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නාවික කද්වුර  

සීඕඑන්එම්ඒ.4        ත්රිකුණාමලය 

 

බෙද්ාහැරීම ෙලන්න       2022 ජනවාරි 30 

 

අණදෙන නිලධාර දේ තාවකාලික සංදේශ අංක 02/2022 

ෙවදසේ කාර්යභාර නිලධාරන්වදේ රාජකාරි සෙහා උපදෙසේ හා නිද ෝග 

 

1. නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨබේ දද්නික නිබයෝග වලට අනුව පහත සද්හන් පරිදි ද්වබසේ කාර්යභාර 
නිලධාරීන් දද්නික රාජකාරි සද්හා බයාද්වනු ලැබේ.  
 
 අ. ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි  
 ආ. ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි I 
 ඇ. ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි II 
 ඈ. ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි III 
 ඉ. ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි IV 

 ඊ. ද්වබසේ කාර්යභාර පුහුණු නිලධාරි I 
 උ. ද්වබසේ කාර්යභාර පුහුණු නිලධාරි II 
 ඌ. ද්වබසේ කාර්යභාර පාලක ප්රධාන සුළු නිලධාරි/ සමුහ ප්රධාන සුළු නිලධාරි 
 එ. ද්වබසේ කාර්යභාර ප්රධාන සුළු නිලධාරි 
 ඒ. ද්වබසේ කාර්යභාර සුළු නිලධාරි 
 
2. ඉහත සද්හන් පරිදි දද්නිකව කාර්යමුර ලැයිසේුවට අනුව ද්වබසේ කාර්යභාර කණ්ඩායම සද්හා නම් 
කරනු ලෙන නාවික පුද්ගලයින් විසින් පහත සද්හන් උපබද්සේ අනුව රාජකාරීන් ඉටු කල යුුබේ.  
 
 අ. ෙවදසේ කාර්යභාර නිලධාරි දවත පැවදරන රාජකාරන්ව 
 

(1) දද්නිකව 0900 පැයට ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි කණ්ඩායම බයාද්වා පුහුණුවන 
නිලධාරීන්බේ/ පුහුණු වන නාවිකයින්බේ නිවාස අවට පිරිසිදුතාවය / ක්රමාණුකූළ ෙව 
පරික්ෂා කිරීම. 
 
(2) එදින විබ ේෂ ආරක්ෂිත සිදුවීම්/ ආරක්ෂක තත්වය පිළිෙද්ව ද්වබසේ කාර්යභාර 
කණ්ඩායම ද්ැනුවත් කිරීම.  
 
(3) පහත සද්හන් සේථානයන් ුළ දද්නික 2000 පැයට චාරිකා වාරය සිදු කිරීම.  
 
 පුහුණු වන නිලධාරීන්බේ නිවාස 
 පුහුණු වන නිලධාරීන්බේ බභෝජනාගාරය 
 නාවිකයින්බේ බපාදු බභෝජනාගාරය 
 මුළුතැන්බගය 
 කාන්තා නාවික නිවාස 
 අවි ගෙඩාව 
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(4) ඉහත සද්හන් සේථානයන්ට අමතරව දද්නිකන චාරිකාවාරය සිදු කිරීමට අව ය 
වන සේථානයන්ි චාරිකා වාරය සිදු කිරීම.  
 
(5) කණිෂේඨ නාවික නිවාස/ පුහුණු වන නාවිකයින්බේ නිවාස ුළ රාත්රි චාරිකා වාරය 
සිදු කිරීම සද්හා ද්වබසේ කාර්යභාර කණ්ඩායම බයද්වීම. 
 
(6) ද්වබසේ මුර ලැයිසේුව (Guard Log) පරික්ෂා කිරීම.  
 
(7) නැේ සටහන් බපාබති (Ships Log) ි නිවැරදිතාවය පරික්ෂා කිරීම.  
 
(8) ද්වබසේ සිදුවන විබ ේෂ සිදුවීම් පිළිෙද් ආඥාපති ුමා/අණබද්න නිලධාරිුමා ද්ැනුවත් 
කිරීම.  
 
(9) පසුදින 0700 පැයට අණබද්න නිලධාරිුමා බවත ද්වබසේ කාර්යභාර දිනය ුළ 

සිදුවීම් පිලිෙද් සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් (Briefing)  ලො දීම.  
 
(10) ආඥාපති/ අණබද්න නිලධාරී හා විධායක නිලධාරි විසින් පවරනු ලෙන විබ ේෂ 
රාජකාරීන් සිදු කිරීම.  

 
 ආ. ෙවදසේ කාර්යභාර නිලධාරි I දවත පැවදරන රාජකාරන්ව 
 

(1) දද්නිකව 0900 පැයට පුහුණු වන නිලධාරීන්බේ / පුහුණු වන නාවිකයින්බේ 
නිවාස අවට පිරිසිදුතාවය ක්රමාණුකූලෙව පරීක්ෂාකිරීම. 
 
(2) දද්නික ධජ අචාරය / ිරු අසේථවිය සද්හා සහභාගී වීම.  
 
(3) දද්නික 2000 පැයට නිවාස චාරික වාරය සද්හා සහභාගී වීම. 
 
(4) ද්වබසේ   කාර්යභාර නිලධාරි II රාජකාරී සද්හා කාන්තා නිලධාරිනියන් නම් කර 

 ඇතිනම් රාත්රි ආරක්ෂක මුරකුටි චාරිකාවාරය සිදු කිරීම. 
 

  (5) ිරු අසේථවියට පසු ප්රධාන මුළුතැන්බගය පරීක්ෂා කිරීම. 
 

  (6) දද්නික ආහාර කමිටුබේ අධික්ෂණ නිලධාරි බලස රාජකාරී සිදුකිරීම. 
 
  (7) දද්නික අණබද්න නිලධාරි, විධායක නිලධාරි බහෝ ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි  
  විසින් පවරණු ලෙන විබ ේෂ රාජකාරී සද්හා සහභාගි වීම. 
 
  (8) ද්වබසේ සිදුවන විබ ේෂ සිදුවීම් පිළිෙද් ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි ද්ැනුවත් කිරීම. 
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ඇ. ෙවදසේ කාර්යභාර නිලධාරි II දවත පැවදරන රාජකාරන්ව 
 

(1) දද්නිකව 0900 පැයට පුහුණු වන නිලධාරීන්බේ / පුහුණු වන නාවිකයින්බේ 
නිවාස අවට පිරිසිදුතාවය ක්රමාණුකූලෙව පරීක්ෂාකිරීම. 
 
(2) දද්නික 2000 පැයට නිවාස චාරික වාරය සද්හා සහභාගී වීම. 
 
(3) ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි විසින් නම්කරණු ලෙන බේලාවන් ුල ආරක්ෂක මුරකුටි 
චාරිකාවාරය සිදු කිරීම. 
 
(4) ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි II රාජකාරී දිනට පසු දින හදිසි අවසේථා කණ්ඩායම භාර 
නිලධාරි බලස රාජකාරි සිදු කිරීම. 

 
(5) දද්නික අණබද්න නිලධාරි, විධායක නිලධාරි බහෝ ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි 
විසින් පනවනු ලෙන විබ ේෂ රාජකාරී සද්හා සහභාගී විම. 
 

  (6) ද්වබසේ සිදුවන විබ ේෂ සිදුවිම් පිලිෙද් ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි ද්ැනුවත් කිරීම. 
 

ඈ. ෙවදසේ කාර්යභාර නිලධාරි III, ෙවදසේ කාර්යභාර නිලධාරි IV, ෙවදසේ කාර්යභාර පුහුණු 
නිලධාරි I සහ ෙවදසේ කාර්යභාර පුහුණු නිලධාරි II 

 
(1) දද්නිකව 2000 පැයට ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරීබේ උපබද්සේ පරිදි අද්ාළ 
නිවාසයන්ි චාරිකාවාරය සද්හා සහභාගි විය යුුය. 
  
(2) ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරීබේ උපබද්සේ ප්රකාරව කටයුු කිරීම.  

 
ඉ. ෙවදසේ කාර්යභාර පාප්රසුනි /සප්රසුනි දවත පැවදරන රාජකාරන්ව 

 
  (1) දද්නිකව 0900 පැයට පුහුණුවන නාවිකයින්බේ නිවාස අවට පිරිසිදුතාවය /  
  ක්රමාණුකූලෙව පරීක්ෂාකිරීම. 
 

(2) දද්නික 2000 පැයට නිවාස චාරිකවාරය සද්හා සහභාගී වීම. 
 
(3) ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි විසින් සද්හන් කරණු ලෙන බේලාවන් ුළ ආරක්ෂක 
මුරකුටි චාරිකාවාරය සිදු කිරීම. 
 
(4) අණබද්න නිලධාරි, විධායක නිලධාරි බහෝ ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි විසින් පවරනු 
ලෙන විබ ේෂ රාජකාරී සිදුකිරීම. 
 

  (5) ද්වබසේ සිදුවන විබ ේෂ සිදුවිම් පිලිෙද් ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි ද්ැනුවත් කිරීම. 
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ඊ. ෙවදසේ කාර්යභාර ප්රධාන සුළු නිලධාරි දවත පැවදරන රාජකාරන්ව 
 
  (1) දද්නිකව 0900 පැයට පුහුණුවන නාවිකයින්බේ නිවාස අවට පිරිසිදුතාවය /  
  ක්රමාණුකූලෙව පරීක්ෂාකිරීම. 
 
  (2) ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි විසින් සද්හන් කරණු ලෙන බේලාවන් ුල ආරක්ෂක  
  මුරකුටි චාරිකා වාරය සිදු කිරීම. 
 
  (3) ිරු අසේථවිය සද්හා සහභාගී වීම සහ ිරු අසේථවියට පසු ප්රධාන මුළුතැන්බගය  
  පරීක්ෂා කිරීම. 
 
  (4) අණබද්න නිලධාරි, විධායක නිලධාරි බහෝ ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි විසින් පවරනු  
  ලෙන විබ ේෂ රාජකාරී සිදුකිරීම. 
 
  (5) ද්වබසේ සිදුවන විබ ේෂ සිදුවිම් පිලිෙද් ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි ද්ැනුවත් කිරීම. 
 
 උ. ෙවදසේ කාර්යභාර සුළු නිලධාරි දවත පැවදරන රාජකාරන්ව 
 
  (1) උද්ෑසන ධජ අචාරය සද්හා සහභාගී වීම. 
 
  (2) දද්නිකව 0900 පැයට පුහුණුවන නාවිකයින්බේ නිවාස අවට පිරිසිදුතාවය /  
  ක්රමාණුකූලෙව පරීක්ෂා කිරීම. 
 
  (3) දද්නික 2000 පැයට නිවාස චාරිකා වාරය සද්හා සහභාගි වීම. 
 
  (4) ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි විසින් සද්හන් කරණු ලෙන බේලාවන් ුල ආරක්ෂක  
  මුරකුටි චාරිකා වාරය සිදු කිරීම. 
 
  (5) කද්වුබර් රථවාහන සද්හා ඉන්ධන ලො ගැනීම අධීක්ෂනය කිරීම. 
 
  (6) අණබද්න නිලධාරි, විධායක නිලධාරි බහෝ ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි විසින් පවරනු  
  ලෙන විබ ේෂ රාජකාරී සිදුකිරීම. 
 
  (7) රාජකාරි කාලසීමාව ුල සිදුවන විබ ේෂ සිදුවීම් පිළිෙද් ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි  
  ද්ැනුවත් කිරීම. 
 

 ඌ. ෙවදසේ කාර්යභාර හදිසි අවසේථා කණ්ඩ ම භාර සුළු නිලධාරි දවත පැවදරන රාජකාරන්ව 
 
  (1) දද්නික 1730 පැයට හදිසි අවසේථා කණ්ඩායමට බපළ සෑදීම සද්හා සහභාගී වීම. 
 
  (2) රාජකාරී කාලසීමාව ුල ඕනෑම හදිසි අවසේථාවකදී හදිසි අවසේථා කණ්ඩයම සමග  
  රාජකාරීන් සද්හා පිටත්වීමට සූද්ානම්ව සිටිම. 
 
 



සීමාන්විතයි 
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 එ. ෙවදසේ කාර්යභාර හදිසි අවසේථා කණ්ඩ ම් II භාර ප්රධාන සුළු නිලධාරි දවත පැවදරන 
 රාජකාරන්ව 
 
  (1) දද්නික 2000 පැයට නිවාස චාරිකා වාරය සද්හා සහභාගි වීම. 
  (2) රාජකාරී කාලසීමාව ුල ඕනෑම හදිසි අවසේථාවකදී හදිසි අවසේථා කණ්ඩයම් II  
  සමග රාජකාරීන් සද්හා පිටත්වීමට සූද්ානම්ව සිටිම. 
 
 ඒ. පුහුණුවන නිලධාරන්වදේ දභෝජනාගාර  තුල ප්රධාන ආහාර දේල් ලබාදෙන අවසේථාව 

 පරක්ෂා කිරම. 
 
  (1) උද්ෑසන ආහාර ගැනීම  - ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි II විසින් 

  
  (2) දිවා ආහාර ගැනීම  - ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි විසින් 

 
  (3) රාත්රි ආහාර ගැනීම  - ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි I විසින් 

 

 ඔ. නාිකයින්වදේ දපාදු දභෝජනාගාර  තුල ආහාර පරක්ෂාව 

 
  (1) උද්ෑසන ආහාර - ද්වබසේ කාර්යභාර පාලක ප්රධාන සුළු නිලධාරි/ සමූහ  
  ප්රධාන සුළු නිලධාරි විසින් 

 
  (2) රාත්රි ආහාර  - ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි විසින් 

 

3. ඉහත උපබද්සේ අනුව රාජකාරී සිදුකිරීමට ද්වබසේ කාර්යභාර නිලධාරි කණ්ඩයම විසින් වගෙලා ගත 
යුු බේ. 
 

 

 

 

 

එසේසී අන්නුබගාඩ, ආර්එසේපී** 
කපිතාන් (අවි) 
අණබද්න නිලධාරී 

 
බෙද්ාහැරීම:  සම්පුර්ණ (අභයන්තර) 


