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கடல்சார் பயணப் பிரகடனம் 

 

 

 

கண்ணணாட்டம் 

அவுஸ்திணரலியாவிற்கு கடல் வழியாக பயணித்து வரும் பயணிகள் கடல்சார் பயணப் 

பிரகடனத்தத (Maritime Travel Declaration, MTD) சமர்ப்பிக்க ணவண்டும். 

அவுஸ்திணரலியாவிற்கு உங்கள் பயணத்திற்காக உங்கள் கப்பலில் ஏறும் முன் கடல்சார் 

பயணப் பிரகடனத்தத (MTD) சமர்ப்பிக்க ணவண்டும். நீங்கள் கப்பலில் ஏறுவதற்கு 3 முதல் 

10 நாட்களுக்குள் உங்கள் MTD-ஐச் சமர்ப்பிக்க ணவண்டும். MTD-ஐ நிரப்பும்ணபாது, நீங்கள் 

சசய்ய ணவண்டியதவ: 

 அவுஸ்திணரலியாவில் சதாடர்பு சகாள்வதற்கான மின்னஞ்சல் முகவாி மற்றும் 

சதாதைணபசி எண் உட்பட உங்கள் சதாடர்பு விவரங்கதை வழங்க ணவண்டும் 

 உங்கள் ணகாவிட்-19 தடுப்பூசி நிைவரம் சதாடர்பாக பிரகடனத்தத அைிக்க 

ணவண்டும் 

 நீங்கள் அவுஸ்திணரலியாவுக்கு வருவதற்கு முன்பு, கடந்த 14 நாட்கைில் நீங்கள் 

ணமற்சகாண்ட சர்வணதச பயண விவரங்கதை அறிவிக்க ணவண்டும் 

 நீங்கள் ததரயிறங்கும் மாநிைம் அல்ைது பிராந்தியத்திற்கு வரும்ணபாது அங்கு 

நதடமுதறயில் இருக்கும் தனிதமப்படுத்தல் மற்றும் பாிணசாததனத் ணததவகள் 

குறித்து அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றும், அவற்றுக்கு இணங்காவிட்டால் விதிக்கப்படும் 
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தண்டதனகள் குறித்தும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றும் பிரகடனம் சசய்ய 

ணவண்டும். 

குறிப்பு: உங்கள் MTD-ஐப் பூர்த்தி சசய்வதற்கு முன், அவுஸ்திணரலியாவில் நதடமுதறயில் 

இருக்கும் பயணம் சதாடர்பான பிற நிபந்ததனகதையும் சாிபார்க்கவும். பயணம் 

சசய்வதற்கு முன் உங்களுக்குத் ணததவயான அதனத்து ஆவணங்கைின் பட்டியலுக்கு, 

தடுப்பூசி ணபாட்டுக்சகாண்ட பயணிகள் மற்றும் தடுப்பூசி ணபாட்டுக்சகாள்ைாத 

பயணிகளுக்கான தகவதைப் பார்தவயிடவும். 

அவுஸ்திணரலியாவிற்கு கடல் வழியாக பயணித்து வரும் பயணிகள் டிஜிட்டல் பயணப் 

பிரகடனத்தத (DPD) சமர்ப்பிக்க ணவண்டியதில்தை. 

கடல்சார் பயணப் பிரகடனமானது (MTD) கடல் வழியாக அவுஸ்திணரலியாவுக்குப் 

பயணிப்பவர்களுக்கு மட்டுணம. நீங்கள் விமானம் மூைம் அவுஸ்திணரலியாவுக்குப் 

பயணிக்கிறீர்கள் என்றால், அதற்குப் பதிைாக டிஜிட்டல் முதறயிைான பயணிகள் 

பிரகடனத்தத (DPD) சமர்ப்பிக்கவும். 

தண்டதனகள் மற்றும் அமைாக்கம் 

அவுஸ்திணரலியாவிற்கு உங்கள் பயணத்திற்காக உங்கள் கப்பலில் ஏறும் முன், உங்கள் 

தடுப்பூசி நிதை பற்றிய பிரகடனம் உட்பட முக்கியமான தகவல்கதை வழங்க கடல்சார் 

பயணப் பிரகடனத்தத (MTD) பயன்படுத்த ணவண்டும். இது நதடமுதறப்படுத்தக்கூடிய ஒரு 

விதிமுதறயாகும். விதிமுதறக்கு இணங்கத் தவறும் நபருக்கு 30 தண்டப்பண யூனிட்கள் 

(தற்ணபாது $6,660 AUD) எனும் சிவில் தண்டதன (அபராதம்) விதிக்கப்படைாம். இது 

உயிாியல் பாதுகாப்பு சட்டம் 2015 இன் பிாிவு 46 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

அவுஸ்திணரலிய அரசாங்கத்திற்கு சபாய்யானத் தகவல்கதை அல்ைது தவறாக வழிநடத்தும் 

தகவல்கதை வழங்குவது கடுதமயான குற்றமாகும். குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் 

அதிகபட்சமாக 12 மாதங்கள் சிதறத்தண்டதன விதிக்கப்படும். 

சபாது சுகாதாரத் துதறயின் உத்தரவுகளுக்கு இணங்காமல் இருப்பவர்களுக்கு 

மாநிைங்களும் பிராந்தியங்களும் தண்டதனகள் விதிக்கைாம். ணகாவிட்-19 பாிணசாததன 

மற்றும் சுயமாக தனிதமப்படுத்திக் சகாள்ளுதல் அல்ைது தனிதமப்படுத்தல் விதிமுதறகள் 

ஆகியதவ இதில் அடங்கும். நீங்கள் உள்நுதழந்தவுடன் சபாது சுகாதார உத்தரவுகள் 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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அல்ைது பூர்த்தி சசய்ய ணவண்டிய விதிமுதறகளுக்கு இணங்கவில்தை என்றால், நீங்கள் 

சிதறத்தண்டதன அல்ைது குறிப்பிடத்தக்க தண்டப்பணங்கள் உட்பட கடுதமயான 

தண்டதனகதைச் சந்திக்க ணநாிடைாம். குறுகிய காை அறிவிப்பில் இந்த விதிமுதறகள் 

மாறுபடைாம். ணமைதிகத் தகவலுக்கு, மாநிைம் மற்றும் பிரணதசத்தின் வருதக 

விதிமுதறகதைப் பார்தவயிடவும். 

அவுஸ்திணரலியாவிற்கு வருதகப்புாியும் பின்வரும் தற்காலிக விசாதாரர்கைின் விசா ரத்து 

சசய்யப்படைாம், அவர்கள் தடுத்து தவக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்படைாம்: 

 அவுஸ்திணரலியாவின் எல்தைக்குள் நுதழவதற்கான விதிமுதறகளுக்கு ஏற்ப, 

சர்வணதச பயணத்திற்குத் ணததவயான தடுப்பூசி முழுவததயும் 

ணபாட்டுக்சகாள்ைாதவர்கள் 

 அவுஸ்திணரலிய அரசாங்கத்தால் வதரயறுக்கப்பட்டுள்ைவாறு, ணகாவிட்-19 

தடுப்பூசிக்கு மருத்துவாீதியாக ஒவ்வாதம எதுவும் இல்ைாதவர்கள் 

 தடுப்பூசி ணபாட்டுக்சகாள்வதிலிருந்து விைக்கைிக்கப்பட்ட பிாிவில் இல்ைாதவர்கள் 

அல்ைது தனிப்பட்ட முதறயில் பயண விைக்கு சபற்றவர்கள். 

உங்கள் பிரகடனத்ததப் பூர்த்தி சசய்யவும் 

MTD ஆன்தைன் படிவத்ததப் பயன்படுத்தி உங்கள் கடல்சார் பயணப் பிரகடனம் (MTD)-

ஐப் பூர்த்தி சசய்யைாம். 

நீங்கள் ஒரு கணக்குத் (account) திறக்க ணவண்டியிருக்கும், இது உங்கள் தற்ணபாததய 

மற்றும் எதிர்காை பிரகடனங்கதை ஒணர இடத்தில் நிர்வகிக்க அனுமதிக்கும். 

உங்கள் பிரகடனத்ததத் சதாடங்குதல் 

MTD-க்கு நீங்கள் பணம் ஏதும் சசலுத்த ணவண்டியதில்தை - இது இைவசமானது. 

உங்கள் பிரகடனத்ததத் சதாடங்குவதற்கு முன், பின்வரும் தகவதைத் தயாராக 

தவத்திருக்கவும்: 

 கப்பல் சபயர் மற்றும் வதக 

 புறப்படுதல் மற்றும் வருதக துதறமுகங்கள் 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://mtd.homeaffairs.gov.au/
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 சசல்லுபடியாகும் பாஸ்ணபார்ட் 

 நீங்கள் அவுஸ்திணரலியாவுக்கு வருவதற்கு 14 நாட்களுக்கு முன்பான சர்வணதச 

பயணம் 

 ணகாவிட்-19 தடுப்பூசி ணபாட்டுக்சகாண்டதற்கான பதிவு அல்ைது மருத்துவக் 

காரணங்கைினால் தடுப்பூசி ணபாட்டுக்சகாள்ை முடியாது என்றால், அது குறித்து 

ஏற்றுக்சகாள்ைக்கூடிய சான்றுகள் 

ஒவ்சவாரு உாிதம வயதுவந்ணதாரும் தங்கைின் சசாந்த பிரகடனத்ததப் பூர்த்தி சசய்ய 

ணவண்டும். 15 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ததகளுக்கு, அக்குழந்ததகைின் சபற்ணறார் 

பிரகடனத்ததப் பூர்த்தி சசய்ய ணவண்டும். நீங்கள் பூர்த்தி சசய்த பிரகடனத்துடன் ஒரு 

மின்னஞ்சதைப் சபறுவீர்கள், அதத நீங்கள் அச்சிடைாம் அல்ைது பதிவிறக்கம் சசய்யைாம். 

சுற்றுப் பயணக் கப்பல்கள் 

ஒரு சுற்றுப் பயணக் கப்பல் அவுஸ்திணரலியாவில் சதாடங்கி அங்ணகணய வந்துணசர்ந்தால், 

பயணத்தின் சதாடக்கத்திணை கப்பலில் பயணித்திருந்தால், பயணிகள் மற்றும் பணிக் 

குழுவினர் கடல்சார் பயணப் பிரகடனத்தத (MTD) பூர்த்திச் சசய்ய ணவண்டியதில்தை. 

உள்நாட்டு கப்பல்கள் மற்றும் அவுஸ்திணரலியாவில் சதாடங்கி அங்ணகணய வந்துணசரும் 

சர்வணதச கப்பல்களும் இதில் அடங்கும். 

நீங்கள் ஒரு சவைிநாட்டு துதறமுகத்திலிருந்து ஒரு சுற்றுப் பயணக் கப்பலில் பயணித்தால், 

நீங்கள் பயணத்தில் ணசரும் முன் MTD-ஐப் பூர்த்திச் சசய்ய ணவண்டும். 

கடல்சார் பணிக் குழுவினர்களுக்கான தகவல் 

ஓர் உல்ைாசக் கப்பலில் பணிபுாியும் கடல்சார் பணிக் குழுவினர், அவுஸ்திணரலியாவுக்கு 

கப்பலில் ஏறுவதற்கு முன் கடல்சார் பயணப் பிரகடனத்தத (MTD) பூர்த்திச் சசய்ய 

ணவண்டும். அவுஸ்திணரலியாவுக்கான பயணத்தில் உங்கள் கப்பல் பை துதறமுகங்கைில் 

நிறுத்தப்பட ணவண்டியிருந்தால், முதல் துதறமுகத்திலிருந்து புறப்படப்படுவதற்கு முன்ணப 

MTD பூர்த்திச் சசய்யப்பட ணவண்டும். 

கப்பலின் சபாறுப்பாைர் அல்ைது கப்பல்சார் பணிக் குழுவினர் பயணத்தின் ணபாது 

பயணிகளுடன் சதாடர்பு சகாள்ைவில்தை என்றாணைா, அவுஸ்திணரலிய பிரணதசத்தில் 
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இருக்கும்ணபாது கப்பலில் இருந்து இறங்க விரும்பவில்தை என்றாணைா MTD-ஐச் சமர்ப்பிக்க 

ணவண்டிய அவசியமில்தை. 

வணிகசார் கப்பல்கைின் கடல்சார் குழுவினர் MTD-ஐப் பூர்த்திச் சசய்யணவண்டிய 

அவசியமில்தை. வணிகசார் கப்பலில் பயணிக்கும் பயணிகள் MTD-ஐப் பூர்த்திச் 

சசய்யணவண்டும். 

அவுஸ்திணரலியாவில் உள்நாட்டில் இயங்கும் கப்பல்களுக்கு MTD-ஐப் பூர்த்திச் 

சசய்யணவண்டிய அவசியமில்தை. 

தாங்கள் பயணிக்கும் கப்பலில் ஏற விமானம் மூைம் அவுஸ்திணரலியாவுக்கு வரும் அதனத்து 

கடல்சார் பணிக் குழுவினரும் MTD அல்ைாமல், டிஜிட்டல் முதறயிைான பயணிகள் 

பிரகடனத்ததப் (DPD) பூர்த்திச் சசய்ய ணவண்டும். கடல்சார் பயணப் பிரகடனமானது 

(MTD) கடல் வழியாக அவுஸ்திணரலியாவுக்கு வரும் பயணிகளுக்கு மட்டுணம. 

உங்கள் கடல்சார் பயணப் பிரகடனத்தின் பயன்பாடு 

கடல்சார் பயணப் பிரகடனம் (MTD)-ஐப் பூர்த்திச் சசய்துவிட்டால் நீங்கள் 

அவுஸ்திணரலியாவிற்குள் நுதழந்து விடைாம் என்ற உத்தரவாதம் கிதடயாது. 

நீங்கள் MTD-ஐச் சமர்ப்பித்தவுடன், உங்கள் கப்பலில் ஏறுவதற்கு முன்பும் 

அவுஸ்திணரலியாவுக்கு வரும்ணபாதும் (அச்சிடப்பட்ட அல்ைது மின்னணு முதறயில்) 

காட்டப்பட ணவண்டிய மின்னஞ்சதைப் சபறுவீர்கள். உங்கள் MTD கணக்கிலும் உங்கைின் 

பயன்பாட்தட அணுகைாம். 

கப்பதை இயக்குபவர்கள் நீங்கள் புறப்படுவதற்கு முன் உங்கள் MTD பயன்பாட்தட 

மதிப்பாய்வு சசய்வார்கள். உங்கைின் பூர்த்திச் சசய்யப்பட்ட MTD பின்வருபவற்தற 

உறுதிசசய்யும்: 

 பச்தச: உங்கள் பிரகடனத்தில் நீங்கள் உள்ைிட்டுள்ை தகவல், அவுஸ்திணரலியாவில் 

நுதழவதற்கு அவுஸ்திணரலியாவின் தடுப்பூசித் ணததவகதைப் பூர்த்திச் சசய்வததக் 

குறிக்கிறது. இருந்தாலும், சசக்-இன் சசய்யும்ணபாது உங்கள் ஆவணங்கதை நீங்கள் 

காண்பிக்க ணவண்டும். நீங்கள் கப்பலில் ஏறுவதத அனுமதிக்க உங்கள் கப்பதை 

இயக்குபவர்கணை இறுதி முடிதவ எடுப்பார்கள். 

https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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 நீைம்: உங்கள் பிரகடனத்தில் நீங்கள் உள்ைிட்டுள்ை தகவல், உங்கள் சூழ்நிதைதயப் 

சபாறுத்து அவுஸ்திணரலியாவில் நுதழவதற்கு அவுஸ்திணரலியாவின் தடுப்பூசித் 

ணததவகதை நீங்கள் பூர்த்திச் சசய்யக்கூடும் என்பததக் குறிக்கிறது. நீங்கள் பயணம் 

சசய்வதற்குமுன் கப்பதை இயக்குபவர் சிை ணமைதிகச் ணசாததனகதை ணமற்சகாள்ை 

ணவண்டியிருக்கும். 

 சிவப்பு: உங்கள் பிரகடனத்தில் நீங்கள் உள்ைிட்டுள்ை தகவல், சர்வணதச 

பயணத்திற்கான அவுஸ்திணரலியாவின் தடுப்பூசித் ணததவகதை நீங்கள் பூர்த்திச் 

சசய்யவில்தை என்பதத குறிக்கிறது. பயணக் கட்டுப்பாடுகைிலிருந்து விைக்கு 

சபறவில்தை எனில், உங்கைால் அவுஸ்திணரலியாவிற்குள் நுதழய முடியாது. 

கப்பதை இயக்குபவர்கள் கூடுதல் ணசாததனகதை ணமற்சகாள்ை ணவண்டியிருக்கும், 

அணதாடு நீங்கள் கப்பலில் ஏற முடியுமா என்பதத தீர்மானிப்பார்கள். 

நீங்கள் பயணிக்கவிருக்கும் அல்ைது கடந்துச் சசல்ைத் திட்டமிட்டுள்ை அதனத்து 

மாநிைங்கள் மற்றும் பிராந்தியங்களுக்கான பயண மற்றும் தனிதமப்படுத்துதலுக்கான 

ஏற்பாடுகதை நீங்கள் சாிபார்க்க ணவண்டும். ஒவ்சவாரு அவுஸ்திணரலிய மாநிைத்திலும் 

பிராந்தியத்திலும் விதிமுதறகள் வித்தியாசமாக இருக்கும். ணமைதிகத் தகவலுக்கு மாநிைம் 

மற்றும் பிரணதசத்தின் வருதக விதிமுதறகதைப் பார்தவயிடவும். 

கப்பதை இயக்குபவர்களுக்கான ணமைதிகத் தகவல் 

உல்ைாச கப்பதை இயக்குபவர்கள், வணிகக் கப்பல்கள், சசாகுசு கப்பல் மற்றும் சசாகுசு 

க்ராஃப்ட் உள்ைிட்ட கப்பதை இயக்குபவர்களுக்கு, ஜாக்கிரததயாக இருப்பதற்கான 

ணமைதிகத் ணததவகள் உள்ைது. கடல் வழியாக நுதழதல் மற்றும் சவைிணயறுதல் என்பததப் 

பார்தவயிடவும். 

ஆதரவு 

உங்கள் MTD-ஐப் பூர்த்தி சசய்ய உங்களுக்கு உதவி ணததவப்பட்டால், அடிக்கடி 

ணகட்கப்படும் ணகள்விகள் பிாிதவப் பார்தவயிடவும். 

  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/mtd/Pages/faq-english.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/mtd/Pages/faq-english.aspx

