
 

සැපයුම්කරුගේ චර්යාධර්ම සංග්රහය 

 

 



 

මහජන

පූර්ිකාව 

 

HUGO BOSS සැපයුම්කරුගේ චර්යාධර්ම සංග්රහය, සදාචාරාත්මක ව්යාපාරික පිළිගවත්, මානව 

හිමිකම්, කම්කරු සහ සමාජ ප්රමිතීන් සහ පාරිසරික ආරක්ෂණ ගැටළු යනාදියට ගරු කිරීමට සහ ඒවාට 

අනුකූල වීමට ිග ේෂගයන් අදාළ වන සාමාන්ය ප්රමිතීන් සේථාපිත කරයි. ගමහි අව්ශ්යතා පදනම් වී 

ඇත්ගත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ි ේව ප්රකාශ්නය (UN), ව්යාපාර සහ මානව හිමිකම් 

පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මාර්ගගෝපගේශ්න් මූලධර්ම, ජාතයන්තර කම්කරු සංිධානගේ (ILO) මූලික 

සම්ුතීන් සහ ආර්ික සහගයෝගීතාව් සහ සංව්ර්ධන්ය සඳහා වූ සංවිධාන්ගේ (OECD) බහු ජාතික 

ව්යව්සායන් සඳහා වූ මාර්ගගෝපගේශ්න් මතය. තවද, එක්සත් ජාතීන්ගේ ගේ ගුණික ිපර්යාස පිළිබඳ 

දළ සම්ුතිගේ (UNFCC) ගේ ගුණික පැව්ැත්ම සඳහා වන ිලාසිතා කර්මාන්ත ප්රඥප්තතිගේ මූලධර්ම ද 

ගමයට අදාළ ගේ. ගමම පිරිිතර HUGO BOSS හි සියලුම සැපයුම්කරුවන් සහ එහි ගසේවකයින් සඳහා 

මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ව්ගකීම් ගලස සේථාපිත කර ඇත. HUGO BOSS ිසින් සම්පාදනය කරන ලද 

අව්ශ්යතා ගමන්ම අදාළ ජාතික නීතිය යටගත් ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ ව්ගකීම් පිළිබඳව නිසි 

ආකාරගයන් තම ගසේවකයන්ට දැනුම් දීමට සැපයුම්කරුවන් බැඳී සිටියි. 

 

HUGO BOSS සැපයුම්කරුවන්ගේ චර්යාධර්ම සංග්රහය HUGO BOSS හි සැපයුම්කරුවන් ිසින් 

අනුගමනය කල යුතුයැයි අගප්තක්ෂා කරන අනුකූලතා ප්රමිතීන් සඳහා පදනමක් ගලස ක්රියා කරයි. 

HUGO BOSS ිසින් සකසේ කරන ලද අව්ශ්යතා අවම ප්රමිතියක් ගලස සැලකිය යුතු අතර, HUGO 

BOSS හි මතය අනුව, අප ිසින් නිෂේපාදන මිලදී ගන්නා රටවල පවතින ප්රමාණවත් ගනාවන නීතිමය 

තත්වයන්හිදී හානිපූර්ණය කිරීමට ඒවායින් හැකි ගවතැයි බලාගපාගරාත්තු ගවයි. රටක ව්යව්සේථාපිත 

ිධිිධාන HUGO BOSS ිසින් නිර්වචනය කරන ලද ප්රමිතීන් ට සමාන අරුණක් අනුගමනය 

කරන්ගන් නම්, ගසේවකයින්ගේ අව්ශ්යතා සහ පරිසරයට වඩා ගහාඳ ආරක්ෂාවක් සපයන ගරගුලාසි 

අනුගමනය ගකගර්. අව්ශ්යතා සමඟ අනුකූල වන්ගන්දැයි නිතිපතා සමාගලෝචනය කිරීමට සහ අව්ශ්ය 

පරිදි ඒවා අනුවර්තනය කිරීමට HUGO BOSS ට අයිතිය ඇත. එක් එක් අවසේථාවන්හි අනුකූලතාව 

සමාගලෝචනය ගකගරන ආකාරය තීරණය කිරීමට HUGO BOSS හට හිමිකම් ඇත. සියලුම 

සැපයුම්කරුවන් ිසින් HUGO BOSS සැපයුම්කරුවන්ගේ චර්යා සංග්රහගේ පිරිිතරයන් ඔවුන්ගේ 

උප-සැපයුම්කරුවන්ට දැනුම් ගදනු ඇතැයිද, ඔවුන් නිර්වචනය කරන ලද ප්රමිතීන්ට අනුකූල වන බව 

සහතික කිරීම සඳහා නිරන්තර සමාගලෝචන සිදු කරනු ඇතැයිද HUGO BOSS බලාගපාගරාත්තු ගේ. 

සැපයුම් දාමය තුළ නිර්වචනය කරන ලද ප්රමිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ කිසියම් නි ේිත ඇඟවීමක් 

ඇති ිට එය හැකි ඉක්මනින් HUGO BOSS ගවත වාර්තා කළ යුතුය. 

නිර්වචනය කර ඇති ප්රමිතීන් ට අනුකූල වීමට සැපයුම්කරුගවකු අගපාගහාසත් වුවගහාත්, එක් එක් 

සිදුවීගම් සියලු තත්ව්යන් සහ උල්ලංඝන්ය කිරීගම් බරපතලකම සලකා බලා සම්බාධක පැන්වීගම් 

අයිතිය HUGO BOSS සතුය. සියලුම නියමයන් ව්යාපාරික සම්බන්ධතාව්ගේ මූලික ගිවිසුම් සංරචක 

ගලස සැලකිය යුතුය. න්ැව්ත න්ැව්ත උල්ලංඝන්යන් සිදු වුව්ගහාත් ව්යාපාරික සම්බන්ධතාව්ය අව්සන් 

කිරීගම් අයිතිය HUGO BOSS සතුය. 

 

 

1. නීති සහ සදාචාරාත්මක ව්යාපාරික පිළිගවත්වලට අනුකූල වීම 

HUGO BOSS තම සියලුම සැපයුම්කරුව්න්ගගන් අදාල ජාතික නීති සහ ජාතයන්තරව් එකඟ වී ඇති 

ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම අගේක්ෂා කරයි. ඕනෑම ආකාරයක වංචා, දූෂණ සහ අනිසි වාසි ලබා දීම තහනම් 

ගේ. ව්යාපාරික තීරණ විෂයානුකූලව් පදනමක් මත සිදු කළ යුතු අතර ස්ව්ාභිලාෂයන්ට යටපත් ගන්ාවිය 

යුතුය. තවද, සියලුම සැපයුම්කරුවන්, ඔවුන්ගේ ගකාටසේ හිමියන් සහ කළමනාකරුවන් අදාළ 

ි ේවාසභංග, ුදල් ිශුේධිකරණය, සම්බාධක සහ බදු ගරගුලාසි වලට අනුකූලව කටයුතු කරන අතර, 

ඔවුන්ගේ උප සැපයුම්කරුවන්ද ඒවාට අනුකූල වීම අනිවාර්ය කරනු ඇතැයි HUGO BOSS අගප්තක්ෂා 



 

මහජන

කරයි. මීට අමතරව, සැපයුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ සැපයුම් දාමයන් පිළිබඳව ප්රමාණවත් අවගබෝධයක් ඇති 

කර ගැනීම HUGO BOSS අගප්තක්ෂා කරන අතර, එමගින් උල්ලංඝනයන් පවතින බවට නි ේිත 

ඇඟවීම් තිගේ නම්, හැකි ඉක්මනින් ඕනෑම උල්ලංඝනයක් හඳුනා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වනු ඇත. 

තව්ද, තමන් භාරයට පත් කරන් ලද ගතාරතුරු, දත්ත සහ ගව්ළඳ රහස් සුරැකීමට සියලුම අව්ස්ථාව්න්ව්ල 

සැපයුම්කරුව්න් බැඳී සිටින් අතර සැපයුම් සබඳතාව් අව්සන් වූ සැනින් එම ගතාරතුරු, දත්ත සහ ගව්ළඳ 

රහස් න්ැව්ත භාරදීම ගහෝ මකා දැමීම සිදුකල යුතුය. 

 

2. මානව හිමිකම් සහ කම්කරු ප්රමිතීන්  

මානව හිමිකම් සහ මූලික නිදහස සුරැකීම HUGO BOSS හි පළමු ප්රමුඛතාව්යයි. තම පාලන්ය යටගත් 

පව්තින් සියලු ව්යාපාර ක්රියාකාරකම් ව්ලදී ජාතයන්තරව් පිළිගත් මාන්ව් අයිතිව්ාසිකම් ව්ලට අනුකූලව් 

කටයුතු කිරීම සියලු සැපයුම්කරුව්න්ගගන් අගේක්ෂා ගකගර්. HUGO BOSS කිසිඳු උල්ලංඝන්ය 

කිරීමකට ඉඩ ලබා ගන්ාගදයි. තම ගස්ව්කයන්ට උල්ලංඝන්ය වීම් ව්ාර්තා කල හැකි රහසය ගහෝ 

නිර්නාමික පැමිණිලි යාන්රණයක් සේථාපිත කිරීමට සැපයුම්කරුවන් බැඳී සිටියි. තවද, සැපයුම් දාමගේ 

සිටින සියලුම සැපයුම්කරුවන්ගේ ගසේවකයින්ට HUGO BOSS ිසින් සපයනු ලබන නිදහසේ සහ 

සේවාධීන ිසේල්ේගලෝවර් පේධතිය භාිතා කිරීමට අව්කාශ් ඇත (ඇුණුම බලන්න). සියලුම 

සැපයුම්කරුවන් තම ගසේවකයින්ට පේධතිය භාිතා කිරීමට හිමිකම් ඇති බව සුදුසු ආකාරයකින් දැනුම් 

දිය යුතුය. මීට අමතරව, HUGO BOSS සිය සැපයුම්කරුවන්ට මානව හිමිකම් ප්රතිපත්තියට අනුකූල 

වීම අනිවාර්ය කරන අතර, එහි වර්තමාන වලංගු අනුවාදය ආයතනික ගවේ අඩිගේ ඇත. 

 
2.1 අවදානමට ලක්ිය හැකි කණ්ඩායම් 

අවදානමට ලක්ිය හැකි කණ්ඩායම් ගලස හැඳින්ගවන ිග ේෂ ආරක්ෂාවක් අව්ශ්ය කණ්ඩායම්වල 

සාමාජිකයින් සමඟ ව්යාපාරික සබඳතා පැවැත්වීගම්දී මානව හිමිකම් සහ කම්කරු ප්රමිතීන්ට ගරු කිරීම 

සහ නඩත්තු කිරීම සහතික කිරීම සම්බන්ධව HUGO BOSS ිග ේෂ වගකීමක් දරයි. ිග ේෂගයන්ම 

ළමා හා තරුණ ගසේවකයන්ගේ, කාන්තාවන්ගේ, සංක්රමණික ගසේවකයන්ගේ, ආදිවාසීන්ගේ සහ ගෘහ 

ගසේිකාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කළ යුතුය. ගරදිපිළි කර්මාන්තගේ ඔවුන්ගේ අසමානුපාතික 

නිගයෝජනය ගහේතුගවන් ගමම කණ්ඩායම් සඳහා අවදානම් ිග ේෂගයන් ඉහළ ය. තමන්ගේ ව්යාපාරික 

ක්රියාකාරකම් වලදී HUGO BOSS ගමම කණ්ඩායම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කැපවූ ප්රගේ යක් ගන්නා 

අතර, එහි සැපයුම්කරුවන්ද ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනු ඇතැයි අගප්තක්ෂා කරයි. 

 

2.2 ළමා ශ්රමය 

HUGO BOSS සියලුම ආකාරගේ ළමා ශ්රමය තරගේ ප්රතික්ගෂ්ප කරයි. එම නිසා සැපයුම්කරුව්න් 

විසින් ළමා ශ්රමය ගයාදා ගැනීම සපුරා තහන්ම් ගේ. ළමා ශ්රමය පිළිබඳ නිර්වචනය ILO හි ගගෝලීය 

ව ගයන් පිළිගත් ප්රමිතීන් මත පදනම් ගේ. රැකියාව්කට බඳව්ා ගැනීගම් අව්ම ව්යස අවුරුදු 15 කි. 

ගකගසේ ගවතත්, සාමාන්යගයන්, ඔවුන්ගේ අනිවාර්ය කරන් ලද අධයාපන්ය අව්සාන් ව්න් තුරු ළමයින් 

රැකියාව්ට බඳව්ා ගන්ාගත යුතුය. ගමම ගරගුලාසිවලින් කවරක් පුළුල් ආරක්ෂාවක් සපයන්ගන්ද එය 

අදාළ ගේ. යම් ගහයකින් ව්යස 18ට ගපර රැකියාව්ට බඳව්ා ගනු ලේගේ න්ම්, ව්යසින් අඩු ගස්ව්කයා 

සුරක්ිත කිරීම උගදසා නි ේිත පිරිිතරයන් සපුරාලිය යුතුය. ගම්වා ජාතයන්තර ප්රමිතීන් මත පදනම් 

වන අතර ළමා ශ්රමය සහ බලහත්කාර ශ්රමය පිළිබඳ අදාළ HUGO BOSS මාර්ගගෝපගේ වල සාරාං  

කර ඇත. 

 

2.3 සේවගේශික ජනතාව 



 

මහජන

ආදිවාසීන්ට යම් කලාපයකට ගහෝ ප්රගේ යකට ගමන්ම එහි පිහිටා ඇති සේවභාික සම්පත්වලට ිග ේෂ 

සම්බන්ධයක් ඇත. සමාගගම් ව්යාපාරික ක්රියාකාරකම් ගහේතුගවන් බලපෑමට ලක්වන ගහෝ බලපෑමට 

ලක්ිය හැකි ඉඩම් සහ සේවභාික සම්පත් සඳහා ආදිවාසීන්ට සහ ප්රාගේශීය ප්රජාවන්ට ඇති සාම්ප්රදායික 

අයිතීන්ට ගරු කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම එහි වගකීමක් බව HUGO BOSS පිළිගන්නා අතර 

සැපයුම්කරුවන්ද එම වගකීම පිළිගැනීම අගප්තක්ෂා කරයි. ආදිවාසී ජනතාවගේ සහ ප්රාගේශීය 

ප්රජාවන්ගේ සාම්ප්රදායික ජීවන රටා ආරක්ෂා කිරීමට සහ තීරණ ගැනීගම් ක්රියාවලීන්හි ඔවුන්ගේ 

මැදිහත්වීම ප්රවර්ධනය කිරීමට ක්රියාවලි සහ ප්රමිතීන්  සකසේ කර ඇත. 

 

2.4 නිවගසේ සිට වැඩ 

යම් පුේගලගයක් ගසේවා ගයෝජකයාගේ ව්යාපාරික පරිශ්රගේ හැර තම නිවගසේ ගහෝ ඔවුන් කැමති ගවනත් 

සේථානයක සිට කරන ඕනෑම කාර්යයක් නිවගසේ සිට වැඩ කිරීම ගලස ILO ිසින් නිර්වචනය කරයි. 

ගමම කාර්යය ගාසේතුවක් සඳහා සිදු කරනු ලබන අතර, ගසේවාගයෝජකයා ිසින් නි ේිතව දක්වා ඇති 

නිෂේපාදනයක් ගහෝ ගසේවාවක් ලබා දීම එහි ප්රතිපලය ගව්යි. නිවගසේ සිට වැඩ කිරීම යම් යම් අවසේථා වලදී 

වාසිදායක ිය හැකිය, නිදසුනක් ව ගයන් පුේගලගයකුට තම පවුල් වගකීම් ගහේතුගවන් ගවනත් වැඩ 

කිරීමට ගනාහැකි නම්. නිෂේපාදන ක්රියාවලිගේ ඇතැම් ගකාටසේ සඳහා නිවගසේ සිට වැඩ කිරීම උපගයෝගී 

කර ගැනීමට HUGO BOSS සිය සැපයුම්කරුවන්ට අවසර ගදයි. නිවගසේ සිට වැඩ කිරීම භාිතා 

කරන්ගන් නම් ගසේවක අයිතිවාසිකම්වලට අනුකූල වීම සහතික කළ යුතුය. නිවගසේ සිට වැඩ කිරීම 

සැපයුම්කරුගවකුගේ උප-සැපයුම්කරුවන් ිසින් භාිතා කරන්ගන් නම්, සැපයුම්කරුවන් ිසින් 

HUGO BOSS හට එම කාර්යගේ ිෂය පථය සහ කාලසීමාව දැනුම් දීම අව්ශ්ය ගේ. 

 

2.5 බලහත්කාර ශ්රමය සහ නූතන් ව්හල් ගසව්්ය 

බලහත්කාරගයන් ගසේවගේ ගයදවීම, මිනිසේ ජාවාරම සහ නූතන වහල් ගසේවය සම්බන්ධව ශුන්ය 

ඉවසීගම් ප්රතිපත්තියක් HUGO BOSS අනුගමනය කරයි. සැපයුම්කරුවන් ිසින් බලහත්කාර 

කම්කරුවන්, බැඳුම්කරකරුවන්, වහලුන්, සිරකරුවන් ගහෝ නිදහසේ ගනාවන ගවනත් කම්කරුවන් කිසිඳු 

තත්වයක් යටගත් ගසේවගේ ගයාදවා ගනාගත යුතුය. සියලුම ගසේවකයින්ට ඔවුන්ගේ ගසේවා සේථානගයන් 

සහ සමාගම් භූමිගයන් පිටවීමට අයිතිය ලබා දිය යුතුය. සැපයුම්කරු නවාතැන් වැනි පහසුකම් 

සපයන්ගන් නම්, එවැනි පහසුකම් භාිතා කරන ගසේවකයින්ට සෑම ිටම ගමන් කිරීගම් නිදහස සහතික 

කළ යුතුය. HUGO BOSS සැපයුම්කරුවන්ගේ සියලුම ගසේවකයින්ට තමන් නිරත වන රැකියා වර්ගය 

ගතෝරා ගැනීමටත්, ව්යව්සේථාපිත සහ සාධාරණ දැනුම්දීම් කාල සීමාවන්ට අනුකූලව ඕනෑම අවසේථාවක 

එම රැකියාගවන් ඉල්ලා අසේවීමටත් නිදහස තිබිය යුතුය. ගසේවකයින්ගේ ගමන් නිදහස සීමා කිරීමට 

කිසිිගටකත් අවසර නැත. තැන්පතුවක් ගහෝ හැඳුනුම්පත් ගල්ඛන ගහෝ ඒ හා සමාන ගල්ඛන රඳවා තබා 

ගැනීමට ගසේවා ගයෝජකයාහට අවසර නැත. 

 

2.6 තුන්වන පාර් ේව බඳවා ගැනීම 

යම් ගහයකින් ගස්ව්කයන් බඳව්ා ගැනීගම් කටයුතු සඳහා ගතව්න් පාර්ශ්ව්යක ගස්ව්ය ලබා ගන්ගන් න්ම්, 

ඔවුන්ගේ පිළිගවත් HUGO BOSS සැපයුම්කරුව්න්ගේ චර්යාධර්ම සංග්රහයට අනුකූලව් සිදු කරන්ගන්ද 

යන්න් තහවුරු කිරීම සැපයුම්කරුගේ ව්ගකීම ගේ. ගතවන පාර් ේවයක ගසේවය ලබාගැනීම සඳහා වන 

පිරිවැය කිසි ිගටකත් ගසේවකයින්ට පැවරීම ගනාකළ යුතුය. ිග ේෂගයන්ම, තුන්වන පාර් වයක් හරහා 

සංක්රමණික ගසේවකයන් බඳවා ගැනීගම් දී සැපයුම්කරු ිසින් වැඩි ආරක්ෂාකාරී පිළිගවත් අනුගමනය 

සහ ක්රියාවලි පිළිබඳ අතිගර්ක සමාගලෝචනයක් සිදු කිරීම අව්ශ්ය ගේ. ගසේවා නියුක්තිය පිළිබඳ 

ගකාන්ගේසි ිනිිද භාවගයන් සහ ගත්රුම් ගත හැකි ආකාරගයන් සන්නිගේදනය වන බවටත්, 

සංක්රමණික ගසේවකයන් ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දැනුවත් වන බවටත් සෑම ිටම සහතික ිය 



 

මහජන

යුතුය. HUGO BOSS ගේ ඉල්ලීම මත, ගසේවා ලබාගන්නා ගතවන පාර් වය පිළිබඳ ගතාරතුරු සැපයිය 

යුතුය. 

 

2.7 ගවනසේ ගකාට සැලකීම සහ හිරිහැර කිරීම 

බඳවා ගැනීම්, වන්දි, උසසේවීම්, ිනය, ගසේවගයන් පහ කිරීම, විශ්රාම ගැනීම සහ සමසේත රැකියා සබඳතාව 

පුරාවට සියලුම ගසේවකයන්ට සමාන අවසේථා සහ සමාන සැලකීම් සහතික කළ යුතුය. වයස, ස්ී පුරුෂ 

භාවය ගහෝ ස්ී පුරුෂ භාවය ප්රකාශ්නය, සගම් වර්ණය, ලිංගික දි ානතිය, බුේධිමය ගහෝ  ාරීරික 

ආබාධිතභාවය, සම්භවය, ජාතිකත්වය, ජාතිය ගහෝ වාර්ගිකත්වය, සමාජ කණ්ඩායම, ආගම ගහෝ 

ගලෝක දැක්ම, ගේ පාලන මතය, වෘත්තීය සමිතියක සාමාජිකත්වය ගහෝ ගවනත් ගපෞේගලික ලක්ෂණ 

මත පදනම්ව ගවනසේ ගකාට සැලකීම තහනම් ගේ. ගවනසේ ගකාට සැලකීම වැළැක්වීම සහ ඉවත් කිරීම 

සඳහා සැපයුම්කරුවන් සක්රීයව ක්රියා කළ යුතුය. 

ගසේවකයින් ලිංගික හිරිහැර ගහෝ අපගයෝජන, වාික අපගයෝජනයට ලක් කිරීම ගහෝ බිය ගැන්වීම් සපුරා 

තහන්ම්ගේ. කායික, මානසික, ලිංගික ගහෝ වාික අපගයෝජන, සහ දඬුවම්, පහරදීම් ගහෝ බිය ගැන්වීම්, 

ිග ේෂගයන් තහනම් කර ඇත. ිග ේෂගයන්ම, මූලික ව ගයන් කාන්තාවන්ට සහ ලිංගික සුළුතරයන්ට 

එගරහි ස්ී පුරුෂභාවය මත පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වය යන ගැටලුව ඉසේමතු කිරීමට අපි කැමැත්ගතු. 

HUGO BOSS එවැනි සිදුවීම් කිසිවක් ගනාඉවසන අතර සැපයුම්කරුවන් ිසින් ගමම පුේගලයින් 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වැළැක්වීගම් ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කරනු ඇතැයි අගප්තක්ෂා කරයි. මීට අමතරව, 

ගසේවකයින් සහ කළමනාකරුවන් සඳහා සුදුසු මාර්ගගෝපගේ , ක්රියාවලි සහ පුහුණු පියවරයන් 

නිර්මාණය කළ යුතු අතර, ගනාමිගල් ප්රගේ  ිය හැකි පැමිණිලි පේධතියක් ලබා දිය යුතුය. 

 

2.8 මානුෂීය ගසේවා තත්ව්යන් 

ගසේවකයින්ගේ නනසර්ගික වටිනාකම, ගපෞේගලිකත්වය සහ පුේගලික අයිතිවාසිකම් වලට සැමිටම 

ගරු කළ යුතුය. කායික, මානසික, ලිංගික ගහෝ වාික අපගයෝජන, සහ දඬුවම්, පහරදීම් ගහෝ බිය 

ගැන්වීම් තහනම් ගේ. වින්ය ක්රියාමාර්ග සඳහා අව්සර දී ඇත්ගත් නීතිගේ රාුව ගහෝ HUGO BOSS 

විසින් නියම කර ඇති විධිවිධාන් තුළ පමණක් ව්න් අතර එය සෑම අව්ස්ථාව්කදීම සිදුවීමට අදාළ විය 

යුතුය. 

 

2.9 සාධාරණ වන්දි 

සාමාන්ය වැඩ සතියක් තුළ උපයාගත්, තමන්ගේ සහ තම පවුගල් මූලික අව්ශ්යතා ආවරණය කිරීමට 

ප්රමාණවත් සාධාරණ ගගවීමක් ලැබීමට ගසේවකයන්ට අයිතියක් ඇත. HUGO BOSS ගමයින් අදහසේ 

කරන්ගන් නිවගසේ සියලුම සාමාජිකයින් සඳහා ආහාර, ජලය, නිවාස, අධයාපන්ය, ගසෞඛය ගසේවා, 

ප්රවාහනය සහ ඇඳුම් පැළඳුම් යන මූලික අව්ශ්යතා සහතික කිරීම උගදසා ලැගබන් මූලය ව්ත්කම 

ප්රමාණව්ත් විය යුතු බව්යි. එපමණක් ගනාව, අනගප්තක්ිත සිදුවීම් වලදී භාිතය සඳහා ඉතිරි කිරීමට 

ගසේවකයින්ට ගවන්කළ හැකි ආදායමක් තිබිය යුතුය. ඊට අමතරව, එකඟ වූ ගකාන්ගේසි ලිඛිතව 

රැකියා ගකාන්රාත්තුවක් සහ වැටුප්ත ප්රකාශ්යක් ගලස ගසේවකයින්ට දැනුම් දිය යුතුය. සැපයුම්කරුවන් 

ිසින් අවම ව ගයන් ව්යව්සේථාපිත අවම වැටුප ගහෝ ඊට වඩා කර්මාන්ත ප්රමිතියට අනුරූප වැටුප වැඩි 

නම් එම වැටුප ගගවීමට බැඳී සිටියි. කර්මාන්තගේ ප්රමිතියට අනුරූපව ඉහළ වැටුපක් ගගවීමට 

සැපයුම්කරුට ගනාහැකි නම්, සාධාරණීකරණයන් සහිතව HUGO BOSS හට වහාම ගම් පිළිබඳව 

දැනුම් දිය යුතුය. සාධාරණ වන්දි මට්ටමක් ක්රමානුකූලව සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් 

HUGO BOSS සමඟ සහගයෝගගයන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අගප්තක්ෂා ගකගර්. ස්ී පුරුෂ භාවය ගහෝ 

ගවනත් ිිධත්ව මානයන් ගනාසලකා සියලුම ගසේවකයින්ට සාධාරණ වන්දි ුදලක් ලැගබන බව 

සහතික කිරීම ගමහි අරුණයි. තවද, සියලුම සැපයුම්කරුවන් ගසෞඛය සහ සමාජ රක්ෂණ නියාමනය 

කරන ජාතික පිරිිතරයන්ට අනුකූල වනු ඇතැයි HUGO BOSS අගප්තක්ෂා කරයි. 



 

මහජන

ඊට අමතරව, ිග ේෂ ප්රතිලාභ සඳහා වන සියලුම ව්යව්සේථාපිත සහ ගවනත් අදාළ අව්ශ්යතා (සාමූහික 

ගක්වල් කිරීගම් ගිිසුම් වැනි) අනුගමනය කළ යුතුය. අතිකාල පැය සඳහා අමතර වැටුප්ත සහිතව ගගවීම් 

කල යුතුය. ව්යව්සේථාපිත නීතිය මඟින් ගසේවකයින්ට අතිකාල වැඩ සඳහා නිවාඩු දීමනාවක් මගින් වන්දි 

ගගවීමට ඉඩ ලබා ගදන ිට, එය ගසේවකයාගේ කැමැත්ත ඇතිව සිදු කළ යුතුය. තම රැකියා කාලගේදී 

ගර්භණී වන ගසේවකයින්ට නීතයානුකූලව ලැබිය යුතු සියලු ප්රතිලාභ සහ ආරක්ෂාව ලැබිය යුතුය. ිනය 

පියවරක් ගලස වැටුප්ත අඩු කිරීම් භාිතා කිරීම සැපයුම්කරුවන්ට තහනම් ගේ. ගස්ව්කයාට විරුේධව් 

පළමුව් මූලය වින්ය ක්රියාමාර්ග ගැනීගමන් ගතාරව් ගමගහයුම් සම්බන්ධ ගන්ාව්න් ගහ්තු මත 

ගස්ව්කගයක් ගස්ව්ගයන් පහ කිරීම තහන්ම් කරමින් ජාතික නීති පව්තී න්ම්, එම සිදුවීමට අදාළ සතය 

කරුණු පමණක් සැලකිල්ලට ගනිමින් අව්ශ්ය සියලු ක්රියාමාර්ග ගත යුතුය. ගමම ක්රියාපටිපාටිගේ පියව්ර 

සැපයුම්කරු ිසින් ගල්ඛනගත කළ යුතුය. 

 

 

2.10 වැඩ කරන පැය 

විරාම කාලය, නිව්ාඩු සහ නිව්ාඩු ප්රතිපාදන් ඇතුළුව් ව්ැඩ කරන් කාලයට අදාළ ජාතික ගරගුලාසි ව්ලට 

අනුකූල විය යුතුය. ජාතික ගරගුලාසි ගනාමැති නම්, ගහෝ ගම්වා ILO හි ප්රමිතීන් ට අනුකූල ගනාගේ 

නම්, නිතය වැඩ කරන කාලය පැය 48 ගනාඉක්මිය යුතුය. අවසර ලත් අතිකාල ඇතුළුව, සතියක් තුළ 

වැඩ කරන ුළු පැය ගණන පැය 60 ගනාඉක්මිය යුතුය. අතිකාල ගසේවය සඳහා අවසර ඇත්ගත් 

ගසේවකයින් අතිගර්ක කාර්යයට එකඟ වුවගහාත්, ගහෝ අතිකාල ගසේවය නීතිගයන් ගහෝ අදාළ සාමූහික 

ගක්වල් කිරීගම් ගිිසුම් මගින් නියාමනය කර ඇත්නම් වන අතර, ඒ සඳහා නියමිත පරිදි ගගවීම් සිදු කල 

යුතුය. මාස හතක ගහෝ ඊට වැඩි ගැබිනි ගසේවකගයකු අතිකාල ගසේවගේ ගහෝ රාී වැඩ ුරගේ 

ගනාගයදිය යුතු අතර, ගම් සඳහා ගේශීය නීතිය යටගත් අවසර තිගේද නැේද යන්න ගනාසැලගක්. එක 

දිගට වැඩ කරන දින හයකට පසු, ගසේවකයින්ට අවම ව ගයන් පැය 24 ක ිගේකයක් ලබා දිය යුතුය. 

තවද, ගසේවකයින්ට ව්යව්සේථාපිත අවම නිවාඩු කාලය සඳහා හිමිකම් ඇත. 

 

2.11 වෘත්තීය ආරක්ෂාව සහ ගසෞඛයය 

සැපයුම්කරු විසින් තම ගස්ව්කයින්ගේ ගස්ව්ා කාර්යයන් අතරතුර ඔවුන්ගේ ගසෞඛයය හා ආරක්ෂාව් 

සහතික කළ යුතු අතර, අන්තුරු සහ ගස්ව්ා ස්ථාන්ය නිසා ඇතිවිය හැකි ගරෝගාබාධව්ලට එගරහිව් සුදුසු 

පූර්ව්ාරක්ෂක ක්රියාමාර්ග ගත යුතුය. ිග ේෂගයන්ම, ගසේවකයින් වැඩ කරන සියලුම ගේලාවන් තුළ 

ආගලෝකය ප්රමාණවත් ිය යුතු අතර,  ේද ිගමෝචනය නිසි මට්ටගම් පැවතිය යුතුය. ප්රමාණවත් 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දිය යුතු අතර, පහසුකම් පිරිසිදු සහ ස්ී පුරුෂ භාවය අනුව ගවන් කර 

තිබිය යුතුය. අසාධාරණ සීමාවන් ගගන් ගතාරව, ගසේවා කාලය තුළ ගසේවකයින්ට සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් පරිශීලනය කල හැකි ිය යුතුය. ගසේවකයින්ගේ ගසෞඛයයට සහ ආරක්ෂාවට බලපෑ හැකි, 

සිදුවීමට ඉඩ තිගබන උපද්රව් හඳුනා ගැනීමට, තක්ගසේරු කිරීමට, වළක්වා ගැනීමට සහ ප්රතිචාර දැක්වීමට 

පේධති සේථාපිත කර ඇති බවට සැපයුම්කරු වගබලා ගත යුතුය. ගමහි ලැයිසේතුගත කර ඇති අව්ශ්යතා 

සැපයුම්කරු ගසේවකයින්ට සපයන නවාතැන් වැනි අගනකුත් සියලුම පහසුකම් සඳහා ද අදාළ ගේ. 

ගර්භනී ගසේවකයින්ට ිග ේෂ ආරක්ෂාවක් ලබා දිය යුතුය. ඔවුන්ට දුෂේකර ගහෝ භයානක වැඩ ගනාකළ 

යුතු අතර ක්රමව්ත් ිගේකයක් ලබා දිය යුතුය.  

 

2.12 ඒකරාශි විගම් සහ සාමූහික ගක්වල් කිරීගම් නිදහස 

සියලුම ගසේවකයින්ට ඒකරාශි ිගම් නිදහස සහ සාමූහික ගක්වල් කිරීගම් අයිතිය ඇත. ගසේවක 

අයිතිවාසිකම් සුරැකීගම් අරුණින් තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි සංිධාන පිහිටුවා ගැනීමට ගහෝ ගසේවක 

සංිධානවලට බැඳීමට ගසේවකයන්ට අයිතිය ලබා දිය යුතුය. ගසේවා ගකාන්ගේසි, ිග ේෂගයන්ම වැටුප්ත 

සම්බන්ධගයන් සාකච්ඡා කිරීමට ගසේවකයින්ට නිදහස තිබිය යුතුය. ඒකරාශි ිගම් නිදහස සහ සාමූහික 



 

මහජන

ගක්වල් කිරීගම් අයිතිය සැපයුම්කරුවන් විසින් පිළිගගන ගරු කළ යුතු අතර, ගමම අයිතිවාසිකම්වලින් 

ප්රගයෝජන ගන්නා ගසේවකයින්ට ගවනසේ ගකාට සැලකීම, හිරිහැර කිරීම, බිය ගැන්වීම, ගසේවගයන් පහ 

කිරීම ගහෝ ගවනත් අනර්ථයන් සිදු ගනාකළ යුතුය. 

 

3. පාරිසරික අං  

සිය සැපයුම්කරුවන් තම ව්යාපාර ක්රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා 

අඛණ්ඩ පදනමක් මත ක්රියා කරනු ඇතැයි HUGO BOSS අගප්තක්ෂා කරයි. අවම ප්රමිතියක් ගලස 

නිෂේපාදනය සිදු කරන රගට් පාරිසරික ආරක්ෂණ නීති සහ ිධිිධානට අනුකූල ිය යුතුය. සේවභාික 

සම්පත් වඩාත් කාර්යක්ෂම හා තිරසාර ගලස භාිතා කළ යුතුය. මිනිසුන්, සතුන් සහ පරිසරය ආරක්ෂා 

කිරීම ප්රුඛ ගේ. ගමම ගහේතුව නිසා, සැපයුම්කරුවන් ිසින් තම පාරිසරික වගකීම වැඩි කිරීම උගදසා 

පැහැදිලි ඉලක්ක සේථාපිත කරන පාරිසරික කළමනාකරණ පේධතියක් සේථාපනය කිරීම අව්ශ්ය ගේ. 

 
3.1 බල ක්ති පරිගභෝජනය සහ හරිතාගාර වායු ිගමෝචනය 

සැපයුම්කරුව්න් විසින් අදාළ සියලු බලශ්ක්ති ප්රභව්යන් සහ හරිතාගාර ව්ායු විගමෝචන්යන් හඳුන්ාගැනීම 

සහ අධීක්ෂණය කිරීම අව්ශ්යතාව්යක් ගලස සැලගක්. ඔවුන්ගේ බල ක්ති පරිගභෝජනය සහ 

ිගමෝචනය අවම කිරීම සඳහා වැඩපිළිගවලක් සේථාපිත කිරීමට ඔවුන් උත්සාහ කළ යුතුය. බලශ්ක්ති 

කාර්යක්ෂමතා ව්ැඩ පිළිගව්ලව්ල් සහ පුන්ර්ජන්නීය බලශ්ක්ති භාිතය අඛණ්ඩව් ප්රවර්ධනය කිරීමට සිය 

සැපයුම්කරුවන් එකඟ වනු ඇතැයි HUGO BOSS අගප්තක්ෂා කරයි. 

 

3.2 ජල පරිගභෝජනය 

සැපයුම්කරුව්න් ඔවුන්ගේ ජල පරිගභෝජන්ය අධීක්ෂණය කර සුදුසු උපාය මාර්ග ක්රියාව්ට න්ැංවීගමන් 

එයින් උපරිම ඵල ලබා ගත යුතුය. මතුපිට ගහෝ භූගත ජල මූලාශ්රවලින් ගන්නා ජල ප්රමාණය අවම 

ව ගයන් ජාතික ගහෝ ප්රාගේශීය නියමයන් වලට අනුකූල ිය යුතුය. ිග ේෂගයන්ම අධික ජල 

පරිගභෝජන්යක් ඇති නිෂ්පාදන් ක්රියාව්ලීන් සහිත සැපයුම්කරුව්න් ඔවුන්ගේ ජල පරිගභෝජනය අඛණ්ඩව 

අධීක්ෂණය කිරීම අව්ශ්ය ගේ. 

 

3.3 රසායනික හා අපජල කළමනාකරණය 

නිෂේපාදන ක්රියාවලීන් සඳහා මිනිසුන්ට, සතුන්ට ගහෝ පරිසරයට අනතුරුදායක ිය හැකි රසායනික ද්රව්ය 

ගහෝ ගවනත් ද්රව්ය භාිතය අව්ශ්ය නම්, ඒවාගේ භාිතය, ගබඩා කිරීම සහ ප්රවාහනය නියාමනය කිරීම 

සඳහා අන්තරායකර ද්රව්ය කළමනාකරණ පේධතියක් සේථාපිත කිරීමට සැපයුම්කරුවන් වගබලා ගත 

යුතුය. ජාතික ගරගුලාසිවලට අනුකූල ිය යුතුය. පරිසරයට සහ මිනිසුන්ගේ සහ සත්ව ගසෞඛයයට අඩු 

හානියක් ිය හැකි ිකල්ප ද්රව්ය තිගේ නම්, සැපයුම්කරුවන් ගම්වා භාිතා කල යුතුය. සැපයුම්කරුවන් 

රසායනික ද්රව්ය සහ ගවනත් ද්රව්ය භාිතා කරන්ගන් නම්, ඔවුන්ගේ අපජල ප්රව්ාහයන් අධීක්ෂණය 

කිරීමට සහ අපවිරවීම් හඳුන්ා ගැනීමට ඔවුන් බැඳී සිටියි. ගමය අදාළ නීතිමය අව්ශ්යතා වලට අනුකූලව 

සිදු කළ යුතුය. පාලනයන් නිතිපතා සිදු කළ යුතුය. 

 

3.4 අපද්රව්ය කළමනාකරණය 

සිය සැපයුම්කරුවන් ිසින් අඛණ්ඩව අපද්රව්ය අවම කිරීම සහ නිපදවන ඕනෑම අපද්රව්යයක් බැහැර 

කිරීම ගේශීය ව්යව්සේථාපිත පිරිිතරයන්ට අනුකූලව සිදු කල යුතු බව HUGO BOSS අගප්තක්ෂා කරයි. 

අපද්රව්ය නිපදවීම ව්ළක්ව්ා ගැනීම ගහෝ අඩු කිරීම සහ ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා උපාය මාර්ග ක්රියාත්මක 

කිරීම සැපයුම්කරුව්න්ගගන් අගේක්ෂා ගකගර්. 

 



 

මහජන

3.5 ගවනත් පාරිසරික කරුණු 

ඉහත සිසේතරාත්මකව දක්වා ඇති පාරිසරික කරුණු වලට අමතරව, හවුල්කරු සිටින් ස්ථාන්ය සහ 

නිශ්්ිත නිෂ්පාදන් ක්රියාව්ලීන්ට අදාලව් ව්ායු විගමෝචන්ය, භූමි පරිහරණය, ජජව් විවිධත්ව්ය ආරක්ෂා 

කිරීම, ශ්බ්දය, ගන්ධ විගමෝචන්ය සහ ගව්න්ත් පාරිසරික කරුණු සඳහා ජාතික ගහෝ ප්රාගේශීය නියමයන් 

අදාළ විය හැකිය. 

 

4. රාජය ගනාවන සංිධාන සමග සහගයෝගීතාවය 

සැපයුම්කරුවන් සමඟ ඇති සහගයෝගීතාව්යට අදාළ සමාජ තත්ව්යන් සහ පාරිසරික ගැටළු යහපත් 

තත්ව්යට පත් කිරීම සඳහා, HUGO BOSS විවිධ රාජය ගන්ාව්න් සංවිධාන් සමඟ කටයුතු කරයි. එවැනි 

හවුල්කාරිත්ව්ගේ රාුව තුළ, ුලදී තහවුරු කළ අයිතිවාසිකම් පරිදි ඕනෑම සමාගලෝචනයක් (ිගණනය 

වැනි) කිරීම ගමම හවුල්කාර සංිධාන ගවත පැවරීගම් අයිතිය HUGO BOSS සතුය. 

 

5. අවසාන ිධිිධාන 

HUGO BOSS තමන් විසින්ද අනුගමන්ය කරන්, ගමහි දක්ව්ා ඇති ප්රමිතීන්ට තම සැපයුම්කරුව්න් 

අනුකූල ව්නු ඇතැයි අගේක්ෂා කරන් අතර තම හවුල්කරුවන් කළමනාකරණ පේධති, මාර්ගගෝපගේ , 

පුහුණු සැසි සහ ක්රියාවලි පිරිිතර වැනි සුදුසු ක්රියාමාර්ග හරහා හැකිතාක් ඒවා ක්රියාත්මක කිරීමට සහය 

දැක්ිය යුතුය. සැපයුම්කරුගේ සියලුම ගසේවකයින් ගමහි සාකච්ඡා කර ඇති මාතෘකා පිළිබඳව නිතිපතා 

පුහුණු කළ යුතුය. තවද, සැපයුම්කරුව්න් විසින් ගමම පිරිිතරයන් ඔවුන්ගේ මූලික සැපයුම්කරුවන් සහ 

හවුල්කරුවන් ගවත ගයාු කිරීමට සහ ඔවුන් ඒවාට අනුකූලව කටයුතු කරන බව සහතික කිරීම සඳහා 

සුදුසු සමාගලෝචන පැවැත්වීමට සැපයුම්කරුවන් බැඳී සිටියි. සැපයුම්කරුවන්ගේ චර්යාධර්ම සංග්රහය 

අදාළ උනන්දුවක් දක්වන කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කර ගනිමින් නිරතුරුව් (අවම ව ගයන් වාර්ිකව 

වරක්) සමාගලෝචනය කිරීගම්, සංග්රහය අව්ශ්ය පරිදි අනුවර්තනය කිරීගම් සහ ඕනෑම ගවනසේකමක් 

සැපයුම්කරුවන්ට සන්නිගේදනය කිරීගම් අයිතිය HUGO BOSS සතුගේ. 
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මහජන

 

ඇුණුම: 

 

HUGO BOSS ිසේල්ේගලෝවර් පේධති භාිතා කිරීම පිළිබඳ ගතාරතුරු 

 

HUGO BOSS හි ගසේවකයින්ට, එහි හවුල්කරුවන්ට සහ සැපයුම්කරුවන්ට ගමන්ම සමාගගම් 

පාරිගභෝගිකයින්ට සහ අගනකුත් ගතවන පාර් වයන්ට සමාජ ප්රමිතීන්, ගසේවා තත්වයන් ගහෝ මානව 

හිමිකම් සම්බන්ධගයන් කිසියම් ප්ර ේනයක් ගහෝ පැමිණිලි ඇත්නම් HUGO BOSS සෘජුවම ගහෝ HUGO 

BOSS ඔම්බුඩ්සේමන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට අයිතිය ඇත. 

 

රහසය සහ නිර්නාමික ආකෘතියකින් ඔත්තු සහ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි පැමිණිලි මාර්ගයක් 

HUGO BOSS සපයා ඇත. ගමය ිිධ භාෂාවලින් පහත සබැඳිය හරහා ලබා ගත හැකිය: 

 

HUGO BOSS Whistleblowing Portal 

 

එගමන්ම, පුේගලිකව සම්බන්ධ වීගම් හැකියාව ලබා ගදන ඒ හා සමාන ිකල්පයක් ගලස, නීති ිගරෝධී 

ව්යාපාරික භාිතයන්, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම්, ගහෝ HUGO BOSS සැපයුම්කරුගේ 

චර්යාධර්ම සංග්රහය උල්ලංඝනය කිරීම් ගැන ඕනෑම ඔත්තුවක් ලබා දීමට සම්බන්ධකගයකු ගලස 

HUGO BOSS ඔම්බුඩ්සේමන් සිටියි. 

HUGO BOSS ඔම්බුඩ්සේමන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට: 

 

Dr. Carsten Thiel von Herff 

External attorney 

Telephone: + 49 521 55 7 333 0 

Cell: + 49 151 58 23 03 21 

Email: ombudsmann@thielvonherff.com  

Thiel von Herff Attorneys 

Loebellstraße 

433602 Bielefeld 

Germany 

 

සියලුම ඔත්තු  දැඩි රහසයභාව්ගයන් යුක්තව් සලකනු ලැගේ. ව්යව්සේථාපිත ව්යතිගර්ක අදාළ වන්ගන් 

නම් මිස රහසේ ගහළි කරන්නාගේ සහ ඔත්තුගවහි නම් කර ඇති සියලුම පුේගලයන්ගේ අන්න්යතාව් 

ගහළි කරනු ලබන්ගන් ඔත්තු ලබා ගැනීමට ගහෝ පසු ිපරම් ක්රියාමාර්ග ගැනීමට වගකිව යුතු 

පුේගලයන්ට පමණි. 

 

ගතාරතුරු ගහළිකරන්නන්ට එගරහි සියලුම පලිගැනීම් තහනම්. ගමය තර්ජන ගහෝ දඬුවම් ක්රියාමාර්ග 

ක්රියාත්මක කිරීමට දරන උත්සාහයන් සඳහා ද අදාළ ගේ. 

 

පහත සඳහන් ජාතයන්තර අංකවලින් HUGO BOSS ඔම්බුඩ්සේමන් ඕනෑම ගේලාවක ගනාමිගල් 

සම්බන්ධ කර ගත හැක. ඕනෑම භාෂා බාධකයක් වෘත්තීය පරිවර්තකයන් භාිතා කිරීගමන් මගහරවා 

ගත හැක. 

 

 

 

https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/577b6c88-bb02-4889-aee9-5c411c04bee3/6c349435-1c0a-4622-a1d2-8303dc7fb519/landing
mailto:ombudsmann@thielvonherff.com


 

මහජන

 

ඊජිප්තතුව:    00800 00 09 571 

ගබල්ජියම:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

බ්රසීලය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

බල්ගේරියාව:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ගබාසේනියාව-හර්ගසගගාිනා:  00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ගඩන්මාර්කය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ජර්මනිය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ප්රංශ්ය:     00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ග්රීසිය:     00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

මහා බ්රිතාන්යය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ඉන්දියාව:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ඉන්දුනීසියාව:    001 803 49 32 86 

අයර්ලන්තය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ඉතාලිය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ගක්රාඒශියාව්:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

මැගල්සියාව:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

මැසිගඩෝනියාව:   00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ගමක්සිගකෝව:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ගනදර්ලන්තය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ඔස්ියාව්:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ගපෝලන්තය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

පෘතුගාලය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

රුගම්නියාව:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

සර්බියාව :    0800 19 10 46 

සේපාඤේඤය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

දකුණු ගකාරියාව:   00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

සේිට්සර්ලන්තය:   00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

තායිවානය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

තායිලන්තය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

තුර්කිය:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

යුක්ගර්නය:    00800 50 47 10 

හංගේරියාව:    00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය:  00800 66 28 37 626 / 00800 ඔම්බුඩ්සේමන් 

  



 

මහජන

 

චීනය, ගහාංගකාං, ශ්රී ලංකාව, බංගලාගේ ය, ලාඕසය සහ ියට්නාමය යන රටවල HUGO BOSS 

ිසින් HUGO BOSS ි ේවාසවන්ත පුේගලයන් (HUGO BOSS ඔම්බුඩ්සේමන් ගනාගේ) සඳහා ගවනම 

දුරකථන අංක පිහිටුවා ඇති අතර, ඔවුන් ඕනෑම අවසේථාවක උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධගයන් ඔත්තු 

ගහෝ පැමිණිලි බාර ගැනීමට සූදානමින් සිටියි. 

 

චීනය:   0086 1350 0009 061 

ගහාංගකාං:  0086 1350 0009 061 

ශ්රී ලංකාව:  0086 1350 0009 061 

බංගලාගේ ය:  0086 1350 0009 061 

ලාඕසය:  0086 1350 0009 061 

ියට්නාමය:  0086 1350 0009 061 

 

HUGO BOSS සැපයුම්කරුවන්ගේ ගසේවකයින්ට HUGO BOSS සෘජුවම සම්බන්ධ කර ගැනීමට ද 

නිදහස ඇත: 

 

Vendor_Sustainability@hugoboss.com 
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