ජපානෙය් විෙද්ශීය ශිෂ්ය ජීවිතය
පිලිබඳ පූර්ව දැනුම 2022

ජපානෙය් විෙද්ශීය ශිෂ්ය ජීවිතය පිළිබඳ පූර්ව දැනුම
2022

I. ජපානෙය් අධ්යාපනය ලැබීමට සූදානම් විය යුත්ෙත් ෙකෙසේද?
01 ජපානෙය් පාසල් පද්ධතිය කුමන අයුරුද?

2

02 දැනට ජපානෙය් විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ෙකතරම් සිටීද?

2

03 විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ජපානෙය් අධ්යාපනය ලැබීමට සපුරාලිය යුතු ෙකොන්ෙද්සි තිෙබ්ද?

3

04 පාඨමාලා ගාස්තුව ෙකොපමණ ෙව්ද?
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05 ෙන්වාසික පදිංචි (තත්ව) සුදුසුකම (වීසා ස්ෙට්ටස් එක) යනු කුමක්ද? ජපානෙය් අධ්යාපනය ලැබීමට විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් හට
අවශ්ය වන ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම කුමක්ද?

4

II. ජපානෙය් අධ්යාපන ආයතනයක් ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකෙසේද?
01 ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනයක් යනු කුමන ආකාරෙය් පාසලක්ද?

5

02 පශ්චාත් උපාධි ආයතනයකට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙකෙසේද?

6

03 විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙකෙසේද?

6

04 ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙකෙසේද?

6

05 තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනයකට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙකෙසේද?

6

06 වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක වෘත්තීය පාඨමාලාවකට (වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනයකට) ඇතුළත් වන්ෙන් ෙකෙසේද?
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07 ශිෂ්යත්ව ක්රමෙව්ද තිෙබ්ද?

7

08 ජපානෙය් රැකියාවක් ලබා ගත හැකිද?

7

III. ජපානෙය් ජීවත් වීම ගැටලුවක් ෙනොවන්ෙන්ද?
01 ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පතක් යනු කුමක්ද?
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02 ජපානෙය් ජීවත් වීමට ෙකොපමණ මුදලක් වැය ෙව්ද?

9

03 විෙද්ශීය ශිෂ්යයන්ට අර්ධකාලීනව රැකියා කළ හැකිද?

10

04 විදුලිය, ගෑස්, ජලය, දුරකථන යනාදිය ලබා ගැනීෙම් �යා පටිපාටි ෙකෙසේ සිදු කළ යුතුද?

11

05 ෙකදිනක, ෙකෙසේ කසළ බැහැර කරන්ෙන් ද? (කසළ සහ ප්රතිච�කරණය)

11

06 හදිසි අවස්ථාවක දී කළ යුත්ෙත් කුමක්ද?

11

07 ජපන් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය/ විශ්රාම වැටුප් සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුද?

11

08 මයි නම්බර් එක යනු කුමක්ද?

12

09 ජපානෙය් අධ්යාපනය ලබන කාලෙය්දී කුමන ආකාරෙය් �යා පටිපාටි සිදුකළ යුතුද?

12

10 විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් අවධානෙයන් සිටිය යුතු කරුණු ෙමොනවාද?

13

11 නව ෙකොෙරෝනා ෛවරසය ආසාදනය වුවෙහොත් කළ යුතු ෙද්

14

1

I. ජපානෙය් අධ්යාපනය ලැබීමට සූදානම් විය යුත්ෙත් ෙකෙසේද?
01 ▶ ජපානෙය් පාසල් පද්ධතිය කුමන අයුරුද?
ජපානෙය් පාසල් පද්ධති ක්රමෙව්දය වසර 6 ක ප්රාථමික අධ්යාපනයක්, වසර 3 ක ද්විතීයික අධ්යාපනයක් සහ වසර 3
ක උසස් ෙපළ අධ්යාපනයකින් සමන්විත ෙව්. තවද, උසස් අධ්යාපන ආයතන ෙලස පශ්චාත් උපාධි ආයතන,
විශ්වවිද්යාල, ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාල, තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන සහ වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතන ඇත.
ජපානෙය්

පාසල්

(ඇතැම්

පාසල්

හි

අධ්යන

ඔක්ෙතෝබර්

වර්ෂය,

අෙප්රේල්

මාසෙයන්

මාසෙයන්
ආරම්භ

ආරම්භ

වී

වී

මාර්තු

සැප්තැම්බර්

මාසෙයන්

මාසෙයන්

අවසන්
අවසන්

ෙව්.
ෙව්).

ෙශ්රේණිය
වයස
ෙකටි කාලීන
විශ්වවිද්යාල, වෘත්තීය
ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාල

අධ්යාපන ආයතන

විශ්වවිද්යාල,
වෘත්තීය විශ්වවිද්යාල

උසස් ෙපළ පාසල්
ප්රථමික පාසල්

වෘත්තීය පුහුණු පාසල් වෘත්තීය
පාඨමාලා (වෘත්තීය
අධ්යාපන ආයතන)

ද්විතීය පාසල්

පශ්චාත් උපාධි ආයතන
වෘත්තීය පශ්චාත්
උපාධි ආයතන

වෘත්තීය පුහුණු පාසල්
උසස් ෙපළ
පාඨමාලා

තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන
ප්රාථමික අධ්යාපනය

ද්විතීයික අධ්යාපනය

උසස් ෙපළ අධ්යාපනය

* අනිවාර්ය අධ්යාපනය වසර 6ක ප්රාථමික අධ්යාපනය සහ වසර 3ක ද්විතීය අධ්යාපනය එක්වූ වසර 9කි.

02 ▶ දැනට ජපානෙය් විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ෙකතරම් සිටීද?
උසස් අධ්යාපන ආයතනවල අධ්යාපනය ලබන විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ගණන 201,877කි. මීට අමතරව, උසස් අධ්යාපන
ආයතනයන්ට ඇතුලත් වීම සඳහා ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනවල ජපන් භාෂාව හදාරමින් සිටින ශිෂ්යයන් ගණන
40,567ක් වන අතර, එකතුව 242,444 ක් ෙව් (2021 මැයි වන විට).
එක් එක් ආයතනය අනුව විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව

ප්රධාන මව්රටවල් සහ කලාප අනුව විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව
(ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතන ඇතුළුව)

පශ්චාත් උපාධි ආයතන

52,759

චීනය

විශ්වවිද්යාල (උපාධි)

73,715

වියට්නාමය

49,469

2,331

ෙන්පාලය

18,825

453

ෙකොරියාව

14,247

ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාල
තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන
වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතන

70,268

ෙපර සූදානම් පාඨමාලාව *
ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතන

114,255

ඉන්දුනීසියාව

5,792

2,351

තායිවානය

4,887

40,567

� ලංකාව

3,762

* ෙපර සූදානම් පාඨමාලාව යනු තම මව් රෙට් වසර 12 ක පාසල් අධ්යාපනය සම්පූර්ණ ෙනොකළ පුද්ගලයන්ව උසස් අධ්යාපන ආයතනයකට ඇතුළත්
වීම සඳහා සූදානම් කිරීෙම් පාඨමාලාවකි

(ගණනය කිරීම් ජපන් ශිෂ්ය උපකාරක සංවිධානෙය් පර්ෙය්ෂණ මත පදනම් ෙව්)
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03 ▶ විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ජපානෙය් අධ්යාපනය ලැබීමට සපුරාලිය යුතු ෙකොන්ෙද්සි තිෙබ්ද?
මූලික වශෙයන්, උසස් අධ්යාපන ආයතනයකට ඇතුළත් වීමට නම්, මව් රට ආදිෙයහි වසර 12ක පාසල් අධ්යාපනය
සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය. එය වසර 12 කට අඩු නම්, “ෙපර සූදානම් පාඨමාලාවක්” හදාරා එය සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
තවද, පශ්චාත් උපාධි ආයතනයකට ඇතුලත් වීම සඳහා විශ්වවිද්යාල උපාධියක් වැනි දෑ සම්පුර්ණ කර තිබිය යුතු ෙව්.
ජපානෙය් උසස් අධ්යාපන ආයතන, ඇතැමක හැර ජපන් භාෂාෙවන් ඉගැන්වීම් සිදුෙකෙර් (ඇතැමක ඉං�සිෙයන් සිදු
ෙකෙර්). එබැවින්, විෙද්ශීය ශිෂ්යයන්ට ජපානෙය් අධ්යාපනය ලැබීමට ජපන් භාෂා හැකියාව අවශ්ය ෙව්. උසස් අධ්යාපන
ආයතනයකට ඇතුළත් වීමට නම්, ඊට ෙපර ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනයකින් ජපන් භාෂාව හැදෑරීම (මාස 6 සිට
අවුරුදු 2 දක්වා) සාමාන්ය ක්රමය ෙව්. ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවය ඇති අයට, ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනයක් හරහා
ෙනොෙගොස් ෙකලින්ම උසස් අධ්යාපන ආයතනයකට ඇතුළත් වීමද කල හැකිය. එවැනි අවස්ථාවල දී අවශ්ය වන ජපන්
භාෂා ප්රවීණතා ප්රමිතිය අධ්යාපන ආයතනය අනුව ෙවනස් වන බැවින් කරුණාකර ෙසෝදිසි කර බලන්න.
ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවය මැනීමට පරීක්ෂණයක් ෙලස “ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය” ඇත. තවද, විශ්වවිද්යාල
ආදිය ෙවත ප්රෙව්ශ වීම සඳහා ෙතෝරාගැනීෙම් විභාගයක් ෙලස “ජපානෙය් අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා වූ ප්රෙව්ශ විභාගය”
ඇත. මීට අමතරව, ව්යාපාරික අවස්ථා වලදී අවශ්ය ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවය මැනීමට “BJT ව්යාපාර සඳහා ජපන් භාෂා
ප්රවීණතා පරීක්ෂණය” ඇත.
① ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය (JLPT)
විෙද්ශිකයන්ෙග් ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවය සහතික කරන පරීක්ෂණයක් ෙලස, ජපානය තුල නම් ජපන් ජාත්යන්තර
අධ්යාපන උපකාරක සංගමය මගින්, ජපානෙයන් පිටත නම් ජාත්යන්තර හුවමාරු සඳහා වන ජපාන පදනම මගින් “ජපන්
භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය” පවත්වනු ලැෙබ්. එය ජපානෙය් විවිධ ප්රෙද්ශවල සහ ජපානෙයන් පිටත විවිධ රටවල/
කලාපවල ජූලි සහ ෙදසැම්බර් මාසවල, වසරකට ෙදවරක් පවත්වනු ලැෙබ්. පරීක්ෂණ මධ්යස්ථාන සඳහා කරුණාකර
JLPT ෙවබ් අඩවිය බලන්න.
② ජපානෙය් අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා වූ ප්රෙව්ශ විභාගය (EJU)
ජපානෙය් විශ්වවිද්යාල ආදියට ඇතුලත් වීම සඳහා වන ප්රෙව්ශ විභාගයක් ෙලස, ජපන් ශිෂ්ය උපකාරක සංවිධානය
විසින් පවත්වනු ලැෙබ්. ෙමම විභාගය, ජපානයට පැමිණීමට ෙපර විශ්වවිද්යාල ප්රෙව්ශ අනුමැතිය ලබා දීම අරමුණු
කරෙගන, ජුනි සහ ෙනොවැම්බර් ෙලස වසරකට ෙදවරක් ජපානෙය් විවිධ ප්රෙද්ශවල සහ ජපානෙයන් පිටත ෙවනත්
රටවල/ කලාපවල පවත්වනු ලැෙබ්. විභාග විෂයයන් වන්ෙන් ජපන් භාෂාව, ගණිතය, විද්යාව (ෙභෞතික විද්යාව, රසායන
විද්යාව සහ ජීව විද්යාව අතරින් ෙතෝරාගත් විෂයයන් 2ක්) සහ සාමාන්ය විෂයයන්ය. පරීක්ෂණ මධ්යස්ථාන සඳහා
කරුණාකර EJU ෙවබ් අඩවිය බලන්න.
* චීනෙය් පවත්වනු ෙනොලැෙබ්.
③ BJT ව්යාපාර ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය
BJT ව්යාපාර ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය ප්රධාන වශෙයන් ඉලක්ක කර ඇත්ෙත් ජපන් භාෂාව තම මව් භාෂාව
ෙලස ෙනොව, විෙද්ශ භාෂාවක් ෙහෝ ෙදවන භාෂාවක් ෙලස ඉෙගන ගන්නා ව්යාපාරිකයින් සඳහා ය. ෙමම පරීක්ෂණෙය්දී,
විවිධ ව්යාපාරික අවස්ථා තුළ “ජපන් භාෂාව භාවිතෙයන් සන්නිෙව්දන ප්රවීණතාව” විෂය අනුබද්ධව මැනීම සහ ඇගයීමට
ලක් ෙකෙර්. ජපානෙය් කන්ජි ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණ සංගමය විසින් එයට අනුග්රහය දක්වන අතර, ජපානෙය් විවිධ
ප්රෙද්ශවල සහ ජපානෙයන් පිටත ෙවනත් රටවල /කලාපවල CBT (Computer Based Testing, පරිගණක ආධාරක
පරීක්ෂණ) ක්රමය භාවිතෙයන් අවශ්ය පරිදි පවත්වනු ලැෙබ්. ෙමම පරීක්ෂණය, සවන්දීෙම් අවෙබෝධතා ප්රශ්න, සවන්දීෙම්
කියවීෙම් අවෙබෝධතා ප්රශ්න සහ කියවීෙම් අවෙබෝධතා ප්රශ්න වලින් සමන්විත ෙව්.
පරීක්ෂණ ප්රතිඵලය සමත් ෙහෝ අසමත් ෙලස ෙනොව, 0 සිට 800 දක්වා ලකුණු ලැෙබන අතර,
J5 සිට J1 + ෙලස මට්ටම් 6 කින් ඇගයීමට ලක් ෙකෙර්.
අධ්යාපන සුදුසුකම් වලට අමතරව ෙවනත් ෙකොන්ෙද්සි ෙලස, ජපානෙය් අධ්යාපනය
ලබන කාලය තුල පාඨමාලා ගාස්තුව සහ ජීවන වියදම ෙගවීමට ප්රමාණවත් හැකියාවක් තිබීම,
ශිෂ්යත්ව ෙහෝ ෙවනත් ක්රම තිබීම අවශ්ය ෙව්.
3

04 ▶ පාඨමාලා ගාස්තුව ෙකොපමණ ෙව්ද?
ජපානෙය් විශ්වවිද්යාලයකට, ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාලයකට ෙහෝ වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනයකට ඇතුළත් වීමට,
එක් එක් පාසල සඳහා සාමාන්යෙයන් පහත වගුෙව් දක්වා ඇති ගාස්තු අවශ්ය ෙව්. ෙමම ගාස්තුව යනු පළමු වසෙර් ෙගවීම
(පළමු වන වසර) වන අතර, ප්රෙව්ශ ගාස්තු, පාඨමාලා ගාස්තු, පහසුකම් හා නඩත්තු ගාස්තු යනාදිය ඇතුළත් ෙව්. ෙදවන
වසෙර් සහ ඉන් පසුව, ඇතුළත් වීෙම් ගාස්තු අය ෙනොෙකෙර්.
ෙමය දල අගයක් පමණි. ඔබ බලාෙපොෙරොත්තු වන පාසල්වල පිරිවැය සඳහා කරුණාකර ෙවන ෙවනම පරීක්ෂා කරන්න.
අධ්යාපන ආයතන
①

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල

ක්ෙෂේත්රය

මුල් වසර සඳහා වාර්ෂික පිරිවැය

විද්යා අංශය

ෙයන් මිලියන 1.57 ක් පමණ (* ෛවද්ය සහ දන්ත

කලා අංශය

ෙයන් මිලියන 1.19 ක් පමණ

ෛවද්ය අංශය හැර)

②

ෙපෞද්ගලික ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාල

සියලුම අංශ

ෙයන් මිලියන 1.13 ක් පමණ

③

වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතන

කාර්මික අංශය

ෙයන් මිලියන 1.31 ක් පමණ

වාණිජ අංශය

ෙයන් මිලියන 1.15 ක් පමණ

විලාසිතා අංශය

ෙයන් මිලියන 1.14 ක් පමණ

සංස්කෘතික/ අධ්යාපන අංශය

ෙයන් මිලියන 1.23 ක් පමණ

ජපන් භාෂා අධ්යයනය

ෙයන් මිලියන 0.76 ක් පමණ

④

ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතන

(ගාස්තු ① සහ ② සඳහා, අධ්යාපන සංස්කෘතික �ඩා විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යාංශෙය් 2021 වසෙර් සමීක්ෂණයට අනුව,
③ සඳහා, ෙටෝකිෙයෝ වෘත්තීය විවිධ පාසල් සංගමෙය් 2021 වසෙර් සමීක්ෂණයට අනුව සහ ④ සඳහා, ජපන් භාෂා අධ්යාපන
ප්රවර්ධන සංගමෙය් සමිකෂණයන්ට අනුව ෙව්)

ෙන්වාසික පදිංචි (තත්ව) සුදුසුකම (වීසා ස්ෙට්ටස් එක) යනු කුමක්ද?
05 ▶ ජපානෙය්
අධ්යාපනය ලැබීමට විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් හට අවශ්ය වන ෙන්වාසික පදිංචි
සුදුසුකම කුමක්ද?

ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම යනු, ජපානෙය්දී සිදුකරන කාර්යයන්ට අනුව, ජපානෙය් ෙන්වාසිකව පදිංචි වීමට ලබා
ෙදන සුදුසුකමක් ෙව්. ජපානෙය් අධ්යාපනය ලබන විට, ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම “留学 (විෙද්ශීය ශිෂ්ය)” වනු ඇත.
ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම

අන්තර්ගතය

“විෙද්ශීය ශිෂ්ය”

පශ්චාත් උපාධි ආයතන, විශ්වවිද්යාල, ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාල, තාක්ෂණ අධ්යාපන
ආයතන, උසස් ෙපළ පාසල්, ද්විතීය පාසල්, ප්රාථමික පාසල්, වෘත්තීය අධ්යාපන
ආයතන, විශ්වවිද්යාල/ ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාල වල විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා වන
විෙශේෂ පාඨමාලා, විවිධ පාසල්වල ෙපර සූදානම් පාඨමාලා, ජපන් භාෂා පාසල් ආදී ජපන්
භාෂා අධ්යයන ආයතනවලට ඇතුළත් වූ විට ලබා ෙදන ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම.
ෙන්වාසික පදිංචි කාලය: මාස 3, මාස 6, වසර 1, වසර 1 මාස 3, වසර 2, වසර 2 මාස
3, වසර 3, වසර 3 මාස 3, වසර 4, වසර 4 මාස 3.

ජපානයට අධ්යාපනය සඳහා පැමිෙණන විට, ප්රාෙද්ශීය ආගමන විගමන කාර්යාංශෙයන් (ආගමන විගමන ෙන්වාසික
පදිංචි කළමනාකරණ කාර්යාංශෙයන්) “ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම පිළිබඳ ෙයෝග්යතා සහතිකයක්” කල්තියා නිකුත්
කර ඇත්නම්, ෙකටි කාලයක් තුළ වීසා (VISA) ලබා ගත හැකිය. ජපානයට ඇතුළු වීමට ෙපර, ඔබට ෙහෝ ඔබෙග්
නිෙයෝජිතෙයකුට (අධ්යාපන ආයතනෙය් කාර්ය මණ්ඩලය, ආදිය) ප්රාෙද්ශීය ආගමන විගමන කාර්යාංශෙයන්
“ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම පිළිබඳ ෙයෝග්යතා සහතිකය” සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක.
* “විෙද්ශීය ශිෂ්ය” සඳහා මාස 3ක ෙන්වාසික පදිංචි කාලය මූලික වශෙයන් අදාළ වන්ෙන්, විශ්වවිද්යාල සහ උසස්ෙපළ පාසල්වල විෙද්ශීය
හුවමාරු ශිෂ්යයන් සඳහා වන අතර, ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනයකට ඇතුලත් වීෙම්දී ෙන්වාසික පදිංචි කාලය සාමාන්යෙයන් මාස 6 සිට ෙව්.
* අවශ්යතාවය අනුව, ජපානයට ඇතුළු වූ පසු ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අලුත් කර ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. (P12 09 ① බලන්න)

4

II. ජපානෙය් අධ්යාපන ආයතනයක් ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකෙසේද?
විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ජපානෙය් අධ්යාපනය ලැබීෙම්දී, කුමන ආකාරෙය් අධ්යාපන ආයතනයක කුමන අංශය
ෙතෝරා ගන්ෙන්ද යන්න, ජපානෙය් දී ලබන අධ්යාපනය සාර්ථක කර ගැනීමට ඉතා වැදගත් කරුණක් ෙව්.
ෙමහිදී, එක් එක් අධ්යාපන ආයතනෙය් ලක්ෂණ සහ ඇතුළත් වීෙම් ක්රමෙව්දය හඳුන්වා ෙදන්ෙනමු.

01 ▶ ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනයක් යනු කුමන ආකාරෙය් පාසලක්ද?
පශ්චාත් උපාධි ආයතන, විශ්වවිද්යාල, ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාල, තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන සහ වෘත්තීය අධ්යාපන
ආයතන වලට ඇතුලත් වීමට ෙපර, ජපන් භාෂාව ඉෙගන ගන්නා අධ්යාපන ආයතනයකි. ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතන
පහත වගුෙව් සඳහන් පරිදි විවිධ වර්ග තිෙබ්. ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනයක “විෙද්ශ ශිෂ්යය” ෙන්වාසික පදිංචි
සුදුසුකම ලබා ගැනීම සඳහා, අධිකරණ අමාත්යාංශය විසින් දැනුම් ෙදන ලද ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනයකට ඇතුළත්
විය යුතුය (විශ්වවිද්යාල සහ ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාල වල විෙද්ශ ශිෂ්යයන් සඳහා වන විෙශේෂ පාඨමාලා හැර). ෙමම
කරුණ අනිවාර්යෙයන් පරීක්ෂා කිරීමට වග බලා ගන්න.
වර්ගය

අන්තර්ගතය

වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනයක
වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනයක ජපන් භාෂා පීඨය. අධ්යයන කාලය වසර 1 සිට 2 දක්වා.
ජපන් භාෂා පීඨය
විවිධ අධ්යාපන
විවිධ අධ්යාපන ආයතන ෙලස සහිතක ලත් ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතන.
ආයතනවල ජපන් භාෂා
අධ්යයන කාලය මාස 6 සිට අවුරුදු 2 දක්වා ෙව්.
පාසල්
සංස්ථා, මහජන සුභසාධන ආයතන ෙහෝ පුද්ගලයකු විසින් පවත්වාෙගන යනු ලබන ජපන්
විවිධ අධ්යාපන ආයතන
භාෂා පාසල්.
ෙනොවන ජපන් භාෂා
ෙකටිකාලීන ජපන් භාෂා පාඨමාලාවල සිට විශ්වවිද්යාල ප්රෙව්ශ පාඨමාලා දක්වා ඇත.
පාසල්
අධ්යයන කාලය මාස 6 සිට අවුරුදු 2 දක්වා ෙව්.

ෙපර සූදානම් පාඨමාලාව

ද්විතීයික අධ්යාපනය සම්පූර්ණ කිරීමට වසර 12ක් ගත ෙනොවන රටවල විෙද්ශිකයන් හට
විශ්වවිද්යාල ප්රෙව්ශයට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා, අධ්යාපන සංස්කෘතික �ඩා විද්යා හා
තාක්ෂණ අමාත්යවරයා විසින් නම් කරන ලද “විශ්වවිද්යාල ප්රෙව්ශය සඳහා ෙපර සූදානම්
අධ්යාපන පාඨමාලාව”. ජපන් භාෂාවට අමතරව, ජපන් සංස්කෘතිය සහ විශ්වවිද්යාල
ප්රෙව්ශය සඳහා වූ මූලික විෂයයන් අඩංගු ෙව්.
අධ්යයන කාලය වසර 1 සිට 2 දක්වා.

විශ්වවිද්යාල /ෙකටි කාලීන
විශ්වවිද්යාල විෙද්ශීය
ශිෂ්යයන් සඳහා විෙශේෂ

විශ්වවිද්යාල සහ ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාලවල පිහිටුවා ඇති විෙද්ශිකයන් සඳහා වන
පාඨමාලා. ජපන් භාෂාවට අමතරව, ජපන් සංස්කෘතිය සහ විශ්වවිද්යාල ප්රෙව්ශය සඳහා වූ
මූලික විෂයයන් ද අඩංගු ෙව්. අධ්යයන කාලය වසරකි.

ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනයකට ඇතුළත් වීෙම් මුලික ෙකොන්ෙද්සිය වන්ෙන්, වසර 12 ක පාසල් අධ්යාපනය
සම්පූර්ණ කර ඇති ෙහෝ ඊට සමාන අධ්යාපන සුදුසුකම් තිබීමයි. ඇතුළත් වීම සඳහා, සුදුසුකම් සහතික පරික්ෂාවට
අමතරව, සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආදිය පවත්වනු ලැෙබ්. තවද, ඇතුළත් වීම සඳහා අවශ්ය වන ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවය පහත
වගුෙව් යමකට ෙහෝ ගැලපීම අවශ්ය ෙව්.
1

ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය (JLPT) N5 ෙහෝ ඊට වැඩි මට්ටමක් සමත් අය

2

BJT ව්යාපාර ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය/ JLRT සවන්දීෙම් අවෙබෝධතා පරීක්ෂණය (ලිවීෙම් පරීක්ෂණය) සඳහා
ලකුණු 300 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් ලබා ඇති අය

3

J.TEST ප්රාෙයෝගික ජපන් භාෂා පරීක්ෂණෙය් F ෙශ්රේණිය ෙහෝ ඊට ඉහළ සහතිකයක්, ෙහෝ FG මට්ටෙම් පරීක්ෂණය සඳහා
ලකුණු 250 ෙහෝ ඊට වැඩිය ගත් අය

4

ජපන් භාෂා NAT-TEST 5 වන ෙශ්රේණිය (ෙපර 4 වන ෙශ්රේණිය) ෙහෝ ඊට වැඩි සහතිකයක් ඇති අය

5

ව්යවහාරික ජපන් භාෂා අධ්යාපන සංගමය STBJ සම්මත ව්යාපාර ජපන් භාෂා පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු 350 ෙහෝ ඊට වඩා
ලබා ගත් අය

6

TOPJ ප්රාෙයෝගික ජපන් භාෂා ෙමෙහයුම් නිපුනතා පරීක්ෂණය ආරම්භක A ෙහෝ ඊට වැඩි සහතිකයක් ලබා ගත් අය

7

J-cert ජපන් ජීවන රටා සහ වෘත්තීය නිපුනතා ජපන් භාෂා පරීක්ෂණෙය් ආරම්භක ෙශ්රේණිය ෙහෝ ඊට වැඩි සහතිකයක් ලබා
ගත් අය

8

JLCT විෙද්ශිකයන් සඳහා ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය JCT5 ෙහෝ ඊට වැඩි සහතිකයක් ලබා ගත් අය

9

ප්රාෙයෝගික ජපන් භාෂා සන්නිෙව්දන පරීක්ෂණය/ �ජ් (PJC Bridge) C- ෙහෝ ඊට වැඩි සහතිකයක් ලබා ගත් අය

10 JPT ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණෙයන් ලකුණු 315ක් ෙහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් ලබා ඇති අය

5

02 ▶ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයකට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙකෙසේද?
ජපානෙය් පශ්චාත් උපාධි ආයතන වල, ශාස්ත්රපති උපාධි සහ ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලා ඇති අතර වෘත්තීය පශ්චාත්
උපාධි ආයතන වල වෘත්තීය උපාධි පාඨමාලා ඇත. ශාස්ත්රපති පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත් වීෙම් ෙකොන්ෙද්සි වන්ෙන්
විශ්වවිද්යාලයකින් මූලික උපාධියක් ලබා ඇති අය, ෙහෝ ඊට සමාන ෙහෝ වැඩි අධ්යාපන සුදුසුකම් ඇති බවට සහතික ලත්
අය ෙහෝ විෙද්ශ රටක වසර 16ක පාසල් අධ්යාපනයක් සම්පූර්ණ කළ අය ෙව්. තවද, ජපානෙය් වසර 4ක වෘත්තීය
අධ්යාපන පාඨමාලාවක් (වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනයක) සම්පුර්ණ කර උපාධිය ලබා “උසස් වෘත්තීය ඩිප්ෙලෝමා” යන
තත්ත්වය ලබා ගත් අය පශ්චාත් උපාධි ආයතනයට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලබයි. ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාවට ඇතුළත්
වීෙම් ෙකොන්ෙද්සි වන්ෙන් ශාස්ත්රපති උපාධියක් ඇති අය ෙහෝ, ෙපෞද්ගලික ප්රෙව්ශ සුදුසුකම් පරීක්ෂණයක් මගින්, මීට
සමාන ෙහෝ ඊට වැඩි අධ්යාපන සුදුසුකම් ඇති බවට සහතික ලත් වයස අවුරුදු 22 ට වැඩි අය ෙහෝ, විෙද්ශ රටක ශාස්ත්රපති
උපාධියට සමාන උපාධියක් ලබා ඇති අය ෙව්.
ප්රෙව්ශ පරීක්ෂණයන්ට ජපානෙය්දී ෙපනී සිටිය යුතුය (ලියකියවිලි පරීක්ෂාෙවන් පමණක් ෙතෝරා ගන්නා පශ්චාත්
උපාධි ආයතන ද ඇත). පරීක්ෂණ විෂයයන් අතරට ජපන් භාෂාව, ඉං�සි භාෂාව (ෙහෝ ෙවනත් විෙද්ශීය භාෂා), ලිඛිත
තාක්ෂණ විෂය පරීක්ෂණ, රචනා සහ පාඨමාලා විෂයයන් වල වාචික පරීක්ෂණ ආදිය ඇතුළත් ෙව්.

03 ▶ විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙකෙසේද?
විශ්වවිද්යාලයකට ෙහෝ වෘත්තීය විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළත් වීමට, වසර 12 ක පාසල් අධ්යාපනයක් සම්පූර්ණ කර
තිබිය යුතුය. අවුරුදු 12 ට අඩු නම්, නම් කරන ලද ෙපර සූදානම් අධ්යාපන පාඨමාලාවක් ෙහෝ පුහුණු මධ්යස්ථානයක
පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර ඇති අය, ඒ ඒ අධ්යාපන ආයතනය මගින් පවත්වන ප්රෙව්ශ පරීක්ෂණෙයන්, අවුරුදු 12 ක
පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීමට සමාන අධ්යාපන සුදුසුකම් ඇති බවට සහතික ලත් වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි අය, ෙහෝ
අධ්යාපන සංස්කෘතික �ඩා විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යවරයා විසින් නම් කර ඇති විෙද්ශ රටක “වසර 11ක් ෙහෝ ඊට වැඩි
පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර ඇති අය” ද උසස්ෙපළ සමත් හා සමාන ෙහෝ ඊට වැඩි ෙලස සලකා ඇතුළත් කර ගනු ලැෙබ්.
ජපානෙය් විශ්වවිද්යාල වල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ප්රෙව්ශ පරීක්ෂණ පැවැත්ෙව්. විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා ෙවනම ප්රෙව්ශ
පරීක්ෂණ පවත්වන විශ්වවිද්යාලද ඇත.
තවද, ප්රෙව්ශ පරීක්ෂණය ෙවනුවට ජපානෙය් අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා වූ ප්රෙව්ශ විභාගය ආෙද්ශ කරන
විශ්වවිද්යාලද ඇත.
විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යයන කාලය වසර 4 ක් (ෛවද්ය විද්යාල යනාදිය සඳහා වසර 6 ක්) වන අතර පාඨමාලාව
සම්පුර්ණ කළ පසු “උපාධිය” ලැෙබ්.

04 ▶ ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙකෙසේද?
ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාලයකට /වෘත්තීය ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළත් කර ගන්ෙන් ද විශ්වවිද්යාලවල
ෙසේම, වසර 12ක පාසල් අධ්යාපනයක් සම්පූර්ණ කර ඇති අයයි. අවුරුදු 12 ට වඩා අඩු නම්, නම් කරන ලද ෙපර සූදානම්
අධ්යාපන පාඨමාලාවක් ෙහෝ පුහුණු මධ්යස්ථානයක පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර ඇති අය, ඒ ඒ අධ්යාපන ආයතනය
මගින් පවත්වන ප්රෙව්ශ පරීක්ෂණෙයන්, අවුරුදු 12 ක පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීමට සමාන අධ්යාපන සුදුසුකම් ඇති
බවට සහතික ලත් වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි අය, ෙහෝ අධ්යාපන සංස්කෘතික �ඩා විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යවරයා විසින්
නම් කර ඇති විෙද්ශ රටක “වසර 11ක් ෙහෝ ඊට වැඩි පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර ඇති අය” ද උසස්ෙපළ සමත් හා
සමාන ෙහෝ ඊට වැඩි ෙලස සලකා ඇතුළත් කර ගනු ලැෙබ්. ප්රෙව්ශ පරීක්ෂණය ද විශ්වවිද්යාල හා සමාන ෙව්.
ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාලයක අධ්යයන කාලය වසර 2ක් (ඇතැම් පීඨ සඳහා වසර 3ක්) වන අතර පාඨමාලාව
සම්පුර්ණ කළ පසු “ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාල උපාධිය” ප්රදානය ෙකෙර්.

05 ▶ තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනයකට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙකෙසේද?
ඇතුළත් වීෙම් ෙකොන්ෙද්සි, විශ්වවිද්යාල සහ ෙකටි කාලීන විශ්වවිද්යාල හා සමාන ෙව්. නමුත්, ෙපෞද්ගලික වියදෙමන්
ඉෙගනගන්නා විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් භාර ගන්ෙන් කුඩා සංඛ්යාවකිනි.
තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන වල අධ්යයන කාලය වසර 5ක් (ද්විතීය පාසල් අධ්යාපනය සම්පුර්ණ කළ අය සඳහා) වන
නමුත්, ජපන් පාසල් අධ්යාපන ක්රමෙය් අවුරුදු 11 (උසස් ෙපළ පාසෙල් ෙදවන ෙශ්රේණිය) සම්පූර්ණ කළ අය තාක්ෂණ
අධ්යාපන ආයතන වල 3 වන ෙශ්රේණියට ෙකලින්ම ඇතුලත් කරගනු ලැෙබ්. පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කළ පසු, “ඩිප්ෙලෝමා
උපාධිය” පිරිනමනු ලැෙබ්.
6

06 ▶ වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක වෘත්තීය පාඨමාලාවකට (වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනයකට) ඇතුළත් වන්ෙන් ෙකෙසේද?

එය ජපානෙය් සාමාන්යෙයන් වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනයක් ෙලස හඳුන්වන අධ්යාපන ආයතනයකි. අධ්යයන කාලය වසර 1ක සිට
4 දක්වා පාඨමාලාව අනුව ෙවනස් ෙව්. නමුත් වසර 2ක පාඨමාලා වඩාත් බහුල ෙව්. සාමාන්යෙයන්, අධ්යාපන සංස්කෘතික �ඩා විද්යා හා
තාක්ෂණ අමාත්යාංශය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද වසර 2ක ෙහෝ 3ක පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කළ පසු “වෘත්තීය ඩිප්ෙලෝමා” ප්රදානය
ෙකෙර්. වසර 4 ක පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කළ විට “උසස් වෘත්තීය ඩිප්ෙලෝමා” පිරිනමනු ලැෙබ්. වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනවල අරමුණ
වන්ෙන් වෘත්තීමය සහ එදිෙනදා ජීවිතයට අවශ්ය තාක්ෂණය සහ දැනුම ලබා ගැනීමයි.
කර්මාන්තය, කෘෂිකර්මය, ෛවද්ය රැකවරණය, සනීපාරක්ෂාව, අධ්යාපන/ සමාජ සුබසාධනය, ප්රෙයෝගික ව්යාපාර, විලාසිතා/ ගෘහ
ආර්ථික විද්යාව, සංස්කෘතිය/ අධ්යාපනය ෙලස ක්ෙෂේත්ර 8ක් ඇත.
වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනයකට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම වන්ෙන් වසර 12 ක පාසල් අධ්යාපනය සම්පූර්ණ කර තිබීමයි. අවුරුදු 12 ට
වඩා අඩු නම්, නම් කරන ලද ෙපර සූදානම් අධ්යාපන පාඨමාලාවක් ෙහෝ පුහුණු මධ්යස්ථානයක පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර ඇති අය, ඒ ඒ
අධ්යාපන ආයතනය මගින් පවත්වන ප්රෙව්ශ පරීක්ෂණෙයන්, අවුරුදු 12 ක පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීමට සමාන අධ්යාපන සුදුසුකම් ඇති
බවට සහතික ලත් වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි අය, ෙහෝ අධ්යාපන සංස්කෘතික �ඩා විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යවරයා විසින් නම් කර ඇති විෙද්ශ
රටක “වසර 11ක් ෙහෝ ඊට වැඩි පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර ඇති අය” ද උසස්ෙපළ සමත් හා සමාන ෙහෝ ඊට වැඩි ෙලස සලකා ඇතුළත්
කර ගනු ලැෙබ්. වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනයක ප්රෙව්ශ පරීක්ෂණය සඳහා, ෙල්ඛන පරීක්ෂාවට අමතරව, ජපන් භාෂා පරීක්ෂණ සහ සම්මුඛ
පරීක්ෂණ ආදිය ඇතුළත් ෙව්.
තවද, වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනයකට ඇතුළත් වීම සඳහා, ඉහත සඳහන් කරුණු වලට අමතරව ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවයක් ෙලස පහත
වගුෙව් ඇති ෙකොන්ෙද්සි වලින් එකක් සපුරාලිය යුතුය.
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ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණෙය් N1 ෙහෝ N2 සමත් අය
ජපානෙය් අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා වූ ප්රෙව්ශ විභාගෙය් ජපන් භාෂා විෂයයන් සඳහා එකතුව ලකුණු 200 ක් ෙහෝ ඊට වැඩිෙයන් ලබා ඇති අය
ජපාන කන්ජි ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණ සංගමය විසින් පවත්වනු ලබන BJT ව්යාපාර ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය/ JLRT සවන්දීෙම් කියවීෙම්
අවෙබෝධතා පරීක්ෂණය (ලිඛිත පරීක්ෂණය) සඳහා ලකුණු 400 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් ලබා ඇති අය
අධිකරණ අමාත්යාංශය විසින් ප්රකාශ කර ඇති ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනයකින් මාස 6ක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ජපන් භාෂා අධ්යාපනය ලබා
ඇති, සහ ඇතුළත් වන අධ්යාපන ආයතනෙය් ජපන් භාෂා පරීක්ෂණයකින් ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවය N2 මට්ටමට (2 වන මට්ටම) සමාන ෙහෝ ඊට
වැඩි බවට තහවුරු වූ අය
ජපානෙය් ප්රාථමික, ද්විතීය ෙහෝ උසස්ෙපළ පාසලක වසරකට ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් අධ්යාපනය ලබා ඇති, සහ ඇතුළත් වන අධ්යාපන
ආයතනෙය් ජපන් භාෂා පරීක්ෂණයකින් ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවය N2 මට්ටමට (2 වන මට්ටම) සමාන ෙහෝ ඊට වැඩි බවට තහවුරු වූ අය

07 ▶ ශිෂ්යත්ව ක්රමෙව්ද තිෙබ්ද?

ජපන් ශිෂ්ය උපකාරක සංවිධානය (JASSO) මගින්, පරීක්ෂණ හරහා ෙතෝරා ගන්නා ලද, අධ්යාපන සුදුසුකම් හා ෙපෞරුෂය යන
ෙදඅංශෙයන්ම විශිෂ්ට වන, ජපානෙය් අධ්යයනය කිරීමට අදාළ වාර්තා (ෙපෞද්ගලික අත්දැකීම්) සපයන සහ මුල්යමය තත්ත්වය ආදී කරුණු
සපුරාලන විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා, “විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් පිළිගැනීම ප්රවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහන (අධ්යාපන සංස්කෘතික �ඩා විද්යා හා
තාක්ෂණ අමාත්යාංශෙය් විෙද්ශීය ශිෂ්යයන්ෙග් අධ්යාපන දිරි දීමනා)” නමින් ශිෂ්යත්ව ක්රමෙව්දයක් පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්.
මීට අමතරව, ජපානෙය් අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා වූ ප්රෙව්ශ විභාගයට මුහුණ දී, විෙශේෂෙයන්ම විශිෂ්ට ප්රතිඵල ලබා, ජපානයට
පැමිණීමට ෙපර, විශ්වවිද්යාල ආදිෙයන් ජපානෙය් අධ්යාපන ආයතනයකට ඇතුළත් වීෙම් අවසරය ලැබූ අය සඳහා, ෙමම ක්රමෙව්දෙය්
ප්රතිලාභ ලබාදීෙම් අවස්ථාවන් කළින් ෙවන් කරවා ගැනීෙම් ක්රමෙව්දයක් ඇත. මීට අමතරව, ඇතැම් පළාත් පාලන සහ ෙපෞද්ගලික ආයතන
මගින්ද, විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා ශිෂ්යත්ව ක්රමෙව්ද පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්. ෙකෙසේ ෙවතත්, සියලුම විෙද්ශීය ශිෂ්යයන්ට ශිෂ්යත්ව ලබා
ගැනීමට අවස්ථාව නැත. එමනිසා, ජපානෙය් අධ්යාපනයට පැමිණීමට ෙපර ශක්තිමත් මූල්ය සැලැස්මක් සකස් කිරීම අවශ්ය ෙව්.

08 ▶ ජපානෙය් රැකියාවක් ලබා ගත හැකිද?

අධ්යාපනය සම්පුර්ණ කළ පසු ජපානෙය්දී ඉෙගන ගත් තාක්ෂණික දැනුම සහ කුසලතා උපෙයෝගී කර ගැනීෙමන් ජපන් සමාගමක
රැකියාවක් ලබා ගත හැකිය. නමුත්, ජපානෙය්, සියලුම වෘත්තීන්වල විෙද්ශිකයන් හට රැකියාව කිරීමට අවසර ලැෙබ් යයි කිව ෙනොහැක.
ජපානෙය්දී ඉෙගනුම ලබන පාඨමාලාව අනුව ලබා ගත හැකි රැකියා පිළිබඳව කල්තියා ෙසොයා බැලීම අවශ්ය ෙව්. තවද, රැකියා ෙසවීෙම්දී,
රැකියාව ලබා ගත් පසු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් පිළිබඳව හැකිතාක් නිශ්චිත ඉලක්ක තිබීම වැදගත් ෙව්. ජපන් සමාගම්, විෙද්ශීය
ශිෂ්යයන්ෙගන් “උසස් ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවයක්”, “ජපන් සංස්කෘතියට අනුවර්තනය වීෙම් හැකියාව” සහ “විශ්වවිද්යාල සහ වෘත්තීය
අධ්යාපන ආයතන වලින් ලබා ගත් තාක්ෂණික දැනුම සහ කුසලතා” බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. ජපානෙය් රැකියාවක් කිරීෙම්දී, ප්රෙද්ශෙය්
ආගමන විගමන කාර්යාංශෙය්දී ඔබෙග් ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම “විෙද්ශීය ශිෂ්ය” යන්ෙනන්, රැකියා කිරීමට අවසර සලසන ෙවනත්
ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකමකට ෙවනස් කිරීෙම් �යාපටිපාටිය සිදු කළ යුතුය.
රැකියා කළ හැකි ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම් අතර, ඉහල තාක්ෂණ කුසලතා/ දැනුම, ෙහෝ විෙද්ශීය සංස්කෘතිය පදනම් කරගත් චින්තන
ආදිය අවශ්ය වන කාර්යයන්හි නිරත වන “තාක්ෂණ / මානව ශාස්ත්ර දැනුම/ ජාත්යන්තර රාජකාරි” ප්රධාන ෙව්. ඊට අමතරව “පරිපාලන/
කළමනාකරණ”, “අධ්යාපන”, “ෙහද” සහ නිශ්චිත කාර්මික ක්ෙෂේත්රයක සැලකිය යුතු දැනුමක්/ කුසලතා ෙහෝ පළපුරුද්දක් අවශ්ය වන
කාර්යයන්හි නිරත වන “විෙශේෂිත කුසලතා” යනාදිය ද ඇත.
තවද, අධ්යාපනය සම්පුර්ණ වන විටත් රැකියාවක් තීරණය වී නැති අවස්ථාවක වුවද, විශ්වවිද්යාල, පශ්චාත් උපාධි ආයතන සහ වෘත්තීය
අධ්යාපන ආයතන ෙවතින් උපාධි ලබා ගන්නන් (“වෘත්තීය ඩිප්ෙලෝමා” / “උසස් වෘත්තීය ඩිප්ෙලෝමා” යන තත්වයන් ලබා ඇති අය),
“විෙද්ශීය ශිෂ්ය” සිට “විෙශේෂිත �යාකාරකම් (අඛණ්ඩව රැකියා ෙසවීම)” යන ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම ෙවත මාරු කිරීම මගින්,
අධ්යාපනය සම්පුර්ණ කිරීෙමන් පසු උපරිම වසරක් ( මාස 6ක් + නැවත මාස 6කට අළුත්කිරීම) දක්වා රැකියා ෙසවීම කරෙගන යා හැක.
ඉන්පසුව, තවදුරටත් රැකියා ෙසොයන උපාධිධාරී විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් හට, පළාත් පාලන ආයතන විසින් පවත්වනු ලබන රැකියා ෙසවීෙම්
ආධාරක ව්යාපෘතිවලට සහභාගී වීෙම් ෙකොන්ෙද්සිය මත තවත් වසරක් (මාස 6ක් + නැවත මාස 6කට අළුත්කිරීම) (උපාධිෙයන් පසු 2 වන
වසර) වන ෙතක් ජපානෙය් රැඳී සිටීමට අවසර ලැෙබ්.
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III. ජපානෙය් ජීවත් වීම ගැටලුවක් ෙනොවන්ෙන්ද?
▶ ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත යනු කුමක්ද?
01
“ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත” යනු ජපානෙය් මධ්යම ෙහෝ දිගු කාලීනව (මාස 3කට වැඩි) රැඳී සිටින විෙද්ශිකයන් සඳහා
වන ෙගොඩබැසිෙම් අවසරය, ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම ෙවනස් කිරීෙම් අවසරය ෙහෝ ෙන්වාසික පදිංචි කාලය ෙවනස්
කිරීෙම් අවසරය ආදී පදිංචිය සම්බන්ධ බලපත්ර ෙවනුවට භාවිතා කල හැකි ෙදයකි (ඡායාරූපය බලන්න). ජපානෙය්
ෙන්වාසික පදිංචි කාලය මාස 3ක් ෙහෝ ඊට අඩු අය සහ ඇතැම් ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම් ඇති අය සඳහා අදාල ෙනොෙව්.
සැම විටම ෙමම ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත රැෙගන යා යුතුය.
“ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පෙතහි” වලංගු කාලය, වයස අවුරුදු 16 ෙහෝ ඊට වැඩි විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා, ෙන්වාසික
පදිංචි කාලය අවසන් වන ෙතක් ෙව්. ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අලුත් කල විට ෙහෝ ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම ෙවනස් කළ
විට, නව ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පතක් නිකුත් කරනු ලැෙබ්.
“ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත” ජපානයට ප්රථම වරට ඇතුළු වන විට ඇතැම් ගුවන්ෙතොටුපළවල් (නරිතා ගුවන්ෙතොටුපළ,
හෙනදා ගුවන්ෙතොටුපළ, චූබු ගුවන්ෙතොටුපළ, කන්සයි ගුවන්ෙතොටුපළ, නව චිෙතොෙස ගුවන්ෙතොටුපළ, හිෙරොශිමා
ගුවන්ෙතොටුපළ සහ ෆුකුඔකා ගුවන්ෙතොටුපළ. 2022 අෙප්රේල් වන විට) හිදී ෙගොඩබැසීෙම් �යාපටිපාටිය තුලම නිකුත්
කරනු ලැෙබ්. අෙනක් ගුවන්ෙතොටුපළවලින් ඇතුළුවීෙම්දී, විෙද්ශ ගමන් බලපත්රෙය් ෙගොඩබැසීෙම් අවසර මුද්රාව සමඟම,
“පසු දිනකදී ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත නිකුත් ෙකෙර්” යනුෙවන් සටහන් ෙකෙර්. මධ්යම හා දීර්ඝ පදිංචිකරුවන් තම
පදිංචි ප්රෙද්ශෙය් නගර සභාෙව් දී පදිංචිය දැනුම් දීෙමන් පසු ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත නිකුත් කරනු ලැෙබ්.
(සාමාන්යෙයන්, ප්රාෙද්ශීය ආගමන විගමන කාර්යාලය විසින් දැනුම් ෙදන ලද පදිංචි ස්ථානයට තැපැල් කරනු ලැෙබ්).
ජපානයට ඇතුළු වන විට ගුවන්ෙතොටුපෙළේදී “ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත” නිකුත් ෙකරුණු අය තම පදිංචි ස්ථානය
තීරණය කර දින 14 ක් ඇතුළත, ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත රැෙගන ෙගොස්, ප්රෙද්ශෙය් නගර සභා කවුන්ටරෙය් දී, තම
පදිංචි ස්ථානය පිළිබඳව ජපානෙය් ආගමන විගමන කාර්යාංශෙය් ෙකොමසාරිස්ට දැනුම් ෙදන්න.
ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර පහත ආගමන විගමන කාර්යාංශෙය් ෙවබ් අඩවිය
ෙවත ෙයොමු වන්න.
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_point.html

ෙන්වාසික පදිංචි කළමනාකරණ ක්රමෙව්දෙය් අනුපිලිෙවල
ඇතුල්වීෙම් සහ පිටවීෙම් ෙතොටුපල
ආගමන පරීක්ෂණය
විෙද්ශ ගමන් බලපත්රෙය් ෙගොඩබැසිෙම් අවසර මුද්රාව තබා, එම අවසරයට
අනුව මධ්යම හා දීර්ඝ කාලීන පදිංචිකරුවන් සඳහා ෙන්වාසික පදිංචි
කාඩ්පතක් නිකුත් ෙකෙර්.
(සැ.යු.) “ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත” නිකුත් කරනු ලබන්ෙන්, 2022
අෙප්රේල් වන විට, නරිතා ගුවන්ෙතොටුපළ, හෙනදා ගුවන්ෙතොටුපළ, චූබු
ගුවන්ෙතොටුපළ, කන්සයි ගුවන්ෙතොටුපළ, නව චිෙතොෙස ගුවන්ෙතොටුපළ,
හිෙරොශිමා ගුවන්ෙතොටුපළ සහ ෆුකුඔකා ගුවන්ෙතොටුපළ දීය.

නගර සභාෙව්දී
පදිංචිය (ෙවනස් කිරීම) පිළිබඳ දැනුම්දීම

ප්රාෙද්ශීය ආගමන විගමන කාර්යාංශෙය්දී
පදිංචිය හැර ෙවනත් (ෙවනස් කිරීම්) දැනුම්දීම
නම, උපන් දිනය, ස්� පුරුෂ භාවය, පුරවැසිභාවය/ කලාපය ෙවනස් කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීම
ෙන්වාසික පදිංචි වලංගු කාල සීමාව අලුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්කිරීම ස්ථිර පදිංචි අය / උසස් වෘත්තීය අංක 2 / වයස අවුරුදු 16 ට අඩු අය
ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත නැවත සාදා ගැනීම
අනුබද්ධ ආයතනය / කලත්රයා සම්බන්ධ දැනුම්දීම්*

ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත නැතිවීම, ෙසොරකම් කිරීම, විනාශ වීම, විශාල ෙලස හානි වීම ෙහෝ අපිරිසිදු වීම යනාදිය සිදුවූ විට
රැකියා සුදුසුකම, “විෙද්ශීය ශිෂ්ය” ආදී අධ්යයන සුදුසුකම් සහ කලත්රෙයකු ෙලස සුදුසුකම් ඇති
ෙන්වාසික පදිංචිකරුවන්

* අනුබද්ධ ආයතනය / කලත්රයා පිළිබඳ දැනුම්දීම් අන්තර්ජාලය භාවිතෙයන් සිදු කළ හැක.
[ජපානෙය් ආගමන විගමන කාර්යාංශෙය් ඉෙලක්ෙට්රොනික දැනුම්දීම් පද්ධතිය]
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_system.html
ෙන්වාසික පදිංචි පරීක්ෂණය
මධ්යම හා දීර්ඝ කාලීන පදිංචිකරුවන්ෙග් ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අලුත් කල විට ෙහෝ ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම ෙවනස් කළ විට, නව ෙන්වාසික
පදිංචි කාඩ්පතක් නිකුත් කරනු ලැෙබ්.
(ජපානෙය් ආගමන විගමන කාර්යාංශය විසින් සැකසූ “ආගමන විගමන ෙන්වාසික පදිංචි කළමනාකරණය 2021 සංස්කරණය” ෙවතින් උපුටා ගන්නා ලදී)
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02 ▶ ජපානෙය් ජීවත් වීමට ෙකොපමණ මුදලක් වැය ෙව්ද?

ජපානෙය් ජිවන වියදම ප්රෙද්ශෙයන් ප්රෙද්ශයට ෙවනස් ෙව්. ෙමහිදී, දර්ශකයක් ෙලස කන්ෙතෝ ප්රෙද්ශෙය් (ඉබරකි,
ෙතොචිගි, ගුන්මා, සයිතමා, චිබා, ෙටෝකිෙයෝ, කනගවා) පිලිබඳ උදාහරණ හඳුනා ගනිමු. පහත ෙතොරතුරු අනුව, ජපානෙය්
ජීවන වියදම ගණනය කර බලන්න.
◆ ජීවන වියදම
පහතින් දැක්ෙවන්ෙන් කන්ෙතෝ ප්රෙද්ශෙය් පදිංචි විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් හට, අධ්යාපන ගාස්තු වලට අමතරව අවශ්ය වන
අෙනකුත් ප්රධාන වියදම් අයිතම සහ සාමාන්ය මාසික වියදම ෙව්.
වියදම්
අයිතමය

ආහාර

සාමාන්ය
මාසික ගාස්තුව

ෙයන් 30,000

නිවාස/
රක්ෂණ/
විෙනෝදාංශ/
අෙනකුත්
උපෙයෝගිතා වියදම් ෛවද්ය වියදම් විෙනෝදාස්වාද වියදම් ප්රවාහන වියදම් ෛදනික වියදම්
ෙයන් 52,000

ෙයන් 3,000

ෙයන් 8,000

ෙයන් 6,000

ෙයන් 10,000

එකතුව
ෙයන් 109,000

(මූලාශ්රය: ජපන් ශිෂ්ය උපකාරක සංවිධානය “2019 ජනවාරි මස, ෙපෞද්ගලික වියදෙමන් ඉෙගනගන්නා විෙද්ශීය ශිෂ්යයන්ෙග් ජීවන තත්ත්වයන්
පිළිබඳ සමීක්ෂණ ප්රතිඵල: පදිංචි තත්වය අනුව අයිතමය අනුව වියදම් විස්තර (කන්ෙතෝ)” ඇසුරිනි)

ෙමයට සාමාන්ය අධ්යයන සහ පර්ෙය්ෂණ වියදම් (ෙයන් 54,000) එකතු කළ විට, සාමාන්ය මාසික ජීවන වියදම ෙයන්
163,000 ක් ෙව්.
◆ නිවාස වියදම්
ඉහත සඳහන් වියදම් අතර, “නිවාස/ උපෙයෝගිතා වියදම” හි විෙශේෂෙයන් නිවාස කුලිය, ජීවත් වන ප්රෙද්ශය අනුව
ෙවළඳපල මිල ෙවනස් ෙව්. පුද්ගලික බදු නිවාස, විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා වන ෙන්වාසිකාගාර, සාමාන්ය ශිෂ්ය
ෙන්වාසිකාගාර සහ අෙනකුත් සියල්ල ඇතුලත් නිවාස කුලිෙය් සාමාන්ය ගත් විට, කන්ෙතෝ ප්රෙද්ශෙය් සාමාන්ය මාසික
ගාස්තුව ෙයන් 41,000 ක් වන අතර එය මුළු රෙට්ම ඉහළම අගය ෙව්.
පුද්ගලික කුලී නිවාස ආදිය කුලියට ගැනීෙම්දී, නිවාස කුලිය වැඩි මිලක් ගන්නා අතර, ඇපකරුෙවකු අවශ්ය විය
හැකිය. තවද, ඇතුළුවන අවස්ථාෙව් මාසික කුලියට අමතරව, ආරක්ෂක තැන්පතු, තෑගි මුදල් සහ රක්ෂණ තැන්පතු ආදී
මාසික කුලිෙය් කිහිප ගුණයක මුදලක් අවශ්ය ෙව්. කල්බදු ගිවිසුමකදී, ගිවිසුම් කාලය නියම කර ඇති අතර, එය අලුත්
කිරීෙම්දී අලුත් කිරීෙම් ගාස්තු ආදී වියදම් ෙගවීමට සිදු විය හැකිය.
අධ්යාපන ආයතනය “විෙද්ශීය ශිෂ්ය නිවාස සඳහා වන්දි” ක්රමයට දායක වූ ආයතනයක් නම්, විෙද්ශ ශිෂ්යයා
රක්ෂණයකට ඇතුළු වීෙම් ෙකොන්ෙද්සිය මත, ආයතනය විසින්ම ඇපකරුෙවකු බවට පත්වන ක්රමෙව්දයක් ඇත.
කරුණාකර අධ්යාපන ආයතනෙයන් විමසන්න.
මෑතකදී, ෙපෞද්ගලික ෙද්පල ෙවළඳාම් සමාගම් විසින්, විෙද්ශිකයන් භාර ගන්නා නිවාස සහ ඇපකරුෙවකු අවශ්ය
ෙනොවන නිවාස හඳුන්වා දීම වැඩි ෙවමින් පවතී. එබැවින් අන්තර්ජාලය ෙහෝ විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා වන ෙතොරතුරු
සඟරා පරීක්ෂා කර බලන්න.
◆ එදිෙනදා අත්යවශ්ය ද්රව්ය ආදිෙයහි මිල
ජපානය තුල වුවද ප්රෙද්ශය අනුව ෙවනස් ෙව්. උදාහරණයක් ෙලස ෙටෝකිෙයෝ නගරෙය් දත්ත සලකා බලමු. (මූලාශ්රය:
“ෙටෝකිෙයෝ හි සංඛ්යාෙල්ඛන” 2022 ජනවාරි)
(බදු ඇතුළුව)
සහල්
පාන්
1kg

පිසින ෙතල්
ෙබෝතලයක්
1,000g

පාන් පිටි
1kg

බිත්තර
පැකට්ටුවක්
කෑලි 10

ෙයන් 446

ෙයන් 363

ෙයන් 278

ෙයන් 234

ජල ගාස්තුව
මාසික (20m2)

විදුලි බිල
මාසික

(සහල්
“ෙකොෂිහිකාරි” හැර)

මිල

ෙයන් 2,475

ෙයන් 14,084

ෙයන් 2,010

බත් පැකට්
1ක්

ෙරදි ෙසෝදන
සබන් කුඩු
1kg

ෙසම්ප්රතිශ්ය ඖෂධ ෙසම්ප්රතිශ්ය ඖෂධ
කැෙරෝකී කාමරය
ෙටොයිලට්
(සාමාන්ය
බස් ගාස්තුව
ෙග්ම්
(උන හා
ෙසම්ප්රතිශ්යා ඖෂධ)
(සාමාන්ය
බස්
ර
ථ)
භාවිත ගාස්තු
ෙප්පර්
ෙසොෆ්
ට්
ෙවයාර්
ෙව්දනා නාශක)
පැකට් 44ක
1ක්
1 පුද්ගලෙයකුට
(මීටර් 1,000)
ෙපති 40ක ෙපට්ටියක් 7km (1වරක්)

ෙයන් 475

ෙයන් 330

අයිතමය

(බැදපු චිකන් බත්)

5Kg

ෙපට්ටියක්

ෙයන් 643

ෙයන් 1,337

ෙයන් 695

9

ෙයන් 217

ෙයන් 6,173

ෙයන් 971

03 ▶ විෙද්ශීය ශිෂ්යයන්ට අර්ධකාලීනව රැකියා කළ හැකිද?
“ජපානය යනු විෙද්ශීය ශිෂ්යයන්ට අර්ධකාලීන රැකියා වල ෙයදිය හැකි බැවින්, ඒවාෙය් ෙයෙදමින් අධ්යාපන
කටයුතු කළ හැකි රටක්” යැයි ෙබොෙහෝ ෙදනා සිතන නමුත්, එය නිවැරදි ෙනොෙව්. ජපන් රජය, විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා
“විෙද්ශීය ශිෂ්ය” ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම ලබා ෙදන නමුත් ඒ යටෙත් (ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පෙත් පිටුපස)
සිදු කළ හැකි �යාකාරකම් යටතට අර්ධකාලීන රැකියා ආදිය ඇතුළත්
ෙනොෙව්. එමනිසා, අධ්යයන කටයුතුවලට බාධාවක් ෙනොවන මට්ටමින්
අර්ධකාලීනව රැකියාවක් කිරීමට අවශ්ය නම්, ජපානෙය් ආගමන විගමන
කාර්යාංශෙයන් “ෙන්වාසික සුදුසුකම් තත්ත්වෙයන් බැහැර �යාකාරකම්
සඳහා වූ අවසරය” ලබා ගත යුතුය.
නමුත්, විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් “ෙන්වාසික සුදුසුකම් තත්ත්වෙයන් බැහැර
�යාකාරකම් සඳහා වූ අවසරය” ලබා ගත්තද, සිදුකල හැකි රැකියා සහ
ස්ථාන පිළිබඳ සීමාවන් පවතින අතර, අර්ධකාලීන රැකියා කළ හැකි කාලය
සතියකට පැය 28 දක්වා (දිගු නිවාඩු කාල තුළ දිනකට පැය 8ක් දක්වා) ෙව්. ෙන්වාසික සුදුසුකම් තත්ත්වෙයන් බැහැර
�යාකාරකම් සඳහා වූ අවසරය ලැබුණු විට ඒ
ෙතොරතුරු සටහන් ෙකෙරන තීරුව ෙමයයි.

* අර්ධකාලීන රැකියා සඳහා පැයක වැටුප, ප්රෙද්ශය සහ රැකියාව අනුව ෙවනස් ෙව්. 2021 දී ෙටෝකිෙයෝෙව් අවම වැටුප
ෙයන් 1,041 කි. ෙමය ෙන්වාසික සුදුසුකම් තත්ත්වෙයන් බැහැර �යාකාරකම් සඳහා වූ අවසරෙය් (අර්ධකාලීන
රැකියා), අවසර දී ඇති උපරිම කාලසීමාව සඳහා ගණනය කල විට, අර්ධකාලීන රැකියාවක මාසික ආදායම ෙයන්
1,041 x පැය 28 = ෙයන් 29,148 (සති 1) x සති 4 (මාස 1)) = ෙයන් 116,592කි. ෙකෙසේ ෙවතත්, ජපන් ශිෂ්ය
උපකාරක සංවිධානෙය් සමීක්ෂණයට අනුව (2020 ෙපබරවාරි), ඉහත සඳහන් කළ අර්ධකාලීන රැකියා වලින් (රට
පුරා) විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ඇත්ත වශෙයන් උපයන සාමාන්ය මාසික වැටුප, උසස් අධ්යාපන ආයතනවල ෙයන් 74,000
ක් සහ ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනවල ෙයන් 87,000 කි. අනුබද්ධ ආයතනය සහ විෂයමාලාව අනුව අර්ධකාලීන
රැකියාවක් සඳහා වැය කළ හැකි කාලෙයහි ෙවනසක් ඇති බව කිව හැකිය.
* අර්ධකාලීන රැකියා ආදායෙමන් පමණක් ශිෂ්යයන්ෙග් ජීවන වියදම සම්පුර්ණෙයන් පියවා ගැනීම අපහසුය. නමුත්
සමහර ශිෂ්යයන් “ජපානයට ගිෙයොත් පාට් ටයිම් කරලා අධ්යාපන වියදම් සහ ජීවන වියදම් ඇති තරම් ෙහොයාගන්න
පුළුවන්” ආදී සැහැල්ලු කතා විශ්වාස කර ජපානයට පැමිණ, පසුකාලීනව ජපානෙය් විෙද්ශ ශිෂ්ය ජීවිතය පවත්වාෙගන
යාමට ෙනොහැකිව ආපසු තම රටට යාමට සිදුවන අවස්ථා ද ඇත. තවද, මෑතකදී, “පහසුෙවන් මුදල් උපයා ගත හැකි
අර්ධකාලීන රැකියා” යන නමින්, වංචනික ෙක්රඩිට් කාඩ් ෙතොරතුරු අවභාවිතා කරන අපරාධ සඳහා ජපානයට අලුතින්
පැමිණි විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට, එම රෙට්ම අය උත්සාහ කරන සිද්ධින් මෑතකදී වැඩිෙවමින් පවතී.
එබැවින් SNS සමාජ මාධ්ය භාවිතා කළ රැකියා ෙසවීම් වලදී ප්රෙව්ශම් විය යුතුය. ජපානෙය් අධ්යාපනයට පැමිෙණන
විට, අර්ධකාලීන රැකියා ආදායම මත අනවශ්ය ෙලස යැෙපන්නට ෙනොසිතා, නිසියාකාර සැලැස්මක් සාදා ගනිමු.
අර්ධකාලීන රැකියා සිදු කිරීමට තහනම් රැකියා ක්ෙෂේත්ර සහ ස්ථාන
1. ලිංගික ව්යාපාර සහ ගණිකා වෘත්තීය සම්පුර්ණෙයන්ම තහනම්ය.
කැබෙර්, ෙහොස්ටස් බාර්, රා� සමාජ ශාලා, ඩාන්ස් ෙහෝල්, අමුත්තන්ට කෑමබීම සංග්රහ කරන බාර්,
පචින්ෙකෝහල්, මාජාන් හල්, ෙග්ම් යන්ත්ර ස්ථාපන ව්යාපාර, ෙපෞද්ගලික කාමරය සහිත නාන ස්ථාන,
ස්�පින්, පීප් රඟහල්, ෙමෝෙටල්, ලව් ෙහොෙටල්, ඇඩල්ට් ෙෂොප්, විනීල් හල්, පුද්ගලික කාමර සහිත
සම්බාහනසැල්, නිෙවස් කරා යන ෆැෂන් ෙහල්ත්, ඇඩල්ට් වීඩිෙයෝ ඔන්ලයින් ෙෂොපින්, අන්තර්ජාලෙය්
අසභ්ය පින්තූර සපයන ව්යාපාර, ෙටලිෙෆෝන් ක්ලබ් ව්යාපාර, ෙෆෝන් ෙඩ්ටින්, මැෙසේජ් ඩයල් ව්යාපාර
2. ස්නැක් බාර්, පබ්, ෙකොෆී ෙෂොප්, අවන්හල් ආදිය තුල පහත ෙද් තහනම් කර ඇත:
① ගනුෙදනුකරුවන්ට විෙනෝදාස්වාදය ලබා දීම සඳහා සත්කාරක ෙසේවිකාවන් සිටින ස්ථාන
② ආෙලෝකය අඩු (ආෙලෝකය 10 lux ෙහෝ ඊට අඩු) ස්ථාන
③ ඇහිරුණු (වර්ග මීටර් 5 ක් ෙහෝ ඊට අඩු ආසන ඇති) අන් අයට දැකීමට අපහසු ස්ථාන
* ෙමවැනි ස්ථානවල අර්ධකාලීන රැකියාවක් ෙනොකළ ද, එවැනි ව්යාපාර පිලිබඳ ප�කා වැනි ප්රචාරණ ද්රව්ය මග ෙදපසදී
ෙබදා හැරීම සහ තහනම් ස්ථානවල (ඉහත 1 ෙහෝ 2 ට අදාළ ස්ථාන) පිරිසිදු කිරීෙම් අර්ධකාලීන රැකියාද එෙලසම
තහනම් කර ඇත.
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04 ▶ විදුලිය, ගෑස්, ජලය, දුරකථන යනාදිය ලබා ගැනීෙම් �යා පටිපාටි ෙකෙසේ සිදු කළ යුතුද?
ජපානෙය් ජීවත් වීමට විදුලිය, ගෑස්, ජලය, දුරකථන ආදිය අවශ්ය ෙව්.
කුලී නිවසක් වැනි තනිව නවාතැනක් කුලියට ගන්ෙන් නම්, ෙම්වා සඳහා ගිවිසුම්ද තනි තනිව සිදු කළ යුතුය. කුලී
නිවාස ආදිෙයහි කුලිය තුල එම වියදම් ඇතුළත් ෙනොවන බැවින් ඒ සඳහා ෙවනම ෙගවීමට සිදුෙව්. ගාස්තුව ෙගවීමට
අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත්, ෙසේවාව අත්හිටුවිය හැකි බැවින් සැලකිලිමත් වන්න.
ජපානෙය් නළ ජලය ෙකලින්ම පානය කළ හැකිය. විෙද්ශ වල නිෂ්පාදිත විදුලි උපකරණ ජපන් ප්රමිතීන්ට අනුකූල
ෙනොෙව් නම්, ඒවා භාවිතා කළ ෙනොහැකි විය හැකි බැවින් සැලකිලිමත් වන්න.

05 ▶ ෙකදිනක, ෙකෙසේ කසළ බැහැර කරන්ෙන් ද? (කසළ සහ ප්රතිච�කරණය)
ජපානෙය් කසළ බැහැර කිරීෙම් ක්රමය පදිංචි ප්රෙද්ශය අනුව ෙවනස් ෙව්. ඔෙබ් ප්රෙද්ශෙය්
නීතිරීතිවලට අනුව නිසි ෙලස කසළ බැහැර ෙනොකළෙහොත්, ප්රෙද්ශවාසීන් සමඟ ආරවුල් ඇතිවීමට
ෙහේතු විය හැකිය. සෑම නිවසකම කසළ ෙවන්කර (පිළිස්සිය හැකි කසළ, පිළිස්සිය ෙනොහැකි
කසළ ආදිය), ඒ ඒ කසළ එකතු කරන දිනෙය් නියමිත ෙව්ලාවට නියමිත එකතු කිරීෙම් ස්ථානයට
(ෙහෝ නම් කරන ලද ස්ථානයට) බැහැර කරන්න. විශාල කසළ බැහැර කිරීමට අවශ්ය නම්, පදිංචි
ස්ථානෙය් නගර සභාව විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැහැර කිරීෙම් ක්රමය අනුගමනය කරන්න.

06 ▶ හදිසි අවස්ථාවක දී කළ යුත්ෙත් කුමක්ද?
හදිසිෙය් ෙහෝ ගින්නක් ඇති වුවෙහොත්, හදිසිෙය් ෙරෝගාතුර වී ෙහෝ තුවාල වී ගිලන් රථයක් ඇමතීෙම්දී, කිසියම්
ආපදාවක් ෙහෝ අනතුරක් සිදුවුවෙහොත්, කරුණාකර කලබල ෙනොවී පහත වගුෙව් ඇති දුරකථන අංකයන්ට දැනුම්
ෙදන්න. භූමිකම්පාවකදී, ගෘහ භාණ්ඩ ෙපරළීම වැළැක්වීම, හදිසි අවශ්යතා මල්ලක් සූදානම් කර තැබීම, ආපදාවකදී
රැස්වන ස්ථානය දැනුවත් වී සිටීම ආදී ෙපර සූදානම් සිදු කරමු. එෙසේම භූමිකම්පාවක් ඇති වුවෙහොත් කලබල ෙනොවී
සන්සුන්ව හා කල්පනාෙවන් කටයුතු කිරීම වැදගත් ෙව්.
හදිසි අවස්ථාවකදී රැෙගන යාමට, උදාහරණයක් ෙලස, පහත ෙද් වහාම පිටතට ගැනීමට හැකි ෙලස සූදානම් කර
තබන්න. ආහාර (ටින් කළ ආහාර, ටින් කටරය, රිෙටෝට් නිෂ්පාදන, රසකැවිලි), පානීය ජලය /
ගිනිෙපට්ටි, ලයිටර/ ඖෂධ (සාමාන්ය ඖෂධ) / වටිනා භාණ්ඩ (බැංකු ෙපොත, නිල මුද්රාව, මුදල්,
ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ කාඩ්පත, ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත, මයි නම්බර් කාඩ්පත, විෙද්ශ ගමන් බලපත්
රය (පාස්ෙපෝර්ට් එක), ෙටෝච් එකක්, ෙගනයා හැකි ගුවන්විදුලියක්, බැටරි
ගින්නකදී / ෙබ්රා ගැනීමකට/ හදිසි
ෙරෝගී, තුවාල වීමක්

සම්බන්ධිකරණ
ෙතොරතුරු
ගිනි නිවන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

119 (පැය 24 පුරා, දුරකථන ගාස්තු අය ෙනොෙකෙර්)

සිදුවීම්, අනතුරු ආදිය

ෙපොලිස් ස්ථානය

110 (පැය 24 පුරා, දුරකථන ගාස්තු අය ෙනොෙකෙර්)

ඇමතුමට ෙහේතුව

දුරකථන අංකය

07 ▶ ජපන් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය/ විශ්රාම වැටුප් සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුද?
ජපානෙය්දී ඉහල ෛවද්ය ෙසේවාවක් ලබා ගත හැකි වුවද, ෛවද්ය වියදම් ඉතා අධිකය. එබැවින්, ජපානෙය් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ
ක්රමෙව්දය යටෙත්, සියලුම ජපන් සහ විෙද්ශික (ෙන්වාසික පදිංචි කාලය මාස 3කට වැඩි සහ පදිංචිය ලියාපදිංචි වී ඇති අය)
සෑම පුද්ගලෙයක් ම සෑම විටම කුමක් ෙහෝ ෙපොදු ෙසෞඛ්ය රක්ෂණයක් ලබා ගැනීම අවශ්ය ෙව්. ෙපොදු ෛවද්ය රක්ෂණ වර්ග
ෙදකක් තිෙබ්: ජාතික ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය සහ සමාගම් ආදී රැකියා ස්ථානෙයන් ලබා ගන්නා ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ ෙව්.
ජාතික ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය යනු සමාගමක ෙසේවය ෙනොකරන පුද්ගලයින් සඳහා වන රක්ෂණයකි. ජපානෙය්
අධ්යාපනය ලබන විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ෙමම ජාතික ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය ලබා ගත යුතුය. ජාතික ෙසෞඛ්ය රක්ෂණයක් ඇති
විට, අසනීප ෙහෝ තුවාල සඳහා ප්රතිකාර ලැබීෙම්දී, ෙසෞඛ්ය රක්ෂණෙයන් ආවරණය වන ෛවද්ය වියදම් සහ ඖෂධවල
වියදම් ආදිෙයන් 30% ක් පමණක් තමන් විසින් ෙගවිය යුතුය.
තවද, වයස අවුරුදු 20 සහ ඊට වැඩි විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ඇතුළු විෙද්ශිකයන් (පදිංචිය ලියාපදිංචි කර ඇති අය), ජාතික
විශ්රාම වැටුපට ලියාපදිංචි වී රක්ෂණ වාරික ෙගවිය යුතුය. ෙකෙසේ ෙවතත්, ශිෂ්යයන් විසින් අයදුම් කිරීෙමන්, ෙගවීම්
නිදහස් කර ගැනීෙම් ක්රමෙව්දයට ඇතුළත් විය හැකිය. විශ්රාම වැටුප් සම්බන්ධ ලියාපදිංචි වීම්, පදිංචිය ලියාපදිංචි වී සිටින
නගර සභාෙව්දී සිදු ෙකෙර්.
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08 ▶ මයි නම්බර් එක යනු කුමක්ද?

ජපානෙය් වාසය කරන සහ පදිංචි සහතිකයක් ලබා ෙගන ඇති
මයි නම්බර් කාඩ්පත (පුද්ගල අංක කාඩ්පත)
පදිංචිකරුවන්ට (විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ආදී ෙන්වාසික පදිංචි කාලය මාස 3
ඉක්මවන මධ්යම හා දීර්ඝ කාලීන පදිංචිකරුවන් ඇතුළුව) ලබා දී ඇති
ඉලක්කම් 12ක අංකයකි. නීතිෙයන් නියම කර ඇති සමාජ රක්ෂණ, බදු
සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණ �යාමාර්ග යන ක්ෙෂේත්රවල පරිපාලන
�යා පටිපාටි සඳහා පමණක් ෙමය භාවිතා කරනු ලැෙබ්.
විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් විසින්, ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත නිකුත් කිරීෙමන්
පසු, පදිංචි ස්ථානය තීරණය කළ දින සිට දින 14 ක් ඇතුළත, ප්රෙද්ශෙය්
නගර සභාවට පදිංචිය මාරු කිරීම පිලිබඳ දැනුම්දීමක් කළ යුතුය.
ඉන්පසු ෙන්වාසික ලියාපදිංචිය සිදු ෙකෙරන අතර, “පුද්ගල අංකය
දැනුම්දීම” ලැෙබන්නට සලස්වනු ඇත. “පුද්ගල අංකය දැනුම්දීම” යනු
තමන්ෙග් “මයි නම්බර්” එක දැනුම් ෙදන එකක් වන අතර, මයි නම්බර්
සහතිකය ෙහෝ අනන්යතාවය තහවුරු කිරීෙම් සාක්ෂියක් ෙලස භාවිතා
කළ ෙනොහැක.
මයි නම්බර් දැනුම් දීෙමන් පසු, නගර සභාවට අයදුම් කිරීෙමන්,
“මයි නම්බර් කාඩ්පත (පුද්ගල අංක කාඩ්පත)” නම් වූ ඔෙබ් මුහුෙණ්
ඡායාරූපයක් සහිත ප්ලාස්ටික් කාඩ්පතක් නිකුත් කරනු ලැෙබ්. ෙමම
තනි කාඩ්පෙතන්, ඔබෙග් මයි නම්බර් එක තහවුරු කිරීම සහ අනන්යතාවය තහවුරු කිරීමද කළ හැක.
මයි නම්බර් එක සාමාන්යෙයන් මුළු ජීවිත කාලයටම එකම අංකය වනු ඇත. ඔබ ජපානෙයන් ටික කලකට පිටව
ෙගොස්, වසර කිහිපයකට පසු නැවත ජපානයට පැමිණියද, එම අංකය ෙවනස් ෙනොෙව්. මයි නම්බර් එක පහසුෙවන්
ෙකෙනකුට දැනුම් දීමත්, අන් අයෙග් අංක එකතු කර ගබඩා කිරීමත් ෙනොකළ යුතුය.
නමුත්, නීතියට අනුව, ශිෂ්යත්වයන්ට අදාළ �යාවලි, අර්ධකාලීන රැකියා වැටුප් සහ බදු, බැංකු හරහා විෙද්ශයන්ට
මුදල් යැවීම ආදී අවස්ථාවන්හිදී, එම කාර්ය මණ්ඩලයට ෙමය අංකය දැනුම් දිය යුතුය.
“මයි නම්බර් කාඩ්පත” නැති වුවෙහොත්, කරුණාකර වහාම පුද්ගල අංක කාඩ්පත් ඇමතුම් මධ්යස්ථානය ෙවත දැනුම්
දී, මයි නම්බර් එෙක් භාවිතය තාවකාලිකව අත්හිටුවන්න. ෙපොලිසියට දැනුම් දීෙමන් පසු, අනිවාර්යෙයන් නගර සභා
කාර්යාලෙය්දී නැවත නිකුත් කිරීෙම් �යා පටිපාටිය අනුගමනය කිරීමට වග බලා ගන්න.
තවද, වැඩිදුර අධ්යාපනය ෙහෝ රැකියාකට යාම ආදිය ෙහේතුෙවන් පදිංචි ස්ථානය ෙවනස් වූ විට, අදාළ නගර සභාවන්ට
පදිංචිෙයන් ඉවත් වීම/ පදිංචි වීම දැනුම්දීමත් සමඟම, “මයි නම්බර් කාඩ්පත” හි ලිපිනය ෙවනස් කිරීෙම් දැනුම්දීමද කළ
යුතු ෙව්. (ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පෙතහි ලිපිනයද ෙවනස් කළ යුතු ෙව්.) “මයි නම්බර් කාඩ්පෙතහි” හි කල් ඉකුත්වන
දිනයක් ඇත. (විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා එය ෙන්වාසික පදිංචි කාලසීමාව හා සමාන ෙව්), එබැවින් “මයි නම්බර්
කාඩ්පෙතහි” කල් ඉකුත්වන දිනයට ෙපර නගර සභාෙව් දී එය යාවත්කාලීන කර ගන්න.
<මයි නම්බර් කාඩ්පෙතහි ෙපොදු ෙවබ් අඩවිය https://www.kojinbango-card.go.jp>
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ජපානෙය් අධ්යාපනය ලබන කාලෙය්දී විවිධ �යා පටිපාටි සිදු කිරීමට අවශ්ය ෙව්. ෙමහිදී, ෙන්වාසික පදිංචි කාලය
අලුත් කිරීම, තාවකාලිකව ජපානෙයන් පිටතට ෙගොස් නැවත ඇතුල්වීෙම් අවසරය සහ අර්ධකාලීන රැකියා සඳහා
ෙන්වාසික සුදුසුකම් තත්ත්වෙයන් බැහැර �යාකාරකම් සඳහා වූ අවසරය සඳහා වන �යා පටිපාටිය හඳුන්වා ෙදන්ෙනමු.
① ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අලුත් කිරීම
අධ්යාපන ආයතනෙය් අධ්යාපනය ලබන අතරතුර ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අවසන් වන්ෙන් නම්, ප්රාෙද්ශීය ආගමන
විගමන කාර්යාංශෙය්දී ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අලුත් කිරීෙම් අවසරය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතුය (ෙන්වාසික පදිංචි කාලය
අවසන් වීමට මාස 3 කට ෙපර සිට අයදුම් කළ හැකිය). ෙමම අවස්ථාෙව්දී, වැදගත් කරුණු වන්ෙන් ඔබ අධ්යාපනය ලබන
පාසෙල් අධ්යාපන ප්රතිඵල, පැමිණීෙම් තත්ත්වය සහ ජපානෙය් ෙන්වාසික පදිංචි තත්ත්වයයි. විෙශේෂෙයන්, පැමිණීම
දුර්වල නම් ෙහෝ කාල සීමාෙවන් ඔබ්බට අර්ධකාලීන රැකියා (ෙන්වාසික තත්ත්වෙයන් බැහැර �යාකාරකම්) කර
ඇත්නම්, ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අලුත් කිරීමට අවසර ෙනොලැබිය හැකි බැවින් කරුණාකර සැලකිලිමත් වන්න.
ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අලුත්කිරීෙම් �යා පටිපාටිය සිදු ෙනොකර, අවසර ලද ෙන්වාසික පදිංචි කාලෙයන් ඔබ්බට
ජපානෙය් රැඳී සිටියෙහොත් (නීතිවිෙරෝධී රැඳී සිටීම), නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් දැඩි දඬුවම් ලැෙබනු ඇත.
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② තාවකාලිකව ජපානෙයන් පිටතට ෙගොස් නැවත ඇතුල්වීෙම් අවසරය
ජපානෙය් අධ්යාපනය ලබන අතරතුර තාවකාලිකව ඔෙබ් මව්රටට යාමට අවශ්ය නම්, “නැවත ඇතුල්වීෙම් විෙශේෂ
අවසරය” ක්රමෙව්දය යටෙත්, “ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත” ඇති අෙයකු ජපානෙයන් පිටවී වසරක් ඇතුළත ජපානයට
නැවත ඇතුල් වන්ෙන් නම්, සාමාන්යෙයන් නැවත ඇතුල්වීෙම් අවසරයක් ලබා ගැනීමට අවශ්ය ෙනොෙව්. නැවත
ඇතුල්වීෙම් විෙශේෂ අවසරය සහිතව ජපානෙයන් පිටවන විට, අනිවාර්යෙයන්ම විෙද්ශ ගමන් බලපත්රය සහ ෙන්වාසික
පදිංචි කාඩ්පත ෙපන්වා, නැවත ඇතුල්වීෙම් ආගමන විගමන ෙල්ඛනෙය් (ED කාඩ්පත) හි, “1. තාවකාලික පිටවීමකි,
නැවත ඇතුල්වීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි” හි ෙචක් සලකුණ ෙයොදන්න.
නැවත ඇතුල්වීෙම් විෙශේෂ අවසරයක් සහිතව ජපානෙයන් පිටව ගිය පුද්ගලෙයකුට, එහි වලංගු කාලය (වසරක්)
විෙද්ශයක සිට දීර්ඝ කළ ෙනොහැක. ජපානෙයන් පිටවී වසරක් ඇතුළත නැවත ජපානයට ඇතුළු ෙනොවුනෙහොත්,
ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම අවලංගු වනු ඇත. එබැවින් වසරක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ජපානෙයන් පිට රැඳී සිටින්ෙන්
නම්, කරුණාකර නැවත ඇතුළුවීෙම් අවසරයක් සඳහා අයදුම් කරන්න. තවද, ඔබ ජපානෙයන් පිටව යන දින සිට
ෙන්වාසික පදිංචි කාලසිමාව දක්වා කාලය වසර 1කට වඩා අඩු ෙව් නම්, ෙන්වාසික පදිංචි කාලසිමාව වන විට ජපානයට
නැවත ඇතුළු වී, ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අලුත් කිරීම ආදිය සඳහා අයදුම් කරන්න.
තවද, ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත් නිකුත් කරන ගුවන්ෙතොටුපළකින් හැර ෙවනත් ගුවන්ෙතොටුපළකින් ෙගොඩබැසීෙම්
අවසරය ලැබී, තවමත් ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පතක් ලබා ෙගන ෙනොමැති විට වුවද, “ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පතක්
පසුවට නිකුත් ෙකෙර්” යන සටහනක් සහිත විෙද්ශ ගමන් බලපත්රයකින්ද, නැවත ඇතුල්වීෙම් විෙශේෂ අවසරය මගින්
ජපානෙයන් පිටවිය හැකි ය.
③ අර්ධකාලීන රැකියා සඳහා ෙන්වාසික සුදුසුකම් තත්ත්වෙයන් බැහැර �යාකාරකම් සඳහා වූ අවසරය
ජපානෙය් අධ්යාපනය ලබන අතරතුර අර්ධකාලීන රැකියාවක් කිරීමට අවශ්ය නම්, ඊට ෙපර අනිවාර්යෙයන්ම
ප්රාෙද්ශීය ආගමන විගමන කාර්යාංශෙය් දී අර්ධකාලීන රැකියාවක් කිරීම සඳහා, ෙන්වාසික සුදුසුකම් තත්ත්වෙයන්
බැහැර �යාකාරකම් සඳහා වූ අවසරය ලබා ගත යුතුය. ෙමම අවසරය ෙනොමැතිව අර්ධකාලීන රැකියාවක් කළෙහොත්,
නීති විෙරෝධී රැකියා කිරීම ෙවනුෙවන් දැඩි දඬුවම් ලැෙබනු ඇත.
තවද, “විෙද්ශීය ශිෂ්ය” යන ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම යටෙත් අළුතින් ෙගොඩබැසීෙම් බලපත්රයක් ලැබුෙව් නම්,
ෙගොඩබැසීෙම් ෙතොටුපළින්ම (ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත් නිකුත් කරන ගුවන්ෙතොටුපළට සීමා ෙව්) ෙමම ෙන්වාසික
සුදුසුකම් තත්ත්වෙයන් බැහැර �යාකාරකම් සඳහා වූ අවසරය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

10 ▶ විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් අවධානෙයන් සිටිය යුතු කරුණු ෙමොනවාද?
ජපානෙය් විෙද්ශීය ශිෂ්යෙයකු ෙලස අධ්යාපනය ලැබීම සඳහා, අවනත විය යුතු නීති රීති සහ ෙරගුලාසි ෙබොෙහෝ තිෙබ්.
තවද, ජපානය හැර ෙවනත් රටවල නීති විෙරෝධී ෙනොවන ෙද්, ජපානෙය් නීති විෙරෝධී වන අවස්ථාද තිෙබ්. විෙද්ශීය
ශිෂ්යයන් අවම වශෙයන් ප්රෙව්ශම් විය යුතු කරුණු කිහිපයක් ෙමහිදී හඳුන්වා දී ඇත.
① අධ්යාපන ආයතනයට පැමිණීම පිළිබඳව
අධ්යාපන ආයතනය විසින් නම් කරන ලද ෙද්ශන වලට මුලික ෙලස අනිවාර්යෙයන්ම සහභාගී විය යුතුය. පැමිණීෙම්
ප්රතිශතය අඩු නම්, ඉහලට සමත් වීමට ෙහෝ උපාධිය ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි විය හැකිය. තවද, ෙන්වාසික පදිංචි කාලය
අලුත් කිරීමට ෙහෝ ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම ෙවනස් කිරීමට අවසර ෙනොලැෙබන අවස්ථාද ඇත.
② නීතිවිෙරෝධී රැකියා පිළිබඳව
ජපානයට පැමිෙණන විෙද්ශීය ශිෂ්යයන්ෙග් අරමුණ අධ්යාපනයයි. අර්ධකාලීන රැකියා සඳහා, පුද්ගලිකව ඉල්ලුම්
කර, අවසර ලැබූ අය අවසර ලත් පරාසය තුළ එය සිදු කළ හැකිය. අවසරයකින් ෙතොරව ෙහෝ අවසර ලත් සිමාෙවන්
ඔබ්බට අර්ධකාලීනව රැකියා සිදුකළ ෙහොත්, නීති විෙරෝධී රැකියා සිදුකිරීෙම් වරදට හසුෙව්. නීතියට අනුව, විෙද්ශීය
ශිෂ්යයන් ෙන්වාසික සුදුසුකම් තත්ත්වෙයන් බැහැර �යාකාරකම් සඳහා වූ අවසරය මගින් අනුමත ෙනොකරන ස්ථානයක
ෙහෝ, ෙන්වාසික සුදුසුකම් තත්ත්වෙයන් බැහැර �යාකාරකම් සඳහා වූ අවසරයක් ෙනොමැතිව, ෙහෝ අවසර ලත් කාලය
ඉක්මවා අර්ධකාලීන රැකියාවක් කළෙහොත්, නීතිය උල්ලංඝණය කිරීමක් ෙලස සලකා දඬුවම් (බරපතල වැඩ සහිත
සිරදඬුවම්, සිරදඬුවම් ෙහෝ දඩ ෙගවීම්) ලැෙබනු ඇත. එපමණක් ෙනොව, අධ්යාපන ආයතනෙයන් ෙනරපා, තම මව්රටට
නැවත යාමට සිදු ෙව්. කිසිෙසේත්ම එවැනි තත්ත්වයකට පත් ෙනොවීමට සැලකිලිමත් වන්න.
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③ නීතිවිෙරෝධීව රැඳී සිටීම පිලිබඳ
නීතිවිෙරෝධී රැකියා ෙමන්ම, විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ප්රෙව්ශම් විය යුතු කරුණක් වන්ෙන්
ෙන්වාසික පදිංචි කාලයයි. ෙනොසැලකිලිමත්ව එක් දිනක් ෙහෝ ෙන්වාසික පදිංචි කාලය
ඉක්මවා ගියෙහොත්, එය නීතිවිෙරෝධී රැඳී සිටීමක් වන බැවින්, රටින් පිටුවහල් කිරීමටද
යටත් වනු ඇත. අධ්යාපනය අවසන් වීෙමන් පසු, වැඩිදුර අධ්යාපනයට යාමට අවශ්ය නම්,
ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අලුත් කළ යුතුය. රැකියාවක් කිරීමට අවශ්ය නම්, ෙන්වාසික පදිංචි
සුදුසුකම ෙවනස් කළ යුතුය. රටින් පිටුවහල් කරනු ලැබුවෙහොත්, නිශ්චිත කාලයක් සඳහා
ජපානයට ඇතුළු වීමට ෙනොහැකි වනු ඇති අතර, ඉන්පසුව ඇතුල්වීම සඳහාද අවාසිදායක විය
හැකිය.
නීතිවිෙරෝධී රැඳී සිටීමක් වන අවස්ථා
・වැඩිදුර අධ්යපනයට පිවිසීෙමන් පසු ෙහෝ අධ්යාපන ආයතනෙය් සිටියදීම ෙන්වාසික පදිංචි කාලය අවසන් වී, එම
කාල සීමාව තුළ අලුත් කිරීෙම් �යා පටිපාටිය සම්පූර්ණ ෙනොකෙළේ නම් (අමතක වීෙමන් ෙහෝ)
・අධ්යාපනය අවසන් කර තම මව්රටට යාමට බලාෙපොෙරොත්තු වන මුත්, ෙන්වාසික පදිංචි කාලය තුල ජපානෙයන්
පිට ෙනොවුෙය් නම්(ෙන්වාසික පදිංචි කාලය තුළ වුවද “විෙද්ශීය ශිෂ්ය” �යාකාරකම්වල නිරත ෙනොවන්ෙන් නම්,
එය ෙන්වාසික පදිංචි සුදුසුකම අවලංගු කිරීමකට යටත් විය හැකිය.)
එවැනි තත්වයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා ජපානෙය් අධ්යාපනය ලබන අතරතුර, ෙන්වාසික පදිංචි කාලය නිසිෙලස
රැකීමට වග බලා ගන්න.
④ ෙවනත්
・අධ්යාපන ආයතනය ෙවනස් කළ විට, ඉන් අස් වූ විට ෙහෝ උපාධිය ලබා ගත් විට, ප්රාෙද්ශීය ආගමන විගමන
කාර්යාංශය ෙවත “අනුබද්ධ (�යාකාරකම්) ආයතනය පිලිබඳ දැනුම්දීම” ඉදිරිපත් කරන්න. (දින 14ක් ඇතුළත)
・නිවසින් පිටතට යන විට අනිවාර්යෙයන් “ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත” රැෙගන යාමට වග බලා ගන්න.
・කරුණාකර ඔෙබ් “ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත” ෙහෝ “මයි නම්බර් කාඩ්පත” අන් අයට ණයට දීෙමන් ෙහෝ ලබා
දීෙමන් වලකින්න.
・“ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත” නැති වුවෙහොත්, වහාම (දින 14ක් ඇතුළත) ප්රාෙද්ශීය ආගමන විගමන කාර්යාංශෙය්දී
නැවත නිකුත් කිරීම සඳහා අයදුම් කරන්න.
・මයි නම්බර් කාඩ්පත නැති වුවෙහොත්, කරුණාකර ඒබව ෙපොලිසියට වාර්තා කර, ඉන්පසු පදිංචි ප්රෙද්ශෙය් නගර
සභාවට දැනුම් දී නැවත නිකුත් කරවා ගන්න.
තවද, “මයි නම්බර් කාඩ්පත” හි කල් ඉකුත්වන දිනයක් (ෙන්වාසික පදිංචි කාලය හා සමාන) ඇත. කරුණාකර කල්
ඉකුත්වන දිනයට ෙපර, නගර සභා කවුන්ටරෙය් දී කල් ඉකුත් වීෙම් දිනය දීර්ඝ කිරීෙම් �යා පටිපාටිය සිදු කරන්න.
⑤ ජීවන රටාෙව් සහ නීතිරීති වල ෙවනස්කම්
ඔබෙග් මව්රෙටහි සාමාන්ය ෙදයක් වුවද, ජපානෙය් දී ෙනොකළ යුතු ෙහෝ නීති විෙරෝධී �යාවක් බවට පත්විය හැකිය.
එවැනි කිහිපයක් ෙමහිදී හඳුනා ගනිමු.
・පාෙර් දමා ඇති පාපැදි ෙහෝ ෙවනත් අතහැර දැමූ භාණ්ඩ අවසරයකින් ෙතොරව භාවිතා ෙනොකරන්න.
・ඔෙබ් ශිෂ්ය හැඳුනුම්පත, ජාතික ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ කාඩ්පත ෙහෝ ෙන්වාසික පදිංචි කාඩ්පත, අන් අයට තාවකාලිකව
දීම ෙහෝ අන් අයෙගන් ගැනීම ෙනොකළ යුතුය.
・මධ්යම රා�ෙය් අසල්වාසීන්ට බාධාවක් විය හැකි ෙලස උස් හඬින් කතා කිරීෙමන් වලකින්න.
・ජපානෙය්දී, වයස අවුරුදු 20ට අඩුනම්, මත්පැන් ෙහෝ දුම් පානය ෙනොකළ යුතුය.
・ෙපොදු ප්රවාහන ෙසේවාවන් (දුම්රිය, බස්රථ) තුලදී, ජංගම දුරකථන භාවිතෙයන් ඇමතුම් ගැනීෙමන් වළකින්න.
නීති විෙරෝධී
රැඳී සිටීම

11 ▶ නව ෙකොෙරෝනා ෛවරසය ආසාදනය වුවෙහොත් කළ යුතුෙද්
ෙම් වන විට, නව ෙකොෙරෝනා ෛවරස ආසාදනය පැතිරීම ෙහේතුෙවන්, ජපානයට පැමිණීම සහ ජපානෙය්
අධ්යාපනයට විශාල බලපෑමක් එල්ල වී ඇත. ජපානෙය් අධ්යාපනය ලැබීමට කැමති අය සඳහා, ජපානයට පැමිණීමට
හැකි වන ෙතක්, ඔන්ලයින් අධ්යයනය ලබා ෙදන අධ්යාපන ආයතනද ඇත. ජපානෙය් අධ්යාපනය ලැබීම සම්බන්ධෙයන්
පහත හඳුන්වා දී ඇති “ෙකොෙරෝනා ෛවරස ආසාදනය සම්බන්ධ ෙතොරතුරු සැපයීම” යන එක් එක් ෙවබ් අඩවි මගින්
නවතම ෙතොරතුරු සපයා ඇති බැවින්, කරුණාකර පරීක්ෂා කර බලන්න.

14

◆ නව ෙකොෙරෝනා ෛවරස ආසාදනය සම්බන්ධ ෙතොරතුරු සැපයීම
ෙද්ශසීමා පාලනය පිලිබඳ නව පියවර
(ෙසෞඛ්ය කම්කරු හා සුබසාධන අමාත්යාංශෙය් ෙවබ් අඩවිය)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●

●

නව ෙකොෙරෝනා ෛවරස ආසාදනය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ෙගොඩබැසීම ප්රතික්ෙෂේප කිරීම ආදියට අදාලව
(ජපානෙය් ආගමන විගමන කාර්යාංශෙය් ෙවබ් අඩවිය)
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

●

නව ෙකොෙරෝනා ෛවරස ආසාදන පිළිබඳව විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සහ ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතන හා සම්බන්ධ ෙතොරතුරු
(ජපානෙය් ආගමන විගමන කාර්යාංශෙය් ෙවබ් අඩවිය)
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html

●

ජපානෙය් පදිංචි විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා උපකාරක ෙතොරතුරු
(අධ්යාපන සංස්කෘතික �ඩා විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යාංශෙය් ෙවබ් අඩවිය) https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00006.htm

◆ විෙද්ශිකයන් සඳහා උපෙද්ශන ෙසේවා

(ෙටෝකිෙයෝහි ෙවෙසන විෙද්ශිකයන් සඳහා, ආගමන ෙතොරතුරු, විවාහය/ පුරවැසිභාවය, රැකියා වැනි ෛදනික ජීවිතය පිළිබඳ විවිධ උපෙද්ශන ලබා ෙද්.)
උපෙද්ශන භාෂාව

උපෙද්ශන දින (නිවාඩු දින හැර)

ඉං�සි

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා

චීන

අඟහරුවාදා / සිකුරාදා

ෙකොරියානු

බදාදා

උපෙද්ශන කාලය

දුරකථනය
+81-3-5320-7744
(ජපානය තුල සිට 03-5320-7744)

9: 30-12: 00
13: 00-17: 00

+81-3-5320-7766
(ජපානය තුල සිට 03-5320-7766)
+81-3-5320-7700
(ජපානය තුල සිට 03-5320-7700)

ජිවන සංස්කෘතික සහ �ඩා කාර්යාංශෙය්, ෙටෝකිෙයෝහි ජිවන ප්රජා �යාකාරකම් ප්රවර්ධන අංශය, ෙතෝකිෙයෝ ෙමෙට්රොෙපොලිටන් පළමු ප්රධාන
ෙගොඩනැගිල්ෙල් 3 වන මහල, 2-8-1, නිෂි-ශින්ජුකු, ශින්ජුකු-කු, 163-8001
* දුරකථනෙයන් උපෙද්ශන ලබා ගත හැකිය. කාර්යාංශයට පැමිෙණන්ෙන් නම්, කරුණාකර ඊට ෙපර දැනුම් ෙදන්න.
●

● විෙද්ශිකයන් සඳහා ෙන්වාසික උපකාරක මධ්යස්ථානය (FRESC)
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html
(විෙද්ශිකයන්ෙග් ෙන්වාසික පදිංචිය සම්බන්ධෙයන් විවිධ උපෙද්ශන ලබා ගත හැක. විස්තර සඳහා HP බලන්න.)
ෙයොත්සුයා ෙගොඩනැගිල්ල 13 වන මහල, 1-6-1, ෙයෝත්සුයා, ශින්ජුකු-කු, 160-0004 දුරකථනය +81-3-5363-3013 (ජපානය තුල සිට Navi dial
0570-011000)

අදාළ ජපානෙය් එක් එක් සංවිධානයන්ෙග් ෙවබ් ලිපින
●

අධ්යාපන සංස්කෘතික �ඩා විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යාංශය (අධ්යාපන පරිපාලන ආයතනය)

https://www.mext.go.jp/

●

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය (රාජ්යතාන්�ක පරිපාලන ආයතනය)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/

●

අධිකරණ අමාත්යාංශය (නීති පරිපාලන ආයතනය)

https://www.moj.go.jp/

●

ජපානෙය් ආගමන විගමන කාර්යාංශය
(අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් බාහිර නිෙයෝජිතායතනය, ආගමන විගමන කාර්යාංශය)

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

●

ජපාන ශිෂ්ය උපකාරක සංවිධානය
(ජපානෙය් අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා වූ ප්රෙව්ශ විභාගය / ජපානෙය් අධ්යාපනය සඳහා ශිෂ්යත්ව) https://www.jasso.go.jp/

●

ජපාන ජාත්යන්තර අධ්යාපනික හුවමාරු උපකාරක සංගමය
(ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය, විෙද්ශීය ශිෂ්ය නිවාස සඳහා සියලු වන්දි, ආදිය)

●

ජපානෙය් කන්ජි ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණ සංගමය (BJT ව්යාපාර ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණය) https://www.kanken.or.jp/bjt/

●

ජපන් භාෂා අධ්යයන ප්රවර්ධන සංගමය (ජපන් භාෂා අධ්යයන ආයතනය)

https://www.nisshinkyo.org/

●

ෙටෝකිෙයෝ වෘත්තීය විවිධ අධ්යාපන සංගමය (ෙටෝකිෙයෝ වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතනය)

https://tsk.or.jp/

●

ජපානෙය් වෘත්තීය විවිධ අධ්යාපන ආයතන සම්ෙම්ලනය
(ජපානය පුරා ඇති වෘත්තීය අධ්යාපන ආයතන)

https://zensenkaku.gr.jp/zensen_index.cgi

https://info.jees-jlpt.jp/
http://jees.or.jp/

ෙන්වාසික විෙද්ශිකයන් සඳහා ජීවන ෙතොරතුරු ආදිය
●

ෙටෝකිෙයෝ ජිවන සංස්කෘතික සහ �ඩා කාර්යාංශය, පුරවැසි ජීවන අංශය ・ප�කාව “Life in Tokyo : Your Guide”
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000945.html

●

ෙටෝකිෙයෝ බහු සංස්කෘතික සහජීවන ෙදොරටු ෙවබ් අඩවිය

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/index.html
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ජපානෙය් විෙද්ශීය ශිෂ්ය ජීවිතය පිලිබඳ මූලික දැනුම 2022
ලියාපදිංචි අංකය (4) 12

2022 ජූනි 30 දින ප්රකාශයට පත් කරන ලදී
සංස්කරණය / ප්රකාශය ෙටෝකිෙයෝ ජිවන සංස්කෘතික කාර්යාංශය පුද්ගලික අධ්යාපන
ආයතන පරිපාලන අංශය
2-8-1, නිෂි-ශින්ජුකු, ශින්ජුකු-කු, ෙටෝකිෙයෝ, 163-8001
දුරකථනය 03 (5320) 7724
මුද්රණය
පික්ෙටො පුද්ගලික සමාගම
උදගවා ෙගොඩනැගිල්ල 2F, 1-18-14, නිෂි-ශින්බෂි, මිනෙතො-කු,
ෙටෝකිෙයෝ, 105-0003
දුරකථනය 03 (6550) 9774 ෆැක්ස් 03 (6550) 9773

ජපානෙය් ෙන්වාසික විෙද්ශ ශිෂ්ය
අධ්යාපන ජීවිතය පිළිබඳ
පූර්ව දැනුම
ෙනොමිෙල් /
ලියාපදිංචි වීම අවශ්ය ෙනොෙව්

ජපානෙය් ෙන්වාසික අධ්යාපනය ලැබීමට අවශ්ය
සූදානම් වීම් සහ ෙතොරතුරු
● ජපානෙය් ඇති පාසල් වර්ග
● ජපානෙය් ෛදනික ජීවන කටයුතු යනාදිය
ඔෙබ් ප්රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙනමු!
●

නවතම PDF ෙවලුම බාගත කළ හැකිය! ජපානෙය් ෙන්වාසික අධ්යාපනය පිණිස පැමිණීමට ෙපර පරීක්ෂා කරන්න!

https://tsk.or.jp/route/pdf/tsk2022snh.pdf

ජපානෙය් විෙද්ශීය ශිෂ්ය ජීවිතය පිලිබඳ පූර්ව දැනුම 2022
ෙටෝකිෙයෝ / විෙද්ශීය ශිෂ්යයන්ෙග් නීති විෙරෝධී �යාකාරකම් වැලැක්වීම සඳහා වූ සම්බන්ධතා කවුන්සිලය

