
NIKE, Inc. චර්යාධර්ම සංගහය  

ෙමම චර්යාධර්ම සංගහෙයන් ඔබ්බට, වඩා පිරිමැසුම්දායක, 
පරිසර හිතකාමී, වඩා සවිබල ගැන්වුණු සහ සාධාරණ 
සැපයුම් දාමයක් ස්ථාපිත කිරීමට උපකාරී වනු පිණිස, අපෙග් ෙකොන්තාත්තු කම්හල් 
සමඟ සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කිරීමට Nike කැප වී සිටී. අප කටයුතු කරන රටවල 
කම්කරු සහ පාරිසරික තත්වයන්වලට කමානුකූල ෙවනස්කමකට බලපෑමක් ඇති 
කිරීමට සිවිල් සමාජයට, රජයන්ට, සහ ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ අඛණ්ඩව නියැළී 
සිටීමට අපි කටයුතු කරමු.  
 
අපෙග් ෙකොන්තාත් කම්හල්, නාස්තිය අඩු කිරීම, සම්පත් වගකීෙමන් යුක්තව භාවිතා 
කිරීම, ෙසේකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම්වලට සහාය ලබා දීම, සහ ෙසේවකයන්ෙග් සහ 
පජාෙව් සුභසාධනය උසස් කිරීම සඳහා Nike හි කැපවීම ෙබදාහදා ගැනීමට අපි 
අෙප්ක්ෂා කරමු. විනිවිදභාවය, සුහදතාවය සහ අෙන්යොන්ය ගරුත්වය මත පදනම්  
වු හවුල්කාරත්වයන් ෙමය සිදු කිරීමට හැකි කිරීම සඳහා වන අනිවාර්ය අංගය බවට 
අපි විශ්වාස කරමු.  
 
අපෙග් චර්යාධර්ම සංගහය මඟින් අපෙග් ෙකොන්තාත්තු කම්හල් ෙමම ඉලක්ක 
සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අනිවාර්ය යැයි අප විශ්වාස කරන පහත දැක්ෙවන 
නිශ්චිත අවම පමිතිවලට බැඳ තබයි. 

අවසන් ෙර්ඛාවක් ෙනොතිබුණත්, Nike හි අප විශ්වාස කරනුෙය් පැහැදිලි ආරම්භක 
ෙර්ඛාවක් තිෙබන බවය. 
 
ෙකොන්තාත්තු කම්හල් සමඟ වන අපෙග් කටයුතු හැම විටම ෙවනස් වන බව 
අවෙබෝධ කර ෙගන, ෙමම චර්යාධර්ම සංගහය අපෙග් කම්හල් සැපයුම්කරුවන් 
පිළිබඳව අප සතු අෙප්ක්ෂණ පැහැදිලි කර පවර්ධනය කරන අතර එකිෙනක කම්හල් 
සපුරාලිය යුතු අවම පමිති සකස් කරමු. 
 
අප Nike inc ෙවත, මූලාශ උපායමාර්ග ෙවත පෙව්ශ වන ආකාරය, අප කම්හල් 
කාර්යසාධන තක්ෙසේරු කරන ආකාරය සහ Nike සමාගම කුමන කම්හල් සමඟ 
අඛණ්ඩව කටයුතු කර අපෙග් ව්යාපාරය සංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කරන්ෙන් 
ෙකෙසේද යන්න බැලීම ෙමම පමිති භාවිතා කිරීෙම් අභිමථාර්ථය ෙව්. 
 
මූලාශකරණය සහ නිෂ්පාදනය තුළ අපි අපෙග් ව්යාපාරය ආදර්ශනය කරන විට, ෙමම 
අවම පමිති සපුරාලීම නිෂ්පාදන නායකත්වය, අඛණ්ඩ පවර්ධනය සහ ස්වයං-පාලනය 
ෙවනස් විය යුතු වැදගත් පාද ෙර්ඛාවක් බව වටහා ගන්නා කම්හල් සමඟ කටයුතු 
කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමු. 

රැකියාව සේව්ච්ඡා එකකි 
ෙකොන්තාත්කරු විසින් සිරකරුවන්ෙග් ශමය, බලහත්කාර ශමය, ෙහෝ බන්ධිත ශමය ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයක බෙලන් ලබා ගන්නා ශමයක් භාවිතා ෙනොකරයි. ෙකොන්තාත්කරු 
විෙද්ශීය ෙසේවකයන්ෙග්, බඳවා ගැනීෙම් ගාස්තුද ඇතුළුව රැකියාවලට සුදුසුකම් ලබා ගැනීෙම් ගාස්තු සඳහා වගකීම දරයි. 
 
ෙසේවකයින් වයස අවුරුදු 16 ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි අය ෙව් 
ෙකොන්තාත්කරුෙග් ෙසේවකයින් අඩු වශෙයන් වයස අවුරුදු 16 ෙහෝ අනිවාර්ය අධ්යාපනය සම්පුර්ණ කිරීෙම් වයස ෙහෝ රෙට් නීතිමය වැඩ කිරීෙම් වයස, යන ෙදෙකන් ඉහළ 
වයසට වඩා වැඩි අය ෙව්. අවුරුදු 18 ට වඩා අඩු ෙසේවකයින් අනතුරුදායක තත්වයන් තුළ ෙසේවෙය් නියුක්ත කරනු ෙනොලැෙබ්. 
 
ෙකොන්තාත්කරු ෙවනස ්ෙකොට ෙනොසලකයි 
ෙකොන්තාත්කරුෙග් ෙසේවකයින් ස්තී පුරුෂ භාවය, ජාතිය, ආගම, වයස, ආබාධිතභාවය, ලිංගික කැමැත්ත, ගර්භණීභාවය, විවාහක අවිවාහක තත්වය, ජනවාර්ගිකත්වය, 
ෙද්ශපාලන අදහස්, වෘත්තීය සමිති හා අනුබද්ධිත සමිති සමාජ  ෙහෝ ජනවාර්ගික සම්භවය ෙහෝ රෙට් නීතිය මඟින් ආරක්ෂිත ෙවනත් කිසියම් තත්වයක් මත පදනම්ව කුළියට 
ගැනීම, වැටුප් ෙගවීම, උසස් කිරීම ෙහෝ ෙශේණිකරණය ඇතුළුව ෙසේවා නියුක්ත කිරීෙම්දී ෙවනස් කර සැලකීමකට යටත් ෙනොෙව්. 
 
සංගමෙය් නිදහස සහ සාමුහිකව ෙක්වල් කිරීමට ගරු කරනු ලැෙබ් 
නිෂ්පාදනය කරන රෙට් ඉඩ ලබාදී ඇති උපරිම පමාණයට, සංගමෙය් නිදහසට සහ සාමුහික ෙක්වල් කිරීම සඳහා ෙසේවකයන් සතු අයිතිය හඳුනා ෙගන ගරු කරනු ලැෙබ්.  
මීට වෘත්තීය සමිතියක් සහ ෙවනත් ෙසේවක සංවිධානයකට තමන් විසින්ම හිරිහැර කිරීමකින්, බාධා කිරීමකින්, ෙහෝ පළිගැනීමකින් ෙතොරව ආරම්භ කිරීමට සහ බැඳීමට ඇති 
අයිතිය ඇතුළත් ෙව්. 
 
ෙගවීම් කටයුතු නිසි ෙව්ලාවට සිදු ෙකෙර් 
ෙකොන්තාත්කරුෙග් ෙසේවකයන්හට රෙට් නීතිය මඟින් නියම කර ඇති අවම වැටුපවත් නිසි ෙව්ලාවට ෙගවනු ලබන අතර, විෙව්ක සහ නිවාඩු සහ නිත්යානුකූලව අනිවාර්ය 
කර ඇති පතිලාභ ලබා ෙදන අතර ෙසේවය අවසන් කරන විට විනය කඩ කිරිෙම් කියාවන් සඳහා දඩ මුදල් අය කරනු ෙනොලබයි. වැටුෙපන් විනයානුකූල අඩු කිරීම් සිදු කරනු 
ෙනොලැෙබ්.  
  
හිරිහැර සහ අතවර ඉවසනු ෙනොලැෙබ් 
ෙකොන්තාත්කරුෙග් ෙසේවකයින්හට ගරුත්වයකින් සහ ෙගෞරවෙයන් යුක්තව සලකනු ලැෙබ්. ෙසේවකයින් ශාරීරික, ලිංගික, මෙනෝවිද්යාත්මක ෙහෝ වාචික හිරිහැර කිරීම්වලට 
ෙහෝ අපහරණයන්වලට භාජනය ෙනොෙකෙර්. 
 
වැඩකරන පැය ගණන වැඩි ෙනොෙව් 
ෙකොන්තාත්කරුෙග් ෙසේවකයින් සතියකට පැය 60ක්, ෙහෝ නිෂ්පාදනය කරන රෙට් නීති මඟින් ඉඩ දී ඇති නිත්ය අතිකාල පැය ගණන ෙහෝ, ෙම් ෙදෙකන් අඩු එකට කට වඩා 
වැඩිෙයන් වැඩ ෙනොකරයි. කිසියම් අතිකාල වැඩ පැය ගණන් සඳහා ෙගවීම් කරනු ලබන්ෙන් නීතිමය වශෙයන් නියම කර ඇති වාරික අනුපාතය යටෙත් ෙව්. ෙසේවකයින්හට 
සෑම දින හතකට වරක්ම අඩු වශෙයන් පැය 24ක අඛණ්ඩ විෙව්ක පැය සංඛ්යාවක් ලබා දිය යුතුය. 
 
නිත්ය ෙසේවා නියුක්තියක් සපයනු ලැෙබ් 
රෙට් නීතිය සහ පරිචය තුළින් ස්ථාපිත කර ඇති පිළිගත්ෙසේවා නියුක්ත සම්බන්ධතා මත පදනම්ව වැඩ ඉ ටු කරනු ලැෙබ්. ෙකොන්තාත්කරු විසින් Nike ෙවළඳනාමය ෙහෝ 
අනුබද්ධ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ෙකොන්තාත්කරු කිසිදු ආකාරයක නිවෙසේදී වැඩ කරන වැඩ පිළිෙවලක් භාවිතා ෙනොකරයි. 
 
ෙසේවා සථ්ානය ෙසෞඛ්ය සම්පන්න හා ආරක්ෂිත ෙව් 
ෙකොන්තාත්කරු විසින් ආරක්ෂිත, පිරිසිදු හා ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ෙසේවා ස්ථාන පසුබිමක් ලබා ෙදන අතර ෙකොන්තාත්කරුෙග් කම්හල්වල කියාත්මක වීම ෙහේතුෙවන් වැඩ 
කරන අතරතුර ඇති වන, සම්බන්ධිත හදිසි අනතුරු සහ තුවාල වැළැක්වීමට අවශ්ය පියවර ගනු ලැෙබ්. සියලු ෙසේවකයින්ෙග් ආරක්ෂාවට සහ ෙසෞඛ්යයට ඇති විය හැකි 
අනතුරු ෙසොයා ගැනීමට, මඟ හැරීමට සහ පතිචාර දැක්වීම සඳහා වන වැඩ පිළිෙවලක් තිෙබ්. 
 
පාරිසරික බලපෑම අවම ෙකෙර් 
වායු මුක්ත කිරීම්, ඝන/අනතුරුදායක අපදව්ය සහ ජල අපවහනය ඇතුළු අදාළ නියාමන අවශ්යතා සපරාලමින් ෙකොන්තාත්කරු මානව ෙසෞඛ්යය සහ පරිසරය ආරක්ෂා 
කරයි.  පරිසරය හා සම්බන්ධ අහිතකර කියාත්මක බලපෑම් අවම කිරීමට ෙකොන්තාත්කරු විසින් සාධාරණ කියාමාර්ග අනුගමනය කරන අතර පාරිසරික කියාකාරීත්වය 
වැඩිදියුණු කිරීමට අඛණ්ඩව කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 
 
චර්යාධර්ම සංගහය පූර්ණ වශෙයන් කියාත්මක ෙකෙර් 
Nike සමඟ ව්යාපාරික කටයුතු කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සියක් ෙලස, Nike හි නායකත්ව පමිති සංගහෙය් වැඩි දුරටත් විස්තර කර ඇති පරදි, සහ එහි ව්යාපාරි පැවතුම්වලට අනුකූලව 
සහ තහවුරු කිරීමට සහ විමර්ශනයට යටත්ව ෙකොන්තාත්කරු විසින් ෙමම ඒකාබද්ධ චර්යාධර්ම සංගහ කියාත්මකර කරනු ලබයි. ෙකොන්තාත්කරු විසින් ෙමම සංගහය, එහි 
ෙසේවකයන්ෙග් භාෂාෙවන් (වලින්), සියලුම ෙසේවා ස්ථානවල පළ කරනු ලබයි; ෙමම චර්යාධර්ම සංගහය සහ අදාළ රෙට් නීතිෙයන් අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි ඔවුන්ෙග් හිමිකම් 
සහ බැඳීම් සම්බන්ධෙයන් ෙසේවකයන් පුහුණු කරයි; Nike ෙවළඳ ලකුණ ෙහෝ අනුබද්ධිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන කිසියම් උප-ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් අනුකූලතාවය 
සහතික කරනු ලබයි. 
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