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1. ඉ�දා �වෘත වන ක��ටරය ��බදව 
 
උස� අධ්යාපනයට ෙහෝ �ථාන මා�වකට යාම �සා ප�ං�ක�ව� ෙවන� වන 
�ට ඔ��ෙ� පහ�ව සදහා රජෙ� ප්රධාන ෙගාඩනැ��ෙ� ඉ�දා දවෙ�  ක��ව� 
�වෘත ෙ�. 
�වෘත වන �නය� ව�ෙ� මා�� මාසෙ� 20 සහ 27 සහ අෙ�� මාසෙ� 3 සහ 10 
ෙ�. �වෘත වන ෙ�ලාව� ව�ෙ� උෙ� 8:30 �ට සවස 5:15 ද�වා ෙ�.�වෘත කළ 
�� ස�බ�ධතා �ථාන ව�ෙ� �රවැ� ��ත අංශය ෙහව� 
(���ෙස�ක��කා ) , ර�ෂණ සහ �ශ්රාම වැ�� අංශය ෙනාෙහා� 
(ෙහාෙ��කා、ෙන��� කා ), බ� කට�� අංශය ෙහව� (ෙස��කා ) සහ බ� 
එක� ��ෙ� අංශය� ෙනාෙහා� (�ෙස�කා )යන  අංශ ෙ�. 
 
ඔබට  My Number Card අංක කා�පත� �ෙ� න�, ඔෙ� පහ�ව සඳහා ෙකා��� 
ෙවළඳසැ�වල �ථාපනය කර ඇ� බ� �ටප� ය�ත්රය��ද  සහ�ක ලබා ගත 
හැ�ය, එබැ�� ක�ණාකර එය භා�තා කර�න. 
 
ක�� ෙව�කරවා ගැ�ෙ� ප�ධ�ය� �වද, My Number Card සඳහා ෙව�� ඉ�දා 
ක��ව� ද �වෘත ෙ�. ක�ණාකර ඔබෙ�  My Number Card කා�පත සඳහා 
අය�� ��ම, ලබාගැ�ම ,රහ� අංකය අ��  ��ම සහ ෙතාර�� ෙවන� ��ම  
සඳහා එය භා�තා කර�න. 
 
ෙතා�� ප්රෙ�ශෙ� ��න අය සඳහා නගර ශාලාෙ� ප්රධාන රජෙ� ෙගාඩනැ��ෙ� 
2 වන මහෙ� ඇ� (�රවැ� ��ත අංශය )���ෙසඉ�ක��කා   ඕ�රා , ��ඕකා , 
�ගා , ��කතා ,ඉවා�ෙ�  යන ඔ�� �ව� වන ප්රෙ�ශෙ� එ� එ� සාමාන්ය 
ශාඛා කා�යාලය භා�තා කළ හැ� �ථාන ෙ�. 
 
සෑම මසකම 2 වන සහ 4 වන ඉ�දා �නවල ෙපරව� 8.30 �ට දහව� 12 ද�වා �වෘත ෙ�.4 
වැ� ඉ�දා �න �රවැ� ��ත අංශය ෙහව� (���ෙස�ක��කා ) පමණ� �වෘත 
ෙ�. 
 
ෙව�කරවා ගැ�� සඳහා, ක�ණාකර ෙතා�� ප්රෙ�ශෙ� �රවැ� ��ත අංශය, 
�රකථන අංකය 0282-11-2126, ෙහෝ ඔෙ� ප්රෙ�ශෙ� සෑම ෙපා� ශාඛා 
කා�යාලයකම ප්රාෙ��ය සංව�ධන ප්රව�ධන අංශය ඇම�ෙම� ෙව� කරවා 
ග�න. 
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2. සැහැ�� වාහන වල බ� ආ�ය ��බඳ දැ���ම 
 
සැහැ�� වාහන බ�ද අෙ� ◌්ර� 1 වැ� �නට ��ක�ෙග� අය ෙකෙ�. ඔබෙ� 
වාහනය ෙසාරක� ��ම� �සා ෙහෝ මා� ��ම �සා ඔබට සැහැ�� වාහනය� 
ෙනාමැ� �වද, ඔබ දැ�� �ම� ෙනාකළෙහා� ඔබට බ� අය ෙකෙ�. ක�ණාකර 
ඉව� කරන ලද ෙමෝට� රථෙ� දැ���ම, ��නය ෙවන� ��ම, නම ෙවන� ��ම 
ආ�ය මා�� අග වන �ට ස���ණ කර�න. 
 
සැහැ�� වාහන බ�ද  ��ට� සහ ය��පැ� සඳහා ද අදාළ ෙ�. 
 
සැහැ�� වාහන බ�ද සඳහා, බ� ෙග�ෙ� දැ��ම� නගර ශාලාෙව� අ��ක� 
ෙවත යව� ලැෙ�. ෙග�� අවස� �නය සෑම වසරකම මැ� මස අවසානය ෙ�. 
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3. නව ෙකාෙරෝනා ෛවර� ආසාදනය වැළැ��ෙ� �යවර ��බදව 
 
නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� ආසාදනය පැ��ම  යාම නතර . ෙවන කවරදාකට� වඩා 
��ක ආසාදන වැළැ��ෙ� �යවර ග�නා ෙලස අප ඔබ සැමෙග� ඉ�ලා ��මට 
කැමැ�ෙත�. 
 
මතක තබා ගත �� පළ� ෙදය ව�ෙ� �වැර�ව �ඛ ආවරණ පැළ�ම�.�ඛ 
ආවරණ  ඔෙ� නාසයට ත�� ස� කර එය ත�� පැළඳ ග�න. හැ� න�, 
��වාසදායක ත��වෙ� �යන ලද ෙර��� ව�� �� ඒවා පළ��න . 
 
ඊළඟට, ක�ණාකර ඔෙ� අ� ෙහා�� ෙසෝදා ඔෙ� ඇ�� �ෂ�ජහරණය කර�න. 
ක�ණාකර ෙපා� ව��� �ප�ශ ��ෙම� ප�, කෑමට ෙපර සහ ප� සහ ෙපා� 
ප්රවාහනය භා�තා ��ෙම� ප� ඔෙ� අ� ෙ��මට සහ ඔෙ� ඇ�� 
�ෂ�ජහරණය ��මට වග බලා ග�න. 
 
ඔබට ෙතෙහ��ව, උණ, උ�ෙ� අපහ�තාවය� දැ�ම වැ� අස�ප බව� දැෙ� 
න�, ක�ණාකර ��යාවට යාෙම� ෙහෝ පාස� යාෙම� වළ��න. 
 
තවද වැලැ���  මා�ග �න� ඇත. ස�ප � හ��� , ස�ප � එක� ��, ෙදාර 
ජෙන�  �වෘත ��� . ෙමම ක�� 3 � වැල� ���න . "එය 0 ද�වා " ඉල�ක 
කර�න. �ෙ�ෂෙය�ම ���� අතර ප්රමාණව� �ර� තබා ග�න. ඔෙ� 
කතාබ� කාලය හැ�තා� ෙක� කර ,උ�හ�� කතා ��� ව�� වළ��න. ෙවන 
කවරදාකට� වඩා වාතා�රය  එන ප��  සංවෘත කර�න . 
 
උණ ෙහෝ ෙවන� ෙරෝගාබාධය� ෙ��ෙව� ෙකාෙරෝනා ආසාදනය ගැන ඔබ 
කන�ස�ලට ප�ව �� න�, පළ�ව ඔෙ� ෛවද්යවරයා ෙහෝ ඔබ අසල ඇ� 
ෙවන� ෛවද්ය ආයතනය� �රකථනෙය� අමත�න. 
 
ඔබට ස�පව �� ��ගල�� ආසාදනය� ඇ� බැ�� ඔබ කන�ස�ලට ප�ව �� 
න�, ක�ණාකර �වෙ� �� �ට ෙවන� ��ගල�� සමඟ ස�බ�ධ �ෙම� 
වළ��න. ෙසෟඛ්ය මධ්ය�ථානය ආසා�ත ��ගලයාෙ� හැ��� ඉ�හාසෙය� 
ස�ප ස�බ�ධතා හ�නා ග�. ඔබ ස�ප ස�බ�ධතාව� ඇ� කර ග�ෙ� න� 
ෙසෟඛ්ය මධ්ය�ථානය ඔබව ස�බ�ධ කර ග� ඇත. 
 
ඔබ ජප� භාෂාෙව� හැර ෙවන� භාෂාව�� උපෙද� ලබා ගැ�මට කැම� න�, 
ක�ණාකර �ෙ��කය� සඳහා නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� උපෙ�ශන �ෂ�ක 



多言語情報コーナー              （令和４年３月号） 

- 4 - 
 

ඇම�� අංකය, �රකථන අංක 028-678-8282 අමත�න. අ� පැය 24 �රාවටම  
ස�බ�ද කර ගත හැක. 
 
 
 


