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1. ෙතා�� නගරෙ� ��න ද�ව� �කබලා ගැ�ම ��බදව 
 
ෙතා�� නගර කා�යාලය ��� ද�ව� ��න ඔබ �ය� ෙදනා ෙව�ෙව� ඉතා 
ආර�ෂාකා� ෙලස ද�ව� �කබලා ග�නා ආකාරය ��බද ��ද වැඩසටහ�          
�යා�මක කර�� �� . 
 
ප්රථමෙය� , ඔබ පළ� වරට ගැ� ග� �ට ඔබට ෙනාෙ�ෙරන �සා කලබල �ය 
හැ� න�� ඔබට ��ය� ගැට�ව� ඇ�න� ක�ණාකර "ෙසෟඛ්ය ස�ප�න 
ළමා �කවරණ උපෙ�ශන කාමරය" අමත�න. 
 
ග�භ�භාවය හා ද� ප්ර��ය ස�බ�ධෙය�, මාතෘ හා ළමා අ�ෙපාත� ��� 
��ම, ළද� �නානය සදහා භා�ඩ  ලබා �ම, ෙදමා�ය� දැ�ව� ��ෙ� ප�� 
පැවැ��ම , ද�ව� ඇ� දැ� ��ෙ� උපෙ�ශනය / ම� �� උපෙ�ශනය, මාතෘ 
ෙසෟඛ්ය ප��ණය සහ ප�චා� ප්රසව �කවරණය වැ� ෙ�වාව� අ� ��� 
ලබා ෙද� ඇත. 
 
ද� ප්ර��යට ෙපර සහ ප� ග�භ� කා�තාව� තම�ෙ� ශා��ක ත�වය, 
ෙගදර වැඩ සහ ළමා �කවරණය ගැන කන�ස�ලට ප�ව ��න බව �තන 
අතර ෙගදර ෙදාෙ� වැඩ සහ ළමා �කවරණය සඳහා උද� ��මට ��ෙව� 
ෙනාමැ� න�, "ප්රසව හා ප�චා� ප්රසව සහායකයා" ඔබට ෙගදර වැඩ සහ ළමා 
�කවරණය සඳහා උපකා� ෙ�. 
 
ඊට අමතරව, ��න� මාතාව�ට ඔ��ෙ� �ෙව�වලට ෙගා� ගැ�� ම�ව�� 
සහ ළමා �කවරණය ලබා�ය හැ�ය. 
 
ෙතා�� නගරෙ� "ළමා ෛවද්ය �යද� සහනාධාර වැඩසටහන" ය� අස�ප ෙහෝ 
�වාල ෙ��ෙව� ද�ෙව� ෙසෟඛ්ය ර�ණෙය� ආවරණය වන ප�� ෛවද්ය 
ප්ර�කාර ලබා ග�නා �ට නගරෙ� ෛවද්ය �යද� සඳහා සහනාධාර ලබා ෙදන 
ප�ධ�ය�. 
ඔෙ� ද�වා ක��ඨ උස� පාසෙ� ��වන වසර ස���ණ කරන �� ඔබට 
ෙරෝහ� �යද�  ෛවද්ය �යද� ෙග�ය �� ෙනාෙ�. 
 
ඊට අමතරව, ෙතා�� නගරෙ� �ය�ම ද�ව�ට ෙහාඳ ෙසෟඛ්ය ත��වෙය� 
හැ� වැෙඩ� ඇතැ� යන බලාෙපාෙරා��ෙව� ද�ව� �ක බලාගැ�ම සදහා 
��ද ආධාරක වැඩසටහ� ඇත. 
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"ෙසෟඛ්ය ස�ප�න ළමා �කවරණ උපෙ�ශන කාමරය" ෙතා�� ෙසෟඛ්ය හා 
�භසාධන මධ්ය�ථානෙ� ��ටා ඇත. ගැ� ගැ�ම සහ ද� ප්ර��ය ගැන 
පමණ� ෙනාව, ඔෙ� ද�වාට වයස 18 වන ��, වෘ��ය උපෙ�ශකෙය� ඔෙ� 
ද�ව� ඇ� දැ� ��ෙ� ගැට�වලට සව� � ඔ�� ගැන සැල��ම� ෙ�. 
ක�ණාකර අප හා ස�බ�ධ �මට කා��ක ව�න. 
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2. ෙතා�� නගර ආහාර බැං� ෙ�වාව ��බද 
 
ෙතා�� නගරෙ�, ෙතා�� නගර සමාජ �භසාධන ක���ලෙ� සහෙයෝගෙය�, 
ආහාර සහය අවශ්ය සහ �ව� �මට අපහ�තා ඇ� අයට ��ගල�� සහ 
සමාග� ��� ෙනා�ලෙ� ලබා ෙදන ආහාර ෙබදා �ෙ� ව්යාපෘ�ය� අ� 
�යා�මක කර ඇ�ෙත�. 
 
ආහාර ෙබදා හැ�ෙ� �ථානය ව�ෙ� ෙතා�� ෙසෟඛ්ය හා �භසාධන 
මධ්ය�ථානෙ� 2 වන මහෙ� ��� ෙතා�� නගර සමාජ �භසාධන සභාව�. 
ෙබදා හැ�ෙ� ෙ�ලාව ස�ෙ� �නවල ෙප.ව. 9:00 �ට ප.ව. 5:00 ද�වා ෙ�. 
ෙබදා හ�න ආහාර න� සහ� , කෑමට �දාන� ආහාර, �ෂ�ක ආහාර, �� කළ 
ආහාර, �ය� ����, රසකැ��, එළව�  ෙත� සහ රසකාරක ය. 
 
ආහාර වලට අමතරව ස�පාර�ෂක �වා, අ� ���� කරන �යර , Tissue paper, 
toilet paper වැ� එ�ෙනදා අවශ්යතා ද අ� ��� ෙබදා ෙද� ලැෙ� . 
 
ඔෙ� ��තය ස�බ�ධෙය� ��ය� ගැට�ව� ඇ�න� ක�ණාකර සමාජ 
�භසාධන සභාෙව� �ම�� කර�න. 
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3. ෙතා�� එ�න� ��ෙ� මධ්ය�ථානය ����ම ��බදව 
 
නගරෙ� එ�න� මධ්ය�ථානය හැ��  �ට, ෙතා�� ප්රා�තය ��� ද�� 
පළාෙ� "ෙතා�� එ�න� ��ෙ� මධ්ය�ථානය"න��  නව එ�න� ��ෙ� 
�ථාන ���ව� ඇ� අතර එම�� එම ප්රෙ�ශෙ� �ය�ම �රවැ�ය�ට එ�න� 
��ම ෙනාවැ�බ� අවසානය වන �ට අවස� කළ හැ�ය. 
 
එම නව �ථාන �න� ව�ෙ� : ඔයාමා නගරෙ� ඇ� ප්රා�ත ද�� ව්යායාම 
ශාලාව ෙහව� (ෙක�න� ත�ඉ�ක� ) , සෙනෝ නගරෙ� ඇ� සෙනෝ ෙකාෙ�� 
මහ ෙරෝහල ෙහව� (සෙනෝ ෙකෝෙස� ෙසෝෙගෝ �ෙයෝඉ� )සහ ඉෙයෝ� ට�� 
සෙනෝය . 
 
ෙතා�� නගරෙ�  එ�න� ප්රෙ�ශ පත්රය� ඇ� අයට එම �ථාන භා�තා කළ 
හැ�ය. 
ෙම� එ�නත ෙලස ටෙකඩා / ෙමාඩ�නා එ�නත භා�තා කර�. ප්ර�ප��මය 
වශෙය�, ෙමාඩ�නා  එ�නත ස� 4 ක පරතරය�� ෙදවන මාත්රාව ලබා ෙද� 
ඇත. 
 
ෙව� ��� සදහා ඒ ෙව�ෙව� ඇ� �ල ෙව� අඩ�ෙය� ෙහෝ �ල LINE 
��ෙම� අය�� කර�න. ෙ� සදහා �රකථන ඇම�� භා�තා ෙනාකරන බව 
ක�ණාෙව� සලක�න . 
 
�ම�� සඳහා ක�ණාකර ෙතා�� ප්රා�තෙ� එ�න� ��ෙ� මධ්ය�ථානෙ� 
�රකථන අංක 0573-003-234 අමත�න. ස�බ�ද �යහැ� ෙ�ලාව ෙපරව� 9 �ට 
සවස 5 ද�වා වන අතර ස� අ�ත සහ �වා� �නය�ද අප හා ස�බ�ද�ය 
හැක. 
 
නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� එ�නත ලබා �ෙම� ප�ව�, ��� ආවරණය� පැළ�ම, 
�ර�ථ බාවය  සහ අ� ෙ��ම වැ� ��ක �යවරය� ආසාදන ම�දන �යවරය� 
ෙලස �යා�මක කර�න. 


