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តារាងមាតិកា 

 

 

ការប្បេជ្ញា ចតិេប្ដើមបីអ

ន៊ុប្ោមតាមចាប ់

-យយើងរំពឹងថានឹងអនុយោមតាមច្បាប់ប្បឆាំងអាំយពើពុករលួយ 

-យយើងរំពឹងថានឹងអនុយោមតាមច្បាប់ប្បកួតប្បជែង 

-យយើងរំពឹងថានឹងមានការការពារ កមមសិទ្ធិបញ្ញា របស ់SEG 

-យយើងរំពឹងថានឹងអនុយោមតាមច្បាប់ពាណិែជកមមអនតរជាតិ 

ការប្បេជ្ញា ចតិេប្ដើមបីទ

ទួលបានការទទួលខ៊ុ

សក្តវូ 

-ការចូ្បលរមួជាមួយជសែសង្វា ក់ផ្គត់ផ្គង់ 

-ជរ៉ែមានែយមាល ោះ 

-ការអនុវតតន៍ការចិ្បញ្ច ឹមែីវតិប្បកបយោយការទ្ទួ្លសុសប្តវូនិងចី្បរភាព 

ការប្បេជ្ញា ចតិេចំប្ ោះ

ក្បជ្ញជន 

-យយើងរំពឹងថានឹងអនុយោមតាមច្បាប់ការង្វរ 

-យយើងប្បឆាំងនឹងការយប្បើប្ាស់កមាល ាំងពលកមមយោយបងខ ាំ 

-យយើងប្បឆាំងនឹងការយប្បើប្ាស់ពលកមមរបសកុ់មារ 

-យយើងសូមយថាោ លយោសច្បាំយពាោះប្រប់របូភាពននការែួញដូរផ្ល វូយេទ្។ 

-យយើងប្បឆាំងនឹងការយាយី 

-យយើងប្បឆាំងនឹងការយរ ើសយអើងនិងយលើកទឹ្កចិ្បតតឱ្យមានភាពច្បប្ម រោះជាតិសាស 

-យយើងយោរពសិទិ្ធសមារមរបស់កមមករ 

-យយើងយបតជាា ចិ្បតតច្បាំយពាោះបរសិាា នការង្វរប្បកបយោយសុវតា ិភាព 

-យយើងរំពឹងថាទិ្ននន័យផ្ទា ល់សល នួនឹងប្តវូានការពារ 

ការប្បេជ្ញា ចតិេចំប្ ោះ

សងគម 

-យយើងយបតជាា ការពារបរសិាា ន 

-យយើងមានការយបតជាា ចិ្បតតកន ុងការែប្ម រញសហរមន៍ជដលយយើងយ ា្ ើប្បតិបតត ិការ 

ការប្បេជ្ញា ចតិេប្ដើមបី

ប្ោររតាមនិងក្រម

សីលធម៌អាជីវរមម 

-យយើងរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់នឹងផ្តល់មយ្ោាយដល់និយយាែិកយដើមបីរាយការណ៍អាំពកីារប្ពួយារមភ  

-យយើងរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់នឹងរកាព័ត៌មានអាែីវកមម ប្តឹមប្តវូ 

-យយើងរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់នឹងទ្ទួ្លយករាំនិតផ្ត ចួ្បយផ្តើមននការអនុវតត ប្សបតាមប្កមសីល្ម៌ 

បញ្ហា ទារ់ទងនងឹក្រ

មប្នោះ 

（SEG ទូ្រសពា ័បន្ទា ន់） 

（សវនកមម / ពិនិតយ / យសន ើសុាំព័ត៌មាន） 

（ទ្ាំន្ទក់ទ្ាំនង） 
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ក្រមុអគ្គ ិសនី របស់ ស ៊ុមីតូម៊ុ 

ក្រមសលីធម៌អនរផ្គត់ផ្គង ់

អស់រយៈយពលជាង ១២០ ឆន ាំ។ យនោះស ុមីតូម ុប្ក រមអរគ ិសនី(“SEG”) ប្តវូានដឹកន្ទាំយោយ 

 វញិ្ញា ណរបស់ស ុមីតូមុ ជាមួយ 

ការសងោត់ ង្ន់របស់វាយៅយលើភាពសុច្បរតិនិងប្កមសីល្ម៌អាែីវកមម។  SEG 

ជសា ងរកការចូ្បលរមួច្បាំ ជណកដល់សងគមតាមរយៈសកមមភាពអាែីវកមម ប្បកបយោយយុតត ិ្ម៌និងចី្បរ

ភាព និង 

យ ា្ ើអាែីវកមមជាមួយអនកផ្គត់ផ្គង់ជដលជច្បករំជលកការយបតជាា ចិ្បតតរបស់សល នួច្បាំយពាោះភាពយសាម ោះប្តង់ 

និង ប្កមសីល្ម៌អាែីវកមម។   

 ប្កមសីល្ម៌អនកផ្គត់ផ្គង់យនោះ(“ ប្លខរូដ”)  កាំណត់យច្បញ SEG 

ការរំពឹងទ្ុករបស់អនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើង ជដលរមួបញ្ច លូអនកផ្គត់ផ្គង់អនកយ ៉ៅ ការបនតភាន ក់ង្វរ 

អនកពិយប្ោោះយយាបល់អនកជច្បកចាយ ឬ ភារីយផ្ែងយទ្ៀតជដលទ្ទួ្លានការទូ្ោត់ពី SEG 

សប្មាប់ផ្លិតផ្លរបសស់ល នួ ឬ យសវាកមម. 

យៅSEGយយើងទ្ទួ្លសាគ ល់ថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងយដើរតួន្ទទី្យា៉ៅ ងសាំខាន់កន ុងយជារែ័យទូ្យៅរប

ស់យយើង។  

យយើងយកាតសរយសើរច្បាំយពាោះវភិារោនជដលអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងយ ា្ ើច្បាំយពាោះអាែីវកមមរបស់យយើង។  

យយើងយប្ែើសយរ ើសយ ា្ ើអាែីវកមមជាមួយអនកផ្គត់ផ្គង់ជដលជច្បករំជលកការយបតជាា ចិ្បតតរបស់យយើងច្បាំយពាោះ

ភាពយសាម ោះប្តង់ និង យ ា្ ើអាែីវកមម ប្សបតាមច្បាប់។  

 

វិញ្ញា ណរបស់ ស ៊ុមីតូម៊ុ 
Banji-nissei – ធ វ្ើអស់ពីចិតតរបស់អនក មិនត្តឹមតតធៅកនុងអាជីវកមមប ៊ុធ ណ្ ោះធេប ៊ុតនតក៏ធៅកនុងត្រប់េិដ្ឋភាពននជីវិតរបស់អនកតដ្រ។ 

Shinyo-kakujitsu – ដាក់សារៈសំខាន់ធល្ើភាពធសាម ោះត្តង់និងការត្រប់ត្រងល្អ។ 

Fusu-furi – ក៊ុំល្ោះបង់ភាពធសាម ោះត្តង់ធដ្ើមបីេេួល្បានត្បាក់ចំធណញងាយត្សួល្។ 
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SEGយសន ើសុាំឱ្យអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងយ ា្ ើអាែីវកមមតាមរយបៀបជដលប្តវូនឹងយោលការណ៍ជដលាន

កាំណត់ខាងយប្កាម និង 

ថាពួកយរានបយងោ ើតការរំពឹងទុ្កប្សយដៀងោន យៅតាមបណ្តត ញផ្គត់ផ្គង់ផ្ទា ល់សល នួរបស់ពួកយរ។  

ការប្បេជ្ញា ចិតេប្ដើមបីអន៊ុប្ោមតាមចាប់  

SEG 

រំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងយ ា្ ើសកមមភាពអាែីវកមមរបស់ពួកយរយោយអនុយោមតាមច្បា

ប់និងបទ្បបញ្ាតត ិជដលអាច្បអនុវតតានោាំងអស់។ 

ប្យើងរំរឹងថានឹងអន៊ុប្ោមតាមចាប់ក្បឆំងអំប្រើរ៊ុររលួយ 

ការសូកា៉ៅ ន់បងោឱ្យមានផ្លប៉ៅោះពាល់យា៉ៅ ងខាល ាំងដល់សហរមន៍យហើយវាអាច្បបណ្តត លឱ្យសូច្បខាត

យា៉ៅ ង ង្ន់ ង្រដល់ SEG ។  SEG 

រំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងយោរពតាមច្បាប់ប្បឆាំងអាំយពើពុករលួយជដលអាច្បអនុវតតាន

។  យលើសពយីនោះយទ្ៀត, 

យៅយពលជដលអនកផ្គត់ផ្គង់មានទ្ាំន្ទក់ទ្ាំនងជាមួយមន្រនត ីរោា េិាលកន ុងន្ទមប្ក រមហ ុន SEG 

អនកផ្គត់ផ្គង់ប្តវូានហាមឃាត់ជាោច្ប់ខាតពីការផ្តល់ឬទ្ទួ្លអា ើក៏យោយ យោយផ្ទា ល់ ឬ 

ទ្ទួ្លាននូវអា ើជដលមានតនមលយោយផ្ទា ល់ឬយោយប្បយយាលយដើមបីទ្ទួ្លានអតថ ប្បយយាែន៍អាែីវ

កមមមិនប្តឹមប្តវូ។   

ប្យើងរំរឹងថានឹងអន៊ុប្ោមតាមចាប់ក្បរួតក្បជជង 

SEG 

ប្តវូានយបតជាា ច្បិតតយដើមបីយោរពតាមការប្បកួតប្បជែងនិងច្បាប់ប្បឆាំងនឹងយសច្បកត ីទ្ុកច្បិតតយហើយ

យយើងរំពឹងថានឹងមានការយបតជាា ច្បិតត ប្បហាក់ប្បជហលោន ពីអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើង។ 

ប្យើងរំរឹងថានឹងមានការការ រ SEG រមមសិទធ ិបញ្ហា  

SEG រំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងការពារកមមសទិ្ធិបញ្ញា របស់SEG 

ជដលទ្ទួ្លានកន ុងកាំឡរ ងយពលទ្ាំន្ទក់ទ្ាំនងរបស់យយើង។ 
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ប្យើងរំរឹងថានឹងអន៊ុប្ោមតាមចាប់ ណិជជរមមអនេរជ្ញតិ 

SEG 

មានយមាទ្នភាពជដលានកាល យជាប្ក រមហ ុនសកលនិងមានអនកផ្គត់ផ្គង់យៅែុាំវញិពិេពយោក។  

យយើងរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងយោរពច្បាប់នងិបទ្បបញ្ាតត ិសត ីពីការន្ទាំយច្បញនិងន្ទាំយច្បញនិង

តប្មូវការពាណិែជកមមអនតរជាតិដនទ្យទ្ៀត។ 

ការប្បេជ្ញា ចិតេប្ដើមបីទទួលបានការទទួលខ៊ុសក្តវូ 

ការចូលរមួជ្ញមួយជខែសង្វា រ់ផ្គត់ផ្គង់ 

ការប្រប់ប្រងច្បង្វា ក់ផ្គត់ផ្គង់ប្បកបយោយច្បីរភាពរឺមានសារៈសាំខាន់ជដលកាំពុងយកើនយឡើងដល់អន

កពាក់ព័នធ របស់យយើងរមួោាំងអតិថិែននិងវនិិយយារិន។  

យយើងានកាំណត់តប្មូវការសងគមនិងបរសិាា នសប្មាប់អនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងអស់រយៈយពលជាយប្ច្បើ

នឆន ាំ។  

យយើងនឹងបនតកិច្បចសហប្បតិបតត ិការរបស់យយើងជាមួយអនកផ្គត់ផ្គង់យហើយយយើងនឹងបយងោ ើនការចូ្បលរ ួ

មរបស់យយើងយៅកន ុងវសិ័យយុទ្ធសាន្រសតោ ាំងអស់យដើមបីបយងោ ើនសមតាភាពប្បកបយោយចី្បរភាពយៅកន ុ

ងជសែសង្វា ក់ផ្គត់ផ្គង់។ 

ជរ៉ែមានជប្មាល ោះ 

ជាពិយសស,SEG 

តប្មូវឱ្យអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងចាត់វធិានការសមប្សបយដើមបីកាំណត់ថាយតើផ្លិតផ្លរបសពួ់កយរ

មានផ្ទ កុសារធាតុជរ៉ែជដលមានែយមាល ោះ(សាំណា៉ៅ ហាាំង តានីញ៉ៅូម តង់សុន និងមាស) 

យហើយប្បសិនយបើដូយច្បនោះយដើមបីអនុវតតដាំយណើរការយដើមបីកាំណត់ប្បេពននជរ៉ែោ ាំងយនោះយហើយយបើមិនដូយច្បនោះ

យទ្ប្តវូយោរពតាមច្បាបន់ិងបទ្បបញ្ាតត ិជដលអាច្បអនុវតតានោាំងអស់។ 

ការប្រប់ប្រងប្បេពនិងការយប្បើប្ាស់ជរ៉ែជដលមានែយមាល ោះ។  

យយើងរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់នឹងលុបបាំាត់ការយប្បើប្ាស់ជរ៉ែជដលមានែយមាល ោះ- 

យោយផ្ទា លឬ់យោយប្បយយាល - 

ហិរញ្ា វតថ ុឬផ្តល់ផ្លប្បយយាែន៍ដល់ប្ក រមប្បោបអ់ាវុ្យៅសាធារណរដឋ ប្បជា្ិបយតយយកុងយហាគ (the 

“DRC”) និងបណ្តត ប្បយទ្សជាប់ោន ។ 
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ការអន៊ុវតេន៍ការចិញ្ច ឹមជីវតិក្បរបប្ោយការទទួលខ៊ុសក្តវូនិងចីរភារ 

យនោះDRC ក៏ជាអនកផ្លិត cobalt ្ាំបាំផ្ុតយៅយលើពេិពយោកផ្ងជដរ។ 

ការោញយកកូឡាជែនយ ា្ ើឱ្យមានការប្ពួយារមភ ប្សយដៀងោន យៅនឹងការែីកយកជរ៉ែជដលមានែ

យមាល ោះយហើយក៏ានកាល យជាកងាល់ផ្ងជដរ។  

យយើងយលើកទឹ្កចិ្បតតឱ្យអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងយប្បើការអនុវតត ប្បកបយោយការទ្ទួ្លសុសប្តវូនិងប្ប

កបយោយនិរនត រភាពយដើមបីរកប្បេពវតថ ុធាតុយដើមោាំងអស់។ រមួោាំង cobalt 

និងសារធាតុជរ៉ែយផ្ែងយទ្ៀត។ 

យយើងយលើកទឹ្កចិ្បតតដល់អនកផ្គត់ផ្គង់ោ ាំងអស់ឱ្យរិតរូរពីការវវិតតសត ង់ោរអនតរជាតិនិងការវវិតតោ

ក់ទ្ងនឹងបញ្ញា បរសិាា ន 

សិទ្ធិមនុសែនិងបញ្ញា សងគមយផ្ែងៗជាពិយសសយៅកន ុងតាំបន់ជដលរងការប៉ៅោះទ្ងគ ិច្បនិងហានិេ័យសព

ស់។ 

ការប្បេជ្ញា ចិតេចំប្ ោះក្បជ្ញជន 

SEGយបតជាា យោរពសិទ្ធិមនុសែ។  ការយបតជាា ច្បិតតរបស់យយើងរមួមានការកាំណត់អតតសញ្ញា ណការពារនិ

ងកាត់បនាយផ្លប៉ៅោះពាល់អវែិជមានននសិទ្ធិមនុសែពសីកមមភាពរបស់យយើង។  យយើងរំពឹងថាអនកផ្គ

ត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងជច្បករំជលកការយោរពសិទ្ធិមនុសែដូច្បោន រមួោាំងការយបតជាា ច្បិតតយដើមបីទ្ទួ្លសាគ

ល់សត ង់ោរសិទ្ធិមនុសែអនតរជាតិជាទូ្យៅ។   

ប្យើងរំរឹងថានឹងអន៊ុប្ោមតាមចាប់ការង្វរ 

SEGរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងយោរពតាមច្បាប់ជដលអាច្បអនុវតតានោាំងអស់ជដលកាំ

ណត់យមា៉ៅ ងយ ា្ ើការប្ាក់ឈ្ន លួអតថ ប្បយយាែន៍និងល័កខស័ណឌ យផ្ែងៗយទ្ៀតរមួោាំងកិច្បចសនោការង្វរ

ប្បសិនយបើមាន។  

ប្យើងក្បឆំងនឹងការប្ក្បើក្បាស់រមាល ងំរលរមមប្ោយបងខំ 

SEG នឹងមនិយ ា្ ើការជាមួយអនកផ្គត់ផ្គង់– យោយផ្ទា ល់ឬយោយប្បយយាល– 

យប្បើកមាល ាំងពលកមមោសករ ឬ ទ្ាំរង់យផ្ែងយទ្ៀតននការបងខ ាំ ឬ 
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កមាល ាំងពលកមមជដលមិនសម ័ប្រចិ្បតតយៅកន ុងកមាល ាំងពលកមមរបស់ពួកយរ។  

អនកផ្គត់ផ្គង់មិនរួរយសន ើសុាំឱ្យនិយយាែិកឬសមាែិកននកមាល ាំងការង្វររបស់ពួកយរប្បរល់លិសិតឆ្លង

ជដនរបស់ពួកយរយឡើយ។ 

អតតសញ្ញា ណកមមជដលយច្បញយោយរោា េិាលឬការអនុញ្ញា តការង្វរជដលជាលកខសណឌការង្វរ។ 

ប្យើងក្បឆំងនឹងការប្ក្បើក្បាស់រលរមមរ៊ុមារ 

SEG នឹងមិនសហការជាមួយអនកលក់ជដល– យោយផ្ទា ល់ឬយោយប្បយយាល–

ពួកយរយប្បើពលកមមកុមារសុសច្បាប់យដើមបីប្រប់ប្រងប្ក រមហ ុនរបស់ពួកយរ។  យដើមបីយ ា្ ើដូច្បយនោះ 

“កូន” 

សាំយៅយៅយលើនរណ្តមាន ក់ជដលមានអាយុប្សបច្បាបអ់បបបរមាសប្មាប់ការង្វរយៅកន ុងទី្តាាំងជដល

ការង្វរប្តវូានយ ា្ ើ, ប៉ៅុជនតកន ុងករណីណ្តក៏យោយ SEG 

នឹងមិនយ ា្ ើការជាមួយអនកផ្គត់ផ្គង់ជដលកមាល ាំងពលកមមផ្ទា ល់ឬយោយប្បយយាលរមួមានកុមារអាយុ

យប្កាម ១៥ ឆន ាំ។ 

ប្យើងសូមប្ថាោ លប្ទាសចំប្ ោះក្គ្ប់របូភារននការជួញដូរផ្ល វូប្េទ។  

SEG 

នឹងមិនយ ា្ ើការជាមួយអនកផ្គត់ផ្គង់ជដលចូ្បលរមួយោយផ្ទា ល់ឬយោយប្បយយាលកន ុងការែួញដូរមនុ

សែយឡើយ។  

ប្យើងក្បឆំងនឹងការយាយី 

SEG 

រំពឹងថាអនកលក់របស់យយើងនឹងប្បប្ពឹតដច្បាំយពាោះនិយយាែិករបស់ពួកយរប្បកបយោយភាពប្តឹមប្តវូនិ

ងយុតត ិ្ម៌ជដលមនុសែោាំងអស់មានសិទ្ធិទ្ទួ្លាន។  

អនកផ្គត់ផ្គង់រួរជតបយងោ ើតបរយិាកាសការង្វរជដលមិនអត់ ម្ត់នឹងការយាយីឬការរំយោេបាំពាន

យផ្ែងយទ្ៀតច្បាំយពាោះនិយយាែិក។ 
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ប្យើងក្បឆំងនឹងការប្រ ើសប្អើងនិងប្លើរទឹរចិតេឱ្យមានភារចក្មោុះ 

SEG 

រំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងផ្តល់ឱ្កាសការង្វរយសម ើៗោន ដល់និយយាែកិនិងអនកោក់ពាកយសុាំ

ការង្វរយោយោម នការយរ ើសយអើងសុសច្បាប់  ជផ្ែកយលើពូែសាសន៍ ែនជាតិយដើម សាសន្ទ អាយុ 

យេទ្ អតតសញ្ញា ណ យយនឌ័រ ទ្ាំន្ទស់ផ្ល វូយេទ្ ពិការភាព 

ឬលកខណៈយផ្ែងយទ្ៀតជដលការពារយោយច្បាប់ជា្រមាន។.  

SEG 

យលើកទឹ្កចិ្បតតដល់អនកផ្គត់ផ្គង់របស់សល នួយដើមបីយលើកកមពស់ភាពច្បប្ម រោះនិងយដើមបីយលើកកមពស់វបប្ម៌

បញ្ច លូោន និងប្កមសីល្ម៌យៅកន ុងកជនលងការង្វររបស់សល នួ. 

ប្យើងប្ោររសិទិធសមាគ្មរបស់រមមររ 

SEGរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងយោរពសិទ្ធរិបស់កមមករនិយយាែិតកន ុងការចូ្បលរមួឬមិនចូ្ប

លរមួប្សបតាមច្បាប់ជដលអាច្បអនុវតតាន។ 

ប្យើងប្បេជ្ញា ចិតេចំប្ ោះបរសិ្ថា នការង្វរក្បរបប្ោយស៊ុវតា ិភារ 

SEGរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងការពារសសុភាព សុវតា ិភាព 

និងសុសុមាលភាពរបស់ប្បជាែនយេាៀវយទ្សច្បរនិងអនកយផ្ែងយទ្ៀតជដលអាច្បរងផ្លប៉ៅោះពាល់ពីស

កមមភាពរបស់ពួកយរ។  

អនកផ្គត់ផ្គង់ប្តវូជតអនុវតតតាមច្បាប់និងបទ្បញ្ញជ សុសភាពនិងសុវតា ិភាពយៅកជនលងយ ា្ ើការជដល

អាច្បអនុវតតាន។  

ប្យើងរំរឹងថាទិននន័យផ្ទា ល់ខល នួនឹងក្តវូបានការ រ 

SEGរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងយោរពច្បាប់ជដលអាច្បអនុវតតានោាំងអស់ជដលតប្មូវឱ្យ

មានការការពារទ្ិននន័យផ្ទា ល់សល នួរបស់និយយាែិកអតិថិែននិងភារីយផ្ែងយទ្ៀត។  

យលើសពីយនោះយទ្ៀតអនកផ្គត់ផ្គង់ប្តវូជតែូនដាំណឹងដល់ប្ក រមហ ុន SEG 

ឱ្យានឆប់រហ័សនូវរាលក់ារបាំពានច្បាប់ឯកែនភាពទ្ិននន័យយោយអនកផ្គត់ផ្គង់ឬភារីណ្តមួយ

ជដលអនកផ្គត់ផ្គង់យ ា្ ើអាែីវកមមជាមួយយន្ទោះជដលប៉ៅោះពាល់ដល់ SEG ។ 
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ការប្បេជ្ញា ចិតេចំប្ ោះសងគម 

ប្យើងប្បេជ្ញា ការ របរសិ្ថា ន 

SEGយបតជាា ច្បាំយពាោះភាពជាអនកទ្ទួ្លសុសប្តវូជផ្នកបរសិាា ននិងកាត់បនាយផ្លប៉ៅោះពាល់បរសិាា ននន

សកមមភាពរបស់យយើង។  

យយើងរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងកាត់បនាយផ្លប៉ៅោះពាល់បរសិាា នននប្បតិបតត ិការអាែីវក

មមរបស់ពួកយរ។ 

យដើមបីប្រប់ប្រងហានិេ័យននយប្ោោះថាន ក់បរសិាា ននិងយដើមបីអនុវតតតាមច្បាប់និងបទ្បបញ្ាតត ិសត ីពីបរ ិ

សាា ន។  SEG យលើកទឹ្កចិ្បតតឱ្យអនកផ្គត់ផ្គង់របស់សល នួយកច្បិតតទ្ុកោក់ជាពិយសសច្បាំយពាោះ៖ 

ការកាត់បនាយឧសម ័នផ្ាោះកញ្ច ក់បយងោ ើនប្បសិទ្ធភាពថាមពលការយប្បើប្ាស់ថាមពលកយកើតយឡើងវ ិ

ញការយប្បើប្ាសថ់ាមពលទឹ្កនិងវតថ ុធាតុយដើមប្បកបយោយប្បសិទ្ធភាពការយប្បើប្ាស់វ ិ្ ីប្រប់ប្រង

្នធានប្បកបយោយនិរនត រភាពនិងដាំយណើរការកាត់បនាយកាកសាំណល់។ 

ប្យើងមានការប្បេជ្ញា ចិតេរន ុងការជក្មញុសហគ្មន៍ជដលប្យើងប្ធា ើក្បតិបតេិការ 

យោលការណ៍សាែីវកមមមួយរបស់ប្ក រមហ ុន SEG 

រឺយយើងចូ្បលរមួច្បាំ ជណកកន ុងការបយងោ ើតសងគមនិងបរសិាា នឱ្យកាន់ជតប្បយសើរយឡើងយោយមានការយ

ល់ដឹងយា៉ៅ ងច្បាស់ពីទ្ាំនួលសុសប្តវូសងគមរបសយ់យើង។  

យយើងរំពឹងថានឹងមានការយបតជាា ច្បិតត ប្សយដៀងោន ពអីនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើង។ 

ការប្បេជ្ញា ចិតេប្ដើមបីប្ោររតាមនងិក្រមសលីធម៌អាជីវរមម 

ប្យើងរំរឹងថាអនរផ្គត់ផ្គង់នឹងផ្េល់មប្ធោបាយដល់និប្យាជិរប្ដើមបីរាយការណ៍អំរីការក្រួយបារមភ  

SEGរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់សល នួនឹងផ្តល់ែូននូវនិយយាែិកនូវមយ្ោាយមួយសប្មាប់ការយលើក

យឡើងនូវការរំយោេបាំពានច្បាប់ឬការប្ពួយារមភដនទ្យទ្ៀតយោយមិនខាល ច្បសងសឹក  

យយើងរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់នឹងយឆ្ល ើយតបយៅនឹងការប្ពួយារមភជដលប្តឹមប្តវូ។ 
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ប្យើងរំរឹងថាអនរផ្គត់ផ្គង់នឹងររារ័ត៌មានអាជីវរមម ក្តឹមក្តវូ 

យយើងរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់នឹងបាំយពញឯកសារអាែីវកមមោ ាំងអស់ 

(រាប់បញ្ច លូោាំងឯកសារជដលមានរុណភាព) ប្តឹមប្តវូនិងោន់យពលយវោ។  

យយើងក៏រំពឹងផ្ងជដរថាអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងបង្វា ញព័ត៌មានយពញយលញនិងសុប្កឹតនិងោ

ន់យពលយវោយៅកន ុងរាយការណ៍និងឯកសារជដលានោក់ជាមួយនិយ័តកររោា េិាលរមួោាំងរ

ាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ុតាមកាលកាំណត់។  

យយើងរំពឹងថាយៅយពលអនុវតតឯកសាររបស់អនកផ្គត់ផ្គង់ប្តវូជតមានការអនុញ្ញា តប្តឹមប្តវូ។  

យលើសពីយនោះយយើងរំពឹងថារាល់ការកត់ប្តាសកមមភាពហិរញ្ា វតថ ុរបស់អនកផ្គតផ់្គង់រឺអនុយោមតាម

ច្បាប់និងការអនុវតតរណយនយយ។  

អនកផ្គត់ផ្គង់មិនប្តវូយ ា្ ើឱ្យធាតុមិនប្តឹមប្តវូឬបាំភាន់យៅកន ុងឯកសារនិងកាំណត់ប្តារបស់ពួកយរ

យហើយមិនប្តវូលុបយចាលព័ត៌មានពីកាំណត់ប្តារបស់ពួកយរជដលពួកយរតប្មូវឱ្យកត់ប្តាយន្ទោះយទ្។  

ប្យើងរំរឹងថាអនរផ្គត់ផ្គង់នឹងទទួលយរគំ្និតផ្ត ចួប្ផ្េើមននការអន៊ុវតត ក្សបតាមក្រមសីលធម៌ 

តាមជដលអាច្បយ ា្ ើយៅាននិងតាមរយបៀបមួយជដលសមប្សបយៅនឹងទ្ាំហាំនិង្មមជាតិននអាែីវ

កមមរបស់ពួកយរយអសសុែីីរំពឹងថាអនកផ្គត់ផ្គង់នឹងអនុវតតកមម វ ិ្ ីអនុយោមភាពនិងប្កមសីល្

ម៌របស់ពួកយរឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព។  

SEGយលើកទឹ្កចិ្បតតដល់អនកផ្គត់ផ្គង់របស់សល នួឱ្យអនុវតត ប្កមប្បតិបតត ិផ្ទា ល់សល នួរបស់ពួកយរនិងយដើ

មបីយលើកកមពស់វបប្ម៌ននការអនុយោមនិងប្កមសីល្ម៌អាែីវកមមយៅកន ុងអងគការរបស់ពួកយររ ួ

មោាំងការយែៀសវាងទ្ាំន្ទស់ផ្លប្បយយាែន៍។ 

បញ្ហា ទារ់ទងនងឹក្រមប្នោះ 

អនកផ្គត់ផ្គង់ (ឬនិយយាែិករបស់ពួកយរ) 

អាច្បែូនដាំណឹងអាំពីការប្ពួយារមភោក់ទ្ងនឹងបញ្ញា ជដលប្រប់ប្រងយោយប្កមយនោះ។  

ប្បសិនយបើមានការប្ពួយារមភណ្តមួយយៅយប្កាមប្កមយនោះយយើងយលើកទឹ្កចិ្បតតឱ្យអនកោក់ទ្ងយៅទ្ាំ

ន្ទក់ទ្ាំនងអាែីវកមមច្បមបងរបស់អនក។  

ប្បសិនយបើវាមិនសមរមយសូមោក់ទ្ងមកយលសទូ្រស័ពាបន្ទា ន់ 

https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines ។  

https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines
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SEG 

រកាសិទ្ធិកន ុងការយ ា្ ើសវនកមម/ពិនិតយយឡើងវញិននអនកផ្គត់ផ្គង់ណ្តមួយយដើមបីធាន្ទឱ្យាននូវការអ

នុយោមតាមប្កមប្បតិបតត ិយនោះ។   

យោយសារជតSEG 

ជសា ងរកការយ ា្ ើអាែីវកមមជាមួយអនកផ្គត់ផ្គង់ជដលមានការយបតជាា ចិ្បតតរបស់យយើងកន ុងការអនុវតតតា
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