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Topographic maps are based on
topographical surveys. Performed at
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photogrammetric
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before aerial photography.
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මා මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ සහකාර මිනින්දෙෝරු දධිකාරී දලස මඩම් හා මඩම්
සාවර්ධනා දමාතනාාශයේ දේ දල්කම් ත් න් ගේ දේ ක අං දාක 2/1/11(11) හා 1978-11-01 දිනාැ ව
ක අංදයන් පත් කරනා ලදී. 1978-12-31 දිනා උඩරට මැණිදෂණ ුම්රිදයන් දියතලාව ුම්රිය
ස්ථානායට දගොස් එතැන් ් ට මැනුම් ්  වයම් ගත කිරීදම් ආයතනායට එම ආයතනාදේ ජීප්
රථයකින් සවස 06.00 ට පමහ වාර්තා කරනා ලදී. මා දවත නිවාස දාක 86 (ෙැනාට සාචාරක
බාගලා දාක 2) හි නාවාතැන් පහසුකම් ලබාුන් දතර එම නිවදසේ දෂණ.තවක ාගම්,
යු.එස්.බී.පනාාමල්දෙනිය, දෂණ.තසුම්දපරුම, දේ.පට්ටදපොල, දෂණ.තුදර්රත්නාම් මහත්වරුෙ
නාවාතැන් ගන්නාා ලදී. 1979-01-01 උදේ 07.00 ට දපර මැනුම් හා ්  වයම්ගත කිරීදම්
ආයතනාදේ පුේ ණුවට වාර්තා කරනා ලදී. නිවාස දාක 86 නාවාතැන් ගත් මහත නිලධාරීන්ට
දමතරව දෂණ.ෙයානාන්ෙ, දේ.එදිරිතක්රආම හා දදශයේ ෝක සුබතක්රආම යනා මහත්වරුෙ එදිනා දසේවයට
වාර්තා කරනා ලදී. දකදසේ දවතත් දතෝරාගත් 13 න් දෙනාාදගන් 9 දෙදනාෂණ පමහෂණ වාර්තා කල
බැතන් මාස කිහිපයකට පසුව දෂණ.ඩබ්ක ේ.එන්.ඩී.කරුහාරත්නා, වී.ශ්රීකකාන්තන්, එස්.ශයේ ාන්ත
කුමාර, ඩබ්ක ේ.ජී.බී.වීරදසේකර, යනා මහත්වරුන්ෙ පත්වීම් ලබා පුේ ණුව ලබනා ලදී.
ටී.දසෝමදසේකරම් මයා දමම දවධිදේ මැනුම් හා ්  වයම්ගත කිරීදම් ආයතනාය වාර
නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් දලස දසේවය කරනා ලදී. 1979-01-01 වාර්තා කල 9 දෙනාාදේ
1

පාඨමාලා කථිකාචාර්ය දලස ඩබ්ක ේ.දෂණ.දපදර්රා මහතාෙ, කථිකාචාර්ය වරුන් දලස
පී.ා.ආරියරත්නා, බී.බුේධිදසේනා, දරුලානාන්ෙන් අංල්දලයි, වී.දසන්තතුදරයි, මහත්වරුන්ෙ, දපදේ
පාඨමාලාව වාර උපදේශයේ ක දලස එස්.බාදලන්ද්රේන් මයා ෙ කටයුතු කරනා ලදී.
උගන්වනා ලෙ පලලි පාඩම උෙෑසනා 07.00 ට දපර පුේ ණුවට වාර්තා කල යුතු බවය. දමය
වෘත්තීය ජීතතයට පමහෂණ දනාොව පුේගක ක ජීතතයට ෙ දගනාා පාඩමෂණ වු බව සෙහන් කල
යුතුමය. පළලි වසර තුල පුේ ණුව ප්රරධානා වශයේ දයන් දෂෙදත්රය මැනුම් වැඩ කිරීමට ප්රරාදයෝකක
පුේ ණුවෂණ හා බිම් මැතිදම් ලිලධර්ම ඇතුලත් තය. දෂෙදත්රය පාඨාාක දවාකව සටහන් කල යුතු බව
නි.ස.ජ.(පුේ ණු) පාඨමාලාව ආරම්වදේදීම මනාාව පැහැදික  කරනා ලදී. මතා දගනාා ප්රරාදයෝකක
පුේ ණුවෂණ ලෙ බව ප්රරකාශයේ  කල හැකිය. එහි දගෞරවය මැනුම් හා ්  වයම්ගත කිරීදම් ආයතනාදේ
නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල්, පාඨමාලා වාර කථිකාචාර්ය, කථිකාචාර්ය වරුන්ට හා තදශයේ ේ දයන්
ප්රරාදයෝකක පුේ ණු දවදහස දනාොබලා සෑම දිනාකම වාදේ දෂෙදත්රයයට පැමිහ ලබා ුන්
එස්.බාදලන්ද්රේන් උපදේශයේ ක තුමාට ෙ හිමිතය යුතුය. 1979 වර් දේ පුේ ණුව ලබනා දවධිදේ
දටනිස් ක්රීදඩාව ආරම්ව කිරීමට හැකිවීම මැනුම් හා ්  වයම්ගත කිරීදම් ආයතනාදේ දී මා ලබාගත්
තදශයේ ේ වරප්රරසාෙයෂණ බව සඳහන් කල යුතුමය. මා ෙම්වැදලන් හා දට්ප් පටිදයන් ගන්නාා
දනුලම්බනා (off set) කියවීමත්, දහන්ද්රිමෂණ ප්රරධානා මැනුම් සහායක තුමා ුර වල් දෙදනා වන් බලා
කියනා දනුලම්බනා කියවීමත් එකම බව මා තම වයට පත් කරනා ලදී. 1979 දී ආරම්ව කල මාදේ
නිවාඩු අංළිබඳ දගොනුව ් යලු නිවාඩු තස්තර සමකන් මා ලඟ තවම ඇත.
1980 වර් දේ දෂෙදත්රයදේ ප්රාදයෝකක පුේ ණුව හම්බන්දතොට දිස්ත්රිිෂණකදේ උඩමත්තල,
දගුහදකොළපැලැස්ස හා රිදීගම ස්ථානා වලදී ලබා ගන්නාා ලදී. ලිලදී මාදේ දෂෙදත්රය පුේ ණුවට
ගාල්දල් දනාළුව ප්රරදේශයේ යට වාර්තා කිරීමට උපදෙස් ලෙ දතර එය ෙැනාගත් නිසජ (පුේ ණු) එය
දවනාස් දකොට වනාාන්තර ප්රරදේශයේ යක මාදේ පුේ ණුව ආරම්ව කිරීම දනිවාර්ය දකොට උඩමත්තලට
දනුයුෂණත කරනා ලදී. 1980 වසදර් සර්දේයර් ජනාරාල් දලස කටයුතු කල එස්.දේ.ලිහ් ාහ මයා
මාව උඩමත්තලදී කඳවුරු පරීෂෙදහයෂණ ් ුකිරීම මා ලත් තදශයේ ේ දවස්ථාවකි. ලිහ් ාහ මහතාට
මී කිරි, කිතුල් පැණි, කුරෂණකන් අංට්ටු, අංක  ගැන්වු තට කිතුල් පැණි දවනුවට සීනි මල්ලනා ලදී.
දෂෙදත්රය පුේ ණුව සහකාර මිනින්දෙෝරු දධිකාරී දේ.දමදෙෝරු, ඩබ්ක ේ.තක්රආමදසේකර හා මිනින්දෙෝරු
දධිකාරී ක දයෝ රාජපෂෙද ත් න් ලබා දෙනා ලදී. එම පුේ ණුව දහොදින් සැලසුම් දකොට තතධ මැනුම්
සඳහා මා දයොෙවනා ලදී. උඩමත්තල ් ට පල්දල්මත්තල වැදේ මාජිදන්රු මැනුම කිරීමට මා
ගමන් කරනා දතර මාදේ කකුල යටින් තශයේ ාල දපොදලදගකු පැතිම දමතක දනාොවනා ් ුවීමකි.
1980 වර් දේ පුේ ණුව තුලදී මැනුම් සහයක කණ්ඩායම සමඟ දසේවය කිරීදම්දී කණ්ඩායමෂණ
දලස එකලිතුව දසේවය කිරීදම් වැෙගත්කම දහොදින් දත්රුම් ගන්නාා ලදී. ස.මි.ද. ත් න් කැලදේ
තනිව ගමන් දනාොකරනා දලස උපදෙස් දෙනා ලදී. ස.මි.ද. තුමාදේ පළලි කාර්යාලීය පරීෂෙදහයට
මා නිවදසේ ් ටි බැතන් නිවසට දදිනා සරම ඇෙදගනා පරීෂෙදහයට ලිේ හ ුන්දනාමි. එදිනා සවස
පරීෂෙදහදයන් පසුව ස.මි.ද. අංටත් වනා තට කාර්යාලීය පරීෂෙදහයට ඇදිය යුතු ඇුම් අංළිබඳ ලබා
ුන් උපදෙස් හා ාවා ලබාුන් දන්ෙම තුක න් දබොදහෝ දේ මදගනා ග වමි. කඳවුරු කම්කරු කෑම,
බඩු දගනා ාමට  වස්සට කය තට බස් රථය කැඩී ාමට දනාොහැකි වු දවස්ථාදේ ෙවල් කෑමට
කි් වෂණ දනාොමැ ව තය. එහිදී මැනුම් සහායක රත්නාායක මයා කැලදයන් කඩා දගනා ආ දකදසල්
ලිදවන් සකස් කල ප්රරතිත දකදසල්ලිව සීනි සම්දබෝලය තවමත් මතකය.
1981 වසදර් උසස් ඩිප්දලෝමාව සඳහා නාැවතත් දියතලාව මැනුම් හා ්  වයම්ගත කිරීදම්
ආයතනායට පැමිණි දතර එම දවධිදේදී දෂණ.තසුම්දපරුම, දෂණ.ඩබ්ක ේ.එන්.ඩි.කරුහාරත්නා හා
යු.එස්.බී.පනාාමල්දෙනිය මහත්වරුන් මා සමඟ නිවාස දාක 53 නාවාතැන් ගන්නාා ලදී. පාඨමාලා
වාර කථිකාචාර්ය දලස බී.දේ.පී.දමන්ඩිස් මයා කටයුතු කල දතර දබොදහෝ දේශයේ නා සඳහා බාහිර
කථිකාචාර්ය වරුන් පැමිදහනා ලදී. ප්රරාදයෝකක Task එදෂණදී රිටිගල කන්දේ ලිුනා අංහිටි
ත්රිිදකෝහමි වක ස්ථානාදේ මැනුම් පාඨාාක ලබා ගැතිම මට හා දෂණ.ඩබ්ක ේ.එන්.ඩී.කරුහාරත්නා
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මයාට වාර වු දතර එම ස්ථානාදේ ් ටි කිනිතුල්ලන්ෙ, කු ලිුදන් දබොදහෝ දවස්ථාවල  වබුනා තෙ
මීුමෙ දමතක දනාොදේ. දප වාහනාදේ දසේවය කල සුමනාොස රියුරු මයාදේ දගනාා දසේවයෙ
දමතක දනාොදේ. පරිඝනාක දාශයේ දේ දී දෂෙදත්රය නිරීෂෙදහ ආගහනාය කිරීදම්දී ලෙ පරිඝනාක ෙැනුම
වෘත් වය කටයුතු වලට මතා වැෙගත් තය.
පුේ ණුව දවසන්දකොට 1982 වසදර් හම්බන්දතොට දිස්ත්රිිෂණකදේ හම්බන්දතොට දකොට්ඨාශයේ ය වාර
සහකාර මිනින්දෙෝරු දධිකාරී දලස දනුයුෂණත කරනා ලදී. ලුණුගම්දවදහර වනාපෘ වදේ තතධ
මැනුම් දධීෂෙදහය දම් වසර තුල ් ු කරනා ලදී. එම දවධිදේ දිස්ත්රිිෂණ වාර මිනින්දෙෝරු දධිකාරි
දලස එච්.පී.එස්.ගුහදසේකර මයා කටයුතු කරනා ලදී. 1982 වසදර් හම්බන්දතොට කණ්ඩායම්
මිනින්දෙෝරු මහතුන් සහ ගවුන්දේ පවුල් සමග කය තදනාෝෙ ගමනාෙ, මිනින්දෙෝරු දධිකාරි, මා හා
මිනින්දෙෝරු මහතුන් කිහිපදෙදනාකු සමග කුමනා අංල් ලකුණු බැලීමට යාල හරහා කය රාජකාරි
ගමනාෙ දමතක දනාොදේ. සාචාරක පණිතඩකරු දලස දසේවය කල එච්.පී. දන්ද්රේයස් මැනුම් සහයක
මහතා කාර්යාල වැඩ සෙහාෙ ලබාුන් දගනාා දසේවයත්, උෙැසනා ආහාරයට හැඳි ගගා සෑදූ රසවත්
කිරි දහොේෙෙ තවමත් මතකදේ ඇත.
1982 වසදර් උසස් ඩිප්දලෝමා ප්රරොදනාෝත්සවදේදී උසස් ඩිප්දලෝමා සහ වකය ලබා ගත්
දමොදහොදත් එවකට ් ටි මැනුම්ප ව එස්.ඩී.එෆ්.සී.නාානාායෂණකාර මයාදේ මල්ලීම මත මටෙ,
දෂණ.තවක ාගම් මයාටෙ T 10 පාඨමාලාවම පුහරීෂෙදහ පාඨමාලාවෂණ ලබා දීමට ් ු තය. එම
පුහරීෂෙදහ පාඨමාලාව වාරව නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් රාජිත් දමරදසේකර මයා කටයුතු
කරනා ලදී. එම පාඨමාලාව තුල රාජිත් දමරදසේකර මයාදේ උපදෙස් හා ආෙර්ශයේ ය තුක න්
කථිකාචාර්ය වරදයකු දලස කටයුතු කිරීමට දහොඳ දඩිතාලමෂණ ලැබුනා දතර එම දවධිදේ සකස්
කල දේශයේ නා සටහන් සමහරෂණ තවමත් මා ලග ඇත.
1982 වසදර් දපබරවාරි මස මා මැනුම් හා ්  වයම්ගත කිරීදම් ආයතනාදේ කථිකාචාර්ය වරදයකු
දලස පත්වීම් ලබනා ලදී. 1982 ලිල් වාගදේදී හිටපු මැනුම්ප ව බීදේපී දමන්ඩිස් මැත් තුමා සමග
වැල්ලවත්ත ් ට වත්තල ෙෂණවා ලිේ ු දවරලට යාබෙව EDM පරික්රආමහදේ දෂෙදත්රය වැඩ නිමදකොට
නාැවත දියතලාවට ගමන් කිරීදම්දී ගමන්කල කාර් රථදේ  වබූ දෙෝශයේ  නිසා රාත්රිිදයදී දබරගල ් ට
හපුතදල් කන්ෙ පයින්ම යෑමට ් ුවීම තවමත් ් හියට නාැදේ. 1982 වසදර් ජුක  මස බෙවා ගත් T
14 කණ්ඩායදම් කථිකාචාර්ය වරදයකු දලස මාසයෂණ පමහ දසේවය දකොට ශි නත්වයෂණ මත
දවුරුේෙකට දනාෙර්ලන්තදේ ITC ආයතනාදේ පශයේ ්චාත් උපාධි ඩිප්දලෝමාවෂණ (ඡායාදර්ඛනාමි වය)
හැෙෑරීමට 1983 වසදර් දදගෝස්තු මස 12 වනා දිනා පළලි වරට ගුවන් යානායකින් තදේශයේ  රටකට
ගමන් කරනා ලදී. නාැවතත් 1984 වසදර් දදගෝස්තු මස 12 වනා දිනා ශ්රීක ලාකාවට පැමිහ මැනුම් හා
්  වයම්ගත කිරීදම් ආයතනායට වාර්තා කරනා ලදී. දනාෙර්ලන්තදේ ඡායාදර්ඛනාමි වක උපකරහ
වල මතා දවදහස මහන්් වී කරනා ලෙ ප්රරාදයෝකක පුේ ණුව දමතක දනාොදේ.
1984 වසදර් සැප්තැම්බර් මස T 15 කණ්ඩායදම් පාඨමාලා වාර කථිකාචාර්ය දලස මාව පත්
කරනා ලදී. 1986 වසදර් දී T 16 කණ්ඩායදම් කථිකාචාර්ය වරදයකු දලසෙ, නාැවතත් 1988
වර් දේ දපබරවාරි ් ට ජුක  ෙෂණවා T 17 කණ්ඩායදම් පාඨමාලා කථිකාචාර්ය දලසෙ මන්පසු T
17 පාඨමාලාදේ බාහිර කථිකාචාර්ය වරදයකු දලසෙ කටයුතු කරනා ලදී.
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පාඨමාලාව

බෙවාගත් සාඛනාව

T 15

131

T 16

116

T 17

69

එකතුව

316

දකදසේදවතත් පාඨමාලාව දතර තුර සමහර ් සුන් තශයේ ්ව තෙනාල දධනාපනායට සුුසුකම් ලබා
පාඨමාලාදවන් මවත් තය.
දියතලාදේ මැනුම් හා ්  වයම් ගත කිරීදම් ආයතනාදේ කථිකාචාර්යය වරදයකු දලස P24, P25,
P26, P27, P28, P29 පාඨමාලා සඳහා බෙවා ගත් ආධුනික ස.මි.ද. මහතුන්දේ පුේ ණුවට ොයක
වීමට මට දවස්ථාව ලැබිහ. 1983-1988 දවධිදේ පුේ ණුව ලත් නිලධාරීන් වෘ වකයන් දලස
කරනා තශි ්ඨ දසේවාවන් නිරීෂෙදහය දකොට ්රී1 ව වීමට හැකිය. දියතලාදේ දසේවා කාලය තුලදී
මාදේ තවාහයත්, ුවදේ උපතත් ් ු තය. මාදේ දියතලාදේ දසේවා කාලය ජීතතදේ උපරිම
සතුටෂණ ලැබු කාල පරිච්දේෙය බව ප්රරකාශයේ  කල හැකිය.
1983 වර් දේ මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ ක්රි8කට් කණ්ඩායම නිදයෝජනාය කිරීමටෙ මට
දවස්ථාව ලැබිහ. දියතලාව පුේ ණුව ලබනා දවධිදේ ටී.සවානාාෙන් මයා සමග යුගල දටනිස්
තරගදයන් ශූරතාව දිනාා ගැතිම දමතක දනාොදේ.
1988 ජුක  මස මැෙ වාගදේ ් ට මාව දම්පාර දිස්ත්රිිෂණ වාර කාර්ය නියුතු මිනින්දෙෝරු දධිකාරි
දලස පත් කරනා ලදී. එවකට දප දමාතනාාශයේ ය වාරව කටයුතු කල ඩී.ෙයාරත්නා ඇම ව තුමා
නිදයෝජනාය කදල් දම්පාර දිස්ත්රිිෂණකයයි. දමම දවධිදේ උතුරු-නාැදගනාහිර පළාත් වල
ත්රයස්තවාදී ක්රි8යා බේ ලව  වබුණි. දමවැනි දවධියක දම්පාර දිස්ත්රිිෂණකදේ මා කල දසේවය ඇගමම
වස් එවකට ් ටි සර්දේයර් ජනාරාල් ස ව 6 කට ස්තඩනායට යෑමට ශි නත්වයෂණ ලබා දෙනා ලදී.
1989 පළලි වරට එවකට ් ටි ගරු දප්රරේමොස ජනාාධිප ව තුමා පළලි ජනාාධිප ව ජාගම දසේවය
දම්පාදර්දී පවත්වනා ලදී. දමහි ප්රර වලලයෂණ දලස මාස 05 ක කාලයෂණ තුල මාදේ දධීෂෙදහය
යටදත් දම්පාර නාගර සීමාව ආවරහය වනා පරිදි කඩමම් මැනුම් ් ු කරනා ලදී. කැබක  සාඛනාව
5397 ෂණ වනා දතර අංඹුරු සාඛනාව 11 කි. දමම වනාපෘ වදේ ද වදර්ක මිනින්දෙෝරු දධිකාරි දලස
දනාොමන් දල්තස් මයා ෙ, සහකාර මිනින්දෙෝරු දධිකාරීන් දලස පී.දෂණ.තතානා මයා,
දෂණ.ඩී.පැරකුම් ශයේ ාන්ත මයා, දජිත් දදබ්් ාහ යනා මහත්වරුන් දනාොමෙ සහයෂණ ලබාදෙනා ලදී.
මිනින්දෙෝරු මහතුන් ් යලු දෙනාාම දනාොමෙ සහයෂණ ුන් දතර වී.සරවනාවවන් මහතාදේ නාම
සඳහන් කල යුතුමය. වැඩිම ප්රරග වය පී.තර්දම්න්ද්රේන් මයා ත් න් ් ු කරනා ලදී. මා ෙ
පී.දෂණ.තතානා මයාෙ ් ටිදේ දපොක ස් දවනාස තෙනාලයට ආසන්නා නිවසකය. එෂණ දිනාෂණ රාත්රිිදේ
දකොටි ඇතත් ් ටිනා බවට සාඥාවෂණ දපොක ස් දවනාස තෙනාලදයන් නිෂණලිනු දතර කල යුත්දත්
කුමෂණ ෙැයි දවට ් ටි ් යලු දෙනාාට දත්රුම් ගත දනාොහැකි තය. මා කල්පනාා කදල් යාබෙ
වනාාන්තරයට ුව යෑමටය. ටික දේලාවකට පසුව ෙැනා ගත්දත් එම සාඥා ලබා දී ඇත්දත්
දපොක ස් දවනාස තෙනාලදේ දයට පුේ ණුවෂණ දීමට බවය.
1990 වසදර් මාර්තු මස මිනින්දෙෝරු දධිකාරි (ගුවන් මැනුම්) දලස ප්රරධානා කාර්යාලයට වාර්තා
කරනා ලදී. තදශයේ ේ වනාපෘ වයෂණ දලස රත්නාපුර දිස්ත්රිිෂණකදේ NBRO ආයතනාය මල්ලුම් කල
1:10,000 ්  වයම් නිශයේ ්පාෙනාය කරනා ලදී. එම තදශයේ ේ වනාපෘ වදේදී මසකට 1:10,000 වාර්තාගත
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්  වයම් 12 නිශයේ ්පාෙනාය කරනා ලදී. ුරස්ථග්රමහනා දාශයේ දේ 1:100,000 මඩම් පරිහරනා ්  වයම් 80
ෙශයේ කදේ ආරම්ව දකොට  වබු දතර එය 1991 වසදර් ලිළු දිවයිනාම ආවරහය වනා පරිදි නිම කරනා
ලදී.
1992 වසදර් දදප්රරේල් මස ් ට 1994 දදප්රරේල් මාසය ෙෂණවා පඩි රහිත නිවාඩු ලබා කටාර් රාජනදේ
The Centre for GIS ආයතනාදේ ්  වයම් නිලධාරී දලස දසේවය කල දතර GPS සහ GIS දාශයේ වල
ප්රරාදයෝකක ෙැනුමෂණ ලබා ගන්නාා ලදී.
1994 වසදර් දදප්රරේල් මස මා ශ්රීක ලාකාවට පැමිණි තට මාව ගබඩා දාශයේ ය වාරව මිනින්දෙෝරු
දධිකාරි දලස පත් කරනා ලදී. 1995 වසදර්දී මැනුම් උපකරනා මිලදී ගැතිමට ලබාුන් ලිෙල GPS
උපකරහ 5 ෂණ (Leica) මිලදී ගැතිමට දයෙවීමට නිසජ (ලිලස්ථානා) දලස කටයුතු කල රහ් ාහ
් ල්වා මයාව ෙ, මැනුම්ප ව තිල් දසදනාතතරත්නා මයාවෙ එකඟ කර ගැතිමට මට හැකිතය.
කටාර්වල මා ලබාගත් ෙැනුම මීට දහේතුතය. ආරෂෙදක දාශයේ  දමම GPS තාෂෙදහය උතුරු
නාැදගනාහිර ප්රරදේශයේ  ලිෙවා ගැතිදම් දමදහයුදම්දී උපරිම වශයේ දයන් දයොො ගන්නාා ලදී. 1999
වසදර්දී දමම උපකරහ වාතතා දකොට Sri Lanka Data (SLD) 99 ප්රරකාශයේ යට පත් කරනා ලදී.
1995 වසදර් මැෙ වාගදේ කාර්ය නියුතු නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් දලසෙ සබරගලි පළාත වාර
නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් දලස පත්වීම් ලදිමි. දමම දවධිදේ මිනින්දෙෝරු මාසයෂණ සඳහා
යනා තයෙම මා ගහනාය කල දතර මාදේ මතකය දනුව එය රු. 52,000 ෂණ පමහ වු දතර එනාම්
මඩම් කට්ටි 20 කට යනා තයෙම වු දතර එම දවධිදේ පුේගක ක මිනින්දෙෝරු මහදතකුට මැනුම්ප ව
නියම දකොට ඇ ව මිල ගහන් දනුව මඩම් කට්ටි 20 කට රු. 20,000 පමහ දගවනා ලදී. දම් දනුව
රජදේ මිනින්දෙෝරු මහතුන්ට වැඩිපුර කරනා වැඩ සඳහා බලයලත් මිනින්දෙෝරු මහතුන්ට දගවනා
ලිෙක න් යම් ප්රර වශයේ තයෂණ දගවීදම් දිරි දීමනාා ක්රආමයෂණ මකන් මිනින්දෙෝරු මාසයක නිශයේ ්පාදිත තයෙම
දඩු කල හැකි බවත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ ප්රරග වය වැඩි දියුණු කිරීමට හැකි බවත් මැනුම්ප ව දවත
මම දයෝජනාා කදළමි. දමම දවධිදේ රත්නාපුර දජන ්ඨ මිනින්දෙෝරු දධිකාරි නිල නිවාසදේ
සී.කුමාර් ාහ මයා සමඟ නාවාතැන් ගැතිමට මට දවකාශයේ  ලැබීහ.
1995 වසදර්
දෙපාර්තදම්න්තුව ප්රර වවයුවහ ගත කිරීම සඳහා නිකුත් කල එස්.සීවාකන්ෙන් කමිටු වාර්තාවට දනුව
දෙපාර්තදම්න්තුදේ දසේවක සාඛනා හා දොල ් යලු දාශයේ  සඳහා දසේවා වනවස්ථා සකස් කිරීමට පත්
කල කමිටු සාමාජිකදයකු දලස නි.ස.ජ. රහ් ාහ ් ල්වා මහතාදේ සවාප වත්වදයන් යුතු කමිටු
දේ සාමාජිකදයකු දලස කටයුතු කිරීදම්දී දෙපාර්තදම්න්තුව අංළිබඳ පුළුල් දවදබෝධයෂණ ලබා
ගැතිමට හැකි තය.
1996 වසදර් මැෙ වාගදේ බස්නාාහිර පළාත් නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් දලස ස්වල්ප කාලයෂණ
දසේවය කල දතර 1996 දග වාගදේ නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් (්  වයම්) දලස වැඩ වාර
ගන්නාා ලදී. 1996 දනාොවැම්බර් මස ආ් යා වක ුරස්ථ දගෝචර සම්මන්ත්රයහය (ACRS) දකොළඹදී
පවත්වනා ලදී. දමම දවධිදේ ස්තස්තර්ලන්ත රජදේ ආධාර වනාපෘ වයෂණ දලස “Planning
Support Project” ක්රි8යාත්මක වු දතර එාගලන්තදේ Survey Ordinance හි දසේවය කල තිල්
ස්මිත් මහතාදේ ශ්රීක ලාකාදේ ්  වයම්කරහය වැඩි දියුණු කිරීම අංළිබඳ දධනයනා වාර්තාවෂණ ලබා
ගැතිමට හැකි තය. එම වාර්තාව දනුව 1999 වසදර් දී නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් (්  වයම්)
යටදත් භූදගෝලීය ෙත්ත පේධ ව ශයේ ාඛාව මිනින්දෙෝරු දධිකාරි ඩී.එන්.ඩී.දහට්ටිආරච්චි මයාදේ
ප්රරධානාත්වදයන් ආරම්ව කිරීමට හැකිතය. දමම ශයේ ාඛාවට තශයේ ාල ප්රරමාහදේ කළු සුු පරිදලෝකනා
(Scan) යන්ත්රයයෂණ මිලදී ගන්නාා ලදී. දමය දෙපාර්තදම්න්තුවට ගත් ප්රරථම තශයේ ාල ප්රරමාහදේ
පරිදලෝකනා (Scan) යන්ත්රයය දේ. දමම දාශයේ ය දෙපාර්තදම්න්තුවටත්, රටටත් තශයේ ාල දසේවාවෂණ
් ු දකොට  වබීම ්රී1 වයට කරුහකි. දමම දවධිදේ මිනින්දෙෝරු දධිකාරි ා.එල්.එස්.සී.දපදර්රා
මියදේ දයෝජනාාවෂණ දනුව 1:250,000 දාකිත ්  වයම් තකිණීම ආරම්ව කරනා ලදී. දතොග මිලට
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්  වයම් තකිණීම මකන් ්  වයම් තකිණීදම් නාව ප්රරවහතාවයෂණ ඇ ව කරනා ලදී. වසරකට 1:50000
්  වයම් 15 ෂණ පුහරීෂෙදහය කිරීමට සැලසුම් කල දතර එම දවධිදේ සාමානානදයන් වසරකට
්  වයම් 10 ෂණ පමහ පුහරීෂෙදහය කරනා ලදී. 1:50000 දාකිත ෙත්ත ලාකාවටම සකස් කිරීමට
හැකි තය. පරිගනාක වාතතා කරමින් දත්මා ්  වයම්නි ්පාෙනාය කිරීම ආරම්ව කල දතර භූ
ලෂෙදහාත්මක ්  වයම් නි ්පාෙනාය කිරීමට පරිගනාක වාතතය සෙහා පර්දේ හ ් ුකරනා ලදී.
දමම දවධිදේ ගුවන් ඡායාරූප රසායනාාගාරයට පළලි වරට Auto Processor එකෂණ මිලදී ගන්නාා
ලදී. ඡායාදර්ඛනාමි වක දාශයේ යට පළලි Analytical Plotter එකෙ, පළලි ගුවන් ඡායාරූප
පරිදලෝකනා යන්ත්රයයෙ, පළලි Photogrammetric Digital Workstation එක මිල දී දගනා එම දාශයේ 
වෘත්තීය ද වන් මහල ස්ථානායකට දගනා ාමට හැකි තය.
1998 දී ෙක්ෂිකහ දධිදේග මාර්ග වනාපෘ වයට 1:10,000 ්  වයම් ඡායාදර්ඛනාමි වක ක්රආම මකන් වර්ග
කි.මී. 775 පමහ මාස 05 ක කාලයෂණ තුල නිම දකොට ලිෙල් දමාතනාාශයේ දේ ප්රරශයේ ාසාවට ලෂණතය.
එවකට තදේශයේ  සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ දධනෂෙද ජනාරාල් දලස කටයුතු කල ෆයිස් දමොහිදින්
මහතා දමම කාර්ය දගය කල දතර ෙැනාට එම දෙපාර්තදම්න්තුදේ දධනෂෙද ජනාරාල්
එම්.පී.ඩී.යු.දෂණ.මාපා මහතා ෙ මෑතකදී මතෂණ කරනා ලදී. දමම දවධිදේ තදශයේ ේ වනාපෘ ව යටදත්
නාගර 24 ෂණ සඳහා 1:5000 ්  වයම් UDA ආයතනායට, වලව වම් මවුර වනාපෘ වයට වර්ග කි.මී.
180 ක ්  වයම් සකස් කල දතර වසර 2000 දි දකොළඹ දවට වර්ග කිදලෝ මීටර් 1000 ට ආසන්නා
ප්රරමාහයෂණ ගුවන් ඡායාරූප ගත් දතර 2000-2002 වසර වල වර්ග කිදලෝ මීටර් 350 ක 1:2000
පරිමාහයට පළලි වරට ත්රිිමානා දාකිත ්  වයම් රටට හුන්වා දෙනා ලදී. දමම වනාපෘ වය ජල
සම්පත් මණ්ඩලය හා දනාෝර්දේ ආධාර වනාපෘ වය සමග ් ු කරනා ලදි. දමම වනාපෘ වය තදේශීය
රටකට වාර දනාොදී මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුවට වාර දීමට ජල සම්පත් මණ්ඩලදේ
මාජිදන්රු ඩුක ප් ගුහවර්ධනා මහතා ලබා ුන් සහදයෝගය මතා දගදන්ය. මන්පසු දමම ඡායාරූප
වක න් දකොළඹ වට රවුම වනාපෘ වයට ෙ 1:2000 ්  වයම් සකස් කරනා ලදී. යුදරෝපා සාගමදයන්
ලෙ ALIS (Attanagalla Land Information System) ආධාර වනාපෘ වය (Grant Project) මකන්
දත්තනාගල්ල ප්රරාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශයේ යට නියලි වනාපෘ වයෂණ ක්රි8යාත්මක කිරීමටත් එමකන්
GIS දාශයේ දේ ප්රරමි ව වැඩි දියුණු කිරීමටත් දවස්ථාව ලැබිහ. දමම වනාපෘ වය යටදත් සර්දේයර්
ජනාරාල් තුමාටත් නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් (්  වයම්) දලස මටත් තවත් දජන ්ඨ නිලධාරීන්
හතර දෙදනාකුටත් ප්රරාශයේ යට යෑමට දවස්ථාව ලැබිහ. දවසානා ුම්රිය ස්ථානාදයන් බැස ගැතිමට
දනාොහැකිව මා සහ සී.කුමාර් ාහ මයාට ුම්රිදේ ෙම්වැල ඇදීදමන් ුම්රිය නාවතා ලීමට ් ුවීම
දමතක දනාොදේ.
2001 වසදර් ් ු කල සාගහනා ෙත්ත වාතතා කරමින් ජා වක ්  වයම් සාග්රමහදේ 2 වනා දවළුම වැඩ
2002 වසදර්දී ආරම්ව කරනා ලදී.
2003 වසදර් දග වාගදේ දජන ්ඨ නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් (දෂෙදත්රය) දලස පත් වු දතර
වසරෂණ පමහ දෂෙදත්රය කටයුතු වාර දජන ්ඨ නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් දලස කටයුතු කරනා
ලදී. දමම දවධිදේ මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ ක්රීදඩා සමාජදේ සවාප ව දලස කටයුතු
කරනා ලදී.
2004 වසදර් දග වාගදේ ද වදර්ක සර්දේයර් ජනාරාල් (මධනම) දලස පත්වීම් ලබනා ලදී. මඩම්
මැනුම් සවාදේ උප සවාප ව ධූරයෙ මට හිමිතය. මැනුම් හා ්  වයම්ගත කිරීදම් ආයතනාදේ
උපදේශයේ ක මණ්ඩලදේ සාමාජිකදයකු දලසෙ කටයුතු දකදළමි. එවකට ් ටි මැනුම්ප ව
බී.දේ.පී.දමන්ඩිස් මයා දමම දවධිදේ මිනින්දෙෝරුවන් බෙවා ගැතිමට උපාධි සුුසුකම  වබිය යුතු
බවට කැබිනාට් මණ්ඩලදේ දනුමැ වය ලබා ගන්නාා ලදී. දමම දවස්ථාදේ හුන්වා ුන් නාව
මිනින්දෙෝරු වනවස්ථාව දනුව තශයේ ාල මිනින්දෙෝරුවන් ප්රරමාහයෂණ තශ්රාාම ගත් දතර එම හිඟය
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අංරවීමට මිනින්දෙෝරු මහතුන් බඳවා ගැතිමටත්, දෂෙදත්රය කටයුතු දේගවත්ව ් ු කිරීමට දිරි දීමනාා
ක්රආමයෂණ දනුමත කරවා ගැතිමට මැනුම්ප ව තුමාට සහය වීමට මට හැකි තය. ද වගරු මහින්ෙ
රාජපෂෙද මයා 2005 වසදර්දී ජනාාධිප ව දලස දත්රී පත් වීදමන් පසු 2006 දපබරවාරි 23 දිනා
මැනුම්ප වව දරක ය ගහ මන්දිරයට කැෙවනා ලදී. දනාොවැලැෂණතය හැකි කරුහෂණ මත මැනුම්ප ව
තුමාට සහවාගී වීමට දනාොහැකි නිසා මට එම රැස්වීමට ද වදර්ක සර්දේයර් ජනාරාල් දලස
සහවාගී වීමට ් ු තය. ජනාාධිප ව තුමාදේ මල්ලීම වුදේ නාව ජාතනන්තර ගුවන් දතොටුපල සෙහා
ස ව 2 ෂණ ඇතුලත වීරතල අංහිටි දහෂණටයාර් 4000 ක පමහ මඩදම් ප්රරමාහයක, භූමි තස්තරෙ,
සදමොච්ඡ දර්ඛාෙ ඇතුලත් දකොට තශයේ ාල ප්රරමාහදේ ්  වයමෂණ සකස් කර දෙනා දලසය. දමය කල
හැකි එකම ක්රආමය GPS උපකරහ වාතතදයන් පමනාෂණ බව එවදල්ම වටහා දගනා GPS
උපකරහ වාතතා දකොට දොල ්  වයම් නියමිත දිනාට ලබා දෙනා ලදී. දමම කාර්යය සෙහා
දියතලාව භූමි වක දාශයේ ය, හම්බන්දතොට මිනින්දෙෝරු කණ්ඩායම්ෙ කල කාර්යෂෙදම දසේවය දගය
කල යුතුය. දමම දවධිදේ දල්ඛනා කළමනාාකරහ දාශයේ ය දමදහයවීදමන්මැනුම්ප ව තුමාදේ
සාකල්පයෂණ මත ් යලු අංඹුරු පරිදලෝකනාය (Scan) දකොට සාරෂෙදහය කිරීමත්, අංඹුරු හා
දල්ඛනා තස්තර අංළිබඳ ෙත්ත පේධ වයෂණ සකස් කිරීමත් ආරම්ව කරනා ලදී. 2008 වසදර් ජා වක
්  වයම් සාග්රමහදේ දෙවනා දවළුම ප්රරකාශයේ යට පත් කරනා ලදී. 2007 – 2008 වසර තුල SHRIM
වනපෘ වය යටදත් CRS දාශයේ ය වැඩි දියුණු කරනා ලදී.
දමම දවධිදේ රජදේ මිනින්දෙෝරු වන්දේ ක්රීදඩා සමාජදේ සවාප ව දලස කටයුතු කරනා ලදී.
2004 වසදර්දී ශ්රීක ලාකා ලිේ ු සීමා නිර්නාය කිරීදම් ජා වක කමිටු සමාජිකයකු දලස ශ්රීක ලාකාව
නිදයෝජනාය කරමින් මන්දීය රජදේ නිදයෝජිත කණ්ඩායම සමග සාකච්ඡා වලට සහවාගී වීමට
දවස්ථාව ලැබීහ.
හිටපු මැනුම්ප ව බී.දේ.පී. දමන්ඩිස් මයාදේ  වබුනා සහජ හැකියාවන් ෙ, මහජනාතාව හා
නිලධාරීන් සමග පැවැත්වු සුහෙ සම්බන්ධතාවයන්ෙ ක්රආමඋපායන්ෙ මට දහොදින් දධනයනාය කර
ගැතිමට හැකි තය. දප දනාෝ තු දේලාවක එනාම් 2009 දපබරවාරි මස 03 දිනා එතුමා දවාවප්රරාප්ත
වීම දෙපාර්තදම්න්තුදේ මාදේ දසේවා කාලය තුල ලෙ කහගාටුම ෙවස දලස නාම් කල හැකිය.
2009 වසදර් දපබරවාරි 03 වනා දිනා ් ට මා සර්දවයර් ජනාරාල් පත්වීම ලදිමි. සර්දේයර් ජනාරාල්
දලස නිල බලදයන් මඩම් මැනුම් සවාදේ සවාප ව ධූරයෙ, මැනුම් හා ්  වයම්ගත කිරීදම්
ආයතනාදේ උපදේශයේ ක මණ්ඩලදේ සවාප ව දලසෙ, ජා වක ජලජ සම්පත් පර්දේ හ සහ
සාවර්ධනා නිදයෝජිත ආයතනාදේ දධනෂෙද මණ්ඩලදේ සාමාජිකදයකු දලසෙ කටයුතු කිරීමට මට
පැවරිනා. මා දවත  වබු ප්රරධානාම දියදයෝගය වුදේ මිනින්දෙෝරු හිගයෂණ තුල රජදේ කඩිනාම්
සාවර්ධනා වනාපෘ ව වල මැනුම් කටයුතු කාර්යෂෙදමව ් ු කිරීමය. වසර 2010 දී වාරිමාර්ග දල්කම්
තුමාදේ මල්ලීමෂණ මත උමා ගය වනාපෘ වදේ මාජිදන්රු මැනුම් දකටි කාලයකින් නිම කිරීදමන්
ලෙ දත්ෙැකීම් තුක න්, උමා ගය, කළු ගඟ වනාපෘ ව වල මාජිදන්රු මැනුම් කාර්යෂෙදමව ් ු කිරීමට
හැකිතය. තදශයේ ේ දයන් මහා මාර්ග, වාරිමාර්ග, වැනි වනාපෘ ව වල මැනුම් වැඩ අංළිබඳ එම ආයතනා
ලබා ුන් ප්රරශයේ ාසාත්ම ක අං තුක න්ෙ, ගරු ඇම ව තුමාදේ, ගරු නිදයෝජන ඇම ව තුමාෙ, දල්කම්
තුමාදේ තතධ දවස්ථා වල දෙපාර්තදම්න්තු නිලධාරීන් ඇමතීදම්දී ගවුන්දේ දහෝ රජදේ මහල
නිලධාරීන්දේ ප්රරහාමය ප්රරකාශයේ  කදල් දෙපාර්තදම්න්තු නිලධාරීන් කණ්ඩායම් හැගීදමන් කටයුතු
කල නිසා බව නිර්බයව ප්රරකාශයේ  කල හැකිය. දමම තත්වය ලබාගැතිමට සහදයෝගදයන්
කටයුතුකල ද වදර්ඛ සර්දේයර් ජනාරාල් දෂණ. තවක ාගම් මයා, ඩබ්ක ේ දෂණ. තසුම්දපරුම මයා,
දෂණ. ඩබ්ක ේ. එන්.ඩී. කරුහාරත්නා මයා, දෂණ. ෙයානාන්ෙ මයා ඇතුළු ් යලු කාර්ය මණ්ඩලදේ
ොයකත්වය හා කැපවීම දගය කරමි.
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මැනුම්ප ව දලස එෂණසත් ජාතීන්දේ භූදගෝලීය නාාම ප්රරමි වකරනා (UNGEGN) හා දගෝලීය
භූදගෝලී ෙත්ත කළමහාකරහ (UNGGIM) සැ්  වාරයන් සෙහා ශ්රීක ලාකා රජය නිදයෝජනාය
කිරීමට ලැබුනා දවස්ථා මතා දගය කරමි.
ගස්දලක යාදේ 2010 වසදර් පවත්වනා ලෙ ජාතනන්තර මිනින්දෙෝරු සම්දම්ලනාදේ වාර්ිකක
සලිළුව (FIG) මැනුම්ප ව දලස මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුව නිදයෝජනාය කරනා ලදී.
මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ ක්රීදඩා සමාජදේ ෙ රජදේ මිනින්දෙෝරු ක්රීදඩා සමාජදේ ෙ
දනුශයේ ාසක දලස කටයුතුත කරනා ලදී.
2009 වසදර් ් ට 2013 මාර්තු ෙෂණවා දවසානාය දතෂණ 800 කට දධික දසේවක සාඛනවෂණ දළුදතන්
බෙවා ගැතිමට හැකී වීම මකන් දෙපාර්තදම්තුදේ තීබූ කාර්යය මණ්ඩල හිගය සෑදහනා ුරට
දඩුකර ගැතිමට හැකිතය.
නාව දගොඩනාැඟික  :ආොඋල්දපොත ප්රරාදේශිය මිනින්දෙෝරු කාර්යාලය, සර්දේයර් ජනාරාල් නිල නිවස, කික දනාොච්චි
දිස්ත්රිිෂණ මිනින්දෙෝරු කාර්යාලය තවෘත කල දතර කික දනාොච්චි ප්රරාදේශිය මිනින්දෙෝරු කාර්යාලය,
මන්නාාරම දිස්ත්රිිෂණ මිනින්දෙෝරු කාර්යාලය, මූල වේ දිස්ත්රිිෂණ මිනින්දෙෝරු කාර්යාලය, යාපනාය
දිස්ත්රිිෂණ මිනින්දෙෝරු කාර්යාලය/ දජන ්ඨ මිනින්දෙෝරු දධිකාරි නිල නිවාසය යනා දගොඩනාැඟික 
වල මදිකිරීම් දබොදහෝ ුරට දවසන්වී ඇ ව දතර මදිරිදේදී තවෘත කිරිමට නියමිතව ඇත.
බිම් සතය ප්රර වපාෙනා මඟින් ගම්පහ, රත්නාපුර, දමොහරාගල, නුවර සහ කුරුහෑගල දිස්ත්රිිෂණ
කාර්යාල වලට දමතර දගොඩනාැඟික  ලබා දී බිම් සතය වැඩ සඳහා මඩ පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු
කර ඇත. එම දගොඩනාැඟික  මදිදේදී තවෘත කිරීමට නියමිතය.

නාව වාහනා :නාව වාහනා 37 ෂණ ලිෙල් දමාතනාාශයේ ය මඟින් ලැබුනි. දමම වාහනා ප්රරධානා වශයේ දයන් දෂෙදේත්රයහට
දනුයුෂණත කරනා ලදී.
නාව පුර්හමානා :නාව පුර්හමානා 143 ෂණ 2009 – 2012 වසර වල මිලදී ගත් දතර දෂෙදේත්රය කටයුතු සඳහා
මිනින්දෙෝරු මහතුන්ට ප්රරමාහවත් පුර්හමානා සාඛනාවෂණ ලබා දීම තුක න් දෂෙදේත්රයදේ වෘත්තීමය
තත්වය හා ප්රරග වය වැඩි දියුණු කිරීමට හැකි තය.

8

ඡායාදර්ඛනාමි වක උපකරහ :JAICA වනාපෘ වය යටදත් Leica Photo grammatic Workstation 2 ෂණ ලැබුනා දතර දමම
උපකරහ මඟින් එම දාශයේ දේ වෘතීමය තත්වය වැඩි දියුණු තය.
ුරකථනා :වර් 2009 දී ශ්රීක ලාකා දටක දකොම් ආයතනාය සමඟ දත්සන් කල කතසුම දනුව දනාොමිදල් SLT
ුරකථනා ලබා ගැතිමටත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ ් යලු කාර්යාල වලට දජන ්ඨ නිලධාරීන්දේ නිවස
දතර දන්තර් SLT ුරකථනා ඇමතුම් දනාොමිදල් ලබා ගැතිමට හැකි වීම මඟින් නිලධාරීන්දේ
සම්බන්ධීකරහය මහල නාැාවීමට හැකිතය.
2009 වර් දේ ් ට දම් ෙෂණවා ් ු කරනා ලෙ තදශයේ ේ වනාපෘ ව
1)

දමොරගහකන්ෙ - කළුගඟ දයෝජනාා ක්රආමදේ දත්කර ගැතිදම් මැනුම් කටයුතු

2)

උමා ගය වනාපෘ වදේ මැනුම් කටයුතු

3)

රඹකැන් ගය වනාපෘ වදේ මැනුම් කටයුතු

4)

යාන්ගය වනාපෘ වදේ මැනුම් කටයුතු

5)

කළුගඟ වනාපෘ වදේ මැනුම් කටයුතු

6)

දකොළඹ අංටත වටරවුම් මාර්ගදේ දත්කර ගැතිදම් මැනුම් කටයුතු

7)

මාතර - කතරගම ුම්රිය මාර්ගදේ මැනුම් කටයුතු

8)

මහල දකොත්මදල් ජල තුක  බලාගාරදේ මැනුම් කටයුතු

9)

කළුගඟ වනාපෘ වදේ මැනුම් කටයුතු

10)

මහවැක  කලාප වල දීමනාා පත්රය ලබා දීදම් මැනුම් කටයුතු දේගවත් කිරීම

11)

දයෝජිත සුරිය වැව ආදයෝජනා කලාපදේ මැනුම් කටයුතු

12)

උතුරු පළාත සඳහා වර්හ ගුවන් ඡායාරූප ගැතිම සහ 1:10,000 ්  වයම් සකස් කිරීදම්
වනාපෘ වය

13)

් ාහරාජ වනාාන්තරදේ මැනුම් කටයුතු

14)

බැ් ල් රාජපෂෙද ඇම ව තුමා තදශයේ ේ මල්ලීම් මත ප්රරාදේශීය සවා නිර්නාය කිරීදම් කටයුතු
සඳහා ්  වයම් 800 ප්රරමාහයෂණ මාසයකින් නිම කිරීම ්  වයම්කරනා දාශයේ දේ තදශයේ ේ
දවස්ථාවෂණ දලස හැඳින්තය හැක.

15)

ජා වක ්  වයම් සාග්රමහදේ දෙවනා දවළුම ් ාහල හා දෙමළ පරිවර්තනා ද වගරු ජනාාධිප ව
තුමාට 2013-04-01 දිනා අංරිනාැමීම

16)

නාව ්  වයම් දදලත හලෂණ දෙපාර්තදම්න්තුව මදිරිපස තවෘත කිරීම හා ්  වයම්
දදලතකරහය වැඩිදියුණු කිරීම
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17)

මඩම් දතොරතුරු දාශයේ ය වැඩි දියුණු කිරීම තුක න් දමොරටුව, දහෝමාගම වැනි ප්රරදේශයේ  වලට
මඩම් දතොරතුරු පේධ වය ස්ථාපනාය කිරීම

18)

දකොළඹ දකොට්ඨාශයේ දේ අංඹුරු දවබ් දඩතයට ඇතුලත් කිරීම

19)

ශ්රීක ලාකාවට Geoid Model එකෂණ සෑදීමට දවශයේ න අංයවර ගැතිම

20)

දෙපාර්තදම්න්තුදේ ම වහාසය වාර්තාගත කිරීම හා එය මදිරිදේදී ප්රරකාශයේ  කිරීමට අංයවර
ගැතිම

භූදගෝලීය දතොරතුරු නාාම අංළිබඳ නාව දාශයේ යෂණ දෙපාර්තදම්න්තුවට හුන්වා දී, එම දාශයේ ය සඳහා
නිදයෝජන සර්දේයර් ජනාරාල් තනාතුරෂණ දනුමත කර ගන්නාා ලදී.
මා 2013-07-25 දිනා ් ට තශ්රාාම යෑමට නියමිත දතර දෙපාර්තදම්න්තුදේ වැඩ කටයුතු මදිරියට
වඩා කාර්යෂෙදමව ් ු කිරීමට වෘ වය නිපුහතාවයකින් යුත් කණ්ඩායමෂණ ් ටීම දබදහතන් සතුටු
තය හැකි කරුහකි. ගවුන්ට දෙපාර්තදම්න්තුව දියුණුදවන් දියුණුවට පත් කරමින් දප මවුබිමට
තශයේ ාල දසේවාවෂණ ් ු කිරීමට හැකි දේවා කියා ප්රරාර්ථනාා කරමි.
-------------------------------------------------------------------------------

Apple world
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RISK MANAGEMENT
By
Dr.K.Thavalingam, Addl.Surveyor General

1.0

INTRODUCTION
Risk generally results from uncertainty. In organizations this risk can come from
uncertainty in the market place (demand, supply and stock market), failure of projects,
accidents, natural disasters etc. A risk can be internal (within your control) or external
(outside your control). Risk is not entirely bad. Not all risks are negative. Some events,
like finding an easier way to do an activity or price decreased for certain materials (while
doing the project) can help your project. When this happens, we call it as an opportunity.
And take as positive. There are different tools to deal with the same depending upon the
kind of risk.
2.0
RISK DEFINITION
A common definition of risk is that it is the combination of a specific hazard and the
likelihood that the hazard occurs (probability) x (Impact of hazard) = risk. That likelihood
may be expressed as a rate or a probability. For example the risk of an aircraft accident
(hazard) can be expressed as one accident per million flights (likelihood).
3.0

WHY WE MANAGE RISKS?
There are many reasons for managing risk. Here are some: Saves resources such
as people, income, property, assets, time. Protects public image, protects people from
harm, the environment & etc. Prevents or reduces legal liability and etc.
4.0
WHAT IS RISK MANAGEMENT?
Risk management is the process of minimizing or mitigating the risk. It starts with the
identification and evaluation of risk followed by optimal use of resources to monitor and
minimize the same.

5.0

RISK MANAGEMENT PROCESS

There are five steps involved in risk management process. Those are:- Identification
of risk, Analyze the risks, Evaluate the risks, Treat/Manage the risks and Monitor and
Review.
Step 1:- Identification of Risk
Risk identification can start with the source of problems. Identify the types of risks which
arise from your activity and environment by studying:- Identifying the stakeholders, (i.e.
who is involved or affected). Stakeholders are- employees, volunteers, visitors, insurance
organizations, government & suppliers. To identify the different types of risks, by asking
yourself :- What can happen? When and where? How and why? Risk can be identified
11

through:- Look at records of previous activities or events. Examine the results of
experiences. Interview stakeholders. See past events, future developments. Get experts
idea.
Step 2:- Analyze the risks
Once you have created your list of risks, you need to do a simple exercise of
systematically determining how important these risks are. A useful way to categorize
risk is through two distinct dimensions: One is Probability and other is Impact.
Probability:- This dimension represents how likely it is for an event to occur.
Impact. This represents the size of the impact of the risk if it occurs.
The larger the impact the more critical the risk. Considering these two dimensions, all
risks can be divided into nine types which will be explained below.
a)

The probability of occurrence for each identified risk
The probability of occurrence for each identified risk can be assessed as one of
the following three categories and should be based on an assessment by the
manager with input from team.




b)

High – greater than 70% probability of occurrence
Medium – Between 30% and 70% probability of occurrence
Low- Below 30% probability of occurrence.

The impact of each identified risk
The impact of each identified risk can be assessed as one of the following three
categories and should be based on an assessment by the manager with input from
team.




High – Risk that has the potential to greatly impact project cost, project
schedule or performance
Medium- Risk that has the potential to slightly impact project cost, project
schedule or performance
Low - Risk that has relatively little impact on cost, project schedule or
performance

Based on the probability and impact assessments of each risk, the project manager may
map the risks as follows with nine types:-
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(1) Low probability, Low impact (LL). (2) Low probability, Medium impact (LM).
(3) Low probability, High impact(LH). (4) Medium probability, Low impact (ML).
(5) Medium probability, Medium impact (MM). (6) Medium probability, High
impact (MH). (7) High probability, Low impact (HL). (8) High probability, Medium
impact (HM). (9) High probability, High impact (HH)
These nine types are shown Probability-Impact matrix as follows:I
m
p
a
c
t

H
M
L

HL
ML
LL
L

HM
MM
LM
M

HH
MH
LH
H

Probability
These nine types are categories into three. Those are:Category -1 :Medium impact

LL- Low probability, low impact;

LM- Low probability,

ML- Medium probability, Low impact. Named as Low and flagged as Green
Category -2:- LH- Low probability, High impact;
Medium impact

MM- Medium probability,

HL- High probability, Low impact. Named as Medium and flagged as Yellow
Category -3:- MH- Medium probability, High impact;
Medium impact

HM- High probability,

HH- High probability, High impact. Named as High and flagged as Red
High- Red flag

Medium-Yellow
flag
Low – Green flag

Unacceptable. Major disruption likely. Different approach
required.
Priority management attention required
Some disruption. Different approach may be required.
Additional management attention may be needed
Minimum impact. Minimum oversight needed to ensure risk
remains low
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Step 3:-

Evaluate the risks

Step 3A: Once you have a list of analyzed risks, its time to prioritize them. Rank the risks
in order of the highest risks to lowest. It is recommended that you select the top 6-10
risks to start with. It is better to deal with the most important risks properly first, then
move on to the other lower priority risks.
Step 3B: The next practical step is to evaluate your top risks by asking a simple question,


“Are we comfortable with the way this risk is being handled?”

Step 3C: It’s now time to complete a simple summary document of your risk
management findings. This summary is commonly referred to as a risk register. The
following is an example of a risk register.
Priority Risk
1

Details

Damage
Allegation
to
of
reputation
impropriety

Probability Impact Risk
Treatment By
Rating
Whom
Medium
High
Red
Develop
HR
Flag
HR
Manager
protocols
Appoint
PR agency

Step 4:-

Treat/Manage the risks

There are four things you can do about a risk. The strategies are:
•

Avoid the risk. Do something to remove it such as ban the activity.
Avoidance actions include: change project management plan to eliminate a
threat, to isolate project objectives from the risk’s impact, or to relax the project
objective that is in jeopardy, such as extending schedule or reducing scope. Some
risks that arise early in the project can be avoided by clarifying requirements,
obtaining information, improving communication, or acquiring expertise.

•

Transfer the risk. Make someone else responsible.
Transferring a threat does not eliminate it; the threat still exists however it is
owned and managed by another party. Transferring risk can be an effective way
to deal with financial risk exposure. Transferring project risk almost always
involves payment of a risk premium to the party taking the risk, examples include:
insurance, performance bonds, warranties, etc. Contracts may be used to transfer
specified risks to another party.
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•
•
•

Mitigate the risk. Take actions to lessen the impact or chance of the risk
occurring. Create risk strategies, plans and policies for risks and adjust behaviours
where necessary to reduce the risk.
Accept the risk. You might calculate the risk and decide that it is worth taking on
for yourself.

Note:- Mitigation or acceptance most often used since the number of risks that
can be addressed by avoidance or transfer are usually limited.
Step 5 – Monitor and Review
Every organization, big or small, should allocate one or two people to champion and
manage the risk management process. They should provide regular reports to the board as
well as coordinate the assessment of any new activities. It is appropriate to conduct a
comprehensive review annually and looking at any incident and near miss trends. It is
best to schedule in advance.
6.0 RISK QUANTIFICATION PROCESS
Risk quantification is the process of evaluating the risks that have been identified
and developing the data that will be needed for making decisions as to what should be
done about them. The objective of quantification is to establish a way of arranging the
risks in the order of importance. In most projects there will not be enough time or money
to take action against every risk that is identified.
Numerical Example
The way risks are assessed is to rate their impact and their probability as low, medium or
high, as shown on the matrix below. The numbers are multiplied together (ie. probability
x impact) to give a risk score. The higher the risk score will give the greater the
requirement to deal that risk.
Risk Matrix

Now see the example;
If you are planning walk to your local shops you wouldn’t usually worry about being
involved in a chemical incident. It could potentially be quite serious if it did happen but
15

quite unlikely. You might worry about it raining because it is more likely to happen
and affect you getting wet.



Impact of chemical incident is High (3) and the probability is extremely Low (1)
then the overall risk is 3 x 1 = 3. For this Action required.
If the impact of it raining is also High (3) and the probability is High (3) then the
overall risk is 3 x 3 = 9. It makes sense to worry more about the raining, which is
a much bigger risk. For this immediate action necessary.

The probability and impact matrix is used to review both sets of criteria at the same
time. The result is that each potential risk can be designated as a low risk, a medium level
risk or a high risk and then handled accordingly. The higher the matrix score, the higher
the risk level associated with the item that is being analyzed.
7.0
RISK EXPOSURE
A problem when you have a number of possible risks is that it can be difficult to decide
which risks are worth putting effort into addressing. Risk Exposure is a simple
calculation that gives a numeric value to a risk, enabling different risks to be compared.
Risk Exposure of any given risk = Probability of risk occurring x total loss if risk
occurs
A limitation of this calculation is that it will give the same scores to high-probability/low
loss risks and low-probability/high loss risks. If you are concerned with these
differences, a Risk Matrix may be a better way of evaluating risks.
Example:- In a project, the risks and its probability & impacts are given below.
Risk
Probability
1. Landslide
0.1
2. Winds
0.7
3. No truck
0.3
4. Storms
0.5
5. Supplies
0.1
6. Illness
0.1
Risk Exposure = Probability X impact

I
m
p
a
c
t

0.9
0.7
0.5
0.3
0.1

Probability & impact matrix
0.09 0.27 0.45 0.63
0.07 0.21 0.35 0.49
0.05 0.15 0.25 0.35
0.03 0.09 0.15 0.21
0.01 0.03 0.05 0.07
0.1
0.3
0.5
0.7
Probability
16

Impact
0.9
0.9
0.7
0.3
0.5
0.7

0.81
0.63
0.45
0.27
0.09
0.9

The Organizational Process Assets at your company set




A high-priority risk as any risk with a Probability and Impact score higher than
0.20.
Medium-priority risks are those between 0.10 and 0.19, and
Low-priority are those between 0–0.09.

Note:- Low-priority risks can be monitored on a watch list, but High and Medium ones
must have a response strategy.
Calculate the Expected Monetary Value of your risks
Assume we know the probability and impact of each risk. How does that really help you
plan? It turns out that if you have good numbers for those thing, you can actually figure
out how much those risks are going to cost your project. You can do that by calculating
the Expected Monetary Value (or EMV) of each risk:
Start with the probability and impact of each risk.
Risk
High winds
Mudslide
Wind generator in usable
Truck rental unavailable

Probability
35%
5%
15%
10%

Impact
Costs $ 48
to replace
equipment
Lose $ 750 in damage costs
Save $ 800 in battery costs
Cost $ 350 for last – minute
rental

01. Take the first risk and multiply the probability by the impact. For opportunities,
use a positive cost. For threats, use a negative one. Then do the same for the rest
of the risks.’
High winds: 35% x - 48 = $ - 16.80
Mudslide: 5% x - 750 = $ - 37.50
Wind generator: 15% x 800 = $ 120.00
Truck rental: 10% x -350 = $ - 35.00
Note:1. Even though the impact of a Mudslide is big, the probability is low so the
EMV is small.
2. The wind generator risk is an opportunity because you will save money if it
happens. So when you do the EMV calculation, you use a positive number for
the impact.
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03. Now that you’ve calculated the EMV for each of the risks, you can add them up
to find the total EMV for all of them.
EMV = - 16.80 + - 37.50 + 120.00 + - 35.00 = $ - 30.70
The total risks (loss) is $ 30.70. If you add $30.70 to the budget, then it should be
enough to account for these risks.

-------------------------------------------------------------------------------
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RE-DEMARCATION OF OLD BOUNDARIES WITH AVAILABLE
DATA USING AN AFFINE TRANSFORMATION.
By
S.T.Herat
Former Surveyor General

1.0

Introduction
A major requirement in Surveying is to superimpose a boundary shown on an old
Survey Plan on to a new Plan and set it out on the ground.

1.1

Originally the need to relocate old boundaries was in Block Surveys where it was
required to 'fix' old isolated and often small plans done on the Magnetic Meridian
and arbitrary coordinates. The previous method to do this was to prepare a tracing
from the old plan. This tracing should have the so called Fixation Data and the
boundary points. The current Survey is then plotted at the same scale as the old
plan. This plan should also show the Fixation Data. The Tracing is then
superimposed on this new plan based on the Fixation data points. This is a trial
and error process to get a good fit. Unless there is very reliable data it is apparent
that no two Surveyors will get identical fixes, because it is based on individual
judgments. Apart from lack of physical evidence, a major problem associated with
this procedure is the old plan. Due to age it may be distorted. The expansion or
contraction in one direction may be different in another direction. This means the
scale in one direction may be slightly different in another direction, so the
Fixation will be in error.

More recently it has become a major problem in war ravaged areas and the unprecedented
Tsunami disaster. Not only the physical evidence was destroyed but also plans, deeds
and other documentary evidence. Fortunately it is now possible to use Satellite Imagery
and Aerial Photographs. All these entailed the need for a more reliable method than
what was discussed in para 1.1.
This article gives a procedure to overcome this distortion as well as lack of reliable
evidence and to get a unique mathematical fit. As the computations are extensive a
Computer Package (FIXATION) has been developed to do this.
2.0

Transformation in general.
The Geometry of the Affine Transformation is shown in (fig 1). In general it
transforms coordinates from one coordinate system to another.
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Y1
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X1

(E0, N0)

N1

E1

E

O
Fig (1)
OE, On are axis defining the National Grid. We will refer to it as the Pcoordinate system.
O1X, O1Y are axis on an arbitrary coordinate system adopted by the Surveyor. It
could be on the Magnetic Meridian. We will refer to it as the R-coordinate
system.
θ – The inclination of the Surveyor’s meridian to the True meridian.
λ1 – The scale along the X-axis.
λ2 – The scale along the Y-axis.
E0, N0 – The national grid coordinates of the arbitrary origin O1 .
So any point say point P1, will have two sets of coordinates.
(E1,N1) – On the National Grid
(X1,Y1) – On the Surveyor’s arbitrary system.
In general it can be shown that
Where a =

, b = λ2.cosθ ,

c=E0
--------- (1)
f=N0
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d = λ1.cosθ

, e = λ2.sinθ

,

In this transformation a, b, c, d, e, f are the unknowns. As seen above each point
will generate two equations. So we need a minimum of three (3) points to get six
(6) equations. But to get an overhaul fit we should have more than three points.
This will lead to a Least Squares Solution. This Computer Package is designed to
give a Least Squares Solution.
Suppose there were ‘m’ - fixation points. They will generate 2*m equations.
E1 = a.X1 + b.Y1 + c
N1 = -d.X1 + e.Y1 + f
E2 = a.X2 + b.Y2 + c
N2 = -d.X2 + e.Y2 + f
.
.
Em = a.Xm + b.Ym + c
Nm =-d.Xm + e.Ym +f ---------------------------------------------------- (2)
In Matrix notation

E1

X1

Y1

1

0

0

0

N1

0

0

0

X1

Y1

1

a

E2

X2

Y2

1

0

0

0

b

0

0

0

X2

Y2

1

.

.

.

.

.

.

.

. -d

Em

Xm

Ym

1

0

e

Nm

0

0

0

1

f

N2

=

0

0
Xm
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Ym

. .

c

----------- (3)

In symbolic form we have
L = A . X or A . X = L
Here the X matrix contains the unknowns (a, b, c, d, e, f ).
The A matrix contains the coordinates of the Fixation points on the Surveyor’s
system
( R-system).
The L matrix contains the coordinates of the Fixation points
on the National grid,
(P-system).
We have to solve for X using Matrix Algebra.
Then At . A . X = At . L
Let matrix

N = At.A

Where At

is the Transpose of Matrix ‘A’.

N – is the Matrix of the Normal Equations.
Also referred to as the Co-Factor Matrix.
This is a square (6 by 6) symmetric Matrix.

Then

N . X = At . L

N-1 is the Inverse Matrix.

So
e, f.

X = N-1 .At.L

The X matrix contains the unknowns

a, b, c, d,

Then using equation (3), we can transform all other points.
The computer package does this using a number of sub-programs.

3.0

To adopt the Affine Transformation to do a Fixation.
The requirement is to transform the details appearing in an old Survey Plan to the
current Survey.
So here the P-system is the current survey. This may be on the National
Grid or an independent coordinate system adopted by the Surveyor.
The R-system is the coordinate system of the Old Plan. In order to do this
the Old Plan has to be scanned. Then using AutoCAD or any other Software the
required details should be digitized. The points to be digitized are the points
selected for the Fixation and the Boundary Points.
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The current survey may be on the National Grid or on an independent
system. The Surveyor should Survey the Fixation Points and obtain their
coordinates. Then using the Software Package the Transformation Parameters (a,
b, c, d, e, f ) can be obtained. The residuals and the Variance will give an
indication to the accuracy of the fit. The Package can then be used to give the
current coordinates of the Boundary Points. These points can then be set on the
ground using the Control traverse points.
4.0

An example
Fig (2) shows an old plan. It is required to resurvey this land and define the old
property boundary on the ground.
After an inspection on the site the points marked 1 to 5 were selected as the
fixation points. The old plan was scanned and digitized. That is the screen
coordinates of the fixation points 1 to 5 and the coordinates of the boundary
points 20 to 25 were obtained. This is shown in table (1).

4 *lp

30 ft wide
Road

24

3
5

25
Lot 1

23

11.0 p

20

2 22
1
Fig 2

21
Scale of Plan One Chain to an Inch

Table 1 also shows the Digitized & Surveyed coordinate of the Fixation Points
It also shows the Digitized Coordinate of the Boundary Points.
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Num

X

Y

E

N

1

0.069

0.019

207.3

222.4

2

0.064

0.027

203.7

228.4

3

0.060

0.047

201.1

244.5

4

0.079

0.056

216.9

251.2

5

0.113

0.056

243.1

249.9

20

0.096

0.022

21

0.094

0.015

22

0.074

0.021

23

0.076

0.027

24

0.074

0.040

25

0.085

0.045

TABLE (1)
To write the data in Matrix Notation

0.069 0.019 1
0

0

0
0

0.069

0.064 0.027 1
0
A=

0

0

0

0.060 0.047 1
0
0.079

0

0

0

0.056 1

0

0.019 1
0

0

0.064 0.027 1
0

0

0.060

0.047 1

0

0

0

0

0

0.079

0.113

0.056

1

0

0

0

0

0.113 0.056

0

0

0.056 1
0

24

0
1

207.30
222.40
L

=

203.70
228.40
201.10
244.50
216.90
251.20
243.10
249.90

WE have to solve for X in the Matrix Equation A.X=L

The Normal Matrix N

0.0314
N

= At . A

=

0.0166

0.38500

0

0

0

0.0166

0.0096

0.20500

0

0

0

0.3850

0.2050

5.0000

0

0

0

0

0

0

0.0315

0.0166

0

0

0

0.0166

0.0095 0.2050

0

0

0

0.385

0.2050 5.000

25

0.385

The Inverse Matrix of N

N-1 =

805.50

-572.75

-37.77

0

0

- 572.75

1263.37

- 7.70

0

0

0

- 7.697

3.50

0

0

0

0

0

0

808.50 - 572.75 - 38.77

0

0

0

-572.75

1263.37

0

0

0

- 38.77

- 7.70

- 38.77

The Matrix At. L
84.01
44.65
At . L =

1072.10
92.72
49.95
1196.40

Then the solution X using Matrix Algebra.
X = N -1 . At . L

=

782.972
40.707
152.462
- 31.351
788.161
209.379
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0

- 7.70
3.50

These are the Parameters (a,b,c,d,e,f) of the Transformation.
Using equation (3) we can obtain the transformed coordinates of the Fixation
Points. These values are then compared with their surveyed Coordinates and
residuals obtained. The Table (2) shows the Residuals.
Residuals
Number

X

Y

VX

VY

1

0.069

0.019

0.039

0.209

2

0.064

0.027

0.029

-0.253

3

0.060

0.047

-0.254

-0.042

4

0.079

0.056

0.303

0.160

5

0.113

0.056

-0.118

-0.074

TABLE (2)
Adjustment’s Reference Variance = 0.063
The residuals appear to be too large, may be due to point number 4. So we will do
the re-computation taking the fixation points as numbers 1, 2, 3 and 5 leaving out
point 4.
The new Transformation Parameters are shown in table (3).
a

786.843

b

30.827

c

152.458

d

-29.306

e

782.942

f

209.377
Table (3)

Then using equation (3) the new transformed coordinates of the accepted Fixation
points are obtained and the residuals calculated. These are shown in Table (4).
27

Number

VX

VY

1

0.036

0.169

2

0.052

-0.241

3

0.018

0.082

5

0.002

-0.011

Table (4)
The Adjustment’s Reference Variance = 0.024
This is acceptable.
The final transformed coordinates of the boundary points are shown in Table (5).

Transformed Coordinates of boundary points
Number

EASTING

NORTHING

20

228.52

223.71

21

226.67

218.26

22

211.26

223.61

23

213.07

228.28

24

212.03

238.59

25

220.85

242.18

TABLE (5)
Also the scale of the old plan can be calculated.
Scale along X direction = (a2 + d2)0.5 = (786.8432 + 29.3062)0.5 = 787.389
That is 1 : 787.389The Scale in y direction = (b2 + e2 )0.5= (30.8272 + 782.9422
)0.5 = 783.540
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That is 1 : 783.54.
Inch. That is 1:792

The old Plan gives the Scale as one Chain to One

AS seen there is a slight difference. This means that the old Plan is slightly
distorted.
5.0

The Computer Package.
The name of the Package is “FIXATION”. It is in the GWBASIC Computer
Language.
It consists of Seven Sub Programs.
1. To Enter Digitized Coordinates of all possible Fixation Points and the old
Boundary points. To enter the Surveyed Coordinates of the Fixation Points.
2.

To select the Fixation points. Form the A and L matrices.

3.

To Transpose the A Matrix, Form the N matrix. To Invert the N matrix.

4.

Solve and obtain the 6 Transformation Parameters.

5.

To transform the digitized coordinates of the boundary points.

6.
To obtain the necessary data to set out these Boundary points on the
ground.
7.

To calculate the area of the surveyed Block of Land.

(It is the Author’s intention to gift this Package to the Surveyors’ Institute. A
short briefing session will be necessary. )
6.0

Acknowlegement.
I wish to place on record my appreciation for the contributions made by
Mr. W.D.D.Gunadasa and Mr. U.A.Aluvihara. Mr Gunadasa advised me on the
methods to convert Data Files to make them compatible to AutoCAD. Mr.
Aluvihara had studied the article in detail and made proposal to make it more
attractive to the Survey Profession.
-------------------------------------------------------------------------------
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Achieving efficiency in Public Procurement Process
by

S.K. Wijayasinghe,
Deputy Surveyor General (Geographical Names)
Diploma in Public Procurement & Contract Administration (SLIDA)

Abstract
The objective of any procurement process is to procure the Right Item, in Right Quantity,
in Right Quality, in Right Time, to the Right Place, at the Right Price.
Procurement or public procurement in particular is different from purchasing or buying
as it involves a process that should achieve objectives such as value for money, open
competition, transparency, accountability, best practices, ethics, and win-win outcomes.
This article attempts to provide the reader to select the right procurement method among
other things, in order to achieve maximum efficiency in the procurement process through
selection of right procurement method.
1.0 Introduction.
Procurement is a process by which the Goods, Works, Related Services and Consultancy
Services are acquired appropriately.
Procurement or public procurement in particular, is different from purchasing or buying
as it involves a process that should achieve objectives such as value for money, open
competition, transparency, accountability, best practices, ethics, and win-win outcomes.
The objective of any procurement process is to procure the Right Item, in Right Quantity,
in Right Quality, in Right Time, to the Right Place at the Right Price.
Public procurement process naturally requires certain time periods at different stages
during the process such as document preparation period, bidding period, evaluation
period, contract award period, and time taken for supply/delivery of goods/services and
there can be unforeseen delays at each of these stages.
Public procurement process also involves the selection of right procurement method out
of several procurement methods available and the selection of the appropriate method
largely depends on the value involved in the procurement in hand.
The efficiency of the procurement process can be achieved by the selection of right
procurement method. It should be noted that the selection of right procurement method is
only one criterion to make public procurement process efficient.
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2.0 Open/Limited Competitive Method, Direct Contracting and Repeat Orders
Authority limits for International Competitive Bidding –ICB (3.1), National
Competitive Bidding –NCB (3.2), Limited/Restricted International Competitive
Bidding - LIB & Limited/Restricted National Competitive Bidding - LNB (3.3)
Direct Contracting (3.5) and Repeat Orders (3.6) Methods are as follows.
Authority

Limit for GOSL Funded
Procurements

Cabinet Appointed Procurement Committee(CAPC)

More than Rs. 150 m.

Ministry Procurement Committee (MPC) (Works, Up to Rs. 150 m.
Goods and Services)
Department Procurement Committee (DPC)/ Project Up to Rs. 50 m.
Procurement Committee (PPC) (Works, Goods and
Services)
Regional Procurement Committee (RPC) (Works, Up to Rs. 5 m.*
Goods and Services)
* Please note that the Regional Procurement Committees (RPCs) of the Survey
Department are not authorized to use the maximum limit indicated above under the
delegation of authority provided in FR 135.
Minimum period of bidding time shall be maintained as stated below for each
procurement method indicated above:
ICB/LIB

42 days (more for complex procurements)

NCB/LNB

21 days

Restricted competitive bidding under
District/Divisional level Construction
Contracts

14 days

Further, there shall be Technical Evaluation Committees (TEC) for all Procurements
falling under the purview of CAPC, MPC, DPC and PPC. No member should serve in
both the Procurement Committee (PC) and Technical Evaluation Committees (TEC).
This implies that there is no need for a TEC for the procurements done by RPC.
The above procurement methods should be used for the procurement in hand exceeds the
authority limits for Shopping and direct contracting. This is also a part of procurement
preparedness and planning.
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3.0 Shopping
Authority limits for Shopping (Guideline 3.4) Method are as follows
Authority
Limit for GOSL
Funded
Procurements
MPC, following Shopping Procedures for Works by inviting not < Rs.5m
less than five sealed quotations, from registered contractors,
closing at pre-disclosed deadline and public bid opening.
MPC, following Shopping Procedures for Goods and Services by < Rs.2m
inviting not less than five sealed quotations, from prospective
bidders closing at pre-disclosed deadline and public bid opening.
DPC and PPC following Shopping Procedures for Works by
inviting not less than five sealed quotations from registered
< Rs.2m
contractors closing at pre-disclosed deadline and public opening.
DPC and PPC following Shopping Procedures for Goods and < Rs.2m
Services by inviting not less than five sealed quotations, closing at
pre-disclosed deadline and public opening.
MPC, DPC and PPC following Shopping Procedures for Goods < Rs.1m
and Services by inviting not less than three quotations from
selected from Rainbow Pages/registered suppliers closing at predisclosed deadline and public opening.
RPC, following Shopping Procedures for Works by inviting not < Rs.1m
less than five sealed quotations from registered contractors
closing at pre-disclosed deadline and public opening.
RPC, following Shopping Procedures for Goods and Services by < Rs.500,000
inviting not less than five sealed quotations, closing at pre
disclosed deadline and public opening.
Chief Accounting Officer(CAO)/ Head of the Department (HD)/ < Rs.500,000
Project Director (PD) following Shopping Procedures for Works
by inviting not less than three sealed quotations.
CAO/HD/PD following Shopping Procedures for Goods and < Rs.250,000
Services by inviting not less than three sealed quotations.
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The Secretary of the line Ministry /Chief Accounting Officer shall appoint MPC (Minor
Committee) / DPC (minor Committee) and entrust the Procurement actions within these
authority limits.
Bidding period for Shopping is 7 days minimum, and this method should be used
wherever and whenever possible.
The Shopping method only directs inviting not less than five (5) or three (3) quotations
depending on the authority limit, but not necessarily directs receiving that much of
quotations. However, there should be evidence to prove that invitations are sent to the
sufficient number of prospective bidders.
Shopping method does not direct the need for a Bid Security and the services of a
Technical Evaluation Committee. However, a Bid Security and the services of a
Technical Evaluation Committee may be requested depending on the complexity and the
value of the procurement.
Also note that, certain authority limits in Shopping Method directs public opening and
certain authority limits does not direct public opening, as indicated in the above schedule.
4.0 Direct Purchase
Authority limits for Direct Purchase of smaller value repair, works, goods and
services following Shopping Method (guideline 3.4), Direct Contracting Method
(guideline 3.5), and Repeat Orders Method (guideline 3.6) are as follows.

Authority

Limit for Foreign
funded or GOSL
funded
procurements

CAO/HD/PD, when direct contracting procedure is used for works < Rs.250,000
satisfying the requirements given under Guideline 3.5 or 3.6
CAO/HD/PD, when direct contracting procedure is used for goods < Rs.100,000
satisfying the requirements given under Guideline 3.5 or 3.6
CAO/ HD/PD may procure works directly up to a value not exceeding
Rs.100,000 when it is uneconomical to follow competitive procedure.
CAO/HD/ PD must ensure the economy of procurement when using this < Rs.100,000
method. This authority should be used under the personnel supervision of
CAO/HD/PD and should not be delegated to any person.
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CAO/ HD/PD may procure goods or services directly from open market up < Rs.50,000
to a value not exceeding Rs.50,000 when it is uneconomical to follow
competitive procedure. CAO/HD/ PD must ensure the economy of
procurement when using this method. This authority should be used under
the personnel supervision of CAO/HD/PD.
HD/PD may procure repair to motor vehicles and other equipments directly < Rs.100,000
from open market up to a value not exceeding Rs.100,000 when it is
uneconomical to follow competitive procedure. HD/ PD must ensure the
economy of procurement when using this method. This authority should be
used under the personnel supervision of HD/PD. For repairs exceeding
Rs.100,000 CAO’s personnel approval should be obtained.
HD may delegate to Regional Heads or officers in charge of separate units
or sect ions to purchase goods or services including equipment of smaller
value not exceeding Rs.5,000 per event per day. Total of such purchases
during any calendar month should not exceed Rs.20,000
< Rs.5,000
HD may delegate to Regional Heads or officers in charge of separate units < Rs.20,000
or sections to repair motor vehicles to a value not exceeding Rs.20,000 per
month.

5.0 Authority limits for deviating from procurement procedure.
When it becomes necessary to deviate from tender procedures, in very urgent and
exceptional circumstances, with regard to procurements under funds of the Government
of Sri Lanka, the following Competent Authorities may authorize such deviations within
the limits prescribed, provided that, the reasons are explicitly recorded in writing and a
copy is forwarded to the Auditor General.
Competent Authority

Authority limits for deviating
from Procurement Procedure

Head of Department (his Personal approval is required). Up to Rs. 250,000
Works, Goods and Services
Department Procurement Committee

Up to Rs. 5 Million.

Ministry Procurement Committee

Up to Rs. 10 Million.

Cabinet of Ministers

Above Rs. 10 Million
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6.0 Repairs to Motor Vehicles and Equipment
Repairs to motor vehicles and other equipment may be carried out through the local
accredited agents of the manufacturer provided that the PE is satisfied that the quotation
is reasonable, having taken into account the economy of the repair cost, the age and
condition of the vehicles. (Guideline 9.3.1 (a) )
Head of Department may delegate the authority as given in the Procurement Manual.
However, the approval of the Secretary to the Line Ministry should be obtained for
repairs exceeding the cost of SLR 200, 000/- (Sri Lanka Rupees Two Hundred Thousand)
(Guideline 9.3.1 (b) )
Note: Up to and including Supplement 21 to the Procurement Guidelines 2006 have been
taken into account in compiling the methods and authority limits indicated in this article,
and the readers are requested to update themselves according to the supplements issued in
the future by the authorities in www.npa.gov.lk and www.treasury.gov.lk
The author wishes to thank Dr. K. Thavalingam, Additional Surveyor General (Central),
and Mr. R.J. Wimalaweera, Director Finance of the Survey Department for their valuable
comments and suggestions to make this article more readable and useful.
ACRONYMS used in this article
GOSL - Government of Sri Lanka
ICB - International Competitive Bidding
NCB - National Competitive Bidding
LNB - Limited/Restricted National Competitive Bidding
LIB - Limited/Restricted International Competitive Bidding
CAPC - Cabinet Appointed Procurement Committee
DPC - Department Procurement Committee
MPC - Ministry Procurement Committee
PPC - Project Procurement Committee
RPC - Regional Procurement Committee
TEC - Technical Evaluation Committee
SLR - Sri Lanka Rupees
CAO – Chief Accounting Officer (Secretary to the Ministry)
HD – Head of the Department (Surveyor General)
PD – Project Director
NPA - National Procurement Agency
PE - Procuring Entity
References : Procurement Guidelines 2006 and Supplements.
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THE PALACE
Peshala Sumanapala
Management Assistant
Title Registration Branch

THE PALACE
Brick by Brick
Step by step
Floor by floor
Created the palace……

Day by day
Dream by dream
Thought by thought
Created the palace……………

IN THE SKY
Because,
He has no inch of the Land

ON THE EARTH
-------------------------------------------------------------------------------
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FLASH BACK OF SURVEY JOURNALS
By Dr. K.Thavalingam, Additional Surveyor General
&
M.T.M. Rafeek, Supdt. of Surveys

The publication of Survey Journal has been launched with the principal object of keeping the
Field staff of the department, and more particularly those officers stationed in remote parts of the
Island, to acquaint departmental activities and to serve as a medium for recording the results of
their activities.
In the last three consecutive Survey Journals attempt was made to highlight some of the
interesting flash backs of old News Letters of the department to make awareness to new officers
in the department as regards the ancient times history and experiences. Some interesting
experiences which were materialized in Quarterly News Letters from 1 to 28 were summarized in
last three Survey Journals. This journal covers rest of the flash backs from News Letters from 29
to 46.
News Letter No. 29 was published in December
1959, by order of Surveyor General of Ceylon (This
time Surveyor General’s name was not mentioned
in the New Letter) and edited by J.R.Sinnathamby,
Superintendent of Development Surveys. In this
article the crest selected for Government
Surveyors’ Sports Club was published and this
crest was selected out of 15 entries submitted. The
winning crest was produced by Mr. P.A.
Miththapala that crest is re published here.

News Letter No. 30 was published in September 1960, by order of Surveyor General of Ceylon
and edited by edited by J.R.Sinnathamby, Superintendent of Development Surveys. Many
articles were published on these issue related to technical matters and there are no interesting
events to memorise on this issue.
News Letter No. 31 was published in August 1961, by order of Surveyor General of Ceylon and
nd
edited by J.R.Sinnathamby, 2 Assistant Surveyor General. On this issue onwards the News
Letters were published in both languages such as English and Sinhala. In this issue Mr. A.
Kandiah, Asst. S.S. reported a incident of attack by a leopard which was took place on the bank
of the Menik Ganga about 10 miles along the river from the Kataragama Shrine. The story reads
as follows;
“One evening Mr.K.W.Marasinghe, the reputed shikari of Buttala, who is known as a good short
possessed of much cunning and knowledge of the jungle was accompanying the labourers
Mr.S.Nandoris and Mr.Nandasena from the permanent camp of an out – camp 4 miles away on
the bank of Menik Ganga. On their way they were confronted by a leopard. At that time she must
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have been going to the river for water or in search of prey. Presumably she must have got
alarmed at the intruders and stood resolute either in anger or in surprise. The shikari whose
boldness was doubled by the presence of the labourers opened the attack by sending a bullet
straight into the head of the beast, though the shikari knew that the animal will bounce on him
faster then the bullet he sent at her. As it would happen the gun was a single barrel breech loader
and before he loaded another cartridge the animal jumped at him, clawed his face and attacked
him. The other labourers who were close were not slow to go to his rescue. Then actually a fight
between these men and the beast and the attacked the rescuers on their thighs and hands. In
spite of the clawing and bites they had, they went on hitting the beast with their katties until she
was laid to rest.
Thus the fight ended with a victory to the labourers who deserve to be commended for their
courage and timely action in saving the life of the shikari.”
News Letter No. 32 was published in October 1961, by order of Surveyor General of Ceylon and
nd
edited by F.H. Gunasekera, 2 Assistant Surveyor General. Many administrative matters and few
technical articles were published on this issue but there are no interesting events to memorise.
News Letter No. 33 was published in May 1962, by order of Surveyor General of Ceylon and
nd
edited by F.H. Gunasekera, 2 Assistant Surveyor General. In this News Letter Newton de Silva,
Former Govt. Surveyor reported regarding the Annual Celebrations of 1962 and that is
reproduced here for young surveyors to compare the celebrations on those days and nowadays.
As usual, the survey Camp at Diyatalawa turned gay for the annual celebrations. The surveyors,
having left behind their drawing pens and parallel rulers, were all in good humour and enjoying
themselves thoroughly.
The highlights of the occasion were the fancy dress competition, the consent, the lunch, and the
bottle parade.
With the announcement that “This is the broadcasting station, Survey Camp, Diyatalawa”, by
Nihal Weerasinghe, the (Temporary) Director - General of broadcasting, the sports meet came on
the “air”. It was easy going for Karunawel to win most of the long-distance events. The veterans’
race, the officials’ race, and the hurdle race, were all very interesting, and provided much
entertainment. Nihal, the announcer, cajoled reluctant veterans to participate in these evens.
Bertram Rulach, the “photo-catcher”, missed a very interesting shot when he was forced to
participate in the officials ‘race by the announcement on the air “Mr. Ralach; the starter is waiting
for you to join in the race”.
The concert started a bit later then expected, but most of the items provided good entertainment.
The doctor’s clinic was crowded with patients. The doctor nearly, for got his Materia Medica and
the Pharmacoepia when the luscious young lady complained of a pain in the chest. Fortunately
for the young doctor, his able attendant “Matara Peetara” was keeping a vigilant eye on the
examination couch.
When the curtain went up, Tom Dooley was seen hanging. Some of the lady spectators gasped
with astonishment, but for the satisfaction of everyone. Tom Dooley was only hanging his head
down and crying, for he was to die-later!
On Sunday morning the crowds gathered to witness the fancy dress foot ball match, but as there
was no foot ball in fancy dress, the game had to be abandoned. Mrs.A.M.Cumaraswamy must
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have heaved a sigh of relief when S.S., Trig escaped the Afghan’s clutches by dashing round and
taking refuge in the rent. The Deputy Surveyor-General had to pay five rupees for a “bulath vita”
as
the
beetle
seller
was
doing
a
roaring
black
market
business.
Mrs.Chanmugam had to give one rupee to appease the beggar who never accepted small
amounts like five and ten cent coins. The well dressed Nana was willing to give anyone thousand
rupees on loan provided a promissory note was signed. As the beer was on the house, made use
of this very generous offer.
Venus-de-Mile (in wood) led the bottle procession in the evening. The O.C.Camp’s “pooja “ of a
bottle to the “Kapuwa” set the procession rolling, and finally when the procession ended at the
bar, there were ten (empty) bottles in the bag.
The evening shower damped the restlessness of the “members of the bar”; hence the window
panes of the survey camp have the fortune to stay “alive” for another year.”
News Letter No. 34 was published in October 1962, by order of Surveyor General of Ceylon and
nd
edited by F.H. Gunasekera, 2 Assistant Surveyor General. There are no interesting events to
memorise on this issue.
News Letter No. 35 was published in May 1963, by order of Surveyor General of Ceylon and
nd
edited by F.H. Gunasekera, 2 Assistant Surveyor General. In this issue a picture of O.C.Ps
Supvervising Officers Portable Camp were published and that picture republished here to have a
look. This camp measure 40 ft by 20 ft and include an office room, sitting room, dinning room,
bed room lavatory and garage.

News Letter No. 36 was published in October 1963, by order of Surveyor General of Ceylon and
nd
edited by F.H. Gunasekera, 2 Assistant Surveyor General. There are no interesting events to
memorise on this issue.
News Letter No. 37 was published in March 1964, by order of Surveyor General of Ceylon and
nd
edited by F.H. Gunasekera, 2 Assistant Surveyor General. Many administrative matters were
published on this issue but there are no interesting events to memorise.
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News Letter No. 38 was published in August 1964, by order of Surveyor General of Ceylon and
nd
edited by F.H. Gunasekera, 2 Assistant Surveyor General. Many administrative matters and few
technical articles were published on this issue but there are no interesting events to memorise.
News Letter No. 39 was published in March 1965, by order of Surveyor General of Ceylon and
nd
edited by F.H. Gunasekera, 2
Assistant Surveyor General. In this issue also many
administrative matters were published but there are no interesting events to memorise.
News Letter No. 40 was published in August 1965, by order of Surveyor General of Ceylon and
edited by F.H. Gunasekera, Acting Deputy Surveyor General. In this issue also Many
administrative matters and few technical articles were published but there are no interesting
events to memorise.
News Letter No. 41 was published in August 1965, by order of Surveyor General of Ceylon and
edited by F.H. Gunasekera, Surveyor General. In this issue also many administrative were
published but there are no interesting events to memorise.
News Letter No. 42 was published in January 1966, by order of F.H.Gunesekera, Surveyor
General of Ceylon and edited by R.A.. Goonawardena Those days Survey parties working in the
back of beyond in almost unexplored parts of the Island and there are no footpaths or cattle
tracks leading through them, run grave risks of attacks by wild animals, particularly in the bear. In
this issue also there was a record by S.P. Kolandavelupillai, Surveyor regarding the attack by a
bear and re printed here.
“Some years ago we were engaged on the Hedha Oya Engineering Surveys. One day when we
were returning to the camp five labourers were going a little ahead of me and another elderly
labourer P.Nayagam, Instrument labourer, through short was energetic, was in the habit of going
ahead of the others either when going to the field or when returning to the camp
Nayagam was half running and half walking with the instrument box slung over his shoulder and
the box was in front of him. Suddenly the labourer froze in his tracks as a fully grown bear
growled and stood on its hind legs in front of the labourer as if it had just sprung out of the
ground. The labourer pushed one end of the instrument box as the bear tried to reach him with
one of its fore paws. The bear attacked with the other paw as the labourer pushed the other end
of the box in front of it. The alternate movements of the bear were matched by the piston-like
thrust of the box by the labourer.
In the meantime the elderly labourer Haramanis and I reached the arena where men and beast
were the contestants. The other labourers had fled leaving the instrument labourer to the mercy
of the bear. They were not to be seen anywhere. They had vanished as if they had evaporated.
Haramanis and I armed with a survey pole each tried to close in on the bear. The bear was
growling all the more and was trying to attack the man. The man was shouting and trying to outdo
the bear in obscene language. The noise made by man and beast would have made the dead
come out of their graves.
The other labourers, who had been watching this episode from their hide-outs, seeing the three of
us trying to scare the bear away, came out of their hideouts with a catty each. Perhaps they had
gained some confidence and summoned enough courage. We formed a semi-circle in front of the
bear and were closing in on the beast. This sudden joint attack came on its paws and the bear
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tried to retreat. Haramanis gave a thrust with the shoe-ed end of the pole in the bears mouth. This
was too much for the bear and it gave a deep moan and fled in to the jungle.
Thus a joint attack had saved the labourer. If not the poor labourer would definitely been severely
injured.
The instrument labourer was in a panic even after the bear left the scene and shouted out that he
had charged the bear. I do not know whether this charm worked. But I am certain that the
labourer had a high temperature for several days.”
News Letter No. 43 was published in July 1966, by order of P.U.Ranatunga, Acting Surveyor
General of Ceylon and edited by R.A.. Goonawardena. In this issue an article was published by
Newton de Silva under heading of HINTS FOR PASSING THE JUNIOR EXAMINATION. He had
mentioned in the article that this advice to be taken with pinch of salt from a veteran who has
failed the examination twelve times and the article is reproduced here. As there is no junior
exams in at present but surveyors can compare with their so called EB Exams!
“To pass this examination you will have to answer the questions correctly. To answer the
questions correctly, you must know the answer correctly. So here are correct answers for some
probable questions. Invariably there will be one question which will require you to write short
notes to bring out the correct meaning of any five or six of the following. Learn these shorts notes
by heart, and you are sure to score high marks on this particular question. “


Principal of Reversal – Doing thing in a way which is exactly the opposite of what is
given in the D.S.R. and S.O



Refraction through Lenses - Observation through the telescope of a village beauty
instead of the plumb.



Chromatic Abreaction – What happens to a lens when you wipe it with the handkerchief
used for wiping your perspiring face.



Elimination of parallax – Trying to drew chain lines in a field book without using a
parallel ruler.



Profile – A photograph of a surveyor who has not sent the journal to this supervising
officer for two weeks.



Cross –Section – the faces of the supervising officer and Superintendent, when they are
inspecting a surveyor who has done one mile of surveying for a whole month.



Two Point Problem – when a surveyor is not in his camp, on the day of his O.C.Ps
inspection.



Three Point Problem – When a Supervising officer discovers in a field check that three
consecutive pickets of a traverse are missing.



Contour Interval – A journal entry which says that half a mile of ordinary levelling was
done on a fine day.



Prismoidal Correction – An alternation in a field book which has not been initialled and
dated.



Direct Vernier – An extract from the confidential report which comes direct from S.G. to
Surveyor.
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News Letter No. 44 was published in January 1967, by order of P.U.Ranatunga, Acting Surveyor
General of Ceylon and edited by R.A. Goonawardena. In this issue also many administrative
were published but there are no interesting events to memorise.
News Letter No. 45 was published in July 1967, by order of P.U.Ranatunga, Surveyor General of
Ceylon and edited by R.A. Goonawardena. In this issue also many administrative matters and
few technical articles were published but there are no interesting events to memorise.
News Letter No. 46 was published in January 1968, by order of C.T.Gunawardana, Surveyor
General of Ceylon and edited by R.A. Goonawardena. In this issue also many administrative
were published but there are no interesting events to memorise.

(Rest of the interesting flash back will continue in the next journal)

-------------------------------------------------------------------------------
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මිනින්දෙෝරුවරියෙ ? දම්මාෙ?

දල්ඛිකා සමීරා කහඳගමදේ,
රජදේ මිනින්දෙෝරු,
ප්රරාදේශීය මිනින්දෙෝරු කාර්යාලය, කුරුහෑගල.
ප්රරග වය හඹා යනාවා .......
මා උඩු මහදල් සැඟව,
පරිගහකය ගබමිනා
කිකිණි හඞින් හිනාැදහනාවා .......
පාතමාලදේ මා දෙෝණි
සුරතල් වෙන් දබනාමිනා
"දම්මා" කියා දිව එනාවා ........
මා දසොයා දනාොලසව
නිවදසේ ් ටිතැයි ෙැනුදනාො වනා
් පගන්නා ් දතනාවා .........
සුු ලිේ හ ් යවරෂණ
ඈ දවත දගොස් තග් නා
ාත් බෑ! හිත තෙකර ගන්නාවා .........
“Poor” Column එක
“Satisfactory” වත් කර ගන්නා
ප්රරග වය හඹා යනාවා,
නාැවතත්!...... රැකියාව දනාොමැ වව
දිත රැකගන්දන් දකදල් නා
"දම්මලා ඩුෂණ ගන්දන් පුතුන් තෙන්ඩා" ......
ඈ කියනා තාලයට දෙදනාත දතදමනාවා කුක නා
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ශ්රීක ලාකාදේ මඩම් ති ව වල ලික ක ලෂණ හ හා ාවාදේ වාතතය
දෂණ.දෂණ.බී.එන්. ප්රරනාාන්ු
දජන.මි.ද. - පර්දේ හ හා සාවර්ධනා

1840 දාක 1 ෙරහ ලිඩූ බිම් ආඥා පනාත



මඩම් සෙහා ලික න්ම හඳුන්වා ුන් ති වයයි.
රජයට ප්රර වතරුේධ දයි වවා් කමෂණ මදිරිපත් කළ දනාොහැකි ් යලු මඩම් රජය
සතුකර ගැතිම
 දමමකන් සැලසුම් සහගත දලස මඩම් පරිහරහය හුන්වා දෙනා ලෙ දතර ලාකා
මැනුම ් ුකරනා ලදී.
 මඩම් නිරවුල් කිරීදම් ආඥා පනාත මකන් දමම ආඥා පනාත දදහෝ් කරනා ලදී.
1840 දාක 12 ෙරහ රජදේ මඩම් දනාවසරදයන් දල්ලා ගැතිදම් ආඥා පනාත



එදසේ රජය සතු වු කි් ු මඩමෂණ දල්ලා ගැතිම දත්හිටුවීම.
දනාවසර දල්ලා ගැතිදම් වැරදි ෙඩුවම් කිරීම හා මවත් කිරීම

1844 දාක 1 මායිම් දර්ථ නිරූපනා ආඥා පනාත



නියමිත ගප්පුවෂණ මකන් දයි වය මදිරිපත් කළ දනාොහැකි දවස්ථා වල මඩම් වල
මායිම් පරීෂණ ා කර දර්ථ ෙැෂණවීම/ පැහැදික  කිරීම.
යාබෙ මඩම රජදේ මඩමෂණ වනා දවස්ථාවක මැනා එය දබ්රුම් කිරීම

1866 දාක 4 ෙරහ මඩම් මැනුම් ආඥා පනාත






් යලු මඩම් මැතිම
මැනුම් කිරීමට ගප්පු  වරප්පු මදිරිපත් කිරීම දනිවාර්ය කිරීම
මැනුම්ප වවරයා සහ ගේ දේ බලතල පුලුල් කිරීම
2002 දාක 17 ෙරහ පනා වන් සාදශයේ ෝධනාය තය.
2002 දාක 17 ෙරහ පනාත යටදත් මැනුම් සවාව අංහිටු වීම

1907 දාක 16 ෙරහ කැලෑ ආඥා පනාත


රජයට දයත් කැලෑ දවන්කර හුනාා ගැතිම, මැනා දවන්කිරීම ගැසට් කිරීම කැලෑ
පාලනාය කැලෑවල නිපෙවනා දේ තකිණීම කැලෑ වැරදි සම්බන්ධව ෙඞුවම් කිරීම

1931 දාක 20 ෙරහ මඩම් නිරවුල් කිරීදම් ආඥා පනාත





රජදේ මඩම් හා පුේගක ක මඩම් මැනා දවන්කර තිතනානුල ල කිරීම
පුේගක ක මඩම් දයි වකරුවන්ට තම දයි වවා් කම් මදිරිපත් කිරීමට දවස්ථාව
ලබාදීම
එම දයි වය අංළිදගනා ගැසට් කිරීම හා මැනා දවන්කර දීම
දයි වය මදිරිපත් දනාොකරනා මඩම් රජදේ මඩම් දලස ස්ථාඅංත කිරීම
44



නිරවුල් කිරීදම් දකොමසාරිස් ඇ ව වීම



මඩම් වර්ග කිරීම
1. රජදේ

පරදේණි

2. පුේගක ක
පුේගක ක
3. රජය දයි වවා් කම් දනාොකියනා
දමම ආඥා පනාත යටදත් පහත සෙහන් දීමනාා පත්රය නිකුත් කරනු ලැදබ්.
O
- නිෙහස් දීමනාා පත්රය
L
- බුකර දර්ඛා චිත්රය
R
-සීමිත දීමනාා දර්ඛා චිත්රය (ම.සා.ආ. පනාත යටදත් දෙනා ලෙ)
S
- නිරවුල් කිරීදම් දර්ඛා චිත්රය
 දමම ආඥා පනාත යටදත් FVP සෑදීම දම් දනුව ් ුතය.
දමම පනාත සෙහා සාදශයේ ෝධනා - 1932 දාක 32, 1933 දාක 31 සහ 1955 දාක 22


1931 දාක 19 තහාර, දේවාල, ගම් ආඥා පනාත




ලාකාදේ තහාර සහ දේවාල ගම් අංළිබඳ ති වය ාකාබේධ කිරීම හා සාදශයේ ෝධනාය
කිරීම. මඩම් හා ලිෙල් පාලනාය තධිමත් කිරීම.
දමම මඩම් පාලනාය කිරීදම් වගකීම ෙළො මාක ගාව, දියවඩනා නිළදම්
දටමස්ථානාය, දටමස්ථානා සවාව හා දන් දේවාල එහි බස්නාායක නිළදම්ෙ
දදනාකුත් තහාර තහාරාධිප ව දවත පැවරීම
පනාදත් ප්රරධානා බලතල දබෞේධ කටයුතු දකොමසාරිස්ට හා උපදේශයේ ක සවාවට
පැවරීම

1927 දාක 23 ෙරහ දල්ඛහ ක යාපදිාචි කිරීදම් ආඥා පනාත



දරජිස්ට්රාාර් ජනාරාල් තනාතුර හා එම දෙපාර්තදම්න්තුව ඇ ව කිරීම
් යලු දල්ඛහ ක යාපදිාචිය දනිවාර්ය කිරීම

1931 දාක 21 රජදේ මඩම් (හිමිකම් පෑම්) ආඥා පනාත


නිරවුල් කිරීදම් නිලධාරීයා ත් න් රජයට හිමිකම් ඇතැයි තීරහය කරනා ලෙ
මඩමෂණ සම්බන්ධව දොළ තීරහය ෙැනුම් ුන් දිනා ් ට මසෂණ ඇතුලත මඩම් නිරවුල්
කිරීදම් පනාදත් 11 වනා වගන් වය යටදත් අංහිටවු මණ්ඩලය දවත හිමිකම් පෑමට
මඩකඩ ලබාදීම.
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1935 දාක 19 ෙරහ මඩම් සාවර්ධනා ආඥා පනාත









රජදේ මඩම් පරිපාලනාය හා එම බලතල පැවරූ නිලධාරීන් දධීෂණ හය සම්බන්ධව
මඩම් දකොමසාරිස් දෙපාර්තදම්න්තුව අංහිටුවීම
මඩම් දකොමසාරිස්වරයා පත්කිරීම
රජදේ මඩම් දබොදීම. හිමිකම් තහවුරු කිරීම. දයි වවා් කම් ේ වමාරුව. මඩම්
බැහැර කිරීම.
මඩම් සාවර්ධනාය
මඩම් මැනා සැළසුම් කිරීම
දමමකන් රජදේ මඩම් දබොදීදම් ප්රරධානා අංයවර
- ප්රරදේශයේ ය දතෝරා ගැතිම
- කට්ටි කැඩීදම් සැලැස්ම අංක දයල කිරිම
- ල ඤ්ඤ ගසා කට්ටිකරුවන්ට දබොදීම
- දවශයේ නතා සැඅංරූ පසු ගප්පු ප්රරොනාය කිරීම
දමම පනාත සෙහා සාදශයේ ෝධනා - 1946 දාක 3, 1949 දාක 53, 1969 දාක 16,
1971 දාක 21 සහ 1973 දාක 43

1944 දාක 28 තහාර මඩම් (වන්දි) ආඥා පනාත




තහාර වලට දයත් මඩම් දත්කර ගැතිදම් පනාත යටදත් දත්කර ගන්නාා තට එම
වන්දි ලිෙල් මහාවාරකාර තැනාට දගවීම
එම ලිෙල් තතෙ දරලිණුවල දයොො ගැතිම තහාර සාවර්ධනාය නාැවත තහාරය සඳහා
මඩම් ලබාගැතිම, ියෂණෂුන් වහන්දසේලාදේ නාඩත්තුව වැනි කරුණු
දමම පනාත සෙහා සාදශයේ ෝධනා - 1950 දාක 9

1947 දාක 8 ෙරහ රජදේ මඩම් ආඥා පනාත






මඩම් සාවර්ධනා ආඥා පනාත, මඩම් ප්රරොනා (තදශයේ ේ තධිතධානා) පනා වන් ආවරහය
දනාොවනා ් යලුම කරුණු සඳහාත් ් යලු පුේගලයන් සඳහාත් මඩම් දබො දීම.
මඩම් බුදීම
රජදේ රෂණිකත වැේ, තල් හා ලිේ ු දවරළ පාලනාය
් යලුම රජදේ මඩම් වල දදනාකුත් පරිපාලනාය
දමම ආඥා පනාත මකන් රජදේ මඩම් දබොදීදම්දී මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුව
ක්රි8යාකරනා එහි දේෙයන්
- 9 දේෙය - දීර්ඝ කාලීනා බුදීම සෙහා මැතිම
- 35 දේෙය - පලාත් පාලනා ආයතනාවලට පැවරීම සෙහා මැතිම
- 49 දේෙය - රජදේ දවන්කල බිම් ති වගත කිරීම සෙහා මැතිම
- 51 දේෙය - රජදේ දවන්කල බිම් දදහෝ්  කිරීම
- 52 දේෙය - දනාවසරකරුවන් දල්ලාගත් මඩම් දවසතු කිරීම
- 55 දේෙය - මාර්ග සෙහා දවන්කල බිම් දවන්කිරීම
- 57 දේෙය - මාර්ග සෙහා දවන්කල බිම් බුදීම

1950 දාක 33 ෙරහ රජයට මඩම් ලබා ගැතිදම් ආඥා පනාත


හදි්  ති ව දරගුලා්  යටදත් රජදේ දතනවශයේ න දසේවාවන් සඳහා දවශයේ න පුේගක ක
මඩම පවරා ගැතිම.
46





එදසේ පවරාගත් මඩම් සඳහා වන්දි දගතය යුතුය
දමම කාර්යය මටු කරන්දන් නාම් මඩම් දමාතනවරයා ත් න් පත්කරනා නි් 
බලධරදයකු ත් න්ය.
එදහත් ජනාාධිප වවරයාදේ දනුමැ වය ඇ වව මිස නි්  බලධරයාට දොළ දේපල
දත්කර ගත දනාොහැක

1946 දාක 32 ෙරහ වාරිමාර්ග ආඥා පනාත




දමම පනාත මකන් මඩම් කලනාාකරහය සම්බන්ධ දරගුලා්  පැනාවී නාැතත් මනාා
වාරිමාර්ග මඩම් වනාපෘ ව කළමනාාකරහදේදී දමම පනාත අංළිබඳ දවදබෝධය
 වබීම සුුසුය.
දොළ දේක  වාරිමාර්ග පේධ ව පාලනාය, ජලය දබොහැරීම, ාවාට දයත් මඩම්
පරිපාලනාය
කන්නා රැස්වීම් අංළිබඳ තීරහ. එම තීරහ වලට එදරහි වන්නාන්ට තරුේධව ක්රි8යා
කිරීම.

1950 දාක 9 ෙරහ රජයට මඩම් දත්කර ගැතිදම් ආඥා පනාත






රජදේ සාවර්ධනා කාර්යයන් සඳහා ප්රරමාහවත් මඩම් දනාොමැ ව දවස්ථාවල
පුේගක ක මඩම් ලබා ගැතිම.
තෂණදසේරු වන්දි ලිෙලෂණ දහෝ ඊට සරිලනා තකල්ප මඩමෂණ පුේගක ක මඩම් හිමියාට
ලබාදීම.
දමම ආඥා පනාත මකන් මඩම් දත්කර ගැතිදම්දී වැෙගත්වනා දේෙයන්
2 වගන් වය - ෙැන්වීම
4 වගන් වය - තදරෝධතාව පල කිරීම
5 වගන් වය - තීරහ ෙැන්වීම
දමම ආඥා පනාත මකන් මඩම් දත්කර ගැතිදම්දී මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුව
ක්රි8යාකරනා එහි දේෙයන්
2 වගන් වය - මඩම හඳුනාාගැතිම හා ප්රරගමනා දනුදර්ඛනාය සකස්කිරීම
5 වගන් වය - ප්රරකාශයේ යට පත්කිරීම
6 වගන් වය - අංඹුරු සකස්කිරීම
38 වගන් වය - දත්පත් කර ගැතිම සහ දවශයේ නතා සෙහා දයෙවීම
38ද වගන් වය - හදි්  දවස්ථා සෙහා දත්පත් කර ගැතිම
දමම පනාත සෙහා සාදශයේ ෝධනා - 1954 දාක 39, 1955 දාක 22, 1964 දාක 28,
1969 දාක 20, 1971 දාක 48 සහ 1979 දාක 8

1951 දාක 51 ෙරහ පාාශූ සාරෂණ හ ආඥා පනාත





දසෝො පාුවට දහෝ නාායයාමට පත් කරනු ලැබ ඇ ව මඩම් එයින් ලිෙවා ගැතිම
වැළැෂණවීම සඳහා අංයවර ගැතිම.
පනාදත් බලධාරියා කෘිකකර්ම දධනෂණ ජනාරාල්
මඩදම් හිමිකරුට දරගුලා්  මකන් නියමයන් පැනාවීම හා ෙඞුවම් කිරීම මකන් පස
දසෝොයාම වැලැෂණවීමට අංයවර ගත යුතුය.
ප්රරාදේශීය දල්කම්වරුන් දමම පනාත යටදත් නියමිත නිලධාරීන් දලස ගැසට් කර
ඇත
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1951 දාක 9 ගස් කැපීම (පාලනාය කිරීදම්) ආඥා පනාත



නි්  දවසරයෂණ ලබා දනාොදගනා ආහාර දබෝග ගස් දහලීම පාලනාය කිරීම
දකොස්, දෙල්, තල් (ගැහැණු) ගස් දහලීම සඳහා දවසරයෂණ ලබා ගත යුතුය.

1972 දාක 1 මඩම් ප්රර වසාස්කරහ ති වය





ශ්රීක ලාකාදේ පුරවැ් යන් හා ආයතනා වාරදේ තබා ගතහැකි මඩම් ප්රරමාහ සීමා
කිරීම
කෘිකකාර්මික සාවර්ධනායෂණ සඳහා එම මඩම් දයොො ගැතිම
මඩම් දනාොමැ ව තැනාැත්තන් දවත මඩම් ලබා දීම
දම් යටදත් බිහිවූ ආයතනා පහත සෙහන් දේ.
මඩම් ප්රර වසාස්කරහ දකොමි න් සවාව

ජනාාවාස දකොමිසම - දෙ නාැත

උස වසම

ජනාවසම

රාජන වැතක  සාස්ථාව

වතු සමාගම්
දමම පනාත සෙහා සාදශයේ ෝධනා - 1975 දාක 39

1978 ආණ්ඩුක්රආම වනවස්ථා ති වය



33 ඈ වගන් වය
රාජන දේපල බැහැර කිරීම සඳහා වු දවසානා බලය ජනාාධිප වවරයා සතු වීම
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1968 දාක 30 ෙරහ නින්ෙගම් මඩම් ආඥා පනාත




නින්ෙගම් මඩම්වල වසන්නාන් හා ාවාදේ කුලී කරුවන් එහි දධිපතීන් දවනුදවන්
කලයුතු දසේවාවන් දදහෝ්  කිරීම. එවැනි දයට දමම මඩම්වල පරම දයි වය
ලබාදීම හා ගවුන් ක යාපදිාචි කිරීම
දමය නින්ෙගම් මණ්ඩල මකන් ක්රි8යාත්මක දේ.
පනාදත් බලධරයා නිරවුල් කිරීදම් නිලධාරියා දේ

1976 දාක 25 ෙරහ ජනාවාස ති වය (Janawasa Act.)



මඩම් ප්රර වසාස්කරහ දකොමිසම සතු කෘිකකාර්මික මඩම් මහජනා සහවාගීත්වදයන්
යුත් පාලනා මණ්ඩල (ජනාවාස) දවත වාරදී සාවර්ධනාය කිරීම
දමම ජනාවාස ක යාපදිාචි කිරීම, පාලනාය කිරීම සාමාජිකයින් පත් කිරීම යනා ් යලු
කටයුතු ජනාවාස දකොමිසම මකන් ් ුතය. ෙැනාට දමය දක්රි8ය වී ඇත.

1979 දාක 23 ෙරහ මහවැක  දධිකාරි පනාත






මහවැක  ගාගාදේ ජලය හැරවීම මකන් තදශයේ ේ සාවර්ධනා වනාපෘ ව ආරම්ව කිරීම
නාව දගොත ජනාපෙ ආරම්ව කිරීම මකන් කෘිකකාර්මික සාවර්ධනාය පුලුල් කිරීම
තශයේ ාල ප්රරමාහදේ කෘික දගොතපලවල් ආරම්ව කිරීම
දමහි තදශයේ ේ ත්වය වන්දන් දමම ෂණද ේත්රයයට දොළ ආයතනා ගහනාාවක පනාත්
මකන් ලබාදී  වබු බලතල මහවැක  දධිකාරි පනාත යටදත් ගැසට් කරනු ලැබ ඇ ව
තදශයේ ේ වනාපෘ ව ප්රරදේශයේ  තුල බලුනනාන කිරීමයි.
එදසේ වුවෙ එම ති ව ගවුන් ත් න් මටු දකදර්

1979 දාක 7 ෙරහ රජදේ මඩම් (සන්තකය ආපසු වාරගැතිදම්) පනාත



රජදේ මඩම් වල දනාවසරදයන් පදිාචි/ භූෂණ වතදිනා තැනාැත්තන් කඩිනාමින් මවත්
කිරීම
පනාදත් බලධාරියා ප්රරාදේශිය දල්කම් දොල දෙපාර්තදම්න්තු ප්රරධාතින් හා ආයතනා
ප්රරධානියා දේ.

1987 දනාොවැම්බර් 13 ආණ්ඩුක්රආම වනවස්ථා සාදශයේ ෝධනාය








රජදේ බලතල පළාත් සවා දවත පැවරීම
දම් යටදත් මඩම් ත ය අංළිබඳ බලතල නාවවනා උපදල්ඛහදේ 1 වනා ලැයිස්තුදේ
18 දේෙයට ඇතුළත් තය
එම බලතල පරිශි ්ඨය 11 මඩම් සහ මඩම්වල පදිාචි කරවීම යටදත් සඳහන් සීමා
කිරීම්වලට යටත් කරනු ලැබීය
මඩම් ජනාරජය සතුව දිගටම පැවැ වය යුතුය
පළාත් සවා ත යෂණ සඳහා දවශයේ න මඩම් රජදයන් ලබාගත යුතුය
රජදේ ත යෂණ සඳහා දවශයේ න පළාෂණ සවා බල ප්රරදේශයේ යෂණ තුල  වදබනා මඩමෂණ නාම්
පළාත් සවාව තම් ය යුතුය
මඩම් බැහැර කිරීම 33 D දනුව පළාත් සවාදේ එකගත්වය ඇ වව ජනාාධිප වවරයා
ත් න් කල යුතුය (Disposition)
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දන්තර් පළාත් වාර දයෝජනාා ක්රආම සහිත මඩම් සාවර්ධනා වැඩසටහන් වල දයි වය
මධනම රජය සතුය.
මඩම් දකොමසාරිස්දේ බලය

පළාත් මඩම් දකොමසාරිස් දවත ක ඛිතව පවරා ඇත
දෂණතයට් තහනාම
වැරදි ගප්පුවෂණ සහිත මඩමෂණ සඳහා යම්කි්  කාලයෂණ තහනාමෂණ පැනාතය හැක. දමම දවු 1
........... ආදිය දේ. රජදේ මඩමෂණ නාම් ලිළු කාලය සඳහා දයදිය හැක.

1992 දාක 58 ෙරහ බලතල පැවරීම (ප්රරාදේශීය දල්කම්වරයන්) පනාත


් යලුම පනාත්වල දිසාප ව ආණ්ඩුදේ ාජන්ත දලස පැවරී  වබු බලතල ප්රරාදේශීය
දල්කම්වරුන් දවත පවරාදීම

1979 දාක 43 ෙරහ මඩම් (තදශයේ ේ තධිතධානා) පනාත


මඩම් ප්රර වසාස්කරහ දකොමි න් සවාවට පැවරුනා මඩම් රජයට පවරා දගනා මඩම්
දනාොමැ ව තැනාැත්තන් දවත දබොදීම

1989 දාක 12 ෙරහ පළාත් සවා (දනු ාාකක තධිතධානා) පනාත


මහත බලතල ක්රි8යාත්මක කරනු ලබනා නිලධාරීන් දවත බලතල පවරාදීම

1998 දාක 21 ෙරහ හිමිකම් ක යාපදිාචි කිරීදම් පනාත


රජදේ හා පුේගක ක ් යලුම මඩම් නාැවත මැනා දයි වවා් කම් පරීෂෙදා කර හිමිකම්
ප්රරොනාය කිරීම හා ක යාපදිාචි කිරීම
කැඩැස්තර ්  වයම් හුන්වා දීම
නාව මඩම් ක යාපදිාචි කිරීදම් ක්රආමයන් හුන්වාදීම
් යලුම මඩම් මැතිම





1942 දාක 61 මඩම් නිෙහස් කිරීදම් ආඥාපනාත (R - දර්ඛා චිත්රය)






R දීමනාා පත්රය (් න්නාෂණකර ගප්පුවකි) (රජයට උගස් කර  වබු මඩම් සඳහා ුන්
දීමනාා පත්රයය)
මධනම පා වක දයට දීමනාා පත්රය දීම (R - දීමනාා පත්රය)
රජදේ මඩම් කජු ආදිය වැවීම සඳහා ුන් දීමනාා පත්රයය R - දීමනාා පත්රය
දෂණ 5, 10, 15 ආදී දලස දී ඇත
දමම දීමනාා පත්රය දෙක මඩම් සාවර්ධනා ආඥා පනාත යටදත් නිෙහස් කරනු ලැදබ්
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1946 දාක 13 ෙරහ නාගර හා ග්රමාම නිර්මාහ ආඥාපනාත


මඩම් සැලසුම් කිරීම හා සාවර්ධනාය දමම ආඥාපනාත හුන්වාදෙනා ලදී. තතධ
වනාපෘ වවලදී ස්වාවාතක සම්පත් හා දගොඩනාැකක  ආරෂණ ා කරගැතිම සෙහා
කරුණු දමමකන් ප්රරකාශයේ යට පත්කර ඇත.
දමම පනාත සෙහා සාදශයේ ෝධනා 1950 දාක 9, 1953 දාක29, 1955 දාක 10 සහ
1955 දාක 22

1978 දාක 41 ෙරහ නාාගරික සාවර්ධනා පනාත


දමම ආඥාපනාත මකන් නාාගරික දප්රරේශයේ  තුල දගොඩනාැකම් ආදිය පාලනාය කිරීම,
ආර්ථික, සාමාජීය සහ දවෞ වක සාවර්ධනා කටයුතු කිරීම සෙහා ති වරී ව පනාවා
ඇත.
දමම පනාත සෙහා සාදශයේ ෝධනා 1979 දාක 70

2003 දාක 39 ෙරහ සවාධිපතන දේපල පනාත
 තට්ටු නිවාස සහිත මඩම් අංක බෙ ති වයකි. දමම දේපල සවාධිපතන දේපල දලස
හැදින්දේ. දමම දේපලවලට දොල අංඹුර සවාධිපතන අංඹුර දලස හැදින්දේ.
සවාධිපතන දේපලෂණ එකිදනාකින් දනානාන වූ පදිාචිය සෙහා වූ දහෝ එදසේ දනාොවූ
තට්ටු කිහිපයෂණ සහිත දගොඩනාැකල්ලෂණ සහිත මඩමකි. සවාධිපතන දේපල මැනුම්
මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුව සහ බලයලත් මිනින්දෙෝරුවරුන් ත් න් ් ුකරනු
ලැදබ්.
සවාධිපතන දේපල මැනුම් අංඹුරක සාරචක
- භූමිදේ අංඹුර
- සෑම ාකකයකම ් රස් කැපුම දපන්වනා අංඹුර
- එෂණ එෂණ තට්ටුව සෙහා භූමි ාකක ඇතුලත් අංඹුර
- භූමිය සෙහා මඩම් තස්තර ලැයිස්තුව
- ාකක සෙහා මඩම් තස්තර ලැයිස්තුව
- ද වදර්ක ාකක සෙහා මඩම් තස්තර ලැයිස්තුව
- දපොු ාකක සෙහා මඩම් තස්තර ලැයිස්තුව
සවාධිපතන දේපල මැනුම් අංඹුරක දපොු දයිතමයන්
- දත් වවාරම, කණු, බාහිර ආධාරක, ප්රරධානා බිත් ව, වහල, තාප්ප, තදේකාගාර,
දකොරිදඩෝව, පඩිදපල, ඇතුල්වීදම් සහ අංටවීදම් දෙොරටු
- ගරාජය, තදේකය දහෝ සමි ව සෙහා පහසුකම්, වත්ත සහ ගබඩා පහසුකම්.
- දසෝපානාය, තුක  රැහැන්, කුණු මවත්කිරීදම් පහසුකම්
- ආරෂණ ක කටයුතු සෙහා මඩකඩ, ආරෂණ කයින්
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1909 දාක 7 ෙරහ මායිම්ගල් ආඥාපනාත




තකිණීම, බුදීම සහ දබොදීම සෙහා මඩම් මැතිදම්දී මායිම්ගල් දයොො මැතිම
දනිවාර්ය කරනා ලදී.
දමාතනාාශයේ ය ත් න් කක න් කලට මායිම්ගල් සෙහා දයොො ගන්නාා ද්රේවන ප්රරමාහයන්
ප්රරකාශයේ යට පත්කරනු ලැදබ්.
මායිම්ගල් ආරෂණ ා කරගැතිම මඩම් දයි වකරුදේ වගකීමකි.

( - ආඥාපනාත්, ති ව සහ පනාත්
- ශ්රීක ලාකා සාවර්ධනා පරිපාලනා ආයතනාදේ දේශයේ නා සටහන්
- මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ දෙපාර්තදම්න්තු මැනුම් දරගුලා් 
ඇසුදරන් අංක දයල කරනා ලදී. )
-------------------------------------------------------------------------------
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ftpij
me;j ehisa epy msitahsupd; $lhu tho;f;if
f.tp[aFkhh;>
epsmsit mj;jpal;rfh;
$luhk; mikj;J FJfykha; ,Ue;J fhyk; …………..
Fsk; mUNf mkh;ej
; pUe;J Ftsaj;ij urpj;j fhyk; …………..
Mjhukha; Jtf;Ff; fhud; mb fhl;b Kd; nry;y …………..
msitf;F cjTgh;fSk; mzptFj;J gpd; efu …………..
M[hDghFtha; msitahsh; mbitj;J mbitf;f …………..
mjpfhiy Ntiyjdpy; msitia njhlf;fk; nra;a …………..
“,yk;Ng” “jj” rj;jk; eakhf xyp gug;g …………..
eL eLNt “Nghy;” vd elg;gth;fs; xyp vOg;g …………..
Fwpj;jypd; njhlh;Gfis “fq;fhzk;” Fwpg;Gr; nrhy;y …………..
Kbtplk; neUq;fpl Kjypy; ghh;j;jij jpUk;gpg;ghh;f;f …………..
Kbthf “close” Kunrhypaha; Fuy; vOg;g …………..
Kbe;jJ msit vd Kfhk; Nehf;fp mzp tFf;f …………..
fz;l tpyq;if Rl;L vLj;J ‘’rpfhup’’fwp nfhLf;f …………..
ele;jNj njupahky; Kfhk;jid te;jila …………..
cilj;J te;j fwpNtg;gpiyAld; Ch; kpsfha; Nrh;j;jiuj;J …………..
fwpjid rikj;J jUth; fspahl;l tpUe;jhf …………..
tpUe;Jz;l Ntfj;jpy; Ms; $w;iw nlk;ik ghh;j;J …………..
md;Nw gl tiuig mt;tplj;jpy; Fwpj;jy; nra;J …………..
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jpizf;fs Mfkj;ij (DSR) jpwdhf gbg;Gr; nra;J …………..
njhopEl;g mwpTWj;jiy Njitg;gl mwpe;J itj;J …………..
jpizf;fs tpjpfs; gb jpwd;gl;l epUthf Nrit Kfhk; ………..
rptpy; epUthfr; Nrit mj;jidAk; Nrh;ej
; pUe;jNj Kfhk; jd;dpy; ……..
muRilg; nghWg;Gf;Fk; Mtzg; fhg;gfj;jpw;Fk; mth; nghWg;ghsh;..
midtupd; rk;gs Mf;fj;jpy; mth; mq;F fzf;fhsh; …………..
ehdhtpj Nritapy; mth; xU ,ypfpjh;; …………..
eLepiyaha; gpzf;Fj; jPh;g;gjpy; ey;y xU ePjpgjp …………..
jpl;lkpl;l tiugliugpy; mth; jpl;lkplyhshh; …………..
Nrh;e;jpUe;j ,j;Jiwfshy; mk;Kfhk; rptpy;Nrit mYtyfk; …………..
Nritf;F Kjd;ikahd msitahsh; mYtyf Kfhk;……….….

------------------------------------------------------------------------------Find x
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Pictures of Special activities in Survey Department

i.

Bakthi Geetha

55

ii.

Saraswathi Pooja

56

iii.

Christmas carols
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iv.

Issuing appointment letters to new recruitments
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v.

Map Sales Unit opening

59

vi.

Opening Surveyor General’s Quarters

\
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vii.

Sinhala -Tamil New year festival
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