
 

 

න්යෂි්ටක ත ාක්ෂ්ටය ත  නුත රට ත සංවර්ධන් ත සඳහකත ඉමහත්ත  කර් භකර ්ත ඉටුත  ළත හැකිත ාක්ෂ්ටණි ත

්්ෂි්ටත්ර කි.ත්  දීම්තවලින්තඅනූන්තඑමතාක්ෂ්ටය තවවද්යතවිද්යකවකත ිකා කර්ි කත ර්මකන්ාකතබලශ්ිතඋත්පකද්න්ත

සහතපකරිසරි ත න්කදීතඅංශතවලතසංවර්ධන් තසඳහකතබහුලවත් කද්කගනුතලැ්ේ.තශ්රීතලං ක්ේදීතඉහාතඅංශතසඳහකත

අවශයතවන්තන්යෂි්ටක තාක්ෂ්ටණි ත් සිවකතසැපයීමකතඑමතාක්ෂ්ටය තරටතතුලතප්රචලලිාතකිීමමතසහතන්යෂි්ටක තආර්ෂ්ටයත

ක්ර්මපපක  න්තපවත්වක්ගන්ත කමතශ්රීතලං කතපරමකක  තශ්ිතමඩලයල්වතවගමකමකි.තඑහිදීකතසුර්කාාාකව තසහත

ආර්ෂ්ටකවත මුල්ත ් කටත ්ගන්තවයකත දියුක කත අන්ාර්ජකි තමට්ට්ම්ත ප්රිි රයතක්රම්ේද්ත හඳුන්කගනිින්කත එමත

ාක්ෂ්ටය්වතසකම කමීත්  දීම්තඔසි්සිතර්ට්තඅභිවිද්ධි තඋ්ද්සකතද්ක  තවීමතආ ාන්්වතපරමකර්ථ ත් ේ.තතවිදුලිබලත

හකතපුන්ර්ජන්නී තබලශ්ිතඅමකායකංශ ත ට්ත්තරි කත්ම තවන්තශ්රී.ල.ප.බ.ම.කතජකායන්ාරතපරමකක  තබලශ්ිත

නි් පජිාක ාන්්වත (International Atomic Energy Agency/IAEA) ්මරටතප්රධකන්තනි් පජිා කතද්ත්ේ.තඒත

අනුවකතඅන්ාර්ජකි තමට්ට්ම්දීතශ්රීතලං කවතනි් පජන් තකිීමමතද්තශ්රී.ල.ප.බ.ම.ත්වතප්රධකන්තවගමකමකි. 

සමසිා ්ත ්ලසකත සමකජ-ආර්ි ත සංවර්ධන් ත සඳහකත න්යෂි්ටක ත ාක්ෂ්ටය ත ප්රවර්ධන් ත කිීමමකත ත විකිරයත

්සිව  න්්ේකත මහජන්ාකව්ේත සහත පරිසර්වත සුර්කාාාකව ත ාහවුරුතකිීමමත සඳහකත අවශයත ්සිවකත සැපයීමත

ශ්රී.ල.ප.බ.ම.ත් වත කර්  ත් ේ.තඒතසඳහකතඅවශයතබලාලකතශ්රීතලං කතපරමකක  තබලශ්ිතපන්ාතඔසි්සිතආ ාන් ටත

පවරකතදීති්ේ. 

1 ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත 

ශ්රීතලං කතපරමකක  තබලශ්ිතඅි කරි කත1969තඅං ත19තද්රන්තශ්රීතලං කතපරමකක  තබලශ්ිතඅි කීමතපන්ාතත

මගින්තපිහිටුවන්තලද්තආ ාන් කි.තඑමතආ ාන් කත2014තඅං ත40තද්රන්තශ්රීතලං කතපරමකක  තබලශ්ිතන්වත

පන්ාතමගින්කතශ්රීතලං කතපරමකක  තබලශ්ිතමඩලයල ත(Sri Lanka Atomic Energy Board) හකතශ්රීතලං කත

පරමකක  තබලශ්ිතනි කමන්ත සභකවත (Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council) ්ලසතන්වත

ආ ාන්ත්ද් ්තවශ් න්තපිහිටුවන්තලදී.තඑමතන්වතපන්ාත2015තජන්වකරිතමසතසිටතරි කවටතන්ැංවිණි. 

2 ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ දැක්තම සහ යමයහවර 

2.1 දැක්තම  
න්යෂ්ටික තවිද්යකවතහකතාක්ෂ්ටය තඔසි්සිතජකි්වතිරසකරතසංවර්ධන්  

2.2 යමයහවර  
සුර්කාාාකව කත ආර්ෂ්ටකවත සහත ාත්ත්ව ත ාහවුරුත  රගනිින්කත න්යෂ්ටික ත ාක්ෂ්ටය්වත සකම කමීත ් ද්වුම්ත

ප්රවර්ධන් තකිීමමකතදිරිමත්තකිීමමතසහතසමකජ-ආර්ි තසංවර්ධන් තසඳහකතඑහිතප්රිලකභතඋප් පගීත රතගැනීමක 
සහක 
විකිරයත ්සිව  න්කත මහජන්ාකවත සහත පරිසර ත අන්වශයත ්ලසත අ නී රයත විකිරයත වලටතනිරකවරය ත වීමත

වැළ්වීමතසඳහකතවිකිරයතආර්ෂ්ටයත්සිවකතසැපයීම. 

3 ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ අරමුණු 

 න්යෂ්ටික තාක්ෂ්ටය්වතසකම කමීත් කද්කගැනීම්තප්රවර්ධන් තකිීමමතසහතදිරිගැන්වීමතසහතඒතාක්ෂ්ටය තඋප් පගීත

 ර්ගන්ත්සිවකතසැපයීම. 

 ජකි ත අරමුක ත සක්ෂ්ටකත්ත  රගැනී්ම්ත  කර්  ත සඳහකත න්යෂ්ටික ත විද්යක්ේත හකත න්යෂ්ටික ත ාක්ෂ්ටය ත පිළිබඳත

සකම කමීත් කද්කගැනීම්තසම්බන්ධතපර්්වෂ්ටයතපැවැත්වීම. 

 න්යෂ්ටික තාක්ෂ්ටය්වතසකම කමීත් ද්වුම්තවලතප්ප්ප්ර්ේසම්තසහිාතතබවතසහතසුර්කාාතක්රමතසහතගුයකත්ව තාහවුරුත

කිීමමතසඳහකත් ්රන්තන්වතක්ර්මපපක්රමතප්රවර්ධන් තකිීමමතසහතඒවකටතආධකරතකිීමම. 

 න්යෂ්ටික ත් කද්කගැනීම්තසම්බන්ධ් න්තනි කමන්තඅවශයාකතඉටුතකිීමමතපිණිසතවිකිරයතආර්ෂ්ටකවතසඳහකතවන්ත්සිවකත

සැපයීම. 

 වකණිජත් හපත් වන්ත්ත කර් තසඳහකතඅ නී කරතවිකිරයතහකතඅනුපූර තාක්ෂ්ටයතසම්බන්ිාතරි ක කර ම්තවලතනිරාත

වීම. 

ඉහාතඅරමුක තසක්ෂ්ටකත්ත රගැනීමතසඳහකතශ්රී.ල.ප.බ.ම. තවිද්යකත්ම ත් සිවකතඅංශත04තකින්කතජකි තමධයසිථකන්ත

02තකින්තසහතමූලයතහකතපරිපකලන්තඅංශතවලින්තසමන්විාතවීති්ේ.තඑමතඑ්තඑ්තඅංශතවලතවගමකම්තහකතඒවකයින්ත

සැප් න්ත්සිවකතපිළිබඳවත් කතවිසිාර ්තපහාතද්ැ්්ේ. 

ශ්රීතලං කතපරමකක  තබලශ්ිතමඩලයල  

-තහැඳින්වීම - 



4 ජෛව විදයා අංශය (Life Sciences Division)  

 නයෂ්ටික විශටයේෂ්ණ යසටවා:තන්යෂි්ටක තවිශි්ල්ෂ්ටයත්සිවකතඅංශ තපහාතවගමකම්තද්රක තලැ්ේ. 

 ආන් න්තහකතඅපන් න්තආහකරතද්රවයතවලතවිකිරයීලලිාකතමට්ටමතමැනීමතසඳහකතආහකරතපීම්ෂ්ටයත

්සිවකතසැපයීමත(කිරිපික, කන්මකළුතසහත්ත්ත් කළත න්කදි ). 

 ප්සි, ජල්වතසහතශක තවලතවිකිරයීලලිාකතමට්ටමතමැනීමතසඳහකත්සිවකතසැපයීම. 

 ිශ්රත ්ලපහ, පුරකවිද්යකත්ම ත වකන්ක ම්ත සහිාත නිර්මකයත සහත හඳුන්ක්න්කගත්ත වසිතුන්ත

(උල් කෂි්ටමත ් කටසි)ත  න්කදි්වත ්ලපහත සංයුි ත නිර්ය ත කිීමමත සඳහකත XRFත සහත TXRFත

ාක්ෂ්ටයතඔසි්සිතවිශි්ල්ෂ්ටයත්සිවකතසැපයීම. 

 පර්්වෂ්ටයතනි ැඳිතවලතශුද්ධධතඇල්ෆක (α)තහකතබීටක (β)තිනුම් රය . 

 

 සමසටථානික ෛලවිදයාව:ත් මහිදීතන්යෂි්ටක තාක්ෂ්ටය තඋප් පගීත ර්ගන්තජලතසම්පත්ත ළමන්ක රය ත

සහතඒවක්වතආර්ෂ්ටකවතඋ්ද්සකතතීන්දුතතීරයතගැනීමටතඅායවශයතවන්තද්ත්ාතඅද්කළතආ ාන්ත්වාතසැපයීමත

සඳහකත පර්්වෂ්ටයත හකත ්සවිකත  ටයුතුත සිදුත ් ්ර්.ත ්මමත පීම්ෂ්ටයත සිදුකිීමමත සඳහකත ජල්වත ඇිත

සමසථිකනි ත(18Oකත2Hකතට්රික ම්ත(3H)තසහත්ර්්යපන්ත(222Rn)තවැනි)තවිශි්ල්ෂ්ටය තසඳහකතවන්තපහසු ම්ත

්මන්තමතජල්වතගුයකත්ම තබවතනීර්ය තකිීමමටතඅවශයතවන්තවිශි්ල්ෂ්ට තවලින්තද්තසමන්විාතවිද්යකගකරත

ශ්රී.ල.ප.බ.ම.තතුළතසිථකපන් ත රති්ේ.තසමසිථකනි තජලවිද්යකතවැයසටහන්තවිසින්තපහාතසඳහන්ත්්ෂි්ටත්රත

් ්ර්තවැඩිතඅවධකන් ්ත් කමු් කටතපර්්වෂ්ටයතසහත්සිවකත ටයුතුත්ම්හ වනුතලැ්ේ. 

 වි ළිත ලකප්වතපැිරත න්තහඳුන්කත්න්කගත්තනිධන්ගාතවකුගඩුත්රපග  සහතභූගාතජල්වතඇිතත

සම්බන්ධාකව තපිළිබඳවතවැඩිදුරතඅධය න් තකිීමම. 

 මුහුදුතජල් න්ත්වරළකශ්රිාතභූගාතතජලතපද්ධධිතවලටතවන්තබලපෑමතඅධය න් තකිීමම. 

 භකවිා ටත ගාත හැකිත පිරිසිදුත භූගාත ජල ත ්පකළවත අභයන්ාර් න්ත මුහුද්ටත ගලකත  න්ත සිථකන්ත

නිීම්ෂ්ටය ත රතඑමතඅප්ත්ත න්තජලතසම්පාත ළමන්ක රය ටතඅවශයත්ාකරතුරුත්සවීම. 

 භූතජල්වතමූලකරම්භ තප්ර්ද්ධශකතගලකත න්තදිශකකතගමන්තමගතආදි තනිවැරදිවත්සක කගැනීමතතුළින්ත

ජලත්පපෂ්ට තප්ර්ද්ධශතවලතආර්ෂ්ටකවටතඅවශයත්ාකරතුරුත්සවීම. 

 ජලතමූලකශ්රතදූෂ්ටය තවන්තදූෂ්ටය කර තපිළිබඳතනිවැරදිත්ාකරතුරුත්සවීම. 

 ජලකශතහකත්ේලිතවලතජලත කන්දුතසහතවැසිීම්තහඳුන්කගැනීම. 

 

5 විකිරණ ආරක්තෂ්ණ සහ තාක්තෂ්ණික යසටවා අංශය (Radiation Protection & Technical 

Services Division) 

 නයෂ්ටික යන්ත්යරෝපකරණ යසටවාව:තන්යෂි්ටක ති නුම් රයතහකතඅන්කවරයතඋප රයතඅලුත්වැඩි කතකිීමමකත

න්වතන්යෂි්ටක තිනුම්තඋප රයතහකතආශ්රිාතාක්ෂ්ටණි තක්රම්ේද්තනිර්මකය තසහතසංවර්ධන් තකිීමමත්මහිත

සිදුත් ්ර්.තඑ්මන්මතබකහිරතආ ාන්තසඳහකතාක්ෂ්ටණි තසහ තසැපයීමතද්ත්මමතඅංශ් න්තසිදුත්ේ. 

 වෘත්තීමය විකිරණ නිරාවරණ පාලනය සහ පුද්ගල විකිරණමිික යසටවය:ත පුද්ධගලත විකිරයිි ත

්සිව කත ාකප-දීප්ප්ාත මකත්රකමකප ත (Thermo-luminescence Deosimeters/TLD)ත මගින්ත විකිරයත

්සිව  න්තසඳහකතබකහිරතමකත්රකිි ත්සිවකතසැපයීමතදීපවයකප්ප්ාතමට්ට්මන්තසිදුත රනුතලැ්ේ.තවිත්තීම ත

විකිරයතනිරකවරයතපකලන් ත ට්ත්තවිකිරයතමට්ටම්තමැනීමතසඳහකතවැයබිම්තපීම්ෂ්ටකවතසහතආර්ෂ්ටයත

ක්රම්ේද්තඅනුගමන් ත ළතයුතුතතප්ර්ද්ධශතහඳුන්කගැනීමතසිදු් ්ර්. 

 ද්විියික සම්මත මාරාමිි ක්රමාංකනය (Secondary Standard Dosimetry Calibration):තද්ධවිියි ත

සම්මාතගැමකත ද්ම්බ තසහතවවද්යතසම්මාතX-විකිරයත ද්ම්බ තපවත්වක්ගන්ත ින්තවිකිරයතිනුම්ත

උප රයතසහත් රපගතවිනිශිචල තසඳහකතභකවිාකත්  ්රන්තවිකිරය්ේද්ත(diagnostic radiology) උප රය 

ක්රමකං න් තකිීමමතසඳහකතදීපවයකප්ප්ාත්සිවකතසැපයීම. 

 හදිසි අවසටථා සඳහා යපර සූදානම සහ පාරිසරික අධ්යයනය:ත ජකි ත න්යෂි්ටක ත අන්තුරුත පූර්වත

හඳුන්කගැනීම්තපද්ධධි තපවත්වක්ගන්ත කමතසහතවිකිරයතහදිසිතඅන්තුරුතඅවසථිකතසඳහකතවි්ශිෂ්ටඥතසහ ත



ලබකදීමතද්ත්මමතඅංශ තමගින්තසිදු් ්ර්.තපකද්සිථතගැමකතසහත්ර්්යකන්තරි ක කීමත්ව න්තහඳුන්කගැනීමත

සඳහකතපකරිසරි තඅධය න්තපවත්වක්ගන්ත කමතද්ත්මමතඅංශ්වතවගමකමකි. 

 විකිරණ ආරක්තෂ්ණය:තවිකිරයීලලීාකව තභකවිාකත රන්තසිථකන්තආර්කාාවතඉදිකිීමමතසඳහකතාක්ෂ්ටණි ත

්සිවකතලබකදීමකතවිකිරයතආර්ෂ්ටය තසඳහකතපර්්වෂ්ටයතසිදුකිීමමතසහතවිකිරයතආර්ෂ්ටයත්සිව  න්ත

පුහුක තකිීමමත්ම්ත ට්ත්තසිදුත් ්ර්. 

 නයෂ්ටික සුරක්තිතතාව සහ අපද්රවය කළමනාකරණය:තවිකිරයතආර්ෂ්ටකවතසඳහකතඉදිරි්පළතආර්ෂ්ටයත

නිලධකීමන්ත පුහුක ත කිීමමටත වි්ශිෂ්ටඥත සහක ත ලබකදීමකත විකිරයත අන්කවරයත හැකි කවන්ත හකත ඒත ආශ්රිාත

ක්රම්ේද්තවැඩිදියුක තකිීමමත්මන්මතභකවිාක්වන්තඉවත්ත ළතවිකිරයතප්රභවතගබයකවතපවත්වක්ගන්ත කමත

සඳහකත අවශයතාක්ෂ්ටණි තසහත්භෞි තපහසු ම්තසංවර්ධන් තකිීමමත ද්ත්මහිදීතසිදු් ්ර්.ත එ්මන්මකත

නි කමන්තපකලන්් න්ත්ාකරතද්රවයතසඳහකතවිකිරයතආර්ෂ්ටකවතවැඩිදියුක තකිීමමටතඅවශයතඅන්තුරුතඇගැයීම්ත

ක්රමතසංවර්ධන් තකිීමමටතපර්්වෂ්ටයතකිීමමතද්ත්මමතඅංශ්ව මතවගමකමකි. 

 යතාරතුරු තාක්තෂ්ණ යසටවා:තආ ාන්්වත්ාකරතුරුතාක්ෂ්ටණි තජකලත්සිවකත(නිලත්වේතඅයවි කතවිද්ුත්-

ලිපිත්සිවකවතසහතඅභයන්ාරතජකල )තසහතඒතආශ්රිාතද්ියකංගතපවත්වක්ගන්ත කමතසහතඅලුත්වැඩි කතකිීමම.ත 

 

6 විකිරණ තාක්තෂ්ණ යයදවුම් අංශය (Radiation Technology Applications Division) 

 විකිරණ පිරිසැකසුම (Radiation Processing): විකිරයතපිරිසැ සුම්තඅංශ තමගින්තඅ නී රයතවිකිරයත

භකවිා් න්ත්වළඳ්පකලතද්රවයතවලටතඅග තඑ තුකිීමමතසඳහකතපර්්වෂ්ටයත්ම්හ වීමතසිදු් ්ර්. 

 විකිරයතමගින්තපිරිසැ සුම්ත ලත යි්ටපසකන්ත(සිවභකවි තබහුඅව වි  කි)තවුත්පන්න්තමගින්ත

න්වතනිෂි්ටපකද්න්තබිහිකිීමමත(පැළෑකතවර්ධන්තප්රවර්ධ , දිලීරතන්කශ ). 

 වි ළිත ලකප්වතවගකතබිම්තවලතපකංශුතජලතධකරිාකවතඉහලතන්ැංවීමතඅරමුක ත් කටතගත්තසුපිරිතජල-

අව්ශපෂ්ට තද්රවයතවැඩිදුරතසංවර්ධන් තකිීමම. 

 විකිරයතපිරිසැ සුම්තසහතඅංශතවලතපර්්වෂ්ට  න්තසහතබකහිරතආ ාන්තසඳහකතප්රවිකිරයත්සිවකත

සැපයීම. 

 වැයමුළුතසහතසම්මන්ත්රයතඔසි්සිතවිකිරයතපිරිසැ සුමතපිලිබඳතද්ැනුමත්බද්කහැීමම. 

 

 ආහාර සහ කෘිකර්මාන්ත්තය:ත්මමගින්තර්ට්ත ිකා කර්ි ත ටයුතුතසඳහකතඅ නී රයතවිකිරයතභකවිාකත

 ළතහැකිතආ කර ත පිළිබඳවත පර්්වෂ්ටයත්ම්හ වීමතසිදු් ්ර්.ත ිකා කර්ි ත පර්්වෂ්ටයතආ ාන්ත

සමගතසහ් පගීාකව් න්තයුතුවකතන්වත්බපගතප්ර්දද්තසහතආශ්රිාතසැ සුම්තක්රම්ේද්තසංවර්ධන් තකිීමමතද්ත

්මමතඅංශ ත ට්ත්තසිදුත්ේ.තඑමතසංවර්ධන්ත ටයුතුතපහාතඅරමුක තඔසි්සිත්ම්හ වනුතලැ්ේ. 

 ්ගකවීන්්ේතජීවන්තාත්ව තඔප්ප්න්ැංවීමතසඳහකතත ිකා කර්ි තඵලද්කයිාකව තඉහළතන්ැංවීමකතපකංශුත

සංර්ෂ්ටය තසහතජකලතමූලකශ්රතවලතිරසකරතභකවිා . 

 විකිරයත භකවිා් න්ත ආහකරත  ල්ාබකගැනී්ම්ත හැකි කවත වර්ධන් ත කිීමමත සහත හකනි රත

්ුද්රජීවීන්ත ඇතුළුත ්වන්ත්ත පලි්බපධ  න්ත වින්කශත කිීමමත (පුළුල්ත ප්ර්ද්ධශ  ත රි කත්ම ත

් ්රන්තඒ කබද්ධධතපලි්බපධත ළමන්ක රයතක්රමතමගින්). 

 ්ද්ධශගුයතවිපර් කසතසහතවිචලලාකව න්ටතඑ්රහිවතතපකංශුතප්රායසිථාකව  (soil resilience)තසහත

ගුයකත්ම තබවතඉහලතන්ැංවීම. 

 ආහකරතසහත ිකාතනිෂි්ටපකද්න්තවලතාත්ව තසහතසුර්කාාාකවතාහවුරුතකිීමම. 

 



7 නිර්විනාශක පරීක්තෂ්ණ පිළිබඳ ෛාික මධ්යසටථානය (National Center for Non-destructive 

Testing) 

ද්රවයතවලටතහකනිතකිීමමකින්ත්හපතවැ තවීමකින්ත්ාකරවතද්රවයතවලත්භෞි තපිරි්ීම්තසිදුකිීම්ම්තරි කවලිත

නිර්වින්කශ තපීම්ෂ්ටයතන්ම්ත්ේ.තනිෂි්ටපකද්න්තාත්ත්ව තපිරි්ීමටත්සිවකවන්තවලතසහතනිරන්ාරතන්යත්තුතහකත

පිරි්සුම්ත රි කවලිත වලදීත ්මමත ාක්ෂ්ටය ත බහුලවත භකවිාකත ්ේ.ත එබැවින්කත නිර්වින්කශ ත පීම්ෂ්ටයත  නුත

 කර්ි තඋපකංගකතඑ ලසිතකිීමම්තසහතවුහතවලතාත්ත්වතපීම්ෂ්ටකත ටයුතුතසඳහකතඉාකතවැද්ගත්ත්මවලමකි.ත

නිර්වින්කශ තපීම්ෂ්ටයතපිළිබඳතජකි තමධයසිථකන් තඑවැනිත්සිවකතගයන්කව්තසප නුතලැ්ේ. 

 නිර්විනාශක පරීක්තෂ්ණ තාක්තෂ්ණයේදීන්ත් පුහුණු කිරීම:ත්මමතමධයසිථකන් තමගින්ත ISOත9712ත

සම්මා ටතඅනුරූපීවකතනිර්වින්කශ තපීම්ෂ්ටයතක්රම්ේද්ත05ත්තසඳහකකතනිපුයාකතමට්ටම්ත03ත්ත

 ට්ත්තාක්ෂ්ටණි තශිල්පීන්තපුහුක තකිීමමතසිදුත් ්ර්. 

 විකිරය්ර්ඛන්තපිරි්සුම්ත(Radiography Testing/RT) 

 අිධ්වනිතපිරි්සුම් (Ultrasonic Testing/UT) 

 සුලිධකරකතපිරි්සුම් (Eddy Current Testing/ET) 

 චුම්බකිාතඅංශුතපිරි්සුම් (Magnetic-particle Testing/MT) 

 ද්රවත කන්දුතපිරි්සුම්ත(Penetrant Testing/PT) 

 නිර්විනාශක පිරික්තසුම් යසටවා සැපයීම:තවිදුලිතබලකගකරකත්බකයි්ල්රුකත්න්ෞ කකතගුවන් කන්කතහකත

පකලම්තඉදිකිීමම්ත ටයුතුතසඳහකතඉහාතක්රම්ේද්ත ට්ත්තසහත් ගකයන්ැගිලිතඉදිකිීමම්තවලත්  කන්ීට්ත

පිරි්සුම්ත ටයුතුතසඳහකතදීපවයකප්ප්ාත්සිවකතලබකදීම. 

 නිර්විනාශක පරීක්තෂ්ණ තාක්තෂ්ණයේදීන්ත් සහික කිරීම:ත නිර්වින්කශ ත පීම්ෂ්ටයත

ාක්ෂ්ටය්ේදීන්්ේත සුදුසු ම්ත ඇගැයීමත සහත ISOත 9712ත ාත්ත්වත සහි  ත  ට්ත්කත ඉහාත

පිරි්සුම්තක්රමතසඳහකතඔවුන්ටතනිපුයාකතසහි තනිකුත්තකිීමමතද්ත්මමතමධයසිථකන්් න්තසිදු්ේ. 

 

8 ශ්රී ලංකා ගැමා මධ්යසටථානය (Sri Lanka Gamma Center) 

ශ්රීතලං කතගැමකතමධයසිථකන් කතශ්රී.ල.ප.බ.ම.තටතඅ ත්තISOත9001:2008තාත්ත්වතසහි තලත්තබහු කර් තගැමකත

ප්රවිකිරයත න්ත්රකගකර කි (Multi-purpose Gamma Irradiation Facility).තවර්ෂ්ටත2014තජන්වකරිතමසතසිටතඑ ත

රි කත්ම තවන්තඅාරකතර්ට්ත්සෞඛයතසහතආහකරතපිරිසැ සුම්තඅංශතසඳහකත්සිවකතසැපයීමතඑහිතප්රධකන්තවශ් න්ත

සිදුත් ්ර්.තඑ්සිමතඑ තගැමකතප්රවිකිරය තසඳහකතවන්තජකි තමධයසිථකන් ත්ලසත්කතගැමකතපිරිසැ සුම්ත්සිවකත

සඳහකතපර්්වෂ්ටයතසහතසංවර්ධන්තමධයසථිකන් ත්ලසත්ත්සිවකතසප නුතලැ්ේ.තඉන්තසිදු් ්රන්ත්සිවකතඅාරක 

 ISOත13485තාත්ත්වතසහි  ටතඅනුකූලවතපහාතසඳහන්තද්රවයතජීවකනුහරය තකිීමම. 

 වර්තපමය්තභකවිාකත් ්රන්තවවද්යතනිෂි්ටපකද්න් (Disposable medical products)ත-තසිරින්ජකත

එන්න්ත්ත ටුකත ැතීටරතසහතරුිරතපකරවිල න්තඋප රය 

 ශලයතවවද්යත නිෂි්ටපකද්න්ත -ත අත්වැසුම්කත ීවන් (Sutures)කත සැත් ටුකත සැත්පිහිත ාලකත ඒප්රන්ත සහත

මුඛවකයම් 

 ්සලියු්ලපසිතනිෂි්ටපකද්න්ත-තපුළුන්කතතුවකලතආවරයත්රදි (Dressings)කතද්ැල්ත්රදිකතඑතුම්තපක 

 ඖෂ්ටධතසහතබහකලුම්ත -තඇසති සහත පිළිසිසුම්තආ්ල්පන්කත ප්රිජීව කත තුවකලත ්සිදුම්ත සඳහකත ජල කත

බහකලුම්කතබිංදු ර (Droppers) 

 විද්යකගකරතසැපයුම්ත-ත්පට්රිතදීසිකත්රපපයතප්ප්ලකසිකුකතරුිර තලබකගන්න්කතන්ළකතමූත්රකතසකම්පලතබඳුන් 

 රූපලකවන්යත හකත සනීපකර්ෂ්ට තනිෂි්ටපකද්න්ත -ත සැත් ම්ත පු රකත ළද්රුතකිරිත ්බපාල්ත පුඩුකත මුහුක ත

ආ්ල්පන්කතසනීපකර්ෂ්ට තතුවක 

 ජීවත විද්යකත්ම ත ද්රවයත -ත පට කත ්රපපයතමකධයත සඳහකත ීලා ළතමසිතු (Serum)කත රුිරත පට ත

වුත්පන්න් 



 කුළුබඩුකත රස කර ත ද්රවයකත වි ළන්ත ලද්ත එළවලුකත ඖෂ්ටධත පැළෑකකත ආයුර්්ේද්ත නිෂි්ටපකද්න්ත සහත අි්ර් ත

්පපෂ්ටයතආහකරතද්රවයතනිර්දූෂ්ටය  (Decontamination)තකිීමම. 

  ිකාතනිෂි්ටපකද්න්කතද්ැවමුවකතනිර්මකයකත් කහුතසහතඒතආශ්රිාතනිෂි්ටපකද්න්තනි්රපධක න්  (Quarantine)තකිීමම. 

 ීලා ළකන්ැවුම්ත්හපතවි ළන්තලද්තමත්සයතනිෂි්ටපකද්න්තපකසිචලීම රය තකිීමම. 

 රබර්තවල් න්යිසිතකිීමම. 

 ළූක කතසුදුතළූක තසහතඅර්ාකපල්තවලතඅංකුරතඇිවීමතවැළ්වීම. 

 පර්්වෂ්ටයතහකතසංවර්ධන්ත්සිවකතසහත්ුද්රජීවතපීම්ෂ්ටයත්සිවකතසැපයීම. 

ආදි ත්ේ. 

 

9 අන්ත්තර්ෛාික සහයයෝගීතා සහ නයෂ්ටික දැුමම් කළමනාකරණ අංශය (International 

Cooperation and Nuclear Knowledge Management Division) 

තතශ්රී.ල.ප.බ.ම. තඅන්ාර්ජකි තපරමකක  තබලශ්ිතනි් පජිාක ාන්්වත(IAEA) ්මරටතනි් පජිා කතවන්ත

නිසකමකතඑමතආ ාන් තසහත්වන්ත්තරටවල්තමගින්තසංවිධකන් ත් ්රන්ත ටයුතුතසමක් පජන් තකිීමමතසහත

අවශයතඅවසිථකතවලදීතපහසු ම්තසැපයීමත්මමතඅංශ්වතවගමකමත්ේ.ත්මමතඅංශ් න්තසිදු් ්රන්තමූලි ත

 ටයුතුතපහාතපරිදිත්ේ. 

 අන්ාර්ජකි තසහ් පගීාකව තමගින්තන්යෂි්ටක තාක්ෂ්ටණි තද්ැනුමතහුවමකරුතකිීමම. 

 IAEA හිතාක්ෂ්ටණි තසහ් පගීාකතවයකපිිකත්වන්ත්තද්ධවිපකර්ශිවි තහකතබහුපකර්ශිවි තවැයසටහන්තසහත

 ලකපී තසහ් පගීාකතගිවිසුම්තරි කත්ම තකිීමමකත ළමන්ක රය තසහතඅධී්ෂ්ටය තකිීමම.ත 

 IAEA ්හපත ්වන්ත්ත ආ ාන්ත මගින්ත සංවිධකන් ත ් ්රන්ත වැයමුළුකත සමළුකත පුහුක ත වැයසටහන්කත

පර්්වෂ්ටයතසැසිවකරතආදි තසඳහකතශ්රීතලකංකි තවිද්යකඥ න්ටතසහභකගීතවීමටතඅවශයත ටයුතුතසම්පකද්න් ත

කිීමම. 

 ශ්රීතලං කවතතුළතවැයසටහන්තසංවිධකන් තකිීමමටතඅවශයත ටයුතුතසම්පකද්න් තකිීමමතමගින්තඅන්ාර්ජකි ත

පරමකක  තබලශ්ිතනි් පජිාක ාන් ටතසහ තද්ැ්වීම. 

 අන්ාර්ජකි තපරමකක  තබලශ්ිතනි් පජිාක ාන් ත්වාතශ්රීතලං කවටතඇිතමූලයම තබැීමම්තපූරය ත

කිීමමතසඳහකතඅද්කළතඅමකායංශතසමගත ටයුතුතසමක් පජන් තකිීමම. 

 ශ්රී.ල.ප.බ.ම.ත්වතපුසිා කල තපවත්වක්ගන්ත කමතසහතසංවර්ධන් තකිීමම. 

 ්ද්ධීල ත ප්රජකවත සඳහකත න්යෂි්ටක ත ද්ැනුමත ්බද්කහැීම්ම්ත වැයසටහන්ත සංවිධකන් ත කිීමමත සහත ඊටත අවශයත

පහසු ම්තසැපයීම. 

 

10 පරිපාලන හා ප්රසම්පාදන අංශය සහ මූලය අංශය (Administration & Procurement Division 

and Finance Division) 

්මමතඅංශතමගින්කතආ ානි තඅරමුක තසක්ෂ්ටකත්ත රගැනීමතසඳහකතඅවශයතමූලයම කතමකන්වතසම්පත්කතසහත

සැපයුම්තහකත ළමන්ක රයතත්සිවකතලබකදීමතමගින්තඅ්න්කුත්තසි ලුමතඅංශතවලටතසහ තද්ැ්වීමතසිදු් ්ර්. 

 

 

සම්පකද්න් :තනි්රපධතරයසිංහත(30/11/2016) 


