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අපගේ ව්යාපාච ්යා ා ්යාස ග්රහය (“COBC”)

ගකන් මයාෆි ගමූහයගේ ප්ර්ාන වි්ා ෙගේ
පණිවිඩ
අපගේ ව්යාපාච ්යා ා ්යාස ග්රහය (“COBC”)
අපගේ ව්යාපාච පව්ත්ව්ාගගන න ආොචග හි
හයදව්ත ව්න අතච එ නියාසාණ ෙච ඇත්ගත් අප
උදේ කිරීස ගහය අප ආචක්ෂා කිරීස
. අප විසින්
අනුගසන ෙළ යුතු රීි අප ගැගව්ොස ව් හයා ගැනීස
ව්ැදගත් ව්න අතච, අපගේ ගාසාජිෙ න් රැෙබලා
ගැනීස ගඳහයා අගපන් අගේක්ෂා ෙචන හයැසිරීස,
ගනුගදනුෙරුව්න් ගහය අපගේ කීයාි ආචක්ෂා කිරීස
ගව්නුගව්න් විශාල ොයා ක් ඉටු ෙචයි.
ඔබ ග ග්ගෙෝ ගව්ත නව්ෙග කු වුව්ත් නැිනම්
අපගේ ව්යාපාච ගඳහයා ම් ොල ක් ගගේව් ෙච
ඇතත්, ෙරුණාෙච අපගේ ්යා ා ග්රහය
ගහය එ
ඔබ අදාළ ව්න ආොච ගත්රුම් ගැනීස ොල
ග ොදව්න්න.
අපගේ ්යා ා ග්රහයග න් නීි ගහය අපගේ ප්රිපත්ි
අනුගසන කිරීස ව්ඩා ව්ැඩි සක් අදහයග් ගෙගයා.
එ අපගේ හයැසිරීස ගහය තීචණ ගැනීස ගඳහයා සග
ගපන්වීස ගඳහයා අපගේ ගාච්යාස ගහය නා ෙත්ව්
හයැසිරීම් ාවිතා කිරීස හයා ගම්බන්් ව්න අතච එවි
අපි එකිගනො ගහය ව්යාපාච
ගැසවි ස නිව්ැචදි
ගද් ෙචන්ගනමු.
අපගේ ගාසාජිෙ න් ගහය අපගේ ව්යාපාච ආචක්ෂා කිරීස

ඔගේ හයැසිරීස ගහයෝ ගව්නත් පුද්ගලග කුගේ හයැසිරීස
ඔබ ෙව්දා ගහයෝ ගැ ළුව්ක් ඇත්නම්, ඔබ ඔගේ
ෙළසනාෙරුගගන් ප න් ගගන ගෘජුව්ස ෙතා ෙච
ඔබ විශ්ව්ාග ෙචන ගෙගනකු ගසග ෙතා ෙළ
යුතු . විෙල්ප ක් ගලග, ඔගේ පිරිග්
ෙළසනාෙචණ ගහයෙරු ගහයෝ නීි ෙණ්ඩා ස
ෙතා ෙචන්න. ඔබ ඔබගේ ගැ ළුව් නියාණාමිෙව්
ඉදිරිපත් කිරීස අව්ශය නම්, ඔබ පූයාණ
විශ්ව්ාග කින් යුතුව් (Protector Line)
ඇසි හයැකි .
අපගේ ව්යාපාච හයා අප විසින් ගදන දා ෙත්ව්
පිළිබඳව් අප ගැගව්ොස ආඩම්බච වි යුතු අතච
අපගේ ්යා ා ග්රහය අනුව් ජීව්ත් වීගසන් අප
අනාගත ගඳහයා ව්ඩා ශක්ිසත් ගව්ගළඳාසක්
ගගොඩනගා ගත හයැකි .
ගකන් මයාෆි,
ගමූහයගේ ප්ර්ාන වි්ා ෙ
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

චර්යා සංග්රහයට අනුව් ජීව්ත්වීම
අපි සියලු සාමාජිකයන්ගේ බලාගපොගරොත්තු ව්න්ගන්:

ඔබ අන් අයව් කළමනාකරණය කරන්ගන් නම්, අපි
ඔබගගන් බලාගපොගරොත්තු ව්න්ගන්:



කණ්ඩායම් සාමාජිකයින්ට ඔවුන්ගේ
රාජකාරි සඳහා අව්ශය කුසලතා සහ
පුහුණුව් ඇති බව් තහවුරු කරගැනීම
සහ ඔවුන්ව් ආරක්ෂා කිරීම;



චර්යා සංග්රහ පුහුණුව් සම්පූර්ණ
කරන්න, එවිට ඔබට සංකීර්ණ
ගැටළු සම්බන්ධව් කටයුතු කිරීම
පහසු ව්නු ඇත;

ඵලදායී ගලස අව්දානම් කළමනාකරණය
කිරීම සහ කිසිදාක නීතිවිගරෝධී, සදාචාර
විගරෝධී ගහෝ සාමාජිකයන්,
ගනුගදනුකරුව්න්, අපගේ ගව්ළඳ නාමය
ගහෝ සමාජගේ අප සමග ව්ැඩ කරන
ගකොටස්කරුව්න්ට හානියක් ගහෝ
ආපදාව්ක් කළ හැකි ඒව්ා ඇතුළු අනව්ශය
අව්දානම් ගනොගැනීම සහ එව්ැන්නක්
ගන්නා ගලස අන් අයට ගනොපැව්සීම;



චර්යා සංග්රහ ගැටළු සම්බන්ධගයන්
දෘශය හා ස්ථාව්ර නායකත්ව්යක්
සැපයීම;



කුමක් කළ යුතු දැයි ඔබට විශ්ව්ාස
නැත්නම් උපකාර ඉල්ලන්න;





ඔබ “කුමක්” කලත් ඔබ යමක්
කරන “ආකාරය” සැමවිටම සලකා
බලන්න (පිටුව් 61 බලන්න); සහ

සාරධර්ම ගපරදැරි කරගත්
හැසිරීමක් ප්රතිඵලය කිරීම සහ ඔගේ
කණ්ඩායම් තුළ නිමේන සහ අව්ංක
සංස්කෘතියක් ගපෝෂණය කිරීම; සහ



සදාචාර විගරෝධී හැසිරීම්ව්ලට
නිදැල්ගල් පැව්තීමට ඉඩ ගනොදීම
සහ ඔබ ව්ැරැදි ව්ැඩක් හඳුනා
ගන්ගන් නම් ගහෝ අන් අය විසින්
එව්ැන්නක් ඔගේ අව්ධානයට ගයොමු
කරනු ලැබුව්ගහොත් ඒ සම්බන්ධව්
ක්රියා මාර්ගයක්ගැනීම.





චර්යා සංග්රහය සහ එයට පිවිගසන
අකාරය දැනගැනීම;
8-59 දක්ව්ා පිටුව්ල අඩංගු චර්යා
සංග්රහ මාර්ගගෝපගද්ශය පිළිපැදිම.
චර්යා සංග්රහ මාර්ගගෝපගද්ශයමගින්
කියවිය යුතු ප්රතිපත්ති සහ ඔබට
ප්රශ්න ඇත්නම් කතා කළ යුත්ගත් කා
සමගද යන්න ඇතුළුව් ඔගේ
රැකියාගව්දී ඔබට මුහුණ දීමට සිදුවිය
හැකි ප්රධාන අව්දානම් 21 කට අදාළව්
උපගදස් සහ උපකාර ලබා ගදයි;





චර්යා සංග්රහය කැඩී ඇතැයි ගහෝ
අපගේ ව්ටිනාකම් අඩපණ කර
ඇතැයි ඔබට යම් අව්ස්ථාව්ක
සිගතන්ගන් නම් හඬ අව්දි කරන්න.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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මට හඬ අව්දි කළ හැක්ගක් ගකගසේෙ?
මම කතා කළ යුත්ගත් කාටෙ?
 අප කරන සෑම ගදයක දී ම, ඔබගේ

කළමනාකරු සමග සැමවිටම විව්ෘත සහ
අව්ංක සම්බන්ධතාව්යක් පව්ත්ව්ා ගැනීම
ව්ැදගත් ගව්.
 ගමයින් අදහස් ව්න්ගන් ඔබගේ කළමනාකරු

විසින් චර්යා සංග්රහය උල්ලංඝනය කර
ගනොමැති බව් ඔබ සිතන්ගන් නම්, ඔබ පළමුව්
කතා කළ යුතු තැනැත්තා ඔහු ගහෝ ඇය බව්යි.
 ඔබට ඔගේ කළමනාකරු සමග කතා කළ

ගනොහැකි නම්, ඔබට ඔගේ පිරිස්
කළමනාකරණ කණ්ඩායම, ඔගේ ගද්ශීය නීති
අධයක්ෂව්රයා ගහෝ ඔගේ ගද්ශීය ආරක්ෂක
අධයක්ෂව්රයා සමග කතා කළ හැකිය.
 විකල්පයක් ගලස, ඔගේ කළමනාකරු ඔගේ

ගැටළු විසඳා ගනොමැති නම්, ඔගේම ව්යාපාර
කටයුත්ත තුළම ඔබට ඔගේ ගැටළුව් ඉස්මතු
කළ හැකිය.
 ඔබට ඔබගේ ගැටළුව් සම්පූර්ණගයන්ම

රහසිගතව් ඉදිරිපත් කිරීමට අව්ශය නම්, ඔබට
ඔබගේ ගද්ශීය (Protector Line) ඇමතිය
හැකිය.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?
 විසිල් පිඹීගම් (whistle
blowing ) ප්රතිපත්තිය

6

අපගේ ආරක්ෂක ගපළ
(Protector Line) පිළිබඳව්
රැකියාගව්දී සිදුව්න ව්ැරදි ක්රියා පිළිබඳ ඔගේ ගැටළු මතු
කිරීමට (Protector Line) මගින් ඔබට ඉඩ සලසයි.
ඔබට ඔගේ කළමනාකරු සමග ගහෝ පිරිස්
කළමනාකරණ කණ්ඩායම සමග කතා කළ ගනොහැකි
යැයි හැගේ නම්, ඔබට (Protector Line) ඇමතීගමන්:
 රැකියාගව් කටයුතු තුළ නීති විගරෝධී විය හැකි යැයි

ඔබ සිතන, චර්යා සංග්රහය උල්ලංඝනය කරන ගහෝ
සමාගගම් ප්රතිපත්තියට පටහැනි යම් ගදයක් ඇත්නම්
ඒ ගැන ඔගේ ගැටළුව් ඉදිරිපත් කරන්න.
 සාමාජිකයන්ට, පාරිග ෝගිකයන්ට ගහෝ සාමානය

සාමාජිකයන්ට අනතුරුදායක යැයි ඔබට සිතන
ඕනෑම ගදයක් ව්ාර්තා කරන්න.
 ගමම ගද්ව්ල් පිළිබඳ ගතොරතුරු හිතාමතාම සඟව්ා

ඇති බව්ට ඔබට ඇති ගැටළු ඕනෑම එකක් ඉදිරිපත්
කරන්න.
(Protector Line) සම්පූර්ණගයන්ම රහසය ව්න අතර
එය ගටස්ගකෝ සඳහා ව්න ස්ව්ාධීන සමාගමක් විසින්
ක්රියාත්මක ගකගර්. ඔබ ඇමතුමක් ලබා ගදන විට ඔගේ
නම ලබා දිය යුතු නැති නමුත්, ඔබ එය ලබා දුනගහොත්,
විමර්ශනයක් සිදුව්න විට එහි ප්රතිඵල පිළිබඳව් ඔබව්
යාව්ත්කාලීන කිරීමට (Protector Line)
කණ්ඩායමට හැකි ව්නු ඇති අතර අව්ශය නම් අමතර
ගතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ඔබව් සම්බන්ධ කර
ගැනීමට ද හැකිව්නු ඇත.
ගව්ගළඳාමක් ගලස අපි පැමිණිලිව්ල රහසය ාව්ය
ආරක්ෂා කරන 1998 එක්සත් රාජධානිගේ ජන
බැඳියා අනාව්රණ පනතට (UK Public
Interest Disclosure Act 1998) (සහ විගද්ශීයව්
පව්තින ඊට සමාන නීතිව්ලට) සහය ගදමු. ගමයින්
අදහස් කරන්ගන් ඔබ සද් ාව්ගයන් යුතුව් කටයුතු
කරන තාක් කල් සහ ඔගේ ගැටළු අව්යාජ නම්,
ගැටළුව්ක් මතු කිරීගම් ප්රතිඵලයක් ගලස - ඔබට
ව්ැරදිමක් සිදුවී තිබුණ ද ඔබව් ගගොදුරක් බව්ට
පත්වීගමන් නීතයානුකූලව් ආරක්ෂා ගකගරන අතර,
ඔබගේ රැකියාව් අහිමිවීම ඇතුළුව් කිසිදු ආකාරයක
පලිගැනීගම් අව්දානමකට ලක් ගනොව්නු ඇත.
අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

සමූහය පුරා
(Protector Line) සබඳතා
රට

විදුත් තැපැල් ලිපිනය

දුරකථන අංකය

එක්සත් රාජධානිය

protectorline@expolink.co.uk

0800 374199

අයර්ලන්තය

tescoireland@expolink.co.uk

1800 567014

ගපෝලන්තය

bezpiecznaliniatesco@tesco.pl

0800 255 290

ගචක් ජනරජය

linka_ochrany@tesco-europe.com

800 114 477

ස්ගලෝව්ැකියාව්

etickalinka@tesco-europe.com

0800 188404

හංගේරියාව්

hu_security@hu.tesco-europe.com

0680 33 00 22

ඉන්දියාව් )ස්ටාර් බසාර්(

ethics.counsellor@trenthyper-tata.com

00 91 22 4974 2274

ගටස්ගකෝ බැංගලූරු

protectorline.tescobengaluru@expolink.co.uk 00 0800 440 1286

තායිලන්තය

lotusprotectorline@oto.samartcorp.com

1800 019099

මැගල්සියාව්

protectorline@tipoffs.com.sg

1800 806524

ගහොං ගකොං*

tescois@expolink.co.uk

0800 930770

ගටස්ගකෝ බැංකුව්

tescobank@expolink.co.uk

0800 374199

බූකර්

booker@expolink.co.uk

0800 374199

ඩන්හම්බි

speakup@dunnhumby.com

රගේ දුරකථන අංක
සඳහා iSite

*සටහන: මධයස්ථාන සහ මධයස්ථාන-ගනොව්න පිහිටීම් සඳහා තනි දුරකථන අංක ඇත

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

චර්යා සංග්රහය
මාර්ගගෝපගේශය
පහත පිටු මගින් ඔබගේ රාජකාරිගේ දී ඔබට මුහුණ
දීමට සිදුවිය හැකි ප්රධාන අව්දානම් 21 සමග කටයුතු
කිරීමට ඔබට උපගදස් සහ උපකාර ලබා ගදයි.
එකිගනක ගකොටගසේ ප්රශ්න සහ පිළිතුරු, අදාළ
ප්රතිපත්ති සහ උපකාර සඳහා විමසිය යුතු කණ්ඩායම
පිළිබඳ ලැයිස්තුව්ක් ඇතුළත් ගව්.
අව්දානම් ගකොටස් හතරකට ගබදා ඇත.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

අපගේ ගනුගෙනුකරුව්න්ගේ
රැක බලා ගැනීම

පිටුව් 10

එක්ව් කටයුතු කිරීම

පිටුව් 18

සාධාරණ ගව්ළඳාම

පිටුව් 26

අපගේ කීර්තිය ආරක්ෂා කිරීම

පිටුව් 38
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1. අපගේ
ගනුගෙනුකරු
ව්න් රැක බලා
ගැනීම

“අපගේ පාරිග ෝගිකයන් ගව්නුගව්න් අප
තරම් ගව්ගහසගව්න කිසිගව්ව්කුත්
ගනොමැත” අපගේ හරය අපගේ
සාර්ථකත්ව්ගේ මූලික හරය ව්න අතර
අපට අපගේ පාරිග ෝගිකයන් ව්ටහා
ගැනීමට සහ සෑම දිනකම ඔවුන්
ගව්නුගව්න් අව්ශය ගේ ලබාදීමට අපව්
උනන්දු කරව්යි.
චර්යා සංග්රහගේ ගමම ගකොටස පාරිග ෝගිකයින්ට
පැහැදිලි මිල පණිවුඩ ලබා දීම සහ ඔවුන්ගේ දත්ත
ආරක්ෂා කිරීමට අදාළ ගැටළු ආව්රණය කරයි.

පැහැදිලි මිල ගණන් සහ
අගලවිකරණය

පිටුව් 12

ආහාර සහ නිෂ්පාෙන ප්රමිති

පිටුව් 14

පාරිග ෝගිකයින් සහ සාමාජිකයන්ගේ
ෙත්ත ආරක්ෂා කිරීම
පිටුව් 16

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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පැහැදිලි මිල ගණන් සහ අගලවිකරණය
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ගව්ළඳ ප්රචාරණය සහ අගලවිකරණය අපි අපගේ
ගනුගදනුකරුව්න් අමතන ව්ඩාත්ම ප්රබල ක්රම අතර
පව්තී. අපගේ නිෂ්පාදන සහ මිල ගණන් පිළිබඳ
පැහැදිලි සන්නිගව්දන ඔවුනට ව්ැදගත් බව්
පාරිග ෝගිකයින් අපට පව්සති. රූපව්ාහිනිය ගහෝ
මුද්රිත ගව්ළඳ දැන්වීම්, සමාජ කාේපත් තැපැල් කිරීම,
මාර්ගගත පණිවුඩ මගින් ගහෝ විකුණන ගව්ලාගව් දී,
අපගේ පණිවුඩ ඔවුන් අපගගන් මිලදී ගන්නා තැන,
ආකාරය සහ ගහේතුව් යන අපගේ
ගනුගදනුකරුව්න්ගේ තීරණ ව්ලට බලපෑම් කරයි.

 ඔබ කිසියම් අගලවිකරණ කටයුත්තකට

අපගේ පණිවුඩ ව්ැරදුනගහොත්, අපි ගනුගදනුකරුව්න්
වියවුලට පත් කරන අතර නියාමන බලධාරීන්ගේ
සහ මාධයගේ අව්ධානයට ලක්විය හැකිය. අප
ක්රියාත්මක ව්න ගබොගහෝ ගව්ළඳපලව්ල ගව්ළඳ
ප්රචාරණය සහ මිලකරණ ප්රමිති නියාමනය ව්න අතර
අපි ගනුගදනුකරුව්න් ගනොමග යව්න බව්ට කරුණු
ඉස්මතු වුව්ගහොත්, අපට දඩ ව්ලට මුහුණ දීමට සිදුවිය
හැකි අතර පාරිග ෝගික විශ්ව්ාසය නැති විය හැකිය.
එබැවින් අපගේ නිෂ්පාදන ගැන අප පව්සන සෑම
ගදයක්ම සතය විය යුතු අතරද, අපි කදිම මිලක් ලබා
ගදන බව් පැව්සුව්ගහොත් එය එගසේම විය යුතුය.
අපගේ පණිවුඩ නිව්ැරදිව් ලැබීම ගනුගදනුකරුව්න්
අප ගකගරහි තබා ඇති විශ්ව්ාසයට සෘජුව්ම බලපායි.
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සම්බන්ධ නම්, සියලු පණිවුඩ අව්ංක, නිව්ැරදි හා
සාධාරණ බව් තහවුරු කරගන්න. ගබොගහෝ විට
ගව්ළඳ දැන්වීම්කරණගේ දී අපි පව්සන ගද් අප
විසින් සනාථ කිරීමට අව්ශය ගව්.

 ප්රව්ර්ධනන සහ මිල ගණන් සරලව් තබා ගන්න:

සංකීර්ණ මිල ප්රව්ර්ධන සහ නිතර මිල ගව්නස්
කිරීම් ව්ලින් ව්ළකින්න.

 සියලුම පණිවුඩ ව්ගකීම් සහගත බව්ට තහවුරු

කරගන්න; කිසිඳු පාරිග ෝගිකගයකු අපගේ
ගව්ළඳ දැන්වීම් ව්ලින් අමනාප ගනොවිය යුතුය.
මධයසාර පිළිබඳ ප්රචාරණගේදී ගමය
විගශේෂගයන් ව්ැදගත් ගව්.

 ඔගේ ගව්ළඳ ප්රචාරණය ඔගේ නිෂ්පාදනව්ලට

ගැලගපන බව්ට ස්ථිර කරගන්න - සියලු පින්තූර
තහවුරු කරගන්න එවිට ඒව්ා අව්යාජ බව්ත් අප
විකුණන නිෂ්පාදන පිළිබිඹු කරන බව්ත් ඔබට
තහවුරු ගව්.
 සැපයුම්කරුගව්කු ගහෝ තරඟකරුගව්කු ව්ැනි

කිසිඳු ගතව්න පාර්ශව්යක් ගැන කිසි විගටකත්
අසතය අගලවිකරණ ප්රකාශ ගනොකරන්න.

අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මම චිලී ව්යින් ප්රව්ර්ධන කටයුත්තක් සැලසුම්
කරමින් සිටින අතර ගපෝස්ටර් සඳහා මිදි ව්තුව්ල
පින්තූරයක් ාවිතා කරමි. අප කිසි විගටකත්
ාවිතා ගනොකළ ආර්ජන්ටිනාගව් මිදි ව්ත්තක කදිම
ඡායාරූපයක් ඡායාරූප පුස්තකාලගේ තිගේ. මගේ
ප්රව්ර්ධන කටයුත්තට මට එය ාවිතා කළ හැකිද?
A නැත. ඔබ ප්රචාරණය කරන රූප ඔගේ
නිෂ්පාෙනය නිව්ැරදිව් පිළිබිඹු කළ යුතුය. ඔබ
විසින් ඔබ ප්රව්ර්ධනය කරන ව්යින් නිපෙව්න චිලී
රගේ මිදි ව්ත්තක ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමට
අව්ශය ව්නු ඇත.
Q ගව්ේ පාදක ගව්ළඳ දැන්වීම්කරණය සඳහා අදාළ
ව්න නීති ගමොනව්ාද?

Q මගේ දරුව්ාගේ ප්රාථමික පාසල අසල එක්ස්ප්රස්
ගව්ළඳසැලක් ඇති අතර ඔවුන් නව් ප්රචණ්ඩ සටන්
කලා X-Box ක්රීඩාව්ක් දියත් කිරීම පිළිබඳ
දැන්වීමට ගපෝස්ටරයක් ප්රදර්ශනය ය කර ඇත.
නිසැකව්ම, කුඩා දරුව්න් විශාල ප්රමාණයක් දකිනු
ඇති බැවින් ප්රචණ්ඩත්ව්ය ප්රචාරණය කිරීම ව්ැරදි
ගනොව්න්ගන්ද?
A අපට කිසි විගටකත් ගව්ළඳ ෙැන්වීම් ව්රෙක් විය හැකි
ගහෝ ළමයින්ට හානිකර යැයි සිතිය හැකි තැනක
තැබීමට අව්ශය ගනොව්නු ඇත. ඔබ හඬ අව්දි කර
ඔගේ කළමනාකරු, ගව්ළඳ නීති ගහෝ නීති
කණ්ඩායම් සමග ඔගේ ගැටළුව් කතා කළ යුතුය.

A ගව්නත් ඕනෑම ගව්ළඳ ෙැන්වීම්කරණ කටයුත්තක
සමාන ගව්. පණිවුඩ නිව්ැරදි, පැහැදිලි විය යුතු
අතර ගනොමග යව්න සුළු ඒව්ා ගනොවිය යුතුය.
Q සමහර නිෂ්පාදන ප්රව්ර්ධනය කිරීමට ගපර ඒව්ාගේ
මිල ඉහළ යන බව් මට නිරීක්ෂණය වී ඇත.
ගමයට අව්සර තිගේද?
A ගබොගහෝ ගව්ළඳපලව්ල ප්රව්ර්ධනය යටගත්
නිෂ්පාෙන විකුණන සෑම විටම අනුගමනය කළ
යුතු ෙැඩි නීති තිගේ. ගමම නීති ඔගේ ගව්ළඳගපොල
තුළ අොළ ව්න ආකාරය පිළිබඳව් ඔගේ ගේශීය
නීති ගහෝ ගව්ළඳ නීති කණ්ඩායම්ව්ලට ඔබට
උපගෙස් දිය හැකිය.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?

 එක්සත් රාජධානිගේ
නනතික පාරිග ෝගික
කණ්ඩායම ගහෝ ගද්ශීය
නීති කණ්ඩායම

 ගද්ශීයඅගලවිනීතිකණ්ඩායම
(එක්සත් රාජධානිගයන් පිටත)

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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ආහාර සහ නිෂ්පාෙන ප්රමිති
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

අප විසින් උසස්ම තත්ත්ව්ගයන් නිෂ්පාදිත ාණ්ඩ
පමණක් විකිණීම අපගේ ගනුගදනුකරුව්න්
අගේක්ෂා කරන අතර අපගේ නිෂ්පාදන සියල්ලම
ආරක්ෂිත බව් සහතික කිරීම සහ අදාළ ව්න සියලු
නීති හා ගරගුලාසි ව්ලට අනුකූලවීම තහවුරු කිරීමට
ඔවුන් අගප ගකගරහි විශ්ව්ාසය තබයි. අප
ගබදාහැරීම ාර ගත් ගමොගහොගත් සිට අපගේ
ගනුගදනුකරුව්න් ඒව්ා මිලදී ගන්නා ගව්ලාව් දක්ව්ා
අපගේ සියලු නිෂ්පාදනව්ල ආරක්ෂාව් සහ
ගුණාත්මක ාව්ය සහතික කිරීමට අපි කැපවී සිටිමු.

 අපගේ සැපයුම්කරුව්න් අපගේ නිෂ්පාදන
ආරක්ෂාව් සහ ගුණාත්ව් ප්රමිතීන් සපුරාලන බව් සහ
නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව්, ගුණාත්මක ාව්ය සහ
නීතයානුකූල ාව්ය පව්ත්ව්ා ගැනීම පිළිබඳ අපගේ
ප්රතිපත්තිව්ලට අනුකූලව්න බව් තහවුරු කරගන්න.

අපගේ ගගොවීන් හා සැපයුම්කරුව්න් සමග ව්ඩා
ගහොඳ සබඳතා ගගොඩනගා ගැනීමට සහ අපි සපයන
සියලුම නිෂ්පාදන ආරක්ෂිත, නීතයානුකූල සහ
අපගේ නිශ්චිත ගුණාත්මක ප්රමිතීන්ට අනුකූල ව්න
බව් සහතික කිරීමට අපි අපගේ සැපයුම් දාමය සරල
කර ඇත්ගතමු.
අපට අපගේ ගබඩා සහ ගබදාහැරීගම් මධයස්ථාන
තුළ ගහොඳින් ස්ථාපිත හා පුළුල් ආහාර සුරක්ෂිතතා
කළමනාකරණ පද්ධතියක් ඇත. අපි සෑම දිනකම
අපගේ ප්රමිතීන් පව්ත්ව්ා ගගන යන බව්ට තහවුරු
කරගැනීම සඳහා අපගේ ආහාරව්ල ගුණාත්ව්ය සහ
ආරක්ෂාව් නිරීක්ෂණය කර පරීක්ෂා කරමු. එම
පරීක්ෂාව්ලට අපගේ නිෂ්පාදනව්ල උෂ්ණත්ව්ය,
පුද්ගලික සනීපාරක්ෂාව්, අපගේ ගබඩා සහ
උපකරණව්ල පිරිසිදු ාව්ය, ආහාර අපවිත්ර වීගමන්
ආරක්ෂා කිරීම සහ අපගේ ආහාර නිෂ්පාදනව්ල
චක්රීයකරණය කළමනාකරණය කිරීම ඇතුළත් ගව්.
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 අපගේ සැපයුම් දාමගේ ව්ංචාසහගත අව්ස්ථා ගහෝ
සැක ඇත්නම් ව්ාර්තා කරන්න.
 අපගේ කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කරගන්න සහ අපගේ
නිෂ්පාදන ආරක්ෂිත සහ ව්ගකීගමන් යුතුව් ලබා ගත
හැකි බව්ට ව්න අපගේ ගනුගදනුකරුව්න්ගේ
විශ්ව්ාසය ආරක්ෂා කරගන්න.
 අප මිලදී ගන්ගන් කාගගන්දැයි දැනගගන අපි
අගලවිකරණ සෑම සහ සියලුම නිෂ්පාදනයක්ම
සැලකිලිමත්ව් ඇගයීමට ලක් කරන්න එවිට අපට
අපගේ සැපයුම් දාමය තුළ අපගේ නිෂ්පාදන
සම්පූර්ණගයන්ම ලුහුබැඳීමට හැකි බව්ට අපට
සහතික විය හැකිය.
 ඔබ ගබඩා ගහෝ ගබදාහැරීගම් සාමාජිකයකු නම්,
ඔබ සියලු ආහාර සුරක්ෂිතතා සහ සනීපාරක්ෂක
පුහුණුව් සහ නැවුම්කරණ පුහුණුව් සම්පූර්ණ කර
ඇති බව්ට තහවුරු කරගගන සියලු නිෂ්පාදන
නිව්ැරදි උෂ්ණත්ව්ව්ල රඳව්ා තබාගගන අපවිත්ර
ගනොවී ආරක්ෂා ව්න බව්ට ව්ග බලාගන්න. ඔබ
දුර්ව්ල ගුණාත්මක ාව්යක් ගහෝ අනාරක්ෂිත
නිෂ්පාදන දුටුව්ගහොත්, ඒව්ා අගලවිගයන් ඉව්ත්
කරන බව්ට තහවුරු කරගන්න.

අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q සැපයුම්කරුගව්කු ගටස්ගකෝ නිෂ්පාදන සඳහා
ලා දායී, දුර්ව්ල ගුණාත්මක ාව්ගයන් යුතු විකල්ප
අමුද්රව්ය ආගද්ශ කිරීම කිරීමට ඉඩ ඇති බව්ට මට
ගැටළුව්ක් ඇත. මා කළ යුත්ගත් කුමක්ද?

Q මට නිෂ්පාදනව්ල ගුණාත්මක ාව්ය, ආරක්ෂාව් සහ
නීතයානුකූල ාව්ය කළමනාකරණය කිරීමට අපට
ඇති ක්රියාදාම ගැන තව්ත් දැනගත හැක්ගක්
ගකොතැනින්ද?

A ඔබ විසින් ඔගේ කළමනාකරු, නිෂ්පාෙන
තාක්ෂණික කළමනාකරු, ඔගේ නිෂ්පාෙන
නියාමන අනුකූලතා කණ්ඩායම ගහෝ ගේශීය
ගව්ළඳ නීති කණ්ඩායම (එක්සත් රාජධානිගයන්
පිටත) ගව්ත ඔබගේ ගැටළුව් ව්හාම ඉදිරිපත් කළ
යුතුය. ගැටළුව් ගසොයාගත ගනොහැකි එකක් බව්ට
පත්වුව්ෙ, ඔබ හඬ අව්දි කිරීම ව්ැෙගත් ගව්.

A ගටස්ගකෝ නිෂ්පාෙන ගුණාත්ව් රීති යනු අපගේ
නිෂ්පාෙන සාෙන මූලධර්ම සඳහා මූලික
මාර්ගගෝපගේශයකි. ගමය නිෂ්පාෙන නියාමන
අනුකූලතා කණ්ඩායම ගහෝ ඔගේ තාක්ෂණික
කළමනාකරු මගින් ලබා ගත හැකිය.

Q මම නව් සන්නාම නිෂ්පාදනයක් සඳහා නව්
සැපයුම්කරුගව්කු ලැයිස්තුගත කිරීමට
අගේක්ෂාගව්න් සිටිමි. අපගේ සැපයුම්කරුව්න්
අපට සැපයුම් ලබාදීමට ගපර නිෂ්පාදනව්ල
ගුණාත්මක ාව්ය, ආරක්ෂාව් සහ නීතයානුකූල ාව්ය
සඳහා සපුරාලිය යුතු ප්රමිති ගමොනව්ාද?
A අපි අපගේ සැපයුම්කරුව්න් ගටස්ගකෝ සන්නාම
සඳහා නිෂ්පාෙන කරන විට ඔවුන් ක්රියා කිරීමට
අව්ශය අව්ශයතා සඳහන් කරන ගටස්ගකෝ
නිෂ්පාෙන සහ සම්පත් ලබාගැනීගම් ප්රමිති
පැහැදිලිව් නිර්ණය කර ඇත්ගතමු. ගමම ප්රමිති
සපුරා ඇත්ෙැයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා
නිෂ්පාෙනය කිරීමට ගපර අපි අොළ පරිශ්ර ගව්ත
ගගොස් අනුමත කරමු. ව්ැඩිදුර ගතොරතුරු සඳහා
ඔගේ ගේශීය නිෂ්පාෙන නියාමන අනුකූලතාව්
ගහෝ තාක්ෂණික කණ්ඩායම සමග කතා කරන්න.

Q මම නව් රාජකාරි පිළිගව්ලක් සකස් කරමින් සිටින
අතර එමගින් අපි ගබඩාව් තුළ නිෂ්පාදනයක්
හසුරුව්න ආකාරය ගව්නස් කරයි. මා ඇමතිය
යුත්ගත් කවුරුන්ද?
A ඔබට ආහාර සුරක්ෂිතතාව් ගහෝ ගුණාත්මක ාව්ය
පිළිබඳ ගබඩා ක්රියා පිළිගව්තක් ගව්නස් කිරීමට
අව්ශය නම්, ඔබ පළමු අව්ස්ථාගව් දීම නිෂ්පාෙන
නියාමන අනුකූලතා කණ්ඩායම (එක්සත්
රාජධානිගයන් පිටත තාක්ෂණික සහ/ ගහෝ ගබඩා
ගමගහයුම්) ඇමතිය යුතුය. ගව්නස්කම් ඕනෑම
එකක් නිව්ැරදිව් පුහුණු කිරීම සහ ගබඩා
සාමාජිකයන්ට සන්නිගව්ෙනය කිරීම සහතික කිරීම
සඳහා ගහොඳම ක්රමය පිළිබඳව් ඔවුන්ට උපගෙස් දිය
හැකිය.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?

 නිෂ්පාදන නියාමන
අනුකූලතා කණ්ඩායම

 ගද්ශීය නිෂ්පාදන
තාක්ෂණික කණ්ඩායම

 ගද්ශීය අගලවි නීති කණ්ඩායම
(එක්සත් රාජධානිගයන් පිටත)

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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පාරිග ෝගිකයින් සහ සාමාජිකයන්ගේ
ෙත්ත ආරක්ෂා කිරීම
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

දත්ත අපගේ ව්යාපාරගේ හදව්තයි. අපි අපගේ
පාරිග ෝගිකයන් හා සම්බන්ධ ව්න පව්ත්ව්න සෑම
අව්ස්ථාව්කම දත්ත රැස් කිරීම, සැකසීම සහ ාවිතා
කිරීම සිදු කරමු. උදාහරණ ව්ශගයන්, සාේපු යාගම්
පුරුදු පිළිබඳ දත්ත මගින් පාරිග ෝගිකයන්ට ඔවුන්
මිලදී ගැනීමට කැමති නිෂ්පාදන සඳහා ව්ාසිදායක
ගනුගදනු ලබා දීමට අපට ඉඩ ගදයි. අතිගර්කව්, සෑම
විටම අපි පාරිග ෝගිකයින්ගේ දත්ත ාවිතා කරන
ආකාරය පිළිබඳ ඔවුන්ට ගත්රීම් ලබාදී ඇති බව්ට අපි
සහතික ව්න අතර අප ගමය කරන ආකාරය පිළිබඳව්
අපි ඔවුන් සමග විනිවිද ාව්ගයන් යුතුව් කටයුතු
කරන්ගනමු. අපි ව්යාපාරික අරමුණු සඳහා අපගේ
සාමාජිකයන් පිළිබඳ ගතොරතුරු ද තබාගගන
ාවිතා කරමු.

 අපගේ ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පිළිගව්ත් සහ ඉහත
සඳහන් මූලධර්ම ගමන්ම ඔගේ පුහුණුව්ද
පිළිපදින්න – ගම් ආකාරගයන් ඔබ ඔගේ
බැඳියාව්න් ගත්රුම් ගනු ඇත. අදාළ සියලුම ගල්ඛ්න
රහසයතා ද්ව්ාරගේ ගබඩා කර ඇත.

අපගේ පාරිග ෝගිකයන් සහ සාමාජිකයන් අපි ඔවුන්ගේ
දත්තව්ලට ව්ගකීගමන් හා නීතයානුකූලව් සලකන බව්ට
විශ්ව්ාස කරයි. අප ගමය සිදු කරන බව්ට ව්ග බලා
ගැනීමට, අපට ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටි ඇති අතර
සියලු සාමාජිකයන් විසින් ඒව්ා ගත්රුම් ගගන
අනුගමනය කරන බව් තහවුරු කිරීම ඔවුන්ගේ
ව්ගකීමකි.

 රහසයතා සහය ද්ව්ාරය (ගහෝ ඔගේ ව්යාපාර
ඒකකගේ ද්ව්ාරයක් ගනොමැති නම් ගද්ශීය රහසයතා
කණ්ඩායමට) දත්ත සම්බන්ධ සියලු සිදුවීම් ව්හාම
ව්ාර්තා කරන්න.

 නිෂ්පාදනයක් ගහෝ ගසේව්ාව්ක් සංව්ර්ධනය කිරීගම්දී
“රහසයතා අයිතිව්ාසිකම්” සලකන්න. ඔබට ගැටළු
කිසිව්ක් ඇත්නම්, ඔගේ ගද්ශීය රහසයතා
කණ්ඩායම අමතන්න.
 ගටස්ගකෝ සතුව් ඇති දත්ත සහ ගටස්ගකෝ එයින්
කරනු ඇති ගදය පිළිබඳව් පාරිග ෝගිකයින් සහ
සාමාජිකයින්ට පැහැදිලිව් දැන ගැනීමට ඉඩ
සලසන්න.

එබැවින් අපි දත්ත ාවිතා කරන සෑම අව්ස්ථාව්කම
අපි ගමම මූලධර්ම පිළිපැදිය යුතුය:
ආරක්ෂිත: අපි අපගේ පාරිග ෝගිකයන්ගේ සහ
සාමාජිකයන්ගේ දත්ත ආරක්ෂිතව් තබා ගන්ගනමු.
සුදුසු: අපි පාරිග ෝගිකයන්ගගන් සහ
සාමාජිකයන්ගේ දත්ත රැස් කළ අරමුණු සඳහා හැර
ගව්න කිසිව්ක් සඳහා එම දත්ත ාවිතා ගනොකරමු.
විව්ෘත: අප සතුව් ඇති දත්ත ගමොනව්ාද යන්න සහ අප
එය ාවිතා කිරීමට ගහේතුව් පිළිබඳව් අපි විව්ෘත, අව්ංක
සහ පාරදෘශය තත්ව්ය පව්ත්ව්ා ගනිමු.
රඳව්ා ගැනීම: අපි දත්ත ාවිතා කිරීමට ගහේතුව් සහ
අපට එය ගකොපමණ කාලයක් තබා ගත හැකිද යන්න
අපි ව්ටහා ගනිමු.
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q පාරිග ෝගික දත්ත යනු ගමොනව්ාද?
A අපගේ ගනුගෙනුකරුව්න් ගහෝ ගටස්ගකෝ තුළ සිදු
ගකගරන ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ
ඕනෑම ෙත්තයක්. ගමයට නම්, ලිපිනයන් සහ
සබඳතා විස්තර, ගනුගෙනු ෙත්ත, ඉන්ගව්ොයිසිය,
ජංගම දුරකථන ව්ාර්තා, ජංගම ගයදුම් ෙත්ත,
බැංකු ෙත්ත, සමාජ කාේපත් ෙත්ත සහ
පාරිග ෝගිකයා විසින් ගටස්ගකෝ ගව්ත යව්ා ඇති
ලිපි හුව්මාරු ඇතුළත් විය හැකිය.
Q රථගාගල් දී පාරිග ෝගිකගයකුට හදිසි අනතුරක් සිදුවී
ඇති අතර එම තැනැත්තාට CCTV දර්ශන නැරඹීමට
අව්ශයය. මට එය ඔවුන්ට ගපන්විය හැකිද?
A නැත. CCTV ෙර්ශන නැරඹිය යුත්ගත් එය
නැරඹීමට අව්සරලත් පුේගලයින් පමණක් ව්න
අතර එය කිසි විගටකත් ගපන්වීම, ප්රසිේධ කිරීම
ගහෝ පිටපත් කිරීම ගනොකළ යුතුය.
පාරිග ෝගිකයාට එම ෙර්ශනව්ල පිටපතක්
ඉල්ලීමට හැකිය. ගමය සිදු කිරීම සඳහා ඔබ
CCTV ප්රගව්ශය සහ අනාව්රණ සඳහා ව්න
ඉල්ලීම් පිළිබඳව් ව්න මාර්ගගෝපගේශය
අනුගමනය කළ යුතුය.

Q අපගේ කණ්ඩායගම් උපන් දින ලැයිස්තුව්ක්
නිර්මාණය කිරීමට මට අපගේ ව්ැටුේ ලැයිස්තුව්
ගව්ත පිවිසිය හැකිද?
A නැත. ඔබට එගසේ කිරීමට අව්සර දී ඇත්නම් සහ
ඔවුන්ගේ ව්ැටුේව්ලට ගහෝ ඔවුන්ගේ නම සහ
ලිපිනය ව්ැනි පුේගලික විස්තරව්ලට ගව්නස්කම් සිදු
කිරීම ව්ැනි රාජකාරිමය කරුණකට අොළව්න්ගන්
නම් හැර ඔබට ව්ැටුේ ලැයිස්තු ෙත්ත ගව්ත පිවිසීමට
අව්සර නැත. ඔබට ගමම ගතොරතුරු නැව්ත ලබා
ගෙන ගලස ඔගේ කණ්ඩායගමන් ඉල්ලීම ව්ඩා
ගහොඳ විසඳුමක් ව්නු ඇත.
Q මම මගේ ව්යාපාරික ප්රගද්ශගේ නව් අගලවිකරණ
ව්යාපාරයක ව්ැඩ කරමින් සිටිමි. මට දැනටමත් සිය
විදුත් තැපැල් ලිපිනය ලබා දී ඇති
ගනුගදනුකරුව්න් සම්බන්ධ කර ගත හැකිද?
A අපට අපගේ ගනුගෙනුකරුව්න්ගේ පුේගලික ෙත්ත එය
ලබා දුන් ගහේතුව් සඳහා පමණක් ාවිතා කළ හැකිය.
අපට පාරිග ෝගිකයන් ඇමතීමට එම ගතොරතුරු ාවිතා
කිරීමට නම් ඔවුන් සිය විස්තර ලබා ගෙන අව්ස්ථාගව්දී
අගපන් අගලවිකරණ සන්නිගව්ෙන ලැබීමට එකඟ වී
තිබිය යුතුය. අපි පාරිග ෝගිකයාගේ අගලවිකරණ
අභිරුචි ෙ සලකා බැලිය යුතුය: ඔවුන් අගපන්
අගලවිකරණ ඇමතීම් ලැබීගමන් ඉව්ත් වී ඇත්නම්,
එවිට අපි ඔවුන්ගේ ගත්රීම්ව්ලට ගරු කළ යුතුය. මග
ගපන්වීම ලැබීම සඳහා ඔබට ඔගේ ගේශීය රහසයතා
කණ්ඩායම ඇමතීමට හැකිය.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?
 සමූහගේ නනතික
රහසයතා කණ්ඩායම ගහෝ
ගද්ශීය රහසයතා
කණ්ඩායම
 දත්ත ආරක්ෂණ
ප්රතිපත්තිය
 රහසයතා සහය ද්ව්ාරය
අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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2.එක්ව් කටයුතු
කිරීම

අපගේ සාර්ථකත්ව්ය අගේ ජනතාව්
මත රඳා පව්තී. ගටස්ගකෝ අගය “සෑම
ගකගනකුම සැලකුම් ලැබීමට කැමති
ආකාරයට ඔවුන්ට සලකන්න” යන්න
අපගේ කණ්ඩායම් ව්ලින් අපි උපරිම
ප්රගයෝජන ලබා ගන්නා බව් සහ සිය
අගේක්ෂාව්න් ඉටු කර ගැනීමට
සාමාජිකයන්ට උපකාර කරන බව්
තහවුරු කරයි.
චර්යා සංග්රහගේ ගමම ගකොටස
සාමාජිකයන්ට අදාළ ප්රධාන ගැටළු
ආව්රණය කරයි.

ගසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂාව්

පිටුව් 20

සමාන අව්ස්ථාව්, අන්තර්ග්රහණය
සහ විවිධත්ව්ය
පිටුව් 22
ගගෞරව්ය, ගරුත්ව්ය සහ
සාධාරණ ගලස සැලකීම

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

පිටුව් 24
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ගසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂාව්
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ගටස්ගකෝ හි අපි අපගේ සාමාජිකයන්,
පාරිග ෝගිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාර ව්ලින් බලපෑමට
ලක්ව්න ඕනෑම අගයකුගේ ගසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂාව්
පිළිබඳව් සැලකිලිමත් ගව්මු. සෑම ගකගනකුම සෑම
දිනකම ආරක්ෂිතව් නිව්සට යාම අපට අව්ශය බැවින්
එය අපි ව්යාපාරගේ ගයගදන ආකාරයට මූලික ගව්.

 සැමවිටම ඔගේ රාජකාරියට අදාළ ව්න පුහුණුව් සහ
ආරක්ෂක උපගදස් අනුගමනය කරන්න.

ආරක්ෂිතව් ව්ැඩ කිරීගමන්, අපගේ අව්දානම් ඵලදායී
ගලස කළමනාකරණය කිරීගමන් සහ රැකව්රණය
පිළිබඳ සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීගමන්, අපට අපගේ
සාමාජිකයන්ට සහ ගනුගදනුකරුව්න්ට සිදුව්න ආබාධ
ගහේතුගව්න් ඇති ව්න පීඩාව් සහ සමහර විට ඇතිව්න දිගු
කාලීන බලපෑම අව්ම කර ගත හැකිය. එගමන්ම අපට
රැකියාව් අව්සන්ව් ආපසු ගනොපැමිණීම සහ විමර්ශනය,
නව්දය ප්රතිකාර හා ව්න්දි ගගවීම යන වියදම් ගහේතුගව්න්
ව්යාපාරයට සිදුව්න බාධාව් අව්ම කර ගැනීමට ද හැකිය.
අපි රැකබලා ගැනීම පිළිබඳව් ව්න අපගේ රාජකාරිය සිදු
කිරීමට අගපොගහොසත් වුව්ගහොත් අපගේ
ගනුගදනුකරුව්න් සහ සාමාජිකයන් අප ගකගරහි ඇති
ව්ටිනා විශ්ව්ාසයට හානි කර ව්න පරිදි එය අපට එගරහිව්
නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට තුඩු දිය හැකිය.
සෑම ගකගනකුම සිය ආරක්ෂාව් බැරෑරුම් ගලස
සලකන බව් සහතික කිරීමට අපි කැපවී සිටින අතර
අපගේ පිරිසට අපගේ ගපොගරොන්දුව් ව්න්ගන්:

 ඔබ කළමනාකරුගව්කු නම්, ආරක්ෂිත හැසිරීම්
පිළිබඳ අන් අයට ආදර්ශයක් ගව්මින්, කිසිදා
තමන්ව් හානියකට ලක්ව්න ගදයක් කිරීමට
සාමාජිකයන්ගේ ඉල්ලීගමන් ව්ළකින්න.
 අව්දානම් අව්ගබෝධ කරගගන ඇති බව්ට සහතික
කරගගන ඒව්ායින් සිදුවිය හැකි හානිය අව්ම කර
ගැනීම සඳහා නිසි සැලසුම් තබාගන්න.
 ආරක්ෂාව් සෑම ගකගනකුගේම ව්ගකීමකි – ඔබ
යමක් අනාරක්ෂිත බව් ගහෝ හදිසි අනතුරකට ගහේතු
විය හැකි යැයි සිතන්ගන් නම්, එය පාලනය කිරීමට
පියව්ර ගගන ව්හාම එය ව්ාර්තාකරන්න.
 සාමාජිකයකු තමන්ට ගහෝ අන් අයට හානියක් ව්න
අයුරින් ව්ැඩ කරන ආකාරය ඔබ දුටුව්ගහොත්, ඉදිරි
පියව්රක් ගලස ඔවුන්ට ආරක්ෂිතව් ව්ැඩ කරන
ආකාරය මතක් කර ගදන්න.
 ඔබට කිසිව්ක් ආරක්ෂිතව් කිරීමට නිසි දැනුමක්
ගහෝ පුහුණුව්ක් ගනොමැති නම් කිසි විගටකත් එය සිදු
කිරීමට එකඟ ගනොව්න්න.

 සැමවිටම නීතයානුකූල ව්න්න.
 අනතුරු ව්ලට ගහේතු ගත්රුම් ගන්න එවිට අපට ඒව්ා
යළිත් ඇතිවීම ව්ළක්ව්ා ගත හැකිය.
 අපගේ ක්රියාකාරකම්ව්ල බළපෑමට ලක්ව්න කිසිව්කුට
වුව්ත් සිදුව්න හානිය අඩු කිරීමට සැමවිටම උත්සාහ
කරන්න.
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මම ගටස්ගකෝ ගව්ත සම්බන්ධවූව්ා පමණක් ව්න
අතර සුරක්ෂිතතා පුහුණුව් සම්පූර්ණකිරීමට ටික
කාලයක් ගත ව්න අතර එය “සාමානය බුද්ධිය”
සම්බන්ධ ගදයක් පමණක් බව් සාමාජිකයන් මට
පැව්සූහ. ඇත්ගතන්ම මට පුහුණුව් අව්ශය ද?
A ඔව්. සියලුම නව් සාමාජිකයන් තම ගසේව්ා
ස්ථානයට අතයාව්ශය (Protector Line) පියව්ර
හුරුපුරුදු කරගත යුතු අතර හදිසි අව්ස්ථාව්කදී
කළ යුත්ගත් කුමක්ෙැයි ෙැන සිටිය යුතුය. සියලුම
ගසේව්ා ස්ථාන එක සමාන ගනොව්න අතර අප සියලු
ගෙනාටම ඇති අත්ෙැකීම විවිධ මේටම්ව්ල ඒව්ාය.
අපගේ ආරක්ෂක පුහුණුව් මගින් අප සැගව්ොම
ආරක්ෂිතව් සිටීමට එකට ව්ැඩ කිරීමට
ව්ගබලා ගනිමු.
Q මම නව් උපකරණ ගකොටසක ආරක්ෂාව් ගැන
ගැටළුව්කට පත්ව් සිටිමි. මා කළ යුත්ගත් කුමක්ද?
A ඒ ගැන උපගෙස් ගහෝ පුහුණුව්ක් ලබා දී ගනොමැති
නම් එය ාවිතා ගනොකළ යුතුය. සැපයුම්කරු
අව්ොනම් තක්ගසේරුව්ක් සපයා නිව්ැරදි පාලන
සැලසුම් කර තිබිය යුතු අතර එගසේ කර ඇති ෙැයි ඔබ
පරීක්ෂා කළ යුතුය. උපගෙස් තිගබන නමුත් ඔබ
තව්මත් සැලකිලිමත් ව්න්ගන් නම්, ඔගේ ගේශීය
ගසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව් පිළිබඳ විගශේෂඥයා ගහෝ පිරිස්
ආරක්ෂණ කණ්ඩායම අමතන්න - ඔබට ඔගේ
ගේශීය ගසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂණ ෙැන්වීම් පුව්රුව් තුළ
ඔවුන්ගේ විස්තර ගසොයාගත හැකිය.

Q අපගේ ගසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂාව් පිළිබඳ
විගශේෂඥයින් කවුද?
A සෑම ව්යාපාරික ඒකකයකම තාක්ෂණික ප්රශ්න සම්බන්ධව්
කටයුතු කිරීමට සහ අව්ොනම ඇගයීගම් ක්රියාව්ලිය
කළමනාකරණය කිරීමට හැකි ගසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂාව්
(පිරිස් ආරක්ෂණ කළමනාකරු) පිළිබඳ විගශේෂඥයින්
ගසේව්ය කරයි. ගමම සාමාජිකයන් සියල්ලන්ටම ඔවුන් තම
ක්ගෂේත්රගේ ෙක්ෂයින් බව්ට පත්කරන ආරක්ෂක සුදුසුකම් සහ
සැලකිය යුතු පළපුරුේෙක් ඇත. ඔවුන්ගේ විස්තර
සාමාජිකයන් ගහෝ (Protector Line) ෙැන්වීම් පුව්රුගව්
ලැයිස්තුගත කර තිබිය යුතුය.
Q මට ආරක්ෂක කරුණක් රහසිගතව් ව්ාර්තා කළ
හැක්ගක් ගකගසේද?
A පළමු අව්ස්ථාගව්දී, ඔගේ කළමනාකරු ගහෝ
පුේගල කණ්ඩායම සමග කතා කරන්න.
සාමාජිකයන්ට ආරක්ෂක කරුණු ව්ාර්තා කිරීමට
(Protector Line) ෙ ඇත. එය සම්පූර්ණගයන්ම
රහසයව් ාවිතා කළ හැකි අතර සෑම ව්ාර්තාව්ක්ම
ස්ව්ාධීනව් විමර්ශනය ගකගර්.
Q රාජකාරිගේ ගයදී සිටියදී මට අනතුරක් සිදුවී ඇති
අතර, මා කුමක් කළ යුතුද?
A රාජකාරිගේ දී සිදුව්න සියලුම අනතුරු ව්හාම ඔගේ
කළමණාකරු ගව්ත ව්ාර්තා කළ යුතු අතර එවිට ඔවුන්ට
සහය සැපයීමට සහ ගේශීය තුව්ාල ව්ාර්තා කිරීගම්
අව්ශයතා අනුගමනය කිරීමට හැකිය. හදිසි අනතුරු
ව්ාර්තා කිරීම මගින්, ව්ැඩ කිරීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයක්
නිර්මාණය කරනු ව්ස් අපගේ සාමාජිකයන් අපගේ
ව්යාපාරගේ විවිධ ක්ගෂේත්රව්ල දී මුහුණ ගෙන අව්ොනම්
ව්ඩා ගහොඳින් ගත්රුම් ගැනීමට අපට ඉඩ සලසයි.
මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?
 ගසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂණ
දැන්වීම් පුව්රු
 මහජන ආරක්ෂණ කළමනාකරු
ගහෝ ගද්ශීය ගසෞඛ්යය සහ
ආරක්ෂාව්පිළිබඳ විගශේෂඥයා
 මහජන ආරක්ෂණ
ප්රතිපත්තිය
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සමාන අව්ස්ථාව්, අන්තර්ග්රහණය
සහ විවිධත්ව්ය
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

සෑම ගකගනකුම සාදරගයන් පිළිගන්නා ගගෝලීයව්
විවිධාකාර හා ඒව්ා ඇතුළත් සංස්කෘතියක් නිර්මාණය
කිරීමට අපි උත්සාහ කරමු. අපගේ සාමාජිකයන්
සමාජගේ විවිධාංගී ස්ව් ාව්ය පිළිබිඹු කරන අතර අපි
අපගේ ව්යාපාර ව්ර්ධනයට උපකාර කිරීගම්දී එක් එක්
පුද්ගලයාගේ දායකත්ව්ය අගය කරමු.

 ඔගේ සාමාජිකයන්ට සහ පුළුල් ව්යාපාරයට සහය වීම
සඳහා අව්ංකව් හා සද් ාව්ගයන් යුතුව් කටයුතු කරන්න.

ව්යස, ස්ත්රී පුරුෂ ාව්ය, ආබාධිත ාව්ය, ලිංගික
දිශානතිය, ස්ත්රී පුරුෂ ාව්ය ගව්නස්වීම, ජාතිය, කුලය,
ආගම, ගද්ශපාලන විශ්ව්ාසය, විව්ාහය/ සිවිල්
හවුල්කාරිත්ව් තත්ව්යය ගහෝ ගර් ණී ාව්ය මාතෘත්ව්ය
ගනොසලකා අපි සියලු ගදනාටම සාධාරණව්, සමානව් හා
ගව්නස්කමකින් ගතොරව් සැලකිය යුතුය. අපගේ
ගබඩාව්ල, ගබදාහැරීගම් මධයස්ථානව්ල සහ
කාර්යාලව්ල දී සාමාජිකයන් බඳව්ා ගැනීගම්දී,
සංව්ර්ධනය කිරීගම්දී සහ ප්රව්ර්ධනය කිරීගම්දී, අපි
පැහැදිලිව් නිර්ව්චනය කර ඇති සහ සාධාරණ
නිර්ණායක ාවිතා කරමින් රැකියා සම්බන්ධ කුසලතා,
ජයග්රහණ සහ කාර්යසාධනය ය මත පමණක් රැකියා
තීරණ ලබාගනිමු. ගම්ව්ා සාමාජිකයන්ට
පිළිගනොගැගනන බව්ක් සහ බැහැර ගකගරන බව්ක්
දැගනන්නට හැරීම, අපගේ කීර්ති නාමයට හානිවීම සහ
ව්යාපාරයට එගරහිව් නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ගහේතු
විය හැකි බැවින් අපි ගව්නස්ගකොට සැලකීගම් පුරුදු ගහෝ
හැසිරීම් කිසිව්ක් පිළිගනොගනිමු.

 සමාජීය ගහෝ සංස්කෘතික ගව්නස්කම් කිසිව්ක්
ගනොසලකා සියලු සාමාජිකයන්, පාරිග ෝගිකයන්,
සැපයුම්කරුව්න් ගහෝ ගව්නත් පාර්ශ්ව්යන්ට ගරු
කරන්න.
 විව්ෘත ාව්ය හා සහගයෝගීතාව්ය සහිත පරිසරයක්
සහතික කිරීම සඳහා ඔගේ කණ්ඩායම තුළ ආදර්ශ
ආකෘති ඇතුළත් හැසිරීම මගින් අපගේ සාමාජිකයන්ගේ
විවිධත්ව්ය, දැනුම සහ අත්දැකීම මගින් අපට උකහා ගත
හැකි ගව්.
 ගටස්ගකෝ ව්ැඩ කිරීමට කදිම ස්ථානයක් බව්ට පත්
කිරීම සඳහා අප සියල්ලන්ටම එක්ව් කටයුතු කළ
හැකි ව්න පරිදි අදාළ ක්රම හරහා ඔගේ අදහස් සහ
ගැටළු ප්රකාශ කරන්න.
 නව් සාමාජිකයන් බඳව්ා ගැනීගම්දී සහ කුසලතා සහ
ව්යාපාරික කරුණු මත පමණක් පදනම්ව් දැනට
සිටින සාමාජිකයන් ප්රව්ර්ධනය කිරීගම්දී ගහෝ
සංව්ර්ධනය කිරීගම්දී නිව්ැරදි රැකියා තීරණ ගන්න.

අපි නමයශීලී ආකාරගයන් ව්ැඩ කිරීම, අර්ධ-කාලීන
තනතුරු සහ රැකියා හුව්මාරු කරගැනීගම් අව්ස්ථා
ව්ැනි සිය අව්ස්ථාව්න්ට ගැළගපන ආකාරයකින් ව්ැඩ
කිරීමට ද අපි සාමාජිකයන්ට අව්ස්ථා ලබා ගදමු.
අපගේ සාමාජිකයන්ගේ සහ ව්යාපාරගේ සදා
ගව්නස්ව්න අව්ශයතාව්න්ට සරිලන පරිදි අපි
අපගේ ගසේව්ා පිළිගව්ත් සහ ගිවිසුම් අඛ්ණ්ඩව්
සමාගලෝචනය කරමු.
මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?
 මහජන කණ්ඩායම
 සමාන අව්ස්ථා සහ
විවිධත්ව් ප්රතිපත්තිය
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මම කළමනාකරුගව්කු ව්න අතර සාමාජිකයන්
ගදගදගනකු අතරින් උසස්වීම පිළිබඳ තීරණයක්
ගැනීමට සිදුවී ඇත. එක් සාමාජිකයකුගේ ව්යස
අවුරුදු 55 ක් ව්න අතර විශ්රාම යන ව්යස ආසන්නගේ
සිටින අතර අගනක් පුද්ගලයාගේ ව්යස අවුරුදු 30 ක්
පමණ ගව්, ව්ඩා තරුණ සාමාජියා අප ගව්නුගව්න්
තව්ත් ව්සර ගණනාව්ක් ව්ැඩ කළ හැකි බැවින් මා
ඔහුව්
උසස් කළ යුතුද?
A නැත. අපි රැකියා තීරණ ගන්ගන් රැකියාව්
සම්බන්ධ කුසලතා, ජයග්රහණ සහ කාර්ය සාධනය
මත පෙනම්ව් පමණකි. අපි කිසි විගටකත් ව්යස
ගහෝ ගව්නත් රැකියාව් හා සම්බන්ධ ගනොව්න
ලක්ෂණ පෙනම් කරගගන තීරණ ගනොගනිමු.
Q මගේ කළමනාකරු විසින් පුහුණු අව්ස්ථා සඳහා
සාමාජිකයන් ඉදිරිපත් කර නැත. මා සිතන
ආකාරයට ගමයට ගහේතුව් ඔවුන් ගැේගගන තිබීම
විය හැකිය, එය නිව්ැරදි ද?

Q ආබාධිතව් සිටින සම්මුඛ් පරීක්ෂණ
අගේක්ෂකගයකු, ඔවුන්ගේ සම්මුඛ් පරීක්ෂණය
තමාට පිවිසිය හැකි ස්ථානයක් අසල පව්ත්ව්න
ගලස ඉල්ලා තිගේ. මම එම ගව්නස සිදුකළ යුතුද?
A ඔව්, ආබාධ සහිත අගේක්ෂකයන්ට අව්ාසි සහගත
ගනොව්න බව් සහතික කිරීම සඳහා සාධාරණ ගලස
කළහැකි තාක් දුරට සාධාරණ ගලස ගව්නස්කරදීම්
මගින් සහාය විය යුතුය.
Q මගේ කළමනාකරු සඳුදා දිනව්ල දී අපගේ
කණ්ඩායගම් රැස්වීම් පව්ත්ව්යි, එවිට ඇයට අප සමග
ඇතුල් වී සතිය සැලසුම් කළ හැකිය. අපගේ
සාමාජිකයන් ගදගදගනකු අර්ධකාලීනව් රැකියාව්
කරන අතර සඳුදා දිනව්ල රැකියාව් ගනොකරයි.
එමගින් ඔවුන්ව් බැහැර ගකගරන බැවින් ගමම ක්රියාව්
අසාධාරණ යැයි මම සිතමි. මම මගේ කළමනාකරුට
කතා කළ යුතුද?

A ඔව්, ඔගේ ගැටළු ඔගේ කළමනාකරුට ඉදිරිපත්
කරන්න. හැකියාව්ක් තිගේ නම්, ඔගේ
කළමනාකරු සියලු සාමාජිකයන්ට සහ ාගී විය
A නැත. සියලුම සාමාජිකයන් සඳහා සාධාරණව් පුහුණු
හැකි ව්න පරිදි කණ්ඩායම් රැස්වීම් සංවිධානය කළ
අව්ස්ථා සඳහා ලෙ හැකිව් තිබිය යුතුය. ඔබට ගැටළුව්ක්
යුතුය.
ඇති අතර ඔබට ඔගේ කළමනාකරු ගව්ත ගමම කරුණ
සෘජුව්ම ඉදිරිපත් කළ ගනොහැකි යැයි ඔබට හැගේ නම්,
ඔබට ගව්නත් කළමණාකරුගව්කුට ගහෝ ඔගේ
අධයක්ෂව්රයාට කතා කිරීමට ගහෝ ඔගේ පිරිස්
කණ්ඩායම ගහෝ (Protector Line) ඇමතීමට
හැකිය.

අපගේ සගයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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ගගෞරව්ය, ගරුත්ව්ය සහ සාධාරණ ගලස සැලකීම
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ගව්ගළඳාමක් ගලස ගටස්ගකෝ හට අපගේ සියලු
සාමාජිකයන්ගේ යහපැව්ැත්ම, ආරක්ෂාව් සහ ගගෞරව්ය
අතිශයින් ව්ැදගත් ය. අපගේ ගනුගදනුකරුව්න්, ගව්නත්
සාමාජිකයන්, සැපයුම්කරුව්න් ගහෝ ගව්නත් අගයකු
සම්බන්ධගයන් වුව්ත් අපගේ ව්යාපාරගේ ඕනෑම
ක්ගෂේත්රයක පිළිගත ගනොහැකි හැසිරීම අපි ඉව්සන්ගන්
නැත. සාමාජිකයන්ට ව්ැඩ කිරීමට ආරක්ෂිත හා විව්ෘත
පරිසරයක් ගටස්ගකෝ විසින් ලබා ගදන බව්ට ව්ග බලා
ගැනීගම් ව්ගකීම අප සියලු ගදනා සතුව් පව්තී.

 ඔබ සැලකුම් ලැබීමට කැමති පරිද්ගදන් සියලු
ගදනාටම සලකමින්, පිළිගැගනන හා ගගෞරව්නීය
ගසේව්ා පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න.

එක් සංස්කෘතියක පිළිගත හැකි නමුත් ගව්නත්
සංස්කෘතියක පිළිගත ගනොහැකි ක්රියා ගහෝ හැසිරීම්
සඳහා අපි සංගව්දී විය යුතුගව්මු. ගමම හැසිරීම් ව්ලින්
සමහරක් අප ක්රියාත්මක ව්න ගව්නත් රටව්ල දී නීති
විගරෝධී වීමට පව්ා ඉඩ ඇත. ගටස්ගකෝ තුළ කරදර සහ
හිරිහැර කිරීම පිළිගත ගනොහැකිය. ගමම ක්රියාව්න්
අපගේ අගයන්ට පටහැනි ව්න අතර, රාජකාරිගේ
ගයදීගම් දී සිය යුතුකම් ඉටු කිරීමට සාමාජියාට ඇති
හැකියාව් ගකගරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ
හැකිය. පිළිගත ගනොහැකි හැසිරීමකට සම්බන්ධ වූ බව්ට
තහවුරු වූ සාමාජිකයන් ගසේව්ගයන් පහ කිරීම ඇතුළු
විනය ක්රියාමාර්ග සහ නීතිමය ක්රියාමාර්ග පව්ා විය හැකි
එව්ැනි බරපතල ප්රතිවිපාකව්ලට මුහුණ දිය හැකිය.
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 නුසුදුසු විහිළු ගහෝ අදහස් දැක්වීම ඇතුළුව්
එදිරිව්ාදී ගහෝ බියගන්ව්න ගසේව්ා පරිසරයක්
නිර්මාණය කිරීමක් ගලස කණ්ඩායගම් කිසිගව්කු
විසින් සැලකීමට ඉඩ ඇති හැසිරීමක නිරත
ගනොව්න්න.
 නින්දා සහගත, අපහාසාත්මක, හිරිහැරකාරී ගහෝ
ගව්නත් ආකාරයකින් අහිතකර බව්ට සැලකිය හැකි
ද්ගව්ෂ සහගත කටකතා ගහෝ ඕපාදූප පැතිරවීගමන්
ව්ළකින්න.
 මත්ද්රව්ය ගහෝ මධයසාරව්ල බලපෑගමන් ගතොරව්
ආරක්ෂිත ආකාරයකින් ව්ැඩ කිරීගමන් ඔගේ
කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ව්ගකීම ගන්න. මත්ද්රව්ය
ගහෝ මධයසාර ාවිතා කර එහි බලපෑම යටගත්
ව්ැඩ කිරීම ඔබට සහ අගනක් අයට අනතුරුදායක
බව් සහ, ආරක්ෂක අව්දානම් ඇති කරන බව්ත්
එය ගනොඉව්සනු ඇති බව් සහ නීති විගරෝධී විය
හැකි බව් ඔබ ව්ටහා ගනී.
• ඔබ ව්ැඩ කරන ස්ථානගයන් පිටත අව්ස්ථාව්ලට
සහ ාගී ව්න විට ඔබ ගසේව්ා ස්ථානගේ දී
හැසිගරන ආකාරයට හැසිගරන්න. සමාගම විසින්
සංවිධානය කරන අව්ස්ථා අතර නත්තල් සාද,
කණ්ඩායම් ඉසවු සහ සමාජ සංචාර ව්ැනි
සමාජයීය ඉසවු ඇතුළත් ගව්.

අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මගේ කළමනාකරු අපගේ කණ්ඩායගම්
සාමාජිකයන් ඉතා තැතිගන්ව්න සහ ගබොගහෝ විට
පරි ව් කරන අගයක් විය හැකිය. ඔහු
පරිපූර්ණව්ාදිගයකු බව් අපි දනිමු, නමුත් එය අපගේ
රැකියාව් ප්රීතිමත් ගනොව්න හා දුෂ්කර එකක් කරයි.
මම හඬ අව්දි කළගහොත් ඔහු ව්ඩා අයහපත් විය
හැකි යැයි මම සිතමි. මා කළ යුත්ගත් කුමක්ද?

Q සාමාජිකයකුට නිව්ගසේ යම් අමාරු කාලයක්
උද්ගතවී තිගබන බව් මම දනිමි. මෑතක සිට, ඔවුන්
ඉතා ප්රමාද වී ගසේව්ගේ ගයගදන අතර සමහර විට
ඔවුන් මත් වී සිටින බව්ක් ගපගනන්නට තිගේ.
ඔවුන් තව්මත් ඔවුන්ගේ රාජකාරිය කරගගන යන
නිසා මම යමක් පැව්සිය යුතුදැයි මට විශ්ව්ාස නැත.
මම කතා කළ යුතු ද?

A කවුරුන් විසින් කළත් පරි ව් කරන ගහෝ හිරිහැර
කිරීගම් හැසිරීම කිසි විගටකත් අනුමත කළ
ගනොහැකිය. අපගේ සංස්කෘතිය ගගෞරව්ය හා
අන්තර්ග්රහණය සහිත එකක් ව්න අතර එව්ැනි
ක්රියා කිසිව්ක් ඇගතොත් ගව්නත්
කළමනාකරුගව්කුට, පිරිස් කළමනාකරණ
කණ්ඩායමට ගහෝ (Protector Line) හරහා
ව්ාර්තා කළ යුතුය. යහපත් ගේතනාගව්න් ගැටළු
ඉදිරිපත් කරන සාමාජිකයන්ට අපි සැමවිටම සහය
ගෙන්ගනමු.

A ඔව්. ඔවුන් තමන්ට ගහෝ අන් අයට අනතුරුොයක විය
හැකි හැසිරීම්ව්ල නිරත ව්න බව් ඔබ විශ්ව්ාස කරන්ගන්
නම්, ඔගේ සාමාජියාගේ යහපත සඳහා ඔබ සැමවිටම
ඔබගේ ගැටළු ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ගමයට ඖෂධ ගහෝ
මධයසාර ාවිතය ඇතුළත් ගව්. ඔබට ඔවුන් සමඟ
සෘජුව්ම කථා කළ ගනොහැකි නම්, ඔගේ පිරිස්
කණ්ඩායම ගහෝ කළමනාකරු සමග කතා කරන්න.

Q මගේ මිතුගරක් මට රළු විහිළු සහිත විදුත්
පණිවිඩයක් එවූ අතර ඒව්ා ඉතා හාසයජනක බව්
මම සිතමි? මට මගේ කණ්ඩායගම් සාමාජිකයන්ට
එය විදුත් තැපෑගලන් යැවිය හැකිද?
A නැත. අපි සියලු සාමාජිකයන්ට ගරුත්ව්ගයන් හා
ගගෞරව්ගයන් සලකන අතර ඔබ විහිළුව්ක් ගලස
සලකන ගේ අන් අය විසින් නිග්රහ කිරීමක් ගහෝ
අපහාස කිරීමක් ගලස සැලකිය හැකිය. ඔගේ
ක්රියා ව්රෙකාරී, අපව්ාොත්මක ගහෝ අන් අය
බියගන්ව්න ඒව්ා විය හැකිෙැයි නිතරම ඔබගගන්ම
විමසන්න. ඔබ ව්ැඩ කරන අතරතුර නුසුදුසු
ගේව්ල් කිසිව්ක් බැලීම ෙ ගමයට ඇතුළත් ගව්.

Q පිරිමි කළමණාකරුගව්කු කාන්තා සාමාජිකයකු සමග
නුසුදුසු ගලස හැසිරීම ගැන මම කනස්සල්ලට පත්ව්
සිටිමි. ඔවුන් කතා කරන විට ඔහු ඇයට ඉතා සමීපව්
සිටින අතර ඔහු ඇයට whatsapp හරහා පුද්ගලික
පණිවුඩ යව්න බව් මම දනිමි. මා කළ යුත්ගත් කුමක්ද?
A ඔබ මුල් අව්ස්ථාගව් දී ඔගේ ගැටළු පිළිබඳව්
කළමනාකරු ෙැනුව්ත් කළ යුතුය. ඔබට ඔගේ ගැටළු
කළමනාකරු ගව්ත ඉදිරිපත් කිරීමට අපහසු බව් ෙැගන්
නම්, ඔබට ඔගේ පිරිස් කණ්ඩායම ඇමතීමට ගහෝ
(Protector Line) හරහා ගමය ඉදිරිපත් කිරීමට
හැකිය. හිරිහැර කිරීම සම්බන්ධ සියලු කරුණු බරපතල
ගලස සැලගකන අතර විමර්ශනය ගකගරනු ඇත.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?
 පිරිස් කළමනාකරණ
කණ්ඩායම
 කරදර සහ හිරිහැර
පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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3. සාධාරණ
ගව්ළඳාම
අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

26

සැපයුම්කරුව්න් සමග ඇති අපගේ ශක්තිමත්
සබඳතා අව්ොනමට ලක් ගනොකර අපගේ
ගනුගෙනුකරුව්න් සඳහා පළමුව්ැන්නා වීමට
අපගේ අගයන් අපට උපකාරී ගව්.
චර්යා සංග්රහගේ ගමම ගකොටස අපගේ ගව්ළඳසැල්ව්ල
විකුණන නිෂ්පාදන අපි මිලට ගන්නා ආකාරය
පිළිබඳව් තීරණාත්මක ව්න කරුණු ආව්රණය කරයි.
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තරඟ නීති
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

සිල්ලර මිල ගණන් නියම කිරීම

අපගේ පාරිග ෝගිකයන් අපි සෑම ගව්ළඳපලකම
සාධාරණව් හා ස්ව්ාධීනව් තරඟ කරනු ඇතැයි
අගේක්ෂා කරයි. සාධාරණ තරඟකාරීත්ව්ය අඩු මිල
ගණන්, ව්ඩා පුළුල් ගත්රීමක් සහ ව්ඩා ගහොඳ
නිෂ්පාදන ගගන එයි. අපගේ පාරිග ෝගිකයන්ට
ගහොඳම මිලදී ගැනීගම් අත්දැකීමක් ලබා දීමට අපි
අපගේ තරඟකරුව්න් සමග දැඩිව් තරඟ කරන්ගනමු.

 සැමවිටම ස්ව්ාධීනව් සිල්ලර මිල ගණන්
 තීරණය කරන්න.

තරඟකාරීත්ව්ය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපගේ සියලුම
ගව්ළඳපලව්ල නීති සම්පාදනය පව්තින අතර නීතිය
කඩ කරන සමාගම් සහ පුද්ගලයන්ට සැලකිය යුතු
දඬුව්ම් ලැගේ. විමර්ශන ව්යාපාරයට බාධාකාරී හා
මිල අධික ව්න අතර පාරිග ෝගිකයන් අප ගකගරහි
තබන විශ්ව්ාසයට හානි කළ හැකිය.

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?
තරඟකරුව්න් හා සම්බන්ධවීම
 සැමවිටම ස්ව්ාධීනව් ක්රියා කරන්න. කිසි විගටකත්
තරඟකරුව්න් සමග අප අතර තරඟය අඩු කිරීමට
එකඟ ගනොව්න්න. මිල ගණන් ස්ථිර කිරීමට ගහෝ
අප ක්රියාත්මක ව්න්ගන් ගහෝ ගනොව්න්ගන්
ගකොතැනද යන්නට එකඟවීමට ඔබට ගනොහැක.
 ඔබ තරඟකරුව්න්ගගන් රහසය, ව්ාණිජමය
ව්ශගයන් සංගව්දී ගතොරතුරු ඉල්ලීම, ලැබීම ගහෝ
ඔවුන් සමග හුව්මාරුව් ගනොකළ යුතුය. තීරණ
ගැනීමට උපකාර කිරීමට ඔබට දත්ත ගබඩාගව්
ඇති ගතොරතුරු ාවිතා කළ හැකිය.

 සැපයුම්කරුව්න් සමග මිල සාකච්ඡා කිරීම්ව්ල දී
සෑම විටම පිරිව්ැය මිල ගණන් ගකගරහි
අව්ධානය ගයොමු කරන්න. සැපයුම්කරුව්න්ට අප
ගව්ත නිර්ගද්ශිත මිල ගණන් ලබා දිය හැකි
නමුත් ස්ථාව්ර ගහෝ අව්ම මිල ගණන් ලබා දිය
ගනොහැක.

පසුගමන ක්රියාව්ලිය
 ඔබට ගතොරතුරු ලැබුගනොත් ගහෝ තරඟකරුව්න්
ගහෝ සැපයුම්කරුව්න් සමග ගැටළු ඇති කරව්න
ගව්නත් සබඳතා තිගේ නම්, ඔබ පසුගමන
ක්රියාව්ලිය අනුගමනය කළ යුතුය. ඔබ සක්රීයව්
සහ ාගී වී ගනොතිබුණත් නැතගහොත් ව්ැරදීමකින්
ගතොරතුරු ලබාගගන තිබුණ ද, හුගදක් ගතොරතුරු
ගනොසලකා හැරීම පමණක් ප්රමාණව්ත් ගනොගව්.

ගල්ඛ්න නිර්මාණය
 අපගේ ව්යාපාරය, අපගේ පාරිග ෝගිකයන්,
සැපයුම්කරුව්න් ගහෝ තරඟකරුව්න් පිළිබඳ
ලිවීගම්දී සැලකිලිමත් ව්න්න. විමර්ශනයකදී
නියාමකයින් විසින් විදුත් තැපැල්, පණිවුඩ,
කමිටු පත්රිකා සහ ගද්පල ව්ාර්තා ඇතුළු ගබොගහෝ
අ යන්තර ලියකියවිලි බැලීමට හැකි බව් මතක
තබා ගන්න.

සැපයුම්කරුව්න් හා සම්බන්ධවීම
 ඔබ සැපයුම්කරුගව්කුගගන් තරඟකරුගව්කු
පිළිබඳ රහසය, ව්ාණිජමය ව්ශගයන් සංගව්දී
ගතොරතුරු ඉල්ලීම ගහෝ ලැබීම ගනොකළ යුතුය.
 අපගේ සැපයුම්කරුව්න්ගේ රහසය ගතොරතුරු
රහසිගතව් තබා ගන්න සහ එය ඔවුන්ගේ
තරඟකරුව්න් සමග හුව්මාරු කිරීගමන් ව්ළකින්න.
 අපට තීරණ ගැනීමට උපකාර කිරීමට දත්ත
ගබඩාගව් ගතොරතුරු ලබාගදන ගලස ඔබට
සැපයුම්කරුව්න්ගගන් ඉල්ලීමට හැකිය.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?

 සමූහගේ නනතික තරඟ
නීති කණ්ඩායම ගහෝ ගද්ශීය
නනතික කණ්ඩායම

 තරඟ ප්රතිපත්තිය සහ
මාර්ගගෝපගද්ශය

 පසුගමන ක්රියාව්ලිය සඳහා
මග ගපන්වීම
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q ගව්ළඳ සංගම් රැස්වීමකට සහ ාගි ව්න ගලස
මගගන් ඉල්ලා ඇත. මට සහ ාගී විය හැකිද?
A ඔව්, ගමම රැස්වීම් ඒව්ාටම ගැටළු සහගත ගනොව්න
ඒව්ා ව්න අතර ඒව්ා ව්ෘත්තීය-තරඟකාරී විය
හැකිය. ගකගසේ ගව්තත්, සාමානය තරඟ කිරීගම්
නීති අොළ ව්න අතර - ඔබ තරඟකරුගව්කු සමග
ව්ාණිජමය ව්ශගයන් සංගව්දී ගතොරතුරු සාකේඡා
කිරීම, අනාව්රණය කිරීම ගහෝ හුව්මාරු ගනොකරන
බව්ට ව්ග බලා ගන්න. “තරඟකරුව්න් සමග
රැස්වීම් පැව්ැත්වීම” මාර්ගගෝපගේශ බලන්න.

Q මට මිතුගරකුගගන් තරඟකරුගව්කු පිළිබඳ
ව්ාණිජමය ව්ශගයන් සංගව්දී ගතොරතුරු ලැබී ඇත.
මට එය ගනොසලකා හැරිය හැකිද?
A නැත, අවිධිමත් ආකාරයකින් ලැබුණත් එම
ගතොරතුරු ගනොසලකා හැරීම ප්රමාණව්ත් ගනොගව්.
ඔබ එම ගතොරතුරු ෙෘශයමය ගලස ගනොසලකා
හැරීම සහ ඔබ ගමම ගතොරතුරු ාවිතා කර
ගනොමැති බව් ගපන්වීමට විගණන මාර්ගයක් ඇති
බව් සහතික කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති
පසුගමන ක්රියාව්ලිය අනුගමනය කළ යුතුය.

Q මට රැස්වීමක් සඳහා එක් සැපයුම්කරුගව්කුට ව්ැඩි
ගණනකට ආරාධනා කළ හැකිද?
A ව්රින් ව්ර, සැපයුම්කරුව්න්ට ඒකාබේධ රැස්වීමකට,
නිෙසුනක් ව්ශගයන්, අපගේ ව්යාපාරගේ ප්රධාන
ගව්නස්කම් පිළිබඳව් සැපයුම්කරුව්න් ෙැනුව්ත් කිරීම
ගහෝ සැපයුම්ොම ගැටළු සම්බන්ධගයන් යහපත්
පරිචයන් සාකේඡා කිරීම සඳහා ආරාධනා කිරීම
සංගව්දී විය හැකිය. ගකගසේ ගව්තත්, ගබොගහෝ විට
තරඟකරුව්න් ව්න සැපයුම්කරුව්න් සම්බන්ධ ව්න
නිසා ගමම රැස්වීම් සංගව්දී විය හැකිය. “ඒකාබේධ
සැපයුම්කරුව්න්ගේ රැස්වීම්” මාර්ගගෝපගේශය
පරිශීලනය කරන්න සහ රැස්වීම් අතරතුර නුසුදුසු
ක්රියාකාරකම් සිදු ගනොව්න බව්ට ව්ග බලා ගන්න.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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සම්බාධක සහ අපනයන පාලන
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ව්රින් ව්ර, රජයන් ඇතැම් රටව්ලින් මිලදී
ගැනීම ගහෝ ඒව්ාගේ සංචාරය කිරීම සඳහා සීමා
පනව්යි. අපට සමහර නම් කළ පුද්ගලයින්
සමග ගව්ළඳාම් කිරීම ද තහනම් විය හැකිය.
අපි ගලොව් පුරා ව්යාපාර කරන විට ගමම සීමා
පිළිබඳව් සැමවිටම දැනුව්ත්ව් සිටිය යුතුය.
ඇතැම් රටව්ල්, සමාගම් ගහෝ පුද්ගලයන් සමග
ව්යාපාර කරන විට සම්බාධක ගහෝ සීමා
පිළිබඳව් අප දැනුව්ත්ව් සිටීම ගගෝලීයකරණය
වූ ව්ර්තමාන ගලෝකගේ, රජයන් පමණක්
ගනොව්, අපගේ පාරිග ෝගිකයන් ද අපගගන්
අගේක්ෂා කරයි.

ඔබ ජාතයන්තරව් ාණ්ඩ ගහෝ ගසේව්ා මිලදී ගැනීම,
ප්රව්ාහනය කිරීම ගහෝ විකිණීම හා සම්බන්ධ නම්,
ගම්ව්ා සම්බන්ධගයන් සැලකිලිමත් ව්න්න:

අපි ගව්ළඳ සීමා කඩ කළගහොත්, ගමය අපගේ ගව්ළඳ
නාමය ගකගරහි පාරිග ෝගිකයන් තුළ ඇති
විශ්ව්ාසයට හානි කළ හැකි අතර ව්යාපාරයට සහ
සාමාජිකයන්ට සැලකිය යුතු මූලයමය දඩ සහ සිරගත
කිරීම් පව්ා විඳින්නට සිදු විය හැකිය.

 ඔගේ ක්රියාකාරකම් සඳහා යම් සීමා ගහෝ සම්බාධක
අදාළගව්ද යන්න ඔබට අපැහැදිලි නම් නීති උපගදස්
ඉල්ලන්න.

 කිසියම් රටකින් මිලදී ගැනීම ගහෝ එරටට විකිණීම
සුදුසු ද යන්න සලකා බලන්න.
 සම්බාධක ගහෝ සංචාරක සීමාව්න්ට යටත් රටව්ල්
ව්ලින් මිලදී ගැනීගමන් ගහෝ සංචාරය කිරීගමන්
ව්ැළකීම.
 UN ගහෝ අගනක් සම්බාධක මුර-ලැයිස්තුව්ල සිටින
පුද්ගලයින් ගහෝ සමාගම් සමග ව්ැඩ ගනොකිරීම.

 ඔගේ නව් සැපයුම්කරුව්න් සමග ගව්ගළඳාමක්
ආරම් කිරීමට ගපර ඔවුන්ව් නිසි ගලස පරීක්ෂා
කර අනුමත කර ඇති බව්ට ව්ග බලාගන්න.
අව්ංකත්ව්ගේ නිසි-සම්ප්රජනයතාව් සතුටුදායක ගලස
සම්පූර්ණ කිරීම ගමයින් අදහස් ගව්.
 යගමකු ගව්ළඳ සීමාව්න් උල්ලංඝනය කරන බව් ඔබ
විශ්ව්ාස කරන්ගන් නම් හඩ අව්දි කරන්න: සැක
සහිත සියලු උල්ලංඝනයන් ඔගේ ගද්ශීය නීති
අධයක්ෂව්රයාට ගහෝ (Protector Line) ාවිතා
කිරීගමන් ව්ාර්තා කළ යුතුය.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?

 සමූහගේ නනතික ව්යාපාර
අව්ංකත්ව් කණ්ඩායම ගහෝ
ගේශීය නනතික කණ්ඩායම

 ව්ගකිව්යුතු මූලාශ්රකරණ
කණ්ඩායම ගහෝ ගේශීය තත්ව්
කණ්ඩායම
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මම සැපයුම් ලබාගැනීමට නව් ගව්ළඳපලව්ල්
ගසොයන ගැනුම්කරුගව්ක්මි. මට ාවිතා කිරීම
ආරම් කිරීමට අව්ශය විශිෂ්ට සැපයුම්කරුගව්කු
මා හට හමු විය. ව්යාපාරය ගනොව් සමාගගම්
හිමිකරු සම්බාධක ව්ලට ලක්වී ඇති රටක සිටීම
හැටළුව්ක් ව්න්ගන් ද?
A ඔව්. සම්බාධක නීති ගබොගහෝ විට ඉතා පුළුල් ව්න
අතර ගැටළුව්ට ලක්ව් ඇති රටට ව්ඩා ව්ැඩිගයන්
සම්බාධකය යටගත් ඇති රගේ සියලු ජාතීන් ගහෝ
පුේගලයන් ෙ ඇතුළත් ගව්. ඔබ ව්යාපාර
කරන්ගන් කවුරුන් සමගෙැයි සැමවිටම
ෙැනගගන, ක්රියා කිරීමට ගපර ඔගේ
අධයක්ෂව්රයාගගන් උපගෙස් ලබාගන්න.

Q මම ගටස්ගකෝ නිෂ්පාදන පළමු ව්රට අලුත් රටක
අගලවි කිරීම සඳහා ගතොග ගනුගදනුව්ක් ආරම්
කිරීමට කැමැත්ගතමි. ව්යාපාරය ගහොඳ මේටමක
පව්තින බව් ගපගනන තාක් කල් මම ගව්නත්
කිසිව්ක් සලකා බැලිය යුතුද?
A ඔව්. විගශේෂිත ගව්ළඳ සීමාව්න්, සම්බාධක ගහෝ අප
එම රටට අගලවි ගනොකිරීමට ගව්නත් ගහේතු තිගේෙ
යන්න ඔබ ආයතනික කටයුතු සහ නීති අංශය
සමග සාකේඡා කළ යුතුය. පාරිග ෝගිකයා සමග
නිසි-සම්ප්රජනයතාව් පැව්ැත්වීම සඳහා නීති අංශය ෙ
ඔබට සහය ව්නු ඇත, එවිට ඔවුන් සමග ගව්ළඳ
සම්බන්ධතාව්යක් ආරම් කිරීමට ගපර ඔබ ඔවුන්
ගැන ප්රමාණව්ත් ගෙයක් ෙැන ගනී.

Q අපට ව්යාපාර කළ ගනොහැකි රටව්ල් තිගේද?
A පළමු අව්ස්ථාගව්දී, ඔගේ නනතික කණ්ඩායම
සමග කතා කරන්න. ගේශපාලනික හා රාජය
තාන්ත්රික සංව්ර්ධන යනු සම්බාධනයට ලක්වූ
රටව්ල් සහ පුේගලයින්ගේ ලැයිස්තුව් කලින්
කලට ගව්නස් ව්නු ඇති බව් ව්න අතර ඔබට
විශ්ව්ාස නැතිනම් පරීක්ෂා කිරීම ව්ැෙගත්ය. අප
රටක් තුළ පළමු ව්රට ව්යාපාර කරන විට ගමය
විගශේෂගයන් ව්ැෙගත් ගව්.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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මානව් හිමිකම් සහ සොචාර සම්පන්න ගව්ළඳාම
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

අපි ගගෝලීය සමාගමක් ව්න අතර දිනපතා ගලොව් පුරා
මිලියන ගණනක් වූ ජනතාව්ක් සමග අන්තර් ක්රියා
කරන්ගනමු. අපට අපගේ සාමාජිකයන්, අපගේ
පාරිග ෝගිකයන්, සැපයුම් දාමය පුරාම ව්ැඩ
කරන්නන් සහ අප ක්රියාත්මක ව්න ප්රජාව්ල මානව්
හිමිකම්ව්ලට ගරු කිරීම ව්ගකීමක් තිගේ.

 සැපයුම්කරුව්න්ගේ ව්ටිනාකම් ගමන්ම මිල හා
ගුණාත්මක ාව්ය මත පදනම්ව් සැපයුම්කරුව්න්
ගතෝරාගගන ශක්තිමත් සහ විශ්ව්ාසී
හවුල්කාරිත්ව්යක් ගගොඩනඟා ගන්න.

අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව් හිමිකම් ප්රඥේතිය
(UN’s Declaration of Human Rights) සහ
ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානගේ මූලික සම්මුති
(Core Conventions of the International
Labour Organisation) ව්ලට පූර්ණ සහය
ලබාගදමු. කිසියම් ගලසකින් පුද්ගලගයකුගේ මානව්
හිමිකම් කඩ කිරීම ව්ැරදිය. “සෑම ගකගනකුම
සැලකුම් ලැබීමට කැමති ආකාරයට සැලකීම” සහ
“සෑම කුඩා උපකාරයක්ම විශාල ගව්නසක් කරයි”
යන අපගේ සාරධර්ම මගින් මගගපන්වීම ලබන අපි
අයිතිව්ාසිකම්ව්ලට ගරු කරන බව්ත් ඕනෑම
උල්ලංඝනයකට පිළියම් ගයගදන බව්ත් සහතික
කිරීමට කටයුතු කරන්ගනමු. ගම් සඳහා, අපි අපගේ
සැපයුම්කරුව්න්ට ETI මූලික චර්යා සංග්රහයට
අනුකූලව් කටයුතු කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ සැපයුම්
දාමව්ල නිසි-සම්ප්රජනයතාව්ය ාරගැනීමට, මානව්
හිමිකම් පිළිබඳ අපගේ ප්රමිති සපුරාලීමට ඔවුන්ට
උපකාර කිරීමට සහය ගව්මු.
අපගේ සැපයුම් දාමගේ සහ අපගේම ගමගහයුම්
ව්ලදී, ගමයින් අදහස් කරන්ගන් ගසේව්කයන්ට ශිෂ්ඨ
ගලස සැලකීම සහතික කිරීම සහ ඔවුන්ගේ
අයිතිව්ාසිකම් උල්ලංඝන කිසිව්ක් ඇගතොත් ඒ සඳහා
පිළියම් ගයගදන බව්යි. අපගේම ව්යාපාරික ක්රියා
කලාපයන් කම්කරු ප්රමිති ගැටළු ව්ලට ගහේතුව්
ගනොව්න බව්ට ද අප සැලකිලිමත් විය යුතුය. අප
දන්නා සහ විශ්ව්ාස කරන සැපයුම්කරුව්න් සමග
දිගුකාලීන සබඳතා ව්ර්ධනය ය කර ගැනීගමන්
ව්ැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා ආගයෝජනය කිරීමට ඔවුන්ට
පහසු කරනු ඇති අතර එමගින් අපට තව්ත් එක්සත්
බව්ක් ළඟා කර ගත හැකිය.
සාමාජිකයන් සඳහා, ගද්ශපාලන කටයුතුව්ලදී තනිව්
ගහෝ ව්ෘත්තීය සමිති සාමාජිකත්ව්ය තුළින් සාමූහිකව්
සිවිල් සමාජයට පූර්ණ ගලස සහ ාගී විය හැකි බව්
සහතික කිරීම ගමයට ඇතුළත් ගව්.
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 TQC (අපගේ නිෂ්පාදන තත්ත්ව් ගව්දිකාව්) පිළිබඳ
මානව් හිමිකම් ප්රතිපත්තිය සහ නිතර අසන ප්රශ්න
ඔබට හුරුපුරුදු බව්ට ව්ග බලාගගන, ගමය ඔගේ
සැපයුම්කරුව්න් සමග හුව්මාරු කරගන්න.
 සිදු කළ සැපයුම් බැඳීම් සැමවිටම ඉටු කරන්න.
අව්සාන ගමොගහොගත් ගව්නස්කම් කරන ගලස
ඉල්ලා සිටීම හවුල්කරුව්න් නියමිත දිනට සරිලන
පරිදි ගකොන් කැපීමට ගහේතු විය හැකි බව් ඔබ
ගත්රුම්ගනී. ගමය ගසේව්ා තත්ව් සහ නිෂ්පාදනව්ල
ගුණාත්මක ාව්ය යන ගදකටම හානි කළ හැකිය.
 ගැටළු හඳුනාගත් විට, පැහැදිලි ව්ැඩිදියුණු කිරීගම්
සැලැස්මක් ලබාදීමට හවුල්කරුව්න් සමග කටයුතු
කරන්න.
 නිව්ැරදිව් යැයි ගනොගපගනන ගදයක්, අව්දානමට
ලක්විය හැකි ගහෝ පසුබෑ ජනතාව් ගහෝ ගව්නස්
ගකොට සැලකීමක් සිදුව්නු ඔබ දුටුව්ගහොත් හඬ අව්දි
කරන්න. අපි සෑම විටම ගචෝදනා බැරෑරුම් ගලස
සලකා ඒ අනුව් විමර්ශනය කරන්ගනමු.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?
 Responsible
Sourcing කණ්ඩායම
ගහෝ ගද්ශීය තත්ව්
කණ්ඩායම

අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මම සැපයුම්කරුව්කුගේ ගසේව්ාස්ථානයකට ගිය
අතර කම්කරුව්න් අතර ව්ාතාව්රණය අපහසුදායක
ගලස දැනුණි. මම ඒ ගැන කළ යුත්ගත් කුමක්ද?

Q සැපයුම් දාමව්ල ව්හල් ගසේව්ය පැව්තිය හැකි බව්
මට මාධය සහ මිතුරන් හරහා ඇසී ඇත. ගමම
අව්දානම විසඳීම සඳහා අප කුමක් කරන්ගන්ද?

A Responsible Sourcing කණ්ඩායමට ඔගේ
ගැටළු ව්ාර්තා කරන්න. ඔබට ලබා දිය හැකි
ගතොරතුරු කිසිව්ක් ඇගතොත් ප්රගයෝජනව්ත් ව්නු
ඇත. ශ්රම බලකාගේ ප්රධාන ගැටළු පිළිබඳව්
සැපයුම් කළමණාකරුව්න්ගගන් - සහ
ගසේව්කයන්ගගන් ෙ විමසන්න. එය ගටස්ගකෝ
සඳහා ගමය ගකතරම් ව්ැෙගත්ෙැයි ගපන්වීමට
උපකාරී ගව්.

A අපි කිසිඳු ආකාරයක ව්හල් ගසේව්ය ගහෝ
බලහත්කාර ශ්රමය ගනොඉව්සමු. ගම්ව්ා සහ ගව්නත්
අව්ොනම් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අපගේ
සැපයුම්කරුව්න් සමග කටයුතු කරන ගලොව් පුරා
විසිරී සිටින පූර්ණ කාලීන ශ්රම ප්රමිති විගශේෂඥ
කණ්ඩායමක් අප සතුව් සිටී.

Q අපගේ ගසේව්ා ස්ථානව්ල ගහෝ සැපයුම් දාමගේ
අයිතිව්ාසිකම් උල්ලංඝනයක් සිදුවුව්ගහොත් අප
කුමක් කළ යුතුද?
A අපි අප විසින් හඳුනා ගන්නා ඕනෑම ගැටළුව්කට
පිළියම් ගයදීමට සැමවිටම උත්සාහ කරමු.
ගැටළුව්ට ගටස්ගකෝ සාමාජිකයන් සම්බන්ධ නම්,
ඔගේ ගේශීය පිරිස් කණ්ඩායම අමතන්න ගහෝ
(Protector Line) අමතන්න. ගැටළුව්
ඇත්ගත් අපගේ සැපයුම් ොමගේ නම්,
Responsible Sourcing ගහෝ ඔගේ ගේශීය
තත්ව් කණ්ඩායම අමතන්න.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

Q අපි ගබඩාගව් විකුණන ාණ්ඩව්ලට පමණක් මානව්
හිමිකම් පිළිබඳ අපගේ ප්රතිපත්ති අදාළ ව්න්ගන්ද?
A නැත. ඉදිකිරීම් සමාගම්, කම්කරු නිගයෝජිතායතන
සහ ප්රව්ාහන සමාගම් ව්ැනි නැව්ත විකිණීම සඳහා
ගනොව්න ාණ්ඩ සහ ගසේව්ා සපයන සියලුම
සැපයුම්කරුව්න් අපගේ සොචාරාත්මක ගව්ළඳ
අව්ශයතා සපුරාලනු ඇතැයි අපි අගේක්ෂා කරමු.
Q මම ව්ෘත්තීය සමිතියකට බැඳීමට කැමතියි, නමුත් එය
සාකච්ඡා ලබාදීම සඳහා ගටස්ගකෝ විසින් හඳුනාගගන
ඇති එක ගනොගව්. මට සම්බන්ධ විය හැකිද?
A ඔබ කැමති ව්ෘත්තීය සමිතියකට බැඳීමට ඔබට නිෙහස
තිගේ. එකකට බැඳි ගනොසිටීමට ෙ ඔබට නිෙහස තිගේ.
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සැපයුම්කරුව්න් ආරක්ෂා කරන නීති
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

සැපයුම්ෙරුව්න්ට සාධාරණව් සැලකීම අපගේ
සාර්ථෙත්ව්ගේ ප්රධාන ගදයක් ගේ. අපගේ
ගනුගදනුෙරුව්න් සඳහා ගහොඳම ගද් ලබා දීම සඳහා
සැපයුම්ෙරුව්න් සමග දීර්ඝ ොලීන, සහගයෝගී සහ
තිරසාර සබඳතා ව්ර්ධනය කිරීම අතයව්ශය ගේ. එය
අපගේ විශාල පියව්ර 6 න් එෙක් ව්න“අපි විශ්ව්ාසදායෙ
හවුල්ොරිත්ව්යක් ගගොඩනගමු” යන්න ගේ.

 සැපයුම්ෙරුව්න් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
නිර්මාණය ෙර ඇති ඔගේ ගව්ළඳපල තුළ පව්තින
නීති සහ ාවිත සංග්රහය ගත්රුම් ගගන ඒව්ා
අනුගමනය ෙරන්න.

ගබොගහෝ රටව්ල් සුපිරි ගව්ළඳසැල් සහ ඒව්ාගේ
සැපයුම්ෙරුව්න් අතර සැපයුම් සබඳතා නියාමනය
කිරීමට නීති සම්පාදනයක් හඳුන්ව්ා දී ඇත.
උදාහරණයක් ගලස, එක්සත් රාජධානිගේ සිල්ලර
ාණ්ඩ සැපයුම් ාවිත සංග්රහය (GSCOP) ගටස්ගෙෝ
සහ එහි සිල්ලර ාණ්ඩ සැපයුම්ෙරුව්න් අතර
සම්බන්ධතාව්ය පාලනය ෙරයි. ගචක් ජනරජගේ,
සැලකිය යුතු ගව්ළඳපල බලය පනත සිල්ලර ගව්ළඳුන්
සහ සැපයුම්ෙරුව්න්ගේ සම්බන්ධතා නියාමනය
ෙරයි. උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ මිල අධිෙ
හා ොලය ව්ැය ෙළ හැකිය. සැලකිය යුතු දඩ මුදලක්
ගගවිමට සිදුවිය හැකි අතර පාරිග ෝගිෙ විශ්ව්ාසයට
හානි විය හැකිය.
එව්ැනි නීති ගනොපව්තින තැන්ව්ලදී පව්ා අප විසින්
අපගේ සැපයුම්ෙරුව්න්ට සාධාරණව් හා අපගේ
ව්ටිනාෙම්ව්ලට අනුකූලව් සැලකීම අතයව්ශය ගේ.
ගමය අපගේ සැපයුම්ෙරුව්න් සමග දිගුොලීන
සබඳතා ගපෝෂණය කිරීගම් ප්රධාන ගෙොටසක් ව්න
අතර අපගේ සැපයුම්ොර (Protector Line)
ාවිතා ෙර පූර්ණ විශ්ව්ාසගයන් යුතුව් ගැටළු මතු
කිරීමට අපගේ සියලුම සැපයුම්ෙරුව්න්ට හැකි ගේ.
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 ඔබ සැපයුම්ෙරුව්න් සඳහා ෙරන ෙැපවීම් ව්ලට
අනුව් ෙටයුතු ෙරන්න - සැපයුම්ෙරුගේ ගිවිසුම්
අතීතානුගයෝගීව් ගව්නස් ගනොෙරන්න.
 සියළුම සැපයුම්ෙරුව්න්ගේ ගිවිසුම් ලිඛිතව්
සටහන් ෙරගගන පිටපතක් තබා ගන්න.
 සැපයුම් විධිවිධානව්ල කිසියම් ගයෝජිත ගව්නස්ෙම්
ඇගතොත් ඒ පිළිබඳව් සාධාරණ ොලයක්ලබාදී
තීරණ සමාගලෝචනය කිරීමට සැපයුම්ෙරුව්න්ට
අව්ස්ථාව්ක් ලබාගදන්න.
 සැපයුම්ෙරුව්න් සමග සහගයෝගගයන් ව්ැඩ ෙර
ප්රතිගපෝෂණයට සව්න් ගදන්න. නිදසුනක් ගලස
සද් ාව්ගයන් යුතුව් සහ සැපයුම්ෙරුව්න් සමග
සාෙච්ඡා ෙර පුගරෝෙථන සූදානම් ෙරන්න.
 නියමිත ගේලාව්ට සහ එෙඟ වූ ගගවීම් නියමයන්ට
අනුකූලව් සැපයුම්ෙරුව්න්ට ගගව්න්න.
 සැපයුම්ෙරුගව්කු පැමිණිලි ෙළගහොත්, අතයාව්ශය
නම් ඔගේ ගද්ශීය නීති ෙණ්ඩායගම් සහය ඇතිව්
එය පිළිගගන ඉක්මනින් විසඳන්න.
 සැපයුම්ෙරුව්න් සමග සන්නිගේදනය කිරීගම්දී
ෙල්පනාොරී හා සංගේදී ව්න්න: ලිඛිත සන්නිගේදන
පහසුගව්න් ව්ැරදි ගලස අර්ථ දැක්වීමට හැකිය.

අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මට ප්රව්ර්ධනයක් සඳහා අරමුදල් සපයන ගලස
සැපයුම්කරුගව්කුගගන් ඉල්ලිය හැකිද?
A ගබොගහෝ ගව්ළඳපලව්ල ගමයට අව්සර දී ඇති
නමුත් ඔවුන්ට දිය හැකි ොයකත්ව්ගේ ප්රමාණය
පිළිබඳ සීමා පව්තින අතර සැපයුම්කරුව්න්ට කිසි
විගටකත් ප්රව්ර්ධනයකට සහ ාගී වීමට බල
ගනොකළ යුතුය.
Q මම සාමානය ගව්ළඳාගම් ගසේව්ය කරමි. මගේ
ගව්ළඳගපොගල්, නීති සම්පාදනය අදාළ ව්න්ගන්
සිල්ලර ාණ්ඩ සඳහා පමණි. මම නීති පද්ධතියත්
අනුගමනය කළ යුතුද?
A නීති පේධතිය පිළිබඳ ඔබට සැකයක් ඇත්නම්,
ඔගේ ගේශීය නීති කණ්ඩායමට කතා කරන්න.
අපගේ සාමානය ප්රගව්ශය ව්න්ගන් රීති විගශේෂිත
නිෂ්පාෙන සඳහා පමණක් අොළ වුව්ෙ එම නීති
පේධතිව්ල හරය පිළිපැදීමයි.
Q GSCOP යටගත් ලැයිස්තුගව්න් ඉව්ත් කිරීගම්
ක්රියාව්ලිය කුමක්ද?
A සම්බන්ධතාව්යක් අව්සන් කිරීමට ඔබට සැමවිටම
අව්යාජ ව්ාණිජමය ගහේතුව්ක් තිබීම GSCOP හට
අව්ශය ගව්. ඔබ සැපයුම්කරුට ලිඛිත ෙැනුම් දීමක්
ලබාදිය යුතු අතර, ගජයෂ්ඨ ගැණුම්කරුගව්කු
මගින් තීරණය සමාගලෝචනය කරව්ා ගැනීමට ගහෝ
චර්යා සංග්රහ අනුකූලතා නිලධාරියා ගව්ත ඉදිරිපත්
කළ හැක්ගක් ගකගසේෙ යන්න පැහැදිලි කළ යුතුය.

Q මම ගපෝලන්තගේ සහ ගචක් ජනරජගේ අගලවි
කිරීමට පලතුරු මිලදී ගන්නා අතර මගේ “ආරවුල්
විසඳීගම් නිලධාරියා” සමඟ කතා කිරීමට ඔවුන්ට
අයිතියක් ඇති බව් මගේ සැපයුම්කරු කියා සිටී.
ගමය නිව්ැරදි ද?
A ඔව්, ගටස්ගකෝ යනු යුගරෝපා සංගම් සැපයුම්ොම
මූලාරම් යට (EU Supply Chain Initiative)
අත්සන් කළ ආයතනයක් ව්න අතර එය සැපයුම්
ොමගේ සාධාරණත්ව්ය පාලනය කරන අනිව්ාර්ය
ක්රියා සංග්රහයකි. අපගේ ආරවුල් විසඳීගම්
සම්බන්ධතාව්ය - සාමානයගයන් ගම් නීති
අධයක්ෂකව්රයාය, හට කථා කිරීමට ඔගේ
සැපයුම්කරුට අයිතිය තිගේ.
Q මගේ තරඟකරුව්න් අපට ව්ඩා ලා දායී ගලස
නිෂ්පාදන අගලවි කරයි. මට ගශේෂය පියව්ා ගැනීමට
කුමක් කළ හැකිද?
A ඔබට ගනුගෙනුකරුව්න්ට දිය හැකි ගහොඳම
ගනුගෙනුව් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ සැමවිටම
සැපයුම්කරුව්න් සමග සාකේඡා කළ යුතුය.
සැපයුම්කරුගේ පිරිව්ැය මිල පිළිගත හැකිෙ යන්න
පිළිබඳව් ඔබට සාකේඡා කළ හැකි නමුත්
සැපයුම්කරුව්න් සමග සාකේඡා කිරීගම්දී ඔවුන්
පීඩාව්ට පත් ගනොකිරීමට ව්ගබලා ගන්න සහ
පව්තින සැපයුම් ගිවිසුම්ව්ලට අතීතයට බලපාන
පරිදි ගව්නස්කම් කිරීගමන් ව්ළකින්න.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?
 එක්සත් රාජධානිගේ
නනතික නිෂ්පාදන
කණ්ඩායම ගහෝ ගද්ශීය
නීති කණ්ඩායම

අපගේ සගයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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ගව්ළඳ නාම සහ බුේධිමය ගේපල
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ආකර්ෂණීය ගව්ළඳ නාම, නිෂ්පාදන සහ ගසේව්ා
නිර්මාණය කිරීම හා පව්ත්ව්ා ගැනීම පිළිබඳ
ආඩම්බර සම්ප්රදායක් ගටස්ගකෝ හි අප සතුව් ඇත.
F&F ඇඟළුම්ව්ල සිට අපගේ ගහොඳම ආහාර පරාසය
දක්ව්ා අපගේ ගව්ළඳ නාම සහ නගව්ෝත්පාදනයන්
මගින් අපට ජනතාව් පිරී පව්තින ගව්ළඳපලක
තරඟකාරී ස්ථානයක් ලබා ගදයි.

 සෑම විටම අපගේ පාරිග ෝගිකයන් සඳහා මුල් නිර්මාණ
සහ නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීමට ගහෝ මූගලෝත්පාදනය
කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

අපි ගේටන්ේ බලපත්ර, සැලසුම් සහ ප්රකාශන
හිමිකමව්ල සිට, ගව්ළඳ ලකුණු සහ ගව්ළඳ රහස්
දක්ව්ාව්න අපගේ බුද්ධිමය ගද්පළ අයිතිව්ාසිකම්
ආරක්ෂා කිරීමට සැමවිටම සැලකිලිමත් විය යුතුය.
අපගේ ගද්ව්ල් ආරක්ෂා කිරීම අපගේ එකඟතාව්
නැතිව් අන් අය විසින් එය පිටපත් කිරීම ගහෝ
විකිණීම සිදු ගනොකරන බව්ට ව්ග බලා ගනී.
අපි ගටස්ගකෝ සඳහා නව් නිෂ්පාදන සැලසුම්, ගව්ළඳ
නාම ගහෝ නගව්ෝත්පාදන නිර්මාණය කිරීගම් ගයදී
සිටින්ගන් නම්, අපි සැමවිටම ගව්ළඳ නාම සැලසුම්
කිරීගම් ප්රමිති අනුගමනය කළ යුතුය. අපි අන්
අයගේ IP අයිතීන්ට ගරු කරමු. යගමකුගේ අදහස
ගසොරකම් කිරීම ගටස්ගකෝ මත අයහපත් ගලස
පිළිබිඹු කරමින් ගනුගදනුකරුව්න්ගේ විශ්ව්ාසයට
හානි කරන අතර අපට එගරහිව් නීතිමය ක්රියාමාර්ග
ගැනීම ප්රතිඵලය කිරීමට ඉඩ ඇත.
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 ගව්නත් පුද්ගලයින්ගේ අදහස් පිටපත් කිරීම, ාවිතා කිරීම
ගහෝ ඉන් Hard copy ලබාගැනීම ගනොකරන්න.
 ගයෝජිත නිෂ්පාදන නමක්, සැලසුමක් ගහෝ
නගව්ෝත්පාදනයක් පිළිබඳව් ඔබට කිසියම් සැකයක්
ඇත්නම්, සෑම විටම ගටස්ගකෝ සන්නාම සැලසුම්
ප්රමිති අනුගමනය කර නීති අංශයට කතා කරන්න.
 ඔබ නව් අදහස් සංව්ර්ධනය කරන විට, ඒව්ා
රහසිගතව් තබාගගන ඒව්ා ආරක්ෂා කරන ආකාරය
පිළිබඳව් නීති අංශය සමග කතා කරන්න.
 අපගේ ගව්ළඳ නාම ගහෝ ගව්නත් බුද්ධිමය ගද්පළ
ාවිතා කිරීමට ගතව්න පාර්ශ්ව්යන්ට ඉඩ දීමට ගපර
නීති අංශගයන් උපගදස් ලබා ගන්න.
 ගව්නත් ගව්ගළඳාමක් අපගේ අදහස් පිටපත්
කරගගන ඇති බව් ගහෝ අපගේ IP අයිතිව්ාසිකම්
උල්ලංඝනය කර ඇති බව් ඔබ දැනගතගහොත් ඔගේ
ගැටළු ඉදිරිපත් කරන්න.
 ඔබ “අළු ාණ්ඩ” (සමහර විට “සමාන්තර ාණ්ඩ”
ගලස හැඳින්ගව්) ආනයනය කිරීමට බලාගපොගරොත්තු
ව්න්ගන් නම් සැලකිලිමත් ව්න්න. එම ාණ්ඩ
ප්රගද්ශය ව්යාජ ගනොව්න බව්ත් ගතව්නපාර්ශ්ව්යන්ගේ
අයිතිව්ාසිකම් උල්ලංඝනය ගනොව්න බව්ත් සහතික
කිරීම සඳහා විගශේෂ නීති ක්රියාත්මක කර ඇත.

අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මම ගැහැණු ළමයින් සඳහා නව් ටී-ෂර්ේ එකක්
නිර්මාණය කරමි. මම ගව්නත් ගකගනකුගේ
බුද්ධිමය ගද්පළ උල්ලංනයක් ගනොකරන බව් මම
සහතික කරගන්ගන් ගකගසේද?

Q මගේ ගද්ශීය ගව්ළඳ භූමියට පිටතින් මිලදී ගත් සහ
ආනයනය කළ සන්නාමගත ාණ්ඩ (සමාන්තර
ාණ්ඩ) විකිණීම ආරම් කිරීමට මම කැමැත්ගතමි.
මා කළ යුත්ගත් කුමක්ද?

A ඔගේ ගව්ළඳපල සහ ෙැනටමත් එහි ඇති නිෂ්පාෙන
සහ ගමෝස්තර ගමොනව්ාෙැයි ෙැනගන්න. පව්තින
අෙහස් ව්ලින් යමක් උපුටා ගැනීමට ඔබට නිෙහස
ඇත, නමුත් ගව්නත් නිෂ්පාෙනයක් පිටපත්
ගනොකරන්න. ඔබගේ නව් නිෂ්පාෙනය ාවිතා කිරීම
සුදුසුෙැයි තහවුරු කිරීම සඳහා නීති කණ්ඩායම ඔබ
සමග ඒ ගැන සාකේඡා කිරීමට කැමතිව්නු ඇත.

A ඔබ ගව්ළඳ නාමගේ හිමිකරුගේ අයිතිව්ාසිකම්
උල්ලංඝනය ගනොකරන තාක් කල් ගමය හරි විය
හැකිය. උොහරණයක් ගලස, අපට සමහර නීති
රීතිව්ලට යටත්ව් යුගරෝපා සංගමය තුළ සමාන්තර
ාණ්ඩ ගනුගෙනු කළ හැකිය. නීති රීති රටින් රටට
ගව්නස් ව්න අතර අව්ශය නම් විගශේෂඥ උපගෙස්
ලබාදීමට නීති කණ්ඩායමට හැකිය.

Q මම අපගේ ගබදාහැරීගම් මධයස්ථානව්ල
ඵලදායිතාව්ය ව්ැඩි දියුණු කළ හැකි නව්
තාක්ෂණයක්සංව්ර්ධනය ය කිරීම සඳහා ගතව්න
පාර්ශව්යක් සමග ව්ැඩ කිරීමට සැලසුම් කරමි. මා
ගත යුතු පියව්ර ගමොනව්ාද?

Q අපි ගව්ළඳපල කිහිපයක විකිණීමට අදහස් කරන
ගේකරි ාණ්ඩ නිෂ්පාදන ක් සඳහා නව් ගව්ළඳ
නාමයක් නිර්මාණය කරමින් සිටිමු. අපි ගව්ළඳ
නාමයක් ගතෝරාගැනීමට යා යුත්ගත් ගකගසේද?

A ඔබ සැමවිටම ගතව්න පාර්ශව්ය සමග නව්
තාක්ෂණගේ ඕනෑම IP එකක් හිමි ව්න්ගන් කාටෙැයි
නියම කරන ගිවිසුමක් ඇති කර ගත යුතුය. නව්
තාක්ෂණය ගේටන්ේ බලපත්රයකින් ගහෝ ගව්නත්
ආකාරයක බුේධිමය ගේපල අයිතියකින් ආරක්ෂා
කළ හැකිෙැයි උපගෙස් දීමට ඔගේ නීති
කණ්ඩායමට හැකිය.

A ගටස්ගකෝ සන්නාම සැලසුම් ප්රමිති අනුගමනය කර
ඔගේ නම සර්ව්සම හා සමාන ාණ්ඩ සඳහා ාවිතා
ව්න ගව්ළඳ නාම ව්ලට ව්ඩා ගව්නස් බව්ට ව්ග
බලාගන්න. ඔබ ඔබට සහාය වීමට අන්තර්ජාල
ගසවීම් ෙ කළ යුතු අතර ඔගේ ගව්ළඳපල ෙැනුම
ාවිතා කළ යුතුය. නමට නීතිමය ගැටළු තිබිය හැකි
බැවින් ඉක්මනින් එක් ගව්ළඳ නාමයකට පමණක්
බැඳී ගනොසිටින්න.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?
 එක්සත් රාජධානිගේ
නනතික පාරිග ෝගික
කණ්ඩායම ගහෝ ගද්ශීය
නීති කණ්ඩායම
 ගටස්ගකෝ සන්නාම
සැලසුම් ප්රමිති

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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4.අපගේ
කීර්තිය
ආරක්ෂා කිරීම
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(“COBC”) (“COBC”).

අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය

නිව්ැරදි ගේ කිරීගමන් අපගේ ක්රියා මගින්
අපි අපව් ගහෝ ව්යාපාරය අව්ොනමට ලක්
ගනොකරන බව්ත් ගගෝලීය ගව්ගළඳාමක්
ගලස අප මුහුණ ගෙන අව්ොනම් පිළිබඳව්
අප ෙැනුව්ත් බව්ත් සහතික කරයි.
අප සහ අපගේ සමාගම ව්ැරදි ගද් කිරීගමන් ආරක්ෂා
කර ගත හැකි ව්ැදගත් ක්ගෂේත්ර ගණනාව්ක් චර්යා
සංග්රහගේ ගමම ගකොටස මගින් ආව්රණය කරයි.
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නිව්ැරදි ගිණුම්කරණය සහ මුෙල්
විශුේධිකරණය
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ව්ංචාව්
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ව්ංචාව් අපගේ ව්යාපාරයට හානි කරන බරපතල
අපරාධයක් ව්න අතර එය අපගේ පිරිව්ැය සහ ලා
ගකගරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.
රැව්ටීම, ව්ංචා කිරීම, ගබොරු කීම සහ ව්ැදගත් කරුණු
සැඟවීම ව්ැනි විවිධාකාර ව්ංචාකාරී හැසිරීම් හරහා
ගසොරකම විස්තර කිරීමට ව්ංචාව් යන පදය බහුලව්
ාවිතා ගව්. බදු පැහැර හැරීම තව්ත් ආකාරයක
ව්ංචාව්කි; අප ගහෝ අප සමග ව්ැඩ කරන ගව්නත් අය
දැනුව්ත්ව් බදු පැහැර හැරීමට පහසුකම් සලසා ඇති
බව් ගසොයාගතගහොත් ගටස්ගකෝට එගරහිව් නඩු පව්රා
අසීමිත දඩව්ලට යටත් විය හැකිය.

• ප්රධාන රීතිය සරලය. ගසොරකම ගහෝ ගව්නත් ව්ංචනික
ක්රියාව්ක් සිදුව්න බව්ට ඔබට සැක සිගත් නම්, ඔබ හඬ
අව්දි කළ යුතුය. එය ඔගේ කළමනාකරුට, පුද්ගල ගහෝ
ආරක්ෂක කණ්ඩායම් ගව්ත ව්ාර්තා කරන්න ගහෝ ඔගේ
ගද්ශීය (Protector Line) අමතන්න.

සබැඳි ගනුගදනු අතරතුර, සම්මාදම් ව්ලදී, අපගේ ගබදා
හැරීගම් පද්ධතිය හරහා ාණ්ඩ ප්රව්ාහනය කිරීගම්දී
ගහෝ කාර්යාලගේදී ඇතුළුව් අපගේ ගනුගදනුව්ල
ගබොගහොමයක් විවිධ ගකොටස් ව්ල ව්ංචාව් සිදුවිය
හැකිය.

• බදු පැහැර හැරීම ඇතුළුව් ව්ංචනික ක්රියාකාරකම්
සඳහා ප්රසිද්ධ සමාගම් සමග ව්යාපාර ගනොකරන්න.
ඔබ නව් ගතව්න පාර්ශව් සමග ව්ැඩ කිරීමට ගපර සෑම
විටම නිසි සම්ප්රජනයතාව් සිදු කරන්න.
• ව්ංචාව් සඳහා “Red Falgs” තිගේදැයි ගසොයා බලා
ඔබ ඒව්ා හඳුනා ගන්ගන් නම් ඒ සඳහා පියව්ර ගන්න.
“Red Falgs” ව්ලට ජීව්න රටාගව් හදිසි ගව්නස්කම්,
එනම් අධික ගලස ගමෝටර් රථ ගහෝ ගව්නත් ඉහළ
ව්ටිනාකම් සහිත ාණ්ඩ මිලදී ගැනීම ඇතුළත් ගව්.
• සෑම විටම අපගේ සංචාර හා වියදම් ප්රතිපත්ති
අනුගමනය කරන්න.

ගටස්ගකෝ ව්ංචාගව් ගගොදුර ව්න අතර, එබැවින් එය
කවුරුන් සිදු කළත් ව්යාපාරය ව්ංචා සහගත
ක්රියාගව්න් ආරක්ෂා කිරීමට අප සියලු ගදනාටම
ව්ගකීමක් ඇත. සෑමවිටම අව්ංකව් කටයුතු කිරීම
සඳහා අපි අපගේ සාමාජිකයන් ගකගරහි සැලකිය
යුතු විශ්ව්ාසයක් තබන අතර, එබැවින් අපගේ
ව්යාපාරයට එගරහිව් ව්ංචාව්ක් සිදු වූ විට අපි
නිරතුරුව් විමර්ශනය කර ක්රියාමාර්ග ගන්ගනමු.
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මගේ ගබදාහැරීගම් මධයස්ථානගේ සාමාජිකයකු
පමණ ඉක්මව්ා ගබදාහැරි ගතොග eBay හි
විකුණමින් සිටී. ඔහු පව්සන්ගන් එය පුණය
කටයුතු සඳහා ව්න අතර ඒ බව්ට DC
කළමනාකරු සමග එකඟ වූ නමුත් මුදල් යන්ගන්
ගකොතැනටදැයි මම ගනොදනිමි. මා කළ යුත්ගත්
කුමක්ද?
A ඔගේ ගැටළුව් ගසොයාගත ගනොහැකි වුව්ෙ, ඔබ
හඬ අව්දි කිරීම ව්ැෙගත් ගව්. ඔබට ඔගේ
කළමණාකරු ගහෝ DC කළමණාකරු
සමග කතා කිරීම පහසු නැතිනම්, ඔබට
(Protector Line) අමතා ඔගේ ගැටළු
ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඔබ අමතන විට ඔගේ නම
සඳහන් කිරීම අව්ශය ගනොව්නු ඇත.
Q සාමාජිකයකු මෑතක දී රැකියාව් සඳහා ගමන්
කරමින් සිටි අතර මිතුරන් කිහිප ගදගනකු රාත්රී
ආහාරය සඳහා පිටතට ගගන ගගොස් ආහාර ගව්ල්
වියදමක් ගලස ප්රතිපූරණය සඳහා ඉදිරිපත්
කගළේය? ඇයට ගබොගහෝ විට ගව්නත් වියදම්
ඉදිරිපත් කිරීමට අමතක ව්න බැවින් සෑම ගදයක්ම
අව්සානගේදී “සමතුලිත” ව්න අතර මම ද එයම
කළ යුතු බව් ඇය පව්සයි. ගමය පිළිගත හැකිද?
A නැත. ඇය ගමම වියෙම් ඉදිරිපත් කිරීගමන් ව්ංචා
කරයි. පුේගලික වියෙම් මගින් ඔබ ව්ැඩ කරන
අතරතුර ෙරන ලෙ ගාස්තු පිළිබිඹු විය යුතුය.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?

Q මා සමග ව්ැඩ කරන සාමාජිකයකු
සැපයුම්කරුගව්කුගේ ඉන්ගව්ොයිසිය ඉදිරිපත් කර
ඇති අතර එම මුදල ඊට අදාළ ගල්ඛ්න සමග
ගනොගැළගේ. ගව්නස ගව්නත් ගිවිසුමක් යටගත්
එකඟ වූ ඒව්ා බව්ත්, ඒව්ා ගමම සැපයුම්කරු
ගව්නුගව්න් “සැමවිටම ගම් ආකාරයට කරන” ඒව්ා
බව්ත්, මට ඒව්ාට ගැලගපන පරිදි ගල්ඛ්න
සංගශෝධනය කළ හැකි බව්ත් ඔහු පව්සයි. මා කළ
යුත්ගත් කුමක්ද?
A ඔබ ගල්ඛ්න සංගශෝධනය කිරීම ප්රතික්ගෂේප කළ යුතු
අතර නිව්ැරදි ගල්ඛ්න ලබාගෙන ගලස
සාමාජියාගගන් ඉල්ලිය යුතුය. ගනොගැළගපන
ඉන්ගව්ොයිසියය සහ ගල්ඛ්න ව්ංචාව් ගහෝ ව්ංචනික
ක්රියාකාරකම් සඳහා “Red Falgs” ව්න අතර නිව්ැරදි
ව්ාර්තා සහ ඉන්ගව්ොයිසියය තබා ගැනීගමන් අපි එම
අව්ොනම් අඩු කරන්ගනමු. ඔබට තව්මත් කුමක් කළ
යුතු ෙැයි විශ්ව්ාස නැත්නම් ඔගේ කළමනාකරු ගව්ත
ඔගේ ගැටළුව් ගයොමු කරන්න.
Q නව් සැපයුම්කරුගව්කු මට ඉතා ගහොඳ මිලකට
නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කර ඇත. මම ඔවුන්ගේ සමාගම
ගැන ව්ැඩි යමක් ගනොදනිමි, මා ඉදිරි කටයුතු කළ
යුත්ගත් ගකගසේද?
A සියලුම නව් සැපයුම්කරුව්න් අපගේ අව්ංකත්ව් නිසිසම්ප්රජනයතා ක්රියාව්ලිය ෙැනගත යුතුය. ඉතා ගහොඳ
යැයි ගපගනන මිල ගණන් ගබොගහෝ විට විය සතය
විය හැක්ගක් සැපයුම්කරු සිය නිෂ්පාෙන සඳහා ව්ැේ
ගහෝ තීරු බදු නිව්ැරදිව් ගගව්න්ගන් නැති පමණක්
විය හැකිය. අපි නිසි පරීක්ෂාව්න් සිදු කර ඇති බව්
අපට ගපන්විය ගනොහැකි නම්, අය ගනොකළ බදු,
ඇතිවිය හැකි ගපොලී සහ ෙඩ ගගව්න ගලස බලධාරීන්
විසින් ගටස්ගකෝ ගව්තින් ඉල්ලීමට හැකිය. ඊට
අමතරව් අපට අපරාධ නඩු සෙහා මුහුණදීමට
ෙ සිදුවිය හැකිය.

 සමූහගේ සුරක්ෂිතතා,
ආරක්ෂා සහ ප්රතයාස්ථිති
කණ්ඩායම ගහෝ ගද්ශීය
ආරක්ෂක කණ්ඩායම

 ගද්ශීය බදු කණ්ඩායම
 සංචාර හා වියදම් ප්රතිපත්තිය

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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අල්ලස්
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ගබඩා පව්ත්ව්ාගගන යන සහ ගලොව් පුරා
සැපයුම්කරුව්න්ගගන් මිලදී ගන්නා ගව්ගළඳාමක්
ගලස, අපි අල්ලස් හා සම්බන්ධ අව්දානම් පිළිබඳව්
සැලකිලිමත් විය යුතුය. අප ව්යාපාර කරන ඕනෑම
තැනක සාධාරණ හා සදාචාරාත්මක ගලස කටයුතු
කිරීම පිළිබඳව් පව්ත්නා අපගේ කීර්තිය ගැන අපි
ආඩම්බර ගව්මු.

 ගකගනකු ඔබට පක්ෂව් කටයුතු කිරීමට නම්මා
ගැනීම සඳහා කිසි විගටකත් අල්ලස්, ගගවීම්,
මුදල් ව්ැනි තෑගි ගහෝ ගව්නයම් ප්රතිලා ලබා
ගනොගදන්න.

අපගේ අල්ලස විගරෝධී ප්රගව්ශය සහ ගලොව් පුරා
දූෂණය අව්ම කිරීම සඳහා වූ අපගේ කැපවීම සෑම
අගයක්ම ගත්රුම් ගැනීම ව්ැදගත්ය. අප ක්රියාත්මක
ව්න සියලුම රටව්ල අල්ලස නීති විගරෝධී ගව්. එය
ගව්ළඳපල සහ ප්රජාව්න්ට හානි කරන අතර ව්ැරදි අය
අතට සම්පත් මාරු කරයි.
ගව්ගළඳාමක් ගලස අප සමග ව්ැඩ කරන සියලුම
ගදනා එම ගනොඉව්සන ප්රගව්ශය ගයොදාගැනීම අපි
අගේක්ෂා කරන්ගනමු. එක්සත් රාජධානියට
ගලෝකගේ පව්තින දැඩි අල්ලස් නීති අතරින්
කිහිපයක් ඇති අතර ඒව්ා නිගයෝජිතයින් සහ
ගකොන්ත්රාත්කරුව්න් ඇතුළු අප ගව්නුගව්න් ව්ැඩ
කරන සියලු ගදනාටම අදාළ ගව්. එක්සත්
රාජධානිගේ පුරව්ැසියන්ට විගද්ශයන්හි දී සිදු කරන
ලද බව්ට ඇති අල්ලස් ගචෝදනා සම්බන්ධගයන් පව්ා
නඩු පැව්රිය හැකිය.

 නව් ගහෝ දැනට සිටින සැපයුම්කරුව්කුට
ගව්ගළඳාමක් ලබා දීම සඳහා කිසිදා තෑගි ගහෝ
විගනෝදාශ්ව්ාද ව්ැනි අල්ලස් ඉල්ලීගමන් ගහෝ
පිළිගැනීගමන් ව්ළකින්න.
 අප සම්බන්ධ ව්න ගතව්න පාර්ශව්යන්, විගශේෂගයන්
අප ගව්නුගව්න් ගසේව්ා ඉටු කරන අය පිළිබඳව්
අව්ංකව් නිසි සම්ප්රජනයතාව් සිදු කිරීගමන් ඔවුන්ව්
දැන හඳුනාගන්න.
 රාජය නිලධාරීන් සමග සම්බන්ධ වීගමන් ඇති ව්න
අල්ලස් අව්දානම් ගැන සැලකිලිමත් ගව්මින් අපගේ
සම්බන්ධවිම් සැමවිටම විව්ෘත, අව්ංක හා
විනිවිද ාව්ගයන් යුතු බව් සහතික කරගන්න.
 ඔබට සිරිත් පරිදි ගකගරන තීරණ ගැනීම් කඩිනම්
කිරීම සඳහා නීතයානුකූල ගව්ගව්ත් කිරීගම්
ක්රියාදාම ාවිතා කළ හැකි නමුත් අව්සර පත්රයක්
ගහෝ බලපත්රයක් ලබා ගැනීම සඳහා කිසි විගටකත්
රාජය නිලධාරීන්ට සෘජුව්ම ගගවීම් ගනොකරන්න.
 අල්ලස් හා දූෂණ අව්දානම් සහ ව්යාපාරය පුරාව්ට
අප මුහුණ දිය හැකි ගැටළු පිළිබඳව් ඔබ පූර්ණ
පුහුණුව්ක් ලබා ඇති බව්ට තහවුරු කරගන්න.
 නීතිය බලාත්මක කරන ආයතන සහ
විමර්ශකයින් සමග පූර්ණ සහගයෝගගයන්
කටයුතු කිරීම සහ ප්රමාණව්ත් සාක්ෂි ඇතිවිට නඩු
පැව්රීමට ගහෝ විනය ක්රියාමාර්ගව්ලට සහය වීම.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?



සමූහගේ නනතික ව්යාපාර
අව්ංකත්ව් කණ්ඩායම ගහෝ
ගද්ශීය නනතික කණ්ඩායම



අල්ලස් විගරෝධී ප්රතිපත්තිය



බැඳියා පිළිගැටුම් ප්රතිපත්තිය



තයාග සහවින
ප්රතිපත්තිය
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 ඔබට ගහෝ ගව්නත් ගකගනකුට අල්ලසක්
පිරිනැමුව්ගහොත්, ව්හාම ඔගේ ගද්ශීය නීති ගහෝ
(Protector Line) කණ්ඩායම අමතන්න.

ෝදාශ්වාද

අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q ගටස්ගකෝ සමග දිගටම ව්ැඩ කිරීමට අව්ශය නම්
“ඇයව් රැකබලා ගත යුතු” බව් ඇගේ
සැපයුම්කරුව්න් දන්නා බව් මගේ සාමාජියා
අතිශගයෝක්තිගයන් කියා ඇත. එය නිව්ැරදි ද?
A නැත. සැපයුම්කරුගව්කුගගන් ාණ්ඩ ගහෝ ගසේව්ා
මිලදී ගැනීම සඳහා විගනෝොශ්ව්ාෙ ගහෝ ගව්නත්
ප්රතිලා ඉල්ලීම අපගේ තයාග ප්රතිපත්තිය
උල්ලංඝනය කිරීමකි. එය අල්ලස් ෙ විය හැකිය. ඔබ
ව්හාම ඔගේ ගැටළුව් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඔගේ
කළමනාකරු සමග කතා කරන්න නැතගහොත් ඔගේ
නීති ගහෝ (Protector Line) කණ්ඩායම
අමතන්න.
Q මගේ ගව්ළඳගපොල තුළ මගේ ගල්ඛ්නව්ලට මුද්රා
තබාගැනීම සඳහා ගද්ශීය නිලධාරියාට සුළු මුදලක්
ගගවීම නීති විගරෝධී ගනොගව්. ගමය ගැටලුව්ක් ද?
A ඔව්. ඇත්ත ව්ශගයන්ම ගමය කුඩා අල්ලසක් ව්න
අතර එය ‘පහසුකම් සැපයීගම් ගගවීමක්’ ගලසෙ
හැඳින්ගව්න අතර, ඔබ ගටස්ගකෝ සඳහා ගව්නත්
රටක ව්ැඩ කළත් එක්සත් රාජධානිගේ නීතිය යටගත්
නීති විගරෝධී ගව්. සියලුම අල්ලස් ගමන්ම, පහසුකම්
සැපයීගම් ගගවීම් ප්රතික්ගෂේප කරව්ාර්තා කළ යුතුය.

අපගේ සගයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

Q මට ව්යාපාරයට අව්ශය බලපත්ර ලබා ගන්නා
උපගද්ශකයින් සමග මම ගබොගහෝ විට සම්බන්ධ ගව්මි.
නව් උපගද්ශකගයකු පරිපාලන සහ ගපොගරොත්තු කාලය
අඩකින් අඩුකර දීමට ඉදිරිපත් වී ඇති නමුත් ඔවුන්
ගමය කරන ආකාරය පැහැදිලි නැත. මට අව්ශය ගද්
ලබා දීමට ඔවුන්ට හැකි නම් ඔවුන් එය කරන ආකාරය
ගැන මා සැලකිලිමත් විය යුතුද?
A ඔව්. අප ගව්නුගව්න් ක්රියා කරන අයගේ ක්රියා
(සම්බන්ධිත පුේගලයින් ගලසෙ හැඳින්ගව්) අපට
සැලකිය යුතු අල්ලස් අව්ොනමක් ඇති කරයි. ඔවුන්
කරන ගෙය සහ ඔවුන් අප ගව්නුගව්න් ක්රියා කරන
ආකාරය පිළිබඳව් අපට පැහැදිලි අව්ගබෝධයක් තිබීම
ව්ැෙගත්ය. අපගේ කීර්ති නාමය අල්ලස් ක්රියාව්කින්
හානිවීගම් අව්ොනමට ලක්වීම ඉතා ව්ැෙගත් ව්න අතර
අපි ඒ ගැන ගනොෙැන සිටියෙ අපි ව්ගකිව් යුතු විය
හැකිය. ඔගේ ගේශීය නීති කණ්ඩායමට කතා කර
සියලු ගතව්න පාර්ශව්යන්ගටස්ගකෝ ගව්නුගව්න් ක්රියා
කිරීමට ගපර ඔබ ඔවුන් පිළිබඳව් නිසි අව්ංක
සම්ප්රජනයතාව්යකින් යුතුව් කටයුතු කරන බව්ට ව්ග
බලාගන්න.
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තයාග සහ විගනෝොශ්ව්ාෙය
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ප්රමාණව්ත් තත්ව්ගේ තයාග ගහෝ විගනෝදාශ්ව්ාද ලබා
දීම සහ ලැබීම සැපයුම්කරුව්න් සහ ගව්නත්
පාර්ශ්ව්යන් සමග සබඳතා ගගොඩනඟා ගැනීගම්
ව්ැදගත් ගකොටසකි. ගකගසේ ගව්තත්, ගමය කිසිඳු
ආකාරයකින් අපගේ ව්යාපාර තීරණව්ලට කිසිදු
ආකාරයකින් බලපෑම් කිරීම - නැතගහොත් බලපෑමක්
ව්න ගලස ගපනීම - ගනොවිය යුතුය. අප ක්රියාත්මක
ව්න රටව්ල ගද්ශීය ව්යාපාරික සිරිත් විරිත් කුමක්
වුව්ත්, අපි කිසි විගටකත් ගපොගරොන්දු, තයාග ගහෝ
ගව්නත් ඹවීම් සඳහා හිලවු ව්ශගයන් කිසිඳු බලපෑමක්
අගේක්ෂා ගනොකරමු.

සෑම විටම අපගේ තයාග සහ විගනෝදාශ්ව්ාද
ප්රතිපත්තිය අනුගමනය කරන්න. ඔබ එක්සත්
රාජධානිගේ සිටින අතර පවුම් 100 ට ව්ඩා ව්ැඩි
තයාගයක් ගහෝ විගනෝදාශ්ව්ාදයක් පිළිගන්ගන් නම්,
ඔගේ කළමනාකරුගගන් අනුමැතිය ලබාගගන
තයාග ගල්ඛ්නගේ සටහන් කරන්න. ගද්ශීයව් සකසා
ඇති සීමා ගව්නත් ගව්ළඳපලව්ලට අදාළ ව්නු ඇත
ව්ටිනාකම කුමක් වුව්ත්, නුසුදුසු තයාග සහ
විගනෝදාශ්ව්ාද සෑම විටම ප්රතික්ගෂේප කළ යුතුය.

ලබා දී ඇති ගහෝ ලැගබන ඕනෑම තයාගයක් ගහෝ
විගනෝදාශ්ව්ාදයක් සුදුසු විය යුතුය, අපගේ ප්රතිපත්තියට
අනුකූලව් අනුමත විය යුතු අතර අව්ශය අව්ස්ථාව්ල දී
ගද්ශීය තයාග ගල්ඛ්නයට ඇතුළත් විය යුතුය.

මතක තබා ගන්න:
 තයාගයක් ගහෝ විගනෝදාශ්ව්ාදයක් ාර ගත
යුතුද යන්න තීරණය කිරීගම්දී ඔගේ විනිශ්චය
ාවිතා කර අපගේ අගයන් සලකා බලන්න.
 කිසි විගටකත් මුදල් ගහෝ මුදල් හා සමාන තයාග
කාේපත් ගහෝ ව්වුචර් ව්ැනි තයාගයක් ාරගැනීගමන්
ගහෝ පිරිනැමීගමන් ව්ළකින්න.
 ඔබට පැහැදිලි ව්යාපාරික සාධාරණීකරණයක්
ගනොමැති නම් සාමානයගයන් මිල අධික තයාග ගහෝ
විගනෝදාශ්ව්ාදයක් පිළිගැනීම සුදුසු ගනොගව්.
 ඔබ කිසි විගටකත් ව්යාපාරය ගව්නුගව්න් ඔගේ
තීරණව්ලට බලපෑම් කළ හැකි ගහෝ අල්ලසක් ගලස
සැලකිය හැකි කිසිදු තයාගයක් ගහෝ
විගනෝදාශ්ව්ාදයක් ාර ගනොගත යුතුය.
 රාජය නිලධාරීන්ට තයාග කිසිව්ක් දීමට ගපර
සැමවිටම සැලකිලිමත් ව්න්න සහ ඔබගේ නීති
අධයක්ෂකගේ උපගදස් ලබාගන්න.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?

 සමූහගේ නනතික ව්යාපාර

අව්ංකත්ව් කණ්ඩායම ගහෝ
ගද්ශීය නනතික කණ්ඩායම

 තයාග සහ විගනෝදාස්ව්ාද

 කිසි විගටකත් අස ය, කාමුක දර්ශන ගහෝ ගව්නත්
ආකාරයකින් අහිතකර විගනෝදාශ්ව්ාද ලබාදීම ගහෝ
පිළිගැනීම ගනොකරන්න.
 විගද්ශගතවීම අව්ශය ව්න විගනෝදාශ්ව්ාදයක්
පිළිගැනීමට ගපර එය ව්යාපාර නායකගයකු විසින්
අනුමත කළ යුතුය.

ප්රතිපත්තිය

 බැඳියා පිළිගැටුම් ප්රතිපත්තිය
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මම පසුගිය සතිගේ මගේ සැපයුම්කරු විසින් පව්ත්ව්න
ලද දිනුම් ඇදීමක් දිනා ගත්ගතමි. මගේ තයාගය වූගේ
අලුත් කැමරාව්කි. මම තයාගය ාර ගන්නද?
A එම තයාගයක් තයාගයක් ගලසම සැලගකන අතර,
ව්ටිනාකම පවුම් 100 (ගහෝ ගේශීයව් සකස් කළ
සීමාව්) ඉක්මව්න බව්ට සලකා ඔබට ඔගේ
කළමනාකරුගේ අනුමැතිය අව්ශය ව්නු ඇති අතර
තයාගය ාර ගැනීමට ගපර ඔගේ අධයක්ෂව්රයාට
ෙැනුම් දිය යුතුය. ඔබ එය තයාග ගල්ඛ්නයට ඇතුළත්
කිරීමට ෙ අව්ශය ගව්.
Q මම ගබඩා කළමනාකරුගව්ක්මි. ඉදිරි ප්රව්ර්ධන
කටයුත්තකදී ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සැමවිටම
ලබාගැනීමට ඇති බව් මවිසින් සහතික කළගහොත්
සැපයුම්කරුගව්කුගේ ගබඩා කණ්ඩායමක් මට පවුම්
250 ක් ව්ටිනා තයාග ව්වුචර පිරිනමනු ඇත. මම
තයාගය ාර ගන්නද?
A නැත. තයාගය මුෙල් හා සමාන ව්න අතර මුෙල් ගහෝ
මුෙල්ව්ලට සමාන තයාග ලැබීමට ප්රතිපත්තිය මගින්
අව්සර ගනොගේ. නමුත් ව්ඩා ව්ැෙගත් ගෙය නම්,
ගබඩාගව් ඇති අගනකුත් සියලුම නිෂ්පාෙනව්ලට ව්ඩා
ගමම ප්රව්ර්ධනයට සහාය වීම ගකගරහි ඔගේ
අව්ධානය ගව්නතකට ගයොමු කිරීම තයාගය මගින්
අගේක්ෂා කරනු ඇත. එබැවින් එය සුදුසු ගනොගව්.
ගබඩා මේටමකට ව්ඩා මධයගතව් ප්රව්ර්ධනය සඳහා
සහය ෙැක්වීමට එකඟව්න බව් සැපයුම්කරුව්න්ට
පැව්සිය යුතුය.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

Q මට විම්බල්ඩන් සඳහා සත්කාරක ප්රගව්ශ පත්රයක්
ලබා දී ඇත. ප්රගව්ශ පත්රගේ මුහුණත ව්ටිනාකම
පවුම් 450 ක් ව්න නමුත් සත්කාරක පැගක්ජගේ
මුළු පිරිව්ැය පවුම් 2000 ක් බව් සැපයුම්කරු පව්සා
ඇත. මම තයාග ගල්ඛ්නයට ඇතුළත් කිරීමට
ාවිතා කරන්ගන් කුමන අගය ද?
A ඔබ සැපයුම්කරුගේ මුළු පිරිව්ැය ව්න පවුම්
2000 ාවිතා කළ යුතුය. සංචාරක ගහෝ රාත්රී
නව්ාතැන් ව්ැනි අමතර අයිතම සඳහා සැපයුම්කරු
විසින් ගගව්ා ඇත්නම්, ගම්ව්ාගේ පිරිව්ැය ෙ ඇතුළත්
කළ යුතු මුළු මුෙලට එක් කළ යුතුය.
Q මා මීට ගපර එක්ව් ව්ැඩ කර ඇති සැපයුම්කරුගව්කු
නව් ව්යාපාර සඳහා ගටන්ඩර් ලංසු තැබීගම්
ක්රියාව්ලියකට දායක වී සිටී. ගකොන්ත්රාත්තුව් ඔවුන්ට
ගකොතරම් ව්ටින්ගන්දැයි ගපන්වීමට ඔවුන් මාව් රාත්රී
ග ෝජන සංග්රහයකට කැඳව්ාගගන යාමට කැමතිව්
සිටී. මට ඔවුන්ගේ පිරිනැමීම පිළිගත හැකිද?
A නැත. අපගේ තයාග සහ විගනෝොශ්ව්ාෙ ප්රතිපත්තිය
ගටන්ඩර් ක්රියාව්ලියක් අතරතුර දී සියලු
සාමාජිකයන්ට තයාග ගහෝ විගනෝොශ්ව්ාෙ කිසිව්ක්
පිළිගැනීම ගහෝ පිරිනැමීම තහනම් කරයි. ගමමගින්
ප්රතිඵල ගකගරහි කිසිදු ගපෞේගලික බලපෑමක්
ගනොමැතිව් අපගේ තීරණ ගන්නා බව් තහවුරු
ගකගර්.
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බැඳියා පිළිගැටුම්
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ව්යාපාරගේ ගහෝ අපගේ ගනුගදනුකරුව්න්ගේ
යහපත සඳහා තීරණ ගැනීමට අපට ඇති හැකියාව්ට
මැදිහත් වීමට ගහෝ බලපෑම් කිරීමට අපගේ
පුද්ගලික අභිලාෂයන්ට ඉඩ ගදන සෑම අව්ස්ථාව්කම
බැඳියා පිළිගැටුමක් සිදු ගව්. ගමය පවුගල්
සාමාජිකගයකු සැපයුම්කරුගව්කු බව්ට පත් වූ විට
ගහෝ ව්යාපාරයට ගසේව්ා අගලවි කරන විට ගහෝ ඔබ
විසින් ඔබට සමීප ගපෞද්ගලික සම්බන්ධතාව්යක්
ඇති අගයකු කළමනාකරණය කරන විට විය
හැකිය. ගැටුම් නිසි ගලස කළමනාකරණය කිරීමට
අප අගපොගහොසත් වුව්ගහොත්, ඒව්ා අපගේ කීර්ති
නාමයට හානි කළ හැකි අතර නරක අතට හැරුණු
විට ව්ංචාව්, ගව්නස් ගකොට සැලකීම ගහෝ ගව්නත්
බරපතල ගැටළු ප්රතිඵලය කළ හැකිය.

බැඳියා පිළිගැටුමක් ඇතිව්න ගහෝ එය ඇතිවිය හැකි
යැයි ඔබ සිතන සෑම අව්ස්ථාව්කදීම, ගම්ව්ා සඳහා
පියව්ර ගන්න:
 හඳුනාගන්න: ව්යාපාරය ගව්නුගව්න් ඔගේ තීරණ
ගැනීගම්දී බලපෑම් කළ හැකි පුද්ගලික බැඳියාව්න්
ගැන දැනුව්ත් ව්න්න. උදාහරණයක් ගලස ඔගේ
හවුල්කරු ගහෝ පවුගල් සාමාජිකයා ගටස්ගකෝ
සඳහා සැපයුම්කරුගව්කු නම්.
 ව්ළක්ව්ා ගන්න: පිළිගැටුමක ආකාරය පව්තින සෑම
අව්ස්ථාව්කින්ම ඔබ ඉව්ත් වී පිටස්තරගයකු එය
දකිනු ඇත්ගත් ගකගසේදැයි ඔබගගන්ම විමසන්න.
උදාහරණයක් ගලස, පවුගල් සාමාජිකගයකු සමග
එකම කණ්ඩායගම් ව්ැඩ ගනොකිරීම ව්ඩාත් සුදුසුය.
 අව්ම කරගන්න: ඔබට තත්ව්ය ව්ළක්ව්ා ගත
ගනොහැකි නම්, එය ඔගේ කළමනාකරු සමග
සාකච්ඡා කර පිළි ගැටුම කළමනාකරණය කිරීගම්
සැලසුමකට එකඟ ව්න්න.
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q අපි නව් ගසේව්ා සැපයුම්කරුගව්කු ගසොයමින් සිටින
අතර මගේ ගපම්ව්තා ගටස්ගකෝ ගව්නුගව්න් එම
කටයුත්ත කළ හැකි සමාගමක් පව්ත්ව්ාගගන යයි.
මට ගටන්ඩරගේ විස්තර ඔහු සමග ගබදා ගත හැකිද?
A නැත. ගටන්ඩරගේ විස්තර රහසිගත ගව්. ඔබ කිසි
විගටකත් හවුල්කරුගව්කුට, මිතුගරකුට ගහෝ
ඥාතිගයකුට ව්ාණිජමය ව්ාසියක් ලබා දීම සඳහා
ගටස්ගකෝ හි ඔගේ තනතුර ාවිතා ගනොකළ
යුතුය. ඔගේ ගපම්ව්තාට ලංසුව්ක් ඉදිරිපත් කිරීමට
අව්ශය නම්, ඔබ ඔගේ කළමනාකරුට ඔගේ
සම්බන්ධතාව්ය ගහළි කළ යුතු අතර ගටන්ඩර්
ක්රියාව්ලියට සම්බන්ධ ගනොවී සිටිය යුතුය.

Q මගේ ගල්ලියට ගහොඳින් ගැළගේ යැයි මට සිගතන
ආකාරගේ තනතුරක් සඳහා මගේ කණ්ඩායම විසින්
බඳව්ා ගැනීමක් සිදු කරයි. මම ඇයගේ විස්තර
ඉදිරිපත් කර ඇයව් තනතුර සඳහා නිර්ගද්ශ කිරීම
නිව්ැරදි ද?
A ඔව්, ඔගේ ගල්ලියට එම තනතුර සඳහා ෙැනුම,
කුසලතා සහ ගපෞරුෂයක් තිගේ නම්, ඔබ ඇයව්
ගසේව්ගේ ගයෙවීගම් තීරණය සෘජුව්ම තීරණය
කිරීමට ගහෝ ඊට බලපෑම් කිරීමට හැකි තැනක
ගනොසිටින තාක් ඔබට ඇයව් නිර්ගේශ කළ හැකිය.
ගැටුමක් ඉස්මතුවීම ව්ළක්ව්ා ගැනීම සඳහා ඔගේ
සම්බන්ධතා හැකි ඉක්මනින් ප්රකාශ කරන්න.

Q මට ඉදිරිගේදී ව්ැඩ කිරීමට සංචාරගේ ගයදීමට අව්ශය
ව්න අතර මට පක්ෂපාතීත්ව් ලකුණු ලැගබන ගුව්න්
ගසේව්යකින් ප්රගව්ශපත්රයක් ගව්න්කරව්ා ගැනීමට
කැමැත්ගතමි. මගේ ගුව්න් ගසේව්ය අගනක් ඒව්ාට ව්ඩා
මිල අධික වුව්ත් මට එය ාවිතා කළ හැකිද?

Q මම සාේපු කළමනාකරණගේ ගසේව්ය කරන අතර
මගේ ප්රසාද දීමනාව් පදනම් වී ඇත්ගත් අපගේ
සාේපුව්ල යම් නිශ්චිත අධික ඉලක්ක කරා යාම මත
ය. මගේ ඉලක්කයට ලඟාවීම සඳහා මට ව්ඩාත් පහළ
මේටගම් බදුකරුව්න්ට ඒකක ලබා දිය හැකිද?

A නැත, ඔබ ව්යාපාරය සඳහා ගන්නා තීරණ ව්ලට
බලපෑම් කිරීමට කිසි විගටකත් ඔබ ඔගේ පුේගලික
අභිලාෂයන්ට ඉඩ ගනොදිය යුතුය. ලා ොයී ගුව්න්
ගමනක් ලෙහැකි නම් සහ පිරිනමනු ලැගේ නම්
එවිට ව්යාපාරගේ යහපත සඳහා ඔබ ගමම
විකල්පය ගතෝරා ගත යුතුය.

A නැත. ඔගේ ඉලක්කගේ පරමාර්ථය ව්න්ගන් අපගේ
ගව්ළඳසැල්ව්ල බදුකරුව්න්ගේ නිව්ැරදි මිශ්රණය හා
ගුණාත්මක ාව්ය ඇති බව් සහතික කිරීමයි. දුර්ව්ල
බදුකරුව්න් ඔබට නමුත් ව්යාපාරයට ගහෝ අපගේ
ගනුගෙනුකරුව්න්ට ප්රතිලා ලබා ගනොගෙනු ඇත.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?

 සමූහගේ නනතික ව්යාපාර

අව්ංකත්ව් කණ්ඩායම ගහෝ
ගද්ශීය නනතික කණ්ඩායම
 බැඳියා පිළිගැටුම් ප්රතිපත්තිය

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

Q මගේ කළමනාකරු සිය බිරිඳ ඔහුගේ
සැපයුම්කරුව්න්ගගන් අගයක් ගලස තබා ඇති අතර
අගනක් සැපයුම්කරුව්න්ට ව්ඩා ඇයගේ මිල අධික
ගව්න අතරම ඇයගේ නිෂ්පාදන ගුණාත්මක බවින් ව්ඩා
අඩු වුව්ද ඇයට ව්ැඩ ලබා ගදන බව් මම සිතමි. මා කළ
යුත්ගත් කුමක්ද?
A ගමය බැඳියා පිළිගැයුමක් පමණක් ගනොව් එය
ගටස්ගකෝ හට එගරහි ව්ංචාව්ක් ෙ විය හැකිය. ඔබ
ඔහුගේ කළමනාකරුට ඔගේ ගැටළුව් මතු කළ
යුතුය, නැතගහොත් ඔගේ ගේශීය ආරක්ෂක ගහෝ
නීති කණ්ඩායම ඇමතිය යුතුය.
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පුණයාධාර
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

මුදල්, කාලය, නිෂ්පාදන සහ ගසේව්ා සපයමින්
අපගේ ප්රජාව්න්ට සැබෑ ගව්නසක් ඇති කරන
ගද්ශීය හා ජාතික පුණයායතනව්ලට සහගයෝගය
දැක්වීගම් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් අප සතුව් ඇත. අපගේ
සහය පිරිනමන විට, අප සහය දක්ව්න සංවිධාන
සුදුසු, නීතයානුකූල, සහ අපි අගේක්ෂා කරන
ආකාරයට අපගේ ප්රජාව්න්ට උපකාර කරන්ගන්ද
යන්න පරීක්ෂා කිරීම ව්ැදගත්ය. අප විසින් කරන
පරිතයාග කිසිව්ක් අප කීර්ති නාමයට හානියක්
ගනොකරන බව්ටත්, සියලු සාමාජිකයන් නීතිමය
ගහෝ මූලයමය අභිගයෝගව්ලින් ආරක්ෂා කරන
බව්ටත් තහවුරු කිරීමට ගමය අපට උපකාරී ගව්.

 අපගේ සංස්ථාපිත පුණයාධාර හවුල්කරුව්න්ට

සහය ව්න්න.

 පුණයායතනය සංස්ථාපිත හවුල්කරුගව්කු

ගනොගව් නම්, අපි සහය දැක්වීමට අදහස් කරන
ඕනෑම පුණයායතනයක් සඳහා අව්ංක නිසිසම්ප්රජනයතාව්ක් ඇති කර ගන්න.

 සුදුසු අධිකාරියක් ඇතිව් පමණක් පුණයාධාර

කරන්න; පුණයාධාර ප්රතිපත්තිගේ දක්ව්ා ඇති
අධිකාරී කාලසටහගන් අභිනිගයෝජනය
අනුගමනය කර නිව්ැරදි අනුමැතිය ලබාගන්න.

 අපගේ අ යන්තර අරමුදල් රැස් කිරීගම් ක්රියා

පටිපාටි සහ මග ගපන්වීම අනුගමනය කරන්න.
 කිසි විගටකත් ඔගේ සැපයුම්කරුව්න්ට ගටස්ගකෝ සහාය

දක්ව්න පුණයායතන සඳහා පරිතයාග (මුදල්, ාණ්ඩ ගහෝ
ගසේව්ා) ලබා ගදන ගලස බලපෑම් ගනොකරන්න.
 කිසි විගටකත් ගටස්ගකෝ හි කීර්ති නාමයට හානි කළ

හැකි පුණයායතන සඳහා ගටස්ගකෝ අරමුදල් ලබා දීමට
ඉඩ ගනොගදන්න.
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q ගද්ශීය තරුණ කණ්ඩායගම් නත්තල් දිනුම් ඇදීම

සඳහා පවුම් 50 ක් ව්ටිනා නිෂ්පාදන පරිතයාග
කරමින් සහගයෝගය දැක්වීමට මගේ ගබඩාව්
බලාගපොගරොත්තු ගව්. මා කළ යුත්ගත් කුමක්ද?

A පරිතයාගය ගටස්ගකෝ ගව්තින් ලැගබන බැවින්,

තරුණ කණ්ඩායම යනු සුදුසු ගත්රීමක් බව්ටත්
ඔවුන් ලියාපදිංචි පුණයායතනයක් බව්ටත් ඔබ
සහතික කරගත යුතු අතර ඔගේ ගේශීය
පුණයාධාර මාර්ගගෝපගේශය බලන්න.
පරිත්යාගයට එකඟ වීමට ගපර ගැළගපන
අව්සරයක් ලබා ගැනීමට මතක තබා ගන්න;
ගමය පවුම් 500 ට අඩු බැවින් එය ඔගේ ගබඩා
කළමනාකරු ගව්තින් ලබාගත යුතුව්නු ඇත.

Q අපි අපගේ සැපයුම්කරු සමග දන්තාගල්ප සම්බන්ධව්

සති 3- ක ප්රව්ර්ධනයක් ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු
කරන අතර එහිදී සෑම අගලවියකින්ම 5% ක් පුණය
කටයුතු සඳහා පරිතයාග ගකගරනු ඇත. මා කුමන
ක්රියාව්ලිය අනුගමනය කරන්ගන් ද?

A ගමම සංව්ර්ධනය ගහේතු-සම්බන්ධ

අගලවිකරණය (CRM) ගලස හැඳින්ගව්න අතර
එය ව්යාපාර ඒකක නිෂ්පාෙන අධයක්ෂක විසින්
අනුමත කළ යුතුය (සමූහගේ පුණයාධාර
ප්රතිපත්තිගේ ෙක්ව්ා ඇති පරිදි). ඇතිවිය හැකි
බදු සම්බන්ධතා සඳහන් අත්සන් කළ ගිවිසුමක්
මගින් සියලුම
CRM ක්රියාකාරකම් සඳහා සහාය විය යුතුය.

Q ජාතික පුණයාධාර හවුල්කරුගව්කු ගනොව්න

පුණයායතනයක් විසින් අගපන් දහ ගදගනකුට
පුණයාධාර ගගොල්ෆ් දිනයකට ආරාධනා කර ඇත.
අපි සහ ාගී වීම සඳහා පුණයායතනයට පවුම්
20,000 ක් පරිතයාග කරමු. ගමය අව්සර ලැගේද?

A ඔව්, ගකගසේ ගව්තත්, පරිතයාගය ගඩොලර් 10,000

කට ව්ඩා ව්ැඩි නිසා සහ එම මුෙල් ජාතික පුණයාධාර
හවුල්කරුගව්කු ගනොව්න පුණයායතනයකට පරිතයාග
කරන බැවින් ඔබට ඔගේ ව්යාපාර ඒකකගේ
විධායකගගන් ගහෝ නායකත්ව් කණ්ඩායගම් අනුමැතිය
අව්ශය ගව්. පිළිගත් නිසි -ම්ප්රජනයතාව් ඇතුළුව්
පුණයායතනය පිළිබඳ අොළ පසුබිම් පරීක්ෂාව්න්
සම්පූර් ගකගරන බව්ට ඔබ සහතික විය යුතුය. ඔවුන්
විසින් පුණයාධාර පිළිබඳ සටහනක් පව්ත්ව්ා ගගන යන
බැවින් ගමම පරිතයාගය පිළිබඳව් ඔගේ ව්යාපාර
ඒකකගේ සන්නිගව්ෙන අංශ ප්රධානියා ගව්තව්ාර්තා
කිරීමටෙ ඔබ මතක තබා ගත යුතුය.
Q මගේ සැපයුම්කරු මට පුණයාධාර සම්මාන රාත්රී

ග ෝජන සංග්රහයකට ආරාධනා කර ඇත. මට
පිළිගත හැකිද?

A ගමම අව්ස්ථාව් අපගේ තයාග සහ විගනෝොශ්ව්ාෙ

ප්රතිපත්තිගයන් ආව්රණය ගව් (44-45 පිටු
බලන්න). ඔබ විගනෝොශ්ව්ාෙගේ මුළු ව්ටිනාකම
ගසොයා ගැනීමට, ව්ටිනාකම පවුම් 100 (ගහෝ ගේශීය
සීමාව්) ට ව්ඩා ව්ැඩි නම් කළමනාකරුගේ අනුමැතිය
ලබාගගන එය තයාග ගල්ඛ්නයට ඇතුළත් කිරීමට
අව්ශය ව්නු ඇත.

මට තව්ත් ගද් ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ද?

 කණ්ඩායම් සන්නිගව්දන

ගහෝ ගද්ශීය ආයතනික
කටයුතු කණ්ඩායම
 පුණ්යාධාර ේරතිපත්තිය
 ත්යාග සහ විගනෝදාශ්ව්ාද
ේරතිපත්තිය

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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අ යන්තර ගනුගෙනු සහ ගව්ළඳපල අයථා ාවිතය
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ඔගේ රැකියාගව් ගකොටසක් ගලස ගටස්ගකෝ ගහෝ අප සමග  ඔගේ රැකියාව් විසින් ඔබ අ යන්තර ගතොරතුරු ලඟ
ව්යාපාර කරන සමාගම් පිළිබඳ ව්ැදගත් “අ යන්තර
තබාගැනීම අගේක්ෂා කරන විට, ඔබව් ගටස්ගකෝ
ගතොරතුරු” පිළිබඳව් ඔබ දැනුව්ත් විය හැකිය.
PLC. අ යන්තර ලැයිස්තුව්ට ඇතුළත් කර සමූහගේ
සමාගම් ගල්කම්ගගන් දැනුම් දීමක් ලබනු ඇත.
ඔගේම ප්රතිලා ය සඳහා ගහෝ අන් අය ගව්නුගව්න්
අ යන්තර ගතොරතුරු ාවිතා කිරීම නීතියට පටහැනි සහ  ඔබ යම් සමාගමක් පිළිබඳ අ යන්තර ගතොරතුරු තමා
සමාගම් ප්රතිපත්තියට පටහැනි ගව්. අ යන්තර
සතුව් තිබියදී කිසිදු එම සමාගගම් සුරැකුම්පත්
ගතොරතුරු මත පදනම්ව් ලැයිස්තුගත බැඳුම්කර ව්ැනි
සම්බන්ධගයන් කටයුතු ගනොකළ යුතුය.
ගකොටස් ගහෝ ගව්නත් සුරැකුම්පත් විකිණීම ගහෝ මිලදී
උදාහරණයක් ගලස, ප්රසිද්ධියට පත් කළ විට
ගැනීම ගමයට ඇතුළත් ව්න අතර එය “අ යන්තර
ගටස්ගකෝ ගකොටස් මිල ඉහළ ගහෝ පහළට යා හැකි
ගනුගදනු” ගලස හැඳින්ගව්න අතර එය බරපතල
යම් ගතොරතුරක් ඔබ විසින් ගසේව්ගේ ගයදී සිටියදී
සාපරාධී ව්රදකි. ගව්නත් අගයකු අගලවිකරණ
දැනගගන තිගේ නම් ඔබට ගටස්ගකෝ හි ගකොටස්
තීරණයක් ගැනීම සඳහා අ යන්තර ගතොරතුරු ාවිතා
මිලදී ගැනීමට ගහෝ විකිණීමට ඉඩ ගනොගද්.
කරන්ගන් නම් ඔවුන් සමග ඒව්ා හුව්මාරු කර ගැනීම ද
ව්රදකි.
 ඔබව් ගටස්ගකෝ PLC. අ යන්තරික ලැයිස්තුව්ට එක්
නීතිය සහ අපගේ අ යන්තර ප්රතිපත්තිය දැනගගන
එයින් බැඳී සිටීමට අප සැමට ව්ගකීමක් ඇත. ඔබ
ගටස්ගකෝ ගව්නුගව්න් ගසේව්ය කිරීම නැව්ැත්වීගමන්
පසුව් පව්ා ගමම රීති අදාළ ගව්.

කර ඇත්නම්, ඔබ ගටස්ගකෝ PLC. ගකොටස් ගනුගදනු
සංග්රහයට අනුකූල වීම; නීති සම්පාදනයට අනුකූලව්
තබාගත යුතු ඇතැම් ගපෞද්ගලික ගතොරතුරු සැපයීම;
කළ යුතු අතර ඔබ ගහෝ ඔගේ සම්බන්ධිත පුද්ගලයින්ට
ගටස්ගකෝ සුරැකුම්පත් සමග ගනුගදනු කිරීමට
හැකිවීමට ගපර ඔබ අව්සරය ලබා ගත යුතුය.
 ප්රතිඵල ගහෝ ප්රධාන ගනුගදනු ව්ැනි සමහර සමාගම්
නිගව්දනව්ලට ගපර පනව්ා ඇති “සංව්ෘත කාල
පරිච්ගේද” තුළ ගටස්ගකෝ සුරැකුම්පත් සම්බන්ධගයන්
ගනුගදනු කිරීම ද ඔබට තහනම්ය. සංව්ෘත කාල
පරිච්ගේද දින සාමාජිකයන්ට කල්තියා දැනුම් ගදනු
ලැගේ.

මට තව්ත් ගද් ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ද?

 ආයතනික ගල්කම්

කණ්ඩායම
 ගද්ශීය නීති අධයක්ෂක
 ගටස්ගකෝ PLC. ගකොටස්
ගනුගදනු සංග්රහය
 ගටස්ගකෝ PLC. අනාව්රණ
අත්ගපොත
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 සාව්දය ගතොරතුරු පතුරුව්ා හැරීගමන් ගහෝ සමාගමක
සුරැකුම්පත් ව්ල මිල හැසිරවීමට නිර්මාණය කර ඇති
ගව්නත් ක්රියාකාරකම්ව්ලට සම්බන්ධ වීගමන් ඔබ
ගව්ළඳපල අයථා ාවිතයට සම්බන්ධ ගනොවිය යුතුය.
 යගමකු අ යන්තර ගනුගදනුව්ල නිරත වී ඇතැයි
ඔබ සිතන්ගන් නම් ඔබ හඬ අව්දි කළ යුතුය.

අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q “අ යන්තර ගතොරතුරු” යනු ගමොනව්ාද?
A සමාගමක් පිළිබඳ ප්රසිේධියට පත් කර ගනොමැති,
ගකොටස් ගහෝ ගව්නත් සුරැකුම්පත් මිලදී ගැනීම,
විකිණීම ගහෝ තබා ගැනීම තීරණය කිරීගම්දී යම්
ආගයෝජකගයකු විසින් ව්ැෙගත් යැයි සලකන
සමහර ගතොරතුරු අ යන්තර ගතොරතුරු ගව්.
Q මට අ යන්තර ගනුගදනු පිළිබඳ ව්ැඩි විස්තර
දැනගත හැක්ගක් ගකොතැනින්ද?
A අපගේ ගකොටස් ගනුගෙනු සංග්රහය සහ අපගේ
අ යන්තර සංක්ෂිේතකරණ සටහන බලන්න
ගටස්ගකෝ PLC. අනාව්රණය කිරීගම්
අත්ගපොගතන් කළමනාකරණය සහ අ යන්තර
ගතොරතුරු අනාව්රණය කිරීම පිළිබඳ තව්ත්
ගතොරතුරු ලබා ගත හැකිය.
Q මම ගටස්ගකෝ PLC. අ යන්තර ලැයිස්තුගව් සිටින
අතර මම ගටස්ගකෝ ගකොටස් කිහිපයක් මිලදී
ගැනීමට කැමැත්ගතන් සිටිමි. සමාගම සංව්ෘත කාල
පරිච්ගේදයක ගනොසිටින බැවින් මට ගව්න කිසිව්ක්
ගනොකර ගව්ළඳාගම් ගයදීමට හැකිද?
A නැත, ඔබ ගටස්ගකෝ PLC. අ යන්තර ලැයිස්තුගව්
සාමාජිකයකු නම් ඔබට ගනුගෙනු කිරීමට අව්සර
අව්ශය බැවින් ඔබ (සහ ඔගේ සම්බන්ධිත
පුේගලයින්) ගටස්ගකෝ PLC. ගකොටස් ගනුගෙනු
සංග්රහගේ ෙක්ව්ා ඇති ක්රියා පිළිගව්ත් අනුගමනය කළ
යුතුය.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

Q ගටස්ගකෝ සමාගම ප්රසිද්ධ අගලවි සැපයුම්
සමාගමකට විශාල ගකොන්ත්රාත්තුව්ක් ප්රදානය
කිරීමට සූදානම් බව් මට අසන්නට ලැගේ. ගිවිසුම
අත්සන් කර ප්රසිද්ධ කිරීමට ගපර මට
සැපයුම්කරුගේ ගකොටස් මිලදී ගත හැකිද?
A නැත. අ යන්තර ගතොරතුරු මත පෙනම්ව්
ගටස්ගකෝ ගහෝ ගව්න යම් සමාගමක ගකොටස් මිලට
ගැනීම ගහෝ විකිණීම අ යන්තර ගනුගෙනු කිරිමක්
ගලස සැලගකන අතර එය නීති විගරෝධී ය.
Q ඒ ගව්නුව්ට සැපයුම්කාර සමාගගම් ගකොටස් මිලදී
ගැනීමට මට මිතුගරකු උනන්දු කළ හැකිද?
A නැත. ගමය “රහසිගතව් උපගෙස් දීම” ගලස
හැඳින්ගව්. ඔබට අ යන්තර ගතොරතුරු ගව්නත්
ගකගනකුට ලබාදීමට ගහෝ එම ගතොරතුරු පෙනම්
කරගගන ගනුගෙනු කිරීමට අන් අයව් දිරිමත්
කිරීමට අව්සර නැත.
Q අපි ගව්ළඳපල අගේක්ෂාව්න් සැලකිය යුතු ගලස
ඉක්මව්ා යනු ඇති බව් ගපන්ව්න දර්ශක මූලය ප්රතිඵල
ගතොරතුරු මවිසින් දැක ඇත. මා කළ යුත්ගත් කුමක්ද?
A ගව්ළඳගපොළට නිව්ැරදි ෙත්ත ලබා දීමට
ගනොහැකිවීම බරපතල ගැටළුව්කි. සමූහයට සුදුසු
හා කඩිනමින් ගතොරතුරු අනාව්රණය කිරීම
අධීක්ෂණය කිරීගම් ක්රියාව්ලියක් ඇත. ඔබ ව්හාම
ඔගේ මූලය ගහෝ නීති අධයක්ෂක සමග කතා
කිරීමට ගහෝ ආරක්ෂක ඇමතිමට අව්ශය ගව්.
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ගේශපාලන කටයුත්තක නිරත වීම
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ව්යාපාර කටයුතුව්ල ගකොටසක් ගලස, අපි ගලොව් පුරා
රජයන්, නියාමකයින්, පිරිස් කළමනාකරණ අව්ශයතා
කණ්ඩායම්, කර්මාන්ත සංගම් සහ ගව්නත් සමාන
ආයතන සමග සම්බන්ධ ගව්මු.

 රජගේ ගදපාර්තගම්න්තු, ගද්ශපාලනඥයන් ගහෝ
ගද්ශපාලන ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් ගව්තින් ඔබට ලිපි
හුව්මාරුව්ක් ගහෝ ගතොරතුරු සඳහා ඉල්ලීම් කිසිව්ක්
ලැගබන්ගන් නම් සෑම විටම ඔගේ රාජය සම්බන්ධතා
ගහෝ සන්නිගව්දන කණ්ඩායගමන් විමසන්න.

අපගේ ගනුගදනුකරුව්න් සහ අපගේ සාමාජිකයන්ට
බලපාන ගැටළු පිළිබඳ අපගේ ස්ථාව්රය ඔවුන්ට
දැනුම්දීමට අපි ගමය කරන්ගනමු. අපි සෘජුව් ගහෝ අපගේ
ගව්ළඳ ගහෝ ප්රතිපත්ති සංවිධානව්ල සාමාජිකත්ව් හරහා
ගමම ගතොරතුරු සපයන්ගනමු. ගැටළු පිළිබඳ අපගේ
අව්ගබෝධය ව්ැඩි කිරීමට සහ අදාළ ප්රතිපත්ති හා
නියාමන විව්ාදව්ල දී ව්ැඩදායක ගලස සම්බන්ධ වීමට
ගමම සාමාජිකත්ව් අපට උපකාරී ගව්.
අපි ගද්ශපාලනික මැදිහත්වීම පාලනය කරන සියලුම
නීතිව්ලට අනුකූල ව්න බව්ට අපි සැමවිටම සහතික
ගව්මු. අපි ගව්ගළඳාමක් ගලස ගද්ශපාලනික ව්ශගයන්
මධයස්ථව් සිටිමු. අපට කිසිදු ගද්ශපාලන
පක්ෂානුබද්ධතාව්ක් ගනොමැති අතර අපි ගද්ශපාලනික
පරිතයාග ගනොකරමු.

 ගද්ශපාලනඥයන් ගහෝ ගද්ශපාලන පක්ෂ විසින්
සංවිධානය කළ ඉසවු සඳහා අනුග්රාහකත්ව්ය
ඇතුළුව් ගද්ශපාලනික පරිතයාග සඳහා ව්න ඕනෑම
ඉල්ලීමක් විසඳීම සඳහා ඔගේ පළාත් පාලන
සබඳතා ගහෝ සන්නිගව්දන සහ නීති කණ්ඩායම්
ගව්ත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 ඔබ රජගේ නිලධාරිගයකුට තයාගයක් දීමට
ගහෝ විගනෝදමත් කිරීමට අදහස් කරන්ගන් නම්
තයාග සහ විගනෝදාශ්ව්ාද ප්රතිපත්තිය බලා
ඔගේ නීති අධයක්ෂව්රයා අමතන්න.
 ප්රජාතන්ත්රව්ාදී ක්රියාව්ලියට සම්බන්ධ වීමට ඔබට
නිදහස තිගේ - එහි ජීව්ත් ව්න හා ව්ැඩ කරන
ජනතාව් එය ව්ඩා ගහොඳ ස්ථානයක් බව්ට
පත්කිරීමට සම්බන්ධ වීගම්දී ප්රජාව්ක් ව්ඩා
ශක්තිමත් ගව්. නමුත් ඔබ ක්රියා කරන්ගන් ඔබ
ගව්නුගව්න් මිස ගටස්ගකෝ ගව්නුගව්න් ගනොව්න බව්
සැමවිටම පැහැදිලි කරගන්න.
 ඕනෑම ගද්ශපාලන කටයුත්තක් ඔබගේ කාලය
ාවිතා කරමින් සිදු කළ යුතු අතර එය ඔබගේ
රාජකාරියට බළපෑමක් ගනොවිය යුතුය. එගමන්ම
ඔගේ දෘෂ්ටිගකෝණය ඔබ පාරිග ෝගිකයන්,
සාමාජිකයන් ගහෝ ගව්නත් අගයකු ගකගරහි
කටයුතු කරන ආකාරය ගකගරහි බලපෑමක්
ගනොකළ යුතුය.
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මට ගටස්ගකෝ ගව්නුගව්න් ගද්ශපාලනික
පරිතයාගයක් කළ හැකිද?
A නැත. අපි ගේශපාලන පක්ෂව්ලට ගහෝ
අගේක්ෂකයින්ට පරිතයාග ගනොකරමු.
Q ගටස්ගකෝ හට අමාතයව්රයාගේ පුණය කටයුතුව්ලට
අනුග්රහය දැක්විය හැකිද?
A ගහේතුව් පුනය කටයුතු මිස ගේශපාලනික ගනොවූව්ත්,
ඔබ එම ඉල්ලීම් ඔගේ නීති සහ රාජය කටයුතු ගහෝ
සන්නිගව්ෙන කණ්ඩායම් සමග සාකේඡා කළ යුතුය.
ඔබ විසින් එම කටයුත්ගත් අනුග්රාහකත්ව්ය අල්ලස
ගහෝ ගව්නත් කීර්ති නාමය පිළිබඳ ගැටළුව්ලට ගහේතු
ගනොව්න බව්ත් එය පක්ෂග්රාහී ගනොව්න බව්ත් සහතික
කළයුතු ව්නු ඇත. ගටස්ගකෝ ගේශපාලනික ව්ශගයන්
මධයස්ථ සංවිධානයක් බව් මතක තබාගන්න.
Q මම ගද්පළ සම්බන්ධව් කටයුතු කරමි. මට ගටස්ගකෝ
ගව්ත බලපාන ගැටළුව්ක් පිළිබඳව් සැලසුම් පිළිබඳ
අමාතයව්රයා සමග කතා කළ හැකිද?
A රජගේ නිලධාරීන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට සහ ඕනෑම
ගිවිසුමක් සඳහා ඒකාබේධව් එකඟ වීමට ගපර ඔබ
ඔගේ රාජය කටයුතු ගහෝ සන්නිගව්ෙන කණ්ඩායගමන්
උපගෙස් ලබා ගත යුතුය. ප්රශ්නයක් ගැන ගටස්ගකෝ
හි විගශේෂඥයාගගන් සෘජුව්ම ෙැන ගැනීමට
නිලධාරීන්ට එය ගබගහවින් උපකාරී විය හැකිය.

මට තව්ත් ගද් ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ද?

 සමූහගේ නනතික රාජය





කටයුතු කණ්ඩායම
සන්නිගව්දන ප්රධානී
ගද්ශපාලනගේ නියුතුවීගම්
පාර්ලිගම්න්තු
තයාග සහ විගනෝදාස්ව්ාද ප්රතිපත්තිය
පුණයාධාර ප්රතිපත්තිය

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

Q පාර්ලිගම්න්තු ආසනයක් සඳහා තරඟ ව්දින
ප්රාගද්ශීය අගේක්ෂකගයකුගේ මැතිව්රණ
ව්යාපාරයට සහාය වීම සඳහා මට රැකියාගව්න්
බැහැරවිය හැකිද?
A ඔබ ගමම ඉල්ලීම ඔබගේ පිරිස් කළමනාකරණ
කණ්ඩායම සමග සාකේඡා කළ යුතු අතර ඔවුන්
රැකියාගව්න් ව්ැටුේ රහිත නිව්ාඩු ලබා ගැනීගම්
ක්රියාව්ලිය පැහැදිලි කරනු ඇත. ප්රතිඵලය කුමක් වුව්ත්,
ඔගේ ගේශපාලනික විශ්ව්ාසයන් ඔබගේ ගටස්ගකෝ
ගව්නුගව්න් කරන රාජකාරියට බාධාව්ක් ගනොව්න බව්ට
ඔබ සහතික විය යුතුය.
Q මත්පැන් අගලවිය පිළිබඳව් ගැටළුව්ක් ඉදිරිපත් කිරීම
සඳහා නගරාධිපතිව්රයා අපගේ ගබඩා කළමනාකරු
හමුවීමට ඉල්ලා තිගේ. මා කළ යුත්ගත් කුමක්ද?
A ගහොඳ අසල්ව්ැසියන් වීමට නම්, අපි ප්රාගේශීය
ව්ශගයන් ගත්රී පත් වූ නිලධාරීන්ගේ ගැටළුව්ලට
ප්රතිචාර ෙැක්වීම ව්ැෙගත් ය. ඔබගේ රාජය කටයුතු
ගහෝ සන්නිගව්ෙන කණ්ඩායම සමග ඔබ ගමම
ගයෝජනාව් සාකේඡා කළ යුතු අතර නගරාධිපති
හමුවී ඇයගේ ගැටළුව්ලට සව්න් දීමට ගහොඳම
ක්රමයට එකඟ විය යුතුය.
Q ප්රාගද්ශීය ගද්ශපාලඥගයකු ලබන සතිගේ මගේ
ගබඩාව්ට පැමිණීමට ඉඩදිය හැකිදැයි විමසා ඇත.
මට ගමයට එකඟ විය හැකිද?
A ගේශපාලනඥගයකුගේ විධිමත් සංචාරයකට එකඟ
වීමට ගපර සෑම විටම රාජය කටයුතු ගහෝ
සන්නිගව්ෙන සාමාජිකයන්ගේ උපගෙස් ලබාගන්න.
අපි කිසියම් ගයෝජිත සංචාරයකට ප්රතිචාරයක්
ෙැක්වීමට ගපර එහි අරමුණ සහ සන්ෙර් ය ගත්රුම්
ගත යුතුය.
Q ගද්ශපාලන පක්ෂයක් ගහෝ ව්ෘත්තීය සමිතියක් විසින්
සංවිධානය කරන ලද පිළිගැනීගම් උත්සව්යකට
අනුග්රහය දැක්වීමට ගටස්ගකෝ හට හැකිද?
A ඔබ එම ඉල්ලීම් ඔගේ නීති සහ රාජය කටයුතු ගහෝ
සන්නිගව්ෙන කණ්ඩායම සමග සාකේඡා කළ යුතුය.
අනුග්රාහකත්ව්ය අනුමත වුව්ගහොත්ව්ාර්ෂික ව්ාර්තාව්
සඳහා ගටස්ගකෝ හි ගේශපාලනික පරිතයාග පිළිබඳ
ප්රකාශය සකස් කරන සමූහගේ රාජය සම්බන්ධතා
ගව්ත ඔබ ෙැනුම්දීමට අව්ශය ව්නු ඇත.
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නිව්ැරදි ගිණුම්කරණය සහ මුෙල්
විශුේධිකරණය
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?

ගකොටස් ගව්ලඳගපොලව්ල් සහ ගකොටස් හිමියන්
සඳහා ව්න අපගේ බැඳීම් ඉටු කිරීම සඳහා, අපගේ
සියලු මූලය ගතොරතුරු සමාගගම් ගිණුම්ව්ල නිව්ැරදිව්
ව්ාර්තාගත කළ යුතුය. ආදායම සහ පිරිව්ැය දත්ත
සෑම විටම නිව්ැරදිව් හා නියමිත ගව්ලාව්ට ව්ාර්තාගත
ව්න බව් සහතික කිරීම ගමයින් අදහස් ගකගර්.

 ඔබ ආදායම ගහෝ පිරිව්ැය සටහන් කිරීමට
සම්බන්ධ නම්, ඔබ අපගේ ගටස්ගකෝ සමූහගේ
ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති සහ ඒව්ා ඔබගේ
කාර්ය ාරයට අදාළ ව්න ආකාරය පිළිබඳව්
දැනුව්ත් බව් සහතික කරගන්න.

මුදල් එකතු කිරීගම් දී, මුදල් කාර්යාලගේ දී සහ
අපගේ ප්රධාන කාර්යාලගේ කටයුතු ව්ලදී, අපි මූලය
සහ මූලය ගනොව්න ගතොරතුරුව්ාර්තාගත කිරීගම් දී
අව්ංක බව් සහ අව්යාජව් කටයුතු කරන බව් සහතික
කළ යුතුය. ගද්ශීය හා ජාතයන්තර මූලය ව්ාර්තාකරණ
රීති දිගනන් දින දැඩි ව්න අතර අපගේ අ යන්තර
ව්ාර්තාකරණ ප්රතිපත්ති සමග ඒව්ා පිළිපැදිය යුතුය.
එගමන්ම තරසත
් ව්ාදගේ අයහපත්ම අව්ස්ථාව් ඇතුළු
සාපරාධී ක්රියාකාරකම්ව්ලින් ලබාගත් අරමුදල්
නීතයානුකූල මූලය පද්ධතිව්ලට ගගනයාමට
අපරාධකරුව්න් ගටස්ගකෝ බැංකුව් ඇතුළු අපගේ
ව්යාපාරය ාවිතා කළ හැකි බව්ට අපි සැමවිටම
විමසිලිමත්ව් සිටිය යුතුය. ගමය සාමානයගයන් මුදල්
විශුද්ධිකරණය ගලස හැඳින්ගව්න අතර මුදල්
විශුද්ධිකරණය ගහෝ ගව්නත් මූලය අපරාධව්ලට
සම්බන්ධ සමාගම් සහ පුද්ගලයින්ට දැඩි දඬුව්ම් තිගේ.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත හැක්ගක්
ගකොතැනින්ෙ?

 සමූහගේ මූලය කණ්ඩායම ගහෝ

ගද්ශීය මූලය කණ්ඩායම
 සමූහගේ මූලය සුරක්ෂිතතා, ආරක්ෂා
සහ ප්රතයාස්ථිති කණ්ඩායම ගහෝ
ගද්ශීය ආරක්ෂක කණ්ඩායම
 සමූහගේ නනතික ව්යාපාර
අනුකූලතා කණ්ඩායම ගහෝ ගද්ශීය
නනතික කණ්ඩායම.
 ගටස්ගකෝ සමූහගේ ගිණුම්කරණ
ේරතිපත්තිය
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 නිව්ැරදි සහ නිව්ැරදි මූලයව්ාර්තාකරණ කාල
සීමාව්ට අදාළ මූලය ගතොරතුරු පමණක් ඉදිරිපත්
කරන්න.
 සියලුම මූලය ගතොරතුරුව්ලට සහය පිණිස
ඉන්ගව්ොයිසිය සහ ලදුපත් ඇතුළු සුදුසු ව්ාර්තා
පව්ත්ව්ා ගන්න.
 අපගේ සංචාර සහ වියදම් ප්රතිපත්ති පිළිබඳව්
දැනුව්ත්ව් සිටිමින් ඔගේ සමූහගේ සාමාජිකයන් ද
එගසේ කරන බව් තහවුරු කරගන්න.
 ඔගේ ගද්ශීය මූලය කණ්ඩායම සමග සමීපව්
කටයුතු කර ආදායම ගහෝ වියදම් ව්ාර්තා කරන
ආකාරය පිළිබඳව් ඔබට අපැහැදිලි නම් මග
ගපන්වීම ඉල්ලන්න.
 අපගේ අ යන්තර හා බාහිර විගණකව්රුන්ට
අපගේ ගිණුම් විගණනය කිරීමට අව්ශය
ගතොරතුරු සහ ගල්ඛ්න ලබා ගදමින් ඔවුන් සමග
සහගයෝගගයන් කටයුතු කරන්න.
 අගනක් ගසේව්කයින් විසින් සාව්දය ගහෝ ව්යාජනය
කළ ව්ාර්තා තබාගන්නා බව්ට ගහෝ ඔවුන් අරමුදල්
අයථා ගලස පරිහරණය කරන බව්ට විශ්ව්ාස
කිරීමට ගහේතු තිගේ නම් ඔගේ කළමනාකරු,
ආරක්ෂක අධයක්ෂ, මූලය අධයක්ෂ ගහෝ ඔගේ
ගද්ශීය (Protector Line) ගව්ත ව්ාර්තා කරන්න.
 ඔබ ගනුගදනුකරුව්න්ගේ තැන්පතු ගහෝ ඉහළ
ව්ටිනාකමකින් යුත් මුදල් ගනුගදනු කටයුතුව්ලට
සම්බන්ධ නම්, ඔබ මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ
දැනුව්ත් ාව්ය පව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහා නිතිපතා
පුහුණුව් සම්පූර්ණ කරන බව් තහවුරු කරගන්න.
 සැපයුම්කරුගේ විධිවිධානව්ල අනගේක්ෂිත
ගව්නස්වීම්, නිදසුනක් ගලස, සැපයුම්කරු සිය
බැංකු ගිණුම දන්නා බදු ව්ාසස්ථානයකට ගගන
යාම,ව්ටා ඇති අව්දානම් පිළිබඳව් සැලකිලිමත්
ව්න්න. ගමය (Red Flag) විය හැකිය.
අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q සාමානයගයන් අපගේ ගබඩාගව් අපද්රව්ය ව්ාර්තා
කරන මගේ සාමාජියා ගව්නුගව්න් මම රාජකාරි
ආව්රණය කරමි. මා විසින් සටහන් කර ඇති සංඛ්යා
සාමානය අගයට ව්ඩා ගබගහවින් අඩු බව් මම
නිරීක්ෂණය කගළමි. ගමය ගැටලුව්ක්ද?

Q මම P8 හි ප්රව්ර්ධනයක් සිදු කරගගන යන අතර
සැපයුම්කරු පවුම් මිලියන 1 ක අරමුදල් සපයයි.
ප්රව්ර්ධනය අනිව්ාර්යගයන්ම සිදුවිය යුතු බැවින් මට
ව්ඩා කලින් කාලයක සිට ආදායම ගණනය කළ
හැකිද?

A අපද්රව්ය අගයන් ගව්නස් වීමට ගහේතු රාශියක් ඇත.
ඔබට අපගේ ප්රතිපත්ති හා ක්රියාව්ලීන්ට අනුකූලව්
ෙත්ත ව්ාර්තා ගනොකිරීම පිළිබඳව් කිසියම්
ආකාරයකින් ගැටළුව්ක් තිගේ නම්, පළමු
අව්ස්ථාගව්දීම ඔගේ කළමනාකරු සමග කතා
කරන්න නැතගහොත් (Protector Line) අමතන්න.

A සාමානය ගිණුම්කරණ පරිචයට අනුව්, ආොයම
සටහන් කළ යුත්ගත් ක්රියාකාරකම සිදුව්න මූලය
කාලය තුළදීය. එය P8 හි පමණක් සටහන් කළ
යුතුය. තව්ත් ගතොරතුරු සඳහා ඔගේ මූලය
කළමනාකරු සමග කතා කරන්න.

Q ගනුගදනුකරුව්කුගේ ගටස්ගකෝ බැංකු ගිණුමක්
හරහා සාමානය ගනුගදනු ව්ලට ව්ඩා විශාල
ප්රමාණයක් සිදුව්න බව් මම නිරීක්ෂණය කගළමි.
මම ගමය ව්ාර්තා කළ යුතුද?
A මුෙල් විශුේධිකරණයට සම්බන්ධ බව්ට ඔබ විසින්
සැක කරන ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් ව්හාව්ාර්තා
කිරීමට අව්ශය ගව්. මුෙල් විශුේධිකරණ ගැටළුව්ාර්තා
කිරීමට අසමත් වීගම් බරපතල ප්රතිවිපාක ඇත.
Q මගේ නිතය ගනුගදනුකරුව්න්ගගන් අගයක්
අසාමානය ගලස විශාල ාණ්ඩ ප්රමාණයක් සඳහා
මුදල් ගගව්ා ඇත. මා සැලකිලිමත් විය යුතුද?

Q සැපයුම්කරුගව්කු විය හැකි අගයක් එහි
හිමිකරුව්න්ගේ අනනයතාව්ය රහසය ගතොරතුරු යැයි
කියමින් ඒව්ා ගහළි කිරීම ප්රතික්ගෂේප කරයි. සියලුම
පසුබිම් පරීක්ෂණ ව්ලින් ගපනී යන්ගන් ඒව්ා අපගගන්
බැහැර අධිකරණ බල ප්රගද්ශයක පිහිටි ආයතනයකට
අයත් බව්යි. මා කුමක් කරන්ගන්ද?
A ගමය Red Flags ව්න අතර ඔබ නීති
කණ්ඩායගමන් උපගෙස් හා මග ගපන්වීම ලබා ගත
යුතුය. සමාගමක අග්රස්ථ අයිතිකරුව්න්ගේ
අනනයතාව්ය සඟව්න සංකීර්ණ හිමිකාරීත්ව්
ව්ුහයන් යනු අරමුෙල් ප්ර ව්ය සැඟවීගම් ක්රමයක්
ව්න අතර එය මුෙල් විශුේධිකරණය සඳහා ාවිතා
කළ හැකිය.

A ඔව්. ගමය ගසොයා බැලිය යුතු “Red Flags” ව්ලින්
එකකි. ඔබ ඔගේ කළමනාකරු සමග කතා කළ
යුතුය.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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අපගේ ගතොරතුරු ආරක්ෂිතව් තබා ගැනීම
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?
ගතොරතුරු අපගේ සාර්ථකත්ව්ගේ ප්රධාන ගදයක් ගව්.
ගතොරතුරු ඉක්මණින් හා ආරක්ෂිතව් ගබදාගැනීමට
හැකිවීම, අපට නියමිත ගව්ලාව්ට ගබඩාව්ලට නිෂ්පාදන
ලබා ගැනීමට, විකුණුම් දත්ත විශ්ගල්ෂණය කිරීමට සහ
ඒව්ාට ප්රතිචාර දැක්වීමට සහ ගනුගදනුකරුව්න්ව්
ඔවුන්ගේ ගබදා හැරීගම් ගතොරතුරු පිළිබඳ
යාව්ත්කාලීනව් තබා ගැනීමට අපට ඉඩ ගදයි.
ගටස්ගකෝ ගතොරතුරු අපරාධකරුව්න්ට සහ
ව්ංචාකරුව්න්ට සැබෑ ව්ටිනාකමක් සහිත ව්න බැවින් අපි
සැලකිලිමත්ම ගතොරතුරු ාවිතා කිරීම සහ එය නැති
කර ගනොගැනීම ගහෝ ව්ැරදි ගලස පරිහරණය කිරීම
ගනොකිරීම ව්ැදගත් ගව්. පුද්ගලික උපාංග හරහා
ගතොරතුරු ගව්ත පිවිසීගම්දී ගහෝ ගපොදු Wi-Fi ජාලව්ලට
සම්බන්ධ වීගම්දී ඇතුළුව් ගටස්ගකෝ උපාංග සහ
ගටස්ගකෝ ගතොරතුරු නිව්ැරදිව් හා ආරක්ෂිතව් ාවිතා
කරන ආකාරය ගත්රුම් ගැනීමට සියලු සාමාජිකයන්ට
ව්ගකීමක් ඇත.

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?
ගතොරතුරු සුරක්ෂිතව් තබා ගැනීම
 සැමවිටම ශක්තිමත් මුරපද ාවිතා කරන්න.
ඔබගේ මුරපදය තැනීමට ඔබට සම්බන්ධයක් නැති
ශේදගකෝෂ ව්චන හතරක් එකට ාවිතා කළ
හැකිය. ඔබට මතක තබා ගත හැකි නමුත් අන්
අයට අනුමාන කිරීමට අපහසු ව්චන ගතෝරාගන්න.
 කිසි විගටකත් මුරපද, PIN ගහෝ බැංකු ගතොරතුරු
ව්ැනි ව්ැදගත් ගතොරතුරු ගබදා ගනොගන්න.

 අනුමත ගනොකළ ගහෝ ගපොදු ගගොනු හුව්මාරු කිරීගම්
ගව්ේ අඩවි උදා. Dropbox, Google Drive ාවිතා
ගනොකරන්න.
 සංගව්දී ගතොරතුරු ආරක්ෂිතව් තබා ගගන
ආරක්ෂාකාරීව් බැහැර කිරීම මගින් ඒව්ා සැලකිල්ගලන්
කළමනාකරණය කරන්න. ගතොරතුරු ගහළි කිරීම සුදුසු
සහ ආරක්ෂිත නම් මිස එගසේ ගනොකරන්න.
 ගතොරතුරු ආරක්ෂා දැනුව්ත් කිරීගම් පුහුණුව්
සියලු සාමාජිකයන් සඳහා අනිව්ාර්ය ගව්. ඔබට
පව්රා ඇති සියලුම පුහුණු කාලීන ආකාරයකින්
සම්පූර්ණ කිරීමට ව්ග බලා ගන්න.
 දත්ත උල්ලංඝනයක් සිදුවී ඇතැයි ඔබ සැක
කරන්ගන් නම් ව්හාම හඬ අව්දි කරන්න. රහසයතා
ද්ව්ාරගේ ඇති මාර්ගගෝපගද්ශය අනුගමනය
කරන්න (නැතගහොත් ද්ව්ාරයක් ගනොමැති නම්
ඔගේ ගද්ශීය රහසයතා කණ්ඩායම අමතන්න).
ගතොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ සහ පහසුකම් ාවිතා කිරීම
 ව්රදකාරී, ගව්නස් ගකොට සලකන, නීති විගරෝධී
ගහෝ ගව්නත් ගටස්ගකෝ ප්රතිපත්තියක්
උල්ලංඝනය කිරීමක් ගලස සැලකිය හැකි ඕනෑම
ගදයක් නිර්මාණය කිරීමට, ාවිතා කිරීමට ගහෝ
ගබදා හැරීමට ගටස්ගකෝ ලැේගටොේ, ජංගම
උපාංග, පද්ධති ගහෝ ජාල ාවිතා ගනොකරන්න.
 මන්දගාමී පරිගණක, නිරන්තර බිඳ ව්ැටීම, උත්පතන
සහ අසාමානය හැසිරීම් ඇතුළු අනිෂ්ට මෘදුකාංගව්ල
සලකුණු ගැන නිතරම විමසිල්ගලන් සිටින්න.

 ගතොරතුරු සංවිධානාත්මකව්, හඳුනාගත හැකි
ගලස සහ පිවිසිය හැකි ගලස තබා ගන්න.
 ගතොරතුරු රඳව්ා තබා ගැනීම ගහෝ මැකීම පිළිබඳ
අව්ශයතා කිසිව්ක් පිළිබඳව් දැනුව්ත් වී ඊට ගරු කරන්න.

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත
හැක්ගක් ගකොතැනින්ෙ?

 රාජකාරි කටයුතු සඳහා පුද්ගලික විදුත්
තැපැල් ගිණුම් ාවිතා ගනොකරන්න.

අනුකූලතා කණ්ඩායම ගහෝ
ගද්ශීය ගතොරතුරු
ආරක්ෂක කණ්ඩායම
 පිළිගත හැකි ාවිත
ප්රතිපත්තිය

 ගල්ඛ්න හුව්මාරු කිරීමට සාමාජිකයන්ට නම් කරන ලද
පුද්ගලයින්ට ප්රගව්ශය ලබාදිය හැකි, ගටස්ගකෝ අනුමත
කළ ඔගේ OneDrive ාවිතා කරන්න.
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q මට අනිෂ්ට මෘදුකාංගයක් අඩංගු විය හැකි යැයි මා
විශ්ව්ාස කරන සබැඳි ඇතුලත් විදුත් තැපැල්
පණිවුඩයක් එව්න ලදී. මම අහම්ගබන් සබැඳිය
ක්ලික් කළගහොත් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ද?
A ඔබ ෙන්නා ප්ර ව්යන්ගගන් ලැගබන විෙුත් තැපැල්
පමණක් විව්ෘත කළ යුතු අතර කිසිො ඔබට නුහුරු
ගහෝ සැක සහිත යැයි ගපගනන සබැඳි ගහෝ විව්ෘත
ඇමුණුම් මත ක්ලික් ගනොකළ යුතුය.
ඔගේ ගටස්ගකෝ පරිගණකයට අනිෂ්ට මෘදුකාංගය
ආසාෙනය වී ඇති බව්ට ඔබ සැක කරන්ගන් නම්,
information.security@tesco.com ගව්ත
විෙුත් තැපෑලක් එවීගමන් ව්හාම 24/7 (Protector
Line) ගමගහයුම් මධයස්ථානයට එය ව්ාර්තා
කරන්න. එය තතුබාන විෙුත් තැපෑලක් බව් ඔබ සලක
න්ගන් නම්, එය mailto:phishing@tesco.com
ගව්ත එවීගමන් ව්හාම ව්ාර්තා කර ඉන්පසු විෙුත්
තැපෑල මකන්න.
Q නිව්ගසේ සිට ව්ැඩ කරන සාමාජිකයකු යැයි සඳහන් කළ
අගයකුගගන් මට ඇමතුමක් ලැබුණි. සිය රාජකාරී
ගනොව්න විදුත් තැපෑලට ගගොනු කිහිපයක් එව්න ගලස
මගගන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටිගේය? මට ගමය කළ හැකිද?
A නැත. පුේගලික විෙුත් තැපැල් ලිපිනයක් ආරක්ෂිත
ගනොවිය හැකි බැවින් ඔබ කිසි විගටකත් එයට කිසිඳු
ගතොරතුරක් ගනොයැවිය යුතුය. අපගේ ගතොරතුරු ඉතා
ව්ටිනා අතර ඒව්ා ගසොරකම් කිරීගමන් ගහෝ අනව්සර
පුේගලයින්ට අනාව්රණය වීගමන් ව්ැළැක්වීම සඳහා
ඒව්ා යැවීමට ගපර ඔබ සැමවිටම සැලකිලිමත් විය
යුතුය. සංගව්දී ෙත්ත යව්න විට, ගගොනු මුරපෙ ව්ලින්
ආරක්ෂා කර ඇති බව් ඔබ තහවුරු කළ යුතුය.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

Q ගගදර යෑමට ඇති හදිස්සිය නිසා මම මගේ
ලැේගටොේ පරිගණකය දුම්රිගේ දමා ගිය අතර
එය ගසොයාගගන නැත. මා කළ යුත්ගත් කුමක්ද?
A ඔබ ව්හාම ඔගේ කළමණාකරු ගව්ත නැතිවීම
ව්ාර්තා කළ යුතු අතර කාර්යාල සහය
මධයස්ථානගේ ටිකේ පතක් සටහන් කළ යුතුය.
Q රහසය ගහෝ ව්යාපාර සංගව්දී ගතොරතුරු මවිසින්
බැහැර කළ යුත්ගත් ගකගසේද?
A එය ඉරා ෙැමීගම් යන්ත්රයකට ෙමන්න නැතගහොත්
රහසිගත අපද්රව්ය බෑගයක/බඳුනක බහාලන්න.
Q ගමගසේ පව්සන ඇමතුමකට මා ප්රතිචාර දැක්විය
යුත්ගත් ගකගසේද? “ගහගලෝ, ගම් ගතොරතුරු
තාක්ෂණ උපකාර අංශගේ ගපෝල්. ඔගේ
පරිගණකයට නව්රසයක් ආසාදනය වී ඇති
අතර, අපි ව්හාම විසඳුමක් ගයදිය යුතුය. මට
ඔබගේ විදුත් තැපැල් ලිපිනය, පරිශීලක
හැඳුනුම සහ මුරපදය තහවුරු කළ හැකිද, එවිට
මට එය දුරස්ථව් නිරාකරණය කළ හැකියි?”
A ඔබ ඔගේ මුරපෙය කිසිගව්කු සමග, උපකාර අංශය
සමග පව්ා හුව්මාරු කර ගනොගත යුතුය. එගමන්ම,
යගමකුට යම් ගතොරතුරක් ලබා දීමට ගපර, ඔබට
එය ඉල්ලන්ගන් කවුරුන්ෙ යන්න තහවුරු කර ගත
හැකි බව්ට ව්ග බලා ගන්න. සමාජ ඉංජිගන්රු
ප්රහාර ගැන සැලකිලිමත් ව්න්න - ගම්ව්ා මිනිසුන්
ලව්ා ගනොකළ යුතු ගතොරතුරු ලබාගෙන ගලස
ඔවුන්ව් ගපොළඹව්න ක්රම ගව්. සමාජ ඉංජිගන්රුව්න්
ගමය සිදු කිරීමට විවිධ ක්රම, එනම් දුරකථන
ඇමතුම්, පුේගලිකව් සහ විෙුත් ක්රම (උො: විෙුත්
තැපෑල/ගකටි පණිවුඩ) ාවිතා කරයි.
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බාහිර සන්නිගව්ෙන සහ සමාජ
මාධය ාවිතා කිරීම
එය ගැටළුව්ක් ව්න්ගන් ඇයි?
අපි අපගේ ව්යාපාරය සඳහා අන්තර්ජාලගයන් ලබා
ගදන ගබොගහෝ ව්ාසි සහ අව්ස්ථාව්න් ජය ගනිමු. සමාජ
ජාල සහ සබැඳි ප්රජා ාවිතා කිරීම පුද්ගලයන්
ව්ශගයන් සහ ගව්ගළඳාමක් ගලස අප කරන්න ගදය
සාමාජිකයන්, ගනුගදනුකරුව්න් ගහෝ ගව්නත් ප්රධාන
පාර්ශව්කරුව්න්ට සන්නිගව්දනය කිරීම සඳහා අපට
විශාල ප්රතිලා ලබා ගදයි.
ගටස්ගකෝ පිළිබඳ ප්රව්ෘත්ති ඉක්මනින් ගමන් කරන අතර
මාධය සහ අපගේ තරඟකරුව්න් අප ගැන ගතොරතුරු
ගසවීමට නිරන්තරගයන් අන්තර්ජාලය පීරති. ඕනෑම
ආකාරයකින් ව්ැරදි ගතොරතුරු ප්රසිද්ධ වුව්ගහොත්, එය
අපගේ කීර්ති නාමයට, අපගේ තරඟකාරිත්ව්යට හා
අපගේ පාරිග ෝගිකයන් අප ගකගරහි තබා ඇති
විශ්ව්ාසයට හානි කළ හැකිය. ව්ැරදි ගතොරතුරු මගින්
ගටස්ගකෝ සන්නාමය සහ සාමාජිකයන් නීතිමය ක්රියා
මාර්ගව්ලට ලක්වීගම් අව්දානමට ලක් කළ හැකිය.

ඒ ගව්නුගව්න් මා කළ යුත්ගත් කුමක්ෙ?
ගටස්ගකෝ සාමාජිකයකු ගලස ඔබ ව්යාපාරය
නිගයෝජනය කරයි. ඔබ ගටස්ගකෝ ගැන කතා කරන
විට සෑම විටම සාමානය බුද්ධිය ාවිතා කරන්න සහ
කිසි විගටකත් ව්ැරදි ගහෝ ව්රදකාරී කරුණු දැක්වීම,
අදහස් දැක්වීම, පින්තූර ගහෝ සබැඳි පළ කිරීගමන්
ව්ළකින්න. ඔගේ රාජකාරිය සහ සාමාජිකයන් ගැන
සැමවිටම ගගෞරව්ගයන් යුතුව් හා ධනාත්මක වීමට
අරමුණු කරන්න. කථාව්කදී ගහෝ සමුළුව්කදී ඔබ
ප්රසිද්ධිගේ පව්සන, මාධයගව්දීන්ට පව්සන ගහෝ සමාජ
මාධයව්ල ලියන ගදය ගව්ළඳ නාමයට හානි කළ හැකි
අතර ඒ අනුව් ඔබගේ ගසේව්ා පරිසරයට අහිතකර ගලස
බලපෑමට හැකි බව් මතක තබාගන්න.

අපගේ සමාජ මාධය ප්රතිපත්තිය මාර්ගගත සන්නිගව්ෙනය
සඳහා අපගේ ප්රගව්ශය ෙක්ව්ා ඇති අතර එය ප්රධාන
ක්ගෂේත්ර හතරක් ව්ටා ගගොඩනගා ඇත:
1. සතයව්ාදී ව්න්න - අපගේ ව්යාපාර සාරධර්ම අනුව්
ජීව්ත් ව්න්න සහ විශ්ව්ාස කටයුතු ව්න්න. ඔබ
ගටස්ගකෝ සාමාජිකයකු ගලස හඳුන්ව්ා දී
කරුණාකර ඔගේ පැතිකගඩහි ‘සියලු අදහස් මගේ
ය’ යනුගව්න් සඳහන් කරන්න. අන්ව්ර්ථ නාමයක්
ාවිතා කිරීගමන් ගහෝ සමාගම සමග ඔගේ
සම්බන්ධතාව්ය ගැන මිනිසුන් ගනොමග යැවීගමන්
ව්ළකින්න.
2. සැලකිලිමත් ව්න්න – ඔබ අන්තර්ජාලගේ පළ කරන
සෑම ගදයක්ම ප්රසිද්ධ බව්ත් මාධය සහ තරඟකරුව්න්
ඒව්ා බලා සිටින බව්ත් මතක තබා ගන්න.
3. සිතන්න – ඔබ හුව්මාරු කරගන්නා අන්තර්ගතය
සම්බන්ධගයන් ව්ගකියන්න. ඔබගේ පළ කිරීම් නිව්ැරදි
බව්ත්, ගනොමග යව්න ගහෝ හානිදායක ගනොව්න බව්ත්
තහවුරු කරගගන, සමාගගම් රහසිගත ගතොරතුරු ගහළි
ගනොකිරීමට ව්ගබලා ගන්න.
4. පිළිගන්න – ප්රකාශන අයිතියට ගරු කරන්න සහ ලැබිය
යුතු තැනට ප්රශංසාව් ලබා ගදන්න. ගව්නත් අගයකු
විසින් නිර්මාණය කරන ලද , රූප ගහෝ වීඩිගයෝ ඔවුන්ට
ප්රශංසාව් ලබා ගනොදී පළ කිරීගමන් ව්ළකින්න. පළමුව්
පුව්ත්පත් කාර්යාලය හා ඔගේ ප්රාගද්ශීය රහසයතා
කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ වීගමන් ගතොරව්
මාධයගව්දීන්ට CCTV ගහෝ කැමරා දුරකථන මගින්
ලබාගත් වීඩිගයෝ ලබා ගනොගදන්න.
මාධයගව්දීන් සමග කටයුතු කිරීම
කතාව් ගද්ශීය, කලාපීය, ජාතික ගහෝ ජාතයන්තර වුව්ත්,
සියලු විමසීම් ගටස්ගකෝ මාධය කණ්ඩායමට ගයොමු
කරන්න. ප්රතිචාර කළමනාකරණය කිරීමට, රූගත කිරීම්
ගහෝ ගුව්න් විදුලි ඉල්ලීම් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සහ
නීතයානුකූලව් සිටීමට ඔබට උදව් කිරීමට ඔවුන්ට හැකිව්නු
ඇත. ගටස්ගකෝ හරහා ස්ථාව්ර හා යාව්ත්කාලීන
පණිවුඩයක් ලබා දීමට ගමය අපට උපකාරී ගව්.
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අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
Q සාමාජිකයකු සමාජ මාධයව්ල නුසුදුසු ප්රකාශ
කරන උදාහරණයක් මම දැක ඇත්ගතමි – මා
කුමක් කළ යුතුද?
A සමාජ මාධය මාර්ගගෝපගේශයන්ට එගරහිව් ඔබ ෙැක
ඇතිගේ පරීක්ෂා කරන්න. අතථය ගලෝකගේ පළ කළ
‘සැබෑ ගලෝකගේ’ අෙහස් අපගේ අගයන් පිළිබිඹු කළ
යුතුය. ඔබට තව්මත් ගැටළු ඇත්නම් නම්,
කරුණාකර ඔගේ කළමනාකරු සමග කතා කරන්න
නැතගහොත් ඔගේ ගේශීය ආයතනික කටයුතු
කණ්ඩායම ගහෝ සමූහගේ සන්නිගව්ෙන කණ්ඩායම
අමතන්න.
Q මම ගටස්ගකෝ ගැන රසව්ත් ලිපි, ේවීටර් ලිපි සහ
ගෆේස්බුක් සටහන් රැසක් දකිමි. මට ගම්ව්ා බාහිරව්
මාර්ගගතව් පළ කිරීමට ගහෝ මිතුරන්ට සහ පවුගල්
අයට යැවීමට හැකිද?
A පණිවුඩය ධනාත්මක නම් එගසේ කළ හැකිය, නමුත්
ඔබ ාවිතා කරන ගතොරතුරු ගබො ගැනීමට සුදුසු ෙ
නැතිනම් අ යන්තර ාවිතය සඳහා පමණක්ෙැයි සිතා
බලන්න. එගමන්ම එය “ව්යාජ ප්රව්ෘත්තියක්” ෙ
යන්න ෙ සලකා බලන්න. සාමානය ජනතාව් සඳහා
ව්න ගතොරතුරු පමණක් ගබො ගන්න. ස්ව්ර්ණමය
රීතිය මතක තබා ගන්න: ධනාත්මකව් පළ කරන්න.

Q අපගේ නව් මත්පැන් බලපත්රගේ බලපෑම පිළිබඳ
ලිපියක් පළ කිරීමට අව්ශය බැවින් ගද්ශීය
පුව්ත්පත දැන් ඇමතුමක් දී ඇත. ඔවුන් සමග
කතා කිරීම නිව්ැරදි ද?
A ඔබ පළමු අව්ස්ථාගව් දී ඒව්ා ගටස්ගකෝ මාධය
කාර්යාලයට ගයොමු කළ යුතු අතර, පසුව් ගේශීය
පුව්ත්පතට කථා කළ යුත්ගත් කවුරුන්ෙ යන්නට
එකඟ විය යුතුය.
Q ගටස්ගකෝ ගැන ප්රසිද්ධිගේ කතා කරන ගලස මගගන්
ඉල්ලා ඇත. ආරාධනය පිළිගැනීම නිව්ැරදි ද?
A කිසිඳු ආරාධනයක් පිළිගැනීමට ගපර, ඔබ ඔගේ
ව්යාපාර නායකයා සමග සාකේඡා කර ඉන්පසු
කණ්ඩායම් සන්නිගව්ෙන කණ්ඩායම ගහෝ
ගේශීය ආයතනික කටයුතු කණ්ඩායම ඇමතීමට
අව්ශය ගව්. ඔගේ ගප්රේක්ෂකයන්ට නිව්ැරදි
පණිවුඩ සන්නිගව්ෙනය කිරීම සහ කීර්ති
නාමයට සිදුව්න අව්ොනම් ව්ළක්ව්ා ගැනීම
පිළිබඳව් ඔබට උපගෙස් දීමට ඔවුන්ට හැකිව්නු
ඇත. ආරාධනා ගටස්ගකෝට ප්රගයෝජනව්ත් විය
යුතු අතර ඉදිරිපත් කිරීම්ව්ල නව්, රහසය ගහෝ
ව්ාණිජමය ව්ශගයන් සංගව්දී ප්රව්ෘත්ති කිසිව්ක්
අඩංගු ගනොවිය යුතුය.

Q මම ගටස්ගකෝ ගව්ේ අඩවියක් සහ සමාජ මාධය
නාලිකාව්ක් (උදා: ගටස්ගකෝ ගෆේස්බුක් ගහෝ ේවිටර්)
කළමනාකරණය කරමි. මට ගටස්ගකෝ පිළිබඳ
සංඛ්යාගල්ඛ්න හා සංඛ්යා ප්රසිද්ධ කළ හැකිද?
A ඔව්, නමුත් සංඛ්යාගල්ඛ්න ගහෝ සංඛ්යා නිව්ැරදි බව්
සහ ෙැනටමත් Common Drive තුළ ඇති බව්ත්
පරීක්ෂා කරන්න. ගටස්ගකෝ PLC. ගව්ේ අඩවිගේ
මූලය සහ ප්රජා ව්ැඩසටහන් ෙත්ත ඇතුළු නව්තම
සාමූහික අනාව්රණ ඇත. හැකි නම්, අොළ ගටස්ගකෝ
PLC. පිටුව්ට ෙ සබැඳියක් (Link) සපයන්න.
ගටස්ගකෝ PLC. ගව්ේ අඩවිගේ ඇති ඒව්ා හැරුණු විට
විකුණුම් සංඛ්යා පිළිබඳ ෙත්ත ගබොගැනීගමන්
ව්ළකින්න.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම

මට තව්ත් ගේ ගසොයාගත හැක්ගක්
ගකොතැනින්ෙ?

 සමූහගේ සන්නිගව්දන කණ්ඩායම





ගහෝ ගද්ශීය සන්නිගව්දන කණ්ඩායම
මාධය කණ්ඩායම
ආයතනික කටයුතු කණ්ඩායම
සමාජ මාධය ප්රතිපත්තිය
සීසීටීවී ප්රගව්ශය සහ අනාව්රණ
සඳහා ව්න ඉල්ලීම් පිළිබඳ
මාර්ගගෝපගද්ශය
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අගේ අගයන්
අපට ගැනීමට අපහසු තීරණ ඇති විට
අපගේ අගයන් අපට මග ගපන්ව්යි. අපගේ
අගයන් අනුගමනය කිරීගමන් අපට
නිව්ැරදි ගද් කිරීමට සහතික විය හැකිය.

“අපගේ
පාරිග ෝගිකයන්
ගව්නුගව්න් අප තරම්
ගව්ගහසගව්න
කිසිගව්ව්කුත්
ගනොමැත”
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සෑම කුඩා
උපකාරයක්ම
විශාල ගව්නසක්
කරයි

අපි සෑම
ගකගනකුම ඔවුන්
සැලකුම් ලැබීමට
කැමති ආකාරයට
සලකමු

අපගේ ව්යාපාර චර්යා ධර්ම සංග්රහය (“COBC”)

අපගේ සහ නායකත්ව් හැසිරීම්
නගව්ෝත්පාෙනය
නව් අදහස් සඳහා විව්ෘතව් සිටීම

ප්රතයාස්ථිතිය
ඔබට හැකි උපරිමය ඉටු කිරීම

 කුතුහලගයන් සිටීම සහ නව් චින්තනයට
මාරුවීම.

 ඔබට ගහොඳම තත්ව්ගයන් සිටීමට හැකි ව්න
පරිදි ඔබ ගැන බලා ගැනීම.

 ඉදිරිය බලා අනාගතය සාදරගයන් පිළිගැනීම.

 ඔබ අව්ට ඇති ධනාත්මක ගද් බැලීමට ගත්රීම
සිදු කිරීම.

 විශාල ගව්නසක් ඇති කරන කුඩා පියව්ර ගැනීම.

සහගයෝගිත්ව්ය
එක්ව් ව්ඩා ගහොඳින් කටයුතු කිරීම
 බැහැරට ගගොස් ජනතාව් සමග සම්බන්ධතා ඇති
කර ගැනීම.
 කණ්ඩායමක් ගලස ව්ැඩ කිරීම සහ ඒකාබද්ධ
සාර්ථකත්ව්ය ගබදාගැනීම.
 ගද්ව්ල් සරලව් තබා ගැනීමට අන් අය සමග
හවුල්වීම.

 කටයුතු දුෂ්කර වූ විට ප්රතිචාර දැක්විය යුතු
ආකාරය දැන ගැනීම.

ප්රතිචාරාත්මක බව්
සූදානම්ව් සිටීම
 අනගේක්ෂිත ගලෝකයක් තුළ අභිගයෝග
පිළිගැනීම.
 නිර්භීතවීම, මැනිය හැකි අව්දානමක්
ගගන එහි ප්රතිඵල ව්ලින් ඉගගනීම.
 පිළිතුර සුපැහැදිලි එකක් ගනොවුනත්
තීරණ ගැනීම.

සහකම්පනය
මිනිසුන්ට මුල් තැන දීම
 අව්යාජ, විශ්ව්ාසදායක සහ
ප්රගයෝජනව්ත් සබඳතා ගගොඩනංව්ා
ගැනීම.
 අන් අය බැලීමට, ඇහුම්කන් දීමට සහ
හඳුනා ගැනීමට කාලය ගැනීම.
 එකිගනකාට උපකාර කිරීගම්දී අපගේ
විශාලතම ශක්තිය ව්න්ගන් අපගේ
ගව්නස්කම් බව් ගත්රුම් ගැනීම.

අපගේ සාමාජිකයන් සහ අපගේ ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම
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අපගේ සාමාජිකයන්
සහ අපගේ ව්යාපාරය
ආරක්ෂා කිරීම.

