ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජය ාාාා මාා්යාංශ ය සහජීවන සංගා ය වයවසථාාව
1.

සහජීවන සංගමයේ නම:...................................................................

2.

ලිපිනය:...........................................

3.

දුරකථන අංකය .......................................

4.

දිස්ත්රික්කය:.........................

විද්යුත් තැපෑල ....................................................

ප්රායේශීය යේකම් යකොට්ඨාසය:........................................

ග්රාම නිලධාරී වසම:……………………………………………………..

5.

දැක්ා: ජාතිය ආගම කුලය වැනි නූතන යලෝකයට අනුචිත ප්රතිමාන යහුවයව්  ිතයත් දුකක් තති
යනොවන, යේශපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට අවි යනොග් නා, බහුවිධත්වය පිළිග් නා සහ ගරු
කරනා යේශපාලන බලය සමයස භුක්ති විඳිමි්  ආ් තීකරණය නිසා කඳුළක් යනොසලන, සැමට
එකයස සළකන, සැයවොම එකයස සැළකිලි ලබන, සැයවොම සුවටි්  සහ සහජීවනයය්  ජීවත්වන ශ්රී
ලාංයක්ය අනනයතාවයය්  ුතත් ශ්රී ලාංයක්ය ජාතියක් යගොැනැංමම

6.

ා හවර: සමාජයේ තති ජාති, ආගම්, භාෂා අනනයතාව පිළිගනිමි්  සහජීවනයය්  ජීවත් මම සහ
අනයය්  අතර යමම සහජීවන සංකේපය ප්රව්ධනය කිරීම

7.

මරමුණු සහ කාර්යාාරය
1. ජාතික සහජීවනය හා රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය ලලද්යාී  යලස ්රියාත්මක කිරීමට ගම් මට්ටමි්  තති
විවධ රාජය ආයතන, යපෞේගලික ආයතන, ස්යේච්ඡා සංවිධාන,ිතවිේ සංවිධාන සමඟ ඒකාබේධ ම
අද්යාළ වැැසටහ්  වයාපිති හඳුනායගන අමාතයාංශය යවත යයොමු කර අමාතයාංශයේ අනුමැතිය
ලබා යගන ්රියාත්මක කිරීම.
2. සංස්කිතික, කලාව, ආගමික උත්සව හා ක්රීැා තරඟ ආදිය ුවළි්  ජාතී්  අතර සමය ය හා සහජීවනය
තති කිරීමට කටුතුව කිරීම.
3. ිතංහල, යද්යමළ, ඉංග්රීිත යන භාෂාව ඉගැ් මම සඳහා ප්රයේශයේ ජනතාව ුවළ ප්රව්ධනාත්මක
වැැසටහ්  ්රියාත්මක කිරීම.
4. ජන යකොටස් අතර සහජීවනයට බාධා වන ආකාරයේ යනොස් සු්  තත්වයක් තති වූ අවස්ථාවක දී
සමථකරුවකු යලස කටුතුව කිරීම සහ ඒ පිළිබඳ අද්යාළ රාජය සහ ිතවිේ පා්ශවය් ට ද්යැනුම් දීම.
5. සමාජය ුවළ නීති වියරෝධී මත්ද්රවය සහ ආුතධ සංස්කිතිය පිටු ද්යැීමම හා සමාජය ුවළ එය ප්රව්ධනය
මම වැළැක්මම.
6. ජාතික සහජීවනය, රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ ප්රායේශීය මට්ටමි්  ප්රචාාරය කිරීම, ද්යැනුවත්
කිරීයම් වැැසටහ්  පැවැත්මම තුවළුව ප්රචාාරාත්මක වයාපාර දියත් කිරීම සහ සංවාද්යාත්මක
වැැසටහ්  පැවැත්මම.
7. යපොදු උත්සව හා ආගමික කටුතුවවල දී යේද්යයකි්  යතොරව සහභාගී මම හා ද්යායකත්වය ලබා දීම.
8. අද්යාළ යකොට්ඨාසයේ කුැා වයවසායකය් ට ජීවයනෝපාය මා්ග ප්රව්ධනය කිරීම.
9. ආ් තීකරණයට ලක් ම තති ජන යකොටස් යහෝ පුේගලයි්  යේ නම් එම පිරිස සමාජානුයයෝජනය
කිරීම හා අවැිත ශුභ සාධන පහසුකම් සැපී ම.

10. රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය ්රියාත්මක මම පිළිබඳ අධීක්ෂණය, පසු විපරම් කිරීම සහ ඒ පිළිබඳ
අමාතයාංශය යවත වා්තා කිරීම.
11. රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය උේලංනනය වන අවස්ථාවල දී අමාතයාංශය නියයෝගය අනුව එය නිවැරදි
කිරීම සඳහා මැදිහත් මම හා අද්යාළ ආයතන ද්යැනුවත් කිරීම.

වගකිම් දරන කාරක සාාව

8.








9.

සාාපති
උප සාාපති
ේකම්
උප ේකම්
ාාණ්ඩාගාරික
උප ාාණ්ඩාගාරික
කාරක සාා සාාාජිකයන් 4 ද නකු
පහසුකාරක- ජාතික ඒකාබද්ධ්ා ප්රවර්ධන සහකාර/ සම්බන්ධීකාරක,සහායක
සාාාජිකත්වය

සංගමයේ අවම සාමාජිකයි්  සංඛ්යාව
කි. ඉහත පරමා්ථ ඉටු කරලීම යවනුයව්  ස්ව කැමැත්යත් 
සාමාජිකත්වය ලබා ගත ුතුවය.සාමාජිකත්වය විවිත යේ. ්රියාකාරී වැැසටහ් වලට ද්යායකත්වය
අනිවා්යයයය් ම ලබා දිය ුතුවය.ඉහත පරමා්ථය්  උේලංනනය වන ආකාරයය්  කටුතුව කරන
සාමාජිකය් යේ සාමාජිකත්වය කාරක සභායේ තීරණ මත අවලංගු කළ හැක. ඒ බව ආස් න මහා සභාවට
වා්තා කළ ුතුව අතර සමාජිකත්වය අහිමි වූ අයටද්ය මහ සභාවට කරුණු කියාිතටීමට හිමිකම පවතී. මහා
සභායේ තීරණය අවසාන තීරණය යේ.
10.

ාහා සාාව

පළමු වර රැස්ම වගීමම ද්යරණ කාරක සභාවක් පත් කර ගැනීයම්  අනුවරුව සාමාජිකය් ට වැා පහසුවන
යේලාවක පහසු ස්ථානයක දී මසකට වරක් හමුවිය හැකිය. එහිදී පැමිණීයම් යේඛ්නයක් හා වා්තා තබා
ගැනීමක් යේකම් විිත්  කළ ුතුව යේ. මහා සභාව විිත්  පත් කළ වගීමම් ද්යරණ කාරක සභායේ කාල සීමාව
ව්ෂයකි. ඉ් පසුව නව කාරක සභාවක් පත් කර ගත හැකිය. සභායේ නනපූරණය 2/3 යේ. සහජීවන සංගමය
අමාතයාංශය යටයත් සිජුව ්රියාත්මක වන සංගමයක් යලස පවත්වා ගැනීමට වගබලා ගැනීම මහ සභාව
විිත්  ිතදු කළ ුතුව යේ.

11.

මනු කමිටු

අංක 7 හි සඳහ්  කා්යභාරය මුදු් පත් කර ගැනීම සඳහා වගීමම් ද්යර් න්  තියද්යයනකු බැය ්  යව්  ම
කණ්ැායම් 3 කට යගොනු විය ුතුවය. අද්යාළ කා්යභාරය ඉටු කර ගැනීම සඳහා වූ වැැසටහ් , වයාපිති එීම
කමිටු විිත්  යයෝජනා කර වගීමම් ද්යරණ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර ්රියාත්මක කළ ුතුවය.

12.

මරමුදේ ගොඩනැංවීා

ප්රායේශීය වයාපිතී්  ්රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාතයාංශයේ ්ලය සහයක් අවශය ව් ය්  නම් වයාපිති
වා්තාව සහ තස්තයම්් ුවව ඉදිරිපත් කළ ුතුව අතර ප්රමුඛ්තාවය සහ අමාතයාංශයේ ප්රතිපාද්යන සැළකිේලට
යගන ්ලය සහය ලබා ගත හැකිය.
මහා සභායේ එකඟතාවය මත අරමුද්යේ යගොැනැංවිය හැකිය. රාජය යනොවන සංවිධානවල සහය ලබා
ගැනීයම්දී අමාතයාංශයේ අනුමැතිය ලබා ගත ුතුවය. ය ණුම් වා්තා තබා ගැනීම භාණ්ැාගාරික විිත්  ිතදු
කළ ුතුව අතර කාරක සභාවට ද්ය ය ණුම් වා්තා ඉදිරිපත් කළ ුතුවය. ්ලය ව්ෂය අවසානයේ දී සභාව විිත් 
අනුමත කරන ලද්ය ය ණුම් වා්තා අමාතයාංශය යවත ඉදිරිපත් කළ ුතුවය.
යම් සංගමයක ්ලය අ්රමිකතාවයක් ිතදු ම තතැයි සනාථ වූ අවස්ථාවකදී සංගමයේ ලියාපදිංචිය අවලංගු
කිරීම අමාතයාංශය සුව යේ.

13.

නියාානය

ජාතික සහජීවනය,සංවාද හා රාජය ාාාා මාා්යාංශය ා්න් දිසථත්රික් ේකම් කාර්යාල හා ප්රා ද්යය
ේකම් කාර්යාලවලට මනුයුක්් කර ඇති ජාතික ඒකාබද්ධ්ා ප්රවර්ධන සහකාර /සම්බන්ධිකාරක
/සහායක නිලධාරීන් විසින් මාා්යාංශය ණයරකය කරන කාල වකවානු  තම ්ා දිසථත්රික්කයට / ප්රා ද්යය
ේකම් කොට්ඨාශයට මයත් සහජීවන සංගම් සහ එහි ක්රියාකාරිත්වය ළිබඳබව වාර්්ා මාා්යාංශය ව්
යොමු කිරීා සිදු කම යු ත ේ.

14. ලියාපදිංචිය
ිතයලුම සහජීවන සංගම් අමාතයාංශයේ ලියාපදිංචි කළ ුතුවය. අද්යාළ අයදුම්පත් දිස්ත්රික් / ප්රායේශීය යේකම්
කා්යාලයේ යසවයේ නිුතුව අමාතයාංශයේ ජාතික ඒකාබේධතා ප්රව්ධන සහකාර /සම්බ් ධිකාරක,
සහායක හරහා අමාතයාංශය යවත ඉදිරිපත් කළ ුතුවය. එයස යනොමැති අවස්ථාවක ග්රාම නිලධාරියේ
නි්යේශය මත ලියාපදිංචිය සඳහා අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

15.

විසුරුවා හැරීා

පරමා්ථ ඉටුමම යහෝ සමිතිය පවත්වා යගන යා යනොහැකි අවස්ථාවක් මුව වූ විටක යහෝ සමිතිය විසුරුවා
හැරීම මහ සභායේ තීරණය මත ිතදුවිය හැකි අතර, එයස සහජීවන සංගමය විසුරුවා හැරියයහොත් ඒ පිළිබඳ
සහජීවන සංගමයේ යේකම් විිත්  අමාතයාංශය යවත ද්යැනුම් දීම ිතදුකළ ුතුවය.

..............................
යේකම්

දිනය ........................

..............................
සභාපති

