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ឯកសារស្ដីពដី
កកមសដីលធមរ៌បស់ SGS 

ជូនចំពោះសហការទីាងំអស់ជាទដីរាបអ់ាន
សុចរតិភាពគឺជាចំណុចស្ នូលសខំាន់បំផតុរបស ់SGS។ ទនំកុចិត្តដែលយ�ើងជរំុញឲ្យមានចំយោះអតិថជិនិ នងិភាគីោក់ពន័្ធគឺជាគន្លះនាឲំ្យយ�ើងទទួលបានយជាគជ�័ក្នុងនាមអ

ង្គភាព នងិបុគ្គលមានា ក់ៗ។

ក្នុងនាមជាអនាកឈានមុខយគយៅក្នុងវសិ័�របស់យ�ើង យ�ើងបបកានខ់ាជា ប់នូវបទដ្ឋា នខ្ពស់បំផតុននឥរយិាបថវជិាជា ជីវៈ។ បកម

សីលធម៌គឺជាការបង្ហា ញពគីុណតនម្ដែលបតនូវបានដចករំដលកទូទាងំ SGS អាជីវកម្ម នងិអង្គភាពនែគូយផសេងៗរបស់ SGS។

យែើម្សីយបមចបាននូវយោលយៅរបស់យ�ើង យ�ើងមានបំណងទាក់ទាញ នងិរកសាទកុនូវបុគ្គលិកដែលមានឆន្ៈក្នុងការយធវ ើកិច្ចការបបកបយដ្�ភាពជាអនាកែលកនា ំបតលមបតនូវ 

នងិភាពយ ្្ម ះបតង។់ យ�ើងទទួល ្្គ ល់ថា យ�ើងមានការទទួលខសុបតនូវចំយោះោនា យៅវញិយៅមក នងិចំយោះអតិថជិនរបស់យ�ើងយែើម្ីយលើកកម្ពស់យោលការណន៍នភាពសុចរតិរបស់

យ�ើង។

យ�ើងជាអនាកដថរកសាមា៉ា កសញ្ញា  នងិយករ ្តិ៍យឈា្ម ះរបស់ SGS យ�ើ�យ�ើងនលងបន្តខតិខកំារោរគុណតនម្ដែល SGS ជាតំណាងយៅក្នុងទផីសារ។ យ�ើងសយបមចយោលយៅយនះតាមរ�ៈ

ការបបកបអាជីវកម្មរបស់យ�ើងយដ្�យ ្្ម ះបតង់ នងិមានតម្ាភាព។

ជាដផនាកមួ�ននការយប្តជាញា ចិត្តយនះ យ�ើងសូមយលើកទលកចិត្តឲ្យមានវប្ធម៌យបើកចំ�ដែលយ�ើងអាចផ្្ស់ប្ នូរគំនតិ នងិពត័៌មាន ដសវ ងរកការបបលកសាយយាបល់ នងិយលើកយ�ើងនូវការព្

រ�ួបារម្ភយផសេងៗយដ្�ោ្ម នការភ័�ខ្ាចអំពកីារសងសលក។

ការយធវ ើដបបយនះនលងអនញុ្ញា តឲ្យយ�ើងបយបមើផលបបយយាជនរ៍បស់អតិថជិនរបស់យ�ើងយៅក្នុងទផីសារដែលយ�ើងយបជើសយរ ើសយធវ ើបបតិបត្ត ិការ ផ្តល់ឱកាសែលន់យិយាជតិរបស់យ�ើង ក៏ែូ

ចជាបយងក ើតនូវផលចំយណញ�រិញញា វត្នុ បបកបយដ្�នរិន្តភាពែល់មា្ច ស់ភាគ�៊នុរបស់យ�ើងផងដែរ។

SGS គឺជាបក នុម�៊នុបតរួតពនិតិ្យ យផ្ៀងផ្្ត់ យធវ ើយតស្ត  នងិយធវ ើលខិតិបញ្ជា ក់ឈានមុខយគរបស់ពិភពយោក។ បក នុម�៊នុយនះបតនូវបានបយងក ើតយ�ើងយៅឆ្នា ំ 1878 
ដែលយកើតយចញពតីបមនូវការរបស់អនាកទញិ នងិអនាកលក់ក្នុងការដផអែកយៅយលើភាគីទីបីដែលមានភាពឯករាជ្យ យ ្្ម ះបតង់ នងិគួរឲ្យទកុចិត្តយែើម្ីយធវ ើការអយងកតយៅយលើការែលកជញជានូ នគ្
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រាប់ធញញា ជាតិ។ នាយពលបច្នុ ប្ននា យនះ យៅយពល SGS បានរ ើកចយបមើន នងិឈានយជើងចូលយៅក្នុងវសិ័�ជនំាញថ្មីៗ  បក នុម�៊នុយៅដតបន្តបំយពញតួនាទជីាអនាកឯករាជ្យ នងិជាភា
គីទីបីដែលមានជនំាញវជិាជា ជីវៈដែលអាចពលងដផអែកបានពសីណំាក់ោណជិជាករ ផលិតករ អនាកយបបើបបាស ់នងិរដ្ឋា ភិបាលជាយែើម។

ភាពយជាគជ�័របស់ SGS គឺពលងដផអែកយលើការយជឿទកុចិត្តដែលពីមួ�នថងៃយៅមួ�នថងៃទទួលបានពអីតិថជិន នយិយាជតិ មា្ច ស់�៊នុ នងិពសី�គមន៍ដែលជាកដន្ងយធវ ើអាជីវកម្មផង
ដែរ។

ការយជឿទកុចិត្តយនះទទួលបានតាមរ�ៈកិច្ចខតិខំបបលងដបបងរមួោនា របស់បុគ្គលិក SGS ទាងំអស់។ SGS �កចិត្តទកុដ្ក់ចំយោះការរកសាការយជឿទកុចិត្តយនះតាមរ�ៈការអនុវត្ត
បបកបយដ្�បបសិទ្ធភាពននបកមសីលធម៌យនះ។

ការអនវុត្តកកម

បកមសុចិតភាពយនះអនុវត្តចំយោះនយិយាជតិ មនន្ត ី នងិនា�កននបក នុម�៊នុ SGS នងិបក នុម�៊នុសម្ព ័ន្ធទាងំអស់របសខ្់ រួន។ បគប់ដផនាកទាងំអស់ននបកមដែលមិនោក់ពន័្ធនលង
បុគ្គលិករបស់ SGS ក៏បតនូវដតមានយោរពពីអនាកយ ៉៉ា ការ អនាកពិយបោះយយាបល់ បុគ្គលិកឯករាជ្យ នែគូស�ការ ភានា កង់្រ អនាកយ ៉៉ា ការបន្ត  បពមទាងំអនាកតំណាងបក នុម�៊នុ SGS 
ផងដែរ។

ការយលដ់ងឹអំពដីកកម

វាជាការទទួលខសុបតនូវផ្្លខ្់ រួនរបស់បុគ្គលិក SGS មានា ក់ៗ ក្នុងការអាន នងិដសវ ង�ល់អំពីបកមសីលធម៌ យ�ើ�យប្តជាញា បបកានខ់ាជា ប់នូវយោលការណ៍ដែលមានដចងយៅក្នុ បកមយនះ។ 
នយិយាជតិបតនូវបានតបមនូវឲ្យចូលរមួវគ្គ បណ្នុ ះបណាដា លអំពសីុចរតិភាព SGS ឲ្យបានយទៀងទាត់។ នយិយាជតិដែលមានតួនាទថីានា ក់បគប់បគងបតនូវដតធានាថា នយិយាជតិទាងំអស់ដែល
រា�ការណ៍យៅខ្ រួនបានទទួលការបណ្នុ ះបណា្ត លយា៉ា ងបតលមបតនូវ �ល់ែលងយពញយលញ នងិអាចអនុវត្តតាមបកមសីលធម៌យនះ។

ការសសវែ ងរកការសែនាំ

SGS យប្តជាញា ចិត្តចំយោះវប្ធម៌ដែលបញ្ហា ននសុចរតិភាព នងិបកមសីលធម៌វជិាជា ជីវៈអាចបតនូវបានយលើកយ�ើង នងិពិភាកសាយដ្�

យបើកចំ�។ ការដណនំា នងិការោំបទគឺអាចជួ�ឲ្យនយិយាជតិ�ល់អំពីបកមសីលធម៌យនះ នងិយែើម្ីជួ�ពួកយគឲ្យយធវ ើការសយបមចចិត្ត បតលមបតនូវយៅយពលបបឈមនលងវវិាទដផនាកសីលធ
ម៌។

គ្មា នការគុំគួនសងសឹកចំពោះការរាយការែ៍កបកបពោយភាពពសាមា ះកតង់

នយិយាជតិបតនូវបានយលើកទលកចិត្តឲ្យបយញ្ច ញមតិ នងិរា�ការណអ៍ំពកីារបពរួ�បារម្ភ ឬការសងសេ័�ថា បកមចបាប់កំពងុបតនូវបានរំយោភបំោន។ SGS ធានាថា ោ្ម ននរណាមានា ក់នលងត្
រវូបបឈមចំយោះការសងសលក ឬផលវបិាកអវជិជាមានយៅក្នុងទបមងណ់ាមួ�យដ្�្រដតបានដសវ ងរកការបបលកសាយយាបល ់ឬបានរា�ការណព៍កីាររំយោភយលើបកមយនាះយ�ើ�។

ការសងសលកចំយោះនយិយាជតិដែលបានរា�ការណព៍កីាររំយោភបំោនយដ្�យ ្្ម ះបតងន់លងនាឲំ្យមានវធិានការវនិ�័។ 

វប្បធមស៌ុចរតិភាព

យោលការណស៍ុច្ច រតិភាពរបស់ SGS
• ការទកុចិត្ត៖ យនះគឺជាបទព្យសម្ត្ត ិមានតនម្បំផតុដតមួ�គត់ដែលជាមូលដ្ឋា នបគលះននមា៉ា ក�ីយោ នងិយករ ្តិ៍យឈា្ម ះរបស់យ�ើង។ អតិថជិនពលងដផអែកយលើសុចរតិភាពរបស់

យ�ើង យ�ើ�ការយជឿទកុចិត្តយនះចាំបាច់បតនូវដថរកសា នងិការោរឲ្យបានជាបបចា ំយបោះការយជឿទកុចិត្តអាចនលងបតនូវយធវ ើឲ្យខូចខាតយៅក្នុងរ�ៈយពលែខ្៏ីប៉ាុយណាណ ះ។

• ភាពយ ្្ម ះបតង់ នងិតម្ាភាព៖ យៅក្នុងបគប់កិច្ចការដែលយ�ើងយធវ ើ យ�ើងបតនូវដតយ ្្ម ះបតង់ចំយោះខ្ រួនឯង អតិថជិន នងិស�ការ ើរបស់យ�ើង។ បគប់ករណទីាងំអស ់
មិនបតនូវផដាល់យ�តុផលចំយោះការកុ�ក ការយបាកបបាស់ ឬការខវះភាពយ ្្ម ះបតងយ់�ើ�។

• គណយន�្យភាព៖ បគប់ទយងវ ើ នងិការយធវសបបដ�សរបស់យ�ើងនលងនាឲំ្យមានផលវបិាក។ យ�ើងទទួល�កផលវបិាកននការសយបមចចិត្តរបស់យ�ើង យ�ើ�មិនបតនូវសដា ីបយន្ាសអ្
នកែនទចំយោះសកម្មភាពរបស់យ�ើងយ�ើ�។

• យោលការណ៍៖ យ�ើងយជឿយៅយលើការយធវ ើសកម្មភាពបបកបយដ្�បកមសីលធម ៌�ុត្ត ិធម៌ នងិការយោរពចំយោះអនាកែនទ។ ការសយបមចចិត្តរបស់យ�ើងនលងបតនូវែលកនាយំដ្�ការ
យោរពចំយោះយោលការណ៍ នងិស្ត ងដ់្រននឥរយិាបថលអែ  ដែលមិនដមនយដ្�ជយបមើសតាមចិត្ត ឬចំណង់ចំណូលចិត្តផ្្លខ្់ រួនយ�ើ�។

សួរខ្ លួនឯងនូវសែួំរសដលកតឹមកតរូវ 

• យតើខ្នុសំងសេ័�ថា សកម្មភាពយនាះអាចខសុចបាប ់ឬអសីលធម៌ដែរឬយទ?

• យតើវានលងយៅជាយា៉ា ងណា បបសិនយបើការសយបមចចិត្តយនះបតនូវបានយគរា�ការណយ៍ៅក្នុង្រពត័៌មាន ឬយបើខ្នុ ំចងន់យិា�យរឿងយនះជាមួ�បគរួ្រ នងិមិត្តរបសខ្់នុ?ំ

• យតើសកម្មភាពដែលបានយសនា ើយ�ើងមានជាប់ោក់ពន័្ធនលងការកុ�ក ឬការនយិា�មិនពតិដែរឬយទ?

• យតើសកម្មភាពដែលបានយសនា ើយ�ើងអាចយធវ ើឲ្យប៉ាះោល់ែលស់ុវតិ្ភាព ឬសខុភាពរបស់អនាកដែរឬយទ?

• យតើសកម្មភាពដែលបានយសនា ើយ�ើងអាចយធវ ើឲ្យខូចខាតែល ់SGS ឬកិត្តនិាមរបស ់SGS ដែរឬយទ

• យតើបបតិបត្ត ិការយនះមានយោលបំណងអាជីវកម្ម បសបចបាប់ដែរឬយទ?

បបសិនយបើែយំណើរការដែលបានយសនា ើយ�ើងបរាជ�័យៅក្នុងការយធវ ើយតស្ត ទាងំយនះ អនាកគួរដតដសវ ងរកការបបលកសាយយាបល ់នងិពិចារណាយលើការសយបមចចិត្តរបស់អនាកយ�ើងវញិ។

គ្មា នការអតឱ់នចំពោះការរំពោភបំោន

ការរំយោភបំោនណាមួ�យៅយលើបកម យទាះជាបទង់បទា�តូចក៏យដ្� ប៉ាុដន្តអាចប៉ាះោល់ែល់យករ ្តិ៍យឈា្ម ះ នងិ្្ក�ីយោរបស ់SGS យ�ើ�ពុំមានការអត់ឱនឲ្យយ�ើ�។ ការរំយោភ
យលើបកមនលងនាឲំ្យមានវធិានការវនិ�័ រមួទាងំការបញ ្ឈប់ពីការង្រ including termination of employment and criminal prosecution for serious violations.
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ការសសវែ ងរកការកបកឹសាពោបល់ ឬការពលើកព�ើងអពំដីការកពលួយបារម្ភ
យៅយពលមានចមងៃល់អំពអីត្ន�័របស់បកម ឬការអនុវត្ត បកមយៅក្នុងកាលៈយទសៈណាមួ� នយិយាជតិគួរដតពយិបោះយយាបល់ជាមួ�អនាកបគប់បគង ឬបបធានដផនាកធនធានមនសុសេ 
ឬដផនាកចបាប់របស ់SGS ។ ពត័៌មានលមអែ ិតោក់ពន័្ធនលងធនធានចបាប់របស ់SGS អាចរកបានយៅក្នុងអីុនបតាណិត។ នយិយាជតិក៏អាចពិភាកសាអំពីបញ្ហា ោក់ពន័្ធនលងបកមសីល
ធម៌យនះជាមួ�នលងសវនករ

នផ្ក្នុងផងដែរ។

បបសិនយបើមិនអាចអនុវត្តបាន ឬសមបសបសបមាប់នយិយាជតិក្នុងការយដ្ះប្�ការបពរួ�បារម្ភជាមួ�ថានា ក់បគប់បគងផ្្ល ់របស់ខ្ រួន គឺអាចទនំាក់ទនំងយៅបបធានដផនាកអនុ
យោមភាពរបស់ SGS។ នយិយាជតិដែលបានែលងអំពកីាររំយោភបំោន ឬមានការសងសេ័�ថាមានការរំយោភបំោនចំយោះបកមបតនូវបានយលើកទលកចិត្តឲ្យរា�ការណយ៍ៅបបធានដផនា
កអនយុោមភាពរបស់ SGS ។

អនាកចាត់ការទូយៅរបស់ SGS អាចយធវ ើការទនំាក់ទនំងយដ្�នយិយាជតិបច្នុ ប្ននា  នងិអតីតរបស ់SGS អតិថជិន ឬអនាកផ្គត់ផ្គង់ ឬភាគីទីបីោក់ពន័្ធនលងបញ្ហា បកមសីលធម៌តា
មវធិីណាមួ�ែូចខាងយបកាម៖

• នបបសណី�៖៍ SGS SA / ជូនបបធានដផនាកអនយុោមភាពរបស់ SGS / 1 កដន្ង des Alpes, បបអបស់ំបុបត 2152, CH - 1211 �សេឺដណវ 1

• integrityhelpline.sgs.com

• ទូរសព្ឬទូរ្រ:

t +41 (0) 22 739 91 00

f +41 (0) 22 739 98 81 (ដខសេឥតគិតនថ្យៅយមា៉ា ងយធវ ើការយៅទីបក នុង�សេឺដណវ)

ជនួំ�ដផនាកសុចរតិភាពរបស់ SGS៖ +1 800 461-9330 (យលខទូរសព្ឥតគិតនថ្យបើក 24 យមា៉ា ងយរៀងរាល់នថងៃ)

ដខសេទូរសព្ជនួំ�ដផនាកសុចរតិភាព SGS បតនូវបានែយំណើរការយដ្�អនាកផ្តល់យសវាឯករាជ្យដែលមានឯកយទសក្នុងការយដ្ះប្�បញ្ហា កងវល់ោក់ពន័្ធនលងអនយុោមភាព 
នងិបកមសីលធម៌។ ភាគយបចើនអនាកដែលយៅទូរសព្យៅជនួំ�ដផនាកសុចរតិភាព SGS អាចនយិា�យៅកានក់ារ ើយែើម្ីទទួលបានមតិបត�ប់ជាភា្ផ្្ល់របសខ្់ រួន។ ការបបាបស័�
ទាក់ទងដែលបតនូវបានយធវ ើយ�ើងចំយោះបណា្ត ញជនួំ�សុចរតិភាពបតនូវបានរកសាការសមាងៃ ត ់យ�ើ�នលងបតនូវរា�ការណយ៍ៅបបធានដផនាកអនយុោមភាពរបស់ SGS ដែលការោរអត្តស
ញ្ញា ណរបស់អនាកផ្តល់ពត័៌មាន បបសិនយបើចាំបាច់។

យៅយពលដែលបបធានដផនាកអនយុោមភាពរបស់ SGS អនាកបគប់បគងធនធានមនសុសេ សវនករនផ្ក្នុង ឬយមធាវ ើ SGS បបចាំបក នុម�៊នុបតនូវបានទាក់ទងោក់ពន័្ធនលងបកមសីលធ
ម៌ យនាះពត័៌មានដែលបានផដាលន់លងបតនូវរកសាជាការសមាងៃ ត់ យ�ើ�អាចយបបើបបាសស់បមាប់ដតការយឆ្ើ�តប ឬយដ្ះប្�បញ្ហា ដែលបានយលើកយ�ើងដតប៉ាុយណាណ ះ។ អនាកដែលរា�ការណ៍បតនូ
វបានយលើកទលកចិត្តឲ្យ

ផ្តល់យឈា្ម ះ នងិពត័៌មានទនំាក់ទនំងលមអែ ិតរបសខ្់ រួន ប៉ាុដន្តពួកយគក៏អាចយបជើសយរ ើសរកសាអត្តសញ្ញា ណជាការសមាងៃ ត់ផងដែរ។ ក្នុងករណីយនះ មយធយោបា�ទនំាក់ទនំងសមបសបអាចត្
រវូបានបយងក ើតយ�ើងយែើម្ីអនញុ្ញា តឲ្យអនាកទូរសព្ចូលទទួលបានការយឆ្ើ�តប

យដ្�មិនបង្ហា ញពអីត្តសញ្ញា ណរបស់ោត់។

ការសងសេ័�អំពកីាររំយោភយៅយលើបកមសីលធម៌ដែលបានផដាល់ែណំលងយៅបបធានដផនាកអនយុោមភាពរបស់ SGS នលងបតនូវយស៊ើបអយងកតយដ្��ុត្ត ិធម៌។ បបសិនយបើសមបសប មតិ
យយាបលស់្ត ីពលីទ្ធផលននការយស៊ើបអយងកតនលងបតនូវផដាល់យៅឲ្យមា្ច ស់បណ្ត លងឬអនាកដែលបានរា�ការណ។៍

សុចរតិភាពក្នុងការងារ
រាល់កិច្ចការទាងំអស់របស ់SGS បតនូវដតយធវ ើយ�ើងបបកបយដ្�វជិាជា ជីវៈ នងិយ ្្ម ះបតងយ់ដ្�យោរពយៅតាមបទដ្ឋា ន វធិី្នស្ត  នងិយោលនយយាបា�ដែលបានបពមយបពៀងោនា ។

SGS រកសាឯករាជ្យភាពយៅក្នុងការវនិិច្័�របសខ្់ រួន យ�ើ�មិនចុះចាញយ់បកាមការោបសងកត ់នងិការអុចអាលចំយោះការរកយ�ើញមិនបតលមបតនូវ ឬផ្្ស់ប្ នូរលទ្ធផលននការបតរួតពិ
នតិ្យ ការបញ្ជា ក ់ការយធវ ើសវនកម្ម ឬការ្កល្ងយ�ើ�។ រាល់ការរកយ�ើញបតនូវបានកត់បតាបតលមបតនូវ យ�ើ�ពុំមានរបា�ការណ៍ដែលមិនគួរឲ្យទកុចិត្ត ឬខសុឆ្គងយ�ើ�។

រាល់ការរកយ�ើញ នងិលទ្ធផលបតនូវដតកត់បតាឲ្យបានបតលមបតនូវ នងិមិនបតនូវផ្្ស់ប្ នូរយដ្�មិនសមរម្យយ�ើ�។ ការរកយ�ើញ នងិមតិយយាបល់ដែលយចញយដ្� SGS បតនូវបានោំបទ
យដ្�ឯក្រការង្រពតិជាក់ដសដា ង នងិបតលមបតនូវ បពមទាងំរបា�ការណស៍កម្មភាពដែលបតនូវបានរកសាទកុបសបតាមយោលនយយាបា�របស់បគ នុប SGS ផងដែរ។

សុចរតិភាពននកែំត់ករាហរិញ្ញ វត្នុ
ពត័៌មានដែលបានកត់បតាក្នុងកំណត់បតា�ិរញញា វត្នុ SGS បតនូវដតពិតបបាកែ នងិបតលមបតនូវ ទានយ់ពលយវោ នងិបគប់បជ នុងយបជា�។ រាល់បបតិបត្ត ិការទាងំអស់បតនូវដតកត់បតាឲ្យបានត្
រមឹបតនូវ យ�ើ�យសៀវយៅបញជា ីបតនូវដតោំបទយដ្�ឯក្របតលមបតនូវដែលយចញយដ្�ភាគីោក់ពន័្ធពតិបបាកែ។

កំណត់បតាទាងំអស់បតនូវដតរកសាទកុបសបយៅតាមចបាប់ នងិយោលនយយាបា�របស់បគ នុប SGS។
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ទនំាស់ផលកបពោជន៍

ទនំាស់ផលកបពោជន៖៍ ជាទូពៅ

បុគ្គលិកបតនូវដតយជៀសវាងទនំាស់ផលបបយយាជន៍ ឬយ�តុការណ៍ដែលអាចយកើតមានទនំាស់ផលបបយយាជន។៍ បុគ្គលិក SGS បតនូវបានរំពលងថា នលងបបកាសយៅអនាកបគប់បគងផ្្ល់រប
ស់ខ្ រួន (ឬយៅ បបធានដផនាកអនយុោមភាពរបស់ SGS) ភ្ាមៗ យៅយពលពួកយគែលងថា ផលបបយយាជនផ្៍្ល់ខ្ រួនរបស់ពួកយគ ឬផលបបយយាជនរ៍បស់្ ច់ញាតិជតិ ឬមិត្តភក្ត ិជតិ
សនា ិទ្ធរបស់ពួកយគអាចមានទនំាស់ជាមួ�ផលបបយយាជនរ៍បស់ SGS ។

ទនំាស់ផលបបយយាជនយ៍កើតមានយ�ើងយៅយពលដែលឱកាសរបស់នយិយាជតិយៅក្នុងការទទួលបានផលបបយយាជនផ្៍្លខ្់ រួនអាចរខំានយៅែល់ការវនិិច្័� ភាពមិនលយមអែៀង 
ឯករាជ្យភាព ឬភាពយ ្្ម ះបតងរ់បស់ោត់ចំយោះ SGS ។

ែូចោនា យនះដែរ យៅយពលដែល្ច់ញាតិជតិ នងិមិត្តភក្ត ិជតិសនា ិទ្ធរបស់នយិយាជតិ SGS មានសកម្មភាព ឬផលបបយយាជន៍ដែលមានទនំាស់ជាមួ� SGS ។

ទនំាស់ផលបបយយាជនអ៍ាចយកើតយ�ើងក្នុងរបូភាពជាយបចើន។ បបសិនយបើមានការសងសេ័� បុគ្គលិកគួរដតដសវ ងរកការដណនា។ំ

នយិយាជតិបតនូវបបកាសជាោ�លក្ខណអ៍កសេរអំពទីនំាស់ដែលមានសកា្ត នពុលទាងំយនះជូនអនាកបគប់បគងរបសខ្់ រួន យ�ើ�បតនូវយចៀសវាងពែីយំណើរការននការយធវ ើយសចក្ត ីសយបមចដែលពួ
កយគបតនូវបានរងផលប៉ាះោល់យដ្�ទនំាស់ផលបបយយាជន៍ដែលអាចយកើតមានយ�ើង។

សាចញ់ាតិជតិ៖ នយិមនយ័

្ច់ញាតិជតិរបស់នយិយាជតិរមួមាន៖ ប្ត ីបបពន្ធ  ឬនែគូជីវតិ កូនៗ យៅៗ ឪពុកមា្ត � នងិជែូីនជតីា បងប្ នូនបប នុស/បសីបយងក ើត

នងិបងនថ្/ប្ នូននថ្ កូនបប្របប នុស/បសី នងិបុគ្គលដែលរស់យៅជាមួ�នយិយាជតិ។ បបសិនយបើសមបសប សម្ព ័ន្ធ  SGS អាចយចញផសា�យោលនយយាបា�ក្នុងតំបន់ដែលពបងកីប
ញជា យីនះយៅែល់្ ច់ញាត្ត ិែនទយទៀតយែើម្ីពិចារណាយៅយលើទយំនៀមទម្ាប់យៅក្នុងតំបនយ់នាះ។

ចាបំាច់កតរូវមានការអនមុ័តជាមនុ

ទនំាស់ផលបបយយាជន៍មួ�ចំនួនដែលបុគ្គលិក SGS បតនូវបបឈមអាចយដ្ះប្�បានយដ្�មានការអនុម័តជាមុន នងិការបញ្ជា ក់ចបាស់ោស់យដ្� SGS។

ការយដ្ះប្�យនះរមួមាន៖

ការកាន់មុខតំដណងនា�កយៅយបរៅ SGS

ការបយបមើការង្យៅក្នុងបក នុមបបលកសាភិបាលរបស់បក នុម�៊នុយៅយបរៅ SGS ដែលបយបមើការង្រជាសមាជកិបក នុមបបលកសាភិបាលននសមាគមវជិាជា ជីវៈ ឬោណិជជាកម្ម ឬទទួលការ
ដតងតំាងដផនាកនយយាបា�យៅថានា ក់មូលដ្ឋា ន ឬថានា ក់ជាតិតបមនូវឲ្យមានការ�ល់បពមជាមុនពីបបធានដផនាកអនយុោមភាពរបស់ SGS (សបមាបស់មាជកិបក នុមបបលកសាបបតិបត្
តិ គឺតបមនូវឲ្យមានការ�ល់បពមជាមុនពី

គណៈកមា្ម ធិការបបតិបត្ត ិ វជិាជា ជីវៈ) ។

ការយធវ ើការង្រយៅយបរៅ SGS

ការទទួល�កការង្រទពីីរ ឬការង្រយៅយបរៅ SGS តបមនូវឲ្យមានការ�ល់បពមជាោ�លក្ខណអ៍កសេរជាមុនពនីា�កបគប់បគងននបក នុម�៊នុសម្ព ័ន្ធ  នងិអនាកបគប់បគងធនធានមនុ
សសេក្នុងតំបន។់ យទាះបីយា៉ា ងណា ្្នភាពខាងយបកាមមិនបតនូវបានអនញុ្ញា តយ�ើ�៖ (I) យធវ ើការឲ្យអតិថជិនរបស់ SGS ដែលបុគ្គលិកយធវ ើការយនាះយៅក្នុងយពលដែលោត់កំពងុបម្
យរ ើការង្រជាមួ� SGS ។ (II) យធវ ើការឲ្យនែគូបបកួតបបដជងរបស់ SGS ។ ឬ (III) យធវ ើការឲ្យបក នុម�៊នុដែលផ្គត់ផ្គងទ់នំញិ ឬយសវាកម្មែល ់SGS ។

ការជួល្ច់ញាតិជតិ

ការជួល្ច់ញាតិជតិរបស់នយិយាជតិ SGS ដែលមានប្ប់តបមនូវឲ្យមានការអនុម័តជាោ�លក្ខណអ៍កសេរជាមុនពនីា�កបគប់បគងននបក នុម�៊នុសម្ព ័ន្ធ  
នងិនា�កធនធានមនសុសេបបចាតំំបន។់ យលើសពយីនះយៅយទៀតការជួល្ច់ញាតិជតិរបសស់មាជកិបក នុមបបលកសាបបតិបត្ត ិ ឬនា�កបគប់បគងរបស់បក នុម�៊នុសម្ព ័ន្ធ  SGS នងិរបា
�ការណផ្៍្ល់របស់ពួកយគតបមនូវឲ្យមានការឯកភាពជាោ�លក្ខណអ៍កសេរជាមុនពីបបធានដផនាកអនយុោមភាពរបស់ SGS ។

ក្នុងករណីណាក៏យដ្� នយិយាជតិ SGS មិនអាចជួល បគប់បគង ឬមានឥទ្ធពិលយៅយលើខដចង នងិលក្ខខណ្ឌ ការង្ររបស់្ ច់ញាតិជតិយ�ើ�។

បកមាម

្្នភាពននទនំាស់ផលបបយយាជន៍មួ�ចំនួនបតនូវបានោមឃាត់ចំយោះបុគ្គលិករបស ់SGS ។ ការោមឃាត់ទាងំយនះរមួមាន៖

ទនំាក់ទនំងផ្្លខ្់ រួន

• ផ្តល់ជូន ឬចូលរមួយដ្�ផ្្ល់យៅក្នុងទបមងណ់ាមួ�ននយសវាកម្ម វជិាជា ជីវៈ ឬការពយិបោះយយាបល់ែល់អតិថជិន ឬ អតិថជិនអនាគតរបស ់SGS ។

• បបកួតបបដជងជាមួ� SGS ឬយធវ ើការឲ្យនែគូបបកួតបបដជងរបស់ SGS ។

• ទទួលបានចំយណញផ្្លខ្់ រួន ឬដសវ ងរកចំយណញផ្្លខ្់ រួនសបមាប់្ ច់ញាតិជតិយដ្�រំយោភបំោនយលើមុខតំដណង យៅក្នុង SGS ឬចូលយៅយបបើបបាស់ពត័៌មានរបស ់SGS ។ 
ការវនិយិយាគផ្្លខ្់ រួនជាមួ�អនាកផ្គត់ផ្គង់ នែគូបបកួតបបដជង នងិអតិថជិន

• ោមដ្ច់ខាតចំយោះការចូលរមួយដ្�បានែលងយៅក្នុងយសវាកម្មរបស់បក នុម�៊នុផ្គត់ផ្គង ់ឬអនាកយ ៉៉ា ការបន្តរបស់ SGS ដែលក្នុងយនាះបុគ្គលិក 
ឬ្ច់ញាតិជតិមានភាគ�៊នុធំ ឬផលបបយយាជន៍�រិញញា វត្នុយផសេងៗយទៀតយដ្�ផ្្ល់ ឬយដ្�បបយយាល យលើកដលងដត៖ (1) ទនំាស់ដែលអាចយកើតយ�ើងបតនូវបានបបកាសយដ្�
មានតម្ាភាពចំយោះមុខអនាកបគប់បគងផ្្ល់របស់នយិយាជតិ នងិ (2) បុគ្គលិកដែលទទួលរងផលប៉ាះោល់យដ្�្រទនំាស់មិនចូលរមួក្នុងែយំណើរការ លទ្ធកម្ម។

• ោមដ្ច់ខាតចំយោះការយធវ ើ វនិយិយាគផ្្លខ្់ រួនជាមួ�អនាកផ្គត់ផ្គង ់អនាកយ ៉៉ា ការបន្ត  នែគូបបកួតបបដជង ឬអតិថជិនរបស ់SGS យលើកដលងដតយធវ ើយ�ើងតាមវធិីទញិភាគ�៊ុ
នយៅយលើផសារ�៊នុជួញែូរជា្ធារណៈ។
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ការពកបើកបាស់កទព្យសម្បត្ត ិ នងិធនធានរបស់កក នុមហ៊នុ

ការការោរកទព្យសម្បត្ត ិ នងិមូលនធិិរបស់កក នុមហ៊នុ

នយិយាជតិរបស់ SGS មានភារកិច្ចការោរ ក៏ែូចជាយបបើបបាស់បទព្យសម្ត្ត  ិនងិមូលនិធិរបស់បក នុម�៊នុដែលសិ្តយបកាមការបគប់បគងរបសខ្់ រួនឲ្យបានបតលមបតនូវ។ ោមដ្ចខ់ាត
ចំយោះការយបបើបបាស់បទព្យសម្ត្ត  ិឬធនធានរបស់ SGS យែើម្ីផលបបយយាជនផ្៍្លខ្់ រួនយៅទបមងណ់ាមួ� ឬយែើម្ីយធវ ើការង្រឲ្យភាគីយផសេងយទៀត។

ការពកបើកបាស់ធនធាន IT

កុំព្យនូ ទរ័បក នុម�៊នុ បបព័ន្ធបណា្ត ញ នងិឧបករណទ៍នំាក់ទនំងយអ�ិចបតនូនកិបតនូវដតយបបើបបាសស់បមាប់យោលបំណងការង្របសបយៅតាម

យោលនយយាបា�របស់ SGS ។ ការយបបើបបាស់អុីដមល អុិនធឺណិត នងិមយធយោបា�ទនំាក់ទនំងយអ�ិចបតនូនកិយផសេងយទៀតអាចនលងបតនូវតាមដ្ន នងិបតរួតពិនតិ្យយដ្� SGS (បប
សិនយបើបសបតាមចបាបស់ិទ្ធឯិកជនដែលោក់ពន័្ធ ) យៅយពលមានការសងសេ័�ពកីាររំយោភបំោនយកើតយ�ើង។

លទ្ធកមមា

នយិយាជតិរបស់ SGS ដែលទទួលខសុបតនូវយលើការទញិទនំញិ នងិយសវាកម្មពអីនាកផ្គត់ផ្គង់ ឬយបជើសយរ ើសអនាកយ ៉៉ា ការបន្ត បតនូវដតយធវ ើកិច្ចការយនះយៅក្នុងយោលបំណងដតមួ�គត ់គឺកា
រោរគុណតនម្រមួខ្ពស់បំផតុសបមាប់យសវាកម្មទាងំយនះ យដ្�ដផអែកយៅយលើគុណភាព នងិយករ ្តិ៍យឈា្ម ះរបស់អនាកផ្គត់ផ្គង។់ បបសិនយបើសមបសប បតនូវពិចារណាយៅយលើលក្ខណៈបបកួតបបដជ
ងយៅក្នុងការយបជើសយរ ើសបក នុម�៊នុផ្គត់ផ្គង់ ឬអនាកយ ៉៉ា ការបន្ត។ SGS មិនផ្តល់កិច្ចសនយោែល់អនាកផ្គត់ផ្គងយ់ដ្�ដផអែកយៅយលើការយយាគ�ល់ផ្្លខ្់ រួនយ�ើ�។ ោមដ្ចខ់ាតចំយោះកា
រយសនា ើសុំផលបបយយាជនផ្៍្លខ្់ រួនពអីនាកផ្គត់ផ្គង់ ឬពីបុគ្គលដែលផដាល់យសវាកម្មែល់ SGS។

ការសុដីសែូំក នងិអំពពើពកុរលួយ

ការសុដីសែូំក នងិអំពពើពកុរលួយ

SGS មិនចូលរមួយៅក្នុងការសុសីណូំក ឬអំយពើពកុរលួ�យៅក្នុងទបមងណ់ាមួ� ឬយៅក្នុងបបយទសដែលបក នុម�៊នុយធវ ើបបតិបត្ត ិការយ�ើ�។ នយិយាជតិ ឬតំណាងរបស ់SGS 
មិនបតនូវផ្តល ់ឬបង់បបាក់ែល់មនន្ត រីដ្ឋា ភិបាលយដ្�ផ្្ល់ ឬយដ្�បបយយាល ឬផ្តល់ឲ្យពួកយគនូវអំយណា� ឬយសវាកមសាន្តយែើម្ីមានឥទ្ធពិលយលើការសយបមចចិត្តរបស់ពួកយគ ឬយលើក
ទលកចិត្តពួកយគឲ្យជួ�ធានាចំយោះ អត្បបយយាជន៍មិនបតលមបតនូវសបមាប់ SGS យ�ើ�។ លក្ខខណ្ឌ យនះក៏អនុវត្តែូចោនា យៅនលងមនន្ត  ីនងិបុគ្គលិកននអង្គភាពឯកជនដែរ។

នយិយាជតិ SGS ដែលបតនូវបានទាមទារឲ្យផដាល់សំណូកបតនូវរា�ការណ៍យរឿងយនះភ្ាមៗយៅអនាកបគប់បគងនងិ / ឬបបធានដផនាកអនយុោមភាពរបស់ SGS ។

ពុមំានការបងក់បាកស់កមាប់អាជដីវកមមា

SGS មិនទូទាត ់ឬផ្តល់ជូនយបគឿងយលើកទលកចិត្តដែលមិនបតលមបតនូវក្នុងយោលបំណងយែើម្ីការោរអាជីវកម្មរបស់ SGS យ�ើ�។

អន្រការ ីនងិអ្នកកបឹកសាពោបល់

SGS មនិចូលោក់ពន័្ធ យៅក្នុងយសវាកម្មរបស់ភាគទីីបីយែើម្ផី្តល់បបាកស់ណូំក ទាមទារកនបមយជើង្រខសុចបាប់ ឬការសូកបា៉ា ន ់
ក្នុងនាមខ្ រួនឯងយ�ើ�។

SGS មិនយបបើបបាស់យសវាកម្មរបស់អន្តរការ ើ ភានា កង់្រ អនាកពិយបោះយយាបល់ នែគូ នែគូជនួំញ ឬអនាកយ ៉៉ា ការយ�ើ� បបសិនយបើខ្ រួនសងសេ័�ថា នែគូទាងំយនះអាចចូលរមួយៅក្នុងអំយពើ
ពកុរលួ� ឬការអនុវត្តោណជិជាកម្មខសុចបាប់យផសេងៗយទៀត។ អន្តរការ ើ ឬភានា កង់្រលក់មិនអាចចូលរមួយ�ើ� លះុបតាដតមានការវា�តនម្យដ្�បប នុងបប�័តនាចំយោះភាពសមបសប
ននទយងវ ើទាងំយនាះ នងិថាយតើ បបាក់ឧបត្ម្ភរបស់អន្តរការ ើបសបោនា ជាមួ�យសវាកម្មដែលបានផ្តល់ដែរឬយទ។ សំយណើសុំជួលអន្តរការ ើបតនូវោំបទយដ្�សមាជកិមានា ក់ននបក នុមបបលកសាបបតិ
បត្ត ិរបស់ SGS នងិទទួលបានការអនញុ្ញា តពគីណៈកមា្ម ធិការបគប់បគងវជិាជា ជីវៈ SGS ។ អន្តរការ ើបតនូវទទួលបាន ចុះ�ត្យលខា នងិទទួល ្្គ លឯ់ក្របកមសីលធម៌យនះ យ�ើ�
�ល់បពមអនុវត្តយោលការណរ៍បស់បកម

ក្នុងបគបទ់ែិឋាភាពទាងំអស់ននទនំាកទ់នំងរបសពួ់កយគជាមួ� SGS។ នយិយាជតិ SGS ដែលបគប់បគងការយបបើអន្តរការ ើគឺ

ទទួលខសុបតនូវក្នុងការបតរួតពនិតិ្យយា៉ា ងយទៀងទាត់នូវការអនយុោមតាមបកមរបសខ្់ រួន។

ការទូទាត់ន ល្ៃសកមបសកមលួល

ការទូទាត់នថ្សបមបសបមរួលគឺជាការទូទាត់ដតមួ�ែងក្នុងតនម្តិចតួចដែលបានយធវ ើយ�ើងក្នុងយោលបំណងពយន្ឿន ឬសបមបសបមរួលការអនុវត្តជាមួ�នលងមនន្ត ី្ ធារណៈថានា ក់
ទាបនូវសកម្មភាពជាទម្ាប់ដែល SGS មានសិទ្ធិបសបចបាប់។ ការទាមទាររបស់មនន្ត ឲី្យបងន់ថ្សបមបសបមរួលបតនូវដតយសនា ើយ�ើងយដ្�ទទូច យ�ើ�ផ្តល់ជូនដតក្នុងករណីដែលការបែិ
យសធអាចប៉ាះោល់ែលស់ខុុមាលភាពរបស់នយិយាជតិ ឬអាចបយងក ើតោនិភ័�ធំយធងែល់អាជីវកម្មរបស ់SGS ។

ការរាយការែ៍ នងិគែពនយ្យ

យៅក្នុងករណីកបមដែលបតនូវដតយធវ ើការបងន់ថ្សបមបសបមរួល នយិយាជតិដែលយធវ ើ ឬអនញុ្ញា តឲ្យបង់បបាក់បតនូវដតរា�ការណជ៍ាោ�លក្ខណអ៍កសេរអពំីមូ
លយ�តុបញ្ជា ក់ថា ការទូទាត់យនះជាយរឿងយចៀសមនិផតុ ចនួំនទលកបបាក់ដែលបានបង,់ កាលបរយិច្ទនងិអនាកទទួលបបាក់។

ការបងន់ថ្សបមបសបមរួលបតនូវយធវ ើយ�ើងយៅក្នុងលក្ខណៈដែលអាចឲ្យមានការយធវ ើសវនកម្មមកយលើពួកយគបាន។ យដ្�អាបស័�យលើការអនុវត្ត នងិចបាប់តាមមូលដ្ឋា ន 
បក នុម�៊នុសម្ព ័ន្ធ របស ់SGS អាចអនុវត្ត វធិានការលមអែ ិត នងិរតឹត្ិតជាងយនះ ឬោមឃាត់បុគ្គលិកមិនឲ្យយធវ ើការទូទាត់ដបបយនះដតមដាង។

គ្មា នផលវបិាកធ្ងនធ់្ងរពោយសារសតមនិកពមបងក់បាកស់ែូំក

ោ្ម ននយិយាជតិ SGS ណាមានា ក់នលងបតនូវទទួលយទាសយដ្�្រមិនបពមបង់បបាក់សណូំក យដ្�្រដតបែយិសធមិនចូលរមួក្នុងការបបបពលត្តអំយពើពកុរលួ� 
ឬមិនបពមបងន់ថ្សបមបសបមរួលយ�ើ�។
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ការផ្ល់ជនួំយសផ្នកនពោបាយ នងិវភិាគទានសប្បនុ រសធម៌

គ្មា នការផ្ល់ជនួំយសផ្នកនពោបាយ ឬសាសនាព�ើយ

SGS បបកានខ់ាជា ប់នូវយោលនយយាបា�អពយោបកលតែត៏លងរងឹយៅក្នុងែយំណើរការនយយាបា�របស់បបយទសដែលខ្ រួនយធវ ើបបតិបត្ត ិការ។ SGS មិនយធវ ើ វភិាគទានមូនិធិ 
ឬធនធានែល់គណបកសេនយយាបា� មនន្ត ី ឬយបក្ខជនជាប់យឆ្នា តសបមាប់មុខតំដណង្ធារណៈយៅក្នុងបបយទសណាមួ�យ�ើ� យ�ើ�ក៏មិនោំបទ�ុទ្ធនាការនយយាបា�ណាមួ�
ដែរ។ SGS មិនោំបទអង្គការ្សនាណាមួ�យទ។

វភិាគទានសប្បនុ រសធម៌

ការបរចិា្ច គរបស់ SGS ជូនអង្គការសប្នុ រសធម ៌ឬការវនិយិយាគផ្្ល់របស់ SGS យៅយលើកម្ម វធិីមិនដសវ ងរកបបាក់ចំយណញយៅក្នុងស�គមន៍ដែលខ្ រួនយធវ ើបបតិបត្ត ិការ (រាប់បញ្
ចូលទាងំជនួំ�ក្នុងកិច្ចខតិខំបបលងដបបងសយនង្្គ ះបន្ាន់បន្ាប់ពយីបោះម�ន្តរា�

ធម្មជាតិ ការផ្តល់មូលនិធិសបមាប់វសិ័�អប់រ ំការដថទាសុំខភាព ការប្វបជាវ ឬការវនិយិយាគមិនដសវ ងរកបបាក់ចំយណញបសយែៀងោនា ) តបមនូវឲ្យមានការ�ល់បពមជាោ�លក្ខណ៍អ
កសេរជាមុនពីបបធាននា�កបបតិបត្ត ិរបស់ SGS ដែលទទួលខសុបតនូវយលើតំបន់ដែលោក់ពន័្ធ។ វភិាគទានសប្នុ រសធម៌យលើសព ីCHF 10,000 តបមនូវឲ្យមានការ�ល់បពមជាមុនពី
គណៈកមា្ម ធិការបបតិបត្ត ិ វជិាជា ជីវៈរបស់ SGS។

ការអនុម័តសបមាប់ការផដាល់វភិាគទានសប្នុ រសធម៌យៅក្នុងទបមងណ់ាមួ�នលងមិនបតនូវផ្តល់ជូនយ�ើ� បបសិនយបើវភិាគទានទាងំយនាះផដាល់ជូនយែើម្ី ឬទនំងជាយធវ ើឲ្យមានឥទ្ធពិល
យៅយលើមនន្ត រីដ្ឋា ភិបាល ឬភាគីទីបីយែើម្ីផ្តល់អត្បបយយាជន៍មិនបតលមបតនូវែល់ SGS 

អំពោយ នងិពសវាកមសាន្ត 

ពគ្លការែទូ៍ពៅ 

មិនបតនូវមានការផ្តល់ជូន ឬការទទួល�កអំយណា� ការយធវ ើបែសិណាឋា រកិច្ច ឬយសវាកមសាន្តយ�ើ� បបសិនយបើអំយណា�ទាងំយនាះជះឥទ្ធពិលមិនបតលមបតនូវ ឬទនំងជាងជះឥទ្ធពិលមិនត្
រមឹបតនូវយៅយលើការសយបមចចិត្តក្នុងការង្រ។

អំយណា� ការយធវ ើបែសិណាឋា រកិច្ច នងិយសវាកមសាន្តមិនបតនូវយលើសពទីនំាក់ទនំងការង្រធម្មតាយ�ើ�។ រាល់យសវាកមសាន្តដែលអាចបំផ្្ញែល់កិត្ត ិនាមរបស ់SGS បតនូវដតយជៀសវាង។ 
វនិ�័ខាងយបកាមបញ្ជា ក់អំពសី្ត ងដ់្រអាកប្កិរយិាដែលបុគ្គលិក SGS បតនូវបបកានខ់ាជា ប់។ បក នុម�៊នុសម្ព ័ន្ធអាចដ្ក់ឲ្យអនុវត្តនូវយោលនយយាបា�លមអែ ិត នងិរតឹត្ិតជាងយនះសម្
រាប់នយិយាជតិរបសខ្់ រួនយយាងយៅតាម្្នភាពក្នុងតំបន។់

អំពោយផ្តល់ជូនបុគ្គលិក SGS

បុគ្គលិក SGS មិនបតនូវទទួល�ក៖

• ការផដាល់ជា្ច់បបាក់ បបាក់ទលកដត បបាក់កម្ច  ីឬអំយណា�ដែលយស្ម ើនលង្ច់បបាក់ពអីនាកផ្គត់ផ្គង់ ឬអតិថជិន។

• អំយណា�ផ្្លខ្់ រួន ការអនយុបោះ យសវាកមសាន្ត  ឬការយធវ ើបែសិណាឋា រកិច្ច បបសិនយបើអំយណា�ដែលផដាល់ជូនទាងំយនាះមានជាប់ោក់ពន័្ធនលងយសវាកម្មដែលយធវ ើយ�ើងយដ្� SGS។

• នយិយាជតិដែលចូលរមួយៅក្នុងការសយបមចចិត្តដផនាកលទ្ធកម្ម ឬការយបជើសយរ ើសអនាកផ្គត់ផ្គង់មិនបតនូវទទួល�កអំយណា�ផ្្លខ្់ រួនដែលផ្តល់យដ្�អនាកផ្គត់ផ្គង់ 
ឬអនាកផ្គត់ផ្គងអ់នាគតយ�ើ�។ បែសិណាឋា រកិច្ច នងិយសវាកមសាន្តដែលជាទូយៅរមួមាន ការចូលរមួយៅក្នុងពពិរ័ណោ៍ណជិជាកម្ម នងិកម្ម វធិី វជិាជា ជីវៈបសយែៀងយនះយផសេងយទៀតដែល
ឧបត្ម្ភយដ្�អនាកផ្គត់ផ្គង់ អាចទទួល�កបានយដ្�អាបស័�យលើកាតពវកិច្ចរា�ការណ ៍នងិជបមះបញជា ។ី

ការរាយការែ៍ នងិការសកមចចិត្ត

នយិយាជតិចាំបាច់បតនូវរា�ការណ៍ នងិដសវ ងរកការ�ល់បពមជាមុនពីនា�កបគប់បគងសម្ព ័ន្ធ  SGS មុនយពលទទួល�កអំយណា�ណាមួ�ដែលមានតនម្យលើសពី CHF 100។ 
ចំយោះអំយណា�ដែលមានតនម្យលើសព ី500 CHF ពួកយគបតនូវដតយសនា ើសំុ ការ�ល់បពមពីបបធានដផនាកអនយុោមភាពរបស់ SGS។

បបសិនយបើអំយណា�ដែលបានទទួលមិនអាចបែយិសធ ឬបបគល់ជូនវញិយដ្�មិនបងកបទយល្ម ើស យនាះអនាកដែលទទួលអំយណា�បតនូវដតយបជើសយរ ើសវធិី្នស្ត សមរម្យយៅក្នុងការបយញ្ច
ញយចាល ឧទា�រណ៍ការបរចិា្ច គយៅឲ្យអង្គការសប្នុ រសធម៌ដែលបានយបជើសយរ ើស។

អំពោយផ្តល់ជូនពោយ SGS សកមាបទ់នំាកទ់នំងអាជដីវកមមា

អំយណា�ផ្្លខ្់ រួនដែល SGS ផ្តល់ជូនអតិថជិន ឬទនំាក់ទនំងអាជីវកម្មតបមនូវឲ្យមានការ�ល់បពមជាមុនពនីា�កបគប់បគង

សម្ព ័ន្ធ  SGS សបមាប់អំយណា�ដែលមានតនម្យលើសព ីCHF 100 យ�ើ�សបមាប់អំយណា�ដែលមានតនម្យលើសព ីCHF 500 បតនូវមានការអនុម័តពីបបធានដផនាកអនយុោមភាពរ
បស់ SGS។

ការផ្តល់បបាក់សបមាប់ការយធវ ើែយំណើរ នងិការ ន្ា ក់យៅរបស់មនន្ត រីដ្ឋា ភិបាល ឬនែគូអាជីវកម្មយៅក្នុងបពលត្ត ិការណ៍ដែលឧបត្ម្ភយដ្� SGS ឬយែើម្ីមកទសសេនកិច្ច បបតិបត្ត ិការរ
បស់ SGS តបមនូវឲ្យមានការ�ល់បពមជាមុនពសីមាជកិបក នុមបបលកសាបបតិបត្ត ិចំនួនពរីរបូ (ជាយោលការណ៍ COO មានា ក់ នងិ EVP មានា ក់) ។ បបសិនយបើចំណា�យលើការយធវ ើែយំណើរ 
នងិការ ន្ា ក់យៅយលើសព ីCHF 10,000 យនាះចាំបាច់បតនូវមានការអនុម័តពីបបធានដផនាកអនយុោមភាពរបស់ SGS។
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ការកបកួតកបសជងពោយពស្ន ើភាព
SGS យធវ ើអាជីវកម្មរបសខ្់ រួនយដ្�បបកានខ់ាជា ប់នូវយោលការណទ៍ផីសារបបកួតបបដជង នងិយស្ម ើភាព។ បក នុម�៊នុមិនចុះអនសុសារណននការយយាគ�ល ់ឬកិច្ច បពមយបពៀងជាមួ�នែគូប្
រកួតបបដជងដែលមានឥទ្ធពិលលយមអែៀង ឬឥទ្ធពិលមិនបតលមបតនូវយៅយលើទផីសារដែលខ្ រួនយធវ ើបបតិបត្ត ិការយ�ើ�។

ជាពិយសស SGS មិនចូលរមួក្នុងការពិភាកសាដែលោក់ពន័្ធនលងការកំណត់នថ្ លក្ខខណ្ឌ កិច្ចសនយោ ការដបងដចកទផីសារ ការដបងដចកដែនែ ីឬអតិថជិនយ�ើ�។ SGS មិនពិភា
កសាអំពែំីយណើរការយែញនថ្ដែលមានលក្ខខណៈបបកួតបបដជងជាមួ�នលងនែគូបបកួតបបដជងយ�ើ�។

SGS មិនយធវ ើទផីសារយសវា នងិសមត្ភាពរបសខ្់ រួនតាមមយធយោបា�បំភាន់ ឬយបាកបយញ្្តយ�ើ� យ�ើ�មិនយធវ ើការយចាទបបកាន់ដែលមិនបតលមបតនូវ ឬមិនពតិចំយោះនែគូបបកួត
បបដជងយ�ើ�។

SGS មិនដសវ ងរកពត័៌មានសមាងៃ ត់អំពនីែគូបបកួតបបដជងយដ្�យបបើបបាស់មយធយោបា�ខសុចបាប់ ឬោ្ម នសីលធម៌យ�ើ�។

ចបាប់ដែលដ្ក់បញញា ត្ត ិយលើការបបកួតបបដជងមានភាពស្នុ គ ្្ម ញ នងិខសុោនា យៅតាមដែន�ុតា្ត ធិការនីមួ�ៗ។ នយិយាជតិបតនូវដសវ ងរកការបបលកសាយយាបល់ពីធនធានដផនាកចបាប់រប
ស់ SGS។

ទនំាកទ់នំងជាមួយនពិោជតិ

គ្មា នការពរសីពអើង

នយិយាជតិទាងំអស់របស់ SGS បតនូវទទួលបានការ�កចិត្តទកុដ្ក់ នងិការវា�តនម្យដ្�ដផអែកយលើជនំាញដែលោក់ព័ន្ធនលងការង្រ លក្ខណៈសម្ត្ត ិ អាកប្កិរយិា នងិការបំយព
ញការង្ររបស់ពួកយគដតប៉ាុយណាណ ះ។

យៅក្នុងបគប់ទែិឋាភាពទាងំអស់ននទនំាក់ទនំងការង្រ SGS បបកានខ់ាជា ប់នូវយោលការណ៍ននឱកាសយស្ម ើោនា  យដ្�មិនយរ ើសយអើងពូជ្សន៍ ពណ៌សម្នុ រ យភទ ្សនា 
សម្ពព័ន្ធនយយាបា� ភាពជាសមាជកិស�ជពី សញ្ជា ត ិទយំនារផ្ នូវយភទ យែើមកំយណើតសង្គម អា�ុ ឬពិការភាព

យ�ើ�។ ការយរ ើសយអើងយៅយលើលក្ខណៈវនិិច្័�ទាងំយនះមិនបតនូវអត់ឱនឲ្យជាដ្ច់ខាត។

ការរំពោភបំោន នងិការរំពោភផ្ រូវពភទ

ោមដ្ច់ខាតចំយោះការរំយោភបំោន ការយបៀតយបៀន នងិការគំរាមកំដ�ងណាមួ�។ ការប៉ាះោល់ផ្ នូវយភទដែលោ្ម នការ វ្ គមន ៍ការយសនា ើសំុយសវាផ្ នូវយភទ 
ឬការប៉ាះោល់របូរាងកា�មិនសមរម្យ មិនបតនូវអត់ឱនឲ្យជាដ្ច់ខាត។ នយិយាជតិទាងំអស់បតនូវបានរំពលងថា នលងមានការយោរពែលន់យិយាជតិែូចោនា ។

នយិយាជតិបតនូវមានភាពយ ្្ម ះបតង ់នងិផដាលនូ់វការយោរពយៅបគប់យពលយវោទាងំអស់យៅក្នុងការទាក់ទងជាមួ�បុគ្គលិក ស�ការ ើ នងិថានា ក់បគប់បគងរបសខ្់ រួន។ យោលការណ៍យនះ
មានវ ិ្ លភាពយៅយលើអតិថជិន អនាកផ្គត់ផ្គងរ់បស ់SGS បពមទាងំ នយិយាជតិ នងិថានា ក់បគប់បគងរបស់ពួកយគផងដែរ។

ការហាមឃាត់ចំពោះពលកមមាកុមារ ឬពលកមមាពោយបងំ្

SGS មិនផ្តល់ការង្រែល់កុមារដែលមានអា�ុយបកាម 16 ឆ្នា  ំយ�ើ�។ បបសិនយបើបានជួល យនាះកម្មករវ�័យក្មងដែលមានអា�ុចយន្ាះព ី16 យៅ 18 ឆ្នា  ំបតនូវទទួលបានការការោរ
ពីបបយភទការង្រដែលអាចប៉ាះោល់ែលស់ខុភាព សុខុមាលភាព សុវត្ិភាព ឬការអប់រំរបស់ពួកយគ។

SGS មិនចូលរមួយៅក្នុងទាសភាព ការលក់ ឬការជួញែូរកុមារ ទាសភាពបំណុល ឬភាពជាទាសករ ឬពលកម្មយដ្�បង្ខយំ�ើ�។

បគប់កាលៈយទសៈទាងំអស់ SGS មិនយបបើកម្ាងំពលកម្មយដ្�បង្ខ ំ ឬជាប់ពន្ធនាោរយ�ើ�។

ពសរភីាពចូលរមួសមាគម

SGS ទទួល ្្គ លស់ិទ្ធរិបស់នយិយាជតិរបសខ្់ រួនក្នុងការបយងក ើត នងិចូលរមួស�ជពី នងិការចរចារមួ។ ក្នុង្្នភាពដែលសិទ្ធយិសរ ើភាពក្នុងការបយងក ើតសមាគម ឬការចរចាជាស
មូ�ភាពបតនូវបានរតិត្លតយបកាមចបាប់ យនាះ SGS នលងយធវ ើការសបមបសបមរួលមយធយោបា�បសយែៀងោនា សបមាប់ការចូលរមួសមាគម នងិការចរចាយដ្�ឯករាជ្យ នងិយដ្�យសរ ើ។ 
តំណាងរបស់កម្មករនយិយាជតិអាចមានយពលយវោ នងិទកីដន្ងដែលចាំបាច់សបមាប់អនុវត្តមុខង្រតំណាងរបសខ្់ រួន។

ការពគ្រពរាមវធិានពផសេងៗពដីសោំក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ នងិអ្នកព ៅ៉ ការបន្ត

SGS មិនស�ការជាមួ�អនាកផ្គត់ផ្គង់ ឬអនាកយ ៉៉ា ការបន្តដែលយបបើពលកម្មយដ្�បង្ខ ំ ឬពលកម្មកុមារយ�ើ� យ�ើ�សូមយធវ ើការតាមដ្នយដ្��កចិត្តទកុដ្ក់ 
នងិសមយ�តុផលយែើម្ីធានាថា អនាកផ្គត់ផ្គង់ នងិអនាកយ ៉៉ា ការបន្តយោរពយៅតាមលក្ខខណ្ឌ ទាងំយនះ។

បញ្ហា បរោិសាថា ន សខុភាព នងិសវុតថាភិាព

បរោិសាថា ន

SGS ខតិខំបបលងដបបងកាត់បន្�ផលប៉ាះោល់ពសីកម្មភាពរបសខ្់ រួនយៅយលើបរ ិ្ ្ នយដ្�យលើកកម្ពស់ការយបបើបបាស់ធនធានធម្មជាតិបបកបយដ្�បបសិទ្ធភាព កាត់បន្� 
នងិទប់្ ក ត់ការបំពលុបរ ិ្ ្ ន នងិកាត់បន្�ការបំភា�្រធាតុពលុ នងិការបំភា�ឧស្ម ័នផ្ះកញ្ច ក់។

សខុភាព នងិសុវតថាភិាព

នយិយាជតិបតនូវបានផ្តល់បរយិាកាសការង្រ នងិបរកិា្ខ របបកបយដ្�សុវត្ិភាពយដ្�មានវធិានការសមបសបយែើម្ីការោរការរងរបួស នងិជងំកឺារង្រយផសេងៗ។

នយិយាជតិ SGS បតនូវបានរំពលងថា នលងរា�ការណ៍ នងិកត់បតានូវរាល់ឧបទ្វយ�ត ុឬយបោះថានា ក់ដែលោក់ពន័្ធនលងការង្របសបយៅតាមការកំណត់យៅក្នុងយោលនយយាបា�របស ់
SGS ឬចបាប់ោក់ពន័្ធនានា។ ោ្ម ននយិយាជតិណាមានា ក់នលងបតនូវទទួលយទាសយដ្�្រដតបានរា�ការណអ៍ំពយីបោះថានា ក់ ឬឧប្ត្ត ិយ�តុននការបំពលុយ�ើ�។
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ការរកសាការសមា្ង ត់
SGS យោរព នងិការោរពត័៌មានសមាងៃ ត់ដែលទទួលបានពអីតិថជិន នងិភាគីទីបីយៅក្នុងែយំណើរការអាជីវកម្ម នងិចាត់វធិានការសមបសបយែើម្ីការោរការបង្ហា ញយដ្�នចែ
ន្យ។

SGS យោរពយោលការណ៍ឯកជនភាព នងិភាពសមាងៃ ត់ននពត័៌មានផ្្លខ្់ រួនរបស់បុគ្គលិក។ SGS យសនា ើសុ ំនងិដថរកសាទនិនាន�័ផ្្លខ្់ រួនរបស់នយិយាជតិ, អតិថជិន នងិនែគូអាជីវ
កម្មយៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ ដែលបតនូវការចាំបាច់សបមាប់បបតិបត្ត ិការបបកបយដ្�បបសិទ្ធភាពននអាជីវកម្មរបសខ្់ រួន ឬសបមាប់ការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌ ចបាប់ដតប៉ាុយណាណ ះ។ បុគ្គលិកទាំ
ងអស់មិនបតនូវពយោយាមចូលយមើលទនិនាន�័ផ្្លខ្់ រួន ឬសមាងៃ ត់យទ យលើកដលងដតសបមាប់យោលបំណងអាជីវកម្ម បសបចបាប់ដតប៉ាុយណាណ ះ។

នយិយាជតិបតនូវរកសាការសមាងៃ ត់ននពត័៌មានរបស ់SGS នងិទនិនាន�័ផ្្លខ្់ រួនរបស់មិត្តរមួការង្រ នងិមិនបតនូវបង្ហា ញ ឬពិភាកសា

ពត័៌មានរយសើបណាមួ�ដែលោក់ពន័្ធនលងដផនាក�រិញញា វត្នុ ការវនិយិយាគ �ុទ្ធ្នស្ត  ដផនការរបស់ SGS ឬអតិថជិនយ�ើ�។ បុគ្គលិកបតនូវយោរពតាមកាតពវកិច្ចយនះយទាះបីខ្ រួនឈប់
បយបមើការង្រយៅក្នុងបក នុម�៊នុក៏យដ្�។

កមមាសទិ្ធបិញ្្ញ
SGS ការោរកម្មសិទ្ធិបញ្ញា របស់ខ្ រួន នងិយោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា របស់អនាកែនទផងដែរ។

តាមរ�ៈការង្រ នងិសមត្ភាពនចនា បបឌតិននបុគ្គលិករបសខ្់ រួន SGS បយងក ើតគំនតិ, យសវាកម្ម, ែយំណើរការអាជីវកម្ម នងិ

�ុទ្ធ្នស្ត ែ៏មានតនម្។ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា យនះយែើរតួសំខានយ់ៅក្នុងការបយងក ើតអត្បបយយាជន៍បបកួតបបដជង យ�ើ�បតនូវដតការោរមិនឲ្យមានការផសេពវផសា� 
នងិការយបបើបបាស់មិនបតលមបតនូវ។

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា របស់ SGS អាចមានជាយបចើនទបមង់ ែូចជា ែយំណើរការ ការរចនា វធិី្នស្ត  នតីិ វធិីបបតិបត្ត ិការ �ុទ្ធ្នស្ត ោណជិជាកម្ម នងិទផីសារ, ពត័៌មានអតិថជិន, 
ការកំណត់នថ្ នងិគំរចូំណា�។ នយិយាជតិមិនបតនូវបង្ហា ញ, ថតចម្ង ឬយបបើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ទាងំយនះយ�ើ� យលើកដលងដតសបមាប់យោលបំណងណាមួ�ចបាស់ោស់។

នយិយាជតិបតនូវអនុវត្តកបមិត�កចិត្តទកុដ្ក់ែូចោនា យៅនលងការយបបើបបាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា របស់អតិថជិនែូយចានា ះដែរ។

បក នុម�៊នុ SGS មិនរំយោភយលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា របស់ភាគីទីបីយ�ើ�។ ោមដ្ច់ខាតចំយោះការយបបើកម្ម វធីិដែលោ្ម នអាជាញា ប័ណណ  ការយបបើ ឬការថតចម្ងឯក្រដែលបតនូវបានរកសាសិ
ទ្ធយិដ្�ោ្ម នការអនញុ្ញា ត ឬមានយចតនារំយោភយលើបា៉ា តង់ដែលមាន សុពលភាព។

ការទនំាក់ទនំងជាមួយភាគដីខាងពករៅ
SGS គឺជាបក នុម�៊នុជួញែូរ្ធារណៈ នងិបតនូវយោរពកាតពវកិច្ចននការបង្ហា ញពត័៌មានដែលអនញុ្ញា តឲ្យវនិយិយាគិនយធវ ើយសចក្ត ីសយបមចចិត្ត វនិយិយាគបានទានយ់ពលយវោ នងិ
យបកា�ពទីទួលបានពត័៌មានបគប់បោន។់ SGS ផ្តលនូ់វពត័៌មានបតលមបតនូវ មានតម្ាភាព នងិចបាសោ់ស់ែល់ភាគទនុកិ នងិអនាកវនិយិយាគរបស់ខ្ រួន ែល់ទផីសារ នងិស�គម
នទូ៍យៅោក់ពន័្ធនលងអាជីវកម្ម នងិសកម្មភាពរបស់ខ្ រួន។ ការទនំាក់ទនំងជាមួ�ភាគទនុកិ វនិយិយាគិន បបព័ន្ធផសេពវផសា� នងិ្ធារណជនោក់ព័ន្ធនលង SGS អាជីវកម្ម 
នងិ្្នភាព�រិញញា វត្នុរបស ់SGS បតនូវដតយធវ ើយ�ើងយដ្�បុគ្គលដែលមានការអនញុ្ញា តដតប៉ាុយណាណ ះ។

នយិយាជតិទាងំអស់មិនបតនូវនយិា�តាងនាមឲ្យ SGS ពិភាកសា ឬបយញ្ច ញពត័៌មានណាមួ�ោក់ពន័្ធនលង SGS យៅបបព័ន្ធផសេពវផសា� អនាកវភិាគ�រិញញា វត្នុ វនិយិយាគិនបច្នុ ប្ននា  
ឬអនាគត ឬយចញយសចក្ត ីដថ្ងការណ៍ជា្ធារណៈក្នុងនាម SGS យ�ើ� លះុបតាដតមានការអនញុ្ញា តជាពយិសសយែើម្ីអនុវត្តកិច្ចការទាងំយនះ។

ទសសេនៈផ្្លខ្់ រួនោក់ពន័្ធនលង្សនា នងិនយយាបា� ឬខ្លម្រជទំាស់យៅក្នុងទបមងណ់ាមួ�មិនបតនូវបង្ហា ញយៅយលើកបាល លខិតិ ឬអីុដមលរបស ់SGS 
ឬយៅក្នុងបរបិទយផសេងយទៀតដែលទសសេនៈ ឬឯក្រទាងំយនះអាចជាប់ោក់ពន័្ធជាមួ� SGS យ�ើ�។

យៅយពលចូលរមួយវទកិាពិភាកសាតាមបបពន័្ធ អីុនធឺយណត នងិបណាដា ញផសេពវផសា�សង្គម បុគ្គលិក SGS បតនូវដតយោរពតាមបកមសីលធម៌ នងិយោលនយយាបា�បបពន័្ធផសេពវផសា�ស

ង្គមរបស់ SGS។

អាជដីវកមមានផទៃក្នុង
នយិយាជិតមិនបតនូវដសវ ងរកការវនិយិយាគ ឬឱកាសអាជីវកម្មផ្្លខ្់ រួនយដ្�ដផអែកយលើពត័៌មានមិនដមន្ធារណៈោក់ពន័្ធនលង

SGS អតិថជិន ឬអនាកផ្គត់ផ្គងរ់បស ់SGS យ�ើ�។

នយិយាជតិមិនបតនូវជួញែូរយៅក្នុងភាគ�៊នុរបស់ SGS ជយបមើស នងិមូលបបតយផសេងយទៀតដែលយចញយដ្� SGS ខណៈកំពងុកានក់ាប់ពត័៌មាននផ្ក្នុងមិនដមន្ធារណៈ ដែល
ការបយញ្ច ញនូវពត័៌មានទាងំយនះអាចមានផលប៉ាះោល់ែល់តនម្ភាគ�ុ៊នរបស ់SGS យ�ើ�។ ព័ត៌មានមានលក្ខណៈមិនដមន្ធារណៈ បបសិនយបើ SGS មិនទាន់បានបយញ្ច ញព័
ត៌មានយនាះជាផ្ នូវការ បសបតាមបទបញ្ជា ទផីសារភាគ�៊នុ។

ព័ត៌មាននផ្ក្នុងជាទូយៅរមួមាន លទ្ធផល�រិញញា វត្នុ្ធារណៈមិនដមន្ធារណៈ យសចកដា ីបោងដផនការ�ុទ្ធ្នស្ត របស់បគ នុប សំយណើទញិ នងិរមួបញ្ច នូលោនា  នងិការផ្្ស់ប្ នូរដែលបាន
យបោងទកុយៅក្នុងចំយណាមថានា ក់បគប់បគងជានខ់្ពស់។ គួរដសវ ងរកការបបលកសាពីបបភពចបាប់ SGS មុនយពលយធវ ើបបតិបត្ត ិការណាមួ�ដែលអាចសិ្តយៅក្នុងបបយភទយនះ។

ក្នុងអំ�នុ ងយពលននែំយណើរការអាជីវកម្មរបសខ្់ រួន យពលខ្ះ SGS ទទួលបានពត័៌មិនដមន្ធារណៈដែលមាន្រៈសខំានោ់ក់ពន័្ធនលងអតិថជិន ឬភាគីទីបី។ នយិយាជតិមិនបតនូវ
យធវ ើការជួញែូរភាគ�៊នុរបស់អតិថជិន ឬភាគីទីបីខណៈយពលដែលខ្ រួនកំពងុកានក់ាប់ពត័៌មានសមាងៃ ត់ទាងំយនះយ�ើ�។

ោមដ្ច់ឃាត់ចំយោះការបញជានូ នពត័៌មានទាងំយនះ ឬផ្តល់ការបបលកសាយយាបល់ដផនាកវនិយិយាគែល់ភាគីទីបី ឬ្ច់ញាតិជតិយដ្�ដផអែកយលើពត័៌មាននផ្ក្នុងដែលទទួលបានយៅយពល
កំពុងបំយពញការង្រជាមួ� SGS ។
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ការពគ្រពពៅរាមចបាបន់ានា
SGS យោរពយៅតាមចបាប់ោក់ពន័្ធ របស់បបយទសដែលខ្ រួនយធវ ើអាជីវកម្ម។ ចបាប់ដែលបគបែណ្ត ប់យលើទែិឋាភាពយផសេងៗននសកម្មភាពរបស ់SGS អាចមានភាពស្នុ គ ្្ម ញ។ នយិយាជិ
តបតនូវ�ល់ែលងអំពីចបាប់ដែលអនុវត្តចំយោះ SGS នងិចំយោះខ្ រួនឯងជាលក្ខណៈបុគ្គល។ បបសិនយបើមានការសងសេ័� បតនូវដសវ ងរកការបបលកសាដផនាកចបាប់ពីបបភពចបាប់របស់ SGS 
។ ការមិន�កចិត្តទកុដ្ក់ចំយោះចបាប់ពុអំាចមានការយយាគ�ល់បានយ�ើ�។

យៅយពលដែលបកមសីលធម៌យនះ ឬយោលការណ៍យផសេងៗរបស់ SGS ដ្ក់កបមិតស្ត ងដ់្រតលងរុងឹជាងអវ ីដែលបានកំណត់យដ្�ចបាប់ោក់ពន័្ធ  យនាះនយិយាជតិបតនូវយោរពយៅតាមស្ត ង់
ដ្រដែលមានលក្ខណៈតលងរងឹជាង។ យៅយពលមានចមងៃល់អំពីរយបៀបយដ្ះប្�ភាពផ្នុ�ោនា រវាងបកមយនះ ជាមួ�នលងចបាប់ោក់ពន័្ធ  យនាះនយិយាជតិគួរដតដសវ ងរកការដណនា។ំ

យៅក្នុងការយធវ ើអាជីវកម្មរបស់ SGS នយិយាជតិអាចបតនូវបានទាក់ទងយដ្�ភានា កង់្របទបញញា ត្ត ិ ឬមនន្ត រីដ្ឋា ភិបាលោក់ពន័្ធនលង

សណួំរអំពី SGS។ ក្នុងករណីមានការយសនា ើសុំពត័៌មាន ឬឯក្រដែលមិនដមនជាទម្ាប់ធម្មតា យនាះនយិយាជតិបតនូវដសវ ងរកការដណនាពំីធនធានចបាប់របស់ SGS។ 
បគប់កាលៈយទសៈទាងំអស់ ោ្ម ននរណាមានា ក់អាចយធវ ើសកម្មភាពក្នុងនាម SGS យែើម្ីពយោយាមបំភាន់ ោក់បំាងភស្នុ តាង បំផ្្ញឯក្រ ឬរារាងំការយស៊ើបអយងកតបសបចបាប់ណា
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