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စွ မ်းအင်နှင့်ေရ အွ န်ဘတ်စ်မင် အေနာက်ြသစေြတးလျြပည်နယ် (The Energy and Water Ombudsman Western Australia) သည် လွ တ်လပ်ြပီ း ဘက်မလို က်ေသာ
အဖွဲ အ
့ စည်းတစ်ရပ်ြဖစ်ြပီ း အေနာက်ြသစေြတးလျြပည်နယ်ရှိ လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့နှ င့်ေရ ြဖန့်ချီေပးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များနှ င့် ပတ်သက်၍ မေကျနပ်ချက်တိုင်တန်းမှု များကို စံု စမ်းစစ်ေဆးြပီ း
ေြဖရှင်းေပးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ေဆာင်မှုများမှ ာ အခမဲ့ ြဖစ်သည်။
မည်သူက ကျွန်ုပ်တို့ထံ တို င်တန်းနို င်သနည်း။
လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့ သို ့မဟု တ် ေရ ဝန်ေဆာင်မှုများကို သံု းစွဲ သည့် ေနထို င်သူ ေဖာက်သည်များနှ င့် စီ းပွ ားလု ပ်ငန်း ေဖာက်သည်များတို ့အြပင်
ေရဝန်ေဆာင်မှုေြကာင့် ထိ ခိုက်ခံရသည့် အြခားသူ များသည် နှု တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ သို ့မဟု တ် စာြဖင့်ေရးသား၍ြဖစ်ေစ ကျွန်ုပ်တို့ထံ
တို င်တန်းနို င်သည်။ သင့်အေနြဖင့် သင့်ကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်ေပးရန် မည်သူက
့ ို မဆို ခွ င့်ြုပနို င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ မည်သူန့ ှ င့်ပတ်သက်၍ သင် တို င်တန်းနို င်သနည်း။
သင့်အေနြဖင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် www.ombudsman.wa.gov.au/energyandwater တွ င်ေဖာ်ြပထားသည့် လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့
နှ င့် ေရ ြဖန့်ချီေပးသည့် လု ပ်ငန်းရှင်များနှ င့်ပတ်သက်၍ တို င်တန်းနို င်သည် သို ့မဟု တ် သတင်းအချက်အလက်များအတွ က် သင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်
ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင် မည်သည့်အချိန်တွင် တို င်တန်းသင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့အား မဆက်သွယ်မီ၊ သင့် မေကျနပ်ချက်ကို လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့ သို ့မဟု တ် ေရ ြဖန့်ချီေပးသည့် လု ပ်ငန်းရှင်နှင့် သင် ေြဖရှင်းရန် ြုကိးစားသင့်သည်။ အကယ်၍ သင့် မေကျနပ်ချက်ကို
ေြဖရှင်း၍ မရလျှင် သို ့မဟု တ် မေလျာ်ကန်စွာ ေနှ ာင့်ေနှ းေနလျှင် သင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင့် မေကျနပ်ချက်မှာ (အထူ း အေြခအေနများ မရှိလျှင်) ၁၂ လ မတို င်မီ သင်
သိ ရှိခဲ့သည့် အေြကာင်းအရာ ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ စံု စမ်းစစ်ေဆးနို င်သည့် အရာမှ ာ အဘယ်နည်း။

•

လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့ သို ့မဟု တ် ေရ ဝန်ေဆာင်မှုများ ြဖန့်ချီမှု- ြဖန့်ချီမှု၏ အရည်အေသွ းနှ င့် ယံု ြကည်စိတ်ချရမှု အြပင် ေရသွ ယ်စီးဆင်းေရး၊ ေရလမ်းေြကာင်းလွဲ ေပးေရးနှ င့်
မိ လလာေရေြမာင်းလွဲ ေပးေရး ေဆာင်ရွက်မှုတို့အပါအဝင်ြဖစ်သည်။

•

ကျသင့်ေငွ ေတာင်းခံ ြခင်း- အြငင်းပွ ားသည့် ေငွ ေတာင်းခံ လွှ ာများ၊ အြငင်းပွ ားသည့် သံု းစွဲ နှုန်းမီ တာ ဖတ်ရှု ြခင်း၊ အဖို းအခများနှ င့် အြငိ မ်းစား ေလျှာ့ေပါ့ေငွ ခံစားခွ င့်များ
အပါအဝင်ြဖစ်သည်။

•

အေြွကးနှ င့် ေပးေချေငွ - သီ းြခား ေဖာက်သည်တစ်ဉီး၏ အေြခအေနများ ထည့်သွင်းစဥ်းစားေပးြခင်း အပါအဝင်ြဖစ်သည်။

•

အေြွကး ြပန်လည်ရယူ ေရး - အေြွကး ေကာက်ခံြခင်း အပါအဝင်ြဖစ်သည်။

•

ြဖတ်ေတာက်ြခင်း - ြဖန့်ချီမှုကို ကန့်သတ်ြခင်း အပါအဝင်ြဖစ်သည်။

•

ဝန်ေဆာင်မှု ပံု မှန် ေပးေချေငွ များ - လျှပ်စစ် သို ့မဟု တ် ေရ ဝန်ေဆာင်မှု စံ နှု န်းများ မကို က်ညီသည့်အတွ က် မဟု တ်ပါ။

•

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားြခင်း - ဓါတ်ေငွ ့၊ လျှပ်စစ် သို ့မဟု တ် ေရ ေရာင်းချရန်အတွ က်နှင့် ြဖန့်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင်များ အြကား အလွဲ အေြပာင်းလု ပ်ေရးများ အပါအဝင်ြဖစ်သည်။

•

ေြမကွ က်နှင့်ပတ်သက်၍ ြပဌာန်းဥပေဒအရ အခွ င့်အာဏာကို အသံု းချမှု - လူ တစ်ဉီး၏ ပို င်ဆိုင် ေြမကွ က်၊ အိ မ်နီးချင်း ေြမကွ က် သို ့မဟု တ် အိ မ်တို့နှင့်ပတ်သက်၍
ြဖန့်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင်၏ အခွ င့်အာဏာ အသံု းချမှု အပါအဝင်ြဖစ်သည်။

•

လူ တစ်ဉီးကို သက်ေရာက်မှုရှိသည့် ေရ ဝန်ေဆာင်မှုများ - ေဖာက်သည်များ မဟု တ်သည့်သူများ အပါအဝင်ြဖစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့ စံု စမ်းစစ်ေဆး၍ မရနို င်သည့် အရာမှ ာ အဘယ်နည်း။

•

ေစျးနှု န်းများ သို ့မဟု တ် အခွ န်အေကာက် ချမှတ်ထားြခင်း သို ့မဟု တ် ေစျးနှု န်း ဖွဲ စ့ ည်းပံု များအတွ က် ဆံု းြဖတ်ြခင်း

•

အစို းရ မူ ဝါဒများ၏ ပါဝင်အေြကာင်းအရာ

•

ြဖန့်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင်၏ လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့ သို ့မဟု တ် ေရ ဝန်ေဆာင်မှု လို င်စင်ြဖင့် အကျံုးမဝင်သည့် စီ းပွ ားဆို င်ရာ လှု ပ်ရှားေဆာင်ရွက်မှုများ။

•

တရားရံု း သို ့မဟု တ် ခံု ရံု း သို ့မဟု တ် အွ န်ဘတ်စ်မင် တစ်ရံုးရံု းမှ သံု းသပ်ရမည်ြဖစ်ေသာ သို ့မဟု တ် ယခင် ဆံု းြဖတ်ြပီ းေသာ သို ့မဟု တ် သံု းသတ်သည့် တို င်တန်းမှု များကို တရားရံု း
သို ့မဟု တ် ခံု ရံု းမှ စီ ရင်ဆု ံ းြဖတ်သင့်သည်။

•

အာဏာပို င် ေနာက်တစ်ခုက ကို င်တွယ်စီရင်ရမည်ဟု ဥပေဒအရ ြပဌာန်းထားသည့် ကိ စစများကို သာ စီ ရင်ရမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့် တို င်တန်းချက်ကို အကယ်၍ ၎င်းမှာ သင့်အေပါ် ကို ယ်ေရးကို ယ်တာအားြဖင့် ြဖစ်ပွားသည့် သို ့မဟု တ် ထိ ခိုက်သည့် တစ်စု ံ တစ်ရာ မဟု တ်လျှင် သို ့မဟု တ် အဆို ပါ
တို င်တန်းချက်မှာ သို ့မဟု တ် စံု စမ်းစစ်ေဆးမှု မှာ သို ့မဟု တ် ေနာက်ထပ် စံု စမ်းစစ်ေဆးမှု မှာ မလို အပ်လျှင် စံု စမ်းစစ်ေဆးေပးြခင်းကို ြငင်းပယ်နိုင်သည်။

အခမဲ့ ြဖစ်ြပီ း ဘက်မလို က်ေသာ သာနာမျှတသည့် မေကျနပ်မှု ေြဖရှင်းချက်

သင် တို င်တန်းသည့်အခါ ဘာြဖစ်မည်နည်း။
သင့် မေကျနပ်ချက်ကို ကျွနု ်ပ်တို့ကိုင်တွယ်သည့်နည်းလမ်းမှာ ပံု တွ င်ြပထားသည့်အတို င်း
၎င်းကို ေြဖရှင်းရန် မည်သည့်လုပ်ရပ်များ လု ပ်ခဲ့ြပီ းသည့်အေပါ် မူ တည်ပါသည်။

တို င်တန်းသူ က စွ မ်းအင်နှင့်ေရ
အွ န်ဘတ်စ်မင်ကို ဖု န်းဆက်၊ စာေရး
သို မ
့ ဟု တ် သွ ားေရာက်နိုင်သည်။

မေကျနပ်ချက်
တို င်တန်းလွှ ာများကို
ကျွန်ုပ်တို့ ကို င်တွယ်
ေြဖရှင်းပံု

လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ေငွ ့ သို ့မဟု တ် ေရ ြဖန့်ချီေပးသူ လု ပ်ငန်းရှင်နှင့် ဉီ းစွ ာ အဆို ပါကိ စစကို
ြုကိးစားေြဖရှင်းရန် ကျွနု ်ပ်တို့ သင့်အား တို က်တွန်းပါမည်။ သင့် မေကျနပ်ချက် ေြဖရှင်း၍
မရေနေသးလျှင် ကျွနု ်ပ်တို့ စံု စမ်းစစ်ေဆးေပးမည်ြဖစ်ြပီ း ထို က်သင့်သလို မေကျနပ်ချက်ကို
ေြဖရှင်းရန် ြုကိးပမ်းပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ စံု စမ်းစစ်ေဆးလျှင် ဘာြဖစ်မည်နည်း။
ကျွနု ်ပ်တု ိ့သည် ဘက်လိုက်မှုကင်းြပီ း မည်သည့်အမှု သည်ဘက်အတွ က်ြဖစ်ေစ ဘက်လိုက်၍
လု ပ်မေပးသည့်အြပင် ကျွနု ်ပ်တို့၏ လု ပ်ငန်းြဖစ်စဥ်များမှ ာ ရံု းလု ပ်ထု ံ းဆန်ဆန်မဟုတ်ဘဲ
ြဖစ်နိုင်သမျှ အချိန်မီ လု ပ်ပါသည်။

စွ မ်းအင်/ေရ
ြဖန့်ချီသူနှ င့် ယခင်
အဆက်အသွ ယ်
ရှိြပီ း ေြဖရှင်းချက်
မရပါ

ပို ြမင့်ေသာ
အဆင့်အဆက်အ
သွ ယ်သို့ လွှဲ ပို့ေပးြပီ း
ေြဖရှင်းချက် မရပါ

တို င်တန်းသူ အား
ြဖန့်ချီသူ၏
မေကျနပ်ချက်
ြဖစ်စဥ်သို့ လွှဲပို့

တို င်တန်းသူ အား
စွ မ်းအင်/ေရ
အဆင့်ြမင့်
အဆက်အသွ ယ်
သို ့ လွှဲပို့

စွ မ်းအင်နှင့်ေရ
အွ န်ဘတ်စ်မင်က
မေကျနပ်ချက်ကို
စံု စမ်းစစ်ေဆး

ေနာက်ထပ်
မေကျနပ်
ေသးလျှင်
တို င်တန်းသူ က
စွ မ်းအင်နှင့်ေရ
အွ န်ဘတ်စ်မင်သို့
ြပန်လာနို င်

ေနာက်ထပ်
မေကျနပ်
ေသးလျှင်
တို င်တန်းသူ က
စွ မ်းအင်နှင့်ေရ
အွ န်ဘတ်စ်မင်သို့
ြပန်လာနို င်

မေကျနပ်ချက်
ရှိေနေသးလျှင်
စွ မ်းအင်နှင့်ေရ
အွ န်ဘတ်စ်မင်က
ထို က်သင့်ေသာ
သက်သာခွ င့်ကို
ဆံု းြဖတ်ေပးသည်

•

ကျွနု ်ပ်တို့အေနြဖင့် သင့် မေကျနပ်ချက်မှာ အေထာက်အထား မတင်ြပနို င်သည်ဟု မှ တ်ယူနို င်ြပီ း သို ့မဟု တ် ထို က်သင့်ေသာ
အေြခအေနများအရ ကမ်းလှ မ်းခဲ့ ြပီ းြဖစ်သည်ဟု မှ တ်ယူနို င်ြပီ း ကျွနု ်ပ်တို့၏ စံု စမ်းစစ်ေဆးမှု ကို ရပ်ဆိုင်းလို က်ပါသည်၊ သို ့မဟု တ်

ေြဖရှင်းချက်တစ်ရပ်ကို

•

အွ န်ဘတ်စ်မင်အေနြဖင့် ြပဿနာကို ေြဖရှင်းရန်အတွ က် ြဖန့်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင်အား လု ပ်ရပ်တစ်ခုကို လု ပ်ေစရန် အာဏာသက်ေရာက်ေစေသာ ဆံု းြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ကို
ချမှ တ်ေပးြခင်းအားြဖင့် သင့် မေကျနပ်ချက်ကို ေြဖရှင်းေပးေကာင်း ေပးနို င်သည်။ အွ န်ဘတ်စ်မင်တွင် ြဖန့်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင် သေဘာတူ ညီ ချက်ြဖင့် ေငွ တန်ဖိုး $20,000
အထိ သို ့မဟု တ် $50,000 အထိ အာဏာသက်ေရာက်ေသာ ဆံု းြဖတ်ချက် ချမှ တ်ရန် အခွ င့်အာဏာရှိသည်။ ြဖန်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင်သည် အွ န်ဘတ်စ်မင်၏
ဆံု းြဖတ်ချက်ကို လို က်နာရမည် သို ့ေသာ် သင့်အေနြဖင့် ဆံု းြဖတ်ချက်ကို လက်ခံရန်ြဖစ်ေစ သို ့မဟု တ် လက်မခံ ရန်ြဖစ်ေစ သင် ေရွးချယ်နိုင်သည်။ သင် ဆံု းြဖတ်ချက်ကို
လက်မခံ လျှင် သင့်အတွ က် ရရှိနိုင်ေသာ အြခား နည်းလမ်းများ တစ်ခုခုြဖင့် သက်သာခွ င့်ကို သင် ေလျှာက်ထားနို င်သည်။

သင့်စိုးရိ မ်မှုများနှ င့်ပတ်သက်၍
အေြကာင်းအချက်
ပို မို ရယူ ရန်
ကျွနု ်ပ်တို့
ြဖန့်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင်ကို ဆက်သွယ်ပါသည်။ ကျွနု ်ပ်တို့သည် အေြကာင်းအချက်ပိုမို ရယူ ရန်
သင့်ကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်မည်ြဖစ်ြပီ း သင်နှင့် ြဖန့်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင်တို့ ေြပာဆို မည့်
အေြကာင်းကို နားေထာင်ပါမည်။
ကျွနု ်ပ်တို့ အချို ့အရာများကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည်၊ ေအာက်ပါတို ့ အပါအဝင်ြဖစ်သည်•

ြဖန့်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင်၏ ထို က်သင့်ေသာ ထိ န်းချုပ်မှု မလု ပ်နိုင်သည့် ေနာက်ကွယ်မှ
ြဖစ်ရပ်များ၊ နှ င့်

•

စည်းမျဥ်းြကပ်မတ်ဌာနမှ ြဖန့်ချီသူအား လု ပ်ရန်ညွှန်ြကားခဲ့ သည့် လု ပ်ရပ်များ။

စံု စမ်းရန် အချိန်ယူရမည့် အချိန်ကာလမှ ာ အမျိုးမျိုး ကွဲ ြပားနို င်သည်။ ပို မို ရှု ပ်ေထွ းသည့်
ကိ စစများအတွ က် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက် အားလံု းကို စုေဆာင်းရန်နှင့် စဥ်းစားရန်
အချိန်အချို ့ ြကာနို င်ပါသည်။ သင့်ကိစစတွင် ဤသို ့ြကာေနသည့်အခါ စံု စမ်းစစ်ေဆးေနစဥ်
အတွ င်း ကျွနု ်ပ်တို့ သင့်အား ဆက်သွယ်ပါမည်။ သင့် မေကျနပ်ချက်မှာ သာမန်ထက်
ပို မို အချိန်ြကာလျှင် ကျွနု ်ပ်တို့၏ စံု စမ်းစစ်ေဆးေရး တို းတက်မှုအေြခအေနကို သင့်အား
တင်ြပရန် ကျွနု ်ပ်တို့ သင့်အား ဆက်သွယ်လျက် ေနပါမည်။
ကျွန်ုပ်၏ မေကျနပ်ချက်ကို မည်ကဲ့သို ့ ေြဖရှင်းေပးမည်နည်း။
စံု စမ်းစစ်ေဆးစဥ်အတွ င်း သင်နှင့် သင့် ြဖန့်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင်တို့အြကား နှ စ်ဖက်
သေဘာတူ ညီ ချက်အားြဖင့် သင့် မေကျနပ်ချက်ကို ေြဖရှင်းရန်အတွ က် အခွ င့်အလမ်းများကို
ကျွနု ်ပ်တို့ ရှာေဖွ ပါသည်။ ေြဖရှင်းချက်တစ်ရပ်ကို သင် သေဘာတူ လျှင် ကျွနု ်ပ်တို့
စံု စမ်းစစ်ေဆးမှု ကို ပိ တ်မည်ြဖစ်ြပီ း သင့် မေကျနပ်ချက်ကို ပိ တ်ပါမည်။

စွ မ်းအင်/ေရ
ြဖန့်ချီသူနှ င့် ယခင်
အဆက်အသွ ယ်
မရှိ

သင့် ြဖန့်ချီသူလု ပ်ငန်းရှင်က သင်နှင့် ေြဖရှင်းချက်တစ်ရပ်ကို သေဘာမတူ နို င်လျှင်-

ကျွန်ုပ်တိုအ
့ ား မည်သို့ ဆက်သွယ်မည်
သင် သတင်းအချက်အလက်အတွ က် ကျွနု ်ပ်တို့အား ေမးြမန်းနို င်သည် သို ့မဟု တ် မေကျနပ်ချက်ကို
နှု တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ သို ့မဟု တ်
စာြဖင့်ေရးသား၍ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာအတို င်း တင်သွင်းနို င်သည် သို ့မဟု တ် ကျွနု ်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ အွ န်လိုင်း ပံု စံ ကို
သံု းနို င်သည် သို ့မဟု တ် ပံု စံ ကို စာရို က်ထုတ်နိုင်သည်။

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

