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         නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨය 

නාවික කද්වුර  

එන්එම්ඒ/සීඕ/එස්ඊසී/ඒඩීඑම්/බී/4/2022    ත්රිකුණාමලය 

 

බෙද්ාහැරීම ෙලන්න       2022 ඔකබතෝෙර්  22 

 

අණදෙන නිලධාර දේ තාවකාලික සංදේශ අංක 30/2022 

ද ෝගා මධයස්ථාන  අවට රාජකාර කිරම සම්බන්වධද න්ව පනවා ඇති  
උපදෙස් හා නිද ෝග  

 

1. නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨයට අයත් බකාබරාලබකෝව් බෙරළ තීරබයහි නිර්මාණය කර ඇති 
බයෝගා මධ්යස්ථානය හා එහි සුන්ද්රත්ෙය විදීමට පැමිබණන නාවික පුද්ගලයින්බේ කායික හා මානසික 
සංෙර්ධ්නය උබද්සා නෙ මුහුණුෙරකින් ආකර්ෂණීය බලස නිර්මාණය කර ඇති බයෝගා මධ්යස්ථානය හා 
ඒ අෙට පරිසරය පිරිසිදුෙ තො ගැනීම සද්හා බයෝගා මධ්යස්ථානයට අනුයුකතෙ රාජකාරි නියුතු 
නාවිකයින් සද්හා පහත සද්හන් උපබද්ස් හා නිබයෝග බමයින් පැනබව්.  
 

අ. බයෝගා මධ්යස්ථානබයහි අෙට හා ඇතුලත පිරිසිදුභාෙය සම්ෙන්ධ්බයන් අණභාර නිලධ්ාරි 
ක්රිඩා පාසල බෙත පැෙරි ඇති අතර, තණ්ඩබල ගෙඩාෙ භාර නිලධ්ාරි සමග සම්ෙන්ධ් වී 
කාර්යමණ්ඩලය බයාද්ො එහි පිරිසිදු තාෙය පිළිෙද් අධීකෂණය කළ යුතුය. 
 
ආ. බයෝගා මධ්යස්ථානබේ පෙතින අළුත්ෙැඩියා කටයුතු සම්ෙන්ධ්බයන් අණභාර නිලධ්ාරි 

ක්රිඩා පාසල, අණභාර නිලධ්ාරි සිවිල ඉංජිබන්රු පාසල සහ තණ්ඩබල ගෙඩාෙට අනුයුකත 
නාවිකයින් මගින් සතියකට ෙරක බසායා ෙලා නිසි ක්රියාමාර්ග ගැනීම සිදු කල යුතුය. 

  
ඇ. බයෝගා මධ්යස්ථානබේ සියළුම ෙැඩ සටහන් සම්ෙන්ිකරණ කටයුතු සහ පරිපාලන 
කටයුතු ක්රිඩා පාසබල සහ නැව් කාර්යාලයට අනුයුකත පහත නම් සද්හන් නාවික පුද්ගලයින් 
විසින් බසායා ෙැලිය යුතු අතර, එම නාවික පුද්ගලයින් බෙනත් ආයතන බෙත නෙ පත්වීම් ලැෙ 
බහෝ මාරු වී ගිය විට අනුප්රාප්තතික නාවික පුද්ගලයින් විසින් ඒ පිලිෙද්ෙ බසායා ෙැලිය යුතුය.  

 
 (1) ලුතිනන්(ස්බව්) ඩබ්එම්එන්එම් ෙණ්ඩාර  එන්වීඑකස්  5851 
 (2) නානැවි  එම්එම්පීඑස් මලෙත්ත  එකස්එස්  54834 
 (3) නාශාඅ   එම්බේඑම් ෆහඩ්  එකස්එච් 81520 
 
ඈ. බයෝගා ෙයායාම අෙසන් වු පසු ෙඩු ොහිරාදිය සහ අබනකුත් ද්රෙය නිසි පරිදි ගෙඩා කර 
යතුරු එදින බකාරල බකෝව් මුර කුටිබේ රාජකාරි නියුතු බජයෂ්ඨ නාවිකයා හට ලිඛිතෙ භාර දීමට 
කටයුතු කල යුතුය. 

 
ඉ. බයෝගා පුහුණු ෙැඩසටහන් සද්හා පිටතින් පැමිබණන බද්ශකයින් සද්හා අෙශය සියලු 
පහසුකම් අණභාර නිලධ්ාරි ක්රිඩා පාසල හා කාර්ය මණ්ඩලබේ නාවිකයින් විසින් නිසි 
ක්රමබව්ද්යකට අනුකූලෙ සපයා ගත යුතුය.  

 
ඊ. බයෝගාශ්රමබේ ආරක්ෂාෙ බකාරලබකෝව් ආරක්ෂක මුරකුටිබේ රාජකාරි නියුතු බජයෂ්ඨ 
නාවිකයා විසින් බසායා ෙැලිය යුතු අතර, පිටස්තර කිසිදු පුද්ගලබයකු හට බයෝග්රාශමයට 
ඇතුළුවීමට සහ ඒොබේ භාණ්ඩ පරිහරනය කිරීමට ඉඩ ලො බනාදිය යුතුය. 



සීමාන්විතයි 

සීමාන්විතයි 
 

 
උ. බයෝගාශ්රමය සද්හා ඉදිකර ඇති ෙැසිකිලි ඉබියතුරු ද්ැමීමත්, එම යතුරුෙලින් එක යතුරක 
බකාරලබකෝව් මුහුදු තිරබේ රාජකාරි සිදුකරන බජයෂ්ඨ නාවිකයා හට ලොදිය යුතු අතර අබනක 
යතුර බයෝගා ෙයායාම සිදු කරනු ලෙන බජයෂ්ඨම නාවිකයා සතුවිය යුතුය. 
 
ඌ. බයෝගා පුහුණු ෙැඩසටහන් සද්හා පිටතින් පැමිබණන සියළුම පුද්ගලයින්, බද්ශකයින් සහ 
ආරාිත අමුත්තන් සද්හා මාණ්ඩලික සටහන් පත් බයාමු කිරීබම්දී ක්රිඩා පාසලට අනුයුකත 
නිලධ්ාරිබයකු විසින් ඉදිරිපත් කල යුතුය. 
 
එ. ද්හෙල කාලයට හා රාත්රි කාලයට සුනඛයන් සහ අබනකුත් සතුන් බයෝගාශ්රමය තුලට 
ඇතුළුවීම ෙැලැකවීම සද්හා සහ බයෝගාශ්රමබේ ආරකෂාෙ සද්හා බකාරල බකෝව් මුරකුටිය භාර 
දිනබේ බජයෂ්ඨ නාවිකයා විසින් ෙගෙලාගත යුතුය. 
 
ඒ. බයෝගා ෙැඩසටහන් පැෙැත්බෙන දිනයන් ක්රියාකාරී මැදිරිබේ රාජකාරි නියුතු බජයෂ්ඨ 
නාවිකයා විසින් ආඥාපති, අණබද්න නිලධ්ාරි,විධ්ායක නිලධ්ාරි බපර දින ද්ැනුෙත් කල යුතුය. 
 
ඔ. බයෝගා ෙයායාමය සද්හා සහභාගී ෙන නාවික පුද්ලගයින්බේ නාම බලඛනයක 
පෙත්ොබගන යාමට නානැවි එම්එම්පීඑස් මලෙත්ත  එකස්එස් 54834 සහ නාශාඅ එම්බේඑම් 
ෆහඩ් එකස්එච් 81520 යන නාවිකයින් විසින් කටයුතු කල යුතුය. 
 
ඕ. බයෝගාශ්රාමය පිහිටි ප්රබද්ශය සහ බයෝගශ්රාමය තුල කිසිදු ආකාරයකින් ආහාර ගැනීම, 
ආහාර පිළිබයල කිරීම, මත්පැන් සහ දුම්ෙැටි පානය කිරීම, කිසිදු ආකාරයක සාද් පැෙැත්වීම සහ 
බයෝගා ෙයායාම සම්ෙන්ධ්ෙ හැර බෙනත් කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම සපුරා තහනම් ෙන 
අතර,එදින බකාරල බකෝව් ආරක්ෂාෙ භාර බජයෂ්ඨ නාවිකයා බම් සම්ෙන්ධ්ය සෘජුෙම ෙගකිෙ 
යුතුය.                                                                                                                                                                                                                                                              

  
2. ඉහත සද්හන් උපබද්ස් හා නිබයෝග ප්රකාරෙ කටයුතු කිරීමට සියළුම නාවික පුද්ගලයින් විසින් 

කටයුතු කල යුතු අතර, ඊට පටහැනිෙ කටයුතු කරනු ලෙන නාවික පුද්ගලයින් හට විනයානුකූළෙ 
කටයුතු කරන ෙැව් ද්ැන්බව්. 

 
 
 

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

 
 බෙද්ාහැරීම :  අණභාර නිලධ්ාරි, ක්රිඩා පාසල  
   අණභාර නිලධ්ාරි, සිවිල ඉංජිබන්රු පාසල  
   ප්රධ්ාන ප්රථිපාලක නැව් කාර්යාලය 
   ක්රියාකාරී මැදිරිබේ රාජකාරි නියුතු බජයෂ්ඨ නාවිකයින් 
   බකාරලබකෝව් ආරක්ෂක මුරකුටිබේ රාජකාරි නියුතු බජයෂ්ඨ නාවිකයින් 
   සියලුම බද්පාර්තබම්න්තු ප්රධ්ානීන් හා අණභාර නිලධ්ාරි පුහුණු පාසල 


