BURMESE

အော�ာက််တိုု�ဘာာ
၂၀၂၁

ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င်ငံ
် သို့
ံ ့� ခရီးး�သွားး��ခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ်် ပြ�န််လာာခြ�င်းး�
ခရီးး�သည််များ��းအတွွက်် ဇီီဝလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း သတင်းး�
အချျက််အလက််

ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င်ငံံ
် ဇီီဝလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဥပဒေ�ေများ�း�သည်် တင်းး�ကျျပ််သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ�
ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င်ငံံ
် ၏ စိုု�က်ပျိုးး��
် �ရေး�းနှှင့််� တစ််မူူထူးး�ခြား�း�သော�ာ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�
တော�ာရိုု�င်း�း တိိရစ္ဆာာ�န််များ�း�ကိုု� ပိုးး��မွှား��းများ�း�နှှင့််� ရော�ာဂါါများ�း�မှှ ကာာကွွယ်ပေး�းရန်
်
် ဖြ�စ််သည််။

မည််သည့််�ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ဩစတြေး��း�လျျ
နိုု�င်ငံ
် သို့
ံ ့� ယူူနိုု�င်သ
် ည််ကိုု� မည််သို့့�စစ်ဆေး
် �း
မည််နည်းး�

သင်် ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င်ငံ
် သို့
ံ ့� မရော�ာ�က််မီီ

awe.gov.au/bringing-goods သို့့��

သင််၏ အဝင််ခရီးး�သည််ကြေ��ညာာချျက််ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။ ဥပဒေ�ေအရ သင််သည်် အချို့့���သော�ာ

ဝင််ရော�ာက််ကြ�ည့်�ရှု
် ုပါါ။

အစား�းအစာာ၊ အပင််ထွွက််နှှင့််� တိိရစ္ဆာာ�န််ထွွက််ပစ္စစည်းး�များ��းအပါါအဝင်် အန္တတရာာယ််ရှိိ�နိုု�င်သော�ာ
်

တိိကျသော��ာ� သွွင်း�း ကုုန််သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�

မည််သည့််�ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု�မဆိုု� ကြေ��ညာာရမည််။ ၎င်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းဖြ�စ်် ပြ�င််ဆင််ထုုပ််ပိုးး��ထားး�သော�ာ၊
လတ််ဆတ််သော�ာ၊ အခြော�ာ��က််ခံံထားး�သော�ာ၊ ချျက််ပြု�ုတ်ထားး
်
�သော�ာ၊ အေး�းခဲဲထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ််
အနည်းး�ငယ််သော�ာအစား�းအစာာ၊ အဆာာပြေ�ေမုုန့််များ
� ��းနှှင့််� ဟင်းး�ချျက််ပစ္စစည်းး�များ�း� ပါါဝင််သည််။
လေ�ယာာဉ််မှှ သို့့��မဟုုတ်် သင်္ဘော�ာ��မှှ အစား�းအစာာများ�း�ကိုု� မယူူလာာရ။

သင်် ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င်ငံ
် သို့
ံ ့� ရော�ာက််လျှှင််
• လူူဝင််မှုုရှှင်းး�လင်းး�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။

• သင့့်�အိိတ််များ�း�ကိုု� ယူူပါါ။

• ဇီီဝလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း စစ််ဆေး�းမှုုသို့့�� သွားး��၍ သင််၏ အဝင််ခရီးး�သည််ကြေ��ညာာချျက််နှှင့်�်
သင််ကြေ��ညာာထားး�သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ဇီီဝလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအရာာရှိိ�ထံံ ပြ�ပါါ။

• သင််သည်် အန္တတရာာယ််ရှိိ�နိုု�င််သော�ာ ပစ္စစည်းး�တစ််ခုုခုုကိုု� မကြေ�ေ�ညာာစေ�ကာာမူူ သင့််�အိိတ််များ�း�ကိုု�
ဇီီဝလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအရာာရှိိ�၊ အနံ့့�ခံံခွေး�း� သို့့��မဟုုတ်် ဓာာတ််မှှန််ဖြ�င့််� စစ််ဆေး�းနိုု�င််ပါါသည််။

သင််သည်် အန္တတရာာယ်် ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� မကြေ��ေညာာပါါက ဘာာ
ဖြ�စ််မည််နည်းး�
သင််သည်် ဇီီဝလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအရာာရှိိ�တစ််ဦးးကိုု� သို့့��မဟုုတ်် သင့့်�အဝင််ခရီးး�သည််ကြေ��ညာာချျက််တွွင််
မမှှန််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် မမြ�င််မှား��းစေေနိုု�င်သော�ာ
်
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပေး�းပါါက၊ သို့့��မဟုုတ််

သို့့��မဟုုတ်် စာာရွွက်စာာတမ်းး
်
�လိုု�အပ််ချျက််များ��း

အတွွက်် awe.gov.au/bicon ရှိိ� ဇီီဝ
လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းသွွင်း�း ကုုန််သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�စနစ််

[Biosecurity Import Conditions
system (BICON)] တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ကြ�ည့်�ရှု် ုပါါ။
သင််သည်် သွွင်း�း ကုုန််ပါါမစ််တစ််ခုု လိုု�အပ််ပါါက
ဩစတြေး��း�လျျသို့့�� ပစ္စစည်းး�များ��း မယူူဆော�ာင်လာာမီီ
်
သင််သည်် ၎င်းး�ကိုု� လျှော�ာ�က််ထားး� ရယူူရမည််။
သင််မသေ�ေချာ�ာပါါက အစား�းအစာာ၊ အပင််ထွွက််နှှင့််�
တိိရစ္ဆာာ�န််ထွွက်် ပစ္စစည်းး�များ�း� မယူူဆော�ာင်ရ
် ။
ပိုု�မိုု�သော�ာအချျက််အလက််များ�း�အတွွက််

1800 900 090 သို့့�� ဖုုန်းး�ဆက််ပါါ သို့့��မဟုုတ််
imports@awe.gov.au သို့့�� အီးး�မေး�းလ််ပို့့�ပါ� ါ။
သင််ရော�ာက််ရှိိ�ပြီး�း�နော�ာက်် ဇီီဝလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
အန္တတရာာယ််တစ််ခုု သင််တွေ့�့�ရှိိ�ပါါက

သင််သည်် ဇီီဝလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအရာာရှိိ�တစ််ဦးးမှှ မေး�းသော�ာ ပစ္စစည်းး�များ��းအကြော��ာ�င်းး� မေး�းခွွန်း�း များ�း�ကိုု�

ဘာာလုုပ််ရမည််နည်းး�

ဖြေ�ေဆိုု�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ပေး�းသော�ာ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� လိုု�က်နာာရန်
်
် ပျျက််ကွွက်ပါ
် ါက

အထုုပ််ဖြေ�ေချိိ�န်တွ
် င်
ွ ် သင််သည်် သက််ရှိိ�တိိရစ္ဆာ�ာ န််များ�း�၊

သင််သည််-

ပိုးး��မွှား��းများ�း�၊ မြေ�ေကြီး�း�၊ အပင််ထွွက််ပစ္စစည်းး�

• ဩစတြေး��း�လျဒေါ်��်�လာာ ၂,၆၆၄ အထိိ ဒဏ််ငွေေ�ရှိိ�နိုု�င်သော�ာ
်
စည်းး�ကမ်းး�ချိုးး���ဖော�ာက််မှုု

သို့့��မဟုုတ်် အခြား�း� အန္တတရာာယ််ရှိိ�နိုု�င််သော�ာ ပစ္စစည်းး�

အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�စာာတစ််စော�ာင်် ရရှိိ�နိုု�င်သ
် ည််

• တရား
 �းမကြော���ာင်းး�အရ တရား�းစွဲဲ�ခံံနိုု�င််သည့့်�အပြ�င််/သို့့��မဟုုတ််

• ရာာဇ
 ဝတ််ပြ�စ်မှု
် ုတစ််ခုုဖြ�င့််� တရား�းစွဲဲ�ခံံနိုု�င််သည််။ ပြ�စ််မှုုထင်ရှား�
် �းလျှှင်် သင််သည်် အများ�း�ဆုံးး��

ဒဏ််ငွေေ� ဩစတြေး��း�လျဒေါ်��်�လာာ ၁.၁ သန်းး�အထိိ နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ထော�ာင််ဒဏ်် ၁၀ နှှစ််အထိိ
ပြ�စ််ဒဏ််ရနိုု�င်သ
် ည််။

သင့့်�ဗီီဇာာကိုု�လည်းး� ပယ််ဖျျက််ခံံရနိုု�င်ပြီး် �း�၊ ထိုု�သို့့��ဖြ�စ််ပါါက သင့့်�ကိုု� ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င်ငံံထဲ
်
ဲသို့့��
ဝင််ခွွင့််�ပေး�းရန်် ငြ�င်းး�ဆိုု�ခံံရမည််။
ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င်ငံံသို့့�
်
� သွွင်း�း ခွွင့််�မပြု�ုစေေကာာမူူ၊ သင််သည်် ပစ္စစည်းး�အားး�လုံးး��ကိုု�
ကြေ��ညာာတင််ပြ�ပါါက သင့််�ကိုု� ဇီီဝလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအက််ဥပဒေ�ေ ၂၀၁၅ အရ အရေး�း�ယူူမည််မဟုုတ််ပါါ။

များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ပါါက 1800 798 636 ကိုု�

ဖုုန်းး�ဆက််ပါါ။ သင််ကိုု� အရေး�း�မယူူပါါ။

ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င်ငံံသို့့�
်
� ခရီးး�သွားး��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လာာခြ�င်းး�

သင််ကြေ��ညာာသည့််� ပစ္စစည်းး�များ��း ဘာာဖြ�စ််မည််နည်းး�

တိိရစ္ဆာာ�န််များ�း�အတွွက်် အစား�းအစာာနှှင့််� ပစ္စစည်းး�

ဇီီဝလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအရာာရှိိ�တစ််ဦးးက သင််ပြ�သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းပြီး�း�

• ဆေး�းဝါးး�

တော�ာင်းး�ခံံနိုု�င််သည််။
ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ခွွင့်�ပြု�ု
် ပြီး�း� စစ််ဆေး�းမှုုအော�ာင်မြ�င်
် ပါ
် ါက ၎င်းး�တို့့��ကိုု�
သင့််�ထံံပြ�န််ပေး�းပါါမည််။ ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းမှုု မအော��ာင််မြ�င်ပါ
် ါက
သင််သည်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ပိုးး��သတ််ရန််၊ ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င်ငံံမှှ
် ပြ�န််ပို့့��ရန််
သို့့��မဟုုတ်် ဖျျက််ဆီးး�ရန်် ကျျသင့််�ငွေေ�ကိုု� ပေး�းရနိုု�င်သ
် ည််။ ဇီီဝလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအရာာရှိိ�က
သင့််�ကိုု� အကြံ�ံပေး�းပါါမည််။

သင််သည်် အချို့့��� အစား�းအစာာ၊ အပင််ထွွက်နှှင့်
် ်�
တိိရစ္ဆာာ�န််ထွွက်ပစ္စ
် စည်းး�များ�း�ကိုု� ကြေ��ညာာရပါါမည််။
ဤသည််တို့့�မှာာ� နမူူနာာအချို့့���ဖြ�စ််သည််၊ သို့့�သော်�်� သင််
မသေ�ေချာ�ာက ၎င်းး�ကိုု� ကြေ��ညာာရန်် သတိိရပါါ။
နို့့��ထွွက််နှှင့်�် ဥထွွက်ပစ္စ
် စည်းး�များ�း�
• မွေး�း
 �ကင်းး�စကလေး�း�နို့့��မှုုန့််�

• ကုုန်းး�နှီးး��များ�း�

• တိိရစ္ဆာ�ာ န််ဆေး�းကုုသရန််၊ အမွေး�း��သန့််�စင်ရန်
် ်၊ အမွေး�း��ညှှပ်ရန်
် ်နှှင့်�်
ပျား��းမွေး�း�ရန်် ကိိရိိယာာများ�း�

သက််ရှိိ�တိိရစ္ဆာ�ာ န််များ�း�နှှင့််� တိိရစ္ဆာာ�န််ထွွက်ကုု
် န််များ��း
• ဥများ�း�နှှင့််� အသိုု�က်များ
် �း�

• ငှှက််မွေး�း�များ��း၊ အရိုးး��များ�း�၊ ဦးးချိုု��များ�း�၊ အရေ�ေခွံံ�များ�း�၊ တိိရစ္ဆာာ�န််သားး�မွေး�း�နှှင့််�
အမွေး�း��

• ရုုပ််လုံးး�� သွွင်း�း ထားး�သော�ာ တိိရစ္ဆာာ�န််များ�း�နှှင့််� ငှှက််များ��း

• ခရုုခွံံ�များ�း�နှှင့််� သန္တာာ�ကျော�ာ�က််

• ပျား�း�ဖယော��ာင်းး�နှှင့််� အခြား��းပျား�း�ထွွက်ကုုန်
်
်များ�း�

အခွံံ�မာာအသီးး�များ��း၊ အစေ့�့�များ�း�၊ ပဲဲများ�း�နှှင့််� အစေ့�့�အဆန််များ�း�

ပြ�င််ပခရီးး�၊ စခန်းး�ချျခရီးး�ထွွက်ခြ် �င်းး�နှှင့််� အားး�ကစား�းသုံးး�� ကိိရိိယာာ
နှှင့််� ဖိိနပ််
• ခြေ�ေလျျင်ခ
် ရီးး�စီးး� ဘွွတ်ဖိိနပ်
်
်များ�း�

• ငါးး�ဖမ်းး�ကိိရိိယာာ

• ဒိိန်
 ်ခဲဲ၊ နို့့��နှှင့််� ဒိိန််ချျဉ််

• မြေ�ေကြီး�း�၊ အစေ့�့�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ရေေများ�း�နှှင့််� ပေ�ရေေနေ�သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ�း�

• ခေါ�ါက််ဆွဲဲ�များ�း�နှှင့််� ပါါစတာာ

အော�ာက််ပါါပစ္စစည်းး�များ�း�သည်် ဇီီဝလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အန္တတရာာယ််တစ််ခုု မဟုုတ််ပါါ -

• တစ်
 ဥ
် လုံးး��၊ အခြော�ာ��က််ခံံထားး�သော�ာနှှင့််� အမှုုန့််�ပြု�ုလုုပ်ထားး
်
�သော�ာ ဥများ�း�

• မို
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• သ
 က််ရှိိ�အပင််များ�း�

• အစေ့�့�

များ�း�၊ သစ််ဥသစ််ဖုုများ��း၊ ကိုု�င်း�း ဖြ�တ််များ�း�

• လတ်ဆတ်
်
်သော�ာ နှှင့််� အခြော�ာ��က််ခံံထားး�သော�ာ ပန်းး�များ�း�

• လက််မှုုပညာာများ�း�နှှင့််� အဆင််တန််ဆာာများ�း�
• သ
 စ််သားး�ပစ္စစည်းး�များ��း

အစား�းအစာာ

• လေ�ယာာ
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ဟင်းး�ချျက််ပစ္စစည်းး�များ�း�

• ဆန််

• အသင့််�စား�း အထုုပ််များ�း�
• ပျား�း�ရည််

• ဆေး�းလက််ဖက််နှှင့်�် ဆေး�းများ�း�အပါါအဝင်် ဆေး�းဖက််ဝင််အပင််များ�း�နှှင့််�
ဟင်းး�ခတ််အမွှေး�း��အကြို�ု�င်များ
် �း�

သစ််သီးး�နှှင့််� ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက်များ�း
် �
• လတ်

ဆတ်
်
်သော�ာနှှင့််� အေး�းခဲဲထားး�သော�ာ

အခြား�း�ပစ္စစည်းး�များ��း

• အရက််ပါါသော�ာ ယမကာာများ�း�နှှင့််� စီးး�ကရက််များ�း�

• အီီလက််ထရွွန်းး�နစ််ကိိရိိယာာ (လပ််တော့�့�ပ်များ
် �း�၊ တပ််ဘလက််များ��း၊
ဖုုန်းး�များ�း�နှှင့််� ကင််မရာာများ��းအပါါအဝင််)

• အဖိုးး��တန််ပစ္စစည်းး�များ�း� (ကျော�ာ�က််မျျက််ရတနာာ၊ နာာရီီများ�း�နှှင့််�
ငွေကြေး���း��များ�း�အပါါအဝင််)။

ဤသွွင်းး�ကုုန််များ�း�ကိုု� ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဌာာန (Department of Home
ူ န်းး�ချုု�ပ််ပြီး��း ၊ ၎င်းး�တို့့��သည်် ဤပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု�
Affairs) မှ� တာာဝန််ယူထိိ

လွှှတ််ပေး�းမပေး�း�မီီ စုံံစမ်းး
� �ရှှင်းး�လင်းး�ရန်် လိုုအ
� ပ််နိုု�င်သ
် ည််။ ဤကုုန််ပစ္စည်းး
စ �များ�း�

ကိုု� နယ််စပ်နှှင့်
် ်� သွွင်း�း ကုုန််အကော�ာ�က််ခွန်
ွ နှှင့်
် ်� အခွွန်များ
် �း� ရှှင်းး�လင်းး�ရန််အတွွက််
အချျက််အလက််များ�း� ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လိုု�ပါါက homeaffairs.gov.au တွွင််

ဝင််ရော�ာက််ကြ�ည့််�ရှုပါ
ု ါ။
ဆေး�းစာာမဲ့့� သို့့��မဟုုတ်် ဆေး�းစာာဖြ�င့််�ဆေး�းများ�း�နှှင့််� အခြား�း�ကုုထုံးး��ဆိုု�င်ရာာပစ္စ
်
စည်းး�

များ��းအတွွက်် ကုုထုံးး��ဆိုု�င်ရာာ
် ကုုန််ပစ္စစည်းး�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း (Therapeutic

Goods Administration) tga.gov.au တွွင်် စုံံ�စမ်းး�ကြ�ည့််�ရှုုပါါ။
နိုု�င်ငံံတကာာ
်
ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းနှှင့််� မျိုးး���သုုဉ်းး�နိုု�င််သော�ာ မျိုးး���စိိတ််များ��းဖြ�စ််

သည့််� သဘာာဝ တော�ာရိုု�င်း�း တိိရစ္ဆာာ�န််များ�း�နှှင့််� ပန်းး�မန််များ�း�ဆိုု�င်ရာာ
် ကွွန််

ဗင်းး�ရှှင်းး� (Convention on International Trade and
Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES)) အရ ပြု�ုစုုထားး�သော�ာ စာာရင်းး�တွွင်် ငါးး�မန်းး�တော�ာင််၊ မြွေ�ေသားး�ရေ�၊

• တာာရှှ

ည််ခံံလုုပ်ထားး
်
�သော�ာနှှင့််� အခြော�ာ��က််ခံံထားး�သော�ာ

ဆင််စွွယ်၊် လိိပ််ခွံံ�နှှင့််� ရှား��းပါးး�သစ််ခွွများ�း� ပါါဝင််ပြီး�း� အပင််နှှင့််� တိိရစ္ဆာာ�န််

• လတ်

ဆတ်
်
်သော�ာ၊ အခြော�ာ��က််ခံံထားး�သော�ာ၊ အေး�းခဲဲထားး�သော�ာ၊

gov.au/biosecurity-trade/wildlife-trade/noncommercial တွွင်် စုံံ�စမ်းး�ကြ�ည့််�ရှုုပါါ။

အသားး�၊ ကြ�က််ငှှက််သားး�များ��းနှှင့််� ပင််လယ််စာာပစ္စစည်းး�များ��း
ချျက််ထားး�သော�ာ၊ ကျျပ််တင်ထားး
်
�သော�ာ၊ ဆားး�နယ််ထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ််
တာာရှှည််ခံံအော�ာင်လုုပ်
်
ထားး
်
�သော�ာ

မျိုး�း��စိိတ််များ�း�လှုုပ်ရှား�
် �းမှုုများ��းအတွွက်် အချျက််အလက််များ��းကိုု� awe.

1800 900 090 သို့့�မဟုုတ််
+61 3 8318 6700 သို့့�� ဖုုန်းး�ဆက််ပါါ (ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င်ငံံပြ�င်
်
ပမှှ
် )

awe.gov.au/travelling
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