
 
 

aq`l ÄÓnyNsh Úrkwn aAkyN @M smga#ñ
http://censimentopopolazione.istat.it yn @VB adVy óÄN 
@h~ @n`M@L a#mñy h#¿ 800.069.701 yn Úrkwn 
aAky amw` lb` gw h#k. 

 

@mµ phw sqhN s_¼ @k~z`¹@Y qÁÈ ps a#ñ rhS aAky  
h`Vw` krMN @mm ×|n põy http://censimentopopolazione.istat.it  
yn @vB adVy óÄN ÕrvNn. 

@mm ×|n põy ÓrVm 
sqh` Ú:krw`vyN 

a#WnM k` ht 
kw` k] h#¿q? 

@myobw#p#L
kN@w~r#vkt 
h`r Øy ýóy. 

   
 

 
Sistema Statistico Nazionale 
Istituto Nazionale di Statistica 

2011 vs@R oK@w`MbR ms 
9 vn Øn 

2010 vs@R ¼Ä ms 30 vn Øn qrz Îñ 
aAk 122 µ vgNñ aAk 50 yt@Wy.

15 vn @p`Ú jn sh Îv`s sAgzny 

ob kl ýW@W 
ÁmKq? 

@mm ×|n põy ÓrV@MØ kÆ @h~ ÎL p$nK (ró p`t p$N h`Vw@yN vl¿Nn) h`Vw` 
kr Õrv` ob lq kvry ólt qm` @my n#vw h`r @qNn. 

ob@G ngr@Y Óµt` a#ñ
ekó ¿Ý@M m[&Sw`nykt 
@my h`r @qNn. iN päv

e@S
n#w@h`W

@mm ×|n põyt 
ÓÄór# s#pûm 

aÎv`Ryq? 
 

ob@G rhâgw h`vy 
a`rK;` krûq? 

oV, ey @mm sAgzny âÚ krn avSw`@VØ ÎñaAk 322/1989 vs@R  vgNñ aAk 7 yt@WâÚ
krÑ l#@B.  

oV, Oblb` Ø a#ñ âyÆm ÓÄór# aq`l Îñy (2003 vs@R ¼Î ms 30 vn Øn qrz ÎñaAk 196)
yt@W a`rK;` krn awr @mm sAgzny sqh` @v@h@sn âyÆm k`Ry`Åy Î@y~ºwyN ey 
a`rK;` ¿Ýmt b#Ù âTnv` a#w. 
ey @n`M@L a#mñy h#¿ 800.069.701 yn Úrkwn aAky amw` lb` gw h#k. 
@mm @Svy 2011 vs@R oK@w`MbR ms 1 vnq` ât 2012 vs@R @pbrv`Ý ms 29 (2011 vs@R @qs#MbR ms
25 vnq` sh 2012 vs@R jnv`Ý ms 1 vnq` h#r)  awr k`l@YØ @snär`q` sh iÝq` ØnyNµØq @prvr# 
9:00  ât pSvr# 7:00 qKv` obt lb` gw h#k. wvq 2011 vs@R oK@w`MbR ms 9 vnq` ât @n`v#MbR ms 
19 vnq` qKv` k`ly awrór @prvr# 8:00 ât pSvr# 10:00 qKv`q infocens2011@istat.it yn I @ML 
aAk@yNq uqV lb` gw h#k. 
MN amwrv @mm pðk`vN ÓrVm sqh` obt uqV upk`r av\&y nM eyq ob@G ngr@Y Óµt`
a#ñ ekó ¿Ý@M m[&Sw`nyK m±N @h~ http://censimentopopolazione.istat.it yn @vB adV@Y 
Äy` a#ñ Sw`n m±N lb` gw h#k. 

apht smhrVt @mm ×|n põ@yµobspyn lq ÓÄór# ÓÄbqv v#D VSwr q#n g#Îm
sqh` obv a#mñmt av\&y vnv` a#w. obt aphä @n`vn a`k`ryt ap@G Î@y~ºw@yÁt 
ob a#mñm sqh` phw sqhN VSwr spyNn. 

I @ML 
ÄÓny 

Úrkwn 
aAky

ob a#mñy h#¿ @Vl`v sqhN krNn 

@k`û 
@Vl`@V 

ât

@k`û 
@Vl`v 
vnór# ob a#mñy h#¿

@Vl`v  sh MÎWó 
gzn sqhN krNn

rhS aAky xxxxxxxxxxxxxx

rhS aAky g#n obt ×|n a#WnM 800.069.701
yn @n`M@L ÓÄór# spyn Ûrkwn aAkyt amwNn
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 e@S 
n#w@h`W

 

ob a#mñy h#¿ 
@Vl`v  sh MÎWó 
gzn sqhN krNn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aiuto alla compilazione in lingua singalese 
 



පවුෙල් 
පතිකාව වුරවනු  
ලබන්ෙන් කවුද? 

සංඝණන පතිකාව ෙයොමු කර ඇති පුද්ගලයා(නගර සභා ලියාපදිංචි ෙල්ඛණය සඳහන් පරිදි පවුෙල් මූලිකයා)
විසින් සංඝණන දිනය(2011 ඔක්ෙතෝබර් 9) සඳහන් කරමින් පවුෙල් පතිකාව පිරවිය යුතුය. එෙසේ කල
ෙනොහැක්ෙක් නම් පවුෙල් ෙවනත් අෙයක් ෙහෝ තාවකාලිකව යම් පුද්ගලෙයකු ෙහෝ සංඝණනය අවසථ්ාෙව්
නිවසට පැමිණ සිටින යම් අමුත්ෙතකු විසින් එය පිරවිය යුතුය. 

පවුලක් යනුෙවන් 
අදහස් කරණුෙය් 

කුමන්ද? 
 

විවාහය ෙහේතුෙවන් බැඳී සිටින, ෙල් නෑකම, සෙහෝදරකම, භාරකාරකම, කරුණාව සහ දයාව ෙහේතුෙවන් 
හදාවඩා ගන්නා, එම නගර සභාවටම අයත්(නගර සභාෙව් ලියාපදිංචි නැති වුවද) එකට ජීවත් වන. 
පවුලක සැකැසම් තනි පුද්ගලෙයකුෙගන් සමන්විත වන අවස්තාද ඇත. 
 

පිරවීම සඳහා
අවශ්ය

කරන්ෙන්
කුමක්ද?

 

A ලැයිස්තුව, සඳහා පවුෙල් සියළුම සාමාජිකයින් ඇතුලත් කල යුතුය. එපමනක් ෙනොව සංඝණනය අවසථ්ාෙව්
නිවෙසේ ෙනොසිටියද නිවෙසේ සිටින සියළු ෙදනා ඇතුලත් කරන්න; 
B ලැයිස්තුව, සඳහා සංඝණනය සිදුවන අවසථ්ාෙව් තාවකාලිකව ෙහෝ යම් විෙශේෂ කටයුත්තක් ෙවනුෙවන්
නිවෙසේ සිටින සියළු පුද්ගලයින් සඳහන් කරන්න; 
Iකාණ්ඩය, අයත් ෙකොටෙසේ පවුල සහ වාසසථ්ානයට අයත් පශණ් අඩංගු ෙව්; 
IIකාණ්ඩය, ෙගොනු 3 කින් (හැම ෙගොනුවක්ම පිටු ගනනාවකින් යුක්ත ෙව්.) සමන්විත වන අතර, පවුෙල්
සියළුෙදනා විසින් පිළිතුරු දිය යුතු පශ්ණ එහි අඩංගුව ඇත. ලැයිස්තුව A සඳහා නම් ඇතුලත් සියළු පුද්ගලයින්
IIකාණ්ඩය එක්එක්ෙකනාසඳහා ඇති පිටු A ලැයිස්තුෙව් පිළිවලට පිරවිය යුතුය. 
එකම නිවෙසේ පවුල් කීපයක් පදිංචි වී සිටියි නම්, ඒ එක්එක් පවුල සඳහා පවුෙල් පතිකාවක් ෙවනෙවනම 
පිරවිය යුතුය. 

විමසිලිමත්වන්න ලැයිස්තු හා/ෙහෝ පුද්ගල පතිකා පවුෙල් සාමාජිකයින්ෙග් ෙතොරතුරු ඇතුලත් කිරීමට සෑෙහන තරම්
ෙනොමැති නම් ඔබ අයත් නගර සභා සංඝණනකාර්යාලයට දැනුම් ෙදන්න 

යම් අවසථ්ාවන් වල ෙමම පවුෙල් පතිකාව පුරවනු ලබන යම් පුදගලයින්ෙග් ස්තිර පදිංචිය ෙවනත් 
ස්ථානයක් නම් තවත් පවුෙල් පතිකාවක් එනම් ෙදකක් පිරවිය යුතු අවසථ්ාද ඇත. උදාහරණයක් ෙලස, B
ලැයිස්තුව පුරවනු ලබන්ෙන් තාවකාලිනව පදිංචි වී සිටින(ෙන්වාසික සිසුන්, තම ෙසේවය සඳහා ෙවනත් 
ස්ථානවල තාවකාලිකව වාසය කරන්නන් වැනි..)අය වන අතර, තම ස්තිර පදිංචියට ලැබී ඇති පවුල් 
පතිකාෙව් A ලැයිස්තුව සහ IIකාණ්ඩයද එම පුද්ගලයින් විසින් පුරවිලිය යුතු ෙව්. 

ආරම්භ කිරීමට 
ලැයිස්තු පිරවීම 

විමසිලිමත් වන්න 

2

 B
ලැ
යිස

්තුව
 

Aල
ැයි
ස්තු

ව  

A ලැයිස්තුව පිරවූවාට පසුව -අවශ්යතාවට අනුව Bලැයිස්තුවත්  - පශණ්වලට පිළිතුසැපයීම ආරම්භ කරන්න. උපෙදස ්සදහා 4වන පිටුව 
බලන්න. 

B ලැයිස්තුව පුරවනු ලබන්නන් ෙමම සථ්ානෙය් ස්තිරව පදිංචි ෙනොවන්නන් ෙව්.  නමුත් 2011 ඔක්ෙතෝබර් 9වන දින තාවකාලිකව 
කිසියම් විෙශේෂ අවස්ථාවක් ෙවනුෙවන් (උදා. සංචාරකයින් ෙලස සිටින්නන්, ෙකටි නිවාඩුවකට පැමිණ සිටින්නන්, ෙකටිකාලීන 
පතිකාර සඳහා පැමිණ සිටින්නන්, නෑදෑයින් බැහැදැකීමට ෙහෝ යාළුවන් හමුවීමට පැමිණ සිටින්නන් වැනි..) පැමිණ සිටින්නන් 
B ලැයිස්තුව පශ්ණපත පිරවීම අවසාන කරණු ලබයි.

පවුලට අයත් සියළු ෙදනා A ලැයිස්තුව යටෙත් සඳහන් කල යුතුය: 
  සංඝණන දිනෙය් ෙනොසිටියද ඔවුන් ඉතාලි ජාතිකයින් ෙමන්ම ෙමම ස්ථානෙය් ස්තිර පදිංචි අය; 
 සංඝණනය දිනෙය් ෙනොසිටියද ඔවුන් විෙදශිකයින් ඔවුන් ෙමම නිවෙසේ ස්තිර පදිංචි කරුවන් හා නගරසභාෙව් 
ලියාපදිංචි පුද්ගලයින් ෙමන්ම නිත්යාණුකූල ෙපර්ෙමස්ෙසොදි ෙසෝෙජෝෙනෝව හිමි අය1.    

  

A ලැයිස්තුව යටෙත්  සඳහන් කල යුතු පවුෙල් සියළුෙදනාෙග් ෙතොරතුරු පහත සඳහන් අණුපිලිවලට ලකුණු කරන්න: 
   පවුල් පතිකාව භාර තැනැත්තා (නගරසභා ලියාපදිංචි ෙල්ඛණෙය් සඳහන් පවුෙල් මූලිකය); 
   භාරකරුෙග් බිරිඳ/සැමිය ෙහෝ භාරකරු සමග අවිවාහකව ජීවත්වන සහකාරිය ෙහෝ සහකරු; 
 අවිවාහක දරුවන්(ෙලොකු අයෙග් සිට කුඩා අය දක්වා); 
  විවාහක දරුවන් සහ ඔවුන්ෙග් පවුල්; 
 පවුෙල් පතිකාව භාරකරුෙග් ෙසොෙහොයුරන් සහ ෙවනත්(තාත්ත/අම්ම, නැන්දම්ම/මාමන්ඩි, සෙහෝදරය/සෙහෝදරිය, 
මසස්ිනා/නෑන, මුනුපුරන්, සීය/ආච්චි, මාම/නැන්ද); 
  අවිවාහක පවුල්, පවුලට නෑකම් ෙනොකියන එක්ව ජීවත්වන ෙවනත් පුද්ගලයින්, ලගින් ෙනොවන් දුරස ්නෑ සබදතා ඇති අය . 

 
 පවුෙල් එක්එක් සාමාජිකයා 01 සිට 08 දක්වා අනුකමික ද්විත්ව යුගල ෙක්තයකින්(codice) හඳුන්වනු ලබයි. එම අණුපිළිවල II වන කාණ්ඩෙය් 
එක්එක් තනි පුද්ගලයින්ට හිමි පිටු පුරවද්දීත් සැලකිල්ලට ගන්න.      

  පවුල සෑදී ඇත්ෙත් එක් පුද්ගලෙයකුෙගන් නම් (ඒකපුද්ගල පවුල) A ලැයිස්තුෙව් පලමු ෙප්ලිය(  පුද්ගල ෙක්කාංකය 01) පමනක් පුරවන්න. 
 

1 යුෙරෝපා සංගමයට අයත් ෙනොවන විෙද්ශිකයින් ඉතාලිය තුල වාසය කිරීමට අවශ්යවලංගු ෙපර්ෙමස්ෙසො දි ෙසෝෙජෝෙනෝව, රැකියා 
ෙහෝ පවුල් පදනම මත ඉතාලියට ඇතුලුවීමට ඇති අවසර පතය, ෙපර්ෙමසේසොදි ෙසෝෙජෝෙනෝව අලුත් කිරීමට සහ පලමු 
ෙපර්ෙමසේසොදි ෙසෝෙජෝෙනෝව අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉල්ලුම්පත් යමුකර ඇත්තන් ෙව්. 
 



පුද්ගල අංකය 
ෙතොරතුරු ෙවනෙවන් 

වශෙයන් 

6 පිටුෙවන් 
10 නි පිටුවට නම 2 ගැහැණු 2 විෙද්ශික ෙහෝ

රටක් අහිමි දිනය මාසය වසර 

නම 2 ගැහැණු 2දිනය මාසය වසර

නම 2 ගැහැණු 2දිනය මාසය වසර 
එකතුකල 
ෙපෞද්ගලික 
පතිකා නම 2 ගැහැණු 2දිනය මාසය වසර 

නම 2 ගැහැණු 2දිනය මාසය වසර 

නම 22 ගැහැණු දිනය මාසය වසර 

නම 22 ගැහැණු දිනය මාසය වසර 

නම 22 ගැහැණු දිනය මාසය වසර 

පුද්ගල අංකය 

පුරවනු ලබන දිනය

2 0 1
දිනය මාසය වසර

……….…………………….………………... 
පුරවනු ලබන්නාෙග් අත්සන 

0820530054752

3

In
te

 s t
 a t

 ar
 io

  d
e l

  F
og

lio
  d

i  f
a m

 ig
lia

  

  B ලැයිස්තුව  සංඝණන දිනෙය්දී (2011 ඔක්ෙතෝබර් 9) පදිංචි ස්ථානෙය් ස්තීරව පදිංචි ෙනොවුන එනම් තාවකාලිකව ෙහෝ  
 

 ලිංගිකත්වය උපන්දිනය උපන් ස්ථානය පදිංචි ස්ථානය පුරවැසිභාවය 

 
01    පිරිමි    ඉතාලිය      ඉතාලිය  

1
 

  
    ගැහැණු දිනය මාසය වසර    විෙද්ශයක  විෙද්ශයක           

02       
ඉතාලිය

           
විෙද්ශයක

                        
ඉතාලියාණු

 

 
03              

 
  

 විමසිලිමත් වන්න: ෙමම ස්ථානෙය් ස්තිරව පදිංචි ෙනොවන පුද්ගලයින්සංඛ්යාවතුන්ෙදෙනකුටවැඩිනම්අදාලනගරසභාකාර්යාලය දැනුවත් කරන්න 

 

 

 ගැහැණු දිනය මාසය වසර විෙද්ශයක ඉතාලිය

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විෙද්ශික ෙහෝ
රටක් අහිමි 

විෙද්ශික ෙහෝ
රටක් අහිමි 

විෙද්ශික ෙහෝ
රටක් අහිමි 

විෙද්ශික ෙහෝ
රටක් අහිමි 

විෙද්ශික ෙහෝ
රටක් අහිමි 

විෙද්ශික ෙහෝ
රටක් අහිමි 

විෙද්ශික ෙහෝ
රටක් අහිමි 

11 පිටුෙවන් 
15 නි පිටුවට 

16 පිටුෙවන් 
20 නි පිටුවට 

එකතුකල 
ෙපෞද්ගලික 
පතිකා 

    

01  වාසගම 1   පිරිමි 1   ඉතාලියාණු 

 
02  වාසගම 1   පිරිමි 1   ඉතාලියාණු  

 
03  වාසගම 1   පිරිමි 1   ඉතාලියාණු  

 
04  වාසගම 1   පිරිමි 1   ඉතාලියාණු  

 
05  වාසගම 1   පිරිමි 1   ඉතාලියාණු  

 
06  වාසගම 1   පිරිමි 1   ඉතාලියාණු  

 
07  වාසගම 1   පිරිමි 1   ඉතාලියාණු  

 
08  වාසගම 1   පිරිමි 1   ඉතාලියාණු   

 
 
විමසිලිමත්වන්න: පවුෙල් සාමාජික සංඛ්යාව තුන්ෙදෙනකුට වැඩිනම් අදාල නගර සභා කාර්යාලය දැනුවත් කරන්න 

එකතුකල 
ෙපෞද්ගලික 
පතිකා 
එකතුකල 
ෙපෞද්ගලික 
පතිකා 
එකතුකල 
ෙපෞද්ගලික 
පතිකා 

ඉතාලිය

විෙද්ශයක

විෙද්ශයක

ඉතාලිය

ඉතාලියාණු
විෙද්ශික ෙහෝ 
රටක් අහිමි

ඉතාලියාණු1 

1

1

2

2 

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2 දිනය මාසය වසර

 
       කරුණාකර කැපිටල් අකුරුවලින් 
ලි න් පුරවැසිභාවඋපන් ස්ථානය

නගර සභාව කරන්න/පිටරටක
ඉපදී ඇත්නම් රට සදහන් කරන්න) 

උපන් දිනය ලිංගිකත්වය 

A ලැයිස්තුව වාසස්ථානෙය් ස්තිරව පදිංචිව සිටින්නන්(පවුෙල් සාමාජිකයින්)

පිරිමි 

පිරිමි 

ගැහැණු

විෙද්ශික ෙහෝ 
රටක් අහිමි 

විෙද්ශික ෙහෝ 
රටක් අහිමි

giricc
Rettangolo



1 

අකණ්ඩව ඊලග පියවර සඳහා 
කාණ්ඩ පතිකා පිරවීම 

මූලික කරුණු: 

  පවුල් පතිකාෙව් I සහ II යන කාණ්ඩ තුල වැඩි පශ්ණ පමාණයක් අඩංගු ෙව්. එම පශ්ණවලට  පිළිතුරු සැපයීෙම්දී  වරහන්
තුල දක්වා ඇති සහ තරමක් කලු කර ඇති ෙකොටස් ෙවත සහ “ පශ්ණ අංක ෙවත යන්න“ යනුෙවන් සඳහන් තැන්වලදී ඔබ
සතුව ඇති උපෙදස් පතිකාෙව් අදාල අංක ෙවත කරුණාකර ඔෙබ් අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

  පිළිතුරු එකකට වැඩි පමාණයක් සැපයීමට ඇති තැන් හැරුණු විට සෑම පශ්ණයක් සදහාම කතිරයක් ගැසීමට එක් ෙකොටුව බැගින් ඇත.
.
  යම් කිසිවිටක පුද්ගල පතිකාව මගින් ෙයොමු කර ඇති පශ්ණය අදාල ෙනොමැති නම්(උදාහරණයක් ෙලස වයස අවු:15 ට අඩු
වයෙසේ ළමුන්) කිසිම ෙකොටුවකට කතිර ෙනොගැසිය යුතුය. එෙමන්ම කිසිවක් ලකුණු  කිරීම ෙහෝ ලිවීම ෙනොකල යුතුය. 

  

පශ්ණපත වලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මගෙපන්වීම: 

  ෙමම පවුල් පතිකාව සියුම් පරිෙලෝකන(scaner) යන්ත මගින් පිරික්ෂනු ලබන අතර එහිදී ෙවනත් පාට වර්ග හදුනා ගැනීමට
අපහසු බැවින්, ෙමමපතිකා පිරවීම සදහා කලු ෙහෝ නිල් ෙබෝල්ෙපොයින්ට් පෑනක් පමනක් භාවිතා කරන්න. 

  
 වැඩි පමාණයක් පශ්ණ සදහා එම පශ්නයට අදාල ෙකොටුවට කතිරයක් ගැසීමට ඇති අතර, වඩාත් වැදගත් වන්ෙන් ෙවනත්  

     ෙකොටු තුල කිසිවක් ලකුණු කිරීෙමන් වැලකීමයි. 

භාරකරුෙග් සහකරු ෙහෝ උදාහරණ.: 

යම් ෙහයකින් වැරදීමක් සිදුවුවෙහොත් එම වැරදුනු ෙකොටුව පහතින් සදහන් 1 ෙකොටුෙව් ෙමන්  පාට  2 ෙකොටුෙව් ෙමන් නිවැරදි 
ෙකොටුෙව් කතිරය ගසන්න. 

ඉතාලිෙය විෙද්ශයක  Ad es.: 
  

 අෙනකුත් පශ්ණ සඳහා වචන සහ ඉලක්කම් පැහැදිලිව ලකුණු කරන්න. එක් ෙකොටුවක එක අකුරක් බැගින් කැපිටල් අකුරින්
හා පැහැදිලි ඉලක්කමින් අදාල තැන පුරවන්න. එක අකුරක් අෙනක් අකුරට ෙනොගෑෙවන ෙසේ ෙවන්ව ලිවිය යුතු අතර,
ෙකොටුවලින් එලියට යන ෙසේ අකුරු සහ ඉලක්කම් ලිවීෙමන් වලකින්න.

උදාහරණයක් ෙලස 
නිවැරදිව ලකුණ 
කරණ අයුරු 
 

/ / 

උදාහරණයක් ෙලස 
වැරදියට ලකුණු කර 
ඇති අයුරු 

/ / G i mi n ano 

උදාහරණයක් ෙලස ෙපොදුෙව් සිදුවන වැරදි 

2 ෙලොකු අකුරු රවුම් හැඩෙයන් යුත් ඉලක්කම් උදාහරණයක් 
ෙලස 6, 9 ,0 නිවැරදිව ලියන්න. 
 වැරදි හරි වැරදි වැරදි වැරදි

සියළුම අකුරු වල හැඩයන් ඒකාකාරී වීම 
විෙශේෂෙයන්  E සහ F 

4 ඉලක්කම ලියනවිට එහි උඩ ෙකොටස 
විවෘතව තබන්න අමතක ෙනොකරන්න 

වැරදි හරි වැරදි වැරදි වැරදි 

1 ලියන විට ඇල ඉරක් ෙමන් ලිවීෙමන් 
වලකින්න 

වැරදි හරි 

4

1 1 

FE44 4 

0962  

S . g         ’ 6 4
වසර

0 5 
මාසය 

1 4 
දිනය 

S A N G I M  I  G  N  A N O1 96 4
වසර

0 5 
මාසය 

1 4 
දිනය 

X 2 1 

X 02 

 1. කාණ්ඩ I  පතිකාව පිරවීෙම්දී පදිංචි ස්ථානයට සහ පවුලට අදාල පැනයන් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න 
 

2. A ලැයිස්තුවට නම් ඇතුලත් කල සෑම සාමාජිකෙයක්ම  II කාණ්ඩෙය් පතිකාව පිරවීම සිදුකරණ අතර, ෙවන්ව ඇති පතිකාවක් 
පිරවීමද අනිවාර්ය ෙව්.ඒ ආකාරයම පිලිපදිමින් A ලැයිස්තුවට නම් ඇතුලත් කල පවුෙල් අනිකුත් සාමාජිකයින්ද II කාණ්ඩෙය් 
ෙවන්ෙවන්ව ඇති පතිකා පිරවිය යුතුය. 

 

 

උදාහරණයක් ෙලස A ලැයිස්තුෙව් නම සඳහන් Rossi මහත්මයා(පුද්ගල අංකය 01) සහ Bianchi මහත්මිය (පුද්ගල 
අංකය 02) යන ෙදෙදනාෙගන්, Rossi මහත්මයා ඔහුෙග  පුද්ගල අංකය 01 වන අතර, II කාණ්ඩෙය් තමාට අයත් 
ෙකොටෙසේ(II කාණ්ඩෙය් පිටු අංක 6 සිට) තම ෙතොරතුරු ඇතුලත් කල යුතු අතර,  පුද්ගල අංක 02 දරණ Bianchi 
මහත්මිය II කාණ්ඩෙය් තමාට අයත් ෙකොටෙසේ(II කාණ්ඩෙය් පිටු අංක 11 සිට) තම ෙතොරතුරු ඇතුලත් කල යුතුය. 
 

පවුල සැදී ඇත්ෙත් එක් පුද්ගලෙයකුෙගන් නම්(ඒක පුද්ගල පවුලක්) I කාණ්ඩයට පිලිතුරු දීම සිදුකල යුතු අතර, එෙමන්ම II 
කාණ්ඩෙය්  01 පුද්ගල අංකය යටෙත්(II කාණ්ඩෙය් පිටු අංක 6 සිට) පිලිතුරු සැපයීම පමනක් අනිවාර්ය ෙව්. 
 

විමසිලිමත්වන්න 
 පශණ්වලට වඩාත් නිවැරදිව පිළිතුරු සැපයීම සදහා සමීක්ෂණ වාර්ථාව සමග ඔබෙවත සපයා ඇති උපෙදස් පතිකාවට ඔෙබ් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න. එය ඔබ අතින් සිදුවන වැරදි නිවැරදි කර ගැනීමට සහ කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට මහගු උපකාරයක් වනු ඇත. 



I කාන්ඩය 

0820530054752

පවුෙල් සහ වාසස්ථානෙය් ෙතොරතුරු 
කුමන වර්ගෙය් වාසස්ථානයක්ද යන්න සදහන් කරන්න 1.1 

පදිංචි නිවසක් 

ෙවනත් පදිංචි සථ්ානයක් (මඩුවක්, රුෙලොට්, කැම්පර්, වැනි...)
පශණ් අංක 1.3ට යන්න 

තානාපති ෙහෝ ෙකොන්සියුලර් අංශෙය් නිවසක් 

සමූහ වාසස්ථානයක්  (ෙහෝටල්, මහළු නිවාස, වැනි...) පශණ් අංක 1.5ට යන්න 

1.2 නිවෙසේ වර්ග පමාණය ෙකොපමනද? 
 
නිවසට අයිති සියළු බිම් පෙද්ශ ෙමයට අයත් වන අතර, වැසිකිලි, නානකාමර, ගබඩාකාමර ඇතුළු 
සියළුම කාමරද ඇතුළුව බැල්කනි, ෙටරාස, බඩුබාහිරාදිය දමන(කන්තීන, ගරාජ, ෙසොෆීත්ෙතො, 
වාහන දමන ගරාජය වැනි..)සථ්ානද ඇතුලත් ෙව්. 

මුළු වර්ග මීටර් ගනන දශම
ගනන් රහිතව සම්පූර්ණ

ගනන ලියන්න

1.3 පදිංචි ස්ථානෙය් සිටින්ෙන් 

එක් පවුලක් පමනයි පශණ් අංක 1.5ට යන්න

පවුල් ෙදකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගනනක් එක්ව වාසය කරණව

1.4 එක් පවුලක් ෙහෝ පවුල් කීපයක් ෙහෝ එක්ව වසන ෙවනත් අයෙග් ෙතොරතුරු සටහන් කරන්න 
(සමීක්ෂණ ෙක්තාංකය, පවුල් පතිකාව භාරකරුෙග් නම, වාසගම සදහන් කරන්න.) 
 
[එක් වාසස්ථානයක පවුල් හතරකට වඩා එක්ව වාසය කරයි නම් ඇමතුම් ගාස්තු රහිත  800.069.701 අංකයට අමතන්න] 

සමීක්ෂණ පශ්ණපත අංකය * (පවුලක් ෙහෝ ඊට වැඩි ෙහෝ 
එක්ව ජීවත්වන) භාරකරුෙග් වාසගම භාරකරුග් නම

* පශ්ණපත අංකය පවුල් පතිකාෙව් මුල් පිටුෙව් සදහන් කර ඇත. 

1.5 ඔෙබ් පවුල පදිංචි වී සිටින්ෙන් කුමන තත්වෙය් නිවසකද? 

ෙද්පල හිමි (මුළුනිවස ෙහෝ ෙකොටසක්), ජීවිත භුක්තියමත ෙහෝ ඇප මත 
 
කුලියට 
 
ෙවනත් තත්වයක් මත (ෙනොමිෙළේ, ෙසේවයට ලද දායාදයක් ෙලස, වැනි...) 
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NOTIZIE ANAGRAFICHE 1 

Aලැයිස්තුෙව් 
01පුද්ගලයා II කාණ්ඩය 

පුද්ගලික පතිකාව 

1.1 පවුල් පතිකාෙව් භාරකරු සමග වන නෑ සබදතාය 
ෙහෝ එක්ව ජීවත් වීම 

1.4 උපන් ස්ථානය

ෙමම නගරසභාෙව
පවුල් පතිකාෙව් භාරකරු 

ෙවනත් ඉතාලියාණු 
නගරසභාවක 

නගර සභාෙව් නම සහ 
පලාෙත් ෙකටි නාමය 

01පුද්ගලයාෙග් 
පමනක් 
පිළිතුරට 
කතිරයගසා 
ඇත 

01 පුද්ගලයා 
පශ්ණ අංක 
1.2 සිට 
පිළිතුරු 
ලියන්න 

පලාත් ෙකටි 
නාමය විෙද්ශයක රෙට් නම සඳහන් කරන්න

භාරකරු විසින් පශ්ණ අංක 1.5ට  
පිළිතුරු දිය යුත්ෙත් පවුල් පතිකාෙව් මුල් පිටුෙව් 
ලිපිණය මුදණය කර ෙනොමැතිනම් පමනි. 

1.5 භාරකරු/කාරිය ෙමම නගර සභාෙව් ලියාපදිංචිද? 
[ඔබ ලියාපදිංචි නගරසභාව යනු ඔබට පවුල් සහතිකය සහ
හැඳුනුම්පත නිකුත් කර ඇති නගර සභාවයි.] 

ඔව්, ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය් 

ඔව්, ෙවනත් පදිංචි ස්ථානයක ෙහෝ එක්ව ජීවත්වන 
්1.2 ලිංගිකත්වය 

නැත, ෙවනත් ඉතාලියාණු 
නගරසභාවක 

නගර සභාෙව් නම සහ 
පලාෙත් ෙකටි නාමය 
 

පිරිමි 

ගැහැණු 

1.3 උපන් දිනය 

/ / 
දිනය මාසය වසර පලාත් 

ෙකටි 
නාමය 

නැත, කිසිම ඉතාලියාණු නගරසභාවක ලියාපදංචි වී 
ෙනොමැත 
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ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරු1 



Aලැයිස්තුෙව් 
01පුද්ගලයා පුද්ගලපතිකාෙව් 

II කාන්ඩය සැලකිල්ලට ගනිමින්
0820530054752

2.1  සිවිල් සමාජ 3.2 උපෙත් සිට ඉතාලියාණු පුරවැසිභාවය හිමිද?
තනිව/විවාහ ෙනොවූ 
 
විවාහකයි ඇය/ඔහු 
 
නිත්යාණුකූල ෙනොවන අයුරින් ඔහු/ඇය ෙවන්ව සිටී 

ඔව් 
 
නැත 

පශණ් අංක 3.1ට යන්න පශණ් අංක 3.4ට යන්න 

3.3 කවරෙහේතුවක් නිසා ඉතාලියාණු පුරවැසිභාවය හිමි 
වූෙය්ද? නිත්යාණුකූල ෙලස ඔහු/ඇය ෙවන්ව 

විවාහය ෙහේතුෙවන් ෙවනත් දික්කසාදයි ඇය/ඔහු 

සැමියා/බිරිද මින් ෙපර ඔබ කුමණ රටක පුරවැසිභාවය හිමිෙයක්ද සඳහන් කරන්න

2.2  විවාහය සිදුවූ මාසය සහ වසර 
       [විවාහයන් කීපයකට හිමකම් කියයි නම් අවසාන විවාහෙය් මාසය    
         සහ වසර ලියන්න]       

/ 
මාසය වසර 

2.3  අවසාන විවාහයට ෙපර සිවිල් සමාජ තත්වය 
3.4 ඔෙබ් මව ඉපදුෙන් ෙකොෙහේද? 

[ඔෙබ් මව ෙමම නිවෙසේ පදිංචි නැතිවුවද මියෙගොස් ඇතිවුවද ඇය 
උපන් ස්ථානය සටහන් කරන්න] 

තනිව/අවිවාහක 

2 දික්කසාදයි 
ඉතාලිෙය

සැමියා/බිරිද මියෙගොසින් 
එම උපන් රට සඳහන් කරන්නවිෙද්ශයක

3.1 ඔෙබ් පුරවැසිභාවය කුමක්ද? 
[ඉතාලිපුරවැසිභාවයට අමතරව තවත් පුරවැසිභාවයන්  හිමිඅය 
 “ඉතාලියානු” යනුෙවන් සදහන් 1 ෙකොටුෙව් කතිරය ගසන්න] 

ඉතාලියාණු 
 
විෙද්ශික 

පශණ් අංක 3.2ට යන්න 
 
පුරවැසිභාවය හිමි රට සඳහන් කරන්න, 
පශණ් අංක 3.4ට යන්න 

3.5 ඔෙබ් පියා ඉපදුෙන් ෙකොෙහේද? 
[ඔෙබ් පියා ෙමම නිවෙසේ පදිංචි නැතිවුවද මියෙගොස් ඇති වුවද 
උපන් ස්ථානය සටහන් කරන්න] 

ඉතාලිෙය 

එම උපන් රට සඳහන් කරන්නවිෙද්ශයක 

රටක් අහිමියි (පුරවැසිභාවයක් 
නැත) 
 

පශණ් අංක 3.4ට යන්න
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සිවිල් සමාජීය තත්වය සහ විවාහය 2 

giricc
Rettangolo



Aලැයිස්තුෙව් 
01පුද්ගලයා පුද්ගලපතිකාෙව් 

II කාන්ඩය සැලකිල්ලට ගනිමින්

4.1 සංඝණන දිනෙය් ඔබ සිටින්ෙන් ෙකොෙහද (2011 
ඔක්ෙතෝබර් 9)? 

ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය් 
ෙමම නගරසභාෙව් එෙහත් ෙවනත් නිවසක, එකට ජීවත්වන
(උදා- යාළුෙවකුෙග, නෑෙගදරක,හමුදා මූලසථ්ානයක, 
ෙරෝහලක) 5.1 පහත සඳහන් අධ්යාපන මට්ටම් වලින් වඩාත් ඉහල  

අධ්යාපනයක් ලැබූ මට්ටම සඳහන් කරන්න? 
 ෙවනත් ඉතාලියාණු නගරසභාවක 

විෙද්ශයක කිසිම අධ්යාපන මට්ටමක් හදාරා ෙනොමැති 
අතර කියවීමට ලිවීමට ෙනොහැකිය 

කිසිම අධ්යාපන මට්ටමක් හදාරා ෙනොමැත, 
නමුත් කියවීමට ලිවීමට හැකිය 4.2 වසරකට ෙපර ස්තිරව පදිංචි වී සිටිෙය් ෙකොෙහද (2010 

ඔක්ෙතෝබර් 9)? 
ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය් එෙලෙමන්තාෙර පාසල් මට්ටම 

(ෙහෝ අවසාන ඇගයීම් ලකුණු) 
ෙමම නිවෙසේ, ෙවනත් නිවසක ෙහෝ එක්ව ජීවත් වන 
ෙවනත් ස්ථානයක ෙම්දියා පාසල් මට්ටම 

(ෙහෝ වෘතීය පුහුණුව) නගර සභාෙව් නම සහ 
පලාෙත් ෙකටි නාමය 

නැත, ෙවනත් ඉතාලියාණු 
නගරසභාවක වසර 2-3ක් ගත වන ස්කුෙවෝල 

ෙසෙකොන්දාරිය සුෙපරිෙයෝෙර පාඨමාලාව 

වසර 4-5 ක් ගත වන සක්ුෙවෝල 
ෙසෙකොන්දාරිය සුෙපරිෙයෝෙර පාඨමාලාව 

අක්කෙදමිය දි ෙබල්ෙල ආර්ති, දාන්ස, 
ආර්ෙත දම්මාතිකා, ISIA, වැනි.. 
ෙකොන්සර්වෙතෝරිෙයො(පැරණි අණුපිළිවලට) 

පලාත් ෙකටි 
නාමය විෙද්ශයක එම විෙද්ශ රට සඳහන් 

කරන්න 
පැරණි අණුපිළිවලට විශ්ව විද්යාල(වසර 2-3) 
ඩිප්ලමාවක්(විෙශේෂ පුහුණු පාසල් ෙහෝ උසස ්
අධ්යාපනික) 
පළමු මට්ටෙම් අර්තිස්තිකා, මූසිකාෙල හා ෙකොෙරවුතිකා 
(A.F.A.M.) සඳහා උසස් ඇකඩමි පුහුණු ඩිප්ෙලෝමාව 
 

අලුත් කමයට ෛතයිවාර්ෂික(පළමු මට්ටෙම්) උපාධිය 
 
ෙදවන මට්ටෙම් අර්තිස්තිකා, මූසිකාෙල හා ෙකොෙරවුතිකා 
(A.F.A.M.) සඳහා උසස් ඇකඩමි පුහුණු ඩිප්ෙලෝමාව 
 

4.3 වසරකට 5කට ෙපර ස්තිරව පදිංචි වී සිටිෙය් ෙකොෙහද
(2006 ඔක්ෙතෝබර් 9 )? පැරණි ආකාරෙය් උපාධියක්(වසර 4-6), නව 

පටිපාටියට අනුව එකම වටෙය් ස්ෙපචලිස්තිකා ෙහෝ 
මජිස්තාෙල උපාධිය, නවපටිපාටියට අනුව ද්විවාර්ෂික 
විෙශේෂණ(ෙදවන මට්ටෙම්) උපාධිය 

ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය් 
ෙමම නිවෙසේ, ෙවනත් නිවසක ෙහෝ එක්ව ජීවත් වන ෙවනත් 
ස්ථානයක 
නැත, ෙවනත් ඉතාලියාණු 
නගරසභාවක 

නගර සභාෙව් නම සහ 
පලාෙත් ෙකටි නාමය 

පශ්ණ අංක 5.1 යටෙත් අංක 07 සහ 12 යන ෙකොටුවලට කතිර 
ගැසූ අය සඳහා 
 
5.2  ඔබ පස්චාත් උපාධියක් ෙහෝ A.F.A.M. පස්චාත් 

ඩිප්ෙලෝමා හිමිෙයක්ද? 

ඔව් 5.3 ලැබූ අධ්යාපන සුදුසුකම් නිෂ්චිතව  
සඳහන් කරන්න 
(එක් පිළිතුරකට වඩා වැඩිවිය හැක) 

පළමු මට්ටෙම් මාස්ටර් 
ෙදවන මට්ටෙම් මාස්ටර් 
 

පලාත් ෙකටි 
නාමය විෙද්ශයක එම විෙද්ශ රට සඳහන් 

කරන්න 
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 2 අධ්යාපනය සහ පුහුණුව 5
 1 

ෙම් ෙමොෙහොෙත් සහ මින් ෙපර පදිංචිය4 

පෙයේෂණ උපාධියක් 

සකුෙවෝල දි ස්ෙපවලිස්සස්සිෙයෝෙන



Aලැයිස්තුෙව් 
01පුද්ගලයා පුද්ගලපතිකාෙව් 

II කාන්ඩය සැලකිල්ලට ගනිමින්
0820530054752

පශ්ණ අංක 6.1ට පිළිතුරු දිය යුත්ෙත් වයස අවුරුදු 15ක් ෙහෝ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් ෙව්
පශ්ණ අංක 7.1ට පිළිතුරු දිය යුත්ෙත්වයස අවුරුදු 15ට අඩු පුද්ගලයින් ෙව් 

6.1 සංඝණන දිනෙය් සහ පසුගිය සතියක කාලය (ඔක්ෙතෝබර් 
මස 2සිට8 දක්වා) තුල අවම වශෙයන් පැයක වැඩක 
නිරත වූෙය්ද? 
[කලයුතුව තිබූ වැඩක් ෙහෝ කිසියම් වැටුපක් ලද වැඩක්, ෙගවීමක් 
ෙනොලද වැඩක්, වැනි සිදුවීම්ද සැලකිල්ලට ගන්න. අවසානයට සඳහන් 
කල කරුණ සාමාෙන්යයන් සිදුවනුෙය්  පවුෙල්ම  ආයථනයක  
කියාත්මක වීෙම්දීය] 

6.4 යම් රැකියා අවස්ථාවක් තිෙබ් නම්, ඇය/ඔහු සති 
ෙදකක කාලයක් තුල එය කිරීම සඳහා සූදානම්ද? 

ඔව්

නැත පශණ් අංක 6.6 ට යන්න 
ඔව්  පශණ් අංක 7.1ට 

න්
නැත 6.5 පවුලට අයත් ආයථනයක ෙසේවකෙයකු ෙලස ෙහෝ

පසුගිය කාලය තුල වැටුපක් ලබන රැකියාවක් ෙහෝ කර
ෙනොමැත්ෙත්ද? 

6.2 ඔක්ෙතෝබර් මස 2 සිට 8 දක්වා රැකියාවක් තිබුනත් ඒ   
සදහා යාමට ෙනොහැකි වූෙය්ද? 
(උදාහරණයක් ෙලස අසනීප නිසා, නිවාඩු නිසා,රැකියා වියුක්ත   
 තත්වෙය්දී ලැෙබන අරමුදල් නිසා, රැකියා ස්ථානෙය් වැඩ සීම කිරීම්
නිසා, වැනි.....) 

ඔව්
පශණ් අංක 7.1ට යන්න 

නැ

ඔව්  පශණ් අංක 7.1ට යන්න 6.6 ඔක්ෙතෝබර් 2 සිට 8 දක්වා සතිෙය් ඔබ පසුවූෙය්
[පහතින් සඳහන් තත්වයන් එකකට වැඩි නම් ඔෙබ් තත්වය, 
ලැයිස්තුෙව්  පලමුව සඳහන් කරුණ ෙතෝරා ගන්න. උදාහරණයක්
ෙලස ඔබ ගෘහණියක් එෙමන්ම වෙයෝවෘදිකෙයකු ෙලස  විශාම 
ලබන්නියක් එබැවින් අංක 1 දරණ ෙකෝටුවට කතිරය ෙයොදන්න.]
 

නැත 

6.3 සැප්තැම්බර් 11 වන දින සිට ඔක්ෙතෝබර් 8වනදින
දක්වා කිසියම් ආයථනයක රැකියාවක් ෙසොයන ලද 
ෙහෝ තමාෙග්ම වූ ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට 
හැකියාව තිබුෙන්ද? 

ආදායම් උපයන්නා ෙහෝ උපයන්නිය ෙපර කල රැකියාවක් 
නිසා එක් ෙහෝ වැඩි විශාමික වැටුප් ලබන්ෙනක් ෙහෝ 
ආදායම් උපයන්නා ෙහෝ උපයන්නිය තම ෙද්පල මගින් 
ආදායම් ලබන්ෙනක් (තම ෙද්පල ආෙයෝජනය කිරීෙමන්)

ඔව්  
ශිෂ්යාවක්/ශිෂෙයක් 

ගෘහණියක් 
 
ෙවනත් තත්වයක 

නැත පශණ් අංක 6.6ට යන්න 
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II කාන්ඩය සැලකිල්ලට ගනිමින්

7.1 දිනපතා රැකියාව කරණ ස්ථානයට ෙහෝ අධ්යාපනය ලබන ස්ථානයට යා යුතුද?

ඔව්, මම අධ්යාපනය ලබන ස්ථානයට යනව 
(වෘතීය පුහුණුවද අයත් ෙව්) පශණ් අංක 7.2ට යන්න

ඔව්, මම රැකියාව කරණ සථ්ානයට යනව 

නැත, ඉගන ගන්නා සථ්ානය පිහිටා තෙබන්ෙන් පදිංචි
ස්ථානෙය්මයි
නැත, රැකියාව කරණ සථ්ානෙය්මයි පදිංචිය 
 ෙමම ෙපෞද්ගලික පතිකාව 

ෙමතනින් අවසාන ෙව් 
නැත, ස්තිරව රැකියා කරණ සථ්ානයක් ෙනොමැත
(ජංගම ෙවෙළන්දන්, ෙවළද නිෙයෝජිතයින් වැනි...) 

නැත, රැකියාවක් කරන්ෙන්වත්, අධ්යාපනය 
ලබන්ෙන්වත්, වෘතීය පුහුණුවක් ලබන්ෙන්වත් නැත 

7.2 ඔෙබ් ෛදනික රැකියා කරණ ස්ථානය සහ අධ්යාපනය ලබන ස්ථානය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද?  
[රැකියාවක් කරමින් අධ්යාපනය ලබන්නන් ලිවිය යුත්ෙත් අධ්යාපනය ලබන සථ්ානය ෙනොෙව් රැකියාව කරණ සථ්ානෙය් ලිපිණයයි. 
පවාහණ කටයුතුවල නියැෙලන වෘතිකයින්(රියදුරන්, දුම්රිය රියදුරන්, ටෑම් රියදුරන්, ගුවන් සහ නාවුක නියමුවන් වැනි..) වැන්නන් 
තම ෙසේවය කරමින් සිටින සථ්ානෙය් (නැවතුම්ෙපොල, දුම්රිය සථ්ානය,)ලිපිණය සඳහන් කල යුතුය.] 

ෙමම නගර සභාෙව 

ෙවනත් ඉතාලියාණු 
නගරසභාවක 

නගර සභාෙව් නම සහ 
පලාෙත් ෙකටි නාමය 

පලාත් ෙකටි 
නාමය 

විෙද්ශයක එම විෙද්ශ රට සඳහන් කරන්න 

7.4 ඔබ ෛදනිකව රැකියාව ෙහෝ අධ්යාපනය සදහා යන්ෙන් කුමන පදිංචි ස්ථානෙය් සිටද?

ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය් සිට ෙමයට භාහිරව ෙවනත් පදිංචි 
ස්ථානයක සිට 

ෙමම ෙපෞද්ගලික පතිකාව ෙමතනින් 
අවසාන ෙව් 

7.5 රැකියාෙවන් සහ අධ්යාපන කටයුතු නිමාවී ෛදනිකව ෙමම පදිංචි ස්ථානයට නැවත පැමිෙණන්ෙන්ද? 

ඔව් නැත 
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II කාන්ඩය සැලකිල්ලට ගනිමින්
0820530054752

1.1 පවුල් පතිකාෙව් භාරකරු සමග වන නෑ සබඳතාවය 
ෙහෝ එක්ව ජීවත් වීම 

1.4 උපන් ස්ථානය

ෙමම නගර සභාෙව 

ෙවනත් ඉතාලියාණු 
නගරසභාවක 

නගර සභාෙව් නම සහ 
පලාෙත් ෙකටි නාමය 
 

විෙද්ශයක එම විෙද්ශ රට සඳහන් කරන්න

1.5 ෙමම නගර සභාෙව් ලියාපදිංචිද?  
[ඔබ ලියාපදිංචි නගරසභාව යනු ඔබට පවුල් සහතිකය සහ
හැඳුනුම්පත නිකුත් කර ඇති නගර සභාවයි.] 

ඔව්, ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය් 
ඔව්, ෙවනත් පදිංචි සථ්ානයක ෙහෝ එක්ව ජීවත්වන 
ස්ථානයක1.2 ලිංගිකත්වය 
නැත, ෙවනත් 
ඉතාලියාණු

නගර සභාෙව් නම සහ 
පලාෙත් ෙකටි නාමය පිරිමි 

ගැහැණු 

1.3 උපන් දිනය 

/ / 
දිනය මාසය වසර පලාත් ෙකටි 

නාමය නැත, කිසිම ඉතාලියාණු නගරසභාවක 
ලියාපදිංචි වී ෙනොමැත 

කාර්යාලීය අවශ්යතාව සඳහා 

11
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පුද්ගල ලියාපදිංචි ෙතොරතුරු 1 

භාරකරුෙග් බිරිඳ/සැමියා 

භාරකරු සමග අවිවාහකව එකට ජීවත් වන(සහයක ෙහෝ සහයිකාව) 

භාරකරුෙග් ෙහෝ බිරිද/සහකාරියෙග් දුව/පුතා 

භාරකරුෙග් පමනක් දුව ෙහෝ පුතා 

 බිරිද/සැමියා/සහයක/සහයිකාව ෙග් පමනක්  දුව ෙහෝ පුතා

භාරකරුෙග් මව ෙහෝ පියා(ෙහෝ මව ෙහෝ පියාෙග් බිරිඳ /සැමිය)

භාරකරුෙග් මාමන්ඩිය/නැන්දම්ම 

භාරකරුෙග් සෙහෝදරයා/සෙහෝදරිය 

භාරකරුෙග් බිරිඳ සැමියා/සහයක/කාව ෙග් සෙහෝදරයා/සෙහෝදරිය

භාරකරුෙග්  සෙහෝදරයා/සෙහෝදරිය ෙග් බිරිඳ සැමියා/සහයක/කාව
ෙහෝ බිරිඳ සැමියා/සහයක/කාව ෙග් සෙහෝදරයා/සෙහෝදරිය 

භාරකරුෙග් ෙහෝ/හා සැමියා/බිරිඳ/සහයක/කාව ෙග් බෑන/ෙල්ලි 
(පුතා ෙහෝ දුව ෙග් බිරිඳ සැමියා/සහයක/කාව ) 

භාරකරුෙග් ෙහෝ/හා සැමියා/බිරිඳ/සහයක/කාව ෙග් මුණුපුරා/රී(දුව
ෙහෝ පුතා ෙග දුව/පුතා) 

භාරකරුෙග් ෙහෝ/හා සැමියා/බිරිඳ/සහයක/කාව ෙග් 
මුණුපුරා/රී(සෙහෝදරයා ෙහෝ සෙහෝදරියෙග දුව/පුතා) 

භාරකරුෙග් ෙහෝ/හා සැමියා/බිරිඳ/සහයක/කාව ෙග් සීයා/ආච්චි

භාරකරුෙග් ෙහෝ/හා සැමියා/බිරිඳ/සහයක/කාව ෙග් ෙහෝ/හා 
ෙවනත් නෑදෑ ෙකෙනකු 

භාරකරුට ෙහෝ  සැමියා/බිරිඳ/සහයක/කාවට නෑකමක්  
ෙහෝ සබදතාවයක් ෙනොමැතිව එක්ව ජීවත් වන 

පලාත් ෙකටි 
නාමය 

නැවත ලබාගැනීම 

giricc
Rettangolo



පුද්ගල පතිකාෙව් 
II කාන්ඩය සැලකිල්ලට ගනිමින්

2.1  සිවිල් සමාජ ස්වභාවය 3.2 උපෙත් සිට ඉතාලියාණු පුරවැසිභාවය හිමිද?

තනිව/විවාහ ෙනොවූ 
 
විවාහකයි ඇය/ඔහු 
 
නිත්යාණුකූල ෙනොවන අයුරින් ඔහු/ඇය ෙවන්ව සිටී 

ඔව් 
 
නැත 

පශණ් අංක 3.1ට යන්න පශණ් අංක 3.4ට යන්න 

3.3 කවරෙහේතුවක් නිසා ඉතාලියාණු පුරවැසිභාවය හිමි 
වූෙය්ද? නිත්යාණුකූල ෙලස ඔහු/ඇය ෙවන්ව 

විවාහය ෙහේතුෙවන් ෙවනත්දික්කසාදයි ඇය/ඔහු 

සැමියා/බිරිද මියෙගොසින් මින් ෙපර ඔබ කුමණ රටක පුරවැසිභාවය හිමිෙයක්ද සඳහන් 
න්2.2  විවාහය සිදුවූ මාසය සහ වසර  

     [විවාහයන් කීපයකට හිමකම් කියයි නම් අවසාන විවාහෙය් මාසය    
සහ වසර ලියන්න]         

/ 
මාසය වසර 

2.3  අවසාන විවාහයට ෙපර සිවිල් සමාජ තත්ත්වය 
3.4 ඔෙබ් මව ඉපදුෙන් ෙකොෙහේද? 

[ඔෙබ් මව ෙමම නිවෙසේ පදිංචි නැතිවුවද මියෙගොස් ඇතිවුවද ඇය උපන් 
ස්ථානය සටහන් කරන්න] 

තනිව/විවාහ ෙනොවූ 

2 දික්කසාදයි ඇය/ඔහු 
ඉතාලිෙය

සැමියා/බිරිද මියෙගොසින් 
එම උපන් රට සඳහන් කරන්නවිෙද්ශයක 

3.1 ඔෙබ් පුරවැසිභාවය කුමක්ද? 
[ඉතාලිපුරවැසිභාවයට අමතරව තවත් පුරවැසිභාවයන්  හිමිඅය 
“ඉතාලියානු” යනුෙවන් සදහන් 1 ෙකොටුෙව් කතිරය ගසන්න] 
   

ඉතාලියාණු 
 
විෙද්ශික 
 

පශණ් අංක 3.2ට යන්න 
 
පුරවැසිභාවය හිමි රට සඳහන් කරන්න 
සහ පශණ් අංක 3.4ට යන්න 

3.5 ඔෙබ් පියා ඉපදුෙන් ෙකොෙහේද? 
[ඔෙබ් පියා ෙමම නිවෙසේ පදිංචි නැතිවුවද මියෙගොස් ඇති වුවද 
උපන් ස්ථානය සටහන් කරන්න] 

ඉතාලිෙය 

එම උපන් රට සඳහන් කරන්නවිෙද්ශයක

රටක් අහිමියි (පුරවැසිභාවයක් 
නැත) 
 

පශණ් අංක 3.4ට 
යන්න 
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සිවිල් සමාජීය තත්වය සහ විවාහය 2 

Aලැයිස්තුෙව් 
02 පුද්ගලයා 



Aලැයිස්තුෙව් 
02 පුද්ගලයා පුද්ගල පතිකාෙව් 

II කාන්ඩය සැලකිල්ලට ගනිමින්
0820530054752

අවුරුදු 6 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි වයෙසේ  පසුවන්නන් 
පශ්ණ අංක 5.1 ට පිළිතුරු සැපයිය යුතු අතර 
අවුරුදු 6 ට අඩු වයෙසේ පසුවන්නන්  පශ්ණ අංක 7.1ට පිළිතුරු
සැපයිය යුතුය 

4.1 සංඝණන දිනෙය් ඔබ සිටින්ෙන් ෙකොෙහද (2011 
      ඔක්ෙතෝබර් 9)? 

ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය් 

ෙමම නගරසභාෙව් එෙහත් ෙවනත් නිවසක, එකට ජීවත්වන
(උදා- යාළුෙවකුෙග, නෑෙගදරක,හමුදා මූලසථ්ානයක 
ෙරෝහලක) 5.1 පහත සඳහන් අධ්යාපන මට්ටම් වලින් වඩාත් ඉහල  

අධ්යාපනයක් ලැබූ මට්ටම සඳහන් කරන්න? 
 

විෙද්ශයක කිසිම අධ්යාපන මට්ටමක් හදාරා ෙනොමැති අතර 
කියවීමට ලිවීමට ෙනොහැකිය 

අවුරුද්දක් ෙහෝ ඊට වැඩි අය සඳහා
කිසිම අධ්යාපන මට්ටමක් හදාරා ෙනොමැත, 
නමුත් කියවීමට ලිවීමට හැකිය 4.2 වසරකට ෙපර ස්තිරව පදිංචි වී සිටිෙය් ෙකොෙහද (2010 

ඔක්ෙතෝබර් 9)? 
ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය් එෙලෙමන්තාෙර පාසල් මට්ටම 

(ෙහෝ අවසාන ඇගයීම් ලකුණු) ෙමම නිවෙසේ, ෙවනත් නිවසක ෙහෝ එක්ව ජීවත් වන ෙවනත් 
ස්ථානයක ෙම්දියා පාසල් මට්ටම 

(ෙහෝ වෘතීය පුහුණුව) නගර සභාෙව් නම සහ 
පලාෙත් ෙකටි නාමය 

ෙවනත් ඉතාලියාණු 
නගරසභාවක

වසර 2-3ක් ගත වන ස්කුෙවෝල ෙසෙකොන්දාරිය 
සුෙපරිෙයෝෙර පාඨමාලාව 

වසර 4-5 ක් ගත වන සක්ුෙවෝල 
ෙසෙකොන්දාරිය සුෙපරිෙයෝෙර පාඨමාලාව 

අක්කෙදමිය දි ෙබල්ෙල ආර්ති, දාන්ස, 
ආර්ෙත දම්මාතිකා, ISIA, වැනි.. 
ෙකොන්සර්වෙතෝරිෙයො(පැරණි අණුපිළිවලට) 

පලාත් ෙකටි 
නාමය විෙද්ශයක එම විෙද්ශ රට සඳහන් 

කරන්න 
පැරණි අණුපිළිවලට විශ්ව විද්යාල(වසර 2-3) 
ඩිප්ලමාවක්(විෙශේෂ පුහුණු පාසල් ෙහෝ උසස ්
අධ්යාපනික) 

පළමු මට්ටෙම් අර්තිස්තිකා, මූසිකාෙල හා ෙකොෙරවුතිකා 
(A.F.A.M.) සඳහා උසස් ඇකඩමි පුහුණු ඩිප්ෙලෝමාව 
 
අලුත් කමයට ෛතයිවාර්ෂික(පළමු මට්ටෙම්) උපාධිය 
 
ෙදවන මට්ටෙම් අර්තිස්තිකා, මූසිකාෙල හා ෙකොෙරවුතිකා 
(A.F.A.M.) සඳහා උසස් ඇකඩමි පුහුණු ඩිප්ෙලෝමාව 

අවුරුදු 5ක් ෙහෝ වැඩි අය සඳහා 
4.3 වසරකට 5කට ෙපර ස්තිරව පදිංචි වී සිටිෙය් ෙකොෙහද

(2006 ඔක්ෙතෝබර් 9)? පැරණි ආකාරෙය් උපාධියක්(වසර 4-6), නව 
පටිපාටියට අනුව එකම වටෙය් ස්ෙපචලිස්තිකා ෙහෝ 
මජිස්තාෙල උපාධිය, නවපටිපාටියට අනුව ද්විවාර්ෂික 
විෙශේෂණ(ෙදවන මට්ටෙම්) උපාධිය 

ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය් 
ෙමම නිවෙසේ, ෙවනත් නිවසක ෙහෝ එක්ව ජීවත් වන ෙවනත් 
ස්ථානයක 
ෙවනත් ඉතාලියාණු 
නගරසභාවක 

නගර සභාෙව් නම සහ 
පලාෙත් ෙකටි නාමය 

පශ්ණ අංක 5.1 යටෙත් අංක 07 සහ 12 යන ෙකොටුවලට 
කතිර ගැසූ අය සඳහා 
 
5.2  ඔබ පස්චාත් උපාධියක් ෙහෝ A.F.A.M. පස්චාත් 

ඩිප්ෙලෝමා හිමිෙයක්ද? 

ඔව්
5.3 ලැබූ අධ්යාපන සුදුසුකම් නිෂ්චිතව 
       සඳහන් කරන්න 

 (එක් පිළිතුරකට වඩා වැඩිවිය හැක)

පලාත් ෙකටි 
නාමය විෙද්ශයක එම විෙද්ශ රට සඳහන් 

නැත 
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 2 අධ්යාපන5
 1 

ෙම් ෙමොෙහොෙත් සහ මින් ෙපර පදිංචිය4 

ෙවනත් ඉතාලියාණු නගරසභාවක 

පළමු මට්ටෙම් මාස්ටර් 
ෙදවන මට්ටෙම් මාස්ටර් 
 
සකුෙවෝල දි ස්ෙපවලිස්සස්සිෙයෝෙන 

පෙයේෂණ උපාධියක් 

giricc
Rettangolo



Aලැයිස්තුෙව් 
02 පුද්ගලයා පුද්ගල පතිකාෙව් 

II කාන්ඩය සැලකිල්ලට ගනිමින්

6.1 සංඝණන දිනෙය් සහ පසුගිය සතියක කාලය 
(ඔක්ෙතෝබර් මස 2සිට8 දක්වා) තුල අවම වශෙයන් 
පැයක වැඩක නිරත වූෙය්ද? 
[කලයුතුව තිබූ වැඩක් ෙහෝ කිසියම් වැටුපක් ලද වැඩක්, ෙගවීමක් 
ෙනොලද වැඩක්, වැනි සිදුවීම්ද සැලකිල්ලට ගන්න. අවසානයට සඳහන්
කල කරුණ සාමාෙන්යයන් සිදුවනුෙය්  පවුෙල්ම  ආයථනයක  
කියාත්මක වීෙම්දීය] 

6.4 යම් රැකියා අවස්ථාවක් තිෙබ් නම්, ඇය/ඔහු සති 
ෙදකක කාලයක් තුල එය කිරීම සඳහා සූදානම්ද? 

ඔව් 

නැත පශණ් අංක. 6.6 ට යන්න 
ඔව් පශ්ණ අංක. 7.1ට යන්න 

නැත 6.5 පවුලට අයත් ආයථනයක ෙසේවකෙයකු ෙලස ෙහෝ
පසුගිය කාලය තුල වැටුපක් ලබන රැකියාවක් ෙහෝ කර 
ෙනොමැත්ෙත්ද?

6.2 ඔක්ෙතෝබර් මස 2 සිට 8 දක්වා රැකියාවක් තිබුනත් ඒ   
සදහා යාමට ෙනොහැකි වූෙය්ද? 
(උදාහරණයක් ෙලස අසනීප නිසා, නිවාඩු නිසා,රැකියා වියුක්ත   
 තත්වෙය්දී ලැෙබන අරමුදල් නිසා, රැකියා ස්ථානෙය් වැඩ සීම කිරීම්
නිසා, වැනි.....) 

ඔව්
පශණ් අංක. 7.1ට යන්න 

නැත

ඔව් පශ්ණ අංක. 7.1ට යන්න 6.6 ඔක්ෙතෝබර් 2 සිට 8 දක්වා සතිෙය් ඔබ පසුවූෙය්
[පහතින් සඳහන් තත්වයන් එකකට වැඩි නම් ඔෙබ් තත්වය, 
ලැයිස්තුෙව්  පලමුව සඳහන් කරුණ ෙතෝරා ගන්න. උදාහරණයක්
ෙලස ඔබ ගෘහණියක් එෙමන්ම වෙයෝවෘදිකෙයකු ෙලස  විශාම 
ලබන්නියක් එබැවින් අංක 1 දරණ ෙකෝටුවට කතිරය ෙයොදන්න.]
 

නැත 

6.3 සැප්තැම්බර් 11 වන දින සිට ඔක්ෙතෝබර් 8වනදින
දක්වා කිසියම් ආයථනයක රැකියාවක් ෙසොයන ලද 
ෙහෝ තමාෙග්ම වූ ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට 
හැකියාව තිබුෙන්ද? 

ආදායම් උපයන්නා ෙහෝ උපයන්නිය ෙපර කල රැකියාවක් 
නිසා එක් ෙහෝ වැඩි විශාමික වැටුප් ලබන්ෙනක් ෙහෝ 
ආදායම් උපයන්නා ෙහෝ උපයන්නිය තම ෙද්පල මගින් 
ආදායම් ලබන්ෙනක් (තම ෙද්පල ආෙයෝජනය කිරීෙමන්) 
 ඔව් 
ශිෂ්යාවක්/ශිෂෙයක් 

ගෘහණියක් 
 
ෙවනත් තත්වයක

නැත පශ්ණ අංක. 6.6ට යන්න 
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1

වෘතිමය සහ වෘතිමය ෙනොවන තත්වයන්6 

පශ්ණ අංක 6.1ට පිළිතුරු දිය යුත්ෙත් වයස අවුරුදු 15ක් ෙහෝ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් ෙව්
පශ්ණ අංක 7.1ට පිළිතුරු දිය යුත්ෙත්වයස අවුරුදු 15ට අඩු පුද්ගලයින් ෙව් 



Aලැයිස්තුෙව් 
02 පුද්ගලයා පුද්ගල පතිකාෙව් 

II කාන්ඩය සැලකිල්ලට ගනිමින්
0820530054752

7.1 දිනපතා රැකියාව කරණ ස්ථානයට ෙහෝ අධ්යාපනය ලබන ස්ථානයට යා යුතුද?

ඔව්, මම අධ්යාපන කටයුතු සදහා යා යුතුයි(අසීෙලෝ නීෙඩෝ, 
ස්කුෙවෝල දි ඉන්ෆන්සිය සහ වෘතීය පුහුණු පාඨමාලා සඳහා 
යන්නන්ද ෙමයට ඇතුලත් ෙව්.) පශ්ණ අංක. 7.2ට යන්න

ඔව්, මම රැකියාව කරණ සථ්ානයට යනව 
නැත, ඉගන ගන්නා සථ්ානය පිහිටා තෙබන්ෙන් පදිංචි 
ස්ථානෙය්මයි 
නැත, රැකියාව කරණ සථ්ානෙය්මයි පදිංචිය 

ෙමම ෙපෞද්ගලික පතිකාව 
ෙමතනින් අවසාන ෙව් නැත, ස්තිරව රැකියා කරණ සථ්ානයක් ෙනොමැත

(ජංගම ෙවෙළන්දන්, ෙවළද නිෙයෝජිතයින් වැනි...)
නැත, රැකියාවක් කරන්ෙන්වත්, අධ්යාපනය ලබන්ෙන්වත්, වෘතීය 
පුහුණුවක් ලබන්ෙන්වත් නැත 

7.2 ඔෙබ් ෛදනික රැකියා කරණ ස්ථානය සහ අධ්යාපනය ලබන ස්ථානය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද?  
[රැකියාවක් කරමින් අධ්යාපනය ලබන්නන් ලිවිය යුත්ෙත් අධ්යාපනය ලබන සථ්ානය ෙනොෙව් රැකියාව කරණ සථ්ානෙය් ලිපිණයයි. 
පවාහණ කටයුතුවල නියැෙලන වෘතිකයින්(රියදුරන්, දුම්රිය රියදුරන්, ටෑම් රියදුරන්, ගුවන් සහ නාවුක නියමුවන් වැනි..) වැන්නන් 
තම ෙසේවය කරමින් සිටින සථ්ානෙය් (නැවතුම්ෙපොල, දුම්රිය සථ්ානය,)ලිපිණය සඳහන් කල යුතුය.] 

ෙමම නගර සභාෙව 

ෙවනත් ඉතාලියාණු 
නගරසභාවක 

නගර සභාෙව් නම 
සහ පලාෙත් ෙකටි 
නාමය 

විෙද්ශයක එම විෙද්ශ රට සඳහන් 

7.4 ඔබ ෛදනිකව රැකියාව ෙහෝ අධ්යාපනය සදහා යන්ෙන් කුමන පදිංචි ස්ථානෙය් සිටද?

ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය් ෙමයට භාහිරව ෙවනත් පදිංචි ස්ථානයක 
සිට 

ෙමම ෙපෞද්ගලික පතිකාව ෙමතනින් 
අවසාන ෙව් 

7.5 රැකියාෙවන් සහ අධ්යාපන කටයුතු නිමාවී ෛදනිකව ෙමම පදිංචි ස්ථානයට නැවත පැමිෙණන්ෙන්ද? 

ඔව් නැත 

කාර්යාලීය අවශ්යතාව සඳහා 
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7.3  ෙකටිකිරීම් රහිතව ලිපිණය සඳහන් කරන්න 
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පලාත් ෙකටි 
නාමය 

giricc
Rettangolo



දත්ත වාර්ථාවන් හී රහස්යම හාසුරක්ෂිත බව, පිළිතුරු දීෙම් අනිවාර්යතාව, අදාල පාර්ශවයන්ෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වය සහ අය්තීන් තහවුරු 
කිරීම 
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- 2008 ජූලි 9 අංක 763 දරණ නීතිය(යුෙරෝපා)- “යුෙරෝපා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිවාස සහ ජන සංඝණන වාර්ථා කවුන්සලෙය් නීතිය“;

- 2010 මැයි 31 අංක 78 දරණ නීතිය 2010 ජූලි 20 අංක 122 දරණ නීතිය මගින් ෙවනස් කිරීම් රාශියක් සමගින් විසථ්ාපනය ෙකරිණි- “හදිසි
කියාමාර්ගයක් ෙලස මූල්ය පතිපාදන සහ කාර්යක්ෂමතාය- නීති. 50(සංඝණන)“; 

- “15 වන ජාතික නිවාස සහ ජන සංඝණන වාර්ථා වැඩපිළිවල සඳහා“ , 2011 ෙපබරවාරි 18 වන දින අංක 6/11/PRES (2011 මාර්තු 8 වන
දින -මූලික කරුණු යටෙත්- අංක 55 දරණ ගැසට් නිෙව්දනය) ජාතික දත්තවාර්ථා ආයථනයට ජනාධිපති අණුමැතිය ලබා ෙදන ලදි; 

- 1989 සැප්තැම්බර් 6 නීති අංක 322, සඳහා ෙවනස් කිරීම් සහ එකතු කිරීම් සිදු කිරීම, “දත්තවාර්ථා නීති අනුව ජාතික දත්ත වාර්ථා ආයථන
නැවත සංවිධානය කිරීම“- නීති වගන්ති 6-bis (පුද්ගල දත්ත පරිපාලනය), 7(සංඝණන දත්ත සැපයීෙම් අනිවාර්යතාව), 8(සංඝණන දත්ත
වාර්ථා කරණු ලබන කාර්යාලෙය් පුද්ගල දත්තයන්ෙග් සුරක්ෂිත බව), 9(සංඝණන දත්තයන් හී විසව්ාශය සහ  සුරක්ෂිතභව තහවුරු කිරීම
සඳහා සැලසුම් කිරීම), 11(සංවිධානාත්මක නීතිරීතීන්), 13(ජාතික දත්තවාර්ථා වැඩපිළිවල); 

- 2010 සැප්තැම්බර් 7 අංක 166 දරණ ජනරජෙය් ජනාධිපති නීතිය, “ජාතික දත්ත වාර්ථා ආයථනය නැවත සංවිධානය කිරීෙම් නීතින්“; 

- 1989 මැයි 30 අංක 233 යටෙත් ජනරජෙය් ජනාධිපති නීතිය, “ජනසංඛ්යා ෙළේඛණයන්ෙග් නව නීතීන් සඳහා අණුමැතිය “; 

- 2003 ජූනි 30 නීති අංක 196, “පුද්ගල දත්ත සුරක්ෂිත කිරීෙම් නීති වගන්තීන්“- නීති වගන්ති 2(අරමුණ), 4(විගහය), 7-10(අය්තිවාසිකම්),
13(අණාවරණය), 28-30(හැසිරවීෙම් විෂයන්), 104-110(විද්යාත්මක ෙහෝ දත්ත සංඝණනය කිරීෙම් අරමුණු වැඩපිළිවල); 

- ජාතික දත්ත සංඝණන වාර්ථා වැඩපිළිවල තුල පුද්ගල දත්ත හැසිරවීම සහ සදාචාරාත්මක නීතීන්ට ගරු කිරීම අරමුණු කරගනිමින්
සංඝණන වාර්ථාකරණය සහ විද්යාත්මක ගෙව්ශණ සිදු කිරීම, විෙශේෂ නීති වගන්ති 7(ඉතාලියාණු ජාතික දත්ත සංඝණන වැඩපිළිවලට
අණුගත වන ආකාරයට දත්ත සන්නිෙව්නය)(A3 පුද්ගල දත්ත සුරක්ෂිත කිරීෙම් නීති සංගහය - 2003 ජූනි 30 නීති අංක 196) ; 

2011 මාර්තු 31 අගාමාත්ය හා අමාත්ය මණ්ඩල නීතිය- “2011-2013 ෛතයි වාර්ෂික ජාතික දත්ත සංඝණන වැඩපිළිවල සඳහා අණුමැතිය“,
ව්යවසථ්ා වගන්ති 7 මගින් සනාත කරණ 1989 නීති අංක 322 මගින් අණුමැතිය ලබාදී ඇති පරිදි ,සමීක්ෂණ වාර්ථාෙවන් අෙප්ක්ෂා කරණ
ෙපෞද්ගල දත්ත සැපයීම අනිවාර්ය වන අතර, එම නීති කඩකරන්නන්ට නීති පකාරව දඬුවම් නියම කිරණු ලැෙබ්. 

 
 

 



 
 

  

eSÓ/812.2011                                                                          2011  vs@R ¼Ä ms 11 vn Øn @r~m@YØy. 
  
 

k`r#ªk mhWMyª, k`r#ªk mhWmy`nª, 
 
@mm ÄÓy ob @vw ev` qNv` âTN@N j`ñk sAgzn a`ywny vn(ISTAT), iw`Ä j`ñk sAgzn s#läM 
a`ywny sh ý@r~p` ×j`v Ek`bQ[v 2011 vs@R oK@w~MbR ms p#v#WVmt yn 15 vn jn sh Îv`s 
sAgzny p#v#WVm sqh` âyÆ ktýó sls` a#ñ vgy. em j`ñk sAgzn s#l#äm 2011-2013 (codice 
IST-02406) vsryNµ âÚ ¿Ýmt aÐmw kr a#w. 
 
@mm sAgzny j`ñk v\@yN s$m vsr qhykt vrKm pvWvnv` a#w. ey iw` v#qgW sMK;zyK vn 
awr iw`Ä@Y sh eµ ×`NwyNµ j`ñk jnghzy sh eµ aq`l kZd`yM g#n VSwrq sm`jy g#n 
VSwrq aw&`v\&y qWw VSwr q#n g#Îm sqh`q ×@y~jn vnv` a#w. ob ºvW vn a`k`r@Y sw&y 
ÃmyNq @mµ a#ñ r`j&y a`ywnyN sh sASwvNµ gNn` lq ñrzyNq sm`gM sh wÎ ÕQglyN@G 
sw&y qWw VSwrq MN lb` gw h#k. @mm sAgzn sMK;z@YØ âyÆm ×rv#âyN  ×[`n mg @pNvNnN 
vnv` a#w. em Îs` ob âyÆ @qn`m @M sqh` lb` @qn sh@y~gy vTn` k`RyK vn bv slkNn. MN 
smhr VSwr aq`l ngr sh`vNµ Äy`pØAC aA\yNµ qWw VSwr sA@\~[ny sqh` ×@y~jn vnv` a#w, 
em Îs` @mm sAgzn sMK;z ktýó sqh` ob ÓÄór# s$pû@MØ ob@G ×Rz q`ykWvy sh sh@y~gy 
lb` @qn @mN kr#z`@vN aÓ iLl` âTË. h#¿y`vK ñ@B nM @mm ak_ñ ×|n põy aNwR j`ly 
hrh`(iNtR@nT)ÓrVm vd`W äÚä vn awr ey ÓrVm sqh` av\&y up@qS @M smg aËz` a#w. @mm 
sAgzn sMK;z Øny v\@yN gÐ lbN@N 2011 vs@R oK@w~MbR ms 9 vnq` ât Îs` @mm ak_ñ ×|n 
põy ÓrVm It ×wm âÚ @n`krNn.     
 
@mm sMK;z@YØ ob sqhN krn ÓÄór# vl âyÆm @p_QgÄk VSwryN g#n, ob@G @p_QgÄkWvy mn` 
@ls a`rK;` krn vgt MN aÓ @p`@r`NÚ @vË. @mm @p`Ú jn sAgzn sMK;z ktýó sqh` ob VâN 
spyn âyÆm VSwr sµw ÓÄór# sAgzn sMK;z aA\@Y rhâgw h`vy sh aq`l Îñ Ýñ yt@W âyÆm 
qWw VSwrq a`rK;` krn vgq MN ×k`\ krË.(Îñ aAk 196/2003 yt@Wy). wvq obt Swr @ls qNv` 
âTN@N @mm sAgzn sMK;z@yµ sqhN VSwr MN päv âÚ krn sMK;zyN sqh`q h`Vw` krÐ 
lbN@N sAgzn sMK;z prm`RwyN sqh` pmzK vn bvq MN qNv` âT. ey j`ñk sAgzn s#läM 
a`ywny sh It aq`l aÐbQØw sAgzn a`ywnyNt pmzK âm`V a#ñ awr Vq&`WMk pR@Y;zyN 
sqh`q yvÐ lbN@N aq`l @k`N@Qâ yt@W sh sq`c`r ×ñpWñ sA´h@Y vgNñ aAk 7 yt@W spy` 
a#ñ qWw VSwr, sAgzn sMK;zyt sqh` pmzK vn awr ey ap VâN a`rK;` krn vgq MN qNv` 
âT. 
 
iSwW a`ywny @mm jn sh Îv`s sAgzn sMK;zy Îây`k`rv âÚ ¿Ýmt Îw&`ÐÁlv b#Ø âTn awr 
âyÆm mhjnw`v @mm sMK;zyt shb`±Vm aÎv`Ry vÐ a#w. âyÆm mhjnw`v @mm ak_ñ põyt 
aÎv`R@yNm ÓÄór# s#pûmtW yM @ls¿N ey p#h#r h#Ý@y`W Îw&`ÐÁlv qvmK lb` Øy h#¿ vN@N 
vgNñ aAk 7 sh 11 µ Îñ aAk 322/1989, sh aq`l ÎñyNµ päv âÚV a#ñ sA@\~[nyN yt@Wy. wvq 
MN qNv` âTN@N ob lb` Ø a#ñ VSwr v`rzy kr p#ñÝy h#¿ vn awr ey s_¼ hÚn` g#Îm¿N 
pävq ey spyn v`r gzn Ekk ónkt a@vNq sA@VØw` Svh`vyt aÐvq @my s#pûm aq`l qWw 
VSwr rµwv âÚ krn vgy. 
 
@mµ sqhN âyÆm ÕQgÄk qWw VSwr a`rK;` krÐ lbN@N iSwW a`ywny m°Ny.ey Istituto 
Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma; yn Sw`n@Y Óµt` a#w. eµ vg ¿výó ÕQgly` 
vN@N Direttore Centrale dei Censimenti Generali, yn ÕQgly` vn awr oÒ@gN @vnW vg ¿výó ÕQglyN 
g#n sh aq`l ÕQglyN@G aûñv`âkM g#nq q#n gw h#k. 
 
obt añ@Rk @w`rór# q#n g#Îmt av\&y nM ey @n`M@L a#mñy h#¿ 800 069 701 yn Úrkwn aAky 
amw` lb` gw h#¿ awr @mm @Svy 2011 vs@R oK@w`MbR ms 1 vnq` ât 2012 vs@R @pbrv`Ý ms 29 
vnq` (2011 vs@R @qs#MbR ms 25 vnq` sh 2012 vs@R jnv`Ý ms 1 vnq` h#r) k`ly awrórØ, @snär`q` 
sh iÝq` ØnyNµØ @prvr# 9:00  ât  pSvr#  7:00  qKv` obt lb` gw h#k. wvq 2011 vs@R oK@w`MbR 
ms 9 vnq` ât @n`v#MbR ms 19 vnq` qKv` k`ly awrór @prvr# 8:00  ât  pSvr#  10:00  qKv`q 
infocens2011@istat.it  yn I @ML aAk@yNq @M sqh` uqV lb` gw h#k. 
 
ob sh ob pî@L s#m VâN @mm sMK;zy sqh` q#Kî sh@y~gy iw` agy krn awr obt ap@G 
avAk  Sóñy MN Õq krË. 
 
 
 
       eNÝ@k~ @j`vNÎÎ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

            @mm sAgzn sMK;z@yµ rhâgw h`vyW ÓÄór# s#pûm aÎv`Ry vn vgW âyÆm  
                      ÕQglyN@G aûñv`âkMµ ärKºw h`vyW g#ny    
  
 
-    2008  vs@R ¼Ä ms 9 vn Øn aAk 763 (ý@r~p` ×j`v) qrz Îñ Ýñ yt@W- “ý@r~p` pRl@MNó@V sh aq`l 
  kîNâl@Y jn sh Îv`s sAgzn Îñ Ýñ yt@Wq” 
 
- 2010  vs@R m#û ms 31 vn Øn aAk 78 qrz Î@y~gy sA@\~[ny kr a#W@W 2010  vs@R ¼Ä ms 20 vn Øn 
aAk122  v\@yNy- “@mm aw&`v\&y ËLymy ktýó whîr# ¿Ým sh a`Rwk wrgk`ÝWvy slk` bl`”- vgNñ aAk 
50 (sAgzny) yt@Wq   

 
- “15 vn jn sh Îv`s sAgzn sMK;zy” 2011  vs@R @pbrv`Ý ms 18 vn Øn aAk . 6/11/PRES (2011  vs@R m`Ró
ms 8 vn Øn – s`m`n&y aÐÃm- aAk 55 yt@W g#sT kr a#w) yt@W j`ñk sAgzn a`ywn@Y sh`pñóm`@G
avsry mwq 

 

- 1989  vs@R s#Pw#MbR ms 6 vn Øn aAk 322 sh aq`l sA@\~[nyN “ j`ñk jn sh Îv`s sAgzn sMK;zy 
sh j`ñk sAgzn a`ywny VâN n#vw s#läM krn lq - vgNñ aAk 6 µ up aAky yt@Wq (ÕQgÄk qWw 
VSwr)-aAk 7( sAgzn sMK;z VSwr aÎv`R@yNm q#NVmt)- aAk 8 (sAgzn sMK;zy @m@hy vn ÕQglyN 
eµ rhâgw h`vy a`rK;` ¿Ým) - aAk 9 (sAgzn  sMK;z VSwryNµ rhâgw  h`vy a`rK;` ¿Ým) - aAk 11 
(aq`l pÝp`ln qvM g#n) - aAk 13 (j`ñk sAgzn sMK;z@yµ s#lSm)  yt@Wq  

  

- iw`Ä jnrj@Y gr# jn`Øpñóm`@G  2010  vs@R s#Pw#MbR ms 7 vn Øn aAk 166 qrz Î@y~gy, “j`ñk 
sAgzn a`ywny VâN  n#vw s#läM krn lq  aq`l Îñ Ýñ yt@Wq  

   

- iw`Ä jnrj@Y gr# jn`Øpñóm`@G  1989  vs@R m#û ms 30 vn Øn aAk 223 qrz Î@y~gy- “ ÕQglyN@G 
qWw VSwr sqhN aA\@yµ aq`l Îñ Ýñ yt@Wq  

 

- 2003  vs@R ¼Î ms 30 vn Øn aAk 196 qrz Î@y~gy yt@W “ ÕQgÄk qWw VSwr a`rK;` ¿Ým sq`c`r 
×ñpWñ sA´hy yt@W “ vgNñ aAk 2 (eµ Îm`Vm) aAk 4 (eµ p#h#ØÄ ¿Ým) aAk 7-10 (aq`l ÕQglyN@G 
aûñv`âkM) aAk 13 (@w`rór# spyn) aAk 28-30( @mµ qWw @w`rór# a`rK;` krn ÕQglyN) aAk 104-110 
(sAgzn sh Vq&`WMk sMK;z @Hó mw aq`l VSwr a`rK;` ¿Ým) 

 

- “×ñpWñ sA´h@Yq sAgzny sh Vq&WMk pR@Y;zyN sqh` spyn ÕQgÄk qWw VSwryNµ ärKºw h`vyq 
@mm j`ñk sAgzn sMK;zy” V@|;@yN vgNñ aAk 7 yt@W(@mm sAgzn sMK;zyt shb`° @n`vn ÕQglyN) 
sh vgNñ aAk 8 yt@Wq ( âStN a`ywny qNv` âTn qWw VSwr)(@mµ aËz` a#ñ aAk A 3 qrz qWw VSwr 
a`rK;` krn – 2003 vs@R ¼Î ms 30 vn Øn qrz Îñ aAk 196 yt@Wy)   

 

-  iw`Ä jnrj@Y gr# agm#ñóm`@G  2011  vs@R m`Ró ms 31 vn Øn qrz Î@y~gy- “ 2011-2013 yn vsr ónk 
k`ly ól âÚ ¿Ýmt s#läM kr a#ñ  j`ñk sAgzn sMK;zy sqh` aÐm#ñy lb` Ø a#ñ awr (@my 2011 
vs@R ¼Î ms 28 vn Øn ×ñpWñ sA´h@Y @Lbn gw kr a#w) aq`l Îñ m`l`vN 1989  vs@R Îñ aAk 322 µ 
aAk 7 qrz Î@y~gy yt@Wq ÕQgÄk ÕQglyN VâN @mm sMK;zyt aÎv`R@yNm ÓÄór# s$pûy ýó vg 
sqhN vn @Lbny sh em Îñ Ýñ uLlAgny ¿Ý@mN lq h#¿ qvM sqhN @LbnyNq yÐ@vNy.  

  



පිරවීම සඳහා උපෙදස් පතිකාව – සීපී.1බී 1

pî@L VSwr sqhN pðk`v ÓrVm sqh` ÓÄp#Øy   
ýó up@qS  

                       සීපී.1බී ආකෘති pðk`v 
  

I vn aA\y – pî@L sh v`sSw`n@Y VSwr 
 

×|n aAk 1.1 
v`sSw`n yÐ eK k`mryK @V nM (@h~ k`mr ¿µpyK nM): 
 ෙමම නිවස සත්ිරව පදිංචිවීම සඳහා සුදුසු සථ්ානයක් වීම; 
 @vNî Sw`nyK Vm(BWñ vÄN vtî sh vhlK sµwVm); 
 ÎqhS Sw`nyK Vm(avm v\@yN ÓTN a#óÆVm sqh` eK a#óLV@M Sw`nyK ñBm @h~ 
@p`Ú h`Vwy sqh` @vN kr a#ñ Sw`nyK @n`Vm- VØy, MÚl, pD@p], Ó] , uඩුmh@]µ 
iS@w~PÕv, a`ÄNqy yn`Øy – @h~ @vnW Îv`s hrh` a#óÆVmt Sw`nyK @n`Vm); 

 @vnW @g`dn#°Llk ÓµT Sw`nyK Vm (@h~ ey @vnW ෙගොඩනැගිල්ලක් වීම Vm). 
 
@vnW vRg@Y v`sSw`n yÐ@vN sqhN vN@N pØAVVm sqh` ÐäÚä Sw`nyK 
Vmy.(jAgm Sw`nyKVm, aSw`vr Sw`nyKVm @h~ @pr äq`nmK rµwv ÎRm`zyî 
Sw`nyKVm), eK ÕQgl@yÁ @h~ ÕQglyN ÓÝsK n#vñ âT@M Sw`nyK v\@yN @h~ 
@mm sAgzny krn avSw`@VØ w`vk`Äkv ßØ âTn Sw`nyK Vmy උදාහරණයක් ෙලස 
ට්ෙර්ලරයක්-කැරවෑනයක්, කූඩාරමක්, වාහනයකට සවිවූ ජංගම නිවසක්, මුඩුක්කුවක්,මඩුවක්, ගුහාවක්, ගරාජයක්, බිම් 
මට්ටමට පහලින් වූ කුටියක්, සථ්ාලයක් යනාදී... 
w`n`pñ k`Ry`l@Y @h~ @k`NâýlR k`Ry`l@Y nv`w#N yÐ@vN sqhN vN@N @vnW 
V@Qμy rtkt ayW @mµ @Q\ âm` m`ûmk ÓµT ×@Q\y¿.  
sËh v`sSw`n yÐ@vN sqhN vN@N VV[ ÕQglûN kZd`yM v\@yN pØACv âTn sh/@h~ 
eK pîlK @h~ pîL gzn`vK pØACv âTn @g`dn#°LlKVmy. @mm ×vRgyt @h~tL, @r~hL, 
vyS gw ÕQglûN pØAC mhÆ Îv`s, ÓÄg#Î@M m[&Sw`n sh @vnW a`k`r@Y @g`dn#°Ä 
ayWvÐ a#w.(a`gMk, ÓÄyM krn, uqV upk`r krn, a[&`pÎk Sw`nyN yn`Øy) 
 aq`l pîl w`n`pñ k`Ry`l@Y @h~ @k`NâýlR k`Ry`l@Y nv`w#N gÐ lbN@N nM 3 
වන ෙකොටුෙව් කතිරය ෙයොදන්න 

 aq`l pîl sËh v`sSw`nyk pØACv âTnv` nM 4 වන ෙකොටුෙව් කතිරය ෙයොදන්න. uq`hrzyK 
v\@yN gW kl yM¿â pîlK @h~tlyk @h~ @h~tL k`mryk pØACv âT nM n#w@h`W 
wm` ºvW vn Sw`ny ÎvsK @n`@V nM ey sËh v`sSw`n @g`dn#°Llk Óµt` 
a#WnM yÐ@vÎ(uq`hrzyK v\@yN @r~hlK bl` gNn` ÕQgly`@G pîl em aq`l 
@g`dn#°Ll Óµt` a#ñ Sw`n@Y pØAvv âT nM). 

 

×|n aAk 1.2 
v`sSw`n@yµ BM ×m`zy vRg Mtr vÄN (q\m gzN @n`m#ñv sMÕRz ilKkM sqhN 
krNn) sqhN krNn. MN sqhN vN@N BWñ h#r aq`l BM ×m`zy vn awr(pyt 
p$@gn ×m`zy)B#LkÎ, a`ÄNqy, sh Rt aq`l q$ h#r(uq`hrzyK v\@yN kNñn`v,u® 
mh@L a#ñ k`mr, g#r`jy yn`Øy.)ob@G v`sSw`ny wTé ¿µpy¿N smNVw nM @h~ eµ 
@vnm a#óÆ Vmt k`mr a#WnM E âyLlq @M smg ekó kl ýóy. 
 

×|n aAk  1.3 
@mm v`sSw`n@yµ eK pîlK pmzK ºvWvnv` nM aAk 1 q, @q@q@nÁt v#Dy âT nM 
@h~ pîL ¿µpyK âT nM aAk 2 q, sthN krNn. තවද MN whîr# kr âTN@N n#q$ 
@k@nÁ @n`vN@N nM @h~ n#q# @n`vn pîL ¿µpyK pmzK ekt ºvWvnv` nM pmzy. 
 
×|n aAk 1.4 
@mm ×|nyt ÓÄór# s#pûy ýó vN@N 1. 3 yn ×|n@Y aAk 2 t kñr g#ä ÕQglyN pmª. 
@mm avSw`@VØ aq`l @k`t@sµ s$m pîlkm ekt ºvWvn ÕQglyN g#n sqhN ×|n aAky 
sqhN kl ýó awr( wm pîl h#r) aq`l pî@L ගෘහමූලිකයාෙග් v`sgm sh nm sh oîN smg 
ºvWvn ay g#nq sqhN kl ýóy. em ×|n aAky Ek`Rw@yNm hÚn` gN@N pî@L VSwr 
sqhN s$m pðk`vkm p]vn Óé@vµ ud @k`t@sµ qÁÈ @k]v@R aAk 13 ¿N smNVwVmy. 
yM VØy¿N @mm v`sSw`n@yµ pîL 4 kt v#Dy ºvWvnv` nM 800-069701 yn @n`M@L 
h`Vw` kl h#¿ Úrkwn aAkyt kw` kl ýóy.  
  

×|n aAk 1.5 
@mµ ×|n aAk 1 t kñry g#ây ýó vN@N නිවෙසේ අය්තිය එක් ෙහෝ පුද්ගලයින් කීපෙදෙනක් සතුව ඇති විට ෙහෝ එකම නිවාසය 
ෙබදාෙගන සිටින තත්වයකදී, අවම තරමින් එයින් එක් පුද්ගලෙයක් ෙහෝ එහි පදිංචි වී සිටින්ෙන් නම් පලමු ෙකොටුෙව් කතිරය ගැසිය යුතුෙව්. එෙසේම 
පරිහරණය සහ පදිංචිය සඳහා සුදුසු තත්වෙය් නිවසක් වන්දියක් ෙලස නැතෙහොත් ජීවිත භුක්තිය මත විකුණා ෙහෝ අයිතිකරු තම නිවස කුලියට දී එම 
නිවෙසේම පදිංචි වී ඇති තත්වයක් තුලද 1වන ෙකොටුෙව් කතිර ගැසිය හැකිය.   
aAk 2 @h~ 3 t kñry g#ây ýó vN@N em v`sSw`n@yµ pØACc âTn ÕQglyN eµ 
aûñkr# @n`vnv` nM pmzK @n`v wm` ÁÄyt iNnv` nM pmzK(aAk 2), @h~ @vnW 
pqnmK mw eµ v`sy krnv` nM  (aAk  3), n#w@h`W @n`M@L pØAVy @h~ @SvyK krn 
Sw`nyk pØACc âTn ÕQglyN pØACc âTn ÕQglyN nM pmª. 
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1  @RºStR kN@w~r#@V sqhN VSwr 

@mm pî@L VSwr sqhN pðk`@Vගෘහමූලිකයා smg @v@sn wm n#q$yN g#n @h~ eµ ºvW 
vn ÕQglyN g#nq, oîN@G ÄA±kw`vyq, oîN@G Vv`h aVv`hk h`vyq,oîN Vv`h î 
Ønyq, sqhN k] yó vN@N @mm pîL vl sh pî@L ay@G v#D VSwr q#NVm sqh`y. 
V@|;@yNm @mm ×|nyNt ÓÄór# s#pû@mN pîL vl v#D VSwrq s`m`ºkyN g#nq 
¿@q@nK âTn vg sh v#D VSwr lb` gw h#k.(uq`hrzyK v\@yN gW kl ]mûN 
smg âTn pîL g#nq, @qm`Óy eK @k@nó smg ºvW vn pîL g#nq, @qm`Óy eK 
@k@nó smg ºvW vn qr#vN gzn g#nq wÎv ºvW vn ÕQglyN g#nq yÐ@vNy) 

×|n aAk 1.1 
@mm ×|nyt ÓÄór# s#pû@MØ pî@L VSwr sqhN pðk`@V ගෘහමූලිකයා smg @v@sn wm 
n#q$yN g#n @h~ eµ ºvW vn ÕQglyN g#nq sqhN kl ýóy. pî@L VSwr sqhN 
pðk`@V ගෘහමූලිකයා v\@yN sqhN krÐ@Y @rºStR kN@w~r#@V Äy` pØACV a#ñ 
ගෘහමූලිකයා. pî@L VSwr sqhN pðk`@V ගෘහමූලිකයා v\@yN sqhN krÐ@Y @rºStR 
kN@w~r#@V Äy` pØACV a#ñ ගෘහමූලිකයාටය. 
 pî@L VSwr sqhN pðk`@V ගෘහමූලිකයා @h~ e¿ aq`l ÕQgly` @mm ×|nyt ÓÄór# Øy 
ýó n#w.(A l#ûSó@V aAk 01 µ sqhN ÕQgly`); @mm ×|nyt ÓÄór# spy` a#w. 

 සම ලිංගික ෙහෝ ද්වී ලිංගිකත්වෙයන් යුත් යුවලක් ෙලස පවුෙල් විසත්ර සඳහන් පත්රිකාෙව් ගෘහමූලිකයා සමග එක්ව යුවලක් 
ෙලස ජීවත්ෙවන්ෙනක් ෙව් නම් 03 ෙකෝටුෙව් කතිරය ෙයොදන්න. 

 qr#vN yÐ@vN sqhN vN@N pî@L VSwr sqhN pðk`@V ගෘහමූලිකයා VâN hÚn` gW 
qr#vN @h~/sh wm h`Ry`v @h~ ekt ºvW vn ÕQgly`@gN lq qr#vNy. 

 ෙමම පත්රිකාෙව් සඳහන් ගෘහමූලිකයාට දාව විවාහකව ෙහෝ විවාහ ෙනොවී එක්ව ජීවත් වන ඔහු ෙහෝ ඇයට ලද දරුවන් ෙව් නම් 
අංක 06(විවාහකව ෙහෝ අවිවාහකව ජීවත්වන්නාෙග් පිරිමි ෙහෝ ගැහැණු දරුවන් පමනක්) ෙකොටුෙව් කතිරය ෙයොදන්න. 
@qm`Óy @q@qn`@gN eK ayÁ My @g`S âT nM @h~ @mm Îv@sµ ºvW @n`vnv` nM 
pmzK vnv` a#w. 

 ගෘහමූලිකයාෙග්  @qm`ÓyN g#nqගෘහමූලිකයාෙග් m`m`ZD sh n#NqMm` g#nq) ekt ºvWvn 
ÕQgly`@G @qm`ÓyN g#n ෙහෝ විවාහ සිටින්නාෙග් ෙදමාපියන් ගැන VSwr s#pûm sqh` @mµ aAk 08 
qrz @k`évt kñryK gsNn. 

 ගෘහමූලිකයාෙග් h`Ry`v @h~ ekt ºvWvn ÕQgly`@G g#n VSwr sqhN krn Vt 
aq`l@k`évt pmzK kñry ghNn. wvqගෘහමූලිකයාෙග් h`Ry`v @h~ ekt ºvW vn 
ÕQgly` @mm Îv@sµ ºvW @n`vnv` nMq eyq sqhN kl ýóy. 

 ගෘහමූලිකයාෙග් n#q$ûN @h~ oÒ@G h`Ry`v @h~ ekt ºvW vn ÕQgly`@G VSwr ihw 
ÓÄór# vl sthN kr n#WnMගෘහමූලිකයාෙග්ත් oÒ@G h`Ry`v @h~ ekt ºvW vn ÕQgly`@G 
m`ml`, n#nl`, mSân` a#óÆ s@h~qr s@h~qÝyNq yÐ@vNy)@mm Îv@sµ ºvW vn 
ÕQglyN@G VSwr s#pûm sqh` @mµ aAk16 qrz @k`évt kñryK gsNn. (ගෘහමූලිකයා 
@vnW n#q$ûN @h~ oÒ@G h`Ry`v @h~ ekt ºvW vn ÕQgly`@G n#q$ûNq yÐ@vÎ) 

 @mm Îv@sµ s$m Ønm pØAcV âTn ගෘහමූලිකයාෙග්ත් oÒ@G h`Ry`v @h~ ekt ºvW vn 
ÕQgly`t n$ kmK @n`m#ñ ÕQglyN@G VSwr s#pûm sqh` @mµ aAk17 qrz @k`évt 
kñryK gsNn. (“n$ kmK @h~ wmN h` sMbN[ @n`m#ñ @vnW pØACv âTn ÕQglyN 
yÐ@vNy) yM VØyµN @mm ÕQglyN ek pîlK@V nM oîNq @vnm pî@L VSwr 
sqhN pðk`vK ÓrVy ýóy. 

 ob pî@L v#d ¿Ým sqh` Îv@sµ Îwr pØACv v#dk`ryN âTqගෘහ @SvkyN sh 
pî@L v#dt upSw`n krn ay)eVt em ÕQglyN@G VSwr s#pûm sqh` @mµ aAk17 
qrz @k`évt kñryK gsNn. yM VØy¿N @mm ÕQglyN @vnm pîlK @ls @v@snv` 
nM eVt oîNq pî@L VSwr sqhN pðk`vK @vnm ÓrVy ýóy. 

 
×|n aAk 1.2  
sAgzny sqh` “ÄA±kWvy” aw&v\&y @ls @vnS vn ËÄk kr#zK b#VN ගැහැණු sh 
පිරිමි g#n V@|;@yN sqhN krNn. 
 
×|n aAk 1.3  
@mm ×|n@yµ upN Øny aw&`v\&y vÐ@Y vyS âm`v aîr#Ú gzÎN s`q` g#Îm sqh` 
Îs`W avm v\@yN Îv#rØ vyS âm`vN lb` g#Îm sqh`Wy. 
 
aÎv`R@yNm upN Øny sqhN kl ýW@W ilKkN vÄN Ms aÁr# vÄN @n`@Vy.Øny 
sh m`sy ilKkN @qk¿N smNVy ýó awr iN iØÝyt BAÚv qm` Äy ýóy.(uq`: 
05/06/1967 yÐ@vNy ). 
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×|n aAk 1.4  
@mm ×|n@yµ upN Sw`ny(ob upNn Sw`ny@V)aÎÁW VSwr sqh` av\&y vn awr 
(uq`hrzyK v\@yN gW kl wmN@G Swr pØAC Sw`ny)@mµ pØACv âTn ÕQglyN iw`Äy 
a#ólw yn Sw`nyNq iw`Äy sh aÎóW rtvL awr yn Sw`nyNq sqhN kl ýóy. 

 @mµ Swr pØAC Sw`n@yµ upN ÕQglyN @mµ aAk1 qrz @k`évt kñryK 
gsNn.(“@mm ngr sh`@VØ”) 

 iw`Ä@Y @vnW ngr sh`vNµØ upN ÕQglyN aq`l ngr sh`@V nm a#óÆ VSwr sqhN 
kl ýóy. aq`l ngr sh`@V nm a#óÆ VSwr sqhN kr ýó awr ob g#v@sn Sw`ny 
@n`@V.(Ád` gMm`n, aq`l ÕQglyN ºvW vn Sw`nyN yn`Øy)wvq @mm sAgzny âÚ 
krn avSw`@VØ ob âTn ngry ayW p]`@W sA@Kwy aÎv`R@yN sqhN k] ýóy.  

 V@Q\ rtk upN ÕQglyN aq`l rtt ayW sA@Kwy aÎv`R@yN sqhN k] ýó 
vN@N upN Sw`nyq sqhN ¿Ý@mNy. V@Q\ rtk upN ÕQglyN@G rt lñN aÁr# 
vÄN sh iw`Ä h`;`@vN sqhN Vy ýóy. 

 
×|n aAk 1.5  
@mm ×|n@Y sqhN vn aq`l ngr sh`@V Äy` pØACVm m±N aq`l ÕQgly`@G Swr 
v\@yNm pØAC Sw`ny whîr# kr gw h#k. aq`l ngr sh`@V Äy` pØACVm m±N wm h#ÚÐM 
pw sh aq`l ngr sh` shñk põ lb` g#Îmt h#k. g_hËÄky` VâN aq`l pîL pðk`@V 
p]vn Óé@V ob@G ÄÓny MN @pr sqhN kr n#WnM pmzK @mm ×|nyt ÓÄór$ spyNn. 
 

 aq`l ngr sh`@V Äy` pØAC ÕQglyN sAgzn@YØ aAk1 qrz @k`évt kñryK (“ඔව්, 
yÐ@vN sqhN k] ýó vN@N @mm v`sSw`n@Y nM pmª) @h~ aAk 2 qrz @k`évt kñryK 
gsNn. (“ඔව්, yÐ@vN sqhN k] ýó vN@N @vnW Îvsk @h~ ekt ºvWvnv` nM pmª”) 

 @vnW iw`Ä ngr sh`vk Äy` pØAC ÕQglyN oîN Äy` pØAVv âTn ngr sh`v 
sqhN kl ýóy. @mµ sqhN kl ýW@W aq`l ngr sh`v ÓµT Sw`ny Ms ob 
g#v@sn Sw`ny @n`@V.(Ád` gMm`n, aq`l ÕQglyN ºvW vn Sw`nyN yn`Øy)wvq ob 
âTn ngry ayW p]`@W sA@Kwy aÎv`R@yN sqhN k] ýóy. iw`Ä@Y yM ¿â ngr  

 sh`vk Äy` pØAC @n`V âTn ÕQglyN aAk 4 qrz @k`évt kñryK gsNn. (“නැත” 
¿âm ngr sh`vk Äy` pØACv n#w)  

V@|;@yNm qNvN@N ekt ºvWvnv`(@k`NV@vNs`) yÐ@vN uq`hrzyK v\@yN gW 
kl: a[&`pn a`ywnyN(@k`@lJ, @sMnÝ yn`Øy)upk`r ¿Ý@M a`ywnyN(an`w qr# 
Îv`s, pîL sqh` a#ñ a`ywn, mhÆ mdM sh a`b`ØwûN sqh` a#ñ a`ywnyN yn`Øy) 
uqV upk`r ¿Ý@M a`ywnyn (@r~hL, KÄÎK yn`Øy), bN[n`g`r, @Qv g#ñ ßqîM 
Sw`nyN, hËq` ËlSw`ny (hËq` @r~hL, hËq` bN[n`g`r, hËq` kqîr# yn`Øy) 
@h~tL, Ád` @h~tL, k`mr ÁÄyt @qn Sw`nyN sh E h` sm`n Sw`nyN, y`õ`krn 
@v]q n#V (ËÒÚ y`õ v`Ýk` krn n#V yn`Øy) yn`Øy 
 
 
2  සිවිල් සමාජීය තත්වය සහ විවාහය 
 
×|n aAk 2.1  
 yM avSw`vk Vv`hî ÕQglyN @n`g#lÓmK mw ekt ºvW @n`@V nM aAk 3 qrz 

@k`évt(නිත්යාණුකූල ෙනොවන අයුරින් ඔහු/ඇය ෙවන්ව සිටී) kñryK gsNn. “විවාහකයි ඇය/ඔහු“ යනුෙවන් 
සදහන් aAk 2 qrz @k`év @n`@V.  

 yM avSw`vk Vv`hî ÕQglyN ß¿y`vK Îs` @h~ aw&`v\&y w`vyK Îs` ÚrSv 
ºvWvnv` nM aAk 2 qrz @k`évt kñryK g#ây ýó awr (“ඔහු ෙහෝ ඇය විවාහකයින් 
නම්“) aAk 3 qrz @k`évt kñryK @n`gsNn. “ඔහු ෙහෝ ඇය ස්ථිරවම ෙවන්ව ජීවත් වනවා නම් 

 “Vv`hV âTn” ÕQglyN(ØKk`s`qy lb` gW @h~ 1970 @qs#MbR ms 1 vn Øn Îñ aAk 
898 yt@W Îw&`ÐÁlv @vNV âTn) aAk 5 qrz @k`évt kñryK gsNn. ඔහු ෙහෝ ඇය 
දික්කසාද වී ඇත්නම් 

 
×|n aAk 2.2  
 @mm ×|nyt ÓÄór# s#pûy ýW@W eK Vv`hyK hÝ kr gW ÕQglyNy. නිත්යාණුකූව ෙහෝ 
නිත්යාණුකූල ෙනොවන අයුරින් ºvW vnv` nMq ØKks`qî @h~ v#Nq¤ ayq @mm ×|nyt 
ÓÄór# s#pûy ýóy. 

 Vv`hî Øny ilKkN vÄN Ms aÁ@rN @n`ÄyNn. (uq`: 05/1969); VV[ Vv`hyN âÚ kr 
gW ÕQglyN avsN vrt Vvhî Øny sqhN krNn. 
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×|n aAk 2.3  
avsN vrt Vv`hî ÕQglyN@G Vv`hk aVv`hk w`vy v#D VSwr ßS kr g#Îm sqh` 
×@y~jn vn awr wm pî@L s`m`ºkûN@G VSwr g#Îm sqh` ×@y~jn @V  
 
@mm ×|nyt ÓÄór# s#pûy ýW@W avsN vrt Vvh Vmt ×wm wm pî@L wWvy g#n 
VSwry sqhN krMNy.yM VØy¿N eK Vv`hyK pmzK kr @gn a#WnMq It ×wm wm 
pî@L wWvy g#n VSwry sqhN krNn.  
@mm ×|nyt eK Vv`hyK pmzK kr @gn a#ñ ÕQglyNq Îw&`ÐÁlv @vNV ºvW vnv` 
nM @h~ @vN @vNv ºvW vnv` nMq ØKks`qî @h~ v#Nq¤ ayq ÓÄór# s#pûy ýóy. 

 
3  Õrv#âh`vy 

 
Õrv#âh`vy ÓÄbqv a#ñ @mm ×|nyt ÓÄór# s#pû@mN bl`@p`@r`Wó vN@N iw`Ä@Y 
Swr pØACv âTn ÕQglyN@gN iw`Ä Õrv#âh`vy lq ay @h~ ෙවනත් rtk Õrv#âh`vy 
lq ay g#n VSwr දැන ගැනීමයි. 
wvq iw`Ä@Y සථ්ිර pØACv âTn ÕQglyN@G vyst aÐvq ob Õrv#âh`vy ÓÄbqv a#ñ 
@mm ×|nyt spy` a#ñ ÓÄór#vltq aÐv uq`hrzyK v\@yN gW kl ¿ @q@nKt 
jNq bly aûñq yNnq, oîN@G v#D VSwrq q#n gw h#k. wm @qm`ÓyN@G upN 
Sw`nyq (mv@G sh Óy`@G) sqhN ¿Ý@mN wÎ ÕQglyN@G uWpWñyq V@|;@yNm 
V@QμkyN@G sh oîN @gN p#vw en ay g#n CSwr lb` gw h#k. 
 
×|n aAk 3.1  
 @mµ V@Q\ rtk Õrv#âh`vy a#ñ ÕQglyN aAk 2 qrz @k`évt kñryK ghNn. 
V@|;@yNm wm Õrv#âh`vy a#ñ rt lñN අකුරුවලින් vÄN sh iw`Ä h`;`@vN sqhN krNn. 

 iw`Ä Õrv#âh`vy sh @vnW rtk Õrv#âh`vy a#ñ ÕQglyN, iw`Ä Õrv#âh`vy 
pmzK sqhN kl ýóy.( aAk 1 qrz @k`évt kñryK ghNn) 

 VV[ rt vl Õrv#âh`vy a#ñ ÕQglyN(iw`Ä Õrv#âh`vy h#r#È Vt)eK 
Õrv#âh`vyK a#ñ rtK pmzK sqhN kl ýó awr ෙම් සඳහා පහතින් සඳහන් මූලික කරුණු 
ෙදක එනම් a)යුෙරෝපා හවුලට අයත් රටක් වීම, b)ෙවනත් රටක් වීම යන්න සැලකිල්ලට ගන්න. ඒ අනුව 
රටවල් කීපයක පුරවැසිභාවය ලත් පුද්ගලෙයකු ෙව් නම් ඔහු අයත් වන්ෙන් a) ද b)ද යන්න සැලකිල්ලට 
ගනිමින් එක් රටක් පමනක් සඳහන් කරන්න. 

 yM¿â rtk Õrv#âh`vy @n`m#ñ ÕQglyN rjykt aûñ n#ñ(a@p`ÄD) @ls sqhN 
krNn.(aAk 3 qrz @k`évt kñryK ghNn.) එෙමන්ම පුරවැසිභාවය පිළිබඳව පැහැදිලිතාවයක් 
ෙනොමැති පුද්ගලයින්ද “අෙපෝලිඩි“ තත්වෙය් ලා සලකණු ලබන අතර රාජ්යයන් අෙහෝසිවී යාම, ෙබදීයාම සහ 
රාජ්යයන් එකසත් වීම පුරවැසිභාවයන් අපැහැදිලිවීමට බලපානු ලබන කාරණාවන් ෙව්. 

 
×|n aAk 3.2  
 uWpWñ@yNm iw`Ä Õrv#âh`vy lb` a#ñ ÕQglyN aAk 1 (“ඔව්”), qrz @k`évtq 
kñryK g#ây ýó awr @vnW rtk upw lb` a#ñ nmq @M@ls sqhN krNn. 

 නිෂච්ිත ෙහේතූන්මත ෙහෝ විවාහය, සව්ාභාවික ෙහෝ සුවිෙශේෂී තත්වයක් නිසා ෙහෝ වසර 18ක් එක දිගට උපෙත් සිට ඉතාලිෙය් 
ඉඳීම යන කරුණු මත රජෙය් පූර්ණ අවසර ඇතිව පුරවැසිභාවලද පුද්ගලයින් aAk 2 (“නැත”), qrz @k`évtq 
kñryK g#ây ýóy.wvq aAk 2, qrz @k`évtq kñryK g#ây ýó vN@N iw`Ä 
Õrv#âh`vy සව්යංව හිමිව ඇති පුද්ගලයින් vn awr uq`hrzyK v\@yN gW kl: 

a)  b`l vyS ]qr#vN iw`Ä Õrv#âh`vy lb` a#W@W wm` iw`Ä j`ñkyÁ VâN 
qr#kmt arN s`q` gNn` lq ]qr#@vK Vm @h~ iw`Ä j`ñk mv @h~ Óy` VâN( 
Îw&`ÐÁlv ]qr#@vK @ls s`q` gW Äy¿yVÄq smg) hÛn` gW ]qr#@vK Vmy; 

b)  iw`Ä j`ñkyÁ VâN ekt ºvW vn b`l vyS ]qr#vNht iw`Ä Õrv#âh`vy lb` 
Ø a#WnM yÐ@vNy.  

 
×|n aAk 3.3  
යෙමකු ප්රශණ් අංක 3. 2 යටෙත් අංක 2 දරණ ෙකොටුවට කතිරය ගසා ඇත්නම්(ඉතාලි ජාතිකෙයක් නමුත් 
උපෙත් සිට ෙනොෙව්): 
 @mµ V@|;@yNm Vv`hy Îs` Õrv#âh`vy lb` a#ñ ÕQglyNq n#w@h`W @vnW 
kr#zK Îs` lW Õrv#âh`vyK lb` a#ñ ÕQglyNq yÐ@vN sqhN kl ýóy. 

 @mµ MN @pr wm` upN r@tµ Õrv#âh`vy g#nq lñN අකුරුවලින් vÄN sh iw`Ä 
h`;`@vN sqhN kl ýóy. 

 
×|n aAk 3.4 සහ 3.5 
යම්ෙහයකින් ෙදමාපියන් පිට රටක ඉපදී ඇත්නම්, එම රටට දැන් කියන නම සහ  ෙද්ශ සීමා ඇත්නම් ඒවාත්, 
උපන් සථ්ානයත් සඳහන් කරන්න. aq`l r@tµ nm lñN (අකුරු)vÄN sh iw`Ä h`;`@vN sqhN 
kl ýóy.  
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4  ෙම් ෙමොෙහොෙත් සහ මින් ෙපර පදිංචිය 

aAk 4 yn ×|nyt ÓÄór# s#pûy ýW@W sAÃMkyN vn @mµ a#ólw âTn sh j`w&`Nwr 
v\@yN âTn ay g#n @vN kr q#n g#Îm sqh`y. a#ólw âTn sAÃMkyN yÐ @mm sAgzy 
krn k`ly ól yM¿â ngr sh`vk pØACv âTn ay vn awr Mt ×wm @vnW ngr sh`vk 
pØACv âTn ayq vÐ a#w. j`w&`Nwr sAÃMkyN yÐ upN @h~ Õrv#âh`vy a#ñ rt @k@S 
@vwW wm ºVw@Y eK avSw`vkØ @h~ @vnW rtk Swr @ls pØACv âTn ÕQglyNy. 
 
×|n aAk 4.1  
@mm sAgzy âÚ krn avSw`@VØ ob âTn Sw`nyt kñryK gsNn.  
aAk 1 t (“ෙමම පදිංචි සථ්ානෙය්”) @h~ aAk 2 t (“ෙමම නගරසභාෙව් එෙහත් ෙවනත් නිවසක, එකට ජීවත්වන” 
yÐ@vÎ)kñryK g#ây ýóy. @mm ÕQgly` 2011 oK@w`MbR ms 9 vnq` ât eµ pØACv 
ât n#WnMq 2011 oK@w~MbR ms 10 vn Øn eµ n#vw p#Mªy@h`W @vnW ngr sh`vk 
sAgzny kr @n`m#ñ nM @mm ×|nyt ÓÄór# s#pûy ýóy. 
 
V@|;@yNm qNv` âTÐ@Y ekt ºvWvnv` (@k`NV@vNs`) yÐ@vN sqhN krÐ@Y 
uq`hrzyK v\@yN gW kl (a[&`pn a`ywnyN(@k`@lJ) @sMn`Ý yn`Øy)upk`r ¿Ý@M 
a`ywnyN(an`w qr# Îv`s, pîL sqh` a#ñ a`ywn, mhÆ mdM sh a`b`ØwûN sqh` 
a#ñ a`ywnyN yn`Øy) uqV upk`r ¿Ý@M a`ywnyk (@r~hL, KÄÎK yn`Øy), 
bN[n`g`r, @Qv g#ñ ßqîM Sw`nyN, hËq` ËlSw`ny (hËq` @r~hL, hËq` bN[n`g`r, 
hËq` kqîr# yn`Øy) @h~tL, Ád` @h~tL, k`mr ÁÄyt @qn Sw`nyN sh E h` sm`n 
Sw`nyN, y`õ`krn @v]q n#V (ËÒÚ y`õ v`Ýk` krn n#V yn`Øy) yn`Øy 
 
×|n aAk 4.2 (@mm ×|nyt ÓÄór# Øy ýW@W vys aîr#Ú 1 kt @h~ v#D ay pmª) 
 @mµ 3 vn @k`évt kñr g#äv` nM (aîr#Qqkt ×wm iw`Ä@Y @vnW ngryk pØACv 
âTy` nM)aq`l pØACv âT ngr sh`@V nm sqhN kl ýóy. aq`l pØACv âT ngr 
sh`@V nm pmzK sqhN kl ýó awr ob g#v@sn Sw`ny @n`@V.(Ád` gMm`n 
[FrWâ@y~Î], aq`l ÕQglyN ºvW vn Sw`nyN yn`Øy)  
@mµ 4 vn @k`évt kñr g#äv` nM(aîr#Qqkt ×wm @vnW rtk pØACv âTy` nM) aq`l 
pØACv âT r@tµ nm lñN aÁr# vÄN sh iw`Ä h`;`@vN pmzK sqhN kl ýóy. 
 
×|n aAk 4.3 (@mm ×|nyt ÓÄór# Øy ýW@W vys aîr#Ú 5 K @h~ It v#D ay pmª) 
@mµ 3 vn @k`évt kñr g#ä ay (aîr#Ú 5 kt ×wm iw`Ä@Y @vnW ngryk pØACv 
âTy` nM)aq`l pØACv âT ngr sh`@V nm sqhN kl ýóy. aq`l pØACv âT ngr 
sh`@V nm pmzK sqhN kl ýó awr ob g#v@sn Sw`ny @n`@V.(Ád` gMm`n,  
aq`l ÕQglyN ºvW vn Sw`nyN yn`Øy)  
@mµ 4 vn @k`évt kñr g#ä ay (aîr#Ú 5 kt ×wm V@Q\ rtk pØACv âTy` nM) 
aq`l pØACv âT ngr sh`@V nm sqhN kl ýóy. aq`l pØACv âT r@tµ nm sqhN 
kl ýW@W lñN aÁr# vÄN sh iw`Ä h`;`@vN pmª.   
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5  a[&`pny sh ÕÒÈv  
 
×|n aAk 5.1  (vys aîr#Ú 6 @h~ It v#D qr#vN) 
@mm l#ûSó@vµ sqhN vn a[&`pn äÚäkM iw`Ä a[&`pn Ãmyt aÐÁlv a#ñ bv 
slkNn 
 elementare ෙහවත් scuola primaria  සඳහා සහභාගි වන ළමුන් අංක 02 දරණ ෙකොටුවට කතිරය ගසන්න. 
 ekm aA\@Y a[&`pn äÚäkM ekK @h~ It v#Dy a#WnM em ÕQglyN eµ v#qgW 
y#û âwn a[&`pn äÚäkM põyt kñryK gsNn. 

 aÎÁW ÕQglyN (විෙද්ශිකයින්) V@Q\ rtk usS a[&`pn äÚäkM lb` a#WnM oîN iw`Ä 
a[&`pn Ãmyt aÐÁlv a#ñ @k`évt kñryK gsNn. 

 V@Qμk ÕQglyN ¿âyM a[&`pn äÚäkM lb` @n`m#ñnM oîN aAk 01 Ãm@Y (¿âyM 
a[&`pn äÚäkM lb` @n`m#ñvq ÄVmt sh ¿yVmt @n`qNn` vgq) @h~ aAk 02 Ãm@Y 
(¿âyM a[&`pn äÚäkM lb` @n`m#ñvq ÄVmt sh ¿yVmt qNn` vgq) a#ñ @k`évt 
kñryK g#âm âÚ kl ýó vN@N wm mî bs ÁmKq yn vgq sqhN krMNy. 

 
×|n aAk 5.1 t ÓÄór# spyn ÕQglyN phw sqhN kr#È av@b~[ kr @gn em aq`l 
Ãmyt aÐv ÓÄór# spyNn : 
aAk 03 vn a`k`ry : Ä@cNs` e@l@MNw`@R(Licenza di scuola elementare) (@h~ avsN vrt lq 
lÁÈ vlt sm`nVm-valutazione finale equivalente) yÐ ËÄk a[&`pn Ãm@Y p]vn aØyry 
avsN kr ñBmy. Ä@cNs` e@l@MNw`@R yÐ s`m`n&y a[&`pn Ãmyt aÐv p`s#L 
avs`n@YØ ÎÁW krn lq shñky vn awr ey C vRgyt ayWy.  
aAk 04 vn a`k`ry: Ä@cNs` Ø SKv`l` @Mdy`(Licenza di scuola media) (o di avviamento 
professionale) මධ්යම පාසල් මට්ටම් සැලසුම්ගතව එක් කිරීමට ප්රථම වූ ද්විතීක පාසල් මට්ටෙම් මූලික පදනෙම් 
සිට වලංගු ෙව්. ෙමම පාසල් මට්ටමට පිවිසීම සඳහා scuola elementare සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.(ෙහෝ අවසාන 
ඇගයීම් ලකුණු සමාන විය යුතුය.) 
aAk 05 vn a`k`ry:  DP@l~m` Ø SK@v~l` @s@k`Nq`Ýy` ä@pÝ@y~@R vsr 2-3 k k`lyK yÐ:  
 උසසේපල දිවිතීක මට්ටෙම්(secondaria superiore) ඩිප්ෙලෝමාමාවක්: මගින් වෘතීය පුහුණු ආයථනයක් ෙහෝ ස්ක්ෙවෝල 

මජිස්තාෙල(Licenza di scuola magistrale) ෙහෝ ඉස්තිතූෙතෝ දි ආර්ෙත(Istituto d’arte) ආයථන සඳහා සුදුසුකම් හිමිෙවයි. 
එමගින් විශ්වවිද්යාලීය සුදුසුකම් හිමි ෙනොවන එෙහත් වෘතීය පුහුණු පාඨමාලාවක් ෙහෝ සක්්ෙවෝල මජිස්තාෙල(Scuola 
magistrale) ෙහෝ ඉස්තිතූෙතෝ දි ආර්ෙත (Istituto d’arte) ෙහෝ ඉස්තිතූෙතෝ ෙටක්නිෙකෝ ෙහෝ ඉස්තිෙතෝ මජිසත්ාෙල (Istituto 
tecnico o Istituto magistrale) යන පාඨමාලාවන් සහා සුදුසුකම් හිමිෙවයි. ෙමම පාඨමාලා කාලය වසර 4ට අඩුකාලයක්(වසර 
2-3 ත් අතර කාලයක්) වන අතර ඒ සඳහා ලිෙචන්සා දි ස්කුෙවෝල ෙම්ඩියා(licenza di scuola media) සහතිකය අනිවාර්ය ෙව්. 

 ෙමහි ඉහල/මධ්යම සංගීතය පිළීබඳ උසස් ආයථනය(Conservatorio musicale) සහ ජාතික නර්තන ඇකඩමි(Accademia 
Nazionale di Danza) (වසර 2-3ත් අතර) 

@mm a[&pn äÚäkm සංගීතය පිළීබඳ උසස ්ආයථනයක(Conservatori di Musica) @h~ ජාතික nRwny 
ඇකඩමි(Accademia Nazionale di Danza) p`çm`l`vK vsr1999Ø âÚî sA@\~[nyt ×wm(Îñ aAk 
508/99)avsN kl ñBy ýóv a#w. 
ඒ අනුව ෙමම සුදුසුකම සංගීතය පිළීබඳ උසස ්ආයථනයක(Conservatorio musicale) @h~ ජාතික nRwny 
ඇකඩමි(Accademia Nazionale di Danza) p`çm`l`vKh#q#Ý@mN päv lq DP@l`m`vK vn awr ey 
secondaria superiore පාසැල් DP@l~m`vK @n`Vy ýóy. 
ඒ අනුව සංගීතය පිළීබඳ උසස් ආයථනෙය්(Conservatorio musicale) ෙහෝ නර්ථනයට ෙහෝ උසසේපල ද්විතීක මට්ටෙම්(Scuola 
secondaria superiore) කඩිප්ෙලෝමාවක් ඇති අය 07 වන ෙකෝටුවට කතිරය ගසන්නග(“කලාශිල්ප පිළිබඳ ඩිප්ෙලෝමාව- 
Diploma di Accademia di Belle Arti“ වැනි...) 
aAk 06 vn a`k`ry: වසර 4-5ත් තරම් කාලයක් ගත වන  උසස ්අධ්යාපනික ද්විතීක(Scuola secondaria superiore) 
මට්ටෙම් ඩිප්ෙලෝමාවක් සඳහා ඉහල අධ්යාපනික  (සම්භාව්ය, විද්යා,වාග්විද්යා, කලා ෙහෝ සමාජ-මෙනෝවිද්යා-ශික්ෂණ--- Liceo 
classico o scientifico o linguistico o artistico o socio-psico-pedagogico) ආයථනයක වෘතීය පුහුණු ආයථනයක (Istituto 
professionale) ෙහෝ ස්කුෙවෝල මජිස්තාෙල(Scuola magistrale) ෙහෝ ඉස්තිතූෙතෝ දි ආර්ෙත (Istituto d’arte) ෙහෝ ඉස්තිෙතෝ 
ෙතක්නිෙකෝ(Istituto tecnico) ෙහෝ ඉස්තිතූෙතෝ මජිස්තාෙල (Istituto magistrale) යන අංශයන් හී අධ්යාපනය හැදෑරිය යුතු අතර 
එමගින් විශ්වවිද්යාලීය පාඨමාලාවක් සඳහා ඉල්ලුම් කල හැක. එෙහත් ඉහත සඳහන් උසස් අධ්යාපනික පාඨමාලාවන් හැදෑරීම 
සඳහා ලිෙචන්ස ෙම්ඩියා(ෙහෝ වෘතීය පුහුණු) අධ්යාපනික සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය.  
aAk 07 vn a`k`ry: ak@DMy` Ø @bL@L a~Rñ, dNs`, a`R@W ¯`Mm`ñk`, iây` 
yÐ@vNy, @k`N@sRv`@w~Ý@y~(p#rª ක්රමයට (Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, 
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ISIA, ecc., Conservatorio (vecchio ordinamento)) yÐ a`RñSñK, sA°wy sh @k`@RuTk` 
(A.F.A.M.) usS a[&`pny lb` ñBmy. 
 ey ak@dMy` Ø @bL@L a`Rñ, ak@dMy` nWâ@y~n`@L Ø a`R@W ¯`Mm`ñk`, ak@dMy` 
nWâ@y~n`@L Ø a`R@W Ø dNs`, @k`N@sRv`@w~Ý@y~ Ø Mýâk`(sA±wy) iSñó@w~ 
ä@pÝ@y~@R pR @L iNSð@Y aRñSñ@K(ISIA)(Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte 
Drammatica, Accademia Nazionale di Danza, Conservatori di Musica, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
(ISIA) ) p#rª ÎR@Q\y yt@W (oRDn@mN@w~) p`çm`l`vKq A.F.A.M. (Îñ aAk 508/99).yn 
aA\@Y Mt avsN vrt âÚ krn lq sA@\~[nt ×wm p`çm`l`vK avsN kr ñBy ýóy. 

yM @k@nÁ @s@k`Nq` ä@pÝ@y~@R DP@l~m`vKvW lb` @n`m#ñ nM @mµ 05 vn 
a`k`r@yµ sqhN aAkyt kñry gsNn. 
yM @k@nÁ @mm p`çm`l`vK h#q$Ýmt ×wm ey sMÕRz ¿Ým sqh` @p`ST DP@l~m`vK 
lb` @gn a#WnM aAk 09 @k`évt kñryK gsNn. 
 h`;` pÝvRwk sh h`;` pÝvRwny sqh` a#ñ a[&`pn a`ywny¿N lq DP@l~m`vK 
aAk 697/86 yn Îñyt ×wm lb` ñBm(@mµ 10 vn a`k`r@yµ sqhN pÝØ) 

aAk 08 vn a`k`ry: V|v VQy`Åy p`çm`l`vK (2-3) p#rª @h~ nv ÎR@Q\y yt@W (@my 
V@|; p`s#L @h~ V|v Vq&`ly h` sm`n yÐ@vNy) V|v Vq&`Åy DP@l~m`vK sqh` 
sh V@|; p`s#L a[&`pnyK @vÐ@vN ÎÁW krn lq DP@l~m`vK Vy ýóy.vsr 2 kt 
@n`a®v @h~ vsr 3 kt @n`v#D k`lyk p`çm`l`vK avsN kr ñBm(@my sAgzn 
DP@l~m`vKVm(diploma di statistica), e@l@mNw`Ý p`s#L bl` g#Îm(vigilanza alle scuole elementari), 
පැරණි ÎR@Q\y yt@W lb` gW ISEF ඩිප්ෙලෝමාවක් , DP@l~m` දි පෙලඔගැෆිය(diploma di paleografia ) 
shෆිෙලොෙලොජිය මූසිකාෙල(filologia musicale) DP@l~m`vK yn`Øy) V|v Vq&`Äy DP@l~m`v 
j`w&`yNwr v\@yN gw @h`W ey sm`n vN@N p]Ë vn vs@R V|v Vq&`Äy 
a[&`pn@Y p]vn aØyryty.(uq`hrzyK v\@yNgW kl BE DGÝy, p]vn DGÝy – 
iAøâ) @mm p`çm`l`vN h#q$Ým sqh` SKv`l` @s@k`Nq`Ýy` ä@pÝ@y~@R DP@l~m`vK 
lb` ñBy ýóy.(@mm p`çm`l`vK sqh` vsr 4-5 k`lyK ගතෙව්.) 
aAk 09 vn a`k`ry: ak@dMy` Ø aLw` FoRmWâ@y~@N aRñSñk`, sA±wy(Ëâk`@L) sh 
@k`@raîTk` (A.F.A.M.) DP@l~m`@vµ p]vn aØyr yÐ A.F.A.M. (Îñ aAk 508/99).yn aA\@Y 
sA@\~[nyt ×wm p`çm`l`vK avsN kr ñBy ýó Vmy. Mt SKv`l` @s@k`Nq`Ýy` 
ä@pÝ@y~@R DP@l~m`vK lb` ñBm sh ey ak@dMy` Ø @bL@L a`Rñ(Accademie di Belle 
Arti), ak@dMy` nWâ@y~n`@L Ø a`R@W ¯`Mm`ñk`(Accademia Nazionale di Arte Drammatica), 
ak@dMy` nWâ@y~n`@L Ø a`R@W Ø dNs`(Accademia Nazionale di Danza), @k`N@sRv`@w~Ý@y~ 
Ø Mýâk`(Conservatori di Musica) iSñó@w~ ä@pÝ@y~@R ෙපර් ලා ඉන්දුස්තිය aRñSñ@K(ISIA) nv 
ÎR@Q\y yt@W p`çm`l`vKq avsN kr ñBy ýóy.  
vsr ónk k`lyK hq`rz lq p`çm`l`vK avsN kr lb` gW DP@l~m`vK ñBy ýóy.  
aAk 10 vn a`k`ry: nv ÎR@Q\yt ayW vsr ónk උපාධිය ( I vn aØyr)  
iSór#Wâ@y~@N ä@pÝ@y~@R p`çm`l`v sA@\~[ny yt@W @my @k`tS @qkkt @vN kr 
h#k.ey උපාදිය sh විෙශේෂ උපාදිය /mºSõ`@L yÐ@vÎ. 1 vn aØy@R vsr ónk උපාදිය sqh` 
vsr 3 k`lyK av\&y vn awr @my sqh` @MØy`@w~Ý ÄA²VSTC sqh` a#ñ SÁv`l` 
äpÝ@y~@R a[&`pn a`ywny¿N lq DP@l~m`vK aAk 697/86 yn Îñy sA@\~[n@yN päv 
lb` ñBy ýóy. 
aAk 11 vn a`k`ry: ak@dMy` Ø aLw` FoRmWâ@y~@N aRñSñk`, sA±wy(Ëâk`@L) sh 
නර්ථන (@k`@raîTk`) (A.F.A.M.) DP@l~m`@vµ @qvn aØyr yÐ A.F.A.M. (Îñ aAk 508/99).yn 
aA\@Y sA@\~[nyt päv h#q#r$ p`çm`l`vK avsN kr ñBy ýó Vmy. @M sqh` 
p]vn aØy@R DP@l~m`vK @h~ vsr ónk උපාධියක් sh ey ak@dMy` Ø @bL@L 
a`Rñ(Accademie di Belle Arti), ak@dMy` nWâ@y~n`@L Ø a`R@W ¯`Mm`ñk`(Accademia Nazionale 
di Arte Drammatica), ak@dMy` nWâ@y~n`@L Ø a`R@W Ø dNs`(Accademia Nazionale di Danza), 
@k`N@sRv`@w~Ý@y~ Ø Mýâk`(Conservatori di Musica) iSñó@w~ ä@pÝ@y~@R ෙපර් ලා ඉන්දුසත්ිය 
aRñSñ@K (ISIA) nv ÎR@Q\@Y p`çm`l`vKq avsN kr ñBy ýóy.  
vsr @qkk k`lyK hq`rz lq p`çm`l`vK avsN kr lb` gW DP@l~m`vK ñBy ýóy.  
aAk 12 vn a`k`ry: p#rª ÎR@Q\y yt@W lq උපාදිය(vsr 4-6 awr) @h~ nv ÎR@Q\y 
yt@W V@|; උපාදිය @h~ nv ÎR@Q\y yt@W lq mºSõ`@L p`çm`l`vK, V@|; @qvsrk 
උපාදිය (II vnaØyr)K yÐ  
  V|v Vq&`Åy උපාදිය p#rª ÎR@Q\y yt@W yÐ V|v Vq&`Åy DP@l~m`vK vsr 4 kt 
@n`a®v @h~ vsr 6 kt @n`v#D k`lyk p`çm`l`vK avsN kr ñBmy. @mm p`çm`l`vK 
h#q#Ým sqh` SKv`l` @s@k`Nq`Ýy` ä@pÝ@y~@R DP@l~m`vK lb` ñBy ýóy.(vsr 4-5 
awr)@mm උපාදිය j`w&`Nwr v\@yN gw @h`W ey sm`n vN@N p]Ë vn vs@R V|v 
Vq&`Äy a[&`pn@Y @qvn අදියරටය (uq`hrzyK v\@yN gW kl ×A\ h`;`@V mûTÝSy) 

 äV@|; @h~ mºSõ`@Lඋපාදිය vN@N ඖෂධෙව්දී, දන්ත ෛවද්ය, පසු ෛවද්ය sh ෙගොඩනැගිලි 
ඉංජිෙන්රු(vsr 5 k k`lyK), ෛවද්ය (vsr 6 k k`lyK) sh නීතිෙව්දී උපාදිය(2007/08 vs@R ât 
áy`Wmk@V) yÐ@vNy. @mm උපාදිය sqh` vsr 3 kt päv yM¿â äÚä kmK @n`lbn 
awr sMÕRz k`ly avsN ¿Ý@mN päv උපාදිය lb` gw h#k. 

 
×|n aAk 5.2 සහ 5.3 
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yM ÕQglyÁ @p_QgÄk a[&`pn a`ywn¿N @h~ ß¿y`vK sqh` ÕÒÈ krn V@|; 
a[&`pn a`ywnyK m±N b`µr m`StR up`ØyK lb` @gn a#WnM oîN ×|n aAk 5.2 µ 
aAk 2 t (“නැත”) ÓÄór# Øy ýóy. ×|n aAk 5.3 t ek ÓÄór#kt v#Dy Øy h#k  
I vn aØy@R m`StR ekK yÐ up`ØyK lb` @gn vsr ónk k`lykt päv 1 vn 
aØy@R up`ØyK @h~ A.F.A.M. 1 vn aØy@R DP@l`m`vK lb` @gn gw h#¿ up`ØyK vn 
awr eµ k`l âm`v aîr#QqK vnv` a#w.  
II vn aØy@R m`StR ekK yÐ V@|;/m#ºSõ`@L up`ØyK @h~ A.F.A.M. II vn aØy@R 
DP@l`m`vK lb` @gn gw h#¿ up`ØyK vn awr eµ k`l âm`v aîr#QqK vnv` a#w.  
V@|; a[&`pn a`ywnyk prz ÎR@Q\y ytwt päv lb` gW up`ØyK vnv` a#w. 
@my p#rª ÎR@Q\y g#nq nv ÎR@Q\@yµ äV@|; @h~ mºSõ`@L up`ØyKq nv 
ÎR@Q\y g#n äV@|;î up`ØyKq vsr 2 kt @n`a® k`lyk V@|; ß¿y` sqh` ÕÒÈ 
krn p`çm`l`vKq vnv` a#w.  
@mµ (SKv`l` Ø S@p;ÄWsWâ@y~@N)“V@|; up`ØyK” sqh` DP@l~m`vK lb` a#ñ 
ÕQglyNq (@qvn V@|; up`ØyK sqh` DP@l~m`vK lb` a#ñ) avm v\@yN up`ØyK 
lb` @gn vsr 4 kt @n`a® k`lyk p`çm`l`vKq hq`r` a#ñ ÕQglyNq aAk 3 @k`évt 
kñryK gsNn.(uq`. ah&`vk`\[SpWây`@L] iNº@Nr#vN) 
pR@Y;z @d`Kt@RT ekK(pR@Y;z ktýó sqh` @d`Kt@RT ekK ) @my up`ØyK lb` 
g#Î@mN pävq (p#rª ÎR@Q\y g#n up`ØyKq nv ÎR@Q\y g#n äV@|;î up`ØyK 
@h~ mºSõ`@L up`ØyKq vsr 2 kt @n`a® k`lyk nv ÎR@Q\y g#n II aØy@R 
up`ØyKq yÐ@vÎ) vsr 3 kt @n`a® k`lyk V@|; @s`y` b#ÄM krn VÜ`v ÓÄbqv 
sh It a`q`l aA\@Y @p_QgÄk VSwr a#óÆ pR@Y;zyN g#n p`çm`l`vKq hq`r` lq 
up`ØyK vnv` a#w. j`w&`nwr v\@yN gW kl pR@Y;z @d`Kt@RT ekK yÐ b`µr 
up`ØyK lb` @gn V|v Vq&`Äy a[&`pny avsN kr @qvn aØyr@YØ up`ØyK vnv` 
a#w. (uq` ÓeC.D) 
 
 
6  වෘතිමය sh වෘතිමය ෙනොවනwWvyN 
 
×|n aAk 6.1 
@mµ ß¿y`vK yÐ@vN sqhN vN@N pDyK, a`q`ymK v\@yN l`byK lb` gw h#¿ On$m vRg@Y 
v#dKy. @my ගෘහණියක් VâN eØ @nq` p#y gznK âÚ krn v#d @n`vn awr, Ád` @ls âÚ 
krn ndWó sh ෙගදරදර වැඩකටයුතු, V@n~qy Óªs âÚ krn áy`vN yn`Øy @n`vnv` a#w. 
 
@mµ 1 vn @k`évt (“ඔව්”) kñry ගැසිය ýó vN@N: 
 oK@w`MbR ms 2 vn sh 8 vn sñy awr k`ly ól v#épK sh Îw&`ÐÁl 
@k`Nõ`WóvK sµw yM @Sv`q`yÁ lg p#yK @h~ p#ykt v#D ×m`zyK v#d krn lq 
@h~ wmN VâN @h~ s$mq`m krn, iqµt krn @h~ සෘතුමය v\@yN krn ß¿y`vk Îy#Ä 
âT ÕQglûN pmª. @My On#m a`q`ymK lbn v#épK Vy h#¿ awr lbn pDy, lbn 
l`hyN, Svh`v@yN upy` gW ËqL, k$m Bm Ø@mN lq @h~ Îv`s ÁÄyt Ø@mN lbn 
ËqLq aÎÁW lbn a`q`yMq wvmW lb` @n`gW a`q`yMq wm` VâN @Svy spy` iN 
sñ ¿µpykt päv lq a`q`yMq a#ñ ÕQglyN aAk 1 qrz @k`évt kñry gsNn. 
wvq ñ@r~CN@y~ sh St`J krn ÕQglyNq v#épK lbn @h~ v#d Øgtm krnv` nËW 
ËqÄN @n`vn a`q`ymK lbNnNq.(k$m ÁpN,jAgm Úrkwn @l~d ¿Ým,@pTrL ÁpN 
yn`Øy) අංක 1 දරණ ෙකොටුට කතිරය ගැසිය යුතුය.  

 oK@w`MbR ms 2 vn sh 8 vn sñy awr k`ly ól p#yK @h~ p#ykt v#D ×m`zyK 
v#d krn lq, wmN@G ú`ñ@yÁt uqV krMNq wmN@G ú`ñ@yÁt ayW v#d @p`]k 
uqV krMNq aq`l a`ywnykt @h~ @k`Mp#ªykt pDyK @n`m#ñv v#d krn 
ÕQglûN pmª.(@k`aîØ@y~vNñ F#MÄy`@R) 

@k`aîØ@y~vNñ F#MÄy`@R yÐ wm pî@L ß¿y`vK pvWv` @gn yn a@yÁt uqV krn 
ú`ñ@yÁt vn awr Îw&`ÐÁl @k`Nõ`WóvK @n`m#ñv uqV krû(uq`: kd s`PÕvk Sv`M 
Õr#;y`t uqV krn h`Ry`v, kºkRm`Nw@yµ @y@qn Ó@yÁt uqV krn Õ@wÁ yÐ@vNy)  
@mµ aAk 2 @k`évt (“නැත”) kñryK g#ây ýó vN@N: 
 oK@w`MbR ms 2 vn sh 8 vn sñy awr k`ly ól aq`l a`ywnyNt, sAV[`n vlt, 
sASw`vlt, sm`gM vlt S@cVc` @Svy @h~ E h` sm`n @n`M@L @svyK lb` ÚN 
ÕQglyNය; 

 සෘතුමය ß¿y`vk Îy#Ä âTn ÕQglyN ihw sqhN k`l@YØ ß¿y`vk Îrwv @n`âT@Y 
nM em ÕQglyNy. 

 
×|n aAk 6.2 
@mµ 1 vn @k`évt (“ඔව්”) kñry g#ây ýó vN@N: oK@w`MbR ms 2 vn sh 8 vn sñy 
awr k`ly ól phw sqhN @Hó mw ß¿y`vt @n`@g`S âT ÕQglyNy. It @Hó @ls 
slkN@N Îv`ඩු(ferie) sqh`W,ෙදපාර්ශවෙය් එකඟතාවය මත කිසියම් කාලයක් රැකියාව ෙනොකර සිටීම(aspettativa), 
මාතෘWvy/පීතෘWvy Îs`W(maternità/paternità),ß¿y` Sw`n@Y v#d aඩුVm Îs`W(ridotta attività 
dell’impresa), @r~g`ór#Vm Îs`W(malattia), Îv`ඩු y$m නිසා(vacanza) CIG (kSs` iNt´Wâ@y~@N 
sqh` lbn a`q`ym) yn`Øy. @mm ×|nyt ÓÄór# Ø@mN wm ß¿y`@V Sw`vrWvy sh 
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eyt ob @k`pmz k#mñq yn vgq ob @k`pmz Îv`ඩු gNnv`q sh ob lbn a`q`ym 
g#n VSwr q#n gw h#k.  
ෙසේවකයින් ෙසේවයට වාර්ථා ෙනොකෙල්ය යන්ෙනන් අදහස ්කරණුෙය්, මාස තුනකට අඩුකාලයක් ෙසේවයට ෙනොපැමිණි 
බව වන අතර, එෙමන්ම ෙසේවයට ෙනොපැමිණි එම කාලය තුල අවම වශෙයන් වැටුෙපන් 50%ක් ලැබුනු බවයි. 
ෙමහිදී මාතෘත්වය(අනිවාර්ය ෙනොපැමිණිමක්) ෙහෝ ෙදමාපිෙයකුෙග් මරණය ෙහේතුෙවන්(ෙනොපැමිණීම අනිවාර්ය ෙනොෙව්) 
ෙසේවකයින්ෙග් ෙනොපැමිණීෙම් ෙහේතූන් ගනන් ෙනොගැෙන්. pî@L @Hó mw ß¿y`vkt @n`yn @SvkyN 
ß¿y`vt unNÚvK qKvnv` nM oîNq ß¿y`vk Îy#Ä a#ñ vg sthN kl ýóy. m`s 
ónkt vd` pî@L @Hó mw ß¿y`vkt @n`yn @SvkyNq ß¿y`vk Îy#Ä a#ñ vg 
sthN kl ýóy.  
 
 
×|n aAk 6.3 
yM ÕQgl@yÁ @mm avsN sñ 4 a#ólw (s#Pw#MbR ms 11 vn Øn ât oK@w`MbR ms 
8 vnq` qKv` k`ly ól) රැකියාවක් සඳහා pWwr vl a#ñ q#NVM vlt ÓÄór# ÚN@N nMq 
yM තරඟකාරී රැකියා රැකියාවක් සඳහා ෙපනී සිටිෙය් නම් ෙහෝ wm ºvqWw VSwr sqhN kr yM 
a`ywnykt yv` a#WnM nM @mµ aAk 1 @k`évt kñryK gsNn. (“ඔව්”)  
සංඝණනය පවත්වන දින(2011 ඔක්ෙතෝබර් 9) සිට මාස 3 ඇතුලත රැකියාවක් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරණ කව්රුන් 
වුවද “ඔව්” යනුෙවන් සඳහන් කරන්න. 
 
×|n aAk 6.5 
@mm ×|nyt ÓÄór# s#pûy ýW@W ×|n aAk 6.3 sh aAk 6.4 µ aAk 1 qrz @k`évt 
(“ඔව්”) kñr g#ä ÕQglyN pmª. aÎÁW ÕQglyN @mm ×|n põ@yµ ×|n aAk 6.6 සිට 
පිළිතුරු සපයන්න. 
q#nt ß¿y`vK @n`krn ÕQglyNq, wvm ß¿y`vK @s`yn ÕQglyNq MN ×wm v#épK 
lb` @gn ß¿y`vk Îy#Ä âTn ÕQglyNq වැටුපක් rµw ß¿y`vk Îrwv âTn ÕQglyNq 
@mµ aAk 1 @k`évt (“ඔව්”) kñryK gsNn. වැටුපක් ෙනොලබා රැකියාවක් කරණවා යන්ෙන් අදහස ්කරණුෙය් 
coadiuvante familiare නැතෙහොත් තම පවුෙල් මැදිහත්වීෙමන් පවත්වාෙගන යන කිසියම් රැකියාවකට දායකත්වය සැපයූ බවයි. 
 

×|n aAk 6.6 
@mm ×|nyt ÓÄór# s#pû@MØ phw sqhN kr#È aÐgmny krNn: 
ආදායම් උපයන්නා ෙහෝ උපයන්නිය ෙපර කල රැකියාවක් නිසා එක් ෙහෝ වැඩි විශර්ාමික වැටුප් ලබන්ෙනක් ෙහෝ ආදායම් 
උපයන්නා ෙහෝ උපයන්නිය තම ෙද්පල මගින් ආදායම් ලබන්ෙනක් 
 Ád` @h~tlyk @h~ VV[ @h~tL vl up@Q\ky` @h~ up@Qμk`vN MN @pr krn lq 
ß¿y`v yÐ: yM @k@nÁ mhÆ vyst @g`S @h~ Îâ vys sMÕRzîv`ûN pä @h~ 
a`b`Øw@yÁ @ls V¹`m v#épK lb` g#Îmy. mhÆ vyst @g`S @h~ Îâ vys 
sMÕRzîv`ûN pä @h~ a`b`Øw@yÁ @ls V¹`m v#épK lbû nM ey @qÐ lbN@N em 
ÕQgly` VâN âÚ krn lq ß¿y`vt aÐvW qWw VSwr sqhN ngr sh`@V Äy` pØAC 
Îâ vys sMÕRzî pävy. wvq @mm aA\yt v#d kl @n`h#¿ ayq ayW vnv` a#w. 
ß¿y` Sw`nyNµ óv`lV@mN l#@bn iN@qNÎWây`@R @h~ V@|; @ls @r~g`ór#v 
âTm. @mm V¹`m v#ép avm v\@yN @gvÐ lbN@N aq`l ÕQgly` @r~gy g#n slk` 
b#Ä@mN @h~ mrzy âÚV ñ£@n`W pmª.(@mm avSw`@VØ ºvWv âTn ÕQglyNt ey 
lb` gw h#k.)yM avSw`vkØ wm` ß¿y` krn Sw`n@Y @my âÚî@Y nM aq`l V¹`m 
v#ép @gvÐ lbN@N @k`NðBýñ avm k`lykt @gv` ñ£@n`W pmª. 

 ආදායම් උපයන්නා ෙහෝ උපයන්නිය රැකියාවක් නිසා එක් ෙහෝ වැඩි විශර්ාමික වැටුප් ලබන්ෙනක් ෙහෝ ආදායම් උපයන්නා ෙහෝ 
උපයන්නිය තම ෙද්පල මගින් ආදායම් ලබන්ෙනක් බව.  

p`s#L yn ]mûN : a[&`pny lbn ay pmzy. 
g_hªy : MN aqhS krÐ@Y wm pîl sh Îvs g#n @s`y` blNn` yÐ@vNy. 
@vnW avSw`vNy: @mµ aqhs yÐ ihw sqhN @n`kl @QvLy. (uq` hrzyK v\@yN 
gW kl mhÆ vyst @g`S @h~ Îâ vys iKmV@mN` උදාහරණයක් ෙලස විවිධ වූ ක්රියාකාරිත්වෙයන් 
යුත් වෘතීන් හී නියැලීම නිසා විශර්ාමික වැටුපක් ලබන්නන්, විශර්ාමිකෙයක්, ආබාධිත තත්වය මත විශර්ාම වැටුපක් 
ලබන්නන් වැනි...) 
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7  අධ්යාපන සහ ෙසේවා සථ්ානය 

 
×|n aAk 7.1 
 aâ@l~ Ï@d~ yn @h~ SKv`l` Ø iNfNây` yn ]qr#vNq @mµ aAk 1 @k`évt (“ඔව්, 

mm i@gn gNn` Sw`nyt)kñryK gsNn. 
 ß¿y` krMN i@gn gNn` ]mûNq @mµ aAk 2 @k`évt (“ඔව්, mm ß¿y` Sw`nyt 

yM)kñryK gsNn. 
 Vv[ k_ºk`RMk vó vl vó v#d krn ÕQglyN sh Swr ß¿y` Sw`nyN @n`m#ñv 

v#d krn ÕQglyN @mµ aAk 5 @k`évt (“නැත, mt Swr ß¿y` Sw`nyK n#w)kñryK 
gsNn. 

 @mµ aAk 6 @k`évt kñryK g#ây ýW@W(“නැත මන්ද අධ්යාපනය ෙනොලබමි, රැකියාව ෙනොකරමි සහ 
වෘතීය පුහුණු පාඨමාලා ෙනොකරමි.“)p`s#lt Ønpw` qr#vN ß@gn yn Îs` ß¿y` Sw`nykt 
@h~ i@gÎmt @n`yn ÕQglyNy.  

 
×|n aAk 7.2 
 ob@G ß¿y` ËlSw`ny sh ß¿y`vt yn Sw`ny(s$m Ønkm ß¿y`v krn) awr 

sm`n w`vyK n#ñVy h#k.em Îs` uq`hrzyK v\@yN gW kl ob ykd kMhlk 
awWv#Dy` ¿Ý@M @k`Nõ`W h`rk`r sm`g@M @Svk@yÁ Vy h#k.eVt oÒ em 
ß¿y`v krn Sw`n@Y ලිපිණය Ms em v#d krn sm`g@M ÄÓny @n`Øy ýóy.  

 yM avSw`vk uq`hrzyK v\@yN gW kl @mm sAgzny âÚ krn avSw`@VØ 
ob@G k`Ry`lyk @h~ ob @Svy krn k`Ry`ly h#r @vnW k`Ry`l vl ob 
up@Q\k @Sv@yµ @y@qnv` nM ob @Svy krn Sw`n@Y ÄÓny Øy ýóy.  

 ß¿y`vk Îrwv âTn p`s#L ]mûN oîN @Svy krn Sw`n@Y ÄÓny Øy ýóy. 
 ß¿y`vk Îrwv âTn gmn` gmn @Sv@Y Îy#Ä âTn ÕQglyN(Ýy#ÚrN, ÚMÝy 

Ýy#ÚrN, ë#M [`vny krn Ýy#ÚrN, ²vNgmN [`vny krn Ýy#ÚrN, n#V [`vny 
krn Ýy#ÚrN yÐ@vN) wmN ß¿y`v a`rMh krn Sw`n@Y ÄÓny Øy ýóy.(v`hn 
n#vóM@p`], ÚMÝy@p`], bS n#vóM@p`], ²vN @w`é@p`], n#V @w`é@p`] yn`Øy) 
yM @k@nÁ a[&`pny lbn @h~ ß¿y`v krn Sw`n @qkK a#WnM iN p]Ëv yn 
Sw`n@Y ÄÓny Øy ýóy.  

 yM avSw`vk uq`hrzyK v\@yN gW kl @mm sAgzny âÚ krn avSw`@VØ 
ob@G k`Ry`lyk @h~ ob @Svy krn k`Ry`ly h#r @vnW k`Ry`l vl ob 
up@Q\k @Sv@yµ @y@qnv` nM ob @Svy krn Sw`n@Y ÄÓny Øy ýóy.   

 
×|n aAk 7.3 
යම් පුද්ගලෙයකු රැකියාව කරණුෙය් තමාෙග් සත්ිර පදිංවිය පිහිටි නගර සභාෙව් ෙහෝ ෙවනත් ඉතාලියාණු නගර සභාවක නම් 
අධ්යාපනය ලබමින් පදිංචි සථ්ෘනය ෙහෝ වෘතිෙය් නියැෙලන සථ්ානය විෙශේෂෙයන් සඳහන් කල යුතුය.   
 
 
×|n aAk 7.4 
@mm ×|nyt ÓÄór# s#pû@MØ wm` Ønpw` a[&`pny lbn @h~ ß¿y`v krn Sw`nyt 
ynv` nM, em ÕQgly` ×|n aAk 7.1 µ aAk 1 qrz @k`évt kñryK g#âm (“ඔව්, mm 
s$m Ønm a[&`pny lbn Sw`nyt yM) @h~ aAk 2 qrz @k`évt kñryK g#â@mN(“ඔව්, 
mm s$m Ønm m`@G ß¿y`v krn Sw`nyt yM)yÐ@vN pmzK ÓÄór# Øy ýóy. 
 
×|n aAk 7.5 
@mm ×|nyt ÓÄór# s#pû@MØ wm` Ønpw` a[&`pny lbn @h~ ß¿y`v krn Sw`nyt 
wm` Îwr n#vñ âTn Îv@S ât ynv` nM em ÕQgly` ×|n aAk 7.4 µ aAk 1 qrz 
@k`évt (“@mm Îv@S ât”) kñryK gs` ÓÄór# Øy ýóy. 
 
 
 


