එයිට්කන්ස් ස්පෙන්ස්
ඒකාබද්ධ තිරසාරත්ව ප්රතිපත්තිය
ව්යාපාරයේ දිගුකාලීන ශකයතාව්, ලාභදායීත්ව්ය සහ අඛණ්ඩතාව් සාක්ෂාත් කිරීම සම්බන්ධයයන් වූ යපරටුගාමී ප්රයේශයක්
යලස ඒකාබද්ධ පැව්ැත්ම පිළිබඳ සංකල්පය අපි අව්යබෝධ කරයගන සිටින්යනමු. රටව්ල් ගණනාව්ක ක්රියාත්මක ව්න බහුවිධ
ව්යාපාරික කණ්ඩායමක් ව්ශයයන්, කල් පව්ත්නා සංව්ර්ධනය සම්බන්ධයයන් වූ විශවීය අභිලාෂයන් සහ ඇගයීම් සමඟ අපයේ
ක්රයමෝපායන් හා අනුගත යව්මින් ආදර්ශව්ත් හා සාමුහික පුරව්ැසියන් ව්ශයයන් අපයේ කර්තව්යය අඛන්ඩව් ඉටු කිරීමට අපි
කැපී සිටින්යනමු.

ප්රතිෙත්ති ප්රකාශය
එයිට්කන් සවයපන්සව හී අයේක්ෂාව්න් ව්නුයේ A.

තිරසර යමයහයුම් සමඟ අපයේ සමාගම සංව්ර්ධනය කිරීම සඳහා යහවතුකාරක ව්න නනතික සහ නියාමන
අව්ශයතාව්න්හී ව්ඩාත් යහාඳ පරීචයන් අත්පත් කර ගැනීමට හැකි පාලන ව්ුහයක් ඇති කිරීම සහ පව්ත්ව්ායගන
යාම,

B.

තිරසර සංව්ර්ධන අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම සහ එක්සත් ජාතීන්යේ විශවව් සම්මුතියේ
මූලධර්ම දහය, කාන්තාව්න් බලගැන්ීයම් ප්රතිපත්ති, සහ සමාගයම් අයනකුත් සවයේච්ජා අනුමැතීන් අදාළ කර
ගැනීම තව්දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම,

C.

සදාචාරාසම්පන්න යලස ව්යාපාරික කටයුතු සිදු කිරීම සහ ආචාරශීලී යලස ව්යාපාරික කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා
අපයේ හවුල්කරුව්න් දිරිමත් කිරීම සහ සහාය සැලසීම,

D.

සංවිධානාත්මක යමයහයුම් කටයුතු ව්ලදී පාරිසරික කළමනාකරණ පද්ධතීන් භාවිතය සහ දැඩි පාරිසරික
බලපෑම් ඇතිවිය හැකි ක්රියාකාරකම් ව්ලක්ව්ාලීම පිණිස පියව්ර ගැනීම,

E.

දේශගුණික විපර්යාස සහ අයනකුත් ආපදා තත්ව්යන්යගන් සංවිධානයේ යමයහයුම් කටයුතු ව්ලට සහ
හවුල්කරැවන්හට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් හඳුනාගැනීම සහ ඒව්ා අව්ම කිරීම සහ ඊට අනුව්ර්තනය ීම සඳහා අව්ශය
ක්රියාමාර්ග ගැනීම,

F.

හවුල්කරැවන් සමඟ එක්ව් කටයුතු කිරීම සහ සැලසුම්කරණයේදී සහ යමයහයුම් කටයුතු ව්ල අව්ශය පියව්රයන්හී
දී ඔවුන්යේ දායකත්ව්ය සළකා බැලීම,

G.

තිරසර ක්රයමෝපායන් ක්රියාත්මක කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සැපයුම් දාමයන් දිරිමත් කිරීම,

H.

උපායමාර්ික තීරණ ගැනීයම් දී සමාජමය සහ පාරිසරික පාලනයක් සවථාපිත කිරීම,

J.

අදාළ ව්න අව්දානම් තත්ව්යන් පිළිබඳ සැළකිල්ල යයාමු කරමින් සංවිධානයේ යමයහයුම් කටයුතු ව්ලදී තිරසර
ක්රියාපටිපාටි භාවිතා කිරීම,

K.

පාරියභෝිකයන් යව්ත සපයනු ලබන සැකසුම් සහ භාණ්ඩ හා යසවව්ාව්න් ආශ්රිත ප්රව්ර්ීකරණයන්ට සහ
නදවෝත්පාදනයට අනුබල දීම,

L.

ලාභදායීත්ව්ය සහතික කරමින් පාරියභෝිකයන් යව්ත සපයනු ලබන නිෂවපාදන , යසවව්ා සහ ව්ටිනාකම් ව්ල
ගුණත්ව්ය අඛණ්ඩව් ව්ැඩිදියුණු කිරීම,

M.

තිරසර ප්රජා සංව්ර්ධන ව්යාපෘති ව්ලට හවුල්ීම සහ යසවව්ක සහභාගීත්ව්ය දිරිමත් කිරීම,

N.

රැකියා නියුක්තිය සඳහා අව්සවථා සැපයීම මඟින් යද්ශීය ප්රජාව් යව්ත සහනය සැලසීම සහ හැකි සෑම අව්සවථාව්කදී
ම යද්ශීය සැපයුම්කරුව්න් යව්තින් මිලදී ගැනීම,

O.

යසවව්කයන් යව්ත ආරක්ෂාව් සහ යසෞඛය තත්ව්ය සහතික කළ ව්ැඩ පරිසරයක් සැපයීයම් පදනම ව්ශයයන්
රැකියාව් ආශ්රිතව් යසෞඛයය සහ ආරක්ෂාව් කළමනාකරණය කරනු ලබන ක්රියා පිළියව්ත් භාවිතා කිරීම,

P.

ශක්තිමත් සහ මනා අභියේරණ හැකියාව්න්යගන් යුක්ත, තරගකාරී මානව් සම්පතකින් සන්නද්ධ ීම,

Q.

අන්තර්ජාතික ව්ශයයන් ප්රකටව් ඇති මානව් අයිතිව්ාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම තව්දුරටත් තහවුරු කිරීම සහ
ප්රව්ර්ධනය කිරීම,

R.

අන්තර්ජාතික ව්ශයයන් අනුමත කළ නිර්යද්ශයන්ට සමගාමීව් කාර්යසාධන යතාරතුරු කළමනාකරණය කිරීම
සහ ව්ාර්තා කිරීම,

S.

අදාළ ව්න යරගුලාසි, මාර්යගෝපයද්ශ, ප්රතිපත්ති කාර්ය රාමු සහ කර්මාන්තය ආශ්රිත ප්රමිතීන් හා අනුකුල ීම සහ
සැලකිලිමත්ීම හරහා සංවිධානයේ සංයේදී යතාරතුරු සහ අපයේ යතාරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම්
ආරක්ෂා කිරීම,

T.

සමාගයම් සන්නියේදන කටයුතු ව්ලදී; සවී පුරුෂ භාව්ය, ආගම, ජනව්ාර්ිකත්ව්ය, සංසවකෘතිය යහෝ සමාජ
කණ්ඩායම් යහෝ යද්ශපාලනික ව්ශයයන් පක්ෂග්රාහී ීම; යසවව්කයන් යකයරහි යව්නසව යලස සැලකීම; යහෝ
පීඩාකාරී ආකල්ප විදහා දැක්ීයමන් ව්ැළකීම,

U.

සියලුම සතුන් මානුෂීය සත්කාරයක් අව්ශය යකයරන සංයේදනශීලී සත්ව්යන් ව්ශයයන් සැලකීම සහ අපයේ
යමයහයුම් කටයුතු ව්ලදී සත්ව් සුභ සාධනය දිරිගැන්ීම,

V.

ව්ාර්ික කාර්යසාධන සමායලෝචනය සහ සැලසුම්කරණය ව්ැඩිදියුණු කිරීම.

ක්රියාත්මක කිරීම
මාර්යගෝපයද්ශ සකසව කිරීම සහ නියයෝග පැනීම සම්බන්ධයයන් එයිට්කන් සවයපන්සව පී එල් සී හී අධයක්ෂ මණ්ඩලය,
අීක්ෂණ මණ්ඩලය, කළමනාකරණ මණ්ඩලය සහ ප්රව්ර්තනීය කමිටුව් ව්ගකීම දරනු ලැදේ.
ක්රියාත්මක කිරීයම් සහ පැහැදිලි කිරීයම් සටහන් ව්ල සෑම පියව්රක්ම සම්බන්ධයයන් ක්රියාකාරී ක්යෂවත්රයන් ඇතුලත්
කාර්යරාමුව්ක් ද අභයන්තර ව්ශයයන් යබදා හැරීම සදහා ව්න ප්රතිපත්ති ප්රකාශය සමග ලබා යදනු ඇත.
කර්මාන්තය යව්ත ඇති අදාළත්ව්ය මනයසව රදව්ායගන ක්රියාත්මක කිරීයම් පද්ධතීන් හරහා ක්රමානුකුලව් ප්රතිපත්ති ව්ලට
අනුකුල ීම සම්බන්ධයයන් උපාය මාර්ික ව්යාපාරික ඒකක කටයුතු කරනු ඇත. සංවිධානයේ යමයහයුම් කටයුතු ව්ල
සවව්භාව්ය සහ පරිමාණය සම්බන්ධයයන් සමාජ, පාරිසරික සහ ආර්ික පාලන ප්රමුඛතා සපුරාලීමට අව්ශය කාර්යරාමු
සම්මත යමයහයුම් ක්රියාපටිපාටි සහ පරීචයන් හරහා කාර්යයන් ඉටු කිරීයම්දී සෑම උපායමාර්ික ව්යාපාරික ඒකකයක්ම
විසින් නායකත්ව්ය ඉසිලීම අයේක්ෂා යකයර්.

ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සදහා පහසුකම් සලසනු ව්සව අව්ශය අව්සවථාව්න්හීදී දැනුව්ත් කිරීයම් සහ පුහුණු කිරීයම්
ව්ැඩසටහන් ආරම්භ කරනු ඇත.

සමාදලෝචිත දිනය: 2017.09.22
(ආසන්නම පූර්ව සමාදලෝචනය: 2010.11.26)

