
 

 

 
 

အရ ေးက  ေးရ ော  တငေ်းအချ ်အလ ်- 

TPV/SHEV ဗ ဇောမျောေး  ို အမမြဲတမ်ေးဗ ဇော  ို ို့   ေးရခ ောငေ်းခခငေ်း 

 

အဓ  ရခ ောငေ်းလြဲချ ်မျောေး 

ယာယီအကာအကွယ်ဗီဇာ (TPV) သ ု ို့မဟုတ်  လ ှုံခ ှုံြုံရာနယ်မခမ လုပ်ငန််း ဗီဇာ (SHEV) က ု လက်ရ  က ုငမ် ာငထ်ာ်းသူ၊ 

ယ ငက် ုငမ် ာင ် ို့ဖူ်းသူ သ ု ို့မဟုတ် မလ ာက်ထာ်းသူမ ာ်းသည် လူဝငမ်  အ င်ို့အတန််း မခဖရ င််း  က် အမမ တမ််းဗီဇာ (RoS 

visa)  က ုမလ ာက်န ငုသ်ည်ဟု ခပည်မထာငစ်ုအစ ု်းရက 2023  ုန စ်၊ မဖမဖာ်ဝါရီလ 14 ရက်မန ို့တွင ်မ ကညာ  ို့ပါသည်။ 

RoS အမမ တမ််းဗီဇာ မပ်းအပ် ှုံရသူမ ာ်းသည် မ သာ်းစုခပနလ်ည် ှုံုစည််း ွင်ို့အပါအဝင ်

အမမ တမ််းမနထ ုငသူ်မ ာ်းအာ်းလှုံု်းနည််းတူ အ ွင်ို့အမရ်းမ ာ်းန င်ို့ အက  ြုံ်း ှုံစာ်း ွင်ို့မ ာ်း ရရ  မည်ခဖစ်ပါသည။် 

RoS ဗီဇာ  ုငရ်ာ အ ွင်ို့အမရ်းမ ာ်းန င်ို့စပ်လ ဉ်း၍ ဥပမေမရ်းရာ အကူအညီမ ာ်းရယူရန ်

မု  လ ုအပတ်တ်ပါသည်။ ဤသတင််းအ  က်အလက်စာမစာငတ်ွင ်မအာက်ပါတ ု ို့က ု 

ရ င််းလင််းမဖာ်ခပထာ်းပါသည်- 

• RoS အမမ တမ််းဗီဇာ မပ်းအပ်ခ င််း ှုံရန ငုမ်ည်ို့ နည််းလမ််းန င်ို့ 

• ဥပမေမရ်းရာ အကူအညီမ ာ်း အ မ ို့ရယူနည််း။ 

မည်   ည် RoS အမမြဲတမ်ေးဗ ဇော   န ိုင ်နညေ်း။ 

မအာက်ပါအမခ အမနမ ာ်းတွင ်သငသ်ည် RoS ဗီဇာက  ုရန ငုသ်ည်- 

• လက်ရ   TPV/SHEV က ုငမ် ာငထ်ာ်းသူခဖစ်ပါက သ ု ို့မဟုတ် 
• ယ င ်TPV/SHEV က ုငမ် ာင ် ို့ဖူ်းသူခဖစ်ပါက သ ု ို့မဟုတ် 

• သင ်TPV/SHEV အတွက ်ဦ်းစွာ မလ ာက်ထာ်းမပီ်း အမပီ်းသတ် ှုံု်းခဖတ ် က်က ု မစာင်ို့  ုင််းမနပါက။ 

သင၏် TPV သ ု ို့မဟုတ် SHEV သက်တမ််းကုန ်ှုံု်းမနပါက (သငဗီ်ဇာဖ က်သ မ််း  ှုံရသည်မ လွ ၍) RoS ဗီဇာမလ ာကထ်ာ်းရန ်

ခဖစ်န ငုမ်သ်းပါမည။် 

RoS ဗ ဇော  ယ နည်ေး 

1. TPV   ို ို့မဟိုတ ်SHEV ရနော ်ထ ်တစ်ခို ထ ်မံ ရလ ော ်ထောေးထောေးခခငေ်းမရ  ရ ော လ ်ရ  တငွ ်TPV   ို ို့မဟိုတ ်SHEV 

  ိုငရ် ောငထ်ောေး  မျောေး 

သငသ်ည် TPV သ ု ို့မဟုတ် SHEV က  ုလက်ရ   က ုငမ် ာငထ်ာ်းမပီ်း  TPV သ ု ို့မဟုတ် SHEV က  ုမနာက်ထပ်တစ ်ု ထပ်မှုံ 

မလ ာက်ထာ်းထာ်းခ င််းမရ   ပါက RoS ဗီဇာက  ုမလ ာက်ရန ်လ ုအပ်မည်။ 

ယင််းတွင ်အ င်ို့န စ် င်ို့ ပါဝငပ်ါမည်- 

• အ င်ို့ 1- ရေရေော်ဝါ  လမ  မတလ်ရန ောငေ်း  ိုငေ်းအထ ၊ TPV/SHEV က ုငမ် ာငသူ်အ   ြုံျို့သည် RoS 

ဗီဇာမလ ာက်ထာ်းရနအ်တွကခ်ပညထ် မရ်း ဌာန (Department of Home Affairs) (ဌောန) ထှုံမ  

စာခဖငို့မ်ရ်းသာ်းထာ်းသညို့် ဖ တ် ကာ်းစာတစမ်စာင ်ရရ  ပါမည်။ ဌာနသည် မ ကာမီ သက်တမ််းကုန ်ှုံု်းမတာို့မည်ို့ 

ဗီဇာမ ာ်းက ုငမ် ာငထ်ာ်းသူမ ာ်းန င်ို့ အခ ာ်းမသာ ဦ်းစာ်းမပ်းအမ ကာင််းက စစရ  မသာသူမ ာ်းက ု ဖ တ် ကာ်းပါမည်။ 

ဤအ င်ို့တွင ်လူတ ုင််းက ုမတာို့ မလ ာကထ်ာ်းရန ်ဖ တ် ကာ်းမည် မဟုတ်ပါ။ ဤဗီဇာအတွက် မလ ာက်လ ာမ က်း 

မရ  ပါ။ 

• အ င်ို့ 2- မတလ်ရန ောငေ်း  ိုငေ်းမ စ၍၊ အခ ာ်းမသာ TPV/SHEV က ုငမ် ာငသူ်မ ာ်းအာ်းလှုံု်းသည် RoS ဗီဇာက  ု

အွနလ် ုင််းမ  မလ ာက်ထာ်းန ငုပ်ါမည။် သငို့အ်မနခဖငို့ ်ဌာနထှုံမ  ဖ တ် ကာ်း  က်မပါရ  ဘ  



မလ ာက်ထာ်းန ငုလ် မို့်မည်ခဖစ်သည်။ 

 
2. TPV   ို ို့မဟိုတ ်SHEV   ို ရနော ်ထ ်တစ်ခိုထ ်မံ ရလ ော ထ်ောေးထောေး  မျောေး 

အကယ်၍ သငသ်ည်  TPV သ ု ို့မဟုတ် SHEV က  ုမနာက်ထပတ်စ် ုထပ်မှုံ မလ ာက်ထာ်း  ို့မပီ်း သင၏်မလ ာက်လ ာက ု 

ဌာနက အမပီ်းသတ် မ ှုံု်းခဖတ်ရမသ်းပါက သင ်RoS ဗီဇာ မလ ာက်ရန ်မလ ုအပ်ပါ။ သင၏်လက်ရ   TPV/SHEV 

မလ ာက်လ ာက ု RoS ဗီဇာမလ ာက်လ ာအခဖစ်သ ု ို့ အလ ုအမလ ာကမ်ခပာင််းမပ်းမည်ခဖစ်မပီ်း သင ်ဘာမ  လုပ်ရန ်မလ ုအပ်ပါ။ 

သင်ို့မလ ာက်လ ာက ု  အမပီ်းသတ် စ စစ်စီမှုံရနအ်တွက်  မနာက်ထပ်အ  က်အလက်တစစ်ှုံုတစ်ရာ လ ုအပ်ပါက ဌာနသည် 

သင်ို့အာ်း  က်သွယ်ပါမည။် 

 

3.  နဦေးရလ ော ်ထောေး ညို့် TPV   ို ို့မဟိုတ ်SHEV ရလ ော လ် ောအတ ွ် အမ  ေး တ ် ံိုေးခေတခ်ျ ် ရစောင်ို့  ိုငေ်းရန  မျောေး 

သင၏်ပထမ ှုံု်း TPV သ ု ို့မဟုတ် SHEV က  ုမလ ာက်ထာ်း  ို့မပီ်း  ှုံု်းခဖတ်  က်   မ တ်ခ င််း မ ှုံရမသ်းပါက ဌာနသည် 

သငို့မ်လ ာက်လ ာက ု   က်လက် စ စစ်မပ်းပါမည။်  သငို့မ်လ ာက်လ ာက ု အတည်ခပြုံလ ုက်ပါက ၎င််းက ု  ွငို့ခ်ပြုံလ ုက်သညို့် 

RoS ဗီဇာအခဖစ်သ ု ို့  အလ ုအမလ ာက် မခပာင််းမပ်းမည်ခဖစသ်ည်။ သငို့မ်လ ာက်လ ာက  ုဌာနက ပယ်  လ ုက်မပီ်း IAA ၊ AAT 

သ ု ို့မဟုတ် တရာ်းရှုံု်းသ ု ို့ တငသွ်င််းသညို့် သင၏်အယူ ှုံမ  အန ငုရ်ပါက၊ သ ု ို့မဟုတ် အမ က ု ခပနစ် စစ်မပ်းရန ်ဌာနသ ု ို့ 

“ခပန ် မပ်း” လ ုက်ပါက သင ်RoS ဗီဇာ မလ ာက်န ငုပ်ါလ မို့်မည်။ 

ဥ ရေရ ေး ော အ  အည မျောေး  ယ  န်နညေ်းလမ်ေး 

ဤအမခပာင််းအလ မ ာ်းန င်ို့စပ်လ ဉ်း၍ ဥပမေမရ်းရာ အကအူညီရယူရန ်မု  လ ုအပ်န ငုပ်ါသည်။ ဗစ်တ ု်းရီ်းယာ်းန င်ို့ 

မတာငဩ်စမ တ်းလ ၌ အ မ ို့ ဥပမေမရ်းရာ အကအူညီမ ာ်းရယူရန ်Refugee Legal (  ုလ ှုံသူ  ုငရ်ာ ဥပမေမရ်းရာ) ထှုံသ ု ို့ 

မအာက်ပါအတ ုင််း  က်သွယ်ပါ- 

• Refugee Legal (  ုလ ှုံသူ  ုငရ်ာ ဥပမေမရ်းရာ) TPV/SHEV ရခ ောငေ်းခခငေ်း တ ို ်ရ ို ်ေိုန်ေးလ ိုငေ်း - (03) 9413 0133 သ ု ို့ 

တနလလာမ  မသာ ကာ၊ နှုံနက် 9.00 မ  ညမန 5.00 အထ  

• အီ်းမမ်းလ်- RoSVisa@refugeelegal.org.au 

• ဝဘ်  ုက်- www.refugeelegal.org.au 
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