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ව්යව්්ථාවව් 
"ඩ්න්ගෲප්" පුණ්ය ්විධාවය  

 

1’ නාමය : "ඩ්න්ගෲප්" පුණ්ය ්විධාවය  

 
 (Dozen Group Charity Organization) 

 

2. ලිපිනය : අංක 560/5 බී, මිහිඳු මාවත, මාළඹේ. 
     (විධායක සභාඹේ අනුමැතිය මත ඹවනස්වීමට ඉඩ    

        තිඹේ.) 
 

3. ලාංඡනය  : උප ඹේඛනය 01 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 
 

4. උදෘත පාඨය : “මානව වර්ගයාඹේ අභිවෘද්ධිය උඹදසා දයාව” 
 

5. ධජය : ඹමරූන්  වර්ණඹයන් යුතු ධජය මධයඹේ  ඩසන් ගෲප් ලාංඡනය 
                                   (උප ඹේඛනය - 02 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.) 
 

6. නිල ඹවේ අඩවිය : www.dozengroupsrilanka.com 

 

7. දැක්ම :  
 

ජාති ආගම් කුල ආදී සියළු ඹේද වලින් ඹතොරව, අසරණතාවයට පත් ළමා, 
වැඩිහිටි, වඹයෝවෘධ ජනතාව ඹවත දයාව කරුණාව ඹපරදැරිකරගත් මාණුෂික 
ප්රඹේයයක් තුින් ඔවුන්ඹේ ජීවන තත්ත්වය  නගාසිටුවීම සඳහා යක්ති 
ප්රමාණඹයන් දායක වීම. 

  

8. පරමාර්ථ :  
 

8.1. මුලය අපහුකකම් සහිත අසරණ ජනතාව සඳහා මූලික ජීවන අවයයතා 
සපුරාගැනීම් වස් මුලයමය හා ද්රවයමය පහුකකම්  සැපයීම.  

 

8.2. අධයාපනික ඹහෝ ක්රීඩා කඩඉම් සාර්ථකව ජයගන්නා ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන් 

සහිත දූ දරුවන් හට ශිෂයත්ව ප්රදානය.  
 

8.3. හිසට ඹසවනක් ඇවැසි හා එම අවයයතා සපුරාගත ඹනොහැකි ඉතා අසරණ වූ 
පවුේ ඒකක සඳහා හැකි ප්රමාණඹයන් නිවාස තනාදීම ඹහෝ මුලයමය අධාර ඹහෝ 
ද්රවයමය ආධාර ලාාදීම. 

  

8.4 ඹනොමිඹේ ඇස් කන්නාඩි ප්රදානය කිීමම, ූරර්ණ ඹහෝ අර්ධ අකර්මණය වූ ඹරෝගී 
පුද්ගලයින් හට ඹරෝදපුටු හා දෑත්වාරු ආදිය ලාා දීම, අඩු ආදායම්ලාභී දුෂ්කර 
ප්රඹද්යයන්හි පාසේ සිුක දරුවන් හට ඹපොත්පත් හා පාසේ උපකරණ ලාා දීමට 

http://www.dozengroupsrilanka.com/
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කටයුතු කිීමම. ඹරෝහේ වැඩිහිටි නිවාස, ළමා නිවාස ආදී ස්ථාන සඳහා අවයය 
fඖෂද, ඹසෞඛයය උපකරණ, ආහාර ද්රවය හා ඹවනත් ගෘහ උපකරණ ලාාදීම 
ආදී සමාජ සත්කාරමය වැඩසටහන් දියත්කිීමම. 

 

8.5  ඹරෝගී පුද්ගලයින් සඳහා ඖෂද හා ඹවනත් පහුකකම් සම්පාදනය. 
 

9. ්වමවජිකත්ව්  : 
 සාමාජිකත්වය තුන්ආකාරයකින් ඹේ. එනම්; 

 

9.1 නිතය සාමාජිකත්වය,  

 නිතය සාමාජිකයා යනු පුණය සංවිධානය ආරම්භ කළා වූ සාමාජිකඹයකු ඹලස 
 අර්ථ දැක්ඹේ. 
  

9.2 ස්ඹේච්ඡා සාමාජිකත්වය, 
 සංවිධානය ඹකඹරන සමාජ සත්කාරමය ක්රියාකාරකම් සඳහා අවස්ථානුකූලව 

ඉදිරිපත්වන ස්ඹේච්ඡා සාමාජිකත්වය. 
 

9.3 ගරු සාමාජිකත්වය, 
 විධායක කමිටුඹේ ආරාධනඹයන් ලාාගන්නා ගරු සාමාජිකත්වය. 

 

9.4 විධායක කමිටුඹේ ූරර්ණ එකඟතාවය මත නිතය සාමාජිකත්වය පිරිනමන අතර, 

ඔවුන් සංවිධානඹේ  ප්රධාන කාර්යභාරය උුකලනු ලායි. අඹනකුත් සියළු 
සාමාජිකයින් සංවිධානඹේ  පරමාර්ථ හා අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම උඹදසා සිය 
අවංක දායකත්වය සැපයීම සිදුකළ යුතුය. ප්රධාන අනුයාසක හැර සියළු 
සාමාජිකයන් සංගමඹේ  අයදුම්පත සම්ූරර්ණ කර ගරු ඹේකම් ඹවත ඉදිරිපත් කර 
සාමාජිකත්වය ලාාගත යුතුය. 

 

9.5  ්වමවජික ගව්ථතු: 
 

නිතය සාමාජිකත්වය ලාාගන්නා සාමාජිකයින් සාමාජික ගාස්තුවක් ඹගවිය 
යුතුය. විධායක කමිටුව විසින් කලින්කලට ුකදුුක පරිදි මාසික සාමාජික ගාසත්ුව 
තීරණය කරනු ලායි. සෑමවිටම සංවිධානඹේ  නිලවරණය මගින් නිලතල 
ප්රධානය කරනුඹේ  නිතය තාමාජිකත්වය ලාාගන්නා සාමාජිකයින් අතුරින් 
පමණි. 

 

9.6 ්වමවජිකත්ව්  අහිමිවීම : 
 

මියයාඹමන්, ඉේලා අස්වීඹමන්, සංවිධානඹේ  කීර්තිනාමයට ාලවත්ඹසේ හානිකර 
ඹලස කටයුතු කිීමම මත ඹහෝ ඹවනත් අයුතු කටයුත්තක් ඹහේතුඹවන් 
සාමාජිකත්වය අහිමිවිය හැක. ඹක ඹසේ ඹවතත් සාමාජිකඹයකුඹේ සාමාජිකත්වය 
අහිමිකිීමමට විධායක සභාඹේ ඒකමතික අනුමැතිය අනිවාර්යඹයන් අවයය ඹේ. 
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10 ිධාව ක කමිටුව් හව බලතල :  

 

10.1 සංවිධානඹේ  පරමාර්ථයන්ට අනුකූලව ූරර්ණ විධායක ාලය ලැඹාන ඹසේ මහ 
සභා රැස්වීම් වාරයක දී විධායක තනතුරු පත්කරනු ලැඹේ. සාමාජිකත්වය පිිාඳ 
සියළු කටයුතු, මුදේ පාලනය, මහ සභා රැස්වීඹම්දී ගන්නා තීරණ ක්රියාත්මක 
කිීමම, වයවස්ථා සංඹයෝධන පිිාඳව මහ සභාවට දැන්වීම, වාර්ෂික හා විඹයේෂ 
මහ සභා වාරයන් කැඳවීම, විඹයේෂ වයාපෘති තීරණය කිීමම හා මූලික සංවිධානය, 
ුකළු මුදේ පැවීමම ආදී ාලතල විධායක කමිටුව සතුඹේ. 

 

10.2 ිධාව ක කමිටු ්වයුති  හව ්වමවජිකත්ව්  ලල්; 
 

ගරු සභාපති, ගරු ඹේකම්, ගරු භාණ්ඩාගාරික, ගරු ප්රධාන සංවිධායක, ගරු  උප 
සභාපති, ගරු උප ඹේකම්, ගරු උප භාණ්ඩාගාරික හා කාරක සභිකයින් පස් 
ඹදනකු (05) වාර්ෂික මහ සභා වාරයක දී පත් කළ යුතුය. 
විධායක කමිටුව පත්කිීමඹම් දී එම තනතුර සඳහා එක් අඹයකුට වඩා ඹයෝජනා වූ 
අවස්ථාවක දී නිතය සාමාජිකයින් අතුරින් ඡන්දයක් පවත්වා ාහුතර කැමැත්ත 
ලාාගන්නා තැනැත්තා පත් කරගත යුතුය. 
එඹසේ පත් කරගන්නා විධායක කමිටුඹේ සංයුතිය ඹදොඹළොස් ඹදනකු (12) විය 
යුතුය. 
 

10.3 විධායක කමිටු සාමාජිකත්වය ාල පවත්වන්ඹන් එක් වසරක් සඳහා පමණි. 

වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීම් වාරයක දී නව විධායක කමිටු සාමාජිකයින් 
වයවස්ථානුකූලව නිසි පරිදි පත්කර ගත යුතුය. 

 

10.4 10.3 අනුවයවස්ථාව මගින් ඹකඹසේ අර්ථගැන්වුවද, යම් නිතය සාමාජිකඹයකු වි
 ධායක කමිටුඹේ ප්රධාන නිලයකට පත් වී, පුකව ඉවත්වීමක් සිදුවුවඹහොත් එම 
 සාමාජිකයාඹේ විධායක කමිටු සාමාජිකත්වය කිසිඹලසකින් ඹහෝ අහිමිවීමක් 
 සිදුඹනොඹේ. ඹකඹසේ ඹවතත් එවැනි අවස්ථාවක ඹසුක විධායක කමිටු 
 සාමාජිකයින්  අතුරින් ඹකඹනකු  එම ප්රධාන නිලය සඳහා සියළු ාලතල සහිතව 
 වැඩ ආවරණය කිීමම පිණිස  මීළඟ මහ සභාවාරඹේ  දී නිලවරණය 
 පැත්ඹවනඹතක් පත් කර ගත යුතුය.  
  

10.5 ිධාව ක කමිටු රැ්ථවීම; 
 

 මසකට වරක් ඹහෝ පැවැත්විය යුතුය. හදිසි කටයුත්තක් සඳහා විඹයේෂ විධායක 
කමිටු රැස්වීමක් සභාපතිතුමාඹේ අභිමතය පරිදි පැවැත්විය හැක. 

 

10.6 විධායක කමිටුඹේ සාමාජිකත්වඹයන් 1/3 සංඛයාවක ගණූරර්ණඹයන් 
සහභාගිත්වඹයන්, පැවැත්විය හැක. 

 

10.7 විධායක කමිටුඹේ සාමාජිකයින් හයඹදඹනකු ඹහෝ ඊට වැඩි සංඛයාවකඹේ ලිතත 
ඉේලීමක් මත ඹහෝ විධායක කමිටු රැස්වීමක් පැවැත්විය හැක. 

 

10.8 විධායක කමිටුඹේ සාමාජිකත්වය අහිමිවීම ද 9.6 අනුවයවස්ථාව අනුවම සිදුඹේ. 
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11. ගරු ප්රාවය අුශාව්ක: 
 

11.1. සංවිධානඹේ  ප්රගමනයට උඹපදස් ලාාදීම හා මගඹපන්වීම පිණිස ප්රධාන 
අනුයාසක තනතුරක් තිබිය යුතුය. එම තනතුර සඳහා සංවිධානඹේ  පරමාර්ථ 
සාර්ථකව ඉටුකිීමමට අවංකවම හා ලැදිව කටයුතු කරන ඹජයෂ්ඨ හා ඹගෞරවයය 
පුද්ගලඹයක් පත්කිීමම සිදු කළ යුතුය. යම් ඡන්ද විමසීමක දී ප්රතිලලය සම වූ 
අවස්ථාවක තීරක ඡන්දය ප්රකාය කිීමඹම් ාලතල පවතී. 

 

12. ගරු ්භවපති : 
 

12.1 සංවිධානඹේ  ප්රධාන තීරක ාලධාරියා ඹලස කටයුතු කරයි. 
 

12.2 සභාපතිවරයා සංගමඹේ  පරමාර්ථ හා ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව ක්රියා කළ යුතු 
අතර, අනයයන් එඹසේ කිීමමට ඹමඹහයවයි. විධායක කමිටුඹේ තීරණයන් මහ 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලායි. 

 

12.3 මහ සභාඹේ සහ විධායක කමිටුඹේ මුලුකන නිල ාලඹයන් ඹහාවීම. 
 

12.4 සංවිධානඹේ  සියළු කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් හා වයවස්ථානුකූලව අදාළ 
අවස්ථාවන්හිදී සංවිධානඹේ  අයිතීන් ඹවනුඹවන් ඹපනී සිටියි. 

 

12.5 සංවිධානඹේ  නිල මුද්රාව ුකරක්ෂිත කර නීතයානුකූලව ුකදුුක පරිදි භාවිතා කිීමම. 
 

12.6 සංවිධානඹේ  ගිණුමට අදාලව ගරු ඹේකම් ඹනොමැති අවස්ථාවක ඹෙක් පත් 
නිකුත් කිීමමට ඹහෝ නිය්කාෂණයට ඹහෝ  ගරු භාණ්ඩාගාරිකට අමතරව සිය 
අත්සන තැබීම.  

 

13. ගරු ලේකම් : 
 

13.1 මහ සභා රැස්වීම් හා විධායක කමිටු රැස්වීම් කැඳවීඹම් ලිපි නිකුත් කිීමම, එම 
රැස්වීම් වාර්තා සහ සියළු ලිපි කටයුතු පවත්වාඹගන යනු ලැබීම,  සභාවාරයන් හි 
දී එම වාර්තා ඉදිරිපත් කිීමම, වයවස්ථානකූලව සංගමඹේ  සියළු ඹේඛණ සඳහා 
අත්සන් තැබීම, ගරු ඹේකම් විසින් සිදු කළ යුතුය. එඹසේම; 

 

13.2 ුකදුුක පරිදි විධායක සභාඹේ තීරණ ක්රියාත්මක කිීමම. 
 

13.3 උප ඹේකම්වරයාට හා  විඹයේෂිත වයාපෘති කමිටු සඳහා පත්කරන ඹේකම්වරුන් 
හට පවරා ඇති ක්රියාකාරකම්  සම්ාන්ධඹයන් වගකීම දැීමම. 

 

13.4 විධායක කමිටුඹේ අනුදැණුම පරිදි ගරු භාණ්ඩාගාරිකට අමතරව ඹෙක් පත් 
නිකුත් කිීමමට ඹහෝ නිය්කාෂණයට ඹහෝ  සඳහා සිය අත්සන තැබීම. 
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14. ගරු භවණ්ඩවගවරික : 
 

14.1 විධායක මණ්ඩලඹේ  තීරණයන්ට යටත්ව සියළු මුදේ කටයුතු සිදුකිීමම සහ 
අධීක්ෂණය කිීමම හා විධායක සභා රැස්වීම් සඳහා මාසික ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් 
කිීමම. 

 

14.2 අරමුදේ (තැන්පතු හා ුකළුමුදේ) ආරක්ෂා කිීමම, ඊට අදාළ ලියකිවිලි ආරක්ෂා 
කිීමම, මුදේ වියදම් කිීමම සම්ාන්ධව වගකීම් දැීමම. 

 

14.3 සමාජික මුදේ අයකිීමම හා ලදුපත් නිකුත් කිීමම. 
 

14.4 සංවිධානයට ලැඹාන සියළු මුදේ ාැංකුගත කිීමම හා එම ගිණුම් කටයුතු 
පවත්වාඹගන යන අතර, ඊට අදාළ වාර්තා පවත්වාඹගන යාම හා ආරක්ෂා කිීමම. 

 

14.5 අයවැය වාර්තා, මහ සභා රැස්වීම් හා විධායක සභා රැස්වීම් සඳහා ඉදිරිපත් කිීමම. 
  

14.6 ඹෙක්පත් සඳහා ගරු සභාපති ඹහෝ ගරු ඹේකම් ඹහෝ  සමඟ සිය අත්සන ඹයදීම. 
 

14.7 සංවිධානය සතු ඹවනත් භාණ්ඩ  හා උපකරණ තම භාරඹේ  ුකරක්ෂිතව 
තාාගැනීම. 

 

15. ගරු ප්රාවය ්විධාව ක : 
 

15.1 විධායක කමිටුව මගින් තීරණය කරනු ලාන සියළු වයාපෘති ඹසුක සාමාජිකයින් 
සමඟ සංවිධානය කිීමඹම් මූලික වගකීම දැීමම. 

 

15.2 වයාපෘති වලට අදාළ කටයුතු සම්ාන්ධව දළ ඇස්තඹම්න්තු සකසා, ූරර්ව 
අනුමැතිය සඳහා විධායක කමිටුව ඹවත ඉදිරිපත් කිීමම. 

 

15.3 වයාපෘති අනුකමිටු පිහිටුවා සංවිධානඹේ  මූලික අරමුණු වලට අදාළව වයාපෘතිය 

සාර්ථක කර ගැනීම උඹදසා එය ඹම ඹහයවීම. 
 

15.4 විධායක කමිටුව ඹවත ඉදිරිපත් කළ, දැනට සිදුඹකඹරන වයාපෘති සම්ාන්ධ 
ප්රගතිය වාර්තා කිීමම. 

 

16. මහ සභා වාරයක දී පත්කර ගන්නා ගරු උප සභාපති, ගරු උප ඹේකම්, ගරු උප 
භාණ්ඩාගාරික යන තනතුරුධාීමන් විසින් අදාළ තනතුරු සඳහා වූ ප්රධාන 
තනතුරුධාීමන් ඹනොමැති අවස්ථාවක එම තනතුඹරහි වගකීම් දැීමමට ාැඳීසිටියි. 

 

17. ගණ්න් පරීක්ෂක: 
 

17.1 ගණන් පීමක්ෂකවරයා, විධායක කමිටුඹවන් පරිභාහිරව ස්වාධීනව කටයුතු කරයි. 
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17.2 මහ සභා රැස්වීම් වාරයක දී ඹයෝජනා ස්ථිරත්වඹයන් පත් කළ යුතුය. 
 

17.3 ගරු භාණ්ඩාගාරික විසින් ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂික අය-වැය වාර්තා අධීක්ෂණය 
කර  සංක්ෂිප්ත ස්වාධීන වාර්තාවක් මහ සභා රැස්වීමට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

17.4 සෑම ගිණුම් වර්ෂයක් අවසානඹේ  විධායක කමිටුඹේ අනුමැතිය මත පිිගත් 
විගණන නිලධාරිඹයකු ඹහෝ විගණන සමාගමක් මගින් සියළුම ගිණුම් හා මුලය 
කටයුතු සම්ාන්ධව විගණන වාර්තාවක් ලාා ගත යුතුය. 

 

18. ව්වර්ෂික මහ ්භව රැ්ථවීම / ිධලාේෂ මහ ්භව රැ්ථවීම : 
 

18.1 වර්ෂයකට එක් වරක් ජූනි මස අවසානයට ඹපර, සියළු සාමාජිකයින් ඹවත දින 
දාහතරක (14) ූරර්ව, ලිතත දැනුම්දීමක් මත පැවැත්විය යුතුය. ඹකඹසේ ඹවතත් 
විඹයේෂ ඹහේතුවක් මත සභාපතිතුමාඹේ අභිමතය පරිදි ඹහෝ සාමාජිකත්වඹේ   1/3 
ක ඹේ ලිතත ඉේලීම මත දින දහයක (10) ූරර්ව දැනුම්දීමක් මත විඹයේෂ මහ සභා 
රැස්වීමක් පැවැත්විය හැක. 

 

18.2 සාමාජිකත්වඹේ   1/3 ක සහභගිත්වය  මත මහසභා රැස්වීම ඹහෝ විඹයේෂ මහ සභා 
රැස්වීම පැවැත්විය යුතුය. 

 

18.3 වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීම් වාරඹේ  දී ඉදිරි වර්ෂය සඳහා සියළු නිලතල පත් කර 
ගත යුතුය. 

 

18.4 පුකගිය මහ සභා රැස්වීම් වාර්තා සහ ප්රධාන ගිණුම් වාර්තාව සම්මත කර ගැනීම 
සිදු කළ යුතුය. 

 

18.5 වයවස්ථා සංඹයෝධනයන් සිදු කිීමඹම් ාලතල හිමි ඹේ. ඹකඹසේ ඹවතත් වයවසථ්ා 

සංඹයෝධනයක දී ඊට, පැමිණ ඹනොසිටි සාමාජිකත්වයද ඇතුලත්ව ූරර්ණ 
සාමාජිකත්වඹයන් 2/3 ක ාහුතර අනුමැතියක් හිමි විය යුතුය. 

 

18.6 විධායක කමිටුව මගින් ගන්නා ලද තීරණ දැනුම් දීම මහ සභාවක දී සිදු කරන 

අතර, අවයයතාව පරිදි ඒ සඳහා අනුමැතිය ලාා ගත යුතුය.  
 

19. අරමුදේ ්ම්පවදය : 
 

19.1 සාමාජික මුදේ මගින්, 
 

19.2 සංවිධානය තීරණය කරන කවර ඹහෝ නීතයාණුකූල ක්රියා මාර්ගයකින් සංවිධානය 

ඹකඹරන වයාපෘති මගින්, 
   

19.3 ශ්රී ලාංකික ප්රජාව ඹහෝ විඹද්යගත ප්රජාව විසින් ස්ඹේච්ඡාඹවන් සිදු කරන මුලයමය 
ඹහෝ ද්රවයමය ප්රදානයන්, 
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19.4 සංවිධානය විසින් පවත්වාඹගන යනු ලාන ස්ථාවර තැන්පතු හා ඉතිරිකිීමම් 
ගිණුම් මත ලැඹාන ඹපොලී මුදේ,  

 

 යනාදී ක්රම මගින් සංවිධානය ඹවත අරමුදේ සම්පාදනය කරගැනීම සිදුඹේ. 
 

20. මුලය පරිපාලනය: 
 

20.1 ූරර්ණ විනිවිදභාවයකින් යුතුව පිිගත් ාැංකුවක් මගින් ජංගම, ඉතිරිකිීමඹම් හා 
ස්ථාවර ගිණුම් සංවිධානඹේ  නමින් පවත්වාඹගන යන අතර, එම ගිණුම් 
පරිහරණය කිීමඹම් ාලතල ගරු භාණ්ඩාගාරික හා ගරු සභාපති ඹහෝ ගරු 
ඹේකම් ඹහෝ ඹවත නිල වයඹයන් ඹපර දක්වා ඇති පරිදි පවරා ඇත. ගරු 
සභාපතිතුමාඹේ උපඹදස් පරිදි,  සියළු ගනුඹදනු සම්ාන්ධව ාැංකු ප්රකායණ 
ලාාගනිමින් එම වාර්තා නිරවුේ අයුරින් පවත්වාඹගනයාම ගරු භාණ්ඩාගාරික 
විසින් සිදු කළ යුතුය. 

 

20.2 සංවිධානය ඹවනුඹවන් භාණ්ඩාගාරික ඹවත ලැඹාන සියළු මුදේ භාණෟඩාගාරික 
විසින් සංවිධානයට අයත් ාැංකු ගිණුඹම් හැකි ආසන්නම දිඹනක කඩිනමින් 
තැන්පත් කළයුතුය. 

 

20.3 මුදේ වැයකිීමඹම් පරිපාටිය විධායක කමිටුඹේ අනුමැතියට යටත් වන අතර, 
භාණ්ඩාගාරික විසින් අදාළ ගිණුම්ඹපොත් පවත්වාඹගන යායුතුය. 

 

20.4 අවසාන ගිණුම් සැකසීම සහ එම වාර්තාඹේ වගකීම භාණඩාගාරික සතු ඹේ. 
 

20.5 සංවිධානඹේ  ගිණුම් වර්ෂ ූරර්ණය, සෑම වසරකම මාර්තු මස 31 වන දින  ඹලස 
පවත්වාගත යුතුය. 

 

21. සංවිධානය විුකරුවා හැීමම  
 

21.1 සංවිධානය විුකරුවා හැීමඹම්දී, සංවිධානය සතු වත්කම් සමාන අරමුණක් ඇති 
සංවිධානයකට ඹහෝ ස්ඹේච්ඡා සමාජ ඹසේවා සංවිධානයකට පැවීමම කළ යුතුය. 
ආයතනඹේ  සාමාජිකත්වඹේ  ාහුතර කැමැත්ත මත, විඹයේෂ මහ සභා රැස්වීමකදී 
ගන්නා ලද තීරණය මත, සංවිධානය ඈවර කිීමඹම් අවස්ථාව හිමි ඹේ. සංවිධානය 
ඹවත යම් ණය මුදලක් ලාා දී ඇත්නම් හැර ඔවුන් ඹවනුඹවන් වියදම් දරා 
ඇත්නම් ඒවා පියවා ගැනීමට ඹහෝ ප්රතිූරරණය කිීමම හැර ආයතනඹේ  
සාමාජිකයින් හට ආයතනඹේ  වත්කම් සඳහා හිමිකම් පෑමට අයිතිවාසිකමක් 
ඹනොමැත්ඹත්ය.  
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