ ႔ ပည္ ပည္ဆိုင္ရာစ းပ ားေရး 
ုိုူမဟုတ ္ကုန္  ုယ္ေရးပိတ္ဆိုူ္ ထားရေုာ ်ာိုင္င မ်ား၊ ေ ုမ်ား၊ ႔ဖ ြဲဲ႔စည္းမ်ား ုိုူမဟုတ္ လူပု ၢိ လ္ 
မ်ား်ာမင့္ဆက္်ာ ယ္ ္င္းမ ပ ရန္။ 

 

11. လုပင္နး္လည္ပတ္ေဆာင႐္ က္မ္႐ြ႔ား ႔ဆင့္ မမင့္တင ္္ငး္ 

ကၽ ်ာ္ုပ္တိုူစ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ားုပ ့ပိုးေပးု င္းုူမ်ားမမ လမ္းည န္္်က္မ်ားကို ုေသာေပါက္နားလည္ထပ း ႔ဆိုပါ 
လမ္းည န္္်က္မ်ား်ာမင့္႔ည  လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ က္ကာ တု ူ ပန္္်က္ရယူထပ း ႔္်ိန္်ာမင့္႔မမ် လို႔ပ္လမ်င္လို႔ပ္ုလို 



 

SEVEN&i လုပင္နး္စ ုစ းပ ားမတ္ိဖက္က်င့္ တ္ပိငုး္ဆုိငရ္ာ လမး္ည န္္ ်က္မ်ား  6 

MM 

 ပင္ဆင္ေဆာင္႐ က္ ္င္း လုပ္ေဆာင္်ုိာင္ေစရန္႔တ က္ ကၽ ်ာ္ုပ္တိုူုစ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ားမမ ႀကိ းပမ္းေဆာင္႐ က္လ်က္ 
ရမပိါုည္။ 

12. ေစာင့္ၾကည့္စစေ္ဆး ္ငး္ 

လမး္ည န္္ ်က္မ်ားကုိ လက္ေတ ဲ႔ေကာင႔္ထည္ေဖာ္ကာ ပးူေပါငး္ေဆာင႐္ က္ ္ငး္ 

1. ေတာင္းဆုိလာပါက ၎တိုူမမ လမ္းည န္္်က္မ်ား်ာမင့္႔ည  လိုက္နာေဆာင္႐ က္ ္င္းရမိ၊ မရမိစစ္ေဆးရန္ 
ဖန္တ း  ပ လုပ္ထားေုာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး ္င္းပ႐ို ရမ္ ဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ က္ ္င္း။ 

2. လမ္းည န္္်က္မ်ား်ာမင့္႔ည လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မ္႐ြကို ုက္ေု ပေနေုာ စာ႐ က္စာတမ္းမ်ား်ာမင့္ 
စ မ္းေဆာင္ရည္မမတ္တမ္းမ်ားကိ ု ုင့္ေလ်ာ္စ ာ ပင္ဆင္ထားရမိထပ း ထိန္းုိမ္းထား ္င္း။ ေတာင္းဆိုလာပါက 
႔ဆုိပါစာ႐ က္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ပုရမည္ ဖစ္ုည္။ 

3. လမ္းည န္္်က္မ်ား်ာမင့္ကုိက္ည မ္႐ြမရမိဟု ုတ္မမတ္ထားုည္မ်ားကို  ပင္ဆင္ရန္႔လူုိငမါ စစ္ေဆးမ္႐ြမ်ားကို 
တစ္္ုမက်န္ လိုက္နာေဆာင္႐ က္ရမည္ ဖစ္ုည္။ 

III. လမး္ည န္္ ်က္မ်ားဆုိငရ္ာ ႔ေရးယူမ္႐ြ 

လမး္ည န္္ ်က္မ်ားကုိ ္် ိးေဖာက္ ္ငး္ ဖစ္ု ည္ဟု ႔တည္ ပ လုိက္ပါက လုပင္နး္ဆုိငး္င  ့္ငး္ ုူုိမဟုတ္ စာ္် ပ ္
ဖ်က္ု္ိမး္ ္ငး္ ဖင့္ ႔ေရးယူ္ ရ်ုိာင္ု ည္။ 

လမ္းည န္္်က္မ်ားု ရည္႐ ယ္္်က္်ာမင့္ ႔ေကာင္႔ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ က္မ္႐ြတူုိကို နားလည္ုေသာေပါက္ ္င္း ဖင့္ 
စ းပ ားမိတ္ဖက္မ်ား်ာမင့္ SEVEN&i လုပ္ငန္းစုတိုူ်ာမစ္ဥ း်ာမစ္ဖက္လု းု ပူးေပါင္းေဆာင္႐ က္႔ားကိ ုမမင့္တင္ရန္ 
ရည္႐ ယ္ ္င္း ဖစ္ေုာေၾကာင့္ ုင္ုုေသာေပါက္နားလည္လက္္ ေုာုေသာထား်ာမင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ က္မ္႐ြ 
တိုူ႔တ က္ ေက်းဇူးတင္ရမိပါုည္။ 

2007 ္ု်ာမစ္၊ မတ္လတ င ္ ပပာန္းထပ း 
2017 ္ု်ာမစ္၊ ဧထပ လတ င္  ပင္ဆင္္ြဲ့ုည္။ 
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