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1. ඉරිදා දිනවල ලිපිෙල්කන භාරගැනීෙම් කවුළු විවෘත කිරීම පිලිබදව  
 
නව අධ්යාපන කටයුතු, රැකියා ස්ථාන මාරුවීම් ආදිය නිසා නිවැසියන් අතර විශාල සංචලනයක් 
ඇති වන කාලයකි.ඉරිදා දිනවල ප්රධාන කාර්යාල ෙගාඩනැගිල්ෙල් කවුළුවක් විවෘත ෙව්.වැඩි ෙව්. 
ආරම්භක දිනයන් මාර්තු 19, මාර්තු 26 සහ අෙ�ල් 2 ෙව්. ෙවලාව දවල් 8.30 සිට  
 සවස 5:15 දක්වා ෙව් . 
 
විවෘතව ඇති කවුළු පුරවැසි ජීවන රටා අංශය සහ ෙසෟඛ්ය රක්ෂණ අංශය සඳහා ෙව්. 
පුරවැසි ජීවන  අංශෙය්දී, ඔෙබ් ෙන්වාසික කාඩ්පෙත් ලිපිනය ලියාපදිංචි කිරීම  සහ ඔබෙග් 
පවුල් ෙල්ඛන පිළිබද කටයුතු  කිරීම සහ පදිංචිකරුවන්ෙග් ලිපිනයන් මාරුවීම්  පිළිබඳ 
දැනුම්දීෙම් කටයුතු සිදුකරනු ලැෙබ්. 
 
උපත පිළිබඳ දැනුම්දීම, විවාහය පිළිබඳ දැනුම්දීම, මරණය පිළිබඳ දැනුම්දීම, යනාදි පවුල් 
ෙල්ඛන නගර සභා ප්රධාන ෙගාඩනැගිල්ෙල් 1 වන මහෙල් නිරිතදිග ෙකළවෙර් පිහිටා ඇති  
ආරක්ෂක කාමරෙය් ඇති කාර්යාලෙයන් ලබා ගත හැකිය. 
 
ජාතික ෙසෟඛ්ය රක්ෂණ අංශය මගීන් රක්ෂණ සහතික ලබාගැනීම සහ නැතිවීම සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු සිදු කරනු ලැෙබ්. 
 
"ඔබට සතිෙය් දිනවල කාලය ෙනාමැති නම්, කරුණාකර ෙමම දිනයන් භාවිතා කරන්න. 
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2. විෙද්ශිකයන් ජපානෙයන් පිටවයාෙම්දී සම්පුර්ණ කලයුතු ලියවිලි පිළිබදව 
 
ඔබ විෙද්ශික පදිංචිකරුෙවකු නම් සහ ජපානයට ආපසු යාමට අදහස් ෙනාකරන්ෙන් නම්, ඔබ 
නගර ශාලාවට මාරුවීෙම් දැනුම්දීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත එය てんしゅつ と

どけ නමින් හදුන්වනු ලැෙබ් . ඔබ ජපානෙයන් පිටතට යාමට සති ෙදකකට පමණ ෙපර ඔබට 
ඉවත්වීෙම් දැනුම්දීමක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක.  ඔබ ෙමම "පිටවීම පිළිබඳ දැනුම්දීම" ඉදිරිපත් 
ෙනාකරන්ෙන් නම්, ඔබ ජපානෙයන් පිටවූ පසුව පවා ඔබව "ජපානෙය් ලිපිනයක් ඇති අෙයකු" 
ෙලස සලකනු ලැෙබ්. 
 
ජාතික විශ්රාම වැටුෙපන් එකවර මුදල් ආපසු ගැනීෙම් ෙගවීම සඳහා වන එක් අවශ්යතාවයක් 
වන්ෙන් "ජපානෙය් ලිපිනයක් ෙනාමැති අය" යන්නයි.  ඔබ "පිටවීම පිළිබඳ දැනුම්දීමක්" 
ඉදිරිපත් ෙනාකරන්ෙන් නම්, ඔබට "ජපානෙය් ලිපිනයක් ඇති පුද්ගලෙයකු" ෙලස සලකනු 
ලබන අතර එකවර මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමට හැකියාවක්   ෙනාලැෙබ්. 
 
එෙස්ම, ඔබ ජපානෙය් සිටින අයකු ෙලස සලකා ඔබට ජාතික ෙසෟඛ්ය රක්ෂණය ෙවනුෙවන් වූ 
ෙගවීම් ප�කා ලැෙබනු ඇත.  එබැවින් කරුණාකර ඉවත්වීෙම් දැනුම්දීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
අමතක ෙනාකරන්න. 
 
එෙස්ම, ඔබ නැවත ඇතුල්වීෙම් බලපත්රයක් ෙනාමැතිව ජපානෙයන් පිටවන්ෙන් නම්, ඔබට 
ඔබෙග් my number  කාඩ්පත නගර ශාලාවට ආපසු ලබා දිය යුතුය.  ආගමන විගමන 
පරීක්ෂාෙව්දී පදිංචි කාඩ්පත ආගමන පරීක්ෂක ෙවත ආපසු ලබා දීම සිදුකල යුතුය. 
 
කරුණාකර ෙවනත් අදාළ �යා පටිපාටි සම්පූර්ණ කර ඔෙබ් මව් රටට ආපසු යාමට ප්රෙව්ශම් 
වන්න. 
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3. නම් කරන ලද කසළ මලු සඳහා තාවකාලික පියවර සම්පූර්ණ කිරීම 
 
පසුගිය වසෙර් නගරෙය් ගබඩාවල ෙතාචිගි නගරය විසින් නම් කරන ලද කසළ මලු හිඟයක් 
ඇති වූ අතර, නියමිත කසළ මලු හිඟය විසඳන තුරු, විනිවිද ෙපෙනන මළු දහනය කළ හැකි 
කසළ සඳහා බෑග් ෙලස භාවිතා කළ හැකි ෙලස දැනුම් දීමක් සිදුකරන ලදී.  
 
ෙකෙස් ෙවතත්, නම් කරන ලද කසළ මලු පැමිණීම ස්ථාවර වී ඇති බැවින්, 2023 අෙ�ල් 30 
වන දිනට පමණක් ඉහත සදහන් කල මලු භාවිතා කල හැකි අතර 2023 මැයි මස සිට නියමිත 
කසළ මලු පමණක් භාවිතා කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිමු. 
 
මැයි පළමුවැනිදා සිට නියමිත බෑගයට අමතරව ෙවනත් බෑගයක කසළ බැහැර කිරීමක්  
සිදුකළෙහාත්  එය එකතු ෙනාකරන බැවින් බැහැර කිරීමට නම් කර ඇති බෑගය භාවිතා කරන්න. 
 


