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1. ෙතා�� නගරෙ� ආපදා සහ ආපදා සඳහා �දාන� �ම 

 

මෑත වසරවල�, අ�ක ව�ෂාව සහ ��ක�පා වැ� ෙබාෙහෝ ව්යවසනය� ජපානය 

�රා �� �ය. 

ෙතා�� නගරෙ�, 2015 � අ�ක ව�ෂාව සහ 2019 � ඇ� � �� �ණා�ව 

ෙ��ෙව� ගංව�ර සහ නාය යෑ� වැ� හා� �� �ය. 

 ෙතා�� නගරෙ� අ� " ෙතා�� නගරය �ල ��� ව්යවසනෙ� මතක සටහ� " 

න�� වා�තාමය ��ෙයෝව� ��මාණය කෙළ�. ඕනෑම ෙකෙන�ට එය "ෙතා�� 

නගරෙ� Youtube චැනලය " ඔ�ෙ� නැර�ය හැක. 

දැ�, "ආපදා මතකෙය�" ඉෙගන ෙගන ආපදා සඳහා �දාන� �ම වැදග� ය. 

 

ඔබෙ� ෛද�ක �දානම� ෙලස, ප්රථමෙය�, ආපදාව� �� � �ට, ��ව�ෙ� 

�ම�ද සහ ෙකාතැන ටද ය�න ��බඳ ෙතාර�� �� ��ෙ� මාධ්යය� ෙලස, 

බ� අ�ත�ජාල, �මා��ෙෆෝ�, ආපදා ෙතාර�� ෙය�� ආ�ය ක��යා ලබා 

ග�න. 

 

අ�ක ව�ෂාපතනය ආ�ය ෙ��ෙව� "හතරවන ම�ටෙ� අන�� ඇඟ��" ��� 

කළ �ට �වැ�ය� ��� ගත �� �යාමා�ගය ව�ෙ� අවදාන� �ථානව�� 

�ය� ෙදනා ඉව� කර ගැ�ම�. "ඇඟ�� ම�ටම" සහ "ඉව� ��ෙ� ෙතාර��" 

ය�ෙන� ෙ��ම සහ ඔබ ක��යා ගත �� �යාමා�ග ෙමානවාදැ� දැන ග�න. 

 

ඔබ ඉව� වන �ට, ඔෙ� �ද�, ර�ෂණ කා�ප� සහ ෙවන� ව�නා ද්රව්ය, ඖෂධ, 

ස�පාර�ෂක ද්රව්ය, පා�ය ජලය, ප්ර�ෙපෝෂණ ම�ල ආහාර, ෙක� ආහාර සහ 

ෙවන� ආහාර ද්රව්ය සහ අවශ්ය යැ� ඔබ �තන අෙන�� ෛද�ක අවශ්යතා 

�ෙගන ආ ��ය. ෙ� ෙ�ව� �ය�ල බෑගයක දමා �දාන�ව තබා ග�න. 

 

ඉව� ��ෙ� �ථාන අතරට නගරය �ල ��ටා ඇ� ප්රාථ�ක පාස� සහ ප්රජා 
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මධ්ය�ථාන, ආර��ත ප්රෙ�ශවල ඥා��ෙ� සහ ��ර�ෙ� �ෙව� වැ� න� 

කරන ලද ඉව� ��ෙ� නවාතැ� ඇ�ළ� වන අතර ඔෙ� �වස ආර��ත 

�ථානයක �ෙ� න�, �වෙ� �� ��මද "ඉව� ��ම�" ව� ඇත. 

ෙමෝට� රථ ගංව�ෙර� යට�ම වැළැ��ම සඳහා නගරෙ� ��� ෙවළඳසැ�, 

ප��ෙකෝ �ථාන යනා� �ථාන වල වහලව� මත වාහන නැවැ��ෙ� �ථාන ඉව� 

��ෙ� ප්රෙ�ශ ෙලස භා�තා ��මට ෙතා�� නගරය ��� එම ආයතන සමග  

���ම� අවස� කර ඇත. 

හ�� අව�ථාවක� ඔබට කරදරය� ෙනාවන ප�� ඔෙ� ප�ෙ� අය සහ ��ර� 

සමඟ ඉව� �ය ��ෙ� ෙකාතැනටද ය�න ක�� �රණය කර�. 

 

ෙතා�� නගරෙ� අ�ත�ජා�ක �වමා� ඒකකෙ� ��ටා ඇ� ��ටා ඇ� 

"�ෙයෝ�ෙතෝ ෙතා�� �රා ම�ර� ��ක� "  ප්රධාන ෙලස �වෘත ෙකෙරන 

නවාතැ� ව�� එක�. ආපදා බ�භාෂා උපකාරක මධ්ය�ථානය ෙම� �ථා�ත 

කර� ඇත, එබැ�� ඔබ �ෙ��ක ප�ං�ක�ෙව� න� සහ ඉව� �මට අවශ්ය න�, 

ක�ණාකර එය භා�තා කර�න. 
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2. අ�ක ර�නය ම�� ඇ�වන අපහ�තා සහ ෙකාෙරෝනා ආසාදනය 

වැලැ��ම 

 

"නව ෙකාෙරෝනා ව�රසයට එෙර�ව�ඛ ආවරණය පැළ�ම වැදග� ෙ�." ෙකෙ� 

ෙවත�, ��හානෙ�� උ��� හා ෙතතමනය ස�ත ප�සරයක �ඛආවරණය� 

පැළ�ෙම� අ�ක ර�නය ම� ඇ�වන අවදානම වැ� �ය හැක. 

 

අ�ක ර�නය වැළැ��ම සහ ෙකාෙරෝනා ආසාදනය වැලැ��ම යන ෙදඅංශෙ�ම 

දෘ��ෙකෝණෙය�  �ඛ ආවරණය�  පැළ�ම ගැන ��ෙ� නව ක්රමය� රජය ��� 

�රණය කර ඇත. 

ඔබ එ�මහෙ� ��න �ට සහ ඔබ අවට ��න ��ගල��ෙග� �ට� 2� ෙහෝ ඊට 

වැ� �ර� තබා ග�නා �ට ෙහෝ ඔබ �ර�ථව ෙනා��න �ට පවා කතා ��මට 

අපහ� �ට ඔෙ� �ඛ ආවරණය ඉව� කරන ෙලස අ� ��ෙ�ශ කර�. 

එ�මහෙ� ඇ��න �ට ෙහෝ �වන �ට, ප�� ෙහෝ බ��කලෙය� ගම� කරන �ට 

ෙහෝ පාස� යන �ට ඔබට ��� ආවරණය පැළ�මට අවශ්ය නැත. 

 

ගෘහ�ථව, ඔබට ෙවන� ��ගල��ෙග� �ට� 2 � ෙහෝ ඊට වැ� �ර� තබා ගත 

හැ� න� සහ කලා�ර�� කතා කළ හැ� න�, ඔබට ��� ආවරණය� 

පැළ�මට අවශ්ය ෙනාව� ඇත. 

 

ඔබ �ඛ ආවරණය පළ��ෙ� න�, වා� ස�කරණ, ��� පංකා සහ වාතාශ්රය 

සමඟ උ�ණ�වය සහ ආ�ද්රතාවය සක� ��ෙම� ර�නය වළ�වා ග�න, �තර 

ජලය පානය කර�න. 

ඔබට �පාසය දැෙන�ෙ� නැත�, සෑම පැයකට වර�, �නානය ��මට ෙපර සහ 

ප� සහ අව� � ප� ව�ර ���ව� පානය කර�න. 

�නකට �ට� 1.2 � ඉල�ක කර ග�න, ඔබ අ�ක ෙලස දහ�ය දමන �ට, ඔෙ� 

�� 

ප්රමාණය නැවත ලබාගැ�මට  අමතක ෙනාකර�න.  
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Utamaro dōchū   

3. "උටමාෙරෝ ෙඩා�" සඳහා රංගන ���� බඳවා ගැ�ම 

 

11 වැ� උටමාෙරෝ උ�සවය ෙ� වසෙ� ඔ�ෙතෝබ� 15 වැ�දා �ට 23 වැ�දා ද�වා 

පැවැ�ෙ�. 

උටමාෙරෝ ය� එෙඩෝ �ගෙ� �යාකා� � උ�ෙයෝ-ඊ �ත්ර ���ෙය� � අතර ඔ� 

�ම� කා�තාව�ෙ� ��ව� සඳහා ප්ර��ධ �ය. ඔ� ෙතා�� නගරය හා 

ස�බ�ධ ��ගලෙය� ෙලස සැලෙ�. 

උ�සවය අතර�ර ��ධ ඉස� පැවැ�ෙවන න�� ඔ�ෙතා�බ� 15 ෙසන�රාදා 

"උටමාෙරෝ ෙඩා�" උටමාෙරෝ ��� අ�න ලද  ෙලෝකය �පෙය� ෙප���� කරන  

Utamaro dōchū �ත්රය  ප්රද�ශනය ෙකෙ�. 

 

               Utamaro dōchū 

අ� දැනට ෙ� "උටමාෙරෝ ෙදෝ�" සඳහා රංගන ���� ෙසාය�� ���. Oiran, 

geisha, Shinzo-san, proprietress, Utamaro, umbrella holder, metal club holder, etc. 11 

��කාව�, 14 ෙදෙන�. ප�වන ෙ��ෙ� �ට ක��ඨ උස� පාස� ��� ද�වා 

ළමා න� ��ය� ද ���. 

ඔබට ෙප� ��මට අවශ්ය න�, ඔබට අවශ්ය ��කාව ෙතෝරා ���ත අය�� 

පත්රය සහ ව�ණ ඡායා�ප 3� ඉ��ප� කර�න. අය��ප� භාරග�නා අවස� 

�නය අෙගෝ�� 19 ��රාදා ෙ�. ජා�ක�වය අදාල ෙනාවන අතර �ෙ��ය 

ප�ං�ක�ව�ට ද සහභා� �ය හැ�ය. 

 

අය��පත ��බඳ �ම�� සඳහා, Utamaro ප්රජා සංව�ධන ක���ලෙ� ෙ�ක� 

කා�යාලය වන ෙතා�� නගර ශාලාෙ� 3 වන මහෙ� �රෙනාම� අංශය අමත�න, 

නැතෙහා� 0282-21-2573 අමත�න. 

 

 
 
 


