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නාික හා සාගරික ිද්යාපීඨය 
නාික කද්වුර  

එන්වඑම්ඒ/සීඕ/එස්ඊසී/සීඕඑන්ව/ඒ/04/2022    ත්රිකුණාමලය 
 
බෙද්ාහැරීම ෙලන්වන       2022 ජුලි 20 

 
අණදෙන නිලධාර දේ තාවකාලික සංදේශ අංක 19 /2022 

පිටතවාසි නාවික පුේගලයින් විසින් රාජකාරි සෙහා වාර්තා කිරිමට පරිහරණය කරන දපෞේගලික 
වාහන සෙහා  මුෙල් දගවිදේ පෙනම මත නාවික හමුොව දවතින් ඉන්ධන  

සැපයිම සේබන්ධදයන් උපදෙස් හා නිදයෝග 

 
 
බයාමුවන්ව : අ. 2022 ජුලි 05 වන දිනැති අංක සීඊ.3 ද්රණ ආඥාපති නැබගනහිර නාික 

බපබද්සබේ තාවකාළික නිබයෝග අංක 11/2022. 
 ආ. 2022 ජුලි 08 වන දිනැති අංක NHQ/LOG/ILMS/GEN/A/13/2022 ද්රණ 

නාික හමුද්ාධිපතිබේ ලිපිය.  
  
1. පිටතවාසි නාික පුද්ගලයින්ව ිසින්ව රාජකාරි සද්හා වාර්තා කිරිමට පරිහරණය කරන 
බපෞද්ගලික වාහන සද්හා  මුද්ල් බගිබම් පද්නම මත නාික හමුද්ාව බවතින්ව ඉන්වධන සැපයීම 
සම්ෙන්වධබයන්ව උක්ත බයාමුවන්වබගන්ව ලො දී ඇති උපබද්ස ් ප්රකාරව පහත ද්ක්වා ඇති නාික 
පුද්ගලයින්ව යටබේ ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් හා නිබයෝග අනුව කටයුතු කිරීමට ඒ ඒ නාික පුද්ගලයින්ව 
ිසින්ව කටයුතු කල යුතුය.  
 

 අ. සැපයුේ නිලධාරි/ සහකාර සැපයුේ නිලධාරි සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග 
 

(1) ඒකාෙද්ධ සැපයුම් හා බස්වා කළමණාකරණ පද්ධතිය මගින්ව සිිල් වාහන 
මුලිකව ලියාපදිංචි කිරීබම්දී ඒ සම්ෙන්වධව ඇතුළේ කරනු ලෙන ිස්තර වල නිවැරදි 
තාවය සම්ෙන්වධබයන්ව බසාය ෙැලීම හා ඒකාෙද්ධ සැපයුම් කළමණාකරන පද්ධතිය 
මගින්ව ලියාපදිංචි කරන ලද් ිස්තර බේ:මා:නි (බද්ශිය මිළදී ගැනීම්) ප්රාේධන ිෂයන්ව 
සමග සම්ෙන්වීකරණයවී අනුමත (Approve) කරවා ගැනීමට කටයුතු කල යුතුය.  
 
(2) ිිධ අවස්ථා වලදී ඉන්වධන මිළ ගණන්ව වල උච්චාවචනයන්ව සිදුවන 
අවස්ථාවන්වහිදී  ඒ පිළිෙඳව නිරීක්ෂණය කර ඒකාෙද්ධ සැපයුම් කළමණාකරන 
පද්ධතිබේ යාවේකාලීන කිරීම් සිදු කිරීම හා ඒ පිලිෙඳව අණබද්න නිලධාරි ද්ැනුවේ 
කිරීමට කටයුතු කල යුතුය. 
 
(3) බයාමු ‘අ’ සංබද්ශබේ උපබද්ස් අනුව ඉන්වධන සැපයුම් කරන නිලධාරියා 
වශබයන්ව නැි 254 ආකෘතිපේ සහතික කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.  
 
(4) නැි 254 ආකෘතිපේ සහතික කිරීබම්දී එහි සඳහන්ව ද්ේතයන්වහි නිවැරදිතාවය 
පරික්ෂා කර ෙලා සහතික කල යුතුය.  
 
(5) බයාමු ‘අ’ සංබද්ශය මගින්ව ලො දී ඇති උපබද්ස් අනුව පිටතවාසී නාික 
පුද්ගලබයකු හට එක් බපෞද්ගලික වාහනයක් සඳහා පමණක් පහත ද්ක්වා ඇති 
පරිමාණයන්වබගන්ව (සතියක කාල සීමාවක් සඳහා) ඉන්වධන නිකුේ කිරීමට නැි 254 
ආකෘතිපේ සහතික කල යුතුය.  
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(6) ඉන්වධන නිකුේ කිරිබමන්ව පසු නිකුේ කර ඇති ඉන්වධන ප්රමාණය හා ලැබි ඇති 
මුද්ල්  ප්රමාණබයහි  නිවැරදිතාවය තහවුරු කර ගැනිබමන්ව පසු එම මුද්ල් නාික 
හමුද්ාධිපතිබේ නමින්ව ලංකා  ෙැංකුව තැබප්රාබේන්ව ශාඛාබේ ගිණුම් අංක 7041344 
ද්රන ෙැංකු ගිණුම  බවත තැන්වපේ කර (සෑම සිකුරාද්ා දිනකම) මුද්ල් තැන්වපේ කිරිබම් 
කුිතාන්වසිය ලො ගත යුතුය. 

 
(7) මුද්ල් තැන්වපේ කිරිමට අද්ාල ිස්තර (දිනය, මුද්ල් තැන්වපේ කිරිමට බහ්තුව, 
නිකුේ කල මුළු ඉන්වධන ප්රමාණය සහ මුළු වටිනාකම) නිවැරදිව පරීක්ෂා කර සහතික 
කිරීබමන්ව පසු ඉන්වධන නිකුේ කල දින 1800 පැයට  ප්රථම අධයක්ෂ නාික අයවැය 
(nhqdnb@navy.lk) සහ අධයක්ෂ මුලය (nhqssoacct@navy.lk) යන රාජකාරි ිද්ුේ 
තැපැල බවත ඉදිරිපේ කිරිමට කටයුතු කල  යුතුය. 
 
(8) බපෞද්ගලික වාහන සද්හා නිකුේ කරනු ලෙන ඉන්වධන වලට අද්ාලව නිකුේ කල 
දිනය, නිකුේ කල වාහන අංකය, නිකුේ කල ප්රමාණය ඇතුලේ වාර්ථාවක් New 
Microsoft Excel Work sheet හි Times New Roman අක්ෂරබයන්ව යතුරු ලියනය කර 
එහි ද්ේතයන්වහි නිවැරදිතාවය සහතික කර ඉන්වධන නිකුේ කල දින 1800 පැයට ප්රථම 
clogde@navy.lk හා cslog-east@navy.lk යන ි ද්ුේ තැපැල බවත බයාමු කල යුතුය. 
 
(9) බද්වන අවස්ථාබේ ඉන්වධන නිකුේ කිරිමට ප්රථම පලමුව ලොදුන්ව ඉන්වධන වලට 
සමාන ප්රමාණයක් අද්ාල වාහනය ධාවනය කර ඇේද්ැයි තහවුරු කර ගැනිබමන්ව පසු 
පමණක් බද්වන නිකුතුව සහ පසු නිකුේ කිරිම් සඳහා නැි 254 ආකෘතිපේ සහතික 
කල යුතුය (බම් සද්හා රථබේ ධාවන දුර පරික්ෂා කර ෙැලිය යුතුය). 
 
(10) පිටතවාසි නාික පුද්ගලයින්ව බවත නිකුේ කල ඉන්වධන සම්ෙන්වධබයන්ව පහත 
සද්හන්ව ිස්තර ඇතුලේ වාර්ථාවක් (බපට්රල් සහ ඩිසල් සද්හා බවන්ව බවන්ව වශබයන්ව) 
සෑම මසකම 02 වන දිනට ප්රථම අණබද්න නිලධාරි මගින්ව ආඥපති නැබගනහිර නාික 
බපබද්ස බවත (මෘදුපිටපතක් සහිතව) ඉදිරිපේ කල යුතු අතර, මුද්ල් තැන්වපේ කල 
කුිතාන්වසි යාකිරිම් වශබයන්ව ඉදිරිපේ කල යුතුය. 

  
ආයතනය:……………………………………………………………………... 

අ.අ වාහන අංකය නිකුේ කල 
ඉන්වධන ප්රමාණය 

නිකුේ කල දිනය ලොගේ මුද්ල  

     
 

(11) ඉහත ආකෘතිය ප්රකාරව ඉදිරිපේ කරනු ලෙන ිස්තර වල නිවැරදිතාවය 
 සහතික කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.  

 
(12) සියළුම ඉන්වධන නිකුේ කිරිම් වලට අද්ාල බතාරතුරු පරික්ෂා කර ෙලා සහතික 
කිරිම සද්හා කටයුතු කල යුතු අතර, එම බතාරතුරු අවශය අවස්ථාවකදි ිගණනයට 
ලක් කල හැකි පරිදි පවේවාබගන යාමට කටයුතු කල යුතුය. 
 
 

වාහන වර්ගය  ඉන්වධන ප්රමාණය (ලීටර්) 
යතුරු පැදි 6 
ත්රිබරෝද් රථ 7 

බමෝටර් රථ 20 

mailto:nhqdnb@navy.lk
mailto:nhqssoacct@navy.lk
mailto:clogde@navy.lk
mailto:cslog-east@navy.lk


 
සිමාන්විතයි 

සිමාන්විතයි 
 

 

(13) ඉහත උපබද්ස් අනුව කටයුතු කරබගන යාබම්දී ඇති වන ගැටළු සහගත 
තේවයන්ව සම්ෙන්වධබේ උපබද්ස ්අණබද්න නිලධාරි බවතින්ව ලො ගැනීමට කටයුතු කල 
යුතුය.  

 

(14) නිවාඩු බහෝ රාජකාරී බහ්තුන්ව මත කඳවුබරන්ව ෙැහැරව යන අවස්ථාවන්වහිදී තම 
රාජකාරීන්ව භාර බද්නු ලෙන නිලධාරියා  හට ඉහත ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් හා නිබයෝග 
අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා ඒ සම්ෙන්වධබයන්ව ද්ැනුවේ කල යුතුය.  

 

ආ. ප්රවාහන නිලධාරි සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග 

(1) බයාමු ‘අ’ සංබද්ශබේ උපබද්ස් අනුව ඉන්වධන ඇණවුම් කරන නිලධාරියා 
වශබයන්ව නැි 254 ආකෘතිපේ සහතික කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.  

(2) නැි 254 ආකෘතිපේ සහතික කිරීබම්දී එහි සඳහන්ව ද්ේතයන්වහි නිවැරදිතාවය 
පරික්ෂා කර ෙලා සහතික කල යුතුය.  

 
(3) නැි 254 ආකෘතිපේ සහතික කිරීබම්දී පිටතවාසී නාික පුද්ගලබයකු හට එක් 
බපෞද්ගලික වාහනයක් සඳහා පමණක් පහත ද්ක්වා ඇති පරිමාණයන්වබගන්ව (සතියක 
කාල සීමාවක් සඳහා) ඉන්වධන ඇණවුම් කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.  

 

 
 
 

 
(4) බද්වන අවස්ථාබේ ඉන්වධන නිකුේ කිරිමට ප්රථම පලමුව ලොදුන්ව ඉන්වධන වලට 
සමාන ප්රමාණයක් අද්ාල වාහනය ධාවනය කර ඇේද්ැයි තහවුරු කර ගැනිබමන්ව පසු 
පමණක් බද්වන නිකුතුව සහ පසු නිකුේ කිරිම් සඳහා නැි 254 ආකෘතිපේ සහතික 
කල යුතුය (බම් සද්හා රථබේ ධාවන දුර පරික්ෂා කර ෙැලිය යුතුය). 
 
(5) ඉහත උපබද්ස් අනුව කටයුතු කරබගන යාබම්දී ඇති වන ගැටළු සහගත 

 තේවයන්ව සම්ෙන්වධබේ උපබද්ස ්අණබද්න නිලධාරි බවතින්ව ලො ගැනීමට කටයුතු කල 
 යුතුය.  

 
(6) නිවාඩු බහෝ රාජකාරී බහ්තුන්ව මත කඳවුබරන්ව ෙැහැරව යන අවස්ථාවන්වහිදී තම 
රාජකාරීන්ව භාර බද්නු ලෙන නිලධාරියා  හට ඉහත ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් හා නිබයෝග 
අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා ඒ සම්ෙන්වධබයන්ව ද්ැනුවේ කල යුතුය.  

 

 ඇ. අධික්ෂණ නිලධාරි සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග 

 
(1) ඉන්වධන නිකුේ කරන දිනයන්වහිදී ඉන්වධන බපාම්පාගාරය අසලට එම කටයුතු 

 අධික්ෂණය කිරීම සඳහා යායුතුය.  
 

(2) ඉන්වධන නිකුේ කිරීම සඳහා අද්ාළ වාහනය ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කර ඇතිද් 
 යන්වන පරික්ෂා කල යුතුය.  

 
 
 

වාහන වර්ගය  ඉන්වධන ප්රමාණය (ලීටර්) 
යතුරු පැදි 6 
ත්රිබරෝද් රථ 7 

බමෝටර් රථ 20 



 
සිමාන්විතයි 

සිමාන්විතයි 
 

 

 
(3) ඉන්වධන ලො ගැනීමට සුදුසුකම් ලෙන පිටතවාසී නාික පුද්ගලයින්වබේ 

 බපෞද්ගලික වාහන අංක ඇතුළේ ලියාපදිංචි බල්ඛණයක් සකස් කිරීමට කටයුතු කර  
 ඉන්වධන නිකුේ කිරීම පිළිෙද් ිස්තර එහි සටහන්ව කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.  

 
(4) ප්රවාහන නිලධාරි සහ සැපයුම් නිලධාරි සහතික කරන ලද් නැි 254 ආකෘතිපේ 

 ඉදිරිපේ කරන ලද් නාික පුද්ගලයින්ව සඳහා පමණක් ඉන්වධන නිකුේ කිරීමට කටයුතු 
 කල යුතු අතර, නැි 254 ආකෘතිපේහි ඉන්වධන ලො ගේ නාික පුද්ගලයින්වබගන්ව  
 නිවැරදිව නම, නිලය සහ නිල අංකය බයාද්ා අේසන ලො තිබේද්ැයි පරීක්ෂා කිරීම කල 
 යුතුය.  

 
(5) නිකුේ කරනු ලෙන ඉන්වධන ප්රමාණයට සරිලන පරිදි මුද්ල් අය කිරීම ලංකා 
ඛනිජ බතල් සංස්ථාබේ බිල්පත ප්රකාරව සිදු කරනවාද් යන්වන පිළිෙඳව අධික්ෂණය කල 
යුතුය.   
 
(6) ඉන්වධන නිකුේ කිරිබමන්ව පසු නිකුේ කර ඇති ඉන්වධන ප්රමාණය හා ලැබි ඇති 
මුද්ල්  ප්රමාණබයහි  නිවැරදිතාවය තහවුරු කර ගැනිබමන්ව පසු එම මුද්ල් නාික 
හමුද්ාධිපතිබේ නමින්ව ලංකා  ෙැංකුව තැබප්රාබේන්ව ශාඛාබේ ගිණුම් අංක 7041344 
ද්රන ෙැංකු ගිණුම  බවත තැන්වපේ කර (සෑම සිකුරාද්ා දිනකම) මුද්ල් තැන්වපේ කිරිබම් 
කුිතාන්වසිය ලො ගත යුතුය. 
 
(7) එම මුද්ල් තැන්වපේ කිරිමට අද්ාල ිස්තර (දිනය, මුද්ල් තැන්වපේ කිරිමට බහ්තුව, 
නිකුේ කල මුළු ඉන්වධන ප්රමාණය සහ මුළු වටිනාකම) නිවැරදිව පරීක්ෂා කර සහතික 
කිරීබමන්ව පසු ඉන්වධන නිකුේ කල දින 1800 පැයට  ප්රථම අධයක්ෂ නාික අයවැය 
(nhqdnb@navy.lk) සහ අධයක්ෂ මුලය (nhqssoacct@navy.lk) යන රාජකාරි ිද්ුේ 
තැපැල බවත ඉදිරිපේ කිරිමට කටයුතු කල  යුතුය. 
 
(8) බපෞද්ගලික වාහන සද්හා නිකුේ කරනු ලෙන ඉන්වධන වලට අද්ාලව නිකුේ කල 
දිනය, නිකුේ කල වාහන අංකය, නිකුේ කල ප්රමාණය ඇතුලේ වාර්ථාවක් New 
Microsoft Excel Work sheet හි Times New Roman අක්ෂරබයන්ව යතුරු ලියනය කර 
එහි ද්ේතයන්වහි නිවැරදිතාවය සහතික කර ඉන්වධන නිකුේ කල දින 1800 පැයට ප්රථම 
clogde@navy.lk හා cslog-east@navy.lk යන ි ද්ුේ තැපැල බවත බයාමු කල යුතුය. 
 
(9) පිටතවාසි නාික පුද්ගලයින්ව බවත නිකුේ කල ඉන්වධන සම්ෙන්වධබයන්ව පහත 
සද්හන්ව ිස්තර ඇතුලේ වාර්ථාවක් (බපට්රල් සහ ඩිසල් සද්හා බවන්ව බවන්ව වශබයන්ව) 
සෑම මසකම 02 වන දිනට ප්රථම අණබද්න නිලධාරි මගින්ව ආඥපති නැබගනහිර නාික 
බපබද්ස බවත (මෘදුපිටපතක් සහිතව) ඉදිරිපේ කල යුතු අතර, මුද්ල් තැන්වපේ කල 
කුිතාන්වසි යාකිරිම් වශබයන්ව ඉදිරිපේ කල යුතුය. 

  
ආයතනය:……………………………………………………………
………... 

අ.අ වාහන 
අංකය 

නිකුේ කල 
ඉන්වධන ප්රමාණය 

නිකුේ කල 
දිනය 

ලොගේ මුද්ල  
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සිමාන්විතයි 

සිමාන්විතයි 
 

 

 
(10) ඉහත ආකෘතිය ප්රකාරව ඉදිරිපේ කරනු ලෙන ිස්තර වල නිවැරදිතාවය 
සහතික කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.  

 
(11) සියළුම ඉන්වධන නිකුේ කිරිම් වලට අද්ාල බතාරතුරු පරික්ෂා කර ෙලා සහතික 
කිරිම සද්හා කටයුතු කල යුතු අතර, එම බතාරතුරු අවශය අවස්ථාවකදි ිගණනයට 
ලක් කල හැකි පරිදි පවේවාබගන යාමට කටයුතු කල යුතුය. 
 
(12) ඉහත උපබද්ස් අනුව කටයුතු කරබගන යාබම්දී ඇති වන ගැටළු සහගත 
තේවයන්ව සම්ෙන්වධබේ උපබද්ස ්අණබද්න නිලධාරි බවතින්ව ලො ගැනීමට කටයුතු කල 
යුතුය.  
 
(13) නිවාඩු බහෝ රාජකාරී බහ්තුන්ව මත කඳවුබරන්ව ෙැහැරව යන අවස්ථාවන්වහිදී තම 
රාජකාරීන්ව භාර බද්නු ලෙන නිලධාරියා  හට ඉහත ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් හා නිබයෝග 
අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා ඒ සම්ෙන්වධබයන්ව ද්ැනුවේ කල යුතුය.  
 
(14) මාසයක කාල සීමාවක් සඳහා (සෑම මසකම 01 වන දින සිට 31 දින ද්ක්වා) 
අධික්ෂණ කමිටුව පේ කරන අතර, එම කාලසීමාව තුළදී ඉහත ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් හා 
නිබයෝග අනුව කටයුතු කර ඊලග මාසය සඳහා පේකර ඇති නිලධාරියාට අද්ාළ 
රාජකාරි හා ඊට අද්ාළ ලිපි බල්ඛණ නිසි පරිදි ලිඛිතව භාර දීමට ක ටයුතු කල යුතුය.  
 

 ඈ. අධීක්ෂණ දජෙෂ්ඨ නාවිකයින් සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග 

 
(1) ඉන්වධන නිකුේ කරන දිනයන්වහිදී ඉන්වධන බපාම්පාගාරය අසලට එම කටයුතු 

 අධික්ෂණය කිරීම සඳහා යායුතුය.  
 

(2) ඉන්වධන නිකුේ කිරීම සඳහා අද්ාළ වාහනය ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කර ඇතිද් 
 යන්වන පරික්ෂා කල යුතුය.  

 
(3) ඉන්වධන ලො ගැනීමට සුදුසුකම් ලෙන පිටතවාසී නාික පුද්ගලයින්වබේ 

 බපෞද්ගලික වාහන අංක ඇතුළේ ලියාපදිංචි බල්ඛණයක් සකස් කිරීමට කටයුතු කර  
 ඉන්වධන නිකුේ කිරීම පිළිෙද් ිස්තර එහි සටහන්ව කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.  

 
(4) ප්රවාහන නිලධාරි සහ සැපයුම් නිලධාරි සහතික කරන ලද් නැි 254 ආකෘතිපේ 

 ඉදිරිපේ කරන ලද් නාික පුද්ගලයින්ව සඳහා පමණක් ඉන්වධන නිකුේ කිරීමට කටයුතු 
 කල යුතු අතර, නැි 254 ආකෘතිපේහි ඉන්වධන ලො ගේ නාික පුද්ගලයින්වබගන්ව  
 නිවැරදිව නම, නිලය සහ නිල අංකය බයාද්ා අේසන ලො තිබේද්ැයි පරීක්ෂා කිරීම කල 
 යුතුය.  

 
(5) නිකුේ කරනු ලෙන ඉන්වධන ප්රමාණයට සරිලන පරිදි මුද්ල් අය කිරීම ලංකා 
ඛනිජ බතල් සංස්ථාබේ බිල්පත ප්රකාරව සිදු කරනවාද් යන්වන පිළිෙඳව අධික්ෂණය කල 
යුතුය.   
 
(6) ඉන්වධන නිකුේ කිරිබමන්ව පසු නිකුේ කර ඇති ඉන්වධන ප්රමාණය හා ලැබි ඇති 
මුද්ල්  ප්රමාණබයහි  නිවැරදිතාවය තහවුරු කර ගැනිබමන්ව පසු එම මුද්ල් නාික 
හමුද්ාධිපතිබේ නමින්ව ලංකා  ෙැංකුව තැබප්රාබේන්ව ශාඛාබේ ගිණුම් අංක 7041344 
ද්රන ෙැංකු ගිණුම  බවත තැන්වපේ කර (සෑම සිකුරාද්ා දිනකම) මුද්ල් තැන්වපේ කිරිබම් 
කුිතාන්වසිය ලො ගත යුතුය. 



 
සිමාන්විතයි 

සිමාන්විතයි 
 

 

 
(7) එම මුද්ල් තැන්වපේ කිරිමට අද්ාල ිස්තර (දිනය, මුද්ල් තැන්වපේ කිරිමට බහ්තුව, 
නිකුේ කල මුළු ඉන්වධන ප්රමාණය සහ මුළු වටිනාකම) නිවැරදිව පරීක්ෂා කර සහතික 
කිරීබමන්ව පසු ඉන්වධන නිකුේ කල දින 1800 පැයට  ප්රථම අධයක්ෂ නාික අයවැය 
(nhqdnb@navy.lk) සහ අධයක්ෂ මුලය (nhqssoacct@navy.lk) යන රාජකාරි ිද්ුේ 
තැපැල බවත ඉදිරිපේ කිරිමට කටයුතු කල  යුතුය. 
 
(8) බපෞද්ගලික වාහන සද්හා නිකුේ කරනු ලෙන ඉන්වධන වලට අද්ාලව නිකුේ කල 
දිනය, නිකුේ කල වාහන අංකය, නිකුේ කල ප්රමාණය ඇතුලේ වාර්ථාවක් New 
Microsoft Excel Work sheet හි Times New Roman අක්ෂරබයන්ව යතුරු ලියනය කර 
එහි ද්ේතයන්වහි නිවැරදිතාවය සහතික කර ඉන්වධන නිකුේ කල දින 1800 පැයට ප්රථම 
clogde@navy.lk හා cslog-east@navy.lk යන ි ද්ුේ තැපැල බවත බයාමු කල යුතුය. 
 
(9) පිටතවාසි නාික පුද්ගලයින්ව බවත නිකුේ කල ඉන්වධන සම්ෙන්වධබයන්ව පහත 
සද්හන්ව ිස්තර ඇතුලේ වාර්ථාවක් (බපට්රල් සහ ඩිසල් සද්හා බවන්ව බවන්ව වශබයන්ව) 
සෑම මසකම 02 වන දිනට ප්රථම අණබද්න නිලධාරි මගින්ව ආඥපති නැබගනහිර නාික 
බපබද්ස බවත (මෘදුපිටපතක් සහිතව) ඉදිරිපේ කල යුතු අතර, මුද්ල් තැන්වපේ කල 
කුිතාන්වසි යාකිරිම් වශබයන්ව ඉදිරිපේ කල යුතුය. 

  
ආයතනය:……………………………………………………………
………... 

අ.අ වාහන 
අංකය 

නිකුේ කල 
ඉන්වධන ප්රමාණය 

නිකුේ කල 
දිනය 

ලොගේ මුද්ල  

     
 

(10) ඉහත ආකෘතිය ප්රකාරව ඉදිරිපේ කරනු ලෙන ිස්තර වල නිවැරදිතාවය 
සහතික කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.  

 
(11) සියළුම ඉන්වධන නිකුේ කිරිම් වලට අද්ාල බතාරතුරු පරික්ෂා කර ෙලා සහතික 
කිරිම සද්හා කටයුතු කල යුතු අතර, එම බතාරතුරු අවශය අවස්ථාවකදි ිගණනයට 
ලක් කල හැකි පරිදි පවේවාබගන යාමට කටයුතු කල යුතුය. 

 
(12) ඉහත උපබද්ස් අනුව කටයුතු කරබගන යාබම්දී ඇති වන ගැටළු සහගත 
තේවයන්ව සම්ෙන්වධබේ උපබද්ස ්අණබද්න නිලධාරි බවතින්ව ලො ගැනීමට කටයුතු කල 
යුතුය.  
 
(13) නිවාඩු බහෝ රාජකාරී බහ්තුන්ව මත කඳවුබරන්ව ෙැහැරව යන අවස්ථාවන්වහිදී තම 
රාජකාරීන්ව භාර බද්නු ලෙන බේෂඨ් නාිකයා  හට ඉහත ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් හා 
නිබයෝග අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා ඒ සම්ෙන්වධබයන්ව ද්ැනුවේ කල යුතුය.  
 
(14) මාසයක කාල සීමාවක් සඳහා (සෑම මසකම 01 වන දින සිට 31 දින ද්ක්වා) 
අධික්ෂණ කමිටුව පේ කරන අතර, එම කාලසීමාව තුළදී ඉහත ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් හා 
නිබයෝග අනුව කටයුතු කර ඊලග මාසය සඳහා පේකර ඇති බජයෂ්ඨ නාිකයාට අද්ාළ 
රාජකාරි හා ඊට අද්ාළ ලිපි බල්ඛණ නිසි පරිදි ලිඛිතව භාර දීමට ක ටයුතු කල යුතුය.  
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සිමාන්විතයි 

සිමාන්විතයි 
 

 

 

ඇ. ගබඩා සහකාර නාවිකයින් සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග 
 

(1) ඒකාෙද්ධ සැපයුම් හා බස්වා කළමණාකරණ පද්ධතිය මගින්ව සිිල් වාහන 
මුලිකව ලියාපදිංචි කිරීබම්දී ඒ සම්ෙන්වධව ඇතුළේ කරනු ලෙන ිස්තර වල 
නිවැරදිතාවය පරික්ෂා කර සම්ෙන්වධබයන්ව බසාය ෙැලීම හා ඇතුළේ කරන ලද් ිස්තර 
බේ:මා:නි (බද්ශිය මිළදී ගැනීම්) ප්රාේධන ිෂයන්ව සමග සම්ෙන්වීකරණයවී අනුමත 
(Approve) කරවා ගැනීමට සැපයුම් නිලධාරී සමග සම්ෙන්වීකරණය වී කටයුතු කල 
යුතුය.  
 
(2) ඒකාෙද්ධ සැපයුම් හා බස්වා කළමණාකරණ පද්ධතිය මගින්ව සිිල් වාහන 
මුලිකව ලියාපදිංචි කිරීබම්දී එම වාහනය නාික  පුද්ගලයා රාජකාරී සඳහා වාර්තා 
කරන වාහනය ෙව තහවුරු කර ගතයුතු අතර, එකී වාහනය නාික පුද්ගලයා නමට/ 
කලත්රයාබේ නමට ලියාපදිංචිවී තිබිය යුතුය (එය සනාථ කර ගැනීම සඳහා ලිඛිත  
බල්ඛණ ලො ගත යුතුය).  
 
(3) පළමු අවස්ථාබේදී ලියාපදිංචි කර ඇති වාහනය බවනස් බනාකිරීමට කටයුතු 
කල යුතු අතර, (ිකුණා ද්ැමීමක් බහෝ දිගුකාලීන අලුේවැඩියාවකදී හැර) එබස් බවනස ්
කිරීමට සිදුවන්වබන්ව නම් ඒ සඳහා අද්ාළ නාික පුද්ගලයා අණබද්න නිලධාරි මගින්ව නිසි 
අනුමැතිය ලො තිබිය යුතුය.  
 
(4) ප්රවාහන නිලධාරි සහ සැපයුම් නිලධාරි සහතික කරන ලද් නැි 254 ආකෘතිපේ 
ඉදිරිපේ කරන ලද් නාික පුද්ගලයින්ව සඳහා පමණක් ඉන්වධන නිකුේ කිරීමට කටයුතු 
කල යුතු අතර, නැි 254 ආකෘතිපේහි ඉන්වධන ලො ගේ නාික පුද්ගලයින්වබගන්ව 
නිවැරදිව නම, නිලය සහ නිල අංකය බයාද්ා අේසන ලො ගැනීමට කටයුතු කල යුතුය.  
 
(5) ඉන්වධන නිකුේ කිරීමට අද්ාළ සෑම නැි 254 ආකෘතිපතක්ම නිවැරදිව අංකනය 
කර ක්රමානුකූළව බගානු ගත කර පවේවාබගන යාමට කටයුතු කල යුතුය.  
 
(6) නිකුේ කරනු ලෙන ඉන්වධන ප්රමාණයට සරිලන පරිදි මුද්ල් අය කිරීම ලංකා 
ඛනිජ බතල් සංස්ථාබේ බිල්පත ප්රකාරව සිදු කල යුතුය.  
 
(7) ඉන්වධන නිකුේ කිරිබමන්ව පසු නිකුේ කර ඇති ඉන්වධන ප්රමාණය හා ලැබි ඇති 
මුද්ල් ප්රමාණබයහි නිවැරදිතාවය තහවුරු කර ගැනිබමන්ව පසු එම මුද්ල් නාික 
හමුද්ාධිපතිබේ නමින්ව ලංකා  ෙැංකුව තැබප්රාබේන්ව ශාඛාබේ ගිණුම් අංක 7041344 
ද්රන ෙැංකු ගිණුම  බවත තැන්වපේ කර  (සෑම සිකුරාද්ා දිනකම) මුද්ල් තැන්වපේ කිරිබම් 
කුිතාන්වසිය ලො ගත යුතුය. 
 
(8) එම මුද්ල් තැන්වපේ කිරිමට අද්ාල ිස්තර (දිනය, මුද්ල් තැන්වපේ කිරිමට බහ්තුව, 
නිකුේ කල මුළු ඉන්වධන ප්රමාණය සහ මුළු වටිනාකම) අධික්ෂණ නිලධාරීබේ, බජයෂ්ඨ 
නාිකයාබේ සහ සැපයුම් නිලධාරීබේ සහතික කිරීබමන්ව පසු අේසනින්ව පසු ඉන්වධන 
නිකුේ කල දින 1800 පැයට  ප්රථම අධයක්ෂ නාික අයවැය (nhqdnb@navy.lk) සහ 
අධයක්ෂ මුලය  (nhqssoacct@navy.lk) යන රාජකාරි ිද්ුේ තැපැල බවත ඉදිරිපේ 
කිරිමට කටයුතු කල  යුතුය. 
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සිමාන්විතයි 

සිමාන්විතයි 
 

 

 
(9) බපෞද්ගලික වාහන සද්හා නිකුේ කරනු ලෙන ඉන්වධන වලට අද්ාලව නිකුේ කල 
දිනය, නිකුේ කල වාහන අංකය, නිකුේ කල ප්රමාණය ඇතුලේ වාර්ථාවක් New 
Microsoft  Excel Work sheet හි Times New Roman අක්ෂරබයන්ව යතුරු ලියනය 
කර අධික්ෂණ නිලධාරීබේ, බජයෂ්ඨ නාිකයාබේ සහ සැපයුම් නිලධාරීබේ සහතික 
කිරීබමන්ව පසු ඉන්වධන නිකුේ කල දින 1800 පැයට ප්රථම clogde@navy.lk හා cslog-
east@navy.lk යන ිද්ුේ තැපැල බවත බයාමු කල යුතුය. 
 
(10) පිටතවාසි නාික පුද්ගලයින්ව බවත නිකුේ කල ඉන්වධන සම්ෙන්වධබයන්ව පහත 
සද්හන්ව ිස්තර ඇතුලේ වාර්ථාවක් (බපට්රල් සහ ඩිසල් සද්හා බවන්ව බවන්ව වශබයන්ව) 
සෑම මසකම 02 වන දිනට ප්රථම අණබද්න නිලධාරි මගින්ව ආඥපති නැබගනහිර නාික 
බපබද්ස බවත (මෘදුපිටපතක් සහිතව) ඉදිරිපේ කල යුතු අතර, මුද්ල් තැන්වපේ කල 
කුිතාන්වසි යාකිරිම් වශබයන්ව ඉදිරිපේ කල යුතුය. 

  
ආයතනය:…………………………… ………………………………... 

අ.අ වාහන අංකය නිකුේ කල 
ඉන්වධන ප්රමාණය 

නිකුේ කල 
දිනය 

ලොගේ 
මුද්ල  

     
 

(11) සියළුම ඉන්වධන නිකුේ කිරිම් වලට අද්ාල බතාරතුරු පරික්ෂා කර ෙලා සහතික 
කිරිම සද්හා කටයුතු කල යුතු අතර, එම බතාරතුරු අවශය අවස්ථාවකදි ිගණනයට 
ලක් කල හැකි පරිදි පවේවාබගන යාමට කටයුතු කල යුතුය. 
 
(12) ඉහත උපබද්ස් අනුව කටයුතු කරබගන යාබම්දී ඇති වන ගැටළු සහගත 
තේවයන්ව සම්ෙන්වධබේ උපබද්ස ්අණබද්න නිලධාරි බවතින්ව ලො ගැනීමට කටයුතු කල 
යුතුය.  
 
(13) නිවාඩු බහෝ රාජකාරී බහ්තුන්ව මත කඳවුබරන්ව ෙැහැරව යන අවස්ථාවන්වහිදී තම 
රාජකාරීන්ව භාර බද්නු ලෙන නාිකයා  හට ඉහත ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් හා නිබයෝග අනුව 
කටයුතු කිරීම සඳහා ඒ සම්ෙන්වධබයන්ව ද්ැනුවේ කල යුතුය.  
 

2. ඉහත ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් ප්රකාරව කටයුතු කිරීමට ද්ක්වා ඇති සියළුම නාික පුද්ගලයින්ව ි සින්ව 
කටයුතු කල යුතුය. 
 
 
  
 
 
         එස්සී අන්වනතුබගාඩ, ආර්එස්පී** 
         කපිතාන්ව (අි)  
         අණබද්න නිලධාරි 
 
බෙද්ාහැරීම : සැපයුම් නිලධාරි 
  ප්රවාහන නිලධාරි 
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