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လမူှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းရရ်းရာ အကကြံပ ြုချက ်

ရ ာကတ်စက်က မ် မူဆလငမ်ျာ်းအာ်း ပ ညဝ်ငခ်ွင့််  တပ်ခင််းဆ ိုငရ်ာ သ ရကာင််းစရာမျာ်း 

ရ ာကဆ်ြံို်းပ ငဆ်ငခ် ့်ရသာအချ  ် - ၂၀၂၀ ပ ည့်န်စှ၊် ဇ ် ဝါရီလ ၃၁ ရကရ် ့်၊  

 စ ဖ တ ်စြံရတာ်ချ  ် ရ ့်လယ ်၂:၃၀  

 

 

ချစ်ခငလ်လေးစောေးရပါလသော လူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း အဖွေ ွဲ့ဝငမ်ျောေးနငှ့်် မိတ်လ ွေမျောေးခငဗ်ျောေး 

 

ပထမ  ိုေးအက ိမ်အဖဖစ်ဖပြုလိုပ်သည့်် မူ လငမ်ျောေးအောေး ဖပညဝ်ငခ်ွေင့်် ပိတ်ပငလ်သော သ ိုေးနစ်ှလဖမော ် 

နစ်ှပတ်လညလ် ့်အပပ ေး ရ ်အ ညေ်းငယ်အက ောဖဖစလ်သော ယလ ့်တွေင ်သမမတထရမ့််အစိိုေးရသည ်

ယခငထ် ်ပိိုမျောေးလသော မူ လငမ်ျောေးနငှ့်် လူဖဖြူမဟိုတ်လသော လ  ွဲ့လဖပောငေ်းအလဖခချလ ထိိုငသ်မူျောေး ိို 

ပစ်မှတ်ထောေးသည့်် ခရ ေးသွေောေးလောမှု  ့်သ်တ်ချ ်မျောေး ိို တိိုေးဖမြှင့််လိို ်ပပ  ဖဖစ်ပါသည။် 

တိိုေးဖမြှင့််  ့်သ်တ်လိို ်လသော မူ လငမ်ျောေးအောေး ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတ်ပငမ်ှုတွေင ် ူဒ ၊် နိို ်ဂျ ေးရ ေးယောေး၊ 

တ ဇ် ေ်း  ေးယောေး၊ ဖမ မ်ော၊ အ ရ ထရ ေးယောေးနငှ့််  ောဂျစစတ န်ိိုငင် မျောေးလညေ်း ပါဝငလ်ောခ ့်ပါသည။် လစ်ဗျောေး၊ 

အ ရ ၊်  ိိုမောလ ယော၊ ယ မင၊်   ေးရ ေးယောေး၊ လဖမော ် ိိုရ ေးယောေးနငှ့်် ဗင ် ဇွေ လောေးနိိုငင် မျောေးမှ လူပိုဂိ္ြုလ်မျောေးမှောမူ 

ဤလ ရောတွေငလ်ဖော်ဖပထောေးသည့်် မူ လငမ်ျောေးအောေး ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတ်ပငဖ်ခငေ်းနငှ့်် 

  ်လ ်အ ျ ြုေးဝငလ် ပါသည။် 

 

ဤအက  ဖပြုချ ်တွေင ်မူ လငမ်ျောေးအောေး ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတ်ပငမ်ှု အလဖခအလ နငှ့််သ ် ိိုငလ်သော 

အချ ်အလ ်မျောေး၊ အ ျိြုေး  ် ိို ခ စောေးရမည့််သမူျောေး၊ ပလပ်ခွေင့််ဖပြုလရေး လိုပ်င ေ်းစဉ်ဟို 

ယူ ရလသောလိုပ်င ေ်းစဉ်နငှ့်် သ ် ိိုငသ်ည့်် သတငေ်းအချ ်အလ ်မျောေး ိို လဖော်ဖပလပေးထောေးပါသည။် 
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ဤသတငေ်းအချ အ်လ မ်ျောေးသည ်ဥပလဒလရေးရော စိ လ်ခေါ်မှုအမျိြုေးမျိြုေးအလပေါ်တွေငမ်ူတည၍် 

လဖပောငေ်းလ လ ောငေ်း လဖပောငေ်းလ နိိုငပ်ါသည။် အလဖပောငေ်းအလ မျောေး ဖဖစ်လပေါ်လောလျှငလ်ညေ်း 

လ ော ်  ိုေးရအလဖခအလ မျောေးအောေး အသလိပေးတငဖ်ပလပေးသွေောေးပါမည။် 

 

အချ  ်ဇယာ်း 

 

မူ လငမ်ျောေးအောေး ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတ်ပငဖ်ခငေ်းအမှတ် (၃.၀) သည ်လစ်ဗျောေး၊ အ ရ ၊်  ိိုမောလ ယော၊ ယ မင၊် 

  ေးရ ေးယောေး၊ လဖမော ် ိိုရ ေးယောေးနငှ့်် ဗင ် ဇွေ လောေးမှ နိိုငင် သောေးမျောေးအတွေ ် အဖပည့််အဝ 

အသ ်ဝငလ် ပပ ေးသောေး ဖဖစ်ပါသည။် တိိုေးဖမြှင့် ် ့်သ်တလ်ိို ်လသော ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတ်ပငမ်ှုသည ်၂၀၂၀ 

ဖပည့်န်စှ၊် လဖလဖော်ဝါရ လ ၂၁ ရ ်လ ့်မှစတင ်ော  ူဒ ၊် နိို ်ဂျ ေးရ ယောေး၊ တ ဇ် ေ်း  ေးယောေး၊ ဖမ မ်ော၊ 

အ ရ ထရ ေးယောေးနငှ့််  ောဂျစစတ န်ိိုငင် မှ နိိုငင် သောေးမျောေးအတွေ ် စတငအ်သ ်ဝငလ်တော့်မည ်ဖဖစ်ပါသည။်  

 

တ ို်းပမ ြှင့်က် ့််သတလ် ိုကရ်သာ ပ ညဝ်ငခ်ွင့််  တ ်ငမ်ှု၏ အကျ ြု်းဆကက် ို မညသ်တူ ို ့် ခြံစာ်းရမည ်ည််း။ 

 

 ူဒ ၊် နိို ်ဂျ ေးရ ေးယောေး၊ တ ဇ် ေ်း  ေးယောေး၊ ဖမ မ်ော၊ အ ရ ထရ ေးယောေးနငှ့််  ောဂျစစတ န်ိိုငင် မှ 

နိိုငင် သောေးအချိြုွဲ့အလပေါ် အ ျိြုေးသ ်လရော ်မှု ရှိလောပါမည။် 

 

တိိုေးဖမြှင့် ် ့်သ်တ်လိို ်လသော ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတ်ပငမ်ှုသည ်၁)   ့်သ်တ်မှု အသ ်ဝငလ် သော လ ့်စွေ တွေင ်

အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ို ဖပငပ်တွေငရ်ှိလ သမူျောေး၊ ၂) ထိိုရ ်စွေ တွေင ်တရောေးဝငဗ် ဇောရရှိမထောေးသူမျောေးနငှ့်် ၃) 

ပလပ်ခွေင့််ရရှိမထောေးသမူျောေး (လအော ်တွေငလ်ဖော်ဖပထောေးသည)် နငှ့််သော အ ျ ြုေးဝငပ်ါသည။် 

 

တိိုေးဖမြှင့် ် ့်သ်တ်လိို ်လသော ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတ်ပငမ်ှုသည ်လအော ်လဖော်ဖပပါပိုဂ္ိြုလ်မျောေးအတွေ ် 

အ ျ ြုေးမဝငပ်ါ - 
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● အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ိုတွေင ်တရောေးဥပလဒနငှ့််အည  အပမ တမ်ေး လ ထိိုငလ် သမူျောေး (Green 

Card  ိိုငလ် ောငထ်ောေးသမူျောေး)၊ 

● ၂၀၂၀ ဖပည့်န်စှ်၊ လဖလဖေါ်ဝါရ လ ၂၁ ရ ်လ ့်တွေင ်သိို ့်မဟိုတ် ၎ငေ်းလ ော ်ပိိုငေ်းတွေင ်အလမရိ   ်

ဖပညလ်ထောငစ်ိုအတွေငေ်း လ ထိိုငခ်ွေင့််ရရှိထောေးသမူျောေး သိို ့်မဟိုတ် ယောယ လ ထိိုငခ်ွေင့်် ရရှိထောေးသမူျောေး၊ 

● အသစ်ထိုတ်ဖပ လ်ိို ်လသော မူ လငမ်ျောေးအောေး ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတ်ပငမ်ှု အသ ်ဝငမ်ည့််ရ ်စွေ တွေင ်

သိို ့်မဟိုတ် ထိို ့်လ ော ်တွေင ်အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ိုအတွေငေ်း ခရ ေးသွေောေးလောခွေင့််လပေးသည့်် 

ဗ ဇောမဟိုတ်လသော အဖခောေးအလထော ်အထောေးတစ်ခို ိို  ိိုငလ် ောငထ်ောေးသမူျောေး၊ 

● လ ေး ငေ်းလ ိုဖခ ြုလသော နိိုငင် မျောေးစောရငေ်းတွေင ်မပါဝငလ်သော နိိုငင် တစ်နိိုငင်  (non-designated 

country) မှ နိိုငင်  ူေးလ မ်ှတ်တစ်ခို ိို  ိိုငလ် ောင၍် ခရ ေးသွေောေးလ သည့်် နိိုငင် သောေးနစှ်မျိြုေး 

ခ ယူထောေးသမူျောေး၊ 

● အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ိုအတွေငေ်း ခိိုလှု ခွေင့််ရရှိထောေးသမူျောေး၊ 

● အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ိုအတွေငေ်း လ ထိိုငခ်ွေင့််ရရှိထောေးသည့်် ဒို ခသညမ်ျောေး သိို ့်မဟိုတ် 

● ညြှဉ်ေးပ ေ်းနှပ်ိစ ်မှု   ် ့် ျငလ်ရေး သလ ောတူည ချ န်ငှ့််အည  မူလနိိုငင် အတွေငေ်း၌ 

ညြှဉ်ေးပ ေ်းနှပ်ိစ ်ခ ရနိိုငလ်ဖခမျောေးဖခငေ်းလက ောင့်် ခိိုလှု ခွေင့််ရထောေးသ၊ူ ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ဗ ဇောမလိို   

ဝငလ်ရော ်ခွေင့််ရထောေးသ ူသိို ့်မဟိုတ် အ ော ွေယ်လပေးမှု ရရှိထောေးသမူျောေး။ 

 

အကျ ြု်းဆကခ်ြံန ိုငင်ြံမျာ်းနငှ့်် သကဆ် ိုငရ်သာ အရသ်းစ တအ်ချကအ်လကမ်ျာ်း  

 

 ူဒ  ် 

●  ူဒ န်ိိုငင် သောေးမျောေးအတွေ ် DV ဗ ဇောမျောေးအောေးလ ိုေး ိို  ိိုငေ်းင ့်ထောေးပပ ေး ဖဖစ်ပါသည။်  

 

တ ဇ် ေ်း  ေးယောေး 

● တ ဇ် ေ်း  ေးယောေးနိိုငင် သောေးမျောေးအတွေ ် DV ဗ ဇောမျောေးအောေးလ ိုေး ိို  ိိုငေ်းင ့်ထောေးပပ ေး ဖဖစ်ပါသည။်  

 

နိို ်ဂျ ေးရ ေးယောေး 
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● နိို ်ဂျ ေးရ ေးယောေးနိိုငင် အတွေငေ်းမှ လ  ွဲ့လဖပောငေ်းအလဖခချခွေင့်် ဗ ဇောမျောေးအောေးလ ိုေး ိို  ိိုငေ်းင ့်ထောေးပပ ေး 

ဖဖစ်ပါသည။်  

● အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ို အစိိုေးရအတွေ ် အ ူအည မျောေး လပေးအပ်မှုအလပေါ်တွေင ်

အလဖခခ ထောေးလသော သတ်မှတ်စ နှု ေ်းမျောေးဖပည့််မ သည့်် အထေူးလ  ွဲ့လဖပောငေ်းလ ထိိုငခ်ွေင့်ရ်သမူျောေးသည ်

ဤပိတ်ပငမ်ှုနငှ့်် အ ျ ြုေးမဝငပ်ါ။ 

 

ဖမ မ်ော 

● ဖမ မ်ောနိိုငင် အတွေငေ်းမှ လ  ွဲ့လဖပောငေ်းအလဖခချခွေင့်် ဗ ဇောမျောေးအောေးလ ိုေး ိို  ိိုငေ်းင ့်ထောေးပပ ေး ဖဖစ်ပါသည။် 

● အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ို အစိိုေးရအတွေ ် အ ူအည မျောေး လပေးအပ်မှုအလပေါ်တွေင ်

အလဖခခ ထောေးလသော သတ်မှတ်စ နှု ေ်းမျောေးဖပည့််မ သည့်် အထေူးလ  ွဲ့လဖပောငေ်းလ ထိိုငခ်ွေင့်ရ်သမူျောေးသည ်

ဤပိတ်ပငမ်ှုနငှ့်် အ ျ ြုေးမဝငပ်ါ။  

 

အောရ ထရ ေးယောေး 

● အောရ ထရ ေးယောေးနိိုငင် အတွေငေ်းမှ လ  ွဲ့လဖပောငေ်းအလဖခချခွေင့်် ဗ ဇောမျောေးအောေးလ ိုေး ိို  ိိုငေ်းင ့်ထောေးပပ ေး 

ဖဖစ်ပါသည။် 

● အောရ ထရ ေးယောေးမှ B1/B2 အလညအ်ပတ်ဗ ဇော သ ေးဖခောေးလက ညောချ တ်စ်ရပ်ဖဖင့်် 

ယခင ်တညေ်း   ိိုငင် ့်ထောေးပပ ေး ဖဖစ်ပါသည။်  

● အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ို အစိိုေးရအတွေ ် အ ူအည မျောေး လပေးအပ်မှုအလပေါ်တွေင ်

အလဖခခ ထောေးလသော သတ်မှတ်စ နှု ေ်းမျောေးဖပည့််မ သည့်် အထေူးလ  ွဲ့လဖပောငေ်းလ ထိိုငခ်ွေင့်ရ်သမူျောေးသည ်

ဤပိတ်ပငမ်ှုနငှ့်် အ ျ ြုေးမဝငပ်ါ။  

 

 ောဂျစစတ  ်

●  ောဂျစစတ န်ိိုငင် အတွေငေ်းမှ လ  ွဲ့လဖပောငေ်းအလဖခချခွေင့်် ဗ ဇောမျောေးအောေးလ ိုေး ိို  ိိုငေ်းင ့်ထောေးပပ ေး 

ဖဖစ်ပါသည။် 
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● အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ို အစိိုေးရအတွေ ် အ ူအည မျောေး လပေးအပ်မှုအလပေါ်တွေင ်

အလဖခခ ထောေးလသော သတ်မှတ်စ နှု ေ်းမျောေးဖပည့််မ သည့်် အထေူးလ  ွဲ့လဖပောငေ်းလ ထိိုငခ်ွေင့်ရ်သမူျောေးသည ်

ဤပိတ်ပငမ်ှုနငှ့်် အ ျ ြုေးမဝငပ်ါ။  

 

 

မူဆလငမ်ျာ်းအာ်း ပ ညဝ်ငခ်ွင့််  တ ်ငပ်ခင််းမှ ကင််းလတွခ်ွင့််ရရ ် ရလ ာကထ်ာ်းမှုမျာ်း  

 

" ငေ်းလွေတ်ခွေင့််လလျှော ်ထောေးမှု"  ိိုသညမ်ှော မူ လငမ်ျောေးအောေး ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတ်ပငမ်ှုပါ 

ဖပဋ္ဌော ေ်းချ ်မျောေးအရ ဗ ဇောရရ  ်မဖဖစ်နိိုငလ်သော်လညေ်း အလမရိ   ်ဗ ဇောတစ်ခိုရရှလိစမည့်် ခွေင့််ဖပြုချ ်ပင ်

ဖဖစ်ပါသည။် မူ လငမ်ျောေးအောေး ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတ်ပငမ်ှု ၃.၀ ပါ လဖော်ဖပချ ်အရ တောေးဖမစ်ခ ထောေးရသည့်် 

လူပိုဂိ္ြုလ်မျောေးအလ ဖဖင့်် လအော ်ပါအလဖခအလ မျောေး ိို ဖပသလပေးနိိုငသ်ည့််အတွေ ် 

ဗ ဇောထိုတ်လပေးနိိုငလ်စမည့်် ပလပ်ခွေင့််တစ်ရပ် ိို လတောငေ်းခ ရ အ်တွေ ်  ငေ်းလွေတခ်ွေင့််လလျှော ်ထောေးမှု 

ဖပြုလိုပ်နိိုငပ်ါသည။် 

 

1. ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ဖငငေ်း  ဖ်ခငေ်းသည ်ဗ ဇောလလျှော ်ထောေးသအူောေး အခ ်အခ မျောေးစွေောဖဖစ်လစနိိုငသ်ည။် 

2. အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ိုအတွေငေ်းသိို ့် ဝငလ်ရော ်ဖခငေ်းသည ်အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ို၏ 

အမျိြုေးသောေးလ ိုဖခ ြုလရေးနငှ့်် အမျောေးဖပညသ် ူလ ေး ငေ်းလ ိုဖခ ြုလရေးတိို ့်အလပေါ်  ပခိမ်ေးလဖခော ်မှုတစ်ရပ် 

ဖဖစ်လောလစမည ်မဟိုတ်ပါ။ ထိို ့်အဖပင ်

3. အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ိုအတွေငေ်းသိို ့် ဝငလ်ရော ်ဖခငေ်းသည ်အလမရိ  ဖ်ပညလ်ထောငစ်ို၏ 

အမျိြုေးသောေးအ ျိြုေးစ ေးပွေောေးအတွေ ် ဖဖစ်လောမညဖ်ဖစ်သည။် 

 

လ ောငစ်စ်ဝ အ်ရောရှိ သိို ့်မဟိုတ် အလ ော ်ခွေ န်ငှ့််  ယ်စပ်လဒသ  ော ွေယ်လရေး အရောရှိတစ်ဦေးသည ်

ဖဖစ်ရပ်တစ်ခိုချငေ်းစ အလိို ်  ငေ်းလွေတ်ခွေင့််ဖပြုနိိုငလ်သော အောဏော ိို ပိိုင ်ိိုငထ်ောေးသညဟ်ို ဤဥပလဒတွေင ်

လဖော်ဖပထောေးသည။် ထိို ့်အတ ူ ငေ်းလွေတ်ခွေင့််လပေးနိိုငသ်ည့်် ဥပမောမျောေးစွေော (အလရေးလပေါ် လ ေးဝါေး ိုသမှု ိို 

လိိုအပ်ဖခငေ်း၊ အလမရိ   ်ဖပညလ်ထောငစ်ိုအတွေငေ်းရှိ မိသောေးစိုဝငအ်ရငေ်းအချောမျောေးနငှ့်် 
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ဖပ လ်ည ် ိုစညေ်းဖခငေ်း၊ စ ေးပွေောေးလရေး ိစစမျောေး၊ အစရှိသညတ်ိို ့်)  ိိုလညေ်း ဤဥပလဒတွေင ်

စောရငေ်းဖပြုလဖော်ဖပထောေးပါသည။် 

 

သိို ့်လသော်  ငေ်းလွေတခ်ွေင့််ဖပြုလသော လိုပ်င ေ်းစဉ်တွေင ်မရငှေ်းလငေ်းမှုမျောေးစွေော ရှိလ သည့််အဖပင ်ယငေ်းအောေး 

မျှတမှု ငေ်းစွေော  ျင့််သ ိုေးလျ ်ရှိပါသည။် အစိိုေးရ လညေ်း  ငေ်းလငေ်းခွေင့််ဖပြုလသော လိုပ်င ေ်းစဉ်နငှ့်် 

ပတ်သ ်သည့်် လမ်ေးည  ခ်ျ ်အ ညေ်းငယ ်ိိုသော လဖော်ဖပလပေးထောေးပါသည။်  ငေ်းလွေတ်ခွေင့််ဖပြုလသော 

လိုပ်င ေ်းစဉ် ိို အ  စမ်ေးရ အ်တွေ ် အစိိုေးရအောေး  ျွန်ိုပ်တိို ့်၏ အဖွေ ွဲ့အစညေ်းမျောေး  တရောေးစွေ  ိိုရ  ်

စ စဉ်လ ပါသည။် 

 

ဤသညတ်ိို ့်မှော  ျွန်ိုပ်တိို ့်သရိှိထောေးလသော အလက ောငေ်းအရောမျောေး ဖဖစ်ပါသည ်- 

 

●  ငေ်းလွေတ်ခွေင့််ဖပြုရ  ်လလျှော ်ထောေးမှုတစ်ရပ် ိို ဖပြုလိုပ်နိိုငသ်ည့်် တရောေးဝငလ်ိုပ်င ေ်းစဉ်ဟူ၍ 

မရှိလသေးပါ။ ဖဖည့််သွေငေ်းလလျှော ်ထောေးရ  ်လလျှော ်လ ောမျောေး ိိုလညေ်း အွေ လ်ိိုငေ်းတွေင ်

မရနိိုငလ်သေးပါ။  ငေ်းလွေတခ်ွေင့််တစ်ရပ်ရရှရိ  ်အရညအ်ချငေ်းဖပည့််မ လက ောငေ်း 

အ ျဉ်ေးချြုပ်လဖော်ဖပထောေးသည့်် လ ောငစ်စ်ဝ  ် ိုေးသိို ့်တငဖ်ပလသော အလထော ်အထောေးမျောေးအောေး 

လ ်ခ ဖခငေ်း သိို ့်မဟိုတ် ဖငငေ်းပယ်ဖခငေ်း နစ်ှမျိြုေးစလ ိုေး ဖဖစ်နိိုငပ်ါသည။် 

 

● လ ောငစ်စ်ဝ  ် ိုေးမျောေးစွေောသည ်လူပိုဂိ္ြုလ်မျောေးထ သိို ့် လအော ်လဖော်ဖပပါပ ိုစ တစ်ရပ်ရပ်ဖဖင့်် 

အသလိပေးထောေးပပ ေး ဖဖစ်ပါသည ်- 

a. ဤဗ ဇောအောေး "ပိုဒမ် ၂၁၂ (စ) အရ ဖငငေ်း  သ်ည"် ဟို လဖော်ဖပ ော ၎ငေ်းတိို ့်၏ 

ဖဖစ်ရပ်အတွေ ်  ငေ်းလွေတ်ခွေင့််အောေး လ ောငစ်စ်ဝ  ် ိုေး  ဖငငေ်း  လ်ိို ်သည ်-  

■ ဤဖဖစ်ရပ်မျိြုေးတွေင ်ဤ  ိုေးဖဖတ်ချ ်အတွေ ် အယူဝငခ် နိိုငလ်သောလိုပ်င ေ်းစဉ် 

မရှိပါ။  ငေ်းလွေတ်ခွေင့််ရရ အ်တွေ ် လူပိုဂိ္ြုလ်မျောေးစွေော  လလျှော ်ထောေး 

လ က လသော်လညေ်း ၎ငေ်းတိို ့်၏ လလျှော ်ထောေးမှုမျောေး ိို လ ်ခ ဖခငေ်းရှိ-

မရှိ ိိုသညအ်ောေး ရှငေ်းရှငေ်းလငေ်းလငေ်း မသရိလသေးပါ။ 



          7 

b. လ ောငစ်စ်ဝ  ် ိုေးသည ်၎ငေ်းတိို ့်၏ဖဖစ်ရပ်အတွေ ်  ငေ်းလွေတ်ခွေင့််ဖပြုရ  ်

စဉ်ေးစောေးသ ိုေးသပ်လ ပါသည ်- 

■ ဤဖဖစ်ရပ်မျိြုေးတွေင ်လ ောငစ်စ်ဝ  ် ိုေးအလ ဖဖင့်် အထ ်လဖော်ဖပပါ 

သတ်မှတ်ချ ်မျောေးအလက ောငေ်းအောေး အငတ်ောဗျြူေးဖပြုလိုပ်စဉ်အတွေငေ်း 

လမေးဖမ ေ်းနိိုငသ်  ့်သိို ့် ချ လ်ပ်ှထောေးခ ့်ဖခငေ်းမျောေးလညေ်း ဖပြုလိုပ်နိိုငပ်ါသည။် 

လ ောငစ်စ်ဝ  ် ိုေးအလ ဖဖင့်် အငတ်ောဗျြူေးဖပြုလိုပ်စဉ်အတွေငေ်း သိို ့်မဟိုတ် 

အ ေးလမေး(လ်)/လပေးစောမှတစ် င့်် လပေးအပ်သည့်် အထ ်လဖော်ဖပပါ 

သတ်မှတ်ချ ်မျောေးနငှ့်် သင ်ိို ်ည လက ောငေ်း လဖော်ဖပထောေးလသော 

လပေးစောတစ်လစောင ်ိို လ ခ် နိိုငသ်  ့်သိို ့် ဖငငေ်း  ဖ်ခငေ်းမျောေးလညေ်း 

ဖပြုလိုပ်နိိုငပ်ါသည။် ထိို ့်အတူ လ ောငစ် ဝ  ် ို ေး  သင့််ဖဖစ်ရပ်အောေး ဝါရငှတ် ဒ် စ သိို ့် 

လ  လဖပောငေ်းလပေးနိိုငသ်  ့်သိို ့် မလ  လဖပောငေ်း  လညေ်း လ နိိုငပ်ါသည။် 

 

လ ောငစ်စ်ဝ  ် ိုေးတစ်  ိုေးတွေင ်အငတ်ောဗျြူေးတစ်ခိုဖပြုလိုပ်ရ  ်စ စဉ်ထောေးပါ   ငေ်းလွေတ်ခွေင့််ဖပြုလသော 

လိုပ်င ေ်းစဉ်နငှ့််ပတ်သ သ်ည့်် ဥပလဒလရေးရော အက  ဖပြုချ ်မျောေး ရယူပါ။ 

 

 ငေ်းလွေတ်ခွေင့််ဖပြုဖခငေ်းနငှ့်် သ ် ိိုငလ်သော သတငေ်းအချ ်အလ ်မျောေးသည ်အလျငအ်ဖမ  ်

လဖပောငေ်းလ နိိုငလ်သောလက ောင့်် ဥပလဒလက ောငေ်း ိိုငရ်ော (လိမ်ညောလှည့််ဖဖောေးမှုမျောေး ိို သတိဖပြု 

လရှောငရ်ေှာေးလျ ်) အ ူအည မျောေးရယူဖခငေ်းနငှ့်် မက ောခဏ ဖပ လ်ညစ်စ်လ ေးဖခငေ်းမျောေး ဖပြုလိုပ်ပါ။ 

 

ဥ ရေရကကာင််းဆ ိုငရ်ာ အကအူညမီျာ်းက ို ဘယလ် ိုရယမူလ  

 ျွန်ိုပ်တိို ့်အဖွေ ွဲ့ နစ်ှဖွေ ွဲ့စလ ိုေးသည ်သတငေ်းအချ ်အလ ်မျောေးနငှ့်် ဥပလဒလရေးရော ဝ လ် ောငမ်ှုမျောေးအောေး 

အခမ ့်လပေးအပ်လျ ်ရှိပါသည။် လအော ်ပါအလဖခအလ မျောေးတွေင ် ျွန်ိုပ်တိို ့်၏ အဖွေ ွဲ့အစညေ်းမျောေးသိို ့် 

  ်သွေယ်နိိုငပ်ါသည ်- 
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● သင ်သိို ့်မဟိုတ် သငသ်လိသောသတူစ်ဦေးသည ်မူ လငမ်ျောေးအောေး ဖပညဝ်ငခ်ွေင့််ပိတပ်ငမ်ှု၏ 

အ ျိြုေး  ် ိို ခ စောေးလ ရပပ ေး ဥပလဒလက ောငေ်း ိိုငရ်ော အက  ဥောဏ ်သိို ့်မဟိုတ် အ ူအည အောေး 

အခမ ့်ရယူလိိုဖခငေ်း။ 

● “သင့််အခွေင့််အလရေးမျောေး ိို သရိှိပါလစ” ဟူလသော လခါငစ်ဉ်ဖဖင့်် ဖပြုလိုပ်သည့်် 

တငဖ်ပလ ွေေးလနွေေးမှုတစ်ရပ်အောေး သင၏် လူမှုအသိိုငေ်းအဝိိုငေ်း  ရယူလိိုဖခငေ်း။ 

 

CAIR SF Bay Area: 

408.986.9874 သိို ့်မဟိုတ် အွေ လ်ိိုငေ်း - bit.ly/cairsfbaimmigration. 

 

Advancing Justice-Asian Law Caucus: 

415.848.7733 သိို ့်မဟိုတ် အွေ လ်ိိုငေ်း - bit.ly/TravelIntake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


