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පපරවදන
HUGO BOSS සැපයුම්කරුවන් සඳහා වූ චර්යාධර්ම සංග්රහය; වයාපාර ආචාරධර්ම,
මානව අයිතිවාසිකම්, කම්කරු සහ සමාජීය සම්මතයන් ප්රමන්ම පාරිසරික
සම්මතයන් පිළිපැදීම සහ අනුගමනයට අදාල මූලික ප්රමිතීන් ප්රකාශයට පත්කිරීම
සඳහා සකසන ලද්දි. ප්රමහි සඳහන් නියමයන් එක්සත්ක ජාතීන්ප්රේ (UN) මානව
අයිතිවාසිකම් පිලිබඳ විශ්ව ප්රකාශය, එක්සත්ක ජාතීන්ප්රේ වයාපාර හා මානව
අයිතිවාසිකම් පිලිබඳ මාර්ප්රගෝපප්රද්ශන මූලධර්ම, ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානප්රේ
(ILO) මූලික සම්ුතීන් සහ ආර්ික සහප්රයෝගීතාව සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ
සංවිධානප්රේ (OECD) බහු ජාතික වයවසායන් සඳහා වූ මාර්ප්රගෝපප්රද්ශන මූලධර්ම මත
පදනම් වී ඇත. එප්රේම ප්රම් සඳහා එක්සත්ක ජාතීන්ප්රේ ප්රද්ශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ දළ
සම්ුතිය (UNFCCC) යටප්රත්ක එන ප්රද්ශගුණික පැවැත්කම සඳහා විලාසිතා කර්මාන්ත
ප්රඥප්තතිප්රේ සඳහන් මූලධර්මද සැලිල්ලට ප්රගන ඇත. ප්රමම විප්රශ්ෂ නියමයන් මූලික
අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් ප්රලස HUGO BOSS ආයතනප්රේ සැපයුම්කරුවන් සහ
ඔවුන්ප්රේ ප්රේවකයන් විසින් සැලිය යුතුය. HUGO BOSS ආයතනය විසින් සම්පාදනය
කරන ලද නියමයන් ප්රමන්ම අදාල වන්නාවූ ජාතික නීතීන් හරහා පැන නඟින
අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් පිළිබඳව තම ප්රේවකයන් දැනුවත්ක ිරීමට සැපයුම්කරුවන්
බැඳී සිටියි.
HUGO BOSS සැපයුම්කරුවන් සඳහා වූ චර්යාධර්ම සංග්රහය, HUGO BOSS
සැපයුම්කරුවන් විසින් අනුගමනය කල යුතු සහ පිළිපැදිය යුතු අනුකූලතා ප්රමිතීන් වල
පදනම ප්රේ. HUGO BOSS විසින් නියම කර දක්වන ලද අවශයතා අවම ප්රමිතීන් වන අතර,
ප්රසම්පාදන රටවල් තුල, HUGO BOSS ආයතනප්රේ දෘෂ්ඨිප්රකෝනප්රයන්, සැහීමකට පත්කවිය
ප්රනාහැි නනතික තත්කවයන් මඟ හැරවීම එමගින් සිදුප්රේ. යම් පහයකින් රටක
වයවස්ථාපිත නිපයෝගයන් සහ HUGO BOSS ආයතනපේ ප්රමිතීන් වල අභිප්රායන්
සමාන වන්පන් නම්, පස්වකයන්පේ සහ පරිසරපේ යහපත වඩා සුරක්ෂිත
කරන්නාවූ විධිවිධාන බලපවත්වන බව සැලකිය යුතුය. නියමයන් නිරන්තර
පරීක්ෂාවට ලක් ිරීප්රම් සහ පිළිපැදීම් සුදුසු ප්රලස අනුවර්තනය ිරීප්රම් අයිතිය HUGO
BOSS සතුය. එක් එක් අවේථාවන්හිදී පරීක්ෂාවන් සිදු කරන ආකාරය HUGO BOSS විසින්
ප්රතෝරා ගනු ලබයි. යම් ප්රහයින්, ප්රමිතීන්ට අනුකූලව කටයුතු සිදු කර ප්රනාමැති නම්,
එක් එක් සිදුවීප්රම් සියලු තත්කවයන් සහ උල්ලංඝනය ිරීප්රම් බරපතලකම සලකා බලා
සම්බාධක පැනවීප්රම් අයිතිය HUGO BOSS සතුය. සියලුම නියමයන් වයාපාරික
සම්බන්ධතාවප්රේ මූලික ගිවිසුම් සංරචක ප්රලස සැලිය යුතුය. නැවත නැවත
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උල්ලංඝනයන් සිදු වුවප්රහාත්ක වයාපාරික සම්බන්ධතාවය අවසන් ිරීප්රම් අයිතිය HUGO
BOSS සතුය.

1. නීති සහ වයාපාර ආචාරධර්ම වලට අනුකූල වීම
HUGO BOSS තම සියලුම සැපයුම්කරුවන්ප්රගන් අදාල ජාතික නීති සහ ජාතයන්තරව
එකඟ වී ඇති ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම අප්රප්තක්ෂා කරයි. සියලුම ආකාරප්රේ වංචා, දූෂණ
සහ කුමන ප්රහෝ ආකාරප්රේ අසාධාරණ වාසි ලබාදීම සපුරා තහනම් ප්රේ.
තරඟකාරීත්කවය, ුදල් විශුද්ිකරණය, සම්බාධක සහ බදු අයකර ගැනීමට අදාල
ප්රරගුලාසි වලට අනුකූල වීම ප්රමන්ම තම සැපයුම්කරුවන්ට බැඳී සිටීම යන කාරණා
HUGO BOSS තම සියලුම සැපයුම්කරුවන්ප්රගන් අප්රප්තක්ෂා කරයි. වයාපාරික තීරණ
ගැනීම විෂයානුකූලව සිදුකල යුතු අතර ේවාභිලාෂයන්ට යටපත්ක ප්රනාවිය යුතුය. තවද,
තමන් භාරයට පත්ක කරන ලද ප්රතාරතුරු, දත්කත සහ ප්රවළඳ රහේ සුරැකීමට සියලුම
අවේථාවන්වල සැපයුම්කරුවන් බැඳී සිටින අතර සැපයුම් සබඳතාව අවසන් වූ සැනින්
එම ප්රතාරතුරු, දත්කත සහ ප්රවළඳ රහේ නැවත භාරදීම ප්රහෝ මකා දැමීම සිදුකල යුතුය.

2. මානව අයිතිවාසිකම් සහ කම්කරු ප්රමිතීන්
මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සහ මූලික නිදහස සුරැකීම HUGO BOSS හි පළු
ප්රුඛතාවයයි. තම පාලනය යටප්රත්ක පවතින සියලු වයාපාර ක්රියාකාරකම් වලදී
ජාතයන්තරව පිළිගත්ක මානව අයිතිවාසිකම් වලට අනුකූලව කටයුතු ිරීම සියලු
සැපයුම්කරුවන්ප්රගන් අප්රප්තක්ෂා ප්රකප්රර්. HUGO BOSS ිසිඳු උල්ලංඝනය ිරීමකට ඉඩ
ලබා ප්රනාප්රදයි. තම ප්රේවකයන්ට උල්ලංඝනය වීම් වාර්තා කල හැි නිර්නාමික
පැමිණිලි යාන්රණයක් සැකසීම සැපයුම්කරුප්රේ වගකීමක් ප්රේ. තවද HUGO BOSS හි
ේවාධීන සහ ගාේතු රහිත අනතුරු ඇඟවීප්රම් පද්ධතිය (whistleblower system) භාවිත
ිරීමටද සැපයුම්කරුවන්ප්රේ ප්රේවකයන්ට අවකාශ ඇත.

ළමා ශ්රමය
HUGO BOSS සියලුම ආකාරප්රේ ළමා ශ්රමය තරප්රේ ප්රතික්ප්රෂ්ඨප කරයි. එම නිසා
සැපයුම්කරුවන් විසින් ළමා ශ්රමය ප්රයාදා ගැනීම සපුරා තහනම් ප්රේ. ළමා ශ්රමය
යන්ප්රනහි නිර්වචනය ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානප්රේ (ILO) ප්රගෝලීයව පිළිගත්ක
ප්රමිතීන් මත පදනම් ප්රේ.රැියාවකට බඳවා ගැනීප්රම් අවම වයස අවුරුදු 15 ි.
ප්රතිපත්කතියක් ප්රලස, වයවේථානුකූලව අනිවාර්ය කරන ලද අධයාපනය අවසාන වන
තුරු රැියාවට බඳවා ප්රනාගත යුතුය. යම් ප්රහයින් වයස 18ට ප්රපර රැියාවට බඳවා
ගනු ලද්ප්රද් නම්, වයසින් අඩු ප්රේවකයා සුරක්ිත ිරීම උප්රදසා යම් අවශයතා
සපුරාලිය යුතුය. ප්රමම කරුණු ජාතයන්තර ප්රමිතීන් මත පදනම් වී ඇති අතර ළමා
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ශ්රමය සහ බලහත්කකාරප්රයන් ප්රේවප්රේ ප්රයදවීමට අනුරූප HUGO BOSS ප්රත්කපත්කතිප්රේ
සාරාංශ ගත ප්රකාට ඇත.

බලහත්කාරපයන් පස්වපේ පයදවීම සහ නූතන වහල් පස්වය
HUGO BOSS හි සැපයුම්කරුවන් ප්රවනුප්රවන් ප්රේවය කරන සියළුම ප්රේවකයින්ට තමන්
සිදු කරන රැියාප්රේ මාර්ග සහ විි ප්රතෝරා ගැනීමටත්ක, වයවේථාපිත හා සුදුසු දැනුම්
දීම් කාලයන්ට යටත්කව එය අවසන් ිරීමටත්ක නිදහස තිබිය යුතුය. බලහත්කකාරප්රයන්
වැඩ කරන කම්කරුවන්, දාසයන්, වහලුන්, සිරකරුවන් ප්රහෝ ප්රවනත්ක යැප්රපන
ප්රේවකයින් ිසිදු තත්කවයක් යටප්රත්ක ප්රේවප්රේ ප්රයාදවා ප්රනාප්රගන නවීන වහල්භාවයට
විරුද්ධ වන ප්රලස සැපයුම්කරුවන්ට තරප්රේ අවවාද කර සිටියි. වයවේථාපිත දැනුම් දීම්
කාලයන්ට යටත්කව ප්රේවකයින්ට තම ප්රේවා ේථානප්රයන් ඉවත්ක වීමට සහ රැියා
සම්බන්ධතාවය අවසන් ිරීමට අයිතිය ලබා දිය යුතුය. සෑම විටම කම්කරුවන්ට
නිදහප්රේ ඉවත්කවීමට අවසර දිය යුතුය. ප්රේවාප්රයෝජකයින්ට තැන්පතුවක් ප්රහෝ
හඳුනාගැනීප්රම් ප්රල්ඛන ප්රහෝ ඒ හා සමාන රඳවා තබා ගැනීම් වලට අවසර නැත. යම්
ප්රහයින් ප්රේවකයන් බඳවා ගැනීප්රම් කටයුතු සඳහා ප්රතවන පාර්ශවයක ප්රේවය ලබා
ගන්ප්රන් නම්, වයවේථාපිත අවශයතා සහ HUGO BOSS විසින් දක්වා ඇති නියමයන්ට
අනුකූලව කටයුතු සිදු කරන්ප්රන්ද යන්න තහවුරු ිරීම සැපයුම්කරුප්රේ වගකීම ප්රේ.
ප්රතවන පාර්ශවයන්ප්රේ ප්රේවය ලබා ගැනීම තුළින් පැන නගින ිසිදු පිරිවැයක් කුමන
ප්රේතුවක් මත ප්රහෝ ප්රේවකයාට ප්රනාපැවරිය යුතුය.

පවනස් පකාට සැලකීම
ප්රතෝරා ගැනීප්රම් ක්රියාවලිප්රේදී සහ සමේත රැියා සම්බන්ධතාවය පුරාම සියලුම
ප්රේවකයින්ට එක හා සමානව සැලිය යුතු අතර සමාන අවේථා භුක්ති විඳීමට හැි
විය යුතුය. ප්රපළපත, සම්භවය, ජාතිකත්කවය, සප්රම් වර්ණය, ේී පුරුෂ භාවය, ආගම,
දෘෂ්ඨිවාදය , ප්රේවක සංගම්වල සාමාජිකත්කවය, ප්රද්ශපාලන මතය, ලිංගික දිශානතිය,
වයස, විවාහක අවිවාහක බව, ගර්භණීභාවය, ආබාිතභාවය, ප්රරෝගාබාධ ප්රහෝ
ප්රවනත්ක ප්රපෞද්ගලික ගුණාංග මත පදනම්ව සිදු ප්රකප්රරන ඕනෑම ආකාරයක ප්රවනේ
ප්රකාට සැලකීම් වළක්වා ගත යුතුය.

මානුෂීය පස්වා තත්වයන්
ප්රේවකයින්ප්රේ ප්රගෞරවය, ප්රපෞද්ගලිකත්කවය සහ ප්රපෞද්ගලික අයිතිවාසිකම් වලට
සැමවිටම ගරු කළ යුතුය. ශාරීරික, මානසික, ලිංගික ප්රහෝ වාචික හිරිහැර ප්රමන්ම
දඬුවම්, පහරදීම්, අපප්රයෝජන ප්රහෝ බිය ගැන්ප්රවන ආකාරප්රේ හැසිරීම් සපුරා
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තහනම්ප්රේ. විනය ක්රියාමාර්ග සඳහා අවසර දී ඇත්කප්රත්ක වයවේථාපිත විිවිධාන ප්රහෝ
HUGO BOSS විසින් නියම කර ඇති විිවිධාන තුළ පමණක් වන අතර එය සෑම
අවේථාවකදීම සිදුවීප්රම් ේවභාවයට සමානුපාතික විය යුතුය.

පේතන
ුදල් ප්රහෝ ප්රේවකයාප්රේ අභිමතය පරිදි ප්රවනත්ක ආකාරයින් ප්රහෝ අවම වශප්රයන්
මාසිකව නිසි පරිදි ප්රේතන ප්රගවීම සිදු කළ යුතුය. තවද, එකඟ වූ ප්රකාන්ප්රද්සි පිළිබඳව
ප්රේවා ප්රකාන්තරාත්කතුවක් සහ වැටුප්ත පත්රිකාවක් ආකාරප්රයන් ප්රේවකයාට ලිඛිතව
දැනුම් දිය යුතුය. කාර්ය සාධනය සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ප්රගවීම් සිදු ිරීප්රම්දී
ප්රේවකයාප්රේ මූලික අවශයතා ආවරණය වන පරිදි සහ ප්රබදා හැරිය හැි ප්රකාටසක්
ඉතිරි වන පරිදි සිදු කල යුතුය. වයාපාර හවුල්කරුවන් අවම වශප්රයන් වයවේථාපිත
අවම ප්රගවීමට ප්රහෝ ඊට වැඩි නම්, ක්ප්රෂ්ඨරප්රේ සම්මතයට අනුරූප ප්රේතනයක්
ප්රගවීමට බැඳී සිටියි. යම් ප්රහයින් ක්ප්රෂ්ඨරප්රේ සාමානයය වන ඉහළ වැටුපක් ප්රගවීමට
සැපයුම්කරුට ප්රනාහැි නම් එය වහාම HUGO BOSS ආයතනයට දැනුම් දිය යුතු අතර
එයට සාධාරණ ප්රේතු ඉදිරිපත්ක කල යුතුය. HUGO BOSS සමඟ එක්ව වැටුප්ත මට්ටම්
සංප්රශෝධනය කරමින් කටයුතු ිරීමට සැපයුම්කරුප්රේ එකඟතාවයක් ඇතැයි යන්න
අප්රප්තක්ෂා ප්රකප්රර්. තවද, සියළුම සැපයුම්කරුවන්ප්රගන් ප්රසෞඛය හා සමාජ සුභසාධන
පද්ධති සඳහා වූ ජාතික ප්රරගුලාසි පිළිපැදීම සහ අනුකූල වීම බලාප්රපාප්රරාත්කතු ප්රේ.
ඊට අමතරව, විප්රශ්ෂ ප්රතිලාභ වලට අදාලව සියලුම වයවේථාපිත සහ ප්රවනත්ක අදාළ
නියමයන් (සාමූහික ප්රක්වල් ිරීප්රම් ගිවිසුම් වැනි) සලකා බැලිය යුතුය. අතිකාල
දීමනාව වාරිකයක් ප්රලස ප්රහෝ නීතිප්රයන් අවසර දී ඇති නම්, ඒ ප්රවනුවට නිවාඩු
කාලයක් ලබාදීප්රමන් ප්රහෝ ප්රගවිය යුතුය. විනය ක්රියාමාර්ග ප්රලස වැටුප්ත අඩුිරීම්
සැපයුම්කරුවන්ට සපුරා තහනම්ප්රේ. යම් ප්රලසින් ජාතික වයවේථාපිත විිවිධාන
වලට අනුව, ප්රේවකප්රයක්ට විරුද්ධව ප්රපර අවේථාවක මූලය විනය ක්රියාමාර්ග ගනු
ලැබ ඇති විට එම ප්රේවකයා ේවකැමැත්කප්රතන් ප්රතාරව රැියාප්රවන් පහිරීමට ඉඩ
ලබාදී ඇත්කනම්, සතය කරුණු පමණක් සැලිල්ලට ගනිමින් අවශය සියලු ක්රියාමාර්ග
ගත යුතුය. ප්රමම ක්රියාපටිපාටිප්රේ පියවර ප්රල්ඛන ගත ිරීම සැපයුම්කරුප්රේ වගකීම
ප්රේ.

පස්වා කාලය
විප්රේක කාලය, රජප්රේ නිවාඩු සහ නිවාඩු පිළිබඳ ප්රරගුලාසි ඇතුළුව ප්රේවා කාලය
පිළිබඳ අදාළ ජාතික විිවිධානවලට අනුකූල විය යුතුය. ජාතික විිවිධාන ප්රනාමැති
නම්, ප්රහෝ ඒවා ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානප්රේ (ILO) විිවිධානවලට වඩා අඩු නම්,
සතියක නියත ප්රේවා කාලය පැය 48 ප්රනාඉක්මවිය යුතුය. අවසරලත්ක අතිකාල
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ඇතුළත්කව, සතියක ුළු ප්රේවා කාලය පැය 60 ප්රනාඉක්මවිය යුතුය. අතිකාල ප්රේවප්රේ
ප්රයදවීමට අවසර ඇත්කප්රත්ක එය ේප්රේච්ඡාප්රවන් සිදු කරන්ප්රන් නම් ප්රහෝ අතිකාල ප්රේවය
නීතිය මගින් ප්රහෝ අදාළ සාමූහික ගිවිසුම් (සාමූහික ප්රක්වල් ිරීප්රම් ගිවිසුම් වැනි)
මගින් නියාමනය කරනු ලැබුවප්රහාත්ක පමණක් වන අතර ඒ සඳහා නියමිත පරිදි
ප්රගවීම් සිදු කල යුතුය. අනුක්රමික වැඩ කරන දින හයකට පසු, ප්රේවකයාට අවම
වශප්රයන් පැය 24 ක විප්රේක කාලයක් ලබා දිය යුතුය. තවද, සෑම ප්රේවකප්රයකුටම
වයවේථාපිත අවම නිවාඩු ලබා ගැනීප්රම් හිමිකමක් ඇත.

වෘත්තීය පසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂෂාව
සැපයුම්කරු විසින් තම ප්රේවකයින්ප්රේ ප්රේවා කාර්යයන් අතරතුර ඔවුන්ප්රේ
ප්රසෞඛයය හා ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතු අතර, අනතුරු සහ ප්රේවා ේථානය නිසා
ඇතිවිය හැි ප්රරෝගාබාධවලට එප්රරහිව සුදුසු පූර්වාරක්ෂක ක්රියාමාර්ග ගත යුතුය.
ප්රේවකයින්ප්රේ ප්රසෞඛයයට හා ආරක්ෂාවට ඇති විය හැි අවදානම් හඳුනා ගැනීම,
තක්ප්රේරු ිරීම, වළක්වා ගැනීම සහ ඒවාට එප්රරහිව සටන් ිරීම සඳහා වන
ක්රමප්රේදයන් සලසා ඇති බවට සැපයුම්කරු විසින් සහතික කර ගත යුතුය. ජාතික
පිරිවිතරයන්ට අනුකූල විය යුතු අතර දීර්ඝ කාලීන පැවැත්කම සහතික කල යුතුය.
ආරක්ිත හා සනීපාරක්ිත ප්රේවා පරිසරයක් සහතික ිරීම සඳහා ප්රමම
පිරිවිතරයන් ප්රමාණවත්ක ප්රනාවන බව HUGO BOSS සලකන්ප්රන් නම්, ජාතයන්තර
කම්කරු ප්රමිතීන්ට අනුරූපව තමන්ප්රේම පිරිවිතරයන් ප්රකාශ ිරීප්රම් අයිතිය
හියුප්රගෝ ප්රබාේ සතුය. ප්රමහි විප්රශ්ෂප්රයන් සඳහන් කර ඇති අවශයතා සැපයුම්කරු
විසින් ප්රේවකයින්ට ලබා ප්රදන නවාතැන් වැනි අමතර පහසුකම් සඳහා ද අදාල ප්රේ.

ඒකරාශි විපම් නිදහස සහ සාමූහික පක්ෂවල් කිරීම
ප්රේවක අරුණු සඳහා තමන් කැමති සංවිධාන පිහිටුවීමට ප්රහෝ ප්රේවක සංවිධානවලට
බැඳීමට සියලුම ප්රේවකයින්ට අයිතිය ලබා ප්රදන ප්රලස සැපයුම්කරුවන්ප්රගන් ඉල්ලා
සිටියි. විප්රශ්ෂප්රයන් ප්රේවා තත්කවයන් සහ වැටුප්ත පිළිබඳ සාකච්ඡා ිරීමට සහ ඒ
සම්බන්ධව පවතින බාධක ඉවත්ක කරගැනීමට ප්රේවකයින්ට නිදහස තිබිය යුතුය.
ප්රමම අයිතීන් ප්රවනුප්රවන් ප්රපනීසිටින ප්රේවකයින්ට ප්රවනේ ප්රකාට සැලකීම, හිරිහැර
ිරීම, බිය ගැන්වීම, අවවාද ිරීම ප්රහෝ ප්රවනත්ක ආකාරයින් අවාසි සිදු ිරීම
ප්රනාකළ යුතුය.
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3. පාරිසරික කරුණු
HUGO BOSS සිය සැපයුම්කරුවන්ප්රගන් ඉල්ලා සිටින්ප්රන් ඔවුන්ප්රේ වයාපාරික
ක්රියාකාරකම් ප්රේතුප්රවන් සිදුවන පාරිසරික බලපෑම් අවම ිරීම සඳහා අඛණ්ඩව
කටයුතු කරන ප්රලසයි. අවම වශප්රයන් නිෂ්ඨපාදන සිදු කරන රටට අදාළ පාරිසරික
ආරක්ෂණ නීති සහ විිවිධානවලට අනුකූල විය යුතුය. ේවාභාවික සම්පත්ක හැි
තරම් තිරසාර ප්රලස හා කාර්යක්ෂමව ආරක්ෂා කළ යුතුය. එප්රේ ිරීප්රමන් මිනිසුන්
සහ පරිසරය ආරක්ෂා ිරීම ඉතා වැදගත්ක ප්රේ. සැපයුම්කරුවන් විසින් නිශ්චිත
අරුණූ තුළින් පාරිසරික වගකීම වැඩි ිරීමට දායක වන පාරිසරික කළමනාකරණ
පද්ධතියක් සකේිරීම අවශයතාවයක් ප්රලස සැලප්රක්.

බලශක්ෂති පරිප

ෝජනය සහ හරිතාගාර වායු විපමෝචනය

සැපයුම්කරුවන් විසින් අදාළ සියලු බලශක්ති ප්රභවයන් සහ හරිතාගාර වායු
විප්රමෝචනයන් හඳුනාගැනීම සහ අධීක්ෂණය ිරීම අවශයතාවයක් ප්රලස සැලප්රක්.
බලශක්ති පරිප්රභෝජනය හා විප්රමෝචනය අවම ිරීම සඳහා වැඩපිළිප්රවළක් සැකසීමට
සැපයුම්කරුවන් උත්කසාහ කළ යුතුය. බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා වැඩ පිළිප්රවලවල් සහ
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අඛණ්ඩව ප්රසායා යාමට සිය සැපයුම්කරුවන් කැපවනු
ඇතැයි HUGO BOSS අප්රප්තක්ෂා කරයි.

ජල පරිප

ෝජනය

සැපයුම්කරුවන් ඔවුන්ප්රේ ජල පරිප්රභෝජනය අධීක්ෂණය කර සුදුසු උපාය මාර්ග
ක්රියාවට නැංවීප්රමන් එයින් උපරිම ඵල ලබා ගත යුතුය. මතුපිට ප්රහෝ භූගත ජලය ලබා
ගැනීම අවම වශප්රයන් ජාතික ප්රහෝ ප්රාප්රද්ශීය නියමයන්ට අනුරූප විය යුතුය.අික ජල
පරිප්රභෝජනයක් ඇති නිෂ්ඨපාදන ක්රියාවලීන් සහිත සැපයුම්කරුවන්ප්රගන් විප්රශ්ෂප්රයන්
ඉල්ලා සිටින්ප්රන් අඛණ්ඩව තම ජල භාවිතය අවම වන ප්රලස කටයුතු කරන ප්රලසයි.

රසායනික හා අපජල කළමනාකරණය
නිෂ්ඨපාදන ක්රියාවලිය සඳහා මිනිසුන්ට ප්රහෝ පරිසරයට තර්ජනයක් වන රසායනික
ද්රවය ප්රහෝ ප්රවනත්ක ද්රවය භාවිතා ිරීම අවශය වන්ප්රන් නම්, අනතුරුදායක ද්රවය
කළමනාකරණ පද්ධතියක ආධාරප්රයන් ඒවා භාවිතා කරන ආකාරය සහ හැසිරවීම,
ගබඩා ිරීම සහ ප්රවාහනය නියාමනය ිරීමට සැපයුම්කරුවන් ක්රියාකල යුතුය.
ජාතික විිවිධාන වලට අනුකූල විය යුතුය. පරිසරයට හා ප්රසෞඛයයට හානිකර
ප්රනාවන විකල්ප ද්රවය තිප්රේ නම්, ඒවා භාවිතා ිරීමට සැපයුම්කරුවන් උනන්දු විය
යුතුය. රසායනික ද්රවය හා ප්රවනත්ක ද්රවය භාවිතා කරන විට, අපජල ප්රවාහයන්
අධීක්ෂණය ිරීමට සහ සිදුවිය හැි අපවිරවීම් හඳුනා ගැනීමට සැපයුම්කරුවන්
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කැපවීය යුතුයි. ප්රමය වයවේථාපිත නියමයන්ට අනුකූලව සිදු කළ යුතුය. නිරතුරුව
නිසි කාලපරිච්ප්රේදයකට වරක් පරීක්ෂාවන් සිදු කළ යුතුය.

අපද්රවය කළමනාකරණය
අපද්රවය නිපදවීම අඛණ්ඩව අවම කරන ප්රලස සහ එම අපද්රවය ප්රද්ශීය වයවේථාපිත
නියමයන් අනුව බැහැර කරන ප්රලස HUGO BOSS සිය සැපයුම්කරුවන්ප්රගන් ඉල්ලා සිටියි.
අපද්රවය නිපදවීම වළක්වා ගැනීම ප්රහෝ අඩු ිරීම සහ ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා උපාය
මාර්ග සලකා බැලීම සැපයුම්කරුවන්ප්රගන් අප්රප්තක්ෂා ප්රකප්රර්.

පවනත් පාරිසරික කරුණු
ඉහත ලැයිේතුගත කර ඇති පාරිසරික කරුණු වලට අමතරව, සැපයුම්කරු සිටින
ේථානය සහ නිශ්චිත නිෂ්ඨපාදන ක්රියාවලීන්ට අදාලව වායු විප්රමෝචනය, භූමි පරිහරණ
කළමනාකරණය, නජව විවිධත්කවය ආරක්ෂා ිරීම, ශේදය, ගන්ධ විප්රමෝචනය සහ
ප්රවනත්ක පාරිසරික අංශ සඳහා ජාතික ප්රහෝ ප්රාප්රද්ශීය නියමයන් අදාළ විය හැිය.

4. රාජය පනාවන සංවිධාන සමඟ සහපයෝගපයන් කටයුතු කිරීම
හවුල්කරුවන් සමඟ ඇති සහප්රයෝගීතාවයට අදාළ සමාජ තත්කවයන් සහ පාරිසරික
ගැටළු යහපත්ක තත්කවයට පත්ක ිරීම සඳහා, HUGO BOSS විවිධ රාජය ප්රනාවන සංවිධාන
සමඟ කටයුතු කරයි. එවැනි හවුල්කාරිත්කවප්රේ ප්රකාටසක් ප්රලස, ආරම්භප්රේදී එකඟවු
පරිදි සතයාපන (විගණන වැනි) කටයුතු සිදු ිරීප්රම් බලය ප්රමම හවුල්කාර සංවිධාන
ප්රවත පැවරීප්රම් අයිතිය HUGO BOSS සතුය.

5. අවසාන විධිවිධාන
HUGO BOSS තමන් විසින්ද අනුගමනය කරන, ප්රමහි දක්වා ඇති ප්රමිතීන්ට තම
සැපයුම්කරුවන් අනුකූල වනු ඇතැයි අප්රප්තක්ෂා කරන අතර කළමනාකරණ පද්ධති,
මාර්ප්රගෝපප්රද්ශන සහ ක්රියාවලියන්ට අදාළ උපප්රද්ශනයන් වැනි සුදුසු ආධාරක මඟින්
ඒවා ක්රියාත්කමක ිරීම දිරිමත්ක කරන ප්රලස තම හවුල්කරුවන්ප්රගන් ඉල්ලා සිටී. ප්රමහි
සාකච්ඡා කර ඇති ගැටළු පිළිබඳව ප්රමාණවත්ක හා විිමත්ක පුහුණුවක් සැපයුම්කරුවන්
විසින් සියලු ප්රේවකයන්ට ලබා දිය යුතුය. තවද, සැපයුම්කරුවන් විසින් ප්රමම
පිරිවිතරයන් ඔවුන්ප්රේ ප්රධාන ප්රපප්රල් සැපයුම්කරුවන්ට සහ හවුල්කරුවන්ට ලබා
දීමට බැඳී සිටින අතර ඔවුන් නිසි පරිදි ඒවාට අනුකූලව කටයුතු කරන්ප්රන්ද යන්න
තහවුරු කර ගැනීමට බැඳී සිටියි. සැපයුම්කරුප්රේ චර්යාධර්ම පද්ධතිය යාවත්කකාලීනව
පවතින්ප්රන්ද යන්න නිරතුරුව ප්රහෝ අවම වශප්රයන් වාර්ිකව තහවුරු කර ගැනීප්රම්,
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අදාළ අවේථාවන්හිදී එය සංප්රශෝධනය ිරීප්රම් සහ ප්රවනේකම් සැපයුම්කරුවන්ට
සන්නිප්රේදනය ිරීප්රම් අයිතිය HUGO BOSS සතුය.

ප්රමය ඉංග්රීසිප්රයන් ලියා ඇති ුල් ප්රකාන්රාත්කතුප්රේ සිංහල පරිවර්තනයි.
යම් ප්රහයින් පිටපත්ක ප්රදක අතර ිසියම් ප්රතිවිප්රරෝධතාවයක් පැවතුනප්රහාත්ක, ඉංග්රීසි පිටපත
බලපවත්කවනු ඇත.
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