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1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත 
 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංශ ෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනශත් 4 වන වගන්තිශේ (3) වැනි උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එම 
පනශත් 20 වන වගන්තිය යටශත් අමාතයවරයා විිනන් සාදු  ලනන නිශයෝග  

 
  

   
    

මලික් සමරවික්ර ම , 
සංවර්ධන උපායමාර්ග  හා           
ජාතයන්තර ශවශෙඳ අමාතය . 2016, ශදසැම්නර් මස 30 වන දින 

ශකොෙඹදී ය  
නියයෝග 

2013 ජුනි මස 05 වැනි දිනැති අංක 1813/14 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්ර ශේ I වන උපශේඛනය,  2016 ජුනි 
මස 07 වැනි දිනැති අංක 1970/9 දරන අති විශ ෂ ගැසට් පත්ර ය  ශමයින් තවදුරටත් සංශ ෝධනය කරු  
ලැශේ; 
 (I) 2013 ජුනි මස 05 වැනි දිනැති අංක 1813/14 දරන අති විශ ෂ ගැසට් පත්ර ශේ හා 2016 ජුනි මස 

07 වැනි දිනැති අංක 1970/9 දරන අති විශ ෂ ගැසට් පත්ර ශේ  පෙ කරන ලද, විශ ේෂ ආනයන 
නලපත්ර  නිශයෝගයන්හි සඳහන් අංක I දරන උපශේඛනශේ  II වන තීරශේ දැක්ශවන, ශමහි පහත 
සඳහන් අයිතමවල සංශයෝජිත වර්ගීකරණ සංශක්තාංක සහ III වන තීරශේ දැක්ශවන, ඊට 
අු රූපී සටහන් ශමයින් ඉවත් කරු  ලැශේ  

(I) 
තීරය  
ශීර්ෂ

අංකය

(II)
තීරය  

සංයයෝජිත 
වර්ගීකරණ 

සංයක්තාංකය  

(III)
තීරය 

විස්තරය
ICL

87.03

^87'02 YSrAIfha tajd yer&"  iafgzIka je.ka iy frAisx 
ldrA we;`ZMj m]Odk jYfhka mqoa.,hka m]jdykh 
lsrSu iZoyd ie<iquz lrk ,o fudagrA ldrA iy 
wfkl`;a fudagrA jdyk'

-
mq,sZ.`)cAj,k wNHka;r oyk mriamr msiagka tkacsu 
iys;" wfkl̀;a jdyk



I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2016'12'302A  



3 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2016'12'30

(II)



I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2016'12'304A  



5 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2016'12'30



I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2016'12'306A  



7 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2016'12'30



I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2016'12'308A  

Y%S ,xld rcfha uqøK fomd¾;fïka;=j

01-433


