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1. වසර අවසාන සහ අ�� අ��� �වා� කාලය �ළ කා�ය්යාල ��බඳ 
ෙතාර�� 
 
ෙතා�� නගර කා�යාලය (Tochigi City office)එක ප්රධාන කා�යාලය සහ සෑම 
සාමාන්ය ශාඛා කා�යාලය� ම  2021 වසෙ� ෙදසැ�බ� මස 29 වන �න �ට 2022 
වසෙ� ජනවා� මස 3 වන �න  ද�වා වසා තැෙ�. ඒ අතරම, ෙකා��� ෙවළදසැ� 
වල ඇ� සහ�ක ��� ��ෙ� ෙ�වාවද  භා�තා කළ ෙනාහැක. 
 
ෙතා�� �� ජාත්ය�තර ෙතාර�� මධ්ය�ථානය ද නගර කා�යාලයට  සමාන 
කාල �මාවකට වසා තබ� ඇත. ඔබෙ� දැ�ව��ම සහ සහෙයෝගය අ� අගය 
කර�. 
 
වසර අවසාන සහ අ�� අ��� �වා� සඳහා කසළ එක� ��ම එක� ��ෙ� 
�න ද�ශනයට අ�ව �� ෙකෙ�. ජනවා� 1, 2 සහ 3 යන �නවල කසල එක� 
��ම� ෙනාකරන අතර එම �නවල කසළ බැහැර ෙනාකරන ෙම� ඉ�ලා ��� . 
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2. ඉ�ෆ්�ෙව�සාව ��බද ප්රෙ�ශ� ෙව� 
 
ඉ�ෆ්�ෙව�සාව සාමාන්ය ෙස�ප්ර�ශ්යාවකට වඩා ප්රබල ෙරෝග ල�ෂණ ඇ� 
අතර එය ෙපනහ� �ල ඇ�වන  ��ෙමෝ�යාව ෙ��ෙව� ද�� �ය හැ� බව 
සැල��ලට ගත ��ය. 
 
අ� ෙ��ම, �ඛ ආවරණය� පැළ�ම, කැ�ස ආවරණය ��ම , එ� අය� ම�� 
තව� අය� ෙවත පැ��ම වැළැ��ෙ� ක්රම ��� ��ම වැදග� ෙ�. 
 
ඉ�ෆ්�ෙව�සා සහ නව ෙකාෙරෝනා ව�රසය එකවර පැ�ර යා හැ� බැ�� වඩා� 
ප්රෙ�ශ�  �ය��ය . 
 
ඉ�ෆ්�ෙව�සා එ�නත සහ නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� එ�නත, එ� එ�නත� ලබා 
ගැ�ෙම� ස� ෙදකකට ප�ව එ�න� කළ හැ�ය. 
 
එය වැල� ඇ� බව ඔබ �ත�ෙ� න�, පාසලට ෙහෝ ��යාවට යාම ��� ෙනාවන 
අතර  ඔබට උණ ඇ�න�, ඔෙ�  ෛවද්යය ආයතනය අමතා උපෙද� පැ�ම 
ෙයෝග්ය ෙ�. 
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3. නව ෙකාෙරෝනා එ�නත එ�න� ��ම ��බඳ 
 
ෙතා�� නගර කා�යාලය නව ෙකාෙරෝනා එ�නත ස�හ වශෙය� එ�න� ��ම 
ෙනාවැ�බ� 26 �න අවස� �ය. 
 
ඔබට අනාගතෙ�� නව ෙකාෙරෝනා එ�නෙත� පළ� සහ ෙදවන මාත්රාව ලබා 
ගැ�මට අවශ්ය න�, ක�ණාකර ඔබට සෘ�වම එ�නත ලබා ගත හැ� ෛවද්ය 
ආයතනය ඇම�මට �� ෙ� . දැනට, එ�න� කළ හැ� ෛවද්ය ආයතන ව�ෙ� 
"එ�� න�කා ���� ", "ෙයාෙකායමා න�කා ළමා සායනය", "���මා ඉ ඉ� 
ෛවද්ය සායනය" සහ "ක�ෙස�බා ���� " ය. ෙයාෙකායමා න�කා ළමා 
සායනය අ�ත�ජාලෙය� ෙව� ��� භාර ග� ලැෙ� . 
 
නගරය �ළ, ��වන එ�න� ��ෙ� �ක� පත්රය ෛවද්ය කා�ය ම�ඩලෙය� 
අ���ෙව�� යව� ලැෙ�. ��වන එ�නත ෙදවන එ�නෙත� මාස 8 කට වඩා 
වැ� කාලය� එ�න� කර ඇ� ��ගල�� සඳහා ෙ�. එ�න� ��මට කාලය 
පැ�� �ට, ඔබට දැ�� �ම ��කර� ලැෙ�. 
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4. �ත ඍ�ෙ� ��� ආෙලෝකකරණය ��බදව 
 
ෙදසැ�බ� 1 �ට ලබන වසෙ� ජනවා� 10 ද�වා, ෙතෝ� �� ඕ�රා �තා ���ය 
�ථානෙ� නැෙඟන�ර �ට�ෙ� �ට �ල�  ඕ�රා අවට  "ආෙලෝකය සහ ශ�දෙ� 
සංද�ශනය" න� අලංකාර ��� ��� ආෙලෝකය ඔබට දැක ගත හැ�ය. ආෙලෝක 
��ෙ� කාලය සවස 5 �ට රා� 10 ද�වා ෙ�. 
 
ක�ණාකර සමාජ �ර�ථභාවය තබාෙගන ෙ� වසෙ�� ආෙලෝකය නැර�මට 
වගබලා ග�න. 
 
�ට අමතරව, නගරය මැ�� ගලා යන ඌ�මා ගඟ �ල , ලබන වසෙ� ෙපබරවා� 
28 ද�වා " ඌ�මා තෙ� අක� " න�� පව�ව� ලබන සැණෙක�ය� පැවැ�ෙ� . 
 
ෙමය ��මාණය කර ඇ�ෙ� උණ බ��ෙ� ��ර� සාදා, උණ බ��ව ඇ�ළත 
��� පහ� දැ��ම �� කර�. �ර ෙනෝ නගර සංචාරක ෙබෝ�� ෙ�වෙ� 
ෙබෝ��ක� සහ ෙතා�� කා��ක උස� පාසෙ� ��� ��� සාදන ලද ��� 
පහ� 80 � ඇත. ආෙලෝක කාලය සවස 4:30 �ට රා� 10:00 ද�වා ෙ�. 
 
අ�� උණ බ�� ආෙලෝකය ෙදස බල�� ඔබ �ත රා� අහෙ� ��දර�වය 
නැර�මට පැ�ෙණ�න. 
 


