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ဖေဖေ ော်၀ါရီလ  ၂၇ ရကော်ဖ ေ့မှ စတငော်၍  ယ ူးဇီလ ော်  ယော်စပော်ဂိတော်မ  ူး အဆငေ့ော်ဆငေ့ော် ပပ ော်လညော်ေွငေ့ော်လှစော်မညော် 

နယ ူးဇီလနအ်စ  ူးရ၏ ပြနလ်ည်ခ  တ်ဆကမ်ှုအစအီစဉ်အရ နယ ူးဇီလနန်  ငင်သံ ူးမ  ူး အ ူးလံ ူးနငှ  ်

အရရူးကကီူးဗီဇ က  ငရ်ဆ ငသ် မ  ူးသည် လ မည သ်ံ ူးလအတွငူ်းတွင ်န  ငင်အံတငွူ်းသ    ၀ငရ်ရ က်ခွင  ်

ရရှ ရတ  မည် ပြစသ်ည်။ 

• က ကွယ်ရဆူးထ  ူးထ ူးပြီူးရသ  ဩစတ ေးလျမှ နယ ူးဇီလနန်  ငင်သံ ူးမ  ူးအတွက် ၂၀၂၂ ခ နစှ် 

ရြရြ ်၀ါရီ  ၂၇ ရက်ရန   ည ၁၁ န ရီ ၅၉ မ နစ်မှ စတင၍် နယ်စြ်ဂ တ်မ  ူးက   ြွင လ်ှစ်ရြူးြါမည်။  

• ၂၀၂၂ ခ နစှ် မတ်လ ၁၃ ရက်ရန  မ ှစတင၍် က နရှ် ရသ န  ငင်မံ  ူးမှ နယ ူးဇီလနန်  ငင်သံ ူးမ  ူးအတွက် 

နယ်စြ်ဂ တမ်  ူးက   ြွင လ်စှ်ြါမည်။  

• အဆင ဆ်င  ်ပြနလ်ည်ခ  တဆ်က်မှုအစအီစဉ်အတငွ ်ခရီူးသွ ူးအမ  ူးစ အတွက ်အစ  ူးရ၏ 

ကွ ရနတ်ငူ်းလ  အြ်ခ ကက်   ြယ်ြ ကပ်ြီူး အ မ်တငွ ်သီူးသန  ခ်ွွဲရနပခငူ်း၊ နယ ူးဇီလန ်

ရရ က်သည ်အခ  နတ်ွင ်က  ဗစ်စစ်ရဆူးပခငူ်းမ  ူးပြင  ်အစ ူးထ  ူးထ ူးြါသည်။  

• က ကွယ်ရဆူးမထ  ူးရရသူးသ မ  ူး အစ  ူးရ၏ ကွ ရနတ်ငူ်းစငတ် မ  ူးတွင ်ရနထ  ငရ်န ်

လ  အြ်ြါသည်။  

• အဆငင်ါူးဆင  ်အစီအစဉ်သည် နယ ူးဇီလနန်  ငင်သံ ူးမ  ူး ပြနလ်ည်၀ငရ်ရ က်လ ပခငူ်းက   

ဦူးစ ူးရြူးမည်ပြစ်ပြီူး၊ အလ ြ်အက  ငလ်  အြ်ခ ကက်   ရပြရှငူ်းန  ငရ်န ်အရရူးကကီူး ဗီဇ အမ   ူးအစ ူး 

က  ငရ်ဆ ငသ် မ  ူးအတွက် နယစ်ြ်ဂ တ် ပြနလ်ည်ြွင လ်ှစ်ပခငူ်းက   ငါူးြတက်က အခ  နအ်တငွူ်းမှ ြင ်

ရရှှေ့တနူ်းတင ်ရဆ ငရွ်က်မည်ပြစြ်ါသည်။  

• စီူးြွ ူးရရူးပြနလ်ည်ဦူးရမ  လ ရစရနအ်တွက် အပခ ူးရသ  ဗီဇ အမ   ူးအစ ူးမ  ူးက  လည်ူး ၂၀၂၂ 

ခ နစှ်အတွငူ်းတွင ်ပြနလ်ည်ြွင လ်ှစ်ရြူးသွ ူးြါမည်။  
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 ယ ူးဇီလ ော်  ယော်စပော်ဂိတော်မ  ူး ပပ ော်လညော်ေငွေ့ော်လှစော်မညေ့ော်ပ ုံ အဆငေ့ော်ဆငေ့ော် 

 

၂၀၂၂ ခနုစှ် တေတေ ်၀ါရလီ ၂၇ ရက်တ ေ့  င်္ဂတနွေည ၁၁   ရီ ၅၉ မ ိစ်အဆငေ့် (၁)

•ဩစတ ေးလျမှ  ယ ေးဇီလ န်ိငုင်သံ ေးမျ ေးနငှေ့် လက်ရှိ  ယ်စပ်သ ်မ ှ်ချက်မျ ေးတအ က် ွေင် အကျံ ေး၀ငသ်ညေ့် အခခ ေးတသ ခရေီးသွေ ေးမျ ေး (ဥပမ -

 ယ်စပ်ပိ ်ဆို ေ့မှု ခခငေ်းချက် ွေင် အကျံ ေး၀ငတ်သ သ မျ ေး)

၂၀၂၂ ခနုစှ် မ ်လ ၁၃ ရက်တ ေ့  င်္ဂတနွေည ၁၁   ရီ ၅၉ မ ိစ်အဆငေ့် (၂)

•အခခ ေးတသ နိငုင်မံျ ေးမှ  ယ ေးဇီလ န်ိငုင်သံ ေးမျ ေးနငှေ့် လက်ရှိ  ယ်စပ်သ ်မ ှ်ချက်မျ ေးတအ က် ွေင် အကျံ ေး၀ငသ်ညေ့် အခခ ေးတသ ခရေီးသွေ ေးမျ ေး

•ပျမေ်းမျှလုပ်အ ေးခထက် အ ညေ်းဆံေုး  စဆ်ခွေွဲရရှတိသ ကျွမေ်းကျငလ်ုပ်သ ေးမျ ေး

•ပိ ်ရက်အလုပ်ဗဇီ (Working Holiday Scheme Visa) ကိုငတ်ဆ ငထ် ေးသ မျ ေး

၂၀၂၂ ခနုစှ် ဧပပီလ ၁၂ ရက်တ ေ့အင်္ဂ ါည ၁၁   ရီ ၅၉ မ ိစ်အဆငေ့် (၃)

•လက်ရှိ ကမေ်းလွေ ် ယ ယီဗဇီ ကိုငတ်ဆ ငထ် ေးပပီေး သက်ဆိငုရ် ဗဇီ လိုအပ်မျ ေးကို ခပညေ့မ်တီ တသေးသ မျ ေး

•စ သငန်စှ် ဒ ုိယနစှ၀်က်အ ွေက် နိငုင် ံက တကျ ငေ်းသ ေး ၅၀၀၀

•ပျမေ်းမျှလုပ်အ ေးခ  စဆ်ခွေွဲကို မခပညေ့မ်တီသ ်လညေ်း အတရေးကကီေးလုပ်သ ေးအငအ် ေးအ ွေက် ခခငေ်းချက်မျ ေးခေငေ့ထ်ညေ့သ်ွေငေ်းစဉေးစ ေးမညေ့် အစအီစဉ

•ဩစတ ေးလျမှ မညသ် မဆို

၂၀၂၂ ခနုစှ် ဇ လိုငလ်မှ စ င၍်အဆငေ့် (၄)

•ဗဇီ ကငေ်းလွေ ်ခွေငေ့ခ်ရေီးမျ ေး ခွေငေ့ခ်ပ တပေးမည။်

•အလုပ်ရငှ် အသအိမ ှ်ခပ အလုပ်ဗဇီ (Accredited Employer Work Visa) ကို ေွေငေ့လ်ှစတ်ပေးမည် ခေစပ်ပီေး ကျွမေ်းကျငလ်ုပ်သ ေးနငှေ့်

ကျ ေ်းမ တရေးလုပ်သ ေးမျ ေးအ ွေင်  ယ်စပ်ခခငေ်းချက်မျ ေးကို ပယ်ေျက်မည။်

၂၀၂၂ ခနုစှ် တအ က် ိုဘ လမှ စ င၍်အဆငေ့် (၅)

•ကမဘ အနှံ ေ့မှ ခရေီးသွေ ေးမျ ေးအ ေးလံုေးနငှ ေ့် ဗဇီ အမျိ ေးအစ ေးအ ေးလံုေးအ ွေက်  ယ်စပ်င်္ ိ်မျ ေးကို အခပညေ့အ်၀ ခပ လ်ညေ်ွေငေ့လ်ှစမ်ည။်


