Renting a home:
A tenant’s guide to rights and responsibilities
Burmese - Topic 3 – Signing a lease and condition report

ျမန္မာ - ေခါင္းစဥ္ ၃ - အိမ္ငွါးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္အိမ္အေျခအေန မွတ္တန္း။

၁။ New South Wales ျပည္နယ္မွာ အိမိဌါးဖုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္

၁၀။လက္ ရွိအေျခအေနဆို တဲ့ မွတ္တန္း မိတၱဴကိုလဲ သင့္ကိုျဖည့္ဖုိ႔ေပး

မထိုးခင္ သိသင့္သိအပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ရွိပါတယ္။ အိိမ္ဌါးဖုိ႔

ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးတာကို အိမ္ဌါးစာခ်ဳပ္လုိ႔ေခၚျပီး၊ ဒါဟာ

၁၁။ ဒါကိုအခ်ိန္ယူျပီးျဖည့္ပါ။ အိမ္တအိမ္လံုးကို ေသခ်ာ လုိက္ ၾကည့္ျပီး၊

ဥပေဒ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာရြက္ စာတန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပ်က္စီးေနတာ ေတြ၊ အစြန္း အထင္း ေပက်န္ ညစ္ေပ ေနတာ ေတြ ကို

၂။ ဒီစာရြက္စာတန္းထဲမွာ အိမ္ရွင္ နဲ႔ အိမ္ဌါး လုပ္ပိုင္ခြင့္အေသးစိတ္

မွတ္သားပါ။ ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳေတြကို မွတ္သားပါ။

အခ်က္အလက္ေတြပါဝင္ ပါတယ္။

ဒီမွတ္တန္းထဲကို အေသးစိတ္ထည့္ႏိုင္သေလာက္ ထည့္ပါ။

လခဘယ္ေလာက္ေပး ရ မ လဲ ဆိုတာ ပါဝင္ျပီး၊ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔ေပး ရ

၁၂။ အိမ္ ထဲ ကို မေျပာင္းခင္ အိမ္အေျခအေနကို ဓါတ္ပံု ဒါမွမဟုတ္ ဝီဒီယုိ

မလဲ ဆိုတာလဲပါဝင္ ပါတယ္။

မွတ္တန္း ရိုက္ ထား ႏိုင္ရင္ေကာင္း ပါတယ္။

၃။အိမ္ဌါးစာခ်ဳပ္ကို ေသခ်ာဖတ္ျပီး မွ လက္မွတ္ထုိးပါ။

၁၃။မွတ္တန္းေတြ မွတ္ခ်က္ေတြျဖည့္ျပီး ျပီ ဆို ရင္ ေအးဂ်င့္ကို (၇)

ဘာကိုလက္မွတ္ထိုးသလဲဆိုတာကိုနားလည္ျပီး မွ သေဘာတူပါတယ္လုိ႔

ရက္အတြင္းျပန္အပ္ပါ။

လက္မွတ္ထိုးပါ။

၁၄။ ေအးဂ်င့္ ေရာ အိမ္ဌါးပါ ဒီမွတ္တန္းကို လက္မွတ္ထိုးျပီး တေစာင္စီ

နားမလည္တာရွိ ရင္ ေအးဂ်င့္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ရွင္ကိုေမးပါ။

သိမ္းထားရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ လူတေယာက္ကိုေမးပါ။

၁၅။အိမ္ထဲ မွာ မီးဖို အစရွိတာ တို႔ အလုပ္မလုပ္ဘူး ဆို ရင္ ေအးဂ်င့္ ကို

၄။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာဌါးမလဲဆိုတဲ့ကာလ

ျပင္ခိုင္းလုိ႔ ရ ပါတယ္။

အပိုင္းအျခားကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ သေဘာတူ တိုင္ပင္ျပီး မွာ အိမ္ဌါးက

အိမ္ကိုေျပာင္းလာတဲ့အခါမွာ တစံုတရာက အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုျပီး

လက္မွတ္ထိုးရပါတယ္။

အလုပ္မလုပ္ဖူးဆို ရင္ ေအးဂ်င့္ ကို ျပင္ခိုင္းႏိုင္ပါတယ္။

အိမ္ဌါးတဲ့ ကာလ ဟာ ၂ဦး၂ဘက္သေဘာတူ ၾကာခ်င္သေလာက္ၾကာလုိ႔

၁၆။ အိမ္ကေန ျပန္ေျပာင္းထြက္သြားတဲ့အခါ ေအး ဂ်င့္ က အိမ္ ကို

ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြမ်ားေသာ အားျဖင့္ ၆ လ ဒါမွ မဟုတ္ ၁၂လ

စစ္ေဆးျပီး ပ်က္စီး မွဳ သန္႔ရွင္းမွဳ ရွိ မ ရွိ ကို စစ္ ေဆး ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္တာကမ်ားပါတယ္။

၁၇။ အိမ္ကထြက္တဲ့ အခါ ဘယ္သူ က ပ်က္စီးေနတာေတြ၊

၅။အိမ္ဌါးစာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္အခအေၾကးေပး ဖုိ႔မလုိအပ္ပါဘူး။

သန္႔ ရွင္းေရးလုပ္စရာေတြ ကို တာ ဝန္ရွိ သလဲ ဆိုတာကို

၆။အိမ္မဌါးခင္၊ အိမ္ဌါးသူ ကို ေအးဂ်င္းက အိမ္ဌါးသူ အသစ္ေတြ အတြက္

အျငင္းပြါးစရာျဖစ္ လာရင္ အိမ္အေျခအေန မွတ္တန္း ဟာ သင့္ အတြက္

စစ္ေဆးတဲ့ စာရင္း(New Tenant Checklist)တေစာင္ေပးမွာျဖစ္ ပါတယ္။

သက္ေသအေထာက္အထား ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ဒီ checklist ဟာ အိမ္ဌါးအေနနဲ႔ လက္မွတ္ မထုိး ခင္ စီစစ္ဖုိ႔လုိအပ္တဲ့

၁၈။ ကိုယ့္ အနီးနား မွာ ရွိ တဲ့ Migrant Resource Centre ဟာ ကိုယ့္

စာရင္းျဖစ္ပါတယ္။
၈။ေအးဂ်င့္ ဒါမွ မဟုတ္ အိမ္ရွင္ က အိမ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္က
ေရလွ်ံတာ၊ ေတာမီးေလာင္တာ၊ က်မ္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရွိ မရွိ
အသိေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၉။ ကုိယ့္ ရဲ႕တာဝန္ဝတၱရားန႔ဲ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို နားလည္ ျပီ ဆို ရင္ ေအးဂ်င့္
ဒါမွ မဟုတ္ အိမ္ရွင္

ကို အိမ္ဌါးဖုိ႔ အကူအညီေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ဌါး ေတြကို
အၾကံဥါဏ္ေပး တဲ့ ဝန္ေဆာင္မွဳေတြကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
အိမ္ရွင္ အိမ္ငွါးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး၊ အေၾကာင္း အရာ ပို သိလုိပါက Fair
Trading ရဲ႕ ဝဗ္ဆိုက္ျဖစ္တဲ့ www.fairtrading.nsw.gov.au ကိုသြား ၾကည့္
ပါ၊ ဒါမွမဟုတ္၊ ၁၃ ၃၂ ၂၀ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။
စကားျပန္အကူအညီလုိ အပ္ ရင္ ၁၃ ၁၄ ၅၀ ကို ဆက္သြယ္ပါ။

တို႔ နဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးႏိုင္ျပီျဖစ္ ပါတယ္။
ေအးဂ်င့္က သင့္ကို လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္
မိတၱဴတေစာင္ေပး ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ ဆို တာမေမ့ပါနဲ႔။
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