Renting a home:
A tenant’s guide to rights and responsibilities
Burmese - Topic 6 – Property repairs and maintenance

ကဲ ဒါကခင္ဗ်ားအိမ္အသစ္မွာ ပထမဆံုးေန႔ေပါ့... ျပီးေတာ့... ဟာ...
မီးမလာဘူးလား
..ျပီးေတာ့ ဖုန္းလည္းလိုင္းမခ်ိတ္ရေသးပါလား..
ၾသစေၾတးလ်ားမွာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအမ်ားစုဟာ အဆင္သင့္
လ်ပ္စစ္ၾကိဳးေတြ ပလပ္ေပါက္ထိုးစရာေတြ တပ္ဆင္ျပီးသားျဖစ္တယ္..
အဲဒီလိုပစၥည္းေတြထဲမွာ..
•

ဂက္စ္ (သဘာဝဓါတ္ေငြ႕)

•

လ်ပ္စစ္

•

တယ္လီဖုန္းလိုင္း

နဲ႔ ေရတို႔ျဖစ္တယ္
တခ်ိဳ႕ပစၥည္းေတြကို စာရင္းမဖြင့္ရေသးခင္မွာ သံုးလို႔မရေသးပါဘူး
ကိုယ္ငွားထားတဲ့အိမ္ကိုမေျပာင္းခင္ ဝန္ေဆာင္ တပ္ဆင္ေပးတဲ့
သူေတြကို ဆက္သြယ္ျပီး ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို
ဆက္သြယ္တပ္ဆင္ေပးဖို႔ စီစဥ္ရပါမယ္။
ဥပမာ လ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႕ကို လိုင္းဖြင့္ထားေပးဖို႔ ဒါမွမဟုတ္
တယ္လီဖုန္းစာရင္းကို ဖြင့္ထားေပးဖို႔ မေျပာင္းခင္ တရက္အလိုေလာက္မွာ
စီစဥ္ထားသင့္ ပါတယ္..
ဝန္ေဆာင္တပ္ဆင္ေပးတဲ့သူရဲ႕ နာမည္နဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ နံပါတ္ကို
ကိုယ့္ရဲ႕အက်ိဳးေဆာင္ကို ေမးလို႔ရပါတယ္..

အသံုးအေဆာင္ေတြကုန္က်စရိတ္အတြက္
ဘယ္သူေပးမွာလဲ
ထံုးစံကေတာ့ အိမ္ကို သီးျခားမီတာ တပ္ဆင္ ထားတယ္ဆိုရင္ အိမ္ငွားကပဲ
အသံုးအေဆာင္ေတြ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးရပါတယ္.. အသံုးအေဆာင္
အမ်ားစုအတြက္ စရိတ္ကို အိမ္ငွားခထဲမွာ ထည့္မထားပါဘူး
အကိ်ဳးေဆာင္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ရွင္နဲ႔ကုိယ္နဲ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ့
အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္မွာ ဘယ္သူက အသံုးအေဆာင္ တခုစီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို
ေပးရမယ္ဆိုတာ ထည့္သြင္း ျပီးသား ျဖစ္တယ္..
ထံုးစံကေတာ့ အိမ္ကို သီးျခားမီတာ တပ္ဆင္တယ္ ဆိုရင္ အိမ္ငွားကပဲ
အသံုးအေဆာင္ေတြ အတြက္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးေပး ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။
အခုလက္ရိွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္
သက္တမ္းမကုန္ခင္မွာ တျခားဝန္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့သူတေယာက္နဲ႔
စာခ်ဳပ္ထပ္မခ်ဳပ္ပါနဲ႔။
သူတို႔က သေဘာတူညီခ်က္ကို ေစာေစာဖ်က္သိမ္းတဲ့အတြက္ အပိုေဆာင္းစရိတ္

ျမန္မာ - ေခါင္းစဥ္ 6 - အိမ္ျပင္ျခင္းႏွင့္မြန္းမံျခင္း။

တီဗြီကေရာ ဘယ္လိုလဲ
အိမ္အမ်ားစုမွာ တီဗီလိုင္းဖမ္းတဲ့အန္တီနာေတြပါဝင္ျပီး ျဖစ္ေပမယ့္
အိမ္ငွားကေတာ့ ကိုယ့္တီဗီ ကိုယ္ဝယ္သံုးရပါတယ္။
ပိုက္ဆံေပးသံုးရတဲ့ တီဗီလိုမ်ိဳး ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကို
အသံုးျပဳေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မတပ္ဆင္ခင္မွာ ကိုယ့္အက်ိဳးေဆာင္ ဒါမွမဟုတ္
အိမ္ရွင္ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီး ျဖစ္ရပါမယ္။

ေရကေရာ ဘယ္လိုလဲ။
ေရက တျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔မတူပါဘူး။ သူကေတာ့
အျမဲအဆင္သင့္သံုးလို႔ေအာင္ တပ္ဆင္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ဘံုဘိုင္ေခါင္းေတြက သံုးလို႔မရရင္ မီတာတပ္ဆင္တဲ့ေနရာကဖြင့္လို႔ရ
ပါတယ္။
အိမ္မွာ ေရမီတာသီးသန္႔ရိွတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကေရဖိုး ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ထံုးစံဆိုရင္ အိမ္ေတြမွာ ေရမီတာ သီးျခားရိွၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေရသံုးခယူနစ္ေတြကေတာ့ မတူပါဘူး။ ယူနစ္အုပ္စုေတြမွာ
မီတာကိုမွ်ေဝသံုးစြဲၾကပါတယ္။ သီးျခားမီတာမရိွရင္ေတာ့ အိမ္ရွင္ကပဲ ေရဖိုးကို
ေပးရပါတယ္။
ကိုယ့္ဆီမွာ သီးျခားမီတာရိွတယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးေဆာင္က
ကိုယ္သံုးသေလာက္ကိုေဖၚျပထားတဲ့ ေရဖိုးေျပစာမိတၱဴကို ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အက်ိဳးေဆာင္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ရွင္က ေျပစာမိတၱဴကို
သံုးလအတြင္းေပးပို႔ရမွာျဖစ္ျပီး ကိုယ္က ၂၁ ရက္အတြင္း
ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေရနဲ႔ ေငြကိုေခြ်တာဖို႔အတြက္ ေရကိုထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳလို႔ရေအာင္
ဥပမာ ေရအားကိုထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ေရပန္းပိုက္ေခါင္းကို သံုးတာတို႔
ဒါမွမဟုတ္ ေရမလံုတဲ့ ဘံုဘုိင္ေခါင္းေတြကို ျပင္ေပးဖို႔တို႔ကို သူတို႔က
ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။
အသံုးအေဆာင္ေတြပ်က္တယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးေဆာင္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ရွင္ကို
ျပင္ဖို႔အတြက္ ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္းၾကား ရပါမယ္။
ဥပမာ ေရပိုက္ေပါက္ေနတယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးေဆာင္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ရွင္ကို
ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကား ရပါမယ္။
အဲဒီလိုျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးဟာ အိမ္ရွင္အိမ္ငွားဥပေဒအရ “ခ်က္ျခင္းျပင္ဆင္မႈ”
အမ်ိဳးအစားမွာပါတဲ့အတြက္ ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္ရွင္ ဒါမွမဟုတ္ အက်ိဳးေဆာင္ကို ဆက္သြယ္လို႔ မရဘူး ဒါမွမဟုတ္
ပ်က္စီးတာကို လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္အတြင္း ျပင္ဆင္မေပးဘူး ဆိုရင္ ျပင္တတ္တဲ့

ထပ္ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။

ကြ်မ္းက်င္သူကို ေခၚျပင္ခိုင္းျပီး က်သင့္ေငြ ကိုယ္ကစိုက္ထား ေပးရမွာ

ဓါတ္ေငြ႕နဲ႔ လ်ပ္စစ္အတြက္ကေရာ ဘယ္လိုလဲ

ျဖစ္ပါတယ္။
•

တကယ္လို႔ က်သင့္ေငြက ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ထက္ေလ်ာ့နည္းတယ္ဆိုရင္

တခ်ိဳ႕အိမ္ေတြမွာ ဓါတ္ေငြ႔မီးဖို၊ ဟင္းခ်က္ဖို႔ ဓါတ္ေငြ႕ေပါင္းအိုးနဲ႔ အပူေပးဖို႔

•

အဲဒီအပ်က္အစီးဟာ ကိုယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္

ဓါတ္ေငြ႕ကိုသံုးပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕အိမ္ေတြမွာေတာ့ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုပဲ

•

အိမ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးေဆာင္ကို အပ်က္ အစီး ကိုျပင္ဖို႔

အသံုးျပဳပါတယ္။

သင့္ေတာ္လံုေလာက္ တဲ့ အခြင့္ အလမ္းေပးျပီးျပီဆိုရင္

အိမ္မွာ မီတာသီးျခားရိွတယ္ဆိုရင္ အိမ္ငွားကဓါတ္ေငြ႕ဖိုးနဲ႕

•

အရည္အခ်င္းျပည့္မီျပီး တတ္ကြ်မ္းတဲ့ ျပင္ဆင္ သူဆီက ေျပစာရယ္ ပ်က္စီးမႈ

လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခေတြကို ေပးေဆာင္ရပါတယ္။

အေၾကာင္း စာနဲ႔ ရွင္းျပခ်က္ရယ္ကို ရျပီးျပီဆိုရင္

အဲလိုမဟုတ္ရင္ေတာ့ ကိုယ္ကေပးစရာမလိုပါဘူး။

အိမ္ရွင္ဆီကက်သင့္ေငြကို ၁၄ ရက္အတြင္း ျပန္ေတာင္းယူႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ဓါတ္ေငြ႕နဲ႔လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား က်သင့္လႊာနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ျပႆနာရိွရင္

တကယ္လို႔ ျပင္ဆင္စရိတ္ကို ကုိယ္စိုက္ျပီး မေပးႏိုင္ဘူးဆုိရင္ အိမ္ရွင္က

ဒါမွမဟုတ္ အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ Energy & Water Ombudsman

အပ်က္အစီးကိုျပင္ဖို႔ အမိန္႔စာထုတ္ဖို႔ Consumer Trader and Tenancy

Office ကို ဆက္သြယ္ပါ။

Tribunal ကိုေလ်ာက္ထား ႏိုင္ပါတယ္။

တယ္လီဖုန္းနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ေရာ ဘယ္လိုပါလဲ။

Trading ရဲ႕ ဝဗ္ဆိုက္ျဖစ္တဲ့ www.fairtrading.nsw.gov.au ကိုသြား ၾကည့္ ပါ၊

အိမ္အမ်ားစုမွာေတာ့ တယ္လီဖုန္းလိုင္းကို တပ္ဆင္ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕အိမ္ေတြမွာ အိမ္ငွားေတြ အင္တာနက္သံုးဖို႔ တပ္ဆင္ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္ငွားေတြက တယ္လီဖုန္းနဲ႔ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္

အိမ္ရွင္ အိမ္ငွါးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး၊ အေၾကာင္း အရာ ပို သိလုိပါက Fair
ဒါမွမဟုတ္၊ ၁၃ ၃၂ ၂၀ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။
စကားျပန္အကူအညီလုိ အပ္ ရင္ ၁၃ ၁၄ ၅၀ ကို ဆက္သြယ္ပါ။

အားလံုးကို ေပးေဆာင္ရပါတယ္။
အဲဒီကုန္က်စရိတ္ထဲမွာ ပစၥည္းဖိုး၊ ငွားရမ္းခနဲ႔ ပစၥည္းကို
ကုိယ့္နာမည္နဲ႔လိုင္းဖြင့္ေပးခ ေတြပါဝင္ပါတယ္။
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