වංක්රම

නොන ලනනීසව

ත ලක ලිකනක නඳරිච්ොේදයක්නවශ නඑක්වත්නජනඳදයටනඇතුළුනීසමටනබ ොඳ ොර ත්තුනලනනඅයටන
ීසව නොේල නබ නදීමනොක ෂඹනඑක්වත්නජනඳදනත න ඳතිනක ර්ය ොේනොක න්සියුර්නඅංොේනලගකීමන
ොේ.නවංච රකොයකුටනඅලයනලනනවංක්රම නොන ලනනීසව නලර්ගයනනශ නඑමනීසව ලනඉල්ලුම්නකිරීමටන
තිබියනයුතුනඅලයත නොබ ොශ නිටටනැඳී නඳලතින්ොන්නඑක්වත්නජනඳදයටනවංච රයනකිරීොම්නඅරුණ න
මතයි.
වංක්රම නොන ලනනීසව නලර්ගනන ම ලලියන(directory of nonimmigrant visa categories)න
ඇතුළුනනවංක්රම නොන ලනනඑක්වත්නජනඳදනීසව න(nonimmigrant U.S. visa) වශ නඅයැදුම්නකිරීමන
පිළිබනවම්පූර් නොත රතුරුනනබ නගැනීමටනනඅොේනොග ලීයනවශ යනොේල න(GSS) ොලබ්නඅඩිටයටන
පිිටොවන්න.න
වම්ුණඛනඳරීක්

යනඅතශැරනොඳට්ටියටනදැමීොම්නලැඩවටශන

එක්වත්නජනඳදයටනනැලතනනැලතත්නඑනනවංච රකයන්නවශ නඑක්වත්නජනඳදනත න ඳතිනක ර්ය ොේන
වම්ුණඛනඳරීක් යකටනොඳනීනොන නසිටනතමනීසව ලනඅලුත්නකරනගැනීමටනශැකිනොේ.නවම්ුණඛන
ඳරීක් යනඅත්ශැරීොම්නලැඩවටශනනයටොත්නනඅලයනසුදුසුකම්නබබනවුරර නඇත්නම්නනියයිතතනක න
තුෂනබොබ්නීසව නඅයදුම්ඳතනත න ඳතිනක ර්ය ොේනඒනවශ නතබ නඇතිනොඳට්ටියකටනඒනවශ නොලන්න
කරනඇතිනක යනතුෂනදැමීමටනුරළුලන.නනැලතනීසව ලක්නැබීමටනබබනසුදුසුනනම්නදිනනකීඳයක්නතුෂන
අලුත්නීසව ලත්,නගමන්නබඳත්රයත්නබ නගතනශැකිනොේ.
ොම්නවශ නතිබියනයුතුනසුදුසුකම්නනගැනනදැනනගැනීමටනනඅොේනන‘වම්ුණඛනඳරීක් යනඅතශැරනොඳට්ටියටන
දැමීොම්නලැඩවටශන්නපිටුල‘න(Interview Waiver Drop Box Program page) ොලතනයන්න.
[http;//www.ustraveldocs.com/lk/lk-niv-visarenew.asp]
එක්වත්නජනඳදනත න ඳතිනක ර්ය යටනඳැිතණීොම්නදිනඅොේක් නකෂනයුත්ොත්නොම නල නදන?
ීසව නඅයදුම්කරුලන්ටනඳශසුනඅයැදුම්නක්රිය ලලියක්නනවැඳම,ම,නවංක්රම නොන ලනනීසව නඒකකොේන
අරුණ නොේ.නොමමනප්රයත්නොේනඑකනොක ටවක්නලන්ොන්නබුනන්ො නවම්ුණඛනඳරීක් යටනිතියත්තුන
15කටනඳම ක්නොඳරනඑක්වත්නජනඳදනත න ඳතිනක ර්ය ොේනොද රටුලනොලතනඳැිතො නනොවන
අයදුම්කරුලන්ොගන්නඉල් නසිටීමයි.නොමමනනීතියනඅකුරටනපිළිඳැදීොමන්නනත න ඳතිනක ර්ය ොයන්නපිටතන
දීර්ඝනක යක්නනඅනලයනොවනැඳී නසිටීමනලැෂොක්.නනවම්ුණඛනඳරීක් යටනඳැයනග නකටනකලින්න
ඳැිතණීොමන්නඅයදුම්කරුොලකුටනිටොේනල සියක්නඅත්නොන ොේ.
ත න ඳතිනක ර්ය නඳරිශ්රයනතුෂටනොගනනඒමටනඅලවරනනැතිනඉොක්ොර ියකනකඳකර

:

සියලුනනඅයදුම්කරුලන්ො නශ නොේලකයන්ො නආරක් ලත්,නසුරක්ෂිතනබලත්,නවශතිකනකිරීමනවශ න
ීසව නඅයදුම්කරුලන්ටනත න ඳතිනක ර්ය යනතුෂටනඳශතනවශන්නොේනොගනනඒමටනඅලවරනනැතන






බැටරිනමගින්නක්රිය නකරනනෑන මනආක රයකනඉොක්ොර ියකනකඳකර න(ජංගමනදුරක,න,න
ඩිජිටල්නකැමර ,නැේොට ේනඳරිග ක,නවංගීතයනවඳයනනකඳකර ,නPSP ලැියනක්රීඩ න
ොක න්ොව ,නUSB ධ ලක,නජංගමනටැබ්ට්නකඳකර නආදිය)
යිටර්නශ නදැල්ක්නජනනයනලනනෑන මනකඳකර යක්
ුණලශත්නකඳකර
(On/off) ේිටච්චයක්නවහිතනෑන මනකඳකර යක්

ොමලැියනකඳකර නොගනනඑනනඅයදුම්කරුලන්ටනඇතුළුනීසමටනඅලවරනොන මැතිනඅතරනඅලුොතන්නවම්ුණඛන
ඳරීක් නදිනයක්නබ නගන්න නොවනදැනුම්නොදනුනඇත.
බොබ්නවම්ුණඛනඳරීක් යටනඳැිතණීමටනොඳරනත න ඳතිනක ර්ය ොයන්නපිටේතරනසුරක්ෂිතනේ, නයකන
බොබ්නඉොක්ොර ියකනකඳකර නතැබීමටනපිළිොයනකරනගන්න.නොම්නියව නබබටනඇතිනලනනඅඳශසුලන
ගැනනඅපිනකනග ටුනලනනඅතරනනබොබන්නැොබනනවශොය ගයනඅගයනකරුණ.
ර ජයනත න්්රිකිියනීසව න(A, G, වශනC-3)
ිටොේශීයනරජයකනොශ නජ තයන්තරනවංිටධ නයකනොශ නදතනම්ඩඩයකනියනකටයුත්තක්නවශ නබබන
එක්වත්නජනඳදයටනයන්ොන්නනම්නනබබටනර ජයනත න්්රිකනොශ නියනීසව ලක්න( A, G ොශ C-3)නවශ න
අයැදුම්නකෂනශැක.
වැකසුම්නක ය:නවම්පූර් නකරනනදනීසව නඅයදුම්ඳතනශ නනඅලයනොල්ඛනනසියල්නත න ඳතින
ක ර්ය යටනනභ රනදීොමන්නඳසුනව ම නයනA ශ Gනීසව ලක්නියකුත්නකිරීමටනඅලමනලොයන්නලැඩන
කරනනදිනනතුනක්නඅලයනොේ.න
ිටමසීම්න:නර ජයනත න්්රිකනීසව නපිළිබනගැටලුනොශ නොත රතුරුනනබ නගැනීමටනවංක්රම
අංයනඅමතන්න.නConsularColombo@state.gov

නොන ලනනීසව න

A ීසව
එක්වත්නජනඳදයටනය ොම්නඅරුණ නකුමක්නවූලත්නනA-1 ීසව නවශ නසුදුසුකම්නබනනනර ජයන
න යකොයකුටනශැරනොලනත්නර ජයනත න්්රිකයන්නශ නරජොේනියධ රීන්ටනනඅලයනීසව නලර්ගයනබුනන්න
එක්වත්නජනඳදයටනඇතුළුනලනනොේතුලනමතනැඳී නඳලතී.
A-1 ශ නA-2නීසව නවශ නසුදුසුකම්නැබීමටනඑමනුරේගය නඑක්වත්නජනඳදයටනවංච රයනකරනුන
බන්ොන්නබහුො නොශ නඇො නනජ තිකනආ්ඩඩුලනොලනුොලන්නනඑමනරජොේනියනකටයුතුලනොයදීමනවශ න
ඳම ක්නිටයනයුතුය.නබුනන්ො නඳෂ ත,නොක ට්ඨ වයනොශ නොලනත්නොේඳ නනආයතනයක්නියොය ජනයන
කරනනප්ර ොේශීයනරජොේනියධ රීන්නA ීසව නවශ නසුදුසුකම්නොන බයි.නබුනන්ටනඅලයනලන්ොන්නනB-1
ොශ B-2නීසව යි.නA- ීසව නවශ නනීසව නඅයැදුම්නග ේතුලක්නනැත.
වටශන:නනල ණිජනේලභ ලයකනර ජයනොන ලනනකටයුතුනොශ නනවංච රකයන්නොවනොශ නඑක්වත්න
ජනඳදයටනයනනනරජොේනියධ රීන්ටනඅද ෂනවංක්රම නොන ලනනීසව නඅලයනොේ.නලැඩිදුරනොත රතුරුන
වශ නලය ඳ රිකිවංච රකනීසව නපිළිබනොක ටවනබන්න.නව ම නයොයන්නB1/B2 ීසව නඅයදුම්කරුලන්න
වම්ුණඛනඳරීක් යක්නවශ නුරේගලිකලනොඳනීනසිටීමනඅලයනොේ.නර ජයනත න්්රිකනගමන්නබඳත්රනමතන
වංච රයනකරනනB-1/B-2 ීසව නඅයදුම්කරුලන්නවශ නනීසව නඅයැදුම්නග ේතුලක්නනැත.
G ීසව
G ීසව ලක්නවශ නසුදුසුකම්නැබීමටනඅයදුම්කරුනඑක්වත්නජනඳදයටනඇතුල්නිටයනයුත්ොත්නියනර ජක රින
වශ නය.නපිළිගත්නආ්ඩඩුලකින්නජ තයන්තරනවංිටධ නයකටනයලනනේිරරනදතනම්ඩඩයකන
ව ම ජිකයන්නනG-1 ීසව නවශ නසුදුසුකම්නබයි.නනම්නකෂනජ තයන්තරනවංිටධ නයකනැඳේීසම්ලටන
වශභ ගීනීසමටනත ලක ලිකලනඑක්වත්නජනඳදයටනනයනනපිළිගත්නආ්ඩඩුලකනියොය ජිතයන්නනG-2 ීසව න
වශ නසුදුසුකම්නබයි.නපිළිනොන නගත්නොශ නනව ම ජිකනොන ලනනආ්ඩඩුලනියොය ජිතයන්නනG-3 ීසව න
වශ නසුදුසුකම්නබයි.නG-4 ීසව නියකුත්නකරනුනබන්ොන්නඑක්වත්නජ තීන්නඇතුළුනනම්නකරනනදන

ජ තයන්තරනවංිටධ නලනඳත්ීසමක්නවශ නඑක්වත්නජනඳදයටනයනනුරේගයන්ටයි.නොමමනීසව න
ලර්ගයටනදනීසව නඅයැදුම්නග ේතුනඅයනොන නොකොර්.
C-3 ීසව
එක්වත්නජනඳදයනතුළින්නොලනත්නරටකටනය මනවශ නඳම ක්නඇතුළුනලනනීසොේශීයනර ජයනියධ රීන්නන
බුනන්ො නඳුනල්නව ම ජිකයන්නශ නබහුො නොශ නඇයො නොේලකයන්නොශ නුරේගලිකනවශකරුලන්නනවශ න
අද ෂනලන්ොන්නනC-3 ීසව ලයි.
ර ජයනත න්්රිකයන්ො නආවන්නනඳුනල්නව ම ජිකයන්නවශ නීසව
A-1, A-2, G-1, G-2, G-3 වශ G-4නීසව නහිිතනඅයො නආවන්නනඳුනල්නව ම ජිකයන්,නමූලිකනීසව න
හිිතය නවමගනොශ න‘ඳසුලනඑක්ීසමට“නොශ නයන්ොන්නනම්නබුනන්ටනදනලුත්ඳන්නනතත්ලයනයටොත්නනඑමන
ලර්ගොේනමනීසව නබ නගැනීමටනහිිතකම්නතිොබ්.නආවන්නනඳුනල්නව ම ජිකය නයනුනකත්රය නශ නියලොේන
ව ම ජිකයන්නලනනෑන මනලයවකනිටල ශනොන වූනුරතුන්නශ නදියණියන්නය.නබොබ්නියලොේනජීලත්නලන,න
ොලනත්නියලවකනව ම ජිකොයක්නොන ලන,නර ජයත න්්රිකනොශ නියනගමන්නබඳත්රනොශ නවංච රකනශ න
අියකුත්නදීමන නලැියනොේනබ නදීොමන්නඅයිතිල සිකම්නශ නප්රති භලටනසුදුසුකම්නඇතිනබලනොඳන්ල න
දීොමන්නබොබ්නරජොයන්නොශ නබබනඳත්නකරනනජ තයන්තරනවංිටධ නොයන්නනආවන්නනඳුනල්න
ව ම ජිකොයක්නොවනපිළිගන්න නුරේගොයක්නදනනආවන්නනඳුනල්නව ම ජිකොයක්නොවනවැකියනශැකියි.න
ියලොේනව ම ජිකයන්නපිළිබනලැඩිනිටේතරනවශ ඳශතනදැක්ොලනනොලබ්නඅඩිටයටනපිිටොවන්න.න
http://travel.state.gov/content/visas/english/other/diplomat-foreign-governmentofficial.html
ඉශතනිටේතරනකරනඇතිනආක රයටනනආවන්නනඳුනල්නව ම ජිකොයක්නොවනසුදුසුකම්නොන නබනනනඳුනල්න
ව ම ජිකොයක්නනවංච රකන(B-2) ීසව ලකටනසුදුසුකම්නැබියනශැකිනොේ.නවංච රකනීසව නඅයදුම්කරුලන්න
ීසව නවම්ුණඛනඳරීක් යක්නවශ නඳැිතණියනයුතුනඅතරනනඅද ෂනනම්නීසව නඅයැදුම්නකිරීොම්නශ නීසව න
ියකුත්නකිරීොම්නග ේතුනොගිටයනයුතුනොේ.
මූලිකනඅයදුම්කරුලන්නවශ නවූනඅතිොර්කනොල්ඛනනඅලයත
1. ර ජයත න්්රිකනවටශන
ර ජයනත න්්රිකනවටශනනයනුනබොබ්නතත්ලයනශ නඑක්වත්නජනඳදයටනය ොම්නියනක ර්යයනපිළිබන
ලිඛිතනතශුනරුනකිරීමකි.නA ශ නC-3නීසව නවම්බන්ධොයන්නව ම නයොයන්නර ජයනත න්්රිකනවටශනන
ියකුත්නකරනුනබන්ොන්නඑමනරොට්නිටොේනකටයුතුනඅම තයංයනිටසිිය.නG- ීසව නවම්බන්ධොයන්න
ව ම නයොයන්නර ජයනත න්්රිකනවටශනනියකුත්නකරනුනබන්ොන්නඅයදුම්කරුනඳත්නකරනනජ තයන්තරන
වංිටධ නයනිටසිිය.
ර ජයත න්්රිකනවටශොන්නඅඩංගුනිටයනයුතුනකරුණු.








නමනශ නකඳන්නදිනය
තත්ලයනශ නියය
ය නයුතුනොශ නලැඩනකෂනයුතුනේ, නය
වංච රොේනඅරුණ
ර ජක රීනපිළිබනොකටිනිටේතරයක්
වංච රයනකරනනදින
එක්වත්නජනඳදොේනනසිටීමටනඅොේක්ෂිතනක යනශ



අද ෂනනම්නමූලිකනීසව නඅයදුම්කරුනවමගනයනනොශ නඳසුලනබහුටනඑක්නලනනයැොඳන්නන්නශ න
ියලොේනඅියත්නව ම ජිකයන්නොේනනම්නබුනන්ො නනම,නන කමනශ නකඳන්නදින.

වටශන:නදිනන90කටනලැඩිනවංච රයක්නවම්බන්ධොයන්නර ජයත න්්රිකනනවටශනනඑිටයනයුත්ොත්න
අයැදුම්කරුො නරොට්නිටොේනකටයුතුනක ර්ය ොයන්නිතවනඑක්වත්නජනඳදනත න ඳතින
ක ර්ය ොයන්නොශ නදතනම්ඩඩොයන්නොන ොේ.
න
2. අද ෂනනම්නනඅයදුම්කරුනයලනනරජොයන්නොශ නවංිටධ නොයන්නැබුණුනවංච රන
අනුමැතියිච රික නවටශනිියොය ගනආදිය
ආවන්නනඳුනල්නව ම ජිකයන්නවශ නවූනඅතිොර්කනොල්ඛනනඅලයත



ප්රධ නනඅයදුම්කරුො නතත්ලයනපිළිබනව ක්ෂින-නර ජයත න්්රිකනවටශනනොශ නප්රධ නන
අයදුම්කරුනො නලර්තම නනොේල ොය ජකය ොගන්නලිපියක්
ප්රධ නනඅයදුම්කරුො නවංක්රම නොන ලනනනA ොශ නGනීසව ොේනපිටඳතක්

වම්ුණඛනඳරීක්

යනඉක්මන්නකිරීොම්නඉල්ලීම්

ීසව නවම්ුණඛනඳරීක් නවශ නඇතිනඅධිකනඉල්ලුමනියව නනඒල නඉක්මන්නකිරීමටනකරනනඉල්ලීම්න
සියල්ටනමනඉඩනදියනශැකිනොන ොේ.නොකොේනොලතත්නශදිසිනවලදයනප්රතික ර,නඳුනල්නව ම ජිකොයකුො න
මර ය,න(සීිතතනඅලේ, ලන්හි)නලය ඳ රිකනොේතුනොශ නදැඩිනක නසීම නඇතිනෂ්යයන්ටනඉක්මන්න
වම්ුණඛනඳරීක් නබ නදීමටනශැකිනව මනකත්ව ශයක් මනදරන්ොනුණ.
ඉක්මන්නවම්ුණඛනඳරීක් යක්නඉල්ලීමනවශ නඅොේනොලබ්නඅඩිටොේනඇතිනඉක්මන්නවම්ුණඛනඳරීක් න
ොක ටොේන(Expedited Appointment section) ඇතිනනපියලරනඅනුගමනයනකරන්න.නඇමතුම්න
මධයේ, නනියොය ජිතයන්ටනඉක්මන්නනදිනයක්නබ නදියනොන නශැකිනනුණත්නවබැී නක්රිය ලලියනතුළින්න
අයදුම්කරුලන්ටනමගනොඳන්ීසමටනකඳක රනකෂනශැකිනොේ.
ත න ඳතිනක ර්ය ොේනඇමතුම්නමධයේ, නයටන(Embassy call center)නශ නනවබැී  දිනනොලන්න
කිරීොම්නොලබ්නඅඩිටයට (online appointment website)නීසව නඅයැදුම්නක්රිය නපිළිොලෂනගැනන
ොත රතුරුනබ නදීමටත්,නවම්ුණඛනඳරීක් නවශ නදිනයක්නඉල්ලීමටනවම්බන්ධනත ක්ණිකනවශ යන
වැඳම,මටත්නනශැකිනොේ.
අඳනඅමතන්න
අොේනොේල නවඳයන්න නශ නවම්බන්ධනීසොම්නිටිටධනක්රමනපිළිබනවම්පූර්
කරු කරනGSS Contact Us පිටුලටනපිිටොවන්න.
http://www.ustraveldocs.com/lk/lk-main-contactus.asp
අතිොර්කනවම්ඳත්න






වංක්රම නොන ලනනීසව නගැනනියතිනඅවනනඳැන
එක්වත්නජනඳදොේනවංච රයනශ නවංච රකනකර්ම න්තය
වනතිකනඅයිතිල සිකම්නශ නආරක් ල
ලංච නලැෂැක්ීසොම්නඅනතුරුනඇඟීසම
සචියන(A to Z)

නොත රතුරුනවශ නන

අඳනඅමතන්න
ශ්රීනංක ොේනොේ ොලන්නොඳ.ල.න8.00නසිටනඳ.ල.න8.00නදක්ල ත්,නඑක්වත්නජනඳදොේනනැොගනහිරන
වම්මතනොේ ොලන්නොඳ.ල.න8.00නසිටනඳ.ල.න8.00නදක්ල ත්නඳ රිොභ ගිකනොේල නියොය ජිතයන්නබබටන
ආධ රනකිරීමටනසද නම්නලනසිටී.නඇමතුම්නමධයේ, නයනවතිනඅන්තලනශ නොේශීයනජ තිකනියල ඩුන
දිනලනක්රිය ත්මකනොන ොේ.
ශ්රීනංක ොලන්නඇමතීමට:න9 -11-770-3703
එක්වත්නජනඳදොයන්නඇමතීමට:න1-703-988-3 69
එොේනනැත්නම්නබබටනsupport-srilanka@ustraveldocs.com යනනලිපිනයටනඉ-තැඳැල්න
ඳණිුනඩයක්නයැිටයනශැක.
ර ජයනආයතනනවබත





එක්වත්නජනඳදනුරරලැසිනශ නවංක්රම නොේල න(U.S. Citizenship and Immigration Services)
එක්වත්නජනඳදනොර්ගුනශ නොේනසීම නආරක් ල (U.S.නCustoms and Border Protection)
ඇමරික නඑක්වත්නජනඳදනරජය (USA.gov)
එක්වත්නජනඳදනර ජයනොදඳ ර්තොම්න්තුල (U.S. Department of State)

