(නිල නනොවන සිංහල පරිවර්තනයකි)
වයවස්ථොව සහ අතුරු වයවස්ථො
__________________________________ ලිනයෝ සමොජය

සම්මත ලිනයෝ සමොජ වයවස්ථොව
නේඛන අිංක I
නම
නමම සිංවිධොනනේ නම __________________________________________ ලිනයෝ සමොජය
වන්නන්ය.

නේඛන අිංක II
අරමුණ
නොයකත්ව, අත්දැකීම්, ඉඩ ප්රස්ථොව යන පුද්ගල ගුණොිංග වැඩිදියුණු කරනු වස් ප්රජොනේ
තරුණ තරුණියන් අතර නස්වො ක්රියොකොරකම් ප්රවර්ධනය කිරීම. එහි සොමොජිකයින් මිත්රත්වය,
ඇසුර සහ අනනයෝනය අවන ෝධය මගින් එක්සත් කිරීම.

නේඛන අිංක III
අනුග්රාහකත්වය
(අ). නමම ලිනයෝ සමොජයට අනුග්රහය දක්වන්නන් ______________________ සිංහ සමොජය (ය),
නමුත් එය (ලිනයෝ සමොජය) එහි නකොටසක් නනොවන අතර, නමම ලිනයෝ සමොජය නහෝ එහි
සොමොජිකයින්ට සිංහ සමොජනේ සොමොජිකයන් සතු කිසදු අයිතිවොසකමක් නහෝ වරප්රසොදයක්
නනොමැත.
(ආ). නමම ලිනයෝ සමොජ සමස්ත නමනහයුම _______________________ සිංහ සමොජය විසන්
මගනපන්වනු සහ අධීක්ෂනය කරනු ලැනේ. එවැනි මග නපන්ීම් සහ අධීක්ෂණයන් පහත
දැක්නවන එක් ආකොරයකින් ක්රියොත්මක කළ යුතුය. එම ආකොරය ලිනයෝ සමොජය සහ සිංහ
සමොජය අතර ඒකො ද්ධ තීරණයක් ීමට හැක.
1. ලිනයෝ සමොජනේ සෑම රැස්ීමකදීම නහෝ එහි අධයක්ෂ මණ්ඩලනේ සෑම රැස්ීමකදීම
අනුග්රොහක සිංහ සමොජනේ සොමොජිකයින් එකක් නහෝ වැඩි ගණනක් සටීම; නහෝ
2. ලිනයෝ සහ සිංහ සමොජනේ නිනයෝජිතයින් තිනදනනකුනේ මොසක ඒකො ද්ධ
රැස්ීමකින්, අනනයෝනය අවශ්යතො සහ සැලසුම් සොකච්ඡො කිරීම, සහ ලිනයෝ සමොජය
සහ / නහෝ එහි මණ්ඩලය විසන් ගනු ලැබූ ක්රියොමොර්ග සමොනලෝචනය කිරීම.

නිනයෝජිතයන් අතර එකඟ නනොීමකදී, අවසොන තීරණය අනුග්රොහක සිංහ සමොජය
සමඟ රැනෙනු ඇත; නහෝ
3. ලිනයෝ සමොජ නිලධොරීන් විසන් නිශ්චිත වොර්තොවක් නහෝ ඕනෑම රැස්ීමක වොර්තොවක්
දින 15 ක් ඇතුළත අනුග්රොහක සිංහ සමොජ නේකම් නහෝ ලයලත් නිනයෝජිතනයකුනේ
අනුමැතිය සෙහො ඉදිරිපත් කිරීම. එවන් අවස්ථොවකදී ලිනයෝ සමොජනේ නිනයෝජිතයින්
තිනදනනකු සහ නිනයෝජිතයින් තිනදනනකු අතර අනනයෝනය අවශ්යතො සහ සැලසුම්
සොකච්ඡො කිරීමට රැස්ීමක් කැදීමට ලය අනුග්රොහක සිංහ සමොජය සතුවනු ඇත.
නිනයෝජිතයන් අතර එකඟ නනොීමකදී, අවසොන තීරණය අනුග්රොහක සිංහ සමොජය
සමඟ රැනෙනු ඇත.
(ඇ). නමම ලිනයෝ සමොජනේ ක්රියොකොරිත්වය කිසයම් ආකොරයකින් ඕනෑම පොසලක
නිලධොරීන්නේ සහනයෝගය මත රෙො පවතී නම්, එවිට එම නිලධොරීන් විසන් අර්ථ නිරූපණය
කරනු ල න සයලුම පොසේ ප්රතිපත්ති සහ නරගුලොස නමම ලිනයෝ සමොජය සහ එහි
සොමොජිකයින් විසන් විශ්චවොසවන්තව පිලිපැදිය යුතුය.

නේඛන අිංක IV
වයාපෘති
(අ). III වන වගන්තිනේ විධිවිධොනවලට යටත්ව, නමම ලිනයෝ සමොජය තමන්නේම
මිනිස් ලනයන්, එහි ප්රජොව තුළ නස්වො වයොපෘති සැලසුම් කර ක්රියොත්මක කළ යුතුය. එවැනි
ේයොපෘති සෙහො සම්ූර්ණ වගකීම, නවනත් ලිනයෝ සමොජයක් නහෝ නවනත් සිංවිධොනයක්
සමඟ හවුේ වයොපෘතියකදී එය න දී ඇති අවස්ථොවක හැර, නමම ලිනයෝ සමොජය විසන් දැරිය
යුතුය.
(ආ). නමම ලිනයෝ සමොජය විසන් රැස් කරන ලද අරමුදේ වලින් වයොපෘති සෙහො මුදේ නයදවිය
යුතුය. ප්රජොනේ ඕනෑම පුද්ගලයකු, වයොපොරයක් නහෝ සිංවිධොනයකින්, ඔවුනට ප්රතිලොභයක්
ල ො නනොදී අරමුදේ ඉේලො නනොසටිය යුතුය.
(ඇ). නමම ලිනයෝ සමොජය පහත දැක්නවන දෑ නනොකළ යුතුය:
1. ___________ සිංහ සමොජය නහෝ එහි ඕනෑම සොමොජිකනයක් නවතින් ඉෙහිට නනොවන
(එනම්: නිතර නිතර) මූලය ආධොර ල ො ගැනීම නහෝ පිළිගැනීම;
2. අනුග්රොහක නනොවන සිංහ සමොජයකින් මූලය ආධොර ඉේලො සටීම;
3. නවනත් ඕනෑම ලිනයෝ සමොජයකින් මූලය ආධොර ඉේලො සටීම.
(ඈ). අරමුදේ රැස් කිරීනම් මූලය වැඩසටහනකින් ලැන න ශුද්ධ ආදොයනමන් කිසදු නකොටසක්
නමම ලිනයෝ සමොජනේ නහෝ එහි සොමොජිකයන්නේ ප්රතිලොභ සෙහො සෘජුව නහෝ වක්රව භොවිතො
නනොකල යුතුය.

නේඛන අිංක V
සාමාජිකත්වය

(අ). අනුග්රොහක සිංහ සමොජනේ ලිනයෝ සමොජ කමිටුව (පැහැදිලි කිරීම: නනොමැති නම් ලිනයෝ
සමොජ උපනද්ශ්ක) විසන් සුදුසුකම් ලැබිය යුතු යැයි සලකනු ල න නහොෙ චරිතයක් ඇති
ඕනෑම අනයකුට ලිනයෝ සමොජ සමොජයක සොමොජිකත්වය ල ො දිය යුතුය. වයවස්ථොව සහ
අතුරු වයවස්ථොව තුල පිරිමි ලිිංගනේදය නහෝ සර්වනොමය දක්නට ලැන න අවස්ථොවල, එය
අර්ථ දැක්විය යුත්නත් පිරිමි සහ ගැහැණු යන නදඅිංශ්නයන්ම ය.
(ආ). සාමාජික පංති: නමම ලිනයෝ සමොජ සොමොජිකත්වය පහත පරිදි නේ:
1. ක්රියාකාරී: සයලුම ප්රදොනය කරන නහෝ ඇඟවුම් කරන අයිතිවොසකම් සහ වරප්රසොද
හිමි සොමොජිකනයකු වන අතර සයලු ැඳීම් වලට යටත් නේ. එවැනි ැඳීම් සහ
අයිතිවොසකම් සීමො නනොකරන සහ අදොල සුදුසුකම් තිනේ නම්, පහත අයිතිවොසකම්
ඇතුලත් විය යුත්නත්ය; ලිනයෝ සමොජය අයත් ලිනයෝ දිස්ික්කනේ නහෝ හු
දිස්ික්කනේ ඕනෑම නිල තනතුරකට ඉදිරිපත් ීම, සොමොජිකත්වනේ ඡන්ද විමසීමක්
අවශ්ය වන සයලු කොරණො සම් න්ධනයන් ඡන්දය ප්රකොශ් කිරීම. එවැනි ැඳීම්වලට;
නිතිපතො පැමිණීම, හිඟ මුදේ වහොම නගීම; ලිනයෝ සමොජ ක්රියොකොරකම් වලට
සහභොගී ීම සහ ප්රජොව තුළ ලිනයෝ සමොජය පිලිඹද යහපත් ප්රතිරූපයක් පිළිබිඹු
කරන හැසරීම; ඇතුලත් විය යුත්නත්ය.
2. නියයෝජිත සාමාජික (Member-at-Large): ප්රජොනවන් ඉවත් වූ (පහැදිලි කිරීම: විනදස්
ගත ීම, නවනත් පලොතක වොසයට යෑම) නහෝ නසෞඛයය නහෝ නවනත් නීතයොනුකූල
නේතුවක් නිසො ලිනයෝ සමොජ රැස්ීම් වලට නිතිපතො සහභොගී ීමට නනොහැකි වන
නමම ලිනයෝ සමොජනේ සොමොජිකනයක්, සොමොජිකත්වය රෙවො ගැනීමට අදහස් කරන
විට ලිනයෝ සමොජනේ අධයක්ෂ මණ්ඩල තීරණයක් මගින් නමම තත්වය ප්රධොනය කල
හැක. සෑම මොස හයකට වරක් ලිනයෝ සමොජනේ අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසන් නමම
තත්වය සමොනලෝචනය කළ යුතුය. නිනයෝජිත සොමොජිකනයක් නිල ධුර දැරීමට නහෝ
ලිනයෝ දිස්ික්කනේ නහෝ හු දිස්ික් සම්මන්ත්රණවලදී නහෝ ඡන්දය ප්රකොශ් කිරීමට
සුදුසුකම් නනොල යි. නමුත්, ඔවුන් ලිනයෝ සමොජයට සමොජික මුදේ නගවිය යුතුය.
3. ඇල්ෆා සාමාජිකත්වය: වයස අවුරුදු 12 සට 18 දක්වො වූ ලිනයෝ සමොජනේ
සොමොජිකනයකි
4. ඔයේගා සාමාජිකත්වය: වයස අවුරුදු 18 සට 30 දක්වො වූ ලිනයෝ සමොජනේ
සොමොජිකනයකි
(ඇ). අවසන් කිරීම: නමම ලිනයෝ සමොජනේ සොමොජිකත්වය පහත අවස්ථොවන් වලදී
ස්වයිංක්රීයව නතර ී අවසන් නේ:
1. උපරිම වයස් සීමොවට වඩො වසරකට වැඩි වයසකට ළඟොීම.
2. XV වැනි වගන්තිනේ දක්වො ඇති පරිදි නමම ලිනයෝ සමොජනේ පැවැත්ම අවසන් කිරීම.
3. නහොෙ තත්ත්වනේ සයලු සොමොජිකයන්නගන් තුනනන් නදකකට (2/3) නනොඅඩු
ඡන්දයකින් අනුමත ීම.
(ඈ). සාමාජිකත්වය මාරු කිරීම: නවනත් ලිනයෝ සමොජයක සොමොජිකත්වය අනහෝස කළ
නහෝ අවසන් කළ ලිනයෝ සොමොජිකනයකුට, පහත තත්වයන් යටනත් නමම ලිනයෝ සමොජය විසන්
මොරු කිරීනම් පදනම මත සොමොජිකත්වය ල ො දිය හැකිය.

1. පැරණි ලිනයෝ සමොජ සොමොජිකත්වය අවසන් වූ දින සට මොස හයක් ඇතුළත
සොමොජිකත්වය පැවරීම සෙහො නිනේදනයක් පැරණි ලිනයෝ සමොජ අනුග්රොහක සිංහ
සමොජනයන් නව ලිනයෝ සමොජයට සහ නව ලිනයෝ සමොජ අනුග්රොහක සිංහ සමොජ
නේකම් තුමො නවත ලැබීම.
2. එවැනි අවසන් කිරීම වන විට සොමොජිකත්වය නහොෙ තත්ත්වනේ පැවතීම; සහ
3. මොරු කරන සොමොජිකයොනේ වයස අයදුම් කරන නව ලිනයෝ සමොජ ස්ථොපිත වයස්
සීමොව තුළට අයත් ීම.
ලිනයෝ සමොජයක සොමොජිකත්වය අවසන් කිරීම සහ නවනත් ලිනයෝ සමොජයකට මොරු කිරීම
සෙහො ඉේලුම් පත්රය නයොමු කිරීම අතර මොස හයකට වඩො වැඩි කොලයක් ගත ී ඇත්නම්,
අයදුම්කරුවකුට නමම ලිනයෝ සමොජනේ සොමොජිකත්වය ල ො ගත හැකි වන්නන් නලඛන V, A
වගන්තිනේ විධිවිධොන යටනත් පමණි.
(ඉ). සෑම ලිනයෝ සමොජයක්ම ඇේෆො ලිනයෝ සමොජයක් නහෝ ඔනම්ගො ලිනයෝ සමොජයක් නලස
ජොතයන්තර සිංහ සමොජ මූලස්ථොනනේ ලිනයෝ සමොජ වැඩසටහන් නදපොර්තනම්න්තුවට
වොර්තො කිරීනමන් ප්රකොශ්යට පත් කළ යුතුය.

නේඛන අිංක VI
රැස්වීේ
(අ). ලිනයෝ සමොජ රැස්ීම්:
1. නමම ලිනයෝ සමොජනේ නිතය වයොපොරික රැස්ීම් එක් මොසයකට නදවරකට නනොඅඩු
වොර ගණනක් නහෝ සෑම සතියකටම වරක්, අතුරු වයවස්ථොවල දක්වො ඇති නේලොවන්
සහ ස්ථොනවලදී පැවැත්විය යුතුය.
2. සභොපතිවරයොට ඕනෑම නේලොවකදී නහෝ නහොෙ තත්ත්වනේ සොමොජිකයින් දස
නදනනකුට නනොඅඩු ගණනකනේ ලිඛිත ඉේීමක් ලද විටදී ලිනයෝ සමොජනේ විනශ්චෂ
රැස්ීමක් කැදවිය හැකිය. එවැනි කැදීමක් ලිඛිත නහෝ වොික ආකොරනයන් විය හැක.
නමුත් එවැනි කැදීමක් සයලුම නහොද තත්වනේ සොමොජිකයන්ට රැස්ීම් නේලොව සහ
ස්ථොනය ඇතුලත්ව දැනුම් දිය යුතුය. රැස්ීම සදහො සොමොජිකයින්ට පහසු නේලොවක්
සහ ස්ථොනයක් නියම කළ යුතුය. එවැනි දැන්ීමක් ලිඛිතව යවන්නන් නම්, ලිනයෝ
සමොජ වොර්තොවල දැක්නවන පරිදි සොමොජිකනයකුට ඔහුනේ / ඇයනේ ලිපිනයට විදුත්
වශ්නයන් නහෝ තැපැේ කිරීනම්දී, තැපැේ කල නහෝ විදුත් තැපෑල යැවූ දිනය , රැස්ීම
දැනුම් දුන් දිනය වශ්නයන් සලකනු ලැනේ.
3. ගණූරණය: නහොෙ තත්වනේ සොමොජිකයන්නගන් හුතරයක් සටීම නමම සමොජනේ
ඕනෑම නිතය නහෝ විනශ්චෂ රැස්ීමක ගණූරණය සෙහො අවශ්ය වන්නන්ය.
(ආ). අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීම්:
1. අධයක්ෂ මණ්ඩලනේ නිතිපතො වයොපොරික රැස්ීම් සෑම මසකට එක් වරකට නනොඅඩු
ගණනක් අතුරු වයවස්ථොවල දක්වො ඇති නේලොවන් සහ ස්ථොනවලදී පැවැත්විය යුතුය.
2. සභොපතිවරයොට ඕනෑම නේලොවකදී නහෝ අධයක්ෂ මණ්ඩල සොමොජිකයින් ඕනෑම
ගණනකනේ ලිඛිත ඉේීමක් ලද විටදී අධයක්ෂ මණ්ඩල විනශ්චෂ රැස්ීමක් කැදවිය

හැකිය. එවැනි කැදීමක් ලිඛිත නහෝ වොික ආකොරනයන් විය හැක. නමුත් එවැනි
කැදීමක් සයලුම අධයක්ෂ මණ්ඩල සොමොජිකයන්ට රැස්ීම් නේලොව සහ ස්ථොනය
ඇතුලත්ව දැනුම් දිය යුතුය. රැස්ීම සදහො අධයක්ෂ මණ්ඩල සොමොජිකයින්ට පහසු
නේලොවක් සහ ස්ථොනයක් නියම කළ යුතුය. එවැනි දැන්ීමක් ලිඛිතව යවන්නන් නම්,
ලිනයෝ සමොජ වොර්තොවල දැක්නවන පරිදි අධයක්ෂ මණ්ඩල සොමොජිකනයකුට ඔහුනේ /
ඇයනේ ලිපිනයට විදුත් වශ්නයන් නහෝ තැපැේ කිරීනම්දී, තැපැේ කල නහෝ විදුත්
තැපෑල යැවූ දිනය , රැස්ීම දැනුම් දුන් දිනය වශ්නයන් සලකනු ලැනේ.
3. සභොපතිවරයො, උප සභොපතිවරයො සහ නවනත් අධයක්ෂ මණ්ඩල සොමොජිකයන්
තිනදනනකුනේ (3) පැමින සටීම නමම සමොජනේ ඕනෑම අධයක්ෂ මණ්ඩල නිතය නහෝ
විනශ්චෂ රැස්ීමක ගණූරණය සෙහො අවශ්ය වන්නන්ය.
4. නමම ලිනයෝ සමොජනේ ඕනෑම නහොෙ තත්ත්වනේ සොමොජිකනයකුට සමොජනේ ඕනෑම
අධයක්ෂ මණ්ඩල නිතය නහෝ විනශ්චෂ රැස්ීමකට සහභොගී ීමට අයිතිය ඇත. නමුත්
එවැනි නවනත් සොමොජිකනයකුට අධයක්ෂ මණ්ඩලනේ අනුමැතිනයන් නතොරව කථො කළ
නනොහැක.

නේඛන අිංක VII
නිලධාරීන්
(අ). නමම ලිනයෝ සමොජනේ නිලධොරීන් සභොපති, උප සභොපති, නේකම් සහ භොණ්ඩොගොරික
සහ අතුරු වයවස්ථොවලින් ල ො දිය හැකි නවනත් නිලධොරීන් (ය) විය යුතුය. නිලධොරීන් නහොෙ
තත්ත්වනේ සොමොජිකයන් විය යුතු අතර වසර 1 (1) ක කොලයක් නහෝ ඔවුන්නේ
අනුප්රොප්තිකයන් පත් කරන තුරු නස්වය කළ යුතුය. කිසම සොමොජිකනයකුට එකවර නිල ධූර
නදකකට පත් විය නනොහැක.
(ආ). ලිනයෝ සභොපති ධුරනේ පුරප්පොඩුවක් ඇති වුවනහොත්, එම ධූර කොලය දීර්ඝ කළ හැකි
නමුත් වසර තුනකට වඩො වැඩි කල නනොහැක.
(ඇ). නමම වයවස්ථොනේ නවනත් ආකොරයකින් නිශ්චිතව දක්වො නනොමැති නම්, නිලධොරීන්නේ
රොජකොරි වනුනේ නරො ට්නේ නිනයෝග රීති (නව සිංනශ්ෝධනය) යටනත් දක්වො ඇති ඒවොය.

නේඛන අිංක VIII
අධයක්ෂ මණ්ඩලය
III වන නේඛනනේ විධිවිධොනවලට යටත්ව
(අ). නමම ලිනයෝ සමොජනේ වයොපොර හො කටයුතු පොලනය කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම
සමොජනේ සයලුම නිලධොරීන්නගන් සැදුම්ලත් අධයක්ෂ මණ්ඩලයක සහ නහොෙ තත්ත්වනේ
සොමොජිකයින්නගන් නත්රී පත් වූ අධයක්ෂවරුන් තිනදනනකුනගන් සමන්විත නේ.
(ආ). ලිනයෝ සමොජය විසන් අනුමත කරන ලද ප්රතිපත්ති ක්රියොත්මක කිරීම සෙහො අධයක්ෂ
මණ්ඩලය, ලිනයෝ සමොජ නිලධොරීන් හරහො වගකිව යුතුය. නමම ලිනයෝ සමොජනේ සයලුම නව
වයොපොර හො ප්රතිපත්ති පළමුව අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසන් සලකො ලො හැඩගැස්විය යුතුය. ඉන්

පසු ලිනයෝ සමොජ නිතිපතො නහෝ විනශ්චෂ සමොජ රැස්ීමකදී ඉදිරිපත් කිරීම සහ අනුමත කිරීම
සදු කරනු ලැනේ.
(ඇ). අධයක්ෂ මණ්ඩලයට සයළුම කොරක සභො සහ නිලධොරීන් නකනරහි නපොදු පොලනයක්
තිබිය යුතු අතර, ඕනෑම නිලධොරිනයකුනේ තීරණය නහෝ ක්රියොව ඉක්මවො යො හැකි අතර, නහොෙ
නේතුවක් නිසො, ඕනෑම ධූරයක් පුරප්පොඩු නලස ප්රකොශ්යට පත් කළ හැකි අතර, එහි ඉතිරි
සීමොවක් පිරීම සෙහො නහොෙ තත්වනේ සොමොජිකනයකු පත් කළ හැකිය.
(ඈ). අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසන් එහි නමනහයුම් පිළි ෙ වොර්ික වොර්තොවක් ලිනයෝ සමොජ
සොමොජිකත්වයට සහ අනුග්රොහක සිංහ සමොජයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

නේඛන අිංක IX
මැතිවරණ
ලිනයෝ සමොජ නිලධොරීන්නේ සහ අධයක්ෂවරුන්නේ ඡන්ද විමසීම නියමිත කොලයට
_______________________________ සිංහ සමොජනේ _______________________________ කමිටුව
නිස නලස සලකනු ල න ක්රියො පටිපොටිවලට අනුකූලව පැවැත්විය යුතුය. මැතිවරණනේදී සරල
ඡන්ද හුතරයකට වඩො වැඩි ඡන්ද ප්රමොණයක් ප්රකොශ් ීම විය යුතුය.

නේඛන අිංක X
කාරක සභා
ලිනයෝ සමොජනේ පරිපොලනය සෙහො අවශ්ය යැයි සතිය හැකි මූලය, වයොපෘති සහ නවනත්
ස්ථොවර කොරක සභො සෙහො නීතිමය ප්රතිපොදන අතුරු වයවස්ථො මඟින් සපයනු ලැනේ. වරින්
වර අවශ්ය යැයි හැනඟන පරිදි සභොපතිවරයොට අධයක්ෂ මණ්ඩලනේ අනුමැතිය ඇතිව එවැනි
විනශ්චෂ කමිටු පත් කළ හැකිය.

නේඛන අිංක XI
ගාස්වු සහ හිඟ මුදල්
(අ). අනුග්රොහක සිංහ සමොජය විසන් වොර්ිකව නගවිය යුතු ජොතයන්තර සිංහ සමොජ
මූලස්ථොනනේ ලිනයෝ සමොජ ගොස්තු දරණ ැවින් ලිනයෝ සමොජනේ අතිනර්ක පරිපොලන වියදම්
පියවො ගැනීම සෙහො අතිනර්ක ගොස්තු හො හිඟ මුදේ නමම සමොජය විසන් අය කරනු ලැනේ.
ඇතැම්විට එකී ජොතයන්තර ලිනයෝ සමොජ ගොස්තු, ලිනයෝ සමොජය විසන් අනුග්රොහක සිංහ
සමොජයට ප්රතිූරණය කළ හැකිය.
(ආ). ඕනෑම නිතිපතො නහෝ විනශ්චෂ රැස්ීමකදී නහෝ නහොෙ ස්ථොවරයක් පිළි ෙ ප්රශ්චනය මතු
වන ඕනෑම නේලොවක නමම ලිනයෝ සමොජ යට කිසයම් මූලයමය ැඳීමක් නගවො නැති ඕනෑම
සොමොජිකනයකු ස්වයිංක්රීයව ඡන්දය ප්රකොශ් කිරීනම් වරප්රසොදය අහිමි කරනු ඇත.

මූලයමය ැඳීම් නනොනගවො පවතින තොක් කේ සොමොජිකත්ව තත්වය යලු අරමුණු සෙහො නහොෙ
තත්ත්වනේ නනොමැති ව සලකනු ලැනේ.

නේඛන අිංක XII
නමහි සොමොජිකත්වය පිළිගැනීනමන්, සෑම ලිනයෝ සොමොජිකනයකුම නමම ලිනයෝ සමොජනේ
වයවස්ථොනේ සහ අතුරු වයවස්ථොවල විධිවිධොනවලට ැඳී සටීමට ැඳී සටී.

නේඛන අිංක XIII
අුරු වයවස්වථා
නමම සමොජනේ කොර්යක්ෂමව ක්රියොත්මක ීමට අවශ්ය යැයි සැලනකන අතුරු වයවස්ථො ලිනයෝ
සමොජ අධයක්ෂ මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, නමම සමොජනේ නහොෙ තත්ත්වනේ
සොමොජිකයන් විසන් අනුගමනය කළ යුතුය; නකනස් නවතත්, එවැනි සයලු අතුරු වයවස්ථො
නමම වයවස්ථොනේ විධිවිධොනවලට අනුකූල විය යුතුය. නමම වයවස්ථොනේ ඕනෑම
විධිවිධොනයකට පටහැනි වන ඕනෑම අතුරු වයවස්ථො, නහෝ ඒ සෙහො වන සිංනශ්ෝධන නහෝ
අවලිංගු කිරීම ස්වයිංක්රීයව අනහෝස වන අතර කිසදු ලපෑමක් නැත.

නේඛන අිංක XIV
ලාංඡනය
(අ). ජොතයන්තර ලිනයෝ සමොජ වැඩසටහනන් ලොිංඡනය එකිනනකට පිටතින් මුහුණ ලො සටින
සිංහ හිස් නදකක් විය යුතු අතර සරස් තීරුවකින් න දූ අතර ඉහළ සට පහළට L E O අක්ෂර
ඇත.
(ආ). ජොතයන්තර ලිනයෝ සමොජ වැඩසටහනන් ලොිංඡනය ලිනයෝ සමොජ සොමොජිකයින්නේ
සුවිනශ්චෂී භොවිතය සහ ප්රනයෝජනය සෙහො සිංරක්ෂණය කළ යුතුය. නමම සමොජ සෑම
සොමොජිකනයකුටම ඔහුනේ / ඇයනේ සොමොජිකත්වය තුළ නගෞරවනීය හො සුදුසු ආකොරයකින්
එය පැළඳීමට නහෝ නවනත් ආකොරයකින් ප්රදර්ශ්නය කිරීමට අයිතිය ඇත. සොමොජිකනයකු
ඔහුනේ / ඇයනේ සොමොජිකත්වය අවසන් කිරීනමන් නහෝ නමම ලිනයෝ සමොජය අවසන්
කිරීනමන් පසු එවැනි හිමිකමක් අත්හැරිය යුතුය.

නේඛන අිංක XV
කාල සීමාව
(අ). නමම ලිනයෝ සමොජය පහත සෙහන් නද් සදු වූ පළමු අවස්ථොනේදීම අනහෝස වනු ඇත:
1. අවසන් කිරීමට නමම සමොජනේ ඡන්දය.

2. _____________ සිංහ සමොජය විසන් යවනු ලැබූ අනුග්රොහකත්වය ඉේලො අස්කර ගැනීනම්
දැන්ීම නහවත් ලිනයෝ සමොජය අවසන් කිරීනම් නපෝරමය ජොතයන්තර සිංහ සමොජ
මූලස්ථොනනේ ලිනයෝ සමොජ වැඩසටහන් නදපොර්තනම්න්තුවට ලැබීම.
3. ජොතයන්තර සිංහ සමොජ මූලස්ථොනනේ ලිනයෝ සමොජ වැඩසටහන් නදපොර්තනම්න්තුව
විසන් එවනු ලැබූ නමම ලිනයෝ සමොජනේ සිංවිධොන සහතිකය අවලිංගු කිරීම පිළි ෙ
ලිඛිත දැන්ීමක් ලිනයෝ සමොජ සභොපති නහෝ උප සභොපති නවත ලැබීම.
(ආ). අ නකොටනස් දක්වො ඇති පරිදි ලිනයෝ සමොජය අවසන් කිරීමකදී, ලිනයෝ නම සහ ලිනයෝ
ලොිංඡනය සම් න්ධ සයලු අයිතිවොසකම් සහ වරප්රසොද නමම සමොජය සහ එහි සොමොජිකයන්
විසන් තනි තනිව හො සොමූහිකව අත්හැර දමනු ලැනේ.

නේඛන අිංක XVI
පාර්ලියේන්ු අධිකාරිය
නමම වයවස්ථොනේ නවනත් ආකොරයකින් සපයො නනොමැති නම්, නමම සමොජ සමොජනේ
නමනහයුම් වලදී පොර්ලිනම්න්තු ක්රියො පටිපොටිය පිළි ෙ සයලු ප්රශ්චන පොලනය කරනු ල න්නන්
නරො ට්නේ නිනයෝග රීති (නව සිංනශ්ෝධනය) ප්රකොරවයි.

නේඛන අිංක XVII
සංය ෝධන
නමම වයවස්ථොව සිංනශ්ෝධනය කළ හැක්නක් ජොතයන්තර සිංහ සමොජ මූලස්ථොනනේ අධයක්ෂ
මණ්ඩලය මගින් පමණක් වන අතර සදුකරන සයලුම සිංනශ්ෝධන සම්මත වූ විට ස්වයිංක්රීයව
නමම වයවස්ථොව සිංනශ්ෝධනය ී විධිවිධොන වට පත්නේ.

නේඛන අිංක XVIII
නමම සමොජනේ මූලය වර්ෂය ජූලි 1 සට ජූනි 30 දක්වො ක්රියොත්මක නේ.

සම්මත ලිනයෝ සමොජ අතුරු වයවස්ථො
නේඛන අිංක I
මැතිවරණ
(අ). _____________ දිනට නපර නමම ලිනයෝ සමොජනේ නිලධොරීන් සහ අධයක්ෂවරුන් නතෝරො
ගැනීම වොර්ිකව පැවැත්විය යුතුය. නත්රී පත් වූ අය ජූලි 1 වන දින ලයට පත්විය යුතුය.

(ආ). නිලධොරීන්නේ නොමනයෝජනො ලිඛිතව නහෝ සභො ගැන න් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
නොමනයෝජනො ඉදිරිපත් කරන රැස්ීනමන් පසුව පවත්වන නිතය රැස්ී මකදී අනප්ක්ෂකයින්ට
ඡන්දය ප්රකොශ් කළ යුතුය. ඡන්දය ප්රකොශ් කිරීම රහසගත ඡන්දයකින් විය යුතුය. පැමිණ
සටින සහ නහොෙ තත්ත්වනේ සටින සොමොජිකයන් විසන් ප්රකොශිත ඡන්දය හුතරයක් ල ො
ගන්නො අනප්ක්ෂකයින් නත්රී පත්විය යුතුය.

නේඛන අිංක II
ගාස්වු සහ හිඟ මුදල්
(අ). සෑම නව සොමොජිකනයක්ම ඇතුළත් ීනම් ගොස්තුව වශ්නයන් රුපියේ __________ ක්
නගවිය යුතුයි.
(ආ). සෑම සොමොජිකනයකුම වොර්ිකව සොමජික ගොස්තු වශ්නයන් රුපියේ ___________ නගවිය
යුතුය.
(ඇ). කිසදු කටයුත්තක් සෙහො ලිනයෝ සොමොජිකයන් පිළි ෙ නවනත් තක්නස්රුවක් නනොකළ
යුතුය.

නේඛන අිංක III
කාරක සභා
(අ). සභොපතිවරයො අධයක්ෂ මණ්ඩලනේ අනුමැතිය ඇතිව පහත සෙහන් ස්ථොවර කොරක
සභො පත් කළ යුතුයි:
1. මුදල්. ඕනෑම ලිනයෝ සමොජ නමනහයුම් සහ වයොපෘති සෙහො මුදේ නයදීනම් ක්රම සහ
විධි තීරණය කිරීම සෙහො නමම කමිටුව වගකිව යුතුය.
2. ව්යාපෘති. ලිනයෝ සමොජ ප්රජො වයොපෘති ආරම්භ කිරීම සහ ක්රියොත්මක කිරීම
සම් න්ධනයන් නමම කමිටුව වගකිව යුතුය.
(ආ). නමම ලිනයෝ සමොජනේ සොමොජිකයින්නගන් පමණක් සමන්විත කිසදු කමිටුවක් නිස පරිදි
පිහිටුවො ඇති සමොජ රැස්ීමකදී ල ොගත් ඡන්ද වලින් හුතරයක් විසන් අනුමත කරනු ල න
නතක් එහි සැලසුම් ක්රියොත්මක කිරීමට කිසදු ක්රියොමොර්ගයක් නනොගත යුතුය.

නේඛන අිංක IV
සංය ෝධන
(අ). නමම අතුරු වයවස්ථො නමම ලිනයෝ සමොජනේ ඕනෑම නිතය නහෝ විනශ්චෂ රැස්ීමකදී
සිංනශ්ෝධනය කළ හැකි නමුත් එනස් කල හැකි වන්නන් පහත අවශ්යතො ද ඇතුලුව නහොෙ
තත්ත්වනේ සටින සයලුම සොමොජිකයින්නගන් හුතරයකනේ ඡන්දය මත පමණි:

1. ගණූරණය පවතින නිතය රැස්ීමකදී අදොළ සිංනශ්ෝධන නහෝ සිංනශ්ෝධන පිළි ෙ
දැනුම්දීම සහ එවැනි සිංනශ්ෝධන ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්ීමට නියමිත රැස්ීම අවම
වශ්නයන් දින දොහතර (14) ට නපර දැනුම් දී ඇති අතර
2. එවැනි සිංනශ්ෝධන නහෝ සිංනශ්ෝධන _____________________ සිංහ සමොජය විසන්
අනුමත කරන ලදී.
(ආ). නමම සමොජනේ වයවස්ථොවට පටහැනි නමම අතුරු වයවස්ථොවන්හි ඕනෑම විධිවිධොනයක්
අනහෝස වන අතර කිසදු ලයක් නහෝ ලපෑමක් නැත.

(සමොජනේ කොර්යක්ෂම ක්රියොකොරිත්වය සෙහො අවශ්ය විය හැකි නවනත් විධිවිධොන.)

