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ကၽြႏုပ္္တို႔က မည္သူေတြလဲ

စစ္ေဆးေရး အရာ႐ိွခ်ဳပ္ႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ 
အျငင္းပြားမႈ စံုစမ္းေျဖ႐ွင္းေပးေရး အရာ႐ိွ 
(Inspector-General & Taxation Ombudsman 

(IGTO)) ဆိုသည္မွာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံေတာ္ 
အခြန္႐ံုး (Australian Taxation Office (ATO)) ႏွင့္ 
အခြန္ဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား၏ 
ဘုတ္အဖဲြ႕(Tax Practitioners Board 

(TPB)) တို႔၏ ခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ 
သင္၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
ကူညီေျဖ႐ွင္းေပးရန္တာဝန္႐ိွသည့္ 
အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းလြတ္မႈ႐ိွေသာ ဗဟိုအစိုးရ 
ကိုယ္စားလွယ္အဖြ ဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

1300 44 88 29  
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ကၽြႏုပ္္တို႔က သင့္အား မည္ကဲ့သို႔ 
ကူညီႏိုင္သနည္း

သင့္အား သင္၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
ကူညီ၍ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ 
အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းေသာ အထူးသီးသန္႔ 
အခြန္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

‘ခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ’ 
ဆိုသည္မွာ အဝန္းက်ယ္ေျပာေသာ 
အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ATO သို႔မဟုတ္ TPB က 
သင့္အေပၚ ဆက္ဆံျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္ 
တုံ႔လွယ္ျခင္းမ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈ႐ွ ိျခင္းႏွင့္ 
က် ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ႐ွ ျိခင္းကို 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုလိုပါသည္။

IGTO က သင့္အား ကူညီႏိုင္ပံု၏ 
ဥပမာမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ၾကၿပီး 
ယင္းအခ်က္တို႔သာျဖစ္ရမည္ဟု 
ကန္႔သတ္မထားပါ။

•   သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အခ်နိ္မီ 
တံု႔ျပန္ျခင္း

•   ATO သို႔မဟုတ ္TPB အရာ႐ိွမ်ား၏ 
က်င့္ႀကံျပဳဳမူမႈမ်ား

•   အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရ႐ိွႏိုင္ျခင္း
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•   ATO သို႔မဟုတ ္TPB ၏ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အာမခံျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လံုေလာက္စြာ ႐ွင္းျပျခင္း

•   ATO သို႔မဟုတ ္TPB ၏ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက 
၎တို႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးမ်ားျဖင့္ 
ကိုက္ညီမႈ႐ိွသည္ကို ေသခ်ာေစျခင္း ႏွင့္ 

•   ATO သို႔မဟုတ ္TPB က သင္ႏွင့္ 
တရားမွ်တစြာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 
ဆက္ဆံျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ 
စာရင္းစစ္ရာ၌ႏွင့္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌တို႔အပါအဝင္ 
သင္ တင္ျပသည့္ သက္ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားေပးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ 
ေသခ်ာေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

အကယ္၍ သင့္အေနႏွင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔က သင့္အား 
ကူညီႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ မကူညီႏိုင္မည္ကို 
မေသခ်ာလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏုပ္္တို႔အား 
ဆက္သြယ္ပါ။

အကယ္၍ ကၽြႏုပ္္တို႔က သင့္အား တိုက္႐ိုက္ 
ကူညီႏိုင္စြမ္းမ႐ိွလွ်င္လည္း သင့္အား 
ကူညီႏိုင္မည့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ 
အဖြ ဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ 
အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ အတတ္ႏိုင္ဆံုး 
အႀကံဉာဏ္ေပးပါမည္။



ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ႐ံုးသို႔ သင္၏ တိုင္ၾကားခ်က္ကို 
ေလွ်ာက္တင္ရန္ “ကၽြႏုပ္္တို႔အား မည္ကဲ့သို႔ 
ဆက္သြယ္ရမည္နည္း” (How to contact us) 
က႑၌ၾကည့္ပါ။

သင္ ကၽြႏုပ္္တို႔ထံသို႔ တိုင္ၾကားခ်က္ 
ဖြင့္ၿပီးေနာက ္IGTO စံုစမ္းေရးအရာ႐ိွတစ္ဦးက 
သင့္တိုင္ၾကားခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ၎ကို 
သင္ႏွင့္အတူေဆြးေႏြးရန္ သင့္အား ႐ံုးဖြင့္ရက္ ၂ 
ရက္အတြင္း ဆက္သြယ္ပါလိိမ့္မည္။

အကယ္၍ ကၽြႏုပ္္တို႔က သင့္တိုင္ၾကားခ်က္ကို  
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ျဖစ္ႏိုင္ပါက သင့္အား 
တိုက္႐ိုက္ကူညီပါမည္။

ကၽြႏုပ္္တို႔အေနႏွင့္ သင့္တိုင္ၾကားခ်က္ကို 
ပို၍ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သင့္အား 
မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆံုးကူညီႏိုင္မည္ကို 
ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ သင္၊ ATO သို႔မဟုတ္  
TPB တို႔ထံမွ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္႐ိွေပမည္။ 

ကၽြႏုပ္္တို႔က သင့္အား ကၽြႏုပ္္တို႔ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ တိုးတက္ေနမႈကို အခ်နိ္ႏွင့္ 
တစ္ေျပးညီ အသိေပးသြားေနမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ထိုအခ်နိ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး 
ကၽြႏု္ပ္္တို႔စံုစမ္းစစ္ေဆးေနမႈ၏ 
သတ္မွတ္ကာလမ်ားကို 
တင္ျပသြားေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္
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အကယ္၍ သင့္တိုင္ၾကားခ်က္ကို 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ 
အျခားဘာသာစကားျဖင့္ ေလွ်ာက္တင္လိုပါက၊ 
ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အဖြ ဲ႕အစည္း (Translating and Interpreting 

Service - TIS) ကို 131 450 ၌ ဖုန္းဆက္ပါ။

အကယ္၍ သင့္ထံ၌ အၾကားအာ႐ံုဆိုင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ စကားေျပာဆိုျခင္းဆုိင္ရာ 
ခၽြတ္ယြင္းမႈ႐ိွၿပီး သင့္ေလ်ာ္ရာ တယ္လီ 
တိုက္ပ႐ိုက္တာ (TTY) သို႔မဟုတ္ မိုဒန္ 
ကိရိယာကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္စြမ္း႐ိွလွ်င ္13 36 77 

ကို ဖုန္းဆက္ပါ။

အကယ္၍ သင္သည္ တယ္လီ တိုက္ပ႐ိုက္တာ 
(TTY) သို႔မဟုတ္ မိုဒန္ ကိရိယာကို 
ရယူအသံုးျပဳႏိုင္စြမ္း မ႐ိွလွ်င္ စကားေျပာရန္ 
အခက္အခဲ႐ိွသူမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ျပန္ 
စကားေျပာေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ (Speech to 
Speech Relay Service) အဖြ ဲ႔အစည္းကို 1300 
555 727 ၌ ဖုန္းဆက္ပါ။

ကၽြႏုပ္္တို႔အား မည္ကဲ့သို႔ 
ဆက္သြယ္ရမည္နည္း


