තිරසාරත්වය පිළිබඳ බැඳීම
H&M ව්යා පාරික හවුල්කරු
H&M වයාපාරය තුළ, තිරසාරත්වය සාර්ථක වයාපාරයක ස්වාභාවික කකොටසක් බව අපට ඒත්තු ගන්වා ඇත. එමනිසා, අපි සදාචාරවත් අයුරින්
විනිවිදභාවකයන් සහ වගකීකමන් කටයුතු කිරීමට සැමවිටම කවකහස ගන්නා අතර අපකේ වයාපාරික හවුල්කරුවන් එකසේ කටයුතු කරන්කන්යයි අපි
බලාකපොකරොත්තු කවමු. H&M විසින් H&M සමූහය තුළ සියලූම අනුබද්ධිත සමාගම් සහ කවකළඳ නාම නිකයෝජනය සිදු කරනු ලබයි.
නීතියට අනුකූලතාව දැක්වීම මූලික ආරම්භක කරුණක් වුවද, අපකේ අභිලාෂය වන්කන් පහත කරුණු දියුණු කිරීමට නීතිකයන් දක්වා ඇති කදයින්
ඉදිරියට යාමයි ;
යහපත් කසේවා ස්ථාන:විසින් ආදායම් සැපයීමට අමතරව් සසේව්කයින්, ඔවුන්සේ පවුල් සහ ප්රජාව්න් සමෘද්ධිමත් කිරීමට ශක්තිය ලබා සද්. රැකියා සහ
ව්යව්සාය සංව්ර්ධනය ඇති කරන තිරසාර ආර්ථික ව්ර්ධනය සඳහා ආරක්ෂිත සහ යහපත් සසේව්ා ස්ථානයක් ලබාදීම, සසේව්ක හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම,
සසේව්කයින්සේ මූලික අව්ශයතා සපුරාලන ජීව්ත්වීමට සාධාරණ ජීව්න ව්ැටුපක් සෙවීම සහ සමාජීය සාකච්ඡාව්න් ප්රව්ර්ධනය කිරීම අතයව්ශය සේ.
යහපත් පරිසර පද්ධති: පරිසර පද්ධති විසින් ජනතාව්ට, ප්රජාව්න්ට සහ ව්යාපාරයන්ට අතයව්ශය ව්න පිරිසිදු ව්ාතය, ජලය ව්ැනි ස්ව්භාවික සම්පත් අප සව්ත
ලබා සද්. ව්ර්තමාන සහ අනාෙත පරම්පරාව්න්සේ අව්ශයතා සපුරාලීම සඳහා, පරිසරයට සිදුව්න හානි ව්ළක්ව්මින් සහ ස්ව්භාවික සම්පත් ව්ෙකීසමන් භාවිතා
කරමින් පරිසර පද්ධතිව්ල දිගු-කාලීන යහපත්භාව්ය ආරක්ෂා කළ යුතුය.
සත්ත්ව ශුභසාධනය: කාරුණිකව් සැලකීම සඳහා සතුන්ට හිමිකම ඇත. යහපත් සත්ත්ව් පාලනය සහ සත්ත්ව් සනොව්න පරීක්ෂණ ක්රම සයොදා ෙැනීම තුළින්
සමයට ෙරු කළ යුතුය.
සමම බැඳීම තුළ දක්ව්ා ඇති අව්ශයතාව්න් සහ ප්රසේශය ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් විසින්ද තමන්සේ සැපයුම් දාමයන් තුළ සයොදා ෙත යුතු යැයි H&M අසේක්ෂා
කරයි.
H&M සියලූම ව්ර්ෙසේ දූෂණ පිළිබඳ ශූනය ම්ටටසම් සහන ප්රතිපත්තියක් අනුෙමනය කරන අතර ශක්තිමත් දූෂණ විසරෝධී ව්ැඩසටහනක් සඳහා බැඳී සිටී.
ආචාර ධර්ම සංග්රහය/ ව්යාපාරික හවුල්කාර බැඳීම සියලූම ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් විසින් අත්සන් කළ යුතු සහ පිළිපැදීමට බැඳී සිටින සව්න් වූ බැඳීමකි.
සමම තිරසාරත්ව්ය පිළිබඳ බැඳීම තුළින් පහත කරුණු ආව්රණය සකසර්:

1. යහපත් කසේවා ස්ථාන

2. යහපත් පරිසර පද්ධති

3. සත්ත්ව ශුභසාධනය

‘ සසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව්
‘ සව්නස්කම් සැලකීම, විවිධත්ව්ය සහ
සමානත්ව්ය
‘ පිළිෙත් රැකියාව්
‘ සාධාරණ ජීව්න ව්ැටුප, ප්රතිලාභ සහ ව්ැඩකරන
පැය ෙණන්
‘ රැස්වීසම් නිදහස සහ සාමූහිකව් සක්ව්ල් කිරීසම්
අයිතිය
‘ ළමා ශ්රමය සහ තරුණ සසේව්කයින්
‘ බලාත්කාර ශ්රමය

‘
‘
‘
‘
‘

‘ සත්ත්ව් පාලනය
‘ සත්ත්ව් පරීක්ෂාව්

කාලගුණය සහ ව්ායුව්ල තත්ත්ව්ය මත බලපෑම
ජල සම්පත් මත බලපෑම
රසායනික ද්රව්ය භාවිතය
අපද්රව්ය, නැව්ත භාවිතය සහ ප්රතිචක්රීයකරණය
විසශේෂක සහ ස්ව්භාවික ජන්මභූමි සංරක්ෂණය

සමම කරුණු සම්බන්ධසයන් H&M හි අව්ශයතාව්න සහ අසේක්ෂාව්න් සමම බැඳීසම් පිරිවිතර සකොටසසේ පැහැදිලි සකසර්. සෑම කරුණක් සඳහාම, තිරසාරත්ව්
කාර්යසාධන ම්ටටම් සදකක් ඇත;
‘ මූලික—එක්සත් ජාතීන්සේ සහ ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ සම්මුතිව්ලට සමන්ම ජාතික ව්යව්ස්ථා සම්පාදනයට අදාළව්න්නා වූ අන්තර්ජාතිකව්
පිළිෙත් සම්මතව්ලට අනුව් කාර්යය ඉටුකිරීම මින් අදහස් ව්න අතර සසේව්කයින් සඳහා ඉහල ආරක්ෂාව්ක් ලබාසදන අව්ශයතාව්න් අතර සව්නසක් ඇති
අව්ස්ථාව්ක, පරිසරය සහ සත්ත්ව් ශුභසාධනය සයොදා ෙැසන්. මූලික අව්ශයතාව්යන් හා අනුකූලවීම සියලූම H&M ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න්සෙන්
අසේක්ෂා සකසර්.
‘ අකේක්ෂිත—ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න්සේ සමසහයුම්ව්ල තිරසාරත්ව් බලපෑම් දියුණුකිරීම සඳහාව්න මූලික ම්ටටසම්දී සමන්ම ඔවුන්සේ
සමසහයුම්ව්ලින් පරිබාහිර සමාජීය හා පාරිසරිකමය ෙැටළු ආමන්ත්රණය කිරීමට දායක වීසම්දී නනතික ව්ෙකීම සහ ජාතයන්තර සම්මතව්ලට ව්ඩා
ඉදිරියට යන කාර්යය ඉටුකිරීම මින් අදහස් සේ.
සමම ක්සෂේත්ර තුළ කර්යසාධනය, ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් පිළිබඳ H&M හි සමස්ත ඇෙයීම තුල අතයව්ශය සංරචකයකි. තිරසාරත්ව්ය දියුණු කිරීම සඳහා ව්න
අපසේ අභිලාෂය සහ අඛ්ණ්ඩ ව්ර්ධනය සඳහා ව්න අපසේ බැඳීම සබදාෙන්නා ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් සමෙ කටයුතු කිරීම, ව්ර්ධනය වීම සහ තයාෙ
පිරිනැමීම අපි අඛ්ණ්ඩව් සිදු කරමු. සමම තිරසාරත්ව්ය පිළිබඳ බැඳීම H&M සමෙ ගිවිසුම්ෙත ව්යාපාරික සම්බන්ධතාව්ක් ඇති ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න්සේ සෘජු
සමසහයුම්ව්ලට සහ උප සකොන්ත්රාත්කරුව්න්ට අදාළ සේ. ව්ර්ධිත තිරසාරත්ව් කාර්යසාධනය සඳහා එකට ව්ැඩ කිරීම පිණිස සමම තිරසාරත්ව්ය පිළිබඳ බැඳීම
ස්සේච්ඡාසව්න්ම අත්සන් කරන සැපයුම් දාමය තුළ ව්ක්ර ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් සමෙ ද H&M කටයුතු කළ හැකිය.
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තිරසාරත්ව්ය පිළිබඳ බැඳීම
සඳහා වූ පිරිවිතර
H&M ව්යාපාරික හවුල්කරු
අපසේ පිරිවිතර සඳහා පදනම්
මානව් හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව් ප්රකාශය, ව්ැඩසපොසල්දී මූලික මූලධර්ම සහ අයිතිව්ාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ ප්රකාශනය සහ ව්යාපාරික
සහ මානව් අයිතිව්ාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්සේ මාර්සෙෝපසද්ශ මූලධර්ම ඇතුළු ජාතයන්තරව් පිළිෙත් ප්රමිතීන් පිළිෙැනීම ප්රව්ර්ධනය කිරීම සඳහා ව්න
අපසේ බැඳීම සමම පිරිවිතරව්ලින් පිළිබිඹු සකසර්. මානව් අයිතිව්ාසිකම්, පරිසරය සහ සත්ත්ව් ශුභසාධන ෙැටළු පිළිබඳ බහු පාර්ශවික සම්මුති සහ බහු-පරදු
දරන්නන්සේ ප්රමිතීන් සහ මාර්සෙෝපසද්ශ පිළබඳව් ද සමම පිරිවිතර තුළ අව්ධානය සයොමු සකසර්.
අපසේ ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් සබොසහෝමයක් ඔවුන්සේ සමසහයුම්ව්ල සහ සැපයුම් දාමයන් තුළ සමම ප්රමිතීන් පිළිෙැනීමට සහ ප්රව්ර්ධනය කිරීමට බැඳී
සිටින බව් අපි දනිමු. එසමන්ම, අපසේ පිරිවිතරව්ල සමහර අංෙයන් අපසේ සසේව්ා ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න්ට ව්ඩා අපසේ නිෂ්පාදනය ව්යාපාරික
හවුල්කරුව්න්ට ව්ඩාත් අදාළ ව්න බව් අපි පිළිෙනිමු. සාකලය ආකෘතියකින් පිරිවිතර ඉදිරිපත් කිරීසම්දී අපසේ ඉලක්කය ව්න්සන් අපසේ අව්ශයතාව්න්
පිළිබඳව් සියලූම ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් සඳහා පැහැදිලි සහ ප්රමාණව්ත් විස්තර සැපයීමයි.

කාර්යසාධනය ඇගයීම
H&M හි තිරසාරත්ව් කාර්යසාධනය තුළ අඛ්ණ්ඩ ව්ර්ධනයන් සපන්නුම් කරන ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් සමෙ අඛ්ණ්ඩව් ව්ර්ධනය වීම පිළිබඳ ඔවුන්සේ
අභිප්රායන්ට අසනයෝනය විශ්ව්ාසය සහ විනිවිද සපසනන සාකච්ඡාව්න් සක්න්ද්රෙත සකසර්.
ඵලදායී කාර්යසාධන ඇෙයීම සහ සාකච්ඡාව් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න්සෙන් තිරසාරත්ව් කාර්යසාධන දත්ත ඉල්ලා සිටීසම් අයිතිය
සහ H&M සව්නුසව්න් භාණ්ඩ සහෝ සසේව්ා නිෂ්පාදනය කිරීසම් පහසුකම් දැන්වීමක් සනොමැතිව්ම පරීක්ෂා කිරීසම් අයිතිය H&M සතු සේ. H&M
සාමාජිකසයක් ව්න සංවිධාන නිසයෝජනය කරන තක්සසේරුකරුව්න් විසින් පව්ත්ව්නු ලබන තක්සසේරු කිරීම්ව්ලට ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් යටත් විය හැකිය.
එමනිසා, තක්සසේරු කිරීසමන්, සනොදන්ව්ා පරික්ෂා කිරීසමන්, සහ/ සහෝ, H&M සව්ත තිරසාරත්ව් කාර්යසාධන දත්ත සෘජුව් සහළදරේ කිරීසමන් නිදහස්
කිරීමක් ලිඛිතව් H&M විසින් පැහැදිලිව් තහවුරු සකොට ඇත්නම් පමණක් මිස, ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් විසින් H&M සව්නුසව්න් නිෂ්පාදනය සහෝ සසේව්ාව්න්
සිදුකරන ස්ථාන දැනුම් දීමට බැඳී සිටී. සමම බැඳීසම් විෂයපථයට H&M සව්නුසව්න් භාණ්ඩ සහෝ සසේව්ා නිෂ්පාදනය කරන උප-සකොන්ත්රාත් සහ ෙෘහස්ථ
සසේව්ාව්න් ඇතුළත් සේ. බාහිර නිෂ්පාදන භාවිතා කරන ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් හරිව්ැරදි බැලීසම් අරමුණ සඳහා අදාළ ලියකියවිලි පව්ත්ව්ා ෙන්නා බව්ට
සහතික කිරීම අව්ශය සේ.
මූලික අව්ශයතාව්න්ට ස්ථාව්ර අනුකූලතාව්ය සහතික කිරීමට සහ අසේක්ෂිත කාර්යසාධන ම්ටටම් ළඟා කර ෙැනීමට අඛ්ණ්ඩ ව්ර්ධනය සබල කිරීමට හැකි
වීම සඳහා, ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් විසින් සහොඳින් ක්රියාත්මක කළමනාකරණ ක්රම ක්රියාත්මක කරනු ඇතැයි අපි බලාසපොසරොත්තු සව්මු. සම්ව්ාට සමාජීය,
සසෞඛ්ය, හා ආරක්ෂාව් සහ පාරිසරික බලපෑම් හඳුනාෙැනීමට, නිව්ැරදි කිරීමට සහ ව්ර්ධනය කිරීමට අව්ශයව්න පැහැදිලි ප්රතිපත්ති, ව්ෙකීම් සහෙත
ආයතනයක්, සිරිත් විරිත්, සන්නිසේදනය සහ ප්රතිසපෝෂණ යාන්ත්රණ ඇතුළත් සේ.
තිරසාරත්ව් කාර්යසාධනය පිළිබඳ සතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීසම්දී, ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් විනිවිදභාව්සයන් කටයුතු කරමින් H&M සිතාමතා සනොමෙ
සනොයව්නු ඇතැයි අපි බලාසපොසරොත්තු සව්මු. විනිවිදභාව්ය සනොමැතිවීම සමම තිරසාරත්ව්ය පිළිබඳ බැඳීම උල්ලංඝනය කිරීමක් සලස සැලසක්. සමම
තිරසාරත්ව්ය පිළිබඳ බැඳීම සහ /සහෝ සද්ශිය නීතියට එකඟවීමට ඇති ඇකැමැත්ත සහෝ එය උල්ලංඝනය කිරීම් ව්යාපාර කටයුතු අඩුවීමට සහ අව්සාන
ව්ශසයන් H&M සමෙ ව්යාපාර සම්බන්ධතාව්න් අව්සාන කිරීමට සහේතු ව්නු ඇත.
කර්මාන්ත අතර සහ ක්රමානුකූල තිරසාරත්ව්ය පිළිබඳ අභිසයෝෙ හඳුනා ෙැනීසම්දී සහ ආමන්ත්රණය කිරීසම්දී, විනිවිදභාව්ය ද අතයව්ශය ආරම්භක කරුණකි.
සමාජීය සහ පාරිසරික තිරසාරත්ව්ය ව්ර්ධනය කිරීමට අව්ශයව්න සාමුහික කටයුතු සහ ක්රමානුකූල සව්නස්වීම් ප්රව්ර්ධනය කිරීමට H&M ව්යාපාරික
හවුල්කරුව්න්, කර්මාන්ත, සිවිල් සමාජය සහ රාජයයන් සමෙ අඛ්ණ්ඩව් නියලී සිටී. අපසේ ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න්ද එසසේ කිරීම සඳහා H&M විසින්
නධර්යමත් කරයි.
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යහපත් කසේවා ස්ථාන
1A

කසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව

ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ සම්මුති 155 සහ 183, ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ නිර්සද්ශ 164 සහ 191 පිළිෙැනීම මත අපසේ ප්රසේශය පදනම් සේ
මූලික:
සසේව්ා ස්ථානසේ ආරක්ෂාව් සහ සසේව්කයින්සේ සසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව් සෑම අව්ස්ථාව්කදීම ප්රමුඛ්ත්ව්යක් විය යුතු අතර ආරක්ෂිත සහ සනීපාරක්ෂක සසේව්ා
පරිසරයක් ලබාදිය යුතුය. අව්ම ව්ශසයන්, මින් අදහස් ව්න්සන්;
 අදාළ ව්න්නාවූ නීති සහ සරගුලාසිව්ලට අනුකූලතාව්ය දැක්වීම.
 අනාරක්ෂිත සෙොඩනැගිලි සනොමැතිවීම.
 උපද්රාව් සහිත යන්ත්ර, උපකරණ සහ /සහෝ සකොටස්ව්ලට අනාරක්ෂිත නිරාව්රණය සනොමැතිවීම.
 ගිනි ආරක්ෂාව් ප්රමාණව්ත් උපකරණ සහ පහසු තත්ත්ව්යන්, විධිමත් ගිනී නිවීසම් පුහුණු සහ හදිසි පිටවුම් ස්ථාන සහ ගිනි උව්දුරු ව්ැලැක්වීම තුළින්
නඩත්තු කිරීම.
 පිරිසිදු පානීය ජලය සහ ව්ැසිකිළි පහසුකම් සඳහා ප්රසේශ තිබීම. ප්රමාණව්ත් ව්ාතාශ්රය සහ උෂ්ණත්ව්ය ලබා දීම.
 නව්ාතැන්/ නිව්ාස ලබාදීසම්දී, සසේව්ා ස්ථානසයන් සව්න් කළ යුතු අතර, සසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව්ට අදාළ ව්න්නා වූ ඉහත සියලූම මූලික අව්ශයතාව්න් දි
එයට අදාළ විය යුතුය.
 සසේව්ය සහේතුසව්න් ඇතිව්න, සහෝ සසේව්ය හා සම්බන්ධ සහෝ සසේව්ය නිසා සිදුව්න අනතුරු සහ තුව්ාල ව්ැලැක්වීම සහෝ සසේව්කයින්ට විධිමත් සහ
ව්ාර්තාෙත සසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ පුහුණු ලබා දීම.
 ෙර්භණී සසේවිකාව්න්සේ අව්ශයතා සාධාරණ අයුරින් ලබාදීම.
අකේක්ෂිත:
විසශේෂසයන් ෙර්භණී සසේවිකාව්න් ඇතුළුව් ස්ත්රී පුරුෂභාව්ය පිළිබඳ දෘෂ්ටිසකෝණයක් සහ යහපත් පරිචයක් සයොදා ෙනිමින් සසේව්කයින්සේ දිගු කාලීන
ආරක්ෂාව්, යහපත් සසෞඛ්ය සහ ශුභසාධනය සහතික කිරීම සඳහා සසේව්ා සයෝජකයා විසින් දිරිෙන්ව්නු ලබන අතර ඒ සඳහා සක්රීයව් කටයුතු කරනු ලබයි.

1B

කවනස්කම් සැලකීම, විවිධත්වය සහ සමානත්වය

ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ සම්මුති 100, 111 සහ 159, ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ නිර්සද්ශ 90, 111 සහ 168 පිළිෙැනීම මත අපසේ ප්රසේශය
පදනම් සේ
මූලික:
සෑම සසේව්කසයක්ටම සෑම අව්ස්ථාව්කදීම සෙෞරව් බහුමානසයන් සලකනු ලැසේ. කිසිදු සසේව්කසයක් නින්දා පැමිණවීමකට සහෝ ශාරීරික දඩුව්මකට යටත්
සනොව්න අතර ශාරීරික, ලිංගික, මානසික සහෝ ව්ාචික හිරිහැර කිරීමකට සහෝ අපසයෝජනයකට යටත් සනොසේ. බඳව්ා ෙැනීසම්දී, ව්ැටුේ සෙවීසම්දී, පුහුණු
සඳහා ප්රසේශ ලබාදීසම්දී, උසස්කිරීමකදී, සසේව්ය අව්සන් කිරීමකදී සහෝ විශ්රාම ෙැන්වීමකදී ස්ත්රී පුරුෂභාව්ය සහෝ ලිංගික හැඩෙැස්ම, ජාතිය, ව්ර්ණය, ව්යස,
ෙර්භණීභාව්ය, විව්ාහක තත්ත්ව්ය, ආෙම, සද්ශපාලන මතය, ජාතිකත්ව්ය, ජන ව්ර්ෙය, කුලය, සරෝෙ සහෝ ආබාධ මත පදනම් වී සව්නස් සලස සැලකීමක්ට
ලක්සනොවිය යුතුය. පලිෙැනීසම් අව්දානමක් සනොමැතිව්ම සසේව්කයින්ට තම පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි ව්න පරිදි මැසිවිලි විමසීසම් යාන්ත්රණයක්
ක්රියාත්මකව් විය යුතුය.
අකේක්ෂිත:
සසේව්ා සයෝජකයා විවිධත්ව්ය සහ අංෙ සම්පූර්ණ සසේව්ා ස්ථානයක් සඳහා සක්රීයව් කටයුතු සිදු කරයි. සුළු ජාතීන් සහ/ සහෝ අව්ාසි සහෙත කණ්ඩායම්
රැකියා සඳහා සලකා බැලිය හැකි ආකාරය සහ බාධක සක්රීයව් මඟහරව්ා ෙත හැකි ආකාරය පිළිබඳ අව්සබෝධ කර ෙැනීම සඳහා සසේව්ා සයෝජකයා
ප්රාසද්ශිය ප්රජාව් සහ/ සහෝ රාජය සනොව්න සංවිධාන සමඟ සක්රීයව් කටයුතු සිදු කරයි.
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පිළිගත් රැකියාව

ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ සම්මුති 122, 158 සහ 175, ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ නිර්සද්ශ 166 පිළිෙැනීම මත අපසේ ප්රසේශය පදනම් සේ
මූලික:
ඉටු කරනු ලබන සියලූම සසේව්ා ජාතික නීතිය සහ ව්යව්හාරය තුළින් ස්ථාපිත පිළිෙත් රැකියා සම්බන්ධතාව් මත පදනම් විය යුතුය. සෑම සසේව්කසයකුටම
රැකියාව් පිළිබඳ සකොන්සද්සි තමන්සේම භාෂාසව්න් දක්ව්ා ඇති ලිඛිත ගිවිසුමක් සඳහා හිමිකමක් ඇත. විධිමත් රැකියා සම්බන්ධතාව්සයන් ඇතිව්න කම්කරු
සහෝ සමාජ ආරක්ෂක නීති සහ සරගුලාසි යටසත් සසේව්කයින් සඳහා ව්න බැඳීම් ගිවිසුම, ස්ථීර කාල ගිවිසුම් මත පමණක් ශ්රමය භාවිතය තුළින් සහෝ දක්ෂතා
සබදා ෙැනීමට සහෝ ස්ථිර රැකියා ලබාදීමට කිසිදු අදහසක් සනොමැති ආධුණිකත්ව් සයෝජනා ක්රම තුළින් මඟ හැරිය සනොහැකිය.
අකේක්ෂිත:
සසේව්ා සයෝජකයා රැකියා පිළිබඳ ස්ථීර කාල ගිවිසුම් භාවිතය සීමා කිරීමට නීතිසයන් අව්ශය කරන සදයට ව්ඩා පියව්ර ෙනී. සමාජ ආරක්ෂක පද්ධති පහත
ව්ැසටන රටව්ල්ව්ල, නව්දය සහ විශ්රාම රක්ෂණය ඇතුළුව් සසේව්කයින් සඳහා සසේව්ා සයෝජකයා විකල්ප රක්ෂණ ලබා සද්.
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සාධාරණ ජීවන වැටුප සහ ප්රතිලාභ

ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ සම්මුති 131 සහ 183, ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ නිර්සද්ශ 135 පිළිෙැනීම මත අපසේ ප්රසේශය පදනම් සේ
මූලික:
සම්මත සසේව්ා සතියක් සඳහා සෙව්න ව්ැටුේ සහ ප්රතිලාභ අව්ම, ජාතික නීති ම්ටටම, කර්මාන්ත ම්ටටමක් සහෝ සාමුහික සක්ව්ල් කිරීසම් ගිවිසුමක් යන
සදසකන් ඉහළ දෑ සපුරාලයි. ඕනෑම අව්ස්ථාව්කදී සාධාරණ ජීව්න ව්ැටුපක් සෑමවිටම සසේව්කයින්සේ සහ ඔවුන්සේ පවුල්ව්ල මූලික අව්ශයතා සපුරාලීමට
ප්රමාණව්ත් විය යුතු අතර සමහර අභිමතානුසාරී ආදායම් ලබා සද්. සියලූම ව්ැටුේ විධිමත් පදනමක් මත සෙවිය යුතු අතර, සෙවීම් කාලසීමාව්ක් සඳහා ව්ැටුේ
පිළිබඳ විස්තර ලිඛිතව් සහ අව්සබෝධ කරෙත හැකි ආකාරසයන් සැපයිය යුතුය. නීතිය සහෝ ගිවිසුම විසින් අව්ශය කරන සියලූම ප්රතිලාභ ලබා සද්.
විනයානුකූල ක්රියාමාර්ෙයක් සලස ව්ැටුේව්ලින් අඩුකිරීම සඳහා අව්සර සනොමැත. සසේව්කයින්ට නීතිසයන් හිමිකම් ඇති ඕනෑම ව්ර්ෙයක ව්ැටුේ සහිත නිව්ාඩු
ලබා සදන අතර ඒ සඳහා නිව්ැරදිව් සෙවීම් සිදු කරනු ලබයි.
අකේක්ෂිත:
සසේව්ා සයෝජකයා විසින් සසේව්කයින්සේ නිපුණතා සහ පළපුරුද්ද පිළිබිඹු කරන සෙවීම් ව්ූහයක් සයොදා ෙනී. සෙව්නු ලබන ව්ැටුප සසේව්කයින්සේ මූලික
අව්ශයතා සපුරාලන බව්ට අව්සබෝධ කර ෙැනීම පිණිස සසේව්ා සයෝජකයා විසින් විධිමත් පරිදි සසේව්ක සමීක්ෂණ පව්ත්ව්නු ලැසේ. අමතර අව්ශයතා අව්සබෝධ
කර ෙැනීම පිණිස, පුළුල්, අනුපූරක, සසේව්ක අව්ශයතා තක්සසේරුව්ක් නිතිපතා කරසෙන යනු ලැසේ.

1E

වැඩකරන කේලාවන්

ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ සම්මුති 001, 014, 106 සහ 030 පිළිෙැනීම මත අපසේ ප්රසේශය පදනම් සේ
මූලික:
සතියක් තුළ ව්ැඩකරන පැය ෙණන සමන්ම අතීකාල පැය ෙණන් සසේව්කයින් සඳහා ඉහළ ආරක්ෂාව්ක් ලබා සදන ජාතික නීතිය, ජාතයන්තර කම්කරු
සංවිධානසේ සම්මුති සහෝ සාමුහික සක්ව්ල් කිරීම සහ ගිවිසුම් තුළ දක්ව්ා ඇති දෑ සමඟ අනුකූල විය යුතුය. ඕනෑම අව්ස්ථාව්කදී, සසේව්කයින් විධිමත් පදනමක්
මත එක් සතියකට පැය 48කට ව්ැඩිපුර සසේව්ය කිරීමට අව්ශය සනොව්න අතර සෑම දින 7ක කාලසීමාව්ක් සඳහා අව්ම ව්ශසයන් එක් දිනක නිව්ාඩුව්ක් ලබා දිය
යුතුය. ඕනෑම දින 7ක කාලසීමාව්ක් තුල මුළු පැය ෙණන පැය 60 සනොඉක්මවිය යුතුය. සිය කැමැත්සතන් සිදු කරන අතිකාල පැය ෙණන එක් සතියක් තුළ
පැය 12 සනොඉක්මවිය යුතු අතර, ඒ සඳහා සෑමවිටම විධිමත් පරිදි සෙව්න අනුපාතසයන් 125%කට ව්ඩා සනොඅඩු විය යුතු යයි නිර්සද්ශ කර ඇති අධිමිල
අනුපාතයකට සෙවිම් කළ යුතුය.
අකේක්ෂිත:
අතීකාල පැය ව්ැළැක්වීම පිණිස නිෂ්පාදන සැලැස්ම, ධාරිතාව් සහ නිමැවුම් මැනීමට සහ නියාමනය කිරීමට සසේව්ා ස්ථානසේ නවීන ක්රමයක් පව්ත්නා බව්ට
සසේව්ා සයෝජකයා විසින් තහවුරු සකසර්.

1F

රැස්වීකම් සහ සාමුහික කක්වල් කිරීකම් නිදහස

ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ සම්මුති 87, 98, 135 සහ 154,ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ නිර්සද්ශ 135 සහ 143 පිළිෙැනීම මත අපසේ ප්රසේශය
පදනම් සේ
මූලික:
සෑම සසේව්කසයකුටම කිසිදු විරුද්ධත්ව්යක් සහෝ සව්නසක් සනොමැතිව්ම, ව්ෘත්තීය සමිතියකට බැඳීමට සහෝ තමන්සේ කැමැත්ත අනුව් ව්ෘත්තීය සමිතියක්
පටන් ෙැනීමට සහෝ සාමුහිකව් සක්ව්ල් කිරීමට අයිතිය ඇත. සසේව්ක නිසයෝජිතයින්ට විරුද්ධව් සනොසැලකිය යුතු අතර, සසේව්ා ස්ථානය තුළ ඔවුන්සේ
නිසයෝජිත කාර්යයන් කරසෙන යාමට ප්රසේශයන් තිබිය යුතුය. රැස්වීසම් සහ සාමුහික සක්ව්ල් කිරීසම් නිදහස සඳහා අයිතිය ජාතික නීතිය විසින් සීමා කරනු
ලැබ ඇති අව්ස්ථාව්ක, ස්ව්ාධින සහ නිදහස් රැස්වීම් සහ සක්ව්ල්කිරීම් පිළිබඳ සමාන මාධයයක් සංව්ර්ධනය කිරීම සඳහා සසේව්ා සයෝජකයා නධර්යමත් කරන
අතර බාධා කිරීමක් සිදු සනොකරයි.
අකේක්ෂිත:
සමාජීය සාකච්ඡාව්න් සඳහා පහසුකම් සැපයීමට සහ ප්රව්ර්ධනය කිරීමට සසේව්ක නිසයෝජිතයින් සමඟ සසේව්ා සයෝජකයා විධිමත් පදනමක් මත කටයුතු සිදු
කරයි. සසේව්ා සයෝජකයා ශ්රම බලකායට අදාළ ෙැටළු සක්රීයව් ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා ජාතික සහ ප්රාසද්ශීය ව්ෘත්තීය සමිති සමඟ සෘජුව්ම කටයුතු සිදු
කරන අතර ඔහු හාම්පුතුන්සේ සංෙමසේ සාමාජිකසයක්ද සේ.
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1G

ළමා ශ්රමය සහ තරුණ කසේවකයින්

ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ සම්මුති 138 සහ 182, ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ නිර්සද්ශ 146 සහ 190 පිළිෙැනීම
මත අපසේ ප්රසේශය පදනම් සේ
ළමා අයිතිව්ාසිකම්, ළමා අයිතිව්ාසිකම් සහ ව්යාපාර මූලධර්ම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්සේ සම්මුතිය
මූලික:
ළමා ශ්රමය පිළි සනොෙනී. ව්යස අවුරුදු 15ට (සහෝ ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ සම්මුතිසේ 138 ව්යාතිසර්ඛ්ය අනුව් 14ට) ව්ඩා අඩු කිසිදු පුද්ෙලසයක්
සහෝ සසේව්ා නියුක්තිය සඳහා ව්න ව්යස අවුරුදු 15ට ව්ඩා ව්ැඩිනම් නීතිමය ව්යසට ව්ඩා අඩු තරුණයින් සසේව්සේ සනොසයදිය යුතුය. අවුරුදු 18ට ව්ඩා අඩු
පුද්ෙලයින්සේ සසේව්ා නියුක්තිය සම්බන්ධසයන් සියලූම නීතිමය සීමාව්න් අනුෙමනය කරනු ලැසේ. ඔවුන් ආපදා සහිත ව්ැඩව්ලින් රාත්රී ව්ැඩ මුරව්ලින් සහ
ඔහුන්සේ සංව්ර්ධනය අව්හිර කරන සහෝ යම් කායික අනතුරු ඇතිව්න ව්ැඩව්ලින් ආරක්ෂා කළ යුතුය.
රැකියා කිරීම සඳහා ව්න නීතිමය ව්යසට පහල කිසිසව්ක් බඳව්ා සනොෙන්නා බව් තහවුරු කිරීමට අව්ශය පියව්ර ෙනු ලැසේ. සසේව්ා ස්ථානය තුළ ව්ැඩකරමින්
සිටින ළමසයක් හමුවූ විට ඔහුට සහෝ ඇයට ගුණාත්මක අධයාපනයක් කරා යාමට සහ එහි රැඳී සිටීමට හැකිව්න පරිදි ඔවුන්ට සංක්රාන්ති ව්ැඩපිළිසව්ලක්
ලබාසදන ප්රතිපත්ති සහ ව්ැඩසටහන් සසේව්ා සයෝජකයා විසින් සංව්ර්ධනය කිරීම, සහෝ ඒව්ාට සහභාගිවීම සහ දායකවීම සිදු කරයි. ළමයාසේ ව්යසට සහ
සසෞඛ්ය සංව්ර්ධනයට උපකාරීව්න ආකාරසයන් ළමයාසේ සදමේපියන් සහ/ සහෝ භාරකරු සහ ළමයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම මගින් ළමයාසේ උපරිම
යහපත පිණිස සෑමවිටම සයොදා ෙත යුතුය.
අකේක්ෂිත:
ළමා ශ්රමය සහ තරුණ විරැකියාව් ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා අධයාපනය සහ තිරසාර විසඳුම් ව්ැඩි දියුණු කිරීමට ප්රාසද්ශීය ප්රජාව්න් සහ පාර්ශව්කරුව්න්
සමඟ සසේව්ා සයෝජකයා සක්රීයව් කටයුතු කරයි.

1H

බලාත්කාර, බැඳුණු, සිරගත සහ නීතිවිකරෝධි ශ්රමය

ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ සම්මුති 29 සහ 105, ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානසේ නිර්සද්ශ 35 පිළිෙැනීම මත අපසේ ප්රසේශය පදනම් සේ
මූලික:
බලාත්කාර, බැඳුණු, සිරෙත සහ නීතිවිසරෝධි ශ්රමය පිළිෙනු සනොලැසේ. ගිවිසුම්ෙත ශ්රමය කුලියට ෙන්සන් නම්, සසේව්ා සයෝජකයා බඳව්ාෙැනීසම් ොස්තු
ඇතුළුව් ගිවිසුම් මත රැකියාව් සඳහා සුදුසුකම් ලබන ොස්තු සෙවීම සඳහා සහ/ සහෝ විසද්ශීය සසේව්කයින් සඳහා ව්ෙකීමට බැඳී සිටී. සසේව්කයින් “තැන්පතු” සහෝ
අනනයතා පත් සසේව්ා සයෝජකයා බාරසේ තැබීම අව්ශය සනොකරන අතර පිලිෙත හැකි දැනුම්දීමකින් පසුව් රැකියාසව්න් හැරයාමට නිදහස පව්තී. ෙමන්
කිරීම සඳහාව්න සසේව්කයාසේ නිදහස සීමා සනොසකසර්. ව්ැටුසපන් කිසිදු සකොටසක් අත්හිටුවීම සනො සකසර්.
අකේක්ෂිත:
පිළිෙත් සසේව්ා නියුක්තිය බලන්න.
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යහපත් පරිසර පද්ධති

2A

කාලගුණය සහ වායුවල තත්ත්වය මත බලපෑම

මූලික:
ව්ලංගු බලපත් පව්ත්ව්ා ෙැනීම ඇතුළුව් ව්ායුව්ල තත්ත්ව්ය, ව්ායු විසමෝචන සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව් පිළිබඳව් අදාළ ව්න්නා වූ සියලූම නීති සහ
සරගුලාසිව්ලට සම්පූර්ණ අනුකූලතාව්ය දක්ව්මින් ව්යව්සාය විසින් සියලූම සමසහයුම් සිදුකරනු ලබයි.
අකේක්ෂිත:
ව්යව්සාය විසින් කාලගුණය සව්නස්වීම සහ ව්ායුව්ල තත්ත්ව්ය මත එහි බලපෑම සක්රීයව් අව්ම කරනු ලබන්සන්:
 බලශක්ති කළමනාකරණය සහ කාර්යක්ෂමතාව්ය තුළ අඛ්ණ්ඩ ව්ර්ධනය මගිනී.
 හරිතාොර ව්ායු (GHG) සහ පරිසරයට හානි ඇති කරන සව්නත් ව්ායු විසමෝචන අව්මකිරීම සහෝ තුරන් කිරීම, විසමෝචන ෙණනය කිරීම සහ GHG
1
සම්මුතියට අනුව් ඉලක්ක සකස් කිරීම .
 ව්ෙකීම් සහෙතව් බලශක්ති මූලාශ්ර සතෝරා ෙැනීම සහ අව්ම කාබන් තී්රරතාව් සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ්ර සයොදා ෙැනීම කරා ඉදිරියට යන
ප්රසේශයක් ෙැනීම.

2B

ජල සම්පත් මත බලපෑම

මූලික:
ව්ලංගු බලපත් පව්ත්ව්ා ෙැනීම ඇතුළුව් ජලය සංරක්ෂණය සහ ජලසේ ගුණාත්මකභාව්ය පිළිබඳව් අදාළ ව්න්නා වූ සියලූම නීති සහ සරගුලාසිව්ලට
සම්පූර්ණ අනුකූලතාව්ය දක්ව්මින් ව්යව්සාය විසින් සියලූම සමසහයුම් සිදුකරනු ලබයි. අභයන්තර සතතමන ක්රියාව්ලිය සහිත පහසුකම් මගින් ජලය ආපසු
2
ලබාෙැනීම සහ ප්රව්ාහ මීටරයන් විසින් ඉව්ත් කරන අපජලය මනිනු ලබන අතර අපජලය පිළිබඳ සම්පූර්ණ අභයන්තර ප්රතිකර්ම පහසුකම් පිළිබඳ නීතිමය
3
අව්ශයතාව්න්ට සහෝ BSR අපජලය ප්රමිති යන සදසකන් ව්ඩා ඉහල එක පිළිපැදිය යුතුය.
අකේක්ෂිත:
පහසුකසම් ජලය ආපසු ලබා ෙැනීම අඛ්ණ්ඩව් අඩුකිරීම සපන්ව්ා සදමින් ජල භාවිතය අඩු කිරීම සඳහා ව්යව්සාය විසින් සක්රීයව් ක්රියාමාර්ෙ ෙනු ලැසේ.
ෙෘහස්ථ අරමුණු සඳහා පමණක් ජලය භාවිතා කරන පහසුකම් සඳහා, (කරාම, ව්ැසිකිළි, සිසිල් කිරීම) ජල කාර්යක්ෂම උපකරණ ක්රියාත්මක කිරීම සහතික
කිරීම ප්රමාණව්ත් සේ. ව්ැසි ජල අස්ව්නු ව්ැනි ජලය ඉතිරි කර ෙැනීසම් ශිල්ප හැකි සෑම අව්ස්ථාව්කදීම භාවිතා කරනු ලැසේ.
අභයන්තර සතතමන ක්රියාව්ලිය සහිත පහසුකම් සඳහා;
 අභයන්තර ජල භාවිතය මැනීම සඳහා සුදුසු ම්ටටසම් මාපක ක්රියාත්මක කරනු ලැසේ.
4
 ජල සම්පත් මත බලපෑම අඩු කිරීම සඳහා, පහසුකසම් ජල සශේෂය තක්සසේරු කළ යුතු අතර අඛ්ණ්ඩ ව්ර්ධනය සපන්ව්ාදීම සඳහා අඩුකිරීම පිළිබඳ සුදුසු
ක්රියාමාර්ෙ ෙත යුතුය.
 දිගු කාලීනව්, ව්ෙකීම් සහෙත ජල භාරකරුසව්ක් සලස කටයුතු කරන්න. ව්යාපාරික හවුල්කරු තමන්සේ සමසහයුම්ව්ලින් ජලයට ව්න බලපෑම් අව්ම කිරීමට
අමතරව්, දිගු කාලීන සමාජීය පාරිසරික හා ආර්ථික අව්ශයතාව්න් සපුරාලීමට ලබාෙත හැකි ජල සම්පත් පාලනය කරනු ලබන බව් සහතික කිරීම පිණිස
ප්රාසද්ශිය පාර්ශව්කරුව්න් සමෙ සාමූහික ක්රියාව්ල නිරත වී සිටින බව් මින් අදහස් සේ. ජල භාරකත්ව්ය සහ ව්යාපාර සඳහා ඉන් අදහස් ව්න දෑ AWS
5
අන්තර් ජාතික ජල භාරකත්ව් ප්රමිති මගින් විස්තර සකසර් .

2C

රසායනික ද්රවය භාවිතය

මූලික:
ව්ලංගු බලපත් පව්ත්ව්ා ෙැනීම ඇතුළුව් රසායනික ද්රව්ය භාවිතය සහ බැහැරකිරීම පිළිබඳව් අදාළ ව්න්නා වූ සියලූම නීති සහ සරගුලාසිව්ලට සම්පූර්ණ
අනුකූලතාව්ය දක්ව්මින් ව්යව්සාය විසින් සියලූම සමසහයුම් සිදුකරනු ලබයි. H&M සව්නුසව්න් යම් නිෂ්පාදනයක් සිදු කරන ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් H&M හි
සීමාකරන ලද ද්රව්ය ලැයිස්තුව් (RSL) සහ නිෂ්පාදනසේදී සීමාකරන ලද ද්රව්ය ලැයිස්තුව් (MRSL) තුළ විස්තර කර ඇති ගිවිසුම්ෙතව් එකඟ වූ අදාළ
අව්ශයතාව්න් සියල්ල සපුරාලිය යුතුය. භාවිතා කරන සියලූම රසායනික ද්රව්ය ෙබඩා කිරීම. පරිහරණය කිරීම, භාවිතය සහ බැහැරකිරීම එක් එක් රසායනික
නිෂ්පාදනව්ල ආරක්ෂිත දත්ත පත්රිකාව් (SDS) සමඟ අනුකූල විය යුතුය.
අකේක්ෂිත:
6
ව්යව්සාය විසින් භාවිතා කරන සියලූම රසායනික නිෂ්පාදන හානිකර ද්රව්යයන්සෙන් සතොරය . ව්යව්සාය එහි රසායනික ද්රව්ය භාවිතය සහ මිනිසාට සහ
7
පරිසරයට ඇති අව්දානම අව්ම කරන සහෝ “හරිත රසායන විදයාව්” .සයොදා ෙැනීම තුළින් සම්පත්ව්ල කාර්යක්ෂමතාව් ව්ැඩිකරන ව්ඩා සහොඳින්
ලබාෙතහැකි රසායනික ද්රව්ය ආසද්ශක සහ විකල්ප ක්රියාව්ලිය සක්රීයව් තක්සසේරු කරයි.පූර්ව් අව්ව්ාදාත්මක මූලධර්ම සයොදා ෙත යුතුය.

1. GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (http://ghgprotocol.org/)
2 Full internal treatment means that the wastewater is only treated by the facility’s own
internal Effluent Treatment Plant before being discharged to a natural water body
3 Industry standard for wastewater quality developed by a working group of several
companies, coordinated by Business for Social Responsibility (BSR).
4 The AWS International Water Stewardship Standard, p.86

Sustainability Commitment/
Sinhala

5 allianceforwaterstewardship.org
6 Hazardous substances means all those that show intrinsically hazardous properties
(persistent, bio-accumulative and toxic (PBT); very persistent and very bioaccumulative
(vPvB); carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction (CMR); endocrine disruptors
(ED); or equivalent concern), not just those that have been regulated or restricted in other
regions
7 Green chemistry refers to the design of chemical products and processes that reduce or
eliminate the generation of hazardous substances, reduce waste and conserve energy
and water.

H & M Hennes & Mauritz AB (Group)
January 2016
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අපද්රවය, නැවත-භාවිතය සහ ප්රතිචක්රීයකරණය

මූලික:
ව්ලංගු බලපත් පව්ත්ව්ා ෙැනීම ඇතුළුව් අදාළ ව්න්නා වූ සියලූම නීති සහ සරගුලාසිව්ලට සම්පූර්ණ අනුකූලතාව්ය දක්ව්මින් ව්යව්සාය විසින් සියලූම සමසහයුම්
සිදුකරනු ලබයි. සසේව්ාව්න් ලබාෙත හැකි අව්ස්ථාසේදී, සියලූම හානික අපද්රව්ය බලයලත් සමාෙමක් සහෝ බලපත්රලාභි භාරෙන්සනකු විසින් පරිහරණය කළ
යුතුය.
අකේක්ෂිත:
අමු ද්රව්ය භාවිතය ප්රශස්තිකරණය තුළ අඛ්ණ්ඩ ව්ර්ධනයක් සපන්ව්ා සදමින්, ප්රතිචක්රීයකරණය සහ අමු ද්රව්ය නැව්ත භාවිතය ව්ැඩි කරමින් ව්යව්සාය සක්රීයව් එහි
අලුත් අමු ද්රව්ය භාවිතය සහ පරිසරය සකසරහි එහි බලපෑම අව්ම කරයි. ඉඩම් පිරවීම සඳහා අපද්රව්ය තුරන් කිරීසම් ප්රෙතිය ව්යව්සාය විසින් සපන්ව්ා සදන
8
අතර චක්රීය ආර්ථික නව්යකරණයට අනුකූලව් විසඳුම් සක්රීයව් ලබා සද්.

2E

වික ේෂක සහ ස්වභාවික ජන්මභූමි සංරක්ෂණය

මූලික:
ව්ලංගු බලපත් පව්ත්ව්ා ෙැනීම ඇතුළුව් අදාළ ව්න්නා වූ සියලූම නීති සහ සරගුලාසිව්ලට සම්පූර්ණ අනුකූලතාව්ය දක්ව්මින් ව්යව්සාය විසින් සියලූම සමසහයුම්
සිදුකරනු ලබයි. අමු ද්රව්යව්ලට, අන්තරාදායක විසශේෂකව්ල ජාතයන්තර සව්සළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිසේ ලැයිස්තු ෙත කරන විසශේෂක
9
10
(CITES) සහෝ IUCN රතු ලැයිස්තුසේ ඉතා බරලපතල අන්තරාදායක, අන්තරාදායක සහෝ හානිකර සලස දක්ව්ා ඇති විසශේෂක ඇතුළත් සනොකළ යුතුය.
අකේක්ෂිත:
ව්ඩාත් තිරසාර සෙොවිපල සහ ව්න සංව්ර්ධන ව්යව්හාරයන් සහතික කිරීම සඳහා සතව්න පාර්ශව්යක් විසින් සතයාපනය කරන අමු ද්රව්ය ව්යව්සාය ලබාෙනී.

Sustainability Commitment/
Sinhala
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සත්ත්ව ශුභසාධනය
3A

සත්ත්ව පාලනය

මූලික:
ව්ලංගු බලපත් පව්ත්ව්ා ෙැනීම ඇතුළුව් අදාළ ව්න්නා වූ සියලූම නීති සහ සරගුලාසිව්ලට සම්පූර්ණ අනුකූලතාව්ය දක්ව්මින් ව්යව්සාය විසින් සියලූම සමසහයුම්
සිදුකරනු ලබයි. එසමන්ම H&M නිෂ්පාදන සඳහා සත්ත්ව් මූලික අමුද්රව්ය ලබාෙැනීම සඳහාව්න අව්ශයතාව්න් H&M සත්ත්ව් ශුභසාධන සහ අමුද්රව්ය සදාචාර
ප්රතිපත්තිය H&M නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා කරන වූල්, සලොම් සහ සිහින් පුළුන් නිපදව්න සියලූම සෙොවිපල නිදහස් රාමු පහ මත පදනම් සව්න යහපත් සත්ත්ව්
පාලනය සඳහා H&M අව්ශයතාව්න් සපුරාලිය යුතුය.11
අකේක්ෂිත:
ව්යව්සාය සියලූම මූලාශ්ර නිෂ්පාදන සහ සසේව්ාව්න් සඳහා තමන්ට අයත් සැපයුම් දාමය තුළ යහපත් සත්ත්ව් පාලනය සක්රීයව් ප්රව්ර්ධනය කරනු ලබයි. ශිෂ්ඨ
බව් සහතික කිරීසම් ව්ැඩසටහනක් මඟින් සතව්න පාර්ශව්යක් විසින් සතයාපනය කරන අමුද්රව්ය ලබා ෙැනීමට සක්රීයව් සසොයා බැලීම කටයුතුව්ලට ඇතුළත්
12
සේ.

3B

සත්ත්ව පරීක්ෂණ

මූලික:
ව්යව්සාය අදාළ ව්න්නා වූ සියලූම නීති සහ සරගුලාසිව්ලට සම්පූර්ණ අනුකූලතාව් දක්ව්යි. සත්ත්ව් පරීක්ෂණ කිසිදු H&M නිෂ්පාදන මත සයොදා ෙනු
සනොලැසේ. සුව්ඳ විලවුන් ද්රව්ය සංව්ර්ධනය සහෝ සුව්ඳ විලවුන් ද්රව්ය ආරක්ෂාව් තක්සසේරු කිරීමට අදාල 2009 මාර්තු 11 දිසනන් පසු සත්ත්ව්යින් මත
පරීක්ෂා කරනු ලැබ ඇති සුව්ඳ විලවුන් ද්රව්ය භාවිතය සඳහා H&M අව්සර සනොසද්. සුව්ඳ විලවුන් නිෂ්පාදන සැපයුම්කරුව්න් සහෝ ඔවුන්සේ අමු ද්රව්ය
සැපයුම්කරුව්න්, නිෂ්පාදකයින් සහෝ නිසයෝජිතයින් විසින් එව්ැනි සත්ත්ව් පරීක්ෂණ පැව්ැත්වීම සනොකළ යුතුය.
අකේක්ෂිත:
සුව්ඳ විලවුන් නිෂ්පාදකයින් සඳහා ;
‘ H&M ට අමතරව් සියලූම පාරිසභෝගිකයින් සඳහා ව්න නිෂ්පාදන සකසරහි H&M අව්ශයතාව්න් සයොදා ෙන්න.
‘ පාරිසභෝගික ආරක්ෂාව් තක්සසේරු කිරීම සහතික කිරීමට විකල්ප, සත්ත්ව් සනොව්න පරීක්ෂණ ක්රම අඛ්ණ්ඩව් සයොදා ෙන්න.

8 ellenmacarthurfoundation.org
9 cites.org
10 iucnredlist.org
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11 Recommendations on animal welfare set out by the World Organisation by Animal Health (OIE)
in their Animal Health Codes and the Farm Animal Welfare Committee (FAWC).
12 Such as, but not limited to, Freedom Foods (freedomfood.co.uk), Humane Certified programs
(certifiedhumane.org) and Textile Exchange’s Responsible Down Standard and Responsible
Wool Standard (responsibledown.org, responsiblewool.org)
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තිරසාරත්වය පිළිබඳ බැඳීම
H&M ව්යාපාරික හවුල්කරු
As a Business Partner to H&M, we commit to complying with the Fundamental requirements on the issues outlined in this Sustainability Commitment,
and to implement them in our operations as well as aim to realize them throughout our supply chain. H&M represents all affiliated companies and
brands within the H&M Group.
H&M ව්යපාරික හවුල්කරුසව්ක් ව්ශසයන්, සමම තිරසාරත්ව්ය පිළිබඳ බැඳීම තුල දක්ව්ා ඇති කරුණු පිළිබඳව් මූලික අව්ශයතාව්න් පිළිපැදීමට සහ ඒව්ා අපසේ සමසහයුම්ව්ලදී
ක්රියාත්මක කිරීමට සමන්ම අපසේ සැපයුම් දාමය පුරා ඒව්ා හඳුනාෙැනීම සඳහා ඉලක්ක කිරීමට අපි බැඳී සිටිමු. H&M විසින් H&M සමූහය තුළ සියලූම අනුබද්ධිත සමාෙම් සහ
සව්සළඳ නාම නිසයෝජනය සිදු කරනු ලබයි.
Furthermore, we understand that H&M has the ambition to engage and continue to grow with Business Partners that share H&M’s sustainability
ambition beyond mere compliance with the law to advance social and environmental sustainability, stated as Aspirational performance criteria in this
Sustainability Commitment.
එසමන්ම, සමම තිරසාරත්ව්ය පිළිබඳ බැඳීම තුල අකේක්ෂිත කාර්යසාධන නිර්ණානායක සලස දක්ව්ා ඇති උසස් සමාජීය සහ පාරිසරික තිරසාරත්ව්ය සඳහාව්න නීති සමඟ හුසදක්
අනුකූලතාව්ය දැක්වීමට ව්ඩා H&Mහි තිරසාරත්ව් අභිලාෂය හුව්මාරු කර ෙන්නා ව්යාපාරික හවුල්කරුව්න් සමඟ කටයුතු කරමින් අඛ්ණ්ඩව් ව්ර්ධනය වීම සඳහා H&M සව්ත
අභිලාෂය ඇති බව් අපි අව්සබෝධ කර ෙනිමු.
Therefore, as a Business Partner to H&M, we agree to be monitored and evaluated on our sustainability performance within the areas described in
this Sustainability Commitment.
එමනිසා, H&M ව්යපාරික හවුල්කරුසව්ක් ව්ශසයන්, සමම තිරසාරත්ව්ය පිළිබඳ බැඳීම තුල විස්තර කර ඇති ක්සෂේත්රයන්හි අපසේ තිරසාරත්ව් කාර්යසාධනය පිළිබඳ නියමනය
කිරීමට සහ ඇෙයීමට අපි එකඟ සව්මු.
We recognize that this Sustainability Commitment is drafted and valid in the English language. Where there are different language versions of this
document these shall be considered translations of convenience only and the English version will prevail in any case of discrepancy.
සමම අචාර ධර්ම සංග්රහය සකටුම්පත් කරන බව්ත් ඉංග්රීසි භාෂාව් ව්ලංගු ව්න බව්ත් අපි පිළිෙනිමු. විවිධ භාෂාව්ලින් සමම පිටපසතහි පිටපත් ඇති අතර, සම්ව්ා පහසුව් සඳහා
පමණක් සිදුකළ පරිව්ර්තන සලස සැලකිය යුතුය. සම්ව්ා අතර යම් සව්නස්වීමක් ඇති අව්ස්ථාව්කදී ඉංග්රීසි පිටපත බලාත්මක සේ.

Place and date / ස්ථානය සහ දිනය

Company name / සමාගකම් නම

Company stamp / සමාගකම් මුද්රාව :
Signature / අත්සන

Name in printed letters and title /නම සහ තනතුර මුද්රිත අරුරුවලින්
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