Happily Ever … Before and After

This information is provided pursuant to subsection 42(5A) of the Marriage Act 1961
and regulation 39A of the Marriage Regulations 1963

ඔබගේ විවාහ දිවිය ශක්තිමත් කිරීම
විවාහ වීමට ගෙර: පූර්ව විවාහ ොඨමාලා
ස්ථිරස්ාර ස්බඳතාවයක් මගින් ඔබහට ඉදිරි ජීවිතයේදී මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි ගැටළු හා අභියයෝග ජය ගැනීමට පන්නරය
ලබා යෙයි. අෙහස්ථ හුවමාරු කරගැනීයේ පිළියවත් හා මනා ස්බඳතා යගාඩනගා ගැනීයේ නිපුණත්වය මුල් අවදියේ සිටම
වර්ධනය කරගත්යත්නේ අසීරු අවස්ථථාවකට පත් වුවයහාත් යමමගින් යේ ස්හනයක් ස්ලස්ා ගත හැක.
දිවි ඇති යතක් යනාබිදී පවතින ස්බඳතා යගාඩනගා ගැනීමට ඉවහල් වන කුස්ලතා පුරුදු කරමින් හා විස්ථතර ලබායෙමින්
විවහයපක්ිතයන් ෙැනුවත් කිරීම යමම පූර්ව විවාහ පාඨමලාවාලින් සිදුයකයර්. විවාහ වීමට බලායපායරාත්ු වන
යෙයෙයනකුට, ඊට යපර විවාහයකින් ලත් ෙරුවන්ෙ ස්ේබන්ෙ කිරීයේදී අමතරව පැන නැගිය හැකි ගැටළු හා ස්ංකීර්ණ
තත්වයන් ගැඹුරින් විමස්ා බැලීමට ස්කසූ යවනත් පාඨමාලාවක්ෙ ඉදිරිපත් යකයර්.

විවාහය අතරතුර: ෙවුල් උෙගේශනය
විවාහ දිවිය නිසි ආකාරයයන් හා අර්ුෙ වලින් යතාරව පවත්වායගනයාම ස්ැමවිටම පහසු කරුණක් යනායේ. ජීවිතයේ
එක් එක් කාල පරිච්යේෙ වලදී තම ස්හකරු යහෝ ස්හකාරිය ස්මග ගැටළු පැන නැගීමට ඉඩකඩ ඇත. අසීරු හා විශථවාස්ය
පළුදු වන අවදියකට පැමිණි විගස්ම ස්බඳතාව මුළුමනින්ම අනුයර් වැටී ඇතැයි සිතිය යනාහැක. එබඳු බාධාවකින්
පැහැදිලි වන්යන් ඔබහට යේ පිළිස්රණක් ලබා ගැනීම උචිත බවය.
විවාහ දිවිය ගත කරනා අතරුර පවුයල් ස්ාමාජිකයන් හා ෙරුවන් අතර ඉස්ථමු විය හැකි යවනස්ථකේ වලට හුරු වීමට හා
ඒ පිළිගැනීමට විවාහක යුවලකට මග යපන්වීමෙ පවුල් උපයේශන යස්ථවායවන් සිදු යකයර්. ඔබයේ විවාහක ස්හකරු යහෝ
හවුල්කරු ස්මග පැන නගින උේයේගකර ගැටළු නිරාකරණයට යහෝ මාපිය වගකීේ ස්ේබන්ධව එකඟතාවයකට
පැමිණීමට පවුල් යස්ථවා උපයේශකවරුන්ට ස්හය විය හැක.

Happily Ever…
Before and After
විවාහ අගේක්තිත
යුවල් හට
ගතාරතුරු

විවාහ සබඳතා බිඳ වැටීම: ෙවුල් ගැටළු නිරාකරණ ගසේවාව
විවාහ ස්බඳතා බිඳ වැටීමකදී ආරවුල් ස්මථයකට පත් කිරීම පවුල් ගැටළු නිරාකරණ යස්ථවායවන් (Family Dispute
Resolution - FDR) සිදු යකයර්. එකියනකායගන් යවන්ව විසීමට බලායපායරාත්ු වන යුවලකට යේපල, මුෙල් වත්කේ
යමන්ම ඒ සියල්ලටම වඩා වැෙගත් වන ෙරුවන් අරභයා යේ එකඟතාවයකට එළඹීමට මග යපන්වයි. මාපියන් අතර
ආරවුලක් යනාවිස්ො තිබියදී යවන්ව යාමට තැත් කරනා අය හට නීතියයන් පනවා ඇත්යත්ෙ යමම ගැටළු පවුල් ස්මථ
මණ්ඩලයකින් විස්ඳා ගැනීමට අවංක උත්ස්ාහයක් ෙරනා යලස්ය.
ඔබහට ගැටළු ගැන ස්ාකච්ජා කිරීමට, විකල්ප විස්ඳුේ ගැන සිතීමට හා අවස්ානයේ එකඟතාවයකට එළැබීමට ඒ ස්ඳහා
නිසි අනුමැතිය ලත් පවුල් ගැටළු නිරාකරණ වෘත්තිකයයකුට පුළුවන. යමම පියවර අතිශයින් වැෙගත් වනුයේ, ෙරුවන්
ඇති නේ ඒ අය අරභයා ඉදිරි වැඩ කටයුු ස්ැලසුේ කර ගැනීමට මාපිය යුුකේ හා වගකීේ මාලාවක් ස්කස්ා ගැනීමට
පවුල් උපයේශක යස්ථවායවන් උපයෙස්ථ ලබා ගත හැකි බැවිනි.

විවාෙත් ගහෝ විවාහ අගේක්තිත යුවල් හා ෙවුල් වලට ගමම
ගසේවාව සහ උෙගෙසේ සම්බන්ධව වැඩිදුර විසේතර ෙැන ගැනීමට
Family Relationships Online හි
www.familyrelationships.gov.au යන
ගවබ් අඩවියට පිවිසීගමන් ගහෝ ෙවුල් සබඳතා උෙගේශන
අංකය 1800 050 321
ඇමතීගමන් අවසේථාව ලැගබ්.

විවාහගේ වැෙගත්කම
ඔබගේ විවාහ ගෙගහය පවත්වන පූජක තුො ගෙෙ ලියවිල්ල ඔබ අතට පත් කරනුගේ එක් වීෙට තීරණය කිරීෙ
විවාහ අගේක්ිත යුවළකට ගත හැකි අතිශයින් වැදගත් කටයුත්තක් බැවිනි. විවාහය, සැලකිය යුතු පරිවර්තනයක
මුල් පියවර වනුගේ ඉන් ඔබ හට, ඔබගේ සහකරුට හා පවුලට ගවනස්කම් කිහිපයකට මුහුණ දීෙට සිදුවන බැවිනි.
ගෙෙ ලියවිල්ගලන් විස්තර වනුගේ :


ඔස්ථයේලියායේදී විවාහ වීගම්දී අනුගෙනය කල යුතු වැඩ පිළියවල



විවාහ වීගෙන් පසුව බලපාන වැදගත් නීතිෙය අංග කිහිපයක් සහ



විවාහ සබඳතාව සාර්ථකව ඉදිරියට පවත්වාගගන යාෙට අනුබල ගදන අංග; එනම් යුග දිවිය ගැන ෙනා
අවගබෝධයක් ලබා ගැනීෙ, පවුල් උපගේශන ගස්වා ගහෝ අර්ුදකාරී අවස්ථා වලදී ගැටළු නිරාකරණය
වල සහය පැතිය යුතු අවස්ථා

ඔසේගේලියායාගේදී විවාහ වීම
ඔස්ථයේලියායේදී විවාහය ස්ේබන්ධව බලපානුයේ 1961 විවාහ ආඥා පනත වන අතර යමහි ස්ැයකවින් ෙැක්යවනුයේ
විවාහ බන්ධනයකට ඇුලත් වීයේ වැඩ පිළියවල හා වලංගු විවාහයක් ස්ඳහා ස්පුරාලිය යුු නීතිමය නියමයන්ය.

නිසි යලස් ස්ේපුර්ණ කරන ලෙ "විවාහ අභිය ථකය පිලිබඳ ෙැනුේ දීයේ" ආකෘති පත ඔබ විවාහ යේව
යමයහය පවත්වන පූජක ුමාට අවම වශයයන් එක මස්කට කලින් ලබා දිය යුු යේ. යමහි උපරිම
සීමාව මාස් 18 ෙක්වා දිව යයි.
ඔබ හා ඔයේ ස්හකරු විසින් නිසි පරිදි ස්නාථ වන ස්ාක්ි ඇතිව ඔබ උපන් දිනය හා ස්ථථානය,
හඳුනාගැනීයේ ලියවිලි හා මීට යපර සිදු වී ඇති විවාහ ඇතිනේ ඒ පවතින නීතියට යටත්ව අවස්න්
කල බවට ෙැනුේ දිය යුුය.

ඔබ යෙයෙනා විසින් "විවාහයට බාධාවක් යනාමැති බව ස්නාථ කිරීයේ" ලියවිල්ලක අත්ස්න් තැබිය
යුුය. යමම ලියවිල්ලට අත්ස්න් තැබීයමන් ඔබ පිලිගනුයේ විවාහ වීමට අවස්ර ලැයබන වයස්ථ
මට්ටමට ඔබ ළඟා වී ඇති බවත්, එයමන්ම යයෝජීත විවාහය ස්ඳහා කිසිදු නීතිමය බාධාවක් පැන
යනානගිනා බවත්ය.

ඔබයේ මංගල දිනයේදී යේව යමයහය පවත්වන්නා විසින් විවාහ කිරීයේ කටයුත්ත උත්ස්වාකාරව
ඉටු කරනු ඇත. ඉන් අනුරුව ඔබට, ඔබ ස්හකරුට යහෝ ස්හකාරියට යමන්ම විවාහයේ
ස්ාක්ිකරුවන්ට විවාහ ස්හතික ුනක අත්ස්න් කිරීමට යේව යමයහය පවත්වන්නා ස්ලස්නු ඇත.

ඔසේගේලියායාගේ යුග දිවිය:
ඔබ විසින් ෙැන ගත යුතු වැෙගත් කරුණු කිහිෙයක්ත
ගසෞඛ්ය හා සමාජ සුභ සාධන දීමනා
ඔබ යස්ෞඛ්ය යහෝ ස්මාජ සුභ ස්ාධන දීමනා ලබන්යනකු නේ, ඔබ කල යුත්යත් එයට අොල ආයතන අමතා ඔබ විවාහ වූ
බව ෙැනුේ දීමයි. ඔබට ලැයබන දීමනා අරභයා යේ යවනස්ක් සිදු යේ නේ, ඒ බව යමම ආයතන විසින් ඔබහට ෙන්වනු
ඇත. විවාහයයන් පසුව ස්ාධාරණ කාල සීමාවන් ඇුලත යමම ආයතන වලට ඔබ විවාහ වූ බව ෙැන්වීමට අයපායහාස්ත්
වුවයහාත් ඔබයේ දීමනා හා ආධාර අහිමි කිරීමට යහෝ ස්මහරවිට ෙඩයකට ඔබ යටත් කිරීමට වුවෙ හැකියාව ඇත.

ඔබගේ ගෙළෙත් නාමය ගවනසේ කිරීම
විවාහ වන ඕනෑම පුේගලයයකුටම තමන් කැමති නේ ස්ථවකීය ස්හකරුයේ යපළපත් නාමය භාවිතා කල හැක.
විවාහ වීයමන් පසු එයස්ථ සිදු කල යුුය කියා කිසිදු නීතිමය බලපෑමක් යනාමැත.
ඔබ ස්හකරුයේ යපළපත් නාමය භාවිතා කිරීමට බලායපායරාත්ු වන්යන් නේ, ඔබ පළායත් "උපත්, මරණ හා විවාහ"
ලියා පදිංචි කාර්යාලයයන් නිකුත් යකයරන විවාහ ස්හතිකයක් ඔබ ලබා ගත යුුය. ඔබයේ පුේගලික ලියවිලි (උො: රියදුරු
බලපත) විවාහ වූ තැනැත්තායේ යපළපත් නාමයට හරවා ගැනීමට යමම ස්හතිකය ස්ෑයහථ.
ඔබ විවාහ වූ දිනයේදී ඔබ ලෙ ස්හතිකය මංගල උත්ස්වය යවනුයවන් නිකුත් කල ස්ංයක්තයක් පමණක් වන අතර ආගමන
විගමන කාර්යාලය වැනි රජයේ ආයතන රැස්ක හඳුනාගැනීම තහවුරු කිරීයේ ලියකියවිල්ලක් යලස් පිළිගනු යනාලැයේ.

පුරවැසිභාවය
ඔස්ථයේලියානු පුරවැසියයකු හා විවාහ වූ පමණින් ඔබට ඔස්ථයේලියානු පුරවැසි භාවය හිමිවන්යන් නැත. ඔබ පුරවැසි භාවය
ස්ඳහා ඉල්ුේ කල යුු අතර ඒ ස්ඳහා ඇති සුදුසුකේ ස්පුරාලිය යුුය. යේ පිලිබඳ වැඩිපුර විස්ථතර ඔබට Department
of Immigration and Border Protection හි www.immi.gov.au යන යවේ අඩවියයන් ලබා ගත හැක.

අවසන් කැමි ෙත සකසේ කිරීම
ඔබයේ විවාහයේ නීතිමය හා සිරිත් අනුකූල පියවර අවස්න් වූ පසු යේව යමයහය පවත්වන්නා විසින්,
විවාහය සිදුවූ පළාත අනුව "උපත්, මරණ හා විවාහ" කාර්යාලයේ ලියා පදිංචි කරනු ඇත.

ඔබ යේ විවාහය සිදු කිරීමට ස්ැලසුේ කරන බව ඔබයේ අවස්න් කැමති පයතහි පැහැදිලිව ස්ටහන් යකාට යනාතිුණි
නේ, විවාහයට යපර ස්කස්ථකළ අවස්න් කැමති පත් විවාහයත් ස්මඟ අයහෝසි වී යනු ඇත.
ඔබයේ පුේගලික පසුබියමහි යවනස්ක් සිදු වූ යමම අවස්ථථායේදී නව අවස්න් කැමති පතක් ස්කස්ථ කිරීම වැෙගත්ය. වලංගු
අවස්න් කැමති පතක් තිබීම මගින්, ඔබ මරණයට පත් වූ පසු ඔබයේ යේපල ඔබයේ අභිමතය පරිදි යබො හැයරන බවට
තහවුරු යේ. අවස්න් කැමති පතක් ස්කස්ථ කිරීමට යහෝ යවනස්ථ කිරීමට ඔබට වරලත් නීතියේදියයකුයේ ස්හය ලබා ගත
හැක.

විවාහගයන් ෙසුව බදු ගගවීම
ඔබ විවාහ වූ පසු ඔබ යගවිය යුු බදු මුෙල් වල යවනස්ක් සිදුවිය හැක. විවාහයට යපර Australian Taxation Office
(ATO), බදු නියයෝජිතයයකු යහෝ ගණකාධිකාරිවරයයකු අමතා ඒ පිලිබඳ උපයෙස්ථ ලබා ගන්යන් නේ මැනවි.

