
 

 

စစေ့စပ်ဗီဇာ  

 

သင၏်အခ ြေစ ိုက်ဗီဇာခြေေါ်စာ(petition) အ ားမ   ားသာားဗီဇ ဌ န(NVC)မှ ခွင ့်ပ  ပ ီားသည ့်ခ ာက် 

ခလ ာက်လ ာခ ကား ခ ားသငွ ားပခင ားနငှ ့် စ ရွက စ တမ ားမ  ားအ ား အမ   ားသ ားဗီဇ ဌ နသ  ့် တင ပ ပခင ားမ  ား 

ခ ာက်ရွက ပ ီား ါက သင ၏အင တ ဗ  ားရက်ြေ   ာ်းအတွက်အခ ကာငာ်းကက ားစ က  ရရှ  ါလ မ ့်မည ။ 

အင တ ဗ  ား၀င ရန  အခ ကာငာ်းကက ားခ က က   လက ခံရရှ ပ ီားသည ့်ခ ာက်တွင  K-1ဗီဇ ခလ ာက်ထ ားရန  

အတွက ခအာက်တငွ ခ ာ်  ထ ားခသာလ   ခ ာငခ် က မ  ားက  မှတ သ ား၍ အင တ ဗ  ား၀င ရန  အတွက  

ပ င ဆင ရ ါမည ။  

သတ ပ  ရန - ခကာငစ်စ ဌ န ၀န ထမ ားမ  ားသည  ပြည ့်သငွ ားပ ီားခသာ စ ရွက စ တမ ားမ  ားအ ားစီစစ ပ ီား 

မှသ လျှင  သင ့် Fiancé၏ အင တ ဗ  ားရက ခ  န ားက   အခ ကာငာ်းကက ားမည ပြစ  ါသည ။ K-1ဗီဇ  

ခလ ာက်ထ ားသမူ  ား၏ ဗဇီ ခလ ာက်ရန အရည အခ င ားပ ည ့်မီခသာကခလားမ  ားသည  K-2 ဗီဇာအာား 

ခလ ာက်ထာားန ိုငသ်ည။် သာီး ြောား ခလ ာက်လ ာမ ာားက ို Kဗီဇ  ခလ ာက်ထ ားသ ူတစ ဦားြေ ငာ်းစီအတွက ်

တင ရမည ပြစ ပ ီား Kဗီဇ ခလ ာက်ထ ားသ ူတစ ဦားစီတ  င ား ဗီဇ ခလ ာကထ် ားခ က  ခ ားသငွ ားရ ါမည ။ 

ကခလားမ  ားအတွက petition အခ ကာငာ်းက     မ  ခလေ့လ ရန  ဤခ ရ  တွင ကကည ့် ါ။  

 

▪ အန်ွလ ိုင််းအခ ြေမစ ိုကဗီ်ဇာ ခလ ာကလ် ာ Form DS – 160  ြည့််ပါ။ 

DS – 160 ခလ ာက်လ ာတငွလ်က်မှတ်ထ ိုားရ မ်လ ို ါ။ သငန်ငှ်ေ့ (K-2 ဗီဇာခလ ာက်ထာားရ  ်

အရညအ်ြေ ငာ်း  ည်ေ့မီခသာကခလားမ ာား မညသ်မူ  ို) (၁) DS – 160 Form   ည်ေ့သငွာ်းရမည။် (၂) 

DS – 160 အတည ်ပြုစာမျကန် ာက ို printထိုတပ်ပီ်းအငတ်ာဗျ ်းမတ ိုငမီ်တင ်ပရမည။် 

သတ   ြုရ  ်- DS – 160 Form မ  ည်ေ့သငွာ်းမီ ခက ားဇူား  ြု၍ည   ်ကာားြေ က်မ ာားက ို 

 မ မ်ာဘာသာ(သ ို ေ့မဟိုတ်) အင်္ဂလ  ်ဘာသာ တွင ်ကည်ေ့ရှု ါ။ 

▪ လ ိုအပ်ခ ာစာရွကစ်ာတမ််းမျာ်းက ိုစိုခ ာင််းပပီ်းကျန််းမာခရ်းစစခ် ်းပါ။ 

၁. Additional Form - အကယ ၍သင သည ပမန မ န  င ငသံ ားမဟ တ ခ ့် ါက Additional Form 

ပြည ့်ရန မလ  သည က  ကက ားဇူားပ  ၍မှတ သ ားထ ား ါ။ 

 

၂. န ိုငင်ကံ ်းလကမ် တ ်- အခမရ ကာားသ ို ေ့၀ငရ် ရ်ညရွ်ယ်ထာားခသာ အြေ   တ်ွင၆်လခက ာ် 

သက်တမ်ားရှ ခသာန ိုငင်ကံူားလက်မှတ်မူရငာ်းနငှ်ေ့ ဓာတ် ံို ါ န ိုငင်ကံူားလက်မှတ်စာမ က်နာှ 

မ တတ ူတစ်စံို။ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/nonimmigrant-visa-for-a-fiance-k-1.html#15
file:///C:/Users/WinLeiKK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/C3VZVPHR/စေ့စပ်ဗီဇာ.docx
file:///C:/Users/WinLeiKK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/C3VZVPHR/စေ့စပ်ဗီဇာ.docx
https://mm.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/41/2016/04/FAQfords160_MM.pdf
https://mm.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/41/2016/04/DS-16013FAQ_supdatedEng.pdf
file://///rangoonfs01/offices$/CA/400%20NIV/NIV%20handouts/Additional%20Form.pdf


 

 

၃. ဓာတပံ်ိုမျာ်း - ၂ × ၂ လက်မ တ်လည ်မ က်မှ မ် ါခသာ ခ ာက်ြေံအ  ူခရာင ်

ခရာငစ်ံိုဓာတ် ံို။ ထ ိုဓာတ် ံိုသည ်၆လထက်မခက ာ်ရ ါ။ ဓာတ် ံိုလ ိုအ ်ြေ က်မ ာားသ ရှ ရ  ်

ဤခ ရာ က ိုနှ  ်၍ ကညေ့ရ်ှုန ိုင ်ါသည။် 

 

၄. ခမွ်းစာရင််းလကမ် တ ်- ခမွားစာရငာ်းလက်မတှ်မူရငာ်းနငှ်ေ့ န ိုထရီဘာသာ   မူ်ရငာ်းအ  င ်

၎ငာ်းတ ို ေ့၏မ တတ ူ၁စံိုစီ၊ အကယ်၍သင်ေ့တငွခ်မွားစာရငာ်းလက်မှတ်မရှ  ါက   ိုမ ိုသ ရှ ခစရ  ်ဤခ ရာ 

က ိုနှ  ် ါ။ 

 

သတ   ြုရ ။် ဗီဇာခလ ာကထ်ာားသမူ ာား အမ ာား ံိုားမှာားခလေ့မှာားထရှ ခသာအမှာား  စ် ါသည။် 

ဗီဇာခလ ာက်ထာားသအူမ ာားစိုသည ်ခမွားစာရငာ်းလက်မတှ်မရှ  ါ။ အကယ်၍ ခမွားစာရငာ်း 

လက်မှတ် မရှ ခတာေ့ ါက မ မ ခမွား ွာားရာမမ ြုြို့ က  ာ်းမာခရားဌာ မှ ခမွားစာရငာ်းလက်မှတ် မ တတ ူမှ  ်

ခတာငာ်းယူ ါ။ အကယ်၍သငသ်ည ်အသက်၁၀နစ်ှခက ာ်မ ီား ခမွားစာရငာ်းတြေါမှမရှ ြေ ေ့ ူား  ါက 

မ မ ခမွား ွာားရာမမ ြုြို့ ရှ မမ ြုြို့ ယ်က  ာ်းမာခရားရံိုားမှ ခမွား ွာားမတှ်တမ်ား မရှ ခ ကာငာ်းတရာား၀ငစ်ာက ို 

ခတာငာ်းယ၍ူ သင၏်န ိုငင်သံာားစ စစ်ခရားကတ်  ာားနငှ်ေ့တွ တင ်ါ။ စာရွက်စာတမ်ားတ ိုငာ်းက ိုန ိုထရီ 

ဘာသာ   ရ် န်ငှ်ေ့ ၎ငာ်းတ ို ေ့၏ မ တတ ူ၁စံိုစီ  ြုလို ်ရ လ် ိုအ ် ါသည။်  

 

ခမွားစာရငာ်းမရှ ခ ကာငာ်းစာက ို ခ ွမ  ြုား၊ ဗီဇာက ိုယ်စာားလှယ်၊ သာား ွာား ရာမ သ ို ေ့မဟိုတ် 

ခ ားရံိုတ ို ေ့မှ မယူရ ါ။ တရာားမ၀ငစ်ာရွက်စာတမ်ားမ ာားတင ်ြေငာ်းက ိုလက်မြေ၍ံ ထ ိုသ ို ေ့  ြုလို ် ြေငာ်း 

ခ ကာင်ေ့ သင၏်အခ ြေစ ိုက်ဗီဇာ ရရှ ရ ခ်နာှင်ေ့ခနာှး ါလ မ်ေ့မည။် စာရွက်စာတမ်ားအတိုမ ာားတင ်

 ြေငာ်းသညသ်င၏် အခ ြေစ ိုက်ဗီဇာ ခလ ာက်လ ာ petition က ို ယ်  က်သညအ်ထ  

  စ်န ိုင ်ါသည။်  

 

၅. လကထ်ပ်/ကာွရ င််း/ခ  ံို်း လကမ် တ ်- လက်ရှ လက်ထ ်/ကွာရငှာ်း/ခသ ံိုား လက်မှတ် 

 မ မ်ာမူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာ   န်ငှ်ေ့ ၎ငာ်းတ ို ေ့၏ လက်မှတ် မ တတ ူ၁စံိုစီ၊ အကယ၍် အရငက် 

လက်ထ ်ြေ ေ့ ူားလ င ်၎ငာ်းလက်ထ ်စာြေ ြု ်နငှ်ေ့မ တတ ူ၁စံိုစီ။ လက်ထ ်/ကွာရှငာ်း/ခသ ံိုား 

လက်မှတ်မရှ  ါက ဤခ ရာ က ိုနှ  ်၍ ကည်ေ့ရှုန ိုင ်ါသည။်  

 

၆.  ပစမ်ှုကင််းခ ကာင််း ရဲခထာကြ်ေံစာ - ရ ခထာက်ြေံစာအသစ်မူရငာ်းနငှ်ေ့န ိုထရီဘာသာ   ။် 

ဗီဇာခလ ာက်ထာားသသူည ်မ မ ၏အသက်၁၆နစ်ှမှစ၍ ၆လနငှ်ေ့အထက်ခ ထ ိုငြ်ေ ေ့ခသာ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Burma.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Burma.html


 

 

လက်ရှ ခ ထ ိုငရ်ာမမ ြုြို့၏ရ စြေ ာ်းမှ   စ်မှုကငာ်းရှငာ်းခ ကာငာ်းရ စြေ ာ်းခထာက်ြေံစာတင ် ရမည။် 

 မ မ်ာမူရငာ်းနငှ်ေ့န ိုထရီဘာသာ   တ်င ် ရ လ် ိုအ ် ါသည။် လက်ရှ ခ ထ ိုငရ်ာမမ ြုြို့၏ 

  စ်မှုကငာ်းခ ကာငာ်းရ ခထာက်ြေံစာမှာ ၁နစ်ှသာြေံ ါသ  င်ေ့သက်တမ်ားခက ာ်လ ွသ်ာွား ါက 

ထ ်မံတင ် ရ လ် ိုအ ် ါသည။် ဗီဇာခလ ာက်ထာားသသူည ်န ိုငင် ံြော်းတငွ၁်န စ်န င့််အထက ်

ခနြေဲ့်ြ ်းပါက အ  ို ါန ိုငင်၏ံသက်  ိုငရ်ာမှ  စ်မှုကငာ်းရှငာ်းခ ကာငာ်းခထာက်ြေံစာတင ် ရမည။် 

န ိုငင်ရံ ် ြောားတွငခ် ထ ိုငခ်သာသမူ ာားသည ် မ မ်ာ  ညရ်ှ ခ ွမ  ြုားမ ာား သ ို ေ့မှဟိုတ် သငူယ်ြေ ငာ်းမ ာား 

မှတ င်ေ့ခထာက်ြေံစာက ို ရယူန ိုင ်ါသည။် 

 

၇. ခငခွ က်းအခထာကအ်ပံ့် ကခ်  - အခမရ ကာားမှခြေေါ်  ိုသ၏ူ ခငခွ ကားအခထာက်အ ံေ့ 

က မ်ားက   လ် ာ (I-134), အခမရ ကာားတွငအ်ြေွ သ်ငွာ်းမ ီားခ ကာငာ်း Updated IRS tax transcript, 

အခမရ က  ်န ိုငင်သံာား  စခ် ကာငာ်း အခထာက်အထာား။ 

 

၈. ခတာ်စပ်ခ ကာင််း အခထာကအ်ထာ်း - အခမရ ကာားမှခြေေါ်  ိုသPူetitioner နငှ်ေ့ခြေေါ်  ို ြေငာ်းြေံရ 

ခသာ သငတ် ို ေ့၏ခတာ်စ ်ခ ကာငာ်း အခထာက်အထာား ဥ မာအာား  င်ေ့ အတူတူတွ ရ ိုက်ထာားခသာ 

ဓာတ် ံိုမ ာား။ 

 

၉. တရာ်းရံို ်းမ တတ်မ််းမျာ်း - အကယ်၍ရှ ြေ ေ့ ူားလ င ် မ မ်ာမူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာ   န်ငှ်ေ့၎ငာ်းတ ို ေ့၏ 

မ တတ ူ၁စံိုစီ။ 

 

၁၀. ခမွ်းစာ်းစာြေျြုပ် - အကယ်၍ရှ ြေ ေ့ ူားလ င ် မ မ်ာမူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာ   န်ငှ်ေ့၎ငာ်းတ ို ေ့၏ 

မ တတ ူ၁စံိုစီ။ 

 

၁၁. စစမ်ှုထမ််းမ တတ်မ််း - အကယ်၍ရှ ြေ ေ့ ာူးလ င ် မ မ်ာမူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာ   န်ငှ်ေ့၎ငာ်းတ ို ေ့၏ 

မ တတ ူ၁စံိုစီ။ 

 

၁၂.  ကန်ယွခ် ကာင််းအခထာကအ်ထာ်း - သင၏် အခမရ က န် ိုငင်သံာားခစေ့စ ်ထာားသနူငှေ့ ်

 က်နယွ်ခ ကာငာ်းအခထာက်အထာား 

 

https://www.uscis.gov/i-864


 

 

သင၏်ခစေ့စ ်ခြေေါ်စာသည ်ရ က်ို ရ်ှ အခမရ က သ်ရံံိုားသ ို ေ့ခရာက်ရှ မ ီားမှသာလ င ်သရံံိုားမှည   ်ကာား 

ြေ က် အခ ကာငာ်း ကာားစာက ိုခ ား  ို ေ့မည ် စ်သည။်  အခ ြေစ ိုက်ဗီဇာအငတ်ာဗ ူား၀ငမ်ည်ေ့သတူ ိုငာ်း 

မညသ်ည်ေ့အသက်အရွယ်မ  ို အမ  ြုားသာားဗီဇာဌာ (NVC)မှအငတ်ာဗ ူားရက်ြေ   ာ်းရရှ မ ီားမှသာ 

လ ငက်  ာ်းမာခရားစစ်ခ ားရ ခ်အာက်ခ ာ်   ါခ ားြေ ာ်းက ို က်သယွ်၍ ခ ားစစ်ရ ရ်က်ြေ   ာ်း 

ယူ ါ။ 

Samitivej International Co.Ltd. 

 အမှတ် 9E/2 ၊  ကမဘာခအားဘိုရာားလမ်ား၊ မရမ်ားကို ာ်းမမ ြုြို့ ယ် 

 ို ာ်း  ံါတ် - (+၉၅၁) ၆၅၆၇၃၂/  (+၉၅၁) ၆၆၀၅၄၅ 

လက်က ိုင ်ို ာ်း - (+၉၅၉) ၂၅၃၆၈၆၃၂၀/ (+၉၅၉) ၃၀၅၀၈၂၆၃ 

 

ခ ားစစ်ြေ က်အခ  မ ာားနငှ်ေ့လ ိုအ ်ခသာ စာရွက်စာတမ်ားမ ာား အ ငသ်င်ေ့  စ် ါလ င ်

IVRangoon@state.gov သ ို ေ့ DS-260 အတည ် ြုစာမ က်နာှက ို ူားတွ ၍ အာီးခမားလ်  ို ေ့ ါ။ ထ ိုသ ို ေ့ 

ခ ား  ို ေ့မ ီားလ င ်သရံံိုားမှအငတ်ာဗ ူားရက်ြေ   ာ်းခ ား ါလ မ်ေ့မည။် 

 

▪  င၏်န ိုငင်ကံ ်းလကမ် တန် င့််ခလ ာကလ် ာမျာ်းတငပ်ါ။ 

သင၏်DS-260 အတည ် ြုစာမ က်နာှက ိုprintထိုတ၍် လ ိုအ ်ခသာစာရွက်စာတမ်ားမ ာားအာားလံိုား 

  ည်ေ့စံို ါကသင၏် K-1 ဗီဇာအငတ်ာဗ ူားရက်ြေ   ာ်းအတွက် IVRangoon@state.gov သ ို ေ့၎ငာ်းတ ို ေ့ 

က ိုအာီးခမားလ်  င်ေ့  ို ေ့ ါ။ ခက ားဇူား  ြု၍ ခတာငာ်းထာားခသာ စာရွက်စာတမ်ားမ ာားအာားလံိုားက ိုသင၏် 

အငတ်ာဗ ူားရက်ြေ   ာ်းသ ို ေ့ယခူ ာငလ်ာရ လ် ိုအ ်ခ ကာငာ်းသတ   ြု ါ။ အငတ်ာဗ ူားသ ို ေ့စာရွက် 

စာတမ်ားမ ာားယူခ ာငလ်ာရ  ် ကက်ွက် ါက သင၏်ဗီဇာအတွက်ခနာှင်ေ့ခနာှး ါလ မ်ေ့မည။်  

 

▪ အငတ်ာဗျ ်း  

အငတ်ာဗ ူား ဗီဇာခလ ာကထ်ာားသမူ ာားသည ်ဗီဇာခလ ာက်လ ာခ ကားခ ားခ ာငရ်  ်

လ ိုအ ် ါသည။် လက်ရှ ခလ ာက်လ ာခ ကားမ ာားအတကွ် Fees For Visa Services က ို ကည်ေ့ရှု 

 ါ။ USCIS ၏လက်ရှ  ခလ ာက်လ ာခ ကား မ ာားအတကွ် USCIS ၀ဘ ် ိုက်မှ Check Filing Fees 

တွင ်ကည်ေ့ရှု ါ။ (ခကာငစ်စဌ်ာန ည ်အခမရ ကန် ခ ေါ်လာခင ွာ်း က ို ာလကြ်ေံပါ ည။် 

ြေရက ်စက်တမ်ျာ်း၊ personal ြေျကစ်လ်ကမ် တမ်ျာ်း၊ အ ြော်းခ ာခငခွ က်းမျာ်းအာ်း 

လကြ်ေံမည ်မဟိုတပ်ါ။) 

mailto:IVRangoon@state.gov
mailto:IVRangoon@state.gov
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html
https://www.uscis.gov/forms/filing-fees


 

 

 

အငတ်ာဗ ူား၏ရညရွ်ယ်ြေ က်မှာ အခမရ ကာားမှခြေေါ်  ိုသနူငှ်ေ့သင၏်အ ကာားတငွ ်စစ်မှ ခ်သာ 

 က် ခံရားရှ  မရှ  ံိုား  တ်ရ ၊် အခမရ ကာားမှခြေေါ်  ိုသနူငှ်ေ့ အခမရ က သ် ို ေ့ခရာက်ရှ မ ီား 

ရက်ခ ါငာ်း ၉၀ အတွငာ်းလက်ထ ်ရ  ်ရညရွ်ယ်ထာား ြေငာ်းရှ ၊ မရှ က ို ံိုား  တ်ရ  ် စ်သည။် 

ခကျ်းဇ ်း ပြု၍ ငတ် ို ့်၏  က ်ခံရ်းအခ ကာင််းအာ်း အခ ်းစ ပ် ခ ်ွးခန်ွးရန် ပင ်ငထ်ာ်းပါ။ 

▪ အတည ် ြုရက်ြေ   ာ်းရထာားမ ီားခသာဗီဇာ ခလ ာက်ထာားသမူ ာားက ိုသာလ ငသ်ရံံိုားအတွငာ်းသ ို ေ့ 

၀ငခ်ရာက်ြေငွ်ေ့  ြုမည ် စ်သည။်  

▪ ကာားမ ာားက ိုသရံံိုားတံြေါား၀သ ို ေ့၀ငြ်ေွင်ေ့  ြုမညမ်ဟိုတ် ါ။ ကာားရ ်ရ ခ် ရာရရှ မညမ်ဟိုတ် ါ။ 

▪ မှငမ်သံိုားခသာဒစ်င်္ စ်တယ်လက်ခဗွ စကင ်တ် ြေငာ်းက ိုသင၏် အငတ်ာဗ ူားသည်ေ့ခ ေ့၌သရံံိုားမှ 

ဗီဇာခလ ာကလ် ာလို ်င ာ်းစဥ်၏တစ တ်တ  ိုငာ်းအ  စ်လို ်ခ ာင ်ါလ မ်ေ့မည။် 

▪ သရံံိုားအတွငာ်း တစ်က ိုယရ်ညသ်ံိုား လ  ်စစ် စစညာ်းမ ာား အသံိုား  ြုြေွင်ေ့မူ၀ါဒ  

ခကာငစ်စ်ဌာ မဗှီဇာခလ ာက်ထာားသမူ ာားသည ်တစက် ိုယ်ရညသ်ံိုား လ  ်စစ် စစညာ်းမ ာား 

သ ို ေ့မဟိုတ် အရညမ် ာားက ို သရံံိုားအတွငာ်းသ ို ေ့ယူခ ာငလ်ာ ြေငာ်းက ိုြေွင်ေ့မ  ြု ါ။ 

 

တစ်က ိုယ်ရညသ်ံိုား လ  ်စစ် စစညာ်းမ ာား - ကွ  ် ူတာမ ာား၊ လက် ်ခတာေ့မ ာား၊ ခရဒယီ ိုမ ာား၊ 

  လ် ို ာ်းမ ာား၊ စမတ် ို ာ်းမ ာား၊ MP3 playerမ ာား၊ iPadနငှ်ေ့ အ ြောားတက်ဘလကမ် ာား၊ 

လက်က ိုငင််္ မ်ားစက်မ ာား၊ စမတ် ာရီမ ာားနငှ်ေ့ fitness အတွက်ဝတ် ငန် ိုငခ်သာအလီက်ထခရာ စ် 

စက်မ ာား။ 

 

ခကာငစ်စ်ဌာ ၏ ခစာင်ေ့  ိုငာ်းြေ ာ်းအတငွာ်းတွင ်ခသာက်ခရ Water Fountains မ ာားက ိုရရှ  

န ိုင ်ါသည။်  


