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1. សា ពីរោរក្រធាន

ចំព ោះពោកអ្នកទងំអ្ស់គ្នន !

កន ុងនាមជាប្រធាន និងអ្គ្គនាយកដែលប្រវូបានចារ់តំងថ្មីៗពនោះ ឆ្លងការ់តម

ការពិចារណាព ើងវញិនូវការអ្នុវរត ប្កមប្ររិររត ិ និង សីលធម៌ (COCE) កន ុងកំ ុង
ពពលពីរឆ្ន ំពនោះ ខំុ្មានអារមមណ៍ទទួលខុសប្រវូយ៉ា ងខពស់ ចំព ោះថ្នន ក់ប្គ្រ់ប្គ្ងររស់

TTC Group ដែលបានអ្នុវរតពោយមិនដប្រប្រួលពែើមបីឱ្យបានសពប្មចនូវសដ ង់ោរសុវរថ ិ

ភាព និងសីលធម៌ឱ្យបានខពស់។

អាជីវកមមររស់ពយើង មានការរកីោលទូទងំពិភពពោកយ៉ា ងពលឿន ព ើយពយើង

ទទួលបាននូវសកាដ នុពលកន ុងទីផ្សារសំរូរដររ និងគូ្ភាគី្ថ្មីៗពទៀរ។ ពីពពលពនាោះមក

ការពធវ ីពសចកដ ីសពប្មចមានភាពកាន់ដរសម ុគ្ស្មម ញពៅៗ ព ើយពយើងប្រវូពធវ ីពសចកដ ី

សពប្មចពនោះឱ្យបានយ៉ា ងពលឿន។ ព ើយការអ្នុវរតនិងដចករំដលកនូវគ្ុណរម្មលជាសន លូ

ដែលបានមកពី COCE ម្នប្កមុ  ុនពយើងទងំអ្ស់គ្នន មានកាន់ដរសំខានន់ពៅៗ។

ខំុ្ឱ្យរម្មលយ៉ា ងខានល ំងពៅពលើទសសនវសិ័យររស់ Toyota Tsusho Group ដែលជា DNA 
ររស់ប្កមុ  ុនពយើង “ការពមើលែល់ទីកដនលង, ការអ្នុវរតផ្ទា ល់, ទំនាក់ទំនងជារ់ជា
និចច” “ការពធវ ីការងារជាប្កមុ” និង “ទឹកចិរតធុរកិចច” និងពសចកដ ីប្បាថ្នន ររស់ Toyota 
Tsusho Group គ្ឺការផ្សដល់នូវែំពណាោះប្ស្មយចំព ោះរញ្ហា ររស់អ្រិថ្ិជន រញ្ហា ររស់

សងគម រពងក ើរនូវគ្ុណរម្មលថ្មី និងជាវភិាគ្ទនកន ុងការរពងក ើរអ្នាគ្ររុងពរឿងមួយ

សប្មារ់ទងំអ្ស់គ្នន តមរយៈ “រពរៀរពធវ ីការររស់ Toyota Tsusho”។

ខំុ្សូមអំ្ វនាវចំព ោះសមាជិកមាន ក់ៗម្ន Toyota Tsusho Group ឱ្យមានការយល់
ែឹងកាន់ដរសុីជពប្ៅអំ្ពីសីលធម៌ 10ប្រការម្ន COCE ព ើយសូមថ្នន ក់ប្គ្រ់ប្គ្ងទងំ
អ្ស់ដណនាំរុគ្គលិកពប្កាមឱ្វាទខល នួឱ្យបានកាន់ដរពប្ចើន ពែើមបីធានាឱ្យអ្នកទងំពនាោះ

យល់ែឹងជារមួថ្ន ព រុអ្វ ីបានជា COCE ពនោះមានស្មរៈសំខានន់ដររពនោះ។

ពយើងប្រវូចារ់ទុក COCE ពនោះជាចំរង ឱ្យបានចាស់ោស់ និងប្ជួរប្ជារកន ុង
ការងារប្រចំាម្ថ្ៃ។

ចូររស ូទងំអ្ស់គ្នន !

ម្ថ្ៃទី 2 ដខកកកោ ឆ្ន ំ 2018

TOYOTA TSUSHO CORPORATION
ប្រធាន និង អ្គ្គនាយកប្ររិររត ិ

Ichiro Kashitani
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2. ទសសនៈវស័ិយមូលដ្ឋា ន

ទសសនៈវសិ័យ រស់ក្រមុហ ៊ុន

រមួរស់និងរកីចពប្មើនជាមួយប្រជាពលរែឋ សងគម ប្ពមទងំដផ្សនែី ពែើមបីឱ្យពៅជាប្កមុ

  ុនមួយរពងក ើររម្មលដែលជាវភិាគ្ទនកន ុងការរពងក ើរសងគមរុងពរឿងមួយ។

រសចរដ ីណែនាសំដ ីពីសរមមភាព

កន ុងនាមជាប្កមុ  ុនដែលជាប្រជាពលរែឋលអមាន ក់

ពយើងប្រវូខំប្រឹងដប្រងពធវ ីសកមមភាពពោយចំ រ និងប្រករពោយយុរត ិធម៌

ពយើងប្រវូដរមានការទទួលខុសប្រវូកន ុងសងគម និង ខំប្រឹងដប្រងរកាការ រររសិ្មថ ន

ពយើងប្រវូមានគ្ំនិរម្ចន ប្រឌិរ និង ខំប្រឹងដប្រងផ្សគរ់ផ្សគង់នូវរម្មលរដនថម ព ើយ

ពយើងប្រវូពគ្នរពមនុសសជារិ និងខំប្រឹងដប្រងរពងក ើរកដនលងពធវ ីការដែលពគ្ចង់ពធវ ី។

ក្រមក្រតិរតតិ

និងសីលធម៌
ជាសរល

ទសសនៈវស័ិយ
មូលដ្ឋា ន

ចរខ ុ វសិ័យ

ណែនកា ធ៊ុ រិចច

 យៈរពលណវង

និងណែនកា ក្រចំ

ឆ្ន ំ
“Shokon”
ពសចកត ី

ប្សឡាញ់ងុរ

ពៅពលើធុរកិចច

“Genchi, Genbutsu, 
Genjitsu”

ផ្ទា ល់ទីកដនលង, វរថ ុ
ផ្ទា ល់, ជាក់ដសដ ង

“Team Power”
ការងារជាប្កមុ

ាគ៌ រស់ Toyota Tsusho Group
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3. ក្រមក្រតិរតត ិនិងសីលធម៌ជាសរល
（ទសសនៈ១០ក្រកា ）

1) ពយើងទងំអ្ស់គ្នន ប្រវូខំប្រឹងដប្រងពធវសីកមមភាព “ANZEN”ពែើមបីរពងក ើរនូវ
ររសិ្មថ នការងារមួយដែលប្រករពោយសុវរថភិាពនងិសុខភាព។

2) ពយើងពគ្នរពចារ់ប្ពមទងំរទោឋ នគ្រិយរុតនានាដែលប្រវូបានអ្នុវរត រមួ
ទងំចារ់សដ ីពីការប្រឆ្ងំនងឹអ្ំពីពុករលួយ ចារ់ប្រឆ្ងំនងឹការផ្ទដ ចម់ុខ

ចារ់ប្រកួរប្រដជង និងចារ់ ណជិជកមម ប្ពមទងំរទោឋ នគ្រយិរុត
នានាដែល ក់ពន័ធ។

3)  ពយើងប្រូវប្រកាសរបាយការណ ិ៍រញ្ញ វរថ ុឱ្យបានប្រមឹប្រវូ។

4)  ពយើងប្រូវទទួលខុសប្រវូចពំ ោះការពគ្នរពវនិយ័ម្ផ្សាកន ុងទងំអ្ស់។

5) ពយើងប្រូវពធវ ីសកមមភាពប្រករពោយសុចររិ ពស្មម ោះប្រង់ មានរមាល ភាព

ប្ពមទងំការ រនងិអ្ភវិឌឍជពំនឿទកុចរិតម្នអ្នកដែល ក់ពន័ធនងឹផ្សល

ប្រពយជន៍ទងំអ្ស់។

6) ពយើងប្រូវពធវ ីវភិាគ្ទនចពំ ោះការអ្ភវិឌឍសងគមប្រករពោយនរិនតភាព។

7) ពយើងប្រូវពធវ ី និងជប្មញុនូវសកមមភាពដែលលអចពំ ោះររសិ្មថ ន។

8) ពយើងប្រូវផ្សដល់នូវរម្មលរដនថមតមរយៈការម្ចន ប្រឌរិ នងិ “Kaizen” (ការដក
លំអ្ជាប្រចា)ំ។

9) ពយើងប្រូវពគ្នរពសិទធិមនសុស។

10) ពយើងប្រូវពគ្នរពនងិពប្រើភាពសំរូរដររទងំកន ុងប្កមុ  នុ ទងំកន ុងសងគម។
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4. តារាងរញ្ជា រ់អំពីCOCE

6

រតើក្សរនឹង COCE ឬរទ ?

ចរ់រែដើម

ពរើប្សរនឹងវន័ិយ

ប្កមុ  ុនឬពទ ?

YES

YES

はい

YES

YES

ពរើអ្នកមាន

ពមាទនភាពឬពទ

ពរើសិនជាប្គួ្ស្មរ

ររស់អ្នកែឹងអំ្ពី

ពរឿង ន ឹង ?

ពរើមាន

វវភិាគ្ទនែល់

សងគមឬពទ?

ពរើមាននិរនត

ភាពែល់ររសិ្មថ ន

ឬពទ ?

NO

NO

ពរើមានសុវរថ ិភាព

និងសុខភាព

ឬពទ ?

NO

NO

NO

NO

ពរើប្សរចារ់

ឬពទ ?

ពរើមានការ

ពគ្នរពសិទធិ

មនុសសឬពទ ?

YES

YES

YES

មិនក្តវូរធវ ើរទ។

វាផ្សទ យុនឹងទសសនៈវវសិ័យ
មូលោឋ នររស់ពយើង។

បានរញ្ជា រ់ថា ក្សររហើយ។

អនរអាចរធវើបាន។

មិនក្តវូរធវ ើរទ។

វាផ្សទ យុនឹងទសសនៈវសិ័យមូល
ោឋ នប្កមុ  ុនពយើង។

NO



5. ក្រមក្រតិរតត ិនិងសីលធម៌ជាសរល

(រសចរដ ីពនយល់)

1) ពយើងទងំអ្ស់គ្នន ប្រវូខំប្រឹងដប្រងពធវ ីសកមមភាព “ANZEN” ពែើមបីរពងក ើរ

នូវររសិ្មថ នការងារមួយដែលប្រករពោយសុវរថ ិភាពនិងសុខភាព។

សុវរថ ិភាពនិងសុខភាពររស់សមាជកិពយើងទងំអ្ស់គ្នន គ្ឺជាមូលោឋ នប្គ្ោឹះម្ន

សកមមភាពររស់ប្កមុ  ុនពយើង។

ព រុពនោះព ើយ

• ពយើងប្រូវចារ់វធិានការសមប្សរពែើមបកីារ រសុវរថ ិភាពនងិ

សុខភាពគ្នន ពៅវញិពៅមក ប្ពមទងំអ្នកដែលទទួលឥទធិពល

ពីសកមមភាពររស់ប្កមុ  ុនពយើងទងំអ្ស់គ្នន ។

• ពយើងប្រូវពគ្នរពចារ់ រទោឋ នគ្រិយរុត នងិសដ ងោ់រម្ផ្សាកន ុង

នានាដែល ក់ពន័ធនងឹសុវរថភិាពនងិសុខភាព។

• ពយើងប្រូវចូលរមួយ៉ា ងសកមមកន ុងវគ្គរណុ្ោះរណាដ លនងិសកមម

ភាពនានាសដ ីពីសុវរថ ិភាពនងិសុខភាព។

• ពយើងនងឹពប្រើប្ពមទងំអ្ភវិឌឍប្រព័នធ ប្គ្រ់ប្គ្ងសុវរថភិាពនងិ

សុខភាពររស់ពយើង។
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2) ពយើងពគ្នរពចារ់ប្ពមទងំរទោឋ នគ្រិយុរតនានាដែលប្រវូបានអ្នុវរត

រមួទងំចារ់សដ ីពីការប្រឆ្ំងនឹងអ្ំពីពុករលួយ ចារ់ប្រឆ្ំងនឹងការ

ផ្ទដ ច់មុខ ចារ់ប្រកួរប្រដជង និងចារ់ ណិជជកមម ប្ពមទងំរទោឋ ន

គ្រិយុរតនានាដែល ក់ព័នធ។

ការពគ្នរពចារ់ គ្ឺជាការចាំបាច់សប្មារ់ប្គ្រ់សកមមភាពររស់ប្កមុ  នុពយើងខំុ្។ ទពងវ ីមិន

ពគ្នរពចារ់ដរមដង ក៏ពធវ ីឱ្យអ្នតរាយខូចព ម្ ោះ ប្ពមទងំរម្មល ប្កមុ  ុនពយើងយ៉ា ងធៃន់ធៃរ។

ព រុពនោះព ើយ

• ពយើងប្រវូយល់ែឹងអំ្ពីចារ់និងរទោឋ នគ្រិយុរតទងំអ្ស់ (រមួទងំវន័ិយអ្នតរជារិ)

ដែលប្រវូបានអ្នុវរតពៅកដនលងដែលពយើងទទួលខុសប្រវូ ព ើយប្រវូពគ្នរពឱ្យបាន

ខានជ រ់ខជ នួប្គ្រ់ពពលពវោ។

• កន ុងករណីដែលពយើងមិនយល់ចាស់អ្ំពីចារ់ ក់ព័នធ ពយើងប្រវូដរពៅពិពប្គ្នោះនឹង

នាយកោឋ នកិចចការចារ់ ឬអ្នកដែលមានលកខណៈសមបរត ិពិពប្គ្នោះអ្ំពីចារ់។

• ពយើងប្រវូដរពធវ ីរបាយការណ៍អ្ំពីការមិនពគ្នរពចារ់ តមរយៈរណាដ ញសមប្សរ

ដែលបានផ្សដល់ជូន។

ការរំ នចារ់សដ ីពីការប្រឆ្ំងនឹងអ្ំពីពុករលួយចារ់ប្រឆំ្ងនឹងការផ្ទដ ច់មុខ ចារ់ប្រកួរ

ប្រដជង និងចារ់ ណជិជកមម ប្ពមទងំរទោឋ នគ្រិយុរតនានាដែល ក់ព័នធ ពទោះជាមដងក៏

ពោយ ក៏អាចនំាឱ្យមានការពិន័យយ៉ា ងធៃន់ធៃរ ក៏ែូចជាមានពទសប្ព មទណឌ ព ើយពធវ ីឱ្យខូច

ព ម្ ោះទងំរុគ្គល ទងំប្កមុ  ុនយ៉ា ងធៃន់ធៃរ មិនអាចស្មដ រព ើងវវញិបាន។

ព រុពនោះព ើយ

• ពយើងប្រវូយល់ឱ្យចាស់អ្ំពីចារ់សដ ពីីការប្រឆ្ំងនឹងអ្ំពីពុករលួយ ចារ់ប្រឆ្ំង

នឹងការផ្ទដ ច់មុខ និងចារ់ ណិជជកមម ប្ពមទងំរទោឋ នគ្រិយុរតនានាដែល ក់

ព័នធ ព ើយពគ្នរពឱ្យបាន មរ់ចរ់ប្គ្រ់ពពលពវោ។

• ពយើងមិនប្រវូអ្ពញ្ជ ើញពគ្បាយ ឬទទួលនូវការអ្ពញ្ជ ើញបាយ ឬកំស្មនដ ឬជូន ឬទទួល

នូវអ្ំពណាយណាមួយដែលខុសចារ់ ឬខុសសីលធម៌ជាោច់ខានរ។

• ពយើងប្រវូប្រកួរប្រដជងពោយយុរត ិធម៌កន ុងទីផ្សារ ប្រវូពជៀសវាងនូវសកមមភាពដែល

អាចរំ នចារ់ប្រឆំ្ងនឹងការផ្ទដ ច់មុខ ចារ់ប្រកួរប្រដជង ប្ពមទងំរទោឋ ន

គ្រិយុរតនានាដែល ក់ព័នធ។

• ពពលជួរនឹងគូ្ប្រដជង ពយើងប្រវូប្រយ័រនពិពសស មិនប្រវូជដជកអំ្ពីព័រ៌មានដែល

 ក់ព័នធនឹងចំដណកទីផ្សារ យុទធស្មស្តសត ម្នការលក់ រម្មល និងយុទធស្មស្តសតរម្មល។

• ពយើងប្រវូមានការយល់ែឹងថ្ន មានការហាម ឬការកប្មិរនូវការជួញែូរអ្ំពីទំនិញ

ពិពសស ឬការជួញែូរនឹងកដនលងពិពសស ឬភាគី្ពពិសស ព ើយរាល់ប្ររិររត ិការអ្នតរ

ជារិ ប្រវូពគ្នរពចារ់និងរទោឋ នគ្រិយុរតដែលមាន ឱ្យបានប្រមឹប្រវូ។
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3)  ពយើងប្រវូប្រកាសរបាយការណ៍ ិរញ្ញ វរថ ុឱ្យបានប្រឹមប្រវូ។

កន ុងនាមជាប្កមុ  ុនដែលចោុះជាសមាជកិម្នទផី្សារ  ុន ការប្រកាសរបាយ

ការណ៍ ិរញ្ញ វរថ ុសុប្ករឹ គ្ឺសំខានន់ណាស់ សប្មារ់ពយើងផ្សង សប្មារ់អ្នក កព់័នធ
នឹងផ្សលប្រពយជនផ៍្សង។

ព រុពនោះព ើយ

• ពយើងប្រូវពធវកីាររញ្ហជ កឱ់្យបាន មរច់រ់ពិពសស សដ ីពីរួពលខដែលពយើង

ប្រកាស ឬពធវ ីរបាយការណ។៍

• ពយើងប្រូវអ្នវុរតតមពគ្នលការណគ៍្ណពនយយដែលប្រវូបានោកឱ់្យអ្នុ
វរត។

• ពយើងប្រូវប្រកាសព័រម៌ានសដ ីពី ិរញ្ញ វរថ ុររស់ប្កមុ  ុនពយើងឱ្យប្រវូតម
ពពលពវោ និងឱ្យប្រឹមប្រវូ និងតមទប្មង់ដែលមនិងាយយល់ប្ច ំ។

• ពយើងប្រូវរកាទកុនូវកណំរ់សដ ីពីប្ររិររតកិារនានាឱ្យអាចពជឿទកុចរិត
បាន ឱ្យបានប្រឹមប្រវូ និងឱ្យអាចរញ្ហជ កប់ាន។
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4) ពយើងប្រវូទទួលខុសប្រវូចំព ោះការពគ្នរពវនិ័យម្ផ្សាកន ុងទងំអ្ស់។

• ពយើងប្រូវយល់ ព ើយប្រូវពគ្នរពវនិយ័ម្ផ្សាកន ុង។

• ពយើងប្រូវទទួលខុសប្រវូចពំ ោះគ្ណពនយយភាពម្នទពងវផី្សទ យុនងឹវនិយ័ម្ផ្សា

កន ុង ព ើយប្រូវយល់ថ្ន ពរើសិនជាបានប្រប្ពឹរតអ្ពំពើអ្វ មួីយផ្សទ យុនងឹវ ិ

ន័យម្ផ្សាកន ុងពនោះ អាចនឹងទទួលនូវការោក់វនិយ័។
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កន ុងនាមជាប្កមុ  ុនដែលជាប្រជាពលរែឋលអ មួយររូ ពយើងពរដជាា ចរិតថ្ន ពយើង

ពស្មម ោះប្រង់ សចុររិ នងិមានរមាល ភាពចពំ ោះមុខចារ់នងិវនិយ័នានា។ តម

រយៈការពរដជាា ចរិតពនោះ ពយើងពជឿជាកថ់្ន អាចរពងក ើរជំពនឿទកុចរិតនងឹអ្នក ក់

ព័នធនងឹផ្សលប្រពយជន៍ទងំអ្ស់ ព ើយអាចរពងក ើរមូលោឋ នប្គ្ោឹះម្នសកមមភាព

ររស់ប្កមុ  ុនពយើងបាន។

ព រុពនោះព ើយ

• ពយើងមនិដមនគ្រិដរផ្សលចពំណញររស់ពយើងពទ។ ពយើងកគ៏្រិែល់ផ្សល

ប្រពយជន៍ររសអ់្នក ក់ពន័ធនងឹផ្សលប្រពយជនន៍ានា ព ើយខំប្រឹង

ដប្រងពធវ ីយ៉ា ងណាឱ្យពគ្មានជំពនឿមកពលើពយើង។

• ពយើងពធវ ីដរសកមមភាពណាដែលអាចធនន់ងឹការវាយរម្មលអ្ំពសីីល

ធម៌ពីសំណាកស់ងគមកន ុងររំនន់ងិស គ្មនអ៍្នតរជារ។ិ

• ពយើងប្រូវពគ្នរព នងិការ រពរ័ម៌ានសមាៃ រ់ ពរ័ម៌ានរុគ្គល កមមសិទធ ិ

រញ្ហញ និងការសមាៃ រម់្នធរុកចិច ជាពែើម ទងំររស់ពយើង ទងំររស់ពគ្។

• ពយើងមនិពធវ ីប្ររិររតកិារជាមួយនងឹអ្នកដែលប្រប្ពឹរត ឬអ្នកដែលមាន

ទំនាក់ទំនងនងឹឧប្កិែឋកមមដែលពគ្ពរៀរចំ ឬសកមមភាពខុសចារ់។

• ពយើងមនិប្រូវរពញ្ចញសំែីមនិពិរ ឬដែលនាឱំ្យពគ្យល់ខុស ព ើយមនិ

ប្រូវប្រប្ពឹរតអ្ពំពើប្រមាថ្ពមើលងាយ ឬរងាក ច់រងខ ចូពគ្។ ពរើសិនជាមាន

កំ ុស ប្រូវដរដករប្មូវជារនាា ន។់

• កន ុងករណីដែលផ្សលប្រពយជន៍ររស់រុគ្គលមានទំនាសន់ឹងការទទួល

ខុសប្រូវររស់ប្កមុ  នុ ពយើងប្រវូដរប្បារ់ែល់ប្កមុ  នុ ព ើយមនិយក

ផ្សលប្រពយជន៍រគុ្គលជាអាទភិាព ជាងផ្សលប្រពយជនរ៍រស់ប្កមុ  នុ

ព ើយ។

• ពយើងមនិយកប្ទពយសមបរត ិររស់ប្កមុ  នុមកពប្រើសប្មារ់ពប្ៅពពីគ្នល

ពៅររស់ប្កមុ  ុនព ើយ។

• ពយើងមិនប្រប្ពឹរត ឬមិនទក់ទងនងឹប្រររិរតកិាររនកុកន ុងព ើយ។

5) ពយើងប្រវូពធវ ីសកមមភាពប្រករពោយសុចររិ ពស្មម ោះប្រង់ មានរមាល ភាព

ប្ពមទងំការ រនិងអ្ភិវឌឍជំពនឿទុកចិរតម្នអ្នកដែល ក់ព័នធនឹង

ផ្សលប្រពយជន៍ទងំអ្ស់។
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6)  ពយើងប្រវូពធវ ី វភិាគ្ទនចំព ោះការអ្ភិវឌឍសងគមប្រករពោយនិរនតភាព។

ពយើងពជឿជាក់យ៉ា ងខានល ងំថ្ន ភាពសុខែមុ ប្ពមទងំការអ្ភិវឌឍជាមួយមនុសស

ជារិ សងគម នងិដផ្សនែី គ្ឺជាគ្នល ោឹះម្នពជាគ្ជយ័ប្រករពោយនរិនតភាពររស់

ពយើង។

ព រុពនោះព ើយ

• តមរយៈការពធវកីារជាមួយនងឹអាជវីករកន ុងរំរន់ ស គ្មន៍ ប្ពម

ទងំរែឋអ្ំណាចមូលោឋ នជុំវញិពិភពពោក ពយើងអាចកាដ រ់បានជា

នចិចជាកាលនូវរប្មូវការររស់ស គ្មន៍ នងិពភិពពោក ព ើយអាច

វវភិាគ្ទនែល់ការរពងក ើរមូលោឋ នប្គ្ឹោះពែើមបអី្ភវិឌឍឧសា កមមនងិ

ពសែឋកិចច ប្រករពោយនរិនតភាព។

• ពយើងជប្មញុយ៉ា ងខានល ងំកាល នូវសកមមភាពនានាទូទងំពភិពពោក

ដែលជាវភិាគ្ទនែល់សងគម ជាពពិសស ែូចជាវស័ិយអ្រ់រំ វវស័ិយ

សងគមកិចច និងររសិ្មថ ន។
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7)  ពយើងប្រវូពធវ ី និងជប្មញុនូវសកមមភាពដែលលអចំព ោះរវរសិ្មថ ន។

ការពធវឱី្យសកមមភាពររស់ប្កមុ  នុពយើងមានភាពសុខែមុនងឹររសិ្មថ ន គ្ឺ

ជាទសសនៈវស័ិយមូលោឋ នដែលជាឫសគ្ល់យ៉ា ងពប្ៅររស់ពយើង។

ព រុពនោះព ើយ

• ពយើងប្រូវពគ្នរពឱ្យប្រមឹប្រវូនូវចារ់នងិសដងោ់រសដ ីពីររសិ្មថ ន។

• ពយើងប្រូវអ្ភវិឌឍរពចចកពទស ពសវាកមម ផ្សលិរផ្សល នងិគ្រំ ូណិជជ

កមមដែលលអសប្មារ់ររសិ្មថ ន។

• កន ុងសកមមភាពររស់ប្កមុ  នុ ពយើងប្រូវខំប្រឹងដប្រងការ់រនថយ

កាកសំណល់ ពប្រើ និង ដកម្ចនព ើងវញិ។

• ពពលពធវ ីសកមមភាពររស់ប្កមុ  នុ ពយើងប្រូវពិចារណាែលផ់្សលរ៉ាោះ

 ល់ម្នសកមមភាពររស់ពយើងដែលមានពៅពលើររសិ្មថ ន តមរយៈ

ប្រព័នធ ប្គ្រ់ប្គ្ងររសិ្មថ នររស់ពយើង។

• ពយើងប្រូវប្រួរពិនរិយនងិវាយរម្មលផ្សលរ៉ាោះ ល់ម្នសកមមភាពប្កមុ

  ុនពយើងពៅពលើររសិ្មថ ន តមរយៈប្រព័នធ ប្គ្រ់ប្គ្ងររសិ្មថ នររស់

ពយើង។
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8)  ពយើងប្រវូផ្សដល់នូវរម្មលរដនថមតមរយៈការម្ចន ប្រឌិរ និង “Kaizen” 

(ការដកលំអ្ជាប្រចាំ)។

ពែើមបីឱ្យមានការអ្ភវិឌឍប្រករពោយនរិនតភាព ព ើយមានវភិាគ្ទនកន ុង

ការរ្រូសងគម ពយើងប្រូវដររពងក ើរគ្នំរិថ្មីៗ និងរម្មលរដនថមសប្មារ់សងគម

និងដកលំអ្សកមមភាពប្កមុ  ុនជាប្រចំាខាននមិនបាន។

ព រុពនោះព ើយ

• ពយើងប្រូវរភាជ រ់ និងដចករំដលកនូវគ្នំរិពផ្សសងៗ រពចចកវទិា ប្ពម

ទងំឯកពទសតមរយៈរណាដ ញទូទងំពិភពពោកនិងសកមមភាព

ប្កមុ  ុនពីលទធកមមវរថ ុធារពុែើម រ ូរែល់ផ្សគរផ់្សគងផ់្សលិរផ្សលជូន

អ្រិថ្ិជន។

• ពយើងប្រូវដកលំអ្ជាប្រចំានូវគ្រំធូរុកចិច និងែំពណើរការររស់ពយើង

តមរយៈសកមមភាព PDCA និង Kaizen ។

• ពយើងប្រូវពប្ងកីយ៉ា ងសកមមនូវគ្នំរិម្ចន ប្រឌរិ និង Kaizen ពៅពលើ

សកមមភាពពីលទធកមមវរថ ុធារពុែើមរ ូរែល់ការផ្សគរផ់្សគងផ់្សលិរផ្សល

ចំព ោះអ្រថិ្ិជន និងពៅពលើវស័ិយធរុកចិចថ្ម។ី

14



9) ពយើងប្រវូពគ្នរពសិទធិមនុសស។

ការពគ្នពមនុសសជារិ បានចាកឫ់សយ៉ា ងពប្ៅពៅកន ុងទសសនៈវស័ិយមូលែ្

ឋានររស់ពយើង។ ពយើងមនិអ្នញុ្ហញ រោចខ់ានរ នូវការរំ នសិទធមិនុសស

ពទោះជាកន ុងទប្មងណ់ាមួយកព៏ោយ។

ជាពិពសស ៖

• ពយើងមនិចូលរមួ ឬមនិប្រប្ពឹរតធរុកចិចណាដែលប្រឆ្ងំនងឹភាព

ម្ថ្លថ្ន រូររស់មនសុសជារពិ ើយ។

• ពយើងមនិប្រូវពរសីពអ្ើងពូជស្មសន៍ ពណស៌មបុ រ ស្មសនា ឬសញ្ហជ រិ

ព ើយ។

• ពយើងមនិ ក់ពន័ធនងឹពលកមមពលើកមុារ ការជួញែូរមនុសស ឬពល

កមមពោយរងខ ំ ឬមិនសម ័ប្គ្ចរិតជាពែើមព ើយ។

• ពយើងមនិអ្នញុ្ហញ រការយយផី្សល វូពភទជាោចខ់ានរ ពទោះជាទប្មង់

ណាក៏ពោយ។

• ពយើងមនិប្រប្ពឹរត ឬមនិ ក់ពន័ធនងឹអ្នកប្រប្ពឹរតអ្ំពពើរំ នសទិធិ

មនុសសព ើយ។
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10 )  ពយើងប្រវូពគ្នរពនិងពប្រើភាពសំរូរដររ ទងំកន ុងប្កមុ  ុន ទងំកន ុង

សងគម។

ពយើងពជឿជាកថ់្ន ការពគ្នរពនងិការពប្រើភាពសំរូរដររ គ្ជឺាប្រភពម្នការវ ិ

វរត នងិការរកីចពប្មើន។ ភាពសំរូរដររររស់ពយើង ពធវ ីឱ្យពយើងមានចកខ ុ វស័ិ

យពផ្សសងៗ ពែើមបពីឆ្ល ើយររនងឹការដប្រប្រួលររសិ្មថ នធរុកចិចដែលពកើនព ើង

យ៉ា ងខានល ងំ នងិពឆ្ល ើយររចំព ោះរប្មូវការររស់អ្រថិ្ិជនទូទងំពិភពពោ

ក។

ព រុពនោះព ើយ

• ពយើងប្រូវជប្មញុនូវកដនលងពធវ ីការសំរូរដររ ដែលមនុសសពូជ

ស្មសន៍ពផ្សសងគ្នន សញ្ហជ រពិផ្សសងគ្នន ពភទនងិអាយុពផ្សសងគ្នន ពធវកីារ

ជាមួយគ្នន យ៉ា ងសកមម។

• ពយើងប្រូវផ្សដល់ឱ្កាសពសម ើគ្នន ែល់សមាជកិទងំអ្ស់ ពទោះជាពូជ

ស្មសន៍ សញ្ហជ រិ ពភទអ្វ ីកព៏ោយ។

• ពយើងប្រូវជប្មញុនូវការប្បាប្ស័យទក់ទងច ំរ រវាងសមាជកិប្គ្រ់

ជាន់ថ្នន ក់ និងប្គ្រ់អ្ងគភាព។

• ពយើងប្រូវរពងក ើននូវឧរតមភាពកន ុងការប្រដជង តមរយៈការពប្រើ

ជំនាញសមា រណកមមការប្គ្រ់ប្គ្ងររស់ពយើង។
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នាយកោឋ នប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យស ប្គ្នស

ប្កមុរែឋបាលពគ្នរពចារ់

ពបាោះពុមពផ្សាយពលើកទី១ ម្ថ្ៃទី១ ដខកកកោ ឆ្ន ំ២០១៦

ពបាោះពុមពផ្សាយពលើកទី២ ម្ថ្ៃទី២ ដខកកកោ ឆ្ន ំ២០១៨

រំែត់សំខាន់:

រ ើមបីសរក្មចនូវខ្ល ឹមសា នន COCE

 សាជិរទងំអស់ក្តវូរធវ ើ បាយកា ែ៍អំពីកា រំពាន COCE រនេះ តាម យៈរណ្ដដ ញសម

ក្សរណ លក្តវូបានរ ៀរចំជូន។

 ក្រមុហ ៊ុនធានាចំរពាេះអនរណ លបានរធវើ បាយកា ែ៍រដ្ឋយរសាម េះក្តង់អំពីកា រំពាន

COCE រនេះ មិនសងសឹរ ឬមិនចត់វធិានកា អវ ើមួយចំរពាេះអនររនាេះរ ើយ។

 សាជិរទងំអស់ក្តវូសហកា ទងំក្សងុនឹងក្រមុហ ៊ុន រន ុងកា រស៊ុើរអរងេតអំពីកា 

រំពាន COCE រនេះ។
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