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During the years 1896-1925, the Surveyor worked 
tirelessly to complete One inch topographic maps 
series of Ceylon, covering every inch of the island, 
walking through hidden archeological sites and 
scrutinizing the hidden beauty of the jungle. A spe-
cial measurement method called the “Plane Table 
survey” was used for the surveys and an old photo-
graph depicting it, is also included to the cover 
page. 

With the introduction of modern technology to the 
field of surveying, the role of the Department has 
expanded and the work done so far is being done 
faster and more accurately using new technologies. 
Hands were given to strengthen the geodetic net-
work of the country by using GPS equipment and  
also officers engaged in surveying methods newly 
established in the Department, Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV) is also . Apart to that the event of 
disasters such as floods or bombings in our country, 
surveyors contributed to the work of collecting in-
formation related to those incidents. A collection of  
photographs which were taken when our fellows 
engaging in these events covered the cover page. 
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Story  of  Survey Journal – 72nd  Anniversary 
 

Dr. K.Thavalingam, :- Retired Surveyor General, Chairman Delimitation Commission 

Introduction:-  

Writing is the most important means for communicating scientific work. Research and publication 

complement teaching and training, in land surveying field.  There are many reasons for writing. The 

most compelling reason for many professionals to start writing is to fulfill specific job requirements by 

employers that include promotion to an academic position, professional accreditation in the form of 

continuing surveying education. Publications can also be regarded as an asset that enables authors to 

gain recognition and acknowledgement as experts in a particular field at national and international lev-

els. 

If you think you have a unique line of thought and your concepts are unrivaled and unprecedented and 

most importantly beneficial for the society, the best thing you can do is to write about them so that oth-

ers can learn and improve on that. Through writing and publishing, your creation is documented for ref-

erence for your own generation as well as the upcoming ones.  

One of the commonest reasons for publishing journals: Sharing information on a specialized topic. 

There are many topics which are beyond the reach and understanding of common people. If you possess 

such secret knowledge and advanced skills, you can share them by writing and publishing in a journal.  

Survey Journal 

The publication of Survey Journal has been launched with the principal object of keeping the field staff 

of the department, and more particularly those officers stationed in remote parts of the country, to ac-

quaint with departmental activities and to serve as a medium for recording the outcome of their activi-

ties. The first issue of Survey Journal was published in April 1948, after independence, titled as Quar-

terly News Letter. The Quarterly News Letter contained mainly the Information regarding promotions 

of staff, conferences held during the quarter, Surveyor General‟s visits, retirements, appointments, ma-

jor surveys completed during the quarter, map productions and folklore - stories behind the name the 

places as well as episodes from field staff and survey progress of each division (western, central, north-

ern, eastern and southern) and Trig. Branch & training school.  The summary of the publications / is-

sues are  given below. 

No. Description Year -published Surveyor General Editor 

1 Quarterly News Letter  1948 I.F. Wilson R.L.Brohier 

2 Quarterly News Letter  1948 I.F. Wilson R.L.Brohier 

3 Quarterly News Letter  1948 I.F. Wilson R.L.Brohier 

4 Quarterly News Letter  1949 I.F. Wilson R.L.Brohier 

5 Quarterly News Letter  1949 I.F. Wilson R.L.Brohier 

6 Quarterly News Letter  1949 I.F. Wilson R.L.Brohier 

7 Quarterly News Letter  1949 I.F. Wilson N.S.Perera 

8 Quarterly News Letter  1950 I.F. Wilson N.S.Perera 

9 Quarterly News Letter  1950 I.F. Wilson N.S.Perera 

10 Quarterly News Letter  1950 I.F. Wilson N.S.Perera 

11 Quarterly News Letter  1950 I.F. Wilson N.S.Perera 

12 Quarterly News Letter  1951 G.B. King G.B. King  

13 Quarterly News Letter  1951 G.B. King G.B. King 

14 Quarterly News Letter  1951 G.B. King G.B. King 

15 Quarterly News Letter  1951 G.B. King G.B. King 

16 Quarterly News Letter  1952 G.B. King G.B. King 

17 Quarterly News Letter  1952 G.B. King G.B. King 
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As  mentioned earlier the first News Letter was published in April 1948. At that time it was a quarterly 

publications and the name was also “Quarterly News Letter”. With issue of No. 18, the name was 

changed to “News Letter” and with 20th  issue, the publication become a bi-annual one. The summary 

of the publications/ issues are  given below. 

 

No. Description Year 

Published 

Surveyor General Editor 

18 News Letter 1953 G.B. King G.B. King 

19 News Letter 1954 G.B. King G.B. King 

20 News Letter 1955 N.S. Perera, S.Karthigesu 

21 News Letter 1955 N.S. Perera, S.Karthigesu 

22 News Letter 1956 N.S. Perera, S.Karthigesu 

23 News Letter 1956 N.S. Perera, S.Karthigesu 

24 News Letter 1957 N.S. Perera, S.Karthigesu 

25 News Letter 1957 N.S. Perera, S.Karthigesu 

26 News Letter 1958 V.Rasaretnam J.R.Sinnathamby 

27 News Letter 1958 V.Rasaretnam J.R.Sinnathamby 

28 News Letter 1959 V.Rasaretnam J.R.Sinnathamby 

29 News Letter 1959 V.Rasaretnam J.R.Sinnathamby 

30 News Letter 1960 V.Rasaretnam J.R.Sinnathamby 

31 News Letter 1961 V.Rasaretnam J.R.Sinnathamby 

32 News Letter 1961 S.Karthigesu F.H. Gunasekera 

33 News Letter 1962 S.Karthigesu F.H. Gunasekera 

34 News Letter 1962 S.Karthigesu F.H. Gunasekera 

35 News Letter 1963 S.Karthigesu F.H. Gunasekera 

36 News Letter 1963 S.Karthigesu F.H. Gunasekera 

37 News Letter 1964 S.Karthigesu F.H. Gunasekera 

38 News Letter 1964 S.Karthigesu F.H. Gunasekera 

39 News Letter 1965 S.Karthigesu F.H. Gunasekera 

40 News Letter 1965 S.Karthigesu F.H. Gunasekera 

41 News Letter 1966 F.H. Gunasekera F.H. Gunasekera 

42 News Letter 1966 F.H. Gunasekera R.A.. Goonawardena 

43 News Letter 1966 P.U.Ranatunga, R.A.. Goonawardena 

44 News Letter 1967 P.U.Ranatunga, R.A. Goonawardena 

45 News Letter 1967 P.U.Ranatunga, R.A. Goonawardena 

46 News Letter 1968 C.T.Gunawardana R.A. Goonawardena 

47 News Letter 1968 C.T.Gunawardana R.A. Goonawardena 

48 News Letter 1969 C.T.Gunawardana R.A. Goonawardena 

49 News Letter 1969 C.T.Gunawardana R.A. Goonawardena 

50 News Letter 1970 C.T.Gunawardana R.A. Goonawardena 

51 News Letter 1970 C.Vanniasingam R.A. Goonawardena 

52 News Letter 1971 C.Vanniasingam R.A. Goonawardena 

53 News Letter 1971 R.A. Goonawardena S.T.Herath 

54 News Letter 1972 R.A. Goonawardena S.T.Herath 

55 News Letter 1972 R.A.. Goonawardena S.T.Herath 
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Since the issue of No. 56 name was changed as Survey Journal and this name is being continued until 
now.  The summary of the publications/ issues are given below. 

 

No. Description Year 

published 

Surveyor General Editor 

56 Survey Journal 1973 A.M.Cumaraswamy T.Somasekaram 

57 Survey Journal 1973 S.J.Munasinghe T.Somasekaram 

58 Survey Journal 1974 S.J.Munasinghe T.Somasekaram 

59 Survey Journal 1975 S.J.Munasinghe N.G.R.Fernando 

60 Survey Journal 1975 S.J.Munasinghe N.G.R.Fernando 

61 Survey Journal 1976 S.J.Munasinghe N.G.R.Fernando 

62 Survey Journal 1977 S.J.Munasinghe N.G.R.Fernando 

63 Survey Journal 1977 S.J.Munasinghe T.Somasekaram 

64 Survey Journal 1979 S.J.Munasinghe T.Somasekaram 

65 Survey Journal 1980 S.J.Munasinghe T.Somasekaram 

66 Survey Journal 1980 S.D.F.C.Nanayakkara L.C.B. Rajapaksa 

67 Survey Journal 1986 S.D.F.C.Nanayakkara T.Somasekaram 

68 Survey Journal 1987 S.D.F.C.Nanayakkara T.Somasekaram 

69 Survey Journal 1995 N.C.Seneviratne K.Thavalingam 

70 Survey Journal 1996 M.P.Salgado K.Thavalingam 

71 Survey Journal 1997 K.L.A. Ranasinghe  Silva K.Thavalingam 

72 Survey Journal 1999 K.L.A. Ranasinghe  Silva K.Thavalingam 

73 Survey Journal 2001 K.L.A. Ranasinghe  Silva B.H.B.Cyril Shantha 

74 Survey Journal 2003 K.L.A. Ranasinghe  Silva B.H.B.Cyril Shantha 

75 Survey Journal 2004 B.J.P. Mendis Nihal Wijesekera 

76 Survey Journal 2007 B.J.P. Mendis Nihal Wijesekera 

77 Survey Journal 2008 B.J.P. Mendis G.D.S.K.Gunaratne 

78 Survey Journal 2009 S.M.W.Fernando  G.D.S.K.Gunaratne 

79 Survey Journal 2011 S.M.W.Fernando  K.K.B.N.Fernado (Mrs) 

80 Survey Journal 2012 S.M.W.Fernando  K.K.B.N.Fernado (Mrs) 

81 Survey Journal 2013 S.M.W.Fernando  K.K.B.N.Fernado (Mrs) 

82 Survey Journal 2014 K.Thavalingam W.A.S.Wickramarachchi & N.K.U.Rohana 

83 Survey Journal 2016 P.M.P.Udayakantha K.L.B.I.Surangani 

84 Survey Journal 2018 P.M.P.Udayakantha C.D.P.R. Basnayake 

85 Survey Journal 2019 S.M.P.P.Sangakkara D.E.Paranawithana(Mrs) 

Survey Journal serves a range of purposes.  The definition of journal is a diary you keep of events or of 

your thoughts or a publication dealing with a specific industry or field. The  recent  issues  of  Survey  

Journals  are  specially  dedicated to modern  technology. I suggest that there be balanced coverage of 

the different disciplines in each issue, even covering the subject of management. It means that it should 

have a wide variety of articles that serve the purpose of communication and provide valuable infor-

mation to the all types of staff in the Survey Department.  
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බිම් කැඵලි විඹභනක් ංර්ධනඹට අත්ැරක්ද? 

ඒ.එම්.එන්. ඵණ්ඩාය භඹා-  විශ්රාමික නියඹෝජය ර්යේඹර් ජනයාල්,  

 

ංර්ධනඹ ඹන්න විවිධ ඳැතිකඩඹන් ඇති විලාර ඳයාඹකි. මලික ලයඹන් ගත්කශ  

o යබෞතික ංර්ධනඹ, 

o භාජ ංර්ධනඹ, 

o ආර්ථික ංර්ධනඹ, 

o ඳාරිරික ංර්ධනඹ  

යර ර්ග කශ වැක. යභභ සිඹළුභ ංර්ධනඹන් යරෝකයේ භනා ඳැැත්භ උයදා කයනු රඵන ක්රිඹාන් න 

අතය ඒ ෑභ ක්රිඹාක්භ භනා යර කශභනාකයණඹ කශ යුතුඹ. 

කශභනාකයණයේද සිදුන්යන් අයමුණක් යවෝ ඳයභාර්ථඹක් රඟා කයගැනීයම්ද භාන ම්ඳත ඇතුළු 

අයනකුත් යබෞතික ම්ඳත් භනා යර උඳයඹෝජනඹ කිරිභත්, ඳාරනඹ කිරීභත් යර යකටියඹන් වදුන්ා දඹ 

වැක. ම්ඳත් බාවිතා කිරීයම්ද අඳතඹකින් යතොය ව අභ පිරිැඹකින් එනම් ඉවශ කාර්ඹක්ෂභතායඹන් (Ef-

ficiency) ව අයමුණු ව අයේක්ාන් ඒ ආකායයඹන්භ රඟා කයගැනීභටත් එනම් ඉවශ පරදායිතායඹන් 

(Effectiveness) යුතු කටයුතු කිරීභ යභහි ගුණාංග යර ැරකිඹ වැක. 

 

බිම් කැඵලි විඹභණක්(Parcel Fabric) ඹනු කුභක්ද? 

භථ්ඹක් යර ගත් කශ ඉඩම් කැඵලි විඹභණ ඹනු ඉඩම් කැඵලි මවඹක යර්ඛා චිත්ර ඹක් යර  ැරකිඹ වැක. 

යභභ කැඵැලි ායේක් පිහිටීභක යඳන්නුම් කයන අතය යම්ා නිසියර භැනුම් කශ යවෝ යනොකශ කැඵැලි විඹ 

වැකි අතය එකභ ඛණ්ඩාංක ඳද්ධතිඹක, වතය භායිම් වන් එක ක්ර භයේදඹක පිහිටා තිබිඹ යුතුයි. දැනට යම් 

වා න තාක්ණඹ බාවිතා කය ඇති අතය එඹ යනොභැති වුද දයුණු කශ වැකි ංකල්ඳඹකි. 

ඉඩම් කැඵලි විඹභණක ඳවත දවන් දෑ අනිාර්ඹයඹන්භ අඩංගු විඹ යුතුඹ. 

පිහිටීභ     අදාශ යට, ඳශාත, ද්ත්රික්කඹ, ායද්ය ඹ යල්කම් යකොට්ඨාලඹ,  ග්රාභ නිශධාරි  

යකොට්ඨාලඹ,  ගභ ව  වීදඹ/රිඳනම් අංකඹ 

 භාණඹ   බිම් කැඵැල්යල් භාණඹ- භැන තියේනම් ඉතා ඉවශ නියදයතායඹන්ද, භැන යනොභැති 

නම් දශ අගඹකින්ද භන්විත විඹ වැක.) 

වැඩඹ      භැන තියේ නම් නිැයද වැඩඹ රඵා ගත වැකි අතය යනොඑයේ නම් දශ ලයඹන් 

පිළියඹර කශ වැඩඹ රඵා ගත වැක. 

කැඵැල්යල් විත්යඹ කැඵැල්ර වඳුනාගැනීයම් අංකඹ, හිමිකරුයේ නභ, ජාතික වැදුනුම්ඳත් අංකඹ, 

යඳෞද්ගලික/දීභනාඳත්ර/ඵරඳත්ර/අනය/යක්ිතත/යජයේ ආඹතන ඹන ග, ගා, ඉඩම් 

ඳරිවයණ යටා එනම් නාගරික, කෘිතකාර්මික, කර්භාන්ත/යක්ිතත ව යශ කටයුතු 

ඹනාද වි්තයඹ. 

මීට අභතය එක් එක් කැඵැල්ර වා ම්ඵන්ධ කය ෑභ ඳවුල් ඒකකඹක් පිළිඵ ව සිඹළු වි්තය යභඹට ඹා 

යකොට තැබිඹ වැක. 

 

අඳ ැනි ංර්ධනඹ යමින් ඳතින යටකට යභැන්නක් පිළියඹර කය ගැනීභ ඳවසු ක්රිඹාක්ද?  
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ඒ අතින් ගත්කශ අඳ ඉතා ානාන්ත යුගඹක් ඳසුකයමින් සිටින ඵ තුටින් වන් කශ වැක. ශ්රි රංකා මුළු 

භුමියඹන් 80% කට  ඩා ැඩි භාණඹක් නිැයද භැනුම්කය ගම් පිඹුරු යවෝ යනත් නම්ලින්, පිඹුරු 

පිළියඹර කය ඇත.  

1. ශ්රි රංකා මිනින්යදෝරු යදඳාර්තයම්න්තු තු පිඹුරු පිළිඵ යතොයතුරු දශ ලයඹන් ගත් කශ ඳවත ගුයේ 

දැක්යන භාණඹන්යගන් අාන ගම්පිඹුරු, භූ රක්ණාත්භක පිඹුරු, මලික පිඹුරු ව හිමිකම් පිඹුරු 

යරට ඇත. 

ඳශාත අාන 
ගම් පිඹුරු 

භූරක්ණාත්භක 

පිඹුරු 
මලික පිඹුරු 

(A අක්යයේ) 

මලික පිඹුරු හිමිකම් 

පිඹුරු 
විවාය 

හිමිකම් 

පිඹුරු 
දකුණු 665 05 2121 14470 

432299 29259 

ඹම 4002 31 1880 7770 
ඵයගමු 955 10 1248 4190 
භධයභ 639 28 3193 9260 
ඌ 680 80 386 2990 
උතුරු භැද 1756 27 156 7870 
උතුරු 143 80 2499 8430 
නැයගනහිය 58 55 1469 6840 

ඵ්නාහිය 149 3 5424 20430 

එකතු 9047 319 18376 82250   

මරාශ්රඹ: ශ්රි රංකා මිනින්යදෝරු යදඳාර්තයම්න්තු 

2.  ර් 2008 න් ඳසු භැනුම් කිරීයම්ද අංකිත දත්ත බාවිතයඹන් පිඹුරු නිඹැකීභ කශ නිා එභ දත්ත යකළින්භ 

ජාතික බිම් කැඵලි විඹභන ඹාත්කාලීන කිරීභට යඹොදා ගත වැකි විඹ. ඒ අනු සිදුකයන රද  බිම්විඹ 

භැනුම් වා විකීර්ණ භැනුම් ලින් ආන්න ලයඹන් තත් කැඵලි  1,400,000  ක් ඳභණ ආයණඹ විඹ. 

 3.  ශ්රි රංකායේ භ්ත න ගවනයඹන් 50% කට ඩා ැඩි  භාණඹක් න ංයක්ණ කරභනාකයණ 

යාඳෘතිඹ ඹටයත් භැනුම් (FRMP surveys) කය ඇති ඵැවින් එභ අංකිත දත්ත බාවිතයඹන් ඹාත්කාලීන 

කිරීභ 

යභභ දත්ත බාවිතා කය බිම් කැඵලි විඹභනක් ක ්කිරීභට නිල්චිත ආඹතනඹක් යවෝ නනතික තිඳාදන 

පිළිඵ ඹම් ගැටළුකාරි තත්ඹක් ඔඵට ඇතිවිඹ වැක. නමුත් 2002 අංක 17 දයණ මිනින්යදෝරු ඳනත භඟින් 

ර්යේඹර් ජනයාල්යඹායේ ඵරතර ව කාර්ඹ බායඹ ඹටයත් ඳවත වන් ගන්තිඹ ඇතුරත් කය ඇත. 

“භැනීභ වා සිතිඹම් ගතකිරීභ, භුයගෝලිඹ ඳදනභක් භත ව යතොයතුරු ව ඉඩම් යතොයතුරු ඳද්ධතිඹ දවා ව 

අලයතා භඟ අදාශ ඉඩම් යතොයතුරු ඒකාඵද්ධ කිරීභ, ර්ධනඹ කිරීයම් කාර්ඹඹන් වා ව සිඹළු දත්ත රඵා 

ගැනීභ, රැ ්කිරීභ ව ඹම් අයුයකින් හුභාරු කිරීභ ම්ඵන්ධයඹන් ගකි යුතු ධාන ඵරධයඹා වීභ.” 

යභභ කටයුත්ත වා මිනින්යදෝරු යදඳාර්තයම්න්තු දැනටභත් ක්රිඹාය ලී අර්ර්ණ වී ඇතිඵද තුටින් 

වන් කශ යුතුඹ. ඳවත දවන් ක්රභයේදඹන් යම් වා යඹොදා ගත වැක. එඹ පිඹය තුනකින් ඉටුකිරීභ වා 

යඹෝජනා කයමි. 

1. ඉවතින් දක්ා ඇති සිඹළු පිඹුරු ර ට භායිම් QGIS ැනි භෘදුකාංගඹක් භඟින් අංකිත දත්ත ඵට 

ඳරිර්ථනඹ කය එභඟින් KML දත්ත යගොනුක් කා ගැනීභ. යභහිද අලය ඹැයි වැ යඟන සිඹළු දත්තඹන් 

යභඹට අන්තර්ගත කශ යුතුඹ. 

2. භැනුම්කය ඇති සිඹළු පිඹුරුර අබයන්තය කැඵලි සිඹල්රභ ඉවත ඳරිද KML යගොණුකට රඵා ගැනීභ. 

3. දැනට භැනුම් යනොකය ඉතිරි ඇති යද්ල, ග්රාභ නිරධාරි, ංර්ධන නිරධාරි ව සිතිඹම් තාක්ණ 

නිරධාරින්යේ වයඹෝගඹ ඇතු දශ ැකැභ්  කා ඒාද KML යගොනුකට රඵා ගැනීභ. 

 

දැන් යම් සිඹල්ර ගගල් සිතිඹභ (Google Map) භත දගවැරු විට අදට ඳතින භුමියේ වි්තය හිත සිඹල්ර 

නිරීක්ණඹ යේ. යම් වා අලය කයන අයනකුත් දත්තඹන් ඇතුරත් කිරීභට ායද්ය ඹ යල්කම් කාර්ඹාර, 
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භාර්ග ංර්ධන අධිකාරිඹ, නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ ඹනාද ආඹතන රට ඔවුන්යේ දත්ත ඇතුරත් කිරීභට 

අකාල රා දඹ යුතුඹ. එයභන්භ භව ජනතාටද අඳ යේ අනුභැතිඹ ඹටයත් දත්ත ඇතුරත් කිරීභට අකාලඹ 

තිබිඹ යුතුඹ. 

යභඹ ක්රිඹාත්භක කිරීයභන් ංර්ධනඹට රුකුරක් යේද?    

ඳවත කරුණු අනු එඹ ඔඵටභ ර්යණඹ කශ වැක. 

1. යබෞතික ැරසුම් යදඳාර්තයම්න්තු, නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ ඳශාත් ඳාරන ආඹතන. යභගා යඳොලි ්

ව නිා ංර්ධන අධිකාරිඹ ැනි  මුඛ යඳයල් ංර්ධන ැරැසුම් ක්කයන ආඹතන රට නිැයද 

ැරසුම් ක් කිරීභට අලය නිැයද යතොයතුරු රඵාදීභ භඟින් යයට් ංර්ධනඹ යේගත් කිරීභ. 

2. ආයඹෝජන භණ්ඩරඹට (BOI) තභ තභන්යේ ආයඹෝජකඹන් දවා ඉතා ඳවසුයන් ඉඩම් යොඹා ගැනීභට 

ව ඔවුන්යේ කැභැත්ත අනු යද්ල යතෝයා ගැනීභට වැකිඹා ඇතිකයමින් ආයඹෝජකයින් යේ ආකර්ලනඹ 

ැඩිකය ගැනීභට. 

3. විවිධ ර්ගයේ අයනකුත් ැරසුම්කරුන්ට ඔවුන්යේ ැරසුම් වා උ් දත්ත ඳද්ධතිඹක් රඵා දීභට 

වැකිවීභ. 

4. දාඳති, ායද්ය ඹ යල්කම්, ඉඩම් යකොභාරි ් ැනි ආඹතන ර  ඉඩම් කශභනාකයණඹ විධිභත් ව 

කාර්ඹක්භ කයයගන ඹෑභ දවා භනා පිටුවරක් වීභ. 

5. අලය නීති ංයලෝධන සිදුකය කැඩැ්තය පිඹුරු නිභ න තුරු යනොසිට යභභ විඹභන බාවිතයඹන් ඉඩම් 

හිමිකම් වතික ඳත්ර  නිකුත් කිරීභ භඟින් ඉඩම් හිමිකම් ලිඹා ඳදංචි කිරීයම් ඳනයත් අයමුණු කඩිනමින් ඉටුකය 

ජනතාට ඩාත් නියවුල් ඉඩම් ඳරිවයණඹකට භග ඳෑදභ. 

6. ඉදරි හිමිකම් නියවුල් කිරීම් රද යභභ විඹභන බාවිතයඹන් ඉතා ඳවසුයන් නියවුල් කිරීම් සිදු කිරීභට 

වැකිවිභ. 

7. වියලේයඹන් ග්රාභ නිරධාරී  භවත්රුන්ට තභ යකොට්ඨාලයේ ෑභ ඉඩම් කැඵැල්රක් පිළිඵද යතොයතුරු හිත 

දශ සිතිඹභක් තියඵන ඵැවින් තභ යාජකාරි යර වීභ. 

8. යභභ දශ සිතිඹභ Google Earth භතින් අංකික ඵැලීයම්දී තභ යම් ඉඩම් රට යනොයගෝ කාර්ඹාරයේ 

සිට ක්ණික විදුම් ගැනීභ. 

9. අනය ග් කැපීම් ව එැනි යනත් යාජකාරී රදී අලය න යජයේ ව යඳෞද්ගලික ඉඩම් තභ 

කාර්ඹාරයේ සිට වදුනා ගැනීභ. 

10. ජනතා ඳදංචි ථ්ානඹ ඉක්භනින් යොඹා ගැනීභ. 

11. ෑභ ග්රාභ නිරධාරී භකටභ Parcel fabric එකක් තියඵන ඵැවින්, ඉඩම් විඹට අනුඵද්ධ නිරධාරීන්ට යභභ 

දශ සිතිඹභ භඟින් ඳවසුයන් යාජකාරි කය ගැනීභට වැකි වීභ. 

12. යඳොදුයේ භවජනතාට තභ ඉඩම් භැනුම් පිඹුරු වා ංර්ධන ඵරඳත්ර රඵා ගැනීයම් දී, ඳශාත් ඳාරන 

ආඹතන ලින් යර තභ අලයතා ඉටු කය ගැනීභ. 

13. හිමිකම් නියවුල් කිරීයම් යකොභාරි් ජනයාල්යේ නිරධාරීන් ව මිනින්යදෝරුරුන් කැඩැ්තය සිතිඹම් 

ැකසීයම්දී යබෞතික යඳොශයේ නැති ඳායල් ර ඳශර වැයවුම් ඳථ ැනි යතොයතුරු යභභ Parcel fabric 

භඟින් ඵරා ගැනීභ ව එහි අලයතා අදාශ ඳශාත් ඳාරන ආඹතනඹ භඟ ාකච්ඡා කය විදා ගැනීභ. 

14. යභගා යඳොලි් ැනි ජාතික ැඩ ටවනකදී ඉදරි ංර්ධන ැරසුම් ක් කිරීභට අදාශ නිරධාරින්ට යභභ 

Parcel fabric එක ඉතා යඹෝජනත් වීභ. 

15. යජයේ භැනුම් කටයුතු රද ,කාර්ඹාරයේ යල්ඛන ඳරීක්ා, යක්ත්රයේ භැනුම් ඉල්ලීභට අදාශ ඉඩම්  

ඳරික්ාන් කාර්ඹාරයේදීභ ඉතා සුළුකාරඹකද ඉටුකය ගැනීභ යභන්භ ඳාරන රක්ය ර අලයතාඹ ව 

ඒායේ  පිහිටීභද ඉතා ඳවසුයන් යොඹාගැනීභ.  

16. මීට අභතය යයට් ංවිධානාත්භක අඳයාධ කල්ලි ව ඔවුන් ගැයන ථ්ාන පිළිඵ එක් ථ්ානඹක සිට 

නිරීක්ණඹ කිරීභට ඳවසුකම් රා ගැනීභ, යකොයයෝනා ැනි බඹංකාය ංගත යයෝග ැරදුණු විටකද එභ 

යයෝගීන් වදුනා ගැනීභ, ්ථාන ගත කිරීභ යද්ල වදුනා ගැනීභ ැනි සුවියලේිත කායණා වාද බාවිතා කශ 

වැක. 

17. යභැන්නක් කා තිබීභ භඟින් ත්ර්ත කණ්ඩාඹම්ර ක්රිඹාකායකම්ද භැනවින් ඳාරනඹ කශ වැක. 
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The Tips and Strategies for Work from Home during the 
COVID-19 Pandemic Period 

Mr. B.D.A. Chandraguptha   Senior Deputy Surveyor General (Resource management)  

This concept is spreading all over the world due to COVID-19 pandemic.   Work from home is a work 
arrangement in which some or all of the work is performed from home. In general, it is deviated from 
formal office working hours and flexible to perform work with in specified time period with set goals 
and targets. 

Some of the important tips and strategies to be used in work from home can be classified as follows. 

1. Communicate with project supervisors frequently and allow for flexibility as required 

 Maintain strong and consistent connections with your supervisors 
Whoever is normally responsible for supervising your daily duties should be checked your 
tasks and timelines, as well as struggles and successes. It will help keep you on track and feel-
ing supported. 

 Balancing updates and e-mail overload 
Casual conversation at the office has been replaced by e-mails, voice calls and texts. Work with 
your supervisor to figure out how to balance work to be carried out.  

 Managing up 
` It is important to clear about due dates, priorities, and expectations from relevant supervisor or 

manager. Do not make any unnecessary trouble to the supervisor and the manager. 

 Prioritize, prioritize and prioritize 
Identify what‟s important, what‟s urgent, and what‟s neither, and then explore how to best 
manage those items together. After you agree, send an e-mail so that it is in writing. 

 Plan ahead 
Consider the circumstances where you might need to use your vacation, sick, or family time 
and plan accordingly when possible. 

2. Consider making good use of a user-friendly time-management app or external monitoring aid 

 Managing helpful aids that can keep us organized and on track with deadlines 
 Use some Apps and IT solutions to keep tracking with your work and time efficiently and ef-

fective to achieve specified goals. 

 Be flexible with yourself 
 Be flexible with your time and perform work within specified time period. 

3. Separate out work hours and personal time 

 Break out work time and personal time 
It is important to differentiate work time from personal time during work from home period. 
This is not an easy thing to do, but it can be done with the help of scheduling work plan.   

 Set healthy work boundaries 
It is also important to layout boundaries on your work hours, to prevent the compulsion to work 
round the clock and help to create healthy working environment in the home. 

 
4. Carve out a productive and dedicated workspace, similar to your office that is separate from 

your living space 
 

 Craft a designated space for work at home 
It is required to identify suitable workspaces from living spaces to working remotely with min-
imal interruption to have online meetings and other WFH activity.   
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 Staying productive at home 
 It is required to balance home activity before start of work from home, otherwise mess of home 

activity and office work create more confusion than usual. Also important in maintaining a 
healthy level of productivity at work is to keep a de-cluttered workspace.  

5. Balancing caring for your children when you are expected to “work” from home 

 Coordinate schedules 
If children who are not yet independent to carrying out their work, in such situation working 
from home may be challenging. Try to coordinate schedules with your partner during high pri-
ority meetings or tasks that require your attention. 

 Work around naps 
If kids are small and still take regular naps, consider scheduling meetings during that time. 

 Create a workspace for your children 
Create workspace to attend their work with some form of skill activities as well as playing and 
communicating with brothers and sisters. This may help them develop their own time and task 
management skills. 

 Creating a “To Do” list 
Waking up early, before your children, to create a to-do list, and getting important items done 
that need large amounts of focus may be a good idea.  

 Be kind to yourself 
Learn every day about what works properly and what doesn‟t work properly. Make adjustments 
as needed. Figure out how you can be both productive and a good parent at the same time. This 
will be one of the biggest personal and professional challenges you will undertake. 

Although working from home during COVID-19 pandemic period may be a challenging situation for 
most of us, but self-confident requires overcome it. It is required to re-think and consider above points 
when you are work from home. 

Conclusion 

Work from home is a new concept for most of the government officers, but requires to adopting the 
situation according to health guideline specified by health authorities to minimized COVID- 19 pan-
demic effect spreading to the community. During WFH period all officers should maintain goals and 
targets specified by top management of the organization with due consideration to health guideline. It 
is help to minimized usage of fuel and traffic congestion as well as improve environment friendly situ-
ation. At the same time as a responsible government officer, it is required to think and contribute our 
part to go forward the economic activity to minimized idling of the economy as well as the country. 

References: 

1. Working from home during COVID-19  - Magellan Healthcare 
2. COVID 19 – Working from home   - Office of the Commisioner of Public  
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3. Remote working during COVID-19  - Wright State University, Ohio, USA 
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ංර්ධනයේ යඳය ගභන් කරුා - මිනින්යදෝරුාභඹ 
 

ඩී. එන්. පිඹයත්න භඹා   මිනින්යදෝරු අධිකාරි (භූයගෝලීඹ යතොයතුරු ඳද්ධති අංලඹ) 

අර්ත මිනින්යදෝරුා 

භාන ශිඨ්ාචායයේ ඳරිනාභඹ ැරකීයම්දී දඩඹම් යුගඹ ඳසුකය එයේය යුගඹට පිවිසීභත් භඟභ ඉඩම් යන් 

කිරීභ ඇැසි ව කරුණකි.  මලික ඒ ඒ ජන යකොට් ර මලිකඹා යවෝ යගෝත්ර නාඹකඹා විසින්ද ඊට ඳසු එක් 

යගෝත්රඹක් යවෝ යගෝත්ර කීඳඹක නාඹකඹා ඵට ඳත් වු යජු විසින්ද පුද්ගලිකභ ඉඩම් යඵදා යන්කිරීභට අණ දුන් 

යවෝ පුද්ගලිකභ ඒා යඵදා දුන් පුද්ගරඹා විඹ. 

යභහිදී ආයම්බයේදී ්බාවික භායිම්, එනම් ගංගා, ඇශ, යදොශ ව න තුන්යේ භං ඔ්යේ ැකසුණු 

අඩිඳායල් වා ඳායල් ආදයඹන්ද ඳසු කාලීන හූක දුය (එඹ ඇයන දුය), යඵයඹක වඩ ඇයන දුය ආදී 

යරසින්ද ඊටත් ඳසු පිඹය, විඹත, රිඹන ආදී යරසින් යගොඩනැ යගන ඒකක භඟින් ව අනතුරු කෘිතකාර්මික 

කටයුතු රදී යඹොදායගන ඇති මලික භැනීම් ඒකක න යේරු, කුරුණි, යඵය ආදයඹන්ද ඳරිඹ ගැන අදව ්

යගන ඇති අතය එයරභ විලාර ග්, ගල් ඳර්ත ආදයේ පිහිටීම් භඟින්ද ඉඩම් යන්කය දීභ සිදු වී ඇති ඵ 

යඳයන්. 

ාරිභාර්ග ව ඇශ භාර්ග යගොඩනැගීභ භඟින් ජරඹ යනත් යද්ල රට යගනඹාභට උත්සුක වීභත් භඟින් 

ක්රමික කාරාන්තයඹක් ති්යේ යගොඩ නැුණණු ාරි තාක්ෂණඹ තුළින් දුය ඈත අර්තයේදීභ ැේ අමුණු ආදයේදී ද 

ඳසුකාලීන අලයතාඹන් රදී යගොඩනැිලලි ඇතුලු ඉදකිරීම් තාක්ෂණයේ අලයතාඹන් අනු ැඩි දයුණු ව 

තත්කාලීන තාක්ෂණඹ තුලින් භව යඳොශයේ ්බාවිකත්ඹ වැදෑරීභට ව යත්රුම් ගැනීභට අලය ව තාක්ෂණඹ 

යයභන් නමුදු ක්රමික ශඟා කය ගන්නට ඇත. 

යරෝක ඉතිවායේ ක්රි.පු. 3000 ඳභණ න විට ඉද වී ඇතැයි ැරයකන දැැන්ත වා දැනට ද විල්භඹජනක ඊජිේතු 

පිරිමීඩ, සුවිලාර ඇශ භාර්ග ආදයේදී ද ඒ ඒ කාර රදී තිබු ගණිතභඹ වා ායඹෝිලක දැනුම් වා අත්දැකීම් භත 

ඳදනම් යභයේ තාක්ෂණයේ ර්ධනඹ සිදු වී ඇත.  ලිඛිත ාක්ෂි භාණත් යනොවුද යොඹායගන ඇති ාක්ෂි 

අනු යඳනී ඹන්යන් එකී තාක්ෂණයේ යඳශ ගැසීභ ඳරිනාභඹට රක්යමින් ර්ධනඹ ව ඵයි. 

මීට අභතය නාවික කටයුතු වා ඳසු කාලීන ගුන් ගභන් ආදී විවිධ යක්ෂේත්ර ඔ්යේ රද අත්දැකීම් භතින් සිතිඹම් 

නිල්ඳාදනයේ අලයතාඹ යගොඩනැයගන අතය ඒ අනු ඳරිභාණඹකට අනු පිඹුරු වා සිතිඹම් ැකසීභ සිදු 

කයන රදී. ඒ වා මලික හිරුයේ වැසිරීභ භත ද ඳසු භාලිභා භතින්ද ආදී යර දලානතිඹද එක් ඇත. 

ඒ ඒ යුගරදී විවිධ නම් ලින් වා උඳකයණ යභන්භ විවිධ භැනීයම් ඒකක ලින් ආයම්බ වුද අදාශ යක්ෂේත්රඹන් 

හි දයුණුත් භඟින් ඉඩම් යඵදීභ, භායිම් රකුණු කිරීභ, ඵදු යවෝ යාජය බාග යගවීම් ආදඹට අලය න 

ඳරිඹන් ර අලයතාඹ භතද ඳසුකාලීන ඉඩම් විකිීමභ, ඳයාදීභ ආදයේ අලයතාඹ භතද ත්භන දී 

මිනින්යදෝරු ෘත්තිඹ යාජකාරි ව රැකිඹාකට රඝු යනොව දැැන්ත ෘත්තිඹක් ඵටද ඳත් ඇත. 

මලික ලිඛිත ඉතිවාඹන් ැරකීයම්දී ගංගා නිම්නර ගා ඉඩම් ගංතුයයන් ඳසු නැත රකුණු කිරීභ (නයිල් 

ඟඟ ආශ්රිත) ක්රි.පු. 3000 දී ඳභණ ඇයඹි ඇති ඵ පිළිගැනීභයි.  එයේ වුද අඳ ජාතක කථා යඳොයත් එන අංක 

276, කුරුධම්භ ජාතකයේ මිනින්යදෝරු අභාතයයයඹකු ගැන වන් න ඵද එඹ සිදු ව කාර කානු 

නිර්ණඹ කිරීභ ඩා තාර්කික කශ යනොවැකි ඵැවින් එඹ ක්රි.පු. 3000 ට යඵොයවෝ යඳය සිටභ යභභ ෘත්තිඹ 

ඳැති ඵ යම් අනු අවිාදතඹ.  එහි වන් කුරු යද්ලඹ (කුරු යාජයඹ) ... යවෝ ඩා ැඩි වැදෑරීභක් භඟින් එඹ 

ඹම් භාණඹකට නිල්චර කශ වැකි නු ඇත. 

ශ්රී රංකායේ අර්ත මිනින්යදෝරුා 

භහින්දාගභනඹට යඵොයවෝ යඳය සිටභ අඳ යට තුරද ාරි කාර්භාන්තඹ ඳතින්නට ඇත.  එයේභ ඊට යඳය සිටභ 

ඉඩම් යඵදීභද සිදු න්නට ඇත.  එයේ වුද ධාතුයේන යජුයේ යුගයේදී දැැන්ත ාරිභාර්ග ව ැේ ආදඹ 

ඉදකිරීයම්දී ද අනුයපුයයේ සිට ැේ ජරඹ භන්නායම් යරෝනිඹ දක්ා රැයගන ඹාභට කය ඇති ැතපුභකට අඟරක් 

යවෝ කීඳඹක් ඳභණ න ඵැභ්ක් ඇති යඹෝධ ඇශ ැනි යාඳෘති ඊට යඳය තිබ, ඩා ංර්ධනඹට රක් ව ඒා 
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යවෝ අඩු තයමින් එභ යුගයේදී ැරසුම් කශ ඒා විඹ යුතුඹ.  භෑත කාලීන ථ්ාන කීඳඹකදීභ සිඹළුභ 

තාක්ෂණඹන් හිත අඳ මිනින්යදෝරුන්යේ පිඹුරු, ඉංජියන්රු භැනුම් ව යභෝච්ඡ යර්ඛා සිතිඹම් ආදඹ 

උඳයඹෝගී කය යගන ැරසුම් කශ විලාර වා කුඩා ැේ ඉදකිරීම් රදී යොයයොේ, ැේ ඵැම්භ ඇතුළු ැක 

නිල්චිත යකොට් රකුණු කය අදාශ අංග වා කැනීම් කිරීයම්ද එභ භට්ටයම් යභන්භ ඊට ඹටින් භට්ටභක තිබී 

ඳයණ යොයයොේ, දඹ යදොය ආදඹ වමුවී ඇති ඵ සිද්ධ කරුණකි.  එයින් ක්සුදක් යේ ගභය නුයේ 

පුයාතනයේදී අයේ භැනුම් ෘත්තිකඹන් සිටි ථ්ානඹයි.  යරෝාභවාඳාඹ, සීිලරිඹ ආශ්රිත ඉදකිරීම්, අනුයපුය වා 

යනත් සිඹළුභ ඳැයණි යාජධානි ර දැැන්ත ඉදකිරීම් ගැන ැරකීයම්දී නිල්චිත ැරැභ්ක් යනොභැති යභභ 

ඉදකිරීම් කශ යනොවැකි ඵද ඒ අනු ඩා දයුණු තාක්ෂණඹක් තුබ ඵද එඹ තුර අදටද සිදුන ඳරිද ඒ ඒ 

යුගඹන්ර කුභන නමින් වඳුන්ා තිබුනද මිනින්යදෝරුන් සිට ඇති ඵ ඳැවැදලි යේ. 

ඹටත් විජිත යුගයේද රන්යද්සීන් ඔවුනයේ අලයතාඹ භත ඔවුන්යේ මිනින්යදෝරුරුන් යගන්ා ගත් ඵද 

ඳසු එභ භාණඹ 60 ක් ඳභණ දක්ා ැඩි වු ඵද ලිඛිත ඉතිවායේ දැක්යේ.  ඳසු ඉංග්රීසීන් විසින් ක්රි.. 1800 

දී මිනින්යදෝරු යදඳාර්තයම්න්තු ආයම්බ කයන රදී.  එතැන් සිට ක්රභත් වා යාේත යට පුයා ඉංග්රීසි ජාතික 

මිනින්යදෝරුන් යගන් භැනුම් කටයුතු කය ඇත.  ඳසුකාලීන යද්ය ඹ උගත් පිරිත් යභභ යක්ෂේත්රඹට ඇතුල්වීභ 

සිදුවී ඇති අතය ශ්රී රාංකිකයඹකු ර්යේඹර් ජනයාල්යඹා න්යන් ක්රි.. 1954 දී න අතය ඒ හිටපු කීර්තිභත් 

මුදල් ඇභතියයඹකු වා කෘතව්ත ාභාදී යද්ලඳාරනඥයඹකු ව ආචාර්ඹ එන්.එම්.යඳයර්යා භවතායේ 

යොයවොයුයකු ව එන්.එ්.යඳයර්යා භවතාඹ.  අගනුරින් වා තදාන්නයඹන්, දකුණුකයයේ ගාල්ර වා භාතය 

නගයාශ්රිත යද්ලලින් වා වියලේයඹන් උතුරු කයයඹන් ඳැමිණි ැඩි පිරික්  මිනින්යදෝරුන් වී ඇත.  නිදව ්

අධයාඳනයේ යාේතිඹත් භඟින් යටපුයා ෑභ යද්ලඹකින්භ ශ්රී රාංකිකඹන් යභභ යක්ෂේත්රඹට ඇතුරත් වීභ සිදු වි 

ඇති අතය නිදවසින් ඳසු ක්රභයඹන් ශ්රී රාංකිකඹන් අතට යභභ ක්යත්රඹ ඳත් ඇත. 

ත්භන් මිනින්යදෝරුා 

අද දන න විට මිනින්යදෝරුන් භැනුම් විදයා පිළිඵ විදයායේදී උඳාධිධාරීන් යේ.  මින් ඵහුතයඹක් ඉන් ඔේඵට 

යගෝ භැනුම් විදයා යවෝ ඊට අදාශ යනත් වියලේිතත විඹන් වා ඳල්චාත් උඳාධි රැබුන් යවෝ රඵන්නන් 

යේ.  චන්ද්රිකා තාක්ෂණඹ භත යගොඩනැගුණු සුවිලාර තාක්ෂණික විේරයේදී මුලින්භ එභ තාක්ෂණඹ අඳ යයට්දී 

යඹෝජනඹට ගත් පිරි අතය මිනින්යදෝරුන්ද යේ.  යටපුයා විසිරුණු යජ යේ මිනින්යදෝරුන් 1000 ක් ඳභණ 

ව ක්රිඹාකාරී පුද්ගලික අංලයේ මිනින්යදෝරුයෝ 3000 ක් ඳභණ ද යේඹ කයන අතය ශ්රී රංකායේ 

මිනින්යදෝරුන්ට යරෝකඹ පුයා ඇති ඉවර ඉල්ලීභ වා පිළිගැනීභ තුළින් ඔවුනයේ ථ්ානඹ නිගභනඹ කිරීභ 

අඳවසු යනොන අතය එඹ අාධායණද යනොයේ. 

කාන්තා  නියඹෝජනඹ 

1978 න් ඳසු ඳශමු යට කාන්තාන් ද යභභ ක්යත්රඹට එකතු ව අතය ඊට ය කීඳඹකට ඳසු ඳරිඳාරනඹ 

මලික කයගත් අංල වා ද ඔවුන් ඇතුරත් වව.  යම් න විට භථ්යඹන් 30% ක් ඳභණ කාන්තා 

නියඹෝජනඹක් දක්නට රැයේ.  යභභ කාන්තා නියඹෝජනයේ කටාේතිඹ නිටුවන් කයමින් ශ්රී රංකායේ 

ර්යේඹර් ජනයාල් තනතුයට ඳත් ථභ කාන්තා වා ශ්රී රංකා ර්යේ ජනයාල් රුන්යේ රැයි්තුයේ අභිභානත් 

50 ැන්නිඹ යර ත්භන් ර්යේඹර් ජනයාල් ලයාභලී චිත්රයල්ඛා යඳයර්යා භැතිනිඹ කටයුතු කිරීභ භ්ත 

ජනතාට යභන්භ වියලේයඹන් කාන්තාන්ටද ආඩම්ඵය විඹ වැකි කරුණකි.  

ංර්ධනයේ යඳය ගභන් කරුන් 

යරෝක ඉතිවාඹ යභන්භ ශ්රී රංකා ඉතිවාඹද ඩාත් විභසිලිභත් ැරකීයම්දී ඕනෑභ ආකායඹක ංර්ධනයේ 

යඳය ගභන් කරුා මිනින්යදෝරුන්භ යේ. ඳත්නා අයුරු දක්න පිඹුරු (Plan) වා සිතිඹම් (Maps) ලින් ඩා 

ඔේඵට යගෝ සිඹළුභ ආකායයේ විත්ය ඇතුරත් අංකිත දත්ත (Digital Data) ඳද්ධතිඹක් යම් න විටත් 

මිනින්යදෝරු යදඳාර්තයම්න්තු තුන අතය එඹ දයනන් දනභ ඹාත්කාලීන න්නකි.  අදාශ ාර්තා, යල්ඛන 

වා දත්ත ඳඹනුයේ මිනින්යදෝරුන් ඇතුළු භථ් ශ්රී රංකා මිනින්යදෝරු යදඳාර්තයම්න්තු කාර්ඹ භණ්ඩරඹයි. 

ක්රි.. 1900-1935 දක්ා මුඛද යම් දක්ා ැකසු අාන ගම් පිඹුරු ර අන් ාර්තා භැනවින් අධයඹනඹ 

කයන්යන් නම් ඒ ඒ යුගයේ මිනින්යදෝරුායේ කාර්ඹඹ ඳක් කය ගත වැකි යේ.  එඳභණක් යනො විවිධ 

ආකායයේ පිඹුරුර නියදයතාඹ භත භනා ැකසු දත්ත ව සිතිඹම්කයනයඹන් කා ගත් දත්තද උඳයඹෝගී 

කය ගනිමින් ගල්ඔඹ, භවැලි, උභාඔඹ ව යභොයගවකන්ද ආද අති දැැන්ත යාඳෘති දක්ා සිඹළුභ ංර්ධන 
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යඹෝජනා ක්රභරදීද, ැඩි යදයනක් යනොදන්නා භෑත අර්තයේ භාර්ග පිහිටුවීම් (Road Trace) වා ඇශයේලි භැනුම් 

(Channel Trace) භඟින් යටපුයා ඇති සිඹළුභ ආකායයේ ඉදකිරීම් රදී මිනින්යදෝරුා කය ඇති කැඳ කිරීභ, 

යභයවඹ වා දාඹකත්ඹ සුළු ඳටු යනොයේ. 

භෑත ඉතිවායේ වා ත්භයන් දී ඉදන දැැන්ත අධියේගී භාර්ග ඉදකිරීම්, කළු ගඟ ව ඹාන් ඔඹ ැනි යාඳෘති 

ආදඹද යජයේ ඉඩම් යඵදාදීභ, අත්ඳත් කය ගැනීභ යභන්භ සින්නක්කය ඔේපු,  දීභනාඳත්ර වා සිඹළුභ ආකායයේ 

ඉඩම් ඵරඳත්ර රඵාදීභ ආදී භැනුම් රදී ද මිනින්යදෝරුායේ දාඹකත්ඹ යකතයම් ද ඹන්න යනොකිභනාඹ. 

ඊට අභතය උාවි කටයුතු රට අදාශ භැනුම් රදී භ්ත මිනින්යදෝරුන්යගන් ඉටුයන යභයවඹද, අඳ 

පුද්ගලික අංලයේ මිනින්යදෝරුන්යේ කාර්ඹ බායඹද යයට් ංර්ධන කටයුතු  රදී ඔවුනයේ දාඹකත්ඹ ද 

ඇගයීභට රක් යනොවුද එහි ඳරිඹ වා ඳංගු දන්යනෝ දනිති. 

අාන ලයඹන් ංර්ධනයේ යඳය ගභන්කරුා මිනින්යදෝරුාභඹ ඹන්න ටවන් කයමි.  යභහිරා 

මිනින්යදෝරුා ඹනු තනි පුද්ගරයඹක් යනො භනා යර ැකසුණු කණ්ඩාඹම් ක්රිඹාලිඹක් ඵද ආධායක යවෝ 

වයඹෝගී යේාලින් රැයඵන අනුඳයම්ඹ යභයවය ගැනද අඳ යගෞයනීඹ ්තූතිඹ වා ණාභඹ යභහිරා 

නිටුවන් කයමු. 

ඩා ැරකිල්රට 

 

කරුණු යකයේ වුද අර්තයේ සිටභ ජීවිත කැඳ කිරීයභන් න දුර්ග, ිලරිශිඛය තයණඹ කයමින් වා ඒ තුර ජීත් 

යමින්ද න තුන්, ංගත යරඩ යයෝග, භැසිභදුරු උදුරු, ර්ඳඹන්, කඩැල්රන් වා කිණිතුල්රන් ආදීන් 

භඟින් ජීවිතඹ යගමින් භාර්ග ඳවසුකම්, ජර ඳවසුකම් ආදී නීඳායක්ෂක ඳවසුකම් ද යනොභැති කඩායම්, 

ගල්යරන් තුර සිට යගොඩනැගු යටභ ආයණඹ න පිඹුරු වා සිතිඹම් ැකසු වා දැනටද කමින් සිටින 

මිනින්යදෝරුන් ඔවුනයේ යේඹ රඵා ගැනීයභන් ඳසු යජ-භැතිඳුන්ද ඇතුළු ගකි යුතු සිඹළු යදනා විසින් 

අභතක කය දැමීභ යවෝ ඇගයීභට රක් යනොවීභ දිලන් දගටභ සිදුන ඵ කනගාටුයන් යඳන්ා යදමි. 

කැත්ත, උදැල්ර වා අරංගු ආදඹ අතැති සිඹ පිරිය භඟ ඝණ කැරෑට, යක්ෂේත්රඹට මලිකභ ඳා තඵන 

මිනින්යදෝරුා ඔහුයේ කාර්ඹයඹන් ඳසු ඉවතින් වන් කශ ඳරිද මුළුභනින්භ අභතක කය දභා ඇති ඵද 

ඔවුනට ාධායණඹ ඉටුවිඹ යුතුභ ඵද යභහිරා නැත දැඩි අධායණඹ කයමි.  ඒ ංර්ධනයේ යඳය ගභන් 

කරුා මිනින්යදෝරුාභ න ඵැවිනි. 
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Geo-Data for Spatial Problem identification,  
Interpretation and Presentation  

Mr. S.M.J.S. Samarasinghe :- Senior Superintendent of Surveys,  
Special Surveys and Quality Control Branch 

One of the most pressing issues in present time is how to cope with the ever increasing complexities of data anal-

ysis and interpretation in order to the results to be presented in an unbiased and clear way to in Courts or Relevant 

committee, Commission or Authority. These problems are compounded in geoscience or Geoinformatics by addi-

tional complication in data Acquisition, Analysis, Interpretation and Presentation which are individual to this 

particular, rapidly expanding field of geo-data for precise measurements, crime analysis and fraud detection. 

Law enforcement agencies (relevant authority, Police surveillance or military) monitoring are activities justified 

by its potential effect on crime or fraud prevention. Due to the contact between security personal and private citi-

zens, society transmits information to relevant security authority and it may have significant advantages over 

eyewitness information to be collected by security personals. Because of development of communication media 

the technology that records video or audio information may also be especially valuable for supporting investiga-

tion and enabling action. This kind of information (Geo-data) should be considered as valuable tool to prevent 

crime improvements. 

Precise Measurements 

When designing a construction project, surveying is an extremely important part of the process. It‟s the first step 

that must be done in order to the engineer to know the existing topography, or geographical features of the land, 

which they‟ll utilize when planning the design of the project Ex: Road Project. 

In most cases, the designers will develop a conceptual plan that‟s practical for the site based on survey. One im-

portant factor is to balance the cut and fill, or determine the amount of dirt that needs to be added or removed. 

This information minimizes the need to bring dirt in or haul it off the site. If dirt has to be dragged away from or 

onto the site it‟s very costly. 

In order to achieve the results that meet the specifications of a given project, like engineering surveys and defor-

mation measurements, the knowledge of the reliability and accuracy of the surveying equipment is inevitable. 

Similarly, the knowledge of the real behavior of the parts of aircrafts especially under extreme loads e.g. caused 

by the emergency maneuvers or unpredictable occurrences is of fundamental significance for the security of 

flight.  

So very accurate measurement technique providing two or three-dimensional quantity information about the posi-

tion and deformation of the examined object surface. Examples of the aeronautical application is mentioned here. 

However, this method can be used also for the investigation of other optically accessible objects, e.g., machines, 

vehicles, buildings or bridges. 

Crime Analysis and Fraud Detection 

Analysis of crime data can reveal patterns that are helpful not only in preventing and operationally responding to 

crime but also in increasingly accountability to secure leadership and the public. 

Computerized crime mapping technology enables law enforcement agencies to analyze and correlate data sources 

to create a detailed snapshot of crime incidents and related factors within a community or other geographical area. 

Interest in this technology within the law enforcement community appears to be gaining momentum, but until 

recently no systematic data existed on how widely it is used. 

According to the current practice, it has found that use of computerized crime mapping is not wider spread at this 

time, interest among law enforcement agencies and planners appears to be growing. 
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Computerized crime mapping allows law enforcement agencies to plot crime-related data against a digitized map 

or GIS environment of a community, city, or region. Crime-related data then can be compared and analyzed with 

other external data sources. Many agencies that uses such external sources as census data or hardcopy format 

conjunction with their crime data except use of computerized crime mapping information. 

Crime incident data can be geocoded (assigning an X and Y coordinate to an address so it can be placed on a 

map) by using either street centerlines (every address within a block is encoded) or parcels (each piece of land 

that can be encoded). Existing parcel database (as Land Information System), considered as best smaller scale 

base data for geocoding and crime mapping. 

The crime mapping improves information dissemination, evaluation, and administration. Specifically, organiza-

tions use mapping to identify develop new concepts for new approaches to reduce crimes and related activities. 

Good fraud management practice involves putting in place a fraud response plan. This will incorporate proce-

dures for detection, investigation, prevention of further loss, securing evidence, recovery and reporting. So to 

have success of the fraud response plan, very accurate data and timely monitoring is very important. For preven-

tion or minimize of frauds difficult part is finding of correct information (data) within the problem. So data  min-

ing  is  about  finding  insights  which  are  statistically reliable,  unknown  previously, and  actionable from  data. 

This data must be available, relevant, adequate, and clean. 

The Surveyor‟s Role in Conflict Resolution 

The tremendously vast majority of surveys in most areas are executed by Surveyors without the minor hint of any 

ambiguity, conflict, or dispute arising. At present, the vast majority of surveys are concluded without incident. 

In any survey especially for conflict resolution, the Surveyor is bound by the laws, rules and regulations which 

govern both his profession and the fundamental rights of the subjected parities. The Surveyor must be aware of 

the laws and he must faithfully execute them during the course of the survey. When the Surveyor fails, the failure 

has a direct impact upon the rights of the parities and many others whose reliance upon the survey will have 

probable result. 

The data for crime or fraud management often presents an interesting dilemma. While some data is kept confiden-

tial, some becomes public information. However, data about crimes related to narcotics, illegal migration cases 

are usually more restricted. 

Spatial problem solving approach 

1. Ask yourself and explore 

If the available of enough set of field data for the given case to be analyze, set the goals for required analysis. 

Begin with a well-framed question based on understanding of the problem. Getting the question right is key to 

deriving meaningful results.  

Questions that can be answered using spatial analysis include: 

What are the characteristics of an area? 

How is it distributed? 

What is near what? 

What is on top of what? 

How is it related? 

When? 

 

Explore and visualize your data to refine and scope the question that you want to address. Exploring your data 

will shed light on aspects of the question that you may not have considered, prompting you to further refine your 

question. 

 

http://www.isurv.com/site/scripts/documents_info.aspx?documentID=2907&categoryID=82&pageNumber=2&_ga=2.258867722.1040030227.1585023957-1523093356.1585023957
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2. Model and compute 

Choose an analysis tool to transform your data into new results or build a model of multiple tools to feed the re-

sults of one tool into the next. (Example, GIS environment). Process the data digitally to derive essential infor-

mation that helps you answer your question. 

       

Figure -1     Survey for further Investigation,    Figure -2     Survey for further Information using UAV,   
  After the bomb blast At Kochchikade--2019      After the Land Slide at Badulla- 2016  
 

        
 
Figure -3     Helicopter GIG Calibration    Figure -4     Survey of Temple Lands using RTK,  
                    SLAF Katunayaka- 2017                                        Pulmodai, Trincomalie- 2019  

 
 

   
Figure -5   Volume Calculation for Removed Rock Quantity.     Figure -6     GPS data analysis for Illegal Migration    
Rock Blasting Site.  Hambantota 2019.     

                                         
 

                         

3. Examine and interpret 

 

Manipulate and display the results of your analysis as information products, such as maps, reports, charts, graphs, 

and information pop-ups or 3D visualization. Seek explanations for the patterns you see and speculate about what 

they might mean from a spatial or temporal perspective. 
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Assess whether the results of the analysis provide an adequate answer to the question you asked. If not, you may 

need to adjust your approach. Is your question too broad or too narrow? Do you require more or different data? 

Should you use more or different analysis tools? 

Determine whether assumptions about the data, analysis methods, and mapping methods would alter the results. 

Also consider what artifacts of the data, analysis, and mapping processes deserve special attention. 

 

4. Make decisions 

Document your interpretation of the analysis results and decide how to respond. In some cases, you can take ac-

tion based on your interpretation of the results. Implement a solution, correct a situation, create an opportunity, or 

mitigate circumstances. Often new questions arise that need to be addressed. These new questions will often lead 

to further analysis. 

5. Share your results- Presentation 

Identify the audience (courts, relevant committee, commission or authority) that will benefit from your findings 

and determine that who you wanted to influence. Then use maps, pop-ups, graphs, 3D digital models and charts 

that communicate your results efficiently and effectively. Share those results with others through appropriate me-

dia to provide deeper explanation and support further inquiry. 

This description of the spatial problem solving approach is a simplification, in large part because problem solving 

isn't linear. The actual process will be much more involved. You will iterate, diagnose, and review as you gain 

new insights and understanding along the way, prompting you to reconsider your approach. 

Responsibility of Survey Department 

As the oldest Government Department of Sri Lanka, the Sri Lanka Survey Department (SLSD) is the National 

Surveying & Mapping Organization pioneering the fields such as Land Surveying and Mapping. Due to the de-

velopment of IT, those fields were become more IT contributed fields, the department drive towards new direct to 

increase its efficiency. 

So, recently established new branch, namely Special Surveys and Quality Control (SS & QC) plays a significant 

role to support the rapid collection of Geo-Data for Survey Department needs as well as Spatial Problem identifi-

cation through the land related information cooperating with other interested organizations in the country  ( Fig-

ures 1 to 6).  

The branch equipped with Total Stations, Digital Levels, RTK GPS instruments, UAV with relevant software and 
ready to deploy survey teams for any kind of rapid tasks approved by the Surveyor General. 



භැනුම් ඟයා                epy msitr; rQ;rpif                    SURVEY JOURNAL                          

 

 
16 

bvïj,g kï ;enQ ñksid 
 

n,h,;a ñkskafodare iqks,a l=iqïisß භඹා 

;Kaydj;a iuÕ f;dú,a keàu 

ud ñkskafodarejrfhl= jQfha óg ;sia එක් jirlg fmr§ h' tA /lshdj uf.a Nø fh!jkh 

úiska fifkyiska je<| .;a;ls' 

ud l=vd ld,fha § Èkla ñkskafodare uyf;la meñK wfma uy f.or msysá wfma lvh uekafka 

h' tA ñkskafodare uy;d r;=" Wi" isyska foayhlska hq;= wfhla úh'  miq ld,fha Tyqj ud úiska 

y÷kd .kq ,enqfõ ã' ùrfialr ñkskafodare uy;d f,i h' Tyq meñ‚ l¨ uhsk¾ ld¾ r:fha 

Wv zzyqâ /laZZ tfla r;= iy iqÿ meyefhka j¾K .ekajQ uekqï ßá lsysmhla .eg .id ;sì‚' 

irï leysfmdg .id .;a lïlrefjdaa fofofklaa jdfka oïje,la mdr Èf.a wÈñka isáhy' th 

iqúfYaI oiqkla jQjd ñi " wdidjla fkdùh' kuq;a  th uf.a l=vd wjêfha fkdueflk 

u;lhla jQfha ksrdhdifhks' uqia,sï ñksiqka o úYd, m%udKhla Ôj;a jQ tA wfma .u" .d,a, 

k.rhg kqÿre .sxf;dg" úÞkf.dvh' th we;a;g u iqkaor .ïudkhls' 

ud fmr lS l;djg wÞ, fkdfj;;a ud ñkskafodarejrhl= ùuo wmQre l;djls' lsisÞ lsisúfgl 

fkdis;+ th wyïnhls' 

uf.a m<uq fCIa;% m;aùu ishU,dKavqj m%foaYhg h' uf.a m<uq uekSu jQfha ishU,dKavqjg 

kqÿre ;U,lKaäh jej uekSu h'  r;ak YS% úfÊisxyhka zzìïnrla fikÕ .ejiqKq pJø 

iQ¾hhd bmÿKq- iaj¾K N+ñfha ukrï ud,s.dj fldaZZ .S;h ,shd .=KÞi lmqf.ag ÿkafka 

ishU,dKavqfõ §  h' r;ak YS% ishU,dKavqjg b|ysg wdfha Tyqf.a kx.S ishU,dKavqfõ 

.=rejßhl f,i fiajh l< ksid h' 

Th wdldrhg uu uf.a fh!jk ld,h ;=< ishU,dKavqfõ bvï uekSfï fh§ isáfhñ' yjig 

msUqre jev iy ld¾hd, lghq;= lf<a uf.a l|jqf¾ isg h' fï w;r ijia hdufha tla;rd l=vd 

<ufhla mdie,a yudr ùfuka miq ks;r ks;r l|jqrg tkakg mqreÿ ù isáfha h' Tyq kñka 

fmdä rd<ydñ h' mdi,a ksjdvq ld,fha § b|ysg ud iuÕ bvï uekSug o fï mdie,a isiqjd 

meñ‚fha h' 

zzwhafha" ug;a wdihs ñkskafodarefjla fjkak''''''ñkskafodarefjla fjkak ;s%fldaKñ;sh 

Wjukdo@ZZ 

ñkskafodarelug jy jeà isá mdie,a <uhd uf.ka weiqfõ h' 

zzTõæ u,a,S''''Thdg;a mq¨jks ñkskafodarefjla fjkak''''''''tAlg ;s%fldaKñ;sh;a WjukdhsZZ uu 

lSfjñ' 

kuq;a fï u,a,S fyd|g .Ks;h bf.k.;a kuqÿ lsisÞ ñkskafodarefjl= jQfha ke;' Tyq 

ishU,dKavqfõ mdief,ka úNd.h iu;a ù fmardfo‚h iriúfha .‚; wxYfha 

lÒpd¾hjrfhl= jQfõ h' ±ka hqfrdamd úYaj úoHd, lsysmhlu wNHdjldY úoHdj ms<sn| j 

uydpd¾hjrfhl= jk Tyq w;soCI .‚;{fhla úh' ;s%fldaKñ;sh .ek uf.ka wid ±k .;a tA 

Wkkaÿ <uhd Bfha fmf¾Þ Èkl ug h<s;a ishU,dKavqfõ § u yuq úh' /hla mqrdu w,a,dm 

i,a,dmhl  fhÿKq fï uydpd¾hjrhd ug lSfõ zzwhahd tA ojia j, jev lrk úÈh n,x 
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b|,d''''''''''ug;a yßu wdidjla ;snqfK i¾fõh¾ ^ñkskafodarejrfhl=& flfkla fjkak' u;lo 

uu whahdf.ka ;s%fldaKñ;sh .ek wykjd''''''''ZZ Tyq ksy;udkSj w;S;h u;la lf<ah' 

f.jqK ld,h ;=< /lshdj fya;= fldg f.k" uu rg mqrd weúoafoñ' wõj" jeiai" iq<Õ" oyäh 

uf.a /lshdfõ ñ;=frda jQy' n;a m; lEfõ iuyr úg .,la Wv isg h' ke;akï .yla Wv isg 

h' ud fï ,shk iEu jpkhlg u tl l;djla- ne.ska ,shkakg yels ;rug w;a ±lSï 

,enqfKa tA wkqjh' 

ud iuÕ .fï tlg fi,a,ï l< iqÿf.a weia fol miqj fkdfmkS .sfha h' iqÿ Ôj;a jQfha 

wfma .fï fj,a hdhg tmsg msysá fmd,a¥fõ h' wms iuÕ ojd,g fi,a,ï lrk iqÿ ? fnda jQ 

úg fj,a hdh ueÈka f.or hkafka yq¿ w;a;la o,ajd f.k h' f,dj ÈkQ is;a;rdúh f,ig 

úreÞj,sh ,;a isì,a fj;a;isxy uy;añhf.a fmd;am;a j, tk ish¨ pß; wfma .fï Ôj;a jQy' 

tA isì,a kekaÞf.a .u;a wfma .u;a .sxf;dg u jQ ksid h' 

zziqks,a whafha''''' wfma bvu uek,d" whah,d fokakg fno, fokak ´k'''''ZZ iqÿ ojila ug 

lSfõ h' 

uu iqÿf.a b,a,Su bgq lf<ñ' weia fol u fkdfmKqk o bvu fnok whqre je,s fmdf<dj 

u; weÕs,af,ka we| iqÿ ug fmkajQfha h' 

zz y;f¾ mx;sfh È ;uhs uf.a weia fmkSu wvqfjkak .;af;a" r;au,dfka wkaO úoHd,hg 

wfma wïu,d ud ±ïud kï ug fufyu fjkafka keye'''''ZZ iqÿ ug lSfõh' 

uu ;sia wjqreoaola mqrd iEu ;rd;srul u ñksiqkaf.a bvï uekafkñ' bvï uekSu zz;Kaydj;a 

tlal f;dú,a keàulaZZ f,ig ug jegyqfKa fï ld,h ;=,h' 

zzfï wÕ,la folla jeäfhka wrf.k fudlgo@ wms uefrk ñksiaiqfkaZZ ;Kaydldrhd iEu 

úg u ñkskafodarejrhdg lshkafka h' 

jrla uu udhsï wdrjq,la úi£ug bvula uekafkñ' hdno bvfuka w,a,d f.k" jeisls<shla 

;ekQ lgldr ldka;dj ug o bvug fkdtkakg fok fihls' bvu uek mehlska ú;r miq" 

uu kshu udhsu fmdf<dfõ msysgqfhñ' wehf.a jeisls<sh kshu bvu me;a;g .sfha h' lg ier 

ldka;djf.a lg ier ;j;a jeä jkakg úh' wfkla bvfï whs;slre lg ier ldka;dj fj; 

mek" lg fmdä fjkakg .eiqfõ h' láka f,a ye¿fKa h' wfkla miqmi bvfï ysñlre 

udf.a ñ;=frls' ñ;=rd fmd,Sisfha Wiia ks,hla orkafka h' weia bÈßfha ÿgq fï cjksldj ±l" 

uf.a lkg <x ù Tyq weiqfõ zzupx''''wfma kekaoïudg;a fï jf.a bvula uek,d fokak 

neßoe@ZZ lshd h' 
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STOCK  MANAGEMENT  SYSTEM (SMS) 

Mr. S.K.Kuruppuarachchi. Supdt.of  surveys (Procument & Supply)  

Stock Management system of Survey Department, in simply called as SMS is a database developed by 
Survey Department  IT  branch with the request of  Procurement &  Supplies Branch. It is also password 
protected database and will give you facility to handling stores matters, easier, faster, reduce hard copy 
paper work and cumbersome branch process. It is very much helpful user to verify the balance remain-
ing stores before applying items, any time user can check actually chargeable stores, facilitate to trans-
action and annual  verification also. 
According to my experience as a S S(P&S)branch, most of the department users call me and ask various 
questions about SMS operations daily. So Herewith I expect to explain you, how  to operate this data-
base without any interruption. 

How to create an account 

Log on Survey Department 
website (www.survey.gov.lk). 
Next, go to staff access and 
then go to SMS icon and click 
 it. Then, SMS  login panel 
will appear on your monitor. 
When you  appear the login 
panel at  
first , click sign up here.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When you see sign up menu,  
fill it fields carefully. The User 
name must be your stores 
ledger number (OR identifica-
tion number) and Password is 
your choice.  (It is Important to 
remember those). Then click 
sign up button. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
After administrator accept your request, you can sign up SMS by using your user name and password. 
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SMS main menu features 

Using this database you can 
easily apply govt.stores, find 
out your ledger balance, 
download annual verification 
form, check store balance of 
main stores and can get details 
of store transactions. 
(i.e.issuing,returns & con-
demning)etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
How to apply stores items using SMS online service 

Use the button REQUEST (S56) in SMS panel. There are three function keys under this system. 

 S56-FORM 

This button is use to apply government stores from SGO (P&S) branch. Fill it carefully and select items 
using pull down menu buttons under each group.(i.e. Do not try to enter item names using key board). 
Finally press submit button. 

CERTIFIED-S56 

If Govt.surveyor apply the item, that request will appear in SS`s computer under surveyor`s name. 
Likewise if SS in Div.S.O. apply some item, that request will appear in Snr.SS`s computer under 
Div.S.O.name and any branch in SGO is as same. 
It is compulsory that the supervising officer must click on certify OR not certify. 

PRINT- S56 

After the supervising officer`s certification, that request will appear on SGO(P&S) branch administra-
tor`s computer. Then the administrator will approve that request, considering store balance and senior 
officer‟s prior approval for issuing. 
After having administrator`s approval, the applicant can get hard copy printout using this button. It is 
necessary to print three copies of each  S56  and signatures of applicant, immediate supervising officer 
with official seal. If the applicant won`t present to collect store items, certified specimen signature of 
receiver is very essential. 

Important 

It is very important, when the Govt.surveyor OR  store chargeable officer of each field office and SGO 
branch, will transferred to new place please update  HURIMS accordingly. 

LEDGER BALANCE 

Using this button every user can check chargeable  store details. It is facilitate to check items by date 
range OR period also. Hence ledger holder can get an idea about chargeable stores in any time. Ledger 
balance automatically update when issuing, returning or condemning any store item. 

ITEM CODES 

When you are going to apply any store item you may know appropriate new item codes. This button 
will help you to find item codes of each category. Simply select category using pull down arrow and 
press find button. If you need to get hard copy print, press Export to Excel button. 
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VERIFY S56/S58 

Using this button you can easily check the issuing, returning, transferring and condemning details of 
government stores according to the period you need. Simply select the duration and press find button. 
When you need to get hard copy print, press  Export  to Excel button. 
In this case you have an opportunity to get up-to-date details of issuing, returning, transferring and con-
demning of stores, without receiving S56, S58 forms. According to this information you can update 
your store ledger too. 

MAIN STORE 

This button helps you to find out store balance in each item category in SGO stores. Simply select cate-
gory name and press find button, then balance quantity of each item will appear. This will help you to 
get an idea, before applying any item. 

ANNUAL VERIFICATION 

Using this button you can get a printout of Annual Verification Form (AVR) including chargeable items 
with quantity. At the end of the year (i.e. end of December) download the AVR through SMS and fill 
the ledger balance column, physical balance column at the time of verification. Please prepare three 
copies accordingly. In addition, if any ledger holder chargeable to Survey instruments (i.e. GNSS re-
ceivers, Total stations, Levels etc. ) need  to down load instrument accessory list and fill those and at-
tached to AVR Form. 

SEARCH 

Under  this function  following facilities are available in SMS. 
 Status of your request, 

 find any ledger number, 

  details of issued items in office level, 

  assets  list and SIGAS report etc. 

At present basically this database facilitate to user to apply store items online, AVR form in digital and 
to get some information only. But our aim is to upgrade this SMS database to provide facility to return, 
condemning and transferring store items using online service in future.   
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Sri Lanka NSDI is under implementation for providing  

nationwide online access to geo-spatial information 

Mr. K.W.A. Wijayawardana. Senior Deputy Surveyor General (Research & Development) 

 

1.0 Introduction to NSDI: 

National Spatial data infrastructure of a country is the centralized national geospatial 

data repository built on technology and policies with  high collaboration of all data 

stakeholders in order to  overcome key issues in geoinformation industry and for em-

powering some key tasks of the country. As such NSDI is a framework of policies, 

standards, procedures data and technology to support effective coordination and sharing of 

spatial information among government organizations, private sector researches and public 

for evidence base decision making. 

Following are the widely accepted definitions for NSDI: 

Definition I: 

“The technology, policies, standards, and human resources necessary to acquire, pro-

cess, store, distribute, and improve utilization of geospatial data.” The NSDI has be-

come a critical vehicle for facilitating seamless data development, information sharing, 

and collaborative decision making across multiple sectors of the economy. 

Definition II: 

A spatial data infrastructure (SDI) is a data infrastructure implementing framework 
of geographic data, metadata, users and tools that are interactively connected in order 
to use spatial data in an efficient and flexible way.  

1.1 Why SL NSDI is necessary for Sri Lanka 

There are two main reasons for which LS NSDI is to be established. Such reasons are: 
 

1.  Imposing best practice protocols across the industry for streamlining geoin-

formation activities in the industry 

2. Providing web based, fast online access for sharing and integration of  geo 

spatial information produced by every  data producers,   in order to empower 

the  key  tasks of the government while opening avenues for the society as 

well 

 

Reason 1 in details: 

Best practice protocols should have to be imposed across all government organizations 
that produce and maintain geo spatial information, in order to addressing mal practices 
of the industry. There is no any policy for collaboratively perform geoinformation 
business of government organizations in an efficient, cost effective and consistent 
manner.   
 
Some malpractices identified in the industry are: 

 Duplicated data acquisitions 

 Duplicated work processes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_infrastructure
https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_data
https://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata
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 Inconsistent geo spatial data across data producers 

 Nonexistence of central data warehouse 

 Nonexistence of metadata 

 Nonexistence of standards 

 Nonexistence of  Geo_IT infrastructure. 

 Lack of policies 

 Nonexistence of Regulatory mechanism for the industry  
 
If these issues are overcome, it create opportunity for best practicing which make 
many chances to save millions of rupees per month in the industry. 

Reason 2 in details: 

The second reason for which establishing a NSDI is for empowering the execution of 
key tasks of the government that need integrated  geospatial information with fast on 
line access, where   evidence based decision  makings are frequently  involved. Such 
key tasks of the government in relation to sustainable developments goals are: 

• Economic Growth   

• Poverty Alleviation  

• Socially Inclusive Development  

• Protection of the Environment  

• Water Resource Management:  

• Disaster Response  

• Industry development  

• Agricultural productivity 

How it save money: 

Once malpractices of the industry is eliminated by imposing best practice protocols 
will make environment to prohibit money wasting any more. Nevertheless making en-
vironment for interoperable data sharing through online mechanism for integration of 
data that widely needed will open up new horizon to execute strategic goals of the 
government in easy, fast and effective manner.  

 

1.2 SL NSDI under implementation 

In order to establish such a framework (NSDI) for Sri Lanka ,  many studies and some 

foreign consultations have been carried out during last two decades (from 1994 to 

2016) period. Many of those studies were carried out under the paternity of land minis-

try. Based upon the recommendations of such studies first ever implementation called 

„phase1‟ of  SL NSDI along with draft policy were realized by ICTA on behalf of the 

geoinformation community of the country in year 2018. 

 2.0 The First ever implementation of „Geo portal‟ of SL NSDI by   ICTA in year 2018 

Many thanks should go to ICTA for this first ever implementation of a prototype of the 

central component of SL NSDI; the web based national geospatial data repository or 

the Web map portal   in year 2018.   ICTA undertook this implementation in year 2014 

based upon previous studies followed with a new foreign consultancy in year 2016, by 
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virtue   of a cabinet approval. ICTA got developed a prototype geo portal of SL NSDI 

through Indian company called Avineon .   

 

2.1 Current situation and further role of ICTA 

This company Avineon succeeded the development task as per the TOR at end of year 

2018 and then terminated the contract even after continuation of one year maintence 

until end of year 2019. The Geo portal has been built complying with ISO standards, 

by maintaining the scalability for further enhancements to get realized a comprehen-

sive level in future.  There are about 105 data layers loaded in to the Geo portal created 

,  belongs to more than 30 government organizations. SL NSDI is alive through. Policy 

and the governance setup has to be realized eventually. 

2.2 Three components of SL NSDI :  

Geoportal or central data repository is considered as the central component of SL 

NSDI. It is essentially underpinned by two other main components; the policy and 

governance set up. Following diagram shows the component of the SL NSDI. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SL NSDI Geo portal 
The central component of the SL  NSDI  

 
 125 data layers from 30 govt. organiza-

tions  
With   ISO Standards  
 

 Backend servers and Databases; 
-ArcGIS staging server 
-ArcGIS production server 
-FME server 
-Postages SQL server 

    Is live through    https://nsdi.gov.lk/ 

 

   
  

Policy and Legislations 

Policy finalized .pending for 

cabinet approval 

Directives 

Guidelines 

Technical Instructions 

  

  

  

Governance set up 

The key element is NSDI ‘secretariat’ 

 With relevant GIS specialists.  

Stirring Committee 

TEC, TRC & Data committee   

https://nsdi.gov.lk/
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2.3 Users can access to SL NSDI through  https://nsdi.gov.lk/ 

Once you accessed to the web site of the SLNSDI you can find „Geoportal‟ and 

„metadata „ options in it.  

 

Once selected the „Geo portal‟ option, one can see the map viewer of SL NSDI like 

below. 

Users can display 125 data layers, metadata 

of those layers, and five applications devel-

oped.  

There is an application developed for adding 

„Geo locations of SD staff‟ as well, in order 

to put the home locations. 

This application can be accessed via NSDI 

website.  

 

Click „Service‟ menu of the main menu and then „Geo Location of SD staff‟ in the 

drop down. Follow the simple help provided to proceed the application.   

 

https://nsdi.gov.lk/
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GEOMETRIC ACCURACY VERIFICATION OF SPATIAL DATA  

Mr. Kapila Weerathunga,  Senior Superintendent of Surveys (NSDI) 

Survey Department   maintained topographic data sets in different scales such as 5K, 
10K and 50K followed with continuous updating with respect to pre-defined update 
frequencies..  These datasets are updated using different sources. In early stages print-
ed maps, stereo aerial photos & ground surveys techniques have been used for creating 
these data sets. Currently more accurate data sources and methods are deployed. Li-
dAR ortho images, high resolution satellite images both stereo and mono are used   

Survey department, as the leader in the geoinformation industry bears the mandate to 
declare the quality of the accuracy of fundamental data layers it produces. Positional 
accuracy, attribute accuracy and thematic accuracy are the vitally important elements 
of said data quality.  

Nevertheless it is the responsibility of the SD to declare the positional accuracy as a 
key element of metadata maintained and issued to users along with data. Unfortunately 
there is no any written document published yet in this regard. Therefore effort was ini-
tiated to determine positional accuracy of transport layer of 10k Topographic data set, 
with respect to the accuracy of transport layer of Cadastral parcel data set. Road junc-
tions were identified as key object in this exercise of the data set to be compered.  

Selecting Cadastral data as higher accuracy dataset for this study is much suitable. Be-
cause Cadastral data is available island wide & feature accuracy of data is 
around   0.15 meters. That error is not significant, with comparing error of the eye es-
timation of the operator when drawing the center line along the road in image for the 
creation of Transportation Layer.  

 This effort is to fulfill this requirement to some extent. This study tries to identify the 
magnitude of positional accuracy of the Transportation data layer in Topographic data 
sets, produced by Survey Dept., updated from different sources. 

 In this process I followed the National Standards for Spatial Data Accuracy (NSSDA) 
& its recommendation publish by Federal Geographic Data Committee 

Here created a Testing methodology for sample data collection & calculation to esti-
mate the Horizontal Accuracy of Transportation Layer of 10K Topographic datasets, 
with respect to Cadaster data ground positions of higher accuracy. 

Transportation Layer of 10K Topographic Dataset is tested based on Cadaster data. 
10K Transportation layer Accuracy directly depending on the quality of updated data 
source & also depends on the experience of the operator & his image classification 
ability. Drawing centerline along the road of the image by operator‟s eye estimation is 
much effected to the accuracy of the dataset. 

UPDATED SOURCES FOR TOPOGRAPHIC  DATASETS 

10K topographic data set can be grouped to five zones depending upon the source and 
method of update/creation deployed in data creation or updating. The horizontal posi-
tional accuracy of 10K Topographic dataset is varied from zone to zone. Following are 
the five zones considered in this approach. 
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1     Zone 1-  Data source is Printed Maps or manusctripts  

2.   Zone 2  - Data source stereo Aerial photos and stereo plotting. 

3.   Zone 3- Data source Digital Aerial color Photographs(Northern Mapping) -
Stereo plotting 

4.   Zone 4 – Data source  Satellite images on screen digitizing including SIRM Da-
ta Area 

5.   Zone 5- Data source  Lidar  semi ortho images- 0.3 m & 0.5 m resolution 

  TESTING OF POSITIONAL ACCURACY 

Horizontal accuracy tested by comparing the planimetric coordinates of well-defined 
points in the Topograpic dataset with coordinates of the same points from an inde-
pendent source of higher accuracy. 

Tile wise selection is followed when selecting samples. Road centre lines were gener-
ated for the area falling on selected tiles and generated centerline of the Roads in ca-
dastral datasets in ArcGIS environment. These Road center lines overlay on 10K 
transportation layer. Road junctions & sharp Bends along the road were most suitable 
as checking pts. According to the NSSDA recommendation at least 20 checking points 
were taken for a single sample. 

Two set of coordinate from two sources are extracted from attribute Tables & export 
them to XL file in order to calculate coordinate difference of the same Point. Root 
Mean Square Error (RMSE) is the square root of the average of the set of squared dif-
ferences,   between dataset coordinate and coordinate values from an independent 
source of higher accuracy for identical points. 

 Using coordinate differences (Δ x , Δ y ) of the same point  were calculated using the 

following  formula and computed the result of  ,   & Positional Accuracy of 
Points as well.   

 
 

 
                                    Positional Accuracy of Point =  

Normal Distribution Testing 

 χ2 testing method was used in order to  check the fitness of error with Normal distri-
bution.  Original hypothesis Ho   : E(x) = Eo(x) , obey normal distribution; standby hy-
pothesis H1   : E(x)  Eo(x) , don‟t obey normal distribution, and  (Eo(x) obey normal 
distribution. The calculated value of Chi-Square goodness of fit test  is compared with 
the table value. If the calculated value of Chi-Square goodness of fit test is greater than 
the table value, we will reject the null hypothesis. 
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Coordinate error of X and Y direction to n locations, do some statistics to frequency in 

( k i ,..., 3,2,1= )of error and calculate average and variance of coordinate error. If Ho is 

right, according to every Location make statistic parameter χ2 as follows.  

                                       χ2 =  

Accuracy is reported in ground distances at the 95% confidence level. It means that 
95% of the positions in the dataset will have an error with respect to true ground posi-
tion that is equal to or smaller than the reported accuracy value. Samples of each Tile 
tested using χ2 test  with 95% confidence limits.  

The Summary of Calculation & result of  ,   &  observed χ2 value  for each Tile 

are shown in Annex1  

Result analysis 

Estimated accuracy of 10K Transportation layer in different  zones (updated Sources) 

No. 10K Tile 
Updated Sources 

No of 
Tiles 

Tested 

No of 
Tiles 

Rejected 

No of 
Checking 

Pts. 

 
(m) 

 
(m) 

Posi-
tional 
Error 

1 B/W Aerial Photographs 
1/20,000 7 

1 
148 2.2 2.4 3.1 

2 Lidar 23 2 519 0.9 0.9 1.2 

3 Digital Color  A/P 6 1 120 1.2 1.5 1.7 

4 Satallite Image 5 1 105 4.6 7.0 8.2 

5 Printed Map 7 7 124 5.3 5.4 6.8 

 Total 48 12 1016    

Table 1 

Concluding Remarks 

Tile based samples were  selected in  this study. Statistical test satisfied for 36 tiles out 
of 48.  Samples taken from the tiles, updated using a printed map source were rejected. 
Analyzing the result of rejected 7 samples Shows, these data are not concentrated to 
resulted Mean. That could happen due to the influence of unknown systematic errors 
in cartographic operations such as the generalization process. So it is necessary to go 
for detail study to  estimate this parameter. 

Results show the Accuracies of 10K topographic datasets updated using different up-
dated sources in Table 1. Resulted relevant accuracies in table 1, can be used as indi-
cators  for the accuracy  of any 10K Topo tiles, updated using different sources (Used 
as indicators for the Zones above mentioned under updated Sources)  

Row data used this study is available in NSDI unit. So this analysis can be further ex-
tended by using these datasets by anyone interested to get the more confident result. 

References- 
 Geospatial Positioning Accuracy Standards- Federal Geographic Data Committee 
 Spatial Positioning Accuracy Analyzing and Testing-Zeng Yanwei 
 Testing of Spatial Accuracy of GIS Data-RJ Zimmers.LS 
 Theory and methods for Handling Errors in Spatial Data-SHI-Wen Zhong     
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භැනුම්  වා සිතිඹම්කයණයේ ති ්තුන් යක අත්දැකීම් 
(යතන යකොට) 

එස්. කේ. විජයසිංහ මයා  -  විශ්රාමික අ ිරේක අ ් කරය  ජාලා් 

 

3. භැනුම් විදයා පිළිඵ උ ්ඩිේයරෝභා ඳාඨභාරා 

“ඒරු ැ” යක්ෂත්ර පුහුණු භා වඹකින් අන් කය දඹතරා භැනුම් වා සිතිඹම් ගතකිරීයම් 

ආඹතනයේ භැනුම් විදයා පිළිඵ උ් ඩිේයරෝභා ඳාඨභාරා වා කැන රද අතය ඒ 

වා කණ්ඩාඹම් යදකක් එක් සිටිඹව. ඒ අඳ ව අඳට කලින් ඵැඳුනු ඳරිා කණ්ඩාඹභඹ. 

අඳ කණ්ඩාඹම් යදක ඵා ගැනීයම් කාර කානු යදයකහි යන භා 6 ක්ව අතය අඳ 

කණ්ඩාඹයම් යක්ෂත්ර පුහුණු යකොට් යදකකට කඩා භා 6 ක මුල් යක්ෂත්ර පුහුණුයන් ඳසු 

එක කණ්ඩාඹභක් යර උ් ඩිේයරෝභා ඳාඨභාරාට යඹොමුකයන රදී. එභ කණ්ඩාඹම් 

යදක යන්කය වැඳින්වීභ වා HDC 11 ව HDC12 (Higher Diploma Course) යර 

කණ්ඩාඹම් නම් කයන රද අතය මුළු ංඛයා 16 ක් විඹ. යභඹ ඳරිගණක බාවිතඹට ඳැමිණි 

මුල්භ යුගඹ ව ඵැවින් ඳරිගණක භඟින් කටයුතු කිරීභට සිඹළුභ යදනා විලාර උනන්දුක් 

ගන්නා රදී. මුරදීභ රැබුයන් ාක්කු ඳරිගණකඹකි. එහි කුඩා ැඩටවන් ක් කය 

ගඵඩාකයයගන ගණක කටයුතු කශ වැකි තිබිණ. ඳසු Desktop ර්ගඹට අඹත් Tandy 

නමින් වැඳින්ව එක් ඳරිගණකඹක් රැබුනු අතය මුළු ආඹතනඹටභ ඇත්යත් එකභ එකක් ඵැවින් 

එභඟින් ැභ යදනායේභ ඳරිගණක පුහුණු අලයතා පුයාගත යුතුව ඵැවින් එක් අයඹකුට 

යකට රැබුයන් ඳැඹ යදකක කාරඹකි. ඳැඹ 24 භ ඳරිගණකඹ ක්රිඹාත්භක කශ අතය එක් ඳැඹ 

යදකක කාරඹකින් ඳසු නැත කාරඹ රැබුයන් 16 යදනාභ ඳැඹ යදක ඵැිලන් ඳරිගණකඹ 

ඳාවිච්චි කිරීයභන් ඳසුඹ. ඒ අනු භවය දනර එභ අ්ථා රැයඵන විට යාත්රි 12, ඳසුදන 

උදෑන 2, 4, 6 ආදී ලයඹන් ව අතය දඹතරා ැනි ශිතාධික ඳරියඹක නින්යදන් ඇවැරී 

තභාට නිඹමිත යරාට එභ අ්ථා රඵාගැනීභට උදාසීන වයකුයේ අ්ථා 

රඵාගැනීභට යඵොයවෝ අඹ ඉදරිඳත් විඹ. 

3.1 ායඹෝිලක ඳැරුභ 

උ් ඩිේයරෝභා ම්පර්ණ කිරීභ වා ායඹෝිලක ඳැරුභක් ඉටුකශ යුතුවිඹ. එඹ තනිභ 

කයන්නක් යනො කණ්ඩාඹභභ විසින් ඉටුකශයුතු කාර්ඹඹකි. අඳ කණ්ඩාඹම් යදකට 

ඳැරුයන් ඒ නවිට විනාලවී තිබ, එයේත් නැතිනම් යඹෝජනඹට ගත යනොවැකි තිබ 

යකොශම අට ත්රියකෝණමිතික ්ථාන ජාරඹ ති්ථාඳනඹ කිරීභඹ. ාභානයයඹන් 

ත්රියකෝණමිතික ්ථාන පිහිටා තියඵන්යන් උ් ්ථාන රඹ. ඒ එභ ්ථාන කිහිඳඹක් යවෝ 

එකියනකට දර්ලනඹ (intervisible) විඹයුතු ඵැවිනි. ජී.පී.එ් තාක්ණඹ යනොතිබ එකර ඳාරන 

රක්ය වා ත්රියකෝණමිතික ්ථාන අතයලය විඹ. ාභානයයඹන් යභභ ්ථාන පිහිටවයේ 

කඳු මුදුන් ර වුත් යකොශම පුයද්ලයේ කඳු යනොභැති ඵැවින් ඒ වා යඹොදායගන තිබුයන් 

උට ාදා ඇති කුළුනුඹ. උදාවයණ යර යකොශම යකොටුයේ ඔයයරෝසු කණු, කර ව 

වල්ග්යතොට කුළුණු වැඳින්විඹ වැක. යභැනිභ කුළුනු තත් තැනිතරා බිභක් න දයියන් 

උතුරු යද්ලයේද දැකගත වැක. 

යකොශම යද්ලයේ පිහිටුා තිබ යභැනි ත්රියකෝණමිතික ්ථාන, ඳසුකයරක ඉදකයන රද උ් 

යගොඩනැඟිලි යවේතුයන් එකියනකට යනොයඳයනන ඳරිද ආයණඹ වී ඇති ඵැවින් 

යඹෝජනඹට ගත යනොවැකිවී ඇත. ඒ අනු අඳයේ ඳැරුභ වයේ ත්රියකෝණමිතික ්ථාන 

වා සුදුසු න තැන් යොඹා ඒායේ එකියනක අතය යකෝණ ව දගල් නිරීක්ණඹ කිරීභ 

වා ඒා ඒ නවිට යඹෝජනඹට ගතවැකි තිබ අයනකුත් ත්රියකෝණමිතික ්ථාන වා ම්ඵන්ධ 

කය ඛණ්ඩාංක ගණනඹ කිරීභයි. 
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යකොශම යද්ලයේ න ත්රියකෝණමිතික ්ථාන වා සුදුසු තැන් යෝදසිකය ඵැලීභ (recon-

naissance) වා අඳ කණ්ඩාඹයභන් යතෝයාගත් 8 යදයනකුයගන් භන්විත කුඩා 

කණ්ඩාඹභට ඳැරුණු අතය තිඹක ඳභණ කාරඹකදී දයණ රද ඵරත් උත්ාවඹකින් ඳසු 

ඒ වා සුදුසු නාතැන් යොඹාගැනීභට වැකිවිඹ. දවල් කාරයේදී ඉතා ඵර දුයර්ක්ඹකින් 

ඳා එකියනකට යනොයඳයනන තැන් අතය එකියනකට යඳනීයම් වැකිඹා ඳරීක්ා කිරීභ 

වා ඉතා යර එයවත් ඵර ක්රභයේදඹක් යඹොදාගනු රැබීඹ. ඒ තර දර්ඳණඹක් (mirror) 

යඹොදා ගැනීයභනි. තර දර්ඳණඹ භඟින් හිරු එලිඹ ඳයාර්තනඹ කය එභ ඳයාර්තිත 

ආයරෝකඹ ඹම් තැනකට දර්ලණඹ වීභ එභ ්ථාන යදක අතය ඇති එකියනකට යඳනීයම් 

වැකිඹා තවවුරු කයන්නකි. අද යභන් ජංගභ දුයකථන යවෝ යනත් න්නියේදන ඳවසුකම් 

යනොභැති එකර, කලින් කථිකා කයගත් යේරාරදී, යදඳැත්යත් සිට දර්ඳණ භඟින් හිරුඑළිඹ 

ඳයාර්තනඹ කයන රදී. එහිදී ්ථාන යදක දර්ලනඹ න යවෝ යනොන ඵ තවවුරු කයගත 

වැක්යක් කණ්ඩාඹම් යදක එකියනක මුණගැසුණු අ්ථායේදී ඳභණි. 

 3.2 ජීවිතයේ භායකඹක්  

එැනි එක් න යතෝයාගැනීභක් වයේ 

යාගභ යත්ත්ත ඵැසිලිකා යද්්ථානයේ 

යගෝරාකාය මුදුයන් පිහිටි තැනිතරා 

යවුයම් ඹම්තභට ඉඩකඩ ඇති 

්ථානඹකි. යභැනි කටයුත්තකදී 

යකෝණ භැනීභ සිදු කශ වැක්යක් යාත්රි 

කාරයේදී ඳභණි. ඒ එභ ්ථාන 

එකියනක අතය ඇති අධික දුය අනු 

දල් කාරයේදී එකියනකට 

යනොයඳයනන ඵැවිණි. යාත්රි කාරයේදී 

යභභ ථ්ාන විදුලි ඵරඹ භඟින් යවෝ 

යඳට්රල් රාම්පු භඟින් අධික යර 

ආයරෝකභත් කිරීභ භඟින් 

එකියනකට යඳයනන ඳරිද ක්කය 

ගතවැක. 

 ඳශමුන ගණයේ ත්රියකෝණමිතික ජාරඹක් (1st order Triangu-

lation Network) ක් කිරීභ වා කයනු රඵන නිරීක්ණ 

රදී එක් ්ථානඹක සිට කයනු රඵන යභැනි යකෝණ 

නිරීක්ණඹන් 16 zero  ක්රභඹට කශ යුතු න අතය ඒ වා 

කාරගුණඹ යවොඳින් ඳැතුනයවොත් ම්පර්ණ යාත්රි කාරඹක්භ 

ගතයේ. යභභ නිරීක්ණ වා එකර යඹොදාගනු රැබුයේ WILD 

T3 නමින් වැඳින්ව විකරා 0.1 කට ඳාඨාංකඹ කිඹවිඹ වැකි එකර 

තිබ අතිලඹ නියදය වියකෝණභානඹකි. අද යභන් ආංකිත 

වියකෝණභාන යනොතිබ එභ අධියේ ඳාඨාංක කිඹවීභ අතිලඹ 

යයවකය කටයුත්තක් විඹ. 

යභභ ඳැරුයම් කටයුතු ංවිධානඹ කිරීයම්දී අඳ 16 යදනා 

කණ්ඩාඹම් 8 කට යඵදුනු අතය එක් කණ්ඩාඹභකට යදයදයනකු 

ඇතුරත් විඹ. එක් අයඹකු  දුයර්ක්ලඹ භඟින් කයනු රඵන 

නිරීක්ණ අයනකා විසින් යඳොයතහි ටවන් කයනු රඵයි. 

නිරීක්ක යයවට ඳත්ව විට යදයදනායේ යාජකාරිඹ හුභාරු කයගනී.        

ලාගම කේවේත බැසලිඅා කේවස්ථාාය 

WILD T3 වියකෝණභානඹ 
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එදන අඳ යදයදනා ඉක්භනින්භ යාත්රි ආවායඹ යගන උඳකයණ ව යනත් අලය අඩුැඩිඹද 

රැයගන කම්කරුන්ද භඟ යත්ත්ත ඵැසිලිකා යද්්ථානයේ මුදුයන් පිහිටුා ඇති 

ත්රියකෝණමිතික ්ථානඹ යත ගභන් කයශමු. එභ ථ්ානඹට රඟාවීභට එහි විකය ඇති ඹකඩ 

ඉණිභඟක අඩි 100 ක ඳභණ දුයක් සිය් අතට යගෝ තත් අඩි 100 ක ඳභණ දුයක් ක්ර ව 

තිය්ද ගභන් කශ යුතුයේ. ඉණිභඟක සිය් ගභන් කිරීභට ඩා, ක්ර ව තිය් ගභන් 

කිරීභ ඉතාභ දු්කය කාර්ඹඹකි. යාත්රියේ ඉතා යේලමින් යටෝච් එළියඹන් අත් යදක ව කකුල් 

යදක භඵය තඵායගන ඵඩගායගන යභන් යගෝ නිරීක්ණ කටයුතු ආයම්බ කයශමු. 

වියකෝණභානඹ විකය ඇති ත්රිඳාදඹ ටා නිතය නිතය ගභන් කශයුතු වුත් එක් ඳැත්තක තිබ 

ඉඩකඩ ඉතා සීභාහිතඹ. සුළු භාද යදෝඹකින් අඩි සිඹ ගණනක ඳාතඹකට ැයටනු 

යනොඅනුභානඹ. 

අඳ නිරීක්ණ කටයුතු කයමින් සිටින අතයතුය, ඳාන්දය යදක ට ඳභණ ධායානිඳාත ර්ාක් 

කඩා ැටුනි. නිරීක්ණ කටයුතු නත්ා උඳකයණ ආයක්ිතත තැන්ඳත් කයන රද අතය අඳ 

යගනැවිත් තිබ කුඩ රට ආයණඹ විඹ. තත් ටික යරාකින් එඹ ිලගුරුම් හිත ර්ාක් 

ඵට ඳත්විඹ. ැ් තුයල්න ඵක් යඳයනන යතක් භානඹක යනොව අතය ිලිලරුම් වඞද 

ක්රභයඹන් ැඩිවිඹ. ැ් අන් නතුරු ඉණිභ  යඟන් ඵැසීභද කශ යනොවැක. ැ්යේභ 

ඵැසීභට උත්ාව කය ඹම් යවඹකින් ලි්ාිලඹ යවොත් භයණඹ ඒකාන්තඹ. ඊටත් අභතය එඹ 

ඹකඩ ඉණිභඟක් ව ඵැවින් අකුණු ගැසීයම් අදානභක්ද විඹ. තත් භ යරාකින් අඳ 

ආන්නයේභ විකය ඇති අකුණු න්නාඹකින් ිලණියඵෝර විහියදන්නට ඳටන්ගති. තත් 

යභතැන රැඳී සිටිඹයවොත් භයණඹ ඒකාන්තඹ. ඒ අනු අදානභක් යගන ඳවරට ඵැසීභට 

ර්යණඹ කයශමු. බාණ්ඩ රැයගන ඹායම් අලයතාඹක් යනොව අතය ඊට ඩා දෑත් නිදව් 

තිබීභ ඉතා ැදගත් විඹ. සිඹළු යදනා එකය ඵැසීභද අනතුරු දාඹකඹ. ඒ, ඹම් යවඹකින් උඩින් 

සිටින අයඹකුයේ ඳඹ ලි්සුයවොත් ඳවශ සිටින අඹද අනතුයට රක්න ඵැවිනි. යකයේ යවෝ 

අානයේදී සිඹළුභ යදනා නිරුඳද්රිත ඳවශට ඵැගැනීභට භත් විඹ. එභ සිද්ධිඹ භතකඹට 

නැ යඟන විට අදටත් යයෝභ කඳ යරොමු ඩැවැ ගැන්යේ. 

3.3 ායඹෝිලක ඳැරුයම් යත් සිදුවීභක් 

න ත්රියකෝණමිතික ්ථාන වා අඳයේ තත් යතෝයාගැනීභක් වයේ යභොයටු විල් 

විදයාරයේ භවල් 4 කින් යුත් එකට න යගොඩනැඟිල්යල් වරඹටත් උඩින් ඉදකය ඇති 

කාභයඹක යකොන්ක්රීට් වරඹයි. අඳයේ නාතැන වයේ විල් විදයාරයේ ක්රීඩා භණ්ඩඳඹයි. 

එදන අඳ යදයදනා දවල් කාරයේදී අයනකුත්  ත්රියකෝණමිතික ්ථාන කිහිඳඹකට ඇති දුය, 

විදුත් දුය භැනීයම් (Electromagnetic Distance Measuring) උඳකයණඹක් භඟින් භැන, 

යනත් ත්රියකෝණමිතික ්ථාන කිහිඳඹකින් යභොයටු විල් විදයාරයේ ත්රියකෝණමිතික 

්ථානඹට යකෝණ භැනීභට යාත්රියේ නිඹමිත ඵැවින් ඒ වා යභොයටු විල් විදයාරයේ 

ත්රියකෝණමිතික ්ථානඹ ආයරෝකභත් කිරීභ කශ යුතු තිබුණි.  අයනකුත් ත්රියකෝණමිතික 

්ථාන එකකින් යවෝ කිහිඳඹකින් යභොයටු විල් විදයාරයේ ත්රියකෝණමිතික ්ථානඹ එක 

එල්යල් යනොයඳයනන ඵැවින් යභභ ත්රියකෝණමිතික ්ථානඹ ආයරෝකභත් කයන රද්යද් විදුලි 

ඵරයඹන් ක්රිඹාකයන බීකනඹක් භිලනි. ත්රියකෝණමිතික ්ථානඹට අඩි 30 ක් ඳභණ උකින් 

පිහිටුන රද අට්ටාරඹක් භත යභභ බීකනඹ සිය් විකිරීභ ඉතා සීරු භාරුයන් කශ 

යුත්තකි. 

ඳශමු ත්රියකෝණමිතික ්ථානඹ භත වියකෝණභානඹක් විකය එතැන් සිට අංලක 90 

ඳයතයඹකින් පිහිටි වියකෝණභානඹක් විකශ වැකි ්ථාන යදකක් රකුණු කය එභ ්ථාන 

යදයකහි එකය වියකෝණභාන යදකක් විකය, ත්රියකෝණමිතික ්ථානඹ උඩ විකය ඇති 

බීකනඹ හිත අට්ටාරඹ ඳැත්තකට ඇරවීයභන් යවෝ බිභට ැටීයභන් ැරැක්වීභට උඩින් රණු 

තුනකින් ම්ඵන්ධ කය ඒා ඳවත ්ථාන තුනක ගැට ගා යඳයකී වියකෝණභාන යදකින්භ 

එකය නිරීක්ණඹ කිරීයම්දී, සිය් බීකනඹ පිහිටන ඳරිද රණු ලින් සීරුභාරු කය, රණු 
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තුන ඳවත ්ථාන ර දැඩි ගැට ගැසීයභන් අට්ටාරඹ ව බීකනඹ ත්රියකෝණමිතික ්ථානඹ 

භත සිය් විකයනු රැයේ. අඳ යදයදනා ඉභවත් ඳරිශ්රභඹකින් ඳසු ඳැඹක ඳභණ කාරඹක් 

ගතකය අඳුය ැටීභට යඳය විදුලි බීකනඹ හිත අට්ටාරඹ ත්රියකෝණමිතික ්ථානඹට උඩින් 

සිය් විකය අන් කයන රදී. ඳසු නාතැනට යගෝ දඹ නා පිරිසිදුවී එදන යාත්රි කාරඹ 

වියේක සුයඹන් ගතකශ වැකි ඵැවින් යභොයටු විල් විදයාරඹට කියරෝ මීටයඹක් ඳභණ දුරින් 

පිහිටි කටුඵැද්ද නගයඹට යගෝ එහි තිබ ආඳනලාරාකින් භධුවිතකින්ද ේඳාඹම්වී යාත්රි 

ආවායඹද යගන නිදාගැනීභ වා නැත ආඳසු නාතැන යත ඳයින්භ ඳැමිණියඹමු. එභ 

කානුයහි දිලන් දගටභ යාත්රි නිරීක්ණ සිදුකශ යුතුවු ඵැවින් යාත්රිඹක වියේක ගැනීභට 

රැබීභ කරාතුයකින් රැයඵන අ්ථාකි.  

අඳයේ ත්රියකෝණමිතික ්ථානයේ පිහිටීභ අනු යභොයටු විල් විදයාරඹ යත ඳයින් 

ඳැමිීමයම්ද විල් විදයාරඹට ආන්න නවිට වමුන කන්ද නිලන විට අඳ විසින් විකශ 

බීකනඹ දර්ලණඹ විඹ යුතුඹ. එයවත් එඹ යඳයනන්නට නැත. මුලින් අඳ සිතුයේ ඒ න විට අඳ 

සිටි සිහි භ තත්ත්ඹ අනු එඹ යනොයඳයනන ඵයි. යවොඳින් ඇ් පිදා ඵැලුත් එඹ 

දර්ලනඹ යනොයේ. ඉක්භන් කය එභ ්ථානඹට ිලඹවිට දක්නට රැබුයන් විදුලි බීකනඹ හිත 

අට්ටාරඹ ඳැත්තකට ඇරවී ඇති ඵඹ. පිඹවි සිහිඹ රැබීභට එඹභ භාණත් විඹ. යාත්රියේ 

අඳුයර් යටෝච් එළියඹන් නැත වියකෝණභාන යදක විකය, රණු සීරුභාරු කය බීකනඹ 

යකලින් කය නිඹමිත ්ථානයඹහි ්ථානගත කයශමු. යභය එභ කාර්ඹඹ වා දවල් යභන් 

අධික කාරඹක් ගත යනොවුණු අතය ඒ උත්යත්ජනර පිහිට නිා විඹ වැකිඹ. 

3.4 අධයාඳන කටයුතු ව විබාග ඳැැත්වීභ 

එකර දඹතරා භැනුම් වා සිතිඹම් ගතකිරීයම් ආඹතනයේ භැනුම් විදයා පිළිඵ උ් 

ඩිේයරෝභා ඳාඨභාරා වා ආඹතනයේ යද්ලක භවතුන්ට අභතය එකට ර්යේඹර් 

ජනයාල් ඇතුළු මිනින්යදෝරු යදඳාර්තයම්න්තුයේ ඉවරභ නිරධාරීන් සිඹළු යදනාභ ඳායවේ 

යද්ලන ඳැැත්වීභට ඳැමිණිඹව. ඒ ඔවුන් විසින් වියලේයඹන් වදායන රද විඹඹන් 

ම්ඵන්ධයඹනි. අද යභන් යනො එකර යදඳාර්තයම්න්තුයේ ඉවරභ නිරධාරිඹා ඳා තභ විඹ 

ම්ඵන්ධයඹන් ඹාත්කාලීන සිටි ඵටත් ාභානය යාජකාරි ර නියුක්ත සිටිමින් 

දඹතරාට යගෝ යද්ලන ඳැැත්වීභට අලය කාරයේරා යොඹාගැනීභට ව භානසික 

ඒකාග්රතාඹ ඳත්ාගැනීභට වැකි යාජකාරි ඳරියඹක් තිබුණු ඵටත් එඹ ාක්ෂි දයයි. 

එභඟින් ඹම් ඹම් විඹඹන් ම්ඵන්ධ වියලේඥයින්යේ දැනුභ රඵාගැනීභට අඳට අ්ථා 

රැබුණි. දක්ෂ ගුරුරුන්ද ව ඔවුන් ඉගැන්වීභට ප්රිඹ කශව.  

විවිධ මීකයණ ඇතුරත් එක් අභාරු විඹඹක විබාග ල්න ඳත්රඹට යඳනීසිටීභට යඳය උගැන්ව 

ගුරුයඹායගන් අඳ ඉල්රා සිටියේ එභ වියේ කරුණු ටවා ගැනිභට යභන්භ භතක 

තඵාගැනීභට අඳවසු ඵැවින් විෘත ටවන් (Open Notes) විබාගඹක් ඳත්න යරඹ. එභ 

ඉල්ලීභට ාර්ථක තිචායඹක් දක්මින් අලය ටවන් එක් ුලල්්කැේ යකොරඹක ලිඹා විබාග 

ලාරාට රැයගන ඹාභට අය රැබිණ. අඳ ැභ යදනා විඹ පිළිඵ ලිය යඳොත් ඳරිය රනඹ 

කයමින් ඒායේ වන් කරුණු විලාර ඳරිශ්රභඹක් දයා කිහිඳ යක් ංක්ෂිේත කිරීයභන් ඳසු 

විබාගඹට යඳයදන නවිට ඉතා කුඩා අකුරු ලින් කඩදාසියේ යදඳැත්තභ පියයන්නභ ලිය 

ුලල්්කැේ යකොරඹක් ක්කය ගැනීභට වැකිවිඹ. විබාගඹට ාඩිව ඳසු දැකගැනීභට 

රැබුයන් අා ඇති ල්න රට පිළිතුරු දීභ වා ලිඹායගන ආ ුලල්්කැේ යකොරයඹන් 

ගතවැකි කිසික් යනොන ඵයි. එයවත් ුලල්්කැේ යකොරයේ ංක්ෂිේත ටවන් යඹදීභ 

වා කිහිඳ යක්භ ඳරිය රනඹ කිරීභට සිදුව කරුණු  ල්න ඳත්රඹට පිළිතුරු ලිවීභට භාණත් 

විඹ. 

විබාගඹකදී ාභානය පිළියර න්යන් පිළිතුරු ඳත්ර එකතු කයයගන යගෝ විබාග ඳරීක්ෂක 

විසින් රකුණු යඹදීභයි. එයවත් භැනුම් වා සිතිඹම් ගතකිරීයම් ආඹතනයේ භැනුම් විදයා 
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පිළිඵ උ් ඩිේයරෝභා ඳාඨභාරා වා ඳැැත්ව එක් විබාගඹකදී විබාගඹ අානයේදී 

පිළිතුරු ඳත්ර විබාග අයේක්ෂකයින් අතය හුභාරු කය රකුණු රඵාදීයම් ක්රභඹක් වඳුන්ාදීභට 

එක් යද්ලක යයඹකු යයක පිඹය ගත්යත්ඹ. එඹ ඉතා යවො ක්රභඹකි. ාභානයයඹන් 

විබාගඹකදී විබාග අයේක්ෂකයින් යගන් සිඹළුභ ල්න රට පිළිතුරු ඵරායඳොයයොත්තු යනොන 

ඵැවින් පිළිතුරු දීභ වා ඔවුන් විසින් යතෝයා ගනු රඵන්යන් තභන් පිළිතුරු දන්නා ල්ණ 

ඳභණක් යේ. යභභ ක්රභඹ භඟින් පිළිතුරු දුන් ව යනොදුන් සිඹළුභ ල්න රට පිළිතුරු 

දැනගැනීභට ැභයදනාටභ වැකින අතය උත්තය රට රකුණු රඵායදන ක්රභඹද 

විනිවිදබායඹන් යුක්ත ඵැවින් විබාගඹ පිළිඵ විල්ාඹද තවවුරු යේ. 

ාභානයයඹන් උ් අධයාඳන ආඹතනඹක යද්ලන ලාරාක යනොඳතින ගුණාංග භැනුම් වා 

සිතිඹම් ගතකිරීයම් ආඹතනයේ උ් ඩිේයරෝභා ඳාඨභාරා ඳැැත්ව යද්ලන ලාරාර 

දක්නට රැබුණි. යේයායදනිඹ විල් විදයාරයඹන් ඳැමිණි භවාචාර්ඹයයඹකු යද්ලනඹ 

ඳත්න අතයතුය යද්ලන ලාරායේදී දුම් ඳානඹ කිරීභ එැන්නකි. ඉතා දක්ෂ ඳශපුරුදු 

යද්ලකයඹකු ව ඔහු භවය වියටක යද්ලනඹ අතයතුය දුම්ැටිඹක් ඳත්තු කිරීයභන් ඳසු තත් 

එක උගුයක්ත් යනොබී දුම්ැටිඹ පිලි්සි අන්ව ඳසු ෆිල්ටයඹ ඉතට විසිකශ අ්ථා දැක 

ඇත. ඒ දුම්ැටිඹ අත තඵායගන යද්ලනඹ යනොනත්ා සිදුකයන ඵැවිනි. අතද පිලි්යන 

යතක් දුම්ැටිඹ පිලි්සී ිලඹද, තභ යද්ලනඹ ගැන මි දුම්ැටිඹ දල්ාගත් ඵ අභතකවීභට 

තයම් යද්ලනඹ යකයයහි අධානඹ යඹොමුකිරීභ ඔහුයේ සිරිතකි. 

තත් යද්ලක යයඹකුයේ අපරු පුරුද්දක් විඹ. ඒ තභ මුළු යද්ලන කාරඹ තුරභ සුළු 

යේකයඹකු රඟ තඵාගැනීභයි. ඔහුයේ යාජකාරිඹ වයේ කළුරෑල්ර භැකීභයි. යද්ලකඹා 

උඳයද් දුන් විග කළු රෑල්ර භකා යද්ලන ලාරායේ ඉදරිඳ සිටයගන සිටී. ජීවිත කාරඹ තුර 

ආචාර්ඹ භවාචාර්ඹ රුන් විලාර භාණඹකයේ යද්ලන රට වබාිල වී ඇතත් කළු රෑල්ර 

භැකීභට තත් යකයනකු රඟ තඵාගත් භා දුටු එකභ යද්ලකඹා ඔහු ඵ කියුතුඹ. 
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