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බෙද්ාහැරීම ෙලන්න      2022 මැයි 12 

 
 

අණදෙන  නිළධාරීදේ තාවකාලික සංදේශය අංක 12/2022 
නාවික හා සාගරික විෙයාපීඨදේ පුහුණු  නාවිකයින්දේ නිවස පහසුකම් සඳහා තණ්ඩදේ ගබඩාදවන් 

නිකුත් කරන ලෙ සථිර ගබඩා විෂයයන් නිසියාකාරව භාරදීම, භාර ගැනීම, භාවිතා කිරීම 
නිවසථනයන් හා ඒ අවට පරිසරය නිසි පරිදි පවත්වාදගන යාම 

සඳහා උපදෙසථ හා නිදයෝග 
 
 
1. නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨබේ නාවිකයින්බේ නිවස්නයන් සඳහා තණ්ඩබේ ගෙඩාබවන් 
නිකුත් කරන ලද් ස්ිර ගෙඩා විෂයයන් නිසියාකාරව භාරදීම/භාර ගැනීම සහ භාවිතා කිරීම සහ 
නිවස්නයන් හා ඒ අවට පරිසරය නිසි පරිදි පවත්වාබගන යාම සඳහා තණ්ඩබේ ගෙඩාව භාර නාවික 
පුද්ගලයින් විසින් පහත ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් හා නිබයෝග අනුව කටයුතු කල යුතුය. 
 

අ. පුහුණු වන නාවිකයින්බේ නිවාස සඳහා නිකුත් කරන ලද් පහත සඳහන් ස්ිර ගෙඩා 
විෂයයන් එම පාසල භාර ප්රධාන උපබද්ශක විසින් භාර ගැනීම සහ භාර දීම නිසියාකාරව සිදු 
කිරීමටත්,එම විෂයයන් ආරක්ෂා කිරීමට, නඩත්තු කිරීම හා අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා 
මාණ්ඩලික සටහන්පත් බයාමු කර අවශයතාවයන් සිදුකර ගැනීමට වගෙලා ගත යුතුය. 

 

  (1) විදුලි පංකා 
  (2) ගිනි නිවීබම් උපකරණ 

  (3) ඇඳන් 
  (4) බලාකර් 

  (5) බමට්ට සහ බකාට්ට 
  (6) ප්ලාස්ික් පුටු 

  (7) කණ්නාඩි 
 

ආ. පරිපාලන නිවාසය සඳහා භාර ගන්නා ලද් ස්ිර ගෙඩා විෂයයන් එම නිවාසය භාර 
බයයෂ්ඨතම නාවිකයා විසින් භාර ගැනීම සහ භාර දීම නිසියාකාරව සිදු කිරීමටත්,එම විෂයයන් 
ආරක්ෂා කිරීම, නඩත්තු කිරීම හා අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා මාණ්ඩලික සටහන්පත් බයාමු 
කර අවශයතාවයන් සිදුකර ගැනීමට වගෙලා ගත යුතුය.  

 

ඇ. සනීපාරක්ෂක ද්රවය නාවික ගෙඩාබේ බනාමැති ෙැවින් ඒ සම්ෙන්ධබයන් අංශභාර 
කණ්ඩායම් විසින් අවධානය බයාමු කර නිවාසයන්ි නාන කාමර සහ වැසිකිලි වල පිරිසිදු 
තාවය නිසි පරිදි පවත්වාබගන යාමට සියළු පාසේ වල ප්රධාන උපබද්ශකයන් ඇතුළු බයයෂ්ඨ 
හා කනිෂ්ඨ උපබද්ශකයින් වගෙලා ගත යුතුය.  

 
ඈ. සියළු පාසේ වලට  අයිති බගාඩනැගිලි හා නිවාස අවට ප්රබද්ශය පිරිසිදුව හා ක්රමවත්ව 
පවත්වාබගන යාමට ප්රධාන උපබද්ශක ඇතුළු බයයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ උපබද්ශකයින් වගෙලා 
ගත යුතුය. 

 



ඉ. සියළු පාසේ වලට අද්ාල පාඨමාලා අවසානබේ නව පාඨමාලාවක් සඳහා නාවිකයින් 
පැමිබණන තුරු එම නිවාසයට හා බගාඩනැගිේලට අද්ාල නිතය ණය  බේඛණයට ඇතුලත් 
සියළු භාණ්ඩ ආරක්ෂාකාරීව තො ගැනීම නඩත්තු කර පවත්වා බගන යාම සම්ෙන්ධබයන්  
ප්රධාන උපබද්ශක ඇතුළු බයයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ උපබද්ශකයින් වගෙලා ගත යුතුය. 

 
ඊ. පාසේ භාර නිලධාරීන් විසින් විසින් මාසිකව අහඹු චරිකාවාරයක් සිදුකර එම 
බගාඩනැගිලිවල අඩු ලුහුඩුකම් හා භාණ්ඩ ප්රමාණයන් නිසි බලස පවත්වාබගන යාමට අවශය 
උපබද්ස් ලො දීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

 
උ. නිවස්නබේ හා  බගාඩනැගිේබේ ඇති නිතය ණය බේඛණය භාර බයයෂ්ඨතම නාවිකයා 
බවනත් ආයතනයක් බවත මාරුවී යාමට ප්රථම තණ්ඩබේ ගෙඩාවට සමඟ සම්ෙන්ීකරණය වී 
නිතය ණය බේඛණබේි ඇති භාණ්ඩ නිසි පරිදි යාවත්කාලීන කර භාර දීමට අවශය කටයුතු 
සිදුකළ යුතුය. 

 
ඌ. පාසල භාර ප්රධාන උපබද්ශකයින් සහ පරිපාලන නිවාසය භාර බයයෂ්ඨතම නාවිකයා 
බගාඩනැගිේල/නිවස්නය බවත තණ්ඩබේ ගෙඩාබවන් ලො ගන්නා ලද් භාණ්ඩ පිලිෙඳව 
වාර්ික බද්පාර්තබම්න්තු සම්ක්ෂණබේදී  නිතය ණය බේඛණය සමඟ සංසන්ද්නය කර එි ඇති 
භාණ්ඩ සම්ෙන්ධබයන් වාර්ථාවක් අංශභාර නිලධාරි මගින් සහතික කර තණ්ඩබේ ගෙඩාවට 
ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

 
2. නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨයට අනුයුක්ත නාවිකයින් හට නිවාස පහසුකම් සඳහා පහත 
සඳහන් පරිදි බගාඩනැගිලි බවන් කර ඇති අතර,පාසේ භාර බයයෂ්ඨ උපබද්ශකයින් විසින් නිසි පරිදි 
එම බගාඩනැගිලි පවත්වා බගන යාමට කටයුතු කළ යුතුය. 
 
 අ. A බගාඩනැගිේල     - වවද්ය පාසල, යලතරණ පාසල,  
       දියයට  සංග්රාමික පාසල 
 ආ. B බගාඩනැගිේල   - විදුලි පාසල, සංඥා පාසල 
 ඇ. E නව බගාඩනැගිේල  - ඉංජිබන්රු පාසල,විනයාරක්ෂක පාසල,නාවික 
       ශිේප පාසල, බතාරතුරු තාක්ෂණ පාසල,       
       සිවිේ ඉංජිබන්රු පාසල, ක්රීඩා පාසල 
       යලශාස්ීය පාසල 
 ඈ. E පැරණි බගාඩනැගිේල - පරිපාලන අංශබේ සහ ප්රවාහන සහයක අංශබේ 
       නාවිකයන් සඳහා 
 ඉ. F බගාඩනැගිේල  - අවි පාසල 
 ඊ I බගාඩනැගිේල  - බවළඳ නාවික පුහුණු පාසල 
  (පුහුණුවන බයයෂ්ඨ නාවිකයින්) යලතරණ පාසල, ගිනි නිවීම හා ආපද්ා මර්ධන 
       පාසල,IPC පාඨමාලාව, C/W පාඨමාලාව 
 උ. J බගාඩනැගිේල  - සැපයුම් පාසල 
 ඌ. K බගාඩනැගිේල  - සියළුම උපබද්ශක කණිෂ්ඨ නාවිකයින් සඳහා 
 එ. කාන්තා නාවික නිවාසය - නාසාවි අයත් සියළුම කාන්තා නාවිකයින්  
 ඒ. ින් හට්   - ගිනි නිවීම හා ආපද්ා මර්ධන පාසල 
  (නිලධාරි පුහුණු කිරීබම් සංචිතය අසල) 
 ඔ. කිමිදුම් පාසේ බගාඩනැගිේල  කිමිදුම් පාසල 
 ඕ. සටන් පුහුණු ඒකක බගාඩනැගිේල - සටන් පුහුණු පාසල 
 ක. ප්රගුණ බවඩික්කරු බගාඩනැගිේල - ප්රගුණ බවඩික්කරු පාසල 
 ඛ. නිලධාරි පුහුනු නිවාසය(C)  - යලතරණ පාසල(RP II) 

 



 

3. ඉහත සද්හන් උපබද්ස් හා නිබයෝග ප්රකාරව කටයුතු කිරීමට සියළුම නාවික පුද්ගලයින් විසින් 

කටයුතු කල යුතු අතර, ඊට පටහැනිව කටයුතු කරනු ලෙන නාවික පුද්ගලයින් හට විනයානුකූළව 

කටයුතු කරන ෙැ්්ේ ද්ැන්බේ.  

 
 
 
 

 

 එස්සී  අන්නතුබගාඩ,ආර්එස්පි** 
 කපිතාන්(අවි) 
 අණබද්න නිලධාරි 
     

බෙද්ාහැරිම:- සම්පුර්ණ (අභයන්තර)  
 

  


