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1.වසර අවසානෙ� සහ නව වසර ආර�භය ප�බදව වැදග� ෙතාර��  
 
නගර කා�යාල ෙදසැ�බ� මාසෙ�� ප්රධාන කා�යාලය සහ සෑම සාමාන්ය ශාඛා 
කා�යාලය�ම 2022 ෙදසැ�බ� 29 �ට 2023 ජනවා� 3 ද�වා වසා තැෙ�. 
 ෙමම කාල�මාව �ල ෙකා��� ෙවළඳසැ�වල ඇ� සහ�ක ලබාගැ�ෙ� ෙ�වාවද 
භා�තා කළ ෙනාහැක. 
 
උ�පැ�න දැ���ම, ��කසාද දැ���ම, මරණ දැ���ම, ආ�ය ප්රධාන ෙගාඩනැ��ෙ� 1 
වන මහෙ� ��ත�ග �ශාෙ�  ෙකළවෙ� ඇ� ආර�ෂක කාමරෙය� තැ�ය හැ�ය. 
 
ව�ෂය අවසානෙ� සහ වසර ආර�භෙ�� කසළ එක� ��ම එ��� ��ෙ� �න 
කැලැ�ඩරයට අ�ව �� කළ ��ය.  
ජනවා� 1, 2 සහ 3 යන �නවල කසල එක� ��ම� ��කර� ෙනාලැෙ�. 
 
අ� ඔබ සැමෙ�ම  සහෙයෝගය අෙ��ෂා කර� . 
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2. ���ය, ගෑ�, ආහාර, ආ�ෙය� �ල ඉහල යාම ෙව�ෙව� හ�� ආධාර ෙග�� 
��බඳ ෙතාර�� 
 
ප�ෙ� �ය�ම සාමා�ක�� ෙ�වා�ක බ� ෙග�ෙ� අ�පාතය මත ෙග�මට අවශ්ය 
ෙනාවන ප�� ෙව�ෙව� සහ 2022 ජනවා� ම�� ප� ප�ෙ� ආධායම හ��ෙ� ෙවන� 
�ම� ��� ආධායම අ� ප�� ෙව�ෙව� ආධාර �දල� වශෙය� ෙය� 50000 �දල� 
ලබාෙද� ලැෙ�. 
 
බ� ෙග�ය �� ෙනාවන ප�� ෙව�ෙව� ලබාෙදන  ආධාර �දල  ෙදසැ�බ� අවසානය 
වන �ට  නගර කා�යාලෙය� තහ�� ��ෙ� ��ය� තැපැ� කර� ලැෙ�. ක�ණාකර 
අ�ත�ගතය ප��ෂා ඉ�� කට�� �� කර�න.  
 
�ට අමතරව, ගෘහ�ථ අයවැෙ� හ�� ෙවන��� ම�� ආධායම අ� ප�� සඳහා ෙග�� 
ස�බ�ධෙය�, 2022 වසෙ� ප�ෙ� �ය� ෙදනාෙ� ආධායම අ���ද� �ල ෙව� ෙව� 
වශෙය� ලබන �දල ෙ�වා�ක බ� ෙග�මට ෙනාහැ� ප�� වලට වඩා අ� අධායම� 
ලබන ප�ල� �ය ��ය. 
 
��තර සඳහා, ක�ණාකර ඉහළ යන �ල ගණ� ��බද ෙතාර�� මධ්ය�ථානය 
�රකථන අංක 28-7721 ෙය� �මස�න. 
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3. බලශ�� ඉ����ෙ� ගෘහ උපකරණ ආෙ�ශන ආධාර ව්යාපෘ�ය ��බදව  
 
��� ��ප� අ� ��ම සඳහා ඵලදා� වන බලශ�� ඉ����ෙ� ගෘහ උපකරණ, වා� 
ස�කරණ සහ �තකරණ ආෙ�ශ ��ෙ� ��වැෙය� ෙකාටස�  සහනාධාර ලබා 
ෙද�ෙන�. 
�ල� ගැ�ෙ� කාලය 2021 ඔ�ෙතෝබ� 21 �ට 2023 ෙපබරවා� 15 ද�වා ෙ�. 
අය�� ��ෙ� කාලය 2022 ෙදසැ�බ� 1 �ට 2023 ෙපබරවා� 15 ද�වා ෙ�. 
 
�රණය කර ඇ� ��පාදන ව�ෙ� ඒකකයකට ෙය� 150,000� ෙහෝ ඊට වැ� �ල� ඇ� 
නව වා� ස�කරණ ය�ත්ර වන අතර ත� 4� ෙහෝ ඊට වැ� ඒ�ය බලශ�� ඉ����ෙ� 
ෙ�බලය� ෙහෝ ත� 3� ෙහෝ ඊට වැ� ඒකාබ�ධ බලශ�� ඉ����ෙ� ෙ�බලය� 
ස�ත �තකරණ ෙ�. 
��පාදන ෙතා�� නගරෙ�  ෙවළඳසැ� ව�� �ල� ග� භා�ඩ වලට  �මා ෙ�. 
සහනාධාර ලබා ගත හැ�ෙ� ෙතා�� නගරෙ� �වාස වල ( තබා )භා�තා කරන 
��ෙ�� සහ පව�න ගෘහ උපකරණ ප්ර��ථාපනයකර �ල� ගැ�ෙ��  පම�. ඊට 
අමතරව, නගරෙ� �ව� වන, ෙ�වා�ක �යාප�ං�ය� ඇ� සහ නගර බ� ෙග�ෙ�  වල 
��� �ග�වය�  ෙනාමැ� අය ���ක� ලබ�. සහනාධාර �දල ෙය� 30,000 �. �ට 
අමතරව, සහනාධාර ලබා �ම එ� �වස� සඳහා එක� පම� . 
 
අදලන�කර ඇ� ��පාදනය� �ල � ග�නා අතර, ක�ණාකර නගරෙ� ප�ං� 
(ෙගාඩනැ��ෙ�)�වෙ� සැක�ම අවස� � ප� අය�� කර�න. ඉ��ප� ��ම ෙතා�� 
නගර ශාලාෙ� ( city office ) ප්රධාන රජෙ� ෙගාඩනැ��ෙ� ෙදවන මහෙ� ඇ� ප�සර 
අංශය�. 
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4. වසර අවසානෙ� ප්රා�තෙ� වැ�ය�ෙ� මා�ග ආර�ෂාව සඳහා ඇ� 
ප්රව�ධන �යාමා�ග  
 
ෙදසැ�බ� 11 වැ�දා �ට 31 වැ�දා ද�වා �න 21� �රාවට වසර අවසාන මා�ග  ආර�ාව 
��බඳ ශා��ක අභ්යාස  පැවැ�ෙ�. ෙතා�� නගරෙ�   රථවාහන ��� වැ� ��� කර�" 
සහ "ආචාර �� වැ� ��� කර�! ප්රධාන ච�තය ඔබ�" යන සට� පාඨ යටෙ�, රථවාහන 
ආර�ෂාව ��බඳ දැ�ව� ��ම සහ රථවාහන අන�� වළ�වා ගැ�ම ෙබෙහ��ම  
ප්රව�ධනය කර�ෙන�. 
 
ෙමම ව්යාපාරෙ� අවධානය ෙයා� ව�ෙ� ළ�� සහ වැ���ය� ස�බ�ධ රථවාහන 
අන�� වැළැ��ම, �ම�ව �ය පැද�ම �ර� ��ම, සවස 4:00 ට ෙමෝට� රථ ��� පහ� 
දැ��ම,හ� �ඉ� ල��  ගසා ධාවනය "ප්ර�ප��මය අ� කද�භ" ප්රව�ධනය,පාපැ�ක�ව� 
මා�ග �� දැ� ෙලස ��පැ�ම.  
 
වසර අවසානය ය� වසෙ� කා�යබ�ලම කාලය වන බැ�� රථවාහන අන�� සංඛ්යාව 
වැ� �මට නැ�� ෙ�. මා�ග �� ��පැ�මට සහ මා�ග �� ��පැ�මට ඔබෙ� 
සහෙයෝගය අ� ඉ�ලා ���. 
 


