
        නාවික හා සාගරික විදයාපිඨය 
        නාවික කදවුර 
එන්එම්ඒ/සීඕ/එස්ඊසී/ඒඩීඑම්/බී/4/2022   ත්රිකුණාමායය  
  
බෙදාහැරීය ෙන්න      2022 අබගෝස්තු 18 

 
අණදදන  නිලධාරීදේ තාවකාලික සංදේශ අංක 21/2022 

නීල හරිත ඳාරිසරික සංරක්ෂණ වඩ  සහහන ටහද  දවරළ ිරරිිදදු ිරරීද  වඩ සහහ සහ නිලධාරීන්දේ 
සුහද සාදට සංවිධානට ිරරීම සහා කමිටු ඳ  ිරරීම   

 
බයොමුල : බකොනැනාබඳ දිකාඝ 161345 අබගෝස්තු 2022 දරම සංඥාල.  
 
1. බයොමු සංඥාල යගින් ො දී ඇති උඳබදස් අනුල 2022 අබගෝස්තු යස 20 ලන දින බයය විදයාපීඨයඨය 
බලත බකොබරොල්බකෝව් බලරළ තීරය පිරිසිදු කිරීබම් ලැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීය සහා උඳබදස් ො 
දී ඇත. ඒ අනුල එදින විදයාපීඨයඨයට අයුක්ක්ත සියම ය යුධාරීන්බස සහගාත්වයලබයන් බලරළ තීරය පිරිසිදු 
කිරීබම් කටක්තු සිදු කිරීයටවය එය කාර්බයන් ඳසු සුහද සාදයක් ඳැලැවයවීයටවය කටක්තු සුදානම් ක ක්තු 
අතර, එහි ලැඩසටහන් විස්තරය ඳහත ඳරිදි බව්.  
 
 0715  - බකොබරොල්බකෝව් බලරළ තීරය බලත රබඳෝර්තු කිරීය  

0720 - 0730  - ලැඩසටහන පිළිෙ දැනුලවය කිරීය  
0730 - 0900  - බලරළ පිරිසිදු කිරීබම් කටක්තු සිදු කිරීය  
0900   - උදෑසන ආහාරය ො ගැනීය  

 0930 - 1030  - බලරළ අවයඳන්දු (Beach Volleyball) තරගාලලිය ඳැලැවයවීය   
1030 - 1300  - සැරබීය සාදය ඳැලැවයවීය 
1300   - දිලා ආහාරය සහ ලැඩසටහන් යුයාල 

 
2. ඉහත ලැඩ සටහන සාර්ථකල සංවිධානය කිරීය සහා ඳහත සහන් කමිටු බයයින් ඳවය බකබර්.  
 

අ. දවරළ ිරරිිදදු ිරරීද  වඩ සහහන සංවිධානට ිරරීම  
 
 ලුතිබකොයා (ස්බව්)  වීඑස්එස්බක් විදානබස  එන්වීඑක්ස් 5657 

ලුතිනන් (ඳාෙ)  ඩබ්ආර්සීබීඑස් ලැලික  එන්ආර්අයි 3266 
 ලුතිනන්    එච්එස් යදුකල්ඳ  එන්ආර්එක්ස් 3756 
 ලුතිනන් (විආ)   ඩීඒඒක් යහලවයත   එන්ආර්ආර් 3982  

 
ආ. දකොදරොල්දකෝව් දවරළ තීරට දවන් කර ගඩනීම  

   
  ලුතිබකොයා (ස්බව්)  ඩීඑම්අයිබක් දසනායක එන්වීඑක්ස් 5569  

ලුතිනන්    බක් ජයසුරිය    එන්ආර්එක්ස් 3200  
 

ඇ. සුහද සාදට සහා ස්ථානට සකස් ිරරීම 
  

ලුතිබකොයා (සංඥා)  බේඒක්ඒ ජයබසේකර   එන්ආර්එක්ස් 2521 
ලුතිබකොයා (සිඉ)  ඒඑම් දළදාලවයත  එන්ආර්සී 3142 
ලුතිබකොයා    ඒඩබ්ආර්එම්ජීඩබ් ගිරිහාගය  එන්ආර්එක්ස් 3031 
ලුතිනන්   අයිබීඑස්පීඨය බසේයසිංහ  එන්ආර්එක්ස් 3247  

 



ඈ. ශබ්ද විකාශණ ටන්ත්ර සඩඳීමම සහ කඩදරොී  වඩ සහහන් සංවිධානට ිරරීම  
 
  ලුතිබකොයා (වි)  ජීජීසී ගරුසිංහ    එන්ආර්එල් 2967 

ලුතිනන් (නැව්ෙ)  එම්එම්වීඑස්බී යාරසිංහ  එන්ආර්එච් 3328 
ලුතිනන් (වි)   එම්එම්සීඑම් බයොරමුදලි එන්ආර්එල් 3688 
ලුතිනන් (ස්බව්)  බක්එම්එස් රිකාස්  එන්වීටී  5866 
 

ඉ. ප්රවාහන ඳහසුක  සඩඳීමම 
  
 ලුතිබකොයා (ඒඑස්ඩබ්)  එම්ඩීසී බඳබර්රා   එන්ආර්එක්ස් 2252 
 ලුතිබකොයා (ඒඑස්ඩබ්)  එස්සී ගයබස    එන්ආර්එක්ස් 3367 
 
ඊ. කහගඩස්ම/උදෑසන ආහාරට/දිවා ආහාරට/ දකොළකඩ ඳානට සහ ද ෝජනාගාර 

නාවිකයින්දේ දසේවට ලබාදීම 
  

ලුතිබකොයා (සැ)  එල්එම්ඩබ්එල් මුදියන්බසේ එන්ආර්එස් 2458 
ලුතිබකොයා (සැ)  බේඩීබී ගබගොඩ   එන්ආර්එස් 2508 
ලුතිබකොයා (සැ)  එච්එම්එන්ඩී ප්රියාන්ත එන්ආර්එස් 2945 
උඳ ලුති (සැ)   ඩීපීඨයඑස් බසේනානායක   එන්ආර්එස් 4328  

 
උ. සඩරබීම සඩඳීමම 
 
 බකොයාණ්ඩර් (ඒඑස්ඩබ්) ඩබ්ඒබී සම්ඳවය   එන්ආර්එක්ස් 2200 

ලුතිබකොයා (සංඥා)  ආර්එන්ජී විතානබස   එන්ආර්එක්ස් 1888  
 ලුතිබකොයා (යාලියා)  ඒපීඨයබක් බහේලබස  එන්ආර්එක්ස් 2350 

ලුතිබකොයා (සැ)   එස්ලයිඑච්බක් කරුමාරවයන  එන්ආර්එස් 3418 
 
ඌ. ක්රී ා ඉසව් සංවිධානට ිරරීම  
  

ලුතිබකොයා (එච්)  ආර්එම්සීබක් රවයනායක  එන්ආර්එක්ස් 2644 
ලුතිබකොයා (යාලියා)  ඩීබක්ජීඒආර්එස් ජයසිංහ  එන්ආර්එක්ස්  2722 
ලුතිනන් (ඳාෙ)  එම්එන්ජී ජයරවයන   එන්ආර්අයි 3485 
ලුතිනන් (ස්බව්)  ඩබ්එම්එන්එම් ෙංඩාර  එන්වීඑක්ස් 5851  

  
එ. ප්රථමාධාර කමිටුව  
 
 ලුතිබකොයා    ඩබ්ඒසීබක් වීරසුරිය   එන්ආර්ඩබ් 3138 
 
ඒ. ජීවිතාරක්ෂක නාවිකයින් සඩඳීමම  
  
 ලුතිබකොයා (කිමිදුම්)  ඩබ්ඒටී ධනංජය   එන්ආර්එක්ස් 2898 
 ලුතිබකොයා (කිමිදුම්)  එස්ඒඑස් යහීඳා   එන්ආර්එක්ස් 3024 

 
 
 
 



3. ඉහත නම් කර ඇති කමිටු විසින් බයය කාර්ය සාර්ථකල සංවිධානය කිරීය සහා අලය කටක්තු සිදු 
ක ක්තුය.  
 
 

 
 
 

 එස්සී  අන්නතුබගොඩ,ආර්එස්පි** 
 කපිතාන්(අවි) 
 අමබදන යුධාරි 

 
බෙදාහැරිය : සියම ය යුධාරීන්.  
 
 
 
 
 
 
 


