KHMER

ការពន្យល់អព
ំ កា
ី របង់ប្រាក់ទូទាត់របស់អនក
អន កន្ឹងទទួ លាន្ការបង់ប្រាក់ទូទាត់នៅនពលអន កជាសមាជិកមាន្សិទធិ
ទទួ លាន្នន្ ‘Robodebt’ (ការប្របមូ លបំណុលសន្ត ិសខ
ុ សងគ ម)
សកមម ភាពតាមផ្ល វូ ច្បាប់ជាប្រក ុម (VID1252/2019)
Commonwealth ន្ិងអន កដាក់ពាកយសុំ (តំណាងនដាយ Gordon Legal) ាន្យល់ប្រពមនដាោះប្រាយនលើ
សកមម ភាពតាមផ្ល វូ ច្បាប់ជាប្រក ុម។ Federal Court ាន្អន្ុម័តនលើ វ ិធីដែលការបង់ប្រាក់ទូទាត់
របស់អនកប្រតូវាន្គណនា។

នតើងការបង់ប្រាក់ទូទាត់របស់ខ្ញប្រំ តូវាន្គណនាយ៉ាងែូ ច្បនមេ ច្ប?
ច្បំន្ួន្ដែលអន កទទួ លាន្អាប្រស័យនលើ៖
• នពលអន កណាដែលអន កាន្បង់ប្រាក់សងវ ិញច្បំនពាោះបំណុលដែលមាន្សិទធិទទួ លាន្
• ច្បំន្ួន្ប៉ាុនាមន្ដែលអន កាន្បង់ប្រាក់សងវ ិញ
• នពលណាដែលអន កាន្ទទួ លប្រាក់សងវ ិញរបស់អនក ន្ិង
• ច្បំន្ួន្សមាជិកប្រក ុមដែលមាន្សិទធិទទួ លាន្ប៉ាុនាមន្នាក់ដែលាន្ច្បុោះន្មោះសប្រមាប់ការបង់ប្រាក់ទូទាត់។
មន្ុសសដែលាន្បង់សងវ ិញកាន្់ដតនប្រច្បើន្ ន ើយមិន្ាន្មាន្ប្រាក់នន្ោះនន្ោះកនញងរយៈនពលកាន្់ដតយូរ
ន្ឹងទទួ លការបង់ប្រាក់កាន្់ដតនប្រច្បើន្។

ជំហាន្ទី 1៖ ការគណនាការដច្បកចាយប្រាក់ទូទាត់
Federal Court ាន្អន្ុម័តច្បំន្ួន្សរុបប្រាក់ទូទាត់ដែលាន្ទូ ទាត់មាន្ច្បំន្ួន្ $112 million។
ទីមួយ ច្បំណាយសប្រមាប់ Gordon Legal មាន្ $10.3 million ប្រតវូ ាន្កាត់ពីច្បំន្ួន្នន្ោះ។
ច្បំណាយទា ំងនន្ោះប្រតូវាន្អន្ុម័តនដាយតុលាការ។
ច្បំន្ួន្នៅសល់ $101.7 million នន្ោះសប្រមាប់ដបងដច្បកសមាជិកប្រក ុមដែលមាន្សិទធិទទួ លាន្
ន ើយប្រតូវាន្នគែឹងថាជា ‘ច្បំន្ួន្ដច្បកចាយសរុប’។ សមាជិកប្រក ុមដែលមាន្សិទធិទទួ លាន្
ន្ឹងទទួ លាន្ការបង់ប្រាក់ទូទាត់ពីច្បំន្ួន្នន្ោះ។

ជំហាន្ទី 2៖ ការគណនាការប្រាក់របស់អនក
ជំហាន្ទីពីរនន្ោះគណនា ‘ការប្រាក់ធមម តា’ នលើប្រាក់ដែលាន្បង់សងវ ិញ។
សប្រមាប់រាល់នងៃដែលអន កមិន្ាន្មាន្ប្រាក់បង់សងវ ិញនៅន្ឹងបំណុលរបស់អនក ច្បំន្ួន្ការប្រាក់ប្រតូវាន្
គណនា។ អប្រតាការប្រាក់ដែលាន្នប្របើប្រាស់សប្រមាប់ច្បំន្ួនន្ោះប្រតូវាន្កំណត់នដាយ Federal Court។
បនាាប់មកច្បំន្ួន្ការប្រាក់ប្របចាំនងៃប្រតូវាន្បូ កបញ្ចល
ូ ជាមួ យគ្នននែើមបីផ្េល់ន្ូវច្បំន្ួន្ការប្រាក់សរុបសប្រមាប់
បំណុលន្ីមួយៗ។

ជំហាន្ទី 3៖ ការគណនាច្បំន្ួន្ដែលាន្បូ កបដន្ែ មរបស់អនក
នប្រកាយការគណនាការប្រាក់សប្រមាប់សមាជិកប្រក ុមដែលមាន្សិទធិទទួ លាន្ទា ំងអស់ នៅដតមាន្
ប្រាក់នៅសល់ពីច្បំន្ួន្ដច្បកចាយសរុបនន្ោះ។ រាល់សមាជិកប្រក ុមដែលមាន្សិទធិទទួ លាន្
ច្បំដណកនន្ប្រាក់នន្ោះ។ ប្រាក់នន្ោះនៅថា ‘ច្បំន្ួន្ប្រាក់ទូទាត់ដែលាន្បូ កបដន្ែ ម’ របស់អនក។
ច្បំន្ួន្ទូ ទាត់ដែលាន្បូ កបញ្ចល
ូ របស់អនកគឺដផ្ែ កនលើច្បំន្ួន្ការប្រាក់ដែលអន កកំពុងទទួ លាន្
(នមើលជំហាន្ទី 2)។ ការប្រាក់កាន្់ដតនប្រច្បើន្ដែលអន កទទួ លាន្ ននាោះច្បំន្ួន្ទូ ទាត់ដែលាន្បូ កបញ្ចូល
របស់អនកកាន្់ដតធំ។

15644KM.2204
PAGE 1 OF 6

KHMER

ជំហាន្ទី 4៖ ការបូ កបញ្ចល
ូ វាជាមួ យគ្នន
ជំហាន្ច្បុងនប្រកាយនែើមបីគណនាការបង់ប្រាក់ទូទាត់សរុបរបស់អនកគឺន្ឹងបូ កបញ្ចូលច្បំន្ួន្ការប្រាក់របស់អនក
(ជំហាន្ទី 2) ន្ិង ‘ច្បំន្ួន្ទូ ទាត់ដែលាន្បូ កបញ្ចល
ូ ’ (ជំហាន្ទី 3) ជាមួ យគ្នននែើមបីផ្េល់ការបង់ប្រាក់ទូទាត់។
ប្របសិន្នបើអនកមាន្បំណុលដែលមាន្សិទធិទទួ លនប្រច្បើន្ ននាោះការបង់ប្រាក់ទូទាត់សប្រមាប់បំណុលន្ីមួយៗ
ន្ឹងប្រតូវាន្បូ កបញ្ចូលគ្នន។ ការបង់ប្រាក់ទូទាត់សរុបដែលអន កទទួ លប្រតូវាន្គិតប្របហាក់ប្របដ លជានសន្។

ច្បំន្ួន្ការបង់ប្រាក់ទូទាត់សប្រមាប់សមាជិកប្រក ុមដែលមាន្សិទធទ
ិ ទួ លាន្
ច្បំន្ួន្ទូ ទាត់ដែលប្រតូវបង់ឱ្យមន្ុសសមានក់ៗន្ឹងមាន្ភាពខុសគ្នន។ ការបង់ប្រាក់ទូទាត់របស់អនកប្រតូវាន្
គណនាតាមវ ិធីប្រសនែៀងគ្នននៅន្ឹងការប្រាក់ដែរ។ ច្បំន្ួន្ដែលអន កាន្បង់សងវ ិញកាន្់ដតនប្រច្បើន្ ន្ិង
កាន្់ដតយូរដែលាន្ឆ្ល ងកាត់នដាយគ្នមន្ប្រាក់នន្ោះ ននាោះភាគច្បំដណកនន្ការទូ ទាត់របស់អនកកាន្់ដតធំ។
ប្របដ លពាក់កណា
េ លនន្ការបង់ប្រាក់ទូទាត់ន្ឹងនៅច្បននាលោះ $50 ន្ិង $300។
អន កអាច្បន ើញការបំដបកនន្ច្បំន្ួន្ប៉ាុនាមន្ដែលប្រតូវាន្ដច្បកចាយតាមរយៈច្បននាលោះបង់ប្រាក់ែូច្បខាងនប្រកាម។

ការបំដបកតាមរយៈច្បននាលោះបង់ប្រាក់
ច្បននាលោះបង់ប្រាក់

ភាគរយនន្សមាជិប្រក ុម

Under $1

1.1%

$1 - $10

4.6%

$10.01 - $50

20.7%

$50.01 - $100

17.9%

$100.01 - $300

30.8%

$300 .01 - $500

10.6%

$500.01 - $1000

9.1%

Over $1000

5.2%

ភាគរយនៃសមាជិក្រ ុម

30.8%

20.7%
17.9%
10.6%

9.1%
5.2%

4.6%
1.1%
Under $1.00 $1.01 - $10 $10.01 - $50

$50.01 $100

$100.01 $300

$300.01 $500

$500.01 $1000

Over $1000

ចំៃួៃការបង់ក្ារ់ទូទាត់
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សប្រមាប់ព័តមា
៌ ន្បដន្ែ ម
• នៅទូ រសពា នៅនលខ 1800 171 846 នែើមបីន្ិយយជាមួ យនយើងអំពីសកមម ភាពតាមផ្ល វូ ច្បាប់ជាប្រក ុម។
សូ មប្រាប់ឱ្យនយើងែឹងប្របសិន្នបើអនកប្រតូវការអន កបកដប្របផ្ទាល់មាត់ ន ើយនយើងន្ឹងចាត់ដច្បងឱ្យមាន្
អន កបកដប្របផ្ទាល់មាត់នដាយឥតគិតនងល ។ នន្ោះរ ួមមាន្អន កបកដប្របផ្ទាល់មាត់សប្រមាប់ភាាជន្ជាតិនែើម
Aboriginal ន្ិងអន កនកាោះ Torres Strait Islander។
• នៅកាន្់ servicesaustralia.gov.au/classaction សប្រមាប់ព័ត៌មាន្បដន្ែ មជាភាាអង់នគល ស។
• នៅកាន្់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ដែលជាកដន្ល ងដែលអន កអាច្បអាន្ ាេប់
ឬនមើល វ ីនែអូ ជាភាារបស់អនកាន្។
• ច្បូ លនៅទសសនាមជឈមណឌលនសវាកមម ។
ច្បំណា៖ំ ការនៅទូ រសពា នៅនលខ ‘1800’ ពីទូរសពា ផ្ាោះរបស់អនកគឺឥតគិតនងល។ ការនៅទូ រសពា ពីទូរសពា ាធារណៈ
ន្ិងពីទូរសពា ច្បល័តអាច្បប្រតូវាន្កំណត់នមា៉ាង ប្រពមទាង
ំ ប្រតូវាន្គិតនងលតាមអប្រតាកាន្់ដតខព ស់។
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Explaining your settlement payment
You are getting a settlement payment as you are an eligible
member of the ‘Robodebt’ (Social Security Debt Collection)
Class Action (VID1252/2019)
The Commonwealth and the applicants (represented by Gordon Legal) agreed to settle the class
action. The Federal Court approved the way your settlement payment was calculated.

How is my settlement payment worked out?
The amount you get depends on:
• When you repaid money towards eligible debts
• How much you repaid
• When you got your refund, and
• How many eligible group members registered for a settlement payment.
People who paid back more, and were without this money for longer, will get larger payments.

Step 1: Working out the settlement distribution
The Federal Court approved the agreed settlement sum of $112 million.
First, the costs for Gordon Legal of $10.3 million were deducted from this amount. These costs
were approved by the Court.
This left $101.7 million for distribution among eligible group members and is known as the
‘distribution sum’. Eligible group members get settlement payments from this amount.

Step 2: Calculating your interest
The second step is calculating the ‘simple interest’ on the money that was repaid.
For every day that you were without the money repaid to your debt, an interest amount is
calculated. The interest rates used for this were set by the Federal Court.
The daily interest amounts are then added together to give the total interest amount for each debt.

Step 3: Working out your added amount
After calculating the interest for all eligible group members, there was still money left from the
distribution sum. Every eligible group member gets a portion of this. This is called your ‘added
settlement amount’.
Your added settlement amount is based on the interest amount you are getting (see Step 2). The
more interest you get, the bigger your added settlement amount.

Step 4: Adding it up
The final step to calculate your total settlement payment is to add your interest amount (step 2) and
the ‘added settlement amount’ (step 3) together to give a settlement payment.
If you have multiple eligible debts, the settlement payment for each debt is added up. The total
settlement payment you receive has been rounded up to the nearest cent.
15644.2204
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Settlement payment amounts for eligible group members
The settlement amount each person is paid will be different. Your settlement payment is calculated
in a similar way to interest. The more you paid back and the longer you went without this money,
the larger your share of the settlement. Around half of settlement payments will be between $50
and $300.
You can see the breakdown of how amounts have been distributed by payment ranges below.

Breakdown by payment ranges
Percentage of group members

Under $1

1.1%

$1 - $10

4.6%

$10.01 - $50

20.7%

$50.01 - $100

17.9%

$100.01 - $300

30.8%

$300.01 - $500

10.6%

$500.01 - $1000

9.1%

Over $1000

5.2%

Percentage of group members

Payment range

30.8%

20.7%
17.9%
10.6%

9.1%
5.2%

4.6%
1.1%
Under $1.00 $1.01 - $10 $10.01 - $50

$50.01 $100

$100.01 $300

$300.01 $500

$500.01 $1000

Over $1000

Settlement payment amount

For more information
• Call 1800 171 846 to speak with us about the class action. Let us know if you need an
interpreter, and we will arrange one for free. This includes interpreters for Aboriginal and Torres
Strait Islander languages.
• Go to servicesaustralia.gov.au/classaction for more information in English.
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• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
in your language.
• Visit a service centre.
Note: Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and mobile
phones may be timed and charged at a higher rate.
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