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Burmese 

အဖဲြ ႕ဝင မ္်ားအမ်ား အအၾကမင္ ်ားၾကမ်ားစမ 

 
Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 

 

သတ ိ ပဳပါ။ 

 

အကယ္၍သင့္  အ ား ၾသဂတု္လ  ၃ ရက္ေ့န႔ ၂၀၁၃ ခုုႏ့ စ္ ေ့န က္ပိုင့္ားတတ္င္ ၾသေစၾတ္ားလ  ားေ  န၍ ေ့န ့္႐့ ့ ား 

သ ၼတ္ုႏ့ပ့ ငုငသံပု႔ ေ့ခေေဆ ငင ္ားခံခ  ရ ါက ေ့န ့္႐့ ့ ား၌ သင္ေ့နထပုင္  ရျခင့္ား့ုႏ့ င့္    တ္္က္၍ သင့္  ကပုယ္ ား 

ေ့တ္ င့္ားဆပု ႈတ္စရ ္ပ ို လု ္ေ့န ါသည္။ 

 

အကယ္၍သင္ အဂၤလပ ္  ဖတ္တ တ္လလ  င္ ဤေအၾက င့္ားၾက ားစ ကပု phifinneymcdonald.com/projects/ 

ဝကဘ္ ပိုက္ကတ င္ “Nauru Class Action” ေ့ခါင့္ားစဥ္ေ့အ က္၌ အျခ ားဘ သ စက ား   ား့ျဖင့္   ဖတ္္႐ ႈ့့ ုႏ့ပ့ ငုါ္သည္။ 

သင္ည္ ဤေအၾက င့္ားၾက ားစ ၏  ပတ္ ၱဴကပု သင့္  ဘ သ စက ား့ျဖင့္   ရယ ရန္ Phi Finney McDonald သပု႔ 

GMNauru@pfm.law ၌ အ ားေ့ ားလ္ပို႔၍ေ့သ ့္လည့္ားေ့က င့္ား သပု႔ ဟုတ္္ Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 သပု႔ စ  ပ႔ု၍ေ့သ ့္လည့္ားေ့က င့္ား ေ့တ္ င့္ားခံုႏ့ပ့ ုငါ္သည္။ 

 

If you do not read English, this Notice is available in other languages on the following 

website under “Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/. You can also request 

a copy of the Notice in your language by emailing Phi Finney McDonald at 

GMNauru@pfm.law or by post at Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

 تحت عنوانالتالي  الموقع اإللكترونيبلغات أخرى على  متوفرإذا كنت ال تقرأ اللغة اإلنجليزية، فإن هذا اإلشعار 

 “Nauru Class Action": phifinneymcdonald.com/projects/ 

 العنوان على Phi Finney McDonald إلى بريد إلكتروني إرسال يمكنك أيًضا طلب نسخة من اإلشعار بلغتك عن طريق 

GMNauru@pfm.law العنوان  أو عن طريق البريد على 

Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 

 

আপনি যনি ইংরেজী পড়তে িা পাতেন তরে এই  বিজ্ঞবিটি নিম্ননিনিত ওর়েেসাইট “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/.  অধীরি অিয ভাষা়ে পাওয়া যাতি । Phi Finney McDonald কে  

GMNauru@pfm.law  - কে, ই-কেইল েতে অথিা   Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 এই  ঠিোনায় ডাতেে োধ্যতে  আপিাে ভাষা়ে বিজ্ঞবিে একটি অিুনিনপে জনয অিুরোধ কেরত পারেি। 
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 Nauru Class“اگر انگليسی را خوانده نمی توانيد، اين اطالعيه به لسان های ديگر در ويب سايت ذيل ما تحت عنوان 

Action: phifinneymcdonald.com/projects/ موجود است. همچنان می توانيد يک کاپی اين اطالعيه را به لسان "

 Levelيا به آدرس پستی  GMNauru@pfm.lawآدرس  به Phi Finney McDonaldخودتان با فرستادن ايميل برای 

4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 .بدست آوريد   

 

 Nauru Class")نیەتوەنین وە زوان ئنگلیسی بخوەنین، ئێ ئاگاداریە لە ماڵپەر خوار لە بەش "ئقدام وەکۆمەڵ نائۆرۆ"  ئەگەر

Action"):  وە زوانەیل ترەک دانریاس :phifinneymcdonald.com/projects/ ئڕای داواکردن دەقێگ لەی ئاگاداریە ./

 وە ناودیشان خوارەوە:  (Phi Finney McDonald)وە زوان خوەدان، ئێمەیلێگ بیەنە فی فینی مەکدۆنالد 

GMNauru@pfm.law  :یا نامەیگ ئڕای ئێ ئادرسە کل بکەنLevel 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, 

Victoria 3000. 

 

به زبانهای ديگر   ("Nauru Class Action")اگر خواندن انگليسی بلد نيستيد، اين اطالعيه با نام "دادخواهی دسته جمعی نارو" 

. همچنين می توانيد با ايميل زدن به فای فينی مک /phifinneymcdonald.com/projectsدر تارنمای زير موجود است: 

 Level 4, 325يا تماس از راه پست به آدرس GMNauru@pfm.lawبه آدرس  (Phi Finney McDonald)دونالد 

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 دريافت يک نسخه از اين اطالعيه به زبان خودتان اقدام کنيد. نسبت به 

 

Si vous ne lisez pas l'anglais, cet avis est disponible dans d'autres langues sur le site web 

suivant sous la rubrique « Nauru Recours Collectif » ("Nauru Class Action"): 

phifinneymcdonald.com/projects/. Vous pouvez également demander une copie de l'avis 

dans votre langue en envoyant un courriel à Phi Finney McDonald à GMNauru@pfm.law ou 

par courrier à Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

यदि आप अगं्रेज़ी पढ़ पात ेहैं, तो यह नोटिस इस वेबसाइि phifinneymcdonald.com/projects/ पर “Nauru 

Class Action”: के अधीन अन्य भाषाओं में उपलब्ध ह।ै आप Phi Finney McDonald को 

GMNauru@pfm.law पर ई-मेल करके या Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 पत े

पर डाक से पत्र भेजकर भी अपनी भाषा में नोटिस की प्रतत दिए जाने का तनवेिन कर सकते/सकती हैं।  

 

Jika Anda tidak dapat membaca dalam bahasa Inggris, Pemberitahuan ini tersedia dalam 

bahasa-bahasa lain di situs web berikut ini di bawah judul “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga dapat meminta salinan Pemberitahuan ini 

dalam bahasa Anda dengan cara mengirim emal ke Phi Finney McDonald di 

atay dengan mengirim surat lewat pos di alamat Level 4, 325 Flinders  GMNauru@pfm.law

Lane, Melbourne, Victoria 3000 
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Sekiranya anda tidak fasih dalam Bahasa Inggeris, Notis ini telah pun diterjemahkan dalam 

Bahasa asing di laman web dibawah tajuk “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga bolih meminta sesalinan Notis ini dalam 

Bahasa anda dengan menghantar email kepada Phi Finney McDonald di 

GMNauru@pfm.law atau melalui pos ke Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 

 

यदि तपाईं अंग्रेजी पढ्न सकु्न हुन्न भन ेphifinneymcdonald.com/projects/ वेबसाइिमा "नउरु क्लास एक्शन" 

(“Nauru Class Action”) अन्तर्गत यो सूचना अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छन्। तपाईंले दि दिन्नी म्याकडोनाल्ड 

(Phi Finney McDonald) लाई GMNauru@pfm.law मा ईमेल र्रेर  वा Level 4, 325 Flinders Lane, 

Melbourne, Victoria 3000 मा पत्राचार र्रेर तपाईंको भाषामा यो सूचनाको एक प्रतत अनुरोध र्नग सकु्नहुन्छ। 

 

/phifinneymcdonald.com/projectsه تاسي انګليسي نشی لوستي، دا خبرتيا په نورو ژبو پدی ويبپاڼه  کي د نارو اکشن  

”Nauru Class Action“پالن  تر نامه الندي شتون لري. تاسو کولي شي يوه کاپي يی پی فينی مکدونالد   Phi Finney 

McDonald ته په ايميل GMNauru@pfm.law استولو وغواړي او يا د پوست له الری Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 غوښتنه وکړئ.   

 

Zedice tuñi Ingílic ót fori nozanilé,ei websaíth ót zaí yara notis yan oínno zuban ót faíba 

“Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/.Tuñi Notis ór kopí ekan ólla aros gori 

fariba tuáñar zuban ót Phi Finney McDonald or hasé email defeçai yore GMNauru@pfm.law 

ya fúus gori fariba thikana yan ót Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

ඔබට ඉංග්රීසි භාෂාව කියවීමට න ොහැකි  ම්, phifinneymcdonald.com/projects/ වෙබ් අඩවිවේ “නවුරු 

සාමූහික ක්රියාමාර්ගය” (“Nauru Class Action”) යටනේ නමම දැනුම්දීම ඔබට නව ේ භාෂාවකින් ලබාගත 

හැකිය. නමම දැනුම්දීනම් පිටපතක් ඔබනග භාෂානවන් ලබා නද  නලස GMNauru@pfm.law නවත නයොමු 

කළ විද්යුේ තැපැල් ලිපියක් මගින් නහෝ Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 

ලිපි ය නවත තැපැල් මගින් ෆී ෆිනී මැක්න ො ල්ඩ් (Phi Finney McDonald) ආයත නයන් ඉල්ලීමක් 

කිරීමට ද ඔබට පුළුව .   

 

Haddii aadan akhriyi karin Ingiriis, ogeysiiskaan waxaa laga helli karaa luqada kale 

websaytka soo socda “Nauru Class Action”. phifinneymcdonald.com/projects/. Waxaad 

kaloo codsan kartaa koobiga ogeysiiska isaga oo ku qoran afkaaga adigoo email u diraya 

Phi Finney McDonald @ GMNauru@pfm.law ama adiga oo boostada ku diraya: Level 4, 325 

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 
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நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசாதவர் என்றால், phifinneymcdonald.com/projects/எனும் 

வலலத்தளப்ேக்கத்தில் “நவுரு ஒட்டும ாத்த வழக்கு” (“Nauru Class Action”) என்ற தலலப்பின் கீழ் 

இந்த ‘அறிவிப்’பிலை நீங்கள் இதர ம ாழிகளில் மேறலாம். ‘ஃபி ஃபினி ம க்டாைல்டு’ (Phi Finney 

McDonald)-விற்கு GMNauru@pfm.law எனும் முகவரி மூலம் மின்ைஞ்சல் அனுப்பியும், Level 4, 

325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 எனும் முகவரியில் தோல் மூல ாகவும் உங்கள் 

ம ாழியில் உள்ள பிரதி ஒன்லற நீங்கள் பவண்டலாம்.  

 

" Nauru Class Actionاگر آپ انگريزی نہيں پڑه سکتے تو يہ نوٹس دوسری زبانوں ميں درج ذيل ويب سائٹ پر "

۔ آپ اپنی زبان ميں نوٹس کی ايک نقل طلب کرنے کے /phifinneymcdonald.com/projectsسيکشن ميں دستياب ہے: 

 Level 4, 325 Flindersپر ای ميل کر سکتے ہيں يا  GMNauru@pfm.lawکو  Phi Finney McDonaldلئے 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 پر خط بهيج سکتے ہيں۔ 
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Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 
 

ကၽ ြႏ   ္ပ္ ဤအအၾကမင္ ်ားၾကမ်ားစမကိ  အဘယ္အ ၾကမင္   ရ႐  ိ ရသနည္ ်ား။ 

 

1. လ ုႏ့ စ္ဥ ားသည္ ၾသေစၾတ္ားလ  ားုႏ့ပ့ ုငငေံ့တ္ ့္ လ ဝငမႈႀက ားၾက ္ေ့ရားအတတ္က္ တ္ ဝန္႐့ပ့  ေ့သ  

အစပာုးရဌ န   ား   လက္႐့ပ့  ဝန္ႀက ား   ား၊ ဝန္ႀက ား   ားေ့ဟ င့္ား   ား၊ လက္႐့ပ့  အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ားုႏ့ င့္   

အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴားေ့ဟ င့္ား   ားအ ား တ္ရ ားစ ြ့ဆပုရန္ Federal Court of Australia 

(ၾသေစၾတ္ားလ  ားုႏ့ပ့ ငု ငေံ့တ္ ့္ ့ျ ည္ေ့ထ ငိ္ုတ္ရ ား႐့ံ့ ု့ ား) ၌ အ ႈြဖင့္  ခ  ၾက ါသည္။ 

တ္ရ ားစ ြ့ဆပုခံၾကရသ    ား    Hon. Scott Morrison MP (ဂေုသ္ရ႐့ပ့    ါလ  န္အ တ္္ ေစက  တ္္ 

ေ့  ့္ရ ဆန္) Hon. Peter Dutton MP (ဂေုသ္ရ႐့ပ့    ါလ  န္အ တ္္   တ္  ဒတ္တ န္)၊ Hon. Tony Burke 

MP (ဂေုသ္ရ႐့ပ့    ါလ  န္အ တ္္ တ္ပုန  ဘခ္)၊ Mr Martin Bowles ( စၥတ္    တ္င္ ဘပုားလ္)္ ့ုႏ့ င့္   Mr 

Michael Pezzullo ( စၥတ္   ပက္ုလ္    တ္တ္ြလလ ပို) တ္ပု႔ျဖစၾက ါသည္။ ဤအ ႈတတ္င္ ယင့္ားဝန္ႀက ား   ား 

(ထပစုဥအခါက ၾသေစၾတ္ားလ  ားအစပာုးရ၏ အတလန္အႀက ားတ္န့္ား အဖ ြ့႕ဝငမ  ား) တ္စ္ဥ ားခ င့္ားစ ုႏ့ င့္   

ယင့္ားအတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ား (ထပစုဥအခါက ၾသေစၾတ္ားလ  ား ့ျ ည္္ူ႔ဝန္ေ့ဆ ငမႈလု ငန့္ား၏ 

အတလန္အႀက ားတ္န့္ား အရ ႐့ပ့     ား) တ္စ္ဥ ားခ င့္ားစ သည္ ့ျ ည္္ူ႔တ္ ဝန္္ ံ  ားေအန္ျဖင့္   ဥေ ဒ    

တ္ ဝန္ထ ့္ားေ့ဆ င္  ၾကၿ  ား ၎တ္ပု႔သည္ ထပသုပု႔လု ္ေ့ဆ င္  ခ ပင န္တင္  ပ ပတ္ပု႔၏ လု ရ မ  ား    

တ္ရ ားဝင့္ျခင့္ား႐့ပ့  ၊ ႐့ပ့  ကပု   လ စလ ၱဴ႐့ႈရန္ ဆံ့ ု့ ား့ျဖတ္္  ၾကသည္ဟို ြစ ္ ြ့ထ ား ါသည္။ (၎ကပု 

ၾသေစၾတ္ားလ  ား ဥေ ဒတတ္င္ “ ဆငမျ ခင္ လ စလ ၱဴ႐ ႈ့ ႈ” ဟု လ သပ   ားၾက ါသည္)။ ၎ကပု 

“အ   ား့ျ ည္္ူ႐့ံ့ ု့ ား၌ တ္ရ ားဝငအ သ ကပု က ၱဴားေ့က  ့္ခပ့ ့  ့ ားေ့ဖ ကမႈ” ဟု လ သပ   ားၾက ါသည္။ 

 

2. ဓနသဟ ယ ့ျ ည္ေ့ထ ငိ္ု ၾသေစၾတ္ားလ  ားုႏ့ပ့ ုငငေံ့တ္ ့္ (ၾသအစၾတ်ားလမ္်ား) သည္လည့္ား 

တ္ရ ားၿ ပ  ငတစ္ဥ ား့ျဖစ္ည္။ ဝန္ႀက ား   ား၊ အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ား တ္စ္ဥ ားခ င့္ားစ ုႏ့ င့္   

ၾသေစၾတ္ားလ  ားုႏ့ပ့ ုငငေံ့တ္ ့္အစပာုးရတ္ပု႔က ဤအ ႈကပု ခုခံေ့လ   ကလ  ေ့နၾက ါသည္။ 

 

3. ဤအ ႈသည္ “class action” (အတ္န့္ားအစ ားလပုက္ တ္ရ ားစ ြ့ဆပု ႈ) ့ျဖစ္ည္။ ဆပုလပုသည္မလ  ဤအ ႈကပု 

လ တ္စ္ဥ ား သပု႔ ဟုတ္္ လ    ားက “အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝငမ  ား” ဟုေ့ခေေသ  အျခ ားလ စ၏ုကပုယ္ ား 

အ ႈြဖင့္  ့ ျခင့္ား့ျဖစ္ည္။ ဤ “class action” တတ္င္ ကပုယ္ ား့ျ  ခံေ့နၾကေရသ  အဖ ြ့႕ဝငမ  ား    

ၾသဂတု္လ  ၃ ရက္ေ့န႔ ၂၀၁၃ ခုုႏ့ စ္ ေ့န က္ပိုင့္ားတတ္င္ ၾသေစၾတ္ားလ  ား   ေ့န ့္႐့ ့ ား 

သ ၼတ္ုႏ့ပ့ ငုငသံပု႔ ေ့ခေေဆ ငင ္ားခံခ  ၾကရသ    ား့ျဖစါ္သည္။ 

 

 

4. သင္ ဤေအၾက င့္ားၾက ားစ ကပု လက္ံရ႐့ပ့  ရျခင့္ား    သင့္  အ ား ၾသဂတု္လ  ၃ ရက္ေ့န႔ ၂၀၁၃ ခုုႏ့ စ္ 

ေ့န က္ပိုင့္ားတတ္င္ ၾသေစၾတ္ားလ  ား   ေ့န ့္႐့ ့ ားသပု႔ ေ့ခေေဆ ငင ္ားခံခ  ရုႏ့ပ့ ငု္ငြယ္႐့ပ့  ၍၊ သင္ည္ 

အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝငတစ္ဥ ား ့ျဖစ္ေ့က င့္ား့ျဖစ္ေ့နုႏ့ပ့ ုငမည့္ျဖစ္ေ့သ ေ့ၾက င့္  ့ ျဖစ္ါသည္။ 
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5. “Class action” တတ္င္  ါဝင့္ျခင့္ားအ ား့ျဖင့္   သင္၏ ဗ ဇ ေအ့ျခေအနကပု ထပခပုကလ ပ  ့ ္ ည္  ဟုတ္္ါ။ 

အကယ္၍ သင္၏ ဗ ဇ ေအ့ျခေအန္ျဖင့္    တ္္က္၍ ေ့ ားြခန့္ား   ားတ္စ္ံ့ တု္စရ ႐့ပ့   ါက သင္ည္ 

migration agent (ေ့႐့ ေ႕့ျ  င့္ား ႈဆပုငရ  ကပု့္ယစ ားလ ယ္) အ ား ဆက္က္ယ္င့္   ါသည္။ 

 

6. သင္ “class action” တတ္င္ ဆကလက္ါ႐့ပ့  ေ့နရန္အတတ္က္ ေ့ေြင ားရန္  လပု ါ။ အ ႈၿ  ားတသ ားခ ပင န္တင္ သင္ 

ေ့လ  ့္ေ့ၾကားေ့ြင တ္စ္ံ့ ုတ္စရ  လက္ံရ႐့ပ့  ခ    သ  သပု႔ ဟုတ္္ သင့္  ေ့တ္ င့္ားခံခ က္ပို 

အၿ  ားသတ္ရန္အတတ္က္ ကပုယ္ေ့ရားကပုယတ   ဥေ ေဒရားရ  အႀကံဉ့ သ္ပို လပုအ မလသ  

ေ့ေြင ားရလပ  ့္ ည့္ျဖစါ္သည္။ “class action” ့ျဖင့္    တ္္က္၍ သင္ေ့ ားရုႏ့ပ့ ငု္ငြယ္႐့ပ့  ေ့သ  

ဥေ ေဒရားရ  ကုေန္္ ြင   ားသည္ သင္ လက္ံရရပ့ ေ့က င့္ားရ႐့ပ့  ့ ုႏ့ပ့ ုင္ေ့သ  ေ့လ  ့္ေ့ၾကားေ့ြငထက္ 

 ပလုပ ့္   ည္မဟုတ္္ါ။ ဆပုလပုသည္မလ  “class action” ဆပုငရ  ကုန္္ စရပတ္မ  ားတ္စ္ံ့ တု္စရ အတတ္က္ သင့္  အပတ္္ ထ    

ေ့ြငစပကုရလပ ့္   ည္  ဟုတ္္ါ။ 

 

7. အ ႈလပုက္ေ့ ားေ့ေနသ  ေ့႐့ ေ႕န   ား    Phi Finney McDonald (PFM) ့ျဖစါ္သည္။ 

အကယ္၍သင္ည္ အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝင္ ့ျဖစ္၊ ျဖစ္ပ ို သပလပုလ  င္ PFM ကပု GMNauru@pfm.law သပု႔ 

အ ားေ့ ားလ္ပို႔၍ ဆက္က္ယ့္ုႏ့ပ့ ုငါ္သည္ သပု႔ ဟုတ္္ သငႀကပ  က့္ုႏ့ စက္ရ  ေ့႐့ ေ႕နတ္စ္ဥ ားဥ ားုႏ့ င့္   

စက ားေ့့ျ  ုႏ့ပ့ ုငါ္သည္။ သင့္  ထ၌ံ ေ့ ား့ျ န့္ားစရ  တ္စ္ံ့ ုတ္စရ ႐့ပ့   ါက 

့ျ ည္ေ့ထ ငိ္ုတ္ရ ား႐့ံ့ ု့ ားကပု ေ့က ားဇ ား့ျ  ၍  ဆက္က္ယ္ါုႏ့ င့္  ။ 

  

 

 

 

ၾသအစၾတ်ားလမ္်ား တရမ်ားဥအပဒစနစ္ 

 

8. ၾသေစၾတ္ားလ  ား တ္ရ ားဥေ ဒစနငစတင္ (တ္ရ ားလပုဟုေ့ခေေသ )  ဂုၢ ့ပ့  လအ  ား (တ္ရ ားၿ ပ  ငဟိုေ့ခေေသ ) 

အျခ ားသ တ္စ္ဥ ား သပု႔ ဟုတ္္ ကု ၸသ  သပု႔ ဟုတ္္ အစပာုးရထ ံ  

ေ့လ  ့္ေ့ၾကားေ့ြငရယ ေ့တ္ င့္ားဆပုရန္ ြခင့္  ့ ျ  ထ ား ါသည္။ ၎    အကယ္၍ တ္ရ ားလပုက 

တ္ရ ားၿ ပ  င္၏ အျ  အ  ေ့ၾက င့္   ထပခပုကဒသရ ရခ  သည္ သပု႔ ဟုတ္္ နစန  ႈ႐့ပ့  ခ  သည္ဟို ယံ့ၾုကည္ၿ  ား 

အကယ္၍ ယင့္ားေ့တ္ င့္ားဆပု ႈ/ေ့တ္ င့္ားဆပု ႈ   ားအတတ္က္ သင့္  ့ ျ တ္္ေ့လ  ့္ကန္ေ့သ  

ေအၾက င့္ားခံတ္ရ ား႐့ပ့    သ  ေ့တ္ င့္ားခံြခင့္  ႐့ပ့   ါသည္။ 

 

9. ၾသေစၾတ္ားလ  ားတတ္င္ တ္ရ ား႐့ံ့ ု့ား   ားအ ားလံ့ု့ ားသည္ အစပာုးရ၏ခ   ္ ယမႈ့ျဖင့္   ကင့္ား ါသည္။ 

တ္ရ ား႐့ံ့ ု့ ား   ား၌ ၎တ္ပု႔လပုကန ၾကေရသ  လု ထံ့ု့ ားလု နည့္ား   ားအတတ္က္ ႐့ င့္ားလင့္ားေ့သ  

စည့္ား  ဥ့္ားစည္္ ့္ား   ား႐့ပ့   ါသည္။ ၎တတ္င္ အ ႈ   ားကပု ဥေ ဒုႏ့ င့္  အည  စ ရငဆံ့ ု့ ား့ျဖတ္ရ န္အလပု႔င   

သက္ေ့သေအထ ကအ ထ ား   ားကပု ့ျ ငဆငရန္အတတ္က့္ုႏ့ င့္   ယင့္ားသက္ေ့သေအထ ကအ ထ ား   ားေအ ေ 

ဥေ ဒ     ားအရ က င့္  သံ့ ု့ားေရသ  စည့္ား  ဥ့္ားစည္္ ့္ား   ား  ါဝငါ္သည္။ 

mailto:GMNauru@pfm.law
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“Class action” က မည္သည္  ကစိၥြႏ  င္   သက္ိို ငသနည္ ်ား။  

 

10. “Class action” တတ္င္ လ ဝငမႈႀက ားၾက ္ေ့ရားအတတ္က္ တ္ ဝန္႐့ပ့  ေ့သ  လက္႐့ပ့  ဝန္ႀက ား   ားုႏ့ င့္   

ဝန္ႀက ား   ားေ့ဟ င့္ား   ား တ္စ္ဥ ားခ င့္ားစ ုႏ့ င့္   လ ဝငမႈႀက ားၾက ္ေ့ရားအတတ္က္ တ္ ဝန္႐့ပ့  ေ့သ  

အစပာုးရဌ န အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ား တ္စ္ဥ ားခ င့္ားစ သည္ ့ျ ည္္ူ႔တ္ ဝန္္ ံ  ားအျဖစ္ ဥေ ဒကပု 

ခပ့ ့  ့ ားေ့ဖ က္  သည္ဟို စ ြ့ဆပုထ ား ါသည္။ “class action” ေ့အ င့္ျ င့္ုႏ့ပ့ ုငရန္ အတတ္က္ 

တ္ရ ားစ ြ့ဆပုသ ုႏ့ စ္ဥ ားက ေ့အ က္ါတ္ပု႔ကပု သက္ေ့သထ ရန္ လပုအ ါ္သည္။ 

(a) ဝန္ႀက ား   ားုႏ့ င့္   အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ား တ္စ္ဥ ားခ င့္ားစ သည္ ၎တ္ပု႔၏တ္ ဝန္မ  ားကပု 

ထ ့္ားေ့ဆ င္  ရ တတ္င္ ဥေ ဒ    ့ျ    ေ့ဆ င္႐ြ့က္  ၾကၿ  ား 

(b) ဝန္ႀက ား   ားုႏ့ င့္   အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ားသည္  ပ ပတ္ပု႔၏ လု ရ မ  ား    ဥေ ဒ    ့ျဖစ္ည့္္၊ ျဖစ္ည္္ပို   

လ စလ ၱဴ႐့ႈရန္ ဆံ့ ု့ ား့ျဖတ္္  ၾကသည္။ (၎ကပု ၾသေစၾတ္ားလ  ား ဥေ ဒတတ္င္ “ ဆငမျ ခင္ 

ဂ႐့ ုစပကုမႈ” ဟု လ သပ   ားၾက ါသည္)။ 

 

11. “Class action”  တတ္င္ ေ့န ့္႐့ ့ ား၌ Regional Processing Centre (ေ့ဒသဆပုငရ  

စ  ံယ ေ့ဆ င္႐ြ့ကမႈဌ န) ဗ ဇ  (RPC visa) ကပု ေ့လ   ကထ  ားရ တတ္င္ သပု႔ ဟုတ္္ 

သကတ  ့္ားတ္ပုား့ျခင့္ားကပစၥ တ္စ္ံ့တု္စရ  ေ့တ္ င့္ားခံရ တတ္င့္္ ေ့အ က္ါနည့္ားလ ့္ား (၄)  ပ့ ့  ့ ား့ျဖင့္   

ဥေ ဒ    လု ရ မ  ားကပု က ၱဴားတလန္္  သည္ဟို ြစ ္ ြ့ထ ား ါသည္။ 

 

(a) အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝငမ  ားအ ား ထတု္္ေ့ ားေ့သ  RPC ဗ ဇ ကပု ေ့လ   ကထ  ားရန္ သပု႔ ဟုတ္္ 

သကတ  ့္ားတ္ပုားေ့ ား့ျခင့္ားကပစၥ တ္စ္ံ့ တု္စရ ကပု ေ့တ္ င့္ားခံရန္အတတ္က္ 

ၾသေစၾတ္ားလ  ားဥေ ဒအရ ၾသေစၾတ္ားလ န္အရ ႐့ပ့     ားထ၌ံ အ သ  ႐့ပ့   ါ 

 

(b) အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝငမ  ားက RPC ဗ ဇ    ားကပု ေ့လ   ကထ  ားၾကရ ၌ သပု႔ ဟုတ္္ 

သကတ  ့္ားတ္ပုားေ့ ား့ျခင့္ားကပစၥ တ္စ္ံ့ တု္စရ ကပု ေ့တ္ င့္ားခံၾကရ ၌့္ 

ၾသေစၾတ္ားလ န္အရ ႐့ပ့     ားထတံတ္င္ လု ထံ့ု့ားလု နည့္ား   ားကပု တ္ရ ား   တ္ြစ  

လု ္ေ့ဆ ငရ ည့္  တ္ ဝန္႐့ပ့  ၾေကသ ့့္ျင ားလည့္ား  လု ္ေ့ဆ င္  ၾက ါ 

 

(c) ၾသေစၾတ္ားလ န္အရ ႐့ပ့     ားသည္ အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝငမ  ားအ ား လ ႔အြခင့္  ေ့ရားဆပုငရ  

စခံ ပန္္ညံ န့္ား   ား့ျဖင့္  အည  ဆကဆ ံခ    သ  RPC ဗ ဇ    ားကပု တ္ရ ားဝင္ ေ့လ   ကထ  ားုႏ့ပ့ ငု ္ည္ 

သပု႔ ဟုတ္္ သကတ  ့္ားတ္ပုားေ့ ားရန္ ေ့တ္ င့္ားခံုႏ့ပ့ ငု ္ည္၊ သပုေ႔သ ့္ ယင့္ားအျဖစမပ့  ့  ့ ား  ျဖစ္   ါ 

 

(d) ေကလား   ား့ျဖစ္ည့္  အဖ ြ့႕ဝငမ  ားအတတ္က္၊ ၾသေစၾတ္ားလ န္အရ ႐့ပ့     ားသည္ ထပသုပုေ႔သ  

အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝငမ  ားအ ား ေကလား   ားုႏ့ င့္  သကဆ ပိုင္ေ့သ  လ ႔အြခင့္  ေ့ရားဆပုငရ  
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စခံ ပန္္ညံ န့္ား   ား့ျဖင့္  အည  ဆကဆ ံခ    သ  RPC ဗ ဇ    ားကပု တ္ရ ားဝင္ ေ့လ   ကထ  ားုႏ့ပ့ ငု ္ည္ 

သပု႔ ဟုတ္္ သကတ  ့္ားတ္ပုားေ့ ားရန္ ေ့တ္ င့္ားခံုႏ့ပ့ ငု ္ည္၊ သပုေ႔သ ့္ ယင့္ားအျဖစမပ့  ့  ့ ား  ျဖစ္   ါ 

 

12. “Class action” တတ္င္ တ္ရ ားစ ြ့ဆပုခံထ ားၾကေရသ  ဝန္ႀက ား   ားုႏ့ င့္   အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ား၌ 

ၾသေစၾတ္ားလ န္အရ ႐့ပ့     ား RPC ဗ ဇ    ားကပု ေ့လ   ကထ  ား၍ သကတ  ့္ားတ္ပုားေ့ ားခ  သည့္   လု ရ မ  ားေအ ေ 

တ္ ဝန္႐့ပ့  သည္၊ အဘယ္ေ့ၾက င့္  ဆပုေ့သ ့္ ဝန္ႀက ား   ားုႏ့ င့္   အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ားက  ပ ပတ္ပု႔၏ 

တ္ ဝန္မ  ားကပု ထ ့္ားေ့ဆ င္  ၾကရ ၌ ယင့္ားအရ ႐့ပ့     ား၏ ဥေ ဒ    လု ရ မ  ားကပု 

တ္ ားဆ ားရ ည့္  အ သ    ားကပု လ စလ ၱဴ႐့ႈရန္ ဆံ့ ု့ ား့ျဖတ္္  ၾကျခင့္ားေ့ၾက င့္  ့ ျဖစ္ည္ဟို 

ြစ ္ ြ့ထ ား ါသည္။ 

 

13. “Class action” တတ္င္ တ္ရ ားစ ြ့ဆပုခံထ ားၾကေရသ  ဝန္ႀက ား   ား၊ အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ားုႏ့ င့္   ၎တ္ပု႔က 

ကပုယ္ ား့ျ  သည့္   ဓနသဟ ယ ့ျ ည္ေ့ထ ငိ္ု ့ုႏ့ပ့ ုငငေံ့တ္ ့္တ္ပု႔သည္ အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝငမ  ားအ ား 

ေ့လ  ့္ေ့ၾကား   ား ေ့ ားသင့္  သည္၊ အဘယ္ေ့ၾက င့္  ဆပုေ့သ ့္ အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝငမ  ားအ ားအ ား 

ေ့န ့္႐့ ့ ားသပု႔ ဥေ ဒ    ေ့ခေေဆ ငင ္ားခံရၿ  ား ေ့န ့္႐့ ့ ားသပု႔ ေ့ခေေဆ ငင ္ားခံရသည့္   

အက ပ  ားဆကအ ျ ဖစ္ ထပခပုကနစန  ႈ   ား ့ျဖစ္  ရသည္ဟို ြစ ္ ြ့ထ ား ါသည္။ 

 

14. တ္ရ ားၿ ပ  ငမ  ားေအ ေ ြစ ္ ြ့ထ ားခ ကမ  ား၏ ေအသားစပတ္္ပို Applicants’ Further Amended Statement 

of Claim (ေ့လ   ကထ  ားသ    ား၏ ထ မံ့ျဖည့္  ြစက့္ျ ငဆ ငထ ားေ့သ  ေ့တ္ င့္ားဆပု ႈ   ား၏ ေ့ဖ ့့္ျ ခ က္) 

တတ္င္ သတ္မလတ္္ေ့ဖ ့့္ျ ထ ား ါသည္။ ၎ေ့ဖ ့့္ျ ခ က္၏ ပတ္ ၱဴုႏ့ င့္   တ္ရ ားၿ ပ  ငမ  ား၏ ခုခံေ့လ   ကလ  ခ က္ပို 

PFM ၏ ဝကဘ္ ပိုက့္ျဖစ္ေ့သ  phifinneymcdonald.com/projects/ တတ္င္ 

ၾကည့္  ႐့ႈ့ုႏ့ပ့ ုငါ္သည္။ 

 

15. “Class action” အရ ဝန္ႀက ား   ားုႏ့ င့္   အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ား၏ ဥေ ဒ   လု ရ မ  ားအတတ္က္ 

နစန ဆံ့ ု့ား႐့ႈ့ံ့ ား ႈ   ားကပု ေ့တ္ င့္ားခံေ့နၿ  ား၊ ၎    ၾသဂုတ္လ  ၃ ရက္ေ့န႔ ၂၀၁၃ ခုုႏ့ စ္ 

ေ့န က္ပိုင့္ားတတ္င္ ေ့န ့္႐့ ့ားသပု႔ ေ့ခေေဆ ငင ္ားခံခ  ၾကရသ    ား ကပုယ္ေ့ရားကပုယတ   

ထပခပုကဒသရ ရၾကျခင့္ား၊ ဝင္ေ့ြင ဆံ့ ု့ ား႐့ံ့ ႈ့ားၾကျခင့္ား့ုႏ့ င့္      ားတယင့္ားြစ  

ေ့ထ င္ ခံၾကရျခင့္ားတ္ပု႔အတတ္က္ ေ့လ  ့္ေ့ၾကားေ့ ားရန့္ျဖစါ္သည္။ 

 

 

ကၽ ြႏ   ္ပ္ “class action” ၽတင္ ဆကလက္ ပါဝင္အ နလိ ပါသည္ - ကၽ ြႏ   ္ပဘမလ ပရန္ လိ အပသနည္ ်ား။ 

 

16. အကယ္၍သင္ “class action” တတ္င္ ဆကလက္ါဝင္ေ့နလပု ါက ယခုအခါ၌ သင္ ခ က့္ျခင့္ားလု ရန္ 

ဘ     လပုအ ါ္။ သင္ တ္ရ ားစ ြ့ဆပု ႈတတ္င္ ဆကလက္ါဝငရန္ ဆုႏၵ ႐့ပ့  ့ု ါဟု 

ၾသေစၾတ္ားလ  ားုႏ့ပ့ ုငငေံ့တ္ ့္ ့ျ ည္ေ့ထ ငိ္ုတ္ရ ား႐့ံ့ ု့ ားကပု ေ ့ျ  သ    သင္ည္ “class action” 
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တတ္င္  ါ႐့ပ့  ေ့န ည့္ျဖစါ္သည္။ အကယ္၍ထပသုု့ပ႔ျဖစလလ င္ သငဘ လု ရ ည္္ပို ဤစ ႐ြ့က္ တ္ ့္ား၏ 

ေ့႐့ ႕လ  ည့္   အ ပုင့္ားက႑တတ္င္ ေ့ဖ ့့္ျ ထ ား ါသည္။ 

 

17. အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝငမ  ားသည္ တ္ရ ားစ ြ့ဆပု ႈ    ုႏ့ကု္တ္ထ က္  လ  င္ “class action” ၏ ရလဒ့့့္္္ျဖင့္   

“တ္ုတ္္ေ့့ုႏ့ ့ င္” ထ ားခံရ ည့္ျဖစ္ည္။ ဆပုလပုသည္မလ  “class action” ့ုႏ့ပ့ ငု ္ည့္ျဖစ္ေ့စ၊ 

႐့ ့ ံ့  ့ ားနပ ့္  သည့္ျဖစ္ေ့စ၊ သပု႔ ဟုတ္္ ေ့ေက အားတသ ားသည့္ျဖစ္ေ့စ၊ စ ရင္ ကရလဒ္ပို သင္ 

လပုကန ရလပ ့္   ည့္ျဖစ္ည္။ 

 

(a) အကယ္၍ “class action” ေ့အ င့္ျ င္  လ  င္ သင္ည္ စ ရင္ ကမလ ခ   တ္္ေ့ ားေ့ြင သပု႔ ဟုတ္္ 

ေ့ေက အားေ့ြင    သတ္စိ္ုခု၏ ေ့ဝစကုပု ရ ပငု္ငင့္္   ႐့ပ့  ေ့က င့္ား႐့ပ့  ့ ုႏ့ပ့ ုငမည္။  

(b) အကယ္၍ “class action” ေ အ င့္ျ ငလလ င္ သပု႔ ဟုတ္္ ေ့    ့္  န့္ားထ ားေသလ က္ 

ေ အ င့္ျ ငလလ င္ သင္ ေ့ြငရုႏ့ပ့ ုင္ငြယ္ လံ့ု့ ားဝ႐့ပ့   ည္မဟုတ္္ါ သပု႔ ဟုတ္္ အနည့္ားအက ဥ့္ား   သ  

ရုႏ့ပ့ ငု္ငြယ္႐့ပ့   ည့္ျဖစ္၍ အထက္၌႐့ င့္ား့ျ ခ  ေ့သ  ဝန္ႀက ား   ားုႏ့ င့္   အတတ္င့္ားေ့ရား  ၱဴား   ား၏ 

အဆပု ါဥေ ဒ    လု ရ မ  ားအတတ္က္ ဤအ ႈတတ္င္ ၎တ္ပု႔အ ား တ္ရ ားစ ြ့ဆပုုႏ့ပ့ ပ့ ငု္င ့္္ား 

႐့ပ့  ေ့တ္   ည္မဟုတ္္ါ။ သင္ ေ့ြငတ္စ္ံ့ တု္စရ  ေ့ ားစရ လည့္ား  လပု ါ။ 

 

18. အု ိ္ုအဖ ြ့႕ဝငမ  ားအ ားလံ့ု့ား့ုႏ့ င့္   အ   ားဆပုင့္ျဖစ္ေ့သ  ့ျ ႆ န    ားကပု ဆံ့ ု့ ား့ျဖတ္္ည့္  အခါ၌ သင္ 

“class action” တတ္င္ ဆကလက္ါ႐့ပ့  ေ့နရန္အတတ္က္ ေ့ေြင ားရန္  လပု ါ။ အ ႈၿ  ားတသ ားခ ပင န္တင္ သင္ 

ေ့လ  ့္ေ့ၾကားေ့ြင တ္စ္ံ့ ုတ္စရ  လက္ံရ႐့ပ့  ခ    သ  သပု႔ ဟုတ္္ သင့္  ေ့တ္ င့္ားခံခ က္ပို 

အၿ  ားသတ္ရန္အတတ္က္ ကပုယ္ေ့ရားကပုယတ   ဥေ ေဒရားရ  အႀကံဉ့ သ္ပို လပုအ မလသ  

ေ့ေြင ားရလပ  ့္ ည့္ျဖစါ္သည္။ “class action” ့ျဖင့္    တ္္က္၍ သင္ေ့ ားရုႏ့ပ့ ငု္ငြယ္႐့ပ့  ေ့သ  

ဥေ ေဒရားရ  ကုေန္္ ြင   ားသည္ သင္ လက္ံရရပ့ ေ့က င့္ားရ႐့ပ့  ့ ုႏ့ပ့ ုင္ေ့သ  ေ့လ  ့္ေ့ၾကားေ့ြငထက္ 

 ပလုပ ့္   ည္မဟုတ္္ါ။ ဆပုလပုသည္မလ  “class action” ဆပုငရ  ကုန္္ စရပတ္မ  ားတ္စ္ံ့ တု္စရ အတတ္က့္္ သင့္  အပတ္္ ထ    

ေ့ြငစပကုရလပ ့္   ည္  ဟုတ္္ါ။ 

 

19. အကယ္၍သငအလပု႐့ပ့   ါက သင္ည္ PFM ကပု GMNauru@pfm.law ၌ အ ားေ့ ားလ္ပို႔၍ 

ဆက္က္ယ့္ုႏ့ပ့ ငု ္ည္၊ သပု႔အ ား့ျဖင့္   အန ဂက္တ္တ င္႐့ပ့   ည့္   ြ  ့္ား ံ့ျ ငဆင္ ကမ  ားကပု သင့္ုႏ့ စ္ကရ  လပ  ္ 

သပု႔ ဟုတ္္ အ ားေ့ ားလ္ပို႔ ေ့ ား ပု႔ုႏ့ပ့ ငု မည့္ျဖစ္ည္။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:GMNauru@pfm.law
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ကၽ ြႏ   ္ပ္ “class action” ၽတင္ ဆကလကပါဝင္အ နရန္ ဆြႏၵမ႐  ိ ပါ - ကၽ ြႏ   ္ပဘမလ ပရန္ လိ အပသနည္ ်ား။ 

 

20. အကယ္၍သင္ “class action” တတ္င္ ဆကလက္ါဝင္ေ့နရန္ ဆုႏၵ ႐့ပ့   ါက သင္ည္ ့ျ ည္ေ့ထ ငိ္ု 

တ္ရ ား႐့ံ့ ု့ ားကပု ေအၾက င့္ားၾက ားရန္ လပုအ ္ည္။ ၎ကပု “့ုႏ့ကု္တ္ထ က့္ျခင့္ား” ဟုေ့ခေသည္။ 

အကယ္၍သင္ ့ုႏ့ကု္တ္ထ ကလ ပိုလ  င္ ဤေအၾက င့္ားၾက ားစ ၏ အဆံ့ ု့ားတတ္င္႐့ပ့  ေ့ေ့သ   ံ့စုကံပု 

ၿ  ား့ျ ည့္  စံ့ ြုစ  ့ျဖည့္  ြစက္၍ ယင့္ား ံ့စုကံပု အ သမၾကမအ န႔၊ ဇူလိ ငလ ၃၁ ရက္အ န႔၊ ၂၀၂၀ ခ ြႏ  စ္ 

အညန ၄ နမရီ (ၾသအစၾတ်ားလမ္်ား အအ႐  ႕ပိ င္ ်ား စံအ တမ ္ခိ န္္)  တ္ပုငမ  ေ့အ က္ါဌ နသပု႔ 

အ ားေ့ ားလ့္ျဖင့္   သပု႔ ဟုတ္္ စ တ္ပုကမလတ္ဆင့္    ပ႔ုရ ည္။ 

 

The Registrar 

Federal Court of Australia  

Victorian District Registry  

305 William Street 

Melbourne VIC 3000 

 

သပ႔ု ဟတု္ ္

 

vicreg@fedcourt.gov.au 

 

21. အကယ္၍သင ့္ုႏ့ကု္တ္ထ ကလလ  င ္“class action” ေ့လ  ့္ေ့ၾကားေ့ြင တ္စ္ံ့ တု္စရ ကပ ု

လက္ရံ႐့ပ့   ည္မဟတု္္ါ။ 

 

22. “Class action” တတ္င ္ဆကလကမ ါဝငလပ ိုေ့သ  အု ္ိုအဖ ြ့႕ဝငမ  ား တ္စ္ဥ ားစ သည္ ့ုႏ့ကု္တ္ထ က္ံ့ စုကံပ ု

သ ္ ္  ့ျဖည့္  ြစကရ ည္။ သင္ည္ ့ုႏ့ကု္တ္ထ က္ံ့ စုကံပ ု ပသ ားစုတ္စ္ိုအျဖစ ္ ျဖည့္  ြစက့္ုႏ့ပ့ ငုါ္။  

 

သက္ိိုငရမ စမ႐ြ ကစမတမ္ ်ားမ္မ်ား၏ မိတ ၱဴမ္မ်ားကိ  မည္သည္  အ နရမမ  ရ႐  ိ  ြႏ  ိ ငသနည္ ်ား။ 

 

23. ေ့လ   ကလ  ့ ၊ ေ့တ္ င့္ ားဆပ ုႈဆပငုရ  ေ့ဖ ့့္ျ ခ က့္ုႏ့ င့္   ခခုေံ့လ   ကလ  ခ က ္သပ႔ု ဟတု္္ 

ခခုေံ့လ   ကလ  ခ ကမ  ားအ ါအဝင္ သကဆ ပိုငရ  စ ႐ြ့က္ တ္ ့္ား   ား၏  ပတ္ ၱဴ   ားကပ ုေ့အ ကါ္တ္ပ႔ုအရ 

ရယ ုႏ့ပ့ ငုါ္သည္။ 

 

(a)  PFM ၏ ဝကဘ္ ပိုက္ phifinneymcdonald.com/projects/    ေ့ဒါင့္ ားလ ုဆ ြ့့ျခင့္ား 

(က ားယ ့ ျခင့္ ား) 
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(b) ့ျ ည္ေ့ထ ငိ္ု တ္ရ ား႐့ံ့ ု့ ား၏ ဝကဘ္ ပိုက္ www.fedcourt.gov.au ၌ 

ၾကည့္  ႐့ ့  စစ္ေ့ဆား့ျခင့္ားတ္ပ႔ုျဖစ္ည္။ 

 

အ နမကထ ပအခ္ကအလက မ္်ားကိ  မည္သည္  အ နရမမ  ရ႐  ိ  ြႏ  ိ ငသနည္ ်ား။ 

 

24. အကယ္၍သင္ည္ ဤေအၾက င့္ားၾက ားစ ကပ ုအျခ ားဘ သ စက ားအျဖစ္ပ ို႔ 

ဘ သ ့ျ န္ေ့ ားေ့စရန့္ုႏ့ င့္  ့  ္ေ့န ကထ  အခ ကအလကမ  ားတ္ပ႔ုကပ ုလပအု ္ါက သင္ည္ 

ေ့အ က္ါတ္ပ႔ုကပ ုလ ု့္ုႏ့ပ့ ငုါ္သည္။ 

 

(a) http://phifinneymcdonald.com/projects/ ဝကဘ္ ပိုက္ကတ င ္ၾကည့္   ါ သပ႔ု ဟတု္ ္

 

(b) GMNauru@pfm.law သပ႔ု အ ားေ့ ားလ္ပို႔၍ PFM ကပ ုဆက္က္ယ္ါ။ 

 

 

 

 

http://www.fedcourt.gov.au/
http://phifinneymcdonald.com/projects/
mailto:GMNauru@phifinneymcdonald.com
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အကယ္၍သင္ “class action” ၽတင္ ဆကလ က္၍ မပါဝငလိ ိုမ သမ ဤပံ  စကံိ  အသ ံ  ်ား  ပဳပါ 

Form 21 
Rule 9.34 

 ြႏ  တ္တထကသ ည္   အအၾကမင္ ်ားၾကမ်ားစမ 

 
No. VID816 of 2019 

Federal Court of Australia 
District Registry: Victoria 
Division: General 
Plaintiff M83A/2019 

First Applicant 
 

Plaintiff M83B/2019 (by his litigation representative, Plaintiff M83C/2019) 
 

Second Applicant 
Scott Morrison & Ors (in accordance with the attached schedule) 
 

Respondents 

သပ႔ု 

The Registrar 
Federal Court of Australia 
Victoria District Registry 
305 William Street 
Melbourne VIC 3000 
 

သပ႔ု ဟတု္ ္

 
vicreg@fedcourt.gov.au 

 

 

ဤကပယု္ ားလ ယ့္ျ   စ ရငမႈတတ္င ္အု ္ိုအဖ ြ့႕ဝငတစ္ဥ ား့ျဖစ္ူ [သင့္  အ ည္ အျ ည့္  အစံ့ ]ု သည္ ၁၉၇၆ 

ခုုႏ့ စ ္ၾသေစၾတ္ားလ  ားုႏ့ပ့ ငုငေံ့ေ့တ္ ့္ ့ျ ည္ေ့ထ ငိ္ု တ္ရ ား႐့ံ့ ု့ ား အက္ဥေ ဒ  ုဒမ 33J အရ 

[သင့္  အ ည္ အျ ည့္  အစံ့ ]ု သည္ ကပယု္ ားလ ယ့္ ျ   စ ရငမႈ   ့ုႏ့ကု္တ္ထ က့္ျခင့္ားကပ ု

အသပေ့ ားေအၾက င့္ားၾက ားအ ္ါသည္။ 

 

ရက္ ြ့။  

 

သင့္  ထပာုးၿ  လကမလတ္္။ 

သင့္  အ ညအ ျ  ည့္  အစံ့ ။ု 

ေ့ြ ားရက္။ 

အ ားေ့ ားလ ္လပ ္ ။ 

ဖုန့္ားန ံါတ္္။ 

 

တ္စ္ိုကပ ုစက္ဝပုင့္ားဝပုင့္ ား့ျ  ါ။ အု ္ိုအဖ ြ့႕ဝင ္(သပ႔ု ဟတု္္) အု ္ိုအဖ ြ့႕ဝင္၏ တ္ရ ားဝင ္အု ထပန့္ားသ  


