තා# යු&ය' ව)ාපා+ක ආචාර ධ1ම සහ
ක5ක6 ච1යා 78බඳ උපෙද> සං@හය.
අෙ# සැපයු)ක+ව- සමග හවු1ව වැඩ 34ම
හැ5-6ම
ෙමතැ' Bට “තා# යු&ය'” වශෙය' හE'වනු ලබන, “තා# යු&ය' ගෘJ පK8L ක5පැM
8NටO” සහ එQ උප සමාග5, පුRගලය'ෙS ජගU මානුVක අ#XවාBක5වලට ග6 YZමL
වශෙය' Bය[ම ෙ>වකය'ට ආරLෂාව ලබා]මටU එක හා සමානව සැල^මටU උUසාහ
කර#.
වග^මY' යු_ව `භවය' ෙතbරා ගැcමට සහාය ෙවN', ෙ>වක ආරLෂාව සහ &දහස
සුරLVත YZම සඳහා අෙJ සැපයු5ක6ෙවb ඉතා වැදගU කා1යභාරයL ඉටුකරX. අ7ද,
අෙJම සමාගමට ෙම', එම BRධා'ත සහ Nනු5 ලeණු අපෙS සැපයු5ක6ව'ටද ආෙRශ
කර'ෙනමු. ච1යා 78බඳ උපෙද> සං@හය අදටU, අනාගතයටU අෙJ සැපයු5ක6ව'ෙග'
අප බලාෙපාෙරාU_ වන ෙR ඔවුනට දැනු5 ]ම සඳහා අප භාhත කරන iමය#.
අපෙS Bය[ ෙමෙහයු5වල] අවංකව සහ hවෘතව ව)ාපාර කටයු_ YZමට අප ස_ව ඇX
කැපkමU, ජගU මානුVක අ#l'ට සහ මූ8ක ක5ක6 BRධා'තවලට ඇX ග6UවයU තා#
යු&ය'Q ෙමම ච1යා 78බඳ උපෙද> සං@හෙn අ'ත1ගතව ඇත. ෙමම "ච1යා 78බඳ
උපෙද> සං@හය" වග^ෙම' යු_ `භවය' 78බඳ අපෙS බලාෙපාෙරාU_U ඒ සඳහා වන
`ෙpශයU 78බඳ ආකෘXයක සැYqල සලසා ෙද#. ෙමම `XපUXවලට අUXවාරමL ෙ>
&1මාණය වන මූ8ක BRධා'ත යටෙU &ර'තර rයුණුව කරා ෙගනයාමටU, h&hද භාවයටU,
අඩු[හුඬුක5වලට 7uය5 ෙය]මටU අෙJ සැපයු5ක6ෙවbද එකඟ hය යු_#.
අපෙS ච1යා 78බඳ උපෙද> සං@හය අවශ)තාව' hෙwෂණය කරන අතර මූ8ක `XපUXවල
සෑම ෙකාටසL සඳහාම Nනු5 ලeණු සපය#.

මූ8ක 9:ප;:
:රසාර ව>ධනයA උෙදසා ඇ: අපෙE කැප6ම ඉGHප; කරනු වI, තාK යුLය- හරහා වග3ව
හැ3 9භවය- සඳහා අO ක>මා-ත 9මුඛ ෙකාට ග; Rනු) ලTණු සකI කර ඇ;ෙතමු. අO
ෙමම ත;වය- අපෙE වVාපාරෙW සෑම අංගයකටම කාවZදා ඇ;ෙතමු. එෙම-ම, එවැLම හැ\
දැ\ :රසාර 9:ප;: සාAෂා; කරගැ^ම සඳහා අපෙE හවු1ක+ව- ෙලස එක_වන ෙලසට
අO අපෙE සැපයු)ක+ව-ට ආරාධනා කර-ෙනමු. එAස; ජාb-ෙE ෙගcdය සංගතෙW
සාමාeකය- වන අO, fg6ය 9:ප;: දහයA hයා;මක 34මට, අනාවරණය 34මට සහ
9ව>ධනය 34මට කැප6 ඇ;ෙතමු.
අපෙE ච>යා O8බඳ උපෙදI සංkහෙW අ\තාලම L>මාණය කරන මූ8ක 9:ප;:, අ-ත>
ජා:ක ත;;වය-ට Iථාන ගත කර ඇ: අතර අපෙE ෙමෙහයු) mය1ලටම කාවZදා ඇත.
1. වVාපාර කටයු_ ෙකෙරනුෙW ^තVානුTලව සහ සාධු nණෙය- යු_වය.
2. වැඩ moෙකෙරනුෙW ^:මය අනුTලතාවA සpතව, LදහෙI එකඟ 6 ෙකා-ෙZm ෙ1ඛණ ගත
කළ පදනමA මතය.

3. සෑම sRකයTටම ෙගෟරවය3- සහ උදාර බව3- යු_ව එක සමාන ෙලස සලකනු ලැෙu.
4. වැඩ mo ෙකෙරනුෙW බල34) ෙහc අLවා>ය sම දායක;වෙය- ෙතාරව Iෙවvඡා පදනමA
මතය.
5. mයx sRකෙයc සුoසු වයIවල my-ෙනc ෙව:.
6. mයx sRකෙයc සාධාරණ වැටු# ලබ:.
7. වැෙඩp Lරත වන කාලය සෑම sRකයTටම සාධාරණ ෙz.
8. සෑම sRකයTටම වෘ;bය සංගමයකට බැ|ෙ) අK:ය පාfv} 34මටද, ^:ෙය- ඉඩ
ඇ: fටක ක~ඩායමA ෙලස ඉ1d) ඉGHප; 34මටද Lදහස ඇත.
9. වැඩ •ෙමp€ sRකය-ෙE ෙසෟඛVය සහ ආරAෂාව සනාථ 6 ඇත.
10. සාධාරණ hයා O•ෙව; සඳහා sRකය-ට අවIථා ඇත.
11. වVාපාර කටයු_ mo ෙකෙරනුෙW :රසාර පැවැ;මA වැළඳගත හැ3 අයුH- සහ පHසරයට
ෙකෙරන බැලපෑ) අඩුවන අයුH-ය.
12. Gයුණුව; අනුTලතාව; L4Aෂණය කරනු ලැෙu.
තාK යුLය- අවංකව සහ අනVය-ට ෙගෟරවය3- යු_ව තම වVාපාර කටයු_ mo 34මට
ෙවෙහෙසK. අපෙE RLසු- ෙම-ම - අපෙE ස-නාම ෙම-ම - අපෙE ‚>:ය, අපට වy-නාවූ
ධනය3. අO අපෙE sRකය-ෙගනු; අප සමග වVාපාර කටයු_ කර-න-ෙගනු; හැm4)
O8බඳ ඉතා ඉහල ත;වය- අෙ#Aෂා කර-ෙනමු. අපෙE සැපයු) ක+වT බවට ප;6ෙම- ඔබ
පවස-ෙ- ඔබ අපෙE මූ8ක 9:ප;:වලට එකඟ වන බවK.

අ) තාK යුLය- සමග වVාපාHක කටයු_ mo34ම සඳහා වන
අLවා>ය අවශVතා
තාK යුLය- සමග වVාපාHක ස)බ-ධතාවA ෙගාඩනගා ගැ^මට; එය පව;වාෙගන යාමට;
අපෙE සැපයු)ක+ව-ට :•ය යු_ අLවා>ය අවශVතාව- අO ෙමම ෙකාටෙසp fIතර කරමු.
තාK යුLය- සමග වැඩ කරන ෙහc තාK යුLය- ෙවනුෙව- වැඩ කරන ෙහc mයxම
සැපයු)ක+ව- ඔවු-ෙE mයxම hයාකාරක) ෙමම අLවා>ය අවශVතාව-ට අනුගත වන බව
තහවු+ 34ම අපට අවශV ෙz.

1. වVාපාර කටයු_ ෙකෙරනුෙW ^තVානුTලව සහ සාධු nණෙය- යු_වය.
අ1ලස
ඕනෑම සහ mයxම අකාරෙW අ1ලස, oෂණය, බෙල- ලබාගැ^ම ෙහc මුද1 වංචා 34ම සඳහා
තහනමA ඇත. සැපයු)ක+ව- moකරන ෙවළඳ කටයු_වල€ අ1ලස වැලැA6ම සඳහා
9මාණව; hයා පyපාy සකසා ඇත.

බැyයා ගැටු5
සැපයු5ක6ව' දැනුවUව තා# යු&ය' සමග ඇXකරග'නා ඕනෑම ව)ාපාර ගනුෙදනුවL
සඳහා ඇX බැyයාව' 78බඳ Bය[ම ගැටු5, අවශ) සු{සු |යා මා1ග ගැcම සඳහා තා#
යු&ය' ෙවත `කාශ කර B}ය යු_ ෙp.
සැපයු5ක6වeෙS ව)ාපාර කටයුUතක] රජෙn &ලධා+යe ෙහb ෙRශපාලන පLෂයක
&ෙයb~තයe ෙහb තා# යු&ය'Q ෙ>වකයe ෙහb තා# යු&ය' සමග ස5බ'ධතාවL ඇX කර
ගැcමට ක8', අ#Xය ෙහb වාBය 78බඳ බැyයාව' තා# යු&ය' ෙවත `කාශ ෙකෙර#.
තා# යු&ය' සමග ව)ාපාර කටයු_ ආර5භ කළ පසු එවැ& ස5බ'ධතා ෙගාඩනැෙS න5 ඒ
බව තා# යු&ය' ෙවත දැ'hය යු_ kම &ර'තර අවශ)තාවයY.
ත)ාග, ආග'_ක සUකාර සහ සං@හYZ5
>වභාවෙය' සාධාරණ වන ඕනෑම ව)ාපා+ක සං@හයL ෙහb ආග'_ක සUකාරයL ෙහb තා#
යු&ය' සමග කළයුUෙU ව)ාපා+ක ස5බ'ධතාවL පවUවා ගැcම යන ක6ණ මත පමණL
Nස තා# යු&ය' ෙවX' ඉr+ ව)ාපාර කටයු_ ලබාගැcම සඳහා YB ෙලසY' ෙහb අනුබල
]මL වශෙය' ෙනාෙp. තා# යු&ය' ෙ>වකය' සහ සැපයු5ක6ව' අතර ත)ාග හුවමා6
කරගැc5 මගහැ+ය යු_ය. සමාග5 අතර &ල වශෙය' B{වන ත)ාග හුවමා6 සඳහා අවකාශ
ඇX වුවද ඒවා h&hද ෙපෙනන අයු+' B{hයයු_ අතර &B ෙලස ෙqඛණගත hය යු_ය.
තරඟකාZUවය සහ තරඟක6ව' 78බඳ h>තර
තා# යු&ය' සමග තරඟ කර'න'ෙS Bය[ h>තර cත)ානුeලව ලබාග'නා අතර ඒවා
පාh•‚ කරනුෙn අදාළ Bය[ සංගත hෙරbƒ cX, ෙවනU cX සහ ෙර„ලාBවලට අනුගතව
B{ෙකෙරන cත)ානුeල කටයු_ සඳහා පමM. මහජන බල`ෙRශයක සටහ' ෙනාව'නාවුU
ඔවුනට රහස)වූU තා# යු&ය'Q තරඟක6ව' 78බඳ YBම ෙතාර_රL YBම අව>ථාවක
තා# යු&ය' ෙවත ෙහu YZමට උUසාහ ෙනාෙකෙර#.
මුල) වා1තා, මුදq h†R‡කරණය සහ අභ)'තර ෙවළඳා5
Bය[ ව)ාපාර සහ ෙවළඳ ගනුෙදනු h&hද බවY' යු_ව B{ෙකෙරන අතර සැපයු5ක6ව'ෙS
ෙපාUපUවල ඒවා &වැරrව වා1තාගත ෙව#. මුදq h†R‡කරණය සඳහා සත)
සහභාˆUවයL ෙහb `යUන දැZමL ෙහb නැත. අභ)'තර ෙවළඳාෙ5 &රතkමට ෙහb
එවැ'නකට උදp YZමකට තා# යු&ය' භාhත YZමL 7uබඳව සැපයු5ක6වe ස_ව
රහස) ෙතාර_6 නැත.
ෙRපල සහ ෙතාර_6 ආරLෂා කර ගැcම
තා# යු&ය'Q රහස) ෙතාර_6, දැනු5 හැYයාව සහ බුR‡මය ෙRපල ග6 ෙකෙරන අතර ඒවා
ආරLෂා ෙකෙ1. තා# යු&ය' hB' සපයන ලද Bය[ ෙතාර_6 පාh•‚ ෙකෙරනුෙn සැලසු5කළ
ක6ණ සඳහා පමM. තා# යු&ය'Q පා+ෙභbˆකය' ෙහb ෙ>වකය' වැ& පුRගලය' 78බඳ
ඕනෑම ෙතාර_රL සහ Bය[ම ෙතාර_6 ඔවු'ෙS පුRග8කUවය ආරLෂා කරනු සඳහාU
පුRගලUවයට අදාළ cX සහ ෙර„ලාBවලට අනුගතkම සඳහාU ෙගෟරවා'hතව ප+හරණය
ෙකෙ1.

&Šපාදන `NXය සහ භාර‹ර නව)කරණය
&Šපාදන සහ ෙ>වා ෙබදාහ+නුෙn අදාළ ˆhසු5 පŒකාවල සටහ'ව ඇX 7+hතර, `NXය
සහ ආරLෂාව 78බඳ &1ණායක සපුරා•ම සඳහාU, එය පාh•‚ YZමට අදහ> කරන ලද
කා1යෙn ආරLෂාවට අනුeලවUය. ප1ෙnෂණ සහ සංව1ධනය වගYවහැY අයු+' B{
ෙකෙරන අතර සාමාන)ෙය' 7uග'නා hද)ාUමක, තාLෂMක සහ ආචාරධ1ම `XපUX
ෙම'ම යහපU සාය&ක |යාකාරක5 මත රඳා පැවැUෙp.
cXවලට අනුගතkම
Bය[ම cX සහ ෙර„ලාB ඉටුෙකෙරනුෙn සැපයු5ක6 ව)ාපාර ෙමෙහයවන වන රටට අනුeල
වනෙ>ය. අදාළ අ&eU Bය[ම අ'ත1ජාXක cX සහ ෙර„ලාB අනුeල ව'ෙ' ජාත)'තර
ෙවළඳාමට ස5බ'ධ cX සහ ෙර„ලාB සමගය. ජාත)'තර ෙවළඳාමට ස5බ'ධ cX සහ
ෙර„ලාBද ඇ_ලUව ස5බාධ, අපනයන පාලන, සහ ෙපාෙරා'{ වැ& අදාළ අ&eU Bය[ම
අ'ත1ජාXක cX සහ ෙර„ලාB දUත සුරLෂා , සංගX hෙරbƒ සහ තරඟකා+Uව cXවලට
අනුeලෙp.
ගැට[ වා1තා YZම සහ `XQංසාෙව' ෙතාරkම
ඕනෑම අවශ)තාවL 78බඳ ගැට[ ඉr+පU YZමට ෙ>වකය'ට පහසුක5 සලසා ඇX අතර
එවැ& ක6ණL 7uබඳව හඬ නගන Bය[ම ෙ>වකය' `XQංසාෙව' ආරLෂා ෙකෙර#.
1. ව)ාපාර අවංකUවය ගැන ඇX බලාෙපාෙරාU_ h>තර කරන අqලස, ත)ාග සහ ආග'_ක
සUකාර 78බඳ පැහැr8, සාධcය මා1ගසූචක සහ `XපUX සක> කර ඇත. බැyයා ගැටු5
මගහැZම 7Mස මා1ගසූචක සහ `XපUX තරගකාZUවය 78බඳ cXවලට අනුeල hය
යු_ය.
2. ගැට[ යටපU කර'නාවූ පුහුණුව සහ අවදානම තLෙ>6YZෙ5 යා'Žණය' සක> කර
ඇත. ඊට අනුeල ෙනාkම ස5බාධවලට සහ `Xකාර කලයු_ |යා ප}පා}'ට යටUය.
3. Bය[ම මුල) ගනුෙදනු &Bප+r වා1තාගත YZම සහXක වනෙ>U, B{hය හැY මුදq
h†R‡කරණයL හEනාගැcම සඳහාU `මාණවU මුල) `XපUX සහ |යා ප}පා}
පවUවාෙගන ය#. ෙහu ෙනාකළ ෙහb වා1තාගත ෙනාකළ ˆණු5, අරමුදq ෙහb වUක5
ආර5භ කර'ෙ' ෙහb පවUවාෙගන ය'ෙ' නැත.
4. දැනගැcම සඳහා පමණL ප+•ලනය YZෙ5 ‘මා කළ අවසර සQතව, ව)ාපාරවලට ෙහb
&Šපාදනවලට ස5බ'ධ Bය[ම රහස) ෙතාර_6 ආරLVතව ගබඩා කර තැ’ම සඳහා
`මාණවU |යා ප}පා} සහ යා'Žණ පවUවාෙගන ය#.
5. සැපයු5ක6ව'ෙග' ෙහb සැපයු5 දාමෙය' ම_වන &Šපාදන ෙහb ආරLෂණ ගැට[ තා#
යු&ය' ෙවත වහාම දැනු5]ම සහXක YZම සඳහා `මාණවU |යා ප}පා} පවUවාෙගන
ය#.
6. අදාළ cX සහ ෙර„ලාB සැපයු5ක6ව'ට සහ ෙ>වකය'ට අනුeලවන බව සහXක kම
සඳහා `මාණවU |යා ප}පා} පවUවාෙගන ය#.
7. `XQංසාවට බE' kම 78බඳ “යY' ෙතාරව ඔවු'ෙS ගැට[ ඉr+පU YZම සඳහා
ෙ>වකය'ට මා1ගයL ඇත.

2. වැඩ moෙකෙරනුෙW ^:මය අනුTලතාවA සpතව, LදහෙI එකඟ 6
ෙකා-ෙZm ෙ1ඛණ ගත කළ පදනමA මතය.
>”ර, තාවකා8ක සහ 7ටX' අනුගතකළ ෙ>වකය'ට ග6YZම සඳහාU, අවම වශෙය'
ෙ>වා ˆhසු5, ෙR•ය, ජාXක ක5ක6 සහ සමාජ ආරLෂණ cX සහ ෙර„ලාB සහ සමූහ
ˆhසු5 යටෙU ඔවු'ෙS අ#l' ආරLෂාkම සඳහාU `XපUX 7uෙයළ කර ඇත; 7uපැද ඇත.
2.1 වැඩ කරන පැයගණන , අXකාල පැය ගණන, වැටුJ, `Xලාභ, &වාඩු, hනය සහ {Lගැනh8
78බඳ |යා පRධX වැ& ෙ>ව) ෙ>වක සබඳතාව'Q වැදගU අංගය'
• පා1ශව ෙදකම &දහෙ> එකඟ k ඇත
• ෙqඛනගත කර ඇත
• ෙ>ව)යා සහ ෙ>වකයා අUස' කර ඇත
2.2 &යමය' සහ ෙකා'ෙRB •Nකයා පැහැr8ව වටහාෙගන ඇUෙUය. අවශ) න5, ඔහුට ෙහb
ඇයට ෙU65 ගත හැY භාෂාවY', වා‚කව h>තර කර ] ඇUෙUය.
2.3 වැදගU අංගය'ෙS B{වන ෙවන>ක5 සඳහා ෙ>ව)යා සහ ෙ>වකයා යන ෙදෙදනාම
8–තව එකඟ k ඇත.

3. සෑම sRකයTටම ෙගෟරවය3- සහ උදාර බව3- යු_ව එක සමාන ෙලස
සලකනු ලැෙu.
සෑම •Nකයeටම ෙගෟරවයY' සහ උදාර බවY' යු_ව එක සමාන ෙලස සලකනු ලැෙK.
YBම ෙ>වකයe ශාZ+ක, 8ංˆක, ෙහb මානBක අපහරනයකට ෙහb වා‚ක Q+හැරයකට ෙහb
ෙවනU ආකාරෙn “යගැ'kමකට ෙහb ද6ණු අමානුVක සං@හයකට ෙහb භාජනය ෙනාෙp.
රැYයාෙp &රතව B}ය] e8යට ගැcම, හා&පූරණ YZම, උස> YZම, hනය, ෙ>වය අවස'
YZම, h•ාම යාම යන ක6ණුවල] එYෙනකාට ෙවන> ෙලස ෙනාසැලෙL. eලය, ජාXය,
ජනව1ගUවය, ආගම, වයස, අබා‡ත බව, 8ංග ෙ—දය, hවාහක අhවාහක තUවය, 8ංˆක
හැඩගැ>ම, වෘUlය සNX සාමා~කUවය, ෙRශපාලන ස5බ'ධතා, ෙසෟඛ)ය, ගැK ගැcම යන
ක6ණු මත එYෙනකාට ෙවන> ෙලස සැල^ම වලLවා ඇත. hෙwෂෙය', ෙවන>k සැල^මකට
වඩාU භාජනය hය හැY ෙ>වකය'ෙS අ#XවාBක5 ෙවත අවධානය ෙයාමුව ඇත.
3.1 eලය, ජාXය, ජනව1ගUවය, ආගම, වයස, අබා‡ත බව, 8ංග ෙ—දය, hවාහක අhවාහක
තUවය, 8ංˆක හැඩගැ>ම, වෘUlය සNX සාමා~කUවය, ෙRශපාලන ස5බ'ධතා, ෙසෟඛ)ය,
ගැK ගැcම යන ක6ණු මත එYෙනකාට ෙවන> ෙලස සැල^ම තහන5 ෙකෙරන `XපUX සහ
ෙ>වකය'ට ඔවු'ෙS අ#XවාBක5 7uබඳව දැනුවU කරන |යා ප}පා} සක> කර ඇත.
3.2 ගැK ගැcම 78බඳ පZLෂණ ෙහb ෙසෟඛ) ආවරණය YZ5 මත ඇXhය හැY, එYෙනකාට
ෙවන> ෙලස සැල^5 සඳහා, ඉඩ ෙනාෙද#.
3.3 තම' කරන වැඩවලට අදාල දැනුම, හැYයාව සහ &පුණUවය ව1ධනය කරගැcම සඳහා
සම අව>ථා සQතව •Nකය'ට අනුමැXය ලැෙK.

4. වැඩ mo ෙකෙරනුෙW බල34) ෙහc අLවා>ය sම දායක;වෙය- ෙතාරව
Iෙවvඡා පදනමA මතය.
ˆhසුමකට බැ˜ B}නhට ෙහb ඇපයට බැ˜ B}නhට ෙහb ෙවනU eමන ආකාරයY' ෙහb
බෙල' වැඩ ගැcම 7uගත ෙනාහැක. මානBක ෙහb ශාZ+ක බලහUකාරකම වහq භාවය සහ
ෙහාර N&> ජාවාරම තහන5ය.
4.1 •Nකය'ට &දහ> ෙලස සහ සමානාUමතාෙව' යු_ව ෙ>වයට ඇ_ලUkම සහXක YZම
සඳහා බඳවා ගැcෙ5 |යා ප}පා} සහ පුහුණු කරන ලද කා1ය ම™ඩල >ථාන ගත කර ඇත.
YBhෙටක ඔවු' ෙ>වය හැර යාම වලLවනු ෙනාලැෙK.
4.2 •Nකය' සැපයු5ක6ව'ෙS `ෙRශයට Bරෙකාට ෙනාමැX අතර ඔවු'ට එහා ෙමහා ගම'
YZෙ5 &දහස ඇත.
4.3 sRකය- ඔවු-ෙE හැ†නු) ප; භාර €ම අනවශVය. ^:මය වශෙය- අවශVතාවA ඇ:6
හැ†නු) ප; රඳවා ගැ^මට moවුවෙහා; sRකය-ට ඒවා ලබාගත හැ3 බව සහ:ක කරනු
වI කටයු_ O•ෙයළ ෙකාට ඇත. ඔවු- වැඩපල හැරයාම වලAවා නැ: අතර ෙIවය නතර වූ
වහාම හැ†නු) ප; ඔවුනට භාර ෙදනු ලබK.
4.4 •Nකය'ට වැටෙහන භාෂාවY' කතා YZමට සැපයු5ක6ව' සහXක ෙව#.
4.5 සැපයු5ක6ව' •Nකය'ට මුදq අUXකාර5 ෙහb ණය ලබා]මද, ණයගැXkම හරහා
•Nකය' ෙමම ෙ>ව)යාට බැඳ තබාග'නා ෙවනU |යාව'ද, මගහ+නු ඇත. නැතෙහාU අවම
කරනු ඇත.

5. mයx sRකෙයc සුoසු වයIවල my-ෙනc ෙව:.
අවු6{ 15 ට අඩු ෙහb එම රෙටQ ක5ක6 cXෙයQ සඳහ' වන අයු+' වැඩ YZමට සු{සු අවම
වයසට අඩු YBම ළමයe, සැපයු5ක6වeෙS ඍජු අƒLෂණය යටෙU ෙවනU YBම
කටයුUතL කරවා ගැcම සඳහා ෙ>වෙයQ 7Qටව'ෙ' ෙහb ෙ>වෙn &රත ව'ෙ' නැත.
අවු6{ 18 ට අඩු •Nකය' අවදාන5 කලාපවල වැඩ ෙනාකරන බවටද ඔවු'ෙS වැඩ කාලය
rනකට පැය 8 කට වැ› ෙනාවන බවටද, සහ එම වැඩ කාලය ප>ව6 10 සහ ෙපරව6 6 අතර
ලබා ෙනා]මටද සැපයු5ක6ව' සහXක වනු ඇත.
5.1 ෙ>වය සඳහා අවශ) අවම වයස සඳහ' කර, වයස තහවු6 කරග'නා iම
සQතව(හැEනු5 පත ෙහb රජෙය' &eU කරන ලද hෙRශ ගම' බලපŽය වැ&) සාධcය |යා
ප}පා} සමˆ' ෙ>වෙයQ 7Qටුkෙ5 `XපUX සක> කර ඇත.
5.2 සෑම hටම ත6ණ •Nකය'ෙS ෙසෟඛ)ය සහ ආරLෂාව ගැන සලකා බැෙලන අතර ඒවා
සුරkත ෙකෙර#. ෙමම සුරkත බව උප•ව සQත වැඩ වැ& සමහර වැඩ ව1ගවල ෙහb රාŒ
වැඩවල ෙය]ම අවQර කරනු ඇත. ඒ සඳහා hෙwෂ අවධානයL සක කැපkමL අවශ)ය.

6. mයx sRකෙයc සාධාරණ වැටු# ලබ:.
•Nකෙයb cත)ානුeලව ෙLවq YZෙ5 ˆhසු5 මˆ' >ථා7ත කරන ලRදාවුU රෙටQ පවXන
cත)ානුeල තUවය' සහ හා& පු1ණ පැෙLජ ඉLමව'නාවුU වැටුJ, අXකාල ]මනා, `Xලාභ,
වැටුJ සQත &වාඩු සQත ස5පු1ණ හා& පු1ණ පැෙLජයL ලබU.

6.1 සෑම කාල පරාසයකටම &වැරr වැටුප, `Xලාභ, r+ ]මනා / ෙබbන> සහ අඩු YZ5 ඇ_[
හා& පු1ණෙn ෙකාට> පැහැr8ව ෙප'නු5 කරන වැටුJ පŒකාවL •Nකය'ට ලැෙබ#. වැටුJ
පŒකාව සෑම •Nකයeටම වටහා ගත හැY භාෂාවY' 7uෙයල ෙව#.
6.2 වැටුJ &B ෙවලාවට ස5පු1ණෙය' ෙගවනු ලබ#.
6.3 කරන වැඩ සඳහා කරන හා& පු1ණය අවම වශෙය' cත)ානුeල අවම තUවය'ට ස+ලන
ෙ> ෙහb LෙŠŽෙn පවXන සු{සු තUවය'ට අනුව ෙහb B{ෙව#.
6.4 cත)ානුeලව ෙLවq YZෙ5 ˆhසු5 මˆ' >ථා7ත කරන ලRදාවු හා& පු1ණ ෙකා'ෙRB
|යාවට නැංෙව#; 78පැෙද#.
6.5 cXෙයQ දLවා ඇX ප+r බ{, සමාජ රLෂණය වැ& Bය[ම ෛනXක අඩුYZ5, වැටුJ
කාලය _ල] ඒවා ලබා ගැcම සඳහා >ථා7ත කර ඇX ˆණු5වල සහ ආයතනවල තැ'පU
ෙකෙර#.
6.6 h‡ &ෙයbග මත ෙකෙරන අඩු YZ5 හැර වැටුෙප' ෙකෙරන අ&eU Bය[ම අඩුYZ5 B{
ෙකෙරනුෙn •Nකය'ෙS 8–ත කැමැUත `කාශ YZමL මත පමණY.

7. වැෙඩp Lරත වන කාලය සෑම sRකයTටම සාධාරණ ෙz.
•Nකය' ඔවු' ෙ>වෙn &යු_ රෙටQ පවXන ක5ක6 cXය hB' ඉඩ හැර ඇX &යNත වැඩ
කාලයටU අXකාලයටU වැ›ෙය' වැඩ කල යු_ නැත. •Nකය'ෙS Bය[ අXකාල වැඩ
ෙකෙරනුෙn >ෙව•චා පදනම මතය.
7.1 •NකයාෙS කැමැUත ප+r අXකාල lරණය YZම 7Mස, සාමාන) වැඩ කාලය සහ වැඩ
අXකාල 7uබඳව අ1ථ දැLවූ |යා ප}පා} සමˆ', පැහැr8 `XපUX |යාUමක කර ඇත.
7.2 rන හතක කාලයකට පසු එක rගට පය 24 ක hෙpකයL ලබාගැcෙ5 QNකමL •Nකය'ට
ඇත. අඛ™ඩව &Šපාදනය ෙහb ෙ>වය ලබා]මට B{kමL &සා •Nකය'ට hෙpක rනයක
වැඩ කර'නට B{වුවෙහාU ඉ' පසු ඔවු' වහාම එම කාලයට සමාන හා& පු1ණ hෙpක
කාලයL ලබා ගත යු_ය.
7.3 රැYයා ˆhසුම _8' ˆhසු5ගත අXකාලයකට ඉඩ ලබා ] ඇUන5 •Nකෙයb hෙwෂෙය'
ඊට එකඟ ෙවX. Bය[ම අXකාල වැඩ B{වනුෙn >ෙව•චා පදනම මතය.
7.4 Bය[ අXකාල වැඩ සඳහා cXෙය' අ1ථ දLවන ලද ගා>_ `මාණය' මත ෙගk5
B{ෙකෙ1.

8. සෑම sRකයTටම වෘ;bය සංගමයකට බැ|ෙ) අK:ය පාfv} 34මටද,
^:ෙය- ඉඩ ඇ: fටක ක~ඩායමA ෙලස ඉ1d) ඉGHප; 34මටද Lදහස
ඇත.
සංග5 ගතkම සඳහාU සාමුQක ෙLවq YZ5 සඳහාU •Nකය'ට ඇX අ#Xය හEනාෙගන
ඇX අතර එයට ග6 ෙකෙර#. සංhධාන ගතkම සඳහා •Nකය'ට ඇX අ#Xය භාhත YZෙ5]
ඔවුනට Q+හැර YZමL ෙහb ත1ජනය YZමL B{ ෙනාෙp.
8.1 සංග5 ගතkම සඳහා •Nකය'ට ඇX අ#Xයට ග6 YZමට කළමනාක6ව',
පZLෂකව6' සහ මුරක6ව' පුහුණු කර ඇත.

8.2 •Nකෙයb ඔවු'ෙS අ#XවාBක5 ගැන දැනුවUය. ඔවු' ඒවා වටහාෙගන ඇත. ඒ
අ#XවාBක5 අභ)ාස YZමට ඔවු'ට hwවාසයL ඇත. ෙවනU •Nකයe ෙහb
කළමනාක6වe රැYයාෙp ඇX ඒ අ#Xයට බාධා ෙනාපමුනුව#.
8.3 වැඩ ව1ජනය YZෙ5 අ#Xය •Nකය'ෙS සහ ඔවු'ෙS සංhධානෙn අ#XයL ෙලසU
සංhධාන ගතkෙ5 &සග &ගමනයL ෙලසU හEනාගැෙ'. ෙමම අ#Xය අභ)ාස YZමට
h6Rධව ප8ගැcමL B{ ෙනාෙp.

9. වැඩ •ෙමp€ sRකය-ෙE ෙසෟඛVය සහ ආරAෂාව සනාථ 6 ඇත.
වැඩ කරන අතර_ර B{වන, වැඩවලට ස5බ'ධවන ෙහb •Nකය'ෙS ෙමෙහයු5 ෙŸ_
ෙකාටෙගන ඇXවන, _වාල ලැ“ය හැY අන_6 B{kම වලLවා•ම සඳහා ෙසෟඛ)ය ස5ප'න
සහ ආරLෂාකාZ වැඩ“මL ලබා] ඇත.
තම'ෙS ග1භ
බව 7uබඳව සමාගමට දැනු5 ] ඇX ගැ“M •Nකය' අවදාන5 සQත වැඩ
LෙŠŽවල ෙනාකරන බවට සැපයු5ක6ෙවb සහXක ෙවX. ගැ“M •Nකය' rනකට පැය 8 කට
වඩා වැඩ ෙනාකරන අතර රා¡ 10 Bට උදෑසන 6 දLවා ඇX රා¡ වැඩ මුරෙnද වැඩ ෙනාකර#.
ග1භ
බව ෙŸ_ෙකාටෙගන සැපයු5ක6ව' ඔවු'ෙS වැඩ නවතාල'ෙ' ෙහb තUවය පහත
ෙහල'ෙ' ෙහb `Xලාභ අඩු කර'ෙ' ෙහb නැත.
9.1 සැපයු5ක6ෙවb •Nකය'ට, වැඩෙපාෙලQ B}න ෙවනU අයට ෙහb ප+සරයට අවදානමL
ෙලස පවXන උව{6 &ර'තරෙය' හEනාග&N' එLෙකb ඒවා ඉවU කරX. නැතෙහාU ‘මා
කරX.
9.2 වෘUlයට ස5බ'ධ ෙසෟඛ)ය සහ ආරkාව 78බඳ පැහැr8 සහ |යාකාZ `XපUX සහ
|යා ප}පා} සකසා ඇX අතර ඒවා &Xපතා යාවUකා•න ෙවN' පවl.
9.3 වෘUlයට ස5බ'ධ ෙසෟඛ)ය සහ ආරkාව 78බඳ පැහැr8 සහ |යාකාZ `XපUX පු[q
වශෙය' ස'&ෙpදනය කරන අතර ˆ& &වු5 හරඹ ඇ_[ කාලානු¤ප පුහුණුවද ලබා] ඇත.
9.4 වැඩපෙලQ r„ කලL X>ෙ> පවXන අන_6 7uබඳව ව)ාපා+ක >ථානයට ඇ_qවන Bය[
•NකයනුU ෙවනU පුRගලයනුU දැනුවU කරන අතර එවැ& අන_6 වලLවා ගැcමට ඔවු'
ෙවත `මාණවU දැනුමLද පුRග8ක ආරkත උපකරණද ලබා ෙදනු ලැෙK.
9.5 ප+•යට ඇ_qවන ෙහb &Šපාදන හා ස5බ'ධව |යාකරන Bය[ ෙදනා, ෙසෟඛ)ය සහ
ආරkාව 78බඳ B{වන BR‡යක] සු{සු ප+r |යාUමකවන අ'දම ගැන &යම ෙලස දැනුවU
කර ඇත.
9.6 Bය[ම පුRගලය'ට ෙ>ව)යාෙS hයදN' පුRග8ක ආරkත උපකරණ සපයනු ලබ#.
ඔවු'ෙS කටයුUත සපුරා•ම සඳහා ෙ>වකය'ට අවශ) පුහුණුව ලැෙබ#.
9.7 ආරkා සහගත සහ ෙසෟඛ)ය ස5ප'නව වැඩYZ5 සඳහාU, XෙK න5 ¥වUkම සඳහාU
අවශ) තUවය' සපයනු ලැෙK. අවම වශෙය' ’මට ෙයbග) ජලය, `මාණවU සහ 7+B{ ˆම'
හq, `මාණවU වාතා•ය, ˆ& ෙදාරටු සහ අත)ාවශ) ආරkත උපකරණ, හrB ආධාර
ක¦ටලයL, හrB ෛවද) පසුක5 සඳහා ඉඩකඩ, සcපාරLෂාව සQත ෙභbජන ශාලාවL සහ
සු{සු ප+r ආෙලbකමU කළ වැඩෙපාලU සපයා rය යු_ ෙp.

10. සාධාරණ hයා O•ෙව; සඳහා sRකය-ට අවIථා ඇත.
වෘUXමය සබඳතාවල ෙකාටසL ෙලස ම_වන ගැට[ ෙpගවU, අපkපාl සහ සාධාරණ ෙලස
hස˜ම සඳහා h&hදබh' යුU, සාධාරණ සහ රහස) |යා ප}පා} •Nකය'ට සපයා ඇත.
10.1 |යා ප}පා} (අ) ෙචbදනා YZමට, ෙයbජනා YZමට සහ මැBh8 ඉr+පU YZමට
පලදා§වුU, •Nකය'ට ලඟාhය හැYවුU, නා8කා සපය#. (ආ) එවැ& ෙR hම1ශනය කර
`XපලයL ෙලස ෙpගවU, අපkපාl සහ සාධාරණ hසE5 ලබා]මට අවශ) ෙව#.
10.2 {L ගැනh8 ඉr+පU කරන යා'Žණය 7uබඳව පු[q වශෙය' සං&ෙpදනය කර ඇත.
එය ඕනෑම ෙචbදනාවක රහස) බව (අවශ) න5) සඳහා වගYයන අතර බාධාYZ5 තහන5
කර#.

11. වVාපාර කටයු_ mo ෙකෙරනුෙW :රසාර පැවැ;මA වැළඳගත හැ3 අයුHසහ පHසරයට ෙකෙරන බැලපෑ) අඩුවන අයුH-ය.
ෙමෙහයු5, `භව ෙතbරා ගැc5, &Šපාදනය YZ5, භා™ඩ ෙබදා හැZ5 සහ සැපයු5 ෙ>වා
B{ෙකෙරනුෙn ප+සරය පවUවා ෙගන යාමU ආරLෂා YZමU ඉලLක කරෙගන පා+ස+ක cX
සහ ෙර„ලාBවලට අනුගU වන ප+rය.
11.1 ෙමෙහයු5 සඳහා අවශ) Bය[ cත)ානුeල අවසර ලබා ඇත.
11.2 cත)ානුeල අවසර වලට අනුගත kමට අවශ) දැනුම Bය[ම පුRගලය'ට ලැ’ම සහXක
කරනු ව> පුහුණුව ලබා ෙද#.
11.3 cත)ානුeල අනුගතkම කළමනාකරණය YZම සඳහා පමණL ෙනාව
උප•ව සQත රසාය&ක •ව), කසල, අපhŽ ජලය, වායු {ෂණය &පදkම, ජලය සහ ශLXය
පාh•‚ය සඳහාU පලදා§ ප+සර කළමනාකාZUව සැලැ>මL X“ය යු_#.

12. Gයුණුව; අනුTලතාව; L4Aෂණය කරනු ලැෙu.
ච1යා 78බඳ උපෙද> සං@හයට අනුගත kම තහවු6 YZම 7Mස &Šපාදන පහසුක5 සහ
ෙ>වකය'ට ලබා{' &වාස 7uබඳව වැඩ“ෙ5 B{ෙකෙරන අ`කා¨ත පZLෂාYZ5, ෙ>වා
&යුLX ක6ණු ස5බ'ධව ෙපාUපU සහ වා1තා hම1ශනය YZ5 සහ ෙ>වකය' සමග
පවUවන පුRග8ක ස5මුඛ සාක•ඡා ද ඇ_[ ම'_YZෙ5 |යාව'Q &රතkමට සැපයු5ක6
තා# යු&ය'ට, උප සමාග5වලට සහ පUකරන ලද &ෙයb~තව6'ට අවසරය ෙදනු ඇත.

(ආ) පxo34) O8බඳ වා>තාකරණය
ෙමම &ෙයbග තා# යු&ය' සමග ˆhසගU Bය[ම සැපයු5ක6ව'ට අදාල ෙp. තා# යු&ය'
ෙවත භා™ඩ hY ම ෙහb ෙ>වා සැපය§ම B{කෙª සමාග5 සහ උප සැපයු5ක6ව' මˆ'
න5 සැපයු5ක6ව' ෙමම &ෙයbග උප සැපයු5ක6ව'ට සහ `භව ඉr+පUකරන සමාග5
වලටද අදාල වන බව සහXක කරගත යු_ය.
1. ෙමම `XපUXවලට අනුගතkමට ෙනාහැYවුවෙහාU (තා# යු&ය'Q ෙ>වකයeට ෙහb තා#
යු&ය' ෙවනුෙව' ෙපcB}න ෙකෙනeට B{වන ෙනාහැYkමLද ඇ_[ව) සහ ඒ බව
සැපයු5ක6 දැනගතෙහාU එය වහාම තා# යු&ය' ෙවත වා1තා කළ යු_ ෙp. එෙ> YZමට
අෙපාෙහාසU kම ෙමම ච1යා 78බඳ උපෙද> සං@හෙn එන ක6ණු ප[{YZමL ව'ෙ'ය.

2. ප[{ YZමකට ෙහb B{hයහැY ප[{ YZමකට h6Rධව, බාධා YZමL 7uබද YB{
“යY' ෙතාරව, අෙJම •Nකය', සැපයු5ක6ව' සහ ඔවු'ෙS •Nකය' ෙවනුෙව' කතා
කරන, සං>කෘXයකට අ7 සහාය පළකරමු.
3. වා1තාවන එකඟ ෙනාkමL ගැන යහපU hwවාසයY' යු_ව තා# යු&ය' hB' පZLෂණ
පවUවනු ඇත. එQ ෙසායාගැc5 ගැන තා# යු&ය' සැපයු5ක6 සමග සාක•චා කරනු ඇත.
සාධාරණ ෙලස ඉq[5 කරන ෙතාර_6 ලබාෙදN' සැපයු5ක6 එවැ& පZLෂණයකට සහාය
ෙදනු ඇත.
4. `Xක1මයL අවශ) න5 සැපයු5ක6 තා# යු&ය' ෙවත දැනු5 ෙදනු ඇතැ#ද සාධcය ෙලසU
ක›න5 ෙලසU “ඳවැ«ම hස˜ම 7Mස &වැරr YZෙ5 සැලැ>මL සහ කාල &1ණයL
|යාUමක කරනු ඇතැ#ද බලාෙපාෙරාU_ ෙp.
5.සැපයු5ක6ව', ඔවු'ෙS •Nකය' ෙහb ෙකා'ŽාUක6ව' ෙමම ච1යා 78බඳ උපෙද>
සං@හෙn ප[{kමL ෙහb ප[{ hයහැY අව>තාවL ගැන 87යY', {රකථනෙය', ෆැL>
මˆ' ෙහb hද)ුU 87යL මˆ' තා# යු&ය' ෙවත ද'වනු ඇත. cXෙය' අවසර ඇX hෙටක
වා1තා &1නාNකව සහ රහBගතව ඉr+පU කළ හැක.

ප[{k5 වා1තා කළ හැY නා8කා ෙමෙ>#.
තාkෙපb1' ෙචා5චා' මහUNය
සහකාර සාමාන)ා‡කා+, මානව ස5පU කළමනාකා+Uවය
ඊ-ෙ5q: taweeporn.chomchan@thaiunion.com
87නය: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, TambonTarsrai,
AmphurMuang, Samutsakorn 74000, Thailand
{රකථනය : +66 (0) 3481-6500
ෆැL> : +66 (0) 3481-6499
hwවසcය ඊ-ෙ5q 87නය : labor.CoC@thaiunion.com
ව)ාපෘXය: ISSARA
hෙR•ය •Nකය'ට ක5ක6 අ#XවාBක5, රාජ) 8යාපrං‚ය, |යා ස'තX 78බඳ ෙතාර_6
ලබාගැcම සඳහා, YBය5 B{kමL වා1තාYZම සඳහා, සහාය පැlම සඳහා දවෙ> පැය 24
පුරා |යාUමකව පවXන තා#ල'තෙn ෙRශය පුරා hQ{න ක5ක6 ඍජු {රකතන අංක:
Nය'මා1 භාෂාව :

+66-80-456-5560

ලාඕ සහ තා# භාෂාව : +66-86-967-2891
-ෙම1 භාෂාව :

+66-86-968-6085

අ'ත1 ජාලය : www.projectissara.org

6. ෙමම ච1යා 78බඳ උපෙද> සං@හයට ෙහb &1ෙR¨ත &වැරr YZෙ5 |යා 7uෙවලට ෙහb
අනුගත kමට අෙපාෙහාසU kම වග^5 hරQතව සැපයු5ක6ෙS ෙකා'ŽU_ව අවස'
YZමටU, cX කටයු_ YZමටU ෙŸ_ පාදක වනු ඇත.
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එකඟkම සහ භාරගැcම
මම තා# යු&ය'Q ව)ාපාර ආචාර ධ1ම සහ ක5ක6 ච1යා 78බඳ උපෙද> සං@හය
ස5පු1ණෙය'ම Yයවා ෙU65 ගU බව ෙම#' සහXක කර `කාශ කර B}N. මෙS සමාගෙ5
බලයලU &ෙයb~තයe ෙලස, මම, ෙමම උපෙද> සං@හයට ග6 YZමටU ෙනානැවl
ස5පු1ණෙය'ම ඊට සහ එQ ඇX Bය[ `XපUXවලට අනුගත kමටU මටU මෙS
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