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ការធ វ្ ើការតវ៉ា  
គណៈកម្មការសិទ្ធិម្នុសសអូស្ត្រា លីជាសថ ប័នឯករាជ្យដែលធ វ្ ើការធសុើបអធកេត និកធ ោះស្ររយ 
ការតវ៉ានានាទាក់ទ្កនឹកការធរ ើសធអើកផ្ល វូធេទ្ខុសច្បាប់ ការធរ ើសធអើកធលើជាតិរសន៍ 
ពិការភាព និកអាយុ ការធរ ើសធអើក និកការបំពានធលើ ILO III ននសិទ្ធិម្នុសស។ 

អ្វ ីខ្លះដែលអ្នកអាចតវ៉ា មកធ ើងបាន 

• ការធរ ើសធអ្ើងផ្ល វូភធទ  រមួ្មានការធបៀតធបៀនផ្ល វូធេទ្ និកការធរ ើសធអើកធ យដផ្ែកធលើធេទ្ 
អតាសញ្ញា ណធយ៉េនឌ័រ រថ នភាពអនារធេទ្ ការមាននផ្ៃធពាោះ រថ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ឬទំ្នាក់ទំ្នកការបំធៅកូនធ យទឹ្កធ ោះមាា យ ការទ្ទួ្លខុសស្រតូវស្រគួររ និក 
ទំ្ធនារផ្ល វូធេទ្។ 

• ការធរ ើសធអ្ើងធលើពិការភាព រមួ្មានការធរ ើសធអើកដផ្ែកធលើដផ្ែករាកកាយ បញ្ញា  ញ្ញា ណ 
ពិការភាពដផ្ែកកាធរៀនសូស្រត និកផ្ល វូចិ្បតា ជ្ំកឺ ឬការឈឺ លកខខណឌ ធវជ្ជរស្ត្សា  
របួសទាក់ទ្កនឹកការងារ ពិការភាពពីអតីតកាល បច្បច ុបបនែ  និកអនាគត 
និកជ្ំនួយពិការភាព សតវជ្ំនួយ និកការពាក់ព័នធជាមួ្យម្នុសសដែលមានពិការភាព។   

• ការធរ ើសធអ្ើងជាតសិាសន ៍រមួ្មានសម្ែប់ជាតិរសន៍ និកការធរ ើសធអើកដផ្ែកធលើ 
ជាតិរសន៍ ពណ៍សម្បុ រ ធែើម្កំធណើត ស្របេពជាតិ ឬជ្នជាតិ និករថ នភាព 
ជ្នអធនាា ស្របធវសន៍។ 

• ការធរ ើសធអ្ើងធលើអា ុ រមួ្មានការធរ ើសធអើកដផ្ែកធលើការធកមកធពក ឬចាសធ់ពក។ 

• ការធរ ើសធអ្ើងវILO III រមួ្មានការធរ ើសធអើកកន ុកការងារធ យដផ្ែកធលើរសនា 
កំណត់ស្រាស្រពហមទ្ណឌ  សកម្មភាពសហជ្ពី និកស្របេពសកគម្កិច្បច។  

• ស ិធ ិមនសុស រមួ្មានសកម្មភាពនានាធ យ ឬកន ុកនាម្កំុមិ្នដវល (Commonwealth) 
ដែលស្រតូវបានធចាទ្ស្របកាន់ចំ្បធពាោះការបំពានធលើលិខិតុបករណ៍សិទ្ធិម្នុសសអនា រជាតិវ
ែូច្បជា កតិកាសញ្ញា អនា រជាតិសា ីពីសិទ្ធិសីុវលិនិកនធោបាយ កតិកាសញ្ញា សា ីពីសិទ្ធិ 
របសកុ់មារ និកកតិកាសញ្ញា សា ីពីសិទ្ធិរបស់ម្នុសសមានពិការភាព។   

អែកអាច្បធ វ្ ើការតវ៉ាបានមិ្នថាអែករសធ់ៅកដនែកណាធទ្ធៅកន ុកស្របធទ្សអូស្ត្រា លី ធហើយវមិ្ន 
ស្រតូវការចំ្បណាយធលើអវ ីធទ្ធែើម្បីធ វ្ ើការតវ៉ា ។ ជ្ហំានានាធៅកន ុកែំធណើរការស្រតូវបានកំណត់ 
ែូច្បខាកធស្រកាម្។ 

ធ វ្ ើការសាកសួរ 

• ស្របសិនធបើអែកមិ្នស្របាកែថាអែកអាច្បធ វ្ ើការតវ៉ា អំពីអវ ីមួ្យធទ្ អែកអាច្បទាក់ទ្ក 
ធសវកម្មព័ត៌មានថាែ ក់ជាតិរបស់គណៈកម្មការាម្ទូ្រសពៃាម្ធលខ 1300 656 419 
ឬាម្អីុដម្លធៅ infoservice@humanrights.gov.au  

• ធយើកអាច្បធផ្ញើទ្ស្រម្ក់ដបបបទ្តវ៉ា  ធែើម្បចីាប់ធផ្ាើម្ែំធណើរការ។  

• ស្របសិនធបើធយើកមិ្នអាច្បជួ្យអែកបាន ធយើកនឹកពាោម្បញ្ជ នូអែកបនាធៅអែកណាមាែ ក់ 
ដែលអាច្បជួ្យអែកបាន។  

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/DDA_complaints.html
http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/DDA_complaints.html
http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/DDA_complaints.html
mailto:infoservice@humanrights.gov.au


Australian Human Rights Commission 
Fact sheet Making a complaint - Khmer 

 
NATIONAL INFORMATION SERVICE  

telephone 1300 656 419 or (02) 9284 9888 • www.humanrights.gov.au •infoservice@humanrights.gov.au 
April 2020 

ធ វ្ ើការតវ៉ា  

• ការតវ៉ា ស្រតូវដតធ វ្ ើជាលាយលក័ខអកសរ។ អែកអាច្បបំធពញធៅកន ុកទ្ស្រម្ក់ដបបបទ្តវ៉ា  និកធផ្ញើ 
ាម្នស្របសណីយ៍ ឬធផ្ញើវាម្ទូ្រររស្រតឡប់ម្កធយើកវញិ ឬអែកអាច្ប ក់ពាកយតវ៉ាាម្ 
អីុន្ឺណិតធៅធលើធគហទំ្ពរ័របស់ធយើក www.humanrights.gov.au។  

• អែកអាច្បធ វ្ ើការតវ៉ា ជាភារដែលអែកច្បក់បាន ធហើយធយើកអាច្បជួ្យអែកកត់ស្រាទ្ុក 
ការតវ៉ា របស់អែក ស្របសិនធបើធរឿកធនោះចាំបាច់្ប។  

• អែកមិ្នស្រតូវការធម្ធាវ ើធែើម្បីធ វ្ ើការការតវ៉ា ធទ្។ 

• ស្របសិនធបើធយើកមិ្នអាច្បធ ោះស្ររយការតវ៉ា របស់អែកបានធទ្ ធយើកនឹកពនយល់អំពី 
មូ្លធហតុ។ 

ការធសុើបអ្ធងេត 

• ធយើកនឹកទាក់ទ្កអែកធែើម្បីពិភាកាអំពីការតវ៉ា របស់អែក ធហើយធយើកអាច្បធសែ ើសំុអែក 
ធែើម្បផី្ាល់ព័ត៌មានបដនថម្។  

• ជាទូ្ធៅ គណៈកម្មការនឹកទាក់ទ្កម្នុសស ឬអកគការ ដែលអែកតវ៉ា  ធហើយផ្ាលឱ់្យពួកធគនូវ 
ឯកររច្បម្ែកននការតវ៉ា របស់អែក។ ធយើកអាច្បធសែ ើសុពួំកធគធែើម្បផី្ាល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ 
និក/ឬការធ ែ្ ើយតបចំ្បធពាោះការតវ៉ា របស់អែក។ ព័ត៌មានដែលបានផ្ាល់ឱ្យធៅគណៈកម្មការ 
ជាការធ ែ្ ើយតបចំ្បធពាោះការតវ៉ា របស់អែកអាច្បមានព័ត៌មានផ្ទៃ ល់ខល នួ រមួ្មានព័ត៌មានរធសើប 
ព័ត៌មានអំពីអែក។  

• ធៅកន ុកករណីខែ ោះ ធយើកអាច្បសធស្រម្ច្បចិ្បតាមិ្នបនាធ ោះស្ររយការតវ៉ា របស់អែក។ 
ស្របសិនធបើធរឿកធនោះធកើតធឡើក ធយើកនឹកពនយល់អំពីមូ្លធហតុ។  

• ធយើកអាច្បពភិាកាជាមួ្យអែកអំពីការពាោម្ធ ោះស្ររយការតវ៉ា ធ យការសស្រម្ោុះ 
សស្រមួ្ល។ 

ការសមម រះសមមួលគ្នន  

• ការសស្រម្ោុះសស្រមួ្ល មានន័យថាធយើកពាោម្ជួ្យអែក និកម្នុសស ឬអកគការដែល 
អែកកំពុកធ វ្ ើការតវ៉ា  ធែើម្បដីសវ ករកវ ិ្ ីធ ោះស្ររយបញ្ញា ។ 

• ការសស្រម្ោុះសស្រមួ្លអាច្បធកើតធឡើកធ យការស្របជ្ុំទ្ល់មុ្ខគ្នែ  ធៅថា ‘ការជួ្បសស្រម្ោុះសស្រមួ្លគ្នែ ’ 
ឬការជួ្បគ្នែ ាម្ទូ្រសពៃ។ ធៅកន ុកករណីខែ ោះ ការតវ៉ាអាច្បស្រតូវ 
បានធ ោះស្ររយាម្រយៈការផ្ទែ ស់អីុដម្ល និកកិច្បចសនៃនាគ្នែ ជាមួ្យអែកសស្រម្ោុះសស្រមួ្ល។ 

• ការតវ៉ាអាច្បស្រតូវ បានធ ោះស្ររយាម្ វ ិ្ ីខុសៗគ្នែ ជាធស្រច្បើន។ ឧទាហរណ៍ ាម្រយៈការសំុធទាស 
ការផ្ទែ ស់បដ រូធគ្នលនធោបាយ ឬាម្រយៈសំណក។ 

សកមមភាពតាមផ្ល ភូតុលាការដែលអាចមាន – ការធរ ើសធអ្ើងផ្ល ភូធទ វ
ពិការភាពវជាតិសាសន៍វនងិការធរ ើសធអ្ើងអា  ុ

• គណៈកម្មការមិ្នមានអំណាច្បធែើម្បីសធស្រម្ច្បចិ្បតាធទ្ ស្របសិនធបើការធរ ើសធអើកខុសច្បាប់ 
បានធកើតធឡើក។ 

http://www.humanrights.gov.au/
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• ស្របសិនធបើការតវ៉ា របស់អែកមិ្នស្រតូវបានធ ោះស្ររយធទ្ ឬមិ្នស្រតូវបានបនាធ យររ 
ធហតុផ្លមួ្យចំ្បនួនធផ្សកធទ្ៀត អែកស្របដហលជាអាច្បនាំយកបញ្ញា ធនោះធៅតុលាការបាន។ 
តុលាការអាច្បសធស្រម្ច្បចិ្បតា ស្របសិនធបើការធរ ើសធអើកខុសច្បាប់ បានធកើតធឡើក។ 

• អែកមានរយៈធពល 60 នងៃចាបព់ីធពលដែលគណៈកម្មការបញ្ច ប់ការតវ៉ា  ធែើម្បីធ វ្ ើការ 
 ក់ពាកយធៅតុលាការសហព័នធអូស្ត្រា លីដែលកាត់កា ីកន ុកកដនែកខុសៗគ្នែ កន ុកតំបន់ធស្រកាម្សិ
ទ្ធិអំណាច្បរបស់ខល នួ ឬធៅតុលាការសហព័នធអូស្ត្រា លី។ 

• គណៈកម្មការមិ្នអាច្បនាំយកបញ្ញា ធៅកាន់តុលាការសស្រមាប់អែកធទ្ ឬជួ្យអែកបងាា ញ 
ធរឿកកា ីរបស់អែកធៅកន ុកតុលាការធទ្។ 

• អែកស្របដហលជាស្រតូវការពិភាកាជាមួ្យធម្ធាវ ើ ឬធសវកម្មផ្ល វូច្បាប់របស់អែក ស្របសិនធបើ 
អែកច្បក់ធៅតុលាការ។ 

ធសចកដ ីសធមមចចិតត/របា ការណ៍ – ការធរ ើសធអ្ើងវILO III នងិសិ ធ ិមនសុស  

• ស្របសិនធបើការតវ៉ា មិ្នស្រតូវបានធ ោះស្ររយ ឬមិ្នស្រតូវបានបនាធទ្ធ យររធហតុផ្ល 
មួ្យចំ្បនួនធផ្សកធទ្ៀត ស្របធានគណៈកម្មការអាច្បសធស្រម្ច្បចិ្បតា ស្របសិនធបើការធរ ើសធអើក ILO III 
ឬការបំពានធលើសិទ្ធិម្នុសសបានធកើតធឡើក។  

• ស្របធានមានការធពញចិ្បតាថាការធរ ើសធអើក ឬការបំពានធលើសិទ្ធិម្នុសសបានធកើតធឡើក 
ធនាោះស្របធានអាច្បរាយការណ៍បញ្ញា ធៅអគគ ស្រពោះរាជ្អាជាញ សហព័នធ។ ធៅកន ុករបាយការណ៍ 
ស្របធានអាច្បដណនាឱំ្យមានសំណកសស្រមាប់ការខាតបក់ ឬការរករបួសណាមួ្យ 
ដែលបុគគលបានជួ្បស្របទ្ោះ។ របាយការណអ៍ាច្បស្រតូវបានពិភាកាធៅកន ុកសភា។ 

• ឧទាហរណន៍នការសធស្រម្ច្បចិ្បតារបស់ស្របធានសា ីពីការធរ ើសធអើក និកសិទ្ធិម្នុសសមានធៅធលើ 
ធគហទំ្ព័ររបស់គណៈកម្មការធៅឯ 
http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act។  

ធតើខ្្ញ ុំអាច  ួលបានព័ត៌មានបដនែមធ ៀតធៅកដនលងណា? 

ព័ត៌មានទំ្នាក់ទំ្នកលម្ែ ិតរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិម្នុសសអូស្ត្រា លីគឺ៖ 

 ូរសពទ  
ធសវកម្មព័ត៌មានថាែ ក់ជាតិ៖ 1300 656 419 
TTY: 1800 620 241 
NRS 133 677 
ទូ្រររ៖ (02) 9284 9611 

ស្របសិនធបើអែកស្រតូវការអែកបកដស្របផ្ទៃ ល់មាត់ អែកអាច្បទូ្រសពៃធៅធលខ 131 450 
និកធសែ ើសុំភាជ ប់ធៅគណៈកម្មការសិទ្ធិម្នុសសអូស្ត្រា ល។ី 

ស្របសិនធបើអែកងែក់ ឬមានការពិបាកកន ុកការរា ប់ អែកអាច្បទាក់ទ្កធយើកាម្រយៈ TTY 
ាម្ធលខ 1800 620 241។ ស្របសិនធបើអែកងែក់ ឬមានការពិបាកកន ុកការរា ប់ ឬការនិោយ 

អែកក៏អាច្បទាក់ទ្ក ជាមួ្យធយើកាម្រយៈធសវបញ្ជ នូបនាថាែ ក់ជាតិ (NRS) ាម្ធលខ 133 

677។ ស្របសិនធបើអែកស្រតូវការអែកដស្របផ្ទៃ ល់មាត់ Auslan ធយើកអាច្បចាត់ដច្បករកអែកដស្របធនោះបាន 
សស្រមាប់អែក។ 

ស្របសិនធបើអែកខាវ ក់ ឬមានការលំបាកដផ្ែកច្បកខ ុ  ធយើកអាច្បផ្ាល់ព័ត៌មានជាទ្ស្រម្ក់ដបបបទ្ 
ជ្ំនួសវញិធៅាម្សំធណើ។ 

តាមប្មបសណី ៍ 
 

http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act
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អែកអាច្បធ វ្ ើការតវ៉ា ធៅាម្អីុន្ឺណិតធ យចូ្បលធៅ  
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint. 

ឱវ ផ្ល ភូចាប់ ូធៅ 

ស្របសិនធបើអែកកំពុកគិតអំពីការធ វ្ ើការតវ៉ា  អែកស្របដហលជាច្បក់បានឱ្វទ្ផ្ល វូច្បាប់។ 
មានធសវកម្មផ្ល វូច្បាប់សហគម្ន៍ ដែលអាច្បផ្ាលឱ់្វទ្ធ យឥតគិតនងែអំពីការធរ ើសធអើក 
និកការធបៀតធបៀន។  

អែកអាច្បទាក់ទ្ករថ ប័នជ្ំនួយផ្ល វូច្បាប់ាម្ (https://www.nationallegalaid.org/for-
individuals/) ឬម្ជ្ឈម្ណឌ លផ្ល  ូវច្បាប់សហគម្ន៍ដែលជ្តិបំផ្ុតរបស់អែក 
(www.naclc.org.au/directory)។ 

ការមបកាសមិន  ួលខ្សុមតភូ៖វ
ព័ត៌មានធៅកន ញងមកដាសព័ត៌មានធនះមានធគ្នលបុំណងដតជាការដណនុំប ុធណាណ ះ។វ
វមិនដមនជាការជុំនួសឱយឱវ ផ្ល ភូចាប់ធ ។ 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint
https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/
https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/
http://www.naclc.org.au/directory

