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1. ජා�ක �ශ්රාම වැ�� ර�ෂණ වා�ක ආ�ය ��බඳ දැ���ම. 
 
ජපානෙ� ෙවෙසන වයස අ��� 20 � 60 � අතර �ය�ම ��ගල�� "ජා�ක 
�ශ්රාම වැ�පට" ස�බ�ධ �මට බැ� ��. ආයතනයක ෙ�වය කරන ��ගලය� 
ජා�ක �ශ්රාම වැ�පට වඩා ෙවන� "�භසාධන �ශ්රාම වැ�පකට" �යාප�ං� � 
ඇ� බැ�� ජා�ක �ශ්රාම වැ�පට අදාළ �යා ප�පා� හරහා යාමට අවශ්ය 
ෙනාෙ�.�වයං ��යාලා��, ��� සහ ��යා �ර�ත ��ගල�� �යාප�ං�ය 
සඳහා ඉ��� කළ �� අතර ර�ෂණ වා�ක තම� ���ම ෙග�ය ��ය.   
 
ජා�ක �ශ්රාම වැ�� වා�කය සෑම වසරකම සංෙශෝධනය ෙකෙ�. 2022 වසෙ�, 
මා�ක ගා��ව ෙය� 16,590 �. අෙ�� මස �ල� �ද� ෙගවන අයට ජප� �ශ්රාම 
වැ�� ෙ�වාෙව� ෙග�� ප�කාව� එව� ලැෙ�. ක�ණාකර ඊළඟ මාසෙ� 
අවසාන �නය වන �ට මා�ක ර�ෂණ වා�කය ෙගව�න. 
 
�ෙ��ය ���ට " �ෂ්ය ෙග�� �ෙ�ෂය" භා�තා කළ හැ� අතර, ඔ�� අය�� 
කරන �ට, ඔ��ෙ� �ශ්රාම වැ�� ර�ෂණ වා�ක ෙග�ෙම� ස���ණෙය�ම 
�දහ� කර� ලැෙ�. අය�� කළ �� �ථානය නගර ශාලාෙ� ප්රධාන කා�යාලය, 
එ� එ� සාමාන්ය ශාඛා කා�යාලය සහ �ශ්රාම වැ�� කා�යාලය�. ඔබට අය�� 
��මට අවශ්ය ව�ෙ� �ශ්රාම වැ�� ෙපාත, my number කා�පත�, �ෂ්ය 
හැ���පත� ෙහෝ ඇ�ළ� �ෙ� කාල�මාව ෙප�වන �යාප�ං� සහ�කය� 
පම�. 
 
ජා�ක �ශ්රාම වැ�ප ෙගව� ලබ�ෙ� ,වසර 10කට වැ� කාලය� ෙගවා ඇ� 
අයට�. ඔබ ජපානෙ� �� ��න කාලය වසර 10කට වඩා අ� න�, "එකවර �ද� 
ආප� ගැ�ෙ� ෙග�ම" න� ක්රමය� පව�න අතර, ��ක� පෑෙම�, ඔබ 
ර�ෂණය ෙග� කාලය අ�ව ය� �දල� ආප� ලැෙබ� ඇත. වා�ක,එකවර �ද� 
ආප� ගැ�ෙ� ලබා ගැ�මට න�, ඔබ ජපානයට ආප� පැ�ණ වසර ෙදක� 
ඇ�ළත ජප� �ශ්රාම වැ�� ෙ�වයට අය�� කළ ��ය. 
 
�ශ්රාම වැ�ප ෙග�ම ජපානෙ� ෙවෙසන  ��ග��ෙ� ��කම� රාජකා�ය� 
බැ�� ඔබ �ෙ��කෙය� �වද එය �වැර�ව ෙග�මට වග බලා ග�න. 
අනාගතෙ�� ��ර ප�ං�ය ෙහෝ  තමා ��� අ�ත�ජාලය ඔ�ෙ� අය�� ��ම 
(තම රටට යාෙ�� )සඳහා අය�� ��මට කැම� අයට ඔ��ෙ� �ශ්රාම වැ�� 
ෙග�� ��බඳ වා�තාව� අවශ්ය ව� ඇත . එබැ�� ක�ණාකර �ෙ�ෂෙය� 
ප්රෙ�ශ� ව�න. 
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2. අදාය� බ�ෙද� �දහ� කරන ලද ප�� සඳහා තාවකා�ක ප්ර�ලාභ 
 
"අදාය� බ�ෙද� �දහ� කරන ලද ප�� සඳහා තාවකා�ක �ෙ�ෂ ප්ර�ලාභ" 
ය� නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� ආසාදනෙ� බලපෑ� ෙ��ෙව� �ව��මට අපහ� 
��ගල��ට උපකාර ��ෙ� ප්ර�ලාභය�. ප්ර�ලාභ ප්රමාණය එ� �වසකට ෙය� 
100,000 �. 
 
���ක� ල� ප�� 2021 ෙදසැ�බ� 10 වන �නට ෙතා�� නගරෙය� 
ප�ං�ක�ව� ෙලස �යාප�ං� � ඇ� අතර, �ය�ම ප�� 2021 සඳහා ඒක ��ගල 
ප�ං�ය බ�ද ෙගවා නැ� , නැතෙහා� අය�� කරන �නයට අදාය� බ�ෙද� ෙහෝ 
ෙතා�� නගර බ� ව�� �දහ� � ප�� ෙ�. �වස �ළ ෙ�වා�ක �යාප�ං� 
��ම� වන අතර, නව ෙකාෙරෝනා ෛවර� ආසාදනෙ� බලපෑම ෙ��ෙව�, 
2021 ජනවා� මාසෙ� �ට ගෘහ�ථ අයවැය හ��ෙ� ෙවන� � ඇ� අතර, �වාස 
බ�ෙද� �දහ� � �වසක ආ��ක ත��වය ආස�න වශෙය� සමාන ෙ�. 
 
අය�� ��ෙ� ක්රමය සහ අය�� ��ෙ� අවස� �නය ස�බ�ධෙය�, අදාය� 
බ�ෙද� �දහ� කරන ලද ප��  ස�බ�ධෙය�, අය�� ��මට අවශ්ය "තහ�� 
��ම" ෙ�ඛනය ෙතා�� නගර ක�යාලය ෙව�� තැපැ� කර� ලැෙ�, එබැ�� 
ඔබට ෙ�ඛනය ලැ�� �ට, ���� සඳහා අවශ්ය අ�තම සහ ��� �රව�න. 
ක�ණාකර එය 2022 මා�� 31 වන �ට ආප� ලබා ෙද�න. 
2022 ජනවා� 2 � ප� ෙතා�� නගරය ෙවත ප�ං�යට �ය අය සඳහා, අය�� 
��මට අවශ්ය "අය��පත්රය" ෙතා�� නගර ක�යාලය ෙව�� තැපැ� කර ඇත, 
එබැ�� අවශ්ය අ�තම �රවා ���� ��� කවරයක ආප� එව�න. අය�� 
��ෙ� අවසාන �නය  2022 සැ�තැ�බ� 30 ෙ�. 
ගෘහ�ථ අයවැෙ� හ�� ෙවන�ක� ඇ� ප�� සඳහා, අය�� ��මට ක�ණාකර 
ඇම�� මධ්ය�ථානය අමත�න. අය�� ��ෙ� අවසාන �නය  2022 සැ�තැ�බ� 
30 ෙ�. 
 
ෙතා�� නගරෙ� ප�ං� බ�ෙද� �දහ� කරන ලද ප�� සඳහා තාවකා�ක 
�ෙ�ෂ ප්ර�ලාභ සඳහා ඇම�� මධ්ය�ථානෙ� �රකථන අංකය 0282-28-7721 
ෙ�. �රකථනෙය� ස�බ�ද �මට හැ�යාව ඇ�ෙ� ස�ෙ� �නවල උෙ� 9 �ට 
සවස 5 ද�වා පම�. �� �වමා�ව ඇ�ෙ� ජප� භාෂාෙව� පම�. නව 
ෙකාෙරෝනා වල බලපෑම �සා අ� ක�යාලෙ�  තදබදය වළ�වා ග��. 
ක�ණාකර හැ�තා� ෙක��ම නගර ශාලාවට ෙනාපැ�ණ ඇම�� 
මධ්ය�ථානය අමත�න. 
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�ක�පය� ෙලස,( Tochigi City International Center) ෙතා�� ජාත්ය�තර  
මධ්ය�ථානෙ� �ෙ��ක උපෙ�ශන  අංශය අමත�න 
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3. ෙතා�� නගරෙ� ඇ� ස�රා ම� නැර�යහැ� �ථාන 
 
ෙමම වසෙ��� ස�රා ම� වාරය පැ�ණ ඇ� අතර  ෙතා�� නගරෙ� ෙබාෙහෝ 
�ථාන ස�රා ම� සදහා ප්ර��ධ අතර ඒම �ථාන අප ඔබට ඉ��ප� කර�. 
 
��කතා නගරය ෙහව� (Nishikata machi) � "කනස� ෙනා ස�රා ��� 
( Kanazaki no Sakuratsutsumi") ය� ස�රා ම� සඳහා ප්ර��ධ �ථානය�, එය 
ෙතා��  � ද�ශ�ය �ථාන 100 � එක� ෙලස ෙතෝරා ග�නා ල�. ඔෙමෝ� ගං 
ඉ�ෙ� ��� ස�රා  ම� ග� 200 � පමණ ඇ� ��ෙ�� �ථානය� . 
 
�ගා නගරය ෙහව�  (Tsuga machi ) � "�ගා  ෙනා සෙතෝ (Tsuga no Sato") �, 
වසර 170 � පැර�  ��ධ ම� �ෙපන කාලය� ස�ත ස�රා ම� එ�� එක 
�ෙපන අතර �� කාලය� නැර�ය හැ� �ථානය� . 
 
�යා නගරය ෙහව�  (Miya machi) � නගාෙනෝ ගඟ හරහා Miyano පාලම අසල 
"�යෙනෝ ස�රා " ගඟ �ෙ� �ෙලෝ�ටර 1.5 � පමණ වන අතර ස�රා ග� 500 
�� පමණ ෙපලගැ� ඇත. 
 
ඕ�රා ක�ෙ� ඇ� ස�රා ම� "ජපානෙ� ෙහාඳම ස�රා ම� ඇ� �ථාන 100" � 
එක� ෙලස ෙතෝරාෙගන ඇත. ඕ�රා ක�ෙ� ඇ� �ෙනෝද  මා�ගෙ� �ෙලෝ�ට� 
2 � පමණ ��ෙදන ස�රා ම� උමං මා�ගය ප්ර��ධය. ෙහාඳ ද�ශනය� ස�ත 
ක� ��ෙ� ඇ� ෙමම �ථානෙ� ත�ෙගෝ ,ය�ෙතා�  සහ තමෙගෝ ය�  අ�භව 
කර��  ඔබට ස�රා ම� නැර�ය හැ�ය. 
 
ඔ�රා �ඩා උද්යානය ෙහව� (Ohira Sports Park )ඉ���ට ඇ� ස�රා මාවත 
ෙහව� ( Sakura-dori ")ෙතා�� � ෙහාඳම මා�ග සහ ගංගා 100" එක� ෙලස 
ෙතෝරාෙගන ඇත. රා�ෙ�� ආෙලෝකය ඉතා අලංකාරය ෙ� . 
 
��ඔකා වතරෙ�  �ඩා උද්යානෙ� ස�රා ම� වතරෙ� අහස ව�ණව� කරන 
බැ�න    බල�� ස�ට ��ය හැ�ය. 
 
 එෙ�න� ඔබ ෙමතර�  ප්ර��ධ ස�රා ම� ඇ� �ථාන නැර�මට ෙනාය�ෙ� 
ඇ�ද ? 
 
 
 


