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Nielsen සමාගම අවංක භාවදේ සහ සාමාජීය වගකීදම් ඉහළම ප්රමිතීන්ට කැපවී සිටී. අපි ව්යාපාර කටයුතුවල නියැලි තුන්වැනි 

පාර්ශ්ව විසින් ද  ඒවාට සමාන ඉහළ ප්රමිතීන් අත්කර ගැනීම බලාදපොදරොත්තු දවමු.  දමම සැපයුම්කරුවන් සඳහා වූ චර්යාධර්ම 

සංග්රහය (සංග්රහය) මඟින් Nielsen සමාගම දවත භාණ්ඩ දහෝ දසේවා සපයන ඕනෑම සැපයුම්කරුදවක්ට අොළ වන දපොදු 

අවශ්යතා ෙක්වයි. සැපයුම්කරුදවක් සහ Nielsen සමාගම අතර ඇති නිශ්චිත ගිවිසුමක නියමවලට දමම සමාන විෂයන් 

ආමන්ත්රණය කරන අතිදර්ක විධිවිධාන අන්තර්ගත විය හැකිය. දමම සංග්රහදේ ඇතුළත් කිසිවකින් කිසියම් ගිවිසුමක ඇති 

නිශ්චිත විධිවිධාන ඉක්මවා යාමට අෙහස් දනොකරන අතර දමම සංග්රහය සහ නිශ්චිත ගිවිසුමක විධිවිධානයක් අතර 

අනනුකූලතාවක් ඇතිතාක් දුරට ගිවිසුදම් නියම බලාත්මක දව්.  දමම සංග්රහදයන් කිසිදු නීතියක් ඉක්මවා යාමක් 

අෙහස් දනොදව්.  සැපයුම්කරුවන් ක්රියාත්මක වන ස්ථානවල සෑම අධිකරණ බලප්රදේශයකම ඇති අොල සියලු නීති සහ 

දරගුලාසි පිළිපැදිය යුතුය. 

ඉදලක්ට්දරොනික කර්මාන්ත පුරවැසි සන්ධානය පිළිබඳචර්යාධර්ම සංග්රහය සහ ව්යාපාර සහ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් 

ජාතීන්දග් මාර්දගෝපදේශ මූලධර්ම,අනුව යමින් රැකියාදව් මූලික මූලධර්ම සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ILO ප්රකාශනදේ සහ 
එක්සත් ජාතීන්දග් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනදේ ඇතුළත් ප්රධාන ජාත්යන්තර මානව ප්රමිතීන්වලින් 

දමම සංග්රහදේ විධිවිධාන උකහා දගන ඇත.  

අ. ශ්රමය  
සැපයුම්කරුවන් කම්කරුවන්දග් මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීමටත් ජාත්යන්තර මානව අයිතිවාසිකම් ප්රමිතීන්වලට 

අනුකූලව ඔවුන්ට අභිමානදයන් සහ දගෞරවදයන් සැලකීමටත් කැපවී සිටිති. තාවකාලික, සංක්රමණික, ශිෂ්ය, 

ගිවිසුම්ගත, ඍජු දසේවකයින්ට සහ දවනත් ඕනෑම වර්ගයක දසේවකදයක් ඇතුළු සියලු දසේවකයින්ට දමය අොළ දව්.  

 
අනිවාර්ය කම්කරු ප්රමිතීන්:  

 
1) නිදහමසේ ම ෝරා ගත් මසේවානියුක්තිය - බලහත්කාර, බැඳුණු (ණය බන්ධනය ඇතුළු) දහෝ කාල නියමිත ශ්රමය, 

වහල්භාවය දහෝ පුේගලයින් කුට්ටනය භාවිත දනොකළ යුතුය. ශ්රමය දහෝ දසේවාව සඳහා තර්ජනය, බලහත්කාරය, 

බලහත්කාරකම්පෑම, පැහැර ගැනීම දහෝ වංචාව ආදී මාර්ගවලින් පුේගලයින් ප්රවාහනය, රැකවරණය සැලසීම, බඳවා 

ගැනීම, මාරු කිරීම දහෝ භාර ගැනීම දමයට ඇතුළත් දව්. 

  
● දසේවය සඳහා බඳවා ගැනීදම් ක්රියාවලිදේ දකොටසක් දලස ඉල්ලුම්කරු ෙක්ෂ භාෂාවකින් ඔවුන්දග් 

රැකියාදව් නියම පිළිබඳ විස්තරයක් කම්කරුවන්ට ලබාදිය යුතුය. සංක්රමණික කම්කරුවන් සම්බන්ධදයන් 

වන විට කම්කරුවා ඔවුන්දග් මුල් රටින් නික්මීමට දපර දමය ලබා දිය යුතුය.  

● සියලු වැඩ ස්දව්ච්ඡාදවන් සිදු කරනු ලබන ඒවා විය යුතු වන අතර ඕනෑම දව්ලාවක දී දසේවදයන් ඉවත්ව යාමට 

දහෝ ඔවුන්දග් දසේවානියුක්තිය අවසාන කිරීමට නිෙහස තිබිය යුතුය. කම්කරුවන් දසේවදේ නියැලී දනොසිටින 

විට ඔවුන්දග් දසේවාස්ථානය දහෝ කුටිය හැර යාමට නිෙහස තිබිය යුතු වන අතර (උො. වැසිකිළිය, පානීය ජලය 

http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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ආදිය දවත ඇති ප්රදව්ශය) ඔවුන්දග් මූලික නිෙහස අයුක්තිසහගත දලස සීමා කිරීමට භාජනය දනොවිය 

යුතුය. 

● රජදයන් නිකුත් කළ හැඳුනුම්පත්, විදේශ ගමන් බලපත්ර දහෝ රැකියා බලපත්රය වැනි කම්කරුවන් සතු දේ 

නීතිය අනුව අවශ්ය කරන්දන් නම් මිස, දසේවාදයෝජකයින් සහ අනුදයෝජිතයින් විසින් දසේවකයින්දග් 

අනන්යතා දහෝ සංක්රමණික දල්ඛන රඳවා ගැනීම දහෝ දවනත් ආකාරයකින් විනාශ කිරීම, සැඟවීම, 

රාජසන්තක කිරීම දහෝ දසේවකයින් විසින් ඒවා දවත ප්රදව්ශවීම ප්රතික්දෂේප දනොකළ යුතුය.  

● කම්කරුවන් සිය දසේවානියුක්තිය දවනුදවන් දසේවාදයෝජකයින්දග් දහෝ අනුදයෝජිතයින්දග් බඳවා ගැනීදම් 

ගාස්තු දහෝ දවනත් ආශ්රිත ගාස්තු දගවීම අවශ්ය දනොදව්. කම්කරුවන් විසින් එවැනි කිසියම් ගාස්තුවක් 

දගවා ඇති බවට ෙැන ගැනීමට ලැබුදනොත් එවැනි ගාස්තු කම්කරුවා දවත ආපසු දගවනු ලැදේ.  

 
2) බාලවයස්කාර කේකරුවන් - සැපයුම් ොමදේ කිසිදු අදියරක දී ළමා ශ්රමය භාවිත දනොකළ යුතුය. “ළමයා” යන 

පෙදයන් වයස අවුරුදු 15ට අඩු දහෝ අනිවාර්ය අධ්යාපනය නිමා කිරීදම් වයස දහෝ රැකියාදව් නියැලි රදට් දසේවය කිරීදම් 

අවම වයස යන දෙදකන් වැඩි වයසට අඩු ඕනෑම තැනැත්දතක් හඳුන්වනු ලැදේ. වයස අවුරුදු 18ට අඩු කම්කරුවන් 

(බාලවයස්කාර කම්කරුවන්) රාත්රී වැඩමුර සහ අතිකාල ඇතුළු ඔවුන්දග් දසෞඛ්යයට දහෝ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විය 

හැකි වැඩ දනොකළ යුතුය. අොළ නීති සහ දරගුලාසිවලට අනුව ශිෂ්ය වාර්තා නිසි දලස පවත්වාදගනයාම, අධ්යාපනික 

හවුල්කරුවන්දග් ෙැඩි නිසි උේදයෝගය සහ ශිෂය්යින්දග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම හරහා සැපයුම්කරුවන් විසින් 

ශිෂ්ය කම්කරුවන්දග් නිසි කළමනාකරණය සහතික කළ යුතුය. සැපයුම්කරුවන් විසින් සියලු ශිෂ්ය කම්කරුවන්ට සුදුසු 

ආධාර සහ පුහුණුව ලබාදිය යුතුය. අොළ දේශීය නීති දනොමැති අවස්ථාවල දී ශිෂ්ය කම්කරුවන්, ආධුනිකයින් සහ 

පුහුණුවන්නන් සඳහා වූ වැටුප් අනුපාතිකය අවම වශදයන් ඒකාකාර දහෝ සමාන කාර්යයන් ඉටු කරන දවනත් පිවිසුම් 

මට්ටදම් කම්කරුවන්ට සමාන විය යුතුය.  

 
3) වැඩ කරන කාලය - වැඩ සතිය දේශීය නීතිය මඟින් ෙක්වා ඇති උපරිමය දනොඉක්මවිය යුතු වන අතර හදිසි දහෝ 

අසාමාන්ය අවස්ථා හැරුණු දකොට, අතිකාල ඇතුළුව සතියකට පැය 60කට වඩා දනොවිය යුතුය. කම්කරුවන්ට සෑම දින 

හතකටම අවම වශදයන් එක් දිනයක නිවාඩුවක් ගැනීමට ඉඩ දිය යුතුය.  

 
4) වැටුප් සහ ප්රතිලාභ - කම්කරුවන්ට දගවනු ලබන වන්දි අවම වැටුප්, අතිකාල පැය සහ අනිවාර්ය ප්රතිලාභ ආදිය 

සම්බන්ධදයන් ඇතුළුව සියලු අොළ වන වැටුප් නීතිවලට අනුකූල විය යුතුය. සැපයුම්කරුවන් විසින් දේශීය නීතිවලට 

අනුකූලව කම්කරුවන්ට වන්දි දගවිය යුතුය. විනය පියවරක් දලස වැටුප් අඩු කිරීම සඳහා අවසර දෙනු දනොලැදේ. එක් 

එක් දගවීම් කාලපරිච්දේෙයක් සඳහා කම්කරුවන්ට ඉටු කළ වැඩ සඳහා නිවැරදි වන්දි සහතික කිරීමට ප්රමාණවත් 

දතොරතුරු ඇතුළත් කාලානුරූපී සහ අවදබෝධ කර ගත හැකි වැටුප් ප්රකාශනයක් ලබා දිය යුතුය. තාවකාලික, පිටත් කළ 

සහ බැහැරින් ලබාගත් ශ්රමය සියලු භාවිත කිරීම් දේශීය නීතියට අනුව සිදු කළ යුතුය.  

 
5) කාරුණික සැලකීම - කිසිදු ආකාරයක ලිංගික හිරිහැරය, ලිංගික අපදයෝජනය, ශාරීරික ෙඬුවම්, මානසික දහෝ 

ශාරීරික බලහත්කාරය දහෝ වාචික අපදයෝජනය ඇතුළු කම්කරුවන් ෙරුණු දහෝ අමානුෂික සැලකීම්වලට භාජනය 

දනොකළ යුතු වන අතර එවැනි කිසියම් සැලකීමක් පිළිබඳ තර්ජනයක් ද  දනොතිබිය යුතුය. දමම අවශ්යතාවන්ට අනුකූල 

විනය ප්රතිපත්ති සහ ක්රියාමාර්ග පැහැදිලිව නිර්ණය කර කම්කරුවන් දවත සන්නිදව්ෙනය කළ යුතුය.  

 
6) මවනස්කේවලට භාජනය මනොකිරීම - සැපයුම්කරුවන් දසේවකයින්ට අභිමනාදයන් සහ දගෞරවදයන් සැලකිය යුතු 

වන අතර හිරහැර සහ අපදයෝජනදයන් දතොර දසේවා පරිසරයක් ලබා දිය යුතුය. සැපයුම්කරුවන් දසේවකදයක්දග් 

රැකියාදව් කාර්ය සාධනයට අොළ දනොවන විදශේෂ ලක්ෂණ මත පෙනම්ව දවනස් දලස සලකනු ලබන කුලියට ගැනීදම් 
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දහෝ දසේවානියුක්ති ව්යවහාරවල නිරත දනොවිය යුතුය. කම්කරුවන්ට ආගමික කටයුතු සඳහා යුක්තිසහගත ඉඩකඩ 

සැලසිය යුතුය. දමයට අමතරව, කම්කරුවන් දහෝ අනාගත කම්කරුවන් අභිමතානුකූල ආකාරයකින් භාවිත කළ හැකි 

වවේය පරීක්ෂණ දහෝ ශාරීරික පරීක්ෂණවලට භාජනය දනොකළ යුතුය.  

 
7) සමාගමමේ නිදහස - දේශීය නීතිවලට අනුව, සැපයුම්කරුවන් විසින් සියලු කම්කරුවන්ට ඔවුන් විසින්ම දතෝරා ගත් 

වෘත්තීය සමිති ඇති කර ගැනීමටත් ඒවාට බැදීමටත් සාමූහිකව දක්වල් කිරීමටත් සාමකාමීව එක්රැස්වීමටත් ඇති 

අයිතියට ගරු කළ යුතු වන අතර එදමන්ම එවැනි ක්රියාකාරකම්වලින් වැළකී සිටිමට දසේවකයින් සතු අයිතියට ද  ගරු කළ 

යුතුය. කම්කරුවන්ට සහ/දහෝ ඔවුන්දග් නිදයෝජිතයින්ට දවනස් දලස සැලකීම, පලිගැනීම, බියවැේදීම දහෝ හිංසනය 

පිළිබඳ බියක් දනොමැතිව කළමනාකාරීත්වය සමඟ වැඩ තත්ත්වයන් සහ කළමනාකරණ ව්යවහාර පිළිබඳව විවෘතව 

සාකච්ඡා කිරීමටත් අෙහස් දබොහො ගැනීමටත් හැකි විය යුතුය.  

 

ආ. දසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂාව  
සැපයුම්කරුවන් විසින් (කම්කරුවන් විභව ආරක්ෂණ උපේරවවලට නිරාවරණය වීම සීමා කරන) රැකියා ආරක්ෂණය; 

(කම්කරු පුහුණුව සහ නිතර පුරුදුවීම ඇතුළු හදිසි අවස්ථා සැලසුම් සහ ප්රතිචාර ක්රියාවලි ක්රියාත්මක කිරීම) හදිසි 

අවස්ථා සූොනම; රැකියා තුවාල වීම සහ දරෝග වැළැක්වීම සහ වාර්තාකරණය; කාර්මික සනීපාරක්ෂාව (රසායනික, 

වජවවිේයාත්මක හා දභෞතික කාරකවලට නිරාවරණයවීම පාලනය සහ සීමා කිරීම); කය දවදහසා කළ යුතු වැඩ සීමා 

කිරීම සහ බර දහෝ අන්තරාකාරී යන්ත්ර භාවිතදේ දී ආරක්ෂාව; (පිරිසිදු වැසිකිළි පහසුකම්, පානීය ජලය හා 

සනීපාරක්ෂක ආහාර පිළිදයල කිරීම ඇතුළු) පිරිසිදු හා ආරක්ෂිත දසේවා පරිසරයක් දවත ප්රදව්ශය; සහ දසෞඛ්ය හා 

ආරක්ෂණ දතොරතුරු පැහැදිලිව සන්නිදව්ෙනය ඇතුළු යහපත් දසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂණ ව්යවහාර ව්යාපාරදේ සියලු 

අංශවලට එකතු කිරීම අදප්ක්ෂා කරනු ලැදේ.  

ඇ. පාරිසරික  
Nielsen සමාගම සමාජ වගකීමටත් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ එහි කාර්යභාරය ඉටු කිරීමටත් කැපවී සිටින අතර 

එදසේ සිදු කරන දලසට අපි අපදග් සැපයුම්කරුවන් දිරිමත් කරන්දනමු. අපි සියලු සැපයුම්කරුවන් බලපත්ර හා 

වාර්තාකරණ අවශ්යතාවන් ඇතුළු අොළ වන සියලු පාරිසරික නීති හා දරගුලාසිවලට අනුකූලවීමට නියම කරන්දනමු. 

සැපයුම්කරුවන් බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමටත් ඔවුන්දග් බලශක්ති පරිදභෝජනය හා හරිතාගාර වායුව 

විදමෝචනය අවම කිරීමටත් පිරිවැය කාර්යක්ෂම ක්රමදව්ෙ දසොයා බැලිය යුතුය.   

අපදග් නිෂ්පාෙන සැපයුම්කරුවන් සඳහා අපි පහත ෙැක්දවන දේ නියම කරන්දනමු: දුෂණය වැළැක්වීම හා සම්පත් අඩු 

කිරීම; අන්තරාොයක ේරව්ය හා රසායනික ේරව්ය ආරක්ෂිත හසුරුවීම, ගබඩා කිරීම, දගන යාම, භාවිතය හා බැහැර 

කිරීම; අපජලය පාලනය කරමින් භාවිත කිරීම හා අඩු කිරීම; සහ (වාෂ්පශීලී කාබනික රසායන, එයදරොදසෝල, මලකෑම, 

අංශුමය, ඕදසෝන් ක්ෂය කරන රසායන සහ දහනය වන අතුරු ඵල ඇතුළු) විෂ වායු විදමෝචනය අධීක්ෂණය හා පාලනය.    

ඈ. ආචාරධර්ම සහ අවංකභාවය 
සැපයුම්කරුවන් සහ ඔවුන්දග් අනුදයෝජිතයින් පහත ෙැක්දවන කරුණු ඇතුළු ඉහළම ප්රමිතිදේ ආචාරධර්ම පිළිපැදිය 
යුතුය: 

 
1) ව්යාපාර අවංකත්වය සහ අවංක ගනුමදනු 
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සියලු ව්යාපාර ගනුදෙනුවල දී ඍජුකදම් ඉහළම ප්රමිති අනුගමනය කළ යුතුය. සැපයුම්කරුවන් Nielsen සමාගදම් 
දසේවාොයකයින්, මිතුරන් සහ මිත්ර වෘත්තීයදව්දීන්ට අොළ වන ඒවා ද  ඇතුළුව Nielsen සමාගදම් කර්මාන්තයට සහ 
සැපයුම්කරු විසින් Nielsen සමාගමට දසේවා සපයන සියලු රටවල ව්යවහාර ප්රදේශවලට අොළ වන චාරිත්ර, රීති, 
ව්යවහාර සහ චර්යා සංංග්රහවලට ගරු කළ යුතුය. 

 
සැපයුම්කරුවන් ඕනෑම දහෝ කිසියම් ආකාරයක අල්ලස, දූෂණය, පැහැරගැනීම සහ මුෙල් වංචාකිරීම තහනම් කරන අතර 
ඒ සම්බන්ධදයන් කිසිදු ලිහිල්භාවයක් ෙක්වනු දනොලැදේ.   
 
සියලු ව්යාපාර ගනුදෙනු විවෘතභාවදයන් ඉටු කළ යුතු වන අතර සැපයුම්කරුදග් ව්යාපාර දපොත් හා වාර්තාවල නිවැරදිව 
නිරූපණය කළ යුතුය. සැපයුම්කරුවන් විසින් Nielsen සමාගම දවත දහෝ Nielsen සමාගම දහෝ එහි දසේවාොයකයින් 
සම්බන්ධ කිසියම් ගනුදෙනුවක් දහෝ වැඩක් පිළිබඳව කිසියම් අසත්ය නිදයෝජන ඉදිරිපත් කිරීම දහෝ අසත්ය දතොරතුරු 
සැපයීම දනොකළ යුතුය. කරුණු පිළිබඳ අසත්ය ප්රකාශන දහෝ අසත්ය ෙත්ත සැපයීම දහෝ භාවිත කිරීම දමයට 
ඇතුළත් දව්. සැපයුම්කරුවන් දයෝග්ය දලස නිපුණතා සහිත සහ අත්ෙැකීම් ඇති වැඩ පමණක් භාර ගත යුතුය. 
සැපයුම්කරුවන් Nielsen සමාගමට සහ එහි දසේවාොයකයින්ට සොචාරමය හැසිරීම හා ගුණාත්මක නිපැයුම් හා දසේවා 
සැපයීම සහතික කිරීම පිණිස 
වෘත්තීය තුළ ඇති ව්යවහාර පිළිබඳ ෙැනුවත් විය යුතුය 
 
සැපයුම්කරුදග් ව්යාපාර පරිචයන් දමම නියමවලට අනුකූල වන බව සහතික කර ගැනීම පිණිස අධීක්ෂණ සහ 
බලාත්මක කිරීදම් කාර්යපටිපාටීන් ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 

 
2) අල්ලමසන් ම ොරවීම  
සැපයුම්කරුවන් එ.ජ. ඇතුළු අොළ සියලු දේශීය සහ ජාත්යන්තර දූෂණ විදරෝධී නීති පිළිපැදිය යුතුය. විදේශ දූෂණ 
ව්යවහාර පනත සහ එක්සත් රාජධානි අල්ලස් පනත. අල්ලස් දහෝ අයුතු දහෝ අනිසි වාසි ලබා ගැනීදම් දවනත් ක්රම 
දපොදරොන්දු දනොවිය යුතුය, පිරි දනොනැමිය යුතුය, අවසර දනොදිය යුතුය, දනොදිය යුතුය නැතදහොත් භාර දනොගත යුතුය. 
ව්යාපාර අත්කර ගැනීම දහෝ රඳවා ගැනීම, ව්යාපාර දවනත් තැනැත්දතක් දවත දයොමු කිරීම දහෝ දවනත් 
ආකාරයකින් අනිසි වාසියක් ලබාගැනීම පිණිස සැපයුම්කරුවන් ද  වටිනා කිසිවක් දපොදරොන්දු දනොවිය යුතුය, පිරි 
දනොනැමිය යුතුය, අවසර දනොදිය යුතුය, දනොදිය යුතුය නැතදහොත් භාර දනොගත යුතුය.  සාමාන්ය රජදේ කාර්යයක 
කාර්යසාධනය ඉක්මන් කරවා ගැනීම පිණිස දගවීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම ද  තහනම් දව්. සැපයුම්කරුවන් ඉහත 
ෙක්වා ඇති පරිදි සැපයුම්කරුවන් විසින් ඍජුව කිරීම තහනම් කර ඇති කිසිවක් කිරීම සඳහා තුන්වැනි 
පාර්ශ්වයක් දයෙවීම ද  දනොකළ යුතුය. 

 
3) ම ොරතුරු මහළිදරව් කිරිම 
සැපයුම්කරුදග් ශ්රමය, දසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව, පාරිසරික ව්යවහාර, ව්යාපාර කටයුතු, ව්යුහය, මූල්ය තත්ත්වය හා 
කාර්යසාධනය පිළිබඳ දතොරතුරු අොළ වන නීති හා දරගුලාසි සහ පවතින කර්මාන්ත ව්යවහාරවලට අනුව දහළිෙරව් කළ 
යුතුය. සැපයුම්කරුවන් ඔවුන්දග් දහළිෙරව් කිරිම්වලින් ක්රියාකාරකම් වරෙවා විස්තර දනොකළ යුතුය. 

 
4) බුද්ධිමය මද්පළ 
සැපයුම්කරු විසින් එහි දතොරතුරු පේධතිය අවසර ප්රදව්ශදයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කළ පරිපාලන, 
දභෞතික හා තාක්ෂණික ආරක්ෂණ ඇතුළු ආරක්ෂක සුරැකිතාවන් ක්රියාත්මක හා නඩත්තු කළ යුතු වන අතර Nielsen 
සමාගමට හානිකර විය හැකි ආකාරයකින් එහි පේධතිය අන්තරායකට පත්ව තිදබන බවට විශ්වාස කරන්දන් නම් 
වහාම Nielsen සමාගම දවත ෙැනුම් දිය යුතුය. 
සැපයුම්කරුවන් Nielsen හි රහස්ය දතොරතුරු, ෙත්ත, දවළඳ දතොරතුරු, කර්තෘ අයිතිය හා දවළඳ ලකුණු Nielsen 
සමාගම සමඟ ඇති ඔවුන්දග් ගිවිසුම යටදත් අවසර දී ඇති ආකාරයට පමණක් භාවිත කළ යුතු වන අතර අවම වශදයන් 
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යුක්තිසහගත මට්ටමක සැලකිල්ලකින් එවැනි දතොරතුරු ආරක්ෂා කළ යුතුය. සැපයුම්කරුවන් දවනත් අයදග් දවළඳ 
දතොරතුරු, දවළඳ ලකුණු දහෝ කර්තෘ අයිතිය ඇති වැඩ අයුතු දලස අත්පත් කර ගැනීම දහෝ උල්ලංඝනය දනොකළ 
යුතුය. සැපයුම්කරුවන් විසින් දවළඳ රහස් දහෝ අදනක් අයදග් හිමිකාරත්වය ඇති දහෝ රහස්ය දතොරතුරු අනිසි දලස 
භාවිත දනොකළ යුතු වන අතර එවැනි දතොරතුරු අවසර දනොලෙ තුන්වැනි පාර්ශ්වවලට දහළිෙරව් දනොකළ යුතුය. 
සැපයුම්කරුදවක් දහෝ තුන්වැනි පාර්ශ්වයක් විසින් Nielsen සමාගදම් ෙත්ත, දවළඳ රහස්, ලාංඡන දහෝ රහස්ය 
දතොරතුරු අනවසර දලස භාවිත කිරීම පිළිබඳව සැපයුම්කරුවන් විසින් Nielsen සමාගම දවත වහාම ෙැනුම්දිය යුතුය. 

 
5) අනන්ය ාව ආරක්ෂා කිරීම සහ පලිමනොගැනීම 
සැපයුම්කරු එක්දකෝ (i) දමම සංග්රහය උල්ලංඝනය කිරිම් දහෝ Nielsen සමාගදම් වැඩ සම්බන්ධ ඍජුභාවය පිළිබඳ 
කිසියම් තැවුල් වාර්තා කිරීම සඳහා සිය දසේවකයින් සඳහා දුෂණ වංචා දහළිෙරව් කිරීදම්1 ඍජු දුරකථනයක් දහෝ 
සමාන ක්රියාපටිපාටියක් පවත්වා දගන යාම දහෝ (ii) එහි දසේවකයින්ට Nielsen සමාගදම් දුෂණ වංචා දහළිෙරව් 
කිරීදම් ඍජු දුරකථනය භාවිත කිරීමට ඉඩ දීම කළ යුතුය. සැපයුම්කරු, නීතිදයන් තහනම් කර ඇත්දත් නම් මිස, 
සැපයුම්කරුදග් සහ දසේවකයාදග් රහස්යභාවය, නිර්නාමිකත්වය හා ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට වැඩසටහන් පවත්වා 
දගනයා යුතුය. දම් අවස්ථා දෙක අතුරින් ඕනෑම අවස්ථාවක දී, දමම චර්යාධර්ම සංග්රහය උල්ලංඝනයවීමක් 
ආශ්රිතව සැපයුම්කරුට ලැදබන කිසියම් දතොරතුරක් දහෝ දචෝෙනාවක් Nielsen සමාගම දවත වහාම වාර්තා කිරීදම් 
ප්රතිජානන බැඳීමක් සැපයුම්කරුට ඇත. කිසියම් දසේවකදයක් දහෝ තුන්වැනි පාර්ශ්වයක් විසින් Nielsen සමාගමට 
එදරහිව කිසියම් හිමිකම්පෑමක් දහෝ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවට සැපයුම්කරුදවක්ට ෙැනගැනීමට 
ලැබුණදහොත් සැපයුම්කරු විසින් Nielsen සමාගමට වහාම ෙැනුම් දිය යුතුය. Nielsen දවත කරන සියලු වාර්තා කිරීම් 
සිදු කළ යුත්දත් Integrity@Nielsen.com දහෝ  https://nielsen.tnwreports.com/ 
 
6) ඛණිජ වගකීේ සහගතව සැපයීම 
සැපයුම්කරුවන් නිෂ්පාෙනය කරනු ලබන නිපැයුම්වල ඇති ඛණිජ, බරපතල මානව අයිතිවාසිකම් අපදයෝජන සඳහා 
වැරදිකරුවන්ට ඍජුව දහෝ වක්රව මුෙල් දනොසපයන බවට දහෝ ප්රතිලාභ දනොසලසන බවට යුක්තිසහගතව සහතික 
කර ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් සතුව ප්රතිපත්තියක් තිබිය යුතුය. සැපයුම්කරුවන් දමම ඛණිජවල භාරකාරත්වය 
මූලාශ්රය හා ොමය හඳුනා ගැනීදම් දී නිසි උේදයෝගදයන් කටයුතු කළ යුතු වන අතර ගනුදෙනුකරුදග් ඉල්ලීම මත 
ඔවුන්දග් නිසි උේදයෝගී ක්රියාමාර්ග ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුය. 

 
7) මපෞද්ගලිකත්වය සහ දත්  ආරක්ෂාව 
Nielsen මඟින් ලබා දුන් දහෝ Nielsen සමාගම දහෝ එහි දසේවාොයකයින් දවනුදවන් සැපයුම්කරු ලබා ගත් ෙත්ත 
("Nielsen ෙත්ත") ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යුක්තිසහගතව සකස් කළ අභ්යන්තර ප්රතිපත්ති සහ ක්රියාපටිපාටි 
සැපයුම්කරුවන් විසින් පවත්වා දගනයා යුතුය. සැපයුම්කරුවන් Nielsen ෙත්ත එක්රැස් කිරීම, ගබඩා කිරීම, සකස් 
කිරීම, සම්ප්දර්ෂණය කිරීම දහෝ දහළිෙරව් කිරීම පිළිබඳ සියලු අොළ දපෞේගලිකත්ව, ෙත්ත ආරක්ෂණ සහ දතොරතුරු 
ආරක්ෂණ නීති හා දරගුලාසි සහ අධිකරණ නියමයන් පිළිපැදිය යුතුය.  දසේවා සපයන්නන් සමඟ ක්රියාත්මක කිරීම 
පිණිස දහෝ උපදකොන්ත්රාත්කරුවන් දවත ගලා යාම පිණිස අොළ නීති මඟින් Nielsen සමාගමට දහෝ එහි 
දසේවාොයකයින්ට නියම කර Nielsen සමාගම සමඟ ඕනෑම ආකාරයකින් එළැඹ තිදබන සුදුසු ෙත්ත මාරු කිරීදම් 
ගිවිසුම් සැපයුම්කරුවන් විසින් ක්රියාත්මක කළ යුතුය.  Nielsen ෙත්ත සකස් කිරීම සඳහා නව උප-
දකොන්ත්රාත්කරුදවක් දයොෙවා ගැනීමට දපර සැපයුම්කරුදවක් විසින් Nielsen සමාගම දවත අවම වශදයන් දින 
30ක ෙැනුම්දීමක් සිදු කළ යුතු වන අතර Nielsen ෙත්ත සකස් කිරීමට කිසියම් උප-දකොන්ත්රාත්කරුදවක්ට අවසර දිමට 
දපර Nielsen සමාගදම් කැමැත්ත ලබා ගත යුතුය 

                                                           
1  දුෂණ වංචා දහළිෙරව් කරන්නා අර්ථ නිරූපණය: සමාගමක දසේවකදයක්දග් දහෝ නිලධාරිදයක්දග් දහෝ රාජ්ය 

නිලධාරිදයක්දග් දහෝ නිල ආයතනයක අනිසි හැසිරීම පිළිබඳව දහළිෙරව්වක් කරනු ලබන ඕනෑම තැනැත්දතක්. 
 

https://nielsen.tnwreports.com/
https://nielsen.tnwreports.com/
mailto:Integrity@nielsen.com
https://iwf.tnwgrc.com/Nielsen
https://iwf.tnwgrc.com/Nielsen


 

6 
 

 

 
8) බැඳියා පිළිගැටුම   
සැපයුම්කරුවන් විසින් Nielsen සමාගදම් අයිතීන් සමඟ නුසුදුසු ගැටීමක් දහෝ ගැටීමක දපනීමක් ඇති කළ හැකි කිසියම් 
අවස්ථාවක් දහෝ සම්බන්ධතාවක් වළක්වා ගත යුතුය. සැපයුම්කරුවන් විසින් Nielsen සමාගදම් කිසියම් දසේවකදයක්ට 
දහෝ Nielsen සමාගදම් දසේවකයින්දග් පවුදල් සාමාජිකයින්ට මිල අධික ත්යාග, ආගන්තුක සත්කාර දහෝ 
විදනෝෙසංග්රහ පිරිනැමීම දහෝ ලබා දීම දනොකළ යුතුය. Nielsen සමාගදම් දසේවකයින් සහ ඔවුන්දග් පවුදල් 
සාමාජිකයින් Nielsen සමාගම සමඟ ව්යාපාර කටයුතු සිදු කරන ඕනෑම ආයතනයක් පිළිබඳව විදශේෂ ආර්ථික උනන්දුවක් 
ඇතිව දනොසිටිය යුතු වන අතර Nielsen සමාගදම් දසේවකයින් අතර ගැටීමක් දහෝ ගැටීමක දපනීමක් ඇති කළ හැකි 
සම්බන්ධතා වැළැක්විය යුතුය. 

ඉ. කළමනාකරණ පේධතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් පහත ෙැක්දවන කරුණු සහතික කර ගැනීමට සකස් කළ කළමනාකරණ පේධතියක් දයොො ගැනීම දහෝ 
ස්ථාපනය කළ යුතුය:  
 
1) සැපයුම්කරුදග් දමදහයුම් හා නිපැයුම්වලට සම්බන්ධ අොළ නීති, දරගුලාසි සහ පාරිදභෝගික අවශ්යතාවලට 

අනුකූලවීම;  
2) දමම සංග්රහයට අනුකූල වීම; සහ  
3) දමම සංග්රහයට සම්බන්ධ දමදහයුම් අවොනම් හඳුනා ගැනීම සහ අවම කිරීම. එමඟින් අඛණ්ඩ වැඩිදියුණුවට පහසුකම් 

සැලසීම ද  කළ යුතුය. 

 

ඊ. චර්යාධර්ම සංග්රහයට සිදු කරන දවනස් කිරීම්  
Nielsen සමාගදම් සැපයුම්කරුවන් සඳහා වූ චර්යාධර්ම සංග්රහය යාවත්කාලීන කිරීදම්, දවනස් කිරීදම් අයිතිය Nielsen සමාගම 
සතු වන අතර සැපයුම්කරුවන් විසින් එම දවනස් කිරීම් පිළිදගන, ඒ අනුව කටයුතු කළ යුතුය. සැපයුම්කරුවන් නිකුත් කළ ඕනෑම 
දල්ඛනයක අන්තර්ගත කිසිවකින් දමම සංග්රහදේ කිසිදු දකොටසක් දවනස් කරන බවට දහෝ සංදශෝධනය කරන බවට සලකනු 
දනොලැදේ. 
 

 


