
कर सम्बन्ी उज्री?

Nepali



हामी करो हौं?

महाखररीक्षक तथा कर लरोकपाल 
(आईजीटीओ) (Inspector-General & 
Taxation Ombudsman - IGTO) एक 
स्तनत्र संघीर सरकारी खरकार हरो जसले 
तपाईलाई अष्टखेलराकरो कर कारयालर 
अथायात एटीओ) (Australian Taxation 
Office - ATO) तथा कर अभरासकताया ्बरो्डया 
(Tax Practitioners Board - TPB) का 
प्शासखरक कार्ाहीहरू सम्बन्ी तपाईकरो 
उज्रीहरूमा सहररोग उपलब् गिया।
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हामी तपाईलाई कसरी मद्दत 
गरया सकिौं?

हामी तपाईलाई तपाईका उज्रीहरूकरो 
समा्ार गरया मद्दत गरया एक स्तनत्र, 
खरःश्लक, कर ख्शेषज्ञ से्ा प्दार 
गदयािौं।

‘प्शासखरक कारया’ एक ्बृहत शबद हरो जस 
अनतगयात सामानरतरा तपाईकरो ATO ्ा 
TPB सँग व्य्हार तथा अनतरदरिरा हुदँा 
गरररे खरषपक्षता र तकया संगतता समा्ेश 
हुनि।

आईजीओटी (IGTO) ले तपाईलाई मद्दत 
गरया सके् अ्सथाका केखह उदाहरणहरू 
खरम्न िर्:

• तपाईकरो अर्ररो्करो ज्ाफ ददरे 
समरताखलका;

• ATO ्ा TPB अख्कारीहरूकरो 
आिरण;

• अरलाईर से्ाहरूकरो उपलब्ता;
• ATO ्ा TPB द्ारा गरररे 

कार्ाहीहरूकरो आश्ासर ्ा 
परायाप्त ्बणयार;
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• ATO ्ा TPB का कार्ाहीहरू 
खतरीहरूकरो रीखत र प्दरिरा 
्बमरोखजम िएकरो स्खरखचित गरने; र

• ATO ्ा TPB तपाईसँग उखित 
र पारदशशी त्रले बर्हार गरने 
र लेिापररक्षण तथा अर्सन्ार 
सखहत स्बै सानदरियाक ख््रणकरो 
मरर गरने।

हामीले तपाईलाई मद्दत गरया सकिौं 
दक सकदरैौ िरेर स्खरखचित गरया कृपरा 
हामीलाई समपकया  गर्याहरोस्।

रदद हामी तपाईलाई खस्ै सहररोग गरया 
असक्षम िएमा हामी तपाईलाई सहररोग 
गरने सके् उपर्क्त खरकारका ्बारेमा 
सकिर उत्तम सललाह ददरेिौ।



हाम्रो कारायालरमा तपाईकरो उजूरी 
दाखिला गरया “हामीलाई कसरी समपकया  
गरने” (How to contact us) िण्ड 
हरे्याहरोस्।

तपाईले उजूरी दाखिला गररसके पखि, 
एक IGTO अर्सन्ार अख्कारीले 2 कारया 
ददर खित्र तपाईकरो उजूरी प्ाप्त िएकरो 
स्ीकार गरया र तरस सम्बन्ी िलफल गरया 
समपकया  गरनेि।

रदद समि् िएमा हामी तपाईलाई 
तपाईकरो उजूरी समा्ारकरो लाखग खस्ै 
सहररोग गरनेिौं।

हामीले तपाईकरो उजूरी राम्री ्ब्झर 
र उखित सहररोग खर्ायारण गरया हामी 
तपाईसँग, ATO ्ा TPB सँग थप जारकारी 
माग्् परने आ्शरकता हुर सकि।

हामी तपाईकरो उजूरी सम्बन्ी हाम्रो 
प्गखतकरो ्बारेमा तपाईलाई अद्ा्ख्क 
गरने िौ र अर्सन्ार अ्ख्िर प्दरिराकरो 
समरताखलका उपलब् गराउरे िौ।

उज्री प्दरिरा
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रदद तपाई अंग्ेजी िाषा ्बाहके अनर 
क्रै िाषामा उज्री ददर िाहर्हुनि िरे 
अर््ाद तथा दरोिाषे से्ा (Translating 
and Interpreting Service - TIS) लाई 
131 450 मा समपकया  गर्याहरोस्।

रदद तपाई स्न्् ्ा ्बरोलर असक्षम हुर्हुनि 
र तपाईकरो उपर्क्त टेखलटाइपराइटर 
(TTY) ्ा मरो्डमे उपकरणमा पहुिँ ि िर े
13 36 77 मा फरोर गर्याहरोस्।

रदद तपाईकरो TTY ्ा मरो्डमे उपकरणमा 
पहुिँ िैर िर े1300 555 727 मा ्ाणी 
ररले से्ा (Speech to Speech Relay 
Service) मा फरोर गर्याहरोस्।

हामीलाई कसरी समपकया  गरने?


