
Coca-Cola සමාගම 
මානව හිමිකම් aතිපත්තිය
මානව හිමිකම්වලට ගරු කිරීම
මානව හිමිකමවලට ගරු කිරීම Coca-Cola සමාගමම මූලික සාරධරමයකි. අපමේ 
මසේවකයන්, සැපයුමකරුවන් හා සේවාධීන ම�ාේතල් කරන්නන් සමඟ කටයුතු කිරීමම 
දී එකසත් ජාතීන් මේ ව් යාපාර හා මානව හිමිකම පිළි�ඳ උපමේශන මූලධරම අනුව මානව 
හිමිකමවලට ගරු කිරීමට හා ඒවා  ප් රවරධනය කිරීමට අපි උත්සාහ කරන් මනමු.  
අප ක රියාත්මක වන ප් රජාවන් තුළ මානව හිමිකම භුකති විඳීම වැඩි කිරීම සඳහා උදව් කිරීම අපමේ ඉලකකයයි.

මමම ප් රතිපත්තියට මාරමගාේපමේශ ල�ා මගන ඇත් මත්, අන්තරජාතික අයිතිවාසිකම පනත හා අන්තරජාතික  
කමකරු සංවිධානමේ 1998 දරන මූලික මූලධරම හා මසේවා පිළි�ඳ අයිතිවාසිකම ප් රකාශනමේ ද ඇතුළත්, මානව 
හිමිකම පිළි�ඳ විශේව ප් රකාශනමයන් ආවරණය කළ අන්තරජාතික මානව හිමිකම මූලධරමවලට අනුවය.

Coca-Cola සමාගම, අපට අයත් සමපත්, අපට �හුතර හිමිකම ඇති වත්කම හා අප විසින් කළමනාකරණය කරනු 
ල�න නිෂේපාදනාගාර සඳහා මමම ප් රතිපත්තිය අදාල මව්. සේවාධීන ම�ාේතල් කරන්නන් සහ සැපයුමකරුවන් මමම 
මූලධරම පිළිගනු ඇතැයි අමප්කෂා කරන අතර ඔවුන් මේම ව් යාපාරයන් තුළ ද මීට සමාන ප් රතිපත්ති අනුගමනය 
කිරීම උමදසා සමාගම ඔවුන් උනන්දු කරවයි.

අපමේ ව් යාපාරමේ හා වටිනාකම දාමමේ පුේගලයන් සඳහා මානව හිමිකම අවදානම හඳුන්වාගැනීම හා වැළැකවීම 
උමදසා අපි නිසි අවධානමයන් සිටින්මනමු. අහිතකර මානව හිමිකම �ලපෑම අපමේ ව් යාපාරික කටයුතුවල 
ප් රතිඵලයක මහාේ ඒවායින් සිදුවූවක වශමයන් අප විසින් හඳුනාගනු ලැබූ විට, ඒ සඳහා සාධාරණ සහ සමාන 
ප් රතිකරම ල�ා දීමට මහාේ සහමයාේගමයන් කටයුතු කිරීමට අපි �ැඳී සිටින්මනමු. මතවන පාරශේව සමඟ අපමේ 
ස�ඳතා හරහා ඇතිවන අහිතකර �ලපෑමවලට අප ඈඳුණු මහාේ සම�න්ධ වූ විට, ප් රතිකරම සඳහා සමීපවීමම 
හැකියාව ප් රවරධනය කිරීමට අපි අදහසේ කරන්මනමු.

ප් රධාන විධායක නිලධාරියා ඇතුළු Coca-Cola සමාගමම අධ් යකෂ මණ්ඩලය විසින් මානව හිමිකම ප් රතිපත්තිය 
අධීකෂණය මකමරනු ඇත.

ප් රජා හා පාර ශ්වකාර දායකත්වය
අප වනාහි අප ක රියාත්මක වන ප් රජාවමේම මකාටසක �ව අපි පිළිගනිමු. ඉ්ඩම අයිතිවාසිකම, ජලය සහ මසෞඛ් යය 
සඳහා ප් රමව්ශය වැනි ප් රජාවට වැදගත් වන මානව අයිතිවාසිකම පිළි�ඳ කාරණාවල දී අපි ප් රජාව සමඟ එකව 
කටයුතු කරන් මනමු. සේවමේශීය ජනතාව මමන්ම මවනත් අනාරකෂිත හා වරප් රසාද රහිත කණ්ඩායම ඇතුළු එම 
ප් රජාව සමඟ ද අපි කටයුතු කරන්මනමු. අපමේ ව් යාපාර කටයුතු කරන විට අපමේ ඉලකකය වන් මන් සංවාදය 
තුළින් ඔවුන් මේ අදහසේවලට සවන් දීම, එවායින් ඉමගන ගැනීම හා ඒවා සලකා �ැලීම පිළි�ඳව සහතික වීමයි. 
ප් රාමේශීය ගැටළු ව්ඩාත් නිවැරදිව ප් රාමේශීය මටටමම දී විසඳාගත හැකි �ව අපි විශේවාස කරන් මනමු.

 නිසි තැන්හි දී, පුළුල් පරාසයක සිවිල් සමාජය හා පාරශේවකරුවන් සමඟ අපමේ ව් යාපාරයට සම�න්ධ මානව 
හිමිකම ගැටළු සම�න්ධමයන් අපි කටයුතු කරන් මනමු. අපමේ සමාගම තුළ, අපමේ වටිනාකම දාමය පුරා සහ 
අපමේ විවිධ අනුේ රාහකත්ව සමඟ ඇති ගැටළු මමයට ඇතුළත් වන අතර, එමගින් මානව හිමිකම ගරු කිරීම 
ප් රවරධනය කිරීමට අපි අමප්කෂා කරන් මනමු.
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Coca-Cola සමාගම මානව හිමිකම් aතිපත්තිය (තව දුරටත්)

විවිධත්වය සහ  ඇතුළත් වීම
අප සමඟ වැ්ඩ කරන ජනතාවමේ විවිධත්වය සහ ඇතුළත් වීම අගය කරමින් අපි ඒවා  දියුණු කරන් 

මනමු. අප සමාන අවසේථා මවනුමවන් කැප වන අතර මවනසේකම හා හිරිහැර කිරීම මනාඉවසන්මනමු. ජාතිය, 
සේත් රී පුරුෂභාවය, වරණය, ජාතික මහාේ සමාජ සමභවය, ජනවාරගිකත්වය, ආගම, වයස, ආ�ාධිතභාවය, ලිංගික 
දිශානතිය, ලිංගික අනන් යතාවය මහාේ ප් රකාශනය, මේශපාලන මතය මහාේ අදාල නීතිය මගින් ආරකෂා කළ මවනත් 
ඕනෑම තත්වයක පදනම වූ මවනසේකම මහාේ හිරිහැර කිරීමවලින් මතාර මසේවාසේථාන පවත්වා ගැනීමට අපි කටයුතු 
කරන්මනමු. �ඳවා ගැනීම, මසේවමේ මයදවීම, සේථානගත කිරීම, සංවරධනය කිරීම, පුහුණු කිරීම, හානි පූරණය හා 
සමාගම තුළ උසසේ වීම සඳහා පදනම වනුමේ සුදුසුකම, කාරය සාධනය, කුසලතා සහ අත්දැකීමය.

මගෞරවය රහිතමහාේ නුසුදුසු හැසිරීම, අසාධාරණ සැලකීම මහාේ ඕනෑම ආකාරයක පලිගැනීම අපි මනාඉවසන් මනමු. 
රැකියා සේථානය තුළ හා ඉන් පිටත ඕනෑම මසේවාශේ රිත කාරණයක දී හිරිහැර කිරීම මනාඉවසනු ඇත.

ආ්ශ රය කිරීමම් හා සාමූහික මේවල් කිරීමම් නිදහස
එකමටක කිරීම, බිය ගැන්වීම මහාේ හිරිහැර කිරීමට බිය මනාවී වෘත්තීය සමිති සමඟ සම�න්ධ වීම, ඒවා බිහි කිරීම 
මහාේ ඒවාට සම�න්ධ මනාවීම උමදසා අපමේ මසේවකයින්ට ඇති අයිතියට අපි ගරු කරන්මනමු. නීත් යානුකූලව 
පිළිගත් සමිතියක විසින් මසේවකයින් නිමයාේජනය කරනු ල�න විට, නිදහමසේ මතාේරාගත් ඔවුන් මේ නිමයාේජිතයන් 
සමඟ ඵලදායී මලස සංවාදමේ මයදිමට අපි �ැඳී සිටින්මනමු. එ�ඳු නිමයාේජිතයින් සමඟ අවංකව හා  සත් යවාදීව 
මකවල් කිරීම සඳහා සමාගම �ැඳී සිටී.

සුරේෂිත හා මසෞඛ් ය සම්පනන මසශවාසශථාන
අපමේ මසේවකයින් මේ ආරකෂාව හා මසෞඛ් යය අතිශය වැදගත් මව්. අපමේ ප් රතිපත්තිය වන් මන් සුරකෂිත හා 
මසෞඛ් ය සමපන්න මසේවාසේථානයක ල�ා දීම සහ අදාල ආරකෂිත හා මසෞඛ් ය නීති හා මරගුලාසි මමන්ම අභ් යන්තර 
අවශේ යතාවන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමයි. අපමේ මසේවකයින් මේ අදහසේ විමසීමමන් ද, හඳුනාගත් හදිසි අනතුරු 
අවදානම, තුවාල, හා මසෞඛ් යමය �ලපෑම මකමරහි අවධානය හා ප් රතිකරම මයදීමමන් ද, සුරකෂිත, මසෞඛ් යමය හා 
ඵලදායී මසේවාසේථානයක ල�ා දීම හා පවත්වා ගැනීම උමදසා අප කටයුතු කරන්මනමු.

මසශවාසශථාන ආරේ්ාව
අභ් යන්තර හා �ාහිර තරජන මහේතු නිසා සිදුවන ප් රචණ්ඩත්වය, හිරිහැර, බියගැන්වීම හා මවනත් අනාරකෂිත 
මහාේ ක්ඩාකප්පල්කාරී තත්වයන් මගන් මතාර රැකියා සේථානයක පවත්වා ගැනීමට අපි �ැඳී සිටින්මනමු. අවශේ ය 
පරිදි, මසේවකයින් සඳහා ආරකෂක සුරකෂිතතාවය සපයන අතර, මසේවකයින් මේ මපෞේගලිකත්වය සහ අභිමානය 
මගෞරවාන්විතව පවත්වා මගන යනු ඇත.

බලහත්කාර ්ශ රමය හා මිනිසශ මවළඳාම
�න්ධනාගාර ශේ රමය, ගිවිසුමගත ශේ රමය, ඇපකර ශේ රමය, මිලිටරි ශේ රමය, නවතම ආකාරමේ වහල් මමමහය හා 
ඕනෑම ආකාරයක මිනිසේ මවළඳාම ඇතුළු සියලු ආකාරමේ �ලහත්කාර ශේ රම භාවිතය අපි තහනම කරන් මනමු.
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Coca-Cola සමාගම මානව හිමිකම් aතිපත්තිය (තව දුරටත්)

ළමා ශ් රමය
අන්තරාදායක වැ්ඩ කිරීමට සිදුවන තනතුරු සඳහා වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පුේගලයන් මසේවමේ මයදවීම අපි 
තහනම කරන් මනමු.

මසශවා පැය, මේතන හා ප් රතිලාභ
කරමාන්ත හා මේශීය ශේ රම මවළඳමපාළට සාමප්කෂව, හා අදාල සාමූහික මකවල් කිරීමම ගිවිසුමවල නියමයන්ට 
අනුකූලව අපි තරඟකාරී මලස මසේවකයින්ට වන්දි ල�ා මදන් මනමු. අදාල වැටුප්, වැ්ඩ පැය, අතිකාල හා ප් රතිලාභ නීති 
සමග පූරණ අනුකූලත්වය සහතික කිරීම උමදසා අපි කටයුතු කරන් මනමු.

ඉඩම් හිමිකම් සහ ජල සම්පත්
අපමේ වටිනාකම දාමය පුරා පැවතිය හැකි, ඉ්ඩම පරිහරණය හා ජල පරිමභාේජනය සම�න්ධ මානව 
අයිතිවාසිකමවලට ගරු කිරීමම වැදගත් ඇඟවුම හඳුනා ගන්නා අතර, සුවිමශේෂී ප් රතිපත්ති හා ක රියාකාරකම මගින් 
අපි ඒ ගැන කටයුතු කරන් මනමු.

අප සාමන් යමයන් මගාවිපමළන් සෘජුවම ප් රතිලාභ මිලදී මනාගන්නා නමුත්, ම�ාමහාේ කෘෂිකාරමික ේ රව් ය වල 
ප් රධාන ගැනුමකරුවකු මලස අපමේ වටිනාකම මත පදනමව, මේශීය මගාවීන් හා ප් රජාවන් මේ ඉ්ඩම අයිතිවාසිකම 
ආරකෂා කිරීම සඳහා ක රියා කිරීමට හා ඒ සඳහා අපමේ රකෂණාවරණ භාවිතා කිරීමට අපට සිදුව ඇත.

නිසි සනීපාරකෂාව මගින් තිරසාර ජල සැපයුම, සුරකෂිත පානීය ජලය, හා පරිසර පේධති හා ප් රජාවන් යන මදකම 
ආරකෂා කිරීමම මානව අවශේ යතාවයට අපි ගරු කරන් මනමු. අපමේ ජල කළමනාකරණ වැ්ඩසටහන තුළින්, අප ජලය 
සඳහා හිමිකම-පදනම වූ ප් රමව්ශයක අනුගමනය කරන් මනමු. අවශේ ය සේථානවල අවශේ ය වූ විට, ජල හිඟයට විසඳුම 
මයදීම හා අපමේ නිෂේපාදනාගාර තුළ මූලාශේ ර ජල ආරකෂණ සැලසුම ක රියාත්මක කිරීම උමදසා මේශීය ජල අවදානම 
තක මසේරු කිරීම හා රාජ් යයන්, ප් රජාවන් හා මවනත් පාරශේවකරුවන් සමඟ උපමේශනය සහ හවුල්කාරිත්වය මගින් 
අවදානම අඩු මකමරනු ඇත.

මසෞඛ් ය සම්පනන ජීවන රටා
මසෞඛ් ය සමපන්න ජීවන රටාව සමඟ දැනුවත්වූ මතාේරා ගැනීම ගලපා ගැනීමට පාරි මභාේගිකයන්ට හැකිවනු පිණිස 
පාරදෘෂේ ය මපාේෂණ මතාරතුරු සහ පානීය විකල්ප පරාසයක ල�ා දීමට අපි �ැඳී සිටින් මනමු.

මසශවකයින සඳහා උපමදසශ හා වාරතාකරණය
සියලු මසේවකයින් අතර විවෘත හා අවංක සන්නිමව්දනය අගය මකමරන හා මගෞරවයට පාත් ර වන මසේවාසේථාන 
නිරමාණය කිරීමට අපි උත්සාහ කරන් මනමු. අප ක රියාත්මක වන ඕනෑම සේථානයකට අදාල කමකරු හා මසේවා 
නියුකති නීතිවලට අනුකූල වීමට සමාගම �ැඳී සිටී. මසේවකයන් මානව හිමිකම ප් රතිපත්ති පිළි�ඳව දැනුවත්ව සිටින 
�වට පුහුණු කිරීම සහ වාරෂික සහතික කිරීමම ක රියාවලිය මගින් සමාගම සහතික මවයි.

මමම ප් රතිපත්තිය සහ නීති, සිරිත් විරිත් හා ඔහු මහාේ ඇය වැ්ඩ කරන සේථානමේ භාවිතාවන් අතර අදහසේ දැකවීමම 
ගැටුමක ඇතැයි විශේවාස කරන, මහාේ මමම ප් රතිපත්තිය පිළි�ඳ ප් රශේන ඇති, මහාේ සිදුවිය හැකි ප් රතිපත්ති 
උල්ලංඝනයන් පිළි�ඳව රහසිගතව වාරතා කිරීමට කැමැති ඕනෑම මසේවකමයකුට මේශීය කළමනාකාරිත්වය, මානව 
සමපත්, නීති මදපාරතමමන්තුව මහාේ උපාය මාරගික ආරකෂණය මවත එම ප් රශේන මහාේ කාරණා ඉදිරිපත් කිරීමට 
පුළුවන. 
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Coca-Cola සමාගම මානව හිමිකම් aතිපත්තිය (තව දුරටත්)

www.KOethics.com මවබ් අ්ඩවිමේ EthicsLine ආරකෂිත අන්තරජාල මවබ් අ්ඩවිය ඔසේමසේ ද,  
www.KOethics.com  මවබ් අ්ඩවිමේ දැකමවන ඔවුන් මේ සේථානවලට ගාසේතු රහිත දුරකථන අංක මයන්  
ඇමතීමමන් ද සැක කටයුතු aතිපත්ති උල්ලංඝනයන් පිළි�ඳව වාරතා කිරීමට මසේවකයන්ට පුළුවන. මමම  
ප්රතිපත්තිය යමටත් කරුණු මතු කිරීම නිසා කිසිදු මසේවමකයකුට එමරහිව එමකටක කිරීම මහාේ පලිගැනීම මනාකළ 
යුතුය. මසේවකයින්මේ කාරණා සම�න් මධයන් සමාගම විසින් විමරශන, මයාමුවීම හා aතිචාර දැකවීම කරනු ල�න 
අතර ඕනෑම උල්ලංඝනයකට aතිචාර වමශයන් සුදුසු නිරවේයකරණ කරියාමාරග ගනු ඇත.

මානව හිමිකම aතිපත්තිය සමාමගම ව්යාපාරික ආචාර සංේරහය සමඟ ගැමලප්. පරිවරතන හා අදාළ මතාරතුරු 
ඇතුළුව මමම aතිපත්තිය සමාමගම අන්තරජාල අ්ඩවිය තුළින් ල�ාගත හැකිය:  
http://www.coca-colacompany.com/

යුමරාේපා සංගමමේ පුේගලයන් සඳහා: යුමරාේපා සංගමමේ ව්යවසේථාවට අනුව, EthicsLine දුරකථනය මහාේ මවබ් 
මසේවා මගින් ඔ�ට වාරතා කළ හැකමක මූල්යමය, ගිණුමකරණ හා විගණන කාරණා පමණක �ව කරුණාකර 
සටහන්කර ගන්න. මානව සහ මසේවාසේථාන හිමිකම aතිපත්තිය යමටත් ගැටළු පිළි�ඳව වාරතා කිරීම සඳහා, ඔමබ් 
aාමේශීය කළමනාකාරිත්වය, මානව සමපත්, aාමේශීය ඔමබුඩසේවරුන් මහාේ නීති මදපාරමතමන්තුව අමතන්න.

මහජන වාරතාකරණය
අමපේ මානව හිමිකම වාරතාව හා වාරෂික තිරසාර වාරතාමව් මකාටසක මලස, අමප් මානව හිමිකම හා අදාල 
�ැඳීම, aයත්න හා aකාශන, හා මමම මානව හිමිකම aතිපත්තිමේ අනුකූලතාව පිළි�ඳව අපි මහජනතාවට වාරතා 
කරන්මනමු. එකසත් ජාතීන්මේ මාරමගාේමපේශ මූලධරම aතිපත්ති වාරතාකරණ රාමුවට කළ හරසේ මයාමු මමම 
වාරතාකරමණේ ඇතුළත්ය.

ඕනෑම අවසේථාවක මමම ප් රතිපත්තිය සංමශාේධනය කිරීමම අයිතිය සමාගම සතුය. සමාගම හා එහි මසේවකයින් මහාේ ඕනෑම මතවන 
පාරශේවයක අතර පවත්නා, මමම ප් රතිපත්තියට අනුකූල ගිවිසුමක යනු Coca Cola සමගම සමග අඛණ්ඩ රැකියා ප් රතිඥාවක යයි 
ප් රකාශිත මහාේ අඟවන කිසිවක මමම ප් රතිපත්තිමේ මනාමැත.

https://koethics.alertline.com/gcs/welcome
http://www.coca-colacompany.com/

