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1. ෙතා�� බ� කා�යාලෙය දැ��ම� 
 
2022 වසර ෙහව� (ෙර�වා 4) වසෙ� ෙතා�� බ� කා�යාලෙ� අවසාන බ� 
සැක�ෙ� �ථානය ෙතා�� වා�ජ හා ක�මා�ත ම�ඩල ශාලාව ෙහව� 
(ෙතා�� ෙෂෝෙකෝක�� ෙෂාද� ෙහෝ�) ෙ�. 
අවසාන බ� සැක�ෙ� කාලය ෙපබරවා� 16 �ට මා�� 15 ද�වා වන අතර, ෙ�ලාව 
උදෑසන 9:00 �ට සවස 4:00 ද�වා ෙ�. 
 
�ෙ��ය ප�ං�ක�ව� අතර�, ජපානෙය� �ටත �ව� වන යැෙපන 
ඥා�� ගැන ඔබ ඔෙ� රාජකා� �ථානයට දැ�� � ෙනාමැ�න� ,  
�ෙ�ශ යැෙපන ඥා�� ෙව�ෙව� සඳහා වන අ� ��� සඳහා ඔබට 
හැ�යාව පව�  .(ඔබට �ෙ�ශ යැෙප�න� සඳහා බ� වා�තාව� ෙගා� 
කළ හැ�ය. ） 
යැෙපන ඥා�� ව�ෙ� ඔබෙ� ද�ව�, ෙදමා�ය�, සෙහෝදර සෙහෝද�ය�, 
���ර�, ආ��, �යා සහක�වා/සහකා�යෙ� (යැෙප�නෙ� )ෙදමා�ය�, 
ආ��ලා �යලා සහ සෙහෝදර සෙහෝද�ය� ඇ�ළ� ෙ�. 
ඔබ බ� වා�තාව� ෙගා� කරන �ට, ඔබට ��යා ආයතනය ම�� වසෙ� 
වැ�� ෙලස ෙගවාඇ� �� �දල සදහ� වසර අවසානෙ� ලබාෙදන  
ප�කාව  ෙහව�  (ෙග�ෙස�ෙචෝ� �ෙයෝ ), ඔෙ� ප�ං� කා�පෙ� 
�ටපත�, ඔෙ� ප�ං�ය තහ�� ��ම  සදහා ඔෙ�  බැං� ෙපාෙත� 
�ටපත� අවශ්ය ෙ�. 
 
�ට අමතරව, ර�� �ටත යැෙපන ඥා�� ��න බවට සහ�ක කරන ස�බ�ධ 
�ය�ය��, ෙ�ෂණ ස�බ�ධ �ය�ය�� සහ ඔ�� ෙව�ෙව� �ද� යැ�ෙ�� 
ස�බ�ධ �ය�ය�� අවශ්ය ෙ�. "ඥා� ෙ�ඛන" ය� ප�� ෙ�ඛන �ටප�, 
උ�පැ�න සහ�ක සහ �වාහ සහ�ක වැ� �ෙ��ය රජය� ෙහෝ පළා� පාලන 
ආයතන ��� ��� කරන ලද ෙ�ඛන ෙ�. 
"ෙ�ෂණ ස�බ�ධ �ය�ය��" ය� �ෙ�ශ ෙ�ෂණ ඉ���, ෙක්ර�� කා� භා�ත 
ප්රකාශ යනා� �ටප� ෙ�. 
 
ඔබ ඉ��ප� කරන �ය�ය�� �ෙ��ය භාෂාව�� �යා ඇ�න�, ඔබට ඒවාෙ� 
ප�ව�තනය� අවශ්ය ව� ඇත. 
 
�ෙ��ය ප�ං�ක�ව�ෙ� අවසාන බ� වා�තා සඳහා, අය��පත �ද්රා ��ම අවශ්ය 
ෙනාෙ�, එය අ�ස� ��ම ප්රමාණව� ෙ� . 
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අවසාන බ� සකසන �ථානයට ඇ�� �මට, ඔබට ඇ�ළ� �ෙ� ෙ�ලාව සඳහ� 
කරන "ඇ���� අංක ස�ත කා� පත�" අවශ්ය ෙ�. ඇ�ළ� �ෙ� කා� පත එම 
�නෙ�� එම �ථානෙ��ම ෙබදා හ�� ලැෙ�. 
එෙ�ම, නව ෙකාෙරෝනා ආසාදනය වැලැ��ම සඳහා, අ� ඔෙබ� ඉ�ලා ���ෙ� 
��� ආවරණය� පැල�ම� ඔබ ඇ�� වන �ට ඔෙ�ෙ� ෙදඅ� �ෂ�ජහරණය 
කරන ෙලස�. ඇ�ළ� වන අව�ථාෙ� � උ�ණ�වය මැ�ම ද �� ෙකෙ�. 
නව ෙකාෙරෝනා ආසාදන වැලැ��ෙ� �යාමා�ග සඳහා ඔබ ද�වන සහෙයෝගය 
ඉතා වැදග� ෙ� . 
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2.ද�ව� �කබලා ගැ�ම ෙව�ෙව� එක ප�ල� සඳහා 
තාවකා�ක �ෙ�ෂ ප්ර�ලාභ ��බඳ ෙතාර�� 
 
නව ෙකාෙරාන ව�ර� ආසාදනෙය� �ඩාවට ප� ද�ව� ඇ� ප�� වලට සහාය 
�ම සඳහා අ� "තාවකා�ක �ෙ�ෂ ප්ර�ලාභය�" ලබා ෙද�ෙන�. 
ෙමය අ��� 0 �ට උස� ෙපළ ��වන වසර ෙහව� (ෙකෝෙකෝ 3 ෙන� ෙස�) ද�වා 
ද�ව� ��න ප�ල� සදහා එ� ද�ෙව�ට ෙය� 100,000 (ම� 10)  සමාන 
ප්ර�ලාභය�  ලබා �ම�. 
 
ෙතා�� නගර ශාලාව ��� , ෙදසැ�බ� 23 වන �න, ඉල�කගත සෑම ද�ෙව�ටම 
ෙය� 100,000 බැ�� එකවර ෙගවන ල�. 
 
තවද ෙතා�� නගර ශාලාව ��� ප්ර�ලාභ සඳහා ���ක� ඇ� අය ෙවත 
දැ���ම� යවා ඇත. ඔබට ළමා �මනාව� ෙහව� (ෙකාෙදාෙමෝ ෙතඅෙ�) �ෙ� 
න�, ඔබ නැවත අය�� ��මට අවශ්ය ෙනාෙ�. 
 
ක��ඨ පාස� ��� සහ උස� ෙපළ ��� ��න අයට, ෙදසැ�බ� 23 වන �න 
උස� ෙපළ ��� සඳහා වන �මනාවද එකවර ෙගවා ඇ� න�� උස� ෙපළ ��� 
පමණ� ��න ප�� ෙ� න� ඔ�� අය�� කළ ��ය. �ට අමතරව, 2021 
ඔ�ෙතෝ�බ� මසට ප�ව උපත ලැ� අ�ත උප� ����ෙ� ෙදමා�ය� ෙමම 
ද�ව� ෙව�ෙව� ලබාෙදන �මනාව සඳහා අය�� ��ම අවශ්ය ෙ�. 
 
අය��පත� අවශ්ය අය සඳහා, අ� ෙමම වසෙ� ජනවා� �ට අය��ප� භාර 
ගැ�ම ආර�භ කරන අතර අ���ෙව�� ෙග�� කර� ලැෙ�. 
 
අය�� ��ෙ� ක්රම, �ය�ත කාල�මාව� යනා�ය ��බඳ ��තර සඳහා 
ක�ණාකර ළමා ආර�ෂණ අංශය, �රකථන අංක 21-2222 අමත�න. 
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3. ෙබෝවන නව ෙකාෙරාන ව�ර� ෙරෝග වලට එෙර� �යවර ��බද 
 
දැනට, නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� ආසාදන සඳහා ෙතා�� ප්රා�තෙ� අන�� 
ඇඟ�ෙ� ම�ටම 1 ෙහෝ ඊට අ� ෙ�. ජපානෙ�, අ��� ආසා�ත ෙකාෙරෝනා 
සංඛ්යාව අ�වන බව� ෙපෙන�නට ��ණ�, ඔ��ෙරා� න� නව �කෘ� 
ප්රෙ�දය ෙලාව �රා ව්යා�ත ෙව�� පව�. 
ඔ��ෙරා� ප්රෙ�දය ඉතා ඉ�ම�� ආසා�ත වන අතර එ�න� ෙදක�� ප�ව 
ස�ෙ�ෂණය වන ෙබාෙහෝ ෙවන� ෙරෝග ල�ෂණ ෙප��� ෙකෙ� . 
 
ජපානෙ�, අ�� අ���ද වඩා� වැදග� ස�ප්රදා�ක උ�සවය වන න��, 
�ෙ��කය�ද අ�� අ���ද සමරන උ�සව සඳහා �ශාල ��ස� එ���  �මට 
ද අව�ථාව� ��ය හැ�ය . �ශාල වශෙය� ��� එ��� ෙනා��මට ඉතා 
ප්රෙ�ස� ව�න. 
 
�ෙ�ෂෙය�ම, ඔබට අස�පන� , උ�සව ෙහෝ රා� ෙභෝජන සංග්රහවලට සහභා� 
ෙනා�ය �� බව�, ෙබාෙහෝ ෙසනඟ ගැවෙසන සහ අ�ක ෙඝෝෂාකා� ශ�ද ඇ� 
කරන උ�සවවලට ෙහෝ සාදවලට සහභා� �ෙම� වැළ� ��ය �� බව� සඳහ� 
��ම වැදග�ය. 
 
නව ෙකාෙරානා ව�රසය �ර� � නැත. ඔබ එ�නත ලබා ග�තද, ඔබ ආසාදනය 
ෙ�. ෛද�ක ��තෙ��, ක�ණාකර ��� ආවරණය� පැළ�ම, අ� සහ ඇ�� 
�ෂ�ජහරණය ��ම සහ වාතාශ්රය ෙකෙර� අවධානය ෙයා� ��ම වැ� ��ක 
ආසාදන වැලැ��ෙ� �යවරය� ෙහා�� �යා�මක කර�න. 
 
 
 


