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အမှုကကျေကအေးက ြေင မ
ြိ ျော်ေးက
သ သ
ျော် ညျော် 'Robodebt' (
ထ
ူ ို

တ
ူ နျော်ေးစ ေးအ

ျေ ျော်ကြေေးက က
ွေ ြိို ရှ ေးျော်

မ
ူ ှု

က
ြိို ျော် တ

ေးျော် ြေ ြ ေးျော်

ို ြြုံက ေး က ကေးက ွေ ကက ကျော်ြ ြ ေးျော် )
ေးစွေွဲဆမ
ိုြိ ှု (VID1252/2019) ၏ တ

အမှုသညျော်တစျော်ဦေး ြစျော်ကသ က က

ျော် အမှုကကျေကအေးက ြေင မ
ြိ ျော်ေးက

ေးဝ ျော်

ျေ ျော်ကြေေးက က
ွေ ြိို

ရှြိကနြေါသညျော်
ဗဟိုအစိုိုးရ Commonwealth နှင့် (Gordon Legal ရ ှ ှေ့ရေလိုပ့်ငေ့်ိုးမှ ကယ
ို ့်စ ိုးပပြုစွဲဆိုသည့်)
တရ ိုးလိုအမှုသည့်မ ိုး က လူထိုလူတေ့်ိုးစ ိုးအလိုက့် တရ ိုးစွဲဆိုမှုကို ရပပငငမ့်ိုးရက ရအိုးရေ့် သရ

တူခွဲသည့်။

ဗဟိုတရ ိုးရ ိုးရို ိုးခ ြုပ့် (Federal Court) က သင့်ရမည့် အမှုရက ရအိုးရပပငငမ့်ိုးရလ ့်ရပိုးရင တက့်ခ က့်ပိုကို
အတည့်ပပြုခွဲသည့်။

အမှုကကျေကအေးက ြေင မ
ြိ ျော်ေးက

ျေ ျော်ကြေေးက က
ွေ ြိို မညျော်ကသြိ
ွဲ ို တွေကြ
ျော် ျေကျော်သနညျော်ေး။

သင့် ရမည့်ရငပမ ဏက မူတည့်သည့်မှ • ရတ င့်ခသည့်အရ ကိုးကို သင့် ပပေ့်ဆပ့်လက
ို ့်သည့်အခ ေ့်အခါ
• သင့် မည့်မျှပပေ့်ဆပ့်လိုက့်သည့် ရငပမ ဏ
• သင့် ပပေ့်အမ့်ိုးရင ပပေ့်ရခွဲသည့် အခ ေ့်အခါ၊ နှင့်
• အမှုရက ရအိုးရပပငငမ့်ိုးရလ ့်ရပိုးရငအတက့် မှတ့်ပိုတင့်ထ ိုးရသ ရထိုက့်သည့် အိုပစ
့် ိုဝင့် အရရအတက့်
တိုပြစ့်သည့်။
ရငမ ိုးမ ိုး ပပေ့်ဆပ့်ခွဲရငပိုး ဤရငကို အခ ေ့်ပမ
ို ိုကက ကက လက့်လတ့်ခွဲရသူမ ိုးမှ ရလ ့်ရပိုးရင ပိုမိုမ ိုးမ ိုး
ရပါလမ့်မည့်။

အဆ ျော် ၁- အမှုကကျေကအေးက ြေင မ
ြိ ျော်ေးက

ျေ ျော်ကြေေးက ွေ ြွေွဲကဝကြေေး ြ ေးျော် ကြိို

တွေကြ
ျော် ျေကျော် ြ ေးျော်
ဗဟိုတရ ိုးရို ိုးခ ြုပ့် (Federal Court) သည့် သရ

တူထ ိုးသည့် ရလ ့်ရပိုးရင $112 million ကို

အတည့်ပပြုခွဲသည့်။
ဤရငပမ ဏမှ $10.3 million ကို Gordon Legal ၏ ကိုေက
့် စရတ့်မ ိုးအတက့် ဦိုးစ ခိုနမ့်
ှ ခသည့်
ွဲ
။
ကိုေက
့် စရတ့်မ ိုးကို တရ ိုးရို ိုးက အတည့်ပပြုခွဲသည့်။
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ရထိုက့်သည့် အိုပ့်စိုဝင့်မ ိုးအကက ိုး ခွဲရဝရပိုးရေ့်အတက့် လက့်က ေ့်ရင $101.7 million က ေ့် ှငပိုး ၎င့်ိုးကို
'ခွဲရဝရပိုးမည့်ရင' အပြစ့် သ ှကကသည့်။ ရထိုက့်သည့် အိုပ့်စိုဝင့်မ ိုးသည့် ဤရငပမ ဏမှ ရလ ရ
့် ပိုးရငမ ိုးကို
ရမည့်။

အဆ ျော် ၂- သ ျော် မညျော်အတြိေးို က က
ွေ ြိို တွေကြ
ျော် ျေကျော် ြ ေးျော်
ဒိုတယ အဆငမ
့် ှ သင့် ပပေ့်ဆပ့်လက
ို ့်သည့်ရငအတက့် 'ရို ိုးရို ိုး အတိုိုးရင' ကို တက့်ခ က့်ပခင့်ိုးပြစ့်သည့်။
သငအ
့် ရ ကိုးအတက့် သင့် ရပိုးဆပ့်ခွဲငပိုးရသ ရင လက့်လတ့်ရသည့်ရေစဉ်အတက့် အတိုိုးရင ပမ ဏကို
တက့်ခ က့်သည့်။ ဤကစစအတက့် တက့်ခ က့်သည့် အတိုိုးနေ
ှု ိုး့် ကို ဗဟိုတရ ိုးရို ိုးခ ြုပ့် (Federal Court) က
သတ့်မှတ့်ရပိုးသည့်။
ယင့်ိုးရေ က့် ရေစဥ့် အတိုိုးရငပမ ဏမ ိုးကို အရ ကိုးတစ့်ခိုစအ ိုး အတိုိုးရငစိုစိုရပါင့်ိုး၍ ထည့်ရပါင့်ိုးရပိုးသည့်။

အဆ ျော် ၃- ထညျော်ကြေါ ေးျော် ကြေေးသညျော် ြေမ ဏကြိို တွေကြ
ျော် ျေကျော် ြ ေးျော်
ရထိုက့်သည့် အိုပ့်စိုဝင့်အ ိုးလိုိုးအတက့် အတိုိုးရငကို တက့်ခ က့်ငပိုးရေ က့် ခွဲရဝရပိုးမည့် ရငပမ ဏမှ ရငလက့်က ေ့်
ှရေရသိုးသည့်။ ၎င့်ိုးလက့်က ေ့်ရငမှ အခ ြုိုးက ရထိုက့်သည့် အိုပ့်စိုဝင့်တင
ို ိုး့် ရပါမည့်။ ၎င့်ိုးရငကို
'ထည့်ရပါင့်ိုးရပိုးသည့် ရလ ့်ရပိုးရင ပမ ဏ' ဟိုရခေါ်သည့်။
ထည့်ရပါင့်ိုးရပိုးသည့် ရလ ့်ရပိုးရင ပမ ဏမှ သင့်ရ ှမည့် အတိုိုးရငရပေါ် မူတည့်ပါသည့်။ သင့် အတိုိုးရင
မ ိုးမ ိုးရရလ၊ ထည့်ရပါင့်ိုးရပိုးမည့် ရလ ့်ရပိုးရင ပမ ဏ မ ိုးမ ိုးရရလ ပြစ့်သည့်။

အဆ ျော် ၄- ကြေါ ေးျော် ထညျော်ကြေေး ြ ေးျော်
သင့်၏ စိုစိုရပါင့်ိုး ရလ ့်ရပိုးရငကို တက့်ခ က့်ရေ့်အတက့် ရေ က့်ဆိုိုးအဆငမ
့် ှ ရလ ့်ရပိုးရင ပမ ဏရရေ့်အတက့်
အတိုိုးရင ပမ ဏ (အဆင့် ၂) နှင့် ' ထည့်ရပါင့်ိုးရပိုးမည့် ရလ ့်ရပိုးရင ပမ ဏ' (အဆင့် ၃) တိုကို
ရပါင့်ိုးရပိုးရေ့်ပြစ့်သည့်။
အကယ့်၍ သငတ
့် င့် ရပိုးရေ့်အရ ကိုး မ ြုိုးစို ှလျှင့် အရ ကိုးတစ့်ခိုစအတက့် ရလ ့်ရပိုးရငကို ထည့်ရပါင့်ိုးရပိုးမည့်။
သင့် ရ ှမည့် ရလ ့်ရပိုးရင စိုစိုရပါင့်ိုးကို အေိုးဆိုိုးကေ့်ိုးအပြစ့် လိုပ့်ထ ိုးသည့်။

ထြိက
ို သ
ျော် ညျော် အိုြေျော်စိုဝ မ
ျော် ျေ ေးအတွေကျော် က

ျေ ျော်ကြေေးက ွေ ြေမ ဏမျေ ေး

တစ့်ဦိုးစအ ိုး ရပိုးမည့်ရလ ့်ရပိုးရင ပမ ဏမှ ကွဲပပ ိုးပခ ိုးေ ိုးပါမည့်။ သင့်၏ ရလ ့်ရပိုးရငကို အတိုိုးရင
တက့်ခ က့်သည့်ေည့်ိုးတူ တက့်ခ က့်ပါသည့်။ သင့် ပပေ့်ဆပ့်ရသည့်ရင ပိုမမ
ို ိုးငပိုး ဤရင လက့်လတ့်ရသည့်အခ ေ့်
ပိုကက ရလ ရလ ့်ရပိုးရင ပိုမိုမ ိုးမ ိုး သင့်ရရလ ပြစ့်ပါသည့်။ ရလ ့်ရပိုးရင၏ ထက့်ဝက့်ခေမ
့် ှ $50 နှင့် $300
အကက ိုး ှပါလမမ
့် ည့်။
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ခွဲရပိုးရငမ ိုးကို မည့်ကွဲသို ရလ ့်ရပိုးရငအမ ြုိုးအမ ြုိုးပြင့် ခွဲရပိုးမည့်ကို ရအ က့်ပါအတိုငိုး့် သင့် ရတှေ့ နင
ို သ
့် ည့်။

က

ျေ ျော်ကြေေးက ွေ အမျေြိြုံေးအမျေြိြုံေး၏ ြွေွဲကြေေးမှုမျေ ေး

ရလ ့်ရပိုးရင အမ ြုိုးမ ြုိုး

အိုပ့်စိုဝင့်မ ိုး၏ အခ ြုိုးအဆ

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%

အုပ်စုဝင်မ ျား၏ အခ ျားအဆ

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

အမှုက

$50.01 $100

$100.01 $300

ကအျားက ပငငမ်ျားက

$300.01 $500

$500.01 - Over $1000
$1000

်ကပျားကငွေ ပမ ဏ

ြေြိိုမြိိုသရ
ြိ ြိှ နျော်
• လူထိုလူတေ့်ိုးစ ိုးအလိုက့် တရ ိုးစွဲဆမ
ို ှုအရကက င့်ိုး ကျွနပ
့်ို ့်တိုနှငစ
့် က ိုးရပပ ဆိုရေ့် ြိုေိုး့် 1800 171 846
ကိုဆက့်ပါ။ သင့် စက ိုးပပေ့်တစ့်ဦိုးလိုလျှင့် ကျွနပ
့်ို ့်တိုကို အသရပိုးပါ၊ ကျွနပ
့်ို ့်တို စက ိုးပပေ့်တစ့်ဦိုးကို အခမွဲ
စစဉ်ရပိုးပါမည့်။ ၎င့်ိုးတင့် အ

ိုရင့်ိုးဂ င့်ိုးတိုငိုး့် ရင့်ိုးလူမ ြုိုးနင
ှ ့် ရတ ရက့်စ့်ရရလက့်ကက ိုး ကျွေိုး့် သ ိုးလူမ ြုိုး

သ စက ိုးမ ိုးအတက့် စက ိုးပပေ့်မ ိုး ပါဝင့်သည့်။
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• အဂဂလပ့်

သ စက ိုးပြင့် ပိုမသ
ို
ှရေ့်အတက့် ကကည့်ရေ့် ဝက့်

့်ဆိုက့်-

servicesaustralia.gov.au/classaction
• ဤဝက့်

့်ဆက
ို ့် servicesaustralia.gov.au/yourlanguage တင့် သင့်

သ စက ိုးပြင့် ြတ့်ရှုနင
ို သ
့် ည့်၊

ေ ိုးရထ င့်နင
ို သ
့် ည့် သိုမဟိုတ့် ဗဒယိုကကည့်နင
ို သ
့် ည့်။
• ဝေ့်ရဆ င့်ဌ ေ တစ့်ခိုသို သ ိုးရရ က့်ပါ။
မှတ့်ရေ့်- သငအ
့် မ့်ြိုေိုး့် မှ ြိုေိုး့် ေပါတ့် ‘1800’ သို ရခေါ်ဆိုသည့် ြိုေိုး့် ရခေါ်ခမ ိုးမှ အခမွဲပြစ့်သည့်။ အမ ိုးပပည့်သူြိုေိုး့် နင
ှ ့်
မို

ိုငိုး့် ြိုေိုး့် မ ိုးမှ ြိုေိုး့် ရခေါ်ဆိုမှုမ ိုးကို အခ ေ့်တိုငိုး့် တ ထ ိုးငပိုး ပိုမိုကကိုးပမငရ
့် သ နှုေိုး့် ပြင့် က သငန
့် င
ို သ
့် ည့်။
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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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