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(jyumin touroku)

（１）ජපානයට ඇුලු වීයෙන් පසුව・・・・
ජීවත්ව වීමට බලාදපාදරාත්වතු වන නගර සභාදව් අදාල අිංශය දවත නව පදිංචිවීම දහෝ සිංක්රමණය වීම
දැනුේ දය යුතුය.
දැනුේ දීම සඳහා රැදගන යායුතු දේවල්:１．විදේශ ගමන් බලපත්වරය
２．සයිරියු කාඩ්පත
※ඔබ පදිංචිවීමට බලාදපාදරාත්වතුවන ස්තානදේ දේවන විටත්ව යේ පවුලක් දහෝ ඔබදේ මිතුදරකු පදිංචිව
සිටීනේ, ඔදේ ලිපිනය ලියාපදිංචි කිරීමට ඔව්න් දේ එකඟතාවය අවශ්යය දව්. එදමන්ම ඔබ ජීවත්ව වීමට
බලාදපාදරාත්වතු වන මහල් නිවදස් ගිවිසුම(apartment agreement) දහෝ ඔබ එම ඉස්ථානදේ ඉදරියට
ජීවත්වවන බව සහතික කිරීදේ ලිපිදල්ඛණ අවශ්යය වන අවස්ථාද තිදේ. වැඩි විස්තර නගරසභාදව් අදාල
අිංශය දවතින් විමසන්න.
（２）ජපානයයන් පිටවන විට・・・・
දේ දක්වා ඔබ ජීවත්වවූ නගර සභා කාර්යාලදේ අදාල අිංශය දවත ඔබදේ පදිංචිදේ
මාරුවීම පිළිබඳ වාර්තා කරන්න.
දැනුේ දීම සඳහා රැදගන යායුතු දේවල්:１．සයිරියු කාඩ්පත
※සමහර අවස්ථාවලදී ඔබ ජපානදේ ජීවත්ව වූ කාලය සඳහා බදු, රක්ෂණ වාරික
ආදය දගවීමට සිදු විය හැකිය. වැඩි විස්තර කරුණාකර නගර සභාව භාර අදාල
අිංශය දවතින් විමසන්න.。
（３）ජපානය ඇරුලත යවනත් ස්තථානයක පදිංචියට යන විට・・・・
① නගරදයන් පිටත සිට නගරයට සිංක්රමණය වන විටදී
ඔබදේ සන්ක්රමණය පිළිබඳ නගරසභාදව්(shiyakusyo) පුරවැසි අිංශය(Shiminka) දවත දැණුේ දදන්න
.
දැනුේ දීම සඳහා රැදගන යායුතු දේවල්:
１．සයිරියු කාඩ්පත
２．දැනුේදීේ කාඩ්පත දහෝ පුේගලික අිංක කාඩ්පත (Kojinbangou Card)
② පදන්චිය මාරු කිරීම(සිංක්රමනය වීම)
නගර කාර්යාලදේ "පුරවැසි අිංශය" දවත පහත ලියවිලි ඉදරිපත්ව කරන්න.
දැනුේ දීම සඳහා රැදගන යායුතු දේවල්:
１．සයිරියු කාඩ්පත
２．දැනුේදීේ කාඩ්පත දහෝ පුේගලික අිංක කාඩ්පත (Kojinbangou Card)
３．නික්මයාදේ සහතියකය (ඔබ පදිංචිය දවනස් කිරීමට දපර ඔබ ජීවත්ව වූ නගර
සභාදව් කවුළුදවන් කරනු ලැදේ)
※ඉහත ① සහ ② සේබන් දව, ඔබ පදන්චියට යන ස්ථානදේ දේ වනවිටත්ව ඔදේ පවුදල් අය දහෝ මිතුරන්
පදිංචිවී සිටීනේ,, එම නිවදස් නිවදස් අයිතිකරුදේ අනුමැතිය අවශ්ය දව්. සමහර අවස්ථාවලදී, ඔදේ
මහල් නිවාස දකාන්ත්වරාත්වතුව සහ සේබන්ධතාවය සනාථ කිරීම සඳහා ඔබට දල්ඛන අවශ්ය විය හැකිය.
විස්තර සඳහා මහ නගර සභාදව් අදාල අිංශය සමග සාකඡ්චා කරන්න.
③ නගදේ සිට නගරදයන් පිටතට පදන්චිය මාරු කිරීම (සිංක්රමනය වීම)
නගර කාර්යාලදේ "පුරවැසි අිංශය" දවත පහත ලියවිලි ඉදරිපත්ව කරන්න.
රැදගන යායුතු දේවල්:１．සයිරියු කාඩ්පත

යෙහි ස්පයා ඇති අන්තර්ගතය හැර යවනත් අවශතයතා තහවුරු කිරීෙ යහෝ ඉදරිපත් කිරීෙ (තියේ නම්)
තියේ.ඔබට කිසියම් ප්රශතනයක් ඇත්නම් කරුණාකර නගර ස්භා පුරවැසි අිංශය අෙතන්න.
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2. නිවාස්
ඔබට ජීවත්ව වීමට අවශ්ය ප්රදේශදේ දේපල දවළඳාේ නිදයෝජිතදයකු හරහා වාසස්ථානයක් දසවීම සාමාන්ය
දදයකි. දමය තට්ටටු නිවාසයක් දහෝ නිවසක් කුලියට ගැනීදේදී, කුලිය (යචින්) හැර තැන්පතු මුදල්(ෂිකි-කින්),
මූලික මුදල්(දර්-කින්) සහ දගාඩනැගිල්ල දසායා දීදේ තැරැව් ගාස්තු දගවීමට සිදුදව්. පදන්චිය සඹඳ ගිවිසුම
අවසන් කරන විට තැන්පතු මුදල්(ෂිකි-කින්) ආපසු දගවිය යුතු නමුත්ව තතමි මාරු කිරීම සහ අලුත්වවැඩියා සඳහා
යන වියදේ අඩුකිරීමක් සදුදකදරයි.කුලිය සෑම විටම අත්වතිකාරේ වශදයන් සෑම මාසයකම අවසානදේ ඉදරි මාසය
සඳහා දගවනු ලැදේ. ගිවිසුේ අත්වසන් කිරීදේදී විවිධ ලියකියවිලි සකස් කලයුතු බැවින් ජපන් භාෂාව කතා කරන
අදයකු සමඟ යාම නිර්දේශ කර ඇත (සබන්). අවලිංගු කරන අවස්ථාදව් දී, අවම වශදයන් මාසයකට දපර ඉඩේ
හිමියාට දහෝ දේපළ දවළඳාේ සමාගමට දැනුේ දදන්න.
※නාගරික (Shi-ei) / ප්රාන්ත (ප්රාKen-ei) නිවාස ගැන : නාගරික / ප්රාන්ත අධිකාරිය මගින්
දගාඩනගා නිවාස අර්ූදයකට මුහුනපා සිටින අඩුආදයේ ලාභීන්ට ලබාදදන වරප්රසදයකි. නාගරික /
ප්රාන්ත නිවාස සඳහා ඇතුලත්වවීම සඳ්හා නියමිත කාලයක් ඇති අතර නාගරික නිවාස සහ ප්රාන්ත නිවාස
වල අයදුේ කරන කාල වකවානු සහ අයදුකේ කරන අකාරයන් දවනස් දවයි. වැඩි විස්තර සඳහා නගර
කාර්යාල සැලසුේ අිංශය අමතන්න.

3.

විදුලි,ගෑස්ත ස්හ ජලය

（１） විදුලි
නිවදස්දී විදුලිය භාවිතා කරන විට, ඒ සඳහා ඔබ ලියාපදිංචිවීයයුතුය. ඔබ
විදුලිය භාවිතා කිරීමට පටන් ගත්ව විට, ඒ සමඟ ලබා දී ඇති තැපැල් පදතහි
ඔදේ නම සහ ඇතුළත්ව වීදේ දනය ලියා එය ප්රකාශයට පත්ව කරන්න.

（２） ගෑස්
වදස්දී ගෑස් භාවිතා කරන විට, ඒ සඳහා ඔබ ලියාපදිංචිවීයයුතුය. පදන්චි වන විට, පදිංචි ස්ථානදේ
පිහිටි ගෑස් සමාගම දුරකථනදයන් සේබන්ධ කර ගන්න. ගෑස් සමාගමක දස්වකදයකු ඔදේ නිවසට පැමිණ
ප්රධාන ප්ලේ එක විවෘත කර උපකරණ පරීක්ෂා කරනු ලබයි. පදන්චිදයන් ඉවත්වවන විට, කලින්ම ගෑස්
සමාගමට කතා කර මීටර කියවීදේ දහෝ ඉන්දවායිසිය වල සටහන්ව ඇති පාරිදභෝගික අිංකයපවසා ගෑස්
සමාගමට පැමිණීමට දනය සහ දව්ලාව දවන්කර ගන්න.

（３） ජලය
වදස්දී ජලය භාවිතා කරන විට, ඒ සඳහා ඔබ ලියාපදිංචිවීයයුතුය.
ලියාපදන්චිවන ආකාරය：ඔබ ජලය භාවිතා කිරීම ආරේභ කළ විට, නැවැත්වවූ විට දහෝ මාස
කිහිපයක් නිවසින් බැහැරවන විට ජල දස්වා අිංශය දවත දන්වන්න.
දගවීේ සිදුකරන ආකාරය：
සෑම

මසකම

නිදව්දනයක්

ලැදබනු

ඇත,

එබැවින්

ඔබට

බැිංකුවක

දහෝ

දවළඳසැලකින් දගවීමට පිළිවන.
ඔබ බැිංකු ගිණුේ මගින් දගවීේ සිදුකරයි නේ, වට්ටටේ ලැදබනු ඇත.
යගවීම් ප්රොද වුවයහාත් ඔබට ජලය නැවැත්විය හැකි බැවින් ප්රයේශම් වන්න! !!
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පහසු

4.

ජීවත් වීයම් නීති රීති

① අසල්වාසීන්ට කරදරයක් දනාවීමට වගබලා ගනිමු.
② ද ෝෂාකාරී දනාවීමට වග බලා ගන්න, එනේ ඉහළ ශේදයකින් සිංගීතය වාදනය, දහෝ
කෑගසීම දනාකිරීමට සිතාගන්න.
③ කසල, අදාල දනයට, නිවැරදව වර්ග කර, නියමිත ස්ථානදේ තැබිය යුතුය.

④ ඔදේ පාපැදය දහෝ වාහනය සුදුසු තැනක නවත්වවන්න.

⑤ මහල් නිවාස වැනි දපාදු ප්රදේශ පිරිසිදු කිරීම හා පිළිදවලට තැබීම සඳහා,
අප අසල සිටින මිනිසුන් සමඟ සහදයෝගදයන් කටයුතු කිරීමට සිතාගන්න

5.

වැඩකිරීෙ/රැකියා පිළිබද

රැකියාවක් කරන විට, ඒ සඳහාවූ වීසා වර්ගය අනුව සිදුකලහැකි රැකියාව සන රැකියාදව් දකාන් දේසි
දවන්ස දවයි.
ඔබට රැකියාවක් දසායා ගැනීමට අවශ්ය නේ, ඔබට දහදලෝ වර්ක් සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය.
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6. යන්වාසික ස්ිංගෙය
දන්වාසික සිංගමය(Ji-chi-kai) යනු, පිරිසිදු කිරීම, අපරාධ වැළැක්වීම, ආපදා වැළැක්වීම සහ ආපදා
වැළැක්වීම සඳහා ප්රදේශදේ දවදසන ස්දව්ච්ඡා සිංවිධානයකි. ඔවුන් සුභසාධනය වැනි විවිධ කලාපීය
ගැටලු විසඳීම සහ උත්වසව, මිත්වරත්වවය ගැඹුරු කිරීමට සහ ජීවන පරිසරය වැඩිදයුණු කිරීමට උත්වසාහ
කරයි.
යාකාරකම්

යන්වාසික ස්ිංගෙය ස්ෙග එකු වූ විට…
◇නගරදේ දතාරතුරු දන්වාසික සිංගමය හරහා

◇ජීවන තත්වත්වවය ඉහල නිංවීම

දබදා හරිනු ලැදේ.

•ප්රදේශය පිරිසිදු කිරීම හා සේපත්ව එකතු කිරීම

◇ප්රාදේශීය ජනතාව සමඟ සේබන්ධතා දගාඩනගා
ගැනීම සහ එකිදනකා උදවු කරගැනීමය.

◇නගරදේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම
වැළැක්වීදේ

ආපදා

◇දන්වාසික සිංගමය සාමාජිකත්වව ගාස්තු ආදය අය

වැළැක්වීම , ගිනි වැළැක්වීම • රථවාහන ආරක්ෂාව

දකදර්. සේබන්ධ වීමට දපර දකාපමණ මුදලක්

•අපරාධ

ක්රියාකාරකේ

•

වැනි ක්රියාකාරකේ

වැය දව්දැයි අපි දසායා බලමු.
◇දපාදු ශාලා ආදය භාවිතා

◇ප්රජා සහදයෝගීතාවය දයුණු කිරීම
•උත්වසව හා මලල ක්රීඩා වැනි ප්රාදේශීය ඉසව්

කළ හැකිය.

පැවැත්වවීම
•ළමා වැඩිහිටි සබඳතා දයුණු කිරීම

යන්වාසික ස්ිංගෙය ස්ෙග ස්ම්බන්ධ යනාවන්යන් නම්

•ළමා සිංගේ, රිදී සමාජ ආදය සමඟ කණ්ඩායේ

◇සමහර ප්රදේශ වල ඔබ අසල්වැසි සිංගමයට

ක්රියාකාරකේ.

7.

විෙසීම්

සේබන්ධ දනාවී කසළ දැමීමට දනාහැකිය.

※දුරකතන ඇෙුම් ලබායදනවිට පලමුයවන්ෙ අදාල කරනය ඉදරිපත් කරන්න

අදාල කරනය
පදිංචි ලියාපදිංචිය
පිළිබඳ
දපාදු නිවාස පිළිබඳ
විදුලිය පිළිබඳ
ජල සැපයුම පිළිබඳ
මලාපවහන පේධතිය
පිළිබඳ

සාකච්ඡාකරන ස්ථානය
නගර කාර්යාලය පුරවැසි අිංශය(Shiminka)
නගර කාර්යාලය නගර සැලසුේ
අිංශය(Toshikeikakuka)
දටෝකිදයෝ විදුලි බල ඉබරකි පාරිදභෝගික
මධ්යස්ථානය
නගර කාර්යාලය ජල සේපාදන අිංශය
(Suidouka)
නගර කාර්යාලය මලාපවහන අිංශය
(Gesuidouka)

රැකියා පිළිබඳ

දහදලෝ වර්ක්

දන්වාසික සිංගමය

නගර කාර්යාලය දපාදු කටයුතු අිංශය

පිළිබඳ
කසල පිළිබඳ

දුරකථන අිංකය

(Soumuka)
නගර කාර්යාලය ජීවන පරිසර අිංශය
(Seikatsu kankyouka)
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අපේරව්යය
කිරීම

බැහැර

කසල දවන් කිරීදේ නීති නගර සභාව අනුව දවනස් දව්. කසල වර්ගය අනුව කසල මල්දල්
වර්ණය දවනස් වන අතර බැහැර කරණු ලබන සතිදේ දනය ද දවනස් දව්.
※වැඩිදුර විස්තර සඳහා නගරසභාදව් දවේ පිටුව පරිශීලණය කරන්න.

1. Ａක්රෙයේදය
（１）

※ඔබට කැඩුණු වීදුරු දහෝ තියුණු වස්ූන් එළියට දැමීමට අවශ්ය නේ එය කඩදාසියක

කස්ළ වර්ගය

ඔතා “අනතුරු දායකයි” යන්න ලියා

① දහනය කළ හැකි අපද්රේය：
අමු-අපද්රේයය,කඩදාසි-අපද්රේයය ආදය

ප්රදර්ශනය කරන්න.

② දහනය කළ යනාහැකි අපද්රේේයය： කැඩැණු
බිඳුණු අපද්රේයය, ස්ම් නිෂතපදන, රබර් නිෂතපාදන
ආදය.

③ ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි අපද්රේේයය
〇 ප්ලාස්තික් යබෝතල්
ප්ලාස්ටික් දබෝතල් දලස බැහැරකල හැක්දක්
ප්ලාස්ටික්
දබෝතල්
ලාිංචනය
දයාදාඇති
ේරව්ව්යය පමණි.
උදාහරන දලස පාන වර්ග, මිරින්, දසෝයා දසෝස්
කුළුබඩුවක්, දතල් දනාවන ඩ්දරසින්.

〇 ප්ලාස්තික් බහාලුම් ස්හ ඇසුරුම්
ප්ලාස්ටික් බහාලුේ සහ ඇසුරුේ යනු ආහාර නිෂ්පාදන
වැනි නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික්
දබෝජන සහ දපට්ටටි යනාදයයි.

〇 හිස්ත ින්
ආහාර දාන ටින්(යකඩ දහෝ ඇලුමීනියේ), ටින් කල

ප්ලාස්ටික් දබෝතල් ලාිංචනය

ආහාර දමාඇති බාජන, ස්ප්දර් ඇල්මිනියේ දබෝතල්,

※කරුණාකර යල්බලය
ස්හ මුඩිය ඉවත්
කරන්න. ඒවා ප්ලාස්තික්
අපද්රේේයය යලස්
එලියට දෙන්න.

ඇලුමිනියේ හැලිවලන්, දක්තල් ආදය.

れ

〇 කඩදාසි අපද්රේේයය
පුවත්වපත්ව, සඟරා, කාඩ්දබෝඩ්, කඩදාසි ඇසුරුේ
〇 යරද අපද්රේේයය
සිහින් දරද, යට ඇඳුේ වැනි කපු නිෂ්පාදන

ら
は
、
プ
ラ

〇 හිස්ත යබෝතල්
ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි අපේරව්යවල ගනයට
අයත්ව වන්දන් කෑම සහ බීම දමනලද හිස් දබෝතල්
පමණි.

ようき

容器

だ

として、出してくだ
さい。
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（２） අපද්රේේයය බැහැර කිරීෙ

අපද්රේේයය නිසි යලස් යවන් කර බැහැර කරමු!

නිර්යද්ශිත කස්ල බෑගයන්:නාගරික කස්ල බැහැර කිරීෙට අදාලව විකුනනු ලබන කස්ල බෑග් භාවිතා යකාට
කස්ල බැහැර කරන්න.
① දහනය කළ හැකි අපද්රේය（රතු）
② දහනය කළ යනාහැකි
අපද්රේේයය දහනය කළ යනාහැකි
③ ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි අපද්රේේයය（දකාළ）

අපද්රේේයය（නිල්）

※අවවාදයයි
１ හිස්ත යබෝතල් ආදය ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි අපද්රේේයය වුවද වන නමුත් ඒවා යකාළ පාට බෑග්
වල දො බැහැර යනාකල යුුය. ඊට අදාල අපද්රේයය බැහැරකරනස්තථාන වලදී යබෝතල් වර්ණ 3කට
අනුව(අවර්ණ, දුඹුරු පැහැ,යවනත් වර්ණ යලස්) යබදා යවන්කරන ලද බාජන වලට දො බැහැර කල
යුුය.
අවර්ණ්දබෝතල්

දුඹුරුපැහැ්දබෝතල්

දවනත්ව්වර්ණ්දබෝතල්

・බැහැර කල හැක්දක් ආහාර දහෝ පාන සඳහා භාවිතා කල දබෝතල් පමණි.
・පහත සඳහන් ඒවා දබෝතල් වලට සමාන වුවද දහනය කළ දනාහැකි අපේරව්ව්යය දලස බැහැර කල යුතුය
.
තාපයට ඔදරාත්වතු දදන වීදුරු, පිඟන් මැටි, ආදල්පන දබෝතල්, සුදු වර්ණය සහිත දබෝතල්, විදුලි බුබුළු,
වීදුරු පිඟන් භාණ්ඩ, වීදුරු තහඩු ආදය.
２

පාවිච්චචි කළ කඩදාසි දක් ස්හ හරස්ත අතට නූල් එකකින් බැඳ බැහැර කරන්න. එය අපිරිසිදු නම්, එය
දැයවන යලස් බැහැර කරන්න.
しんぶんし

ざ っし

①පත්වතර
① ්කඩදාසි
新聞紙 ②කාඩ්දබෝඩ්
②雑誌

３

だん

かみ

③කඩසාසි
④කඩසාසි
ආවරන
③段ボール
④紙パック

නූල් ස්ෙඟ පැරණි යරද බැහැර කරන්න. වැසි ස්හිත දනවලරදී එෙ දන ෙගහැර ඊළඟ වතායේ බැහැර
කරන්න. නතිනම් විනිවිද යපයනන ප්ලාස්තික් බෑගයක දො බැහැර කරන්න.

※කස්ළ එකු කරන දනය නිසි යලස් පරීක්ෂා කරමු!
දහනය කළ හැකි අපද්රේය：○දවස

දහනය කළ යනාහැකි

අපද්රේේයය：○දවස

ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි ප්ලාස්තික් බහාලුම් ස්හ ඇසුරුම්】：○දවස
ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි ප්ලාස්තික් යබෝතල්：○දවස
ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි දබෝතල්, ටින්, කඩදාසි අපද්රේේයය,යරද：○දවස
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2. Ｂක්රෙයේදය

අපද්රේේයය නිසි යලස් යවන් කර බැහැර කරමු!

（１）අපද්රේයය වර්ගය ස්හ බැහැර කරන ආකාරය
① දහනය කළ හැකි අපද්රේය：

② දහනය කළ යනාහැකි

අමු-අපද්රේයය,කඩදාසි-අපද්රේයය, ස්ම්

බිඳුණු අපේරව්යය, ආහාර පාන දනාවන හිස්

නිෂතපදන, රබර් නිෂතපාදන, ප්ලාස්තික් ආදය.

ටින්, ස්ප්දර් ඇල්මිනියේ දබෝතල් ආදය.

බැහැර කරන ආකාරය:
නියමිත බෑගදේ දමා එකතු කරන තැන තබන්න.

බැහැර කරන ආකාරය:
නියමිත බෑගදේ දමා එකතු කරන තැන තබන්න.

③

අපද්රේේයය：

ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි අපද්රේේයය
〇 ප්ලාස්තික් යබෝතල්
ප්ලාස්ටික් දබෝතල් දලස බැහැරකල හැක්දක්
ප්ලාස්ටික් දබෝතල් ලාිංචනය දයාදාඇති
ේරව්ව්යය පමණි.
දතල්, දසෝස්, ඩිටර්ජන්ට්ට, ෂැේූ කන්දට්ටනර්,
ආදය දහනය කළ හැකි අපේරව්ය දලස බැහැර
කරන්න.

〇හිස්ත ින්, හිස්ත යබෝතල්（ආහාරපාන ස්ඳහා භාවිතා
කරන）
දමයින් බියර් දබෝතල් වැනි පාන සඳහා භාවිතාවන
දබෝතල් අදහස් දකදරයි.
ටින් කෑන්, කැවිලි සඳහාවූ දබදලක් දපට්ටටි, කිරි
ටින් ආදය දහනය කළ දනාහැකි කසල දව්.
බැහැර කරන ආකාරය
ආහාර පාන සඳහා භාවිතා වන දේවල් නිරිමිත
දපට්ටටියට දමන්න.
ින්
යකඩ

ින්

බැහැර කරන ආකාරය:
ප්ලාස්ටික් දබෝතල් දල්බලය සහ මුඩිය ඉවත්ව කර
අදාල දපට්ටටි වල දමා බැහැර කරන්න. දල්බලය
සහ මුඩිය දහනය කළ හැකි කසල දලස බැහැර
කරන්න.

යබෝතල්

ඇලුමීනියේ

අවර්ණ

යබෝතල්

යබෝතල්

යබෝතල්

නිල්/දකාළ

දුඹුරු පැහැ

ප්ලාස්ටික් දබෝතල් ලාිංචනය

කලු

〇තිචක්රීකරණය කළ කඩදාසි, ස්ඟරා, කාඩයබෝඩ
බැහැර කරන ආකාරය:ඒ ඒ දකාටස් වලට දබදා
දවන දවනම බෑේ වල දමා බැහැර කරන්න.

පැහැ
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☆කසල නිසි දලස බැහැර කිරීම දහාඳ නඅගරිකදයකු වීදේ පළමු පියවරයි.
නගර කාර්යාලදේ ඇති කසල දලාරිය කාලසටහනට අනුව කසල රැදගන යයි. දකදස් දවතත්ව, ඒවා රැදගන
දනායන අවස්ථා තිදේ. කැළි කසල ඉවත්ව දනාකලදහාත්ව අපේරව්ව්යය බැහැරකරන ස්ථානය අපිරිසිදු වන අතර
එම තත්වත්වවය අසල්වැසියන් දේ දදෝශදර්ෂණයට ලක්දවයි. එය අසල්වැසි මානව සබඳතාවලටද බලපානු ඇත.
දමය සිදු දනාවන පරිද නිවැරදව කසල බැහැර කිරීමට උත්වසුකවන්න.

（１）අපේරව්යය රැදගන දනායාමට දහ්තු
・දනය වැරද දනයන්හි කසල බැහැර කිරීම .කසල බැහැර කරන දනය තීරණය වන්දන් කසල වර්ගය අනුව
බැවින් එම දනට අදාල කසල පමනක් රැදගනයාම සිදුකරයි.
・නියමිත බෑගය භාවිතා දනාකිරීම. අදාල කසල බෑේ වර්ගය භාවිතා කරන්න. අපේයව්ව්ය බැහැර කරන විටදී
නූලකින් බැඳ තබන්න.
・අපේරව්යය වැරද දලස දබදා දවන්කර තිබීම. වර්ග කිරීදේ නීති පළාත්ව පාලන ආයතන අනුව දවනස් දව්.
එය පරීක්ෂා කර එය නිවැරදව වර්ග කරන්න.
（２）ප්රදේශය අනුව කසල දවන් කිරීදේ නීති දවනස් වන්දන් ඇයි?
〇අපේරව්යය බැහැර කරන Ａක්රමදව්දය සහ B ක්රමදව්දය

අතර ඇති දවනස නේ

ප්ලාස්ටික් දහෝ ටින්

සඳහා විදෂ්ශ බෑගයක් දනාතිබීමයි.Ａක්රමදව්දදේදී පිරිසිදු ප්ලාස්ටික් (ඇසුරුේ බහාලුම) ප්රතිචක්රීකරණය
කරන බැවින් එය "ප්ලාස්ටික්" දලස වර්ග දකදර්. B ක්රමදව්දදේදී දහනය කළ හැකි කසල දලස බැහැර
දකදර්.
※ A සහ B ක්රමදව්දයන් දගන් දවනස්වූ ක්රමදව්දයක් අනුගමනය කරමින් අපේරව්ය බැහැර කරන
ක්රේදව්දයන් ද ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා නගර සභාදව් කසල දවන්කරන පත්වරිකාව පරීක්ෂා කරන්න.
〇 ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා ඇසුරුේ කරන බෑගය අපිරිසිදු නේ අපේරව්ය රැදගන දනායනු ඇත. ස්ටික්, කෑන්,
දබෝතල් ආදය බැහැර කිරීදේදී ඒවා දස්දය යුතුය.
〇 දබෝතල්, බැටරි, ප්රතිදීප්ත විදුලි පහන් ආදය උේයාන අසල තබා ඇති අපේරව්ය එකතු කරන දපට්ටටි වලට්ට
දමන්න.
〇බීම වර්ග දමන කෑන් දහෝ ටින් උරයකට එකතුකරනවාද එදස්ත්ව නැතිනේ ඒ සඳහා දවන්වූ දපට්ටටි වල දමනවාද
යන්න කසාල බැහැර කරන ප්රදේශය අනුව දවනස්දවයි.
〇 ලයිටර බැහැරකිරීදේදී එය අවසානය දක්වා පාවිච්චිකර තිබිය යුතුය, එදමන්ම ස්ප්දර් කෑන් වීසිකිරීදේදී එහි
බදඳහි සුරදුරක් විද ගෑස් සියල්ල ඉවත්ව කලයුතුය.
〇 ඔබ දරද දසෝදන යන්ත්වරය, රූපවාහිනිය, ශීතකරණය, වායුසමීකරණ යනාදය ඉවතලන විට, ඔබ
ප්රතිචක්රීයකරණ ගාස්තුව දගවිය යුතුය. ගෘහස්ත උපකරණ ප්රතිචක්රීකරණ දවළඳසැල දහෝ නගරසභාව
(යකුදෂෝ) සමඟ සාකච්ඡා කර මුදල් දගවීදමන් පසු ඉවත්ව කරන්න.
〇 ලාච්ු සහ දසෝෆා වැනි විශාල කුණු කසළ විසි කිරීදේදී ඒ මත විදශ්ෂ ස්ටිකරයක් අලවා නගර කාර්යාලයට
දැනුේදුන් පසු රැදගන යාමට පැමිදන්.
යම් ද්රේයක් ස්ම් බඳයයන්, එය විසිකරන්යන් යකයස්ද යන්න පිළිබඳ ඔබට
අවයබෝධයක් නැතිනම් එය විසි කිරීෙට යපර නගර ස්භායවන් විෙස්න්න.

3．විෙසීම්

※දුරකතන ඇෙුම් ලබායදනවිට පලමුයවන්ෙ අදාල කරනය

ඉදරිපත් කරන්න
අදාල කරනය

සාකච්ඡාකරන ස්ථානය

කසල බැහැර කිරීම

නගර සභාදව්

සේබන්දව

ජීවත්වවන පදරාසරය පිළිනද අිංශය
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දුරකථන අිංකය

අධ්්යාපන・දවා සුරැකුේ
1. අධ්්යාපන・ළමා රැකවරණ ක්්රමදව්දය
අවු.0～6
ළදරු පාසල
[අවු. 3-6]

ළදරු දවා
සුරැකුේ
මධ්තස්ථාන
[අවු. 0-6]

ළදරු
අධ්්යාපනය
මධ්්යස්ථාන
[අවු. 0-6]

අවු.6～12

අවු.12～15

අවු.15～18

තෘතීක පාසල
අනිවාර්ය අධ්යාපනය

(උසස් දපළ)

පාස්ලට පැමිණීෙ අවශතය අධ්යාපන කාලය

ප්රාථමික පාසල
(වසර 6)
[අවු. 6-12]

(3～4)

ේවිතීක පාසල

අවු.22～

අවු.18～22

පස්චාත්ව

විශ්ව විේයාලය

උපාධි

(වසර 4)
දකටිකාළීන
විශ්ව
විේයාලය

(වසර 2)

රැකියා

වෘත්වතීය පාසල

(සාමන්යය දපළ)

(වසර 1-3)

(වසර 6)
[අවු. 12-15]

තාක්ෂණ විේයාලය
(වසර 5)

（１） ප්රාථමික පාසලකට ඇතුලුවීමට දපර ලබාගන්නා අධ්යාපනය/දවා සුරැකුේ
ආයතනය
ළදරු පාසල

ළදරු දවා සුරැකුේ
මධ්තස්ථාන

විදශ්ෂ ලක්ෂණ
දදමව්පියන්දේ රැකියා අදාලත්වවයක්
දනාමැතිව කුඩා දරුවන්ට අධ්යාපනය
ලබා දදන ආයතනයකි.
නිවදස්දී දරුවන් රැකබලා ගැනීමට
දනාහැකි වූ විට දදමාපියන් දවනුදවන්
ළමයින් සඳහා ළමා රැකවරණය ලබා
දදන ආයතනයකි.

දරුවාදේ වයස

අයදුේකරන ආකාරය

අවු. 0-5

අදප්ක්ෂා කරන ළදරු

（වසර 6 සපිදරන
අවුරුේද දතක්）

අවු. 0-5
（වසර 6 සපිදරන
අවුරුේද දතක්）

පාසල
නගරසභාදව් ළමා අිංශය


ළදරු අධ්්යාපනය
මධ්්යස්ථාන

අධ්යාපනය ළදරු පාසලක් දලසත්ව
ආරක්ෂාව
ළදරු
දවා
සුරැකුේ
මධ්තස්ථානයක් දලසත්ව ඒකාබේධ කරන
පහසුකමක්.

අවු. 0-5
（වසර 6 සපිදරන
අවුරුේද දතක්）



ළදරු පාසල ලබා ගැනීමට
අවශ්ය නේ, අදප්ක්ෂා
කරන ළදරු පාසල හා
සේබන්ධ වන්න.
ළදරු දවා සුරැකුේ
මධ්තස්ථානයක් ලබා
ගැනීමට අවශ්ය නේ නගර
සභා ළමා අිංශය හා
සේබන්ධ වන්න.

※ ළදරු පාසල, ළදරු දවා සුරැකුේ මධ්තස්ථානය, ළදරු අධ්යාපනය මධ්යස්ථාන යන
ආයතන වලට ඇතුලු වීදේදී ඇතුලත්වවන වයස් සීමාවන් ආයතනදයන් ආයතනයට
දවනස්දවන අවස්ථාද ඇත.
※ ළදරු දවා සුරැකුේ මධ්තස්ථාන සඳහා අප්රියල් මස සිට ඇතුලුවීමට බලාදපාදරාත්වතු
වන අය, ඊට දපර වසදර් ඔක්දතාඹර් මස අග සිට දනාවැඹර් මස මැද දක්වා
කාලසීමාව තුල නගර සභා ළමා අිංශය දවත අයදුේ කරන්න.
※ ප්රාන්ත දහෝ නගර සභා මගින් පාලනය දකදරන (Kouritsu) ළදරු පාසල් සඳහා ඇතුලුවීමට බලාදපාදරාත්වතු
වන අය, ඊට දපර වසදර් සැප්තැඹර් මස මැද අදාල ළදරු පාසල දවත අයදුේ කරන්න.
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（２）පාසල් අධ්යාපනය
පාසල

ඇතුලුවන වයස් සීමාව

අයදුේකරන ස්ථානය

පාසල් දත්වරීම
(නාගරික/Kouritsu)

අතුලත්වවීදේ විභාග
(නාගරික/Kouritsu)

ප්රාථමික
පාසල

අවු. 6～12
(අවුරුදු 7 සපිදරන වසදර් සිට)

නාගරික අධ්්යාපන කමිටුව

නගර සභාව මගින්

නැත

නාගරික අධ්්යාපන කමිටුව

（පාසල දතෝරාගනීදේ
හැකියාව ඇත）

නැත

ප්්රාන්ත අධ්්යාපන කමිටුව

අයදුේ කරන පාසල මගින්

ඇත

ප්රාථමික සහ ේවිතීක
දකාටස අවු.6～15

නාගරික අධ්්යාපන කමිටුව

නගර සභාව සමග
සාකච්ඡාදවන්

නැත

තෘතීක දකාටස
අවු.15～18

ප්්රාන්ත අධ්්යාපන කමිටුව

අයදුේ කරන පාසල
සමග සාකච්ඡාදවන්

ඇත

අවු.12～15

ේවිතීක
පාසල

(අවුරුදු 13 සපිදරන වසදර්
සිට)

අවු.15～18

තෘතීක
පාසල

(අවුරුදු 16 සපිදරන වසදර්
සිට)

විදශ්ෂ පාසල
※

නගර සභාව මගින්

※විදශ්ෂ පාසල යනු ආබාධිත දරුවන්ටද ඇතුලු වියහැකි පාසලකි. ප්රාථමික දකාටස(ප්රාථමික පාසල් මට්ටටම)
,ේවිතීක දකාටස(ේවිතීක පාසල් මට්ටටම) සහ තෘතීක දකාටස(තෘතීක පාසල් මට්ටටම) යන දකාටස් වලින් සමන්විතයි.

2.

පාස්ලට ඇුලත් වීයම් පිපාිය (ප්රාථමික පාස්යල් ප්රථෙ වස්ර)

① නව අධ්යයන වාරයේ(අප්රියල්) සිට පාස්ලට
ඇුල්වන විට
අධ්යාපන කමිටුව(පාසදල් අධ්යාපන අිංශය) දවත
අයදුේ දකාට, අයදුේ කල බව සනාත වන දැනුේ
දීමක් ලබාගන්න.
අදගෝ නගර භාදව් කාඩ් පත(Jyuminhyo) ලියාපදිංචි
කරඇති විදේශීය ළමුන් සඳහා ඔවුන් දේ
භාරකරුවන්ට පාසල සඳහා ඇතුලත්ව කිරීම
පිළිබඳ මගදපන්වීමක් එවනු ලබයි. අයදුේපත්ව
භාරගන්න කාල සීමාව තුලදී නාගරික අධ්යාපන
කමිටුව හරහා අයුදුක් කිරීම සිදුකල යුතුය. ඒ
සමගම වවේය වාර්තාව පිළිබඳ තැපැල්පත
ලබාදගන අදාල දත්වත පිරවිය යුතුය.
※සයිරියු කාඩ්පත, මව සහ දරුවාදේ සටහන්
දපාත සහ අත්වසන දවනුවට භාවියා කරන සීල්
එක දරදගන යන්න
ඔක්

පාසලට ඇතුලත්වවීම සඳහාවූ වවේය පරීක්ෂණය
.
දන්වන ලද දව්ලාවට ඔබදේ දරුවා සමග ප්රා
ථමික පාසලට වාර්ථා කරන්න

දපබ

පාසලට ඇතුලුවීම පිළිබඳ දැන්වීම ලැදබනු ඇත
පාසලට ඇතුල්වීම සන්බන් ද දතාරතුරු සැසිය

අප්රියල්

පාසලට ඇතුලත්වවීදේ උත්වසවය
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② පාස්ල් ොරු කිරීයම්දී
අධ්යාපන කමිටුව(පාසදල් අධ්යාපන අිංශය)
දවත යාම
〇දරුවාව පාසලට ඇතුලු කලයුතු බව දැන්වීම
〇ඇතුලත්ව වීදේ අයදුේපත පිරවීම

【පාසලට ඇතුල්වීම සන්බන් ලිපි දල්ඛන 】
සයිරියු කාඩ්පත（භාරකරු සහ ඇතුලුවීමට
බලාදපාදරාත්වතු වන දරුවා）
、පැමිණීදේ සහතික
පත සහ ප්රගති වාර්තාව ආදය

ගාස්තු

3.

ප්රාථමික පාසැල

ේවිතීක පාසැල

පන්ති ගාස්තු

අයකිරීයෙන් නිදහස්ත

යපළ යපාත්

අයකිරීයෙන් නිදහස්ත

අධ්්යාපනය ස්ඳහාවූ

අයකිරීයෙන් නිදහස්ත නැත

තෘතීක පාසැල
අයකිරීයෙන් නිදහස්ත නැත
※නිවයස්ත ආදායෙ අනුව රජයයන් ස්හයයෝගය ලබායද්

අයකිරීයෙන් නිදහස්ත නැත

※පාස්ල් දවා ආහාර ගාස්තු ස්හ පාස්ල් ගෙන් වියදම් ඔබ
විසින් දැරිය යුුය.

යවනත් දෑ

◎ශිෂතයාධාර මුදල් / ශිෂතයත්ව
නාගරික ප්රාථමික පාසැල්, ේවිතීක පාසැල් සඳහා පාසල් ආධාර ක්රමය
ආර්ික අපහසුතා නිසා පාසැල් යාදනාහැකියයි අධ්යාපන කමිටුව විසින් පිළිගත්වවිට එම සිසුන් සඳහා පාසල්
දවා ආහාර ගාස්තු යනාදීවු අධ්යාපනය සඳහාවූ දවනත්ව දෑ සඳහාවූ වියදේ ලබගත හැකිය. දමය අදාල වනුදේ
අඩු ආදායේලාභී සහ අර්ධ අඩු ආදායක්ලාභී පවුල් සඳහා පමණි. පාසැල හරහා අධ්යාපන කමිටුව දවත අයදුේ
කල හැකිය.
① තෘතීක පාසැල් ශිෂ්යත්වව
නාගරික පාසැල්, රජදේ පාසැල් දපෞේගලික පාසැල් දේදයකින් දතාරව පන්තිගාස්තු සඳහාවු ශිෂ්යය ආධාර
මුදල් ලබාගත හැකිය. එක් එක් ප්රාන්ථ වල අඩු ආදායේලාභී පවුල් සඳහා පන්තිගාස්තු වලට අමතරව අධ්යාපන
වියදේ (දපළ දපාත්ව සඳහාවු වියදේ සහ අධ්යාපනය සඳහාවූ දවනත්ව දෑ යනාදය) සඳහා ආධාර දකදරන තෘතීක
පාසැල් ශිෂ්යාධාර ආදයද තිදේ.

4.

තෘතීක පාස්ැල් ඇුලත්වීයම් විභාග

ජපානදේදී ඔබට ඔදේ දරුවන්ට කැමතු තෘතීක පාසැලකට යා හැකිය. නමුත්ව, තෘතීක පාසැලකට ඇතුළත්ව වීමට
ඇතුලත්වවීදේ විභාගයක් තිදේ. ඇතුලත්වවීදේ විභාගය "සාමාන්ය ප්රදව්ශ විභාගය" (ජාතික භාෂාව, ඉිංේරීසි,
ගණිතය, සමාජඅධ්යනය සහ විේයාව ආදීවු විෂයයන් 5 කින් සමවිතය) සහ "විදේශිකයන් සඳහා ඇතුලත්වවීදේ
විභාගය" ඇත.
විදේශිකයන් සඳහා ඇතුලත්වවීදේ විභාගය යනු...
ඉබරාකි ප්රාන්තදේ සියලුම තෘතීක පාසැල් වල විදේශීය සිසුන් සඳහා විදශ්ෂ ඇතුලත්වවීදේ
විභාග පැවැත්වදව්.
එම විභාග සඳහා අයදුේ කල හැක්දක් ජපානයට පැමිනිදමන් වසර 3ක් ගතදනාවූ සිසුවන්ට පමණි
අයදුේකරුවන් සිංඛ්යාව：එක් පාසලක සිසුන් 2දදදනකුට වඩා වැඩි
විභාග අන්තර්ගතය:ජතික භාෂාව, ඉිංේරීසි, ගණිතය + සේමුඛ පරීක්ෂණය
がいこくじん お や こ む け しんがく

මූලාශ්රය：『外国人親子向け進学ガイドブック』
（https://www.commons-globalcenter.org/翻訳資料等/教育関係/）
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5. FAQ නිති අස්න පැණ
(１) නියමිත වයස ඉක්මවාගිය දහෝ ශ්දර්ණියට අදාල වයසට දවනස්වූ ශ්දර්ණි සඳහා ඇතුල්විය
හැකිද?
ප්රතිපත්වතියක් වශදයන් වසර 15ක් දනාඉක්මවූ දරුවන් සඳහා වයස් සීමාවට අදාල
ශ්දර්ණියට ඇතුලු කිරීම සිදුකරන අතර,වයස 15 ඉකමවූ දරුවන් සඳහා පහත පරිද දව්
❶ේවිතීක පාසැල් සඳහා : ප්රතිපත්වතියක් වශදයන් නාගරික ේවිතීක පාසැල් සඳහා සහභාගී වීමට දනාහැක.
රාත්වරි පාසැල් දදස හඳුන්වන පාසල් වල අධ්යාපන කටයුතු සිදුකල හැකිය.
❷තෘතීක පාසැල් සඳහා : ඇතුලත්වවීදේ විභාග සමත්වවුවදහාත්ව වයස් දේදයකින් දතාරව සහභාගී විය හැකිය.
※වැදගත්ව කරුණු
・ඔබට විදදස් අධ්යාපනය සඳහාවු දහෝ රැකියා වීසා බලපත්වරයක් සමඟ විභාගයට දපනී සිටිය දනාහැක. ස්ිර
පදිංචි, ස්ිර පදිංචිය දහෝ පවුදල් නවාතැන් සඳහා ඔබට පරීක්ෂණය ගත හැකිය. සීමන්තික පදන්න්චි දහෝ පවුදල්
අය සඳහා වීසාලබාදගන ඇරතිවිට විභායට දපනී සිටිය හැකිය.
・20විය සපුරා දනාමැති විට භාරකරුවා සමග ජීවත්වනිවන අය සඳහා විභායට දපනී සිටිය හැකිය.
・විභාගයට දපනීසිටීම සඳහා අනිවාර්ය අධ්යාපන අවසන් කල සහතිකය (අවුරුදු 9) දහෝ ප්රාථමික පාසැල්
අධ්යාපන අවසන් කල සහතිකය විභාගය සඳහා සහතික සහතිකයක් අවශ්ය දව්.
（２）ජාත්වයන්තර පන්තිය යනු කවරක්ද?
ජපන් භාෂාව ප්රමානවත්ව දලස දනාහැකි දහෝ ජපානදේ අදාල ශ්දර්ණියට අවශ්යය අධ්යාපන මට්ටටමකට
ලඟාවී දනාමැති විටදී ජාත්වයන්තර පන්තිය හරහා ජපන් භාශාව හැදෑරීමට පිළිවන. ජාත්වයන්තර පන්තිය
පැවැත්වදවන පාසැල් දමන්ම දනාපැවැත්වදවන පාසැල්ද ඇත.
（３）විදේශිකයන් සඳහාවූ පාසැල් සහ නාගරික පාසැල් අතර දවනස කුමක්ද?
නාගරික පාසැලකට ඇතුලුවීම දමන්ම විදේශිකයන් සඳහාවූ පාසැලකට ඇතුලු වීමටද පිළිවන.
විදේශිකයන් සඳහාවූ පාසැල් දබාදහාමයක විෂය මාලාව ඈ ඈ පාසැල් මගින් සකසා ඇති අතර
ඉගැන්දවන භාශාව අදාල පාසැලමගින් තීරණය කර තිදේ.(ේරසීල පාසැලක නේ ප්රුතුගීසි භාෂාව)
විදේශිකයන් සඳහාවූ පාසැල් තුල, ළදරු පාසැදල් සිට තෘතීක පාසැල් අධ්යාපනය දක්වාවූ පාසැල්ද තිදේ.
（４）ඊට අමතරව තවත්ව වැදගත්ව දේවල් තිදේද?
පාසැලට ඇතුලු වීදමන් පසුව ප්රමාදවීේ, දනාපැමිනීේ, කලින් පසැදලන් බැහැරවීම සිදුකරන විට
නිවාර්යදයන්ම පාසැලට දැරකථනදයන් දැණුේදදමු.
ගුරු දදගුරු සිංගේ, පන්තිකාමර සන්චාරය සඳහා සහභාගී දවමු. තවද ප්රදේශදේ
ළමාසමාජ සඳහා සහභාගී දවමු.
පාසැල් වලදී දවාආහාරය ලබාදීම සිදුකරයි. තවද ජීවිත මඟ දපන්වීමක් දලස දනපතා
පිරිසුදුකිරීම සිදුකරණු ලබයි.
අනතුරු වලක්වාගැනීම සඳහා පසැල් වලදී කරාඹු සහ ආභරණ ඉවත්වකරමු.
පාසැල තුල ගෘහස්ථ පාවහන් පැලඳ කටයුතු කරමු.
පාසැල් ස්ඳහා සහභාගී වනවිට, විවිධ පැතිවල සිට පාසැලට යන එන කුඩා කණ් ඩායේ සකස් කරණු
ලෑදේ.

6.

විෙසීම්

※දුරකතන ඇෙුම් ලබායදනවිට පළමුයවන් ස්ාකච්චචාකරන කාරනය දැනුම් යදමු.
සාකච්චාකරන කාරනය

සාකච්චාකරන ස්ථානය

නාගරික ළදරු පාසැල්, ප්රාථමික පාසැල්,ේවිතීක
පාසැල් පිළිබඳ
ළදරු දවා සුරැකුේ මධ්තස්ථාන සහ ළදරු
අධ්යාපනය මධ්යස්ථාන පිළිබඳ

අධ්යාපන කමිටුව,පාසැදල්
අධ්යාපන අිංශය
නගර සභාදව් ළමා අිංශය
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දුරකතන

වවේය රක්ෂණය සහ විශ්රාම
වැටුප්
1. ජපානයේ ජීවත්වන අය යපාදු වවද්ය රක්ෂණයකට ස්හ විශතරාෙ වැටුප ක්රෙයකට ස්හභාගී යේ
ජපානදේදී, ඔබ තුවාල ලැූ විට දහෝ අසනීප වූ විට අඩු දගවීමක් කලයුතු ආකාරදේ වවේය
රක්ෂණයක්(ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණය, සමාගේ දසෞඛ්ය රක්ෂණය යනාදය) සහා වියපත්වවූවිට, අනතුරක්වූ
විට මැදල් ලබාගතහැකි විශ්රාම වැටුප් ක්රමදව්දයක්(ජාතික විශ්රාම වැටුප , සුභසාධන විශ්රාම වැටුප )
ඇති අතර විදේශිකයන්ටද ඒ සඳහා සහභාගී වීම අනිවර්යයදවයි.
（වසරකට අඩු දකටි කාලීන රැඳී සිටීේ සඳහා අදාල දනාදව්）
ඔබ යහපත්ව දසෞඛ්ය තත්වවදයන් පසුවන බව සිතුවත්ව, ඔබට අනතුරක් දහෝ
අසනීප විය හැකිය. ඔබට වවේය රක්ෂණයක් දනාමැති නේ ප්රතිකාර හා
ශල්යකර්මය සඳහා වැඩි මුදලක් වැය වන අතර ඒ සඳහා ඔබට දගවීමට සිදු
දව්.එය ඉතා අසීරු තත්වත්වවයකි. එදස්ම, ඔබට විශ්රාම වැටුපක් දනාමැති නේ,
මහලු වයස දහෝ ආබාධිතභාවයට පත්වවූවිට ආදායම අහිමි වනු ඇත. එය නැති වී
යයි. එ බැවින් දමය ඉතාම වැදගත්ව ක්රමදව්දයක් වන අතර අනිවර්යදයන් දේ සඳහා ඇතුලත්ව දවමු.

2. යපාදු රක්ෂණයට ඇුලවීෙ ස්හ යනාවීෙ අනුව ඔයේ ජීවිතය යබායහෝ යවනස්ත යේ.
ජීවිතදේ සිදුවීේ
වව

රක්ෂනාවරනයක් සහිත
මුලු වියදමින් 30%ක් දගවීදමන් ප්රත්වකාර

අසනීපවූ විට

අත හැකිය

ද්ය

දගවිය යුත්වදත්ව ස්ථාවර මුදලක් පමණක්
නිසා ඔබට ඇත්වදත්ව සුළු බරක් ඇත

මුලු වියදමම දැරීමට සිදුදව්

තුවාලයක් නිසා රැකියාව
කල දනාහැකි විට

ඔබට තුවාල හා අසනීප දීමනාව ලබා ගත
හැකිය (සමාගම දසෞඛ්ය රක්ෂණය සඳහා
පමණි)

ඔබට තුවාල හා අසනීප
දීමනාව ලබා ගත දනාහැක

දරු ප්රසූතිදේදී

දරු ප්රසූතිය සහ ළමා රැකවරණය
සඳහාවූ එක්වර දගවීමක් ලබාගත හැකිය

මුලු වියදමම දැරීමට සිදුදව්

ඔදේ ආබාධිත විශ්රාම වැටුප් ලබා ගත

ඔදේ ආබාධිත විශ්රාම වැටුප්

හැකි අවස්ථා තිදේ

ලබා ගත හැකි අවස්ථා නැත

ණ
ය

හදසි

අනතුරකින්

දැඩි

ආබාධිත පුේගලදයකු බවට
පත්වවූ විට
විශතරාෙ
වැටුප

මුලු වියදමම දැරීමට සිදුදව්

සැත්වකමක්,
දරෝහල්ගතවීමක්
ර
ක්ෂ

රක්ෂනාවරනයක් රහිත

මියගිය විට

පවුලට යැදපන්නන් දේ
ලබා ගත හැකිය

වසර 10 කටත්ව වැඩි
කාලයක් රක්ෂණ වාරික
දගවා
ඇති
අතර
වදයෝවෘේධ පුේගලදයක් වී
(වයස 65)

මහලු විදේ විශ්රාම වැටුපක් ලබා ගත
හැකිය
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විශ්රාම වැටුප

පවුලට
යැදපන්නන්
විශ්රාම වැටුප ලබා
දනාහැක

දේ
ගත

මහලු විදේ විශ්රාම වැටුපක්
ලබා ගත දනාහැක

3. යපාදු රක්ෂණ ක්රෙය
දපාදු වවේය රක්ෂණය යනු අදප් වවේය වියදේ සඳහා දගවන වැදගත්ව රක්ෂණයකි
ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණය සහ සමාගේ දසෞඛ්ය රක්ෂණය දේ සඳහා උදාහරණ දව්.
ඔබ සතුව ඇති රක්ෂණය කුමක් වුවත්ව, ඔබට රට පුරා සමාන වවේය ප්රතිකාර ලබා
ගැනීමට හැකි දව්.
（１）ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණය
සමාගේ දසෞඛ්ය රක්ෂණයක් ඇති අය සහ ජීවිත රැකවරනය ලැූ අය හැර ඉතිරි සියලු දදනා දමම
ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණයට ඇතුලත්ව දවනු ලැදේ.
（２）සමාගේ දසෞඛ්ය රක්ෂණය
සමාගේ දසෞඛ්ය රක්ෂණය යනු සාමාන්ය දස්වකයින්දේ වවේය වියදේ ආවරනය කරන රක්ෂණයකි.
යැදපන ක්රමයක් ඇති දහයින්, වාර්ෂික ආදායම දයන් මිලියන 1.3 ට අඩු පවුදල් සාමාජිකයින් වැනි
දකාන්දේසි සපුරාලන පවුල් ද ඇපකරදයන් ආවරණය දකදර්.
（３）ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණය සහ සමාගේ දසෞඛ්ය රක්ෂණය අතර දවනස
ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණය

සමාගේ දසෞඛ්ය රක්ෂණය

ඇතුලත්වවීම
සඳහා දකාන්
දේසි

තනි ව්යාපාර හිමියන්, රැකියා විරහිත
පුේගලයින්, ආදය.

සමාගමක යනාදදයහි දස්වදයහි නියුතු
ස්ිර දස්වකයින් දහෝ වැඩ කරන දන
ගණදනන් ස්ිර දස්වකයින් දමන් 3/4 කට
වඩා වැඩ කරන අය යනාදය.

භාර පුේගලයා

නාගරික පුරවැසියන්දේ දසෞඛ්ය රක්ෂණ
කවුන්ටරය

ජපාන දසෞඛ්ය රක්ෂණ සිංගමය දහෝ එක්
එක් සමාජ රක්ෂණ සිංගේ (කුමිඅයි)

රක්ෂණ
ගාස්තුව
යැදපන්නන්
රක්ෂණ
වාරික
දගවන්දන්
දකදස්ද
(බදු)

පවුල් ඒකකයක රක්ෂණයට ඇතුල්වී ඇති
අය ගනන, වයස, අදායම අනුව ගනනය
කරණු ලැදේ.
යැදපන්නන් පිළිබඳ සිංකල්පයක් දනාමැති
අතර, නිවදස් සිටින ේරාහකයින් සිංඛ්යාව
අනුව රක්ෂණ වාරික ඉහළ පහළ යයි
මහ නගර සභාවට භාර දදන්න
※බැිංකුවක
දහෝ
දකාන්බිනී
දවළඳසැලකින් දගවන්න
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පුදගල මට්ටටමින් වයස,
ගනනය කරණු ලැදේ.

අදායම

නිර්දේශිත
සීමාව
තුළ
යැදපන්නන්දලස දැක්විය හැකිය.

වැටුදපන් අඩු දකදර්

අනුව

ඥාතීන්

4. යපාදු විශතරාෙ වැටුප් ක්රෙය
දපාදු විශ්රාම වැටුප දදආකාර වන අතර, ජපානදේ ලිපිනයක් ඇති සියලුම පුේගලයින්ට සේබන්ධ වීම
අනිවාර්යය දවයි.
ක්රෙය
වැඩි විස්තතර
ජාතික විශ්රාම වැටුප
ජපානදේ ජීවත්ව වන සහ අවුරුදු 20 දහෝ ඊට වැඩි සහ අවුරුදු 60ට
අඩු සියලුම පුේගලයින්.
සුබසාධන විශ්රාම වැටුප
සුභසාධන විශ්රාම වැටුප් රක්ෂණ අයදුේපත ලබා ගන්නා සිංගමදේ
දස්වය කරන සියලුම පුේගලයින්.
（１）ජාතික විශ්රාම වැටුප
ජාතික විශ්රාම වැටුප යනු ජපානදේ ලිපිනයක් ඇති සියලුම පුේගලයින්ට සේබන් ද වන රක්ෂනයක්
වන අතර මහලු වයස, ආබාධිතභාවය දහෝ මරණය දහ්තුදවන් ඔබට "මූලික විශ්රාම වැටුපක්" ලබා ගත
හැකිය
ජාතික විශ්රාම වැටුහි පළමු රක්ෂිතයා, දදවන රක්ෂිතයා, දතවන රක්ෂිතයා දලස වර්ග 3ක් අති අතර,
කුමන ක්රමයක් සඳහා ඇතුලුවනවාද යන්න මත රක්ෂණ වාරික දගවීම දවනස් දවයි.
① පළමු රක්ෂිතයා: ස්වයිං රැකියා, කෘෂිකර්මාන්තය, වන වගාව සහ ධීවරයින්, සිසුන්, රැකියා
විරහිත පුේගලයින්
② දදවන රක්ෂිතයා: සුභසාධන විශ්රාම වැටුප් රක්ෂණයට, අන්දයෝන්ය ආධාර සිංගමයට (කුමිඅයි)
ඇතුළත්ව වී සිටින අය
③ දතවන රක්ෂිතයා: සුභසාධන විශ්රාම වැටුප් රක්ෂණය සහ අන්දයෝන්ය ආධාර සිංගමදේ (කුමිඅයි)
සාමාජිකදයකුදගන් යැදපන කලත්වරයා
තමන්්කීවන්රක්ෂිතයා්යන්න්සලකා්බලමු.(පහත්දළ්අදහස්දත්වරුේ්ගමනිමු)
ඔබ්ඔබදේ්ආයතනදේ්සතියකට්දන්4කට්වඩා්ඩැඩ්කරනවාද?

දදවන් රක්ෂිතයාදේ් යැදපන්දනක්ව් සිටින් අතර්
වාර්ෂික්ආදායම්¥1300,000-ට්වඩා්අඩුද?

රක්ෂණ
වාරික
දගවන්දන්
දකදස්ද

දදවන රක්ෂිතයා

දතවන රක්ෂිතයා

මාසික් වැටුදපන්් අඩු්
දකදර්

රක්ෂණ ගාස්තු දගවීමට
අවශ්ය නැත

පළමු රක්ෂිතයා
තමන් විසින් දගවීම සිදුකරයි

※සමාගමක්විශ්්රාම්වැටුප්්රක්්ෂණයක්්දනාමැති්නේ්ජාතික්විශ්්රාම්වැටුපට්සේබන්ධ්වන්න.

（２）සුභසාධන විශ්රාම වැටුප
සුභසාධන විශ්්රාම වැටුපට ඇතුලුවන අය එම ක්්රමය හරහා ජාතික විශ්රාම
්
වැටුපට සේ බන් ද වීම සිදුදව්.
ඔවුන් දදවන රක්ෂිතයා දලස වර්ගීකරනය දකාට ජාතික විශ්රාම වැටුප් ආධාරයක් වන මූලික විශ්රාම
වැටුප සමග සුභසාධන විශ්රාම වැටුප ලබගනු ඇත.
දදවන
かいぶぶん
මට්ටටදේ
2階部分
දකාටස

こうせいねんきんほけん

සුභස්ාධන්විශත
රාේවැටුප
厚生年金保険

こくみんねんきん

かいぶぶん
පළමු
්
１階部分
මට්ටටදේ්
දකාටස

きそねんきん

ජාතික
විශතරාෙ වැටුප
国民年金 （基礎年金）

だい

ごうひほけんしゃ

පළමු
රක්ෂිතයා
第１号被保険者
ස්වයිං රැකියා කරන
じえいぎょうしゃ かた

自営業者の方など

අය, ආදය.

だい

ごう ひほけんしゃ

යදවන
第2号රක්ෂිතයා
被保険者
කාර්යාල かいしゃいん
දස්වකයින්,
සිවිල් かた
දස්වකයින්,
こうむいん
会社員や公務員の方など

ආදය.

だい

ごう ひほけんしゃ

රක්ෂිතයා
第3号යතවන
被保険者

කාර්යාල දස්වකයින් සහ සිවිල් දස්වකයින්

かいしゃいん こうむいん ふよう

会社員・公務員に扶養さ
මත යැදපන
කලත්වරයා
はいぐうしゃ
かた යනාදය.

れている配偶者の方など
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5. යපාදු වවද්ය රක්ෂණය පිළිබඳ FAQ නිති අස්න පැණ
Q රැකියායේදී සිදුවූ අනුරකින් ෙෙ ුවාල ලැබුවයහාත් කුෙක් සිදුයේද?
A රැකියායවන් සිදුවන ුවාල හා අස්නීප වලට ප්රතිකාර කිරීයම් පිරිවැය වවද්ය
රක්ෂණය යවනුවට කම්කරු අනුරු රක්ෂණයයන් ආවරණය කරමින් ස්ෙග ප්රතිකාර
ලබාගත හැකිය.
Q නගරයයන් පිටතට පදන්චිය ස්ඳහා යන විට යහෝ වියදස්ත ගතවී නැවත ජපානයට යන
විට කුෙක් කළ යුුද?
A නගරයයන් පිටතට පදන්චිය ස්ඳහා යන විට යහෝ වියදස්ත ගතවී නැවත ජපානයට යන විට අනිවාර්යදයන්ම
ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණ කාඩ් පත නගර සභා කර්යාලායට ලබාදී වාරික මුදල් ගනනය කිරීම සිදුකරවා ගත
යුතුය. නගර දන්වාසික බේද සහ ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණ බේද දනාදගවා ඔබ ජපානයට ගියදහාත්ව ඔබට
ආපසු පැමිණීදේදී දගවීමක් සිදු දව්. එවිට දගවිය යුතු බේද වැඩි වන අවස්ථා දහෝ වීසා බලපත්වරයක්
අලුත්ව කිරීදේදී දහෝ ජපානයට ආපසු යාදේදී දන්ඩුවේ විඳින අවස්ථාද තිදේ.

6. විශතරාෙ වැටුප ක්රෙය FAQ නිති අස්න පැණ
Q විශතරාෙ වැටුපට ස්ම්බන්ධ වීයෙන් පසු යම් කාල සීොවක් වාරික යගවීයෙන් පසු අනාගතයේ හිමිවබන
විශතරාෙ වැටුපට හිමිකම් කිවහැකිද?
A වයස අවුරුදු 65 වීදමන් පසු ලැදබන වියපත්ව මූලික විශ්රාම වැටුප ලබාගැනීම සඳහා අවම වශදයන් වසර
10ක් වාරික දගවාතිබිය යුතුය. මූලික විශ්රාම වැටුදපහි අගය දගවන ලද වාරික ප්රමානය අනුව ගණනය
කරණු ලැදබයි.ේරසීලය, පිලිපීනය, ආදය ජපානය සමඟ විශ්රාම වැටුප් ගිවිසුමක් ඇති බැවින් විශ්රාම
වැටුප් ගනනය කිරීදේදී එම රටවල දගවන ලද වාරිකද ඇතුලත්වව ගනනය කිරීම සිදුකරණු ලැදබයි.
※ඔබ ේරසීලය දහෝ පිලිපීනය හැර දවනත්ව ජාතිකත්වවයක ජාතිකදයක් නේ, ඔදේ රටට ගිවිසුමක් ඇතිදැයි
පරික්ෂාකර බලන්න.
Q ෙෙ ස්තියේ දන 4 කට වඩා වැඩි කාලයක් ස්ොගෙක වැඩ කරන නමුත් වැටුප ෙයග් රක්ෂණ වාරිකයයන්
අඩු යනායකයර්. ඒ ඇයි?
A ඔබ සුභසාධන විශ්රාම වැටුපට සේබන්ධ දනාවීමට ඉඩ තිදේ. සමාගමට සේබන්ධ වීදේ දකාන්දේසි එක්
වරක් පරීක්ෂා කරන්න.
Q ජපානයේ විශතරාෙ වැටුප් ක්රෙයට ඇුලත්වී සිියද,තෙ රටට ගියපසුවද විශතරාෙ වැටුප් ලබාගතහැකිද?
A ජපානදේ විශ්රාම වැටුප් ක්රමයට(ජාතික විශ්රාම වැටුප, සුබසාධන විශ්රාම වැටුප) ඇතුලත්වවී සිටින අයට
තම රටට ගිය පසුව විශ්රාම වැටුදපන් එකවර මුදල් ආපසු දගවීමක් ලබාගත හැකිය.（ඔබට එකවර මුදල්
ආපසු දගවීමක් ඉල්ලා සිටීමට අවශ්ය නේ, කරුණාකර ජපානයදයන් පිටවී වසර දදකක් ඇතුළත එදස්
කරන්න. ලැදබන විශ්රාම වැටුප, ඒ සඳහඅ ඇතුලත්වව සිටි කාලය මත මුදල රඳා පවතී.）ඔබට එකවර
මුදල් ආපසු ගැනීදේ දගවීමක් ලැබුදන් නේ, නැවත විශ්රාම වැටුපක් ලබාගැනීදේදී වාරික ගැවන ලද කාලය
නැවත සකස් දකදර්, එබැවින් කරුණාකර ප්රදව්ශදමන් සලකා බලන්න.
Q ඔදේ විශ්රාම වැටුප් වර්ගීකරණය දවනස් කිරීමට අවශ්ය වන්දන් කුමන අවස්ථාදව්දීද?
A උදාහරණයක් දලස පහත සඳහන් අවස්ථා වලදී තත්වවය දවනස් කිරීම අවශ්ය දව්.
①සමාගදමන් ඉවත්ව වී ස්වයිං රැකියාවක් කළ විට・ ・ ・ දදවන රක්ෂිතයා→පළමු රක්ෂිතයා (නගර
සභාදව් ජාතික විශ්රාම වැටුපට සේබන්ධ වියහැක) 」
②වයස අවුරුදු 18 දී විවාහ වී යැදපන සහකරු / සහකාරිය බවට පත්ව වී වයස අවුරුදු 20 ක් වූ විට ・ ・ ・
දතවන රක්ෂිතයා(සමාගේ සුභසාධන විශ්රාම වැටුප හා සේබන්ධ විය)
③කලත්වරයා මත යැදපන නමුත්ව වාර්ෂික ආදායම දයන් මිලියන 1.3 ඉක්මවායි・ ・ ・ දතවන රක්ෂිතයා
→පළමු රක්ෂිතයා දහෝ දදවන රක්ෂිතයා
④සහකරු / සහකාරිය මත යැදපන නමුත්ව දක්කසාද වී රැකියා විරහිත වූ විට ・ ・ ・ දතවන රක්ෂිතයා
→පළමු රක්ෂිතයා

7. විෙසීම්

※දුරකතන ඇෙුම් ලබායදනවිට පළමුයවන් ස්ාකච්චචාකරන කාරනය දැනුම් යදමු.

සාකච්චාකරන කාරනය

සාකච්චාකරන ස්ථානය

ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණය・

නගරසභා දසෞඛ්ය රක්ෂණය අිංශය

ජාතික විශ්රාම වැටුප පිළිබද
දසෞඛ්ය රක්ෂණය・සුභසාධන

විශ්රාම වැටුප් කාර්යාලය

විශ්රාම වැටුප පිළිබද
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දුරකතන

සුභසාධන දස්වා
1. ොතෘ හා ළො යස්ෞඛ්ය
① මව සහ දරුවාදේ සටහන් දපාත：ගර්භණී සමදේදී සිදු කළ දසෞඛ්ය පරීක්ෂණ, ළදරුවන් සඳහා වූ
දසෞඛ්ය පරීක්ෂණ සහ එන්නත්ව වාර්තා කරයි.
ඔදේ ගැේ ගැනීම පැහැදලිවූ පසු ගර්භණී වාර්තාවක් නගර ශාලාවට ඉදරිපත්ව කිරීදමන්
පසුව සටහන් දපාත ලබාදදණු ලැදබයි.
② වවේය පරීක්ෂණය： දසෞඛ්ය මධ්යස්ථානදේදී, වවේයවරදයක් ඔබට වවේය පරීක්ෂණයක්,
ශාරීරික පරීක්ෂණයක් සහ දරුවන් ඇති දැඩි කිරීම පිළිබඳ උපදදස් ලබා දදනු ඇත.

2. දරු ප්රසූතියට ස්හාය වීෙ
①

දරු ප්රසූතිය සැමරුේ සඳහාවූ ආධාර මුදල්

අලුත උපන් දරුවා දහෝ ඔහුදේ පියා දහෝ බිහි කළ මව දවත ලබා දදනු ලැදේ.
අදාල අය
දගවීේ ප්රමානය

විදේශිකයන්, මාස 6 කට වඩා වැඩි කාලයක් නගරදේ ජීවත්ව වූ ස්ිර
පදිංචිකරුවන්, විදශ්ෂ පදිංචිකරුවන්
පළමු දරුවා: ¥5,000- දදවන දරුවා: ¥10,000- දතදවනි දරුවාදේ සිට:
¥20,000・දරු ප්රසූතිදයන් පසු දන සිට දන 90 ක් ඇතුළත අයදුේ කරන්න

දකාන්දේසි

・අලුත උපන් දරුවා දහෝ ඔහුදේ පියා දහෝ බිහි කළ මව නාගරික බදු දගවීම
පැහැර දනාහැර තිබිය යුතුය.

අයදුේ කරන
ස්ථානය

නගර කාර්යාලයදේ ළමා අිංශය

② දරු ප්රසූතිය සහ ළමා රැකවරණය දවනුදවන්වූ එක්වරක්වූ මුදල් දගවීම
දරු ප්රසූතිදේදී සිදුවන වියදේ වලින් දකාටසක් ලබාදීම සිදුකරන ක්රමයකි.
අදාල අය
දගවීේ ප්රමානය
අයදුේ කරන
ස්ථානය

සමාගමක් දහෝ ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණයක් වැනි දසෞඛ්ය රක්ෂණයක් ඇති
පුේගලයින්
¥420,000 ක් දහෝ ¥404,000 ක්(දේශයන්හි උපත ලැබුවදහාත්ව)
දරු ප්රසූතිය සඳහා දරෝහල (සෘජු දගවීදේ ක්රමය භාවිතා කරන විට)
නගර කාර්යාලය දසෞඛ්ය රක්ෂණ අිංශය (සෘජු දගවීේ භාවිතා දනාකරන විට)

③ මාතෘ දීමනාව
දමය ළමා ආරක්ෂණ නිවාඩු කාලය තුළ දීමනා ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසන වැඩසටහනකි.
අදාල අය

සමාගමක් වැනි දසෞඛ්ය රක්ෂණයක් ඇති පුේගලයින් (යැදපන අය හැර)
වැටුප් මුදල පදනේ කරදගන එය ගණනය දකදරන දහයින් එම මුදල ඒකාකාර

දගවීේ ප්රමානය

දනාදව්. ඊට අමතරව, දගවීේ කාලය දන 98 ක් සඳහා ප්රතිපත්වතිමය වශදයන්
දගවනු ඇත.

අයදුේ කරන
ස්ථානය

මම වැඩ කරන සමාගම
（ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණ ේරාහකයින් සඳහා දමම ක්රමය අදාළ දනාදව්.）
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3. දරුවන් ඇති දැඩි කිරීයම් ස්හයයෝගය ස්ඳහා දීෙනාව
① ළමා දීමනාව
ේවිතීක පාසැල නිමවීමට දපර දරුවන් ඇති දැඩි කරන අයට එය ලබා දදනු ලැදේ.
ජපානදේ ජීවත්ව වන වයස අවුරුදු 15 දක්වා (මාර්තු 31 දක්වා, 15 වන
අදාල අය
වසදර් උපත සිදු වූ දනට පසු) දරුවන් සමඟ දදමාපියන්
අවුරුදු 3ට අඩු: ¥15,000
වයස අවුරුදු 3 සිට ප්රාථමික පාසැල අවසන් වන දතක්：¥10,000（තුන්වන
දගවීේ ප්රමානය
දරුවාදේ සිට ¥15,000）
（මාසික）
ේවිතීක පාසැදල් සිට වයස 15 දක්වා：¥10,000
※දදමව්පියන්දේ ආදායදමන් එක් ස්ථාවර මුදලක් ඉක්මවා ගියදහාත්ව ආදායම
සීමා වන අතර එක් දරුදවකුට ¥5,000 ක් දගවනු ඇත.
දගවීදේ කාලය

වසරකට තුන් වරක් (ජූනි, ඔක්දතෝබර්, දපබරවාරි)

අයදුේ කරීමට අවශ්ය
ලියකියවිලි

සියලුම නිදවස් සඳහා ගමන් බලපත්වර, පදිංචි කාඩ්පත්ව සහ මදේ අිංක සෑම
ජුනි මාසයකම වාර්තාවක් ඉදරිපත්ව කිරීම අවශ්ය දව්.

අයදුේ කරන ස්ථානය

නගර කාර්යාලය ළමා අිංශය

② ළමා යැපුේ දීමනාව
එය තනි මාපිය පවුල් සඳහා ලබා දදනු ඇත.
අදාල අය

දගවීේ
ප්රමානය

අයදුේ
කරන
ස්ථානය

තනි මාපිය නිවසක වයස 18（වයස 18 සපිදරන උපඳිනදයන් පසු එලැදඹන මාර්තු
31）වන දතක් දරුවාට සාත්වතු කරන පියා, මව දහෝ භාරකරු（ආභාදත ළමදයකු නේ
වසර 20 දක්වා ඇතුලත්වදව්）
එක් ළෙයයක් සිින විට
ළමුන් යදයදක් සිින
ළමුන් තියදයනක්
විට
සිින විට
මුලු යගවීෙ ¥42,500
6,020 අෙතරව
යකාට්ස්ක් යගවීෙ ¥42,490 ～ ¥10,040 අෙතරව
¥6,010～¥3,010
¥10,030～¥5,020
¥10,030
※දගවීදේ කාලය අප්දර්ල්, අදගෝස්තු සහ දදසැේබර් වන නමුත්ව අනාගතදේදී එය
දවනස් වීදේ හැකියාවක් ඇත.
දක්කසාදය දහ්තුදවන් ඔබ තනි මාපිය පවුලක් බවට පත්ව වුවදහාත්ව ඔබට දක්කසාද
සහතිකයක් දහෝ දක්කසාද ඉතිහාසය ඇතුලත්ව මව් රදට්ට උප්පැන්න සහතිකය, දරුවාදේ
උප්පැන්න සහතිකය අවශ්යයි.(අවස්ථා දදදක්දීම, ජපන් පරිවර්තනය අවශ්යයි)
නගර කාර්යාලය ළමා අිංශය
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4. යවදකම් ස්ම්බන්ද ක්රෙයේදය
① වවේය සුභසාධන වියදේ දගවීදේ ක්රමය（මරුෆුකු）
පහත සඳහන් අදාල පුේගලයින්දේ වවේය වියදම තමන් විසින් දරන අතර
ඉන්දකාටසකට සහනාධාර ලබා දදන ක්රමයකි.රක්ෂණ වවේය ප්රතිකාර සඳහා
පමණි. සෑම දකදනකුටම ආදායේ සීමාවන් ඇති අතර සුදුසුකේ දනාලබන අවස්ථාද
තිදේ.
ගැබිනි
කාන්තාවන්

මව සහ දරුවාදේ අත්වදපාත ඔබට ලැබුණු දා සිට දරු ප්රසූතිදයන් පසු ලබන
මාසය දක්වා ප්රසව හා නාරිදව්දය සඳහා වන වවේය වියදේ.

කුඩා දරුවාන්

ඔහු ඉපදුණු දා සිට තෘතීක පාසැල දක්වා（වයස 18 සපිදරන උපඳිනදයන් පසු
එලැදඹන මාර්තු 31）වන වවේය වියදේ（ේවිතීක පාසැල් සිසුන් සහ තෘතීක
පාසල් සිසුන් දරෝහල් ගත කරනු ලබන විට）

තනි මාපිය පවුල්

කලත්වරයා දනාමැති සහ අවුරුදු 18 ට අඩු දරුවන් ඇති දැඩි කරන අය සහ
ඔවුන්දේ දරුවන්දේ වවේය වියදේ

දැඩි ශාරීරික හා
මානසික ආබාධ
සහිත පුේගලයින්,
ආදය
අයදුේ කරන
ස්ථානය

ශාරීරික ආබාධිත පුේගලයාදේ සටහන් දපාත 1 වන ශ්දර්ණිය දහෝ 2 වන
ශ්දර්ණිය , බුේධි අිංශය 35 දහෝ ඊට අඩු පුේගලයා මත රඳා පවතීන වවේය
ගාස්තු.
නගර කාර්යාලය දසෞඛ්ය රක්ෂණ අිංශය

② ඉක්මනින් වවේය වියදේ දගවීදේ ක්රමය
ේවිතීක පාසදල් පළමු ශ්දර්ණිදේ සිට තෘතීක පාසල දක්වා（වයස 18 සපිදරන
උපඳිනදයන් පසු එලැදඹන මාර්තු 31）සිසුන්（බාහිර දරෝගීන් සඳහා පමණි）සහ
ආදායේ සීමා කිරීේ දහ්තුදවන් වවේය සුභසාධන වියදේ දගවීදේ ක්රමයට අදාල
දනාවන අවුරුේදක් වයදස් සිට 12 හැවිරිද දරුවා දක්වා වවේය ගාස්තු වලින්
දකාටසක් දගවීදේ ක්රමය.（රක්ෂණ වවේය ප්රතිකාර පමණක් ආවරණය දකදර්.）

5. ආබාධිත සුභස්ාධන ක්රෙය
①විදශ්ෂ ළමා යැපුේ දීමනාව
වයස අවුරුදු 20 ට අඩු මානසික සහ ශාරීරික ආබාධ සහිත දරුවන් රැකබලා දගන ඇති දැඩි කරන
අයට එය ලබා දදනු ලැදේ.
1 වන මට්ටටම ළමුන්（පහත සඳහන් ඕනෑම අදයකුට අදාලදව්）
【එක් අදයකුට දගවන
මුදල：¥51,700】
① 1 දහෝ 2 ශ්දර්ණිදේ සටහන් දපාත්ව ඇති ශාරීරික ආබාධ සහිත පුේගලයින්
（අේයන්තර අසනීපසඳහා අදාල දනාවන අවස්ථාද ඇත）
② පුනරුත්වථාපන සටහන් දපාත මරු A, A පුේගලයා
අදාල අය/
දගවීේ
③ මානසික ආබාධ සහිත පුේගලයින්, දසෞඛ්ය, සුභසාධන හා සුභසාධන සටහන් දපාත්ව
ප්රමානය
සාමාන්යදයන් පළමු පන්තිදේ ය
（මාසික） 2 වන මට්ටටම ළමුන්（පහත සඳහන් ඕනෑම අදයකුට අදාලදව්）
【එක් අදයකුට දගවන
මුදල：¥34,340
① සාමාන්ය 3 වන ශ්දර්ණිදේ සටහන් දපාතක් ඇති ශාරීරික ආබාධ සහිත පුේගලයින්
（අේයන්තර දරෝග සඳහා හැරීේ තිදේ.）
② පුනරුත්වථාපන සටහන් දපාත සාමාන්යදයන් B පුේගලයා
අයදුේ කරන
නගර කාර්යාලය සමාජ සුභසාධන අිංශය ☎ 0297-23-2111
ස්ථානය
②ශාරීරික, බුේධිමය හා මානසික ආබාධ සහිත දරුවන් සහ විශාල පුේගලයින් සඳහා දස්වා ලබා
ගන්නා අවස්ථා වලදී
❶අපි නගර කාර්යාලය, සමාජ සුභසාධන අිංශය යනාදය සමඟ සාකච්ඡා කරන්දනමු.
❷ආබාධිත වීදේ තරම මත පදනේව දරෝහලක ආබාධිතදයකු සිටීම දහෝ දනාමැතිකම වැනි දරෝග
විනිශ්චය කිරීදමන් පසු සුභසාධන දස්වාව සඳහා ප්රතිලාභී සහතිකයක් නිකුත්ව දකදර්.ආබාධිත වීදේ
තරම මත පදනේව දරෝහලක ආබාධිතදයකු සිටීම දහෝ දනාමැතිකම වැනි දරෝග විනිශ්චය කිරීදමන්
පසු සුභසාධන දස්වාව සඳහා ප්රතිලාභී සහතිකයක් නිකුත්ව දකදර්.
❸දමම "ලබන්නාදේ හැඳුනුේපත" සමඟ ළමුන් සඳහා බාහිර දරෝගී සහාය වැනි දස්වාවන් සැපයිය
හැකිය.
වැඩිහිටියන්ට රැකියා ආධාර, ජීවන ආධාර සහ ඇතුළත්ව වීදේ ආධාර වැනි දස්වාවන් ලබා ගත
හැකිය.
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６. වැඩිහිියන් ස්ඳහා සුභස්ාධනය
〇දගු කාලීන සත්වකාර රක්ෂණය
වයස අවුරුදු 65 දහෝ ඊට වැඩි අයට (අසනීප තත්වත්වවය මත, වයස අවුරුදු 40 දහෝ ඊට වැඩි සහ අවුරුදු 65 ට
අඩු අයට ද හැකිය) ඔබට දගු කාලීන සත්වකාර අවශ්ය
් නේ, අඩු මූල්්ය බරක් සහිතව ඔබට දගු කාලීන සත්වකාර
දස්වා ලබා ගත හැකිය. දමම දස්වාව දගු කාලීන සත්වකාර රක්්ෂණයකි.
වයස අවුරුදු 65 දහෝ ඊට වැඩි (වයස අවුරුදු 40 දහෝ ඊට වැඩි, අවුරුදු 65 ට
අඩු, වවේය රක්ෂණය සමඟ) පුේගලයා දහද දස්වා රක්ෂණ වාරිකය තනිවම
දගවිය යුතුය. දස්වාව ලබා ගැනීමට කැමති අය ඒ සඳහා අයදුේ කරන අතර
දගු කාලීන සත්වකාර උපාධිය සහතික කිරීම සිදු දකදරන අතර එය සෑම
පුේගලදයකුටම සුදුසු දව්. දවා දස්වා, නිවාස ආධාර, ඇඳ කුලියට දීම, සත්වකාර සැලැස්මක් සාදා ඇත.
නිවාස ප්රතිසිංස්කරණය, ආදය.
භාවිත ගාස්තුදවන් 10% සිට 30% දක්වා මිලකට පහසුකේ ඇතුළත්ව කිරීම වැනි දස්වාවන් ඔබට ලබා ගත
හැකිය.දගු කාලීන සත්වකාර රක්ෂණ දස්වාව භාවිතා කළ හැක්දක් දගු කාලීන සත්වකාර රක්ෂණ වාරිකය
(අවුරුදු 40 දහෝ ඊට වැඩි) දගවූ තැනැත්වතා ය. වයස අවුරුදු 65 ට අඩු අය වවේය රක්ෂණයක් ලැූ
අය.දගු කාලීන සත්වකාර රක්ෂණ වාරිකය දනාදගවූ අදයකු දගු කාලීන සත්වකාර රක්ෂණ දස්වාව භාවිතා
කරන්දන් නේ (නඩුදව්දී), ඔහුදේ / ඇයදේම යන වියදේ සඳහා ඔහු / ඇය වගකිව යුතුය. උසස්
දවන්න.ජදන්ලය (මැදඩෝගුචි) යනු වැඩිහිටි සුභසාධන අිංශය.

7. ස්ාෙන්ය ජීවිතය පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති වූ විට ස්හයයෝගය
ජීවත්ව වීම සඳහා, වවේය වියදේ සහ නිවාස කුලී දගවිය දනාහැකි, ණය ආපසු
දගවිය දනාහැකි ගැටළුවක් ඇත්වනේ ඔබට අප හා සේබන්ධ විය හැකිය.
දයාමුවියයුතු ස්ථානය සමාජ සුභසාධන අිංශය.

8. යවනාත්
①DV（ගෘහස්ථ හිිංසන）ඇති විට
තනිව කල්පනා දනාදකාට සාකච්ඡා කිරීම වැදගත්ව ය. ඔබට නගර කාර්යාලය (මානව හිමිකේ
ප්රවර්ධන අිංශය) දහෝ දපාලිසිය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. ගෘහස්ථ හිිංසන සඳහා දුරකථන
උපදේශනය: ☎ 0570-0-55210
②ළමා හිිංසනයක් ඔබ දුටු විට
ළමා අපදයෝජනයට ශරීරය ස්පර්ෂ කිරීම, හිරිහැර කිරීම සහ මානසික හිරිහැර අපදයෝජනයට ඇතුළත්ව
දව්. ආගමික දලස හිිංසා කිරීම, ආහාර දනාදීම දහෝ ළමා රැකවරණය අතහැර දැමීම දනාසලකා හැරීම,
ලිිංගික අපදයෝජන මීට ඇතුලත්ව ය. ළමා අපදයෝජන වැළැක්වීම සඳහා, අවට එවැනි අපදයෝජනයන්
දකින පුේගලයා ළමා උපදේශන මධ්යස්ථානය දහෝ නගර කාර්යාලයට දැනුේ දය යුතුය. දවයින පුරා
සියලුම වාර්තාකරණ ගමනාන්ත සඳහා වන දුරකථන අිංකය ☎ 189
නගර බදු පැහැර හරිමින් සිටී නේ ඔබට සුභසාධන දස්වා ලබා ගැනීමට දනාහැකි විය හැකිය
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බදු දගවීම
ජපන් බදු යගවීයම් ක්රෙය
මූලික වශදයන් දදආකාරදව්. එය රජයට බදු දගවීම සහ නගර සභාවට බදු(දේශීය බදු) දගවීම දලසය. එදමන්ම
දමම දදආකාරවූ බදු දගවියයුතු ස්ථානද වැනස්දවයි. ඊට අමතරව, ඔබ විසින්ම දකලින්ම දගවිය යුතු බේද සහ ඔබ
භාණ්ඩය මිලදී ගන්නා විට දගවිය යුතු වක්රාකාර බේදක් ඇතුළත්ව දව්. ඔබ විසින් දගවියයුතු බදු පිළිබඳ සාරාිංශගත
දකදර්.
1.

ඔබ විසින්ම දගවිය යුතු බදු (සෘජු බදු)

දග

ආදායේ බදු (ඔබට වැටුපක් ලැදබන විට)
සාමාන්යදයන් වැටුදපන් අඩු දකදර්
ආයතනික බේද (සමාගේ හිමිකරු විසින්
දගවිය යුතුය)
උරුම බේද (ඔබට උරුමයක් ලැබුණු විට)
තෑගි බේද (ඔබට තෑගි මුදල් ලැබුණු විට)

බදු (ඔබ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීදේදී)

දේශීය බදු
（ප්රාන්ත බදු
කාර්යාලය）

රථවාහන බේද (660cc දහෝ ඊට වැඩි කාර්)
නිශ්චල දේපල අත්වපත්ව කර ගැනීදේ බේද
(ඉඩමක් මිලදී ගැනීදේදී / නිවස ගැනීදේදී)
ප්රාන්ත බදු (දන්වාසික බේද)

දේශීය පරිදභෝජන බේද

දේශීය බදු
（නගර
කාර්යාලය）

නාගරික බේද (දන්වාසික බදු)
එය ඔදේ වැටුදපන් අඩු කරනු ඇත,
නැතදහාත්ව ඔබ විසින්ම දගවනු ඇත.
ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණ රක්ෂණ බේද
සැහැල්ලු ස්වයිංක්රීය වාහන බේද (යතුරුපැද,
සැහැල්ලු වාහන)
දේපල බේද (නිවස සහ ඉඩම සඳහා බදු)

රාජ්ජජ්ජය බදු
（බදු කාර්යාලය）

වි
ය
යු
තු
ස්
ථා
න
ය

භාණ් ඩ සහ දස්වා බදු (වක්ර බදු)
දුේදකාළ බේද (ඔබ දුේ පානය කරන
විට)
සුරා බේද

ප්රාන්ත සහ නගර වල දුේදකාළ බේද

2. බදු යගවන්යන් යකයස්තද
නගර බේද දගවීම නගර කාර්යාලදේ අිංශය දහෝ මුල්ය ආයතනයකින් දගවනු ලැදේ. ලිඛිත සෘජුවම දගවීදේ
ක්රමයට අමතරව පහත සඳහන් ක්රමය මඟින් ද ඔබට දගවිය හැකිය.
（１）යකාන්බිනි ෙගින් යගවීෙ：බදු යගවීෙට ස්හ යගවීෙට යපෝරෙය ෙගින් බදු යගවිය හැකිය.

බදු නම්, ජාතික යස්ෞඛ්ය

රක්ෂණය, රක්ෂණ බද්ද, නගර / ප්රාන්ත බදු (ස්ාොන්ය එකු කිරීෙ), ස්ැහැල්ලු ස්තවයිංක්රීය
වාහන බද්ද, යද්පල බද්ද යනාදයයි. නියමිත කාලය අවස්න් වී ඇත්නම් යහෝ යගවීයම් මුදල
යයන් 300,000 ඉක්ෙවා ඇත්නම් යකාන්බිනි ෙගින් යගවීෙ සිදුකල යනාහැක.
（２）බැිංකු ගිණුම් හරහා： බැිංකු ස්හ තැපැල් කාර්යාල ගිණුම් හරහා යෙදල් යගයවන ක්රෙයකට අයදුම් කල හැකිය
（３）ක්යරඩිට් කාඩ පත් ෙගින් යගවීෙ：Yahooයපාදු යගවීම් භාවිතා යකාට ක්යරඩිට් කාඩ පත් ෙගින් යගවීෙ සිදුකල
හැකිය.
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3. ප්රධාන බදු ක්රෙ
（１）ආදායම් බදු
සමාගේ වැටුප වැනි පුේගලික ආදායම මත බදු (වැටුදපන් අඩුකරන ලද)

ආදායේ ප්රමාණය A

収 ゅし
入

金

額

う
に
ゅ
う
き
ん
が
く

（（

ආදායේ බදු ක්රියාත්වමක වන ආකාරය
所得税（しょとくぜい）のしくみ

වැටුප් ආදායම අඩු
කිරීම, ආදය. （B）
きゅうよしょとくこうじょがくとう

බදු් අනුපාතය, බදු් අය් කළ් හැකි් ආදායේ් ප්්රමාණය（E）අනුව්

給与所得控除額等（B）

しょとくこうじょがく
ආදායේ අඩු කිරීම

දවනස්
දවයි
※税率は課税所得金額（E）によって変わります

所得控除額
（D）
（D）

ආදායේ

しょとくきんがく

ප්රමාණය（C）
所得金額
（C）

A

）

）

（例 මාසික
月収16万円の場合）
(උදා
ආදායම ¥160,000 විට)

්

් ් ්
බදු
ぜいりつ
ආදායේ්
課税所得金額
（E） × අනුපාත
ප්්රමාණය（E）
ය税率

බදු අය කළ හැකි
かぜいしょとくきんがく

සමාගේ දසෞඛ්ය රක්ෂණ
給与所得控除
社会保険料控除
基礎控除
වැටුප් ආදායම අඩු කිරීම

ぜいがくこうじょがく

බදු
ණය（F）
税額控除額
（F）

しょとくぜいがく
ආදායේ

＝ 所得税額
බදු මුදල
මූලික අඩු課税所得額
කිරීම

おさ යුතුය
しょとくぜいがく
දගවිය
ආදායේ
බදු納める所得税額

දගවිය යුතුය
税率බදු අනුපාතය
納める所得税額
අය කළ බදු

年収 ආදායම
1,920,000円
ー（756,000円
+ 380,000円）＝
498,000円
× 5％＝24,900円
වාර්ෂික
¥1,920,000－( ¥756,000+ ＋286,000円අඩු කිරීම
＋＋ ¥380,000
) ＝ ¥498,000
5％
＝ ආදායේ බදු
¥286,000
¥24,900

給与所得控除（B）は年収により決まる
වැටුප් ආදායම අඩු කිරීම （B）වාර්ෂික ආදායම මත තීරනය දවයි.
ආදායේ අඩු කිරීම（D）අදාල දේ
(දේවා වඩිවන විට දගවිය
所得控除（D）になるもの
（おおいと税はすくなくなる）
යුතු බදු අඩුදව්)

控除（こうじょ）は、マイナスすることです。

අඩු කිරීම යනු මයිනස් කිරීමයි

給料から引かれた社会保険料（しゃかいほけんりょう）も収入（しゅうにゅう）
වැටුදපන්් අඩු් කරන් ලද් සමාගේ් දසෞඛ්ය් රක්ෂණ් වාරික් ද් ආදායදමන්් අඩු්

基礎控除（きそ・こうじょ）

から引かれます。

配偶者控除（はいぐうしゃ・こうじょ）

「基礎控除」（きそこうじょ）は最低限（さいていげん）の生活経費（せいかつ

මූලික්අඩු්කිරීම
කලත්වරයා සඳහාවූ අඩු කිරීම
扶養控除（ふよう・こうじょ）
යැදපන්නන් සඳහා අඩු කිරීම
社会保険料控除（しゃかいほけんりょう・こうじょ）
සමාගේ දසෞඛ්ය රක්ෂණ අඩු කිරීම
生命保険料控除（せいめいほけんりょう・こうじょ）
ජීවිත රක්ෂණ අඩු කිරීම
など
ආදය.
税額控除（F）になるもの
（おおいと税はすくなくなる）
බදු ණය（F）අදාල දේ (දේවා වඩිවන විට දගවිය යුතු බදු අඩුදව්)
住宅ローン控除（じゅうたくろーん・こうじょ）
など
නිවාස ණය අඩු කිරීම, ආදය.

දකදර්. "මූලික අඩු කිරීම" යනු අවම ජීවන වියදම දයන් 380,000 ක් ඇතිවිට

සිදුකරණු ලබන අඩු කිරීමයි.් කලත්වරයා සහ යැදපන්නන් දේ ප්රමානය
けいひ）38万円を引くものです。
配偶者（はいぐうしゃ）や扶養親族（ふようしんぞく）の分も引きます。扶養す

අඩුකරණු ලැදේ. යැදපන්නන් ප්රමාණය වැඩිවන විට බදු අඩු දව්.

る人が多いと所得税（しょとくぜい）が少なくなります。

所得証明書（しょとくしょうめいしょ）には、所得金額（しょとくきんがく）C
ආදායේ්ප්රමාණය්C ආදායේ්සහතිකදේ්දැක්දව්
が表示されます。

※ 2013年～2037年までは納める所得税額（しょとくぜいがく）の2.1％が復興特別所得税（ふっこうとくべつしょとくぜい）としてプラスされます。

※2013 සිට 2037 දක්වා දගවූ ආදායේ බේදදන් 2.1% ක් විදශ්ෂ ප්රතිසිංස්කරණ ආදායේ බේදක් දලස එකතු දකදර්.

වස්ර අවස්ානයේ ස්කස්ත කිරීෙ(Nenmatsu chyosei) යනු කුෙක්ද?
සමාගදේ වැටුප ලබා ගැනීදේදී, වැටුප (ආදායම) අනුව ප්රභව ආදායේ බේද වැටුදපන් අඩු කරනු ලබන අතර,
සමාගම විසින් රටට (ඔසා) ආදායේ බදු දගවයි. දකදස් දවතත්ව, මුල් ආදායේ බදු ගණනය කරනුදේ බදු
අනුපාතදයන් වියදේ අඩු කිරීදමන් පසු ආදායම ගුණ කිරීදමන් ය. ජපානදේදී සමාගේ දබාදහෝ විට දස්වකයින්
(දහෝ) දවනුදවන් දමම ගණනය කිරීම සිදු කරන අතර වසර අවසානදේදී ගැලපීේ සිදු කරයි (දචාති). එය
හැඳින්දව්. එම අරමුණ සඳහා සමාගම "ජීවිත රක්ෂණ සහතිකය" සහ "යැදපන ඥාතීන් (ආදය)" වැනි දතාරතුරු
ලබා දේ. වසර අවසානදේදී දස්වකයින්දගන් එකතු කර ගන්න.
වර්ෂය අවසානදේදී ඉහත සඳහන් පරිද විවිධ අඩු කිරීේ වැනි වියදේ ගණනය කර දගවනු ලැදේ. දගවිය යුතු
ආදායේ බේද අපි ගණනය කරන්දනමු. "වැටුදපන් රඳවා තබා ගැනීදේ බදු" ප්රමාණය දගවිය යුතු ආදායේ බදු
ප්රමාණයට වඩා වැඩි ය ). එදස් නේ එම මුදල ආපසු දදනු ලැදේ. බදු රඳවා ගැනීේ එකතු කර දනාමැති නේ
(නඩුදව්දී) පසුව දගවිය යුතු ආදායේ බදු දගවනු ඇත.
තහවුරු කිරීයම් ප්රකාශය යනු කුෙක්ද?
සමාගම වසර අවසානදේදී සකස් කිරීම සිදු දනාකරන්දන් නේ , ස්වයිං රැකියාවල නියුක්ත
වුවදහාත්ව, ඔබට වැටුප දදකක් දහෝ ඊට වැඩි නේ

දහෝ ඔබ ඔදේම නිවසක් මිලදී ගන්දන්

නේ (එදස් වුවදහාත්ව), ඔබට ඔදේම ආදායේ බේදක් දගවීමට සිදු දව්. අවසාන ආදායේ බදු
වාර්තයක් දගවීම අවශ්ය දව්. බදු වාර්තාවක් දගානු කිරීමට ඔබ දනාදන්දන් නේ, බදු
කාර්යාලදයන් දහෝ නගරදේ බදු දදපාර්තදේන්තුදවන් විමසන්න. (බදු ප්රකාශන කාලය:
දපබරවාරි 16 සිට මාර්තු 15 දක්වා)
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(２）ජාතික යස්ෞඛ්ය රක්ෂණ රක්ෂණ බද්ද
නගරදේ පදිංචි කාඩ්පතක් ඇති පුේගලදයකු නගරදේ ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණයට සේබන්ධ දව්. (සමාජ රක්ෂණය
වැනි දස්වා ස්ථාන දසෞඛ්ය රක්ෂණදයන් ආවරණය වන පුේගලයින් බැහැර කරනු ලැදේ) පසුගිය වසදර් ආදායම
අනුව ගෘහස්ථ පදනමින් ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණ බේද අය දකදර්.
දගවීදේ මාසය ජූලි, අදගෝස්තු,සැප්තැේබර්, ඔක්දතෝබර්, දනාවැේබර්, දදසැේබර්, ජනවාරි, දපබරවාරි, මාර්තු
（３）නගරය / ප්රාන්ත බදු (යන්වාසික බදු)
ජනවාරි 01 දවනිදා, මහ නගර සභාව තුළ ඇති නගර,ගේ සඳහාවූ බදු මුදල්. පසුගිය වසදර් ආදායම අනුව

බේද

අය දකදර්.වැඩකරන සමාගම මගින් වැටුදපන් අඩුකරන අවස්ථා ඇති අතර එදස් දනාවන විටදී දගදරට එන
දගවීමිපත මගින් තැපැල් කන්දතෝරු, බැිංකු, දකාඹිනි දහෝ නගර සභා කර්යාල හරහා දගවිය හැකිය.
දගවීේ සිදුකරන මාස:ජුනි,අදගෝස්තු, ඔක්දතෝබර්, ජනවාරි
（４）ස්ැහැල්ලු ස්තවයිංක්රීය කාර් බද්ද
සෑම වසරකම අප්දර්ල් 1 දා සිට , යතුරුපැදයක් දහෝ සැහැල්ලු කාරයක් හිමි තැනැත්වතා දගවයි
660cc ට වැඩි වාහන හිමියන් ස්වයිංක්රීය වාහන බේද දගවිය යුතුය. ඔබට කාර් එකක් දහෝ යතුරු පැදයක්
ලබාදීදේදී එහි හිමිකාර ලියාපදිංචිය දවනස් දනාකරන්දන් නේ, ඔබ ලබාදීදේදී එහි හිමිකාර ලියාපදිංචිය බදු දගවිය
යුතුය. වාහනයක් තලා ඉවත්වකිරීදමදීද ලියාපදන්චිකල යුතුය.
දගවීේ සිදුකරන මාස:මැයි
（５）ස්තථාවර යද්පල බද්ද
සෑම වසරකම ජනවාරි 1 දවනිදා (ටාචි) නගරදේ ඉඩේ, නිවාස ආදය හිමි පුේගලයින් දගවයි
දගවීේ සිදුකරන මාස: අප්දර්ල්, ජූලි, දදසැේබර්, දපබරවාරි

4. බදු දන දර්ශනය
බදු වර්ගය （නගර සභාවට බදු(දේශීය බදු)）
මාසය

නගර බේද

අප්රියල්

දේපල බේද

අදයර 2

අදයර 1

අදයර 2

අදයර 2
අදයර 3

අදයර 3

අදයර 4

දනාවැේඹර්

අදයර 5

දදසැඹර්
ජනවාරි
දපබරවාරි

රක්ෂණ බේද

අදයර 1

සැප්තැඹර්
ඔක්දතාඹර්

කාර් බේද

සියලුම අදයරයන්

ජූලි
අදගෝස්තු

ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණ

අදයර 1

මැයි
ජුනි

සැහැල්ලු ස්වයිංක්රීය

අදයර 3

අදයර 6

අදයර 4

අදයර 7
අදයර 4

අදයර 8

මාර්තු

අදයර 9
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5. බදු ස්ම්බන්ධ කරුණු
（１）ස්ොගයෙන් ඉවත් වූ විට
ගිය අවුරුේදේ දන්වාසික බේදක් ඉතිරිව තිදේ නේ , ඉතිරි
වැටුදපන් ගනනය කිරීම
සිදුදකදරයි. ඔබට එක්දකෝ අඩු කිරීමක් ලබාදගන සමාගමට දගවිය හැකිය , නැතදහාත්ව ඔබට
ඉතිරි මුදල නගර කාර්යාලයට දගවිය හැකිය.
（２）තෙ රටට යපරලා යන විට
දගවිය යුතු නගර / ප්රාන්ත බදු (දන්වාසික බදු) සහ ජාතික දසෞඛ්ය රක්ෂණ (දහාකන්) බදු
ඉතිරිව ඇති අවස්ථා තිබිය හැකි බැවින් කරුණාකර සේූර්ණ මුදල දගවන්න.
（３）බදු යනායගවුවයහාත් කුෙක් සිදුයේද
නියමිත දනට බදු දගවීමට අදපාදහාසත්ව වීම වරද දලස හැඳින්දව්. ඔබ හිඟ හිඟ නේ ඔබට මතක් කිරීමක් නමින්
දල්ඛනයක් එවනු ඇත. දගවීදේ කාලය අවසන් වී ඇත්වනේ, දන ගණන අනුව ඔදබන් කල් ඉකුත්ව වූ ගාස්තුවක් අය
දකදර්. ඔබ හිඟ හිඟ නේ, ඔදේ ඉතුරුේ සහ වැටුදපන් බදු අඩු දකදරන අතර, කාරයක් වැනි ඔදේ දේපල අත්වපත්ව
කර ගනු ඇත. එය වැටුප විය හැකිය. එය සිදු වීමට දපර, අපි නගර කාර්යාලය සමඟ කතා කරමු.
（４）වියද්ශයන්හි සිින ඥාතීන්ට මුදල් යැවීෙට අවශතය වූ විට, යැයපන අඩු කිරීම් ස්ඳහා සුදුසුකම් ලබයි
මූලාශ්රදයන් එකතු දකදරන බදු බර අඩු කිරීම සඳහා එය සමාගම විසින් සෑම වසරකම දබදා හරිනු ඇත. "වැටුප්
ආදායේ උපයන්නන්දේ යැපීේ අඩු කිරීේ, "ප්රකාශන පත්වරය" මත ඔබ ඔදේ යැදපන්නන් ආදය පුරවා ඉදරිපත්ව කළ
යුතුය.
එම වසදර් දදසැේබර් 31 දවනිදා １）බදු දගවන ලද පුේගලදයකුදේ ඥාතීන්（※1）
２）වැටුප් ලබන අය සමඟ මම මදේ ජීවදනෝපාය දබදා ගන්නා විට（※2）
３）ඥාතීන්දේ වාර්ෂික ආදායම දයන් 380,000 ක් දහෝ ඊට අඩු අය. (※3)
（වාර්ෂික වැටුප් ආදායම දයන් මිලියන 1.03）
※1 ඥාතීන්ට කලත්වරයා, දරුවා, මුනුබුරා, දදමාපියන්, ආච්චිලා සීයලා, සදහෝදරයා සහ සදහෝදරිය., කලත්වරයාදේ
දදමාපියන් , ආච්චිලා සීයලා , සදහෝදරයන් සදහෝදරියන් ද ඇතුළත්ව ය . ආදායේ බදු යටදත්ව වයස අවුරුදු 16
ට අඩු යැදපන්නන් යැපුේ අඩුකිරීේ සඳහා සුදුසුකේ ලබයි. එය බදු අඩු කිරීමක් දනාවුවද, නාගරික බේද සහ
ප්රාන්ත බදු යනු බදු මුදලට සේබන්ධ අවස්ථා තිදේ.
※2 ඔබ එකට ජීවත්ව දනාවුණත්ව, ඔබ විදේශයක (විදේශයන්හි අධ්යාපනය ඇතුළුව) සහ ඥාතීන් සඳහා ජීවන
වියදේ ආදදයහි ජීවත්ව වන අතර ඔබ කට්ටසුහි දවත මුදල් එවන බව ලිඛිතව ඔප්පු කළ හැකි නේ එය අයදුේ
කිරීදේ සුදුසුකේ සපුරාලයි.
විදේශයන්හි සිටින ඥාතීන්ට ජීවන වියදේ යැවීම යනාදය සහ එම පුේගලයාට යැදපන්නන් අඩු කිරීම අයදුේපත
ලබා ගැනීමට පහත දල්ඛන සකස් කිරීම අවශ්ය දව්.
"ඥාතීන්ට අදාළ ලියකියවිලි" ... ඔබ ඥාතිදයකු බව සනාථ කරන ඔදේ මව් රදටන් නිකුත්ව කරන ලද ලියවිලි,
ආදය හි මුල් පිටපත
"මුදල් එවීම සේබන්ධ ලිපි දල්ඛන" ... මූල්ය ආයතනයක් විසින් නිකුත්ව කරන ලද විදේශ ප්දර්ෂණ ප්රකාශ
ආදය.විදේශයන්හි දවදසන ඥාතීන් කිහිප දදදනකුට මුදල් යැවීදේදී දවනම මුදල් යැවීම අවශ්ය දව් මුදල්
ප්දර්ෂණය ආදය.
※3 ජපානදයන් පිටත ආදායම, විදේශයන්හි දවදසන ඥාතීන් වැනි අය දයන් 380,000 ට ඇතුළත්ව දනාදව්.
6．විෙසීම් ※දුරකතන ඇෙුම් ලබායදනවිට පළමුයවන් ස්ාකච්චචාකරන කාරනය දැනුම් යදමු.
සාකච්චාකරන කාරනය
සාකච්චාකරන ස්ථානය
දුරකතන
නගර බේද ගැන
නගර කාර්යාලය බදු කටයුතු අිංශය
නගර බේද දගවීම පිළිබඳ
නගර කාර්යාලය බදු එකතු කිරීදේ
අිංශය
ප්රාන්ත බදු පිළිබඳ
ප්රාන්ත බදු කාර්යාලය
ජාතික බදු පිළිබඳ
බදු කාර්යාලය
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ආපදා වැළැක්වීම
ආපදා වැළැක්වීම යනු ආපදාවකට සූදානේ වීමයි. ජපානය භූමිකේපා බහුල රටකි. නුදුරු අනාගතදේදීම
දටෝකිදයෝව ආශ්රිතව විශාල භූ කේපනයක් සිදුවනු ඇතැයි පැවදස්. ඊට අමතරව තද සුළිං සහ තද වැසි ඇති කරන
සුළි කුණාටු ජපන් දූපත්ව සමූහයට පැමිදණ්. සුළි කුණාටුවක් දකලින්ම බලපාන විට අධික වර්ෂාව දහ්තුදවන් ගදේ
ජල ගැලීේ ඇති විය හැක. 2015 දී කිනු ගදේ බැේම කැඩී මහා ගිංවතුරක් ඇති විය. ඊට අමතරව ගින්නක් දහෝ
න්යෂ්ටික ව්යසනයක් ඇති වීදේ ඉඩකඩක් පවතී. එවැනි අවස්ථාවක කුමක් කළ යුතුද යන්න සිතා බැලීම වැදගත්වය.

1. භූමිකේපා වැළැක්වීදේ පියවර
භූ කම්පන තීේරතාවය යනු භූමිය යස්ලයවන ප්රොණයයි.
භූ කම්පන තීේරතාවය 5 අඩු ෙට්ටෙ: පිඟන් ස්හ යපාත් රාක්ක වලින් වැයට්
භූ කම්පන තීේරතාවය 5 ඉහළ: ගෘහ භාණ්ඩ ස්හ ේයලාක් බිත්තිය කඩා දැමිය හැකිය.
භූ කම්පන තීේරතාවය 6 පහළ : භූමිකම්පා වලට එයරහිව දුර්වල ලී නිවස් ඇලයවයි
භූ කම්පන තීේරතාවය 6 ඉහළ: භූමිකම්පා වලට එයරහිව දුර්වල ලීයයන් තැනූ නිවස් විනාශ යේ
භූ කම්පන තීේරතාවය 7: භූමිකම්පා වලට එයරහිව දුර්වල, සිරස්ත වස්තූන් විනාශ යේ






භූ කේපන තීේරතාවය 5 ක් දහෝ ඊට වැඩි භූ කේපනයක් සිදු වූ විට නිවස විනාශ වන අතර විදුලිය හා
ජලය නතර දව්.
සමහර විට."බිම" දයවී "තිදේ නේ නිවස ඇල විය හැක. දදවරක්
ආපදාවකදී ඔබට දුේරිය දහෝ අධිදව්ගී මාර්ග භාවිතා කිරීමට දනාහැකි වන අතර වාහන තදබදයක් ඇති දව්
දබාදහෝ දවළඳසැල් දැදමන අතර, දපට්ටරල් සහ ඉන්ධන මිලදී ගැනීම දුෂ්කර වනු ඇත.
විශාල භූමිකේපාවකදී දපරනිමිති කේපන නිතර සිදු වන අතර දන කිහිපයකට පසු විශාල භූමිකේපා ඇති විය
හැක.

（１）භූමිකම්පාවක් සිදු වූ විට කුෙක් කළ යුුද?
①යගදර සිින අවස්තථාවකදී
・ ඔබට දසලදවන බවක් දැදනන විට ශක්තිමත්ව දේසයක් යට සැඟවී ඔදේ හිස
ආරක්ෂා කරගන්න.
・ හදසි පිටවීමක් සඳහාවූ දදාරටු ආදය අවහිර දනාකර නිතර තබාගන්න.
・ ජදනල් වීදුරුව ආදය බිඳී තිබිය හැකි බැවින් කලබලදයන් පිටතට පැනීම අනතුරුදායක ය. පරික්ෂාකාරී
දවමු.
・ වීදුරු කැබලි නිවස තුළ විසිරී ඇති බැවින් සපත්වතු සහ දසදරප්පු පළඳින්න.
・ ගෑස් උපකරණ සහ උදුන් වැනි ගින්න වහාම නිවා දමන්න.ඔබට එය ක්රියා විරහිත කිරීමට දනාහැකි නේ
වහාම 119 අමතන්න.
・ ඉවත්ව කිරීදේදී ගෑස් ප්රධාන කපාටය වසා දමන්න. විදුලි නිවා දැමීදමන් පසු
අපි ඉවත්ව දවමු.
・ ඉවත්ව වීදේදී "පවුල ආරක්ෂිතයි, tආරක්ෂක ස්ථානයට යන්දනමු " යයි
කඩදාසියක ලියා එල්ලන්න.
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②එළිෙහයන් සිින විට
・නිවදස් වහලදේ උළු සහ වීදුරුව ගැලවී යා හැකි බැවින් ඔදේ හිස ආරක්ෂා කර ගන්න.
・බිත්වති අවහිර කිරීම සහ විකුණුේ යන්ත්වර දපරලීමට හැකි බැවින් ඒවාට සමීප වීදමන් වලකිමු.
・උේයානයක් දහෝ පාසල් වත්වතක් වැනි විශාල ස්ථානයකට පැන යමු.
③යස්ෝපානයේ ුල සිටී නම්
දසෝපානය තුල සිරවීදමන් වැලකීමට සියලුම තට්ටත්වතුවල නවතින දලස සියලුම දබාත්වතන් ඔබා, හැකි ඉක්මනින්
දසෝපනදයන් ඉවත්වදවමු
④සුනාමි අවධානෙ
මුහුද දහෝ ගඟ අසල ප්රබල භූමිකේපාවක් ඇති වුවදහාත්ව සුනාමියක් ඇති දව් යැයි බියක් ඇති බැවින් වහාම එම
ප්රදේශ වලින් ඈත්වවූ උස් ස්ථානයකට ඉවත්ව දවමු.
⑤කඳු කඩා වැටීයෙන් ප්රයේශම් වන්න
විශාල භූමිකේපාව දහ්තුදවන් කඳු බෑවුේවල දපාදළාව සහ වැලි කඩා වැදටන අතර පාරට ලඟා විය දනාහැකි
අවස්ථා ඇතිවිය හැකිය
⑥වාහනයක් පදවන විට
අනතුරුදායක විදුලි පහන් දල්වා දසදමන් පාදර් වේ පැත්වදත්ව නතර කරන්න. ගුවන් විදුලිදයන් දහෝ ස්මාට්ට ජිංගම
දුරකථනදයන් තත්වත්වවය පරීක්ෂා කරන්න. ඔබ වාහනය අතහැර යන විට හදසිදේ වාහනය එම ස්ථානේන් ඉවත්ව
කිරීමට සිදුවන අවස්ථා තිදේ. එබවින් වාහනය තිල යතුර තබා වහනයට අදාල ලියවිලි පමනක් රැදගන යන්න.
ඔබදේ දුරකතන අිංකය දකාලයක ලියා යතුරසමග තබායන්න

（２）භූමිකම්පාවක් ස්ඳහා යපර සූදානම් වීෙ
・ගෘහ භාණ්ඩ දනාදසල්දවනදස් සකස් කරමු.
・ශාල භූමිකේපාවලදී මිය යාමට ප්රධාන දහ්තුව නේ ගෘහ භාණ්ඩ දපරලී ඊට යටවීමයි. (සුනාමිය හැර)
・නිදන කාමරදේ විශාල ගෘහ භාණ්ඩ දනාතැබීමට උත්වසාහ කරන්න.
・නිදන කාමර, පඩිදපල සහ මුළුතැන්දගයි සිවිලිදේ ගිනි අනතුරු ඇඟවීේ (ගිනි වලදී ශේදය ක්රියාත්වමක වන
උපකරණ) සවිකරමු
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2. සුළි කුණාටු හා ගිංවුරට එයරහි පියවර
සුළි කුණාටුවක් පැමිදණන විට වර්ෂාව සහ සුළඟ ශක්තිමත්ව දව්. සුළඟට නිවසින් පිටත දේවල් කලින් ගසාදගන
දනායන බවට වග බලා ගන්න, ෂටර වසා දමන්න ... ඔබ විදුලිය ඇනහිටීමකට දහෝ ජල හිඟයකට සූදානේ වී
නාන කාමරදේ ජලය ගබඩා කරන්දන් නේ, ඔබට එය වැසිකිළිය දස්දීම සඳහා ජලය දලස භාවිතා කළ හැකිය.
තද වැසි තවදුරටත්ව පැවතුනදහාත්ව ගදේ ජල ප්රමාණය ඉහළ යන අතර ගඟ පිටාර ගැලීදේ හැකියාවක් පවතී.
ඔදේ නිවස ජලදයන් යටවීමට සූදානේ වීදේදී ලිපි දල්ඛන සහ පුේගලික පරිගණක වැනි වැදගත්ව අයිතමයන් 2
වන තට්ටටුදව් පළමු මහදල් සහ ඉහළ මට්ටටමක තබා ගන්න. ඔබට ස්ථානයකට දගන යාමට දහෝ පිටතට දගන
ඒමට හැකිය. ඔදේ කාරය දහෝ යතුරුපැදය හැකිතාක් ඉහළ ස්ථානයකට දගන යන්න.
2015 ජ්ජදයෝදසෝසි නගරදේ ඇති වූ ගිංවතුරට දපර දබාදහෝ මිනිසුන් ඉවත්ව වූ අතර,
තවත්ව දබාදහෝදදනා ජලය නිසා ඉවත්වවිය දනාහැකිව දකාටු උන අතර දහලිදකාප්ටරයකින්
දහෝ දබෝට්ටටුවකින් ඔහුව දේරා ගත්වදත්වය.
ගිංවතුර හානි වලදී, ගිංවතුර ගැඹුරු නේ, එය දදේ ගිලී මිය යා හැකිය.
ඔදේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඉවත්ව විය යුත්වදත්ව කුමන දව්ලාවක සහ
දකාතැනදැයි සිතා බලන්න.
ආරක්ෂක ස්ථාන වලට යනවිට දරදගනයායුතු දේ සකස්දකාට තබාගන්න.ඉක්මනින් ආරක්ෂක ස්ථානගදවත යාම
ඉතාම වැදගත්ව
3. ආපදා ස්ඳහා සූදානම් වීෙ
（１）ආපදාවකදී යතාරුරු ලබා ගත හැකි බවට වග බලා ගන්න.
දේශය අනුව ඔබ නගරදේ ස්මාට්ට ජිංගම දුරකතනදේ නගරදේ ආපදා වැළැක්වීදේ දයදුම ස්ථාපනය කරන්දන් නේ,
ආපදා අවස්ථාවකදී ආපදා වැළැක්වීදේ අන්තර්ගතය විවිධ භාෂාවලින් සවන් දය හැකිය.
ඉවත්ව කිරීම සේබන්ධව දතාරතුරු සහ අනතුරු ඇඟවීේ මට්ටටේ දදකක් තිදේ.
○වැඩිහිටියන් ආදය ඉවත්ව කිරීම・・・වහාම ඉවත්ව වීමට සූදානේ වීම
ඉවත්ව වීමට කාලය ගතවන වැඩිහිටියන් සහ මිනිසුන්
ඉක්මනින් ඉවත්ව වීම ආරේභ කළ යුතුය.
○ඉවත්ව කිරීදේ නිදයෝගය (හදසි)・・・හදසි ඉවත්ව කිරීම ආරේභ කළ යුතුය.
නගරදේ ගිංවතුර උපේරව සිතියම තුළින් ඔදේ නිවදස් ගිංවතුර ඇතිවීදේ අවදානම පරීක්ෂා කළ හැකිය.
එස්එන්එස් හි පැරණි දතාරතුරු සහ වැරද දතාරතුරු දබදා හැරිය හැක බැවින් නගර කාර්යාලදයන් සහ තානාපති
කාර්යාලදයන් අලුත්ව දතාරතුරු ලබාදගන ක්රියා කරමු.
（２）නිවයස්තදී සූදානම් වීෙ
දන 3 කට ප්රමානවත්ව ජලය සහ ආහාර සහ ආපදා වැළැක්වීදේ උපකරණ ඔදේ නිවදස් තබා ගන්න. (විදුලි පන්
දමක්, ජිංගම දුරකථන චාජර්, ගුවන් විදුලි, කැසට්ට උදුන, කපා ගත හැකිය,සැහැල්ලු, වැසි ආේපන්න, වැඩ
අත්වවැසුේ, මස්ක්, විස්ල්, තුවා, ඇඳුේ මාරු කිරීම, ප්ලාස්ටික් බෑගය, දබදහත්ව ආදය)
ආපදාවකදී එකිදනකා හමුවන්දන් දකදස්ද, දකදස් හමුවිය යුතුද සහ දකාදහ්දී හමුවිය යුතුද යන්න ගැන අපි අදප්
පවුල සමඟ කතා කරමු.
（３）ආපදාවකදී උපකාර කිරීෙ/ලබාගැනීෙ ස්ඳහා සුහද වාතාවරණයක් යගාඩනැගීෙ
ඔදේ අසල්වැසි පුේගලයින් දහාඳින් හදුනාගන්න. ඔබට දනාදත්වදරන දහෝ කරදරයක් වන යමක් තිදේ
නේ,අසල්වැසි ජනතාවදගන් උදව් ඉල්ලමන්න.
ප්රාදේශීය ආපදා වැළැක්වීදේ පුහුණුව සහ ළමා පාසැල් වල පැවැත්වදවන "හිකිවතෂි" පුහුණුව (කුන්රන්) සඳහා
සහභාගී වීම ද වැදගත්ව ය.
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（４）ආරක්ෂතක ෙධ්යස්තථාන ඇති තැන් කල්තියා පරික්ෂා හඳුනාගන්න
භූමිකේපා සහ ගිංවතුර වැනි මහා පරිමාණ ව්යසනයන් මඟින් ඔදේ නිවසට හානි විය
හැකිය, නැතදහාත්ව විදුලිය හා ජලය නැවැත්වවිය හැකිය. ඔබට නිවදස් ජීවත්ව වීමට දනාහැකි
වූ විට, ඔබ නිදා සිටින හා රැඳී සිටින ස්ථානය නවාතැන් දලස හැඳින්දව්.) ආපදාවක්
දහ්තුදවන් නිවදස් ජීවත්ව වීමට දනාහැකි ඕනෑම අදයකුට යා හැකිය. දතාරතුරු ලබා
ගැනීමට අමතරව අපි ආහාර වැනි ආධාර ද ලබා දදන්දනමු.
ඔබට එය ලැබිය හැකිය. පාසැල් නේ කර ඇත්වදත්ව ඉවත්ව කිරීදේ නිවාස දලස බැවින්
ඔබ ජීවත්ව වන ස්ථානය එයයි.
ඉවත්ව කිරීදේ මධ්යස්ථානය පිහිටා ඇත්වදත්ව දකාදහ්දැයි කල් ඇතිව තහවුරු කර ගනිමු.
（５）රක්ෂණයක් ගැනීෙ
භූමිකේපාවක්, ගිංවතුරක්, ගින්නක් දහ්තුදවන් නිවසක් දහෝ දමෝටර් රථයක් හිමි පුේගලදයකුට හානි සිදුදව්.
ඔබට රක්ෂණයක් ලැබීදේදී අළුත්වවැඩියා කිරීදේ පිරිවැය ආදය දැරීමට සිදු දව්. ඒ සඳහා රක්ෂණයක් ලබා ගනිමු.
(2015 ගිංවතුදරන් හානි වූ විට දබාදහෝ වාහන ජලදයන් යටවී විනාශ වී ගිය නමුත්ව රක්ෂණ හිමියන්ට එම වාහන
සඳහ රක්ෂණ සමාගේ මගින් මුදල් දගවා ඇත)

4. ගින්නක් ඇති වුවයහාත් කුෙක් කළ යුුද?
"ගින්නක්" යයි කෑගසා අසල්වැසියන් දැනුවත්ව කරන්න. ගිණිවනිවන හමුදාවට කතා කරන්න (දුරකතන
අිංකය: 119).ගින්නකදී ළමුන් ගැන සුපරික්්ෂාකාරීවන.
කුඩා ගින්නක් නේ ගිණිනිවන උපකරනමගින් නිවා දමන්න. ඔබදේ උසටත්ව වැඩිය ගින්න නැදගඉනේ එය
නිවීම පදසකලා ආරක්්ෂක ස්ථානයකට පැනයන්න.
දුම ආශ්වාස කිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා දතත්ව තුවායක් ආදදයන් ඔදේ මුඛය ආවරණය කර ඉවත්ව වීම
ශරීරය පහදකාට ගමන් කිරීම වැදගත්ව
ගිනි නිවන ඒකකය සමඟ දුරකථනදයන් කතා කිරීම
[ ගිනි නිවන ඒකකය ]
「අපි ගිනි නිවන අිංශය. ගින්නක්ද?
→
ගිලන් රථයක අවශ්යතාවක්ද?」
「ලියපිනය කියන්න」
→
「දමාකේද ගිනි අරන් තිදයන්දන」
→
「තුවාලකරුවන් සිටීද」
→

දමන්ම

[ ඔබ ]
「ගින්නක් ඉක්මනින් පැමිදනන්න」
ලියපිනය පැවසීම
ගිනිගත්ව ස්ථානය සහ ගිනිගත්ව දදය පැවසීම
තුවාලකරුවන් සිටී නේ එම තත්වත්වවය
වර්ථා කිරීම

5. න්යෂතික ේයස්නයකදී කුෙක් කළ යුුද?
ඉබරකි ප්රාන්තදේ න්යෂ්ටික බලාගාරයක් සහ ඊට අදාළ පහසුකේ ඇත. න්යෂ්ටික ව්යසනයක් සිදු වූ විට විකිරණශීලී
ේරව්ය දහ්තුදවන් විකිරණ නිරාවරණය වීම වැළැක්වීම වැදගත්ව දව්. (ජුදයෝ) ආපදා දතාරතුරු සනාථ වී "ගෘහස්ථ
ඉවත්ව කිරීම" උපදදස් ලබා දීදමන් තත්වත්වවය සපුරාලයි.) නිවස ඇතුළට ඇතුළු වී ජදන්ලය වසා වායු සමීකරණ
යන්ත්වරය, වාතාශ්රය විදුලි පිංකාව යනාදය නතර කරයි. එළිමහදන් සිට ආපසු පැමිණි පුේගලයින් ඇඳුේ මාරු කර
මුහුණ සහ අත්ව දසෝදති. (ඔදේ දවනස් කළ ඇඳුේ ප්ලාස්ටික් බෑගයකට දැමිය හැකිය.)
"ඉවත්ව කිරීදේ උපදදස්" නිකුත්ව කළ විට, අදප්ක්ෂිත ප්රදේශය දහෝ ඉවත්ව කිරීම ආරේභ කරන්න. ඉවත්ව කිරීදේ
ගමනාන්තය පරීක්ෂා කර බලාන්න.
６．විෙසීම්※දුරකතන ඇෙුම් ලබායදනවිට පළමුයවන් ස්ාකච්චචාකරන කාරනය දැනුම් යදමු.
සාකච්චාකරන කාරනය
සාකච්චාකරන ස්ථානය
දුරකතන
ආපදා වැළැක්වීදේ
නගර ආපදා වැළැක්වීේ අිංශය
කාර්යයට සේබන්ධ වීම
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