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1. බ� ෙග�ෙ� ප�කාව ��බදව 
 
මැ� මාසෙ��, ඔබ ඔෙ� ෙ�පල සඳහා බ� ෙග�මට �� ව� ඇත. 
ඔබට ෙමෝට� රථය� �ෙ� න�,  ෙමෝට� රථ බ�ද සහ සැහැ�� වාහන බ�ද 
සඳහා බ� ප�කාව� ලැෙබ� ඇත. ඔබට ��� කවරය ලැ�� �ට, ක�ණාකර 
එ� ඇ� ෙ�ඛන වහාම ප��ෂා කර�න. 
 
ෙමෝට� රථ බ�ද ය� සෑම වසරකම අෙ�� 1 වැ� �නට ෙමෝට� රථය �� 
��ගලයා ��� ෙග�ය �� බ�ද�. ෙමය  ෙතා�� ප්රා�තයට ෙග�ය �� බ�ද�. 
සැහැ�� වාහන බ�ද සහ ෙමාෙප� ෙහෝ සැහැ�� වාහනය� �� ��ගලය� 
��� ෙග�ය �� බ�ද�. ෙතා�� නගරයට ෙග�ය �� බ� ෙමය�. 
බ� ෙග�ෙ� අවසාන �නය මැ� 31 ෙ�. ��� කවරෙ� ඇ� බ� දැ��ම �ෙගන 
�ය�ත �න �ළ ෙග�ය �� අතර එය ෙකා��� ෙවළඳසැ� , බැං�, තැපැ� 
කා�යාල යනා�ය ම�� ෙග�ය හැක. 
 
එෙ�ම, ජනවා� 1 වනදා වන �ට, ෙතා�� නගරෙ� ඉඩ� ෙහෝ �වාස ඇ� අයට 
ෙ�පල බ�ද සහ නගර සැල�� බ�ද සඳහා බ� ෙග�ෙ� දැ��ම� ලැෙබ� ඇත. 
ෙ�පල බ�ද ය� ඔබ ස� ඉඩම ෙහෝ �වස මත අය කරන බ�ද�. නගර සැල�� 
බ�ද ය� නගර සැල�� ��ම සහ ඉඩ� නැවත සක� ��ම සඳහා භා�තා 
කරන බ�ද�. ෙතා�� නගරයට ෙග�ය �� බ� ෙ�වාය. 
 
�ය�ත �නට බ� ෙගව�න. 
 
  



多言語情報コーナー              （令和４年５月号） 

- 2 - 
 

2. ෙතා�� ප්රා�ත පාපැ� ආඥාපනත ����ම ගැන. 
 
පාපැ� පා��� කරන ��ස ෙගාඩ� ��න අතර , ෙතා�� ප්රා�තෙ� පාපැ� 
අන�� වැ�� �ෙබන අතර  එම�සා, ෙතා�� ප්රා�තය ��� පාපැ� 
ආර��තව භා�තා ��ම ප්රව�ධනය ��ම සහ අන��වලට ෙගා�� �ව� 
ආර�ෂා ��ම සඳහා "ෙතා�� ප්රා�ත පාපැ� ආඥාපනත" පනවා ඇත. ෙමම 
ආඥාපනත ෙතා�� ප්රා�තෙ� පාපැ� භා�තා කරන �ය�ම ��ගල��ට අදාළ 
ෙ�. 
 
2022 �� 1 වැ�දා �ට පාපැ� ර�ෂණය� ලබා ගැ�ම අ�වා�ය ෙ�. පාපැ� 
ආ�ත අන�� සඳහා �ශාල ව�� ප්රමාණය� �රණය කරන අව�ථා රට�රා 
ඇ� බැ��, පාපැ� වග�� ර�ණය� ලබා ගැ�ම අ�වා�ය � ඇත. 
සාමා�යෙය�, ර�ෂණය නගරෙ� පාපැ�  ෙවළදසැල�� �ල� ගත හැ�ය. 
පාපැ� ප��ා කර ස��� ��ෙම� ප� බ��ක�  ෙවළදසැල පාපැ�ය සඳහා TS 
ල�ණ තබන බැ�� TS ල�ණ පාපැ�ෙ�  ��ම ඔබට ර�ෂණය� ඇ� බවට 
ල�ණ�. 
 
ර�ෂණය වසර� සඳහා වලං� ෙ�. ර�ෂණ වා�කය ව�� �දල අ�ව ෙවන� 
ෙ�, න�� TS ල�ණ �� සහ ර� වන අතර එය ර� න�, ඔබට ෙය� 2,000 කට 
පමණ ස�බ�ධ �ය හැ�ය. 
උප�ම ව�� �දල ෙය� ��යන 100 �. 
 
එෙ�ම අෙ�� 01 වැ�දා �ට ��වැ�� පැළ�ම සහ පාපැ�ය  ප��ෂා කර 
නඩ�� ��ම අ�වා�ය ෙ�. පාපැ�  අන�� ව��  �ය යන ��ගලය�ෙග� 
60% � පමණ �ස �වාල � ඇත. ළම�� පමණ� ෙනාව සෑම වය� කා�ඩයකම 
��ගල�� හැ�තා� ��වැ�� පැළ�ය ��ය. ��වැ�� පාපැ�  ෙවළඳසැ�, 
�වාස වැ���� ��ෙ� ෙවළඳසැ�, �ඩා භා�ඩ ෙවළඳසැ� සහ �ශාල ��� 
ෙවළඳසැ� ව�� �ල� ගත හැ�ය. 
 
�ට අමතරව, එන� ජංගම �රකථනය භා�තා කර��  පාපැ� පැ�ම, තව� 
ෙකෙන� නංවාෙගන යාම  ෙහෝ �ඩය� ඉහලාෙගන  පාපැ� පැ�ම යනා�ය 
නතර කල�� ෙ�. 
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3. නව ෙකාෙරෝනා ෛවරසය ආසාදනය ��බදව 
 
මා�� මාසෙ� �ට සාමාන්යෙය� අ�ෙව�� �� නව ෙකාෙරෝනා ෛවරසය 
සමඟ නව ආසාදන සංඛ්යාව මෑතක� ජපානය �රා වැ�වන ප්රවණතාව� ෙවත 
හැ� ඇත. 
මැ� මාසෙ� �ෙබන ��ග �වා� කාලය  �ල ජන සංක්රමණය වැ��ම 
ෙ��ෙව� අ��� ආසා�තය� සංඛ්යාව ඉහළ ය� ඇතැ� ��වාස ෙකෙ� . 
 
ඉ��ෙ�� තවම� ��වන එ�නත ලබා ෙනාග� ��ගල��ට �� ප�� එ�නත 
ලබා ගැ�මට හැ�ව� ඇතැ� අෙ��ෂා ෙකෙ�. 
 
ෙතා�� නගරය �ල , අ� පළ� සහ ෙදවන එ�න� ��ෙම� මාස 6 � ගත � 
��ගල��ට ��වන එ�න� ප�කාව ඔබ ෙවත ඒවා ඇත. ඔබට එ�න� 
ප�කාව ලැ� ඇ�න� සහ එ�නත ලබා ගැ�මට කැම� න�, ක�ණාකර 
ඔබෙ� ප්රෙ�ශෙ� ඇ� ෛවද්ය මධ්ය�ථානයකට ෙහෝ නගරෙ� ඇ� ප්රධාන 
එ�න�කරණ මධ්ය�ථානය ෙවත අය�� කර�න. 
 
ඔබ ෙවන� ප්රෙ�ශය�� ��� කරන ලද එ�න� ප්රෙ�ශ පත්රය� සම�� 
ෙදවන එ�නත� ලබාෙගන �ෙ� න�, ෙහෝ ඔබ �ෙ�ශයක� එ�න� කර 
ෙතා�� නගරය ෙවත පැ�ණ ඇ�න�, ��වන එ�න� ප්රෙ�ශ පත්රය ��� 
��මට නැවත අය�� ��මට අවශ්ය ෙ�. ඔබට ඔෙ� එ�න� ��ෙ� අය�� 
පත්රය නැ� �වෙහා�, ඔබට එය නැවත ලබා ගත හැ�ය. 
 
එ�න� ��ම ස�බ�ධෙය� ෙව� ��� සහ �ම�� සඳහා, ක�ණාකර 
ෙතා�� නව ෙකාෙරෝනා ෛවරස ආසාදන  එ�න� ��ෙ� ඇම�� 
මධ්ය�ථානය 0282-21-2418 අමත�න. 
 


