
 

  

ⅠⅠⅠⅠ....ෙසෞඛ�ය ස�ප�නව සහ ආරෂාකා�ව �ව��ම              

01010101     ෙසෞඛ�ය ස�ප�න
ම    

（（（（01010101））））ආෙරෝග� ප�කාර ලබාගැ�ම    

01 අස�වා�� සමග ඔබෙ� තවය සාක�ඡා කර උස්ෙදස් ගැ�ම  

02 පථමවරට ප�කාර ලබාග�නා අය පළ�ව ක��ටරය ෙවත ය�න 

03 ෛවද"වරයා හ�$ ප�කාර ලබාග�න 

04 ෙරෝගය හා ෙසෞඛ"ස(ප�න $මට අවශ" උපෙදස් ලබාගැ�ම සහ ඒවා 

*+පැ,ම 

（（（（02020202））））ඖෂධ ප�හරණය    

01 ෙබෙභ ව.ෙටෝ/ව ලබාග එය ප01ෂාකර බල�න 

02 ෙරෝගය සහ ල1ෂණ 4ස්තර කර ඖෂධ 6ල,ග�න 

03 ඖෂධය�9“බලපෑම,ග�නා ආකාරය සහ සැල:;ම4ය<= ක/>” 

අවෙබෝධකරග�න. 

（03030303））））ෙසෞඛ� ��බදව සැල !ම" 
ම 

01 පැ�ෙරන ෙරෝග *+බඳව සැල:;ම $ම 

02 ආහාරපානය�9 ආරAතබව *+බඳව සැල:;ම$ම 

02020202     ආර#ෂා ස%ත 
ම    

（（（（04040404））））අන() ��බද ෙපර සහ ප* +දාන�    

01 44ද අන=/ සංඥා අවෙබෝධ කරගැ�ම 

(4B;බල,අC4B;,ඇ=�$ම තහන(,ආ,)  

02 EFප0G ෙදොරජෙන� වැ�ම 

03 ෙපො;Fයට කථා:Kම (Bරකථන අංක110) 

04 ලගFLන අයට දැ�$ම (අන=රක,) 

05 Mල�රථය1 ෙග�වාගැ�ම 

06 ලගFLන අයට දැ�$ම (අන=රක,) 

（（（（05050505））））අපදා ��බද ෙපර සහ ප* +දානම     

01නගරසභාෙN ෙතොර=/,දැ�$(Oව/,සංඥා, අදාල අපදාප0ෂ" *+බදව 

දැPව$ම  

02 ගැල$ පලායාම,අපදාකඳ�/ ෙවතයන ආකාරය අසා දැනගැ�ම 

03☆Q6ක(පා *+බද අවෙබෝධය 

04 තම� ආර1ෂා$ම (R6ක(පවක,)  

05☆S+Sලං *+බද අවෙබෝධය 

06 කාලUණවාVතාව *+බද 4මF;ම$ම S+Sළඟ *+බදව දැPව $ම 

07 MEEවන ඒකකයට කතා:Kම (Bරකථන අංක 119), ෙපො;Fය 

(Bරකථන අංක 110)(M�න1 ප�රයෙ(,) 

ⅡⅡⅡⅡ....වාසස්ථානය� ආරෂාව සහ පව�වාෙගනයාම                                                                    

03030303        වාසස්ථානය% ආර#ෂාව    

（（（（06060606））））වාසස්ථානය% ආර#ෂාව    

01 ෙXපල සමාගම සමග සාක�ඡා :Kම 

02 වාසය :Kමට යන ෙපෙදස Yරණය :Kම 

03 M4Sම අස� :Kම 

04 සමාගම1 මM� භාZඩ පවාහනය කරගැ�ම 

05 අවශ" \යාමාVග ගැ�ම 

04040404     වාසය .මට *දාන� 
ම    

（07）වාසස්ථානෙ] කළමනාකරණය 

01☆වාසය:Kමට ෙපර FBකල<= \යාමාVග 

02 ජලය,4B;ය,ගෑස් පහSක( සඳහා අයB( :Kම） 

ⅢⅢⅢⅢ....පා�ෙභෝ�ක    � ය                                                                                                                                        

05050505     භා1ඩ සහ ෙසේවා ලබාගැ�ම    

（08080808））））භා1ඩ සහ ෙසේවා ලබාගැ�ම 

01 අතවශ" භාZඩ ආGය ඇ� ෙවළඳසැ� හBනාගැ�ම 

02☆ පරමාVථයමතවන 44දාකාර ෙවළදසැ� *+බද අවෙබෝධය 

03 ෙවළඳසැ� ෙසොයාබැ^ම 

04 ෙමෝ�මාක.,SපVමාVක.,ෙකො�_E,4B;උපකරණ 

ෙවළදසැ�,ෙපොසාaO ආGය 

05 භාZඩය තබා ඇ� ෙපෙදස ෙසේවයcෙග� අසා දැනගැ�ම  

06 භාZඩය තබා ඇ� ෙපෙදස ප01ෂා :Kම 

07 භාZඩය *;බද 4ස්තර ෙසේවයcෙග� අසා දැනගැ�ම 

08 6ල ගණ� ප01ෂා :Kම 

09 භාZඩෙ] 6ල සහ \යාකා0වය 4මසා බැ̂ ම 

10 භාZඩය *;බදව :යවා බැ̂ ම 

11 6ල සහ බB �ද� ගණනය 

12 \යාමක කරවා බැ̂ ම 

13 44ද වVණය�ෙග� ඉ�^ම 

14 44ද පමාණෙය� ඉ�^ම 

15 ෙපොe�. කාf සහ ව.ට( gපන භා4තය 

16 ෙකi.කාf භා4තය 

17 අවශ" භාZඩය ෙතෝරාගැ�ම 

18 6ල ෙගවන ආකාරය(ක��ටරය,) 

19 අපS,ම/jවමා/ව 

20 ඕඩV :Kම 

21 ෙවළදසැ�9 ඇ� ෙසේවාව� සහ එ9 6ලගණ� 

 (ආපනශාලා ආGය)          

22 කෑම වVගයට අදාල ආපනශාලා ෙතෝරාගැ�ම 

23 Bරකථනය මM� ෙව�කරවා ගැ�ම 

24 ආපනශාලා ෙසේවකය� හට ඇමYම 

25 අවශ" ආසනගණන, B( ෙබොන,ෙනොෙබොනබව ආGය ද�වා Fmම 

26 ෙමPව :ය$ම 

27 ෙතෝරාග ආහාරය ඇන�( :Kම 

28 කෑම Lක. ගැ�ම 

29 අමතර ඇන�( 

30 6ලෙග$ම (ආපනශාලා) 

31☆ ෙවළදසැ�9 ඇ� ෙසේවාව� සහ 6ලගණ� 

（44ධ ෙවළදසැ�9） 

32 ෙවළදසැ� ෙසොයාගැ�ම 

33 ෙසේවාව� භා4තාකරන ආකාරය 

34 ෙකො�4Eඑ�. ස්ෙටෝV(පහSක(හල)භා4තය 

(ATM,ෆැ1ස්,_� ෙග$ම) 

35 ෙලො�ඩ0,$iෙයෝ ෙර�.,සැo� ආGය 

36 භාZඩවල අලවා ඇ� දැවp( EවැරGව හBනා ගැ�ම                     

37 පතර ෙවළද දැ�$( සහ aලයVස් අවෙබෝධ කරගැ�ම 

38 0F.පත පK1ෂාව 

39 0F.පත ෙ/(ගැ�ම 

40 6ල ෙග$ම 

41 ෙකi. කාf භා4තයට ඇ� හැ:යාව 4ම�ම 

 

【�ංහල:シンハラ語】ස�මත අධ�න සැලැස්ෙ� අ�ත�ගතවන ෛද�ක ��ෙ� උදාහරණ 



 

06060606     4ද5 පාලනය    

（（（（09090909））））4ල� බැං7 භා8තය     

01 ඉ�o( :Kම (M>ම1 ඇරrම) 

02 �ද� ආපS ගැ�ම 

ⅣⅣⅣⅣ....ගමනාගමනය                                                                                    

07070707     ෙපො: ෙසේවා භා8තය    

（（（（10101010））））:��ය,,,,බස්,,,,;ව�යානා,,,,ෙෆ� ආ=ය    

01 *ටවන සහස් ගතවන කාලය 4මසා බැ^ම 

02 බලාෙපොෙරො=වන ස්ථානයට ගම�කරන ආකාරය 4මසා බැ̂ ම  

03 Lක.මැs� භා4තය 

（（（（11111111））））ටැ#> භා8තය    

01 ටැ1F නවතා ඇ� ස්ථානය 4ම�ම 

02 පාෙV, ටැ1F නවතා ගැ�ම 

03 ගමනා�තය ද�වා Fmම 

04 6ල අසා ෙග$ම 

08080808     පාගම?� යාම    

（（（（12121212））））පාගම?� යාම    

01 ;*නය�, මාVග ස�G,F�ය( ආGය :ය$ම 

02 F�යම මත ගමනා�තය ප01ෂාකර බැ̂ ම 

03 F�යම මත සටහ� කරගැ�ම 

04 ගමනා�තය9 Gශාව සහ Bර පමාණය ප01ෂාකර බැ^ම 

05 ගමනා�තය ද1වා මග 4ම�ම 

ⅦⅦⅦⅦ....!"ගල$� හ&නා ගැ(ම                                                                    

14141414     අ�අය සමග *හද
ම    

（（（（31313131））））අ�අය හ@නා ගැ�ම     

01☆ 44ද Sභපැ=( සහ එ9 භා4තය 

02☆ අවස්ථාPgලව ආම�තණය :Kම 

03 ෙවලාව අPව ආම�තණ භා4තය 

04☆ සංස්කෘ�ය අPව ආම�තණය�9 4සදෘශභාවය 

05 OXගලයා අPව ආම�තණ භා4තය  

06 ෛදEක Sභපැ=( 

07 OXගල ස(බ�දතා වඩන Sභපැ=( 

08☆ තමා හv�වා ෙදන ආකාරය 

09☆ ෙසේවාස්ථානෙ] ෙපොBව තමා හv�වා ෙදන ආකාරය  

10 ෙසේවාස්ථානෙ] ෙපොBව තමා හv�වා ෙදන ආකාරය 

11 OXග;කව තමා හv�වා ෙදන ආකාරය 

12 ෙනොෙෙරන,අපැහැG; 4ටක ද�නා අයෙග� අසා දැනග�න 

(ජපානෙ] චVයාව� *+බඳව) 

ⅧⅧⅧⅧ....සමාජෙ* !"ගලෙය+ ෙලස                                                                                                    

15151515     පෙAශෙC,,,,සමාජෙC �� සහ චFයාව� ආර#ෂා  .ම    

（（（（33333333））））වාසය කර�ෙන7 ෙලස !යාප=ංG 
ම    

01☆ 44ධ ;යාපGංx :Kෙ( ෙ�ඛන අවෙබෝධ කරගැ�ම 
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