
ගෙවීම් සහ වැටුප්

සාමාන්ය වැඩ සතියකදී ඔබට අවම වශගෙන් 

වයවස්ථාපිත අවම වැටුපවත් ගෙවිය යුතුය. ඊට

අමතරව, අසනීප වැටුප් ග ෝ මාපිය දීමන්ාව වැනි

විග ්ෂ ප්රතිලාභ සම්බන්ධගයන් අගන්කුත් සියලුම 

නීතිමය අව යතා සඳ ා ඔබට අයිතියක් ඇත.

වැඩ කරන පැෙ

සාමාන්ය වැඩ කරන සතිෙකදී, ඔබ පැෙ 48 කට වඩා

වැඩ ගන්ාකළ යුතුය. ඔබ අතිකාල වැඩ කරන්ගන් න්ම්,

එය සතියකට පැෙ 60 කට වඩා වැඩි ගන්ාවිය යුතුය. ඔබ 

අතිකාල සඳහා ස්ගේච්ඡාගවන් එකඟ විෙ යුතු අතර ඒ 

සඳහා ගෙවිෙ යුතුෙ. සතියකට අවම ව ගයන් එක්

දින්ක්වත් නිවාඩු ලබා ෙැනීමට ඔබට අයිතියක් ඇත.

වයාපාරික ආචාරධර්ම

සියලු සැපයුම්කරුවන් ජාතික නීති ස  ජාත්යන්ත්රව 

අදාළ වන් ප්රමිතීන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීම

අගප්ක්ෂා කරයි. වංචාව, දූෂණය ස  ඕන්ෑම

ආකාරයක අනිසි වාසි ලබා දීම ත න්ම් ගේ.

මානුෂීෙ ගස්වා ගකාන්ගේසි

ගස්වකගයකු ගලස, රැකිොගේදී ගෙෞරවගෙන් සැලකුම් 

ලැබීමට ඔබට අයිතියක් ඇත. ඔගේ අභිමාන්ය, 

ගපෞද්ෙලිකත්වය ස  ගපෞරුෂය උල්ලංඝන්ය ගන්ාවිය 

යුතුය.

ගසෞඛ්යෙ සහ ආරක්ෂාව

ඔගේ ගස්වා ස්ථානෙ ආරක්ිත් බවත් ඔගේ ගසෞඛ්යෙට 

අනතුරක් ගනාවන බවත් උදා රණයක් ගලස දුර්වල 

ආගලෝකගයන් ග ෝ අධික  ේදගයන් ස තික කිරීමට 

ඔගේ ගස්වාගෙෝජකො වෙකිව යුතුෙ. වැසිකිළි පිරිසිදු 

විය යුතු අතර පිරිමින්ට ස  කාන්ත්ාවන්ට ගවන්ව 

පැවතිය යුතුය. ඔබට ඕනෑම ගේලාවක විගේකාොරෙ 

භාවිත්ා කළ හැකිෙ; ඔගේ ගස්වාගයෝජකයාට ගමය 

ත න්ම් ග ෝ නියාමන්ය ගන්ාකළ  ැකිය. ඔබගේ 

රැකියාවට අව ය න්ම් ආරක්ෂක උපකරණ ලබා ෙැනීම 

සඳ ා ඔබට අයිතියක් ඇත.

ළමා ශ්රමෙ ත්හනම් කිරීම

කිසිම ළමගයකුට රැකියාවක් කිරීමට අවසර න්ැත! 

ගස්වකගෙකු ගලස, ඔබ අවම වශගෙන් වෙස අවුරුදු 15 

ක් විය යුතු අතර අනිවාර්ය අධයාපන්ය සම්ූර්ණ කර 

තිබිය යුතුය.

බලහත්කාරගෙන් වැගඩහි ගෙදවීගම් ත්හනම 

ගස්වකගයකු ව ගයන්, ඔබ නිදහගස් ගමහි ගස්වෙ 

කිරීමට ගත්ෝරාගෙන ඇති අත්ර ඔබට බඳවා ෙැනීගම්

ොස්තු කිසිවක් ගෙවීමට සිදු ගන්ාවීය. ඔගේ කැමැත්තට 

එගරහිව ගමහි ග ෝ ගවන්ත් ස්ථාන්යක වැඩ කිරීමට 

කිසිගවකුට ඔබට බල කළ ගන්ා ැක. ඔබට ඕන්ෑම 

අවස්ථාවක ඔබගේ රැකිොගවන් ඉල්ලා අස්වීමට නිදහස 

ඇත්. ඔබගේ  ැඳුනුම් ගල්ඛන් ඔබ සතුව ඇත.

ඒකරාශී වීගම් නිදහස සහ සාමූහික ගක්වල් කිරීම

ගස්වකගයකු ගලස, නීතිගෙන් අවසර දී ඇති විට, ඔබට 

ගස්වක සංවිධානවලට සම්බන්ධ වීමට ස  ගස්වක 

අරමුණු සඳහා සංවිධාන පිහිටුවීමට හැකිෙ. ගසව්ා 

ගකාන්ගද්සි, විග ්ෂගයන්ම වැටුප් සාකච්ඡා කිරීමට 

ඔබට අයිතියක් ඇති අතර, එගස් කිරීම ෙැන් කිසිගවකුට 

ඔබට දඬුවම් කළ ගන්ා ැක.

පරිසරෙ ආරක්ෂා කිරීම

ඔගේ ගස්වාගයෝජකයා විසින් වයාපාර ක්රිොකාරකම් 

නිසා ඇතිවන පාරිසරික බලපෑම් අවම කල යුතුෙ. අවම 

ව ගයන්, පාරිසරික ආරක්ෂණ නීති ස  ගරගුලාසිවලට 

අනුකූල විය යුතුය. ස්වාභාවික සම්පත් තිරසාරව  ා 

කාර්යක්ෂමව භාවිතා කළ යුතුය. මිනිසුන් සතුන් සහ 

පරිසරෙ ආරක්ෂා කිරීම ප්රමුඛ් ගේ

ගෙෞරවෙ සහ ආත්ම ගෙෞරවෙ 

ගස්වකගයකු ගලස, ඔගේ වයස, ස්ී පුරුෂ භාවය, සගම් 

වර්ණය, දි ාන්තිය, බුද්ධිමය ග ෝ  ාරීරික 

ආබාධිතභාවය, සම්භවය, ජාතිකත්වය, ජාතිය ග ෝ

වාර්ිකත්වය, සමාජ කණ්ඩායම, ආෙම ග ෝ ගලෝක 

දැක්ම, ගද් පාලන් මතය සමිතියක සාමාජිකත්වය ග ෝ 

ගවන්ත් ගපෞද්ෙලික ලක්ෂණ ගන්ාසලකා සාධාරණ හා 

සමානාත්මත්ාවගෙන් යුතුව සැලකුම් ලැබීමට ඔබට 

අයිතිෙක් ඇත්. ඔබට ලංගික අත්වර කිරීමට, ස්පර්ශ

කිරීමට ග ෝ හිංසනෙට ලක් කිරීමට කිසිගවකුට 

අයිතිෙක් නැත්. වාචික ග ෝ මානසික හිංසනෙට ද එය 

අදාළ ගේ.

සැපයුම්කරුගේ චර්ොධර්ම සංග්රහෙ
මානව හිමිකම්වලට ෙරු කිරීමට සහ පරිසරෙ සුරැකීමට කැපවී සිටියි! සැපයුම්කරුවන්ගේ චර්ොධර්ම සංග්රහෙ මගින් ත්ම සැපයුම්කරුවන් සමඟ ඇති

සහගෙෝගිත්ාව සහ විගශ්ෂගෙන් ඔවුන්ගේ ගස්වකයින්ට එනම් ඔබට සැලකීම නිොමනෙ කරයි. ඔගේ ගස්වාගෙෝජකො විසින් ඔබ ගවනුගවන් සහතික කළ යුතු ඔගේ අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස පිළිබඳ
දළ විශ්ගල්ෂණෙක් පහත් දැක්ගේ. සැපයුම්කරුගේ චර්ොධර්ම සංග්රහෙ සම්ූර්ණගෙන් පරිශීලනෙ කිරීමට ඔබට අයිතිෙක් ඇත්, ත්වද ඔගේ ගස්වාගෙෝජකො ගමහි සඳහන් කර ඇති මාත්ෘකා පිළිබඳව
ඔබව පුහුණු කළ යුතුෙ. ඔබට කිසිෙම් පැමිණිල්ලක්, අවිනිශ්චිත්ත්ාවෙක් ගහෝ ප්රශ්නෙක් ඇත්නම්, ඔබට ඕනෑම ගේලාවක සෘජුවම සම්බන්ධ කර ෙත් හැක. ඔබට උදේ කිරීමට අපි සතුටු
වන්ගනමු!

ඔබගේ අයිතිවාසිකම්, ගස්වා ගකාන්ගේසි ගහෝ මානව

හිමිකම් පිළිබඳව ඔබට පැමිණිල ග ෝ ප්රශ්න තිගේද?

හි ස්වාධීන සහ ොස්තු රහිත්

විස්ල්ේගලෝවර් පේධතිෙ  ා සම්බන්ධ වන්න්.

විස්ල්ේගලෝවර් පද්ධතිය සැමට විවෘතයි! ඔබගේ ෙැටළු

වල රහසිෙත් භාවෙ සුරකිනු ලැගේ.

සම්බන්ධතා ගතාරතුරු (විවිධ භාෂා) ලබා ෙැනීමට 

ගක්තය පරිගලෝකන්ය කරන්න්:

ග ෝ 

 ර ා සමඟ ගකලින්ම සම්බන්ධ 

වන්න්

න්ැතග ාත් ප ත සබැඳිය 

 ර ා:

දුක්ෙැනවිල ොන්රනෙ

mailto:Vendor_Sustainability@hugoboss.com
https://group.hugoboss.com/en/responsibility/partners/social-aspects

