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බො�ොහෝ�ෝ කලක පටන් අප ව්යා�ාපාාරයේ� හදවත
වූයේ� මිනිසුන්ට සහ පරිසරයට ගරු කිරීමයි.
පහසුම දෙෙය නො�ොව නිවැැරදිම දෙෙය සහ
යහපත් හෘෘද සාාා�ක්ෂියට අනුව කටයුතු කිරීමට
අප උත්සහ ගනිමු.

සම්මත ලෙ�ස
වඩාා හො�ොඳ

ප්රාායෝ�ෝගික හැැසිරීම් අනුව මෙ�යින් අදහස් කරන්නේ� කුමක්ද යන්න
පැැහැැදිලි කිරීමට අපගේ� ප්රමිතීන් අදහස් කරයි. අඛණ්ඩව නිවැැ�ැරදි
ආකාාරයෙ�න් ව්යා�ාපාාර කිරීම සහතික කිරීම සඳහාා, යහපාාා�ලනය, ඵලදාා�ායී
අවදාා�ානම් කළමනාාා�කරණය සහ ශක්තිමත් නීතිමය හාාා� නියාාා�මන
අනුකූලතාාා�ව අත්යයවශ්යය වේේ.
අපගේ� ජනතාාව සහ අපගේ� හවුල්කරුවන්, ඔවුන් බෙ�දාාහරින්නන්,
බලපත්රලාාභීන්, සැැපයුම්කරුවන් හෝ�ෝ අප සමඟ වැැඩ කරන
අනුබද්ධයන් වේේවාා, ඔවුන් අපගේ� ප්රමිතීන් සම්මත කර ක්රියාාත්මක
කිරීමට හෝ�ෝ සමාාන ප්රමිතීන් පිළිබිඹු කරන ඔවුන්ගේ�ම ප්රතිපත්ති තිබේ�
යැැයි අපි අපේ�ක්ෂාා කරමු.
Pentland Brands හිදී, අපි ධනාාත්මක ව්යා�ාපාාරයක් වන්නේ� කෙ�සේ�ද
යන්න පිළිබඳව අවධාානය යො�ොමු කරමු. අපගේ� ධනාාත්මක ව්යා�ාපාාර
උපාායමාාර්ගයන් මඟින් මිනිසුන් සහ අපගේ� පෘෘථිවිය වෙෙනුවෙෙන් ක්රියාා
කිරීමට ඇති අපගේ� කැැපවීම දක්වයි.

පැැහැැදිලිව හාා
ධෛෛර්යයෙ�න්

අපගේ� ජනතාාව මූලධර්ම හතරකින් මෙෙහෙ�යවනු ලබන අතර, එය සෑෑම
කෙ�නෙ�කුටම විශාාල කාාර්යයක් කිරීමට පමණක් නො�ොව එය නිවැැරදි
ආකාාරයෙ�න් කිරීමට දිරිගන්වයි:

	සාාර්ථකත්වය කණ්ඩාායම් ක්රීඩාාවක්: අප කණ්ඩාායම් වශයෙ�න් වැැඩ
කරන විට, කුසලතාා බෙෙදාා ගැැනීමේ�දී සහ හවුල් අභිලාාෂයන් සමඟ
අපගේ� පුද්ගලික ශක්තීන් විශාාල වේේ.

	පැැහැැදිලිව හාා ධෛෛර්යයෙ�න්: අපගේ� අභිලාාෂයන් පැැහැැදිලිය, අපි
ඒවාා නිර්භීතව හාා සෘෘජුව ලුහුබදියි.

	සම්මත ලෙ�ස වඩාා හො�ොඳ: නිර්මාාණය, ඉගෙ�නීම, වැැඩිදියුණු කිරීම;
අප කරන දෙෙයින් හො�ොඳ වීම අපගේ� ව්යා�ාපාාරයේ� පුරුද්දයි.

හො�ොඳ හෘෘද
සාාක්ෂියක් ඇතුව

	හො�ොඳ හෘෘද සාාක්ෂියට අනුව: කීර්තිය උපයාා ඇත; පුද්ගලයන්
වශයෙ�න් සහ සංංවිධාානයක් වශයෙ�න් පහසු දේේ නො�ොව නිවැැරදි දේේ
කිරීම අපි විශ්වාාස කරමු.

සාාර්ථකත්වය යනු
කණ්ඩාායම් ක්රීඩාාවකි
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අපගේ� කැැපවීම සහ ප්රවේේශය:
අපගේ� නාායකත්ව කණ්ඩාායම් අපගේ� ව්යා�ාපාාරයේ� දිගුකාාලීන,
තිරසාාර සාාර්ථකත්වය ළඟාා කර ගැැනීම කෙ�රෙෙහි අවධාානය යො�ොමු
කර ඇත. ව්යා�ාපාාරයක් ලෙ�ස, අපව මෙෙහෙ�යවනු ලබන්නේ� හො�ොඳ
ආයතනික පාාලනය, විනිවිදභාාවය, වගවීම සහ සදාාචාාරාාත්මක
හැැසිරීම මගිනි.
ආයතනික පාාලනය සඳහාා අපගේ� ප්රවේේශය ත්රිපුද්ගලය:
•

 ළක්වන්න: අපගේ� මූලධර්ම ප්රවර්ධනය කරන සංංස්කෘෘතියක්
ව
නිර්මාාණය කිරීම සහ පවත්වාාගෙ�න යාාම. ප්රතිපත්ති, ක්රියාා
පටිපාාටි, පුහුණුව සහ සන්නිවේේදනය ක්රියාාත්මක කිරීමෙෙන්
සහ උපදෙෙස් සහ සහාාය ලබාා දීමෙෙන් හො�ොඳ අවදාානම්
කළමනාාකරණයක් ඇති කිරීමට අපි උත්සාාහ කරමු.

•	හඳුනාාගන්න: පාාලනයන්, සමාාලෝ�ෝචන සහ කතාා කිරීමට ඇති
අවස්ථාා හඳුන්වාා දෙෙන්න.
•	ප්රතිචාාර දක්වන්න: ගැැටළු වලට ඉක්මණින් මුහුණ දී ඒවාාට
ඵලදාායී හාා සුදුසු පරිදි පිළියම් කරන්න.

අ) මිනිසුන්
මෙෙම ප්රමිතීන් වැැදගත් වන්නේ� අදාාළ වන රැකියාා නීතිවලට
අනුකූල වීම පමණක් නො�ොව ඒවාා අපේේ සංංස්කෘෘතියටද දාායක වන
බැැවිනි. මෙෙය අපගේ� ජනතාාව තමන්ව මූලික කරන සමාාගමක
සාාමාාජිකයෙ�කු බව දැැන සිටීම සහතික කරයි. අපගේ� සේ�වකයින්
සමඟ අප ඇති කර ගන්නාා සබඳතාා මගින් අපගේ� ව්යා�ාපාාරයට
ලෝ�ෝකයේ� සෑෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑෑරම අපගේ� තරඟකරුවන්
අභිබවාා යාාමට හැැකි වේේ.

4.	අපගේ� ජනතාාවට ඔවුන්ගේ� හැැකියාාවන් සාාක්ෂාාත් කර
ගැැනීමට සහ අපගේ� ව්යා�ාපාාරය වර්ධනය කිරීමට සහාාය
වීම සඳහාා පුහුණුව සහ වෘෘත්තීය සංංවර්ධනය සඳහාා සුදුසු
අවස්ථාාවන් අපි ලබාා දෙෙන්නෙ�මු.
5.	අපගේ� කො�ොටස් හිමියන් වෙෙත අපගේ� මූල්යය වගකීම
පිළිබඳව සිහියේ� තබාාගෙ�න සුදුසු, තරඟකාාරී වැැටුප් සහ
ප්රතිලාාභ වැැඩසටහනක් ස්ථාාපිත කර පවත්වාාගෙ�න යාාමෙෙන්
අපගේ� ජනතාාව ආකර්ෂණය කර ගැැනීමට, රඳවාා ගැැනීමට,
පෙෙළඹවීමට හාා ප්රතිලාාභ ලබාා දීමට අපි උත්සාාහ කරමු. අපගේ�
භූමිකාාවන් අතර සාාධාාරණත්වය හාා අනුකූලතාාව සහතික
කිරීම සඳහාා ගෝ�ෝලීය මට්ටමේ� රාාමුවක් අප සතුව ඇත.
6.	අපගේ� ප්රමිතීන් සහ මූලධර්ම බෙෙදාාහදාා ගන්නාා සහ බඳවාා
ගන්නාා පුද්ගලයින් බඳවාා ගැැනීම අපි සැැමවිටම අරමුණු කරමු.
7.	අපගේ� කණ්ඩාායම් අතර සහයෝ�ෝගීව වැැඩ කිරීමේ�
වැැඩපිලිවෙෙත් ඇතුළත් සේ�වාා පරිසරයක් අපි සපයන්නෙ�මු.
8.	සෑෑම කෙ�නෙ�කුටම ගෞ�ෞරවාාන්විතව, අවංංකව හාා
අභිමාානයෙ�න් යුතුව සැැලකීමට අපි උත්සාාහ කරමු. එමඟින්
මිනිසුන්ට වටිනාාකමක් දැැනෙ�න පරිසරයක් නිර්මාාණය වේේ.
9.	අපගේ� මූලධර්ම හතරේේ මූලධර්ම කණ්ඩාායම් ක්රියාාකාාරිත්වය,
අභිලාාෂය, අඛණ්ඩව වැැඩිදියුණු කිරීම සහ අඛණ්ඩතාාව
ප්රවර්ධනය කරයි.
10.	සියලුම සේ�වකයින් සඳහාා අපි ආරක්ෂිත හාා සෞ�ෞඛ්යය
සම්පන්න සේ�වාා පරිසරයක් ලබාා දෙෙන්නෙ�මු.
11.	ඔවුන්ගේ�ම විශ්වාාසයන්ට අනුකූලව ඔවුන්ගේ� ආගම හාා
විශ්වාාසයන් පිළිපැැදීමට ඇති අයිතියට අපි ගරු කරමු.

1.	අපගේ� සමාාගම තුළ වැැඩ කිරීමට හො�ොඳම පුද්ගලයින් බඳවාා
ගැැනීම හාා රඳවාා ගැැනීම විවේේචනාාත්මකව වැැදගත් බව අපි
හඳුනාා ගනිමු.

12.	අපගේ� සංංවිධාානයේ� ඇතුළත හාා පිටත වෙෙනසක් කිරීමට,
අපගේ� ගනුදෙෙනුකරුවන්ට, පාාරිභෝ�ෝගිකයින්ට සහ ප්රජාාවන්ට
සහයෝ�ෝගය දැැක්වීමට ඔවුන්ගේ� කාාර්යභාාරය ඉටු කිරීමට අපි
අපගේ� ජනතාාව දිරිමත් කරමු.

2.	හැැකියාාව, කුසලතාා, පළපුරුද්ද, හැැසිරීම, විභවය සහ
කාාර්යසාාධනය මත පදනම්ව බඳවාා ගැැනීම, කුලියට ගැැනීම,
ත්යා�ාගය, සංංවර්ධනය සහ උසස් කිරීම පිළිබඳව අපි තීරණ
ගනිමු.

13.	වෙෙනස් කො�ොට සැැලකීම හෝ�ෝ හිරිහැැර කිරීම අපි නො�ොඉවසන
අතර එවැැනි හැැසිරීම් ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නෙ�මු.
පළිගැැනීමට බිය නො�ොවී, ඔවුන් ගැැන සැැලකිලිමත් වන
හැැසිරීම් ගැැන කතාා කිරීමට අපි සේ�වකයින් දිරිමත් කරමු.

3.	අපගේ� ජනතාාව සඳහාා විවිධාාකාාර හාා සියල්ල ඇතුළත්
පරිසරයක් අප විසින් මෙෙහෙ�යවනු ලබන අතර, සියලු
මිනිසුන්ට එක හාා සමාානව, ගෞ�ෞරවයෙ�න් හාා අභිමාානයෙ�න්
සලකමු. සෑෑම කෙ�නෙ�කුම සාාදරයෙ�න් පිළිගන්නාා,
සහයෝ�ෝගය දක්වන සහ සමෘෘද්ධිමත් වීමට දිරිගන්වන
විවිධාාකාාර හාා සියල්ල ඇතුළත් සංංස්කෘෘතියක් අපි
සමරන්නෙ�මු. අපගේ� ව්යා�ාපාාරය ක්රියාාත්මක වන ආකාාරය
සඳහාා විවිධත්වය සහ ඇතුලත් වීම (D&I) ඉතාා වැැදගත් වේේ.

14.	රැකියාා ස්ථාානයේ� හිංංසනය පිළිබඳ අපට ශුන්යය ඉවසීමේ�
ප්රතිපත්තියක් ඇති අතර තවත් පුද්ගලයෙ�කුට තර්ජනයක්
හෝ�ෝ අනාාරක්ෂිත බවක් දැැනිය හැැකි ඕනෑෑම ක්රියාාවක් තහනම්
කරයි.
15.	මත්පැැන් හෝ�ෝ නීති විරෝ�ෝධී ඖෂධවල බලපෑෑම යටතේ�
සේ�වකයින්ට වැැඩ කිරීමට අපි ඉඩ නො�ොදෙෙමු.
16.	සුදුසු දත්ත ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්ට අනුකූලව පුද්ගලික
දත්ත භාාවිතාා කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ මාාරු කිරීම මගින්
සේ�වකයින්ගේ� පෞ�ෞද්ගලිකත්ව අයිතිවාාසිකම්වලට අපි ගරු
කරමු.
4

ආ) පාාරිභෝ�ෝගිකයින්
1.	ශක්තිමත්, දිගුකාාලීන සබඳතාා ගො�ොඩනඟාා ගැැනීමෙෙන් අපි
ගනුදෙෙනුකරුවන් දිනාා ගනිමු. අපගේ� පො�ොරො�ොන්දු ඉටු කරන
අවංංක, සදාාචාාරාාත්මක ප්රවේේශයක් ගැැනීමට අපි කැැපවී සිටිමු.
2.	මිල, ගුණාාත්මකභාාවය, ක්රියාාකාාරීත්වය සහ ශෛෛලිය අනුව
ගනුදෙෙනුකරුවන්ට හො�ොඳ වටිනාාකමක් ලබාා දෙෙන නිෂ්පාාදන
සහ සේ�වාාවන් සැැපයීමට අපි උත්සාාහ කරමු. අපගේ�
නිෂ්පාාදන හො�ොඳම ඒවාා බවට පත් කිරීම සඳහාා අඛණ්ඩ
වැැඩිදියුණු කිරීම් සහ නව්යයකරණයන් සඳහාා අපි කැැපවී සිටිමු.

5.	අපගේ� ප්රමිතීන්, චර්යාාධර්ම පද්ධතිය සහ පාාරිසරික
මූලධර්මවල හවුල්කරුවන්ට අපි උපදෙෙස් දෙෙමු, ඔවුන් අදාාළ
ඕනෑෑම තැැනකට අනුකූල වනු ඇතැැයි අපි අපේේක්ෂාා කරමු.
අපගේ� නිෂ්පාාදන නිෂ්පාාදනය කරන සියලුම නිෂ්පාාදකයින්
එනම් සෘෘජු හෝ�ෝ වක්ර (බලපත්රලාාභියාා, නියෝ�ෝජිතයාා හෝ�ෝ
ප්රකාාශිත හාා අනුමත උප කො�ොන්ත්රාාත් සබඳතාා හරහාා) අපගේ�
චර්යාාධර්ම පද්ධතියට අනුකූල විය යුතුය.
6.	අපි සැැපයුම්කරුවන් සමඟ පැැහැැදිලි ගෙ�වීම් නියමයන්
ස්ථාාපිත කරන අතර එම නියමයන්ට අනුකූලව අපගේ�
බැැඳීම්වලට ගරු කරමු.

4.	අපි ගනුදෙෙනුකරුවන්ගේ� පෞ�ෞද්ගලිකත්ව අයිතිවාාසිකම්වලට
ගරු කරන අතර ඔවුන් අපට ලබාා දෙෙන තො�ොරතුරු සෑෑම විටම
සුදුසු දත්ත ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්ට අනුකූලව සලකනු ඇත.

7.	සැැපයුම්කරුවන් සමඟ අපගේ� ව්යා�ාපාාරයේ� සෑෑම අංංශයකම
අවංංකකම සහ අවංං�ංකභාාවය පිළිබඳව අපි අවධාාරනය කරන
අතර අපගේ� සේ�වකයින්ට, නියෝ�ෝජිතයින්ට හෝ�ෝ ඔවුන්ගේ�
පවුල්වල සාාමාාජිකයින්ට ගෙ�වීම්, ආගන්තුක සත්කාාර හෝ�ෝ
තෑෑගි මගින් අපෙෙන් ව්යා�ාපාාර ලබාා ගැැනීමට දරන කිසිදු
උත්සාාහයක් නො�ොඉවසන්නෙ�මු.

5.	අපගේ� නිෂ්පාාදන හාා සේ�වාාවන් වගකීමෙෙන් හාා සත්යයවාාදීව
ප්රචාාරය කිරීමේ� අපගේ� වගකීම අපි තේ�රුම් ගනිමු.

ඈ) චර්යාාධර්ම පද්ධතිය

6.	අපගේ� නිෂ්පාාදන හෝ�ෝ සේ�වාාවන්හි ඇති වන
ගුණාාත්මකභාාවය හෝ�ෝ කාාර්යසාාධනය පිළිබඳ ගැැටළු අපගේ�
ගනුදෙෙනුකරුවන්ට ඇති අවම අපහසුතාාවයන් සමඟ
ක්ෂණිකව විසඳාා ගැැනීමට අපි උත්සාාහ කරමු.

ධනාාත්මක ව්යා�ාපාාරයක් යනු සදාාචාාරාාත්මකව, විනිවිදභාාවයෙ�න් හාා
තිරසාාරව වැැඩ කිරීම යනු අපගේ� සමස්ත සංංවිධාානයේ� වගකීමයි.
බලපෑෑම් කෙ�රෙෙහි අවධාානය යො�ොමු කිරීමෙෙන්, අපි එකමුතුව,
වේේගයෙ�න් ප්රතිපල ලබාා ගැැනීමට ඉඩ සලසන උපාාය මාාර්ගයක්
නිර්මාාණය කර ඇත්තෙ�මු.

3.	අපගේ� නිෂ්පාාදන සහ සේ�වාාවන් පිළිබඳ පැැහැැදිලි සහ අවංංක
තො�ොරතුරු අපි පාාරිභෝ�ෝගිකයින්ට සපයන්නෙ�මු.

7.	අපගේ� නිෂ්පාාදනවල ව්යා�ාජ වෙෙළඳාාම වැැළැැක්වීම සඳහාා අපි
සියලු සාාධාාරණ, ප්රාායෝ�ෝගික පියවර ගන්නෙ�මු.

ඇ) හවුල්කරුවන්
1.	අපගේ� හවුල්කරුවන්, ඔවුන් බෙෙදාාහරින්නන්, බලපත්රලාාභීන්,
සැැපයුම්කරුවන් හෝ�ෝ අප සමඟ වැැඩ කරන අනුබද්ධ සමාාගම්
වේේවාා, අපගේ� ව්යා�ාපාාරවල අප ලබාා ඇති සාාර්ථකත්වයේ�
මට්ටමට ද්රව්යයමය බලපෑෑමක් ඇති බව අපි හඳුනාා ගනිමු.
2.

 පි අපගේ� හවුල්කරුවන් කෙ�රෙෙහි වගකීමෙෙන් හාා
අ
සදාාචාාරාාත්මකව හැැසිරෙෙමු.

3.	හවුල්කරුවන් සමඟ ශක්තිමත්, සාාධාාරණ හාා පක්ෂපාාතී
සබඳතාා ආරම්භ කිරීම සහ පවත්වාාගෙ�න යාාම, අන්යෝ�ෝ�න්යය
වශයෙ�න් වාාසිදාායක හවුල්කාාරිත්වයක් වර්ධනය කිරීම සඳහාා
අපි කැැපවී සිටින්නෙ�මු.
4.	අපි අනාාගත හවුල්කාාර සමාාගම් සමඟ සම්බන්ධතාාවයක් ඇති
කර ගැැනීමට පෙෙර ඔවුන්ව ව්යා�ාපාාර අවශ්යයතාා සමූහයකට
එරෙෙහිව තරයේ� ඇගයීමට ලක් කරමු. ගුණාාත්මකභාාවය,
සේ�වාාව, සැැපයුම සහතික කිරීම, කීර්තිය, පිරිවැැය,
නව්යයකරණය සහ තිරසාාර බව මෙෙයට ඇතුළත් ය.

අපි සදාාචාාරාාත්මකව වෙෙළඳාාම් කිරීමට කැැපවී සිටිමු. අපගේ�
චර්යාාධර්ම පද්ධතිය මඟින් ආචාාර ධර්ම වෙෙළඳ මුලපිරීමේ�
(ETI) මූලික කේ�තය සහ ජාාත්යයන්තර කම්කරු සංංවිධාානයේ�
(ILO) සම්මුතීන් පිළිබිඹු වේේ. මෙෙම කේ�තය හැැකි සෑෑම විටම
ඉක්මවාා යාා යුතු අවම ප්රමිතීන් සපයයි. එය අදාාළ කර ගැැනීමේ�දී,
සැැපයුම්කරුවන් ජාාතික සහ වෙෙනත් අදාාළ නීතිවලට අනුකූල
විය යුතු අතර, නීතියේ� විධිවිධාාන සහ මෙෙම කේ�තය එකම
විෂයයට ආමන්ත්රණය කරන විට, සේ�වකයින්ට වැැඩි ආරක්ෂාාවක්
ලබාා දෙෙන ප්රතිපාාදන අදාාළ වේේ.

1.	රැකියාාව නිදහසේ� තෝ�ෝරාා ගනු ලැැබේ�
1.1	බලහත්කාාරයෙ�න්, බැැඳුම්කරයෙ�න් හෝ�ෝ ස්වේේච්ඡාාවෙෙන්
තො�ොර කිසිදු සේ�වයක් නො�ොමැැත.
1.2	කම්කරුවන්ට තම සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සමඟ “තැැන්පතු”,
හැැඳුනුම්පත් හෝ�ෝ වෙෙනත් ආරක්ෂාාවක් ඉදිරිපත් කිරීම
අවශ්යය නො�ොවන අතර සාාධාාරණ දැැනුම්දීමකින් පසු තම
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා හැැර යාාමට නිදහස ඇත.
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2.	ආශ්රය කිරීමේ� නිදහස සහ සාාමූහික කේ�වල් කිරීමේ�
අයිතියට ගරු කරනු ලැැබේ�
2.1	සියළුම කම්කරුවන්ට තමන් කැැමති පරිදි වෘෘත්තීය සමිතිවලට
සම්බන්ධ වීමට හෝ�ෝ සාාමූහිකව කේ�වල් කිරීමට අයිතියක්
ඇත. වෘෘත්තීය සමිතියකට සම්බන්ධ නො�ොවීමට තෝ�ෝරාා
ගැැනීමේ� අයිතිය ද ඔවුන්ට ඇත.
2.2	සැැපයුම්කරු වෘෘත්තීය සමිතිවල ක්රියාාකාාරකම් සහ ඔවුන්
සාාමාාජිකයින් බඳවාා ගැැනීම සම්බන්ධයෙ�න් විවෘෘත
ආකල්පයක් අනුගමනය කරයි.
2.3	සේ�වක නියෝ�ෝජිතයින්ට වෙෙනස් කො�ොට සැැලකීමක් සිදු
නො�ොවන අතර ඔවුන්ගේ� නියෝ�ෝජිත කාාර්යයන් ඉටු කිරීම
සඳහාා සේ�වාා ස්ථාානයට ප්රවේේශ වීමට අවසර දෙෙනු ලැැබේේ.
2.4	සංංගමයේ� නිදහස සහ සාාමූහික කේ�වල් කිරීම සඳහාා වන
අයිතිවාාසිකම් නීතියෙ�න් සීමාා කර ඇත්නම්, සේ�වකයාාගේ�
නිදහස් හාා ස්වාාධීන ඇසුර සහ කේ�වල් කිරීම සඳහාා
සමාාන්තර මාාර්ග සංංවර්ධනය කිරීමට සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සහාාය
දෙෙයි.

3.	සේ�වාා පසුබිම ආරක්ෂිත සහ සෞ�ෞඛ්යා�ාරක්ෂිත ය
3.1	කර්මාාන්තය පිළිබඳ පවත්නාා දැැනුම සහ කිසියම් විශේේෂිත
උපද්රවයන් මනසේ� තබාා ගනිමින් ආරක්ෂිත හාා සනීපාාරක්ෂක
සේ�වාා පරිසරයක් සැැපයිය යුතුය. වැැඩ කරන පරිසරය
තුළ ඇති වන අනතුරු සහ සෞ�ෞඛ්යයයට සිදුවන හාානිය
වැැළැැක්වීම සඳහාා ප්රමාාණවත් පියවර ගත යුතුය. අවම
වශයෙ�න්, හැැකිතරම් ප්රාායෝ�ෝගිකව, වැැඩ කරන පරිසරයට
ආවේේනිකවන උපද්රව ඇතිවීමට හේ�තු අවම කල යුතුය.
3.2	කම්කරුවන්ට නිතිපතාා හාා වාාර්තාාගත සෞ�ෞඛ්යය හාා ආරක්ෂිත
පුහුණුව ලැැබිය යුතු අතර නව හෝ�ෝ නැැවත පත් කරන ලද
සේ�වකයින් සඳහාා එවැැනි පුහුණුව නැැවත නැැවතත් කරනු
ලැැබේේ.
3.3	පිරිසිදු වැැසිකිළි පහසුකම් සහ පාානීය ජලය සඳහාා ප්රවේේශය
සහ සුදුසු නම් ආහාාර ගබඩාා කිරීම සඳහාා සනීපාාරක්ෂක
පහසුකම් සැැපයිය යුතුය.
3.4	නවාාතැැන් පහසුකම් සපයාා ඇති විට පිරිසිදු, ආරක්ෂිත සහ
සේ�වකයින්ගේ� මූලික අවශ්යයතාා සපුරාාලිය යුතුය.
3.5	කේ�තය නිරීක්ෂණය කරන සමාාගම සෞ�ෞඛ්යයය හාා ආරක්ෂාාව
පිළිබඳ වගකීම ජේේෂ්ඨ කළමනාාකරණ නියෝ�ෝජිතයෙ�කුට
පැැවරිය යුතුය.

4.	ළමාා ශ්රමය භාාවිතාා නො�ොකළ යුතුය
4.1	ළමාා ශ්රමය සඳහාා නව බඳවාා ගැැනීම් සිදු නො�ොවිය යුතුය.
4.2	ළමාා ශ්රමය සිදුකරන බව සො�ොයාා ගන්නාා ඕනෑෑම දරුවකුට
ඇයට හෝ�ෝ ඔහුට තවදුරටත් දරුවෙෙකු නො�ොසිටින තෙ�ක්
ගුණාාත්මක අධ්යා�ාපනයට සහභාාගී වීමට හාා රැඳී සිටීමට
හැැකිවන පරිදි සංංක්රමණය කිරීම සඳහාා සපයන ප්රතිපත්ති හාා
වැැඩසටහන් සඳහාා සමාාගම් සංංවර්ධනය කිරීම හෝ�ෝ සහභාාගී
වීම සහ දාායක විය යුතුය.
4.3	වයස අවුරුදු 18 ට අඩු ළමුන් හාා තරුණයින්ට රාාත්රියේ� හෝ�ෝ
අනතුරුදාායක තත්ත්වයන් යටතේ� සේ�වයේ� නො�ොදෙෙවිය
යුතුය.
4.4	මෙෙම ප්රතිපත්ති හාා ක්රියාා පටිපාාටි අදාාළ ILO ප්රමිතිවල
විධිවිධාානවලට අනුකූල වේේ.
4.5 මෙෙ
 ම සංංග්රහයේ�, “ළමයාා” යන්නෙ�න් අදහස් කරන්නේ� වයස
අවුරුදු 15 ට අඩු ඕනෑෑම අයෙ�කු, ජාාතික හෝ�ෝ ප්රාාදේේශීය
නීතියෙ�න් උසස් අනිවාාර්ය පාාසල් හැැරයාාමක් හෝ�ෝ අවම වැැඩ
කරන වයස් සීමාාවක් නියම කර නො�ොමැැති නම්, ඉහළ වයස
අදාාළ වන අවස්ථාාවක; සහ “ළමාා ශ්රමය” යන්නෙ�න් අදහස්
කරන්නේ� දරුවෙෙකු හෝ�ෝ තරුණයෙ�කු විසින් කරන ඕනෑෑම
වැැඩකි.

5.	ජීවන වැැටුප ගෙ�වනු ලැැබේ�
5.1	ජීවන වැැටුපක් යනු යම් අභිමතය පරිදි ආදාායමක් ඇතුළුව
කම්කරුවෙෙකුට තමාාගේ� / ඇයගේ� සහ ඔවුන්ගේ� පවුලේ�
මූලික අවශ්යයතාා සපුරාාලීමට අවශ්යය අවම ආදාායමයි. මෙෙය
නීතිමය වැැඩකරන කාාල සීමාාවන් තුළ උපයාා ගත යුතුය
(එනම් අතිකාාල නො�ොමැැතිව).

	සම්මත වැැඩ සතියක් සඳහාා ගෙ�වනු ලබන වැැටුප් සහ
ප්රතිලාාභ, අවම වශයෙ�න්, ජාාතික නීතිමය ප්රමිතීන්ට හෝ�ෝ
කර්මාාන්ත මිණුම් දණ්ඩට අනුකුල විය යුතු අතර එයින්
ඉහල අගය විය යුතුය. ඕනෑෑම අවස්ථාාවක, මූලික අවශ්යයතාා
සපුරාාලීමට සහ යම් අභිමතය පරිදි ආදාායමක් ලබාා දීමට
වැැටුප් සෑෑම විටම ප්රමාාණවත් විය යුතුය.
5.2	සියළුම සේ�වකයින්ට ඔවුන් රැකියාාවට ඇතුළු වීමට පෙෙර
වැැටුප් සම්බන්ධයෙ�න් ඔවුන්ගේ� සේ�වාා කො�ොන්දේේසි සහ
ඔවුන්ට ගෙ�වනු ලබන සෑෑම අවස්ථාාවකම අදාාළ වැැටුප් කාාල
සීමාාව සඳහාා ඔවුන්ගේ� වැැටුප් පිළිබඳ තො�ොරතුරු ලිඛිතව හාා
තේ�රුම්ගත හැැකි අයුරින් ලබාා දිය යුතුය.
5.3	විනය පියවරක් ලෙ�ස වැැටුප් අඩුකිරීමට අවසර නො�ොදෙෙන
අතර අදාාළ සේ�වකයාාගේ� ප්රකාාශිත අවසරයකින් තො�ොරව
ජාාතික නීතියෙ�න් ලබාා නො�ොදෙෙන වැැටුපෙෙන් කිසිදු අඩු
කිරීමක් කිරීමට ඉඩ නො�ොදේේ. සියලුම විනය ක්රියාාමාාර්ග
සටහන් කළ යුතුය.
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6.	වැැඩ කරන කාාලය අධික නො�ොවේේ
6.1	වැැඩකරන වේේලාාවන් ජාාතික නීති, සාාමූහික ගිවිසුම් සහ පහත
6.2 සිට 6.6 දක්වාා වූ විධිවිධාානවලට අනුකූල විය යුතුය. එය
කම්කරුවන්ට වැැඩි ආරක්ෂාාවක් දරන අයුරින් විය යුතුය.
	6.2 සිට 6.6 දක්වාා උප වගන්ති ජාාත්යයන්තර ශ්රම ප්රමිතීන් මත
පදනම් වේේ.
6.2	අතිකාාල දීමනාා හැැර වැැඩ කරන කාාලය කො�ොන්ත්රාාත්තුවෙෙන්
අර්ථ දැැක්විය යුතු අතර සතියකට පැැය 48 නො�ොඉක්මවිය
යුතුය.*
6.3	සියලුම අතිකාාල ස්වේේච්ඡාාවෙෙන් කළ යුතුය. පහත සඳහන්
සියල්ල සැැලකිල්ලට ගනිමින් අතිකාාල වගකීමෙෙන් යුතුව
භාාවිතාා කළ යුතුය: එක් එක් කම්කරුවන් සහ සමස්තයක්
වශයෙ�න් ශ්රම බලකාාය වැැඩ කළ ප්රමාාණය, සංංඛ්යා�ාතය සහ
පැැය ගණන. නිත්යය රැකියාා ආදේේශ කිරීම සඳහාා එය භාාවිතාා
නො�ොකළ යුතුය. අතිකාාල සෑෑම විටම වාාරික අනුපාාතයකට
වන්දි ගෙ�විය යුතු අතර එය සාාමාාන්යය වැැටුප් අනුපාාතයෙ�න්
125% ට නො�ොඅඩු විය යුතුය.

වෘෘත්තීය සමිති සාාමාාජිකත්වය හෝ�ෝ දේේශපාාලන
සම්බන්ධතාාවය මත පදනම්ව කුලියට ගැැනීම, වන්දි ගෙ�වීම,
පුහුණුව සඳහාා ප්රවේේශය, උසස් කිරීම, සේ�වයෙ�න් පහ කිරීම
හෝ�ෝ විශ්රාාම ගැැනීම යන වෙෙනස්කම් නො�ොමැැත.

8.	නිතිපතාා රැකියාා සපයනු ලැැබේ�
8.1	කළ හැැකි සෑෑම දෙෙයක්ම ජාාතික නීතිය හාා පුහුණුව තුළින්
ස්ථාාපිත පිළිගත් රැකියාා සම්බන්ධතාාවයේ� පදනම මත විය
යුතුය.
8.2	ශ්රමයට පමණක් සීමාා වූ කො�ොන්ත්රාාත්, උප කො�ොන්ත්රාාත්, හෝ�ෝ
ගෙ�දර වැැඩ කිරීමේ� විධිවිධාාන භාාවිතාා කිරීමෙෙන් හෝ�ෝ ලබාා
දීමට සැැබෑෑ අභිප්රාායක් නො�ොමැැති ආධුනිකත්ව යෝ�ෝජනාා ක්රම
හරහාා කම්කරු හෝ�ෝ සමාාජ ආරක්ෂණ නීති සහ රෙෙගුලාාසි
යටතේ� සේ�වකයින්ට ඇති බැැඳීම් වළක්වාා ගත නො�ොහැැක.
නිපුණතාා හෝ�ෝ නිත්යය රැකියාාවක් සැැපයීම හෝ�ෝ ස්ථාාවර
කාාලීන සේ�වාා නියුක්ති කො�ොන්ත්රාාත්තු අධික ලෙ�ස භාාවිතාා
කිරීම තුළින් එවැැනි බැැඳීම් මඟහරවාා ගත නො�ොහැැක.

9.	කටුක හෝ�ෝ අමාානුෂික ප්රතිකාාරවලට අවසර නැැත

6.4	පහත දැැක්වෙෙන 6.5 වගන්තියෙ�න් ආවරණය වන අවස්ථාා
හැැර, ඕනෑෑම දින හතක කාාලයක වැැඩ කරන මුළු පැැය ගණන;
පැැය 60 නො�ොඉක්මවිය යුතුය.

9.1	ශාාරීරික හිංංසනය හෝ�ෝ විනය, ශාාරීරික හිංංසනය පිළිබඳ
තර්ජනය, ලිංංගික හෝ�ෝ වෙෙනත් හිරිහැැර හාා වාාචික හිංංසනය
හෝ�ෝ වෙෙනත් ආකාාරයේ� බිය ගැැන්වීම් තහනම් කළ යුතුය.

6.5	ඕනෑෑම දින හතක කාාලයක් තුළ වැැඩකරන කාාලය පැැය 60
ඉක්මවිය හැැක්කේ� පහත සඳහන් සියල්ල සපුරාාලන සුවිශේේෂී
අවස්ථාාවන්හිදී පමණි:

9.2	සියලුම කම්කරුවන් සඳහාා රහස්යය දුක්ගැැනවිලි
යාාන්ත්රණයකට සමාාගම් ප්රවේේශය ලබාා දිය යුතුය.

•	මෙෙය ජාාතික නීතියෙ�න් අවසර දී ඇත;
•	ශ්රම බලකාායෙ�න් සැැලකිය යුතු කො�ොටසක් නියෝ�ෝජනය කරන
කම්කරු සංංවිධාානයක් සමඟ නිදහසේ� සාාකච්ඡාා කරන
සාාමූහික ගිවිසුමකින් මෙෙය අවසර දෙෙනු ලැැබේේ;
•	සේ�වකයින්ගේ� සෞ�ෞඛ්යයය හාා ආරක්ෂාාව ආරක්ෂාා කිරීම සඳහාා
සුදුසු ආරක්ෂාාවන් ගනු ලැැබේේ; සහ
• අ
 නපේේක්ෂිත නිෂ්පාාදන උච්චයන්, අනතුරු හෝ�ෝ හදිසි
අවස්ථාා වැැනි සුවිශේේෂී තත්වයන් අදාාළ වන බව සේ�වාා
යෝ�ෝජකයාාට පෙෙන්විය හැැකිය.
6.6	කම්කරුවන්ට සෑෑම දින හතකටම අවම වශයෙ�න් එක් දින
නිවාාඩු හෝ�ෝ ජාාතික නීතියෙ�න් අවසර දී ඇති සෑෑම දින 14
කටම දින දෙෙකක නිවාාඩු ලබාා දිය යුතුය.

7.	කිසිදු වෙෙනස්කම් කිරීමක් සිදු නො�ොවේේ

10.	අනවසර උප කො�ොන්ත්රාාත්තු සඳහාා අවසර නැැත
10.1	අපගේ� සැැපයුම් දාාමය තුළ ඇති උප කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන්
ඔවුන් සමඟ කිසියම් ඇණවුමක් කිරීමට පෙෙර අප විසින්
ලිඛිතව ප්රකාාශයට පත් කර අනුමත කළ යුතුය. එවැැනි
උප කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන් සමඟ ඇති සියලුම ගනුදෙෙනු
බලපත්රලාාභියාාගේ� කො�ොන්දේේසි, හවුල්කරුවන් සමඟ
නිෂ්පාාදන හාා බෙෙදාා හැැරීමේ� ගිවිසුම් වලට අනුකූල විය යුතුය.
අපගේ� සැැපයුම්කරුවන් විසින් ප්රකාාශයට පත් කරන ලද සහ
අපගේ� නිවසේ� සිට වැැඩ කිරීම ප්රතිපත්තියේ� මඟ පෙෙන්වීම්
වලට අනුකූලව කළමනාාකරණය කරන ලද නිවසේ� සිට වැැඩ
කිරීමට අපි අවසර දෙෙමු.
10.2	සියලුම ප්රකාාශිත සහ අනුමත උප කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන් අපගේ�
චර්යාාධර්ම පද්ධතියට අනුකූල විය යුතුය.
10.3	උප කො�ොන්ත්රාාත්තු, නිවසේ� සිට වැැඩ කිරීම සහ බාාහිර
සැැකසුම් කළමනාාකරණය කිරීම සඳහාා පද්ධති සහ ක්රියාාවලීන්
ක්රියාාත්මක විය යුතුය.

7.1	ජාාතිය, කුලය, ජාාතික සම්භවය, ආගම, වයස, ආබාාධිතභාාවය,
ස්ත්රී පුරුෂ භාාවය, විවාාහක තත්ත්වය, ලිංංගික දිශාානතිය,
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ඉ) පරිසරය
අපගේ� පෘෘථිවියට ගරු කිරීම බො�ොහෝ�ෝ කලක සිට අපගේ�
ව්යා�ාපාාරයේ� හදවතේ� පැැවතුනි. අපගේ� ධනාාත්මක ව්යා�ාපාාර උපාාය
මාාර්ගයට අනුකූලව, අපගේ� මෙෙහෙ�යුම් සහ ද්රව්යයවල පාාරිසරික
බලපෑෑම අවම කිරීමට අපි කැැපවී සිටිමු. අපගේ� සංංවිධාානය හරහාා
සැැබෑෑ, ස්පර්ශ්යය වැැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කිරීම සඳහාා තිරසාාරභාාවය
සඳහාා ඉලක්කගත ප්රවේේශයක් අප සතුව ඇති අතර එමඟින්
ධනාාත්මක පාාරිසරික අඩිපාාරක් තැැබීමට අපට ඉඩ සලසයි.
1.

 ාධාාරණ ලෙ�ස ප්රාායෝ�ෝගිකව හැැකි තරම් සම්පත්-කාාර්යක්ෂම
සා
වීමට අපි කැැපවී සිටින අතර අදාාළ පාාරිසරික නීතිවලට
අනුකූල වෙෙමු.

2.	බලශක්ති, ජලය සහ අපද්රව්යය සම්බන්ධයෙ�න් අපගේ�
කාාර්යාාල, බෙෙදාාහැැරීමේ� මධ්යයස්ථාාන සහ සිල්ලර වෙෙළඳසැැල්
ඇතුළු පහසුකම් කාාර්යක්ෂමව ක්රියාාත්මක කරමු. අපගේ� සෑෑම
පහසුකමක් සඳහාාම අපි අරමුණු කරන්නේ�:
•	අපගේ� කාාබන් ඩයො�ොක්සයිඩ් විමෝ�ෝචනය අඩු කිරීම, පිරිවැැය
අඩු කිරීම, බලශක්ති හිඟ අවදාානම් වලට නිරාාවරණය වීම
සීමාා කිරීම සහ නව රෙෙගුලාාසිවලට ප්රතිචාාර දැැක්වීමට අප
වඩාා හො�ොඳින් සූදාානම් බව සහතික කිරීම සඳහාා ශක්තිය
වඩාාත් කාාර්යක්ෂමව භාාවිතාා කිරීමටයි;
•	අපගේ� ජල භාාවිතය අඩු කිරීම සහ එසේ� කිරීමෙෙන් අනාාගත
ජල හිඟයෙ�න් අවදාානම සීමාා කිරීම; සහ
•	ජනනය වන අපද්රව්යය ප්රමාාණය අඩු කර ප්රාායෝ�ෝගිකව
ප්රතිචක්රීකරණය කරන්න.

8.	අපගේ� වෙෙළඳ නාාම සහ නිෂ්පාාදනවල දිගුකාාලීන අනාාගතයට
ස්වාාභාාවික සම්පත් ආරක්ෂාා කිරීමට හාා ගරු කිරීමට නව්යය හාා
නිර්මාාණාාත්මක උත්සාාහයන් අවශ්යය බව අපි හඳුනාා ගනිමු.
9.	වටිනාා පුණ්යය කටයුතු සහ ප්රජාා සංංවිධාාන සහ ක්රියාාකාාරකම්
සඳහාා අපි සහාාය දෙෙමු.

ඊ) අපගේ� ව්යා�ාපාාර කටයුතු කරන ආකාාරය
සමාාගමක් ලෙ�ස අපගේ� සාාර්ථකත්වය සහ කල්පැැවැැත්ම සඳහාා
අවංංකභාාවය සහ අඛණ්ඩතාාව කෙ�රෙෙහි අපගේ� අවධාානය
කේ�න්ද්රීය කාාර්යභාාරයක් ඉටු කරන බව අපි විශ්වාාස කරමු. එය
අප කරන සෑෑම දෙෙයකම අපගේ� හැැසිරීමේ� ලක්ෂණයකි, අපගේ�
පුද්ගලයින්, අපගේ� ගනුදෙෙනුකරුවන් සහ අපගේ� හවුල්කරුවන්
සමඟ අපගේ� සම්බන්ධතාාවයේ� සෑෑම අංංශයක්ම බලපාායි.

1.	අවදාානම
1.1	හො�ොඳ ආයතනික පාාලනයේ� ප්රධාාන අංංගයක් වන්නේ�
අවදාානම් හඳුනාා ගැැනීම, තක්සේ�රු කිරීම සහ
කළමනාාකරණය කිරීමයි. ප්රධාාන අවදාානම් නිරන්තරයෙ�න්
අධීක්ෂණය කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර, සැැලකිය යුතු නව
අවදාානම් සුදුසු කළමනාාකරණ මට්ටම් කරාා ඉස්මතු කෙ�රේේ.
1.2	අපගේ� මව් සමාාගමේ� සමූහ අභ්යයන්තර විගණන කාාර්යය
අවදාානම් කළමනාාකරණය කිරීම සඳහාා අභ්යයන්තර
පාාලනයන්හි පලදාායිතාාවය නිරන්තරයෙ�න් සමාාලෝ�ෝචනය
කරයි.

2.	ආචාාර ධර්ම හාා අඛණ්ඩතාාව

3.	කාාබන් ඩයො�ොක්සයිඩ් විමෝ�ෝචනය අවම කිරීම සඳහාා අප
ගුවන් මගින් නිෂ්පාාදන ප්රවාාහනය කරන ප්රමාාණය සීමාා කරමු.

2.1	වංංක, සදාාචාාර විරෝ�ෝධී හෝ�ෝ දූෂිත හැැසිරීම අපි ඉවසන්නේ�
නැැත.

4.	පරිසරය සැැලකිල්ලට ගනිමින් නිෂ්පාාදන සැැලසුම් කිරීම හාා
නිෂ්පාාදනය කිරීම, වඩාාත් පාාරිසරික වශයෙ�න් තිරසාාර ද්රව්යය
භාාවිතය සහ ඇසුරුම්කරණය වෙෙත අපි ගමන් කරමු.

2.2	වංංක ලෙ�ස හෝ�ෝ වංංචනික ලෙ�ස ක්රියාා කිරීමෙෙන් හෝ�ෝ ව්යා�ාජ
ප්රකාාශ කිරීමෙෙන් අපි කිසි විටෙෙකත් දැැනුවත්ව වාාසියක් ලබාා
ගැැනීමට උත්සාාහ නො�ොකරන්නෙ�මු.

5.	නිෂ්පාාදන නිෂ්පාාදනය කිරීමේ�දී සීමිත ද්රව්යය භාාවිතය අපි
කළමනාාකරණය කරන අතර අදාාළ නීතිවලට අනුකූල වෙෙමු.

2.3	සමාාගමේ� මුදල් හෝ�ෝ සම්පත් රැවටීම හෝ�ෝ වංංචාාව සඳහාා
භාාවිතාා කිරීමට අපි දැැනුවත්ව ඉඩ නො�ොදෙෙමු.

6.	ඔවුන්ගේ� නිෂ්පාාදන පහසුකම්වල පාාරිසරික කාාර්යක්ෂමතාාව
වැැඩි දියුණු කිරීමට සහ විශේේෂයෙ�න් බලශක්ති භාාවිතය, ජල
භාාවිතය සහ අපද්රව්යය අවම කිරීමට අපි සැැපයුම්කරුවන්
දිරිමත් කරමු.

3.	අල්ලස් හාා දූෂණය

7.	අප මිලදී ගන්නාා පාාරිසරික වශයෙ�න් වඩාාත් සුදුසු නිෂ්පාාදන
හාා සේ�වාාවන්හි අනුපාාතය වැැඩි කිරීමට අපි අවස්ථාා
සො�ොයන්නෙ�මු.

3.1	අල්ලස් ලබාා දීම හෝ�ෝ ලැැබීම හෝ�ෝ නුසුදුසු ගෙ�වීම් අපි
කිසි විටෙෙකත් නො�ොඉවසන අතර සෘෘජුවම හෝ�ෝ තෙ�වන
පාාර්ශවයන් හරහාා කිසිදු ආකාාරයක දූෂිත ක්රියාාවකට අපි කිසි
විටෙෙකත් සහභාාගී නො�ොවෙෙමු.
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3.2	අපගේ� අල්ලස් හාා දූෂණ විරෝ�ෝධී ප්රතිපත්තිය මඟින් අපගේ�
ව්යා�ාපාාර කටයුතු කරන ආකාාරය නිරීක්ෂණය කිරීම හාා
ආරක්ෂාා කිරීම සඳහාා අපගේ� වගකීම් සහ අප වෙෙනුවෙෙන්
වැැඩ කරන පුද්ගලයින්ගේ� වගකීම් දක්වාා ඇත. අල්ලස් හාා
දූෂණ විරෝ�ෝධී කාාරණාා සම්බන්ධයෙ�න් කටයුතු කරන්නේ�
කෙ�සේ�ද යන්න පිළිබඳව අප වෙෙනුවෙෙන් වැැඩ කරන අයට
තො�ොරතුරු සහ මග පෙෙන්වීම ද සපයයි.

4.	බදු
4.1	Pentland Group සහ එහි එක්සත් රාාජධාානියේ� අනුබද්ධ
සමාාගම් සඳහාා අපගේ� එක්සත් රාාජධාානියේ� බදු ක්රමෝ�ෝපාාය
අපගේ� වෙෙබ් අඩවියේ� වාාර්ෂිකව ප්රකාාශයට පත් කරන්නෙ�මු.
මෙෙය pentlandgroup.com/corporate-governance
වෙෙතින් සො�ොයාාගත හැැකිය.
4.2	කෙ�ලින්ම හෝ�ෝ තෙ�වන පාාර්ශවයක් හරහාා බදු පැැහැැර හැැරීම
අපි කිසි විටෙෙකත් ඉවසන්නේ� නැැත.
4.3	බදු ගෙ�වන්නෙ�කු ලෙ�ස සහ අපගේ� ජනතාාව, අපගේ�
ගනුදෙෙනුකරුවන් සහ අපගේ� හවුල්කරුවන් සමඟ ඇති
සියලුම අදාාළ නීති සම්පාාදනය කිරීමට අපි බැැඳී සිටිමු.
මෙෙයට එක්සත් රාාජධාානියේ� අපරාාධ මූල්යය පනතේ� 2017
වන 3 වන කො�ොටස යටතේ� බදු පැැහැැර හැැරීම් වලක්වාාලීමට
අපො�ොහො�ොසත් වීමේ� ආයතනික වැැරදි ද ඇතුලත් වේේ.

5.	තෑෑගි සහ ආගන්තුක සත්කාාරය
5.1	අපගේ� තෑෑගි සහ ආගන්තුක සත්කාාර මාාර්ගෝ�ෝපදේේශය අපගේ�
කර්මාාන්තයට නෛෛතික, සාාධාාරණ හාා සුදුසු වන තෑෑගි සහ
ආගන්තුක සත්කාාරය පිළිබඳ අපගේ� ස්ථාාවරය දක්වයි.

7.3	තරඟකරුවන් පිළිබඳ රහස්යය තො�ොරතුරු රහසිගතව ලබාා
ගැැනීමට අපි උත්සාාහ නො�ොකරමු.
7.4	අදාාළ හාා අදාාළ වන තරඟ නීති සම්පාාදනය කිරීමේ�
වැැදගත්කම පිළිබඳව අපගේ� ජනතාාව දැැනුවත් කිරීම සහ
දැැනුවත් කිරීම සඳහාා ප්රතිපත්තියක්, මග පෙෙන්වීමක් සහ
පුහුණුවක් ඇතුළුව සම්පත් අපි ලබාා දෙෙන අතර, ඇතිවිය
හැැකි අභියෝ�ෝග වළක්වාා ගැැනීමට, හඳුනාා ගැැනීමට සහ ඒවාාට
ප්රතිචාාර දැැක්විය හැැකි ආකාාරය තේ�රුම් ගැැනීමට ඔවුන්ට
සහාාය වෙෙමු.

8. බුද්ධිමය දේේපළ
8.1	බුද්ධිමය දේේපල අපගේ� මූලික වත්කම් වලින් එකක් වන අතර,
සෑෑම විටම නිසි ලෙ�ස භාාවිතාා කර ආරක්ෂාා කරනු ඇත. වෙෙළඳ
ලකුණු, මෝ�ෝස්තර, ලාංං�ඡන, ප්රකාාශන හිමිකම් සහ පේේටන්ට්
බලපත්ර මෙෙයට ඇතුළත් වේේ.
8.2	තෙ�වන පාාර්ශවයන්ට අපගේ� බුද්ධිමය දේේපල නිසි
අවසරයකින් සහ සුදුසු එකඟතාාවයකින් පමණක් භාාවිතාා
කිරීමට අවසර දෙෙනු ලැැබේේ.

9.	තො�ොරතුරු තාාක්ෂණය
9.1	අපගේ� සේ�වකයින්ට ඔවුන්ගේ� සමාාගම් ඊමේ�ල්, අන්තර්ජාාල
සහ සමාාජ මාාධ්යය ගිණුම් වගකීමෙෙන් යුතුව භාාවිතාා කරන
ලෙ�සත් සමාාගමේ� කළමනාාකරණ සහ ව්යා�ාපාාර තො�ොරතුරු
පද්ධතිවල ආරක්ෂාාව ආරක්ෂාා කරන ලෙ�සත් අපි ඉල්ලාා
සිටිමු.

6. උත්සුකතාා පිළිබඳ ගැැටුම්
6.1	අපගේ� සේ�වකයින්ගේ� පුද්ගලික අවශ්යයතාා සහ සමාාගමේ�
අවශ්යයතාා අතර ගැැටුමකට තුඩු දිය හැැකි කිසිම දෙෙයකට
සම්බන්ධ නො�ොවීමට අපි දැැඩි අවධාානයෙ�න් සිටිය යුතුය.
6.2	අපගේ� සේ�වකයින් සමාාගම කෙ�රෙෙහි දක්වන සැැලකිල්ල
සැැලකිල්ලට ගත යුතු අතර සැැකයක් ඇත්නම් සුදුසු ජේේෂ්ඨ
කළමනාාකරුවෙෙකුගෙ�න් උපදෙෙස් ලබාා ගත යුතුය.

7.	තරඟකාාරිත්වය
7.1	අපි විවෘෘත හාා සාාධාාරණ තරඟයක් විශ්වාාස කරන අතර
තරඟකාාරී වාාසි ලබාා ගන්නේ� සාාධාාරණ හාා නීත්යා�ානුකූල
මාාර්ගයෙ�න් පමණි.
7.2	සුදුසු ගිවිසුම් මගින් ආවරණය නො�ොවන්නේ� නම්, තෙ�වන
පාාර්ශවයන් සමඟ පො�ොදු නො�ොවන හෝ�ෝ වෙෙනත් සංංවේේදී
තො�ොරතුරු හුවමාාරු කර ගැැනීමෙෙන් අපි වැැළකී සිටිමු.
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පරම්පරාාවෙෙන් පරම්පරාාවට
සැැමගේ� ආදරයට බඳුන් වන වෙෙළඳ
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