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එක්සත් ජනපද 2019 ග්රීන් ක ඩ ් ල තරැයිය ආරම්භ ලේ.
ඔක්ලතෝබර් 03, 2017: 2019 විවිධත්ව සංක්රමණිඩ වීස ල තරැයි වැඩසටහන ග්රීන් ක ඩ ් ල තරැයිය
යනුලවන් ක ද හැඳින් කලවන රම්භ වන බව ලඩ ළඹ එක්සත් ජනපද ත න පති ඩ ර්ය ය සතුටින් ක නිලේදනය
ඩරයි. වැඩසටහන, සබැඳි (on-line) ලිය පදංචි වීමණ සඳහ 2017 ඔක්ලතෝබර් 3 වැනිද සිට 2017 ලන වැම්බර් 7
වැනිද දක්ව

විවෘතව පවතී. විවිධත්ව සංක්රමණිඩ වීස (DV) ල තරැයිය අහඹු ල ස ලතෝර ගත් අයැදුම්ඩරුවන් කට

සංක්රමණිඩ වීස වක් සඳහ සම්ුඛ
ජනපදලේ නීතයනුූල

පීකක්ණයයඩට අව්ථා වක්

බ ලදන

අතර සුදුසුඩම්

ැබුවලහ ත් ඔවුන් කට එක්සත්

්ථිරර ලන් කව සිඩයන් ක විය හැකි ලේ.

සිහි තබ ගත යුතු ඩරුණු කීපයක්








ල තරැයිය සඳහ අයැදුම් ඩළ හැකි ඩ ය වන් කලන් ක 2017 ඔක්ලතෝබර් 3 සිට 2017 ලන වැම්බර් 7 දක්ව යි.
ලමණමණ ල තරැයිය සුදුසුඩම් බන රටව පුරවැසියන් කට විවෘත ලේ-ශ්රී ංඩ ව හ මණ දවයින යන රටවල්
ලදඩ මණ සුදුසුඩම් බ ඇත. සුදුසුඩම් 
ඔබ අයැදුම් ඩළ යුත්ලත් එක්වරක් පමණි. බහු අයැදුම්පත් ඉදරිපත් කිීකලමණන් ක ඔබ නුසුදු්ථලසකු වනු ඇත.
විවිධත්ව සංක්රමණිඩ වීස වැඩසටහන සඳහ ඔබ සුදුසුඩම් සපුර තිබිය යුතුය.
අයදුම්ඩරුවන් ක තහවුරු කිීකලම් අංඩය තබ ගත යුතුය.
අන් කතර්ජ ලයන් ක සබැඳි අයදුම්පත සම්පූර්යලයන් කමණ ලන මිඑක්සත් ජනපද රජය සමණග සම්බන් කධත ඇති
බවට ලහෝ ලතෝර ගැනීලම් දී වැඩි ව සියක් ලප ලර න් කදු ලවන ලහෝ පුද්ග යන් ක, සමණ ගම් ලහෝ වංච ඩරුවන් කලගන් ක
ප්රලේසම් වන් කන. අයැදුම්පතක් සම්පූර්ය ඩර ඉදරිපත් කිීකමණට ඔබට තුන් කවැනි ප ර්ශවයඩ ආධ ර අවශය
ලන ලේ.

සුදුසුඩම් අවශයත හ වි්ථතර ත්මණඩ උපලද්ථ ඇතුළු ලමණමණ වැඩසටහන පිළිබඳ වැඩි වි්ථතර සිංහල න් ක ලදමණලළන් ක හ
ඉංග්රීසිලයන් ක

බ ගැනීමණට

එක්සත් ජනපද ලඩ ළඹ ත න පති ඩ ර්ය ලේ

https://lk.usembassy.gov/visas/ immigrant-visas/diversity-visa ලවබ් අඩවියට පිවිලසන් කන. ල තරැයිය
සඳහ ඉල්ලුම් කිීකමණට ඩරුය ඩර www.dvlottery.state.gov ලවබ් අඩවියට යන් කන.
දැනුම් දීම් හ ඉදරි පියවර
2018 මණැයි මණස ආරම්භලේ සිට අයැදුම්ඩරුවන් කට

www.dvlottery.state.gov ලවබ් අඩවියට පිවිස එහි

ප්රලේශ තත්ව පීකක්ණ (Entrant Status Check) පිටුවට යෑලමණන් ක විවිධත්ව වීස ල තරැයියට ලත්ීක ඇද්දැයි දැන
ගත හැකි ලේ. ලත්රුණු අයදුම්ඩරුවන් කට තවත් ලත රතුරු ඉදරිපත් ඩරන

ල සත් සම්ුඛ

පීකක්ණයය පිලිබඳවත්

ප්රලේශ තත්ව පීකක්ණ (Entrant Status Check) පිටුව මණගින් ක දැනුම් ලදනු ඇත. ඔබ ලත්ීක ඇත්නම් එක්සත් ජනපද
ලඩ න් කසියු ර් නි ධ රිලයක් සමණග පැවැත්ලවන සම්ුඛ

ැබීමණට සුදුසුදැයි

තීරයය

ලඩලරණු ඇති අතර අවශය වන ලල් න අතර වවදය සහතිඩ, ලප ලි්ථ (clearance) සහතිඩය හ

ත න පති

ඩ ර්ය ලේ දී වීස ග ්ථතු ලගවීමණද ඇතුළත් ලේ.

පීකක්ණයලේදී ඔබ වීස වක්

