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1. බ��ක� �වමා� කර පා�����ම ��බද අ�හදා බැ�ම 
 
අෙගෝ�� 1 �ට ඔ�ෙතෝබ� 30 ද�වා, අ� ෙතා�� නගරය �ල බ��ක� 
ෙබදාගැ�ෙ� සමාජ අ�හදා බැ�ම� �� කර�ෙන�. 
 
බ��ක� ෙබදාගැ�ම ය� බ��කලය� ෙවන� ��ගල�� සමඟ ෙබදාෙගන 
අවශ්ය �ට එය භා�තා ��ෙ� ක්රමය�. 
 
ෙමම සමාජ අ�හදා බැ�ෙ��, ෙතා�� ���ය �ථානෙ� �ට �� ෙතා�� ���ය 
�ථානය ද�වා ප්රෙ�ශෙ� �ථාන 8 � ���වන ලද අතර, ��� ආධාරක බ��ක� 
30 � ෙබදා ෙදන ල�. 
 
බ��ක� දවෙ� පැය 24 �රාම භා�තා කළ හැ� අතර ඔබ ඒවා ලබාග� �ථානය 
�ම� �ව�, ඕනෑම �ථානයකට ආප� ලබා �ය හැ�ය. 
එය භා�තා ��මට, �මා��ෙෆෝ� ෙය�ම "HELLO CYCLING" බාගත කර �යාප�ං� 
ව�න. 
  
භා�ත ගා��ව සෑම �නා� 15 කටම ෙය� 70 � වන අතර පැය 12 � ද�වා ෙය� 
1,000 �. 
 
ඔබට එය නගරෙ� නැර�� �ථාන නැර�ම, ��යාවට ෙහෝ පාසැලට යාම වැ� 
��ධ ආකාරව�� භා�තා කළ හැක, එබැ�� ක�ණාකර එය භා�තා කර�න. 
 
�ට අමතරව, ෙමම බ��ක� සදහා ෙව��  මධ්ය�ථානවල නැවැ��ය හැ�ෙ� 
ෙමම �ෙ��ත බ��ක� පමණ� වන අතර සාමාන්ය බ��ක� ගා� කළ 
ෙනාහැ� බව ක�ණාෙව� සලක�න. 
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2. 2023 � ළද� පාසලට ඇ�ළ� �මට ඉ��� ��ම 
 
2022 සැ�තැ�බ� 1 වන �න �ට, අ� 2023 අෙ�� මාස ද�වා ළද� පාස� ආ�යට 
ඇ�ළ� ��ම සඳහා අය��ප� භාර ග� ලැෙ�. 
 
ළද� පාසල� ය� , භාරක� ෙහෝ ප�ෙ� අය වැඩ ��ම වැ� ෙ�� �සා �වා 
කාලෙ� ද�වා �කබලා ගැ�මට ෙනාහැ� � �ට භාරක� ෙව�ෙව� ද�වා 
�කබලා ග�නා �ථානය�. 
 
ද�වා �කබලා ගැ�මට ෙදමා�ය�ට ෙනාහැ� �ම මත ඇ�ළ� ��ම 
ෙකා�ෙ�� ස�ත ෙ�. 
 
ළමා �කවරණය සදහා අය����ෙ��  අවශ්ය වන ෙකා�ෙ�� අතරට මසකට 
පැය 64� ෙහෝ ඊට වැ� කාලය� වැඩ ��ම, ගැ� ගැ�ම,ද� උපත, ෙදමා�ය�ෙ� 
අස�ප,ආබා�තභාවය, සහ ප�� සෟඛ්ය ෙ�වය,ෙහද ෙ�වය ඇ�ළ� ෙ�. 
 
අය�� ��ෙ� කාලය සැ�තැ�බ� 1 �ට සැ�තැ�බ� 30 ද�වා වන අතර, 
ක�ණාකර නගර ශාලාෙ� ප්රධාන ෙගාඩනැ��ෙ� 2 වන මහෙ� ��� ළද� 
පාස� අංශයට ෙහෝ එ� එ� සාමාන්ය ශාඛා කා�යාලෙ� ප්රාෙ��ය සංව�ධන 
ප්රව�ධන අංශයට අය�� කර�න. 
 
��යාෙ� මා��� හා බැ� ඇ� අව�ථාවල�  2022 ඔ�ෙතා�බ� ප�වද 
අය��ප� භාරග� ලැෙ�. 
 
අය�� ��මට, ඔබට ළද� පාසලක ඇ�ල� �ෙ� අය��පත්රය�, ප�ෙ� ��තර 
ඇ�ල� අය�� පත්රය� සහ ඔබ ��යාව� කර�ෙ� න� ඔෙ� ෙ�වාෙයෝජකයා 
��� �රවා සහ�ක කරන ලද වැඩ සහ�කය� වැ� ෙ�ඛන අවශ්ය ෙ�. 
"ක�ණාකර අය�� ��මට ෙපර අවශ්ය �ය�ම �ය�ය�� ඔබ ස�ව ඇ� බවට 
වග බලා ග�න." 
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3. My Number කා� පත සහ මනා Points සඳහා අය��පත 
 
My Number කා� පත ජපානෙ� සමාජ ආර�ෂණ, බ� සහ ආපදා ප්ර��ෙරෝධතා 
යන �ෙ�ත්ර �ෙන� භා�තා වන අතර ජපානයට පැ��ෙම� ප� ප්රථම වරට 
Resident කා�පත� සාදන �ට ඉල�ක� 12ක අංකය� ලබා ෙද� ලැෙ�. 
සෑම ��ගලෙය�ටම ෙවන� My Number කා� අංකය� ඇ� අතර, සාමාන්ය 
��ය� ෙලස, ඔබ ඔෙ� �� ��තයටම එකම අංකය� භා�තා කර� ඇත. ඔබ 
ජපානය හැර ෙගා� නැවත ජපානයට පැ�ණ ප�ං� �මක� �ව� ක�� ලබාග� 
අංකයම භා�තා ෙ�. 
 
ෙතා�� නගරය ��� , My Number කා�පත� ලබාගැ�මට කැම� අයට 
කා�පත සඳහා ෙනා�ෙ� අය�� ��මට හැ�යාව පව�. 
 
අය�� ��ම සදහා ෙතා�� නගර ශාලාෙ� ප්රධාන ෙගාඩනැ��ෙ� 2 වන මහෙ� 
��� ��ත අංශය ෙහව� (��� ෙස�ක��කා) සහ එ� එ� සාමාන්ය ශාඛා 
කා�යාලෙ� ප්රජා සංව�ධන ප්රව�ධන අංශය ෙහව� (�ඉ� ��� 
�ඉ��කා )ම�� හැ�යාව ඇත. 
 
අය�� ��මට, ඔබට Resident කා�පත වැ� ඔෙ� අනන්යතාවය තහ�� කළ හැ� 
යම� අවශ්ය ෙ�. ක��ටරෙ�� අ� ඔෙ� ඡායා�පය� ග�නා බැ�� ඔබට 
ඔෙ�ම ඡායා�පය� ෙගන ඒමට අවශ්ය නැත. අය��ක�ව� ෙපෟ�ග�කව 
පැ��ය ��ය. 
 
My Number කා�පෙ� ක� ඉ��වන �නය ඔබෙ� Residant කා� පෙ� ඇ� 
ජපානය �ල �� ��න කාලයට සමාන ෙ�. ඔබෙ� �� ��ෙ� කාලය මාසයකට 
අ� කාලය�� ක� ඉ�� ව�ෙ� න�, ක�ණාකර ආගමන �ගමන කා�යාංශය 
ම�� �� ��න කාලය අ�� ��ෙම� ප� My Number කා�පත� සඳහා අය�� 
කර�න. 
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ඔබෙ� ප�ං� කා�පෙත� ඔබෙ� ��නය ෙහෝ නම ෙවන� �වද, �න 14� 
ඇ�ළත නගර ශාලාව ෙවත පැ�ණ ඔබෙ� My Number කා�පෙත� නව 
ෙතාර�� �යා ��ය ��ය. 
 
ඊට අමතරව, ජා�ක මනාෙපා��� වලට අදාළ �යා ප�පා�වලට සහාය �ම 
සඳහා නගරය Mynapoints සඳහා අය�� ��ම සඳහා සහාය සපය�. 
 Mynapoint ම�� අදහ� ව�ෙ� ඔෙ� My Number කා�පත භා�තෙය� අය�� 
��ෙම� ඉෙල�ෙට්රා�ක �ද�, QR ෙ�ත ෙග�� සහ ෙක්ර�� කා�ප� වැ� �ද� 
ර�ත ෙග�� ෙ�වා සඳහා ඔබට ෙය� 20,000 ද�වා ව�නා Point ලබා ගත හැ� 
බව�. 
 
Myna Points ෙය�ම සදහා අය�� ��මට පැ��ෙ�� ක�ණාකර ජප� භාෂාව 
ෙ��� ගැ�මට හැ� අය� සමඟ පැ�ෙණ�න. 
 
Myna Points කා�පත සඳහා අය�� ��ෙ� අවසාන �නය 2022 සැ�තැ�බ� 
අවසානය ද�වා ෙ�. 
 
 


