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(2)
1.  පපන ොදු අරමුණක් පන ැව්තීම
 සීමි සම්පන ත් භාවි
 සාංවිධ්ාඅ ව්ුහ ක් පන ැව්තීම
 ආර්ථික කටයුත්ක නි ැලීම
 පුද්ගල කණ්ඩා මක් ඒකරාශි වී සිටීම
2. 1. හිමිකාරිත්ව් අනුව්

2. අරමුණ අනුව්

3. 1. පපන ෞද්ගලික අාංශපේ ව්යාපන ාර 2. රාජ්ය අාංශපේ ව්යාපන ාර
4. 1. පක්ව්ල ස්ව්ාමි ව්යාපන ාර
3. සීමාසහි පපන ෞද්ගලික සමාගම්

2. හවුල් ව්යාපන ාර
4. ව්රලත් ව්යාපන ාර

5. 1. පෙපන ාර්පම්න්තු
3. රාජ්ය සමාගම්

2. රාජ්ය සාංස්ාා

6. 1. ලාභ අරමුණු කරගත් ව්යාපන ාර සාංවිධ්ාඅ
2. ලාභ අරමුණු කර පඅොගත් ව්යාපන ාර සාංවිධ්ාඅ
7. 1. පපන ෞද්ගලික පරෝහල්
2. පපන ෞද්ගලික බැාංකු
3. සුපිරි පව්පළඳසැල්
4. ඇඟළුම් නිෂ්පන ාෙඅ ආ අ
5. පොග හා සිල්ලර පව්පළඳසැල්
8. 1. රතු කුරුස සාංවිධ්ාඅ
3. ක්රීඩා සාංගම්
5. ආගමික සාංවිධ්ාඅ

2. සිාංහ සමාජ්
4. සර්පව්ෝෙ
6. සුභ සාධ්ක සාංගම් අාදි
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9. පක්ව්ල ස්ව්ාමි ව්යාපන ාර
හවුල් ව්යාපන ාර
සී/ස පපන ෞද්ගලික සමාගම්

-

සමන් ස්පටෝර්ස්
පපන පර්රා සහ පුත්රප ෝ
සී/ස රජ්රට (පුද්) සමාගම

පමව්ැනි නඅෑම දොහරණ ක්

10. 1. ප්රාග්ධනධ්අ අයිතිකරු විසින් ප ොෙයි.
2. අයිති නි පුද්ගලප කු සතු .
3. ලාභ පහෝ පන ාඩු නිව් භුක්ති විදියි.
4. අඛණ්ඩ පන ැව්ැත්මක් අැ.
5. ව්ගකීම අසීමි පේ.
6. ලි ාපන දිාංචි අනිව්ාර් පඅොපේ.
7. නඅතික පුද්ගලභාව් ක් අැ.
11. 1. මා ඉතිරි කරගත් මුෙලකින්
2. ම ව්ත්කමක් විකුණා පහෝ ඇපන  ට බා ලබාගත් ණ මුෙලකින්
3. මූලය ආ අ කින් ලබාගත් ණ මුෙලකින්
4. අෑෙෑ හි මිතුරන්පගන් ලබාගත් මුෙලකින්
12. බාහිර පන ාර්ශ්ව් න්පගන් ලබාගත් ණ පි වීම සඳහා ව්යාපන ාරික ා සතු පපන ෞද්ගලික පද්පන ල පන ව්ා
කැපන  කිරීමට සිදුව්අ බව්යි.
13. පක්ව්ල ස්ව්ාමි ව්යාපන ාරව්ලට නඅතික පුද්ගලභාව් ක් පඅොමැති නිසා ව්යාපන ාරපේ අමින් අඩු
පන ැව්රි පඅොහැක. අයිතිකරු ව්අ අරුණ පපන පර්රාට එපරහිව් අඩු පන ැව්රි යුතු .
14. ණ පි වීම සඳහා හවුල්කරුව්න් ම පපන ෞද්ගලික පද්පන ල පන ව්ා ප ොෙව්මින් ව්යාපන ාරපේ ණ
පි වි යුතු .
15. 1. ව්යාපන ාර අාම ලි ාපන දිාංචි කිරීම සඳහා ව්අ ඉල්ලුම් පන ත්ර
2. ග්රාම නිලධ්ාරි ව්ාර්ාව්ට අොළ ඉල්ලුම් පන ත්ර
16. ව්යාපන ාර පිහිටි ප්රපද්ශපේ ප්රාපද්ය  පල්කම්
17. 1. සුළු ප්රාග්ධනධ්අ කින් ඇරඹි හැකිවීම.
2. ආරම්භ කිරීම පන හසුවීම.
3. ස්ව්ාධීඅව් තීරණ ග හැකිවීම.
4. සි ළු ලාභ අයිතිකරු සතුවීම.
18.
1)
2)
3)
4)
5)

නඅතික පුද්ගලභාව් ක් පඅොමැති වීම
ප්රාග්ධනධ්අ සපන  ා ගැනීම අසීරු වීම
අයිතිකරුපග්ධන ව්ගකීම අසීමි වීම
අඛණ්ඩ පන ැව්ැත්මක් පඅොමැති වීම
අලාභ නිව් භුක්ති විඳීමට සිදු වීම

 අධ්යාපන අ අමායාාංශ
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19.
1) හවුල්කරුව්න් 2 – 20 අර සිටි යුතු වීම
2) හවුල්කරුව්න් අර ගිවිසුම්ග සම්බන්ධ්ාව්ක් පන ැව්තීම
3) අඛණ්ඩ පන ැව්ැත්මක් පඅොමැතිවීම
4) හවුල්කරුව්න්පග්ධන ව්ගකීම් අසීමි වීම
20.
1) ලිඛිව්
2) ව්ාචිකව්
3) ව්යාංගප න්
21. හවුල් ව්යාපන ාර ක් ආරම්භ කර පන ව්ත්ව්ාපගඅ ාපම් දී හවුල් කරුව්න්ට ඇතිව්අ ගැටළු හා
මපේෙ නිරාකරණ කර ගැනීම සඳහා ලිඛි හවුල් ගිවිසුමක් පන ැව්තීම ප ෝගය පේ.
22. හවුල්කරුව්න් විසින් ඇති කර ගන්අා ලිඛි ගිවිසුමයි.
23.
1)
2)
3)
4)
5)

හවුල්කරුව්න් ප්රාග්ධනධ්අ සපන  අ ආකාර
ලාභ අලාභ පබො ගන්අා ආකාර
ව්යාපන ාරපේ කටයුතුව්ලට ො ක ව්අ ආකාර
හවුල් පේඅ ලබා ගන්අා ආකාර
හවුල්කරුව්න්පග්ධන යුතුකම් හා අයිතිව්ාසිකම්

24.
1) ව්ැඩි ප්රාග්ධනධ්අ ක් රැස් කර ග හැකි වීම
2) පන හසුපව්න් ආරම්භ කළ හැකි වීම
3) ව්ගකීම් හවුල්කරුව්න් අර පබදී ාම
4) සාමූහික තීරණ ග හැකි වීම
25.
1) ව්ගකීම අසීමි වීම
2) නඅතික පුද්ගලභාව් ක් පඅොමැති වීම
3) අඛණ්ඩ පන ැව්ැත්මක් පඅොමැති වීම
4) ලාභ හවුල්කරුව්න් අර පබදී ාම
5) සාමූහික තීරණ ගැනීපම්දී ඇතිව්අ අපන හසුා
26.
1) සමාගම් පන අ ටපත් සාංස්ාාපන අ කළ යුතු වීම
2) පකොටස්කරුව්න් මඟින් ප්රාග්ධනධ්අ රැස්කර ගැනීම
3) පකොටස්කරුව්න්පග්ධන ව්ගකීම සීමි වීම
4) අඛණ්ඩ පන ැව්ැත්මක් තිබීම
5) නඅතික පුද්ගලභාව් ක් පන ැව්තීම
6) කළමඅාකරණ කටයුතු අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ක් මඟින් සිදු කිරීම
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27. සාාංගමික ව්යව්ස්ාාව්ලි
28.
1) සමාගපම් පන රමාර්ා
2) පකොටස් හිමි න්පග්ධන බැඳීම් හා අයිතිව්ාසිකම්
3) සමාගපම් කළමඅාකරණ හා පන රිපන ාලඅ සම්බන්ධ් පොරතුරු
29.
1) සමාගපම් අම පිළිබඳ ප්රකාශ
2) සාාංගමික ව්යව්ස්ාාව්ලි
3) සමාගපම් අධ්යක්ෂව්රු පලස කටයුතු කිරීමට ඒ ඒ අධ්යක්ෂව්ර ාපග්ධන කැමැත් පිළිබඳ ප්රකාශ
4) සමාගපම් පල්කම්ව්ර ා පලස කටයුතු කිරීමට එම පල්කම්ව්ර ාපග්ධන කැමැත් පිළිබඳ ප්රකාශ
30. සමාගම් පරජිස්ට්රාර්ව්ර ා
31. 2007 අාංක 07 ෙරණ සමාගම් පන ණ ටපත් සමාගමක් ලි ාපන දිාංචි කිරීපමන් පන සු සමාගම්
පරජිස්ට්රාර්ව්ර ා විසින් අොල සමාගමට නිකුත් කරඅ සහතික යි.
32. පකොටස්කරුව්න් අව්ම 01 සහ දපන රිම 50 පේ.
1)
2)
3)
4)

ව්ගකීම් සීමාසහි පේ.
පකොටස් මිලදීගැනීමට මහජ්අාව්ට ඇරයුම් කළ පඅොහැක
අඛණ්ඩ පන ැව්ැත්මක් ඇ.
නඅතික පුද්ගලභාව් ක් ඇ

33.
1) නි පුද්ගලප කුට වුව්ත් ආරම්භ කළ හැකි වීම
2) ව්ගකීම් සීමි වීම.
3) නඅතික පුද්ගලභාව් ක් පන ැව්තීම
4) අඛණ්ඩ පන ැව්ැත්මක් තිබීම
34.
1) ව්ැඩි ප්රාග්ධනධ්අ ක් රැස් කර ගැනීම අපන හසුවීම
2) අනිව්ාර්ප න් පිළිපන ැදි යුතු නීති රීති පන ැව්තීම
3) දපන රිම පකොටස්කරුව්න් 50 වීම නිසා විශාල පිරිසක් ව්යාපන ාර ට සම්බන්ධ් කර ග පඅොහැකි වීම
35.
1) නි පුද්ගල ව්යාපන ාර පලස
2) හවුල් ව්යාපන ාර පලස
3) සාංස්ාාපි සමාගම් පලස
36.
1) ව්රලත් හිමි ා
2) ව්රලත් ලාභි ා
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37.
1) ව්රලත් ගිවිසුම
38.
1) ව්රලත් හිමි ා
2) ව්රලත් ලාභි ා
39. පුරස්කාර
40.
1) ව්රලත් හිමි ා විසින් සපන  අ පසේව්ා
2) අපලවි කළ යුතු භාණ්ඩ/ පසේව්ා ව්ර්ග
3) ව්රලත් හිමි ාට පගව්අ පුරස්කාරපේ ව්ටිඅාකම
41.
1) පෙපන ාර්ශ්ව් ක් සම්බන්ධ් වීම (ව්රලත් හිමි ා විසින් ව්රලත් ලාභි ා)
2) ගිවිසුම්ග සම්බන්ධ්ාව් ක් පන ැව්තීම
3) ව්රලත් ලාභි ා විසින් ව්රලත් හිමි ාට පගවීමක් කිරීම
42.
ව්රලත් හිමි ා
1) මාපග්ධනම ආප ෝජ්අ කින් පොරව් ව්යාපන ාර කටයුතු පුළුල් කර ග හැකි වීම
2) ආො මක් ලබා ග හැකි වීම (පුරස්කාර )
3) විශාල පසේව්ක පිරිසක් පන ව්ත්ව්ා ගැනීපමන් ෙැරීමට සිදු ව්අ පීඩඅ අව්ම වීම
ව්රලත් ලාභි ා
1) ජ්අප්රි පව්පළඳපපන ොළකට පන හසුපව්න් පිවිසි හැකි වීම
2) ව්රලත් හිමි ාපග්ධන කීර්ති අාමප න් ලාභ ඉපන යි හැකි වීම
3) ව්රලත් හිමි ාපගන් කළමඅාකරණ පුහුණුව්ක් ලැබීම
43.
1) ව්යාපන ාර කටයුතු කිරීපම් දී නඅතික බැඳීම් හා සීමාව්න්ට ටත් වීමට සිදු වීම
2) අසාර්ාක පව්පළඳ කටයුතු නිසා ව්රලත් හිමි ාපග්ධන කීර්තිඅාම පන ළුඳු වීම
3) ව්රලත් ලාභි ාට පර්ණ ස්ව්ාධීඅත්ව් කින් කටයුතු කළ පඅොහැකි වීම
44.
i.

පක්ව්ල ස්ව්ාමි ව්යාපන ාර

ii.

මා ඉතිරි කරගත් මුෙල්
ඉඩමක් විකුණා ලබා ගත් මුෙල්
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iii.

ව්යාපන ාර පිහිටි ප්රපද්ශපේ ප්රාපද්ය  පල්කම් කාර් ාල ට ලි ාපන දිාංචි ට අොල ලි කි විලි
ඉදිරිපන ත් කිරීම තුළින්

iv.

හවුල් ව්යාපන ාර ක් පලස

v.

ලිඛි හවුල් ගිවිසුමක් පන ව්ත්ව්ාපගඅ ාපමන්

45.
i.
ii.

ව්ාචිකව්, ලිඛිව්, ව්යාංගප න්

ස්වීට් ෆූඩ් හවුල් ව්යාපන ාර
හවුල් ඔප්පුව්
 හවුල්කරුව්න් පෙපෙඅා රු.100 000 බැගින් ප්රාග්ධනධ්අ ප දි යුතු .
 ලාභ සහ පන ාඩු සම සමව් පබො දි යුතු
 ජ් නිට මාසිකව් රු.25 000ක පේඅ ක් පගවි යුතු .
 ප්රාග්ධනධ්අ ට අතිපර්කව් සපන  අ ණ සඳහා 10%ක ව්ාර්ෂික පපන ොළි ක් පගව්යි.
 ප ද ප්රාග්ධනධ්අ සඳහා 5%ක ව්ාර්ෂික පපන ොළි ක් හිමි පේ.
 අව් හවුල්කරුපව්ක් බඳව්ා ගන්පන් අම් ඒ සඳහා පෙපෙඅාපග්ධනම කැමැත් තිබි යුතු .

iii.
හවුල් ව්යාපන ාර සඳහා නඅතික පුද්ගලභාව් ක් පඅොමැති බැවින් ව්යාපන ාරපේ අමින් අඩු පන ැව්රි පඅොහැක.
අඩු පන ැව්රි යුත්පත් පසේඅානි පසේඅාරත්අ සහ ජ් නි ජ් රත්අ අ අම් ව්ලිනි.

 අධ්යාපන අ අමායාාංශ



