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1. ෙතා�� නගර සංචාරක ෙතාර�� �වමා� මධ්ය�ථානය ෙහව� 
“�රාන�” �වෘත ��ම 

 
සංචාරක ෙතාර�� සහ නගරෙ� ආක�ශ�ය �ථාන ��බද ෙතාර�� ෙබදා හැ�ම 

සඳහා ෙතා�� නගර සංචාරක ෙතාර�� �වමා� මධ්ය�ථානය “�රාන�” අෙ�� 20 

වන �න ෙතා�� ���ය �ථානෙ�  උ�� ෙද�� �වෘත කරන ල�. 

 

ශාලාෙ� ���ම ඉහ�� ��නෙ� � ව�� සාදා ඇ� අතර වඩා ඉඩකඩ ස�ත ක�� සහ 

�ෙ�ක ගැ�ම සදහා ඉඩ පහ�ක� ඇත. 

 

සංචාරක �ථාන ඇ�ල� ප�කා ද ලබාගත හැක . 

 

සංචාරක ෙතාර�� සැප�මට, �ෙ�ෂ ��පාදන ප්රද�ශනය ��මට සහ සංචාරක 

ෙතාර�� ෙබදා හැ�මට අමතරව, ෙතා�� නගරෙ� ආක�ෂණය ��� ෙලස ෙබදා 

හැ�ෙම� අ� ෙතා�� නගරය ප්රව�ධනය කර�ෙන�. 

 

ෙතා�� නගරය ��බඳ ෙතාර�� දැන ගැ�මට ඔබට අවශ්ය න�, ක�ණාකර ෙමම  

මධ්ය�ථානය ෙවත පැ�ෙන�න  . 
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2. නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� එ�නත සඳහා එ�න� ��ෙ� ඇම�� 
මධ්ය�ථානය ��බද 

 
ෙතා�� නගරෙ� වයස අ��� 65 සහ ඊට වැ� වැ���ය� සඳහා නව ෙකාෙරාන ව�ර� 

එ�නත (ෙයෝය� ) ෙව�කරගැ�ම හා එ�නත ලබා �ම ආර�භ කර ඇත. 

 

ෙමතැ� �ට, රෙට� සපය� ලබන එ�නත ප්රමාණය අ�ව, වයස අ��� 64 ට අ� සෑම 

ෙකෙන�ටම නගර ශාලාෙ�(�ය�ෙෂෝ ) ම��  දැ���� ��ෙව�� යව� ලැෙ�. 

 

එ�නත ලබා ගැ�මට කැම� �ය�ල�ට එ�නත ලබා ෙදන ෙත� එ�නත සැප�ම 

�ගටම කරෙගන ය� ඇත. 

 

එ�න� ��ම ��බදව හ�� ෙනා�ය �� අතර ඒ ��බද අප ��� ඔබව දැ�ව� කර� 

ලැෙ� . 

 

එ�න� ෙව� කරවා ගැ�ම ��කරන ඇම�� මධ්ය�ථානය, ජප� භාෂාෙව� ෙව� 

කරවා ගැ�මට අපහ� අයට ඉං��, �න සහ �පා�ඤ භාෂා ප�ව�තකය� ලබා ෙද� 

ලැෙ� . 

 

ඉං�� භාෂාව සඳහා, ප�ව�තකෙය� මැ� මස  27 වනදා සහ �� මස �ට �� මස ද�වා 

සෑම බ්රහ�ප��දා �නකම ප�ව� 1 �ට ප�ව� 5 ද�වා  ලබා ගත හැක . 

 

�න භාෂාව සඳහා, �� මස 4 සහ 18 යන �නවලද �� මස සදහා  2, 16 සහ 30 යන �නවල  

දහව� 1 �ට ප�ව� 5 ද�වා ප�ව�තකෙය� ලබා ගත හැ� අතර 

 

�පා�ඤ භාෂාව සඳහා ප�ව�තකය� මැ� මස 28වන �න , �� මස  9 සහ 25 වන �න  

සහ �� මස  9 වන �න දහව� 1 �ට ප�ව� 5 ද�වා ලබා ගත හැ�ය. 

 

ක�ඩාය� එ�න� ��ම සඳහා ඔබට ෙව� ���, අවලං� ��� සහ ෙවන� �යා 

ප�පා� ද කළ හැ�ය, එබැ�� ක�ණාකර ඔබට ප�ව�තකෙය� ��න �නෙ� අප 

අමත�න. 
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3. 2021 වසර සදහා ෛවද්ය ප��ෂණ බලපත්රය සහ ෛවද්ය ප��ෂණ 
මා�ෙගෝපෙ�ශය ��බදව 

 
2021 වසර සඳහා වන ෛවද්ය ප��ෂණය ��බඳ ෙතාර�� නගර ෙසෟඛ්ය ප්රව�ධන 

අංශය ��� සෑම �වසකටම ලා �� පැහැ� ��� කවරය�� තැපැ� කර ඇත. 

��� කවරෙ� වයස අ��� 20 ට වැ� එ� ��ගලෙය� සඳහා එ� ෛවද්ය ප��ෂණ  " 

බලපත්රය�" සහ සෑම �වස� සඳහාම  ෛවද්ය ප��ෂණ" මා�ෙගෝපෙ�ශ ෙපාත"  

ඇ�ල�  ෙ�. 

 

ක�ඩාය�  ෛවද්ය ප��ෂණ සඳහා කාලසටහන ද �යා ඇත, එබැ�� ඔබට ෛවද්ය 

ප��ෂණ ��මට අවශ්ය න� ක�ණාකර �රකථනෙය� ෙව� කරවා ග�න. 

ෙව���ම ආර�භක �නෙ� �ට �න ��පය� �රකථන ඇම�ම� ලබා ගැ�මට  

අපහ� �ය හැ�ය. 

 

ඔබෙ�  ප�ගණකෙය� ෙහෝ �මා�� ජංගම �රකතනෙය� පහ�ෙව� ෙව� කරවා 

ගැ�මට ඉඩ සලසන අ�ත�ජාල ෙව���ෙ� ක්රමය� ද ඇ�  අතර ක�ණාකර එය 

භා�තා කර�න. 

 

�ර�තර ප��ෂාෙව� සමඟ ඔෙ� ෙසෟඛ්ය ත�වය ප��ෂා ��ම වැදග� වන අතර 

වසරකට වර� ෛවද්ය ප��ෂණය� ��මට වගබලා ග�න. 
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4. සෘ�මය ම� ��බඳ ��තර 

 

 �� මස මැද �ට �� �ල ද�වා ඔ�රාස� �ෙස� ෙකෝඑ� නමැ� උද්යානෙ�  "අ�සඉ  

බෑ�ම" න�� හැ��ෙවන ග� ප� 1000 ක පමණ ෙදපස අ�සඉ ම�  2,500 � පමණ  ��ධ 

ව�ණෙය�  �� ෙ�. 

 

වැ� සමය ආර�භ �ම� සමග ජලෙය� ෙත�� අ�සඉ ම�  ඉතා ��දර ද�න� ෙ� . 

 

එෙ�ම, �ගා නගරෙ� "�ගා ෙනා සෙතා "න�  උද්යානෙ� ෙන�� ෙපා�ෙණ� ෙන�� 

ම� ��ම  �� මස මැද �ට �� �ල ද�වා  ෙ�. 

 

ෙන�� මල ��යාෙලෝකය ලැ�ම� සමග උෙ� කාලෙ��  ��ම ආර�භ වන බැ�� එය 

නැර�මට ෙහාඳම කාලය උෙ� 6 �ට 8 ද�වා ෙ�. 

ෙන�� ෙපා�ණ වටා ද අ�සඉ ම� ��  ඇත. 

 

නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� ආසාදනය වැළැ��ෙ� �යවර� ෙලස, ��� ආවරණය�  

පැළ�මට වගබලා ග��� සෘ�මය ම� දැ�ෙම� ඔබෙ� මාන�ක �වතාවය 

ලබාගැ�මට ඉතා ෙහාද අව�ථාව� ෙනාව�ෙ�ද . 

 

 


