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ຫ ຼັ ກຈຼັ ນຍາບຼັ ນການດ າເນີ ນທຸລະກິດສ າລຼັ ບຜ ູ້ ຈ າໜ່າຍຂອງ Aeon 

1. ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ

ປະຕິບຼັ ດຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການ, ກົດຂ ູ້ ບຼັ ງຄຼັ ບ, ແລະ ກົດລະບຽບທຼັ ງໝົດທີ່ ຖື ກນ າໃຊູ້ ໃນປະເທດແລະທູ້ ອງຖ່ິນ

ທີ່ ຈະດ າເນີ ນກິດຈະກ າທາງທຸລະກິດ. ນອກຈາກນີ ູ້ , ຍຼັ ງຂ ຮູ້ ອງໃຫູ້ ຜ ູ້ ຈ າໜ່າຍ, ບ່ອນທີ່ ຮຼັ ບເໝົາວຽກໄປເຮຼັ ດອີ ກຕ ່ ໜ ່ ງ

ແລະ ບ່ອນທີ່ ຮຼັ ບເໝົາຂອງບ ລິ ສຼັ ດຕົນເອງ ປະຕິບຼັ ດຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການຕ່າງໆເຫ ົ່ ານຼັູ້ ນ ແລະ ຫ ຼັ ກຈຼັ ນຍາບຼັ ນ

ການດ າເນີ ນທຸລະກິດສ າລຼັ ບຜ ູ້ ຈ າໜ່າຍຂອງ Aeon.

2. ແຮງງານເດຼັ ກນູ້ ອຍ

ບ ່ ນ າໃຊູ້  ຫ ື  ສະໜຼັ ບສະໜ ນການນ າໃຊູ້ ເດຼັ ກນູ້ ອຍທີ່ ມີ ອາຍຸບ ່ ເຖິງອາຍຸສ ງ ຫ ື  15 ປີ  ຫ ື ຢ່າງໃດຢ່າງໜ ່ ງທີ່ ໄດູ້ ຮຼັ ບອະນຸຍາດໃຫູ້
ນ າໃຊູ້  ພາຍໃຕູ້  ກົດໝາຍແລະລະບຽບການ ຂອງ ປະເທດດຼັ່ ງກ່າວ. ຜ ູ້ ທີ່ ມີ ອາຍຸທີ່ ໄດູ້ ຮຼັ ບອະນຸຍາດໃຫູ້ ນ າໃຊູ້ ຫ ື ຈູ້ າງງານ ພາຍ

ໃຕູ້  ກົດໝາຍແລະລະບຽບການ ຫ ື  ອາຍຸຫ າຍກວ່ານຼັູ້ ນແລະຕ ່ າກວ່າ 18 ປີ , ກ ລະນີ ທີ່ ເປຼັ ນເປົ ູ້ າໝາຍຂອງກົດໝາຍວ່າດູ້ ວຍ

ການສ ກສາພາກບຼັ ງຄຼັ ບ, ແມ່ນໃຫູ້ ຄວາມສ າຄຼັ ນຕ ່ ການເຂົູ້ າໂຮງຮຽນຫ າຍກວ່າ ແລະ ບ ່ ເຮຼັ ດເຂົາເຈົ ູ້ າໃຫູ້ ຢ ່ ໃນສະຖານະ

ການທີ່ ມີ ຜົນເສຍ ຫ ື  ເປຼັ ນອຼັ ນຕະລາຍຕ ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ພຼັ ດທະນາການທາງຮ່າງກາຍແລະຈິ ດໃຈຂອງເຂົ າເຈົ ູ້ າ.

3. ແຮງງານບຼັ ງຄຼັ ບ

ບ ່ ບຼັ ງຄຼັ ບ ຫ ື  ສົມຮ ູ້ ຮ່ວມຄິ ດໃນການຈູ້ າງງານ ຫ ື  ແຮງງານທີ່ ຂຼັ ດກຼັ ບຄວາມຕຼັູ້ ງໃຈຂອງພະນຼັ ກງານ ໂດຍການທ າຮູ້ າຍຮ່າງ

ກາຍ, ການຂ່ົມຂ ່ , ການກຼັ ກຂຼັ ງ ແລະ ວິ ທີ ການອື່ ນໆທີ່ ຈ າກຼັ ດອິ ດສະລະພາບທາງຈິ ດໃຈ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ການປະຕິບຼັ ດ ໃນ

ຂະບວນການຮຼັ ບເຂົູ້ າເຮຼັ ດວຽກແລະຈູ້ າງງານ.

4. ຊ່ົວໂມງເຮຼັ ດວຽກ

ປະຕິບຼັ ດຕາມກົດໝາຍ-ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກ າທີ່ ກ່ຽວຂູ້ ອງກຼັ ບຊ່ົວໂມງເຮຼັ ດວຽກ, ການພຼັ ກຜ່ອນ

ແລະ ມື ູ້ ພຼັ ກ. ການເຮຼັ ດວຽກລ່ວງເວລາຕູ້ ອງເປຼັ ນສິ່ ງທີ່ ເປຼັ ນໄປຕາມຄວາມສະໝຼັ ກໃຈ ແລະ ບ ່ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຖື ກຮຽກຮູ້ ອງ

ເປຼັ ນປະຈ າ. ຊ າລະຄ່າຕອບແທນການລ່ວງເວລາຕາມທີ່ ໄດູ້ ກ ານົດ ສ າລຼັ ບແຮງງານທີ່ ໄດູ້ ເກີນຊ່ົວໂມງເຮຼັ ດວຽກຕາມກົດ

ໝາຍ.

5. ຄ່າແຮງງານ ແລະ ສະຫວຼັ ດດີ ການ

ປະຕິບຼັ ດຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂູ້ ອງກຼັ ບຄ່າແຮງງານແລະສະຫວຼັ ດດີ ການຂອງປະເທດ. ດຳ າເນີ ນກາ

ນຊ າລະ ແລະ ຫຼັ ກຄ່າແຮງງານແລະຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆ, ເກຼັ ບຮຼັ ກສາບຼັ ນທ ກໄວູ້  ພາຍໃຕູ້  ກົດໝາຍ-ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວ

ຂູ້ ອງ. ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ເກີນກວ່າການຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ ອງການຂຼັູ້ ນພືູ້ ນຖານ ຂອງ ພະນຼັ ກງານ. ອະທິ

ບາຍເນື ູ້ ອໃນຂອງຄ່າແຮງງານທີ່ ໄດູ້ ຊ າລະ ລວມທຼັ ງ ຄ່າຕອບແທນທີ່ ຄິ ດໄລ່ເພ່ີມ ຕາມການລ່ວງເວລາ ດູ້ ວຍວິ ທີ ການທີ່

ພະນຼັ ກງານສາມາດເຂົູ້ າໃຈໄດູ້ .

6. ການຂ່ົມເຫຼັ ງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ

ບ ່ ດ າເນີ ນການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍ, ບີ ບບຼັ ງຄຼັ ບທາງຈິ ດໃຈຫ ື ຮ່າງກາຍ ແລະ ຂ່ົມເຫຼັ ງໂດຍຄ າເວົ ູ້ າຕ ່ ພະນຼັ ກງານ, ກ່ຽວ

ຂູ້ ອງ ຫ ື  ສົມຮ ູ້ ຮ່ວມຄິ ດໃນສິ່ ງດຼັ່ ງກ່າວ. ການກະທ າທີ່ ເປຼັ ນການລ່ວງລະເມີດໃດໆ ລວມທຼັ ງການສະແດງທ່າທີ , ພາສາ, ກາ

ນສ າຜຼັ ດຮ່າງກາຍ ໃນສະຖານະການທຼັ ງໝົດຂອງກິດຈະກ າທາງທຸລະກິດ ກ ່ ບ ່ ອະນຸຍາດໃຫູ້ ເຮຼັ ດ.

7. ການແບ່ງແຍກ

ບ ່ ແບ່ງແຍກກ່ຽວກຼັ ບການຈູ້ າງງານ ເຊຼັ່ ນ ການຮຼັ ບເຂົູ້ າເຮຼັ ດວຽກ, ຄ່າແຮງງານ, ການເລື່ ອນຕ າແໜ່ງ, ການຝ ກຊູ້ ອມ,
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ການອອກຈາກວຽກ, ການລາອອກຈາກວຽກ ໂດຍຖື ເອົ າ ເຊື ູ້ ອຊາດ, ສຼັ ນຊາດ, ຊົນເຜ່ົາ, ເພດ, ອາຍຸ, ບູ້ ານເກີດ, ສາສະໜາ,

ປະຫວຼັ ດການສ ກສາ, ຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍແລະຈິ ດໃຈ, ລົດນິ ຍົມທາງເພດ, ການຮຼັ ບຮ ູ້ ວ່າຕົນເອງເປຼັ ນເພດໃດ 

ແລະອື່ ນໆ ມາ ເປຼັ ນເຫດຜົນ ຫ ື  ບ ່ ສົມຮ ູ້ ຮ່ວມຄິ ດໃນການແບ່ງແຍກດຼັ່ ງກ່າວ. ໃນການພິຈາລະນາທຼັ ງໝົດທີ່ ກ່ຽວຂູ້ ອງກຼັ ບ

ການຈູ້ າງງານ, ໃຫູ້ ຖື ເອົ າຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບຼັ ດຈົນບຼັ ນລຸໜູ້ າທີ່ ທີ່ ຈ າເປຼັ ນເປຼັ ນມາດຕະຖານ.

8. ອິ ດສະລະພາບໃນການຈຼັ ດຕຼັູ້ ງສະມາຄົມ ແລະ ສິ ດທິ ໃນການເຈລະຈາຕ ່ ລອງເປຼັ ນກຸ່ມ

ເຄົ າລົບສິ ດທິຂອງພະນຼັ ກງານໃນການຈຼັ ດຕຼັູ້ ງ, ເຂົູ້ າຮ່ວມເປຼັ ນສະມາຊິ ກ ແລະ ບ ລິ ຫານງານກ າມະບານແຮງງານ ທີ່ ພະນຼັ ກ

ງານໄດູ້ ເລື ອກດູ້ ວຍຕົນເອງ ແລະ ເຈລະຈາຕ ່ ລອງເປຼັ ນກຸ່ມກຼັ ບບ ລິ ສຼັ ດໃນນາມເປຼັ ນຕົວແທນຂອງພະນຼັ ກງານ. ກ ລະນີ ທີ່

ມີ ການຈ າກຼັ ດດູ້ ານອິ ດສະລະພາບໃນການຈຼັ ດຕຼັູ້ ງສະມາຄົມແລະສິ ດທິໃນການເຈລະຈາຕ ່ ລອງເປຼັ ນກຸ່ມໂດຍກົດໝາຍ

ແລະລະບຽບການ, ໃຫູ້ ສູ້ າງລະບົບຈຼັ ດການຄ າຮູ້ ອງທຸກ ເພ່ືອ ສະເໜີຄວາມກຼັ ງວົນຕ ່ ຂຼັູ້ ນບ ລິ ຫານແລະຕົວແທນພະນຼັ ກ

ງານ ແລະ ຮຼັ ບມື ດູ້ ວຍຄວາມຈິ ງໃຈ ໃນຖານະທີ່ ເປຼັ ນວິ ທີ ການທົດແທນ.

9. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

ສະໜອງສະພາບແວດລູ້ ອມບ່ອນເຮຼັ ດວຽກທີ່ ປອດໄພແລະຖື ກຫ ຼັ ກອະນາໄມ ທີ່ ສອດຄ່ອງກຼັ ບກົດໝາຍແລະລະບຽບ

ການ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ ຈະຖື ກນ າໃຊູ້ , ພູ້ ອມທຼັ ງ ນ າໃຊູ້ ມາດຕະການທີ່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນເພ່ືອປູ້ ອງກຼັ ນອຸບຼັ ດຕິເຫດ, ການ

ບາດເຈຼັ ບ ແລະ ພະຍາດທາງຈິ ດໃຈທີ່ ກ່ຽວຂູ້ ອງກຼັ ບຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະອະນາໄມທີ່ ອາດເກີດຂ ູ້ ນໄດູ້ . ທຼັ ງຫ ພຼັ ກ

ແລະທຼັ ງໂຮງອາຫານທີ່ ໄດູ້ ສະໜອງໃຫູ້ ພະນຼັ ກງານກ ໃຫູ້ ນ າໃຊູ້ ມາດຕະຖານດູ້ ານຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະອະນາ

ໄມແບບດຽວກຼັ ນ.

10. ສິ່ ງແວດລູ້ ອມ

ບ ່ ພຽງແຕ່ປະຕິບຼັ ດຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການທຼັ ງໝົດ ແລະອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂູ້ ອງກຼັ ບສິ່ ງແວດລູ້ ອມຂອງປະເທດ

ແລະທູ້ ອງຖ່ິນທີ່ ຈະດ າເນີ ນການຜະລິ ດເທ່ົານຼັູ້ ນ, ໃຫູ້ ຄ ານ ງເຖິງຄວາມປອດໄພດູ້ ານສິ່ ງແວດລູ້ ອມຢ່າງສ ງທີ່ ສຸດ. ກວດ

ກາຄື ນວ່າ ວຼັ ດຖຸດິ ບແລະອາໄຫລ່ທີ່ ຈະນ າໃຊູ້ ນຼັູ້ ນ ໄດູ້ ສອດຄ່ອງກຼັ ບກົດໝາຍແລະລະບຽບການ, ຂ ູ້ ບຼັ ງຄຼັ ບ, ສົນທິສຼັ ນຍາສາ

ກົນ, ອະນຸສຼັ ນຍາ ຂອງປະເທດແລະທູ້ ອງຖ່ິນທີ່ ຮຼັ ບປະກຼັ ນສິ່ ງເຫ ົ່ ານຼັູ້ ນ ແລະ ປະຕິບຼັ ດຕາມນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂູ້ ອງກຼັ ບສິ່ ງ

ແວດລູ້ ອມທີ່  Aeon ກ ານົດ.

11. ການດ າເນີ ນທຸລະກິດທາງການຄູ້ າ

ປະຕິບຼັ ດຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂູ້ ອງກຼັ ບການດ າເນີ ນທຸລະກິດທາງການຄູ້ າ ຂອງ ປະເທດແຫລ່ງຜະ

ລິ ດສິ ນຄູ້ າຂຼັູ້ ນສຸດທູ້ າຍແລະຜະລິ ດຕະພຼັ ນທີ່ ເປຼັ ນສ່ວນປະກອບ, ປະເທດຜ ູ້ ສ່ົງອອກ ແລະ ທູ້ ອງຖ່ິນ.

12. ຄວາມຈິ ງໃຈ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ

ໃນກິດຈະກ າທາງທຸລະກິດທຼັ ງໝົດ, ບ ່ ປະຕິບຼັ ດການກະທ າທີ່ ລະເມີດຕ ່ ຈຼັ ນຍາບຼັ ນຢ່າງເດຼັ ດຂາດ ເຊຼັ່ ນ ການກະທ າທີ່ ເປຼັ ນ

ການໃຫູ້ ສິ ນບົນ, ການ ປອມແປງ, ການປອມ ແລະ ການປົກປິ ດບຼັ ນທ ກ, ຫ ຼັ ກຖານທາງວຼັ ດຖຸ ແລະ ຄ າໃຫູ້ ການຕ່າງໆ. ຂ ູ້

ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂູ້ ອງກຼັ ບກິດຈະກ າທາງທຸລະກິດ ໃຫູ້ ເປີ ດເຜີຍຢ່າງຖື ກຕູ້ ອງຕາມຂ ູ້ ບຼັ ງຄຼັ ບທີ່ ຈະຖື ກນ າໃຊູ້  ແລະ ປະເພນີ ການ

ດ າເນີ ນທຸລະກິດທ່ົວໄປ.

13. ຄ າໝຼັູ້ ນສຼັ ນຍາ

ນ າເອົ າເນື ູ້ ອໃນການຮຽກຮູ້ ອງດູ້ ານຫ ຼັ ກຈຼັ ນຍາບຼັ ນການດ າເນີ ນທຸລະກິດສ າລຼັ ບຜ ູ້ ຈ າໜ່າຍຂອງ Aeon ເຂົູ້ າໄປໃຊູ້ ໃນລະ

ບົບການຈຼັ ດການ ຂອງ ບ ລິ ສຼັ ດຕົນເອງ ແລະ ອົງກອນຕົນເອງ, ແລະ ພະຍາຍາມແກູ້ ໄຂສິ່ ງທູ້ າທາຍທາງສຼັ ງຄົມໃນທ່ົວ

ຕ່ອງໂສູ້ ການຈ າໜ່າຍດູ້ ວຍອົງກອນທຼັ ງໝົດ.
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