දැනුමෙන් සහ කුසලතාවමෙන් පරිපූර්ණ, නීම ෝගිෙත්
මවල්ලස්මසේ අනාගත ප පු ක් උමදසා ..

නවරත්න විජේජ ෝන් පදනම
01. හැඳින්වීෙ
I
නාෙෙ

II

02.

ආ ම්භ

දිනෙ

:-

නව ත්න විමේම ෝන් පදනෙ මේ. මින් පසු මෙෙ
වතවස්ාාමවි  යෙ “පදනම” ෙනුමවන් සඳහන්
නු
ලැමේ.

:-

2011 ජනවාරි ෙස වන 30 වන ඉරු දින මේ.

ලිපිනෙ :පදනමම් ලිපිනෙ සහ ටයුතු
න ස්ාානමේ ලිපිනෙ …අං 111, විහා මුල්ල,
මෙොන ාගල මහෝ විධාෙ සභාව විසින් ඉදිරිමේදී තී ණෙ
නු ලබන මවන් අන් කිසි
ස්ාානෙක් මේ.

03. බල ප්රසමශයෙ
:පදනමම් ක්රිේොත්ෙ බල ප්රසමශයෙ මෙොන ාගල දිස්්රිනක් ෙ මේ.
04. ප ොර්ා
:මෙොන ාගල දිස්්රිනක් ෙ තුල...
(අ) පදිංචි දිළිඳු පවුල් වල දරුවන්මේ පාසල් අධතාපනෙ හදා ණ දරුවන්මේ
අධතාපන අවයතතා සඳහා ැප රු ෙවිපිෙන් සම්බන්ධී ණෙ කිරීෙ.
(ආ)

පිි ටි ග්රාමිෙ දිළිඳු ෙට්ටමම්| පාසල්, පූජනීෙ ස්ාාන, ක්රී ඩා ා සොජ සහ මවනත් මපො
ස්ාාන සඳහා ක්රී ඩා ා උප ණ, පුස්ත ාල මපොත්, ප්රසාොධා
ලබා දීෙ.

(ඇ)

පදිංචි බ පතල ම ෝගාබාධ (මතෝ ාගත්) වලින් මපමලන අස ණ ම ෝගීන්මේ
යලත ර්ෙ සඳහා වන විෙදම් හැකි අයුරින් පිෙවීෙට ටයුතු කිරීෙ.

(ඈ)

ස්වභාවි පරිස ෙ ආ ක්ෂා කිරීෙ සඳහා අවයත ක්රිේො ොර්ග ගැම ෙ සහ
පරිස ෙ සුරැකීමම් වැඩා සටහන් ක්රිේොත්ෙ කිරීෙ.

(ඉ)

පදිංචි ග්රාමීය ෙ ජනතාවමේ සම පා ක්ෂ අවයතතා සඳහා අවයත පහසු ම් හා
උප ණ ලබාදීෙට අවයත ක්රිේොොර්ග ගැනීෙ.

(ඊ)

පිි ටි පාසැල් වලට මතො තුරු තාක්ෂණ පහසු ම් ලබාදීෙට, ඉංග්රීයසි භාෂාව
ප්රසචලලිත කිරීෙට අවයත ක්රිේොොර්ග ගැනීෙ.

(උ)

ජීවත්වන දරුවන්ට වෘත්තීෙ අධතාපන පහසු ම් ලබාගැනීෙ සදහා යෙ වෘත්තීෙ
අධතාපන ආෙතනවල යා ා මෙොන ාගල නග මේ ඇකිකිරීෙට අවයත
ක්රිේොොර්ග ගැනීෙ.

නව ත්න විමේම
ෝන් පදනෙ
1
1

දැනුමෙන් සහ කුසලතාවමෙන් පරිපූර්ණ, නීම ෝගිෙත්
මවල්ලස්මසේ අනාගත ප පු ක් උමදසා ..

(ඌ) ග්රාමීය ෙ දිළිඳු ජනතාවමේ ආගමි සංස් ෘකි හා සාොජයීෙ උන්නකිෙ සඳහා වූ
මවනත් මපො ටයුතු සංවිධානෙ කිරීෙ, ආධා උප ා කිරීෙ.
05. සාොජි ත්වෙ :(අ) ශ්රීස ලං ාමේ මහෝ විමශයෙ පදිංචි, වෙස අවුරු 18 ට වැඩි ස්්රින/පුරුෂ ඕනෑෙ
ම මනක් පදනමම් සාොජි ත්වෙ ලැබීෙට සු ස්සන් මේ.
(ආ)

සාොජි ත්වෙ ඉල්ලා සිටින සෑෙ ම මනක්ෙ
උපමල් නෙ අං 01 ආ ෘකි පත්රමමේ යෙ ඉල්ීමෙ

වතවස්ාාමේ
යුතුෙ.

ම ෙමිත

(ඇ)

පදනමම් වතවස්ාාව ඩා 
බව ඔප්පු වූ මහෝ පදනෙ අපකීර්කිෙට පත්වන
ආ ා ෙට ටයුතු
න ව පුශගලමෙකුමේ වුව සාොජි ත්වෙ තහනම්
කිරීෙට විධාෙ සභාවට බලෙ ඇත්මත්ෙ.

06. සාොජි නාොවලිෙ :සාොජි ත්වෙ අමහෝසිවීෙ, ඉල්ලා අස්වීෙ,
සාොජි ත්වමෙන් මන පීෙ,
සාොජි ොමේ අභාවෙ ආදි ස
ා බලා ම වැ දි සාොජි ෙන්මේ නාොවලිෙක්
පවත්වාමගන ොෙට භාණ්ඩා ාගාරි මේ සහමෙෝගෙ ෙත ප්රසධාන මල් ම් තැන වගකිව
යුතුමේ.
07. විධාෙ සභාව :(අ) විධාෙ සභාව සභාපකි, මල් ම් භාණ්ඩා ාගාරි මලස කිමදමනක් (03) ක් ද උප
සභාපකි හා උප මල් ම් ම මනක් බැගින් මදමදමනක් (02) ද, තවත් විධාෙ
සභි ෙන් සත (04) මදමනකුමගන් ද සෙන්විත විෙ යුතුෙ.
(ආ)

මම් සිෙළු මදනාෙ වාර්ෂි ෙහාසභා රැස්වීෙ දී ඊට පැමිණ සිටින පදනමම්
සාොජි යින් අතුම න් මතෝ ා පත්
ගත යුතුෙ.

08. අනුයාස වරු :(අ) පදනෙට පැවිදි අනුයාස ව මෙක් මහෝ කිි ප මදමනක් පත්

ගත හැකීෙ.

(ආ)

පදනෙට ගිි  අනුයාස වරු කිමදමනකු පත්
ගත හැකීෙ. මෙෙ වතවස්ාාමේ 4
(ඇ) මේදමේ පරිදි ටයුතු කිරීමම්දී උපමදස් ලබාගැනීෙ සදහා ඉන් යක්
අනුයාස ව මෙකු අම වාර්මෙන්ෙ මෙොන ාගල ෙහ ම ෝහමල් මසේවෙ
න
වවදත ව මෙකු විෙ යුතුෙ.

(ඇ)

මෙි  සිෙළු අනුයාස ධූ ෙන් පදනමම් වාර්ෂි ෙහාසභා රැස්වීෙ දී පැමිණි
සාොජි යින්මගන්
ෙකි ව සි විෙ යුතු අත වාර්ෂි ෙහාසභා රැස්වීම්
මද ක් අත ෙම් අනුයාස ව මෙකුට සිෙ ධූ මේ ටයුතු කිරීෙට අපහසු වන
අවස්ාාව තාව ාලි ව අදා වන අනුයාස ව මෙකු පත්
ගැනීෙට
පදනමම් විධාෙක් සභාවට බලෙ ඇත.
නව ත්න විමේම
ෝන් පදනෙ
2
2

දැනුමෙන් සහ කුසලතාවමෙන් පරිපූර්ණ, නීම ෝගිෙත්
මවල්ලස්මසේ අනාගත ප පු ක් උමදසා ..

(ඉ)

පදනමම් සිෙළු ආ ා මේ ක්රිේො පටිපාටින් අධීක්ෂණෙ කිරීෙට, අනුයාස
ෙඩුල්ලට හැකිොව ඇත. ඔවුන්මේ අධීක්ෂණෙ ෙටමත් ටයුතු කිරීෙට සෑෙ
විටෙ ප්රසධාන මල් ම් තැන වග බලා ගත යුතුෙ.

09. ගණන් පරීක්ෂ :පදනමම් ගණන් ි ලේ පරීක්ෂා කිරීෙ පිණිස ෙහා සභාව විසින් ගණන් පරීක්ෂ ව මෙකු
පත්
ගත යුතුෙ. ගණන් පරීක්ෂා කිරීෙ පදනමම් වාර්ෂි ෙහාසභා රැස්වීෙට මප
සම්පූර්ණ ල යුතු වන්මන්ෙ.
10. ම  මෙන් ඉවත් කිරීෙ :පත්
ගනු ලැබු ඕනෑෙ විධාෙ සභිමෙකු ගණන් පරීක්ෂ ෙකු මහෝ ෙහාසභා
රැස්වීෙ දී ඊට පැමිණ සිටින සාොජි යින්මගන් ෙටත් පිරිමසයින් තුමනන්
මදම ොටස මගන් (2/3) සම්ෙත වූ මෙෝජනාවකින් මිස, මවන අන් මලසකින් ඉවත්
ල මනොහැක්මක්ෙ.
යමසේ වූ නමුත් යබඳු ව ම මනකු වුව ද තාව ාලි ව
ම  මෙන් අත්ි ටු වීෙට විධාෙ සභාවට බලෙ ඇත. යමසේ ක්රිේො ල ල් ඒ ගැන
වැඩි ටත් ක්රිේෙකිරීෙ සඳහා මහෝ විධාෙ සභාව ගත් පිෙව ස්තී කිරිෙ සඳහා මහෝ
යෙ රුණ ඊ ඟ ෙහාසභා ැැස්වීෙට ඉදිරිපත් ල යුතුෙ. ෙහාසභා රැස්වීම් මද ක්
අත තු
ාලමේදී ඇකි වන ඇබෑර්තු විධාෙ සභාව විසින් පි විෙ යුතුෙ.
11. මපොත්පත් පරීක්ෂණෙ
:පදනමම් අ මුදල ම ම ි  සැලකිල්ලක් දක්වන ඕනෑෙ සාොජි මෙකුට පදනමම්
පදනමම් සාොජි නාොවලිෙ හා ගණන් මපොත්පත් පරීක්ෂා
බැීමෙට උවෙනා වී
බව දින 14 ට ලින් ප්රසධාන මල් ම් තැනට ලිෙවිල්ලකින් දැනුම් දී පැමිණි විට ඊට
ඉඩා දිෙ යුතුෙ.
12. රැස්වීෙ :I)
වාර්ෂි මහාසභා රැස්වීම් :(අ) පදනමම් වාර්ෂි ෙහා සභා රැස්විෙ තුන් අවුරුශද ට ව ක් මුදල් වර්ෂමෙන්
(යනම් ප මු වර්ෂමේ ජනවාරි ෙස 01 වන දා සිට තුන්වන වර්ෂමේ මදසැම්බර්
ෙස 31 වන දා වූ ාලමෙන්) පසුව හැකිතාක් ඉක්ෙණින් යමහත් ඊ ඟ වර්ෂමේ
ොර්තු ෙස 31 වනදායින් මෙපිට පැවැත්විෙ යුතුෙ. මම් රැස්වීෙ සඳහා අවයත ගණ
පූර්ණෙ සම්පූර්ණ සාොජි සං තාමවන් ෙටත් පිරිමසයින් 1/3 විෙ යුතුෙ.
(ආ)

වාර්ෂි ෙහාසභා රැස්වීෙක් පැවැත්වීෙට ෙටත් පිරිමසයින් දින විසි ය
ට (21)
මප
බව මල් ම් තැන විසින් සිෙළුෙ සාොජි ෙන්ට දැනුම් දිෙ යුතුෙ.

(ඉ)

වාර්ෂි ෙහාසභා රැස්වීෙ පිළිබඳ ම මේදනමෙන් දින හතක් (07) ඇතු ත
සාොජි මෙෝ තෙන් විසින් ඉදිරිපත් කිරීෙට අදහස්
න වතවස්ාා සංමයෝධන
මෙෝජනා සහ ම  ධාරීන් මත් ා පත්
ගැනීමම් නාෙ මෙෝජනා ද මල් ම් තැන
මවත ෙැවිෙ යුතුෙ.
නව ත්න විමේම
ෝන් පදනෙ
3
3

දැනුමෙන් සහ කුසලතාවමෙන් පරිපූර්ණ, නීම ෝගිෙත්
මවල්ලස්මසේ අනාගත ප පු ක් උමදසා ..

(ඊ)

මල් ම් තැන විධාෙ සභාව විෙසා ෙහාසභා රැස්වීෙ සඳහා ඉහත මෙෝජනා
ආදිෙ ඇතු ත් නතාෙ පත්රමෙක් පිළිමෙල ම ොට යෙ රැස්වීෙ පැවැත්වීෙට ෙටත්
පිරිමසයින් දින හත ට (07) ලින් සාොජි යින්ට ලැමබන්නට සැ ැස්විෙ
යුතුෙ.

II)

විජ ේෂ මහා රැස්වීම
සභාපකි තැන විසින් ලිපිෙකින් ඉල්ලා සිටි විට මහෝ
විධාෙ සභාමේ තී ණෙ පිට මහෝ
දින 14 ක් ල් මදමින් සාොජි යින්මේ 1/3 ට මනැා අඩු පිරිසක් විසින්
අත්සන් ම ොට ප්රසධාන මල් ම් තැන මවත ඉදිරිපත් ල ලිෙවිල්ලකින් ඉල්ලුම්
විට මහෝ

(අ)
(ආ)
(ඉ)

විමයේෂ ෙහාසභා රැස්වීෙ ැඳවිෙ යුතුෙ. ඉල්ලා සිටීෙ මහෝ තී ණෙ මහෝ ඉල්ලු දින සිට
දින 07 ක් ඇතුලත රැස්වීමම් අ මුණ ද දක්වා ෙවමින් මල් ම් තැන විමයේෂ ෙහාසභා
රැස්වීෙ ැඳවිෙ යුතුමේ. යමසේ දක්වා ෙැවු අ මුණ හැ මවන කිසිවක් යෙ රැස්වීමම්දී
සා ච්ඡා මනො
යුතුෙ. ව විමයේෂ ෙහාසභා රැස්වීෙ ට වුවද අවයත ගණ පූර්ණෙ
මෙෙ වතවස්ාාමේ 12 වන පරිච්මේදමේ (අ) වගන්කිමේ සඳහන් ගණ පූර්ණෙෙ
වන්මන්ෙ.
විධාය සභා රැස්වීම සහ මහාසභා රැස්වීම
අවයත අවස්ාාවන් ඒ මහෝ අඩු වයමෙන් තුන් ෙස ට ව ක් විධාෙ සභාව රැස්විෙ
යුතුෙ. ගණ පූර්ණෙ විධාෙ සභාමවන් මදම න් පංගුව (1/2) ට මනොවැඩි විෙ යුතු
අත ෙහාසභා සඳහා සම්පූර්ණ සාොජි සං තාමවන් ෙටත් පිරිමසයින් තුමනන් ය ක්
(1/3) විෙ යුතුෙ.
III)

13. වාර්ාා :සෑෙ රැස්වීෙ ෙ (විධාෙ
සභා/ ෙහාසභා/ විමයේෂ ෙහාසභා/ වාර්ෂි
ෙහාසභා)
වාර්ාාවක් සටහන්
ගැනීෙටත් යෙ ඊ ඟ යවැම  රැස්වීෙ දී කිෙවා සම්ෙත
ගැනීෙටත් මල් ම් තැන වගකිව යුතුෙ.
14. ඡන්දෙ විෙසීෙ :රැස්වීෙ පැමිණි සාොජි යින්මේ වැඩි මදනාමේ ඉල්ීමෙ පිට හස් ඡන්දෙ විෙසිෙ යුතු වූ
විට හැ අන් හැෙ අවස්ාාව දීෙ ඡන්දෙ දීෙ අත් යසවීමෙන් ල යුතු වන්මන්ෙ.
15.

ලයුතු මගවීම් :(අ) සෑෙ සාොජි ෙකු විසින්ෙ සිෙ වාර්ෂි සාොජි මුදල වයමෙන් රුපිෙල් ය සිෙ
විස්සක් (රු.120/=) මගවිෙ යුතුෙ. මම් සාොජි මුදල් ප්රසොණෙ වාර්ෂි ෙහාසභා
රැස්වීෙ දී මවනස් ල හැකි මේ.
(ඇ)

පදනෙට මගවනු ලබන්නා වූ සෑෙ මුදලක්ෙ මවනුමවන් භාණ්ඩා ාගාරි
ම ල කුවිතාන්සිෙක් ම කුත් ල යුතු වන්මන්ෙ.
නව ත්න විමේම
ෝන් පදනෙ
4
4

තැන

දැනුමෙන් සහ කුසලතාවමෙන් පරිපූර්ණ, නීම ෝගිෙත්
මවල්ලස්මසේ අනාගත ප පු ක් උමදසා ..
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අ මුදල් :(අ) පදනමම් අ මුදල් සම්පාදනෙ කිරීෙ සදහා විධාෙ සභාමේ මහෝ ෙහා සභාමේ
අනුෙැකිෙ ෙත නීතතානුල ල ක්රිේො ා ම් සංවිධානෙ ල හැකිෙ. ඊට අෙත ව
ඕනෑෙ පුශගලමෙකුමේ මහෝ සංවිධානෙ ආධා , පරිතතාග භා ගැනීෙට ද
හැකිෙ.
(ආ)

පදනමම් අ මුදල් විධාෙ සභාමේ අනුෙැකිෙට ෙටත්ව පරිපාලන විෙදම් පිණිස
සහ ෙහාසභාමේ ය ෙකි අනුෙැකිෙ ට ෙටත්ව මෙෙ වතවස්ාාවට අනුල ල
මපො ෙහපත සඳහා වූ ාර්ෙෙ ට මිස මවනත් ව ආ ා ෙ
ාර්ෙෙ ට
මහෝ මෙදිෙ මනොහැක්මක්ෙ.

(ඇ)

පදනමම් අ මුදල්, ක්රිේොත්ෙ
නු ලබන වැඩා සටහන් සදහා පරිශීලනෙට
මෙෝගත පරිදි ෙහාසභාව විසින් තී ණෙ
නු ලබන ාජත බැංකුවල සහ අවයත
විමට සමුප ා මහෝ මපෞශගලි බැංකුවල පදනමම් නමින් සභාපතැමේ,
මල් ම්මේ සහ භාණ්ඩා ාගාරි මේ අත්සන් පිට ඉකිරි කිරීමම් ගිණුම් සහ ජංගෙ
ගිණුම් වල තැන්පත් ල යුතුෙ. බැංකු ගිණුම් ආ ම්භ ල පසු ඊ ඟ ෙහාසභා
රැස්වීමම්දී ගිණුම් අං සිෙළුෙ සාොජි යින්ට දැන්විෙ යුතුෙ.

(ඈ)

සභාපකිමේ සහ භාණ්ඩා ාගාරි මේ මහෝ මල් ම්මේ අත්සන් පිට පදනමම්
අ මුදල් බැංකුමවන් අස් ගත හැකීෙ.

(ඉ)

කිසිෙ අවස්ාාව සාොජි මුදල් වයමෙන් මවන ෙම්කිසි ක්ර ෙෙකින් මහෝ
ලැමබන මුදල් වලින් රු.2,500.00 ට වැඩි ප්රසොණෙක් තො භා මේ තබා
ගැනීෙට භාණ්ඩා ාගාරි තැනට මනොහැකිෙ. ඊට වැඩිවන සෑෙ මුදලක්ෙ ඔහු
වහාෙ බැංකුමේ තැන්පත් ල යුතුෙ.

17

වතවස්ාාව සංමයෝධනෙ කිරීෙ :මෙෙ වතවස්ාාමේ අඩු වැඩි කිරීම්, මවනස් කිරීම් ආදී
ව ක්ර ෙෙකින් මහෝ
සංමයෝධනෙ
න්මන් නම් යමසේ ල හැක්මක් පදනමම් වාර්ෂි ෙහසභා රැස්වීෙ ට
පැමිණ සිටින සාොජි යින්මගන් තුමනන් මදම ොටස මගන් (2/3) අනුෙත වූ
මෙෝජනාවකින් පෙණි.
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විසුරුවා හැරීෙ :පදනෙ විසුරුවා හැරීෙත්, පදනමම් මගවිෙ යුතු සිෙළු තීතතානුල ල විෙි ෙදම් මගවීමෙන්
පසු යි  අ මුදල ගැන ක්රිේොකිරීෙත් සඳහා ැඳවන ලද විමයේෂ ෙහාසභා රැස්වීෙ දී
ඊට පැමිණ සිටින ඡන්ද බලෙ ි මි සාොජි යින්මේ තුමනන් මදම ොටස මගන් (2/3)
සම්ෙත වූ මෙෝජනාවකින් තී ණෙ වන පරිශමදන්
යුතුෙ.
.................................
මල් ම්තැනමේ අත්සන
නව ත්න විමේම
ෝන් පදනෙ
5
5

