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நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுப்பதற்கு மீை அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ை பபோதிலும் னகோவிட்-19 

னதோற்றுப் பரவளைக் கட்டுப்படுத்தும் போதுகோப்பு ஏற்போடுகளை பின்பற்றுமோறு EMA 
பவண்டுபகோள் 
 

க ொழும்பில் க ொவிட்-19 க ொற்றுப் பரவலைக்  ட்டுப்படுத்தும் வல யில் விதிக் ப்பட்டிருந்  

 ட்டுப்பொடு ளில்  ளர்வு ள் ஏற்படுத் ப்பட்டல த் க ொடர்ந்து, நி ழ்வு லள ஏற்பொடு கெய்யும் பபொது 

பின்பற்றப்பட பவண்டிய பரிபூரண க ொவிட்-19 க ொற்றுப் பரவலைத்  டுக்கும் பொது ொப்பு வழி ொட்டல் லள 

நி ழ்வு மு ொலைத்துவ ெம்பைளனம் (EMA) கவளியிட்டுள்ளதுடன், ெ ை துலறெொர் பங் ொளர் லளயும் இந்  

விதிமுலற லள  டுலையொ  பின்பற்றுைொறும் ப ொரியுள்ளது.  

க ொடர்ச்சியொ  14 ைொ ங் ளொ  இந் த் துலற மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், கபருைளவு கெருக் டி ளுக்கு 

மு ங்க ொடுத்து,  ற்பபொது மீள ஆரம்பிக்  அனுைதியளிக் ப்பட்டுள்ள நிலையில், எதிர் ொைத்தில் ஏற்பொடு 

கெய்யப்படும் ெ ை நி ழ்வு ளும் உரிய பொது ொப்பு ைற்றும் சு ொ ொர விதிமுலற லளப் பின்பற்ற 

இடம்கபறுவல  உறுதி கெய்யும் வல யில் குறிப்பு ள் EMA இன் ல பயட்டில் உள்ளடக் ப்பட்டுள்ளன. 

இவற்லறப் பின்பற்றுவ னூடொ , எதிர் ொைத்தில் இந் த் துலறயில் முடக் ல் ள் இடம்கபறுவல   விர்த்துக் 

க ொள்ள முடியும். 

நி ழ்வு மு ொலைத்துவ நிறுவனங் ள், டிஜிட்டல் புத் ொக்  நிறுவனங் ள் ைற்றும் திருைண திட்டமிடும் 

நிறுவனங் ள், திருைண திட்டமிடுபவொர், ெொ னங் ள் வொடல க்கு வழங்கும் நிறுவனங் ள் (ஒலி 

 ட்டலைப்பு ள், ஒளியூட்டல்  ட்டலைப்பு ள், LED விளக்கு ள் பபொன்றன) பைலட ைற்றும் கெட் 

வடிவலைப்பு ள்,  ளபொடங் ள் ைற்றும் உட் ட்டலைப்பு வொடல க்கு வழங்கும் நிறுவனங் ள் ைற்றும் 

அலைவிடங் ளுக் ொன டிஜிட்டல் ஆக் பூர்வ நிறுவனங் ள், ைைர்ெொலை ள், இலெக்  லைஞர் ள்,  ச்ெர் ள், 

நி ழ்வு உ விச் பெலவ ள், ைகிழ்விப்பபொர், ெொட்டியக்  லைஞர் ள்,  லைஞர் ள், வடிவலைப்பொளர் ள், 

ஏற்பொட்டொளர் ள், க ொழில்நுட்பவியைொளர் ள் ைற்றும் துலறெொர் பை  ரப்பினலர பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி 

EMA கெயற்படுகின்றது. ப சிய கபொருளொ ொரத்துக்கு கைொத் ைொ  30 பில்லியன் ரூபொய்க்கு அதி ைொன 

க ொல லய இந் த் துலற பங் ளிப்பு கெய்வ ொ  ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

EMA  லைவர் கரொஷொன் விபேரட்ன  ருத்துத் க ரிவிக்ல யில், “க ொடர்ச்சியொ  பை ைொ ங் ளொ  எைது 

அங் த் வர் ளுக்கு வருைொனமீட்டக்கூடிய வழிமுலற ள் முடக் ப்பட்டிருந்  நிலையில், மீண்டும் 

அவர் ளுக்கு இயங்குவ ற் ொன அனுைதிலய வழங்கியுள்ளலை க ொடர்பில் அரெொங் த்துக்கு ெொம் எைது 

ென்றிலயத் க ரிவித்துக் க ொள்கின்பறொம். நி ழ்வு லள முன்கனடுப்ப ற் ொன அனுைதிலய ெொம் வரபவற்கும் 



 

 

அப பவலள, முலறயொன பொது ொப்பு ைற்றும் சு ொ ொர விதிமுலற லள பின்பற்றி இலவ 

முன்கனடுக் ப்படுகின்றலைலய உறுதி கெய்ய பவண்டும், அ னூடொ  நி ழ்வு ளில் க ொவிட்-19 க ொற்றுப் 

பரவலைத்  விர்க் க்கூடிய ொ  இருக்கும்.” என்றொர். 

அவர் க ொடர்ந்து குறிப்பிடுல யில், “நி ழ்வு ள் முன்னர் அனுைதிக் ப்பட்ட பபொது, இந்  பொது ொப்பு 

பரிந்துலர ள் பின்பற்றப்படொலைலய  ண்டல யிட்டு ெொம் மி வும் அதிருப்தியலடகின்பறொம். அவ்வொறொன 

 வனயீனைொன கெயற்பொடு ள் எதிர் ொைத்திலும் க ொடருைொயின், க ொவிட்-19 க ொற்றொளர் ள் பதிவொகும் 

எண்ணிக்ல  அதி ரித்து, ைற்றுகைொரு முடக்  நிலைக்கு மு ங்க ொடுக்  பெரிடும். அது எைது துலறயின் 

நிலைத்திருப்லப முற்றொ  நிரந் ரைொ  அழித்துவிடும். இந் த் துலறயில் பணியொற்றுபவொர் ைற்றும் அவர் ளின் 

குடும்பத் ொரின் ெைன்  ருதி இது நி ழ்வல  அனுைதிக்  முடியொது. எனபவ துலறெொர்ந்  பங் ொளர் ள் 

அலனவரும் இந்  பரிந்துலர லள பின்பற்றுைொறு ெொம் அலழப்பதுடன், எவ்வி ைொன  விர்ப்பு லளயும் 

பைற்க ொள்ள பவண்டொகைனவும் ப ொருகின்பறொம்.” என்றொர். 

“உட் ட்டலைப்பு, ெொ னங் ள் ைற்றும் திறன் ள் அபிவிருத்திக் ொ  நி ழ்வு லள ஏற்பொடு கெய்யும் பை 

நிறுவனங் ள் கபருவொரியொன மு லீடு லள பைற்க ொண்டுள்ளன. ெொ ொரணைொ  வியொபொரகைொன்றுக்கு  ைொ 

ரூ. 1.0 மில்லியன் மு ல் ரூ. 800 மில்லியன் வலரயில் அலைந்துள்ளது. இலவ  ற்பபொது மூடப்பட பவண்டிய 

ஆபத் ொன நிலைலய எதிர்க ொண்டுள்ளன. ெம்பளம் வழங்குவ ற்கும், நிதிக்  டப்பொடு லள 

நிலறபவற்றுவ ற்கும் சிக் ல் லள எதிர்க ொண்டுள்ளன. உ வி ளின்றி, திவொைொகும் நிலைக்கு 

மு ங்க ொடுக்  பவண்டிய நிலைலய எதிர்க ொண்டுள்ளன. இ ன்  ொரணைொ  சுைொர் 130,000 பெரடி ைற்றும் 

600,000 ைலறமு  க ொழில் வொய்ப்பு ள் பொதிக் ப்படும் என்பதுடன், அவற்றில்  ங்கியிருக்கும் குடும்பங் ள் 

ைற்றும் ைக் லளயும் பொதிக்கும்.” என  EMA உப  லைவர் ெஜித் க ொடி ொர க ரிவித் ொர். 

வியொபொர ெந்ல ப்படுத் ல் ைற்றும் விற்பலன கெயற்பொடு ளுக்கு நி ழ்வு ள் மி வும் அத்தியொவசியைொனலவ 

– உயர்ந் ளவு கூட்டொண்லை நி ழ்வு ள் என்பது ஆபரொக்கியைொன கபொருளொ ொரத்துடன் 

க ொடர்புபட்டலவயொ  அலைந்துள்ளன. 

EMA கபொருளொளர் நிஷொன் வொெை ந்திரி  ருத்துத் க ரிவிக்ல யில், “MICE ைற்றும் நி ழ்வு ளின் 

அலைவிடெொர் சுற்றுைொ பெலவ ளுக் ொ   வனத்தில் க ொள்ளப்படும் ெொடொ  இைங்ல லய தி ழச் கெய்வதில் 

இந் த் துலற முக்கிய பங் ொற்றுகின்றது. விஞ்ஞொன ரீதியொன கபொறிமுலறயினூடொ , சு ொ ொர கெருக் டி 

நிலைலய ெொம்  ட்டுப்பொட்டினுள் க ொண்டு வந்து, இந் த் துலறலய நிலைபபறொன வல யில் முன்பெொக்கி 

க ொண்டு கெல்வ ற்கு பணியொற்றக்கூடிய ொ  இருக்கும்.” என்றொர். 

EMA ல பயட்டில் “பொது ொப்பொன நி ழ்வு தூதுவர் ள்” நியமிப்பது க ொடர்பிலும் பிபரரிக் ப்பட்டுள்ளதுடன், 

வழி ொட்டல் லள பின்பற்றொலை க ொடர்பில் அறிக்ல யிடும் பணி ள் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

க ொற்றுப் பரவலைக்  ட்டுப்படுத்தி, இைங்ல யின் கபொருளொ ொர ெடவடிக்ல  லள மீள ஆரம்பிக்கும் 

அரெொங் த்தின் முயற்சி ளுக்கு ஆ ரவு வழங்  ெம்பைளனம்  யொரொ  இருப்ப ொ  க ரிவித்துள்ளது. 



 

 

EMA ெட்ட ஆபைொெ ர் கேரி ேயசிங்   ருத்துத் க ரிவிக்ல யில், “கபொது ைக் ளுக்கு துரி   தியில் 

 டுப்பூசி லள வழங்கும் அரெொங் த்தின் பணிலய பொரொட்டி ெொம் வரபவற்பதுடன், இந் த் துலறலயச் 

பெர்ந் வர் ளுக்கும் முன்னுரிலை அடிப்பலடயில்  டுப்பூசி வழங்  ெடவடிக்ல லய பைற்க ொள்ளுைொறு 

ப ொருகின்பறொம். மீட்சியில் அர்த் முள்ள வொய்ப்லப க ொண்டிருப்ப ற்கு, இயலுைொனவலர துரி ைொ  60% 

 டுப்பூசி வழங் லை பூர்த்தி கெய்ய பவண்டும்.” என்றொர். 

2021 ேுலை 19 ஆம் தி தி மு ல் EMA ல பயடு www.emalk.org எனும் ஒன்லைனில் கிலடக்கும். 

 

Captions(L-R): 

EMA 1 – Mohamed Hussain – Member, Charm De Silva – Member, Saliya Weerasekera - Asst. 

Secretary, Roshan Wijeyaratne – President, Nishan Wasalathanthri - Treasurer, Malinda Lowe - 

Member and Gerry Jayasinghe - Advisory Counsel, Event Management Association Sri Lanka 

EMA 2 - Roshan Wijeyaratne – President, Event Management Association Sri Lanka  

EMA 3 - Nishan Wasalathanthri – Treasurer, Event Management Association Sri Lanka 

EMA 4 - Saliya Weerasekera - Asst. Secretary, Event Management Association Sri Lanka 

EMA 5 - Charm De Silva – Member, Event Management Association Sri Lanka 

EMA 6 - Malinda Lowe – Member, Event Management Association Sri Lanka 

EMA 7 - Mohamed Hussain – Member, Event Management Association Sri Lanka 

EMA 8 - Gerry Jayasinghe - Advisory Counsel, Event Management Association Sri Lanka 
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	தொடர்ச்சியாக 14 மாதங்களாக இந்தத் துறை மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், பெருமளவு நெருக்கடிகளுக்கு முகங்கொடுத்து, தற்போது மீள ஆரம்பிக்க அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எதிர்காலத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் சகல நிகழ்வுகளும் உரிய பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார விதிமுறை...
	நிகழ்வு முகாமைத்துவ நிறுவனங்கள், டிஜிட்டல் புத்தாக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் திருமண திட்டமிடும் நிறுவனங்கள், திருமண திட்டமிடுவோர், சாதனங்கள் வாடகைக்கு வழங்கும் நிறுவனங்கள் (ஒலி கட்டமைப்புகள், ஒளியூட்டல் கட்டமைப்புகள், LED விளக்குகள் போன்றன) மேடை மற்றும் ச...
	EMA தலைவர் ரொஷான் விஜேரட்ன கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “தொடர்ச்சியாக பல மாதங்களாக எமது அங்கத்தவர்களுக்கு வருமானமீட்டக்கூடிய வழிமுறைகள் முடக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், மீண்டும் அவர்களுக்கு இயங்குவதற்கான அனுமதியை வழங்கியுள்ளமை தொடர்பில் அரசாங்கத்துக்கு நாம் ...
	EMA தலைவர் ரொஷான் விஜேரட்ன கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “தொடர்ச்சியாக பல மாதங்களாக எமது அங்கத்தவர்களுக்கு வருமானமீட்டக்கூடிய வழிமுறைகள் முடக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், மீண்டும் அவர்களுக்கு இயங்குவதற்கான அனுமதியை வழங்கியுள்ளமை தொடர்பில் அரசாங்கத்துக்கு நாம் ...
	அவர் தொடர்ந்து குறிப்பிடுகையில், “நிகழ்வுகள் முன்னர் அனுமதிக்கப்பட்ட போது, இந்த பாதுகாப்பு பரிந்துரைகள் பின்பற்றப்படாமையை கண்டதையிட்டு நாம் மிகவும் அதிருப்தியடைகின்றோம். அவ்வாறான கவனயீனமான செயற்பாடுகள் எதிர்காலத்திலும் தொடருமாயின், கொவிட்-19 தொற்றாளர்...
	“உட்கட்டமைப்பு, சாதனங்கள் மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்திக்காக நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்யும் பல நிறுவனங்கள் பெருவாரியான முதலீடுகளை மேற்கொண்டுள்ளன. சாதாரணமாக வியாபாரமொன்றுக்கு தலா ரூ. 1.0 மில்லியன் முதல் ரூ. 800 மில்லியன் வரையில் அமைந்துள்ளது. இவை தற்போது ம...
	வியாபார சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விற்பனை செயற்பாடுகளுக்கு நிகழ்வுகள் மிகவும் அத்தியாவசியமானவை – உயர்ந்தளவு கூட்டாண்மை நிகழ்வுகள் என்பது ஆரோக்கியமான பொருளாதாரத்துடன் தொடர்புபட்டவையாக அமைந்துள்ளன.
	EMA பொருளாளர் நிஷான் வாசலதந்திரி கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “MICE மற்றும் நிகழ்வுகளின் அமைவிடசார் சுற்றுலா சேவைகளுக்காக கவனத்தில் கொள்ளப்படும் நாடாக இலங்கையை திகழச் செய்வதில் இந்தத் துறை முக்கிய பங்காற்றுகின்றது. விஞ்ஞான ரீதியான பொறிமுறையினூடாக, சுகாதா...
	EMA பொருளாளர் நிஷான் வாசலதந்திரி கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “MICE மற்றும் நிகழ்வுகளின் அமைவிடசார் சுற்றுலா சேவைகளுக்காக கவனத்தில் கொள்ளப்படும் நாடாக இலங்கையை திகழச் செய்வதில் இந்தத் துறை முக்கிய பங்காற்றுகின்றது. விஞ்ஞான ரீதியான பொறிமுறையினூடாக, சுகாதா...
	EMA கையேட்டில் “பாதுகாப்பான நிகழ்வு தூதுவர்கள்” நியமிப்பது தொடர்பிலும் பிரேரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், வழிகாட்டல்களை பின்பற்றாமை தொடர்பில் அறிக்கையிடும் பணிகள் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
	EMA கையேட்டில் “பாதுகாப்பான நிகழ்வு தூதுவர்கள்” நியமிப்பது தொடர்பிலும் பிரேரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், வழிகாட்டல்களை பின்பற்றாமை தொடர்பில் அறிக்கையிடும் பணிகள் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
	தொற்றுப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தி, இலங்கையின் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மீள ஆரம்பிக்கும் அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு வழங்க சம்மேளனம் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
	EMA சட்ட ஆலோசகர் ஜெரி ஜயசிங்க கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “பொது மக்களுக்கு துரித கதியில் தடுப்பூசிகளை வழங்கும் அரசாங்கத்தின் பணியை பாராட்டி நாம் வரவேற்பதுடன், இந்தத் துறையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தடுப்பூசி வழங்க நடவடிக்கையை மேற்கொ...
	EMA சட்ட ஆலோசகர் ஜெரி ஜயசிங்க கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “பொது மக்களுக்கு துரித கதியில் தடுப்பூசிகளை வழங்கும் அரசாங்கத்தின் பணியை பாராட்டி நாம் வரவேற்பதுடன், இந்தத் துறையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தடுப்பூசி வழங்க நடவடிக்கையை மேற்கொ...
	2021 ஜுலை 19 ஆம் திகதி முதல் EMA கையேடு www.emalk.org எனும் ஒன்லைனில் கிடைக்கும்.
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