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(අ)ංඒකංපුද්ගලංව්යාපාසංවාංධාධ්ානංක්රමපපංව්ාසි
 පහසුපව්න්ංතසම්භංකළංහැකිංවීම.
 සියලුමංලාභංඅයිතිකරුංවතුංවීම.
 ව්යාපාරිකංපත්ොසතුරුංව්ලංසහවයභාව්යං
තසක්ධාංවීම.
 ත්මංද්ක්ධත්ාංඋපරිමව්ංපයදියංහැකිංවීම.
 තීසණංගැ පම්ංව්ව්ාධීනංබව්
 අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

(ත)ංඅව්ාසි
 ව්ගකීමංඅසීමිත්ංවීම.
 අඛණ්ඩංපැව්ැත්මක්ංපනොමැතිංවීම.
 නනතිකංපුද්ගලභාව්යක්ංපනොමැතිංවීම.
 අයිතිකරුපග්ධනංත්නංතීසණංඇත්ැම්ංධා ං
අවාර්ථකංධායංහැකිය.

45.

(අ)ංහවුල්ංව්යාපාසංවාංධාධ්ානංක්රමපපංව්ාසි
 පහසුපව්න්ංතසම්භංකළංහැකිංවීම.
 ව්ැඩිංප්රාග්ධනධ්නයක්ංස්ව්ංකසංගත්ංහැකිංවීම.
 හවුල්කරුව්න්ංවතුංධාධාධ්ංද්ක්ධත්ාං
ප්රපයෝජනය ංගත්ංහැකිංවීම.
 ව්ගකීමංහවුල්කරුව්න්ංඅත්සංපබදීංයාම.
 වාමූහිකංතීසණංගත්ංහැකිංවීම.
(ත)ංහවුල්ංව්යාපාසංවාංධාධ්ානංක්රමපපංඅව්ාසි
 අසීමිත්ංව්ගකීම.
 ලාභයංහවුල්කරුව්න්ංඅත්සංපබදීංයාම.
 හවුල්කරුව්න්ංඅත්සංමත්ංංපේද්ංඇතිංධායං
හැකිංවීම.
 අඛණ්ඩව්ංපැව්ැත්මක්ංපනොමැතිංවීම.
 නනතිකංපුද්ගලභාව්යක්ංපනොමැතිංවීම.
46. (අ)
ංව්ාසි





ව්ැඩිංප්රාග්ධනධ්නයක්ංස්ව්ංකසංගත්ංහැකිංවීම.
අලාභයංහවුල්කරුව්න්ංඅත්සංපබදීංයාම.
ව්ගකීමංහවුල්කරුව්න්ංඅත්සංපබදීංයාම.
වාමූහිකංතීසණංගත්ංහැකිංවීම.

අව්ාසි
 ලාභයංහවුල්කරුව්න්ංඅත්සංංපබදීංයාම
 හවුල්කරුව්න්ංඅත්සංමත්පේද්ංඇතිංවීම.
 ත්නංතීසණංගත්ංපනොහැකිංවීම.
(ත)
ව්ාසි
 ත්නංතීසණංගත්ංහැකිංවීම.
 ලාභයංත්නව්ංභුක්තිංධාඳියංහැකිංවීම.
 ව්යාපාරිකංපත්ොසතුරුංව්ලංසහවයභාව්යං
තසක්ධාංවීම.
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අව්ාසි
 අලාභයංත්නව්ංධාඳංද්සාංගැ මං ංසිදුංවීම.
 ගන්නාංඇත්ැම්ංත්නංතීසණංඅවාර්ථකංධායං
හැක.
 ව්ැඩිංප්රාග්ධනධ්නයක්ංස්ව්ංකසංගත්ංපනොහැකිං
වීම.
47.
(අ)ංසී/ංවංවමාගම්ව්ලංව්ාසි
 ව්ැඩිංප්රාග්ධනධ්නයක්ංස්ව්ංකසංගත්ංහැකිංවීම.
 නනතිකංපුද්ගලභාව්යක්ංහිමිංවීම.
 අඛණ්ඩංපැව්ැත්මක්ංතිබීම.
 ව්ගකීමංසීමාවහිත්ංවීම.
 අධ්යක්ධකංමණ්ඩලයක්ංමිනන්ං
කළමනාකසණයංකිරීම.

(ත)ංංසී/ංවංවමාගම්ව්ලංඅව්ාසි

තිමයංධාධිංධාධ්ානංඅධිකංවීම.
 ලාභයංවහංඅයිතියංපබදීංයාම.
(අ)
48.

වමූපකාසව්ලංව්ාසි
 ප්රජාත්න්ත්රව්ාදීංපාලනයක්ංපැව්තීම.
 වාමාජිකයින්පග්ධනංශුභංවාධ්නයං
පව්නුපව්න්ංකං යුතුංකිරීම.
 වමූපකාසංවමිතිංපව්ත්ව්ාංගැ මං
පව්නුපව්න්ංධාධාධ්ංවංසාජයංඅනු්රහයං
හිමිංවීම.

(ත) වමූපකාසව්ලංඅව්ාසි
 ප්රාග්ධනධ්නයංසීමිත්ංවීම.
 වමූපකාසංප්රතිපත්තිංමත්මංක යුතුං
කළංයුතුංවීම.
49.

(අ)

සාජයංවාංව්ථාව්ලංව්ාසි
 අත්යාව්ශයංපවේව්ාංවම්පාද්නයං ංඋචිත්ං
වීම.
 පපෞද්ගලිකංඅාංශපපංඒකාධිකාරීං
බලපෑම්ංඅව්මංකිරීමං ංද්ායකංවීම.
 ලාභයංමහජනත්ාව්ංවතුංවීම.

(ත) සාජයංවාංව්ථාව්ලංඅව්ාසි
 තීසණංගැ පම්ංව්ව්ාධීනත්ව්යංනැතිං
වීම.
 සජපපංමූලයංපසුලලාසිංව්ලං ංය ත්ං
වීම.
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50.

(අ)ංසාජයංපද්පාර්ත්පම්න්තුව්ලංව්ාසි
 ජනත්ාව් ංඅත්යව්ශයංව්නංපවේව්ාංවැපීමමං
පබොපහෝංධා ංපද්පාර්ත්පම්න්තුංව්ලින්ං
සිදුපේ.
 ධාශාලංප්රාග්ධනධ්නයක්ංඅව්ශයංදිුලංකාලීනං
වාංව්ර්ධ්නයංවඳහාංපහේතුංව්නංක යුතුං
වඳහාංපද්පාර්ත්පම්න්තුංමැදිහත්පේ.
 පද්පාර්ත්පම්න්තන්හිංධාශාලංපවේව්කං
වාංඛයාව්ක්ංපවේව්යංකසනංබැධාන්ංධාශාලං
ස්කියාංඅව්ව්ථාංප්රමාණයක්ංවලවයි.
 ජනත්ාව්පග්ධනංසුභංසිද්ධියංවඳහාංලාභං
අප ක්ධාපව්න්ංපත්ොසව්ංවැපීමම.
(ත)ංංසාජයංපද්පාර්ත්පම්න්තුව්ලංඅව්ාසි
 සජපපංමූලයං තිංවාං්රහය,ංතයත්නං
වාං්රහයංහාංධාධාධ්ංකක්රපල්ඛංව්ලං ංඅනුව්ං
පද්පාර්ත්පම්න්තුංක යුතුංකළංයුතුංවීම.
 තීසණංගැ පම්ංව්ව්ාධීනත්ව්යංනැතිංවීම.
 පවේව්පපංනයුතුංඅතිරික්ත්ංපවේව්කයන්ං
ප්රමාණයංව්ැඩිංනවාං්රමංපිරිව්ැයංව්ැඩිංවීම.

51. ං




අසමුණංඅනුව්
පරිමාණයංඅනුව්
කළමණාකසණංකං යුතුංසිදුංකසනුපපංකවුරුන්ද්ංයන්නංඅනුව්

52. ංංං
I.

ප්රාපද්ය යංපල්කම්ංකාර්යාලපයන්ංඅද්ාලංඉල්ලුම්ංපත්රයංලබාංගැ ම.ංඉල්ලුම්ංපත්රං
පද්කකි.
- ඒකංපුද්ගලංව්යාපාසංනාමයංලියාපදිාංචිංකිරීමංවඳහාංවුංඉල්ලුම්ංපත්රය
- ව්යාපාසංනාමංලියාපදිාංචිංකිරීමංවඳහාංඅව්ශයංව්නං්රාමංනලධ්ාරිංව්ාර්ත්ාව්ංලබාං
ගැ මංවඳහාංවංඉල්ලුම්ංපත්රය
II.
්රාමංනලධ්ාරිංවහතිකංකළංව්ාර්ත්ාව්ංවහංනව්ැසදිව්ංවම්පූර්ණංකසනංලද්ංඉල්ලුම්ං
පත්රයංලියාපදිාංචියං ංඅව්ශයංගාව්තුව්ද්ංවම ංප්රාපද්ය යංපල්කම්ංපව්ත්ංභාසංදීම.
III.
ප්රාපද්ය යංපල්කම්ංධාසින්ංඉහත්ංපල්ඛනංවලකාංබැලීපමන්ංඅනතුරුව්ංව්යාපාසං
නාමයංලියාපදිාංචිංකිරීපම්ංවහතිකයංනකුත්ංකිරීම.

53. ව්යාපාසංනාමයංලියාපදිාංචිංකිරීපම්ං ංසපයෝජන
 අනනයත්ාව්යක්ංලැබීම.
 ව්යාපාසංනාමපපංඅයිතියංත්හවුරුංවීම.
 සජපයන්ංලබාංපද්නංදිරිගැන්වීම්ංලබාංගැ ම ංසුදුසුකමක්ංවීම.
 ණයංලබාංගැ පම්දීංපහසුකමක්ංලැබීම.
 පිළිගැ මක්ංලැබීම.

තිමයංස්කව්සණයක්ංහිමිංවීම.
 අපනක්ංව්යාපාසංහාංත්ස ංකිරීපම්ංහැකියාව්ංලැබීම.
 අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

