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NIKE චර්යා ධර්ම සංග්රහය



අවසන් ලර්ඛාවක් ලනාමැති වුවද පැහැදිලි ආරම්භක ලර්ඛාවක් ඇති බව

Nike හි අපි විශ්වාස කරමු. Nike චර්යා ධර්ම සංග්රහය (සංග්රහය) (The Nike

Code of Conduct, Code) සහ නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය (CLS) (Code

Leadership Standards, CLS) මගින් අපි එකිලනක සැපයුම්කරුවාලේ

පරිශ්රලයන් අලේක්ෂා කරන අවම ප්රමිතීන් දක්වා ඇත. සියළුම

සැපයුම්කරුවන් ලස්වා නියුක්තිකයින්ලේ සුභසාධනය සහ ස්වාභාවික

සම්පත් වගකීලමන් හා කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම සඳහා අපලේ

ලපාලරාන්ුව ලබදා ගැනීම අපි අලේක්ෂා කරමු. ලමම අවම ප්රමිතීන් Nike හි

සැපයුම්කරු උපාය මාර්ග - අපි මූලික කාර්යසාධනය අගයන සහ Nike

දිගටම සම්බන්ධ වි සිටිමින් අපලේ වයාපාරය වර්ධනය කරන

සැපයුම්කරුවන් තීරණය කරන ආකාරය සඳහා අතයාවශය ලේ. අපි සිය

වයාපාරය වගකීලමන් හා තිරසාරව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා

කැපවීමක් ලපන්වන සහ අවම ප්රමිතීන් ඉක්මවා යාමට උත්සාහ කරන

සැපයුම්කරුවන් සමග වැඩ කරන්ලනමු.

අපලේ අලේක්ෂාවන් සහලයෝගීතාව සඳහා වන අපලේ දැක්ම 
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සියළුම සැපයුම්කරුවන් කාන්තාවන්, සංක්රමණිකයන් සහ තාවකාලික

ලස්වා නියුක්තිකයින් වැනි අනනය අවදානම් ඇති අය ලකලරහි සුවිලශ්ෂී

සැෙකිල්ෙක් දක්වමින්, ලස්වා නියුක්තිකයින්ලේ අයිතිවාසිකම්වෙට ගරු

කිරීම සහ ඔවුන්ලේ සුභසාධනය ඉදිරියට පවත්වාලගනයාම සඳහා Nike හි

කැපවීම ලබදා ගනු ඇතැයි අපි අලේක්ෂා කරමු. සැපයුම්කරුවන් කාබන්

සහ කසෙ අවම කිරීම වැනි ක්ලෂ්ත්ර ලවත අවධානය ලයාමු කරමින්

ස්වභාවික සම්පත් වගකීලමන් යුතුව හා කාර්යක්ෂමව භාවිතා කරනු ඇතැයි

ද අපි අලේක්ෂා කරමු. Nike හි වර්ධන උපාය මාර්ගලේ ලකාටසක් ලෙස,

අපි සක්රීය සහභාගීත්වයක් ෙබා ලදන හා වටිනා ශ්රම බෙකායක් වර්ධනය

කිරීම, ශක්තිමත් ආරක්ෂිත සංස්කෘතියක් ලපෝෂණය කිරීම සහ ඒවලේ

පාරිසරික බෙපෑම් අවම කිරීම තුළින් තිරසාර වයාපාරික වර්ධනයක් ඇති

කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව ෙබා ලදන ලේගවත් වර්ධනයක් ඇති හා නමයශීලී

කළමනාකරණ පද්ධති ලගාඩනගන සැපයුම්කරුවන් ෙබාගැනීමට උත්සාහ

කරමු.

වඩාත් වගකියන සහ තිරසාර සැපයුම් දාමයක් සදහා වන අපලේ දැක්ම

අත්කර ගැනීම අපලේ සැපයුම්කරුවන් සමග පමණක් ලනාව සැපයුම්

දාමලේ සිටින අලනකුත් සන්නාම සහ සියලුම පාර්ශවකරුවන් සමග

වැඩිදියුණු කළ සහලයෝගීතාව සහ ඒකාබද්ධ ක්රියාමාර්ගයක් අවශය බව

Nike හඳුනාගනී. ලමය සිු කිරීමට විනිවිදභාවය, සහලයෝගීතාවය, සහ

අලනයෝනය ලගෞරවය මත පදනම් වූ සබඳතා අතයවශය බව අපි විශ්වාස

කරමු. අපලේ සැපයුම්කරුවන් ක්රියාත්මක වන ප්රජාවන්හි කම්කරු,

ලසෞඛයය හා ආරක්ෂාව සහ පාරිසරික තත්ව සඳහා පද්ධතිමය ලවනසක්

සඳහා බෙපාන සිවිල් සමාජය, වෘත්තීය සමිති, රජයන් සහ ලවනත් අය

සමග සම්බන්ධතාවය අපි අඛණ්ඩව පුළුල් කරන බැවින් අපි අපලේ

සැපයුම්කරුවන් සමග කටයුතු කරන්ලනමු.

කැපවීම යනු සියල්ෙම ලේ

NIKE චර්යා ධර්ම සංග්රහය



හිරිහැරය හා අපලයෝජනය ඉවසන්ලන් නැත

වැඩ කරන පැය ගණන අධික ලනාවිය යුතු ය 

අනුපූරණය සහ ප්රතිොභ නිසි ලේොවට ලගවනු ෙැලේ

නිතිපතා රැකියාව සපයනු ෙැලේ 

ආරක්ිත
ලස්වා ස්ථානය ආරක්ිතයි

ලන්වාසිකාගාර, ආපනශාො සහ ළමාරක්ෂක පරිශ්ර
ලසෞඛය සම්පන්න සහ ආරක්ිත ලේ

ලගාඩනැගිල්ෙ අවශයතාවයට උචිත ලේ 

ගිනි සහ හදිසි අවස්ථා ක්රියා සැෙසුම් ස්ථාපනය කර ඇත 

වෘත්තීය ලසෞඛයය සහ ලසෞඛයාරක්ෂක උපද්රව පාෙනය 
ලකලර්

සාධාරණ

තිරසාර
වායු විලමෝචන සහ ලද්ශගුණික බෙපෑම් අවම ලකලර්

අපද්රවය අවම කර ඒ සම්බන්ධව නිසි පරිදි කටයුතු කරනු ෙැලේ 

ජෙය වටිනා ලදයක් ලේ

රසායන ද්රවය සුුසු පරිදි කළමනාකරණය ලකලර් 

ගරු ලකලර්
ලස්වලේ ලයදීම ස්ලේච්ඡාලවන් සිු ලකලර්

අවම වැඩ කිරීලම් වයස 16 ලේ

සැපයුම්කරු ලවනස් ලකාට සැෙකීම ලනාකරයි

රැස්වීලම් නිදහස සහ සාමූහික ලක්වල් කිරීමට ගරු 
ලකලර් 

සක්රීය
සංග්රහය සම්පූර්ණලයන්ම ක්රියාත්මක ලකලර් 
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සක්රීය

Nike සමග වයාපාරලේ ලයදීලම් ලකාන්ලද්සියක් ලෙස, සැපයුම්කරු ඵෙදායී කළමනාකරණ පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළුව සිය වයාපාරයට CLS සහ 

ලද්ශීය නීතිය සමග සංග්රහය ක්රියාත්මක කිරීම හා ඒකාබද්ධ කිරීම සිු කරනු ඇති අතර සතයාපනය හා නිරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. අවම වශලයන් 

Nike සංග්රහලේ සියලුම අවශයතාවත් ඇතුළත් වන අභයන්තර චර්යා ධර්ම පද්ධතියක් සැපයුම්කරු විසින් සංවර්ධනය කරනු ඇත. සැපයුම්කරු විසින් සියලු 

ලස්වා නියුක්තිකයින්ලේ ලද්ශීය භාෂා(ලවන්)වලින් සිය චර්යා ධර්ම සංග්රහය පළ කරනු ඇති අතර ලස්වා නියුක්තික පුහුණුව හා දිශානුගත කිරීලම් සංග්රහය 

තුළ එහි චර්යා ධර්ම සංග්රහය පිළිබඳ ලතාරතුරු ඇතුළත් කරනු ඇත.

සංග්රහය සම්පූර්ණයයන්ම ක්රියාත්මක යකයර් 
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තිරසාර

සැපයුම්කරු වායු විලමෝචනය සහ බෙශක්ති පද්ධති කළමනාකරණය සඳහා වන සියලුම 

නීතිමය අවශයතා සහ Nike පිළිගත් කර්මාන්ත ප්රමිති අනුගමනය කරයි. ලම්වා සඳහා කාලීන 

නිරීක්ෂණය සහ වාර්තා කිරීම අවශය ලේ: හරිතාගාර වායු, වාෂ්පශීලී කාබනික සංලයෝග, 

අන්තරායකර වායු දූෂක, අංශු, ඇලමෝනියා, ඕලසෝන් ක්ෂය කරන රසායනික ද්රවය සහ දහන 

අතුරු ඵෙ. සැපයුම්කරු අදාළ සියලුම මිෙදී ගැනීලම් සහ භාණ්ඩ ලතාග වාර්තා පවත්වාලගන 

යනු ඇත. සියළුම විලමෝචන උත්පාදන ක්රියාවලි හා උපකරණවෙ චර්යානුගත කාර්ය සාධනය 

අධීක්ෂණය කිරීම අවශය ලේ. සැපයුම්කරු වැඩිදියුණු කළ කාර්යක්ෂමතාව සහ පුනර්ජනනීය 

බෙශක්ති මූොශ්ර භාවිතා කිරීලමන් විලමෝචනය අවම කිරීමට උත්සාහ කරනු ඇත. 

සැපයුම්කරු රසායන ද්රවය කළමනාකරණය සඳහා අඛණ්ඩ, ඵෙදායී හා නීතිමය වශලයන් 

අනුකූෙ ප්රලේශයක් ලපන්නුම් කරයි. රසායන ද්රවය ප්රසම්පාදනය, නිසි ලෙස පරිහරණය කිරීම, 

ගබඩා කිරීම, භාවිතය, සහ බැහැර කිරීමට පහසුකම් සැෙසීම මගින් ලස්වා නියුක්තිකයින්ට, 

පරිසරයට සහ පාරිලභෝගිකයින්ට ඇතිවන රසායනික අවදානම වැඩසටහන මගින් පැහැදිලිව 

හඳුනාලගන එය අවම කරයි.

සැපයුම්කරු ලද්ශීය නීතිය හා ලරගුොසි සහ CLS වෙට අනුකූෙව මිරිදිය ඉවත් කර ගැනීම් අවම 

කරන අතර අපජෙය බැහැර කරයි. සැපයුම්කරු සිය ජෙ අවදානම අවලබෝධ කර ගැනීමට සහ 

කළමනාකරණය කිරීමට උත්සාහ කරන අතර ජෙය අඩු කිරීම සහ ලමලහයුම්වෙ 

කාර්යක්ෂමතාව ප්රවර්ධනය කරයි.

වායු වියමෝචන සහ යේශගුණික බලපෑම්ප අවම යකයර් 

ජලය වටිනා යෙයක් යේ

රසායන ද්රවය සුදුසු පරිදි කළමනාකරණය යකයර් 

සැපයුම්කරු ලද්ශීය නීතිය හා ලරගුොසි සහ CLS ට අනුකූෙව සියළුම ඝන හා අන්තරායකර 

අපද්රවය නිසි ලෙස ලවන් කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම, ප්රවාහනය කිරීම සහ බැහැර කිරීම සිු 

කරයි. සැපයුම්කරු විසින් අවශය සියලු බෙපත්ර ෙබා ගන්නා අතර ඝන හා අන්තරායකර 

අපද්රවය උප ලකාන්ත්රාත්කරුවන් ලයෝගය පරිදි සුුසුකම් සහ බෙපත්ර ෙබා ඇති බව තහවුරු 

කරයි. සැපයුම්කරු අපද්රවය උත්පාදනය මැනීම සහ අවම කිරීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ ගැනීම සිු 

කරයි.

අපද්රවය අවම කර ඒ සම්පබන්ධව නිසි පරිදි කටයුතු කරනු ලැයේ 
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ආරක්ිත

සැපයුම්කරු ආරක්ිත ලස්වා ස්ථාන සැකසුමක් සපයන අතර, වැඩ කරන කාෙය තුළ ලහෝ 

සැපයුම්කරුලේ පරිශ්ර ක්රියාත්මක කිරීලම් ප්රතිඵෙයක් මගින් ඇතිවන, එයට සම්බන්ධ ලහෝ එතුළ 

සිුවන අනතුරු හා තුවාෙ වැළැක්වීමට අවශය පියවර ගනී. සියළුම ලස්වා නියුක්තිකයින්ලේ 

ආරක්ෂාවට ඇතිවීමට ඉඩ ඇති අවදානම් හඳුනා ගැනීමට, වළක්වා ගැනීමට, සහ ඒවාට ප්රතිචාර 

දැක්වීමට සැපයුම්කරු සතුව පද්ධති ඇත.

සැපයුම්කරු විසින් රැකියා ස්ථානලේ වෘත්තීය ලසෞඛය සහ සනීපාරක්ෂක උපද්රව අලේක්ෂා 

කිරීම, හඳුනා ගැනීම, ඇගයීමට ෙක් කිරීම සිුකරයි. ලස්වා ස්ථානලේ ඇති උපද්රව වලින් ඇති 

විය හැකි ලසෞඛයමය බෙපෑම් තීරණය කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් දදනික අධීක්ෂණ සහ 

විශ්ලල්ෂණ ක්රමලේද භාවිතා කරයි. වෘත්තීය නිරාවරණ සීමාවන්ට වඩා ලස්වකයින් ලභෞතික, 

රසායනික ලහෝ ජීව විදයාත්මක උපද්රවයන්ට නිරාවරණය ලනාලේ.

ලන්වාසික පහසුකම්, ආහාර සහ ළමා රැකවරණය ඇතුළුව සැපයුම්කරු විසින් ලමලහයවනු ෙබන 

සියලුම පහසුකම් ආරක්ිත, ලසෞඛයාරක්ිත, සහ ලසෞඛය සම්පන්න ලේ. ළමා රැකවරණය ඇතුළු 

පහසුකම් ලද්ශීය නීතිය හා ලරගුොසිවෙට අනුකූෙ වන අතරම ලගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සහ ලසෞඛය 

සහ ආරක්ෂාව CLS මගින් ආවරණය ලේ. ලමම නිෂ්පාදන ලනාවන/ ලබදා හැරීලම් පහසුකම් 

ක්රියාත්මක කිරීලම්දී ලසෞඛය හා ආරක්ිත අවදානම් අවම කිරීම ලහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා 

සැපයුම්කරු සතුව ශක්තිමත් ආරක්ෂක කළමනාකරණ පද්ධති තිලේ. 

යසේවා සේථානය ආරක්ිතයි 

යන්වාසිකාගාර, ආපනශාලා සහ ළමාරක්ෂක පරිශ්ර යසෞඛ්ය 
සම්පපන්න සහ ආරක්ිත යේ 

වෘත්ීය යසෞඛ්යය සහ යසෞඛ්යාරක්ෂක උපද්රව පාලනය 
යකයර් 

සැපයුම්කරුලේ ලගාඩනැගිලි සහ බර දරණ වුහයන් ලද්ශීය නීතිය, සහතික කළ සිවිල් ලහෝ 

වුහාත්මක ඉංජිලන්රු ඉදිකිරීම් අනුමත කිරීම් ලහෝ ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූෙව ඉදිකර 

තිලේ. බහු භාවිත පදිංචිය සඳහා අවසර නැත. 

යගාඩනැගිල්ල අවශයතාවයට උචිත යේ 

සාමානය ලස්වා ලමලහයුම් වෙදී සහ හදිසි අවස්ථා වෙදී ලස්වකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 

සැපයුම්කරුට ගිනි වැළැක්වීලම් හා හදිසි අවස්ථා ක්රියාකාරී සැෙැස්මක් තිලේ. හදිසි අවස්ථා 

වෙදී ලස්වකයින්ට දැනුම් දීම සඳහා ගිනි හඳුනා ගැනීලම් පද්ධති, ලස්වකයින්ට 

ලගාඩනැගිල්ලෙන් පිටවීමට අවශය වූ විට ආරක්ිත පිටවීලම් මාර්ග සහ හදිසි අවස්ථා වෙදී 

ලස්වකයින් ලගාඩනැගිල්ලල් රැඳී සිටීමට අවශය වූ විට ආරක්ිත නවාතැන් ස්ථාන 

සැපයුම්කරු විසින් සැපයීම සිුලේ. 

ගිනි සහ හදිසි අවසේථා ක්රියා සැලසුම්ප සේථාපනය කර ඇත 



ගරු ලකලර්

සැපයුම්කරු බන්ධනාගාර, ගිවිසුමකට බැඳී සිටින, ඇපයට බැඳුණු ලහෝ ලවනත් මාර්ග ඇතුළුව

කිසිු ආකාරයක බෙහත්කාර ශ්රමය, මිනිස් ජාවාරම් කිරීම ලහෝ නවීන වහල්කම භාවිතා

ලනාකරයි. සැපයුම්කරු බඳවා ගැනීලම් ගාසත්ු ඇතුළුව සියලූ ම ලස්වකයින්ලේ රැකියා

සුුසුකම් ගාසත්ු ලගවීම සඳහා වගකිමට බැඳී සිටී. ලස්වකයාට සංචෙන නිදහස අවශය කිරීම, 

පශ්චාත් බැඳුම්කර ලහෝ රැකියාලේ ලකාන්ලද්සියක් ලෙස තැන්පතු සිුකිරීලම් අවශයතා

තහනම් කිරීම සහ අනනය වූ අවදානම්වෙට ෙක්විය හැකි ලස්වකයින් කළමනාකරණයට

අදාළ විධිවිධාන සෙසාදිම වැනි බෙහත්කාර ශ්රමය පිළිබඳ මූලික අවදානම් සම්බන්ධලයන්

ක්රියා කිරීමට අදාළ CLS සියලූම අවශයතාවන්ට සැපයුම්කරු අනුකූෙ ලේ.

සැපයුම්කරු රැස්වීලම් නිදහස සහ සාමුහික ලක්වල් කිරීම පිළිලගන ගරු කරයි. වෘත්තීය

සමිති කටයුතු සංවිධානය කිරීම ලහෝ ක්රියාලේ ලයදවීමට උත්සාහ කරන ලස්වකයින් සමඟ

මැදිහත්වීම පිළිබඳ තහනම් කිරීම් ලමන්ම වෘත්තීය සමිති ලහෝ අලනකුත් නිලයෝජන

සංවිධානයක් තුළ සහභාගිත්වය ලවනුලවන් ලස්වකයින්ට එලරහිව තැති ගැන්වීමට, හිරිහැර

කිරීමට ලහෝ පළි ගැනීමට උත්සාහ කරන ස්වභාවලේ කටයුතු තහනම් කිරීම් සැපයුම්කරු

පිළිගනී. රැස්වීලම් නිදහස සහ සාමුහික ලක්වල් කිරීම පිළිබඳ අයිතිය ලද්ශීය නීතිය යටලත්

සිමා කරන අවස්ථාවක, සැපයුම්කරු ස්වාධින සහ නිදහස් රැස්වීම සහ ලක්වෙ කිරීම සඳහා

සමාන්තර විධික්රම සංවර්ධනයට ඉඩ දිය යුතු ය.

සැපයුම්කරුලේ ලස්වකයින් ස්ීපුරුෂභාවය, ජාතිය, ආගම, වයස, ආබාධිතතාව, ලිංගික

දිශානතිය, ගර්භණීභාවය, විවාහක තත්ත්වය, ජාතිකත්වය, ලද්ශපාෙන මතය, වෘත්තිය

සමිති අනුබද්ධය, සමාජ ලහෝ ජනවාර්ගික සම්භවය ලහෝ ලද්ශීය නීතිලයන් ආරක්ෂා කරන

ලවනත් තත්ත්වයන් මත පදනම් වී කුලියට ගැනීම, අනුපූරණය, උසස් කිරීම ලහෝ විනය

ඇතුළුව රැකියාව තුළ ලවනස් ලෙස සැෙකීමට යටත් ලනාලේ. ස්ීපුරුෂභාවය ලනාසෙකා

සියලූම ලස්වකයින්ට සමාන වටිනාකමක ලස්වය සඳහා සමාන ලගවීම් ෙැලේ. 
යසේවයේ යයදීම සේයේච්ඡායවන් සිදු
යකයර්

සැපයුම්පකරු යවනසේ යකාට සැලකීම යනාකරයි

රැසේීයම්ප නිෙහස සහ සාමූහික යක්වල් කිරීමට ගරු යකයර්

Nike නිෂ්පාදන සිුකිරීමට ලහෝ ලගන යාමට ගිවිසුම්ගත පහසුකම් තුළ ළමා ශ්රමය භාවිතා

කිරීම Nike විසින් තහනම් කරයි. සැපයුම්කරුවන්ලේ ලස්වකයින් අවම වශලයන් වයස

අවුරුු 16 ලහෝ අනිවාර්ය අධයාපනය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වන වයස ලහෝ රලටහි

නීතයානුකූෙ වැඩ කිරීලම් වයස යන ඒවායින් ඉහළ වයලස් සිටී. 18ට අඩු ලස්වකයින්

රාත්රිලේ වැඩ කිරීම, රසායනික ද්රවය සමග වැඩ කිරීම ලහෝ බර යන්ත්ර සමග වැඩකිරීම වැනි

උපද්රව සහිත තත්ත්වයන්හි ලස්වලේ ලයාදවන්ලන් නැත. 

අවම වැඩ කිරීයම්ප වයස 16 යේ
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සාධාරණ

සැපයුම්කරුලේ ලස්වකයින්ට ලගෞරවලයන් සහ උසස් ලෙස සෙකනු ෙබයි. සැපයුම්කරු

ශාරීරික, ලිංගික, මානසික, ලහෝ වාචික හිරිහැර කිරීම සහ අපචාරය තුළ සහභාගි ලනාවන අතර

ඉවසනු ලනාෙබයි. 

ලද්ශීය නීතිය හා පුහුණුව තුළින් ස්ථාපිත පිළිගත් රැකියා සම්බන්ධතාවයක පදනම මත

ලස්වාවන් ඉටු කරනු ෙැලේ. Nike නිෂ්පාදිත නිෂ්පාදනය සඳහා සැපයුම්කරු කිසිු ආකාරයක

නිවලස් සිට වැඩ කිරීලම් විධිවිධානයක් භාවිත ලනාකරයි.

හිරිහැරය හා අපයයෝජනය ඉවසන්යන් නැත

නිතිපතා රැකියාව සපයනු ලැයේ

අනුූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි යේලාවට යගවනු ලැයේ
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2020 ලනාවැම්බර්

ලස්වකයින් ලස්වලේ ලයාදවන රලේ නීතිලයන් අවසර දී ඇති නියමිත සහ අතිකාෙ පැය ගණනට

වඩා ලස්වකයින් වැඩ කිරීම සැපයුම්කරුට අවශය නැත. නියමිත වැඩ කරන සතිය පැය 48 

ලනාඉක්මවිය යුතු ය. සැපයුම්කරු සෑම දින හතක කාෙසීමාවක් තුළ අවම වශලයන් අඛණ්ඩව පැය

24ක නිවාඩුවක් ෙබා දිය යුතු ය. සියලුම අතිකාෙ වැඩ ඒකමතික ලේ. සැපයුම්කරු නියමිත පදනමක්

මත අතිකාෙ ඉල්ො ලනාසිටිය යුතු අතර අධිමිෙ අනුපාතයකට සියලූම අතිකාෙ වැඩ සඳහා ලගවිය

යුතු ය. සුවිලශ්ි අවස්ථාවෙදී හැර, සතියකට නියමිත සහ අතිකාෙ පැය ගණලන් එකතුව පැය 60

ලනාඉක්මවිය යුතු ය. 

වැඩ කරන පැය ගණන අධික යනාවිය යුතු ය

NIKE චර්යා ධර්ම සංග්රහය

ස්ීපුරුෂභාවය ලනාසෙකා, සෑම ලස්වකලයක්ට ම ලස්වකයාලේ මූලික අවශයතා සපුරාලීමට

සහ අභිමත ආදායමක් ෙබාගැනීමට ප්රමාණවත් වන නියමිත වැඩ සතියක් සඳහා අනුපූරණය

ෙබාගැනීමට ලස්වකයින්ට අයිතියක් ඇති බව සැපයුම්කරු පිළි ගනී. ලස්වකයින්ට අවම

වශලයන් ලද්ශීය නීතිය මඟින් අවශය කරන අවම වැටුප, ලහෝ පවත්නා වැටුප යන ලදලකන්

ඉහළ අගය ලේොවට ලගවනු ෙබන අතර නිවාඩු දින සහ නිවාඩු, සහ රැකියාව අවසන්වන

අවස්ථාලේ වයවස්ථාපිත ලවන්කිරීම් ඇතුළුව නීතිලයන් අනිවාර්ය ප්රතිොභ ෙබාලදනු ෙැලේ. 

ලගවිලමන් කිසිු විනයානුකූෙ අඩුකිරීම් ලනාමැත. අනුපූරණය මඟින් ලස්වකයින්ලේ මූලික

අවශයතා සපුරාලීම සහ යම් අභිමත ආදායමක් ෙබාගැනීම සිු ලනාවන අවස්ථාවක, 

සැපයුම්කරු එලස් ලගවන අනුපූරණය ලනානැවතී මුදා හැරීම සඳහා ක්රලමෝපායන් සංවර්ධනය, 

සන්නිලේදනය සහ ක්රියාත්මක කිරීම සිුකළ යුතු ය.
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කැපවීම යනු
සියල්ෙම ලේ
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