
 ဇူလ ိုငလ် 2021 

သြစတသတြေးလျတငွ ်လ၀ူငမ်ှုကြ ြေးသြပ်တ ြေး 

အတ ောြအ်ပ ံ့တပြေးခြငြ်ေး

လဝူငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီးအရ ောြအ်ပ ံ့ြဘောလ။ဲ 

လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီးအရ ောြ်အပ ံ့ဆ ိုသည်မ ော လူတစ်ဦြီး

ဗ ဇောရလ ောြ် ောြီးခြငြ်ီး သ ို ံ့မဟိုတ် အခြောြီးဗ ဇောဆ ိုင ်ော 

ြ စ္စ ပ်မ ောြီးအတွြ် အအောက်ပါတ ု ို့ပပြုလုပ်အပေးပြငေ်းအောေးပြငို့ ်

ြူည  န ်ရ  ွှေ့ရခပောငြ်ီးအေထ ုငမ်ှုလိုပ်  ိုြီးလိုပ်နည်ြီး ဆ ိုင ်ောဗဟိုသိုတ 

သ ို ံ့မဟိုတ် အရတွွှေ့အကြ ြုံမ ောြီးြ ို အသ ိုြီးခပြုံရသောအြါခြစ္်သည် 

• ဗ ဇောရလ ောြ်လ ော သ ို ံ့မဟိုတ် အခြောြီးစ္ော ွြ်စ္ောတမ်ြီးမ ောြီးြ ို

ခပငဆ်င ်န ်ြူည ခြငြ်ီး

• ဗ ဇောရလ ောြ်လ ော သ ို ံ့မဟိုတ် ဗ ဇောြ စ္စန ငံ့ပ်တ်သြ်၍

အကြ ရပြီးခြငြ်ီး

• ဗ ဇောြ စ္စန ငံ့စ်္ပ်လ ဉြီး၍ တ ောြီး  ိုြီး သ ို ံ့မဟိုတ်

ခပနလ်ည်စ္စ်္ရဆြီးရ ြီး အောဏောပ ိုငမ် ောြီး ရ  ွှေ့ရမ ောြ်တွင်

တ ောြီးစ္ွွဲဆ ိုခြငြ်ီးမ ောေးအတွက် ြ ိုယ်စ္ောြီးခပြုံခြငြ်ီး သ ို ံ့မဟိုတ်

ခပငဆ်ငခ်ြငြ်ီး

လဝူငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီးအရ ောြ်အပ ံ့တငွ ်ရ ော်ပပ ောြီးသည်မျောြေး 

မပါ၀ငပ်ါ- 

• ရလ ောြ်လ ော သ ို ံ့မဟိုတ် အခြောြီးစ္ော ွြ်စ္ောတမ်ြီးမ ောြီး (ဥပမော -

စ္ော ွြ်စ္ောတမ်ြီးမ ောြီးြ ို စ္ြငြ်တ်ပြငေ်း သ ို ံ့မဟိုတ် တငပ်ြငေ်း)

ြ ိုခပငဆ်င ်န ်(သ ို ံ့မဟိုတ် ခပငဆ်င ်နြ်ူည သညံ့်)

အလိုပ်ြ ိုလိုပ်ခြငြ်ီး

• ဘောသောခပန ်သ ို ံ့မဟိုတ ်စ္ြောြီးခပနဝ်နရ်ဆောငမ်ှုမ ောြီးရပြီးခြငြ်ီး

• ဗ ဇောရလ ောြ် ောြီး န ်အခြောြီးသူအောြီး အကြ ရပြီးခြငြ်ီး

• တတ ယပိုဂ္ ြုံလ်မ  ိုတ်အပေးရသော သတငြ်ီးအြ ြ်အလြ်ြ ို

မ တ်ြ ြ် ပပညို့်ပပညို့်စ ုစ ုမရပြီးဘွဲ သ ု ို့မဟုတ်

အြ က်အလက်နငှို့ပ်တ်သက်၍   ငြ်ီးလငြ်ီးြ ြ်ရပြီးခြငြ်ီးမခပြုံဘွဲ

ခြန် ံ့ရဝရပြီးခြငြ်ီး။

မညသ်သူညက်သစရကတြီးလျတငွ ်လ၀ူငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး 

အရ ောြအ်ပ ံ့ရပြီးန ိုငသ်နညြ်ေး။

 မ တ်ပ ိုတင ်ောြီးရသော အ  ွှေ့အပပောငေ်းအအပြြ အေထ ုငပ်ြငေ်းဆ ုငရ်ော

ြ ိုယ်စ္ောြီးလ ယ်မ ောြီး (Registered migration agents)၊ 

ကသစ္ရကတြီးလ  ဥပရေရ ြီး ောရလံ့ြ ငံ့ ်ောြီးသူမ ောြီး သ ို ံ့မဟိုတ်

ြငြ်ီးလွတ်ြွငံ့ ်ထောေးသူတစ်္ဦြီးြသော ကသစ္ရကတြီးလ တွင်

လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး အရ ောြ်အပ ံ့ြ ိုတ ောြီးဝငရ်ပြီးန ိုငသ်ည်။ 

မှတပ် ုံတင ်ောြီးရသော ရ  ွှေ့ရပပောငြ်ီးအရပြေြေျရေ  ုံငပ်ြေငြ်ီးဆ ုံင ်ော 

ြ ုံယစ်ောြီးလယှမ်ျောြီး  

မ တ်ပ ိုတင ်ောြီးရသော အ  ွှေ့အပပောငေ်းအအပြြ အေထ ုငပ်ြငေ်းဆ ုငရ်ော 

ြ ိုယ်စ္ောြီးလ ယ်မ ောြီးသည်  Office of the Migration Agents 

Registration Authority (OMARA)  ဝက်ဘဆ် ုက် 

www.mara.gov.au  တွင ်ရရှ န ငုအ်သော  Register of Migration 

Agents တွင ်အြော်ပပထောေးသညို့် အြ  ြုံွှေ့ရသောဗဟိုသိုတ 

န ငံ့အ် ည်အရသွြီး လ ိုအပ်ြ ြ်မ ောြီး န ငံ့ြ် ိုြ်ည  မည်။ 

ဥပရေရ ြီး ော ရလံ့ြျငံ့ ်ောြီးသမူျောြီး 

ဥပရေအရေးရော အလို့က ငို့ထ်ောေးသူသည် ကသစ္ရကတြီးလ  ဥပရေအရေးရော 

ရလံ့ြ ငံ့ရ် ြီး လြ်မ တ်ြ ိုငရ်ဆောင ်ောြီးရသော ရ  ွှေ့ရနတစ်ဦေး 

Language: Burmese

http://www.mara.gov.au/
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ကသစ္ရကတြီးလ တွင ်လူ၀ငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး အရ ောြအ်ပ ံ့ရပြီးခြငြ်ီး 

ခြစ်္သည်။ ဥပရေရ ြီး ောရလံ့ြ ငံ့ထ်ောေးသူမ ောြီးသည် ဥပရေရ ြီး ော 

အရလံ့အြ ငံ့န် ငံ့ဆ်ြ်န  ယ်၍ လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး 

အြူအည ရပြီးန ိုငပ်ါသည် 

ြငြ်ီးလတွြွ်ေငံ့ ် ောြီးသမူျောြီး 

လူတစ်ဦြီးသည် သူတ ို ံ့၏ အြူအည အတွြ် အြရကြြီးရငမွယူဘ ဲ

အအောက်ပါ ပုဂ္ ြုလ်မ ောေးပြစ်လျှင ်လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး 

အရ ောြ်အပ ံ့ြ ို ဥပရေအ  ရပြီးန ိုငသ်ည် - 

• ဗ ဇောရလ ောြ် ောြီးသူ၏ အမည်စ္ော ငြ်ီးတငသ်ွငြ်ီးသူ၊ 

အောမြ ရပြီးသူ သ ို ံ့မဟိုတ် မ သောြီးစ္ိုဝင ်

• လ တ်ရတော်ြ ိုယ်စ္ောြီးလ ယ်တစ်ဦြီး၊ သ တမနရ် ြီး ောမစ်္  ငအ်ြွွဲွှေ့ 

၀င၊် ရြောငစ်္စ်္ဝန ် ိုြီး သ ို ံ့မဟိုတ် အခပည်ခပည်ဆ ိုင ်ော 

အြွွဲွှေ့အစ္ည်ြီး 

•  Public Service Act 1999 အ  အလိုပ်ြန ံ့ ်ောြီးသူ သ ို ံ့မဟိုတ် 

၎ငြ်ီးတ ို ံ့၏ အလိုပ်တောဝနအ်စ္ တ်အပ ိုငြ်ီးတစ်္ ပ်အခြစ်္ 

လူ၀ငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး အရ ောြ်အပ ံ့ရပြီးရသော ခပည်နယ် 

သ ို ံ့မဟိုတ် နယ်ရခမမ ောြီး၏ခပည်သူ ံ့ဝနရ်ဆောငမ်ှုအြွွဲွှေ့ဝင။်  

• ၀နက်ြ ြီးထ တငခ်ပြ ြ်ြ ို ခပငဆ်င ်နအ်ြမွဲံ့အြူအည ရပြီးသူ 

ပ ုံမ ုံသ ရှ လ ုံပါြ 

လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး 

အရ ောြ်အပ ံ့ရပြီးသူမ ောြီးန ငံ့ပ်တ်သြ်သညံ့် စ္ ိုြီး  မ်မှုမ ောြီးြ ို 

မည်သ ို ံ့အစ္  ငြ်  မည် အပါအဝင ်ကသစ္ရကတြီးလ တွင ်

မညသ်ူသည် လူ၀ငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး အရ ောြ်အပ ံ့မ ောြီး 

ရပြီးအပ်န ိုငသ်ည်ြ ို ပ ိုမ ိုသ    လ ိုပါြ ရြ ြီးဇူြီးခပြုံ၍ Department 

of Home Affairs ဝြ်ဘ်စ္ောမ ြ်န ော ‘Who can help you with 

your application?’ ြ ို ဝငရ် ောြ်ကြညံ့် ှုပါ။ 

ပညောရ ြီးရအြီးဂျငံ့မ်ျောြီး 

ပညောရ ြီးရအြီးဂ ငံ့မ် ောြီးသည် ြငြ်ီးလွတ်ြွငံ့မ် သူမ ောြီးခြစ်္ကြပပ ြီး 

၎ငြ်ီးတ ို ံ့သည် မ တ်ပ ိုတင ်ောြီးရသော 

ရ  ွှေ့ရခပောငြ်ီးအရခြြ ရန  ိုငခ်ြငြ်ီးဆ ိုင ်ော က ုယ်စောေးလှယ်မ ောေး 

သ ို ံ့မဟိုတ် ဥပအေအရေးရောအလို့က ငို့ထ်ောေးသူမ ောေး မဟုတ်ပါက 

ကသစ္ရကတြီးလ တွင ်လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး အရ ောြ်အပ ံ့မ ောြီးြ ို 

တ ောြီးဝငမ်ရပြီးန ိုငပ်ါ။ 

တ ောြီးမ၀င ်လဝူငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး အရ ောြအ်ပ ံ့ 

မျောြီးအတြွပ်ပစေ်ဏ်မျောြီး 

ကသစ္ရကတြီးလ ၌ လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီးအရ ောြ်အပ ံ့ရပြီးသူသည် 

မ တ်ပ ိုတင ်ောြီးရသော ရ  ွှေ့ရခပောငြ်ီးအရခြြ ရန  ိုငခ်ြငြ်ီးဆ ိုင ်ော 

ြ ိုယ်စ္ောြီးလ ယ် ၊ ဥပရေရ ြီး ောရလံ့ြ ငံ့ထ်ောေးသူ သ ို ံ့မဟိုတ် 

ြငြ်ီးလွတ်ြွငံ့ ်ထောေးသူ မဟိုတ်ပါက လူဝငမ်ှုကက ေးကကပ်အရေး 

အအထောက်အပ ို့အပေးပြငေ်းသည် ၎ငေ်းအတွက် ခပစ်္မှုတစ်္ြိုခြစ္်သည်။ 

တ ောြီးမ၀င ်လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး အရ ောြ်အပ ံ့မ ောြီး 

အပေးပြငေ်းအတွြ် ခပစ်္ေဏမ် ော ၁၀ န စ်္အ   အထောငေ်ဏ ်

ြ မ တ်န ိုငသ်ည်။ 

တ ောြီးမ၀ငလ်ဝူငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီးအြအူည ြ ုံ 

ြတငြ်ေးပ ို ံ့ပြေငြ်ီး 

ကသစ္ရကတြီးလ တွင ်တ ောြီးမ၀ငလ်ူ၀ငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီး 

အရ ောြ်အပ ံ့မ ောြီးရပြီးသူမည်သူြ ိုမဆ ို Department of 

Home Affairs ဝက်ဘ်ဆ ုက်ရှ  Border Watch Online Report  

က ု အသ ုေးပပြု၍ သတငေ်းအပေးပ ု ို့သငို့သ်ည်။ 

 

  

  

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



