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The Survey Department, which started in 1800, 

has completed 222 years on August 2 this year. 

If we look back at our journey till now, it is no 

secret that surveying officers in the early stages 

carried out survey work in our motherland with 

very bitter experiences.  

At the past, the surveyors of our department 

carried out surveying with the Plane Table, 

Cradle & etc. survey equipment of the using 

chains, tapes. This year, the department 

completes 222 years and with the technological 

advancements that have taken place at that 

time, many new surveying instruments have 

been produced around the world, of which the 

UAV & GNSS instruments used in our 

department have also been included here. By 

using the modern surveying equipment, all 

survey activities are done in the form of digital 

data.  

The cover page shows how we have progressed 

from the surveying instruments used in the past 

to the new surveying instruments produced 

with the technological advancements used 

today. 
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අද ක්රි..දදදවස විසි දදළන්දන් නිරී ම භදව  දදනදහඹ. ශ්රී රංකහ මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තු, සය ඹ දදසිඹ දදවිසි 

යක අභිභහනත් ප්රදේලඹ නිටුවන් කයන දභොදවොදත් එභ ේබහනීඹ ආඹතනද  ඳනස දදන ර්දේඹර් ජනයහල් 

තනතුය දවඵවීභට වළරීවීභ භහදේ ජීවිතද  රද ඳයභ බහගෙඹක් ඵ වන් කයන්දන් නිවතභහනීත්ඹ දඳයටු 

දකොටදගනඹ. අඳ දදඳහර්තදේන්තුදේ භහයේබඹ අතිලඹ දුයහතීතඹකට දිදන්නරී. ඒ එක්දවස අටසීඹ දර්ඹ. ඉඩේ භළන 

ඒහ දඵදහ දන් රීරීභ වහ විධිභත් ඹහන්ත්රණඹක් සථහපිත කයනු ස, එක්දවස අටසීඹ දර් නිරී ම භදව  දදනදහ 

දදඳහර්තදේන්තු පිහිටුවීදේ යහජ ආඥහ ගහල්දල්  නිකුත් විඹ. ඒ එකට යජද  ළඩ ඵරන දල්කේ විලිඹේ දඵොයිඩ් භවතහ 

අතිනි.  

 

අඳ දදඳහර්තදේන්තු ර්දේඹර් ජනයහල්යදඹකුදේ පර්ණ අධීක්ෂණඹ ඹටදත් ඳහරනඹ න මිනින්දදෝරුන් 

ඳසදදදනකුදගන් ඇයඹී පිඹදයන් පිඹය ඉදිරිඹට ආරී. මිනින්දදෝරු ෘත්තිකඹන්, සිතිඹේ තහක්ෂණ නිශධහරීන්, 

ඡහඹහදර්ඛණමිතික ශිල්පීන්, ඡහඹහරඳ යහඹනහගහය ශිල්පීන්, දුයසථ දගෝචය ග්රවණ ශිල්පීන්, මු්රණ ශිල්පීන්, භළනුේ   දක්ෂත්ර 

වහඹකයින්  වහ විවිධ ඒකහඵීධ ද හන් රට අඹත් ත්භන් කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ ඹ දවක් ඳභණ දේ. රක් ධයණී 

තරද  ප්රථභ වහ දඳෞයහ මකභ දදඳහර්තදේන්තු දර රීරුළු ඳශිනන්දන් දදසිඹ දදවිසි යක අභිභහනත් දප්රෞඪ 

ඉතිවහඹකට උරුභකේ රීඹමිනි. 

 

ර්තභහනද   ශ්රී රංකහ මිනින්දදෝරු දදඳහර්ත දේන්තු ඩහත් නියදෙ දත්ත ැසස රීරීභ වහ භළනුේ රීරීභ භිනන් සිතිඹේ වහ 

පිඹුරු ළකසීභ සිදුකයමින් දළඹට අනර්ඝ ද ඹක් ඉටු කයනු රඵයි. නවීන තහක්ෂණඹ භළනුේ දක්ෂත්රඹට වඳුන්හ භත් භඟභ 

විවිධ තහක්ෂ මක ක්රදභෝඳහඹන් ව උඳකයණ ැසක් බහවිතඹට ගළනීභත් භිනන්  දදඳහර්තදේන්තුදේ කහර්ඹ බහයඹ ත තත් 

පුළුල් වීභ නිහ  දභදතක් ඉටු කයන රද කහර්ඹඹන් භවත් කළඳවීදභන්  ත තත් දේගත් වහ නිළයදි ඉටු කයමින්  

භවජනඹහ භඟ දභන්භ දභභ දක්ෂත්රඹ වහ ේඵන්ධ අදනකුත් ආඹතන භඟ ඩහත් මීඳ ඵතහඹක් දගොඩ නඟහ 

ගළනීභට තයේ  දදඳහර්තදේන්තුදේ භසථ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ  දේ න විට දඳොදවොත් වී  ඇත.  

 

මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තුට දභදර ය 222 ක දප්රෞඪ උදහයතය ඉතිවහඹක් උදහකය  භට උත්සුක  එදහ දභදහ තුය 

ඇඳ කළඳ වී ද ඹ කශ  හිටපු ර්දේඹර් ජනයහල්රුන් 51 දදනහ ඇතුළු භසත කහර්ඹ භණ්ඩරඹට භහදේ  දගෞයනීඹ 

ප්රණහභඹ පුද රීරීභට භහ දභඹ අසථහක් කයගත ුතතුඹයි  සිතමි. එදභන්භ ර්තභහනඹ න විට අඳ යට තුර ඳතින ආර්ිකක 

වහ හභහජීඹ  අර්බුදකහරී තත්ඹ වමුදේද එකහන් ඇති වළරී අුතරින් තභ යහජකහරි කටුතතුර නිඹළදරමින් කටුතතු කයන  

ර්තභහන දදඳහර්තදේන්තු භසත කහර්ඹ භණ්ඩරඹටද මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තු දනුදන් භහ භහදේ  දගෞයනීඹ 

ප්රණහභඹ පුද කය සිිමමි. “ළඵෆ ෘත්තිකදඹකුදේ රක්ෂණඹ ඔහුට රළදඵන ප්රභහණඹට ඩහ ළි  ඹභක් රඵහ  භයි” ඹන 

අයමුණ ඔසද  ඹමින් යට තුර ඳතින දළි  ආර්ිකක වහ හභහජීඹ අර්බුදකහරී තත්දඹන් මුදහලීභට අළසි ඳරිදි කටුතතු රීරීභට 

අදිටන් කය ගනිභන් අඳ දදඳහර්තදේන්තුදහි ඊරඟ පිඹය තළබීභට සුවද අදනෙොනෙ වදඹෝගදඹන් ුතතු අත්ළල් ඵළ 

දගන යදේ අනහගතඹ දෞබහගෙඹ කයහ දගන ඹහභට භසත කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ලක්තිඹ ර්ධ්යෙඹඹ රළදබ්හ ඹයිද ප්රහර්ථනඹ 

කය සිිමමි.   

  

ඒ. දිවානායක  

ව යරය  ජනරා්  
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ලවර යදසිය විසි යදකේ (222) වපියරන ශ්රී ිංකා මික නින්යදුරු යදඳා ේයම්න්තුල 

 එව්  .යේ .  විජයසිිංශ    භයා 

විශ්රාමික ක අතිය ක ව යරය  ජනරා් 
 

1.0  ශැඳින්වීභ. 

1800 දර් අදගෝසතු 02 දින සථහපිත කයන රද ශ්රී රංකහ මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තුට 2022 

අදගෝසතු 02 දිනට ය දදසිඹ විසි දදකක් (222) පිදර්. එඹ රංකහදේ දළනට ඳතින ඳළය මතභ 

යහජෙ දදඳහර්තදේන්තුයි. තද එඹ දභයට ජහතික සිතිඹේ ආඹතනඹද (National Mapping Agency) 

දේ. දභභ ලිපිඹ මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තුට ය දදසිඹ විසි දදකක් (222) පිරීභ නිමිත්දතනි. 

දරෝකද  දතන ඳළය මභ ෘත්තිඹ දර වඳුන්නු රඵන මිනින්දදෝරු ෘත්තිඹ ව සිතිඹේකයණඹ 

එදහ දභදහ තුය විලහර තහක්ෂ මක ඳරිර්තනඹන්ට රක් ව අතය දව නන සිඹද  ඉතහ දමින්ද, 

විසින සිඹද  භළද බහගද  සිට තයභක් දේගදඹන්ද, විසින සිඹද  අග සිට අධි දේගදඹන්ද 

තහක්ෂ මක ඳරිර්තනඹන්ට බහජනඹ විඹ. 

1990 ව 2000 දලකර ඳරිගණක, චන්ද්රිකහ ව න්නිදේදන තහක්ෂණර ඇතිව විලහර දිුතණුත් 

භඟ භළනීභ දභන්භ සිතිඹේකයණ තහක්ෂණර විලහර ර්ධනඹක් සිදුව අතය වි දල දඹන් පුහුණුක් 

ව කුරතහඹක් අලෙ තිබ දභන්භ ෘත්තිකඹන්ට ව විදල ඥයින්ට සීභහ වී තිබ භළනීභ ව 

සිතිඹේකයණඹ ක්රභදඹන් හභහනෙ උගත්කභක් ඇති ජනතහට වුද  කශ වළරී කහර්ඹඹක් ඵට 

ඳත්විඹ. 

කලින් කරට ඹේ ඹේ සුළු ඳරිභහණද  තහක්ෂ මක ළි දිුතණුකේ සිදුකර උඳකයණ දඹොදහ ගනිමින්, 

දුය ව දකෝණ වළරීතහක් නිළයදි භළනීභ ඳදනේ කයගත් මිනින්දදෝරු ෘත්තිඹට, භළනීභ කයන 

සථහන දදකක් එරීදනකට දඳනීදේ වළරීඹහ තිබීභ (Intervisibility) එකර මලික අලෙතහඹක් විඹ. 

දභභ තත්ත්ඹ දේ නවිට දනසවී, භළනීභ ඹනු සථහනීඹ ඛණ්ඩහංක රඵහගළනීදේ ක්රිඹහලිඹක් ඵට 

ඳත්වී, භළනීභ කයනු රඵන සථහනඹ අවද  ළරියන චන්ද්රිකහ රට දඳනීභ ප්රභහණත් වී ඇත. 

1980 දලකද  භළනුේ විදෙහ මුලින්භ ඉදගන ගත් භද  චන්ද්රිකහ භමිතිඹ (Satellite Geodesy) 

විඹඹ ඹටදත් හුදු නෙහයික ංකල්ඳඹක් දර ඳළති මිහි තළන් ගළන්වුේ ඳීධති (Global Positioning 

Systems - GPS), චන්ද්රිකහ දුයසථ දගෝචය ග්රවණඹ (Satellite Remote Sensing) ව මිහි ළරිරු 

චන්ද්රිකහ ඳීධති (Global Navigation Satellite System - GNSS) තහක්ෂණ දේ න විට අතිලයින් 

ප්රහදඹෝක ක ඹථහර්තඹන් ඵට ඳත් භළනුේ වහ සිතිඹේකයණඹ විලවරවීඹ ඳරිර්තනඹකට බහජනඹ වී 

ඇත. දිදනන් දින දිුතණු න න්නිදේදන තහක්ෂණද  බහවිතඹත් භඟ ඒකහඵීධ දමින් තදුයටත් 

සීඝ්රදඹන් දිුතණු න දභභ තහක්ෂණ දභරේ, භළනුේ වහ සිතිඹේකයණඹට නළතිභ ඵළරි අංග ඵට 

ඳත් ඇති අතය ඒහද  ඉදිරි තහක්ෂණ දිුතණුදේ ප්රභහණඹ සිතහගත දනොවළරී තයේ දේ. 

දරෝකද  දනත් යටරට භගහමී එදහ සිට දභදහ දක්හ ශ්රී රංකහ මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තුදේ 

සිදුව තහක්ෂ මක ර්ධනඹ දභභ ලිපිඹ භිනන් දකිමදඹන් විසතය දකදර්. 

1.1 භැනුම් ේාක්ෂණයේ විකානය.  

භළනුේ කටුතතු වහ දඹොදහගත් ප්රහථමිකභ එදවත් නියදෙබහද  රීසිදු අුපඳහුපක් දනොභළති 

තහක්ෂණඹ වද  දේළල් භළනුභයි (Chain Survey). එදවත් එඹ සුදුසු වද  කුඩහ ප්රභහණද  බිේ කළඵලි 

භළනීභ වහ ඳභ ම.  

ඳරික්රභණඹක් (Traverse) ඹහ ුතතු න තයභක විලහර ඉඩේ දකොටක් භළනීභ වහ දඹොදහගත්දත් 

ප්රිසභ භහලිභහයි (Prismatic Compass). 
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ඊටත් ඩහ විලහර ප්රදීලඹක් භළනීභ වහ දඹොදහගත්දත් භතර දේ භළනුේ තහක්ෂණඹයි (Plane 

Table Survey). එභ තහක්ෂණ ක්රභදේදඹ එකර සිතිඹේකයණඹ වහ ඵහුර බහවිතහ විඹ.  

 

                                                                                                                                 

භළනුේ උඳකයණ තහක්ෂණඹට  මීරඟට එරඹිද  දතොිමලි විදකෝණභහන (Cradle Theodolite) ුතගඹයි. 

දකෝණ රීඹවීභ වහ ර්නිඹර් ඳරිභහණඹක් දඹොදහ ගළණුනි. දභහි තියස යවුභ 360o ක් වුත් සියස 

ඳරිභහණඹ 180o රී. ඉන් ඳසු එරඹිද  දව නන සිඹද  ව විසින සිඹද  ඉතහ ජනප්රිඹ ඳළති 

ර්නිඹර් ඳරිභහණඹක් හිත 

ට්රහන්සිේ විදකෝණභහන 

(Transit Theodolite) ුතගඹයි. 

දභහි තියස දභන්භ සියස 

ඳරිභහණඹද 360o රී.  
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 දභදතක් වන් කයන රද සිඹළු තහක්ෂ මක ක්රභදේද ර  දුය භළනීභට දඹොදහ ගළනුදන් දේළරයි 

(Chain). ර් 1980 ට දඳය දුය භළනීභ වහ අඟල්, අි , දේළල් ආ  බ්රිතහනෙ ඒකකද, කස කයනු 

රඵන පිඹුරු ව සිතිඹේ වහ අඟරට දේළල් ව අඟරට ළතපුේ ආ  ඳරිභහණඹන්ද බහවිතහ විඹ.  

1980 ජලි 1 ළනිදහ සිට දභට්රිකහඹනඹ (Metrication) ඹටදත් මිලි මීටර්, දන්ිම මීටර්, මීටර් ආ  දකොට 

ගත් දභට්රික් ඒකක දිග භළනීදේ ඒකක විඹ. එද භ කස කයනු රඵන පිඹුරු ව සිතිඹේ සිඹල්ර 

1:1000 සිට 1:50,000 ආ  දකොටගත් දභට්රික් ඳරිභහණඹන් අනු කස විඹ ුතතු විඹ.  

දභට්රික් ක්රභඹ බහවිතඹ, භළනීභ දභන්භ ඇිනභද ඉතහ ඳවසු කයන්නක් වුත්, ඳළය ම ඒකක ව 

ඳරිභහණඹන්ට හුරු පුරුදු සිිම අඹට දභට්රික් ක්රභඹට අනුගතවීභ තයභක දුසකය කහර්ඹඹක් විඹ. 

ඊරඟ ුතගද  , එනේ 1980 දලකද  ඳභණ සිට දුය භළනීදේ තහක්ෂ මක ක්රභදේදද  විලහර 

ඳරිර්තනඹක් ඇතිවී විදුත් ම්ේබක රීයණ ආධහයදඹන් දුය භළනීදේ උඳකයණඹක් (Electro Magnetic 

Distance Measuring Equipment) විකර වළරී  විදකෝණභහනඹක් නිසඳහදනඹ විඹ. 

එහි තත් ඉදිරි පිඹයක් දර 1980 දලකද  අග සිට දේ දක්හ ත දුයටත් ඹේ ඹේ දිුතණු රීරීේ 

හිත ඳතින පර්ණභහන (Total Station) බහවිතඹට ගළණුනි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දභඹට භගහමී දභදතක් දනොසිත විර තහක්ෂණඹක් දරෝකඹ පුයහ සීඝ්රදඹන් දිුතණු දමින් ඳළතින. 

ඒ මිහි තළන් ගළන්වුේ ඳීධති (Global Positioning Systems - GPS) තහක්ෂණඹයි. එඹ දේ නවිට මිහි 

ළරිරු චන්ද්රිකහ ඳීධති (Global Navigation Satellite System - GNSS) තහක්ෂණඹ දර 

වළිනන්දන අතය එභිනන් භළනුේ වහ සිතිඹේකයණඹ විලවරවීඹ ඳරිර්තනඹකට බහජනඹ වී ඇත. එභ 

තහක්ෂණද  මලික ඳදනභ න්දන් දභදතත් දකෝණ ව දුය නිළයදි භළනීභට දඹොදහගත් උඳකයණ 

දනුට, ඳයභහණුක ඔයදරෝසුක් ආධහයදඹන් (Atomic Clock) කහරඹ අතිලයින් නිළයදි භළනීභට 

වළරී වීභයි.  

ඉතහ යශ බහහදන් රීදවොත් දභහි  සිදුන්දන්, ආදරෝකද  දේගදඹන් ගභන් කයනු රඵන විදුත් 

ම්ේබක රීයණඹක් චන්ද්රිකහක සිට දඳොශදේ ඹේ සථහනඹක පිහිටුන රඵන රිසීයඹක් දක්හ 

ඳළමි මභට ගතන කහරඹ රඵහ “දුය = දේගඹ * කහරඹ” මීකයණඹ භිනන් චන්ද්රිකහක සිට රිසීයඹට 

ඇති දුය ගණනඹ රීරීභ වයවහ රිසීයඹ පිහිිම සථහනද  ඛණ්ඩහංක අක්ෂහංල ව දීලහංල (Latitude and 

Longitude) ගණනඹ රීරීභයි. 

ඇදභරිකහ එක්ත් ජනඳද ආයක්ෂක දදඳහර්තදේන්තු විසින් මුලින්භ දරෝකඹට වඳුන්හදුන් දභභ 

තහක්ෂණඹ මුර   ුතදභඹ කටුතතු රට ඳභණක් සීභහ කයන රද නමුත් ර් 1980 සිට සිවිල් කටුතතු 

වහද දඹොදහ ගළණුනි. 

ජී.පී.එස තහක්ෂණඹට මුලින්භ අතීර්ණ වද  දරො පුයහ නහවිකඹන්ඹ. එභ තහක්ෂණඹ වයවහ නහවික 

ගභනහගභනඹට එදතක් අතෙලෙ ඳළති ප්ර ඳහගහයර අලෙතහඹ ක්රභදඹන් අුපන්නට විඹ. මුල් 
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අධිද  සිට රංකහදේ ධීයඹන් අතය දභභ තහක්ෂණඹ දකතයේ ජනප්රිඹ වද ද ඹත් කුඩහ අදත් 

දගනඹහ වළරී  දභභ ජී.පී.එස උඳකයණ විරීණීදේ දශ දළන්වීේ දර්ස පුත්ඳත් ර එකශ ඵහුර 

ඳශවිඹ. 

ශ්රී රංකහ මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තු ර් 1994   දභභ ජී.පී.එස තහක්ෂණඹට අතීර්ණ ව අතය 

එකට ඳළති ත්රිදකෝණමිතික සථහන ර ඛණ්ඩහංක ජී.පී.එස උඳකයණ භක න් නළත නිරීක්ෂණඹ කය 

1999 න විට SLD 99 දර වඳුන්නු රඵන න ඳහරන ජහරඹ පිහිටුන ර . 

 

දභභ ජී.පී.එස තහක්ෂණඹ බහවිතඹත් භඟ භහ දරීන විලහරතභ ඳවසු න්දන් දලක ගණනහක් තිසද  

භළනීභ වහ සිදු කයන රද දදවකයතභ කහර්ඹඹක් ව මිනිස ඇසින් දුදර්ක්ෂදඹන් (Telescope) 

නිරීක්ෂණඹ  රීරීදේ අලෙතහඹ භඟවළරීභයි. ඒ දනුට ඹතුරු පුරුක් (Key Board) ව තියඹක් 

(Screen) හිත ඳහරකඹක් (Controller) එභ කහර්ඹඹ ඉටු කයයි. තද දද  ඳළඹ විසි වතයභ වුද 

භළනුේ කටුතතු සිදුකර වළරීවීභද විදල ත්ඹරී. 

ඳළඹ බහගඹක් දවෝ ඊටත් අධික කහරඹක් ගතදන සිකතික භළනුභක  (Static Survey) නේ භළනීභ 

කයන සථහනඹ අර ගක් ඹට දනකට වී දවෝ කහන්තහයඹක  නේ, ඉන්ධනද තිදබ් නේ, හවනඹ 

තුර හුතභන ඹන්ත්රඹද ක්රිඹහකය, විදේක ගළනීභටද අසථහ රහ ගත වළක. 

දභහි නතභ පිඹය න්දන් අඛණ්ඩ දභදවුතේ දඹොමු ඳීධති ජහරඹ (Continuously Operated 

Reference Station – CORS) තහක්ෂණඹයි. එභිනන් ඉවත රඳ ටවදන් ඳහරක සථහනඹ (Base 

Station) දභන්භ (Transmission Antenna) ද ඉත් කර වළක. අලෙ න්දන් “නිදළල්දල් ඹන්නන්” 

(Rover) එකක් දවෝ රීහිඳඹක් ඳභ ම.  

ඒ වහ ඹේ ආඹතනඹක් විසින් අඛණ්ඩ දභදවුතේ දඹොමු ඳීධති ජහරඹ (Continuously Operated 

Reference Station) ප්රභහණඹක්  පිහිටුහ ඳත්හදගන ඹහ ුතතු න අතය මිනින්දදෝරු 

දදඳහර්තදේන්තු විසින් ඉටුකර ුතතු දභභ ගය දභන් දකොටක්, භළනුේ උඳකයණ දගන්හ අදරවි 

කයන දඳෞීගලික භහගේ විසින් ඉටුකයමින් ඳතී. 

 

1.2 පිඹුරු නියැකීයම්, ඇඳීයම්, අකුරු ලිවීයම් වශ ල ගප ආගණන ේාක්ෂණයේ විකානය. 

1990 ඳභණ නතුරු දක්ෂත්ර ටවන් තළබීභ, පිඹුරු නිඹළය දේ, ඇඳීදේ, අකුරු ලිවීදේ ව ර්ගපර 

ආගණන තහක්ෂණඹ, ර්තභහන දිුතණු තහක්ෂණඹ භඟ න කර ඉතහ ප්රහථමික අධිඹක ඳළති අතය 
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භළනුේ දත්ත ගණනඹ රීරීේ වහ හක්කු ගණක ඹන්ත්රඹක් ත් බහවිත දනොවීඹ. පිඹුරු නිඹළය භ, 

ඇඳීභ, අකුරු ලිවීභ ව ර්ගපර ආගණනඹ  ඹනු නිපුණතහඹක් ප්රගුණණ කරුතතු දඵොදවෝ දදවකය 

කහර්ඹඹක් විඹ.  

දක්ෂත්ර ටවන් තළබීභ වහ භහන්තය දකෝදු (Parallel Ruler) ව කලිදේ ඳිමද  එල්රහ දගන 

ඹනු රඵන ඉන්දිඹහනු තීන්ත (Indian Ink) දඹදූ තීන්ත කූුපක (Inkstead Fountan) ඳෆන ක ල්හ තීන්ත 

රඵහගන්නහ ජී නිබ් (G-Nib) තර දඹදූ කටු ඳෆනක් බහවිතහ විඹ.  

ඳරික්රභණ  ගණනඹ රීරීභ වහ දඹොදහ ගනු රළබුද  ඉරක්කේ වදත් දරොේ ගුණ ( Seven Figure Log 

Table)  ව දඵොයිරර්ස ඳරික්රභණ ගුණ (Boileaus Traverse Table) ව අතය පිඹුරු නිඹළය භ (Plan 

Plotting) වහ දඹොදහගනු රළබුද  කහඩ්දඵෝඩ් දකෝණභහනඹ (Cardboard Protractor), නිඹළය දේ 

දකෝදු (Plotting Scale), දඳයදරන දකෝදු (Rolling Ruler) ව අනුරේබ නිඹළය දේ දකෝදු 

(Offset Scale)  ව අතය, ඒ වහ වහ විවිධ ර්ගර ඳළන්ල් දඹොදහගත් අතය ඒහ, මිනියන් ර දළි  

ඵ (Hardness) ළි වීදේ පිළිදලින් BB (Black Black), H (Hard), HB (Hard Black), 2H (Too 

Hard), 3H, 4H ඹන ංදක්ත ලින් වඳුන්නු රළබීඹ.  

ර්ගපරඹ ආගණනඹ වහ දඹොදහගනු රළබුදේ ආගණන දකෝදු (Computing Scale) යි. පිඹුරු ර 

විවිධ දකොටස ඇඳීභ වහ ඇඳීදේ ඳෆන (Drawing Pen), ීවිත් ඇඳීදේ ඳෆන (Double Drawing 

Pen), දඵෝ ඳෆන (Bow Pen) ව සිංවර බහහදේ නේ දනොභළති Pumpspring ඳෆන ව දභෝච්ඡ දර්ඛහ 

ඇඳීභ වහ French Curves ව Curve Swivel ඳෆන දඹොදහගත් අතය, කළු ඳළවළති තීන්ත වළිනන්වද  

ඉන්දිඹහනු තීන්ත නමින් ව අතය, පිඹුරු ඇඳීභ වහ අලෙ දනත් ර්ණ වද  ඳහට දකෝලවඳර 

(Colour Cups) දිඹකය බහවිතහ කශ Prassian Blue, Cadmium Orange, Red, Brown, තීන්ත ිමුතබ් 

විඹ.  

භ කරකට ඳසු Rotring, Faber-Castel ආ  ඳෆන් ර්ග ව ඒහට දඹදිඹ වළරී එභ ර්ග රභ තින්ත 

දඵෝතල් දශ ඳරට එකතුව අතය දේ නවිට එභ තහක්ෂණඹද අන් ඇත. 

1.3 ේාක්ෂණ දියුණුල වශ ඉටුක ශැකි ලැඩ ප්රභාණ යේ ල ධනය. 

භළනීභ, පිඹුරු නිඹළය භ, ඇඳීභ, අකුරු ලිවීභ ව ර්ගපර ආගණන කහර්ඹඹන් සිඹල්රභ අද න විට 

ඳරිගණකගත උඳකයණ ව ඳරිගණකඹ භිනන් ඳවසුදන් ඉටුකය ගත වළරීන අතය ඊට භගහමී 

සිදුවිඹ ුතතු ඉවර කහර්ඹක්ෂභතහ ප්රගභණඹ ඇති දනොවීභට දව තු ටවහගත දනොවළක. 

උස දඳශ භත් භළනුේ විදෙහ පිළිඵ ය වතයක උඳහධි භේටදේ පුහුණුක් රද අදඹක්, නවීන 

තහක්ෂ මක දභරේ උඳදඹෝගී කයදගන කහර්ඹහරඹක සිට හවන ලින් දගොස ඉටුකයනු රඵන ළඩ 

ප්රභහණඹ, හභහනෙ දඳශ භත් භළනුේ විදෙහ පිළිඵ යක ි ලවදරෝභහ භේටදේ පුහුණුක් රද 

අදඹක් ඳළය ම තහක්ෂණඹ උඳදඹෝගී කයදගන කළශෆඵද භළනුේ කවුදර් සිට දදඳයින් දගොස කයන රද 

ළඩ ප්රභහණඹට භහන දේ නේ, ය ඳවක් ඳභණ න ඉතහ අුප ආුත කහරඹක් ඇති එදවත් අධික 

පිරිළඹක් හිත නවීන තහක්ෂ මක උඳකයණ ව හවන වහ ළඹ කර ුතතු දභන්භ විදීල 

විනිභදඹන් දගවිඹ ුතතු ප්රහේධන විඹදේ ව පුනයහර්තන විඹදේ දභන්භ ඔවුන්දේ පුහුණු වහද 

ළඹකර ුතතු භවජන මුදල්රට නිසි ිමනහකභක් දනොරළදබ්. 

වි දල දඹන් පුහුණුක් ව කුරතහඹක් අලෙ තිබ  භළනීභ ව ඇඳීභ ක්රභදඹන් හභහනෙ 

උගත්කභක් ඇති ජනතහට වුද කශ වළරී කහර්ඹඹක් ඵට ඳත්වී ඇති ඵළවින්, තභ යහජකහරි 

සබහඹට අලෙ ප්රභහණඹට ඩහ උගත් වීභ භිනන් පුීගරදඹකුදේ කහර්ඹක්ෂභතහඹ අුපන ඵ 

අත්දරීමින් සිිමමු. 

දළනට මිනින්දදෝරු භහ (Surveyor Months) ලින් ගණනඹ කයනු රඵන ළඩ ප්රභහණඹන් ඹේ දිදනක 

මිනින්දදෝරු දින (Surveyor Days) ලින් ගණනඹ රීරීභට වළරීන  දිනඹ ළි  ඈතක දනොදේහ ඹයි 

ප්රහර්ථනහ කයමි. 
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1.4 භට්ටම් ගැනීයම් ේාක්ෂණයේ විකානය. 

භළනුේ තහක්ෂණඹට භගහමී දිුතණුව, එදවත් තත් ළි  දිුතණු කරුතතු ක්රිඹහලිඹක් න්දන් භේටේ 

ගළනීදේ තහක්ෂණඹයි. 

ඩේපි දරරඹ (Dumpy Level) ව ඉංජිදන්රු දරරඹ (Engineer’s Level) භඟ භේටේ රිට,  

භේටේ ගළනීදේ ක්රිඹහලිද  ප්රධහන අංදගෝඳහංග විඹ. ඩේපි ඹන්දනහි හභහනෙ අර්ථඹ මිිම ව තයඵහරු 

ඹන්නයි. එභ අර්ථඹ දකොදතක් දුයට දභභ උඳකයණඹට අදහරද ඹන්න ප්රලසණඹරී. 

ඳසු කදරක දිුතණු ව සඹංක්රීඹ දරරඹ (Automatic Level), ංඛෙහංරීක දරරඹ (Digital Level)   

භඟ ංඛෙහංරීක භේටේ රිට (Staff with Bar Codes) , භේටේ ගළනීදේ ක්රිඹහලිඹ ඹේ තයභකට 

ඳවසු කය ඇති නමුත් තභත් පිල් රකුණු දදකක් අතය භේටේ දර්ඛහක් (Level Line) දදඳයින්භ ඹහ 

ුතතු දේ. 

මිහි ළරිරු චන්ද්රිකහ ඳීධති (Global Navigation Satellite System - GNSS) තහක්ෂණඹ දවෝ දනත් 

තහක්ෂණ ක්රභදේදඹක්, භේටේ දර්ඛහරීන් දතොය නිළයදි භේටේ ගළනීභ වහ දඹොදහ ගත වළරීව 

දිදනක අඳට ඉතහ තුටට ඳත්විඹ වළරී අතය එභ දිනඹද ළි  ඈතක දනොදේහ ඹයි ප්රහර්ථනහ කයමි. 

 

1.5 සිතියම්කරණ ේාක්ෂණයේ විකානය. 

දියිනභ ආයණඹ ව ප්රථභ භ රක්ෂණහත්භක සිතිඹේ භහරහ න සුප්රසිීධ අඟදල් සිතිඹභ කස රීරීභ 

වහ දඹොදහදගන ඇත්දත් භතර දේ තහක්ෂණ ක්රභදේදඹයි. ඒ වහ ගතවු කහරඹ දර හර්තහ 

න්දන් 1903 සිට 1925 දක්හඹ. 

භ රක්ෂණහත්භක සිතිඹේ දික න් දිගටභ කස කයන රීදී ව ප්රතිනිසඳහදනඹ  (Re production) කයන 

රීදී ේප්රදහඹහනුකූර දර අතින් කර ක්රිඹහක් (Manual Process) දරඹ. ඒ වහ විදල  

පුහුණුක්, නිපුණතහඹක්, කුරතහඹක් දභන්භ විලහර කහරඹක්ද අලෙ විඹ.  

1980 ගණන් ර සිට ගුණන් ඡහඹහරඳ භක න් දඳොදශො දද ත්රිභහණ මිනිස ඇසින් නිරීක්ෂණඹ කය 

ඇ ගනු රඵන අත් පිටඳතරීන් (Manuscript) ආයේබ වී එඹට ක්ද ත්රදඹන් රඵහගන්නහ දත්තද, 

භදගෝලීඹ නහභද එකතුකය කළටඹේ දර්ඛනඹ (Scribing), ඳතුරු ඉත් රීරීභ (Peeling) ආ  වසතික 

ක්රිඹහලිඹන් සිදුකය  ත්රහගහයද   (Studio) විලහර කළභයහක් ආධහයදඹන් ඍණ පශක (Negatives), 

ධන පශක (Positives), ර්ණ දලෝධෙඳත් (Colour Proof)  ව සිතිඹදේ ඇති එක් එක් ර්ණඹ වහ 

දන දනභ මු්රණ තළිම කස කය (ර්ණ ංඛෙහ 6 රී)  ඕෂස දේ ක්රභඹට මු්රණඹ රීරීදභන් 

සිතිඹභක් නිඳදවීභ භ රක්ෂණහත්භක සිතිඹේ නිසඳහදනද  ඊරඟ දිුතණු විඹ. 

1990 ගණන් ර මුර සිට ගුණන් ඡහඹහරඳ භක න් දඳොදශො දද ත්රිභහණ මිනිස ඇසින් නිරීක්ෂණඹ කය 

කස කය ගත් ංඛෙහංරීක දත්ත භිනන් සිතිඹේකයණ ක්රිඹහලිඹ ආයේබ කයන රද අතය එභ 

ක්රිඹහලිද  පරඹ වද  දර්ඛීඹ සිතිඹේ (Line Maps) නිසඳහදනඹයි. ඒ වහ එකට ඳළති Analogue 

ඡහඹහදර්ඛණමිතික ඹන්ත්ර නවීකයණඹ කය කස කයගත් Semi-Analytical ඹන්ත්ර ව අළුතින් මිර  

ගත් Analytical ඡහඹහදර්ඛණමිතික ඹන්ත්ර දඹොදහ ගළණුනි. 
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1996 ඳභණ න විට ගුණන් ඡහඹහරඳ ඳරිදරෝකනඹ (Scan) කය ඳරිගණක ඳභණක් දඹොදහදගන 

ංඛෙහංරීක ඡහඹහදර්ඛණමිතික තහක්ෂණඹට අනුගත විඹ. 

ඳසු කදරක, ගුණන් ඡහඹහරඳ දනුට චන්ද්රිකහ දත්ත (Satellite Data) දද ත්රිභහණ මිනිස ඇසින් 

නිරීක්ෂණඹ කය කස කය ගත් ංඛෙහංරීක දත්ත භිනන් සිතිඹේකයණ ක්රිඹහලිඹට අලෙ  භ 

රක්ෂණහත්භක දත්ත ංඛෙහංරීක රඵහ ගළනීභට වළරීවිඹ. 

ය 2000 ඳභණ සිට භහර්ග සිතිඹභ ව දනත් දත්භහ සිතිඹේ වහ ංඛෙහංරීක සිතිඹේකයණ 

දභරේ දඹොදහගනු රළබ නමුත් භ රක්ෂණහත්භක සිතිඹේ දික න් දිගටභ කස කයන රීදී ව 

ප්රතිනිසඳහදනඹ  (Re production) කයන රීදී ේප්රදහඹහනුකූර දර අතින් කර ක්රිඹහක් (Manual 

Process) දරඹ. ඒ වහ විදල  පුහුණුක්, නිපුණතහඹක්, කුරතහඹක් දභන්භ විලහර කහරඹක්ද 

අලෙ විඹ.  

දේහ විලහර ශ්රභඹක් ව කහරඹක් ළඹකය සිතිඹභක් දවෝ දදකක් මු්රණඹ ආර්ිකක ලදඹන් පරදහී 

දනොන ඵළවින් සිතිඹේ 250 ක් ත් මු්රණඹ කශුතතු විඹ. එදවත් ෆභ භ රක්ෂණහත්භක සිතිඹභකටභ 

එකභ ඉල්ලුභ දනොඳතී. ඩහත් ඉල්ලුභ ඳතින්දන් ඉක්භනින් ංර්ධනඹ න ප්රදීල ර සිතිඹේ 

රටඹ. ංර්ධනඹ වීභ ඹනු භ රක්ෂණහත්භක දතොයතුරු දනස වීභට බහජනඹ න ක්රිඹහලිඹක් 

ඵළවින්, කලින් මු්රණඹ කයන රද සිතිඹේ ප්රභහණඹ විරීණී අන් ව ඳසු ඳළය ම තළිම බහවිතහකය 

නළත මු්රණඹ රීරීභ ප්රහදඹෝක ක දනොදේ. සිතිඹදේ දතොයතුරු ඹහත්කහලීන කය ඉවත වන් කර 

ප්රතිනිසඳහදන ක්රිඹහලිඹට නළත බහජනඹකය මු්රණඹ කරුතතු දේ. දභඹ ංහයඹ දභන් අනයත 

ක්රිඹහලිඹක් විඹ.  

එකට ඳළති තහක්ෂ මක ශිල්ඳ ක්රභ අනු දභභ ගළටළුට හර්ථක විඳුභක් රඵහදදන්දන් භ 

රක්ෂණහත්භක දතොයතුරු දත්ත ඳහදකඹක් වයවහඹ. එඹට දව තු දත්ත ඳහදකඹ ඳවසුදන් 

ඹහත්කහලීන කරවළරී වීභත්, දත්ත ඳහදකඹක් බහවිතකය සිතිඹභක් කස රීරීභ ඉතහ ඳවසුදන් 

කශවළරී වීභත් නිහඹ.  

ඉන් ඳසු එරඹිද  ඳතින සිතිඹේ ංඛෙහංරීක කයණඹ කය භදගෝලීඹ දතොයතුරු ඳීධති ආශ්රිත 

ංඛෙහංරීක භ රක්ෂණහත්භක සිතිඹේකයණ ක්රිඹහලිඹයි. 2001 දර් අත්වදහ ඵළලීදේ ඳදනභක් භත 

සිදු කයන රද දභභ කහර්ඹඹ අලෙ අුපඳහුපකේ නිළයදි කයගනිමින් 2002 දර් සිට පිළිගත් 

ක්රභදේදඹක් දර දේගත් කය, 2003 ය අන් න විට 1:50,000 ඳරිභහණද  භ රක්ෂණහත්භක 

දතොයතුරු ඳහදකඹ කස කය අන් රීරීභට වළරීඹහ රළබිණ. 

ංඛෙහංරීක භ රක්ෂණහත්භක සිතිඹේකයණඹ වයවහ රළබුණු හසිඹක් වද , භ රක්ෂණහත්භක සිතිඹභක් 

කස රීරීභ වහ ගතව කහරඹ විලහර ලදඹන් අුපවීභ භිනන් කලින් තහක්ෂ මක භහ (Technical 

Months) ලින් ගණනඹ කයන රද සිතිඹභක් කස රීරීභට ගතන කහරඹ, තහක්ෂ මක ඳළඹ දවෝ දින 

(Technical Hours or Days) ලින් ගණනඹ රීරීභට වළරී වීභයි. 

ංඛෙහංරීක භ රක්ෂණහත්භක සිතිඹේකයණඹ වයවහ රළබුණු තත් හසිඹක් වද  කලින් කස කර 

සිතිඹභක ඇති ර්ණ ංඛෙහට භහන මු්රණ තළිම ංඛෙහක් කස රීරීභ දනුට, ංඛෙහංරීක 

සිතිඹේ කයණද   කයණු රඵන ර්ණ විදේදන ක්රිඹහලිඹ භක න්, සිේ ර්ණ මු්රණඹ (Four Colour 

Printing), එනේ භුතය නිර (Cyan), කව(Yellow), දේ (Magenta), ව කළු (Black), (CYMK- K 

stands for Key)ඹන ර්ණ වතය වහ මු්රණ තළිම කස කය, එභක න් ඕනෆභ ර්ණඹක් හිත 

සිතිඹභක් කස කර වළරී වීභත්, කඩදහසිඹ වතය හයඹක් මු්රණ ඹන්ත්රඹ වයවහ ඹළවීදභන් අලෙ ර්ණ 

රඵහගළනීභට වළරීවීභත්ඹ. 

 

1.6 ඉඩම් යේොරතුරු ගඵඩා කිරීයම් විකානය. 

මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තු ආයේබද  සිට විසින සිඹ අන් නදතක් සිදුකයන රද භළනුේ 

දතොයතුරු ගඵඩහ කයන රීදී කඩදහසි භහධෙ ර (Paper Media) ඳභ ම. එදවත් විසිඑක්න සිඹද  
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මුර සිට එභ දතොයතුරු කඩදහසි භහධෙඹට අභතය ංඛෙහංරීක භහධෙඹකද (Digital Media) ගඵඩහ කය 

ඉඩේ දතොයතුරු ඳීධතිඹක් (Land Information System) සථහඳනඹ රීරීභට පිඹය ගනිමින් ඳතී. 

 

1.7 ලෘත්තිය පුහුණුයර විකානය. 

රංකහදේ ඳහල් අධෙහඳනද  ආයේබඹ සිදු ඇත්දත් 1833 දකෝල්ඵෘක්-කළභයන් දකොමිදේ නිර්දීල 

අනු 1835/36 ය ර දකොශම යහජය ඹ විදෙහරද  ආයේබඹත් භඟඹ. 

දවන න සිඹ අග දක්හභ ශ්රී රංකහ මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තුදේ මිනින්දදෝරුරුන් දර 

කටුතතු කය ඇත්දත් බ්රිතහනෙ ජහතිකඹන්ඹ. දික න් දිගටභ දභදර කටුතතු කර දනොවළරී ඵළවින් ව 

රංකහදේ ඳහල් අධෙහඳනඹ වයවහ භළනුේ පුහුණු රඵහදිඹ වළරී උගතුන් බිහින ඵළවින්, දීය ඹ 

මිනින්දදෝරුරුන් පුහුණු රීරීභට ඳසුකදරක ර්දේඹර් ජනයහල් යදඹකුද ව ඩබ්.සී.එස. ඉන්ේල්ස 

භවතහ විසින් 1896   පිඹය දගන ඇත.  

ර්දේඹර් ජනයහල් කහර්ඹහරද  භ ආයේබ කය ඇති දභභ පුවණු ඳසු 1908 දර්  භයදහන 

කහර්මික විදෙහරඹට දගනදගොස නළත 1910 දර් සිට මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තු ඹටදත්භ 

සිදුකය ඇති අතය 1912 දර් සිට නෙහඹහත්භක පුහුණු දකොශම මුතුළල්දල් ත් ප්රහදඹෝක ක පුහුණු 

ඳහදුක්ක ප්රදීලද  ත් කය ඇත.  

1924 දර්  දභභ කහර්ඹඹ එකට ඹකුන්දේ නගයඹ දර වළිනන්ව දිඹතරහට ැසදගන දගොස 

මිනින්දදෝරු පුහුණු ඳහර ආයේබ කර ඵ හර්තහගත දේ. 1967 දර්  එක්ත් ජහතීන්දේ ංර්ධන 

අයමුදදල් ආධහය භත නවීකයණඹ වී භළනුේ වහ සිතිඹේගත රීරීදේ ආඹතනඹ දර ි ලවදරෝභහ 

ඳහනභහරහන් ඳත්හදගන ක ඹ දභභ ආඹතනඹ 1990   නළතත් එක්ත් ජහතීන්දේ ංර්ධන 

අයමුදදල් ආධහය භත නවීකයණඹ වී භළනුේ විදෙහ පිළිඵ උඳහධි පිරිනළමීදේ ආඹතනඹක් ඵට දිුතණු 

විඹ.  

එඹට භගහමී සිතිඹේකයණ අංල රට අදහර නිරධහරීන්දේ පුහුණු කටුතතු ෙහලවත කය සිතිඹේ විදෙහ, 

ඡහඹහදර්ඛණමිතික, දුයසථ දගෝචය සිතිඹේ මු්රණ ආ  තහක්ෂණ නිරධහරින්ද දභභ ආඹතනඹ විසින් 

පුහුණු කයනු රළදබ්.  

1970 දලකද  අග භළද දඳයදිග යහජෙඹන්දේ පිබි භත් භඟ ේදි අයහබිඹ, ඵවදර්න්, එක්ත් අයහබි 

එමීර් යහජෙඹ, කටහර්, ඕභහන් ආ   යටල් ර භළනුේ කටුතතු වහ ශ්රී රහංරීක මිනින්දදෝරුරුන් 

විලහර ලදඹන් ඵහ ගළණුනි. ඒ සිඹළු දදනහ  භළනුේ වහ සිතිඹේගත රීරීදේ ආඹතනඹ තුශ පුහුණු 

රළබන් විඹ. 1990 අග බහගද  සිට කටහර් යහජෙද  භදගෝලීඹ දතොයතුරු භධෙසථහනද  ය 

වතයකට ළි  කහරඹක් ද ඹ කර දභභ ලිුතේකරුට, එභ ආඹතනද  එකට ප්රධහනිඹහ දයක 

ඳළසුදේ “Sri Lanka is famous in the world for three things, Tea, Cricket and Surveyors” 

දභඹට ඩහ උස වතිකඹක් භළනුේ වහ සිතිඹේගත රීරීදේ ආඹතනඹ තුශ පුහුණුට අලෙද.. 

දභභ ලිපිඹ භිනන් එදහ සිට දභදහ දක්හ ශ්රී රංකහ මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තුදේ සිදුව තහක්ෂ මක 

ර්ධනඹ දභන්භ ෘත්තිඹ පුහුණුදේ ගුණණහත්භකබහද  දිුතණු දකිමදඹන් ව වළරීතහක් යර 

විසතය කර අතය ඊට භගහමී ඉටුකර වළරී දේගත් භවජන ද ඹ සිදු දනොවී ඇති ඵ වන් 

කයන අතය ඒ ේඵන්ධදඹන් ඳරිඳහරනඹ දභන්භ අදහර ෘත්තීඹ ංගේද ගරීුතතු දේ.  

 

දතොයතුරු මරහශ්ර : 

අන්තර් ජහරඹ ව අභිභන් ගභනක අසිරිඹ (මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තුදේ ඉතිවහඹ) 
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Administrative Units 

Provinces and Districts of Sri Lanka 

by 

Dr.K.Thavalingam, Retired Surveyor General 

 

1.0 Introduction 

The country was first divided into several administrative units during the Anuradhapura 

Kingdom. The kingdom was divided into three provinces; Rajarata, Ruhuna and Malaya Rata. 

These were further subdivided into smaller units called rata. Over time, the number of 

provinces increased, but the second-level administrative division continued to be the rata. 

However, with the country eventually being divided into more than one kingdom and with 

foreign colonial missions landing and taking parts of the country under their control, this 

structure began to change. The territory of the Kotte Kingdom was organized into four 

Dessavonies (disavas), which were further subdivided into forty korales. The korales had their 

own civil and military officials with a small militia. The Jaffna kingdom appears to have had a 

similar administrative structure to this with four provinces. 

When the Portuguese took over parts of the country after their arrival in 1505, they maintained 

more or less the same administrative structure followed by Sri Lankan rulers. During the Dutch 

rule in the country, the terrain under their control was divided into three administrative 

divisions. These were subdivided into disavas as in earlier systems.  The British initially 

continued this system, but following reforms in 1796 to 1802, the country was divided 

according to ethnic composition. The current system of administrative demarcation is a gradual 

development of the provincial demarcation established in 1833 by the British rulers. 

 

2.0 Establishment of Provinces of Sri Lanka 

As mentioned last paragraph, after the British took control of the entire island of Ceylon in 

1815, it was divided into three ethnic based administrative structures: Low Country Sinhalese, 

Kandyan Sinhalese and Tamil. In 1829, the British established the Cole brooke-Cameron 

Commission to review the colonial government of Ceylon, including its administrative 

structures. The Commission recommended that the existing three ethnic based administrations 

be unified into a single administration divided into five geographic provinces. Accordingly, on 

1 October 1833 five provinces under one administration and its boundaries are delimitated as 

follows: 

 Western Province: - composed of, up to that time known as, the maritime districts of 

Colombo, Chilaw and Puttalam, and known as the Dessavonies of Three Korales, Four 

Korales, and Seven Korales and as the Province of Lower Bulathgama. 

 Central Provinces: - composed of, up to that time known as, districts of Kandy, 

Yattinuwera, Udunuwera, Harisiapattee, Tumpane, Dumbere, Hewahette, Kotmale, 

Upper Bulathgama, Weyelcowa, and as the Dessavonies of Uva, Matelle, Udapalata, 

and Wallapana. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jaffna_kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Ceylon
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 Southern Province:-  composed of,  up to that time known as, the maritime districts of 

Galle, Hambantotte, Matara and Tangalle, and  as the Dessavony of  Saffragam; and as  

provinces of Lower Uva, and Welasse. 

 Northern Province:-  composed of up to that time known as, the maritime districts of 

Jaffna, Mannar and the Vanny, and as the Dessavony of  Nuwerekalawiye and as the 

Island of Delft. 

 Eastern Province: - composed of up to that time known as, the maritime districts of 

Batticaloa and Trincomalee, and as the provinces of Bintenna and Tamankadewe. 

Over the next fifty years the administrative and fiscal functions of the provincial administration 

were expanded and four additional provinces were created, taking the total number to nine: 

Those four provinces are given below. 

 North Western Province was created in 1845 from northern part of Western Province 

(districts of Chilaw, Puttalam and Seven Korales - carved out from western Province). 

 North Central Province was created in 1873 from southern part of Northern Province 

(district of Nuwerekalawiye) and north-western part of Eastern Province (district of 

Tamankaduwa), and the Devala Pattu of the Seven Korales. 

 Uva Province was created in 1886 from parts of Central Province, Eastern Province 

(district of Bintenna) and Southern Province (district of Wellassa). 

 Sabaragamuwa Province was created in 1889 carved out Western Province. 

The maps show the changes of the provincial boundaries since year 1833. 
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Thus, in 1889 there were 9 provinces. Since 

then, the provincial composition has remained 

unchanged except for occasional boundary 

adjustments. Provinces are the first level 

administrative divisions in British rulers of 

Ceylon.   Over the next century most of the 

administrative functions were transferred to the 

districts, the second level administrative 

divisions. (By the middle of the 20th century the 

provinces had become merely ceremonial. This 

changed in 1987 when, following several 

decades of increasing demand for 

decentralization, the 13
th

 Amendment to the 

1978 Constitution of Sri Lanka established 

Provincial Councils). When the 5 provinces 

were established in 1833, each province was 

constituted of several districts and there were 23 

districts in all. 

 

 

3.0  Districts 

District boundaries have undergone frequent changes form time to time. In 1871,  there were  

18 districts. Those were (1) Colombo, (2) Kandy, (3) Matale, (4) Nuwara Eliya, (5) Badulla, 

(6) Galle, (7) Matara, (8) Hambantota, (9) Jaffna, (10) Mannar, (11) Mullaitivu, (12) 

Batticaloa, (13) Trincomalee, (14) Kurunegala, (15) Puttalam, (16) Anuradhapura, (17) 

Ratnapura and (18) Kegalle. 

Subsequently, Negombo, Kalutara  and Vavuniya districts were created in 1875,1876 and 1879  

respectively. Therefore, there were Twenty-one districts in 1881. 
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In November 1887, the Puttalam District of  North-Western Province was divided into two as 

Puttalam  and Chilaw districts. Therefore, the island was divided into twenty two distrcts at the 

census of population 1891. 

 

In 1875, Negombo district was consituted with Alutkuru and Hapitigama korale detached from 

the Colombo district. This lifetime of this district was 21 years for it was reallocated to 

Colombo district in 1896. The district of Vavuniya was abolished in 1898 and the boundaries 

of all districts in the Northern Province were adjusted. In this adjustment process the 

Thunukkai division was detaced from Mullaitivu district attached to Jaffna district. The 

Panankamam division of Vavuniya district was attached to Mantai division of Mannar district. 

The rest of  the Vavuniya district was attached to the Mullaitivu district. As a result of  

integration of Negombo and Vavuniya districts into other districts there were twenty districts 

in 1901. 

 

This district composition lasted until 1953, except for occasional boundary changes and a 

change of name, the Mullaitivu district was renamed Vavuniya when the Head Quarters of the 

district administration was moved from Mullativu AGA Division to Vavuniya AGA Division 

in 1930s. But in 1
st
  October 1953 Polonnaruwa district was created by elevating the 

Thamankaduwa AGA Division of the Anuradhapura district to district status. At the same time 

Chilaw and Puttalam were integrated into one district. 

In 1955, the district replaced the province as the country's main administrative unit. In 1959, 

Monaragala district was created by carving out Wellawaya, Buttala and Wellasss Division, 

from Badulla district of Uva Province. The district of Ampara was established on 10 April 

1961 by carving out from Batticaloa district. These changes had resulted in twenty two districts 

at the time of the 1963 census of population, and they remained unchanged until the 1971 

census. 

 

All changes in the administrative districts since 1971 are listed here.  In September 1978, two 

new districts Gampaha and Mullaitivu were created. Gampaha was carved out from Colombo 

district by taking its AGA divisions north of Kelani River. These included Negombo, 

Minnuwangoda, Wattala, Ja-Ela and Kelaniya AGA divisions.  Maritime Pattu and 

Puthukudyiruppu AGA divisions of Vavuniya district, Manthai East AGA division of Mannar 

district and part of Thunnukkai AGA division from Jaffna district were amalgamated to create 

Mullaitivu district. With the addition of Gampaha and Mullaitivu to the list of districts, there 

were 24 districts at the time of the 1981 census.  In February 1984, Kilinochchi district was 

created by carving out of the southern part of Jaffna District. Presently there 25 districts in Sri 

Lanka. 

 

Besides the creation of new districts, boundaries of several other districts namely, Kandy, 

Nuwara Eliya, Moneragala, Ampara, Anuradhapura and Trincomalee, were changed as 

follows. 
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(1) Udahewaheta AGA Division was transferred from Nuwara Eliya district to Kandy district 

with effect from 11 January 1979, but it was returned to Nuwara Eliya district with effect from 

22 September 1980. 

 

(2) Bintenna Pattuwa North and Bintenna Pattuwa South AGA Divisions were detached from 

Ampara district and attached to Moneragala district with effect from 10 April 1961, but they 

were returned to Ampara with effect from 1.3.1977. 

 

(3) Tennamarawadi and Pulmuddai   Gramasevaka Divisions of Kuchchaweli AGA Division 

and Paranamedavachchiya,  Gramasevaka Division of Gomarasankadawala AGA Division 

were detached from Trincomalee district and attached to Padaviya AGA Division of 

Anuradhapura district with effect from  August 1972. 

 

(4)  Padavi Sripura, Tennamarawadi, Paranamedavachchiya, and Pulmuddai Gramasewaka 

Divisions of Padaviya AGA Division were detached from Anuradhapura district and attached 

to Trincomalee district with effect from 13 May 1982. 

 

The hierarchy of administrative sub-divisions within districts are the Divisional Secretariate 

divisions (former Assistant Government Agent (A.G.A.) divisions), Grama Niladhari (former 

Grama Sewaka) Divisions and villages. 

 

In Sri Lanka’s national administration system (NAS), the smallest administrative unit is a 

Grama Niladhari Division (GND). GNDs are grouped into Divisional Secretariats (DSs). DSs 

combine to form administrative districts (Districts), the largest administration units. This NAS 

is used to collect demographic and environmental information across the country. Such 

information is collected from the smallest units, GNDs. Thereafter, this information can be 

collated to the required level of aggregation, either by DS, District or Province. 

 

The Grama Niladhari is the public administration officer responsible for administration of a 

GND.  Currently, Sri Lanka has 14,022 GNDs. According to the last Census of Population and 

Housing of 2012 (Census 2012), the average population and land area per GND amounted to 

1,452 persons and 4.7 km
2
, respectively. 

 

Science is organized knowledge. Wisdom is 

organized life.  ---Immanuel Kant--- 
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Development of Global Geopotential Models (GGMs) and their suitability 

in regional/ local geoid modeling 

Dr. H.M.I. Prasanna 

Senior Lecturer, Department of Surveying and Geodesy, Faculty of Geomatics, 

Sabaragamuwa University of Sri Lanka, Belihuloya 70140, Sri Lanka 

Email: indika@geo.sab.ac.lk 

 

Background 

The mass distribution of the Earth is not homogeneous. It comprises surface features such as 

mountains, plains, rivers, oceans, valleys, trenches as well as sub-surface or internal mass structures 

like core and mantle. The inhomogeneity of the Earth’s structure causes the variation of its gravity 

which is a very useful tool especially to disclose internal mass structures. Also, gravity data can be 

used to explain various engineering and environmental problems such as determining surface or near-

surface soil layer thickness and its moisture content (Niu et al., 2007) and detection of buried tunnels, 

caves and sinkholes (Kaufmann et al., 2011). In addition, on a global scale, understanding the details 

of the Earth’s gravity field is crucial in satellite navigation and its applications in military missions. 

From a geodetic point of view, one of the fundamental applications of the Earth gravity is to 

determine the shape of its surface. The most reasonable figure of the Earth is defined as the geoid. 

According to Gauss-Listing’s definition, geoid is defined as ―the equipotential surface of the Earth’s 

gravity field‖ which coincides with the mean sea level of the oceans. ―Averaging the ocean surface 

over time (at least over one year) or modeling ocean tides, provides mean sea levels (MSL) for the 

corresponding time interval‖ (Torge, 2001). According to C.F. Gauss, the geoid is the ―mathematical 

figure of the Earth‖ (Heiskanen and Moritz, 1967) though it is difficult to determine the exact 

analytical expression of the geoid. At present, precise geoid determination has become more 

important due to the development of Global Navigation Satellite Systems (GNSS). The GNSS and 

space/air-borne radar systems (satellite altimetry, LIDAR and SAR), the capability of obtaining 

horizontal and vertical positions at any point on land or sea has significantly been improved. 

Therefore, the geoid height (N) and the ellipsoidal height derived from GNSS measurements (h) can 

be used to obtain the orthometric height (H), simply called the MSL height, without sprit-levelling 

process which is exhausting and time consuming (      .  

The establishment of precise local/regional geoids has been an important geodetic task for many 

national or regional surveying agencies (Smith and Milbert, 1999; Vergos and Sideris, 2002; 

Véronneau and Huang, 2007). One of the conventional methods for precise geoid determination is to 

use gravity observation, by means of well-known Stokes integration with a remove-restore technique. 
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In this approach, the geoid undulations due to long wavelength gravity field variations ( GGMN ) are 

estimated by a Global Geopotential Model (GGM) and the short wavelength parts ( TN ) are obtained 

from a regional topographic model. The remaining medium wavelength features of geoid undulation (

gN ) are estimated from regional gravity measurements (Figure 1).  

 

 

Figure 1: Detailed geoid and contributions of its different components 

 

GPS-levelling points can be used to remove the potential systematic bias of gravimetrically 

determined geoid (zero degree effect). In recent years, the use of high resolution GGM for 

local/regional geoid determination has become an area of interest in geodesy (Hirt et al., 2010). GGM 

represents long wavelength gravity field variations of the Earth, and thus a GGM itself can be used as 

a precise low resolution geoid model. The long wavelength gravity field structures are identified as 

features at spatial scales longer than or equal to 0.5 degree (wavelength of 1 degree). Short 

wavelength gravity field structures are denoted as features at spatial scales shorter than or equal to 5 

arc minutes. The remaining structures in between these spatial scales are referred as medium 

wavelength gravity field features. 

Development GGMs 

Numerous GGMs have been developed to date. They can mainly be categorized according to the time 

of their formation or constructing methodology. Based on the methodology, GGMs can be classified 

into three groups: satellite-only, combined and tailored.  

Satellite-only GGMs are derived solely from satellite gravity obtained by analysing the orbits of 

artificial satellites. In the early stage, the precision of these GGMs are limited due to various reasons 

such as decrease of power of the gravitational signal with altitude, poor satellite orbit tracking, 
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incorrect modeling of atmospheric refraction, and mixing of non-gravitational and gravitational signal 

(Featherstone, 2002). However, with the launch of gravity dedicated satellite missions (CHAMP (in 

2000), GRACE (in 2002) and GOCE (in 2009)), these issues have been addressed (Rummel et al., 

2002). 

Combined GGMs are derived by merging satellite gravity with land, ship-tract and marine gravity 

anomalies derived from satellite altimetry through normal equations with the potential coefficients as 

parameters (Rapp, 1998). The precision of these GGMs are also limited owing to above mentioned 

factors, and in addition, systematic errors in land gravity data and offsets between different vertical 

datums (Featherstone, 1998). As a result of this, the accuracy of combined GGMs is different from 

region to region, and hence proper selection is necessary in incorporating combined GGMs for local 

geoid modeling.  

Tailored GGMs are an extended version of satellite-only or combined GGMs, in which harmonic 

coefficients of satellite-only/combined GGMs are adjusted and extended to higher degrees by using 

additional gravity data (land, marine or airborne) which may not necessarily have been used before.  

Early Development of GGMs 

The era of GGM development before launching gravity dedicated satellite missions (CHAMP, 

GRACE and GOCE) can be considered as an early approach. Kaula (1966) implemented a procedure 

of combined GGM, in which a global set of terrestrial gravity data was used to adjust satellite derived 

gravity through orthogonality relationships. He employed 5◦ mean area anomalies with satellite-

derived potential coefficients to construct a GGM, completed to degree 12. In contrast, Rapp (1969) 

described a modeling procedure combining 5◦ terrestrial gravity anomalies with satellite derived 

gravity through least-squares adjustment forming normal equations, in order to produce GGM, 

completed to degree 14.   

The first satellite-only model (GEM-1) in GEM series, completed to degree 12 was developed at 

NASA by Lerch et al. (1972). This was upgraded as a combined model (GEM-2), completed to degree 

16, merging 5◦ land gravity anomalies through least square adjustment. The rest of GEM series 

models were developed in a short period of time with increased data availability and advanced 

computer facilities, and among them GEM-10C model (Lerch et al., 1981) was completed to degree 

180. Some theoretical developments of geopotential modeling were undergone during this time such 

as incorporating quadrature procedure for deriving harmonic coefficients in combined solution, using 

proper boundary value condition related to gravity anomalies, integrating surface or discrete gravity 

anomalies.    

In the 1980’s, geopotential modeling activities were further developed with a large number of 

satellites, improved land gravity data sets and satellite altimeter data (GEOS-3 , SEASAT and 
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TOPEX/Poseidon). OSU81 model (Rapp, 1981) was developed using a large number of terrestrial 

gravity and altimeter data (SEASAT) together with satellite gravity. This was completed to degree 

180 and since then a number of OSU series of GGMs were formed. Rapp and Cruz (1986) described 

the first GGM solution to degree 360 employing global 30 30  gravity anomaly data (OSU86E, F), 

and later two more OSU GGMs (OSU89A, B) to degree 360 were developed (Rapp and Pavlis, 1990). 

Starting early in the 1990’s, development of GGMs were rapidly increased. Series of GRIM4 satellite-

only and combination models were constructed in Europe (Schwintzer et al., 1991). OSU series 

continued with OSU91A model which was complete to degree 360. Three JGM models were 

developed with TOPEX/Poseidon altimeter and DORIS tracking data by NASA and University of 

Texas and Austin (Tapley et al., 1996). With the theoretical development of least-squares adjustment, 

Gruber and Bosch (1992) formed DGFI92A model, completed to degree 360, with GEOSAT altimeter 

data. Several tailored GGMs have also been developed during this time. Li and Sideris (1994) 

constructed a degree 500 tailored model (OSU91AT) using 5 5   gravity anomalies in Canada 

starting from OSU91A model. Beginning from the same model, Huang et al. (1996) described a 

degree 360 tailored model DQM94 employing on upgraded set of gravity anomalies for China. Tapley 

et al. (1997) presented TEG-3 combined model, completed to degree 70, with new satellite tracking 

data. The EGM96 model, completed to degree 360, was implemented by Lemoine et al. (1998). New 

satellite tracking, land gravity and altimeter data (GEOSAT, ERS-1) were incorporated in the 

formation of this model. In addition, fill-in gravity anomalies were also used for areas with poor data 

coverage. With the same precision of EGM96 in land geoid modeling and improved accuracy in 

marine geoid modeling by incorporating Dynamic Ocean Topography (DOT) field implied by 

POCM_4B circulation model, PGM200A model was implemented by Pavlis et al. (2000). 

Recent Development of GGMs 

With the advent of recent gravity dedicated satellite missions (CHAMP, GRACE and GOCE), the 

long wavelength gravity field modeling of the Earth is possible with remarkable accuracy. Numerous 

GGMs have been developed to date with these improved satellite gravity information, enhanced land 

gravity and satellite altimeter data. These GGMs can be categorized into: CHAMP-only (for instance, 

TEG4, EIGEN-1S, EIGEN-2, EIGEN-CHAMP03Sp), GRACE-only (ITG-Grace03, EGM2008), 

GOCE-only (GO_CONS_GCF_2_SPW_R2), and their combinations with terrestrial gravity and 

altimeter data (for example, EIGEN series: EIGEN-51C, EIGEN-6C, EIGEN-6C4 and GECO, SGG-

UGM-1/2).  

All developed GGMs to date are available at http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/ICGEM.html.  

 

 

http://icgem.gfz-potsdam.de/
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High Resolution GGMs 

The first high resolution GGM was the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008) which was 

publicly released by the U.S. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) EGM Development 

Team in April 2008 (Pavlis et al., 2008, 2012: http://earth-info.nga.mil 

/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/ index.html).The development of this model is a major 

achievement in global gravity field modeling. It completes spherical harmonic degree and order 2160, 

and provides some additional coefficients up to degree 2190. These represent gravity field quantities 

with wavelength approximately 10 arc minutes (
max360 / EGMn   10 arc minutes), which equate to 

spatial resolution of 5 arc minutes (
max180 / EGMx n   5 arc minutes (9 km depending on the 

latitude). Hence, any gravity field quantities with spatial scale larger than 5 arc minutes are supposed 

to be represented by this model. A comprehensive description of the model formation by integrating 

different data types (for example, satellite gravity, area-mean 5 arc minutes terrestrial free-air gravity, 

satellite altimetriy, etc.) and methodologies have been given by Pavlis et al. (2012). Figure 2 shows 

the global variation of geoid heights generated by EGM2008 model. 

 

Figure 2: EGM2008 geoid heights interpolation on 2.5x2.5 minutes grid. 

 

Since then, there were many high resolution GGMs have been developed such as EIGEN-6C4 (2014); 

GECO (2016), SGG-UGM-1 (2018); SGG-UGM-2 (2020), etc. These GGMs represent gravity field 

quantities with wavelength approximately 10 arc minutes, which equate to spatial resolution of 5 arc 

minutes, depending on the latitude. Hence, any gravity field quantities with spatial scale larger than 5 

arc minutes are supposed to be represented by these models. 
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Selection of the best GGM over a local area: a case study in Sri Lanka 

For this analysis, five high resolution GGMs which have been released to date were utilized: 

EGM2008 (2008); EIGEN-6C4 (2014); GECO (2016), SGG-UGM-1 (2018); SGG-UGM-2 (2020). 

These models were tested against 3 gravity field functions, such as absolute gravity, Bouguer gravity 

anomaly and geoid undulation. Two study areas of Sri Lanka; Jaffna and Bandarawela, representing 

flat and rugged terrains with recently observed gravity data were used for validation of the global 

models. The GPS-levelling heights of the fundamental benchmarks (FBM) obtained from the Survey 

Department of Sri Lanka were used for geoid undulation test. The ground gravity observations were 

made using Scintrex CG-6 auto gravity meter. 171 ground gravity observations in Bandarawela and 

267 observations in Jaffna were used for the analysis. The variation between the observed gravity 

functional and model values is shown in Figure 3.   

According to the Figure 3, smooth variations of gravity and Bouguer anomaly in Jaffna and high 

fluctuation in Bandarawela can be seen. This is the omission error of global models mainly due to the 

rugged mountainous masses which can’t be represented by the global models. The Variation in Geoid 

undulations in both regions show a common bias around 1.6 m. As proven in statistics (Table 1), 

SGGUGM-2 model (Liang, W. et al. 2020), which comprises the combined satellite gravity 

information of GRACE and GOCE, shows a better agreement with all three observed values in terms 

of Standard deviations. 

Table 1: Statistics of the difference between model and observed gravity field functional 

 

Mean STD Mean STD Mean STD

EGM2008 -317.744 13.459 2.006 1.346 -1.668 0.145

EIGEN-6C4 -318.705 13.501 1.047 1.387 -1.641 0.188

GECO -316.624 13.538 3.118 1.425 -1.667 0.138

SGGUGM-1 -323.965 19.085 -1.28 6.158 -1.662 0.115

SGGUGM-2 -316.096 13.455 3.647 1.342 -1.678 0.067

Mean STD Mean STD Mean STD

EGM2008 47.109 0.815 16.719 0.853 -1.656 0.083

EIGEN-6C4 49.355 3.101 18.957 3.003 -1.659 0.035

GECO 47.058 1.969 16.673 1.889 -1.696 0.023

SGGUGM-1 46.494 4.54 16.321 4.487 -1.689 0.021

SGGUGM-2 46.563 0.305 16.202 0.397 -1.777 0.021

Bandarawela

Geoid height difference (m)Bouguer anomaly difference (mGal)

Jaffna

Model (degree and 

order 2159)

Gravity difference (mGal) Bouguer anomaly difference (mGal) Geoid height difference (m)

Gravity difference (mGal)Model (degree and 

order 2159)
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Fig. 3: variations between observed and model gravity functional (Gravity, Bouguer anomaly and 

geoid height) 

Conclusion 

Global high resolution GGMs are important source of information that can be utilized for many 

geodetic and geophysical applications. 

For local/regional geoid determination, it is beneficial to choose the most appropriate GGM which 

best fits the local gravity field as the basis for local or regional geoid model determination. This will 

reduce the geoid distortions caused by the truncation of Stokes formula for a spherical cap. 
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As a case study, five high resolution GGMs are evaluated against the ground gravity and GPS-

levelling data in Sri Lanka. . Analysis of gravity and Bouguer anomaly revealed that the global 

models are not capable of representing features in rough mountainous areas, but fitted quite well with 

flat terrain. Overall, recently released SGGUGM-2 model shows a better agreement with ground 

gravity and GPS-levelling data in Sri Lanka. 
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Abstract: The Forests are major determinants of a landscape’s identity and help to maintain 

ecological and environmental stability, also they play a key role in subsistence economy. The 

encroachment of forest is major problems for the environment. The identification of illegal 

encroachments in forest is vital as it is badly affected to the stability of the forest, and to the ecology  

& environment. This research was carried out to check the effectiveness of Markov Random Field 

(MRF) based Super Resolution Mapping (SRM) for identification of forest encroachments. In this 

study ASTER image with spatial resolution of 15 m was used for the experimental tests. The 

Quality of SRM was compared with MLC (Maximum Likelihood Classification) classified image. 

The parameter of MRF based SRM was evaluated on ASTER data. Accuracy was assessed with 

kappa statistics and error measures. It is observed that SRM was superior to MLC in case of 

coarser resolution. Experimental test was done to find the optimal neighborhood system size with 

respect to various Scale factor (S). It is found that MRF based SRM is successfully identified the 

forest encroachment at S =10 by using ASTER image with spatial resolution of 15 m. 

 

Introduction 

The identification and mapping of the Forest Encroachment is a big challenge due to the common 

problems to find something small than the spatial resolution of the image like objects forest 

encroachment which occupy small areas inside larger forests or small clearings in agricultural areas. 

Some of these patches are even less than 0.5 ha with background or the surrounding land cover is 

another barrier in proper identification. Furthermore, the relatively coarse spatial resolution of sensors 

does not enable the detection of all small fragments such as copses, hedgerows and scattered trees 

(Sheeren et al., 2009). Studies have also shown that identifying small patches is often not easy, which 

elements should be included and which should not, and how to describe elements discretely. Another 

challenge remains in getting high spectral and spatial resolution satellite imagery for a particular area 

and within a specific period. If we use high resolution data, it will be noisier than coarse resolution 

data, high resolution data is too expensive and it requires costly hardware and software for its 

processing. When we do classification of spectrally similar vegetation types using coarse resolution 

data, we are getting mixed pixel results. It is difficult to study land use or land cover at high resolution 

data due to large variation of the spectral values for the same classes and local variation within 

homogeneous fields and it has few spectral bands than coarse resolution sensors (Tolpekin and Stein, 

2009). 
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The possible solution for the above mentioned problem may be Markov Random Field (MRF) based 

super-resolution mapping (SRM). The Identification of forest encroachments has been previously 

carried out using aerial photography and remote sensing data. One major objective within the 

framework of the Remote Sensing and the landscape monitoring was to investigate the added value of 

very high spatial resolution (VHSR) satellite data compared with digital topographical maps (1:10,000) 

and aerial photographs, especially in relation to small land elements (Groom et al., 2006). Medium 

and high spatial resolution remotely sensed data (e.g. SPOT and Landsat Thematic Mapper (TM) 

images) are mainly used to identify forest areas. These data provide richer spectral information and 

cover larger areas (Sheeren et al., 2009). A hybrid approach using both aerial photographs and 

ancillary data of coarser resolution to automatically discriminate small forest elements (Sheeren et al., 

2009), shows its usefulness and the prospects for future ecological applications. For the proper 

management of forest encroachments by the concerned authorities an efficient tool is needed for clear 

identification of encroached areas. Super Resolution Mapping (SRM) can be effective as it results in a 

higher spatial resolution image from a given coarse spatial resolution image. Data from the satellite 

sensors like LANDSAT-TM, IRS-LISSIII, and ASTER are rich in spectral bands, economically cheap 

and a huge volume of archive data is available, which will help for identifications of actual changes 

on the earth surface. Hence, by using these coarse spatial and high spectral resolution data as an input 

to SRM, it is possible to solve the issues in class separability.  

Several studies have been carried out on the MRF based SRM, to study the suitability for land cover 

classification and change analysis. Therefore, the main objective of this research is to apply the MRF 

based SRM technique for identification of forest encroachments.  

 

Literature Review 

In the past, several attempts had been done to identify and to map the forest encroachments using 

remote sensing data and Geographical Information System (GIS) technique. There are several related 

work has been done for identification of forest encroachments using remote sensing techniques. In 

Abdulkadir-Sunito and Sitorus, 2007, two forests margin villages Sulawesi in Indonesia is presented 

to clarify the scenario of forest encroachments. Here encroachment was not only perceived as an 

economic action, but also an arena of ethnopolitical action, it also explained how encroached 

ownership is changed. This paper describes the land use and landownership patterns in the context of 

inter-ethnic relationship. The forest encroachment was studied by using optical and microwave image 

fusion to detect and monitor illegal logging and tropical rain forest encroachment in east Kalimantan, 

Indonesia (Vega et al., 2006). In this paper, it was reported that the output classifications from 

Principal component analysis (PCA) were relatively better than other two techniques used. 

Comparison was made between the results of Maximum Likelihood Classification (MLC) and sub 

pixel classification to identify gaps by a single tree felling and it was observed that sub pixel 

classification outperformed MLC. It has been suggested that if the remote sensing techniques, 

combined with the appropriated classifiers, demonstrated better performance and reliable results. In 

(Vega et al., 2005), three remotes sensing fusion techniques using two different data combinations i.e., 

multispectral and Panchromatic from Landsat ETM; and multi-spectral and Radar data from ASAR-

ENVISAT C band VV polarization were studied for the forest encroachment monitoring. However, 

this study has showed that the fused images obtained from multi-spectral and panchromatic data were 

more appropriate with exception of Intensity Hue-Saturation created some confusion during 

interpretation. 
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In (Tatem et al., 2002b) Super Resolution map was produced by using Hope field neural network. In 

that study the SRM was implemented on synthetic and simulated Landsat TM imagery and it was 

validated by verification data derived by ground survey and manually prepared map from the digital 

aerial photographs with 0.5 m spatial resolution. Sub pixel mapping was obtained by using genetic 

algorithm in Mertens et al., 2003 here the latter mentioned algorithm was tested on synthetic and 

degraded real satellite imagery. The resultant Super Resolution map was compared with conventional 

hard classification i.e., Maximum Likelihood Classification (MLC) for the purpose of accuracy 

assessment.  

In another study Super Resolution mapping was performed on artificial imagery and tested on 

artificial and real synthetic imagery (Mertens et al., 2004). In this study validation of SRM was 

conducted with MLC map. An algorithm was developed for super resolution target mapping from 

remotely sensed images in which was dependent on soft classification results (Atkinson, 2005). This 

algorithm was tested for its accuracy by generating realistic irregular polygon shape in SPLUS TM 

software. Earlier SRM was applied on real remote sensed satellite data (Kasetkasem et al., 2005). In 

this study SRM was obtained from IKONOS and LANDSAT imageries validated with reference data 

generated from panchromatic image of IKONOS and digital aerial photograph with spatial resolution 

of 1 m and 0.6m respectively. In (Thornton et al., 2006) sub pixel mapping was conducted for 

identification of hedgerows and trees and the resultant map was validated with Field data including 

the detailed information available on the field site. Issues associated with SRM reveals that validation 

of SRM is not easy (Atkinson, 2008). However, this study paves the way for accuracy assessment by 

providing different types of accuracy assessment methods.  

SRM was conducted on normally distributed synthetic images in Tolpekin and Stein (2009). In this 

study accuracy assessment was done by kappa statistics at fine resolution level and accuracy at coarse 

resolution was assessed by Area Error Proportion (AEP), Root Mean Square (RMSE) and by using 

Correlation Coefficient (CC). In subsequent studies (Ardila Lopez et al., 2010 & Tolpekin et al., 2010) 

which were extension of method proposed in the (Tolpekin and Stein, 2009) validation of SRM was 

assessed by using ground survey followed by manual digitization of very high spatial resolution 

digital aerial photographs and they also performed pixel and object oriented based method for 

accuracy assessment. 

In Atkinson, 2009 it is suggested that it is very crucial to determine the goal of SRM in terms of its 

dimension i.e., whether it is binary or multivariate and resolution case. After knowing the latter said 

aspects algorithm was designed and applied to provide the solution. The SRM algorithm falls into two 

categories. The first contains regression type algorithms and another one is learning algorithms. The 

testing scenarios which involves in assessing uncertainty are provided in (Atkinson, 2009) next step is 

adopted which is described in the latter said paper for accuracy assessment wherein different types of 

accuracy assessment methods are mentioned. 

But still there is need to do further research on forest encroachments. In the latter said cases Markov 

Random Field (MRF) based SRM was not used to study the forest encroachments. The pertaining 

literature with respect to forest encroachments has reviewed and found that in most of the cases forest 

encroachment was detected with the integrated approach of using remote sensing and GIS tools. It is 

clear that there are two forms of forest encroachments i.e., shifting cultivation and Illegal logging. In 

this research it is going to identify forest encroachment sites using MRF based SRM. 
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Methodology  

The issues of mixed pixel in the remotely sensed satellite data occur when the sensor’s instantaneous 

field-of-view includes more than one land cover class on the ground and it can be accommodated by 

using sub-pixel classification. The key problem of sub-pixel classification is determining the most 

likely locations of each land cover class within the pixel. In general, spatial dependence is the 

phenomenon that observations close together are more alike than those further apart (Chiles and 

Delfiner, 1999; Curran et al., 1998). Hence, an approach to consider the spatial distribution i.e., spatial 

dependence within and between the pixels was introduced by Atkinson et al.; 1997 in the form of 

SRM also called as sub pixel mapping. SRM leads to an increase in the spatial resolution of the 

classified image by resolving the pixel into smaller units, known as sub pixels based on spatial 

dependence (Thornton et al., 2006). It is assumed that the land cover class is normally distributed and 

they have spatial dependency both within and between the pixels. Markov Random Field (MRF) is a 

useful tool for characterizing contextual information and has been widely used in image segmentation 

and restoration. Therefore contextual SRM method based on MRF is adopted for this research with 

ASTER image. The methodology of this research is shown in Figure 1 below. ASTER data is used as 

an input to the applied the technique and finally the result was checked for its accuracy on fine and 

coarse resolution level. 
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In this method smoothness parameter (λ) plays an important role in MRF based SRM and it is 

estimated before method applied. Generally is determined by two procedures i.e., by trial and error 

method or by estimation done from training sites. At one hand first procedure is time consuming on 

the other hand second procedure is computationally expensive. In this research the internal parameter 

of MRF based SRM is firstly estimated by trial and error method. The study area for the method is 

shown in fine and coarser resolution images in figure 2 below. 

 

Figure 2: Study area (a) on fine resolution image (b) on coarser resolution image 

 

Results and Discussion  

The results obtained from MLC for courser and fine images are given in figure 3. 

 

 

Figure 3: Encroachment area from MLC 

 

The results of MRF based SRP achieved at S=10 with varying values are shown in Figure 4 (a)-(f) as 

the optimal value for scale factor is 10 (S=10). 
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 Encroached area 

            Background/Forest/Water body 

    Figure 4: (a) to (f) are SRMs at S = 10 with varying λ values from 0.3 to 0.9  

 

According to the visual inspection of the Figures 2 and 3 above, it indicates that SRM is detected 

forest encroachments more accurately than MLC and it is supported by the values of Root Mean 

Square Error (RMSE), Correlation Coefficient (CC) and Area Error Proportion (AEP) provided in the 

Tables 1 below. In all maps, Area Error proportion (AEP) values are reported smaller in case of SRM 

whereas it is high in MLC. Correlation Coefficient (CC) values are higher in SRM which shows that 

target and estimated fractions are strongly correlated whereas correlation is low in MLC. The RMSE 

is higher in MLC while RMS is lower in SRM which shows that SRM has less variance and biasness. 

After considering all these statistics it is revealed that SRM is better than MLC in detecting forest 

encroachments. 

 



භැනුම් වඟරාල         epy msitr; rQ;rpif     SURVEY JOURNAL 

 

 
30 

Table 1: Results of accuracy assessments 

Map 

 

 

Maximum likelihood Classification 

(MLC) 

Maps in 

Figure 4 

Super Resolution Mapping (SRM) 

RMSE CC AEP RMSE CC AEP 

Figure 3 0.515 0.456 0.656 

a 0.325 0.745 0.020 

b 0.412 0.568 0.050 

c 0.289 0.739 0.018 

d 0.217 0.814 0.046 

e 0.298 0.721 0.034 

f 0.312 0.745 0.041 

 

Conclusion and Recommendation 

The identification of forest encroachments from courser resolution images is not more accurate from 

the existing classification algorithms like Maximum Likelihood Classification in present image 

processing software. According to the results obtained from this research it is possible to detect the 

forest encroachments more accurately. The shape of all maps obtained from Markov Random based 

Super Resolution mapping techniques are moreover preserve the shape of the encroached area but not 

from MLC. Therefore it is concluded that MRF based SRM technique is better for the identification of 

forest encroachments from the courser resolution remote sensing images.  
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භැනුම් ශා සිතියම්කරණයේ තිව් තුන් ලවරක අත්දැකීම් (ඳව්ලන යකොටව) 
 

එව්  .යේ .  විජයසිිංශ භයා 

විශ්රාමික ක අතිය ක ව යරය  ජනරා් 
 

5. විදයාඳති ාඳා ප ඳාාභාාල 

ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ණඹ ආධහය භත ක්රිඹහත්භකව ඉඩේ ඳරිවයණ ළරසුේ ෙහඳෘතිඹ (Land Use 

Planning Project) ඹටදත් මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තුට ඳළරී තිබ කහර්ඹ බහයඹ ඉටු රීරීභ වහ පුහුණු 

වීභට “කළඩළසතය ව ඉඩේ දතොයතුරු කශභණහකයණඹ” ේඵන්ධදඹන් විදෙහඳති උඳහධි ඳහනභහරහක් 

(M.Sc in Cadastre and Land Information Management) වළදෆරීභ වහ භහ වට 1988 දර් ළලවතළේඵර් 

භ අසථහ උදහව අතය ඒ, එක්ත් යහජධහනිද  රංඩන් නුය පිහිිම North East London Polytechnic  

(ර්තභහනද  University of East London) ආඹතනද  ඹ. 1988.09.18 දින එඹහර් රංකහ ගුණන් ඹහනඹරීන් 

(එකට ශ්රී රංකන් ගුණන් ද ද  නභ) ශ්රී රංකහදන් පිටත්වී එදිනභ එංගරන්තද  රංඩන් නගයඹට නුදුරු 

ගළේවික් (Gatwick) ගුණන් දතොටුදඳොදරන් එංගරන්තඹට ඳහ තළබිඹ. 

ගුණන් ඹහනඹ, ගභන අතය භග සවිේර්රන්තද  සරිච් (Zurich) ගුණන් දතොටුදඳොදරහි භ දරහක් නතය 

කර අතය එහි  ශ්රී රහංරීක දනොන ගභන් ඵරඳත්ර හිමිඹන්ට ඳභනක් ගුණන් දතොටුදඳොරට දගොස ආඳසු ගුණන් 

ඹහනඹ දත ඳළමිණීභට අය රළබු ම. එඹ භහ පුදුභඹට ඳත්රීරීභට භත් වුත්, එකර රංකහදේ  ඳළති භීණ 

තත්ත්ඹ නිහ සිදුවක් විඹ වළරී ඵ ටවහ ගතිමි. 

එඹ භහදේ ජීවිතද  ඳශමු විදීල ගභන ව ඵළවින් විලහර චරීතඹක් ඇතිවිඹ. හනහකට ඒ නවිට අඳ ගේ 

ප්රදීලද  හිතදතක් රංඩන් නගයද  ැසරීඹහක් වහ එහි දගොස සිිම අතය රංඩන් නගයද  මුල් දින 

රීහිඳඹ ඔහුදේ භඟ දඳන්වීභ ව උඳදදස ඹටදත් ගත රීරීභට වළරීඹහ රළබු ම.  

ඳහනභහරහට අඹත් වද  ඉඩේ නීතිඹ (Land Law), කළඩළසතයඹ (Cadastre), ඉඩේ ලිඹහඳදිං ඹ (Land 

Registration), ඉඩේ ආර්ිකකඹ (Land Economy), ව ඳරිගණක බහවිතඹ (Computer Applications) ඹනහ   

විඹඹන් ඳවරී. කළඩළසතයඹ ව ඉඩේ දතොයතුරු කශභණහකයණඹ (Cadastre and Land Information 

Management) නේ ග්රන්ථද  භ කතෘයදඹක් න දභභ විඹඹන්  පිළිඵ එකට දරො සුඳතර 

විදෙහඥදඹක්  ව භවහචහර්ඹ පීටර් දඩ්ල් (Peter Dale) අඳදේ එක් දීලකයදඹක් ව අතය, ඔහු ශ්රී රංකහටද 

ඳළමිණ දභභ විඹඹන් පිළිඵද ඹේ ඹේ අධෙඹනඹන් සිදුකය ඇති අදඹරී. ඔහු විසින් ලිඹන රද තත් 

ග්රන්ථඹක් න්දන් දඳොදු යහජෙ භණ්ඩලීඹ යටර කළඩළසතය භළනුේ (Cadastral Surveys in Commonwealth 

Countries) ඹන්නයි. 

ඳහනභහරහ වහ තත් තිදදදනක් වබහක ව අතය ඔවුන් ළේබිඹහ (Zambia), සිේඵහබ්දේ (Zimbabwe) ව 

ට්රිනිඩෆඩ් ව ටුඵෆදගෝ (Trinidad & Tobago) ඹන යටරට අඹත් වව. ය එක වභහයක ඳහනභහරහක් ව 

දභහි මුල් ය ඳලසචහත් උඳහධි ි ලවදරෝභහ ඳහනභහරහක් ව අතය ය අහනද  ඳළළත්වුන කඩඉේ 

ඳරීක්ෂණඹක   විදෙහඳති උඳහධිඹ දක්හ ඹහභට සුදුසු අඹ දතෝයහ ගළනු ම. විබහග දනොභළති ඳහනභහරහක් ව 

දභහි , විඹඹන්ට අදහර විවිධ භහතෘකහ ඹටදත් භකට එකක් ඳභණ ඵළක න් චන 3000 ක ඳභණ යචනහ 

ලිවිඹ ුතතු විඹ. ඉවත කඩඉේ ඳරීක්ෂණදඹන් භත්වීභට නේ ෆභ යචනහකටභ රකුණු 70 කට ඩහ රඵහ ගත 

ුතතුවිඹ.  ඒ නදතක්භ,  ජීවිත කහරඹ තුර ෆභ යකභ ඳහදව  විවිධ විබහගරට මුහුණ  තිබ ඵළවින් විබහග 

දනොභළති වීභ තුටට කරුණක් වුත්, දභදතක් ග මතඹ ව විදෙහ ළනි යචනහ ලින් දතොය විඹඹන්, විබහග 

දක්න්ද්රීඹ අධෙහඳන  ක්රභඹක් තුර වදහයහ ඇති අදඹකු දර යචනහ ලිවීභට සිදුවීභ භහ වට ඉභවත් අභිදඹෝගඹක් 

විඹ. එද භ එය  යචනහ ඉංග්රීසි බහහදන් ලිවීභ ඊටත් ඩහ අභිදඹෝගඹක් විඹ. එකර අද දභන් අන්තර්ජහර 

තහක්ෂණඹක් දනොතිබුණු ඵළවින් කරුණු දොඹහගළනීභට දවෝ දනත් දල්ඛණ ලින් පිටඳත් රීරීභටද, copy & 

paste රීරීභටද දනොවළරී විඹ. ඒ වහ දඳොත ඳත රීඹහ දතොයතුරු ැසසකය ගළනීභ අනිහර්ඹඹ විඹ.  

සිඹළුභ යචනහර අන්තර්ගත විඹ ුතතු වද  දදන රද භහතෘකහට අදහර තභ තභන්දේ යටරට අදහර න 

දතොයතුරුඹ. එඵළවින් එරීදනකහ වට දකොපි රීරීභද කර දනොවළරී ඵළවින් තනිභභ ලිවිඹ ුතතුවිඹ. දභභ යචනහ 
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වහ ශ්රී රංකහදේ කළඩළසතය ක්රභඹ, ඉඩේ ලිඹහඳදිං  රීරීභ, ඉඩේ කශභනහකයණඹ, ඳරිඳහරනඹ ව ආර්ිකකඹ 

පිළිඵ කරුණු ඇතුරත් විඹ ුතතු වුද, ඒහද භහ වට මුළුභනින්භ අළුත් විඹඹන් විඹ. දඳොත් ඳත් රීසික් භහ 

ැසදගන දගොස තිබුදන්ද නළති ඵළවින් භහ දළි  අඳවසුතහඹකට ඳත්විඹ. විදෙහඳති උඳහධිඹ දනොභළති ආඳසු 

රංකහට ඹහභද කර දනොවළක්කක් විඹ. විලහර අභහරුක ළටුණු ඵ සිතට නළඟුනු හය අනන්තඹ. දීලනර 

අඩංගුණ වද  ඉඩේ කශභණහකයනඹ, ඳරිඳහරනඹ ව ආර්ිකකඹ පිළිඵ මරධර්භ ව අතය, ඒහයින් ගතුතතු 

කරුණු දඵොදවොභඹක් ඇතත් භදේ ගළටළුට විඳුේ නළත. දඳොත් රීහිඳඹක් දවෝ රංකහදන් දගන්හ ගළනීභට 

කටුතතු කර වළරී නමුත් යචනහ ලිවිඹ ුතතු භහතෘකහ කලින් දනොදන්නහ ඵළවින් ව එභ භහතෘකහ ඹටදත් ලිඹවී 

ඇති දඳොත් කදර්ද ඹන්නද දනොදන්නහ ඵළවින් ව භහතෘකහ රඵහදුන් දින සිට භහඹක් තුර ලිඹහ අන් 

කරුතතුව ද ඵළවින් රංකහදන් දඳොත් දගන්හ ගළනීභ ප්රහදඹෝක ක දනොවීඹ. ඉවත දවන් කර භවහචහර්ඹයඹහ 

ශ්රී රංකහදේ  දභභ විඹඹන්ට අදහශ දතොයතුරු භටත් ඩහ දළනසිිම ඵළවින් අතෙ කරුණු ලිවීභද කර දනොවළරී 

විඹ. 

රංඩන් නුය දඳොදු පුසතකහර දඵොදවොභඹක් තිබ අතය. ඒ අතරින් දඳොදුයහජෙ භණ්ඩලීඹ පුසතකහරඹ ප්රධහන 

විඹ. රංකහද දඳොදුයහජෙ භණ්ඩරඹට අඹත් යටක් ව ඵළවින්, එයින් රංකහ පිළිඵ දතොයතුරු රඵහ ගත වළරී 

ඹයි සිත භදේ සිතිවිල්ර නිළයදි විඹ. එහි එක් එක් දඳොදුයහජෙ භණ්ඩලීඹ යටල් වහ දන දනභ අංල 

දන් කය ඇත. එභ එක් අංලඹක් ඳභණක් අඳ යදේ එක් පුසතකහරඹක් තයභට විලහර විඹ. එභ පුසතකහරදඹන් 

ලිවිඹ ුතතු යචනහ රට අලෙ දතොයතුරු ඳවසුදන් දොඹහගත වළරීවීභ අතිලයින්භ හනහක් විඹ. දීලන 

දක්න්ද්රිඹ අධෙහඳන ක්රභඹකට හුරුවී ඇති අදඹකුව ඵළවින් පුසතකහර ඳරිය රන ක්රභඹකට පුරුදු පුහුණු වීභත්, 

දුසකය කටුතත්තක් විඹ. එභ පුසතකහරදඹන් දඳොත් ඵළවළයට දගන ඹහභට ඉඩ දනොදුන් අතය, එහි භ 

ඳරිය රනඹ කරුතතු විඹ. ඳළය ම සිතිඹේ ආශ්රිත දතොයතුරු රඵහගළනීභ පි ම භෆතක  රංකහට ඳළමි ම බ්රිතහනෙ 

ජහතිකදඹකු දගන් දළනගළනීභට රළබුදන් එභ පුසතකහරඹ එතළනින් ඉත් කය රංඩන් නගයදඹන් පිට දනත් 

සථහනඹකට දගනදගොස ඇති ඵයි. 

දිඹතරහ භළනුේ වහ සිතිඹේ ගතරීරීදේ ආඹතනද   භළනුේ විදෙහ පිළිඵ උස ි ලවදරෝභහ ඳහනභහරහ 

වදහයන රද භද  ඉදගන ගත් ඳරිගණක ළඩටවන් කස රීරීදේ (Computer Programming) දළණුභ ව 

අත්දළය ේ දභන්භ එඹට තිබ දළි  ආලහ දව තුදන් ඳරිගණක බහවිතඹ විඹඹ ඳවසුදන් ධහයණඹ 

කයගළනීභට වළරීව අතය ඳහනභහරහට වබහක ව අදනත් තිදදනහට ඩහ ගේ ගණනක් ඉදිරිදඹන් එභ විඹඹට 

අදහර කටුතතු රීරීභට වළරීව ඵළවින්, ප්රහදඹෝක ක කටුතතු ර  ඔවුන්දේ නිශදනොන ගුණරුයඹහ වීභටද 

සිදුවිඹ. 

එහි ප්රිකපරඹක් දර භදේ සිඹළු යචනහ රීඹහ, ඒහද  ඉංග්රීසි බහහදේ අුපඳහුප දඳන්හ  භට ඔවුන් ඉදිරිඳත් 

ව අතය සුීදන්ට රීඹවීභට තයේ සුදුසු ඉංග්රීසි ලිවීභට අඳවසු ව භහ වට එභ ද ඹ භදවෝඳකහරී විඹ. ඔවුන් 

අතරින් විදල  වදඹෝගඹක් රඵහදදන රීදී සිේඵහබ්දේ යිමන් ඳළමිණ සිිම  බ්රිතහනෙ ේබඹක් හිත සුදු 

ජහතිකදඹකු ව දඩ්විඩ් ගුණඩ්ේන් භවතහඹ. 

භ රක්ෂණහත්භක දතොයතුරු ඳීධති (Geographic Information Systems) දවෝ ඉඩේ  දතොයතුරු ඳීධති (Land 

Information Systems) දවහ න භෘදුකහංග දරො දනොඳළති එභ කහනුදේ තයභක් දවෝ දිුතණු ඳළතිද  

ඳරිගණක ආශ්රිත ඇ දේ භෘදුකහංග (Computer Aided Design - CAD) ව දත්ත  ඳීධති කශභණහකයණ 

භෘදුකහංග (Database Management System) ඳභ ම. 

ඳරිගණක ආශ්රිත ඇ දේ භෘදුකහංගඹක් දර එකර ජනප්රිඹ ඳළතිද  Intergraph Microstation න අතය 

දත්ත  ඳීධති කශභණහකයණ භෘදුකහංගඹක් දර ඵහුර බහවිත වද  dBASE III Plus (එඹ ලිඹන රද 

ආකහයඹ දභඹ දේ) භෘදුකහංගඹයි. 

ඉඩේ  දතොයතුරු ඳීධතිඹන් දවහ අතෙලෙ න දභභ දත්ත ඳීධති දදක එරීදනකට ේඵන්ධ රීරීදේ 

ඳවසුකභක් දනොව ඵළවින්, දළි  අධෙඹනඹරීන් ව ඳරිශ්රභඹරීන් ඳසු Intergraph Microstation භෘදුකහංගඹ 

තුර ගඵඩහ කය ඇති රපීඹ දත්ත (Graphic Data), dBASE III Plus භෘදුකහංගඹ තුර ගඵඩහ කය ඇති 

විසතයහත්භක දත්ත (Descriptive Data) වහ ේඵන්ධ රීරීදේ වළරීඹහ රඵහගත් අතය භවිසින් කශ එභ දොඹහ 

ගළනීභ, අඳදේ ඳරිගණක ළඩටවන් ගුණරුයඹහදේ ඳහ ඳළසුභට රක්වීභට තයේ කහයණඹක් වීභට අභතය, 

ඔවුන් විසින් එකට සිදුකයමින් සිිම ඵහහිය ෙහඳෘතිඹකට එභ ඳවසුකභ දඹොදහගළනීභ දව තුදන් ඳවුේ 200 ක 

මුදරක් භහ වට දගන ර . 
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5.1 යුයරුඳා විංචාරය 

එභ කහරඹ තුර ඳහනභහරහට අදහර දක්ෂත්ර චහරිකහක් ංවිධහනඹ දකරින. ති තුනක චහරිකහක් ව එඹට 

ුතදයෝඳද  යටල් රීහිඳඹක, කළඩළසතය භළනුේ ව අදනකුත් භළනුේ කටුතතු සිදුකයනු රඵන ආඹතන, ඉඩේ 

ලිඹහඳදිං  රීරීදේ ආඹතන, ඉඩේ කශභණහකයනඹ ව ඳරිඳහරනඹ කයනු රඵන ආඹතන, අකහලීඹ දත්ත 

එකතුකයනු රඵන ආඹතන, එභ ෘත්තීඹඹන්ට අදහර අධෙහඳන වහ පුහුණු ආඹතන, ව භළනුේ වහ 

සිතිඹේකයණඹට අදහර දනත් ආඹතන රීහිඳඹක් නිරීක්ෂණඹ රීරීභ ඇතුරත් විඹ.  

සඳහඤසඤඹ, ප්රංලඹ, සවිේර්රන්තඹ, ඵටහිය ජර්භනිඹ (එකට),  දනදර්රන්තඹ දභභ චහරිකහට අඹත් යටල් 

විඹ. එභ ගභදන්  සඳහඤසඤද  දින 5 ක්ද,  ප්රංලද  දින 5 ක්ද, සවිේර්රන්තද  දින 2 ක්ද, ඵටහිය ජර්භනිද  

දින 4 ක්ද, දනදර්රන්තද  දින 3 ක්ද ගතකයන ර . Ford ර්ගද  කුඩහ ඵසරිඹරීන් ක ඹ එභ ගභදන්  ගභන් 

නිඹමුහ වද ද, ඵස යථඹ ඳදනු රළබුදේද, අඳදේ ඳහනභහරහ බහය ආචහර්ඹයඹහ විසිනි. ඔහුදේ බිරිඹද 

ගභනට එක්විඹ. රංඩන් නගයද  සිට එංගරන්තද  දකුණු දයදශ  පිහිිම මුහුදු ඵඩ නගයඹක් න ලවලිභත් 

යහඹ (Plymouth) දක්හ දගොස එදින යහත්රිඹ එහි ගතකය 1989.04.05 දින උදී ඵසරිඹ ද භඟ නළේනළඟ ඳළඹ 

විසිවතයක ඳභණ නහවික ගභනරීන් ඳසු සඳහඤසඤද  ළන්ටළන්ඩර් (Santander) යහඹට ද න්දු විඹ. 

රංකහදේ  යක් දවෝ දදකක් නහග ඳඹට ව ද රුවිරට දඵෝේටුදන් දගොස ඇතත්  ර්ඝ නළේ ගභනකට 

මුහුණ දුන් ඳශමු අසථහ දභඹ විඹ. හිද  කළයරීල්ර නළභළති මුහුදු අනීඳඹ (sea sickness) අුපරීන් 

දතොය දළනුනි. එඹ Brittany Ferries භහගභට අඹත් Guiberon නමින් වළිනන්දන භගීන් ැසදගන ඹන විලහර 

නළක් වුත් භහ වට නළේ ගභන් පුරුදු නළතිකභ ඊට දව තු විඹ වළක.  

ඳසුදින උදී සිට අඳදේ කුඩහ ඵසරිඹ භිනන් ුතදයෝපීඹ ංචහයඹ ආයේබ කයන රද අතය සඳහඤසඤද  උතුරු 

ප්රදීලද  පිහිිම භහර්ගඹරීන් ඵටහියට ගභන් කය Cayon ව Santiago නගය ඳසුකය උතුරු දයශඵඩ පිහිිම 

රහ දකොරනහ (La Coruna) හි පිහිිම භදගෝළීඹ ලහසත්රඹ පිළිඵ ව එයට ජහතික කහර්ඹහරද  (National 

Geographic Office) දින තුනක් ගතකය, ඉන් ඳසු Laracha, උතුරු භළද සඳහඤසඤද  Burgos, St. Sebastian 

වයවහ යදේ උතුරු ප්රදීලද  පිහිිම භහර්ගඹරීන් නළදගණහියට ගභන්කය සඳහඤසඤ-ප්රංල දීල සීභහක් න 

ඉරුන් (Irun) ලින් ප්රංලඹට ඇතුළු විඹ.  

ුතදයෝඳහ ංගභඹක් ළනි ංවිධහනඹක් දනොතිබ එකර, ගභන් කයන ෆභ යටකටභ වීහ රඵහගත ුතතු විඹ. 

ර්තභහනද   නේ Schengen Visa නමින් වඳුන්න වීහ භිනන් ුතදයෝඳද  යටල් 26 කට නිදවද  ගභන් 

කර වළක. එකර, යටරීන් යටකට ඇතුළුවිඹ වළක්දක් දීල සීභහ සථහනර  ආගභන විගභන දඳෝයභ පුයහ, 

වීහ ඳරීක්ෂහට රක්කය ගුණන් දතොටුඳ රක  දභන් ගභන් ඵරඳත්රද  ටවන් දඹොදහ අයඹ රළබීදභන් ඳසු 

ඳභ ම. දභභ දීල සීභහර සරඳඹ අඳ යදේ අධිදේගී භහර්ගඹරීන් පිටවීදේ සථහනඹකට දඵොදවෝදුයට 

භහනඹ.  දීල සීභහ සථහනර , භදේ ශ්රී රහංරීක ගභන් ඵරඳත්රඹ අඳ ඹ දදනහදේ ඵරඳත්ර දගොදඩ් ඹිමන්භ 

තඵහ අදහර ඵරධහරීන් දත රඵහ භට අඳදේ ගභන් නිඹමුහ පිඹය ගන්නහ ර . ඒ සරිච් ගුණන් දතොටුදඳොදල්  

දභන් සිදුවිඹ වළරී අඳවසුතහඹන් ශක්හ ගළනීභ වහඹ. 

තද, එකර අද දභන් දනො ුතදයෝඳද  එක් එක් යටර බහවිත කර මුදල් ර්ගද දනස විඹ. එඵළවින් ෆභ 

යටක භ විඹදේ වහ එයට මුදල් ගළනීභ අතෙලෙ විඹ. එංගරන්තද  බහවිතහ වද  ඳවුේ ව (Sterling Pound) 

අතය, සඳහඤසඤද , දඳසටහද (Pesta) , ප්රංලද , ප්රංල ෆන්ක් (French Franc) ද, සවිේර්රන්තද , සවිස 

ෆන්ක් (Swiss Franc) ද, ජර්භනිද , භහර්ක් ද (Mark), දනදර්රන්තද  ක ල්ඩර් ද (Guilder) බහවිත  විඹ. දේ 

න විට ුතදයෝඳද  යටලින් එංගරන්තඹ ව සවිේර්රන්තඹ වළය ුතදයෝපීඹ ංගභද   යටල් 19 ක් යූදයෝ 

(EURO) නළභළති මුදල් ර්ගඹ නිර ලදඹන් බහවිතහ කයයි. තද, ඵටහිය ව නළදගණහිය ජර්භනිඹ දර 

යටල් දදකක් ඳළති ජර්භනිඹ 1990 දර් සිට එක් යටරී. 

ඉරුන් (Irun) නභළති ප්රදීලදඹන්  ප්රංලඹට ඇතුළුවී සඳහඤසඤද  ව ප්රංලද  දීල සීභහ න  පියනීස  

(Pyrenees) කඳුළිමඹට උතුරින් නළදගණහියට ගභන් කය ප්රංලද  Auch නගයඹ වයවහ ටුලස (Toulouse) 

නගයඹටද, එතළනින් තත් නළදගණහියට දිලහට ගභන්කය  Carcassone, Arles, Avignon නගය වයවහ 

භධෙධයනී මුහුදී (Mediterrain Sea) උතුරු දයශ දිදේ තත් නළදගණහියට දගොස උතුයට වළරී  ඇල්ලවස 

(Alps) කඳුළිමද  ප්රංලඹ ඳළත්දතන් කඳුළිමඹ තයණඹ කය 1989.04.16 දින ඳර්ලි (Perley) හි  ප්රංල-

සවිේර්රන්ත දීල සීභහ ඳසුකය සවිේර්රන්තද  ජිනීහ (Geneve) නගයඹ දත ඳළමිනිදඹමු. ජීවිතද  
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ඳරමු යට හිභ දළය භටත් හිභ භත දල්රේ රීරීභටත් ඇල්ලවස කඳුළිමඹ තයණඹ රීරීදේ  වළරීඹහ රළබු ම. 

ප්රංලද  ටුලස (Toulouse) නගයද   SPOT නළභළති චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ ඳඹන ආඹතනඹටත්, එඹට අනුඵීධ, 

දුයසථ දගෝචය ග්රවණඹ පිළිඵ අධෙහඳන වහ පුහුණු ආඹතනඹක් න GDTA (Groupement pour le 

Développement de la Télédétection Aérospatiale) ආඹතනඹටත් ක දඹමු. 

සවිේර්රන්තද  අයහේ (Aarau) නගයද   එකට ප්රසිීධ භළනුේ උඳකයණ නිඳදන ආඹතනඹක් ව කර්න් 

(Kern) ආඹතනඹ නයමහ Vevey, Montreux, Zurich නගය වයවහ ගභන්කය දකොන්සටන්ස හි  (Konstanz), 

සවිේර්රන්ත-ඵටහිය ජර්භනි දීල සීභහ න දකොන්සටන්ස විර වයවහ ඳහරුරීන් දගොස ඵටහිය ජර්භනිද  

මිුතනිච් (Munchen) නගයඹට ද න්දුවිඹ. ඉඩේ ඒකහඵීධ රීරීදේ (Land Consolidation)  ක්රිඹහලිඹ වහ 

දරෝකද  ප්රසිීධිඹක් උසුරන ප්රදීලඹක් න ඵටහිය ජර්භනිද  ඵළදේරිඹහ ප්රහන්තද  කළඩළසතය භළනුේ 

කහර්ඹහරඹ නළයඹීභට අසථහ රද අතය ඵටහිය ජර්භනිද  Wurzburg, Markheidenfield ඹන නගය වයවහව 

 ර්ඝ ගභනරීන් ඳසු Enschede ප්රදීලදඹන් ඵටහිය ජර්භනි-දනදර්රන්ත දීල සීභහ  ඳසුකය 

දනදර්රන්තඹට ඇතුල් විඹ. මිුතනිච් (Munchen) නගයද   සුප්රසිීධ ඔලිේපික් ක්රීඩහංගනඹද නළයඹුදමු. 

එභ ංචහයද   එකට දනදර්රන්තද  ITC ආඹතනද  ළි දුය අධෙහඳනඹ වදහයමින් සිිම ශ්රී රංකහදේ 

මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තුදේ රීහිඳ දදදනකු භඟ දිනක් ගත රීරීභටද අකහල රළබු ම. ආඳසු එන 

ගභදන්  දනදර්රන්තද  Amsterdam, Apeldoom වයවහ දගොස 1989.04.25 දින Hoek Van Holland 

යහදඹන් නළේ නළඟ 1989.04.26 දින බ්රිතහනෙද  Harwich යහදඹන් දගොඩඵළ ආඳසු රංඩන් නගයඹට 

ද න්දුවිඹ. දභභ ංචහයඹ තුර  ති 3 ක් පුයහ රීදරෝ මීටර් 6000 ක් ඳභණ දගොඩබිදභහි ඳභණක් අඳ ගභන් 

කය ඇත. 

5.2 ිංඩන් නුලර ජීවිේය 

අඳ අධෙහඳන ආඹතනඹ පිහිටහ තිබුදන් භධෙභ රංඩනඹට (Central London) ළතපුේ එදකොරවක් ඳභණ 

නළදගණහිරින් පිහිිම ඵහරීං (Barking) නළභළති ප්රදීලද  ව අතය, නහතළන් දගන සිිම දන්හසිකහගහයඹ පිහිටහ 

තිබුදන් එඹට ළතපුේ වතයක් ඳභණ ආඳසු රංඩන් නුය දදට පිහිිම දසේ වළේ (West Ham) ප්රදීලද ඹ. 

ඒ අතය ගභන් රීරීභ වහ ඵසරිඹ දවෝ උභං දුේරිඹ (London Underground Train Service) දඹොදහගත 

වළරීවිඹ. නමින් උභං දුේරිඹ වුත්, දභභ ප්රදීල  භධෙභ රංඩනඹට තයභක් දුරින් පිහිටහ ඇති ඵළවින් දභභ 

ප්රදීලද   දුේරිඹ ගභන් කයන්දන් දඳොදශො භේටමිනි. දුේරිඹ ගභන ඉක්භන් වුත් ටපිටහ දළකඵරහ 

ගළනීභට දනොවළරී ඵළවින්, කහරදේරහ ඇදතොත් ඵසරිද ද, නළතදවොත් දුේරිද ද ගභන් කදරමි. (දුයල් 

ළතපුේ ලින් වන් කයන රීදී එයට තභත් දුයල් දක්නු රඵන්දන් ළතපුේ ලින් නිහදනි.) 

ර්ග රී.මී. 37 ක් ඳභණ න දකොශම නගයඹ වහ ළඳීදේ  ර්ග රී.මී. 

1570 ක් ඳභණ න රංඩන් නගයඹ අතිලයින් විලහරඹ. දකොශම නගයද  

සුපුරුදු නේ හිත සථහන රීහිඳඹක් රංඩන් නගයද  ඇත. වයිඩ් ඳහර්ක්, 

වික්දටෝරිඹහ ඳහර්ක්, දොක්දෝල් වීදිඹ ඒහයින් රීහිඳඹරී. දරෝක ප්රසිීධ 

විේඵල්ඩන්, ග්රිනීච්, තෘතෘ, දෝටර්ල ආ  සථහන පිහිිමද ද රංඩන් නුයඹ. 

දකොශම නගයඹ දවොිනන් හුරුපුරුදු අදඹකුට වුත් දේහ විලහර රංඩන් 

නගයඹට හුරුවීභ ඳවසු නළත. අද දභන් ජංගභ දුයකථන, ගූගල් සිතිඹේ, 

දවෝ භහර්ග දොඹහ ගළනීදේ භෘදුකහංග දනොභළති ව එභ අධිද  ඒ වහ 

දඹොදහ ගත්දත් London A-Z Street Atlas නළභළති සිතිඹේ දඳොතයි.  

A5 ප්රභහණද  පිටු 150 ක් ඳභණ ඇති එභ සිතිඹේ දඳොත භග කුඩඹක්, 

ඇඳල් දගි  රීහිඳඹක් ව තුය දඵෝතරඹක් ඵවහල ඵෆගඹක් කදර් 

එල්රහදගන ඹහභ අනිහර්ඹ සිරිතක් විඹ. අඳ යදේ දභන් දනො රංඩන් 

නගයඹට ඕනෆභ දභොදවොතක ළසි ඇති විඹ වළක. කහශගුණණ අනහළරීද 

ඳළදඹන් ඳළඹට නිළයදි රඵහදදන එයට කහශගුණණ දදඳහර්තදේන්තු 

නගය හසීන්ට විලහර ද ඹක් ඉටුකයයි. 
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රංඩන් නගයඹ එහි භළද සිට අරීඹ විහිදදන ප්රහවන කරහඳ ඳවකට දඵදහ තිබු ම. (දළන් එභ ංඛෙහ නඹරී). 

කරහඳදඹන් කරහඳඹට ඵස/උභං දුේරිඹ ගහසතු දනස න අතය ළි භ ගහසතු අඹ දකදයනුද  භධෙභ 

රංඩනඹ අඹත් න කරහඳ 1 දවහඹ. 

භදේ එදිදනදහ ගභන් දඹ  තිබුදන් කරහඳ 3 ව 

4 ආයණඹ න ඳරිදි වුත්, එයට ශිෙ වළිනණුේ 

ඳත දවහ ඉතහ අුප මුදරකට ගතවළරී ඵළවින් ව 

උභං දුේරිඹ ව ඵස රිඹ ඹන ප්රහවන භහධෙ 

දදකටභ දඹොදහගත වළරී ඵළවින් ව දද  ඕනෆභ 

දරහක ඕනෆභ හය ගණනක් ගභන් කර වළරීද 

ඵළවින්, සිඹළුභ කරහඳ ආයණඹ න ඳරිදි 

ප්රහවන හය ප්රදේල ඳත්රඹක් බහවිත කදරමි.  

එහි උඳරිභ ප්රදඹෝජනඹ ගළනීභ වහ වළරී ඳභණ 

ංචහයද  දඹ භටද අභතක දනොකදරමි. එද  

ගභන් රීරීදේ  අතයභං දනොවීභ දවහ ඉවත 

දවන් කර A-Z සිතිඹේ දඳොත භදවෝඳකහරී විඹ. භදේ සිතිඹේ රීඹවීදේ වළය ඹහට අභතය, එභ සිතිඹේ 

දඳොදතහි අතිලඹ නියදෙබහඹද එඹට දව තුයි. 

දභභ ගභන් බිභන් වහ තත් අතෙලෙ බහණ්ඩඹක් වද  කළභයහරී. අද දභන් කළභයහ හිත ජංගභ 

දුයකථන දනොතිබ එභ අධිද  ගතවළරී වද  ඡහඹහ ඳටර (Film Rolls) දඹොදහ පින්තය ගතවළරී කළභයහරී.  

රංඩන් නුයට ළතපුේ 200 ක් ඳභණ උතුරින් පිහිිම ලීඩ්ස (Leeds) නගයද  පිහිිම සුප්රසිීධ ලීඩ්ස විලස 

විදෙහරද  එකට ඉදගනුභ රඵමින් සිිම ශ්රී රහංරීක මිතුදයක් විඹ. ඔහු දක්ෂ ඡහඹහරඳ ශිල්පිදඹකුද ව අතය, එක් 

ති අන්තඹක, භහ කලින් වන් කර ගදේ මිතුයහද භග ලීඩ්ස නගයඹට දගොස ඔහුදේ උඳදදස ව භඟ 

දඳන්වීභ භත කළභයහක් මිර  ගතිමි. 

එඹ Yashika FX-3 ර්ගඹට අඹත් මි.මි. 28-80 ඳයහඹක නහභි දුයක් ඇති සේ (zoom) කහච  ඳීධතිඹක් හිත 

SLR (Single Lens Reflex) කළභයහරී. ඉතහ උස තත්ත්ද  කළභයහක්ව එඹට රංකහදේ මුදලින් රුපිඹල් 

12,000/- ක් ඳභණ ළඹවිඹ. එභ මුදර එකර රංකහදේ භහදේ භක ළටුඳ දභන් වතය ගුණණඹරී. ඉන් ඳසු 

භදේ ගභන් භල්රට දභභ කළභයහද නියන්තයදඹන් එකතු විඹ. තහක්ෂණද  දිුතණුත් භග එභ කළභයහ 

බහවිතඹ අබහඹට ක ඹ අතය දේ න විට එඹට දකෞතුක බහණ්ඩඹකට ඩහ ිමනහකභක් දනොභළත. 

රංඩන් නගයද  සිිමඹ  අසථහ රීහිඳඹකභ බ්රිතහනෙ ඳහර්ලිදේන්තු තුරට දගොස එහි හද විහද රට න් 

 භට අභතක දනොකදරමි. House of Commons නමින් වළිනන්දන බ්රිතහනෙ ඳහර්ලිදේන්තුදේ ැසසවීේ 

ඳළළත්දන විට ඕනෆභ පුීගරදඹකු වට භවජන ගළරරිඹට දගොස විහද රට න් දිඹ වළක. එඹට ඇතුළු 

න තළන පිහිිම ආයක්ෂක කදඳොල්දල්  කයනු රඵන ඳරීක්ෂණඹරීන් ඳසු, තභ ගභන් භළු එහි තඵහ ඇතුළු විඹ 

වළක. ඒ, ඹකඩ ගළවළ මඹ දර වඳුන්න රද භහග්රේ චළතර් භළති මඹ බ්රිතහනෙද  අගභළති ධුයඹ දළර කහනු 

ව අතය ලහරහ දදනත් කයන ඇදේ කථහද එහි  අහ ඇත. 

රංඩන් නුය සිිමඹ  ග්රීනීච් (Greenwich) හි පිහිිම 

භධෙවසන දර්ඛහ දවත් දීලහංල 00 දළක 

ඵරහගළනීභට වළරීවීභ ෘත්තීදඹන් 

මිනින්දදෝරුයදඹකුට රළදඵන හනහරී. 

මිනින්දදෝරු පුහුණු රඵන මුල් දිනර තහයකහ 

විදෙහ වළදෆරීදේ  නිතය නිතය අන්නට රළබුනු  

ග්රීනීච් භධෙවසන දර්ඛහ සිඹළසින් දළකඵරහ ගළනීභට 

වළරීවීභද තුටට දව තුක් විඹ.  
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5.3 කුකු් භව් ඵැදීභ 

රංඩන් නගයද  ගත කර මුල් කහරඹ හඹ කයන රීදී විදෙහඳති උඳහධි ඳහනභහරහ ඳත්න රද අධෙහඳන 

ආඹතනද  දන්හසිකහගහයඹක ව අතය එඹ භවල් නිහ ංය ර්ණඹක් විඹ. එහි එක් නික කහභය වතයක 

වතය දදදනක් නහතළන් දගන සිිම අතය එඹ දඳොදු මුළුතළන් දගඹක්, ව දඳොදු කළසිරීලි/නහන කහභයඹරීන් 

භන්විත විඹ. තිඹක නළතිදේ ගහසතු ඳවුේ 20 ක් විඹ. අදනත් තය දදනහ බ්රිතහනෙ ජහතිකයින් ව අතය. 

ඔවුන් නහතළදන්  දක්නට රළබුදන්ද කශහතුයරීනි. තිඅන්තර ඔවුන් තභ නිදස කයහ ක ඹ ඵළවින් ති 

අන්ත ර ඳහළු. තනිකභ, කහන්සිඹ යජඹන්නට විඹ. දේ න විට ඒදතක් ෆභ ති අන්තඹකභ ඳහදව  වමුව 

ගදේ මිතුයහද ඔහුදේ කහරඹ අන්කය ආඳසු රංකහට දගොස තිබු ම.  

අධෙහඳන ආඹතනද ද දනත් රීසිභ ශ්රී රහංරීකදඹකු වමුදනොව අතය, යක් කිකකහචහර්ඹරුන්දේ කහර්ඹහර 

ංය ර්ණද  දකොරිදඩෝක ගභන් රීරීදේ   ශ්රී රහංරීක ආචහර්ඹයදඹකුදේ නහභපුරුක් කහභයඹක දදොයක 

දර්ලණඹ විඹ. දින රීහිඳඹක උත්හවඹරීන් ඳසු ඔහු මුණ ගළසීභට භත්ව අතය ඉතහ ඉක්භනින් ඔහු භඟ 

කුළුඳග වීභටද වළරීවිඹ. දලවයහදදනිඹ විලස විදෙහරද  සිවිල් ඉංජිදන්රු උඳහධිඹක් වදහයහ ආචහර්ඹ උඳහධිඹ 

වහ බ්රිතහනෙඹට ඳළමිණ එඹ අන්කය ඳසු එහිභ ැසරීඹහක් කයමින් ඳදිං  සිිම අදඹරී. ඔහු මුලින්භ 

වමුව අසථහදේ භදගන් ඇස ප්රලසණඹ වද  “How long are you going to take ?” එදතක් දභදතක් රීසිදහ 

අහ දනොභළති එභ ප්රලසණදඹන් භහ වික්ිපලවත වුත්, ඒ ඵ දනොදඳන්හ “five minutes” ඹනුදන් පිළිතුය දදන 

ර . ඳසු කහරඹක ටවහ ගත් ඳරිදි, කහරඹ දවොිනන් කශභණහකයණඹ කරුතතු පුීගරදඹකු තභන් වමුවීභට එන 

ආගන්තුකදඹකු දගන් එභ ප්රලසණඹ අනිහර්ඹදඹන් ඇසීභ සුදුසු දේ.  

ඉවත වන් කර භදේ ති අන්ත ප්රලසණඹට ඔහු හර්ථක විඳුභක් රඵහදදන ර . ඒ ඔහු ව ඔහුදේ බිරි 

විසින් ඳත්හදගන ඹනු රඵන ෙහඳහරික සථහනඹක ති අන්ත ැසරීඹහක් රඵහ දභනි. එභ ෙහඳහයඹ වද  

දළනට රංකහදේද ඳතින KFC රට භහන ආඳන ලහරහරී. භදේ කහරිඹ වද  කුකුල් භස ඵළ භයි. 

කුකුදශක් දකොටස වතකට කඳහ ඇති අතය යකට එළනි කුකුශන් වතය දදදනකුදේ භස එකය ඵ . 

කුකුදශක් දේ දකොටස න්දන් wings - 2, legs -2, Thighs – 2 ව Breast – 1 ලදඹනි. දභභ විවිධ 

දකොටස, ඒ වහ නිඹමිත ේදටෝරුකට අනු විදල දඹන් කස කය ඇති පිිම හිත මිශ්රණඹක තයහ, 

තේටු රීහිඳඹරීන් ුතත් ඹකඩ දළල් යහක්කඹක නිඹමිත පිළිදරකට අසුයනු රළදබ්. එද  ඇසිරීදේ  ඉවත 

වන් කයන රද එක් එක් දකොටස රට නිඹමිත සථහන ඳතින අතය අසුයහ අන් ව ඳසු යහක්කඹ පිිමන්භ, 

අධි පීඩන දතල් උදුනක ක ල්හ නිඹමිත උසණත්ඹක් ව නිඹමිත විනහි  ගණනක් ඵදිනු රළදබ්. භදේ 

භතකඹ නිළයදි නේ දන්ිමදග්ර ඩ් අංලක 300 ක උසණත්ඹක විනහි  20 ක කහරඹක් ඵළදගත ුතතු අතය ඒහ 

ඳහරනඹ  රීරීභ වහ පීඩන උදුදන් ඳහරක විකය ඇත. එළනි උදුන් දදකක් එභ ආඳන ලහරහදේ විකය තිබ 

අතය යකට එක උදුන ඵළක න් බහවිතඹට ගනී. ආඳන ලහරහ උදී දවඹට විෘත කයන අතය යහත්රි දදොරව එක 

ඳභණ නදතක් ඇය තළදබ්. විදල දඹන් දිහ ආවහයඹ ව යහත්රි ආවහයඹ දේරහන් ර  ආඳන ලහරහ ඉතහ 

කහර්ඹ ඵහුර න අතය උදුන් දදකටභ වුද ඉල්ලුභ පුයහ ගත දනොවළරී විඹ. එවිට සිදුකයනු රඵන්දන් 

උසණත්ඹ ළි කය අුප කහරඹරීන් ඵළ භයි.. ඒ වහ දඹදිඹ ුතතු කහරඹන් ව උසණත්ඹන් අත්දළය දභන් 

දළනගත ුතතුඹ. හභහනෙ දබෞතික විදෙහ මරධර්භ රට අනු නේ අංලක 300 ක උසණත්ඹක විනහි  20 ක 

කහරඹක් ගත න කහර්ඹඹකට අංලක 600 ක උසණත්ඹක ගතවිඹ ුතත්දත් විනහි  10 ක කහරඹරී. එදවත් 

නිඹභ යඹ රළබීභට නේ නිඹමිත උසණත්ඹ ව නිඹමිත කහරඹභ දඹොදහගත ුතතුඹ. 
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එයට ැසරීඹහක් රීරීභ වහ අය (work permit) ගත ුතතු දේ. ශිෙ වීහ (student visa) ඇති අඹ දත අර්ධ 

කහලීන ැසරීඹහ රීරීභ වහ හභහනෙදඹන් අය ගත වළරී වුත් භහ වීහ අඹදුේරීරීදේ  ශ්රී රංකහ යජඹ 

භිනන් පිරිනභන රද ශිෙත්ඹක් භත ඹළපීේ  භනහක්ද හිත අධෙහඳනඹ වදහයන ඵ දන්හ ඇති ඵළවින් 

අර්ධ කහලීන ැසරීඹහක් රීරීභ වහ අය ඉල්ලීභ සුදුසු දනොවීඹ. අදනක් අතින් ැසරීඹහ රීරීදේ අයඹක් 

දනොභළති අදඹකු ැසරීඹහක් රීරීභ ව එළනි අදඹකු ැසරීඹහක දඹදවීභද තවනේඹ. එඵළවින් ආඳන ලහරහදේ 

ඉදිරිඳට දනොදඳදනන මුළුතළන් දගයි ළඩ රීරීභ ඩහත් සුදුසු විඹ. එභිනන් වදිසිද  ඳරීක්හකට 

රක්වුදවොත් ඳවසුදන් ළඟවී සිිමඹ වළක. එදවත් රීසි දිදනක එළනි ඳරීක්හකට රක් දනොවිඹ. එයට, 

දභළනි ැසරීඹහන් වහ ළටුලව දගනු රඵන්දන් ළඩ කයනු රඵන ඳළඹ ගණනට න අතය දගනු 

රඵන්දන් තිඹකට යරී. ැසරීඹහ රීරීදේ අයඹක් ඇති අදඹකුට ඳළඹකට දගවිඹ ුතතු අභ ළටුඳක් 

යජදඹන්භ නිඹභ කය ඇති අතය අයඹක් නළති අදඹකුට හභහනෙදඹන් දගනු රඵන්දන් අුප ළටුඳක් වුත් 

භහ වට රළබිඹ ුතතු නිඹභ ළටුඳ රළබු ම. 

එභ ැසරීඹහ භිනන් රළබුණු තත් හසිඹක් වද  එභ ආඳන ලහරහදේ අර්ධ කහලීන ැසරීඹහ කයන ශ්රී රහංරීකයින් 

රීහිඳ දදදනක් දළන වඳුනහ ගළනීභට අසථහ රළබීභයි. උස දඳශ විබහගදඹන් ඳසු ශ්රී රංකහදේ විලස 

විදෙහරර උස අධෙහඳන අසථහන් දනොරළබීභ දව තුදන් තභ දදභේපිඹන්දේ මුදලින් එක්ත් 

යහජධහනිද  රංඩන් නුයට ඳළමිණ එහි අධෙහඳන ආඹතනර විවිධ ඳහනභහරහන් වදහයන තරුණ තරු මඹන් 

ඒ අතය විඹ. විසි ළනි විද  ඳභණ ඳසුව දභොවුන් රංකහදේ ළදගත් දභන්භ ධනත් ඳවුල් ර දරුන් ඵ 

අමුතුදන් රීුතතු දනොදේ. ඔවුන්දගන් දදදදදනකු අඳ ආඳන ලහරහ දගොඩනළිනල්රටභ අඹත් ඉවර භහරද  

කහභය දදකක නහතළන් දගන සිිම අතය දඵොදවෝ දදනහ තභ ඳහනභහරහන්ට ඩහ උනන්දු වද  අර්ධ කහලීන 

ැසරීඹහන්ටඹ. ඒ ඔවුන්දේ ඹළපීේ ව ඳහනභහරහ ගහසතු දොඹහගළනීභ වහඹ. වීහ  ර්ඝකය  ගළනීභ වහ 

ඳහනභහරහ ගහසතු දගහ තභ අධෙහඳන ආඹතනදඹන් ලිපිඹක් රඵහගත ුතතු ව අතය ඒ වහ විබහගඹන්ද භත් 

විඹ ුතතු විඹ. දළි  පීඩනඹක් ඹටදත් කටුතතු කර දභොවුන් භවය විට එක දිගට ඳළඹ ගණනහක් අර්ධ කහලීන 

ැසරීඹහන් දකදයහි දඹොමු විඹ. ප්රධහන ැසරීඹහන් වද  ආඳන ලහරහ ව ඉන්ධන පියවුේ ආඹතන ව අතය 

ඔවුන් ඒහ උඳවහදඹන් වළිනන්වද  “Food Technology”ව “Fuel Technology”ඳහනභහරහ කයනු රඵන 

ආඹතන දරඹ. 

ිමක කරකට ඳසු භටද ආඳන ලහරහ දගොඩනළිනල්රටභ අඹත් ඉවර භහරද  හිසව කහභයඹක නහතළන් 

ගළනීභට රළබුනු අතය එභිනන් ළි කහරඹක් ආඳන ලහරහදේ ළඩ රීරීභට වළරීඹහක් ව එදිදනදහ ආවහය 

ඳඹහගළනීභටද ඳවසුක් වුත් අධෙහඳන කටුතතු වහ ප්රමුඛත්ඹ දදන ර . එදවත් ද කයින් වදිසිද  

දනොඳළමි ම අසථහර යහත්රිද  ඳභණක් උදේක් ලදඹන් ළඩකර අතය එරඹි ග්රීසභ නිහුපදේ  ආඳන 

ලහරහදේ කශභණහකයණඹ භහ වට බහය  අඳ හිතත් ආචහර්ඹයඹහ සිඹ ඳවුර භඟ ති දදකක ංචහයඹක් 

වහ පිටත් ක ඹ අතය ඔහු භඟ ඇතිකය ගත්  හිතත්කභ ව ේඵන්ධඹ තභත් ඳතී. දභභ අර්ධ කහලීන 

ැසරීඹහ දව තුදන් භට රළබුණු ඹළපීේ  භනහදන් විලහර දකොටක් ඉතිරි කය ගළනීභට වළරීව අතය ආවහය 

ඳඹහ ගළනීභද ඳවසු විඹ.    
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මික නින්යදුරු ජීවිේයයන් බිේ 
 

ඩබ්.එම්.ටී. නිාන්ේ කුභාර භයා 

මික නින්යදුරු අ පකාරි- ප්රායේශීය මික නින්යදුරු කා යාය, භතුගභ 

 

 

දෞභෙ හිරු එළිඹ ළදටන හිමිදිරිද  - ඳවිත්ර පි ම බිඳු පිරී ඇත පිිමද  

නිදවස න දුර දදඵෆකය රිසිද  - මිනින්දදෝරු වඬ ැසේදදයි ගංකයද  

 

සුඳළිමඹහ බිඹ වී කන් දඳති ළලුහ - ළවුරහ වඬරමින් තයදවන් තටු ළලුහ 

දටොමිඹහ දගොයමින් න දුරට බිරුහ - භළනුේ නදඩ් නිවළඬිඹහ බි දළමුහ 

 

ළට භහයිේ රට රෑ කර ඳණ රළබුණහ - භහයිේ හිමිකරුට උදද  ඵළන ළදුනහ 

නෆදෆයින් අතය හිත් දනොදවොිනන් පිරුනහ - දේ මිහිතරඹ දනුදන් ටනට ළටුනහ 

 

දගොඩ දද භවත්තුරු ගුණරු වරුකේ දුන්නහ - බිේ අඟරකට එකමුතුකේ බි ළටුනහ 

හභඹ ේමුතිඹ ඹට දගොස ල් ළදුනහ - ගේභහනද  භමිතිඹභ බි ළටුනහ 

 

ඉඳදුන දඳොශද උරුභඹ නිතළතින් රළබුනහ - දළක බහවිතහ කර භහයිේ ඳළය ම වුනහ 

ඔලවපු තියලවපු පිඹ උරුදභන් රළබුනහ - දේ සිදු වුදන් කයක්දළයි දුක සිතුනහ 

 

දඳෝල් දඳෝල් වඬ ඳභණරී නික්දභන්දන් - ංඥහ දවස ගණනක් විසිරී ඹන්දන් 

භහයිේ පිළිඵ නිසි උඳදදස දදන්දන් - භළනුේ නඩඹ ගභ පුයහභ දඟරන්දන් 

 

භහයිේගල් දභහ භහයිභ රකුණු කය - භුක්තිඹ දඵදහ   ගසර භළදට කය 

හභඹ භිනද  ඔදන කනට කය - නෆදෆකේ ඩයි දදඳභ භින කය 

 

මිනින්දදෝරු භවතහ තීයණ දදන්දන් - ගදේ ආයවුල් ිමක ිමක වි දන්දන් 

දඳය ඇයි දවොයි රටත් දළන් ඳණ එන්දන් - දදයිදඹෝ බුදු න්න ඹනුදන් පින් දදන්දන් 

 

මිනින්දදෝරු ෘත්තිදඹ ුතතුකභ න්දන් - භහයිේ ගළටළු දවො විදිවට වින්දන් 

දේ රක් දදයදන පිනකට ඳවශ ඉන්දන් - ුතතුකභ ඉටු කයමු අඳ පින් පුයමින්දන් 

 

මුදරට ක ජු දනොවී දුලවඳත් මිනිසුන්ට - ද ඹ කයමු නිති ළසිඹන් සුැසදකන්ට 

දහනඹ එඹයි දවො අත්බඹට ඹන්ට - නිදවස  අධෙහඳනඹට පින් සිදු දන්ට 
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EDM Calibration Base at ISMD and Calibration Software 

Mrs. K.A. Pushpakanthi, Government Surveyor 

Divisional Survey Office, Kalutara 

 

For many years, accurate distance measurement was the most challenging part of surveying. The 

introduction of Electromagnetic Distance Measurement (EDM) instruments has made the task of 

distance measuring a simple operation which is capable of measuring long distances within a few 

millimeters at the press of a button. Electromagnetic Distance Measurement (EDM) instruments operate 

on the principle of measuring the number of whole wavelengths of the generated signal, and any 

fractional part of the wavelength, in the distance between the instrument and the target.  

Instruments that are to be used on work demanding a high accuracy should be calibrated on an 

international or national standard baseline to remove all systematic biases. Calibration of Electro 

Magnetic Distance Measuring (EDM) Instruments involves the determination or verification of 

instrument constants (additive constant, scale error and cyclic error) and the assurance that the 

measured distances meet the accuracy specifications. 

Currently, three EDM calibration baselines are in operation under Survey Department. One calibration 

base having underground control points at ISMD, another calibration base with pillars at SGO and 

newly constructed calibration base with pillars at ISMD. The calibration base which was at 

Madatugama had been disturbed due to ongoing road extending program. 

It was a great pleasure of being the responsible person of designing and establishing pillar type EDM 

calibration base at ISMD in 2013 under the continuous and overall supervision and valuable advices of 

Mr. S.P.D.J. Dampegama, Former Surveyor General, Survey Department of Sri Lanka. 

  

Designing and Establishing Baseline 

EDM instruments can be calibrated by measuring a combination of 

distances on a baseline.  An important feature of baseline design is to 

enable the determination of all instrument errors to an appropriate 

level of precision. In general, calibration measurements over short 

distances assist in the determination of the additive constant while 

longer distances help determine scale error.  One objective of the 

design is to ensure that the additive constant and scale error are 

determined independent of any cyclic error contributions.  However it 

is not possible to solve for a scale error unless the inter-pillar 

distances for the baseline are known. Only prescribed EDM are used 

to determine these distances.    

The heights of the pillars were determined to provide horizontal line 

of sight. Calibration techniques assume that there is no pillar 

movement between the time of taking standard measurements and 

when calibrating the EDM instruments.  Unfortunately pillars do demonstrate seasonal movement, 

although in most cases the movement is too small to have any significant effect. The pillars were 

installed to obtain high setup accuracy as well as for convenience and time saving. On the top of each 

pillar is a brass plate containing threaded bolt. Four sets of deep driven rods have been placed along the 

Figure 01: Location of baseline 
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concrete to fit the plate to concrete. Strong structure using iron rods 

were used for pillars to minimize the pillar movements. 

Standard Distances 

Calibrated high accurate EDM instruments were employed to measure 

the distances among the established pillars. Large number of 

measurements was taken for each distance and the mean and standard 

deviation of them were calculated. Statistical theories and calculations 

were used to obtain standard distances among the pillars.  

 

Observation Conditions 

The instrument must be shaded by an umbrella at all times during the 

calibration.  It must be switched-on and allowed to run, in the shade, for 

at least about 15 minutes before measurements.  Temperature and 

pressure must be measured in the shade at the height of the instrument 

using standard thermometer and barometer. The atmospheric correction 

for EDM instrument must be set zero ppm for all the calibration instruments. That can be done by 

directly inputting measured temperature and pressure to the instrument or setting temperature and 

pressure for which the EDM is standardized. f sufficient power is available, the EDM instrument should 

be switched on for whole the time of calibration.  

The height of the mounted EDM above the base of the tribrach (pillar 

plate) must be accurately measured. The same reflector specified for the 

instrument, reflector mounting and tribrach should be used for all 

measurements. The height of the reflector must be measured. All 

equipment should be leveled with care and any spot bubbles used for 

this purpose must be checked before the calibration.  

All calibration measurements must be taken either fully in day-time or 

fully in night-time.  A mixture of conditions is not acceptable.  EDM 

instruments that are typically used in day-time should be calibrated in 

day-time. 

 

Measurement Sequence 

It is recommended to use all the pillars available on the calibration base line without depending on the 

unit length of the instrument as it designed to cover all the unit lengths available. Calibrations of a 

higher precision can be achieved by occupying all pillars and measuring all combinations of distances 

on a baseline. Measurements taking from the first pillar are also covering all the unit lengths. But it is 

necessary to have long distances in order to determine the scale error. So the distances as long as 

possible should be taken. 

 

Maintenance 

Established calibration bases should be properly maintained and course of actions to protect them 

should be introduced. 

 

Figure 03: Instrument & 

Tribrach on the Pillar 

 

Figure 02: Location of Baseline 
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The standard distances among the pillars can be varied due to the pillar movements. So re-

measurements between the pillars should be taken periodically using standard instruments and the 

standard distances in the calibration software program should be updated. 

Calibration Software 

Software was developed using VB.NET language and windows Forms which are one of the fastest 

ways to develop a usable graphical user interface were created and by dragging controls in Visual 

Studio, we develop interactive applications and hook up event handlers. It is capable of generating 

calibration certificate which contains associated information including instrument details, owner, report 

creator etc. It also displays the computed Scale Factor and the Zero error of the relevant instrument 

References 

Pushpakanthi K.A. (2013): Establishing Calibration Base and Developing Software for Calibrating 

EDM Instruments. Technical task report for the Higher Diploma Course in Surveying. 

 

EDM Calibration Handbook (2012), Victorian Government Department of Sustainability and 

Environment, Melbourne.  

  

 

 

Figure 02: Calibrating Software Interface and Certificate 

“If you love life, don’t waste time, 

for time is what life is made up of.”  

           – Bruce Lee -- 
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භැ.සි.ආ.  ලරුණ...! 

"""""""""""""""""""""""""""""" 

අජිත් පු්ඳකුභාර භයා - සිතියම් ේාේණික නිධාරී - භූමික තික යේොරතුරු ඳේධති අිංය 

 

 
තුමුර කඳුදඳශ ට ළජදමන සීත මීදුේ පුයදඹ අගනහ 
දඳෞඩ ඉතිවහඹක ලිඹළවුණු නිභරව තතු දරොට රීඹනහ 
දිඹතරහට ඉවර අවද  උදුර ර  භඬර පිපුනහ 
ඵදුලු පුයඹට ඇදදන දුේරිදඹ දසුන ඈතින් වළඩට දඳනුනහ 
 

පිබිද අළුඹභ වදත් කනිභ ගළන සිතහ සීතදල් දලුනහ 
උදහ කටුතතු නිභකයන් අපි දිදන් දීලණ රට ඇදුනහ 
දඳොදත් ටවන්, ඉදිරි ඳළරුේ, අරුත් දදසුභන් න පිරුනහ 
ඉසිඹුක් රද ළනින් ක්රීඩහ පි ම තළන තළන කල්ලි ගළසුනහ 
 
විපුර දළනුභළති ඇදුරු දදන් භවළලිදඹ රත් ශිල්ඳ ිමනහ 
විඹ ඳථඹට අදහර රත් ක්දත්රදඹ පුහුණුද අගනහ 
යදේ දිුතණට අළසි නිපුණළති ඳයපුයක් බිහිකයන නිතිනහ 
භවඟු මි මකළට ඔඳ දභන දේ යභෙ භමිඹ නිඵ දිලුනහ 
 

දටනිස, බිලිඹඩ් ද භ ට දොලිදඵෝදර දගන පිිමදඹ යනහ 
විටදි සිත්තුර දනොභළත තිබුදණ් රීසිත් වයසුන් දබ්ද දනොභනහ 
ැසද  සීතර ඇඳුේ රහදගන දවුරමින් දවමි දවමින් ඇදදනහ 
දළන් නළතත් සිත ගතභ උණුහුේ කරහව ය තළනක් තිබුණහ 
 
චභරි දළේභත් අදඹකු පිහිදටන් අවය දේරක් ඹට තනනහ 
අේභදේ ය ඵතට ඳභනක් දදළනි ව ය දිට දළනුනහ 
කහවටත් ජීවිදත් යතළන් දල  කයමින් භතදක යනහ 
සීත භළසිආ දේ බිදේ ළරු දින ගණන් වරි යවට දගවුනහ 
 

දයෝ, දඩ්ලිඹ බිඟුන් කළන්දු දනක භලින් ඳරියඹ දිලුනහ 
සු අයදගන වභන භදනර දේ බිදේ වළභ තළනක දලුනහ 
දඹෞදන් ය වළඟුේ පදින කහරඹක දේ බිදේ ැසඳුනහ 
ළභට නළතුත් ඇතළේ සිත්ර ඳරදළර දඳේ කළකුළු පිපුනහ 
 
නරිඹ කන්දී තළන ඒ රු සීත මීදුභ අතදය දිලුනහ 
අට කවුරු අයහ යණවිරු පුහුණු දි  වඬ දනොමින් ඇසුනහ 
විඩහඵය වී සිතින් ළලුනත් විදටක වදත දුරීන් දඳරනහ 
භහධිඹ රඟ දළවළන් ගතව සිතක් අපි කහ ශඟත් තිබුණහ 
 
කඳුශ හිනළදවන නිර දේ බිභ නළවුේ සිසිදරන් විඩහ නිවුනහ 
නියත ැසරීඹහකට දඳය රද පුහුණුදන් ඳන්නයඹ රළබුණහ 
වින්ද භනයේ ජීවිදත් තුටු භතක ළභරුේ හුඟක් අගනහ 
විල් අක්කය වළටකටත් ළි  යභෙ දේ ඳරිදඹ තිබුණහ 
 

 

 
 

 

 

ජීවිතඹට ප්රලසණ එන්දන් ඔඵ විනහල රීරීභට දනො, ඔඵ තුර 

ළඟවුනු ලක්තීන් දොඹහ ගළනීභට ඔඵට උදේ රීරීභ වහයි....               

                                   -අබ්දුල් කරහේ- 
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Evolvement of Linear Measurements  

By 

Mr. K.A. Silva (Retired Superintendent of Surveys) 

 

 

Ever since man began trading with neighbours, measurements became necessary and important. The 

history of measurement is the history of man. Since man slew his first animal and built his first fire, his 

progress has been built on the foundation of measurement. So man really wanted to adopt certain 

standard lengths. He might have not thought about anything other than his own body measurements, as 

some surprising ratios existed among them such as thumb, fingers, hands and feet. Our foot ruler started 

out as the length of a man’s foot. So in the early days of history the foot varied in length. What is now 

called an inch originally was the width of a man’s thumb and also the length from tip to the first joint of 

the forefinger. Twelve times that distance made a foot. Three times the length of the foot was the 

distance from the tip of a man’s nose to the end of his outstretched arm. This distance had been adopted 

as the yard. Surprisingly half of this distance is equal to the distance from the tip of the elbow to the end 

of the middle finger which is called ―Riyana‖ in Sinhala. Distance across the hand from tip of the 

thumb to the tip of the little finger when spread out as far as possible is called the span ―Viyatha‖. 

These measurements were useful to man, because they were readily available, convenient and couldn’t 

be misled, wherever he goes. For thousands of years it was the way people measured comparatively 

short distances. 

However man discovered at an early age that, just the availability of such measurements was not 

enough. If those measurements were to be meaningful, they had to agree with the measurements of the 

other men. Adoption of this universal agreement about measurements had been a problem which was 

not a simple one. There had been confusion over the adopted standards as there were misinterpretations 

and corruptions. In order to overcome this ambiguity, man used his knowledge to build a certain 

standard and technique. For six or seven hundred years mankind generally made little progress with 

regard to standardizing measurement. 

In the 13
th
 century King Edward I of England took a step forward. He ordered a permanent measuring 

stick made of iron to serve as a standard yardstick for the entire kingdom and declared as the length of a 

yard. He also decreed that the foot measure should be one third of the length of the yard and the inch 

one thirty sixth. 

In 1793 the French government introduced a new system of measurements in metres which is called 

metric system. You may be surprised to know that the distance of the metre is one ten millionth part of 

the distance from the North Pole to the equator measured along a meridian on the surface of the earth 

through Paris. Today almost all the countries of the world use this modernized metric system. 

In the new era of technological advancement the scientists have invented a new measuring system using 

a ray of light as a measuring device to measure distances to the accuracy of tenth of a milimetre and 

various types of instruments have been produced introducing this technique. Hence the measuring stick 

or tape has become obsolete. 

It took more than 5000 years to evolve from the old system to the defined and precious standard of 

metric system. Could it be the ultimate standard and accuracy of measuring linear distances? Will the 

future generation go beyond this and invent much more precise instruments for measuring linear 

distances?          

Source: internet 
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ාවාවි යකොමික න් භැනුම් ක්රියාත්භක කිරීයම්දී ඇතිලන ගැට න නිරාකරණ කරගැනීභ 

යේ.යේ. සුනි්  රත්නායක භයා - යජය්ා නියයුජය ව යරය  ජනරා් ( පුහුණු ) 

අධයක්ෂ (භැනුම් ශා සිතියම් ගේකිරීයම් ආයේනය)- දියේාල 

 

උහවි දකොමින් භළනුභකට අදහර අධිකහරි ඳත්රඹක් නිකුත් කශ ඳසු එඹ ක්රිඹහත්භක රීරීදේ  විවිධ දව තුන් 

භත ඒහ නිසි ඳරිදි ක්රිඹහත්භක කය අදහශ හර්තහ නිසි කරට ගරු අධිකයණඹ දත ඹළවීභට දනොවළරීවී ඇති 

අසථහ ඳතී. ඒ අනු මිනින්දදෝරු දදඳහර්තදේන්තු ගරු අධිකයණද  දදෝල දර්ලනඹට ඳහ රක්න අසථහද 

ඳතී. තද උහවි භළනුේ ප්රභහද වීභට තත් එක් දව තුක් නුද  ගරු අධිකයණදඹන්  උඳදදස ඳතහ ඹනු 

රඵන ලිපිඹකට පිළිතුරු දනොරළබීභ දවෝ අධිකහරි ඳත්රද  ප්රකහය අධිසථහඳනඹ කශ ුතතු ලිඹහඳදිං  ඵරඹරත් 

මිනින්දදෝරුරුන්දේ පිඹුරු දනොරළබීභ විඹ වළක. ඒහ පිළිඵ ඳසුවිඳයේ දනොරීරීභ මීට ප්රධහනතභ දව තු 

දර ළරරීඹ වළක. එහි  ඳවත වන් දව තුන් භත ඹේ උහවි දකොමින් භළනුභක් ක්රිඹහත්භක රීරීභ 

තහකහලික නතහ දවෝ ක්රිඹහත්භක රීරීභට දනොවළරී වී ඇත්නේ ඒ වහ ඳවත වන් ක්රභදේද අනුගභනඹ 

කය ගළනීභ තුලින් එභ ගළටළු අභ කයගත වළරීනු ඇත. 

ගැට නල 1: 

උහවි දකොමින් ඳත්රඹක වන් කයන රද අධිසථහඳනඹ රීරීභට නිදඹෝග කය ඇති ඵරඹරත් 

මිනින්දදෝරුයදඹකුදේ පිඹුයක් දවෝ පිඹුරු ේඵන්ධ ඳවත වන් අසථහන්තෘ  ක්රිඹහ කර ුතතු ආකහයඹ.  

 

i. අධිකහරි ඳත්රඹ භඟ එහ දනොභළති අසථහක  , 

ii. උහවි ලිපිදගොනුදේද දනොභළති අසථහක  , 

iii. ඳහර්ලකරුන් බහයද  මුල්පිටඳත් ඇති අසථහර , 

iv. වතික කයන රද ඡහඹහ පිටඳත් ඳභණක් එහ ඇති  අසථහක , 

v. අධිකහරි ඳත්රද  අධිසථහඳනඹ රීරීභට නිදඹෝග කය ඇති ඵරඹරත් මිනින්දදෝරුයදඹකුදේ 

පිඹුයක් දනත් නුපකට අදහශ එභ උහවිද  දවෝ දනත් උහවිඹක දගොනුවී ඇති  

අසථහක , 

 

පිළිතුර 1: 

i. අ පකාරි ඳත්රය වභඟ එලා යනොභැති අලව්ාාලකදී 

අධීසථහඳනඹ රීරීභට නිදඹෝග කය ඇති ඵරඹරත් මිනින්දදෝරුයඹහදේ දවෝ ඵරඹරත් 

මිනින්දදෝරුරුන්දේ පිඹුරු අධිකහරී ඳත්රඹ  භඟ එහ ඇති ඵ අධිකහරී ඳත්රද  වන් කය තිදබ්ද 

ඹන්න ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ ුතතුඹ. එද  එහ ඇති ඵ අධිකහරී ඳත්රද  වන් කය ඇති නමුත් එහ 

දනොභළති නේ ඒ ඵ ගරු අධිකයණඹට දළන්විඹ ුතතුඹ. තද උහවිද  ඇති ලිපිදගොනුදේ මුල් 

පිටඳත්ලින් අනුදර්ඛණ කර ුතතුඹ. ඒ ේඵන්ධ ගරු අධිකයණඹට දන්හ යජද  ලිඹහඳදිං  

මිනින්දදෝරුයඹහ විසින් දඳෞීගලික දගොස අනුදර්ඛණඹ කශ ුතතුඹ. 

 

ii. ාවාවි ලිපියගොනුයරද යනොභැති අලව්ාාලකදී 

 

අධිසථහඳනඹ රීරීභට නිදඹෝග කය ඇති ඵරඹරත්  මිනින්දදෝරුරුන්දේ පිඹුය/ පිඹුරු උහවි 

ලිපිදගොනුදේ දනොභළති නේ ඒ ඵ ගරු අධිකයණඹට දළන්විඹ ුතතුඹ. එහි ඡහඹහ පිටඳත් දවෝ උහවි 

ලිපිදගොනුදේ තිදබ්ද ඹන්න ඳරීක්හ කශ ුතතුඹ. තද ඒහද  මුල් පිටඳත් ඳහර්ලකරුන් බහයද  තිදබ්ද 

ඹන්න  විභහ ඵළලිඹ ුතතුඹ. ඔවුන් බහයද ද දනොභළති නේ ඒහ රඵහගළනීභට ක්රභදේදඹක් පිළිදඹශ කශ 

ුතතුඹ. ලිඹහඳදිං  ඵරඹරත් මිනින්දදෝරුයඹහදේ නභ දොඹහ ගළනීදභන් ඳසු මිනින්දදෝරු 

දදඳහර්තදේන්තුදේ දබ් අඩවිදඹන් ඔහුදේ දුයකතන අංකඹ දොඹහ ඵළලිඹ ුතතුඹ. ලිඹහඳදිං   ඵරඹරත් 

මිනින්දදෝරුයඹහදේ දුයකතන අංකඹ දොඹහගළනීභට වළරී වුදවොත් ඳහර්ලකරුන්ට රඵහ   ලිඹහඳදිං  

ඵරඹරත් මිනින්දදෝරුයඹහ ඳහර්ලකරුන්ට ේඵන්ධ කය දිඹ වළක. එභ ඵරඹරත් මිනින්දදෝරුයඹහ 

මිඹ දගොස ඇත්නේ ඔහුදේ  භළනුේ කටුතතු සිදු කයනු රඵන දනත්  ලිඹහඳදිං  ඵරඹරත් 

මිනින්දදෝරුයදඹකු සිටීද ඹන්න ඳරීක්හ කය ඵරහ එභ විසතය ඳහර්ලකරුන්ට රඵහ   පිඹුරු පිටඳත් 

රඵහ ගළනීභට ක්රභදේදඹක් පිලිදඹර කර ුතතුඹ. එද  රඵහගන්නහ පිඹුරුර මුල් පිටඳත් උහවිද  



භැනුම් වඟරාල         epy msitr; rQ;rpif     SURVEY JOURNAL 

 

 47 

ලිපිදගොනුට ඇතුරත් රීරීදභන් ඳසු අනුදර්ඛනඹ කයගත වළරීදේ. අසථහනුකූර දභභ සිඹළු විසතය 

ගරු අධිකයණඹට හර්තහ කර ුතතුඹ. 

 

iii. ඳා ලකරුලන් බාරයේ මු්පිටඳත් ඇති අලව්ාාලදී 

අධිසථහඳනඹ කර ුතතු පිඹුය /පිඹුරු ඳහර්ලකරුන්දගන් රඵහ ගන්නහ දර අධිකහරී ඳත්රද  වන් 

ඇීද ඹන්න ඳරීක්හ කශ ුතතුඹ. ඳහර්ලකරුන්දගන් රඵහගන්නහ දර අධිකහරී ඳත්රද  වන්කය 

ඇත්නේ  එඹ/ඒහ ඳහර්ලකරුන්දගන් රඵහදගන  අනුදර්ඛණඹ කර ුතතු අතය ඒ  ේඵන්ධ හර්තහට 

ඇතුරත් කශ ුතතුඹ. ඳහර්ලකරුන්දගන් රඵහ ගන්නහ දර අධිකහරී ඳත්රද  වන් කය දනොභළති නේ 

එභ පිඹුරුර මුල් පිටඳත් ගරු අධිකයණඹට බහය දදන දර ඳහර්ලකරුන් දළනුත් කය එභ පිඹුරුර 

මුල් පිටඳත් ගරු අධිකයණද  ලිපිදගොනුට ඇතුරත් කර ඳසු ගරු අධිකයණඹට දගොස එභ මුල් 

පිඹුදයන් අනුදර්ඛණඹ කර ුතතුඹ. ඒ පිළිඵ හර්තහට ඇතුරත් කර ුතතුඹ. 

iv. වශතික කරන ද ඡායා පිටඳත් ඳභණේ එලා ඇති අලව්ාාලකදී 

අධිසථහඳනඹ කර ුතතු පිඹුරු/පිඹුරුර ඡහඹහ පිටඳත් ඳභණක් එහ ඇති අසථහක  ඒහද   මුල් පිටඳත් 

උහවි දගොනුදේ තිදබ්ද ඹන්න විභහ ඵළලිඹ ුතතු අතය එහි තිදබ් නේ ගරු අධිකයණඹට දගොස   

අනුදර්ඛණඹ කර ුතතුඹ. ගරු අධිකයණද ද එභ පිඹුරුර මුල් පිටඳත් දනොභළති නේ ඒ ඵ ගරු 

අධිකයණඹට දන්හ ඳහර්ලකරුන් බහයද  තිදබ්ද ඹන්න දොඹහ ඵළලිඹ ුතතුඹ. ඔවුන් බහයද  තිදබ් නේ 

ඒහ ගරු අධිකයණඹට බහය  දභන් අනතුරු ගරු අධිකයණඹට දගොස එභ මුල් පිඹුදයන් අනුදර්ඛණඹ 

කර ුතතුඹ. ඳහර්ලකරුන් බහයද ත් දනොභළති නේ  ඒහ දොඹහ ගළනීභට ක්රභදේදඹක් පිලිදඹර රීරීභට 

උත්හව කශ ුතතුඹ. ඡහඹහ පිටඳත ඳභණක් ඇති ලිඹහඳදිං  ඵරඹරත් මිනින්දදෝරුයඹහදේ මුල් පිඹුය 

දොඹහ ගළනීභට වළරී ෆභ උත්හවඹක්භ සිදුකය ඒ රීසිදු ක්රභදේදඹකට එභ පිඹුය දොඹහ ගළනීභට 

දනොවළරී නේ (ලිඹහඳදිං  ඵරඹරත් මිනින්දදෝරුයඹහ මිඹ දගොස ඇති ව ඔහුදේ භළනුේ කටුතතු දනත් 

ලිඹහඳදිං  ඵරඹරත් මිනින්දදෝරුයදඹකුට බහය  දනොභළතිනේ) එභ ඡහඹහ පිටඳතට අදහර ක්ද ත්රද  

සථහන ය ඳඹක දුය භළන ඡහඹහ පිටඳත භඟ දුය හ ඵරහ විලහර දනක් නිරීක්ණඹ දනොන්දන් නේ 

එභ සිඹලු විසතය ගරු අධිකයණඹට හර්තහ කය ඡහඹහ පිටඳත බහවිතහ කය අධිසනහඳනඹ රීරීභ වහ ගරු 

අධිකයණද  අනුභළතිඹ රඵහගත ුතතුඹ. දභදර ජහඹහ පිටඳත භක න් අධිසථහඳනඹ රීරීදේ  එඹ දශ 

අධිසථහඳනඹක් න ඵ ගරු අධිකයණඹට ඳළවළදිලි කය දිඹ ුතතුඹ.  දභඹ ඉතහ වියර අසථහක් දේ. 

දකද  දතත් ඡහඹහ පිටඳතක් බහවිතහ කය අධිසථහඳනඹ රීරීභ වහ දභභ ඉල්ලීභ සිදු රීරීභට ප්රථභ 

වළරී ෆභ උත්හවඹක්භ සිදුකය පිඹුදර් මුල්පිටඳත දොඹහ ගළනීභට උත්හව කර ඵ ගරු අධිකයණඹට 

අධහයණඹ කර ුතතු අතය ගරු අධිකයණද  උඳදදස ඳරිදි කටුතතු කර ුතතුඹ. 

v. අ පකාරි ඳත්රයේ අ පව්ාාඳනය කිරීභට නියයුග කර ඇති ඵයත් මික නින්යදුරුලරයයකුය  පිඹුරේ යලනත් 

නඩුලකට අදාෂල එභ ාවාවියේ යශු යලනත් ාවාවියක යගොනුවී ඇති  අලව්ාාලකදී 

 

අධිසනහඳනඹ රීරීභට නිදඹෝග කය ඇති ලිඹහඳදිං  ඵරඹරත් මිනින්දදෝරුයඹහදේ පිඹුය දගොනු වී ඇති 

උහවිඹ ව නුප අංකඹ දොඹහ ගළනීභට කටුතතු කර ුතතුඹ. ඒ ේඵන්ධ ඳහර්ලකරුන් විසින් 

රඵහදදනු රඵන දතොයතුරු භත දවෝ එභ විසතය දොඹහ ගළනීභට උත්හව කර ුතතුඹ. අධිසථහඳනඹ 

රීරීභට නිදඹෝග කය ඇති ලිඹහඳදිං  ඵරඹරත් මිනින්දදෝරුයඹහදේ පිඹුය දගොනු වී ඇති උහවිඹ වහ නුප 

අංකඹ පිලිඵ ගරු අධිකයණඹ දළනුත් කය එභ පිඹුදයන් අනුදර්ඛනඹක් රඵහ ගළනීභට රසන දර 

වන් කයමින් දයජිසට්රහර්යඹහ දත ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් කර ුතතුඹ. එභ ලිපිඹ පිළිඵ ගරු අධිකයණඹ 

විසින් කටුතතු කය තිදබ්ද ඹන්න ඳසු විඳයේ කර ුතතු අතය ඊරඟ නුපහයද   ඒ පිළිඵ නිදඹෝගඹක් 

රඵහ  තිදබ්ද ඹන්න නුපට අදහර කහර්ඹ ටවන් ඳරීක්හ කය ඵළලීභට කටුතතු කර ුතතුඹ. ඒ ේඵන්ධ 

ගරු අධිකයණඹ ක්රිඹහත්භක වී දනොභළති නේ අධිසථහඳනඹ රීරීභට අලෙ ලිඹහඳදිං  ඵරඹරත් 

මිනින්දදෝරුයඹහදේ පිඹුය දගොනුවී ඇති උහවිද  දයජිසට්රහර් දත ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් කය එභ පිඹුදයන් 

අනුදර්ඛනඹක් රඵහගළනීභට කටුතතු කර ුතතුඹ. දභහි  අධිකහරී ඳත්රඹ නිකුත් කය ඇති උහවිද  

දයජිසට්රහර්යඹහ විසින් පිඹුය දගොනුවී ඇති උහවිද   දයජිසට්රහර්යඹහ  දත ලිපිඹක් දඹොමු කයනු රඵන 

අතය ඒ පිළිඵ දොඹහඵරහ එභ ලිපි භක න් අදහර අධිකයණඹට දගොස අදහර මුල් පිඹුදයන් අනුදර්ඛනඹ 

කයගත වළරීනු ඇත. 
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ගැට නල 2 : 

i. ඹේ අධිකහරි ඳත්රඹක් ක්රිඹහත්භක කය හර්තහ ඹළවීදභන් ඳසු දනොතීසිඹක් දවෝ සිතහසිඹක් භත ගරු 

අධිකයණඹ දත කළහ එහි  ඹේ දදෝඹක් ඇති ඵ විෘත අධිකයණද    දන්න රද අසථහක 

ගතුතතු ක්රිඹහභහර්ගඹ 

 

ii. භළනුේ කටුතතු සිදු රීරීභට දවෝ භහයිේ ඵරහ ගළනීභට ඹහදේ  එක් ඳහර්ලඹක් විදයෝධතහඹ ඳරකය 

භළනුේ කටුතතු සිදු රීරීභට ඉඩ දනොදදන අසථහක  ගතුතතු ක්රිඹහභහර්ග , 

 

 

පිළිතුර 2: 

i. යම් අ පකාරි ඳත්රයේ ක්රියාත්භක කර ලා ේාල යැවීයභන් ඳසු යනොසිසියේ යශු සිේාසියේ භේ ගරු 

අ පකරණය යලේ කැලා එහි  යම් යදුයේ ඇති ඵල විලෘේ අ පකරණයේදී  දන්ලන ද අලව්ාාලක 

ගේයුතු ක්රියාභා ගය 

 

හක්ෂී  භට ඳළමි ම අසථහක නිභකයන රද උහවි භළනුභක් ේඵන්ධ ගරු අධිකයණඹ විසින් විෘත 

අධිකයණද   ඹේ නිදඹෝගඹක් සිදු කර විට එඹ වළරී ඉක්භනින් ක්රිඹහත්භක කර ුතතුඹ. එඹ නිභකර 

භළනුේ හර්තහක ංදලෝධනඹක් දේ නේ එඹ ගරු අධිකයණද  භ ංදලෝධනඹ රීරීභට නිදඹෝග 

කයනු රඵන අසථහද ඳති. ඒ අනු එභ ංදලෝධන ගරු අධිකයණද  භ නිභ කය  ඒ ේඵන්ධ 

දජෙසන මිනින්දදෝරු අධිකහරී දත දන්හ දිසත්රික් භළනුේ කහර්ඹහරද  දගොනු වී ඇති මුල් පිටඳත් ර 

එභ ංදලෝධනඹන් එදරභ සිදු කය හර්තහ දඳෝයභද  පිටුඳ ඒ ේඵන්ධ ටවනක් දඹදිඹ ුතතුඹ. 

විෘත අධිකයණද   සිදු කයන රද නිදඹෝගඹ භිනන් නිභ කයන රද භළනුදේ ඹේ ංදලෝධනඹක් සිදු 

කර ුතතු ඇතිනේ එදින විෘත අධිකයණද   සිදුකයන රද නිදඹෝගඹ නුප දිනදඹන් ඳසු දජෙසන 

මිනින්දදෝරු අධිකහරී දත දළන්වීභක් දර දවෝ නළත ඉල්ලීභක් දර රළබිඹ ුතතු ඇති නමුත් 

භවය අසථහර  එද  සිදුදනොදේ. ඒ අනු නුප දිනදඹන් දින 03කට ඳභණ ඳසු නුප දිනද   ගරු 

අධිකයණඹ විසින් කයන රද නිදඹෝග පිලිඵ නුප දගොනුදේ කහර්ඹ ටවන්ර ටවන් වී තිදබ්ද 

ඹන්න ඳරීක්හ කය ඒ  අනු කටුතතු කරුතතුදේ. දකද  දතත් විෘත අධිකයණද   ඹේ 

නිදඹෝගඹක් රඵහ  ඇත්නේ ඒ ේඵන්ධ වහභ දජෙසන මිනින්දදෝරු අධිකහරී දළනුත් කය ඊට අදහර 

කටුතතු කර ුතතුඹ.    

 

ii. භැනුම් කටයුතු සිදු කිරීභට යශු භායිම් ඵා ගැනීභට යායම්දී එේ ඳා ලයේ වියරුධේාලය ඳකර භැනුම් 

කටයුතු සිදු කිරීභට ඉඩ යනොයදන අලව්ාාලකදී ගේයුතු ක්රියාභා ග  

 

එක් ඳහර්ලඹක් විදයෝධඹ ඳශකය භළනුේ රීරීභට ඉඩ දනොදදන අසථහක  ප්රථභදඹන්  කරුණු 

ඳළවළදිලි රීරීභක් සිදු කර ුතතු අතය එභක න් ඔවුන් ෆතෘභට ඳත් දනොවී තදුයටත් භළනුභට විරුීධ 

න්දන් නේ ඳවත දවන් ඳරිදි කටුතතු කර ුතතුඹ. භළනුභට විදයෝධඹ දව තු හිත ලිඛිත රඵහ ගත 

ුතතුඹ. ලිඛිත රඵහ දනොදදන්දන් නේ එදින එභ ඳහර්ලඹ විසින් භළනුභට ඵහධහ කර ඵට වතික 

කයනු රඵන දල්ඛනඹක් පිලිදඹර කර ුතතුඹ.ඊට ග්රහභ නිරධහරී වබහගී වද  නේ  ඔහුදගන් හර්ථහක් 

රඵහ ගත ුතතුඹ. භළනුභට වබහගී ව භළනුේ ක්ද ත්ර වඹකරුන්ද හක්ිප දර අත්න් කය පිලිදඹර 

කයන රද  ලිපිඹ භක න් ගරු අධිකයණඹ දත ඒ පිලිඵද හර්තහ කර ුතතුඹ. ඒ අනු එදින භළනුේ 

රීරීභට දනොවළරී ව ඵ ගරු අධිකයණඹට දළන්විඹ ුතතු අතය එභ භළනුභ සිදුරීරීභ වහ දඳොලිස 

ආයක්හ රහ දදන දර ගරු අධිකයණදඹන් ඉල්ලුේ කර වළක. 
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Goodbye  

By 

Mr. K.A. Silva (Retired Superintendent of Surveys) 

 

Glimpse of your charming sight 

Enhanced my aspiration 

Of having your association 

Your attractive lovely body 

Embraced in my hands 

Enticed my affection 

With immense desire and lust 

Your fragrance 

Enhanced my urge 

No doubt 

You were my consolation 

With utmost pleasure 

My beloved wife smelt 

And advised me affectionately 

To cease this forbidden affair 

Yet no heed to her sincerity 

Your cheerful company and ecstasy 

Into which I fell 

Dragged my life 

For a long spell of time 

I am now an ailing – sick discard 

You ruined my wealth and health 

I do not blame you 

Yet I hate and curse you 

With intense feeling of grief 

I have no remedy 

Other than departing you 

Let me say Goodbye to you 

“The cigarette” 

  

P.S. This poem was originally appeared in Daily Newspaper published on 17
th

 October 2018 


