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အခ်က္အလက္စာေစာာ ္

လမူိ်   ေေ အေရခအရ ခာ ဲက္ဲ ာမဆရဲိာံေ္ာ 

အကဥ္ပေဒအေရတိာံၾ္ကာ မဆမ်ာ  

လမူိ်   ေေ အေရခအရ ခာ ဲက္ဲ ာမဆဲ ိာံေ္ာရအကဥ္ပေဒဲိပံေမ္ဆာရအ္မွ္ာေ္ ။ 

၁၉၇၅ရခံုႏဆစ္ရလူမိ်  ေေ အေရခအရ ခာ ဲက္ဲ ာမဆဲ ိံာ္ောရအက္ဥပေဒရ(ဗဟိံ)ရ(RDA) အေရပာ္၏ရ
လူမိ်  ာရအပာ အေောာာ္ရမိ် ႐ံိ ာရုႏိံာာ္ာပာ ရပိံာမဟတံ္ရလူမိ်  စံရူစ္ မစရ္ပိံာမဟတံရ္လူ
လူဝာ္မဆဲ ိံာ္ောရအဲာ့္အတွာ္ ေၾကာာ့္ရပာ့္အာ ရမမဆ်တစရာရဲက္ဲ ာ ခာ ္ကိရံဥပေဒအေရတာ  မစ ္ာ ပေ္။ 

၎ပေ္ရလူမိ်  ေေ အေရမံွာ္ တု မဆကိလံေ္ ရဥပေဒုႏဆာ့္ရဲွာ္ာက်ာေ္စပေ္။ 

ဤဥပေဒကိရံမေပ္ေ့္အခခါရက်ာ့္ပာံ ုႏိာံပ္ွာေ ္။ 

အမ်ာ  ပေပ္ူေလာက၏ရေအာက္ပခအပိံာ္ အ ခာ မ်ာ စရာတရာ္ရတော မဆ်တစရာရဲက္ဲ ာခာေေွာ္ရပာ္ရRDAရကိရံ
ပာံ ုႏိံာ္ပေ္။ 

• အလပံအ္ကိာံ။္ရအလံပ္ေ ခာ္ ာရအလံပ၏္ရစေ္ ကမ ္ခ်က္မ်ာ ုႏဆာ့္ရပတ
ပတ္မဆတခ္်က္မ်ာ ာရေလက့်ာ့္ေေ ာရော ူ တိံ  ခာ ္ာအလပံ္   တ္ခာေ ခာ္ ။ 

• ပောေေ ။ရအစိံ ေရပိံာမဟံတရ္ပံဂၢလ ိကရေက်ာာ္ ာရေကာလပိ္ရပိ
ပိံာမဟံတရ္တကပၠိလံ္ါရစာော္ ပရာ္  ခာ္ ရပိံာမဟံတရ္ပောပာ္ၾကာ  ခာ္ ။ 

• ေွာော ိာံခ္ာ ္။ရအိမရ္ပိံာမဟတံ္ရလူေွာအိမ္ခွာ ္ရာဆာ ေမ္  ခာ္ ရပိံာမဟံတရ္ဝမ္ ခာ္ ။ 

• ဝွာေ္ဲာာမ္ဆမ်ာ ကိရံေမ ူခာ ္ရပိံာမဟတံရ္အပာံ  ပ  ခာ ္။ရ
္ဏ္လံပ္ာွာ္ ရပိံာမဟံတရ္အာမခာလံပာ္ွာ္ ။ရအစိ ံေးာွာမ်ာ ာရပမမ္ူပိံာေဲာာ္ေေ ရပိ
ပိံာမဟံတရ္ဲကပ္ရမ္ေေ ဲိာံ္ောရအ အရ အစေ္ မ်ာ ၏ရဝွာေ္ဲာာ္မဆမ်ာ ။ရေ႐ဆ ေွာမ်ာ ာရဲ
ဲောဝွာမ္်ာ ရပိံာမဟတံ္ရအတတ္ပောပေ္မ်ာ ကရလပံေ္ဲာာ္ေပ ပေ့္ရအတတ္ပော႐ွာ္ဲိာ္ံောရ
ဝွာ္ေဲာာ္မဆမ်ာ ။ရစာ ေပာက္ဲ ိံာ္မ်ာ ာရဲိံာ္မ်ာ ရပိံာမဟတံ္ရေ ်ာ္ေ  ေေ းာွာမ်ာ ဲိံာေ္ာရဝ
ရဝွာ္ေဲာာ္မဆမ်ာ ။ရရရ 

• အမ်ာ  ပေပ္ူဲ ိာံေ္ာရေွာောမ်ာ ကိရံပရာ လာ ခာ ္။ရပွာ္  ခာမ်ာ ာရအစိ ံေ႐ံုးမ   မား၊ စာ ေပာက္ဲ ိံာ္မ်ာ ာရတ
တေ္ ခိခံွာ္ မ်ာ ရပိံာမဟတံ္ရေစ် ဲိာံ္မ်ာ တိံာကအပ့ိံာ  စ္ပေ။္ 



Australian Human Rights Commission 
Fact sheet    Complaints under the Racial Discrimination Act - Burmese 

April 2020 

လမူိ်   ေေ အေရခအရ ခာ ဲက္ဲ ာမဆဲ ိပံေမ္ဆာရအ္မွ္ာေ္ ။ 

လူမိ်  ေေ အေရခအရ ခာ ဲက္ဲာမဆပေ္ရလတူစ္ဥ ုအာ ရရလူမိ်  ာရအပာ အေောာ္ာရမိ်  ႐ံိ ာရုႏိာံ္ာာပာ ာရလူ
လူမိ်  စံရူစ္ မစ္ရပိံာမဟတံ္ရလူဝာ္မဆဲ ိံာ္ောရအဲာ့္အတွာ္ ေၾကာာ့္ရအလ
အလာ တူအေ ခအေွာ႐ိဆေပာရအ ခာ ပူတစ္ဥု ေအာက္ရုႏဆ
ုႏဆိမ္ခ်ဲက္ဲ ာခာေပေ့္အခခတရာ္ရ  စ္ပရာ ပေ္။ရဥပမာအာ   ာ့္ရအိ
အိမ္ ခာေ မအက်ိ  ေဲာာတ္စဥ္ု ကရလမူိ်  ေေ ေွာာက္ခာေၾကာာ့္ရပိံာမဟတံ္္ရအပ
အပာ အေောာ္ရကအရ ပာ မဆေၾကာာ့္ရလတူစ္ဥ ုအာ ရအိမ္ာဆာ ေွာ္ရ ာာ ္ဲွာ္ပခကရ၎မဆာရ‘တိကံ္႐ံိက္ရခအ
ခအရ ခာ ဲက္ဲ ာမဆမရ  စ္လမိ့္မေ္။ရ 

လူမိ်  ေေ အေရခအရ ခာ ဲက္ဲာမဆပေ္ရလတူိံာ္ အတရက္ရတစ
တစ္ေ ပ ေုရစေ္ မ်ဥ ္မ်ာ ရပိံာမဟတံ္ရမူဝခဒမ်ာ ႐ိဆေပာ္လေ္ ရလူမိ်  ာရအပ
အပာ အေောာ္ာရမိ်  ႐ံိ ာရုႏိံာ္ာာပာ ာရလူမိ်  စံရူစ ္မစ္ရပိံာမဟတံ္ လူဝာ္မဆဲ ိံာ္ောရ
အဲာ့္အတွာ္ ရတစ္စာံတစ္ော႐ိဆပေ့္ရလူမ်ာ အေပအရမမဆ်တေပာရအက
အကိ်   ပက္ေောက္မဆ႐ိဆပေ့္အခခတရာ္လေ္ ရ  စ္ေပအပေ္။ရ၎ကိံရ‘ပရမ္ဝိကံ္ရခအရ ခာ ဲက္ဲာမဆမရဟံ
ဟံေခအပေ္။ရဥပမာအာ   ာ့္ရအကမက္ကံမကဏုတစ္ခကံရအလပံ္ပမာ မ်ာ ပေ္ရအလံပ္ခရာါ္ရဥ ု ံပရ္ပိ
ပိံာမဟံတရ္အ ခာ ေခခာ္ ေဲာာ္ ရမေဲာာ ္ေဟံဲ ိံပခကရ၎မဆာရပရမ္ဝိကံရ္
ခအရ ခာ ဲက္ဲ ာမဆ  စ္ုႏိံာပ္ေ္ာရအ္မေ္ၾကာာ့္ဲိံေပာ္ရ၎ပေ္ရအခိ်  ေပာရလူ
လူမိ်   လမူိ်  စေံွာာက္ခာ႐ိဆၾကပူမ်ာ အေပအရမတော ေပာရအက
အကိ်   ပက္ေောက္မဆ႐ိဆေစုံိႏာ္ ခာ္ ေၾကာာ့္  စပ္ေ္။ 

လမူိ်   ေေ အေရရမွံာ ္တ ုမဆဲ ိပံေမ္ဆာရအ္မွ္ာေ ္။ 

လူမိ်  ာရအပာ အေောာာ္ရုႏိံာာ္ာပာ ာရပိံာမဟတံ္ရလူမိ်  စံရူစ္ မစ္တိံာအေပအရအေ ခခာကရလအူမ်ာ အေ႐ဆ တရာ္ရတ
တစ္စာံတစ္ောကိံရလံပေ္ဲာာ္ ခာ္ ပေရ္ေစာ္ကာ  ခာ ္ာရမ မုအ ့မာ ္ပ  ခာ ္ာရအ႐ဆကေ္ေစ ခာ ္ရပိံာမဟတံရ္ ခမိ္
မ ္ေ ခာက ္ခာ ္တိံာကိရံ  စေ္ပအေစုံိႏာ္ ရမ္႐ိဆပ  ာ္ ့၎မဆာရတော ဥပေဒုႏဆာ့္ရဲွာ္ာက်ာ့္ပခပေ္။ 

လူမိ်  ေေ အေရရမံွာ္ တု မဆတရာရ္ေအာက္ပခတိံာ  စ္ေပာရလူမိ်  ေေ ုႏဆာ့္ရစပ္ဲ ိံာ္ောရလပံ္္ေဲာာ္မဆမ်ာ ရပခဝာပ္ေ္။ 

• e-forumရ(အာ္တာွာကရ္ဟစတ္ိံာ္)မ်ာ ာရ္ေလာ့ဂမ္်ာ ာရ
လူမဆေေ ရကရွ္ာေက္မ်ာ ုႏဆာ့္ရဗုဒမုိံရမဆ်ေဝၾကေ့္ၾကပေ့္ရအခ်တိ္အဲက္မ်ာ အပခအဝာ္ရအာ
အာတ္ာွာက္ေပအတရာ္႐ိဆေပာရေစာ္ကာ ေမာ္ကာ ရအေၾကာာ္ အောမ်ာ  

• ပတာ္ စာမ်ာ ာရမဂၢူာ္ မ်ာ ာရလက္ကမ ္စာေစာာ္ရပိ
ပိံာမဟံတရ္လကက္မ ္ရေၾကာ္ ာာမ်ာ ကအပ့ိံာရစာေပမ်ာ တရာ္ရပခ႐ိဆေပာရေစာ္ကာ ပေ့္ရမဆ
မဆတ္ခ်က္ခ် ခာ္ ာရေဝ ွာ္ ခာ္ မ်ာ ရပိံာမဟံတရ္ပာံေိပ္မ်ာ  

• လ ူံခ်တုကပ္အရတရာရ္ေစာ္ကာ ပေ့္ရေဟာေ ပာမဆမ်ာ  

• ဲိံာ္ခွာ ္ာရအ
အလပံ္ခရာ္ာရလ ူံပွာ္  ခာာရအ



Australian Human Rights Commission 
Fact sheet    Complaints under the Racial Discrimination Act - Burmese 

April 2020 

အမ်ာ  ပေပ္ူရပမမ္ူပိံာေဲာာ္ေေ မာဥ္မ်ာ အေပအါုႏဆာ့္ရေက
ေက်ာာ ္ါတိံာကအ့ပိံာေပာရအမ်ာ  ပေပ္ူဲ ိံာ္ောေွာောမ်ာ တရာ္ 
ော့္ပု ၾကမ ္တမ္ စရာရမဆတ္ခ်က္ခ် ခာ္ ာရေဝ ွာ္ ခာ္ မ်ာ  

• ကစာ ပမာ မ်ာ ာရပေိပတ္မ်ာ ာရွာေ ္ ပမ်ာ ရပိံာမဟတံ္ရအော႐ိဆမ်ာ ကရအာ ကစာ ပအရမ်ာ ါရော
ော့္ပု ၾကမ ္တမ္ စရာရမဆတ္ခ်က္ခ် ခာ္ ာရေဝ ွာ္ ခာ္ မ်ာ တိံာ  စ္ပေ္။ 

လမူိ်   ေေ အေပအအေ ခခာေပာရေစာ္ကာ အ ပ အမပူေရ္မေပ္ေ့္အခခတရာရ္ဥပေဒုႏဆာ့္ရမဲွာ္ာက်ာပ္ွာေ ္။ရ 

RDA ပေရ္လရတလ္ပ္စရာရေ ပာဲိံဲ က္ပရမ္ေွာရ္လံပ္ပိံာခ္ရာ့္ရ(‘လရတလ္ပ္စရာရေ ပာဲိံခရာ့္မ)ရုႏဆာ့္ရလူ
လူမိ်  ေေ ရမံွာတ္ု မဆမဆရလရတက္ာ္ စရာရေွာ ိံာ္ုႏိာံ္ခရာ့္တိံာကိံရဟွာ္ခ်ကေ္ုေစေွာရ္ေေ္႐ရမပ္ေ္။ရအကမ္ကရရ
ရေအာက္ပခတိံာကိံရ‘‘အက် ိ ပာ့္အေၾကာာ ္ပာ့္႐ိဆစရာုႏဆာ့္ရစတိမ္ဆွာေ္စတွာာ  ာ့္ရလပံေ္ဲာာလ္ဆ်ာမ္မရဥပေဒုႏဆာ့္ရမဲ
မဲွာ္ာက်ာ္ေပဟရံRDAရကရဲိ ံာ ပေ္။  

• အွာပံောရအလပံရ္ပိံာမဟတံရ္တာ္ဲ ကမ္ဆရ-ရဥပမာာရ
ူာတ္ေကာာက္ရလူမိ်   ေေ အေရေစာ္ကာ မဆုႏဆာ့္ရစပ္ဲိံာေ္ာရပေ္ာ ာ မ်ာ ကိံရေ 
ေ ာ္ၾကၾ ပေ့္ရ ပူာတ္။  

• စစမ္ဆွာေ္ပာရပောေေ ရပိံာမဟတံရ္ပိ
ပပိကာေေ ရေေ႐္ရမခ္်ကအ္တရကရ္ ပ လပံေ္ပာရ တံ ္ပွာေ္ၾကောခ်ကာ္ရ ံ
 တံေ္ဝခ်ကာ္ရေ ရဲ ေုႏရ မဆရပိံာမဟတံရ္ေ ရဲ ေုႏရ  ာာ္ ခာံမဆ - ဥပမာာရလဝူာ္မဆႀကု ၾကပ္ေေ ာရမ
မဥ္ေက် မဆေပခာ ္စာံစွာစ္ရပိံာမဟတံ္ရပု ပွာ္ာလူစံမ်ာ အတရက္ရအ 
အ  ူစုမာခ်က္မ်ာ ကအပ့ိံာေပာရ
အမ်ာ  ပေပ္ူဲိာံ္ောရမဝူခဒမ်ာ ကိရံေဲရ ေုႏရ  ခာ္ ုႏဆာ့္ရေဲရ ေုႏရ  ာာ္ ခာံ ခာ္ ။ရရ 

• အမ်ာ  ပေပ္ရူအကိ်   စ ုပရာ ုႏဆာ့္ရပတပ္ကက္ရမဆ်တ ပ ုရတကိ်ေပာရအစေုာခ္ာစာကိရံ တံ ္ပွာ ္ခာ ္ရ-ရ
ဥပမာာရပတာ္ စာတရာ္ရလူမိ်  ေေ အေရေစာ္ကာ ပေ့္ရအ ပ အမူုႏဆာ့္ရပတ
ပတပ္ကပ္ေ့္ပတာ္ ကိံရမဆ်တစရာရေ ာ္ ပ ခာ္ ။ 

• မဆ်တစရာရမဆတခ္်ကေ္ပ ာရေဝ ွာ ္ခာ ္ရ-ရအကမက္ရပံဂၢိ လ္တစ္ဥု ကရမိမိ၏ရစစ္မဆွာေ္ပာရမာ
မာံၾကေ္ခ်ကအ္ေရ တံ္ေ ာ္ေ ပာဲိမံဆ  စလ္ဆ်ာတ္ိံာ  စ္ပေ္။ရ 

ကၽရုႏံ္ပရ္လမူိ်   ေေ အေရခအ
ခအရ ခာ ဲက္ဲ ာခာေလဆ်ာရ္ပိံာမဟတံရ္မွံာ ္တ ုခာေလဆ်ာရ္ကၽရုႏံ္ပ္္ ာလပံု္ႏိာံပ္ွာေ ္။ 

ပာပ္ေ္ရပက္ဲံိာ္ောရပဂံၢိ လ္ရပိံာမဟတံ္ရလူမ်ာ ုႏဆာ့္ရတိကံ္႐ံိက္ရကံိာ္တရမ္ေ  ႐ဆာ္ လိေံပမေ္။ 

အကမက္၎ပံိာရမေ  ႐ဆာ္ ုႏိာံ္လဆ်ာရ္ပိံာမဟတံ္ရေ  ႐ဆာ္ ေွာရ္ပာ့္အတရကရ္အဲာမ္ေ ပလဆ်ာ္ာရပာပ္ေ္ရ
Australian Human Rights Commissionရ(ၾပစေၾတ လ်ာ ရ
လူာအခရာ့္အေေ ရေကာ္မ႐ဆာ္)ရပိံာရတိံာ္ၾကာ ုံိႏာ္ပေ္။ရပာပ္ေ္ရေ႐ဆ ေွာာရေ႐ဆ ေဲာာလ္ိကံေ္ပ ပရူပိံာမဟတံ္ရ
္ရအလံပပ္မာ ပမဂၢကအပ့ိံာေပာရလူမ်ာ တိံာကလေ္ ရပာ့္ကံိမ္စာ ရတိံာၾ္ကာ ေပ ုံိႏာ္ပေ္။ 
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ေကာ္မ႐ဆာ္ပိံာရတိာံ္ၾကာ ေွာရ္ကံွာက္်စေတိ္ရလာံ ဝမေပ ေပခ။  

ပာ့္တိံာ္ၾကာ ခ်ကက္ိံရစာ  ာ့္ေေ ပာ ေွာ ္လိအံပပ္ေ္။ရေကာ္မ႐ဆာ္ ာါရပာ္  ေ့္စရကု္ႏိံာ္ေပာရပာံစာ႐ိဆ ပု ာရ
၎ကိပံာပ္ေ္ရစာတိကံ္မဆရပိံာုႏိံာ္ပေ့္ရပိံာမဟံတရ္ကၽရု္ံႏပ္တိံာ ာပိံာရ က္စ္  ာ့္ရပိံာုႏိံာ္ပေ္ရပိ
ပိံာမဟံတရ္ကၽရု္ံႏပ္တိံာ၏ရဝက္္ ္ဲ ိံက္မဆတဲာ့္ရအရွ္ာလိံာ ္အေရတာ္ ပတိံာ္ၾကာ ုံိႏာ္ပေ္။ 
အကမက္ပာ့္ ာါရစာ  ာ့္ေေ ပာ ကရတိာံ္ၾကာ ုံိႏာ္စရမ္ မ႐ိဆလဆ်ာရ္ကၽရု္ံႏပ္တိံာကရပာ့္အာ ရကူေုေပ ုံိႏာ္ပခပေ။္ 

ပာ့္တိံာ္ၾကာ ခ်ကက္ိံရတော ဝာ္  စ္ေစေွာ္ရပာတ္ိံာတ္ွာ္ လိပံေ့္ရ  စ္ေပ္မ်ာ ပေရ္တော မအ့ရခအ
ခအရ ခာ ဲက္ဲ ာခာေ ခာ္   စ္ေၾကာာ္ ကိံရကိ်  ေၾကာာ ္ဲေုလ်ာ္စရာရ ာာ ္ခာံတာ္ ပေွာလ္ိအံပ္ ပု ာရပာ
ပာ္၏ရစရပ္စအရမဆမ်ာ တရာ္ရမေပ္ေ့္အ  စအ္ပ်က္  စ္ခအပ့ေ္ာရ  စ္ပ်ကခ္အ့ခ်ိွာ္ုႏဆာ့္ရေွာောာရမေ္ပတူိံာရပခ
ပခဝာ္ခအပ့ေ္အစ႐ိဆေပာရအေပ စတိအ္ခ်က္အလက္မ်ာ ရလာံေလာက္စရာရပခဝာ္ေမေ။္ရ 

တိံာ္ၾကာ ခ်ကက္ိံရမေ္ပေ့္္ာပာစကာ   ာ့္မဲိံရတာ္ ပုႏိံာ္ပေ။္ရအကမက္ရပာ္ရစကာ  ပွာ္ရပိ
ပိံာမဟံတရ္္ာပာ ပွာ္ဲ ိပံအူာ ရလိအံပလ္ဆ်ာ္ရကၽရု္ံႏပ္တိံာရစုစဥ္ေပ ုံိႏာ္ပေ။္ 

ေွာာက ္ပအ္ခ်ကအ္လကမ္်ာ ကိရံကၽရုႏံ္္ပရ္မေပ္ေ့္ေွာောမဆရေ႐ိဆုႏိာံမ္ေွ္ာေ ္။ 

Australian Human Rights Commissionရ(ၾပစေၾတ လ်ာ ရလူာအခရာ့္အေေ ရေကာ္မ႐ဆာ္)ရကိံရဲ
ဲက္ပရမ္ုႏိံာေ္ာရအေပ စတိ္မဆာာရ 

တမလ္ ုွံာ ္ 
National Information Serviceရ(တစ္ုႏိံာာ္ာလာံ ဲိာံ္ောရပတာ္ အခ်က္အလက္ရဝွာေ္ဲာာ္မဆ) 1300 656 
419 ပိံာမဟတံ္  
(02) 9284 9888 
TTY: 1800 620 241 (အခမအ့ေခအ) 
 က္စ္။ (02) 9284 9611 

စာပိံာစွာစ ္
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

အရွာလ္ိာံ ္ 
အု ေမ လ။္ infoservice@humanrights.gov.au  
ဝက္္ ္ဲိကံ္။ www.humanrights.gov.au  

အရွာလ္ိံာ္ အေရပာ္ရတိံာၾ္ကာ ုႏိံာ္ပေ ္
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html. 

အကမက္ရပာပ္ေ္ရွာာ မၾကာ ပူရပိံာမဟတံ္ရ
အၾကာ အာ႐ာံရခၽရတမ္ရာ္ ေွာပူ  စ္ပခကရပာ္ပေ္ရကၽရု္ံႏပ္တိံာအာ ရ1800 620 241ရါရTTYရအေရ

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
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ဲက္ပရမ္ုႏိံာပ္ခပေ္။ရအကမ္ကရပာ္ရAuslanရ
(လကဟ္ွာေ္ ခဟွာ္  ာ့္ရေ ပာပေ့္)ရစကာ  ပွာအ္ာ ရအလံိ႐ိဆပခကရကၽရု္ံႏပ္တိံာရစုစဥ္ေပ ုိံႏာပ္ခပေ္။  

အကမက္ရပာပ္ေ္ရမ်က္စမိ မာ္ေပူရပိံာမဟံတရ္
အ မာအ္ာ႐ာံရခၽရတ္မရာ္ ေွာပူ  စ္ပခကရကၽရု္ံႏပ္တိံာပေ္ရပာ
ပာ့္ေတာာ္ ဲိံမဆအေပအရအ ခာ ေ႐ရ ခ်မ္စောပာံစာမ်ာ အေရပတာ္ အခ်က္အလက္မ်ာ ကိံရေပ ုံိႏာ္ပခပေ။္ 

လမူိ်   ေေ အေ မွံာ ္တ ုခာေေပာရတိာံၾ္ကာ ခ်ကမ္်ာ အတရကရ္အ ခာ ဲကပ္ရမု္ႏံာိေ္ာရးာွာမ်ာ  

အကမက္ပာပ္ေ္ရပတာ္ ေလာကမဆရေစာ္ကာ ပေ့္ရ  စ္ေပ္မ်ာ ာရအပာလ၊ာ့္ ခာ္ မ်ာ ရပိံာမဟံတရ္အရ
အရွာလ္ိံာ္ ပခရအခ်က္အလကမ္်ာ အေပအရစိံ ေမိ္ပခကရပာပ္ေ္ရAustralian Communications and Media 
Authority (ACMA)ရ(ၾပစေၾတ လ်ာ ရ
ဲက္ပရမ္ေေ ုႏဆာ့္ရပတာ္ ေလာကဲိာံ္ောရအာဏာပိာံ္)ာရေၾကာ္ ာာမ်ာ အတရက္ရAdvertising Standards 
Boardရ(ေၾကာ္ ာာမ်ာ ရစာခ်ိွာစ္ာေ၊ွာ္ မ်ာ ဲိာံ္ောရအ အရ အစေ္ )ရ ာပိံာရတိံာၾ္ကာ ုံိႏာ္ပခပေ္။ 

အကမက္ပာပ္ေ္ရအိမ္ွာု ခ်ာ္ တိံာ၏ရေစာ္ကာ ေမာ္ကာ ရအ 
အ ပ အမူမ်ာ အေပအရစိံ ေမိ္ပခကရပာပ္ေ္ရ ပႆွာာကိံရေ  ႐ဆာ္ ေွာ ္Community Justice Centreရ
(လူမဆအပိံာ ္အဝိံာ္ ရတော မဆ်တမဆရးာွာ)ရပိံာာရပိံာမဟတံ္ရပာ္ရအစိံ ေအိံ အိမတ္ရာ္ရေွာ ိံာလ္ဆ်ာ္္ရDepartment 
of Housingရ(အိံ အိမ္းာွာ)ရပိံာရခ်ဥ္ ကပ္ုႏိံာပ္ေ္။ 

အကမက္ပာ့္အာ ရအၾကမ ္ ကမ္ဆ  ာ့္ရ ခမိ ္ေ ခာကခ္ာေပခကရပိံာမဟတံရ္အၾကမ ္ ကရ္တိ
တိကံခ္ိကံခ္ာေပခကရေအ ာပိံာပရာ ပခ။ 

အေ ရေ ရရဥပေဒေေ ောရအႀကာဉာဏ ္

အကမက္ပာပ္ေ္ရတိံာ္ၾကာ ခ်က္ ရာ့္ေွာ္ရစဥ္ စာ ေွာပခကရပာပ္ေ္ရဥပေဒေေ ောရအႀကာဉာဏ္ကိံရေ
ေမူုံိႏာ္ပေရ္ပိံာမဟတံ္ရပာ့့္ရအလံပပ္မာ ပမဂၢကိံရဲကပ္ရမ္ုႏိာံ္ပေ္။ရလူမဆအပိာံ္ အဝိံာ ္ရဥပ
ဥပေဒေေ ောရဝွာ္ေဲာာ္မဆရအ
အ အရ အစေ္ မ်ာ ပေ္ရခအရ ခာ ဲက္ဲာခာေမဆုႏဆာ့္ရေုႏဆာာ့္မဆကမ္ဆမ်ာ ုႏဆာ့္ရပတ္ပကပ္ေ့္ရအႀကာဉာဏ္ကိရံအ
အခမအ့ေပ ုံိႏာ္ပခပေ္။ရပာ္ုႏဆာ့္ရအွာ ုဲာံ ရလူမဆအပိာံ္ အဝိာံ္ ရဥပ
ဥပေဒေေ ောရဝွာ္ေဲာာ္မဆးာွာကိံရဲကပ္ရမေ္ွာ္ရအေပ စိတအ္ခ်က္အလကက္ိံရ
www.naclc.org.au/directoryရါရေတရ ႐ိဆုႏိံာ္ပခပေ္။ 

တာဝွာမ္မေူၾကာာ ္ရ႐ဆာ ္လာ ္ခ်က။္ ဤအခ်ကအ္လကစ္ာေစာာပ္ခရအခ်ကအ္လကမ္်ာ ကိရံလ
လမ ္ေ၊ွာအ္  စပ္ာရေေ႐္ရမ ္ာ  ပ ုရဥပေဒေေ ောရအႀကာဉာဏမ္်ာ  အ  စရ္အစာ  ိ ံ ာ  ခာ ္ရမဟတံပ္ခ။  

 

http://www.naclc.org.au/directory

