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එක්සත් ජනපද 2018 විවිධත්ව වීසා ල ොතරැයිය ආරම්භ ලේ.

ඔක්ලතෝබර් 04, 2016: 2018 විවිධත්වෘ සංක්රෙිකක ීසසා මලොතැයි  වෘැසසටහන රර්භ වෘන වවෘ මකොළඹ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය
සතුටින් ිවමදදනය කරි . ‘ග්රීන් කා ල මලොතැයි යය යවෙමවෘන් ද හැන්න්මවෘන විවිධත්වෘ ීසසා මලොතැයි  වෘැසසටහන සවැන් (on-line) ලියාපදංචි
ීසෙ සඳහා 2016 ඔක්මතෝවර් 4 වෘැිවදා සිට 2016 මනොවෘැ්භවර් 7 වෘැිවදා දක්වෘා විවෘතතවෘ පවෘතී. විවිධත්වෘ සංක්රෙිකක ීසසා (DV) මලොතැයි ය
අහඹු මලස මතෝරාගත් අයැදු්භකරුවෘන්ට සංක්රෙිකක ීසසාවෘක් සඳහා ස්භුඛ පීකක්ණයයකට අවෘස්ථාවෘක් ලවා මදන අතර ුදදුුදක්භ
ලැබුවෘමහොත් ඔවුන්ට එක්සත් ජනපදමේ නීතයවෙූලල ස්ිරර මන්වෘාසිකයන් විය හැි  මද. මෙෙ වෘැසසටහන ය2018ය මලොතැයි ය යවෙමවෘන්
හඳුන්වෘවෙ ලවන්මන් අයදු්භකරුවෘන් 2016 වෘසමර් ඉල්ලු්භ කළ පුද ස්භුඛ පීකක්ණයය 2017 වෘසමර් පවෘත්වෘා අවෙෙත දවේභකරුවෘන් සඳහා
ග්රීන් කාර් ල එක ලැමවන්මන් 2018 වෘසමර් වැවිිව.

සිහි තවා ගත යුතු කරුණු කීපයක්
•

මලොතැයි ය සඳහා අයැදු්භ කළ හැි  කාලය වෘන්මන් 2016 ඔක්මතෝවර් 4 සිට 2016 මනොවෘැ්භවර් 7 දක්වෘාි .

•

මෙෙ මලොතැයි ය ුදදුුදක්භ ලවන රටවෘල පුරවෘැසියන්ට විවෘතත මද - ශ්රී ලංකාවෘ හා ොලදවෘි න යන රටවෘල් මදකෙ ුදදුුදක්භ ලවා ඇත.

•

ඔව අයැදු්භ කළ යුත්මත් එක්වෘරක් පෙික. වහු අයැදු්භපත් ඉදරිපත් ි ීකමෙන් ඔව වෙුදදුස්මසකු වෘවෙ ඇත.

•
විවිධත්වෘ සංක්රෙිකක ීසසා වෘැසසටහන සඳහා ඔව ුදදුුදක්භ සපුරා තිියය යුතුය.
ුදදුුදක්භ ඇද්දැි  සහතික වෘන්න.
•

ිවසා කරුයාකර අයැදු්භ ි ීකෙට මපර ඔවට

අයදු්භකරුවෘන් තහවුරු ි ීකම්භ අංකය තවා ගත යුතුය. ඔව මත්ීක ඇද්දැි  දැන ගැනීෙ සඳහා මෙෙ අංකය අවෘශය මද.

•
අන්තර්ජාලමයන් සවැන් අයදු්භපත ස්භපූර්යමයන්ෙ මනොමිමල් ලවාගත හැි  අතර ි සිෙ සැඟවූ පිරිවෘැයක් නැත. එක්සත් ජනපද
රජය සෙග ස්භවන්ධතා ඇති වවෘට මහෝ මතෝරා ගැනීම්භ දී වෘැඩි වෘාසියක් මපොමරොන්දු මවෘන මහෝ පුද්ගලයන් සොග්භ මහෝ වෘංචාකරුවෘන්මගන්
ප්රමදස්භ වෘන්න. අයැදු්භපතක් ස්භපූර්ය කර ඉදරිපත් ි ීකෙට ඔවට තුන්වෘැිව පාර්ශවෘයක රධාර අවෘශය මනොමද.

ුදදුුදක්භ අවෘශයතා හා විස්තරාත්ෙක පපමදස් ඇතුු  මෙෙ වෘැසසටහන පිිබවඳ වෘැඩි විස්තර සිංහමලන් මදෙමළන් හා ඉංග්රීසිමයන් ලවාගැනීෙට
එක්සත් ජනපද මකොළඹ තානාපති කාර්යාලමේ https://lk.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/diversity-visa/ මවෘබ් අසවියට
පිවිමසන්න. මලොතැයි ය සඳහා ඉල්ලු්භ ි ීකෙට කරුයාකර www.dvlottery.state.gov මවෘබ් අසවියට යන්න.

දැවේභ දී්භ හා ඉදරි පියවෘර
2017 ෙැි  ෙස රර්භ මේ සිට අයැදු්භකරුවෘන්ට www.dvlottery.state.gov මවෘබ් අසවියට පිවිස එහි ප්රමදශ තත්වෘ පීකක්ණා (Entrant Status
Check) පිටුවෘට යෑමෙන් විවිධත්වෘ ීසසා මලොතැයි යට මත්ීක ඇත්දැි  දැන ගත හැි  මද. මත්රුණු අයදු්භකරුවෘන්ට තවෘත් මතොරතුරු ඉදරිපත්
කරන මලසත් ස්භුඛ පීකක්ණයය පිලිවඳවෘත් ප්රමදශ තත්වෘ පීකක්ණා (Entrant Status Check) පිටුවෘ ෙගින් දැවේභ මදවෙ ඇත. ඔව මත්ීක ඇත්න්භ
එක්සත් ජනපද මකොන්සියුලර් ිවලධාරිමයක් සෙග පැවෘැත්මවෘන ස්භුඛ පීකක්ණයමේදී ඔව ීසසාවෘක් ලැබීෙට ුදදුුදදැි  තීරයය මකමරණු ඇති
අතර අවෘශය වෘන මල් න අතර ෛවෘදය සහතික මපොලිස් (clearance) සහතිකය හා තානාපති කාර්යාලමේ දී ීසසා ගාස්තු මගීසෙද ඇතුළත් මද.
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