Renting a home:
A tenant’s guide to rights and responsibilities
Burmese - Topic 4 – Bonds and other costs

၁။ စေဘာ္နဲ႕ တျခားကုန္က်စရာေတြ
၂။ New South Wales ျပည္နယ္တြင္းမွာ အိမ္ဌါးျပီဆိုရင္ တျခား
အခေၾကးေငြေတြ ေပး ရပါတယ္။
၃။ အိမ္ဌါးစာခ်ဳပ္ေတြ မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ဌါး စံရံနဲ႕ အိမ္လခ ၾကိဳေပး
ရ ပါတယ္။
၄။ အိမ္စံရံ ကို အရင္ၾကည့္မယ္ဆို ရင္၊
၅။ အိမ္စံရံ ဆိုတာကေတာ့ အိမ္ဌါးကေနၾကိဳတင္ ေပး ရတဲ့ ေငြျဖစ္ျပီး၊
အိမ္ဌါးကေန လခ မေပးလာရင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ယူ
ထားတဲ့ေငြျဖစ္ပါတယ္။
၆။အဲဒီ ေနရာမွာ တျခား အိမ္ခန္းေတြ ရွိ ေနေပ မဲ့ အိမ္ဌါးစာခ်ဳပ္တခုအတြက္
စံရံတခု ျဖစ္ပါတယ္။
၇။ ၾကိဳတင္ေပး ရတဲ့ စံရံေငြ ဟာ အိမ္က ပရိေဘာဂေတြပါပါမပါပါ အိမ္လခ
၄ ပါတ္စာျဖစ္ပါတယ္။ ေအးဂ်င့္ ဒါမွ မဟုတ္ အိမ္ရွင္
ေတြ က အိမ္းဌါးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးခ်ိန္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စံရံကို
အျပည့္ေပး ခိုင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။
၈။ေအးဂ်င့္ ဒါမွ မဟုတ္ အိမ္ရွင္က ကိုယ့္ ကို စံရံ ရရွိ

ျမန္မာ - ေခါင္းစဥ္ ၄ - စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား။

ဥပမာ အိမ္ဌါးက ေကာေဇာအခင္းေတြ စြန္းက်န္တာ တို႔၊
အိမ္လခေပးစရာေတြ က်န္တာတို႔ ရွိ ေန ရင္ စံရံ က ေန
ျဖတ္ယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။
၁၁။ ေနာက္ျပီး အိမ္ မဌါးခင္မွာ ကုန္က်ဖုိ႔ အတြက္ စဥ္းစား ရ မွာက အိမ္လခ
၂ ပါတ္စာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကို အိမ္မဌါးခင္မွာ ေပး ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္ဌါးလခ ၂ပါတ္ၾကိဳတင္ေပး ျပီး ျပီဆို ရင္ ေနာက္ထပ္ ၂ ပါတ္ၾကာျပီး မွ
လခ ကို ထပ္ေပး ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၂။ အိမ္ဌါးအေနနဲ႔ အိမ္လခကို အခ်ိန္မွီေပး ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္လခကို
ေနာက္မက်ေအာင္လုိ႔ ၾကိဳတင္အစီအစဥ္ေတြလုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ့္ ရဲ႕ ဘဏ္ထဲ ကေန၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေန႕မွာ
တိုက္ရိုက္ ႏွဳတ္ယူ ခြင့္ ေပးတာ မ်ိဳးေတြလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဘဏ္ထဲမွာလဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေငြ ရွိ ဖုိ႔ ေသခ်ာ ေအာင္လုပ္ထားပါ ။ ဒီလုိ
မရွိ ရင္ ဘဏ္ေၾကး ေတြ ကုန္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေအးဂ်င့္ေတြက လြတ္လပ္တဲ့အိမ္လခေပး နည္းကို ေပး ရ မွာ ျဖစ္ျပီး၊ သူတို႔
ရံုးေတြမွာ ေငြလက္ခံတဲ့

ထားျပီဆိုတဲ့အေၾကာင္း စာခ်ဳပ္ထဲမွာ မေရးထားဘူးဆို ရင္

Centrepay, EFTPOS စက္ေတြ ထား ရွိ ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေငြရရွိေျပစာေပးအပ္မွာျဖစ္ ပါတယ္။

၁၃။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ဌါးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္မထိုးခင္ ဒီလုိကုန္က်မွာေတြကို အရင္

သူတို႔ က အိမ္ဌါးစံရံ ရရွိထားျပီ ဆိုတဲ့ အိမ္ဌါး စံရံ ပံုစံ ကို လည္းျဖည့္ေပး

သိ ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၄။ ကိုယ့္ အေနနဲ႔ Rentstart ဆိုတဲ့ အိမ္ဌါးဖုိ႔အကူအညီ ရ

ဒီပံုစံကို အိမ္ရွင္အိမ္ဌါး ၂ဦး ၂ဘက္လံုးလက္မွတ္ ထိုးျပီး ဒီစံရံ ေငြကို

ႏိုင္မလားဆိုတာကို Housing NSW မွာသြားျပီး စံုးစမ္းပါ။

ကိုင္ေဆာင္တဲ့ Fair Trading ဌါနကိုေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၅။ အိမ္စံရံ ျပန္ရ ဖို႔ အျငင္းအခံုျဖစ္တယ္ဆို ရင္ Fair Trading ကို

၉။ အိမ္ဌါးက ေငြရရွိေၾကာင္း နဲ႔ Rental Bond Number စံရံနံပါတ္ ကို Fair

ဆက္သြယ္ပါ။

Trading ဌါနက ေန ရရွိ မွာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ရွင္ အိမ္ငွါးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး၊ အေၾကာင္း အရာ ပို သိလုိပါက Fair

ဒီအေၾကာင္းၾကားစာကို အိမ္ဌါးစာခ်ဳပ္နဲ႔ အတူ ထားဖုိ႔ လုိ ပါတယ္။

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

၁၀။ အိမ္စံရံေတြ ကိုမ်ားေသာ အားျဖင့္ အိမ္ဌါး ျပီး ဆင္းတဲ့အခါ၊ ျပန္အမ္းေပး
ေလ့ ရွိပါတယ္။

ပါ၊ ဒါမွမဟုတ္၊ ၁၃ ၃၂ ၂၀ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။
စကားျပန္အကူအညီလုိ အပ္ ရင္ ၁၃ ၁၄ ၅၀ ကို ဆက္သြယ္ပါ။

တခါတေလက်ရင္ ေအးဂ်င့္ ဒါမွ မဟုတ္ အိမ္ရွင္
တုိ႕ က စံရံ က ေန ေငြ တခ်ိဳ႕ ကို သိမ္းထား ႏိုင္ပါတယ္။
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