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ការលកត់ាមផទ្ះ និងការធ្វើធេធេម៉ាឃតី្ងី
បណ័្ណពត័ម៌នស្ពីសីទិ្ធិោកអ្នកធ្កាមច្បាបក់ារពារអ្នកធ្បើ្ រាសអូ់ស្រ្្លី

លោកអ្នកមានការការពារបននថែមលៅលេលជាវទនំញិ 
ឬលេវាេអី្នកល�ើរលកត់ាមផទ្ះ ឬអ្នកល្វើលេលេមា៉ាឃតី្ងី 
(អ្នកលកត់ាមទរូេេ្័) ។ ការលកប់បលេទលនទះ លៅថាកចិ្ចបេម
លបេៀងអ្នកលបបើបរាេល់ោយេ្ប័្រចតិ្ដ។

ត�ើកចិ្ចព្រមតព្រៀងអ្នកតពរើពរាសត់ោយស្ម័ព្រច�ិ្ដ្រជឺាអ្ វី?
កចិ្ចបេមលបេៀងលនទះ ល្វើលេើងលោយេ្ប័្រចតិ្ដលៅលេលន�លអ្នក
លកម់កជួប ឬទូរេ័េម្កលោកអ្នកលោយលោកអ្នកមនិរាន
លៅ ល�ើយេកួល្រលកផ់លតិផល ឬលេវាន�លមានតមមលៃ 100 
�ោុលៃ រ ឬលលើេេលីនទះ។

ឧទា�រណ៍ កចិ្ចបេមលបេៀងលនទះល្វើលេើងលោយេ្ប័្រចតិ្ដ 
បបេនិលបើវាលកើតលេើងេ ី៖

•  អ្នកលក់ន�លលោទះទាវ រលកទ់នំញិ 
ឬលេវាលៅតាមផទ្ះលោកអ្នក

•  អ្នកល្វើលេលេមា៉ាឃតី្ងីន�លទរូេេ័ម្កលោកអ្នក
• អ្នកលក់ន�លទនំាកទ់នំងលោកអ្នកលៅតាមផលៃវូ។

ការការពារអ្នកតពរើពរាស់
អ្នកលក់តាមផទ្ះ បតរូវនត ៖

• បរាបល់ោកអ្នកេមីលូល�តនុ�លេកួល្រចទុះមក
• បង្ហា ញអត្ដេញ្ញា ណបណ័្ណ
•  បរាបល់ោកអ្នកថា លោកអ្នកអាចេុឲំ្យេកួល្រចាកលចញ

លៅលេលណាករ៏ាន
•  បរាបល់ោកអ្នកេេីទិ្មិនរយៈលេល្រតិេចិារណា
•  ផ្ដលឲ់្យលោកអ្នកនវូចបាបច់មលៃងកចិ្ចបេមលបេៀងជាោយ

លក្ខណ៍អក្សរន�លរមួមានេត័ម៌ានលម្តិេទីនំាកទ់នំង 
េកួល្រ។

ត�ើអ្នកលកអ់ាចទនំាកទ់នំងរានតៅត្រលណា?
េកួល្រមនិអាចទំនាកទ់នំងលោកអ្នករាន ៖

• លៅមេងៃអាទតិ្យ ឬលៅមេងៃបណុ្យជាតិ
•  មនុលមា៉ាង ៩បេរឹក ឬលបកាយលមា៉ាង ៦ោងៃ ច (លមា៉ាង 

៨យបេ់បមាបល់េលេមា៉ាឃតី្ងី) លៅមេង្ៃ មត្ា
•  មនុលមា៉ាង ៩បេរឹក ឬលបកាយលមា៉ាង ៥ោងៃ ចលៅមេងៃលៅរ។៍

លមា៉ាងទាងំលនទះ អនវុត្ដចលំពាទះការលកត់ាមផទ្ះ 
នងិការល្វើលេលេមា៉ាឃតី្ងី លទាទះបកីចិ្ចបេមលបេៀងលនទះមាន 
តមមលៃតចិជាង 100 �ោុលៃ រកល៏ោយ។

លោកអ្នកអាចេុឱំ្យអ្នកល�ើរលកត់ាមផទ្ះចាកលចញលៅលេល
ណាក៏លោយ។ េកួល្របតរូវនតលោរេតាមការលេ្នើេុរំបេល់ោក
អ្នក ល�ើយចាកលចញភ្លៃ ម។ បបេនិលបើេកួល្រមនិចាកលចញលទ 
េមូលៅប៉ាលីូេ រចួរាយការណ៍េេីកួល្រលៅទភី្្ន កង់្រការពារ
េទ្ិអិ្នកលបបើបរាេក់្នងុមលូោឋា នលោកអ្នក។

លោកអ្នកអាចោកទ់រូេេ័ច្ទុះមនិល្លៃើយតបចំលពាទះអ្នកល្វើលេ
លេមា៉ាឃតី្ងី លៅលេលណាករ៏ាន។ េមូោកល់លខ 
ទរូេេ័រ្បេល់ោកអ្នកលៅក្នងុបញ្មីនិបតរូវទរូេេ័ ្(Do Not 
Call Register) ន�លល្វើឱ្យការទរូេេ័ម្កកាន់លោកអ្នករបេ់ 
អ្នកល្វើលេលេមា៉ាឃតី្ងីភ្្រលបចើន ជាការខេុចបាប់ ។ លមើល 
www.donotcall.gov.au។

ត�ើខ្ញអំាចរចួផញ�្រវីកចិ្ចព្រមតព្រៀងតនះរានដែរឬតទ?
បបេនិលបើលោកអ្នករានល្វើកចិ្ចបេមលបេៀងអ្នកលបបើបរាេ់ 
លោយេ្ប័្រចតិ្ដ លោកអ្នកលៅមានរយៈលេល ១០មេងៃល្វើការក្នងុ 
ការផ្លៃ េប់្ដរូចតិ្ដ និងលបុលចាលកចិ្ចបេមលបេៀងលនទះ។ 
លនទះលៅថា រយៈលេល្រតិេចិារណា។

បបេនិលបើលោកអ្នកលបុលចាលកចិ្ចបេមលបេៀងេ្ដេីកីារ 
លបបើបរាេល់ោយេ្ប័្រចតិ្ដលៅក្នងុរយៈលេល្រតិេចិារណា 
លោកអ្នកមនិរាចច់ណំាយអវទីាងំអេ។់

បបេនិលបើលោកអ្នករានល្វើកចិ្ចបេមលបេៀងតាមរយៈទរូេេ័្ 
បករុម�៊នុបតរូវលផញើឱ្យលោកអ្នកនវូកចិ្ចបេមលបេៀងជាោយល 
ក្ខណ៍អក្សរក្នងុរយៈលេលបរាមំេងៃល្វើការ។ រយៈលេល្រតិ 
េចិារណាចាបល់ផ្ដើមលៅលេលន�លលោកអ្នករានទទលួកចិ្ចបេ
មលបេៀងជាោយលក្ខណ៍អក្សរលនទះ។

លោកអ្នកមនិអាចលទះបងេ់ទិ្រិបេល់ោកអ្នក 
េបមាបអ់េំងុលេល្រតិេចិារណាលនាទះលទ។ វាជាអលំេើខេុ

 ចបាប់េបមាបអ់្នកលក់ក្នងុការបញ្ចុ ទះបញ្ចូ លលោកអ្នកឱ្យល្វើនប
បលនទះ។

ការផ្គ�ផ់្គង ់នងិការទូទា�់
ជាទលូៅ េបមាបក់ចិ្ចបេមលបេៀងេ្ដេីកីារលបបើបរាេ់ 
លោយេ្ប័្រចតិ្ដ បករុម�៊នុមនិអាចផ្គត់ផ្គងទំ់នញិ ឬលេវា 
ឬល្វើការទទូាតប់រាក ់ឬទទលួបរាកក់ក ់ណាមយួក្នងុអេំងុ 
លេល្រតិេចិារណាលនាទះលេើយ។

វាមានករណីលលើកនលងមយួេបមាបវ់ធិានលនទះ្រ ឺបករុម�៊នុអាចនរឹងផ្គត់ផ្គង់
ទនំញិន�លមានតមមលៃរ�តូ�ល ់500 �ោុលៃ រក្នងុរយៈលេល្រតិេចិារណា។ 
ប៉ានុន្ដេកួល្រមនិអាចល្វើ ការទទូាតប់រាកល់លើទនំញិលនទះរានលេើយ។

បបេនិលបើបករុម�៊នុផ្គត់ផ្គងទំ់នញិ�លល់ោកអ្នកក្នងុរយៈលេល្រតិេិចារ
ណា តាមលក្ខណៈបលច្ចកលទេលោកអ្នកមនិទានជ់ាមា្ច េទ់នំញិទាងំលនាទះ 
រ�តូទាលន់តលោកអ្នករានបងម់េលៃ 
ទនំញិរចួរាល។់ បបេនិលបើលោកអ្នកលបជើេលរ ើេលបុលចាលកចិ្ចបេមលបេៀង
លៅក្នងុរយៈលេល្រតិេចិារណា លោកអ្នកបតរូវនតរកសាទកុទនំញិទាងំលនទះ
លៅក្នងុស្ថែ នភ្េ បតរឹមបតរូវ នងិបង្កភ្េង្យសេរួលេបមាបប់ករុម�៊នុក្នងុ
ការយក វាលៅវញិ។ បបេនិលបើេកួល្រមនិមកយកទំនញិលនទះលៅក្នងុរយៈ
លេល ៣០មេងៃលទ 
លោកអ្នកអាចរកសាវាទកុលោយឥត្រតិមេលៃ។

ការលញរតោលកចិ្ចព្រមតព្រៀង
លោកអ្នកអាចលបុលចាលកចិ្ចបេមលបេៀងអ្នកលបបើបរាេល់ោយេ្ប័្រចតិ្ដរា
នជាពាក្យេ�ំ ីឬជាោយលក្ខណ៍អក្សរ។ 
បបេនិលបើមានវវិាទថាលតើលោកអ្នករានលបុលចាលកចិ្ចបេមលបេៀ
ងឬយ៉ាងណាលនាទះ វាជាភ្រកចិ្ចរបេប់ករុម�៊នុក្នងុការបញ្្កថ់ា 
កចិ្ចបេមលបេៀងលនទះលៅមានេេុលភ្េ។

ការ្រនយាររយៈត្រល្រ�ិ្រោិរណា

បណ័្ណេត័ម៌ាន
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រយៈលេល្រតិេចិារណារបេល់ោកអ្នកអាចេនយារលេលរានបនីខ 
បបេនិលបើអ្នកលក់តាមផទ្ះ ឬអ្នកល្វើ លេលេមា៉ាឃតី្ងី ៖

•  រានជបួ ឬទរូេ័េម្កកាន់លោកអ្នកលបរៅលមា៉ាង 
ន�លអនញុ្ញា តឱ្យលក់

•  រានេថែតិលៅក្នងុកននលៃងជាកម្េទិ្រិបេល់ោកអ្នកបន្ាបេ់លីោកអ្នក
រានេុឱំ្យេកួល្រចាកលចញ

•  មនិរានបរាបេ់លីោលបណំងមនការចទុះជបួ 
ឬការទរូេេ្័មក

•  មនិរានបង្ហា ញអត្ដេញ្ញា ណបណ័្ណ។

រយៈលេល្រតិេចិារណារបេល់ោកអ្នកេនយាររានបរាមំយួនខបបេនិលបើអ្
នកលក់ ឬអ្នកល វ្ើលេលេមា៉ាឃតី្ងី៖

•  មនិរានបរាបល់ោកអ្នកថា លោកអ្នកមានេទិ្ចិលំពាទះ 
រយៈលេល្រតិេចិារណាលនទះ

•  មនិរានផ្ដលឲ់្យលោកអ្នកនវូកចិ្ចបេមលបេៀងជាោយ 
លក្ខណ៍អក្សរ

•  មនិរានផ្ដលឲ់្យលោកអ្នកនវូេត័ម៌ានទនំាកទ់នំងលម្តិ 
របេេ់កួល្រលៅលលើកចិ្ចបេមលបេៀង

• រានផ្គត់ផ្គងទំ់នញិ ឬលេវាក្នងុរយៈលេល្រតិេចិារណា
•  រានទទលួ ឬលេ្នើេុកំារទទូាតក់្នងុរយៈលេល្រតិេចិារណា។

បបេនិលបើលោកអ្នករានល្វើកចិ្ចបេមលបេៀងេ្ដេីកីារលបបើបរាេល់ោយេ្ប័្រ
ចតិ្ដលនទះ ល�ើយលោកអ្នក្រតិថាមានការេន័្ដបចេអំេំេីទិ្រិបេល់ោកអ្នក 
នងិចងលុ់បលចាលកចិ្ចបេមលបេៀងលនទះ េមូទនំាកទ់នំងេុជំនំយួេីទភី្្ន ក់
ង្រការពារេទិ្អិ្នកបប ើបរាេក់្នងុមលូោឋា នលោកអ្នក។

Australian Capital Territory  
Office of Regulatory Services T. (02) 6207 0400

New South Wales 
NSW Fair Trading T. 13 32 20

Northern Territory 
Consumer Affairs T. 1800 019 319

Queensland 
Office of Fair Trading T. 13 QGOV (13 74 68)

South Australia 
Consumer & Business Services T. 13 18 82

Tasmania 
Office of Consumer Affairs & Fair Trading T. 1300 654 499

Victoria 
Consumer Affairs Victoria T. 1300 55 81 81

Western Australia 
Department of Commerce T. 1300 30 40 54

ស្មបព់ត័ម៌នបននថែម សមូទំនាកទ់នំងមកកានភ់្្ន កង់ារការពារសទិ្អិ្នកធ្បើ្ រាស់ក្ននុងមលូដ្ឋា នរបស់អ្នក។ 
ស្មបជំ់នួយនផ្នកភ្រ្ សមូទរូស័ពម្កកានធ់លខ 13 14 50 (ធស្នើសនុអំ្នកបកន្បជាភ្រ្របស់អ្នក)

្រណៈកម្ការអ្នកលបបើបរាេ់ និងការបបកួតបបនជងអូស្ស្តា លី មានការទទួលខុេបតរូវថា្ន ក់ជាតិចំលពាទះការបបកួតបបនជងពាណិជ្កម្លេរ ី

និងការពារអ្នកលបបើបរាេ់ ល�ើយអាចទាក់ទងរានតាមរយៈលលខ 1300 302 502។

បណ័្ណេត័ម៌ាន
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