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හැඳින්වීම 
3 

 එලවේට් වෙක්ස්ෙයිල්ස් වස්වා ස්ථානය තුළ අවංකව 

කෙයුතු කිරීම 
8 

උල්ලංඝනය කිරීම් සඳහා දඬුවම්   මිනිසුනට සාධාරණ ගලස සැලකීම  

ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහය අනු මනය 

කළ යුත්ගත් කවුරුන්ද 
 

 සම අවස්ථා ගස්වානියුක්තිකයා  

 ගවනස් ආකාරයට ගනොසැලකීම/හිරිහැර ගනොකිරීම  

අවංක බව පිළිබඳ  ැටළුවලට පිළියම් ගයදීම   මත්ද්රිවපවලින් ග ොර ගස්වා ස්ථානයක් 9 

විමර්ශන හා විනය ක්රිපයාවලිය 4  මානව හිමිකම් සහ කම්කරු ක්රිපයාකාරකම්  

පුහුණුව සහ අධපාපනය   ළමා ශ්රඅමය සහ බගලන් ලබා  න්නා ශ්රඅමය  

පළකිරීගම් අවශප ා   වැඩ කරන ගේලාව  

   ගේ න 10 

   ගස්වා ස්ථාන  ර්ජන සහ ප්රසචණ්ඩත්වය  

එලවේට් වෙක්ස්ෙයිල්ස් වාාපාරය තුළ 

අවංකභාවය 
5 

 සාමූහික ගක්වල් කිරීම 
 

බැඳීයා පිළි ැටුම   වංචනික හැසිරීම  

පුද් ලික වපාපාරික සම්බන්ධ ා   පාරිසරික ගසෞඛ්යපය සහ නිරපදා ප්රසතිපත්ති  

ඥාතීන් සම  වපාපාර කිරීම   ගසෞඛ්යපය සහ නිරපදාව  

පාරිග ෝෂික,  පා  සහ විගනෝදාස්වාදය   පාරිසරික ප්රසතිපත්ති  

 රඟකාරී ග ොරතුරු ලබා  ැනීම   ග ෝලීය තිරසාරත්වය සම්බන්ධගයන් අපගේ නිරන් ර කැපවීම 11 

ජා පන් ර ගවළඳ නීති   එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි සීමි  ද්රිවප ලැයිස්තු ප්රසතිපත්තිය  

විගද්ශීය දූෂණ ක්රිපයා පරිචය පන  6    

සං   විගරෝධී බව සහ සාධාරණ  රඟකාරීත්වය   එලවේට් වෙක්ස්ෙයිල්ස් හි ව ොරතුරු සහ වේපලවල 

අවංකභාවය 
11 

ගවළඳ සම්බාධක 7 

වර්ජන විගරෝධීබව   රහසප ග ොරතුරු  

ආරක්ෂාාව   මූලප වාර් ාකරණගේ සහ වාර් ා  බා  ැනීගම් නිරවදප ාව 12 

ගද්ශපාලන ක්රිපයාකාරකම් සහ දායකත්වයන්   සමා ගම් සම්පත් සහ බුද්ධිමය ගද්පළ  

නීති හා අනුකූල වීම   රජය සමඟ වන සන්නිගේදනයන් 13 

ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්ෂාා කිරීම 8  මහජන ාව සමඟ අදහස් හුවමාරු කර  ැනීම  

     

   ශක්තිමත් බැඳීමක් 13 

     

   වස්වකයාවේ  හවුරු කිරීම 14 
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ව ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රමහය හඳුන්වාදීම 
 

නිසි වපාපාරික සදාචාරයන් සහ චර්යා ධර්ම ගවනසක් ඇති කරයි. 
 

සෑම දිනකම ඔබ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස්හි සාර්ථකත්වයට වැද ත් වන තීරණවලට මුහුණ දීම සහ තීරණ  නු ලැබීම සිදුවනු 

ඇ . එගහත්, සදාචාර විගරෝධී, දුරාචාරවත් සහ වෘත්තීමය ගනොවන ක්රිපයාකාරකම් සාධාරනීකරණය කරන වපාපාර අවශප ා එහි 

කිසි විටක ගනොතිගබනු ඇ . අප වපාපාර කරන ආකාරය සහ අප අගනක් අයට සලකන ආකාරය කර්මාන් ය තුළ අගේ 

කීර්තිනාමය සහ ග ෝලීය වශගයන් වපාපාරය ආරක්ෂාා කිරීමට ඉ ා වැද ත් ගේ. 
 

ගලොව වටා සිටින සියළුම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් චර්යා ධර්ම සංග්රnහයට උපරිම ගලස අනුකූල වන බවත් එය ගත්රුම් 

ග න ඇති බවටත් ව  බලා  ැනීම ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහගයහි මූලික අරමුණ ගේ.  වද අගේ  නුගදනුකරුවන්ට සියළු 

ගවළඳපල මගින් නිරන් ර ප්රසමිතියත්, වටිනාකමත් සැපගයන බවටත් එමගින් ව  බලා    යුතුය.  වද ග ෝලීය චර්යා ධර්ම 

සංග්රnහය මගින් ඔගේ රැකියාව පිළිබඳ ගහොඳ තීරණයක්  ැනීගම්දී ඔබට පහසුගවන් ලබා    හැකි යහපත් පරිශීලන ග්රnන්ථයක් 

සැපගයන බවටත් අපි බලාගපොගරොත්තු ගවමු. ගමම ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහය මගින් ඔබ මුහුණ ගදන සෑම  ත්ත්වයකටම 

ගහෝ අවශප ාවකටම පිළිතුරු ගනොසපයන නමුත් ඔගේ වෘත්තීය සහ පුද් ලික හැසිරීම සහ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි සෑම 

ගස්වකයකු විසින්ම අනු මනය කරනු ඇ ැයි අගේක්ෂාා කරන මූලික නීති සහ ක්රිපයා පිළිගවත් සම්බන්ධගයන් එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් හි මූලික අරමුණු දක්වයි. ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහය ඔගේ යහපත් තීරණ සහ වපවහාරික ඥාණගයන් යුතුව 

කටයුතු කිරීගම් පුද් ලික ව කීමට ආගද්ශකයක් ගනොවිය යුතුය. මක් නිසාද යත් එවිට ඔගේ ක්රිපයාකාරකම් මගින් එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් හි අවංකභාවය පිළිබඳ කීර්තිනාමයට හානියක් ඇති ගනොවන ගහයිනි. ඔබ ගමම ග ෝලීය ප්රසතිපත්ති සංග්රnහය ඔගේ 

ගදපාර් ගම්න්තුගේ, අනුප්රසාේතික ආය නයක ගහෝ වපාපාරික ඒකකයක ප්රසතිපත්ති, ක්රිපයා පටිපාටි සහ වැඩ නීති සමඟ 

ඒකාබද්ධව භාවි ා කළ යුතුය. ගකගස් වුවත් අප සමා ම විශ්වාසය  බන්ගන් නිවැරදි ගදය ග ෝරා  ැනීමට සඳහා වූ ඔගේ 

පුද් ලික තීරණ ම  සහ පුද් ලික අවංක බව ම ය. 
 

ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහගේ සාකච්ඡා ගකගරන සෑම  ැටළුවක්ම සෑම ගස්වකයකුටම අදාළ ගනොවුනත්, ගලොව වටා සිටින සෑම 

ගස්වකගයකුම ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහය පිළිබඳව දැනුවත් වී එහි ප්රසතිපත්ති ගත්රුම් ග න ඒවාට අනුකූල වන බව එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් විශ්වාස කරයි. එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් අගේ සියළු පාලි  අනුප්රසාේතික සමා ම් ගමය පිළිපදින බවට ව  

බලා  නියි. මීට අම රව අගේ හවුල් වපාපාරිකයින්ටද අගේ බලපත්රළලාභීන්ටද සංග්රnහය ආධපාත්මගයන් අනු මනය කරමින් 

වපාපාර කිරීමට සිදු වන පරිදි අපි කටයුතු කරමු. 

ව ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රමහය අනු මනය කළ යුත්වත් කවුරුන්ද 

සියළු ගස්වකයින් ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහගේ සඳහන් මූලධර්ම සහ අවශප ාවලට අනුව කටයුතු කළ යුතු අ ර එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් ගවනුගවන් කටයුතු කිරීගම්දී ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහගයන් උපගදස් පැතිය යුතුය. චර්යා ධර්ම සංග්රnහයට 

පටහැනි වන කිසිම ක්රිපයාවක් සඳහා ගස්වකයින් විසින් දැන දැනම ගකොන්ත්රළාත්කරුවකු, සැපයුම්කරුවකු, නිගයෝජි යකු, 

උපගද්ශකයකු ගහෝ ගවනත් ග වන පාර්ශ්වයක් භාවි ා ගනොකළ යුතුය. එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගවනුගවන් වැඩ කිරීමට 

ගකොන්ත්රළාත්කරුවන්, නිගයෝජි යන් ගහෝ උපගද්ශකයන් වැනි ග වන පාර්ශ්ව භාවි ා කරන ගස්වකයින් ගමම පාර්ශ්වයන් චර්යා 

ධර්ම සංග්රnහය දන්නා බවට ව  බලා    යුතු අ ර අදාළ අවස්ථාවලදී එය අනු මනය කිරීමට සහාය ලබා දිය යුතුය.  

අවංක බව පිළිබඳ  ැෙළුවලෙ පිළියම් වයදීම 

 ැටළුවක් දුටු විට ගහෝ ප්රසශ්නයක් ඇති වූ විට ක ා කිරීම අප සැමගේ ව කීමකි.  එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හට  ැටළුව විසඳිය 

හැක්ගක් එවිට පමණි.  ඔබහට කිසියම්  ත්ත්වයක් පිළිබඳ ප්රසශ්න තිගේ නම්, ගහෝ ඔබ ග ෝලීය චර්යාධර්ම සංග්රnහය, අපගේ 

ප්රසතිපත්ති ගහෝ නීතිය විෂමාචාරයක් ගහෝ උල්ලංඝනය කිරීමක් දුටුගේ නම් එය වාර් ා කරන්න.  පහ  දැක්ගවන ඕනෑම ගදයකින් 

ඔබට සහාය ලබා   හැකිය: 
 

 ඔබගේ කළමනාකරු 

 ඔබගේ මානව සම්පත් කළමනාකරු 

 ඔබ වාර් ා කරන දාමගේ අගනක් කළමනාකරු(වන්) 

 එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ආය නික නීති අංශය 

o compliance@elevatetextiles.com  

 එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හ සාමානප නීති උපගද්ශන සහ ප්රසධාන අනුකූල ා නිලධාරීි  

o Kristen.hughes@elevatetextiles.com +1-704-951-2655  

හැඳින්වීම 
 

mailto:compliance@elevatetextiles.com
mailto:Kristen.hughes@elevatetextiles.com
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ඉහ  ලැයිස්තු   කර ඇති අගයකු ගව  උල්ලංඝනය කිරීමක් පිළිබඳව වාර් ා කිරීම ඔබට පහසු නැතිනම් ඔබ හට විදු ත් 

 ැපෑගලන් ගහෝ දුරකථනගයන් රහසපව හා නිර්නාමිකව වාර් ාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඕනෑම ගකගනකුට ඉඩ සලසන එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් අවංකභාව ක්රිපයාවලිය භාවි ා කළ හැකිය.  ඔබ අවංකභාව ක්රිපයාවලිය හරහා වාර් ාවක් ඉදිරිපත් කරන විට 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගව ට (ඔබ ඔබව හැඳින්වීම ග ෝරා ගනො ත්ග ොත්) හඳුනා ැනීගම් ග ොරතුරු ලබා දීමට ගහෝ සැපයීමට 

අවශප ගනොවනු ඇ .  අවංකභාව ක්රිපයාවලිය හරහා වාර් ාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා, රටවල් හට-විගශ්ෂි  අවංකභාව ක්රිපයාවලිය 

අංක බැලීමට ගහෝ විදු ත් ඉදිරිපත් කිරීමක් කිරීමට elevatetextiles.alertline.com ගව  පිවිගසන්න. 

 

සද්භාවගයන් යුතුව කටයුතු සළකුණු කරන ගහෝ සද්භාවගයන් යුතුව අනුකූල ා විභා යකදී සහාය වන එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

ගස්වකයකුට ගහෝ අනුකූල ාව පිළිබඳ  ැටළුවක් ඉදිරිපත් කරන අයකුට එදිරිවාදිකම් කිරීම ගහෝ පළි  ැනීම ග ෝලීය චර්යා ධර්ම 

සංග්රnය කඩ කිරීමකි. මීට අම රව හුගදක් පළි  ැනීම පමණක්ම ගමම ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහය කඩ කිරීමක් වන අ ර 

ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnය කඩ කළ ආකාරයටම ඒ  ැන වාර් ා කළ යුතුය. “සද්භාවගයන්” යන්නට ඔබ නිවැරදි බව අදහස් 

ගනොවන නමුත් ඔබට ගත්ගරන පරිදි ඔබ ඇත්  කියන බව අදහස් ගේ. 

විමර්ශන හා විනය ක්රිදයාවලිය 

ග ෝලීය චර්යාධර්ම සංග්රnහය, අපගේ ප්රසතිපත්ති ගහෝ නීතිය හි කිසියම් උල්ලංඝනය කිරීමක් අපි ඉ ා බැරෑරුම් ගලස සලකමු.  

ගමහි ප්රසතිේතිවලට අනුව කටයුතු කිරීම සහ මූලධර්මවලට  රු කිරීම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ඔබගේ ගස්වය කිරීගම් එක් 

ගකොන්ගද්සියකි. ගමම ප්රසතිපත්ති කඩ කරන ඕනෑම අධපක්ෂාවරයකු, නිලධාරියකු ගහෝ ගස්වකයකු ගස්වගයන් පහ කිරීමද ඇතුළු 

විනය ක්රිපයා මාර් වලට ලක් වනු ඇ . 

 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් සිදුවිය හැකි විෂමාචාර ගහෝ උල්ලංඝනයන් පිළිබඳව  ැඹුරින් විමර්ශනය කරනු ඇ . එම ග ොරතුරු 

සැපයීම ගපෞද් ලිකත්ව අභපර්ථ උල්ලංඝනය ගනොකරන්ගන් නම් හා වැිදදුර විමර්ශනයට ගහෝ පිළියම් ගයදීමට බාධාවක් 

ගනොවන්ගන් නම්, විමර්ශනය සහ විනය ක්රිපයාවලිගේ ප්රසතිඵල වාර් ාව ඉදිරිපත් කරන්නන්ට ලබා දිය හැකිය. 

පුහුණුව සහ අධාාපනය 

ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහය  ැන සහ අදාළ සියළු අනුකූල ා ප්රසතිපත්ති හා අදාළ නීති, නිගයෝ  සහ නියමයන් (එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්ති) පිළිබඳ නිරන් ර පුහුණු සහ අධපාපන වැඩසටහනක් සංවර්ධනය කර නඩත්තු කරනු ඇ . ගමම 

පුහුණුගේ අරමුණ වන්ගන් සියළු එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි අවශප ාවන්, ප්රසතිපත්තිවලට 

අනුකූල වීගම් වැද ත්කම සහ ඒවා අනුව  ම ව කීම් දැන සිටින බවට ව  බලා  ැනීම වනු ඇ . අනුකූල ා සන්නිගේදන සහ 

පුහුණු වැඩසටහන සෑම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ස්ථානයන්හි පැගවත්වනු ඇ . 

 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් කම්හල් විසින් ගමම සංග්රnහගේ අං යන්, ඉලක්ක සහ අගේක්ෂාාවන් පිළිබඳ සියළු ගස්වකයින්ට දැනුම් 

දී ඔවුන් පුහුණු කරනු ඇ .  

 

සියළුම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ස්ථානයන්හි ප්රසධාන අධීක්ෂාකවරුන්, කළමනාකරණ සහ විකුණුම් සහකරුවන් හට ගමම ග ෝලීය 

චර්යාධර්ම සංග්රnහය කියවීමට සහ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ප්රසතිපත්ති සමාගලෝචනය කිරීමට සහ සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් 

ලැගේ. එයට අම රව, සීමා කිරීමක් ගනොමැතිව නිදසුනක් ගලස, කම්කරුවන් හට ඔවුන්ගේ පුහුණු, පැමිණීම සහ අනුකූල ාවය 

සහතික කරන ග ෝලීය චර්යාධර්ම සංග්රnහ ප්රසකාශයක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වූ වැඩසටහනක් ඇතුළුව එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

විසින් ග ෝලීය චර්යාධර්ම සංග්රnයගේ විෂය පථය හා ප්රසගේශප ාවය අධීක්ෂාණය කරනු ඇ . 

පළකිරීවම් අවශා ා 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් කම්හල් විසින් ගමම සංග්රnහය සියළු ගස්වකයින්ට සහ අමුත් න්ට ලංවිය හැකි පහසු ස්ථානයක පළ කරනු 

ඇ .  මීට අම රව, ග ෝලීය චර්යාධර්ම සංග්රnහය විවිධ භාෂාවලින් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගවේ අඩවිගයන් ලබා    හැකිය.  

ග ෝලීය චර්යා ධර්ම සංග්රnහගේ දෘඩ පිටපත් ඉල්ලුම ම  ලබා    හැකිය. 
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අප එදිගනදා වපාපාර කරන ආකාරය පාලනය කරන නීති 

බැඳීයා පිළි ැටුම 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි සුභ සිද්ධිය ඔගේ පුද් ලික සුභ සිද්ධිය නිසාගවන් බාධා වුගනොත් ගහෝ එගස් වන බව ගපනී ගිගයොත් 

බැඳීයා පිළි ැටුමක් ඇති ගේ. ඔබ සෑම විටම වපාපාරමය තීරණ    යුත්ගත් ඔගේ සුභ සිද්ධියට වඩා එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි 

අවශප ා අනුවය. නිදසුනක් වශගයන් (i) ඔබට අරමුණක් ඇතිව සහ කාර්යක්ෂාම ගලස වැඩ කිරීමට අමාරුවන ගද් කරන විට ගහෝ 

ඔගේ රුචීන් මගින් එගස් වැඩ කිරීම අපහසු වන විට; (ii) ඔබ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි දරන  නතුර ගේතුගවන් ඔබට ගේ පවුගල් 

සාමාජිකයකුට අනිසි පුද් ලික ප්රසතිලාභයක් ලැගබන විට; (iii) ඔබට ගහෝ ඔගේ පවුගල් සාමාජිකයන්ට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

විසින් ණය ගදන විට ගහෝ ඔගේ ගහෝ ඔගේ පවුගල් අයගේ ව කීම් ගවනුගවන් ඔබට සහතික වන විට බැඳීයා පිළි ැටුමක් 

ඇතිවිය හැකිය. 
 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ප්රසතිපත්තිය අනුව බැඳියා පිළි ැටුම් වළකා    යුතුය. බැඳියා පිළි ැටුම් සෑම විටම පැහැදිළිව දර්ශනය 

ගනොගේ. එනිසා ඔබට ප්රසශ්නයක් තිගේ නම් ඉහළ මට්ටම්වල කළමනාකරුවන් ඇමතිය යුතුය. එවැනි පිළි ැටුමක් ගහෝ විය හැකි 

පිළි ැටුමක් පිළිබඳව ඔබ එය වාර් ා කළ යුතුයි. 

පුේ ලික වාාපාරික සම්බන්ධ ා 

විගශ්ෂගයන්ම නිශ්චි වම ඔබ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සහ ගවනත් වපාපාර ආය නයක් අ ර වූ  නුගදනු සම්බන්ධගයන් වූ 

ඔගේ තීරණවල ස්වාධීනත්වයට බලපාන කිසිම  නතුරක් ගනොදැරිය යුතු අ ර එවැන්නක්  ැන සෑගහන උනන්දුවක්ද 

ගනොදැක්විය යුතුය.  ඔගේ පුද් ලික වපාපාර සම්බන්ධ ා ඔබ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගවනුගවන්  නු ලබන තීරණවලට කිසි විට 

බල ගනොපාන බවට ඔබ සහතික විය යුතුය.  ගවනත් කරුණු නැත්නම් ගපොදුගේ ගකොටස් විකුණනු ලබන සමා මක තිගබන 

ගකොටස් පන්ති ප්රසමාණගයන් සියයට එකකට (1%) අඩු ප්රසමාණයක් අයිතිව තිබීම ගේතුගවන් බැඳියා පිළි ැටුමක් ඇති ගනොගේ. 
 

ඥාතීන් සම  වාාපාර කිරීම 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයකු විසින් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සම  පුද් ලික ලාභය පිණිස ගහෝ ඥාතියකුගේ ලාභය පිණිස 

වපාපාර කිරීමට සාමානප නීති උපගද්ශන කමිටුව සහ ප්රසධාන අනුකූල ා නිලධාරී ගහෝ ප්රසධාන මානව සම්පත් නිලධාරයාගේ පූර්ව 

අනුමැතිය අවශපය. 
 

පාරිව ෝෂික,  ාා  සහ විවනෝදාස්වාදය 

අපගේ සාධාරණත්වගේ සම්ම ගයන් ඔේබට යන ගහෝ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සම  වපාපාරයක් කරන  නුගදනුකරුවකු ගහෝ 

සැපයුම්කරුවකුගේ  ත්ත්වයට වැගටන කිසිම ග වීමක්,  පා යක්, විගනෝදාස්වාදයක් ගහෝ උදේ ගහෝ වැටුපක් කිසිම එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයකු විසින් ලබා  ැනීම ගහෝ ඊට එක  වීම ගනොකළ යුතුය.  සාමානප වපාපාරික සබඳ ා මාලාගේදී 

සාධාරණ, සෘතුමය ගහෝ ආනුෂංගික අයි ම සඳහා අවසර ගදනු ලැගේ.  ගම් සම්බන්ධගයන් කිසියම් ගස්වකගයකුට ප්රසශ්නයක් ගහෝ 

 ැටළුවක් ඇත්නම්, ඔහු/ඇය මඟ ගපන්වීම් සඳහා සාමානප නීති උපගද්ශන කමිටුව සහ ප්රසධාන අනුකූල ා නිලධාරී ගහෝ ප්රසධාන 

මානව සම්පත් නිලධාරීග න් උපගදස් ලබා    යුතුය. 
 

 රඟකාරී ව ොරතුරු ලබා  ැනීම 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් නිසි ගලස එකතු කරන ලද වපාපාරික ග ොරතුරු අ ය කරයි. අගේ  ර කරුවන් පිළිබඳ ග ොරතුරු 

රැස් කර    යුත්ගත් නිදහගස් අගනක් අයටත් රැස් කළ හැකි ගපොදු මූලාශ්රඅවලින් පමණි. කිසිම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයකු 

 රඟකාරී ග ොරතුරු ලබා  ැනීමට ඔත්තු බැලීම ගහෝ ගසොරකම් කිරීම ගනොකළ යුතුය. 
 

ඔවේ ව කීම් 
 

 පුද් ලික, ගපෞද් ලික වාසි වලට වඩා නීති සහ සදාචාරාත්මක මූලධර්මවලට අනුකූල වීම. 

 එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි වන ඔබගේ ව කීම් ගහෝ රාජකාරිවලට බාධා විය හැකි  වත් වපාපාරයක  නතුරක් ගනොදැරීම 

ගහෝ මූලප ප්රසතිලාභයක් ලබා ගනො ැනීම. 

 එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සහ ඥාතියකු අ ර වපාපාර ගනොකිරීම. 

 කිසියම් බැඳියා පිළි ැටුම් ප්රසතිපත්ති කඩ කිරීමකදී වාර් ා කිරීම. 

 සැපයුම්කරුවන් සහ  නුගදනුකරුවන් සම  කටයුතු කිරීගම්දී සාමානප වටිකාමකට වඩා වැිද  පා  ලබා 

 ැනීගමන් වැළකීම. 

 ආදර්ශවත් වීගමන් අනුකූල ාව දැක්වීම සහ චර්යා ධර්ම අනුව කටයුතු කිරීම - ගවනත් වචනවලින් සඳහන් කරන්ගන් නම්, 

අවංකකගමන් කටයුතු කිරීම යනු කුමක්දැයි ඔගේ හැසිරීගමන් ගපන්වා දීම. 

එලවේට් වෙක්ස්ෙයිල්ස ්ව්යා පා රය තුළ අව්ංකභා ව්ය 
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ජා ාන් ර වවළඳ නීති 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගලොව පුරා වපාපාර කටයුතු කරයි. සමහර අවස්ථාවල එක් රටකදී  නු ලබන ක්රිපයා මාර්  නිසා එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් හට ගවනත් රටක එහි නීතිය යටගත් නනතික පියවර වලට මුහුණ දීමට ගේතු වනු ඇ . ගමය විගශ්ෂගයන් 

එක්සත් ජනපද නීති සම්බන්ධගයන් ස ප ගේ.  රඟකාරීත්ව විගරෝධී සහ ගවළඳ නියාමන නීති සංකීර්ණ වන අ ර ඒවා ගමම 

මාර්ග ෝපගද්ශගේ සම්පූර්ණගයන් විස් ර කළ ගනොහැක. ගම් නිසා එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් යම් යම් ග ෝලීය ගවළඳ 

ගදපාර් ගම්න්තු ප්රසතිපත්ති සහ ක්රිපයා පිළිගවත් සාදා ඇති අ ර  ම රාජකාරිය කිරීගම්දී ගමවැනි නීතිවලට යටත් විය හැකි 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් හට අම ර පුහුණුව ලබා ගදයි. ගකගස් වුවද ගමම නීති යටගත් පැන නැගිය හැකි  ැටළු 

පිළිබඳව මූලික අවගබෝධයක් සියළු ගස්වකයින්ට තිබිය යුතු බවට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් නියම කරයි. 
 

විවේශීය දූෂණ ක්රිදයා පරිචය පන  

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ක්රිපයාත්මක වන රටවල්  ණනාවක  රඟකාරීත්වගේ වාසිය අනිසි ගලස ලබා  ැනීමට ගහෝ 

ප්රසතිග්රnාහකයාගේ තීරණ  ැනීමට වංචනික ගලස බලපාන අල්ලස් ග වීම් ගහෝ ගවනත් අනිසි ගපළඹවීම්  හනම් කරමින් දූෂණ 

විගරෝධී නීති ක්රිපයාත්මක ගේ. උදාහරණයක් වශගයන් එක්සත් ජනපද විගද්ශීය දූෂණ විගරෝධී පන  (Foreign Corrupt Practices Act, 

“FCPA”) මගින් එම අරමුණු සඳහා කවර ගහෝ එක්සත් ජනපද සමා මක් ගහෝ එහි ගලෝක වපාේ  අනුප්රසාේතික ආය නයක්, 

අනුබද්ධ ආය නයක්, ගස්වකයින් ගහෝ නිගයෝජි යන් විසින් විගද්ශීය නිලධාරීන්, විගද්ශීය ගද්ශපාලන පක්ෂා ගහෝ ඒවාගේ 

නිලධාරීන්ට ගකළින්ම ගහෝ ගවනත් පුද් ලයකු හරහා වක්රිව ග වීමක් කිරීම  හනම් කිරීම දැක්විය හැක. (i) විගද්ශීය 

නිලධාරියකුගේ තීරණ  ැනීගම් හැකියාවට බලපෑම් කිරීම (ii)  නුගදනුවක් ගහෝ වපාපාරික වාසියක් ලබා  ැනීමට ගහෝ එය 

පවත්වා  ැනීමට. එක්සත් රාජධානි අල්ලස් පනග හිද (UK Bribery Act, “UKBA”) නිලධාරීන්ට (එනම් රාජප නිලධාරීන් ඇතුළත් වන) 

සහ ගවළඳ අල්ලස් ලබා දිමට එගරහිව සමාන වාරණයන් ඇ . ගබොගහෝ අවස්ථාවලදී එක්සත් ජනපදගේ ගහෝ එක්සත් රාජධානිගේ 

විගද්ශ නිලධාරීන් ගලස ගනොසලකන අයව ඔවුන්ගේ රැකියා ස්ථානය රජයට අයත් ගහෝ රජය මගින් සෘජුව ගහෝ වක්රිව ක්රිපයාත්මක 

වන එකක් නම් FCPA ගහෝ UKBA හි අරමුණ සඳහා විගද්ශීය නිලධාරීන් ගලස සැලකිය හැක. එමනිසා ග වීමක් ලබා  න්නා ගහෝ 

මුදල් ගනොවන ප්රසතිලාභයක් ලබා  න්නා අයකු  ැන ගමන්ම දූෂණ විගරෝධී නීතියක් කඩ කිරීගම් අවදානමක් ඇති විගද්ශ 

නිගයෝජි යන් භාවි ා කිරීගම්දී ද විගශ්ෂගයන් සැලකිලිමත් විය යුතුය. 
 

FCPA සහ UKBA ට සීමි  වපතිගර්ක සහ නනතික රැකවරණ තිබුණද යම් ග වීමක් එම වපතිගර්කවලට ගහෝ රැකවරණවලට 

අයත්වනවාද යන්න නනතික ප්රසශ්නයකි. සමහර අවස්ථාවලදී  මන් ගහෝ නවා ැන් වියදම්, ගස්වා ගහෝ ප්රසදර්ශන ගහෝ නිෂ්පාදන 

ප්රසවර්ධනයට අදාළ ගේ නම් ගහෝ ගිවිසුමක් ලියා අත්සන් කිරීමට අදාළ ගේ නම් “සද්භාවී සහ සගේතුක වියදම්” සඳහා ග වීම් 

කිරීම ගහෝ ප්රසතිපූරණය කිරීම කළ හැක. ගකගස් වුවද යම් වියදමක් ප්රසතිපූරණය කර    හැකිද යන්න සහ ඒ ගක රම් 

ප්රසමාණයක්ද යන්න නනතික ඇ යීමකි. කිසිම දූෂණ විගරෝධී නීතියක් යටගත් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් ගහෝ අනුබද්ධ 

ආය න ගයෝජි  ග වීමක නී පනුකූලභාවය  ක්ගස්රු කිරීමට  ැත් ගනොකළ යුතුය. ඒ ගවනුවට ඔවුන් විගද්ශීය නිලධාරියකුට 

කරන ග වීමද ඇතුළුව දූෂණ විගරෝධී  ැටළු ඇතිවිය හැකි ග වීම් පිළිබඳ, එය සිදු කිරීමට ගපර එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි 

ආය නික නීති අංශගයන් විමසිය යුතුය. යම් පුද් ලයකු FCPA ගහෝ UKBA යටගත් “විගද්ශීය නිලධාරියකුද” යන්නද ඒ ආකාරයටම 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ආය නික නීති අංශය විසින්  ක්ගස්රු කළ යුතුය. 
 

ඔවේ ව කීම් 
 

 FCPA, UKBA සහ ගවනත් දූෂණ විගරෝධී නීති ගත්රුම්  ැනීමටත් නිසි පියවර  ැනීමටත් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නික 

නීති අංශය අම න්න. 

 විගද්ශීය නිලධාරියකු වටිනා යමක් බලාගපොගරොත්තු ගවයි නම් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නික නීති අංශය අම න්න. 

 ගවනත් සමා මක් එය කර ඇති නිසා යම් පුරුද්දක් පිළි   හැකි බවට අනුමාන ගනොකරන්න. 

 ඔගේ කළමනාකරුග න් ගහෝ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නික නීති අංශයහි අනුමැතිය රහි ව විගද්ශීය නිගයෝජි යකුට 

වටිනා යමක් දීම ගහෝ දීමට ගපොගරොන්දු වීම ගනොකරන්න. 
 

සං   විවරෝධී බව සහ සාධාරණ  රඟකාරීත්වය 

එක්සත් ජනපදගේ සහ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ක්රිපයාත්මක වන ගවනත් සියළු අධිකරණ බල සීමාවන්හි සියළු සං   විගරෝධී සහ 

 රඟකාරීත්ව නීතිවලට සම්පූර්ණගයන් අනුකූල වන පරිදි සියළු ගමගහයුම්, ක්රිපයාකාරීත්වයන් සහ වපාපාරික සම්බන්ධ ා සිදුවන 

බවට ව  බලා  ැනීම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්තියයි. එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස්  රඟකරුවන් සම  නීතිවිගරෝධී 

ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වීම, ගහෝ සැපයුම්කරුවන්, ගබදාහරින්නන් ගහෝ  නුගදනුකරුවන් සම  නීති විගරෝධී වැඩ පිළිගවළ ගයොදා 

 ැනීමද ඇතුළුව එගහත් ඒවාට සීමා ගනොවන  ර කාරීත්වයට හානිවන සුළු නීති විගරෝධී චර්යාවන්හි ගනොගයගදයි. සෑම විටම 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්තිය වන්ගන් ඉදිරිපත් කරන නිෂ්පාදන ගමොනවාද, ඒවා ඉදිරිපත් කරන්ගන් ගකො ැනද ගකගස්ද 

යන්නත් ඊට අය කරන්ගන් ගක රම්ද යන්නත්  ැන  මාගේම ස්වාධීන තීරණ  ැනීම වන අ ර ඉදිරියටද එය එගස්ම වනු ඇ . 
 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්තිය මගින් මිල, මිල ප්රසතිපත්ති, වට්ටම්, දීමනා ගහෝ ගවනත් විකිණුම් නියමයන් සම්බන්ධගයන් 

 රඟකරුවකුගේ කිසිම නිගයෝජි යකු සම  ගිවිසුමක් (ගහෝ ගිවිසුමක් ඇති කර  ැනීගම් උත්සාහයක්) ගනොතිබිය යුතු බවයි. මීට 

අම රව  රඟකරුවන්,  නුගදනුකරුවන්, ගවළඳපළ ප්රසගද්ශ ගවන් කර  ැනීමට ගහෝ යම් සැපයුම්කරුවකු ගහෝ  නුගදනුකරුවකු 

වර්ජනය කිරීමට ගහෝ  රඟකාරීත්වයට හානි වන යම් ක්රිපයාවක් කිරීමට ගහෝ ගනොකිරීමට  ම  මන් අ ර එකඟ ගනොගේ. 
 

ඕනෑම නිතීයකට අනු   ගනොවීගමන් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හට, එහි නිලධාරීන්ට සහ ගස්වකයින්ට සෑගහන අවදානමක් ඇති 

ගේ. සං   විගරෝධී නීති කඩ කිරීගම් දඬුවම් විගශ්ෂගයන් දැිදය. එමගින් සමස් යක් වශගයන් එයට සම්බන්ධ වූ අයට සහ 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හට දීර්ඝ කාලීන බලපෑම් ඇති වනු ඇ .  ඒ අනුව සියළු එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් ගමම සං   

විගරෝදී ප්රසතිපත්තිය අනුව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටියි.  

සෑම කාර්යාලයක්ම සහ ගස්වකයකුම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් වපාපාර සියළු අදාළ සං   විගරෝධී නීතිවලට අනුකූලව සිදු 

ගකගරන බවට ව බලා    යුතු ගවයි. 
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සං   විගරෝධී සහ සාධාරණ  රඟකාරීත්ව නීති මගින් යම් ගවළඳපළ ඒකාධිකාරියක් පවත්වා  ැනීමට, පාලනය කරන සුළු 

ගවළඳපළ  නතුරු භාවි ා කිරීම ගහෝ ගවළඳපළට  රඟකරුවන් ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට ස්වාභාවික ගවළඳපළ බලගේ වලින් 

බැහැරව, මිල පාලනය කිරීම  හනම් කරයි. 
 

සං   විගරෝධී අනුකූල ාව සංකීර්ණ වන අ ර නීතිගයහි ඇති අතිශයින්  ාක්ෂාණික ගවත්රළයක් ගවයි. ගම්  ැන ඔබට යම් 

ප්රසශ්නයක් ඇත්නම් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නික නීති අංශය ගහෝ ඔගේ අධීක්ෂාක අම න්න.  ගමම ප්රසතිපත්තිය කඩ කරන 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින්ට එගරහිව ගස්වගයන් පහ කිරීම ඇතුළු විනය ක්රිපයා මාර්   නු ඇති අ ර ඔවුන් සිවිල් සහ 

අපරාධ දණ්ඩනවලටද යටත් විය හැක. 
 

ඔවේ ව කීම් 
 

 එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි  රඟකරුවකුගේ ගස්වකයින් සම  කිසිවිට නිල ගහෝ ගනොනිල වශගයන් මිල ගහෝ නිෂ්පාදන  ැන 

සාකච්ඡා ගනොකරන්න. 

 එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස්  රඟකරුවන්  ැන අස ප ගහෝ ද්ගේශ සහ   ප්රසකාශ කිසි විගටක ගනොකරන්න. 
 

වවළඳ සම්බාධක 

ඉඳහිට, රජය විසින් විගද්ශ රටවලින් සිදු කරන ආනයන ගහෝ විගද්ශ රටවලට සිදු කරන අපනයන සම්බන්ධගයන් ගවළඳ ගහෝ 

සංචාරක සීමාවන් පනවනු ලැගේ.  එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි එක්සත් ජනපද ගමගහයුම් මූලික වශගයන් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

හි නිෂ්පාදනවල  මනාන් ය සහ අවසන් පාරිගභෝගිකයා සීමා කරනු ලබන එක්සත් ජනපද නීතිවලට යටත් වන අ ර, ඊට 

විගද්ශීය රටක සිට  හනම් කළ  මනාන් යක් ගහෝ අවසන් පාරිගභෝගිකගයකු ගවතින් ප්රසති-අපනයනය ගකගරන නිෂ්පාදනද 

ඇතුළත් ගේ. සමහර අවස්ථාවල, සමහර භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය ගකරුගණ් කුමන රගට්ද යන්න සැලකිල්ලට ගනොග න, යම් යම් 

 මනාන්  ගව  නැේ   ගනොගකගරනු ඇ . එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්තිය වනුගේ යම් යම් රටවල් සමඟ වන ගවළඳාම 

සීමා කරනු පිණිස පනවා ඇති සියළු නීති රීතිවලට අනුකූල වීම වන අ ර අපනයනය හා සම්බන්ධ වන සියළු එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් පිරිස් ඔහුගේ ගහෝ ඇයගේ වපාපාරික ක්රිපයාකාරකම්වලට අදාල ගරගුලාසි සහ කාර්ය පටිපාටි පිළිබඳ හුරුවක් ලබා 

 ැනීම වැද ත් ය. 
 

ඔවේ ව කීම් 
 

 අපනයන පාලන නීති රීති එක්සත් ජනපද ගනොවන විකුණුම්වලට අදාළ ගනොගේ යැයි ගනොසි න්න. 

 කිසියම් ගවළඳ නීතියක් හා අනුකූල වීම පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්රසශ්න ගහෝ  ැටළු ඇග ොත් කරුණාකර එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නගේ නීති අංශය විමසන්න. 
 

වර්ජන විවරෝධීබව 

එක්සත් ජනපද වර්ජන විගරෝධී නීති මඟින් එක්සත් ජනපද රජය මඟින්  හනම් ගනොකළ වර්ජනයකට සහාය පිණිස ගවනත් 

පුද් ලගයකු සමඟ වපාපාරික කටයුතු සිදු කිරීම ගහෝ ගවනත් ක්රිපයාමාර්   ැනීමට ප්රසතික්ගෂ්ප කිරීම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

(එයින් පාලනය වන විගද්ශීය උප ආය න හා අනුබද්ධ ආය න ද ඇතුළුව) හට  හනම් ගකගර්.  වර්ජනයකට සම්බන්ධ වීම 

සඳහා එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සහ එහි උප ආය න ගහෝ අනුබද්ධ ආය න ගව  ලැගබන ඉල්ලීම් එක්සත් ජනපද රජයට වාර් ා 

කිරීමට එක්සත් ජනපද නීති මඟින් නියම කරනු ලැගේ. කිසියම් වර්ජනයක් වපාේ  කරනු පිණිස ගහෝ ඊට සහාය දැක්වීම සඳහා 

බලපෑම් සිදු කළ හැකි ක්රිපයා මාර් යක්  ැනීමට ගහෝ ක්රිපයා මාර් යක් ගනො ැනීමට යම් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකගයකු ගව  

කිසියම් ලිඛි  ගහෝ වාචික ඉල්ලීමක් ලැබුණගහොත්, ඊට ප්රසතිචාර දැක්විය යුත්ගත් ගකගස්ද යන්න සම්බන්ධගයන් ඔහු/ඇය වහාම 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නගේ නීති අංශය ගව  වාර් ා කර උපගදස් ලබා    යුතුය. 
 

ඔවේ ව කීම් 
 

 වර්ජනයකට සහභාගී වීම සඳහා වන කිසියම් ඉල්ලීමක් ලැබුණගහොත් ඒවා සම්බන්ධගයන් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

ආය නගේ නීති අංශය ගව  වහාම වාර් ා කිරීම. 
 

ආරක්ෂාාව 

එය අපගේ නිෂ්පාදන, ගුදම්, සහ නැේ   කිරීගම් ක්රිපයාවලි හා අදාළ වන බැවින් ප්රසගේශ, පුද් ල, කාර්ය පටිපාටිය, සහ කායික 

ආරක්ෂාාව හා අදාළ මනා පරිචයන් සම්බන්ධගයන් අනුකූලභාවය පවත්වා  ැනීමට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් කැප වී සිටියි. 
 

ප්රසකාශි ව දක්වා ගනොමැති නැේ භාණ්ඩ නැේ   කිරීම් තුළට ඇතුළු කිරීගමන් ආරක්ෂාා වීම සඳහා වන ආරක්ෂාණ කාර්ය පටිපාටි 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නය හා එහි ගස්වකයින් විසින් පවත්වා    යුතුය අ ර, ඊට එක්සත් ජනපදය ගව  නැේ   කිරීම 

සඳහා වන ත්රළස්  විගරෝධී ගර්ගු-ගවළඳ හවුල්කාරීත්ව නියමයන් (Customs-Trade Partnership Against Terrorism,  

C-TPAT) ඇතුළත් වන අ ර ඊට පමණක් සීමා ගනොගේ. 
 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය න සියළු අදාළ ගර්ගු නීතිවලට අනුකූල විය යුතු අ ර ගලොව පුරා සිටින නිසි ගර්ගු බලධාරීන් සමඟ 

කටයුතු කරන අ රතුර නීතිවිගරෝධී භාණ්ඩ නැේ   කිරීම්වලින් ආරක්ෂාා වීම පිණිස වන වැඩසටහන් ස්ථාපි  කර පවත්වා 

   යුතුය. 

වේශපාලන ක්රිදයාකාරකම් සහ දායකත්වයන් 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි මූලපමය සහ අගනකුත් සම්පත් සෘජුව ගහෝ වක්රිව කිසියම් ගද්ශපාලන නිලයක අගේක්ෂාකගයකු හට 

ආධාර කිරීගම්, කිසියම් සෘජු ගහෝ වක්රි ගද්ශපාලන දායක මුදලක් ප්රසතිපූරණය කිරීම, ගහෝ කිසියම් රජගේ නිලධාරිගයකුට ගහෝ 

ගස්වකගයකුට ග වීම් සිදු කිරීම, පරි පා , ගහෝ  පා  ලබා දීම පිණිස ගයොදා ගනො   යුතුය. සියළුම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

ගස්වක පිරිස් ඔහුගේ ගහෝ ඇයගේ කාලය සහ සම්පත් ගයොදා  නිමින් පුද් ලික ගද්ශපාලන ක්රිපයාකාරකම් හි නිර  වීම එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් දිරි  න්වන්ගන් නැ . 
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නීති හා අනුකූල වීම 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ගමගහයුම්, ක්රිපයාකාරකම් සහ වපාපාරික කටයුතු සියල්ල එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් කටයුතු කරන සෑම 

අධිකරණ බලසීමාවක් තුළම වන අදල සියළු නීතිවලට සම්පූර්ණ වශගයන්ම අනුකූලව සිදු කරනු ලබන බවට ව  බලා  ැනීම 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්තිය ගේ. 
 

නීතිය නිසි අයුරින් පිළිපැදීම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි සදාචාරාත්මක ප්රසමිතිවල පදනම ගේ. සියළු අදාල නීතිවල විස් ර අප සියළු 

ගදනා දැන සිටිය යුතු බවට අගේක්ෂාා ගනොගකගරන නමුත්, අධීක්ෂාකවරුන්ග න්, කළමනාකරුවන්ග න්, සහ එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නගේ නීති අංශගයන් උපගදස් ලබා    යුත්ගත් කුමන අවස්ථාවකදී දැයි තීරණය කිරීමට  රම් ප්රසමාණවත් 

දැනුමක් තිබීම වැද ත්  ගේ.  

ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්ෂාා කිරීම 

ගලෝකගේ ඉහළම ගුණාත්මකභාවගයන් යුත්  නුගදනුකරුවන්ගේ අවශප ා සපුරාලන නිෂ්පාදන හා ගස්වා ලබා දීමට එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් ඇප කැප වී සිටී. ගලෝකගේ ඉහළම ගුණාත්මකභාවය අපගේ සාර්ථකත්වය සඳහා තීරණාත්මක වන අ ර අපගේ 

ක්රිපයාවලි අඛ්යණ්ඩව වැිදදියුණු කිරීම තුළින් එය සාක්ෂාාත් කර  නු ලබන අ ර එය අවම ගවනස්කමක් සහි ව ඉලක්කය තුළ රැඳී 

සිටීම ගලස අර්ථ දැක්ගේ. සියළු ලිපි ගල්ඛ්යන නිවැරදිව සහ ඉක්මණින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

අප එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් ගලස ජීවත් වන සහ වැඩ කරන ආකාරය පාලනය ගකගරන නීති 

මිනිසුන්ෙ සාධාරණ වලස සැලකීම 

සම අවස්ථා වස්වානියුක්තිකයා 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් යනු සමාන අවස්ථා (එගස්ම එක්සත් ජනපදය තුළ අවධාරණය ගකගරන ක්රිපයාවකි) ලබා ගදන 

ගස්වානියුක්තිකගයකි. එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්තිය වනුගේ සුදුසුකම් සහි  සියළු ගස්වකයින්ට සහ සුදුසුකම් සහි  

සියළු අයදුම්කරුවන්ට සමාන ගස්වානියුක්ති අවස්ථා ලබා දීම වන අ ර එහිදී නි පානුකූල ගනොවන ජාතිය, වර්ණය, ආ ම, ස්ත්රීය 

පුරුෂභාවය, ජාතික සම්භවය, වයස, ආබාධි භාවය, හමුදාගේ ගස්වය කර තිගේද වැනි කරුණු ගහෝ ගවනත් අදාල නීති මඟින් 

ආරක්ෂාා කර ඇති වර්ගීකරණයක් සැලකිල්ලට ගනො ැගන්. ගමම ප්රසතිපත්තිය ගස්වා නියුක්තිගේ සියළු නියමයන් හා 

ගකොන්ගද්සිවලට අදාල වන අ ර එය බඳවා  ැනීම, ප්රසතිලාභ ලබා දීම, ස්ථාන මාරු කිරීම්, වන්දි ලබා දීම, උසස් වීම් ලබා දීම, 

ගස්වයට ගනොපැමිණීගම් අවසරය, ගස්වගයන් ගනරපීම, සහ ගස්වා විරාමය වැනි දෑ ඇතුළත් වන අ ර, ඒවාට පමණක් 

සීමා ගනොගේ. 
 

වවනස් ආකාරයෙ වනොසැලකීම/හිංසා වනොකිරීම 

සියළුම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වක පිරිස් සම ගස්වානියුක්ති අවස්ථා සම්බන්ධගයන් සහ කිසියම් ආකාරයක නීති විගරෝධී 

හිංසා කිරීමක් ගහෝ ගවනස් ආකාරයට සැලකීමකට කිසිදු ආකාරයකට ඉඩ ගනොදීම සම්බන්ධගයන් වන අපගේ අරමුණු සාක්ෂාාත් 

කර  ැනීම  ම සහාය ලබා දිය යුතු බවට අප ඉල්ලා සිටින සහ නියම කරන අ ර, කිසියම් උල්ලංඝන කිරීමක් පිළිබඳව දැන ත් 

වහාම ඒ සම්බන්ධගයන් කටයුතු කරනු ලබන අ ර, එම උල්ලංඝනය කිරීමට සම්බන්ධ වූ කිසියම් කළමනාකරුගවකු ගහෝ 

අධීක්ෂාකගයකුද සම්බන්ධ කර  නිමින් ගස්වගයන් ගනරපීම දක්වා වූ නිසි විනය ක්රිපයාමාර් යකට එම උල්ලංඝනය යටත් වනු ඇ . 
 

සියළු එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වක පිරිස් ග ෞරවගයන් සහ බුහුමානගයන් යුක් ව සලකනු ලැබීමට හිමිකම් ලබයි. එබැවින් 

සමා ම කිසිදු නීති විගරෝධී හිංසනගයන්, බිය වැද්දීගමන්, සහ ජාතිය, වර්ණය, ආ ම, ස්ත්රීය පුරුෂභාවය, ජාතික සම්භවය, වයස 

ආබාධි භාවය, හමුදාගේ ගස්වය කර තිගේද වැනි කරුණු ගහෝ ගවනත් අදාල නීති මඟින් ආරක්ෂාා කර ඇති වර්ගීකරණයක් ම  

පදනම්ව ගහෝ සම්බන්ධගයන් බලහත්කාරකම් සිදු කිරීම්වලින් ග ොර ගස්වා පරිසරයක් සැපයීමට ඇප කැප වී සිටිමු. එවැනි 

හැසිරීමක් සියළු එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වක පිරිස් සඳහා වන අගනපෝනප  රුත්වගේ දර්ශනය හා අනුකූල ගනොවන අ ර 

එවැනි හැසිරීමක් සඳහා ඉඩ ලබා ගදනු ගනොලැගේ. 

එලවේට් වෙක්ස්ෙයිල්ස ්වසේව්ා  ස්ථා නය තුළ 

අවංකව කෙයුතු කිරීම 
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අනිසි හිංසනය සහ ගවනත්  හනම් කර ඇති හැසිරීම යන්නට පහ  දැක්ගවන දෑ ඇතුළත් විය හැකි නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා 

ගනොගේ: 
 

 පුද් ලගයකුගේ ගපනුම, ශරීරය, ගහෝ පුද් ලික ජීවි ය  ැන එම පුද් ලයා අකමැති අදහස් ප්රසකාශ කිරීම 

 සාවදප ගහෝ අපහරණාත්මක ආකාරයට ශරීරය ස්පර්ශ කිරීම 

 එම පුද් ලයා අකමැති, සාවදප විසුළු නාම ගහෝ ගේාමාන්වි  පද භාවි ා කිරීම  

 අසභප විහිළු, අප්රිරයජනක වක්ගරෝක්ති, ජාතිය, වර්ණය, ආ ම, ස්ත්රීය පුරුෂභාවය, ජාතික සම්භවය, වයස, ආබාධි භාවය, 

හමුදාගේ ගස්වය කර තිගේද වැනි කරුණු ගහෝ ගවනත් අදාල නීති මඟින් ආරක්ෂාා කර ඇති වර්ගීකරණයක් සම්බන්ධගයන් 

ගනො ැලගපන අදහස් ප්රසකාශය කිරීම ගහෝ  ර්ජනය කිරීම 

 කිසියම්  ැනැත්ග කුගේ රැකියාව, උසස් වීම් ලබා දීම, කාර්යසාධනය ඇ යීම ගහෝ වැඩ කිරීගම්  ත්ත්වයන්ට බලපෑ හැකි 

ලිංගික ක්රිපයාකාරකම්, ජාතිය, වර්ණය, ආ ම, ස්ත්රීය පුරුෂභාවය, ජාතික සම්භවය, වයස ආබාධි භාවය, හමුදාගේ ගස්වය 

කර තිගේද වැනි කරුණු ගහෝ ගවනත් අදාල නීති මඟින් ආරක්ෂාා කර ඇති වර්ගීකරණ සම්බන්ධගයන් සිදු ගකගරන ගයෝජනා 

 අසභප වස්තු ගහෝ ඡායාරූප ප්රසදර්ශනය කිරීම, ගබදාහැරීම ගහෝ සංසරණය කිරීම; ගහෝ 

 යම්කිසි එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයකුට විරුද්ධ විය ගනොහැකි වුවත්, අගනක් අය විසින් සැලකිය යුතු  රම් අසභප ගහෝ 

එදිරිවාදී යැයි සැලකිය හැකි වැඩ කිරීගම් පරිසරයක් නිර්මාණය ගකගරන ගවනත් හැසිරීම්. ලිංගික අඩත්ගත්ට්ටම්, 

විගශ්ෂගයන්ම අකමැත්ග න් සිදු කරන ලිංගික චර්යාවන්, ලිංගික හැසිරීම් සඳහා වන ඉල්ලීම්, ගහෝ ගවනත් ලිංගික 

ආකාරගේ වාචික ගහෝ කායික හැසිරීම් පහ  දක්වා ඇති ආකාරයට එකක් ගහෝ කිහිපයක් හට  න්නා විට: 

o එවැනි හැසිරීමකට භාජනය වීම, ප්රසතික්ගෂ්ප කිරීම ගහෝ දරා  ැනීම කිසියම් පුද් ලගයකුගේ ගස්වානියුක්තිය තුළ 

ප්රසකාශි  ගහෝ අප්රසකාශි   ත්ත්වයක් බවට පත් වීම; 

o එවැනි හැසිරීමකට භාජනය වීම, ප්රසතික්ගෂ්ප කිරීම ගහෝ දරා  ැනීම උසස් කිරීම්,  ත්වගයන් පහ ට දැමීම, 

ගස්වගයන් ගනරපීම, ගහෝ වැටුප වැනි ගස්වානියුක්තිය හා අදාල තීරණ  ැනීමට භාවි ා කිරීම; ගහෝ 

o කිසියම් ගස්වකගයකුගේ වැඩ කාර්යසාධනයට සැලකිය යුතු  රම් බලපාන, ගහෝ එදිරිවාදී, බියවද්දන, ගහෝ 

අසභප වැඩ කිරීගම් පරිසරයක් නිර්මාණය කරන  ත්ත්වයක්. 
 

ඉහ  දැක්ගවන කරුණු ගනොමනා හැසිරීම් සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් පමණි. කුමන ආකාරගේ වුවද අකමැත්ග න් සිදු කරන 

අපහරණයක්, ගවනස් ආකාරයට සැලකීමක් ගහෝ අඩත්ගත්ට්ටම් කිරීමක් ඇති වුවගහොත්, එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් එය 

බැරෑරුම් ගලස සලකනු ලැගේ. එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ඒ සඳහා කිසිදු ඉඩක් ගනොලැගේ. 
 

මත්ද්රසවාවලින් ව ොර වස්වා ස්ථානයක් 

සියළු ගස්වකයින් නීතිවිගරෝධී මත්ද්රිවප ක්රිපයාකාරකම්වල ගනොගයගදන බවට ව  බලා  ැනීමට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ඇප කැප වී 

සිටී. ගමම ඉලක්කය කරා ළඟා වනු පිණිස, එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් මඟින් මත්ද්රිවප අනිසි භාවි ය හා අදාල ප්රසතිපත්තියක් ස්ථාපි  

කර තිගේ. 
 

ගමම ප්රසතිපත්තිය උල්ලංඝනය කරන ගස්වකයින්ට එගරහිව ගස්වගයන් ගනරපීම ඇතුළුව ඒ දක්වා වන විනය සුදුසු ක්රිපයාමාර්  

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින්  නු ඇ . ගද්ශීය නීතිය මඟින් ඉඩ දී ඇති ප්රසමාණයට, කිසියම් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකගයකු 

 හනම් මත්ද්රිවප භාවි ා කර ඇති බවට සැක කිරීම ගහෝ පාලනය කර ඇති මත් ද්රිවප භාවි ය ගහෝ අනිසි භාවි ය ගේතුගවන් 

ඔහු ගහෝ ඇය වැඩ කිරීම සඳහා ගයෝ පදැයි පරීක්ෂාා කිරීගම් බලය එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සතු ගේ. 
 

ගමම ප්රසතිපත්තිය සැකසහි  උල්ලංඝනයක් පිළිබඳ සියළු ග ොරතුරු කිසියම් ගයෝ ප මානව සම්පත් ගදපාර් ගම්න්තු ගස්වක 

පිරිස් ගව  ගහළිදරේ කිරීමට සියළු එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වක පිරිස සතුව අවධාරණාත්මක ව කීමක් තිගේ. 

මානව හිමිකම් සහ කම්කරු ක්රිදයාකාරකම් 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සිය ග ෝලීය නිෂ්පාදන සහ ගබදාහාරීගම් ආය න ඇතුළුව එහි සැපයුම් දාමය පුරා වහල් ගවළඳාම සහ 

මිනිස් ජාවාරම වැළැක්වීමට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ඇප කැප ගේ. සිය ගස්වක පිරිස්, ගකොන්ත්රළාත්කරුවන්, සැපයුම්කරුවන් සහ 

වපාපාරික හවුල්කරුවන් අදාල සියළු නනතික නියමයන් සපුරාලිය යුතු බවට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් අගේක්ෂාා කරයි. 
 

ළමා ශ්රරමය සහ බවලන් ලබා  න්නා ශ්රරමය 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් ගස්වා ස්ථානය තුළ කිසිදු නි පානුකූල ගනොවන ළමා ගස්වානියුක්තියක් සිදු කිරීමක් සිදු ගනොකරන 

අ ර එවැන්නක් සඳහා සමාව ගනොගද්, එගස්ම කිසිදු ආකාරයක බගලන් ලබා  න්නා ශ්රඅමය භාවි ා කිරීම ගහෝ එවැන්නක් සඳහා 

සමාව දීම සිදු ගනොකරයි. ගස්වානියුක්තිය සඳහා එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සතුව අවම වයසක් පවතින අ ර එය වයස අවුරුදු 16 

ගේ, එනම් එය පාසල් යාගම් අවම අනිවාර්ය වයස ගේ. එගස්ම අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ විශ්ව මානව හිමිකම් ප්රසකාශනයට  රු 

කරමු. 
 

ව කීමකින් යුතු බඳවා  ැනීම් සඳහා කැපවීම 

අපගේ සැපයුම් දාමගේ ගස්වකයින් හට සාධාරණ ගලස සැලකීමට අපි කැපවී සිටිමු. ගමම අඛ්යණ්ඩ වෑයගම් ගකොටසක් ගලස, අප 

නිෂ්පාදන ලබා  න්නා රටවල්වල බලහත්කාරගයන් වැඩ කිරීමට ගේතු විය හැකි ගකොන්ගද්සි තුරන් කිරීම සඳහා අපගේ 

ගකොන්ත්රළාත්කරුවන්, සැපයුම්කරුවන් සහ වපාපාරික හවුල්කරුවන් සමඟ අපි දි ටම කටයුතු කරන්ගනමු. 
 

අපගේ ගස්වකයින් සහ අපගේ සැපයුම් දාම හවුල්කරුවන් විසින් ගස්වා ගකොන්ගද්සි නිර්මාණය කිරීම සහතික කිරීමට 

අපි කැපවී සිටිමු: 
 

 කිසිදු කම්කරුගවකු ඔවුන්ගේ රැකියාව සඳහා ග වන්ගන් නැ ; 

 කම්කරුවන් හට ඔවුන්ගේ  මන් ලියකියවිලි පාලනය කර  බා  ැනීමට සහ  මන් කිරීගම් පූර්ණ නිදහස ඇ ; හා 

 සියළුම කම්කරුවන් හට නිවසින් පිටවීමට ගපර ඔවුන්ගේ රැකියාගේ මූලික ගකොන්ගද්සි පිළිබඳව දැනුම් ගදනු ලැගේ. 
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වැඩ කරන වේලාව 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සහායකයකු අදාළ නීතිගයන් අවසර දී ඇති සාමානප හා අතිකාල පැයවලට වඩා වැඩ ගනොකළ යුතුය. 

සුවිගශ්ෂී අවස්ථාවන්හිදී හැර අගනක් සෑම දින හ කටම අඛ්යණ්ඩව පැය 24 ක විගේකයක් ලබා දිය යුතුය. සියළු අතිකාල ගස්වා 

සම්මුතියක් අනුව සිදු වනු ඇ . එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් අතිකාල ගස්වා ගේලාවන් ප්රසගේශගමන් අධීක්ෂාණය කරනු ඇති අ ර 

සියළු අතිකාල වැඩ වාරික අනුපා යකට හානිපූර්ණය ලබා ගදනු ඇ . සුවිගශ්ෂී  ත්ත්වයන් හැරුණු විට, සතියක මුළු නි ප සහ 

අතිකාල පැය  ණන පැය 60 ගනොඉක්මවනු ඇ . 
 

වේ න 

ඔවුන්ගේ සෑම කර්මාන්  ශාලාවකම  රඟකාරී ගේ න ලබා දීමට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් කැප වී ක්රිපයා කරයි, එගස් නමුත් එහි 

එක් එක් ගමගහයුම්වලට අදාල අවම ගද්ශීය ගේ නවලට වඩා අඩු ගනොවන බවට එය ව  බලා  නී. සියළු ගේ න සහ අතිකාල 

දීමනා ලබන ගස්වකයින්හට ක්රිපයාකාරීත්වය හා අදාල ගද්ශීය නීතිවලට අනුව අතිකාල ග වනු ලැගේ. 
 

වස්වා ස්ථාන  ර්ජන සහ ප්රිචණ්ඩත්වය 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වක පිරිස්,  නුගදනුකරුවන්, ගවගළන්දන්, ගහෝ ගවනත් පුද් ලයින් රාජකාරිගේ ගයගදන කාලය තුළ 

ගහෝ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගද්පලක් තුළ සිටි කාලයක් තුළ  ර්ජන සිදු කිරීම,  ර්ජනාත්මක හැසිරීම්, ගකෝලහාලාත්මක 

ක්රිපයාවන්, ගහෝ හිංසන කාරී ක්රිපයාවන්හි ගයදීම  හනම් ගේ. ඊට අම රව, රාජකාරී ගේලාවන්ට බැහැර අවස්ථාවලදීද  ර්ජන සිදු 

කිරීම,  ර්ජනාත්මක හැසිරීම්, ගකෝලහාලාත්මක ක්රිපයාවන්, ගහෝ හිංසන කාරී ක්රිපයාවන්හි ගයදීම  හනම් ගේ. ගමම ප්රසතිපත්තිය 

උල්ලංඝනය කිරීගමන් එම පුද් ලයා ගස්වගයන් ගනරපීම ඇතුළුව ඒ දක්වා වන විනායානුකූල ක්රිපයාමාර් වලට යටත් ගේ. 
 

සාමූහික වක්වල් කිරීම 

 මන්ගේ  ැටළු කියා පෑමට සහ සාමූහිකව ගක්වල් කිරීමට ගස්වකයින් සතු හිමිකම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් හඳුනා  නු 

ලබන අ ර ඊට  රු කරයි. අපගේ ගස්වකයින්  මන් නිගයෝජනය කිරීම සඳහා සාමූහික වශගයන් කිසියම් වෘත්තීය සමිති, 

වෘත්තීය සං ම් සහ ගවනත් සංවිධාන ග ෝරා   ගහොත් ඔවුන් සමඟ සද්භාවගයන් ගහෝ අදාල නීතිය මඟින් නියම කර ඇති 

ආකාරයට, අදාල නීති රාමුව තුළ රැඳී සිටිමින් කටයුතු කිරීමට අපි උත්සාහ දරමු. 

වංචනික හැසිරීම 

ජා පන් ර වශගයන් ගවනත් පුද් ලගයකු ගහෝ වපාපාරයක් යම්  නුගදනුවක් තුළදී රැවටීමට ගහෝ වංචාවට ලක් කරන එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් පුද් ලගයකු එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් වපාපාරික කටයුතු කරන අධිකරණ බලසීමාවන්හි සාපරාධී ගමන්ම සිවිල් 

නීතිද, සියළු ගනොගේ නම් ගබොගහෝමයක් උල්ලංඝනය කරන්ගනකු ගේ. ඊට අම රව, දුරකථන, ෆැක්ස්, ඊගම්ල් ගහෝ  ැපැල් 

මාර් ගයන් සිදු ගකගරන එවැනි  නුගදනු සම්බන්ධව සිදු ගකගරන සාකච්ඡාවලින් වංචනික හිමිකම්පෑම් වැිද ගකගරනු ඇ . 

වංචාවන් පිළිබඳ එක්සත් ජනපද නීති දූරදර්ශී ඒවා වන අ ර කිසියම් උල්ලංඝනයක් සිදු ගකරුණගහොත් එම එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් දඩ සහ සිර දඬුවම්වලට යටත් විය හැකිය. එවැනි ව කීම් මඟහරවා  ැනීමට, එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

නිෂ්පාදන  නුගදනුකරුවන් ගව  ලබා දීගම්දී, රජගේ බැංකුවක් ගව  ගකගරන කිසියම් ග ොනු කිරීමකදී ගහෝ වාර් ා කිරීමකදී, 

එගස් නැ ගහොත් ඊට සමාන ගල්ඛ්යන තුළ හි ාම ා සිදු ගකගරන වැරදි නිගයෝජන ගනොමැති බවට සහතික වනු පිණිස එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් පුද් ලයින් විගශ්ෂගයන් සැලකිලිමත් විය යුතුය. එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් කිසිදු වංචනික පැවැත්මකට සමාව 

ගනොගදන අ ර සියළු එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් අදාල සියළු නීතිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය ගේ. 

පාරිසරික වසෞඛ්යාය සහ නිරපදා ප්රිතිපත්ති 

වසෞඛ්යාය සහ නිරපදාව 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්තිය, ගස්වා ස්ථානගේ ගසෞඛ්යපය සහ නිරපදාව වනුගේ සියළු ගෆඩරල්, පළාත්, ප්රසාන්  සහ 

ප්රසාගද්ශීය නීති පිළිපැදිය යුතුයි යන්නයි.  සියළු ගසෞඛ්යප හා නිරපදා නීති සහ ගරගුලාසිවලට අනුකූල වීම සඳහා, ගමන්ම ඔහුගේ 

ගහෝ ඇයගේ රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීගම්දී නිරපදාව නිරන් රව ප්රසගුණ කිරීම සඳහාද එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් 

ව කිව යුතුය. සියළු උපකරණ, ගමවලම් සහ යන්ත්රළ මනාව අලුත්වැිදයා කර පවත්වා  නිමින්, සහ ආරක්ෂි   වැඩ ක්රිම 

සම්බන්ධගයන් අධපයනයන් සිදු කරමින්, සංවර්ධනය කරමින් සහ ගස්වකයින් පුහුණු කිරීම තුළින් ආරක්ෂි   වැඩ කිරීගම් 

 ත්ත්වයන් සහතික කිරීම පිණිස සාධාරණ ආරක්ෂාණයන් සැපයීමට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් කැප වී සිටී. ඊට අම රව, එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් ගද්පළක් තුළ ගිනි අවි ගහෝ ආයුධ ළඟ  බා  ැනීම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින්  හනම් කරනු ලැගේ. 

 

ගමම නීති උල්ලංඝනය කරන එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් පුද් ලයින් ඔවුන්ට පමණක් ගනොව, අන් අයටද හානි කරයි. නිරපදා කාර්ය 

පටිපාටිගේ ගහෝ ගවනත් නිරපදා කරුණක් උල්ලංඝනය ගකගරන බවට වන කිසියම් සැක කිරීමක් ගවග ොත් ඒ සඳහා සුදුසු පිළියම් 

ගයදිය හැකි වන පරිදි වහාම ඔගේ අධීක්ෂාක ගව  වාර් ා කළ යුතුය. 
 

පාරිසරික ප්රිතිපත්ති 

පරිසරය ආරක්ෂාා වන ආකාරයට අපගේ කටයුතු සිදු කිරීම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්තිය ගේ. අවම වශගයන්, ගමහි 

අදහස වනුගේ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් අප කටයුතු කරන එක් එක් රටකම අදාල සියළු නීති ගරගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු 

කරන බවය. ගද්ශීය පාරිසරික නීති සහ ගරගුලාසි ගනොමැති නම් ගහෝ එ රම් දැිද ගනොගේ නම්, එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි 

ජා පන් ර පාරිසරික, ගසෞඛ්යපය සහ නිරපදා ප්රසතිපත්ති සහ ප්රසමිති අනු මනය ගකගරනු ඇ . 
 

සමා ම් සිය සැපයුම්කරුවන් විසින් සපුරාලිය යුතු ගලෝක වපාේ  පාරිසරික, ගසෞඛ්යප සහ නිරපදා ප්රසමිති නිරතුරුව ස්ථාපි  

කරයි. අපගේ පාරිසරික, ගසෞඛ්යප සහ නිරපදා ප්රසතිපත්ති සහ කාර්ය පටිපාටි නිර්මාණය කර ඇත්ගත් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි 

 නුගදනුකරුවන් විසින් ක්රිපයාත්මක කරනු ලබන ප්රසමිති සපුරාලීම ගහෝ ඉක්මවීම පිණිසය. 
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එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විශ්වාස කරනුගේ ආරක්ෂි   සහ යහපත් පරිසරයක් සෑම පුරවැසිගයකුගේම සහ සෑම ව කිව යුතු 

වපාපාරයකම යුතුකම වන බව වන අ ර එහි අරු  වනුගේ වත්මන් පරම්පරාව ගමන්ම අනා   පරම්පරාවන් ගවනුගවන් 

පරිසරය ආරක්ෂාා කිරීගම් නායකත්ව කාර්යභාරයක් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් ඉටු කළ යුතු බවය. පරිසරය සම්බන්ධගයන් 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි කැපවීම ප්රසකාශ වනුගේ නිෂ්පාදන ක්රිපයාවලිගේ අතුරු නිෂ්පාදන වා යට, ග ොඩබිමට ගහෝ ජලයට 

අහි කර ගලස බල ගනොපාන බවට සහතික කර  ැනීම සඳහා වන උපකරණ සහ වැඩසටහන්වලට දරන වියදම මඟිනි. 

 

අපගේ  නුගදනුකරුවන්ට ප්රසතිච්රී කරණය කළ හැකි ඇසුරුම් සහි  නිෂ්පාදන මිලදී  ැනීම සහ පිළි ැනීම සහ අපගේ 

සැපයුම්කරුවන්ට ප්රසතිච්රී කරණය කළ හැකි භාණ්ඩ සහ භාණ්ඩ ඇසුරුම් නිර්මාණය කිරීම දිරි  ැන්වීමට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

කැප වී සිටී. 
 

අපගේ ස්වාභාවික සම්පත් සංරක්ෂාණය කිරීමට අපගේ ප්රසජාව, පවුල් සහ ගස්වකයින් දිරි ැන්වීමට සහ ඔවුන්ගේ නදනික ජීවි ය 

තුළ පරිසරය වඩා ගහොඳින් ආරක්ෂාා කිරීම දිරි ැන්වීමට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ඇප කැපවී කටයුතු කරයි. 

ව ෝලීය තිරසාරත්වය සම්බන්ධවයන් එලවේට් වෙක්ස්ෙයිල්ස් හි නිරන් ර කැපවීම 

පාරිසරික, ගසෞඛ්යප සහ නිරපදාව (Environmental, Health and Safety, EHS) ගවනුගවන් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි දිගුකාලීන කැපවීම, 

සහ සමාජ ව කීම සඳහා ඉහළ ප්රසමුඛ්යත්වයක් ගලොව පුරා සිදු ගකගරන සමා ගම් ක්රිපයාකාරීත්වයන් තුළදී හිමි ගේ. අපගේ 

ක්රිපයාකාරීත්වය තුළ සහ සැපයුම් දාමය තුළ පාරිසරික තිරසාරත්වය ප්රසවර්ධනය කිරීම යනු සරල වශගයන් කිවගහොත් “ඉටු කළ 

යුතු නිවැරදි ගදය” වන අ ර එය  නුගදනුකරුවන්ගේ සහ වපාපාරගේ හවුල්කරුවන්ගේ අගේක්ෂාාවන් සපුරාලීමට අ පවශප ගේ. 
 

තිරසාරත්වය යන්න අර්ථ දැක්ගවනුගේ “වර් මානගේ අවශප ා අනා   පරම්පරාවල හැකියාවන් අඩු ගනොකර ඔවුන්ගේ 

අවශප ා සපුරාලීම” යන ගලසිනි. තිරසාරත්වය මඟින් අගේක්ෂාා ගකගරනුගේ ජන හන වර්ධනය අඛ්යණ්ඩව සිදු වන බවට 

අවගබෝධ කර  නිමින්, ආර්ථික, සමාජ ව කීම සහ පාරිසරික බලපෑම තුලනය කිරීමය. 
 

එලවේට් වෙක්ස්ෙයිල්ස් හි සීමා කර ඇති ද්රසවා ලැයිස්තු (Restricted Substances List, RSL) ප්රිතිපත්තිය 

සිය  නුගදනුකරුවන්හට ආරක්ෂි   හා ගුණාත්මක භාණ්ඩ සැපයීම සඳහා එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි අඛ්යණ්ඩ කැපවීම මඟින් 

ග ෝලීය වශගයන් එහි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භාවි ා වන සියළු ගකඳි, රසායනික ද්රිවප සහ ලිහිසි ද්රිවප සම්බන්ධගයන් 

දැිද මාර්ග ෝපගද්ශ නිර්මාණය කිරීගම් අවශප ාවය සඳහන් කරයි. “සීමා කළ ද්රිවප” යනු විවිධ රටවල්වල ගවළඳ නාම අනුව තිබීම 

 හනම් කර ගහෝ සීමා කර ඇති රසායනික සහ ගවනත් ද්රිවපයන්ය. 
 

RSL ප්රසතිපත්තිය අනු මනය කිරීගමන්  නුගදනුකරුවන්ගේ අවදානම් අඩු වන අ ර  ාක්ෂාණික ගරදිපිළි කර්මාන් ගේ ග ෝලීය 

නායකගයකු ගලස එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් නිෂ්පාදන ප්රසවර්ධනය ගකගර්. එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් RSL ය www.elevatetextiles.com හි 

ගසොයා    හැකිය. 
 

ඔවේ ව කීම් 
 

 එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් පාරිසරික ප්රසතිපත්ති දැන නීම. 

 එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හට සිය පාරිසරික ප්රසතිපත්ති වැිදදියුණු කර    හැකි යම් යම් ගවත්රළ හඳුනා  ැනීම. 

 කිසියම් වැරදි පාරිසරික වාර් ාකරණයක් ගහෝ ගවනත් පාරිසරික  ැටළුවක් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් පාලන අධිකාරිගේ 

අවධානයට ගයොමු කිරීම. 
 

 
 

 

 

 

 
 

සමා ගම් සම්පත් සහ වත්කම් ආරක්ෂාා කිරීම පිළිබඳ නීති 

රහසා ව ොරතුරු 

සමා ගම් එදිගනදා වපාපාරික කටයුතුවලදී භාවි ා වන වටිනා රහසප ග ොරතුරුවල එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් වැද ත් ආගයෝජන 

සිදු කර තිගේ. අප විසින් රහසප ග ොරතුරු අනවසර ගහළිදරේ කිරීම්වලින් වළක්වා  ැනීමට කාර්ය පටිපාටි තුළින් එම 

ආගයෝජනයන් ආරක්ෂාා කරනු ඇ . එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්තිය වනුගේ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ගමගහයුම්, 

ක්රිපයාකාරකම් සහ වපාපාරික කටයුතු, අපගේ  නුගදනුකරුවන් සහ අපගේ සැපයුම්කරුවන් හැකි ඉහළම මට්ටමින් රහසපව 

 බා  ැගනන බවට  හවුරු කර  ැනීමය. එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් හට, සිය ගස්වානියුක්තිය තුළ, එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස්, එහි  නුගදනුකරුවන් ගහෝ එහි සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳ රහසප ග ොරතුරු දැන  ැනීමට ලැබුණගහොත්, එම 

එලවේට් වෙක්ස්ෙයිල්ස් හි ව ොරතුරු සහ වේපලව්ල අව්ංකභා ව්ය 
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ග ොරතුරු සම්බන්ධගයන් ඉ ාමත් රහසි   ආකාරගයන් කටයුතු කළ යුතුය. එම ග ොරතුරුවල අභපන් ර ආරක්ෂාාව 

සම්බන්ධගයන් අනුබද්ධ සමා ම් ව කිව යුතුය. රහසප ග ොරතුරු යනු එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සතු සහ ප්රසසිද්ධිගේ ගනොදන්නා 

කරුණු වන අ ර, ඊට පහ  දැක්ගවන කරුණු ඇතුළත් වන නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා ගේ: 
 

 එලගේට් ගටක්ස්ටයිලස් වපාපාර සැලසුම් 

 මිලකරණ ග ොරතුරු 

 අනාවැකි 

 ගවළඳපල විශ්ගල්ශන 

 පුහුණු පාඩම් මාලා 

  ාක්ෂාණික අත්ගපොත් 

 විකුණුම් දත්  

 පාරිගභෝගික ග ොරතුරු 

 පිරිස්/ වැටුේ ග ොරතුරු 

 නිෂ්පාදන ග ොරතුරු 

 ප්රසසම්පාදන ග ොරතුරු 

 ගස්වා සහ  ත්ත්ව කාර්යසාධනය 

 නිෂ්පාදන පිරිවි ර සහ ක්රිපයාවලි 

 නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ ඵලදායි ා ග ොරතුරු 

 පරීක්ෂාණ ක්රිම 

 ගවළඳ සහතිකකරණ දත්  

 පුද් ලික ගසෞඛ්යප ග ොරතුරු 

 

එවැනි ග ොරතුරුවලට රහසප ගලසට  බා    යුතුවන ප්රසකාශ කිරීගම් ගයොමු කිරීම් සහි  එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් 

හට ලබා ගදන යම් යම් ග ොරතුරුද අඩංගු ගේ. ගපොදුගේ, ගමම ග ොරතුරු ලබා  ැනීමට බලයලත් පුද් ලයින් ගව  හැර ගවනත් 

ගකගනකුට ප්රසකාශ කිරීගම් අවසරය ගනොමැතිව රහසප ග ොරතුරු ගහළිදරේ කිරීම සිදු ගනොකළ යුතුය. 
 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හට අයත් රහසප ග ොරතුරුවලට අම රව, එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් විසින් වපාපාරික කටයුතු 

සඳහා අවශප ාව ගවනුගවන් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගව  ලබා දී ඇති ප්රසසිද්ධ ගනොවන  නුගදනුකරුවන්ගේ, සැපයුම්කරුවන්ගේ 

සහ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි වපාපාරික හවුල්කරුවන්ගේ රහසප ග ොරතුරු ආරක්ෂාා කළ යුතුය. එවැනි ග ොරතුරුවලට 

 නුගදනුකරුවන්ගේ නිමැවුම් සහ නිෂ්පාදන දත්  ගහෝ සැපයුම්කරුවන්ගේ මිලකරණ ග ොරතුරු ඇතුළත් ය. ගපොදුගේ  ත් කල, 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් එම ග ොරතුරුවල රහසපභාවය සුරකින බවත් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසධාන විධායක නිළධාරී- 

CEO, එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ආය නික ගජපෂ්ඨ උප සභාපති ගහෝ ගවනත් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි CEO ගවනුගවන් සෘජුව 

වාර් ා කරන පුද් ලගයකු ගවතින් ගස්වකයින් විසින් එය ප්රසකාශ කිරීගම් ලිඛි  අවසරයකින් ග ොරව බාහිර පාර්ශ්වයන් ගව  

ගහළි ගනොකරන බවටත් ගමම පාර්ශ්වයන්ට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සහතික ගේ. 
 

කිසියම් ගස්වකගයකු ගමම ප්රසතිපත්තිය උල්ලංඝනය කරනු ලැබුවගහොත්, ගස්වගයන් පහකිරීමද ඇතුළුව ඒ දක්වා වන විනය 

ක්රිපයාමාර් යකට යටත් වන අ ර, එගස්ම ආරක්ෂාණ නීතිවලට අදාල, අගනකුත් දෑ අ ර, එම උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා සිවිල් ගහෝ 

අපරාධ දණ්ඩනවලටද යටත් විය හැකිය. 

මූලා වාර් ාකරණවේ සහ වාර් ා  බා  ැනීවම් නිරවදා ාව 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ප්රසතිපත්තිය වනුගේ සමා ම විසින් මහජන ාව ගව  නිකුත් කරන ගහෝ නියාමන ආය න ගව  ග ොනු 

කරන වාර් ාවල සහ ගල්ඛ්යනවල පරිපූර්ණ, සාධාරණ, කාලීන සහ අවගබෝධ කර    හැකි ගහළිදරේ කිරීමක් සිදු කිරීම ගේ. 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ප්රසතිපත්තිය බවට පත්ව ඇත්ගත් සහ මින් ඉදිරියට පත් වනුගේ එහි ගපොත්පත්වල සහ වාර් ාවල සියළු 

 නුගදනු නිවැරදිව පිළබිඹු කිරීමය.  වද, එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ප්රසතිපත්තිය වනුගේ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි සියළු ගපොත්පත් 

සහ වාර් ා සහ බැංකු ගිණුම්වල ගහෝ අගනකුත් සුරක්ෂි  ා ාරවල ඇති වත්කම් සියළු සාමානප ගිණුම්කරණ සහ වි ණන 

පාලනවලට යටත් කිරීම වන අ ර, එහි කිසියම් ගපොත්වල සහ වාර් ාවලින් ගබොරු විස් ර ලබා දීම ගහෝ කිසියම් රහස් බැංකු 

ගිණුම් ගහෝ සුරක්ෂි  ා ාර පවත්වා  ැනීමත් සපුරා  හනම් ගේ. ව කිවයුතු වපාපාරික තීරණ  ැනීමට ග ොරතුරු අවංක සහ 

නිවැරදි ගලස සටහන් කර  ැනීමක් සහ වාර් ා කිරීමක් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හට අවශප ගේ. වාර් ා රඳවා  ැනීම සහ විනාශ 

කිරීම සිදු කළ යුත්ගත් ද එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි වාර් ා රඳවා  ැනීගම් ප්රසතිපත්තිය අනුවය. 

සමා වම් සම්පත් සහ බුේධිමය වේපළ 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි බුද්ධිමය ගද්පළ වටිනා සම්ප කි. සමා ගම් නම සහ ලාංඡනය මඟින් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

නිගයෝජනය ගකගරන අ ර එය අනිසි ගලස භාවි ා කිරීගමන් සමා ගම් ජනප්රිරයත්වයට හානි සිදු වීම ගහෝ ආර්ථික අනිටු ඵල 

විපාක ඇති වීමට මුල් විය හැකිය. ඊට අම රව, සමා ගම් නම දරන කිසියම් නිෂ්පාදනයක් සම්බන්ධගයන් ප්රසමාණවත් ප්රසමිති 

සපුරාලන බවට සමා ම ව  බලා    යුතුය. ගෆඩරල් නීතිය සහ ගවනත් විගද්ශීය නීති යටගත් ගේටන්ට් බලපත් සහි  ගසොයා 

 ැනීම් සෑදීමට, භාවි ා කිරීමට ගහෝ විකිණීම සඳහාත් ප්රසකාශන හිමිකම සහි  භාණ්ඩවල පිටපත් ගබදාහැරීම සඳහාත් පරම 

අයිතියද එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සතු ගේ. ගමම අයිතීන් බලාත්මක කිරීම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් භුක්ති විඳින  රඟකාරී වාසි 

පවත්වා  ැනීම සඳහා වන වැද ත් පියවරකි.  ඊට අම රව, එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් රැකියාව සම්බන්ධගයන් නිර්මාණය 

කරන ලද ගහෝ සමා ගම් සම්පත් ගයොදා ග න නිෂ්පාදනය සියළු ගසොයා ැනීම් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සතුගේ. 
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සමා ගම් වපාපාර කටයුතු සිදු කිරීමට, එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් විවිධ විදු ත් පද්ධති සිදු කරන අ ර ඒවාට දුරකථනය, 

ගසලියුලර් දුරකථන, ගේජර්, හඬ පණිවිඩ පහසුකම්, එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස්-විසින් සපයන ලද පුද් ල පරි ණක, PDA වර්  

(පුද් ල ිදජිටල් සහායක), ලැේගටොේ, ෆැක්ස් යන්ත්රළ, ගමෝඩම්, සහ ගස්වා සහ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස්-විසින් සපයන ලද ඊගම්ල් සහ 

අන් ර්ජාල ප්රසගේශය වැනි පහ  දෑ ඇතුළත් වන නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා ගනොගේ:. ගමම ප්රසතිපත්ති භාවි ය තුළ ඇති පරස්පර 

විගරෝධී විධිවිධාන ගමම ග ෝලීය චර්යාධර්ම සංග්රnහය අභිබවා යන පරිදි ගමම පද්ධති භාවි ය ග ෝලීය චර්යාධර්ම සංග්රnහයට හා 

ඊට අදාළ ඕනෑම උසස් ගරදිපිළි ප්රසතිපත්තිවලට අනුකූල විය යුතුය.  වද කිසිදු අවස්ථාවක එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් 

ගමම උපකරණ සාවදප, විනාශකාරී, ගහෝ සදාචාර විගරෝධී ආකාරගයන්, ගහෝ කිසිදු එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ප්රසතිපත්තියක් ගහෝ 

කාර්ය පටිපාටියක් උල්ලංඝනය වන පරිදි සිදු ගනොකළ යුතුය. 

රජය සමඟ වන සන්නිවේදනයන් 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසතිපත්තිය වනුගේ රජගේ ආය න සමඟ එම ආය නයන්හි නියමි  කාර්යසාධනය තුළ 

සුහදත්වගයන් කටයුතු කිරීම ගේ, එගස් නමුත් රජගේ පරීක්ෂාණවලට පිළිතුරු දීම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් තුළ සම්බන්ධීකරණය 

කිරීම අතිශයින් වැද ත් ය. ගෆඩරල්, ප්රසාන් , ප්රසාගද්ශීය ගහෝ නා රික රජගේ බලධාරීන්ග න් ග ොරතුරු ලබා  ැනීම සඳහා 

ගකගරන ඉල්ලීම් ගහෝ විමසීම් ඒවා ලබා  න්නා පුද් ලයා විසින් සටහන් කර ග න, කිසියම් සුදුසු අදහස්ද සමඟ, එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නික නීති අංශය ගව  වහාම ගයොමු කළ යුතුය. සාමානප ආකාරගේ ගනොවන සෑම ඉල්ලීමක්ම ලැබුණු බව 

දැන්වීම සඳහා සහ කාලීනව අනුකූල වීම පිණිස නිසි ක්රිපයාමාර්   ැනීම සඳහා වන ව කීම එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නික 

නීති අංශය සතු ගේ. 

මහජන ාව සමඟ අදහස් හුවමාරු කර  ැනීම 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ප්රසධාන විධායක නිළධාරී-CEO විසින් නියම කර ඇති පුද් ලයන්ට පමණක් ප්රසවෘත්ති මාධප, 

විශ්ගල්ෂකයින් ගහෝ සාමානප මහජන ාව ගව  එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගවනුගවන් ක ා කිරීගම් බලය ලබා දී තිගේ. මහජන ාව 

සමඟ එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි අවංකභාවය පවත්වා  න්නා බවට සහතික වනු පිණිස පැහැදිලි සහ නිවැරදි සන්නිගේදනයන් 

ප්රසවෘත්ති මාධප සහ මහජන ාව ගව  සැපයීමට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් සෑම ප්රසයත්නයක්ම දරයි. ප්රසවෘත්ති මාධප, විශ්ගල්ෂකයින්, 

ගහෝ ප්රසශ්න අසන ගවනත් පුද් ලයින් මඟින් අම නු ලැබුවගහොත්, පිළිතුරු ලබා දීම පිණිස සියළු එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් 

ගස්වකයින් එම  ැනැත් න් ප්රසධාන මානව සම්පත් නිළධාරී ගව  ගයොමු කළ යුතුය. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ගුණාත්මකභාවය, ගස්වය, වටිනාකම සහ අවංකත්වය. එහි ගවනසක් තිගේ. 

සදාචාරාත්මක ආකාරයට කටයුතු කිරීම සඳහා වන ව කීම සතු වන අ ර  ම ක්රිපයාවන් සඳහා ව කීම භාර  ැනීම එලගේට් 

ගටක්ස්ටයිල්ස් තුළ සිටින සියළු ගදනා විසින් සිදු කළ යුතුය. අපගේ වටිනාකම් සහ ප්රසතිපත්ති විෂය පථය ග ෝලීය වන අ ර ගමම 

වටිනාකම් සහ ප්රසතිපත්ති සම්පූර්ණගයන් වටහා ග න ගයොදා  ැනීම සඳහා අප සියළු ගදනා කාලය ගයොදා    යුතුය. ගමමගින් 

අප සියළු ගදනා ගව  ලබා ගදන අභිගයෝ ය එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් වටහා  නී, එගස් වුවද අපගේ සමා ගම් සාර්ථකත්වය රඳා 

පවතිනුගේ, අප එකිගනකා සමඟ පවත්වන සම්බන්ධ ා තුළ සහ ප්රසජාව තුළ අප පවත්වන සම්බන්ධ ා තුළින් ගවළඳපල තුළ වන 

අපගේ අවංකභාවය ම ය. 

 

සිය චර්යාධර්ම සංග්රnහය සහ අගනකුත් ප්රසතිපත්ති සහ කාර්ය පටිපාටිවලට අම රව ගමම ග ෝලීය චර්යාධර්ම සංග්රnහය හා 

අනුකූල වන්ගන්දැයි එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් උනන්දුගවන් හා අඛ්යණ්ඩව විමර්ශනය කරනු ඇ . මීට ආචාරධර්ම කමිටුව 

සුදුසු යැයි සලකන පරිදි ගලොව වටා සිටින එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ගස්වකයින් සඳහා අනුකූල ා පුහුණුව ලබා දීම ඇතුළත් ය.  වද, 

එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් විසින් නියාමන ගහෝ එක්සත් ජනපද ආරක්ෂාණ නීතිවල අනුකූල ා ඇඟවීම් සහි  සිය ප්රසතිපත්ති සහ 

කාර්ය පටිපාටිවල අනුකූල ාව ක්රිපයාත්මක කිරීම සම්බන්ධගයන් වි ණනයන් පවත්වනු ඇ . 
 

 

 

ශක්තිමත් බැඳීමක් 
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කරුණාකර ඔගේ මානව සම්පත් කළමනාකරු ගහෝ ඔබ ගස්වය කරන ස්ථානගේ සාමානපාධිකාරිවරයා ගව  ගමම ගකොටස භාර 

ගදන්න (ඔගේ ගස්වක රැකියා ග ොනුගේ  බා  ැනීම සඳහා). 

 

මට එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් හි ග ෝලීය චර්යාධර්ම සංග්රnහගේ පිටප ක් ලැබුණි. එහි විස් ර කර ඇති මගේ රැකියාව හා අදාළ 

පැවතුම්හි ප්රසමිති මට වැටගහන අ ර ඒවාට අනුකූල වීමට මම එකඟ ගවමි. 

 

 

අත්සන  

  

  

නම 

මුද්රිනය 

කරන්න 

 

  

  

දිනය  

  

  

අංශය  

  

  

ස්ථානය  

  

  

 

 

 

 

 

ග ෝලීය චර්යාධර්ම සංග්රnහය පිළිබඳ කිසියම් ප්රසශ්නයක් ඇත්නම් එලගේට් ගටක්ස්ටයිල්ස් ආය නික නීති අංශය 

(compliance@elevatetextiles.com) ගහෝ සාමානප නීති උපගද්ශන කමිටුව හා ප්රසධාන අනුකූල ා නිලධාරී 

(Kristen.hughes@elevatetextiles.com; +1-704-951-2655) ගව ට ගයොමු කළ යුතුය. 

වසේව්කයා වේ  හවුරු කිරීම 
 

mailto:compliance@elevatetextiles.com
mailto:Kristen.hughes@elevatetextiles.com
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(වමම පිටුව් හි ා ම ා ව් හිස් වලස  බා  තිවේ) 
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