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අණදෙන නිලධාරිදේ තාවකාලික සංදේශ  27$2022 
නාික හා සාගරික ිෙයාපීඨදේ පරිපාලන කටයුතු ක්රමවත්ව, කාර්යක්ෂම හා ඵලොයි අයුරින්ව 

පවත්වාදගන යාම සඳහා උපදෙස් හා නිදයෝග 
 
1. නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨය ශ්රී ලංකා නාවික හමුද්ාබේ ප්රධානතම පුහුණු ආයතනය වන 
අතර, එහි සිදුවන සෑම කටයුත්තක්ම අබනකුත් ආයතයන හා බනෞකාවන්ට ආද්ර්ශයක් වන අයුරින් 
සිදු කල යුතුබේ. ඒ අනුව බමම විද්යාපීඨබේ සිදු කරනු ලෙන පුහුණු කටයුතු බමන්ම පරිපාලන 
කටයුතුද් ක්රමවත්ව, කාර්යක්ෂම හා ඵලද්ායි අයුරින් සිදු කිරීම සඳහා බමම විද්යාපීඨයට අනියුක්ත 
සියළුම බද්පාර්තුබම්න්තු ප්රධානීන්, පුහුණු පාසල් අණභාර නිලධාරීන් විසින් කටයුතු කල යුතුය.  
 

අ.  පහත ද්ක්වා ඇති දිනයන්හිදී හා බේලාවන්හිදී අද්ාළ කාර්යයන් සිදු කිරීම සඳහා 
කටයුතු කල යුතුය.  
 
 (1) අණබද්න නිලධාරි බවත බස්වා සහතික හා ඊට අද්ාළ ලිපිබල්ඛණ ඉදිරිපත් කිරීම  
   සදුද්ා, ෙද්ාද්ා සහ සිකුරාද්ා  - 1200 සිට 1300 පැය ද්ක්වා  
 
 (2) අණබද්න නිලධාරිබේ අයදුම්කරුවන්බේ බපබරට්ටුව 
   අගහරුවාද්ා සහ බ්රහස්පතින්ද්ා - 1200 සිට 1300 පැය ද්ක්වා  
 
 (3) ආහාර කමිු බපාත අවි ගෙඩාවට අද්ාළ බපාත් හා බල්ඛණ දද්නික ඉදිරිපත් කිරීම
   සතිබේ සෑම දිනකම   - 1000 පැයට  
 
 (4) සති අන්ත බපාත් හා බල්ඛණ අණබද්න නිලධාරි බවත ඉදිරිපත් කිරීම  
   ෙද්ාද්ා    - 1000 සිට 1100 පැය ද්ක්වා 
 
ආ. බස්වා සහතික හා ඊට අද්ාළ ලිපිබල්ඛණ සහතික කිරීම/ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා 
ඉදිරිපත් කිරීබම්දී අංශභාර නිලධාරීන් විසින් නිසි සටහන් නිවැරදිව බයාද්ා යාවත්කාලීන 
කිරීම සිදු කල යුතුය.  
 

ඇ. නාවිකයින්බේ අනුමත නැවි 3 ආකෘතිපත්හි VII වන බකාටස සම්පුර්ණ කිරීබම්දී 
අද්ාළ නාවිකයාද් සමග නැවි 3 ආකෘතිපත ඉදිරිපත් කල යුතු අතර, නාවිකයා විසින් අද්ාළ 
ප්රතිඥාව ලො දීම සිදු කල යුතුය.  
 

ඈ. නාවිකයින් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා බයාමු කිරීබම්දී අද්ාළ නාවිකයාබේ බස්වා 
සහතිකය නිසි පරිදි යාවත්කාලීන කර තිබිය යුතු අතර, අංශභාර කණ්ඩායම් පිළිෙඳ 
අත්බපාබතහිද් නිසි සටහන් තො තිබිය යුතුය.  
 

ඉ.  නාවිකයින් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලෙන අයදුම්පත් (මුලයාධාර අයදුම්පත්/ණය 
අයදුම්පත් හා  බවනත් අයදුම්පත්) අංශභාර නිලධාරීන් විසින් සහතික කිරීබම්දී එම අයදුම්පත් 
නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කිරීම, ඊට අද්ාළ ලිපි බල්ඛණ නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කිරීම හා ඒවා සහතික 
කර තිබීම ආදී කරුණු පිළිෙද්ව පරික්ෂා කිරීබමන් පසු අද්ාළ අයදුම්පත් සහතික කිරීම සිදු කල 
යුතුය.  
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ඊ. පරික්ෂා කිරීමකින් බතාරව සහතික කර ඉදිරිපත් කරනු ලෙන අයදුම්පත් නාවික හමුද්ා 
මුලස්ථානබේ බහෝ බවනත් බද්පාර්තබම්න්තු ප්රධානිබයකුබේ බද්ෝෂද්ර්ෂණයට ලක්වුවබහාත් 
ඒ පිළිෙද් සෘජු වගකීම අංශභාර නිලධාරි විසින් ද්ැරිය යුතුය.  
 
උ. පුහුණු පාසල්/ බද්පාර්තබම්න්තු මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලෙන මාණ්ඩළික සටහන්පත් 
නියමිත කරුණු බගානු කර බනාමැතිව හා ගැලපීමක් බනාමැතිව කරුණු බගානුකර ඉදිරිපත් 
කරනු ලෙන ෙව නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර, මාණ්ඩලික සටහන්පත් අත්සන් කිරීබම්දි ඒ 
පිළිෙඳව පරික්ෂා කර අත්සන් බයාද්ා ඉදිරිපත් කල යුතුය. 
 

ඌ. අණබද්න නිලධාරීබේ අයදුම්කරුවන්බේ බපබරට්ටුව සඳහා ඉදිරිපත් වන නාවිකයින් 
නියමිත නිල ඇදුමින් සැරසී සිටිය යුතුය.  
 
එ. අණබද්න නිලධාරීබේ අයදුම්කරුවන්බේ බපබරට්ටුව සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලෙන 
අයදුම්පත්/ අභියාචනා ආදිබයහි නිර්බේශයන් අණබද්න නිලධාරි බල්කම් කාර්යාලය මගින් 
පරික්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කල යුතුය.  
 

ඒ. ආහාර කමිු බපාත ඉදිරිපත් කිරීබම්දී නිසි පරිදි යාවත්කාලීන කර අද්ාළ ද්ත්තයන් 
පිළිෙඳව අවබෙෝධබයන් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.  
 
ඔ. සති අන්ත බපාත් හා බල්ඛණ ඉදිරිපත් කිරීබම්දී ඒවාබේ සඳහන් ද්ත්තයන් 
බද්පාර්තබම්න්තු ප්රධානී මගින් සහතික කර තිබිය යුතු අතර, නිසි සටහන් තැබීමට කටයුතු 
කල යුතුය.  
 

ඕ.  සති අන්ත බපාත් හා බල්ඛණ ඉදිරිපත් කිරීබම්දී ඒවාබේ සඳහන් ද්ත්තයන් පිළිෙඳව 
ඉදිරිපත් කරනු ලෙන නාවිකයා විසින් නිසි අවබෙෝධයක් ලො තිබිය යුතුය.  

 
ක. බද්පාර්තබම්න්තු/ පුහුණු පාසල් මගින් යම් යම් කාර්යයන් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලෙන 
මාණ්ඩලික සටහන්පත් අද්ාළ කාර්යය නියමිත දිනට, දින 02 කට ප්රථම අද්ාළ අංශ ප්රධානීන් 
බවත ඉදිරිපත් කර අණබද්න නිලධාරි බවත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අණබද්න නිලධාරි බල්කම් 
කාර්යාලය බවත භාර දිය යුතුය.  

 

2. ඉහත ද්ක්වා ඇති උපබද්ස් හා නිබයෝග බමම විද්යාපීඨබේ පරිපාලන කටයුතු ක්රමවත්ව, 
ඵලද්ායි හා කාර්යෂම අයුරින් පවත්වාබගන යාම සඳහා පනවා ඇති අතර, ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට 
සියළුම නාවික පුේගලයින් විසින් කටයුතු කල යුතුය.  

 
 
 
 
 

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

      
බෙද්ාහැරිම( සම්පුර්ණ  ^අභයාන්තර& 


