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අණදෙන නිලධාරිදේ තාවකාලික සංදේශය 11/2022 

සියළුම පාසල්/ දෙපාර්තදේන්වු, නාිකයින්වදේ නිවස්නයන්ව මාර්ග හා අවට ප්රදේශයන්ව වල ද ංගු මදුරුවන්ව 

ද ෝ වීම වැලැක්විම හා ද ෝ වන ස්ථාන ිනාශ කිරීම 
 

 

1. සමස්ත නාචික හමුද්ාව ආවරණය වන පරිදි විධාන මට්ටමින්  නිසි සැලසුමක  අනුව බ ෙංගු සහ අබනකුත  

මදුරුවන්  මර්ද්නය කිරීබම් වැ සටහන්  ක්රියාතමක කිරීම තුළින්  මදුරුවන් ආශ්රිතව වයාප්ත වන බ ෙංගු, ෙරවා, 
මැබල්රියා වැනි බරෝග තතවයන්, ඇති වන අතුරු ආොධයන් සහ ආසාදිතයන් සෙංඛ්යාව අවම අගයකට ගැනීමට සහ 
සම්ූර්ණබයන්ම බරෝගය තුරන් කිරීම සද්හා පහත උපබද්ස් අනුව කටයුතු සිදුකිරීමට අවධානය බයාමු කරන බමන් 
ද්ැන්බේ. 
 

2. බ ෙංගු හා අබනකුත  බරෝග බෙෝ කරන මදුරුවන්බේ ඝනතවය අවම කිරීම සෑම නාවික පුද්ගලබයකුබේම 
වගකීම හා යුතුකම යන්න සිත  තුළ ජනිත කරවීම හා ඒ සද්හා  ආකල්පමය බවනසක  ඇති කරවීම තුලින් බරෝග 
වාහක මදුරුවන් බෙෝවීම අවම කිරීම සද්හා අනුගමනය කල යුුුතු ක්රියාමාර්ගයන් නාවික  හා සාගරික විද්යාපීඨබේ 
සෑම පාසලකම සහ බද්පාර්තබම්න්තුවකම ක්රියාවට නැෙංවීමට වග ෙලා ගත යුතුය. 
 

3. කැළි කසල ෙැහැර කිරීම විධිමත  කිරීම තුළින්  මදුරුවන්  බෙෝවන ස්ථාන අවම කර ගැනීම සහ මදුරුවන්  
ආශ්රිත බරෝග බමන්ම අබනකුත  බරෝග පැතිරීම වළකවා ගැනීම. 
 

4. කඳවුරු තුළ කාණු පද්ධති පවිත්රව තො ගැනීම කුළින්  මදුරු මර්ද්නය බමන්ම කද්වුරු අලෙංකරණය වීම සහ 
දුර්ගන්ධය අවම කර ගැනීම. 
 

5. මදුරුවන්  මර්ද්නයට අද්ාළ ද්ැනුවත  කිරීම්  නිතර නිතර නාවික පුද්ගලයින්ට අසන්නට ද්කින්නට 
සැලැස්වීබමන්  ඔවුන්  මදුරු මර්ද්නය සද්භා බනාක වා ක්රියාතමක වීබම් පුරුද්ද්ක ඇති කිරීම. 
 

6.  රාජය හා රාජය  බනාවන ආයතන සහ ප්රබද්ශවාසින්  අතර අන්තර් සම්ෙන්ධතාවය බගා නගා ගැනීම තුළින්  
කඳවුරු භූමිබයන්  පිටත මදුරු මර්ද්නයට ඔවුන්බේ ද්ායකතවය ලො ගැනීම. 

 

7. නාවික  හා සාගරික විද්යාපීඨබේ සෑම කලාපයකම ආවරණය වන පරිදි පතකර ඇති බජයාෂ්ඨතම නිලධාරියා 
අද්ාල කලාපය භාර බජයාෂ්ඨතම නිලධාරින් විසින් සෑම සතියකට වරක චාරිකා වාරයන් සිදු කල යුතු අතර එම 
චාරිකා වාරයන් වලදී බ ෙංගු මදුරුවන් බෙෝවන ස්ථානයන් නිරීකෂණය කිරීම හා  එම ස්ථානයන් විනාශ කිරීමට ගත 
ක්රියාමාර්ගයන් සම්ෙන්ධව කලාපයට අයත චාරිකා වාර බපාබතහි සටහන් කිරීමට වග ෙලා යුතුය.  
 

8. සෑම කලාපයකම ආවරණය වන පරිදි දද්නිකව කලාපය භාර බජයාෂ්ඨ නාවිකයා විසින් නම් කරන ලද් 
කණිෂ්ඨ නාවිකයින් විසින්  කලාප තුල චාරිකා වාරයන් සිදු කර ඉහත අනු අෙංක 7 හි සද්හන් කරුණු එම  චාරිකා වාර 
බපාබතහි සටහන්  කල යුතු අතර මදුරුවන් බෙෝවන ස්ථාන හදුනාබගන මහජන බසෞඛ්ය නිලධාරියා ද්ැනුවත 
කිරීබමන් අනතුරුව එම ස්ථාන  විනාශ කිරීමට කලාපය භාර නාවියන් ද්ැනුවත කිරීමට වග ෙලා යුතුය. 
 

9. සියළුම කලාප වල බ ෙංගු මදුරුවන් බෙෝ වන ස්ථාන නිරීකෂණය කිරීම, විනාශ කිරීම  හා ඒ සම්ෙන්ධව ඊට 
අද්ාල සටහන් තෙන චාරිකා වාර  බපාත නිසි පරිදි යාවතකාලීන කර පවතවා ගත යුතු අතර සතිපතා මා බවත බයාමු 
කල යුතුය. 
 
 
 

එස්සී අන්නතුබගා , ආර්එස්පී** 

කපිතාන් (අවි) 
අණබද්න නිලධාරි  

බෙද්ාහැරීම:   සම්පුර්ණ (අභයන්තර) 



සීමාන්විතයි 

සීමාන්විතයි 
 

 

   ඇමුණුම 

   2022 අබේල් 26 වන දිනැති අංක එන්එම්ඒ/සීඔි/එස්ඊසී/ඒඩීඑම්/බී/4/2022 ද්රණ 

   අණදෙන නිලධාරිදේ තාවකාළික සංදේශ අංක 11/2022 

 

සියළුම පාසල්/ දෙපාර්තදේන්වු, නාිකයින්වදේ නිවස්නයන්ව මාර්ග හා අවට ප්රදේශයන්ව වල ද ංගු 
මදුරුවන්ව ද ෝ වීම වැලැක්විම හා ද ෝ වන ස්ථාන ිනාශ කිරීම 

 

 

1. ප්රධාන දොරටුව අසල  ස් නැවුදේ සිට සරඹ පිටිය, ශාරීරික අභ්යාසක පාසල, කායවර්ධන 

මධයස්ථානය, පිහිණුේ තඨාකය ඇුළු කළාපය පිරිසිදු කිරීම 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි ක්රි ා පාසල 

 ආ. ප්රධාන උපබද්ශක ක්රි ා පාසල    

 ඇ. ක්රී ා පාසලට අයත සියළුම බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 

 

2. නව පුහුණු පාසල් සංකීර්ණය සහ අවට කළාපය 

 

 අ. අණභාර නිලධාරි ඉෙංජිබන්රු පාසල 

 ආ. අණභාර නිලධාරි විදුලි පාසල 

ඇ. අණභාර නිලධාරි විනයරක්ෂක පාසල 

 ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි ඉෙංජිබන්රු පාසල 

 ඇ. බද්වන අණභාර නිලධාරි විදුලි පාසල 

ඈ. බද්වන අණභාර නිලධාරි විනයරක්ෂක පාසල 

 ඉ. ප්රධාන උපබද්ශක (ඉෙංජිබන්රු පාසල, විදුලි පාසල, විනයරක්ෂක පාසල) 
 ඊ. පුහුණු පාසල් සෙංකීර්ණයට අයත සියළුම බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින්  

 

3. ප්රධාන සරඹ පිටිය අවට, TDEC, GED, සරඹ උපදේශක කාර්යාලය ඉදිරිපිට WHITE GATE  

සිට පැරණි සංඥා පාසල ෙක්වවා මාර්ගය සහ පැරණි පංති කාමර (TIN HUT) අවට ප්රදේශය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි පුහුණු සැලසුම් හා ඇගයීම් එ්කකය 

ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි පුහුණු සැලසුම් හා ඇගයීම් එ්කකය  

 ඇ. අණභාර නිලධාරි බපාදු අධයාපන බද්පාර්තබම්න්තුව 

ඈ. බද්වන අණභාර නිලධාරි බපාදු අධයාපන බද්පාර්තබම්න්තුව 

 ඈ. ප්රධාන උපබද්ශක (පුහුණු සැලසුම් හා ඇගයීම් එ්කකය, බපාදු අධයාපන බද්පාර්තබම්න්තුව) 
 ආ. ප්රධාන සරඔ උපබද්ශක 

 ඇ. ඉහත සද්හන් පාසල් හා බද්පාර්තුබම්න්තු වලට අයතසියළුම බජයෂඨ් හා කණිෂ්ඨ 
 නාවිකයින් 

 

4. LOWER GUN ROOM (A), නැව් කාර්යාලය, වවෙය පාසල, CAR PARK” BYCYCLE 

PARK පිටුපස ප්රදේශය WHITE GATE ෙක්වවා අවට ප්රදේශය 

 
 අ. වැ/ෙ පරිපාලන නිලධාරි 

 ආ. ප්රධාන උපබද්ශක දවද්ය පාසල 

 ආ. වැ/ෙ විනය පාලක 

 ඇ. නැේ කාර්යාලයට හා දවද්ය පාසලට අයත සියළුම බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 

 

 



සීමාන්විතයි 

සීමාන්විතයි 
 

5. පැරණි සංඥා පාසල, සිිල් ඉංජිදන්වරු පාසල, COM TACTICLE ROOM, OLD ‘E’ 

දගා නැගිල්ල සහ NEW ‘E’ දගා නැගිල්ල  අවට ප්රදේශය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි සිවිල් ඉෙංජිබන්රු පාසල 

 ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි සිවිල් ඉෙංජිබන්රු පාසල 

ඇ. ප්රධාන උපබද්ශක සිවිල් ඉෙංජිබන්රු පාසල 

 ඇ. සිවිල් ඉෙංජිබන්රු පාසල හා ඉහත නිවස්නයන්හි සියළුම බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 

 

6. පැරණි ප්රදව්ශ ශාලාව, ප්රවාහන කාර්යාලය සහ ගිනි නිවීදේ පාසල ෙක්වවා කලාපය 

 
 අ. පරිපාලන නිලධාරි 

 ආ. ප්රවාහන කාර්යාලය භාර බජයාෂඨ් නාවික 

ඇ. ප්රවාහන කාර්යාලය හා ගිනි නිවීබම් පාසලට අයත සියළුම බජයෂඨ් හා කණිෂ්ඪ නාවිකයින් 

 

7. නිලධාරි පුහුණු කිරීදේ සංචිතය අවට කලාපය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි, නිලධාරි පුහුණු කිරීබම් සෙංචිතය 

 ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි, නිලධාරි පුහුණු කිරීබම් සෙංචිතය 

 ඇ. ප්රධාන උපබද්ශක නිලධාරි පුහුණු කිරීබම් සෙංචිතය 

 ඈ. නිලධාරි පුහුණු කිරීබම් සෙංචිතයයට අයත සියළුම බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 

 

8. දහාකී ක්රී ා පිටිය, තිස්ස පන්වසල, වාෙක නාිකයින්වදේ නිවාසය අවට කලාපය 

 

 අ. අණභාර නිලධාරි සෙංඥා පාසල 

 ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි සෙංඥා පාසල 
 ඇ. ප්රධාන උපබද්ශක සෙංඥා පාසල 

ඈ. වාද්ක අෙංශය භාර බජයෂඨ් නාවික 

 ඇ. සෙංඥා පාසල හා වාද්ක නිවාසබේ සියළුම බජයෂඨ් හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 

 

9. T දගා නැගිල්ල කණ් දළ් ගඉ ාව, MODEL ROOM, ආඥාපති කාර්යාලය ෙක්වවා අවට 

කලාපය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි දියයට සෙංග්රාමික අවි පාසල 

 ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි දියයට සෙංග්රාමික අවි පාසල 

 ඇ. ප්රධාන උපබද්ශක දියයට සෙංග්රාමික අවි පාසල 

 ඈ. දියයට සෙංග්රාමික පාසලට අයත සියළුම බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 

 

10. කාන්වතා නාික නිවාසය අවට ප්රදේශය හා ඉදිරි ප්රදේශය 

 
 අ. කාන්තා නාවික නිවාසය භාර නිලධාරි 
 ආ. පරිපාලන නිලධාරි බපාදු අධයාපන බද්පාර්තබම්න්තුව 

ඇ. පරිපාලන නිලධාරි, නිලධාරි පුහුණු කිරීබම් සෙංචිතය 

 ඇ. කාන්තා නාවික නිවාසය භාර කණිෂ්ඨ නාවික 

 ඈ. කාන්තා නාවික නිවාසයට අයත සියළුම කණිෂ්ඨ නාවිකයින්  
 

 

 

 



සීමාන්විතයි 

සීමාන්විතයි 
 

11. A.B.J සහ F නිවාසය අවට කලාපය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි විනය ආරක්ෂක පාසල 

ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි විනය ආරක්ෂක පාසල 

ඇ. ප්රධාන උපබද්ශක විනය ආරක්ෂක පාසල 

 ඈ. විනයාරකෂක පාසබල් සියළුම නාවිකයින් හා ඉහත නිවස්නයන්හි ලැගුම් ගන්නා සියළුම 
 පුහුණු නාවිකයින් 

 

12. D නිවාසය, ප්රධාන මුළුතැන්වදගය හා ආහාර ග  ාව අවට කලාපය 

 
 අ. සැපයුම් නිලධාරි 

 ආ. සහකාර සැපයුම් නිලධාරි 

 ඇ. ප්රධාන මුළුතැන්බගය භාර බජයාෂ්ඨ නාවික  
 ඈ. ආහාර ගෙ ාව භාර බජයාෂඨ් නාවික  
 ඉ. සුපබේදී හා ගෙ ා සහකාර අෙංශබේ සියළුම බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 

 

 

13. LOWER GUN ROOM (B), GRIFFING HOUSE, SENIOR GUN ROOM, DINNING 

HALL, UPPER GUN ROOM, NEW GUN ROOM අවට කලාපය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි, නිලධාරි පුහුණු කිරීබම් සෙංචිතය 

 ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි, නිලධාරි පුහුණු කිරීබම් සෙංචිතය 

 ඇ. පරිපාලන නිලධාරි, නිලධාරි පුහුණු කිරීබම් සෙංචිතය 

 ඈ. ප්රධාන උපබද්ශක නිලධාරි පුහුණු කිරීබම් සෙංචිතය 

 ඉ. සියළුම පුහුණු නිලධාරීන්  
 

14. දකාදරාල් දකෝ දවරළ තීරය, දවඩි පිටිය ඇුළු කලාපය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි ප්රගුණ බවඩිකකරු පුහුණු පාසල 

 ආ. ප්රධාන උපබද්ශක ප්රගුණ බවඩිකකරු පුහුණු පාසල 
 ආ. ප්රගුණ බවඩිකකරු පාසලට අයත සියළුම බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඪ නාවිකයින් 

  

15. චැපල් හිල් දර් ාර් මධයස්ථානය අවට කලාපය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි ජලතරණ පාසල 

ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි ජලතරණ පාසල 

ඇ. ප්රධාන උපබද්ශක ජලතරණ පාසල 

 ඈ. ජලතරන  පාසලට අයත සියළුම බජයෂඨ් හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින්   
 

16. නාික දකෞුකාගාරය අවට ප්රදේශය 

 
 අ. කද්වුර භාර නිලධාරි  
 ආ. අණභාර නිලධාරි නාවික බකෞතාකාගාරය 

ඇ. නාවික බකෞතාකාගාරය භාර බජයාෂ්ඨ නාවික 

 ඈ. නාවික බකෞතුකාගාරයට අයත සියළුම බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 

 

 

 



සීමාන්විතයි 

සීමාන්විතයි 
 

17. කිමිදුේ පාසල හා අවට ප්රදේශය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි කිමිදුම් පාසල 

ආ.  බද්වන අණභාර නිලධාරි කිමිදුම් පාසල 

 ආ. ප්රධාන උපබද්ශක කිමිදුම් පාසල 

 ඇ. කිමිදුම් පාලසට අයත සියළුම බජයෂඨ් හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින්  
 

18. සැපයුේ පාසල දයයෂ්ඨ නාික නිවාසය අවට කලාපය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි සැපයුම් හා කළමණාකරණ පාසල  

ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි සැපයුම් හා කළමණාකරණ පාසල  
ඇ. ප්රධාන උපබද්ශක සැපයුම් හා කළමණාකරණ පාසල  

 ඈ. සැපයුම් හා කළමණාකරණ පාසලට අයත බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 

 

19. සටන්ව පුහුණු පාසල සහ කාළගුණ දෙපාර්තදේන්වුව අවට කලාපය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි අවි පාසල 

ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි අවි පාසල 

ඇ. ප්රධාන උපබද්ශක අවි පාසල 

 ඈ. අවි පාසලට අයත සියළුම බජයෂඨ් හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 

 

20. ශ්රවණාගාරය අවට කලාපය 

 
අ. අණභාර නිලධාරි කණිෂ්ඨ නාවික මාණ් ළික නිලධාරි පුහුණු පාසල  
ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි කණිෂ්ඨ නාවික මාණ් ළික නිලධාරි පුහුණු පාසල 

 ඇ. ශ්රවනාගාරය භාර නිලධාරි 

ඈ. අධයකෂ ශ්රාස්ත්රීය අධයන භාර නිලධාරි 

ඉ. ප්රධාන උපබද්ශක කණිෂ්ඨ නාවික මාණ් ළික නිලධාරි පුහුණු පාසල 

ඊ. ශ්රවණාගාරය භාර බජයාෂඨ් නාවික 

උ. අධයකෂ ශ්රාස්ත්රීය අධයන භාර බජයෂ්ඨ නාවික 

 ඌ. අධයකෂ ශ්රාස්ත්රීය අධයන, කණිෂ්ඨ නාවික මාණ් ළික නිලධාරි පුහුණු පාසල හා 
ශ්රවණාගාරයට අයත බජයාෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින්   

      

21.  ාධක තරණ පිටිය උමග සිට අඩි 09 තාප්පය ෙක්වවා වු වේ කලාපය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි සටන් පුහුණු ඒකකය 

 ආ. බද්වන අණභාර නිලධාරි සටන් පුහුණු ඒකකය 

ඇ. ප්රධාන උපබද්ශක සටන් පුහුණු ඒකකය  
 ඈ. සටන් පුහුණු පාසලට අයත සියළුම බජයෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ නාවිකයින් 
 


