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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 

එක්සත් ජනපද රාජය දදපාර්තදේන්තුව 
ද ාන්තියුලර්  ටයුු  ාර්්ාාංශ් 

 වර්ෂයේ විවිධත්ව සාංක්රමණි  වීසා වැඩසටහන සඳහා උපයෙස්   

(DV− ) 

වැඩ සටහන්  පරිෙර්ශනය 
රාජය දදපාර්තදේන්තුව විින්ත විවිධත්ව සාංක්රමණි  වීසා වැඩ සටහන වාර්ි  පදනමකින්ත ක්රි්ාත්ම   රනු 
ලැදේ. සාංක්රමණ හා ජාති ත්ව පනදත් ()  (ඇ) වගන්තති් ්ටදත්  ඓතිහාි  ව එක්සත් ජනපද්ට 
අඩු සාංක්රමණි ්න්ත ප්රමාණ්ක් පැමිණ ඇති රටවලන්ත “විවිධත්ව සාංක්රමණි ්න්ත“ දලස හඳුන්තවනු ලබන 
සාංක්රමණි ්න්ත ද ාටස ට  ඉඩ සලසයි. 2022 මුදල් වර්ෂ් සඳහා  විවිධත්ව වීසා (DV)  ක්  ලබාගත 
හැකිදේ. විවිධත්ව වීසා වැඩසටහනට ලි්ාපදාංචිවීදේ පිරිවැ්ක් නැත. 

විවිධත්ව වීසාවක් සඳහා සුදුසු ේ ලැබීමට  දලාතරැයිද්න්ත දතෝරාගනු ලබන අ්දුේ රුවන්ත විින්ත සරල 
වුවද දැඩි ද්ෝගයතා අවශයතාවන්ත සපුරාලි් යුු්.  පරිගණ ද්න්ත දමදහ්වන අහඹු දලාතරැයි ඇදීමකින්ත 
විවිධත්ව වීසා සඳහා පුද්ගල්න්ත දතෝරා ගනු ලැදේ.  දමම වීසා භූදගෝලී් ප්රදද්ශ හ්ක් අතර දබදා දදන 
අතර කිිම රට ට එම වර්ෂ් ුල ලබාදදන විවිධත්ව වීසාවලින්ත ි්්ට 7 ට වඩා දනාලැදේ.   

පසුගි් අවුරුදු පහ ුල දමම රට වලින්ත එක්සත් ජනපද්ට 50,000 ට වැඩිද්න්ත සාංක්රමණි ්න්ත පැමිණි ඇති 
බැවින්ත, පහත සඳහන්ත රටවල වැි්න්ත, DV-2022 සඳහා අ්දුේ කිරීමට සුදුසු ේ දනාලබයි.    

බංගලායේශය, බ්රසීලය කැනඩාව චීනය (හ  ොංහ  ොංග් විහේෂ පරිප ලන  ප්රහේශය 

ඇතුළුව)  යකාළම්බියාව යඩාමිනිකන්සමූහාණ්ඩුව එල්සැල්වයෙෝරය හ ෝතම ල ව, හයිටි හ  න්ඩුර ස්, 
ඉන්ියාව ජැයෙයිකාව ෙැක්සියකෝව නයිජීරියාව, පකිසත්ානය පිලිපීනය ෙකුණු යකාරියාව එක්සසත් රාජධානිය 
(උතුරු අයර්ලන්තය හැර) සහ එහි යටත් ප්රදද්ශ හා වියට්නාෙය.  

මැකාවු (විදශේෂ පරිපාලන  ලාප්) හා තායිවානදේ උපන්ත අ් සුදුසු ේ ලබයි. 

 

සුදුසුකම්බ 

අවශයතා #1: ඓතිහාසිකව අඩු සංක්රමණ මට්ටමක් සහිත රටවල උපන්ත පුද්ගල්න්ත ඇුල්වීමට සුදුසු ේ ලබයි. 

ඔබ සුදුසු ේ ලබන රට  ඉපදී නැත්නේ  ඔබට සුදුසු ේ ලැබි් හැකි දවනත් මාර්ග දද ක් තිදේ. 

• ඔදේ   ලත්ර්ා ඉපදී ඇත්දත් වැි්න්ත සුදුසු ේ ලබන රට ද? එදසේනේ ඔබට ඔබදේ  ලතර්ාදේ 
උපන්ත රට ්ටදත් ඉල්ූේ  ළ හැකියි. දමදසේ  ළ හැකි වන්තදන්ත ඔදේත් ඔදේ  ලත්ර්ාදේත් නේ 
දතෝරාගත් අ්දුේපදත් තිබී විවිධත්ව වීසා නිකුත්  ර දදදදනාම එක්වර එක්සත් ජනපද්ට ඇුළු 
වන්තදන්ත නේ පමණි. 
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• ඔබ උපන්තදන්ත, එහි වැි්න්ත සුදුසු ේ දනාලබන රට  වුවත් ඔබදේ දදමාපි්න්තදගන්ත එක් අද්කුවත් 
එහි ඉපදී නැත්නේ දහෝ ඔබ උපදන අවසේථාදේද එහි පදාංචිව දනාිටිදේ නේ දදමාපි්න්ත උපන්ත රටවල 
වැි්න්ත  DV-2022 වැඩසටහන සඳහා සුදුසු ේ ලබන්තදන්ත නේ  ඔබට ඒ එ   ජාති ත්ව්ට හිමි ේ 
කිව හැකි්. දමයින්ත අදහසේ  රන්තදන්ත කුමක්දැයි ්න්තන පිළිබඳ වැඩි විසේතර සඳහා  නිති අසන පැන 
බලන්තන 

අවශයතා #2: දම්ට අමතරව  විවිධත්ව වීසා (DV) වැඩසටහදන්ත අධයාපන සුදුසු ේ දහෝ වැඩ 
පළපුරුදු සුදුසු ේ සපුරාලීම සඳහා  ඔබ 

• මූලි  හා ද්විතීයි  අධයාපන් පිළිබඳ වර්ෂ   පාඨමාලාව සාර්ථ ව සේූර්ණ  ර ඇති 
බවට අර්ථ දක්වන උසසේ පාඨශාලා අධයාපන්ක් දහෝ ඊට සමාන අධයාපන්ක් 

 

දහෝ 

• වසර  පුහුණුවක් දහෝ වැඩ පළපුරුද්ද අවශය වන රැකි්ාව  පසුගි් වර්ෂ  ුළ අවුරුදු 
   වත් පළපුරුද්දක් ලබා තිබි් යුු්.  සුදුසු ේ ලබන වැඩ පළපුරුද්ද නිර්ණ් කිරීම සඳහා 
එක්සත් ජනපද රාජය දදපාර්තදේන්තුව මගින් කම්කරු දෙපාර්තුදම්න්ුදේ O*NetOnLine දත්ත සමුදා් 
ද්ාදා ගනු ඇත.  

ප්රධාන අ්දුේ රුදේ සුදුසු ේ ලබන වැඩ පළපුරුද්ද පිළිබඳ වැඩිදුර දතාරුරු සඳහා නිති අසන පැන 
බලන්තන 

දමම අවශයතා දද ම ඔබට සපුරාලි් දනාහැකි නේ ඔබ දමම (DV) වැඩසටහන ්ටදත් ඉල්ුේපත්ර්ක් 
ඉදරිපත් යනාකල යුු්. 

 

ඇතුල්වීයම්බ කාලසීොව 

DV-2022 විවිධත්ව වීසා දලාතරැයි් සඳහා අ්දුේපත්  ඔක්දතෝබර්  වැනි  බොො නැදගනහිර දවා ාල 
මධයාහේනදේ (EDT) (GMT -4) ිට 2020 දනාවැේබර් 10 වැනි අඟහරුවාො  නැදගනහිර දවා ාල දේලාදවන්ත 
මධයාහේන් (EST) (GMT-5) දක්වා අතර  ාලදේදී www.dvprogram.state.gov දවේ අඩවි්ට ඉදලක්දරානි ව 
ඉදරිපත්  ළ යුු්. දැඩි ඉල්ූම නිසා දවේ අඩවිද්හි ප්රමාද්න්ත ඇති වි් හැකි බැවින්ත අ්දුේපත් ඉදරිපත් 
කිරීමට ලි්ාපදාංචි කිරීදේ  ාලසීමාදේ අවසාන සති් දතක් පමා දනා රන්තන. ප්රමාදවූ අ්දුේපත් දහෝ 
 ඩදාිවල ලියු අ්දුේපත් බාරගනු දනාලැදේ. සෑම ලි්ාපදාංචි  ාල්ක් ුළම එක් පුද්ගලද්කුට නීතිද්න්ත 
ඉඩදී ඇත්දත් එක් අ්දුේපත ට පමණි. බහු අ්දුේපත් අනාවරණ්  ර ගැනීම සඳහා රාජය දදපාර්තදේන්තුව 
සුක්ෂම තාක්ෂණ්ක්  ද්ාදා ගනී.  එක්ස අයදුම්බපතකට වඩා ඉිරිපත් කළයහාත් ඔබ නුසුදුස්යසකු  යකයරනු 
ඇත.  
 

 

DV-2022 සඳහා ඉයලක්සයරානික අයදුම්බපතක්ස ඉිරිපත් කිරීයම්බ කාර්යය සම්බූර්ණ කිරීෙ 

ඔදේ ඉදලක්දරානි  විවිධත්ව වීසා අ්දුේපත  (E-DV අ්දුේපත දහෝ DS-5501) www.dvprogram.state.gov  

දවත ඉදරිපත්  රන්තන.  අසේූර්ණ අ්දුේපත් ප්රතික්දෂේප ද දර්. විවිධත්ව වීසා (E-DV) වැඩසටහනට  ලි්ා 

http://www.dvprogram.state.gov/
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පදාංචිවීදේ ගාසේුවක් නැත. කරුණාකර අයදුම්පත්රය පිරවීම සෙහා යාවත්කාලීන අන්තර්තජාල බ්රේසරයක් භාවිතා 

කරන්න. පැරණි අන්තර්තජාල බ්රේසර (උො : ඉන්ටර්තදනට් එකස්පදලෝරර්ත 8) භාවිතදේදී  තාක්ෂණික ගැටළු පැනනැගිය 

හැක. 

 

අ්දුේපත් ඉදරිපත් කිරීමට දසේවා සප්න ‘වීසා උපදද්ශ ්න්ත’ වීසා ඒජන්තතවරුන්ත දහෝ අනිකුත් පහසු ේ 
සප්න පුද්ගල්න්තදේ සහා් දනාමැතිව තමාම අ්දුේපත සේූර්ණ  රන දලස අතිශයින්ම දරි ගන්තවනු 
ලැදේ.   ඔදේ අ්දුේපත සේූර්ණ කිරීමට දවනත් ද දනකුදේ දසේව් ලබාගන්තදන්ත නේ එ් පිළිද්ල 
 රන අවසේථාදේ ප්රශේනවලට නිවැරද පිළිුරු සැපයීමට ඔබ රැඳී ිටි් යුු අතර තහවුරු කිරීදේ පිටුව හා 
ඔදේ අනුපම තහවුරු  අාං ් ඔබ ළඟ තබා ගත යුු්.  දමම දතාරුරු දනාමැති නේ  ඔදේ අ්දුේපදත් 
තත්ව් දැන ගැනීම සඳහා  සබැඳි පද්ධති්ට ප්රදේශ වීමට ඔබට දනාහැකි වනු ඇත.  ඔබ දවනුදවන්ත දමම 
දතාරුරු ඔවුන්ත ලඟ තබා ගැනීමට ්දමක් ඉදරිපත් වුවදහාත්  ඒ ගැන  පරීක්ෂා ාරීව ිතන්තන. 
අයදුම්පත්රය පිරවීදම්දී ඉදිරිපත් කරන ලෙ විෙුත් ලිපිනයට ඇුළුවීදම් හැකියාව ඔබ සු විය යුුය. විවිධත්ව වීසා 
වාංචා පිළිබඳව වැඩිදුර දැන ගැනීමට  නිති අසන පැන බලන්තන. විවිධත්ව සාංක්රමණි  වීසා වැඩසටහන 
සම්බන්ධදයන්  හඳුන්වාදීදම් හා පියවදරන් - පියවර උපදෙස්  අඩංගු වීඩිදයෝ පටය නැරඹීම සඳහා දමහි පිවිදසන්න. 

 

සේූර්ණ අ්දුේපතක් ඉදරිපත් කිරීදමන්ත පසු ඔබදේ නම හා සුවිදශේි  තහවුරු අාං ්ක් සහිත තහවුරු 
කිරීදේ තිර්ක් දසේදවනු ඇත. ඔබදේ වාර්තා සඳහා දමම තහවුරු තිර් මුද්රණ්  ර ගන්තන.  2021 මැයි 
08 වනදා ිට www.dvprogram.state.gov දවේ අඩවිදේ Entrant Status Check (ප්රදේශ තත්ව 
පරීක්ෂාව) ක්ලික්  ර ඔදේ සුවිදශේි තහවුරු අාං ් හා අනිකුත් පුද්ගලි  දතාරුරු ඇුල් කිරීදමන්ත ඔදේ 
ඉල්ුේපත්ර් පිළිබඳ තත්ව් දැනගත හැකිදේ.  ඔබ DV-2022 සඳහා දත්රී ඇත්දැයි දැනුේ දීම, ඔබ ඉල්ූේ 
පත පිළිබඳව ක්රි්ා ළ යුු ආ ාර් ගැන උපදදසේ දීම, ඔදේ සාංක්රමණ වීසා සේමුඛ පරීක්ෂණ් පිළිබඳව 
දැන්තවීම ආද ි්ල්ල දැනුේදීම සඳහා එ ම ක්රම් වන්තදන්ත දමම (Entrant Status Check) ප්රදේශ තත්ව 
පරීක්ෂාවයි. ඇ.එ.ජ. රජය මගින් ඔබදේ තත්වය සම්බන්ධදයන් ඍජු ෙැනුම්දීමක් සිදුකරනු දනාලැදේ. 

දතෝරාගැනීදේ ක්රි්ාවලි් පිළිබඳ වැඩි විසේතර ලබාගැනීමට   රුණා ර නිති අසන පැන සමාදලෝචන් 
 රන්තන.   

ඔදේ ඉදලක්දරානි  විවිධත්ව වීසා (E-DV) අ්දුේපත සේූර්ණ කිරීම සඳහා ඔබ පහත දැක්දවන දතාරුරු 
සියල්ල සැපයි් යුු්. ඔබ විසින් ලබාදෙන දතාරුරු වයාජය වුවදහාත් ඔබදේ අයදුම්පත්රය  ප්රතික්දේප වනු 

ඇත. 

 

1. නෙ : අවසන්ත/පවුදල් නම, පළමු නම, මැද නම -ඔදේ ගමන්ත බලපත්රදේ සදහන්ත ආ ාර්ටම. ඔබට 
ඇත්දත් එක් නමක් පමණක් නම්, එම නාමය අවසන්/පවුලේ නම දයදිය යුු  අොළ තීරුදේ සඳහන් කරන්න.  

2.  ස්ී පුරුෂ භාවය : පුරුෂ දහෝ සේී 
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3.  උපන් දිනය : දිනය, මාසය, වර්ෂය 

4.  ඔබ උපන් නගරය: 

5.  ඔබ උපන් රට : ඔබ උපන්ත ප්රදද්ශ්ට දැනට භාවිත  රනු ලබන නම භාවිතා  රන්තන.. 

6.  DV වැඩසටහනට සුදුසුකම්බ ලබන රට:  සාමානයද්න්ත සුදුසු ේ ලබන රට ඔබ උපන්ත රටයි.  ඔබ සුදුසු ේ 
ලබන රට, ඔබ ජීවත් වන රටට  සේබන්තධ්ක් නැත.  සුදුසු ේ දනාලබන රට  ඔබ ඉපදී ඇත්නේ ඔබට 
සුදුසු ේ ලබාගත හැකි දවනත් මගක් ඇත්දැයි දැන ගැනීමට  නිති අසන පැන සමාදලෝචන්  රන්තන. 

7. ගමන් බලපත්රදේ අංකය, නිකුත් කරනලෙ රට, කල් ඉකුත් වීදම් දිනය, ෙැනට වලංගු ගමන් බලපත්රයක් වීම. 
දමම අවශයතාවයන් යැදපන්නන් සඳහා අොළ දනාදේ. නිෙහස් කිරීමකදී (exemption) හැරුනුදකාට ඔබ 
විසින් වලංගු ගමන් බලපත්රයක ෙත්ත සැපයිය යුුය. නිෙහස් කිරීමකට (exemption) ලක්වන්දන් ඔබ 
ජාතිකත්වයක් ලනාමැති (Stateless), දකාමියුනිස්ට් පාලනයකට යටත්ූ රටක පුරවැසියකු වීම හා එවැනි 
රජයක් යටදත් ගමන් බලපත්රයක් ලබා ගැනීමට දනාහැකි විටකදී දහෝ ප්රතිලාභියා නිජබිම් ආරක්ෂක දල්කම් 

හා රාජය දල්කම් විසින් අත්හැරීමකට අනුමැතිය ලබාදුන්විටදීය. ඔබ විසින් වලංගු ගමන් බලපත්රයක ෙත්ත 
සැපයිමට අදපාදහාසත් වුවදහාත් ඔබදේ ඔබදේ අයදුම්පත්රය නුසුදුසු වීමට ලේතු ලේ. ඔබ නිෙහස් කිරීමකට 
(exemption) යටත් වන්දන්ෙ යන්න පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර ෙැනගැනීම සඳහා නිති අසන පැන අංක 12 
පරිශීලනය කරන්න. 

8.  අයදුම්බපයත් ඡායාරූප: ඔදේ,ඔදේ  ලත්ර්ාදේ හා අ්දුේපදත් ලැයිසේු ගත  ර ඇති ි්ු දරුවන්තදේ, 
මෑතදී ගත් (මාස 06ක් ුල ලබාගත්) ඡා්ාරූප ඇුළත්  ළ යුු්. සාංද්ෝජන හා තාක්ෂණි  පිරිවිතර 
සඳහා  ඩිජිටල් ඡා්ාරූප්ක් ඉදරිපත්කිරීම බලන්තන. දැනටමත් එක්සත් ජනපදදේ පුරවැිද්ක් දහෝ 
නීතයනුකූල සේිර දන්තවාි ද්කුවන   ලත්රද්කුදේ දහෝ දරුදවකුදේ ඡා්ාරූප  ඇුළත් කිරීම අවශය 
දනාදේ.  එදසේ  ළත් එ් වරදක් දසේ දනාසැළදක්. 

ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඡායාරූප එ.ජ. විසා සඳහා අනුමත සම්මතයන් පූර්තණදකාට තිබිය යුුය. 

ඡා්ාරූප මෑත දී ගත් ඒවා දනාවීම දහෝ සාංසේ රණ්  ළ ඒවා වීම දහෝ පහත විසේතර  ර ඇති පිරිවිතර 
සපුරා දනාතිබීම දහෝ අ්දුේපත් නුසුදුසුවීමට හා වීසා ප්රතික්දෂේප කිරීමට දහේු දේ. පසුගිය වර්තෂයන්හිදී 
ඉදිරිපත්  ළ ඡායාරූප නැවත ඉදිරිපත් කිරීම අයදුම්පත් නුසුදුසුවීමට ලේතු ලේ. වැඩි විසේතර සඳහා  ඩිජිටල් 
ඡා්ාරූප්ක් ඉදරිපත් කිරීම බලන්තන. 
 

 

9. තැපැල් ලිපිනය : බාදර්,  
   ලිපින් දේළි් 1,  
   ලිපින් දේළි් 2,  
   මහනගර්/ නගර්,  
   දසේික් ්/ රට /පළාත/ ජනපද්/   
   තැපැල් දක්ත්/  ිේ දක්ත්  
   රට. 
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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

9. ඔබ අෙ ජීවත්වන රට 
 
10. දුරකථන අංකය (කැෙතිනම්බ) 

11. විෙුත් ලිපිනය: ඔබට ද ලින්තම ප්රදේශ වි් හැකි විෙුත් ලිපින්ක් ලබාදදන්තන. ඔදේ අ්දුේපත 
දත්රුණදහාත් හා ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) ුලින්ත ඔදේ දත්රීම ගැන ප්රතිචාර 
දැක්වුවදහාත් ඔදේ සාංක්රමණි  වීසා සේමුඛ පරීක්ෂණ් පිළිබඳ දතාරුරු ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාදේ ඇති 
බව දන්තවන විෙුත්-තැපැල් පණිවුඩ්ක් රාජය දදපාර්තදේන්තුදවන්ත ලබන වසදර්ත මැයි මසදී ඔබට ලැදබනු 
ඇත. ඔබ DV වැඩසටහනට දතෝරාගත් බව දන්තවන ඉ-තැපල් පණිවුඩ්ක් රාජය දදපාර්තදේන්තුව විින්ත 
කිිදා  එවනු දනාලැදේ. දතෝරාගැනීදේ ක්රි්ාවලි් පිළිබඳ වැඩි විසේතර සඳහා  නිති අසන පැන බලන්තන.  

12. අෙ වන විට ඔබ ලබා ඇති ඉහළෙ අධයාපන ෙට්ටෙ: (1). ප්රාථමි  පාසල පමණයි  (2). උසසේ පාසල.  
ඩිේදලෝමාවක් නැත.  (3). උසසේ පාඨශාලා ඩිේදලෝමාව. (4). වෘත්තී් පාසල. (5). ඇතැේ විශේව විදයාල 
පාඨමාලා. (6). විශේව විදයාල උපාධි්. (7). පශේචාත් උපාධි මට්ටදේ පාඨමාලා (8). ශාසේත්රපති උපාධි්. 
(9). ආචාර්් උපාධි මට්ටදේ සමහර පාඨමාලා සහ (10) ආචාර්් උපාධි්. අධයාපන අවශයතා පිළිබඳ 
වැඩි විසේතර සඳහා  නිති අසන පැන බලන්තන. 

13. වර්තොන විවාහක අවිවාහක තත්වය : (1) අවිවාහ , (2) විවාහක සහ මගේ  ලත්ර්ා එක්සත් ජනපද 

පුරවැසිගෙකු ගහෝ එක්සත් ජනපදගේ නීතයනුකූල සථිර පදිංචිකරුගවකු ගනාගේ (3) විවාහ  සහ මගේ 

 ලත්ර්ා එක්සත් ජනපද පුරවැසිගෙකු ගහෝ එක්සත් ජනපදගේ නීතයනුකූල සථිර පදිංචිකරුගවකු ගේ (4) 
දක් සාද, (5) වැන්තදඹු, දහෝ (6) නීතිද්න්ත දවන්ත වූ ද දනක්ද ්න බව. ඔදේ  ලත්ර්ාදේ නම, උපන්ත 
දන්, සේී පුරුෂ භාව්, උපන්ත මහ නගර්/නගර්, උපන්ත රට හා ඔදේ ඡා්ාරූපදේ තාක්ෂණි  පිරිවිතරට  
සමාන ආ ාරදේ  ඡා්ාරූප්ක් ඇුළත්  ළ යුු්.   

 ඔබදේ  ලත්ර්ා පිළිබඳ විසේතර ඇුලත් දනාකිරීම ප්රධාන අ්දුේ රු නුසුදුසේදසකු වීමට දහේු වනු පමණක් 
දනාව වීසා සේමුඛ පරීක්ෂණදේදී ි්ූම වීසා ප්රතික්දෂේප වීමට ද දහේු දේ. ඔබ වීසා අ්දුේකිරීමට දපර 
දක් සාද වීමට සැලසුේ  ලත්, ඔදේ  ලත්ර්ා දමහි ලැයිසේු ගත  ළ යුු්. දැනටමත් එක්සත් ජනපදදේ 
පුරවැිද්ක් දහෝ නීතයනුකූල සේිර දන්තවාි ද්කු වන  ලත්රද්කුට DV වීසා අවශය දනාවන අතර 
එවැන්තනක් නිකුත් දනා රනු ඇත. ඔදේ අ්දුේපදත් ඔවුන්ත ලැයිසේු ගත  ළත් එ් වරදක් දසේ 
දනාසැලදක්.  පවුල් සාමාජි ්න්ත පිළිබඳ වැඩි විසේතර සඳහා නිති අසන පැන බලන්තන. 

14. ෙරුවන් ගණන : ඔවුන්ත ඔබ සමග ජීවත් වන්තදන්තද නැත්ද ්න්තන දහෝ ඔබ එක්සත් ජනපද්ට සාංක්රමණ් 
වුවදහාත් ඔවුන්ත සමඟ එන්තදන්තද නැතදහාත් පසුව පැමිදණන්තදන්තද ්නාද් ගැන දනාසල ා ඔදේ 
අ්දුේපදත්, ව්ස 21ට අඩු ි්ළුම අවිවාහ  ළමයින්තදේ නම, උපන්ත දන්, සේී පුරුෂ භාව්, උපන්ත මහ 
නගර්/ නගර්, උපන්ත රට, ආද දතාරුරු ලැයිසේු ගත  ළ යුු්. ඔදේ ඡා්ාරූප්ට ද්දාගත් තාක්ෂණි  
පිරිවිතරට අනුව සෑම දරුදවකුදේම ඡා්ාරූප  ඉදරිපත්  ළ යුු්. 



~ 6 ~ 
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 පහත සඳහන්ත දතාරුරු ඇුළත් කිරීමට වග බලා ගන්තන. 

• ි්ුම ජීවත්වන සේවාභාවි  දරුවන්ත 
• ඔබ නීතයනුකූලව හදා වඩාගත් ි්ුම ජීවත්වන දරුවන්ත හා 
• දරුවාදේ දදමේපි්න්ත සමග ඔබ තවදුරටත් නීතයානුකූලව  විවාහ  දනාවුවත්, ඔදේ දරුවන්ත 
දැනට ඔබ සමග ජීවත්ව දනාිටි්ත්/ ඔවුන්ත ඔබ සමග සාංක්රමණ් දනාවූවත් ඔබ ඉදලක්දරානි  
අ්දුේපත ඉදරිපත්  රන දනදේ ව්ස 21ට අඩු ි්ුම අවිවාහ  සුළු දරුවන්ත    

 විවාහ  දරුවන්ත හා ව්ස අවුරුදු 21 දහෝ ඊට වැඩි දරුවන්ත විවිධත්ව වීසා සඳහා සුදුසු ේ දනාලබන බව 
සල න්තන. ද දසේ දවතත් සමහර අවසේථාවන්තහිදී ව්සේ සීමාව ආසන්තනදේ ිටින දරුවන්තට එක්සත් ජනපද 
නීතිදේ රැ වරණ් ලැදේ.  ඔදේ අවිවාහ  දරුදවක් ව්ස 21 වීමට දපර ඔබ ඉදලක්දරානි  අ්දුේපත 
ඉදරිපත්  ර, වීසා නිකුත්  රන අවසේථාදේදී දරුවා ව්ස 21 ඉක්මවා ිටි් දහාත් ළමා තත්ව ආරක්ෂණ 
පනත ්ටදත් වීසා  ටයුු සඳහා ඔහු/ ඇ් ව්ස 21  ට අඩු දලස සල නු ඇත. 

 දැනටමත් එක්සත් ජනපද පුරවැිද්ක් දහෝ නීතයානූකූල සේිර දන්තවාි ්න්ත වන  දරුවන්ත විවිධත්ව වීසා 
සඳහා සුදුසු ේ දනාලබන අතර එවැනි පවුල් සාමාජි ්න්ත ඇුළත් කිරීම දහෝ දනාකිරීම  නිසා ඔදේ  
අ්දුේපතට හානි්ක් ිදු දනාදේ.  

    සුදුසු ේ ඇති ි්ූ දරුවන්ත ලැයිසේුවට ඇුළත් කිරීමට අසමත් වීම, ප්රධාන අ්දුේ රු නුසුදුසු වීමට 
දහේුවන අතරම, වීසා සේමුඛ පරීක්ෂණ අවසේථාදේදී ි්ූ වීසා ප්රතික්දෂේප වීමට ද දහේු දේ. පවුල් 
සාමාජි ්න්ත පිළිබඳ වැඩි විසේතර සඳහා නිති අසන පැන  බලන්තන. 

DV-2022 වැඩසටහන සඳහා ඔදේ ඉදලක්දරානි  අ්දුේපත සේූර්ණ කිරීම පිළිබඳ වැඩි විසේතර සඳහා නිති 
අසන පැන බලන්තන. 

අයදුම්බකරුවන් යතෝරා ගැනීෙ 

ඒ ඒ  ලාප හා රටවලට ලබාද් හැකි වීසා ප්රමාණ් මත පදනේව ි්ුම සුදුසු ේ ලැබු අ්දුේපත් අුරින්ත 
පරිගණ ් අහඹු දලස පුද්ගල්න්ත දතෝරා ගනු ඇත.  DV වැඩසටහන ්ටදත් තමන්ත දත්රී ඇත්ද, නැද්ද 
්න්තන ගැන දැන ගැනීමට ි්ුම විවිධත්ව වීසා (DV-2022) අ්දුේ රුවන්ත DV-2022 සබැඳි ලි්ාපදාංචිදේදී 
ලැබුණු අනූපම තහවුරු අාං ් ද්ාදා ගනිමින්ත E-DV දවේ අඩවිදේ (Entrant Status Check) ප්රදේශ තත්ව 
පරීක්ෂාවට ්ා යුු්.  2021 මැයි 08 වැනිදා ිට අඩුම වශද්න්ත 2022 සැේතැේබර් 30 දක්වා E-DV දවේ 
අඩවිදේ (www.dvprogram.state.gov)  ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) ක්රි්ාත්ම  දේ.   

ඔදේ අ්දුේපත දතෝරා ගත දහාත්  එක්සත් ජනපද්ට සාංක්රමණ් වීම හා සේබන්තධ ගාසේු ඇුළු වැඩිදුර 
උපදදසේ ලබා දදන තහවුරු පිටුව ට ද්ාමු ද දරනු ඇත.  DV-2022 සඳහා දත්රුණු අ්ට ඒ බව දැනුේ 
දදන එ ම ක්රම් (Entrant Status Check) ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව දේ.  රාජය දදපාර්තදේන්තුව ඒ බව 
දැනුේ දදන ලිපි දහෝ ඉ-තැපෑල් පණිවුඩ එවන්තදන්ත නැත.  එක්සත් ජනපද තානාපති  ාර්්ාල දහෝ ද ාන්තියුලර් 
 ාර්්ාලවලින්ත දතෝරා ගත් අ්දේ ලැයිසේුවක් ලබා දනාදද්.   දතෝරා දනාගත් පුද්ගල්න්තටද ඒ බව දැනුේ 

http://www.dvprogram.state.gov/
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දදන්තදන්ත (Entrant Status Check) ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව ු ළින්ත පමණි. (Entrant Status Check) ප්රදේශ 
තත්ව පරීක්ෂාවට ඔබම ප්රදේශ වන දලස තදන්තම උනන්තදු  රවන අතර  දවනත් ද දනක් එ් පරීක්ෂා  ර  
ඔබට දැනුේ දීම මත  විශේවාස් දනාතබන්තන. 

ඔබ දතෝරා ගනු ලැබුවදහාත් එක්සත් ජනපද්ට සාංක්රමණ් වීම සඳහා විවිධත්ව වීසා ලැබීමට,  එක්සත් ජනපද 
නීති් ්ටදත් සුදුසු ේ පිළිබඳ අවශයතාවන්ත ි්ල්ල සපුරා ලි් යුු්.  ත්රසේතවාද්ට අනුග්රහ දක්වන රාජය්න්ත 
දලස හඳුනාදගන ඇති රටවල් ඇුූ සමහර රටවල වැි්න්ත සේබන්තධද්න්ත දමම අවශයතාව්න්ත සපුරාලීමට 
පැවැත්වි් යුු පරීක්ෂා මට්ටම දමන්තම වීසා ස සේ කිරීමට ගතවන  ාල්ද සැලකි් යුු අන්තදමින්ත වැඩි වි් 
හැ . 

අ්දුේපත් සැ සීදේ  ටයුු සහ සාර්ථ  අ්දුේ රුවන්ත හා ඔවුන්තදේ සුදුසු ේ ලත් පවුල් සාමාජි ්න්තට 
විවිධත්ව වීසා නිකුත් කිරීම 2022 සැේතැේබර් 30 වන දන මධයම රාි්ට දපර අවසන්ත වි් යුු්.  කිිම 
දහේුවක් නිසාවත් දමම දන්ට පසුව විවිධත්ව වීසා නිකුත් කිරීමක් දහෝ දවනසේ කිරීමක් අනුමත දනා රන 
අතර  ප්රධාන අ්දුේ රු හා එක්වීමට පවුදල් සාමාජි ්න්තට විවිධත්ව වීසා ලබාගැනීමටද දමම දන්ට පසු 
හැකි දනාදේ. දතෝරා ගැනීදේ ක්රි්ාවලි් පිළිබඳ වැඩි විසේතර සඳහා නිති අසන පැන බලන්තන. 

 

ඩිජිටල් ඡායාරූපයක්ස (ප්රතිිම්බබයක්ස) ඉිරිපත් කිරීෙ  

පහත ෙැක්දවන සියලුම ප්රමිතීන් සපුරාලන තාක් කල් ඔබට නව ඩිජිටල් ඡායාරූපයක් ගැනීමට දහෝ ඩිජිටල් 
ස්කෑනරයක් සමඟ මෑත (පසුගිය මාස හය ුළ ගත්) ඡායාරූපයක් පරිදලෝකනය කළ හැකිය. DV ඇුළත් 
කිරීදම් ඡායාරූප එක්සත් ජනපෙ වීසා ඡායාරූප දමන් ගුණාත්මක හා සංයුතියකින් යුක්ත විය යුුය. පිළිගත 
හැකි ඡායාරූප සඳහා උොහරණ ඔබට දමහි ෙැක ගත හැකිය. මාස හයකට වඩා පැරණි ඡායාරූපයක් දහෝ 
පහත විස්තර කර ඇති සියලුම ප්රමිතීන්ට අනුකූල දනාවන ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් දනාකරන්න. දපර වර්තෂදේ 
ඇුළත් කිරීමක් සමඟ ඔබ ඉදිරිපත් කළ එම ඡායාරූපයම, හැසිරූ ඡායාරූපයක් දහෝ පහත පිරිවිතරයන්ට 
අනුකූල දනාවන ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කිරීදමන් ඔබ DV එකකට නුසුදුසු වනු ඇත. 

සංයයෝජන පිරිවිතර: 

o වර්තණ ඡායරූප  
o ඡායාරූපය ල ාදින් නාභිගත වී තිබිය යුතුය.  
o ප්රමාණය අඟල් 1 සිට අඟල් 1 3/8 (මි.මී. 22 සහ 35 මි.මී.) අතර දහෝ රූපදේ මුළු උසින් සියයට 50 ත් 

69 ත් අතර ප්රමාණයක් නිකට පුදල් සිට හිස මුදුන ෙක්වා දේ. වැඩි ප්රමාණ අවශයතා විස්තර සඳහා 
ඡායාරූප සංයුති ආකෘතිය බලන්න. 

o ඔදේ වර්තතමාන දපනුම පිළිබිඹු කිරීම සඳහා පසුගිය මාස හය ුළ ඡා්රූප් ගත යුු්. 
සරල සුදු ල ෝ සුදු පැ ැති පසුබිමක් ඉදිරිපිට 

o කැමරාවට ලකළින්ම මුහුණලා පූර්ණ මුහුණුවරකින් 
o උදාසීන මුහුදේ ඉරි්ේවකින්ත සහ ඇසේ දද ම විවෘතව 
o ඔබ සාමානයද්න්ත දනපතා පැළඳ ිටින ඇඳුේ වලින්ත 
o ඔබදේ ඡා්ාරූපදේ නිල ඇඳුේ ඇඳි් යුු නැත (දනපතාපැළඳිටිනආගමි ඇඳුේහැර) 
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o ආගමි   ටයුත්තක් සඳහා දනපතා පැළඳුවදහාත් මිස, හිසද සේ දහෝ හිසද සේ අපැහැදලි වන 
දතාේපි්ක් දහෝ හිසේ ආවරණ්ක් පැළඳ දනාගන්තන. ඔදේ සේූර්ණ මුහුණ දෘශයමාන වි් යුු අතර 
හිසේ ආවරණ ඔදේ මුහුදේ කිිදු දසවනැල්ලක් දනාතැබි් යුු්. 

o දහඩදෆෝන්ත, රැහැන්ත රහිත අත් රහිත උපාාංග දහෝ ඒ හා සමාන අයිතම ඔබදේ ඡා්ාරූපද්හි පිළිගත 
දනාහැකි්. 

o ඇසේ  ේණාඩි අඳින්තන එපා. 
o ඔබ සාමානයද්න්ත ශ්රවණ උප රණ්ක් දහෝ ඒ හා සමාන ලිපි අඳින්තදන්ත නේ, ඒවා ඔබදේ 

ඡා්ාරූපද්හි පැළඳි් හැකි්. 

පිළිගත හැකි සහ පිළිගත දනාහැකි ඡා්ාරූප සඳහා උදාහරණ බැලීමට ඡා්ාරූප උදාහරණ සමාදලෝචන් 
 රන්තන. රි්දුරු බලපත්රවලින්ත දහෝ දවනත් නිල දල්ඛනවලින්ත පිටපත්  ළ දහෝ ඩිජිටල් දලස පරිදලෝ න් 
 රන ලද ඡා්ාරූප පිළිගත දනාහැ . ඊට අමතරව, සේනැේදෂාට්, සඟරා ඡා්ාරූප, අඩු ගුණාත්ම  විකුණුේ 
්න්තත්ර දහෝ ජාංගම දුර ථන ඡා්ාරූප සහ සේූර්ණ දග ඡා්ාරූප පිළිගත දනාහැකි්. 

තාක්සෂණික පිරිවිතර 
• අලූත් ඩිජිටල් පරතිිම්බබයක්ස ලබා ගැනීෙ: අූත් ඩිජිටල් ප්රතිබිේබ්ක් ගන්තදන්ත නේ එ් පහත සඳහන්ත 

පිරිවිතරට අනුව වි් යුු්. 
o ප්රතිබිේබ දගානුදවහි හැඩතල් : ප්රතිබිේබ් ඒ ාබද්ධ ඡා්ාරූපී් විදශේෂඥ  ේඩා්දේ  

                                (JPEG) හැඩතල් අනුව වි් යුු්. 
o ප්රතිබිේබ දගානුදවහි ප්රමාණ්   : ප්රතිබිේබ දගානුදවහි උපරිම ප්රමාණ් කිදලෝ බයිට් 240  

                                වි් යුු් (240 KB) 
o ප්රතිබිේබ විදේදන් සහ මාන : පිලිගත හැකි අවම මාන වන්තදන්ත පික්සල 600 (පළල) X  

                               පික්සල් 600 (උස).   
o ප්රතිබිේබ පික්සල මාන හතරැසේ දර්ශානුපාත්ක් වි් යුු් (උස පළලට සමාන වි් යුු්)   

 
• ඉිරිපත් කළ ඡායාරූපයක්ස ස්කෑන් කිරීෙ : මුද්රිත ඡා්ාරූප්ක් සේ ෑන්ත කිරීමට දපර, එ් ඉහත දැක්වූ 

සාංද්ෝජන පිරිවිතරට අනුකූල බවට සහති  වන්තන.  මුද්රිත ඡා්ාරූප් මුද්රණ පහත සඳහන්ත පිරිවිතරට 
අනුව  සේ ෑන්ත  රන්තන.   
 
o සේ ෑනර් විදේදන්    : අඩුම වශද්න්ත අඟල ට තිත් (dpi) 300 විදේදන් 
o ප්රතිබිේබ දගානු හැඩතල්   : අඟල් 2 x 2 (51 x 51 මි.මී. ) වි් යුු්. 
o ප්රතිබිේබ දගානු    : ප්රමාණ් දවනසේ  ර අවශය නේ  ර වන්තන 
o ප්රතිබිේබ විදේදන්    : පික්සල් 600 x 600 
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ඔයේ ෙරුවායේ යහෝ කුඩා ෙරුවායේ ඡායාරූප ගැනීෙ 

ඔදේ දරුවාදේ දහෝ කුඩා දරුවාදේ ඡා්ාරූප්ක් ගන්තනා විට, දවනත් කිිදු පුද්ගලද්ක් ඡා්ාරූපද්හි 
දනාිටි් යුු අතර, ඔදේ දරුවා  ැමරාව දදස දෑසේ පි්ාදගන ිටි් යුු්. 

ඉඟි් 1: ඔදේ දරුවා ඔහුදේ දහෝ ඇ්දේ පිටුපස සරල සුදු දහෝ සුදු පැහැති පත්ර්ක් මත තබන්තන. දම් 
ඔදේ දරුවාදේ හිසට සහ් දක්වන බව සහති   රන අතර ඡා්ාරූප් සඳහා සරල පසුබිමක් සප්යි. ඔදේ 
දරුවාදේ මුහුදණහි දසවනැලි දනාමැති බවට වග බලා ගන්තන, විදශේෂද්න්ත ඔබ බිම වැතිර ිටින විට ඉහළින්ත 
පින්තූර්ක් ගන්තනවා නේ. 

ඉඟි් 2:  ාර් ආසන්ක් සරල සුදු දහෝ සුදු පැහැති පත්ර්කින්ත ආවරණ්  ර  ාර් අසුදන්ත ිටින ඔදේ 
දරුවාදේ පින්තූර්ක් ගන්තන. දම් ඔදේ දරුවාදේ හිසට සහ් දක්වන බව සහති   රයි. 

නිති අසන පැන 
සුදුසුකෙ 

1. ‘‘ස්වයේශිකයා’’සහ ‘‘අොළත්වය’’ යන පෙවල යත්රුෙ කුෙක්සෙ?  

“සේවදද්ශි ්ා”  ්නුදවන්ත සාමානයද්න්ත අදහසේ ද දරන්තදන්ත පුද්ගල්ා දැනට පදාංචි වී ිටින දහෝ 
ජාති ත්ව් ලබා ිටින රට ගැන දනා සල ා, ඔහු උපන්ත රටයි.  සාංක්රමණි   ටයුු සඳහා සේවදද්ශි ්ා 
්න්තදනන්ත, සාංක්රමණ හා ජාති ත්ව පනදත් 202 (ආ) වගන්තතිද්හි විධිවිධාන ්ටදත් ඔහු/ඇ් උපන්ත රට 
හැර, දවනත් රටක්, අදාළ රට දලස සැලකි් හැකි්. 

රටකින්ත දහෝ භුදගෝලී්  ලාප්කින්ත ඇුල්වන සාංක්රමණි ්න්ත  සඳහා සාංඛයාත්ම  සීමාවක්  ඇති බැවින්ත 
සෑම පුද්ගලද්ක්ම  ්ේ රට ට අ්ත් දලස ගණන්ත ගැදන්ත.  ඔදේ අදාළත්වද්න්ත අදහසේ ද දරන්තදන්ත  
ඔබ ගණන්ත ගැදනන සීමාවන්ත සහිත රටයි. 

2. ෙෙ සුදුසුකම්බ ලබන රටක ඉපදී නැති වුවත් ෙට අයැදුම්බ කළ හැකිෙ?  

ඔබට  අ්දුේ කිරීමට සුදුසු ේ ලබා ගත හැකි අවසේථා දද ක් තිදේ. පළමුව ඔදේ  ලත්ර්ා  සුදුසු ේ 
ලබන රට  ඉපදී ඇත්නේ  ඔදේ  ලත්ර්ා උපන්ත රටට ඔදේ අදාළත්ව් ඉල්ලා ිටීමට පුළුවන.  ඔදේ 
සුදුසු මට පදනේ වී ඇත්දත් ඔදේ  ලත්ර්ා බැවින්ත ඔබට DV-1 වීසාවක් නිකුත්  රනු ඇත්දත් ඔදේ 
 ලත්ර්ාට DV-2  වීසාවක් සඳහා සුදුසු ේ ඇත්නේ පමණි. ඔදේ DV වීසා භාවිතා  රමින්ත ඔබ දදදදනාම 
එ  විට එක්සත් ජනපද්ට ඇුල් වි් යුු්.  දේ ආ ාර්ටම ඔදේ බාල ව්සේ ාර ්ැදපන දරුවන්තටද  
තම දදමේපි්න්තදේ  උපන්ත රට, තමාට අදාළ රට දලස ගත හැකි්.   
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දදවනුව  ඔදේ දදමේපි්න්තදගන්ත එක් අද්ක් උපන්ත රට, ඔබට අදාළ රට දලස සැලකි් හැකි දේ.  දමදසේ 
 ළ හැක්දක් ඔදේ දදමේපි්න්තදගන්ත එක් අද්කුවත් ඔබ උපන්ත රදට් ඉපදී නැත්නේ හා ඔබ උපදන 
අවසේථාදේ එම රදට් වාස් දනා දල්නේ පමණකි.  සාමානයද්න්ත ්දමක් කිි්ේ රට  ඉපදී දහෝ 
නීතයානූකූල රටවැි භාව් ලබා දනාදගන තාව ාලි ව එම රටට පැමිණ  සාංචාර් කිරීම, අධයාපන 
 ටයුු, ආදදේ නිරත වන්තදන්ත නේ දහෝ රජදේ දහෝ සමාගම   ටයුු සඳහා එහි නතර වී ිට්න්තදන්ත 
නේ ඔවුන්ත එම රදට් පදාංචි රුවන්ත දලස දනා සැළදක්.   

ඔබ වි ල්ප වශද්න්ත අදාල රටක් ඉල්ලා ිටින්තදන්ත නේ එම දතාරුරු ඉදලක්දරානි  සබැඳි (E-DV)  
අ්දුේපදත් 6 වැනි ප්රශේන් ්ටදත් ඉදරිපත්  ළ යුු්.   

සුදුසු ේ ලබන රට දහෝ අදාළ රට දලස වැරද රටක් නේ කිරීම (ඔබට තහවුරු  ළ දනාහැකි) ඔදේ 
අ්දුේපත DV-2022 සඳහා  නුසුදුසු වීමට දහේු වි් හැකි්. 

3. විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා සෙහර රටවල ස්වයේශිකයන් සුදුසුකම්බ යනාලබන්යන් කුෙක්ස නිසාෙ? 

විවිධත්ව වීසා වැඩසටහදන්ත අරමුණ වන්තදන්ත එක්සත් ජනපද්ට සාං රමණි ්න්ත විශාල සාංඛයාවක් එවන 
රටවල් හැර දවනත් රටවල වැි්න්ත සඳහා සාං රමණි  අවසේථා සප්ා දීමයි. ‘‘අධි ඇුළත් වීේ සහිත 
රටවල්“දලස නිතිද්න්ත  අර්ථ දක්වා ඇත්දත්  පසුගි් වර්ෂ පහ   ාල පරිච්දේද් ුළදී පවුල් අනුග්රහ 
ලැබු සහ රැකි්ා පදනේ වීසා වර්ග ්ටදත් එක්සත් ජනපද්ට පුද්ගල්න්ත 50,000 ක් සාංක්රමණ් වූ රටවල් 
දලස්.  සෑම වර්ෂ් ම වාර්ි  විවිධත්ව දලාතරැයි්ට සුදුසු ේ දනාලබන රටවල් හඳුනාගැනීම සඳහා 
එක්සත් ජනපද පුරවැි සහ සාංක්රමණ දසේවා ආ්තන් (USCIS ආ්තන්) පවුල් හා රැකි්ා සාංක්රමණි  
සාංඛයා පසුගි් වර්ෂ 05 සාංඛයාවලට එ ු  රයි. සෑම වාර්ි  විවිධත්ව වීසා  ාල පරිච්දේද් ට දපර 
අූත් නිර්ණ්ක් ද දරන බැවින්ත සුදුසු ේ දනාලබන වැි්න්ත ිටින රටවල ලැයිසේුව වර්ෂද්න්ත වර්ෂ්ට 
දවනසේ වීමට ඉඩ තිදේ. 

4. සෑෙ කලාපයකෙ හා සුදුසුකම්බ ඇති රටක ස්වයේශිකයන්ට ලැයබන DV-2022 වීසා ගණන යකාපෙණෙ? 

සාං රමණ හා ජාති ත්ව පනදත් (INA) 203 (ඇ) වගන්තතිද්හි නි්ම  රන ලද සූත්ර්ට අනුව එක්සත් 
ජනපද පුරවැි හා සාංක්රමණ දසේවාව (USCIS) එක් එක් වර්ෂ් සඳහා  ලාපී් වීසා සීමා නි්ම  රයි.  
USCIS ආ්තන් දමම ගණන් කිරීේ අවසන්ත  ළවිට  ලාපී් වීසා සීමා ප්ර ාශ්ට පත්  රනු ලැදේ. 
අවසාන වශද්න්ත ඒ ඒ රටවල සේවදද්ශි ්න්තට  නිකුත්  රන වීසා  සාංඛයාව තීරණ් වන්තදන්ත නි්ම  රන 
ලද  ලාපී් සීමා, ඒ රටවලින්ත ඉල්ුේ  රන සාංඛයාව හා  දතෝරාගත් අ්දුේ රුවන්තදගන්ත  වීසා සඳහා 
සුදුසු ේ ලබන ගණන ආද්  අනුව දේ.  කිිම රට  සේවදද්ශි ්න්තට සේූර්ණ වීසා ප්රමාණද්න්ත  ි්්ට 
හත ට වඩා දනාලැදේ. 

5. අධයාපනය යහෝ වැඩ පළපුරුේෙ පිළිබඳ අවශයතා යොනවාෙ? 

එක්සත් ජනපද සාංක්රමණ  නීති් හා දරගුලාිවලට අනුව සෑම අ්දුේ රුදවකුටම ්ටත් පිරිදසයින්ත උසසේ 
පාඨශාලා අධයාපන්ක් දහෝ එ්ට සමාන අධයාපන්ක් තිබි් යුු ්. නැතදහාත් පසුගි් වර්ෂ පහ ුළ 
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්ටත් පිරිදසයින්ත වර්ෂ දද   පුහුණුවක් දහෝ පළපුරුද්දක් අවශය  රන වෘත්ති්  වර්ෂ දද   වැඩ 
පළපුරුද්දක් තිබි් යුු ්. ‘‘උසසේ පාඨශාලා අධයාපන් දහෝ ඊට සමාන වුවක්’’ ්න්තන අර්ථ නිරූපණ් 
 රන්තදන්ත එක්සත් ජනපදදේ අවුරුදු 12  මූලි  හා ද්වීතියි  අධයාපන පාඨමාලාවක් සේූර්ණ කිරීම දහෝ 
උසසේ පාඨශාලා අධයාපන්ට සමාන වන මූලි  හා ද්විතියි  අධයාපන් පිළිබඳ විධිමත් පාඨමාලාවක් 
දවනත් රට දී සාර්ථ  දලස සේූර්ණ  ර තිබීම ්නුදවනි. දමම අවශයතා සපුරන්තදන්ත විධිමත් අධය්න 
පාඨමාලා පමණි.  තැපැල් පාඨමාලා දහෝ සමානතා සහති  (දපාදු සමානතා ඩිේදලෝමා, G.E.D වැනි) 
පිළි දනාගැදන්ත.  වීසා සේමුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්දවන අවසේථාදවහි ද ාන්තියුලර්  නිළධාරි්ාට අධයාපන් 
දහෝ වැඩ පළපුරුද්ද පිළිබඳව ලි්කි්විලි මගින්ත තහවුරු ද ාට දපන්තවි් යුු්.  

6. විවිධත්ව වීසා වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම්බ ලබන රැකියා යොනවාෙ? 
වැඩ පළපුරුද්ද මත සුදුසු බව තීරණ් කිරීම සඳහා  ේ රු දදපාර්තදේන්තුදේ O*net OnLine (DOL) 
දත්ත සමුදා් ද්ාදා ගනු ලැදේ.   ේ රු දදපාර්තදේන්තුදේ  O*Net Online database වැඩ පළපුරුද්ද 
‘‘රැකි්ා  ලාප’’ පහ ට වර්ග  රයි. DOL දවේ අඩවිද්හි දබාදහෝ රැකි්ා ලැයිසේු ගත  ර ඇතත් 
විවිධත්ව වීසා වැඩසටහන සඳහා සමහර රැකි්ා සුදුසු ේ දනාලබයි. ඔබදේ වැඩ පළපුරුද්ද පදනම මත 
විවිධත්ව වීසාවක් සඳහා සුදුසු ේ ලැබීමට පසුගි් අවුරුදු පහක් ු ළදී විදශේි ත වෘත්තී් සූදානේ වීේ (SVP) 
පරාසද්හි 7.0 දහෝ ඊට ඉහළින්ත වර්ග  රන ලද රැකි්ා  ලාප 4 දහෝ 5 ්නුදවන්ත නේ  රන ලද 
රැකි්ාව  වර්ෂ දද   පළපුරුද්දක්  තිබි් යුු දේ. 
 
7.  කම්බකරු යෙපාර්තයම්බන්තුයේ O*Net Online database හි සුදුසුකම්බ ලබන විවිධත්ව වීසා රැකියාවක්ස 

ො යසායා ගන්යන් යකයස්ෙ? 

 O*net Online දවේ අඩවි්ට ප්රදේශ වීදමන්ත පසුව ඔබදේ රැකි්ාව, සුදුසු ේ ලබන්තනක් දැයි දසා්ා 
බැලීමට දමම පි්වර අනුගමන්  රන්තන. 

1. ‘‘රැකි්ා දසා්න්තන’’ (Find Occupations) ්ටදත් ඇති පහතට වැදටන දමනුදවන්ත ‘‘රැකි්ා 
පවුල’’(Job Family) දතෝරා ගන්තන.  

2. ‘‘රැකි්ා පවුල‘‘(Job Family ) ්ටදත් බලා  ඔදේ දත්රීම  ර ’’GO’’ ක්ලික්  රන්තන. 
3. ඔදේ විදශේිත රැකි්ාව සඳහා ඇති  සබැඳි් මත ක්ලික්  රන්තන. 
4. රැකි්ා  ලාප අාං ් හා  විදශේිත වෘත්තී් සුදානේවීේ (SVP) පරාසදේ අග් දසා්ා ගැනීම 

සඳහා “රැකි්ා  ලාප“ (Job Zone) ටැබ් දතෝරාගන්තන.  

උදාහරණ වශද්න්ත ගගනි  ඉන්තජිදන්තරුවන්ත දතෝරන්තන. ගගනි  ඉන්තජිදන්තරුවන්ත සඳහාවු  සාරාාංශ 
වාර්තාදේ පහළ ද ාටදසේ රැකි්ා  ලාප  ද ාටස ්ටදත්  ඔබට රැකි්ා  ලාප 4, SVP පරාස් 7 
ිට < 8.0 දක්නට ලැදබනු ඇත. දමම උදාහරණ්ට අනුව ගගන  ඉන්තජිදන්තරු  ටයුු සුදුසු ේ 
ලබන රැකි්ාවක් දේ.  
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වැඩිදුර දතාරුරු සඳහා Diversity Visa – List of Occupations දවේ පිටුවට පිවිදසන්තන. 

8. E-DVවැඩසටහනසඳහාඅයදුම්බකිරීෙටඅයදුම්බකරුවන්සඳහාඅවෙවයසක්සතියේෙ?  

වැැඩ සටහන සඳහා අ්ැදුේකිරීමට අවම ව්සක් නැත. අ්ැදුේ  රන අවසේථාදේදී ප්රධාන අ්ැදුේ රුට 
උසසේ පාඨශාලා අධයාපන්ක් දහෝ වැඩ පළපුරුද්දක් අවශයවීම නිසා, ව්ස අවුරුදු 18 අඩු දබාදහෝ 
පුද්ගල්න්ත නුසුදුසු වීමට දහේු දේ.   

විවිධත්ව වීසා (DV) වැඩසටහන සඳහා  ඔයේ ඉයලක්සයරානික අයදුම්බපත සම්බූර්ණ 
කිරීෙ 

9. ෙයේ අයදුම්බපත ඉිරිපත් කළ හැක්සයක්ස  කවොෙ? 

DV-2022 අ්ැදුේ  ාල පරිච්දේද්  ඔක්දතෝබර් 7 වැනි  බොො නැදගනහිර දවා ාල 12:00 
මධයාහේනදේ (EDT) (GMT -4) ිට 2020 දනාවැේබර් 10 අඟහරුවාො නැදගනහිර දවා ාල දේලාදවන්ත 
12:00 මධයාහේන් (EST) (GMT-5) දක්වා දේ. සෑම වර්ෂ් දීම ලි්ාපදාංචිකිරීේ  ාල පරිච්දේද් ුළදී 
මිනිසුන්ත දස ලක්ෂ ගණනක් දේ වැඩසටහනට  අ්ැදුේ  රති. දමම  අ්ැදුේ  ාල පරිච්දේද් පවත්වා 
ගැනීදමන්ත  දතෝරා ගනු ලැබුවන්තට  ාලානුරූප අයුරින්ත දැන්තවීමටත්, වීසා අ්දුේ රුවන්තට හා අපදේ තානාපති 
 ාර්්ාලවලට හා දූත මේඩලවලට වීසා සූදානේ ද ාට සේූර්ණ ද ාට නිකුත් කිරීමට  ාල් ලබා දීමත් 
සහති  ද දර්.  

ලි්ාපදාංචි කිරීේ  ාල පරිච්දේද් ුළ දී හැකි තාක්  ලින්ත අ්ැදුේ කිරීමට ඔබ දරිගන්තවනු ලැදේ. ලි්ාපදාංචි 
 ාල පරිච්දේදදේ අවසාන භාගදේදී ඇති වන අති විශාල ඉල්ූම නිසා පද්ධති් මන්තදගාමි වීමට ඉඩ තිදේ. 
2020 දනාවැේබර් 10 වැනි අඟහරුවාො (EDT) මධයාහේනද්න්ත පසුව කිිදු අ්ැදුේ පතක් බාරගනු 
දනාලැදේ. 

10. ෙෙ ෙැනටිටින්යන්එක්සසත්ජනපෙයේයි.ෙටDVවැඩසටහනටඅයදුම්බකළහැකිෙ? 

ඔේ. එදසේ  ළ හැකි්. අ්දුේ රු එක්සත් ජනපදදේ ිටි්ත් දවනත් රට  ිටි්ත්, අ්ැදුේපත ඕනෑම 
තැනකින්ත ඉදරිපත්  ළ හැකි දේ. 

11. ලියාපිංචි කාල පරිච්යඡෙයේ දී ෙට ඉිරිපත් කළ හැක්සයක්ස එක්ස අයදුම්බ පතක්ස පෙණක්සෙ ? 

ඔේ. එක් ලි්ාපදාංචි කිරීේ  ාල පරිච්දඡද්ක් ුළ දී නීතිද්න්ත ඉඩදී ඇත්දත් එක් පුද්ගලද්ක් දවනුදවන්ත 
එක් අ්ැදුේපත ට පමණි.   ලි්ාපදාංචි  ාල පරිච්දේදදේ දී අ්ැදුේපත් කීප්ක් ඉදරිපත්  රන අ් හඳුනා 
ගැනීම සඳහා රාජය දදපාර්තදේන්තුව සූක්ෂම තාක්ෂණ්ක් ද්ාදා ගනී. ඔබ අ්ැදුේපත් එ  ට වැඩිද්න්ත 
ඉදරිපත්  ළදහාත් නුසුදුසේදසක් බවට පත් වනු ඇත. 

12. DV වැඩසටහනට ඇතුළු වීෙට ෙට වියේශ ගෙන් බලපත්රයක්ස අවශය වන්යන් ඇයි? කිියම්බ වයතියර්කයක්ස 
තියේෙ? 
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වලාංගු,  ල් ඉකුත් දනාවුන විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර්ක් අවශය වීම DV ක්රි්ාවලි්ට ආරක්ෂාව එක්  රන 
අතර ඔබදේ ප්රදේශ් ආරක්ෂා කිරීමට උප ාරී දේ. ේරධාන ඉල්ුේ රුදේ දරුවන්තට දහෝ  ලත්ර්ාට දමම 
නීති් අදාළ දනාදේ. විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර් ජාතයන්තතර සාංචාර සඳහා වලාංගු වි් යුු්. සමහර රටවල් 
විින්ත නිකුත්  රනු ලබන අභයන්තතර විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර DV ප්රදේශ සඳහා වලාංගු දනාදේ. 

විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර අවශයතාවද්න්ත නිදහසේ කිරීේ: රාජය දදපාර්තදේන්තුදේ දරගුලාි මගින්ත විදද්ශ ගමන්ත 
බලපත්ර අවශයතාවද්න්ත සීමිත නිදහසේ කිරීේ ුනක් ලබා දද්. දමම නිදහසේ කිරීේ ුන සඳහා: ජාති ත්ව්ක් 
දනාමැති  පුද්ගලයින්ත, ද ාමියුනිසේට් පාලිත රට  ජාති යින්ත, ද ාමියුනිසේට් පාලිත රදට් රජද්න්ත විදද්ශ 
ගමන්ත බලපත්ර්ක් ලබා ගැනීමට අදපාදහාසත් වීම සහ සේවදද්ශ ආරක්ෂ  දල් ේ සහ දල් ේ විින්ත 
අනුමත  රන ලද තනි නිදහසේ කිරීේවල ප්රතිලාභීන්ත. ඔබදේ DV සටහදන්ත ඔබ දමම නිදහසේ කිරීේ වලින්ත 
එ ක් දතෝරා ගත්දත් නේ, ඔබ දතෝරාගත් නිදහසේ කිරීේ සපුරාලන ආ ාර් පැහැදලි කිරීමට ඔබට අවශය 
වනු ඇත. නිදහසේ කිරීේ අදාළ වන්තදන්ත විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර්ක් ලබා ගත දනාහැකි පුද්ගලයින්තට පමණි. 
විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර්ක් ලබා ගැනීම ප්රමාද වීම නිසා ඔබ නිදහසේ කිරීමක් දතෝරා ගත්දත් නේ, එම ප්රමාද් 
ඔබදේ පාලන් ්ටදත් පැවුනත් නැතත්, ඔබ නිදහසේ කිරීමක් සඳහා සුදුසු ේ දනාලබන අතර විවිධත්ව 
වීසා බලපත්ර්ක් සඳහා ඔබ නුසුදුසු වනු ඇත. 

ජාති ත්ව්ක් දනාමැති පුද්ගල්න්ත: දපාදුදේ ගත්  ල, දම් දුර්ලභ අවසේථාවකි. ඔබදේ DV සටහදන්ත ඔබ 
දමම නිදහසේ කිරීමට අනුරූප ද ාටුව සලකුණු  රන්තදන්ත නේ, එම රදට් නීති ්ටදත් ඔබ උපන්ත රදට් 
ජාති ත්ව් අත්පත්  ර දනාගත් බවත් ඔබට දවනත් ජාති ත්ව්ක් දනාමැති බවත් තහවුරු කිරීමට සාක්ි 
සැපයීමට ඔබට අවශය වනු ඇත. 

ද ාමියුනිසේට් පාලිත රට  ජාති ්න්ත: ඔදේ DV සටහදන්ත, දමම නිදහසේ කිරීමට අනුරූප ද ාටුව ඔබ 
පරීක්ෂා  රන්තදන්ත නේ, ඔදේ ජාති  රදට් රජද්න්ත විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර්ක් ලබා ගැනීමට ඔබට දනාහැකි 
බව තහවුරු කිරීමට සාක්ි සැපයීමට ඔබට අවශය වනු ඇත. 

අත් හැරීදේ ලි්විල්ලක් ඇති ප්රතිලාභීන්ත: ඔදේ DV සටහදන්ත, දමම නිදහසේ කිරීමට අනුරූප ද ාටුව ඔබ 
පරීක්ෂා  රන්තදන්ත නේ, ඔබට විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර්ක් ලබා ගත දනාහැකි බවට සාක්ි සැපයීමට ඔබට 
අවශය වනු ඇත, සහ ඔබට  විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර්ක් අත්හැරීමට දහේුව : 

 1. ඔබට විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර්ක් ලබා ගැනීමට දනාහැකි වූ නිසාත්, ඔබ  ලින්ත විදද්ශ ගමන්ත 
බලපත්ර් අත්හැරීමට උත්සාහ  ළ දහේු නිසාත් DS-232 ආ ෘති්ට දපර එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්ර්ක් 
ඔබට නිකුත්  රන ලදී; 

 2. ඔබට විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර්ක් ලබා ගැනීමට දනාහැකි වූ නිසාත්, ඔබ  ලින්ත විදද්ශ ගමන්ත 
බලපත්ර් අත්හැරීමට උත්සාහ  ළ නිසාත් USCIS විින්ත අනුමත  රන ලද I-193 ආ ෘති් තවමත් අදාළ 
දේ; දහෝ 
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 3. ඔබදේ ජාති  රට හැර දවනත් රට  ඔබට සරණාගත තත්ත්ව් ලබා දී ඇති බව දපන්තවන 
ලි්කි්විලි, ඔදේ ජාති  රදට් රජ් විින්ත ඔබට පීඩා  ර ඇති නිසා, ඔබට තවදුරටත් හානි්ක් ිදු දනාවී 
එම රජද්න්ත විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර්ක් ලබා ගැනීමට දනාහැකි වී තිදේ. 

නැවතත්, ඔබ ඉහත විසේතර  ර ඇති සුදුසු ේ ලත් අධයාපන් දහෝ දසේවා පළපුරුද්ද අවශයතා සපුරා 
දනාමැති නේ දහෝ ඇුළත් වන අවසේථාදේ වලාංගු විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර්ක් දනාමැති නේ, DV ප්රදේශ්ක් 
අනුගමන් දනාකිරීමට ඔබ සල ා බැලි් යුු්. විවිධත්ව වීසා බලපත්ර්ක් සඳහා ඔබ නුසුදුසු බව දපනී 
ගි්දහාත්, වීසා බලපත්ර අ්දුේපත්ර් සඳහා ඔබ දගවන ඕනෑම ගාසේුවක් ආපසු දගවනු දනාලැදේ. 

13. වීසා බලපත්රයක්ස සඳහා අයදුම්බ කිරීෙට යපර ෙයේ වියේශ ගෙන් බලපත්රය කල් ඉකුත් වුවයහාත් යහෝ 
ෙට එය අහිමි වුවයහාත් කුෙක්ස කළ යුතුෙ? 

ඔබදේ විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර අාං ් කිි්ේ දහේුවක් නිසා දවනසේ වුවදහාත්, ඔදේ DV සේමුඛ පරීක්ෂණ් 
උපදල්ඛනගත කිරීමට දපර එ් රාජය දදපාර්තදේන්තුදේ ද න්තටකි ද ාන්තියුලර් මධයසේථාන් (KCC) 
දවත දවනසේ වී ඇත්දත් මන්තද ්න්තන පිළිබඳ සාක්ි සැපයීමට ඔබට ිදුදේ. ඔබදේ DV ප්රදේශදේ වයාජ, 
සාවදය දහෝ අවලාංගු විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර අාං ්ක් ඇුළත්  ළදහාත්, ඔබ DV එ  ට නුසුදුසු වනු ඇත. 
ඇුල්වීම සඳහා ඔබ භාවිතා  රන විදද්ශ ගමන්ත බලපත්රදේ පැහැදලි ඡා්ා පිටපතක් සාදා එ් ඔබදේ 
ප්රදේශ තහවුරු කිරීදේ අාං ් (FAQ # 27) සමඟ ආරක්ිත සේථාන්  ගබඩා කිරීමට අපි ද්ෝජනා  රමු. 
ඡා්ා පිටපතක් පමණක් ඔබදේ ඇුල්වීදේදී වලාංගු විදද්ශ ගමන්ත බලපත්ර අාං ්ක් ඇුළත්  ළ බවට 
සාක්ි දනාදේ, නමුත් එ් තත්ව් පැහැදලි කිරීමට උප ාරී දේ. ඔදේ ඩීවී සේමුඛ පරීක්ෂණ් ිදු රන 
අවසේථාදේදී ද ාන්තියුලර් නිලධාරි්ා විින්ත අවසාන තීරණ්  රනු ලැදේ. 

14. ො හා ෙයේ කලත්රයාට  යවනෙ අයදුම්බ පත් ඉිරිපත් කළ හැකිෙ? 
 
ඔේ. සැමි්ා සහ බිරිඳ සුදුසු ේ අවශයතා සපුරා ඇත්නේ එක් අ්ැදුේපතක් බැගින්ත ඉදරිපත්  ළ හැකි්. 
දදදදනාදගන්ත එක් අ්කු දතෝරා ගනු ලැබුවදහාත් අනික් පුද්ගල්ා වුත්පන්තන ්ැදපන්තදනකුදේ තත්ත්ව් 
ලැබීමට සුදුසු දේ. 
 
15. ෙයේ E-DV අයැදුම්බපයත්  ඇතුලත් කළ යුත්යත් පවුයල් කුෙන සාොජිකයින්ෙ? 

කලත්රයා (එනේ සැමි්ා දහෝ බිරිඳ) ඔබ සමඟ ජීවත් වන්තදන්තද, එක්සත් ජනපද්ට සාංක්රමණ් වීමට 
බලාදපාදරාත්ුවන්තදන්තද ් නාද් ගැන දනාසල ා ලැයිසේු ගත  ළ යුු්. ඔබ නීතිද්න්ත දවන්ත වී නැත්නේ 
(උදා: උසාවි් විින්ත දහෝ උසාවි නිද්ෝග්ක් මගින්ත පිළිගනු ලැබු ලිඛිත ගිවිසුමක් ඇති) ඔහුදගන්ත/ඇ්දගන්ත 
ඔබ දැනට දවන්ත වී ිටි්ත්  ලත්ර්ාදේ නම ලැයිසේු ගත  ළ යුු්. ඔබ නීතයනුකූල ව දවන්ත වී  ිටී 
නේ ඔබදේ   ලතර්ාදේ නම ලැයිසේු ගත කිරීම අවශය නැති අතර එදසේ  ළත් එ් වරදක් දලස 
දනාසැලදක්. ඔබ දක් සාද වී ඇත්නේ දහෝ ඔදේ  ලත්ර්ා මි්දගාසේ ඇත්නේ  ඔදේ  ලින්ත  ලත්ර්ා 
ලැයිසේුගත කිරීම අවශය දනාදේ. 
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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ළෙයින්:,ඔබදේ සේවාභාවි  දරුවන්ත. ඔදේ සුළු දරුවන්ත ( එම දරුවන්තදේ  මාපි්න්තදගන්ත ඔබ දැන්ත දක් සාදවී 
ිටි්ත්), ඔබදේ  ලතර් ාදේ දරුවන්ත දහෝ  ඔබදේ රදට් නීති්ට අනුව හදා වඩා ගත් දරුවන්ත ආදී ඔදේ 
E-DV අ්දුේපත ඉදරිපත්  රන දනට  අවිවාහ  හා ව්ස අවුරුදු 21 ට අඩු  ි්ුම දරුවන්ත ලැයිසේු  
ගත  ළ යුු්.   ඔදේ දරුවන්ත තවදුරටත් ඔබ සමඟ වාස් දනා ළත් දමම DV වැඩසටහන ්ටදත් 
සාංක්රමණ් වීමට ඔවුන්ත බලාදපාදරාත්ු දනාවූවත්, ඔදේ ඉදලක්දරානි  අ්ැදුේපත ඉදරිපත්  රන 
අවසේථාදේදී ව්ස 21 ට අඩු  ි්ූ දරුවන්ත අ්ැදුේපදත් ඇුළත්  ළ යුු්. දැනටමත් එක්සත් ජනපදදේ 
පුරවැි්න්ත දහෝ නීතයනුකූල සේිර දන්තවාි ්න්ත වන දරුවන්ත ලැයිසේු ගත  ළ යුු දනාවන අතර  එදසේ 
 ළත් එ් වරදක් දලස දනාසැලදක්. 

අ්ැදුේ රුදේ දදමාපි්න්ත හා සදහෝදර සදහෝදරි්න්ත  ්ැදපන්තනන්ත දලස DV වීසා ලැබීමට සුදුසු ේ 
දනාලබන අතර  ඔදේ අ්ැදුේපදත් ඔවුන්ත ඇුලත්  ළ යුු දනාදේ. 

ඔබදේ පවුල් සාමාජි ්න්ත ලැයිසේු ගත කිරීම නිසා ඔවුන්ත වීසා ඉල්ලා ිටීම දහෝ ඔබ සමග ්ෑම අවශය 
දනාදේ. ද දසේ වුවත් සුදුසු ේ ඇති ්ැදපන්තනකු මුල් අ්ැදුේපදත් ඇුළත් දනා ර ඔබදේ වීසා 
අ්දුේපදතහි ඇුළත්  ර ඇති  ර ඇත්නේ, එ් ඔබ නුසුදුසේදසක්  රන අතර ඔබ කිිදවකුට වීසා 
දනාලැදබනු ඇත. දම් අදාළ වන්තදන්ත මුල් අ්දුේපත ඉදරිපත්  රන අවසේථාදේ පවුල් සාමාජි ්න්ත වූ 
අ්ට පමණි. පසුව සේබන්තධ  ර ගත් අ්ට දනාදේ.  ඔබදේ අ්ැදුේපදත් ඔබදේ  ලත්ර්ා ලැයිසේු ගත 
 ර තිබුණත්, ඔහුට/ඇ්ට දවනම අ්ැදුේපතක් ඉදරිපත්  ළ හැකි්.  අ්දුේපත් දදදක්ම ි්ු 
්ැදපන්තනන්තදේ විසේතර ඇුළත් වි් යුු්.  (ඉහත නිති අසන පැන # 12 බලන්තන.) 

16. ෙයේ අයැදුම්බපත ො විින්ෙ ඉිරිපත් කළ යුතුෙ? නැතයහාත් ො යවනුයවන් යවනත්   අයකුට එයස් 
කළ හැකිෙ? 

ඔදේ අ්ැදුේපත පිළිද්ල  ර ඉදරිපත් කිරීමට ඔබ දරිගන්තවන නමුත්  ඔබ දවනුදවන්ත දවනත් අද්කුටද 
එ් ඉදරිපත් කිරීමට පුළුවන. පුද්ගලද්ක් ද ළින්තම අ්දුේපත ඉදරිපත්  ළත්, ඒ සඳහා  නීතිඥවර්කුදේ, 
මිුරකුදේ  ඥාති්කුදේ දහෝ දවනත් ද දනකු ආධාර ලබාගත්තත් ඔදේ නමින්ත ඉදරිපත්  ළ හැක්දක් 
එක් අ්ැදුේපතක් පමණි. අ්ැදුේපදතහි ඇති දතාරුරු සතය හා සේූර්ණ බව සහති  කිරීදේ වගකීම 
අ්දුේ රු දලස ඔබ භාර ගත යුු්. නිවැරද දනාවන දහෝ අසේූර්ණ අ්දුේපත් ප්රතික්දෂේප ද දර්. නිල 
DV දවේ අඩවිදේ (www.dvprogram.state.gov)  ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) 
තමාදේ අ්ැදුේපදත් තත්ව් සේවාධීනව බලාගැනීම සඳහා අ්දුේ රුවන්ත, තහවුරු කිරීදේ පිටුදේ දතාරුරු 
තමා ළඟ තබා ගත යුු්. 

17. ෙෙ ෙැනටෙත් යවනත් රටක සංක්රෙණ වීසාවක්ස සඳහා ලියා පිංචි වී ඇත්යතමි. ෙට DV වැඩසටහනට  
අයැදුම්බ කළ හැකිෙ? 

 ළ හැකියි. 

18. E-DV අයදුම්බපත බාගත කර පෙ සකසන වැඩසටහනක සුරකීයෙන් පසුව පිරවිය හැකිෙ? 

http://www.dvprogram.state.gov/
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නැත. පසුව සේූර්ණ ද ාට ඉදරිපත් කිරීම සඳහා දවනත් වැඩසටහන  සුරැකි් දනාහැකි්. E-DV අ්දුේ 
දපෝරම්, දවේ දපෝරම්ක් පමණි.  සබැඳිව දතාරුරු පුරවා ඉදරිපත් කිරීම අවශය දේ. 

19. සබැඳි යපෝරෙය සුරැකුම්බ යකාට පසුව සම්බපුර්ණ කළ හැකිෙ? 

නැත, දම්  ළ දනාහැකි්. E-DV අ්දුේපත සැලසුේ  ර ඇත්දත් එක් විට දී සේූර්ණ ද ාට ඉදරිපත් 
කිරීම සඳහා්.  සබැඳි අ්ැදුේපත බාගත කිරීදමන්ත  E-DV දවේ අඩවි්ට අ්ැදුේපත ලැදබන අවසේථාවත් 
අතර ඔබට මිනිත්ු හැට  (60)  ාල්ක් ලැදේ. මිනිත්ු හැට ට  පසු අ්ැදුේපත ඉදලක්දරානි ව 
දනාලැබුණදහාත් ඒ වන විටත් ලැබී තිබුණු දතාරුරු ඉවතලනු ලැදේ. පසුව ලැදබන  සේූර්ණ 
අ්දුේපතක්, දපර ලැබුණු අර්ධ අ්දුේපත   පිටපතක් දලස අහේදබන්ත හඳුනාගැනීම වැලැක්වීමට පද්ධති්  
අර්ධ දතාරුරු ම ා දමයි. සබැඳි දපෝරම් සේූර්ණ කිරීම ආරේභ කිරීමට දපර අවශය වන්තදන්ත කුමන  
දතාරුරදැයි දැන ගැනීමට විවිධත්ව වීසා (DV) උපදදසේ සේූර්ණද්න්ත කි්වන්තන.  

20. ෙට ස්කෑනරයක්ස නැත්නම්බ එක්සසත් ජනපෙයේ ි ටින ෙයේ ඥාතියකුට ඡායාරූප යවා, ඒවා ස්කෑන් යකාට, 
සුරකින ලෙ ඡායාරූප ොයවත යගන්නා යගන ඒවා ෙයේ අයදුම්බපතට භාවිතා කළ හැකිෙ?  

එදසේ්. උපදදසේවල දී ඇති ඡා්ාරූප අවශයතා සපුරාලන්තදන්තනේ හා  E-DV සබැඳි අ්ැදුේපත සමග 
ඡා්ාරූපද ඉදලක්දරානි  මාර්ගද්න්ත ඉදරිපත්  රන්තදන්ත නේ දම්  ළ හැකි්.  සබැඳි අ්දුේපතක් 
ඉදරිපත්  රන අවසේථාදේ අ්දුේ රුවන්ත ළඟ සේ ෑන්ත  රන ලද ඡා්ාරූප දගානුවක් ද තිබි් යුු්.  
ඡා්ාරූප් සහ අ්දුේපත දවන දවනම ඉදරිපත්  ළ දනාහැ . සේූර්ණ  අ්ැදුේපත (ඡා්ාරූප් හා 
අ්දුේපත) එක්සත් ජනපදද්න්ත දහෝ පිටරටකින්ත ඉදලක්දරානි ව ඉදරිපත්  ළ හැකි්. 
 
21. E-DV පේධතිය ෙයේ ප්රයේශය ප්රතික්සයෂප් කරන්යන් නම්බ, ෙට ෙයේ ප්රයේශය නැවත ඉිරිපත් කළ 

හැකිෙ?? 

ඔේ 2020 දනාවැේබර් 10 වන අඟහරුවාදා දහවල් 12.00 ට (දහවල්) නැදගනහිර සේමත දේලාව (EST) 
(GMT-5) ඉදරිපත් කිරීම අවසන්ත වන තාක්  ල් ඔබට ඔබදේ ප්රදේශ් නැවත ඉදරිපත්  ළ හැකි්. E-
DV පද්ධති් ඔදේ ආරේභ  ප්රදේශ් ප්රතික්දෂේප  රන්තදන්ත නේ ප්රදේශ් අන්තතර්ජාලදේ අනදේක්ිත 
සේවභාව් අනුව ඔබට ප්රතික්දෂේප කිරීදේ දැන්තවීම වහාම දනාලැදබනු ඇත. සේූර්ණ අ්දුේපතක් ලැදබන 
ුරු සහ තහවුරු කිරීදේ දැන්තවීමක් ්වන ුරු ඔබට අවශය වාර ගණනක් අ්දුේපතක් ඉදරිපත් කිරීමට 
උත්සාහ  ළ හැකි්. ඔබට තහවුරු කිරීදේ දැන්තවීමක් ලැබුණු පසු ඔබදේ ප්රදේශ් සේපුර්ණ වන අතර ඔබ 
අමතර ඇුළත් කිරීේ ඉදරිපත් දනා ළ යුු්. 

22. ෙයේ අයදුම්බපත ඉිරිපත් කිරීයෙන් පසු  එවන ඉයලක්සයරානික තහවුරු කිරීයම්බ ෙැන්වීෙ  යකාතරම්බ 
ඉක්සෙණින් ලැයේෙ? 

ඔබ ළඟ තබාගත යුු තහවුරු කිරීදේ අාං ් ඇුළු තහවුරු කිරීදේ දැන්තවීම වහාම ලැබි් යුු්. ද දසේ 
අන්තතර් ජාලදේ අවිනිශේචිත සේවභාව් නිසා  පමාවන්ත ිදුවීමට ඉඩ තිදේ.  සේූර්ණ අ්ැදුේපත ්ැදවන 
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ුරු හා තහවුරු කිරීදේ දැන්තවීම ලැදබන ුරු   ඕනෑ තරේ වාර්ක් “ඉදරිපත්  රන්තන“ (Submit) 
දබාත්තම එබි් හැකි්.  ද දසේ දවතත් ඔබට තහවුරු කිරීදේ දැන්තවීම ලැබීදමන්ත පසු ඔදේ දතාරුරු 
නැවත ඉදරිපත් දනා ළ යුු්. 

23. මම “ඉදිරිපත් කරන්න” බ ොත්තම එබූ නමුත් තහවුරු කිරීබේ අංකයක් බනොලැබුණි.මම බෙනත් ප්රබේශයක් 
ඉදිරිපත් කළබහොත් මො නුසුදුස්සකු ෙන්බන්ද?  

ඔබට තහවුරු කිරීදම් අංකයක් දනාලැබුදන් නම්, ඔබදේ ප්රදේශය සටහන් වී දනාමැත. ඔබ දවනත් ප්රදේශයක් 

ඉදිරිපත් කළ යුුය. එය අනුපිටපතක් දලස ගණන් දනාගනු ඇත. ඔබට තහවුරු කිරීදම් අංකයක් ලැබුණු පසු, 

ඔදේ දතාරුරු නැවත ඉදිරිපත් දනාකරන්න. 

 

යතෝරාගැනීෙ 

24. ො යත්රී ඇේෙැයි ෙැන ගන්යන් යකයස්ෙ? 

2021 මැයි 08 වැනිදා ිට අඩු වශද්න්ත 2022  සැපතැම්බර්ත   දක්වා දවේ අඩවිදේ 
(www.dvprogram.state.gov) ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාවට (Entrant Status Check)  ප්රදේශවීමට  ඔදේ තහවුරු 
කිරීදේ අාං ් ද්ාදා ගන්තන. ඔබ දත්රී ඇත්නේ ඒබව දැනුේ දීම, වීසා අ්දුේපත පිළිබඳව වැඩිදුර විසේතර 
ලබා දීම සාංක්රමණි  වීසා සේමුඛ පරීක්ෂණදේ දන් හා දේලාව දැනුේ දීම ආදී ි්ල්ල ිදුවන එ ම 
ක්රම් ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව දවයි. විවිධත්ව වීසා වැඩසටහනට   නිල සබැඳි අ්දුේපත් ඉදරිපත්  ළ හැකි 
දමන්තම තත්ව පරීක්ෂාවට ප්රදේශ වි් හැකි රාජය දදපාර්තදේන්තුදේ බල් ලත් එ ම දවේ අඩවි් වන්තදන්ත  
www.dvprogram.state.gov දවේ අඩවි්යි. 

ඔබ දත්රී ඇතිබව දැනුේ දීමට  රාජය දදපාර්තදේන්තුව  ඔබ හා සේබන්තධ දනාවනු ඇත. 

25. ො යත්රී නැත්නම්බ ඒ බව ෙැනගත හැක්සයක්ස යකයස්ෙ ? ෙට ඒ පිළිබඳව ෙැනුම්බ යෙනවාෙ ? 

2021 මැයි 08 වැනිදා ිට අඩු වශද්න්ත 2022 සැපතැම්බර්ත 30 දක්වා E-DV දවේ අඩවිදේ 
(www.dvprogram.state.gov) ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check)  ුළින්ත ඔදේ DV-
2022 අ්දුේපදත් තත්ව්  පරීක්ෂා කිරීමට පුළුවන. අඩුම වශද්න්ත 2022 සැේතැේබර් 30 වැනිදා දක්වා  
ඔදේ තහවුරු කිරීදේ අාං ් තබා ගන්තන. (පසුගි් වර්ෂදේ එනේ DV-2020 තත්ව දතාරුරු 2020 
සැපතැම්බර්ත 30 දක්වා සබැඳිව ලබා ගත හැකිදේ). ඔදේ අ්දුේපත දතෝරා දනාගතදහාත්  ඔබට වැඩිදුර 
උපදදසේ දනාලැදබනු ඇත. 

26. ෙයේ තහවුරුකිරීයම්බ අංකය නැතිවුවයහාත් කුෙක්ස යේෙ? 

ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාවට (Entrant Status Check) ප්රදේශ වීමට ඔදේ තහවුරු කිරීදේ අාං ් තිබි් 
යුු්. ඔදේ අනනයතාව තහවුරුකිරීමට සමහර පුද්ගලි  දතාරුරු ඇුල් කිරීදමන්ත  ඔබ ලි්ාපදාංචිවූ ඉ-

http://www.dvprogram.state.gov/
http://www.dvprogram.state.gov/
http://www.dvprogram.state.gov/
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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

තැපල් ලිපින් හරහා  ඔදේ තහවුරුකිරීදේ අාං ් නැවත  ලබාගත හැකි  දමවලමක්  දැන්ත  E-DV දවේ 
අඩවිදේ ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාදේ  (Entrant Status Check) තිදේ. 

එක්සත් ජනපද තානාපති  ාර්්ාල, ද ාන්තියුලර්  ාර්්ාල හා ද න්තටකි ද ාන්තියුලර් මධයසේථාන්ට  
ඔබ දවනුදවන්ත දතෝරා ගැනීදේ තත්ව් පරීක්ෂා කිරීමට දහෝ  ද ළින්තම ඔදේ තහවුරුකිරීදේ අාං ් 
ලබාදීමට (ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාදේ  දමවලම ුළින්ත හැර) දනාහැ . වීසා  ටයුු සඳහා  දතෝරාගත් 
අ්දේ ලැයිසේුවක්  ලබාදීමටද  රාජය දදපාර්තදේන්තුවට හැකි්ාවක් නැත. 

27. රාජය යෙපාර්තයම්බන්තුයවන්  ෙට ඉ-තැපෑයලන් යහෝ සාෙනය තැපෑයලන් යතාරතුරු ලැයේවිෙ? 

රාජය දදපාර්තදේන්තුව විින්ත ඔබට  දැනුේ දීදේ ලිපි එවනු දනාලැදේ  එක්සත් ජනපද රජ්, දතෝරාගනු 
ලැබු පුද්ගල්න්තට ඒ බව දන්තවා ඉ-තැපැල් පණිවුඩ කිිදා එවා නැති අතර, DV-2022 වැඩසටහන ුළද 
එදසේ කිරීමට සැලසුමක් නැත.  දතෝරාගත් අ්ට ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාදේ (Entrant Status Check) ඇති 
දැනුේ දීදේ උපදදසේවලට ප්රතිචාර දැක්වීදමන්ත පසුව වීසා සේමුඛ පරීක්ෂණ් පිළිබඳව දැනුේ දදන ඉ-තැපැල් 
පණිවුඩ්ක් ලැදබනු ඇත.  දමම ඉ-තැපැල් පණිවුඩදේ සේමුඛ පරීක්ෂණ දන් හා දේලාව පිළිබඳ දතාරුරු 
ඇුළත් දනාවන අතර  එයින්ත  දන්තවන්තදන්ත සේමුඛ පරීක්ෂණ විසේතර සඳහා ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව 
(Entrant Status Check) විමසන දලසයි.   

‘’.gov” වසම ඇුළත් අන්තතර්ජාල අඩවි පමණක් රාජය දදපාර්තදේන්තුදේ එක්සත් ජනපද නිල රාජය දවේ 
අඩවි බව සල න්තන.  දවනත් දබාදහෝ රාජය දනාවන දවේ අඩවි (උදා:  “.com” දහෝ  “.org” දහෝ  
“.net”  උපසර්ග ද්ාදා ඇති) සාංක්රමණ හා වීසා හා සේබන්තධ දතාරුරු හා දසේවා සප්යි.  දමම දවේ 
අඩවිවල අඩාංගු කිිදු දතාරුරක් දහෝ  රුණක්, රාජය දදපාර්තදේන්තුව අනුමත  රන්තදන්ත, නිර්දද්ශ 
 රන්තදන්ත, දහෝ අනුග්රහ දක්වන්තදන්ත නැත. 

මුදල් දහෝ ඔදේ පුද්ගලි  දතාරුරු ලබාගැනීමට තැත්  රන දමවැනි දවේ අඩවි වලින්ත ඔබට  ඉ-තැපැල් 
එවනු ඇත. දමම දවේ අඩවි,  රාජය දදපාර්තදේන්තු වීසා දසේවා දවේ අඩවිද්හි දහෝ පිටරටවල තානාපති 
 ාර්්ාලවල දූත මේඩල අාංශ දවේ අඩවිවලින්ත දනාමිදල් ලබාගත හැකි ආ ෘතිපත්ර හා සාංක්රමණ  ාර්් 
පටිපාටි ගැන දතාරුරු ලබා දීම වැනි දසේවා සඳහා මුදල් දගවන දලස ඔදබන්ත ඉල්ලා ිටිනු  ඇත.  මීට 
අතිදර්  වශද්න්ත විවිධත්ව වීසා සේබන්තධ දසේවාවන්ත සඳහා  මුදල් අ් රමින්ත දමම  දවේ අඩවි ඔබදගන්ත 
මුදල් දසාර ේ කිරීමට තැත්  රනු ඇත. දමම කූදටෝපක්රමවලට හසුවී ඔබ මුදල් ්ැවුවදහාත් ඔබට එ් 
කිිදා  දනාලැබීමට ඉඩ තිදේ.  තවද, අනනයතා වාංචා/දසාර ේ සඳහා ද්ාදාගත හැකි කිිදු පුද්ගලි  
දතාරුරක් දමම දවේ අඩවිවලට දනා ්ැවි් යුු්. 

28. DV-2019 සඳහා පුද්ගලයන් කී දෙදනකු ද ෝරා ගනු ලබන්දන්ෙ? 

DV-2022 සඳහා වීසා 55,000 ක් ලබා ගත හැකිදේ.  පළමුදවන්ත දතෝරා ගනු ලැබු 55,000 න්ත එක්තරා 
ද ාටසක් වීසා සඳහා සුදුසු ේ දනාලබන අතර, තවත් ද ාටසක් වීසා ලබා ගැනීමට උනන්තදු දනාවන 
බැවින්ත, ලබා ගත හැකි DV වීසා ි්ල්ල නිකුත්  ළ බව සහති   රනු පිණිස අ්ැදුේපත්  55,000  ට 
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වැඩි ප්රමාණ්ක්  දතෝරා ගනු ඇත. ද දසේ වුවත් දමයින්ත අදහසේ ද දරන්තදන්ත, මූලි  වශද්න්ත දතෝරා ගනු 
ලැබු ි්ූ දදනා සඳහා ප්රමාණවත් වීසා ගණනක් දනාතිබි් හැකි බවයි.  

දතෝරා ගනු ලැබු අ්දුේ රුවන්තට තමන්ත දත්රී ඇද්ද ්න්තන හා ලැයිසේුදේ තමන්තට ලැබුණු සේථාන් පිළිබඳ 
ව E-DV දවේ අඩවිදේ (www.dvprogram.state.gov) ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) 
ුලින්ත බලා ගත හැකි දේ. දැන්තවීේ උපදදසේ වල ඉල්ලා ඇති  පුර්ව-සේමුඛ පරීක්ෂණ   ලි් කි්විලි  හා 
අනිකුත් දතාරුරු  සැපයු අ්ැදුේ රුවන්ත  සඳහා DV-2022  සේමුඛ පරීක්ෂණ 2021 ඔක්දතෝබර් මාසදේදී 
ආරේභ දේ. දතෝරාගනු ලැබු අ්දුේ රුවන්තට, විදද්ශ රටවල ඇති එක්සත් ජනපද ද ාන්තියුලර්  ාර්්ාලවල 
නිලධාරීන්ත සමග උපදල්ඛන ගත  රන ලද සේමුඛ පරීක්ෂණවලට සති හතදර් ිට හ්   ාල් ට දපර 
දවේ අඩවිදේ ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව ුලින්ත දැනුේ දදනු ඇත.  

වීසා අාං  ලබාදීදේ ඉඩ අනුව සෑම මස ම එම මාසද්හි වීසා නිකුත්  රනු ලැබීමට සූදුසු ේ ලැබූ 
අ්දුේ රුවන්තට වීසා නිකුත් ද දර්. DV වීසා 55,000 ම නිකුත්  ර අවසන්ත වූ විට වසර සඳහා වූ 
වැඩසටහන ද අවසන්ත දේ. ප්රතිපත්තිම් වශද්න්ත වීසා අාං  2022 සැේතැේබර් මාස්ට දපර අවසන්ත වි් 
හැකි්. වීසා ලබා ගනු  ැමති, දතෝරා ගනු ලැබු අ්දුේ රුවන්ත, තමන්තදේ  ාරණ් ගැන වහාම ක්රි්ාත්ම  
වි් යුු්. අහඹු යතෝරා ගැනීෙ තුලින් යතෝරා ගනු ලැබුවකු වශයයන් ඔබට ඉයේෙ වීසාවක්ස ලැයේ යයි 
සහතිකයක්ස නැත. යතෝරාගැනීයෙන් අෙහස් කරන්යන් ඔබට විවිධත්ව වීසාවක්ස අයදුම්බකිරීෙට සුදුසුකම්බ ඇති 
බව හා සුදුසුකම්බ ඇත්නම්බ වීසාවක්ස නිකුත් කරන බවයි.  වීසා නිකුත් කරනු ලබන්යන් සුදුසුකම්බ ඇති යතෝරා 
ගත් අයදුම්බකරුවන්යගන් පළමු 55,000ට පෙණි. 

29. සාර්ථක අයදුම්බකරුවන්යතෝරාගනුලබන්යන්යකයස්ෙ? 

යතෝරා ගැනීෙ පිළිබඳ නිල ෙැනුම්බ දීෙ යකයරන්යන් 2021 ෙැයි 8 වැනිො ිට අුෙ වශයයන් 2022 
සැප්තැම්බබර් 30 ෙක්සවා E-DV යවේ අඩවියයන් (www.dvprogram.state.gov) ලබාගත හැකි ප්රයේශ 
තත්ව පරීක්සෂාව (Entrant Status Check) තුලිනි.   රාජය යෙපාර්තයම්බන්තුව, යතෝරා ගැනීෙ පිළිබඳ නිල 
ෙැනුම්බදීම්බ ඉ-තැපෑයලන් යහෝ  සාොනය තැපෑයලන් යවනු යනාලැයේ.  ඔබයේ E-DV යතෝරා ගනු ලැබීෙ 
ගැන ෙැන්වීෙක්ස ඉ-තැපෑයලන් යහෝ සාොනය තැපෑයලන් ඔබට ලැබුණ යහාත්, එය රාජය 
යෙපාර්තයම්බන්තුයවන් යනාවන බවත් එය නීතයනුකූල ෙැන්වීෙක්ස යනාවන බවත් ෙැන ගන්න.  රාජය 
යෙපාර්තයම්බන්තුයවන් ඔබට ලැයබන ඉ-තැපැල් පණිවුඩයේ සඳහන් වන්යන් ඔයේ අයදුම්බපත පිළිබඳ අළුත් 
යතාරතුරු සඳහා ප්රයේශ තත්ව පරීක්සෂාව (Entrant Status Check) සොයලෝචනය කරන යලසයි. රාජය 
යෙපාර්තයම්බන්තුව කිිොක තැපෑයලන් යහෝ යවස්ටර්න් යුනියන් වැනි යවනත් යස්වාවක්ස ෙගින්  මුෙල් එවන 
යලස ඔයබන් ඉල්ීෙක්ස යනාකරනු ඇත.   

එක් එක් ප්රදද්ශ්කින්ත ලැබී ඇති ි්ු අ්ැදුේපත් දවන්ත දවන්ත ව අාං   රනු ලැදේ. ලි්ාපදාංචි කිරීදේ 
 ාල පරිච්දේද් අවසානදේදී, එක් එක් භූදගෝලී් ප්රදද්ශ් සඳහා ලැබී ඇති ි්ූම අ්ැදුේ පත් වලින්ත 
පරිගණ ්ක් අහඹු දලස අ්ැදුේ පත් දතෝරා ගනී. ප්රදද්ශ් ුළ අහඹු දලස දතෝරා ගනු ලැබු පළමුවැනි 
අ්ැදුේපත පළමුවැන්තන දලසද, දතෝරා ගනු ලැබු දදවැනි අ්ැදුේපත, දදවැන්තන දලසද ්නාද වශද්නි.  
එක් එක් ප්රදද්ශ්  ලි්ාපදාංචි කිරීදේ  ාල් ුල ලැබුණු ි්ූම අ්දුේපත් වලට දතෝරා ගැනීදේදී සමාන 

http://www.dvprogram.state.gov/
http://www.dvprogram.state.gov/
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අවසේථාවක් ලැදබනු ඇත. අ්ැදුේපතක් දතෝරාගත් විට, E-DV දවේ අඩවිදේ 
(www.dvprogram.state.gov) ඇති ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) ුලින්ත 2021 
මැයි 8 වැනිදා ිට ඒ බව අ්ැදුේ රුට දැනුේ දදනු ලැදේ.  එක්සත් ජනපද ද ාන්තියුලර්  ාර්්ාල් දී 
වීසා සේමුඛ පරීක්ෂණ් ට දපනී ිටින දලස දතෝරා ගනු ලැබු අනාගත වීසා අ්දුේ රුවන්තට උපදදසේ 
දදන ුරු දහෝ එක්සත් ජනපද් ුළ තත්ත්ව් දවනසේ කිරීමට සුදුසු ේ ලබන්තනවුන්ත දද්ශී් USCIS 
 ාර්්ාල් ට අ්ැදුේ  රන ු රු  දහෝ ද න්තටකි ද ාන්තියුලර් මධයසේථාන් (KCC) විින්ත දමම  ටයුු 
ිදු  රනු ඇත. 

30. ො ෙැනටෙත් ිටින්යන් එක්සසත් ජනපෙයේයි. යතෝරා ගනු ලැබුවයහාත්  ෙයේ තත්ත්වය USCIS සෙග 
සකස ්කර ගත යුතුෙ? 

ඔේ. සාංක්රමණ හා ජාති ත්ව පනදත් (INA) 245 වැනි වගන්තතිදේ විධිවිධාන ්ටදත් දභෞති  වශද්න්ත 
එක්සත් ජනපදදේ ිටින දතෝරාගනු ලැබූ පුද්ගල්න්තට තත්ව් දවනසේ කිරීමට සුදුසු ේ ලබා ඇත්නේ 
සේිර පදාංචි තත්ව්ට දවනසේ  ර ගැනීමට USCIS ආ්තන්ට  අ්ැදුේ  ළ හැකි්. 2022 සැේතැේබර් 
30 වන විට DV-2022 වැඩසටහදන්ත ලි්ාපදාංචි වීම අවසන්ත වන බැවින්ත එදනට දපර විදද්ශී්  ලත්ර්ා 
හා ව්ස 21ට අඩු දරුවන්ත  ඇුූව ි්ූ දදනාදේම  ටයුු නිමා  රගත හැකි ආ ාර්ට ක්රි්ා කිරීමට 
අ්දුේ රුවන්ත සහති  වි් යුු්.  කිිදු දහේුවක් නිසාවත් 2022 සැේතැේබර් 30 මැද්ේ රැද්න්ත පසුව 
(EDT) DV- 2022 වැඩසටහන සඳහා වීසා අාං  ලබා දීමක් දහෝ  තත්ව දවනසේ කිරීම ට  අනුමැති් 
දනාලැදබනු  ඇත.  

31.  ෙෙ යතෝරා ගනු ලැබුව යහාත්  විවිධත්ව වීසා  (DV)  සඳහා අයැදුම්බ කිරීෙට  යකාපෙණ කාලයක්ස 
ලැයේෙ? 

DV-2022 වැඩසටහන ්ටදත් ඔබ දතෝරා ගනු ලැබුව දහාත් වීසා අ්ැදුේ කිරීම සඳහා හිමි ේ ඇත්දත් 
එක්සත් ජනපද රජදේ 2022 මුදල් වර්ෂදේ, එනේ 2021 ඔක්දතෝබර් 1 වැනි දන ිට 2022 සැේතැේබර් 
30 වැනි දන දක්වා්.  

ි්ුම දතෝරාගත් සුදුසු ේ ලැබූ අයැදුම්බකරුවන් DV වීසා ලබා ගැනීෙ යහෝ තත්වය යවනස ්කර ගැනීෙ 
මුෙල් වර්ෂය අවසන් වන විට ිදු යකාට තිිය යුතුය. දතෝරා ගනු ලැබු නමුත් 2022 සැේතැේබර් 30 වන 
විට (මුදල් වර්ෂ් අවසානදේ) වීසා ලබා දනාගත් පුද්ගල්න්තට DV ප්රතිලාභ ඊළඟ වර්ෂ්ට දගන ්ාමට 
ඉඩක් නැත. තවද, DV-2022 ලි්ාපදාංචි්කින්ත තත්ව් ලබා ගන්තනා  ලත්ර්න්තට හා දරුවන්තට DV වර්ගදේ 
වීසා ලබා ගත හැක්දක් 2021 ඔක්දතෝබර් 1 වැනිදා සහ 2022 සැේතැේබර් 30 අතර  ාලදේදී පමණි. 
පිටරටවල ිට අ්ැදුේ  රන අ්ැදුේ රුවන්තට, නි්ම  ළ සේමුඛ සා ච්ඡාවට සති හතදර් ිට හ් දක්වා 
වූ  ල ට දපර,  (www.dvprogram.state.gov) දවේ අඩවිදේ ප්රදේශ තත්ව පරීක්ෂාව (Entrant 
Status Check) ුලින්ත දැන්තවීමක් ලැදේ. 

32. DV සඳහා යතෝරා ගනු ලැබුයවකු මියගිය යහාත් කුෙක්ස ිදුයේෙ? 

http://www.dvprogram.state.gov/


~ 21 ~ 
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

එක්සත් ජනපද්ට පැමිණිමට දපර දතෝරා ගනු ලැබු පුද්ගල්කුදේ මරණ් ිදුවුවදහාත් එ් ඉදේම 
අවලාංගුදේ. සුදුසු ේ ලැබූ  ලත්ර්ා සහ / දහෝ දරුදවෝ එම දත්රීම ්ටදත් DV වීසා සඳහා තවදුරටත් 
හිමි ේ දනාලබති. 

 

ගාස්තු 
33. E-DV වැඩසටහන සඳහා ඇතුල්වීෙට යකාපෙණ යගවීෙක්ස කළ යුතුෙ? 

ඉයලක්සයරානික අයැදුම්බපතක්ස ඉිරිපත් කිරීෙ සඳහා වර්තොනයේ ගාස්තුවක්ස අය යනායකයර්. ද දසේදවතත් 
ඔබ දත්රී DV  වීසා අ්ැදුේ  රන අවසේථාදේදී අවශය ි්ූ වීසා ගාසේු තානාපති  ාර්්ාලදේ දහෝ දූත 
මේඩල  ාර්්ාලදේ දූත මේඩල අ් ැමිට ඍජුවම දගවි් යුු්. ඔබ එක්සත් ජනපදදේ ිටින අතර 
තත්ව් දවනසේ කිරීමට දතෝරාගනු ලැබු පුද්ගලද්ක් නේ  අවශය ගාසේු  ද ළින්තම USCIS ආ්තන්ට 
දගවි් යුු්. විවිධත්ව වීසා සහ සාංක්රමණ වීසා අ්ැදුේ කිරීදේදී අවශය  රන ගාසේු පිළිබඳ විසේතර, 
දතෝරා ගනු ලැබු අ්ැදුේ රුවන්තට E-DV දවේ අඩවි් ුළින්ත ලබා දදන  උපදදසේවල අඩාංගු දේ. 

34. ෙෙ යතෝරාගනු ලැබුවයහාත් විවිධත්ව වීසා හා සංක්රෙණ ගාස්තු යගවන්යන් යකයස්ෙ? 

E-DV දවේ අඩවිදේ (www.dvprogram.state.gov) පරදේශ තත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) 
ුලින්ත අහුඹු දලස දතෝරාගත් අ්දුේ රුවන්තට DV වීසා අ්දුේ කිරීම පිළිබඳ දැනුේ දීමක් ලැදබනු ඇත.   
වීසා අ්දුේ  රන අවසේථාදේදී එක්සත් ජනපද තානාපති  ාර්්ාලදේදී දහෝ දූතමේඩල  ාර්්ාලදේදී 
පමණක් ි්ූ විවිධත්ව හා සාංක්රමණ වීසා ගාසේු, ඔබ  දගවි් යුු දේ. දූත මේඩල  අ් ැමිට  රන 
ලද දගවීම සඳහා එක්සත් ජනපද ආේඩුදේ ලදුපතක් වහාම ඔබට  ලැදබනු ඇත.  වීසා ඉල්ූේ  රන 
දතෝරාගත් අ්දුේ රුවන්ත තැපෑදලන්ත, දවසේටර්න්ත යූනි්න්ත හරහා දහෝ දවනත් දබදාහැරීේ දසේවාවක් මගින්ත 
DV ගාසේු සඳහා වූ මුදල් කිි විට එවි් යුු දනාදේ.  

ඔබ  දැනටමත් එක්සත් ජනපදදේ ිටින දතෝරාගත් අ්දුේ රුදවක් දමන්තම USCIS සමග ඔදේ තත්ව් 
දවනසේ  ර ගැනීමට බලාදපාදරාත්ුවන්තදන්ත නේ E-DV දවේ අඩවිදේ (www.dvprogram.state.gov) 
පරදේශ තත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) ුලින්ත ලබාගත හැකි  උපදදසේ පිටුදේ එක්සත් ජනපද 
බැාංකුව ට DV ගාසේු දගවන ආ ාර් පිළිබඳව දවනමම උපදදසේ  අඩාංගු දේ. 

35. විවිධත්ව වීසාවක්ස සඳහා අයැදුම්බ කළත් වීසාවක්ස ලැබීෙට සුදුසුකම්බ ලබා නැත්නම්බ, යගවන ලෙ වීසා 
ගාස්තු ෙට ආපසු ලබා ගත හැකිෙ ? 

නැත. වීසා ගාසේු ආපසු දගවනු දනාලැදේ. දමම උපදදසේවල සවිසේතරාත්ම ව දක්වා ඇති වීසා සඳහා 
අවශය ි්ුම සුදුසු ේ ඔබ සපුරා තිබි් යුු්. ඔබ වීසා අවශයතා සපුරා නැති බවට දහෝ එක්සත් ජනපද 
නීති් ්ටදත් විවිධත්ව වීසාවක් සදහා  සුදුසු ේ ලබා නැති බවට දහෝ ද ාන්තියුලර් නිලධාරීද්ක් තීරණ් 
 ළදහාත්  වීසාවක් නිකුත්  ළ දනාහැකි අතර දගවු ි්ුම ගාසේු ඔබට අහිමි දේ. 

http://www.dvprogram.state.gov/
http://www.dvprogram.state.gov/
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නුසුදුසුකම්බ 
 
36. වීසා ලැබීෙට නුසුදුසුකම්බ පිළිබඳ කිියම්බ යහ්තු තියේ නම්බ එෙ අත්හැර ෙැමීයම්බ පහසුකම්බ ෙට ලබාගත 

හැකිෙ?  ෙයේ එවැනි අත්හැර ෙැමීයම්බ අයදුම්බපතක්ස සඳහා වියශ්ෂ සැකසුම්බ ක්රෙයක්ස තියේෙ? 

නැත. සාංක්රමණ හා ජාති ත්ව පනදත් විදශේි ත වශද්න්ත දක්වා ඇති සාංක්රමණ වීසා සඳහා වූ ි්ූ 
අද්ෝගයතා දහේුවලට අ්දුේ රුදවෝ ්ටත් දවති. පනදත් සාමානයද්න්ත දක්වා ඇති දහේු හැර දවනත් 
වීසා ලැබීම අත්හැර දැමීදේ දහේු සඳහා විදශේෂ ප්රතිපාදන නැත. අත්හැර දැමීේ පිළිබඳ ඉල්ලීේ සඳහා 
විදශේෂ පිරිසැ සුමක් ද නැත. ඇමරි න්ත ජාති ්න්ත දහෝ නීතයානුකූල සේිර පදාංචි රුවන්ත දහෝ ළඟ නෑ්න්ත 
වන අ්ට බලපාන දපාදු අත්හැර දැමීදේ ප්රතිපාදන, සමහර විවිධත්ව වීසා අ්දුේ රුවන්තටද අදාල වි් 
හැකි වුවද දමම DV වැඩසටහදන්ත  ාලසීමාවන්ත නිසා ඒවායින්ත ප්රද්ෝජන ගැනීම අ්ැදුේ රුවන්තට දුෂේ ර 
වි් හැකි්. 

විවිධත්ව වීසා වංචා ෙැනුම්බදීෙ හා කූයටෝපක්රෙ 

37. අන්තර්ජාල වංචා යහෝ ඉයේ ලැයබන ඉ-තැපැල් පිළිබඳව ො පැමිණිලි කරන්යන් යකයස්ෙ? 

 රුණා ර දපඩරල් දවළඳ ද ාමිෂන්ත සභාව විින්ත පවත්වා දගන ්න  ජාතීන්ත 36   පාරිදභෝගි  
ආරක්ෂ  නිද්ෝජය ආ්තන වල හවුල් ප්ර්ත්න්ක් වන www.econsumer.gov දවේ අඩවි් දවත 
පිවිදසන්තන. නැතදහාත් දපඩරල් බියුදරෝ ඔෆේ ඉන්තදවසේටිදේෂන්ත (FBI) Internet Crime Complaint 
Center දවත ්න්තන. අනවශය ඉ-තැපෑල පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් දගානු කිරීමට Department of Justice 
Contact Us page  දවත ්න්තන. 

විවිධත්ව වීසා (DV) සාංඛයාදල්ඛන 

38. DV-2022 වැඩසටහන යටයත් වීසා යකාපෙණ සංඛ්යාවක්ස නිකුත් කරන්යන්ෙ? 

නීති් අනුව, සුදුසු ේ ලත් පුද්ගලයින්ත සඳහා සෑම වසර ම උපරිම වීසා 55,000 ක් ලබා ගත හැකි්. 

39. DV වැඩසටහන ෙගින් වීසාවක්ස ලබා ගැනීෙට ො සුදුසුකම්බ ලැබුවයහාත් එක්සසත් ජනපෙයට යාෙට 
එක්සසත් ජනපෙ රජය ගුවන් ගෙන් ගාස්තු ලබා යෙන්යන්ෙ? නිවාස හා රැකියාවක්ස ලබා ගැනීෙට සහාය 
වන්යන්ෙ?  ො ස්ථාවර තත්වයකට පත්වන යතක්ස යසෞඛ්ය පහසුකම්බ සහ අවශය යවනත්  සහනාධාර  
ලබා යෙන්යන්ෙ? 

DV වැඩසටහන හරහා ඔබට වීසා බලපත්ර්ක් ලැදබන්තදන්ත නේ එක්සත් ජනපද රජ් දමම දසේවාවන්ත 
කිිවක් ඔබට ලබා දනාදද්. ඔබ DV සඳහා අ්දුේ කිරීමට දතෝරාදගන තිදේ නේ, වීසා බලපත්ර්ක් නිකුත් 
කිරීමට දපර ඔබ එක්සත් ජනපදදේ මහජන ගාසේුවක් දනාවන බව දපන්තනුේ  ළ යුු්. ඔබ දතෝරාදගන 

http://www.econsumer.gov/
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විවිධත්ව වීසා බලපත්ර අ්දුේපතක් ඉදරිපත්  රන්තදන්ත නේ, මහජන ගාසේු තක්දසේරු  රන්තදන්ත ද දසේද 
්න්තන සහ ඔබ මහජන ගාසේුවක් බවට පත්වීමට ඉඩක් දනාමැති බව දපන්තවීමට ලබා ද් හැකි සාක්ි 
පිළිබඳව රාජය දදපාර්තදේන්තුදේ මහජන මග දපන්තවීම ඔබ දැන ිටි් යුු්.. 

 

DV – 2022 සඳහා සුදුසුකම්බ ලබන ස්වයේශිකයන් ිටින රටවල්/ප්රයේශ ලැයිස්තුව කලාප වශයයන් 

දමම විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා එක් එක් භූදගෝලී් ප්රදද්ශ ුළ DV-2022 සඳහා සුදුසු ේ ලබන 
සේවදද්ශි ්න්ත ිටින රටවල් පහත සඳහන්ත ලැයිසේුදවන්ත දපන්තනුේ ද දර්. ්ටත් ප්රදද්ශ, පාල  රදටහි 
ප්රදද්ශ් ුළ ඇුළත් ද දර්.  DV-2022 වැඩසටහන සඳහා සුදුසු ේ දනාලබන සේවදද්ශි ්න්ත ිටන රටවල්, 
සාංක්රමණ හා ජාති ත්ව පනදත් 203 (ඇ) වගන්තතිද්හි සුත්ර්ට අනුව එක්සත් ජනපද පුරවැි හා සාංක්රමණ 
දසේවා (USCIS) ආ්තන් විින්ත හඳුනා දගන ඇත. දමම විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා සුදුසු ේ දනාලබන 
රටවල් (ඒවා පවුල් අනුග්රහ් ලබන සහ රැකි්ා පදනේ වු සාංක්රමණ සේබන්තධද්න්ත ඉහළ ඇුල් වීමක් ඇති 
රටවල් නිසා්) අදාළ  ලාපී් ලැයිසේුවලට පසුව සඳහන්ත ද දර් 

අප්රිකාව 

ඇල්ජීරි්ාව     මැඩගසේ ර් 
ඇාංදගෝලාව     මලාවි      
දබනින්ත      මාලි     
දබාට්සේවානා     දමාරිදට්නි්ාව 
බූර්කිනා ෆාදසෝ     දමාරීෂසේ     
බූරුන්තඩි      දමාදරාක්ද ෝව 
 ැමරූන්ත     දමාසැේබික්     
දක්ේවර්්     නැමීබි්ාව     
මධයම අප්රි ානු සමූහාේඩුව   නයිගර්   
චැ්      රුවන්තඩා      
ද ාදමාදරාසේ     සා ඕ-දටාදේ සහ ප්රින්තිදප   
ද ාාංදගෝව     දසදනගාල්  
ද ාාංදගෝ ප්රජාතාන්ති  සමූහාේඩුව  සීදෂල්සේ     
ද ෝට් ඩි අයිදවාරි (අයිවරිද ෝසේට්)  ි්රා ලිද්ාන්ත   
ජිබුටි      දසෝමාලි්ාව  
ඊජිේුව*     දකුණු අපිැේර ාව 
නිරක්ි් ගිනි     දකුණු සුඩාන් 
එරි්ාව     සුඩාන් 
ඉතිද්ෝපි්ාව     සේවාිලන්තත් 
ගැදබාන්ත     ටැන්තසානි්ාව     
ගැේබි්ාව     දටෝදගෝ 
ඝානාව      ටියුනීි්ාව 
ගිනි්ාව      උගන්තඩාව 
ගිනි-බිසේ     සැේබි්ාව 
ද න්ත්ාව     ිේබාේදේ 
දලදසාදතෝ     
ලයිබීරි්ාව 
ලිබි්ාව 
    



~ 24 ~ 
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

  
*1967 ජුනි මාස්ට දපර  ඊශ්රාල්, දජෝර්දාන්, ිරි්ාව හා ඊජිේුව පාලන්  ළ ප්රදද්ශවල උපන්ත අ්ට 
අදාල රට වන්තදන්ත  පිළිදවළින්ත ඊශ්රාල්, දජෝර්දාන්, ිරි්ාව හා ඊජිේුවයි. ගාසා තීරුදේ උපන්ත අ්ට අදාල 
රට වන්තදන්ත ඊජිේුවයි. බටහිර ඉවුදර් උපන්ත අ්ට අදාළ රට දජෝර්දාන් වන අතර දගාලාන්ත  ඳු රදේ උපන්ත 
අ්ට අදාළ රට වන්තදන්ත ිරි්ාවයි. 
 
අප්රි ාදේ නයිජීරි්ාදේ වැි්න්ත දමම වර්ෂදේ විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා  සුදුසු ේ දනාලබති.  
 
 
DV – 2022 සඳහා සුදුසුකම්බ ලබන ස්වයේශිකයන් ිටින රටවල් ලැයිස්තුව කලාප වශයයන් 

ආියාව 
 
ඇෆේගනිසේතාන්     දජෝර්දාන්* 
බහදර්න්ත     කුවයිට් 
භූතාන්      ලාඕස් 
බෲනායි      දලබනන් 
බුරුම්      මැදල්ි්ාව 
 ාේදබෝජ්     මාලදවයින 
දහාාංද ාාං විදශේෂ පරිපාලන ප්රදද්ශ්**  දමාාංදගෝලි්ාව 
ඉන්තදුනීි්ාව     දන්තපාල් 
ඉරාන්      උුරු ද ාරි්ාව 
ඉරා ්      ඕමාන් 
ඊශ්රාල්*     ක්ටාර් 
ජපාන්***     දසෞද අරාබි් 
ිාංගේූරුව     තායිලන්තත් 
ශ්රී ලංකාව     ටිදමෝර්-දලසේටි 

ිරි්ාව*     එක්සත් අරාබි එමීර් රාජය් 
තායිවාන්**     දේමන් 
 
*1967 ජුනි මාස්ට දපර  ඊශ්රාල්, දජෝර්දාන්, ිරි්ාව හා ඊජිේුව පාලන්  ළ ප්රදද්ශවල උපන්ත අ්ට 
අදාල රට වන්තදන්ත  පිළිදවළින්ත ඊශ්රාල්, දජෝර්දාන්, ිරි්ාව හා ඊජිේුවයි. ගාසා තීරුදේ උපන්ත අ්ට අදාල 
රට වන්තදන්ත ඊජිේුවයි. බටහිර ඉවුදර් උපන්ත අ්ට අදාළ රට දජෝර්දාන් වන අතර දගාලාන්ත  ඳු රදේ උපන්ත 
අ්ට අදාළ රට වන්තදන්ත ිරි්ාවයි. 
 
**මැකාවු එස්.ඒ.ආර්ත. සුදුසුකම් ඇති අතර ඉහත ලැයිස්ුගත කර ඇති අතර විවිධත්ව වැඩසටහදන් අරමුණු සඳහා 

පමණි; මැකාවු හි උපත ලැබූ පුද්ගලයින් පෘුගාලදයන් සුදුසුකම් ලබා ගන්න. 
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***හදබෝමායි දූපත්, ෂිදකෝටාන්, කුනෂිරි සහ එදටාදරාෆු යන ප්රදද්ශවල උපත ලැබූ පුද්ගලයින්ට ජපානයට අය කළ 

හැකිය. ෙකුණු සකාලින් හි උපත ලැබූ පුද්ගලයින්ට රුසියාවට අය කළ හැකිය.  
 
පහත සඳහන් ආසියානු කලාපීය රටවල ස්වදද්ශිකයන් දමම වසදර්ත විවිධත්ව වීසා වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් 
දනාලබයි: 
බංේලාදද්ශය, දහාංදකාං ඇුළු චීනය), ඉන්දියාව, පකිස්ථානය, ෙකුණු දකාරියාව, පිලිපීනය සහ වියට්නාමය.  

 
 
යුයරෝපය 
 
ඇල්දේනි්ාව ලිුදේනි්ාව 
ඇන්තදඩෝරාව ලක්සේබර්ේ 
ආමීනි්ාව මැ ාවු විදශේෂ පරිපාලන ප්රදද්ශ්** 
ඕසේි්ාව මැිදඩෝනි්ාව 
අසර්බයිජාන් දමෝල්ටාව  
දබලාරුසේ දමෝල්දඩෝව 
දබල්ජි්ම දමානාද ෝ 
දබාසේනි්ා සහ හර්දසදගෝවිනා දමාන්තටිනීදග්රෝ 
බල්දේරි්ාව දනදර්ලන්තත් (සාංරච  සහ ්ටත් ප්රදද්ශ ඇුළව) 
දක්රාඒි්ා උුරු අ්ර්ලන්තත්*** 
සයිප්රසේ දනෝර්දේ 
දචක් සමූහාේඩුව දපෝලන්තත් 
දඩන්තමාර්ක් (සාංරච  සහ  පෘුගාල් (සාංරච  සහ විදද්ශ ්ටත් ප්රදද්ශ ඇුළුව) 
විදද්ශ ්ටත් ප්රදද්ශ ඇුළුව) දරාදේනි්ාව 
එසේදතෝනි්ාව රුි්ාව****  
පින්තලන්තත් සැන්තමැරිදනෝ 
ප්රාංශ් (සාංරච  සහ සර්බි්ාව 
විදද්ශ ්ටත් ප්රදද්ශ ඇුළුව) සේදලෝවැකි්ාව 
දජෝර්ජි්ාව සේදලෝදවනි්ාව 
ජර්මනි් සේපාඤේඤ් 
ග්රීි් සේවීඩන් 
හාංදේරි්ාව සේවිට්සර්ලන්තත් 
අයිසේලන්තත් තජිකිසේතාන්ත 
අ්ර්ලන්තත් ුර්කි් 
ඉතාලි් ටර්ක්දමනිසේතාන්ත 
 සක්සේතාන්ත උක්දර්න් 
ද ාදසෝදවෝ උසේදබකිසේතාන් 
කිර්ගිසේතාන්ත වති ානු නගර් 
ලැට්වි්ා 
ලීදචන්තසේදටන්ත 
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**මැකාවු එස්.ඒ.ආර්ත. සුදුසුකම් ඇති අතර ඉහත ලැයිස්ුගත කර ඇති අතර විවිධත්ව වැඩසටහදන් අරමුණු සඳහා 

පමණි; මැකාවු හි උපත ලැබූ පුද්ගලයින් පෘුගාලදයන් සුදුසුකම් ලබා ගන්න. 
 
***විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා පමණක්, උුරු අයර්තලන්තය දවනම සලකනු ලැදබන බවෙ, උුරු අයර්තලන්තය 
සුදුසුකම් ලබන බවත් එය සුදුසුකම් ලබන පරදද්ශ අතර ලැයිස්ු ගත කර ඇති බව ෙ සළකන්න. 

 

****හදබෝමායි දූපත්, ෂිදකෝටාන්, කුනෂිරි සහ එදටාදරාෆු යන ප්රදද්ශවල උපත ලැබූ පුද්ගලයින්ට ජපානයට අය කළ 

හැකිය. ෙකුණු සකාලින් හි උපත ලැබූ පුද්ගලයින්ට රුසියාවට අය කළ හැකිය. 

 
පහත දැක්දවන යුදරෝපී් රටවල සේවදද්ශි ්න්ත දමම වර්ෂදේ විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා සුදුසු ේ දනාලබති.  
මහා බිැේරතානය් (එක්සත් රාජධානි්)  මහා බිැේරතානය්ට (එක්සත් රාජධානි්) පහත සඳහන්ත ්ටත් පරදද්ශ 
ඇුලත් දේ : ඇාංගිලා, බර්මුඩා, බිැේරතානය වර්ජින්ත දූපත්, දක්මන්ත දූපත්, දෆාක්ලන්ත් දූපත්, ජිදරෝල්ටා, 
දමාන්තදසරාට්, පිටි යින්ත, සාන්තත දහදල්නා, ටර් සේ සහ  යිද ෝසේ දූපත්.   
 
උතුරු ඇයෙරිකාව 
 
බහමාසේ 
උුරු ඇදමරි ාදේ,  ැනඩාදේ සහ මැක්ිද ෝදේ සේවදද්ශි ද්ෝ දමම වර්ෂදේ විවිධත්ව වැඩසටහනට 
සුදුසු ේ දනාලබති. 
 
ඕෂිනියාව 
 
ඕසේදේලි්ාව (සාංරච  සහ පිටරට  
්ටත් ප්රදද්ශ ඇුළුව) පලාවු 
ෆිජී පැපුවා නිේගිනි්ා 
කිරිබට් දසාලමන්ත දූපත් 
මාෂල් දූපත් දටාාංගා 
මයිදක්රෝනිි්ා දෆඩරල් රාජය ටුවාූ 
නාඋරු වනුඅටු 
නිවසීලන්තත් (සාංචර  සහ සැදමාවා 
පිටරට ්ටත් ප්රදද්ශ ඇුළුව)  
 
ෙකුණු ඇෙරිකාව, ෙධයෙ ඇෙරිකාව සහ කැරිියන් දූපත් 
 
ඇන්තටිගුආ සහ බාබුඩා ගු්නා 
ආදජන්තටිනාව දහාන්තඩියුරාසේ 
බාබදඩෝසේ නි රගුආ 
දබලිි පැනමා 
දබාලිවි්ා පැරගුදේ 



~ 27 ~ 
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

චිලී සැන්තට් කිට්සේ සහ දන්තවිසේ 
ද ාසේටාරි ා සැන්තට් ූි්ා  
කියුබා සැන්තටි වින්තසන්තට් සහ ගරැනඩයින්තසේ 
දඩාමිනි ා සුරිනාමි 
ඉක්වල ෝරය ිනිඩෑ් සහ දටාබාදගෝ 
ග්රැනඩා උරුගුදේ  
ලගෝතමාලාව දවනිියුලාව 
  
දේ වර්ෂද්හි විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා සේවදද්ශි ්න්ත සුදුසු ේ දනාලබන දමම  ලාපදේ රටවල් : රසීල්, 
ද ාදලාේබි්ාව, දඩාමිනි න්ත සමූහාේඩුව, එල්සැල්වදදෝර්, හයිටි, ජැදමයි ාව, මැක්ිද ෝව සහ දේරු. 


