
သုံးး��စွဲ�ဲသုံး ူမကျေ�ေနပ််ချေ�်

တို�ုင််တိုန်�ရန် လမ်�ညွှနှ်

အကယ််၍ ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ က�န််ပ်စ္စစည်း်�များ�း�၊ ဝန််ဆော�းင််များမုျား�း�၊ ဝန််ထများ်�များ�း� သို့�့�များဟု�တို့် များဆောက�န်ပ််ချ�က် ဆော�ေရှငှ််�သို့ည်း်် �ေစ္စ်စ္စဉ််တို့�့�န်ုှင်််ပ်တို့်သို့က်ပြီးပ်း� ကွန်ု်�ပ််တို့�့� ပ်�့ဆောကးင််�ဆောအးင််လု�ပ််န်ု�့င််သို့ည်း်် 

တို့စ္စ်စ္စံ�တို့စ္စ်ချ� ရှှ့လုှင်် သို့�့�များဟု�တို့် သို့င်် များဆောက�န်ပ််လုှင် ်၎င််�အဆော�ကးင််�က့� ကွန်ု်�ပ််တို့�့� �ကး�သို့ရ့ှန်် အဆောရှ�ကြီးကး�သို့ည်း် သို့�့�များှသို့း ကွန်ု်�ပ််တို့�့� များနှ််ကန််ဆောအးင်် လု�ပ််ဆောပ်�န်ု့�င််များည်း်။

ကွန်ု်�ပ််တို့�့�သို့ည်း် သို့င််် များဆောက�န်ပ််ချ�က်က့� အဆောလု�အန်က်ထး�ပ်ါများည်း်၊ သို့င်််များဆောက�န်ပ််ချ�က်က့� ဆော�ေရှငှ််�ဆောပ်�ရှန် ်သို့င််န်ုငှ်််အတို့ ူလု�ပ််ဆောပ်�များည်း်�ေစ္စ်ပြီးပ်း� များှတို့ပြီးပ်း� သို့င်််ဆောတို့း်သို့ည်း််  

ဆော�ေရှငှ််�ချ�က်က့�ရှးှရှန်် ကြီးက�့�စ္စး�ပ်ါများည်း်။ 

�ွန်ု်�ပ််တို�ု�၏ မကျေ�ေနပ််ချေ�်��ုင််တိုယဲ််ကျေ�ေရငှ််�

ကျေရ�ဆိုု�င််ရာ အကျေ�ချချးစွဲည်း်�မေဥ်း်�မော� 

�သို့စ္စဆော�တို့�လု�န်ု့�င််င်ံ၌ သို့ံ��စ္စ�ဲသို့ ူများဆောက�န်ပ််ချ�က်များ�း�က့� ဆော�ေရှငှ််�ဆောပ်�သို့ည်း််အချါ ကွန်ု်�ပ််

တို့�့�၏ အလု�ပ််သို့များး�များ�း�န်ုငှ််် က�့ယ််စ္စး�လုယှ််များ�း�သို့ည်း ်အချ�န့််တို့�့င််�အး��ေင််် လု�ပ််ဆောပ်�

များည်း်များးှ - 

1. ကွန်ု်�ပ််တို့�့�ထံ များဆောက�န်ပ််ချ�က ်တို့�့င််တို့န််�ရှန်် ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ သို့ံ��စ္စ�ဲသို့မူျား�း�အတို့ကဲ် 

အချများ��်ေစ္စ်ဆော�ကးင််� ဆောသို့ချ�းဆောစ္စရှန််။

2. ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ သို့ံ��စ္စ�ဲသို့မူျား�း�အး� န်��ဆောထးင််ပြီးပ်း� ၎င််�တို့�့�၏ စ္စ�့�ရှမ့ျား်များမုျား�း�က့� 

န်��လုည်း်ရှန််အတို့ကဲ် အချ�န့််ယ်ူရှန််။

3. အး�လုံ��ဆောသို့း များဆောက�န်ပ််ချ�က်တို့့�င််တို့န််�များမုျား�း�က�့ က�့င််တို့ယဲ််ဆော�ေရှငှ််�ဆောပ်�ရှး၌ 

ရိုး�့�သို့း�စ္စးဲ၊ တို့သို့များတို့်တို့ည်း်�န်ုငှ််် များှတို့စ္စးဲ �ပ်�မူျားဆော�းင််ရှကွ်ရှန််။ 

4. များဆောက�န်ပ််ချ�က်တို့့�င််တို့န််�များမုျား�း�က�့ စ္စံ�စ္စများ်�စ္စစ္စ်ဆော��ဆောရှ�န်ုငှ်််ဆော�ေရှငှ််�ဆောရှ�လု�ပ််သို့ည်း််

အချါ ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ အလု�ပ််သို့များး�များ�း�န်ုှင််် က�့ယ််စ္စး�လုယှ််များ�း�အး� 

အချဲင်််အးဏားန်ုှင််် ဂု�ဏာ်သို့က့ား�ေင််် လု�ပ််ပ်�့င််ချငဲ်််ဆောပ်�ရှန််။

5. ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ သို့ံ��စ္စ�ဲသို့မူျား�း�အး� သို့�့�များဟု�တို့် ၎င််�တို့�့�၏က�့ယ််စ္စး�လုယှ််များ�း�အး� 

၎င််�တို့�့�၏များဆောက�န်ပ််ချ�က်တို့့�င််တို့န််�များ၏ု တို့�့�တို့က်များဆုောန်�က်�ံ��အ�င်််

အဆော�ချအဆောန်က့� တို့င််�ပ်ဆောပ်�ရှန််၊ ရိုး�့�ရိုး�့�စ္စင််�စ္စင််� အဂုဂလုပ့််စ္စကး�အသို့ံ��အန်ုုန််�က�့

သို့ံ��ရှန််၊ ထ�့�ပ်င် ်၎င််�တို့�့�လု�့အပ််န်ု�့င််သို့ည်း်် ဆော�ပ်း��့�က်သို့ဲယ််ဆောရှ�အကအူည်းး 

သို့�့�များဟု�တို့် များသို့န််စ္စမဲျား်�များအုကအူည်းး တို့စ္စ်ချ�ချ�က�့ ထည်း််သို့ငဲ််�စ္စဉ််�စ္စး�ဆောပ်�ရှန််။ 

6. ကွန်ု်�ပ််တို့�့� အများးှ�အယ်ငဲ််�လု�ပ််ချ�မ်ျားဆ့ော�ကးင််� သို့ရ့ှှ့သို့ည်း်န်ုှင်််အ�များန််�ံ�� ဆောတို့းင််�ပ်န််

ရှန််န်ုငှ််် Commonwealth ဘဏာ်၏ အရှးများ�း�က့� များနှ််ကန််ဆောအးင််လု�ပ််ရှန်် 

'ကွန်ု်�ပ််တို့�့� စ္စစ့္စစ္စ်သို့င်််သို့ည်း်' က�့ အသို့ံ��ချ�ရှန််။

7. ကွန်ု်�ပ််တို့�့� သို့ံ��စ္စ�ဲသို့မူျား�း�၏ ထလ့ုဲယ််ချ�့က်လုယဲ််ရှှ့သို့ည်း်် က�့ယ််ဆောရှ�က့�ယ််တို့း 

အဆော�ချအဆောန်များ�း�က့� စ္စဥ်း်�စ္စး�သို့ံ��သို့ပ််ပြီးပ်း� အထ�ူသို့�ေင််် အကယ််၍  

၎င််�တို့�့�သို့ည်း် ထခ့ျ�့က်လုယဲ််ဆောန်လုှင် ်ဆောလု�စ္စး�ချံယ်ပူြီးပ်း� ထ�့က်သို့င်််ဆောသို့း  

ပ်ံပ််�့�များကု�့ ဆော�းင််ရှကွ်ဆောပ်�ရှန််။

8. များဆောက�န်ပ််ချ�က်တို့့�င််တို့န််�များမုျား�း�က�့ အဆောသို့အချ�းန်ုငှ််် ဆောန်ု�ှင်််ဆောန်ု�ှ�ကန်�်�ကးများ ု 

များရှှ့ဆောစ္စဘ� စ္စံ�စ္စများ်�စ္စစ္စ်ဆော��ဆောပ်�ရှန််။ 

9. များဆောက�န်ပ််ချ�က်တို့့�င််တို့န််�များမုျား�း�က�့ အ�များန််�ံ�� ဆော�ေရှငှ််�ဆောပ်�ရှန် ်စ္စစ္စ်များနှ််ဆောသို့း 

အး�ထ�တို့်များလုု�ပ််ဆောပ်�ပြီးပ်း� များနှ််ကန််ပ်ါက ဆောလု�း်ဆော�က�ဆောင် ဲချ�က်ချ�င််�  

ဆောပ်�အပ််ရှန််။ 

10. �ပ်င််ပ် ပ်ဋိပ့်ကာဆော�ေရှငှ််�ဆောရှ� အေ�ဲ�အစ္စည်း်�များ�း�န်ုငှ််် ပ်�ူဆောပ်ါင််�ဆော�းင််ရှကွ်ရှန််။

11. အ�ချး�သို့ံ��စ္စ�ဲသို့မူျား�း�အဆောပ်် သို့က်ဆောရှးက်များရုှှ့န်ု�့င််သို့ည်း်် ကွန်ု်�ပ််တို့�့� လုက်ချံရှရှှ့ပြီးပ်း� 

ပ်�့များ�့ကြီးကး�ထးဲ�သို့ည်း်် �ပ်ဿန်�များ�း��ေစ္စ်သို့ည်း်် များဆောက�န်ပ််ချ�က်တို့့�င််တို့န််�များမုျား�း�များ ှ

ဆောလုလ်ုးသို့င််ယ်ရူှန််။

12. �ေစ္စ်န်ု�့င််လုှင် ်အ�ချး� �ပ်ဿန်�ဆော�ေရှငှ််�ဆောရှ� န်ည်း်�လုများ်��ေစ္စ်စ္စဉ််များ�း�က့� အသို့ံ���ပ်�

�ချင််��ေင််် တို့ရှး�တို့ဆောဘးင် ်အများအုချင််�များ�း�က့� ကြီးက�့�စ္စး� 

ဆောရှးှင််�ကဉ််ရှန််။

13. တို့ရှး�တို့ဆောဘးင် ်အများအုချင််�များ�း�က့� ဆောရှးှင််ရှးှ�ရှန်် များ�ေစ္စ်န်ု့�င််သို့ည်း််ကစ့္စစ၌  

ဝက်ဘ်��့က် www.commbank.com.au/mlpတို့ငဲ်် ဆောေး်�ပ်ထး�သို့ည်း််  

CBA ဘဏာ်၏ တို့ရှး�စ္စ�ဲ��့များ�ု�့င််ရှး အဆော�ချခံျစ္စည်း်�များ�ဥ်း်�များ�း� စ္စံန်များနူ်�က�့  

ကွန်ု်�ပ််တို့�့� လု�့က်န်�ပ်ါများည်း်။

http://www.commbank.com.au/mlp


မကျေ�ေနပ််ချေ�် တို�ုင််တိုန်��ချင််�

များဆောက�န်ပ််ချ�က်က့� တို့�့င််တို့န််�ရှန်် လုယဲ််ကဆူောသို့း န်ည်း်�လုများ်�များ�း�ရှှဆ့ောသို့းဆော�ကးင််် သို့င်််

အဆောန်�ေင််် သို့င််န်ုငှ်််သို့င်််ဆောတို့း်များည်း်် န်ည်း်�လုများ်�က့� သို့င်် ဆောရှ�ွချ�ယ််န်ု�့င််သို့ည်း်။

ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ အနဲ််လု�့င််�ပ်ံ�စ္စံ www.commbank.com.au/retail/

complaints-compliments-formက�့အသို့ံ���ပ်�ပ်ါ

ကွန်ု်�ပ််တို့�့�က�့ ေ�န််� ၁၈၀၀ ၈၀၅ ၆၀၅ �ေင််် �သို့စ္စဆော�တို့�လု�န်ု�့င််င်ံများ ှ

သို့�့�များဟု�တို့် +၆၁ ၂ ၉၆၈၇ ၀၇၅၆ �ေင််် န်ု�့င််င်ံ�ချး�များှ  

(န်ံန်က် ၈ န်�ရှး- ည်း ၆ န်�ရှး၊ တို့န်လုဂး-ဆောသို့း�ကး၊�စ္စ်တို့န်း/ 

များ�လု်ဘ�န််� အချ�န့််) အတို့ငဲ််� ေ�န််��က်ပ်ါ

သို့င်််များ�့ဘ�့င််�ေ�န််��ေင််် န်ု�့င််င်ံ�ချး�များ ှေ�န််�ဆောချ်သို့ည်း််အချါ ပ်ံ�များနှ်် န်ု�့င််င်ံ�ချး�ေ�န််�

ဆောချ်ချများ�း� က�ချံရှန်ု�့င််သို့ည်း်။ န်ု�့င််င်ံ�ချး� ေ�န််�ဆောချ်ချများ�း�က�့ ဆောရှးှင််ရှးှ� 

ရှန််အတို့ကဲ် သို့င််ဆောရှးက်ရှှဆ့ောန်သို့ည်း်် န်ု�့င််င်ံများ ှေ�န််�ဆောအး်ပ်ဆောရှတို့းက့�  

ကြီးက�့�ေ�န််�များှတို့စ္စ်�င််် ေ�န််�ဆောချ်ပြီးပ်း� သို့တူို့�့�အး� ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ ေ�န််�န်ံပ်ါတို့်က�့ 

ဆောပ်�လု့�က်ပ်ါ။

ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ ဌားန်ချဲ�များ�း�အန်က် တို့စ္စ်ချ�က�့ �ကည်း််ရိုးရုှန်် ဝက်ဘ်��့က်

www.commbank.com.au/locate 

CBA ရှှ့ ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ များဆောက�န်ပ််ချ�က်က့�င််တို့ယဲ််ဆောရှ�အေဲ�� ထံသို့�့� စ္စးဆောရှ�ပ်ါ-

Group Customer Relations 

Reply Paid 41 Sydney, NSW 2001

တို့ံ�ပ့််ဆောချါင််�ကပ််ရှန် ်များလု�့ပ်ါ – ကွန်ု်�ပ််တို့�့� တို့ံ�ပ့််ဆောချါင််�ချ ဆောပ်�ပ်ါများည်း်။

ကွန်ု်�ပ််တို့�့�အး� ဆောက��ဇူး�ူ�ပ်�၍ ဆော�ပ်း�ပ်ပ်ါ-

• သို့င်််အများည်း်န်ုငှ််် သို့င်််စ္စတ့ို့်ကြီးက့�က ်�က်သို့ဲယ််ရှများည်း််ေ�န််�န်ံပ်ါတို့်၊ လုပ့််စ္စး– 

သို့င််လု့�လုး�လုှင်် အများည်း်များဆောေး်သို့အူ�ေစ္စ် တို့�့င််တို့န််�န်ု�့င််သို့ည်း်

• သို့င််် များဆောက�န်ပ််ချ�က် အဆော�ကးင််�အရှး၊ သို့င်် တို့�့င််တို့န််�ဆောန်သို့ည်း်် က�န််ပ်စ္စစည်း်� 

သို့�့�များဟု�တို့် ဝန််ဆော�းင််များ ုအဆော�ကးင််�၊ ထ�့��ပ်င်် များးှ�ယ်ငဲ််�ဆောန်သို့ည်း််အရှးန်ုှင်််

တို့က ဲသို့င်် အလု�့ရှှ့သို့ည်း်် ဆော�ေရှငှ််�ချ�က်။

�ေစ္စ်န်ု�့င််သို့များှ အချ�က်အလုက်အများ�း�အ�ပ်း� ကွန်ု်�ပ််တို့�့�အး� ဆောပ်�ကများ်��ချင််��ေင််် 

ပ်�့များ�့လု�င််�များန််စ္စးဲ ဆော�ေရှငှ််�ဆောပ်�ဆောစ္စရှန် ်သို့င်် ကွန်ု်�ပ််တို့�့�အး� ကညူ်းးရှးဆောရှးက်သို့ည်း်။ 

သို့င်််တို့ငဲ်် အဆောထးက်အထး� စ္စးရှကွ်စ္စးတို့များ်�များ�း�ရှှလ့ုှင် ်သို့င်် တို့�့င််တို့န််� 

သို့ည်း််အချါ ၎င််�တို့�့�က�့ ဆောက��ဇူး�ူ�ပ်�၍ အ�င််သို့င်််ဆော�းင််ထး�ပ်ါ။

တို�ုင််တိုန်�ရန် အ�ယ််၍ သုံးင်် အ�အူည်း ီ

လ�ုအပ််လှင််

သုံးင်််အာ� �ညူ်းကီျေပ်�ရန ်တိုစွဲ်စွဲး�တိုစွဲ်ကျေယ်ာ�်အာ� ချဲင်််�ပ်ု�ချင််�

သို့င်််က�့ယ််စ္စး� သို့င််် များဆောက�န်ပ််ချ�က်တို့့�င််တို့န််�များကု�့ စ္စးများံဆော�းင််ရှကွ်ဆောပ်�ရှန် ်သို့င်် တို့စ္စ်စ္စံ�

တို့စ္စ်တို့ဆောယ်းက်အး� (အ��့ပ်ါလုူများးှ အသို့က် ၁၈ န်ုစှ္စ် သို့�့�များဟု�တို့် အထက်�ေစ္စ်ရှများည်း)် 

ချန်�်အပ််န်ု့�င််သို့ည်း်၊ ဥ်းပ်များး၊ များတ့ို့်ဆော� ဲသို့�့�များဟု�တို့် များသ့ို့း�စ္စ�ဝင်် တို့စ္စ်ဦး�၊ တို့ရှး�ဝင်် 

က�့ယ််စ္စး�လုယှ်် သို့�့�များဟု�တို့် အသို့အ့များတှို့်�ပ်�ထး�သို့ည်း်် က�့ယ််စ္စး�လုယှ််၊ သို့�့�များဟု�တို့် 

ဆောင်ဆဲော�က�ပ်ည်းးရှငှ််တို့�့��ေစ္စ်သို့ည်း်။ သို့းများန််အး��ေင််် အကယ််၍ သို့င််ချငဲ်််�ပ်�လုှင် ်သို့င််် 

က�့ယ််စ္စး�လုယှ််န်ုှင််် ကွန်ု်�ပ််တို့�့� စ္စကး�ဆော�ပ်း�့�ပ်ါများည်း် သို့�့�ဆောသို့း် အချ��့�ကစ့္စစများ�း�တို့ငဲ် ်ကွန်ု်�ပ််

တို့�့�အဆောန်�ေင််် ၎င််�တို့�့�ထံများှ ဦး�စ္စးဲ အချ�က်အလုက်ပ့်�များ�့ (၎င််�တို့�့�၏ အသို့အ့များတှို့်�ပ်�စ္စးက�သ်ို့�့�) 

ရှယ်ရူှန်် လု�့အပ််န်ု�့င််သို့ည်း်။ 

မကျေ�ေနပ််ချေ�် တို�ုင််တိုန်�ရန် လယဲ််�ူကျေသုံးာ အင်္ဂဂလပု််စွဲာ�ေင််် လမ်�ညွှနှ်

လုအူများ�း�အ�ပ်း�သို့ည်း ်စ္စး�ေင်််ဆောရှ�သို့း�ထး�သို့ည်း်် အချ�က်အလုက်များ�း�က့� ေတို့်ရိုးရုှန််န်ုငှ််် 

န်��လုည်း်ရှန်် ချက်ချ��ကသို့ည်း်။ လုယဲ််ကဆူောသို့း အဂုဂလုပ့််စ္စးများးှ ရိုး�့�ရိုး�့�စ္စင််�စ္စင််� 

ဘးသို့းစ္စကး��ေစ္စ်ပြီးပ်း� အတို့�့ခြုံးချံ��ထး�ကး န်��လုည်း်ရှ လုယဲ််ကသူို့ည်း်။ ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ 

လုယဲ််ကဆူောသို့း အဂုဂလုပ့််စ္စး�ေင််် များဆောက�န်ပ််ချ�က်တို့့�င််တို့န််�များ ုလုများ်�ညွှနှ််သို့ည်း်  

များဆောက�န်ပ််ချ�က ်များည်း်သို့�့�တို့�့င််တို့န််�များည်း်န်ုငှ််် သို့င်် တို့�့င််တို့န််�လုှင်် ဘး�ေစ္စ်များည်း်တို့့��က�့  

ရှငှ််��ပ်ထး�သို့ည်း်။ ၎င််�က့�သို့င််ရှးှန်ု�့င််ဆောသို့း ဝက်ဘ်��့က်များးှ-  

www.commbank.com.au/easyenglishcomplaintguide

တိုယ််လစီွဲာရို�ု�် (TTY) နးပ်ါတို်

န်��ပ်င််�ဆောန်ဆောသို့း၊ န်��အ�ကး�အချက်အချ�ရှှ့ဆောသို့း သို့�့�များဟု�တို့် န်ုတုို့်အဆော�ပ်းချွတို့်ယ်ငဲ််�

ဆောသို့း လုမူျား�း�အတို့ကဲ် စ္စးရိုး�့က်ရှသို့ည်း်် တို့ယ််လုးေ�န််� ဝန််ဆော�းင််များ။ု

ေ�န််� ၁၃၃ ၆၇၇ က�့ဆောချ်��့ပြီးပ်း�ဆောန်�က ်ေ�န််�ဆောချ်ချ�့င််�ရှန််ေ�န််�များးှ-၁၃ ၂၂၂၁

SMS တိုစွဲ်ဆိုင်််ချးကျေချ်ဆို�ုမု

န်��ပ်င််�ဆောသို့း၊ န်��အ�ကး�အချက်အချ�ရှှ့ဆောသို့း သို့�့�များဟု�တို့် န်ုတုို့်အဆော�ပ်းချွတို့်ယ်ငဲ််�ဆောသို့း 

လုမူျား�း�အတို့ကဲ် တို့စ္စ်�င်််ချံဆောချ်��့ဝန််ဆော�းင််များ။ု

စ္စးရိုး�့က်ရှန်် ေ�န််�န်ံပ်ါတို့်များှး- 0423 677 767

ပ်�့များ�့သို့ရ့ှှ့ရှန််အတို့ဲက် National Relay Service (NRS) က�့�ကည်း််ရှန််ဝက်ဘ်�့�က်များးှ- 

www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-

disability/accesshub. ၎င််�တို့�့�၏ ဝန််ဆော�းင််များကု�့ အသို့ံ��များ�ပ်�များး သို့င်် NRS န်ုငှ််် 

စ္စးရှင််�သို့ငဲ််�ထး�ရှန်် လု�့အပ််ပ်ါများည်း်။

အသုံးး�ေင််် တိုစွဲ်ဆိုင်််ချး နးပ်ါတို်

န်ုတုို့်အသို့ံထကဲ် ချွတို့်ယ်ဲင််�ဆောန်သို့ည်း်် လုမူျား�း�အတို့ကဲ် အသို့ံ�ေင််် တို့စ္စ်�င်််ချံ ဝန််ဆော�းင််များ။ု

ေ�န််� ၁၃၀၀ ၅၅၅ ၇၂၇ က�့ဆောချ်��့ပြီးပ်း�ဆောန်�က ်ေ�န််�ဆောချ်ချ�့င််�ရှန််များးှ- ၁၃ ၂၂၂၁

စွဲ�ာ��ပ်န် ဝန်ကျေဆိုာင််မုမော�

အဂုဂလုပ့််စ္စကး�များးှ သို့င််၏ ပ်ထများ ဘးသို့းစ္စကး� များဟု�တို့်လုှင်် သို့င််  

ဘးသို့း�ပ်န််န်ုငှ်််စ္စကး��ပ်န််ဌားန် (Translating and Interpreter Services (TIS)) များှ

တို့စ္စ်�င််် အချများ� ်စ္စကး��ပ်န််ဝန််ဆော�းင််များကု�့ ရှန်ု�့င််သို့ည်း်၊ ၎င််�ဝက်ဘ်�့�က်များးှ-  

www.tisnational.gov.au. ဤဝန််ဆော�းင််များကု�့ �ပ်ည်း်ထ�ဆောရှ�ဌားန် (Department  

of Home Affairs) က ဆော�းင််ရှကွ်ဆောပ်�ပြီးပ်း� ဘးသို့းစ္စကး� ၁၅၀ ဆောက�း်�ေင််် ရှရှှ့န်ု�့င််

ပ်ါသို့ည်း်။ သို့င်််အတို့ဲက် ဤဝန််ဆော�းင််များကု�့ ကွန်ု်�ပ််တို့�့�က စ္စးစ္စဉ််ဆောပ်�ဆောစ္စလု့�လုှင် ်

ဆောက��ဇူး�ူ�ပ်�၍ ကွန်ု်�ပ််တို့�့�အး� အသို့ဆ့ောပ်�ပ်ါ။

http://www.commbank.com.au/retail/complaints-compliments-form
http://www.commbank.com.au/retail/complaints-compliments-form
http://www.commbank.com.au/locate
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/support/docs/complaints-flyer-easy-english.pdf
http://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub
http://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub
http://www.tisnational.gov.au


သုံးင်် မကျေ�ေနပ််ချေ�်တို�ုင််တိုန်�သုံးည်း််အချါ  

ဘာာ�ေစွဲ်မည်း်နည်း်�

သုံးင််၏ မကျေ�ေနပ််ချေ�်တို�ုင််တိုန်�စွဲာ��ု လ�်ချးရရှကုျေ��ာင််� �ွန်ု်�ပ််တို�ု� 

အကျေ��ာင််���ာ�ပ်ါမည်း်

များဆောက�န်ပ််ချ�က ်အများ�း�စ္စ�က�့ ချ�က်ချ�င််� သို့�့�များဟု�တို့် ရှက်အန်ည်း်�င်ယ််အတို့ငဲ််�  

ဆော�ေရှငှ််�ဆောပ်�န်ု့�င််သို့ည်း်။

အကယ််၍ ကွန်ု်�ပ််တို့�့�အဆောန်�ေင််် သို့င်််များဆောက�န်ပ််ချ�က်က့� ချ�က်ချ�င််� များဆော�ေရှငှ််�ဆောပ်�န်ု့�င််လုှင်် 

များဆောက�န်ပ််ချ�က်က့� စ္စ�ူစ္စများ်�ရှန်် များနှ််ကန််ဆောသို့း အေ�ဲ� (သို့ံ��စ္စ�ဲသို့ ူ�က်�ံဆောရှ� အ�ပ််စ္စ�က�သ်ို့�့�) 

က�့ လု�ပ််ချ�့င််�ရှန်် လု�့အပ််န်ု�့င််သို့ည်း်။ 

ဤကစ့္စစ၌ ကွန်ု်�ပ််တို့�့�သို့ည်း် သို့င်််များဆောက�န်ပ််ချ�က်တို့့�င််တို့န််�စ္စးက�့ လုက်ချံရှရှှဆ့ော�ကးင််�  

သို့င်််အး� (သို့းများန််အး��ေင််် အလု�ပ််လု�ပ််ရှန်် ဆောန်�က်တို့စ္စ်ဆောန်�) အသို့ဆ့ောပ်�ပ်ါများည်း်၊ ရှည်း်ညွှနှ််�

န်ံပ်ါတို့်က�့ သို့င်််အး� ဆောပ်�ပ်ါများည်း်၊ ထ�့��ပ်င်် များဆောက�န်ပ််ချ�က်က့� က�့င််တို့ယဲ််ဆော�ေရှငှ််�ဆောပ်�များည်း််

သို့၏ူ အများည်း်န်ုငှ််် �က်သို့ယဲ််ရှများည်း်် အဆောသို့�စ္စတ့ို့်အချ�က်များ�း�က့� ကွန်ု်�ပ််တို့�့�တို့တို့်န်ု့�င််သို့များှ 

အ�များန််�ံ�� သို့င်််အး� အသို့ဆ့ောပ်�ပ်ါများည်း်။

�ွန်ု်�ပ််တို�ု�တိုငဲ်် ရှုကျေနသုံးည်း်် သုံးတိုင််�အချေ�်အလ�်မော��ု� �ွန်ု်�ပ််တို�ု�  

စွဲစုွဲစွဲ်ပြီးပ်�ီ �ပ်ဿနာ��ု စွဲး�စွဲမ်�စွဲစွဲ်ကျေဆို�ပ်ါမည်း်။

ကွန်ု်�ပ််တို့�့�ထံ သို့င်် ဆောပ်�သို့ည်း််သို့တို့င််�အချ�က်အလုက်များ�း�က့� ကွန်ု်�ပ််တို့�့� စ္စစ့္စစ္စ်ပြီးပ်း� 

�ပ်ဿန်�က့� ကွန်ု်�ပ််တို့�့� အပ်�့င််�၌ လု�့အပ််လုှင်် ဆောန်�က်ထပ်် စ္စံ�စ္စများ်�စ္စစ္စ်ဆော��ပြီးပ်း�  

များှတို့ဆောသို့း ဆော�ေရှငှ််�ချ�က်က့� ရှရှှ့ရှန်် သို့င််န်ုှင်််အတို့ ူလု�ပ််က့�င််ဆောပ်�ပ်ါများည်း်။

အဆောထဆဲောထ ဲအးများချံကစ့္စစ သို့�့�များဟု�တို့် ဝန််ဆော�းင််များ ုများဆောက�န်ပ််ချ�က်အတို့ကဲ် ကွန်ု်�ပ််

တို့�့�သို့ည်း် တို့�့�တို့က်များအုဆော�ချအဆောန်က့� အန်ည်း်��ံ�� အလု�ပ််လု�ပ််ရှက ်၁၀ ရှက်�ပ်ည်း််တို့�့င််� 

အကယ််၍ �ပ်ဿန်�များးှ ဆောစ္စးစ္စး�စ္စးဲ ဆော�ေရှငှ််�ပြီးပ်း�များဟု�တို့်လုှင် ်သို့�့�များဟု�တို့် အချ�န့််ပ်�့င််�ဆောန်�က်

တို့စ္စ်များ��့�က့� သို့င်် သို့ဆောဘးတို့ထူး�သို့ည်း် များဟု�တို့်လုှင်် သို့င်််အး� အသို့ဆ့ောပ်�ပ်ါများည်း်။

မှတိုကျေသုံးာ အကျေ�ေ�ု� ရာှကျေေရဲန် �ွန်ု်�ပ််တို�ု� သုံးင််န်ုငှ်််အတို ူ 

လ�ပ််��ုင််ကျေပ်�ပ်ါမည်း်

သို့င််် များဆောက�န်ပ််ချ�က်က့� ကွန်ု်�ပ််တို့�့� တို့တို့်န်ု�့င််သို့များှ အ�များန််�ံ�� အပြီးပ်း�သို့တို့် ဆော�ေရှငှ််�ချ�က်

ဆောပ်�ရှန်် ကွန်ု်�ပ််တို့�့� ဦး�တို့ည်း်ပ်ါများည်း်။ အကယ််၍ ကွန်ု်�ပ််တို့�့� ရှက်ဆောပ်ါင််� ၃၀ အတို့ဲင််�  

ဤသို့�့�ဆော�ေရှငှ််�များဆောပ်�န်ု့�င််လုှင် ်�ကန်�်�ကးဆောန်ရှ�ချင််�အဆော�ကးင််�ရှင််�က့� သို့င်််အး�  

ဆော�ပ်း�ပ်များည်း်၊ အဆော�ေ�ကး�သို့ရ့ှန်် သို့င်် ဆောများှး်လုင်််န်ု�့င််သို့ည်း်် ရှက်စ္စ�ဲက�့ သို့င်််အး� ဆောပ်�ပ်ါများည်း်၊ 

ထ�့��ပ်င်် ကွန်ု်�ပ််တို့�့�၏ ဆောန်�က်�ံ��အ�င်််တို့�့�တို့က်များအုဆော�ချအဆောန်က့� သို့င်််အး� �က်လုက် 

အသို့ဆ့ောပ်�ပ်ါများည်း်။

အကယ််၍ သို့င််် များဆောက�န်ပ််ချ�က်များးှ (ATM, EFTPOS, အဆော�က�ဲဝယ််ကတို့်�ပ်း��ေင််် 

ဆောေးက်ကး�များမုျား�း�၊ အနဲ််လု�့င််� ဆောင်ဆဲောပ်��ချင််�များ�း�န်ုငှ််် BPAY အပ်ါအဝင််) အးလုက်ထဆောရှး

န်စ္စ် ဆောင်ဆဲောပ်��ချင််�များ�း� န်ုငှ််် �က်စ္စပ််ဆောန်လုှင် ်ကွန်ု်�ပ််တို့�့� ၂၁ ရှက်အတို့ငဲ််� ဆော�ေရှငှ််�ဆောပ်�ရှန် ်

ဦး�တို့ည်း်ပ်ါများည်း်။ အကယ််၍ ကွန်ု်�ပ််တို့�့� အချ�န့််များးှ များဆော�ေရှငှ််�ဆောပ်�န်ု့�င််လုှင်် အဆော�ကးင််�ရှင််�က့� 

သို့င်််အး� အသို့ဆ့ောပ်�ပ်ါများည်း်။

အ�ယ််၍ သုံးင်် သုံးင်််မကျေ�ေနပ််ချေ�်အကျေပ်် 

�ွန်ု်�ပ််တို�ု�၏ အပြီးပ်�ီသုံးတို် ကျေ�ေရငှ််�ချေ�် 

သုံး�ု�မဟု�တို် �ွန်ု်�ပ််တို�ု�၏ ��ုင််တိုယဲ််ကျေ�ေရငှ််�ပ်း���ု 

မကျေ�ေနပ််လှင််
အကယ််၍ သို့င်််များဆောက�န်ပ််ချ�က်အဆောပ်် ရှလုဒ််အဆော�ေအး� သို့င်် များဆောက�န်ပ််လုှင် ်သို့င်််

အဆောန်�ေင််် အ�င်င််�ပ်းဲ�များုက�့ �သို့စ္စဆော�တို့�လု�န်ု့�င််င် ံဆောင်ဆဲော�က� များဆောက�န်ပ််များမုျား�း���့င််ရှး 

အးဏားပ်�့င်် Australian Financial Complaints Authority (AFCA) ထံ တို့င််သို့ငဲ််�

န်ု�့င််သို့ည်း်။ ၎င််�တို့�့�သို့ည်း် များှတို့ပြီးပ်း� များးှချ�့ကင််�ကး၊ လုတဲို့်လုပ််ဆောသို့း များဆောက�န်ပ််ချ�က ်ဆော�ေရှငှ််�

ဆောရှ� ဝန််ဆော�းင််များကု�့ ဆော�းင််ရှကွ်ဆောပ်�သို့ည်း-် 

ဝက်ဘ်��့က်- www.afca.org.au

အး�ဆောများ�လု်- info@afca.org.au

ေ�န််�- 1800 931 678 (အချများ� ်ေ�န််�ဆောချ်ချ)

စ္စးပ်�့�လု့ပ််စ္စး-  

GPO Box 3,  

Melbourne, VIC, 3001

Commonwealth Bank of Australia ABN 48 123 123 124, AFSL and Australian credit licence 234945.
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