එයිට්කන්ස් ස්පෙන්ස්
ඒකාබද්ධ තිරසාරත්ව ප්රතිපත්තිය
ව්යාොරපේ දිගුකාලීන ශකයතාව්, ලාභදායීත්ව්ය සහ අඛණ්ඩතාව් සාක්ෂාත් කිරීම සම්බන්ධපයන් වූ පෙරටුගාමී ප්රපේශයක්
පලස ඒකාබද්ධ ෙැව්ැත්ම පිළිබඳ සංකල්ෙය අපි අව්පබෝධ කරපගන සිටින්පනමු. රටව්ල් ගණනාව්ක ක්රියාත්මක ව්න බහුවිධ
ව්යාොරික කණ්ඩායමක් ව්ශපයන්, කල් ෙව්ත්නා සංව්ර්ධනය සම්බන්ධපයන් වූ විශ්ීය අභිලාෂයන් සහ ඇගයීම් සමඟ අෙපේ
ක්රපමෝොයන් හා අනුගත පව්මින් ආදර්ශව්ත් හා සාමුහික පුරව්ැසියන් ව්ශපයන් අෙපේ කර්තව්යය අඛන්ඩව් ඉටු කිරීමට අපි
කැෙී සිටින්පනමු.

ප්රතිෙත්ති ප්රකාශය
එයිට්කන් ස්පෙන්ස් හී අපේක්ෂාව්න් ව්නුපේ A.

තිරසර පමපහයුම් සමඟ අෙපේ සමාගම සංව්ර්ධනය කිරීම සඳහා පහ්තුකාරක ව්න නනතික සහ නියාමන
අව්ශයතාව්න්හී ව්ඩාත් පහාඳ ෙරීචයන් අත්ෙත් කර ගැනීමට හැකි ොලන ව්ුහයක් ඇති කිරීම සහ ෙව්ත්ව්ාපගන
යාම,

B.

තිරසර සංව්ර්ධන අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ෙහසුකම් සැලසීම සහ එක්සත් ජාතීන්පේ විශ්ව් සම්මුතිපේ
මූලධර්ම දහය, කාන්තාව්න් බලගැන්ීපම් ප්රතිෙත්ති, සහ සමාගපම් අපනකුත් ස්පේච්ජා අනුමැතීන් අදාළ කර
ගැනීම තව්දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම,

C.

සදාචාරාසම්ෙන්න පලස ව්යාොරික කටයුතු සිදු කිරීම සහ ආචාරශීලී පලස ව්යාොරික කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා
අෙපේ හවුල්කරුව්න් දිරිමත් කිරීම සහ සහාය සැලසීම,

D.

සංවිධානාත්මක පමපහයුම් කටයුතු ව්ලදී ොරිසරික කළමනාකරණ ෙද්ධතීන් භාවිතය සහ දැඩි ොරිසරික
බලෙෑම් ඇතිවිය හැකි ක්රියාකාරකම් ව්ලක්ව්ාලීම පිණිස පියව්ර ගැනීම,

E.

දේශගුණික විපර්යාස සහ අපනකුත් ආෙදා තත්ව්යන්පගන් සංවිධානපේ පමපහයුම් කටයුතු ව්ලට සහ
හවුල්කරැවන්හට ඇතිවිය හැකි බලෙෑම් හඳුනාගැනීම සහ ඒව්ා අව්ම කිරීම සහ ඊට අනුව්ර්තනය ීම සඳහා අව්ශය
ක්රියාමාර්ග ගැනීම,

F.

හවුල්කරැවන් සමඟ එක්ව් කටයුතු කිරීම සහ සැලසුම්කරණපේදී සහ පමපහයුම් කටයුතු ව්ල අව්ශය පියව්රයන්හී
දී ඔවුන්පේ දායකත්ව්ය සළකා බැලීම,

G.

තිරසර ක්රපමෝොයන් ක්රියාත්මක කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සැෙයුම් දාමයන් දිරිමත් කිරීම,

H.

උොයමාර්ික තීරණ ගැනීපම් දී සමාජමය සහ ොරිසරික ොලනයක් ස්ථාපිත කිරීම,

J.

අදාළ ව්න අව්දානම් තත්ව්යන් පිළිබඳ සැළකිල්ල පයාමු කරමින් සංවිධානපේ පමපහයුම් කටයුතු ව්ලදී තිරසර
ක්රියාෙටිොටි භාවිතා කිරීම,

K.

ොරිපභෝිකයන් පව්ත සෙයනු ලබන සැකසුම් සහ භාණ්ඩ හා පස්ව්ාව්න් ආශ්රිත ප්රව්ර්ීකරණයන්ට සහ
නදවෝත්පාදනයට අනුබල දීම,

L.

ලාභදායීත්ව්ය සහතික කරමින් ොරිපභෝිකයන් පව්ත සෙයනු ලබන නිෂ්ොදන , පස්ව්ා සහ ව්ටිනාකම් ව්ල
ගුණත්ව්ය අඛණ්ඩව් ව්ැඩිදියුණු කිරීම,

M.

තිරසර ප්රජා සංව්ර්ධන ව්යාෙෘති ව්ලට හවුල්ීම සහ පස්ව්ක සහභාගීත්ව්ය දිරිමත් කිරීම,

N.

රැකියා නියුක්තිය සඳහා අව්ස්ථා සැෙයීම මඟින් පද්ශීය ප්රජාව් පව්ත සහනය සැලසීම සහ හැකි සෑම අව්ස්ථාව්කදී
ම පද්ශීය සැෙයුම්කරුව්න් පව්තින් මිලදී ගැනීම,

O.

පස්ව්කයන් පව්ත ආරක්ෂාව් සහ පසෞඛය තත්ව්ය සහතික කළ ව්ැඩ ෙරිසරයක් සැෙයීපම් ෙදනම ව්ශපයන්
රැකියාව් ආශ්රිතව් පසෞඛයය සහ ආරක්ෂාව් කළමනාකරණය කරනු ලබන ක්රියා පිළිපව්ත් භාවිතා කිරීම,

P.

ශක්තිමත් සහ මනා අභිපේරණ හැකියාව්න්පගන් යුක්ත, තරගකාරී මානව් සම්ෙතකින් සන්නද්ධ ීම,

Q.

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

R.

අන්තර්ජාතික ව්ශපයන් අනුමත කළ නිර්පද්ශයන්ට සමගාමීව් කාර්යසාධන පතාරතුරු කළමනාකරණය කිරීම
සහ ව්ාර්තා කිරීම,

S.

අදාළ ව්න පරගුලාසි, මාර්පගෝෙපද්ශ, ප්රතිෙත්ති කාර්ය රාමු සහ කර්මාන්තය ආශ්රිත ප්රමිතීන් හා අනුකුල ීම සහ
සැලකිලිමත්ීම හරහා සංවිධානපේ සංපේදී පතාරතුරු සහ අෙපේ පතාරතුරු තාක්ෂණ යටිතල ෙහසුකම්
ආරක්ෂා කිරීම,

T.

සමාගපම් සන්නිපේදන කටයුතු ව්ලදී; ස්ී පුරුෂ භාව්ය, ආගම, ජනව්ාර්ිකත්ව්ය, සංස්කෘතිය පහෝ සමාජ
කණ්ඩායම් පහෝ පද්ශොලනික ව්ශපයන් ෙක්ෂග්රාහී ීම; පස්ව්කයන් පකපරහි පව්නස් පලස සැලකීම; පහෝ
පීඩාකාරී ආකල්ෙ විදහා දැක්ීපමන් ව්ැළකීම,

U.

සියලුම සතුන් මානුෂීය සත්කාරයක් අව්ශය පකපරන සංපේදනශීලී සත්ව්යන් ව්ශපයන් සැලකීම සහ අෙපේ
පමපහයුම් කටයුතු ව්ලදී සත්ව් සුභ සාධනය දිරිගැන්ීම,

V.

ව්ාර්ික කාර්යසාධන සමාපලෝචනය සහ සැලසුම්කරණය ව්ැඩිදියුණු කිරීම.

ක්රියාත්මක කිරීම
මාර්පගෝෙපද්ශ සකස් කිරීම සහ නිපයෝග ෙැනීම සම්බන්ධපයන් එයිට්කන් ස්පෙන්ස් පී එල් සී හී අධයක්ෂ මණ්ඩලය,
අීක්ෂණ මණ්ඩලය, කළමනාකරණ මණ්ඩලය සහ ප්රව්ර්තනීය කමිටුව් ව්ගකීම දරනු ලැදේ.
ක්රියාත්මක කිරීපම් සහ ෙැහැදිලි කිරීපම් සටහන් ව්ල සෑම පියව්රක්ම සම්බන්ධපයන් ක්රියාකාරී ක්පෂ්ත්රයන් ඇතුලත්
කාර්යරාමුව්ක් ද අභයන්තර ව්ශපයන් පබදා හැරීම සදහා ව්න ප්රතිෙත්ති ප්රකාශය සමග ලබා පදනු ඇත.
කර්මාන්තය පව්ත ඇති අදාළත්ව්ය මනපස් රදව්ාපගන ක්රියාත්මක කිරීපම් ෙද්ධතීන් හරහා ක්රමානුකුලව් ප්රතිෙත්ති ව්ලට
අනුකුල ීම සම්බන්ධපයන් උොය මාර්ික ව්යාොරික ඒකක කටයුතු කරනු ඇත. සංවිධානපේ පමපහයුම් කටයුතු ව්ල
ස්ව්භාව්ය සහ ෙරිමාණය සම්බන්ධපයන් සමාජ, ොරිසරික සහ ආර්ික ොලන ප්රමුඛතා සපුරාලීමට අව්ශය කාර්යරාමු
සම්මත පමපහයුම් ක්රියාෙටිොටි සහ ෙරීචයන් හරහා කාර්යයන් ඉටු කිරීපම්දී සෑම උොයමාර්ික ව්යාොරික ඒකකයක්ම
විසින් නායකත්ව්ය ඉසිලීම අපේක්ෂා පකපර්.

ප්රතිෙත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සදහා ෙහසුකම් සලසනු ව්ස් අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හීදී දැනුව්ත් කිරීපම් සහ පුහුණු කිරීපම්
ව්ැඩසටහන් ආරම්භ කරනු ඇත.

සමාදලෝචිත දිනය: 26.10.2018
(ආසන්නම පූර්ව සමාදලෝචනය: 22.09.2017)

