
ආදි ආනන්දීය ඉංජිනන්රු සංසදය 
ව්ය ව්යසථා ව්ය 
 

01. න මය 
නමම සංගමය ආදි ආනන්දීය ඉංජිනන්රු සංසදය නමින් හැඳින්නේ. ඉංග්රීආසි බ ිසි බන් Old Anandian 

Engineers’ Guild නෙස හැඳින ථනේ. 

 

02. පරම ර්ා 
02.1 විද  ෙනස සි බන්න්නග ගත , පරිගණක සහ   ක්ෂණනේද දැනුම ව්යැඩි දියුණු කිරීම. 

02.2  රුණ ආනන්දීයන්ට ඉංජිනන්රු ව්යෘත්තිය සඳහ  ම ර්නගෝපනේශන ෙි දීම. 

02.3 ප සනේ සංව්යර්ධන සහ නඩත්තු කිරීනේ ව්ය  පෘති සඳහ  ඉංජිනන්රුමය දපනදසථ සැපමම. 

02.4 ආදි ආනන්දීය ඉංජිනන්රුව්යන් අ ර න්හද  ව්යය ව්යැඩි දියුණු කිරීම.   

සහ 

02.5 ආනන්ද විද  ෙමය ආදි ශිෂ  සංගමනස පරම ර්ා ්රි ය ත්මක කිරීම සඳහ  සහය දැක්මම. 

 

03. අනුශ සකව්යරු 
සංගමය නව්යනුනව්යන් අනුශ සකව්යරු පසථනදනනක් පත්ව්යන්නන්ය. අනුශ සකව්යරුන්නග නිෙ ක ෙය ව්යසර 

නදකක් ව්යන අ ර මීළඟ ව්ය ර්ෂික මහ  සභ නව්යදී නැව්ය ත් එම  නතුර සඳහ  පත්කරග  හැකිය. 

03.1  ත් ක ෙනස විද  ෙය පතපතිතුම  නිෙ ිෙනයන් එක් අනුශ සකව්යරනයක් විය යුත්නත්ය. 

03.2  ත් ක ෙනස ආනන්ද විද  ෙමය ආදි ශිෂ  සංගමනස සභ පතිතුම  නිෙ ිෙනයන් එක් 

අනුශ සකව්යරනයක් විය යුත්නත්ය. 

03.3 ආදි ආනන්දීය ඉංජිනන්රු සංස දනස හිටපු සභ පතිව්යරයකු නයෝජන  සථථිරත්ව්යනයන් සංසදනස 

අනුශ සක ව්යරනයකු නෙස පත්කර ග  යුතු ය. 

ආරේභනසදී හිටපු සභ පතිව්යරයකු නනොමැති ිැවින් නමම අනුශ සක ව්යරය  ආරේභක 

ස ම ජිකයන්නග නයෝජන  සථථිරත්ව්යනයන් පත්කර ගනු ෙැනේ 

03.4 ඉංජිනන්රු ක්නෂේත්ර්යට න්විනශේී නමනහව්යරක් සි බදුකරන ෙද නජ ෂථඨ ආදි ආන්දීයයන් නදනදනනක් 

විධ යක මණ්ඩෙනස ිහු ර කැමැත්න න් පත් කරගනු ෙැනේ 

 

04. සංගමනස ස ම ජිකත්ව්යය සඳහ  න්දුන්කේ 
04.1 ආනන්ද විද  ෙමය ආදි ශිෂ  සංගමස ස ම ජිකත්ව්යය ෙැීමමට න්දුන්කේ තිීමම  

සහ 

04.2  

04.2.1  විශථව්ය විද  ෙ රරතිප දන නකොමිෂන් සභ ව්ය විසි බන් ඇතුළත්මනේ නිර්ණ යක තීරණය කරනු 

ෙින ශ්රී. ෙංක නේ ර ජ  විශථව්ය විද  ෙයක විද  නේදී (ඉංජිනන්රු) දප පතයක් තිීමම (B. Sc 

(Engineering)) නහෝ එම විශථව්ය විද  ෙයක ඉංජිනන්රු දප පත ප ඨම ෙ ව්යක් හද රන්නකු මම. 

නහෝ   



04.2.2 ශ්රී. ෙංක  ඉංජිනන්රු ආය නය (Institute of Engineers Sri Lanka) හි ආශ්රිය ස ම ජිකත්ව්යය 

(Associate Member) ෙි ගැනීම සඳහ  අව්යශ  න්දුන්කේ සපුර  තිීමම 

නහෝ 

04.3 ඉංජිනන්රු ක්නෂේත්ර්යට න්විනශේී නමනහයක් ඉටු කරන ෙද නජ ේෂථඨ ආදි ආනන්දීයයන් හට 

සංගමනස විධ යක මණ්ඩෙනස අභිම ය පරිදි 

04.4 සංගමනස ස ම ජිකත්ව්යය ආක ර හ රකට පිරිනැනේ 

04.4.1 ස ම ජික - ඉහ  න්දුන්කේ සපුර  ඇති පුේගෙයන් හට පිරිනැනේ. ව්ය ර්ෂික ස ම ජික මුදෙක් 

අයනකනර් 

04.4.2 ය ව්යජීව්ය ස ම ජික - ඉහක න්දුන්කේ සපුර  ඇති ව්යයස අවුරුදු 40ට ව්යැඩි පුේගෙයන්  නහෝ 

සංස දනස ස ම ජිකත්ව්යය අඛණ්ඩව්ය අවුරුදු දහයක් දර  ඇති පුේගෙයන්. ය ව්යජීව්ය 

ස ම ජිකත්ව්යයට ිඳව්ය  ගැනීනේදී එකව්යර ස ම ජික මුදෙක් අයනකනර් 

04.4.3 ශිෂ  ස ම ජික - ඉහ  න්දුන්කේ සපුර  ඇති, දැනට ඉංජිනන්රු දප පත ප ඨම ෙ ව්යක් 

හද රන්නකු මම 

04.4.4 ගරු ස ම ජික - ඉංජිනන්රු ක්නෂේත්ර්යට න්විනශේී නමනහව්යරක් සි බදු කරන ෙද නජ ෂථඨ ආදි 

ආනන්දීයන්හට විධ යක මණ්ඩෙනස ිහු ර කැමැත්  ම  ය ව්යජීව්ය ස ම ජිකත්ව්යය 

පිරිනැනමනු ඇ . 

 

05. ස ම ජිකයන් ිඳව්ය  ගැනීම 
05.1 සංගමනස ස ම ජිකත්ව්යය ෙි  ගැනීම සඳහ  නමහි දපනේඛන නස දක්ව්ය  ඇති ආකෘති පත්ර්යට අනුව්ය 

නිසි බ පරිදි සේපූර්ණ කළ අයදුේ ප ක් විධ යක සභ නේ ඕනෑම ස ම ජිකයකු නව්ය  ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

05.2 ස ම ජිකත්ව්යය/ ය ව්යජීව්ය ස ම ජිකත්ව්යය සඳහ  ප සැලින් අසථමනේ සහතිකය  නහෝ ආනන්ද 

විද  ෙමය ආදි ශිෂ  සංග මනස ස ම ජික ක ඩ්ප , සහ දප පත සහතිකය නහෝ ශ්රී. ෙංක  ඉංජිනන්රු 

ආය නනස ආශ්රිය ස ම ජිකත්ව්යය සඳහ  න්දුන්කේ සපුර ෙන සහතිකය යන ලියවිලි ව්යෙ පිටපත් 

ආකෘති පත්ර්ය සමග ෙි  දිය යුතුය. 

05.3 ශිෂ  ස ම ජිකත්ව්යය සඳහ  ප සැලින් අසථමනේ සහතිකය නහෝ ආනන්ද විද  ෙමය ආදි ශිෂ  

සංග මනස ස ම ජික ක ඩ්ප , සහ විශථව්ය විද  ෙ හැනුනුේප  නහෝ අද ළ ප ඨම ෙ නේ හැනුනුේ ප  

යන ලියවිලි ව්යෙ පිටපත් ආකෘති පත්ර්ය සමග ෙි  දිය යුතුය. 

05.4 රරාම විධ යක මණ්ඩෙය පත්මනමන් පන් නකනරන ිඳව්ය  ගැනීනේදී ආකෘති පත්ර්ය ස ම ජිකයන් 

නදනදනනකු විසි බන් නිර්නේශ කර තිබිය යුතුය. 

05.5 එනසේ ඉදිරිපත් කරන අයදුේප  සඳහ  සංගමනස විධ යක මණ්ඩෙනස අනුමැතිනයන් පන් සංගමනස 

ස ම ජිකත්ව්යය හිමිනේ. 

05.6 ස ම ජික අයදුේ පත්ර්ය සහ අනනකුත් අද ළ සහතික ඉදිරිපත් කිරීම, අද ෙ ස ම ජික ග සථතු නගමම 

ආදිය සංගමය විසි බන් නිනේදනය කරන පරිදි විදතත් දපනයෝතා   මතාන් ද සි බදුකළ හැකිය. 

 

06. ස ම ජික ද යක මුදෙ 
06.1 ස ම ජික - ව්ය ර්ෂික ද යක මුදෙ රු 2000/- 

06.2 ය ව්යජීව්ය ස ම ජික - රු 10,000/= 

06.3 ශිෂ  ස ම ජික - රු 500/= (ශිෂ  ක ෙපරි්ඡනදදයටම, දපරිම අවුරුදු 8) 

06.4 ගරු ස ම ජික - ස ම ජික මුදෙක් අය නනොනකනර් 



06.5 ස ම ජික මුදෙ විධ යක මණ්ඩෙනස ිහු ර කැමැත්න න් සංනශෝධනය කළ හැක. 

 

07. ස ම ජිකත්ව්යනයන් ඉව්යත් කිරීම 
න්ඡ න න්වි ව්ය සංගමනස පරම ර්ා ව්යෙට හ නිකර අන්දමින් ්රි ය  කර ඇති නහෝ විද  ෙනස නහෝ 

සංගමනස කීර්ති න මයට හ නිකර අන්දමින් ්රි ය  කර ඇති නහෝ එනමන්ම රනේ පව්යත්න  නීතියට අනුව්ය 

ස පර ධී (න්ළු නනොව්යන) ව්යැරදි සඳහ  ව්යරද කරුව්යකු ිව්යට නියම නකනරන  ැනැත්න කු විධ යක 

මණ්ඩෙය විසි බන් ඒ පිළිිඳව්ය පව්යත්ව්යනු ෙින විනය පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව්ය විධ යක මණ්ඩෙනස 

ස ම ජිකයන්නග 2/3 ිහු රයකින් රහසථ කැමැත්  විමසීමක් ම  ස ම ජිකත්ව්යනයන් ඉව්යත් කරනු ෙැබිය 

හැක. විනය පරීක්ෂ ණනසදී න ෝදන ව්යට ෙක්ව්ය ඇති ස ම ජිකය ට ඔහුට එනරහිව්ය ඇති න ෝදන  දැක්විය 

යුතු අ ර නිදහසට නහේතු දැක්මනේ අව්යසථා ව්යද ෙි දිය යුතුය. 

 

08. විධ යක මණ්ඩෙය 
08.1 සභ පති 

08.1.1 සභ පති  නතුර සඳහ  ඉදිරිපත් ව්යන පුේගෙයන් අව්යම ව්යශනයන් එක් ව්යරක්ව්යත් දප සභ පති, 

නේකේ, භ ණ්ඩ ග රික යන  නතුරක් නහොිව්ය  තිබිය යුතුය. (රරාම විධ යක මණ්ඩෙය 

සඳහ  නමය අද ළ නනොනේ) 

08.1.2 කිසි බදු ස ම ජිකයකුට නනොකඩව්ය  නදව්යරකට ව්යැඩි ව්ය ර ගණනක් සභ පති  නතුර දැරිය 

නනොහැකිය. 

08.2 දප සභ පති ව්යරු 3යි. 

08.3 පන්තාය ව්ය රනස නිෙ ක ෙය අව්යසන් කළ සභ පති ව්යරය  නිෙ ිෙනයන් (රරාම විධ යක 

මණ්ඩෙය සඳහ  නමය අද ළ නනොනේ). 

08.4    සම නේකේ  නතුරු 2යි. 

08.5    දප නේකේ 

08.6    භ ණ්ඩ ග රික 

08.7    දප භ ණ්ඩ ග රික 

08.8    සංසථක රක 

08.9    සංවිධ යක 03 

08.10 ක රක සභික 12 

සෑම රරධ න ඉංජිනන්රු  ක්නෂේත්ර්යක්ම නිනයෝජනය ව්යන පරිදි නිනයෝජි යන් නව්ය නදනනක් 

පත්කර ගැනීමට දිරිමත් නකනර්. 

ශිෂ  ස ම ජිකයන් අ රින් නිනයෝජි යන් තිනදනනක් ක රක සභ නේ ස ම ජිකයන් ව්යන අ ර 

ඔවුන් සි බයලුම ශිෂ  ස ම ජිකයන්  නිනයෝජනය කළ යුතුය. 

 

නේකේ සහ භ ණ්ඩ ග රික යන  නතුරු සඳහ  ඉදිරිපත් ව්යන ස ම ජිකයන් අව්යම ව්යශනයන් එක් 

ව්යරක්ව්යත් විධ යක මණ්ඩෙය නිනයෝජනය කර තිබිය යුතුය. 

(රරාම සහ නදව්යන විධ යක මණ්ඩෙ  සඳහ  ඉහ  නකොන්නේසි බ අද ළ නැ .) 

 

 

 



09. විධ යක මණ්ඩෙය පත් කිරීම 
09.1 විධ යක මණ්ඩෙය ව්ය ර්ෂික මහ  සභ  රැසථමනේදී නයෝජන  සථථිරත්ව්යනයන් ිහු ර කැමැත්න න් 

පත්කරග  යුතු ය. 

09.2 සභ පති ව්යරය  ඇතුළු සි බයලුම විධ යක සභිකයින්නග නිෙ ක ෙය ව්යසර නදකකි. 

09.3 සංගමනස ස ම ජිකයන් හ  ය ව්යජීව්ය ස ම ජිකයන් පමණක් 8.1 සි බට 8.10  නතුරු සඳහ  න්දුන්කේ 

ෙින්නන්ය. 

09.4 ශිෂ  ස ම ජිකයන් හැර අනනකුත් සෑම ව්යර්ගයකම ස ම ජිකයන් හට ඡන්දය ප වි්ඡචි කිරීනේ ිෙය 

ඇ . 

09.5  විධ යක මණ්ඩෙනස ස ම ජිකයන් එම නිෙයන් සඳහ  ඕනෑම ව්ය ර ගණනක් පත්කර ග  හැකිය. 

09.6 ව්ය ර්ෂික මහ  සභ  රැසථමනේදී විධ යක මණ්ඩෙ  නතුරු සඳහ  නයෝජන  සථථිරත්ව්යනයන් 

අනේක්ෂකයන් ිව්යට පත්ව්යන ස ම ජිකයන් එම සභ නේ රැඳී සි බටය යුතුය. එනසේ නනොමැති විටකදී 

පිළිග  හැකි නහේතුව්යක් සභ ව්යට ලිඛි ව්ය දැනුේ දී තිබිය යුතුය. 

09.7 සි බයලුම විධ යක මණ්ඩෙ ස ම ජිකයන්  ම ධූරයන් සි බය කැමැත්න න්ම භ ර ග  යුතුය. 

 

10. විධ යක මණ්ඩ ෙනස පුරේප ඩු 
10.1 සභ පති ධූරනයහි පුරේප ඩුව්යක් ඇතිවුව්යනහොත් විධ යක මණ් ඩෙනස ිහු ර කැමැත්න න් 

දපසභ පති ව්යරුන් අ රින් පත්කරගන්න  අනයක් මීළඟ නිෙව්යරණය දක්ව්ය  ව්යන ක ෙය සඳහ  

සභ පති ව්යරය  ව්යන්නන්ය. එව්යන් අව්යසථා ව්යකදී දප සභ පති ධූරනස ව්යැඩ ිැලීමට න්දුන් විධ යක 

මණ්ඩෙ ස ම ජිකයකු විධ යක මණ්ඩෙනස ිහු ර කැමැත්න න් පත් නකනරනු ඇ . එව්යන් 

අව්යසථා ව්යක හිසථව්යන විධ යක මණ්ඩෙ  නතුර සඳහ  ක රක සභ නේ ස ම ජිකයන් අ නරන් න්දුන් 

අනයක් විධ යක මණ්ඩෙනස ිහු ර කැමැත්න න් පත් නකනරනු ඇ . නමම පත්කිරීේ සි බයේෙ 

මීළඟ නිෙ ව්යරණය න ක් ව්යෙංගු ව්යනු ඇ . 

10.2 විධ යක මණ්ඩෙනස ඕනෑම ධුරයක (සභ පති ධූරය හැර) පුරේප ඩුව්යක් ඇති වුව්යනහොත් නමම 

ව්ය ව්යසථා ව්යට අනුූලෙව්ය එම පුරේප ඩුව්ය සේපූර්ණ කිරීමට විධ යක මණ්ඩෙයට ිෙය ඇ . නමය 

විධ යක මණ්ඩෙනස ිහු ර කැමැත්න න් සි බදු නකනරනු ඇ . 

10.3 විධ යක මණ්ඩෙනස පුරේප ඩු සේපූර්ණ කි රීනේදී අද ෙ  නතුර සඳහ  සපුර ලිය යුතු න්දුන්කේ 

සපුර ෙන  ස ම ජිකයන් ඒ සඳහ  පත්කරග  යුතු ව්යන්නන්ය. 

 

11. ව්ය ර්ෂික මහ  සභ  රැසථමම 
11.1 විනශේෂ අව්යසථා ව්යන්හිදී හැර ව්ය ර්ෂික මහ  සභ  රැසථමම එම ව්යර්ෂනස ම ර්තු ම සනස අව්යසන් දිනය 

ග මමට රරාම පැව්යැත්විය යුතුය. (නමය රරාම මහ  සභ  රැසථමමට අද ළ නනොනේ) 

11.2 එහි ඝනපූරණය 30 කි  

11.3 ව්ය ර්ෂික මහ  සභ ව්ය පැව්යැත්නව්යන දිනය, සථා නය සහ නේෙ ව්ය එහි න  ය පත්ර්නස අඩංගු විනශේෂ 

කරුණු සමග එය පැව්යැත්නව්යන දිනට දින 30 කට කළින් සෑම ස ම ජිකයකුටම සම නේකේ ව්යරුන් 

විසි බන් ලිඛි ව්ය නහෝ  හවුරු කරන  ෙද විදතත්  ැපෑනෙන් දැනුේ දිය යුතුය. 

11.4 පන්තාය ව්ය ර්ෂික මහ  සභ නේ ව්ය ර්  ව්ය, ව්ය ර්ෂික රරගති ව්ය ර්  ව්ය සහ සහතික කරන ෙද ව්ය ර්ෂික 

විගණන ව්ය ර්  ව්ය නමහිදී ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

11.5 ඉදිරි ව්යර්ෂ නදක සඳහ  විධ යක මණ්ඩෙයක් පත් කරගැනීම එකක් හැර එකක් නයනදන ව්ය ර්ෂික 

මහ  සභ  රැසථමනේදී සි බදු කළයුතු ව්යන්නන්ය. 



11.6 සංගමනස අයව්යැය විගණනය කිරීම ව්ය ර්ෂිකව්ය සි බදුකළ යුතු අ ර නේ සඳහ  ව්යරෙත් විගණකව්යරයකු 

පත්කර ගැනීමද ව්ය ර්ෂික මහ  සභ නේ අනුමැතිය ම  සි බදුකළ යුතුය. නමය එම නිෙ ව්යසරක ක ෙය 

සඳහ  නකනරන පත්කිරීමකි. 

11.7 මීළඟ ව්යර්ෂනස අයව්යැය ව්ය ර්  ව්ය ඉදිරිපත් කිරීනේදී භ ණ්ඩ ග රික විසි බන් නමම විගණන ව්ය ර්  ව්ය ද 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

11.8 ව්ය ර්ෂික මහ  සභ නේදී සභ පති/ නේකේ ව්යරුන් විසි බන් ඉදිරිපත් කරන නයෝජන  එයට නපර 

පව්යත්ව්යනු ෙින විධ යක ම ණ ථඩෙ රැසථමනේදී සේම  කරගත් ඒව්ය  විය යුතුය. 

11.9 සභ පතිව්යරය  නග අව්යසරය සහි ව්ය ව්ය ව්යසථා නුූලෙව්ය නව්ය නයෝජන  ඉදිරිපත් කිරීනේ හැකිය ව්ය 

ස ම ජිකයන් සතුනේ. ලිඛි ව්ය එව්යැනි නයෝජන  ඉදිරිපත් කිරීමට දනන්දුව්යන ස ම ජිකයන් මහ  

සභ  රැසථමමට දින 7 කට කළින් ෙැනින පරිදි  නේකේව්යරය  නව්ය  ෙැීමමට සැෙැසථවිය යුතුය. 

 

12. විනශේෂ මහ  සභ  රැසථමේ 
12.1 විධ යක මණ්ඩෙනස ව්යැඩි ඡන්දනයන් සේම වූ නයෝජන ව්යක් මතාන් නහෝ ස ම ජිකයන් විසි බපසථ 

(25) නදනනකුට නනොඅඩු සංඛ  ව්යක් අත්සන් කරන ෙද ඉේලීමක් සමනේකේ ව්යරුන්  නව්ය  

භ රදීනමන් නහෝ සති 6ක් ඇතුළ  විනශේෂ මහ  සභ  රැසථමමක් පැව්යැත්විය යුතුය. 

12.2 ලිඛි  ඉේලීනේ විනශේෂ මහ  සභ  රැසථමම කැඳමමට රරසථතු  ක රණය පැහැදිලිව්ය සඳහන් කළ 

යුතුය. 

12.3 ඉහ  සඳහන් අව්යසථා ව්යන්හිදී එම රැසථමම පැව්යැත්නව්යන සථා නය, දිනය, නේෙ ව්ය සහ විනශේෂ මහ  

සභ ව්ය පැව්යැත්මනේ අව්යශ   ව්යය පැහැදිලිව්ය සඳහන් නකොට ස ම ජිකයන් නව්ය  දින 14කට කළින් 

දැනුේ දිය යුතුය. 

12.4 විනශේෂ මහ  සභ  රැසථමනේ ඝනපූරණය 30 කි.  

 

13. විධ යක මණ්ඩෙය රැසථමම 
13.1 සෑම ව්යර්ෂයකම අව්යම ව්යශනයන් ව්ය ර 8ක් ව්යත් විධ යක මණ්ඩෙය රැසථවිය යුතු අ ර එම රැසථමම 

සඳහ  සභ පති, නේකේ, භ ණ්ඩ ග රික, දප සභ පති යන අ යනගන් නදනදනනකුව්යත් සහභ තාමම 

අනිව්යර්ය නේ. 

13.2 විධ යක මණ්ඩෙනස රැසථමේ පිළිිඳව්ය දින 07 කට නපර විධ යක මණ්ඩෙනස ස ම ජිකයින් නව්ය  

දැනුේ දීම නේකේව්යරය නග යුතුකම ව්යන්නන්ය. 

13.3 විනශේෂ අව්යසථා ව්යකදී සභ පතිව්යරය නග තීරණය අනුව්ය නහෝ විධ යක මණ්ඩෙනස සභිකයන් 10 

නදනනකු විසි බන් සම නේකේ ව්යරුන්නගන් නකනනකු නව්ය  ඉදිරිපත් කරන ෙද ලිඛි  ඉේලීමක් 

අනුව්ය නහෝ විනශේෂ විධ යක මණ්ඩෙ රැසථමමක් කැඳවිය හැකි අ ර එම රැසථමම දින 07 කට අඩු 

දැන්මමකින් කැඳවිය හැකිය. 

13.4 සි බයලු විධ යක මණ්ඩෙ රැසථමේව්යෙ ඝනපූරණය 07 කි. 

13.5 විධ යක මණ්ඩෙනස රරාම රැසථමනේදී එම ව්යසර සඳහ  විධ යක මණ්ඩෙනස රැසථමේ පව්යත්ව්යන දින 

තීරණය කර ඒ සදහ  අනුමැතිය ෙි  ග යුතුය. එනසේ අනුම  කරන ෙද දින සඳහන් කරන ෙද 

දින  ක්ර නේඛනයක් විධ යක මණ්ඩෙනස ස ම ජිකයින් නව්ය  ලිඛි ව්ය ෙි දීම සමනේකේ 

ව්යරුන්නග යුතුකම ව්යන්නන්ය. 

13.6 විධ යක මණ්ඩෙ රැසථමනේ මුෙන්න සභ පතිව්යරය  විසි බන් දැරිය යුතුය. සභ පති ව්යරය  සහභ තා 

නනොව්යන අව්යසථා ව්යක දී ඔහු විසි බන් නේ කරන ෙද දපසභ පති ව්යරයකු නහෝ නැ නහොත් එම 

සභ ව්යට පැමිණ සි බටින දප සභ පති ව්යරයකු මුෙන්න දැරිය යුතුය. 



13.7 සංග මනස කටයුතු ව්යඩ ත් ස ර්ාකව්ය ඉටු කිරීනේ අරමුතන් සථව්ය ධීන සථා ව්යර කමිටු පත්කිරීනේ 

ිෙය විධ යක මණ්ඩෙයට හිමිව්යන්නන්ය. නමම කමිටුව්යෙ සභ පති ධුරය විධ යක මණ්ඩෙනස 

ස ම ජිකයකු විසි බන් නහිවිය යුතුය. නමම කමිටුව්යෙ කටයුතු කිරීම සඳහ  විධ යක මණ්ඩෙ 

ස ම ජිකයින්ට අම රව්ය සංගමනස ස ම ජිකයින් අ රින් යේ අනයකු පත්කිරීනේ ිෙය විධ යක 

මණ්ඩෙය සතුව්යන්නන්ය. එනමන්ම ඕනෑම ස ම ජිකයකු විධ යක මණ්ඩෙ රැසථමමට කැඳමනේ 

ිෙය විධ යක මණ්ඩෙය සතුය. 

13.8 විධ යක මණ්ඩෙනස අනුග මී රැසථමේ තුනකට (3) පිළිග හැකි නහේතු දැක්මමක් නනොමැතිව්ය 

සහභ තා නනොව්යන ස ම ජිකයන් විධ යක මණ්ඩෙනයන් සි බය කැමැත්න න් ඉව්යත් වූව්යන් නෙස 

සැෙකිය යුතුය. නමම පුරේප ඩු සඳහ  අංක 10 නදදයට අනුව්ය නව්ය ස ම ජිකයන් පත්කර ග යුතුය. 

නමනසේ ඉව්යත් වූ ස ම ජිකයන් හට ඒ ිව්ය දැන්මනමන් අනතුරුව්ය දින 14ක් ඇතුළ  ස ධ රණ යැයි 

හැ නඟන නහේතුව්යක් ඉදිරිපත් නකොට ඇත්නේ නැව්ය  විධ යක මණ්ඩෙනස ඔහු දැරූ  නතුනර් 

පිහිටුමනේ ිෙය විධ යක මණ්ඩෙනස ව්යැඩි ස ම ජික කැමැත්  ම  සි බදුකළ හැකිය. 

13.9 නමනෙසම ම ස තුනකට (03) නහෝ ඊට ව්යැඩි ක ෙයකට සංගමනස කටයුතු ව්යෙට සහභ තා ව්යන්නට 

නනොහැකි  ත්ත්ව්යයකට මුහුණ නදන විධ යක මණ්ඩෙ ස ම ජිකයන් ඒ ිව්ය විධ යක මණ්ඩෙයට 

දන්ව්ය  සි බය කැමැත්න න් විධ යක මණ්ඩෙනයන් ඉව්යත්මම  ම යුතුකම ව්යන්නන්ය.  

 

14. ඡන්ද ප වි්ඡචිය   
14.1 ශිෂ  ස ම ජිකයන් හැර සෑම ව්යර්ගයකම ස ම ජිකයන් හට ඡන්දය ප වි්ඡචි කිරීනේ ිෙය ඇ . 

14.2 ඕනෑම ව්ය ර්ෂික, විනශේෂ මහ  සභ  සහ විධ යක මණ්ඩෙ රැසථමේව්යෙදී මුෙන්න  නහොිව්යන 

 ැනැත්  ට ස ම ජිකයකු ව්යශනයන්  මන්ට හිමි ඡන්දයට අම රව්ය ප වි්ඡචි කළ හැකි තීරක 

ඡන්දයක් ඇ . 

 

15. ව්යගකීම 
15.1 සංගමනස පරිප ෙනය පිළිිඳ සේපූර්ණ ව්යගකීම විධ යක මණ්ඩෙය සතුය. 

15.2 රැසථමේව්යෙ ව්ය ර්   නිසි බ පරිදි නේකේ නේඛන ග  කළ යුතුය. ස ම ජික  නේඛනයක් ද 

පව්යත්ව්ය නගන ය  යුතුය. 

15.3 සෑම රැසථමමක ව්ය ර්  ව්යක්ම ඉන්පන් පැව්යැත්නව්යන රරාම රැසථමනේදී සභ ව්යට ඉදිරිපත් කර සේම  

කරග  යුතුය. එයට සැෙකියයුතු ි ධ ව්යක් ඇතිවූ කේහි පමණක් ඊළඟ රැසථමනේදී ඉදිරිපත් නකොට 

සේම  කරගැනීනේ අයිතිය විධ යක මණ්ඩෙය සතුනේ. විධ යක මණ්ඩෙනස ස ම ජිකයන්නග 

ව්යගකීේ එක් එක්  නදදය යටනත් දක්ව්ය  ඇ . 

 

16. ප ෙනය 
16.1 සංගමනස ස ම න  ප ෙන කටයුතු විධ යක මණ්ඩෙය සතුය. 

 

17. භ ණ්ඩ ග රික සතු ක ර්යභ රය හ  සංගමනස මුදේ ප ෙනය 
17.1 සංගමයට අයවිය යුතු සි බයලුම මුදේ එකතුකර නිසි බ පරිදි විධ යක මණ්ඩෙය අනුම  කරනෙද 

ිැංකු තාණුමක/ තාණුේව්යෙ  ැන්පත් කළ යුතුය. 

17.2 විධ යක මණ්ඩෙනස අනුමැතිය පරිදි සංගමනස මුදේ පරිහරණය කිරීනේ ව්යගකීම පැව්යනර්. 

17.3 



(අ)  සංගමනස මුදේ/ අරමුදේ ිැංකුව්යක/ ිැංකුව්යෙ සහ නව්යනත් මූෙ  ආය නව්යෙ  ැන්පත් 

කිරීම නහෝ න්දුන් පරිදි ආනයෝජනයක නයදමම විධ යක මණ්ඩෙනස අනුමැතිය අනුව්ය සි බදුවිය 

යුතුය. 

(ආ)  සි බයලුම තාණුේ හ  ආනයෝජන සංගමනස න මනයන් නහෝ විධ යක මණ්ඩෙනස තීරණයට 

අනුව්ය කරන න මයකින් පව්යත්ව්ය නගන ය  යුතුය. නමම තාණුේ නහෝ ආනයෝජනයන් ඉව්යත්කර 

ගැනීම නහෝ විකිණීම සඳහ  විධ යක මණ්ඩෙනස අනුමැතිය ෙි ග  යුතුය. 

 

17.4  

 (අ)  විනශේෂ හ  නිශථචි  ක ර්යයන් සඳහ  විධ යක මණ්ඩෙය විසි බන් අනුම  කරන න මයකින් 

ිැංකු තාණුේ පව්යත්ව්ය නගන ය  හැකිය. 

(ආ)  යේ ව්ය  පෘතියක් නහෝ නව්යනත් විනශේෂ කරුණක් සඳහ  අරමුදෙක් පව්යත්ව්ය නගන 

යන්නන්නේ එම මුදෙ ව්යැය කළ හැකනක් නියමික ව්ය  පෘතියට හ  එම ව්ය  පෘතියට අද ළ 

සේම යන්ට අනුූලෙව්ය පමත. යේ ව්ය  පෘතියක් අව්යස නනසදී ඉතිරිව්යන මුදේ විධ යක 

මණ්ඩෙනස අනුමැතිය ඇතිව්ය සංගමනස අරමුදෙට ිැර කළ හැකිය. 

 

17.5  

(අ)  සි බයලු න ක්පත් හ  ිැංකු කටයුතු සඳහ  පහ  දැක්නව්යන  නතුරු නහොිව්යන 

නදනදනනකුනග අත්සනින් යුක් විය යුතුය. හැකි සෑම අව්යසථා ව්යකදීම භ ණ්ඩ ග රික එනෙස 

අත්සන් කිරීම නයෝග  නේ. 

1. සභ පති 

2. සම නේකේ 

3. භ ණ්ඩ ග රික 

4. දප සභ පති 

5. දප භ ණ්ඩ ග රික 

6. දප නේකේ 

 

(ආ)  නමම ව්ය ව්යසථා නේ 17.5 නදදනස සඳහන් විධ යක මණ්ඩෙනස ස ම ජිකයකු/  ස ම ජිකයන් 

 ම ධූරව්යලින් ඉව්යත් වුව්ය නහොත් සභ පති නහෝ නේකේ නහෝ භ ණ්ඩ ග රික නහෝ ඒ ිව්ය 

අලුතින් පත්වූ  ැනැත්  /  ැනැත් න්නග නම හ  අත්සන ද එම පත්මම කළ සභ  

ව්ය ර්  නේ පිටප ක් ද සහි ව්ය ිැංකුව්යට/ ිැංකුව්යෙට/ අද ළ ආය න ව්යෙට දැනුේ දිය යුතුය. 

 

17.6 සංගමනස මුදේ ව්යර්ෂය සෑම ව්යසරකම ජනව්ය රි පළමුනව්යනිද  (01)යින් ආරේභව්ය එම ව්යසනර්ම 

නදසැේිර් තිසථ එක්නව්යනිද  (31) යින් අව්යසන් නේ. 

17.7 පිළිගත් තාණුේ ක්ර මව්යෙට අනුව්ය සංග මනස අය-ව්යැය ව්ය ර්   හ  බිේපත් ව්ය ර්   පව්යත්ව්ය නගන ය  යුතු 

අ ර එම ව්ය ර්   විගණක හ  විධ යක මණ්ඩෙනස නියමයන් හ  ඉේලීම පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

සෑම විධ යක රැසථමමකදීම සභ  අයව්යැය ව්ය ර්  ව්යක් විධ යක මණ්ඩෙයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සෑම 

විනශේෂ ව්ය  පෘතියකටම ඉහ  නියමයන්ට අනුව්ය නව්යනම ව්ය ර්   පව්යත්ව්ය  ග  යුතුය. 

17.8 තාණුේ ව්ය ර්    ැීමනේදී ඒව්ය  නිව්යැරදිව්ය ඉටුම ඇත්දැයි සංගමනස විගණක ෙව්ය  පරීක්ෂ  කරග  

යුතුය. 

17.9 තාණුේ ව්ය ර්   නිසි බය ක රව්ය පව්යත්ව්ය නගන යන්නන්ද යන්න නසොය  ිැලීම ගණන්  ැීමමට දදේ 

කිරීම අභ න් ර ගණන් පරීක්ෂකනග යුතුකම ව්යන්නන්ය. අභ න් ර ගණන් පරීක්ෂක විධ යක 

මණ්ඩෙය විසි බන් පත්කර ග යුතුය. 



 

17.10 ව්ය ර්ෂික මහ  සභ  රැසථමනේදී භ ණ්ඩ ග රික විසි බන් අය-ව්යැය ඉදිරිපත් කළයුතුය. අය ව්යැය ව්ය ර්  ව්ය 

මහ  සභ ව්යට ඉදිරිපත් කිරීමට නපර පව්යත්ව්යනු ෙින විධ යක මණ්ඩෙ රැසථමමට ඉදිරිපත් නකොට 

සේම  කරනගන ඉන් අනතුරුව්ය මහ  සභ  රැසථමමට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එම ව්ය ර්  නේ පිටප ක් 

පැමිණ සි බටින සෑම ස ම ජිකයකුටම ෙි දිය යුතුය. 

 

18. ව්ය ව්යසථා  සංනශෝධන 
18.1 ව්ය ව්යසථා  සංනශෝධන කිරීම සඳහ  ඉදිරිපත් නකනරන නයෝජන , නයෝජන කරු හ  සථථිරකරු ඇතුළු 

අව්යම ව්යශනයන් ශිෂ  නනොව්යන ස ම ජිකයන් විසි බ පසථ (25) නදනන කුනග අත්සන් සහි ව්ය නහෝ 

විධ යක මණ්ඩෙනස ව්යැඩි ඡන්දනයන් ෙැබූ අනුමැතිය සහි ව්ය නහෝ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

18.2 නමව්යැනි නයෝජන ව්යක් ඉදිරිපත් ම ඇති අව්යසථා ව්යකදී ව්ය ර්ෂික මහ  සභ ව්ය පැව්යැත්මමට ම ස තුනකට 

ව්යඩ  ව්යැඩි ක ෙයක් ඉතිරි ම ඇත්නේ විධ යක මණ්ඩෙය විසි බන් එම ව්ය ව්යසථා  සංනශෝධනය සෙක  

ිැලීම සඳහ  විනශේෂ මහ  සභ  රැසථමමක් එම නයෝජන ව්ය විධ යක මණ්ඩෙයට ඉදිරිපත් වූ දින සි බට 

දින 45 ක් ඇතුෙ  පැව්යැත්විය යුතුය. 

18.3 ව්ය ව්යසථා  සංනශෝධන කිරීමට ඉදිරිපත් නකනරන නයෝජන  නියමි  රැසථමමට දින 14 කට නපර 

සි බයලු ස ම ජිකයන්ට ලිඛි ව්ය දැනුේදිය යුතුය. 

18.4 ව්ය ව්යසථා  සංනශෝධනය කිරීම සඳහ  ව්ය ර්ෂික මහ  සභ  රැසථමමට ඉදිරිපත් කරනු ෙින නයෝජන  

නනොව්යැේිර් මස 30 ව්යන දිනට නපර සංගමනස නේකේ නව්ය  ලිඛි ව්ය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

18.5 ව්ය ව්යසථා  සංනශෝධනය කිරීම සඳහ  ඉදිරිපත් කරන නයෝජන , ව්ය ර්ෂික මහ  සභ  රැසථමමකදී නහෝ 

විනශේෂ මහ  සභ  රැසථමමකදී නහෝ පැමිණ සි බටින ස ම ජික සංඛ  නව්යන් තුනනන් නදකක (2/3) ව්යැඩි 

ඡන්දනයන් පමණක් සේම නේ. ව්ය ව්යසථා  සං නශෝධනයක් සි බදුකරන මහ  සභ නේ ඝනපූරණය 

75ක් නේ. 

 

19. අර්ා නිරූපණය 
 

19.1 නමම ව්ය ව්යසථා  ම ෙ නේ සංගමය යනු ආදි ආනන්දීය ඉංජිනන්රු සංසදයයි. 

19.2 විද  ෙය යනු නකොළ  10, පී. ද එසථ. කුෙරත්න ම ව්යනත් පිහිටි නකොළ  ආනන්ද විද  ෙය 

ව්යන්නන්ය. 

19.3 ස ම ජික යනු සංගමනස නහෝ විධ යන මණ්ඩෙනස විය හැකිය. 

19.4 ව්යසරක් යනු සංගමනස ව්ය ර්ෂික මහ  සභ  රැසථමම පැව්යැත්වූ දින සි බට එළන න ව්යසනර් ඊළඟ මහ  

සභ  රැසථමම දක්ව්ය  වූ ක ෙය යි. 

19.5 නමම ව්ය ව්යසථා නේ ඇති ඕනෑම ව්යගන්තියක් පිළිිඳව්ය නහෝ  ව්ය ව්යසථා නේ සඳහන් නනොව්යන 

ක රණයක් සඳහ  නහෝ අර්ා නිරූපනය පිළිිඳව්යත් ඕනෑම රරශථනයක් පිළිිඳව්යත් විධ යක 

මණ්ඩෙනස තීරණය අව්යසන් තීරණය ව්යනු ඇ . 

19.6 නමම සංගමය නමහි සඳහන්ව්යන පරම ර්ා මුදුන්පත් කිරීම සඳහ  පමණක් ආනන්ද විද  ෙය තුළ 

කටයුතු කරනු ඇ . 

 

 


