
පූර්ණ �යා පටිපාටිය , ආගමන සහ වීසා පටිපාටිය, ලියාපදිංචි අන��ාහක සංවිධාන ආදිය සම්බන්ධ 
ෙතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පහත ස්ථාන වලින් විමසන්න.

අධිකරණ 
අමාත්යාංශය

- “විෙශ්ෂිත නිපුණතා” ෙන්වාසික තත්වය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙවබ් අඩවිය බලන්න.

 “අධිකරණ අමාත්යාංශය විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික” ෙලස ෙසායන්න.

විෙශ්ෂිත කර්මාන්ත ෙ�� පිළිබඳ ෙතාරතුරු සඳහා කරුණාකර අධිකරණ 
අමාත්යාංශෙය් ෙවබ් අඩවිය බලන්න.

කාර්යාල නම් ලිපිනය ඇමතුම් විස්තර

මහජන සම්බන්ධතා අංශය, ෙපාදු කටය�තු අංශය, අධිකරණ 

අමාත්යාංශෙය් ආගමන හා විගමන ෙස්වා ඒජන්සිය
1-1-1 කස�මිගෙසකි, චිෙයාදා-කු, ෙතා්කිෙයා් 03-3580-4111

ෙපාදු කටය�තු අංශය

සප්ෙපාෙරා් �ාෙද්ශීය ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය

සප්ෙපාෙරා් ෙතවන ඒකාබද්ධ රජෙය් ෙගාඩනැගිල්ල.,

12 ඕෙදා්රි-නිෂි, ච�ඕ-කු, සප්ෙපාෙරා් සිටි, ෙහාක්කයිෙදා්
011-261-7502 (නිෙයා්ජිත)

ෙපාදු කටය�තු අංශය

ෙසන්දයි �ාෙද්ශීය ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය

ෙසන්දයි ෙදවන නීති කටය�තු ඒකාබද්ධ රජෙය් 

ෙගාඩනැගිල්ල,

1-3-20 ෙගාරින්, මියගිෙනා-කු, ෙසන්දයි සිටි, මියගි

022-256-6076 (නිෙයා්ජිත)

ව්යාපාර හා රැකියා පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අංක 3

ෙතා්කිෙයා් �ාෙද්ශීය ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය
5-5-30 ෙකා්නන්, මිනෙතා -කු, ෙතා්කිෙයා් 0570-034-259 (දිගු අංකය. 330)

ෙපාදු කටය�තු අංශය

ෙයාෙකාහමා දිස්�ක් ආගමන ෙස්වා කාර්යාලය, ෙතා්කිෙයා් 

�ාෙද්ශීය ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය

10-7 ෙතාරිහමා-ෙචා්, කනසවා-කු, ෙයාෙකාහමා 

නගරය, කනගවා
045-769-1720 (නිෙයා්ජිත)

නෙගා්යා �ාෙද්ශීය ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය

- පිළිගැනීම / සමාජ ඒකාබද්ධතාවය සම්බන්ධ

 පරීක්ෂණ කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

- “විෙශ්ෂිත නිපුණතා” ෙන්වාසික තත්වය සම්බන්ධ

 ව්යාපාර හා රැකියා පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අංක 2

5-18, ෙෂා්ෙහා්-ෙචා්, මිනාෙතා-කු, නෙගා්යා සිටි, අයිචි

පරීක්ෂණ කළමනාකරණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව

052-559-2112

ව්යාපාර හා රැකියා පරීක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව අංක 2

052-559-2110

ෙපාදු කටය�තු අංශය

ඕසකා �ාෙද්ශීය ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය

1-29-53 නන්ෙකා්-කිතා, ස�මිෙනාඑ-කු, ඕසකා-ෂි, 

ඕසකා
06-4703-2100 (නිෙයා්ජිත)

ෙපාදු කටය�තු අංශය

ෙකා්ෙබ් දිස්�ක් ආගමන ෙස්වා කාර්යාලය, ඕසකා �ාෙද්ශීය 

ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය

ෙකා්ෙබ් �ාෙද්ශීය ඒකාබද්ධ රජෙය් ෙගාඩනැගිල්ල,

29 කයිගන්-ෙදා්රි, ච�ඕ-කු, ෙකා්ෙබ්-ෂි, හ්ෙයා්ෙගා්
078-391-6377 (නිෙයා්ජිත)

තත්ව ෙදපාර්තෙම්න්තුව

හිෙරා්ෂිමා �ාෙද්ශීය ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය

හිෙරා්ෂිමා නීති කටය�තු රජෙය් ෙගාඩනැගිල්ල,

2-31 කමී-හච්ෙචා්ෙබාරි, නකා-කු, හිෙරා්ෂිමා-ෂි, 

හිෙරා්ෂිමා

082-221-4412

ෙපාදු කටය�තු අංශය

තකමත්ස� �ාෙද්ශීය ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය

තකමත්ස� නීති කටය�තු ඒකාබද්ධ රජෙය් ෙගාඩනැගිල්ල.

1-1 මරුෙනාඋචි, තකමත්ස� නගරය, කගවා
087-822-5852 (නිෙයා්ජිත)

ෙපාදු කටය�තු අංශය

ෆ�කුඔකා �ාෙද්ශීය ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය

ෆ�කුඔකා නීති කටය�තු රජෙය් ෙගාඩනැගිලි සංකීර්ණය 

අංක 1

3-5-25 මයිස�රු, ච�ඕ-කු, ෆ�කුඔකා නගරය,

ෆ�කුඔකා

092-717-5420 (නිෙයා්ජිත)

වීසා තත්ව අංශය

නහා දිස්�ක් ආගමන ෙස්වා කාර්යාලය, ෆ�කුඔකා �ාෙද්ශීය 

ආගමන ෙස්වා කාර්යාංශය

නහා පළම� පළාත් ඒකාබද්ධ රජෙය් ෙගාඩනැගිල්ල,

1-15-15 හිගවා, නහා නගරය, ඔකිනවා
098-832-4186

විෙද්ශීය �මිකයන් පිළිගැනීෙම් නව �මය 2019 　　　අෙ�ල් 1 වන දින ආරම්භ ෙව්!

නව ෙන්වාසික තත්වයක්

“විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික”“විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික”
ෙලස ආරම්භ කර ඇත.

ෙමම �මය, බරපතළ �ම ඌනතාවයට �තිචාර වශෙයන්, එක්තරා �මාණයකට �වීණතා හා නිපුණතා ඇති, සහ වහාම වැඩ 

ආරම්භ කල හැකි ව� විෙද්ශිකයන් බඳවා ගැනීෙම් �මයකි.

විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික (i)*

විෙශ්ෂිත කර්මාන්ත ෙ��වල, සැලකිය ය�තු දැන�මක් ෙහා් පළපුරුද්දක් අවශ්යවන රැකියා වල නියැලී සිටින 

විෙද්ශීකයින් සඳහා වන ෙන්වාසික තත්වයකි.

-  වීසා වලංගු කාලය: වාර්ෂිකව, සෑම 6 මසකට ෙහා් සෑම 4 මසකට වරක්, උපරිම වශෙයන් එකතුව අව�රුදු 5 ක් දක්වා අලුත් කරන� ලැෙබ්.

-  නිපුණතා �මිති: විභාග මගින් පරීක්ෂා ෙකෙර් (තාක්ෂණික සීමාවාසික පුහ�ණු (ii) සාර්ථකව සම්පූර්ණ කළ අය පරීක්ෂණෙයන් නිදහස් ෙව්)

-  ජපන් භාෂා �වීණතාවය: එදිෙනදා ජීවිතෙය් දී හා ෙස්වා ස්ථානෙය් දී භාවිතා වන ජපන් භාෂාෙව් �වීණතාවය විභාග යනාදිය මගින් පරීක්ෂා 

ෙකෙර්. (තාක්ෂණික සීමාවාසික පුහ�ණු (ii) සාර්ථකව සම්පූර්ණ කළ අය පරීක්ෂණ යනාදිෙයන් නිදහස් ෙව්)

-  පව�ෙල් සාමාජිකයින් සමග පදිංචිය: ම�ලික වශෙයන් අවසර නැත.

-  සත්කාරක සංවිධානය ෙහා් ලියාපදිංචි අන��ාහක සංවිධානය මගින් අන��හ ලබා ගත හැක.

* “විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික” ෙන්වාසික තත්වය සඳහා විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික (i) සහ විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික (ii) යන�ෙවන් වර්ග ෙදකක් ඇත. විෙශ්ෂිත 

නිපුණතා �මික (ii) යන�, විෙශ්ෂිත කර්මාන්ත ෙ��යන්ට අයත් �වීණ කුසලතා අවශ්ය වන රැකියාවල නිය�තු විෙද්ශිකයින් සඳහා වන ෙන්වාසික තත්වයකි.

ජපාන ආගමන හා විගමන ෙස්වා ඒජන්සිය
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විෙශ්ෂිත කර්මාන්ත ෙ�� සහ රැකියා

�ශ්නය මව් රෙට් අධ්යාපන පස�බිම අවශ්ය ද?

පිළිතුර අයදුම්කරුවන්ෙග් අධ්යාපන පස�බිම සම්බන්ධෙයන් විෙශ්ෂ අවශ්යතා ෙනාමැත. ෙකෙස් ෙවතත්, විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මිකයින් සඳහා අවම 

වයස් අවශ්යතාවයක් ඇත - ඔව�න් වයස අව�රුදු 18 ට වැඩි විය ය�තු ය.

�ශ්නය විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික (ii) පිළිගන්නා ෙ�� ෙමානවා ද?

පිළිතුර “ඉදිකිරීම්” සහ “නැව් තැනීෙම් හා නැව් යන්ෙ�ා්පකරණ” කර්මාන්ත සඳහා ෙමය පිළිගැෙන්

�ශ්නය තාක්ෂණික සීමාවාසික පුහ�ණු (ii) සිට විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික (i) ෙවත මාරු වීෙම් දී, තාක්ෂණික සීමාවාසික පුහ�ණුෙව් 
�යාකාරකම් සහ විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මිකයාෙග් �යාකාරකම් අතර ෙකාපමණ අදාළත්වයක් අවශ්ය ද?

පිළිතුර විෙද්ශිකයන් නිරතව සිටින විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මිකයාෙග් �යාකාරකම් සහ තාක්ෂණික සීමාවාසික පුහ�ණු (ii) �යාකාරකම් අතර අවශ්ය 

අදාළත්වය, එක් එක් ෙ��ෙය් අයදුම්පත් නිර්ෙද්ශ ප�ෙය් සඳහන්ව ඇත. කරුණාකර නිර්ෙද්ශ ප�ය පරීක්ෂා කරන්න.

විෙශ්ෂිත කර්මාන්ත 
ෙ��

නිපුණතා අමාත්යාංශය ෙහා් 
කර්මාන්ත ෙ�� ඒජන්සිය

නියැෙලන කාර්යයන්

1 ෙහද සත්කාර ෙසෟඛ්ය, කම්කරු හා 
ස�බසාධන අමාත්යාංශය

- ෙහද සත්කාර ෙස්වයට අමතරව (පරිශීලකයාෙග් ශාරීරික හා මානසික තත්වයට අන�ව ස්නානය, ආහාර ගැනීම සහ
සඳහා සහාය වීම) හා ෙවනත් ආ�ත සත්කාර ෙස්වා (විෙනා්දාස්වාද සහ �යාකාරී පුහ�ණුව යනාදිය සඳහා සහය වීම)

සටහන: බාහිර ෙස්වා ඇතුළත් ෙනාෙව් (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 1 කි)

2 ෙගාඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීම - ෙගාඩනැගිලි ඇතුළත පිරිසිදු කිරීම (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 1 කි)

3
යන්� ෙකාටස් සහ 
ෙමවලම් කර්මාන්ත

ආර්ථික, ෙවළඳ හා 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශය

- වාත්තු කිරීම - ෙලා්හ ෙතරපීම - නිමාකරණය - පෑස්සීම
- හැඩ තැළීම - කර්මාන්තශාලා තහඩ� ෙලා්හ වැඩ - යන්� පරීක්ෂාව
- කැට වාත්තු කිරීම - ආෙල්පනය - යන්� නඩත්තු කිරීම
- යන්�කරණය - ඇලුමිනියම් ඇෙනා්ඩයිසින් - පින්තාරු කිරීම (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 13 කි)

4
කාර්මික යන්ෙ�ා්පකරණ 

කර්මාන්තය

- වාත්තු කිරීම - පින්තාරු කිරීම - නිමාකරණය - විදුලි උපකරණ එකලස් කිරීම - පෑස්සීම
- හැඩ�තැළීම - යකඩ වැඩ - යන්� පරීක්ෂා කිරීම- ම��ත වයර් පුවරු නිෂ්පාදනය - කාර්මික ඇස�රුම්කරණය
- කැට වාත්තු කිරීම - කර්මාන්තශාලා තහඩ� ෙලා්හ වැඩ - යන්� නඩත්තුව - ප්ලාස්ටික් අච්ච� ගැසීම
- යන්�කරණය - ආෙල්පනය - ඉෙලක්ෙ�ානික උපකරණ එකලස් කිරීම - ෙලා්හ ෙතරපීම (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 18 කි)

5
 විදුලි, ඉෙලක්ෙ�ානික හා 

ෙතාරතුරු කර්මාන්ත

- යන්�කරණය - නිමාකරණය - ම��ත වයර් පුවරු නිෂ්පාදනය - කාර්මික ඇස�රුම්කරණය
- ෙලා්හ ෙතරපීම - යන්� නඩත්තු කිරීම - ප්ලාස්ටික් අච්ච� ගැසීම
- කර්මාන්තශාලා තහඩ� ෙලා්හ වැඩ - ඉෙලක්ෙ�ානික උපකරණ එකලස් කිරීම - පින්තාරු කිරීම
- ආෙල්පනය - විදුලි උපකරණ එකලස් කිරීම - පෑස්සීම (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 13 කි)

6 ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය

ඉඩම්, යටිතල පහස�කම්, 
�වාහන හා සංචාරක 

අමාත්යාංශය

- ආකෘති නිර්මාණය - ෙපාෙළාෙව් වැඩ - අභ්යන්තර නිමාකරණය / �ව්ය සවි කිරීම
- කපරාරු කිරීම - වහල තැනීම - ෙකාන්�ට් ෙපාම්ප කිරීම - විදුලි සංෙද්ශනය
- උමං මාර්ග සහ �චාලනය - වැර ගැන්න� ෙකාන්�ට් ඉදිකිරීම්
- ඉදිකිරීම් යන්ෙ�ා්පකරණ සහ ඉදිකිරීම් 
- වැර ගැන්න� ෙකාන්�ට් සන්ධි
- පලංචි
- වඩ� කාර්මික
- ජල නල කාර්මික
- ෙගාඩනැගිලි තහඩ� ෙලා්හ වැඩ
- උණුස�ම් හා සිසිල් කළමනාකරණය
- ය�ෙර්තන් තාප පරිවරණ ඉසීම
- අක්ෙවරළ සිවිල් ඉංජිෙන්රු (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 18 කි)

7

නැව් තැනීම සහ නැව් 
යන්ෙ�ා්පකරණ 

කර්මාන්තය

- පෑස්සීම - නිමාකරණය
- පින්තාරු කිරීම - යන්�කරණ
- යකඩ වැඩ - විදුලි උපකරණ එකලස් කිරීම (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 6 කි)

8
ෙමා්ටර් රථ අළුත්වැඩියා 
කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම

- ෙමා්ටර් රථ එදිෙනදා පරීක්ෂා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම, නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම, ෙකාටස් කිරීම
  (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 1 කි)

9 ගුවන් ෙස්වා කර්මාන්තය
- ගුවන් ෙතාට�පල ෙපාෙළාෙව් �යාකාරකම් (බිම් ධාවන ආධාරක ෙස්වා, ගමන් මලු සහ භාණ්ඩ �වාහන ෙස්වා)
- ගුවන් යානා නඩත්තු කිරීම (ගුවන් යානා සහ උපකරණ නඩත්තු කිරීම ආදිය) (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 2 කි)

10 ෙහා්ටල් කර්මාන්තය
- පිළිගැනීෙම් ෙස්වා, සැලස�ම් කිරීම / මහජන සම්බන්ධතා, ආගන්තුක සත්කාර, ආපනශාලා ෙස්වා වැනි ෙහා්ටල් ෙස්වා සැපයීම
  (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 1 කි)

11 කෘෂිකර්මාන්තය

කෘෂිකර්ම, වන විද්යා හා 
ධීවර අමාත්යාංශය

- සාමාන්ය ෙබා්ග ෙගාවිතැන (වගා කළමනාකරණය, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන එකතු කිරීම / නැව් ගත කිරීම / වර්ග කිරීම ආදිය)
- සාමාන්ය පශු සම්පත් ෙගාවිතැන (අභිජනන කළමනාකරණය, පශු සම්පත් නිෂ්පාදන එකතු කිරීම / නැව් ගත කිරීම / වර්ග කිරීම 

ආදිය) (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 2 කි)

12 ධීවර හා ජලජීවී වගාව

- ධීවර කටය�තු (ධීවර ආම්පන්න නිෂ්පාදනය හා අලුත්වැඩියා කිරීම, සම�� සතුන් හා පැළෑටි ෙසවීම, ධීවර ආම්පන්න සහ 
යන්ෙ�ා්පකරණ �යාත්මක කිරීම, සම�� සතුන් හා පැළෑටි ඇල්ලීම සැකසීම හා ගබඩා කිරීම, ෙසෟඛ්යය හා ආරක්ෂාව සහතික 
කිරීම යනාදිය)

- ජලජීවී වගා කර්මාන්තය (ජලජීවී වගා �ව්ය නිෂ්පාදනය, අලුත්වැඩියා කිරීම සහ කළමනාකරණය, අභිජනන කළමනාකරණය, 
එකතු කිරීම (පලදාව ෙනළීම) සහ ජලජීවී සතුන් සහ ශාක සැකසීම, ෙසෟඛ්යය හා ආරක්ෂාව සහතික කිරීම යනාදිය)

  (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 2 කි)

13 ආහාර පාන නිෂ්පාදනය
- සාමාන්ය ආහාර පාන නිෂ්පාදනය (ආහාර පානවල නිෂ්පාදනය / සැකස�ම හා ෙසෟඛ්ය සහ ආරක්ෂාව (මත්පැන් හැර)
  (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 1 කි)

14 ආහාර ෙස්වා කර්මාන්තය
- සාමාන්ය අවන්හල් කර්මාන්තය (ආහාර පාන සැකසීම, පාරිෙභා්ගික ෙස්වය, ගබඩා කළමනාකරණය)
  (පරීක්ෂණ කාණ්ඩ 1 කි)

විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික (i) සහිත විෙද්ශිකයන් බඳවා ගැනීෙම් දළ �යා පටිපාටිය

පිට රටවල සිට ජපානයට පැමිෙණන විෙද්ශිකයින් 
ජපානෙය් ජීවත් වන විෙද්ශිකයින් 

(මධ්යම සිට දීර්ඝ කාලීන පදිංචිකරුවන්)

ජපානයට අලුෙතන් පැමිෙණන 

විෙද්ශිකයින් 

තාක්ෂණික සීමාවාසික 
පුහ�ණුව (ii)සාර්ථකව අවසන් 

කර තිෙබන විෙද්ශිකයින් 

තාක්ෂණික සීමාවාසික 
පුහ�ණුව (ii)සාර්ථකව අවසන් 

කර තිෙබන විෙද්ශිකයින් 
විෙද්ශීය ශිෂ්ය යනාදීන්

නිපුණතා විභාගය සහ ජපන් 
භාෂා විභාගය සමත් වීම

නිපුණතා විභාගය සහ ජපන් 
භාෂා විභාගය සමත් වීම

නිපුණතා විභාගය සහ ජපන් භාෂා විභාගෙයන් නිදහස් වීම

[සත්කාරක සංවිධානය සමග රැකියා ගිවිස�ම තීරණය කිරීම]

සත්කාරක සංවිධානය ෙවතින් �ගමන උපෙද්ශනය ලැබීම හා ෛවද්ය පරීක්ෂණ ලබා ගැනීම

ස�දුස�කම් සහතිකය සඳහා අයැදුම් කිරීම

ස�දුස�කම් සහතිකය නිකුත් කිරීම

ෙද්ශීය ආගමන හා විගමන කාර්යාංශය

ෙන්වාසික තත්වය ෙවනස් කිරීම පිණිස 
අයැදුම

ෙන්වාසික තත්වය ෙවනස් කිරීමට 
අන�මැතිය

* සත්කාරක සංවිධානෙය් කාර්ය 

මණ්ඩලය විසින් 

 බලකාර (තමා ෙවන�වට) අයැදුම කිරීම

* සම්මතයක් ෙලස, 

අයදුම්කරු තමන් විසින්ම 

අයදුම් කළ ය�තු ය.

විෙද්ශිකයින් සඳහා අවශ්යතා
○ වයස වසර 18 ෙහා් එයට වැඩි වීම
○ නිපුණතා/ජපන් භාෂා විභාගයකින් සමත් වීම. (තාක්ෂණික සීමාවාසික පුහ�ණුව (ii) සාර්ථකව අවසන් කර 

තිෙබන විෙද්ශිකයන් ෙමයින් නිදහස් ෙකෙර්)
○ විෙශ්ෂිත නිපුණතා �මික (i) වශෙයන් වසර 5 කට වඩා පදිංචිව ෙනාසිටිම
○ ආරක්ෂක ඇපයක් ලබාෙගන ෙනාමැති හා දණ්ඩන විස්තර ෙකෙරන ගිවිස�මක් අත්සන් කර ෙනාමැති වීම
○ ස්වයං අන��ාහක නම්, සිය වගකීම් ගැන විස්තර ම�ළුමනින්ම වටහා ගැනීම

යනාදිය 

[ජපානයට ඇතුල් වීෙමන් පස� (ෙහා් ෙන්වාසික තත්වය ෙවනස් වීෙමන් පස�) 
�මාදෙයන් ෙතාරව �යාත්මක කල ය�තු දෑ]
○සත්කාරක සංවිධානය විසින් සලසන ජීවිතය පිළිබඳ පූර්ව උපෙද්ශනයට සහභාගී 

වීම
○පුද්ගලයා ජීවත් වන නාගරික �ෙද්ශවල ෙන්වාසිකෙයකු වශෙයන් ලියාපදිංචි වීම
○වැට�ප් බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
○නිවාස පහස�කම් ලබා ගැනීම

යනාදිය 

වීසා අයැදුම

ජපානයට ඇතුල් වීම

වීසා නිකුත් කිරීම

විෙද්ශීය 
තානාපති 

කාර්යාලය

සත්කාරක සංවිධානෙය් වැඩ ආරම්භ කිරීම

නිතර අසන �ශ්න
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