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අණදෙන  නිලධාරීදේ තාවකාලික සංදේශය අංක 16/2022 
නාවික හා සාගරික විෙයාපීඨදේ කාන්තා නාවිකයින් සහ පුහුණු  කාන්තා නාවිකයින් දේ වගකිම් හා 

විනය මනාව පවත්වා දගන යාම සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග 
 
1. නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨබේ කාන්තා නාවිකයින් සහ පුහුණු වන කාන්තා නාවිකයින්බ ේ 
විනය හා මනා පැවැත්ම කඩවන ආකරබේ ක්රියාවන් වාර්තා වීම බහ්තුබවන් ඔවුන්බේ වගකීම් හා විනය 
මනාව පවත්වාබගන යාම අධීක්ෂණ කිරීමට විද්යාපීඨයට අනුයුක්ත සියළුම නිලධාරිණියන් පත් කරන 
අතර, විද්යාපීඨයට අනුයුක්ත කාන්තා නාවිකයින් සහ පුහුණු වන කාන්තා නාවිකයින්  පහත ද්ක්වා ඇති 
උපබද්ස් හා නිබයෝග අනුව කටයුතු කල යුතුය. 
 

අ. නිවාසය භාර දයයෂ්ඨතම කාන්තා නාවිකයා සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග 
 

  අ. නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨබේ කාන්තා නිවස්නබේ නිවාස භාර නායක නැවි 
  යන තනතුර සඳහා කාන්තා නිවස්නබේ සිටින සියළුම අංශයන්ි බයයෂ්ඨතම කාන්තා 
  නාවිකයා පත්කර ගත යුතුය.  
   

 ආ. එම බයයෂ්ඨතම කාන්තා නාවිකයා නිවාඩු මත ෙැහැරව සිටින අවස්්ා වන්ිදී 
 මිළඟට සිටින බයයෂ්ඨතම කාන්තා නාවිකයා එම වගකීම ද්ැරිය යුතුය. 
 

ඇ. විධාන භාර ආඥාපති තුමා, විධාන භාර නිබයෝයය ආඥාපති තුමා, ආඥාපති තුමා 
සහ අණබද්න නිලධාරි තුමාබේ නිවාස චාරිකා වාරයන්, කඳවුරු චාරිකා වාරයන් 
පැවැත්බවන දිනයන්ීදී නිවස්නය රබපාර්තු කිරීමට බයයෂ්ඨතම කාන්තා නාවිකයා 
කඳවුබර් රැඳි සිටිය යුතු අතර, බනාවැලැක්විය හැකි බහ්තුවක් නිසා නිවාඩු මත ෙැහැරව 
යන්බන් නම් මීළඟ බයයෂ්ඨතම කාන්තා නාවිකයා ඒ සඳහා පත්කල යුතුය. 
 

ඈ. නිවාසය භාර බයයෂඨ්තම කාන්තා නාවිකයා වශබයන් තමා යටබත් සිටින 
සියළුම කාන්තා නාවිකයින් පිළිෙඳ පූර්ව අවබෙෝධයකින් හා නිරීක්ෂණයකින් පසුවිය 
යුතු අතර, හැකි සෑම අවස්්ාවකම කාන්තා නාවිකයින්බේ දද්නික චාර්යා රටාවන්, 
ඔවුන් සිදුකරනු ලෙන කාර්යයන් හා ගමන් කරන ස්්ාන පිළිෙඳව බසායා ෙැලිය යුතුය. 
 

ඉ. කාන්තා නාවිකයින් සතියකට වරක්  නිවාස භාර නායක නැවි විසින් සම්ුඛ 
පරීක්ෂණයකට භායනය කළ යුතු අතර, යම්කිසි ගැටළුකාරි තත්වයක් ඇති කාන්තා 
නාවිකයින් සිටිනම් ඔවුන්බේ අංශභාර කණ්ඩායම් ද්ැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. 
 

ඊ. කාන්තා නිවස්නබේ සිටින සියළුම කාන්තා නාවිකයින්බේ විස්තර ඇතුළත් 
බපාතක් නිවාසය භාර නායක නැවි විසින් යාවත්කාලීන කර පවත්වාබගන යා යුතුය. 
 

උ. නිවාසය භාර නායක නැවි විසින් තම යටබත් සිටින කාන්තා නාවිකයින් හා 
පුහුණු කාන්තා නාවිකයින් සියළු බද්නාබේම සුභසාධනය පිළිෙඳව බසායා ෙැලිය යුතු 
අතර, සියළුම කාන්තා නාවිකයින් හට ඇඳක්, බලාකරයක් ලො දීමට කටයුතු කළ 
යුතුය. 



ඌ. කාන්තා නාවික නිවාසබේ භාණ්ඩයන් හා බේපල තණ්ඩබේ ගඩොබේ ඇති උප 
බලයරයන් මගින් නිවාසය භාර නායක නැවි විසින් ලිඛිතව නිසි පරිදි භාර ගැනීම සිදුකළ 
යුතු අතර, බවනත් ආයතනයකට මාරුවී යාබම්දී නිසි පරිදි භාණ්ඩ හා බේපල නිසි පරිදි 
ඇති ෙව සඳහන් කර තණ්ඩබේ ගෙඩාබේ ඇති උප බලයරබේ අත්සන් කළ යුතුය. 
 
එ. කාන්තා නාවිකයින්, උපබේශක කාන්තා නාවිකයින් හා පුහුණුවන කාන්තා 
නාවිකයින්බේ ගැටළු සම්ෙන්ධබයන් සාකච්ඡා කර අංශභාර කණ්ඩායම් ද්ැනුවත් 
කිරීමට අවශය කටයුතු කළ යුතුය. 
 
ඒ. කාන්තා නාවිකයින්,කාන්තා උපබේශක නාවිකයින් පුහුණු වන කාන්තා 
නාවිකයින් අනවශය බලස කායික හා මානසික පීඩාවන් වලට ලක් බනාකිරීමට කටයුතු 
කළ යුතු අතර, යම් වරද්කට බහෝ ක්රියාවකට ද්ඩුවම් ලො දීමට අවශය නම් වගකිව යුතු 
නිලධාරිබයකු ද්ැනුවත් කර ලැබෙන උපබද්ස් මත ක්රියා කල යුතුය. 
 
ඔ. කාන්තා නාවික නිවස්නබේ පිරිසිදු කිරීබම් කටයුතු සහ පිරිසිදුව තො ගැනීම 
සම්ෙන්ධව නිරන්තරබයන් අවධානය බයාු කළ යුතු අතර, කාන්තා නාවිකයින් 
නිරන්තරබයන් ඒ සඳහා අවශය උපබද්ස් හා නිබයෝග ලො බද්මින් බමබහයවීමට කටයුතු 
කළ යුතුය. 
 
ඕ. 2200 පැබයන් පසු කාන්තා නාවික නිවස්නබේ සිටින සියළුම කාන්තා 
නාවිකයින්බේ සාරංශයක් ලො ගත යුතු අතර, සියළුම කාන්තා නාවිකයින් නිවස්නය 
තුල සිටින ෙවට ලිඛිතව තහවුරු කර ගත යුතුය. 
 
ක. නිවාස භාර නායක නැවි වශබයන් අබනකුත් කාන්තා නාවිකයින්,උපබේශක 
කාන්තා නාවිකයින්ට හා පුහුණුවන කාන්තා නාවිකයින්ට ආද්ර්ශයක් වන අයුරින් තම 
චරිතය හා ක්රියාවන් පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. 
 
ග. කාන්තා නාවික නිවස්නබේ අළුත්වැඩියා කටයුතු හා ගැටළුකාරී තත්වයන් 
සම්ෙන්ධබයන් නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨයට අනුයුක්ත සියළුම කාන්තා 
නිලධාරිනියන් ද්ැනුවත් කිරීම ට හා ඔවුන්බේ උපබද්ස් මත නිසි ඉදිරි ක්රියාමාර්ග ගැනීමට 
නිවස්නය භාර කාන්තා නායක නැවි විසින් කටයුතු කළ යුතුය. 
   

ආ. උපදේශක කාන්තා නාවිකයින් සහ කාන්තා නාවිකයින් සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග  
  
 අ. කාන්තා නාවික නිවාසබස් උපබේශක කාන්තා නාවිකයින් තම අංශබේ 
 පුහුණුවන කාන්තා නාවිකයින්බේ සියළුම විනය, මනා පැවැත්ම,පුහුණු කටයුතු, 
 අධයයන කටයුතු, සුභසාධක කටයුතු සම්ෙන්ධව සියළු බේ පිළිෙඳව බසායා ෙලා 
 කටයුතු කළ යුතුය. 

 
 ආ. තමා යටබත් සිටින පුහුණු කාන්තා නාවිකයින් සම්ුඛ පරීක්ෂණයට භායනය 
 කළ යුතු අතර, යම් ගැටළු සහගත අවස්්ාවකදී අංශ ක්රමය අනුගමනය කරමින් 
 ගැටළුව නිරාකරණය කළ යුතුය.  

 
 ඇ. නිවස්නබේ බපාදු වැඩකටයුතු වලදී නිවාස භාර නායක කාන්තා නැවියාට 
 උපරිම සහය  ලො දිය යුතු අතර, තමා යටබත් සිටින පුහුණුවන කාන්තා නාවිකයින් ඒ 
 සඳහා බයාු කිරීමටද් කටයුතු කළ යුතුය. 

 



 ඈ. ද්වබස් කාර්ය භාර නිලධාරි චාරිකා වාරය සඳහා නිවස්නය සුද්ානම් කිරීමට හා 
 පිරිසිදු කිරීබම් වැඩකටයුතු සඳහා තම අංශබේ පුහුණුවන කාන්තා නාවිකයින් බයද්වීමට 
 කටයුතු කළ යුතු අතර, එම කාර්යය අවසන් වන බතක් පුහුණුවන කාන්තා නාවිකයින් 
 පිළිෙඳව නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.  

 
 ඉ. පුහුණු වන කාන්තා නාවිකයින් අනවශය බලස කායික හා මානසික පීඩාවන් 
 වලට ලක් බනාකිරීමට කටයුතු කළ යුතු අතර, යම් වරද්කට බහෝ ක්රියාවකට ද්ඩුවම් 
 ලො දීමට අවශය නම් නිවාසය භාර බයයෂ්ඨතම කාන්තා නාවිකයා හරහා වගකිව යුතු 
 නිලධාරිබයකු ද්ැනුවත් කර ලැබෙන උපබද්ස් අනුව කටයුතු කළ යුතුය. 
  
 ඊ. පුහුණු වන කාන්තා නාවිකයින් 1800 පැය ට අධයන කටයුතු සඳහා පාසේ බවත 
 ගමන් කරන්බන් නම් එම අංශබේ කාන්තා උපබේශක නාවිකයා අනිවාර්බයන් සහභාගි 
 විය යුතු අතර, බනාවැලැක්විය හැකි බහ්තුවක් මත සහභාගි විය බනාහැකි නම් බවනත් 
 අංශයක කාන්තා නාවික උපබේශකබයකු සමඟ සහභාගි කරවීමට කටයුතු කළ යුතුය.  
 
 උ. උපබේශක කාන්තා නාවිකයන් , කාන්තා නාවිකයින්ට හා පුහුණුවන කාන්තා 
 නාවිකයින්ට හා ආද්ර්ශයක් වන අයුරින් තම චරිතය හා පැවැත්ම පවත්වා බගන යාමට 
 කටයුතු කළ යුතුය.  
 
 ඌ. තම අංශබේ පුහුණුවන කාන්තා නාවිකයින් 2200 පැය වන විට නිවස්නබේ 
 සිටිනවාද් යන්න සනා් කර ගත යුතු අතර, ඒ පිළිෙඳව නිවාස භාර නායක නැවි බවත 
 ලිඛිතව ද්ැනුම් දීමට කටයුතු කළ යුතුය.  

 
 එ. ගිලන් වූ පුහුණු කාන්තා නාවිකයින් පිළිෙඳව බසායා ෙැලිය යුතු අතර, ගිලන් 
 තත්වය පිළිෙඳව නිරතුරුව අවධානය බයාු කර ඔවුන්බේ සුභසාධනය බසායා ෙැලිය 
 යුතුය. 

 
 ඒ. නිවාස භාර නායක නැවි විසින් පනවා ඇති උපබද්ස් හා නිබයෝගයන්ට අවනතව 
 කටයුතු කළ යුතු අතර,පනවා ඇති උපබද්සක බහෝ නිබයෝගයක බවනස් කිරීමක් අවශය 
 වන්බන් නම් සාකච්ඡා කර විසඳා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

 
ඇ. පුහුණු වන කාන්තා නාවිකයින් සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග  

  
 අ. පුහුණු වන කාන්තා නාවිකයින් නිවස්නබේ සිටින සියළුම බයයෂඨ් කාන්තා 

නාවිකයින් සඳහා නිසි බගෞරවය ලො දිය යුතු අතර, නිවස්නය භාර බයයෂ්ඨ කාන්තා 
නාවිකයා හා උපබේශක කාන්තා නාවිකයින් විසින් පනවා ඇති උපබද්ස් හා 
නිබයෝගයන්ට අවනතව කටයුතු කළ යුතුය.  

 
 ආ. නිවස්නබේ පිරිසිදු කිරීබම් කටයුතු, බපාදු කටයුතු සඳහා සෘජු ද්ායකත්වය සහ 
 සහබයෝගය අංශ බේද්යකින්  බතාරව ලො දීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

 
 ඇ. පුහුණු වන කාන්තා නාවිකයින්ට කාන්තා නාවික නිවාසයට අද්ාලව ඇති ගැටළු 
 සහ බවනත් කරුණු සම්ෙන්ධබයන් නිවස්නය භාර  බයයෂ්ඨ කාන්තා නාවිකයා බහෝ 
 උපබේශක කාන්තා නාවිකයා මගින් නිලධාරිනියක ද්ැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර 
 විසඳා ගත යුතු අතර,මින් පරිභාිරව ක්රියා කිරීමට කටයුතු බනාකළ යුතුය. 
 

  



ඈ. පුහුණු වන කාන්තා නාවිකයින් වශබයන් බවනත් රායකාරීන් සඳහා අනුයුක්ත 
 වීබම්දී තම අංශබේ උපබේශක කාන්තා නාවිකයින් ද්ැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

 
 ඉ. පුහුණු වන කාන්තා නාවිකයින් විනය මනාව පවත්වා ගත යුතු අතර, 
 නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨබේ පනවා ඇති නිබයෝගයන්ට අනුකූලව පුහුණු කටයුතු 
 සිදුකිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.  

 
 උ. පුහුණු කාන්තා නාවිකයින් බවනත් අංශයන්ි පුහුණුවන කාන්තා නාවිකයින් 
 සමඟ සුහද්ව කටයුතු කළ යුතු අතර,ගැටළුකාරී අවස්්ාවන් වලදී තම අංශභාර 
 කණ්ඩායම ද්ැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

 
 ඌ. 2000 පැබයන් පසු අධයන කටයුතු සඳහා පාසේ බවත පුහුණු කාන්තා 
 නාවිකයන් සහභාගී වන්බන් නම් තම අං ශබේ උපබේශක කාන්තා නාවිකයා සමඟ 
 පාසල බවත පැමිණිය යුතු අතර, කිසිම අවස්්ාවක තම අභිමතය පරිදි තනිවම ගමන් 
 කිරීම බනාකල යුතුය.  

 
ඈ. සියළුම කාන්තා නාවිකයින් සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග  
  

අ. කාන්තා නාවික නිවස්නය අවට පරිසරය මනා ද්ැකුම්කළු බලස පවත්වා ගැනීම 
සියළුම කාන්තා නාවිකයින්බේ වගකීම ෙව අවධාරණය කරන අතර, ඒ සඳහා බගමිදුේ 
අලංකරණ රායකාරි සඳහා අනුයුක්ත කර ඇති නාවිකයාබේ උපබද්ස් ලො බගන නිසි 
බලස එය සිදු කල යුතුය.  

 
ආ. කාන්තා නාවිකයින් සඳහා නිවස්නයන් බද්කක් බවන් කර ඇති අතර, බමම 
නිවස්නයන්බේ නඩත්තු කටයුතු බමන්ම අලංකරණ කටයුතු සිදු කල යුතු අතර, නිසි 
ෙලධාරිබයකුබේ අවසරයකින් බතාරව කිසිදු බවනස් කිරීමක් සිදු බනාකල යුතුය.  

 
ඇ. නිවස්නයන් සඳහා ලොදී ඇති බලයරයන් නිසිබලස පවත්වා ගත යුතු අතර, එි 
ඇති විෂයන් නිසි බලස භාවිතා කල යුතුය.  

  
2. ඉහත සද්හන් උපබද්ස් හා නිබයෝග ප්රකාරව කටයුතු කිරීමට කාන්තා නාවිකයින් හා පුහුණු 

කාන්තා නාවිකයින් විසින් කටයුතු කල යුතු අතර, ඊට පටහැනිව කටයුතු කරනු ලෙන නාවික 

පුේගලයින් කාන්තා නාවිකයින් හා පුහුණු කාන්තා නාවිකයින් හට විනයානුකූළව කටයුතු කරන ෙැේ 

ද්ැන්බේ.  

 
 
 

 

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

බෙද්ාහැරිම:- සම්පුර්ණ (අභයන්තර)  

 
  


