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1.නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� ආසාදනය එ�න� ��ම ��බදව 
  
ෙතා�� නගරෙ�, අ��� 12 �ට 64 ද�වා එ�න� ��ෙ� කාලසටහන �රණය 
කර ඇත. 
 
දැනටම�, එ�න� ��ෙ� අය�� පත්ර �� 12 �ට වයස අ��� 60 � 64 � අතර 
අයට තැපැ� කර ඇ� අතර, එ�න� ��ම සදහා �න ෙව� ��� �� 16 �ට 
ආර�භ කර ඇත. 
ඊළඟට, එ�න� ��ෙ� අය�� ප�   �� 21 �ට වයස අ��� 12 � 59 � අතර 
අයට තැපැ� කර� ලබන අතර, සෑම වය� කා�ඩය� සඳහාම �න ෙව� ��� 
අෙගෝ�� 17 �ට ආර�භ ෙ�. 
 
�නය� ෙව� කරවා ගැ�ම සඳහා ක්රම ෙදක� �ෙ�, එක� න� ෙතා�� 
නගරෙ� home page ��ෙ� ඇ� �න ෙව�කරවා ගැ�ෙ� �ථානය ම�� 
අ�ත�ජාලය හරහා ෙව� කරවා ගැ�ම සහ අෙනක ෙතා�� නගර ඇම�� 
මධ්ය�ථානය �රකථන අංක 0282-12-1418 අමතා ෙව� කරවා ගැ�ම�. . 
�රකථනෙය� ෙව�කරවා ගැ�ම ඉතා වැදග� බව මතක තබා ග�න. 
 
ප්රධාන එ�න� ��ෙ� �ථානය පැර�  ෙ��යා ෙලෝක �ඩා ඔ�රා ෙමෝ� 
�ථානය . එය ක��� ඔ�රා ෙමෝ� �ථානෙ�  අෙන� පස  ��ටා ඇත . එය �� 
28 �ට ෙනාවැ�බ� 30 ද�වා �වෘතව පව�. 
ෛද�ක එ�නත සඳහා ��ගල�� 1000 � ද�වා එ�න� ලබා ගත හැ� න�� 
එ�න� මද්ය�ථානයට ලැෙබන එ�න� සැප�ෙ� ප්රමාණය අ�ව එම  ගණන 
සක� කර� ලැෙ�. 
   
ඊට අමතරව, ඔබට නගරෙ� ඇ� එ�න� කල හැ� ෙවන� ෛවද්ය ආයතන 
ම�� ත� ත�ව එ�න� කළ හැ�ය. ඒ  සඳහා ක�ණාකර ඔෙ� ෛවද්ය 
ආයතනය සමඟ ෙක��ම ස�බ�ද� ප��ෂා කර�න. 
 
නව ෙකාෙරෝනා එ�නත ෙතා�� නගරෙ� ��නය� ඇ� එ�නත ලබා ගැ�මට 
කැම� ඕනෑම ෙකෙන�ට එය ෙනා�ෙ� එ�න� කළ හැ�ය. ඔබට එ�න� 
��ෙ� අය�� පත ෙනාලැ�ෙ� න�, ක�ණාකර ෙතා�� නගර ඇම�� 
මධ්ය�ථානය අමත�න. 
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2.අ�ක ව�ෂාව ��බඳ ෙතාර�� ��බද 
 
මෑතක� ජපානෙ� ��ධ ප්රෙ�ශවල අ�ක ව�ෂාව ෙ��ෙව� ආපදාව� ��� 
ඇත . 
එකම ප්රෙ�ශයකට වැ� කාලය� අ�ක වැ� ඇද වැ� “ෙ��ය ව�ෂාපතන 
කලාපය�” ඇ� �වෙහා� ආපදා අවදානම වැ� වන අතර නායයෑ� හා ගංව�ර 
ඇ��ෙ� අවදානම� ඇත. 
 
"ෙ��ය වැ� කලාපය" ��බඳ ෙතාර�� �ෙබන �ට, �පවා�� ප්රවෘ�� සහ 
අ�ත�ජාලෙ� කාල�ණය හා ආපදා ෙතාර�� ප��ෂා කර බලා හැ� 
ඉ�ම�� ඒ ��බද දැ�ව� �ම වැදග� ෙ�. 
 
ඉව� �මට අවශ්ය � �ට, ෙතා�� නගර ශාලාව ��� ඔබට ෙතාර�� සපය� 
ලැෙ� . 
අ�ක වැ� අන�� ඇඟ�ෙ� ම�ටෙ� 4 වන �ථානය ෙහව�  "ඉව� �ෙ� 
�ෙයෝගය" න�� ඉව� �ෙ� ෙතාර�� ඔබට ලැෙබ�ෙ� න�, ක�ණාකර �ය� 
ෙදනා අන�� දායක  �ථාන ව�� ඉව� �මට වගබලා ග�න  . 
ඇඟ�� ම�ටම 5 ය� "හ�� ආර�ෂණ �ෙයෝගය " ය.එන� දැනටම� 
ව්යසනය� �� �මට හැ� අතර හැ� තර� ආර��තව ඉතා ඉ�ම�� ඔබ 
��න �ථානෙය� ඉව�ව ආර�ත �ථානය� ෙවත ෙගා� ඔෙ� ��තය ෙ�රා 
ගැ�මට �යවර ග�න. 
 
ව්යසනය� ���ය හැ� �ට, ත�වය මත පදන�ව නගරෙ� ප්රාථ�ක පාස� සහ 
ෙපා� ශාලා "ආපදා මද්ය�ථාන " ෙලස �වෘත ෙකෙ�. ඕනෑම ෙකෙන�ට ඕනෑම 
තැනක ���  "ආපදා මද්ය�ථාන" භා�තා කළ හැ�ය. 
 
"ආපදා මද්ය�ථාන " වලට අමතරව, ආර��ත �ථානවල �ව�වන ප�ෙ� 
සාමා�කය� (relatives)  සහ ��ර� ප�ං� �ථාන හ�� අව�ථාවක නැව�ෙ� 
�ථානය� ෙලස �රණය කර ��ම  ඉතා වැදග� බව සලක�න. 
 
කාල�ණය සහ ආපදා ෙතාර�� දැන ගැ�ෙ� මාධ්යය� සහ හ�� අව�ථාවක� 
ඔබට පහ�ෙව�ම ආපදා මද්ය�ථානය� ෙවත ලගාවන ආකාරය ක��යා 
ප��ෂා කර තැ�ම ඉතා වැදග� බව මතක තබා ග�න.    
 
 
 


