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ආ 
හාර ප්රවිකිරණය යනු අයීකකාරක විකිරණ ශක්තතිය භාවිතා කරමින් සිදු කරනු ලබන් ආහාර 

පිරිසැකසුේ තාක්තෂ්ණික ක්රියාවලියකි.  ආහාර සැකමේඳේ ව විකිරණ භාවිතය කිසිඳසටත්ෙ අත්ත් සංකපයපයක්ත 

ඳන්ාවන් අතර සූර්ය ශක්තතිය භාවිතඳයන් ෙසට, ොළු, පලතුරු සහ එළවළු සංරක්තෂ්ණය සියවසට ගණන්ාවක්ත 

තිසටඳසට සිදු කර ඇත. ආහාර පරිරක්තෂ්ණය සෙහා අයීකකරණ විකිරණ භාවිතා කිරීඳේ අදහස 1895  ව 

ඳහන්රි ඳබකරපයඳේ විකිරණශීලීතාවය ඳසායා ගැීකෙත් සෙගින් ඇති වී ඇති අතර ආහාරවල, වයාධිජනජන්ක 

හා ආහාර න්රක්ත කිරිෙට බලපාන් ක්තුද්ර ීවවින්  වින්ාශ කිරීෙට අයීකකරණ ශක්තතිය භාවිතා කිරීෙට 

ඳයෝජන්ාව ජර්ොනු වවදය සඟරාවක්ත එෙ වසඳර්ෙ ප්රකාශයට පත් කරන් ල ව. 1900 ගණන්වල මුපය 

භාගඳේ ව එක්තසත් ජන්පදය සහ එක්තසත් රාජධානිඳයහි අයීකකරණ විකිරණ භාවිතඳයන් ආහාරවල ක්තුද්ර 

ීවවීන් වින්ාශ කිරීෙට ඳේටන්් බලපත්ර නිුතත් කරන් ල ව.  න්මුත් එකල දන්න්ා එකෙ අයීකකරණ විකිරණ 

ප්රභවය ඳර්ියයේ ූ  අතර එය පහසුඳවන් ලබාගත ඳන්ාහැකි ූ  නිසාඳවන් වාණිජෙය වශඳයන් තාක්තෂ්ණය 

භාවිතඳයහි න්ැඹුරුවක්ත ඳන්ාවිය. එතැන් පටන් ඳේ  සේබන්ධඳයන් විවිධ රටවපය විවිධ පර්ඳේෂ්ණයන් සිදු 

කරන් ලද අතර එෙගින් WHO, FAO හා FDA වැනි ආයතන් විසින් ආහාර ප්රවිකිරණය වඩා ආරක්තෂ්ාදායි 

පිරිසැකසුේ ක්රෙයක්ත ඳලස අනුෙත කර ඇත.  

 

ඳෙෙ තාක්තෂ්ණඳේ පළමු වාණිජ ඳය වෙ ුතළුබඩුවල ක්තුද්ර ීවවින් වින්ාශ කර එහි ආර්ෂිත බව වැිය දිණුණු 

කිරීෙ (improve hygienic quality) සදහා 1957  ව ජර්ෙනිඳේ  ව ඉඳලක්තඳරෝන් ත්වරකයක්ත (electron ac-

celerator) භාවිතඳයන්  සිදු කරන් ල ව.  ඳෙය ආහාර කපය තබා ගැීකෙ සෙහා භාවිතා කරන් තාපෙය 

ඳන්ාවන් ක්රියාවලියකි (cold process).  

  ආහා  ප්රවිකි ණයේ යගෝලීයාක ප්රවණතා 
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න්මුත් න්යෂ්ටික තාක්තෂ්ණයන් පිළිබෙ වැරදි වැටීමේ සහ අතාර්කික ියය 

නිසාඳවන් ඳෙෙ ආහාර ප්රවිකිරණ තාක්තෂ්ණය භාවිතා කිරිඳෙහි අඩුවක්ත දක්තන්ට 

ලැඳේ. විඳශටෂ්ඳයන්ෙ ඳෙහි ව  ප්රවිකිරණය කරන් ලද ආහාර හා විකිරණශීලී 

ආහාර ඳවන්කර හඳුන්ා ගැීකෙට අසෙත් වීෙ සහ ආහාර ප්රවිකිරණඳේ ව ආහාර 

විකිරණශීලී බවට පත් ඳවන් බවට ඇති අසතය ියය ඳහටතු වී ඇත.  

 

විකිරණශීලී ආහාර යනු විකිරණශීලී  ද්රවය ෙගින් ූෂිතත වී ඇති ආහාර වන් අතර 

ආහාර ප්රවිකිරණඳේ  ව විකිරණශීලි ද්රවය ආහාර සෙග මුසු වීෙක්ත සිදු ඳන්ාවන් 

නිසාඳවන් හා එහි ව භාවිතා කරන් විකිරණ වල (x කිරණ, ගැො කිරණ, 

ඉඳලක්තඳරෝන් කදේබශ ශක්තතිය ද්රවයක්ත විකිරණශීලි බවට පත් කිරීෙට ප්රොණවත් 

ඳන්ාවන් නිසාත් ආහාර විකිරණශීලි බවට පත් ඳන්ාඳේ. ආහාර ප්රවිකිරණය  

හුඳදක්ත අයීකකාරක විකිරණ භාවිතා කරමින් සිදු කරනු ලබන් ආහාර පිරිසැකසුේ 

තාක්තෂ්ණික ක්රියාවලියකි. ඳෙෙගින් ආහාරඳේ විෂ් සහිත ඳරෝග කාරක ක්තුද්ර 

ීවවින්, කෘමින්, පරඳපෝිතතයන් වීන්ාශ කිරීෙ, පැළවීෙ වැළැක්තවීෙ සෙහා, 

ආහාරඳේ ආණු කාලය වැිය කර ගැීකෙ, ආහාර ීවවානුහරණය ආ ව අරමුණු ඉටු 

කර ගැීකෙ සදහා භාවිතා වන්න්කි. ප්රවිකිරණය පිළිබද දැනුවත් හා ෙන්ා 

අවඳබෝධයක්ත සහිත  පාරිඳභෝගිකයින් ඳෙෙ ක්රියාවලිය සහ ප්රවිකිරණය කළ 

ආහාර තාර්කික ආකාරයකින් ඇගයීෙට ලක්ත කරයි. 

 

 

 

න්යෂ්ටික 

තාක්තෂ්ණයාකන් පිළිබෙ 

වැ දි වැටහීම් සහ 

අතාර්තකික බියාක 

නිසායවන් ය   

ආහා  ප්රවිකි ණ 

තාක්තෂ්ණයාක භාවිතා 

කිත්ය හි අඩුවක්ත 

දක්තන්ට ලැයේ. 

Photo Credit: www.www.gammapak.com 
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ඳකඳසට න්මුත් ඳෙෙ වැරදි වැටීමේ සහ අනිසි ියය දැන් ඳබාඳහෝ දුරට ඉවත් 

කර  ප්රවිකිරණ තාක්තෂ්ණඳේ වාණිජ භාවිතඳේ වර්ධන්යක්ත  ඳපඳන්න්න්ට 

තිඳේ. එඳසටෙ දැන්ට රටවපය ඳබාඳහාෙයක්ත ඳෙෙ තාක්තෂ්ණය වාණිජ 

ේටමින් භාවිතා කරයි. ඒ අතර USA, ප්රංශය, ඳන්දර්ලන්තය, ඳබපයමයෙ, 

හංඳේරියාව සහ දුතණු අප්රිකාව වැනි රටවපය ුතළුබඩු ඇතුළු ආහාර ද්රවය 

ප්රවිකිරණය සදහා ප්රධාන් තැන්ක්ත ගීක. ෙහජන් ීනන්ය, ඳකාරියාව, 

ආජන්ින්ාව සහ තායිලන්තය වැනි රටවපයද ඒ අතර ඳේ. 

 

ඒකාබද්ධ FAO/IAEA/WHO  විඳශටෂ්ඥ ආහාර ප්රවිකිරණය පිළිබෙ කමිටුව 

(JECFI) ෙගින් 1980  ව  ඉතා වැදගත් නිගෙන්යන් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර 

ඳෙය ආහාර ප්රවිකිරණය වයාේත කිරීෙ සදහා පිටුවහලක්ත විය. ඕන්ෑෙ ආහාර 

ද්රවයයක්ත සෙසටත සාොන්ය ොත්රාව 10 kGy දක්තවා ප්රවිකිරණය  කිරීඳෙන් විෂ් 

සහිත උපද්රව (toxicological hazard) ඳන්ාඳපන්වයි; එබැවින්, එඳසට 

ප්රවිකිරණය කළ ආහාරවල විෂ් විදයාත්ෙක පරීෂණ (toxicological testing) 

තවදුරටත් අවශය ඳන්ාඳේ. 10 kGy සෙසටත සාොන්ය ොත්රාවක්ත දක්තවා ආහාර 

ප්රවීකිරණය කිරීෙ ෙගින් විඳශටෂ් ඳපෝෂ්ණ ඳහෝ ක්තුද්ර ීවව විදයාත්ෙක ගැටළු 

ඇති ඳන්ාඳේ.  

 

මිට අෙතරව ප්රවිකිරණය කරන් ලද ආහාර සෙහා වන් 000   ව සංඳශෝධිජනත 

Codex Alimentarius සාොන්ය සේෙතය (Codex Alimentarius General 

Standard) ෙගින් 10 kGy උපරිෙ විකිරණ ොත්රවට  ප්රවිකිරණය කරන් ලද  

ආහාර පරිඳභෝජන්යට ආර්ෂිත බව ප්රකාශ කරන් ල ව.  

 දහතුන්වන් කලාපයාක            යදසැම්බර්ත  2022    7      

Photo Credit : Priyanga Rathnayake 

 දහතුන්වන් කලාපයාක             ාර්තතු 2022   7                    දහතුන්වන් කලාපයාක                                              ාර්තතු 2022                                   7    

  

 

 

ඳකඳසට න්මුත් ඳෙෙ 

වැරදි වැටීමේ සහ 

අනිසි ියය දැන් 

ඳබාඳහෝ දුරට ඉවත් 

කර  ප්රවිකිරණ 

තාක්තෂ්ණඳේ වාණිජ 

භාවිතඳේ වර්ධන්යක්ත  

ඳපඳන්න්න්ට තිඳේ. 

එඳසටෙ දැන්ට රටවපය 

ඳබාඳහාෙයක්ත ඳෙෙ 

තාක්තෂ්ණය වාණිජ 

ේටමින් භාවිතා 

කරයි.  
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එඳසටෙ ආහාරවල ඇති වයාධිජනජන්ක ූෂෂ්කවල අවදාන්ෙ පිළිබෙ දැනුවත්භාවය 

වර්ධන්ය වීෙ ද  ඳලෝකඳේ විවිධ රටවල ආහාර ප්රවිකිරණය වාණිජව ුළළුපය කිරීෙ 

සදහා  ඉවහපය වී ඇත. 1997 ඳදසැේබර් ොසඳේ ව එක්තසත් ජන්පද ආහාර සහ 

ඖෂ්ධ පරිපාලන්ඳේ (FDA) අනුෙැතිය වයාධිජනජන්ක ීවවීන් පාලන්ය කිරීෙ සෙහා රතු 

ෙසට ප්රවිකිරණයට අනුෙැතිය ලබා  වෙ එක්තසත් රාජධානිය ඇතුළු රටවපය ුළරා 

තාෂණය ුළළුපය වීෙ සදහා ෙඟ පෑ වෙ සිදු විය. ඳේ සෙගින් ඳබපයමයෙ, ප්රංශය, 

ඳන්දර්ලන්තය වැනි රටවපය ශීතකළ ඉසටසන් ආදිය ප්රවිකිරණය කිරීෙ ද  

තායිලන්තය පැසුණු ඌරු ෙසට ඳසාඳසටජසට (fermented pork sausages /Nham) 

ප්රවිකිරණය ද සිදු කරයි. 

එඳසටෙ පළිඳබෝධන්ාශක/ධූොයන් ද්රවය ෙගින් ඇතිවන් අනිටු පලවිපාක පිළිබද 

දැනුවත්භාවය හා ආරක්තිතත ක්රෙඳේද පිළිබද ඳයාමුවීෙට ඇති අවශයතාව 

නිසාඳවන් ආහාර ප්රවිකිරණයට ඳයාමුවීෙට උත්සුක ූ  අතර පසු අසටවනු ගැටළු 

විසඳීෙ සෙහා ුළළුපය ඳලස පිළිගත් ක්රෙයක්ත බවට පත්විය. ඳබාඳහෝ රටවපය  

එතිලීන් ඩයිඳරාෙයි  (EDB), එතිලීන් ඔක්තසයි  (ETO) සහ ඳෙතිපය ඳරෝෙයි  

(MB) භාවිතය ඳසෞඛ්ය, පාරිසරික ඳහෝ වෘත්තීනය ආපදාවන් ඳහටතුඳවන් තහන්ේ 

කර ඳහෝ මේො කර ඇත. ණුඳරෝපීය සංගෙය විසින් 1984 සිට EDB තහන්ේ කර ඇති 

අතර 1991 සිට ETO decontaminant ඳලස භාවිතා කිරීෙ (ුළළුපය ඳලස ුතළුබඩු 

සෙහා භාවිතා කරයිශ තහන්ේ කර ඇත.  

 

 

එඳසටෙ 

පළිඳබෝධන්ාශක/

ධූොයන් ද්රවය ෙගින් 

ඇතිවන් අනිටු 

පලවිපාක පිළිබද 

දැනුවත්භාවය හා 

ආරක්තිතත ක්රෙඳේද 

පිළිබද ඳයාමුවීෙට ඇති 

අවශයතාව නිසාඳවන් 

ආහාර ප්රවිකිරණයට 

ඳයාමුවීෙට උත්සුක ූ  

අතර පසු අසටවනු ගැටළු 

විසඳීෙ සෙහා ුළළුපය 

ඳලස පිළිගත් ක්රෙයක්ත 

බවට පත්විය. 
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එක්තසත් ජන්පද පරිසර ආරක්තෂ්ණ නිඳයෝමතායතන්ය (EPA) 1996 සිට ETO භාවිතය තහන්ේ කර ඇත. 

MB, කෘමීන් සහ ඳන්ෙඳටෝඩාවන් වැනි පළිඳබෝධකයන්ට එඳරහිව ධූෙකාරක්ත ඳලස ආහාර සහ 

කෘිතකාර්මික ද්රවය සදහා බහුලව භාවිතා ූ  අතර එය ඕඳසෝන් ක්තෂ්ය කරන් ද්රවයයක්ත ඳලස ඳොන්ට්රියපය 

ඳප්රාඳටෝඳකෝලය යටඳත්  (Montreal Protocol) ලැයිසටතුගත කර ඇති අතර එහි භාවිතය මේො කර ඇත.    

ප්රවිකිරණය ඳෙෙ රසායනික ධූෙකරණය සදහා පරිසර හිතකාමී ආඳද්ශකයක්ත ඳලස භාවිත කල හැක. 

 

දැන්ට, රටවපය 60 කට වැිය ගණන්ක ආහාර ප්රවිකිරණය අනුෙත කර ඇති අතර විකිරණ නිෂ්ටපාදන්ඳේ සහ 

ඳවළොඳේ කැපී ඳපඳන්න් වර්ධන්යක්තද  දක්තන්ට ලැඳේ. 0005  ව කරන් ලද සමීක්තෂ්ණයකට අනුව 

ඳලෝකඳේ වාණිජෙය ආහාර ප්රවිකිරණය ඳටාන් 405,000 ඳලස දක්තවා ඇත. 0010දි කරන් ලද මේමිත  

සමික්තෂ්ණයකට  අනුව US, EU, සහ ආසියාඳේ ඳකාටසක පෙණක්ත ඳටාන්  400,000 පෙණ ආහාර 

ප්රවිකිරණය කර ඇත. ඳේ අතර එක්තසත් ජන්පදය ඳලෝකඳේ වාණිජ ේටඳේ  ආහාර ප්රවිකිරණඳයහි ඉතා 

ඉහල ේටෙක සිටී. 0010  ව US වල ප්රවිකිරණය කරන් ල ව. ආහාර ප්රොණය ඳටාන් 10 ,000ක්ත පෙණ 

ඳේ. ඒ අතර ඳටාන්  15,000 ක්ත එළවත් හා පලතුරු, ඳටාන් 8000 ක්ත ෙසට  හා ුතුතළු ෙසට (meat and poul-

try) ඳේ.  0010  ව EU හි ඳටාන් 9000 ක්ත පෙණ ආහාර ප්රවිකිරණය කරන් ලද අතර ඳබපයමයෙ හා 

ඳන්දර්ලන්තය එහි ප්රමුඛ් සටාාන්යක්ත ගීක. එෙ ප්රවිකිරණ ද්රවය අතර frog legs , ුතළුබඩු හා ඖෂ්ධ (spices 

and herbs) ඳේ. 

 

ආහාර ප්රවිකිරණඳේ ව ුතළුබඩු හා ඖෂ්ීයය ද්රවය (spices and herbs) ප්රවිකිරණය ප්රධාන් තැන්ක්ත ගන්න්ා 

අතර එය USA, ීනන්ය ඇතුළු අනික්ත ආසියාතික රටවපය ඳටාන් 100,000 ට අධිජනක ප්රොණයකි. තවද ුතළුබඩු 

ප්රවිකිරණය (ධූොයන්ය ඳවනුවටශආර්ජන්ින්ාව, ඳබපයමයෙ, රමේලය, කැන්ඩාව, ඳඩන්ොර්කය, 

ෆින්ලන්තය, ප්රංශය, හංඳේරියාව, ඉන්දුීකසියාව, ්ායලය, ඳෙක්තසිඳකෝව, ඳන්දර්ලන්තය, ඳන්ෝර්ඳේ, 

ඳකාරියානු ජන්රජය, දුතණු අප්රිකාව සහ එක්තසත් රාජධානිය ඇතුළු ඳබාඳහෝ රටවපය භාවිතා කරනු ලබයි.   
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ඳෙඳසට ප්රවිකිරණය කරන් ලද  ුතළුබඩු සහ වියළි එළවළු ප්රොණය සැලකිය ණුතු ඳලස ඳගෝලීය වශඳයන් 

වැිය වී ඇත. ආසියාව ගත කල 0010  ව ආසියාඳේ ආහාර ඳටාන් 085,00  කට වඩා ප්රවිකිරණය ූ  බව 

වාර්තා ඳේ. ඳෙෙ පර්ඳේෂ්ණයට අනුව, ප්රවිකිරණය කරන් ලද ආහාර නිෂ්ටපාදන්ය කරන් විශාලතෙ 

ආසියාතික නිෂ්ටපාදකයා ීනන්ය වන් අතර එෙගින් සුදුළූණු, ුතළුබඩු, වියළි එළවළු, පිසූ ෙසට, පළතුරු සහ 

ධාන්ය ඳටාන් 000,000 කට වඩා ප්රවිකිරණය කර ඇත. විය්න්ාෙය ද 0010  ව ශීත කළ මුහුදු ආහාර සහ 

පලතුරු ඇතුළු ආහාර ඳටාන් 66,000 ක්ත, ජපාන්ය අර්තාපපය ඳටාන් 6046 ක්ත පෙණ ප්රවිකිරණය කරන් ල ව. 

ඉන්දුීකසියාඳේ ද ඳකාඳකෝවා, ශීත කළ මුහුදු ආහාර, ුතළුබඩු ආදිය ප්රවිකිරණය කරයි.  ඉන්දියාව සහ 

තායිලන්තය ුතළුබඩු, වියළි එළවළු, පලතුරු (අඹ, ෙැංගුසට, ඳලාංගන්ශ, පැසුණු ඳසාඳසටජසට (Nham), ඖෂ්ධ 

(herbs), සියඹලා ප්රවිකිරණය කරයි. පාකිසටාාන්ය, ෙැඳපයසියාව සහ පිලිපීන්ය ුතළුබඩු, පලතුරු,  ඖෂ්ධ 

(herbs) සහ වියළි එළවළු ඇතුළු ආහාර ප්රවිකිරණය කරයි. ඳකාරියාඳේ, 0009  ව ුතළුබඩු සහ වියළි 

එළවළු ඳටාන් 5 94 ක්ත ප්රවිකිරණය කරන් ල ව. ඳකඳසට ඳවතත්, ප්රවිකිරණය සදහා අවසරලත් ඳකාරියාඳේ 

නිෂ්ටපාදන් අතරට අර්තාපපය, ළූණු, සුදුළූණු, ඳෙසටන්් chestnuts, න්ැවුේ සහ වියලූ හතු, වියළි ෙසට, shell-

fish, soybean paste powder , soybean sauce powder ගේමිරිසට ුතඩු hot pepper powder, ඳසෝයා 

ඳබෝංචි ඳසෝසට ුතඩු soybean paste powder, starch, වියළි ුතළුබඩු සහ එළවළු, සහ ඳරෝගීන් සෙහා 

ීවවානුහරිත ආහාර යන්ාදිය ඇතුලත් ඳේ.  බංේලාඳද්ශයද  1995  ව ආහාර ප්රවිකිරණය සෙහා අවසරය ලබා 

ගන්න්ා ල ව. 

 

ආහාර ප්රවිකිරණය සෙහා ොත්රා (dose) මේොවන් සේබන්ධ ඳරගුලාසි රටවපය ුළරා ඳබඳහවින් ඳවන්සට ඳේ. 

ුතළු බඩු සෙහා  0 kGy උපරිෙ අවඳශෝෂ්ණය කරන් ලද ොත්රාව එක්තසත් ජන්පදයට අවසර ඳදයි. 

ඕසටඳේයාඳේ සහ න්වමේලන්තඳේ අවසර ලත් ුතළුබඩු සෙහා අවෙ සහ උපරිෙ අවඳශෝෂ්ණය ොත්රාව 0 

kGy - 30 kGy අතර ඳවන්සට වන් අතර ඉන්දියාඳේ වයාධිජනජන්ක ක්තුද්ර ීවවීන් ඉවත් කිරීෙ සෙහා 6.0 kGy  
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සිට 14.0 kGy දක්තවා අවසර ඳදනු ලැඳේ. කැන්ඩාඳේ, ණුඳරෝපා සංගෙඳේ සහ 

ීනන්ඳේ, අවසර  ව ඇති උපරිෙය ොත්රාව 10 kGy ඳේ. 

 

1999  ව, අධිජන ොත්රා ප්රවිකිරණය පිළිබෙ FAO/IAEA/WHO අධයයන් 

කණ්ඩායෙ නිගෙන්ය කඳළට ආහාර අඳේක්තිතත තාෂණික බලපෑෙ ලබා 

ගැීකෙ සෙහා සුදුසු ඕන්ෑෙ ොත්රාවකින් ප්රවිකිරණය කිරීෙ පරිඳභෝජන්යට 

ආරක්තිතත ඳෙන්ෙ ඳපෝෂ්ණියව ප්රොණවත් බවයි. 

 

ශ්රී ලංකාව තුල ද ආහාර ප්රවිකිරණය ශ්රී ලංකා ගැො ෙධයසටාාන්හි සිදු කරනු 

ලබයි. විඳශටෂ්ඳයන්ෙ එහි ව අපන්යන්ය සදහා ුතළුබඩු හා ඖෂ්ධ, ඳත්  (herbs 

and herbal products) ප්රවිකිරණය කැපී ඳපඳන්යි. ලංකාඳේ දැන්ට ක්රියාත්ෙක 

ඳරගුලාසි අනුව භාවිතා කල හැකි උපරිෙ ොත්රාව 10 kGy වන් අතර ඒ අනුව  

එෙ ද්රවය ප්රවිකිරණය  0-10 kGy ොත්රා පරාසඳේ සිදු කිරීෙට හැකියාව ඇත. 

එඳසටෙ වියලි එළවත් හා පලතුරු ප්රවිකිරණය ද එෙ ොත්රා පරාසඳේ  සිදුකල 

හැක. 

 

ඳේ අනුව ආහාර ප්රවිකිරණඳේ ව පිරිසැකමේෙ සහ සංරක්තෂ්ණය කරන් ආකාරය 

අනුව ආහාර ප්රවීකිරණය ෙගින් ඳගෝලීය අභිඳයෝගවලට පිළිතුරු සැපයීඳේ 

හැකියාව ඇති අතර  ආහාර සුරක්තිතතතාව හා කපය තබා ගැීකඳේ ගැටළු 

ඵලදායී ඳලස ජයගත හැක .  

 

 

 

 

 

ඳෙෙ ලිපිඳේ සේපාදක 

ගංගා ෙධුරකාන්ති 

ඳෙන්විය   ශ්රී ලංකා 

පරොණුක බලශක්තති 

ෙණ්ඩලය සතු ප්රවිකිරණ 

ෙධයසටාාන්ය වන් ශ්රී ලංකා 

ගැො ෙධයසටාාන්ඳේ වසර 

දහයකට අධිජනක අත්දැකීේ 

සහිත විදයාත්ෙක 

නිලධාරිණියකි.  

ganga@aeb.gov.lk 
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M ost infectious diseases in humans originate 

from animals. At least 6 out of 10 infectious diseases 

originate from animals. Scientists found that more than 

75% of infections in animals are zoonotic, i.e., disease 

and information are passed from animals to hu-

mans. Every year, more than 2 billion people suffer 

from zoonotic diseases, and about 3 million of them 

die from these diseases. Commonly known zoonotic 

diseases are Ebola, SARS, and Covid-19. 
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Zoonotic and ZODIAC 

Zoonosis is an infectious disease that is transmitted from animals to humans. Infection can be 

caused by disease-causing microorganisms (pathogens), such as bacteria, viruses, or para-

sites. Pathogens of animal origin can move and develop in the body. This allows these organisms 

to infect and cause infectious diseases among humans. Zoonotic diseases can cause many differ-

ent types of illness, ranging from mild symptoms like the common cold to severe symptoms and 

even death. 

Globalization, population growth, and urbanization are increasing the movement of people and 

more people living closer to each other, increasing the risk of disease transmission. Meanwhile, 

changes in the environment that are influenced by human activities, such as industrial planta-

tions, logging, hunting, and animal husbandry, are bringing the interactions of wild animals closer 

to humans. This can increase the risk of zoonotic disease outbreaks. 

The spread of disease affects human health and can impact welfare, and cause economic loss-

es. Its effects are often felt by vulnerable groups such as children, the poor, the elderly, and peo-

ple with low immune systems. Most of the victims of infectious diseases are in developing  

 

න්යෂ්ටික   සඳෙස    >> Foreign  

 දහතුන්වන් කලාපයාක            යදසැම්බර්ත  2022    13       දහතුන්වන් කලාපයාක             ාර්තතු 2022   13                    දහතුන්වන් කලාපයාක                                              ාර්තතු 2022                                   13    

  



 

 

countries, especially in poor communities that do not have good healthcare systems. 

Managing infectious diseases is also becoming more challenging due to the increasing re-

sistance of some pathogens to antibiotics, the re-emergence of vaccine-preventable diseases, 

or available treatments. Many countries are not prepared to accurately diagnose this infection 

early, increasing the risk of its spread. This has prompted the IAEA to further strengthen the 

readiness and capacity of member countries in responding to the threat of zoonotic diseases, 

such as Covid-19, which continues to develop dynamically. Zodiac (Zoonotic Disease Integrated 

Action) is a program with a systematic and integrated approach that supports the capacity for 

early detection, prevention, and control of possible zoonotic disease outbreaks by utilizing nu-

clear techniques.  

The ZODIAC project will facilitate collaboration between national veterinary laboratories and 

global veterinary experts in developing R&D facilities and programs within the scope of detec-

tion and initial discovery of zoonotic pathogens directly at their source of origin (in the environ-

ment, in domestic animals, wild animals, and carrier vectors). In this way, it is hoped that the 

countries involved will build a response framework for control and prevention measures re-

sponsive to possible zoonotic disease outbreaks. Around 139 countries will be actively involved 

in this project, including Indonesia, which has participated in zoonotic disease research through 

the VETLAB network of partnerships. 
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One of the most widely used and accurate laboratory diagnostic tests is real-time reverse tran-

scription quantification-polymerase chain reaction, commonly called real-time RT-PCR. It is a nu-

clear-derived method that can detect the presence of specific genetic material in any pathogen, 

including viruses. This method used radioactive isotope markers to detect the targeted genetic 

material, but later, isotope labeling was replaced with unique markers, such as fluorescent 

dyes. In this way, scientists can see the desired result in real-time, while the conventional RT-PCR 

method only gives the result at the end of the process. Diagnostic results using RT-PCR allow 

health care professionals to provide treatment to patients, including tracking the virus and taking 

measures to control its spread. 

Contribution of nuclear technique to the prevention and detection of infectious diseases 
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Before the Covid-19 pandemic, nuclear 

techniques and derivatives were widely 

used to handle animal and zoonotic disease 

outbreaks. For example, through isotopic 

techniques for the detection and monitor-

ing of animals/viruses, molecular tech-

niques/nuclear immunology developed 

with nuclear techniques, ionizing irradia-

tion technology for vaccine development 

and medical devices/materials, medical 

scanning, and other modern methods such 

as omics and genomics that are useful for 

studying the mechanism of the body's im-

mune response and detailed characteriza-

tion of the pathogen and its evolution. Photo Credit : BATAN, Indonesia 
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Currently, real-time RT-PCR is one of the most widely used methods to detect and charac-

terize the Covid-19 virus. However, this method has also been applied to other diseases, 

such as dengue fever, Ebola, and Zika. When new disease outbreaks emerged in 2015 and 

2016, experts were not clear on the cause, and the RT-PCR method helped determine that 

the outbreak was caused by the Zika virus and not another virus such as dengue. RT-PCR 

was used to detect the Zika virus in people infected during the epidemic, declared a health 

emergency by WHO in January 2016. The epidemic was declared over in November 2016.  

The existence of RT-PCR is very vital in disease management. Covid-19, for example, has 

almost the same symptoms as dengue fever, making the diagnosis process more difficult. If 

there is a misdiagnosis, then the management and control of the disease become more 

complicated. The existence of an accurate test such as RT-PCR becomes essential in this 

situation. At the pandemic’s beginning, the IAEA provided technical assistance to more 

than 130 member countries by sending 1950 RT-PCR, diagnostic kits, and related 

items. Indonesia, one of the beneficiary countries, has utilized this equipment to handle 

outbreaks and increase capacity and readiness in managing the potential spread of zoono-

tic diseases in the future.    
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In addition to diagnosing and tracking diseases in humans, experts have been looking for ways to 

reduce the spread of vector-borne diseases, such as the Aedes mosquitoes that cause fever or the 

female Anopheles mosquitoes that cause malaria. One option being considered is to use a nuclear

-based insect birth control method called sterile insect techniques (SIT). The challenge of using 

this technique is to ensure that only male mosquitoes are sterilized and released, including devel-

oping a more efficient trapping system. In addition, releasing these fragile insects has also be-

come challenging for researchers in the field. In Indonesia, the SIT technique has been used to 

control the dengue spread in certain areas, such as Jakarta, West Bangka, and Tangerang. As a 

result, this technique has succeeded in reducing the mosquito population significantly, and the 

cost of control can also be reduced compared to conventional methods, such as the use of harm-

ful chemicals used as raw materials to suppress the Aedes mosquito population.    

In addition to these techniques, the most common nuclear applications, namely medical imaging 

such as radiology and nuclear medicine, can also be used to quickly and accurately diagnose dis-

ease, including monitoring the body’s condition. In this way, the potential spread of disease can 

be controlled more precisely. However, this technique can only be used if the illness or infection 

shows symptoms at an early stage and is similar to other diseases. For Covid-19, for example, X-

rays, chest computed tomography (CT), and lung ultrasound are the most frequently used tech-

niques to evaluate Covid-19 patients. 
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Several hundred years after the first vaccine was made, many vaccines have been successfully 

developed worldwide. Vaccine development is usually based on attenuation or inactivation of 

pathogenic microorganisms, where chemical or physical methods are used. The idea of using ir-

radiated pathogens is not new and has been documented in the literature since the early 1960s. 

Radiation can penetrate pathogens and specifically target nucleic acids but does not damage an-

tigenic proteins on the surface. The use of gamma radiation is also safer and more effective than 

other techniques for virus inactivation. Other advantages of this technique over the use of the 

inactive form of the vaccine are the ability to inactivate large quantities, the vaccine ingredients 

in tightly sealed packaging can be directly irradiated, and there is no need to remove chemical 

residues after inactivation because it does not require additional chemicals or other compounds 

that are traditionally used for deactivating virus. 

In vaccine development, radiation technology can be applied in various ways.  One approach is 

to expose the pathogen, such as a virus with high doses of gamma radiation to completely inac-

tivate the pathogen, or use a low dose of irradiation to stop the replication or disease-causing 

ability of the organism while the organism is still metabolically active. Another approach, an irra-

diated pathogen, is used to increase or refine the immunogenicity of another related or unrelat-

ed microorganism contained in the vaccine.  

When a virus that is weak and unable to replicate or reproduce and does not cause infection is 

given to the body, it will trigger an immune response by forming antibodies to deal with the  
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virus. Compounds that increase the effectiveness of these vaccines are called adju-

vants and are usually used in the vaccine preparation process.  

Besides being used directly, radiation technology can also be used indirectly to in-

crease the effectiveness and safety of vaccines. Vaccine irradiation is carried out to 

ensure that no infectious, contaminating organisms are in the formula used for inoc-

ulation. Vaccine adjuvants may also be irradiated to modify structure (e.g., polymeri-

zation) to enhance immunological or protection effects. 

The use of radiation technology in the manufacture of vaccines has also been ap-

plied in Indonesia, initially for livestock but later for human vaccines. In 2003, re-

searchers at BATAN conducted a study related to gamma irradiation on the growth 

of Streptococcus agalactiae as a vaccine material for mastitis in dairy cows. In addi-

tion, Brucellosis irradiation vaccine and irradiation vaccine are being developed to 

prevent Fasciolosis in livestock.  

With the development of technology and the need to protect people, irradiation vac-

cine research is conducted to develop a vaccine for humans. At first, for malaria vac-

cines and then with the Covid-19 pandemic, research is directed to support the de-

velopment of Covid-19 vaccines. Research for malaria vaccines was developed over a 

decade ago using gamma radiation to weaken malaria parasites in the blood stage 

for vaccine preparation. Meanwhile, research for the Covid-19 vaccine began in 2020 

by utilizing gamma irradiation in vaccines and anti-serum for sterilization purposes. 
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ුත 
ඩා ඳොියණුලර් ප රතික රියාකාරක (SMRs) යනු සාේප රදායික න්යෂ්ටික බල 

ප රතික රයිාකාරකවල ජන්න් ධාරිතාවඳයන් තුඳන්න් එකක්ත පෙණ වන් එටකකයකට 

300 MW(e) දක්තවා බල ධාරිතාවක්ත ඇති උසසට න්යෂ්ටික ප රතික රයිාකාරක ඳේ. 

ඳේවා ෙගින් අඩු කාබන් විදුලිය විශාල ප රොණයක්ත නිපදවිය හැකිය. ඳේ සෙහා 

න්ෙ ලබා  වඳේ ව, 

 ුතඩා (Small) - ඳභෞතිකව, සාේප රදායික න්යෂ්ටික බල ප රතික රයිාකාරකයක 

ප රොණයට සාඳේක්තෂ්ව ුතඩා ඳේ. 

 ඳොියණුලර් (Modular)- පද්ධති සහ සංරෙක කර්ොන්තශාලා තුල එකලසට 

කිරීෙට හැකි සහ සටාාපන්ය සෙහා සටාාන්යකට  එටකකයක්ත ඳලස ප රවාහන්ය 

කිරීෙට හැකිඳේ. 

 ප රතික රියාකාරක (Reactors) - ශක්තතිය නිපදවීෙට තාපය ජන්න්ය කිරීෙට 

න්යෂ්ටික විඛ්ණ්ඩන්ය භාවිතා ඳකඳර්.  

යන් ගති ලක්තෂ්ණ සලකා බලා ඇත.  කර්ොන්තශාලාවක්ත තුල එකලසට කර, 

සටාාපන්ය සෙහා ඳවන්ත් දුර බැහැර සටාාන්යකට ප රවාහන්ය කළ හැකි ඳබාඳහෝ 

SMRs ෙගින්, කාර්මික ප්රඳද්ශ  ඳහෝ මේමිත ජල ධාරිතාවක්ත සහිත දුරසටා ප රඳද්ශ 

සෙහා  විදුලි බලය ලබා වෙට  අඳේක්තෂ්ා ඳකඳර්. 

 

 

කර්ත ාන්තශාලාවක්ත 

තුල එකලසට ක , 

සටථාපන්යාක සෙහා 

යවන්ව දු  බැහැ  

සටථාන්යාකකට 

ප රවාහන්යාක කළ හැකි 

යබායහෝ SMRs 

 කන්, කාර්තික 

ප්රයශශ  යහෝ ීමිත 

ජල ධනාත්තාවක්ත සහිත 

දු සටථ ප රයශශ සෙහා  

විදුලි බලයාක ලබාදී ට  

අයේක්තෂ්ා යකයර්ත. 
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SMR වලින් ලැඳබන් ඳබාඳහෝ ප රතිලාභ, ඒවාඳේ නිර්ොණඳේ සටවභාවයට සේබන්ධ ඳේ. ඳේවා ුතඩා බැවින්  

විශාල න්යෂ්ටික බලාගාර සෙහා සුදුසු ඳන්ාවන් සටාාන්වල SMRs සටාාන්ගත කළ හැක. SMRs හි ඳපර 

සැකසූ- ඳොියණුල නිෂ්ටපාදන්ය කර න්ැේගත කර ඳවන්ත් දුර බැහැර සටාාන්යක සටාාපන්ය කළ හැකිය. තවද 

විශාල න්යෂ්ටික ප රතික රයිාකාරක, ඳබාඳහෝ විට විඳශටිතත සටාාන්යක්ත සෙහා නිර්ොණය කර ඇති අතර, වසර 

5ක පෙණ ඉදිකිරීේ කාලයක්ත අවශය ඳේ. තවද  සෙහර විට ඉදිකිරීඳේ ප රොදයන්ද ඇතිඳේ.  SMRs හි පිරිවැය 

විශාල ප්රතික්රියාකාරක වලට වඩා අඩු වන් අතර ඉදිකිරීේ කාලය ඉතා අඩුය.  ඳේ නිසා වැියවන් බලශක්තති 

ඉපයලූෙට සරිලන් පරිදි එටවා පහසුඳවන්, කියන්මින් සටාාන්ගත කල හැක. බලශක්තතියට ප රඳේශ වීෙ ඳේගවත් 

කිරීඳේ එක්ත අභිඳයෝගයක්ත වන්ඳන් ඒ සෙහා අවැසි යිතල පහසුකේ අවෙ වීෙයි. උදාහරණයක්ත ඳලස  

ග රාමීය ප රඳද්ශවල මේමිත විදයුත් සේඳේෂ්ණ ජාල ආවරණය සහ ග රාමීය විදයුත්කරණය සෙහා ජාල 

සේබන්ධතාවය වැිය දිණුණු කිරීෙ සෙහා අවශය අධිජනක පිරිවැය දැක්තවිය හැකිය. සාොන්යයක්ත ඳලස ගත් කල,  

තනි බලාගාරයක්ත මුළු සටාාපිත විදයුත් සේඳේෂ්ණ ජාල ධාරිතාඳවන් 10ක කට වඩා වැිය ඳන්ාවිය ණුතුය.  

ඳෙඳලස ප රොණවත් විදයුත් සේඳේෂ්ණ ජාල ධාරිතාවක්ත ඳන්ාෙැති ප රඳද්ශවල, කර්ොන්ත සහ ජන්ගහන්ය 

සෙහා අඩු කාබන් විදුලි බලයක්ත සපයන් බලාගාරයක්ත ඳලස  SMRs දැක්තවිය හැක්තඳක්ත පවතින් ජාලයකට 

ඳහෝ දුරසටා ජාලයකට ඒවා පහසුඳවන් දරා ගත හැකි පරිදි සටාාපන්ය කළ හැකි නිසාඳවනි. සාොන්යඳයන් 

ඳෙගාඳවා් 10 (e) දක්තවා විදුලි බලය ජන්න්ය කිරීෙ සෙහා නිර්ොණය කර ඇති SMR හි උප ප්රඳදදයක්ත වන් 

ක්තුද්ර ප රතික රයිාකාරක (Micro Reactors) ඳේ සෙහා වඩාත් උචිත ඳේ.  ක්තුද්ර ප රතික රයිාකාරක, අඳන්ුතත් SMR 

වලට වඩා ුතඩා වන් අතර නිෂ්ටපාදන් පිරිවැයද ඉතා අඩුය. ඒවා  පිරිසිදු, විශටවාසීකය සහ දැරිය හැකි මිලකට,  

බලශක්තතියට ප රඳේශ විය ඳන්ාහැකි ප රඳද්ශ සෙහා  බලශක්තතිය ලබා වෙට වඩාත් සුදුසු වනු ඇත.   
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තවද ඳෙෙ ක්තුද්ර ප රතික රියාකාරක හදිසි අවසටාා වල ව උපසටා බල සැපණුෙක්ත ඳලස ක රියා කළ හැකිය, 

න්ැතඳහාත් ඳබාඳහෝ විට ඩීසපය ෙගින් ක්රියාකරන්  ඳජන්ඳර්ටර්  යන්ත ර ප රතිසටාාපන්ය කළ හැකිය.  එඳෙන්ෙ 

ඳෙෙ ඳයෝමත SMR සැලසුේ සාොන්යඳයන් සරල වන් අතර, SMR සෙහා වන් ආර්ෂිත සංකපයපයන් 

ඉතාෙත්ෙ ඉහළය.   

ඳෙෙ ආරක්තෂ්ණ ක්රෙඳේද ඳබාඳහාෙයක්ත නිෂ්ටීය වන් අතර, එයින් අදහසට කරන්ඳන් හදිසි  අවසටාාවන්හි ව 

SMR පද්ධති වසා දැමීෙට මිනිසට ෙැදිහත්වීෙක්ත ඳහෝ බාහිර බලයක්ත අවශය ඳන්ාවන් බවයි, ෙන්ද නිෂ්ටක රීය 

පද්ධති; සටවභාවික සංසරණය, සංවහන්ය, ගුරුත්වාකර්ෂ්ණය සහ සටවයං පීඩන්ය වැනි ඳභෞතික සංසිද්ධිජන ෙත 

රො පවතින් බැවිණි. ඳෙෙ වැිය දිණුණු කරන් ලද ආර්ෂිත ක්රෙඳේද, හදිසි අන්තුරක ව පරිසරයට සහ 

ෙහජන්තාවට විකිරණශීලීතාව අන්ාරක්තිතත ඳලස මුදා හැරීඳේ විභවය ඉවත් කිරීෙ ඳහෝ සැලකිය ණුතු ඳලස 

අඩු කිරීෙ SMR සිදු කරයි.  

තවද SMRs හි ඉන්ධන් අවශයතා අඩු කර ඇත. සාේප රදායික න්යෂ්ටික බලාගාර සෙහා වසරකට ඳහෝ ඳදකකට 

වරක්ත න්යෂ්ටික ඉන්ධන් සැපයිය ණුතු උවත් ඒ හා  සැසඳීඳේ ව SMRs ෙත පදන්ේ ූ  බලාගාරවලට සෑෙ වසර    

සිට 7 දක්තවා කාල පරාසයක  ව  න්යෂ්ටික ඉන්ධන් සැපයීෙ ප්රොණවත් ඳේ. එඳෙන්ෙ සෙහර SMR සැලසුේ 

කර ඇත්ඳත් ඉන්ධන් සැපයීෙකින් ඳතාරව වසර  0ක්ත දක්තවා ක රියා කිරීෙටය. න්යෂ්ටික බලය අදවන් විට 

ඳලාව සෙසටා විදුලි නිෂ්ටපාදන්ඳයන් 10ක ක්ත සපයන් න්මුත් ඳද්ශගුණික විපර්යාස වැළැක්තවීෙට වඩා පිරිසිදු හා 

විශටවාසදායක බලශක්තති ප්රභවයක්ත ඳලස න්යෂ්ටික බලශක්තතිය ඳලෝකයට තව තවත් අවශය ඳේ. දැන්ට 

රටවපය  0ක න්යෂ්ටික බලාගාර ක රියාත්ෙක ඳේ.. තවත් රටවපය  දුසිේ ඳදකකට වඩා වැිය ප්රොණයක්ත 

ඔවුන්ඳේ බලශක්තති සහ ඳද්ශගුණික අවශයතා සුළරාලීෙ සෙහා න්යෂ්ටික බලශක්තතිය ඳයාදවා ගැීකෙ 

ඳකඳරහි සලකා බලමින් සිිති.  තවද එක්තසත් ජන්පදඳේ, න්ගර  0කට වැිය ප රොණයක්ත කාබන් රහිත 

අන්ගතයක්ත කරා යාෙට SMR ඳයාදා ගැීකඳේ හැකියාව පිලිබෙව සැලසුේ කරමින් සිියි.   
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අදවන් විට SMRs හි තවවයාක කු ක්තද?  

ඳෙෙ දශකය තුළ SMR තාෂණය ෙපයඵල ගැන්වීඳේ ප රයත්න්යන් සෙහා රාජය 

හා ඳපෞද්ගලික ආයතන් සක රීයව දායක ඳවමින් පවතීන. 0000 වසඳර් ෙැයි 

ොසඳේ ව වාණිජ ඳෙඳහණුේ ආරේභ කළ ඳලාව පළමු පාඳවන් න්යෂ්ටික 

බලාගාරය වන් රුසියාඳේ ඇකඩමික්ත ඳලාඳොඳන්ාඳසාේ  ඳේ වන්විට  5 MW

(e) ධාරිතාවය සහිත SMRs ඳදකකින් බලශක්තතිය නිෂ්ටපාදන්ය කරයි. රුසියාඳේ 

හා ීනන්ඳේ තවත් SMRs ඉදිඳවමින් පවතීන. එඳෙන්ෙ  ආර්ජන්ින්ාව, කැන්ඩාව, 

ීනන්ය, රුසියාව, දුතණු ඳකාරියාව සහ ඇෙරිකා එක්තසත් ජන්පදඳේ SMRs 

ඳබාඳහාෙයක්ත ඉදිකිරිෙ සෙහා බලපත ර ලබාගන්න්ා අදියඳර් පවතීන. 

ඳලාව ුළරා සංවර්ධන්ය ඳවමින් පවතින් වාණිජ ේටඳේ  SMR සැලසුේ 70කට 

වඩා වැිය ප රොණයක්ත විදුලිය උත්පාදන්ය, ඳදමුහුන් බලශක්තති පද්ධති, උණුසුෙ 

සෙහා තාප ජන්න් පද්ධති, මුහුදු ජලඳේ ලවණ ඉවත් කර පාීකය ජලය 

නිෂ්ටපාදන්ය සහ කාර්මික ඳයදුේ සෙහා වාෂ්ටප නිෂ්ටපාදන්ය වැනි විවිධ ඳයදුේ 

ඉලක්තක කර සංවර්ධන්ය කර ඇත. ඳකඳසට ූ වද SMRs එටකකයක නිෂ්ටපාදන් 

පිරිවැය හා ප රාේධන් පිරිවැය අඩු වුවද, එටවා ක්රියාත්ෙක කිරීඳේ  ව ඇතිවන් 

ඳෙඳහණුේ වියදේ හා ආර්ික තරඟකාරිත්වය තවෙත් ප රාඳයෝගිකව ඔේුළ කළ 

ණුතුව ඇත. 

 

 

0000 වසඳර් ෙැයි 

ොසඳේ ව වාණිජ 

ඳෙඳහණුේ ආරේභ කළ 

ඳලාව පළමු පාඳවන් 

න්යෂ්ටික බලාගාරය 

වන් රුසියාඳේ 

ඇකඩමික්ත 

ඳලාඳොඳන්ාඳසාේ  

ඳේ වන්විට  5 MW(e) 

ධාරිතාවය සහිත SMRs 

ඳදකකින් බලශක්තතිය 

නිෂ්ටපාදන්ය කරයි. 
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SMRs සහ ි සා  සාංවර්තධනන්යාක 

SMRs සංකපයපය යටඳත් සංවර්ධන්ය ඳකඳරන් න්යෂ්ටික බලාගාර, කාර්යක්තෂ්ෙතාව, ආර්ික වාසි දායක බව 

සහ න්ෙයශීලීත්වය ෙත විශාල න්යෂ්ටික බලාගාර වලට වඩා අද්විතීනය ගුණාංග ඳපන්නුේ කරයි. SMRs 

න්යෂ්ටික ප රතික රයිාකාරක නිශටචිත බලශක්තති ප රභවයන් ඳලස ක්රියා කරන් අතර එටවාට පවතින් විදුලි ඉපයත්ෙට 

අනුව ප රතිදාන්ය/සැපණුෙ මේරු ොරු කළ හැකිය.  සුළඟ සහ සූර්ය ශක්තතිය වැනි ඇතැේ ුළන්ර්ජන්ීකය 

බලශක්තතීනන් කාලගුණය සහ දවඳසට ඳේලාව ෙත රො පවතින් විෙලය බලශක්තති ප රභවයන් ඳේ. ඳදමුහුන් 

බලශක්තති පද්ධතියක ුළන්ර්ජන්ීකය  ප රභවයන් සෙඟ SMRs ණුගලන්ය කර විදුලි 

සැපණුඳේ කාර්යක්තෂ්ෙතාව වැිය කළ හැකිය. SMRs වල ඳෙෙ ලක්තෂ්ණ පිරිසිදු 

බලශක්තති සංක රාන්තිඳේ ප රධාන් කාර්යභාරයක්ත ඉටු කරන් අතරෙ තිරසාර සංවර්ධන් 

ඉලක්තක (SDGශ සාක්තෂ්ාත් කරගැීකෙට ඉවහපය ඳේ.  

තිරසාර සංවර්ධන් ඉලක්තක අංක 7 වන්  (SDG 7ශ “බලශක්තතියට විශටවීය ප රඳේශය” 

යන් ඉලක්තකය සුළරා ගැීකඳේ උත්සාහයන් ඳලාව ුළරා දියත් කර ඇති අතර ඳේ වන් 

විටත් ඒවාඳේ සැලකිය ණුතු ප රගතියක්ත ලබා ඇත. ඳකඳසට ඳවතත්, ප රධාන් වශඳයන්ෙ  

දුරසටා සහ ග රාමීය ප රඳද්ශවල බලශක්තති සැපණුඳේ ඇති හිඩැසට තවෙත් එඳලසෙ 

පවතීන. ඳගෝලීය ප රයත්න්යන් පිරිසිදු හා න්වය විසඳුේ ඳකඳරහි ඳයාමු වී ඇති  බැවින්, 

SMRs හඳුන්වා වෙත් සෙඟ ුළන්ර්ජන්ීකය බලශක්තතිය වැිය වශඳයන් භාවිතා කිරීෙ 

හා පවත්න්ා හිඩැසට පිරවීඳේ හැකියාව ඳලෝකයා ඳවත ඳෙෙ දශකය තුල ලැඳබනු 

ඇත.  

 

ඳෙෙ ලිපිඳේ  සේපාදක 

ප්රියංග රත්න්ායක ෙහතා ශ්රී 

ලංකා පරොණුක බලශක්තති  

ෙණ්ඩලඳේ  නිඳයෝජය 

අධයක්තෂ්ක වරඳයුත ඳලස 

ඳසටවය කරන් අතර න්යෂ්ටික 

තාක්තෂ්ණය ෙහජන්තාව අතර 

ප්රෙලිත කිරීඳේ කටණුතු වල 

ඳය ව සිියි. 

priyanga@aeb.gov.lk 

 

Joanne Liou   විසින් 2021  

ඳන්ාවැේබර් 04 වන් දින්  IAEA 

News Letter හි පල කර තිබු ලිපියක 

අනුවාදයකි. 
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ඳපා පය (Cocos nucifera L.) යනු ශ්රී ලංකාඳේ ප්රධාන් 

අපන්යන් ඳබෝග හතර අතරින් එකක්ත වන් අතර, ඉහළ ආර්ිකෙය වින්ාකෙක්ත 

ඇති ඳබෝගයකි. ඳලෝකඳේ හතර ඳවනි විශාලතෙ ඳපාපය නිෂ්ටපාදන්යද ලංකාඳේ  

සිදු වන් අතර සෙසටායක්ත ඳලස අක්තකර මිලියන්කට වඩා වැිය භූමි ප්රොණයක 

ඳපාපය වගා කර  ඇත. 0017 ෙහ බැංුත වාර්තාවට අනුව සේුළර්ණ අපන්යන් 

ආදායඳෙන්  .  ක ද, දල ජාතික නිෂ්ටපාදන්ඳයන් (GDP) 0.7% ද ලැඳබන්ඳන් 

ඳපාපය අපන්යන්ය නිසාඳවනි. අද වන් විට ඳවළදඳපාඳපය ඳපාපය ආශ්රිත විවිධ 

නිෂ්ටපාදන් දැකගත හැකි අතර ඳපාපයඳතපය, ඳපාපය කිරි, ඳපාපය වතුර ඳෙන්ෙ 

ඳකාහු බත්, ඳපාපය කටු අඟුරු ආදිය ඒ අතරින් සෙහරකි. වාර්ිතක ඳපාපය 

නිෂ්ටපාදන්ය ඳගිය මිලියන්  000ක්ත පෙණ වන් අතර එයින් 65ක ක්ත එදිඳන්දා 

අවශයතා සෙහා  ඳයාදා ගනියි. ඉතුරු ඳපාපය නිෂ්ටපාදන්ඳයන්, ප්රධාන් කර්ොන්ත 

ඳදකක්ත වන් දිසිඳී ඳපාපය (Desiccated coconut) සෙහා 18කක්ත සහ ඉතිරිය ඳපාපය 

ඳතපය නිෂ්ටපාදන්යට ඳයාදා ගනියි. දිසිඳී ඳපාපය ඳටාන් 1ක්ත  නිෂ්ටපාදන්ය සෙහා 

ඳපාපය ඳගිය 8000ක්ත පෙණ අවශය වන් බව ගණන්ය කර ඇත.  

 

යපාල්  දයාක ආශ්රිත ශ්රී ලාාංකීයාක නිෂ්ටපාදන් වල භූයගෝලීයාක අන්න්යතාව තහවුරු කිරී ... 

 

වාර්ිතක ඳපාපය 

නිෂ්ටපාදන්ය ඳගිය 

මිලියන්  000ක්ත පෙණ 

වන් අතර එයින් 65ක 

ක්ත එදිඳන්දා අවශයතා 

සෙහා  ඳයාදා ගනියි. 

ඉතුරු ඳපාපය 

නිෂ්ටපාදන්ඳයන්, ප්රධාන් 

කර්ොන්ත ඳදකක්ත වන් 

දිසිඳී ඳපාපය (සෙහා 

18කක්ත සහ ඉතිරිය 

ඳපාපය ඳතපය 

නිෂ්ටපාදන්යට ඳයාදා 

ගනියි.  
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දිසිඳී ඳපාපය නිෂ්ටපාදන්ඳේ ආරේභයත් ලංකාඳේ  ව සිදු ූ  අතර මීට සියවසකට පෙණ ප්රාෙ 1880  ව ප්රාෙ 

නිෂ්ටපාදන්ගාරය ඳකාළඹ පිහිටුවා ඇති අතර එය ලංකාඳේ අහාර නිෂ්ටපාදන් කාර්ොන්තඳේ ඉතා වැදගත් සිදු 

වීෙක්ත  ඳලස සනිටුහන් වී ඇත. දැන්ට ලංකාඳේ දිසිඳී ඳපාපය නිෂ්ටපාදන්ාගාර 55 ක්ත පෙණ ඇති අතර ඳබාඳහෝ 

ඒවා ඳපාපය ත්රිඳකෝණය ආශ්රිතව පිහිටා ඇත. දින්කට ඳපාපය ඳගිය  0000-40000ක පෙණ  දිසිඳී ඳපාපය 

නිෂ්ටපාදන්යක්ත ඳෙෙ කර්ොන්ත ශාලා තුල සිදු ඳේ. වාර්ිතකව ඳටාන් 60000 පෙණ දිසිඳී ඳපාපය නිෂ්ටපාදයක්ත 

ඳෙෙ කර්ොන්ත ශාලාවලින් සිදු ඳකඳර්. ලංකාව දැන්ට ඳලාව හතරවන්  විශාලතෙ දිසිඳී ඳපාපය 

අපන්යන්කරු වන් අතර 2020 ෙහා බැංුත වාර්තාවට අනුව 0019 වසඳර් ව රුපියපය මිලියන් 11,473 වාර්ිතක 

ආදායෙක්ත දිසිඳී ඳපාපය අපන්ඳයන් ලැබී ඇත. එඳෙන්ෙ නිෂ්ටපාදගාර 100ක්ත පෙණ ෙඟින් වාර්ිතකව, න්ැවුේ 

ඳපාපයඳතපය (Virgin Coconut oil)   ඳටාන් 15000 ක්ත පෙණ නිපදවනු ලබයි.  

ඉදිරි වසර වල ඳලෝක ඳවළෙ ඳපාළ තුල ශ්රී ලාංකීය ඳපාපය ෙදය ආශ්රිත නිෂ්ටපාදන් අඳලවිය ඉහළ න්ැංවීෙ 

අරමුණු කර ඇති අතර අපඳේ නිෂ්ටපාදන් සෙහා “ලංකා  ඳපාපය” (Ceylon Coconut) සන්න්ාෙය ලබා ගැීකෙ 

උඳදසා වන් කටණුතු ඳේ වන් විටත් ඳපාපය සංවර්ධන් අධිජනකාරිය ෙගින් ආරේභ කර ඇත. ඳෙෙඟින් විඳද්ශ 

ඳවළෙ ඳපාළ ුළළුපය කිරීෙ ඳෙන්ෙ ශ්රී ලාංකීය නිෂ්ටපාදන් සෙහා ඉහල මිලක්ත ලබාගැීකෙට අඳේක්තෂ්ා ඳකඳර්.  

ඳබාඳහෝ ආහාර ද්රවයවල භූඳගෝලීය සේභවය තහවුරු කර  ගැීකෙට කාබන් හා න්යිරජන් සටාායි සෙසටාානික 

හා ක්තෂ්ද්ර ූලලද්රවය විශටඳපයෂ්ණය ඉතා ුළළුපය ඳලස ඳයාදා ගනු ලබයි. ඳබාඳහෝ රටවල භූ විෂ්ෙතාවයන් හි  

පවතින් ඳවන්සටකේ හා ඳද්ශගුණික ඳවන්සටකේ නිසාඳවන් එක්ත එක්ත රට වල ආහාර සෙහා අන්න්යතාවයක්ත 

ඇත. එඳෙන් ෙ ආහාර නිෂ්ටපාදන් සෙඟ අඳන්ුතත් ද්රවයන් මි කර ඇති දැයි යන්න් (adulterationශ 

හඳුන්ාගැීකෙටද ඳෙෙ තාක්තෂ්ණය ඳයාදා ගත හැක.  
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පර්ඳේෂ්ණ කණ්ඩායෙ කටාන් COCOTANA COCONUT PRODUCTS සොගඳේ ව  

දිසිඳී ඳපාපය  සැකමේඳේ ක්රියාවලිය  පිළිබෙව දැනුවත් ඳවමින්. 

Photo Credit : Priyanga Rathnayake 
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ඳබාඳහෝ අධයන් වලින් ඳපන්වා  ව ඇත්ඳත් කාබනික රසායනික ගුණ ඳෙෙ ඳවන් 

කර හඳුන්ාගැීකේ සෙහා උපඳයෝගී වන් අතර ඳභෞතික ගුණ ඳෙකී ඳවන්සටකේ 

හඳුන්ා ගැීකෙට ඳයාදා ගත ඳන්ාහැකි බවයි. ඳෙෙ අධයන් වලට අනුව විවිධ 

කාබනික රසායනික ගුණ විශටඳපයෂ්ණය කර විදයාත්ෙකව ඳෙන්ෙ නිසි සංඛ්යාන් 

ක්රෙ ශිපයප (statistical methods) ඳයාදා ඳගන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීනන් 

හඳුන්ාගැීකෙ ෙගින් දිසිඳී ඳපාපයවල භූඳගෝලීය සේභවය හඳුන්ා ගැීකෙට හැකි ඳේ. 

ඳෙඳලස ලංකාඳේ නිෂ්ටපාදිත දිසිඳී ඳපාපය හා න්ැවුේ ඳපාපයඳතපය අඳන්ුතත් රට වල 

නිෂ්ටපාදන් අතරින් ඳවන් කර ගැීකෙට හැකි වුවඳහාත්,  Ceylon  Coconut යන් 

න්ාෙය යටඳත් අපන්යන්ය ෙඟින් අපඳේ නිෂ්ටපාදන් සෙහා වැිය  වින්ාකෙක්ත එක්ත 

කිරීෙට හැකි හැකියාව ලැඳබනු ඇත. ඳබාඳහෝ ණුඳරෝපීය රටවපය පිළිඳගන් ඇති 

ආකාරයට ආහාරවල සේභවය පිළිබද සහතිකකරණය (certification of geo-

graphic origin), ආහාර වල සුරක්තිතතතාවය තහවුරු කිරීඳේ  ඉතා වැදගත්  

ඳෙවලෙකි.  

දැන්ට ලංකාඳේ පිහිටුවා ඇති එකෙ Stable Isotope Ratio Mass Spectrometry 

(IRMS) විදයාගාරය ෙඟින් ඳෙෙ ශ්රී ලාංකීය ඳපාපය ෙදය ආශ්රිත නිෂ්ටපාදන් වල 

භූඳගෝලීය අන්න්යතාව තහවුරු කිරීෙ සෙහා විදයාත්ෙක අධයන්යක්ත සිදු කිරීෙට ශ්රී 

ලංකා පරොණුක බලශක්තති ෙණ්ඩලය, ඳපාපය පර්ඳේෂ්ණ ආයතන්ය හා ඳපාපය 

සංවර්ධන් අධිජනකාරිය අත්වැපය බැෙඳගන් ඇත. ඳෙෙ වයාපෘතිය සෙහා ජාතික විදයා 

පදන්ෙ ෙගින් 0000-0005 සදහා අරමුදපය RG/2021/BS/01 පර්ඳේෂ්ණ  යටඳත් 

ලබා  ව ඇත.  

 

ඳෙෙ ලිපිය සේපාදන්ය කල 

ශ්රී ලංකා පරොණුක 

බලශක්තති ෙණ්ඩලඳේ 

විදයාත්ෙක නිලධාරිණි 

දුලාංජලී රාජපක්තෂ් ඳෙන්විය 

හා නිඳයෝජය අධයක්තෂ් 

ප්රියංග රත්න්ායක ෙහතා 

යන් ඳදඳදන්ාෙ ඳෙෙ 

පර්ඳේෂ්ණ කණ්ඩායඳේ 

පර්ඳේෂ්කයන් ඳලස 

කටණුතු කරයි.  

dulanjalee@aeb.gov.lk 

priyanga@aeb.gov.lk 
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PET සටකෑන් යේ ප්රායයාකෝකක ්රියාකාකාත්වවයාක… 

න්යෂ්ටික ෛවදය විදයායත තවව එක්ත යයාකදී ක්ත  

වර්තොන් ඳලෝකය තුළ ෙරණ රාශියකට ඳහටතුවක්ත වන් පිළිකා ඳරෝගී 

තත්වයන් ූලලික අවසටාාඳේ වෙ හඳුන්ා ගැීකෙට PET/CT සටකෑන් 

පරීක්තෂ්ාව සිදු කරනු ලබයි.  PET ඳහවත් ඳපාසිඳරෝන් විඳෙෝෙන් 

පරිඳලෝකන්ය (Positron Emission Thermography) න්යෂ්ටික 

වවදය විදයාඳේ  ව භාවිත වන්න්කි. මිට අෙතරව SPECT (Single Posi-

tron Emission Computed Thermography) වැනි සටකෑන් ක්රෙද 

වර්තොන්ඳේ ඳයාදා ගනු ලබන් අතර පිළිකා ඳරෝග, ඳොළඳේ සටන්ාණු 

ආබාධ, හදවත් ඳරෝග විනිශටෙය ආදිය සෙහා බහුලව ඳලාව ුළර භාවිත 

කරයි.  

වවදය විදයාත්ෙක ඳරෝග විනිශටෙඳේ  ව ශරීරඳේ අභයන්තර වයුහය 

පරීක්තෂ්ා කිරීෙට CT, MRI වැනි සටකෑන් ක්රෙ භාවිතා  ඳේ. PET සටකෑන්ර් 

වල විඳශටෂ් වැදගත්කෙ වන්ඳන් ඉන්ියක ක්රියාකාරීත්වය 

නිරීක්තෂ්ණඳේ ව CT,  MRI ෙඟින් දක්තන්ට න්ැති, වජව ක්රියාකාරීත්වය 

ෙත පදන්ේූ  ඳතාරතුරු රාශියක්ත ලබාගත හැකි වීෙයි.  ඳේ නිසාඳවන්  

වවදයවරුන්ට මුපය අවසටාාඳේ වෙ ඳරෝගයන් ුළඳරෝකාන්ය කිරීෙට 

හැකියාව ලැඳේ. 

 

   
 

PET සටකෑන්ර්ත වල 
වියශටෂ් වැදගවක   

වන්යන් ඉන්ියාකක 

්රියාකාකාරීවවයාක 

නිරීක්තෂ්ණයේදී CT, 
MRI  ඟින් දක්තන්ට 

න්ැි, ෛජව 

්රියාකාකාරීවවයාක  ත 

පදන්ම්ූ යතා තුරු 

 ාශියාකක්ත ලබාගත හැකි 

වී යි 
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PET සටකෑන් සිදු කිරීෙට ඳපර ශරීරය තුළට විකිරණශීලි සෙසටාානිකයක්ත ඇතුළත් කරයි. ඳෙහි ව FDG 

(Fluoro Deoxy  Glucose) බහුලව  ඳයාදා ගන්න්ා ඖෂ්ධයක්ත ඳේ. FDG නිර්ොණය කරන්ඳන් ේලූඳකෝසට 

අණුවක ඳදවැනි සටාාන්ඳේ ඔක්තසිජන් පරොණුව ඳවනුවට ෆ්ටත්ඳවාරින් වල සෙසටාානිකයක්ත වන් F18 

පරොණුවක්ත ආඳද්ශ කිරීඳෙන් වන් අතර FDG රුධිජනරය ඔසටඳසට ඳද්හය ුළරා පැතිරී යයි. FDG සාොන්ය 

ේලූඳකෝසට මිණයක්ත වන් අතර එහි FDG අඩංගු වන්ඳන් ඉතා සුත් වශඳයනි. 

FDG වල තිඳබන් F18 අසටාායී සෙසටාානිකයකි. ඒ නිසා F18 ක්තෂ්ය වී වඩාත් පහළ ශක්තති ේටෙකට පත් 

ඳවමින් ඳපාසිඳරෝන් න්ේ අංශුවක්ත ියහි කරයි. ඳපාසිඳරෝන් යනු, ඉඳලක්තඳරෝන්යක සටකන්ධයට සොන් 

සහිත, න්මුත් ධන් ආඳරෝපිත ප්රති-අංශුවකි. එය ඉඳලක්තඳරෝන්ඳේ ප්රති-ප්රදාර්ාය ඳේ. සාොන්ය පදාර්ායක්ත 

සහ ප්රති-ප්රදාර්ායක්ත එකිඳන්ක ගැටුණු වහාෙ ඒවා ශක්තතිය මුදා හරිමින් සේපූරර්ණඳයන්ෙ වින්ාශ වී යයි. 

ඳෙය නිරුද්දවීෙ (Annihilation) ඳලස හඳුන්වයි. ඳෙඳලස F18 තුළින් නිපදවන් ඳපාසිඳරෝන්යක්ත  ශරීරඳේ 

වසලයක ඇති සාොන්ය ඉඳලක්තඳරෝන්යක ගැටුණු වහාෙ නිරුද්ද වී යයි. එහි ප්රතිඵලයක්ත ඳලස ඇති 

වන්ඳන්, අංශක 180 කින් එකිඳන්කට විරුද්ධ අතට විහිඳදන් ගැො කිරණ (Gamma Rays) ඳදකක්ත ියහි 

වීෙයි.  

ඳෙඳසට නිපදඳවන් ගැො කිරණ ඳද්හය විනිවිද ඉන් පිටතට පැමිඳණ්. ඒවා අන්ාවරණය කර ගැීකෙ PET 

සටකෑන්රය ෙඟින් සිදු ඳේ. සටකෑන් යන්ත්රය තුළට ඳරෝගියා ඇතුළත් කළ පසු FDG එන්න්ත් කිරීෙ සිදු ඳේ. 

ඉන්පසු ඳද්හඳයන් පිටතට එන් ගැො කිරණ ුතිඳේ ියත්ති වල ඇති උදිත්ේ පළිඟු (Scintillation Crystals) 

ෙඟින් ඒවා විදයුත් සටපන්ද බවට පත් කරයි.  
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ඳෙෙ විදයුත් සටපන්ද වලට අව ව ඳද්හඳේ අදාළ ඳකාටඳසට FDG වයාේතිඳේ 

ත්රිොණ පයපයක්ත පරිගණකය ෙඟින් නිර්ොණය ඳකඳර්. උදාහරණයක්ත ඳලස 

පිළිකා වසල ඳගානුවක්ත ඳේගඳයන් වර්ධන්ය වන් නිසා අධිජනක ශක්තතියක්ත 

ඳද්හඳයන් ලබාගීක. එන්ේ පිළිකා වසල වැිය ේත්ඳකෝසට ප්රොණයක්ත 

අවඳශෝෂ්ණය කර ගීක. එෙ නිසා FDG ලබාදුන් ුළද්ගලයුතඳේ  පිළිකා වසල 

ඳගානුවක්ත ඇත්න්ේ ඉන් පිටවන් ගැො කිරණ ප්රොණය නිඳරෝගී වසල 

ඳගානුවකට වඩා ඉහලය. 

ඉහත දක්තවා ඇති පරිදි ඳෙෙඟින් වවදයවරයාට ඳරෝග විනිශටෙය කිරීෙට 

හැකියාව ඇත. ඳෙය ඳරෝග විනිශටෙයට ඇති නිරවදය හා ඳේදන්ා රහිත ක්රෙයකි. 

PET සටකෑන්ර් සෙහා අවශය FDG ඖෂ්ධඳේ මිල අධිජනක බැවින් ශ්රී ලංකාව වැනි 

රටක ඳරෝගීන්ට  PET සටකෑන් පරීක්තෂ්ා නිර්ඳද්ශ කරන්ඳන්  ඉතා අඩුඳවනි. 

පවතින් තත්වය හමුඳේ බහුතරයක්ත ජන්තාවට ඳෙෙ පහසුකෙ ලබා වෙ උඳදසා, 

FDG ඖෂ්ධය ඳද්ශීයව නිපදවීෙට අවශය සයික්තඳලාඳරෝන් යන්ත්රයක්ත සටාාපන්ය 

කිරීෙට ශ්රී ලංකා පරොණුක බලශක්තති ෙණ්ඩලඳේ අවධාන්යට ඳයාමු වී ඇත. 

ඳෙෙ වයාපෘතිය ෙඟින් සහන්දායි මිලකට ඳෙෙ ඖෂ්ධය ලබා දිය හැකි වන් 

අතර එෙගින් විශාල ඳරෝගීන් ප්රොණයකට PET/CT සටකෑන් පරීක්තෂ්ාවන් සිදු කර 

ගත හැකි වනු ඇත. ඳෙතුළින් ීවවිත රැසක්ත රැක ගත හැකි වන් අතර ඳෙකි 

ඖෂ්ධය ආන්යන්ය සෙහා වැයවන් විශාල මුදල ඉතිරි කර ගනිමින්  රඳ් 

සංවර්ධන්යට ඍජු දායකත්වයක්ත ලබා දිය හැකි ඳේ. 
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ය   ලිපියේ සම්පාදිකා න්දී ා 

දිල්හානි  හවියාක ශ්රී ලාංකා 

ප  ාණුක බලශක්ති 

 ණ්ඩලයේ යතා තුරු හා 

ප්රවර්තධනන් ඒකකයේ , යතා තුරු 

නිලධනාරී හා පුසටතකාලාධිපි 

යලස යසටවයාක  ක යි.  

nadeera@aeb.gov.lk 
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න්යෂ්ටික  සඳෙස    >>  විෙර්ශන් 

ඳලා 
ව දිණුණුෙ තාක්තෂ්ණික ක්රෙඳේදයක්ත වන් න්යෂ්ටික තාක්තෂ්ණය 

ෙඟින් මිනිසා උපරිෙ ප්රිපල ඳන්ලා ගනිමින් ඉදිරියට ගෙන් කරමින් සිටී. ඳෙෙ 

න්යෂ්ටික තාක්තෂ්ණය අන්ාගත පරුළර ඳවත දායාද කරලීෙ ක්තඳෂ්ටත්රඳේ නිණුතු 

ප්රවීණයන්ඳේ වගකීෙ ඳේ. ඳෙෙ ජාතික අවශයතාවය සුළරාලමින්, අවශය දැනුෙ 

ලබාඳදමින්, අන්ාගත පරුළර සුඳපෝෂ්ණය, ශ්රී ලංකා පරොණුක බලශක්තති 

ෙණ්ඩලඳේ තවත් එක්ත කාර්යයක්ත ඳේ. 

ඔසටට්රියාඳේ වියාන්ාහි පිහිි අන්තර්ජාතික පරොණු බලශක්තති ඒජන්සිය (IAEA), 

ෙේ ආයතන්ය වශඳයන් ක්රියා කරයි. ඳේ වන් විට රටවපය 17  ක්ත එහි 

සාොමකත්වය දරයි. ඳෙෙ සාොමක රටවපය සෙහා විවිධ වයාපෘති තුලින් 

න්යෂ්ටික තාක්තෂ්ණික දැනුෙ ප්රවර්ධන්ය කිරීෙ සිදු ඳකඳර්. න්යෂ්ටික තාක්තෂ්ණඳේ 

සාෙකාමී ඳය වේ විවිධ ක්තඳෂ්ටත්ර ඔසටඳසට ක්රියාවට න්ැංඳේ. ඒ තුලින් වයුත්පන්න් 

වන් ප්රතිලාභ ොන්ව සංහතිඳේ ප්රගෙන්ය උඳදසා දායාද කිරීෙට කටණුතු කරයි. 

ඳෙෙ තාක්තෂ්ණය පෘථුල ක්තඳෂ්ටත්ර ගණන්ාවක්ත තුල එන්ේ වවදය විදයාව, කෘිත 

කාර්මික, කාර්මික ක්තඳෂ්ටත්ර ඳෙන්ෙ පර්ඳේෂ්ණ හා සංවර්ධන් කටණුතු සෙහා 

ඳයාදා ගැීකෙ සිදුඳේ. ඳෙෙඟින් ඳගාඩන්ැඳගන් දැනුෙ, ප්රකාශන් (ඳපාත්, සඟරාශ, 

දත්ත ගබඩා (Data Base) හා සංණුක්තත තැි (CD, DVD) ෙගින් සුරක්තිතත කර ඒවා 

විවිධ කණ්ඩායේ සදහා ලබා වෙ ඳවනුඳවන් විවිධ ක්රෙඳේද භාවිතා කරයි. 

 

 

ය   ජාික 

අවශයතාවයාක 

සපු ාලින්, අවශය 

දැනු  ලබායදින්, 

අන්ාගත ප පු  

සුයපෝෂ්ණයාක, ශ්රී ලාංකා 

ප  ාණුක බලශක්ති 

 ණ්ඩලයේ තවව 

එක්ත කාර්තයාකයාකක්ත යත. 

Photo Credit : Lahiru Dias 
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න්යෂ්ටික e  සඳෙස    >>අඳේ e ගුරුතුො   

 

න්යෂ්ටික  සඳෙස    >>  විෙර්ශන් 

න්යෂ්ටික තාක්තෂ්ණික දැනුෙ ලබා වෙ සෙහා ඳතෝරා ගන්න්ා විවිධ කණ්ඩායේ 

අතර පාසැපය සිසුන්, විශටව විදයාල සිසුන්,  ගුරුවරුන් ඳෙන්ෙ ඳසෞඛ්ය ක්තඳෂ්ටත්රය, 

ණුධ හමුදා, විඳශටෂ් කාර්යය බලකා, න්ාවික හා ගුවන් ආ ව විවිධ ක්තඳෂ්ටත්රයන්හි 

විකිරණ ආශ්රිත රාජකාරී කටණුතු සිදු කරන් කණ්ඩායේ ප්රධාන් ඳේ. ඳෙෙ 

කණ්ඩායේ සෙහා සේෙන්ත්රණ, ඳද්ශණ හා ුළහුණු පාමොලා  පැවැත්වීෙ සිදු 

කරයි. ඒ සෙහා අප ආයතන්ඳේ විදයාඥයන්ඳේ සේපත් දායකත්වය ලබාඳද්. 

එෙඟින් න්යෂ්ටික තාක්තෂ්ණික ප්රවර්ධන්ය සෙහා පියවර ඳගන් ක්රියා කරනු ලබයි.  

ඳගෝලීය ඳකාවි  වසංගත තත්ත්වය හමුඳේ පවා ඔන්ලයින් තාක්තෂ්ණය ඔසටඳසට 

ඳෙෙ දැනුෙ ප්රවර්ධන් කටණුතු සිදු කිරීෙ අවසටාා කිහිපයක වෙ සිදු කරන් ල ව. 

ප්රධාන් වශඳයන් අධයයන් ඳපාදු සහතික පත්ර උසසට ඳපල ඳභෞතික විදයා විෂ්ය 

හදාරණ සිසුන් සෙහා පවත්වන් ලද පදාර්ා හා විකිරණ පාඩේ ොලාව අලලා 

ඳගාඩන්ැගි දැවන්ත විෂ්යාණුබද්ධ කරුණු සහිත ඉගැන්වීෙ සිදු ඳකරිණි.  ශ්රී 

ලංකාඳේ දරු දැරියන් විකිරණ තාක්තෂ්ණික දැනුෙ තුලින් සන්න්ද්ධ කිරීෙ උඳදසා 

සිදු ඳකරිණි. ඒඳසටෙ එෙ පාඩේ ොලාඳේ විෂ්ය කරුණු ශ්රී ලංකා පරොණුක 

බලශක්තති ෙණ්ඩලඳේ නිල FACE BOOK පිටුඳවහි  හා YOU TUBE ෙැන්ලය 

ඔසටඳසට ලබාගත හැකිය.   

ඔබටත් ඳෙවැනි දැනුවත් කිරීඳේ වැඩසටහන්ක්ත අප හා එක්තව සංවිධාන්ය කිරීෙට 

අවශයන්ේ අදෙ අප ඳවත දැනුේ ඳදන්න්.  නිරතුරු ඔබ දැනුවත් කිරීෙට අප ඇප 

කැප වී සිින්ඳන්මු.  

 

ය   ලිපියේ සම්පාදක ප්රදීේ 

ලසන්ත  හතා ශ්රී ලාංකා 

ප  ාණුක බලශක්ති 

 ණ්ඩලයේ යතා තුරු හා 

ප්රවර්තධනන් ඒකකයේ යසටවයාක  

ක න් අත  දැනුවව කිරීම් 

වැඩසටහන්  වල 

සම්බන්ීකා ක යලස කටයුතු 

ක යි.  

pradeep@aeb.gove.lk 

 

Photo Credit : Lahiru Dias 
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අයපාස උසසට යපල 

සිසුන් සෙහා  

නිර්ත ාණයාක ක න් 

ලද යපෝසටට යාකක්ත ! 



 

 

Sri Lanka Atomic Energy Board 

Ministry of Power  

State Ministry of Solar, Wind and Hydro Power Generation Projects Development 

 

න්යෂ්ටික   සඳෙස    >> Our Services  

Nuclear Technology has a wide range of applications in many fields that can make a 
significant contribution to the development of medical, agricultural, industrial, en-
ergy and environmental sectors of a country. In Sri Lanka, SLAEB has the responsi-
bility of facilitating the utilization of nuclear technology in the above-mentioned 
sectors and providing services with special regard to safety and security. We are 
providing wide spectrum of services to fulfil the needs of Sri Lankan Business and 
Research Communities using Nuclear and Radiaton Technologies. Our competent 
human resources together with modern laboratory facilities provide services ac-
credited for international standards.  

We are providing  wide spectrum of services to full fill the needs of Sri Lankan business and research 

communities using Nuclear and Radiation Technologies. Some of them are…, 

NATIONAL SERVICE PROVIDER ON NUCLEAR & RADIATION TECHNOLOGIES 

                       CONTACT US FOR MORE DETAILS ….. 

Central Laboratory Complex 

60/460, Baseline Rd, Orugodawatte, Wellampitiya. 

Tel: 0112533427-8 Fax: 0112533429 

E mail: officialmail@aeb.gov.lk   Web : www.aeb.gov.lk 

Sri Lanka Gamma Centre  

BEPZ, Block A, Walgama, Malwana. 

Tel: 0112487756-7    Fax: 0112487758 

Email: officialslgc@aeb.gov.lk  

National Centre for Non-Destructive Testing 

977/18, Bulugaha Junction, Kandy Road, Kelaniya. 

Tel: 0112987854-6  Fax: 0112987851 

E mail: anura@aeb.gov.lk     

 Gamma spectrometry for food and other commodities 

 Gamma sterilization of medical products and food items 

 Non destructive testing services 

 Radiation exposure monitoring using TLDs 

 Workplace monitoring for radioactivity and contaminations 

 XRF analysis for gems , alloys and cultural artifacts 

 Analysis of water quality 

 Consultancy services  

 Microbial testing services for food and medical products 

 Radioactive waster management 

 Provision of trainings on non destructive testing 

 Provision of trainings on radiation safety and security 

 Provision of analytical services using ICPMS and IRMS 

 Calibration of radiation measuring instruments 

 Manufacturing of radiation detection kits for school children 

 Repair and maintenance of radiation measuring equipment 



 

 

 

න්යෂ්ටික සඳෙස    >> ඇරණුෙ 

 දහතුන්වන් කලාපයාක             ාර්තතු 2022    35      

 

සහෘදයිනි, 

 න්යෂ්ටි ක හා විකිරණශීලී තාක්තෂ්ණයන්හි 

සාෙකාමී භාවිතයන් පිළිබෙව  

ලාංඳක්තය ජන්තාවඳේ 

දැනුේ පිපාසාව සංසිඳුවාලීඳේ සද්කාර්යය ඳවනුඳවන් 

ඔබඳේ ඳපයඛ්ණ හැකියාවන් 

නිර්ොණශීලී  හැකියාවන් 

දායක කරන්න්ට ඔබට හැකින්ේ 

එක්තවන්න් ඇරණුෙයි .......... 

ඔබඳේ විෙර්ශන්ාත්ෙක ලිපි හා නිර්ොණයන් 

න්යෂ්ටික  සඳෙස ඳවත ඳයාමු කරන්න්ට  

     

 

සංසටකාරක, 

න්යෂ්ටික සඳෙස, 

ශ්රී ලංකා පරොණුක බලශක්තති ෙණ්ඩලය, 

අංක 60/460, 

ඳේසටලයින්  පාර,  

ඔරුඳගාඩවත්ත,  

වැපයලේපිිය.  

subscribe@aeb.gov.lk 

Photo Credit : Priyanga Rathnayake 
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න්යෂ්ටික  සඳෙස 

 

න්යෂ්ටික සඳෙස    >> මීලඟ කලාපය 
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යහාෙ  යසායාකාගැනීම් “ න්යෂ්ටික 

විඛණ්ඩන්යාක” 

Neutrinos: Ghostly particles of the Universe 

මීලඟ කලාපඳයන් ඔබ ඳවතට ඳගන් ඒෙට සුදාන්ේ කර ඇති විඳශටෂ්ාංග  

         කිහිපයක්ත …………………. 

 ය වන් යතා තුරු රැසක්ත ස ග එන්  

   න්යෂ්ටික  සයෙස 2022 ජූනි  ස කලාපයාක  

         යන්ාව දවා  කියාකවන්න්  

   න්යෂ්ටි ක සඳෙස  
න්යෂ්ටික සඳෙස 

subscribe@aeb.gov.lk 

අසිත් ව විකි ණ Online පාඩම්  ාලාව  
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