
（රීවා３（2021）වසර ４ මස １ දිනය වන විට）

外国人のための相談窓口一覧（シンハラ語）
※නව ක ාකරෝනා වවරස් ආසාදනය පැතිරීම කේතුකවන්, පිළිගැනීකේ කේලාවන් සමාකලෝචනය  ළ හැකිය.

භාවිතා  ළ භාෂාව: ඉංග්රීසි: ඉංග්රීසි, චීන: චීන, ස්පා,ස්පාඤ්ඤ, පෘ: පෘතුගීසි,ක ාරියාව: ක ාරියානු

උපකේශනය දුර ථන

අඟ～කසන 9:00～16:00 පෘ、ස්පා、වියට්නාම

සතිය ට වරක්
　
10:00～13:00

උට්ුකනෝමියා ජාතයන්තර 
හුවමාරු ප්ලාසා
විකේශ උපකේශන කස්වා

028-632-2834 බ්රහස්පතින්දා 　9:00～12:00
14:00～17:00

ස්ථානය: නගර ශාලාකේ කදවන 
මහල
පිළිගැනීම අවසන් කේලාවට 
මිනිත්තතු 30  ට කපර කේ

1වන බ්රහස්පතින්දා
2 වන බ්
රහස්පතින්දා

3 වන බ්
රහස්පතින්දා

14:00～17:00
　9:00～12:00
14:00～17:00
14:00～17:00

උට්ුකනෝමියා ජාතයන්තර 
හුවමාරු ප්ලාසා
විකේශ උපකේශන කස්වා

028-616-1564 සඳුදා 
ජනවාරි / මාර්තතු
අඟහරුවාදා
බදාදා
සිකුරාදා4 වන දිනය 
(කවන් කිරීම අවශ්
යයි)

15:00～18:00
15:00～18:00
15:00～18:00
15:00～18:00
15:00～18:00
15:00～18:00

ස්ථානය: උට්ුකනෝමියා සහ 
ඔකමාකටසැන්කඩෝ චතුරශ්රය

බදාදා 15:00～18:00
15:00～18:00
15:00～18:00

උට්ුකනෝමියා ජාතයන්තර 
හුවමාරු ප්ලාසා

සිකුරාදා 15:00～18:00

පිළිගැනීම අවසන් කේලාවට 
මිනිත්තතු 30  ට කපර කේ

4 වන දිනය (කවන් 
කිරීම අවශයයි)

15:00～18:00

සීමාසහිත එන්ීඕ කඩක් තායි 
සමාගම

(ජීවන හා පරිපාලන ක්රියා 
පටිපාටි පිළිබඳ උපකේශනය)

LINE@ දවස පුරාම පැය  24

https://dekthaigrou
pnpo.jimdo.com

කිකයෝහාරා ජාතයන්තර 
හුවමාරු රැස්ීම

028-667-0384 සඳුදා 20:30～22:00

(ජීවිතය, ශ්රමය)

හුවමාරු සාදය "මිතුරන්"
0282-86-7910 අඟහරුවාදා~බදාදා

සිකුරාදා
9:00～17:00

මිතුරා විකේශ උපකේශනය 
(ජීවිතය)

0284-20-2102 සඳුදා～සිකුරාදා 8:30～17:00

0284-43-2412 සඳුදා～සිකුරාදා 9:00～16:00

කටාචිගි ජාතයන්තර සංගමය
0282-25-3792 සඳුදා～සිකුරාදා

විකේශ උපකේශන කස්වා බදාදා、බ්
රහස්පතින්දා
අඟහරුවාදා

සඳුදා～සිකුරාදා 8:30～17:15

තායි

තායි
චීනය 
වියට්නාම
ඉංග්රීසි

ස්පා（කටාචිගි සිටිකහෝල් පුරවැසියන්කේ ජීවිත 
අංශ  වුළුව）

තායි,ජපානය

පෘ

ඉංග්රීසි、ස්පා/පෘ

පෘ

(ජීවිත උපකේශනය, කතාරතුරු 
සැපයිම ආදිය）

දිනය සහ කේලාව සහාය දක්වන භාෂා

පෘ、ස්පා
පෘ   ස්පා

සඳුදා～සිකුරාදා　
රාත්රිය

18:00～22:00

　
9:00～17:00

පෘ/ස්පා
වියට්නාම
චීනය
ඉංග්රීසි, 
තායි
ඉංග්රීසි, චීන,පෘ,ස්පා තායි, වියට්නාමය

අෂි ාගා නගර පුරවැසි අංශය
(අර්තථ නිරූපණය, ජීවිතය, 
පරිපාලන
 ක්රියා පටිපාටි ආදිය නගර 
 ාර්තයාල  වුළුව අසල)

අෂි ාගා ජාතයන්තර සංගමය
(ජීවිතය)

ස්පා

භාෂා 72 (පරිවර්තත )

ඉංග්රීසි, චීන

ඉංග්රීසි

ඉංග්රීසි, චීන、පෘ/ස්පා තායි

චීනය, ක ාරියානු

තායි

විදේශීය භාෂාවලින් උපදේශන කවුන්ටර ලැයිස්තුව

කටාචිගි විකේශ උපකේශන 
සහාය(මහජන අවශයතා 
සංස්ථාපිත පදනම, කටාචිගි 
ජාතයන්තර සංගමය)
 * වැඩි විස්තර සඳහා 
http://tia21.or.jp/hello.html

028-627-3399

ඉංග්රීසි,චීන,ටගාකලාේ,කන්පාලය,තායි,සිංහළ, 
කදමළ, ඉන්දුනීසියාව

090-7720-7575

https://dekthaigroupnpo.jimdo.com/
https://dekthaigroupnpo.jimdo.com/


සකනෝ සිටි පුරවැසියන්කේ ජීවිත 
අංශය ජීවිත ආරක්ෂාව(ජීවිතය, 
පාරිකභෝගි  ජීවිතය, පරිපාලන 
ක්රියා පටිපාටි ආදිය)
"විකේශි යින් සඳහා ගැටළු 
සඳහා උපකේශනය"

0283-20-3014 8:30～17:00

 නුමා ජාතයන්තර සංගමය
0289-60-5931 සඳුදා～සිකුරාදා 9:00～17:00

(ජීවිතය, පරිපාලන ක්රියා 
පටිපාටි,
 නගර ශාලාකේ  වුළුවල 
පරිවර්තත )

0288-21-5111 3 වනඅඟහරුවාදා 14:00～17:00

ඔයාමා නගරකේ බහු 
සංස් ෘති  සහජීවනය 
විස්ීර්තණ ආධාර  මධ්
යස්ථානය
ඔයාමා නගරකේ විකේශ 
කන්වාසි  උපකේශන  ාමරය

〖පෘ/ස්පා ප්්
රමුඛතාවය〗　　　　　

0285-22-9439

සඳුදා～සිකුරාදා 　9：00～17:00

(පරිපාලන ක්රියා පටිපාටි, 
ජීවිතය)

〖ඉංග්රීසි　ප්්
රමුඛතාවය〗　　　　　
　0285-22-9678（R3.5

～)

කමා ා ජාතයන්තර සංගමය 0285-83-8719 සඳුදා～සිකුරාදා 8：30～17:00

(සිවිල් ජීවිත අංශය තුළ)
සඳුදා 9:00～16:00

(ජීවිතය, නගර ශාලාකේ 
 වුළුකවහි
 අර්තථ නිරූපණය)
නුෂිකයෝබරා නගරකේ විකේශ 
ජීවන උපකේශන කස්වය

0287-62-7324 සිකුරාදා 　9:00～16:00

(කල් ේ අංශය）

ඔයාමා නගරකේ විකේශ ප්රජා 
ආධාර
 මධයස්ථානය

0285-23-1042 සඳුදා～සිකුරාදා 9:00～17:00

(විකේශ සේබන්ධතා ළමා 
ආරක්ෂණ 
සැකලෝන්)

(ළමා රැ වරණය පිළිබඳ 
උපකේශනය)

කටාචිගි ඉන්දුනීසියාකේ මිත්රත්තව 
හමුව

028-658-4080 සඳුදා～සිකුරාදා 9:00～17:00

කගෝලීය සමූහය
080－6702－2441 සෑම දින ම 9：00～21：00

(කපාදුකේ ජීවිතය සහ අධ්
යාපනය)

ඔටවරා ජාතයන්තර සංගමය 0287-22-5353 බදාදා 10:00～16:00

(ජීවිතය)

කුකරෝබාන් ජාතයන්තර 
සංගමය

0287-54-1105 සෑම දින ම

(ජීවිතය)
ජාතයන්තර සංස් ෘති  
හුවමාරු රැස්ීම

028－634－5409 විදුත්ත තැපෑකලන්

[නීතිය]〔法律〕

උපකේශනය දුර ථන

කටාචිගි විකේශ උපකේශන 
සහාය මධයස්ථානය((මහජන 
උනන්දුව සංස්ථාපිත පදනම) 
කටාචිගි ජාතයන්තර සංගමය)

028-627-3399 පළමු අඟහරුවාදා 
(කවන් කිරීම අවශ්
යයි)

10:00～12:00

(නිවාඩු දින 3 වන 
අඟහරුවාදා)

විකශෂිත ක්කේත්තර පිළිබඳ උපකේශනය

ඉන්දුනීසියා

ඉංග්රීසි ස්පා/පෘ

පෘ/ස්පා

ඉංග්රීසි, ටගාකලාේ

පෘ/ස්පා、ඉංග්රීසි,  වියට්නාමය ,ජපන්

ඉංග්රීසි

 ඉංග්රීසි

ඉංග්රීසි, චීන、පෘ,ස්පා, වියට්නාම, ටගාකලාේ, 
කන්පාලය,තායි,සිංහළ, කදමළ, ඉන්දුනීසියාව

ජපන්
* ඔබට ජපන් භාෂාකවන්  ථා කිරීමට 
කනාහැකි නේ,  රුණා ර ඔබ අදහස් 
විමසීමට අවශය දිනට අවම වශකයන් දින 10 
 ට කපර පුරවැසියන්කේ ජීවිත අංශයට 
පැමිකණන්න, අපි පරිවර්තත කයකු ඉල්ලා සිටිමු.

නික ෝ නගර පුරවැසි අංශය
ජපානකේ විකේශි යන් සඳහා 
උපකේශන කේසය (ජීවිතය)

ජපන්, ඉංග්රීසි

ඉංග්රීසි ස්පා

ජපානය

පෘ/ස්පා

දිනය සහ කේලාව සහාය දක්වන භාෂා

ඉංග්රීසි, ක ාරියානු

* කවනත්ත භාෂා සඳහා උපකේශනය අවශය කේ



උපකේශනය දුර ථන

කටාචිගි විකේශ උපකේශන 
සහාය මධයස්ථානය
(මහජන උනන්දුව සංස්ථාපිත 
පදනම)
 කටාචිගි ජාතයන්තර සංගමය

028-627-3399 මස ට වරක් 
(කවන් කිරීම අවශ්
යයි)

15:00～16:00

(මානසි  කසෞඛයය)

ෆුකුඩා අනුස්මරණ කරෝහල
0285-84-1171 සඳුදා～කසනුරාදා 　8:30～11:30

14:00～17:30

(කසනුරාදා1
1：30 වන 
තුරු）

AMDA

ජාතයන්තර වවදය කතාරතුරු

 මධයස්ථානය

03-6233-9266 ඉංග්රීසි：සෑම දිනම
ක ාරියානු , 
පිලිීන：සඳුදා
 චීන, තායි：
අඟහරුවාදා
ස්පාඤ්ඤ・
වියට්නාමය：බදාදා
（වියට්නාමය 2 
වන、4 වන බදාදා 
පමණි）
චීන:බ්රහස්පතින්දා
පෘතුගීසි:-සිකුරාදා

10:00～16：00

[පදිංචිය]〔在留資格〕
උපකේශනය දුර ථන

කටාචිගි විකේශ උපකේශන 
සහාය මධයස්ථානය
(මහජන උනන්දුව සංස්ථාපිත 
පදනම)
 කටාචිගි ජාතයන්තර සංගමය

028-627-3399 මස ට වරක් 
(කවන් කිරීම අවශ්
යයි)

10:00～12:00 ඉංග්රීසි, චීන පෘ、
ස්පා,වියට්නාමය, 
ටගාකලාේ, 
කන්පාලය,තායි,සිං
හළ,, කදමළ, 
ඉන්දුනීසියාව

(පදිංචිය, ීසා)

(නිවාඩු සඳහා 4 
වන බදාදා)

028-616-1564 3 වන සඳුදා 15:00～17:00

（පදිංචිය, ජාති ත්තවය සහ 
ස්වාභාවි  රණය）

අෂි ාගා ජාතයන්තර සංගමය
පදිංචිය පිළිබඳ තත්තත්තවය 
පිළිබඳ උපකේශනය

0284-43-2412 2 වන බදාදා 13:00～16:00

 නුමා ජාතයන්තර සංගමය
ජාති ත්තවය සහ පදිංචිය පිළිබඳ 
උපකේශනය

0289-60-5931 3 වන බදාදා 
සතිකේ දිනය

10:00～12:00

ආගමන  ාර්තයාංශය
විකේශි යන් සඳහා කතාරතුරු 
මධයස්ථානය

0570-013904
IPදුර ථන、PHS、
විකේශය  සිට
03-5796-7112
මුල් පිටුව:

   http://www.immi-
moj.go.jp/info/

සඳුදා～සිකුරාදා
(නිවාඩු දින හැර)

　8:30～17:15

ආගමන  ාර්තයාංශය
එක්-නැවතුේ උපකේශන මධ්
යස්ථානය
(විකේශීය සාමානය උපකේශන 
උප ාර  මධයස්ථානය)

℡　　　03-3202-5535
Fax　   03-5155-4039

චීන / ඉංග්රීසි:සඳුදා-
සිකුරාදා (2 වන 
සහ 4 වන බදාදා 
හැර)
පෘතුගීසි: සඳුදා, 
අඟහරුවාදා, බ්
රහස්පතින්දා
ස්පා:සඳුදා/ 
අඟහරුවාදා / 
බදාදා 
ඉන්දුනීසියානු: 
අඟහරුවාදා
වියට්නාම: සඳ / 
බදාදා
ටගාකලාේ: 
සිකුරාදා

　8:30～17:15

පෘ/ස්පා

ඉංග්රීසි, චීන, ක ාරියානු, තායි,පෘ,ස්පා
පිලිීනය, වියට්නාම, පහු ජපන්

ජපන්,、 ක ාරියාව、ස්පා,පෘ, වියට්නාමය,
* දුර ථනකයන් කවන් කිරීම අවශයයි

 ක ාරියාව、චීනය、ඉංග්රීසි、ආදිය.

ඉංග්රීසි, චීන、පෘ,ස්පා, වියට්නාම, ටගාකලාේ, 
කන්පාලය,තායි,සිංහළ, කදමළ, ඉන්දුනීසියා

දිනය සහ කේලාව සහාය දක්වන භාෂා

* කවනත්ත භාෂා සඳහා 
උපකේශනය අවශය කේ

දිනය සහ කේලාව සහාය දක්වන භාෂා

※  කවනත්ත භාෂා සඳහා උපකේශනය අවශය කේ

උට්ුකනෝමියා ජාතයන්තර 
හුවමාරු ප්ලාසා
පරිපාලන පරීක්ෂ  නිදහස් 
උපකේශනය

නිවාඩු සඳහා
4 වන මාසය

චීනය, ක ාරියාව

කවන් කිරීම අවශයයි,
 උපකේශනය අවශයයි

ඉංග්රීසි、චීනය、පෘ,ස්පා、කබංගාලය、 
ටගාකලාේ, ඉන්දුනීසියාව,වියට්නාමය

[කසෞඛය / වවදය]〔健康･医療〕



ආගමන  ාර්තයාංශය
එක්-නැවතුේ උපකේශන මධ්
යස්ථානය
(සයිටාමා ජාතයන්තර 
උපකේශන සහාය මධයස්ථා

℡　 048-833-3296
Fax  048-833-3600

. සංක්රමණ  පදිංචිය 
පිළිබඳ ක්රියා 
පටිපාටිය 
උපකේශනය, මග 
කපන්ීම (සඳුදා / 
බදාදා / සිකුරාදා)

.විකේශි යන් 
සඳහා රැකියා 
කිරීම පිළිබඳ 
උපකේශනය සහ 
මග කපන්ීම (3 
වන අඟහරුවාදා)
・ජීවිතයට අදාළ 
මාර්තකගෝපකේශ සහ 
කවනත්ත ජීවිත ආශ්
රිත කස්වාවන්

9：00～16：00

උපකේශනය දුර ථන

〔කස්වා ක ාන්කේසි)〔労働条件〕

උපකේශනය දුර ථන

කටාචිගි  ේ රු ප්රමිති 
පරීක්ෂණ
  ාර්තයාලය

0282-24-7766 බදාදා 8:30～16:00

කටාචිගි  ේ රු  ාර්තයාංශකේ 
අධීක්ෂණ
 අංශය

028-634-9115 සඳුදා ~ සිකුරාදා 9:00～12:00
13:00～16:30

කසෞඛය,  ේ රු හා 
ුභසාධන 
අමාතයාංශය

0570-001701

විකේශීය කස්ව යින් සඳහා 
උපකේශන
 ඇමතුම

0570-001702

0570-001703

0570-001704

0570-001705

0570-001706 වියට්නාමය,

0570-001707 සඳුදා මියන්මාරය

0570-001708 අඟහරුවාදා～බ්
රහස්පතින්දා

කන්පාලය

0570-001709 බ්රහස්පතින්දා・
සිකුරාදා

ක ාරියාව

0570-001712  තායි

0570-001715

0570-001716

0570-001718 සිකුරාදා

පිලිීනය,

 වියට්නාමය, ඉන්දුනීසියාව,

 චීනය

පෘ ,ස්පා、ඉංග්රීසි

ඉංග්රීසි

 චීනය

ඉංග්රීසි、චීනය、 ක ාරියාව、පෘ ,ස්පා ,පිලිීනය, 
තායි, වියට්නාමය, ඉන්දුනීසියාව, කන්පාලය, 
පහු ජපන්

සහාය දක්වන භාෂා

9:00～17:00 ඉංග්රීසි, චීනය, ක ාරියාව, පිලිීනය, 
පෘතුගාලය, වියට්නාමය, කන්පාලය, , 
ඉන්දුනීසියාව, තායි

අධි රණ අමාතයාංශය විකේශ 
භාෂා මානව හිමි ේ උපකේශන 
ඇමතුම

0570-090911 සතිකේ දින (අලුත්ත 
අවුරුදු නිවාඩු හැර)

9:00～17:00
ඉංග්රීසි, , චීනය, ක ාරියාව, පිලිීනය, 
පෘතුගාලය, වියට්නාමය, කන්පාලය, , 
ඉන්දුනීසියාව, තායිලන්තය

දිනය සහ කේලාව සහාය දක්වන භාෂා

ජාති  නීති  ටයුතු 
 ාර්තයාංශය, ප්රාකේශීය නීති 
 ටයුතු  ාර්තයාංශය
විකේශි යන් සඳහා මානව 
හිමි ේ උපකේශනය

0570-003110
(උට්ුකනෝමියා නීති 

 ටයුතු 
 ාර්තයාංශය)

සතිකේ දින (අලුත්ත 
අවුරුදු නිවාඩු හැර)

〔මානව හිමි ේ උපකේශන〕〔人権相談〕

සඳුදා~සිකුරාදා

10:00～12:00
13:00～16:30

 ාේකබෝජය (ඛමර්ත)

කමාන්කගෝලියාව

පෘ ,

,ස්පා

බදාදා

දිනය සහ කේලාව



[රැකියාව]〔就職〕

උපකේශනය දුර ථන

උට්ුකනෝමියා රාජය රැකියා 
ආරක්ෂණ
  ාර්තයාල

028-623-8609 ස්පාඤ්ඤ・
පෘතුගීසි：සඳුදා

කහකලෝ වර්තක් උට්ුකනෝමියා 
ස්කට්ෂන් ප්ලාසා

ඉංග්රීසි：
අඟහරුවාදා
චීන：බ්රහස්පතින්දා

(විකේශ උපකේශන ක ෝනර්ත)

කමා ා රජකේ රැකියා 
ආරක්ෂණ
  ාර්තයාලය

0285-82-8655 අඟහරුවාදා、
බදාදා ・
බ්රහස්පතින්දා

(අඟහරුවාදා)　
9:00～12:00

13:00～16:00

(විකේශ රැකියා කස්වා ක ෝනර්ත)
(බදාදා)　9:00～

12:00
13:00～16:00

(සිකුරාදා)　9:00～
12:00

ඔයාමා රජකේ රැකියා 
ආරක්ෂණ 
 ාර්තයාලය

0285-22-1524 සඳුදා ~ සිකුරාදා සඳුදා 9:00～16:00
（අඟහරුවාදා. 

සිකුරාදා）
9:00-14:00

[දර්තශන නැරඹීම]〔観光〕

උපකේශනය දුර ථන

නික ෝ ප්රාකේශීය මධයස්ථානය
මුළු වසර 9:00～17:00

(නික ෝ නගර සංචාර  
සංගමකේ ජපාන ශාඛාව)

. නික ෝ දුේරිය ස්ථානය 
සංචාර  කතාරතුරු මධ්
යස්ථානයー

මුළු වසර 9:00～17:30

කටාබු නික ෝ දුේරිය 
ස්ථානය සංචාර  කතාරතුරු
 මධයස්ථානය

0288-53-4511 මුළු වසර 8:30～17:00

කටෝබු දුේරිය නික ෝ 
ක ාන්සියර්ත්

මුළු වසර 8:20～17:00

ඉංග්රීසි

ඉංග්රීසි

ඉංග්රීසි

、,ස්පා、පෘ , චීන

පෘ ,ස්පා

පෘ ,ස්පා

ඉංග්රීසි

0288-54-2496

දිනය සහ කේලාව සහාය දක්වන භාෂා

13：30～17：30

දිනය සහ කේලාව සහාය දක්වන භාෂා


