
（රීවා4（2022）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）
විදේශිකයන් සඳහා උපදේශන කවුන්ටර ලැයිස්තුව (සිංහල)
※නව දකාදරෝනා වවරස්ත ආසාදනය පැතිරීම දේුදවන්, පිළිගැනීදේ දේලාවන් සමාදලෝචනය කළ හැකිය.

දටාචිගි ප්රාන්තය විසන් ප්රකාශයට පත් කරන ලද "දටාචිගි ජාතයන්තරකරණය පිළිබඳ දළ සටහන්" මත පදනේව, 

අපි ඒවායින් සමහරක් සිංස්තකරණය කර නිර්මාණය කර ඇත්දතමු.

භාවිතා කළ භාෂාව: ඉිංග්රීස: ඉිංග්රීස, චීන: චීන, ස්තපා,ස්තපාඤ්ඤ, පෘ: පෘුගීස,දකාරියාව: දකාරියානු

උපදේශනය දුරකථන

අඟ～දසන 9:00～16:00 පෘ、ස්තපා、වියට්නාම

අඟහරුවාදා, බ්
රහස්තපතින්දා, 
දසනසුරාදා

9:00～16:00 වියට්නාම

සතියකට වරක්

　
10:00～13:00

උට්සුදනෝමියා ජාතයන්තර 
හුවමාරු ප්ලාසා
විදේශ උපදේශන දස්තවා

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

ස්තථානය: නගර ශාලාදේ දදවන 
මහල
පිළිගැනීම අවසන් දේලාවට 
මිනිත්ු 30 කට දපර දේ

1වන බ්රහස්තපතින්දා

2 වන බ්
රහස්තපතින්දා

3 වන බ්

9:00～12:00
14:00～17:00
9:00～12:00

14:00～17:00
14:00～17:00

උට්සුදනෝමියා ජාතයන්තර 
හුවමාරු ප්ලාසා
විදේශ උපදේශන දස්තවා
ස්තථානය: උට්සුදනෝමියා සහ 
ඔදමාදටසැන්දඩෝ චුරශ්රය
උට්සුදනෝමියා ජාතයන්තර 
හුවමාරු ප්ලාසා
පිළිගැනීම අවසන් දේලාවට 
මිනිත්ු 30 කට දපර දේ

028-616-1564 සඳු 
1 වන සහ 3 වන 
මාසය 
(වියට්නාමය)සඳු
අඟහරුවාදා

බදාදා
සකුරාදා
4 වන දිනය (දවන් 
කිරීම අවශයයි)

15:00～18:00
15:00～18:00

15:00～18:00

15:00～18:00
15:00～18:00
15:00～18:00

සීමාසහිත එන්ීඕ දඩක් තායි 
සමාගම

(ජීවන හා පරිපාලන ක්රියා 
පටිපාටි පිළිබඳ උපදේශනය)

LINE@ අවශය පරිදි පැය  24

https://dekthaigrou
pnpo.jimdo.com

හුවමාරු සාදය "මිුරන්"

0282-86-7910

090-1853-6063

අඟහරුවාදා~බදාදා
සකුරාදා

9:00～17:00

0284-20-2102 සඳුදා～සකුරාදා 8:30～17:00

0284-43-2412 සඳුදා～සකුරාදා 9:00～16:00

දටාචිගි ජාතයන්තර සිංගමය
0282-25-3792 සඳු, අඟහරුවාදා, 

බදාදා, සකු
8:30～15:30

විදේශ උපදේශන දස්තවා

සඳු, බදාදා,
බ්රහස්තපතින්දා, සකු

අඟහරුවාදා

8:30～17:00

8:30～17:00

සඳුදා～සකුරාදා 8:30～17:15

විදේශීය භාෂාවලින් උපදේශන කවුන්ටර ලැයිස්තුව

දටාචිගි විදේශ උපදේශන 
සහාය(මහජන අවශයතා 
සිංස්තථාපිත පදනම, දටාචිගි 
ජාතයන්තර සිංගමය)
 * වැඩි විස්තතර සඳහා 
http://tia21.or.jp/hello.html

028-627-3399

ඉිංග්රීස,චීන,ටගාදලාග්,දන්පාලය,තායි,සිංහළ, 
දදමළ, ඉන්දුනීසයාව

090-7720-7575

පෘ/ස්තපා
වියට්නාම

චීනය

තායි
ඉිංග්රීස
ඉිංග්රීස, චීන,පෘ,ස්තපා තායි, වියට්නාමය

තායි

ඉිංග්රීස
තායි
චීනය 
වියට්නාම
ඉිංග්රීස

අෂිකාගා නගර පුරවැස අිංශය
(අර්ථ නිරූපණය, ජීවිතය, 
පරිපාලන
 ක්රියා පටිපාටි ආදිය නගර 
කාර්යාල කවුළුව අසල)

චීනය, දකාරියානු

ස්තපා

ස්තපා（දටාචිගි සටිදහෝල් පුරවැසයන්දග් ජීවිත 
අිංශ කවුළුව）

තායි,ජපානය

ඉිංග්රීස、ස්තපා/පෘ

පෘ

දිනය සහ දේලාව සහාය දක්වන භාෂා

පෘ、ස්තපා
පෘ   ස්තපා

සඳුදා～සකුරාදා　
රාත්රිය

18:00～22:00

අෂිකාගා ජාතයන්තර සිංගමය
(ජීවිතය)

භාෂා 72 (පරිවර්තක)

ඉිංග්රීස,

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


සදනෝ සටි පුරවැසයන්දග් ජීවිත 
අිංශය ජීවිත ආරක්ෂාව(ජීවිතය, 
පාරිදභෝගික ජීවිතය, පරිපාලන 
ක්රියා පටිපාටි ආදිය)
"විදේශිකයින් සඳහා ගැටළු 
සඳහා උපදේශනය"

0283-20-3014 සඳුදා～සකුරාදා 8:30～17:00

කනුමා ජාතයන්තර සිංගමය
(ජීවිතය, පරිපාලන ක්රියා 
පටිපාටි, 
 නගර ශාලාදේ කවුළුවල 
පරිවර්තක)

0289-60-5931 සඳුදා～සකුරාදා 9:00～17:00

0288-21-5111 සඳු-සකු
 (නිවාඩු දින හැර)

8:30～17:15

ඔයාමා  බහු සිංස්තකෘතික 
සහජීවනය ආධාරක මධ්
යස්තථානය  (පරිපාලන ක්රියා 
පටිපාටි ආදිය)

〖පෘ/ස්තපා ප්්
රමුඛතාවය〗　　　　　

0285-22-9439
[ඉිංග්රීස ප්රමුඛතාවය]

0285-22-9678

සඳුදා～සකුරාදා 　9：00～17:00

දමාකා ජාතයන්තර සිංගමය
0285-83-8719 සඳුදා～සකුරාදා 8：30～17:00

(ජීවන ආරක්ෂණ අිංශය 
ඇුළත)

සඳුදා 9:00～16:00

(ජීවිතය, නගර ශාලාදේ 
කවුළුදවහි
 අර්ථ නිරූපණය)

නසුෂිදයෝබරා නගරදේ විදේශ 
ජීවන උපදේශන දස්තවය

0287-62-7019
(පුරවැස 

සහදයෝගිතා
 ප්රවර්ධන අිංශය)

සකුරාදා 　9:00～16:00

ඔයාමා නගරදේ විදේශ ප්රජා 
ආධාර
 මධයස්තථානය

0285-23-1042 සඳුදා～සකුරාදා 8:30～17:15

(විදේශ සේබන්ධතා ළමා 
ආරක්ෂණ 
සැදලෝන්)

(ළමා රැකවරණය පිළිබඳ 
උපදේශනය)

දටාචිගි ඉන්දුනීසයාදේ මිත්රත්ව 
හමුව

028-658-4080 සඳුදා～සකුරාදා 9:00～17:00

දගෝලීය සමූහය
080－6702－2441 සෑම දිනකම 9：00～21：00

(දපාදුදේ ජීවිතය සහ අධ්
යාපනය)

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

(ජීවිතය)

කුදරෝබාන් ජාතයන්තර 
සිංගමය

0287-54-1105
(දහෝටල් කදගට්සු)

සෑම දිනකම

(ජීවිතය)

ඉකුරා ජාතයන්තර සිංස්තකෘතික 
හුවමාරු රැස්තීම
(ජාතයන්තර විවාහ මේවරුන් 
සඳහා දරුවන් ඇති දැඩි කිරීදේ 
උපදේශනය)මේවරුන් සඳහා 
දරුවන් ඇති දැඩි කිරීදේ 
උපදේශනය)

028－634－5409

[නීතිය]〔法律〕

උපදේශනය දුරකථන

දටාචිගි විදේශ උපදේශන 
සහාය මධයස්තථානය((මහජන 
උනන්දුව සිංස්තථාපිත පදනම) 
දටාචිගි ජාතයන්තර සිංගමය)

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

10:00～12:00

(නිවාඩු දින 3 වන 
අඟහරුවාදා)

ඉිංග්රීස,ස්තපා

ජපානය

විදශෂිත ක්දේත්ර පිළිබඳ උපදේශනය

පෘ/ස්තපා

දිනය සහ දේලාව සහාය දක්වන භාෂා

ඉිංග්රීස, දකාරියානු

පෘ/ස්තපා、ඉිංග්රීස,  වියට්නාමය ,ජපන්

ජපන්
* ඔබට ජපන් භාෂාදවන් කථා කිරීමට 
දනාහැකි නේ, කරුණාකර ඔබ අදහස්ත 
විමසීමට අවශය දිනට අවම වශදයන් දින 10 
කට දපර පුරවැසයන්දග් ජීවිත අිංශයට 
පැමිදණන්න, අපි පරිවර්තකදයකු ඉල්ලා සටිමු.

ඉිංග්රීස, චීන、පෘ,ස්තපා, වියට්නාම, ටගාදලාග්, 
දන්පාලය,තායි,සිංහළ, දදමළ, ඉන්දුනීසයාව

නික්දකෝ සටි පුරවැස අිංශය
ජපානදේ විදේශ උපදේශන 
කවුන්ටරය (ජීවිතය)

ජපන්,

ඉිංග්රීස

 ඉිංග්රීස,ස්තපා,පෘ
* ඉහත භාෂාවලට අමතරව, ටැබලට් 
රූපවාහිනී පරිවර්තකයක් ද භාවිතා කළ 
හැකිය.

ඉන්දුනීසයා

පෘ/ස්තපා

ඉිංග්රීස, ටගාදලාග්

* දවනත් භාෂා සඳහා උපදේශනය අවශය දේ

ඉිංග්රීස ස්තපා/පෘ



උපදේශනය දුරකථන

දටාචිගි විදේශ උපදේශන 
සහාය මධයස්තථානය
(මහජන උනන්දුව සිංස්තථාපිත 
පදනම)
 දටාචිගි ජාතයන්තර සිංගමය

028-627-3399 මසකට වරක් 
(දවන් කිරීම අවශ්
යයි)

(මානසක දසෞඛයය)

ෆුකුඩා අනුස්තමරණ දරෝහල
0285-84-1171 සඳුදා～දසනසුරාදා 　8:30～11:30

14:00～17:30

(දසනසුරාදා1
1：30 වන 

ුරු）

AMDA

ජාතයන්තර වවදය දතාරුරු

 මධයස්තථානය

03-6233-9266 ඉිංග්රීස：සෑම දිනම
දකාරියානු , 
පිලිීන：සඳුදා
 චීන, තායි：
අඟහරුවාදා
ස්තපාඤ්ඤ・
වියට්නාමය：බදාදා
（වියට්නාමය 2 
වන、4 වන බදාදා 
පමණි）
චීන:බ්රහස්තපතින්දා
පෘුගීස:-සකුරාදා

10:00～16：00

[පදිිංචිය]〔在留資格〕
උපදේශනය දුරකථන

දටාචිගි විදේශ උපදේශන 
සහාය මධයස්තථානය
(මහජන උනන්දුව සිංස්තථාපිත 
පදනම)
 දටාචිගි ජාතයන්තර සිංගමය

028-627-3399 මසකට වරක් 
(දවන් කිරීම අවශ්
යයි)
2 වන බදාදා

10:00～12:00

(පදිිංචිය, ීසා)

(නිවාඩු සඳහා 4 
වන බදාදා)

අෂිකාගා ජාතයන්තර සිංගමය
පදිිංචිය පිළිබඳ තත්ත්වය 
පිළිබඳ උපදේශනය

0284-43-2412 2 වන බදාදා 13:00～16:00

කනුමා ජාතයන්තර සිංගමය
ජාතිකත්වය සහ පදිිංචිය පිළිබඳ 
උපදේශනය

0289-60-5931 3 වන බදාදා 
සතිදේ දිනය

10:00～12:00

නසුෂිදයෝබාරා සටි නිෂිනසුදනෝ 
 ශාඛා කාර්යාලය, දනාමිදල් 
පරිපාලන පරීක්ෂක උපදේශනය 
(මුහුණට පමණක්)

0287-62-7019
(පුරවැස 

සහදයෝගිතා
ප්රවර්ධන අිංශය)

4 වැනි සකුරාදා 　9:00～12:00

ආගමන කාර්යාිංශය
එක්-නැවුේ උපදේශන මධ්
යස්තථානය
(විදේශීය සාමානය උපදේශන 
උපකාරක මධයස්තථානය)

℡　　　03-3202-5535
Fax　   03-5155-4039

චීන / ඉිංග්රීස:සඳුදා-
සකුරාදා 
පෘුගීස: සඳුදා, 
අඟහරුවාදා,  
බදාදා
ස්තපා:සඳුදා/ 
අඟහරුවාදා / 
බදාදා 
ඉන්දුනීසයානු: 
අඟහරුවාදා
වියට්නාම: සඳ / 
බදාදා
ටගාදලාග්: 
සකුරාදා

9：00～16：00

දිනය සහ දේලාව සහාය දක්වන භාෂා

චීනය, දකාරියාව

ඉිංග්රීස、චීනය、පෘ,ස්තපා, ටගාදලාග්, 
ඉන්දුනීසයාව,වියට්නාමය

 ඉිංග්රීස,ස්තපා,පෘ,、

දිනය සහ දේලාව සහාය දක්වන භාෂා

※  දවනත් භාෂා සඳහා උපදේශනය අවශය දේ

ඉිංග්රීස, චීන, දකාරියානු, තායි,පෘ,ස්තපා
පිලිීනය, වියට්නාම,

පෘ/ස්තපා

[දසෞඛය / වවදය]〔健康･医療〕

ඉිංග්රීස, චීන、පෘ,ස්තපා, වියට්නාම, ටගාදලාග්, 
දන්පාලය,තායි,සිංහළ, දදමළ, ඉන්දුනීසයා

ඉිංග්රීස, චීන පෘ、ස්තපා,වියට්නාමය, ටගාදලාග්, 
දන්පාලය,තායි,සිංහළ,, දදමළ, ඉන්දුනීසයාව

ජපන්、ස්තපා,පෘ, වියට්නාමය,ඉිංග්රීස
* දුරකථනදයන් දවන් කිරීම අවශයයි

* දවනත් භාෂා සඳහා 
උපදේශනය අවශය දේ



ආගමන කාර්යාිංශය
එක්-නැවුේ උපදේශන මධ්
යස්තථානය
(සයිටාමා ජාතයන්තර 
උපදේශන සහාය මධයස්තථා

℡　 048-833-3296
Fax  048-833-3600 සඳුදා-සකුරාදා

9：00～16：00

උපදේශනය දුරකථන

〔දස්තවා දකාන්දේස)〔労働条件〕

උපදේශනය දුරකථන

දටාචිගි කේකරු ප්රමිති 
පරීක්ෂණ
 කාර්යාලය

0282-24-7766 බදාදා 8:30～16:00

දටාචිගි කේකරු කාර්යාිංශදේ 
අධීක්ෂණ
 අිංශය

028-634-9115 සඳුදා ~ සකුරාදා 9:00～16:30

දසෞඛය, කේකරු හා 
සුභසාධන 
අමාතයාිංශය

0570-001701

විදේශීය දස්තවකයින් සඳහා 
උපදේශන
 ඇමුම

0570-001702

0570-001703

0570-001704

0570-001705

0570-001706

0570-001707 සඳුදා

0570-001708 අඟහරුවාදා～බ්
රහස්තපතින්දා

0570-001709 බ්රහස්තපතින්දා・
සකුරාදා

0570-001712

0570-001715

0570-001716

0570-001718 සකුරාදා

දිනය සහ දේලාව

සඳුදා~සකුරාදා

10:00～12:00
13:00～15:00

කාේදබෝජය (ඛමර්)

දමාන්දගෝලියාව

පෘ

ස්තපා

බදාදා

ජාතික නීති කටයුු 
කාර්යාිංශය, ප්රාදේශීය නීති 
කටයුු කාර්යාිංශය
විදේශිකයන් සඳහා මානව 
හිමිකේ උපදේශනය

0570-003110
(උට්සුදනෝමියා නීති 

කටයුු 
කාර්යාිංශය)

සතිදේ දින (අලුත් 
අවුරුදු නිවාඩු හැර)

〔මානව හිමිකේ උපදේශන〕〔人権相談〕

දිනය සහ දේලාව

අධිකරණ අමාතයාිංශය විදේශ 
භාෂා මානව හිමිකේ උපදේශන 
ඇමුම

0570-090911

9:00～17:00 ඉිංග්රීස, චීනය, දකාරියාව, පිලිීනය, 
පෘුගාලය, වියට්නාමය, දන්පාලය, , 
ඉන්දුනීසයාව, තායි,,ස්තපා

ඉිංග්රීස、චීනය、 දකාරියාව、පෘ ,ස්තපා ,පිලිීනය, 
තායි, වියට්නාමය, ඉන්දුනීසයාව, දන්පාලය, 
රුසයාව,යුදරේනය

සතිදේ දින (අලුත් 
අවුරුදු නිවාඩු හැර)

9:00～17:00 ඉිංග්රීස, , චීනය, දකාරියාව, පිලිීනය, 
පෘුගාලය, වියට්නාමය, දන්පාලය, , 
ඉන්දුනීසයාව, තායිලන්තය,,ස්තපා

සහාය දක්වන භාෂා

වියට්නාමය,

මියන්මාරය

ඉිංග්රීස

 චීනය

 තායි

සහාය දක්වන භාෂා

දන්පාලය

දකාරියාව

 චීනය

පෘ ,ස්තපා、ඉිංග්රීස

පිලිීනය,

 වියට්නාමය, ඉන්දුනීසයාව,



[රැකියාව]〔就職〕

උපදේශනය දුරකථන

උට්සුදනෝමියා රාජය රැකියා 
ආරක්ෂණ
 කාර්යාල

028-623-8609 සඳු-සකු

11：30～18：00

දහදලෝ වර්ක් උට්සුදනෝමියා 
ස්තදට්ෂන් ප්ලාසා

අඟහරුවාදා

11：00～17：30

(විදේශ උපදේශන දකෝනර්)

බ්රහස්තපතින්දා

11：00～17：30

දමාකා රජදේ රැකියා 
ආරක්ෂණ
 කාර්යාලය

0285-82-8655 අඟහරුවාදා、
බදාදා ・
සකුරාදා

(අඟහ 
,බදාදා)　

9:00～12:00,
13:00～16:00

(සකුරාදා)
9:00～12:00, 
13:00～15:00

ඔයාමා රජදේ රැකියා 
ආරක්ෂණ 
කාර්යාලය

0285-22-1524 සඳුදා ~ සකුරාදා සඳුදා 9:00～
16:00

（අඟහරුවාදා. 
සකුරාදා）
9:00-14:00

[දර්ශන නැරඹීම]〔観光〕

උපදේශනය දුරකථන

නිදකෝ ප්රාදේශීය මධයස්තථානය
මුළු වසර 9:00～17:00

(නිදකෝ නගර සිංචාරක 
සිංගමදේ ජපාන ශාඛාව)

. නිදකෝ දුේරිය ස්තථානය 
සිංචාරක දතාරුරු මධ්
යස්තථානයー

මුළු වසර 9:00～17:30

දටාබු නිදකෝ දුේරිය 
ස්තථානය සිංචාරක දතාරුරු
 මධයස්තථානය

0288-53-4511 මුළු වසර 8:30～17:00

දටෝබු දුේරිය නිදකෝ 
දකාන්සයර්්

මුළු වසර 8:20～17:00

0288-54-2496

දිනය සහ දේලාව

දිනය සහ දේලාව

ඉිංග්රීස

ඉිංග්රීස

ඉිංග්රීස

සහාය දක්වන භාෂා

පෘ ,ස්තපා

සහාය දක්වන භාෂා

 චීනය

ඉිංග්රීස

ඉිංග්රීස

ස්තපා、පෘ

පෘ ,ස්තපා


