
 

 

 

 

නව ජීවන රටාවට අනුගත වවමින් 2021 සිංහල වෙමළ අලුත් අවුරුද්ෙ සැමරීම 

 

පුරා වසරකට අධික කාලයක් ශ්රී ලාකා තාවාව ජ තාවිතයවය අලාල කර න්  කොතයඩ්-19   ෝලීය 

වසා වය වවදුරටත් පැතිර ය න් ති ේ. වසා වයත් සමඟ තා විතයවය හා සම්බන්ධ සියලු ක්රියාකාරකම් 

 මන්ම උත්සව සාතයධාාය කිරීම් අඩු ප්රවතවාවයක් පවී.. ල ලසම ශ්රී ලාකික තායා පගියය 2020 සිාහල 

හින්දු අලුත් අවුරුද්ද නිවසට වී සමරා ලදී.  

2021 දී  කොතයඩ්-19 වසා වය  පරටත් වලා දරුණුව පැවතියත්, පගියය අවුරුද් ද් අත්දැකීම් සමඟ සහ 

නීතිරීති යම්කිසි දුරට ලිහිල් කිරීම් මධය ේ   මම අවුරුද්ද සැමියය හැක.  

ඒ අනුව, 2021 සිාහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සැමරී ම්දී, අවුරුදු  මන් බිමන් යෑ ම්දී, අවුරුදු චාියත්ර වාියත්ර 

කිරී ම්දී හා අවුරුදු උත්සව පැවැත්වී ම්දී දැඩි අවධාායකින් යුතුව සහ  සෞඛ්ය අමාවයාශය ය තයසින් ි රිියපත් 

කර ඇති  පොදු උප දස් අනුව කටයුතු කරමු. 

 

2021 අලුත් අවුරුද්ෙ සැමරීවේදී පහත සඳහන් කරුණු වකවරහි අනිවාර්වෙන් සැලකිලිමත් 

විෙ යුතුෙ.  

 

කළ හැකි චාරිත්ර වාරිත්ර 

 ාව සඳ බැලීම, පරත අවුරුද්ද සඳහා ස්ාාාය කිරීම, අලුත් අවුරුදු උදාව සැමරීම, ආහාර පිසීම, 

වැල ඇල්ලීම,  නු  දනු කිරීම සහ ආහාර අනුභවය, හි සවල්  ෑම යා ි හව සියලුම අවුරුදු චාියත්ර 

වාියත්ර වම නිව ස දී සිදු කරන්ා. 

 පුතය කාල ේ දී පුතය කටයුතු හැකිවාක් දුරට නිවසට වී සිදු කරන්ා.  

නිව ස  පුද් ලයින් සියලු  දාා ලකට ලක් වී අවුරුදු ක්රීලා කල හැක. 

 

හැකිතාක් දුරට අවම කලයුතු ක්රිොකාරකේ, 

 ාෑදෑ  මන් යාම, කැතයලි හුවමාරු කර  ැනීම 

 නිවසින් පිටව fබd හෝ පිියසක් ලකතු වී සිදු කරා අවුරුදු ක්රීලා, අවුරුදු උත්සව සාතයධාාය 

පගියය කාල ේ  ඔබ සහ ඔබ ජ පවු ල් සාමාජිකයින්/ ාෑදෑයින්  හෝ නිවර හමුවූ ආරක්ෂිව යැයි සලකා 

කුලා පිියසක් සමඟ  මවර අවුරුද්ද සැමරීම  යෝ ය  .. නිවර හමු  ාොවා අය  ම් කණ්ලායමට ඇතුලත් 

 ාො ..  

 



ආරක්ෂිත වලස අවුරුදු ්ත්සව සිංවිනානෙ කිරීවේදී පහත ්පවෙසඅ අනුගමනෙ කිරීම 

අනිවාර්ෙ වකවර්.  

අවුරුදු උත්සව සාතයධාාය කරා ආයවා/ මාධය ආයවා  කොතයඩ් 9  පැතිරීම වැලැක්වීමට අදාල උප දස ්

අනු මාය කර න් ආදර්ශය වත්  ලස කටයුතු කල යුතුය. 

 මම අලුත් අවුරුදු කාලය තුල  සාගීව සාදර්ශය ා පැවැත්වීම ගිදුගි  ාො .. 

සිංවිනාෙකයින් 

 උත්සව පියශ්රයක ලක් වරකට පුද් ලයින් 100 කට අඩු ප්රමාතයක් සිිනා බවට සාතයධායකයින් 

ව බලා  ව යුතුය.  

  කොතයඩ්-19 පැතිරීම වැලැක්වීමට අනු මාය කලයුතු ක්රියාමාර්  ල ලසම පවත්වා  ා යායුතුයි. 

(පුද් ල දුරස්ථභාවය වබා ැනීම, ශය ්වසා ආචාරතයධි පවත්වා  ා යාම, නිවැරරිව දෑත්  ස දීම  හෝ 

තයෂබිතහරතය කිරීම, නිවැරරිව මුහුණු ආවරත පැළඳීම) 

  ම් වා තයට  කොතයඩ්-19  රෝ ය වැළඳී ඇති  පුද් ලයින්,දැාට නි රෝධායාය  ව න් සිිනා 

පුද් ලයින්,  කොතයඩ්-19  රෝ  අශ්රිව යකු  ලස හැ ඟා පුද් ලයින්  මම ස්ථාා වලට 

පැ ණී මන් වැලකි සිිනය යුතු බව දැනුවත් කල යුතුය. 

 සාතයධාාය කරා අවුරුදු උත්සව ලම ප්ර ද්ශය  ේ  තාවාවට පමතක් සීමා කරන්ා   

සටහන: ලබා දී ඇති උප දස් වලට අනුකූලව කටයුතු කරා බව දක්ව න්  තයසින් ලකඟවා ප්රකාශය යක් පිරතයය යුතුය. 
සම්පූර්ත කරා ලද ලකඟවා ප්රකාශය  ේ  මුල් පිටපව ප්ර ද්ශය  ේ   සෞඛ්ය ෛවදය නිලධාියවරයා  වව යැතයය යුතුය. 
ලහි පිටපවක් අදාළ පළාත් පාලා ආයවායට (මහ ා ර සභාව / ා ර සභාව / ප්රා ද්ය ය සභාව) යැතයය යුතු අවර 
වවත් පිටපවක් වමන් සතුව වබා  ව යුතුය. ිහව මාර්  ෝප ද්ශය  දැඩි  ලස පිළිපැදීම සහතික කිරීම ආයවා 
ප්රධානියා ේ  / භාරකරු ජ ව කීම  ..  

(http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2020/46/Assurance%2
0form_Sinhala.pdf ) 

 

තරග සඳහා සහභාගිවන්නන්  

  ම් වා තයට  කොතයඩ්-19  රෝ ය වැළඳී ඇති  පුද් ලයින්,දැාට නි රෝධායාය  ව න් සිිනා 

පුද් ලයින්,  කොතයඩ්-19  රෝ  අශ්රිව යකු  ලස හැ ඟා පුද් ලයින්  මම ස්ථාා වලට 

පැ ණී මන් වැලකි සිිනය යුතුය.  

 හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම,  කොතයඩ්-19 පැතිරීම වැලැක්වීමට අනු මාය කලයුතු ක්රියාමාර්  

ල ලසම පවත්වා  ා යායුතුයි. (පුද් ල දුරස්ථභාවය වබා ැනීම, ශය ්වසා ආචාරතයධි 

පවත්වා  ා යාම, නිවැරරිව දෑත්  ස දීම  හෝ තයෂබිතහරතය කිරීම, නිවැරරිව මුහුණු ආවරත 

පැළඳීම) 

 

නරඹන්නන්  

 ඔබ සහ ඔබ ජ පවු ල් සාමාජිකයින් සමඟ උත්සව පියශ්ර ේ  ලකට සිිනය හැකි ාමුත්, ආ න්තුක 

පුද් ලයින් සමඟ ශය ාරීියක වශය  යන් දුරස්ථභාවය වබා  න්ා.  

  ම් වා තයට  කොතයඩ්-19  රෝ ය වැළඳී ඇති  පුද් ලයින්,දැාට නි රෝධායාය  ව න් සිිනා 

පුද් ලයින්,  කොතයඩ්-19  රෝ  අශ්රිව යකු  ලස හැ ඟා පුද් ලයින්  මම ස්ථාා වලට 

පැ ණී මන් වැලකි සිිනය යුතුය.  

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2020/46/Assurance%20form_Sinhala.pdf
http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2020/46/Assurance%20form_Sinhala.pdf


  කොතයඩ්-19 පැතිරීම වැලැක්වීමට අනු මාය කලයුතු ක්රියාමාර්  ල ලසම පවත්වා  ා යායුතුයි. 

(පුද් ල දුරස්ථභාවය වබා ැනීම, ශය ්වසා ආචාරතයධි පවත්වා  ා යාම, නිවැරරිව දෑත්  ස දීම  හෝ 

තයෂබිතහරතය කිරීම, නිවැරරිව මුහුණු ආවරත පැළඳීම) 

 අලුත් අවුරුදු ක්රීලා පැවැත්තයය හැකි අවර ලම ක්රීලා සාතයධාාය කිරී ම්දී, සහභාගී වී ම් දී හා 

ාැරඹී ම් දී   කොතයඩ්-19 වසා වය වවදුරටත් පැතිියය හැකි අවස්ථා පිළිබඳව සැලකිලිමත් තයය 

යුතු ය. 

 සියලුම ක්රීලා සාතයධාාය කිරී ම් දී, සහභාගී වී ම් දී, ාැරඹී ම්දී  සෞඛ්ය අමාවයාශය ය තයසින් නිකුත් 

කර ඇති  කොතයඩ්-19 වයාප්තිතිය වළක්ව න්  පොදු මහතා සහ වෘත්ී.ය ක්රියාකාරකම් සිදුකරා 

ආකාරය පිළිබඳව උප  දස් යා මාර්  ෝප ද්ශය යට අනුකුලව කටයුතු කල යුතුය. 

 අවුරුදු උත්සවයක පවත්වා ප්රධාා ක්රීලා පහව දක්වා ඇති අවර ලම ක්රීලාවලදී  කොතයඩ්-19 

වසා වය පැතිරීම වැලකීමට ලක් ලක් ක්රීලා .දී අවධාාය  යොමු කල යුතු කරුණු පිලිබදව 

 කින යන් දක්වා ඇව. 

 

 

එක් එක් අලුත් අවුරුදු ක්රීඩා ා පැවැත්මේවේදී වකිවි්-19 වසිංගතෙ පැතිරීම අවම 

කිරීම සඳහා සැලකිලිමත් විෙ යුතු කරුණු 

# අවුරුදු ක්රීඩා ා 
සිංවිනානෙ කිරීවේ දී, සහභාගී මේවේ දී හා නැරඹීවේ දී  සැලකිලිමත් 

විෙ යුතු කරුණු. 

1 කඹ ඇදීම පුද් ල දුරස්ථාවාවය පවත්වා  ැනීමට අසීරු වීම වැනි අවදාාම  මම 
ක්රීලාව පැවැත්වීම සුදුසු වනිවේ. 

2 අවුරුදු කුමරු / කුමාිය 
 ත්රීම 

අවුරුදු කුමියය හා කුමාර හැල  ැන්වී ම් දී,  .ශය  නිරුපා කටයුතු 
වලදී  කොතයඩ්-19 වසා වය පැතිරී ම් අවදාාම වැඩි කරයි. ලමනිසා 
ලම අවදාාම අවම කිරීමට කටයුතු කල යුතු ය. වවද ඔවුන් රා ා ේ  
 ය දා තයට මුහුණු ආවරතය පලදීම අවයවශය ය  ාොවා ාමුත් 
පුද් ලයින් ලක්රැස් වී ම්දී මුහුණු ආවරතය පලදීම හා පුද් ල 
දුරස්ථාවාවය පවත්වා ැනීම අනිවාර්ය  ... 

3 පාපැරි ධාවා වර  වර  ආරම්භ ේ  දී, වර ය තුලදී හා වර ය අවසාා ේ දී පුද් ල 
දුරස්ථාවාවය වබා ැනීම පිළිබඳව සැලකිලිමත් තයය යුතු ය. ල මන්ම 
වර ය අවරතුර ලකම තල  බෝවලය  කිහිප ද ාක් හුවමාරු කර  
භාතයව යන් වැලකි සිිනය යුතු ය. වර කරුවන්ට සහ යෝ ය ලබාදීමට 
පිියස් ඒකරාය   ාොතයය යුතු ය. 

4 මැරවන් ධාවා වර  වර  ආරම්භ ේ  දී, වර ය තුලදී හා අවසාා ේ දී පුද් ල දුරස්ථාවාවය 
පිළිබඳව සැලකිලිමත් තයය යුතු ය. ල මන්ම වර ය අවරතුර ලකම තල 
 බෝවලය  කිහිප ද ාක් හුවමාරු කර  භාතයව යන් වැලකි සිිනය යුතු 
ය. 

5 කතා මුට්ින බිඳීම ලකම ඇස් ආවරතය සාම වර කරු වකුටම ලබාදීම  කොතයඩ්-9  
වසා වය වාදුරටත් පැතිරී ම් අවදාාම වැඩි කරයි.  මහිදී ලක් ලක් 
වර කරු සඳහා  වා  වාම ඇස් ආවරත, ලබාරිය යුතු අවර සෑම 
වර කරු වක්ම වර යට සහභාගී වීමට  පර හා පගි වම දෑත් 
තයෂබිතහරතය කර ව යුතුය. 

6  කොට්ට- පොර  ැසීම  කොට්ට පොර  ැසී ම් දී ලකම  කොට්ටය සාම වර කරු වක්ම භාතයව 

කිරීම මයන් ලක වර කරු වකු ජ  කල, දහරිය වවත් 
වර කරු වකු ජ මුහු ණ් ස්පර්ශය  වී ම් ිලකල වැඩි කරයි.  මය 
 කොතයඩ්-9  වසා ව ේ  වවදුරටත් පැතිරී ම් අවදාාම වැඩි කරයි. 

ලමනිසා  මම ක්රීලාව පැවැත්වීම සුදුසු වනිවේ. 

7 බනිස් කෑම ලක් ක්රීලක යකුට ලක බනිසක් ලැ බා ආකාරයට ක්රීලාව සාතයධාාය 
කල යුතු ය. වවද  මම ක්රීලාව කිරී ම්දී පුද් ල දුරස්ථාවාවය 
පවත්වා ැනීම  කියහි අවධාාය  යොමුකළ යුතුය. 



8 රබන්  ැසීම රබන්  ැසී ම් දී පුද් ලයින් ිවා ආසන්ාව හිද  ා සිිනා බැතයන් 
නිවැරරිව මුහුණු ආවරතය පැළඳීම සිටීම පිළිබඳව වැඩි අවධාායක් 
 යොමු කල යුතු ය. 

9 අලියාට ඇස වැබීම  මහිදී ලක් ලක් වර කරු සඳහා  වා  වාම ඇස් ආවරත ලබා රිය 
යුතු ය. වවද අලියාට ඇස වබා පෑා ලක් වර කරු වකු භාතයව යන් 
පගි තයශය බීතහරතය කල යුතු අවර  පුද් ල දුරස්ථාවාවය පවත්වා 
 ැනීම, ස්පර්ශය ය මයන්  කොතයඩ්-9  පැතිරී ම් අවධාාම පිළිබඳව වැඩි 
අවධාායක්  යොමු කල යුතු අවර වර යට සහභාගී වීමට  පර හා පගි 
දෑත් තයෂබීතහරතය කිරීම අනිවාර්ය  .. 

10 කතාට කිිය කැවීම  මම ක්රීලා . දී පුද් ලයින්  ද ද ාකු ිවා ආසන්ාව කටයුතු කරනු 
ලැ ේ.  මහිදී ලක් ලක් වර කරු සඳහා  වා  වාම ඇස් ආවරත 
ලබා රිය යුතු අවර  කිිය කවා පුද් ලයා අනිවාර්ය යන්ම මුහුණු 
ආවරතයක් පලද සිටීම අනිවාර්ය  .. ලක වර යකදී භාතයව කල 

හැන්ද ාැවව භාතයව කිරී මන් වැලකි සිිනය යුතු ය. 

11 තයකට ඇදුම් වර ය වරඟකරුවන්  ැන්වී ම් දී,  .ශය  නිරුපා කටයුතු වලදී  කොතයඩ්-19 

වසා වය පැතිරීම අවම කිරී ම් පියවර අනු මාය කල යුතු ය. වවද 
ඔවුන් රා ා ේ   ය දා තයට මුහුණු ආවරතය පලදීම අවයවශය ය 
 ාොවා ාමුත් පුද් ලයින් ලක්රැස් වී ම්දී මුහුණු ආවරතය පලදීම හා 
පුද් ල දුරස්ථාවාවය පවත්වා ැනීම අනිවාර්ය  . 

12 ඔලිද  කලිම, පාච 
දැමීම 

ඔලිද  කලි ම්දී , පාච දැමී ම්දී පුද් ලයින් ිවා ආසන්ාව හිද  ා 
සිිනා බැතයන් නිවැරරිව මුහුණු ආවරතය පැළඳීම සිටීම පිළිබඳව වැඩි 
අවධාායක්  යොමු කල යුතු ය. වවද වර යට සහභාගී වීමට  පර හා 
පගි දෑත් තයෂබීතහරතය කිරීම අනිවාර්ය  .. 

 

 

අවුරුදු සමවේ ආරක්ෂිත වලස සාපු ස සවාරි  ගමන් බිමන් ොවේදී පහත ් පවෙසඅ අනුගමනෙ 

කිරීම අනිවාර්ෙ වකවර්. 

 

හිමිකරුවන්  කළමනාකරුවන්  

  කොතයඩ්-19 පැතිරීම වැලැක්වීමට ඔබ ජ අාශය යට/ ආයවායට අදාලව  සෞඛ්ය අමාවයාශය ය තයසින් 

ිරිියපත් කර ඇති  පොදු උප දස් මාලාවන් දැඩිව අනු මාය කලයුතුය. 

(http://www.health.gov.lk/moh_final/english/article_read_more.php?id= 38 උප දස් 

මාලාවන්  මම  වේ රිගුව ඔස් ස  ලබා  ව හැකිය.) 

 ලහිදී, පුද් ල දුරස්ථභාවය වබා ැනීම, ශය ්වසා ආචාරතයධි පවත්වා  ා යාම, නිවැරරිව දෑත්  ස දීම 

 හෝ තයෂබිතහරතය කිරීම, නිවැරරිව මුහුණු ආවරත පැළඳීම පිළිබඳව ඔබ ජ  ස වකයින්/ 

පාිය භෝයකයින් දැනුවත් කරන්ා. ඊට අදාල සාඥා පුවරු/ ශ්රවය දෘශය ය ්රම අනු මාය කරන්ා.   

 ඔබ ජ  ස වාව හැකි ික්මනින් ලබා දී පිියස් ලක්රැස් වීම හැකිවාක් අවම කරන්ා.   

 

 

  

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/article_read_more.php?id=938


පාරිවභෝගිකයින්  

 හැකි සෑම අවසථ්ාවකම පුද් ලයන් අඩු සථ්ාා හා පුද් ලයින් අවම  ලස පැ  තා  .ලාවන් 

වලදී සාප්තිපු සවාිය යාමට ව බලා  න්ා.  

  ම් වා තයට  කොතයඩ්-19  රෝ ය වැළඳී ඇති  පුද් ලයින්,දැාට නි රෝධායාය  ව න් සිිනා 

පුද් ලයින්,  කොතයඩ්-19  රෝ  අශ්රිව යකු  ලස හැ ඟා පුද් ලයින්  මම ස්ථාා වලට 

පැ ණී මන් වැලකි සිිනය යුතුය.  

  කොතයඩ්-19 පැතිරීම වැලැක්වීමට අනු මාය කලයුතු ක්රියාමාර්  ල ලසම පවත්වා  ා යායුතුයි. 

(පුද් ල දුරස්ථභාවය වබා ැනීම, ශය ්වසා ආචාරතයධි පවත්වා  ා යාම, නිවැරරිව දෑත්  ස දීම  හෝ 

තයෂබිතහරතය කිරීම, නිවැරරිව මුහුණු ආවරත පැළඳීම)  

 

  මන් බිමන් යෑම සඳහා හැකිවාක් ආරක්ෂිව ්රම .ද අනු මාය කරන්ා.  

  මම අලුත් අවුරුදු සමය තුල සාගීව සාදර්ශය ා පැවැත්වීමට අවසර  ාොලැ බා අවර අ ාකුත්  

සියලුම මහතාවාව  ලක් රැස් වා ක්රියාකාරකම් සාතයධාාය කිරී ම් දී  මම මාර්  ොප ද්ශය යට 

අනුකුලව සාතයධාාය කල යුතු  .. ල ස  සාතයධාාය කිරීමට  අ පො හොසත් වා කිසිදු කටයුත්වක් 

පැවැත්වීමට අවසර  ාොමැව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වසෞඛ්ය වස වා අනයක්ෂ නනරා් 

 


