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1 නව ෙකාෙරෝනා එ�නත ලබා �ෙම� ප� ඇ�වන ආසාදන 
වැළැ��ම ��බදව 
 
�ය�ම ෙබෝවන ෙරෝග වලට එෙර�ව එ�න� වල සා�ථක භාවය 100%ෙනාෙ�. 
නව ෙකාෙරෝනා එ�නත එ�නත ලබා �ෙම� ප�ව �වද ආසාදනය �ෙ� 
හැ�යාව� පව�. අ� එය හ��ව�ෙ� "ප�  ආසාදනය" ෙලස ය. 
 
එ�නත ෙදවර� එ�න� ��ෙම� ප� ක�ණාකර �ඛ ආවරණය�,���� 
වාතාශ්රය සහ අ� ෙ��ම වැ� ��ක ආසාදන ම�දන �යවරය� ෙහා�� 
�යා�මක කර�න. 
 
�ෙ�ෂෙය�, ක�ණාකර �ශාල ජනතාව� එ��� වන �ථාන ,හඩ නඟා උ�සව 
පව�වන �ථාන ෙහෝ ඔබ අ�ක ෙලස ම�පැ� පානය කරන සාදවලට ක�ණාකර 
සහභා� ෙනාව�න. 
 
 ඔබ �ය� ෙදනාෙ� සහෙයෝගය ලබාෙද�න 
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2 ඉ�ෆ්�ෙව�සා එ�නත ෙව�ෙව� වැය වන �දල සඳහා අ�ධ 
වශෙය� සහනාධාර �ම ��බදව 
 
නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� ආසාදන පැ��ම තාවකා�කව අ��ම� ඇ�� �ෙබ� 
න�� , ෙමම �ත සෘ�ෙ�� ඉ�ෆ්�ෙව�සා සමඟ එකවර නැවත� වසංගතය� 
ඇ��ෙ� අවදානම� ඇ��ය හැක . 
 
ප��ය �ත සෘ�ෙ�� ඉ�ෆ්�ෙව�සා වසංගතය ෙනා�� ෙහ��, ෙමම �ත 
කාලෙ�� අසාදනය ඇ��  එය එකවර ව්යා�ත �ෙ� හැ�යාව� පව�න බැ�� 
ක�ණාකර ඉ�ෆ්�ෙව�සා එ�නත ගැන සලකා බැ�ම වැදග� ෙ�. 
 
ෙතා�� නගරය ඔ�ෙතෝබ� 1 දා �ට ඉ�ෆ්�ෙව�සා එ�නත ෙව�ෙව� වැයවන 
�දල සඳහා අ�ධ වශෙය� සහනාධාර ලබා � ඇත. 
මාස 6 �ට ප්රාථ�ක �ද්යාලෙ� ෙනාෙහා� ෙසාග�ෙකෝ ෙදවන ෙ��ය ද�වා වන 
ළ�� සඳහා ළමා ඉ�ෆ්�ෙව�සා එ�නත ලබා �ෙ�� එ�නත සදහා යන �ද�� 
අ� ෙය� 2500 ක සහනය� ලබා ෙද�ෙන�. 
ඊට අමතරව, වයස අ��� 65 සහ ඊට වැ� වැ���ය� සඳහා ඉ�ෆ්�ෙව�සා 
එ�නත ලබා �ෙ�� යන �ද�� , අ� ෙය� 3,500 � ලබා ෙද�ෙන�. 
 
ඔබට එ�න� කළ හැ� �ථානය ව�ෙ� නගරෙ� ��� ෛවද්ය ආයතනය�. 
සහනාධාරෙ� ප්රමාණය ෛවද්ය ආයතන ක��ෙව� අ� ��ෙම� ප� ඉ�� �දල 
ක�ණාකර ෙගව�න. 
එ�න� ��ම සඳහා ෙව� ��ම� අවශ්ය ෙ�, එබැ�� ක�ණාකර ඔබට පළ�ව 
ෙව� කරවා ගැ�මට හැ� දැ� ප��ා කර�න. 
 
ඊට අමතරව සහනාධාරය ලැ�මට ���ක� ඇ� අය හැර එ�න� ��මට කැම� 
අෙන� අය සදහා ඔ�ෙතෝබ� 26 දා�� ප� එ�නත ලබා �ය හැ�ය. 
නව ෙකාෙරෝනා එ�නෙ� ෙදවන මාත්රාව ලබාගැ�ෙම� ස� 2 කට ප� ෙමම 
ඉ�ෆ්�ෙව�සා එ�නත  ඔබට ලබා ගත හැ�ය. 
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උණ අසාදනය වැළැ��ම සඳහා, ක�ණාකර ශා��ක �ර�ථභාවය තහ�� කර 
ගැ�ම, ��� ආවරණය� පැළ�ම සහ ඔෙ� අ� ෙහා�� ෙ��ම, ආසාදන 
ම�දනෙ� ��ක ක�� �න ෙ�. 
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3. ඕ�රා ක�ෙ� "ෙමා�� " (ග� වල පත්ර වල ව�ණ ෙවන� �ම) 
උ�සවය පැවැ��ම ��බදව 
 
ඕ�රා ක�ෙ� ෙමා�� උ�සවය" ෙනාවැ�බ� 18 �ට ෙදසැ�බ� 5 ද�වා පැවැ�ෙ�. 
සර� සෘ�ෙ� අග භාගය වන �ට, ඕ�රා ක�ද ක්රමෙය� ර� පැහැයට (ග� වල 
පත්ර වල ව�ණ ෙවන�  ෙ�.) 
"ෙමා�� " සහ "කඑෙද " ය�ෙව� හැ��ෙවන ග� ර�, කහ සහ තැ�� 
ව�ණව�� ��ත වන අතර ජපානෙ� "සර� සෘ�ෙ� ෙමම ප�ත්රවල පාට ෙවන� 
�ම ෙකෝෙයෝ න�� හැ��ෙ�. 
ඕ�රා ක�ෙ�, "ෙක��� ද�� " න� ක� ��න අසල සර� සෘ�ෙ� ෙකාළ 
අලංකාරය ෙලස නැර�ය හැ� ප්ර��ධ �ථානය� . 
එෙ�ම, ෙක��� ද�� න� �ථානෙ� �ට, ඔබට ක�ෙතෝ තැ�තලාව ��� ෙලස 
නැර�ය හැ� අතර,එම ද�ශන ඉතා අ�� අලංකාරය� 

 ෙගනෙ� . පැහැ�� සර� සෘ�ෙ� �� ෙහා�� ඇ� �නයක, ඔබට ඈ�� �� 
ක�ද දැ�ය හැ�ය. 
 
ෙමම වසෙ� සර� සෘ�ෙ� ෙකාළ දැ�මට ෙහාඳම කාලය ෙනාවැ�බ� මැද �ට 
ෙදසැ�බ� �ල ද�වා අෙ��ෂා ෙකෙ�. 
 
සර� සෘ�ෙ� ශාක පත්ර ෙදස බලා ස��ෙවන �ට, එ�ෙනකා  අතර පරතරය 
තබාෙගන , �හඬව �ෙනෝද �මට  කා��කව�න. 
 


