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නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨය 

        නාවික කඳවුර 

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

බෙද්ාහැරීම ෙලන්න      2022 අබගෝස්ු 05 
 

 

අණදෙන නිලධාරිදේ තාවකාලික සංදේශය 20/2022 

නාික හා සාගරික ිෙයාපීඨයට අයත් භූමි ප්රදේශදේ පාංශු ඛාෙනය වන ස්ථාන හඳුනා ගැනීම හා ජලය බැස යන 

කාණු පේධතීන්ව නිසි පරිදි නඩත්ු කිරීම 
 

 

බයාමුව   : 2022 ජුලි මස 28 වන දිනැති අංක නාසාවි.20 ඒ ද්රණ විධායක නිලධාරිබේ තාවකාලික සංබේශය  

 
1. ඉදිරිබේ දී සක්රීය වන ඊසාන දිග බමෝසම් තත්වය සමග පවතින අධික වර්ෂාපතනය සමඟ නාවික හා 
සාගරික විද්යාපීඨය මගින් නඩත්ු කරනු ලෙන භූමි ප්රබේශබේ සිදුවන පාංශු ඛාද්නය වන ස්ථාන හඳුනාබගන ඒ 
සද්හා නිසි ක්රියාමාර්ග ගැනීමට හා ජලය ෙැස යන කාණු පේධතීන් නිසි පරිදි නඩත්ු කිරීමත් මගින් පාංශු ඛාද්නය 
අවම කිරීම සද්හා අවශය කඩිනම් පියවර ගැනීමට නිබයෝජය ආඥාපති නැබගනහිර නාවික බපබද්ස විසින් උපබද්ස් 
ලො දී ඇත. පහත සද්හන් උපබද්ස් බකබරහි අවධානය බයාමු කරමින් සියළුම පාසල් භාර නිලධාරීන් විසින් තම 
පාසල් බවත බවන්කර ඇති භූමි ප්රබේශ සම්ෙන්ධබයන් බජයෂ්ඨ/කණිෂ්ඨ උපබේශකයින් ද්ැනුවත් කර පාංශු 
ඛාද්නය සිදුවී ඇති ස්ථාන සද්හා අවශය ක්රියාමාර්ග ගැනීමටත් අවහිරවී ඇති ජලය ෙැස යන කාණු පේධතීන් නිසි 
පරිදි නඩත්ු කටයුු සිදුකිරිමටත් වගෙලා ගත යුුය. 
 

  අ. සියළුම පාසල් වලට අද්ාල භූමි ප්රබේශබේ පවතින පාංශු ඛාද්නය වන ස්ථාන සහ අවහිරවී  
  ඇති කාණු පේධතින් හඳුනා ගැනීමට කටයුු කිරීම. 

ආ. එබස් හඳුනා ගත් ස්ථාන සඳහා ගතයුු ඉදිරි ක්රියාමාර්ග සාකච්ඡා බකාට ඒ සද්හා බජයෂ්ඨ 
නාවිකයින්බේ අධීක්ෂණබයන් යුුව පුහුණු නාවිකයින් බයාද්වා ක්රියාවට නැංවීම. 
ඇ. සියළුම පාසල් වලට අද්ාල භූමි ප්රබේශබේ ක්රියාත්මක වන පාංශු ඛාද්නය සහ අවහිරවී ඇති 
කාණු පේධතීන් සද්හා ගන්නාවු පියවරයන් සම්ෙන්ධබයන් බපර තත්වය සහ පසු තත්වය පැහැදිලි 
වන බස් ඡායාරූප ලොබගන වට්ස්ඇප් කණ්ඩායම(පාංශු ඛාද්නය) බවත ලො දීමට කටයුු කිරීම.  
ඈ. තද් වර්ෂාවකින් පසු තම පාසලට අයත් වගකිව යුු ප්රබේශ සම්ෙන්ධබයන්  නිරීක්ෂණය 
කර තව දුරටත් ඛාද්නය වන ස්ථාන බහෝ ජලය ෙැස යන කාණු පේධතීන් වල අවහිරතා පිළිෙඳව 
නිරන්තර අවධානය බයාමු කිරීම.   

 
2. බයාමු සංබේශයට අනුව නාවික හා සාගරික විද්යාපීඨබේ පාංශු ඛාද්නය වැලැක්වීම සඳහා ක්රියාමාර්ග 
ගැනීමට බජයෂ්ඨ සහ කණිෂ්ඨ නාවිකයන්බගන් සමන්විත කණ්ඩායමක් බම් වන විටත් පත්කර ඇති අතර, එම 
නාවිකයින් හා සම්ෙන්ධීකරණය වී ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන නව පාංශු සංරක්ෂණ වයාපෘති සඳහාද් ඇමුණුබමහි සඳහන් 
සියළුම පාසල් උපරිමබයන් සහාය ද්ැක්වීමට කටයුු කල යුුය.   
   
3. බම් සම්ෙන්ධබයන් නිබයෝජය ආඥාපති නැබගනහිර නාවික බපබද්ස විසින් දද්නිකව අද්ාල ප්රබේශ වල 
නිරීක්ෂණ චාරිකාවන් සිදුකරන ෙැවින් සියළුම පාසල් භාර නිලධාරීන් විසින් තම භූමි ප්රබේශබේ පාංශු ඛාද්නය  
වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලෙන  ක්රියාමාර්ග සම්ෙන්ධබයන් නිසි අධීක්ෂණයක් සිදුකිරීමට කටයුු කල යුුය. 
 
 
 
 
 
 

එස්සී අන්නුබගාඩ, ආර්එස්පී** 

කපිතාන් (අවි) 
අණබද්න නිලධාරි  

බෙද්ාහැරීම:   සම්පුර්ණ (අභයන්තර) 

 

    



සීමාන්විතයි 

සීමාන්විතයි 
 

 

 

  ඇමුණුම 

  2022 අදගෝස්ු 05 වන දිනැති අංක එන්වඑම්ඒ/සීඕ/එස්ඊසී/ඒඩීඑම්/බී/4/2022 ෙරණ 

  අණදෙන නිලධාරිදේ තාවකාලික සංදේශ අංක 11/2022 

 

නාික හා සාගරික ිෙයාපීඨදේ පාංශු ඛාෙනය වන ස්ථාන හඳුනා ගැනීම හා ජලය බැස යන කාණු 

පේධතීන්ව නිසි පරිදි නඩත්ු කිරීම සඳහා දවන්ව කරන ලෙ භූමි ප්රදේශ සහ පුහුණූ පාසල් 

 

1. දවෝටර්ලූ මංසන්විදේ සිට දකාරල්දකෝව් දවරළ තීරය ෙක්වා වූ මාර්ලගය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි සැපයුම් හා කළමණාකරණ පාසල 

 ආ. අණභාර නිලධාරි ගිනි නිවීබම් හා ආපද්ා මර්ධන පාසල    

 

2. දකාරල්දකෝව් මංසන්විදේ සිට ෂුබරි මංසන්විය ෙක්වා වූ මාර්ලගය 

 

 අ. අණභාර නිලධාරි ජලතරණ පාසල 

 ආ. අණභාර නිලධාරි නාවික ශිල්ප පාසල 

 

3. ෂුබරි මංසන්විදේ සිට චැපල් කසල බැහැර කරන ස්ථානය ෙක්වා වූ මාර්ලගය  

 
 අ. අණභාර නිලධාරි ඉංජිබන්රු පාසල 

 ආ. අණභාර නිලධාරි සංඥා පාසල 

 

4. චැපල් කසල බැහැර කරන ස්ථානදේ සිට චැපල් දවරළ තීරය දවත ගමන්ව කරන මාර්ලගය  

 
 අ. අණභාර නිලධාරි විනයාරක්ෂක පාසල 

 ආ. අණභාර නිලධාරි සිවිල් ඉංජිබන්රු පාසල  

  

5. චැපල්  දවරළ තීරදේ පවතින නාන කාමර/වැසිකිලි ඇුල් ප්රදේශය පිරිසිදු කිරීම සහ නඩත්ු 
කිරීම 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි අවි පාසල 

 ආ. අණභාර නිලධාරි ක්රීඩා පාසල 

  

6. ෂුබරි මංසන්විදේ සිට නිකල්සන්වදකෝව් මංසන්විය ෙක්වා මාර්ලගය සහ දබෝක්ු පේධතිය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි බතාරුරු තාක්ෂණ පාසල 

 ආ. අණභාර නිලධාරි දවද්ය පාසල 

 

7. නිකල්සන්වදකෝව් මංසන්විදේ සිට නාික දකෞුකාගාරය ෙක්වා මාර්ලගය සහ දබෝක්ු පේධතිය 

 
 අ. අණභාර නිලධාරි දියයට සංග්රාමික පාසල 

 ආ. අණභාර නිලධාරි විදුලි හා විද්ුත් පාසල 

 ඇ. අණභාර නිලධාරි ජලශාස්ත්රීය පාසල 

  
 


