හමුදා සම්බන්ධීකරණ අංශය
හමුදා සම්බන්ධතා නිළධාරි කාර්යාය විසින් සිදුකරනු බන රාජකාරීන්
1) ත්රිවිධ ධමවදාදඋම්සවමයුතුතුමබනඵධීකරයය ඹමරීම භමවඋම ුමාදඋරමානුභැතිඹමවමවඹමරඵඋදීභ.
2) යඋජ්යම ්සවම යුතුතුම ම දවඋම ාැසිම වයඹෝගඹම ම වම බනඵධීකරයය ඹම රඵඋදීභ (යජ්ඹම විධ සිධීම
ප්රයඋලඹුමඳසවමයයමඇතිමසිඹපම්සවමයුතුතුම (State Funeral) ඇතුපමම විධ ජ්ඹග්රව

මයඳශඳඋියඹම

(Victory Parade) වඋමවමආයඋධනඋඳසවමැයසීභ.
3) විධ යේලමාදාසවතධී,මයඋජ්යත්රඋධීතියඹධීයේමබනඵධීකරයය ඹමරීම භමවමවයඹෝගඹමරඵඋදීභ.ම
4) ත්රිවිධ ධම වදාදඋධීම යේම විධ විධ ධම ාලයතඋම වඋම ම ම ාභඋතයඋාංලතආඹතනම වඋම බනඵධීධතඋයඹධීම
යුතුතුමයයමඑභමාලයතඋඹධීමුරයඋදීභුමයුතුතුමරීම භ.
5) විධ විධ ධමාභඋතයඋාංලතයදඳඋමේතයබනධීතුතආඹතනඹධීමයේමාලයතඋමවඋමත්රිවිධ ධමවදාදඋමදැනුභමවඋමබනඳසවම
බඋවිධ තඋම යයමිධීම ඇැසිම වඋඹම රඵඋදීභම වඋම බනඵධීකරයය ඹම රීම භ(ුරහුණුම යුතුතුතම ඉඳුබනම හිටුබනම
ඳවසුයභතමවිධ ධම්ඳයය මතඋයඋියයමරඵඋගැනීභ).ම
6) ශ්රීම රාංයඋම තඋනඋඳතිම යඋමේඹඋරඹම රම යයයයම යඹදීම සින නම විධ යේය ඹම ආයෂකයම ්ඳයේලයන්ධීතම
බනඵධීකරයඋයයන්ධීම (යුල්ම 11ම ෂකම නියඹෝජ්නඹම නම ඳරිදිම 15ම යදයනකුම ඳභ

)ම භගිධීම වදාදඋම

ආධඋයයමැඩුවධීමයභධීභමභඋමයදයයුමයෂකමඳැැසවවීභුමයුතුතුමරීම භ.
7) ත්රිවිධ ධම වදාදඋම මූර්ථඋනම යතම යේය ඹතවිධ යේය ඹම ාඹළුධීම ඇතුල්වීභම වඋම ානුභැතිඹම රඵඋදීභම වම
ආයෂකයම භඋණ්ඩියයම ප්රධඋනිතම ත්රිවිධ ධම වදාදඋපතඳතිම න්ධීම වඋම යජ්ය්නම නිරධඋරිධීම වදාවීභතඋයඡා  උමම
රීම භමවඋමායඹමරඵඋදීභ.
8) ආයෂකයමභඋණ්ඩියයමප්රධඋනිමයභධීභමත්රිවිධ ධමවදාදඋඳතින්ධීමයජ්ය්නමනිරධඋරිධීමවිධ විධ ධම්සවඹධීම
වඋමවබඋගිවීභමවඋමවිධ යේය ඹමතඋධීත්රියන්ධීමවිධ සිධීමඳසවනුමරඵනමරිඹමබනබඋ ත්සවමවඋම
වබඋගීවීභම වඋම වම ානුභැතිඹම රඵඋදීභම වඋම ත්රිවිධ ධම වදාදඋම නිරධඋරිධීම වදාදඋම යනනනම ්සවම
ා්ථඋධීහිමප්රධඋනමාදාසවතඋමලයඹධීමවබඋගිවීයබනදීමවමඑී ම ්සවමා්ථඋධීමනියඹෝජ්නඹම
නම ඳරිදිම නිරම ඇඳුමිධීම වබඋගිවීභම වඋම

ම යයඋධීම විධ සිධීම ඉල්රඋම සින නම විධ ුදීම ානුභැතිඹම

රඵඋදීභ.
9) ාභඋතයඋාංලයයම ඳැැසවයනම වදාදඋම රැ්වීබනත උයඡා  උ/ යේල

ම ාංවිධ ධඋනඹ රීම භම වඋම ම සිඹළුභම

උයඡා  උතමරැ්වීබනමවඋමවබඋගීමනමාඹළුධීමවුමාංග්රවමරීම යබනමයුතුතු.

10) නිඹමිතම යඋරුවනුම ධඋනඹම යනනනම විධ යේය ඹම නඋවිධ යම ඹඋත්රඋතගුධීම ඹඋනඋම යනුයධීම යඋජ්යම
තඋධීත්රියම නි්යඋල

ම රඵඋදීභම (Diplomatic Clearance)ම විධ යේලම යුතුතුම ාභඋතයඋාංලඹම යතිධීම

ඉල්ලීභමයයනුමඇත.
11) ආයෂකයම වදාදඋධීුම ාදඋශම ආනඹනඹම යයම ඇතිම බඋණ්ඩම යමේගුයධීම දාදඋම ගැනීභම වම යනසවම
ුරේගරතආඹතනම යනුයධීම ආනඹනඹම යයනුම රඵනම යැයභෝම යයදිම (යැයභෝම යයදිම ආනඹනඹතම
නි්ඳඋදනඹතමාඳනඹනඹතමප්රඋවනඹ)මයඋජ්යමආයෂකඋුමතමේජ්නඹෂකමයගනදිඹමවැරීඹැන්මැරයයනම
සිඹළුම ්ඳයය

,ම ගුධීම ඹඋනඋම ්ඳයය ම ්් යඵෝට්ටුම එාංජිධීම ැනිම බඋණ්ඩම යමේගුයධීම දාදඋගැනීභුම

යයනුමරඵනමඉල්ලීබනමවඋමානුභැතිඹමරඵඋදීභ.
12) යඋජ්යත්රඋධීතියමප්රභූවන්ධීමවඋමගුධීමඳවසුයබනමරඋදීභමවමෛදනියමනිඹමිතමගභධීමගධීනඋම
ගුධීමවදාදඋමගුධීමඹඋනඋමභගිධීමගුධීමඳවසුයබනමරඋදීභමවඋමාභතයමයවියයයනප්ුමේමඹඋනඋමරම
ාලයතඋඹමවඋමයයනුමරඵනමඉල්ලීභමබනඵධීධයඹධීමයුතුතුමසිදුරීම භ.
13) ාභඋතයඋාංලඹුමඳැමිය

නමසිඹළුමාදාසවතධීතඋවනමඳැමිණීභුමායඹ.

14) සිතිඹබනතගුධීමසිතිඹබනමරඵඋගැනීභමවඋමමේයේඹමේමජ්නයඋල්මඇභතීභ.
15) හින්ෑඹමඉදිරීම බනමයුතුතුමාකරෂක ඹමරීම භ.
16) ාභඋතයඋාංලඹුමානුතුෂකතමයයයයමයඹදීමසින නමසිඹළුභමත්රිවිධ ධමවදාදඋමනිරධඋරිධීතයසුනිරන්ධීමයේම
ඳරිඳඋරනභඹම යුතුතුම සිදුරීම භතම ාභඋතයඋාංලයයම විධ විධ ධම ාාංලඹධීම වඋම ත්රිවිධ ධම වදාදඋම ්සවතිඹම
ාඹළුධීමරඵඋදීභතභඋන්මරීම බනමයුතුතුමසිදුරීම භ.
17) වදාදඋධීුමාඹසවමවිධ විධ ධමආඹතනමයතුමවිධ යලයයඹධීමාභිභාංරතය විධ න්මය ,මමිහිදුයසවමභැදුයම
ආදීම තැධීම රුම සිවිධ ල්ම ුරේගරන්ධීයේම ගභධීම ගැනීභුම ානුභැතිඹම රඵඋදීභම ඔවුධීම විධ සිධීම සිදුයයනුම
රඵනමාංග්රවමයුතුතුමඳරිතයඋගමරීම භමබනඵධීකරයය ඹමයයමදීභුමයුතුතුමරීම භ.
18) යයනශමමනගයඹමාරාංයය ඹමරීම භමයබනමවඋමයනභමයඋර්යරඹෂක Colombo City and Suburbs
Cleaning and Beautification Unitම(CCSCBU) යමේනුයඋමයගනඩනැගිල්යල්ම්ථඋපිතයයමඇති.
19) ාතිගන්ම ජ්නඋපතඳතිතුභඋම වබඋගීනම යඋජ්යම ්සවම වඋම ාපතවඋඹයම නිශධඋරිඹකුම ත්රිවිධ ධම
වදාදඋයධීමනබනමරීම භුමයුතුතුමරීම භ.
20) ආගමියම සිේධ්ථඋනතයජ්යයම ැදගසවම යගනඩනැගිියරම නඩසවතුතනම යගනඩනැගිියම ඉදිරීම භම ආදිඹම
වඋමත්රිවිධ ධමවදාදඋමවඋඹමරඵඋදීභ.මයභහිදීමආයල්මයේම්ඳයද්මභතමයුතුතුමරීම භ.

21) යජ්යයම යවෝම යනසවම ආඹතනම භගිධීම සිදුයයනුම රඵනම ජ්රම ආශ්රිතම රීඩඋතගභධීම මනභධීම වඋම යනසවම
යුතුතුම වඋම නඋවිධ යම වදාදඋම වඋඹම රඵඋදීභ.ම වම ප්රදමේ ම ාංදමේලනම වඋම ත්රිවිධ ධම වදාදඋම කුන ම
ැඳයීභ.
22) යජ්යයම ඳඋල්ම යතම ්ඳයේලයම යයඋම වඋඹම රඵඋදීභම (තමේඹම උදනතඵඋරදෂකතයේලනම වඋඹම ආදීම
ලයඹධී).
23) විධ යේය ඹමත්රිවිධ ධමවදාදඋමයජ්ය්නමනිරධඋරිධීයේමශ්රීමරාංයඋමාංරඋයඹමබනඵධීකරයය මයුතුතුමසිදුරීම භම
වඋම විධ යේය ඹම වදාදඋධීයේම ුරහුණුම යුතුතුම වඋම දින්යධීම ාංරඋයම වඋම බනඵධීකරයය

ඹම රීම භ.ම

(NDC/NDU/H1Comd)මැනිමඳඋනභඋරඋධී.
24) ා්ථඋනුකූරමත්රිවිධ ධමවදාදඋමතමේඹමඋදනමයණ්ඩඋඹබනමරඵඋදීභ.ම(සිඹළුම්සවමවඋ)
25) ගඋලුදායදනයමපින යයමයයනුමරඵනමසිඹළුභම්සවමවඋමයඋයයමාපතයඋරියයමානුභැතිඹුමඹුසවම
ආයෂකයමතසවඹමයයයයහිමානුභැතිඹමරඵඋදීභ.
26) යඋජ්යම ්සවම වඋම වදාදඋම වඋඹම රඵඋදීභම (නිදව්ම දිනම යඳශඳඋියඹතය විධ න්ම ැභන්බනම දිනඹ)ම වඋම
ඳරඋසවමභට්ුමිධීමඳැැසවයනමය විධ න්මැභන්බනම්සවමවඋමාැසිමානුභැතිඹමයයඋමවඋඹමවම
බුමපිරි්මරඵඋමදීභ.

27) මිඹයගන්ම සින නම යඋජ්යම නඋඹයන්ධීයේම   ධීභදිනම ්සවම වම මිඹගිඹම දිනම ැභන්බනම ්සවම
යනුයධීම (ගු

ම ැභන්බනම ්සව)ම ඳැැසවයනම ්සවම ා්ථඋධීම වඋම ාලයම මනතුගල්ම

උදයන්ධීමවමාලයමඳරිදිමශියමබුමඵරයඋමබුමපිරි්මරඵඋදීභ.
28) යඩනෂකඹඋඩ්මභඋගභමැනිමආඹතනමියධීමනවීයය

ඹමයයනුමරඵනමයඵෝට්ටුමාඳනඹනඹමරීම භමවම

සීයල්්ම ැනිම යුල්ම යතම භසවයම යමේභඋධීතඹම වඋම යඵෝට්ටුම රැයගනම ඹඋභම පිියඵම ායඹම
රඵඋදීභ.(ාලයමියඹරීඹවිධ ියමනඋථමයයමගැනීයභධීමානතුන්)
29) භන්රඩිමැනිමයඋඹධීමරුමඳැමියනනමනැේමරමබඋධීඩමඵෑභමවඋමයබනයන්ධීමයතමඇතුල්මවීභුම
ායඹමරඵඋදීභ.මනැේමරුමඳැමිනීභුමායමරඵඋදීභමයභභමාභඋතයාංලඹුමාදඋරමනැත.
30) ගඋලුදායදනයම පින ඹම වම ප්රදීඳඋගඋයම ඳරි්රයයම සිදුයයනුම රඵනම   උඹඋූපඳගතම රීම භම වම යුියම නඋුයම
චිත්රඳුම වඋම ූපගතම රීම භම රුම ානුභැතිඹම රඵඋදිභ(ගුයධීම සිුම සිදුයයනුම රඵනම   උඹඋූපඳම ගතම
රීම භමවඋමආයෂකයමභඋණ්ඩියයමප්රධඋනීමයඋමේඹඋරයඹධීමානුභැතිඹමරඵඋයදනුමරැය..)
31) නිල්යඋ මරඵඋමදීභ.-ම(De la Rue Lanka භඋගභ)

32) යඋඹධීමතුරමසිදුයයනුමරඵනමවදාදඋභඹම්ඳයය මරැගසවමනැේමාතයමට්රඋනසිට්මඉධීමට්රඋනසිට්මයුතුතුම
වඋමනමානුභැතිඹ.
33) ආයයයමයඋජ්යමාභඋතයතුභධීමවඋමආයයයමයල්යබනතුභඋයේමආයෂකයමයුතුතුමබනඳඋදනඹමවඋම
සිදුයයනුමරඵනමඳරිඳඋරනභඹමයුතුතුමවමඔවුධීමවිධ සිනමත්රිවිධ ධමවදාදඋමමූර්ථඋනතමආයෂකයමයයනඋම
මූර්ථඋනතමුරහුණුමඳඋල්තමයයනඋාංයතමඵරයයනඋමයයජියබනධීතුමමූර්ථඋනමආදීමත්රිවිධ ධමවදාදඋමයවුන්ම
රමසිදුයයනුමරඵනමාංඋයමබනඵධීධයය ඹමරීම භ.
34) විධ ්රඋමියමයජ්ය්නමනිරධඋම නමවිධ ්රඋභමදියනනමඳසුමවදාදඋමයවුන්මයතමයගධීඋමබනභඋනමයඳශඳඋියතම
්සවමයබනජ්නමාංග්රවමඳැැසවවීභමවඋමවමානුභැතිඹමරඵඋමදීභ.
35) ාභඋතයාංලයයම භඋණ්ඩියයම නිරධඋම ධීයේම ැඩදාළුතම වදම වදාධීතම විධ යනනදම රඋරියඋම ත්රිවිධ ධම වදාදඋම
යවුන්ම තුරම ඳැැසවවීයබනදීම ම වඋම ාලයම ැරසුබනම වඹම වම උම බනඵධීකරයය ඹම යයම දීභුම
යුතුතුමරීම භ.
36) යෞඛ්යමාභඋතයාංලඹමවිධ සිධීමභඋඹයුමයෂකමඳභ

මයඩාංගුම්දුයමධීරීම භුමයයනුමරඵනමවිධ ධම

ැඩුවධීම වඋම ආයෂකයම වදාදඋම වඹම ායප්ෂකඋම යයනම විධ ුදීම ආයෂකයම භඋණ්ඩියයම ප්රධඋනීම
යතමඑභමඉල්ලීභමයඹනදාමරීම භ.
37) ශ්රීමරාංයඋමකරයන්ධීමඉධීදිඹඋනුමදාහුදුමසීභඋයේදීමඉධීදිඹඋනුමආයෂකයමාාංලමවිධ සිධීමාසවාඩාංගුුමගතමවිධ ුම
ශ්රීම රාංයඋයේම ඉධීදිඹඋනුම තඋනඋඳතිම යඋමේඹඋරයයම ආයෂකයම ්ඳයේලයම විධ සිධීම නඋවිධ යම වදාදඋුම
පිුඳසවමහිතමයභභමාභඋසවඹාංලඹමයතමදැනුබනමදුධීමා්ථඋයදීම මඵැේමවිධ යේලමයටුතුමාභඋසවඹාංලඹම
දැනුසවම රීම භ.ම ඉධීදිඹඋනුම කරයන්ධීම ානයයඹධීම ශ්රීම රාංයඋම දාහුදුම සීභඋුම ඳැමිණීයබනදීම නඋවිධ යම
වදාදඋමවිධ සිධීමමාසවාඩාංගුුමගතමා්ථඋධීහිදීමනඋවිධ යමවදාදඋමවිධ සිධීමාභඋසවඹාංලඹමයතමපිුඳසවම
හිතම ශ්රීම රාංයඋයේම ඉධීදිඹඋනුම තඋනඋඳතිම යඋමේඹඋරයයම ආයෂකයම ්ඳයේලයම යතම දැනුබනදීභෂකම
සිදියයනුමරඵන්.
38) ාභඋතයාංලයයම යව යම ඹඋනඋම ඳථඹම විධ විධ ධම ාලයතඋඹධීම වඋම යධීයයගැනීභුම ාලයනම
ා්ථඋධීහිදීම ම මයයඋධීමවිධ සිධීමයභභමාභඋසවඹාංලඹමාභතනුමරඵනමාතයම මවඋමානුභැතිඹම
රඵඋදීභමසිදුයයනුමරැය..
39) ත්රිවිධ ධම වදාදඋධීුම ාලයම ාභතයම යයනු්ම නතම ආබනඳධීනම විධ යේය ඹම මිරදීම ගැනීභම වඋම වම යයගුම
නි්යඋලනමානුභතමරීම භමාසවධීමරීම භ.
40) චිත්රඳුම ූපගතම රීම භම ම දවඋම යයනුම රඵනම ඉල්ලීභම ත්රිවිධ ධම වදාදඋම ඇදුබනම ආන්සවතබනතම ඹඋනම උවනම
ඇතුරසවම යයනුම රඵනම දමේල

ම වම ත්රිවිධ ධම වදාදඋම තයගනතම ඇතුරසවම දමේල ඹධීම යයතනසවම වම

වදාදඋමයදවුන්තුරමයයනුමරඵනමූපගතමරීම බනමබනඵධීධයඹධීමානුභැතිඹමරඵඋදීභ.

41) විධ විධ ධම ්සවඹධීම දවඋම ආයෂකඋම රඵඋයදනුම රඵනම යරම යයනුම රඵනම ඉල්ලීබනම නීතිඹම වඋමඋභඹම
වමදෂකෂි මාංමේධනමාභඋතයාංලඹ යතමයඹනදාමරීම භ.
42) භඋධයම භධය්ථඋනයයම ාලයතඋම වම ඔවුධීම විධ සිධීම භඋධයම ප්රරඋයම රඵඋදීභම බනඵධීධයඹධීම වදාදඋම
බනඵධීධතඋමනිශධඋරියේමානුභැතිඹමායප්ෂකඋමයයමා්ථඋධීහිදීම මදවඋමානුභැතිඹමරඵඋදීභ.
43) ත්රිවිධ ධමවදාදඋමප්රදමේල

මකුන මරඵඋගැනීභුමයයනුමරඵනමඉල්ලීබන.

44) විධ විධ ධමුරේගරන්ධීයේමයශදමයඋඳඋයමනි්ඳඋදනමආයෂකයමාඹලුධීමාතයමේමායශවිධ මරීම භුම යයනුම
රඵනමඉල්ලීභමත්රිවිධ ධමවදාදඋඳතීධීමයතමයඹනදාමරීම භ.
45) ආයෂකයම වදාදඋධීුම ාදඋරම ඳැමිණිියතඉල්ලීබනම පි යඵදම විධ විධ ධම ුරේගරන්ධීම විධ සිධීම යයනුම රඵනම විධ විධ ධම
ඉල්ලීබනමපි යඵදමසුදුසුමඳරිදිමයුතුතුමරීම භ.
46) ත්රිවිධ ධමවදාදඋධීමභගිධීමසුබඋධනමයුතුතුමපිණිමඳසවනුමරඵනමාංදමේලනතයරනතරැන්ඳසවතයභෝුමේම
යථමධඋනමතයගමආදිඹමඳැැසවවීභමදවඋමානුභැතිඹමරඵඋදීභ.
47) ත්රිවිධ ධම වදාදඋධීයේම සුබඋධනම යුතුතුම පිණිම දාදල්ම ්ඳඹඋගැනීයබනම ායදාණිධීම ඳසවනුම රඵනම
ාංදමේල

තමයරනතරැන්ඳසවතයභෝුමේමයථමධඋනමතයගමආදිඹමඳැැසවවීභමදවඋමානුභැතිඹමරඵඋදීභ.

48) ාභඋතයඋාංලයයමආයෂකඋමබනඵධීධයඹධීමයුතුතුමරීම භ.
49) වදිසිම ාඳදඋධීහිදීමආඳදඋම යරභ

උයය මාභඋතයඋාංලඹමභගිධීමයයනුමරඵනමඉල්ලීභමදවඋමාලයම

වයඹෝගඹමරඵඋමදීභ.
50) ආයෂකයම යල්යබනතුභඋම වදාවීභුම යයනුම රඵනම ඉල්ලීභම යල්යබනතුභඋම යතම ඉදිරිඳසවම යයම ාදඋරම
දිනඹධීම වඋම යේරඋධීම රඵඋයගනම ඔවුධීම දැණුසවම රීම භ(යේය ඹතවිධ යේය ඹ)ම ප්රභූවන්ධීම වදාදඋම
ප්මයධඋනීධීමවඋමවිධ විධ ධමතයඋතියයබනමුරේගරන්ධීතආඹතන)

