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III

(යුෙරෝපා සංගම් සම්මුතිය යටෙත් සම්මත කළ පනත්)

යුෙරෝපා සංගම් සම්මුතිෙය් Vවන මාතෘකාව යටෙත් සම්මත කළ පනත්

යුෙරෝපා සංගමෙය් ෙපොදු මිලිටරි ලැයිස්තුව
(2007 මාර්තු 19වන දින කවුන්සිලය මගින් සකසන ලදි)
(ආයුධ අපනයනය පිළිබඳ යුෙරෝපා සංගම් ආඥා පනත මගින් ආවරණය කර ඇති උපකරණ)

( කවුන්සිලය මගින් 2006 ෙපබරවාරි 27 වන දින සාදන ලද යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු මිලිටරි ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කිරීම සහ
පතිස්ථාපනය කිරීම 2006 ෙපබරවාරි 27)
(2007/197/CFSP)

සටහන 1: ‘උද්ධෘතයන්හි’ දක්වා ඇති ෙයදුම් අර්ථ කථනය කර ඇති ෙයදුම් ෙව්. ෙමම ලැයිස්තුවට අමුණා ඇති ‘ලැයිස්තුෙව්
භාවිතා කර ඇති ෙයදුම් අර්ථ කථනය’ බලන්න.
සටහන 2: රසායනික දව්ය නමින් සහ CAS අංකය අනුව ලැයිස්තුගත කර ඇත. එකම ව හමය සූතය ඇති රසායනික දව්ය
(හයිෙඩ්ටද ඇතුළත්ව) නම සහ CAS අංකය කවරක් වුවද පාලනයට යටත් ෙව්. නාමකරනය කුමක් වුවද යම්
රසායන දව්යයක් ෙහෝ මිශණයත් පාලනයට යටෙත් ෙව් දැයි හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වීමට CAS අංක දක්වා තිෙබ්.
CAS අංක එකම හඳුනා ගැනීෙම් ඒකකය වශෙයන් භාවිතා කළ ෙනොහැකි වන අතර ලැයිස්තුගත කර ඇති
රසායනික දව්යවල සමහර ආකාරවලට ෙවනස් ෙවනස් CAS අංක තිබිය හැක. තවද, ලැයිස්තුගත කර ඇති රසායන
දව්යයක් අඩංගු මිශණවලටද ෙවනස් CAS අංක තිබිය හැක.
ML1

මිමී 20ට අඩු විෂ්කම්භයක් ඇති සැහැල්ලුෙවන් ෙගන යන ආයුධ, ෙවනත් ආයුධ සහ මිමී 12,7 ෙහෝ (විෂ්කම්භය අඟල්
0,50ක් වූ) ඊට අඩු විෂ්කම්භයක් සහිත ස්වයංකීය ආයුධ සහ පහත සඳහන් ෙකොටස් සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන්
නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත;
a. රයිපල්, කාබයින්, රිෙවෝල්වර්, පිස්ෙතෝල, මැෂින් පිස්ෙතෝල සහ මැෂින් තුවක්කු:

සටහන:

ML1.a.මගින් පහත සඳහන් ෙද් පාලනය ෙනොෙව්:

1. 1938 ෙපර නිෂ්පාදිත තුවක්කු, රයිපල සහ කාබයින්;
2. 1890ට ෙපර නිෂ්පාදිත මුල් තුවක්කු, රයිපල සහ කාබයිනවල පති නිෂ්පාදන;
3. 1890ට ෙපර නිෂ්පාදිත රිෙවෝල්වර්, පිස්ෙතෝල සහ මැෂින් තුවක්කු සහ ඒවාෙය් පති නිෂ්පාදන;
b. පහත සඳහන් සැහැල්ලු ආයුධ:
1. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද සැහැල්ලු ආයුධ;
2. පහත සඳහන් සැහැල්ලු ආයුධ:
a. සම්පූර්ණෙයන් ස්වයංකිය ආකාරෙය්;
b. අර්ධ ස්වයංකිය ෙහෝ ෙපොම්ප-කියාකාරීත්ව ආකාරෙය්;
c. කවර රහිත පෙතොෙරොම් භාවිතා කරන ආයුධ;
d. ML1.a., ML1.b. ෙහෝ ML1.c. උප අයිතම මගින් පාලනය ෙකෙරන ආයුධ සඳහා වූ සයිලන්සර්, විෙශේෂ ගන්
මවුන්ටිං, ක්ලිප, ආයුධ දර්ශන සහ ආෙලෝක මර්ධක.
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සටහන 1 ML1මගින් දඩයම් කිරීෙම් ෙහෝ කීඩා අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන සැහැල්ලු ආයුධ පාලනය ෙනොෙව්. ෙමම
ආයුධ මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ෙහෝ සම්පූර්ණෙයන් ස්වයංකීයව ෙවඩි තබන
ආකාරෙය් ඒවා ෙනොවිය යුතුය.
සටහන 2 ML1 මගින් ආකෘතිවලට ෙවඩි තැබීම සඳහා විෙශේසෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ කවර ෙහෝ ආකාරයකින්
පාලනයක් සහිතව ෙවඩි තැබිය ෙනොහැකි ගිනි අවි පාලනය ෙනොෙව්.
සටහන 3 ML1මගින් මධ්යගත ෙනොවන ගින්දර සහිත ෙවඩි තැබීම භාවිතා වන ආයුධ සහ ස්වයංකීයව ෙවඩි තබන
ආකාරෙය් ෙනොවන ආයුධ පාලනය ෙනොෙව්.
සටහන 4 ML1.d. මගින් විද ත් රූප සැකසීම සහිත 4 ගුණයක් ෙහෝ ඊට අඩු විශාලනයක් සහිත මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා
විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ෙනොමැති ෙහෝ ෙවනස් කර ෙනොමැති පකාශන ආයුධ පාලනය ෙනොෙව්.
ML2 මිමී 20 ෙහෝ ඊට වැඩි විෂ්කම්භයක් ඇති සැහැල්ලුෙවන් ෙගන යන ආයුධ, ෙවනත් ආයුධ ෙහෝ මිමී 12,7 ෙහෝ (විෂ්කම්භය
අඟල් 0,50ක් වු) ඊට වැඩි විෂ්කම්භයක් සහිත යුෙධෝපකරණ, පක්ෙෂේපණ සහ පහත සඳහන් ෙකොටස් සහ ඒ සඳහාම
විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත;
a. තුවක්කු, ෙහොවිත්සර්, කාල තුවක්කු, ෙමෝටාර්, නාවික නාශක අවි, පක්ෙෂේප ආරම්භක, මිලිටරි ගිනි සිළු විසුරුවණ
උපකරණ, රයිපල, නැවත ෙනොපනින රයිපල, සැහැල්ලු ආයුධ සහ ඒ සඳහා භාවිතා කරන ඒ සඳහා භාවිතා කරන සන්
අඩු කිරීෙම් උපාංග;

සටහන 1 ML2.aට ඉන්ෙජක්ටර්, මීටර උපාංග, ගබඩා ටැංකි සහ ML2.a. මගින් පාලනය වන කවර ෙහෝ උපකරණයක් සඳහා
වූ දව ෙතරපුම් චාජරවල භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙවනත් අන්තර්ගත ඇතුළත් ෙව්.
සටහන 2 ML2.a.මගින් පහත සඳහන් ෙද් පාලනය ෙනොෙව්:
1. 1938 ෙපර නිෂ්පාදිත තුවක්කු, රයිපල සහ කාබයින්;
2. 1890ට ෙපර නිෂ්පාදිත මුල් තුවක්කු, රයිපල සහ කාබයිනවල පති නිෂ්පාදන.
b. මිලිටරි දුමාරය, වායුව සහ ෙපොලි ෙටක්නික් ෙපොෙජක්ටර ෙහෝ ෙජනෙර්ටර;

සටහන

ML2.b.මගින් සංඥා පිස්ෙතෝල පාලනය ෙනොෙව්.

c. ෙමම ආයුධ කුරුමානම් සිදුරු.
ML3 පහත සඳහන් පතෙරොම් සහ විලායක සැකසුම් උපකරණ සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත:
a. ML1, ML2 ෙහෝ ML12 මගින් පාලනය වන ආයුධ සඳහා පෙතොෙරොම්;
b. ML3.a මගින් පාලනය වන පතෙරොම් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති විලායක සැකසුම්.

සටහන 1 විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත වලට පහත සඳහන් ෙද් ඇතුළත් ෙව්:
a. මූලික කිණිහිර, බුලට් කප්, කාට්රිජ් සම්බන්ධක, භමණ පටි වැනි ෙලෝහමය ෙහෝ ප්ලාස්ටික් පිරිසැකසුම්

සහ යුෙධෝපකරණ ෙලෝහමය ෙකොටස්;
b. ෙසේප්පු සහ මිලිටරි උපාංග, විලායක, සංෙව්දක සහ ආරම්භක උපාංග;
c. අධික එක් වරක් කියාත්මක කිරීෙම් නිපැයුමක් සහිත බල සැපයුම්;
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d. චාජර සඳහා දහනය කළ හැකි ආවරණ;
e. ෙබොම්බ්ලට්, මයින්ලට් සහ පර්යන්තය දක්වන ලද පක්ෙෂේපන යන සහායක පතෙරොම්.

සටහන 2 ML3.a.මගින් පක්ෙෂේපනයක් (බ්ලෑන්ක්ස්ටාර්) රහිතව රැලි ගන්වන ලද පෙතොෙරොම් සහ
කාවද්දන ලද කුඩු කුටියක් සහිත ආකෘති පෙතොෙරොම් පාලනය ෙනොෙව්.
සටහන 3 ML3.a.මගින් පහත සඳහන් කවර ෙහෝ අරමුණක් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද
කාට්රිජ පාලනය ෙනොෙව්:
a. සංඥාකරණය;
b. පක්ෂීන් බිය ගැන්වීම; ෙහෝ
c. ෙතල් ලිංවල වායු ධාරා දැල්වීම.
ML4 ෙබෝම්බ, ෙටෝපිෙඩෝ, ෙරොකට්, මිසයිල, ෙවන් පිපිෙරන සුළු උපාංග සහ චාජර සහ පහත සඳහන් විෙශේෂෙයන් මිලිටරි
භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කරන ලද උපකරණ සහ ෙකොටස් සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද
අන්තර්ගත:

සැ.යු: මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ නාවිකකරණ උපකරන සඳහා ML11, සටහන 7 බලන්න.
a. ෙබෝම්බ, ෙටෝපිෙඩෝ, ෙගෙන්ඩ්, දුම් ෙපට්ටි, ෙරොකට්, වළ දමන ෙබෝම්බ, මිසයිල්, ගැඹුරට යන චාජර,
විනාශ කරන චාජර, විනාශ කරන උපාංග සහ විනාශ කරන කට්ටල, ‘ෙපොලිෙටක්නික්’ උපාංග සහ සිමියුෙල්ටර
(එනම් පහත සඳහන් කවර ෙහෝ භාණ්ඩයක ලක්ෂණ වැඩි කරවන සුළු උපකරණ);

සටහන ML4.a.ට පහත සඳහන් ෙද් ඇතුළත් ෙව්:
1. දුම් ෙගෙන්ඩ්, ගිනි ෙබෝම්බ, ගිනි අවුලන ෙබෝම්බ සහ පිපිෙරන සුළු උපාංග;
2. මිසයිල් ෙරොකට්ටු තුණ්ඩ සහ නැවත ඇතුල්වන යානා ෙනෝස්ටිප්.
b. එක්වරම කියාත්මක කළ හැකි නිමැවුමක් මගින් පාලනය කිරීම , සකිය කිරීම බලය ලබා දීම සඳහා සහ ML4.a.
මගින් පාලනය වන උපකරණ දියත් කිරීම අතුගා ගැමීම, විසර්ජනය කිරීම , ඇද ගැනීම ෙහෝ හඳුනා ගැනීම සඳහා
විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ.

සටහන ML4.b.ට පහත සඳහන් ෙද් ඇතුළත් ෙව්;
1. දව ආකාරෙය් වායුව දිනකට 1 000 kgෙහෝ ඊට වැඩිෙයන් නිෂ්පාදනය කළ හැකිචාලක වායු දවීකරණ

උපකරණ;

2. චුම්බක පතල් අතුගා දැමීමට සුදුසු පාෙවන විද ත් සන්නායක ෙක්බල්.

තාක්ෂණික සටහන
ෙලෝහ වස්තු හඳුනා ගැනීමට පමණක් තනිකරම නිර්මාණය කර ඇති සහ පතල් සහ ෙවනත් වස්තූ අතර ෙවනස හ
ඳුනාගත ෙනොහැකි අෙත් තබා ගන්නා උපකරණ ML4.a. මගින් පාලනය වන හඳුනා ගැනීෙම් අයිතම සඳහා
විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ ෙලස ෙනොසැලෙක්.
ML5 මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇති ගිනි පාලන උපකරණ සහ ඒ හා අදාළ සංඥා සහ අනතුරු
ඇඟවීෙම් උපකරණ සහ අදාළ පද්ධති, සහ පහත සඳහන් පරිදි මිලිටරිමය භාවිතය සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර
ඇති අලයින්මන්ට් සහ පති මිනුම් උපකරණ සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත සහ ෙකොටස්:
a. ආයුධ දක්න, ෙබෝම්බ පරිගණක, තුවක්කු සූදානම් කිරීෙම් උපකරණ සහ ආයුධ පාලන පද්ධති;
b. ඉලක්ක අත් කර ගැනීෙම්, නියම කිරීෙම්, පරාස ෙසොයා ගැනීෙම්, මුර කිරීෙම් ෙහෝ ෙසොයා ගැනීෙම් පද්ධති; හඳුනා
ගැනීෙම් විලායක, හඳුනා ගැනීෙම් ෙහෝ අනන්ය කර ගැනීෙම් උපකරණ; සහ සංෙව්දක ඒකාබද්ධ කිරීෙම් උපකරණ;

29.3.2007

සිංහල

යුෙරෝපා සංගමෙය් කාර්යාලීය ජර්නලය

L 88/61

c. ML5.a. ෙහෝ ML5.b. මගින් පාලනය වන පති මිනුම් අයිතම;
d. ML5.a. ෙහෝ ML5.b මගින් පාලනය වන අයිතම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇති ක්ෙෂේත පරීක්ෂණ ෙහෝ
අලයින්මන්ට් උපකරණ.
ML6 පහත සඳහන් ෙගොඩබිම යන වාහන සහ අන්තර්ගත:

සැ.යු: මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ නාවිකකරණ උපකරන සඳහා ML11, සටහන 7 බලන්න.
a. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති ෙගොඩබිම යන වාහන සහ එම
අන්තර්ගත;

තාක්ෂණික සටහන
ML6.a.හි කර්තව්යයන් සඳහා ෙගොඩබිම යන වාහන යන්නට ෙට්ලරද ඇතුළත් ෙව්.
b. ෙශේණිය III (NIJ 0108.01 සැප්තැම්බර් 1985 පමිතිය) ෙහෝ ඒ හා සැසඳිය හැකි ෙහෝ ඊට වඩා ෙහොඳ ෙවනත් ජාතික
පමිතියක් අනුව ෙබෝලිස්ටික් ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා වූ දව්යවලින් සාදා ඇති ෙහෝ ඒවා සවි කර ඇති මාර්ගෙය්
ධාවනය කළ හැකි ෙරෝදවලින් පදවන සියළු වාහන.

සැ.යු: ML13.a.ද බලන්න.
සටහන 1 ML6.a.ට ඇතුළත් වන්ෙන්:
a. ආයුධ ඔසවා තැබීම සඳහා වූ ෙහෝ වලවල් සෑරීම ෙහෝ යුද්ෙධෝපකරණ කියාත්මක කිරීම සඳහා වූ
ML4යෙත් පාලනය වන උපකරණ;
b. යුධ වාහන;
c. උභයචාරී සහ ගැඹුරු ජලෙය් සැරිසරන වාහන;
d. පතිස්ථාපන වාහන සහ පතෙරොම් ෙහෝ ආයුධ පද්ධති ඇදෙගන යාම ෙහෝ පවාහනය කිරීම සඳහා වූ වාහන

සහ ඒ සම්බන්ධ බර පාලන උපකරණ.

සටහන 2 ML6.a. මගින් පාලනය වන ෙගොඩබිම වාහනයක් මිලිටරි භාවිතය සඳහා ෙවනස් කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන්
නිර්මාණය කරන ලද මිලිටරිමය අන්තර්ගත එකක් ෙහෝ වැඩි ගණනක් ෙයොදා ගනිමින් ව හාත්මක ෙහෝ විද ත්
ෙහෝ යාන්තික ෙවනස් කිරීමක් ඇතුළත් ෙව්. එම අන්තර්ගතයන්ට ඇතුළත් වන්ෙන්;
a. පතෙරොම්වලට ඔෙරොත්තු ෙදන ෙහෝ හුළං බැස ඇති විට ධාවනය කළ හැකි පරිදි විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර

ඇති වායව ටයර් ආවරණ;

b. ටයර් හුළං පාලන උපකරණ පද්ධති ගමන් කරන යාහනයක් අභ්යන්තරෙය් සිට ෙමෙහයවනු ලබන;
c. අත්යවශ්ය ෙකොටස් සන්නධමය වශෙයන් ආරක්ෂා කිරීම (නිද. ඉන්ධන ටැංකි ෙහෝ කැබ් රථ);
d. ආයුධ සඳහා විෙශේෂ සවිකෘත ෙහෝ සවි කිරී;
e. මුර්ඡා ආෙලෝකය.

සටහන 3 ML6 මගින් මුදල් ෙහෝ වටිනා දව්ය ෙහෝ මිලිටරිමය ෙහෝ ෙබෝලිස්ටික් ආරක්ෂාව සඳහා නිර්මාණය කර
ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති සිවිල් වාහන ෙහෝ ටක් පාලනය ෙනොෙව්.
ML7 රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක විෂ කාරක, ‘කැරලි පාලන දව්ය’ විකිරණශිලී දව්ය, අදාළ
උපකරණ, පහත සඳහන් අන්තර්ගත සහ දව්ය:
a. ‘යුද්ධෙය්දී භාවිතා කිරීමට සාදා ඇති’ මිනිසුන්ට, සතුන්ට, තුවාල කිරීමට ෙහෝ උපකරණවලට, වගාවන්ට ෙහෝ
පරිසරයට හානි කිරීමට සාදන ලද ජීව විද්යාත්මක කාරක සහ විකිරණශීලී දව්ය:
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b. පහත සඳහන් ෙද්ද ඇතුළත් රසායනික යුධ අවි කාරක (CW) ;
1. CW ස්නායු කාරක:
a. O-ඇල්කයිල් (සයික්ෙලොඇල්කයිල්ද ඇතුළුව C10ට සමාන ෙහෝ ඊට අඩු ) ඇල්කයිල් (මීතයිල්, ඊතයිල්, nෙපොපයිල් ෙහෝ අයිෙසොෙපොපයිල්) ෙෆොස්ෙෆොෙෆෝෙනොෆ්ෙලෝරයිෙඩ්ට්, එනම් පහත සඳහන් ඒවා වැනි:
සැරින්(GB):O-අයිෙඩොෙපොපයිල් මීතයිල්ෙෆොස්ෙෆොෙනොෆ්ෙලෝරයිෙඩ්ට් (CAS 107-44-8); සහ
ෙසොමාන් (GD):O-පිනැෙකොලයිල් මීතයිල්ෙෆොස්ෙෆොෙනොෆ්ෙලෝරිෙඩ්ට් (CAS 96-64-0);
b. O-ඇල්කයිල් (සයික්ෙලොඇල්කයිල්ද ඇතුළුව C10ට සමාන ෙහෝ ඊට අඩු) N,N-ඩයි ඇල්කයිල් (මීතයිල්,
ඊතයිල්, n-ෙපොපයිල් ෙහෝ අයිෙසොෙපොපයිල්) — ෙෆොස්ෙෆොඇමයිෙනොසයනයිෙඩ්ට්, එනම් පහත සඳහන් ඒවා
වැනි:
ටැබුන් (GA):O-ඊතයිල් N,N-ඩයිමීතයිල්ෙෆොස්ෙෆොරමයිෙඩොසයනයිෙඩ්ට් (CAS 77-81-6);
c. O-ඇල්කයිල් (සයික්ෙලොඇල්කයිල්ද ඇතුළුව C10ට සමාන ෙහෝ ඊට අඩු H) S-2-ඩයිඇල්කයිල් (මීතයිල්,
ඊතයිල්, n-ෙපොපයිල් ෙහෝ අයිෙසොෙපොපයිල්)-ඇමයිෙනොඊතයිල් ඇල්කයිල් (මීතයිල්, ඊතයිල්, n-ෙපොපයිල්
ෙහෝ අයිෙසොෙපොපයිල්) ෙෆොස්ෙෆො-ෙනොතෙයොෙල්ට් සහ පහත සඳහන් රසායන දව්ය වැනි අදාළ ක්ෂාරමය සහ
ෙපෝෙටෝනකරණය කරන ලද ලවණ:
VX: O-ඊතයිල් S-2-ඩයිඅයිෙසොෙපොපයිල්ඇමයිෙනොඊතයිල් ෙමතිල් ෙෆොෙස්ෆොෙනොතෙයොෙල්ට් (CAS 5078269-9);
2. CW ගණ්ඩජනක කාරක:
a. පහත සඳහන් ආකාරෙය් සල්ෆර් මස්ටාඩ්ර්:
1. 2-ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්ක්ෙලෝෙරොමීතයිල්සල්ෆයිඩ් (CAS 2625-76-5);
2. බිස් (2-ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්) සල්ෆයිඩ් (CAS 505-60-2);
3. බිස් (2 -ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්තෙයො) මීෙත්න් (CAS 63869-13-6);
4. 1,2-බිස් (2-ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්තෙයො) ඊෙත්න් (CAS 3563-36-8);
5. 1,3-බිස් (2-ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්තෙයො) -n-ෙපොෙප්න්(CAS 63905-10-2);
6. 1,4-බිස් (2-ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්තෙයො) -n-බියුෙට්න්(CAS 142868-93-7);
7. 1,5-බිස් (2-ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්තෙයො) -n-ෙපන්ෙට්න්(CAS 142868-94-8);
8. බිස්(2 -ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්තෙයොමීතයිල්) ඊතර් (CAS 63918-90-1);
9.බිස් (2 -ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්තෙයොඊතයිල්) ඊතර් (CAS 63918-89-8);
b. පහත සඳහන් ආකාරෙය් ලුවිසයිට:
1. 2-ක්ෙලෝෙරොවයිනයිල්ඩයික්ෙලෝෙරොආර්සයින් (CAS 541-25-3);
2. ටිස් (2-ක්ෙලෝෙරොවයිනයිල්) ආසයින් (CAS 40334-70-1);
3. බිස් (2 -ක්ෙලෝෙරොවයිනයිල්) ක්ෙලෝෙරොආසයින් (CAS 40334-69-8);
c. පහත සඳහන් ආකාරෙය් නයිටජන් මස්ටාඩ්ර්:
1. HN1: බිස් (2-ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්) ඊතයිල්ඇමයින් (CAS 538-07-8);
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2. HN2: බිස් (2-ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්) මීතයිල්ඇමයින් (CAS 51-75-2);
3. HN3: බිස් (2-ක්ෙලෝෙරොඊතයිල්) ඇමයින් (CAS 555-77-1);
3. පහත සඳහන් ඒවා වැනි CW බලය අඩු කිරීෙම් කාරක:
a. 3-ක්විනියුක්ලයිඩයිනයිල් ෙබන්සයිෙල්ට් (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. පහත සඳහන් ඒවා වැනි CW පත පතන කාරක:
a. බියුටයිල් 2-ක්ෙලෝෙරො-4-ෆ්ෙලෝෙරොෆීෙනොක්සිඇසිෙට්ට් (LNF);
b. 2,4-ඩයික්ෙලෝෙරොෆීෙනොක්සිඇසිටික් ඇසිඩ් සමඟ මිශ කරන ලද 2,4,5ටයික්ෙලෝෙරොෆීෙනොක්සිඇසිටික් ඇසිඩ් (ඒජන්ට් ඔෙර්න්ජ්).

c. CW ද්විතියික පූර්ව ව හ සහ පහත සඳහන් පධාන පූර්ව ව හ:
1. ඇල්කයිල් (මීතයිල්, ඊතයිල්, n-ෙපොපයිල් ෙහෝ අයිෙසොෙපොපයිල්) පහත සඳහන් ආකාරෙය් ෙෆොස්ෙෆොනයිල්
ඩයිෆ්ෙලෝරයිඩ්:
DF: මීතයිල් ෙෆොස්ෙෆොනයිල්ඩයිෆ්ෙලෝරයිඩ් (CAS 676-99-3);
2. O-ඇල්කයිල් (සයික්ෙලොඇල්කයිල්ද ඇතුළුව C10ට සමාන ෙහෝ ඊට අඩු H) S-2-ඩයිඇල්කයිල් (මීතයිල්, ඊතයිල්,
n-ෙපොපයිල් ෙහෝ අයිෙසොෙපොපයිල්)-ඇමයිෙනොඊතයිල් ඇල්කයිල් (මීතයිල්, ඊතයිල්, n-ෙපොපයිල් ෙහෝ
අයිෙසොෙපොපයිල්) ෙෆොස්ෙෆොනයිට් සහ පහත සඳහන් ඒවා වැනි ඊට අනුකූල ක්ෂාරමය සහ
ෙපෝෙටෝනකරණය කරන ලද ලවණ:
QL: O-ඊතයිල්-2-ඩයිඅයිෙසොෙපොපයිල්ඇමයිෙනොඊතයිල් ෙමතිල්ෙෆොස්ෙෆොනයිට් (CAS 57856-11-8);
3. ක්ෙලෝෙරොසරීන්: O-අයිෙසොෙපොපයිල් මීතයිල්ෙෆොස්ෙෆොෙනොෆ්ෙලෝරයිෙඩ්ට් (CAS 1445-76-7);
4. ක්ෙලෝෙරොෙසොමාන්: O-පිනැෙකොලිල් මීතයිල්ෙෆොස්ෙෆොෙනොක්ෙලෝරයිෙඩ්ට් (CAS 7040-57-5);
d. පහත සඳහන් ඒවාද ඇතුළුව ‘කැරලි පාලන කාරක’ සහ එම රසායන දව්යවල සකිය අන්තර්ගත සහ එම සංෙයෝග:
1. α-ෙබෝෙමොෙබන්සීන්ඇසිෙටොනයිටයිල්, (ෙබෝෙමොෙබන්සයිල් සයනයිඩ්) (CA) (CAS 5798-79-8);
2. [(2-ක්ෙලෝෙරොෆීනයිල්) ෙමතිලීන්] ෙපොෙප්න්ඩයිනයිටයිල්, (o-ක්ෙලෝෙරොෙබන්සයිලිඩීනැමෙලොෙනොටයිටයිල් (CS)
(CAS 2698-41-1);
3. 2-ක්ෙලෝෙරො-1-ෆීනයිල්එතෙනොන්, ෆීනයිල්ඇසිල් ක්ෙලෝරයිඩ් (ω-cක්ෙලෝෙරොඇසිෙටොෆිෙනොන්) (CN) (CAS 532-274);
4. ඩයිෙබන්ස්-(b,f)-1,4-ඔක්සීෆයින්, (CR) (CAS 257-07-8);
5. 10-ක්ෙලෝෙරො-5,10-ඩයිහයිෙඩොෙෆනාර්සැසින්,
(CAS 578-94-9);

(ෙෆනාර්සැසින් ක්ෙලෝරයිඩ්),

(ඇඩම්සයිට්),

(DM)

6. N-ෙනොනෙනොයිල්ෙමෝෙෆොලින්, (MPA) (CAS 5299-64-9);

සටහන 1. ML7.d. මගින් පුද්ගලික ආරක්ෂක අරමුණු සඳහා ෙවන ෙවනම ඇසුරුම් කර ඇති ‘කැරලි පාලන කාරක’
පාලනය ෙනොෙව්;

සටහන 2. ML7.d.; මගින් ආහාර නිෂ්පාදනය ෙහෝ ෛවද්යමය අරමුණු ෙවනුෙවන් හඳුනාෙගන ඇසුරුම්කර ඇති
සකිය රසායන දව්ය අන්තර්ගත සහ එම සංෙයෝග පාලනය ෙනොෙව්.
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e. පහත සඳහන් කවරක් ෙහෝ පචලිත කිරීමට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ මිලිටරි භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්
නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත:
1. ML7.a., ML7.b. ෙහෝ ML7.d. මගින් පාලනය වන දව්ය ෙහෝ කාරක; ෙහෝ
2. ML7.cමගින් පාලනය වන CW සැදුම් ලත් පූර්ව ව හයන්.
f. ආරක්ෂක සහ නිර්දූෂණ උපකරණ, ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත සහ
පහත සඳහන් විෙශේෂෙයන් සකස් කරන ලද රසායනික මිශණ:
1. මිලිටරි භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ, ML7.a., ML7.b. ෙහෝ ML7.d මගින්
පාලනය වන ආරක්ෂාව සඳහා වූ උපකරන සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද උපකරණ;
2. මිලිටරි භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ, ML7.a. ෙහෝ ML7.b මගින් පාලනය වන
දව්යවලින් දූෂණ්ය වී ඇති දව්ය නිර්දූෂණය කිරීම සඳහා වූ උපකරණ සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන
ලද අන්තර්ගත;
3. ML7.a. ෙහෝ ML7.b. මගින් පාලනය වන දව්යවලින් දූෂණය වී ඇති ෙද් නිර්දූෂණය කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් සාදා
ඇති/ සකසා ඇති රසායනික මිශණ;

සටහන ML7.f.1.ට පහත සඳහන් ෙද් ඇතුළත් ෙව්:
a. න්යෂ්ටික, ජීව විද්යාත්මක ෙහෝ රසායනික පරිශවණය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ

ෙවනස් කර ඇති වායු සමන ඒකක;
b. ආරක්ෂක ඇඳුම්.

සැ.යු: සිවිල් වායු මුහුණු ආවරණ, ආරක්ෂක සහ නිර්දූෂණ උපකරණ සඳහා යුෙරෝපා සංගම් ද්වි භාවිත ලැයිස්තුෙව්
1A004ද බලන්න.
g. මිලිටරි භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ML7.a., ML7.b. ෙහෝ ML7.d මගින් පාලනය වන දව්ය
හඳුනා ගැනීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ ෙවනස් කරන ලද උපකරණ;

සටහන ML7.g. මගින් පුද්ලික විකිරණ පාලන මාතාමාන පාලනය ෙනොෙව්.
සැ.යු: යුෙරෝපා සංගම් ද්වි-භාවිත ලැයිස්තුෙව් 1A004ද බලන්න.
h. ML7.b. මගින් පාලනය වන CW කාරක ෙසොයා ගැනීම සහ හඳුනා ගැනීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද
ෙහෝ සාදන ලද ‘ජීව බහු අවයව’ සහ ඒවා නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන නිශ්චිත ෛසලවල පටක;
i. CW කාරක නිර්දූෂණය ෙහෝ හායනය සඳහා ‘ජීව උත්ෙපේරක’ සහ ඒ සඳහා වූ පහත සඳහන් ෛජවීය පද්ධති:
1. ML7.b. මගින් පාලනය වන ෙයොමු කරන ලද විද්යාත්මක ෙත්රීමක පතිඵලයක් වන CW කාරක නිර්දූෂණය ෙහෝ
හායනය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ‘ජීව උත්ෙපේරක’ ෙහෝ ෛජ පද්ධති ජානමය වශෙයන්
හැසිරවීෙම් ජීව උත්ෙපේරක;
2. පහත සඳහන් ෛජවීය පද්ධති: ‘පකාශන ෙරෝග වාහකයන්’, ෛවරස ෙහෝ ML7.i.1 මගින් පාලනය වන ‘ෛජව
උත්ෙපේරක’ නිෂ්පාදනය සඳහා වූ ජානමය ෙතොරතුරු සහිත ෛසල පටක;

සටහන 1. මගින් ML7.b. සහ ML7.d පහත සඳහන් ෙද් පාලනය ෙනොෙව්:
a. සයෙනොජන් ක්ෙලෝරයිඩ් (CAS 506-77-4).යුෙරෝපා සංගම් ද්වි-භාවිත ලැයිස්තුෙව් 1C450.a.5.බලන්න;
b. හයිෙඩොසයනික් අම්ලය (CAS 74-90-8);
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c. ක්ෙලෝරීන් (CAS 7782-50-5);
d. කාෙබොනයිල් ක්ෙලෝරයිඩ් (ෙෆොස්ජීන්) (CAS 75-44-5).යුෙරෝපා සංගම් ද්වි-භාවිත ලැයිස්තුෙව්
1C450.a.4.බලන්න;
e. ඩයිෙෆොස්ජීන් (ටයික්ෙලෝෙරොමීතයිල්-ක්ෙලෝෙරොෙෆෝෙම්ට්) (CAS 503-38-8);
f. මකන ලදි;
g. සයිලිල් ෙබෝමයිඩ්, ඕෙතො; (CAS 89-92-9), ෙමටා; (CAS 620-13-3)පැරා: (CAS 104-81-4);
h. ෙබන්සයිල් ෙබෝමයිඩ් (CAS 100-39-0);
i. ෙබන්සයිල් අයඩයිඩ් (CAS 620-05-3);
j. ෙබෝෙමො ඇසිෙටෝන් (CAS 598-31-2);
k. සයෙනොජන් ෙබෝමයිඩ් (CAS 506-68-3);
l. ෙබෝෙමො මීතයිල්ඊතයිල්කීෙටෝන් (CAS 816-40-0);
m. ක්ෙලෝෙරො ඇසිෙටෝන් (CAS 78-95-5);
n. ඊතයිල් අයෙඩොඇස්ෙට්ට් (CAS 623-48-3);
o. අයෙඩො ඇසිෙටෝන් (CAS 3019-04-3);
p. ක්ෙලෝෙරොපිකින් (CAS 76-06-2).යුෙරෝපා ද්වි-භාවිත ලැයිස්තුෙව් 1C450.a.7. බලන්න.

සටහන 2 ML7.h. සහ ML7.i.2.හි ලැයිස්තුගත කර ඇති ෛසල සහ ජීව විද්යාත්මක පද්ධතිවල පටක ඒවාම විය යුතු
අතර ෙමම උප අයිතම මගින් කෘෂිකාර්මික සහ ඹෟෂධීය ෛවද්යමය, පශු ෛවද්යමය, පාරිසරික, අපදව්ය
කළමනාකරණ ෙහෝ ආහාර කර්මාන්තය ආදී ආදී සිවිල් අරමුණු සඳහා වූ ජීව විද්යාත්මක පද්ධති පාලනය
ෙනොෙව්.
ML8 ‘ශක්තිජනන දව්ය’, සහ පහත සඳහන් අදාළ දව්ය:

සැයු: යුෙරෝපා ද්වි-භාවිත ලැයිස්තුෙව් 1C011 බලන්න.
තාක්ෂණ සටහන්

1. ෙමම ඇතුළත් කිරීම්වල අරමුණු අනුව මිශණයක් යනු ML8 උප අයිතම වල ලැයිස්තුගත කර ඇති දුව්ය අවම වශෙයන්

එකක් ෙහෝ සහිතව දව්ය ෙදකක් ෙහෝ වැඩි ගණකින් සාදා ඇති මිශණයකි.

2. ෙමම ලැයිස්තුව අනුව, ML8උප අයිතමවල ලැයිස්තුගත කර ඇති කවර ෙහෝ මුලදව්යයක් සඳහන් කර ඇති ෙයදුම හැර
ෙවනත් යමක් සඳහා භාවිතා කළද පාලනයට යටත් ෙව්. (නිද. TAGN පධාන වශෙයන් පුපුරන දව්යයක් වශෙයන්

භාවිතා කළ හැකි වුවද ඉන්ධනයක් ෙහෝ ඔක්සිකාරකයක් වශෙයන්ද භාවිතා කළ හැක.)

a. පහත සඳහන් ‘පුපුරන දව්ය’ සහ එම මිශණ;
1. ADNBF (ඇමයිෙනොඩයිනයිෙටොෙබන්ෙසොෆියුෙරොක්සෑන් ෙහෝ 7-ඇමයිෙනො-4,6ඩයිනයිෙටොෙබන්ෙසොෆියුරෙසේන්-1-ඔක්සයිඩ්) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP (සිස්-බිස්(5-නයිෙටොෙටටාෙසොලාෙටො) ෙටටා ඇමයින්-ෙකෝෙබෝල්ට් (III) පර්ක්ෙලෝෙර්ට්)
(CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (ඩයිඇමයිෙනො ඩයිනයිෙටොෙබන්ෙසොෆියුෙරොක්සෑන් 5,7-ඩයි ඇමයිෙනො-4,6ඩයිනයිෙටොෙබන්ෙසොෆියුරෙසේන්-1-ඔක්සයිඩ්) (CAS 117907-74-1);
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4. CL-20 (HNIW ෙහෝ ෙහක්සානයිෙටොෙහක්සාසයිෙසොවුර්සයිෙට්න්) (CAS 135285-90-4); CL20 හි ක්ෙලෝෙර්ට් එහි ‘පූර්ව ව හයන්’ සඳහා (ML8.g.3.සහ g.4.ද බලන්න);
5. CP (2-(5-සයෙනොෙටටාෙසොෙල්ෙටො)ෙපන්ටා ඇමයින්-ෙකෝෙබෝල්ට් (III) පර්ක්ෙලෝෙර්ට්)(CAS
70247-32-4);
6. DADE (1,1-ඩයිඇමයිෙනො-2,2-ඩයිනයිෙටොඑතිලීන්, FOX7);
7. DATB (ඩයිඇමයිෙනොටයිනයිෙටොෙබන්සීන්) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-ඩයිනයිෙටොඩිෆියුරසාෙනොපිපරසින්);
9. DDPO (2,6-ඩයි ඇමයිෙනො-3,5-ඩයිනයිෙටොපිරසින්-1-ඔක්සයිඩ්, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3′-ඩයිඇමයිෙනො-2,2′,4,4′,6,6′-ෙහක්සානයිෙටොබයිෆීනයිල් ෙහෝ ඩයිපිකැමයිඩ්)
(CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU ෙහො ඩයිනයිඩටාග්ලයිෙකොලුරිල්) (CAS 55510-04-8);
12. පහත සඳහන් ෆියුරසාන්:
a. DAAOF (ඩයිඇමයිෙනොඒෙසොක්සිෆියුරෑන්);
b. DAAzF (ඩයිඇමයිෙනොඒෙසොෆියුරෑන්) (CAS 78644-90-3);
13. HMX සහ එහි පහත සඳහන් ව ත්පන්න (එහි ‘පූර්ව ව හයන්’ සඳහා ML8.g.5. ද බලන්න):
a. HMX (සයික්ෙලොෙටටාෙමතිලින්ෙටටානයිටැමයින්, ඔක්ටාහියෙඩො-1,3,5,7-ෙටටානයිෙටො1,3,5,7-ෙටටාසින්, 1,3,5,7-ෙටටානයිෙටො-1,3,5,7-ෙටටාසා-සයික්ෙලොඔක්ෙට්න්, ඔක්ටජන්
ෙහෝ ඔක්ෙටොජීන්) (CAS 2691-41-0);
b. HMX හි ඩයිෆ්ෙලෝෙරොඇමයිෙන්ටකෘත ඇනෙලොග්;
c. K-55 (2,4,6,8-ෙටටානයිෙටො-2,4,6,8-ෙටටාසාබයිසයික්ෙලො [3,3,0]-ඔක්ටෙනොන්-3,
ෙටටානයිෙටොෙසමිග්ලයිෙකොරිල් ෙහෝ කීෙටො-බයිසයික්ලික් HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (ෙහක්සානයිෙටොඇඩමන්ෙට්න්) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (ෙහක්සානයිෙටොස්ටිල්බීන්) (CAS 20062-22-0);
16. පහත සඳහන් ඉමිඩෙසෝල්:
a. BNNII (ඔක්ටාහයිෙඩො-2,5-බිස්(නයිෙටොඉමිවෙනො)ඉමිඩාෙසො [4,5-d]ඉමිඩෙසෝල්);
b. DNI (2,4-ඩයිනයිෙටොයිමයිඩෙසෝල්) (CAS 5213-49-0);
c. FDIA (1-ෆ්ෙලෝෙරො-2,4-ඩයිනයිෙටොයිමයිඩෙසෝල්);
d. NTDNIA (N-(2-නයිෙටොටයෙසෝෙලො)-2,4-ඩයිනයිෙටොයිමයිඩෙසෝල්);
e. PTIA (1-පික්රිල්-2,4,5-ඩයිනයිෙටොයිමයිඩෙසෝල්);
17. NTNMH (1-(2-නයිෙටොටයෙසෝෙලො)-2-ඩයිනයිෙටොෙමතිලීන් හයිඩසීන්);
18. NTO (ONTA ෙහෝ 3-නයිෙටො-1,2,4-ටයිෙසෝල්-5-ඕන්) (CAS 932-64-9);
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19. නයිෙටො කාණ්ඩ හතරට වැඩි ෙපොලිනයිෙටොකියුෙබ්න්;
20. PYX (2,6-බිස් ඩයිනයිෙටොපිරිඩින් - 3,5) (CAS 38082-89-2);
21. RDX සහ පහත සඳහන් ව ත්පන්න:
a. RDX (සයික්ෙලොටයිෙමතිලින්ටයිනයිටැමයින්, සයික්ෙලොනයිට් T4,ෙහක්සාහයිෙඩො-1,3,5ටයිනයිෙටො-1,3,5-ටයසින්, 1,3,5-ටයිනයිෙටො-1,3,5-ටයසා-සයික්ෙලොෙහක්ෙසේන්,
ෙහක්සජන් ෙහෝ ෙහක්ෙසොජීන්) (CAS 121-82-4);
b. කීෙටො-RDX (K-6 ෙහෝ 2,4,6-ටයිනයිෙටො-2,4,6-ටයසාසයික්ෙලොෙහක්සෙනොන්) (CAS
115029-35-1);
22. TAGN (ටයිඇමයිෙනොගුවනින්නයිෙට්ට්) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (ටයිඇමයිෙනොටයිනයිෙටොෙබන්සීන්) (CAS 3058-38-6) (එහි ‘පූර්ව ව හයන්’ සඳහා
ML8.g.7 ද බලන්න);
24. TEDDZ (3,3,7,7-ෙටටාබිස්(ඩයිෆ්ෙලෝෙරොඇමයින්) ඔක්ටාහයිෙඩො-1,5-ඩයිනයිෙටො-1,5ඩයෙසොසයින්);
25. පහත සඳහන් ෙටටාෙසෝල්:
a. NTAT (නයිෙටොටෙසොල් ඇමයිෙනොෙටටෙසෝල්);
b. NTNT (1-N-(2-නයිෙටොටයෙසෝෙලො)-4-නයිෙටොෙටටාෙසෝල්);
26. ෙටටයිල් (ටයිනයිෙටොෆීනයිල්මීතයිල්නයිටැමයින්) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-ෙටටානයිෙටො-1,4,5,8-ෙටටාඒසඩකලින්) (CAS 135877-16-6) (එහි ‘පූර්ව
ව හයන්’ සඳහා ML8.g.6. ද බලන්න);
28. TNAZ (1,3,3-ටයිනයිෙටොඇසිටිඩින්) (CAS 97645-24-4) (එහි ‘පූර්ව ව හයන්’ සඳහා ML8.g.2.
ද බලන්න);
29. TNGU (SORGUYL ෙහෝ ෙටටානයිෙටොග්ලයිෙකොරිල්) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-ෙටටානයිෙටො-පිරිඩසයිෙනො[4,5-d]පිරිඩසින්) (CAS 229176-04-9);
31. පහත සඳහන් ෙටටාසින්:
a. DNAM (2-ඔක්සි-4,6-ඩයිනයිෙටොඇමයිෙනො-s-ටයසින්) (CAS 19899-80-0);
b. NNHT (2-නයිෙටොයිමයිෙනො-5-නයිෙටො-ෙහක්සාහයිෙඩො-1,3,5-ටයසින්) (CAS 130400-13-4);
32. පහත සඳහන් ෙටටාෙසෝල්:
a. 5-ඒසයිෙඩො-2-නයිෙටොටයෙසෝල්;
b. ADHTDN (4-ඇමයිෙනො-3,5-ඩයිහයිඩසයිෙනො-1,2,4-ටයෙසෝල් ඩයිනයිටැමයිඩ්) (CAS
1614-08-0);
c. ADNT (1-ඇමයිෙනො-3,5-ඩයිනයිෙටො-1,2,4-ටයෙසෝල්);
d. BDNTA ([බිස්-ඩයිනයිටයෙසෝල්]ඒමයින්);
e. DBT (3,3′-ඩයිනයිෙටො-5,5-ඩයි-1,2,4-ටයෙසෝල්) (CAS 30003-46-4);
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f. DNBT (ඩයිනයිෙටොබිස්ටයෙසෝල්) (CAS 70890-46-9);
g. NTDNA (2-නයිෙටොටයෙසෝල් 5-ඩයිනයිටැමයිඩ්) (CAS 75393-84-9);
h. NTDNT (1-N-(2-නයිෙටොටයෙසෝෙලො) 3,5-ඩයිනයිෙටොටයෙසෝල්);
i. PDNT (1-පික්රිල්-3,5-ඩයිනයිෙටොටයෙසෝල්);
j. TACOT (ෙටටානයිෙටොෙබන්ෙසොටයෙසොෙලොෙබොන්ෙසොටයෙසෝල්) (CAS 25243-36-1);
33. උපරිකම ඝණත්වෙය්දී පස්ෙඵෝඨන පෙව්ගය 8 700 m/s ට වැඩි ෙහෝ පස්ෙඵෝඨන පීඩනය 34
GPa (340 kbar)ට වැඩි ML8.a. හි ෙවනත් ස්ථානයක ලැයිස්තුගත කර ෙනොමැති කවර ෙහෝ
පුපුරන දව්යයක්;
34. ML8.a. හි ෙවනත් ස්ථානයක ලැයිස්තුගත කර ෙනොමැති 523 K (250 °C) ෙහෝ ඊට වැඩි
උෂ්ණත්වයකදී විනාඩි පහක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ස්ථායිව පවතින පස්ෙඵෝඨන පීඩනය 25
GPa (250 kbar) ෙහෝ ඊට වැඩි ෙවනත් කාබනික පුපුරන දව්ය.
b. පහත සඳහන් ‘ගුවන් යානා ඉන්ධන’:
1. ෙලෝහමය ෙනොවන දව්ය සඳහා තත්පර 250ට වැඩි ෙහෝ ඇලුමිනියම් සහිත සංෙයෝග සඳහා තත්පර 270ට වැඩි
නිශ්චිත න්යායාත්මක ආෙව්ගයක් (සම්මත තත්ත්වයන් යටෙත්) ඇති එක්සත් ජාතීන්ෙග් (UN) 1.1 පංතිෙය් කවර
ෙහෝ ‘ගුවන් යානා ඉන්ධන’යක්;
2. හැලජන රහිත දව්ය සඳහා තත්පර 230ට වැඩි ෙහෝ ෙලෝහමය ෙනොවන සංෙයෝග සඳහා තත්පර 250ට වැඩි නිශ්චිත
න්යායාත්මක ආෙව්ගයක්) සම්මත තත්ත්වයන් යටෙත් (ඇති සහ ෙලෝහමය සංෙයෝග සඳහා තත්පර 266ට වැඩි
නිශ්චිත න්යායාත්මක ආෙව්ගයක් ඇති (සම්මත තත්ත්වයන් යටෙත්) එක්සත් ජාතීන්ෙග් (UN) 1.3 පංතියට අයත්
කවර ෙහෝ ඝණ ‘ගුවන් යානා ඉන්ධන’යක්;
3. බල සංගුනකය 1 200 kJ/kgට වැඩි ‘ගුවන් යානා ඉන්ධන’;
4. (68,9 bar) පීඩනයකදී 294 K (21 °C) 6,89 MPa ක සම්මත තත්ත්වයන් යටෙත් නියත-තත්ත්ව ෙර්ඛීය දහන
ෙව්ගය 38 mm/sක් ෙලස පවතින (නිෙශේධිත තනි ෙපොටක් ආකාරෙයන් මනින විට) ‘ගුවන් යානා ඉන්ධන’;
5. උපරිම පත්යස්ථතාව 5 % at 233 K (– 40 °C)ට වැඩි කෘතිම රබර්වලින් නවීකරණය කරන ලද ද්වි පදනම් ‘ගුවන්
යානා ඉන්ධන’;
6. ML8.a.හි ලැයිස්තුගත කර ඇති දව්ය සහිත කවර ෙහෝ ‘ගුවන් යානා ඉන්ධන’යක්.
c. පහත සදහන් “පයිෙරොෙටක්නික් දව්ය”, ඉන්ධන සහ අදාළ දව්ය සහ ඒවාෙය් මිශණ:
1. මිලිටරි අරමුණු සදහා විෙශේෂෙයන් සකස් කර ඇති ගුවන් යානා ඉන්ධන;
2. ඇෙල්න් (ඇලුමිනියම් හයිඩයිඩ්) (CAS 7784-21-6);
3. කාෙබොෙර්න්; ඩිකාෙබොෙර්න් (CAS 17702-41-9); ෙපන්ටෙබෝෙර්න් (CAS 19624-22-7 සහ 18433-84-6)
සහ ඒවාෙයහි ව ත්පන්න;
4. පහත සදහන් හයිඩසීන් සහ එම ව ත්පන්න (ඔක්සිකාරක හයිඩසින් ව ත්පන්න සදහා ML8.d.8. සහ d.9
බලන්න):
a. 70% ෙහෝ ඊට වැඩි සාන්දණය සහිත හයිඩසීන් (CAS 302-01-2);
b. ෙමොෙනොමීතයිල් හයිඩසින් (CAS 60-34-4);
c. සමමිතික ඩයිමීතයිල් හයිඩසින් (CAS 540-73-8);

29.3.2007

සිංහල

යුෙරෝප සංගමෙය් කාර්යාලීය ජර්නලය

L 88/69

d. අසමමිතික ඩයිමීතයිල් හයිඩසින්(CAS 57-14-7);
5. ෙගෝලීය, පරමාණුකරණය කරන ලද, එවැනි හැඩ ඇති, තීරු කරන ලද ෙහෝ ෙකොටන ලද පහත සදහන්
කවර ෙහෝ දව්යවලින් 99%ට වැඩි පමාණයක් සහිත දව්යවලින් සාදා ඇති අංශු ආකාරෙය් වූ ෙලෝහ ඉන්ධන:
a. පහත සදහන් ෙලෝහ සහ ඒවාෙය් මිශණ:
1. 60 µmට අඩු අංශු විශාලත්වයක් සහිත ෙබරිලියම් (CAS 7440-41-7);
2. අයන් ඔක්සයිඩ් හයිඩජන් සමග ඔක්සිහරණය කිරීෙමන් සාදන ලද 3 µm ක අංශු
විශාලත්වයක් සහිත අයන් කුඩු (CAS 7439-89-6) ;
b. පහත සදහන් දව්ය සහිත මිශණ:
1. සර්ෙකෝනියම් (CAS 7440-67-7), මැග්නීසියම් (CAS 7439-95-4) ෙහෝ අංශු විශාලත්වය
60 µm ෙහෝ ඊට අඩු වූ ෙම්වාෙයහි මිශ ෙලෝහ;
2. 85 % ක පවිතතාවක් ෙහෝ අංශු විශාලත්වය 60 µmටෙබෝෙරෝන්(CAS 7440-42-8) ෙහෝ
ෙබෝෙරෝන් කාබයිඩ් (CAS 12069-32-8);
6. ෙලෝහ ස්ටියෙර්ට් ෙහෝ පැල්ෙම්ට් (නිද CAS 637-12-7) සහ M1, M2, සහ M3 ඝනකම් වැනි ෆ්ෙල්මි
ෙත්රෝවර් ෙහෝ ගිනි අවිවල භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් සකස් කර ඇති හයිෙඩොකාබන් ඉන්ධන සඳහා
ඝණීකාරක අඩංගු යුධමය දව්ය;
7. කුඩු කරන ලද ෙලෝහය ෙහෝ ෙවනත් අධි ශක්ති ඉන්ධන අන්තර්ගත සහිතව සාදන ලද
පර්ක්ෙලෝෙර්ට්, ක්ෙලෝෙර්ට් සහ ෙකෝෙම්ට්;
8. ඇලුමිනියම් අන්තර්ගතය 99% ෙහෝ ඊට වැඩි දව්යවලින් නිෂ්පාදනය කර ඇති 60 µm ක ෙහෝ ඊට
අඩු අංශු විශාලත්වයක් සහිත ෙගෝලීය ඇලුමිනියම් කුඩු (CAS 7429-90-5);
9. ස්ෙටොයිකිෙයෝමිතික සමකය n = 0,65 සිට 1,68 දක්වා වන ටයිෙට්නියම් සබ්හයිඩයිඩ් (TiHn).

සටහන 1 ML8.c.1.මගින් පාලනය වන ගුවන් යානා ඉන්ධන නිමි දව්ය වන අතර ඒවා සෑදුම් ලත්
අන්තර්ගතයන් ෙනොෙව්.
සටහන 2 ML8.c.4.a. මගින් විඛාදන පාලනය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද හයිඩසීන්
මිශණ පාලනය ෙනොෙව්.
සටහන 3 ML8.c.5.හි ලැයිස්තුගත කර ඇති ෙලෝහ ෙහෝ මිශ ෙලෝහ සහිත පුපුරන දව්ය සහ ඉන්ධන
එම ෙලෝහ ෙහෝ මිශ ෙලෝහ ඇලුමිනියම්, මැග්නීසියම්, සර්ෙකෝනියම් ෙහෝ ෙබරිලියම්වලින්
ආවරණය කර තිබුණද ෙනොතිබුණද පාලනයට යටෙත් ෙව්.
සටහන 4 සම්පූර්ණ ෙබෝෙරෝන්-10 න් සුෙපෝෂිත ෙබෝෙරෝන් ෙහෝ ෙබෝෙරෝන් කාබයිඩ (සම්පූර්ණ
ෙබෝෙරෝන්-10 අන්තර්ගතෙයන් 20%ට වැඩිෙයන් ෙබෝෙරෝන් ඇති) ML8.c.5.b.2. මගින්
පාලනය ෙනොෙව්.
d. පහත සදහන් ඔක්සිකාරක සහ ඒවාෙය් මිශණ:
1. ADN (ඇෙමෝනියම් ඩයිනයිටැමයිඩ් ෙහෝ SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (ඇෙමෝනියම් පර්ක්ෙලෝෙර්ට්) (CAS 7790-98-9);
3. ෆ්ෙලෝරීන් සහිත සංෙයෝග ෙහෝ පහත කවර ෙහෝ මූලදව්යයක්:
a. ෙවනත් හැලජන;
b. ඔක්සිජන්; ෙහෝ
c. නයිටජන්;
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සටහන 1

ML8.d.3 මගින් ක්ෙලෝරීන් ටයිෆ්ෙලෝරයිඩ් පාලනය ෙනොෙව්.. යුෙරෝපා ද්වි භාවිත
ලැයිස්තුෙව් 1C238බලන්න.

සටහන 2

ML8.d.3 මගින් වායුමය අවස්ථාෙව් ඇති නයිටජන් ටයිෆ්ෙලෝරයිඩ් පාලනය
ෙනොෙකෙර්.
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4. DNAD (1,3-ඩයිනයිෙටො-1,3-ඩයෙසටිඩින්) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (හයිෙඩොක්සිල්ඇෙමෝනියම් නයිෙටට්) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (හයිෙඩොක්සිල්ඇෙමෝනියම් පර්ක්ෙලෝෙර්ට්) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (හයිඩසිනියම් නයිෙටොෙෆෝෙම්ට්) (CAS 20773-28-8);
8. හයිඩසින් නයිෙටට් (CAS 37836-27-4);
9. හයිඩසින් පර්ක්ෙලෝෙර්ට් (CAS 27978-54-7);
10. නිෙශේධනය කරන ලද රතු දුමාරය සහිත නයිටික් අම්ලෙයන් යුක්ත ෙහෝ එය අඩංගු වූ දව
ඔක්සිඩයිසර් (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

සටහන

ML8.d.10මගින් නිෙශේධනය ෙනොකළ දුම් දමන නයිටික් අම්ලය පාලනය ෙනොෙව්.

e. පහත සදහන් බන්ධක, ප්ලාස්ටිසයිසර්, ඒකභාජක, බහුඅවයව:
1. AMMO (ඒසයිෙඩොමීතයිල්මීතයල්ඔක්සෙට්න් සහ එහි බහු අවයව) (CAS 90683-29-7) (එහි ‘පූර්ව
ව හයන්’ සදහා ML8.g.1 ද .බලන්න);
2. BAMO (බයිරඒසයිෙඩොමී තයිල්ඔක්සෙට්න් සහ එම බහු අවයව) (CAS 17607-20-4) (එහි ‘පූර්ව
ව හයන්’ සදහා ML8.g.1. ද බලන්න);
3. BDNPA (බිස් (2,2-ඩයිනයිෙටොෙපොපයිල්)ඇසිටැල්) (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF (බිස් (2,2-ඩයිනයිෙටොෙපොපයිල්)ෙෆෝමැල්) (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (බියුටෙනොටෙයොල්ටයිනයිෙට්ඩ්) (CAS 6659-60-5) (එහි “පූර්ව ව හයන්” සදහා ML8.g.8. ද බලන්න);
6. ශක්ති ජනක ඒකභාජක, ප්ලාස්ටිසයිසර් සහ නයිෙටො, ඒසයිෙඩො, නයිෙට්ට්, නයිටාසා ෙහෝ මිලිටරි භාවිතය
සදහා විෙශේෂෙයන් සකස් කර ඇති ඩයිෆ්ෙලෝෙරොඇමයිෙනො කාණ්ඩ;
7. FAMAO (3-ඩයිෆ්ෙලෝෙරොඇමයිෙනොමීතයිල්-3-ඒසයිෙඩොමීතයිල් ඔක්සිෙට්න්) සහ එහි බහු අවයව;
8. FEFO (බිස්-(2-ෆ්ෙලෝෙරො-2,2-ඩයිනයිෙටොඊතයිල්) ෙෆෝමැල්) (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (ෙපොලි-2,2,3,3,4,4-ෙහක්සාෆ්ෙලෝෙරොෙපන්ෙට්න්-1,5-ඩෙයොල් ෙෆෝමැල්) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (ෙපොලි-2,4,4,5,5,6,6-ෙහප්ටෆ්ෙලෝෙරො-2-ටයි-ෆ්ෙලෝෙරොමීතයිල්-3-ඔක්සෙහප්ෙට්න්-1,7-ඩෙයොල්
ෙෆෝමැල්);
11. GAP (ග්ලයිසිඩිලැල්සයිඩ් බහුඅවයව) (CAS 143178-24-9)සහ එහි ව ත්පන්න;
12. හයිෙඩොක්සයිල් කියාකාරීත්වය 2,2 ෙහෝ2,4ට සමාන හයිෙඩොක්සයිල් අනුපාතය 0,77 meq/g,ට අඩු සහ
30 °C දී දුස්සාව්යතාව47 ෙපොයිස් 47ට අඩු (CAS 69102-90-5) HTPB (හයිෙඩොක්සයිල් අවසන් කරන ලද
ෙපොලිබියුටඩයිඊන්) 30 °C කදී ෙපොයිස 47 (CAS 69102-90-5)ට වඩා අඩු.
13. අණුක භාරය අඩු (10,000ට අඩු) ඇල්ෙකොෙහොල් සකියකරණය කරන ලද ෙපොලි (එපික්ෙලෝෙරොහයිඩින්);
ෙපොලි(එපික්ෙලෝෙරොහයිඩින්ඩෙයොල්) සහ ටෙයොල්;
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14. NENAs (නයිෙට්ෙටොඊතයිල්නයිටැමයින් සංෙයෝග) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1,
82486-83-7, 82486-82-6 සහ 85954-06-9);
15. PGN (ෙපොලි-GLYN, ෙපොලිග්ලයිසිඩයිල්නයිෙට්ට් ෙහෝ ෙපොලි(නයිෙට්ෙටොමීතයිල් ඔක්සිෙර්න්)
(CAS 27814-48-8);
16. ෙපොලි-NIMMO (ෙපොලි නයිෙට්ෙටොමීතයිල්මීතයිල්ඔක්සිෙට්න්) ෙහෝ ෙපොලි-NMMO
(ෙපොලි[3-නයිෙට්ෙටොමීතයිල්-3-ෙමතිෙලොක්ෙසේට්න්]) (CAS 84051-81-0);
17. ෙපොලිනයිෙටොඕෙතොකාබෙන්ට්;
18. TVOPA (1,2,3-ටිස්[1,2-bis(ඩයිෆ්ෙලෝෙරොඇමයිෙනො)එෙතොක්සි] ෙපොෙප්න් ෙහෝ ටිස්
විෙනොක්සි ෙපොෙප්න් ආකලිකය) (CAS 53159-39-0).
f. පහත සඳහන් එකතු කරන සංෙයෝග:
1. පධාන තඹ සැලිසිෙල්ට් (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (බිස්-(2-හයිෙඩොක්සිඊතයිල්) ග්ලයිෙකොලැමයිඩ්) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (බියුටාඩයිඊන්නයිටයිල්ඔක්සයිඩ්) (CAS 9003-18-3);
4. පහත සදහන් ෙෆෙරොසීන් ව ත්පන්න:
a. බියුටාසීන් (CAS 125856-62-4);
b. කැෙටොසීන් (2,2-බිස්-ඊතයිල්ෙෆෙරෝසිනයිල් ෙපොෙප්න්) (CAS 37206-42-1);
c. ෙෆෙරෝසීන් කාෙබොක්සිලික් අම්ල;
d. n-බියුටයිල්-ෙෆෙරෝසීන් (CAS 31904-29-7);
e. ෙවනත් සංෙයෝජිත බහු අවයව ෙෆෙරෝසීන් ව ත්පන්න;
5. ෙලඩ් බීටා-ෙරෙසෝසයිෙල්ට් (CAS 20936-32-7);
6. ෙලඩ් සිෙට්ර්ට් (CAS 14450-60-3);
7. බීටා රිෙසෝසයිෙල්ට් ෙහෝ සැලිසිෙල්ට්වල ෙලඩ්-ෙකොපර් කීෙල්ට් (CAS 68411-07-4);
8. ෙලඩ් මීලිෙය්ට් (CAS 19136-34-6);
9. ෙලඩ් සැලිසිෙල්ට් (CAS 15748-73-9);
10. ෙලඩ් ස්ටැෙන්ට් (CAS 12036-31-6);
11. MAPO (ටිස්-1-(2-මීතයිල්) ඒසිරිඩයිනයිල් ෙෆොස්ෆීන් ඔක්සයිඩ්) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (බිස්(2මීතයිල් ඒසිරිඩයිනයිල්) 2-(2-හයිෙඩොක්සිෙපොපෙනොක්සි) ෙපොපයිල්ඇමයිෙනො ෙෆොස්ෆයින් ඔක්සයිඩ්); සහ
ෙවනත් MAPO ව ත්පන්න;
12. මීතයිල් BAPO (බිස්(2-මීතයිල් ඒසිරිඩයිනයිල්) මීතයිල්ඇමයිෙනො ෙෆොස්ෆයින් ඔක්සයිඩ්) (CAS 85068-72-0);
13. n-මිතයිල්- p-නයිෙටොඇනිලීන් (CAS 100-15-2);
14. 3-නයිටාසා-1,5-ෙපන්ෙට්න් ඩයිඅයිෙසොසයෙන්ට් (CAS 7406-61-9);
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15. පහත සදහන් කාබනික-ෙලෝහමය සම්බන්ධක කාරක:
a. නිෙයොෙපන්ටි[ඩයිඒලයි]ඔක්සි, ටයි[ඩෙයොක්ටයිල්]ෙෆොස්ෙෆේටා-ටයිටෙන්ට්(CAS 10385022-2); යනුෙවන් හදුන්වනු ලබන ටයිෙට්නියම් IV, 2,2[බිස් 2-ෙපොපෙනොෙල්ෙටො-මිතයිල්,
බියුටෙනොෙල්ෙටො, ටිස් (ඩෙයොක්ටයිල්) ෙෆොස්ෙෆේෙටො] (CAS 110438-25-0); ෙහෝ LICA
12 (CAS 103850-22-2);
b. ටයිෙට්නියම් IV, [(2-ෙපොපෙනොෙල්ෙටො-1) මීතයිල්, n-ෙපොපෙනොෙල්ෙටොමීතයිල්]
බියුටෙනොෙල්ෙටො-1,ටිස්[ඩයිඔක්ටයිල්] පයිෙරොෙෆොස්ෙෆේට් ෙහෝ KR3538;
c. ටයිෙට්නියම් IV, [(2-ෙපොපෙනොෙල්ෙටො-1) මීතයිල්, n-ෙපොපෙනොෙල්ෙටොමීතයිල්]
බියුටෙනොෙල්ෙටො-1,ටිස් (ඩයිඔක්ටයිල්)-ෙෆොස්ෙෆේට්;
16. ෙපොලිසයෙනොඩයිෆ්ෙලෝෙරොඇමයිෙනොඑතිලින්ඔක්සයිඩ්;
17. අයිෙසොතැලික්, ටයිෙමසික් (BITA ෙහෝ බියුටයිලීන් අයිමයින් ටයි-ෙමසාමයිඩ්),
අයිෙසොසයනුරික් ෙහෝ ටයිමීතියිල්ඇඩිපික් මධ්යව හය සහිත සංෙයෝග සහ ඒසිරිඩින් වළෙයහි
2-මිතයිල් ෙහෝ 2-ඊතයිල් ආෙද්ශක සහිත බහුකියාකාරී ඒසිරිඩින් ඒමයිඩ්;
18. ෙපොපිලින්ඊමයින්(2-මීතයිල්ඒසිරිඩින්) (CAS 75-55-8);
2

19. නිශ්චිත පෘෂ්ඨීය ක්ෙෂේතඵලය 250 m /g ට වැඩි සහ අංශුවල සාමාන්ය විශාලත්වය 3,0 nm වන
ෙහෝ ඊට අඩු සුපර්ෆයින් අයන් ඔක්සයිඩ් (Fe2O3);
20. TEPAN (ෙටටාඊතයිලීන්ෙපන්ටැමයින්ඒකෙලොනයිටයිල්) (CAS 68412-45-3);
සයෙනොඊතයිල්කරණය කරන ලද ෙපොලිඒමයින සහ ඒවාෙය් ලවණ;
21. TEPAN (ෙටටාඊතයිලීන්ෙපන්ටැමයින්ඒකෙලොනයිටයිල්ග්ලයිසිෙඩොල්) (CAS 68412-46-4);
ග්ලයිසිෙඩොල් සහ එම ලවණවලින් ආකලික කරන ලද සයෙනොඊතයිල්කරණය කරන ලද
ෙපොලි ඒමයින්;
22. TPB (ටයිෆීනයිල් බිස්මත්) (CAS 603-33-8).
g. පහත සඳහන් ‘පූර්ව ව හයන්’;

සැ.යු: ML8.g.හි සදහන් වන්ෙන් ෙමම දව්යවලින් සාදනු ලබන පාලනය කරන ලද 'ශක්තිජනක දව්ය' ෙව්.
1. BCMO (බිස්ක්ෙලෝෙරොමීතයිල්ඔක්සෙට්න්) (CAS 142173-26-0) (ML8.e.1 සහ e.2. බලන්න);
2. ඩයිනයිෙටොඇසිටිඩින්-බියුටයිල් ලවණය (CAS 125735-38-8) (ML8.a.28.ද බලන්න);
3. HBIW (ෙහක්සාෙබන්සයිල්ෙහක්සාසයිෙසොවුර්ට්සිෙට්න්) (CAS 124782-15-6) ( ML8.a.4.ද බලන්න);
4. TAIW (ෙටටාඇසිටයිල්ඩයිෙබන්සයිල්ෙහක්සාසයිෙසොවුර්සිෙට්න්) ( ML8.a.4.ද බලන්න);
5. TAT (1,3,5,7 ෙටටාඇසිටයිල්-1,3,5,7,-ෙටටාසා සයික්ෙලො-ඔක්ෙට්න්) (CAS 41378-98-7) (ML8.a.13.ද
බලන්න);
6. 1,4,5,8-ෙටටාඒසඩකලින් (CAS 5409-42-7) ( ML8.a.27.ද බලන්න);
7. 1,3,5-ටයික්ෙලෝෙරොෙබන්සීන් (CAS 108-70-3) (ML8.a.23.ද බලන්න);
8. 1,2,4-ටයිහයිෙඩොබියුෙට්න්(1,2,4-බියුෙට්න්ටෙයොල්) (CAS 3068-00-6) (ML8.e.5.ද බලන්න).

සටහන 5 ගාස්තු සහ උපාංග සදහා ML4 බලන්න.
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සටහන 6 ML8 මගින් පහත සදහන් දව්ය ML8.aහි සදහන් ‘ශක්තිජනක දව්ය’ ෙහෝ ML8.c.හි සදහන් කුඩු කරන ලද
ෙලෝහ සමග සංෙයෝගගත වී ඇත්නම් ෙහෝ මිශ වී ඇත්නම් මිස පාලනය ෙනොෙව්.
a. ඇෙමෝනියම් පිෙක්ර්ට්;
b. කළු කුඩු;
c. ෙහක්සානයිෙටොඩයිෆීනයිල්ඇමයින්;
d. ඩයිෆ්ෙලෝෙරොඇමයින්;
e. නයිෙටොපිෂ්ඨය;
f. ෙපොටෑසියම් නයිෙට්ට්;
g. ෙටටානයිෙටොනැප්තලීන්;
h. ටයිනයිෙටොනයිෙසොල්;
i. ටයිනයිෙටොනැප්තලීන්;
j. ටයිෙටොසයිලීන්;
k. n-පයිෙරොලිඩිෙනෝන්;1-මීතයිල්-2-පයිෙරොලිඩිෙනෝන්;
l. ඩයිඔක්ටයිල්මැලිෙය්ට්;
m. ඊතයිල්ෙහක්සයිල්ඒකයිෙල්ට්;
n. ටයිඊතයිල්ඇලුමිනියම් (TEA), ටයිමීතයිල්ඇලුමිනියම් (TMA),සහ ෙවනත් පයිෙරොෙෆෝරික් ෙලෝහ ක්ෂාර

සහ ලිතියම් ඇරිල්, ෙසෝඩියම්, මැග්නීසියම්, සින්ක් ෙහෝ ෙබෝෙරෝන්;

o. නයිෙටොෙසලියුෙලෝස්;
p. නයිෙටොග්සරින් (ෙහෝ ග්ලිසෙරොල්ටයිනයිෙට්ට් ටයිනයිෙටොග්ලිසරීන්) (NG);
q. 2,4,6-ටයිනයිෙටොෙටොලුයීන් (TNT);
r. එතිලීන්ඩයිඒමයින්ඩයිනයිෙට්ට් (EDDN);
s. ෙපන්ටාඑරිතයිෙටොල්ෙටටානයිෙට්ට් (PETN);
t. ෙලඩ් ඒසයිඩ්, සාමාන්ය සහ මූලික ෙලඩ් ස්ටයිෙෆේට් සහ ඒසයිඩ් ෙහෝ ඒසයිඩ් සංෙයෝග අඩංගු මූලික පුපුරන

දව්ය;

u. ටයිඑතිලීන්ග්ලයිෙකොල්ඩිනයිෙට්ට් (TEGDN);
v. 2,4,6-ටයිනයිෙටොෙරෙසොසිනල් (ස්ටිෆ්නික් අම්ලය);
w. ඩයිඊතයිල්ඩයිෆීනයිල් යූරියා; ඩයිමීතයිල්ඩයිෆිනයිල් යූරියා: මීතයිල්ඊතයිල්ඩයිෆීනයිල් යූරියා [මධ්යෙයහි
ඇති]
x. N,N-ඩයිෆීනයිල්යූරියා (අසමිමිතික ඩයිෆීනයිල්යූරියා);
y. මීතයිල්-N,N-ඩයිෆීනයිල්යූරියා (අසමිමිතික මීතයිල් සහිත ඩයිෆීනයිල්යූරියා);
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z. ඊතයිල්-N,N-ඩයිෆීනයිල්යූරියා (අසමිමිතික ඊතයිල් සහිත ඩයිෆීනයිල්යූරියා);
aa. 2-නයිෙටොඩයිෆීනයිල්ඒමයින් (2-NDPA);
bb. 4-නයිෙටොඩයිෆීනයිල්ඒමයින් (4-NDPA);
cc. 2,2-ඩයිනයිෙටොෙපොපෙනොල්;
dd. නයිෙටොගුවනිඩින් (යුෙරෝපා ද්වි භාවිත ලැයිස්තුෙව් 1C011.dබලන්න).
ML9 යුධ ෙනෞකා, පහත සදහන් විෙශේෂ නාවික උපකරණ සහ උපාංග, සහ ඒ සදහා වූ පහත සදහන් අන්තර්ගත හා මිලිටරි
භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත:

සැ.යු: මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ නාවිකකරණ උපකරණ සඳහා ML11, සටහන 7 බලන්න.
a. වත්මන් අළුත්වැඩියා කිරීෙම් තත්ත්වය ෙහෝ කියාත්මක තත්වය ෙහෝ ඒවාෙය් ආයුධ භාරදීෙම් පද්ධති, ආයුධ, එම
ෙනෞකාවල අනුවැසුම් ෙහෝ අනුවැසුම් ෙකොටස් තිබුණද ෙනොතිබුණද සන්නධමය භාවිතය සදහා පරිවර්තනය කර
තිබුණද ෙනොතිබුණද අපරාධාත්මක ෙහෝ ආරක්ෂක කියාවලියක සදහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස්
කර ඇති යුධ ෙනෞකා ෙහෝ ෙනෞකා (මතුපිට ෙහෝ ජලය යට යාතා කරන);
b. පහත සදහන් ෙතරපුම් පද්ධති සහ එන්ජින්:
1. පහත සඳහන් ලක්ෂණ සහිත සබ්මැරීන් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ඩීසල් එන්ජින්:
a. බල නිෂ්පාදනය 1,12 MW (1 500 h.p.) ෙහෝ ඊට වැඩි වීම; සහ
b. භමණ ෙව්ගය700 rpm ෙහෝ ඊට වැඩි වීම;
2. පහත සඳහන් ලක්ෂණ සහිත සබ්මැරීන් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ඉෙලක්ටික් ෙමෝටර:
a. බල නිෂ්පාදනය 0,75 MW (1 000 h.p.) ෙහෝ ඊට වැඩි වීම;
b. ඉක්මනින් පත්යාවර්ථ වීම;
c. සිසිලනය කළ දව; සහ
d. සම්පූර්ණෙයන් ආවරණය කරන ලද;
3. බල සැපයුම 37,3 kW (50 h.p.) ෙහෝ ඊට වැඩි සහ සම්පූර්ණ ස්කන්ධෙයන් 75%ට වඩා චුම්බක ෙනොවන දව්ය
අන්තර්ගත වී ඇති සන්නධ භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති චුම්බක ෙනොවන ඩීසල් එන්ජින්;
4. සබ්මැරීන සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති වායු ස්වාධීන ෙතරපුම් පද්ධති;

තාක්ෂණික සටහන
‘වායු ස්වාධීන පවාලනය’ මගින් අර්ධ වශෙයන් ගිලුණු සබ්මැරීනයකට වායුෙගෝලීය ඔක්සිජන් රහිතව

සාමාන්යෙයන් බැටරිවලින් ඉඩ ෙදන කාලයට වඩා දිගු කාලයක් ස්වකීය පවාලන පද්ධතිය කියාත්මක වීමට ඉඩ
ලබා ෙදයි. ෙමයට න්යෂ්ටික බලය ඇතුළත් ෙනොෙව්.

c. මිලිටරිමය භාවිතය සහ එම පාලනයන් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති දියයට ෙසොයා ගැනීෙම් උපකරණ;
d. සබ්මැරීන් සහ ෙටෝපිෙඩෝ දැල්;
e. භාවිත ෙනොෙව්;
f. ෙනෞකාවකට පරිබාහිර උපකරණයක් සමඟ අන්තර්කියාකාරී කළ හැකි මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්
නිර්මාණය කර ඇති සිදුරු කාවැද්දුම් සහ සම්බන්ධක;
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සටහන ML9.f.හි තනි සන්නායක, බහු සන්නායක, සහ අක්ෂීය ෙහෝ තරංගමඟ ෙපන්වන ආකාරෙය්
ෙනෞකා සඳහා වූ සම්බන්ධකද ෙනෞකා සඳහා සිදුරු කාවැද්දුම්ද ඇතුළත් ෙව්. ෙමම ෙදවර්ගයම
මීටර 100 ඉක්මවන සමුද ගැඹුරකදී අවශ්ය ලක්ෂණ පවත්වා ගනිමින් කාන්දුවීම්වලට අපාරගාම්යද
විය යුතුය. ෙමයට ගැඹුර කවරක් වුවද ‘ෙල්සර්’ කදම්බ සම්ෙපේෂණය සඳහා විෙශේෂෙයන්
නිර්මාණය කර ඇති දෘශ්ය තන්තු සම්බන්ධක සහ දෘශ්ය සිදුරු කාවැද්දීම්. එයට සාමාන්ය පවාලන
පතුවළ සහ හයිෙඩො ගම්යතා පාලන ෙපොලු සිදුරු කාවැද්දීම් ඇතුළත් ෙනොෙව්.
g. වයුමය ෙහෝ චුම්බක අවලම්බන, සකිය සිග්ෙන්චර් ෙහෝ කම්පන යටපත් කිරීෙම් පාලක සහිත සයිලන්ට් ෙබයාරිං සහ
විෙශේෂෙයන් මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති එම ෙබයාරිං සහිත උපකරණ.
ML10 ‘ගුවන් යානා’, ‘වාතයට වඩා සැහැල්ලු වාහන’, මිනිසුන් රහිත ගුවන් යානා, ගුවන් එන්ජින් සහ ‘ගුවන් යානා’ උපකරණ
පහත සඳහන් පරිදි මිලිටරි භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති උපකරණ සහ අදාළ
උපකරණ සහ අන්තර්ගත:
සැයු; මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ නාවිකකරණ උපකරන සඳහා ML11, සටහන 7 බලන්න.
a. සටන් ‘ගුවන් යානා’ සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත සහ ෙකොටස්;
b. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති, මිලිටරිමය ෙපරික්සුම, පහර දීම,
සන්නද්දමය පුහුණුව, පවාහනය කිරීම ගුවෙන් සිට අත් හැරීම ෙහෝ මිලිටරිමය උපකරණ, තර්කාන්විත සහෙයෝගයද
ඇතුළුව ෙවනත් ‘ගුවන් යානා’සහ වාතයට වඩා සැහැල්ලු වාහන;
c. පහත සඳහන් පරිදි මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති, මිනිසුන් රහිත
ගුවන් යානා සහ අදාළ උපකරණ සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත:
1. දුර සිටන ගුවන් නියමුවකු මගින් පාලනය වන (RPVs), ස්වයංකීයව වැඩසටහන්ගත කළ හැකි වාහන සහ ‘වාතයට
වඩා සැහැල්ලු වාහන’ ඇතුළු මිනිසුන් රහිත ගුවන් යානා;
2. ආශිත ආරම්භක සහ ෙගාඩබිමට සම්බන්ධ උපකරණ;
3. නියාමනය සහ පාලනය සඳහා අදාළ උපකරණ;
d. පහත සඳහන් පරිදි මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති ගුවන් එන්ජින්
සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මණය කරන ලද අන්තර්ගත;
e. ML10.a. ෙහෝ ML10.b. මගින් පාලනය වන ‘ගුවන් යානා’සමඟ භාවිතයට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ගුවන්
ඉන්ධන පිරවීෙම් උපකරණද ඇතුළු ගුවන් උපකරණ . ෙහෝ ML10.d. මගින් පාලනය වන ගුවන්-එන්ජින් සහ ඒ
සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත;
f. ෙකොටු කර ඇති පෙද්ශවල ෙමෙහයුම් පහසු කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති පීඩන නැවත පිරවුම්,
පීඩනය නැවත පුරවන උපකරණ සහ විෙශේෂෙයන්ම ML10.a. ෙහෝ ML10.b., ෙහෝ ML10.d. මගින් පාලනය වන
‘ගුවන් යානා’ සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද;
g. හමුදා ඝට්ඨන ෙහල්මට් සහ ආරක්ෂිත මුහුණු ආවරණ හා, ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත සහ
‘ගුවන් යානා’වල භාවිතය සඳහා පීඩනය සහිත ආශ්වාස උපකරණ සහ අර්ධ වශෙයන් පීඩනය සහිත ඇඳුම් කට්ටල,
ඇන්ටි ජී සූට්, ‘ගුවන් යානා’ ෙහෝ මිසයිලවලට භාවිතා කරන දව ඔක්සිජන් පරිවර්තක සහ කැටපල් සහ ‘ගුවන්
යානා’වකින් පුද්ගලයන් හදිසිෙය් ගලවා ගැනීම සඳහා වූ කාට්රිජ මගින් කියා කරන උපාංග;
h. පිරිස්වලට එෙරහිව, ගුවෙන් සිට අත් හැරීමට ෙහෝ ‘ගුවන් යානා’ මන්දනයට එෙරහිව සටන් කිරීම සඳහා වූ පහත
සඳහන් පැරෂුට් සහ අදාළ උපකරණ හා ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත:
1. පහත සඳහන් ෙද් සඳහා පැරෂුට්:
a. ෙර්න්ජර නියම ලක්ෂ්යයටම අත් හැරීම;
b. පැරෂුට් භටයන්ට බිමට බැසීම;
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2. කාෙගෝ පැරෂුට්;
3. බිමට අත්හරින දව්ය (නිද. රිකවරි කැප්සියුල්, ඉෙජක්ෂන් සීට්, ෙබෝම්බ) ස්ථායී කිරීම සහ ඒවා නිසි
ඉරියව්ෙවනන් පවත්වා ගැනීම සඳහා , ඇදෙගන න පැරෂුට්, ෙඩෝග් පැරෂුට්;
4. හදිසි පැරෂුට් විහිදීම සහ ඉන්ෆ්ෙල්ෂන් පිළිෙවළ නියාමනය සඳහා විසර්ජන ආසන පද්ධති සමඟ භාවිතා කිරිමට
ෙඩෝග් පැරෂුට්;
5. මාර්ෙගෝපෙද්ශිත මිසයිල, ෙඩෝන ෙහෝ අභ්යවකාශ යානා සඳහා රිකවරි පැරෂුට්;
6. ඇප්රූච් පැරෂුට් සහ බිමිට බැසීෙම්දී මන්දනය වන පැරෂුට්;
7. ෙවනත් හමුදා පැරෂුට්;
8. ඉහළ උසක සිට බිමට බසින පැරෂුට්කරුවන් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද උපකරණ (නිද. ඇඳුම්
කට්ටල, විෙශේෂ හිස් ආවරණ, ශ්වසන පද්ධති, ෙසවුම් උපකරණ);
i. පැරෂුට් ෙලෝඩ් සඳහා ස්වයංකීයව පාලනයක් සහිත උපකරණ; ඔක්සිජන් උපකරණද ඇතුළුව කවර ෙහෝ උසක සිට
පාලයක් සහිතව බිමට පැනීමට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ ෙවනස් කරන ලද මිලිටරි භාවිතය සඳහා වූ
උපකරණ.

සටහන 1 ML10.b. මගින් මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද පහත සඳහන් ආකාරෙය්
‘ගුවන් යානා’ ෙහෝ ‘ගුවන් යානා’වර්ග පාලනය ෙනොෙව්:
a. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා වින්යාසගත කර නැති ෙහෝ මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය

කරන ලද ෙහෝ ෙවනස් කරන ලද උපකරණ ෙහෝ සවිකෘත සවි කර ෙනොමැති; සහ

b. වෙසන්නාර් ගිවිසුමට සහභාගී වන රාජ්යයක සිවිල් ගුවන් ගමන් අධිකාරියක් විසින් සිවිල් භාවිතය සඳහ

සහතික කර ඇති.

සටහන 2 ML10.d මගින් පහත සඳහන් ෙද් පාලනය ෙනොෙව්:
a. වෙසන්නාර් ගිවිසුමට සහභාගී වන රාජ්යයක සිවිල් ගුවන් ගමන් අධිකාරියක් විසින් ‘සිවිල් ගුවන්
යානයක’ භාවිතය සඳහා සහතික කර ඇති මිලිටරි භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර
ඇති ගුවන් යානා එන්ජින් ෙහෝ ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත;
b. මිනිසුන් රහිත ගුවන් යානා හැර, අනුවැටුම් එන්ජින් ෙහෝ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද

අන්තර්ගත.

සටහන 3 ML10.b. සහ ML10.d.මගින් මිලිටරිමය ෙනොවන ‘ගුවන් යානා’ ෙහෝ මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා ෙවනස් කර
ඇති ගුවන් යානා එන්ජින් සඳහා වූ පාලනය අදාළ වන්ෙන් එම මිලිටරිමය අන්තර්ගතයන්ට සහ මිලිටරිමය
භාවිතයට ෙවනස් කිරීමට අවශ්ය වන මිලිටරි කටයුතු හා අදාළ උපකරණ සඳහා පමණි.
ML11 යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිස්තුෙව් ෙවනත් ස්ථානයක පාලනයට යටත් කර ෙනොමැති පහත සඳහන්
ඉෙලක්ෙටොනික් උපකරණ, හා ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත;
a. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ඉෙලක්ෙටොනික් උපකරණ;

සටහන ML11ට ඇතුළත් වන්ෙන්:
1. ඉෙලක්ෙටොනික් පතිමිනුම් සහ ඉෙලක්ෙටොනික්-පති-පතිමිනුම් උපකරණ (එනම් ෙර්ඩාර් ෙහෝ ෙර්ඩිෙයෝ

සන්නිෙව්දන රිසීවරවලට බාහිර ෙහෝ ෙදෝෂ සහගත සංඥා හඳුන්වා දීමට ෙහෝ ගහණය කිරීම බාධා කිරීමට
ෙහෝ පතිවිරුද්ධ ඉෙලක්ෙටොනික් රිසිවර ලබා ගැනීම, කියාත්මක වීම ෙහෝ ඒවාෙයහි කාර්යක්ෂමතාවට
බාධා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ; ෙම්වාට ජෑමිං සහ පති ජෑමිං උපකරණද ඇතුළුව ඒවෙය්
පති මිනුම් උපකරණද) ඇතුළත් ෙව්;

2. සංඛ්යාතය ශීඝ කිරීෙම් නල;

29.3.2007

සිංහල

යුෙරෝපා සංගමෙය් කාර්යාලීය ජර්නලය
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3. හමුදා බුද්ධි අංශ පරීක්ෂණ කටයුතු ෙහෝ ආරක්ෂක අරමුණු ෙහෝ සඳහා වූ විද ත් චුම්බක වර්ණාවලි

පරීක්ෂා කිරීම ෙහෝ නියාමනය කිරීම ෙහෝ එම පරීක්ෂණ ෙහෝ නියාමනයට පතිවිරුද්ධව කියා
කිරීම සඳහා වූ ඉෙලක්ෙටොනික් පද්ධති ෙහෝ ඒ සඳහා නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ;
4. අති ධ්වනි සහ චුම්බක ජෑමිං සහ උපායන් ද ඇතුළුව දියයට පතිමිනුම් උපකරණ. ෙසෝනාර්

රිසීවරවලට බාහිර ෙහෝ ෙදෝෂ සහගත සංඥා හඳුන්වා දීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ;
5. ෙක්තාංක කියාවලි භාවිතා ෙකෙරන ආරක්ෂක දත්ත සැකසුම් උපකරණ, ආරක්ෂක දත්ත

උපකරණ සහ ආරක්ෂඛ සම්ෙපේෂණ සහ සංඥා මාර්ග උපකරණ;
6. හඳුනා ගැනීෙම්, තහවුරු කර ගැනීෙම් සහ යතුරුෙලෝඩර් උපකරණ සහ යතුරු කළමනාකරණ

නිෂ්පාදන සහ ෙබදා හැරීෙම් උපකරණ;
7. මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ ෙසවුම් උපකරණ;
8. ඩිජිටල් ෙටෝෙපොස්කැටර්-ගුවන් විදුලි සන්නිෙව්දන සම්ෙපේෂණ උපකරණ;
9. බුද්ධි අංශ සංඥා සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ඩිජිටල් විමුර්ජක.
b. ෙගෝලීය චන්දිකා ෙසවුම් පද්ධති (GNSS) ජෑමිං උපකරණ.
ML12 පහත සඳහන් අධි පෙව්ග චාලක ශක්ති ආයුධ පද්ධති සහ ඒ හා අදාළ උපකරණ සහ ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය
කරන ලද අන්තර්ගත:
a. යම් ඉලක්කයක් විනාශ කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ එය විනාශ කිරීෙම් ෙමෙහයුම්ක් දියත්
කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද චාලක් ශක්ති ආයුධ පද්ධති;
b. හඳුනා ගැනීෙම් උපකරන සහ ඉලක්කද ඇතුළුව, චාලක ශක්ති පක්ෂිප්ත සහ පද්ධති ගතිකව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා
විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද පරීක්ෂණ සහ තක්ෙසේරු පහසුකම් සහ පරීක්ෂණ ආකෘති.

සැයු: උප-කමාංකන පෙතොෙරොම් ෙහෝ තනිකරම රසායනික විකර්ශනය සහ ඒ සඳහා වූ පෙතොෙරොම් භාවිතා කරන ආයුධ
පද්ධති සඳහා ML1 සිට ML4 බලන්න.
සටහන 1 ML12 ට විෙශේෂෙයන් චාලක ශක්ති ආයුධ පද්ධති සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති පහත සඳහන් ෙද් ඇතුළත් ෙව්:
a. 0,1 gට වැඩි ස්කන්ධ තනි ෙහෝ ෙව්ගවත් ගිනි ආකාරෙයන් ඇති විට 1,6 km/s,ට අධික පෙව්ගයන්ට
ත්වරණය කළ හැකි ආරම්භක ෙතරපුම් පද්ධති ඇතුළත් ෙව්;
b. පාථමික බල උත්පාදන, විද ත් ආයුධ, ශක්ති ගබඩා, තාපන පාලන, තත්වාෙරෝපණ, ස්විචිං ෙහෝ ඉන්ධන-පාලන

උපකරණ; සහ බල සැපයුම, තුවක්කුව සහ ෙවනත් ටරට් විදුලි සැපයුම් කියාකාරකම් අතර විදුලි අන්තර් මාධ්ය;
c. ඉලක්ක අත්කර ගැනීෙම්, ලුහු බැඳීම් සහ ගිනි පාලන ෙහෝ හානි තක්ෙසේරු කිරීෙම් පද්ධති;
d. පක්ෂිප්ත සඳහා නිෙවසුම් ෙසවුම්, මාර්ෙගෝපෙද්ශ ෙහෝ අපගමන පවාලන (පසු ත්වරණ) පද්ධති.

සටහන 2 ML12 මගින් පහත සඳහන් කවර ෙහෝ පවාලන කමයක් භාවිතා කරන ආයුධ පද්ධති පාලනය කරනු ලැෙබ්:
a. විද ත් චුම්බක;
b. විද ත් තාපන;
c. ප්ලාස්මා;
d. සැහැල්ලු වායු; ෙහෝ
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e. රසායන දව්ය (ඉහත සඳහන් දව්ය සමඟ භාවිතා කළ විට).
ML13 පහත සඳහන් ආයුධ ෙහෝ ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඉඳි කිරීම් සහ අන්තර්ගත:
a. පහත සඳහන් ආයුධ තහඩු:
1. හමුදා පමිතීන්ට ෙහෝ පිරිවිතරයන්ට අනුව නිෂ්පාදනය කර ඇති; ෙහෝ
2. මිලිටරි භාවිතයට සුදුසු;
b. මිලිටරි පද්ධති සඳහා ෙබෝලිස්ටික් ආරක්ෂාව සැපයීමට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙලෝහමය ෙහෝ ෙලෝහමය
ෙනොවන දව්ය ෙහෝ එම සංෙයෝගවලින් කර ඇති ඉදි කිරීම් සහ ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත;
c. හමුදා පමිතීන්ට ෙහෝ ඒ හා සැසඳිය හැකි ජාතික පමිතීන්ට හා පිරිවිතරයන්ට අනුව නිෂ්පාදනය කර ඇති හිස් ආවරණ
සහ ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති අන්තර්ගත එනම්. ෙහල්මට් හිස, ඇතුළත ආවරණ සහ පහසුව සඳහා වූ
පෑඩ් ෙකොටස්;
d. හමුදා ෙහෝ ඒ හා සමාන පමිතීන්ට ෙහෝ පිරිවිතරයන්ට අනුව නිර්මාණය කර ඇති ශරීර ආවරණ සහ ආරක්ෂක
ඇඟලුම් ෙහෝ හා ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත.

සටහන 1 ML13.b. ට පුපුරන සුළු පතිකියාකාරී ශරීරාවරණ ඇති කිරීමට ෙහෝ හමුදා මුවාවන් ඉදි කිරීම සඳහා
විෙශේෂෙයන් නිර්මානය කරන ලද දව්ය ඇතුළත් ෙව්.
සටහන 2 ML13.c. මගින් කවර ෙහෝ පෙව්ශ උපාංගයක් ලබා ගැනීමට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස්
කර ඇති ෙහෝ එවැන්නකින් සාදා ඇති සාම්පදායික වාෙන් ෙහල්මට් පාලනය ෙනොෙව්.
සටහන 3 ML13.c. සහ d.මගින් පුද්ගලික ආරක්ෂාව සඳහා යමකු පළදීන යම් හිස් ආවරණයක්, ශරීර ආවරණයක්
ෙහෝ ආරක්ෂක ඇඟලුමක් පාලනය කරනු ෙනොලැෙබ්.
සටහන 4 ML13මගින් පාලනය වන එකම හිස් ආවරණ වර්ගය වනුෙය් ෙබෝම්බ නිෂ්කීය අංශ සඳහා හමුදාමය
භාවිතයට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද වර්ග පමණි.
සැ.යු 1:

යුෙරෝපා සංගම් ද්වි-භාවිත ලැයිස්තුෙව් 1A005 ද බලන්න.

සැ.යු 2:

ශරීර ආවරණ සහ හිස් ආවරණ නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන ‘තන්තුමය සූතිකාමය දව්ය’ සඳහා යුෙරෝපා
ද්වි-භාවිත ලැයිස්තුෙව් 1C010බලන්න.

ML14 හමුදා පුහුණුව ෙහෝ හමුදා අභ්යස ෙපේරණය කිරීම සඳහා විෙශේෂ උපකරණ, ML1 ෙහෝ ML2, මගින් පාලනය වන ගිනි
අවි ෙහෝ ආයුධ භාවිතය පුහුණු කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙපේරක සහ ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන්
නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත සහ උපාංග.

තාක්ෂණික සටහන
‘හමුදා පුහුණුව සඳහා වූ විෙශේෂ උපකරණ’ යන්ෙනන් පහර දීෙම් පුහුණු උපකරණ, ෙර්ඩාර් ඉලක්ක පුහුණු උපකරණ ,
ෙර්ඩාර් ඉලක්ක ෙජනෙර්ටර්, තුවක්කු පුහුණු උපාංග, සබ්මැරින් ෙරෝධක යුධ පුහුණු උපකරණ, ගුවන් යානා ෙපේරක
(ගුවන් නියමුවන්/අභ්යවකාශගාමීන් පුහුණු කිරීම සඳහා වූ මිනිසුන් පමතකරණය කරන ලද ෙක්න්දාපසාරකද ඇතුළුව),
ෙර්ඩාර් පුහුණු උපකරණ පියාසර පුහුණු උපකරණ, නාවික පුහුණු උපකරණ, මිසයිල් ආරම්භක පුහුණු උපකරණ.
ඉලක්ක උපකරණ, ෙඩෝන් ‘ගුවන් යානා’, යුෙධෝපකරණ පුහුණු උපකරණ, නියමුවකු රහිත ‘ගුවන් යානා’ පුහුණු
උපකරණ. ජංගම පුහුණු ඒකක සහ ෙගොඩබිම යුධ ෙමෙහයුම් සඳහා පුහුණු උපකරණ.

සටහන 1 ML14 ට හමුදා භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ ෙවනස් කරන ලද ෙපේරක සඳහා වූ
රූප උත්පාදක සහ අන්තර් කියාකාරී පරිසර පද්ධති ඇතුළත් ෙව්.
සටහන 2 ML14 මගින් දඩයම් කිරීෙම් ෙහෝ කීඩා කිරීෙම් පුහුණු කටයුතුවලදී භාවිතා කරන ආයුධ සඳහා විෙශේෂෙයන්
නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ ඇතුළත් ෙනොෙව්.
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ML15 පහත සඳහන් පරිදි මිලිටරිමය භාවිතය සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති රූප සහ පති මිනුම් උපකරණ සහ ඒ
සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත සහ ෙකොටස් :
a. ෙරෙකෝඩර සහ රූප සැකසීෙම් උපකරණ;
b. කැමරා, ඡායාරූප උපකරණ සහ පටල සැකසීෙම් උපකරණ;
c. රූප තීවකාරක උපකරණ;
d. අෙධෝරක්ත ෙහෝ තාපන රූප උපකරණ;
e. ෙර්ඩාර් ෙසන්සර් උපකරණ රූපක;
f. ML15.a. සිට ML15.e දක්වා උප අයිතමවලින් පාලනය වන උපකරණ සඳහා පති මිනුම් ෙහෝ පති-මිනුම් උපකරණ.

සටහන
සටහන 1

ML15.f. ට යුධමය රූපන පද්ධතිවල කියාත්මක වීම ෙහෝ කාර්යක්ෂමතාව බිඳ ෙහලීම සඳහා ෙහෝ එෙසේ බිඳ
දැමීෙම් පතිඵල අවම කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද උපකරණ ඇතුළත් ෙව්.
‘විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත’ යන ෙයදුමට මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්

නිර්මාණය කර ඇති පහත සඳහන් උපකරණ ඇතුළත් ෙව්:

a. අෙධෝරක්ත රූප පරිවර්තන නල;
b. රූප තීවකාරක නල (පළමුෙවන් උත්පාදනය කරන ඒවා හැර);
c. බහු නාලිකා තහඩු;
d. අඩු ආෙලෝක මට්ටම් රූපවාහිනී කැමරා නල;
e. හඳුනාගැනීෙම් අරා (විද ත් අන්තර්සම්බන්ධතාව ෙහෝ කියවීම් පද්ධති ඇතුළුව);
f. පයිෙරොඉෙලක්ටික් රූපවාහිනී කැමරා ටියුබ්;
g. රූපන පද්ධති සඳහා සිසිලන පද්ධති;
h. අධි ෙව්ගී කැමරාවල අත්යවශ්ය ෙකොටසක් වන ෂටර් හැර, 100 µsට වැඩි ෂටර් ෙව්ගයක් සහිත ,පභාවර්ණ
ෙහෝ විද ත් පකාශන වර්ගෙය් විදුලිෙයන් කියාත්මක කරන ෂටර්;
i. ෆයිබර් ඔප්ටික් ඉෙම්ජ් ඉන්වර්ටර්;
j. සංෙයෝග අර්ධ සන්නායක පභාකැෙතෝඩ

සටහන 2

ML15 මගින් ‘මුල් පරපුෙර් රූප තීවකාරක නල’ ෙහෝ ‘මුල් පරපුෙර් රූප තීවකාරක නල’ ෙයොදා ගැනීමට

විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ පාලනය ෙනොෙව්.

සැයු: ‘මුල් පරපුෙර් රූප තීවකාරක නල’ භාවිතා කරන ආයුධ අඩවිවල තත්ත්වය සඳහා ML1., ML2.සහ
ML5.a.හි ඇතුළත් කිරීම් බලන්න.
සැයු: යුෙරෝපා ද්වි-භාවිත ලැයිස්තුෙව් 6A002.a.2 සහ 6A002.b.බලන්න.

L 88/80

සිංහල

යුෙරෝපා සංගමෙය් කාර්යාලීය ජර්නලය

29.3.2007

ML16 අන්තර්ගත දව්යවලින්, ජ්යාමිතිය ෙහෝ කියාකාරීත්වෙයන් හඳුනා ගත හැකි පාලනයට යටත් වන නිෂ්පාදනයක භාවිතා
වන හැඩ ගැසීම්, වාත්තු සහ ෙවනත් නිමි ෙනොවන නිෂ්පාදන සහ ML1 සිට ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ෙහෝ
ML19 මගින් පාලනය වන කවර ෙහෝ නිෂ්පාදනයක් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද උපකරණ.
ML17 පහත සඳහන් විවිධ උපකරණ, දව්ය සහ පුස්තකාල සහ ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත:
a. පහත සඳහන් අංග සම්පූර්ණ කිමිදුම් සහ දියයට පිහිනීෙම් උපකරණ:
1. මිලිටරි භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද (එනම් චුම්බක ෙනොවන ෙලස විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය
කරන ලද) සංවෘත ෙහෝ අර්ධ සංවෘත පරිපථ (පතිආශ්වාස);
2. විවෘත පරිපථ උපකරණ මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා පරිවර්තනය කිරීමට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති
අන්තර්ගත;
3. අංග සම්පූර්ණ කිමිදුම් සහ දියයට පිහිනන උපකරණ සහිතව මිලිටරි භාවිතය සඳහා පමණක්ම නිර්මාණය කර
ඇති උපකරණ;
b. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ඉදි කිරීම් උපකරණ;
c. සංඥා සැඟවීම සඳහා, විෙශේෂෙයන්ම හමුදා භාවිතය සඳහා වූ සවිකෘත, ආෙල්පන සහ පතිකාරක;
d. සටන් කලාපයකදී භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මානය කර ඇති ක්ෙෂේත ඉංජිෙන්රු උපකරණ;
e. පහත සඳහන් ලක්ෂණ කවරක් ෙහෝ සහිත ‘ෙරොෙබෝවන්’, ‘ෙරොෙබෝ’ පාලක සහ ෙරොෙබෝ ‘එන්ඩ් ඉෙෆක්ටර්’:
1. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද;
2. ෙබෝලිස්ටික් ෙකොටස්වලින් (නිද. ස්වයං මුදා ලයින් භාවිතා කරන) බාහිරව ෙපේරණය කරන ලද විදුමකයට
එෙරහිව හයිෙඩෝලික් ලයින් ආරක්ෂා කිරීෙම් කම භාවිතා කරන්නා වූ සහ 839 K (566 °C) ෙහෝ ඊට වැඩි ජ්වලන
අංකයක් සහිත හයිෙඩෝලික් දව භාවිතා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති; ෙහෝ
3. විද ත් චුම්බක ස්පන්දන (EMP) පරිසරයක කියාත්මක වීමට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ
පමිතිකරණය කරන ලද;
f. යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිස්තුෙව් පාලනය ෙකෙරන උපකරණ සමඟ භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය
කරන ලද පුස්තකාල තාක්ෂණික (දත්ත පදනම් පරාමිතීන්);
g. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති න්යෂ්ටික බල උත්පාදන
උපකරණ ෙහෝ ‘න්යෂ්ටික පතිකියකද’ ඇතුළු පවාලන උපකරණ සහ මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්
නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති එම අන්තර්ගත;
h. යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිවස්තුෙව් ෙවනත් ස්ථානයකින් පාලනය වන ඒවා හැර මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා
විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද සංඥා යටපත් කිරීම සඳහා වූ උපකරණ, දව්ය;
i. හමුදාමය ‘න්යෂ්ටික පතිකියක’ සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති සිමියුෙල්ටර;
j. හමුදා උපකරණ සර්විස් කිරීමට විෙශේෂෙයන්නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ ෙවනස් කරන ලද ජංගම දුරකථන
අළුත්වැඩියා සාප්පු;
k. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති ක්ෙෂේත උත්පාදක;
l. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති කන්ෙට්නර්;
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m. යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිස්තුෙව් ෙවනත් ස්ථානයක පාලනයට යටත් කර ඇති ඒවා හැර, පාරු, පාලම් සහ
මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙපොන්ටූන්;
n. ML4, ML6, ML9 ෙහෝ ML10 මගින් පාලනය වන අයිතම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර
ඇති පරීක්ෂණ මාදිලි;
o. මිලිටරිමය භාවිතය සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කරන ලද ෙල්සර් ආරක්ෂක උපකරණ (නිද. ඇස් සහ සංෙව්දන
ඉන්දීන් ආරක්ෂා කිරීම).

තාක්ෂණ සටහන්
1. ML17, හි කර්තව්යය සඳහා ‘පුස්තකාලය’ යනු (පරාමිතික තාක්ෂණ දත්ත පදනම) හමුදා ස්වභාවෙය් තාක්ෂණික

ෙතොරතුරු එකතුවක් වන අතර එමගින් යුධ උපකරණ ෙහෝ පද්ධතිවල කාර්ය සාධනය වර්ධනය සිදු විය යුතුය.

2. ML17හි කර්තව්යය අනුව ‘ෙවනස් කරන ලද’ යනු යුධමය ෙනොවන භාණ්ඩයක් යුධමය භාවිතයකට විෙශේෂෙයන්

නිර්මාණය කර ඇති ෙලසට සමාන වන යුධමය ධාරිතා සහිත වූවක් බවට ෙවනස් කරන ව හාත්මක, විද ත්, යාන්තික
ෙහෝ ෙවනත් යම් ෙවනස් කමකි.

ML18 යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිස්තුව මගින් පාලනය වන පහත සඳහන් නිෂ්පාදන නිපදවීම සඳහා වූ උපකරණ:
a. යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිස්තුව මගින් පාලනය වන නිෂ්පාදන නිපදවීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන
ලද ෙහෝ ෙවනස් කරන ලද උපකරණ සහ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත;
b. විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද පරිසර පරීක්ෂණ කම්හල් සහ යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිස්තුව මගින්
පාලනය වන නිෂ්පාදන සහතික කිරීම, සුදුසුකම් ලබා දීම ෙහෝ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන
ලද උපකරණ.

තාක්ෂණික සටහන
ML18, හි කාර්යය සඳහා ‘නිෂ්පාදනය’ යන ෙයදුමට නිර්මාණය කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම,

සහ පිරික්සීම ඇතුළත් ෙව්.

සටහන ML18.a. සහ ML18.b.ට පහත සඳහන් උපකරණ ඇතුළත් ෙව්:
a. අඛණ්ඩ නයිෙට්ටර්;
b. පහත සඳහන් කවර ෙහෝ ලක්ෂණයක් සහිත ෙක්න්දාපසාරී පරීක්ෂණ උපකරණ ෙහෝ උපාංග:
1. සම්පූර්ණ වර්ගීකෘත අශ්වබලය 298 kW (400h.p.)ට වැඩි ෙමෝටරයකින් ෙහෝ ෙමෝටරවලින්
කියාත්මක වීම;
2. 113kg ෙහෝ ඊට වැඩි අයභාරයක් ෙගන යා හැකි වීම; ෙහෝ
3. 91 kg ෙහෝ ඊට වැඩි අයභාරයක 8 g ක ෙහෝ ඊට වැඩි ෙක්න්දාපසාරී ත්වරණයක් ඇති කළ හැකි වීම;
c. විජලන මුදක;
d. මිලිටරිමය පිපිරීම් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති ඉස්කුරුප්පු එක්ටෘඩර්;
e. ෙනරූ ගුවන් යානා ඉන්ධන පමාණීකරණය කිරීමට කපන යන්ත;
f. විෂ්කම්භය 1,85 m ෙහෝ ඊට වැඩි වූද නිෂ්පාදන ධාරිතාව 227 kg ෙහෝ ඊට වැඩි වූද ස්වීටී බැරල් (ටම්බ්ලර්);
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g. ඝණ ගුවන් යානා ඉන්ධන සඳහා අඛණ්ඩ මිශණ;
h. යුධමය පුපුරන දව්ය ඇඹරීම ෙහෝ ෙකටීම සඳහා දව ශක්ති ඇඹරුම්හල්;
i. ML8.c.8හි ලැයිස්තුගත කර ඇති ෙලෝහ කුඩුවල ෙගෝලීයබව සහ අංශුවල ඒකීය බව පවත්වා

ගැනීම සඳහා වූ උපකරණ;
j. ML8.c.3 හි ලැයිස්තුගත කර ඇති දව්ය පරිවර්තනය කිරීමට සංවහන ධාරා පරිවර්තක.
ML19 පහත සඳහන් මාර්ෙගෝපෙද්ශිත ආයුධ ශක්ති පද්ධති (DEW), ඒ හා අදාළ ෙහෝ පති මිනුම් උපකරණ සහ ඒ සඳහාම
විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත:
a. යම් ඉලක්කයක් විනාශ කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ එය විනාශ කිරීෙම් ෙමෙහයුම්ක් දියත්
කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ‘ෙල්සර්’ පද්ධති;
b. යම් ඉලක්කයක් විනාශ කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ එය විනාශ කිරීෙම් ෙමෙහයුම්ක් දියත්
කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අංශු කදම්භ පද්ධති;
c. යම් ඉලක්කයක් විනාශ කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ එය විනාශ කිරීෙම් ෙමෙහයුම්ක් දියත්
කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අධි බල ෙර්ඩිෙයෝ-සංඛ්යාත පද්ධති (RF);
d. ML19.a. සිට ML19.c.මගින් පාලනය වන පද්ධති හඳුනාගැනීම, ෙසොයා ගැනීම ෙහෝ ඒවායින් ආරක්ෂාව සලසා
ගැනීමසඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ;
e. ෙමම අයිතමය මගින් පාලනය වන පද්ධති, උපකරණ සහ අන්තර්ගත සඳහා ෙභෞතික පරික්ෂණ ආකෘති.
f. ස්ථිර අන්ධභාවෙය් සිට ෙදෝෂ සහගත දෘෂ්ටිය ඇති කිරීමට එනම්. පියවි ඇස ෙහෝ ඇස් ෙපනීම නිවැරදී කිරීෙම් උපාංග
භාවිතා කිරිමට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අඛණ්ඩ තරංග ෙහෝ ස්පන්දන ‘ෙල්සර්’ පද්ධති.

සටහන 1 ML19 මගින් පාලනය වන මාර්ෙගෝපෙද්ශිත ආයුධ පද්ධතිවලට පහත සඳහන් උපකරණවලින් පාලනය
කරන ලද ෙයදුම්වලින් ව ත්පන්න කරන ලද පද්ධති ඇතුළත් ෙව්:
a. සම්මත පතෙරොම්වලට සමාන ආකාරෙය් විනාශයක් ඇති කිරීමට පමාණවත් තරම් තරංග ෙහෝ ස්පන්දන
බලයක් සහිත ‘ෙල්සර්’;
b. විනාශකාරී බලයක් සහිතව ආෙරෝපිත ෙහෝ උදාසීන අංශු කදම්භයකද් පක්ෙෂේපනය කරන්නා වූ අංශු

ඇක්සිලෙර්ටර්;
c. දුරස්ථ ඉලක්කයක ඇති ඉෙලක්ෙටොනික් පරිපථ අකිය කිරීම බලවත් කිරීමට පමාණවත් තරම් ක්ෙෂේත

නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අධි ස්පන්ද බලය ෙහෝ වැඩි සාමාන්ය බලයක් ඇති ෙර්ඩිෙයෝ සංඛ්යාත කදම්බ
සම්ෙපේෂක.
සටහන 2 ML19 ට විෙශේෂෙයන් මාර්ෙගෝපෙද්ශිත ශක්තියක් සහිත ආයුධ පද්ධති සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර
ඇති පහත සඳහන් ෙද් ඇතුළත් ෙව්:
a.

පාථමික බල උත්පාදන, විද ත් ආයුධ, ශක්ති ගබඩා, තාපන පාලන, ෙහෝ ඉන්ධන
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම් උපකරණ;

b. ඉලක්ක අත්කර ගැනීෙම්, ලුහු බැඳීම් පද්ධති;
c. ඉලක්ක විනාශ කිරීම, විනාශ කිරීම ෙහෝ ෙමෙහයුම්-විනාශ කිරීම තක්ෙසේරු කළ හැකි පද්ධති;
d. කදම්බ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම, පතුරුවා හැරීෙම් ෙහෝ ලක්ෂ්යගත කිරීෙම් උපකරණ;
e. ශීඝ බහු ඉලක්ක ෙමෙහයුම් සඳහා ශීඝ භමණ ධාරිතාව සහිත උපකරණ;
f. ඇඩප්ටිව් ඔප්ටික්ස් සහ කලාප සංයුග්මක;
g. සෘණ හයිඩජන් අයන කදම්බ සඳහා ධාරා ඉන්ෙජක්ටර්;

29.3.2007
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h. ‘අභ්යවකාශයට සුදුසු’ ඇක්සිලෙර්ටර් අන්තර්ගත;
i. සෘණ අයන කදම්බ පුනීලකරණ උපකරණ;
j. අධි ශක්ති අයන කදම්බ පාලනය සහ කැරකවීම සඳහා උපකරණ;
k. සෘණ හයිඩජන් සමස්ථානික කදම්බ උදාසීනකරණය කිරීම සඳහා ‘අභ්යවකාශයට සුදුසු’ ෙලෝපත්.
ML20 පහත සඳහන් ශීත ජනක සහ ‘අධි සන්නායක’ උපකරණ ඒ සඳහාම විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගත සහ
උපාංග:
a. යුද බිමක, සාගර ෙහෝ ගුවන් ෙහෝ අභ්යවකාශ යානාවක ස්ථාපනය කිරීමට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ
වින්යාසගත කර ඇති චලනය වන අතර 103 K (– 170 °C)ට අඩු උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගත හැකි;

සටහන ML20.a.ට ප්ලාස්ටික් ෙහෝ ඉෙපොක්සි කාවද්දන ලද දව්ය වැනි අෙලෝහමය ෙහෝ විදුලිය කුසන්නායක
දව්යවලින් නිෂ්පාදනය කර ඇති උපාංග ෙහෝ අන්තර්ගත ෙයොදා ගන්නා ජංගම දුරකන පද්ධතිද
ඇතුළත් ෙව්.
b. යුද බිමක, සාගර ෙහෝ ගුවන් ෙහෝ අභ්යවකාශ යානාවක ස්ථාපනය කිරීමට විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ
වින්යාසගත කර ඇති චලනය වන අතර කියාත්මක විය හැකි ‘අධි සන්නායක’ විදුලි උපකරණ (භමණ යන්ත සහ
ටාන්සෙෆෝමර).

සටහන ML20.b. මගින් ෙජනෙර්ටරයක පමණක් අධි සන්නායකතාව ඇති, අධි සන්නායක එතුම් මගින් නිෂ්පාදනය
වන චුම්බක ක්ෙෂේතයක භමණය වන තනි ධැව සාමාන්ය ෙලෝහ ආවරණ සහිත සෘජු ධාරා මුහුම් තනිධැව
ෙජනෙර්ටර් පාලනය ෙනොෙව්.
ML21 පහත සඳහන් ‘මෘදුකාංග’:
a. යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිස්තුෙවන් පාලනය වන දව්ය ෙහෝ උපකරණ ‘සංවර්ධනය’, ‘නිෂ්පාදනය’ ෙහෝ
‘භාවිතය’ සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ෙහෝ ෙවනස් කර ඇති ‘මෘදුකාංග’;
b. පහත සඳහන් නිශ්චිත ‘මෘදුකාංග’:
1. පහත සඳහන් කර්තව්යයන් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ‘මෘදුකාංග’:
a. යුධ හමුදා පද්ධති ආකෘතිකරණය, ෙපේරණය ෙහෝ තක්ෙසේරු කිරීම;
b. යුධමය ආයුධ පද්ධතිවල ඇතුළ් කර ඇති ‘මෘදුකාංග’ ‘සංවර්ධනය’ ෙමෙහයවීම, නඩත්තු කිරීම ෙහෝ
යාවත්කාලීන කිරීම;
c. යුධමය ෙමෙහයුම් අභ්යාස ආකෘතිකරණය ෙහෝ ෙපේරණය කිරීම;
3

d. නිෙයෝග කිරීම, සන්නිෙව්දන, පාලනය සහ බුදධිය (C I) ෙහෝ නිෙයෝග කිරීෙම්, සන්නිෙව්දනය කිරීෙම්
4
පාලනය කිරීෙම්, පරිගණක සහ බුද්ධිමය (C I) ෙයදුම්;
2. සාම්පදායික, න්යෂ්ටික, රසායනික ෙහෝ ජීවවිද්යාත්මක යුධ අවිවල ඵලදායීත්වය තීරණය කිරීම සඳහා වූ
‘මෘදුකාංග’.
3. ML21.a., b.1. ෙහෝ b.2 මගින් පාලනය ෙනොවන යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු භාවිත ලැයිස්තුව මගින් පාලනය වන යුධ
උපකරණවල මිලිටරිමය කටයුතු ඉටු කිරීමට යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිස්තුව විසින් පාලනය ෙනොවන
උපකරණවලට හැකියාව ලබා දීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ ෙවනස් කරන ලද ‘මෘදුකාංග’.
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ML22 පහත සඳහන් ‘තාක්ෂණය’:
a. ML22.bහි දක්වා ඇති තාක්ෂණය හැර යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිස්තුව මගින් පාලනය වන අයිතම
‘සංවර්ධනය කිරීම’ , ‘නිෂ්පාදනය කිරීම’ ෙහෝ ‘භාවිතා කිරීම’ සඳහා ‘අවශ්ය’ වන ‘තාක්ෂණය’.
b. පහත සඳහන් ‘තාක්ෂණය’:
1. යුෙරෝපා සංගම් ෙපොදු හමුදා ලැයිස්තුව මගින් පාලනය වන අයිතම නිර්මාණය කිරීම, ඒවාට අන්තර්ගත එකතු
කිරීම සහ එම අයිතම සඳහා සම්පූර්ණ ස්ථාපිත කියාත්මක කිරීමට, නඩත්තු කිරීමට සහ අළුත්වැඩියා කිරීමට
‘අවශ්ය’ වන ‘තාක්ෂණය’, එම ස්ථාපිතයන්හි අන්තර්ගත පාලනයට යටත් ෙනොවන ඒවාද විය හැක;
2. පැරණි කුඩා ආයුධ පතිනිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිතා කළද කුඩා ආයුධ ‘සංවර්ධනය’ කිරීම සහ ‘නිෂ්පාදනය’
කිරීම සහ ‘භාවිතය’ සඳහා ‘අවශ්ය’ ‘තාක්ෂණය’;
3. ML7.a. සිට ML7.g.දක්වා වූ ෙඡ්දවලින් පාලනය වන විෂ සහිත දව්ය. ඒ හා අදාළ උපකරණ සහ අන්තර්ගත
‘සංවර්ධනය’ කිරීම සහ ‘නිෂ්පාදනය’ කිරීම සඳහා ‘අවශ්ය’ ‘තාක්ෂණය’;
4. ML7.h.මගින් පාලනය වන නිශ්චිත ෛසලවල පටක ෙහෝ ‘ෛජවීය බහු අවයව’ ‘සංවර්ධනය’ කිරීම සහ
‘නිෂ්පාදනය’ කිරීම සඳහා ‘අවශ්ය’ ‘තාක්ෂණය’;
5. ML7.i.1 මගින් පාලනය වන ‘ෛජව උත්ෙපේරක’ යුධ වාහක දව්ය ෙහෝ යුධමය දව්යයන්ට කැවීම සඳහාම
‘අවශ්ය’ වන ‘තාක්ෂණය’.

සටහන 1. EU ෙපොදු මිලිටරි ලැයිස්තුෙවන් පාලනය වන අයිතම ‘සංවර්ධනය’ කිරීම සහ ‘නිෂ්පාදනය’ කිරීම
‘භාවිතය’සඳහා ‘අවශ්ය’ ‘තාක්ෂණය’; පාලනයට යටත් ෙනොවන කවර ෙහෝ අයිතමයකට අදාළ වන විට
යුද ලැයිස්තුව පාලනයට යටත් ෙව්.
සටහන 2. ML22 මගින් පහත සඳහන් ‘තාක්ෂණය’ පාලනය ෙනොෙව්:
a. පාලනයට යටත් ෙනොවන ෙහෝ අපනයනය කිරීමට බලය ලබා දී ඇති භාණ්ඩ, ස්ථාපනය කිරීම,

කියාත්මක කිරීම, නඩත්තු කිරීම (පරීක්ෂා කිරීම) සහ අළුත් වැඩියා කිරීම;
b. ‘මහජන ෙඩොෙම්නෙයහි’, ‘මූලික විද්යාත්මක පරීක්ෂණයන්හි’ෙහෝ ෙප්ටන්ට් ඉල්ලුම්පත සඳහා අවම

ෙතොරතුරු දරන;
c. සිවිල් පවාහන උපාංග අඛණ්ඩව තල්ලු කිරීමට චුම්බක ෙපේරණය ලබා ෙදනු ලබන.
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ලැයිස්තුෙව් භාවිතා කර ඇති ෙයදුම් අර්ථ නිරූපනය කිරීම
ලැයිස්තුෙව් භාවිතා කර ඇති ෙයදුම් අක්ෂර වින්යාසය අනුව පහත සඳහන් පරිදි අර්ථ කථනය කරනු ලැෙබ්.

සටහන 1: අර්ථ නිරූපන සමස්ත ලැයිස්තුවටහ අදාළ ෙව්. පරිශීලනයන් සම්පූර්ණෙයන් උපෙදස් සඳහා පමණක් වන අතර
ලැයිස්තුව පුරාම කර ඇති අර්ථ නිරූපනයන් ෙගෝලීය වශෙයන් ෙයොදා ගැනීමට බලපෑමක් ෙනොකරයි.
සටහන 2: අර්ථ නිරූපන ලැයිස්තුෙව් ඇති වචන සහ ෙයදුම් උධෘත (‘ ’) තුළ දක්වා ඇති විට පමණක් අර්ථ නිරූපනය කර ඇති
ෙත්රුමම දරයි. ෙවනත් ස්ථානවලදී එම වචන සඳහා ෙද්ශීය අර්ථ දැක්වීම දී ඇතිනම් හැර වචන සහ ෙයදුම් සඳහා
ඒවාෙය් පිළිගත් අර්ථයන් (ශබ්ද ෙකෝෂෙය් දැක්ෙවන පරිදි) අදාළ ෙව්.
ML7

‘යුද්ධෙය්දී භාවිතා කිරීමට සාදා ඇති’
මිනිසුන්ට ෙහෝ සතුන්ට තුවළ සිදු කිරීමට, උපකරණ විනා කිරීමට ෙහෝ වගාවන් ෙහෝ පරිසරයට හානි
කිරීෙම් හැකියාව වැඩි කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති (පිරිසිදු භාවය, බීෙජෞෂණ කාලය, උග බව,
පැතිරීෙම් ලක්ෂණ ෙවනස් කිරීම වැනි) කවර ෙහෝ ෙවනස් කිරීමක් ෙහෝ ෙත්රීමක්.

ML8

‘ආකල’
පුපුරන සුළු සූතවල එම ලක්ෂණ වැඩි කිරීමට භාවිතා කරන දව්ය.

ML8, ML9 සහ ML10

‘ගුවන් යානා’
ස්ථර තටුවක්, කැරෙකන තටුවක්, භමණ තටුවක් (ෙහලිෙකොප්ටර), ඇලවුණු ෙරොටර් ෙහෝ ඇලවුණු
තටුවක් සහිත ගුවන් යානයක්.

ML22

‘මූලික විද්යාත්මක පර්ෙය්ෂණ’
මූලික වශෙයන් යම් නිෂ්චිත අරමුණක් ෙහෝ ඉලක්කයක් රහිතව යම් සංසිද්ධියක මූලික මූලධර්ම ෙහෝ
නිරීක්ෂණය කළ හැකි කරුණු පිළිබඳ මූලිකව නව දැනුමක් ලබා ගැනීමට, සිදු කරනු ලබන
පර්ෙය්ෂණාත්මක ෙහෝ න්යායාත්මක කාර්යයන්.

ML7, 22

‘ෛජව උත්ෙපේරක’
CW කාරක ෙවත බන්ධනය වී ඒවා විඛණ්ඩනය වීම ෙව්ගවත් කරන යම් නිශ්චිත රසායනික ෙහෝ ජීව
රසායනික පතිකියා සඳහා වූඑන්සයිම.

තාක්ෂණික සටහන

‘එන්සයිම’ යනු යම් නිශ්චිත රසායනික ෙහෝ ෛජව රසායනික පතිකියාවක් සඳහා වූ ෛජව උත්ෙපේරක

ෙව්.

ML7, 22

‘ෛජව බහු අවයව’
පහත සඳහන් ෛජවීය අධිමාත අණු:
a. නිශ්චිත රසායනික ෙහෝ ෛජව රසායනික පතිකියාවක් එන්සයිම;
b. පතිෙද්හ, තනි ෙහෝ බහු ක්ෙලෝනමය ෙහෝ පති-දර්ශ;
c. විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද ෙහෝ සාදන ලද පතිගාහක;

තාක්ෂණ සටහන්
1. ‘පතිදර්ශ පතිෙද්හ’ යනු ෙවනත් පතිෙද්හයන්හි නිශ්චිත පතිෙද්හජනක ස්ථානයට බන්ධනය වන

පතිෙද්ශ ෙව්;

2. ‘එක ක්ෙලෝනීය පතිෙද්හ’ යනු එක් පතිෙද්හ ජනක ස්ථානයකට බැෙඳන තනි ක්ෙලෝන ෛසල

මගින් නිපදවන ෙපෝටීන ෙව්;

3. ‘බහු ක්ෙලෝන පතිෙද්හ’ යනු නිශ්චිත පතිෙද්හජනක ස්ථානයට බන්ධනය වන ෛසල ක්ෙලෝන

එකකට වැඩි ගණනකින් නිපදවන ෙපෝටීන මිශණයකි;

4. ‘පතිගාහක’ යනු ශාරීරික කියාකාරකම්වලට බලපාන බන්ධන වන ලිජන්ඩ් වර්ග බන්ධනය

කළ හැකි ෛජවීය බහු අණුක ව හයන් ෙව්.

L 88/86

සිංහල

ML10

යුෙරෝපා සංගමෙය් කාර්යාලීය ජර්නලය

29.3.2007

‘සිවිල් ගුවන් යානය’
වාණිජමය සිවිල් අභ්යන්තර සහ බාහිර ගුවන් මාර්ගවල ගුවන් ගත වීමට ෙහෝ නීත්යනුකූල
පරිදි සිවිල්, පුද්ගලික ෙහෝ ව්යාපාරමය භාවිතය සඳහා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරය විසින්
පළ කරනු ලබන ගුවන් ගත වීමට සුදුසුකම් ලැබීෙම් සහතික ලැයිස්තුවල නම් වශෙයන්
දක්වා ඇති ගුවන් යානා.

ML21, 22

‘සංවර්ධනය’
පහත සඳහන් ඒවා වැනි අනුකමික නිෂ්පාදනවලට පූර්වෙයන් වූ සියළු අදියර හා අදාළ වන: නිර්මාණය
කිරීම, නිර්මාණ පර්ෙය්ෂණ, නිර්මාණ විශ්ෙල්ෂණ, නිර්මාණ සංකල්ප, මූලාකෘති එකලස් කිරීම සහ
පරීක්ෂා කිරීම, පධාන නිෂ්පාදන කම, දත්ත නිර්මාණය කිරීම, නිර්මාණ දත්ත නිෂ්පාදනයකට
සම්ෙපේෂණය කිරීම, වින්යාස නිර්මාණය කිරීම, ඇතුළත නිර්මාණ්ය, දළ රාමු.

ML17

‘අවසන් පසාධක’
‘ෙරොෙබෝ’ පාලන පියාපෙත් අගෙය් ඇති පදනම් තලයට සවි කර ඇති ගිපර්, සකිය උපාංග ඒකක සහ
ෙවනත් යම් උපාංග.

තාක්ෂණික සටහන
‘සකිය උපාංග ඒකක’ යනු චාලක බලය ෙයෙදන, යම් උපකරණ ෙකොටසකට ශක්තිය ෙහෝ සංෙව්දනය

කියාත්මක කරන උපාංග ෙව්.

ML4, 8

‘ශක්තිජනක දව්ය’
අෙප්ක්ෂිත ෙයදුමට අවශ්ය ශක්තිය මුදා හැරීමට රසායනික වශෙයන් පතිකියා කරන දව්ය ෙහෝ මිශණ
ෙව්. ‘පුපුරන දව්ය’, ‘පයිෙරොෙටක්නික්’ සහ ගුවන් යානා ඉන්ධන යනු ‘ශක්තිජනක දව්ය’ න්හි උප
පංති ෙව්.

ML8, 18

‘පුපුරන දව්ය’
පාථමික, පවර්ධක ෙහෝ මිසයිල ශිර්ෂවල, විනාශ කිරීම් සඳහා පධාන ඉලක්ක සඳහා සහ ෙවනත්
ෙයදුම්වලට ෙයොදා ගැනීෙම්දී පිපිරීම ඇති වන ඝණ, දව ෙහෝ වායුමය දව්ය ෙහෝ දව්ය මිශණ.

ML7

‘මුලික ෙරෝගවාහකෙයෝ’
ධාරක ෛසල ෙවත ජනමය දව්ය හඳුන්වාදීමට භාවිතා කරන සම්ෙපේෂක (නිද. ප්ලාස්මිඩ් ෙහෝ
ෛවරස).

ML13

‘තන්තුමය ෙහෝ සූතිකාමය දව්ය’
ඇතුළත් වන්ෙන්:
a. අඛණ්ඩ සම සූතිකා;
b. දීර්ඝ කඔ සහ ෙරෝවිං;
c. ෙට්ප්, ෆැබ්රික්, සසම්භාවී මැට් සහ ෙබ්ඩ්;
d. කපන ලද තන්තු, පධාන තන්තු සහ සංගත තන්තුමය බ්ලැන්කට්;
e. කවර ෙහෝ දිගක් ඇති ඒක ස්ඵඨික ෙහෝ බහු ස්ඵඨීකමය විස්කර්;
f. ඇෙරෝමැටික් ෙපොලිඒමයිඩ් පල්ප්.

ML15

‘පළමු උත්පාදක රූප තීවකාරක ටියුබ්’
පකාශ තන්තුමය ෙහෝ වීදුරු මුහුනත් සහිත තහඩු, බහු ක්ෂාරමය පකාශ කැෙතෝඩ (S-20 ෙහෝ S-25)
භාවිතා කරන එෙහත් මයිෙකොචැනල් තහඩු ඇම්ප්ලිෆයර් ෙනොවන විද ත් තාපනය සඳහා වූ ටියුබ්.

ML22

‘මහජන ෙඩොෙම්නෙයහි’
වැඩිදුර පචලිත කිරීම සඳහා වූ සීමාවන්ෙගන් ෙතොරව සපයා ඇති ‘තාක්ෂණ’ ෙහෝ මෘදුකාංක ෙමනමින්
අදහස් ෙව්.

සටහන පකාශන හිමිකම් සීමාවන් මගින් යම් ‘තාක්ෂණයක්’ ෙහෝ ‘මෘදුකාංගයක්’ මහජන
සංජානනෙයහි තිබීෙමන් ඉවත් කරනු ෙනොලැෙබ්.

29.3.2007

යුෙරෝපා සංගමෙය් කාර්යාලීය ජර්නලය

සිංහල
ML5, 19
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‘ෙල්සර්’
විකිරණශීලතාව නිකුත් කිරීම ෙපේරණය කිරීම මගින් වර්ධනය කරනු ලබන අවකාශීය ෙහෝ කාලික
සංගත ආෙලෝකයක් නිපදවන අන්තර්ගතයන් එකතුවකි.

ML10

‘වාතයට වඩා සැහැල්ලු වාහන’
උණුසුම් වාතය ෙහෝ හීලියම් ෙහෝ හයිඩජන් වැනි වාතයට වඩා සැහැල්ලු වායු මගින් ඉහළ යන බැලූන
ෙහෝ ගුවන් නැව්.

ML17

‘න්යෂ්ඨික පතිකියකය’
පතිකියා කරන ෙනෞකාව තුළ ඇති ෙහෝ ඊට සෘජුවම සම්බන්ධ අයිතම, හරෙය් ඇති බල මට්ටම පාලනය
කරන උපකරණ, සහ සාමාන්යෙයන් පතිකියක හරය හා සෘජුවම ස්පර්ශ වන ෙහෝ එහි ඇති මූලික
සිසිලනකාරකය අන්තර්ගත ෙහෝ එය පාලනය කරන අයිතම මීට ඇතුළත් ෙව්.

ML8

‘පූර්ව ව හයන්’
පුපුරන දව්ය නිෂ්පාදනෙය්දී භාවිතා කරන විෙශේෂිත රසායනික දව්ය.

ML21, 22

‘නිෂ්පාදනය’
පහත සඳහන් සියළුම නිෂ්පාදන අවධි අදහස් ෙව්: නිෂ්පාදන ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, නිෂ්පාදනය, සංයුක්ත
කිරීම, එකලස් කිරීම (මවුන්ටිං), පරීක්ෂා කිරීම, පිරික්සීම, තත්ත්ව සහතික කිරීම.

ML8

‘ගුවන් යානා ඉන්ධන’
යාන්තික කාර්යයක් ඉටු කිරීමට රසායනික පතිකියාවක් මගින්, පාලනයක් සහිත ෙව්ගයකින් යුතුව
උණුසුම් වායු විශාල පරිමාණෙයන් නිපදවන දව්ය ෙහෝ මිශණ.

ML4, 8

’පයිෙරොෙටක්නික්’
ජ්වලනය කළ විට යම් නිශ්චිත කාල පමාදයක් ෙහෝ තාප, ශබ්ද, දුම්, දෘශ්ය ආෙලෝක ෙහෝ අෙධෝරක්ත කිරණ
පමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට පාලනයක් සහිත ෙව්ගයකින් ශක්තිජනක රසායනික පතිකියාවකට ලක්වන
් ක් යනු ඔක්සිකාරක අඩංගු ෙනොවන
ඝණ ෙහෝ දව ඉන්ධන මිශණ සහ ඔක්සිකාරක ෙව්. පයිෙරො-ෙෆ◌ෘ◌රි
එෙහත් වාතය සමඟ ස්පර්ශ වීෙමන් ඉෙබ්ම ගිනි ගන්නා පයිෙරොෙටක්නික්හි උප පංතියකි.

ML22

‘අවශ්ය’
‘තාක්ෂණය’ සම්බන්ධෙයන් ෙයෙදන විට පාලනයක් සහිතව කාර්යා සාධනයක්, ලක්ෂණ ෙහෝ යම්
කියාකාරීත්වයක් ළඟා කර ගැනීම ෙහෝ එය අබිබවා යාම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම වගකිව යුතු ‘තාක්ෂණ’ අංශය
සම්බන්ධෙයන් පමණක් අදාළ ෙව්. එම ‘අවශ්ය’ ‘තාක්ෂණය’ විවිධ නිෂ්පාදන සඳහා හවුෙල් භාවිතා කළ හැක.

ML7

‘කැරලි මර්දන කාරක’
කැරලි මර්දන අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන විට නිරාවරණය වීම අවසන් වීෙමන් පසුව ෙකටි කාලයක්
තුළ මැකී යන සුළු සංෙව්දාත්මක කැසීමක් ෙහෝ අකර්මන්ය ශාරීරික ලක්ෂණ මිනිසුන් තුළ ෙව්ගෙයන්
ඇති කිරීෙම් හැකියාව ඇති දව්ය. (කදුලු ගෑස් යනු ‘කැරලි මර්දන කාරක’වල උප කට්ටලයකි.)

ML17

‘ෙරොෙබෝ’
අඛණ්ඩ පථයක් සහිත ෙහෝ ලක්ෂ්යෙයන් ලක්ෂ්යයට ෙවනස් වන, ෙසන්සර් භාවිතා කරන පහත සඳහන්
සියළු ලක්ෂණ සහිත පාලන යාන්තණයකි:
a. බහු කියාකාරී;
b. තිමාන අවකාශෙය් ෙවනස් වන චලනයන් මගින් දව්ය, ෙකොටස්, උපාංග ෙහෝ විෙශේෂ උපාංග
ස්ථානගත කිරීෙම් හැකියාව තිබීම;

L 88/88

සිංහල

යුෙරෝපා සංගමෙය් කාර්යාලීය ජර්නලය
c. ස්ෙටපිං ෙමෝටර සහිත විය හැකි සංවෘත ෙහෝ විවෘත ලූප සර්ෙවො උපාංග තුනක් ෙහෝ ඊට
වැඩි ගණනක් භාවිතා වීම; සහ
d. වැඩසටහන්ගත කළ හැකි තාර්කික පාලනයක් විය හැකි විද ත් පරිගණකයක්
මාර්ගෙයන් ‘භාවිතකරුට-පෙව්ශ විය හැකි වැඩසටහන්ගත කිරීෙම්’ හැකියාවක් තිබීම
එනම්. යාන්තික මැදිහත්වීමක් රහිත වීම.

සටහන ඉහත සඳහන් අර්ථ නිරූපනයට පහත උපාංග ඇතුළත් ෙනොෙව්:
1. අතින්/දුරකථන කියාකරුට පමණක් පාලනය කළ හැකි පාලන යාන්තණ;
2. යාන්තික වශෙයන් ස්ථිර වැඩසටහන්ගත කර ඇති චලනයන්ට අනුව කියාත්මක

වන ස්වයංකීය චලන උපාංග වන ස්ථිර අනුකමික පාලන යාන්තණ. වැඩසටහන
කටු, ෙහෝ කැමි වැනි ස්ථිර නැවතුම් මගින් යාන්තික වශෙයන් සීමා කර තිෙබ්.
චලන අනුපිළිෙවළ සහ මාර්ග ෙහෝ ෙකෝණ ෙතෝරා ගැනීම යාන්තික,
ඉෙලක්ෙටොනික් ෙහෝ විද ත් කම මගින් ෙවනස් කළ ෙනොහැක;

3. යාන්තික වශෙයන් ස්ථිර වැඩසටහන්ගත කර ඇති චලනයන්ට අනුව කියාත්මක
වන ස්වයංකීය චලන උපාංග වන යාන්තික වශෙයන් පාලනය වන ෙවනස් කළ

හැකි අනුකමික පාලන යාන්තණ. වැඩසටහන සවි කරන ලද එෙහත් ෙවනස් කළ
හැකි කටු ෙහෝ කැමි වැනි නැවතුම් මගින් යාන්තික වශෙයන් සීමා කර ඇත.
චලන අනුපිළිෙවළ සහ මාර්ග සහ ෙකෝණ ෙත්රීම නිශ්චිත වැඩසටහන් රටාව
අනුව ෙවනස් ෙව්. චලන අක්ෂ එකක් ෙහෝ වැඩි ගණනක වැඩසටහන් රටාවල
ෙවනස්කම් ෙහෝ අළුත් කිරීම් (නිද. කටු ෙවනස් කිරීම ෙහෝ කැමි මාරු කිරීම)
ලබා ගත හැක්ෙක් යාන්තික ෙමෙහයුම් හරහා පමණි;

4. යාන්තික වශෙයන් ස්ථිර වැඩසටහන්ගත කර ඇති චලනයන්ට අනුව
කියාත්මක වන ස්වයංකීය චලන උපාංගවන සර්වරයක් මගින් පාලනය
ෙනොවන ආකාරෙය් ෙවනස් කළ හැකි අනුකමණ පාලන යාන්තණ.

වැඩසටහන ෙවනස් කළ හැකි නමුත් අනුකමය යාන්තිකව ස්ථිර කරන ලද
විද ත් ද්වි උපාංග ෙහෝ ෙවනස් කළ හැකි නැවතුම් මගින් පමණක් කියා කරයි;

5.

ML 21

ගබඩා කූඩ සිරස්ව තැබීෙම් අභ්යන්තර ෙකොටසක් වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන
ලද ගබඩා කිරීම ෙහෝ නිවැරදි කිරීම සඳහා එම කූඩවල අන්තර්ගතයන්ට
පෙව්ශ වීමට නිර්මාණය කර ඇති කාටිසීය සමකක්ෂ පාලන පද්ධති යනුෙවන්
හැඳින්ෙවන ස්ටැකර් ෙකේන්.

‘මෘදුකාංග’
කවර ෙහෝ පත්යක්ෂ පකාශන මාධ්යයක ස්ථිර කර ඇති ‘ වැඩසටහන්’ ෙහෝ ‘මයිෙකො
වැඩසටහන්’ එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක්.

ML 19

‘අභ්යවකාශයට සුදුසු’
කිමී 100 ෙහෝ ඊට වැඩි උන්නතාංශවල කියාත්මක වන චන්දිකා සහ අධි උස පියාසර පද්ධති
කියාත්මක කිරීමට ඒවා දියත් කිරීෙම්දී ෙහෝ ෙයොදා ගැනීෙම්දී භාවිතා කිරීම සඳහා වූ විෙශේෂ
විද ත්, යාන්තික ෙහෝ පාරිසරික අවශ්යතාවන් සපුරාලන පරිදි නිර්මාණය කර ඇති,
නිෂ්පාදනය කර ඇති සහ පරීක්ෂා කර ඇති නිෂ්පාදන ෙව්.

ML 18,20

‘අධිසන්නායක’
සම්පූර්ණෙයන් විද තය ෙකෙරහි පතිෙරෝධීතාවය නැති විය හැකි (එනම් අසීමිත විද ත්
සන්නායකතාවක් සහිතව ජූල් තාපනයකින් ෙතොරව ඉතා අධික විද ත් ධාරා රැෙගන යා
හැකි) දව්ය (එනම් ෙලෝහ, මිශ ෙලෝහ ෙහෝ සංෙයෝග) සම්බන්ධෙයන් අදාළ ෙව්.

තාක්ෂණ සටහන:
යම් දව්යයක ‘අධි සන්නායකභාවය’ උෂ්ණත්වෙය් සාධකයක් වන වැදගත් චුම්බක
ක්ෙෂේතයක් වන ‘අවධි උෂ්ණත්වෙයන්’ද චුම්බක ක්ෙෂේතෙය්ත් උෂ්ණත්වෙය්ත් සාධකයක්
වන අවධි ධාරා ඝණත්වෙයන්ද ෙවන් ෙවන්ව හඳුනාගත හැක.

29.3.2007

29.3.2007

සිංහල

ML22

යුෙරෝපා සංගමෙය් කාර්යාලීය ජර්නලය

L 88/89

‘තාක්ෂණය’
යම් නිෂ්පාදනයක් ‘සංවර්ධනය’, ‘නිෂ්පාදනය’ ෙහෝ ‘භාවිතා කිරීම’ සඳහා අවශ්ය නිශ්චිත
ෙතොරතුරු. ෙතොරතුරු තාක්ෂණික දත්ත ෙහෝ තාක්ෂණික සහාය ආකාරෙයන් ෙව්.

තාක්ෂණ සටහන:
1. ‘තාක්ෂණික දත්ත’වලට බ්ලූපින්ට්, සැලසුම්, රූපසටහන්, ආකෘති, සූත, වගු, ඉංජිෙන්රු

සැලසුම් සහ පිරිවිතරයන්, අත්ෙපොත් ෙහෝ ඩිස්ක්, ෙට්ප්, කියවීමට පමණක් වූ මතක වැනි
ෙවනත් මාධ්යයන්හි පටිගත කර ඇති ෙහෝ ලියා ඇති උපෙදස් ඇතුළත් විය හැක.

2. ‘තාක්ෂණික සහාය’ උපෙදස්, හැකියාවන්, පුහුණුව, වැඩ කිරීෙම් හැකියාව,
උපෙද්ශාත්මක ෙසේවා ආකාරෙයන් විය හැක. ‘තාක්ෂණික සහාය’ට
‘තාක්ෂණික දත්ත’ සම්ෙපේෂණය කිරීමද ඇතුළු විය හැක.
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‘භාවිතය’
ෙමෙහයවීම, ස්ථාපනය කිරීම (ස්ථානෙය්දීම ස්ථාපනය කිරීමද ඇතුළුව) නඩත්තු කිරීම (පරීක්ෂා කිරීම),
අළුත් වැඩියා කිරීම, පිරිවැඩියා කිරීම සහ පතිඅලංකරණය කිරීම.

