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HUGO BOSS සමාජ ප්රකමිතීන්  ම්ටම්
1.

හැඳින්වීම
සමාජ ම්ටම් යනු HUGO BOSS සැපයු්කරුව් ගේ ගසේවකයි්  සඳහා වූ මූලික අයිීන්  සහ මූලික
පරිසරික ප්රකමිතීන්  තුලත්වග . HUGO BOSS සියළුම ගසේවකයි්  සඳහා සමාජ ප්රකමිතීන්  අදාතග .
සමාජ ප්රකමිතීන්  ජා්යා් ්ක ක්කරු සිධානාේග (ILO) ගම් ම මාේව හිමිතක් පිළිබඳ එක්ස්ව
ජාීන් ගේ ධාශ්ව ප්රකකාශගයහි ගප ු  ස්ම්ය්  ම් පදේ් ී  ත්. සියළුම සැපයු් කරුව්  ගමම
ප්රකමිතීන් ම අනුව කමයුුල ිරරිම අ්යාවගශය ග . අවශය වූ ධාම සමාජ ප්රකමිතීන්  ගවේස් ිරීමමම HUGO
BOSS ගව් අයිතියක් ත්.
සමාජ ප්රකමිතීන් හි සකසා තති අවශය්ා සහ බැීම් (ප්රකමිතීන් ) සැපයිගමහි ගයදී සිටිේ සියළුම ගසේවකයි් 
එේ් ඒ අය සෘජුව වක්රීව ස්ිරක ගහ ිවවාසය් හි සිම ගසේවය කකේ අය තුලළු සියළු ගදේාමම ගමය
අදාතග .
HUGO BOSS සමාජ ප්රකමිතීන්  සහ ජා්යා් ්ක සහ ජාතික තිතියම අනුව ගසේවකයි් ගේ
ගසේවාස්ථාේය ුලත ඒ අයගේ අයිීන්  සහ වගකී් පිළිබඳ ඒ අයම ිවසිපරිදි දැනු් දිම සැපයු් කරුගේ
වගකීම ග . සමාජ ප්රකමිතීන්  ස්ථාපේය ිරීමම පිළිබඳ වගකීම ගැතිම සඳහා සැපයු් කරු ධාසි්  සමාග්
ිවගය ජි්යකු ප්වකකනු තබයි. ප්වකකේ තද පුද්ගතයාගේ ේම HUGO BOSS ගව් යවයි.
ගමම සමාජ ප්රකමිතීන්  සමඟ අනුකූත ී ම සඳහා සැපයු් කරු සිු කකේ ක්රිවයාව්  සානාකආ ාකාකයම
ගේඛේග් කළ යුුලයි.

2.

උපක ොන්ත්රුත් ක ුවනන්ක ක්ථානවන ක්මන ක්රහමිතීනන්ක්රිකයාතනත් ම කරීමම
්වද, සැපයු් කරු ්ම උපගක ් ත්රාා්ව කරුව් ම සහ උප සැපයු්කරුව් ම HUGO BOSS සමාජ
ප්රකමිතීන්  සමඟ අනුකූත ව සිීමමම සහ අනුකූත වේවාද ිරයා අධික්ෂආය ිරීමම සහ ිවසි HUGO BOSS
සමාජ ප්රකමිතීන්  පිළිගවතකම ක්රිවයා්වමක ිරීමම. ධාගශේෂගය්  ගමම සමාජ ප්රකමිතීන් ම අනුව ධාණආේය
සිු ිරීමම HUGO BOSS ගව් අවසක තබාදීමම සැපයු්කරු ්ම උප ගක ් ත්රාා්ව කරුව්  සහ උප
සැපයු්කරුව්  සමඟ එකඟ්ාවයකම පැමිතගආයි.

3.

මනර්ක ෝපකේශයාතන්

3.1

ජාතික තිති සහ සමාජ ප්රකමිතීන්  සමඟ අනුකූත ී ම.
ගමම සමාජ ප්රකමිතීන්  සමඟ අනුකූතී මම අම්කව සැපයු්කරු සදාචාකමය ගතස ක්රිවයාිරරිම සහ ජා්යා් ්ක
ගප ු  ස්ම්ය්  සමඟ ගම් ම අදාත ගද්ශීය සහ ජාතික තිති සමඟ අනුකූත ී ම ධාගශේෂගය්  සැපයු්කරුගේ
ිවෂ්පාදේ මනයස්ථාේ වතම දාත ජාතික ක්කරු සහ සමාජ ුභසසානක තිති සමඟද අනුකූත ී මම බැි  සිීම.
්වද සැපයු්කරු අේතස් ගැති් අයුුල ගණුගදනු සිු ිරීමම ගහ ගවේ්ව ු ෂආ කමයුුල වත ිවක් ී ් සඳහා ඉඩ
තබා ගේ දීම ගහ අවසක ගේ දිය යුුලයි. සැපයු් කරු HUGO BOSS සමඟ තති වයාපාක සබඳ්ාවයම
ස්බ් න වූ කාර්යය්  ක්රිවයාව්  ගහ ීනකආ ගැති් හා ස්බ් න කමයුුල වතදී ගවේ්ව පාර්ශ්වයකම ගහ ිරසිු 
HUGO BOSS ගසේවාදායකයකු සමඟ අක්රීමව්ව ගතස කමයුුල ිරරිම සඳහා සෘජුව ගහ වක්රීව ගගී ම තබාදීම
ගප ගක ් ු  ී ් සිු  ගේ කළ යුුලයි. පුද්ගතයකු ති්යානුකූතව අනුම් ගේ වේ ාකාකයම අධාශ්වාසීව කමයුුල
සු ිරීමම.
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ඊම අම්කව ගමම සමාජ ප්රකමිතීන්  අවම ප්රකමිතීන්  සකසා ත්. ජාතික වයවස්ථාග අකුණණු සමාජ ප්රකමිතීන් හි
අ් ්ර්ග්ය්  සමඟ සමපා් වේ අවස්ථාව් හීදී එහි ගක ් ගද්සි මගි්  ගසේවාදායකය් ම ධාශාත රැකවකආයක්
තබාගදයි.

3.2

ළමා ක්කරු ගසේවය.
සැපයු්කරු ිරසිු  අවස්ථාවක ළමයි ගසේවග ගේ ගය දවයි. ගසේවග ගයදී ම සඳහා අවම වයස අවු
15 ග . ගකගසේ ගහ පාසේ යාම අිවවාර්ය බැධා්  එම වයස් සීමාවම වඩා අඩු ළමයි ගසේවග ගයදී ය
ගේ හැිරය. ඊම අම්කව වයස අවු 18 ම අඩු ගසේවකයි්  තවා අේුලරුදායක වැඩ ගේ කකවාගැතිමම
සැපයු්කරු වගබතාග් යුුල අ්ක සහ ඒ අයගේ අනයාපේයම පුණුණුවම ගහ ඒ අයගේ ගස්ඛයයම
ගහ ඒ අයගේ ශාීමරික මාේසික බුද්ධියම ගහ සමාජ සිවර්නේයම බානා වේ ාකාකග ගසේවාව් 
වත ගේ ගයදිය යුුලයි.

3.3

බගත්  වැඩ ගැතිම
ිරසිු  පුද්ගතගයකුගේ කැමැ්ව්ක් ගේ මැතිව ගසේවග ගයදධාය ගේ හැිරය. ඊම අම්කව
සැපයු්කරුව්  ගසේවකයේගග්  බගත්  වැඩ ගැතිම සහතික ගේ ත්ව ගසේවකයි්  වහලු්  ගහ
සිකකරුව් ගග්  වැඩ ගේ කකවාග් යුුලයි. ගසේවකයි් ම ්ම ගසේවා කාත වතදී ගහ ගසේවා කාතගය් 
පුභ ිවදහගසේ එගහේ ගමගහේ යාමම බානා ගේ කළ යුුලයි.
වෘ්වීනය සබඳ්ාවය පව්වවාගැතිම සඳහා ගසේවකයි් ගේ පුද්ගලික ලිපිගේඛේ ්ම සැපයු්කරු ළඟ
්ැ් ප්ව කක ්ැබිය යුුලයි. සැපයු් කරුව්  ්ම ගසේවකයි් ගග්  ුභකක්ෂි් ්ැ් පුලවක් ගේ ග්
යුුලය. ගසේවකයි් ගේ හඳුේාගැතිග් ගේඛේද ්ම සාකයම ගේ ග්යුුලය. ගසේවකයි් ම ගපක දැනු්
දීමිර්  ්ම වෘ්වීනය සබඳ්ාවය අවස් ්් කළ හැිරධාය යුුලයි.

3.4

මානුෂීය ගසේවක ගක ් ගද්සි.
සැපයු් කරුව්  සෑම ගකගේකුගේම පුද්ගලික අභිමාේය ගප්ද්ගලික්වවය සහ ගප්ද්ගලික අයිීන් 
ගකගකහි ගරු කළ යුුලයි. සියළුම ාකාකග ශාීමරික මාේසික ලිිගික ගහ වාචික හිරිහැක ිරීම්
ශාීමරික අපගය ජේය්  ගම් ම සියළුම ාකාකග ්ර්ජේය කක ගප ළඹවා ගැති් ගහ ශ්රහම ූරකා කෑ්
්හේ්ය. ධාේයානුකූත පියවකය්  ජාතික ක්කරු තිති සහ මාේව හිමිතක්හි ජා්යා් ්කව පිළිග්ව
ප්රකමිතීන්  සමඟ අනුකූත ධාය යුුලයි.

3.5

ගව් ගක ම සැතකීම ්හේ් ිරීමම
සියළුම ගසේවකයි් ම ්ම ජාතිය වර්ආය ලිිගය වයස සමාජ ජේවර්ගය ගහ ජාතික ස්සවය ාගම
ගසේවිර සිධානාේ සමඟ ස්බ් නී ම (වෘ්වීනය සමිතති තුලළු) ගද්ශපාතේ ම් ලිිගික දිශාේතිය
ධාවාහක අධාවාහක බව ගහ ගවේ්ව පුද්ගලික ාපදාවක් ගර්සති ී ම ගහ ගවේ්ව පුද්ගලික තක්ෂආ
ගේ සතකා සමාේ ගතස සැතිරය යුුලයි. කුලියම ගැතිග් ක්රිවයාවලිය ධාේය, ගසවකයි්  ධාශ්රහාමයාම සහ
ගසවය අ්වහිටුී ම වැටුප් ගගී ම සහ සමාග් වශ්රහාම වැටුප් ගගී ම, සහ ස්ග් ධාශ්රහාම වැටුප් ගගී ම
ගම් ම උසස්ී ් ස්බ් න කමයුුල වතදී යේ සෑම ක්රිවයාවකදීම සමාේව සැතකීග් මූතනර්මය අදාත
ධාය යුුලය.

3.6

උපරිම ගසේවා පැය ගආේ සහ අවම වාර්ෂික ිවඩාඩු
ජාතික වයවස්ථාවම අනුව ගසේවය ිරීමග් පැය ගආේ සමග සැපයු් කරුව්  අනුකූත ධාය යුුලයි.
ජාතික තිතිීමති එවැිව ගක ් ගද්සි තුලත්ව ගේ මැති ධාම ගහ ජා්යා් ්ක ක්කරු සිධානාේග හක
ගප ු  ස්ුණති්  හි අදාත ගක ් ගද්සි වතම වඩා අඩු තිතිීමති තති ධාම සතියකම වැඩ කළ යුුල පැය
ගආේ පැය 48 ක් ග . සතියකම වැඩකකේ පැය (ස්ග ච්ඡා අතිකාත ග තාව තුලළු) 60 ගේ ඉක්මවයි.
්ම ගසේවකය් ම ිවක්ව්කගය්  අතිකාත ගසේවය ගය දවේ ගතස ගසේවාගය ජකයි්  ගේ පැවසිය
යුුලයි. අතිකාත. ගසේවකයා ස්ග ච්චාගව්  ඉදිරිප්ව වුවගහ ්ව ගහ අදාත සාුණහික එකඟ්ාවයකම
පැමිතආ අතිකාත ගසේවග ගයදීමම කැමැ්වග්්  ඉදිරිප්ව වුවගහ ්ව හැක අතිකාත ගසේවය අිවවාර්ය
කළ ගේ හැක.
ගසේවකයකු එක දිගම දවස් 6ක් වැඩ ිරීමගම්  පුභ එක් දිේක් (පැය 24) ිවවාඩුවක් හිමිතග . ඊම අම්කව
සෑම ගසේවකයකුම වයවස්ථානුකූතව තැබිය යුුල අවම ිවවාඩු වතම හිමිතකමක් තබයි.
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3.7

විවදි තැබී්
සැපයු් කරු ්ම ගසේවකයි් ගේ කැමැ්ව් පරිදි ඒ අයගේ ගසේවාව ගවනුගව්  ුණදේ වලි්  ගහ ඒ
අයගේ කැමැ්ව් පරිදි ව් දි තබාදිය යුුලයි. ගසේවකයකුගේ මූලික අවශය්ා සපුකාීමම ගහ කැමැ්ව්
පරිදි අදායමක් තබාදීම ගවනුගව්  සෑම ගසේවකයකුගේම අඛණ්ඩ වැඩ තිතියක් සඳහා ව් දි තැබීග්
අයිතියක් තිගේ. තිතියම ගහ ගිධාුභමම අදාතව සියළුම තිති අවශය්ා සමඟ අනුකූත වේ අවම ග ්ේ
ගහ ගැතගපේ පවතිේ ග ්ේය ග් ගදගක්  වැඩ ග ්ේය ගසේවකයකුම ගගවේ තබයි. ගමම
අවශය්ා සපුකාත් ග්  ගේ මැති ධාම සැපයු්කරු HUGO BOSS සමඟ එකඟ ී  ප්රකමාආව්ව ව් දි
ුණදතක් ීනකආය කකග් යුුලයි. වැටුප් සහ ග ්ේ මසකම ව්ාවක්ව්ව ගගධාය යුුලයි. වෘ්වතිය
ස්බ් න්ාවය තතිකකගැතිමම ගපක ගසේවිර් ම අ්වස්  කකේතද ලිඛි් ගිධාුභමක් තබාදිය යුුලයි
ව් දි ගගී ම වෘ්වතිය ගිධාුභග් පුර්ආ අිගයක් ධාය යුුලයි. වැටුප් ගේඛේග ග් කුලරු ගසේවකයි් ම
ලිඛි්ව තබාදිය යුුලයි.
සෑම අතිකාත ගසේවයක් සඳහා ව් දි ුණදත සාමාේය මිතතම වැි  මිතතක් තබාදිය යුුලයි. අවශය
අවස්ථාවතදී වයවස්ථානුකූත අවශය්ා ගහ සමූහ ගිධාුභ් එකඟ්ා අදාත ධාය යුුලයි වයවස්ථානුකූත
තිති මගි්  ගසේවකයි් ම අතිකාත ගසේවය සඳහා ව් දි ගගී ග්දී ගමය ගසේවකයාගේ එකඟ්ාවය ම්
සිු ධාය යුුලයි.
ක්කරු ධාේය පව්වවාගැතිම සඳහා සැපයු්කරු මූතයමය දඩ විවද,ගහ ගසේවකයාගේ ග ්ේගය් 
අඩු ිරීම් සිු  ගේ කත යුුලයි. ගදශීය තිතිගය්  අනුම් ප්රකමාආයම පමආක් අඩුිරීම් සිු කළ යුුලයි.
ග් ේාතද ක්රිවයාමාර්ග ධාිවධාද සාවගය්  ගේඛේග් කක ගසේවකයාගේ කැමැ්ව් පරිදි සිු ධාය යුුලයි.

3.8

ගස්ඛය සහ ාකක්ෂාව
සැපයු්කරු ්ම ගසේවකය් ගේ ගසේවා කාතය ුලතදී ගස්ඛය සහ ාකක්ෂාව පිළිබඳ වගිරව යුුලයි.
සැපයු්කරු ඒ අයම ාකක්ෂි් සහ සතිපාකක්ෂක ගසේවා පරිසකයක් තබාදී හැිර්ාක් ු කම අේුලරු සහ
වෘ්වීනය ගතඩගක ග සිු  ගේ වේ ගතසම වග බතා ග්යුුලයි. ධාගශේෂගය්  සැපයු්කරු ්ම ගසවකයි් 
සඳහා ිවක් ්ක ගස්ඛය සහ ාකක්ෂක පුණුණුී ් තබාදිය යුුලයි.
ප්රකනාේව අවනාේය ගය ුණකළ යු්වග්ව ගි් දක ගග ඩේැගිලි, ය් ගත්රා පකකආ සහ කසායිවක ාකක්ෂාව
සඳහායි. හදිසි මාර්ග, සහ ාකක්ෂි් පිමවු් මාර්ග පැහැදිළි ගතස සළකුණු ගක ම ාගත කමක් කක
බානාවිර්  ග් කව ්ැබිය යුුලයි. ගද්ශිය තිතිීමති අනුව පවතිේ පිමී ග් සැතුභ් සකස් කක
සැපයු්කරු ධාසි්  ්ම ගසේවකයි්  සඳහා පිමී ග් පුණුණුී ් වසකකම ව්ාවක් සිු  කළ යුුලයි. ගිිව
වැතැක්ී ග් උපකකආ තිබිය යුුල අ්ක සහ ය් ගත්රා පකකආ සහ අේුලරු දායක ගමවත් සාධා්ා
කක් ේ්  සඳහා පුද්ගිලික ාකක්ෂක උපකකආ තබාදිය යුුලයි. ග් ේා සෑම පියවකක්ම සැපයු් කරු
ධාසි්  ගේඛේ ග් කකග්යුුලයි.
ගමම ගස්ඛය සහ ාකක්ෂක කමයුුල අධික්ෂආය ිරීමම සඳහා සැපයු් කරු ධාසි්  ගෂෂ්ථ කළමආාකකේ
ිවගය ජි්යකු ප්ව කළ යුුලයි.
ගමම ිවයමිත් ගක ් ගද්සි ධාගේ ද ගවේ ස්ථාේ සහ ගසේවකයි්  ේැවීන සිටිේ ස්ථාේ සඳහාද අදාත
ග .

3.9

සමාග් පැවැ්වී ම සහ සාුණහ ගිධාුභ් සඳහා වූ ිවදහස.
ගසේවකයි් ම වැඩ ිරීමග්දී ගනුගදනු කථාිරීමම ධාගශේෂගය්  ග ්ේය්  සහ ිවදහස් ගක්වේ ිරරි්
සඳහා සහ ඒ අයම සිධානාේ පිහිටුී මම හා ඒවාම ස්බ් න ී මම ඒ අයගේ කැමැ්ව් සහ ක් ඩායමක
කැමැ්ව් පරිදි ඉටු ිරීමමම අයිතිය තිබිය යුුලයි. ගසේවකයි්  ගමගතස ්ිවව ගහ කණ්ඩාය් ගතස
සමාග් වතම ස්බ් න ී  කමයුුල ිරීමග්දී සැපයු්කරු ඒ අයම ගවේස් ගක ම ගේ සැතිරය යුුලයි.
්වද ධාඩාවම තක්ිරීමම ්ර්ජේය ිරීමම පිළිගැතිම වූ ගේ කළ යුුලයි.
ගසේවකයි්  සඳහා මැසිධාලි ඉදිරිප්ව ිරීමමම ක්රීමග දයක් තිබිය යුුලයි.

2017

අනුවාදය 4.0

-4-

3.10

පාරිසරික ාකක්ෂාව
ිවෂ්පාදේය සිු කකේ කග්ට පරිසරික තිති ීමති වතම අනුකූත වේ ගතස සැපයු් කරු වැඩ කළ යුුලයි.
ධාගශේෂගය්  කසත බැහැක ිරීමග්දී අදාත වේ ක්රිවයාමාර්ග සහ පුමිතීන්  කසායිවක රයවය සහ උපරයවශීලි
රයවය හසිකී ම සහ බැහැක ිරීමම ගම් ම ධාමචේය සහ අපජතය බැහැක ිරීමම වයවස්ථාවම අනුව සිු ධාය
යුුලය. සැපයු් කරු පරිසරික දූෂආය අවම ිරීමම වැතැක්ී ග් ක්රීම ිවක් ්කගය්  අනුගමේය කළ
යුුල අ්ක හැිර්ාක් ු කම ඹණු ස්වාසාධාක ස්ප්ව සාධා්ා කළ යුුලයි.

4.

අධික්ෂණයාත/්ථනයාතංතක්ක්ේුවනක්ඳහනකවූකඅයිතියාත.
HUGO BOSS ගපක දැනු් දීමිර්  ග් කව ඕේම ගවතාවක එේ් සමාේය වයාපාරික ග තාව් හීදී
එක් පුද්ගතයකු ගහ ිරහිප ගදේකු ගහ HUGO BOSS ේ් කකේ තද සිධානාේයක් මගි්  සැපයු්
කරු ගහ ඔණුම අනුබද්න පුද්ගතයි් ම අධික්ෂආයම තක්කකයි. HUGO BOSS ්ම අභිම්ය පරිදි
එවැිව අධික්ෂආයම ග් කාගනු තබයි. අධික්ෂකවරු්  පැමිතණි පුභ ්ම්  HUGO BOSS යමග්ව
පැමිතණි බවම සේාථ කළ යුුලයි. තිතියක් ගතස එවැිව ධාගආේයක් ිරරිග්දී HUGO BOSS ධාසි් 
ධායද් දැරිය යුුලයි. ගකගසේ ගහ වයාපාක සබඳ්ා තතිකකගැතිමම ගපක සිු කකේ මූලික ධාණේේය් හි
ධායද් සැපයු් කරු ධාසි්  දැරිය යුුලයි.
ධාගආේග ප්රකතිළුතයක් ගතස සැපයු්කරු ධාසි්  වැි දියුණු ිරීම්ා් ක්රිවයාමාර්ග තතිකකීමමම ඉේතා
සිීම.
ධාගආේ වාර්ථාව අවනාේ් ගහ ප්රකමාආව්ව ගේ ී  ේ් සැපයු් කරු ධාසි්  ේැව් ධාණආේයක් සිු ිරීමම
සඳහා වේ ධායද් දැරිය යුුලයි.
HUGO BOSS ඉේීමම පරිදි සැපයු් කරු ධාසි්  ිවසිපරිදි ස්පූර්ආ කකත තද ස්වයි්ක්ගසේරු
ප්රකශ්ේාවලියක් ඉදිරිප්ව කළ යුුලයි.

5.

්ම්බනධ කපැවවීම
ස්බානක පැේී ග්දී HUGO BOSS සැම ධාමම පුද්ගලික කරුණු සහ උේතිණේය ිරීමග් බකප්ත
කම සතකා බතනු ත්.
සැපයු්කරු ඉහ් සඳහ්  ිවයමය්  එකක් ගහ උේතිගේයකක තති බවම HUGO BOSS ගව්
දැණුේගහ ්ව තිති උේතිගේය කත සැපයු්කරුම ඒ බව දැනු් දී තිතියම අනුව ඔණුම එය ිවවැකදි
කකගැතිමම කාතයක් තබාගදනු ත්. උේතිණේය ිරීමම ිවවාකදි කකගැතිමම තබාු ්  කාතය ප්රකමාආය
ිවවාකදි කකගැතිග් ස්වසාවය ම් ීනකආය ග . සැපයු් කරුම තබාු ්  කාතය ුලත උේතිණේය ිරීමම
ිවවැකදි කක ගේ ග්ගහ ්ව ේ් HUGO BOSS ිරසිු  දැනු් දීමිර්  ග් කව වහාම ක්රිවයාවලිය
සිු ිරීමම සඳහා තබාදී තිබුේ සියළුම ගද් ඉව්ව කකනු තබයි.

5.1

ඊම අම්කව සැපයු් කරු දිගි්  දිගමම ගමම තිති උේතිගආය කකයි ේ් HUGO BOSS ධාසි්  ඔණු
සමඟ තති සබඳ්ාවය අ්වහිටුවයි. ුභතබ උේතිණේය ී ් ගතස ළමා ක්කරු ගසේවය. ගහ
බතහ්වකාකගය්  වැඩ ගැතිම සහ 4 වේ ගක මගසේ 1 වේ ගේදයම අනුව අධික්ෂආයම පිටුපෑම ගතස
සැතගක්.
්වද උේතිණේය ී ් ිවසා සිු වේ අතාසහාිව සඳහා HUGO BOSS ධාසි්  සැපයු් කරුව් ගග් 
ව් දි තබාගනු ත්.
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