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 අමබද්න නිධාරීබේ තාලකාලික වංබේ අංක 05/2022 

නිතය මය (නැවි 256) බේඛම භාර දිය ශා භාර ගැනිය වම්ෙන්ධල 
  
 

1. නාවික ශා වාගරික විද්යාපිඨයට අයත් නාවික ගෙඩාල යටබත් ඳලතින ඝමක ඒකකයන් 
ලට අද්ා නිතය මය (නැවි 256) බේඛන භාර ගැනිම් ශා භාර දිම් ඳශත වද්ශන් උඳබද්ව් ශා 
නිබයෝග ලට අනුල සිදු කිරියට සියලුය ඝමක ඒකකයන් භාර නිධාරින් විසින් කටයුතු ක යුතුය. 
 

අ. වෑය ඝමක ඒකකයකය සිටින බයය්ඨතය නාවිකයා විසින් නිතය මය (නැවි 256) 
බේඛමය භාර ගත යුතුය. 

 
ආ. නිතය මය (නැවි 256) බේඛමය භාරල රායකාරි කරනු ෙන නාවිකයා විසින් නිතය 
මය බේඛමබේ ඳලතින ව්ථිර ගෙඩා වියයන් වම්ෙන්ධබයන් ලගකිල යුතුය. 

 
ඇ. නිතය මය බේඛමය භාරල සිටින නාවිකයා විසින් නාවික  ගෙඩාබේ ඳලතින මුේ 
පිටඳත වයග ඝමක ඒකකබේ ඇති බද්ලන පිටඳත යාව 06කට ලරක් වංවන්ද්නය ක යුතු 
අතර, නල ව්ථිර ගෙඩා වියයන් ො ගැනිබම්දි නිතය මය බේඛමබේ බද්ලන පිටඳතටද් 
එය වියයන් ඇතුත් කර ගැනියට කටයුතු ක යුතුයි. 

 
ඈ. නිතය මය බේඛමය භාරල කටයුතු කරන නාවිකයා යාරුවි යාබම්දි ශා නියබවේලා 
යාබම්දි නිතය මය බේඛමබේ බද්ලන පිටඳත නාවික ගෙඩාබේ ඳලතින මුේ පිටඳත වයග 
වංවන්ද්නය කර භාරදියට කටයුතු කයුතු අතර, නියබවේලා යාබම්දි අනුයත විශ්රාමික ක නිලා  
යායට ප්රථමය නිතය මය බේඛමය ඔහුට ඳසුල සිටින  බයය්ඨතය නාවිකයා ශට භාර දියට 
කටයුතු ක යුතුයි. 

 
ඉ. නිතය මය බේඛමය භාරල කටයුතු කරන නාවිකයා ශට ඒකාෙේධ වැඳයුම් 
කෂයමාකරම ඳේධතිය තුට පිවිසියට අලය මුර ඳද් වකව් කර ගැනියට කටයුතු කයුතු  
අතර, නිතය මය බේඛමබේ ඳලතින වියයන් ඒකාෙේධ වැඳයුම් ශා කෂයමාකරම 
ඳේධතිය වයග වංවන්ද්නය කර නිලැරදි කර ගැනියට කටයුතු ක යුතුයි. 

 
ඊ. අඑතින් ව්ථිර ගෙඩා වියයන් ො ගැනියට කටයුතු කිරිබම්දි නිතය මය බේඛමය 
භාරල කටයුතු කරන නාවිකයාබේ මුර ඳද්ය භාවිතා කර එය නාවිකයා විසින්ය සිදු කිරියට 
ලගො ගත යුතු අතර, එය නාවිකයා කද්වුබර් බනොයැති අලව්ථමාල ඳයමක් ඔහු ද්ැනුලත් 
කිරිබයන් ඳසු එය ඝමක ඒකකබේ සිටින බලනත් නාවිකයකුණා ශට ව්ථිර ගෙඩා වියයන් ො 
ගත ශැක.  

 
උ. නිතය මය බේඛමයට ඇතුත් කර ඇති ව්ථිර ගෙඩා වියයන් අමබද්න නිධාරි 
තුයාබේ අනුයැතියකින් බතොරල බලනත් ඝමක ඒකකයන්  බලත ොදිය සිදු බනොක යුතුයි. 

 
 



 2. සියලුය ඝමක ඒකකයන්බේ නිතය මය බේඛමයන් භාරල රායකාරි කරනු ෙන 
නාවිකයින් ඉශත වද්ශන් උඳබේව් ශා නිබයෝගයන්ට අනුල කටයුතු කිරියට තරබේ ලග ො ගත යුතු 
අතර, එය නිබයෝගයන්ට ඳටශැනිල ක්රියා කරන නාවිකයන් ශට ද්ැඩි විනයානුකුණා ක්රියා යාර්ග 
අනුගයනය බකබර්. 
 
3.  ඝමක ඒකකයන් භාරල කටයුතු කරන නිධාරින් විසින් ඉශත වද්ශන් කාර්යයන් නිසි ඳරිදි 
සිදු කිරියට තයා යටබත් සිටින නාවිකයන් ශට අලය උඳබද්ව් ො දියටත්, නිතය මය බේඛමය 
භාරල සිටින නාවිකයා යාරුවි යායට බශෝ අනුයත විශ්රාමික ක නිලා  යායට ප්රථමය නිතය මය බේඛමය 
ඔහුට ඳසුල සිටින බයය්ඨතය නාවිකයා ශට භාර දියට අලය කටයුතු සිදු කරවියට ලගො ගත 
යුතුයි.  
 
4. තලද් සියළුය ඝමක ඒකකයන්ට අයත් නිධාරින් විසින් තයා යටබත් ඳලතින ව්ථිර ගෙඩා 
වියයන් වම්ෙන්ද්බයන් ලග කියට ෙැදි සිටින ෙැවින් ඉශත වද්ශන් නිබයෝගයන්ට අනුල කටයුතු සිදු 
කරවියට ලග ො ගත යුතු ෙලද් ලැඩිදුරටත් ද්ැන්බේ.  
 
 
 

 
 
එව්සී අන්නතුබගොඩ,ආර්එව්පී** 

        කපිතාන් (අවි) 
         අමබද්න නිධාරි 

 
බෙද්ාශැරීය:   
සියලුය බද්ඳාර්තබම්න්තු  ශා ඝමක ඒකක භාර නිධාරින් 
නිතය මය බේඛම භාර සියලුය නාවිකයන් 
 
 
 
 
 
 


