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තිරව් ශා සිරව් ඳාන ජාය 
2.1 ඡපතිශාසික ඳසුබිභ 

 
ර් 1857 දී ආයම්බ කයන රෙ ශ්රී රාකාද  රිදකෝකරකයණඹ 1933 දී වකාය 
මිනි්දදෙෝරු නධිකාරී දේ.ඊ. ජැක්්ද භවතා විසි්ද නැත ආගණනඹ කයන රදී. දභභ 
ජාරදඹහි ප්රාාමික රිදකෝණමිතික ථාාන 110 ක් ඇත. ඳාරන ජාරදඹහි නියෙයතාඹ 
1 : 20,000 ඳභණ විඹ.  ඳසු ද්වීතීඹක රිදකෝණමිතික ථාාන, තෘතිඹක 
රිදකෝණමිතික ථාාන ව සුළු රිදකෝණමිතික ථාාන වයවා දභභ ජාරදඹහි ඝනත්ඹ 
ැඩි කයන රදී. තදුයටත් ඳාරන ජාරඹ ඳතුරුා වැරීභ වා  රිදකෝණමිතික ථාාන 
නතය ප්රාාමික, ද්වීතීක වා තෘතීක ඳරික්රභණ ජාර පිහිටුන රදී.  
 
කැඩැථතය භැනුම්, ඉදිකිරීම් භැනුම්, ඉා ද්දරු භැනුම්, ඉඩම් දතුයතුරු ඳද්ධතිඹ (LIS) 
ව භූදගෝලීඹ දතුයතුරු ඳද්ධතිඹ(GIS) ැනි භැනුම් දක්ෂත්රදේ ඇතිවු න තාක්ණික 
දියුු  නිා ඇතිවු නභිදඹෝගරට මුහුණ දීභට ඉවත භූමිතික ජාරදඹ්ද ැඳයු 
නියෙයතාඹ ප්රභාණත් දනුන ඵ 1980 ර්ඹ ඳභණ න විට ඳැවැදිය 
දඳනීඹන රදී. එඵැවි්ද ඉවත ගැටළුරට විදුම් දවීභ වා 1992 දඳඵයාරි 
භාදේදී මිනි්දදෙෝරු දෙඳාර්තදම්්දතු විසි්ද ම්භ්දත්රණඹක් ාවිධානඹ කයන රදී. 
එහි ප්රතිපරඹක් දර ඳතින ඳාරන ජාරඹ, රිදකෝකරකයණඹ(Triangulation), 
රිඹාලනඹ(Trilateration) වා දගෝලීඹ පිහිටුම් ඳද්ධති (GPS) නිරීක්ණ දඹුොගනිමි්ද 
ැඩි දියුු  කිරීභට තීයණඹ කයන රදී.  

 

2.2  ශ්රී ාකාඡ  භූමිතික ඳාන ජාය (SLD99)  

 
1992 දී රිදකෝකරකයණඹ (Triangulation), රිඹාලනඹ(Trilateration) වා දගෝලීඹ 
පිහිටුම් ඳද්ධති (GPS) බාවිතදඹ්ද ශ්රී රාකාද  ඳාරන ජාරඹ ැඩිදියුු  කිරීදම් බායදය 
ක්රිඹායඹක් ආයම්බ කයන රදී. 1999 ර්දේදී ම්පර්ණ තියථ ජාරඹ ැඩිදියුු  
කිරීභ න්ද කය න ඳාරන ජාරඹ පිහිටුන රදී. එඹ ඳවත ර්ගර ඳාරන රක්ය 
273 කි්ද භ්දවිත විඹ.  
1) ඳාෙක ථාානඹ (ISMD)        -  01 
2) ඳරමු ඳ්දතිදේ (AA) දගෝලීඹ පිහිටුම් ඳද්ධති (GPS) ථාාන   -  10 
3) දෙන ඳ්දතිදේ (A) දගෝලීඹ පිහිටුම් ඳද්ධති (GPS) ථාාන   - 194 
4) රිදකෝණමිතික ථාාන (TN,TO)      -   48 
5) මුයක පිල් රකුු  (FBM)       -   20 
 

එකතු         - 273 
 

 
ඉවත ඳද්ධතිඹ SLD99 දර නම් කර නතය එඹට නොර ඳයාමිතී්ද ඳවත ෙැක්ද . 

 
I. බාවිතා කයනු රඵන ඉයප්ාබඹ   - එයථට් 1830, 
 

නර්ධ ප්රධාන නක්ඹ   a –  ටර් 6377276.3450  
 

නර්ධ සුළු නක්ඹ        b -  ටර් 6356075.4131  
 
    1/f -  300.801699999584 
 

                                                           { ටවන:  f= (a-b)/a  } 
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II. ඳාෙභ ප්රක්දේඳණඹ (Datum Transformation) 
 

න) ඳයාමීතී්ද වතකි්ද භ්දවිත ඳරිර්තනඹ(WGS84 ඉයප්ාබඹ එයථට් 
ඉයප්ාබඹට වැයවීභ)    

              ප්රක්දේඳණ ක්රභඹ  =  Bursa Wolf 

 X දනථවීභ  =  මිටර්    0.2933   

 Y දනථවීභ  =  මිටර්  - 766.9499   

 Z දනථවීභ  =  මිටර්  - 87.7131  
  
 X නක්ඹ ටා කයකැවීභ =  0 .1957040” 
 Y නක්ඹ ටා කයකැවීභ =  1.6950677” 
 Z නක්ඹ ටා කයකැවීභ =  3.4730161” 
 
 ඳරිභාණ ාධකඹ   =  1.0000000393 දවෝ 0.0393 ppm 
 

ආ.) ඳයා තී්ද තුනකි්ද භ්දවිත ඳරිර්තනඹ (WGS84 ඉයප්ාබඹ එයථට් 
ඉයප්ාබඹට වැයවීභ)    
භවය නදතහි දගනඹා වැකි GPS උඳකයණර ඳයාමීතී්ද වත දනුට ඳයාමීතී්ද 
තුන ඳභණක් බාවිතා කය ඳරිර්තනඹ සිදු දකදර්. 

  

 X දනථවීභ  =   ටර්    97.000   

 Y දනථවීභ  =   ටර්  - 787.000   

 Z දනථවීභ  =   ටර්  - 86.0000  
 
 

III. සිතිඹම් ප් යක්දේඳණ ඳයාමීතී්ද 
 

න.)  තීර්ඹක් භර්දක්ටර් සිතිඹම් ප්රක්දේඳණ ඳයාමීතී්ද 
සිතිඹම් ප්රක්දේඳණඹ - තීර්ඹක් භර්දක්ටර් ප්රක්දේඳණඹ 
දක්්දද්රදේ දද්ලාාලඹ  - 80º 46´ 18.16710’’ නැ 

 දක්්දද්රදේ  නක්ාාල - 07º 00´ 1.69750’’ උ 
 ඳරිභාණ ාධකඹ  - 0.9999238418 
 උතුරු ඛණ්ඩාාකඹ - මිටර් 500,000.00  
 නැදගනහිය ඛණ්ඩාාකඹ- මිටර් 500,000.00  
 

 ඳැයණි රිදකෝණමිතික ජාරදේ මල රක්යඹ ව පිදුරුතරාගර රිදකෝණමිතික 
ථාානඹ, ප්රක්දේඳණදේ මල රක්යඹ දර බාවිතා කයන රදී. දභභ ප්රක්දේඳණ 
ඛණ්ඩාාක ඳද්ධතිඹ ජාතික ඛණ්ඩාාක ඳද්ධතිඹ ( ජාතික ග්රිඩ් ඛණ්ඩාාක ඳද්ධතිඹ) දර 
වැදි්දද . 

 
ආ.) ර්ත්ර තීර්ඹක් භර්දක්ටර් ( UTM ) ප්රක්දේඳණ ඳයා තී්ද 
ග්රිඩ් ඛණ්ඩාාක රඵාගැනීභට භවය නදතහි දගනඹා වැකි GPS උඳකයණර ඉවත 
ෙව්ද කයන රෙ ඳයා තී්ද දනුට ර්ත්ර ( UTM ) ප්රක්දේඳණ ඳයා තී්ද ඳභණක් 
බාවිතා දකදර්. 

 
සිතිඹම් ප්රක්දේඳණඹ  - ර්ත්ර තීර්ඹක් භර්දක්ටර් ( UTM ) ප්රක්දේඳණඹ 
දක්්දද්රදේ දද්ලාාලඹ   - 80º 46´ 18.16710’’ නැ 

 ඳරිභාණ ාධකඹ   - 0.9999238418 
 යාජ උතුරු ඛණ්ඩාාකඹ -  ටර් -273,992.00  
 යාජ නැදගනහිය ඛණ්ඩාාකඹ  -  ටර් 500,000.00  
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2.3  ඡගෝලීය පිහිටුම් ඳද්ධති ඳාන ක්ය (GNSS) ලර්ගීකරණය 
 
 SLD99 රට නොර ඳාරන රක්ය ඒාදේ නිැයදිතාඹ්ද නනු ඳවත ව්ද ඳරිදි 
ර්ගීකයණඹ කයන රදි. 
 

ර්ගඹ නියෙයතාඹ 

ප්රධාන ඳාරන රක්ය (AA) 1 : 700,000 
ඳළමු ගණදේ ඳාරන රක්ය (A) 1 : 200,000 

දෙන ගණදේ ඳාරන රක්ය  (B) 1 : 100,000 

දතන ගණදේ ඳාරන රක්ය (C) 1 : 50,000 

 

2.4  GNSS ඳාන ක්ය පිහිටුවීභ වශා බාවිතා කෂයුතු  පිරිවිතර 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 දගෝලීඹ පිහිටුම් 
ඳද්ෙති (GNSS) 

පිහිටුවීභ 

ප්රධාන ඳරමු ගණඹ දෙන ගණඹ දතැනි ගණඹ 

1 නියෙයතා 1:700,000 1:200,000 1:100,000 1:50,000 

2 නිරීක්ණ ක්රභඹ ථිරතික ථිරතික ථිරතික ථිරතික 

3 නිරීක්ණ ැසිදඹහි 
නභ කාරඹ 

ඳැඹ 8 ඵැගි්ද 
තු්ද යක් 

ඳැඹ3 ඳැඹ 3 මිනිත්තු 45 

4 GDOP < 4 < 4 < 6 < 6 

5 දගෝලීඹ පිහිටුම් 
ඳද්ධති(GNSS) 
ග්රාවක 

ද්විත් ාඛයාත ද්විත් ාඛයාත ද්විත් ාඛයාත ද්විත් ාඛයාත 

6 නනුකරනඹ ජාරඹ ජාරඹ ජාරඹ ජාරඹ 

7 ඳරිඳාඹ පිඹවීභ 1:1,000,000 1:200,000 1:100,000 දවෝ 
< ද. .3 

1:50,000 දවෝ < 
ද. .5 

8 ඳාෙක ථාාන 3 3 3 2 

9 ථාාන නතය නභ 
දුය 

කි. . 50-100 කි. . 15-30 කි. . 4-8 මී 100-මී.500 
නතය නනුඹාත 
රක්ය 3 ව  
කි. . 2 නතය 
කට්ටර 2 
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2.5 GNSS ඳාන ක්ය වදශා ව්ිරර වුණණු බාවිතා කරන න්දදභ 
 

ඳාරන රක්ය කාණ්ඩ බාවිතා කශ යුතු ථථීය ශකුු  ර්ගඹ 
ප්රධාන රක්ය A3,B1,B2 දවෝ B3 

ඳශමු ගණඹ ඳාරන රක්ය A3,B1,B2 දවෝ B3 

දෙන ගණඹ ඳාරන රක්ය  A4,B1,B2 දවෝ B3 
දතන ගණඹ ඳාරන රක්ය A5, A6,B1,B2දවෝ B3 

 

 

2.5.1  ව්ිරර වුණණු ලර්ගය : A3 

ඳවත ෙව්ද දිග, ඳශර ඇති විලාර දකු්දක්රීට්  කැටඹක් භත පිත්තර ඇණඹ.   ථිරය 
රකුණ දර බාවිතා න ථාම්බඹ එතැනදීභ ෑදිඹ යුතුඹ.  

 
 විථතයඹ- විලාර දකු්දක්රීට් ථාම්බඹක් භත පිත්තර ඇණඹ.    
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2.5.2  ව්ිරර වුණණු ලර්ගය : A4 

 
 ඳවත ෙව්ද දිග, ඳශර ඇති දකු්දක්රීට්  ථාම්බඹ  භත පිත්තර ඇණඹ  - (A4) 

 

 
                        පිත්තර ඇණදේ වයථකඩ 

විථතයඹ- විලාර දකු්දක්රීට්  ථාම්බඹ භත පිත්තර ඇණඹ. 

 

2.5.3  ව්ිරර වුණණු ලර්ගය : (A5) 

 
 ඳවත ෙව්ද දිග, ඳශර ඇති දකු්දක්රීට්  ථාම්බඹ  තුරට ගිල්ව පිත්තර කය  - (A5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විථතයඹ- දකු්දක්රීට්  
ථාම්බඹ තුරට ගිල්ව පිත්තර කය  (පිත්තර කදයහි විලථකම්බඹ මි. . 3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



දෙ.භැ.දය  භූමිතික භැනුම් 

8 
2 න ඳරිච්දේෙඹ 

 

 

2.5.4  ව්ිරර වුණණු ලර්ගය : (A6) 

 
 ඳවත ෙව්ද දිග, ඳශර ඇති දකු්දක්රීට්  ථාම්බඹ  භත පිත්තර ඇණඹ   

 

 
                               පිත්තර ඇණදේ වයථකඩ 

 

විථතයඹ- දකු්දක්රීට්  ථාම්බඹ භත පිත්තර ඇණඹ. 

 

 

 

2.5.5 ව්ිරර වුණණු ලර්ගය : B1 & B2 

දඳුශ භට්ටභට ඹටි්ද     (B1)  දවෝ දඳුශ භතුපිටි්ද ඉවර පිහිටි  ව  ථාබාවික 

ගරක් භත (B2) ඳවත                              තරඹක  භධය  
රක්ය     ද.මි. 7.5ක පිත්තර ඇණඹක් විකශ යුතුඹ. 
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2.5.6 ව්ිරර වුණණු ලර්ගය : B3 
    

භැනුම් රක්ෂය දකු්දක්රීට් තට්ටුක් භත දවෝ ඳදික ද දිකා භත පිහිට   විට භධය 

රක්ෂය වා ද.මි. 7 ක් ගැඹුයට පිත්තර ඇණඹක් විකශ යුතුඹ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
විථතයඹ-දකු්දක්රීට් තට්ටුක් දවෝ ඳදික ද දිකා භත පිත්තර ඇණඹ ( B3 )

  
 

2.5.7 ව්ිරර වුණණු ලර්ගය : B4 

   

 ඳවත ෙව්ද දිග, ඳශර ඇති දකු්දක්රීට්  ථාම්බඹ  භත පිත්තර ඇණඹ  (භතුපිට 

ක්ය ) 

 
දඳුශ භතුපිට    ප්රක්දේඳණඹ ද.මි. 10 ක්  නඳරිදි    ද. . 30×  .  30 
දකු්දක්රීට් ඇති  ඳාෙභකි්ද ආ රණ   න        ළ       ළ   යුතුඹ. 
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2.6 GNSS ඳාන රක්ෂය නාකනය කිරීභ 

 
ප්රධාන ඳාරන රක්ෂය වා ප්රාාමික ඳාරන රක්ෂය නාක කිරීදම් ක්රභඹ ඳවත ෙැක්ද . 

 

ථාානඹ රක්ය නාකඹ 
ප්රධාන ඳාරන රක්ෂය -දිඹතරා 
 

ISMD 

ප්රධාන ඳාරන රක්ෂය 
 

AA01-AA10 

ප්රාාමික ඳාරන රක්ෂය 
 

A001,A002,….. 

ඳැයණි රිදකෝණමිතික රක්ෂය  
 

TO034, TO037,…… 

න රිදකෝණමිතික රක්ෂය 
 

TN036, TN048,… 

 

GNSS ද්විතික,ක (B Type) වා තෘතීක (C Type) ඳාරන රක්ෂය නාකනය කිරීදම් 
ගකීභ භූමිතික භැනුම් නාලඹ (භැ.සි.ආ, .ජ.කා) වා ඳළ ත් භූමිතික භැනුම් ඒකක 
තුද . එක් එක් ඒකකඹට ඒකකාරී නාක කිරීදම් ක්රභඹක් ඳත්ාදගන ඹෑභ වා 
නියෙයතා භට්ටභ (ද්විතික,ක වා තෘතීක ) වදුනාගැනීභට වැකින ඳරිදි ඳවත ෙව්ද 
ක්රභඹ නනුගභනඹ කර යුතුඹ.   
 
ද්විතික,ක ඳාරන රක්ෂය : PQBXXXX  තෘතීක ඳාරන රක්ෂය  :PQCXXXX 
 
PQ  - කඩඉම් සිතිඹම්ර බාවිතා න දිථරික්ක නාකඹ  (21 ැනි ඳරිච්දේෙදඹහි 

ඇමුු භ 01) 

තු්දන නාකඹ - ද්විතික,ක ඳාරන රක්ෂය වා  B  ව  තෘතීක ඳාරන රක්ෂය වා C 
 
භූමිතික භැනුම් නාලඹ - දිඹතරා     00001 - 40000 
ඵථනාහිය ඳරාත් / .ජ.කා. භූමිතික භැනුම් ඒකකඹ 40001 - 50000 
ඹම ඳළ ත් භූමිතික භැනුම් ඒකකඹ    50001 - 60000 
ෙකුු  ඳළ ත් භූමිතික භැනුම් ඒකකඹ    60001 - 70000 
භධයභ ඳළ ත් භූමිතික භැනුම් ඒකකඹ   70001 – 80000  
උතුරු ඳළ ත් භූමිතික භැනුම් ඒකකඹ       80001 – 90000   
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2.7 ඡගෝලීය පිහිටුම් ඳද්ධති (GNSS) බාවිතඡය්ද භූමිතික ඳාන රක්ෂය පිහිටුවීභ වශා 

උඳඡදව් 
 
දෙන ගණදේ භූමිතික ඳාරන රක්ෂය පිහිටුවීදම් නලයතාඹ     ජය ර්ද ඹර් 
ජනයාල් (භූමිතික භැනුම්) විසි්ද වඳුනාගනු රඵන නතය, නොර දිථරික්කඹ වයවා 
ක්රිඹාත්භක කර යුතුඹ. දතන ගණදේ භූමිතික ඳාරන රක්ෂය (C-ර්ගදේ) දිථරික් 
භට්ටදම් නලයතා නනු පිහිටුනු රැද.. දතන ගණදේ භූමිතික ඳාරන රක්ෂයඹක් 
භගභ තත් නනුඹාත භූමිතික ඳාරන රක්ෂය දෙකක් එකිදනකට ෙර්ලනඹ න ඳරිදි 
නභ ලදඹ්ද එකිදනකට මීටර් 100 දුරි්ද පිහිටවිඹ යුතුඹ. දභඹ එභ ඳාරන රක්ෂය 
භඟි්ද ආයම්බ කයන ඳරික්රභණ වා දිගාාල ඳාරනඹටත් ඳාරන රක්ෂය නිැයදි 
වඳුනාගත් ඵ තවවුරු කය ගැනීභ වාත් නලය ද . ඒ නනු  භූමිතික ඳාරන ථාාන 
ඹ්දදන්ද නෙවථ කය්දද්ද දභැනි භූමිතික ඳාරන රක්ෂය තුනකි්ද යුත් ඳාරන 
රක්ෂය කට්ටරඹක් න නතය, එභ ඳාරන රක්ෂයඹ  තුන වාභ ා්දද්රිකා ෙර්ලනඹ 
වීදම් නලයතාඹ ම්පර්ණ විඹ යුතුඹ. 
නිඹමිත ප්රදද්ලදේ  2.4 දේෙදේ ව්ද පිරිවිතයඹ්දට නනුකර කය්ද පිහිටුන රෙ 
භූමිතික ඳාරන රක්ෂය  තිද.ෙැක,  දක්ෂත්ර ඳරික්ණඹක් භඟි්ද විභා ඵරා, එැනි 
ඳාරන රක්ෂය  දනුභැති නම් ඳභනක් න භූමිතික ඳාරන රක්ෂය  පිහිටුවිඹ යුතුඹ.  

 

2.7.1 භූමිතික ඳාන රක්ෂය (GNSS) ඡතෝරා ගැනීඡම් වාභානය නිර්නාඹකඹ්ද 

(i)   ා්දද්රිකා ෙර්ලනඹ වීදම් නලයතාඹ (ක්ෂිතිජදේ සිට 15º   දකෝණඹකි්ද ඉවශ) 
(ii)  මිනිථ ක්රිඹාකායකම් වා ථබාවික ඵාධක ය්ද දතුය ව යජදේ ඉඩම්ර දවෝ   
       යජදේ දද්ඳර න ථාාන  
(iii) භූමිතික ඳාරන රක්ෂය කයා ඳවසුද්ද රඟා විඹවැකි ථාාන 
(iv) ඕනෑභ ර්ගඹක භැනුම් උඳකයණඹක් ථාාන ගත කර වැකි ථාාන 

 
 

2.7.2  ව්ිරර වුණණු පිහිටුවීභ ශා පිහිටුම් වටශ්ද පිළිඡය කිරිභ. 

i. දතෝයාගත් ථාානර 2.5 දේෙදේ ෙව්ද ඳරිදි නිැයදි ර්ගදේ ථිරය රකුු  
ැශලීභ/  දීභ.  

ii. න ඳාරන රක්ෂය රට දිථරික්ක දඹුමු නාක දඹදීභ. 
 

iii. ඇමුු භ I හි ෙැක්දන ඳරිදි සිඹලුභ විථතය ඇතුරත් විථතයාත්භක ටවනක් එක් 
එක්    ඳාරන රක්ෂය ෙවා දක්ෂත්ර දඳුදතහි ඇදිඹ යුතුඹ. නභ ලදඹ්ද ථිරය රක්ෂය 

තුනකට භැනුම් (මිමි) ටවදනහි ෙැක්වීඹ යුතුඹ. නදතහි දගන ඹා වැකි GPS උඳකයණ 
භඟි්ද ෙශ ඛණ්ඩාාක රඵාදගන දක්ෂත්ර ටවදනහි ෙැක්විඹ යුතුඹ. 

 
iv. නළුති්ද පිහිටු න රෙ ඳාරන රක්ය දඳ්දන 1:50000 පිහිටුම් ටවනක් / kml 

දගුනුක් කථ කය්දන. 
 

v. නොර දක්ෂත්ර දඳුත් පිටු ඳරිදරෝකනඹ කය නනුරපී  දඹුමු නාක දඹුේදන. 
 

vi. ඉවත (iv) ව (v) හි ෙව්ද දල්ඛණ භග න/දඹෝජිත භුමිතික ඳාරන රක්ෂය ර   
ෙශ ඛණ්ඩාාක .ජ.කා. භූමිතික නාලඹ දත ඉදිරිඳත් කය්දන. 
 

2.7.3 භූමිතික භැනුම් නාඡේ ක්රියාලයය. 
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i. දිථරික් දජය.මි.න. දග්ද ඉවත දල්ඛණ ඇතුරත් නිඹභාකාය ඉල්ලීභක් රැබුනු ඳසු 

නි..ජ (භූමිතික     ) විසි්ද ඳළ ත්/භැ.සි.ආ/.ජ.කා භුමිතික නාලඹ දත ඳාරන 
භැනීභ ෙ වා දඹුමු කයනු රැද.. 

ii. ඳළ ත්/භැ.සි.ආ/.ජ.කා භූමිතික නාලඹ ඉල්ලීභ වා භැනුම් ැඩ ටවනක් පියදඹර 
කය ක්රිඹාත්භක කර යුතුඹ. 

iii. ෙත්ත රඵාග්දනා කාරඹ තුර ඇමුු භ II හි ව්ද GNSS ෙත්ත ඳත්රඹ පුයා ැකසීභ 
වා (processing)  ඉදිරිඳත් කර යුතුඹ. 

iv. 2.6 දේෙදේ ඳරිදි   දෙනි ගණද්ද වා දතැනි ගණදේ GNSS ඳාරන රක්ෂය නාකනඹ 
කිරීභ 

v. තවවුරු කය ඳාරන රක්ෂය ෙත්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කිරීභ කර යුතුඹ. 
 
2.7.4 දත්ත රැව් කි භ ශා නලව්ද ඛණ්ඩාාක. 

i. GNSS   ක්ණ ෙත්ත  ව කන රෙ ෙත්ත නොර  ළ   භූමිතික භැනුම් 
 කක    ගඵඩා කය තැබිඹ යුතුඹ. 

ii. ඳළ ත්/භැ.සි.ආ/.ජ.කා භූමිතික නාල ඹටදත් භනින රෙ දෙන වා දතන ගණදේ 
GPS ඳාරන රක්ෂය ර පිහිටුම් ටව්ද    ල ක    ල ල ගඵඩා කය තිබිඹ යුතුඹ. 

iii. ඇමුු භ  III හි ෙැක්දන ගුද      නනුකරනඹ කයන රෙ ඛණ්ඩාාක ටව්ද කය 
ෙත්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුශත් ඳරිදරෝකනඹ කශ දල්ඛන භග ැඩ න්ද කළ     
නි..ජ(භූමිතික     ) දත ඹැ ඹ යුතුඹ.  
 

iv. නි..ජ. (භූමිතික     ) විසි්ද එභ  ඳාරන රක්ෂය ෙත්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කය 
ඹාත් කාලීන කිරිභට,  නොර දිථරික් දජය.මි.න වා ඳශාත් භූමිතික නාල රට රැබීභට 
පිඹය ගනු රැද.. 

v. න්ද ඛණ්ඩාාක වා ෙත්ත ඳරිකා නිජ(භූමිතික) නාලදේ තැ්දඳත් කිරීභට නි..ජ. 
(භූමිතික     ) විසි්ද පිඹය ගනු රැද.. 

 

2.8 ඳාන ඳරික්රභණ  

තියථ භූමිතික ඳාරනඹ වා දගෝලීඹ  පිහිටුම් ඳද්ධති (GNSS) තාක්ෂණඹ 
වඳු්දාදීභත් භග  ර්ඝ ඳරික්රභණ පිහිටුවීදම් නලයතාඹ නභ විඹ. දකදේ  නමුත් 
ඳරික්රභණර නියෙයතා නනු ඒා ප්රධාන ර්ග තුනකට ද්ද කයන රදී. 

 

2.9  ඳාන ඳරික්රභණ ලර්ගකිරීභ 
 
ඳාරන ඳරික්රභණඹ නියෙයතා 

ඳශමු ගණදේ ඳරික්රභණ ඳාරන රක්ෂය 1:50,000 
දෙන ගණදේ ඳරික්රභණ ඳාරන රක්ෂය  1:30,000 
දතන ගණදේ ඳරික්රභණ ඳාරන රක්ෂය 1:20,000 

 
 
 

2.10  ඳාන ඳරික්රභණ වශා ව්ිරර වුණණු බාවිතය 
 

ඳාන ඳරික්රභණ ලර්ගය බාවිතා කයුතු ව්ිරර වුණණු ලර්ගය 

ඳශමු ගණඹ A6,B1,B2,B3 
දෙන ගණඹ A6,B1,B2,B3 
දතන ගණඹ A6,B1,B2,B3, පිහිටි ගර භත කැප 

භාක,ම්ගර 
 

2. 11 ඳාන ඳරික්රභණ වශා පිරිවිතර 
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එක් එක් ඳාරන ඳරික්රභණඹ ඳවත ඳරිදි ථාාපිත කයනු රැද.. 

 

ඳරික්රභණය ආරම්බය නලවානය 

ඳශමු ගණඹ දතන ගණදේ GNSS දතන ගණදේ GNSS 

දෙන ගණඹ දතන ගණදේ GNSS ඡශෝ 
ඳශමු ගණදේ ඳරික්රභණ 
ථාානඹක් 

දතන ගණදේ GNSS ඡශෝ 
ඳශමු ගණදේ ඳරික්රභණ 
ථාානඹක් 

දතන ගණඹ දතන ගණදේ GNSS ඡශෝ 
ඳශමු ගණදේ ඳරික්රභණ 

ථාානඹක් ඡශෝ දෙන ගණදේ 
ඳරික්රභණ ථාානඹක් 

දතන ගණදේ GNSS ඡශෝ 
ඳශමු ගණදේ ඳරික්රභණ 

ථාානඹක් ඡශෝ දෙන ගණදේ 
ඳරික්රභණ ථාානඹක් 

 
ඉතා ඉවර ප්රමිතී්ද ඹටදත් නියෙයතාඹ ඳත්ාදගන ඹෑභ ෙවා උඳරිභ  ර්දෝඳාඹ්ද 
දඹදිඹ යුතුඹ. භැනුම් ඉල්ලීම් ල නලයතාඹ නනු ථාාපිත කයනු රඵන ඳරික්රභණ ර්ගඹ 
තීයණඹ කයනු රැද.. පක් පක් ඳරික්රභණ ර්ගදේ ඵරාදඳුදයුත්තු   නියෙයතාඹ රඵා 
ගැනීභ වා ඳවත ව්ද පිරිවිතය බාවිතා කයනු රැද.. 
 

  ඳරික්රභණ ර්ගඹ 
 

  
ප්රාාමික 

I 
ද්වීතික,ක 

II 
තෘතීක,ක 

III 

පර්ණභාන 
විථතය 
භැනීම් 

ද
ක
ෝණි

ක
 මි
මි
 ග
ැනී
භ

 

 දකෝණික නිරික්ෂණ නියෙයතාඹ 
ආ්දන 

1” 3” 5“ 5´ 

දකෝණ පිඹවීදම් දෙෝ සීභා  30”  1´ 2´ 3´ 

 ක ණ භැනීදම් ක්රභඹ නබය්දතය 
දකෝණ 

නබය්දතය 
දකෝණ 

නබය්දතය 
දකෝණ 

දිගාාල 

තියථ මරාාක (0) ගණන (Hz) 6 (00, 300, 
600, 900, 

1200,1500) 

4 (00, 450, 
900, 1350) 

2(00, 900)  

සියථ මරාාක (0) ගණන (V) 4 2 1  

මුහුණත් 2 2 2  

උඳරිභ තියථ විාරනඹ (Hz) +4’’ +8’’ +12’’  
උඳරිභ සියථ විාරනඹ (V) +8” +20” +30”  

ද
ර්
ඛී
ඹ
 භ
ැනු
ම්

 
   ථාාන නතය දුය 200-800 100-300 50-100  

දිග භැනීභ 
දිා දෙකටභ දිා දෙකටභ 

දිා 
දෙකටභ 

එක් 
දිාකට 

භැනීභ නතය ඉඩ දිඹ වැකි දන 
මි.මි. ය්ද මි.මි.5 මි.මි.5 මි.මි.5 

නොර 
දනුද  

භධයනය දුදයහි ම්භත නඳගභනඹ  
මි.මි. ය්ද 

මි.මි.5 මි.මි.5 මි.මි.5  

ම්භත ශුද්ධිඹ (උථණත්ඹ වා 
පීඩනඹ නිරික්ණ ගැනීදම්දී 
ඇතුරත් කර යුතුඹ)  

දඹදිඹ යුතුඹ දඹදිඹ යුතුඹ 
දඹදිඹ 
යුතුඹ 

 

උඳකයණ වා ඉරක්ක /ාඥා උ 
දඹදිඹ යුතුඹ දඹදිඹ යුතුඹ 

දඹදිඹ 
යුතුඹ 

 

උඳකයණ වා ඉරක්ක /ාඥා 
උදහි නියෙයතා 

+මි.මි.10 +මි.මි.10 +මි.මි.10  

උථණත්ඹ නියෙයතා + 10 C + 10 C + 10 C  



දෙ.භැ.දය  භූමිතික භැනුම් 

14 
2 න ඳරිච්දේෙඹ 

පීඩනඹ නියෙයතා 
 

+ 5 mbar + 5 mbar + 5 mbar  

නි
ය

ෙය
ත
ා

 
 දිගාාල (Az) ඳාරනඹ ථාාන 20 ථාාන 25 ථාාන 30  

ඉවත සීභා්ද ඉක්භන විට දතන ගණදේ න්දතර් 
භූමිතික රක්ය 3ක් පිහිටවිඹ යුතුඹ. 

දිගාාල (Az) පිඹවීභ  5”√N, N ඹනු 
ථාාන 
ගණනක, 

10”√N, N 
ඹනු ථාාන 
ගණනක, 

20”√N, N 
ඹනු 
ථාාන 
ගණනක, 

 

භධයනය මුහුදු භට්ටභ වා 
දලෝධනඹ 

දඹදිඹ යුතුඹ දඹදිඹ යුතුඹ 
දඹදිඹ 
යුතුඹ 

 

ඛාඩාාක පිඹවීදම් දෙෝදේ 

සිභා්ද  C හි නගඹ ( C√K  සුත්රඹ 
K ඹනු ඳරික්රභණදේ දිග Km 
ය්ද) 

0.2 0.3  0.4   

 

 

2.12 ඳාන ඳරික්රභණ වශා උඳඡදව් භාාල 
 
දිථරික් දජයථඨ මිනි්දදෙෝරු න කාරී යඹාදේ උඳදෙථ භත ඳරික්රභණ භැනීභ ආයම්බ කිරීභට 

දඳය, ඳරික්රභණ නාක රඵා ගැනීභ වා දඹෝජිත ඳරික්රභණ ජාර    1:50,000 ඳරිභාණදඹ්ද  
දර්ඛා චිත්රඹක් පියදඹර කර යුතුඹ. ෑභ දිථරික් මිනි්දදෙෝරු කාර්ඹාරඹකභ ඳශමු, දෙන වා 
දතන ගණදේ ඳරික්රභණ වා නාක නිකුත් කිරීභට දල්ඛනඹක් ඳත්ා දගන ඹායුතුඹ. 
 

2.12.1 ඡෙත්ර ක්රියාලයය 

 
ථිරය රකුු  පිහිටුවිභ ෙවා සුදුසු ප්රදද්ල දතෝයා ගැ දම්දී පථා ඳවසුද්ද වඳුනාගත 
වැකිවීභ, ථාාක, ඵ වා ඵාධක ය්ද දතුය වීභ ඹන කරුු  ගැන විදලේ නධානඹ දඹුමු කර 

යුතුඹ. 3.1 දේෙදේ ඳරිදි නිැයදි ර්ගදේ පිරිවිතය හිත ථිරය රකුු  දතෝයාගත් ථාාන ර 
ැරයඹ යුතුඹ. 
දක්ෂත්ර ැඩ ෙවා මිනි්දදෙෝරු්ද දෙදෙදනකු දඹුො ගැනීභට ඵරාදඳුදයුත්තුද .                 
( නි ක්ණ ගැනීභට පක් නදඹකුත් ටව්ද කය ගැනීභට තත් නදඹකුත්) 
 
EDM ඳරික්රභණ දක්ෂත්ර දඳුදතහි පක් පක් ඳරික්රභණ රක්යඹ වා ඳැවැදිය ටවනක් ඇදිඹ 
යුතුඹ. නභ ලදඹ්ද ථිරය රක්ෂය තුනකට දඳ්ද භ ව දඵෝක්කු දවෝ වඳුනාගත වැකි ගථ 
රට දුය ආදී ථාානඹ වඳුනාගැනීභට නලය විථතය ෙ දඳ්ද භ කශ යුතුඹ. ඇමුු භ IV හි 
ෙව්ද ඳරිදි පිහිටු දම් ටව්ද වා නි ක්ණ EDM දක්ෂත්ර දඳුදතහි ටව්ද කර යුතුක,. 

 
2.12.2 ඡකෝණික ශා  දිග භැනීභ 

ඳරික්රභණ ර  නදප්ක්ෂිත නියෙයතා රඵාගැනීභට සුදුසු භැනුම් උඳකයණ බාවිතඹ වා සුදුසු 
දක්ෂත්ර ක්රිඹායඹක් නනුගභනඹ කර යුතුඹ. දකදේ නමුත් ඳරික්රභණ ර දක්ෂත්ර ැඩ ආයම්බ 
කිරීභට දඳය සිඹලුභ උඳකයණ වා නතිදර්ක උඳාාග ක්රභාාකනඹ කය සීරුභාරු කය තිබිඹ යුතුඹ. 
 
උඳකයණඹ ව ාඥා (target) ථාානගත කි භට ප්රකාල රම දවෝ දල්ර් කියණ බාවිත කශ 
යුතුඹ. භැනුම් රකුු  සිට +2 mm ඇතුරත උඳකයණ ව ාඥා දක්්දද්ර ගත කශ යුතුඹ. 
ප්රකාල රම   භ ථාානඹකදීභ 3600 කි්ද සියථ වා තියථ  කයකා ඳරීක්ා කශ යුතුඹ. 
දක්්දද්රඹ ථිරය රකු  හි භධය රක්ෂය භග ෑභ නථාාකදීභ භානගත විඹ යුතුඹ. 
 

1800 කි්ද භාරුකය රඵාග්දනා ාභාර්ත වා ෙක්ෂිණාර්ත ඳාඨාාක ර දන 30” ට ැඩි 
න විට, භා්දතයණඹ (collimation) වා උඳකයණ  සීරුභාරු කශ යුතු . එදේභ 3600 
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කි්ද භාරු කය රඵා ග්දනා සියථ ාභාර්ත වා ෙක්ෂිණාර්ත ඳාඨාාක ර  දන 30”  ට ැඩි 
්දද්ද නම්ෙ උඳකයණඹ සීරුභාරු කශ යුතුඹ. සීරුභාරු කි භ දිථරික් දජයථඨ මිනි්දදෙෝරු 
නධිකාරිදේ නධික්ණඹ ඹටදත් සිදුකර යුතුක,. 
 

එක් එක් ථාානදේදී දකෝණ වා දුය වා න මිනුම් එකිදනකට ථාඹත්ත ගත යුතුක,.  2.11 
දේෙදේ ෙක්ා ඇති එක් එක් ගණදේ ඳරික්රභණ ෙවා පිරිවිතය නනු තියථ වා සියථ දකෝණ 
වා ඳාඨාාක කට්ටර (zero) නලය ප්රභාණ රඵාගත යුතුඹ. 
 
නිරීක්ණ ග්දනා නථාාද දී උථණත්ඹ වා පීඩනඹ උඳකයණඹට ඇතුරත් කශ යුතු නතය 

ppm  නගඹ ටව්ද කයගත යුතුක,. උඳකයණඹ ව ාඥා උ ආ්දන මි.මි.10 ට භැන 
ටව්ද කය ගත යුතුඹ. දුය භැ භට දඳය ප්රිථභ  නිඹතඹ උඳකයණඹට ඇතුරත් කශ යුතුක,. 
 
 
 
 
 

2.12.3 ඳරික්රභණ නිරීක්ණය කි ඡම් ක්රියාලයය 

ෑභ විටභ ඳරික්රභණ නිරීක්ණ වා  රිඳාෙ තුනක ඳද්ධතිඹක් බාවිතා කශ යුතුක,. රිඳාෙ 
ඳරික්රභණ රක්ෂය භත දක්්දද්රගත කර යුතුඹ. සිඹලුභ ඳාරන ඳරික්රභණ ෙවා න්දතර් දකෝණ  
භැනීදම් ක්රභඹ බාවිතා දකදර්. දභභ ක්රභදේදී පිටුඳ දර්ඛාද  සිට ඉදිරිඳ දර්ඛා ෙක්ා 
මුහුණත් දෙදක්දභ දකෝණ  ෙක්ෂිණාර්ත භනිනු රැද..  
 
දභභ ක්රභදේදී පිටු ඳ දර්ඛාද  සිට ඉදිරිඳ දර්ඛා ෙක්ා දකෝණඹ ෙක්ෂිණාර්ත  ම් 
මුහුණත බාවිතදඹ්දෙ, ඉදිරිඳ සිට පිටුඳ දර්ඛා ෙක්ා දකෝණඹ ාභාර්ත ෙකුු  මුහුණත 
බාවිතදඹ්ද ෙ භනිනු රැද.. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඳශමු ථාඹ ත දකෝණඹ (ශීර්ඹ) භැනීභට ඳවත ව්ද පිඹය 4  ම්පුර්ණ කශ යුතුක,.  

 
i. උඳකයණඹ 00 කා ම් මුහුණත බාවිතා කය පිටු ඳ දර්ඛා නි ක්ණඹ කය්දන. 

තියථ දකෝණඹ, සියථ දකෝණඹ වා පිටුඳ ාඥාට ඇති ඵෑවුම් දුය ම් මුහුණත 
බාවිතා කය නි ක්ණඹ කය ටව්ද කය ග්දන. 

ඉදිරිඳ දර්ඛා පිටුඳ දර්ඛා 

ඉදිරිඳ දර්ඛා 

උඳකයණ ථාානඹ 

පිටුඳ දර්ඛා 

උඳකයණ ථාානඹ 
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ii. දුදර්ක්ඹ ෙක්ෂිණාර්ත කයකා ඉදිරි ඳ ාඥාට ඉක්භා දනුඹනදේ දඹුමු කය 
නි ක්ණඹ කය්දන. තියථ දකෝණඹ, සියථ දකෝණඹ වා ඉදිරිඳ ාඥාට ඇති ඵෑවුම් 
දුය නිරීක්ණඹ කය ටව්ද කය්දන. 

iii. දුදර්ක්ඹ ඉදිරිඳ ාඥා ඹා්දතමි්ද ඳසුකය ඹන දර කයකා දුදර්ක්දේ මුහුණත 
ෙකුු  මුහුණට භාරු කය්දන. ඉදිරිඳ ාඥා ඳසු කය දනුඹනදේ දුදර්ක්ඹ 
ාභාර්ත කයකා ාඥාට දඹුමුකය නිරීක්ණඹ කය තියථ දකෝණඹ, සියථ 
දකෝණඹ වා ඉදිරිඳ ාඥාට ඇති ඵැවුම් දුය ටව්ද කයග්දන. 

iv. ෙැ්ද දුදර්ක්ඹ ාභාර්ත කයකා පිටුඳ ාඥාට ඳසුකය දනුඹන දේ ාඥා 
නි ක්ණඹ කය තියථ දකෝණ , සියථ දකෝණඹ වා පිටුඳ ාඥාට නති ඵෑවුම් දුය 
ටව්ද කය ග්දන. 
 
මුහුණත, ම් මුහුණතට භාරු කය උඩ තට්ටු බුරුල් කය ෙක්ෂිණාර්ත ඊශග ශීර් 

(zero) නගඹට [(n-1)*1800 /N - ; N ශීර්  ගණන,  n – n ැනි ශීර්ඹ]ආ්දන 
 න   කයක්දන. උඩ තට්ටු තෙකය ඳවර තට්ටු බුරුල් කය උඳකයණඹ 
ෙක්ෂිණාර්ත පිටුඳ ාඥා ෙක්ා කය්දන. දෙන ශීර්ඹ ම්පුර්ණ කි භ ෙවා 
ඉවත (i)-(iv) ෙක්ා පිඹය සිදු කය්දන. 
 
නලය ිරර් ගණන ම්පුර්ණ කි භ ෙවා ඉවත පිඹය නැත සිදු කය්දන. 
එක් එක්  ර් නි ක්ණඹ නානදේදී නි ක්කඹා විසි්ද EDM ඳරික්රභණ ෙවා 
ම්භත නඳගභනඹ ව භධයනය නගඹ ඳරික්ා කය එඹ පිරිවිතයර ව්ද පිඹවීදම් 
දෙෝඹ තුර තිද.ෙැක,  ඵැයඹ යුතුක,. දෙෝඹ පිඹවීදම් දෙෝඹ ඉක්භා ඹක, නම් නැත 
න නි ක්ණ  ගත යුතුඹ. 

 
 
 2.12.4 දත්ත ඌණනය, ආගණනය වශ නනුකූනය කි භ. 

එක් එක් ථාානඹ ෙවා ක්දේත්ර දඳුදතහි ටව්ද කය ඇති නි ක්ණ එක් එක් ශුනය නගඹ 
ෙවා ඌණනඹ කය තියථ දකෝණඹ, භධයනය සියථ දකෝණඹ ව  භධයනය දුය ගණනඹ කර 
යුතුඹ. දෙෝ ඉත් කි දභ්ද ඳසු ගණනඹ කයන රෙ ෙත්ත ඇමුු භ V හි ව්ද ආෙර්ලදඹහි 
ආකායඹට ායාල ඳත්රඹකට ගත යුතුඹ.  
 
ායාලදේ ව්ද නබය්දතය දකෝණ, සියථ  දකෝණ  වා දි   හි භධයනය නගඹ්ද  ගණන 
කශයුතු නතය, ආෙර්ලඹ්දහි  භාක් ඉක්භා ඹ්දද්දනම් ඉත් කශ යුතුඹ. 
 

ඳශමු, දෙන වා දතන ගණදේ ඳරික්රභණ රට පිළිදය්ද   5”√ N, 10”√ N,   15”√ N     සුත්ර 
බාවිතා කය දි   ලදේ ඉඩදෙන දෙෝ  ගණනඹ කශ යුතුඹ. දභහි N ඹනු ඳරික්රභණදේ ථාාන 
ාඛයාක,.  
 
එක් එක් ඳරික්රභණ ඳාෙදේ දි   ල   භධයනය දකෝණ,  පිඹ දම් ඳරික්රභණ ඳාෙදේ දි   ලදේ 
පිඹවීදම් දෙෝඹ බාවිතදඹ්ද ගණනඹ කශ යුතුඹ. පිඹ දම් දෙෝඹ ඳරික්ා කශ යුතු නතය, 
දෙෝඹ නය දිඹ වැකි සීභා්ද තුර ද  නම් භාන දඵොවැරිඹ යුතුඹ. 
 
ක්රභාාකන දෙෝඹ ව ඳරිභාණ දෙෝඹ දඹුො භධයනය දුයල් නිැයදි කශ යුතුඹ. 
 

ඳරික්රභණ වා ඉඩදෙන උඳරිභ දෙෝඹ ගණනඹ කයනුදේ  C  සුත්රඹ භඟි්ද න නතය K 

ඹනු ඳරික්රභණදේ  දිග කිදරෝ ටර් යනි. එක් එක්  ඳරික්රභණ ර්ගඹ ෙවා C හි නගඹ 2.11 
දේෙදේ ෙව්ද කය ඇත. 
 

ඳරික්රභණදේ දිග ෙවා ඉඩ දෙන දෙෝඹ නය දිඹ වැකි  භා තුර ද  නම් ඡඵෝඩිච් නීතිය 
දවෝ දනත් සුදුසු  ක්රභඹක් භඟි්ද දෙෝඹ දඵො වරිනු රැද.. 
 



දෙ.භැ.දය  භූමිතික භැනුම් 

17 
2 න ඳරිච්දේෙඹ 

නානදේ දී නනුකරනඹ කයන රෙ දිගාාල වා දුයල් දවෝ නබය්දතය දකෝණ ව දුයල්, 
ඳරික්රභණඹ නනුකරනඹ  වා ආගණනඹ කි භට දඹුො ගනු රැද..  
 
ඳරික්රභණඹ ආගණනඹ වා නනුකරනඹ SDCAD භෘදුකාාගඹ භඟි්ද දවෝ දෙඳාර්තදම්්දතුද  
බාවිතා න දනත්  භෘදුකාාගඹක් භඟි්ද දවෝ සිදු කශ වැක.  
 
දභභ ඳරිච්දේෙදේ ඳශමු, දෙන වා දතන ගණදේ ඳාරන ඳරික්රභණ විථතය කය ඇති නතය, 

22 ඳරිච්දේෙදේ විථතය ඳරික්රභණ විථතය කය ඇත. 
 

2.13 ඳරික්රභණ ශා භූමිතික ඳාන ව්ාාන නාක කිරීඡම් ක්රභය 
 
එක් එක් දිථරික්කඹ වා එක් එක් ර්ගදේ  ඳරික්රභණ නනුගාමි දර නාකනඹ කයනු රඵක,. 
ඳශමු නාක   ක ඳාරන ඳරික්රභණදේ ඳ්දතිඹ ෙැක් භට දඹුෙනු රඵන නතය, දකටි ඉයකට ඳසු 
දෙන නාක දෙක දිථරික්කඹ වැදි්දවීභටෙ, දකටි ඉයකට ඳසු තු්දන නාක වතය ඳරික්රභණඹ 
වැදි්දවීභ වාෙ ද .(කුරුණෑගර දිථරික්කදේ ඳශමු ගනදේ  පර්ණභාන ඳරික්රභණඹක 

ඳවදශුථ න ඳරික්රභණඹ  EI-42-0015 දර නාකනඹ කයනු රඵක,.) එක් එක් ඳරික්රභණඹ 
වා දභභ නාක දිථරික් දජයථඨ මිනි්දදෙෝරු නධිකාරිදග්ද රඵා ගත යුතුඹ. 
 
ඳරික්රභණඹක ථාාන නාකඹ, ඳරික්රභණඹක නාකඹ වා නනුගාමී ථාානඹ වඳුනාගැනීභට  නාක 
දෙකකි්ද යුත් නාකඹක් දෙනු රැද.. (භවනුය දිථරික්කදේ දෙන ගනදේ ෙව නටන  

ඳරික්රභණඹක විසිවතය න ථාානඹ E2-32-0018-24 දර නාකනඹ කයනු රඵක,.) නම් කය 

ඇති දිථරික් දක්ත 22 ැනි ඳරිච්දේෙදේ ඇමුු භ 12 හි ව්ද කය ඇත. 
 

 

2.14 පූර්ණභාන උඳකරණ සීරුභාරු කිරීභ  

 
දුය භැනීදම් නියදිතාඹ වා  පර්ණභාන උඳකයණ කාරානුරඳ සීරුභාරු කිරීභ නතයලය 
නමුත්, ම්පර්ණ සීරුභාරු දිගුකාරඹක් ැඹන දදවකාරි ක්රිඹායඹකි. උඳකයණඹ 
දිඹතරා භැනුම් වා සිතිඹම්ගත කිරීදම් ආඹතනඹ දවෝ ප්රධාන කාර්ඹාරදේ, විදලේදඹ්ද 
පිහිටුා ඇති සීරුභාරු ඳාදක ඡර්ඛාල  දත දගන ඹා යුතුඹ.දභභ නඳවසුකාරි තත්ඹ භඟවයා 
ගැ භ වා ෑභ උඳකයණඹක්භ   ක  යක් දවෝ ෑභ භැනුම් දර්ඛා 500 කට යක් දවෝ 
ඉ්ද ඳශමු එශදමන නථාාද   දවෝ ක්රිඹාකාරිත්ඹ  ඳරීක්ා කර යුතුඹ.  
 

 
    ( I - උඳකයණ ථාාන, R1,R2,R3,R4 - ඳයාර්තක ථාාන) 
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දභභ කාර්ඹ වා ෑභ ප්රාදද්ිරඹ මිනි්දදෙෝරු කාර්ඹාරඹකට ආ්දනභ ඳරීක්ා 
කිරීදම් දක්ෂත්රඹක් පිහිටු විඹ යුතුඹ. ෑභ ඳරික්ා කි දම් දක්ෂත්රඹක් වාභ 
කාර්ඹාරඹට ආ්දන පිහිටි එක් උඳකයණ ථාානඹක් ව ඊට ආ්දන ලදඹ්ද 

මිටර් 50, 100, 200    400 දුරි්ද පිහිටි ඳවසුද්ද රඟා විඹ වැකි ඳයාර්තක ථාාන 
වතයකි්ද භ්දවිත විඹ යුතුඹ. දභභ ථාාන ඳායක් ැනි ෘජු දර්ඛාක දවෝ ඉ ත 
ව්ද රඳ ටවදනහි ඳරිදි පිහිටුවිඹ වැකිඹ. දභභ  කාර්ඹ වා  A4 ර්ගදේ  ථිරය 
රකුු  (Monument)   බාවිතා කර වැක. කි. .1 ඳභණ දුරි්ද නභතය ඳයාර්තක 
ථාානඹක් පිහිටුාගත වැකි නම් ඩාත් නිැයදි උඳකයණදේ නිැයදිතාඹ ඳරීක්ෂා 
කර වැකිනු ඇත. දිඹතරා භැනුම් වා සිතිඹම්ගත කිරීදම් ආඹතනදේ දවෝ ප්රධාන 
කා ඹාරදේ සීරුභාරු ඳාදක ඡර්ඛාල  උඳදඹෝගි කයදගන ම්පර්ණදඹ්දභ සීරුභාරු 
කර  පර්ණභාන  උඳකයණඹක් බාවිතා කය ඳයාර්තක දුය භැන ගත යුතුඹ. දභභගි්ද 
ම්භත නගඹ්ද රඵාගත වැකි නතය ඉදිරිදේදී  බාවිතා කිරීභ ෙවා දරුේ දඳුතක 
ටව්ද කය තැබිඹ යුතුඹ. 

    
උඳකයණ ථාානදේ සිට නදයෝවනඹ දවෝ ආදයෝවනඹ 50 දනුඉක්භ න ඳරිදි 
ඳයාර්තක ථාාන දතෝයා ගත යුතුඹ. 
 
පර්ණභාන උඳකයණඹ බාවිතා කයන මිනි්දදෙෝරු තැන විසි්ද නොර දර්ඛා භැනිඹ යුතු 
නතය එභ නගඹ්ද දරුේ දඳුදතහි ඇතුරත් කර යුතුඹ. තියථ දුය භැන භත් 
මුහුණදතහි වා ෙකුණත් මුහුණදතහි පිහි භ දක්ෂත්ර ටව්ද ඳත්රදේ ාර්තා කර යුතුඹ. 
උථණත්ඹ වා පීඩනඹ ටව්ද කර යුතු නතය ෑභ දර්ඛාක්භ භැනීදම්දි  එභ නගඹ්ද 
උඳකයණඹට ඇතුරත් කර යුතුඹ. ම්පර්ණදඹ්ද සීරුභාරු කයන රෙ උඳකයණදඹහි 
සීරුභාරු ඳයාමි ්ද වා තියථ දුදයහි භධයඹනය නගඹ නිැයදි කර යුතුඹ. 
නානදේ  සීරුභාරු කර තියථ දුයල් දරුේ දඳුදතහි ටව්ද කර යුතුඹ. 
 
දක්ෂත්ර ටව්ද ඳත්ර ව එක් දක්ෂත්රදර්ඛා කට්ටරඹක්  වා දක්ෂත්ර ඳත්ර ටව්ද  නඩාගු 
දරුේ දඳුත මිනි්දදෙෝරු නධිකාරි විසි්ද නඩත්තු කර යුතුඹ. ම්භත දුයල් නතය 
ඇතින දනථවීම්  මිනි්දදෙෝරු නධිකාරි විසි්ද ඳරීක්ා කර යුතු නතය, උඳකයණඹ 
පිළිඵ ඔහුදේ නෙවථ  දරුේ දඳුදතහි ටව්ද කර යුතුඹ. භනින රෙ සිඹළුභ දුයල් 
වා ම්භත දුයල් නතය දන ±0.020 m දවෝ ඊට ැඩි න විට නැත ඉතා 
ඳරීක්ාකා  ඳරීක්ණඹ සිදුකර යුතු .දෙන ඳරික්ණදේදීෙ ඳරමු ප්රතිපරභ රැද. 
නම් ම්පර්ණ සීරුභාරුක් සිදු කිරීභ නතයලය න නතය එදේ දනුභැති නම් 
උඳකයණඹ ඹවඳත් ැඩ කිරීදම් තත්ඹක දනුඳතින ඵට ැරකිඹ යුතුඹ. 
 
දිථරික්/ඳශාත් දජයථඨ මිනි්දදෙෝරු නධිකාරි ව ඳශාත්  ර්ද ඹර් ජනයාල් රු්ද  
   ප්රාදද්ශීඹ මිනි්දදෙෝරු කාර්ඹාර   ක්   ල  දභභ දරුේ දඳුත සියුම් දර 
ඳරීක්ා කර යුතුද . 

 
2.15 සිරව් ඳාන ජාය  
 

2.15.1 සිරව් ඳාන ජාඡයහි ඉතිශාවය 

මුය්දභ ැතපුම් 1000 දිග තනි      දර්ඛාක් 1865 දී ආයම්බ කය ය 44 කදී නිභ 
කය ඇත. ඳැයණි භට්ටම් දර්ඛා ජාරඹක් දනුතිබ නතය, නලය   විට භට්ටම් ගැ භ සිදු 
කයන ර  . 1904 සිට 1909 ෙක්ා කාරඹ තුර භට්ටම් ගැනීභ දියුු  කයන රෙ නතය, 
ථිරය පිල් රකුු   ෑ භ ෙවා නධානඹ දඹුමු කයන රදී. 1909 දී දභභ ක්රිඹාය  
ෙවා ක්රභත්     ැඩිපුය කාර්ඹ භණ්ඩරඹක් දඹුෙන ර . දභහි ආයම්බඹක් දර 
ඉ්දදිඹානු රිදකෝණමිතික භැනුම් ආඹතනඹ 1884 සිට 1895 කාරඹ තුර දකුශම , 
ගාල්ර ව රිකුණාභරදඹහි භධයනය මුහුදු භට්ටභ  යණඹ කය න ජාරඹ පිහිටුන 
ර . 
 



දෙ.භැ.දය  භූමිතික භැනුම් 

19 
2 න ඳරිච්දේෙඹ 

1909-1914 කාරඹ තුර ද්විතික,ක පිල් රකුු   පිහිටුන රෙ නතය, ැතපුම් 650ක් 

ද්විත් භට්ටම් ගැ භ ම්පුර්ණ කයන රදී. 1914 දී ඳශමු දරෝක යුද්ධඹ නිා ැඩ 

නත්නු  රැ  නතය, නැත 1923දී ආයම්බ කය 1924 දී ැතපුම් 200ක් නිභ කයන 

ර . 
 
1925 දී මුළු භට්ටම් ගැ දම් ක් රිඹායඹ විේ යවකය ඵරා නවීන උඳකයණ වා 

ඹාාතාථ ඹ ක් යභ බාවිතා කය නැත සිදුකිරීභට  යණඹ කයන ර . භට්ටම් ගැනීභ 

ඹාාතාථ ඹ දරල් උඳකයණ වා ඉ්දාර් භට්ටම් රිටි බාවිතා කය උථ 

නියද් ඹතාඹක් රඵාගැ භට විදලේ නධානඹකි්ද  සිදුකයන ර . භූමිතික භට්ටම් 

ජාරඹ  යක පිල් රකුු  59ක්, ද්විතීක පිල් රකුු  5ක් ව කි.මි. 4000 ක් දිග 

ද්විතික ාෘත භට්ටම් දර්ඛා 27ක් යුක්ත විඹ.  යක භට්ටම් ජාරඹ මුළු  යටභ 
ආයණඹ  න නතය දරෝකදේ නදනක් යටල් වා න විට උථ 

නියද් ඹතාඹ   යුක්ත   . 
 

එතැ්ද සිට ලථ රි රාකාද  ාර්ධන   ඹාඳෘති ෙවා උ ඳාරනඹ කි භ  දෙන දඳර , 

දතන දඳර වා සුළු භට්ටම් දර්ඛා ෙක්ා භට්ටම් ජාරඹ පුළුල් කයන ර . දභභ 

ක් රිඹාය    1924    යක පිල් රකුු  6 ක්ෙ 1925    යක පිල් ල   31ක්ෙ 

1926    යක පිල් රකුු  22 ක්ෙ පිහිටුා 1928 දී ප් යධාන ජාරඹ නිභ කයන ර . 
 

1925-1930 කාරඹ තුරදී භූමිතික භට්ටම් නනුකරනඹ කි භ නිභ කය ප් යතිපර 1932 

දී ර්ද ඹර් ජනයාල් විසි්ද “රාකාද  භූමිතික භට්ටම් ගැ භ- දළුභ 1 වා11” භඟි්ද 

ප් යසිද්ධිඹට ඳත් කයන ර . 
 

2.15.2 ආරම්බක භට්ටභ  (ඳාදභ -Datum) 

භධයනය මුහුදු භට්ට  ශ්රි රාකාද  ඹාාභානි භට්ටම් ගැ දම් ආයම්බක භට්ටභ  (ඳාෙභ ) දර 
තීයණඹ කයන රදී. සිඹලුභ භූමිතික භට්ටම් ගැ   දභභ ඳාෙභ භත යා ඳති. 
 

2.15.3 මුයක පිල් ුණණු.(FBM) 

     ර           ක           ත  තන    පිල් රකුු  රට භාන ආකායදේ 
දඳුර ඹට   ර ක්  ල  ර   ෙ (Lower Bolt), භතු පිට භට්ටදම් කුළුණ භත  යක් ෙ 
හිත (Upper Bolt) විලාර ප්රභාණදේ ගල් කුට්ටි ය්ද   යක පිල් රකුු  59ක් පිහිටු    ත. 
 
 

2.15.4 වම්භත පිල් ුණණු (SBM) 

දඳුර භතුපිට මීටය 1ක් ඳවය්ද තනන රෙ විලාර දකු්දක්රීට්  කැටඹක් භත විකයන රෙ කරු 
හිත  ම්භත පිල් රකුු  5ක් ාෙන ර .  යක පිල් රකුු  ෙවා ගල් ඳාෙභ දුඹාගත 
දනුවැකි ථාාන ර ම්භත පිල් රකුු  පිහිටු න ර . දම්ා ම්භත පිල් රකුු  දර නම් 
කර ෙ ඒාදේ නියෙයතාඹ මුයක පිල් රකුු  රට භාන ද . 
 

2.15.5 ප්රධාන භට්ටම් ජාය. 

ප්රධාන භට්ටම් ජාරඹ  යක පිල් රකුු  ව ඒා  තර   ප්රධාන භට්ටම් දර්ඛා මුවඹකි්ද 
යුක්ත ද .            ල    න         න  කර     තර, භූමිතික භට්ටභ ගැ භ 
ාර්තාද  දළුභ I හි දභභ ජාරඹ පිහිටුවීභ විථතය කය ඇත.   ක පිල් රකුු  ර විථතය 
ව නගඹ්ද එභ ාර්තාද  දළුභ II හි ෙව්ද කය ඇත. ඳවත ෙැක්දන රඳ ටවදන්ද   
මුයක පිල් රකුු  (FBM), ම්භත පිල් රකුු  (SBM) ව ප්රධාන භට්ටම් දර්ඛා වා ඒාදේ 
නාක දඳ්දා   ඇත.  භට්ටම් ගැ භ වා බාවිතා කල පිල් රකුු  ඇමුු භ VI හි ව 
ර්ාභානදේ බාවිතා න පිල් රකුු  ර්ග ඳරිච්දේෙ නාක 2.5.2,  2.5.4, 2.5.5    2.15.9 හි 
ෙක්ා ඇත.  
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2.15.6  ද්වි ක ශා තෘ ක භට්ටම් ගැනිභ. 

ප්රධාන  ජාරඹ දකුටථ රට කැ භ වා ව සියථ ඳාරනඹ පුළුල් කි භ වා ද්  ක භට්ටම් 
ගැ භ සිදු දකදර්. තෘ ක,ක වා සුළු භට් ටම් ගැනීභ ජාරඹ තදුයටත් පුළුල් කි භ වා සිදු 
 කදර්. නලය රක්ය ර ථාාන උ  ර්ණඹ කි භ ෙවා විථතය භට්ටම් ගැනීභ සිදු දකදර්. 
 

2.15.7 භට්ටම් ඡර්ඛා නාක කි භ. 

ප්රධාන දර්ඛා  වා “ප්ර.දර්. (PL)”  දරෙ , ද්විතීක දර්ඛා වා “ද්වී.දර්. (SL)” දරෙ, 
තෘතීක දර්ඛා වා “තෘ.දර්. (TL)” දරෙ, සුළු දර්ඛා වා “සු.දර්. (ML)” දරෙ එක් 
එක් දර්ඛා ඉදිරිදඹ්ද නක්යඹක් මුරට දඹදීදභ්ද දර්ඛා ර්ග කය දඳ්දවිඹ යුතුඹ. භූමිතික 
භට්ටම් ගැනීභ ෙවා භූමිතික නාලඹ භගි්ද භට්ටම් දර්ඛා නාක(“ප්ර.දර්. (PL)”, “ද්වී.දර්. (SL)”,  
“තෘ.දර්. (TL)” , “සු.දර්. (ML)” ) නිකුත් කයක,. සුළු වා විථතය භට්ටම් දර්ඛා නොර දිථරික්ක 
නනු නාක දකදර්. දභ භ නාක භට්ටම් දඳුත්, දර්ඛා චිත්ර වා නොර දල්ඛනර ව්ද කශ 
යුතුක,. 

 
2.15.8 පිල් ුණණු නාක කි භ 

පිල් රකුු  නාකඹ ඉරක්කම් 3 කි්ද යුත් භට්ටම් දර්ඛාද  ව ථාානඹ වඳුනා ගැනී   

ඉරක්කම් 3 ක නාකඹකි්ද ෙ යුක්ත ද . ( උෙ: 18 ැනි තෘතිඹක භට්ටම් දර්ඛාද  134 ැනි 

පිල් රකුු   TL-018-138 දර නාක දකදර්.)  

සුළු වා විථතය භට්ටම් දර්ඛා ර පිල් රකුු  දිථත් රික්ක නනු නාක දකදර්. ඒා දිථත් රික් 

නාකඹ, ඉරක්කම් තුනකි්ද යුත් භට්ටම් දර්ඛා නාකඹ වා නනුඹාත ඉරක්කම් තුනකි්ද යුත් 

ථාාන නාකඹ දර නාක දකදර්.    

උො:  භාතය දිථත් රික්කදේ 15 ැනි සුළු භට්ටම්  දර්ඛාද  120 ැනි පිල් රකුු   ML-82-

015-120  දර නාක දකදර්.  

භාතය දිථත් රික්දේ 15 ැනි විථතය භට්ටම් දර්ඛාද  120 ැනි පිල් රකුු  DL-82-015-120 
දර නාක දකදර්. 
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2.15.9 භූමිතික භට්ටම් ගැනීභ වශා පිරිවිතර 

 
භූමිතික භට්ටම් 
දර්ඛා ර්ගඹ 

ප්රධාන 
දර්ඛා“ප්ර.දර්.

”    -PL 

ද්විතීක 
දර්ඛා වා 
“ද්වී.දර්.“ -SL 

තෘතීක,ක 
දර්ඛා 
වා 

“තෘ.දර්. ”-
TL 

සුළු දර්ඛා 
වා “සු.දර්. 

” -ML 

විථතය 
භට්ටම් දර්ඛා 

1 උඳකයණඹ 

කි.මී. 1 ක 
ද්විත් දර්ඛා 
වා  . මී. 

0.2  දවෝ ැඩි  
නියෙයතාක් 
ඇති ආාකිත 
දරරඹ 

කි.මී. 1ක 
ද්විත් දර්ඛා 
වා  . මී. 

0.2  දවෝ ැඩි  
නියෙයතාක් 
ඇති ආාකිත 
දරරඹ 

කි.මී. 1ක 
ද්විත් දර්ඛා 
වා  . මී. 
1.0  දවෝ 
ැඩි  
නියෙයතා
ක් ඇති 
ආාකිත 
දරරඹ 

කි.මී. 1ක 
ද්විත් දර්ඛා 
වා  . මී. 
1.5  දවෝ ැඩි  
නියෙයතාක් 
ඇති ආාකිත 
දරරඹ 

කි.මී. 1ක 
ද්විත් දර්ඛා 
වා  . මී. 
1.5  දවෝ 
ැඩි  
නියෙයතා
ක් ඇති 
ආාකිත 
දරරඹ 

2 පිල් රකුු  ර්ගඹ A4, B1, B2 A4, B1, B2 A6 A6 E 

3 

ආයම්බක 
රක්යඹ 

LB of FBM / 

SBM 

LB of FBM / 

SBM / PL 
PL or SL PL, SL or TL  

නාන රක්යඹ 
LB of FBM / 

SBM 

LB of FBM / 

SBM /PL/ 

SL 

SL or TL TL or ML  

3 ක්රභඹ ඹාාතාය ඹාාතාය 
ඹාාතාය 
ාභානය 

ාභානය ාභානය 

4 

නි ක්ණ ක්රභඹ 

(B-ඳසු ෙැක්භ,  

F – ඉදිරි ෙැක්භ) 

BFFB BFFB BF BF BF 

5 

ඉදිරි ෙැක්භ 
ඳාඨාාක 2ක් වා 
ඳසු ෙැක්භ  
ඳාඨාාක 2ක් නතය 
ඉඩදෙන දුය 
දන  

 . මී. 0.05  . මී.0.05 - - - 

6 

ඉදිරි ෙැක්භ වා ඳසු 
ෙැක්භ නතය 
ඉඩදෙන දුය 
දන  

මී. 0.5 මී. 0.5 මී. 1 මී. 2 මී.2 

7 
භට්ටම්  දර්ඛා   
උඳරිභ දිග 

- - කි.මී. 20 කි.මී. 12 කි.මී.5 

8 

භට්ටම් රිට වා 
උඳකයණඹ නතය 
නභ දුය 

මී. 7 මී. 7 - - - 

9 
භට්ටම් රිට වා 
උඳකයණඹ නතය 
උඳරිභ දුය 

මී. 50 මී. 50 මී. 60 මී. 60 මී.60 

10 
ඉඩදෙන 
දෙෝඹ(මී) 

0.00276√K ; 

K: ඹනු 
දර්ඛාද  දිග 
කි.මී. ය්ද 

0.004√K ;  

K: ඹනු 
දර්ඛාද  දිග 
කි.මී. ය්ද 

0.006√K  

K: ඹනු 
දර්ඛාද  දිග 
කි.මී. ය්ද 

0.010√K  

K: ඹනු 
දර්ඛාද  දිග 
කි.මී. ය්ද 

0.024√K  

K: ඹනු 
දර්ඛාද  දිග 
කි.මී. ය්ද 
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2.15.10 ප්රාාමික, ද්වි ක, තෘ ක භට්ටම් ඡර්ඛා පිහිටුවීභ 

නිදඹෝජය ර්ද ඹර් ජනයාල් (භූමිතික     ) විසි්ද සිඹළුභ ප්රාාමික, ද්වි ක, තෘ ක භට්ටම් 

ගැනීභ දභදවඹ නු රැද.. භූමිතික නාලඹට නනුයුක්ත කාර්ඹ භණ්ඩරඹ විසි්ද දක්ෂත්ර කටයුතු 

කයනු රැද.. දකදේ නමුත් නොර දිථරික්කඹ භඟි්ද භට්ටම් දර්ඛා වා පිල් රකුු  පිහිටුවීභ 

සිදු දකදර්. සිඹලුභ භට්ටම් දර්ඛා ඳවත ව්ද ක්රිඹාභාර්ග නනු පිහිටු විඹ යුතුඹ.  

 

a) ෑභ     500 ක දුයකි්දභ පිල් රකුණක් පිහිටුවිඹ යුතු නතය, එහි ඳාෙභට       න  

        ත          දකු්දක්රීට් දඹදිඹ යුතු ද . 

   න                  ක  ක්රීට්   ද A4          ල   

  

b)  පිල් රකුු  භත භට්ටම් රිටි සියථ සිටුවීභට ඵාධා දනුතිබිඹ යුතු නතය ඕන භ භැනුම් 

උඳකයණඹක් දවෝ ද්විත් ඳාෙ ආධායක (bipod) ථාාන ගතකර            කිරීභට 

වැකින ථාානඹක් විඹ යුතුඹ. 

c) පිල් රකුණ භත භට්ටම් දර්ඛා නිෙවථ වැසිර ඹ වැකි න ඳරිදි කය (bolt) මි.  8 5 ක් ඳභණ 

උ විඹ යුතුඹ. 

  

ාර්ාක පිල් රකුු  පිහිටු දම් ක්රිඹායඹක     නදේදී, ඳවත ව්ද දල්ඛන පිළිදඹර කය නි..ජ 

(භූමිතික     ) දත ඉදිරි  කටයුතු වා ඹැවිඹ යුතුඹ. 

 

a) ඇමුු භ X හි දඳ්දා ඇති ඳරිදි එක් එක් පිල් රකුු  වා ම් ර්ණ දර්ඛා චිත්රඹක් දක්ෂත්ර 

දඳුදතහි ඇඳිඹ යුතුඹ. දභභ ටවදනහි නඩු ලදඹ්ද ථිරය රක්ෂය 3 කට ගත් මිනුම්     

යුතුඹ. නදතහි දගන ඹා වැකි GPS උඳකයණ භඟි්ද ආ්දන ඛණ්ඩාාක රඵා දගන දක්ෂත්ර 

ටවදනහි ෙැක්විඹ යුතුඹ. 

b) නළුත් ඳාරන රක්ෂය ෙවා 1:50,000 පිහිටුම් ටවනක්/Kml  file එකක් පිළිදඹර කර යුතුඹ.  

c)  එක් එක් පිල් රකුු  වා නොර දක්ෂත්ර දඳුත් පිටු ඳරිදරෝකනඹ කය නනුපිළිදශට නම් කශ 

යුතුඹ. 

 

දභභ ම්පුර්ණ කයන රෙ දල්ඛන රැ      න          ල              ප්රභාණත් 

කාරඹක් ගත   ඳසු භට්ටම් ගැ භ ආයම්බ කශ වැක. 
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ඳැයණි ථථීය පිල් රකුණකි්ද (මයක පිල් රකුණක් දනුන) නළුත් භට්ටම් දර්ඛාක් ආයම්බ 
කයනු රැබුදවුත් දවෝ එැනි රකුණකි්ද භට්ටම් දර්ඛාක් න්ද කයනු රැබුදවුත්, එකී 
ඳැයණි පිල් රකුණ ආ්දනදේ ඇති ටිනාකභ ේදනා පිල් රකුණක් වයවා  ඳරීක්ෂ  භට්ටම් 
ගැනීභක් භඟි්ද  ඳ ක්ා කය ඵැයඹ යුතුඹ.  
 

දක්ෂත්ර ක්රිඹායඹ ආයම්බ         ඇමුු භ VII හි ෙක්ා ඇති ආෙර්ල  ඳදත් ආකායඹට 

භූමිතික භට්ටම් ගැනීදම් එක් එක් දකුටදහි ෙත්ත ඵාදගන මුද්රණඹ කය      දඳුදතහි 

 ල   යුතුඹ.  ක    න   දභභ ආෙර්ල උඳකයණදඹ්ද උඳකයණඹට දනථ වි    ක. 

 

එක් එක් දකුටදහි ඉදිරි වා පිටුඳ ඳාඨාාක දන ඇමුු භ VIII හි දඳ්දා ඇති උධෘතදඹහි 

ඇතුරත් කයනු රැද.. උධෘත ර ව්ද ප්රතිපර ඉඩදෙන දෙෝඹ ෙවා ඳ ක්ා කය ඵරා 

පිඹවී දනුභැති දකුටථ නැත භට්ටම් ගැ භට තීයණඹ කයනු රැද.. ඉඩදෙන දෙෝඹ තුර 

පිහිටි සිඹලුභ භට්ටම් දර්ඛා ඇමුු භ IX    ෙව්ද ආෙර්ලඹ නනු නනුකරනඹ කයනු රැද..  

 

නි..ජ(භූමිතික     ) විසි්ද  ථිරය රක්ය රට මිනුම් , ආ්දන ඛණ්ඩාාක ව උ 

ඇතුරත්           න ඳැවැදිය ටවනක් ඇමුු භ X හි ඳරිදි භට්ටම් දර්ඛාද    භ පිල් 

රකු   වාභ පිළිදඹර කය ප්රකාලඹට ඳත් කයනු රැද.. 

 

2.15.11 ඳැරණි ක්රභය වදශා පිරිවිතර 

ර්තභානදේ ආාකිත භට්ටම් උඳකයණ වා තීරු ාදක්ත (bar corded) ක්රභාාකිත භට්ටම් රිටි 

භූමිතික භට්ට්ම් ගැනීභ ෙවා දඹුො ගනී. එඵැවි්ද පුයාණදේ බාවිතා කර ක්රභ ැඩි ප්රභාණඹක් 

නතවැය ෙභා ඇත (බාවිතා දනුද ). එදේ නමුත්,  ලය කයනු රඵන ම්භතඹ්ද ලඟා කර 

   භ       නියෙයතා    උඳකයණ                  විවිධ   ක           .  

ඳැයණි ක්රභඹ නනු ප්රාාමික වා ද්වි ක භට්ටම් ගැනීභ වා ඳවත ෙැක්දන ගැරපීම් පිළිඵ 

දකු්දදද්සි   බාවිතා දකදර්. තාක්ණික උඳදෙථහි V න ඳරිච්දේෙදේ ඹාාතාය භට්ටම් 

ගැනීභ       ාභානය ක්රභඹ ම්පුර්ණදඹ්ද විථතය කය ඇත. 

 

 

ගැරපීම් පිළිඵ දකු්දදද්සි 

ැඩි දනුවිඹ යුතුඹ. 
 

ප්රධාන 
ද්විතීක 

 

(i) ථාාත්රක දක් කිඹවීම් නතය දන ... 
0.006096m 

0.012192m 
 

(ii) එක  භට්ටම් රිටක් භත, භට්ටම්  දක් 
කිඹවීදම්   දන ( ඉදිරි ව ඳසු ) ... ...
    

0.000457m 

 

0.000610m 

 

(iii) ථාාත්රක දක් කිඹවීම් ර ඓකයඹත්, 
භට්ටම් දක් කිඹවීම් ර ඓකයඹත් 
නතය දන ... 

0.001067m 

 
0.001524m 

(iv) ථාාත්රක දුය  ...  .. 
38.1m 

41.1m 
 

(v) එක් එක් දර්ඛා වා එක් එක් 
දකුටක ඳසු ව ඉදිරි භට්ටම් ගැනීදම් 
දන  

0.00276√ K 

 

0.00386√  K 
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නනිකුත් භට්ටම් ගැනීම් ර්ග වා ඳවත ව්ද න නියෙයතා දනුදනථ ඳත්ා ගත යුතුඹ. 
දර්ඛා පිඹවීදම් දෙෝ සීභා්ද ඳවත ඳරිදි ද . 

මයක  ... ...  0.003  √ K   
ද්විතීක ... ...         0.004  √K 
තෘතීක ...  ...    0.008 √K                         
සුළු   ...  ...           0.014 √K 
විථතය  ...  ...    0.024    K  
ථාාන උ නිරීක්ණඹ වා කයන 
විථතය භට්ටම් ගැනීභ  ...           කි.මි. 1 කි්ද නැතදවුත් කි.මි. 1 කි්ද 

දකුටක් වා 0.02m(2cm) ක,.           
                                                                                                                                                                                                                                                                   

    දභහි, K ඹනු භට්ටම් දර්ඛාද  ඳර්ඹ්දත නතය දුය කි.මි. යනි.   
 
2.15.12 මූයක පිල් ුණණු  ඳරික්ා කිරීභ 

 
 දජයථඨ මිනි්දදෙෝරු  නධිකාරී්ද විසි්ද ඔවු්දදේ    රික්කඹ තුර ඇති සිඹළුභ මයක 

පිල් රකුු ,  නථාා රැදඵන ඳරිදි ඳරීක්ා කය ඵැලීභ නැතදවුත් කාර්ඹක්භ 
නිශධාරිදඹක් රා ඒා ඳරීක්ා කයවීභට කටයුතු පියදඹර කරයුතු නතය ඉදිරි 
කටයුතු වා දජයථඨ මිනි්දදෙෝරු නධිකාරි(භූමිතික භැු ම්) විසි්ද ඳඹා ඇති 
දඳෝයභඹ භඟි්ද නොර ඳළ ත් ර්ද ඹර් ජනයාල්ට පිටඳත් හිත ාර්ිරක 
ාර්තාක් ඉදිරිඳත් කරයුතුඹ.  ඹම් මයක පිල් රකුණක් ම්ඵ්දධදඹ්ද විදලේ ක්රිඹා 
භාර්ගඹක් නනුගභනඹ  කර යුතු ඵ  ඳළ ත් ර්ද ඹර් ජනයාල් රක්දද්ද නම් ඒ 
ගැන ඔහු විසි්ද  නලය ක්රිඹා භාර්ගඹක් නනුගභනඹ  කර යුතුඹ. ත     රික්කඹ  ල 
   න  න        ක, ද්  ක     තෘතීක පිල් රකුණක් ම්ඵ්දධදඹ්ද ඹම් 
නරාබඹක් සිදු ඇතිඵ දවෝ නථාාන ගතවී ඇති ඵ දුඹා ගත් විග,   බ  
නි..ජ(භූමිතික     )   ත    ල    රික්ක   දජයථඨ මිනි්දදෙෝරු නධිකාරි 
               .  

 
 
 

2.16 ශ්රී රාකා නඛණ්ඩ දභදවයුම් දඹුමු ඳද්ධති ජාරඹ (SLCORS net) භිවිතදඹ්ද භැනුම් ඳාරන 
රක්ය පිහිටුවීභ ව තත්කාලීන ාාරක භැනුම් (RTK Survey) (ජාර තත්කාලීන ාාරත භැනුම් 
Network RTK ). 

 

2.16.1 ශ්රී ාකා නඛණ්ඩ ඡභඡශයුම් ඡයුමු ඳද්ධති ජාය {(Sri Lanka Continuously Operating 
Reference Station Network)  SLCORSnet} භඟි්ද භැනුම් කිරීභ. 

 
ශ්රී රාකා මිනි්දදෙෝරු දෙඳාර්තදම්්දතු භගි්ද ඳාරනඹ කයනු රඵන නඛණ්ඩ දභදවයුම් දඹුමු 
රක් ජාරඹ, “SLCORSnet” දර වඳු්දනු රැද.. SLCORSnet භඟි්ද දුයථා ථාානගත කය 
ඇති දබෞතික මිහිතැ්ද ගැ්දවුම් සැටි ඳද්ධතිදේ (GNSS) ඳාරන රක් ය්ද රැථ කයන 
GNSS නමු (කථ දනුකයන රෙ) ෙත්ත, ර්ද ඹර් ජනයාල් කාර්ඹාරදේ පිහිටි ඳාරන 
භධයථාානඹට ජීවී ම්දප්රණඹ කයනු රැද..  ක    න කරන ල    ත   ක   ඳාරන 

 ධයථාාන       GNSS   ල   ක   භෘදුකාාගඹක් නනුායදඹ්ද කා ඒාදේ 

භූරක්ෂණාත්භක් පිහිටීභට නොර දෙෝඹ ගණනඹ කය  RTCM ආකෘතිදඹ්ද න්දතර් ජාරඹ 

වයවා  දක්ෂත්රදේ බාවිතා කයනු රඵන නඹ දත ම්දප්රේණඹ කයනු රැද.. RINEX නමු ෙත්ත 
න්දතර්ජාරඹ භඟි්ද ජීවී රඵා දීභ ව න්දතර්ජාරඹ භඟි්ද ඳසු ැකසුම් දේා රඵා දීභ 

SLCORSnet භඟි්ද ඳඹනු රඵන තත්කාලීන න්දතර්ජාර දේා්ද ද .  

මිහිතැ්ද ගැ්දවුම් සැටි ඳද්ධති (GNSS) තාක්ණඹ බාවිතදඹ්ද ඉතා නිැයදි ථාානිඹ පිහිටීභ 

රඵා දීභ දභභ ඳද්ධතිඹ භඟි්ද සිදු කයනු රැද.. දේාොඹකක,්දට පිවිසීභට ව ථාානීඹ 

පිහිටීදම් නිැයදිතා ැඩිකය ගැනීභ වා RTK නිැයදි කිරීම් දෙෝල රඵා ගැනීභට වැකි න 
ඳරිදි ඳාරන රක්ය කිහිඳඹක් ම්ඵ්දධ කිරීභ භඟි්ද නතාය ඳාරන ජාරඹක් (Virtual 
reference network) දර ක්රිඹා කිරීභට ජාරඹක් කා ඇත. 
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aqQyr  1: s~}`n 6  aqQyr 2: s~}`n 42      @y`~jQw SLCORSnet 

s~}`pQw SLCORSnet sh @y`~jQw SLCORSnet 

SLCORSnet නදිඹය දෙකකි්ද යුක්ත න නතය ඳශමු නදිඹය      දකුශම, නවිථාද ල්ර, කටාන, 
යත්නපුය, කෑගල්ර ව කළුතය ඹන ප්රදද්ලඹ්ද ආයණඹ න ඳරිදි CORS ථාාන වඹක් ථාාඳනඹ කය 
ඇත.  
 
SLCORSnet බාවිතදඹ්ද ැඩ කිරීභට, දෙඳාර්තදම්්දතු   නිර ද. නඩවිඹට පිවිසීදභ්ද දවෝ ෘජුභ 

www.slcorsnet.survey.gov.lk ද. නඩවිඹට පිවි     ඳරිශීරක පිවිසුභ නිර්භාණඹ කය්දන. 
SLCORSnet ඹටදත් යඹාඳදිාචි වීදභ්ද ඳසු,   න ල  ඳරිශීරක   ත බාවිතා                 ලබ  

 ත   ක. 
 
විනයා කිරීදම්දී   ත      න       ලයඹ විථතය රඵා දීදභ්ද යාඳෘතිදේ ැඩ භාදියඹ කා 

ගත වැක. 

භ/IP යපිනඹ (Domain/IP) : 222.165.190.67 

 
කවුළු (Port)  : 2101 

 
මරාශ්රඹ (Source) : VRS or VRS_BDS 
 
ඳරිිරරක නභ  : geoTest   SLCORSnet හි පිරිශීරක නාභඹ ව මුය ඳෙඹ රඵා දේදන 

මුයඳෙඹ    : XXXXXXX        උො : ඳරිශීරක නාභඹ : geoTest 

 

2.16.2 SLCORSnet භඟි්ද සිදු කරන ජා තත්කාලීන චාක භැනුම් (Network TRK – Network Real 

Time Kinematic) 

ද්දටිමීටය භට්ටභට රඟාවීභ වා දවෝ ඩා දවු ථාානගත කිරීදම් නියෙයතාට ප්රද ල වීභ 

වා, ාභානයදඹ්ද ද්වි-ාඛයාත ාවක නධි (Precise dual frequency carrier phase) 
නිරීක්ණඹ්ද බාවිතා කිරීභ නලය ද . එඳභණක් දනු දභභ ෙත්ත, ාභානයදඹ්ද තත්කාලීන 

ාාරක (Real Time Kinematic) දවෝ ඳලථාාත් ැකසුම් (Post Processing) ැනි විවිධාකාය ාදප්ක 
මිහිතැ්ද ගැ්දවුම් සැටි (DGNSS) ඇල්දගුරිතභ බාවිතදඹ්ද කනු රැද.. නතාය ඳාරන ථාාන 
ාකල්ඳඹ (Virtual reference Station) භඟි්ද දභභ නලයතා ඳාරන ථාාන ජාරඹක් බාවිතදඹ්ද 
පුයා ගත වැක 
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2.16.3 වජීවි න්දතර්ජා RINEX වැඳයුභ : GNWEB: 

SLCORSnet Geo ++® GNWEB ඹනු SLCORSnet ඳාරන රක් ජාරදඹ්ද RINEX & (නාතය) Virtual 
RINEX දර රඵා දෙන න්දතර්ජාර දේාොඹකඹා ද . GNWEB භඟි්ද SLCORSnet දේා බාවිතා 

කය්දන්දට ෑභ CORS භධයථාානඹකභ ෙත්ත RINEX 2.11 දර දවෝ ඳරිිරරකඹා නර්ා ෙක්ා 
ඇති දුයථා GNSS දෙෝල නභ ථාානඹක Virtual RINEX ෙත්ත රඵා දද්. ඵාගත කිරීභට දඳය 
ඳරිශීරකඹා විසි්ද ෙත්ත ර දඹෝගයතා ඔහුට රැදඵන ාර්තා නනු ඳරික්ා කර වැකිඹ. 

ඳරිශීරකඹ්ද විසි්ද ඉල්රා සිටින ෙත්ත ඵාගත කයගැනීභ වා GNWEB (Server) දේාොඹකඹ  ල 

    ත ක ල                ල   . 
 

2.16.4 SLCORSnet   ජාගත අථතය චාක (NRTK) විවඳුභ බාවිතා කර ඳාන ෙය ව්ාාපිත 

කිරීඡම් ක්ර   ද . 

ඳාරන රක්ය පිහිටුවීභ වා ඳවත පිඹය නනුගභනඹ කශ යුතුඹ. 
 

 ඳැවැදිය දර නව ෙෘ ල යතාඹකි්ද යුත් ථාානඹක ථාාපිත කශ යුතුඹ. 
 GNSS ග්රාවකඹ (GNSS Receiver) ථාානගත කිරීභ වා රිඳාෙඹ වි කශ වැකිවිඹ යුතුඹ. 

 විනයාදේ නිලථචිත විඳුභ දතෝයා නියෙයතා HRMS = 0.015 & VRMS = 0.030 දර 
ක්දන 

 Network RTK ව VRS දෙෝල නිැයදි කිරීදම් ක්රභඹ දතෝය්දන (VRS or VRS_DBS) 

 භධයනය නිරීක්ණ ගණන දර 25 දඹුේදන 
 දෙෝල ථිරය න දතක් රැඳී සිටි්දන. 
 ෙත්ත ගඵඩා කිරීභ ආයම්බ කිරීභට  දඳය ඇ්දටනාද  උ    ර     න  ඳාරකඹ දත 

ඇතුශත් කර යුතුඹ 
 

2.16.4.1 ව්ිරර ුණණු Monument 

 

භාක,ම් ගල් දවෝ පිහිටි භාක,ම් ගල් Network RTK GNSS ඳාරන රක්ය වා බාවිත කශ යුතු 
ද .   
 

2.16.4.2 ඳාරන රක්ෂය වා නාකකයණ ක්රභද ෙඹ 

 

ජාර ත   තය ාාරක (NRTK) GNSS ඳාරන රක්ෂය   ක            ර්තා ඳත්ා 

දගන ඹාභ දිථරික් මිනි්දදෙෝරු කාර්ඹාර විසි්ද සිදුකශ යුතුඹ. ෑභ දිථරික්කඹක් වාභ 
ඒකාකා  ක්රභඹක් නනුගභනඹ කිරීභ වා ව නියෙයතා භට්ටභ වඳුනා ගැනීභ වා ජාර ත 

  තය ාාරක (NRTK) ඳාරන රක්ෂය ඳවත ෙැක්දන ආකායදඹ්ද   ක   කළ යුතුඹ. 
 

ජාර ත   තය ාාරක ඳාරන නාකඹ (Network RTK Control Point No): PQRSTUNXXX

   

PQ  -  කැ    තර සිතිඹම්ර බාවිතා න දිථරික් දක්ත නාකඹ 

RSTU   - කැ    තර සිතිඹම්ර බාවිතා න ග්රාභ නිශධාරි දකුට්ඨාල නාකඹ  

N - N akOr ජාර ත   තය ාාරක (Network RTK GNSS) ඳාරන 
රක්ෂය වැඳි්දවීභ වා 

XXX  - ඳාරන රක්ෂය නාකඹ 
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2.16.4.3 පිහිටුම් රඳ ටවන  
 

මිනි්දදෙෝරුයඹා විසි්ද ෙත්ත ාර්තාගත කයන නථාාද දීභ ඳවත ව්ද ඳරිදි 
පිහිටුම් රඳ ටවන කථ කශ යුතුඹ. පිහිටුම් රඳ ටව්ද කාර්ඹාරදේදී 
ප්රතිනිර්භාණඹ දනුකශ යුතුඹ.  

 

 

 

GNSS නිරීක්ණ ාර්තා       කෘතිඹ 

SLCORSnet  හි ජාර RTK බාවිතා කයමි්ද ඳාරන   පිහිටුවීභ 

 

දිථරික්කඹ: ……………….. ප්රා  ශීඹ දල්කම් දකුට්ඨාලඹ: ……………       

ග්රාභ නිරධාරී දකුට්ඨාලඹ:…………………..   

  ලන රක්ෂය නාකඹ: …………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ජා RTK ක්රභය 

1. VRS           2. VRS - BDS  
 

ජා RTK විවදුභ: 

උ –  

    – 

උස –   
 

   න:    ත           RTK           ර       . 

         ර        න: ………………………         ර    ~ න : 

……………………………. 

      සටහ          
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 න : ………………………………… 

 

2.16.5  SLCORSnet ජාර RTK විඳුභ බාවිතා කය විථතයාත්භක           ක්රභද ෙඹ 

 
දඹෝජිත භැනුම් ප්රදද්ලදේ නිැයදි පිරික්සුම් ටවනක් බාවිතදඹ්ද විථතයාත්භක භැනුම් ථාාන ව 

භැනුම් ථාාන භැනීභ ෙවා ඳවත පිඹයඹ්ද නනුගභනඹ කශ යුතුඹ. 

 
ජාරගත RTK විඳුභ බාවිතා කය විථතය භැනීභ. 

 
• ජාර RTK ව VRS නිැයදි කිරීදම් ක්රභඹ දතෝය්දන. (VRS දවෝ VRS_BDS) 

• විනයා කිරීදම්දී ඉතා නිැයදි විඳුභෙ නියෙයතා HRMS = 0.050 ව VRMS = 0.1 දරෙ 

ක්දන 

• නිරීක්ණ ර ාභානය 5 දර දතෝය්දන 

• දරල් බුබුර බාවිතදඹ්ද ග්රාවකඹ රක්ෂයඹට ඉවය්ද සියථ පිහිටවිඹ යුතුඹ. 

•    තර ගඵඩා             ෂ      ර න දතක් ෙත්ත ගඵඩා කිරීභට බල  සිටි්දන 

    ර්ග තුනක් ඳතී 

• ථඹාක්රීඹ (Auto) 

• නථාාය (Float) 

• ථාාය (Fixed) 

 

 ථඹාක්රීඹ ව නථාාය (Float) නිැයදි දනුන නතය ඒා බාවිතා කිරීභට නය 

නැත. ෙත්ත ගඵඩා කිරීභට දඳය නිැයදි කිරීම් ර්ගඹ ෑභ විටභ ඳරීක්ා කය්දන. 
 

නව ඳැවැදිය ෙර්ලනඹ දනුවීභ ැනි භූමිදේ ඳතින තත්ඹ්ද ඹටදත් (ක්ෂිතිජ කැපුම් 
දකෝණඹ 15

0 ට ැඩි) GNSS ප්රතිග්රාවක බාවිතා කය සිඹලු රක්ෂය ර විථතය නිරීක්ණඹ කශ 
දනුවැකි ඵ ඳැවැදියඹ .ා්දද්රිකා ආයණඹ දනුභැති භාක,ම් රක්ෂය රදී, එකිදනක ෙෘලයන 
ඳරිදි භාක,ම් රක්ෂය දෙකක් දවෝ තුනක් පිහිටු්දන. එඵැවි්ද RTK භාදියඹ ඹටදත් GNSS ග්රාවක 
SLCORSnet භග බාවිතා කයමි්ද ථඹා ඳායත ථාාන (NRTK Controlpoints) ථාාඳනදඹ්ද 
භගි්ද දභභ විථතය පර්ණභාන බාවිතා කය රඵාගනු රැද..ඒා බාවිතා කිරීභ. දභභ ඳාරන 
රක්ෂයඹ්ද නනාගත කාර්ඹඹ්ද වා ඕනෑභ ර්ගඹක භැනුම් උඳකයණඹක් පිහිටුවීභ වා 
සුදුසු ථාානඹක් වා දඹෝගයතාඹක් ඇති න ආකායදඹ්ද ථාාඳනඹ කශ යුතුඹ. 
 

 

 

 

 

 

ඳවත ව්ද නථාාරදී දතුයතුරු විථතය කිරීභ වා දඵුදවෝ ක්රභ දඹුො ගත වැකිඹ. 

I  NRTK ඳාරන රක්ෂයට ම්ඵ්දධ න දර්ඛාද  සිට මීටර් 10 ක් ඇතුරත විථතය 

රක්ෂයක් නම්, ෙම්ැල් ව දට්ප් බාවිතා කය ක්දේත්ර දඳුත් තඵ්දන. 
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II. NRTK ඳාරන රක් භත පර්ණ භානඹක් පිහිටුා විකිර්ණ භැනීභ කය ක්දේත්ර දඳුත් 
තඵ්දන. 

III. NRTKඳාරන රක් තුනක් දවෝ කිහිඳඹත් පර්ණ භාන බාවිතදඹ්ද ප්රතිදේෙන ක්රභඹ 
භඟි්ද භැනුම් කය ක්දේත්ර දඳුත් තඵ්දන. 

 

IV. පර්ණභාන බාවිතදඹ්ද NRTK ඳාරන රක් දඹුො දගන ාභානය භැනුම් කයන දර 
භැන ක්දේත්ර දඳුත් තඵ්දන. 

 

2.16.6  ඳලත්නා GNSS ග්රාශක බාවිතා කිරීභ වශා විව්තරාත්භක ඡභඡශයුම් උඳඡදව්~ 

 
SLCORS ජාරඹ ථාාඳනඹ කිරීදම් මයක ාකල්ඳඹක් ්දද්ද SLCORS ජාරඹ භඟ කටයුතු 

කිරීභට නනුකර න ඳරිදි GNSS ග්රාවක බාවිතා කය විථතයාත්භක භට්ටම්  ගැනීදම් කටයුතු 

කඩිනම් කිරීභද . CHC i80 sh Topcon GR -5 gY`hk kYQy`w~mk kQrW@m| up@qs~ 

phw p#h#qQlQ @k@r\. 

 

ටවන: කාර්ඹාරදඹ්ද ඵැවැය වීභට දඳය, ජාරගත නාතය ාාරක(NRTK) ක්රභද ෙඹ 
බාවිතාකය ේදනා රක්ෂයක් නිරීක්ෂණඹ කරයුතුඹ. දම් වා ඔද. කාර්ඹාර ඳරිශ්රදේ ඳාරන 
රක්ෂය කිහිඳඹක් ථාාඳනඹ කශ වැකිඹ. 
 
 

Topcon GR-5 ව CHC i80 ග්රාවක බාවිතා කිරීභ වා ඳවත ව්ද භාර්දගෝඳදද්ල නනුගභනඹ 

කය්දන. 

ඳරිශීරකඹ්ද / මිනි්දදෙෝරුරු්ද විසි්ද ඳවත ැකසුම් භඟ ජාර ඳාරන රක් ව විථතය  (භූ 

රක්ණාත්භක) රක් වා නලය නිැයදිතා ඳත්ාගනු ඇතැක, නදප්ක්ා දකදර්. 

 

2.16.6.1 Topcon GR5 ග්රාශකය වශා පිරිවිතර 

pQrQvQwr p`ln l] vQs~wr (Topo) l] 

නඛණ්ඩ භධයනය නිරීක්ණ ගණන 25 5 

තියථ නිැයදිතා : HRMS 0.015 0.050 

සියථ නිැයදිතා : VRMS 0.030 0.100 

විඳුභ ථිරය (Fixed) ඳභණක, ථිරය (Fixed)  ඳභණක, 
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2.16.6.2    CHC i80 ග්රාශකය වදශා පිරිවිතර 

 

 ඳාන ක් වශා     විව්තර (Topo) ක් වශා 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිරීක්ණ කාරඹ 25 

තියථ නිැයදිතාඹ 0.015 

සියථ නිැයදිතාඹ 0.030 

තියථ ඉඩදීභ 0.10 m 

සියථ ඉඩදීභ 0.20 m 

ාදප්ක් ප්රභාෙ සීභා 5 

පුනර්ජනනීඹ කාරඹ 1 

භැනුම් කාර ඳයතයඹ 60 

ථිරය ප්රභාෙ සීභා 5 

දඹෝගය නනුඳාතඹ ()) 80 

නිරීක්ණ කාරඹ 5 

තියථ නිැයදිතාඹ 0.050 

සියථ නිැයදිතාඹ 0.100 

නනුරම්බ ඉඩදීභ 0.100 m 

ඇර ඉඩදීභ 0.020 m 

ැඩිවීභ 1 

ඳා දගුනු Track.csv 

නනුරම්බ නනතුරු වැඟවීභ  

ථඹාක්රීඹ භධයගතවීභ  

ථිරය විඳුභ  
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ඡද.භැ.ඡර. 2.7.2        ඇමුු භ I 
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ඡද.භැ.ඡර. 2.7.3                          ඇමුණුභ II 
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ඡද.භැ.ඡර. 2.7.3        
 ඇමුු භ II         
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                     ඡද.භැ.ඡර. 2.7.4              ඇමුු භ III         
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දෙ.භැ.දය. 2.12.1                                                  ඇමුු භ   IV 
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දෙ.භැ.දය. 2.14.4                                                  ඇමුු භ   V 
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60CM 

60CM 

15CM 

15CM 15CM 

30CM 

15cm 

40cm 

60cm 

15cm 15cm 

15cm 

15cm 

15cm 

15cm 15cm 

30cm 

60cm 

60cm 

15cm 

දෙ.භැ.දය. 2.15.5 
 
මිනි්දදෙෝරු දෙඳාර්තදම්්දතුද  පිල් රකුු  ර්ග 
 
 
 

ඒ ර්ගඹ    ඒඒ ර්ගඹ 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 

බී ර්ගඹ 
     
 
 
    
 සී ර්ගඹ 
 
 
 
      ඩී ර්ගඹ (බාවිතා දනුදකදර්) 
   
      
 ඊ ර්ගඹ 
    
 
     එප් ර්ගඹ 
 

 
      

     ජී ර්ගඹ (තාකායක) 
 
 
 
 
 
     එච් ර්ගඹ 
 
 
 
 

S.D. 

S.D. 

ඇමුණුභ VI 

දඳුශ භට්ටදම් සිට 

45cm ක් ඹටි්ද 

ාභානයදඹ්ද දඳුදශුද  

65cm ක් ඳභණ ඹට ැශලු 

දකු්දක්රීට් ගදරහි විකශ 

දරෝකඩ දඵෝල්ට් ඇණඹ. 

දභහි ‘සී’ ර්ගදේ දභ්ද 

රකුු  කිරීම් කය ඇත. ගදල් 

දිග ඳශර වා වැඩඹ දනථ 

විඹ වැකි නමුදු ඳරිභා ඝන 

45cm ට ැඩි විඹ යුතුඹ. 

දඳුශ භට්ටදම් සිට 

45cm ක් ඹටි්ද 

දඳුශ භට්ටමි්ද ඹට පිහිටිඹාව ගදල් භට්ටම් කර තරදඹහි සිදභ්දතිදඹ්ද 

විකශ දරෝකඩ දඵෝල්ට් ඇණඹ. භට්ටම් කර නරඹ 15cm ාතුයස්රඹක් විඹ 

යුතුඹ. දභහි ‘සී’ ර්ගදේ දභ්ද රකුු  කිරීම් කර යුතුඹ.  

දරෝකඩ ඇණඹ දඳුශ භට්ටමි්ද උඩ, සිදභ්දතිදඹහි පිහිටි නදරහි, 

දක්රු්දක්රීට් ගදරහි දවෝ සිදභ්දති ඵැම්දභහි විකයු  රැද.. එහි S.D. ඹන 

නකුරු වා පිල් රකුු  රකුණ ෙ මුද්රණඹ කයනු රැද..  

භූමිතික භට්ටම් ාර්තාද  III ැනි චිත්රඹ ඵර්දන.  

 ෘජුදකෝණාස්ර ඳෘථඨදේ (විලාර) විකයන රෙ දරෝකඩ දඵුල්ට් ඇණඹ. 

ඳෘථඨදඹහි තරඹ දඳුදශු භට්ටමි්ද 8cm උට තිබිඹ යුතුඹ.  

 ෘජුදකෝණාස්ර ඳෘථඨදේ (කුඩා) විකයන රෙ දරෝකඩ දඵුල්ට් ඇණඹ. 

භට්ටම් කර නරඹ ඊ ර්ගදේ දභ්ද විඹ යුතුඹ.  

 විලථකම්බඹ 8cm වා දිග 30cm වු ලී කුඤථඤඹ දවෝ විලථකම්බඹ 8cm වා දිග 

20cm වු සිදභ්දති කුඤථඤඹ.    

මුදුන 8cm ාතුයස්රඹකි්දෙ ඳාෙඹ 10cm ාතුයස්රඹකි්දෙ දවබි උ 20cm වු 

දකු්දක්රීට් ඳෘථඨඹ. කාකඳාෙඹ මුදුන භතුපිට මුද්රණඹ කය ඇත. භධය රක්ඹ 

2cm විථකම්බඹකි්ද විඹ යුතුඹ. දඵෝල්ට් ඇණඹක් නැත. දඳුදශු භට්ටභට 

ශරනු රැද.. 



දෙ.භැ.දය  භූමිතික භැනුම් 

41 
2 න ඳරිච්දේෙඹ 

 
දෙ.භැ.දය. 2.15.10                                                  ඇමුු භ   VII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



දෙ.භැ.දය  භූමිතික භැනුම් 

42 
2 න ඳරිච්දේෙඹ 

දෙ.භැ.දය. 2.15.10             ඇමුු භ   VIII 
 

               
          



දෙ.භැ.දය  භූමිතික භැනුම් 

43 
2 න ඳරිච්දේෙඹ 

දෙ.භැ.දය. 2.12.1                                                  ඇමුු භ   IX 

 
 



දෙ.භැ.දය  භූමිතික භැනුම් 

44 
2 න ඳරිච්දේෙඹ 

 
 
දෙ.භැ.දය. 2.12.1                                                  ඇමුු භ   X 
 

 
 



දෙ.භැ.දය  භූමිතික භැනුම් 

45 
2 න ඳරිච්දේෙඹ 

 

ශුද්ධි ඳත්රය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



දෙ.භැ.දය  භූමිතික භැනුම් 

46 
2 න ඳරිච්දේෙඹ 

 
 

ශුද්ධි ඳත්රය 
 
 


