Amazon සැප$% දාම *+,Amazon jk අප , සපයන 1ෂ්පාදන සහ ෙස්වාව- මානව 7+ක% 7+ක% 9ර;+- සහ ප<සරයට 7තකා? අ$<- 1ෂ්පාදනය කරන
බවටA, ෙස්වකB-ෙC DEක ෙගෟරවය ආරIෂා ;JමටA අK දැL ෙලස කැපN OPQ ෙමම DලධමSය-ටම කැපN OPන
සැප$%කTව- සමඟ අK ස%බ-ධ වන අතර, Amazon සහ Amazon උප සමාග% සඳහා භාYඩ සහ ෙස්වා සැප$%කTව-ස
ඳහා 1ශ්\ත *+,- අK සකස් කරQ. ෙමම *+,- ව]හ 1මSාණය N ඇAෙA එIසA ජා,-ෙC වbාපාර සහ මානව 7+ක%
Kcබඳ මාෙගSdපෙeශ DලධමS සහ ජාතb-තර ක%කT සංgධානෙh (ILO) DEක ස%Q,-, DEක DලධමS සහ වැඩ ;Jෙ%
අBiවාOක% Kcබඳ ILO *කාශය සහ එIසA ජා,-ෙC මානව 7+ක% *කාශනය-ට අjkලවය. ෙමම *iපAi අථS
1mපණය ;Jෙ%n, අK ILO මාෙගSdපෙeශන Oeධා-ත සහ අථS දැIN% අjගමනය කරQ.
Amazon ෙවළඳසැෙලේ අෙලවි ෙකෙරන ෙහා් Amazon ෙවත සැපෙයන සියලු නිෂ්පාදන ෙමම සැපයුම්කරු ෙගේ චර්යා ධර්ම සංගේරහෙයේ
("සැපයුම්කරු සංගේරහය")අනුකූලව නිෂ්පාදනය ෙහා් සැපයීම සිදු කිරීම, Amazon විසින් අෙපේකේෂා ෙකෙර්. ෙමම සැපයුම්කරු
සංගේරහය අදාළ නීතිෙයේ අවශ්යතා ඉකේමවා යන්ෙන් වුවද, Amazon ෙවත භාණේඩ සහ ෙස්වා සපයන සියලු සැපයුම්කරුවන් සැපයුම්කරු
සංගේරහය සමග අනුකූල වීමද, අපි අෙපේකේෂා කරන්ෙනමු.
ෙමම පේරමිති කේරියාත්මක කිරීෙම්දී, අපි ෙමම පේරධාන මූලධර්ම අනුගමනය කරමු:
1.

ඇvළA ;Jම: ජාiය, වණSය, ජාiක ස%භවය, ස්• €Tෂ භාවය, ස්• €Tෂ භාව අනනbතාවය, Eං|ක •ශානiය, ආගම,
ආබා‚තභාවය, වයස, ෙeශපාලන මතය, ගභSzභාවය, සංƒම„ක තAAවය, ජනවාගSිකAවය, †ලය, gවාහය ෙහd ප‡t තAAවය
ෙහd ඒ හා සමාන €eගEක ලIෂණ ෙනාසලකා අෙo *+,- Oය}ම ක%කTව-ට අදාළ ෙw. අෙo සැප$%කTව-ෙC සංqහෙh
ඇi ගැට} වලට ෙමම කYඩාය% අසමාන ෙලස බලපෑ% කළ හැ; බවA ‰රාකෑමට වඩා අවදානමට ලIgය හැ; බවA අK හŠනා
ග1Q. ෙමම කYඩාය% වලට gෙශ්‹ත Œ අවදාන% ආම-rණය ;Jමට සහ අෙo සැප$%කTෙC සංqහය ම|- gෙශ්ෂෙයආවරණය ෙනාවන තAAවය- ඇග•මට සහ ආම-rණය ;Jමට අෙo සැප$%කTව- සමඟ කට$v ;Jමට අK කැපN OPQ.
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අඛYඩ වැL •$• ;Jම: Amazon gO- අඛYඩව වැL •$• ;Jෙ% *iපAiයI ~යාAමක කරන අතර, අෙo සැප$%කTවසමඟ ඔ‡-ෙC ෙස්වකB- සහ ෙස්වා ස්ථානය-7 ආරIෂාව වැL •$• ;Jම සඳහා කට$v ;Jමට අK කැපN OPQ. අෙo
සැප$%කTෙC චයSාධමS පeධiය ස€රා’මට අෙපාෙහාසA Nම 1සා ඕනෑම ෙwලාවක ස%බ-ධතාවයI අවස- ;Jෙ% අBiය
අප සvය, ෙකෙස් ෙවතA, අK සැමgටම ක%කTව-ෙC අවශbතාව-ට Qt තැන nමට උAසාහ කරQ. සැප$%කTෙව†
gගණනයක සහෙයdගෙය- කට$v ;Jම *iIෙෂ්ප කරන gට, අනවශb හැOJමI ෙහd ~යාකාරකමI ෙවනස් ;Jම
*iIෙෂ්ප කරන gට, 1වැර• ;J% සඳහා කාෙලd\ත *ගiයI ෙනාලැෙබන gට ෙහd වාතSා වbාජ ෙලස ඉ•<පA ;Jම ෙහd වැර•
ෙලස 1mපණය ;Jම ෙහd ෙවනA zi gෙරd” ෙහd •වPEකාර ~යාකාරක%වල ෙයn OPන gට එම ආයතනය සඳහා ෙස්වාව
අවස- ;Jම සලකා බලj ලැෙ–.
සැප$% දාම වගNම: අෙo සැප$% දාමය €රාම ෙමම *+,- ~යාAමක කර ඇi බව සහiක ;Jම සඳහා, සැප$%කTවඔ‡-ෙC ෙමෙහ$% සහ සැප$% දාමය vළ ෙමම *+,- 1ර-තරෙය- අ”Iෂණය කර බලාAමක කරj ඇතැB සහ එෙස්ම අෙo
සැප$%කT සංqහෙh Kc˜™ වන ආකාරයට අෙo අෙoIෂාව- සහ අෙo ගjෙදjකTව-ෙC අෙoIෂාව- ස€රා’මට ෙහd
ඉIමවා යාමට වැL •$• ;J% කරj ඇතැB අK අෙoIෂා කරQ. සැප$%කTව- ඉt’ම මත ඕනෑම උප ෙකා-rාAකTවෙහd ක%කT 1ෙයdšතB- අනාවරණය කළ $vය. අෙo සැප$%කTව-ෙC සංqහය ම|- ආවරණය වන *+,-ට සහ
භාgතය-ට ඔ‡-ෙC උප ෙකා-rාAකTව- සහ ක%කT 1ෙයdšතය- රඳවා ගැzමට ද ඔ‡- අෙoIෂා ෙකෙS. උප
ෙකා-rාA 1ෂ්පාදන ස7ත සැප$%කTව- ෙමම සැප$%කTෙC සංqහය අjගමනය ;Jම සහ දැjවA ;Jම සඳහා ඔ‡-ෙC
උප ෙකා-rාAකTව- සමඟ කට$v ;Jම අවශb ෙw. සැප$% දාමෙh ගැ™T ස්ථරවල සැප$%කTව- සහ අg‚මA අංශවල
සැප$%කTව- ෙමම *+,-ට අjkල Nමට වැL කාලයI ගත වj ඇi බව අK හŠනා ග1Q. අෙo *iපAi ෙAT% ගැzමට
සැප$%කTව-ට උපකාර ;Jම සඳහා අK කැපN OPQ. ෙමම සැප$%කTව- සැප$%කTෙC zi සංqහෙh Oය}ම අදාළ අංශ
ස€රාලj ඇතැB අK අෙoIෂා කරන අතර, ෙමම අවශbතා ~යාAමක ;Jෙ%n සැප$%කTව-ෙC *මාණය සහ ව]හය (උදා.,
ප‡t ෙගාgපලවt, †ඩා වv 7+ය-, ෙගදර වැඩ කර-න-) සැල;tලට ගj ලැෙ–.

සැප$%කTෙC

චයSාධමS

සංqහය

ෙකාටසකට සැ<සැJමට IEI කර-න:
ක%කT
අBiවාOක%

ෙසෟඛbය සහ
ආරIෂාව

ප<සරය

gෂමාකාර ඛ1ජ සහ
ඉඩ% අBiවාOක%

සදාචාරාAමක
හැOJම

කළමනාකරණ
පeධi

ක%කT අBiවාOක%
1. තTණ ›මය. ළමා ›මය භාgතය Amazon ඉවස-ෙ- නැත. සැප$%කTව-ට ෙමවැ1 ෙස්වකB- ස%බ-ධ කර ගැzමට අවශb ෙw
න% පහත කT• ස€රාEය $vය (i) වයස අ‡Tœ 15ට වැL gය $vය, (ii) අ1වායS අධbාපනය ස%•ණS ;Jෙ% වයස, ෙහd (iii)
වැඩ කරන රෙž වැඩ ;Jමට ඇi අවම වයස. තවද, වයස අ‡Tœ 18ට අŸ ක%කTව- (“තTණ ක%කTව-”) ඔ‡-ෙC ෙසෟඛbයට ෙහd
ආරIෂාවට තජSනයI gය හැ; ෙහd ඔ‡-ෙC අධbාපනයට බාධා පQ•වන (උදා: රා• වැඩ Qර, අiකාල) අනvTදායක වැඩ ෙනාකළ
$vය.

සැහැt} වැඩ: ජාතb-තර ›ම *+,-ට අjkලව, දTවා ඔ‡-ෙC ෙදමwKය-ට ෙහd ඥා,-ට ඔ‡-ෙC අධbාපනය, ෙසෟඛbය, පාසt
අධbාපනය ෙහd €eගEක සහ ශාJ<ක සංවධSනයට තජSනයI ෙනාවන අ$<- උපකාර කරන තාI කt, ෙතdරාගA තAAවය- යටෙA
සැහැt} අ-තරායකාJ-ෙනාවන වැඩ කට$v සඳහා අවසර ෙදj ලැෙ–. සෑම තAAවයI vළම, සැප$%කTව- ළමා ක%කT zi සහ
ජාතb-තර ක%කT *+,-ට අjkල gය $vය.
2. ¡ෂb ෙස්වකB-. O9-ෙC අධbාපන අරQ• සඳහා සහාය වන zතbාjkල ෙස්වා ස්ථාන ආ¢1කAව වැඩසටහ- සංවධSනය ;Jමට
Amazon සහාය වන අතර Amazon සැප$%කT සංqහය සහ අදාළ ෙe£ය zi වලට අjkල ෙw. ¡ෂb වාතSා 1O ෙලස නඩAv ;Jම,
අධbාපන හ‡tකTව-ෙC දැL කLසරකම සහ අදාළ ziය සහ ෙර¤ලාO වලට අjkලව O9-ෙC අBiවාOක% ආරIෂා ;Jම vc¡ෂb ෙස්වකB- ප<ස්ස+- කළමනාකරණය ;Jම සැප$%කTව-ට අවශb ෙw. ෙe£ය ziයI ෙනාමැi gට, ¡ෂb ෙස්වකB-,
yමාවාOකය- සහ ආ¢1කB- සඳහා වන වැ¥o අjපාතය අවම වශෙය- සමාන ෙහd සමාන කායSය- ඉ¥ කරන අෙන†A *ෙwශ
මžටෙ% ක%කTව-ට සමාන ෙw. ආ¢1කAව වැඩසටහ- සඳහා y+ත කාල yමාවI i˜ය $vය නැතෙහාA වැඩසටහන ස%•ණS Œ
ප9 •ණS කා’න •;යාවලට Kgyෙ% ස්ථානයI ෙලස සැල;ය $vය.
3. ස්ෙw¦ඡා ෙනාවන ›මය, +1ස් ජාවාරම සහ වහtභාවය. Amazon සැප$%කTව- බලහAකාරෙය- ›මය භාgතා ෙනාකළ $vය—
වහt, Oරෙගවt, |g9%ගත, බැŠ%කර ෙහd ෙවනA ආකාරය;-. සංƒම„ක ෙස්වකB- ෙහd ෙවනA ආකාරය;- ක%කTව-ට
තජSනය ;Jම, බල ;Jම, බලහAකාරය ;Jම, පැහැර ගැzම ෙහd වංචාව ම|- ‰රාකන සැප$%කTව- Amazon ඉවස-ෙ- නැත.
Oය}ම වැඩ ස්ෙw¦ඡාෙව- කළ $v අතර, ෙස්වකB-ට •;යාෙව- ඉවA N ඔ‡-ෙC •;යාව ෙහd ෙවනA ෙස්වා තAAවය සාධාරණ
දැj%nම;- අවස- ;Jමට 1දහස i˜ය $vය. ෙස්වකB- තම මw රෙට7 ෙහd වැඩ කරන රට vළ ෙහd ඔ‡-ෙC •;යාව සඳහා
බඳවා ගැz%, †Eයට ගැz%, 1ෙයdšතB- ෙහd තැ•wකTව-ෙC ගාස්v ෙහd ෙවනA අදාළ ගාස්v ෙගNමට අවශb ke;. බඳවා
ගැzෙ% ~යාවEෙhn සැප$%කTව-ෙC සෘ© පාලනයට Kටi- ‡වද, බඳවා ගැzෙ% ~යාවEෙhn ඕනෑම අවස්ථාවක එවැ1 ගාස්v
සඳහා වන K<වැය සැප$%කTව- gO- තම ෙස්වකය-ට ෙගNමට ෙහd *i•රණය ;Jමට අවශb ෙw. ක%කTව-ට අය කරj ලබන
Oය}ම ගාස්v සහ gයද% Amazon ෙවත ෙහc කළ $v අතර •;යාවට ෙහd වැඩට ෙපර ක%කTව-ට ඔ‡-ෙC මw බOස-1ෙwදනය කළ $vය.
අෙo සැප$%කTව- ඔ‡-ෙC ෙතවන පාශS්Nය ක%කT 1ෙයdšතB- ෙහd තැ•wකTව- අෙo සැප$%කT සංqහෙය- ආවරණය
වන *+,-ට සහ භාgතය-ට රඳවා තබා ගැzම Amazon අෙoIෂා කරB. බඳවා ගැzෙ% 1ෙයdšත ආයතන සහ ක%කT
තැ•wකTව-ෙC භාgතය- gශ්ෙtෂණය ;Jම සහ අ”Iෂණය ;Jම සැප$%කTව- අවශb වන අතර, ›මය |g9%ගත ;Jෙ%n
ක%කTව-ෙC සදාචාරාAමකව සහ යහපතට ෙහ්v වන ආයතනවල ෙස්වෙh ෙයාදවj ලැෙ–. කායSමYඩල ෙහd බඳවා ගැzෙ%
1ෙයdšත ආයතන අෙo සැප$%කTෙC සංqහයට අjkල වන බවටA, වැඩ කරන රෙž සහ ෙස්වකයාෙC මw රෙට7 අදාළ වන Oය}ම
ziවලට අjkල බවA සැප$%කTව- සහiක කළ $vය.
වැඩ කරන ෙකා-ෙeOයI ෙලස රජය gO- 1†A කරන ලද හැŠj%පA, gෙeශ ගම- බලපr ෙහd වැඩ බලපr භාර nමට
සැප$%කTව- ක%කTව-ට අවශb ෙනාgය $vය. සැප$%කTව-ට එවැ1 ෙtඛන තාවකාEකව රඳවා තබා ගත හැIෙI zතbාjkල
ප<පාලන සහ සංƒමණ සැක9% ස%•ණS ;Jම සඳහා අවශb *මාණයට පම„. ෙස්වකයාට ෙAT% ගත හැ; භාෂාවI සහ ආකාරය;ෙස්වෙh 1$Iත Nෙ% 1යමය- සහ ෙකා-ෙeO 1වSචනය කරන පැහැ•E, ෙAT%ගත හැ; Eය;යgE ක%කTව-ට ලබා •ය $vය.
4. සංƒම„ක ෙස්වකB-: ෙe£ය සහ gෙe£ය සංƒම„ක ක%කTව- Qªණ ෙදන ‰රාකෑෙ% අවදානම Kcබඳව අෙo සැප$%කTවgෙශ්ෂ අවධානයI ෙයාQ ;Jම සහ සංƒම„ක ක%කTව- ෙමම *+,-ට ෙවනස් ෙලස සැල«% ෙනා;Jම සහiක ;Jම Amazon
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කළමනාකරණ
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අෙoIෂා කරB. අෙo සැප$%කTව- ස%බ-ධ gය හැIෙI සරණාගත ජනගහනයI ස7ත අjමත වැඩසටහනකට ක%කTවස%බ-ධ ෙනාව-ෙ- න% වැඩ ;Jමට zතbාjkල අBiයI ඇi ක%කTව-ට පම„ (එවැ1 අවස්ථාවකn Amazon gO- ෙමම
වbාපෘi එI එI අවස්ථා වලn තIෙස්T කරj ඇත). සැප$%කTව- gෙe£ය ෙහd ගෘහස්ථ සංƒම„ක ෙස්වකB- ස%බ-ධ කර
ග-ෙ- න%, එවැ1 ක%කTව- සAකාරක රෙž සංƒමණ සහ ක%කT ziවලට අjkල gය $vය. සාධාරණ ෙහd zතbාjkලව දැj%
nමI මත දඩය;- ෙතාරව ෙකා-rාAv ස්ෙw¦ඡාෙව- අවස- ;Jමට ක%කTව-ට හැ; gය $vය. Oය}ම ෙස්වකB-ෙC,
gෙශ්ෂෙය- සංƒම„ක ෙස්වකB-ෙC යාවAකා’න වාතSා තබා ගැzමට සැප$%කTව- අවශb ෙw; ෙමයට DEක ෙකා-rාA
1යමය- සහ ෙස්වකB-ෙC පැ+¬ෙ% සහ KටANෙ% •නය- ඇvළA ෙw.
5. වැ¥o සහ *iලාභ. සැප$%කTව- තම ෙස්වකB-ට 1ය+ත ෙwලාවට ෙගgය $v අතර අවම වශෙය- අදාළ වන zi ස€රාලන ව-•
(අiකාල nමනා සහ *iලාභ ඇv-ව) ලබා •ය $vය. ක%කTව-ට 1ය+ත ෙwලාවට වැ¥o ෙගවන පදනම ෙහd ඒ හා සමාන Eය;යgE
ම|- සැප$%කTව- තම ෙස්වකB-ට සැපBය $vය. gනය KයවරI ෙලස වැ¥o අŸ ;Jමට අවසර නැත. ඊට අමතරව, ක%කTවඔ‡-ෙC DEක අවශbතා සහ ඔ‡-ෙC ප‡ෙt අවශbතා ස€රා’මට *මාණවA ෙලස උපය-ෙ-ද ය-න 1iපතා ඇග•මට අK අෙo
සැප$%කTව- •<මA කරQ.
6. වැඩ කරන පැය ගණන ෙස්වකB-ෙC ආරIෂාව, ෙසෟඛbය සහ 9භසාධනය සහiක ;Jම සඳහා සැප$%කTව- වැඩ කරන
ෙwලාව- 1ර-තරෙය- අ”Iෂණය ;Jම Amazon අෙoIෂා කරB. gෙශ්ෂ ෙහd හ•O අවස්ථා හැT• gට, (i) අiකාල nමනා ඇv-ව,
සiයකට පැය 60කට ෙනාඅŸ කාලයකට සැප$%කTව- ෙස්වා පැය yමා කළ $v අතර (ii) සෑම ෙස්වකෙය†ටම සෑම •න හතක වැඩ
සඳහා අවම වශෙය- එI •න 1වාŸ ලබා •ය $vය. සෑම තAAවයI vළම, වැඩ කරන කාලය ziෙය- අවසර n ඇi උප<ම yමාව
ෙනාඉIමgය $vය.
7. ෙවනස් ෙකාට-ෙනාසැල«ම. Amazon සැප$%කTව- ජාiය, වණSය, ජාiක ස%භවය, ස්• €Tෂ භාවය, අනනbතාවය, Eං|ක
•ශානiය, ආගම, ආබා‚තභාවය, වයස, ෙeශපාලන මතය, ගභS¬භාවය, සංƒම„ක තAවය, ජනවාගSිකAවය, †ලය, gවාහය ෙහd ප‡t
තAAවය ෙහd •;යා අයœ%පA, උසස්N%, •;යා පැවT%, €ª•ව, වැ¥o, *iලාභ සහ ෙස්වය අවස- ;Jම වැ1 බඳවා ගැzෙ% සහ
වැඩ ;Jෙ% €Tœ වල ඒ හා සමාන €eගEක ලIෂණ අjව ෙවනස් ෙකාට සැල«ම ෙනාකළ $vය. සැප$%කTව- අ1වායS ගභS¬භාව
පJIෂණ ෙහd HIV පJIෂණ භාgතා ෙනාකළ $vය. ක%කTව-ට ෙහd අයœ%කTව-ට අවශb Oය}ම ෛවදb පJIෂණ ෙවනස් ෙකාට
සැල«මකට ලI ෙනාකළ $vය. ggධ ආග+ක ප9˜%වල ක%කTව- සඳහා සාධාරණ නවාතැ- පහ9ක% සැප•මට සැප$%කTවඅවශb වන අතර, •;යා €Tœ වල ස්• €Tෂ සමානාAමතාවය *වධSනය කරන සමාන අවස්ථා •;යා *iපAiයI i˜ය $vය. මාතෘ
1වාŸ ලබා nමට අK අෙo සැප$%කTව- •<මA කරQ.
8. සාධාරණව සැල«ම. Oය}ම ක%කTව-ට ෙගෟරවෙය- සහ උසස් බg- සැල;ය $vය. අෙo සැප$%කTව- *චYඩAවෙh
තජSන, ශාJ<ක ද°ව%, මානOක බලහAකාරය, Eං|ක 7<හැර, ෙහd •;යාවට සහ ෙ-වාOක පහ9ක%වලට ඇv- Nම ෙහd KටNම
Kcබඳ අසාධාරණ yමා ;J% ෙහd ෙවනA ආකාරෙh ˜ය ගැ-N% ඇv-, ශාJ<ක, වා\ක ෙහd මානOක අපෙයdජන ෙහd
බලහAකාරක%වල ෙයnමට ෙහd ඉඩ ෙනා•ය $vය. රහසb ෙස්වක ස%Qඛ සාක¦ඡා ඇv-ව Amazon ෙහd එ7 gගණකවT- ෙවත තම
අදහස් *කාශ ;Jමට ක%කTව-ට 1දහස i˜ය $v අතර සැප$% කළමණාකරණෙh පcගැzෙ% ˜ෙය- ෙතාරව gගණන
~යාවEයට සහභා± Nමට ඉඩ •ය $vය. ෙවනස් ෙකාට ෙනාසැල«ම සහ 7<හැර ෙනා;Jම Kcබඳ €ª•ව ලබා nමට අK
සැප$%කTව- •<මA කරQ.
9. සාD7කව එකv Nෙ% 1දහස. Amazon අෙoIෂා කර-ෙ- අෙo සැප$%කTව- ඔ‡-ෙC ෙAJම අjව සංgධානයI K7¥Nමට
සහ ස%බ-ධ Nමට ක%කTව-ෙC අBiවාOක%වලට ගT ;JමB. එවැ1 ziමය සංgධානවලට බැ²මට ෙහd ඒවාB- වැළ« O³මට
ඇi අBiය අg7ංසාවාn ෙලස ~යාAමක ;Jම ස%බ-ධෙය- ක%කTව-ට ද°ව% ෙහd 7<හැර ෙහd ˜ය ගැ-N%වලට ලI ෙනාgය
$vය.
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ෙසෟඛbය සහ ආරIෂාව
1. ෙසෟඛbය සහ ආරIෂාව. Amazon සැප$%කTව-ෙග- අෙoIෂා කර-ෙ- ක%කTව-ට ආරI‹ත සහ ෙසෟඛb ස%ප-න ෙස්වා
ප<සරයI ලබා nමB. සැප$%කTව- අවම වශෙය- ෙස්වා ෙකා-ෙeO සහ Amazon සැප$%කT සංqහෙh *+,-ට අදාළ ziවලට
අjkල gය $vය.
2. වෘA,ය ආරIෂාව. ආරI‹ත උප´වය-ට (උදා: රසාය1ක, යා-µක, gœE සහ ෙවනA බලශIi *භවය-, |1, වාහන සහ වැ³ෙ%
උප´ව) 1රාවරණය Nෙ% ක%කTව-ෙC gභවය අ”Iෂණය ;Jම සහ 1O සැල9%, ඉංšෙ-T ¡tපය සහ ප<පාලන g‚, වැළැINෙ%
නඩAv ;Jම සහ ආරI‹ත වැඩ පPපාP (ෙලාCඅ‡ž /ටැCඅ‡ž ඇv-ව) සහ අඛYඩ ආරIෂක €ª•ව හරහා ෙමම උප´ව හŠනා
ගැzම, තIෙස්T ;Jම සහ පාලනය ;Jම සැප$%කTව-ට අවශb ෙw. ෙමම ƒම ම|- උප´වය- *මාණවA ෙලස පාලනය කළ
ෙනාහැ; අවස්ථාවල n, සැප$%කTව-ට ක%කTව-ට උපකරණ 1වැර•ව භාgතා කර-ෙ- කවදාද සහ ෙකෙස්ද ය-න Kcබඳ
€ª•ව සහ ෙමම උප´ව සමඟ ආ¶ත අවදාන% Kcබඳ අධbාප1ක ´වb සමඟ එIව 9œ9, ෙහා·- නඩAv කරන ලද, €eගEක
ආරIෂක උපකරණ ලබා •ය $vය. අK ගභSz කා-තාව-ට සහ ;< ෙදන මwවT-ට බලපාන ෙස්වා ස්ථානවල ෙසෟඛb සහ ආරI‹ත
අවදාන% Kcබඳව අ”Iෂණය කර එම අවදාන% අවම ;Jමට සාධාරණ Kයවර ගැzමට සහ ඕනෑම උවœරI ඔ‡-ට ද-වන ෙලස අK
සැප$%කTව- •<මA කරQ.

වෘA,ය vවාල සහ අසzප: ෙස්වක වාතSාකරණය •<ගැ-Nම, vවාල සහ ෙරdගාබාධ වගSීකරණය ;Jම, වාතSා ;Jම, අවශb ෛවදb
*iකාර ලබා nම, නŸ gභාග ;Jම සහ ඔ‡-ෙC ෙහ්v vර- ;Jම සඳහා 1වැර• ;Jෙ% ~යාමාගS වැ1 වෘA,ය vවාල සහ ෙරdග
වැළැINම, කළමනාකරණය ;Jම සහ ඒවා 1JIෂණය ;Jම සඳහා සැප$%කTව-ට අවශb ෙw.

කාමSික සzපාරIෂාව: රසාය1ක, ¹ව gදbාAමක සහ ෙභෟiක 1ෙයdšතB-ට ෙස්වක 1රාවරණය හŠනා ගැzම, ඇග•ම සහ පාලනය
;Jම සඳහා අK සැප$%කTව- •<මA කරQ. 1O සැල9% ;Jම, ඉංšෙ-T gදbාව සහ ප<පාලන පාලනය- vc- Oœ gය හැ; අනvT
ඉවA ;Jම ෙහd පාලනය ;Jම ෙමයට ඇvළA ය. අනvTදායක ෙහd භයානක තAAවය- ෙහd ´වb සමඟ වැඩ කර-ෙ- න% (ෙහd
ෙවනA ආකාරය;- 1රාවරණය ෙw න%) ක%කTව-ට දැj% •ය $v අතර 9œ9 €ª•වI කtiයා ලබා •ය $vය. ඊට අමතරව,
ක%කTව-ට 9œ9 €eගEක ආරIෂක උපකරණ ලබා •ය $v අතර, එම උපකරණ 1O ෙලස භාgතා ;Jම Kcබඳව දැjවA කර €ª•
කළ $vය.
3. ශාJ<ක වැඩ. ෙස්වක ෙසෟඛbය සහ ආරIෂාව අනvරට ලINම අවම ;Jම සහiක ;Jම සඳහා සැප$%කTව- gO- ෙභෟiක
කායSය- අඛYඩව හŠනා ගැzම, ඇග•ම සහ පාලනය ;Jම අවශb ෙw.
4. හ•O අවස්ථාව-ට ‰දාන% සහ ~යා ;Jම හ•O අවස්ථා හŠනා ගැzම සහ සැල9% ;Jම සහ හ•O වාතSාකරණය, අනvT
ඇඟNෙ% පeධi, ෙස්වක දැj%n% සහ ඉවA ;Jෙ% ~යා පPපාP, ෙස්වක €ª•ව සහ අභbාස, *ථමාධාර සැප$%, |1 අනාවරණ සහ
මදSනය ;Jෙ% උපකරණ සහ අව7ර ෙනාකළ KටNෙ% පහ9ක% ඇv-, *iචාර පeධi ~යාAමක ;Jම සහ €ª• ;Jම
සැප$%කTව- කළ $vය.
5. ය-r ආරIෂණය. g‚මA ය-ෙrdපකරණ නඩAv වැඩසටහනI ~යාAමක ;Jම සැප$%කTව- කළ $vය. ආරI‹ත උප´ව
සඳහා ය-ෙrdපකරණ සාමානbෙය- ඇග•මට ලI කළ $vය. 9œ9 අවස්ථාවලn, ය-ෙrdපකරණ ම»- ක%කTව-ට හා1යI
Oœgය හැ; gට 1O ෙලස නඩAv කරන ය-ෙrdපකරණ පාලනය- (උදා., ෙභෟiක ආවරණ අ¤-, බාධක) සැප•ම සැප$%කTවකළ $vය.
6. සzපාරIෂාව සහ 1වාස. K<Oœ වැO;c පහ9ක% සහ පාzය ජලය සඳහා ක%කTව-ට සාධාරණ *ෙwශයI i˜ය $vය.
සැප$%කTව- ආපනශාලාවI ෙහd ෙවනA ආහාර නවාතැ- පහ9ක% සපය-ෙ- න%, ඔ‡-ට සzපාරIෂක ආහාර Kcෙයල ;Jමට,
ගබඩා ;Jමට සහ ආහාර ගැzමට පහ9ක% ඇvළA gය $vය. සැප$%කTව- තම ෙස්වකB- සඳහා ෙ-වාOක පහ9ක% සපය-ෙන%, ඔ‡- K<Oœ සහ ආරI‹ත නවාතැ- පහ9ක% සැපBය $vය. එවැ1 ෙ-වාOක පහ9ක% vළ |1 අනvT ඇඟNම, හŠනා ගැzම
සහ මදSනය ;Jෙ% උපකරණ වE- සම-gත gය $v අතර ක%කTව-ට හ•O අවස්ථා, ආරI‹ත සහ €eගEක ඉඩI, ඇv- Nෙ% සහ
KටNෙ% වර*සාද, ස්නානය සඳහා උ• වvර, *ෙwශය, *මාණවA තාපය සහ වාතා›ය සහ *වාහන පහ9ක% (ඇgnෙම- *ෙwශ gය
ෙනාහැ; න%) සැපBය $vය.
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සැප$%කTෙC
ක%කT
අBiවාOක%

චයSාධමS

සංqහය

ෙසෟඛbය සහ
ආරIෂාව

ප<සරය

gෂමාකාර ඛ1ජ සහ
ඉඩ% අBiවාOක%

සදාචාරාAමක
හැOJම

කළමනාකරණ
පeධi

ප<සරය
1. ප<සරය. සැප$%කTව- අදාළ පා<ස<ක ziවලට අjkලgම අවශb ෙw. 1යාමන අjkලතා බැ·%වE- ඔ–බට යාම සඳහා
අවස්ථාව- ෙසgමට සහ තම ෙමෙහ$% vළ iරසාර වbවහාර ඇvළA කර ගැ1ම සඳහා *ගiය ඇi ;Jමට අපෙC සැප$%කTව- අK
•<ග-වQ. අපෙC සැප$%කTව-ෙC සමස්ත ෙමෙහ$% vළ ප<සරය (බලශIiය භාgතය, වා$ gෙමdචන, හ<තාගාර වා$ gෙමdචන,
අපජලය, ¼ෂණය, හා1කර අQ´වb, සහ *iච½යකරණය ඇv-ව) ෙකෙර7 බලපැම අවම ;Jෙ% මාගS ෙසgම සඳහා අපෙC
සැප$%කTව- අK •<ග-වQ.
2. බලශIi ප<ෙභdජනය සහ හ<තාගාර වා$ gෙමdචනය. බලශIi කායSIෂමතාව වධSනය ;Jමට, බලශIi ප<ෙභdජනය අවම
;Jමට සහ හ<තාගාර වා$ gෙමdචන අවම ;Jමට මාගS ෙසNම සඳහා අපෙC සැප$%කTව- අK •<ග-වQ.
3. පා<ස<ක බලපr සහ වාතSා තැ¾ම. අවශb Oය} පා<ස<ක බලපr, අjමත ;J% සහ Eයාප•ං\ ;J% ලබා ගැzමට සහ තබා ගැzමට
සැප$%කTව-ට අවශb වන අතර අදාළ ෙමෙහ$% සහ වාතSාකරණ අවශbතා අjගමනය කළ $vය.
4. අ-තරාදායක ´වb කළමනාකරණය සහ බැහැර ;Jම. අ-තරාදායක ´වb ආරIෂාකාJව හැOරNම සහ බැහැර ;Jම Kcබඳව
ක%කTව-ට 9œ9 €ª•වI ලබා nම ඇv-ව ප<සරයට හා1කර රසාය1ක ´වb සහ ´වb ආරIෂාකාJව හැOරNම, චලනය, ගබඩා
;Jම සහ බැහැර ;Jම ඵලදා• ෙලස හŠනා ගැzම සහ කළමනාකරණය ;Jම සැප$%කTව- කළ $vය. අදාළ ziවලට අjkලව
බැහැර ;Jමට ෙපර ෙමෙහ$% වE- ජනනය වන අප ජල ෙහd ඝන අප´වb අ”Iෂණය සහ පාලනය ;Jම සැප$%කTව- gO- කළ
$vය. ඊට අමතරව, අදාළ ziවලට අjkලව බැහැර ;Jමට ෙපර සැප$%කTව- gO- 1යාමනය කරන ලද වා$ gෙමdචනය හŠනා
ගැzම, අ”Iෂණය ;Jම, පාලනය ;Jම සහ *iකාර ;Jම කළ $vය.
ප<සර ¼ෂණය වැළැINම සහ ස%පA අŸ ;Jම: හැ; සෑම අවස්ථාවකnම, සැප$%කTව- gO- වා$ gෙමdචන, අප´වb බැහැර;Jම සහ
අප´වb උAපාදනය අවම ;Jෙ% අවස්ථාව- ෙසgය $vය. ජලය, ෙපාyල ඉ-ධන, ඛ„ජ, සහ *ාථ+ක වනා-තර 1ෂ්පාදන ඇv-ව
ස්වභාgක ස%පA ප<ෙභdජනය අŸ ;Jෙ% අවස්ථාව- හŠනා ගැzම සඳහා අK සැප$%කTව- •< ග-වQ.
ජල කළමනාකරණය: ජල කළමනාකරණ වැඩසටහනI ~යාAමක ;Jම සඳහා අවස්ථාව- ෙසgමට අK සැප$%කTව- •< ග-වQ.
Oය}ම අපජල ජලය ziෙය- 1යම කර ඇi ප<• බැහැර ;Jමට ෙහd බැහැර ;Jමට ෙපර හŠනා ගැzම, අ”Iෂණය ;Jම, පාලනය
;Jම සහ K<පහœ ;Jම Oœ කළ $vය.

ඝන අප´වb: ඝන අප´වb හŠනා ගැzම, කළමනාකරණය ;Jම සහ වග«ෙම- $vව බැහැර ;Jම ෙහd *iච½කරණය ;Jම සඳහා
ƒමාjkල *ෙwශයI ~යාAමක ;Jම සැප$%කTව- කළ $vය. තම ෙමෙහ$% vc- අප´වb Á+ය මත ෙගාඩ ;Jම අවම ;<ම
සඳහා අවස්ථාව- ෙසgමට අK සැප$%කTව- •< ග-වQ.
වා$ gෙමdචන: වාෂ්ප£’ කාබ1ක රසාය1ක ´වb, එයෙරාෙසdt, gඛාදන, අංÂ, ඕෙසd- Iෂය වන රසාය1ක ´වb, සහ gසජSනය
;Jමට ෙපර ziෙය- 1යම කර ඇi ප<• ෙමෙහ$% වE- ජනනය වන අvT 1ෂ්පාදන හŠනා ගැzම, 1ර-තරෙය- 1JIෂණය
;Jම, පාලනය ;Jම සහ *iකාර ;Jම සැප$%කTව- කළ $vය. Amazon 7 ඉt’ම ප<•, අවශb ඕනෑම වා$ gෙමdචන පාලන
පeධiයI 1Oයාකාරව ~යාAමක වන බව සැප$%කTව- gO- ෙප-gය $vය.
gෂමාකාර ඛ1ජ සහ ඉඩ% අBiවාOක%
1. gෂමාකාර ඛ1ජ. ෙකාංෙගd *ජාත-rවාn ජනරජෙh ෙහd ඊට යාබද රටක ගැ¥%වලට vŸ œ- ඛ1ජ භාgතය වැළැINමට Amazon
කැපN O³. අපෙC 1ෂ්පාදනවල භාgතා කරන න% කරන ලද ඛ1ජවල Dලාර%භය හŠනා ගැzම සඳහා සැප$%කTව- සහාය වj ඇතැB
අK අෙoIෂා කරQ.
2. ඉඩ% අBiවාOක%. අපෙC සැප$%කTව- €eගලය-ෙC, ආ•වාy-ෙC සහ *ාෙe£ය *ජාව-ෙC zතbාjkල ඉඩ%
අBiවාOක%වලට ගT ;Jම වැදගAය. Amazon 7 ඉt’ම ප<•, සැප$%කTව- සහ 1ෂ්පාදකB- ඉඩම භාgතා ;Jමට zතbාjkල
අBiයI ෙප-gය $vය. කෘ‹කාමSික සහ වනා-තර ඉඩ% සංවධSනය සහ අAපA කර ගැzම කා-තාව- ෙහd ආ•වාy- සහ
අෙන†A පාශS්වකTව- ඇv-ව බලපෑමට ලIŒ *ාෙe£ය *ජාව-ෙC 1දහස්, ෙපර සහ දැjවA එකඟතාවයට යටA ෙw.
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gෂමාකාර ඛ1ජ සහ
ඉඩ% අBiවාOක%

සදාචාරාAමක
හැOJම

කළමනාකරණ
පeධi

සදාචාරාAමක හැOJම
1. අtලස් තහන%. අෙo සැප$%කTව- රජෙh 1ලධාJ- සමඟ ෙහd ෙපෟeගEක අංශය සමඟ ගjෙදj කළA ;Oœ ෙහ්vවI 1සා
;Oෙව† සමඟ අtලස් ෙනාගත $vය. ඕනෑම ෙහ්vවI 1සා ඕනෑම ෙකෙන†ට අනවශb ෙහd j9œ9 වාO ලබා ගැzම ෙහd ලබා nම
සඳහා වPනාකමI ඇi යමI ඉ•<පA ;Jම, ෙපාෙරා-œ Nම, ලබා nම ෙහd භාර ගැzම ෙමයට ඇvළA ෙw. අෙo වbාපා<ක
චයSාධමS පeධiය සහ ආචාරධමS උtලංඝනය ;Jම සඳහා අෙo සැප$%කTව- Amazon ෙස්වකB- ෙපාළඹවා ෙනාගත $vය.
2. ¼ෂණ-gෙරd”. සැප$%කTව- එIසA ජනපද gෙeශ ¼ෂණ KcෙවA පනත සහ එIසA රාජධා1ෙh අtලස් පනත ඇv- අදාළ ¼ෂණ
gෙරd” ziවලට අjkල gය $v අතර Amazon ෙවjෙව- ;O gෙටකA රජෙh 1ලධා<ෙය†ට අtලස් ලබා ෙනා•ය $vය.
සැප$%කTව- gO- අg‚මA ෙලස කට$v ;Jම සඳහා •<ගැ-gමට රජෙh 1ලධාJ- ෙවත සෘ©ව ෙහd වƒව ය% වPනා ෙදයI
K<නැ?ම, ලබාnම ෙහd ෙපාෙරා-œNම ෙහd එෙස් ;<ම සඳහා තbාග ලබාnම ෙනාකළ $vය. තහන% ෙගN% සඳහා Qදt ෙහd Qදt
සමානක%, තෑ|, ආහාර සහ gෙනdදාස්වාදය ඇv- ෙබාෙහd ආකාර ගත හැ;ය. ෙමම g‚gධානෙය7 අදාළතාවය ෙහd ෙමම g‚gධානයට
වbiෙSකය- ස%බ-ධ ඕනෑම *ශ්නයI Amazon zi ෙදපාතSෙ%-vවට ෙයාQ කළ $vය.
3. œIගැනgE යා-rණය හා රහOගත රහසbභාවය ආරIෂා ;Jම. Amazon gO- සැප$%කTව-ෙග- ඉtලා OP-ෙ- ෙස්වක
රහOගත රහසbභාවය ආරIෂා ;Jම සහ ෙස්වා ස්ථානවල œIගැනgE කරන ක%කTව-ට පcගැzම තහන% ;JමB. ක%කTව-ට
ඔ‡-ෙC œIගැනgE රහසb සහ 1නSා+ක ආකාරය;- ඉ•<පA ;Jමට සහ ෙස්වක අවශbතා gමශSනය ;Jමට සහ ඒවාට gසŠ%
ෙසNමට ඵලදා• ~යාවEයI පවAවා ගැzම සැප$%කTව- කළ $vය. උප ෙකා-rාAකTව- gO- ෙස්වෙh ෙයාදවා ඇi
ක%කTව-ට ඔ‡-ෙC අවශbතා උප ෙකා-rාAකTට ඉහc- කළමනාකරණ කYඩාය% ෙවත ෙගන ඒමට යා-rණයI i˜ය $vය.
4. g1gදභාවය. Amazon සැප$%කTව- gO- ෙස්වා ෙකා-ෙeO (උදා., වැ¥o සහ වැඩ කරන පැය වාතSා) Kcබඳ ස%•ණS සහ
1වැර• වාතSා තබා ගැzම සහ පවAවාෙගන යාම අෙoIෂා කරB. ෙමම සැප$%කාර සංqහෙh අවශbතාවය- සමඟ
සැප$%කTව-ෙC අjkලතාවය ෙප-gම සඳහා අවශb අවස්ථාවලn සැප$%කTව-ෙC ›මය, ෙසෟඛb සහ ආරIෂාව,පා<ස<ක
වbවහාර ස%බ-ධ ෙතාරvT අදාළ ෙර¤ලාOවලට අjkලව සහ Amazon 7 ඉt’ම මත අනාවරණය කළ $vය. සැප$% දාමෙh වාතSා
වbාජ ෙලස ඉ•<පA ;Jම ෙහd ෙකා-ෙeO ෙහd භාgතය- වැර• ෙලස 1mපණය ;Jම Amazon ඉවස-ෙ- නැත.
කළමනාකරණ පeධi
1. කළමනාකරණ පeධi. අඛYඩව වැL •$• ;Jම සඳහා සැප$%කTව- කළමනාකරණ පeධiයI අjගමනය ;Jම සහ අදාළ zi
සහ ෙමම සැප$%කT සංqහයට අjkල Nම සහiක ;Jම Amazon අෙoIෂා කරB.

කළමනාකරණ වගNම සහ වග«ම. Amazon අෙoIෂා කර-ෙ- අදාළ සැප$% zi සහ ෙමම සැප$%කT සංqහයට අjkල Nම
අ”Iෂණය කරන කළමනාකරණ පeධi සහ වැඩසටහ- ~යාAමක ;Jම සඳහා වග;ව $v 1ෙයdšතය- අෙo සැප$%කTවgO- පA කර ඇi බවB. කළමනාකරණ පeධi සහ වැඩසටහ- වල ¤ණාAමකභාවය සහ කායSIෂමතාව ෙÄෂ්ඨ
කළමනාකා<Aවය gO- 1ර-තරෙය- සමාෙලdචනය කර තIෙස්T කළ $vය.

අවදාන% කළමනාකරණය. Amazon අෙo සැප$%කTව- අෙoIෂා කර-ෙ- ඔ‡-ෙC ෙමෙහ$% සහ ›ම බලකාය සහ ආ¶ත පා<ස<ක,
ෙසෟඛb, ආරIෂාව සහ සදාචාරාAමක අවදාන% හŠනා ගැzම සඳහා ~යාවEයI ස්ථාKත ;JමB. ඊට අමතරව, හŠනාගA අවදාන%
පාලනය ;Jම සහ 1යාමන අjkලතාවය සහiක ;Jම සඳහා කළමනාකරණය gO- 9œ9 ~යාව’- වධSනය කළ $vය.
සැප$%කTව-ට ඔ‡-ෙCම ෙමෙහ$%, සැප$% දාමය සහ උප ෙකා-rාAකTව- vළ ෙමම *+,- 1ර-තරෙය- අ”Iෂණය ;Jම
සහ බලාAමක ;Jම අවශb වන අතර අෙo සැප$%කTව-ෙC සංqහෙh Kc˜™ වන ප<• අෙo අෙoIෂාව- සහ අෙo
ගjෙදjකTව-ෙC අෙoIෂාව- ස€රා’මට ෙහd ඉIමවා යාමට වැL •$• ;J% කළ $vය. කා-තාව-, සංƒම„ක ෙස්වකB- සහ
ආ•වාy- ඇv- අවදානමට ලIgය හැ; කYඩාය%වලට gෙශ්‹ත Œ අවදාන% ඇv-ව ඔ‡-ෙC අවදාන% අඛYඩව තIෙස්T ;Jමට
අK සැප$%කTව- උන-œ කරQ.
2. €ª•ව. අෙo සැප$%කTව-ෙC සංqහෙh *+,- ~යාවට නැංNම සඳහා සහ අදාළ ziමය අවශbතාවය-ට අjkල Nම සඳහා
කළමනාකTව- සහ ක%කTව- සඳහා 9œ9 €ª• වැඩසටහ- පවAවාෙගන යාම අෙo සැප$%කTව- අෙoIෂා කරB.
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සැප$%කTෙC
ක%කT
අBiවාOක%

චයSාධමS

සංqහය

ෙසෟඛbය සහ
ආරIෂාව

ප<සරය

gෂමාකාර ඛ1ජ සහ
ඉඩ% අBiවාOක%

සදාචාරාAමක
හැOJම

කළමනාකරණ
පeධi

3. ස-1ෙwදනය සහ ෙස්වක *iචාර. Amazon *iපAi, භාgතය- සහ අෙoIෂාව- Kcබඳව අෙo සැප$%කTව- පැහැ•Eව සහ
1වැර•ව ස-1ෙwදනය කර ක%කTව- දැjවA ;Jම Amazon අෙoIෂා කරB. ෙස්වකB-ෙC අBiවාOක% සහ වග«% Kcබඳ
අවෙබdධය තIෙස්T ;Jෙ% ~යාවEයI ~යාAමක ;Jමට Amazon සැප$%කTව- •<මA කරන අතර ෙස්වක-කළමනාකරණ ක+¥
ෙහd ඒ හා සමාන •ස්N% හරහා අථSවA ෙලස ඔ‡- ස%බ-ධ කර ගz. Amazon gO- සැප$%කTව-ට තම ෙස්වකB-ට *ෙwශ gය
හැ; ස්ථානයක ෙතාරvT පළ ;Jම සහ 9œ9 ෙe£ය භාෂාව(-ට) ප<වතSනය ;Jම, *ධාන ගැට}වල අවදාන% Kcබඳව ක%කTව€ª• ;Jම සහ ඔ‡-ෙC අBiවාOක% Kcබඳව ක%කTව-ට දැj% nම ෙහd €ª• ;Jම අවශb ෙw. €ª•කTව- ෙමම ගැට}
සැල;tලට ග-නා බවට සහiක කර+- සැප$%කTව- ÆගAකම Kcබඳ ගැට} Kcබඳව දැjවA gය $vය.
4. ෙtඛන සහ වාතSා. රහසbතාවය ආරIෂා ;Jම සඳහා 9œ9 රහසbභාවය සමඟ අදාළ ziමය අවශbතාව-ට අjkලව වbාපාර වාතSා
1මSාණය ;Jම, රඳවා තබා ගැzම සහ බැහැර ;Jම සැප$%කTව-ට අවශb ෙw. Oය}ම පහ9ක% වලං¤ වbාපාර බලපrයI පවAවා
ගත $vය; Oය}ම ෛනiක අවශbතා සමාෙලdචනය ;Jම සහ ඒවාට අjkල Nම සඳහා සැප$%කTව- වග;ව $v අතර ~යාAමක
Nමට අවශb බලපr, (උ.දා., ෙසෟඛb සහ ආරIෂක බලපr, ප•ං\ය සඳහා බලපr ආ•ය) i˜ය $vය.
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