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1.සාමාන්ය වාහන බ�(�� අංක තහ�) සහ සැහැ�� වාහන 
බ�ද(කහ අංක තහ�) සඳහා බ� ෙග�ෙ� දැ��� ��බදව 
 
මැ� 6 වන �න ෙතා�� ප්රා�ත බ� කා�යාලෙය� වාහන බ� ෙග�ෙ� දැ��ම� 
එව� ලබන අතර, සැහැ�� වාහන බ� ෙග�ෙ� දැ��ම� මැ� 7 වන �න ෙතා�� 
නගර ශාලාෙව� එව� ලැෙ�. බ� දැ��ම� ය� ෙග�ය �� බ� ��බඳ 
දැ���ම�. 
 
ෙතා�� ප්රා�ත බ� කා�යාලෙය� ෙහෝ නගර ශාලාෙව� ඔබට දැ�� �ම� 
ලැ�� �ට, ��� කවරෙ� ඇ�ළත බැ�මට වග බලා ග�න. ඇ�ළත බ� ෙග�ෙ�� 
භා�තා ��මට ෙග�� ප�කාව� ඇත. 
 
ක�ණාකර ෙමම ෙග�� ප�කාව ෙගන මැ� 31 වන �ට ෙකා���  ෙවළඳසැලක, 
බැං�වක ෙහෝ තැපැ� කා�යාලයකට  ෙගව�න. 
 
�ද��  ෙග�මට අමතරව, ඔබට PayPay ම��ද  ෙග�ය හැ�ය. 
 
ෙතා�� ප්රා�ත බ� කා�යාලෙය� �� අංක තහ� ස�ත වාහන සදහා බ� 
සහ�ක පත�ද,  නගර ශාලාෙ� බ� කට�� අංශෙ� ක��ෙව�  සැහැ�� 
වාහන සදහා බ� සහ�ක පත�ද  ක�ණාකර ඉ��� කර�න. 
 
ෙකෙ� ෙවත�, සාමාන්යෙය� ක��ටරෙය�  බ� ෙග�ෙ� සහ�කය ��� 
��මට, ෙග�ෙම� ස� 2 � පමණ ගත ෙ�. ඔබ වාහනය ප��ෂා ��මට ෙපර , 
ක�ණාකර පහ� ෙවළඳසැලකට (ෙකා��� ), බැං�වකට  ෙහෝ නගර ශාලෙ� 
ක��ටරය ෙවත ෙගව�න. 
 
ඔබෙ� ප�ං�ය ��බඳ ත�වය අ�� ��ෙ��(�සා �� ��ෙ�� ), ඔබට බ� 
ෙග�ෙ� සහ�කය� අවශ්ය ව� ඇත, එබැ�� �ය�ත �නට බ�ද ෙග�මට වග 
බලා ග�න.   
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2.ෙ�පල බ� / නගර සැල�� බ� ෙග�ෙ� දැ��ම ��බද 
 
ෙතා�� නගරෙ� ඉඩම� ෙහෝ �වස� ඇ� අය ජනවා� 1 වනදා ෙ�පල බ�ද සහ 
නගර සැල�� බ�ද ෙගව� ඇත. 
 
නගර ශාලාව මැ� 7 වන �න බ� දැ��ම� එව� ඇත. ඔබට නගර ශාලාෙව� 
��� කවරය ලැ�� �ට, ඇ�ළත බැ�මට වග බලා ග�න. බ� ෙග�ෙ�� භා�තා 
��මට ෙග�� ප�කාව� අඩං� ෙ�. 
 
"�ය� ෙග��  එකවර"  , 1 වන ෙකාටස ", "2 වන ෙකාටස ", "3 වන ෙකාටස " සහ 
"4 වන ෙකාටස " යන ප�කා 4 � අඩං� ෙ�. 
 
ඔබට එකවර ෙහෝ වා�ක හතර�� ෙග�මට ෙතෝරා ගත හැ�ය. 
 
ක�ණාකර ෙමම ෙග�� ප�කාව ෙගන ෙග�� කාල�මාව අ�ව පහ� 
ෙවළඳසැලකට (ෙකා��� ), බැං�වකට  ෙහෝ තැපැ� කා�යාලයකට  ෙගව�න. 
 
"�ය� ෙග��  එකවර" ෙහෝ “ පළ� වාරය” ෙග�ෙ�  අවසාන �නය මැ� 31 ෙ�. 
 
ඔබට බ� ෙග�ය ෙනාහැ� න�, ක�ණාකර නගරෙ� බ� ෙදපා�තෙ���ව සමග 
අදහ� �ම�මට හැ�ය . 
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3.නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� එ�නත එ�න� ��ම ගැන 
 
එ�නත ලබාග�නා ��ගලයා  ෙතා�� නගරෙ� ��නය� ඇ� වයස අ��� 16 
ෙහෝ ඊට වැ� ��ගලෙය�, න�� ෙතා�� නගරෙ� එ�න� ��ෙ� කාලසටහන 
ආර�භ ව�ෙ� වැ���ය� සඳහා පළ�ව එ�න� පහ�කම ලබා�ෙම� ප�වය . 
 
ඊළඟට, වයස අ��� 65 සහ ඊට වැ� වැ���ය� සඳහා එ�නත ලබා � ඉ� ප�ව 
වයස අ��� 60 � 64 � අතර ��ගල�� සඳහා වන අතර ප�ව අෙන� අයටද 
ලබා ෙද� ඇත. 
 
එ�නත ය� ස���ණ ෙව���ෙ� ක්රමය� වන අතර, ඔබ �රකථනෙය� ෙහෝ 
අ�ත�ජාලෙය� ෙව� කරවා ගැ�මට අ� සැල�� කර�. ෙව� ��ෙ� ආර�භක 
�නය තවම� සක� කර�� පව�. ඔබට ��ෙව�� එ�න� කළ හැ� �ට අ� 
ඔබට ද�ව�ෙන�. 
 
එ�න� ��ෙ� ගා��ව ෙනා�ෙ�. 
ෆ�ස� එ�නත පළ� වරට එ�න� ��ෙම� ප�ව, එම එ�නෙ�  2 වැ� වටය  
සඳහා ස� 3 ක කාල පරාසය�� නැවත එ�න� කර� ලැෙ�. 
 
එ�න� කරන �ථාන ස�බ�ධෙය�, ක�ඩාය� එ�න� ��ෙ� �ථාන පහ� 
ඇත: 
 
ෙතා�� ෙසෟඛ්ය හා �භසාධන මධ්ය�ථානය, �� �ලාසා ඔ�රා, ��ෙයෝකා 
ෙසෟඛ්ය හා �භසාධන මධ්ය�ථානය, ��තා� -නා, සහ �� �� සහ �පා  �-ර� 
-ශාලාව. 
 
නගරෙ� ෙවන� සහෙයෝ� ෛවද්ය ආයතනවල ත� එ�න� ලබා ගත හැ�ය. 
 
ෙතා�� ෛවද්ය මධ්ය�ථානය “�ෙමා��ගා” සහ “ෙතා�� ” සඳහා ෙව� කරවා 
ගැ�ම සඳහා ෙව���ෙ� �ථානය  ෙතා�� නගර ඇම�� මධ්ය�ථානය වන 
අතර වයස අ��� 65 සහ ඊට වැ� ��ගල�� පමණ� ෙව�කර ඇත . 
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4.නව ෙකාෙරෝනා ෛවර� ආසාදනය වැළැ��ම ගැන 
 
නව ෙකාෙරෝනා ව�රසය �කෘ� ෛවරසය� වන අතර එය ප්රබල ආසාදනය� 
ඇ� බව �ය� ලැෙ�. 
 
ෙබාෙහෝ ආසා�ත ��ගල�� ��න ප්රෙ�ශවලට අනවශ්ය හා ෙනාස��� ෙලස 
ගම� ��ෙම� වළ��න. 
 
��� ආවරණය�  පැළ�ම,���� වාතාශ්රය ලබා ගැ�ම, අස�ප �න� වළ�වා 
ගැ�ම සහ අ� ෙ��ම වැ� ��ක ආසාදන වැළැ��ෙ� �යවරය� ෙහා�� 
අ�ගමනය කර�න. 
 
ආසාදන අවදානම වැ� වන "ද�ශක  5" ගැන ක�ණාකර ප්රෙ�ශ� ව�න. 
"ද�ශක පහ" පහත ප�� ෙ�. 
 
1 ම�පැ�  භා�තය සමඟ සාද පැවැ��ම . 
2 �ශාල ��ස� සමග සහ  �� ෙ�ලාව� ආහාර ගැ�ම සහ පානය ��ම 

3 ��� ආවරණය��  ෙතාරව සංවාදය 

4 �ඩා අවකාශයක �ශාල ��ස� ���ම 

5 ��න �ථානය මා� ��ම 

 
�ෙ�ෂෙය�, �ශාල ��ස� සමඟ එකට ආහාර ගැ�ෙම� වළ��න. 
ඔබෙ� සහෙයෝගයට ����. 
 

 


