න්ය ෂ්ටික ආපදා ආ
අවසටථ ව දීආඔබආ ලආයුත්තත්ආකුමක්ා?
තලෝ ආව සිආසියළුආජීවීන්ටආඋරුමආවූවකිආපදා .ආපදා ආනිස ආමිනිස ටආහ ආතේදලආවලටආසිදුවන්යආහ නිආපිළිබඳවආදින්යදත ආ
අදටආඅසන්න්යටආලැතේ.ආපදා ආයනුආහදිසිතේආඇතිආවන්යආවින්ය ශ රීආසංසිේධිආයයිආත ිකතයන්ආහැඳින්වියආහැකිය.
පදා වන්ආසටවභ වි වආතමන්මආ ෘතිමවාආඇතිආවියආහැකිය.ආසුළිආසුළං,ආගිනිආ ඳුආපිපිරීම්,ආගංවතුරආගැලීම්,ආසුළිආකුණ ටු,ආ
සුන්ය මිආහ ආභුමිආ ම්ද ආයන්ය දියආසටවභ වි වආහටආගන්න්ය ආපදා ආතේ.
ගුවන්ආය න්ය ආඅන්යතුරු,ආදුම්රියආඅන්යතුරු,ආදතල්ආපශ්රිනතවආසිදුවන්යආඅන්යතුරු,ආ ර්ම න්තආශ ල ආපශ්රිනතආඅන්යතුරු,ආගිනිආගැනීම්,ආ
න්ය ෂ්ටික ආ බල ග රආ අන්යතුරුආ පදියආ ෘතීමආ අන්යතුරුආ තහවත්ආ මිනිසටආ ක්රිංය ර ම්ආ නිස ආ හටගන්න්ය ආ පදා ආ වශතයන්ආ
සඳහන්ආ ලආහැකිය.
පදා ආ තත්වයන්ටආ මුහුණආ තාන්යආ මහජන්යත වආ ශ රීරි ආ තමන්මආ ම න්යසි ආ පිඩ වන්ටආ තගොදුරුආ වන්යආ අතරආ දරිසරයආ හ ආ
තේදලආවින්ය ශආවීමාආසිදු තේ.ආ
අදා ආ පිළිබඳආ මන්ය ආ අවතබෝායක්ආ ඇතිආ රආ ගැනීමආ මගින්ආ අදා වකින්ආ සිදුවන්යආ හ නියආ අවමආ රආ ගතආ හැකිය.ආ වසරආ
2004ආදීආඅදආරටටආබලදෑආසුන්ය මිආතත්වයආතහේතුතවන්ආ40, 000ආක්ආදමණආජන්යත වආමියආය මටආතහේතුආවුතේආඒආපිළිබඳවආ
කිසිඳුආඅවතබෝායක්ආතන්යොතිබුන්යආබැවිනි.ආඑතහත්ආතම්ආවන්යආවිටආතවරළආබඩආජිවත්ආවන්යආජන්යත වආසුන්ය මිආපිළිබඳවආතහොඳින්ආ
ානුවත්ආවීආඇත.ආඑතමන්මආසුන්ය මිආතත්වය දීආමහජන්යත වආක්රිංය ආ ලයුතුආප රයආපිළිබඳවආරජයආමගින්ආාආතබොතහෝආ
වැඩආසටහන්ආක්රිංය ත්ම ආ රමින්ආසිී.ආ
තලෝ තේආතබොතහෝආරටවලආන්ය ෂ්ටික ආබල ග රආවලආසිදුවන්යආඅන්යතුරුආ පිළිබඳවආඅදආඅස ආඇතිආමුත්ආඒආපිළිබඳවආලං ආ
ව සිආ අදආ හටආ එතරම්ආ අවතබෝායක්ආ තන්යොමැත.ආ වසරආ 2011ආ දීආ ජද න්යතේආ ෆුකුෂිම ආ ප්රිතේශතේආ න්ය ෂ්ටික ආ බල ග රආ
අන්යතුරක්ආසිදුආවූආබවත්ආඒආමගින්ආඑහිආතවතසන්යආජන්යත වටආකිසියම්ආබලදෑමක්ආසිදුආවූආබවත්ආ අදආම ධ්ය ආමගින්ආඅස ආාැන්යආ
ඇත්තතමු.
ශ්රීෙආ ලං වආ සතුආ න්ය ෂ්ටික ආ බල ග රආ තන්යොමැතිආ වුවත්ආ අසල්වැසිආ රටවලආ ඇතිආ න්ය ෂ්ටික ආ බල ග රආ වලආ අන්යතුරක්ආ සිදුආ
වුවතහොත්ආඑවැනිආඅවසටථ ව දීආක්රිංය ආ ලආයුතුආප රයආපිළිබඳවාආඅපිආාැනුවත්වආසිිකයආයුතුය.
න්ය ෂ්ටික ආ අන්යතුරුආ පිළිබඳවආ තහොඳින්ආ ාැනුවත්ආ වීමආ මගින්ආ න්ය ෂ්ටික ආ පදා ආ පිළිබඳවආ අදආ සතුවආ ඇතිආ දුර්මතආ දුරුආ රආ
ගැනීමටත්ආඅන්යතුරක්ආසිදුආවුවතහොත්ආඉන්ආසිදුවන්යආබලදෑමආආඅවමආ රආගැනීමටත්ආහැකිආවන්තන්ය.ආ

න්ය ෂ්ටික ආපදා ආපිිබබඳආාැනුවත්ආවිම
න්ය ෂ්ටික ආ පදා ආ පිළිබඳවආ ාැනුවත්ආ වීමආ සඳහ ආ මුිබන්මආ විකිරණආ හ ආ විකිරණශීිබආ මුලද්රිව ආ පිළිබඳවආ මුිබ ආ
අවතබෝධ්යයක්ආලබ ආගතආයුතුආතේ.

විකිරණආයනු....
විකිරණආයනුආශක්තියආගමන්ආගන්න්ය ආඑක්ආප

රයකි.

ගුවන්ආවිදුිබආතරංග,ආරූදව හිනීආතරංග,ආාෘෂ් ආපතලෝ යආවැනිආතරංගාආ,ආඇල්ෆ ,ආබීට ආපදීආඅණු-දරම ණු ආඅංශුන්ආාආ
විකිරණආවලටආඋා හරණආකීදයකි.ආ

තම්ආඅතරින්ආගුවන්ආවිදුිබආතරංගආ ,ආරුදව හිනීආතරංග,ආාෘෂ් ආපතලෝ යආමිනිස ටආහිත රආවිකිරණආවන්යආඅතර,ආඇල්ෆ ,ආ
බීට ආ ,ආගැම ආ,ආඑක්සටආ කිරණආපදියආමිනිසටආ සිරුරටආහ නියක්ආසිදුවියආහැකිආවිකිරණආතලසආවර්ගී රණයආ රආඇත.ආජීවආ
දට ආවලටආහ නිආතගන්යආතාන්යආවිකිරණආඅයනී ර ආවිකිරණආයනුතවන්ාආහැඳින්තේ.

අයනී

ර ආවිකිරණ.....ආ

ඇල්ෆ ,ආබීට ආ,ආගැම ආ,ආඑක්සටආපදීආවිකිරණආවලටආජීවීආදට ආවිනිවිාආය ආහැකිආඅතරආඑතසේආවීතම්දීආජීවීආදට ආපිිබසටසීම ටආ
භ ජන්යයආවියආහැකිය.ආ
අයනි ර ආ විකිරණආ මුක්තආ වන්තන්ආවිකිරණශීලීආ මුලද්රිව ආවිබනි.ආ විකිරණශීලීආ මුලද්රිව ආ අදආ දරිසරතේආ සටවභ වි වආ
දවතින්යආඅතරආ (උා :ආයුතර්නියම්,ආතතෝරියම්)ආ ෘතීමවාආනිදාවියආහැ .ආඑක්සටආ කිරණආ මිනිස ආවිසින්ආ ෘතීමවආනිදාව ආ
ගන්න්ය ආවිකිරණආවිතශේෂ්යකි.
අදආ දරිසරතේආ සිිකන්යආ සියලුමආ ජීවීන් දතසහිආ දවතින්යආ හ ආ අභ ව
නිරන්තරතයන්ආතගොදුරුආවීආසිී.ආතමයආසටවභ වි ආතත්වයකි.

ශයආ හරහ ආ එන්යආ සටවභ වි ආ විකිරණආ වලටආ

අයණි ර ආ විකිරණආ මිනිසටආ දට ආ වලටආ අහිත රආ වුවත්ආ මිනිස ටආ ප්රිතයෝජන්යවත්ආ තලසආ තයොා ආ ගන්න්ය ආ අවසටථ ආ
තබොතහෝය.ආඋා :ආතරෝගආනිධ්ය න්යආදරීක්ශණආසඳහ ආතයොා ආගන්න්ය ආඑක්සටආකිරණ,ආපිළි ආතරෝගආනිව රණයආසඳහ ආතයොා ආ
ගන්න්ය ආගැම ආකිරණආ
න්ය ෂ්ටික ආබල ග රවලආඇතිආන්ය ෂ්ටික ආප්රිතික්රිංය

ර ආතුලආසිදුත තරන්යආප්රිතික්රිංය වලදීආවිකිරණශීලීආමුලද්රිව ආවිශ ලආ
වශතයන්ආනිදාතේ.

න්ය ෂ්ටික ආපදා වක්ආයනුආකුමක්ා?
න්ය ෂ්ටික ආආප්රිතික්රිංය

ර විබන්ආඅන්යත්ක්ෂිතආතලසආවිකිරණලීලීආද්රිව ආදරිසරයට නිාහසටආවීමයි.

තමමආ විකිරණශීලීආ ද්රිව ආ සුළංආ ධ්ය ර ආ ඔසටතසේආ ව යුආ තගෝලයආ ුරර ආ දැතිරීආ යන්යආ අතරආ න්යැවතආ තදොතළොවටආ දතිතආවීතමන්ආ
දරිසරයආ අදවිත්ර ආ වීමත්ආඑමගින්ආ මිනිසුන්,ආ ගසටආ වැල්ආ ඇතුළුආ සියලුමආ ජීවින්ආවිකිරණආ වලටආ නිර වරණයආ වීමත්ආ සිදුතේ.ආ
තමයආන්ය ෂ්ටික ආපදා ආතත්වයක්ආතලසආහැඳින්ආතේ.

අයණි

ර ආවිකිරණආමගින්ආමිනිස ටආඇතිවියආහැකිආතසෞඛ්ය ආබලදෑම්

තමයආනිර වරණයආවන්යආවිකිරණආප්රිම ණයආඅනුවආතීරණයආතේ.
අධි ආතලසආඅයණි

ර ආවිකිරණයටආනිර වරණයආවීමආනිස ආතසෞඛ්ය ආගැටළුආඇතිආවීතම්ආසම්භ විත වක්ආඇත.

න්ය ෂ්ටික ආපදා ව දීආදතිතආවන්යආවිකිරණශීිබආද්රිව ආතහෝආඉන්ආනිකුත්ආවන්යආවිකිරණආමිනිසටආදංතනන්්රිසයයන්ටආහසුආ
තන්යොතේ.ආඋද රණආමගිනිආඑවැනිආතත්වයක්ආඅන්ය වරණයආ රආගන්තන්ආවිතශේෂිත.

ශ්රීෙආලං

ආව සිආඅදටආඇතිවන්යආබලදෑම

තම්වන්යආ විටආ ශ්රීෙආ ලං තේආ න්ය ෂ්ටික ආ ප්රිතික්රිංය ර ආ කිසිවක්ආ ඉදි රආ තන්යොමැතිආ බැවින්ආ ශ්රීෙආ ලං ආ ව සීආ අදටආ එවැනිආ
න්ය ෂ්ටික ආ පදා වක්ආ ඇතිආ වියආ හැක්තක්ආ අසල්වැසිආ රටවලආ පිහිිකආ න්ය ෂ්ටික ආ බල ග රආ තුලආ අන්යතුරක්ආ සිදුආ වුවතහොත්ආ
දමණිආ.

එතසේආවුවාආඑමආබල ග රආඅදආරතේආසිටආපිහිට ආඇතිආදුරආසැලකීතම්දීආඑවැනිආන්ය ෂ්ටික ආඅන්යතුරක්ආසිදුආවුවතහොත්ආ
අදආරතේආජන්යත වටආඇතිආවියආහැකිආබලදෑමආඉත ආඅල්දය.ආබලදෑමආරඳ ආදවතින්තන්ආසුළතේආදිශ ව,ආසුළතේආ
තේගය,ආවර්ෂ් ආදතන්යයආහ ආවිකිරණශීිබආද්රිව ආදරිසරයටආනිාහසටආවූආප්රිම ණයආයන්ය දීආ රුණුආමතය.
ආ
අදආරටටආපසන්න්යවආපිහිට ආඇතිආන්ය ෂ්ටික ආබල ග රආආ
ල්ද

ම්

කුඩන්කුලම්

300
km
කුඩන්කුලම්ආබල ග රයආ-ආආශ්රීෙආලං
ල්ද ම්ආබල ග රයආආ-ආ ශ්රීෙආලං

තේආසිටආඇතිආත ිකමආදුරආ220ආkm යි
තේආසිටආඇතිආත ිකමආදුරආ360ආkmආයි

න්ය ෂ්ටික ආපදා ආඅවසටථ ව දීආක්රිංය ත්ම ආවන්යආපයතන්යආ
ශ්රීෙආල ංකි ආජන්යත වආආ හ ආදරිසරයආඅහිත රආඅයණි ර ආවිකිරණවිබන්ආපරක්ෂ් ආ රගැනීමආආසම්බන්ධ්යආවගකීමආදැවරීආ
තිතබන්තන්ආශ්රීෙආලං ආදරම ණු ආශක්තිආඅධි රියටයිආ.

දරම ණු ආශක්තිආඅධි රියආආන්ය ෂ්ටික ආපදා ආසම්බන්ධ්යවආතමරටආවිතශේෂ් ආපයතන්යයිආ.න්ය ෂ්ටික ආපදා ආතත්වය දීආ
ක්රිංය ත්ම ආවීමආසඳහ ආදරම ණු ආශක්තිආඅධි රිය,ආජ ති ආපදා ආ ළමන්ය රණආමධ්ය සටථ න්යයආහ ආඑක්වආපදා ආ
ළමන්ය රණආවැඩසටහන්යක්ආක්රිංය ත්ම ආ රආඇත.
න්ය ෂ්ටික ආපදා වක්ආහඳුන්ය ආගැනීම,ආඉන්ආදරිසරයටආහ ආමහජන්යත වටආසිදුවන්යආබලදෑමආතක්තසේරුආකිරීම,ආඑවැනිආ
අවසටථ ව දීආමහජන්යත වටආඉන්ආපරක්ෂ් ආවීමආසඳහ ආඋදතාසටආදීම,ආයන්ය දියආතමමආවැඩසටහන්යටආඇතුලත්ය.

න්ය ෂ්ටික ආපදා ආඅවසටථ ව දීආජන්යත වආපිළිදැදියආයුතුආවන්තන්ආදරම ණු ආශක්තිආඅධි
ජ ති ආපදා ආ ළමන්ය රණආමධ්ය සටථ න්යයආ
මගින්ආලබ ආතාන්යආඋදතාසටආදමණි.

රියආසහආආ

න්ය ෂ්ටික ආපදා ආඅවසටථ ව දීආඔබආ ලයුත්තත්ආකුමක්ා?
1.

ලබලආතන්යොවන්න්ය.

2. රූදව හිනී,ආ ගුවන්ආ විදුිබආ පදීආ ම ධ්ය ආ හරහ ආ දරම ණු ආ ශක්තිආ අධි රියආ තහෝආ පදා ආ ළමන්ය රණආ
මධ්ය සටථ න්යයආ මගින්ආ ප්රිචා රයආ ත තරන්යආ උදතාසටආ වලටආ අවධ්ය න්යයආ තයොමුආ රන්න්ය.ආ එමආ උදතාසටආ
අනුගමන්යයආ රන්න්ය.

ඉහතආපයතන්යආමගින්ආඋදතාසටආලැබුතන්යොත්ආදමණක්ආදහතආසඳහන්ආාෑආඅනුගමන්යයආ රන්න්ය.
නිfjia,ආතසේව ආසටථ න්යආතහෝආතවන්යත්ආතගොඩන්යැගිිබආ;+,g තගොසටආන්යැවතආාැනුම්ආතාන්යආතුරුආරැඳීආආසිිකන්න්ය.
හැකිත ක්ආතාොරආජතන්යල්ආවස ආතබන්න්ය.
l%Svd ආගමන්ය ගමන්යයආ,jeksආt,suyන්ආl%shd

ර ම්ආවිබන්ආවැළකීආසිිකන්න්ය.

පහ ර,ආජලආටැංකි,ආළිංආපවරණයආ රන්න්ය.
එතසේආ පවරණයආ රන්යආ ලාආ එළවළු,ආ දළතුරු,ආ ජලයආ වැනිආ පහ රආ ද න්යආ
දමණක්ආභ විත ආ රන්න්ය.
එතසේආ තන්යොමැතිආ පහ රආ භ විත ආ රන්තන්ආ
න්යම්ආ ඒව ආ ගල ආ යන්යආ පිරිසිදුආ ජලතයන්ආ ඉත ආ
තහොඳින්ආතසෝාන්න්ය.

ඔබආඑළිමහතන්ආසිීයතහොත්ආඔබතේආමුහුණආසහආශරීරයආතරදිආ ැබැල්ලකින්ආපවරණයආ රආතගන්යආහැකිආ
ඉක්මනින්ආ නිවසටආ දැමිණආ ඇඳුම්ආ ඉවත්ආ රආ තහොඳින්ආ න්ය ආ පිරිසිදුආ ඇඳුම්ආ
ඇඳගන්න්ය.
ඔබතේත්ආඔතේආදවුතල්ත්ආතසෞඛ්ය ආපරක්ෂ් වආඋතාස ආරජයආවිසින්ආලබ තාන්යආ
පරක්ෂ්ණආඋදතාසටආපිළිදදින්න්ය.
කිසිඳුආඖෂ්ධ්යයක්ආතහෝආතවන්යත්ආවවා ආප්රිති
එකිතන්ය

ර ආසඳහ ආතයොමුආතන්යොවන්න්ය.

ආවගකීමකින්ආතතොරවආදවසන්යආ ට ත ආවිශටව සආතන්යො රන්න්ය.

