
Locator / Grid Locator / Location indicator 

ප ොළව මත යම් ස්ථානයක් නිවැරදිව සඳහන් කරනු ලබන්පන් අක්ෂාාංශකය සහ පේශාාංශකය මගිනි. නමුත් සමහර 

අවස්ථාවන්හිදී වර්ග කිපලෝමීටර කී යක් සහිත කුඩා ප්රපේශයක් සඳහන් කිීමමට ාාිතත කරන තවත් ක්රමපදයයක් 

ඇත. එය Locator  පනොපහත් Grid Locator  පනොපහොත් Location indicator යනුපවන් හඳුන්වනු ලබයි. 

පමහිදී සම්පූර්ණ  ෘථිිත  ෘෂ්ඨයම පකොටස්  1,86,62,400 කට, ිතපශේෂ ක්රමයකට අනුව පබයා පවන් කරනු ලැප..   

සෑම පකොටසක්ම සාංපක්ත හයකින් නිරූ නය කරයි.  ළමු හා පයවන සාංපක්ත, ඉාංග්රීස අකුරු පයකකි. තුන්වන සහ 

හතරවන සාංපක්ත, අාංක පයකකි. අවසාන සාංපක්ත පයකය, ඉාංග්රීස අකුරු පයකකි. දායාහරණ පලස මපන නිවස 

අවට ප්රපේශය MJ96XW පලස යැක්ිතය හැකිය. පමම ප්රපේශ යළ වශපයන් සෘුකපකෝණාස්රාකාර හැඩයක් ග. .    

හැම එකකම දිග අක්ෂාාංශක පර්ඛාව දිපන දනැපගනහිර - බටහිර)  මනිනු ලබන කලා 5ක් (000 05’ 00” ) වන අතර 

 ළල, පේශාාංශක පර්ඛාව දිපන දාතුර - යකුණ ) මනිනුලබන කලා  2.5 ක ( 000 02’ 30” ) දිගකි.   

බෙදා බෙන්කරන ක්රමවබදද :-   

 ළමු සාංපක්තය ආරම්ා වන්පන් බටහිර පේශාාංශක 1800 නි. අවසාන වන්පන් නැපගනහිර නැපගනහිර පේශාාංශක 

1800 නි. එනම් එකම එක පේශාාංශක පර්ඛාවකිනි.  වා  ළමු රූ සටහපන් යැක්පවන  රිදි අාංශක 20 ක පකොටස් 

18 කින් සමන්ිතත වන අතර   හැම  රාසයක්ම A සට R යක්වා වූ ඉාංග්රීස අකුරකින් හඳුන්වනු ලබයි. ායාහරණයක් 

පලස M වලින් යක්වන්පන් නැපගනහිර පේශාාංශක 600 සට 800 යක්වා ප්රපේශයයි. 

පයවැනි සාංපක්තයය,  A සට R යක්වා වූ ඉාංග්රීස අකුරකින් හඳුන්වනු ලබන අතර ආරම්ා වන්පන් යක්ෂිණ ධ්රැවපයනි, 

එනම් යක්ෂිණ අක්ෂාාංශක 900 නි. අවසාන වන්පන් ාත්තර ධ්රැවපයන් පහවත් ාතුරු අක්ෂාාංශක 900 නි.   

අතරතුර ප පයස අාංශක 10 පේ පකොටස් 18 කට පවන්කර ඇත. ායාහරන පලස J අකුපරන් යැක්පවන්පන් නිරක්ෂ 

පර්ඛාපද සට ාතුරු අක්ෂාාංශක 100 යක්වා වූ ප පයසයි. 

පම් අනුව  ළමු සහ පයවන සාංපක්ත වලට අයාල ප්රපේශ 324 ක් ඇත. ද 18x18 = 324 )  වාට අයාල සාංපක්ත යුගල 

324 පමපසේ යැක්ිතය හැකිය. ( AA, AB, …AR,  BA, BB,…BR, ……RA, RB, ….RR ).  හත රූ පේ යැක්පවන MJ නම්වූ 

ප්රපේශය, ්රී ලාංකාපද බටහිර පවරළ ආශ්රිත ප පයසකි. 

 

 



 

3වැනි සහ 4වැනි සාංපක්ත 

ඉහත කී අයුරු ඇති සෑම ප්රපේශයක්ම නැවතත් පකොටස් සයයකට පබයා ඇත. අක්ෂාාංශකයට සමාන්තරව දඑනම් 

නැපගනහිර - බටහිර එල්පල්) ඇති දුර ප්රමාණය අාංශක   ක සමාන පකොටස් යහයකට පබයා  වා  0, 1, 2, ….,9 

පලස නම්කර ඇත. එපලසම පේශාාංශකයට සමාන්තරව ඇති දුර අාංශක එකකට සමාන පකොටස් යහයකට පබයා  

 වාය  0, 1, 2, ….,9 පලස නම්කර ඇත.  

 

පම් අනුව  හත රූ සටහපන්  හළම පේළිපේ ඇති ප්රපේශ යහය, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09  පලස 

නම්කර ඇත. එපලසම දඊට ඉහළ) පයවැනි පේළිය 10, 11, …., 19 පලසය, පම් ආදී වශපයන් ඉහළම පේළිය 90, 91, 

…., 99 වශපයන්ය නම්කර ඇත.  

 

5 වැනි සහ 6 වැනි සාංපක්ත 

ඉහත සඳහන් ආකාරපේ සෑම ප පයසක්ම  හත රූ පේ යැක්පවන  රිදි නැවතත් තවත් කුඩා ප්රපේශ 56  කට පබයා 

ඇත.   පමපසේය. අක්ෂාාංශකයට සමාන්තරව දරූ පේ තිරස්ව) ඇති අාංශක 2 ක් වූ දුර ප්රමාණය කලා  හක ( 5’) 

පකොටස් 24 කට පබයා ඇත.  වා A, B, C,…X යනුපවන් නම්කර ඇත. එපලසම අාංශක එකක් වූ අක්ෂාාංශකයය, 

පකොටස්  24 කට පබයා ඇත. එකක දිග 2’ 30”  (කලා 2 යි ිතකලා 30 කි.)   වාය, A, B, C,…X යනුපවන් නම්කර 

ඇත.  

  අනුව පමහි ඇති සම්පූර්ණ ප්රපේශ ගණන   24x24 = 576. තවය  වා AA, AB, …..BA, BB, BC,….,XA, XB, …, XX 

යන අයුරු නම්කර ඇත.  

පම් අනුව  ෘථිිත  ෘෂ්ඨපේ ඇති සම්පූර්ණ ප්රපේශ ගණන = 324 x 100 x 576 = 1,86,62,400 ක් පද. 

 ළමුවැන්න AA00AA  වන අතර අවසාන පකොටස RR99XX පද. 

පමම ායාහාරණපයන් යැක්පවන්පන් මපන නිවස ඇති ස්ථානයට දනැපගනහිර පේශාාංශක 790 56’ 16”, ාත්තර 

අක්ෂාාංශක 60  55’ 32” ) අයාල අගයයි. එනම් MJ96XW යන අගයයි. පමය පේශාාංශක ඔස්පසේ නාිතක සැතපුම් 5ක් 



දිග, අක්ෂාාංශකය ඔස්පසේ නාිතක සැතපුම් 2.5 ක්  ළල සෘුකපකෝණාස්රාකර ප පයසකි. ද නාිතක සැතපුමක් යළ 

වශපයන් අඩි 6080 කි. එනම් මීටර 1853 කි.)  

 

 


