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စွမ်းအင်နှင့်ေရ အွန်ဘတ်စ်မင် အေနာက်ြသစေြတးလျြပည်နယ် (The Energy and Water Ombudsman Western Australia) သည် လွတ်လပ်ြပီး ဘက်မလုိက်ေသာ 
အဖဲွအ့စည်းတစ်ရပ်ြဖစ်ြပီး အေနာက်ြသစေြတးလျြပည်နယ်ရိှ လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွနှ့င့်ေရ ြဖန့်ချီေပးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေကျနပ်ချက်တုိင်တန်းမှုများကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးြပီး 
ေြဖရှင်းေပးသည်။ 

ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ ဝန်ေဆာင်မှုများမှာ အခမ့ဲြဖစ်သည်။ 

မည်သူက ကျွန်ု ပ်တုိ့ထံ တုိင်တန်းနုိင်သနည်း။ 

လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့သုိ့မဟုတ် ေရ ဝန်ေဆာင်မှုများကုိ သုံးစဲွသည့် ေနထုိင်သူ ေဖာက်သည်များနှင့် စီးပွားလုပ်ငန်း ေဖာက်သည်များတုိ့အြပင် 
ေရဝန်ေဆာင်မှုေြကာင့် ထိခုိက်ခံရသည့် အြခားသူများသည် နှုတ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ သုိ့မဟုတ် စာြဖင့်ေရးသား၍ြဖစ်ေစ ကျွန်ု ပ်တုိ့ထံ 
တုိင်တန်းနုိင်သည်။ သင့်အေနြဖင့် သင့်ကုိယ်စား ေဆာင်ရွက်ေပးရန် မည်သူကုိ့မဆုိ ခွင့်ြုပနုိင်သည်။  

ကျွန်ု ပ်တုိ့ထံ မည်သူနှ့င့်ပတ်သက်၍ သင် တုိင်တန်းနုိင်သနည်း။ 

သင့်အေနြဖင့် ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ ဝက်ဘ်ဆုိက် www.ombudsman.wa.gov.au/energyandwater တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့
နှင့် ေရ ြဖန့်ချီေပးသည့် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ပတ်သက်၍ တုိင်တန်းနုိင်သည် သုိ့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များအတွက် သင် ကျွန်ု ပ်တုိ့နှင့် 
ဆက်သွယ်နုိင်သည်။ 

ကျွန်ု ပ်တုိ့ထံ သင် မည်သည့်အချိန်တွင် တုိင်တန်းသင့်သနည်း။ 

ကျွန်ု ပ်တုိ့အား မဆက်သွယ်မီ၊ သင့် မေကျနပ်ချက်ကုိ လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့သုိ့မဟုတ် ေရ ြဖန့်ချီေပးသည့် လုပ်ငန်းရှင်နှင့် သင် ေြဖရှင်းရန် ြုကိးစားသင့်သည်။ အကယ်၍ သင့် မေကျနပ်ချက်ကုိ 
ေြဖရှင်း၍ မရလျှင် သုိ့မဟုတ် မေလျာ်ကန်စွာ ေနှာင့်ေနှးေနလျှင် သင် ကျွန်ု ပ်တုိ့နှင့် ဆက်သွယ်နုိင်သည်။ သင့် မေကျနပ်ချက်မှာ (အထူး အေြခအေနများ မရိှလျှင်) ၁၂ လ မတုိင်မီ သင် 
သိရိှခ့ဲသည့် အေြကာင်းအရာ ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ရမည်။ 

ကျွန်ု ပ်တုိ ့စုံစမ်းစစ်ေဆးနုိင်သည့် အရာမှာ အဘယ်နည်း။ 

• လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့ သုိ့မဟုတ် ေရ ဝန်ေဆာင်မှုများ ြဖန့်ချီမှု- ြဖန့်ချီမှု၏ အရည်အေသွးနှင့် ယုံြကည်စိတ်ချရမှုအြပင် ေရသွယ်စီးဆင်းေရး၊ ေရလမ်းေြကာင်းလဲွေပးေရးနှင့် 
မိလလာေရေြမာင်းလဲွေပးေရး ေဆာင်ရွက်မှုတုိ့အပါအဝင်ြဖစ်သည်။  

• ကျသင့်ေငွေတာင်းခံြခင်း- အြငင်းပွားသည့် ေငွေတာင်းခံလွှာများ၊ အြငင်းပွားသည့် သုံးစဲွနှုန်းမီတာ ဖတ်ရှု ြခင်း၊ အဖုိးအခများနှင့် အြငိမ်းစား ေလျှာ့ေပါ့ေငွခံစားခွင့်များ 
အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ 

• အေြွကးနှင့် ေပးေချေငွ - သီးြခား ေဖာက်သည်တစ်ဉီး၏ အေြခအေနများ ထည့်သွင်းစဥ်းစားေပးြခင်း အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ 

• အေြွကး ြပန်လည်ရယူေရး - အေြွကး ေကာက်ခံြခင်း အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ 

• ြဖတ်ေတာက်ြခင်း - ြဖန့်ချီမှုကုိ ကန့်သတ်ြခင်း အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ 

• ဝန်ေဆာင်မှု ပုံမှန် ေပးေချေငွများ - လျှပ်စစ် သုိ့မဟုတ် ေရ ဝန်ေဆာင်မှု စံနှုန်းများ မကုိက်ညီသည့်အတွက် မဟုတ်ပါ။ 

• ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားြခင်း - ဓါတ်ေငွ၊့ လျှပ်စစ် သုိ့မဟုတ် ေရ ေရာင်းချရန်အတွက်နှင့် ြဖန့်ချီသူလုပ်ငန်းရှင်များ အြကား အလဲွအေြပာင်းလုပ်ေရးများ အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ 

• ေြမကွက်နှင့်ပတ်သက်၍ ြပဌာန်းဥပေဒအရ အခွင့်အာဏာကုိ အသုံးချမှု - လူတစ်ဉီး၏ ပုိင်ဆုိင် ေြမကွက်၊ အိမ်နီးချင်း ေြမကွက် သုိ့မဟုတ် အိမ်တုိ့နှင့်ပတ်သက်၍ 
ြဖန့်ချီသူလုပ်ငန်းရှင်၏ အခွင့်အာဏာ အသုံးချမှု အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ 

• လူတစ်ဉီးကုိ သက်ေရာက်မှု ရိှသည့် ေရ ဝန်ေဆာင်မှုများ - ေဖာက်သည်များ မဟုတ်သည့်သူများ အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ 

ကျွန်ု ပ်တုိ ့စုံစမ်းစစ်ေဆး၍ မရနုိင်သည့် အရာမှာ အဘယ်နည်း။ 

• ေစျးနှုန်းများ သုိ့မဟုတ် အခွန်အေကာက် ချမှတ်ထားြခင်း သုိ့မဟုတ် ေစျးနှုန်း ဖဲွစ့ည်းပုံများအတွက် ဆုံးြဖတ်ြခင်း 

• အစုိးရ မူဝါဒများ၏ ပါဝင်အေြကာင်းအရာ  

• ြဖန့်ချီသူလုပ်ငန်းရှင်၏ လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့သုိ့မဟုတ် ေရ ဝန်ေဆာင်မှု လုိင်စင်ြဖင့် အကျံုးမဝင်သည့် စီးပွားဆုိင်ရာ လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်မှုများ။  

• တရားရုံး သုိ့မဟုတ် ခုံရုံး သုိ့မဟုတ် အွန်ဘတ်စ်မင် တစ်ရုံးရုံးမှ သုံးသပ်ရမည်ြဖစ်ေသာ သုိ့မဟုတ် ယခင် ဆုံးြဖတ်ြပီးေသာ သုိ့မဟုတ် သုံးသတ်သည့် တုိင်တန်းမှုများကုိ တရားရုံး 
သုိ့မဟုတ် ခုံရုံးမှ စီရင်ဆုံးြဖတ်သင့်သည်။ 

• အာဏာပုိင် ေနာက်တစ်ခုက ကုိင်တွယ်စီရင်ရမည်ဟု ဥပေဒအရ ြပဌာန်းထားသည့် ကိစစများကုိသာ စီရင်ရမည်။ 

ကျွန်ု ပ်တုိ့သည် သင့် တုိင်တန်းချက်ကုိ အကယ်၍ ၎င်းမှာ သင့်အေပါ် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအားြဖင့် ြဖစ်ပွားသည့် သုိ့မဟုတ် ထိခုိက်သည့် တစ်စုံတစ်ရာ မဟုတ်လျှင် သုိ့မဟုတ် အဆုိပါ 
တုိင်တန်းချက်မှာ သုိ့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုမှာ သုိ့မဟုတ် ေနာက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုမှာ မလုိအပ်လျှင် စုံစမ်းစစ်ေဆးေပးြခင်းကုိ ြငင်းပယ်နုိင်သည်။   



                              

 

သင် တုိင်တန်းသည့်အခါ ဘာြဖစ်မည်နည်း။ 

သင့် မေကျနပ်ချက်ကုိ ကျွန်ု ပ်တုိ့ကုိင်တွယ်သည့်နည်းလမ်းမှာ ပုံတွင်ြပထားသည့်အတုိင်း 
၎င်းကုိေြဖရှင်းရန် မည်သည့်လုပ်ရပ်များ လုပ်ခ့ဲြပီးသည့်အေပါ် မူတည်ပါသည်။ 

လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့ သုိ့မဟုတ် ေရ ြဖန့်ချီေပးသူလုပ်ငန်းရှင်နှင့် ဉီးစွာ အဆုိပါကိစစကုိ 
ြုကိးစားေြဖရှင်းရန် ကျွန်ု ပ်တုိ့ သင့်အား တုိက်တွန်းပါမည်။ သင့် မေကျနပ်ချက် ေြဖရှင်း၍ 
မရေနေသးလျှင် ကျွန်ု ပ်တုိ့ စုံစမ်းစစ်ေဆးေပးမည်ြဖစ်ြပီး ထုိက်သင့်သလုိ မေကျနပ်ချက်ကုိ 
ေြဖရှင်းရန် ြုကိးပမ်းပါမည်။ 

ကျွန်ု ပ်တုိ ့စုံစမ်းစစ်ေဆးလျှင် ဘာြဖစ်မည်နည်း။ 

ကျွန်ု ပ်တုိိ့သည် ဘက်လုိက်မှုကင်းြပီး မည်သည့်အမှုသည်ဘက်အတွက်ြဖစ်ေစ ဘက်လုိက်၍ 
လုပ်မေပးသည့်အြပင် ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ လုပ်ငန်းြဖစ်စဥ်များမှာ  ရုံးလုပ်ထုံးဆန်ဆန်မဟုတ်ဘဲ 
ြဖစ်နုိင်သမျှ အချိန်မီ လုပ်ပါသည်။ 

သင့်စုိးရိမ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အေြကာင်းအချက် ပုိမုိရယူရန် ကျွန်ု ပ်တုိ့ 
ြဖန့်ချီသူလုပ်ငန်းရှင်ကုိ ဆက်သွယ်ပါသည်။ ကျွန်ု ပ်တုိ့သည် အေြကာင်းအချက်ပုိမုိရယူရန် 
သင့်ကုိလည်း ဆက်သွယ်နုိင်မည်ြဖစ်ြပီး သင်နှင့် ြဖန့်ချီသူလုပ်ငန်းရှင်တုိ့ ေြပာဆုိမည့် 
အေြကာင်းကုိ နားေထာင်ပါမည်။  

ကျွန်ု ပ်တုိ့ အချို ့အရာများကုိ ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည်၊ ေအာက်ပါတုိ့ အပါအဝင်ြဖစ်သည်- 
• ြဖန့်ချီသူလုပ်ငန်းရှင်၏ ထုိက်သင့်ေသာ ထိန်းချုပ်မှု မလုပ်နုိင်သည့် ေနာက်ကွယ်မှ 

ြဖစ်ရပ်များ၊ နှင့် 
• စည်းမျဥ်းြကပ်မတ်ဌာနမှ ြဖန့်ချီသူအား လုပ်ရန်ညွှန်ြကားခ့ဲသည့် လုပ်ရပ်များ။ 

စုံစမ်းရန် အချိန်ယူရမည့် အချိန်ကာလမှာ အမျိုးမျိုး ကဲွြပားနုိင်သည်။ ပုိမုိ ရှုပ်ေထွးသည့် 
ကိစစများအတွက် သက်ဆုိင်သည့် အချက်အလက် အားလုံးကုိ စုေဆာင်းရန်နှင့် စဥ်းစားရန် 
အချိန်အချို  ့ ြကာနုိင်ပါသည်။ သင့်ကိစစတွင် ဤသုိ့ြကာေနသည့်အခါ စုံစမ်းစစ်ေဆးေနစဥ် 
အတွင်း ကျွန်ု ပ်တုိ့ သင့်အား ဆက်သွယ်ပါမည်။ သင့် မေကျနပ်ချက်မှာ သာမန်ထက် 
ပုိမုိအချိန်ြကာလျှင် ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး တုိးတက်မှုအေြခအေနကုိ သင့်အား 
တင်ြပရန် ကျွန်ု ပ်တုိ့ သင့်အား ဆက်သွယ်လျက် ေနပါမည်။ 

ကျွန်ု ပ်၏ မေကျနပ်ချက်ကုိ မည်က့ဲသုိ ့ေြဖရှင်းေပးမည်နည်း။ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးစဥ်အတွင်း သင်နှင့် သင့် ြဖန့်ချီသူလုပ်ငန်းရှင်တုိ့အြကား နှစ်ဖက် 
သေဘာတူညီချက်အားြဖင့် သင့် မေကျနပ်ချက်ကုိ ေြဖရှင်းရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများကုိ 
ကျွန်ု ပ်တုိ့ ရှာေဖွပါသည်။ ေြဖရှင်းချက်တစ်ရပ်ကုိ သင် သေဘာတူလျှင် ကျွန်ု ပ်တုိ့ 
စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုကုိ ပိတ်မည်ြဖစ်ြပီး သင့် မေကျနပ်ချက်ကုိ ပိတ်ပါမည်။ 

သင့် ြဖန့်ချီသူလုပ်ငန်းရှင်က သင်နှင့် ေြဖရှင်းချက်တစ်ရပ်ကုိ သေဘာမတူနုိင်လျှင်- 

• ကျွန်ု ပ်တုိ့အေနြဖင့် သင့် မေကျနပ်ချက်မှာ အေထာက်အထား မတင်ြပနုိင်သည်ဟု မှတ်ယူနုိင်ြပီး သုိ့မဟုတ် ထုိက်သင့်ေသာ ေြဖရှင်းချက်တစ်ရပ်ကုိ 
အေြခအေနများအရ ကမ်းလှမ်းခ့ဲြပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူနုိင်ြပီး ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုကုိ ရပ်ဆုိင်းလုိက်ပါသည်၊ သုိ့မဟုတ်   

• အွန်ဘတ်စ်မင်အေနြဖင့် ြပဿနာကုိ ေြဖရှင်းရန်အတွက် ြဖန့်ချီသူလုပ်ငန်းရှင်အား လုပ်ရပ်တစ်ခုကုိ လုပ်ေစရန် အာဏာသက်ေရာက်ေစေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ကုိ 
ချမှတ်ေပးြခင်းအားြဖင့် သင့် မေကျနပ်ချက်ကုိ ေြဖရှင်းေပးေကာင်း ေပးနုိင်သည်။ အွန်ဘတ်စ်မင်တွင် ြဖန့်ချီသူလုပ်ငန်းရှင် သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ေငွတန်ဖုိး $20,000 
အထိ သုိ့မဟုတ် $50,000 အထိ အာဏာသက်ေရာက်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ရန် အခွင့်အာဏာရိှသည်။ ြဖန်ချီသူလုပ်ငန်းရှင်သည် အွန်ဘတ်စ်မင်၏ 
ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ လုိက်နာရမည် သုိ့ေသာ် သင့်အေနြဖင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ လက်ခံရန်ြဖစ်ေစ သုိ့မဟုတ် လက်မခံရန်ြဖစ်ေစ သင် ေရွးချယ်နုိင်သည်။ သင် ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ 
လက်မခံလျှင် သင့်အတွက် ရရိှနုိင်ေသာ အြခား နည်းလမ်းများ တစ်ခုခုြဖင့် သက်သာခွင့်ကုိ သင် ေလျှာက်ထားနုိင်သည်။  

ကျွန်ု ပ်တုိအ့ား မည်သုိ ့ဆက်သွယ်မည် 

သင် သတင်းအချက်အလက်အတွက် ကျွန်ု ပ်တုိ့အား ေမးြမန်းနုိင်သည် သုိ့မဟုတ် မေကျနပ်ချက်ကုိ နှုတ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ သုိ့မဟုတ် 
စာြဖင့်ေရးသား၍ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာအတုိင်း တင်သွင်းနုိင်သည် သုိ့မဟုတ် ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ ဝက်ဘ်ဆုိက်မှ အွန်လုိင်း ပုံစံကုိ 
သုံးနုိင်သည် သုိ့မဟုတ် ပုံစံကုိ စာရုိက်ထုတ်နုိင်သည်။   
 

 

  

  

Energy and Water Ombudsman Western Australia 

Street Address: Level 2, Albert Facey House, 469 Wellington Street Perth WA 6000 (office hours 9:00am to 4:30pm)  

Postal Address: PO Box Z5386 St Georges Terrace Perth WA 6831 

Telephone: 08 9220 7588 Freecall: (free from landlines) 1800 754 004 

Translating and Interpreting Service: 131 450 (for people who need an interpreter) 
National Relay Service: 1800 555 660 quote 08 9220 7555 (for people with a voice or hearing impairment)  
Email: energyandwater@ombudsman.wa.gov.au  

Website: www.ombudsman.wa.gov.au/energyandwater  

 

စွမ်းအင်/ေရ 
ြဖန့်ချီသူနှင့် ယခင် 
အဆက်အသွယ် 

မရိှ 
 

စွမ်းအင်/ေရ 
ြဖန့်ချီသူနှင့် ယခင် 
အဆက်အသွယ် 
ရိှြပီး ေြဖရှင်းချက် 

မရပါ 

တုိင်တန်းသူအား 
ြဖန့်ချီသူ၏ 

မေကျနပ်ချက် 
ြဖစ်စဥ်သုိ့ လွှဲပုိ့ 

တုိင်တန်းသူအား 
စွမ်းအင်/ေရ 
အဆင့်ြမင့် 

အဆက်အသွယ်
သုိ့ လွှဲပုိ့ 

မေကျနပ်ချက် 
ရိှေနေသးလျှင် 
စွမ်းအင်နှင့်ေရ 
အွန်ဘတ်စ်မင်က 
ထုိက်သင့်ေသာ 
သက်သာခွင့်ကုိ 
ဆုံးြဖတ်ေပးသည် 

ေနာက်ထပ် 
မေကျနပ် 
ေသးလျှင် 

တုိင်တန်းသူက 
စွမ်းအင်နှင့်ေရ 
အွန်ဘတ်စ်မင်သုိ့ 

ြပန်လာနုိင် 

ေနာက်ထပ် 
မေကျနပ် 
ေသးလျှင် 

တုိင်တန်းသူက 
စွမ်းအင်နှင့်ေရ 
အွန်ဘတ်စ်မင်သုိ့ 

ြပန်လာနုိင် 

စွမ်းအင်နှင့်ေရ 
အွန်ဘတ်စ်မင်က 
မေကျနပ်ချက်ကုိ 
စုံစမ်းစစ်ေဆး 

ပုိြမင့်ေသာ 
အဆင့်အဆက်အ
သွယ်သုိ့ လွှဲပုိ့ေပးြပီး 
ေြဖရှင်းချက် မရပါ 

တုိင်တန်းသူက စွမ်းအင်နှင့်ေရ 
အွန်ဘတ်စ်မင်ကုိ ဖုန်းဆက်၊ စာေရး 
သုိမ့ဟုတ် သွားေရာက်နုိင်သည်။ 

မေကျနပ်ချက် 
တုိင်တန်းလွှာများကုိ 
ကျွန်ု ပ်တုိ ့ကုိင်တွယ် 
ေြဖရှင်းပုံ 


