
මූලික සිවිල් ඒකාබද්ධතා විදදශීය 
පරීක්ෂණය
දෙදර්ලනතය දෙත 
ඔබට ඔබගේ සහකරු සමග ගෙදර්ලන්තයට යාමට අවශ් යයි. එගස්ෙම්, 
ඔබ ගෙදර්ලන්තයට යාමට ගෙර මූලික සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා විගදශීය 
ෙරීක්ෂණය විභාගය (ගකටි ෙම: මූලික සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය) 
සමත් විය යුතුය. ඔබට මූලික සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය පිළිබඳව 
සියලු විස්්තර ගමම ෙත් රිකාගවන කියවිය හැකිය.

දෙදර්ලනතදයහි ඒකාබද්ධ වීම 
ඔබට ගෙදර්ලන්තගේ ජීවත් වීමට අවශ් යෙම්, ඔබ ෙහ්ත සඳහන දෑ කළ 
යුතුය:
• ඔබ ්ලනගදසි භා්ෂාව ඉගගෙ ග්ත යුතුය. ගමය ඔබට ගෙදර්ලන්තගේදී 

ඔගේ කටයුතු කරගගෙ යාම ෙහසු කරවනු ඇති.
• ඔබ ගෙදර්ලන්තය කුමෙ අකාරයක රටකදැයි යනෙ සහ අෙ කුමෙ 

ආකාරයකට එකිගෙකා සමග කටයුතු කරෙවාද යනෙ ඉගගෙ ග්ත 
යුතුය.

• ඔබ සමාජය සමග මිශ් ර විය යුතුය. උදාහරණයක වශගයන, 
රැකියාවක නිර්ත වීමට ගහා් ස්ගේච්ා ගස්වගේ ගයදීමට, එගස්ත් 
ගොමැතිෙම් ඔබට පුහුණු ොඨමා්ලාවක සඳහා සහභාගී වීමට ගහා් 
සර්ලවම අසල්වැසියන සමග සබඳ්තා ෙවත්වා ගැනීමට සිදු ගේ. අපි 
ගමය, “ඒකාබද්ධ්තාව” ගහා් “සිවිල් ඒකාබද්ධ්තාවය” ග්ලස හඳුනවමු.

ඔබත් සිවිල් ඒකාබද්ධතා පරීක්ෂණය සඳහා දපනී සිටිය යුතුද?
ඔබ සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය සඳහා ගෙනී සිටීම අනිවාරයයද ෙැදද 
යනෙ ඔබගේ වයස ගහා් ජාතිකත්වය යෙ කරුණු ම්ත රඳා ෙවතී.
ඔබ සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය සඳහා ගෙනී සිටීම අනිවාරයයද 
යනෙ දැෙ ගැනීම සඳහා ආගමෙ සහ ස්වාභාවිකකරණ ගස්වා (IND) 
ගවේ අඩවිය බ්ලනෙ.
ඔබට ඒ සඳහා ආගමෙ සහ ස්වාභාවිකකරණ ගස්වය දුරකථෙගයනද 
ඇමතිය හැකිය.(IND)
දුරක්තෙය: 088 - 0430 430 (ගදශීය) 
විගදශයක සිට: +31 88 0430 430 

ඔබට සිවිල් ඒකාබද්ධතා පරීක්ෂණය සඳහා දපනී සිටීමට 
දොහැකි ෙම්?
සමහර පුදග්ලයනට ඔවුනගේ ගසෞඛ් යය වැනි ගහ්තු නිසා ෙරීක්ෂණය 
සඳහා ගෙනී සිටීමට ගොහැකිය.
ඔබත් ෙරීක්ෂණයට ගෙනී සිටිය යුතුදැයි දැෙගැනීමට අවශ් යද? එගස් 
ෙම්: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/
vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-
inburgeringsexamen.html ගව්ත පිවිගසනෙ.

විදදශයකදී සිවිල් ඒකාබද්ධතා පරීක්ෂණය සමත් වීම 
යුගරා්ො සංගමගයන පිට්ත පුදග්ලයිනට ගෙදර්ලන්තගේ ජීවත් 
වීමට අවසර ්ලැබීම සඳහා සාමාන යගයන බ්ලෙත් රයක අවශ් යය. 
ගමම බ්ලෙත් රය ්ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ ෙළමුව සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා 
ෙරීක්ෂණය විගදශයකදී සමත් විය යුතුය.

සිවිල් ඒකාබද්ධතා පරීක්ෂණය කුමෙ ආකෘතියක ගනීද?
ගමම ෙරීක්ෂණය ගකාටස් 3කින සමනවි්තය:
1.  කථෙගේ ප් රවීණ්තාවය - ඔබට ්ලනගදසි භා්ෂාව ක්තා කළ හැකි විය 

යුතුය.
2.  කියවීගම් ප් රවීණ්තාවය - ඔබට ්ලනගදසි භා්ෂාව කියවිය හැකි විය 

යුතුය.
3.  ්ලනගදසි සමාජය පිළිබඳව දැනුම - අෙ ගෙදර්ලන්තගේදී එකිගෙකා 

සමග ගණුගදනු කරෙ ආකාරය ඔබ දැෙ ග්ත යුතුය. එගස්ම 
ගෙදර්ලන්තගේ නීති රීතිද ඔබ දැෙ ග්ත යුතුය.

ෙරීක්ෂණය පිළිබඳව ්තවත් ග්තාරතුරු www.naarnederland.nl හිදී ්ලබා 
ග්ත හැක.

මූලික සිවිල් ඒකාබද්ධතා පරීක්ෂණය සඳහා සූදාෙම් වීම 
ඔබට මූලික සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය සඳහා “Naar Nederland” නි්ල 
ස්වයං අධ් යයෙ කටට්ලය සමග සූදාෙම් විය හැකිය. ෙරීක්ෂණය සඳහා 
සූදාෙම් වීමට අවශ් ය කරෙ සියල්්ල: කථෙගේ ප් රවීණ්තාවය, කියවීගම් 
ප් රවීණ්තාවය සහ ්ලනගදසි සමාජය පිළිබඳව දැනුම ගමම කටට්ලගේ 
අඩංගුය. ඔබට ගමය ගාස්තුවකින ග්තාරව බාග්ත කරගැනීමට ගහා ්
www.naarnederland.nl ගවේ අඩවිගයන යූගරා් 25ක ගාස්තුවකට 
ඇණවුම් කිරීමට හැකිය.
ගමම කටට්ලය භා්ෂාවන 33කින ්ලබා ග්ත හැකිය. 

ගවේ අඩවිගේ පුහුණු වීමට ආදරශ ප් රශ්ෙ ෙත් රද අඩංගුය.

ඔබට පරීක්ෂණයට මුහුණ දිය හැකදක දකාතැෙකදී ද?
• ්ලනගදසි ්තාොෙති කාරයා්ලයකදී 
• ්ලනගදසි ගකානසල් කාරයා්ලයකදී 

ඔබ සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය සඳහා ලියාෙදංචි වෙ විට, ඔගේ රගට 
්තාොෙති කාරයා්ලයක ගහා් ගකානසල් කාරයා්ලයක තිගේද යනෙ දැෙ 
ග්ත හැකිය. ඔබට සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය සඳහා ගෙනී සිටීමට 
අවශ් ය රගට ්තාොෙති කාරයා්ලයක ගහා් ගකානසල් කාරයා්ලයක ෙැති 
ෙම්, ඔබට ඒ සඳහා ගවෙත් රටකට යෑමට සිදු ගේ. ඔබ ලියාෙදංචි වෙ 
විට ඔබ ෙරීක්ෂණය සඳහා ගෙනී සිටිනගන ගකාහි දැයි ඔබට ග්තා්රා ග්ත 
හැක.

https://ind.nl/paginas/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.naarnederland.nl
http://www.naarnederland.nl
https://www.naarnederland.nl/category/voorbeeldexamens
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden


ලියාපදිිංචි ෙනදන දකදසේද?
අයදුම්ෙත් රය පුරවනෙ.
ෙරීක්ෂණගේ සියලුම ගකාටස් එකවර ්ලබා ගනීම සඳහා යූගරා් 150ක 
වැයගේ. ඔබට ගවන ගවන වශගයනද ෙරීක්ෂණයට ගෙනී සිටිය 
හැක. කථෙගේ ප් රවීණ්තාවය සඳහා යූගරා් 60ක වැය ගේ. කියවීගම් 
ප් රවීණ්තාවය සඳහා යූගරා් 50ක වැය ගේ. ්ලනගදසි සමාජය පිළිබඳව 
දැනුම සඳහා යූගරා් 40ක වැය ගේ.

ලියාපදිිංචිදයන පසු?
ඔබ සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය සඳහා ලියාෙදංචි වූ විට, ඔබට 
අධ් යාෙෙ අමාත් යාංශගේ නිගයා්ජි්ත ආය්තෙය - Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) ගවතින විද යුත් ්තැෙැල් ලිපියක ්ලැගබනු ඇ්ත. ගමය 
ඔබ ගගවීම් කළ යුතු ආකාරය ෙැහැදලි කරයි. DUO ගව්ත ඔබගේ ගගවීම 
්ලැබුණු විට, ඔබට DUO ගවතින ්තවත් විද යුත් ්තැෙැල් ලිපියක ්ලැගබනු 
ඇ්ත. ඔබට ෙරීක්ෂණයට ගෙනී සිටීම සඳහා දෙයක ්ලබා ග්ත හැකි බව 
ඒ මගින දනවනු ඇ්ත. ඔබ ්තාොෙති කාරයා්ලගයන ගහා් ගකානසල් 
කාරයා්ලගයන ඒ සඳහා දෙයක ්ලබා ගනියි.
ඔබ සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය පිළිබඳව ්තවත් විස්්තර දැෙ ගැනීමට 
කැමතිද? එගස් ෙම්: www.naarnederland.nl ගව්ත පිවිගසනෙ.
ඔබට ප් රශ්ෙ කිසිවක තිගේද? එගස් ෙම්, දුරකථෙ අංක 1400 හරහා 
මධ් යම රජය අම්තනෙ.
ඔබ විගදශයක සිට අම්තෙවා ෙම්: + 31 77 4656767. 
එගස්ම ඔබගේ විමසීම්  www.rijksoverheid.nl හරහා ද සිදු කළ හැකිය.

පරීක්ෂණ දිෙදේ කුමක සිදුදේද?
• ඔබ ගෙර එකඟ වූ දෙගේ නියමි්ත ගේ්ලාවට ෙැමිගේ.
• ඔබට DUO ගවතින ්ලැබුණු ්තහවුරු කිරීමද ඔබ ෙරීක්ෂණයට රැගගෙ 

ආ යුතුය.
• ්ලනගදසි අවශ් ය්තා සපුරෙ ගමන බ්ලෙත් ර ප් රමාණගේ මෑ්තදී ගත් 

වරණ ්ායාරූෙයකද ඔබ රැගගෙ ආ යුතුය.
• පිළිගැනීගම් ගම්සය ගව්ත වාර්තා කරනෙ.
• ඔබගේ ගමන බ්ලෙත් රය ඉදරිෙත් කරනෙ. ගවෙත් අෙන ය්තාව ඔප්පු 

කිරීම්ද ව්ලංගු ගේ.
• ගස්වකයා එහි පිටේතක ගනියි.
• ඔබගේ ඇඟිලි සළකුණු ්ලබා ගනු ඇති.
• ඔබගේ සියලු ග්තාරතුරු ෙරිගණකයට ඇතුළත් කරනු ඇති.

ඔබ පරීක්ෂණදේ සියලු දකාටසේ අඛණ්ඩෙ කරදගෙ යෙො ෙම්, 
පරීක්ෂණය කුමෙ ආකෘතියක ගනීද? 
• ්ලනගදසි සමාජය පිළිබඳව දැනුම ගකාටස පිළිබඳව ෙැහැදලි කිරීම.
• ්ලනගදසි සමාජය පිළිබඳව දැනුම ගකාටස සම්පූරණ කිරීම. ගමම 

ෙරීක්ෂණය සඳහා වෙ උෙරිම කා්ලය මිනිත්තු 30යි.
• විගේකය.
• කියවීගම් ප් රවීණ්තාවය ගකාටස පිළිබඳව ෙැහැදලි කිරීම.
• කියවීගම් ප් රවීණ්තාවය ගකාටස සම්පූරණ කිරීම. ගමම ෙරීක්ෂණය 

සඳහා වෙ උෙරිම කා්ලය මිනිත්තු 35යි.
• විගේකය.
• කථෙගේ ප් රවීණ්තාවය ගකාටස පිළිබඳව ෙැහැදලි කිරීම.
• කථෙගේ ප් රවීණ්තාවය ගකාටස සම්පූරණ කිරීම. ගමම ෙරීක්ෂණය 

සඳහා වෙ උෙරිම කා්ලය මිනිත්තු 30යි.

ඔබ ගමම ෙරීක්ෂණය සඳහා ගෙනී සිටිනගන ෙරිගණකය ඇසුගරනි. 
ඔබට කිසිවක ලිවීමට සිදු ගොගේ. ගමම සියල්්ලටම ඔබට ්තාොෙති 
කාරයා්ලගේ ගහා් ගකානසල් කාරයා්ලගේ ෙැය 2ක ෙමණ කා්ලයක රැදී 
සිටීමට සිදුගේ.

ඔබ පරීක්ෂණය සමත් වූ පසු?
ඔබ ෙරීක්ෂණගේ සියලුම ගකාටස් සඳහා සමත් වීගම් ්ලකුණ ්ලබා තිගේ 
ෙම්, ඔබ ෙරීක්ෂණය සමත් ය. ඔබ එක එක ගකාටස සමත් වී ඇත්දැයි 
ගවන වශගයන දනවනු ඇ්ත. ඔබ ෙරීක්ෂණගේ යම් ගකාටසක අසමත් වී 
ඇත්ෙම්, ඔබට එම ගකාටස සඳහා ෙැව්ත ගෙනී සිටීමට සිදු ගේ.

ඔබ ප් රතිඵ්ලය දැෙගනදන කෙදාද?
ඔබට DUO මගින සති 8ක තුළ ඔබගේ ප් රතිඵ්ලය ්ලැගබනු ඇ්ත. ෙමුත් 
සාමාන යගයන එය ඊට වඩා අඩු කා්ලයක ගනී. ඔබ ෙරීක්ෂණගේ සියලු 
ගකාටස් සමත් වී ඇත්ෙම්, ඔබට ඔබගේ ්තාවකාලික ෙදංචිය සඳහා වෙ 
බ්ලෙත් රය ්ලබා ගැනීගම් වැඩ කටයුතු ඉදරියට කරගගෙ යා හැකිය. 
්තාවකාලික ෙදංචිය සඳහා වෙ බ්ලෙත් රයක ඉල්ලුම් කිරීගම්දී අනුග්ත 
විය යුතු ගවෙත් නීති රීතිද ෙවතී. ගම් පිළිබඳ වැඩි විස්්තර සඳහා: 
www.ind.nl ගව්ත පිවිගසනෙ. එගස්ම ඔබට දුරක්තෙගයන ඇමතිය 
හැක: 088 - 0430 430 (ගදශීය) 
ඔබ විගදශයක සිට අම්තෙවා ෙම්: +31 88 0430 430 

ඔබ පරීක්ෂණය සමත් වීදමන ෙසරක ඇතුළත තාෙකාලික 
පදිිංචිය සඳහා ෙෙ බ්ලපත් රයක අයදුම් කළ යුතුය.
ඔබගේ නියමි්ත කා්ලය අවසනද? එගස් ෙම්, ඔබ ෙැව්ත ෙරීක්ෂණයට 
ගෙනී සිටිය යුතුය. අෙ කා්ලය ගණෙය කරනගන ඔබ ෙරීක්ෂණගේ 
අවසන ගකාටස සමත් වූ දෙගේ සිටයි. 

ඔබ පරීක්ෂණය අසමත් වුෙදහාත්?
ඔබට ඕෙෑම ගේ්ලාවක ෙැව්ත ෙරීක්ෂණයට ගෙනී සිටිය හැකිය. ගකගස් 
ෙමුත්, ඔබට ෙැව්තත් මූලික සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය සඳහා 
ලියාෙදංචි වීමට සහ ෙැව්ත මුදල් ගගවීමට සිදුගේ. 

ඔබට පරීක්ෂණය පිළිබඳෙ තෙත් දතාරතුරු දැෙ ගැනීමට 
අෙශේ යද?
එගස් ෙම්, www.naarnederland.nl ගව්ත පිවිගසනෙ. ඔබට යම් කිසි 
ගැටලුවක තිගේද? එගස්ෙම්, දුරකථෙ අංක 1400 හරහා මධ් යම රජය 
අම්තනෙ.
ඔබ විගදශයක සිට අම්තෙවා ෙම්: + 31 77 4656767. 
එගස්ම ඔබට විද යුත් ්තැෙැල් මාරගගයනද විමසීම් සිදු කළ හැකිය. ඒ 
සඳහා, www.rijksoverheid.nl ගව්ත පිවිගසනෙ.

දෙදර්ලනතදයහි ඒකාබද්ධ වීම
ඔබ ගෙදර්ලන්තගේ ජීවත් වෙ විට, ඔබ ඒකාබද්ධ වීම ගොකඩවාම 
කරගගෙ යා යුතුය. ගමය ඔබට ්ලනගදසි සමාජය සමග මුසු වීම ෙහසු 
කරෙ අ්තර රැකියාවක ගසායාගැනීමට වැඩි අවස්ථාවක උදා කරයි. ඔබ 
සිවිල් ඒකාබද්ධ්තා ෙරීක්ෂණය සඳහා ගෙනී සිටිය යුත්ගත් එම නිසාය.
ඔබට ෙරීක්ෂණය පිළිබඳව ්තවත් ග්තාරතුරු දැෙ ගැනීමට අවශ් යද? එගස් 
ෙම්: www.inburgeren.nl ගව්ත පිවිගසනෙ.

https://apps.duo.nl/aib-gui/#/ambassade
http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
http://www.ind.nl
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.inburgeren.nl
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