
අනනයතා කේතය උත්පාදනය කිරීම 
Generating Unique Identifier Code (UIC) 

 
පියවර 01 - කපර  අනනයතා කේතය 

Step 01– History of the UIC 
 
1.1 ඔබට අනනයතා කේතයේ තිකබනවාද? 1. ඔව් (Yes)  2. නැත 

  Do you have an UIC code? 
  
1.2 ප්රශ්න අංක 1.1 සඳහා පිළිතුර 'නැත' නම්, පියවර 02 සඳහා කයාමුවන්න 

 If “No” for 2.1 go to step no. 02 
 
1.3 ප්රශ්න අංක 1.1 සඳහා පිළිතුර "ඔව්" නම්, එම කේතය (UIC) පහතින් දේවන්න 

 If “Yes” for 1.1, please write the UIC below 

         

 
1.4 සහචරයාට පැරණි අනනයතා කේතය අමතකනම් කහෝ කේතය සඳහන් කාඩ්පත කනාමැතිනම් කහෝ පියවර 02 සඳහා 

කයාමුවන්න.   

 If the peer could not remember the UIC go to step 02 
 
පියවර 02 - කේතය නිර්මාණය කිරීම 

Step  02 – Generating the new UIC 
 

ක ාටු අං  

Cell No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

# කේතය සඳහා උපකදස් 
Instructions for the Code 

කේතය සඳහා උපකදස් 

Instructions for the Code 
කකාටු අංකය 
Cell Number 

 
2.1 

ජාතික හැඳුනුම්පකතහි සඳහන්ව ඇති 
සම්ූර්ණ නකමහි 'මුල්' කකාටස  

Identify the first name written in the 
first place of your NIC card  

නකමහි මුල් කකාටකස් පළමු අකුර ලියන්න 

use the first letter of the first name. 
1 

 
2.2 

ජාතික හැඳුනුම්පකතහි සඳහන්ව ඇති 

සම්ූර්ණ නකමහි ' කදවනි' කකාටස 

Identify the second name written in 
the first place of your NIC  

කදවනි නකම් පළමු අකුර ලියන්න 

Use the first letter of the second name. 
2 

2.4 උපන් මාසය  

Identify the month of birth 
උපන් මාසය අංක 2කින් දේවන්න 

Write in two digits 
3 4 

 උපන් දවස  
Identify your day of birth 

උපන් දවස අංක 2කින් දේවන්න 
Write in two digits. 

5 6 

2.5 උපන් දිස්ිේකය  

Identify your district of birth  
පහත දැක්වෙන දිස්ත්රික් වක්ත ලැයිස්ත්රුෙ භාවිතා 
කරන්න. 

Use the district code list given below. 
7 8 

 
2.6 

උපකේදී ලිංගිකේවය 

Biological Sex at birth ?  
(M- Male / F- Female) 

සහචරයාකෙන් කමම ප්රශ්නය සෘජුව කනාවිමසා 
උපක්රමශීලිව නිරීේෂණකයන් තහවුරු කරකෙන 
සටහන් කරන්න 

No need to ask, Observe biological sex and note 
down 

9 

දිස්ිේ කේත ලැයිස්තුව / District Code List 
අම්පාර அம்பாறை AM  ෙම්පහ கம்பஹா GM  කිලිකනාච්චිය கிளிந ாச்சி KI  මුලතිව් முல்றைத்தவீு MU 

අනුරාධපුරය அனுராதபுரம் AN  හම්බන්කතාට அம்பாந்ததாட்றை HA  කුරුණෑෙල குரு ாகல் KU  නුවරඑලිය நுவநரைியா NE 

බදුල්ල பதுறள BD  යාපනය யாழ்ப்பாண JF  මන්නාරම மன்னார் MN  කපාකළාන්නරුව நபாைன்னறுறவ PO 

මඩකලපුව மட்ைக்களப்பு BT  කළුතර களுத்துறை KL  මාතකල් மாத்தறள MT  පුේතලම புத்தளம் PU 

කකාළඹ நகாழும்பு CO  මහනුවර கண்டி KN  මාතර மாத்தறை MA  රේනපුරය இரத்தினபுரி RP 

ොල්ල காைி GL  කෑෙල්ල தககாறை KG  කමාණරාෙල நமானராகறை MO  ිකුණාමලය திருதகாணமறை TR 

            වව්නියාව வவுனியா VA 
               

Note: If the peer is raised in the orphanage or adopted by other people ask the first place, he/she was raised. 

සටහන: සහචරයා ළමා නිවාසයක කහෝ කවනේ පුද්ෙලයකු ළඟ හැදී වැඩී ඇතිනම් පළමුව සිටි සථ්ානකේ අයේ දිස්ි ේකය සඳහන් කරන්න. 
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