ප්රිමාර්ක් සැපයුම්කරු ැ
චක්ය්ධක්මාරැපංග්රහයැ

ප්රිමාර්ක්

සැපයුම්කරු චක්ය් ධක්මාර සංග්රහය

1. සසේවයට බඳව් ගනු ලබන්සන් නිදහස්ව ය
1.1

සිරු වන්ගෙන්ැගහෝැශ්රමාරැා්ව්රකරැසපසගපැබා්ැෙන්ා්ැගහෝැශ්රමාරැිවිසුමකරැනුවවැබා්ැෙන්ා්ැදී ැවයගයන්ැූ ැිසසිුැ
දු්රයුැාබහත්ු්රගයන්ැබා්ැෙන්ා්ැගහෝැනනිව්ක්යයැුරාැබදැශ්රමාරැගා වන්ගන්ය

1.2

"තැන්පතු" හ ෝ තමන්හේ අහයෝය සඳ ා වූ ලියකියවිලි තමන්හේ හේවාදායකයාහේ
භාරහේ තැබීම හේවකයන් කළ යුතු හොව අතර සාධාරණ දැනුම් දීමකින් අතුරුව තම
හේවාහයෝජකයාහෙන් ඉවත් ව යාමට නිද ස තිහේ

2. ඇසුරු කිරීසම් නිදහසට සහ ස්මූහික ස වල් කිරීමාරට ඇති අයිතියට සගෞරව සකසක්
2.1

ිසසිුැගවාපසුමාර සැගා මාරයතිව, ගපවුයින්ැහට, වෘත්තීයැපමිතිැවබට, තමාරන්ැරිසිැුරිදි, පහභ්ගීැවීගකරැනයිතියැගහෝැ
ඒව්ැපසථ්පිතැිසරීමාරටැගමාරන්මාරැප්මූහිුවැග සවල්ැිසරීමාරටදැනයිතියැඇත

2.2

වෘත්තීයැපමිතිැපහැඒව්ගේැපංිසධ්ා්ත්මාරුැක්රිය්ු්රුකරැගුගරහි, ගපව්ගයෝාුය්ැිසවෘතැදුල්ුය සැඇතිැුරැ
ගොැතිගේ

2.3

ගපවුැනිගයෝජිතයන්ටැගවාපසැගු ටැගා පබුාැනතරැගපව්පසථ්ායැතුළැතමාරන්ගේැනිගයෝාුැුටම්තුැුරැ
ගොැය්මාරටැනවපරැඇත

2.4

ඇුම ැිසරීගකරැනිදහපටැපහැප්මූහිුැග සවල්ැිසරීමාරටැඇතිැනයිතියැනීතියැමාරිවන්ැතහාකරැගු ටැඇතිැනවපසථ්වුී ,
ගපව්ගයෝාුය්ැුහුමුකරැපබප්ැගදුවැබාාැනතර, ඒැහ්ැපමාර්න්තර, පසව්ධීාැපහැනිදහපසැඇුම කරැිසරීමාරැපහැ
ග සවල්ැිසරීමාරැවක්ධායටැා්ධ්ැගා ුරයි

3. සසේව් තත්ත්වයන් සුර ෂිත සහ සනීප්ර ෂSක සේ
3.1

ුක්මාර්න්තයැෙයාැුවතිාැදයුවමාරැපහැඕාෑමාරැිසගයෂිතැූ ැඋුද්රවැසිතැතා්ැගො, ුමර සෂිතැපහැපනීු්ර සෂාුැ
ව්ත්වරණය සැපුය්ැදියැම්තුවැඇත ැහදිසිැනාතු , තුව්බැපහැු්ක්යයැුටම්තුැනතරතුරැගහෝැඒැපකරාන්ධවැමාරතුැ
වාැගපෞඛ්යයටැනහිතුරැතත්ත්වයන්ැවළ සව්ීමමාරට, ප්ධ්රණැවයගයන්ැුර්යැප්ර්ගයෝිවුැවාැදු්රයට, ගපව්ැ
ුරිපරයටැදගේණිුැඋුද්රවැපහහ්ැගහූනන්ැනවමාරැිසරීමාරටැප්රමාර්ණවත්ැපියවරැෙතැම්තුවැඇත

3.2

ගපවුයින්ැගවතැක්රමාර්ුවූලබැපහැව්ක්ත්ැුරුවැබාාැගපෞඛ්යයැපහැදර සෂරුැුහුණුවවීමාරැබා්ැදියැම්තුැනතර,
එවයනිැුහුණුවවීකරැාවැගහෝැායවතැුත්ැුරාැබදැගපවුයින්ැපහහ්ැායවතැබා්ැදියැම්තුවැඇත

3.3

පිරිසිුැවයසිිසළිැුහුමුකරැපහැු්ායටැගයෝෙයැාබයැපහහ්ැප්රගේයයැගමාරන්මාරැනද්ළැාකර, දහ්රැොඩ්ැුරැතයබීමාරැ
පහහ්ැපනීු්ර සෂැුැුහුමුකරැදැපුය්ැදියැම්තුවැඇත

3.4

ාව්තයන්ැුහුමුකරැපුය්ැගදාැනවපසථ්වන්හිී , ඒව්ැපිරිසිුැපහැුමර සෂිතැගමාරන්මාරැගපවුයන්ගේැමූලිුැ
නවයයත්වයන්ැපුහර්ලියැම්තුය

3.5

පංග්රහයැපිළිුදිාැපමාර්ෙමාර සැිසසින්, ගපෞඛ්යයැපහැුමර සෂිතත්වැපකරාන්ධැවෙීමාර, ගායෂසකැුළමාරණ්ුරණැ
නිගයෝජිතයකුැගවතැුයවරියැම්තුවැඇත
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4. ප්රිසරික අවශ්යත්වන්
4.1

ගයෝෙයැු්රිපරිුැප්රමිතීන්ැවබටැනුවූලබැපයුම්කරු වන්ැපමාර , ප්රිමාර්ක් සැඑහිැුරිපරයැගවතැඇතිැුයුවීමාරැගාද්ැ
හද්ැෙයනීමාරටැුයමාරතිය

5. ළමාර් ශ්රමාරය ා්ිතත් සක කළ යුුය
5.1

ළමාර්ැශ්රමාරයැගපවයටැාහව්ැෙයනීමාරැගා ුළැම්තුය

5.2

ළමාරගයකුැගා වාැු්බසීමාර්වැඑළයගොැතු , සුණටැගහෝැඇයටැගුණ්ත්මාරුැනධයුාය සැබා්ැෙයනීමාරටැහයිසැවාැ
ුරිදිැළමාර්ැශ්රමාරයැගයහිැනිරතැඕාෑමාරැළමාරගයකුගේැපංක්ර්න්තියැපහහ්, මාර ැු්දුවැබාාැප්රතිුත්තිැපහැවයඩපටහන්ැ
පමාර්ෙකරැිසසින්ැපුපසැුළැම්තුය, ායත්ාකරැඒව්ටැපහභ්ගීැිසයැම්තුයැගහෝැඒව්ටැද්යුැිසයැම්තුය; "ළමාරය්"ැපහැ
"ළමාර්ැශ්රමාරයැ"ැුරිිෂෂසටයන්ැහිැනික්වචායැුරැඇත

5.3

වයපැනවු ුැ18ටැනඩුැළමුන්ැපහැත ණයින්ැර්ත්රැගපවයටැගහෝැඋුද්රැවැපහිතැතත්ත්වයන්ැයටගත්ැගපව්ැ
නිම් සතිගයහිැගා ගයදිසයැම්තුය

5.4

ගමාරමාරැප්රතිුත්තිැපහැක්රිය්පිළිගවත්, නද්ළැILO ප්රමිතිැපහහ්ැූ ැනිගයෝෙැවබටැනුවූලබැිසයැම්තුය

6. ජීවත්වීමාර සඳහ් ප්ර මාර්ණවත් වැටුප් සගවනු ලැසේ
6.1

පකරමාරතැගපව්ැපතිය සැපහහ්ැගෙවුවැබාාැවයටුප්ැපහැප්රතිබ්භ, නවමාරැවයගයන්, ගේශීයැනාතිුැපකරමාරතයන්ැගහෝැ
ුක්මාර්න්තමාරයැමිුවකරැපබකුුවැපකරමාරතයන්ැගෙන්ැගදගුන්ැවඩ්ැවයඩිැඑුැහ්ැපමාර්ාැගේ ැගුගපැගවතත්, වයටුප්ැ
පෑමාරැිසටමාරැමූලිුැනවයයත්ැපුහර්ීමමාරැපහහ්ැප්රමාර්ණවත්ැිසයැම්තුැනතරැනිමමාරතැදද්යමාර සදැබා්ැදියැම්තුවැඇත

6.2

ගපවයටැායඳීමාරටැගුරැසියලූමාරැගපවුයින්ැගවතැවයටුප්ැපකරාන්ධගයන්ැතමාරන්ගේැගපව්ැගු න්ගේසිැපහැගෙවීකරැ
බාාැඒැඒැු්බසීමාර්වැපහහ්ැපෑමාරැනවපසථ්වුී මාරැගෙවුවැබාාැවයටුප්ැපිළිාහැිසපසතරැදැලිඛිතවැනවගාෝධැුරැෙතැ
හයිසැගත රතු දැබා්ැදියැම්තුවැඇත

6.3

ිසායැපියවර සැගබපැවයටුප්ැවලින්ැමුදල්ැනඩුැුරැෙයනීමාරටැනවපරැබා්ැගා ගදාැනතර, ගේශීයැනීතිැමාරිවන්ැනුවමාරතැ
ුරාැබදැනඩුැිසරීකර, නද්ළැගපවුය්ගේැිසගයෂැනවපරයැගා මාරයතිවැසිුැිසරීමාරටදැඉඩැනවු්යය සැගා මාරයත ැ
සියලූමාරැිසායැපියවරැව්ක්ත්ැුළැම්තුය
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7.

වැඩ කරන පැය ගණන අධික නනොනේ
7.1

වැඩ කරන පැය ගණන ජාතික නීති, සාමුහික ගිවිසුම්, සහ සසේවකයින්ට ඉහළ ආරක්ෂාව ලබාසෙන පහත 7.2 සිට
7.6 ෙක්වා විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුතුය. 7.2 සිට 7.6 ෙක්වා විධිවිධාන ජාත්යන්තර කම්කරු ප්රමිති මත
පෙනම් සේ.

7.2

අතිකාල හැර, වැඩ කරන නියම පැය ගණන ගිවිසුම මගින් නිර්වචනය කරනු ලබන අතර, සතියකට පැය 48
සනොඉක්මවිය යුතුය*

7.3

සියලූම අතිකාල පැය ස්සේච්ඡා පෙනමින් සිදු සකසර්. අතිකාල පහත සඳහන් සියලූම ෙෑ පිළිබඳ සැලකිල්ලට
ගනිමින්, වගකීසමන් භාවිතා කරනු ලැසේ. තනි තනිව සසේවකයින් සහ සමස්ථයක් සලස ශ්රම බලකාය විසින්
සසේවය කළ ප්රමාණය, වාර ගණන සහ පැයගණන්. අතිකාලය ස්ථිර සසේවා නියුක්තිය සවනුවට භාවිතා කරනු
සනොලැසේ. අතිකාල පැය සඳහා සෑමවිටම නියමිත සගවීම් අනුපාතසයන් 125%ට වැඩි සනොවන සසේ නිර්සේශ
කරන අධි අනුපාතයකට සගවනු ලැසේ.

7.4

දින 7ක කාලසීමාවක් තුල සසේවය කරන ලෙ මුළු පැය ගණන අතිකාල පැය ඇතුළුව පහත7.5 සේෙසයන් ආවරණය
සකසරන අවස්ථාව හැර පැය 60 සනොඉක්මවිය යුතුය.

7.5

මුළු පැය ගණන අතිකාල පැය ඇතුළුව පහත සඳහන් සියලූම ෙෑ සපුරාලන විසශේෂිත අවස්ථාවන්හි දී පමණක්
යම්කිසි දින 7ක කාලසීමාවක් තුල වැඩ කරන පැය ගණන පැය 60 ඉක්මවිය හැකිය.

7.6



ජාතික නීතිය මගින් සම් සඳහා ඉඩ ලබාදීම



ශ්රමබලකාසයන් සැලකිය යුතු සකොටසක් නිසයෝජනය සකසරන සසේවකයින්සේ සංගමයක් සමඟ ස්වාධිනව
එකඟ වූ සාමුහික ගිවිසුමක් මගින් ඉඩ ලබාදීම



සසේවකයින්සේ සසෞඛ්ය සහ සුරක්ෂිතබව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු ආරක්ෂාවන් ගනු ලැබීම, සහ විසශේෂිත
අවස්ථා අනසප්ක්ෂිත නිෂ්පාෙන උපරිම අවස්ථා, අනතුරු සහෝ හදිසි අවස්ථා වැනි අවස්ථාවන්ට සයොො ගන්නා
බව සසේවකයාට සපන්වා දිය හැකිවීම.
සසේවකයින්ට සෑම දින 7ක කාලසීමාවක් තුළ අවම වශසයන් එක් දිනයක නිවාඩුවක් සහෝ ජාතික නීතිය මගින්
අවසර දී ඇති අවස්ථාවක, සෑම දින 14ක කාලසීමාවක් තුල දින සෙකක නිවාඩුවක් ලබා සෙනු ලැසේ.*
* අවශ්ය අවස්ථාවලදී, නියම පැය ගණන (අතිකාල පැය සනොමැතිව) අඩුකරමින්, සසේවකයින්සේ වැටුප අඩු
කිරීමක් සනොකර, සතියකට පැය 40 ෙක්වා සාමාන්ය වැඩකරන පැයගණන ක්රමානුකූලව අඩුකිරීමට ජාත්යන්තර
ප්රමිතීන් නිර්සේශ කරයි.

8. කිසිදු සවකස් සක ට සැලකීමාර
8.1

සිදු සක සකසක්

ගපවයටැාහව්ැෙයනීගකරී ,ැප්රතිබ්භැබා්ී ගකරී , ුහුණුවවැපහහ්ැඇතිැප්රගේයය, උපපසවීකර, ගපවයැනවපන්ැිසරීමාරැගහෝැ
ිසශ්රමාරයැනවපසථ්ැවබී , ා්තිය, කුබය, ා්තිුැපකරභවය, දෙමාර, වයප, දා්ධිතභ්වය, පසත්රීුහ ෂභ්වය, ිසව්හුැ
තත්ත්වය, ලිංිවුැහයඩෙයසීමාර, වෘත්තීයැපමිතිැපමාර්ජිුත්වයැගහෝැගේයු්බනිුැපාහුකරැුදාකරැගු ටැගොැිසසිුැ
ගවාපසැගු ටැපයබීමාර සැගා ගුගක්

9. නිත්ය සසේව්නියු තිය ලබ් සදනු ලැසේ
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9.1

හයිසැපෑමාරැනවපසථ්වුී මාර, ු්ක්යැඉටුැිසරීමාරැසිුැුළැම්ත්ගත්, ගේශීයැනීතිැහ්ැුරිචයන්ැමාරිවන්ැපසථ්පිතැපිළිෙන්ා්ැ
ගපව්නිම් සතිුැපකරාන්ධත්වය සැමාරතැුදාකරවැය

9.2

ක්රමාර්ුවූලබැගපව්නිම් සතිුැපාහත්වයැගහතුැගු ටැගොැඇතිැවා, ුකරු ැගහෝැපමාර්ායීයැදර සෂුැනීතිැපහැ
ගරගුබ්සිැයටගත්, ගපවුයන්ැගවතැඉටුැිසයැම්තුැම්තුුකරැශ්රමාරය-ුමාරණ සැගු න්ත්ර්ත්ැබා්ී මාර, උු-ගු න්ත්ර්ත්ැ
බා්ැී මාරැගහෝැනිවගපී ැවයඩැිසරීගකරැගු න්ත්ර්ත්තුැගහෝැනිුහණත්ැබා්ැී ගකරැනියමිතැනදහප සැගහෝැනියතැ
ගපව්නිම් සතිය සැබා්ැගා ගදාැදධුනිුත්වැවයඩපටහන්ැතුළින්ැමාර ැහරව්ැෙයනීමාරැගා ුළැම්තුැනතරැපසථ්වරැ
ගු න්ගේසිැපහිතැගපව්නිම් සතිුැිවිසුමකරැනධිුවැභ්ිසත්ැිසරීමාරැතුළින්ැදැඑවයනිැම්තුුකරැමාර ැහරව්ැගා ෙතැ
ම්තුය

10. කිසිදු ආක්රසේ කුරිරු සහෝ අකරුණ්වන්ත සැලකිල්ල

සඳහ් ඉඩ අවක්ශ් සක මාරැත

10.1 ය්රීරිුැනුව්දයැගහෝැිසායැපියවර, ය්රීරිුැනුව්දයැපිළිාහැතක්ාා, ලිංිවුැගහෝැගවාත්ැහිරිහයරැපහැව්චිුැ
ුරිභවයැගහෝැගවාත්ැදු්රගේැබියැෙයනීකරැපුහර්ැතහාකරය
11. නකතික අවශ්යත්වයන්
11.1 ප්රිමාර්ක් සැවය්ු්රැුටම්තුැුරුවැබාා, එ සැඑ සැපකරු්දාැපසථ්ායන්ැවබැනීතිැපහැගරගුබ්සිැපමාර ැපූක්ණැ
වයගයන්ැනුවූලබැවීමාරැපිළිාහව, ප්රිමාර්ක් සැුයුැවීැසින ාැනතරැඑවයනිැනීතිය සැගහෝැගරගුබ්සිය සැදයුවවත්වැ
උල්බංඝායැගුගරාැදු්රයටැුටම්තුැගා ුරුවැඇත
11.2 ප්රිමාර්ක් සැදයුවවත්ව, නද්බැනීතිැගහෝැගරගුබ්සිැඋල්බංඝායැුරුවැබාාැපයුම්කරු වන්ැභ්ිසත්ැගා ුරුවැඇත
12. අල්ලස් සහෝ දූෂණ සක ඉවසීමාර
12.1 ුහුමුකරැපයබසීමාරැපහහ්ැගෙවීකරැඇතුලූව, නල්බපසැගහෝැනම්තුැබ්භය සැපබප්ැී මාරැනිප්ැගදුවැබාාැී මාරා්ැබා්ැී මාර,
ගෙවීමාර, නයයදැසිටීමාරැපුහර්ැතහාකරැය ැව්ණිාමාරයැව්සිය සැබා්ැෙයනීගකරැගහෝැරහව්ැතා්ැෙයනීගකරැනරමුණින්ැගහෝැ
යකරැුහේෙබයකුැදිරිැෙයන්වීමාරටැගහෝැගුගාකුැනනිසිැගබපැක්රිය්ැිසරීමාරැනිප්ැතය්ෙය සැී මාරැපහහ්ැගහෝැබාන්ා්ටැ
එමාරැප්රැතිබ්භයැපිළිැෙයනීමාරැතහාකරැාකරැගහෝැඕාෑමාරැදු්රයුැතය්ෙය ස, යකරැමුදබ ස, ු්රිගතෝෂිුය සැගහෝැ
ව්සිය ස,ැවය්ු්රයුැනිරතැයකරැගුගාකුටැගහෝැරායටැී මාරැගහෝැපිරිායම මාරැනල්බප සැගබපැපයබිසයැහයිසය ැ
එගපමාර, ගතවයනිැු්ක්යවය ස, නිදුමා සැවයගයන්, ඒාන්තවරයකු, නිගයෝජිතයකුැගහෝැනතරමාරයදියකු, තුළින්ැගහෝැ
ිසසින්ැුරුවැබාාැපිරිායම මාර සැගහෝැනල්බප සැපබප්ැී මාරැමාරිවන්ැනල්බපසැබා්ැී මාරැසිුැිසයැහයිසය
නල්බපසැපහහ්ැඋද්හරණැබයයිපසතුව සැුහතැපහහන්ැගේ ැගමාරය, ී ක්ඝැිසපසතරැපහිතැගා ගේ:


තය්ෙැගහෝැෙමාරන්ැිසයදකර



වන්දිය සැබා්ැගා ගදාැපමාර්ෙකරැගපව්, ුහුමුකරැගහෝැගේුබ;



මුදල්ැගෙවීකර;



ණය, ණයැපහතිුැිසරීකරැගහෝැගවාත්ැවක්ෙගේැණය;
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නධය්ුනිුැිෂෂයත්වය සැගහෝැගපෞඛ්යැගපව්ව සැවයනිැප්රතිබ්භය සැිසයැහයිසැෙුවගදුවු වකුගේමමාරහාාැ
ගහෝැරාගේැනිබධ්රියකුගේැුවුගල්ැප්මාර්ජිුයකුටැබා්ැී මාර;



ප්රධ්ාැගු න්ත්ර්ත්තුවැබා්ැගදාැුහේෙබයකුැහ්ැපකරාන්ධැනගයකුටැඋුගු න්ත්ර්ත්තුව සැබා්ැී මාර; පහ



ිසයැහයිසැෙුවගදුවු වකුගේමමාරහාාැගහෝැරාගේැනිබධ්රියකුැුවුගල්ැප්මාර්ජිුයකුටැනයත්ැගේශීයැ
පමාර්ෙමාර සැාහව්ැෙයනීමාර

12.2 ුහුමුකරැපයබසීමාරැපහහ්ැගෙවීකරැයුවැරාගේැනිබධ්රීන්ැිසසින්, යකරැු්ක්යය සැඉ සමාරනින්ැසිුැුරැී මාරැපහහ්ැගහෝැ
ප්මාර්ායයැරාගේැු්ක්යය සැ(වීප්ැාබුත්රය සැය සැබා්ැී මාරැගහෝැගක්ගුැනිෂසු්යායැවයනි ැුහුමැිසරීමාරැපහහ්ැ
ඉල්බ්ැසින ාැකුඩ්ැගෙවීකරැගහෝැේපසතුැගේ ැඑවයනිැගෙවීකරැපුහර්ැතහාකරය
12.3 පයුම්කරු වන්, නිගයෝජිතයින්ැපහැසවුන්ගේැගපවුයින්ැසියලූමාරැනද්බැනල්බපසැිසගරෝධීැපහැදූෂණයැපකරාන්ධැ
නීතිැවබටැනුවූලබැිසයැම්තුය ැඑවයනිැනල්බපසැිසගරෝධීැගහෝැදූෂණැපකරාන්ධැනීතිැගා මාරයතිැාකර, ගහෝැඑ සපත්ැ
ර්ාධ්නිගේැ2010ැනල්බපසැුාතැටැවඩ්ැනඩුැප්රමිතිය සැෙනීැාකර, පයුම්කරු වන්, නිගයෝජිතයින්ැපහැසවුන්ගේැ
ගපවුයින්ැඑ සපත්ැර්ාධ්නිගේැ2010ැනල්බපසැුාතැටැනුවූලබැිසයැම්තුය
12.4 ගපවුයින්ැගහෝැවය්ු්රයැහ්ැපකරාන්ධැුහේෙබයින්ැනල්බපසැගහෝැදූෂණැපිළිාහැනුර්ධැසිුැිසරීමාරැවයළය සවීමාරැපහහ්ැ
පයුම්කරු වන්ැපහැනිගයෝජිතයින්ැනල්බපසැිසගරෝධීැපහැදූෂණැවළ සව්ීමගකරැක්රිය්ු්න ු්ටීන්ැගය ද්ැතිබියැම්තුවැ
ඇත ැපයුම්කරු වන්ැපහැනිගයෝජිතයින්ැතමාරන්ගේැවය්ු්රැතුළැගමාරමාරැක්රිය්ු්න ු්ටීන්ැනිසිැදු්රගයන්ැක්රිය්ගේැ
ගයදියැම්තුැනතර, ඒව්ැනිතරමාරැපමාර්ගබෝචායටැබ සැුර, ඵබද්යීැගබපැඒව්ැක්රිය්මාරුැවාැාවැතහවු ැුළැම්තුය

Primark Code of Conduct

Page 6 of 7

Version 4. February 2017

13. උපග්රන්යය පැහැදිලි කිරීම්
ළමාරය්
වඩ්ැඉහළැවයපැගයගදාැනවපසථ්ගේී , වයඩැිසරීමාරටැගහෝැනතයවයයැු්පල්ැනධය්ුායැපහහ්ැවඩ්ැඉහළැවයප සැගේශීයැනවමාරැ
වයපසැනීතියැමාරිවන්ැනියමාරැගා ුරන්ගන්ැාකරැවයපැනවු ුැ15ැටැනඩුැඕාෑමාරැනගය ස ැගුගපැවුවත්, ගේශීයැනවමාරැවයපසැනීතියැILO
පකරමුතිැනංුැ138ැයටගත්ැපංවක්ධායැගවමින්ැුවතිාැරටවබැවයතිගක්ුයන්ටැනුවූලබවැවයපැනවු ුැ14ැහිැනියමාරැුරැ
තිගාන්ගන්ැාකර, වඩ්ැනඩුැඑුැගයගදුවැඇත
ගය වුන්ැුහේෙබය්
ඉහතැනික්වචායැුරැඇතිැළමාරගයකුගේැවයපටැඉහළැහ්ැවයපැ18ැටැනඩුැඕාෑමාරැගපවුගය ස
ළමාර්ැුකරු
ඉහතැනික්වචාවබැිසගයෂගු ටැඇතිැවයපැ(වයපස ැවබටැවඩ්ැා්බැළමාරගය සැගහෝැගය වුන්ැුහේෙබගය සැිසසින්ැුරාැනද්බැILO
පකරමාරතයන්ගේැිසධිිසධ්ාැවබටැනුවූලබැගා වාැු්ක්යය ස, පහැළමාරය්ගේැගහෝැගය වුන්ැුහේෙබය්ගේැනධය්ුායැටැහ්නිුරැ
ිසයහයිසැගහෝැමාරයදිහත්වාැගහෝැළමාරය්ගේැගහෝැගය වුන්ැුහේෙබය්ගේැගපෞඛ්යයැගහෝැගභෞතිු, මාර්ාසිු, දධය්ත්මිු,
පද්ච්ර්ත්මාරුැගහෝැපමාර්ායීයැපංවක්ධායටැහ්නිද්යුැවාැඕාෑමාරැු්ක්යය ස
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