
Amazon 
සැප$% දාම )*+,
අ.ෙපාත

සැප$%ක2ව, ආර67ත
සහ ෙගෟරවා,;ත ෙස්වා

ප=සරය6 ඇ@ කරA ඇතැB
අC අෙD6ෂා කර,ෙනG.

Amazon uQ,Orau හතර6 මත Hව යB: පා=ෙභJKක ආකෂLණය, නවNකරණය සඳහා කැමැ.ත, 
ෙමෙහ$% ;Pෂ්ඨ.වය සඳහා කැපRම, සහ SඝL කාUන ෙලස W+ම. මානව X*ක%වලට ග2 කර,නා Z, 
ආර67ත, ෙස්වකය,ට පහ[ සහ ෙස්වකය, C\ග,නා ෙස්වා ස්ථාන සපය,නා Z, සහ @රසාර
අනාගතය6 )වධLනය කර,නා Z සැප$%ක2ව, සම_, `යා abමට අC කැපR Wc,ෙනG.

සැප$%ක2ව,ෙd `යාපcපාcය Amazon X සැප$%ක2ව,ෙd ;නය e@ සංgහෙයX අෙD6ෂාව,
හා ගැලෙපන හා ඒවා Gi,ප. කරන බවට තහk2 කරUම සඳහා ෙමම සැප$% දාම )*+, අ.ෙපාත
("අ.ෙපාත") මK, සැප$%ක2ව, සඳහා මාෙගLJපෙlශ සපයA ලබB. 

ෙමම අ.ෙපාත ම_, සැප$%ක2ව,ෙd (බලපoලාp,, rෂ්පාදකය,, rපදව,න,, සහ
ඇ[2%කර,න, ද ඇstව) අවශNතා සහ Amazon X rෂ්පාදන, rෂ්පාදන අංගය,, ෙහJ Amazon X
ස,නාමය ඇ@ ෙභෟ@ක අංගය,, vlwමය ෙlපළ, ෙහJ Amazon X wjYH;d හා සමගාyව ksraudKh
කර ඇ@ ෙl rපදRෙ%S අදාළ කර ග,නා lraudka;ශාලා /පහ[ක% ෙගන හැර ද6වB.
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සැප$%ක2ව,ෙd අවශNතාවය, C\බඳ සමාෙලJචනය6

Amazon X අC, ;ශ්වාස කරA ලබ,ෙ, මනා ෙස්වා ත..වය, යහප. වNාපා=ක
කට$s සඳහා මග පාදන බවB. Wය|ම සැප$%ක2ව, සහ ෙස්වා සපය,න, ;W,
e@ග2ක සහ වග}% සහගත ආකාරයට හැWෙරන බවට, ප=සරය ආර6ෂා කරන බවට, 
ආර67ත සහ වග}% සහගත ෙලW, `යා කරන බවට, සහ ෙස්වක X*ක% ආර6ෂා
කරන බවට අC අෙD6ෂා කර,ෙනG.

2

අපෙd සැප$% දාමෙ~ Wcන සැප$%ක2ව, සඳහා වන අවශNතාවය, සහ අෙD6ෂාව,
Amazon X සැප$%ක2ව,ෙd ;rය e@ සංgහෙයX(“සැප$%ක2ව,ෙd සංgහය”) 
;ස්තර කර ඇත. අපෙd සැප$%ක2ව,ෙd සංgහය වNාපාර සහ මානව X*ක% C\බඳ
එ6ස. ජා+,ෙd මාෙගLJපෙlශ �ලධමL, සහ ෙස්වා ස්ථානෙ~ ��ක uQ,Orau

සහ X*ක% C\බඳ ILO )කාශනය සහ මානව X*ක% C\බඳ එ6ස. ජා+,ෙ d ;ශ්ව
)කාශය ද ඇstව ජාතN,තර ක%ක2 සං;ධානෙයX (ILO) )ධානතම ස%G+, මත
පදන% ෙ�. එම �ලධමL මත කැපR Wc,නා Z සැප$%ක2ව, සම_, අC `යා
කර,ෙනG. 

තම ෙස්වා ත..වය, ඉහල නැංRම සඳහා අඛ�ඩව `යා.මක ව,නා Z සැප$%ක2ව,
සම_, අC සyපව සහෙයJ�ව `යා කර,ෙනG. අවම වශෙය,, Amazon X rෂ්පාදන
�Uකවම සහ අඛ�ඩව rපදRම සඳහා [i[ක% ලැ�මට ��ක අවශNතා ස�හය6 ඉ�
abමට සහ පව.වාෙගන යාමට lraudka;ශාලා /පහ[ක% සලසA ඇතැB අC අෙD6ෂා
කර,ෙනG. ෙ%වා අපෙd [i[ක% අවශNතාවය, ෙලW, හැ�,ෙ�.

අපෙd )*+, සහ රහසN ෙස්වක ස%Gඛ සාක�ඡා වැr අවශN ව,නා Z අෙන�.
යා,oණ හා අA�ල Rම තහk2 කරUම සඳහා අC ස්වා�න ;ගණකව2,ෙd ෙස්වය
ෙයාදා ග,ෙනG. අපෙd ;ගණන අවශNතා C\බඳ වැ� ;ස්තර පහ@, දැ6ෙ�.

ෙමම අ.ෙපාෙතX භා;තා කර ඇ@ වද,වල rවLචනය, සඳහා 1 වැr උපg,ථය 
බල,න. rතර අසන )ශ්න සඳහා, 2 වැr උපg,ථය බල,න. 

සැප$%ක2ව, සඳහා ��ක l%shdudra. :

ü Amazon X අවශNතාවය, සහ Wය|ම අදාළවන e@ අවෙබJධ කර ග,න

ü Wය|ම lraudka;ශාලා /පහ[ක% )කාශ කර,න සහ අAමත ;ගණනය6 iusmQraK
කර,න

ü සංෙ�S වන ගැටt ;ස�ම සඳහා ක�න% Cයවර ග,න

ü ගැටt ;ස�ම සඳහා rවැරH abෙ% l%shdudra. ඇsළ. සැලැස්ම6 සකස් කර,න

ü ෙස්වා ත..වය, සහ ඔබෙdම සැප$% දාමය C\බඳව අඛ�ඩව පb6ෂාෙව, Wc,න

සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

weuqKqu

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,
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සැප$%ක2ව,ෙd ;නය e@ සංgහය
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අපෙd සැප$%ක2ව,, ඔk, තම ෛන@ක අවශNතා ඉ6මවා යන අවස්ථාවලS
පවා Wය|ම අදාළ ව,නා Z e+, හා ෙම,ම අපෙd සැප$%ක2ව,ෙd ;rය e@
සංgහෙයX ෙගනහැර ද6වා ඇ@ අවශNතා සහ uQ,Orau හා අA�ලව `යා කළ
$sය. සැප$%ක2ව,ෙd සංgහය iusmQraK වශෙය, ;;ධ භාෂාව�, ඇ@ අතර
අ,තජLාලය හරහා ෙමXS දැක ගත හැක.

අපෙd සැප$%ක2ව,ෙd සංgහෙයX )ධාන අංග ව,ෙ,:
• ක%ක2 අB@වාWක% සහ ෙස්වාස්ථානෙ~ ෙගෟරව�ය ත..වය,
• ෙසෟඛN සහ ආර6ෂාව
• ප=සරය [�}ම
• ;r;දභාවය සහ ආචාර�U හැWbම

Amazon X සැප$%ක2ව,ෙd සංgහය සඳහා ඔබට ඇ@ කැපRම ඔබ *ලS ග. rෂ්පාදනෙයX
ෙහJ Amazon සම_, ඇ@ ෙස්වා K;[ෙමX ඇsළ. ෙ�. 

ඔබෙd වNාපා=ක කට$s සහ ක%ක2 `යාපcපාcය සහ Amazon X rෂ්පාදන rපදRෙ%
පහ[ක%, අදාළ ව,නා Z e@ අවශNතා ඉ6මවා යන අවස්ථාවලS පවා, Wය|ම අදාළව,නා Z
e+, සහ අපෙd සැප$%ක2ව,ෙd සංgහෙයX )*+, හා අA�ල වන බව තහk2 abම
ඔබෙd වග}මB. 

ඔබ ඔබෙd lraudka;ශාලා /පහ[ක% සහ සැප$% දාමය කළමනාකරණය කරA ලබ,ෙ,
ෙකෙස්ද ය,න C\බඳ අෙD6ෂාව, අපෙd සැප$%ක2ව,ෙd සංgහෙයX ඇsළ. ෙ�. 
අඛ�ඩව වැ� H$� Rම සහ ෙස්වක ස,rෙ�දනය C\බඳ අවධානය ෙයාG කර,නා Z
කළමනාකරණ පlධ@ය6 ෙයාදා ගැeම ඔබට @රසාර ෙස්වා ස්ථානය6 සකස් කර ගැeමට
උපකාb ෙ�. ඔබ ඔබෙdම සැප$%ක2ව, සහ උප ෙකා,oා.ක2ව, සඳහා අවශN ප=H
අපෙd )*+, ksraudKh කර ගැeම ද අC අෙD6ෂා කර,ෙනG. 

අපෙd සැප$%ක2ව,ෙd සංgහෙ~ ඇ@ [i[ක% අවශNතා සකස් කර ගැeමට සහ Gi,
පG�වා ගැeමට ය% කාලය6 ගත වන බව අC වටහා ෙගන ඇත. ඔබෙdම සැප$% දාමය
කළමනාකරණය කර ගැeමට උපකාර Rම සඳහා භා;තා කළ හැa ස%ප. සහ ෙමවල% පහත
සැප$% දාම කළමනාකරණ ෙකාටෙසX ඇsළ. ෙ�.

සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra. 

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,

අෙල; සහ rෂ්පාදන සැල[%, සහ �වNය *ලS ගැe% වැr 
ඔබෙd *ලS ගැe% `යාව,, ෙස්වකය, හට බලපෑ% ඇ@ කළ 
හැක. *ල S ගැeෙ% +රණ ගැeෙ% S පහත දෑ සහ@ක කර,න:

b.sh

ඇණk%, ෙගR% rයමය,, 
සහ rෂ්පාදන කාල 
rයමය, ෛන@ක 
වශෙය, ෙග;ය $s වැ�D 
ෙගR% සම_, ඝ�ටනය 
ෙනාවන බව.

*ලS ගැeෙ% ඇණk%වලට 
Wi කරන ෙවනස්ක% 
ෙහ්sෙව, වැ�D ෙහJ වැඩ 
කරන පැය ගණ,වලට ඇ@ 
වග}% උ�ලංඝනය 
ෙනාවන බව.

*ලS ගැe% වග}% ඉ� 
abම සඳහා අනාවරණය 
ෙනාකරන ලද උප 
ෙකා,oා.ක2ව, ෙයාදා 
ෙනාග,නා බව.

https://sustainability.aboutamazon.com/social-responsibility
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[i[ක% අවශNතාවය,

Amazon rෂ්පාදන rපදRම සඳහා ෙයාදා ගA ලබන Wය|ම පහ[ක%, අවම වශෙය,, 
��ක සහ අඛ�ඩ rෂ්පාදනය සඳහා [i[ක% ලැ�මට ��ක [i[ක% )මාණය6
ස�රාUම සහ පව.වාෙගන යාම Amazon අෙD6ෂා කරB. 

අපෙd සැප$%ක2ව,ෙd සංgහය හා අA�ල ;ය $s ෙමම අතNාවශN ම�ටම Amazon X 
[i[ක% අවශNතාවය, ෙලW, හ ,වA ලබB. ෙමම )*+, ඉ� abෙ%S ඔබට ය% ගැටt 
ඇ.න% වහාම අCව අමත,න. අපෙd [i[ක% අවශNතාවය, C\බඳ උදාහරණ පහ@, 
දැ6ෙ�, නG. ෙමය mrsmQraK ලැBස්sව6 ෙනාෙ�:

Wය|ම ෙස්වකය, [i[ වයෙසX Wcය $sය

• ෙස්වකය, වයස අk2i 15 ෙහJ ෙස්වෙ~ ෙයSම සඳහා අවශN අවම ෛන@ක වයස යන 
ෙදක අත=, වඩා.iqoqiq ව,නා Z වයසට වැ� ;ය $sය.

ෙස්වෙ~ ෙයSම ස්ෙව�ඡාෙව, Wi ;ය $sය

• ෙස්වකය, ශාb=ක වශෙය, ෙහJ �ලNමය වශෙය, aW  ආකාරයක ද£වමකට යට. 
ෙනා;ය $sය (වැ�D රඳවා ගැeම, �ලNමය දඩ ගැ¤%, බඳවා ගැeෙ% ගාස්s වැr).

• ෙස්වකය, හට සෑම;ටම තම හ නාගැeෙ% ෙ�ඛනවලට ¤මා ෙනාZ )ෙ�ශය @¦ය $sය 
(උදාහරණ වශෙය,:  ;ෙlශ ගම, බලපoය, ෙස්වා බලපoය, හැ A%පත).

• ෙස්වකය, හට ��ක අවශNතා (වැWa\ පහ[ක%, පාeය ජලය වැr) සඳහා rදහස @¦ය 
$sය.

• සාධාරණ දැA%Sමa, අනs2ව ද£ව% ලැ�මa, ෙතාරව තම �aයාෙව, සG ගැeමට 
ෙස්වකය,ට හැaයාව @¦ය $sය.

Wය|ම ෙස්වකය, හට ෙගෟරවෙය, සහ අ§මානෙය, $6තව සමව සැලaය $sය.

• aW  ෙස්වකය� ෙවනස් ෙකාට සැල}මකට, ෙහJ )ච�ඩ.වය C\බඳ ;raPk ෙහJ 
�ංKක X=හැර ද ඇst ශාb=ක, වා¨ක, ෙහJ මානWක ප=භවයකට ල6 ෙනා;ය $.ෙ.ය.

iduQyslj l;d lsrSfus rදහස

• ෛන@ක සං;ධාන CX�වා ගැeමට, ඒවාට ස%බ,ධ Rමට ෙහJ ඒවාට ස%බ,ධ Rෙම, 
වැළ} W©මට ෙස්වකය, හට ඇ@ අB@ය )ච�ඩකාb ෙනාවන අ$=, `යාවට නැංRමට 
එෙරXව ඔk,ට ;raPk ab%, ඔk,ෙd ෙස්වය අවස, ab% ෙහJ ප\ ගැe% ෙනාකළ 
$sය.

;r;දභාවය

• සැප$%ක2ව, ;W, සමාෙලJචනය සඳහා rසැක සහ ;ශ්වාස කළ හැa jra;d ab% 
(උදාහරණ වශෙය,: ෙස්වකය,ෙd පැ*�ෙ% සටහ,, ෙගR% සටහ,) සැපBය $sය. 

• ;ගණකව2, හට ෙස්වකය,ව ¤මා ab%ව�, සහ ප\ ගැe%ව�, ෙතාරව ස%Gඛ 
සාක�ඡාවලට බ , abමට හැaයාව @¦ය $sය.

ප=සරය ආර6ෂා කර,න

• අදාළ ව,නා Z e@,ට අA�ල වන ප=H අපජලය බැහැර කළ $sය. wka;rdodhl

• �වNය, ;wම. ෙලස බැහැර කළ $sය.
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සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,
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[i[ක% අවශNතාවය,

Amazon rෂ්පාදනවල බලපoලාp, සහ සැප$%ක2ව, AmazonX සමාෙලJචනය සහ අAමැ@ය
ක�, ලබා ගැe මa, ෙතාරව ඇතැ% රටවල `යා abමට ආර%භ ෙනාකළ මනාය. ¤මාවට ල6ව
ඇ@ රටව� ඇsළ. ස%�ණL ලැBස්sව 3 වැr උප g,ථෙයX ඇත.

ෙමම රටව�ව�, එකක Amazon rෂ්පාදන rපදRමට ඔබ කැමැ.ත6 ද6ව,ෙ, න%, 
ක2ණාකර ඔබෙd Amazon �ලාª සැප«ෙ% ක�ඩායම අමත,න. Amazon X අAමැ@ය
ෙනාමැ@ව �ලාª ලබා ගැeම සබඳතාවය වහාම අවස, abමට ෙහ්s වA ඇත.

අභN,තර සහ භාXර mdraYjlrejka සම_, අදාළ රටට අදාළ වන ම�ට*, rW fidhdne,Sula

Amazon ;W, පව.වා පහත සඳහ, ෙlව� අඩං¬ Wml%u සකස් කරන s2 ෙමම රටව�ව�,
එකක Amazon rෂ්පාදන rපදRම ආර%භ ෙනාකරA ඇත:
• ෙගJUය භාXර mdraYjlrejka ෙව@, වන අවදාන% ;ශ්ෙ�ෂණය6
• ෙl�ය ආයතනව�, උපෙදස් ලබා ගැeමට සැලැස්ම6, (උදාහරණ වශෙය,: රාජN සහ රාජN

ෙනාවන සං;ධාන, lraudka; 6ෙෂ්oෙ~ ඇ@ ��ක Cයවර ගැeෙ% ආයතන, W;� සමාජ
ක�ඩාය%)

• oekqu jraOkh සහ ෙස්වක ෙයS% වැඩසටහ, වලට සහභා� Rමට සැප$%ක2ෙd කැපRම

එම රටට ;ෙශ්ෂ Z අවදාන% ඉල6ක කර ග. ෙපර දැA% ෙනාෙදන ලද වැඩ ¦% ඇග«% ද ඇst, 
වැ� H$� කළ rW fidhdne,Sulg ෙමම කලාපවල සැප$%ක2ව, භාජනය කරA ඇත.

ව.ම, සහ අනාගත අවදාන% අවම කරUම සඳහා,  සහ ෙl�ය සැප$%ක2ව, හට ජාතN,තර 
)*+, හා අA�ල Rමට හැaයාව ෙගාඩනගා ගැeමට උපකාර Rම සඳහා �ලාª සැප«ෙ%
සබඳතාවය �රාවට, Amazon rර,තරෙය, ෙl�ය ආයතන සහ කලාපෙයX Wcන බ පාශL්;ක
��ක Cයවර ගැeෙ% ආයතන හGවA ඇත. ෙස්වා ත..වය, ඉහළ නැංRමට සැප$%ක2ව,
සහ ඔk,ෙd ෙස්වකය, යන mdraYj ෙදකම සම_, `යා abමට අC කැපR Wc,ෙනG. 

රටට ;ෙශ්7ත Z අවශNතා
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• ආස,නතම ®;ත ;raPkd;aul උප�වව�, ෙස්වකය, ආර6ෂා කළ $sය (උදාහරණ
වශෙය,: CCb%, Kr, ෙගාඩනැK� කඩාවැ©%, ද2� ෙලස ¦.@ ඉ=තලා යෑ%).

• ෙස්වකය, Wcන ස්ථානවල )මාණව. සහ `යා.මක ව,නා Z Kr අනාවරණ, ¤¯, සහ
rවාරණය abෙ% පlධ@ ස්ථානගත කර @¦ය $sය (උදාහරණ වශෙය,: Wය|ම
rෂ්පාදන )ෙlශවල, ගබඩා )ෙlශවල, ආපනශාලාවල, සහ Wය|ම නවාතැ, ගැeෙ%
කාමරවල).

• Wය|ම හHW CටR% ස්ථාන බාධාව�, ෙතාරව පැව@ය $s අතර, aWව� ෙගාඩනැK�ෙ�
Wcන aW  අවස්ථාවකS ඒවා weysrSus ෙහJ අ¬t ලෑම ෙනාකළ $sය.

• ෙස්වකය, ;ෂ රසායන �වNය,වලට සහ ෙසෟඛN උවi2 ඇ@ කළ හැa �වNය,වලට 
rරාවරණය Rෙම, ආර6ෂා කළ $sය.

• ය,oව�, ෙස්වකය,ට Wi;ය හැa අනs2ව�, ෙස්වකය, ආර6ෂා වන ප=H ඒවාට
rය*ත ආර6ෂක Cයවර ෙයHය $sය.

ආර67ත ෙස්වා ත..වය,සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,

සැප$% දාමය වැ�H$� abෙ% අ�තාලම ව,ෙ, ෙස්වක-කළමනාකරණ 
ම�ට% අතර ස,rෙ�දනය බව Amazon ;ශ්වාස කරB. ෙස්වා ත..වය, 
ඉහළ නැංRමට සැප$%ක2ව, සහ ඔk,ෙd ෙස්වකය, යන mdraYj
ෙදකම සම_, `යා abමට අC කැපR Wc,ෙනG.
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;ගණන අවශNතාවය,

;ගණන යA Amazon ස,නාමය ඇ@ rෂ්පාදන rපදRෙ% පහ[ක%ස%බ,ධ ගැටt හ නා
ගැeමට සහ ඒවා ;ස�මට ඔබට උපකාb වන ෙමවලමa. Amazon සහ/ෙහJ අෙD අAබlwත
ආයතනයකට iusnkaO ෙහJ `යාකාb සැප$%ක2ෙව� ෙලස, ඔබ Amazon සමාජ වග}%
;ගණනයකට භාජනය ;ය $sය. 

Amazon ස,නාමය සXත rපැ$% rෂ්පාදනය ආර%භ abමට ෙපර Wය|ම සැප$%ක2ව, ඔk,ෙd 
lraudka;ශාලා /පහ[ක% C\බඳ Amazon අAමත ;ගණනය6 ඉH=ප. කළ $sය. ඔබට 1) අAමත 
lraudka; සංගමයa, ;ගණනය6 ඉH=ප. කළ හැaය, ෙහJ 2) Amazon කළමණාකරන ;ගණනය6 
iusmQraK කර,න. ;ගණන jra.ෙදකම ගැන ඊළඟ C�ෙ� වැ�iර ඉෙගන ග,න.

අC ;;ධ lraudka; සංග% සමඟ හk� ෙවG; ;ගණන අACටප. අවම abමට, C=වැය අµ abමට සහ 
ගැට| ;ස�මට සහ අඛ�ඩව වැ� H$� abමට ස%ප. නැවත ෙයදRමට ෙමම සං;ධාන ඔබට උදk කරB.

;ගණනයක S අෙD6ෂා කළ $s ෙl:
• ෙව¶ අඩ;ෙ~ Wය|ම )ෙlශ සහ ඕනෑම වාසස්ථානය6 පb6ෂා abම
• l<uKdldrS;ajfha iyNd.s;ajfhka f;drj රහසN ෙස්වක ස%Gඛ සාක�ඡා ෙහJ සy6ෂණ 

පව.වA ලැෙ¶
• ෙස්වකB,ෙd වයස, ෙකා,oා.s, ව,H, වැඩ කරන ෙ�ලාව, සහ ෙස්වා ස්ථාන ත.වය, ත6ෙස්2 

abම සඳහා lraudka;  ෙ�ඛන ෙහJ බලපo සමාෙලJචනය abම සහ ;ශ්ෙ�ෂණය abම

• අ+ත අA�ලතා ගැට| හ නා ගැeම, වැ� H$� කළ $s අංශ
• rවැරH abෙ% `යාකාb සැලැස්ම6 සංවධLනය abම.

ඔබ ;r;දභාවෙය, කට$s l,hq;+ w;r තාවකා�ක සහ අඛ�ඩ ෙස්වකB, ඇstව ඔෙ¶ 
පහ[ක%, jra;d සහ ක%ක2ව,ට ;ගණකව2,ට 6ෂ¸කව )ෙ�ශ ,ndosh hq;+h. ඔෙ¶ පහ[කම 
C\බඳ ;ගණනයa, ගැට| අනාවරණය kවෙහා., Amazon ;W, rෙ�දනය කරන ලද ෙහJ  ෙනා 
කරන js.kkhla Wi කළ හැaය. 

ෙසායාග. ගැට| මත පදන%ව, rශ්¨ත ෙසායා ගැe% සඳහා ප[ ;පර% we.hSula ඇstව 
lraudka;ශාලා /පහ[ක% වසරකට aXප වතාව6 js.kkhla කළ හැaය. js.kkhla iusmQraK
abෙම, ප[, හ නාග. එ6 එ6 r�sව සඳහා ස;ස්තර C\ය% සැලැස්ම6 ඔබ වහාම ලබා Hය 
$sය.

අC අඛ�ඩව වැ� H$� abෙ% )@ප.@ය6 මත `යා.මක ෙවG. අෙD සැප$%ක2ෙd praHdOrau
පlධ@ය ස�රාUමට අෙපාෙහාස. Rම rසා ඕනෑම ෙ�ලාවක ස%බ,ධතාවය6 අවස, abෙ% 
අB@ය අප සs kවද, ෙබාෙහJ අවස්ථාවල S, සැප$%ක2ෙව� js.kkhla සමඟ සහෙයJගෙය, 
කට$s abම )@6ෙෂ්ප කරන ;ට, හැWbම ෙහJ ��ව ෙවනස් abම )@6ෙෂ්ප කරන ;ට ෙහJ 
C\ය% C\බඳ අථLව. )ග@ය6 Wi ෙනාකරන ;ට අවස, abම Wi වA ඇත. පහත ;r;දභාවය 
C\බඳ ෙකාටෙස් වැ�iර ඉෙගන ග,න. 

;ගණනයකට ¹දාන% Rමට ෙමම Cයවර ග,න:

ü ෙ.2% ග,න: ;ගණනය සැල[% කර ඇ.ෙ. පව.නා  ගැට| හ නා ෙගන වැ� H$� ab% සඳහා 
ෙ�. ;ගණනෙ~S ඔබ ;වෘත සහ ;r;දභාවයa, $6ත වA ඇතැB අC අෙD6ෂා කරG.

ü ¹දාන% ව,න: ඔෙ¶ ෙස්වා ෙකා,ෙlW සහ Amazon )*+, අතර ඇ@ Xඩැස් හ නා ගැeමට ඔෙ¶ 
lraudka;ශාලා /පහ[ක% සහ ෙමෙහ$% ඇග«මට ල6 කර,න. 

ü උදk ලබා ග,න: බාXර ස%ප. භා;තා කර,න, ස්වයං ත6ෙස්2ව6 iusmQraK කර,න, සහ 
lraudka; GලCbම6 ගැන සලකා බල,න (අAබlධය 4 බල,න).

6

සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,



|  © Amazon.com, සංස්ථාව ෙහJ එX අAබlwත ආයතන

1. lraudka; සංගමෙ~ ;ගණනය

2. Amazon කළමනාකරණ ;ගණනය

C\ග. ;ගණනය,

lraudka; සංග% ;ගණනය යA ෙතවන පාශLRය සමාජ අA�ලතා GලCb% සහ බ පාශL්වක2ව,ෙd 
වැඩසටහ, ෙ�; ෙබාෙහJ lraudka; වල ෙවළඳ නාම ;W, ඒවා �t� ෙලස C\ගA ලැෙ¶.

Amazon දැනට පහත සඳහ, lraudka; සංග% ව�, ;ගණන භාර ගe:
• amfori BSCI
• වඩා ෙහාඳ වැඩ (BW)
• වගaව$s වNාපා=ක ස,ධානය (RBA)
• Sedex සාමා¼කB, සදාචාරා.මක ෙවළඳ ;ගණනය (SMETA)
• SA8000 ස%මත

ෙමම ;ගණනය, Wi කළ $.ෙ. rශ්¨ත, ජාතN,තරව C\ග. ස්වා�න ;ගණකව2, ;Wr. වැ�iර 
ෙතාරs2 අAබlධය 4 sළ ඇත. ෙමම ලැBස්sව ෙවනස් Rමට යට. බව ක2ණාෙව, සලක,න. 
පහ[කම C\බඳ iusmQraK ;ගණනය6 ෙවAවට lraudka;ශාලා /පහ[ක% සහ@ක ab%, අA�ලතා 
G�ා, ස්වයං ත6ෙස්2 ab%, wraO jdra;d ෙහJ ෙª්¸ගත ab% Amazon භාර ෙනාගe.

ඔබ අAමත lraudka; සංගමය6 ;W, කරන ලද ;ගණනය6 ඉH=ප. කර,ෙ, න%, එය ඔබෙd 
[i[ක% අපෙd [i[ක% ස�රාලන බව ෙප,A% කළ $sය. පහ[කම6 අෙD අවශNතා ස�රාලන බව 
;ගණනයa, ෙප,A% කර,ෙ,ද ය,න +රණය abෙ% අB@ය අප රඳවා තබා ගe.

අC ;ගණන jdra;dව සමාෙලJචනය කර )@ඵල අෙD )*+,ට අA�ලදැB ඔබට ද,ව,ෙනG. එෙස්  
ෙනාෙ� න%, aWය% ෙසායා ගැeම6 ;සඳා ඇ@ බව ෙප,A% කර*, ප[ ;පර% ;ගණනය6 ඉH=ප.  
abමට ඔබට අවශN වA ඇත. C\ග. ;ගණන සමාග% ලැBස්sව6 සඳහා ක2ණාකර 
sr-support@amazon.com ෙවත ;ද¾. තැපෑල යව,න.

Amazon කළමණාකරන ;ගණනය Wi කරA ලබ,ෙ, Amazon ෙවAෙව, බලයල. ෙතවන පාශLRය 
;ගණන සමාග% ;Wr. ෙස්වා ෙකා,ෙlW ත6ෙස්2 abම සඳහා lraudka; සහ කලා¿ය ;ෙශ්7ත 
දැAම උපෙයJ� කර ගැeම සඳහා පළ�2i සහ [i[ක% ල. ;ගණකව2, සමඟ Amazon සyපව 
කට$s කරB. ;ගණනය6 Wi abමට ෙපර, ඉH=යට එන ;ගණනය C\බඳව Amazon ඔබට දැA% ෙදA 

ඇත. mQraj දැA%Sමa, ෙහJ රXතව )කාශයට ප. කරන ලද, wraO rෙ�දනය කරන ලද ෙහJ 
)කාශයට ප. ෙනාකළ ;ගණන පැවැ.Rෙ% අB@ය Amazon සsය. අAබlධ 5-7 X අෙD ;ගණන 
`යාව�ෙය, ඔබට ස,rෙ�දනය සහ )ෙ�ඛනය C\බඳ උදාහරණ දැaය හැaය.

සැප$%ක2ව, ;ගණකව2,ට )ෙ�ශය ලබා Hය $sය:
• rෂ්පාදන බලපo, ගබඩාව,, ෙ,වාWකාගාර, ආපනශාලා සහ ;W.ත කාමර ඇstව ඒවාට පමණ6 ¤මා 

ෙනාZ වNාපා=ක බලපo යටෙ. ඇ@ Wය|ම ෙගාඩනැK�. 
• අදාළ �යaය;� (K;[%ගත ෙහJ තාවකා�ක ෙස්වකB, සඳහා ඇstව).

• ස%Gඛ පb6ෂණ සඳහා ෙස්වකB, සහ  කළමනාකරණය.

ඔෙ¶ පහ[කෙමX )මාණය අAව Amazon ;ගණනයට ස%ÁණL වැඩ කරන Hනය6 ෙහJ ඊට වැ� 
කාලය6 ගත ;ය හැaය. ;ගණනයට ස%බ,ධ lraudka;ශාලා /පහ[ක% C=ස් ;ගණනෙ~S ලබා 
ගැeමට අෙD6ෂා ෙකෙL. iusmQraK Z ප[, බට වහාම rවැරH abමට අවශN ගැට| හ නා ගr*,, 
;ගණකාwප@ ඔබ සමඟ ෙසායා ගැe% සාරාංශය6 ෙබදා ගe. ;ගණනෙය, ප[ව, rවැරH abෙ% 
`යාකාb සැලැස්ම6 iusmQraK abම සඳහා Amazon ඔබට ඉ�Uම6 එවA ඇත.
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rවැරH abෙ% `යාකාb සැල[%

rවැරH abෙ% `යාකාb සැලැස්ම6 (CAP) යA ඔෙ¶ පහ[කෙමX ඇ@ ගැට| ෙ.2%
ගැeමට සහ එම ගැට| ;ස�මට සැලැස්ම6 ස්ථාCත abමට උපකාb වන ෙමවලමa. ඔෙ¶
කළමනාකරණ පlධ@ සහ ඔෙ¶ම සැප$% දාමය අඛ�ඩව වැ� H$� abමට CAP ඔබට
උදk කරB. 
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;ගණන )@ඵල ලැ�ෙම, සහ ;ශ්ෙ�ෂණය abෙම, ප[ව, ;ගණනෙ~S හ නාෙගන ඇ@ ගැට|
C\බඳ සාරාංශය6 අC ලබා ෙද,ෙනG. )@ඵල සමාෙලJචනය abමට ඔබ බලාෙපාෙරා.s වන
අතර, අw අවදාන% ගැට| ;ස�ම සඳහා 6ෂ¸ක l%shdudra. ;ස්තර කරන CAP එක6 සහ ගැට|
නැවත ඇ@ Rම වැළැ6Rම සඳහා H¬කාUන සැලැස්ම6 සකස් කර,න. Amazon [i[ක% අවශNතා
උ�ලංඝනය ab% Amazon සමඟ ආර%භක සහ අඛ�ඩ rෂ්පාදනෙ~ ෙකා,ෙlWය6 ෙලස වහාම
;ස�ය $sය.

CAPට ඇsළ. ෙ�:
• අA�ල ෙනාRමට sµ ෙදන ගැට| �ල ෙහ්sව C\බඳ පැහැH� abම6.
• ඔබ ;W, ගත $s ඕනෑම 6ෂ¸ක rවැරH abෙ% `යාමාගL.
• අනාගතෙ~S සමාන ගැට| ඇ@Rම වැළැ6Rමට H¬ කාUන වැළැ6Rෙ% l%shdudra.ය(,).
• වගaව$s �lගලB, rවැරH l%shdudra. ගA ලබ,ෙ, කාටද සහ )ග@ය සඳහා වගaව $s අය.
• 6ෂ¸ක සහ H¬ කාUන `යා සඳහා අවශN ස%ÁණL abෙ% Hනය.
• ඡායාÂපය සා67 ෙහJ �යaය;� ඇ*�ම ඇstව CAP X එ6 එ6 අBතමෙ~ ව.ම, ත..වය

දැ6Rමට අවකාශය.

අC C\ය% සyපව rb6ෂණය කර අවශN ප=H ප[ ;පර% ත6ෙස්2 කර,ෙනG. ත6ෙස්2 ab% 
අතර, අෙD ක�ඩායම සැප$%ක2ව, සමඟ සෘÃවම ස%බ,ධ R ;වෘත ගැට| සහ C\ය% )ග@ය 
සාක�ඡා කරB. අෙD සැප$% දාමයට සහාය දැ6Rම සඳහා, )ධාන �ලාª රටව� පදන% කරග. 
සැප$%ක2ව, සහ ෙස්වා සපය,න, සමඟ ෙක\,ම වැඩ කරන ක�ඩාය% අප සsව ඇත. 

සමහර ගැට| ඵලදා« ෙලස ;ස�මට කාලය ගත වන බව අC හ නා ගrG. +රණා.මක ගැට| 
සමඟ, සැප$%ක2ව, ;W, ගැට|ව මත පදන%ව f;dard.;a කළ කාල රාGව6 sළ C\ය% ෙයSම 
සඳහා අථLව. )ග@ය6 ලබා ඇ@ බව ෙප,වA ඇතැB අC අෙD6ෂා කරG. ෙමම කාලය sළ අප 
;W, rෙ�දනය කරන ලද ෙහJ )කාශයට ප. ෙනාකළ we.hSulska Wi කළ හැaය, නැතෙහා. 
C\යම fidhdගැeමට අමතර �යaය;� ඉ�ලා Wcය හැaය.

අඛ�ඩව වැ� H$� abම සඳහා අC ස්ථාeය සහ iරස්ථ ��ව6 ලබා ෙද,ෙනG. 
බලහ.කාරෙය, ªමය හ නාෙගන ඒවා වළ6වා ග,ෙ, ෙකෙස්ද, වැ�D සහ වැඩ කරන පැය 
අවශNතාවය,ට අA�ල ව,ෙ, ෙකෙස්ද සහ කළමනාකරණ පlධ@ ̀ යා.මක කර,ෙ, 
ෙකෙස්ද ය,න ඉෙගන ගැeමට, lraudka; සංග% rබ,ධන වැr, බාXර �� වැඩසටහ, වලට 
සහභා� Rමට සැප$%ක2ව, H=ම. කරA ලැෙ¶. rෙදL්Pත �� වැඩසටහ, අAබlධය 4 X 
ඇsළ. කර ඇත.

ඔබ CAP iusmQraK කර sr-support@amazon.com ෙවත ආප[ යැ;ය $sය. CAP rයැHය6
අAබlධය 8 X ඇsළ. කර ඇත. 

ඔෙ¶ CAP `යාව�යට ෙස්වකB, ස%බ,ධ කර ග,න:
ü ගැට| වලට ��ක ෙහ්s සහ ;ස % හ නා ගැeමට ක%ක2ව,ෙd ඉH= woyia ෙසාය,න.

ü @රසාර ෙවනස්ක% හ නා ගැeමට සහ ගැට| නැවත ඇ@ Rම වැළැ6Rමට CAP X ෙස්වක 
)@ෙපJෂණය ඇsළ. කර,න. 
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සැප$% දාම කළමනාකරණය

අC අෙD සැප$%ක2ව, rෂ්පාදනයට ෙපර උප ෙකා,oා.ක2ව, ෙහJ ක%ක2 rෙයJ¼තය, භා;තා
abම ඇstව Wය| ස%බ,ධතා අනාවරණය කරA ඇතැB අෙD6ෂා කරG.

Amazon ෙව¶ අඩ;යට වඩා ෙවනස් පාශLවයකට rෂ්පාදන ෙහJ අදාළ `යාවU, පවරා ඇ@ ඔෙ¶ම සැප$%
දාමය sළ ඇ@ ස%බ,ධතා ඔබ ෙහ\ කළ $sය. Amazon සඳහා සෘÃ ෙහJ වÄ rෂ්පාදන ෙහJ ෙස්වාව,
සපයන ඕනෑම උප ස්ථර සැප$%ක2ව, ෙහJ උප ෙකා,oා.ක2ව, අෙD සැප$%ක2 සංgහයට අA�ල
බව ඔබ තහk2 කළ $sය.

Amazon rෂ්පාදන rෂ්පාදනය සඳහා උප ෙකා,oා.ක2ෙව� භා;තා කර,ෙ, දැB ඔබ සලකා බල,ෙ,
න%, අAමැ@ය සඳහා ඔෙ¶ Amazon වNාපා=ක ස%බ,ධතාවය අමත,න.

�වNමය ෙහJ සංරචක ෙකාටස් ලබා ග,නා lraudka;ශාලා /පහ[ක% ෙහJ rෂ්පාදන `යාව�යට දායක වන, 
ndysr fros ueoSu ෙරH ෙස්Sම, එ%ෙÅාBඩ=, එකලස් abම වැr) lraudka;ශාලා /පහ[ක% ඇstව, 
Amazon rෂ්පාදන rෂ්පාදනයට ස%බ,ධ �වN ;ගණනය abෙ% අB@ය අප සsය. Amazon කායL
ම�ඩලය, ෙහJ Amazon ෙවAෙව, ත6ෙස්2 කරන ;ගණකව2,, ඊළඟ ස්ථර සැප$%ක2ව, සහ උප
ෙකා,oා.ක2ව, අතර අA�ලතාවය සහ@ක abම සඳහා lraudka;ශාලා /පහ[ක% පlධ@ය6
සතNාපනය abම සඳහා අදාළ �යaය;� සමාෙලJචනය කරන ෙලස ඉ�ලා Wcය හැaය.

9

සැප$% දාම ixlSraK සහ අ�6ෂණය abමට අපහ[ බව අC හ නා ගrG. අවදාන% හ නා
ෙගන ඒවාට C\ය% ෙයSම සඳහා ඔෙ¶ම සැප$% දාමය6 rර,තරෙය, rb6ෂණය කරන
ෙලස අC ඔෙබ, ඉ�ලා WcG. අෙD සැප$%ක2 සංgහය මK, ආවරණය වන )*+,ට
අA�ලව ඔෙ¶ම සැප$%ක2ව,, උප ෙකා,oා.ක2ව, සහ ක%ක2 rෙයJ¼තය, ඔබ
රඳවා ගA ඇතැB අC අෙD6ෂා කරG.

ෙස්වකB,ට සහ ඔෙ¶ වNාපාරයට ඇ@ අවදාන% ෙදකම කළමනාකරණය abමට ඔබට ඇ@ හැaයාව
ඔෙ¶ කළමනාකරණ පlධ@ෙ~ ශ6@ය මත රඳා පව+. අෙD )@ප.@ සමඟ අඛ�ඩව අA�ල Rම
සහ@ක කරන අතරම කළමනාකරණ පlධ@යකට ඵලදාBතාවයට සහාය ;ය හැaය. 

ie<iqus lrkak -lS%hd;aul lrkak -mrSlaId lrkak -;SrK .kak (PDCA) Äමය මත පදන%ව
කළමනාකරණ පlධ@ සඳහා නමN�U )ෙ�ශය6 අC rෙදL්ශ කරG. සැප$%ක2ව,ට ඔk,ෙd
ෙමෙහ$% සහ ªම හා ස%බ,ධ පා=ස=ක, ෙසෟඛN, ආර6ෂාව සහ සදාචාරා.මක අවදාන% හ නා
ගැeමට PDCA Äම භා;තා කළ හැa අතර ෙමම අවදාන% පාලනය abම සඳහා `යාවU, සංවධLනය
කළ හැaය. 

PDCA `යා.මක abම සඳහා සැප$%ක2ව,ට පහත Cයවර ගත හැaය:
• ඔෙ¶ සැප$% දාමෙ~ ඇ@ Wය|ම lraudka;ශාලා /පහ[ක% දැන ග,න

• ඔෙ¶ අවදාන% සහ අවශNතා ෙ.2% ග,න
• පැහැH� )@ප.@ සහ අරG� ස්ථාCත abම
• ඕනෑම Xඩැස6 ;ස�ම සඳහා `යා පcපාc සකස් abම

• `යා පcපාc සඳහා වග}ම පවර,න
• ස%බ,ධ Wය| ෙදනා �� කර,න (කළමනාක2ව, සහ ක%ක2ව,)
• `යා පcපාc සහ )@ඵල ෙ�ඛනගත කර,න

• ෙස්වක )@ෙපJෂණ එ6�ස් abම ඇstව ඔෙ¶ `යා පcපාcවල )@ඵල අ�6ෂණය කර,න
• ඔබට ගැට| ඇ.න% 6ෂ¸ක ෙවනස්ක% කර,න

• පlධ@ය එX සමස්ත අරG� සා6ෂා. කර ග,ෙ,ද ය,න +රණය abම සඳහා ෙÆෂ්ඨ ම�ට*,
සමාෙලJචනය කර,න.

කළමනාකරණ පlධ@ සහ අවදානම

සැප$%ක2 සබඳතා

සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,
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6ෂ¸ක `යාව සහ ms<shus

අපෙd සැප$%ක2 සංgහය වනාX 6ෂ¸ක `යාව සහ අඛ�ඩ වැ�H$� abම යන
ෙදක හට අවධානය ෙයාG කර ඇ.ෙ.ය; සැප$%ක2ව,ෙග, ඔk,ෙd සැප$%
දාමය sළ අපෙd )*+, rර,තරෙය, අ�6ෂණය කර බලා.මක abම, ඔk,ෙd
අවදාන% ත6ෙස්2 abම, හා, අපෙd අෙD6ෂාව, ස�රාUම උෙදසා වන වැ� H$�
ab% abම යන දෑ අෙDÇා ෙකෙL. 

10

;ගණනය ය,න කාලයාගෙ, ලබාග. ඡායාÂපය6 වන අතර එමK, අw-අවදාන% ගැටt
හැ නාගත ෙනාහැa බවද අප ms<s.kafkuq සමහර අවස්ථාවල S, අC අ@ෙLක පb6ෂණය6
පැවැ.Rමට ඉඩ ඇත. ෙමම අවස්ථා වලS, අපෙd සැප$%ක2ව, ;මශLනයට wra:j;a ෙලස
සහභා� ;ය $s අතර ගැටt ෙසායා ගැ�A ;ට වහාම Cයවර ගත $sය.

1. ෙ�ගෙය, `යා කර,න

සමහර අවස්ථාවල S, Amazon ;W, rෂ්පාදනය නැවැ.Rමට අවශN කරන අතර වහාම Cයවර
ගත $s බව ඔබට ද,වA ඇත. Amazon ;W, ඉ�ලා Wcන කාල ¤මාව sළ සැප$%ක2 ෙහJ
ෙස්වා සැප$%ක2 වශෙය, උ�ලංඝනය C\බඳවC\ය% Wi abම ඔෙ¶ වග}ම වA ඇත.

2. ගැට|ව හ නා ග,න

හ නාෙගන ඇ@ ගැටt මත පදන%ව, අපෙd සැප$%ක2 සංgහය ස%බ,ධෙය, C\ය%

ෙයSම C\බඳව අC ඔබට මඟ ෙප,R% ලබා ෙද,ෙනG. අA�ල ෙනාRම rවැරH abම සඳහා
වහාම ඔබට ගත හැa Cයවරය, ෙමයට ඇsළ. ෙ�.

3. ෙස්වකB,ෙd දෘෂ්cෙකJණය,ෙග, C\ය% ෙයSමට )Gඛතාවය ලබා ෙද,න

අපෙd ;මශLන අතරsර, අC ෙස්වකB,ෙග, ලැෙබන woyia j,g )Gඛතාවය ලබා ෙදන
අතර, ගැටt පb6ෂා abම, �ල ෙහ්sව ඒකාබlධව ;මශLනය abම සහ C\ය%සැලැස්ම6
ඒකාබlධව වැ� H$� abම සඳහා සැප$%ක2ව, සමඟ සෘÃව `යා කර,ෙනG. 

4. [i[ සහ iusmQraK )@චාරය6 සකස,න

C\ය%සැලැස්ෙ% Cයවර rර,තරෙය, ස�රාUම සහ@ක abම සඳහා අC ඔබ සමඟ `යා
කරන අතරම rෂ්පාදනය නැවත ආර%භ abමට ෙපර )ග@ය6 අ.R දැB සහ@ක abම සඳහා
ව=, වර පbÇා පව.ව,ෙනG. අනාගත උ�ලංඝනය ab% අවම abම සඳහා ඔබට ගත හැa
rවාරක `යාමාගLය,ද අC ලබා ෙද,ෙනG.

ms<shus .ekSfus m%Odk mshjr

සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,

Amazon X )ධාන )@කමL �ලධමLය: ෙස්වකB,ව 
ෙ6,� කරග..  
¿ඩාවට ප. ක%ක2ව,ෙd ආර6ෂාව සහ අවශNතාව, 
හට අC G� තැන ෙද,ෙනG. 
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6ෂ¸ක `යාව සහ )@කමLය

අපෙd සැප$%ක2ව, සහ උප ෙකා,oා.ක2ව, සමඟ ආර67ත හා සදාචාරා.මක
වැඩ ප=සරය, ඇ@ abම සඳහා අC කැපR WcG. ෙකෙස් ෙවත., අපෙd සැප$%ක2
සංgහයට අA�ල Rමට අෙපාෙහාස. Rම සහ ඔබෙd ප=ªය, sළ ඇ@ ගැටt වලට
C\ය% ෙයSමට අෙපාෙහාස. Rම Amazon සමඟ වන ඔබෙd වNාපා=ක
ස%බ,ධතාවයට ;raPkhla ;ය හැaය. 

ඕනෑම අවස්ථාවක සැප$% දාමය හා සබැH ගැටt ;මශLනය abෙ% අB@ය Amazon 
සsය. අපෙd සැප$%ක2 සංgහය නැවත නැවත. උ�ලංඝනය Rම ම_,
සැප$%ක2ව, @රසාර වැ�H$� ab% ෙනාකරන බවට ෙයJජනා ෙවB. 

rෂ්පාදනය නතර abම ෙවAවට, ඔබෙd ෙස්වකB,ෙd ත.වය අ§වෘlwය abම
සඳහා ය% ගැට|ව6 ;ස�මXලා Amazon ඔබ සමඟ එ6ව කට$s abමට සෑම
උ.සාහය6ම ගA ඇත. ඔබට සහ ඔබෙd ෙස්වකB, හට සහාය Rම සඳහා, Amazon 
;W, අවශN ප=H ස%ප. ෙහJ හැaයාව, ලබා ෙදA ඇත. 

C\ය% අතරsර, Amazon පහත සඳහ, ෙl කළ හැaය:
• ;මශLනය අතරsරS සහ සැප$%ක2D C\ය% සැලැස්මට එකඟ වන ෙත6 ඇණk%

අ.X�Rම
• `යාකාb සැළ[% ස,wස්ථාන ස�රා ඇ@ තා6 ක�, C\ය% අතරsර තාවකා�කව

ඇණk% නැවත ආර%භ abම.
• ස,wස්ථාන ස�රාUෙ% ය% aW )මාදය, අතරsර ඇණk% අ.X�Rම.
• සැප$%ක2 C\ය% abම )@6ෙෂ්ප කළෙහා. ෙහJ අථLව. `යාව�ය6 abමට

අෙපාෙහාස. kවෙහා. එම ප=ªය, බැහැර කර,න.

අ.X�RමකS my; oE සලකා බලA ලැෙ¶:
• ;මශLනය6 හට සහෙයJගය දැ6Rම ෙහJ )@`යා ෙයSම සැප$%ක2 )@6ෙෂ්ප

abම.
• C\ය% සැලැස්මක සැප$%ක2 )ග@ය6 ෙනාලබා W©ම.
• සැප$%ක2 හැWb% රටා ෙහJ C\ෙව. ෙවනස් abම )@6ෙෂ්ප abම.
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සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,

 අපෙd සැප$%ක2 සංgහය C\බඳව 
ඔබට )ශ්න ෙහJ ගැටt @ෙ¶ න%,  
පහත �Cනයට ඊ-ෙ%� කර,න 
sr-support@amazon.com

mailto:sr-support@amazon.com
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;r;දභාවය

සැප$%ක2ව, තම වNාපාරය කරෙගන යන ආකාරය සහ ඔk,ෙd ෙස්වකය, හට
සලකන ආකාරය ස%බ,ධෙය, අවංකව හා සෘÃව කට$s කරB ය,න Amazon අෙD6ෂා
කරB.

අප හා අවංකව කට$s ෙනාකරන සැප$%ක2ව, සමඟ අC වැඩ ෙනාකරG. ය% ය% අවශNතා
ෙහJ lraudka; සංග% )*+, ස�රාUෙ%S සැප$%ක2ව, අ§ෙයJග වලට Gණ Sමට
Wiවන බව අC ෙ.2% ගrG; අපෙd පරම ඉල6කය ව,ෙ, ඇපකැපZ සැප$%ක2ව, හට
ඔk,ෙd ෙස්වා ස්ථාන වැ� H$� abමට හා ඔk,ෙd ෙස්වකB, වඩා ෙහා�, ආර6ෂා abම
සඳහා, ය% කාලය6 ගත kවද, ඔk, හට උපකාර abමB. කාලය. සමඟ අපෙd )*+ හා
අA�ල Rම පව.වා ගැeම සඳහා අෙනNJනN වශෙය, එකඟ Z `යාකාb සැලැස්ම6 සකස්
abම හා වැ�HB� abමXS අපට ඔබ හට සහාය ;ය හැaය. 

අපෙd ;r;දභාවය හා සබැ� )*+,X වැඩ කරන ෙ�ලාව, සහ වැ�D ස%බ,ධ i;H jdra;d
ෙබදා ගැeම ඇsළ. ෙ�. ස්ථාවර හා අ@කාල වැඩ කරන ෙ�ලාව,, වැ�D, අµ ab% සහ
ෙවන. අදාළ ෙතාරs2 ඇstව වැඩ abෙ% ත.වය, C\බඳ rවැරH �යaය;� ලබා ෙදA
ඇතැB ඔබෙග, අෙD6ෂා ෙකෙL.

සැප$%ක2ව, ෙහJ ඔk,ෙd rෙයJ¼තB, ;W, aWi ආකාරයක සදාචාර ;ෙරJ�
හැWbමකට අC ඉඩ ෙනාෙද,ෙනG (rද[න6 ෙලස: අ�ලස,් Èෂණය, කDප% ගැe%, jdra;d
වNාජ ෙලස සකස් abම).

;ගණනය6 අතරsර, ඔබ ;W, ;ගණකව2,ට පහත සදහ, දෑ සඳහා )ෙ�ශය ලබා Hය
$sය:
• rෂ්පාදන බලපo, ගබඩාව,, ෙ,වාWකාගාර, ආපනශාලා සහ ;W.ත කාමර ඇstව ඒවාට

පමණ6 ¤මා ෙනාZ වNාපා=ක බලපo යටෙ. ඇ@ Wය|ම ෙගාඩනැK�.
• අදාළ �යaය;� (K;[%ගත ෙහJ තාවකා�ක ෙස්වකB, සඳහා වන දෑ ඇstව)
• ස%Gඛ පb6ෂණ සඳහා ෙස්වකB, සහ l<uKdlrejka

;ගණකව2, හට ÁණL )ෙ�ශයට ඉඩ Sමට අෙපාෙහාස. Rෙම, ;ගණනය අසාථLක ;ය
හැaය. අනාවරණය ෙනාකළ $s K;[% වැr ෙකා,ෙlW ෙහ්sෙව, බැUමට ෙනාහැa
)ෙlශ @ෙ¶ න% ෙහJ සමහර ක%ක2 ක�ඩාය% හා සබැH සැපBය ෙනාහැa ද.ත @ෙ¶ න%, 
;ගණනයකට ෙපර Amazon ෙවත ද,ව,න.

;r;දභාවය හා සබැH අවශNතා:

ü e@ ;ෙරJ�, වංචrක ෙහJ සදාචාර ;ෙරJ� හැWb% වල rරත 
ෙනාව,න (උදාහරණය6 ෙලස: අ�ලස්)

ü ෙස්වා ත.වය, C\බඳ rවැරH �යaය;� සපය,න

ü ක%ක2 ෙහJ බඳවා ගැeෙ% rෙයJ¼ත ආයතන ඇst, සබඳතා 
අනාවරණය කර,න

ü Wය|ම ෙගාඩනැK�, අදාළ ෙ�ඛන, ෙස්වකB, සහ අඩ; 
කළමනාකරණය ෙවත ;ගණකව2,ට )ෙ�ශය ලබා ෙද,න
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සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,
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ප=සරය

ෛන@ක හා අA�ලතා බැ�%ව�, ඔ¶බට යාමට, ඉල6කය, සැක¤මට හා )ග@ය6
ෙප,Rම සඳහා ඔk,ෙd ෙමෙහ$% හා @රසාර පා=ස=ක ව. C\ෙව. ඒකාබlධ
abමට අC සැප$%ක2ව, උන,i කර,ෙනG. 

සැප$%ක2ව,ට ඔk,ෙd ප=ªය, X වන පlධ@ `යා.මක abෙම, ප=සරයට Wiවන අXතකර
බලපෑ% අවම කර ගත හැaය:
• බලශ6@ හා ජල ප=ෙභJජනය ෙ.2% ගැeම සහ අවම abම
• හ=තාගාර වා$ ;ෙමJචනය අµ abම
• බලශ6@ කායL6ෂමතාව වැ� H$� abම සහ C=Wi බලශ6@ m%njhka භා;තා abම
• අප�වN අවම abම
• බලපෑ% |බැ�ම, ෙ�ඛනගත abම සහ වාතLා abම
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Xd ප=ª පා=ස=ක ෙමා�$ලය (FEM) භා;තෙය, ඔෙ¶ පා=ස=ක බලපෑම ත6ෙස්2 abමට අC 
ඔබව H=ම. කරG. Xd FEM යA @රසාරභාවය ත6ෙස්2 abෙ% ෙමවලම6 වන අතර එය �lගල 
ප=ªය6 වස=, වසර ඔk,ෙd පා=ස=ක `යාකා=.වය මrන හා ඇග«මට ල6 කරන ආකාරය 
)*@කරණය කරB.

Xd FEM X වාW පහත දෑ අඩං¬ ෙ�:

• ඔබෙd @රසාර උ�[% ලÇයය,, පව@න ldraHhidOkfha ම�ටම සහ වැ�H$� abෙ% අවස්ථා 
හ නා ගැeම.

• ඔබ හට Amazon හා ෙබදා ගත හැa සතNාCත ද.ත සහ ල��.
• ඔබෙd පා=ස=ක @රසාර ldraHhidOkය C\බඳ *�% සල�� abම. 

ඔබෙd ප=ªෙයX පා=ස=ක @රසාර බව අවෙබJධ කර ගැeමට., වැ�H$� abම සඳහා wx.hka
C\බඳ පැහැH� මඟ ෙප,Rම6 ලබා Sමට., ඔබෙd i.hka සමඟ ඔබ සැසෙඳන ආකාරය 
ෙප,Rමට. Xd FEM ඔබට උද� වA ඇත. 

ඔබෙdම සැප$% දාමය sළ ආෙ�rක අවදාන% ත6ෙස්2 abමට, අw අවදාන% �ලාª භා;තය, 
හ නා ගැeමට, iusnkaO;d කළමනාකරණය abමට, ප=සරය ආර6ෂා abම සහ ;ස % 
`යා.මක abම සඳහා අ, අය සමඟ සහෙයJගෙය, කට$s abම යන දෑ හට ඔබට උපකාර කළ 
හැa බ පාශLවක2ව,ෙd G�Cb% හා ස%බ,ධ Rමට අC ඔබව H=ම. කර,ෙනG. 

ඔබ `යා.මක වන රටව�X ජා@ක ආයතන සමඟ ස%බ,ධ Rමට ද අC rෙදL්ශ කරG (උදා. 
ක%ක2 අB@වාWක% ක�ඩාය%, පළා. පාලන හා ජා@ක රාජN සං;ධාන, rෂ්පාදන හා උපෙlශක 
ෙස්වා සහ W;� සමාජ සං;ධාන වැr). 

ෙබාෙහJ ෙතවන පාශLව සමාජ අA�ලතා සං;ධාන සැප$%ක2ව, ෙවත ��ව සහ මග 
ෙප,Rම සපයB. උපg,ථය 4 X ඇ@ ස%ප. ඔk,ෙdම සැප$% දාම අඛ�ඩව වැ�H$� abම 
සඳහා භා;තා abමට අC අපෙd සැප$%ක2ව, උන,i කර,ෙනG. 

අමතර සහාය

සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,

 අපෙd සැප$%ක2 සංgහය C\බඳව ඔබට )ශ්න ෙහJ 
ගැටt @ෙ¶ න%, පහත �Cනයට ඊ-ෙ%� කර,න 
sr-support@amazon.com
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1. පා=භා7ක ශ¶ද මාලාව

උපg,ථ

Amazon ;W, කළමනාකරණය කරA ලබන ;ගණනය: Amazon ෙවAෙව, ෙතවන mdraYj ;ගණන සමාගම6 
;W, සපයA ලබන සැප$%ක2ව,ෙd ප=ªය, C\බඳ Z ;ගණනය6.

rෙ�දනය කරන ලද ;ගණනය: ;ගණන rෙ�දනය ප=ªය සහ අදාළ mdraYjය, ෙවත යවA ලබන අතර, 
;ගණක ;W, එම ප=ªෙයX සබඳතා ෙතාරs2 හා ;ගණනය Wiවන Hනය තහk2 කර ගැeමට ප=ªය ස%බ,ධ 
කර ගe.

;ගණනය f;dr;+re: Amazon සැප$%ක2ෙව�, ෙස්වා සපය,ෙන� ෙහJ උප ෙකා,oා.ක2ෙව�ෙd ප=ªය 
C\බඳ ගැටtව6 ;ගණන f;dr;+re ඕනෑම ;wම. ෙහJ අ;wම. ත6ෙස්2කරණ යා,oණය6 හරහා හ නාගත 
හැaය (උදාහරණය6 ෙලස: අඩ; සංචාරය, ;ගණනය, සy6ෂණය). 

rවැරH abෙ% `යාකාb සැලැසම (CAP): ;ගණනයකS හ නාග,නා ලද rවැරH කළ $s ගැටt වල සාරාංශයa. 
සැප$%ක2ව, CAP සමාෙලJචනය කළ $s අතර 6ෂ¸ක ගැටt ;ස�ම සඳහා වන Cයවර `යා.මක කළ $s 
අතරම, ගැටt නැවත නැවත ඇ@Rම වැළැ6Rම සඳහා H¬කාUන සැලැස්ම6 සකස් කළ $sය.

lraudka;ශාලා /පහ[කම : Amazon ස,නාමගත rෂ්පාදන ෙහJ Amazon jsia;rhkag අAව rමLාණය කර ඇ@ 
ඕනෑම rෂ්පාදන �ලාª වන ෙහJ rපදවන ඕනෑම ස්ථානය6 (පහත සඳහ, `යාකාරක% ඇstව නG. ඒවාට ¤මා 
ෙනාවන ෙලස: `යාව�ය, rම abම, එකලස් abම, ෙබදා හැbම ෙහJ භාරSම).

lraudka; සංග% ;ගණනය: අAමත ෙතවන mdraYj සමාජ අA�ලතා සං;ධානය6 ෙහJ බ-පාශLවක2ව,ෙd 
GලCbම6 මK, Wi කරන ලද ;ගණනය6.

e+(,): සැප$%ක2ෙව�ට ෙහJ ප=ªයකට අදාළ වන ඕනෑම අදාළ e@, ෙර¬ලාW ෙහJ b+,. ෙමයට ෙl�ය හා 
ජා@ක e@, ජා@ක ෙර¬ලාW සහ b@ සහ K;[% ඇsළ. ෙ�. 

[i[ක% අවශNතා: Amazon සැප$%ක2ෙව� ෙලස [i[ක% ලැ�ම සඳහා සැප$%ක2ව, සහ ප=ªය, ස�රා�ය 
$s Amazon සැප$%ක2 praHdOrau පlධ@යට අA�ල Rෙ% අවම ම�ටම.

C\යම : Amazon සැප$%ක2 praHdOrau පlධ@ය උ�ලංඝනය abමකH  rවැරH abම හා එම ගැටtව නැවත 
නැවත. ඇ@Rම වැළැ6Rමට Cයවර ෙගන @�ම ද6වන rÂපණය6. Amazon ;W, +රණය කරන ලද අAමත
mrSlaId lsrSfus Äමය6 හරහා C\යම rÂපණය ;ය $sය.

wraO rෙ�දනය කරන ලද ;ගණනය: ;ගණන rෙ�දනය ප=ªය සහ අදාළ mdraYjය, ෙවත යවA ලැෙ¶. 
;ගණක ;W, එම ප=ªෙයX සබඳතා ෙතාරs2 තහk2 කර ගැeමට හා ;ගණනය Wiවන ස@ එක6 ෙහJ ෙදකක 
ෙහJ වන කාල කktවකට එකඟ Rම සඳහා ප=ªය ස%බ,ධ කර ගe. ;ගණනය Wiවන rශ්¨ත Hනය6 ;ගණක 
;W, ලබාෙදA ෙනාලැෙ¶.

උප ෙකා,oා.ක2(ව,): ෙවන. අෙය�ෙd ෙකා,.රා.sවක ෙකාටස6 ෙහJ එX Wය| වග}% ඉ� abම 
සඳහා ෙකා,.රා.sව6 අ.ස, කරන �lගලෙය� ෙහJ jHdmdrhla .

සැප$%ක2(ව,): භා�ඩ rෂ්පාදනය කරන, එකලස් කරන ෙහJ ෙස්වා සැප$% Amazon ෙවත ;�ණන ෙහJ ෙබදා 
හ=න ආයතනය6.

සැප$%ක2 ෙ6ත: Amazon සැප$% දාමෙ~ සැප$%ක2ව, සහ Amazon ෙමෙහ$% සඳහා සහාය ද6වන
සැප$%ක2ව, සඳහා අවශNතා සහ අෙD6ෂාව, ඇsළ. වන Amazon සැප$%ක2 praHdOrau පlධ@ය.

rෙ�දනය ෙනාකරන ලද ;ගණන: ප=ªය ෙවත ෙපර දැ,Rම6 ෙනාලැෙ¶. අනාගතෙ~S ;ගණනය6 Wiකරන 
බවට දැA% Sම සඳහා ;ගණකවරයා එම ප=ªය හා ස%බ,ධ ;ය හැa නG. rශ්¨ත Hනය6 ලබා ෙදA 
ෙනාලැෙ¶.

ෙස්වකයා: ප=ªයක ��ක අB@වාWක% දර,නා, සැප$%ක2ෙව� ෙහJ ෙස්වා සපය,ෙන� ;W, ÁණL කාUන, 
අධL-කාUන, තාවකා�ක ෙහJ ෙකා,oා. පදනම මත ෙස්වෙ~ ෙයාදවා ඇත.
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අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.
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ය

C\ය%
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2. rතර අසA ලබන )ශ්න

උපg,ථ

Amazon සමඟ වැඩ abමට ෙපර මට ;ගණනය6 abමට අවශN දැB දැන ග,ෙ, ෙකෙස්ද? 

Wයtම ප=ªය, Amazon සඳහා rෂ්පාදනය ආර%භ abමට ෙපර Amazon-අAමත ;ගණනය6 
ඉH=ප. කළ $sය. අපෙd Wයtම සැප$%ක2ව, සහ ඔk,ෙdම සැප$%ක2ව, හා උප 
ෙකා,oා.ක2ව, Amazon සැප$%ක2 praHdOrau පlධ@යට අA�ල වA ඇතැB අC 
අෙD6ෂා කරG. Amazon ස,නාමගත rෂ්පාදන ෙහJ Amazon jsia;rhkag අAව rමLාණය 
කර ඇ@ rෂ්පාදන rෂ්පාදනය abෙම, ඔබ අපෙd සැප$%ක2 ;ගණන අවශNතාවය, හට 
යට. ෙ�. අපෙd සැප$%ක2 සංgහය උ�ලංගනය කරන ෙහJ ඇග«% abෙ%S සහෙයJගය 
ෙනාද6වන ඕනෑම සැප$%ක2ෙව� සමඟ Z අපෙd ස%බ,ධතාවය අC අවලං¬ කල හැaය.

මම lraudka; සංගමයක ;ගණනය6 ඉH=ප. කර ඇ@ න%, එB, අදහස් කර,ෙ, මම 
Amazon )*+,ට අA�ල බව ද?

lraudka; සංගමෙ~ ;ගණනය6 ඉH=ප. abම ම_, ;ගණනය කරන ලද ස්ථාන, Amazon X 
සමාජ වග}% )*+,ට අA�ල වන බව අදහස් ෙනාකරB. අA�ලතාවය +රණය abම සඳහා 
Amazon ;W, jdra;d සමාෙලJචනය ෙකෙරA ඇත. ඔෙ¶ lraudka; සංගමෙ~ ;ගණනෙ~ 
)@ඵල Amazon X )*+,ට අA�ල ෙනාව,ෙ, න%, ඔෙ¶ Amazon වNාපාර හk�ක2 ;W, ඒ 
බව ඔබට ද,වA ඇ@ අතර එවැr අවස්ථාවක ෙසායාගැe% rරාකරණය කර ඇ@ බව සහ@ක 
abම සඳහා නව lraudka; සංග% ;ගණනය6 ෙහJ Amazon ;W, කළමනාකරණය කරA 
ලබන ;ගණනය6 සඳහ  ෙපe Wcන ෙලස ඔබට දැA% ෙදA ලැෙ¶.

මෙd lraudka; සංගමෙ~ ;ගණනය අAමත කර @ෙ¶ න%, මම Amazon ;W, 
කළමනාකරණය කරA ලබන ;ගණයa, ද සම. ;ය $s ද?

Amazon ;W, කළමණාකරනය කරA ලබා ;ගණනය6 පැවැ.Rම ෙවAවට අපෙd 
අවශNතාව, ස�රාල,ෙ, න% Amazon ;W, සමහර lraudka; සංග% ;ගණන C\ගA ලබA 
ඇත. ෙකෙස් ෙවත., ඕනෑම ෙ�ලාවක ඇග«ෙ% අB@ය Amazon ;W, පව.වාෙගන යA ලැෙ¶.

;ගණන `යාව�ය සඳහා ෙකාපමණ කාලය6 ගතෙ�ද?

;ගණනෙ~ Hග රඳා පව@,ෙ, ඇග«% කරA ලබන පහ[කෙමX )මාණය සහ ස%Gඛ 
පb6ෂණයට භාජනය කරA ලබන ෙස්වකB,ෙd සංඛNාව මතය. ;ගණන සඳහා අවම වශෙය, 
එ6 ස%ÁණL වැඩ කරන Hනය6 ගත වA ඇත.

මම ෙකාපමණ ඉ6මණට ;ගණන ෙසායා ගැe% වලට )@චාර දැ6;ය $s ද?

C\ය% ෙයHය $s ;ගණනෙ~S aWය% ගැටtව6 හ නාගත ෙහා. ඔබට Amazon ෙව@, CAP 
එක6 ලැෙබA ඇත. ඔබ CAP ස%�ණL කර rශ්¨ත කාල රාGව6 sළ Amazon ෙවත එය ආප[ 
එ;ය $sය. aWය% +රණා.මක ගැටt හiනාගත ෙහා., ගැටtව මත පදන%ව, rශ්¨ත කාල 
රාGව6 sළ C\ය% ෙයSම සඳහා අථLව. )ග@ය6 Wi කරන බව සැප$%ක2ව, ෙප,වA 
ඇතැB අC අෙD6ෂා කරG.

මට වැ� ;ස්තර ලබා ගත හැ6ෙ6 ෙකාතැr, ද?

වැ� ;ස්තර දැන ගැeමට Amazon @රසාර ෙව¶ අඩ;ය ෙවත C;ෙස,න, නැතෙහා. මෑත 
කාUන ෙහJ ඉH=යට එන ;ගණනය, C\බඳව ඔබට )ශ්න ඇ.න% ඔෙ¶ Amazon වNාපාර 
හk�ක2 සමඟ ස%බ,ධව,න. 

Amazon X සමාජ වග}% ක�ඩායම හා ස%බ,ධ Rමට, ක2ණා 
sr-support@amazon.com ෙවත ;ද¾. තැපෑල6 යව,න.
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සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,

mailto:sr-support@amazon.com
https://sustainability.aboutamazon.com/social-responsibility
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3. රටට ;ෙශ්7ත �ලාª අවශNතා

උපg,ථ

පහත සඳහ, රටව� සඳහා Amazon හට අ@ෙLක �ලාª අවශNතා ඇත:

ඇෆ්ගrස්ථානය
ඇ�®=යාව
ඇ,ෙගJලාව
බංdලාෙlශය*
v2,�ය
කැමÂ,
මධNම අÌකාA ජනරජය
කා%ෙබJජය*
චාÍ
ෙකාෙමාෙරJස්
ෙකා,ෙගJ
¼vc
ෙකා,ෙගJ ).ජ
ඊ¼Dsව

සමක Krයාව
එ=Îයාව
ඉ@ෙයJCයාව*
ගැෙබා,
Krයාව
Krයාව-¦ස�
හBc*
ඉරාකය
ෙලබනනය
ලB�=යාව
�¦යාව
මැඩගස්කරය
මා�
ෙමා=ටාrයාව

ෙමාසැ%¦6
*යැ,මාරය
නBජL
නB®=යාව
පාaස්තානය
ෙසJමා�යාව
ද�� [ඩානය
ට¼aස්තානය
ෙටාෙගJ
ටකL්ෙමrස්ථානය
W%බා¶ෙ�
උස්ෙබaස්තානය
ෙවrW$ලාව
ෙ~මනය
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* [i[ක% ල. පහ[ක%/ lraudka; සඳහා වඩා ෙහාඳ වැඩ සහභා�.වය6 අවශN ෙ�.

සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,
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4. lraudka; සහ බ mdraYjlrejkaf.a Gල Cb%

උපg,ථ

amfori ඇකඩ*ය වැඩGt සහ ඉ-ඉෙගA% වැr
�t� පරාසයක ��ව6 ලබා ෙදB. අC පහත
සඳහ, ෙl rෙදL්ශ කරG:
• Amfori BSCI සමඟ ආර%භ abම
• සමාජ කළමනාකරණ පlධ@ හැ�,Rම
• වෘ.+ය ෙසෟඛNය සහ ආර6ෂාව
• C\යම◌්සැලැස්ම6 ෙක�%ප. abම
• සාධාරණ ෙ�තනය සහ ෙයJගN වැඩ කරන

ෙ�ලාව,

amfori යA ;වෘත හා @රසාර ෙවළඳාම සඳහා වන වNාපා=ක සංගමය6 වන අතර රටව� 40ක W�ලර
ෙවෙළ,ද,, ආනයනක2ව,, ෙවළඳ ස,නාම සහ සංග% 2,300කට අwක සංඛNාව6 එකs කරB. 

අපෙd )*+, ස�රාUමට සහ ඉ6මවා යාමට ඔබට උපකාර abම සඳහා, අC ඔබට lraudka; සංග% සහ බ
mdraYjlrejkaf.a GලCb% මK, සපයා ඇ@ පහත සඳහ, ස%ප., වැඩසටහ, සහ ෙමවල% rෙදL්ශ
කරG. පහත සඳහ6 ෙතාරs2 ෙවනස් ;ය හැaය.

• )ධාන ෙව¶ අඩ;ය:  www.amfori.org
• සැප$%ක2ව,ෙd ෙපJටලය:  www.amfori.org/content/amfori-bsci-platform
• ඊ-ඉෙගA% ෙපJටලය:  www.amfori.org/content/login-learn-and-thrive-join-amfori-academy

amfori BSCI

rෙදL්Pත ��ව:

• amfori BSCI ෙ�Hකාව: උ.සාහය, ෙද¬ණ
abම අµ abම, Gද� ඉ@= abම සහ වැ�H$�
ab% හ නා ගැeමට උපකාර Rම සඳහා
සැප$% දාම C\බඳ දළ ;ශ්ෙ�ෂණය6 සපයB.

• ;ගණන වැඩසටහන: ;ගණන සමාග%වලට
amfori BSCI `යාකාරක% සමඟ ස%බ,ධ Rම
සහා ඳ�t� හා ස්වා�න C\ගැeෙ%
`යාව�ය6.

• rfgs wjOdkus fidhd.ekSfus : 
සාමා¼කB,ට ඔk,ෙd සැප$% දාමය ෙ.2%
ගැeමට සහ ඕනෑම ;භව අවදානම6
කළමනාකරණය abමට උපකාb ෙ�.

අවදාන% ඇග«% ෙමවල%

වඩා ෙහාඳ වැඩ ම_, ස,rෙ�දනය, සාක�ඡා
සහ අ�6ෂණ �සලතා, ldrausl ස%බ,ධතා, 
වෘ.+ය ආර6ෂාව සහ ෙසෟඛNය සහ X=හැර
වැළැ6Rම වැr 6ෙෂ්oවල �� පාඨමාලා
පව.වA ලබB. සැබෑ ෙලJකෙ~ ගැටt
)ාෙයJKකව ;ස�මට සහභාKව,න,ට
උපකාර abම ෙකෙරX ��ව අවධානය
ෙයාG කරB.  

බංග�ෙlශය, කා%ෙබJජය, ඉ@ෙයJCයාව සහ හBc යන රටවල Wcන Wය|ම [i[ක% ල.
සැප$%ක2ව, වඩා ෙහාඳ වැඩ වැඩසටහනට ඇsළ. ;ය $sය. වඩා ෙහාඳ වැඩ `යා.මක වන රටවල
Wcන Wය| සැප$%ක2ව,ට ද එයට ඇsළ. වන ෙම, අC H=ම. කර,ෙනG (බංග�ෙlශය, 
කා%ෙබJජය, ඉ@ෙයJCයාව, හBc, ඉ,ieWයාව, ෙජJදLානය, rකර¬වාව සහ ;ය�නාමය)

• )ධාන ෙව¶ අඩ;ය: betterwork.org
• සැප$%ක2ව,ෙd ෙපJටලය: betterwork.org/our-work/factory-services
• ඊ-ඉෙගA% ෙපJටලය: betterwork.org/our-work/training

වඩා ෙහාඳ වැඩ (Better Work)

rෙදL්Pත ��ව:

වඩා ෙහාඳ වැඩ ම_, බංග�ෙlශය, කා%ෙබJජය, 
හBc, ෙජJදLානය, ඉ,ieWයාව, rකර¬වාව සහ
;ය�නාමය යන රටවල කමLා,තශාලා ෙස්වා
පැෙ6ජය ලබා ෙදB. 
වඩා ෙහාඳ වැඩ සඳහා බඳවා ග. lraudka; Yd,d

ඇග«%, උපෙlශන ෙස්වා, lraudka; ස%ම,oණ
සහ ��ව ඇstව ඉෙගA% `යාව�යක සහභාK
ෙවB.

කමLා,තශාලා ෙස්වා පැෙ6ජය
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සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,

https://www.amfori.org/content/amfori-bsci-platform
https://www.amfori.org/content/audit-integrity-programme-0
https://www.amfori.org/content/country-due-diligence-tool
https://betterwork.org/
https://betterwork.org/our-work/factory-services/
https://betterwork.org/our-work/training/
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උපg,ථ

RBA සාමා¼කB,ට RBA ��ව සහ ඇග«ෙ%
ෙමවල% පරාසය6 භා;තා කළ හැaය. පහත
සඳහ, දෑ ආර%භ කරන ෙම, අC rෙදL්ශ කරG:
• RBA praHd සංgහය
• ඇග«% සහ C\ය% 1: lraudka;ශාලා ඇග«%
• ඇග«% සහ C\ය% 2: ;r;දභාවය සහ wdpdr

Orau

• ඇග«% සහ C\ය% 3: rවැරH abෙ%
`යාකාb සැල[%

uska fmr ඉෙල6ෙÐාr6 lraudka; �රවැW ස,ධානය න*, හැ�,Z RBA, ලාභ ෙනාලබන ආයතනය6
වන අතර එය ඉෙල6ෙÐාrක, W�ලර, වාහන සහ ෙස�ල% බµ W�ලර ෙවෙළ,ද, සහ
සැප$%ක2ව,ෙග, සම,;ත වන අතර එය වැඩ කරන හා පා=ස=ක ත..වය, වැ�H$� abමට
සහෙයJගෙය, කට$s කරB.

• )ධාන ෙව¶ අඩ;ය:  www.responsiblebusiness.org
• සැප$%ක2ව,ෙd ෙපJටලය:  www.rba-online.org
• ඊ-ඉෙගA% ෙපJටලය:  rbaacademy.litmos.com/account/login

වගaව$s වNාපා=ක ස,ධානය

rෙදL්Pත ��ව:

• �� WiR%: RBA ;W, ෙගJUය වNාD@
WiR% සහ �lගල �� ab% සඳහා
ස.කාරක.වය සපයන අතර සාමා¼කB,ට
WiR% i.rdj සඳහා දායක ;ය හැaය.

• වගaව$s කමLා,තශාලා: ප=ණතභාවෙ~
සෑම ම�ටමකම තම,ෙd සැප$% දාමය
ඇග«මටට සහ සංවධLනය abමට අෙD6ෂා
කරන සමාග% සඳහා RBA කමLා,තශාලා
ම�ටෙ% ෙමවල% සහ වැඩසටහ, සඳහා ඒ}ය
වÑහ සැලැස්ම6 සපයB.

අවදාන% ඇග«% ෙමවල%

• SMETA හැ�,Rම
• ගැA%ක2ව, සඳහා Z ��ව
• සැප$%ක2ව, සඳහා k ��ව
• ;ගණකව2, සඳහා k ��ව

• )ධාන ෙව¶ අඩ;ය:  www.sedexglobal.com
• සැප$%ක2ව,ෙd ෙපJටලය:  www.sedexglobal.com/join-sedex/supplier/
• ඊ-ඉෙගA% ෙපJටලය: www.sedexglobal.com/our-services/sedex-training/

Sedex

ඇෙ%ස, C\ග,ෙ, අAමත ;ගණන සමාග% ;W, පව.වA ලබන Sedex ;ගණනය පම¸. C
\ග. ;ගණන සමාග% ලැBස්sව6 සඳහා sr-support@amazon.com ෙවත ;ද¾. තැපෑල යව,න. Sedex 
යA සැප$%ක2ව,ට ඔk,ෙd සැප$% දාමෙ~ අවදාන% W@ය% ගත abමට සහ කළමනාකරණය 
abමට උපකාb වන ෙමවල%, ෙස්වා, මඟ ෙප,Rම, සහ ��ව සපයන ෙගJUය සාමා¼ක සං;ධානයa. 
lraudka; අංශ 356 �රා රටව� 180කට අwක සංඛNාවක සාමා¼කB, 55,000කට අwක සංඛNාව6 
Sedex X සාමා¼ක.වය දරB.

rෙදL්Pත ��ව:

• SMETA ;ගණනය: උසස් ත..වෙ~ ;ගණන Wi abමට
;ගණකව2,ට උපකා= Rම සඳහා rමLාණය කර ඇ@
;ගණන Äමෙ�දය.

• Sedex ඇÍවා,ස්: ගැA%ක2ව,, සැප$%ක2ව, සහ
;ගණකව2, සඳහා සහෙයJ� wdpdr Orau ද.ත සපයන
;ශාලතම ෙ�Hකාව�, එකa.

• Sedex හා ස%බ,ධ වන සැප$%ක2ව,ට සාමා¼කB,ට
පමණ6 වන ෙමවල% ෙවත C;¤මට ද හැaය

අවදාන% ත6ෙස්2 abෙ% ෙමවල%:
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4. lraudka; සහ බ mdraYjlrejkaf.a Gල Cb%
සමාෙලJචනය

සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,

https://rbaacademy.litmos.com/account/login/?
http://www.responsiblebusiness.org/training-events/
http://www.responsiblebusiness.org/initiatives/rfi/
mailto:sr-support@amazon.com
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5. ;ගණන නNායපoය - wdoraY

උපg,ථ

6. ඇග«ෙ% ;ගණන දැA%Sම - wdoraY

1. �ස්Rම ආර%භ abම: ;ගණන `යාව�ය සාක�ඡා කර සැප$%ක2 සඳහා Z
අෙD6ෂාව, සහ ;ගණනක හැWbම ෙ�ඛනය සමාෙලJචනය කර,න.

2. පහ[ක%/ lraudka;ශාලා sළ ඇ;Sම: lraudka;ශාලා චා=කාව (Wය|ම
rෂ්පාදන )ෙlශ, ගබඩා, ආපනශාලා, ෙ,වාWකාගාර). ෙමම සංචාරය
අතරsර ;ගණකව2, ඡායාÂප ලබා ගe.

3. කළමනාකරණ සහ ෙස්වක ස%Gඛ සාක�ඡා: සෘÃ හා වÄ ෙස්වකB, ඇst
ෙස්වකB, (සාමා,යෙය, 10-25, ෙහJ ;ගණකෙd අ§මතය ප=H) සමඟ
රහසN ස%Gඛ සාක�ඡා පව.වB.

4. ෙ�ඛන සමාෙලJචනය: ;ගණනයට ෙපර ඔබට ෙමම කාලය sළ
සමාෙලJචනය සඳහා වාතLා සහ/ෙහJ ෙ�ඛන ලැBස්sව6 ;ගණකෙග,
ලැෙබA ඇත.

5. අවස, abෙ% �ස්Rම: )ාථ*ක ෙසායාගැe% සමාෙලJචනය කර ඊළඟ
Cයවරය, C\බඳව සාක�ඡා abම සඳහා ;ගණකව2, lraudka;
ශාලාෙ� කළමනාකා=.වය හGවA ඇත.

නNාය පo අBතමය ld,h

*r.s 306

පැය 1-26

පැය 2-46

පැය 2-36

*r.s 306
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l%shdudra.

සැප$% දාම 
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ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
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7. ;ගණන ෙ�ඛන C=6[% ලැBස්sව - wdoraY

උපg,ථ

වNාපා=ක ෙ�ඛන:

◻ වNාපාර/ lraudka; බලපoය, �යාපHං¨ය, අවසර 
පoය සහ/ෙහJ සහ@කය රජෙ~ පb6ෂණ jra;d
/අවසර පo (සeපාර6ෂාව, Kr ආර6ෂාව, 
ව¾හා.මක ආර6ෂාව, පා=ස=ක අA�ලතාව වැr)

◻ ;ෙශ්ෂ උපකරණවල (උදාහරණය6 ෙලස: ෙදාඹකර, 
;i� ෙසJපානය, ;i� උ.පාදක ය,.රය, 
ෙබාBෙ�2ව, ¿ඩන යා.රාව, ෙෆJ6�ෆ්�) �යාපHං¨ 
abෙ% සහ පb6ෂා abෙ% සහ@කවල සහ l%Shdldr

◻ සහ@කවල සාරාංශ ලැBස්sව

◻ ;��%ක2/උප ෙකා,oා. (ආපනශාලාව, 
ආර6ෂාව, පහ[ක%/ lraudka; වැr) ෙකා,oා.s 
හා ස%බ,ධ ෙවන. �යaය;� (අදාළ න%)

wdh;k )@ප.@ සහ `යා පcපාc

◻ wdh;k e@/ෙස්වක අ.ෙපාත

◻ ��යට ගැeම/බඳවා ගැeම, ළමා ªමය, වැ�D හා 
වැඩකරන ෙ�ලාව,, ;නය, )@ලාභ සහ Sමනා, 
ෙවනස් ෙකාට සැල}ම සහ X=හැර abම, i6ගැන;�, 
සං;ධානගත Rෙ% rදහස, ෙසෟඛN හා ආර6ෂාව, 
පා=ස=ක හා ��ව C\බඳ )@ප.@

ෙස්වක )ෙ�ඛන

◻ ෙස්වක �lග�ක �CෙගාA (�aයා අයi%පත, 
ක%ක2 ෙකා,oා.s, ;නය දැ,R%, හ නාගැeෙ% 
ෙ�ඛනවල Cටප., වැඩ අවසර පo, ඉ�ලා අස්Rෙ% 
jra;d වැr)

◻ ෙස්වක �යාපHං¨ය සහ ෙසෟඛN පb6ෂණ සටහ, 
(අදාළ න%)

◻ ආÕrක/¤මාවාWක/PෂN ෙස්වකB, සඳහා වයස 
ඔD� abෙ% සාධනය (අදාළ න%)

වැ�D ලැBස්sව සහ පැ*�ෙ% ෙ�ඛන

◻ වැ�D ලැBස්s සටහන, සහ රජෙ~ අතහැර 
දැy%/අ@කාල අවසර පoය ඇstව කාල සටහ, 
(rතN සහ අ@කාල), ප[Kය මාස 12 සඳහා කෑ� අAව 
ෙගR% සටහ, (උප=ම කාල ¤මාව, අµ කාල ¤මාව 
සහ ඉතා මෑත  කාල ¤මාව ඇstව)

◻ කෑ� අAව ෙගR% සටහ, සහ rෂ්පාදන සටහ, 
(ෛදrක rෂ්පාදන jra;d ව, rෂ්පාදන පb6ෂණ 
jra;d ව වැr)

◻ ෛන@ක rවාµ ලැBස්sව

◻ ප[Kය වසර ෙදක sළ උපයාග. rවාµ සහ අrය% 
rවාµ සටහ,

◻ සමාජ ර6ෂණ දායක.වය C\බඳ සටහ,

◻ ෙස්වක )@ලාභ C\බඳ සටහ, (උදාහරණය6 ෙලස:  
වාෂLික rවාµ, මාතෘ rවාµ)

සං;ධානගත Rෙ% rදහස

◻ ෛන@ක සං;ධාන K;[ම ෙහJ ෙවන. ෙ�ඛන

◻ සටහ, වැr)

පා=ස=ක ෙසෟඛNය සහ ආර6ෂාව (EHS)
◻ wdh;k සැල[ම ෙහJ ඉව. abෙ% සැලැස්ම

◻ පා=ස=ක ෙසෟඛNය සහ ආර6ෂාව C\බඳ අ.ෙපාත 
සහ/ෙහJ �යන ලද පා=සකL ෙසෟඛNය සහ ආර6ෂාව 
C\බඳ වැඩසටහ,

◻ පා=ස=ක ෙසෟඛNය සහ ආර6ෂාව C\බඳ ක*� 
සටහ, (නNාය පo, jra;d )

◻ පා=ස=ක ෙසෟඛNය සහ ආර6ෂාව C\බඳ �� 
සටහ, (�lග�ක ආර6ෂක උපකරණ, රසායrක 
ආර6ෂාව වැr)

ෙසෟඛNය සහ ආර6ෂාව

◻ ෙස්වා ස්ථානවල ආර6ෂාව සහ උපකරණ ආ×ත 
අවසරපo/බලපo/පb6ෂණ jra;d උපකරණ පb6ෂා 
abෙ%/සවLිස් abෙ% ෙලාd සටහ,

◻ භා;තා කරන රසායrක �වN සහ අ,තරායකර 
`යාව�ෙ~ ලැBස්sව

◻ ආර67ත ද.ත පÎකා (SDS)
◻ අවශN කරන ලද  �lග�ක ආර6ෂක උපකරණ 

ලැBස්sව

◻ Kr rRෙ% උපකරණ සඳහා Z පb6ෂණ abෙ%, 
ෙසාHW abෙ% සහ නඩ.s a=ෙ% සටහ,

◻ Kr rk% සරඹ සටහ,, Kr පb6ෂණ jra;d හHW 
`යාකාb `යා පcපාc (හHW )@චාර සැලැස්ම6 වැr)

◻ �aයා හා ස%බ,ධ sවාල සහ ෙරJගාබාධ C\බඳ 
සටහ,

◻ wdh;k සeපාර6ෂාව අ�6ෂණය abෙ% සටහ, 
(රසායrක rරාවරණය, වා$ Èෂක, ශ¶දය, 
උෂ්ණ.වය, ආෙලJකකරණය, ගෘහස්ථ වා$ 
¬ණා.මකභාවය වැr)

◻ ෙස්වක ෛවදN පb6ෂණ සටහ, (අදාළ න%)

◻ පාeය ජල ;ශ්ෙ�ෂණෙස්/පb6ෂණෙ~ jra;d
ආපනශාලා බලපoය සහ ආහාර ෙස්වා C=ස් ෙසෟඛN 
වාතLා (අදාළ න%)

පා=ස=ක

◻ පා=ස=ක බලපෑ% ඇග«ම සහ වNාපෘ@ rම abෙ% 
C\ගැeෙ% වාතLාව සහ අAමැ@ය

◻ වාෂLික අ�6ෂණ සහ වාතLා වාතLා (අදාළ න%)

◻ වා$ ;ෙමJචන බලපoය සහ වාතLා අ�6ෂණය abම

◻ අපජල බැහැර abෙ% අවසරපo සහ අ�6ෂණය 
abෙ% සටහ,

◻ උප�වකාb අප�වN බැහැර abම හා පb6ෂා abම 
C\බඳ සටහන

◻ Èෂණ පාලන ම�ඩලෙ~ අAමැ@ය/එකඟතාවය

ෙමම ලැBස්sෙ� අරGණ ;ගණනය6 සඳහා අවශN වන සටහ, සහ ෙ�ඛන එ6 �ස් abම සඳහා
සැප$%ක2ව,ට උපකාb RමB. Wය|ම X*කා=.ව ෙතාරs2 වල රහසNභාවයට ග2 කරA ලැෙ¶. ෙකා,oා.
හා තාවකා�ක ෙස්වකB, ඇstව Wය|ම ෙස්වකB,ට ;ගණනෙ~S G� ෙ�ඛන ලබා ගත හැa ;ය $sB.
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සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,



|  © Amazon.com, සංස්ථාව ෙහJ එX අAබlwත ආයතන

8. rවැරH abෙ% `යාකාb සැලැස්ම - wdoraY

උපg,ථ

ෙම,න CAP සඳහා උදාහරණය6:

අA�ල ෙනාවන ගැටtවක ��ක ෙහ්sව දැන ගැeම සහ අවෙබJධ කර ගැeම 6ෂ¸ක ගැටt ;ස�ම
සඳහා ෙහාඳම rවැරH abෙ% l%shdudra. හ නා ගැeමට සහ ඒවා නැවත ඇ@Rම වළ6වා ගැeමට
උපකාb වA ඇත. ඔබ ;ගණන )@ඵල සමාෙලJචනය කර CAP එක6 සාදන ;ට, පහත සඳහ, දෑ
C\බඳව ඔබෙග,ම ;මස,න:

• දැAම: දැAව.භාවය ෙහJ දැAම ෙනාමැ@කම rසා ගැට|ව ඇ@kනා ද?
• පැව2ම: වග}ම පැහැH�ව පවරා ෙනාමැ@ rසා ගැට|ව ඇ@kනා ද?
• ෙමවල%: [i[ ෙමවල% ෙනාමැ@ rසා ගැටtව ඇ@kනා ද?
• ��ව: rW ��ව ෙනාමැ@කම rසා ගැට|ව ඇ@kනා ද?
• වගRම: වගRම6 ෙනාමැ@කම rසා ගැට|ව ඇ@kනා ද?
• ස%ප.: අයවැය ෙහJ අවකාශය වැr ස%ප. )මාණව. ෙනාRම rසා ගැටtව ඇ@kනා ද?
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සැප$%ක2
ව,ෙd 
සංgහය

[i[ක% 
අවශNතාවය,

C\ග. 
;ගණනය,

rවැරH abෙ% 
l%shdudra.

සැප$% දාම 
කළමනාකරණ
ය

C\ය%

;r;දභාවය

ප=සරය

උපg,ථ

;ගණන 
අවශNතාවය,




