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ගේබාගේහෝ කලක පටන් අප ෙ�ාපාරගේ� හදෙත 
වූගේ� මිනිසුන්ට සැහ පරිසැරයට �රු කිරීමයි.  
පහසුම ගේදය ගේනාෙ නිෙැරදිම ගේදය සැහ  
යහපත් හෘද සැාාක්ෂියට අනුෙ කටයුතු කිරීමට  
අප උත්සැහ �නිමු. 

ප්රාායෝ�ෝගික හැැසිරීම් අනුව යෝ�යින් අදහැස් කරන්යෝන් කු�ක්ද �න්න 
පැැහැැදිලි කිරී�ට අපැයෝ� ප්රාමිතීන් අදහැස් කරයි. අඛණ්ඩව නිවැැරදි 
ආකාරයෝ�න් ව�ාපැාර කිරී� සහැතික කිරී� සඳහැා, �හැපැාාලන�, ඵලදාායී 
අවදාානම් කළ�නාාකරණ� සහැ ශක්ති�ත් නීති�� හැාා නි�ාා�න 
අනුකූලතාාාාව අතාා�වශ� යෝේ.

අපැයෝ� ජනතාාාව සහැ අපැයෝ� හැවුල්කරුවන්, ඔවුන් යෝ�දාහැරින්නන්, 
�ලපැත්රලාභීන්, සැපැයුම්කරුවන් යෝහැෝ අපැ ස�ඟ වැඩ කරන 
අනු�ද්ධ�න් යෝේවා, ඔවුන් අපැයෝ� ප්රාමිතීන්  සම්�තාා කර ක්රි�ාත්�ක 
කිරී�ට යෝහැෝ ස�ාන ප්රාමිතීන් පිළිබිඹු කරන ඔවුන්යෝ�� ප්රාතිපැත්ති තියෝ� 
�ැයි අපි අයෝ�ක්ෂාා කරමු.

Pentland Brands හිදී, අපි ධනාත්මක ෙ�ාපාරයක් ෙන්ගේන් ගේකගේ�ද 
යන්න පිළිබඳෙ අෙධානය ගේයාමු කරමු. අපගේ� ධනාත්මක ෙ�ාපාර 
උපායමාර්�යන් මඟින් මිනිසුන් සැහ අපගේ� පෘථිවිය ගේෙනුගේෙන් ක්රියා 
කිරීමට ඇති අපගේ� කැපවීම දක්ෙයි. 

අපගේ� ජනතාෙ මූලධර්ම හතරකින් ගේමගේහයෙනු ලබන අතර, එය සැෑම 
ගේකගේනකුටම විශාාල කාර්යයක් කිරීමට පමණක් ගේනාෙ එය නිෙැරදි 
ආකාරගේයන් කිරීමට දිරි�න්ෙයි:

  සැාර්ථකත්ෙය කණ්ඩායම් ක්රීඩාෙක්: අප කණ්ඩායම් ෙශාගේයන් ෙැඩ 
කරන විට, කුසැලතා ගේබදා �ැනීගේම්දී සැහ හවුල් අභිලාෂයන් සැමඟ 
අපගේ� පුද්�ලික ශාක්තීන් විශාාල ගේේ.

  පැහැදිලිෙ හා ධෛධර්යගේයන්: අපගේ� අභිලාෂයන් පැහැදිලිය, අපි 
ඒො නිර්භීතෙ හා සැෘජුෙ ලුහුබදියි.

  සැම්මත ගේලසැ ෙඩා ගේහාඳ: නිර්මාණය, ඉගේ�නීම, ෙැඩිදියුණු කිරීම; 
අප කරන ගේදයින් ගේහාඳ වීම අපගේ� ෙ�ාපාරගේ� පුරුද්දයි.

  ගේහාඳ හෘද සැාක්ෂියට අනුෙ: කීර්තිය උපයා ඇත; පුද්�ලයන් 
ෙශාගේයන් සැහ සැංවිධානයක් ෙශාගේයන් පහසු ගේද් ගේනාෙ නිෙැරදි ගේද් 
කිරීම අපි විශ්ොසැ කරමු.

සැම්මත ගේලසැ 
ෙඩා ගේහාඳ

පැහැදිලිෙ හා 
ධෛධර්යගේයන්

සැාර්ථකත්ෙය යනු 
කණ්ඩායම් ක්රීඩාෙකි

ගේහාඳ හෘද 
සැාක්ෂියක් ඇතුෙ

3



අපගේ� කැපවීම සැහ ප්රගේේශාය:

අපගේ� නායකත්ෙ කණ්ඩායම් අපගේ� ෙ�ාපාරගේ� දිගුකාලීන, 
තිරසැාර සැාර්ථකත්ෙය ළඟා කර �ැනීම ගේකගේරහි අෙධානය ගේයාමු 
කර ඇත. ෙ�ාපාරයක් ගේලසැ, අපෙ ගේමගේහයෙනු ලබන්ගේන් ගේහාඳ 
ආයතනික පාලනය, විනිවිදභාාෙය, ෙ�වීම සැහ සැදාචාාරාත්මක 
හැසිරීම මගිනි.

ආ�තාානික පැාලන� සඳහැා අපැයෝ� ප්රායෝේශ� ත්රිපුද්ගල�:

•  වළක්වන්න: අපගේ� මූලධර්ම ප්රෙර්ධනය කරන සැං�කෘතියක් 
නිර්මාණය කිරීම සැහ පෙත්ොගේ�න යාම. ප්රතිපත්ති, ක්රියා 
පටිපාටි, පුහුණුෙ සැහ සැන්නිගේේදනය ක්රියාත්මක කිරීගේමන් 
සැහ උපගේද� සැහ සැහාය ලබා දීගේමන් ගේහාඳ අෙදානම් 
කළමනාකරණයක් ඇති කිරීමට අපි උත්සැාහ කරමු.

•  හැඳුනාගන්න: පාලනයන්, සැමාගේලෝචාන සැහ කතා කිරීමට ඇති 
අෙ�ථා හඳුන්ො ගේදන්න.

•  ප්රාතිචාාර දක්වන්න: �ැටළු ෙලට ඉක්මණින් මුහුණ දී ඒොට 
ඵලදායී හා සුදුසු පරිදි පිළියම් කරන්න.

අ) මිනිසුන්

ගේමම ප්රමිතීන් ෙැද�ත් ෙන්ගේන් අදාළ ෙන රැකියා නීතිෙලට 
අනුකූල වීම පමණක් ගේනාෙ ඒො අගේේ සැං�කෘතියටද දායක ෙන 
බැවිනි. ගේමය අපගේ� ජනතාෙ තමන්ෙ මූලික කරන සැමා�මක 
සැාමාජිකගේයකු බෙ දැන සිටීම සැහතික කරයි. අපගේ� ගේ�ෙකයින් 
සැමඟ අප ඇති කර �න්නා සැබඳතා මගින් අපගේ� ෙ�ාපාරයට 
ගේලෝකගේ� සැෑම අ�සැක් මුල්ලක් නෑරම අපගේ� තරඟකරුෙන් 
අභිබො යාමට හැකි ගේේ.

1.  අපගේ� සැමා�ම තුළ ෙැඩ කිරීමට ගේහාඳම පුද්�ලයින් බඳො 
�ැනීම හා රඳො �ැනීම විගේේචානාත්මකෙ ෙැද�ත් බෙ අපි 
හඳුනා �නිමු.

2.  හැකියාෙ, කුසැලතා, පළපුරුද්ද, හැසිරීම, විභාෙය සැහ 
කාර්යසැාධනය මත පදනම්ෙ බඳො �ැනීම, කුලියට �ැනීම, 
ත�ා�ය, සැංෙර්ධනය සැහ උසැ� කිරීම පිළිබඳෙ අපි තීරණ 
�නිමු.

3.  අපගේ� ජනතාෙ සැඳහා විවිධාකාර හා සියල්ල ඇතුළත් 
පරිසැරයක් අප විසින් ගේමගේහයෙනු ලබන අතර, සියලු 
මිනිසුන්ට එක හා සැමානෙ, ගේ�ෞරෙගේයන් හා අභිමානගේයන් 
සැලකමු. සැෑම ගේකගේනකුම සැාදරගේයන් පිළි�න්නා, 
සැහගේයෝ�ය දක්ෙන සැහ සැමෘද්ධිමත් වීමට දිරි�න්ෙන 
විවිධාකාර හා සියල්ල ඇතුළත් සැං�කෘතියක් අපි 
සැමරන්ගේනමු. අපගේ� ෙ�ාපාරය ක්රියාත්මක ෙන ආකාරය 
සැඳහා විවිධත්ෙය සැහ ඇතුලත් වීම (D&I) ඉතා ෙැද�ත් ගේේ.

4.  අපගේ� ජනතාෙට ඔවුන්ගේ� හැකියාෙන් සැාක්ෂාත් කර 
�ැනීමට සැහ අපගේ� ෙ�ාපාරය ෙර්ධනය කිරීමට සැහාය 
වීම සැඳහා පුහුණුෙ සැහ ෙෘත්තීය සැංෙර්ධනය සැඳහා සුදුසු 
අෙ�ථාෙන් අපි ලබා ගේදන්ගේනමු.

5.  අපගේ� ගේකාට� හිමියන් ගේෙත අපගේ� මූල� ෙ�කීම 
පිළිබඳෙ සිහිගේ� තබාගේ�න සුදුසු, තරඟකාරී ෙැටුේ සැහ 
ප්රතිලාභා ෙැඩසැටහනක් �ථාපිත කර පෙත්ොගේ�න යාගේමන් 
අපගේ� ජනතාෙ ආකර්ෂණය කර �ැනීමට, රඳො �ැනීමට, 
ගේපළඹවීමට හා ප්රතිලාභා ලබා දීමට අපි උත්සැාහ කරමු. අපගේ� 
භූමිකාෙන් අතර සැාධාරණත්ෙය හා අනුකූලතාෙ සැහතික 
කිරීම සැඳහා ගේ�ෝලීය මට්ටගේම් රාමුෙක් අප සැතුෙ ඇත.

6.  අපගේ� ප්රමිතීන් සැහ මූලධර්ම ගේබදාහදා �න්නා සැහ බඳො 
�න්නා පුද්�ලයින් බඳො �ැනීම අපි සැැමවිටම අරමුණු කරමු.

7.  අපගේ� කණ්ඩායම් අතර සැහගේයෝගීෙ ෙැඩ කිරීගේම් 
ෙැඩපිලිගේෙත් ඇතුළත් ගේ�ො පරිසැරයක් අපි සැපයන්ගේනමු. 

8.  සැෑම ගේකගේනකුටම ගේ�ෞරොන්විතෙ, අෙංකෙ හා 
අභිමානගේයන් යුතුෙ සැැලකීමට අපි උත්සැාහ කරමු. එමඟින් 
මිනිසුන්ට ෙටිනාකමක් දැගේනන පරිසැරයක් නිර්මාණය ගේේ.

9.  අපගේ� මූලධර්ම හතගේර් මූලධර්ම කණ්ඩායම් ක්රියාකාරිත්ෙය, 
අභිලාෂය,   අඛණ්ඩෙ ෙැඩිදියුණු කිරීම සැහ අඛණ්ඩතාෙ 
ප්රෙර්ධනය කරයි. 

10.  සියලුම ගේ�ෙකයින් සැඳහා අපි ආරක්ෂිත හා ගේසැෞඛ� 
සැම්පන්න ගේ�ො පරිසැරයක් ලබා ගේදන්ගේනමු.

11.  ඔවුන්ගේ�ම විශ්ොසැයන්ට අනුකූලෙ ඔවුන්ගේ� ආ�ම හා 
විශ්ොසැයන් පිළිපැදීමට ඇති අයිතියට අපි �රු කරමු. 

12.  අපගේ� සැංවිධානගේ� ඇතුළත හා පිටත ගේෙනසැක් කිරීමට, 
අපගේ� �නුගේදනුකරුෙන්ට, පාරිගේභාෝගිකයින්ට සැහ ප්රජාෙන්ට 
සැහගේයෝ�ය දැක්වීමට ඔවුන්ගේ� කාර්යභාාරය ඉටු කිරීමට අපි 
අපගේ� ජනතාෙ දිරිමත් කරමු.

13.  ගේෙන� ගේකාට සැැලකීම ගේහෝ හිරිහැර කිරීම අපි ගේනාඉෙසැන 
අතර එෙැනි හැසිරීම් ඉෙත් කිරීමට පියෙර �න්ගේනමු. 
පළි�ැනීමට බිය ගේනාවී, ඔවුන් �ැන සැැලකිලිමත් ෙන 
හැසිරීම් �ැන කතා කිරීමට අපි ගේ�ෙකයින් දිරිමත් කරමු.

14.  රැකියා �ථානගේ� හිංසැනය පිළිබඳ අපට ශුන� ඉෙසීගේම් 
ප්රතිපත්තියක් ඇති අතර තෙත් පුද්�ලගේයකුට තර්ජනයක් 
ගේහෝ අනාරක්ෂිත බෙක් දැනිය හැකි ඕනෑම ක්රියාෙක් තහනම් 
කරයි.

15.  මත්පැන් ගේහෝ නීති විගේරෝධී ඖෂධෙල බලපෑම යටගේත් 
ගේ�ෙකයින්ට ෙැඩ කිරීමට අපි ඉඩ ගේනාගේදමු.

16.  සුදුසු දත්ත ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්ට අනුකූලෙ පුද්�ලික 
දත්ත භාාවිතා කිරීම, නඩත්තු කිරීම සැහ මාරු කිරීම මගින් 
ගේ�ෙකයින්ගේ� ගේපෞද්�ලිකත්ෙ අයිතිොසිකම්ෙලට අපි �රු 
කරමු.
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ආ) පාරිගේභාෝගිකයින් 

1.  ශාක්තිමත්, දිගුකාලීන සැබඳතා ගේ�ාඩනඟා �ැනීගේමන් අපි 
�නුගේදනුකරුෙන් දිනා �නිමු. අපගේ� ගේපාගේරාන්දු ඉටු කරන 
අෙංක, සැදාචාාරාත්මක ප්රගේේශායක් �ැනීමට අපි කැපවී සිටිමු.

2.  මිල, ගුණාත්මකභාාෙය, ක්රියාකාරීත්ෙය සැහ ධෛශාලිය අනුෙ 
�නුගේදනුකරුෙන්ට ගේහාඳ ෙටිනාකමක් ලබා ගේදන නිෂ්පාදන 
සැහ ගේ�ොෙන් සැැපයීමට අපි උත්සැාහ කරමු. අපගේ� 
නිෂ්පාදන ගේහාඳම ඒො බෙට පත් කිරීම සැඳහා අඛණ්ඩ 
ෙැඩිදියුණු කිරීම් සැහ නෙ�කරණයන් සැඳහා අපි කැපවී සිටිමු. 

3.  අපගේ� නිෂ්පාදන සැහ ගේ�ොෙන් පිළිබඳ පැහැදිලි සැහ අෙංක 
ගේතාරතුරු අපි පාරිගේභාෝගිකයින්ට සැපයන්ගේනමු.

4.  අපි �නුගේදනුකරුෙන්ගේ� ගේපෞද්�ලිකත්ෙ අයිතිොසිකම්ෙලට 
�රු කරන අතර ඔවුන් අපට ලබා ගේදන ගේතාරතුරු සැෑම විටම 
සුදුසු දත්ත ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්ට අනුකූලෙ සැලකනු ඇත.

5.  අපගේ� නිෂ්පාදන හා ගේ�ොෙන් ෙ�කීගේමන් හා සැත�ොදීෙ 
ප්රචාාරය කිරීගේම් අපගේ� ෙ�කීම අපි ගේත්රුම් �නිමු.

6.  අපගේ� නිෂ්පාදන ගේහෝ ගේ�ොෙන්හි ඇති ෙන 
ගුණාත්මකභාාෙය ගේහෝ කාර්යසැාධනය පිළිබඳ �ැටළු අපගේ� 
�නුගේදනුකරුෙන්ට ඇති අෙම අපහසුතාෙයන් සැමඟ 
ක්ෂණිකෙ විසැඳා �ැනීමට අපි උත්සැාහ කරමු.

7.  අපගේ� නිෂ්පාදනෙල ෙ�ාජ ගේෙළඳාම ෙැළැක්වීම සැඳහා අපි 
සියලු සැාධාරණ, ප්රාගේයෝගික පියෙර �න්ගේනමු.

ඇ) හවුල්කරුෙන් 

1.  අපගේ� හවුල්කරුෙන්, ඔවුන් ගේබදාහරින්නන්, බලපත්රලාභීන්, 
සැැපයුම්කරුෙන් ගේහෝ අප සැමඟ ෙැඩ කරන අනුබද්ධ සැමා�ම් 
ගේේො, අපගේ� ෙ�ාපාරෙල අප ලබා ඇති සැාර්ථකත්ෙගේ� 
මට්ටමට ද්රෙ�මය බලපෑමක් ඇති බෙ අපි හඳුනා �නිමු.

2.  අපි අපගේ� හවුල්කරුෙන් ගේකගේරහි ෙ�කීගේමන් හා 
සැදාචාාරාත්මකෙ හැසිගේරමු.

3.  හවුල්කරුෙන් සැමඟ ශාක්තිමත්, සැාධාරණ හා පක්ෂපාතී 
සැබඳතා ආරම්භා කිරීම සැහ පෙත්ොගේ�න යාම, අගේන�ෝන� 
ෙශාගේයන් ොසිදායක හවුල්කාරිත්ෙයක් ෙර්ධනය කිරීම සැඳහා 
අපි කැපවී සිටින්ගේනමු.

4.  අපි අනා�ත හවුල්කාර සැමා�ම් සැමඟ සැම්බන්ධතාෙයක් ඇති 
කර �ැනීමට ගේපර ඔවුන්ෙ ෙ�ාපාර අෙශා�තා සැමූහයකට 
එගේරහිෙ තරගේ� ඇ�යීමට ලක් කරමු. ගුණාත්මකභාාෙය, 
ගේ�ොෙ, සැැපයුම සැහතික කිරීම, කීර්තිය, පිරිෙැය, 
නෙ�කරණය සැහ තිරසැාර බෙ ගේමයට ඇතුළත් ය.

5.  අපගේ� ප්රමිතීන්, චාර්යාධර්ම පද්ධතිය සැහ පාරිසැරික 
මූලධර්මෙල හවුල්කරුෙන්ට අපි උපගේද� ගේදමු, ඔවුන් අදාළ 
ඕනෑම තැනකට අනුකූල ෙනු ඇතැයි අපි අගේේක්ෂා කරමු. 
අපගේ� නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කරන සියලුම නිෂ්පාදකයින් 
එනම් සැෘජු ගේහෝ ෙක්ර (බලපත්රලාභියා, නිගේයෝජිතයා ගේහෝ 
ප්රකාශිත හා අනුමත උප ගේකාන්ත්රාත් සැබඳතා හරහා) අපගේ� 
චාර්යාධර්ම පද්ධතියට අනුකූල විය යුතුය.

6.  අපි සැැපයුම්කරුෙන් සැමඟ පැහැදිලි ගේ�වීම් නියමයන් 
�ථාපිත කරන අතර එම නියමයන්ට අනුකූලෙ අපගේ� 
බැඳීම්ෙලට �රු කරමු.

7.  සැැපයුම්කරුෙන් සැමඟ අපගේ� ෙ�ාපාරගේ� සැෑම අංශායකම 
අෙංකකම සැහ අෙංංකභාාෙය පිළිබඳෙ අපි අෙධාරනය කරන 
අතර අපගේ� ගේ�ෙකයින්ට, නිගේයෝජිතයින්ට ගේහෝ ඔවුන්ගේ� 
පවුල්ෙල සැාමාජිකයින්ට ගේ�වීම්, ආ�න්තුක සැත්කාර ගේහෝ 
තෑගි මගින් අගේපන් ෙ�ාපාර ලබා �ැනීමට දරන කිසිදු 
උත්සැාහයක් ගේනාඉෙසැන්ගේනමු.

ඈ) චාර්යාධර්ම පද්ධතිය 

ධනාත්මක ෙ�ාපාරයක් යනු සැදාචාාරාත්මකෙ, විනිවිදභාාෙගේයන් හා 
තිරසැාරෙ ෙැඩ කිරීම යනු අපගේ� සැම�ත සැංවිධානගේ� ෙ�කීමයි. 
බලපෑම් ගේකගේරහි අෙධානය ගේයාමු කිරීගේමන්, අපි එකමුතුෙ, 
ගේේ�ගේයන් ප්රතිපල ලබා �ැනීමට ඉඩ සැලසැන උපාය මාර්�යක් 
නිර්මාණය කර ඇත්ගේතමු.

අපි සැදාචාාරාත්මකෙ ගේෙළඳාම් කිරීමට කැපවී සිටිමු. අපගේ� 
චාර්යාධර්ම පද්ධතිය මඟින් ආචාාර ධර්ම ගේෙළඳ මුලපිරීගේම් 
(ETI) මූලික ගේක්තය සැහ ජාත�න්තර කම්කරු සැංවිධානගේ� 
(ILO) සැම්මුතීන් පිළිබිඹු ගේේ. ගේමම ගේක්තය හැකි සැෑම විටම 
ඉක්මො යා යුතු අෙම ප්රමිතීන් සැපයයි. එය අදාළ කර �ැනීගේම්දී, 
සැැපයුම්කරුෙන් ජාතික සැහ ගේෙනත් අදාළ නීතිෙලට අනුකූල 
විය යුතු අතර, නීතිගේ� විධිවිධාන සැහ ගේමම ගේක්තය එකම 
විෂයයට ආමන්ත්රණය කරන විට, ගේ�ෙකයින්ට ෙැඩි ආරක්ෂාෙක් 
ලබා ගේදන ප්රතිපාදන අදාළ ගේේ.

1.  රැකි�ාව නිදහැයෝස් යෝතාාෝරා ගනු ලැයෝ�

1.1  බලහත්කාරගේයන්, බැඳුම්කරගේයන් ගේහෝ �ගේේච්ඡාාගේෙන් 
ගේතාර කිසිදු ගේ�ෙයක් ගේනාමැත.

1.2  කම්කරුෙන්ට තම ගේ�ොගේයෝජකයා සැමඟ “තැන්පතු”, 
හැඳුනුම්පත් ගේහෝ ගේෙනත් ආරක්ෂාෙක් ඉදිරිපත් කිරීම 
අෙශා� ගේනාෙන අතර සැාධාරණ දැනුම්දීමකින් පසු තම 
ගේ�ොගේයෝජකයා හැර යාමට නිදහසැ ඇත.
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2.  ආශ්ර� කිරීයෝම් නිදහැස සහැ සාමූහික යෝක්වල් කිරීයෝම් 
අයිති�ට ගරු කරනු ලැයෝ� 

2.1  සියළුම කම්කරුෙන්ට තමන් කැමති පරිදි ෙෘත්තීය සැමිතිෙලට 
සැම්බන්ධ වීමට ගේහෝ සැාමූහිකෙ ගේක්ෙල් කිරීමට අයිතියක් 
ඇත. ෙෘත්තීය සැමිතියකට සැම්බන්ධ ගේනාවීමට ගේතෝරා 
�ැනීගේම් අයිතිය ද ඔවුන්ට ඇත. 

2.2  සැැපයුම්කරු ෙෘත්තීය සැමිතිෙල ක්රියාකාරකම් සැහ ඔවුන් 
සැාමාජිකයින් බඳො �ැනීම සැම්බන්ධගේයන් විෙෘත 
ආකල්පයක් අනු�මනය කරයි. 

2.3  ගේ�ෙක නිගේයෝජිතයින්ට ගේෙන� ගේකාට සැැලකීමක් සිදු 
ගේනාෙන අතර ඔවුන්ගේ� නිගේයෝජිත කාර්යයන් ඉටු කිරීම 
සැඳහා ගේ�ො �ථානයට ප්රගේේශා වීමට අෙසැර ගේදනු ලැගේේ. 

2.4  සැං�මගේ� නිදහසැ සැහ සැාමූහික ගේක්ෙල් කිරීම සැඳහා ෙන 
අයිතිොසිකම් නීතිගේයන් සීමා කර ඇත්නම්, ගේ�ෙකයාගේ� 
නිදහ� හා �ොධීන ඇසුර සැහ ගේක්ෙල් කිරීම සැඳහා 
සැමාන්තර මාර්� සැංෙර්ධනය කිරීමට ගේ�ොගේයෝජකයා සැහාය 
ගේදයි.

3.  යෝස්වා පැසුබි� ආරක්ෂිතාා සහැ යෝසෞඛ�ාරක්ෂිතාා �

3.1  කර්මාන්තය පිළිබඳ පෙත්නා දැනුම සැහ කිසියම් විගේශ්ෂිත 
උපද්රෙයන් මනගේ� තබා �නිමින් ආරක්ෂිත හා සැනීපාරක්ෂක 
ගේ�ො පරිසැරයක් සැැපයිය යුතුය. ෙැඩ කරන පරිසැරය 
තුළ ඇති ෙන අනතුරු සැහ ගේසැෞඛ�යට සිදුෙන හානිය 
ෙැළැක්වීම සැඳහා ප්රමාණෙත් පියෙර �ත යුතුය. අෙම 
ෙශාගේයන්, හැකිතරම් ප්රාගේයෝගිකෙ, ෙැඩ කරන පරිසැරයට 
ආගේේනිකෙන උපද්රෙ ඇතිවීමට ගේ�තු අෙම කල යුතුය.

3.2  කම්කරුෙන්ට නිතිපතා හා ොර්තා�ත ගේසැෞඛ� හා ආරක්ෂිත 
පුහුණුෙ ලැබිය යුතු අතර නෙ ගේහෝ නැෙත පත් කරන ලද 
ගේ�ෙකයින් සැඳහා එෙැනි පුහුණුෙ නැෙත නැෙතත් කරනු 
ලැගේේ.

3.3  පිරිසිදු ෙැසිකිළි පහසුකම් සැහ පානීය ජලය සැඳහා ප්රගේේශාය 
සැහ සුදුසු නම් ආහාර �බඩා කිරීම සැඳහා සැනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සැැපයිය යුතුය.

3.4  නොතැන් පහසුකම් සැපයා ඇති විට පිරිසිදු, ආරක්ෂිත සැහ 
ගේ�ෙකයින්ගේ� මූලික අෙශා�තා සැපුරාලිය යුතුය.

3.5  ගේක්තය නිරීක්ෂණය කරන සැමා�ම ගේසැෞඛ�ය හා ආරක්ෂාෙ 
පිළිබඳ ෙ�කීම ගේේෂ්ඨ කළමනාකරණ නිගේයෝජිතගේයකුට 
පැෙරිය යුතුය.

4.  ළ�ා ශ්ර�� භාාවිතාාා යෝනාකළ යුතු�

4.1  ළමා ශ්රමය සැඳහා නෙ බඳො �ැනීම් සිදු ගේනාවිය යුතුය.

4.2  ළමා ශ්රමය සිදුකරන බෙ ගේසැායා �න්නා ඕනෑම දරුෙකුට 
ඇයට ගේහෝ ඔහුට තෙදුරටත් දරුගේෙකු ගේනාසිටින ගේතක් 
ගුණාත්මක අධ�ාපනයට සැහභාාගී වීමට හා රැඳී සිටීමට 
හැකිෙන පරිදි සැංක්රමණය කිරීම සැඳහා සැපයන ප්රතිපත්ති හා 
ෙැඩසැටහන් සැඳහා සැමා�ම් සැංෙර්ධනය කිරීම ගේහෝ සැහභාාගී 
වීම සැහ දායක විය යුතුය.

4.3  ෙයසැ අවුරුදු 18 ට අඩු ළමුන් හා තරුණයින්ට රාත්රිගේ� ගේහෝ 
අනතුරුදායක තත්ත්ෙයන් යටගේත් ගේ�ෙගේ� ගේනාගේදවිය 
යුතුය. 

4.4  ගේමම ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටි අදාළ ILO ප්රමිතිෙල 
විධිවිධානෙලට අනුකූල ගේේ.

4.5  ගේමම සැංග්රහගේ�, “ළමයා” යන්ගේනන් අදහ� කරන්ගේන් ෙයසැ 
අවුරුදු 15 ට අඩු ඕනෑම අගේයකු, ජාතික ගේහෝ ප්රාගේද්ශීය 
නීතිගේයන් උසැ� අනිොර්ය පාසැල් හැරයාමක් ගේහෝ අෙම ෙැඩ 
කරන ෙය� සීමාෙක් නියම කර ගේනාමැති නම්, ඉහළ ෙයසැ 
අදාළ ෙන අෙ�ථාෙක; සැහ “ළමා ශ්රමය” යන්ගේනන් අදහ� 
කරන්ගේන් දරුගේෙකු ගේහෝ තරුණගේයකු විසින් කරන ඕනෑම 
ෙැඩකි. 

5.  ජීවන වැටුපැ යෝගවනු ලැයෝ�

5.1  ජීෙන ෙැටුපක් යනු යම් අභිමතය පරිදි ආදායමක් ඇතුළුෙ 
කම්කරුගේෙකුට තමාගේ� / ඇයගේ� සැහ ඔවුන්ගේ� පවුගේල් 
මූලික අෙශා�තා සැපුරාලීමට අෙශා� අෙම ආදායමයි. ගේමය 
නීතිමය ෙැඩකරන කාල සීමාෙන් තුළ උපයා �ත යුතුය 
(එනම් අතිකාල ගේනාමැතිෙ). 

  සැම්මත ෙැඩ සැතියක් සැඳහා ගේ�ෙනු ලබන ෙැටුේ සැහ 
ප්රතිලාභා, අෙම ෙශාගේයන්, ජාතික නීතිමය ප්රමිතීන්ට ගේහෝ 
කර්මාන්ත මිණුම් දණ්ඩට අනුකුල විය යුතු අතර එයින් 
ඉහල අ�ය විය යුතුය. ඕනෑම අෙ�ථාෙක, මූලික අෙශා�තා 
සැපුරාලීමට සැහ යම් අභිමතය පරිදි ආදායමක් ලබා දීමට 
ෙැටුේ සැෑම විටම ප්රමාණෙත් විය යුතුය.

5.2  සියළුම ගේ�ෙකයින්ට ඔවුන් රැකියාෙට ඇතුළු වීමට ගේපර 
ෙැටුේ සැම්බන්ධගේයන් ඔවුන්ගේ� ගේ�ො ගේකාන්ගේද්සි සැහ 
ඔවුන්ට ගේ�ෙනු ලබන සැෑම අෙ�ථාෙකම අදාළ ෙැටුේ කාල 
සීමාෙ සැඳහා ඔවුන්ගේ� ෙැටුේ පිළිබඳ ගේතාරතුරු ලිඛිතෙ හා 
ගේත්රුම්�ත හැකි අයුරින් ලබා දිය යුතුය.

5.3  විනය පියෙරක් ගේලසැ ෙැටුේ අඩුකිරීමට අෙසැර ගේනාගේදන 
අතර අදාළ ගේ�ෙකයාගේ� ප්රකාශිත අෙසැරයකින් ගේතාරෙ 
ජාතික නීතිගේයන් ලබා ගේනාගේදන ෙැටුගේපන් කිසිදු අඩු 
කිරීමක් කිරීමට ඉඩ ගේනාගේද්. සියලුම විනය ක්රියාමාර්� 
සැටහන් කළ යුතුය.
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6.  වැඩ කරන කාල� අධික යෝනායෝේ 

6.1  ෙැඩකරන ගේේලාෙන් ජාතික නීති, සැාමූහික ගිවිසුම් සැහ පහත 
6.2 සිට 6.6 දක්ො වූ විධිවිධානෙලට අනුකූල විය යුතුය. එය 
කම්කරුෙන්ට ෙැඩි ආරක්ෂාෙක් දරන අයුරින් විය යුතුය. 

  6.2 සිට 6.6 දක්ො උප ෙ�න්ති ජාත�න්තර ශ්රම ප්රමිතීන් මත 
පදනම් ගේේ.

6.2  අතිකාල දීමනා හැර ෙැඩ කරන කාලය ගේකාන්ත්රාත්තුගේෙන් 
අර්ථ දැක්විය යුතු අතර සැතියකට පැය 48 ගේනාඉක්මවිය 
යුතුය.*

6.3  සියලුම අතිකාල �ගේේච්ඡාාගේෙන් කළ යුතුය. පහත සැඳහන් 
සියල්ල සැැලකිල්ලට �නිමින් අතිකාල ෙ�කීගේමන් යුතුෙ 
භාාවිතා කළ යුතුය: එක් එක් කම්කරුෙන් සැහ සැම�තයක් 
ෙශාගේයන් ශ්රම බලකාය ෙැඩ කළ ප්රමාණය, සැංඛ�ාතය සැහ 
පැය �ණන. නිත� රැකියා ආගේද්ශා කිරීම සැඳහා එය භාාවිතා 
ගේනාකළ යුතුය. අතිකාල සැෑම විටම ොරික අනුපාතයකට 
ෙන්දි ගේ�විය යුතු අතර එය සැාමාන� ෙැටුේ අනුපාතගේයන් 
125% ට ගේනාඅඩු විය යුතුය.

6.4  පහත දැක්ගේෙන 6.5 ෙ�න්තිගේයන් ආෙරණය ෙන අෙ�ථා 
හැර, ඕනෑම දින හතක කාලයක ෙැඩ කරන මුළු පැය �ණන; 
පැය 60 ගේනාඉක්මවිය යුතුය.

6.5  ඕනෑම දින හතක කාලයක් තුළ ෙැඩකරන කාලය පැය 60 
ඉක්මවිය හැක්ගේක් පහත සැඳහන් සියල්ල සැපුරාලන සුවිගේශ්ෂී 
අෙ�ථාෙන්හිදී පමණි:

•  ගේමය ජාතික නීතිගේයන් අෙසැර දී ඇත;

•  ශ්රම බලකාගේයන් සැැලකිය යුතු ගේකාටසැක් නිගේයෝජනය කරන 
කම්කරු සැංවිධානයක් සැමඟ නිදහගේ� සැාකච්ඡාා කරන 
සැාමූහික ගිවිසුමකින් ගේමය අෙසැර ගේදනු ලැගේේ;

•  ගේ�ෙකයින්ගේ� ගේසැෞඛ�ය හා ආරක්ෂාෙ ආරක්ෂා කිරීම සැඳහා 
සුදුසු ආරක්ෂාෙන් �නු ලැගේේ; සැහ

•  අනගේේක්ෂිත නිෂ්පාදන උච්චායන්, අනතුරු ගේහෝ හදිසි 
අෙ�ථා ෙැනි සුවිගේශ්ෂී තත්ෙයන් අදාළ ෙන බෙ ගේ�ො 
ගේයෝජකයාට ගේපන්විය හැකිය.

6.6  කම්කරුෙන්ට සැෑම දින හතකටම අෙම ෙශාගේයන් එක් දින 
නිොඩු ගේහෝ ජාතික නීතිගේයන් අෙසැර දී ඇති සැෑම දින 14 
කටම දින ගේදකක නිොඩු ලබා දිය යුතුය.

7.  කිසිදු යෝවනස්කම් කිරී�ක් සිදු යෝනායෝේ

7.1  ජාතිය, කුලය, ජාතික සැම්භාෙය, ආ�ම, ෙයසැ, ආබාධිතභාාෙය, 
�ත්රී පුරුෂ භාාෙය, විොහක තත්ත්ෙය, ලිංගික දිශාානතිය, 

ෙෘත්තීය සැමිති සැාමාජිකත්ෙය ගේහෝ ගේද්ශාපාලන 
සැම්බන්ධතාෙය මත පදනම්ෙ කුලියට �ැනීම, ෙන්දි ගේ�වීම, 
පුහුණුෙ සැඳහා ප්රගේේශාය, උසැ� කිරීම, ගේ�ෙගේයන් පහ කිරීම 
ගේහෝ විශ්රාම �ැනීම යන ගේෙන�කම් ගේනාමැත.

8.  නිතිපැතාාා රැකි�ා සපැ�නු ලැයෝ� 

8.1  කළ හැකි සැෑම ගේදයක්ම ජාතික නීතිය හා පුහුණුෙ තුළින් 
�ථාපිත පිළි�ත් රැකියා සැම්බන්ධතාෙගේ� පදනම මත විය 
යුතුය. 

8.2  ශ්රමයට පමණක් සීමා වූ ගේකාන්ත්රාත්, උප ගේකාන්ත්රාත්, ගේහෝ 
ගේ�දර ෙැඩ කිරීගේම් විධිවිධාන භාාවිතා කිරීගේමන් ගේහෝ ලබා 
දීමට සැැබෑ අභිප්රායක් ගේනාමැති ආධුනිකත්ෙ ගේයෝජනා ක්රම 
හරහා කම්කරු ගේහෝ සැමාජ ආරක්ෂණ නීති සැහ ගේරගුලාසි 
යටගේත් ගේ�ෙකයින්ට ඇති බැඳීම් ෙළක්ො �ත ගේනාහැක. 
නිපුණතා ගේහෝ නිත� රැකියාෙක් සැැපයීම ගේහෝ �ථාෙර 
කාලීන ගේ�ො නියුක්ති ගේකාන්ත්රාත්තු අධික ගේලසැ භාාවිතා 
කිරීම තුළින් එෙැනි බැඳීම් මඟහරො �ත ගේනාහැක.

9.  කටුක යෝහැෝ අ�ානුෂික ප්රාතිකාරවලට අවසර නැතාා 

9.1  ශාාරීරික හිංසැනය ගේහෝ විනය, ශාාරීරික හිංසැනය පිළිබඳ 
තර්ජනය, ලිංගික ගේහෝ ගේෙනත් හිරිහැර හා ොචික හිංසැනය 
ගේහෝ ගේෙනත් ආකාරගේ� බිය �ැන්වීම් තහනම් කළ යුතුය.

9.2  සියලුම කම්කරුෙන් සැඳහා රහසැ� දුක්�ැනවිලි 
යාන්ත්රණයකට සැමා�ම් ප්රගේේශාය ලබා දිය යුතුය.

10.  අනවසර උපැ යෝකාන්ත්රාත්තු සඳහැා අවසර නැතාා 

10.1  අපගේ� සැැපයුම් දාමය තුළ ඇති උප ගේකාන්ත්රාත්කරුෙන් 
ඔවුන් සැමඟ කිසියම් ඇණවුමක් කිරීමට ගේපර අප විසින් 
ලිඛිතෙ ප්රකාශායට පත් කර අනුමත කළ යුතුය. එෙැනි 
උප ගේකාන්ත්රාත්කරුෙන් සැමඟ ඇති සියලුම �නුගේදනු 
බලපත්රලාභියාගේ� ගේකාන්ගේද්සි, හවුල්කරුෙන් සැමඟ 
නිෂ්පාදන හා ගේබදා හැරීගේම් ගිවිසුම් ෙලට අනුකූල විය යුතුය. 
අපගේ� සැැපයුම්කරුෙන් විසින් ප්රකාශායට පත් කරන ලද සැහ 
අපගේ� නිෙගේ� සිට ෙැඩ කිරීම ප්රතිපත්තිගේ� මඟ ගේපන්වීම් 
ෙලට අනුකූලෙ කළමනාකරණය කරන ලද නිෙගේ� සිට ෙැඩ 
කිරීමට අපි අෙසැර ගේදමු. 

10.2  සියලුම ප්රකාශිත සැහ අනුමත උප ගේකාන්ත්රාත්කරුෙන් අපගේ� 
චාර්යාධර්ම පද්ධතියට අනුකූල විය යුතුය.

10.3  උප ගේකාන්ත්රාත්තු, නිෙගේ� සිට ෙැඩ කිරීම සැහ බාහිර 
සැැකසුම් කළමනාකරණය කිරීම සැඳහා පද්ධති සැහ ක්රියාෙලීන් 
ක්රියාත්මක විය යුතුය.

7



ඉ) පරිසැරය 

අපගේ� පෘථිවියට �රු කිරීම ගේබාගේහෝ කලක සිට අපගේ� 
ෙ�ාපාරගේ� හදෙගේත් පැෙතුනි. අපගේ� ධනාත්මක ෙ�ාපාර උපාය 
මාර්�යට අනුකූලෙ, අපගේ� ගේමගේහයුම් සැහ ද්රෙ�ෙල පාරිසැරික 
බලපෑම අෙම කිරීමට අපි කැපවී සිටිමු. අපගේ� සැංවිධානය හරහා 
සැැබෑ, �පර්ශා� ෙැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කිරීම සැඳහා තිරසැාරභාාෙය 
සැඳහා ඉලක්ක�ත ප්රගේේශායක් අප සැතුෙ ඇති අතර එමඟින් 
ධනාත්මක පාරිසැරික අඩිපාරක් තැබීමට අපට ඉඩ සැලසැයි.

1.  සැාධාරණ ගේලසැ ප්රාගේයෝගිකෙ හැකි තරම් සැම්පත්-කාර්යක්ෂම 
වීමට අපි කැපවී සිටින අතර අදාළ පාරිසැරික නීතිෙලට 
අනුකූල ගේෙමු.

2.  බලශාක්ති, ජලය සැහ අපද්රෙ� සැම්බන්ධගේයන් අපගේ� 
කාර්යාල, ගේබදාහැරීගේම් මධ��ථාන සැහ සිල්ලර ගේෙළඳසැැල් 
ඇතුළු පහසුකම් කාර්යක්ෂමෙ ක්රියාත්මක කරමු. අපගේ� සැෑම 
පහසුකමක් සැඳහාම අපි අරමුණු කරන්ගේන්:

•  අපගේ� කාබන් ඩගේයාක්සැයිඩ් විගේමෝචානය අඩු කිරීම, පිරිෙැය 
අඩු කිරීම, බලශාක්ති හිඟ අෙදානම් ෙලට නිරාෙරණය වීම 
සීමා කිරීම සැහ නෙ ගේරගුලාසිෙලට ප්රතිචාාර දැක්වීමට අප 
ෙඩා ගේහාඳින් සූදානම් බෙ සැහතික කිරීම සැඳහා ශාක්තිය 
ෙඩාත් කාර්යක්ෂමෙ භාාවිතා කිරීමටයි;

•  අපගේ� ජල භාාවිතය අඩු කිරීම සැහ එගේ� කිරීගේමන් අනා�ත 
ජල හිඟගේයන් අෙදානම සීමා කිරීම; සැහ

•  ජනනය ෙන අපද්රෙ� ප්රමාණය අඩු කර ප්රාගේයෝගිකෙ 
ප්රතිචාක්රීකරණය කරන්න.

3.  කාබන් ඩගේයාක්සැයිඩ් විගේමෝචානය අෙම කිරීම සැඳහා අප 
ගුෙන් මගින් නිෂ්පාදන ප්රොහනය කරන ප්රමාණය සීමා කරමු.

4.  පරිසැරය සැැලකිල්ලට �නිමින් නිෂ්පාදන සැැලසුම් කිරීම හා 
නිෂ්පාදනය කිරීම, ෙඩාත් පාරිසැරික ෙශාගේයන් තිරසැාර ද්රෙ� 
භාාවිතය සැහ ඇසුරුම්කරණය ගේෙත අපි �මන් කරමු.

5.  නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීගේම්දී සීමිත ද්රෙ� භාාවිතය අපි 
කළමනාකරණය කරන අතර අදාළ නීතිෙලට අනුකූල ගේෙමු.

6.  ඔවුන්ගේ� නිෂ්පාදන පහසුකම්ෙල පාරිසැරික කාර්යක්ෂමතාෙ 
ෙැඩි දියුණු කිරීමට සැහ විගේශ්ෂගේයන් බලශාක්ති භාාවිතය, ජල 
භාාවිතය සැහ අපද්රෙ� අෙම කිරීමට අපි සැැපයුම්කරුෙන් 
දිරිමත් කරමු.

7.  අප මිලදී �න්නා පාරිසැරික ෙශාගේයන් ෙඩාත් සුදුසු නිෂ්පාදන 
හා ගේ�ොෙන්හි අනුපාතය ෙැඩි කිරීමට අපි අෙ�ථා 
ගේසැායන්ගේනමු.

8.  අපගේ� ගේෙළඳ නාම සැහ නිෂ්පාදනෙල දිගුකාලීන අනා�තයට 
�ොභාාවික සැම්පත් ආරක්ෂා කිරීමට හා �රු කිරීමට නෙ� හා 
නිර්මාණාත්මක උත්සැාහයන් අෙශා� බෙ අපි හඳුනා �නිමු.

9.  ෙටිනා පුණ� කටයුතු සැහ ප්රජා සැංවිධාන සැහ ක්රියාකාරකම් 
සැඳහා අපි සැහාය ගේදමු.

ඊ) අපගේ� ෙ�ාපාර කටයුතු කරන ආකාරය 

සැමා�මක් ගේලසැ අපගේ� සැාර්ථකත්ෙය සැහ කල්පැෙැත්ම සැඳහා 
අෙංකභාාෙය සැහ අඛණ්ඩතාෙ ගේකගේරහි අපගේ� අෙධානය 
ගේක්න්ද්රීය කාර්යභාාරයක් ඉටු කරන බෙ අපි විශ්ොසැ කරමු. එය 
අප කරන සැෑම ගේදයකම අපගේ� හැසිරීගේම් ලක්ෂණයකි, අපගේ� 
පුද්�ලයින්, අපගේ� �නුගේදනුකරුෙන් සැහ අපගේ� හවුල්කරුෙන් 
සැමඟ අපගේ� සැම්බන්ධතාෙගේ� සැෑම අංශායක්ම බලපායි.

1.  අවදාන�

1.1  ගේහාඳ ආයතනික පාලනගේ� ප්රධාන අං�යක් ෙන්ගේන් 
අෙදානම් හඳුනා �ැනීම, තක්ගේ�රු කිරීම සැහ 
කළමනාකරණය කිරීමයි. ප්රධාන අෙදානම් නිරන්තරගේයන් 
අධීක්ෂණය කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර, සැැලකිය යුතු නෙ 
අෙදානම් සුදුසු කළමනාකරණ මට්ටම් කරා ඉ�මතු ගේකගේර්. 

1.2  අපගේ� මේ සැමා�ගේම් සැමූහ අභා�න්තර වි�ණන කාර්යය 
අෙදානම් කළමනාකරණය කිරීම සැඳහා අභා�න්තර 
පාලනයන්හි පලදායිතාෙය නිරන්තරගේයන් සැමාගේලෝචානය 
කරයි.

2.  ආචාාර ධර්� හැා අඛණ්ඩතාාාව

2.1  ෙංක, සැදාචාාර විගේරෝධී ගේහෝ දූෂිත හැසිරීම අපි ඉෙසැන්ගේන් 
නැත.

2.2  ෙංක ගේලසැ ගේහෝ ෙංචානික ගේලසැ ක්රියා කිරීගේමන් ගේහෝ ෙ�ාජ 
ප්රකාශා කිරීගේමන් අපි කිසි විගේටකත් දැනුෙත්ෙ ොසියක් ලබා 
�ැනීමට උත්සැාහ ගේනාකරන්ගේනමු.

2.3  සැමා�ගේම් මුදල් ගේහෝ සැම්පත් රැෙටීම ගේහෝ ෙංචාාෙ සැඳහා 
භාාවිතා කිරීමට අපි දැනුෙත්ෙ ඉඩ ගේනාගේදමු.

3.  අල්ලස් හැා දූෂාණ�

3.1  අල්ල� ලබා දීම ගේහෝ ලැබීම ගේහෝ නුසුදුසු ගේ�වීම් අපි 
කිසි විගේටකත් ගේනාඉෙසැන අතර සැෘජුෙම ගේහෝ ගේතෙන 
පාර්ශාෙයන් හරහා කිසිදු ආකාරයක දූෂිත ක්රියාෙකට අපි කිසි 
විගේටකත් සැහභාාගී ගේනාගේෙමු.
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3.2  අපගේ� අල්ල� හා දූෂණ විගේරෝධී ප්රතිපත්තිය මඟින් අපගේ� 
ෙ�ාපාර කටයුතු කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම හා 
ආරක්ෂා කිරීම සැඳහා අපගේ� ෙ�කීම් සැහ අප ගේෙනුගේෙන් 
ෙැඩ කරන පුද්�ලයින්ගේ� ෙ�කීම් දක්ො ඇත. අල්ල� හා 
දූෂණ විගේරෝධී කාරණා සැම්බන්ධගේයන් කටයුතු කරන්ගේන් 
ගේකගේ�ද යන්න පිළිබඳෙ අප ගේෙනුගේෙන් ෙැඩ කරන අයට 
ගේතාරතුරු සැහ ම� ගේපන්වීම ද සැපයයි. 

4.  �දු

4.1  Pentland Group සැහ එහි එක්සැත් රාජධානිගේ� අනුබද්ධ 
සැමා�ම් සැඳහා අපගේ� එක්සැත් රාජධානිගේ� බදු ක්රගේමෝපාය 
අපගේ� ගේෙේ අඩවිගේ� ොර්ෂිකෙ ප්රකාශායට පත් කරන්ගේනමු. 
ගේමය pentlandgroup.com/corporate-governance 
ගේෙතින් ගේසැායා�ත හැකිය.

4.2  ගේකලින්ම ගේහෝ ගේතෙන පාර්ශාෙයක් හරහා බදු පැහැර හැරීම 
අපි කිසි විගේටකත් ඉෙසැන්ගේන් නැත. 

4.3  බදු ගේ�ෙන්ගේනකු ගේලසැ සැහ අපගේ� ජනතාෙ, අපගේ� 
�නුගේදනුකරුෙන් සැහ අපගේ� හවුල්කරුෙන් සැමඟ ඇති 
සියලුම අදාළ නීති සැම්පාදනය කිරීමට අපි බැඳී සිටිමු. 
ගේමයට එක්සැත් රාජධානිගේ� අපරාධ මූල� පනගේත් 2017 
ෙන 3 ෙන ගේකාටසැ යටගේත් බදු පැහැර හැරීම් ෙලක්ොලීමට 
අගේපාගේහාසැත් වීගේම් ආයතනික ෙැරදි ද ඇතුලත් ගේේ.

5. තාාෑගි සහැ ආගන්තුක සත්කාර�

5.1  අපගේ� තෑගි සැහ ආ�න්තුක සැත්කාර මාර්ගේ�ෝපගේද්ශාය අපගේ� 
කර්මාන්තයට ධෛනතික, සැාධාරණ හා සුදුසු ෙන තෑගි සැහ 
ආ�න්තුක සැත්කාරය පිළිබඳ අපගේ� �ථාෙරය දක්ෙයි.

6. උත්සුකතාාා පිළි�ඳ ගැටුම්

6.1  අපගේ� ගේ�ෙකයින්ගේ� පුද්�ලික අෙශා�තා සැහ සැමා�ගේම් 
අෙශා�තා අතර �ැටුමකට තුඩු දිය හැකි කිසිම ගේදයකට 
සැම්බන්ධ ගේනාවීමට අපි දැඩි අෙධානගේයන් සිටිය යුතුය.

6.2  අපගේ� ගේ�ෙකයින් සැමා�ම ගේකගේරහි දක්ෙන සැැලකිල්ල 
සැැලකිල්ලට �ත යුතු අතර සැැකයක් ඇත්නම් සුදුසු ගේේෂ්ඨ 
කළමනාකරුගේෙකුගේ�න් උපගේද� ලබා �ත යුතුය.

7. තාාරඟකාරිත්ව�

7.1  අපි විෙෘත හා සැාධාරණ තරඟයක් විශ්ොසැ කරන අතර 
තරඟකාරී ොසි ලබා �න්ගේන් සැාධාරණ හා නීත�ානුකූල 
මාර්�ගේයන් පමණි.

7.2  සුදුසු ගිවිසුම් මගින් ආෙරණය ගේනාෙන්ගේන් නම්, ගේතෙන 
පාර්ශාෙයන් සැමඟ ගේපාදු ගේනාෙන ගේහෝ ගේෙනත් සැංගේේදී 
ගේතාරතුරු හුෙමාරු කර �ැනීගේමන් අපි ෙැළකී සිටිමු.

7.3  තරඟකරුෙන් පිළිබඳ රහසැ� ගේතාරතුරු රහසි�තෙ ලබා 
�ැනීමට අපි උත්සැාහ ගේනාකරමු.

7.4  අදාළ හා අදාළ ෙන තරඟ නීති සැම්පාදනය කිරීගේම් 
ෙැද�ත්කම පිළිබඳෙ අපගේ� ජනතාෙ දැනුෙත් කිරීම සැහ 
දැනුෙත් කිරීම සැඳහා ප්රතිපත්තියක්, ම� ගේපන්වීමක් සැහ 
පුහුණුෙක් ඇතුළුෙ සැම්පත් අපි ලබා ගේදන අතර, ඇතිවිය 
හැකි අභිගේයෝ� ෙළක්ො �ැනීමට, හඳුනා �ැනීමට සැහ ඒොට 
ප්රතිචාාර දැක්විය හැකි ආකාරය ගේත්රුම් �ැනීමට ඔවුන්ට 
සැහාය ගේෙමු.

8. බුද්ධි�� යෝද්පැළ

8.1  බුද්ධිමය ගේද්පල අපගේ� මූලික ෙත්කම් ෙලින් එකක් ෙන අතර, 
සැෑම විටම නිසි ගේලසැ භාාවිතා කර ආරක්ෂා කරනු ඇත. ගේෙළඳ 
ලකුණු, ගේමෝ�තර, ලාංඡාන, ප්රකාශාන හිමිකම් සැහ ගේේටන්ට් 
බලපත්ර ගේමයට ඇතුළත් ගේේ. 

8.2  ගේතෙන පාර්ශාෙයන්ට අපගේ� බුද්ධිමය ගේද්පල නිසි 
අෙසැරයකින් සැහ සුදුසු එකඟතාෙයකින් පමණක් භාාවිතා 
කිරීමට අෙසැර ගේදනු ලැගේේ.

9. යෝතාාාරතුරු තාාාක්ෂාණ�

9.1  අපගේ� ගේ�ෙකයින්ට ඔවුන්ගේ� සැමා�ම් ඊගේම්ල්, අන්තර්ජාල 
සැහ සැමාජ මාධ� ගිණුම් ෙ�කීගේමන් යුතුෙ භාාවිතා කරන 
ගේලසැත් සැමා�ගේම් කළමනාකරණ සැහ ෙ�ාපාර ගේතාරතුරු 
පද්ධතිෙල ආරක්ෂාෙ ආරක්ෂා කරන ගේලසැත් අපි ඉල්ලා 
සිටිමු. 
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පරම්පරාගේෙන් පරම්පරාෙට 
සැැමගේ� ආදරයට බඳුන් ෙන ගේෙළඳ 
නාම පවුලක් ගේ�ාඩනැගීම
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