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01.
i.
ii.

ඒක පුද්ගල ව්යාපාර/තනි පුද්ගල ව්යාපාර/කේව්ළ ස්ව්ාමි ව්යාපාර







ප්රාග්ධනය අයිතිකරු ව්න තනි පුද්ගලකයකු විසින් කයදවීම.
ලාභ ක ෝ අලාභ තනිව් භුේති විදීම.
අයිතිකරුකග් ව්ගකීම අසීමිත වීම.
නීතීමය පුද්ගල භාව්යේ කනාමැති වීම.
අඛණ්ඩ පැව්ැත්මේ කනාමැති වීම.
ලියාපදිංචිය අනිව්ාර්ය කනාවීම.







ප සුකව්න් ආරම්භ කළ ැකි වීම.
සියලුම ලාභ අයිතිකරු සතු වීම.
ව්යාපාරික කතාරතුරුව්ල ර සයභාව්ය ආරේෂා වීම.
තම දේෂතා උපරිමව් කයදය ැකි වීම.
තීරණ ගැනීකම් ස්ව්ාධීන බව්.







අයිතිකරුකග් ව්ගකීම අසීමිත වීම.
ප්රාග්ධනය රැස්කර ගැනීකම් දුෂ්කරතා පැව්තීම.
අඛණ්ඩ පැව්ැත්මේ කනාමැති වීම.
ව්යාපාරයට නනතික පුද්ගලභාව්යේ හිමි කනාවීම.
අයිතිකරු තනිව් ගන්නා තීරණ ඇතැම් විට අසාර්ථක විය ැකි වීම.

iii.

iv.

v.

අ). එකඟ විය කනා ැකි ය.
ආ). මනුරි කපකර්රා ව්යාපාරය ඇයකග් සම්ූර්ණ නමින් ැර කව්නත් නමකින් පව්ත්ව්ා කගන
යන බැවින් අදාළ පළාත් සභාකේ ව්යාපාර නාම ප්රඥාප්තතිය යටකත් ව්යාපාර නාම
කරජිස්රාර් කාර්යාලකේ ව්යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කළ යුතු ය.

02.
අ). සතයයි
ආ). අසතයයි
ඉ). සතයයි
ඊ). සතයයි
03.
1. හිමිකාරිත්ව්ය එේ පුද්ගලකයකු සතු ව්යාපාර ඒක පුද්ගල ව්යාපාර කලස ැඳින්කේ.
2.




ප සුකව්න් ආරම්භ කළ ැකි වීම.
කුඩා ප්රාග්ධනයේ අව්ශ්ය වීම.
ස්ව්ාධීන ව් තීරණ ගත ැකි වීම.

3. ඒක පුද්ගල ව්යාපාරයක අයිතිකරුකග් ව්ගකීම, කයදූ ප්රාග්ධනයට පමණේ සීමා කනාකේ. එනම්
අයිතිකරු සතු කව්නත් කද්පළ පව්ා ව්යාපාරකේ ව්ගකීම් පියවීම සඳ ා කැප කිරීමට සිදු විය ැකි
වීම ා කැප කළ යුතු ප්රමාණයට නිශ්්චිත සීමාව්ේ කනාමැති වීම.
4. ඒක පුද්ගල ව්යාපාරයේ නීතිය ඉදරිකේ පුද්ගලකයකු කලස පිළිකනාගන්නා නිසා (නීතිමය පුද්ගල
භාව්යේ කනාමැති නිසා) ව්යාපාරකේ නමින් නීතිමය කටයුතුව්ල කයදය කනා ැකි ය. එකස් කළ
ැකි ව්න්කන් ව්යාපාරිකයාකග් කපෞද්ගලික නමින් පමණි.
එනම් ඒක පුද්ගල ව්යාපාරයක ගිවිසුම්ව්ලට එළඹීම, ව්ා න මිලදී ගැනීම, බැිංකු ණය ලබා ගැනීම,
නඩු පැව්රීම ආදී නීතිමය කටයුතු, ව්යාපාර නාමකයන් කනාව්, අයිතිකරුකග් කපෞද්ගලික නමින්
කළ යුතු ය.

04.
1. (3)
2. (2)
3. (3)
4. (1)
5. (2)

