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ව්යාපාර සහකරුව්න් සඳහා ව්න මාර්ගෝප්ේශනය 

I. මාර්ගෝප්ේශන්ේ අරමුණු 

SEVEN i&  “ඇන්් අයි සමූහය යේ ව්න විට පාරිය ෝගිකයින්, ව්යාපාර සහකරුව්න්, යකාටස් හිමියන්, යස්ව්කයන් ආදී විවිධ" 

යකාටස්කරුව්න්යේ සහය සිය සංස්ථාපිත ක්රියාකාරකේ යකයරහි නිරතුරුව් ලඟා කරයගන ඇති විශ්ව්ාසනීය ආයතනයක් බව්ට 

පත්ව් ඇත.”  යමම තත්ව්ය ලඟා කරගැනීම අප සංස්ථාගත කිරීම සිදු වූ දා සිට අපයේ සංස්ථාපිත මූයලෝපායක් යලස 

සැලකිය හැකි අතර, සියළුම යස්ව්කයින් විසින් යමම SEVEN&i සමූහයේ සංස්ථාපිත මාරයගෝපයේශනය පිළිපදිනු 

දැකීම අපයේ අරමුණයි. 

 

ව්රතමානයේ, ආරික යගෝලීයකරණය හා යකාටස්කරුව්න්යේ අව්ශයතා විවිධාංගීකරණයට සමගාමීව් සිය 

සමාජයීය ව්ගකීේ ව්ල යකාටසක් යලස විවිධ සංස්ථා විසින් නීති සහ යරගුලාසි රැයකන යලස ව්ගකීේ සහගතව් 

ව්යාපාර ව්ල නිරත වීම, පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීම, සිය නිෂ්පාදන හා යස්ව්ා ව්ලට අදාලව් ව්යාපාර සහකරුව්න්යේ ද 

ඇතුළුව් යස්ව්ා සැපයීයේ තත්ත්ව් පිළිබඳව් සලකා බැලීම සිදු කළ යුතු බව්ට නිරයේශ යකයර. 

 

යේ ආකාරයේ තත්ත්ව් යටයත්, "SEVEN&i යහෝල්ඩින්ේස"් ආයතනය පිහිටුව්න ලදී. ව්යාපාර සහකරුව්න් සඳහා 

ව්න මාරයගෝපයේශනය ("මාරයගෝපයේශනය") 2007 ව්සයරදී පිළියයළ කරනු ලැබූ අතර, 2017 ව්සයරදී නැව්ත 

සකස ්කරන ලදී.  ආයතන සමූහයේ එක් එක් ආයතනයේ ව්යාපාර සහකරුව්න් විසින් මාරයගෝපයේශනය පිළිබඳ 

අව්යබෝධ කරගැනීයමන් හා එය ක්රියාත්මක කිරීම මගින්, නීති රීති කඩ කිරීයමන් ව්යාපාර කටයුතු ඇණහිටීම හා 

පාරිය ෝගික විශ්ව්ාසය පළුදු වීම ආදී කණගාටුදායක සිදුවීේ මග හැරීම යහ්තුයව්න් ව්යාපාර සහකරුව්න් හා එක් එක් 

ආයතනය අතර ස්ථායී යලස ව්යාපාර කටයුතු සිදු ව්නව්ා පමණක් යනාව්, නිෂ්පාදන ව්ල තත්ව්ය හා ආරක්ෂාව් ද 

පව්ත්ව්ායගන යාමක් හා ව්ැි දියුණු වීමක් සිදු ව්නු ඇති බව් ආයතන සමූහයේ මතයයි.  තව්ද, ව්යාපාර සහකරුව්න් 

පමණක් යනාව්, ව්යාපාර සහකරුව්න් විසින් ආයතන සමූහයට විවිධ නිෂ්පාදන හා අමුද්රව්ය ලබා ගන්නා 

සැපයුේකරුව්න්ද ආයතන සමූහයේ මතය හා මාරයගෝපයේශනයේ අරමුණ අව්යබෝධ කරගැනීයමන් හා ක්රියාත්මක 

කිරීයමන්, අප හට විවිධ පාරශව් ව්ල විශව්්ාසය තව් දුරටත් ලබා ගනිමින්, ව්ඩාත් ස්ථායී සමාජයක් ඇති කිරීම උයදසා 

දායක වීමක් සහ තව් දුරටත් අපයේ තත්ව්ය ව්ැි දියුණු කර ගැනීමක් සිදු කළ හැකි බව් අපයේ මතයයි. 

 

යමම මතය මත පදනේව්, ඔබයේ ආයතනයේ හා ආයතනයේ සැපයුේකරුව්න් විසින් යමම මාරයගෝපයේශනය නිසි 

යලස පිළිපැදීමට අදාලව් ක්රමයේදයක් සකසන යලස ව්යාපාර සහකරුව්න්යගන් ආයාචනය යකයර. 

 

අප යමමගින් අපයේ ව්යාපාර සහකරුව්න්යේ සහයයෝගය තව් දුරටත් ඉල්ඩලා සිටිමු. 
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II. SEVEN&i සමූහ්ේ ව්යාපාර සහකරුව්න් සඳහා ව්න මාර්ගෝප්ේශනය 

ව්යාපාර සහකරුව්න් පමණක් යනාව් ව්යාපාර සහකරුව්න් විසින් SEVEN&i සමූහයට නිෂ්පාදන හා අමුද්රව්ය ලබා 

ගන්නා සැපයුේකරුව්න්ද පහත කරුණු අව්යබෝධ කරගැනීම, දැනුව්ත් කිරීම හා පිළිපැදීම සිදුකළ යුතු බව්ට 

SEVEN&i සමූහය අයැද සිටී. 

මාරයගෝපයේශනය කඩ කරන කුමන යහෝ ක්රියාකාරකමක් යහළි වුව්යහාත් ගනුයදනු කටයුතු තාව්කාලිකව් 

නැව්ැත්වීමක් යහෝ යකාන්රාත්තු අව්සන් කිරීමක් සිදු විය හැක. 

1. නීති රීති අනුකූලතාව්ය 

1. එක් එක් රට ව්ලට හා ප්රයේශ ව්ලට අදාළ නීති රීති සහ විධිවිධාන සමගත්, අදාළ අන්තරජාතික නීති ව්ලටත් 

අනුකූලතාව්ය දැක්වීම. 

2. නීති රීති ව්ලට අනුකූල වීම සඳහා ප්රතිපත්ති පිළියයළ කිරීම, ක්රමයේද සැකසීම, පුහුණු කිරීයේ කටයුතු 

ක්රියාව්ට නැංවීම හා අ යන්තර කටයුතු ව්ාරතා කිරීම සඳහා ක්රමයේද ව්ැි දියුණු කිරීම. 

2. මානව් හිමිකම් හා ආත්ම ගරුත්ව්ය ්ක්ර ගරු කිරීම 

ව්යාපාර ක්රියාකාරකම් ව්ල නිරත ව්න සියළුම පුේගලයින්්ේ මානව් හිමිකම් හා ආත්ම ගරුත්ව්ය ්ක්රහි 

ගරුත්ව්යකින් කටයුතු කළ යුතු ්ේ. 

1. විවිධ මට්ටේ ව්ල පුේගලයින් හට සිය උපරිම හැකියාව් අව්යබෝධ කරගත හැකි යස්ව්ා ස්ථානයක් පව්ත්ව්ා 

ගැනීම අතයාව්ශය යේ. 

2. කේකරු නීති සහ විවිධ යේශීය නීති මගින් තහනේ කර ඇති පරිදි ළමා කේකරුව්න් යයාදව්ා ගැනීම සිදු 

යනාකළ යුතු යේ. 

3. බල කිරීයමන් යස්ව්ාය ලබා ගැනීම යනාකළ යුතු අතර, සියලු යස්ව්කයින් සිය කැමැත්යතන් යසව්්ා සැපයිය 

යුතු යේ.  යස්ව්කයින් විසින් අනව්ශය යලස සිය හැඳුනුේ පත්රිකා ලබා දිය යුතු යනාව්න අතර, මුදල්ඩ තැන්පත් 

කිරීම ද අව්ශය යනායේ. 

4. ජාතිය, පුරව්ැසි ාව්ය, ආගම, ව්යස, ආබාධිත තත්ත්ව්, ලිංගික අභිරුචිය*, ලිංගික අනනයතාව්*, කේකරු 

සංගේ යහෝ යේශපාලන ක්රියාකාරකේ යනාදී කරුණු මත යව්නස්කේ කිරීම තහනේ ව්න අතර යසව්්ා කටයුතු, 

ව්ැටුප්, උසස් වීේ, ප්රතිනියුක්තිය, පුහුණු වීේ, යනරපාහැරීේ යහෝ ඉල්ඩලා අස්වීේ ආදී කරුණු ව්ලදී සම අව්ස්ථා 

ජනනය කළ යුතු යේ. 

5. ශාරීරික දඬුව්ේ කිරීේ යහෝ කායික, මානසික යහෝ ලිංගික අඩන්යත්ට්ටේ සිදු යනාකළ යුතු යේ. 

*ලිංගික අභිරුචිය: පුේගලයයකු ලිංගිකව් ආකරෂණය ව්න්යන් කුමන ලිංගයට අදාලව් ද යන මූලික 

මානව් ලිංගික නැඹුරුතාව්ය. 

* ලිංගික අනනයතාව්: තමන් අදාළ ව්න ලිංගය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව් පුේගලයයක්ට ඇති මතය. 

3. ්සේව්ානියුක්තතිය සහ ්සේව්ා සේථාන්ේ පරිසරය 

ව්යාපාර ක්රියාකාරකම් ව්ල ්ය්ෙන සියලු පුේගලයින් ආරක්තෂාව් හා ්සෞඛ්යය පිළිබඳව් අව්ධාන්යන් යුතුව්, 

සනීපාරක්තෂාව් හා ්සේව්කයින් සම්බන්ධ්යන් ගත් කල හිතකර ්සේව්ා පරිසරයක ්සේව්යට ්යෙවිය යුතුයි. 

1. යස්ව්යට බඳව්ා ගත පසු, අදාළ යස්ව්කයා හට යේශීය නීති සමග ගැලයපන පරිදි යකාන්රාත්තුව්ක් ලබා දිය 

යුතුය. 

2. යස්ව්ා කාලයන් අදාළ යේශීය නීති රීති සමග ගැලපිය යුතු යේ.  යසව්්කයන් හට අදාළ යේශීය නීති රීති සමග 

ගැලයපන පරිදි වියේකයන් සහ නිව්ාඩු ලබා දිය යුතු යේ. 

3. යස්ව්කයන් හට අදාළ යේශීය නීති රීති සමග ගැලයපන පරිදි අව්ම ව්ැටුප යහෝ ඊට ව්ැි ව්ැටුපක් ලබා දිය යුතු 

යේ.  යස්ව්කයන් හට අතිකාල යස්ව්ා සඳහා අදාළ නිශ්චිත යගවීම යහෝ ඊට ව්ැි යගවීමක් සිදු කළ යුතු යේ. 



 

SEVEN&i සමූහයේ ව්යාපාර සහකරුව්න් සඳහා ව්න මාරයගෝපයේශනය 3 

LK 

4. යස්ව්කයන්යේ අනුමැතියකින් යතාරව් අතිකාල යස්ව්ා ලබා යනාගත යුතු යේ. 

5. රාත්රී කාලයේදී සහ/යහෝ අනතුරුදායක යස්ව්ා තත්ත්ව් ව්ලදී තරුණ යසව්්කයන්යේ යස්ව්ය ලබා යනාගත 

යුතුයේ. 

6. යස්ව්ා ස්ථානයේ යගාඩනැගිලි යස්ව්කයින්යේ ආරක්ෂාව් තහවුරු ව්න පරිදි නිසි ශක්තියකින් යුක්ත විය යුතු 

අතර, ඉදිකිරීේ පිළිබඳව් යේශීය ප්රමිතීන්ට අනුකූලව් නිසි අව්සරය හා අනුමැතිය ලැබී ඇති බව්ටත්, අදාළ 

යගාඩනැගිලි නිරීක්ෂණ කටයුතු ව්ලින් හා පරීක්ෂා කිරීයේ කටයුතු ව්ලින් ද සමත් වී ඇති බව්ටත් ව්ග බලා 

ගත යුතු යේ. 

7. යස්ව්ා ස්ථානයේ හදිසි පිට වීයේ යදාරටු, ඉව්ත් කිරීයේ මාරග සහ ඒ හා අදාළ සංඥා තිබිය යුතු අතර, කලින් 

කලට නිරීක්ෂණ කටයුතු සහ හදිසි ඉව්ත් කිරීයේ යපරහුරු සිදු කළ යුතුය. 

8. යස්ව්කයන් හට වියේකාගාර සහ පානීය ජල පහසුකේ තිබිය යුතු අතර, එම පහසුකේ යස්ව්ා කාලයන් හිදී 

 ාවිතා කිරීම සීමා යනාකළ යුතුය. 

9. යපෞේගලික ආරක්ෂක උපාංග, යතාරතුරු පුව්රු සහ නිසි පුහුණුව් ද ඇතුළුව් තම යස්ව්ය සඳහා අදාළ ව්න දෑ 

යස්ව්කයන් හට සැපයිය යුතුය. 

10. යස්ව්කයන් හට නව්ාතැන් පහසුකේ සලසනු ලබයි නේ, ඒව්ා නිසි ආරක්ෂාව් හා සනීපාරක්ෂාව් සහිත 

පරිසරයකින් යුක්ත විය යුතු යේ. 

11. යස්ව්ක ප්රතිලා  සඳහා ව්න නීති රීති ව්ලට සැම විටම අනුකූල විය යුතු අතර, අනිසි යලස සැලකිලිමත් 

වීමකින් යතාරව් සිය යස්ව්ා කටයුතු කරයගන යා හැකි ව්න පරිදි යසව්්ක ප්රතිලා  ව්ැඩසටහනක් ක්රියාත්මක 

කළ යුතුයේ. 

12. යස්ව්කයින් යහෝ යස්ව්ක නියයෝජිතයින් සමග විශ්ව්ාසනීය සංව්ාද සහ සාකච්ඡා ඇසුයරන් මනා යස්ව්ක-

යස්ව්ය සබඳතාව්ක් පව්ත්ව්ා ගත යුතුය.  විවිධ සමිති පිහිටුව්ා ගැනීයේ නිදහස යව්නුයව්න් යස්ව්කයන් සතු 

අයිතියට ගරු කළ යුතු යේ. 

4. ්ගෝලීය පරිසරය සුරැකීම 

සියලු ව්යාපාර අමුද්රව්ය ලබා ගැනීම, නිෂේපාෙනය හා සැපයීම යනාදී සියලු අංශ ව්ලට අොලව්, ්ගෝලීය පරිසරය 

පිළිබඳව් අව්ධාන්යන් තිරසාර සමාජයක්ත ්ගාඩ නැගී්ම් අරමුණින් සිදු කළ යුතුය. 

1. අදාළ පරිසර නීති, යරගුලාසි සහ ජාතයන්තර සේමුතීන්ට අනුකූල වීම අතයාව්ශය යේ. 

2. ජාතයන්තර සේමුතීන්යගන්, යේශීය නීති ව්ලින් යහෝ SEVEN&iසමූහයේ ආයතන ව්ලින් තහනේ වූ කිසිදු 

රසායනික් ද්රව්යයක් පාවිච්චිය තහනේ යේ.  පරිසර දූෂණය ව්ැලැක්යව්න පරිදි අපද්රව්ය, අතුරු ඵල සහ අපවිර 

ජලය නිසි යලස කළමනාකරණය කළ යුතු යේ. 

3. ව්යාපාර කටයුතු මගින් පරිසරය යකයරහි ඇති බලපෑම පිළිබඳව් නිසි අව්යබෝධයකට එළඹිය යුතු යේ. 

4. යේශගුණික විපරයාස අඩු කරගැනීයේ ක්රමයේදයක් යලස ශක්ති ඉතුරුව් අනුගමනය යකයරනු ඇති අතර, 

හරිතාගාර ව්ායු පිටකිරීම අව්ම යකයරනු ඇත. 

5. සේපත් හායනය ව්ලක්ව්ා ගැනීමට සහ යස්ව්ා පරිසරය පිළිබඳව් සැලකිලිමත් යව්මින්, අමුද්රව්ය ලබා ගැනීම 

තිරසාර යලස සිදු යකයරනු ඇත. 

6. ජජව් විේධත්ව්යේ ව්ැදගත්කම පිලිගැයනනු ඇති අතර, ජජව් විවිධත්ව්ය සංරක්ෂණය යකයරනු ඇත. 

5. ්ේශීය හා ජාතයන්තර ප්රජාව්න් සමග සබඳතාව් 

ව්යාපාර සිදු ්ක්රන රටව්ල් ව්ල සහ ප්ර්ේශයන්්ේ සංසේකෘතියට සහ චාරිත්ර ව්ලට ගරු කළ යුතු අතර, තිරසාර 

සමාජයක්ත ්ගාඩනැගීමට සහ්යෝගය දිය යුතු්ේ. 

1. විවිධ සංව්ාද තුලින් යේශීය සහ ජාතයන්තර ප්රජාව්න්යේ විවිධ සමාජයීය ගැටළු පිළිබඳ අව්යබෝධ කරගැනීම 

සහ සහයයෝගයයන් සහ අත්ව්ැල්ඩ සැපයීයමන් එම ගැටළු ව්ලට පිළියේ යසවීමට උපකාරී විය යුතුය. 

2. සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ඩලි, සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ඩලි සාමාජිකයන්, සංවිධානාත්මක අපරාධ 

කල්ඩලි සමග බැඳුණු සමාගේ සහ සමූහයන්, සංස්ථාපිත ජාව්ාරේකරුව්න් (යසාකයියා), සමාජයීය ව්යාපාර 
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හා යේශපාලන ක්රියාකාරකේ මුව්ායව්න් අපරාධ සිදු කරන කල්ඩලි, පුේගලික දෑ යසාරා ගැනීම පිළිබඳව් නේ 

දැරූ කල්ඩලි යහෝ සමාජ වීයරෝධී බලයේග සමග සබඳතා යනාපැව්ැත්විය යුතු යේ. 

6. ්තාරතුරු කළමනාකරණය 

ව්යාපාර කටයුතු අතරතු්රදී ලබා ගන්නා ්තාරතුරු නිසි ්ලස පව්ත්ව්ා ගත යුතු්ේ. 

1. ව්යාපාර කටයුතු අතරතුයරදී ලබා ගන්නා යතාරතුරු සහ යපෞේගලික විස්තර පිට වීම යහෝ යසාරා ගැනීම 

ව්ැලක්වීමට දැි නියාමනයන් පැනවිය යුතුය. 

2. එව්ැනි යතාරතුරු අදාළ ව්යාපාර කටයුතු සඳහා පමණක් යයාදා ගැයන්.  එබැවින්, එම යතාරතුරු යව්නත් 

කිසිදු ව්යාපාරික යහෝ යපෞේගලික කටයුත්තකට යහෝ යව්නත් පාරශව්යන් විසින්  ාවිත යනාව්නු ඇත. 

7. නිෂේපාෙන ආරක්තෂණ සහතිකය 

අව්සන් පාරි් ෝගිකයන්ට ආරක්ෂිත සහ විශේව්ාසනීය ්ව්ළඳ  ාණ්ඩ සැපයීමට, SEVEN&i සමූහ්ේ සමාගම් ව්ල 

ප්රමිතීන් හා පහත සඳහන් කරුණු ව්ලට අනුකූල වීම ව්ැෙගත් ්ේ: 

1. නිෂ්පාදිත රයට් සහ අයලවිය සිදු කරන රයට් නීතයානුකූල ප්රමිතීන් නිරීක්ෂණය කරනු ලැයේ. 

2. කායලෝචිත යලස සහ නිව්ැරදි යලස නිෂප්ාදන සහ යසව්්ා ව්ලට අදාළ නිසි යතාරතුරු ලබා දිය යුතු යේ. 

3. පාරිය ෝගිකයන්ට අව්ාසි සහගත විය හැකි යදයක් හඳුනා ගතයහාත් (අව්සන් පාරිය ෝගිකයා යේ), ඒ සඳහා 

අදාළ යහ්තුව් ඉව්ත් කිරීමට යහෝ එම අව්ාසිය පිළිබිඹු වීම ව්ැලක්වීමට අදාළ සියලු යතාරතුරු කිනමින් හා 

නිව්ැරදිව් ලබායදනු ඇති අතර, එම අව්ාසිය තව් දුරටත් ව්යාප්ත වීම ව්ැලක්වීමට අදාළ සියලු ක්රියාමාරග 

ගැනීමට ප්රමුඛත්ව්ය ලැයබනු ඇත. 

4. සැපයුේ කටයුතු සිදු කිරීයේදී යේශීය ප්රජාව්න් යකයරහි අමුද්රව්ය ආදිය පාවිච්චියයන් සිදු විය හැකි මානව් 

හිමිකේ හා පරිසරය සේබන්ධ බලපෑේ ආදිය සැලකිය යුතු අතර, එව්ැනි බලපෑමක් ඇතිවිය හැකි වියටක දී 

අදාළ අමුද්රව්ය  ාවිතයයන් ව්ැළකී සිටීමට ක්රියාමාරග ගත යුතු යේ. 

8. සාධාරණ ව්යාපාර පිළි්ව්ත් 

ගනු්ෙනු කටයුතු සාධාරණ, මනා විනිවිෙ ාව්යකින් යුතුව්, නිව්ැරදිව් සිදු කළ යුතු්ේ.  ්ේශපාලන ව්ුහයන් සහ 

රජ්ේ ආයතන සමග යහපත් සහ නිසි සබඳතාව්යක්ත පව්ත්ව්ා ගත යුතු ්ේ. 

1. නිදහස් සහ සාධාරණ තරඟකාරීත්ව්යකට ගරු කළ යුතු අතර, ඒකාධිකාරයට එයරහි පනත ආදී අදාල නීති 

සහ යරගුලාසි ව්ලට අනුකූල විය යුතුය. 

2. යහපත් ව්යාපාර පිළියව්ත් ව්ලට අදාල නීති සහ යකාන්යේසි ව්ලට අනුකූලව් ගනුයදනු සිදු විය යුතු අතර, 

යපෞේගලික ලා  ප්රයයෝජන තකා කටයුතු කිරීම පිළිගනු යනාලැයේ. 

3. අපයේ ව්යාපාර සහකරුව්න් යේශීය යහෝ වියේශීය රාජය නිලධාරීන්ට යහෝ එව්ැනි අදාළ පුේගලයින්ට 

යේශපාලන අත හිත දීේ, තයාග, වියනෝද කටයුතු සහ මූලය ලා යන් ලබා දීයේදී එක් එක් රටව්ල්ඩ ව්ලට අදාළ 

නීති යරගුලාසි ව්ලට අනුකූල විය යුතු අතර යේශපාලන ව්ුහයන් සහ රජයේ ආයතන සමග මනා 

සබඳතාව්යක් පව්ත්ව්ා ගත යුතු යේ. 

9. ්පෞේගලික ්ේපල ආරක්තෂා කිරීම 

1. තම ආයතනය සතු යහෝ තමන් දරා සිටින යපෞේගලික යේපල හිමිකේ ආරක්ෂා කිරීම සහ ඒව්ා යව්නත් 

යතව්න පාරශව්යක් විසින් උල්ඩලංඝනය කිරීම ව්ැලැක්වීමට නිසි පියව්ර ගැනීම. 

2. නිසි අව්සරයකින් යතාරව් යතව්න පාරශව්යක යප්ටන්ට් බලපර, යමාඩල, සැලසුේ, යව්ළඳ ලකුණු, යව්ළඳ 

රහස් ලබා ගැනීම යහෝ  ාවිතය, අව්සරයකින් යතාරව් මෘදුකාංග හා යපාත්පත්  ාවිතය ආදී හිමිකේ 

උල්ඩලංඝනය කිරීේ සිදු යනාකළ යුතු යේ. 



 

SEVEN&i සමූහයේ ව්යාපාර සහකරුව්න් සඳහා ව්න මාරයගෝපයේශනය 5 

LK 

10. අපනයන හා ආනයන ගනු්ෙනු කළමනාකරණය 

1. නිෂ්පාදන හා අමුද්රව්ය ආනයනය සහ අපනයනය හා අදාළ සියලු නීති සහ යරගුලාසි ව්ලට අනුකූල විය යුතුය. 

2. ජාතයන්තර ආරික යහෝ යව්ළඳ සේබාධක පනව්න ලද කිසිදු රටක්, ප්රයේශයක්, සමාගමක් යහෝ 

පුේගලයයක් සමග නිෂ්පාදන යහෝ අමුද්රව්ය සඳහා අරමුදල්ඩ සපයාගැනීමට, ව්ැටුප් ලබා දීමට ආදී කරුණු 

සඳහා සබඳතා යනාපැව්ැත්විය යුතු යේ. 

11. සැපයුම් ජාලය ප්රව්රධනය 

මාරයගෝපයේශනය අනුව් කටයුතු කිරීමට, නැව්ත හැරී බැලීමට සහ කලින් කලට නිසි ක්රියාමාරග ගැනීමට ව්යාපාර 

සහකරුව්න්යේ සැපයුේකරුව්න්ට ඒත්තු ගැන්වීමට අපයේ ව්යාපාර සහකරුව්න් නිසි පරිශ්රමයක් දැරිය යුතුයේ යේ. 

12. නිසි ්ලස පරීක්තෂා කිරීම 

මාර්ගෝප්ේශනය නිසි ්ලස අනුගමනය කිරී්මහි ලා සහ්යෝගය ලබා දීම. 

1. අව්ශය වුව්යහාත්, මාරයගෝපයේශනයට අනුකූල වීම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුේ කරන ලද ව්ැඩ 

සටහනකට සහයයෝගය ලබා දීම. 

2. මාරයගෝපයේශනයට නිසි යලස අනුකූල ව්න බව් ඔප්පු කිරීම සඳහා අදාළ පත්රිකා සහ කාරය සාධන ව්ාරතා 

සැකසීම සහ පව්ත්ව්ා ගැනීම.  අව්ශය වුව්යහාත්, එම පත්රිකා සහ සටහන් ලබා දිය යුතු යේ. 

3. මාරයගෝපයේශනයට අනුකූල යනාවීමක් යහළි වුව්යහාත්, එය නිව්ැරදි කිරීම සඳහා නිසි ක්රියා මාරග ගත 

යුතුයි. 

III. මාර්ගෝප්ේශනය සඳහා ෙක්තව්න සැලකිල්ල 

මාර්ගෝප්ේශනය කඩ කිරීමක්ත ්හළි වුව්්හාත්, ව්යාපාර්ේ තාව්කාලික නව්ත්ේ්ව්මක්ත ්කාන්ත්රාත්තුව් අව්සන් 

කිරීමක්ත සිදු විය හැක. 

මාරයගෝපයේශනයට අනුකූල වීයමන් සහ එහි අරමුණු අව්යබෝධ කරගැනීම තුලින් SEVEN&i සමූහය තමන්යේත්, 

සිය ව්යාපාර සහකරුව්න්යේත් සංස්ථාපිත අගය ඉහළ දැමීම යමයින් සාක්ෂාත් කරගැනීමට යමයින් ප්රයත්න දරන 

අතර, ඒ සඳහා ඔබයේ අව්යබෝධය සහ සහයයෝගය අයප්ක්ෂා කර සිටිමු. 

 

සේපාදනය කරන ලේයේ 2007 මාරතු 

නැව්ත සකස් කරන ලේයේ 2017 අයේල්ඩ 
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