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එක්සත් ජනපද රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව 
ෙ ා්තසියුල්ත  ටයුු  ා්තයාාංශය 

2017 ව්තෂෙේ විවිධත්ව සාංක්රමණි  වීසා වැඩසටහන සඳහා උපෙදස්   

(DV- 2017) 

වැඩ සටහ්ත  පරිද්තශනය 

රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව විසි්ත ෙ ාාංග්රසීයය ියෙය   වලට අනුව විවිධත්ව සාංක්රමණි  වීසා වැඩ සටහන 
වා්තෂි  පදනමකි්ත ක්රියාත්ම   රනු ලැෙේ. සාංක්රම  හා ජාති ත්ව පනෙත් (INA) 203 (ඇ) ව ්තතිය 
යටෙත්  ඓතිහාසි  ව එක්සත් ජනපදයට අඩු සාංක්රමණි ය්ත ්රමා යක් පැිණ  ඇති රටවල්ත 
“විවිධත්ව සාංක්රමණි ය්ත“ ෙලස හඳු්තවනු ලබන සාංක්රමණි ය්ත ෙ ාටස ට  ඉඩ සලසයි. 2016 මුදල් 
ව්තෂය සඳහා  විවිධත්ව වීසා (DV) 50,000 ක්  ලබා ම හැකිෙේ. විවිධත්ව වීසා වැඩසටහනට ලියා 
පදාංචිවීෙන පිරිවැයක් නැම. 

විවිධත්ව වීසාවක් සඳහා සුදුසු න ලැබීමට  ෙලාමරැයිෙය්ත ෙම රා නු ලබන අයදුන රුව්ත විසි්ත සරල 
වුවද, දැඩි ෙය  යමා අවශයමාව්ත සුරරාලිය යුුය.  පරි   ෙය්ත ෙමෙහයවන අහඹු ෙලාමරැයි 
ඇදීමකි්ත විවිධත්ව වීසා සඳහා ුරද් ලය්ත ෙම රා  නු ලැෙේ.  ෙමම වීසා භූෙ  ලීය ්රෙද්ශ හයක් අමර 
ෙබදා ෙදන අමර, කිසිම රට ට එම ව්තෂය ුල ලබාෙදන විවිධත්ව වීසාවලි්ත සියයට 7 ට වඩා 
ෙනාලැෙේ.   

පසුගිය අවුරුදු පහ ුල ෙමම රට වලි්ත එක්සත් ජනපදයට 50,000 ට වැඩිෙය්ත සාංක්රමණි ය්ත පැිණණි 
ඇති බැවි්ත, පහම සඳහ්ත රටවල වැසිය්ත, DV-2017 සඳහා අයදුන කිරීම ට සුදුසු න ෙනාලබයි.    

බාං ලාෙද්ශය, බ්ර සීයලය,  ැනඩාව, චීනය (්ර ධාන ෙද්ශෙයහි උප්ත) ෙ ාළනබියාව, ෙඩාිණිය ්ත 
සමූහාණ්ඩුව, ඉක්වෙද රය, එල්සැල්වෙද රය, හයිටි, ඉ්තදයාව, ජැෙමයි ාව, මැක්සිෙ  ව, 
නයිජීරියාව, පකිස්මානය, ෙේරූ, පිලිපීනය, දකුණු ෙ ාරියාව, එක්සත් රාජධාියය (උුරු 
අය්තල්තමය හැර) සහ එහි යටත් ්රෙද්ශ හා වියට්නාමය.  

ෙහාාංෙ ාාං (විෙේෂ පරිපාලන  ලාපය) ම ාවු (විෙේෂ පරිපාලන  ලාපය) හා මායිවානෙේ උප්ත 
 අය සුදුසු න ලබයි. 

ෙමම ව්තෂෙේ සුදුසු න පිළිබඳ ෙවනස් න 

සුදුසු න 

අවශයමා 11  වැසිය්ත සුදුසු න ලබන රටවල උප්ත ුරද් ලය්ත ඇුල්වීමට සුදුසු න ලබයි. 

ඔබ සුදුසු න ලබන රට  ඉපදී නැත්නන  ඔබට සුදුසු න ලැබිය හැකි ෙවනත් මා්ත  ෙද ක් තිෙේ. 

 ඔෙේ   ලත්රයා ඉපදී ඇත්ෙත් වැසිය්ත සුදුසු න ලබන රට ද? එෙස්නන, ඔබට ඔබෙේ 
 ලම රයාෙේ උප්ත රට යටෙත් ඉල්ලූන  ළ හැකියි. ෙමෙස්  ළ හැකි ව්තේත ඔෙේත් ඔෙේ 
 ලත්රයාෙේත් නන ෙම රා ත් අයදුනපෙත් තිබී විවිධත්ව වීසා ියකුත්  ර, ෙදෙදනාම එක්වර 
එක්සත් ජනපදයට ඇුළු ව්තේත නන පමණි. 
   

 ඔබ උප්තේත, එහි වැසිය්ත සුදුසු න ෙනාලබන රට  වුවත්, ඔබෙේ ෙදමාපිය්තෙ ්ත එක් 
අෙයකුවත් එහි ඉපදී නැත්නන ෙහ  ඔබ උපදන අවස්ථාෙේද එහි පදාංචිව ෙනාසිටිෙේ නන, 
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ෙදමාපිය්ත උප්ත රටවල වැසිය්ත  DV-2016 වැඩසටහන සඳහා සුදුසු න ලබ්තේත නන  ඔබට 
ඒ එ   ජාති ත්වයට හිිණ න කිව හැකිය. ෙමයි්ත අදහස්  ර්තේත කුමක්දැයි ය්තන පිළිබඳ 
වැඩි විස්මර සඳහා  ියති අසන පැන බල්තන 

අවශයමා 12  ෙමයට අමමරව  විවිධත්ව වීසා (DV) වැඩසටහේත අධයාපන සුදුසු න ෙහ  වැඩ 
පළුරරුදු සුදුසු න සුරරාලීම සඳහා  ඔබ 

 මූලි  හා ද්විතීයි  අධයාපනය පිළිබඳ ව්තෂ 12  පාඨමාලාව සා්තථ ව සනපූ්ත   ර 
ඇති බවට අ්තථ දක්වන උසස් පාඨශාලා අධයාපනයක් ෙහ   ට සමාන අධයාපනයක් 
 
ෙහ  
 වසර 02 ුරහුණුවක් ෙහ  වැඩ පළුරරුද්ද අවශය වන රැකියාව  පසුගිය ව්තෂ 05 ුළ 
අවුරුදු 02   වත් පළුරරුද්දක් ලබා තිබිය යුුය.  සුදුසු න ලබන වැඩ පළුරරුද්ද ිය්ත ය කිරීම 
සඳහා එක්සත් ජනපද රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව O*NetOnLine දත්ම සමුදාය ෙයාදා  නු ඇම.  

්රධාන අයදුන රුෙේ සුදුසු න ලබන වැඩ පළුරරුද්ද පිළිබඳ වැඩිදුර ෙමාරුරු සඳහා ියති අසන 
පැන බල්තන 

ෙමම අවශයමා ෙද ම ඔබට සුරරාලිය ෙනාහැකි නන ඔබ ෙමම (DV) වැඩසටහන යටෙත් 
ඉල්ලුනපත්රයක් ඉදරිපත් ෙනා ල යුුය. 

 

ඇුල්වීෙන  ාලසීයමාව 

DV-2017 විවිධත්ව වීසා ෙලාමරැයිය සඳහා අයදුනපත් 2015 ඔක්ෙම බ්ත 01 වැිය නැෙ නහිර 
දවා ාල මධයාහ්නයනෙේ (EDT) (GMT -4) සිට 2015 ෙනාවැනබ්ත 03 වැිය නැෙ නහිර දවා ාල 
ෙේලාෙව්ත මධයාහ්නයනය (EDT) (GMT-4) දක්වා අමර  ාලෙේදී www.dvlottery.state.gov ෙවේ 
අඩවියට ඉෙලක්ෙරාිය ව ඉදරිපත්  ළ යුුය. දැඩි ඉල්ලූම ියසා ෙවේ අඩවිෙයහි ්රමාදය්ත ඇති විය හැකි 
බැවි්ත අයදුනපත් ඉදරිපත් කිරීමට ලියාපදාංචි කිරීෙන  ාලසීයමාෙේ අවසාන සතිය ෙමක් පමා ෙනා ර්තන. 
්රමාදූ  අයදුනපත් ෙහ   ඩදාසිවල ලියු අයදුනපත් බාර නු ෙනාලැෙේ. සෑම ලියාපදාංචි  ාලයක් ුළම 
එක් ුරද් ලෙයකුට නීතිෙය්ත ඉඩදී ඇත්ෙත් එක් අයදුනපම ට පමණි. බහු අයදුනපත් අනාවර ය  ර 
 ැනීම සඳහා රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව සුක්ෂම මාක්ෂ යක්  ෙයාදා  නී.  එක් අයදුනපම ට වඩා 
ඉදරිපත්  ළෙහාත් ඔබ නුසුදුස්ෙසකු  ෙ ෙරනු ඇම.  
 
DV-2016 සඳහා ඉෙලක්ෙරාිය  අයදුනපමක් ඉදරිපත් කිරීෙන  ා්තයය සනපූ්ත  කිරීම 

ඔෙේ ඉෙලක්ෙරාිය  විවිධත්ව වීසා අයදුනපම  (E-DV අයදුනපම ෙහ  DS-5501) 
www.dvlottery.state.gov  ෙවම ඉදරිපත්  ර්තන.  අසනපූ්ත  අයදුනපත් ්රතික්ෙපප ෙ ේත. 
විවිධත්ව වීසා (E-DV) වැඩසටහනට  ලියා පදාංචිවීෙන   ාස්ුවක් නැම. 

අයදුනපත් ඉදරිපත් කිරීමට ෙස්වා සපයන ‘වීසා උපෙද්ශ ය්ත’, වීසා ඒජ්තමවරු්ත ෙහ  අියකුත් පහසු න 
සපයන ුරද් ලය්තෙේ සහාය ෙනාමැතිව මමාම අයදුනපම සනපූ්ත   රන ෙලස මද්තම දරි  ්තවනු 
ලැෙේ.   ඔෙේ අයදුනපම සනපූ්ත  කිරීමට ෙවනත් ෙ ෙනකුෙේ ෙස්වය ලබා ්තේත නන, එය පිළිෙයල 
 රන අවස්ථාෙේ ්රේනවලට ියවැරද පිළිුරු සැපීමමට ඔබ සිටිය යුු අමර, මහවුරු කිරීෙන පිටුව හා 
ඔෙේ අනුපම මහවුරු  අාං ය ඔබ ළඟ මබා  ම යුුය.  ෙමම ෙමාරුරු ෙනාමැති නන  ඔෙේ 
අයදුනපෙත් මත්වය දැන  ැනීම සඳහා  සබැඳි පද්ධතියට ්රෙේශ වීමට ඔබට ෙනාහැකි වනු ඇම.  ඔබ 
ෙවනුෙව්ත ෙමම ෙමාරුරු ඔවු්ත ලඟ මබා  ැනීමට යෙමක් ඉදරිපත් වුවෙහාත්  ඒ  ැන  පරීක්ෂා ාරීව 
සිම්තන. විවිධත්ව වීසා වාංචා පිළිබඳව වැඩිදුර දැන  ැනීමට  ියති අසන පැන බල්තන. 

http://www.dvlottery.state.gov/
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සනපූ්ත  අයදුනපමක් ඉදරිපත් කිරීෙම්ත පසු ඔබෙේ නම හා සුවිෙේෂි මහවුරු අාං යක් සහිම මහවුරු 
කිරීෙන තිරයක් දස්ෙවනු ඇම. ඔබෙේ වා්තමා සඳහා ෙමම මහවුරු තිරය මුද්ර ය  ර  ්තන.  2016 
මැයි 03 වනදා සිට www.dvlottery.state.gov ෙවේ අඩවිෙේ Entrant Status Check (්රෙේශ මත්ව 
පරීක්ෂාව) ක්ලික්  ර ඔෙේ සුවිෙේෂි මහවුරු අාං ය හා අියකුත් ුරද් ලි  ෙමාරුරු ඇුල් කිරීෙම්ත 
ඔෙේ  ඉල්ලුනපත්රය පිළිබඳ මත්වය දැන ම හැකිෙේ.  ඔබ DV-2017 සඳහා ෙත්රී ඇත්දැයි දැනුන දීම, 
ඔබ ඉල්ලූන පම පිළිබඳව ක්රියා ළ යුු ආ ාරය  ැන උපෙදස් දීම, ඔෙේ සාංක්රම  වීසා සනමුඛ 
පරීක්ෂ ය පිළිබඳව දැ්තවීම ආද සියල්ල දැනුනදීම සඳහා එ ම ක්රමය ව්තේත ෙමම (Entrant Status 
Check) ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාවයි.  ෙම රා ැනීෙන ක්රියාවලිය පිළිබඳ වැඩි විස්මර ලබා ැනීමට  
 රු ා ර ියති අසන පැන සමාෙල චනය  ර්තන.   

ඔෙේ ඉෙලක්ෙරාිය  විවිධත්ව වීසා (E-DV) අයදුනපම සනපූ්ත  කිරීම සඳහා ඔබ පහම දැක්ෙවන 
ෙමාරුරු සැපයිය යුුය. 

1. නම   අවස්ත/පවුෙල් නම, පළමු නම, මැද නම -ඔෙේ  ම්ත බලපත්රෙේ සදහ්ත ආ ාරයටම  

2.  උප්ත දනය   දනය, මාසය, ව්තෂය 

3.  ස්ත්රී ුරරුෂ භාවය   ුරරුෂ ෙහ  ස්ත්රී 

4.  ඔබ උප්ත න රය  

5.  ඔබ උප්ත රට   ඔබ උප්ත ්රෙද්ශයට දැනට භාවිම  රනු ලබන නම භාවිමා  ර්තන.. 

6.  DV වැඩසටහනට සුදුසු න ලබන රට     සාමානයෙය්ත සුදුසු න ලබන  රට ඔබ උප්ත රටයි.  ඔබ 
සුදුසු න ලබන රට, ඔබ ජීවත් වන රටට  සනබ්තධයක් නැම.  සුදුසු න ෙනාලබන රට  ඔබ ඉපදී 
ඇත්නන ඔබට සුදුසු න ලබා ම හැකි ෙවනත් ම ක් ඇත්දැයි දැන  ැනීමට  ියති අසන පැන 
සමාෙල චනය  ර්තන. 

7. අයදුනපෙත් ඡායාරූප  ඔෙේ,ඔෙේ  ලත්රයාෙේ හා අයදුනපෙත් ලැයිස්ු  ම  ර ඇති සියලු දරුව්තෙේ, 
මෑමදී  ත් ඡායාරූප ඇුළත්  ළ යුුය. සාංෙය ජන හා මාක්ෂණි  පිරිවිමර සඳහා  ඩිජිටල් 
ඡායාරූපයක් ඉදරිපත්කිරීම බල්තන. දැනටමත් එක්සත් ජනපදෙේ ුරරවැසිෙයක් ෙහ  නීමයනුකූල ස්ථිර 
ේතවාසි ෙයකුවන   ලත්රෙයකුෙේ ෙහ  දරුෙවකුෙේ ඡායාරූප  ඇුළත් කිරීම අවශය ෙනාෙේ.  එෙස් 
 ළත් එය වරදක් ෙස් ෙනාසැළෙක්. 

සමූහ ෙහ  පවුල් ඡායාරූප පිලි නු ෙනාලැෙේ. සෑම ෙ ෙනක්ම සඳහා   ෙවන ෙවනම ඡායාරූප 
ඉදරිපත්  ළ යුුය. ඡායාරූප මෑම දී  ත් ඒවා ෙනාවීම ෙහ  සාංස් ර ය  ළ ඒවා වීම ෙහ  පහම 
විස්මර  ර ඇති පිරිවිමර සුරරා ෙනාතිබීම ෙහ  අයදුනපත් නුසුදුසුවීමට හා වීසා ්රතික්ෙපප කිරීමට 
ෙහ්නයු ෙේ. වැඩි විස්මර සඳහා  ඩිජිටල් ඡායාරූපයක් ඉදරිපත් කිරීම බල්තන. 

8. මැපැල් ලිපිනය   බාේත,  
   ලිපිනය ෙේළිය 1,  
   ලිපිනය ෙේළිය 2,  
   මහන රය/ න රය,  
   දස්ත්රික් ය/ පළාම/ ජනපදය/   
   මැපැල් ෙක්මය/  සිේ ෙක්මය  
    රට. 
 
9. ඔබ අද ජීවත්වන රට 
10. දුර ථන අාං ය ( ැමතිනන) 

http://www.dvlottery.state.gov/
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11. ඉ-මැපැල් ලිපිනය : ඔබට ෙ ලි්තම ්රෙේශ විය හැකි ඉ-මැපැල් ලිපිනයක් ලබාෙද්තන.  ඔෙේ 
අයදුනපම ෙත්රු ෙහාත් හා ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) ුලි්ත ඔෙේ ෙත්රීම 
 ැන ්රතිචාර දැක්වුවෙහාත් ඔෙේ සාංක්රමණි  වීසා සනමුඛ පරීක්ෂ ය පිළිබඳ ෙමාරුරු ්රෙේශ 
මත්ව පරීක්ෂාෙේ ඇති බව ද්තවන ඉ-මැපැල් පණිවුඩයක් රාජය ෙදපා්තමෙන්තුෙව්ත ඔබට ලැෙබනු 
ඇම. ඔබ DV වැඩසටහනට ෙම රා ත් බව ද්තවන ඉ-මැපල් පණිවුඩයක් රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව 
විසි්ත කිසිදා  එවනු ෙනාලැෙේ. ෙම රා ැනීෙන ක්රියාවලිය පිළිබඳ වැඩි විස්මර සඳහා  ියති අසන පැන 
බල්තන.  

12. අද වන විට ඔබ ලබා ඇති ඉහළම අධයාපන මට්ටම  (1). ්රාථිණ  පාසල පම යි  (2). උසස් පාසල.  
ඩිේෙල මාවක් නැම.  (3). උසස් පාඨශාලා ඩිේෙල මාව. (4). වෘත්තීය පාසල. (5). ඇමැන විේව 
විදයාල පාඨමාලා. (6). විේව විදයාල උපාය.ය. (7). පේචාත් උපාය. මට්ටෙන පාඨමාලා (8). ශාස්ත්රපති 
උපාය.ය. (9). ආචා්තය උපාය. මට්ටෙන සමහර පාඨමාලා සහ (10) ආචා්තය උපාය.ය. අධයාපන 
අවශයමා පිළිබඳ වැඩි විස්මර සඳහා  ියති අසන පැන බල්තන. 

13. ව්තමමාන විවාහ  අවිවාහ  මත්වය   අවිවාහ , විවාහ , දක් සාද, වැ්තදඹු, ෙහ  නීතිෙය්ත ෙව්ත 
ූ  ෙ ෙනක්ද යන බව. ඔෙේ  ලත්රයාෙේ නම, උප්ත දනය, ස්ත්රී ුරරුෂ භාවය, උප්ත මහ 
න රය/න රය, උප්ත රට හා ඔෙේ ඡායාරූපෙේ මාක්ෂණි  පිරිවිමරට  සමාන ආ ාරෙේ  
ඡායාරූපයක් ඇුළත්  ළ යුුය.   

 ඔබෙේ  ලත්රයා පිළිබඳ විස්මර ඇුලත් ෙනාකිරීම  ්රධාන අයදුන රු නුසුදුස්ෙසකු වීමට ෙහ්නයු වනු 
පම ක් ෙනාව වීසා සනමුඛ පරීක්ෂ ෙේදී සියලූම වීසා ්රතික්ෙපප වීමට ද ෙහ්නයු ෙේ.  ඔබ වීසා 
අයදුනකිරීමට ෙපර දක් සාද වීමට සැලසුන  ලත්, ඔෙේ  ලත්රයා ෙමහි ලැයිස්ු  ම  ළ යුුය. 
දැනටමත් එක්සත් ජනපදෙේ ුරරවැසිෙයක් ෙහ  නීමයනුකූල ස්ථිර ේතවාසි ෙයකු වන   ලත්රෙයකුට 
DV වීසා අවශය ෙනාවන අමර එවැ්තනක් ියකුත් ෙනා රනු ඇම.  ඔෙේ අයදුනපෙත් ඔවු්ත ලැයිස්ු 
 ම  ළත් එය වරදක් ෙස් ෙනාසැලෙක්.  පවුල් සාමාජි ය්ත පිළිබඳ වැඩි විස්මර සඳහා   ියති අසන 
පැන බල්තන. 

14. දරුව්ත   න   ඔවු්ත ඔබ සම  ජීවත් ව්තේතද නැත්ද ය්තන ෙහ  ඔබ එක්සත් ජනපදයට 
සාංක්රම ය වුවෙහාත් ඔවු්ත සමඟ එ්තේතද නැමෙහාත් පසුව පැිණෙ ්තේතද යනාදය  ැන ෙනාසල ා 
ඔෙේ අයදුනපෙත්, වයස 21ට අඩු සියළුම අවිවාහ  ළමයි්තෙේ නම, උප්ත දනය, ස්ත්රී ුරරුෂ භාවය, 
උප්ත මහ න රය/ න රය, උප්ත රට, ආද ෙමාරුරු ලැයිස්ු  ම  ළ යුුය. ඔෙේ ඡායාරූපයට 
ෙයදා ත් මාක්ෂණි  පිරිවිමරට අනුව සෑම දරුෙවකුෙේම ඡායාරූප  ඉදරිපත්  ළ යුුය. 

 පහම සඳහ්ත ෙමාරුරු ඇුළත් කිරීමට ව  බලා  ්තන. 

 සියලුම ජීවත්වන ස්වාභාවි  දරුව්ත 
 ඔබ නීමයනුකූලව හදා වඩා ත් සියලුම ජීවත්වන දරුව්ත හා 
 දරුවාෙේ ෙදමේපිය්ත සම  ඔබ මවදුරටත් නීමයානුකූලව  විවාහ  ෙනාවුවත්, ඔෙේ 
දරුව්ත දැනට ඔබ සම  ජීවත්ව ෙනාසිටියත්/ ඔවු්ත ඔබ සම  සාංක්රම ය ෙනාූ වත් ඔබ 
ඉෙලක්ෙරාිය  අයදුනපම ඉදරිපත්  රන දනෙේ වයස 21ට අඩු සියලුම අවිවාහ  සුළු 
දරුව්ත    

 විවාහ  දරුව්ත හා වයස අවුරුදු 21 ෙහ   ට වැඩි දරුව්ත විවිධත්ව වීසා සඳහා සුදුසු න ෙනාලබන 
බව සල ්තන. ෙ ෙස් ෙවමත් සමහර අවස්ථාව්තහිදී වයස් සීයමාව ආස්තනෙේ සිටින දරුව්තට එක්සත් 
ජනපද නීතිෙේ රැ වර ය ලැෙේ.  ඔෙේ අවිවාහ  දරුෙවක් වයස 21 වීමට ෙපර ඔබ 
ඉෙලක්ෙරාිය  අයදුනපම ඉදරිපත්  ර, වීසා ියකුත්  රන අවස්ථාෙේදී දරුවා වයස 21 ඉක්මවා 
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සිටිය ෙහාත් ළමා මත්ව ආරක්ෂ  පනම යටෙත් වීසා  ටයුු සඳහා ඔහු/ ඇය වයස 21  ට අඩු 
ෙලස සල නු ඇම. 

 දැනටමත් එක්සත් ජනපද ුරරවැසිෙයක් ෙහ  නීමයානූකූකූල ස්ථිර ේතවාසි ය්ත වන  දරුව්ත විවිධත්ව 
වීසා සඳහා සුදුසු න ෙනාලබන අමර එවැිය පවුල් සාමාජි ය්ත ඇුළත් කිරීම ෙහ  ෙනාකිරීම  ියසා 
ඔෙේ  අයදුනපමට හාියයක් සිදු ෙනාෙේ.  

    සුදුසු න ඇති සියලූ දරුව්ත ලැයිස්ුවට ඇුළත් කිරීමට අසමත් වීම, ්රධාන අයදුන රු නුසුදුසු 
වීමට ෙහ්නයුවන අමරම, වීසා සනමුඛ පරීක්ෂ  අවස්ථාෙේදී සියලූ වීසා ්රතික්ෙපප වීමට ද ෙහ්නයු ෙේ. 
පවුල් සාමාජි ය්ත පිළිබඳ වැඩි විස්මර සඳහා ියති අසන පැන  බල්තන. 

DV-2017 වැඩසටහන  සඳහා ඔෙේ ඉෙලක්ෙරාිය  අයදුනපම සනපූ්ත  කිරීම පිළිබඳ වැඩි විස්මර 
සඳහා  ියති අසන පැන බල්තන. 

අයදුන රුව්ත ෙම රා  ැනීම 

ඒ ඒ  ලාප හා රටවලට ලබාදය හැකි වීසා ්රමා ය මම පදනනව සියලුම සුදුසු න ලැබු අයදුනපත් 
අුරි්ත පරි   ය අහඹු ෙලස ුරද් ලය්ත ෙම රා  නු ඇම.  DV වැඩසටහන යටෙත්  මම්ත ෙත්රී 
ඇත්ද, නැද්ද ය්තන  ැන දැන  ැනීමට සියලුම විවිධත්ව වීසා  (DV-2017) අයදුන රුව්ත  DV-2017 
සබැඳි ලියාපදාංචිෙේදී ලැබුණු අනූකූපම මහවුරු අාං ය ෙයාදා  ියිණ්ත E-DV  ෙවේ අඩවිෙේ (Entrant 
Status Check) ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාවට යා යුුය.  2016 මැයි 03 වැියදා සිට අඩුම වශෙය්ත 2016 
ජුිය 30 දක්වා E-DV ෙවේ අඩවිෙේ (www.dvlottery.state.gov)  ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව (Entrant 
Status Check) ක්රියාත්ම  ෙේ.   

ඔෙේ අයදුනපම ෙම රා  ම ෙහාත්  එක්සත් ජනපදයට සාංක්රම ය වීම හා සනබ්තධ  ාස්ු ඇුළු 
වැඩිදුර උපෙදස් ලබා ෙදන මහවුරු පිටුව ට ෙයාමු ෙ ෙරනු ඇම.  DV-2017 සඳහා ෙත්රුණු අයට ඒ 
බව දැනුන ෙදන එ ම ක්රමය (Entrant Status Check) ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව  ෙේ.  රාජය 
ෙදපා්තමෙන්තුව ඒ බව දැනුන ෙදන ලිපි ෙහ  ඉ-මැපෑල් පණිවුඩ එව්තේත නැම.  එක්සත් ජනපද 
මානාපති  ා්තයාල ෙහ  ෙ ා්තසියුල්ත  ා්තයාලවලි්ත ෙම රා  ත් අයෙේ ලැයිස්ුවක් ලබා ෙනාෙද්.   
ෙම රා ෙනා ත් ුරද් ලය්තටද ඒ බව දැනුන ෙද්තේත (Entrant Status Check) ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව 
ුළි්ත පමණි. (Entrant Status Check) ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාවට ඔබම ්රෙේශ වන ෙලස මද්තම 
උන්තදු  රවන අමර  ෙවනත් ෙ ෙනක් එය පරීක්ෂා  ර  ඔබට දැනුන දීම මම  විේවාසය ෙනාමබ්තන. 

ඔබ ෙම රා  නු ලැබුවෙහාත් එක්සත් ජනපදයට සාංක්රම ය වීම සඳහා විවිධත්ව වීසා ලැබීමට,  එක්සත් 
ජනපද නීතිය යටෙත් සුදුසු න පිළිබඳ අවශයමාව්ත සියල්ල සුරරා ලිය යුුය.  ත්රස්මවාදයට අනුග්රහ 
දක්වන රාජයය්ත ෙලස හඳුනාෙ න ඇති රටවල් ඇුලූ සමහර රටවල වැසිය්ත සනබ්තධෙය්ත ෙමම 
අවශයමාවය්ත සුරරාලීමට පැවැත්විය යුු පරීක්ෂා මට්ටම ෙම්තම වීසා ස ස් කිරීමට  මවන  ාලයද 
සැලකිය යුු අ්තදිණ්ත වැඩි විය හැ . 

අයදුනපත් සැ සීයෙන  ටයුු සහ සා්තථ  අයදුන රුව්ත හා ඔවු්තෙේ සුදුසු න ලත් පවුල් සාමාජි ය්තට 
විවිධත්ව වීසා ියකුත් කිරීම 2017 සැේමැනබ්ත 30 වන දන මධයම රාත්රියට ෙපර අවස්ත විය යුුය.  
කිසිම ෙහ්නයුවක් ියසාවත් ෙමම දනයට පසුව විවිධත්ව වීසා ියකුත් කිරීමක් ෙහ  ෙවනස් කිරීමක් අනුමම 
ෙනා රන අමර  ්රධාන අයදුන රු හා එක්වීමට පවුෙල් සාමාජි ය්තට විවිධත්ව වීසා ලබා ැනීමටද ෙමම 
දනයට පසු හැකි ෙනාෙේ. ෙම රා  ැනීෙන ක්රියාවලිය පිළිබඳ වැඩි විස්මර සඳහා ියති අසන පැන බල්තන. 

 

http://www.dvlottery.state.gov/
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ඩිජිටල් ඡායාරූපයක් (්රතිබිනබයක්) ඉදරිපත් කිරීම  

පහම සඳහ්ත සාංෙය ජන හා මාක්ෂණි  පිරිවිමරට අනුකූල වන ආ ාරයට  අලූති්ත ඩිජිටල් ඡායාරූපයක් 
 ැනීමට ෙහ  මුද්රිම ඡායාරූපයක් ස් ෑ්ත කිරීමට ුරළුවන. පිළි ම හැකි හා පිළි ම ෙනාහැකි ඡායාරූපවල 
ියද්තශන සහිමව ඡායාරූප සාංෙය ජනය පිළිබඳ අතිේත  මාක්ෂණි  උපෙදස්ද සපයන E-DV ෙවේ 
අඩවිෙේ ඇති ඡායාරූප ස්රමා මා ස්තධානය (validation link) ුළි්ත මම්තෙේ ඡායාරූප වල 
ෙය  යමාවය පරීක්ෂා ල හැකිය.   

ඡායාරූප බිටු-24 ව්ත   ැඹුරක් තිබිය යුු ෙේ.  ඔබ ස් ෑනරයක් භාවිමා  ර්තේත නන, සිටුවම සමය 
ව්ත  ෙහ  බිටු-24 ව්ත  ප ර ාරයට විය යුුය.  ස් ෑ්ත කිරීෙන අමමර අවශයමා සඳහා පහම ෙ ාටස 
බල්තන. 

සාංෙය ජන පිරිවිමර  

හිස තිබිය යුු ආ ාරය 

o ඡායාරූප  ම  රනු ලබන ුරද් ලයා  ැමරාවට ඍජුව මුහු  දය යුුය.  
o ුරද් ලයාෙේ හිස ඉහලට, පහළට ෙහ  පැත්ම ට හැරී ෙනාතිබිය යුුය.  
o හිෙස් උස ෙහ  මුහුණු ්රෙද්ශෙේ ්රමා ය (හිසෙ ස්ද ඇුලූව හිස මුදුේත සිට ිය ෙට් පහල 

ෙ ළවර දක්වා මැන ත්) සනපූ්ත  ්රතිබිනබ උසි්ත සියයට 50ත් සියයට 69 අමර විය යුුය.  
ඇෙස් උස (්රතිබිනබෙේ පුෙල් සිට ඇස්වල මට්ටම දක්වා මැන ත්) ්රතිබිනබ උෙස්ත සියයට 
56ත් සියයට 69ත් අමර විය යුුය. 
 

 ඩිජිටල් අනුරූ හිෙස් ්රමා  අ්චුව 

 
 
Photo Requirement ෙවේ පිටු ෙේ ඇති ියද්තශන පරීක්ෂා  ර්තන.  
 

 ලා-පැහැති පසුබිම 
o ඡායාරූප  ම රනු ලබන ුරද් ලයා මධයස්ථ ලා පැහැති පසුබිමක් ඉදරිෙේ සිට ඡායරූපය  ම 

යුුය. 
 

 නාභි ම කිරීම 
o ඡායාරූපය ෙහාද්ත නාභි ම වී තිබිය යුුය 

 
 අලාං ාර  රන අයිමම  
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o ඡායාරූප  ම  රනු ලබන ුරද් ලයාෙේ මුහුෙණ් ෙපනුම ෙවනම ට ෙයාමු  රන, අේ  ්තනාඩි 
ෙහ  ෙවනත් අයිමම පැළඳ ෙනාසිටිය යුුය. 
 

 හිස්වැසුන හා ෙමාේපි 
o ආ ිණ  විේවාසය්තට අදාළ හිස්වැසුන ෙහ  ෙමාේපි වලට අවසර ඇති නමුත්  එවැිය 

අවස්ථාව්තහිදී වුවද හිස්වැස්ෙම්ත මුහුෙණ් ෙ ාටසක් වැසීය ෙනාතිබිය යුුය.  ෙ  ත්රි  ෙහ  
විෙේෂිම වශෙය්ත ආ ිණ  ස්වභාවෙේ ෙනාවන ශී්තෂාවර  පැළඳ ෙනාසිටිය යුුය..  ෙමාේපි 
පැළඳ සිටින යුද හමුදා, ගුව්ත ෙස්වා සාමාජි ය්තෙේ ෙහ  එවැිය අියකුත් ුරද් ලය්තෙේ ඡායාරූපද 
පිළි නු ෙනාලැෙේ. 

මාක්ෂණි  පිරිවිමර 

 අලූත් ඩිජිටල් ප රතිබිනබයක් ලබා  ැනීම  අලූත් ඩිජිටල් ්රතිබිනබයක්  ්තේත නන එය පහම 
සඳහ්ත පිරිවිමරට අනුව විය යුුය. 
o ්රතිබිනබ ෙ ානුෙවහි හැඩමලය   ්රතිබිනබය ඒ ාබද්ධ ඡායාරූපීය විෙේෂඥ  ණ්ඩායෙන  

                                  (JPEG) හැඩමලය අනුව විය යුුය. 
o ්රතිබිනබ ෙ ානුෙවහි ්රමා ය     ්රතිබිනබ ෙ ානුෙවහි උපරිම ්රමා ය කිෙල  බයිට් 240  

                                 විය යුුය (240 KB) 
o ්රතිබිනබ විෙේදනය සහ මාන   පිලි ම හැකි අවම මාන ව්තේත පික්සල 600 (පළල) X  

                               පික්සල් 600 (උස), 1200 පික්සල x 1200 පික්සල  
දක්වා ෙේ.  ්රතිබිනබ පික්සල මාන හමරැස් 

     ද්තශානුපාමයක් විය යුුය (උස පළලට සමාන විය යුුය)   

o ්රතිබිනබ ව්ත   ැඹුර     ්රතිබිනබය ව්ත ෙය්ත විය යුුය (පික්සලයට බිටු -24)  
                                  බිටු - 24   ළු සුදු, ෙහ  බිටු-8 ප රතිබිනබ පිලි ෙනා ැේත. 
 

 ඉදරිපත්  ළ ඡායාරූපයක් ස් ෑ්ත කිරීම   මුද්රිම ඡායාරූපයක් ස් ෑ්ත කිරීමට ෙපර, එය ඉහම 
දැක්ූ  සාංෙය ජන පිරිවිමරට අනුකූල බවට සහති  ව්තන.  මුද්රිම ඡායාරූපය මුද්ර  පහම 
සඳහ්ත පිරිවිමරට අනුව  ස් ෑ්ත  ර්තන.   
 
o ස් ෑන්ත විෙේදනය      අඩුම වශෙය්ත අඟල ට තිත් (dpi) 300 විෙේදනයට  

                                   ස් ෑ්ත  ළයුුය. 
 

o ්රතිබිනබ ෙ ානු හැඩමලය     ්රතිබිනබ, ඒ ාබද්ධ ඡායාරූපීය විෙේෂඥ  ණ්ඩායෙන    
                                   (JPEG)  හැඩමලය අනුව විය යුුය. 

 
o ්රතිබිනබ ෙ ානුෙේ ්රමා ය   ්රතිබිනබ ෙ ානුෙේ ප රමා ය උපරිම වශෙය්ත කිෙල   

                                   බයිට් 240 (240 KB)  විය යුුය. 
o ්රතිබිනබ විෙේදනය     පික්සල් 600x600, 1200 පික්සල x 1200 පික්සල  

දක්වා 
 

o ්රතිබිනබ ව්ත   ැඹුර     බිටු 24 ව්ත . ( ළුසුදු, ඒ  ව්ත  ෙහ  අළුව්ත  
                                  ්රතිබිනබ භාර ෙනා ්තනා බව සල ්තන) 
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ියති අසන පැන 

සුදුසු ම 

1. ‘‘ස්වෙද්ශි යා’’සහ ‘‘අදාළත්වය’’ යන පදවල ෙත්රුම කුමක්ද ?  

“ස්වෙද්ශි යා”  යනුෙව්ත සාමානයෙය්ත අදහස් ෙ ෙර්තේත ුරද් ලයා දැනට පදාංචි වී සිටින ෙහ  
ජාති ත්වය ලබා සිටින රට  ැන ෙනා සල ා, ඔහු උප්ත රටයි.  සාංක්රමණි   ටයුු සඳහා 
ස්වෙද්ශි යා ය්තෙන්ත, සාංක්රම  හා ජාති ත්ව පනෙත් 202 (ආ) ව ්තතිෙයහි විය.විධාන යටෙත් 
ඔහු/ඇය උප්ත රට හැර, ෙවනත් රටක්, අදාළ රට ෙලස සැලකිය හැකිය. 

රටකි්ත ෙහ  භුෙ  ලීය  ලාපයකි්ත ඇුල්වන සාංක්රමණි ය්ත  සඳහා සාංඛයාත්ම  සීයමාවක්  ඇති 
බැවි්ත සෑම ුරද් ලෙයක්ම  යන රට ට අයත් ෙලස   ්ත  ැේත.  ඔෙේ අදාළත්වෙය්ත අදහස් 
ෙ ෙර්තේත  ඔබ   ්ත  ැෙනන සීයමාව්ත සහිම රටයි. 

2. මම සුදුසු න ලබන රට  ඉපදී නැති වුවත් මට අයැදුන  ළ හැකිද?  

ඔබට  අයදුන කිරීමට සුදුසු න ලබා  ම හැකි අවස්ථා ෙද ක් තිෙේ. පළමුව ඔෙේ  ලත්රයා  
සුදුසු න ලබන රට  ඉපදී ඇත්නන  ඔෙේ  ලත්රයා උප්ත රටට ඔෙේ අදාළත්වය ඉල්ලා සිටීමට 
ුරළුවන.  ඔෙේ සුදුසු මට පදනන වී ඇත්ෙත් ඔෙේ  ලත්රයා බැවි්ත ඔබට DV-1 වීසාවක් ියකුත්  රනු 
ඇත්ෙත් ඔෙේ  ලත්රයාට DV-2  වීසාවක් සඳහා සුදුසු න ඇත්නන පමණි. ඔෙේ DV වීසා භාවිමා 
 රිණ්ත ඔබ ෙදෙදනාම එ  විට එක්සත් ජනපදයට ඇුල් විය යුුය.  ෙන ආ ාරයටම ඔෙේ බාල 
වයස් ාර යැෙපන දරුව්තටද  මම ෙදමේපිය්තෙේ  උප්ත රට, මමාට අදාළ රට ෙලස  ම හැකිය.   

ෙදවනුව  ඔෙේ ෙදමේපිය්තෙ ්ත එක් අෙයක් උප්ත රට, ඔබට අදාළ රට ෙලස සැලකිය හැකි ෙේ.  
ෙමෙස්  ළ හැක්ෙක් ඔෙේ ෙදමේපිය්තෙ ්ත එක් අෙයකුවත් ඔබ උප්ත රෙට් ඉපදී නැත්නන හා ඔබ 
උපදන අවස්ථාෙේ එම රෙට් වාසය ෙනා ෙල්නන පම කි.  සාමානයෙය්ත යෙමක් කිසියන රට  ඉපදී 
ෙහ  නීමයානූකූකූල රටවැසි භාවය ලබා ෙනාෙ න මාව ාලි ව එම රටට පැිණ   සාංචාරය කිරීම, 
අධයාපන  ටයුු, ආදෙේ ියරම ව්තේත නන ෙහ  රජෙේ ෙහ  සමා ම   ටයුු සඳහා එහි නමර වී 
සිට්්තේත නන ඔවු්ත එම රෙට් පදාංචි රුව්ත ෙලස ෙනා සැළෙක්.   

ඔබ වි ල්ප වශෙය්ත අදාල රටක් ඉල්ලා සිටි්තේත නන එම ෙමාරුරු ඉෙලක්ෙරාිය  සබැඳි (E-DV)  
අයදුනපෙත් 6 වැිය ්රේනය යටෙත් ඉදරිපත්  ළ යුුය.   

සුදුසු න ලබන රට ෙහ  අදාළ රට ෙලස වැරද රටක් නන කිරීම (ඔබට මහවුරු  ළ ෙනාහැකි) ඔෙේ 
අයදුනපම නුසුදුසු වීමට ෙහ්නයු විය හැකිය. 

3. විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා සමහර රටවල ස්වෙද්ශි ය්ත සුදුසු න ෙනාලබ්තේත කුමක් ියසාද? 

විවිධත්ව වීසා වැඩසටහේත අරමු  ව්තේත එක්සත් ජනපදයට සාං  රමණි ය්ත විශාල සාංඛයාවක් එවන 
රටවල් හැර ෙවනත් රටවල වැසිය්ත සඳහා සාං  රමණි  අවස්ථා සපයා දීමයි. ‘‘අය. ඇුළත් වීන සහිම 
රටවල්“ ෙලස ියතිෙය්ත  අ්තථ දක්වා ඇත්ෙත්  පසුගිය ව්තෂ පහ   ාල පරි්චෙේදය ුළදී පවුල් 
අනුග්රහ ලැබු සහ රැකියා පදනන වීසා ව්ත  යටෙත් එක්සත් ජනපදයට ුරද් ලය්ත 50,000 ක් 
සාංක්රම ය ූ  රටවල් ෙලසය.  සෑම ව්තෂය ම වා්තෂි  විවිධත්ව ෙලාමරැයියට සුදුසු න ෙනාලබන 
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රටවල් හඳුනා ැනීම සඳහා එක්සත් ජනපද ුරරවැසි සහ සාංක්රම  ෙස්වා ආයමනය (USCIS ආයමනය) 
පවුල් හා රැකියා සාංක්රමණි  සාංඛයා පසුගිය ව්තෂ 05 සාංඛයාවලට එ ු  රයි. සෑම වා්තෂි  
විවිධත්ව වීසා  ාල පරි්චෙේදය ට ෙපර අලූත් ිය්ත යක් ෙ ෙරන බැවි්ත සුදුසු න ෙනාලබන වැසිය්ත 
සිටින රටවල ලැයිස්ුව ව්තෂෙය්ත ව්තෂයට ෙවනස් වීමට ඉඩ තිෙේ. 

4. සෑම  ලාපය ම හා සුදුසු න ඇති රට  ස්වෙද්ශි ය්තට ලැෙබන DV-2016 වීසා   න 
ෙ ාපම ද? 

සාං  රම  හා ජාති ත්ව පනෙත් (INA) 203 (ඇ) ව ්තතිෙයහි ියයම  රන ලද සූත්රයට අනුව එක්සත් 
ජනපද ුරරවැසි හා සාංක්රම  ෙස්වාව (USCIS) එක් එක් ව්තෂය සඳහා  ලාපීය වීසා සීයමා ියයම 
 රයි.  USCIS ආයමනය ෙමම   නය කිරීන අවස්ත  ළවිට  ලාපීය වීසා සීයමා ්ර ාශයට පත් 
 රනු ලැෙේ. අවසාන වශෙය්ත ඒ ඒ රටවල ස්වෙද්ශි ය්තට  ියකුත්  රන වීසා  සාංඛයාව තීර ය 
ව්තේත ියයම  රන ලද  ලාපීය සීයමා, ඒ රටවලි්ත ඉල්ලුන  රන සාංඛයාව හා  ෙම රා ත් 
අයදුන රුව්තෙ ්ත  වීසා සඳහා සුදුසු න ලබන   න ආදය  අනුව ෙේ.  කිසිම රට  
ස්වෙද්ශි ය්තට සනපූ්ත  වීසා ්රමා ෙය්ත  සියයට හම ට වඩා ෙනාලැෙේ. 

5. අධයාපනය ෙහ  වැඩ පළුරරුද්ද පිළිබඳ අවශයමා ෙමානවාද? 

එක්සත් ජනපද සාංක්රම   නීතිය හා ෙරගුලාසිවලට අනුව සෑම අයදුන රුෙවකුටම යටත් පිරිෙසයි්ත 
උසස් පාඨශාලා අධයාපනයක් ෙහ  එයට සමාන අධයාපනයක් තිබිය යුු ය. නැමෙහාත් පසුගිය ව්තෂ 
පහ ුළ යටත් පිරිෙසයි්ත ව්තෂ ෙද   ුරහුණුවක් ෙහ  පළුරරුද්දක් අවශය  රන වෘත්තිය  ව්තෂ 
ෙද   වැඩ පළුරරුද්දක් තිබිය යුු ය. ‘‘උසස් පාඨශාලා අධයාපනය ෙහ   ට සමාන වුවක්’’ ය්තන 
අ්තථ ියරූප ය  ර්තේත එක්සත් ජනපදෙේ අවුරුදු 12  මූලි  හා ද්වීතියි  අධයාපන පාඨමාලාවක් 
සනපූ්ත  කිරීම ෙහ  උසස් පාඨශාලා අධයාපනයට සමාන වන මූලි  හා ද්විතියි  අධයාපනය පිළිබඳ 
විය.මත් පාඨමාලාවක් ෙවනත් රට දී සා්තථ  ෙලස සනපූ්ත   ර තිබීම යනුෙවිය. ෙමම අවශයමා 
සුරර්තේත විය.මත් අධයයන පාඨමාලා පමණි.  මැපැල් පාඨමාලා ෙහ  සමානමා සහති  (ෙපාදු 
සමානමා ඩිේෙල මා, G.E.D වැිය) පිළි ෙනා ැේත.  වීසා සනමුඛ පරීක්ෂ  පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙවහි 
ෙ ා්තසියුල්ත  ියළධාරියාට අධයාපනය ෙහ  වැඩ පළුරරුද්ද පිළිබඳව ලියකියවිලි මගි්ත මහවුරු ෙ ාට 
ෙප්තවිය යුුය.  

6. විවිධත්ව වීසා වැඩසටහන සඳහා සුදුසු න ලබන රැකියා ෙමානවාද? 
 
වැඩ පළුරරුද්ද මම සුදුසු බව තීර ය කිරීම සඳහා  න රු ෙදපා්තමෙන්තුෙේ O*netOnLine 
(DOL) දත්ම සමුදාය ෙයාදා  නු ලැෙේ.   න රු ෙදපා්තමෙන්තුෙේ  O*Net Online database 
වැඩ පළුරරුද්ද ‘‘රැකියා  ලාප’’ පහ ට ව්ත   රයි. DOL ෙවේ අඩවිෙයහි ෙබාෙහ  රැකියා ලැයිස්ු 
 ම  ර ඇමත් විවිධත්ව වීසා වැඩසටහන සඳහා සමහර රැකියා  සුදුසු න ෙනාලබයි. ඔබෙේ වැඩ 
පළුරරුද්ද පදනම මම විවිධත්ව වීසාවක් සඳහා සුදුසු න ලැබීමට පසුගිය අවුරුදු පහක් ුළදී 
විෙේෂිම වෘත්තීය සූදානන වීන (SVP) පරාසෙයහි 7.0 ෙහ   ට ඉහළි්ත ව්ත   රන ලද රැකියා 
 ලාප 4 ෙහ  5 යනුෙව්ත නන  රන ලද රැකියාව  ව්තෂ ෙද   පළුරරුද්දක්  තිබිය යුු ෙේ. 
 
7.   න රු ෙදපා්තමෙන්තුෙේ O*Net Online database හි සුදුසු න ලබන විවිධත්ව වීසා 

රැකියාවක් මා ෙසායා  ්තේත ෙ ෙස්ද? 
 

 O*net Online ෙවේ අඩවියට ්රෙේශ වීෙම්ත පසුව ඔබෙේ රැකියාව, සුදුසු න ලබ්තනක් දැයි ෙසායා 
බැලීමට ෙමම පියවර අනු මනය  ර්තන. 
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1. ‘‘රැකියා ෙසාය්තන’’ (Find Occupations) යටෙත් ඇති පහමට වැෙටන ෙමනුෙව්ත ‘‘රැකියා 
පවුල’’(Job Family) ෙම රා  ්තන.  

2. රැකියා පවුල යටෙත් උඩමු බලා  ඔෙේ ෙත්රීම  ර ය්තන  
ක්ලික්  ර්තන. 

3. ඔෙේ විෙේෂිම රැකියාව සඳහා ඇති  සබැඳිය මම ක්ලික්  ර්තන. 
4. රැකියා  ලාප අාං ය හා  විෙේෂිම වෘත්තීය සුදානනවීන (SVP) පරාසෙේ අ ය ෙසායා 

 ැනීම සඳහා “රැකියා  ලාප“ (Job Zone) ටැබය ෙම රා ්තන.  

උදාහර  වශෙය්ත   ිය  ඉ්තජිේතරුව්ත ෙම ර්තන.   ිය  ඉ්තජිේතරුව්ත සඳහාවු  සාරාාංශ 
වා්තමාෙේ පහළ ෙ ාටෙස් රැකියා  ලාප  ෙ ාටස යටෙත්  ඔබට රැකියා  ලාප 4, SVP පරාසය 
7 සිට < 8.0 දක්නට ලැෙබනු ඇම. ෙමම උදාහර යට අනුව   න  ඉ්තජිේතරු  ටයුු 
සුදුසු න ලබන රැකියාවක් ෙේ.  

වැඩිදුර ෙමාරුරු සඳහා Diversity Visa – List of Occupations ෙවේ පිටුවට පිවිෙස්තන. 

8. E-DV වැඩසටහන සඳහා අයදුන කිරීමට අයදුන රුව්ත සඳහා අවම වයසක් තිෙේද?  
වැඩ සටහන සඳහා අයැදුනකිරීමට අවම වයසක් නැම. අයැදුන  රන අවස්ථාෙේදී ්රධාන 
අයැදුන රුට උසස් පාඨශාලා අධයාපනයක් ෙහ  වැඩ පළුරරුද්දක් අවශයවීම ියසා, වයස අවුරුදු 
18 අඩු ෙබාෙහ  ුරද් ලය්ත නුසුදුසු වීමට ෙහ්නයු ෙේ.   

විවිධත්ව වීසා (DV) වැඩසටහන සඳහා  ඔෙේ ඉෙලක්ෙරාිය  අයදුනපම සනපූ්ත  කිරීම 

9. මෙේ අයදුනපම ඉදරිපත්  ළ හැක්ෙක්   වදාද? 

DV-2017 අයැදුන  ාල පරි්චෙේදය 2015 ඔක්ෙම බ්ත 1 වැිය  නැෙ නහිර දවා ාල 
මධයාහ්නයනෙේ (EDT)  (GMT -4) සිට 2015 ෙනාවැනබ්ත 03  වැිය  නැෙ නහිර දවා ාල 
ෙේලාෙව්ත මධයාහ්නයනය (EDT)   (GMT-4) දක්වා ෙේ. සෑම ව්තෂය දීම ලියාපදාංචිකිරීන  ාල 
පරි්චෙේදය ුළදී ිණියසු්ත දස ලක්ෂ   නක් ෙන වැඩසටහනට  අයැදුන  රති. ෙමම  අයැදුන  ාල 
පරි්චෙේදය පවත්වා  ැනීෙම්ත  ෙම රා  නු ලැබුව්තට  ාලානුරූප අයුරි්ත දැ්තවීමටත්, වීසා 
අයදුන රුව්තට හා අපෙේ මානාපති  ා්තයාලවලට හා දූම මණ්ඩලවලට වීසා සූදානන ෙ ාට 
සනපූ්ත  ෙ ාට ියකුත් කිරීමට  ාලය ලබා දීමත් සහති  ෙ ේත.  

ලියාපදාංචි කිරීන  ාල පරි්චෙේදය ුළ දී හැකි මාක්  ලි්ත අයැදුන කිරීමට ඔබ දරි ්තවනු ලැෙේ. 
ලියාපදාංචි  ාල පරි්චෙේදෙේ අවසාන භා ෙේදී ඇති වන අති විශාල ඉල්ලූම ියසා පද්ධතිය ම්තද ාිණ 
වීමට ඉඩ තිෙේ. 2015 ෙනාවැනබ්ත 03 වැිය    (EDT) මධයාහ්නයනෙය්ත පසුව කිසිදු අයැදුන 
පම ක් බාර නු ෙනාලැෙේ. 

10. මම දැනට සිටි්තේත එක්සත් ජනපදෙේයි. මට DV වැඩසටහනට අයදුන  ළ හැකිද? 

ඔේ. එෙස්  ළ හැකිය. අයදුන රු එක්සත් ජනපදෙේ සිටියත් ෙවනත් රට  සිටියත්, අයැදුනපම  
ඕනෑම මැනකි්ත ඉදරිපත්  ළ හැකි ෙේ. 

11. ලියාපදාංචි  ාල පරි්චෙඡදෙේ දී මට ඉදරිපත්  ළ හැක්ෙක් එක් අයදුන පම ක් පම ක්ද ? 

ඔේ. එක් ලියාපදාංචි කිරීන  ාල පරි්චෙඡදයක් ුළ දී නීතිෙය්ත ඉඩදී ඇත්ෙත් එක් ුරද් ලෙයක් 
ෙවනුෙව්ත එක් අයැදුනපම  ට පමණි.   ලියාපදාංචි  ාල පරි්චෙේදෙේ දී අයැදුනපත් කීපයක් ඉදරිපත් 
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 රන අය හඳුනා  ැනීම සඳහා රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව සූක්ෂම මාක්ෂ යක් ෙයාදා  නී. ඔබ 
අයැදුනපත් එ  ට වැඩිෙය්ත ඉදරිපත්  ළෙහාත් නුසුදුස්ෙසක් බවට පත් වනු ඇම. 

  

12. මා හා මෙේ  ලත්රයාට  ෙවනම අයදුන පත් ඉදරිපත්  ළ හැකිද? 
 
ඔේ. සැිණයා සහ බිරිඳ සුදුසු න අවශයමා සුරරා ඇත්නන එක් අයැදුනපම ක් බැගි්ත ඉදරිපත්  ළ 
හැකිය. ෙදෙදනාෙ ්ත එක් අයකු ෙම රා  නු ලැබුවෙහාත් අියක් ුරද් ලයා වුත්ප්තන යැෙප්තෙනකුෙේ 
මත්ත්වය ලැබීමට සුදුසු ෙේ. 
 
13. මෙේ E-DV අයැදුනපෙත්  ඇුලත්  ළ යුත්ෙත් පවුෙල් කුමන සාමාජි යි්තද? 

 ලත්රයා (එනන සැිණයා ෙහ  බිරිඳ) ඔබ සමඟ ජීවත් ව්තේතද, එක්සත් ජනපදයට සාංක්රම ය වීමට 
බලාෙපාෙරාත්ුව්තේතද යනාදය  ැන ෙනාසල ා ලැයිස්ු  ම  ළ යුුය. ඔබ නීතිෙය්ත ෙව්ත වී 
නැත්නන (උදා  උසාවිය විසි්ත ෙහ  උසාවි ියෙය  යක් මගි්ත පිළි නු ලැබු ලිඛිම ගිවිසුමක් ඇති) 
ඔහුෙ ්ත/ඇයෙ ්ත ඔබ දැනට ෙව්ත වී සිටියත්  ලත්රයාෙේ නම ලැයිස්ු  ම  ළ යුුය. ඔබ 
නීමයනුකූල ව ෙව්ත වී  සිටී නන ඔබෙේ   ලම රයාෙේ නම ලැයිස්ු  ම කිරීම අවශය නැති අමර 
එෙස්  ළත් එය වරදක් ෙලස ෙනාසැලෙක්. ඔබ දක් සාද වී ඇත්නන ෙහ  ඔෙේ  ලත්රයා ිණයෙ ාස් 
ඇත්නන  ඔෙේ  ලි්ත  ලත්රයා ලැයිස්ු ම කිරීම අවශය ෙනාෙේ. 

ළමයි්ත ,ඔබෙේ ස්වාභාවි  දරුව්ත. ඔෙේ සුළු දරුව්ත ( එම දරුව්තෙේ  මාපිය්තෙ ්ත ඔබ දැ්ත 
දක් සාදවී සිටියත්), ඔබෙේ  ලම රයාෙේ දරුව්ත ෙහ   ඔබෙේ රෙට් නීතියට අනුව හදා වඩා  ත් 
දරුව්ත ආදී ඔෙේ E-DV අයදුනපම ඉදරිපත්  රන දනට  අවිවාහ  හා වයස අවුරුදු 21 ට අඩු  
සියලුම දරුව්ත ලැයිස්ු  ම  ළ යුුය.   ඔෙේ දරුව්ත මවදුරටත් ඔබ සමඟ වාසය ෙනා ළත් ෙමම 
DV වැඩසටහන යටෙත් සාංක්රම ය වීමට ඔවු්ත බලාෙපාෙරාත්ු ෙනාූ වත්, ඔෙේ ඉෙලක්ෙරාිය  
අයැදුනපම ඉදරිපත්  රන අවස්ථාෙේදී වයස 21 ට අඩු  සියලූ දරුව්ත අයැදුනපෙත් ඇුළත්  ළ 
යුුය. දැනටමත් එක්සත් ජනපදෙේ ුරරවැසිය්ත ෙහ  නීමයනුකූල ස්ථිර ේතවාසි ය්ත වන දරුව්ත 
ලැයිස්ු  ම  ළ යුු ෙනාවන අමර  එෙස්  ළත් එය වරදක් ෙලස ෙනාසැලෙක්. 

අයැදුන රුෙේ ෙදමාපිය්ත හා සෙහ දර සෙහ දරිය්ත  යැෙප්තන්ත ෙලස DV වීසා ලැබීමට සුදුසු න 
ෙනාලබන අමර  ඔෙේ අයැදුනපෙත් ඔවු්ත ඇුලත්  ළ යුු ෙනාෙේ. 

ඔබෙේ පවුල් සාමාජි ය්ත ලැයිස්ු  ම කිරීම ියසා ඔවු්ත වීසා ඉල්ලා සිටීම ෙහ  ඔබ සම  යෑම 
අවශය ෙනාෙේ. ෙ ෙස් වුවත් සුදුසු න ඇති යැෙප්තනකු මුල් අයැදුනපෙත් ඇුළත් ෙනා ර ඔබෙේ වීසා 
අයදුනපෙමහි ඇුළත්  ර ඇති  ර ඇත්නන, එය ඔබ නුසුදුස්ෙසක්  රන අමර ඔබ කිසිෙවකුට වීසා 
ෙනාලැෙබනු ඇම. ෙමය අදාළ ව්තේත මුල් අයදුනපම ඉදරිපත්  රන අවස්ථාෙේ පවුල් සාමාජි ය්ත ූ  
අයට පමණි. පසුව සනබ්තධ  ර  ත් අයට ෙනාෙේ.  ඔබෙේ අයැදුනපෙත් ඔබෙේ  ලත්රයා ලැයිස්ු 
 ම  ර තිබු ත්, ඔහුට/ඇයට ෙවනම අයැදුනපමක් ඉදරිපත්  ළ හැකිය.  අයදුනපත් ෙදෙක්ම සියලු 
යැෙප්තන්තෙේ විස්මර ඇුළත් විය යුුය.  (ඉහම ියති අසන පැන 1 12 බල්තන.) 

14. මෙේ අයැදුනපම  මා විසි්තම ඉදරිපත්  ළ යුුද? නැමෙහාත් මා ෙවනුෙව්ත ෙවනත්   අයකුට 
එෙස්  ළ හැකිද? 

ඔෙේ අයැදුනපම පිළිෙයල  ර ඉදරිපත් කිරීමට ඔබ දරි ්තවන නමුත්  ඔබ ෙවනුෙව්ත ෙවනත් 
අෙයකුටද එය ඉදරිපත් කිරීමට ුරළුවන. ුරද් ලෙයක් ෙ ළි්තම අයදුනපම ඉදරිපත්  ළත්, ඒ සඳහා  
නීතිඥවරයකුෙේ, ිණුරකුෙේ  ඥාතියකුෙේ ෙහ  ෙවනත් ෙ ෙනකු ආධාර ලබා ත්මත් ඔෙේ නිණ්ත 



~ 12 ~ 

 

ඉදරිපත්  ළ හැක්ෙක් එක් අයැදුනපමක් පමණි. අයැදුනපෙමහි ඇති ෙමාරුරු සමය හා සනපූ්ත  
බව සහති  කිරීෙන ව කීම අයදුන රු ෙලස ඔබ භාර  ම යුුය. ියවැරද ෙනාවන ෙහ  අසනපූ්ත  
අයදුනපත් ්රතික්ෙපප ෙ ේත. ියල DV ෙවේ අඩවිෙේ (www.dvlottery.state.gov)  ්රෙේශ මත්ව 
පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) මමාෙේ අයැදුනපෙත් මත්වය ස්වාධීනව බලා ැනීම සඳහා 
අයදුන රුව්ත, මහවුරු කිරීෙන පිටුෙේ ෙමාරුරු මමා ළඟ මබා  ම යුුය. 

15. මම දැනටමත් ෙවනත් රට  සාංක්රම  වීසාවක් සඳහා ලියා පදාංචි වී ඇත්ෙමිණ. මට DV 
වැඩසටහනට  අයැදුන  ළ හැකිද? 

 ළ හැකියි. 

16.  E-DV සබැඳිව  ලබා ම හැක්ෙක්   වදාද? 

DV-2017 ලියාපදාංචිවීෙන   ාල පරි්චෙේදය වන 2015 ඔක්ෙම බ්ත 01 වැිය   නැෙ නහිර 
දවා ාල මධයාහ්නයනෙේ (EDT)  (GMT -4) සිට 2014 ෙනාවැනබ්ත 03 වැිය   නැෙ නහිර 
දවා ාල ෙේලාෙව්ත මධයාහ්නයනය (EDT)   (GMT-4) දක්වා සබැඳිව E-DV අයදුනපමට ්රෙේශ විය 
හැකියි. 

17. E-DV අයදුනපම බා ම  ර පද ස සන වැඩසටහන  සුරකීෙම්ත   පසුව  පිරවිය හැකිද? 

නැම. පසුව සනපූ්ත  ෙ ාට ඉදරිපත් කිරීම සඳහා ෙවනත් වැඩසටහන  සුරැකිය ෙනාහැකිය. E-DV 
අයදුන ෙප රමය, ෙවේ ෙප රමයක් පමණි.  සබැඳිව  ෙමාරුරු ුරරවා ඉදරිපත් කිරීම අවශය ෙේ. 

18. සබැඳි ෙප රමය සුරැකුන ෙ ාට පසුව  සනුර්ත   ළ හැකිද? 

නැම, ෙමය  ළ ෙනාහැකිය. E-DV අයදුනපම  සැලසුන  ර ඇත්ෙත් එක් විට දී සනපූ්ත  ෙ ාට 
ඉදරිපත් කිරීම සඳහාය.  සබැඳි අයැදුනපම බා ම කිරීෙම්ත  E-DV ෙවේ අඩවියට අයැදුනපම  
ලැෙබන අවස්ථාවත් අමර ඔබට ිණියත්ු හැට  (60   ාලයක් ලැෙේ. ිණියත්ු හැට ට  පසු 
අයැදුනපම  ඉෙලක්ෙරාිය ව ෙනාලැබු ෙහාත් ඒ වන විටත් ලැබී තිබුණු ෙමාරුරු ඉවමලනු ලැෙේ. 
පසුව ලැෙබන සනපූ්ත  අයදුනපමක්, ෙපර ලැබුණු අ්තධ අයදුනපම   පිටපමක් ෙලස අහනෙබ්ත 
හඳුනා ැනීම වැලැක්වීමට පද්ධතිය  අ්තධ ෙමාරුරු ම ා දමයි. සබැඳි ෙප රමය සනපූ්ත  කිරීම 
ආරනභ කිරීමට ෙපර අවශය ව්තේත කුමන  ෙමාරුරදැයි දැන  ැනීමට විවිධත්ව වීසා (DV) උපෙදස් 
සනපූ්ත ෙය්ත කියව්තන.  

19. මට ස් ෑනරයක් නැත්නන එක්සත් ජනපදෙේ සිටින මෙේ ඥාතියකුට ඡායාරූප යවා, ඒවා ස් ෑ්ත 
ෙ ාට, සුරකින ලද ඡායාරූප මාෙවම ෙ ්තනා ෙ න ඒවා මෙේ අයදුනපමට භාවිමා  ළ හැකිද?  

 
එෙස්ය. උපෙදස්වල දී ඇති ඡායාරූප අවශයමා සුරරාල්තේතනන හා  E-DV සබැඳි අයැදුනපම  සම  
ඡායාරූපද ඉෙලක්ෙරාිය  මා්ත ෙය්ත ඉදරිපත්  ර්තේත නන ෙමය  ළ හැකිය.  සබැඳි අයදුනපමක් 
ඉදරිපත්  රන අවස්ථාෙේ අයදුන රුව්ත ළඟ ස් ෑ්ත  රන ලද ඡායාරූප ෙ ානුවක් ද තිබිය යුුය.  
ඡායාරූපය සහ අයදුනපම ෙවන ෙවනම ඉදරිපත්  ළ ෙනාහැ . සනපූ්ත   අයැදුනපම (ඡායාරූපය 
හා අයදුනපම) එක්සත් ජනපදෙය්ත ෙහ  පිටරටකි්ත ඉෙලක්ෙරාිය ව ඉදරිපත්  ළ හැකිය. 
 
20. ක්රියාපටිපාටියට අනුව ඉදරිපත්  රන ලද ඩිජිටල් ්රතිබිනබය පිරිවිමරට අනුකූල ෙනාව්තේත නන   

E-DV අයැදුනපම  ඉෙේම පද්ධතිය විසි්ත ්රතික්ෙපප ෙ ෙරන බව සඳහ්ත ෙේ. මට  අයැදුනපම 
නැවම ඉදරිපත්  ළහැකිද? 

http://www.dvlottery.state.gov/
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එෙස්ය, ඔෙේ  ඡායාරූප පිරිවිමරට අනුකූල ෙනාූ  බැවි්ත ඔෙේ අයදුනපම  E-DV ෙවේ අඩවිය 
පිළිෙනා ්තනා බැවි්ත ඔබට මහවුරු කිරීෙන දැ්තවීමක් ෙනාලැෙබනු ඇම. ෙ ෙස් ෙවමත් අ්තම්තජාලෙේ 
අවිියේචිම ස්වභාවය ියසා ්රතික්ෙපප කිරීෙන දැ්තවීම වහාම ෙනාලැබීමට ඉඩ තිෙේ.  ඔබට ඡායාරූප 
ියවැරද ර  හා ෙප රමෙේ පළමුවැිය හා ෙදවැිය ෙ ාටස් විනාඩි හැටක් (60) ුළ නැවම එවිය හැකි 
නන සා්තථ  ෙලස අයැදුනපම ඉදරිපත් කිරීමට හැකිෙේ. එෙස් ෙනාවුවෙහාත් ඉදරිපත් කිරීෙන 
ක්රියාවලිය නැවම පට්ත  ම යුුය.  මහවුරු කිරීෙන දැ්තවීම ලැෙබන ුරු  ඔබට   ඕනෑ මරන 
වාරයක් අයැදුනපමක් ඉදරිපත් කිරීමට උත්සාහ  ළ හැකිය. මහවුරු කිරීෙන දැ්තවීම ලැබුන විට  
ඔෙේ අයැදුන ක්රියාවලිය සනපූ්ත  වන අමර  අතිේත  අයදුනපත් ඉදරිපත් ෙනා ළ යුුය. 

21. මෙේ අයදුනපම ඉදරිපත් කිරීෙම්ත පසු  එවන ඉෙලක්ෙරාිය  මහවුරු කිරීෙන දැ්තවීම  ෙ ාමරන 
ඉක්මණි්ත ලැෙේද? 

ඔබ ළඟ මබා ම යුු මහවුරු කිරීෙන අාං ය ඇුළු මහවුරු කිරීෙන දැ්තවීම වහාම ලැබිය යුුය. 
ෙ ෙස් අ්තම්ත ජාලෙේ අවිියේචිම ස්වභාවය ියසා  පමාව්ත සිදුවීමට ඉඩ තිෙේ.  සනපූ්ත  
අයැදුනපම යැෙවන ුරු හා මහවුරු කිරීෙන දැ්තවීම ලැෙබන ුරු   ඕනෑ මරන වාරයක් “ඉදරිපත් 
 ර්තන“ (Submit) ෙබාත්මම එබිය හැකිය.  ෙ ෙස් ෙවමත් ඔබට මහවුරු කිරීෙන දැ්තවීම ලැබීෙම්ත 
පසු ඔෙේ ෙමාරුරු නැවම ඉදරිපත් ෙනා ළ යුුය. 

ෙම රා ැනීම 

22. මා ෙත්රී ඇද්දැයි දැන  ්තේත ෙ ෙස්ද? 

2016 මැයි 3 වැියදා සිට අඩු වශෙය්ත 201   දක්වා ෙවේ අඩවිෙේ (www.dvlottery.state.gov) 
්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාවට (Entrant Status Check)  ්රෙේශවීමට  ඔෙේ මහවුරු කිරීෙන අාං ය ෙයාදා 
 ්තන. ඔබ ෙත්රී ඇත්නන ඒබව දැනුන දීම, වීසා අයදුනපම පිළිබඳව වැඩිදුර විස්මර ලබා 
දීම සාංක්රමණි  වීසා සනමුඛ පරීක්ෂ ෙේ දනය හා ෙේලාව දැනුන දීම ආදී සියල්ල සිදුවන එ ම 
ක්රමය ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව ෙවයි. විවිධත්ව වීසා වැඩසටහනට   ියල සබැඳි අයදුනපත් ඉදරිපත් 
 ළ හැකි ෙම්තම මත්ව පරීක්ෂාවට ්රෙේශ විය හැකි රාජය ෙදපා්තමෙන්තුෙේ බලය ලත් එ ම ෙවේ 
අඩවිය ව්තේත  www.dvlottery.state.gov ෙවේ අඩවියයි. 

ඔබ ෙත්රී ඇතිබව දැනුන දීමට  රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව  ඔබ හා සනබ්තධ ෙනාවනු ඇම. 

23. මා ෙත්රී නැත්නන ඒ බව දැන ම හැක්ෙක් ෙ ෙස්ද ? මට ඒ පිළිබඳව දැනුන ෙදනවාද ? 

2016 මැයි 3 වැියදා සිට අඩු වශෙය්ත 2017 ජුිය 30 දක්වා E-DV ෙවේ අඩවිෙේ 
(www.dvlottery.state.gov) ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check)  ුළි්ත ඔෙේ 
DV-2015 අයදුනපෙත් මත්වය  පරීක්ෂා කිරීමට ුරළුවන. අඩුම වශෙය්ත 2016 සැේමැනබ්ත 30 
වැියදා දක්වා  ඔෙේ මහවුරු කිරීෙන අාං ය මබා  ්තන. (පසුගියව්තෂෙේ එනන DV-2016 මත්ව 
ෙමාරුරු 2015 මැයි 1 සිට 2016 ජුිය 30 දක්වා සබැඳිව ලබා  ම හැකිෙේ) ඔෙේ අයදුනපම ෙම රා 
ෙනා මෙහාත්  ඔබට වැඩිදුර උපෙදස් ෙනාලැෙබනු ඇම. 

24. මෙේ මහවුරුකිරීෙන අාං ය නැතිවුවෙහාත් කුමක් ෙේද? 

්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාවට (Entrant Status Check) ්රෙේශ වීමට ඔෙේ මහවුරු කිරීෙන අාං ය 
තිබිය යුුය. ඔෙේ අනනයමාව මහවුරුකිරීමට සමහර ුරද් ලි  ෙමාරුරු ඇුල් කිරීෙම්ත  ඔබ 
ලියාපදාංචිූ  ඉ-මැපල් ලිපිනය හරහා  ඔෙේ මහවුරුකිරීෙන අාං ය නැවම  ලබා ම හැකි  ෙමවලමක්  
දැ්ත  E-DV ෙවේ අඩවිෙේ ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාෙේ  (Entrant Status Check) තිෙේ. 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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එක්සත් ජනපද මානාපති  ා්තයාල, ෙ ා්තසියුල්ත  ා්තයාල හා ෙ ්තටකි ෙ ා්තසියුල්ත මධයස්ථානයට  
ඔබ ෙවනුෙව්ත ෙම රා  ැනීෙන මත්වය පරීක්ෂා කිරීමට ෙහ   ෙ ළි්තම ඔෙේ මහවුරුකිරීෙන අාං ය 
ලබාදීමට (්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාෙේ  ෙමවලම ුළි්ත හැර) ෙනාහැ . වීසා  ටයුු සඳහා  ෙම රා ත් 
අයෙේ ලැයිස්ුවක්  ලබාදීමටද  රාජය ෙදපා්තමෙන්තුවට හැකියාවක් නැම. 

25. රාජය ෙදපා්තමෙන්තුෙව්ත  මට ඉ-මැපෑෙල්ත ෙහ  සාමනය මැපෑෙල්ත ෙමාරුරු ලැෙේවිද? 

රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව විසි්ත ඔබට  දැනුන දීෙන ලිපි එවනු ෙනාලැෙේ  එක්සත් ජනපද රජය, 
ෙම රා නු ලැබු ුරද් ලය්තට ඒ බව ද්තවා ඉ-මැපැල් පණිවුඩ කිසිදා එවා නැති අමර, DV-2017 
වැඩසටහන ුළද එෙස් කිරීමට සැලසුමක් නැම.  ෙම රා ත් අයට ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාෙේ (Entrant 
Status Check) ඇති දැනුන දීෙන උපෙදස්වලට ්රතිචාර දැක්වීෙම්ත පසුව වීසා සනමුඛ පරීක්ෂ ය 
පිළිබඳව දැනුන ෙදන ඉ-මැපැල් පණිවුඩයක් ලැෙබනු ඇම.  ෙමම ඉ-මැපැල් පණිවුඩෙේ සනමුඛ 
පරීක්ෂ  දනය හා ෙේලාව පිළිබඳ ෙමාරුරු ඇුළත් ෙනාවන අමර  එයි්ත  ද්තව්තේත සනමුඛ 
පරීක්ෂ  විස්මර සඳහා ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) විමසන ෙලසයි.   

‘’.gov” වසම ඇුළත් අ්තම්තජාල අඩවි පම ක් රාජය ෙදපා්තමෙන්තුෙේ එක්සත් ජනපද ියල රාජය 
ෙවේ අඩවි බව සල ්තන.  ෙවනත් ෙබාෙහ  රාජය ෙනාවන ෙවේ අඩවි (උදා   “.com” ෙහ   “.org” 
ෙහ   “.net”  උපස්ත  ෙයාදා ඇති) සාංක්රම  හා වීසා හා සනබ්තධ ෙමාරුරු හා ෙස්වා සපයයි.  
ෙමම ෙවේ අඩවිවල අඩාංගු කිසිදු ෙමාරුරක් ෙහ   රු ක්, රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව අනුමම 
 ර්තේත, ිය්තෙද්ශ  ර්තේත, ෙහ  අනුග්රහ දක්ව්තේත නැම. 

මුදල් ෙහ  ඔෙේ ුරද් ලි  ෙමාරුරු ලබා ැනීමට මැත්  රන ෙමවැිය ෙවේ අඩවි වලි්ත ඔබට  ඉ-
මැපැල් එවනු ඇම. ෙමම ෙවේ අඩවි,  රාජය ෙදපා්තමෙන්තු වීසා ෙස්වා ෙවේ අඩවිෙයහි ෙහ  
පිටරටවල මානාපති  ා්තයාලවල දූම මණ්ඩල අාංශ ෙවේ අඩවිවලි්ත ෙනාිණෙල් ලබා ම හැකි 
ආ ෘතිපත්ර හා සාංක්රම   ා්තය පටිපාටි  ැන ෙමාරුරු ලබා දීම වැිය ෙස්වා සඳහා මුදල් ෙ වන 
ෙලස ඔෙබ්ත ඉල්ලා සිටිනු  ඇම.  මීට අතිේත  වශෙය්ත විවිධත්ව වීසා සනබ්තධ ෙස්වාව්ත සඳහා  
මුදල් අය රිණ්ත ෙමම  ෙවේ අඩවි ඔබෙ ්ත මුදල් ෙසාර න කිරීමට මැත්  රනු ඇම. ෙමම 
කූෙට පක්රමවලට හසුවී ඔබ මුදල් යැවුවෙහාත් ඔබට එය කිසිදා  ෙනාලැබීමට ඉඩ තිෙේ.  මවද, 
අනනයමා වාංචා/ෙසාර න සඳහා ෙයාදා ම හැකි කිසිදු ුරද් ලි  ෙමාරුරක් ෙමම ෙවේ අඩවිවලට 
ෙනා යැවිය යුුය. 

26. DV-2017 සඳහා ුරද් ලය්ත කී ෙදෙනකු ෙම රා  නු ලබ්තේතද? 

DV-2017 සඳහා වීසා 50,000 ක් ලබා  ම හැකිෙේ.  පළමුෙව්ත ෙම රා  නු ලැබු 50,000 ්ත 
එක්මරා ෙ ාටසක් වීසා සඳහා සුදුසු න ෙනාලබන අමර, මවත් ෙ ාටසක් වීසා ලබා  ැනීමට උන්තදු 
ෙනාවන බැවි්ත, ලබා  ම හැකි DV වීසා සියල්ල ියකුත්  ළ බව සහති   රනු පිණිස අයැදුනපත්  
50,000  ට වැඩි ්රමා යක්  ෙම රා  නු ඇම. ෙ ෙස් වුවත් ෙමයි්ත අදහස් ෙ ෙර්තේත, මූලි  
වශෙය්ත ෙම රා  නු ලැබු සියලූ ෙදනා සඳහා ්රමා වත් වීසා   නක් ෙනාතිබිය හැකි බවයි.  

ෙම රා  නු ලැබු අයදුන රුව්තට මම්ත ෙත්රී ඇද්ද ය්තන හා ලැයිස්ුෙේ මම්තට ලැබුණු ස්ථානය 
පිළිබඳ ව E-DV ෙවේ අඩවිෙේ (www.dvlottery.state.gov) ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව (Entrant 
Status Check) ුලි්ත බලා  ම හැකි ෙේ. දැ්තවීන උපෙදස් වල ඉල්ලා ඇති  ුර්තව-සනමුඛ පරීක්ෂ    
ලිය කියවිලි  හා අියකුත් ෙමාරුරු  සැපයු අයැදුන රුව්ත  සඳහා DV-2017  සනමුඛ පරීක්ෂ  
2016 ඔක්ෙම බ්ත මාසෙේදී ආරනභ ෙේ. ෙම රා නු ලැබු අයදුන රුව්තට, විෙද්ශ රටවල ඇති එක්සත් 
ජනපද ෙ ා්තසියුල්ත  ා්තයාලවල ියලධාරී්ත සම  උපෙල්ඛන  ම  රන ලද සනමුඛ පරීක්ෂ වලට 
සති හමේත සිට හය   ාලය ට ෙපර ෙවේ අඩවිෙේ ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව ුලි්ත දැනුන ෙදනු ඇම.  
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වීසා අාං  ලබාදීෙන ඉඩ අනුව සෑම මස ම එම මාසෙයහි වීසා ියකුත්  රනු ලැබීමට සූදුසු න ලැබූ 
අයදුන රුව්තට වීසා ියකුත් ෙ ේත. DV වීසා 50,000 ම ියකුත්  ර අවස්ත ූ  විට වසර සඳහා ූ  
වැඩසටහන ද අවස්ත ෙේ. ්රතිපත්තිමය වශෙය්ත වීසා අාං  2017 සැේමැනබ්ත මාසයට ෙපර අවස්ත 
විය හැකිය. වීසා ලබා  නු  ැමති, ෙම රා  නු ලැබු අයදුන රුව්ත, මම්තෙේ  ාර ය  ැන වහාම 
ක්රියාත්ම  විය යුුය. අහඹු ෙම රා  ැනීම ුලි්ත ෙම රා  නු ලැබුවකු වශෙය්ත ඔබට ඉෙේම වීසාවක් 
ලැෙේ යයි සහති යක් නැම. ෙම රා ැනීෙම්ත අදහස්  ර්තේත ඔබට විවිධත්ව වීසාවක් අයදුනකිරීමට 
සුදුසු න ඇති බව හා සුදුසු න ඇත්නන වීසාවක් ියකුත්  රන බවයි.  වීසා ියකුත්  රනු ලබ්තේත 
සුදුසු න ඇති ෙම රා  ත් අයදුන රුව්තෙ ්ත පළමු 50,000ට පමණි. 

27. සා්තථ  අයදුන රුව්ත ෙම රා  නු ලබ්තේත ෙ ෙස්ද? 

ෙම රා  ැනීම පිළිබඳ ියල දැනුන දීම ෙ ෙර්තේත 2016 මැයි 03 වැියදා සිට අඩුම වශෙය්ත 2017 
ජුිය 30 දක්වා E-DV ෙවේ අඩවිෙය්ත (www.dvlottery.state.gov) ලබා ම හැකි ්රෙේශ මත්ව 
පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) ුලිිය.   රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව, ෙම රා  ැනීම පිළිබඳ ියල 
දැනුනදීන ඉ-මැපෑෙල්ත ෙහ   සාමානය මැපෑෙල්ත යවනු ෙනාලැෙේ.  ඔබෙේ E-DV ෙම රා  නු ලැබීම 
 ැන දැ්තවීමක් ඉ-මැපෑෙල්ත ෙහ  සාමානය මැපෑෙල්ත ඔබට ලැබු  ෙහාත්, එය රාජය 
ෙදපා්තමෙන්තුෙව්ත ෙනාවන බවත් එය නීමයනුකූල දැ්තවීමක් ෙනාවන බවත් දැන  ්තන.  රාජය 
ෙදපා්තමෙන්තුෙව්ත ඔබට ලැෙබන ඉ-මැපැල් පණිවුඩෙේ සඳහ්ත ව්තේත ඔෙේ අයදුනපම පිළිබඳ 
අළුත් ෙමාරුරු සඳහා ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) සමාෙල චනය  රන 
ෙලසයි. රාජය ෙදපා්තමෙන්තුව කිසිදා  මැපෑෙල්ත ෙහ  ෙවස්ට්ත්ත යුියය්ත වැිය ෙවනත් ෙස්වාවක් 
මගි්ත  මුදල් එවන ෙලස ඔෙබ්ත ඉල්ලීමක් ෙනා රනු ඇම.   

එක් එක් ්රෙද්ශයකි්ත ලැබී ඇති සියලු අයැදුනපත් ෙව්ත ෙව්ත ව අාං   රනු ලැෙේ. ලියාපදාංචි කිරීෙන 
 ාල පරි්චෙේදය අවසානෙේදී, එක් එක් භූෙ  ලීය ්රෙද්ශය සඳහා ලැබී ඇති සියලූම අයැදුන පත් වලි්ත 
පරි   යක් අහඹු ෙලස අයැදුන පත් ෙම රා  නී. ්රෙද්ශය ුළ අහඹු ෙලස ෙම රා  නු ලැබු 
පළමුවැිය අයැදුනපම  පළමුවැ්තන ෙලසද, ෙම රා  නු ලැබු ෙදවැිය අයැදුනපම , ෙදවැ්තන ෙලසද යනාද 
වශෙයිය.  එක් එක් ්රෙද්ශය  ලියාපදාංචි කිරීෙන  ාලය ුල ලැබුණු සියලූම අයදුනපත් වලට ෙම රා 
 ැනීෙනදී සමාන අවස්ථාවක් ලැෙබනු ඇම.  අයැදුනපම ක් ෙම රා ත් විට,  E-DV ෙවේ අඩවිෙේ 
(www.dvlottery.state.gov) ඇති ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) ුලි්ත 2016 
මැයි 03 වැියදා සිට ඒ බව අයැදුන රුට දැනුන ෙදනු ලැෙේ.  එක්සත් ජනපද ෙ ා්තසියුල්ත 
 ා්තයාලය දී වීසා සනමුඛ පරීක්ෂ ය ට ෙපනී සිටින ෙලස ෙම රා  නු ලැබු අනා ම වීසා 
අයදුන රුව්තට උපෙදස් ෙදන ුරු ෙහ  එක්සත් ජනපදය ුළ මත්ත්වය ෙවනස් කිරීමට සුදුසු න 
ලබ්තනවු්ත ෙද්ශීය USCIS  ා්තයාලය ට අයැදුන  රන ුරු  ෙහ  ෙ ්තටකි ෙ ා්තසියුල්ත 
මධයස්ථානය (KCC) විසි්ත ෙමම  ටයුු සිදු  රනු ඇම. 

28. මා දැනටමත් සිටි්තේත එක්සත් ජනපදෙේයි. ෙම රා  නු ලැබුවෙහාත්  මෙේ මත්ත්වය USCIS 
සම  ස ස්  ර  ම යුුද? 

ඔේ. සාංක්රම  හා ජාති ත්ව පනෙත් (INA) 245 වැිය ව ්තතිෙේ විය.විධාන යටෙත් ෙභෞති  
වශෙය්ත එක්සත් ජනපදෙේ සිටින ෙම රා නු ලැබූ ුරද් ලය්තට මත්වය ෙවනස් කිරීමට සුදුසු න ලබා 
ඇත්නන ස්ථිර පදාංචි මත්වයට ෙවනස්  ර  ැනීමට USCIS ආයමනයට  අයැදුන  ළ හැකිය. 2017 
සැේමැනබ්ත 30 වන විට DV-2017 වැඩසටහේත ලියාපදාංචි වීම අවස්ත වන බැවි්ත එදනට ෙපර 
විෙද්ශීය  ලත්රයා හා වයස 21ට අඩු දරුව්ත  ඇුලූව සියලූ ෙදනාෙේම  ටයුු ියමා  ර ම හැකි 
ආ ාරයට ක්රියා කිරීමට අයදුන රුව්ත සහති  විය යුුය.  කිසිදු ෙහ්නයුවක් ියසාවත් 2017 
සැේමැනබ්ත 30 මැදයන රැෙය්ත පසුව (EDT) DV- 2017 වැඩසටහන සඳහා වීසා අාං  ලබා දීමක් 
ෙහ   මත්ව ෙවනස් කිරීම ට  අනුමැතිය ෙනාලැෙබනු  ඇම.  
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29.  මම ෙම රා  නු ලැබුව ෙහාත්  විවිධත්ව වීසා  (DV)  සඳහා අයැදුන කිරීමට  ෙ ාපම  
 ාලයක් ලැෙේද? 

DV -2017 වැඩසටහන යටෙත් ඔබ ෙම රා  නු ලැබුව ෙහාත් වීසා අයැදුන කිරීම සඳහා හිිණ න 
ඇත්ෙත් එක්සත් ජනපද රජෙේ 2016 මුදල් ව්තෂෙේ, එනන 2016 ඔක්ෙම බ්ත 1 වැිය දන සිට 2017 
සැේමැනබ්ත 30 වැිය දන දක්වාය.  

සියලුම ෙම රා ත් සුදුසු න ලැබූ අයැදුන රුව්ත DV වීසා ලබා  ැනීම ෙහ  මත්වය ෙවනස්  ර 
 ැනීම මුදල් ව්තෂය අවස්ත වන විට සිදු ෙ ාට තිබිය යුුය. ෙම රා  නු ලැබු නමුත් 2017 
සැේමැනබ්ත 30 වන විට (මුදල් ව්තෂය අවසානෙේ) වීසා ලබා ෙනා ත් ුරද් ලය්තට DV ්රතිලාභ 
 ළඟ ව්තෂයට ෙ න යාමට ඉඩක් නැම. මවද, DV-2017 ලියාපදාංචියකි්ත මත්වය ලබා  ්තනා 
 ලත්රය්තට හා දරුව්තට DV ව්ත ෙේ වීසා ලබා  ම හැක්ෙක් 2016 ඔක්ෙම බ්ත 1 වැියදා සහ 
2017 සැේමැනබ්ත 30 අමර  ාලෙේදී පමණි. පිටරටවල සිට අයැදුන  රන අයැදුන රුව්තට, ියයම 
 ළ සනමුඛ සා ්චඡාවට සති හමේත සිට හය දක්වා ූ   ල ට ෙපර,  
(www.dvlottery.state.gov) ෙවේ අඩවිෙේ ්රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) 
ුලි්ත දැ්තවීමක් ලැෙේ. 

30. DV සඳහා ෙම රා  නු ලැබුෙවකු ිණයගිය ෙහාත් කුමක් සිදුෙේද? 

එක්සත් ජනපදයට පැිණණිමට ෙපර ෙම රා  නු ලැබු ුරද් ලයකුෙේ මර ය සිදුවුවෙහාත් එය ඉෙේම 
අවලාංගුෙේ. සුදුසු න ලැබූ  ලත්රයා සහ / ෙහ  දරුෙව  එම ෙත්රීම යටෙත් DV වීසා සඳහා 
මවදුරටත් හිිණ න ෙනාලබති. 

 ාස්ු 

31. E-DV වැඩසටහන සඳහා ඇුල්වීමට  ෙ ාපම  ෙ වීමක්  ළ යුුද? 

ඉෙලක්ෙරාිය  අයැදුනපම ක් ඉදරිපත් කිරීම සඳහා ව්තමමානෙේ  ාස්ුවක් අය ෙනාෙ ේත. 
ෙ ෙස්ෙවමත් ඔබ ෙත්රී DV  වීසා අයැදුන  රන අවස්ථාෙේදී අවශය සියලූ වීසා  ාස්ු මානාපති 
 ා්තයාලෙේ ෙහ  දූම මණ්ඩල  ා්තයාලෙේ දූම මණ්ඩල අය ැිණට ඍජුවම ෙ විය යුුය. ඔබ එක්සත් 
ජනපදෙේ සිටින අමර මත්වය ෙවනස් කිරීමට ෙම රා නු ලැබු ුරද් ලෙයක් නන  අවශය  ාස්ු  
ෙ ළි්තම USCIS ආයමනයට ෙ විය යුුය. විවිධත්ව වීසා සහ සාංක්රම  වීසා අයැදුන කිරීෙනදී 
අවශය  රන  ාස්ු පිළිබඳ විස්මර, ෙම රා  නු ලැබු අයැදුන රුව්තට E-DV ෙවේ අඩවිය ුළි්ත 
ලබා ෙදන  උපෙදස්වල අඩාංගු ෙේ. 

32. මම ෙම රා නු ලැබුවෙහාත් විවිධත්ව වීසා හා සාංක්රම   ාස්ු ෙ ව්තේත ෙ ෙස්ද? 

E-DV ෙවේ අඩවිෙේ (www.dvlottery.state.gov) ප රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status 
Check) ුලි්ත අහුඹු ෙලස ෙම රා ත් අයදුන රුව්තට DV වීසා අයදුන කිරීම පිළිබඳ දැනුන දීමක් 
ලැෙබනු ඇම.   වීසා අයදුන  රන අවස්ථාෙේදී එක්සත් ජනපද මානාපති  ා්තයාලෙේදී ෙහ  
දූමමණ්ඩල  ා්තයාලෙේදී පම ක් සියලූ විවිධත්ව හා සාංක්රම  වීසා  ාස්ු, ඔබ  ෙ විය යුු ෙේ. 
දූම මණ්ඩල  අය ැිණට  රන ලද ෙ වීම සඳහා එක්සත් ජනපද ආණ්ඩුෙේ ලදුපමක් වහාම ඔබට  
ලැෙබනු ඇම.  වීසා ඉල්ලූන  රන ෙම රා ත් අයදුන රුව්ත මැපෑෙල්ත, ෙවස්ට්ත්ත යූියය්ත හරහා 
ෙහ  ෙවනත් ෙබදාහැරීන ෙස්වාවක් මගි්ත DV  ාස්ු සඳහා ූ  මුදල් කිසි විට එවිය යුු ෙනාෙේ.  

ඔබ  දැනටමත් එක්සත් ජනපදෙේ සිටින ෙම රා ත් අයදුන රුෙවක් ෙම්තම USCIS සම  ඔෙේ 
මත්වය ෙවනස්  ර  ැනීමට බලාෙපාෙරාත්ුව්තේත නන E-DV ෙවේ අඩවිෙේ 
(www.dvlottery.state.gov) ප රෙේශ මත්ව පරීක්ෂාව (Entrant Status Check) ුලි්ත ලබා ම 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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හැකි  උපෙදස් පිටුෙේ එක්සත් ජනපද බැාංකුව ට DV  ාස්ු ෙ වන ආ ාරය පිළිබඳව ෙවනමම 
උපෙදස්  අඩාංගු ෙේ. 

33. විවිධත්ව වීසාවක් සඳහා අයැදුන  ළත්  වීසාවක් ලැබීමට සුදුසු න ලබා නැත්නන, ෙ වන ලද 
වීසා  ාස්ු මට ආපසු ලබා  ම හැකිද ? 

 
නැම. වීසා  ාස්ු ආපසු  ෙ වනු ෙනාලැෙේ.  ෙමම උපෙදස්වල සවිස්මරාත්ම ව  දක්වා ඇති වීසා 
සඳහා අවශය සියලුම සුදුසු න ඔබ සුරරා තිබිය යුුය.  ඔබ  වීසා අවශයමා සුරරා නැති බවට ෙහ  
එක්සත් ජනපද නීතිය යටෙත් විවිධත්ව වීසාවක් සදහා  සුදුසු න ලබා නැති බවට ෙහ  ෙ ා්තසියුල්ත 
ියලධාරීෙයක් තීර ය  ළෙහාත්  වීසාවක් ියකුත්  ළ ෙනාහැකි අමර   ෙ වු සියලුම  ාස්ු  ඔබට 
අහිිණ ෙේ. 
 

නුසුදුසු න 
 
34. වීසා ලැබීමට නුසුදුසු න පිළිබඳ කිසියන ෙහ්නයු තිෙේ නන එම අත්හැර දැමීෙන පහසු න මට 

ලබා ම හැකිද?  මෙේ එවැිය අත්හැර දැමීෙන අයදුනපමක් සඳහා විෙේෂ සැ සුන ක්රමයක් 
තිෙේද? 

නැම. සාංක්රම  හා ජාති ත්ව පනෙත් විෙේෂිම වශෙය්ත දක්වා ඇති සාංක්රම  වීසා සඳහා ූ  සියලූ 
අෙය  යමා ෙහ්නයුවලට අයදුන රුෙව  යටත් ෙවති. පනෙත් සාමානයෙය්ත දක්වා ඇති ෙහ්නයු හැර 
ෙවනත් වීසා ලැබීම අත්හැර දැමීෙන ෙහ්නයු සඳහා විෙේෂ ්රතිපාදන නැම. අත්හැර දැමීන පිළිබඳ ඉල්ලීන 
සඳහා විෙේෂ පිරිසැ සුමක් ද නැම. ඇමරි ්ත ජාති ය්ත ෙහ  නීමයානුකූල ස්ථිර පදාංචි රුව්ත ෙහ  
ළඟ නෑය්ත වන අයට බලපාන ෙපාදු අත්හැර දැමීෙන ්රතිපාදන, සමහර විවිධත්ව වීසා 
අයදුන රුව්තටද අදාල විය හැකි වුවද ෙමම DV වැඩසටහේත  ාලසීයමාව්ත ියසා ඒවායි්ත ්රෙය ජන 
 ැනීම අයැදුන රුව්තට දුප ර විය හැකිය. 

විවිධත්ව වීසා වාංචා දැනුනදීම හා කූෙට පක්රම 

35. අ්තම්තජාල වාංචා ෙහ  ඉෙේ ලැෙබන ඉ-මැපැල් පිළිබඳව මා පැිණණිලි  ර්තේත ෙ ෙස්ද? 

 රු ා ර ෙපඩරල් ෙවළඳ ෙ ාිණෂ්ත සභාව විසි්ත පවත්වා ෙ න යන  ජාතී්ත 17   පාරිෙභ ගි  
ආරක්ෂ  ියෙය ජය ආයමන වල හවුල් ්රයත්නයක් වන www.econsumer.gov ෙවේ අඩවිය ෙවම 
පිවිෙස්තන. නැමෙහාත් ෙපඩරල් බියුෙර  ඔෆ් ඉ්තෙවස්ටිෙේෂ්ත (FBI) Internet Crime Complaint 
Center ෙවම ය්තන. අනවශය ඉ-මැපෑල පිළිබඳව පැිණණිල්ලක් ෙ ානු කිරීමට Department of 
Justice Contact Us page  ෙවම ය්තන. 

විවිධත්ව වීසා (DV) සාංඛයාෙල්ඛන 

36. DV-2016 වැඩසටහන යටෙත් වීසා ෙ ාපම  සාංඛයාවක් ියකුත්  ර්තේතද ? 

එක්සත් ජනපද විවිධත්ව සාංක්රම  වැඩසටහන යටෙත් සුදුසු න ලත් ුරද් ලය්තට උපරිම වශෙය්ත 
එක් ව්තෂය දී ස්ථිර පදාංචි වීසා 55,000ක් ලබාදීමට නීතිෙය්ත ම ඉඩ සලසා තිෙේ.  ෙ ෙස් වුවත්, 
1997 ෙනාවැනබ්ත මාසෙේදී ෙ ාාං  රසය විසි්ත සනමම  රන ලද ිය රගුවානු  ැලුරන හා මධයම 
ඇමරි ානු සහන පනම (NACAR) යටෙත් DV-1999 දී  මරන  ලි්ත සිට අවශයවන මාක්  ල් 
ෙව්ත රන ලද විවිධත්ව වීසා 55,000 කි්ත 5,000 දක්වා ්රමා යක් ෙමම NACAR වැඩසටහන 
යටෙත් ්රෙය ජනයට  ම හැකි ෙේ.  සමය වශෙය්තම ෙමම විවිධත්ව වීසා සීයමාව 5,000කි්ත අඩු 
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කිරීම DV-2000 දී ආරනභ ූ  අමර  DV-2015 වැඩසටහන ුළත් එය බල පැවැත්ෙවන බැවි්ත  
ෙමම උපෙදස්වල විස්මර  ර ඇති විවිධත්ව වීසා වැඩසටහන සඳහා වීසා 50,000 ක් ඉතිරිෙේ 

37. DV වැඩසටහන මගි්ත වීසාවක් ලබා  ැනීමට මා සුදුසු න ලැබුවෙහාත් එක්සත් ජනපදයට යාමට 
එක්සත් ජනපද රජය ගුව්ත  ම්ත  ාස්ු ලබා ෙද්තේතද? ියවාස හා රැකියාවක් ලබා  ැනීමට 
සහාය ව්තේතද?  මා ස්ථාවර මත්වය ට පත්වන ෙමක් ෙසෞඛය පහසු න සහ අවශය ෙවනත්  
සහනාධාර  ලබා ෙද්තේතද? 

නැම. DV වැඩසටහන යටෙත් වීසාවක් ලැබු ඔබට  එක්සත් ජනපද රජය ෙමවැිය කිසිම ෙස්වාවක්  
සපය්තේත නැම. DV වීසාවක් සඳහා අයැදුන කිරීමට ඔබ ෙත්රී ඇත්නන, ඔබට වීසාවක් ියකුත් 
කිරීමට ෙපර, ඔබ එක්සත් ජනපද රජයට බරක් ෙනාවන බවට අවශය සාක්ෂි ඉදරිපත්  ළ යුුය. 
ඒවා නන ඔෙේ ුරද් ලි  වත් න, එක්සත් ජනපදෙේ පදාංචි වී සිටින ඥාතියකුෙ ්ත ෙහ  ිණුරකුෙ ්ත 
ලබා ත් (I-134 ෙප රමය) දවුරුන ්ර ාශයක් සහ/ෙහ  එක්සත් ජනපදෙේ ෙස්වා ෙය ජ යකුෙ ්ත 
රැකියාවක් පිරිනමන බවට සහති යක්  යන ෙනවාෙේ එ ුවක් විය යුුය. 

 

DV – 2017 සඳහා සුදුසු න ලබන ස්වෙද්ශි ය්ත සිටින රටවල්/්රෙද්ශ ලැයිස්ුව  ලාප වශෙය්ත 

ෙමම විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා එක් එක් භූෙ  ලීය ්රෙද්ශ ුළ DV-2017 සඳහා සුදුසු න ලබන 
ස්වෙද්ශි ය්ත සිටින රටවල් පහම සඳහ්ත ලැයිස්ුෙව්ත ෙප්තනුන ෙ ේත. යටත් ්රෙද්ශ, පාල  රෙටහි 
්රෙද්ශය ුළ ඇුළත් ෙ ේත.  DV-2017 වැඩසටහන සඳහා සුදුසු න ෙනාලබන ස්වෙද්ශි ය්ත සිටන 
රටවල්, සාංක්රම  හා ජාති ත්ව පනෙත් 203 (ඇ) ව ්තතිෙයහි සුත්රයට අනුව එක්සත් ජනපද ුරරවැසි හා 
සාංක්රම  ෙස්වා (USCIS) ආයමනය විසි්ත හඳුනා ෙ න ඇම. ෙමම විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා සුදුසු න 
ෙනාලබන රටවල් (ඒවා පවුල් අනුග්රහය ලබන සහ රැකියා පදනන වු සාංක්රම  සනබ්තධෙය්ත ඉහළ ඇුල් 
වීමක් ඇති රටවල් ියසාය) අදාළ  ලාපීය ලැයිස්ුවලට පසුව සඳහ්ත ෙ ේත 

අප්රි ාව 

ඇල්ජීරියාව    මැඩ ස් රය 
ඇාංෙ  ලාව    මලාවි      
ෙබිය්ත     මාලි     
ෙබාට්ස්වානා    ෙමාරිෙට්ියයාව 
බූ්තකිනා ෆාෙස     ෙමාරීෂස්     
බූරු්තඩි     ෙමාෙරාක්ෙ  ව 
 ැමරූ්ත    ෙමාසැනබික්     
ෙක්ේව්තඞ්    නැමීබියාව     
මධයම අප්රි ානු සමූහාණ්ඩුව  නයි ්ත   
චැඞ්     රුව්තඩා      
ෙ ාෙමාෙරාස්    සා ඕ-ෙටාෙන සහ ප්රි්තසිෙප   
ෙ ාාංෙ  ව    ෙසෙන ාලය  
ෙ ාාංෙ   ්රජාමා්තත්රි  සමූහාණ්ඩුව සීයෙෂල්ස්     
ෙ  ට් ඩි අයිෙවාරි (අයිවරිෙ  ස්ට්) සියරා ලිෙයා්ත   
ජිබුටි     ෙස මාලියාව  
 ජිේුව*    දකුණු අපි ර ාව 
ියරක්ෂිය ගිිය    දකුණු සුඩානය 
එරත්රියාව    සුඩානය 
ඉතිෙය පියාව    ස්වාසිල්තමය 
 ැෙබා්ත     ටැ්තසාියයාව     
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 ැනබියාව    ෙට ෙ   
ඝානාව     ටියුනීසියාව 
ගිියයාව     උ ්තඩාව 
ගිිය-බිසේ    සැනබියාව 
ෙ ්තයාව    සිනබාේෙේ 
ෙලෙසාෙම      
ලයිබීරියාව 
ලිබියාව 
    
     
  
*1967 ජුිය මාසයට ෙපර   ශ්රාලය, ෙජ ්තදානය, සිරියාව හා  ජිේුව පාලනය  ළ ්රෙද්ශවල උප්ත 
අයට අදාල රට ව්තේත  පිළිෙවළි්ත  ශ්රාලය, ෙජ ්තදානය, සිරියාව හා  ජිේුවයි.  ාසා තීරුෙේ උප්ත 
අයට අදාල රට ව්තේත  ජිේුවයි. බටහිර ඉවුේත උප්ත අයට අදාළ රට ෙජ ්තදානය වන අමර ෙ ාලා්ත 
 ඳු රෙේ උප්ත අයට අදාළ රට ව්තේත සිරියාවයි. 
 
අප්රි ාෙේ නයිජීරියාෙේ වැසිය්ත ෙමම ව්තෂෙේ විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා  සුදුසු න ෙනාලබති.  
 
 
DV – 2017 සඳහා සුදුසු න ලබන ස්වෙද්ශි ය්ත සිටින රටවල් ලැයිස්ුව  ලාප වශෙය්ත 

ආසියාව 
 
ඇෆ් ියස්මානය     ෙජ ්තදානය* 
බහේත්ත     කුවයිට් 
භූමානය     ලාඕසය 
බෲනායි      ෙලබනනය 
බුරුමය      මැෙල්සියාව 
 ානෙබ ජය     මාලදවයින 
ෙහාාංෙ ාාං විෙේෂ පරිපාලන ්රෙද්ශය**  ෙමාාංෙ  ලියාව 
ඉ්තදුනීසියාව     ේතපාලය 
ඉරානය      උුරු ෙ ාරියාව 
ඉරා ය      ඕමානය 
 ශ්රාලය*     ක්ටා්ත 
ජපානය      ෙසෞද අරාබිය 
සිාං ේපූරුව     මායිල්තමය 
ශී     ටිෙම ්ත-ෙලස්ටි
සිරියාව *     එක්සත් අරාබි එමී්ත රාජයය 
මායිවානය**     ෙේමනය 
 
*1967 ජුිය මාසයට ෙපර   ශ්රාලය, ෙජ ්තදානය, සිරියාව හා  ජිේුව පාලනය  ළ ්රෙද්ශවල උප්ත 
අයට අදාල රට ව්තේත  පිළිෙවළි්ත  ශ්රාලය, ෙජ ්තදානය, සිරියාව හා  ජිේුවයි.  ාසා තීරුෙේ උප්ත 
අයට අදාල රට ව්තේත  ජිේුවයි. බටහිර ඉවුේත උප්ත අයට අදාළ රට ෙජ ්තදානය වන අමර ෙ ාලා්ත 
 ඳු රෙේ උප්ත අයට අදාළ රට ව්තේත සිරියාවයි 
 
**පහම සඳහ්ත ආසියානු රටවල ස්වෙද්ශි ෙය  ෙමම ව්තෂෙේ විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා සුදුසු න 
ෙනාලබති  බාං ලාෙද්ශය, චීනය (්රධාන රෙට් උප්ත) ඉ්තදයාව, පකිස්මානය, දකුණු ෙ ාරියාව, පිලිපීනය 



~ 20 ~ 

 

සහ වියට්නාමය. ෙහාාංෙ ාාං විෙේෂ පරිපාලන ්රෙද්ශය,(ආසියා  ලාපය) මැ ාවු විෙේෂ පරිපාලන 
ප රෙද්ශය(යුෙර පීය  ලාපය) සහ මායිවානය (ආසියා  ලාපය) සුදුසු න ලබන අමර ඉහළ ලැයිස්ු ම 
 ර ඇම.  
 
 
යුෙර පය 
 
ඇල්ෙේියයාව ලිුෙේියයාව 
ඇ්තෙඩ රාව ලක්සනබ්තේ 
ආමීියයාව මැ ාවු විෙේෂ පරිපාලන ්රෙද්ශය** 
ඕස්ට්රියාව මැසිෙඩ ියයාව 
අස්තබයිජානය ෙම ල්ටාව  
ෙබලාරුස් ෙම ල්ෙඩ ව 
ෙබල්ජියම ෙමානාෙ   
ෙබාස්ියයා සහ හ්තෙසෙ  විනා ෙමා්තටිනීෙග්ර  
බල්ෙේරියාව ෙනද්තල්තමය (සාංරච  සහ යටත් ්රෙද්ශ ඇුළව) 
ෙක්රාඒෂියා උුරු අය්තල්තමය** 
සයි්රස් ෙන ්තෙේ 
ෙචක් සමූහාණ්ඩුව ෙප ල්තමය 
ෙඩ්තමා්තක් (සාංරච  සහ  පෘු ාලය (සාංරච  සහ විෙද්ශ යටත් ්රෙද්ශ ඇුළුව) 
විෙද්ශ යටත් ්රෙද්ශ ඇුළුව) ෙරාෙනියයාව 
එස්ෙම ියයාව රුසියාව  
පි්තල්තමය සැ්තමැරිෙන  
්රාංශය (සාංරච  සහ ස්තබියාව 
විෙද්ශ යටත් ්රෙද්ශ ඇුළුව) ස්ෙල වැකියාව 
ෙජ ්තජියාව ස්ෙල ෙවියයාව 
ජ්තමියය ස්පාඤ්ඤය 
ග්රීසිය ස්වීඩනය 
හාංෙේරියාව ස්විට්ස්තල්තමය 
අයිස්ල්තමය මජිකිස්මා්ත 
අය්තල්තමය ු්තකිය 
ඉමාලිය ට්තක්ෙමියස්මා්ත 
 සක්ස්මා්ත උක්ේතනය 
ෙ ාෙස ෙව  උස්ෙබකිස්මානය 
කි්තගිස්මා්ත වති ානු න රය 
ලැට්වියා 
ලීෙච්තස්ෙට්ත 
 
**පහම දැක්ෙවන යුෙර පීය රටවල ස්වෙද්ශි ය්ත ෙමම ව්තෂෙේ විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා සුදුසු න 
ෙනාලබති.  මහා බි රමානයය (එක්සත් රාජධාියය)  මහා බි රමානයයට (එක්සත් රාජධාියය) පහම සඳහ්ත 
යටත් ප රෙද්ශ ඇුලත් ෙේ   ඇාංගිලා, බ්තමුඩා, බි රමානය ව්තජි්ත දූපත්, ෙක්ම්ත දූපත්, ෙෆාක්ල්තඞ් දූපත්, 
ජිෙබ්ර ල්ටා, ෙමා්තෙසරාට්, පිටි යි්ත, සා්තම ෙහෙල්නා, ට්ත ස් සහ  යිෙ  ස් දූපත්.  විවිධත්ව 
වැඩසටහන සඳහා පම ක්, උුරු අය්තල්තමය ෙවනම සල නු ලැෙබන බවද, උුරු අය්තල්තමය 
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සුදුසු න ලබන බවත් එය සුදුසු න ලබන ප රෙද්ශ අමර ලැයිස්ු  ම  ර ඇති බව ද සළ ්තන ම ාවු 
විෙේෂ පරිපාලන ්රෙද්ශයද සුදුසු න ලබන අමර එය ඉහම ලැයිස්ු  ම ර තිෙේ.. 
 
උුරු ඇෙමරි ාව 
 
බහමාස් 
උුරු ඇෙමරි ාෙේ,  ැනඩාෙේ සහ මැක්සිෙ  ෙේ ස්වෙද්ශි ෙය  ෙමම ව්තෂෙේ විවිධත්ව වැඩසටහනට 
සුදුසු න ෙනාලබති. 
 
ඕෂිියයාව 
 
ඕස්ෙේලියාව (සාංරච  සහ පිටරට  
යටත් ්රෙද්ශ ඇුළුව) පලාවු 
ෆිජී පැුරවා ියේගිියයා 
කිරිබට් ෙසාලම්ත දූපත් 
මාෂල් දූපත් ෙටාාං ා 
මයිෙක්ර ියසියා ෙෆඩරල් රාජය ටුවාලූ 
නාඋරු වනුඅටු 
ියවසීයල්තමය (සාංචර  සහ සැෙමාවා 
පිටරට යටත් ්රෙද්ශ ඇුළුව)  
 
දකුණු ඇමරි ාව, මධයම ඇමරි ාව සහ  ැරිබිය්ත දූපත් 
 
ඇ්තටිගුආ සහ බාබුඩා ගුයනා 
ආෙජ්තටිනාව ෙහා්තඩියුරාස් 
බාබෙඩ ස් ිය රගුආ 
ෙබලිසි පැනමා 
ෙබාලිවියා පැරගුෙේ 
චිලී සැ්තට් කිට්ස් සහ ේතවිස් 
ෙ ාස්ටාරි ා සැ්තට් ලූසියා  
කියුබා සැ්තටි වි්තස්තට් සහ   රැනඩයි්තස් 
ෙඩාිණිය ා සුරිනාිණ 
ග්රැනඩා ට්රිියඩෑඞ් සහ ෙටාබාෙ   
ෙ  මමාලාව උරුගුෙේ  
 ෙවියසියුලාව 
  
ෙන ව්තෂෙයහි විවිධත්ව වැඩසටහන සඳහා ස්වෙද්ශි ය්ත සුදුසු න ෙනාලබන ෙමම  ලාපෙේ රටවල්   
බ්රසීයලය, ෙ ාෙලානබියාව, ෙඩාිණිය ්ත සමූහාණ්ඩුව, ඉක්වෙද රය, එල්සැල්වෙද රය, හයිටි, ජැෙමයි ාව, 
මැක්සිෙ  ව සහ ෙේරු. 


