
အကယ္၍ သင့္တြင္  Bridging Visa E (ေပါင္းကူး ဗီစာ - အီး ) ရွိလွ်င္ သို႕မဟုတ္ 
၄င္း ဗီစာကို ရရွိရန္ ရွိလွ်င္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ၏ Code of Behaviour (အမူအက်င့္ 
ဆုိုင္ရာ က်င့္၀တ္ စည္းမ်ဥ္း) ကသင့္အတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

Code of Behaviour သည္ သင္ကၾသစေၾတးလ် ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤ အခ်က္အလက္ စာရြက္က Code of Behaviour အရ သင္၏ ဥပေဒ 
ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို ရွင္းျပေပးပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ၏ Code of Behaviour 
ႏွင့္ Bridging Visas 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသကာကြယ္ေရးဌာန (Department of Immigration 
and Border Protection) ကို ယခုမွစ၍ ျပည္ထဲေရး ဌာန (Department of Home 
Affairs) ဟု ေခၚတြင္သည္။



Code of Behaviour ဆိုသည္မွာ ဘာပါလဲ။ 
Code of Behaviour သည္ သင္ကၾသစေၾတးလ် ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း    ကတိေပးမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သင္လက္မွတ္ထိုးရမည့္ ပံုစံတစ္ေစာင္ျဖစ္ပါသည္။ Bridging Visa E* ရရန္ 
သို႕မဟုတ္ သက္တမ္းတိုးရန္ သင္က Code of Behaviour ကိုလက္မွတ္ 
ထုိုးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Code of Behaviour က ဤ ပံုစံ ကဲ့သို႕ျဖစ္ပါသည္။  

အကယ္၍ ကၽႊႏု္ပ္ ၾသစေၾတးလ် 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို မသိပါက 
ဘာျဖစ္မည္နည္း။
ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ တြင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ 
ျသစေၾတးလ်ရွိ လူအားလံုးက ၄င္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒ၏ေအာက္တြင္ လူတိုင္း အဖို႕ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားရွိပါသည္။

ဘယ္ဥပေဒမ်ားကို သင္လိုက္ရမည္ဆိုသည္ကို သိရန္မွာ 
သင္၏အေပၚတြင္သာမူတည္ပါသည္။ မမွ်တဘူးဟုထင္ရေပမည့္ - ဥပေဒကို 
မသိ၍ က်ဴးလြန္ မိပါသည္ - ဆိုသည့္ ဆင္ေျခ ျဖင့္ အျပစ္မလြတ္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္  
လိုအပ္ပါက ဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အကူအညီကို  အခမဲ့ ရရွိႏိုင္သည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဤ အခ်က္အလက္ စာရြက္ ေအာက္ဆံုး 
တြင္ေဖၚျပထား ပါသည္။

အကယ္၍ ကၽႊႏု္ပ္ ဥပေဒမ်ားကို 
မလိုက္နာပါက ဘာျဖစ္မည္နည္း
ဤသည္က Code of Behaviour ကိုသင္ေဖါက္ ဖ်က္ခဲ့ရာက်ျပီး Department of 
Immigration က သင္၏ ဗီစာကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါမည္။ 

ေအာက္ပါဥပေဒ မ်ားကို သင္ေဖါက္ဖ်က္ပါကလည္း Department of Immigration 
က သင္၏ ဗီစာကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါမည္။

• သင္ အႏၱရာယ္ ရွိစြာ ကားေမာင္းျခင္း။ သင္၏ကား ကို 
အႏၱရာယ္ကင္းစြာေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ရန္ မျပဳလုပ္ ထားျခင္း။

• သင္တစ္စံုတစ္ဦးကို ထိခုိက္နာက်င္ေစျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို 
ျပင္းထန္စြာ အၾကမ္းျပဳျခင္း။

သင္ေအာက္ပါတို႕ကို ျပဳလုပ္ပါကလည္း    Department of Immigration က 
သင္၏ ဗီစာကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါမည္။

• အမ်ားျပည္သူ လံုျခံဳမႈမရွိဟုခံစားရရန္ျပဳလုပ္ျခင္း။

• ဌာနက လုပ္ခိုင္းသည္ကိုမလုပ္ျခင္း - ဥပမာ ခ်ိန္းဆိုထားသည္ကိုမသြားျခင္း။

ကၽႊႏု္ပ္၏ ဗီစာကိုဖ်က္သိမ္း ခံရပါက 
ဘာျဖစ္မည္နည္း။
သင္၏ဗီစာ ကုိမဖ်က္သိမ္းခင္ ဌာန မွ သတိေပး ခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ ဗီစာ 
အေျခအေနအခ်ိဳ႕ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ေပးႏ္ုိင္ပါသည္။

ေပါင္းကူးဗီစာ ဖ်က္သိမ္းခံရပါက သင္သည္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး 
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းကို သြားေကာင္း သြားရပါမည္။ 

Code of Behaviour ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
ကၽႊႏု္ပ္ပိုမို္ သိႏိုင္ ပါသလား။
သင္ဘာလုပ္ရမည္ကို သင္မသိပါက သင္၏  “ေကးစ္၀ါကာ” ကို 

အကူအညီေတာင္းခံပါ။ အကယ္၍ Code of Behaviour ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 

ေမးစရာရွိပါက သင္၏ “ေကးစ္၀ါကာ” ကို ဘယ္မွာ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိ ႏိုင္ 

ေၾကာင္း ေမးပါ။ သို႕မဟုတ္ ေအာက္ပါ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုဆက္သြယ္ပါ။

ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မွ ကၽႊႏ္ုပ္ကို 
ကူညီႏိုင္မည္လား။
အကယ္၍ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ သင္အကူအညီအခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။

• ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္ဒုကၡေရာက္ေနလွ်င္ သို႕မဟုတ္ဒုကၡေရာက္ေနသ
ည္ထင္လွ်င္။

• သင္၏ဗီစာ သက္တမ္းကုန္ခါနီးျဖစ္ ျပီးသင္ယခင္က ဒုကၡေရာက္ခဲ့လွ်င္။

• ဌာနကသင္၏ဗီစာကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟုသင္ထင္လွ်င္။

• သင္၏ဗီစာကိုဖ်က္သိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းသတိေပးစာရလွ်င္။

ဥပေဒ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက 

ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အျခား ဥပေဒ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအၾကံေပးႏိုင္ပါသည္။ 
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ အၾကံဥာဏ္မ်ား ဘယ္မွာရႏိုင္သည္ကိုလည္းရွင္းျပႏိုင္
ပါ သည္။

ဥပေဒအၾကံဥာဏ္မ်ားအျမန္ဆံုးရယူရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ေစာင့္မေနပါႏွင့္။

*အကယ္၍ သင့္ တြင္္မည္သည္ ဗီစာရိွသည္ကုိ သင္မသိပါက Department of Immigration 
and Border Protection ကုိ ေမးျမန္းပါ။ သုိ႕မဟုတ္ ၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိရွိရန္ သင္၏ 
ကိစၥကုိကိုင္တြယ္ေသာ၀န္ထမ္း “ေကးစ္၀ါကာ” ကုိ အကူအညီေတာင္းပါ။

အခမဲ ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အၾကံဥာဏ္မ်ားရရွိရန္ ေအာက္ပါတို႕ကိုဆက္သြယ္ပါ။    

ဘာသာျပန္မ်ားႏွင့္ စကားျပန္မ်ား။

Translating and Interpreting Service (TIS) ကို 13 14 50 တြင္ဖုန္း ေခၚျပီး 
သင့္အတြက္ ဥပေဒ ၀န္ေဆာင္မႈ ကိုဖုန္းေခၚေပးရန္ စကားျပန္ေတာင္းပါ။ သင့္အား 
မွန္ကန္ေသာ အၾကံဥာဏ္ေပးႏို ္င္ရန္ ဥပေဒ ၀န္ေဆာင္မႈ ကို သင္၏ဗီစာ အၾကာင္း 
ကိုေျပာပါ။ အျမန္လိုအပ္ ေၾကာင္းလည္းေျပာပါ။ 
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