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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ Diversity အေျခခ်ေနထုိင္သူ ဗီဇာအစီအစဥ္ 

(DV - ၂၀၁၈)အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 

 

အစီအစဥ္အေပၚ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္  

 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလ်က္ ခြင့္ျပဳေသာ လူမ်ဳိးစံု Diversity အေျခခ်ေနထိုင္သူ ဗီဇာ 

အစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက တာ၀န္ယူကာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအက္ဥပေဒ (INA) အပိုဒ္ ၂၀၃ (စီ)တြင္ 

ပါရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းအရ ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ယင္းဥပေဒက "Diversity အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား"ဟု အမည္ရွိေသာ 

ျပည္၀င္ခြင့္ရ လူအမ်ဳိးအစားက႑ကို ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး သမိုင္းမွတ္တမ္းအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပည္၀င္မႈနည္းပါးေသာ 

ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ဗီဇာကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ Diversity ဗီဇာ (DV) ၅၀၀၀၀ ကိ ု ခ်ီးျမွင့္ 

မည ္ျဖစ္သည္။ DV အစီအစဥ္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ 

 ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ရိုးရွင္းေသာ္လည္းတင္းက်ပ္သည့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ျပည့္မီသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

 ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ က်ပန္းမဲႏိႈက္စနစ္ကိုသုံးကာ လူမ်ဳိးစံု ဗီဇာမဲေပါက္သူကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဗီဇာမ်ားကုိ 

ပထ၀ီေဒသႀကီး ေျခာက္ခုအတြက္ မွ်ေ၀ထားၿပီး မည္သည့္ႏွစ္တြင္မဆို ေဒသႀကီးတစ္ခုစီအတြင္း၌ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ 

ခ်ေပးဗီဇာအားလုံး၏ ခုနစ္ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ပုိ၍မရေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။ 

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ႏိုင္ငံကူးသူ စုစုေပါင္း ၅၀၀၀၀ 

ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ DV ဒီဗီ-၂၀၁၈ ကိ ုေလွ်ာက္ထားခြင့္ အက်ဳံးမ၀င္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ ္(ျပည္မႀကီး)၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဒိုမီနီကန္သမၼတႏိုင္ငံ၊ အယ္လ္ဆာ ေဗးဒိုး၊ ေဟတီ၊ 

အိႏိၵယ၊ ဂ်ေမကာ၊ မကၠဆီကို၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ပီ႐ူး၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း (ေျမာက္ပိုင္း 

အုိင္ယာလန္ ႁခြင္းခ်က)္ႏွင့္ ယင္း၏ မီွတြယ္နယ္မ်ားႏွင့္ ဗီယက္နမ္။ 

 ေဟာင္ေကာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ မကာအုိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ထိုင္၀မ္တို႔၌ ေမြးဖြားသူမ်ား 

အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 

ယခုႏွစ္အတြက္ အက်ဳံးဝင္သည့္ႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲမွာ အီေကြေဒါႏိုင္ငံသည္ DV ဒီဗီ-၂၀၁၈ကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ 

အက်ဳံးဝင္သည့္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ပါဝင္လာျခင္းသည္။  

 

အက်ဳံး၀င္ျခင္း (ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ခြင့္ရိွမႈ) 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာ၌ လုိအပ္ခ်က္ # (၁)   ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိ ႏိုင္ငံစာရင္းပါ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ အကယ္၍ 

မိမိသည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံဖြားမဟုတ္ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။ 

- မိမိ၏ ခင္ပြန္း/ဇနီးသည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံဖြားျဖစ္ပါသလား။ အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ဇနီး/ခင္ပြန္း၏ 

ႏိုင္ငံဖြားဟု ခံယူႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ခံယူဖို႔တြင္ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ အေရြးခံရၿပီး ဗီဇာမ်ားလည္းခ်ီးျမႇင့္ခံရကာ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုထသဲို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ၀င္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

- မိမိသည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိေသာ ႏုိင္ငံဖြားျဖစ္ေနကာ မိဘႏွစ္ပါးသည္ ထိုႏိုင္ငံဖြားမဟုတ္ဘဲ မိမိကိုေမြးဖြားခ်ိန္ 

တြင္လည္း ထိုႏိုင္ငံ၌ အတည္တက်ေနထိုင္သူမ်ား မဟုတ္ပါက မိဘတစ္ပါးပါး၏ ႏုိင္ငံဖြားအျဖစ္ ခံယူခြင့္ရိွၿပီး မိဘ 
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ႏိုင္ငံသည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါက DV ၂၀၁၈ ကိ ု ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွပါသည္။ ပုိမိုသိလုိပါက အေမးမ်ားေသာ 

ေမးခြန္း # တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
 

လုိအပ္ခ်က္ # (၂) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ DV အစီအစဥ္က သတ္မွတ္ေသာ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ရွိရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုႏွင့္ ျပည့္မီရမည္ျဖစ္သည္။ 

- အထက္တန္းပညာ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပညာကုိ တတ္ေျမာက္ရမည္။ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ 

အထက္တန္းေက်ာင္းပညာကုိ ၁၂ ႏွစ္ကာလ ဆည္းပူးေအာင္ျမင္ရမည္ဟု ဆိုလုိသည္။ 

(သို႔မဟုတ္) 

- ၿပီးခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႏွစ္တာမွ်ေသာ အလုပ္သင္ သင္တန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ျဖည့္ဆည္းရ 

သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကိ ုႏွစ္ႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ဖူးရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ျပည့္မီျခင္းရွိမရိွကို အေမရိကန္ျပည္ 

ေထာင္စု အလုပ္သမားဌာန၏ O* Net Online database ျဖင့္ ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္သည္။ (ပိုမုိသိလုိပါက အေမးမ်ား 

ေသာေမးခြန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။) 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပည့္မီျခင္းမရိွပါက DV အစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထားရန္မသင့္ပါ။ 

 

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည့္ကာလ  

 DV ဒီဗီ-၂၀၁၈ အတြက္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက ္ အဂၤါေန႕႔ မြန္းတည့္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက ္ တနလာၤေန႔ မြန္းတည့္ ကာလပိုင္းအတြင္း အင္တာနက္ကြန္ရက္ခြင္ www.dvlottery.state.gov မွတစ္ဆင့္ 

အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းျဖင့္ တင္သြင္းေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကိုသာ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ သြင္းကာလ 

ေနာက္ဆံုး သီတင္းပတ္အထ ိ မေစာင့္ဆိုင္းပါႏွင့္။ WEBsite အတြင္း မ်ားျပားေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွး 

ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

 သတ္မွတ္ကာလထက္ေနာက္က်ေသာ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ စကၠဴျဖင့္တင္သြင္းေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ လံုး၀လက္မခံပါ။ 

ဥပေဒအရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ထက္ပို၍ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း တင္သြင္းခြင့္မရွိပါ။ 

 အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳ၍ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ 

ေထာက္လွမ္းျခင္းျပဳသည္။ အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ထက္ပို၍ တင္သြင္းပါက ေလွ်ာက္လႊာအားလုံးကို 

အပယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ DV -၂၀၁၈ အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္စြက္ျခင္း ။ 

 ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဒီဗီ ေလွ်ာက္လႊာ Electronic Diversity Visa Entry Form (E-DV Entry 

Form) ျဖစ္ေသာ DS-5501 ကိ ု ေရးသြင္းရမည္။ ယင္းကို www.dvlottery.state.gov  ၀က္ဘ္ဆုိက္မွသာ လိုင္းတင္ ႏိုင္သည္။ 

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို အျပည့္အစံုျဖည့္စြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္လွ်င္ ျငင္းပယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ DV အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာစာရင္း 

သြင္းေၾကးစရိတ္ မေပးရပါ။ 

 ေလွ်ာက္လႊာပံုစံျဖည့္စြက္ရာတြင္ "ဗီဇာအတိုင္ပင္ခံ"၊ "ဗီဇာေအးဂ်င့္" သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျဖည့္စြက္ေပးသူ တစ္စုံတစ္ဦး 

၏ အကူအညီကုိ မခံယူသင့္ပါ။ အကူအညီယူသည္ဆိုပါက ပံုစံျဖည့္စြက္ေနခ်ိန္၌ ကိုယ္တိုင္ရွိေနဖုိ႔လိုအပ္ၿပီး ပုံစံပို႔ျခင္း ေအာင္ျမင္ 

လ်င္ မိမိ၏အတည္ျပဳနံပါတ္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာကို ရယူပါ။ ဤအခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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အတည္ျပဳခ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါက မိမိအေနျဖင့္ DV-entry status ကိ ုၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ဤသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သင့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား သတိထားေစလိုပါသည္။  

 ပိုမုိသိလုိပါကအေမးမ်ားေသာေမးခြန္းတြင္ၾကည့္ပါ။သင့္အေနျဖင့္ဒီဗီအစီအစဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကိုို

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဒီဗီအစီအစဥ္ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးထားသည့္ ဗီဒီယို videoကိုၾကည္႐့ႈ ႏိုင္ပါသည္။   

 ျပည့္စံုေအာင္ျမင္စြာ တင္သြင္းၿပီးသြားေသာ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ မိမိ 

အမည္ႏွင့္ သီးသန္႔အတည္ျပဳနံပါတ္ကုိ ျပသည္။ ယင္းအတည္ျပဳစာကို ႐ိုက္ထုတ္လ်က္ သိမ္းဆည္းထားရပါမည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ 

၂ ရက္မွစ၍ DV ၂၀၁၈ စာရင္းသြင္း အေနအထားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ www.dvlottery.state.gov ၌ Entrant Status 

Check ကိ ု အသံုးျပဳလ်က္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အခ်က္အလက္ကို ႐ိုက္သြင္းကာ ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ DV ၂၀၁၈ 

အေရြးခ်ယ္ခံရမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခခ်ဗီဇာအင္တာဗ်ဴးရက္ခ်ိန္းအတြက္ကုိလည္းေကာင္း Entrant Status 

Check ကိုအသုံးျပဳ၍ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္အစိုးရ အေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္အေၾကာင္းၾကားမည္ မဟုတ္ပါ။ 

Entrant Status Check သည္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္တို႕ကိ ု ညႊန္ၾကားေပးျခင္း အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ 

ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ပံုအဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ပုိမိုသိလုိပါက 

အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။ 

 

သင္၏ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

၁။ နာမည္အျပည့္အစံု  - ေနာက္ဆံုးအမည္၊ မိသားစုအမည္၊ ပထမအမည္၊ အလယ္အမည္၊ 

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ပါ အမည္အတိုင္း  

၂။ လိင္   - က်ား/မ 

၃။  ေမြးေန႔   - ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ 

၄။ ေမြးဖြားရာၿမိဳ႕  - 

၅။ ေမြးဖြားရာႏုိင္ငံ  - ေလာေလာဆယ္ ေဖာ္ျပအသုံးျပဳေနေသာ ေမြးဖြားရာႏိုင္ငံ ျဖစ္ရမည္။ 

၆။ ေဘာင္၀င္ေသာႏုိင္ငံ     - သာမန္အားျဖင့္ ေဘာင္၀င္ေသာႏုိင္ငံသည္ ေမြးရာဇာတိႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနတတ္  

သို႔မဟုတ္ DV အတြက္ သည္။ မိမိေနထိုင္ရာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတိ႕ုသည္ေမြးဖြားေသာ 

ေစာင့္ေရွာက္ေသာႏိုင္ငံ  ႏိုင္ငံႏွင့္ ကြဲျပားေနပါက ၎တုိ႕သည္ ေဘာင္၀င္ႏိုင္ငံ  ႏွင့္ မဆက္ႏႊယ္ေခ်။  

မိမိေမြးဖြားရာႏုိင္ငံသည္ ေဘာင္၀င္ႏိုင္ငံမဟုတ္ပါက အေမးမ်ားေသာေမးခြန္း  

ကိုၾကည္႐့ႈ၍ ေဘာင္ဝင္ႏိုင္ရန္အျခားနည္းလမ္းရွိမရိွ  ေလ့လာပါ။ 

  

၇။ ၀င္ခြင့္ဓာတ္ပုံမ်ား  - မၾကာေသးမီက (လြန္ခဲ့ေသာ၆လအတြင္း) ႐ိုက္ထားေသာ မိမိ၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၏  

     ဓာတ္ပုံႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ဓာတ္ပုံမ်ား ပါေစရပါမည္။ 

    - ဓာတ္ပုံသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာ အတတ္ပညာ အခ်က္အလက္ကိုၾကည့္ႈပါ။  

    - အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားေသာ ဇနီး/ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ ကေလး၏ 

     ဓာတ္ပုံ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရသူ ဇနီး/  

ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ ကေလး၏ ဓာတ္ပံုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပစရာ မလိုပါ။  

https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
http://www.dvlottery.state.gov/
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အကယ္၍ ေဖာ္ျပမိပါက ပယ္ဖ်က္ခံရမည္ မဟုတ္ပါ။ 

    - အုပ္စုလိုက္ ႐ုိက္ထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုခ်င္းကို 

သာ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ဓာတ္ပံုမ်ားကုိျပဳျပင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိပါက 

ေလွ်ာက္လႊာ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရပါမည္။ ထိ႕ုအျပင္ DV ဒီဗီ-၂၀၁၇ ေလွ်ာက္စဥ္  

က တင္ထားေသာ ဓာတ္ပံုကို ျပန္သုံးပါကလည္း ထိုေလွ်ာက္လႊာ ျငင္းပယ္ျခင္း  

ခံရပါမည္။  

ပိုမုိသိရွိလိုပါက Submitting a Digital Photograph တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

၈။ စာပုိ႔လိပ္စာ  - In Care Of မွ/တစ္ဆင့္ 

     လိပ္စာ၊ ၿမိဳ႕၊ ခ႐ိုင္၊ စီရင္စု၊ ျပည္နယ္၊ လိပ္စာသေကၤတ၊ ႏုိင္ငံ။ 

၉။ ယေန႔ ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံ - 

၁၀။ ဖုန္းနံပါတ္   - (မေဖာ္ျပလွ်င္လည္း ျဖစ္) 

၁၁။ အီးေမးလ္လိပ္စာ  - အေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကုိ ေနာက္ႏွစ္ ေမလတြင္ ေၾကညာျပီးသည့္ အခ်ိန္ထိ  

     မိမိဆီသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာ ျဖစ္ရမည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရ 

     ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားမည့္ လိပ္စာေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ Entrant 

     Status Check အားျဖင့္ အေရြးခံရေၾကာင္း သိလာၿပီး မိမိကလည္း ျပန္လည္ 

     ဆက္သြယ္ပါက ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ေနာက္ဆက္တြဲ အေသးစိတ္ကိစၥႏွင့္ 

     ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ အင္တာဗ်ဴးကိစၥတို႔ကိ ုEntrant Status Check တြင္ ဝင္ 

ၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း ထိုအီးေမးလ္လိပ္စာျဖင့္ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခား 

ေရးဌာနမွ DV ေပါက္ေၾကာင္း အီးေမးလ္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားမည္မဟုတ္ပါ။ 

    - ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ဆင့္အတြက္ ပိုမိုသိရိွလိုပါက အေမးမ်ား 

     ေသာ ေမးခြန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။ 

၁၂။ လက္ရွိတြင္ မိမိရရိွထား - မိမိ၏ အျမင့္ဆံုးပညာကုိ ေအာက္ပါထမဲွ တစ္ခုျဖင့္ ညႊန္ျပရမည္။ 

 သည့္ အျမင့္ဆံုးပညာ  (၁) မူလတန္းသာ 

     (၂) အထက္တန္းေရာက္ (ေအာင္လက္မွတ ္မရိွ) 

     (၃) အထက္တန္းပညာ (ေအာင္လက္မွတ္ရွိ) 

     (၄) သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ 

     (၅) တကၠသိုလ္ပညာဆည္းပူးျဖစ္ 

     (၆) တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ 



5 | P a g e  
 

     (၇) တကၠသိုလ္အဆင့္သင္တန္းမ်ား 

     (၈) မဟာဘြ႕ဲ 

     (၉) ပါရဂူအဆင့္သင္တန္းမ်ား 

     (၁၀) ပါရဂူဘြဲ႕  

ပညာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမိုသိရွိလိုပါက အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းတြင္  

ၾကည့္ပါ။ 

၁၃။     အိမ္ေထာင္ေရး (လက္ရွိ)          - အိမ္ေထာင္ မရိွ၊ အိမ္ေထာင္ရွိ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာ  

သိ႕ုမဟုတ္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရထားျခင္း မရွိ  

ေသာ ဇနီး/ ခင္ပြန္း၊ အိမ္ေထာင္ရွိ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား သိ႕ုမဟုတ္ 

တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရေသာ ဇနီး/ခင္ပြန္း၊  

ကြာရွင္း၊ မုဆိုးဖို/မ (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္ခြေဲန 

    - မိမိ၏ ဇနီး/ခင္ပြန္း၏ အမည္၊ ေမြးေန႔၊ လိင္၊ ေမြးဖြားရာၿမိဳ႕၊ ခ႐ိုင္၊ ေမြးဖြားရာ 

     ႏိုင္ငံႏွင့္ ဓာတ္ပုံသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ 

     ဇနီး/ခင္ပြန္း၏ ဓာတ္ပုံတို႔ လိုအပ္သည္။ 

    - ဗီဇာအတြက ္အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ အဓိကေလွ်ာက္ထားသူ 

     သည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ ဇနီး/ခင္ပြန္းကုိ စာရင္းသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈ 

ေၾကာင့္ ဒီဗီေလွ်ာက္ထားမႈပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းႏွင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ 

ျငင္းပယ္ခံရျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူအေနႏွင့္ မိမိ၏  

ဇနီး/ခင္ပြန္း ႏွင့္ လက္ရွိအတူေနထိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း တရားဝင္ခြေဲနျခင္း  

(ဆိုလုိသည္မွာ တရားရုံးတြင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း) မဟုတ္ေသးသေရြ႕ဇနီး 

(သို႔မဟုတ္) ခင္ပြန္းကုိစာရင္းသြင္းရမည္။ ဇနီး/ခင္ပြန္းသည္အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 

သားတစ္ဦး ျဖစ္ေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း အၿမဲတမ္း  

ေနထိုင္ခြင့္ရေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနပါက DV ဗီဇာ ရရိွရန္ မလုိအပ္ပါ။  

သို႔မဟုတ္ ထိုသူကိ ုDV ဗီဇာ ထုတ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္  

ဒီဗီေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ “အိမ္ေထာင္ရိွ ႏွင့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား (သိ႕ုမဟုတ္)  

တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရေသာ ဇနီး/ခင္ပြန္း”  

ကိုေရြးခ်ယ္ပါကေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စရာလိုေတာ့မည္မ 

ဟုတ္ပါ။  မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိ လိုပါက 

အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။ 

၁၄။ သားသမီးအေရအတြက္ - အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ လိင္၊ ေမြးဖြားရာၿမိဳ႕/ခ႐ုိင္ႏွင့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ 
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     ရွိ လက္မထပ္ရေသးေသာ သက္ရွိထင္ရွား သားသမီးမ်ား၏ ေမြးဖြားရာႏိုင္ငံတို႔ 

     ကိ ုစာရင္းသြင္းပါ။ ထိုသားသမီးမ်ားသည္ သင္ႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္သည္ 

     ျဖစ္ေစ၊ မေနထုိင္သည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သင္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ 

ေရာက္ အေျခခ်ေနထုိင္မည္ဆိုပါက သင္ႏွင့္ တပါတည္းလိုက္ပါသည္ျဖစ္ေစ  

သို႔မဟုတ္ ေနာက္မွလိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ ျဖစ္ေစ စာရင္းသြင္းရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏ သားသမီးတစ္ဦးစီ၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ တင္ျပပါ။  

ထိုသုိ႔တင္ ျပရာတြင္ သင္၏ဓာတ္ပုံကဲ့သို႔ နည္းပညာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ  

တူညီစြာအသံုးျပဳပါ။ 

ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါေစ။ 

- သက္ရွိထင္ရွား သားသမီးအရင္းမ်ား 

- သင္ တရား၀င္ေမြးစားထားေသာ သက္ရွိထင္ရွား သားသမီးမ်ား 

- အီလက္ထရြန္းနစ္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေန႔တြင္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ရွိ လက္မထပ္ရေသးေသာ သက္ရိွ 

ထင္ရွား လင္ပါ/မယားပါ သားသမီးမ်ားအားလုံး၊ ထိ ုလင္ပါ/မယားပါ သားသမီးမ်ားသည္ သင္ႏွင့္အတူတူ လက္ရိွ 

ေနထိုင္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း သို႔မဟုတ္ ထိုကေလး၏ မိဘတစ္ဦးဦးကို တရား၀င္လက္ထပ္ျခင္း မျပဳေတာ့ေသာအခါ 

တြင္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုကေလးမ်ား 

သည္ ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ 

- လက္ထပ္ၿပီးေသာ သားသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ျပီး (သိ႕ုမဟုတ္) ၂၁ ႏွစ္ထက္ ေက်ာ္ေသာ 

သားသမီးမ်ားသည ္ DV ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေန အေၾကာင္းျခင္းရာ 

မ်ားတြင္ ကေလးအဆင့္အတန္း အကာအကြယ္ေပးေရး အက္ဥပေဒက ကေလးမ်ား အသက္အရြယ္ႀကီးလာမႈကုိ 

အကာအကြယ္ ေပးထားသည္။ အကယ္၍ သင္၏ DV ေလွ်ာက္လႊာသည္ လက္မထပ္ရေသးေသာ သင္၏ 

သားသမီး အသက္ ၂၁ ႏွစ္ မတိုင္ခင္ႏွင့္ ဗီဇာ ထုတ္မေပးခင္ တြင္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ သူ/သူမကုိ 

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ဟု သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

- ကေလးတစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူၿပီး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ အျပည့္အ၀ခံစားရေသာ အၿမဲတမ္း 

ေနထိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေနလွ်င္ DV ဗီဇာ ေလွ်ာက္ခြင့္မရိွပါ။ ထို႔ျပင္ သင္၏ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားလႊာတြင္ အဆိုပါ 

မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါက သင္သည္ ျပစ္ဒဏ္ခံရလိမ့္မည္ 

မဟုတ္ပါ။ 

- ဗီဇာအင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ အဓိက ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ သားသမီးမ်ားကုိ 

စာရင္းသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ဗီဇာအားလုံးကိ ုျငင္းပယ္ျခင္းခံရမည္ 

ျဖစ္သည္။ မိသားစုအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက၍္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပုိမိုသိလုိပါက အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္း 

တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

- DV ၂၀၁၈ အစီအစဥ္အတြက္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ သင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ၿပီးျပည့္စံုေစျခင္း 

အေၾကာင္းကို သိလုိပါက အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
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ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ပုံ  

 ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းအတြက္ လ်ာထားေသာ ဗီဇာအေရအတြက္အေပၚအေျခခံလ်က္ ျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာ 

ရွင္မ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ ကြန္ပ်ဴတာကိုအသုံးျပဳ၍ က်ပန္းစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္။ DV ၂၀၁၈ ကံစမ္းသူအားလုံးသည္  

Entrant Status Check သို႔၀င္လ်က္ အင္တာနက္ေလွ်ာက္လႊာတင္စဥ္က ရရိွထားေသာ အတည္ျပဳနံပါတ္ကုိ အသံုးျပဳကာ DV 

အစီအစဥ္၌ ေရြးခ်ယ္ခံရ ျခင္း ရွိမရိွကို ဆန္းစစ္ရသည္။ Entrant Status Check (ကံစမ္းသူအေနအထား ဆန္းစစ္ခ်က္)ကိ ု၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္မွ စလ်က္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထ ိE-DV ဝဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေသာ www.dvlottery.state.gov တြင္ 

ၾကည့္ႏိုင္သည္။  

 အကယ္၍ ေရြးခ်ယ္ခံရသူကုိ အတည္ျပဳစာမ်က္ႏွာသို႔ လမ္းညႊန္လ်က္ ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးရာ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပည္၀င္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ၀င္ေၾကးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ ပါ၀င္သည္။ DV ၂၀၁၈ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံ 

ရမႈ ရွိမရိွကို သိႏိုင္ေရးအတြက္ Entrant Status Check လမ္းေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းတည္းသာရွိသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူကုိ 

အီးေမးလ္အားျဖင့္ အသိေပးျခင္း "မျပဳ"သလုိ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကလည္း အသိေပးစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳေပ။ ေရြးခ်ယ္ျခင္း "မခံရ" 

သူမ်ားကုိလည္း Entrant Status Check အားျဖင့္ အသိေပးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သံ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုးမ်ား 

က ေရြးခ်ယ္ခံရသူစာရင္းကို "မထုတ္ျပန္"ပါ။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း ရွိမရိွကိ ုတစ္စုံတစ္ေယာက္ကို စစ္ေဆးခိုင္း 

ျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မျပဳေစဘဲ Entrant Status Check ကိ ု၎ကုိယ္တုိင္ စုံစမ္းသင့္ပါသည္။ 

 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပည္၀င္ခြင့္ရရိွရန္ DV ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒအရ 

ေဘာင္၀င္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္ "အားလုံး"ကိ ု ျပည့္မီရမည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ DS-260 အေျခစုိက္ဗီဇာႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ 

အင္တာနက္ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ဥပေဒအရ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ေဘာင္ဝင္ျခင္းရွိမရိွ ေကာင္စစ္အရာရိွမွ 

ကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္းေမးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူႏွင့္ သူ၏ ေဘာင္၀င္ေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ 

ရက္္မတိုင္မီ ဗီဇာထုတ္ေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းရက္စြ၏ဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သုိ႔ေသာအေၾကာင္းကိစၥႏွင့္မွ် DV ထုတ္ေပးျခင္း၊ 

ကိုက္ညိႇအတည္ျပဳျခင္းတို႔ကိ ု ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္သလုိ မိသားစုတို႔သည္လည္း ေရြးခ်ယ္ခံရသူထံသို႔ လိုက္သြားေရး 

အတြက္ DV ထုတ္ယူခြင့္ မရိွေတာ့ေပ။ ေရြးခ်ယ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ပုိမိုသိလုိပါက အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံ (ပုံတူ) ပုိ႔နည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ 

 ေလွ်ာက္လႊာတင္သူသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံုကို ဓာတ္ပံုအသစ္ သို႔မဟုတ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စကင္ဖတ္စက္မွတစ္ဆင့္ 

မၾကာေသးမီက (လြန္ခဲ့ေသာ၆လအတြင္း) ႐ိုက္ယူထားေသာ ဓာတ္ပံုျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ပံုတူဖိုင္သည္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ ္

ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေနစဥ္အတြင္း ဓာတ္ပုံမ်ား ညီညြတ္မႈ ရွိမရိွကိ ု E-DV website ရိွ 

validation link ျဖင့္ ဆန္းစစ္ႏုိင္သည္။ ၎ link သည္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ 

လက္မခံႏုိင္ေသာ ဓာတ္ပံု နမူနာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသည္။ ဓာတ္ပုံအေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္မတင္ပါႏွင့္။ ထိ႕ုအျပင္ ယမန္ႏွစ္ DV 

ေလွ်ာက္စဥ္ ကတင္ထားေသာ ဓာတ္ပံုကို ျပန္သုံးပါကလည္း ထိုေလွ်ာက္လႊာ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရပါမည္။ 

- ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ 24 bit color depth ရွိရမည္။ အကယ္၍ စကင္ဖတ္စက္ကုိ သံုးပါက setting သည္ True color 

သို႔မဟုတ္ 24 bit color mode ရွိရမည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စကင္ဖတ္ရာတြင္ ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ခ်က္ 

မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 

ဓာတ္ပုံဖြ႕ဲစည္းပုံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 ဦးေခါင္းအေနအထား 

 ကင္မရာကုိ တည့္တည့္ မ်က္ႏွာမူရမည္။ 

 ဦးေခါင္းကို အေပၚသို႔ မေမာ့္ရ၊ ေအာက္သုိ႔မစိုက္ရ၊ ေဘးမေစာင္းရ။ 

http://www.dvlottery.state.gov/
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 ဦးေခါင္းအျမင့္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာျပင္တစ္၀ုိက္ပမာဏ (ဦးေခါင္းထိပ္မွ ေမးေစ့ေအာက္ ဆံပင္အပါ 

အ၀င)္သည္ စုစုေပါင္း ပုံရိပ္အျမင့္၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားတြင္ ရိွရမည္။ မ်က္လုံးအျမင့္ 

(ပုံရိပ္၏ေအာက္မွ မ်က္လုံးေနရာအထိ) သည္ ပံုရိပ္အျမင့္၏ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားတြင္ 

ရွိသင့္သည္။ 

 

 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုံရိပ္ ဦးေခါင္းအရြယ္အစား 

 

 
 

ဓာတ္ပုံလိုအပ္ခ်က္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ သံုးသပ္ေသာ ဥပမာမ်ား 

 

 မနုမရင့္ ေနာက္ခံအေရာင္ 

 ပံုရိပ္သည္ မႏုမရင့္ ေနာက္ခံအေရာင္၏ေရွ႕တြင္ ရွိသင့္သည္။ 

 

 အခ်ိန္အဆ 

 ဓာတ္ပုံသည္ ျပတ္သားထင္ရွားရမည္။ 

 

 မ်က္မွန္မတပ္္ရ 

 မ်က္မွန္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာကို ပံုပန္းပ်က္ေစေသာ တန္ဆာပစၥည္းမ်ား မ၀တ္ဆင္ရ။ 

 

 ေခါင္းစီးႏွင့္ ဦးထုပ္မ်ား မ၀တ္ဆင္ရ 

 ဘာသာေရးအရ ဦးေခါင္း၌ ဆင္ယင္မႈကိုသာ ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္ႏွာအဂၤါရပ္မ်ားကုိ ဖံုးအုပ္ မေန 

ေစရပါ။ ဘာသာေရးမဟုတ္ေသာ အေဆာင္အေယာင္ ဦးေခါင္းအဆင္တန္ဆာကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ စစ္ဘက္ 

သို႔မဟုတ္ တူညီ၀တ္စံု၀တ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဦးထုပ္ေဆာင္း ဓာတ္ပုံကိ ုလက္မခံပါ။ 

 

အတတ္ပညာဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံသစ္ ႐ုိက္ကူးျခင္း  

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံုသစ္ျဖစ္လွ်င္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ 

 

ဓာတ္ပုံဖိုင္ပုံစံ  Joint Photographic Expert Group (JPEG) ပံုစံျဖစ္ရမည္။ 
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ဓာတ္ပုံဖိုင္ အရြယ္အစား 240 Kilobytes (240 KB) ထက္ မႀကီးရ။ 

ဓာတ္ပုံျပတ္သားမႈႏွင့္အရြယ္ အနည္းဆံုး ပံုရိပ္အရည္အေသြးသည္ 600 x 600 pixels (အျမင့္) မွ 1200 x 

1200 pixel အထိ ပံုရိပ္၏ pixel dimension သည္ စတုရန္းပံု ျဖစ္ရမည္။ 

(အျမင့္သည္ အနံႏွင့္ညီရမည္။) 

ဓာတ္ပုံအေရာင္ရင့္မႈ  ပံုရိပ္သည္ 24 bit per pixel ျဖစ္ရမည္။ 24 bit အျဖဴအမည္းျဖစ္ေစ၊ 8 bit 

   ပံုရိပ္ျဖစ္ေစ လက္မခံပါ။ 

 

 ေပးပုိ႔မည့္ဓာတ္ပုံကုိ စကင္ဖတ္ျခင္း 

ဓာတ္ပုံသည္ အထက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိမွသာ စကင္လုပ္သင့္သည္။ ညီညြတ္ပါက 

ေအာက္ပါ စကင္ဖတ္စက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 

စကင္နာျပတ္သားမႈ  အနည္းဆံုး 300 dots per inch ရွိရမည္။ 

ပံုရိပ္ဖိုင္ပံုစံ  Joint Photographic Expert Group (JPEG) ပံုစံျဖစ္ရမည္။ 

ပံုရိပ္ဖိုင္ အရြယ္အစား 240 Kilobytes (240 KB) ထက္ မႀကီးရ။ 

ပံုရိပ္ျပတ္သားမႈ  600 x 600 pixels မွ 1200 x 1200 pixels အထ ိရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 

ပံုရိပ္အေရာင္ရင့္မႈ 24 bit color ျဖစ္ရမည္။ (အျဖဴအမည္း monochrome သို႔မဟုတ္ grayscale 

တို႔ကိ ုလက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။) 

 

 

 

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား 
 

ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွမႈ 

၁။ Native ႏွင့္ chargeability ေ၀ါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကုိ သိလုိပါသည္။ 

Native ကိ ုဇာတိဖြားဟု အဓိပၸာယ္ရ၍ တစ္ခုေသာႏုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားသူဟုဆိုလုိသည္။ ထိုသုိ႔ဆိုရာတြင္ ၎ယခု 

လက္ရွိ ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးကို မဆိုလုိေပ။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥအတြက္ "ဇာတိဖြား"ကိ ု ဖြင့္ဆိုရာ 

တြင္ လူ၀င္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၀၂ (ဘီ)အရ ေမြးဖြားရာႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢဳိလ္ဆုိသည္ထက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပး 

ႏိုင္စြမ္းရွိေသာႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢိဳလ္ဟုလည္း ေဖာ္ျပသည္။ 

ပထ၀ီ၀င္ဆိုင္ရာ အေနအထားအရ သတ္မွတ္ထားေသာေဒသ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ အေျခခ်ရန္ ၀င္ေရာက္ 

လာသူမ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ ကန္႔သတ္ထားရသည္။ အဆိုပါ အေျခခ်၀င္ေရာက္လာသူတစ္ဦးစီသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ 

အေစာင့္ေရွာက္ခံျဖစ္သည္။ သင္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္စြမ္းသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေရတြက္ေသာ ႏိုင္ငံကိုရည္ညႊန္း 

သည္။ 
 

၂။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရိွေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါက DV ဗီဇာကိ ုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသလား။ 

DV ကိ ု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ခြင့္ရွိဖုိ႔ အေျခအေန အေၾကာင္းအျခင္းအရာ ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ 

သင္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါက သင့္အေနႏွင့္ ထိုႏိုင္ငံကိ ု ေစာင့္ 

ေရွာက္မႈ ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာႏုိင္ငံဟု သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သင္၏အိမ္ေထာင္ဖက္ေပၚ အေျခခံ၍ သင္၏ေလွ်ာက္ထား 

ခြင့္ရိွမႈေၾကာင့္ အကယ္၍ သင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္လည္း DV ဗီဇာေလွ်ာက္ခြင့္ ေဘာင္၀င္ကာ အေျခစုိက္ 
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ဗီဇာကုိလည္း ရရိွပါက သင့္ကိုလည္း အေျခစုိက္ ဗီဇာကုိ ထုတ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ DV 

ဗီဇာမ်ားကုိ အသံုး ျပဳ၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူစြာ သင္တို႔၏ မွီခိုသားသမီးကုိလည္း 

မိဘတစ္ဦး ေမြးဖြားရာႏိုင္ငံ၏ ေစာင့္ေရွာက္ခံဟု ခံယူႏိုင္သည္။ 

ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ သင့္ကိ ုေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ မိဘတစ္ဦးဦး၏ ေနထိုင္ရာႏုိင္ငံ၏ အေစာင့္အေရွာက္ခံအျဖစ္ 

သင့္ကိုသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ သင့္မိဘမ်ားသည္ သင္ေမြးဖြားရာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၾကျခင္း မဟတု္ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

ေမြးဖြားရာႏုိင္ငံလည္း မဟုတ္၊ တရား၀င္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားျခင္းလည္းမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ေနသူကုိ 

ထိုႏိုင္ငံ၏ ဌာေနပုဂၢိဳလ္ (resident)ဟု မယူဆေခ်။ ထိုအေျခအေနတြင္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ လာေရာက္လည္ပတ္ 

ျခင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္း ယာယီေနထိုင္ကာ ပညာသင္ၾကားေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လာေရာက္လုပ္ 

ကိုင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ကုိယ္စား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း သို႔မ 

ဟုတ္ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုခု၏ အစိုးရကိုယ္စား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူတို႔ကို ဌာေနပုဂၢိဳလ္မ်ားဟု မယူဆ 

ေခ်။ သင္ေမြးဖြားရာႏုိင္ငံမွ လာသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ 

အကယ္၍ သင့္အေနႏွင့္ အလွည့္က်ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္စြမ္းရွိမႈကို အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ 

တစ္ခုျဖင့္ ေၾကညာလွ်င္ သင္သည္ E-DV Entry Form (ေမးခြန္းအမွတ္ ၆) တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု ျဖည့္စြက္ 

ရမည္။ 

ေလွ်ာက္လႊာ၌ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ငံကိစၥကို လြဲေခ်ာ္စြာ ေရးသြင္းမိ 

လွ်င္ (ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထား မေဖာ္ျပႏုိင္လွ်င္) ေလွ်ာက္လႊာသည္ ပယ္ခ်ခံရဖြယ္ရွိသည္။ 
 

၃။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဇာတိဖြားမ်ား DV အစီအစဥ္ကို ဘာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္မရၾကပါသလဲ။ 

DV အစီအစဥ္သည္ ၀င္ခြင့္ျမင့္မားႏိုင္ငံစာရင္းပါ ဇာတိဖြားမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဘာင္၀င္ေသာ 

ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းကုိ ကမ္းလွမ္းေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ 

ငါးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထသဲို႔ "မိသားစုပ့ံပိုးမႈ" ႏွင့္ "အလုပ္အကိုင္အေျခခံ" ဗီဇာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလာသူ 

စုစုေပါင္း ၅၀၀၀၀ ျပည့္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ "၀င္ခြင့္ျမင့္မား" ႏိုင္ငံဟ ု အေမရိကန္ဥပေဒက သတ္မွတ္သည္။ USCIS 

သည္ မိသားစု ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အေျခခ်၀င္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ခြတဲမ္းခ် ညိႇႏိႈင္းမႈကို လြန္ခဲ့ေသာ 

ငါးႏွစ္ကာလကစတင္၍ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၀င္ခြင့္ျမင့္မားႏုိင္ငံႏွင့္ ဇာတိဖြားမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ DV 

ကံစမ္းမဲတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သတ္မွတ္သည္။ ထိုသုိ႔တြက္ခ်က္မႈကို ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွစ၍ 

ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိေသာႏုိင္ငံ မ်ား စာရင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ အေျပာင္းအလရဲွိသည္။ 
 

၄။ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသႀကီးတစ္ခုစီ၏ ဇာတိဖြားမ်ားအတြက္ DV ၂၀၁၈ ဗီဇာ မည္မွ်ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါ 

သလဲ။ 

USCIS သည္ INA ပုဒ္မ ၂၀၃ (ဂ)အရ တြက္ခ်က္ၿပီး ေဒသႀကီးဆိုင္ရာ DV ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ 

ခြတဲမ္းခ်ေပး သည္။ ဗီဇာအေရအတြက္ကုိ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံတစ္ခုစီ၏ 

ဇာတိဖြားမ်ားကုိ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံ တစ္ခုစီသည္ ေဒသႀကီး ကန္႔သတ္ခ်က္အေပၚ မူတည္သည္။ 

ႏိုင္ငံတစ္ခုစီမွ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသူ 

မည္မွ်ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္းကုိ စာရင္းျပဳစုသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဇာတိဖြားမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ဗီဇာ အေရအ 

တြက္၏ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မပုိပါ။ 
 

၅။ ပညာအရည္အခ်င္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ အေတြ႕အႀကံဳ လိုအပ္ခ်က္ကုိ သိလုိပါသည္။ 

အေမရိကန္ လူ၀င္မႈဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးစည္းမ်ဥ္းအရ Diversity ဗီဇာ DV ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အနည္းဆံုး 

အထက္တန္းေက်ာင္းပညာေရး သို႔မဟုတ္ အလားတူပညာ သို႔မဟုတ္ ၿပီးခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႏွစ္ၾကာသင္တန္း 
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သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ အလုပ္သင္ကာလ ျဖတ္သန္းရေသာ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အကိုင္ ႏွစ္ႏွစ္ အေတြ႕အႀကံဳရွိရပါမည္။ 

အထက္တန္းေက်ာင္းပညာေရး သို႔မဟုတ္ အလားတူပညာေရးဆိုရာ၌ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ၁၂ ႏွစ္ၾကာ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပညာေရးကာလကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ အေမရိကန္ပညာေရးႏွင့္ 

အဆင့္တူေသာ အျခားတုိင္းျပည္၏ပညာေရးကုိ အလားတူ သတ္မွတ္သည္။ အစိုးရ၏ တရား၀င္ပညာေရးကိုသာ လက္ခံ 

သည္။ ပုဂၢလိက စာေပးစာယူအစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ေအာင္မွတ္ (ဥပမာ ေယဘုယ်အဆင့္တူ ဒီပလိုမာ 

G.E.D) စသည္တို႔သည္ တရားမ၀င္ပါ။ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳဆိုင္ရာ အေထာက္အထား၊ စာရြက္စာတမ္းကုိ 

ေကာင္စီ၀န္႐ံုး၌ ဗီဇာအင္တာဗ်ဴး ခံယူခ်ိန္တြင္ တင္ျပရမည္။ 

အကယ္၍ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ အလုပ္အေတြ႕အကိုင္အႀကံဳလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိျပည့္မီျခင္း မရိွပါက အင္တာ 

ဗ်ဴးဝင္ေသာအခါ၌ ေလွ်ာက္ထားသူ သိ႕ုမဟုတ္ သူ၏မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုးကို ဗီဇာထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 
 

၆။ DV ဗီဇာ အစီအစဥ္ကို မည္သုိ႔ေသာ အလုပ္အကိုင္ကမွ ျပည့္မီပါသလဲ။ 

ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳအေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ ေဘာင္၀င္မႈကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ 

အလုပ္သမားေရးရာဌာန (DOL) က O* Net Online Database ကိ ု အသံုးျပဳသည္။ ယင္းတြင္ လုပ္ငန္းဇုန္ ငါးမ်ဳိး 

ခြျဲခားထားသည္။ DOL website ေပၚတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ဳိးစံုကို စာရင္းသြားထားသည္။ DV အစီအစဥ္အတြက္ 

အလုပ္အကိုင္အားလုံးေတာ့ အက်ဳံး၀င္ သည္ မဟုတ္ေပ။ DV ေလွ်ာက္ထားခြင့္မီရမည့္ အဆင့္သည္ Specific 

Vocational Preparation (SVP) ၌ က႑ခြထဲားေသာ လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ကာ ၇.၀ အဆင့္ႏွင့္အထက္ ျဖစ္သည္။ 

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း ထိုအဆင့္လုပ္ငန္း၌ ႏွစ္ႏွစ္ လုပ္သက္ရွိရမည္။ 

အကယ္၍ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ အလုပ္အေတြ႕အကိုင္အႀကံဳလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိျပည့္မီျခင္း မရိွပါက အင္တာ 

ဗ်ဴးဝင္ေသာအခါ၌ ေလွ်ာက္ထားသူ သိ႕ုမဟုတ္ သူ၏မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုးကို ဗီဇာထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 
 

၇။ အလုပ္သမားဦးစီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚ၌ ေဘာင္၀င္ေသာ အလုပ္အကိုင္ကို မည္သုိ႔ရွာရပါမည္လ။ဲ 

DV အတြက ္ ေဘာင္၀င္ေသာ အလုပ္အကိုင္က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကုိ O* Net Online Database သံုး 

လ်က္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။ 

(၁) Find Occupation ကိုေရြးၿပီး Job Family ကိ ုေရြးထုတ္ပါ။ 

(၂) Job Family ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက မိမိစိတ္ႀကိဳက္အလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးလွ်င္ Go ကိ ုႏိွပ္ပါ။ 

(၃) ၿပီးလွ်င္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္၏ Link ကိ ုႏိွပ္ပါ။ 

(၄) ထို႔ေနာက္ Job Zone ဆိုေသာ tab ကိ ုေရြးခ်ယ္ၿပီး ဇုန္နံပါတ္ႏွင့္ Specific Vocational Preparation SVP 

သတ္မွတ ္အဆင့္ကိ ုရွာရသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ - Aerospace Engineers ကိ ု ေရြးခ်ယ္ပါ။ Job Zone Section ၏ ေအာက္တြင္ရွိသည့္ 

Summary Report For Aerospace Engineers ၏ ေအာက္ေျခနားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ Job Zone ၄၊ 

SVP Range ၊ ၇.၀ to < ၈.၀ ကိ ု ေတြ႕ရမည္။ ဤဥပမာကို အသံုးျပဳ၍ အလုပ္အကိုင္ကို ရွာေဖြႏိုင္သည္။ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို သိလုိ ပါက Diversity Visa – List of Occupations webpage တြင္ 

၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

 

၈။ E-DV အစီအစဥ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရေရး၌ အငယ္ဆုံးအသက္ သတ္မွတ္ခ်က ္ရွိပါသလား။ 

  အသက္အငယ္ဆုံးဟူ၍ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရိွပါ။ သို႔ရာတြင္ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳ 

သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မျပည့္မီသူမ်ားအျဖစ္ 
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သတ္မွတ္ျခင္း ခံၾကရသည္။ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုရာတြင္ အထက္တန္းပညာကို ဆိုလိုၿပီး အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳလည္း 

လိုအပ္ပါသည္။ 
 

DV အစီအစဥ္အတြက္ အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္ျခင္း 

၉။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏိုင္မလ။ဲ 

  ၂၀၁၈ DV ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာလသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ အဂၤါေန႕႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ တနလာၤေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ 

ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ႏွစ္စဥ္ရိွပါသည္။ အဆိုပါရက္မ်ားအတြင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားကုိ အခ်ိန္မီအသိေပးၿပီး 

ဗီဇာေပါက္သူ၊ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံရိွ အေမရိကန္သံ႐ံုးႏွင့္ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုးမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဗီဇာထုတ္ေပး 

ျခင္းကိစၥတို႔ကိ ုၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

  ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔ေသာ ကာလအတြင္း ေစာစီးစြာ ေလွ်ာက္ထားရန္ အားေပးထား 

သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေပးပို႔ကာလ ကုန္ဆံုးကာနီးလွ်င္ မ်ားျပားလြန္းေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေၾကာင့္ ေႏွးေကြးၾကန္႔ၾကာမႈ 

ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ တနလာၤေန႔ မြန္းတည့္၁၂ နာရီေနာက္ပုိင္းတြင္ မည္သည့္ေလွ်ာက္လႊာကိုမွ် 

လက္ခံလိမ့္ မည္မဟုတ္ေခ်။ 
 

၁၀။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ေနပါသည္။ DV အစီအစဥ္တြင္ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိပါသလား။ 

  ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမွန္သမွ် အေမရိကန္ျပည္တြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ 

လႊာ တင္ႏိုင္ပါသည္။ 
 

၁၁။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာလ၌ တစ္ႀကိမ္သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါသလား။ 

  ဟုတ္ပါသည္။ ဥပေဒအရ တစ္ဦးကိ ုတစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ေစာင္သာ တင္ခြင့္ရွိသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္သြင္းေသာ 

ပုဂၢိဳလ္အား ေဖာ္ထုတ္ေသာနည္းပညာကို ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက အသံုးျပဳသည္။ ေဖာ္ထုတ္ခံရေသာပုဂၢိဳလ္၏ အီလက္ 

ထရြန္းနစ္မွတ္တမ္းကို မျပတ္မွတ္သားထားသည္။ တစ္ေစာင္ထက္ပို၍ တင္ထားပါက ေလွ်ာက္လႊာအားလုံးကို 

ပယ္ပစ္သည္။ 

 

၁၂။ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးစလံုး သီးျခားစီေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသလား။ 

  ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေဘာင္၀င္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီလွ်င္ ခင္ပြန္းသည္ေကာ ဇနီးသည္ပါ သီးျခားစီ 

ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ တစ္ဦးဦး ေရြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ သူ႕အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ခြင့္ရသည္။ 

 

၁၃။ DV ေလွ်ာကလ္ႊာတြင္ မည္သည့္မိသားစု၀င္ကို ထည့္သြင္းေၾကညာရပါမည္လဲ။ 

  မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ (ခင္ပြန္း သုိ႔မဟုတ္ ဇနီး) - သင္သည္ တရားဝင္လက္ထပ္္ထားသူျဖစ္ပါက သင္၏ဇနီး 

သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းကို စာရင္းျပရမည္။ ၎ႏွင့္ အတ ူ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ခြေဲနသည္ျဖစ္ေစ အေမရိကားသို႔ 

တစ္ပါတည္းေခၚရန္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္မွေခၚရန္ ရည္ရြယ္ရင္းရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိဘျဲဖစ္ေစ စာရင္းျပရမည္။ 

အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ တရား၀င္ ကြာရွင္းၿပီးသားမဟုတ္ပါက လက္ရွိ၌ ခြေဲနၾကသည္ ပင္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္လႊာ၌ 

ေဖာ္ျပရမည္။ (ကြာရွင္းျပတ္စဲသည္ဆုိသည္မွာ တရား႐ုံးတစ္ခုမွ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း သို႔ မဟုတ္ 

အမိန္႔ထုတ္ထားျခင္းကို ဆိုလုိသည္။) အကယ္၍ တရား၀င္ကြာရွင္းထားပါက အိမ္ေထာင္ဖက္ေဟာင္းကို ေဖာ္ျပ 

စရာမလုိပါ။ ေဖာ္ျပခဲ့ပါကလည္း အေရးယူပယ္ဖ်က္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္၏အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ကြယ္သြားသူ 

ျဖစ္ပါက ေလွ်ာက္လႊာတြင္ စာရင္းျပစရာ မလိုပါ။ 
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ထိုလုိအပ္ခ်က္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာျခြင္းခ်က္မွာ မိမိ၏ ဇနီး/ခင္ပြန္းသည္အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး 

ျဖစ္ေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒကုိအျပည့္အ၀ခံစားႏိုင္ေသာ အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိမိုမိ ၏ 

ဇနီး/ခင္ပြန္းသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္ေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒကုိ အျပည့္အ၀ခံစားႏုိင္ေသာ 

အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေနပါက DV ဗီဇာ ရရိွရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ထိုသူကို DV ဗီဇာ ထုတ္ေပး 

လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိ႕ုေၾကာင့္ ဒီဗီေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ “အိမ္ေထာင္ရွိ ႏွင့္အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား (သို႕မဟုတ္) 

ဥပေဒကုိအျပည့္အ၀ခံစားႏုိင္ေသာ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရ ဇနီး/ခင္ပြန္း”ကိုေရြးခ်ယ္ပါက ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား 

ျဖည့္စရာ လိုေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ 

  သားသမီး - DV ေလွ်ာက္လႊာသြင္းခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္လည္းမရွိ၊ အသက္လည္း ၂၁ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ 

ကေလးမ်ားသည္ မိမိသားသမီးအရင္းျဖစ္ေစ၊ လင္ပါ (သိ႕ုမဟုတ္) မယားပါ သားသမီး ျဖစ္ေစ (ထိုကေလးသည္ 

အိမ္ေထာင္ဖက္မွ ပါလာၿပီး အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိကြာရွင္းျပတ္စဲထားျခင္းျဖစ္ေစကာမူ အက်ဳံး၀င္သည္)၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ 

၏ကေလးျဖစ္ေစ ၊ တရား၀င္ေမြးစားေသာ ကေလးျဖစ္ေစ အားလုံးကိ ု ေလွ်ာက္လႊာ၌ စာရင္းျပရမည္။ EDV 

ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ အသက္၂၁ ႏွစ္ေအာက္ရွိ ကေလးမ်ားကုိ စာရင္းျပရမည္။ ထိုကေလးမ်ားသည္ သင္ႏွင့္အတူတကြ 

ေနထိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ DV အစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကားသို႔ တစ္ပါတည္းေခၚရန္ ရည္ရြယ္ ထားျခင္း 

မရိွေသာ္ျငားလည္း စာရင္းေဖာ္ျပရန္ အက်ဳံး၀င္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ 

အျပည့္အ၀ခံစားရေသာ အၿမဲတမ္းဌာေနျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားကုိမူ သင္၏ေလွ်ာက္လႊာ၌ စာရင္းေဖာ္ျပန္ရန္ မလိုပါ။ 

ေဖာ္ျပခ့ဲပါကလည္း သင့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ ပယ္ဖ်က္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

  သင္၏ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မိဘႏွင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္မလိုပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ၎တုိ႔ 

သည္ DV ဗီဇာအေပၚ မွီခုိသူမ်ားအျဖစ္ ေလွ်ာကထ္ားခြင့္မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

  အကယ္၍ သင္၏ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ စာရင္းျပထားပါကလည္း ၎တုိ႔သည္ သင္ႏွင့္အတူ 

အေျခခ်ရန္ ခရီးသြားရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားဖို႔ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ သင္သည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွေသာ မွီခိုသူ 

တစ္ဦးကိ ု သင္၏မူရင္းေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပရန္ပ်က္ကြက္ပါက ဗီဇာအင္တာဗ်ဴးအခ်ိန္တြင္ ဗီဇာအျငင္းခံရမည္ 

သာမက သင္အပါအ၀င ္ မွီခုိသ ူ အားလုံးတို႔သည္ ဗီဇာရရွိၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤစည္းမ်ဥ္းသည္ 

မူရင္းေလွ်ာက္လႊာကို တင္ေသာအခ်ိန္တြင္ရွိသည့္ မိသားစု၀င္မ်ား အေပၚတြင္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ သင္၏အိမ္ေထာင္ 

ဖက္သည္ အကယ္၍ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါက သူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္ သီးသန္႔ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

သူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္ သင္၏ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေစကာမူ ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာ 

ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ သင့္မိသားစုအတြင္းရွိ မွီခုိသူအားလုံး၏ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။ (FAO # 

12 တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

 

၁၄။ မိမိေလွ်ာက္လႊာကို ကိုယ္တိုင္သာတင္ရမည္လား၊ အျခားသူက ကုိယ္စားတင္ေပးႏုိင္ပါသလား။ 

  သင္၏ ေလွ်ာက္လႊာကို ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္၍ တင္ပို႔ရန္ တိုက္တြန္းသည္။ သို႔ေသာ ္ သင့္တြင္ တစ္စံုတစ္ 

ေယာက္ေသာသူက သင့္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေပးဖို႔ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္။ သင္ကိုင္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေန တစ္ဦးတစ္ 

ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦးကျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ သင့္ကိုယ္စား 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ပို႔ေပးရာတြင္ သင္၏နာမည္တပ္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္သာ ျဖစ္ရမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူ သင့္ 

အေနႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျဖည့္စြက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္ျပည့္စုံေအာင္ သင္ တာ၀န္ယူရမည္။ 

ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ျခင္းမရိွ သို႔မဟုတ္ ျပည့္စံုျခင္းမရိွပါက သင္၏ ေလွ်ာက္လႊာသည္ ပယ္ခ်ခံရမည္။ 

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အတည္ျပဳခ်က္နံပါတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းမွတ္သားထားရမည္။ သို႔မွသာ ေလွ်ာက္ထားသူ 

မ်ား၏ ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေနအထားကို လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔စစ္ေဆးရန္ 

www.dvlottery.state.gov ထရဲွိ Entrant Status Check တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
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၁၅။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျခားက႑တစ္ခုအားျဖင့္ အေျခခ်ခြင့္ဗီဇာ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးသူျဖစ္သည္။ DV အစီအစဥ္တြင္ ေလွ်ာက္ 

ထားႏိုင္ပါသလား။ 

  ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါသည္။ 

 

၁၆။ E-DV ၂၀၁၆ အတြက ္ေလွ်ာက္လႊာကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ေပၚ၌ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသလဲ။ 

  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက ္အဂၤါေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက ္တနလာၤေန႔ 

မြန္းတည့့္ ၁၂ နာရီအတြင္း အင္တာနက္ေပၚတြင္ ၀င္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။ 

 

၁၇။ အီလက္ထရြန္းနစ ္DV ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို download ဆြဲယူကာ သိမ္းဆည္း၍ word processing program အားျဖင့္ 

ပံုစံျဖည့္ခြင့္ ေပးပါသလား။ 

  ျဖည့္ခြင့္မေပးပါ။ ယင္းပံုစံကို အျခားအစီအစဥ္ျဖင့္ save မလုပ္ထားႏိုင္ပါ။ E-DV ၀င္ခြင့္ပုံစံသည္ ၀က္ဘ္ပံုစံ 

သက္သက္ျဖစ္သည္။ အျခားအစီအစဥ္ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ online ေပၚတြင္သာ 

ျဖည့္စြက္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၁၈။ ပံုစံကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ save ထားၿပီး အပိုင္းလိုက္ျဖည့္ၿပီးမွ တင္သြင္းလွ်င္ ရပါသလား။ 

  မရပါ။ E-DV ၀င္ခြင့္ပုံစံကို တစ္ထိုင္တည္း၊ တစ္ႀကိမ္တည္း ျဖည့္စြက္တင္သြင္းရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းလုပ္ထားျခင္း 

ျဖစ္သည္။ E-DV စနစ္ကို စတင္ download လုပ္ခ်ိန္မွ E-DV ၀က္ဘ္ဆိကု္တြင္ လက္ခံရရွိသည္အထိ မိနစ္ ၆၀ အခ်ိန္ 

ေပးလ်က ္ဒီဇုိင္းလုပ္ထားသည္။ မိနစ္ ၆၀ ေက်ာ္သြားပါလ်က္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စနစ္အားျဖင့္ လက္ခံရရိွျခင္း မရိွလွ်င္ 

ယင္းျဖည့္စြက္ခ်က္ကုိ ဖယ္ရွားလုိက္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မရွိေသာ ေနာက္ထပ္တင္သြင္းပံုစံကို ရရွိလာ 

ေသာအခါ ႏွစ္ႀကိမ္တင္သလုိ မယူဆမိေစရန္ ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ၀င္ခြင့္ပံုစံအေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပ 

ထားသျဖင့္ ပုံစံမျဖည့္စြက္မီ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသင့္စုေဆာင္းထားၿပီးမွ တစ္ထိုင္တည္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

၁၉။ စကင္ဖတ္စက္ကုိ လက္လွမ္းမမီသျဖင့္ အေမရိကားရွိ တစ္စံုတစ္ေယာက္သုိ႔ ဓာတ္ပုံပို႔လ်က္ စကင္ဖတ္ေစၿပီး save လုပ္ 

ၿပီးေနာက္ အီးေမးလ္ျပန္ပုိ႔ေစကာ မိမိရိွရာႏိုင္ငံမွ ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ျဖစ္ပါသလား။ 

  ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စနစ္အားျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာ 

ႏွင့္ တစ္ပါတည္း ပါသြားဖို႔ လိုအပ္သည္။ ဓာတ္ပုံကိ ုသီးျခားပုိ႔၍ မရပါ။ အြန္လိုင္းတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ပို႔ေသာအခါ သင့္ 

ထံတြင္ စကင္ဖတ္ၿပီးသား ဓာတ္ပုံဖိုင္ အသင့္ရွိေနရမည္။ ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစံု (ဓာတ္ပံုႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပူးတြဲ၍)ကိ ု

အေမရိကားမွျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္ေစ အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ လိုင္းေပၚတင္၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

 

၂၀။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္၏ဓာတ္ပံုမ်ားသည္  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ ေလွ်ာက္လႊာစနစ္အတိုင္း ေဘာင္မ၀င္ပါက 

ေလွ်ာက္လႊာကို ပယ္ဖ်က္မည္ဟု သိရသည္။ ေလွ်ာက္လႊာကိ ုေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံတင္သြင္းႏိုင္ပါသလား။ 

  သင္၏ေလွ်ာက္လႊာသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ တနလာၤေန႔ မြန္းတည့့္ ၁၂ နာရီအတြင္း 

ျပီးေျမာက္သေရြ႕ တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ပါက E-DV 

၀က္ဘ္ဆိုက္က ေလွ်ာက္လႊာေရးသြင္းမႈကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ကုိ 

လက္ခံရရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ ္ အင္တာနက္သေဘာသဘာ၀အရ ေလွ်ာက္ထားသူထံ ပယ္ခ်ေၾကာင္း 

အသိေပးခ်က္ကုိ ေစာလွ်င္စြာ ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ မိနစ္ ၆၀ အတြင္း၌ သင္၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ 

ကိုက္ညီေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပံုစံအပိုင္း (၁) သို႔မဟုတ္ အပိုင္း (၂)ကိ ု ျပန္လည္ပို႔ ေပးပါက 
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သင္၏ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔မျပဳလုပ္ပါက သင္၏ ေလွ်ာက္ထားမႈ အျပည့္အစံု ကုိ 

ျပန္လည္စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားမႈ အထေျမာက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ မရမခ်င္း အႀကိမ္ႀကိမ္ 

အားထုတ္ႏိုင္သည္။ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိလွ်င္ သင္၏ ေလွ်ာက္ထားမႈ အထေျမာက္ၿပီး ထပ္မံတင္ပို႔ရန္ မလိုအပ္ပါ။ 

 

၂၁။ အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ ပို႔လိုက္ေသာ DV ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ လက္ခံရရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ကုိ မည္မွ်ၾကာ 

ေအာင္ ေစာင့္ရမည္ျဖစ္ပါသလဲ။ 

  DV ပံုစံတင္သြင္းမႈ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္သျဖင့္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ခ်က္ခ်င္း E-DV ၀က္ဘ္ 

ဆိုက္မွ အေၾကာင္းျပန္ပါသည္။ အတည္ျပဳခ်က္နံပါတ္ကုိ မွတ္သားထားပါ။ သုိ႔တေစ ေလွ်ာက္ထားသူထံသို႔ ပုိ႔သတင္း 

ေရာက္လာမည့္အခ်ိန္ကို အင္တာနက္ သေဘာသဘာ၀အရ မွန္းဆဖို႔ခက္ခဲသည္။ အခ်ိန္အတန္ငယ္လင့္သြားလွ်င္ 

"submit" ဟူေသာ ခလုတ္ကို ထပ္ႏိွပ္သင့္သည္။ အတည္ျပဳခ်က္ မေရာက္လာေသးသမွ် "submit" ခလုတ္ကို ႏွိပ္ႏုိင္ 

သည္။ သို႔ေသာ ္အတည္ျပဳခ်က္ျပလာလွ်င္ေတာ့ မႏိွပ္ရေတာ့ပါ။ 

 

၂၂။ ကၽြႏု္ပ္သည္"submit" ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျပီးေသာ္လည္း အတည္ျပဳခ်က္နံပါတ္မရခ့ဲပါ။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္တင္္မိပါ က 

အပယ္ခံရမည္လား။ 

  အတည္ျပဳခ်က္နံပါတ္မရခဲ့ပါက သင္၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္သည္ မွတ္တမ္းမဝင္ေသးပါ။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ 

ထပ္တင္္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေခါက္တင္သည္ဟု ေရတြက္မည္မဟုတ္ပါ။ အတည္ျပဳခ်က္နံပါတ္ရျပီးပါက မိမိ၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္၍ထပ္မတင္ပါႏွင့္။ 

 

ေရြးခ်ယ္ပုံ 

၂၃။ DV အစီအစဥ္က မိမိကိုေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း မည္သုိ႔မည္ပံု စံုစမ္းရပါမလ။ဲ 

  မိမိ၏ အတည္ျပဳခ်က္နံပါတ္ကုိ သံုးကာ စုံစမ္းပါ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္မွစတင္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ 

၃၀ ရက ္ အတြင္း E-DV ၀က္ဘ္ဆိုက္ www.dvlottery.state.gov ေပၚရိွ Entrant Status Check ေနရာတြင္ 

အတည္ျပဳခ်ကန္ံပါတ္ကုိ သံုးကာ စုံစမ္းရမည္။ ယင္းေနရာသည္ DV ၂၀၁၆ ဆိုင္ရာ တစ္ခုတည္းေသာ 

သတင္းေပးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္းကုိ ထိုကြန္ရက္မွသာ အသိေပးမည္ျဖစ္လ်က္ 

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ညႊန္ၾကားပါမည္။ အေျခခ်ဗီဇာ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ရက္ခ်ိန္းႏွင့္ အခ်ိန္ကို 

အသိေပးပါလိမ့္မည္။ ရထားျပီးေသာဗီဇာမ်ားကုိ အကုန္အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္တုိး အေရြးအခ်ယ္ခံ 

ရသူမ်ားရွိပါက ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ Entrance Status Check ကိုအသုံးျပဳ၍  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

အသိေပးပါလိမ့္မည္။ ထပ္မံအသိေပးျခင္း ရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သင္၏အတည္ျပဳခ်က္နံပါတ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ 

၃၀ ရက ္ အထ ိ ဆက္လက္ သိမ္းဆည္း ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏ ဒီဗီ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ သင္၏ ဒီဗီ 

ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေနအထားဆန္းစစ္မႈ အတြက္ www.dvlottery.state.gov သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၏ 

တစ္ခုတည္းေသာ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါသည္။။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ေရြးခ်ယ္ခံရ 

သူထံ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ (FAQ # 24 တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

 

၂၄။ DV အစီအစဥ္က မိမိကိ ုမေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း မည္သို႔မည္ပံု သိရွိႏိုင္ပါမလ။ဲ မိမိကို အေၾကာင္းၾကားမွာလား။ 

  အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက  ေရြးခ်ယ္မခံရသူထံ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 သင္ကိုယ္တိုင္ Entrant Status Check ကိုသံုးကာ မိမိေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းရွိမရိွ ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ DV ၂၀၁၈ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေျခအေနကုိ E-DV ၀က္ဘ္ဆိုက္ www.dvlottery.state.gov ေပၚရွိ  မိမိ၏ 

အေနအထားဆန္းစစ္မႈ Entrance Status Check တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္မွစတင္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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ရက္အတြင္း စစ္ေဆးႏိုင္ပါ သည္။ သင္၏အတည္ျပဳခ်က္နံပါတ္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ မွတ္သား 

သိမ္းဆည္းထားပါ။ (ယမန္ႏွစ္ က DV ၂၀၁၇ အတြက္ အေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ 

၃ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ  ၃၀ ရက္အထ ိအြန္လိုင္းေပၚတြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။)  

 

၂၅။ အကယ္၍ မိမိ၏ အတည္ျပဳနံပါတ ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ 

  သင္၏ အတည္ျပဳနံပါတ္သည္ Entrant Status Check လုပ္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ E-DV ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ရွိေသာ 

ESC တြင္ ယခုအခါ ေပ်ာက္ဆုံးအတည္ျပဳနံပါတ္ ျပန္လည္ရွာေဖြရန္ နည္းလမ္းျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ထိုနည္းလမ္းကုိ 

အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာ (မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ) မွတစ္ဆင့္ သင္၏ 

အတည္ျပဳခ်ကန္ံပါတ္ကုိ ျပန္လည္ရွာေဖြဖို႔ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 

အေမရိကန္သံ႐ံုးမ်ား၊ ေကာင္စစ္၀န္႐ုံးမ်ားႏွင့္ Kentucky Consular Centre မ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ခံစာရင္း 

အေျခအေနႏွင့္ အတည္ျပဳနံပါတ္ကို တိုက္႐ိုက္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခြင့္ မရိွပါ။ (တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းမွာ ESC မွတစ္ 

ဆင့္ အတည္ျပဳနံပါတ္ ျပန္လည္ရွာေဖြဖုိ႔နည္းစနစ္ အသံုးျပဳျခင္းသာျဖစ္သည္။) အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ေရြးခ်ယ္ 

ခံရသူစာရင္းကိ ုေၾကညာၿပီး ဗီဇာလုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခြင့္ မရိွပါ။ 

 

၂၆။  မိမိကို ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ စာပုိ႔တိုက္မွတစ္ဆင့္ 

ပို႔ေပးမွာလား။ 

  ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ အေၾကာင္းၾကားစာကို သင့္ထံ ေပးပို႔မည္မဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ DV 

အေရြးခ်ယ္ခံရသူတစ္ဦးစီထံသုိ႔ မည္သည့္အခါကမွ် ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း မရိွပါ။ ထို႔ျပင္ DV ၂၀၁၈ အစီအစဥ္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ 

အီးေမးလ္ကုိ အသံုးျပဳဖို႔ အစီအစဥ္မရိွပါ။ အကယ္၍သင္သည္ အေရြးခ်ယ္ခံရသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက Entrant Status Check  

ေပၚရိွ အသိေပးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ေျဖၾကားၿပီးလွ်င္ ဗီဇာအတြက္ ခ်ိန္းဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍သာ အီးေမးလ္ 

ဆက္သြယ္ျခင္းကိ ု သင္ လက္ခံရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အီးေမးလ္မ်ားတြင္ ဗီဇာအတြက္ ခ်ိန္းဆိုေသာရက္စြ၊ဲ 

အခ်ိန္တို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အီးေမးလ္က သင့္ကိ ုခ်ိန္းဆိုမႈအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

စံုစမ္းရရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုသာ အသိေပးၿပီး သင့္အေနျဖင့္ ESC တြင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ 

ၾကည့္႐ႈရမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ သင္၏ DV ဗီဇာ ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေျခအေန ကုိ 

အင္တာနက္ရွိ “Entrance Status Check” တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္ သတိေပးသည့္ အီးေမးလ္ တစ္ေစာင္ 

ရရိွမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထို အီးေမးလ္၌  DV ေပါက္ မေပါက္ ေဖာ္ျပထားမည္ မဟုတ္ပါ။ 

  ဒိုမိန္းေနာက္ဆက္စကားလံုး ".gov" မ်ားသည္ အင္တာနက္ဆုိက္ေပၚတြင္ ေနာက္ဆုံးစကားလံုးအျဖစ္ အေမရိ 

ကန္အစိုးရ၏ တရား၀င ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္သာ သံုးသည္။ အျခား မ်ားျပားေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနာက္ 

ဆက္စကားလံုး ".com", ".org" ႏွင့္ ".net" တို႔ကိုမူ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ဗီဇာႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းျပန္ၾကားေရး 

ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ သံုးသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ ယင္းကြန္ရက္မ်ားရွိ ျပန္ၾကားေရး 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပ့ံပိုးေပးျခင္း မျပဳပါ။ 

ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ကြန္ရက္ travel.state.gov သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္သံ႐ံုး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး 

ကြန္ရက္မ်ားက အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ အျခားကြန္ရက္မ်ားက အခေၾကးေငြယူလ်က္ ကူညီဟန္ ေသြးေဆာင္တတ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္မ်ားက DV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခေၾကး 

ေငြေတာင္း၍ ပိုက္ဆံလိမ္ယူတတ္ သည္။ ေငြလိမ္ေတာင္းသူ ႐ိုက္စားမ်ားကုိ ယံုမိ၍ ေငြပို႔ေပးၿပီးလွ်င္ ထပ္မံ၍ ၎တုိ႔ကုိ 

မေတြ႕ရေတာ့ပါ။ ထိုကြန္ရက္မ်ား ကိ ုမိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေပးမိေအာင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။ 

အတုအပ အသံုးခ်ခံရျခင္းႏွင့္ ခိုးမႈ ကိ ုႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ 
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ထိ ုအီးေမးလမ္်ားသည္ ကင္တပ္က ီေကာင္စစ္၀န္ဌာန (KCC) သိ႕ုမဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ႏွင့္ ဆက္ႏႊယမ္ႈရိွ 

သည္ဟ ု ထင္ေရာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လူလိမ္မ်ား ထံမွျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရ အေနျဖင့္ 

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် DV ေပါက္မေပါက္ အီးေမးလ္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားမည္ မဟုတသ္လုိ၊ DV ၂၀၁၈ 

အတြက္ ထိုသုိ႕အေၾကာင္းၾကားရန္ အစီအစဥ္ မရိွပါ။ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ သင့္အား စာတုိက္အားျဖင့္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ Western Union ကဲ့သို႕ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြပို႕ရန္ မည္သည့္အခါမွ် ေတာင္း 

ဆိုလိမ့္ မည္မဟုတ္ပါ။ 

 

၂၇။ DV ၂၀၁၈ အတြက္ ဗီဇာမည္မွ် ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသလဲ။ 

DV ၂၀၁၈ အတြက္ ဗီဇာေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကနဦးေလွ်ာက္ထားသူဦးေရ 

၅၀,၀၀၀ စလံုး ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ ဗီဇာႏွင့္ ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းအတြက္ ေဘာင္မ၀င္ပါက ဦးေရ 

၅၀,၀၀၀ ထက္ပိုေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဗီဇာအေရအတြက္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

သို႔ေသာ ္ကနဦး ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္း ခံရသူအားလုံးအတြက္ ဗီဇာအေရအတြက္မွာ လံုေလာက္မႈရိွခ်င္မွ ရွိေပမည္။ 

အကယ္၍ သင္သည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စာရင္းတြင္ပါရွိေသာ 

သင္၏ေနရာကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ E-DV ၀က္ဘ္ဆိုက္၏ Entrant Status Check တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ 

အေၾကာင္းျပန္စာ ညႊန္ၾကားလႊာအတိုင္း အႀကိဳအင္တာဗ်ဴး စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလုံးႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ တင္ျပခ့ဲၾကေသာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ DV ၂၀၁၈ အင္တာဗ်ဴး အစီအစဥ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္ 

တိုဘာ၌ စတင္၍ ေတြ႕ဆံုၾကရပါမည္။ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေပးခဲ့သည့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကုိ 

၎တုိ႔၏ ဗီဇာအင္တာဗ်ဴးရက္ခ်ိန္းအား E-DV ၀က္ဘ္ဆိုက္၏ Entrant Status Check မွတစ္ဆင့္ အင္တာဗ်ဴး အခ်ိန္ 

ဇယားမတိုင္ခင္ ေလးပတ္မွ ေျခာက္ပတ္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကိ ု

ႏိုင္ငံရပ္ျခားအသီးသီးရွိ အေမရိကန္ Consular အရာရွိမ်ားက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည္ျဖစ္သည္။  

ထိုလအေတာအတြင္း ဗီဇာထုတ္ေပးရန္ အဆင့္သင့္ရွိေနၾကေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ဗီဇာထုတ္ေပးလိမ့္ 

မည္ျဖစ္သည္။ DV ဗီဇာ ၅၀,၀၀၀ စလံုး ထုတ္ေပးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

စည္းမ်ဥ္းအရ ဗီဇာအေရအတြက္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမတိုင္ခင္တြင္ ကုန္ဆံုးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြး 

ခ်ယ္ခံရေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ဗီဇာရရိွေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ က်ပန္း 

ေရြးခ်ယ္ခံရသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ဗီဇာတစ္ခုရရွိေရးသည္ မေသခ်ာပါ။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုရာ၌ DV အတြက္ ေဘာင္၀င္ၿပီး 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူျဖစ္မွ DV ကိ ုထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရမွ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ၅၀,၀၀၀ 

သာလွ်င္ ကံစမ္းမဲေအာင္ျမင္၍ ဗီဇာရရိွၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂၈။ ၀င္ခြင့္ရသ ူ(ကံစမ္းမဲေပါက္သူ)ကို မည္သုိ႔ေရြးခ်ယ္ပါသလဲ။ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကုိ E-DV ၀က္ဘ္ဆိုက္ www.dvlottery.state.gov 

ေပၚရိွ Entrant Status Check မွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္မွ 

စတင္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အတြင္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ ေရြးခ်ယ္ခံရ 

သူကုိ စာတိုက္မွ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ 

အသိေပးျခင္း ကိ ု မျပဳလုပ္ပါ။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ အေၾကာင္းၾကားစာကိ ု ေပးပို႔ေသာ မည္သည့္အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ 

စာတိုက္မွပုိ႔ေသာ စာတို႔သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ေပးပို႔ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ ဥပေဒအရ 

တရားမ၀င္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကေပးပုိ႔ေသာ မည္သည့္အီးေမးလ္မဆို လက္ခံရရိွပါက ထိုဆက္သြယ္မႈသည္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္ျဖစ္ကာ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ကို ESC တြင္ 

ၾကည့္႐ႈရန္ လမ္းညႊန္ျခင္းသာ ျဖစ္လိမ့္ မည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ စာတိုက္မွေငြပို႔ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 

http://www.dvlottery.state.gov/
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ေငြပုိ႔ေပးရန္ (ဥပမာ Western Union) မည္သည့္အခါမွ် ေတာင္းဆုိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ေဒသတစ္ခုခ်င္းသို႔ ၀င္လာေသာ 

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ သီးသန္႔နံပါတ္ တပ္ေပးသည္။ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ပိတ္ၿပီးေသာအခါ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ 

ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီသို႔၀င္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာအားလုံးထမဲွ မဲေပါက္သူကို က်ပန္းစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္။ 

ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူကုိ ပထမ၊ ဒုတိယ စသည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္သြားသည္။ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း 

ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္း တေျပးညီေသာ အခြင့္အလမ္းရွိသည္။ ေရြးခ်ယ္ ခံရသူကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္မွစ၍ ESC 

အားျဖင့္ အသိေပးသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူက www.dvlottery.state.gov  ထရဲွိ ESC တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရသည္။ 

အကယ္၍ သင္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး online ESC မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေသာ ညႊန္ ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တံု႔ျပန္ပါက ကင္တပ္ကီ 

ေကာင္စစ္၀န္ဌာန (KCC)က သက္ဆိုင္ရာသ႐ုံံး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး တို႔၌ ဗီဇာအင္တာဗ်ဴး၀င္ရန္ သို႔မဟုတ္ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ရွိေနသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း USCIS ႐ံုးသို႔ ကိုက္ညိႇရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

ျပဳလုပ္သည့္တိုင္ေအာင္ ညႊန္ၾကားသည္။ 

 

၂၉။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက USCIS ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ 

အဆင့္အတန္း အေနအထားကို ညိႇႏိုင္ပါသလား 

  ညိႇႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ INU ၏ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၅ ပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအရ အဆင့္အတန္း အေနအထားကို ညိႇ 

ယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရိွသူျဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္း ဌာေနတစ္ဦးျဖစ္ရန္အတြက္ USCIS သို႔ ညိႇႏိႈင္းမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထား 

ႏိုင္သည္။ သင္သည္ USCIS ကို သင္၏အေရးကိစၥကို ၿပီးျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ကိ ုေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ပါ။ ၎ကိစၥ 

တြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရိွ ဇနီး/ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ သားသမီးတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက ္မတိုင္ခင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထိုရက ္အခ်ိန္ကာလမွစတင္၍ DV ၂၀၁၈ အစီ 

အစဥ္အေပၚ သင္၏ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက ္ ညဥ့္သန္းေခါင္အခ်ိန္ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သည့္အေျခအေန အေၾကာင္းျခင္းရာရွိေစကာမူ ဗီဇာနံပါတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ DV ၂၀၁၈ အစီအစဥ္အ 

တြက္ အဆင့္အတန္းအေနအထား ကိုက္ညိႇမႈကိ ုအတည္ျပဳေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 

၃၀။ ေရြးခ်ယ္ခံထားရၿပီးသူတစ္ဦးသည္ မည္သည့္အခ်ိန္အထိ ဗီဇာကို ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိပါသလဲ။ 

DV ၂၀၁၈ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူသည္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလအတြင္းသာ 

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုကာလမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ 

အထိျဖစ္သည္။ အေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ နံပါတ္အဆင့္ေဘာင္ဝင္လ်င္ အျမန္ဆုံး ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ 

တိုက္တြန္းလို ပါသည္။ 

ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူအားလုံးႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ျခြင္းခ်က္မရွိဘ ဲ ဗီဇာရရိွရမည္ သို႔မဟုတ္ 

အဆင့္အတန္း အေနအထား ကိုက္ညႇိမႈရိွရမည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ 

ေရြးခ်ယ္ခံထားရ ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက ္ (ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ကာလ) မတိုင္မီ 

ဗီဇာမရရိွသူမ်ားသည္ ေနာက္လာ မည့္ႏွစ္အတြင္း DV ဆိုင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ သယ္ယူခြင့္မရွိပါ။ ထိုနည္းတ ူDV 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမွ ပါ၀င္လာေသာ ဇနီး/ခင္ပြန္းမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ 

ရက္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အတြင္းရွိ DV အစီအစဥ္အတြက္ ဗီဇာကုိ ရရိွႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ 

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ E-DV ကြန္ရက္ေပၚရိွ ESC မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေသာ ခ်ိန္းဆိုအသိေပး အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ 

လက္ခံရရိွၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို အင္တာဗ်ဴးရက္ခ်ိန္းမတိုင္ခင္ ေလးပတ္မွ ေျခာက္ 

ပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
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၃၁။ ေရြးခ်ယ္ခံထားရၿပီးသူ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ္ DV ကိစၥ ဘာျဖစ္သြားပါမလ။ဲ 

အကယ္၍ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ မထြက္ခြာခင္ သိ႕ုမဟုတ္ အေမရိကန္ျပည္ 

ေထာင္စုတြင္ အေနအထား ညိႇျခင္း မျပဳလုပ္မီ ကြယ္လြန္သြားခဲ့လွ်င္ DV ဗီဇာ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္ပါသည္။ 

ကြယ္လြန္သူ၏ ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ရွိသ ူဇနီး/ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားသည္ DV ဗီဇာ အတြက ္ေဘာင္မ၀င္ ေတာ ့

ပါ။ 

 

အခေၾကးေငြ 

၃၂။ EVD အစီအစဥ္သို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ အခေၾကးေငြ ေပးရပါသလား။ 

အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ 

ေလွ်ာက္ထားေသာအခါတြင္မွ ဗီဇာေၾကးအျပည့္အစံုကို သံ႐ံုး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး၏ ေငြကုိင္ဆီသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ေပး 

သြင္းရသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူသုိ႔သာ ဗီဇာေၾကးကိစၥကို ညႊန္ၾကားသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 

တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူျဖစ္ၿပီး USCIS သို႔ အဆင့္အတန္း အေနအထားကိုညိႇရန္ ေလွ်ာက္ထားပါက သင္သည္ USCIS 

သို႔ လိုအပ္ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ တိုက္႐ိုက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူျဖစ္ပါက 

E-DV website at www.dvlottery.state.gov မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားေသာ လိုအပ္သည့္ DV ဆိုင္ရာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား တစ္ပါတည္းပါရွိေသာ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားေၾကးေငြကို 

ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လက္ခံသိရွိရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

၃၃။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အကယ္၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါက DV ႏွင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာေၾကးကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေပးရ 

မလ။ဲ 

  အကယ္၍ သင္သည္ က်ပန္းအေရြးအခ်ယ္ခံရေသာ ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက Entrant Status Check 

at www.dvlottery.state.gov မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေသာ DV ဗီဇာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဆင့္ကေဲဆာင္ရြက္မႈကို ညႊန္ 

ၾကားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုသင့္အား ေပးပို႔သိရွိေစလိမ့္မည္။ သင္သည္ DV ႏွင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာေၾကးမ်ားကုိ 

အေမရိကန္သံ႐ံုး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုးတြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားေသာအခါ လူကုိယ္တုိင္ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

Consular ေငြကုိင္က ဗီဇာေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ေငြရရွိလက္ခံျဖတ္ပိုင္းကိ ု သင့္အား 

ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာကို အေမရိကန္သံ႐ံုး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုးတြင္ 

ေလွ်ာက္ထားပါက DV အခေၾကးကို စာပုိ႔တိုက္မွျဖစ္ေစ Western Union သို႔မဟုတ္ အျခား ပို႔ေဆာင္၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ 

မ်ဳိးမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ထံ ေပးပို႔ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူျဖစ္ၿပီး အေမ 

ရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေရာက္ရွိေနသူလည္းျဖစ္ၿပီး အဆင့္အတန္းအေနအထား ညိႇႏိႈင္းမႈအတြက္ USCIS ျဖင့္ စီမံလုပ္ 

ကိုင္ေနလွ်င္ အေမရိကန္ဘဏ္တစ္ခုသို႔ DV Fees ကိ ုမည္သုိ႔ေပးပုိ႔ရမည္ဆုိသည့္ သီးျခားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ 

ညႊန္ၾကားခ်က္စာမ်က္ႏွာကို Entrant Status Check at www.dvlottery.state.gov တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ 

 

၃၄။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ DV တစ္ခုအတြက ္ေလွ်ာက္ထားသည္ဆုိပါစို ႔၊ သို႔ေသာ ္ေဘာင္မ၀င္၍ မရရိွခဲ့ပါလွ်င္ ကၽြနု္ပ္အေန 

ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ေပးေဆာင္ထားေသာ ဗီဇာခေငြကုိ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မလား။ 

မရရိွႏိုင္ပါ။ ဗီဇာခမ်ားကုိ ျပန္မအမ္းပါ။ သင့္အေနႏွင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ ညႊန္ၾကား 

ခ်က္မ်ားအတြက္ ကိုက္ညီေသာ ျပည့္မီခ်က္မ်ား ရွိရမည္။ အကယ္၍ Consular အရာရွိက သင္သည္ ဗီဇာအတြက္ လိ ု

အပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟု ဆံုးျဖတ္ပါက သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ ဥပေဒအရ DV အတြက္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ားႏွင့္ 

ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရိွႏိုင္သူျဖစ္ပါက အရာရိွအေနႏွင့္ ဗီဇာထုတ္မေပးႏိုင္ပါ။ ထို႔ျပင္ သင္ေပးေဆာင္ထားေသာ ဗီဇာေၾကး 

ကိုလည္း လက္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရိွျခင္း 

၃၅။ DV ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦး အေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရိွသူအေနႏွင့္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သက္ညႇာမႈ 

ရႏုိင္ပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္၏ သက္ညႇာခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အထူးနည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီပါသလား။ 

  မရႏုိင္ပါ။ လူ၀င္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအကဥ္ပေဒအရ (INA) အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသူကို ေလွ်ာက္ 

ထားခြင့္ ရွိမရိွ ေထာင့္စံုမွ ဆန္းစစ္သည္။ အက္ဥပေဒက ေပးၿမဲအခြင့္အေရးမွတစ္ပါး အျခား အထူးအခြင့္အေရးဟူ၍ မရိွ 

သလုိ သက္ညႇာခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ အထူးကူညီေရးနည္းလမ္းဟူ၍လည္း မရိွပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 

ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရ ျပည္ပသားတို႔ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးအရင္းအခ်ာျဖစ္သူတုိ႔အား ခ်ီးျမႇင့္သည့္ 

ေယဘုယ်သက္ညႇာခြင့္မ်ဳိးကို DV ေလွ်ာက္ထားသူလည္း ရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ ္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ 

ခက္ခဲႏုိင္သည္။ 

 

DV လိမ္လည္မႈကုိ သတိေပးျခင္းႏွင့္ ႐ုိက္စားမ်ား 

၃၆။ အင္တာနက္လိမ္လည္မႈႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ အီးေမးလ္ကိစၥ မည္သုိ႔တိုင္ၾကားရမလဲ။ 

  အင္တာနက္အားျဖင့္ လိမ္လည္မႈကိ ု တိုင္ၾကားလိုလွ်င္ econsumer.gov ၀က္ဘ္ဆိုက္သို႔ ၾကည့္ပါ။ ယင္းကုိ 

ဗဟိုအစိုးရကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၁၇ ႏုိင္ငံရိွ စားသံုးသူ ကာကြယ္မႈေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ား ပူးေပါင္းဖြင့္ေပးထား 

သည္။ ယင္းလိမ္လည္မႈကို ဗဟိုအစိုးရ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန (FBI) ၏ အင္တာနက္ ရာဇ၀တ္မႈတိုင္ၾကားေရးစုသုိ႔ 

သတင္းပို႔ႏိုင္သည္။ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ အီးေမးလ္ကိစၥ တိုင္ၾကားလိုလွ်င္ Department of Justice Contact US page 

စာမ်က္ႏွာသို႔ သြားၾကည့္ပါ။ 

 

DV စာရင္းအင္း 

၃၇။ DV ၂၀၁၈ အတြက္ ဗီဇာမည္မွ် ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသလဲ။ 

  ဥပေဒအရ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅၅,၀၀၀ ကိ ု သတ္မွတ္ခ်က ္ ျပည့္မီသူမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ 

ခ်ီးျမႇင့္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေသာ "နီကာရာဂြာကုိက္ညိႇမႈႏွင့္ 

ဗဟိုအေမရိကန္ ေဖးကူေရးအက္ဥပေဒ" (NACARA)အရ DV ၁၉၉၉ မွ စလ်က ္ လိုအပ္ေနေသးသမွ် 

နာကာရာဂြာအစီအစဥ္အတြက္ ဗီဇာ ၅၅,၀၀၀ အနက္ ၅,၀၀၀ ကိ ု ဖယ္ထားေပးရသည္။ နာကာရာ အစီအစဥ္ကုိ 

အသံုးျပဳရန္ ႏွစ္စဥ္ DV အေရအတြက္ ၅,၀၀၀ ကိ ုရရိွရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ အမွန္တကယ္ ကန္႔သတ္ေလွ်ာ့ခ်မႈသည္ 

DV ၂၀၀၀ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး DV ၂၀၁၈ အစီအစဥ္အထိ အက်ဳံး၀င္သည္။ ဤညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေသာ DV 

အစီအစဥ္အတြက္ ဗီဇာမွ ၅၀,၀၀၀ သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ 

 

အေထြေထြ 

၃၈။ DV အစီအစဥ္အားျဖင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ရၿပီဆိုလွ်င္ အေမရိကန္အစိုးရက ေလယာဥ္စရိတ္၊ ေနေရးထုိင္ေရးႏွင့္ အလုပ္ 

ရရိွေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အမေတာ္ေၾကးမ်ားကုိ ေနသားက်ခ်ိန္အထိ ေပးမည္ျဖစ္ပါသလား။ 

  မေပးပါ။ DV ရလာသူကို ေမးခြန္းပါ ကူညီမႈမ်ဳိး မျပဳပါ။ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရလာသူကသာ မိမိ 

သည္ အေမရိကန္ျပည္သူ၏ အေစာင့္ေရွာက္ခံမျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟူေသာ အေထာက္အထားကို တင္ျပ 

ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေထာက္အထားဆိုသည္မွာ မိမိကိုယ္ပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အေမရိကန္သို႔ ေရာက္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ 

ေဆြမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတို႔က ေထာက္ပံ့မည္ဟူသာ က်မ္းက်ိန္လႊာ (Form I-134) ၊ အေမရိကန္၌ အလုပ္အကိုင္ 

ကမ္းလွမ္းထားခံရၿပီဟူေသာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ဳိး သို႔မဟုတ္ အျခားအေထာက္အထားကို ဆိုလုိသည္။ 
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DV ၂၀၁၈ အတြက္ ႏုိင္ငံမ်ား/ေဒသပုိင္းျခား ဧရိယာမ်ားရိွ ယင္းတုိ႔၏ ဇာတိဖြားမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွေသာစာရင္း 

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံမ်ား၏ ဇာတိဖြား ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ DV ၂၀၁၈ အတြက ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိၾကသည္။ ယင္းႏုိင္ငံ 

မ်ားကုိ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ အုပ္စုဖြဲ႕ေပးထားသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရိွ မီွခိုေဒသမ်ားသည္ ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 

ႏိုင္ငံအတြင္း ပါ၀င္သည္။ 

 "အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူ၀င္မႈ၀န္ေဆာင္ေရး" (USCIS) သည္ DV ၂၀၁၈ အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္ 

ထားခြင့္မရေသာ ဇာတိဖြားမ်ား၏ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ "လူ၀င္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအက္ဥပေဒ" (INA)၏ ပုဒ္မ ၂၀၃ (စီ)ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိသားစုပံ့ပုိးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အေျခခ်၀င္ေရာက္ခဲ့ရ 

ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ျမင့္မားလြန္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အဓိကရင္းျမစ္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားကုိ 

ေဒသဆုိင္ရာ စာရင္းအသီးသီးျပဳစုၿပီးေနာက္ သတိျပဳ မွတ္သားထားပါသည္။ 
 

DV ၂၀၁၈ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွေသာ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား 

အယ္ဂ်ီးရီးယား 

အင္ဂိုလာ 

ဘီနင္ 

ေဘာ့ဆြာနာ 

ဘာကီနာဖာဆို 

ဘူရြန္ဒီ 

ကယ္မရြန္ 

ကိတ္ဘာဒ ီ

အလယ္ အာဖရိကသမၼတႏိုင္ငံ 

ခ်ဒ္ 

ကိုမို႐ို႕စ္ 

ကြန္ဂို 

ကြန္ဂိုဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ 

ကုတ္ ဒီ အုိင္ဗာရီ (အုိင္ဗာရီကိ႔ု္စ္) 

ဂ်ီဘူတီ 

အီဂ်စ္ 

အီေကြတိုးရီးယယ္ ဂီနီ 

အီရစ္တရီ 

အီသီယုိးပီးယား 

ဂါဘြန္ 

ဂမ္ဘီယာ 

ဂါနာ 

ဂီနီ 

ဂီနီဘစ္ေဆာ 

ကင္ညာ 

လီဆုိသို 

လိုက္ေဘးရီးယား 

လစ္ဗ်ား 

မာဒါဂါစကား 

မာလာ၀ီ 

မာလီ 

ေမာရီေတးနီးယား 

ေမာ္ေရးရွပ္စ္ 

ေမာ္႐ိုကိ ု

မိုဇမ္ဘစ္ 

နမီးဘီးယား 

ႏိုင္ဂ်ာ 

ရ၀မ္ဒါ 

ေဆာတုိမီ အမ္ပရင္ဆီပီ 

ဆီနီေဂါ 

ေဆရွဲလ္ 

ဆီယာရာလီယြန္ 

ဆိုမာလီယာ 

ေတာင္အာဖရိက 

ေတာင္ဆူဒန္ 

ဆူဒန္ 

ဆြာဇီလန္ 

တန္ဇန္းနီးယား 

တိုဂို 

တူနီးရွား 

ယူဂန္ဒါ 

ဇမ္ဘီယာ 

ဇင္ဘာေဘြ 
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 ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဇြန္မတိုင္မီက အစၥေရး၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ အီဂ်စ္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူမ်ားကုိ 

ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အေစာင့္အေရွာက္ခံဌာေနမ်ားဟု သတ္မွတ္သည္။ ဂါဇာကမ္းေျမာင္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူမ်ားသည္ အီဂ်စ္ေစာင့္ 

ေရွာက္ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားကုိ ေဂ်ာ္ဒန္အေစာင့္အေရွာက္ခံသူမ်ားဟုလည္းေကာင္း၊ 

ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားကုိ ဆီးရီးယား အေစာင့္ေရွာက္ခံမ်ားဟု အသီးသီးသတ္မွတ္သည္။ 

 အာဖရိကတုိက္ရွိ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားဇာတိဖြားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ DV အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိပါ။ 
 

DV ၂၀၁၈ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွေသာ အာရွႏုိင္ငံမ်ား 
 

အာဖဂန္နစၥတန္ 

ဘာရိန္း 

ဘူတန္ 

ဘ႐ူႏိုင္း 

ျမန္မာ 

ကေမာၻဒီးယား 

ေဟာင္ေကာင္ (အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ) 

အင္ဒိုနီးရွား 

အီရန္ 

အီရတ ္

အစၥေရး 

ဂ်ပန္ 

ေဂ်ာ္ဒန္ 

ကူ၀ိတ ္

လာအုိ 

လက္ဘႏြန္ 

မေလးရွား 

ေမာ္လဒိုက္ 

မြန္ဂုိလီးယား 

နီေပါ 

ေျမာက္ကိုရီးယား 

အုိမန္ 

ကာတာ 

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား 

စင္ကာပူ 

သီရိလကၤာ 

ဆီးရီးယား 

ထိုင္၀မ္ 

ထိုင္း 

အေရွ႕တီေမာ 

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု 

ယီမင္ 
 

 ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဇြန္မတိုင္မီက အစၥေရး၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ အီဂ်စ္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူမ်ားကုိ 

ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အေစာင့္အေရွာက္ခံဌာေနမ်ားဟု သတ္မွတ္သည္။ ဂါဇာကမ္းေျမာင္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူမ်ားသည္ အီဂ်စ္ေစာင့္ 

ေရွာက္ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားကုိ ေဂ်ာ္ဒန္အေစာင့္အေရွာက္ခံသူမ်ားဟုလည္းေကာင္း၊ 

ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားကုိ ဆီးရီးယား အေစာင့္ေရွာက္ခံမ်ားဟု အသီးသီးသတ္မွတ္သည္။ 

 ေဟာင္ေကာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (အာရွေဒသ) ၊ မကာအုိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (ေပၚတူဂီအေစာင့္ 

ေရွာက္ခံျဖစ္ေသာဥေရာပေဒသ) ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ (အာရွေဒသ) တိ႕ုေလွ်ာက္ထား ခြင့္ရွိၾကသည္။ DV အစီအစဥ္ တစ္ခုအတြက္သာ 

မကာအုိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သည္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံကို မိမိတို႕၏ ေဘာင္ဝင္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွသည္။ 

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အာရွေဒသႏိုင္ငံမ်ား၏ ဇာတိဖြားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ DV ၂၀၁၈ အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ 

မရိွပါ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ ္(ျပည္မႀကီး) ၊ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ဇာတိဖြားမ်ား။ 
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DV ၂၀၁၈ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွေသာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား 

အယ္လ္ေဘးနီးယား 

အန္ဒိုရာ 

အာေမးနီးယား 

ၾသစႀတီးယား 

အဇာဘိုင္ဂ်န္ 

ဘယ္လာ႐ု(စ)္ 

ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ 

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား 

ဘူလ္ေဂးရီးယား 

ခ႐ုိေအးရွား 

ဆိုက္ပရပ္ 

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ 

ဒိန္းမတ ္(ပင္လယ္ရပ္ျခား မီွတြယ္နယ္မ်ားအပါအ၀င္) 

အက္စတိုးနီးယား 

ဖင္လန္ 

ျပင္သစ္ (ပင္လယ္ရပ္ျခား မီွတြယ္နယ္မ်ားအပါအ၀င္) 

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ 

ဂ်ာမနီ 

ဂရိ 

ဟန္ေဂရီ 

အုိက္စလန္ 

အုိင္ယာလန္ 

အီတလီ 

ကာဇက္စတန္ 

ေကာ့ဆုိဗို 

ကာဂ်စ္စတန္ 

လတ္ဗီးယား 

လစ္ခ်္တင္စတန္ 

လစ္သူေယးနီးယား 

လူဇင္ဘတ္ 

မကာအုိအထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 

မက္ဆီဒိုးနီးယား 

ေမာ္လတာ 

မိုဒိုဗာ 

မိုနာကုိ 

မြန္တီနီဂ႐ို 

နယ္သာလန္ (ပင္လယ္ရပ္ျခား မီွတြယ္နယ္မ်ားအပါအ၀င္) 

ေျမာက္အုိင္ယာလန္ 

ေနာ္ေ၀ 

ပိုလန္ 

ေပၚတူဂီ (ပင္လယ္ရပ္ျခား မီွတြယ္နယ္မ်ားအပါအ၀င္) 

႐ိုေမးနီးယား 

႐ုရွ 

ဆန္မာရီႏို 

ဆားဘီးယား 

ဆလုိဗက္ကီးယား 

ဆလုိေဗးနီးယား 

စပိန္ 

ဆီြဒင္ 

ဆြစ္ဇာလန္ 

တာဂ်စ္ကစၥတန္ 

တူရကီ 

ယူကရိန္း 

ဥဇဘက္ကစၥတန္ 

ဗာတီကန္စီးတီး 

မကာအုိ S.A.R သည္လည္း ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိၿပီး အထက္ပါစာရင္း၀င္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ DV အစီအစဥ္ တစ္ခုအ 

တြက္သာ မကာအုိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံကို မိမိတို႕၏ ေဘာင္ဝင္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ 

DV အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္သာ ရည္ရြယ္၍ ေျမာက္အုိင္ယာလန္ကို သီးျခားစီခြထဲုတ္ထားသည္။ ေျမာက္အုိင္ယာလန္ 

သည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း စာရင္း၀င္ပါသည္။ 

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ DV အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပပါ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဇာတိဖြားမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရိွပါ။ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ (UK)  

ဂရိတ္ၿဗိတိန္ (UK) တြင္ ေဖာ္ျပပါ မွီခုိေဒသမ်ား ပါ၀င္သည္။ ၎တုိ႔မွာ - Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman 

Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, St.Helena, ႏွင့္ Turks and Caicos Islands တို႔ျဖစ္ ၾကသည္။  
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ေျမာက္အေမရိက 

The Bahamas (ဘဟားမား) 

 ေျမာက္အေမရိကတုိက္တြင္ရွိေသာ Canada ႏွင့္ Maxico ဇာတိဖြားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ DV အစီအစဥ္အတြက္ 

ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရိွပါ။ 

 

သမုဒၵရာကၽြန္းႏုိင္ငံမ်ား (OCEANIA) 

 

ၾသစေၾတးလ် (ပင္လယ္ရပ္ျခား မီွတြယ္နယ္မ်ားအပါအ၀င္) 

ဖီဂ်ီ 

ကီရီဘာတီ 

မာရွယ္လ္ကၽြန္းမ်ား 

မိုက္ခ႐ုိနီးရွား၊ ေနာ္႐ူးျပည္ေထာင္စု 

ေနာ္႐ူး 

နယူးဇီလန္ (ပင္လယ္ရပ္ျခား မီွတြယ္နယ္မ်ားအပါအ၀င္) 

ပါေလာ 

ပါပူ၀ါနယူးဂီနီ 

ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းမ်ား 

တြန္ဂါ 

တူဗာလူ 

ဗန္ေနာ့တူ 

ဆာမို၀ါ 
 

ေတာင္အေမရိက၊ အလယ္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယန္ 

 

အင္တီဂြာႏွင့္ ဘာဘူဒါ 

အာဂ်င္တီးနား 

ဘာေဘဒို႔စ္ 

ဘီလိဇ္ 

ဘိုလစ္ဗီးယား 

ခ်ီလ ီ

ေကာ့စတာရီကာ 

က်ဴးဘား 

ဒိုမီနီကန္ 

အီေကြေဒါ 

ဂရင္ေနဒါ 

ဂြာတီမာလာ 

ဂီယာနာ 

ဟြန္ဒူးရပ္ 

နီကာရာဂြာ 

ပနားမား 

ပါရာေဂြး 

စိန္႔ကစ္ႏွင့္ နီဗစၥ 

စိန္႔လူရွီယာ 

စိန္႔ဗင္းဆင့္ႏွင့္ ဂရင္နာဒင္းစ္ 

ဆူရီနမ္ 

ထရီနီဒက္ႏွင့္ တိုဘာဂို 

ဥ႐ုေဂြး 

ဗင္နီဇြလဲား 
 

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ DV အစီအစဥ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရိွေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား 

 ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၂၀၁၈ DV အစီအစဥ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိပါ။ 

၎တုိ႔မွာ - 

 ဘရာဇီး၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဒိုမီနီကန္ သမၼတႏိုင္ငံ၊ အယ္လ္ဆာေဗဒိုး၊ ေဟတီ၊ ဂ်ေမကာ၊ မက္ဆီကိုႏွင့္ ပီ႐ူး။ 
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