
သင္ ေနထုိင္ရန္ ေနရာတစ္ခုကုိ ငွါးယူသည့္အခါ သင့္တြင္ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရိွသည္၊ သင္၏ 

အငွါးခ်သူတြင္လည္း အခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရိွသည္။  
Queensland တြင္ အိမ္ငွါးရမ္းေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ကြင္းစ္လန္ 

ေနထုိင္ရာ အငွါးခ်ထားေရးႏွင့္ အခန္း ေနရာခ်ထားေရး အက္ဥပေဒ 

2008 ခုႏွစ္ (Queensland Residential Tenancies and 

Rooming Accommodation Act 2008) တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ 

သင့္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက အငွါးခ်သူထံမွငွါးရမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္အငွါးခ် 
ကုိယ္စားလွယ္ထံမွ ငွါးရမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း 
အိမ္ရာခ်ေပးေရးဌာနမွ ငွါးရမ္းသည္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ရာခ်ေပးေရး
ဌာနမွငွါးရမ္းသည္ျဖစ္ေစ အငွါးခ်ထားေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 

သက္ဆုိင္ပါသည္။ သင္ ငွါးရမ္းယူလိုက္သည့္ လူ သုိ႔မဟုတ္ 

အဖြ႕ဲအစည္းကုိ အငွါးခ်သူဟုေခၚသည္။ 

သင္၏ အိမ္ငွါးစာခ်ဳပ္တြင္ အိမ္ငွါးအျဖစ္ သင္ႏွင့္ အငွါးခ်သူတုိ႔ 
သေဘာတူထားသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။ ဤစာခ်ဳပ္သည္ အငွါး
ခ်ထားေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားရိွ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီရမည္။ 
သင့္ အိမ္ငွါးစာခ်ဳပ္တြင္ သင့္အား အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ ထားရိွရန္ 

ခြင့္ျပဳ-မျပဳ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္၌လူမည္မွ်ေနထုိင္ႏိုင္သည္တုိ႔ကုိ 

သာမန္အားျဖင့္ေဖာ္ျပထားမည္။  သင္ႏွင့္ သင့္ အငွါးခ်သူတုိ႔တြင္ 

စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အိမ္ငွါးစာခ်ဳပ္တစ္ခု မရိွသည့္တုိင္ အငွါးခ်
ထားေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ေနေသးသည္။ 

သင္ သင့္အိမ္သုိ႔ေျပာင္းလာသည့္အခါ သင့္ အငွါးခ်သူ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုိယ္စားလွယ္သည္ သင့္အား စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အိမ္ငွါးစာခ်ဳပ္ 

(ပုံစံ 18A) တစ္ခုကုိေပးရမည္။  သင့္ အိမ္ငွါးရမ္းကာလမွာ 

အဆုံးသတ္ရက္ ပါရိွေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလျဖင့္ 

အငွါးခ်ထားမႈျဖစ္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အဆုံးသတ္ရက္ မပါရိွသည့္ 

ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ အငွါးခ်ထားမႈျဖစ္ႏုိင္သည္။  အကယ္၍ 

သင္ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်လွ်င္ အငွါးခ်သူသည္ သင့္အား 
အိမ္လခေငြလက္ခံျဖတ္ပုိင္း ေပးရမည္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ အိမ္လခ 

ေပးေခ်ေငြမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ထားရမည္။ သင့္ စာခ်ဳပ္ 

စတင္သည့္ေန႔၌ အငွါးခ်သူသည္ သင္ ေျပာင္းလာသည့္အခါ အိမ္မွာ 

မည္သုိ႔ ရိွေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အိမ္အေျခအေန 

အစီရင္ခံစာ (ပုံစံ 1A)  တစ္ေစာင္ကုိ သင့္အား ေပးအပ္ရမည္။  
သင့္စာခ်ဳပ္စတင္ၿပီး သုံးရက္အတြင္း သင္သည္ ပုံစံကုိ အငွါးခ်သူသုိ႔ 
ျပန္ေပးရမည္။  ပုံစံတြင္ေဖာ္ျပထားသည္တုိ႔ကုိ ဂရုစုိက္၍ စစ္ေဆးပါ၊ 
သုံးသပ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ေရးသားပါ၊ ၎ကုိ ျပန္မေပးမီ 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ သိမ္းဆည္းထားပါ။ 

၎သည္ သင့္ အိမ္ငွါးစေဘာ္ေငြကုိ အကာအကြယ္ေပးရာ၌ 

အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။  အငွါးခ်သူသည္ သင့္အား 
အိမ္ငွါးရမ္းေရးဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အိမ္ငွါးသတင္းအခ်က္အလက္ 

လက္ကမ္းစာအုပ္ တစ္အုပ္ကုိ ေပးရမည္။  သင္ မေျပာင္းလာမီ 

အိမ္မွာ သန္႔ရွင္းေနၿပီး ေနထုိင္ရန္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေနေၾကာင္း 
အငွါးခ်သူသည္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရမည္။

အကယ္၍ သင္ အိမ္ငွါးစေဘာ္ေငြ ေပးလွ်င္ အငွါးခ်သူ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုိယ္စားလွယ္သည္ သင့္အား ေငြလက္ခံျဖတ္ပုိင္းတစ္ခု ေပးရမည္။  
သူတုိ႔ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္ အမ်ားဆုံး စေဘာ္ေငြပမာဏမွာ အိမ္လခ 

ေလးပတ္စာႏွင့္ညီမွ်ပါသည္ (သုိ႔ေသာ္ အကယ္၍ သင့္ အိမ္လခမွာ 

တစ္ပတ္လွ်င္ $700 ေက်ာ္ျဖစ္ပါက အမ်ားဆုံး စေဘာ္ေငြပမာဏ 

မရိွပါ)။  အငွါးခ်သူသည္ သင္တုိ႔ႏွစ္ဖက္လုံး လက္မွတ္ထုိးရမည့္ 

စေဘာ္ေငြ တင္သြင္းလႊာ (ပုံစံ 2) ကုိ ျဖည့္စြက္ရမည္။  အငွါးခ်သူ 

သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္တြင္ သင့္ စေဘာ္ေငြကုိ အိမ္ငွါးရမ္းေရးဆုိင္ရာ 

အာဏာပုိင္ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရန္ အခ်ိန္ 10 ရက္ ရိွပါသည္။ 

 သင္ အိမ္ငွါးစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္မထုိးမီ အိမ္ကုိ သင္ ဦးစြာ 

စစ္ေဆးရန္ ေသခ်ာေစပါ။ သင္ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ 

သင့္မွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ သိမ္းဆည္းထားပါ။  
အိမ္ငွါးစာခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။  
အကယ္၍ သင္ စာခ်ဳပ္ကုိ ေစာစြာ အဆုံးသတ္လုိက္လွ်င္ သင့္တြင္ 

တာဝန္ရိွႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ အိမ္ငွါးတာဝန္မ်ားကုိ လိုက္နာမႈ 
မရိွပါ။  အကယ္၍ သင္ အိမ္လခ သုိ႔မဟုတ္ စေဘာ္ေငြကုိ ေပးလွ်င္ 

ေငြလက္ခံျဖတ္ပုိင္းကုိ ေတာင္းပါ။  သင္ ေျပာင္းလာသည့္အခါ အိမ္မွာ 

မည္က့ဲသုိ႔ရိွေနေၾကာင္း ဓါတ္ပုံရုိက္၍ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ 
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QSTARS

သင္၏ အိမ္ငွါးရမ္းကာလ 
အစဦးပုိင္း

QSTARS အစီအစဥ္ကိ ုTenants Queensland က စီမံခန္႔ခြဲၿပီး 
ကြင္းစ္လန္ျပည္နယ ္တစ္ဝန္း ဖက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတ ူ
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္၍ ပို႔ခ်ေပးပါသည္။

Burmese

သင္၏ အိမ္ငွါးရမ္းေရးဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 

QSTARS က 
ကူညီႏိုင္သည့္သူ 

 ေနထိုင္ရန ္အိမ္ငွါးမ်ား၊ 
အခန္းငွါးေနထိုင္သူမ်ား၊ 
အေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင္ ့
အိမ္ရွင္အိမ္ငွါးေလာင္းမ်ား။ 

QSTARS က 
မည္သုိ႔ကူညီႏိုင္သည္

 အိမ္ငွါးရမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ ္

 အကယ္၍ သင့္တြင္ အငွါးခ်သူ၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ရာခ်ေပးသူႏွင့္ 
အိမ္ငွါးဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ခုရွိေနလွ်င္ 
အႀကံဥာဏ္္

 အကယ္၍ သင္သည ္ပုဂၢလိက အိမ္ငွါး 
(ကိုယ္စားလွယ ္သို႔မဟုတ ္ပုဂၢလိက 
အငွါးခ်သူထံမ)ွ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အိမ္ရာခ်ေပးေရးဌာန (အစိုးရ သို႔မဟုတ ္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အိမ္ရာခ်ထားေရး) 
သို႔မဟုတ ္ေနာက္တြဲ လူေနယာဥ ္(Caravan 
Park) သို႔မဟုတ ္အိမ္အေဆာင္တို႔ကိ ု
ငွါးေနလွ်င ္အႀကံဥာဏ္
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ဤတင္ျပခ်က္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ အတြက္သာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒဆုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္ေပးရန္ မရည္ရြယ္ပါ။
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အိမ္ငွါးရမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ အႀကံဥာဏ္လုိအပ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

အကူအညီလုိအပ္လွ်င္ Tenants Queensland အခမ့ဲ QSTARS အႀကံဥာဏ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဖုန္း   

1300 744 263 ျဖင့္ဆက္ပါ။

သုိ႔မဟုတ္ သင္သည္  အိမ္ငွါးရမ္းျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္    
www.qstars.org.au  တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

အကယ္၍ သင္လုိအပ္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ စကားျပန္တစ္ဦးကုိ စီစဥ္ေပးႏုိင္သည္။  
သုိ႔မဟုတ္ သင္သည္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ TIS ကုိ ဖုန္း  

131 450 ျဖင့္ ဆက္ႏိုင္သည္။

သူတုိ႔သည္  QSTARS ကုိ ဆက္သြယ္ရန္ သင့္အား ကူညီေပးႏုိင္သည္။

QSTARS ရရိွႏိုင္သည့္ အခ်ိန္-

နံနက္ 9 နာရီ– ညေန 5 နာရီ တနလၤာမွ ေသာၾကာ
ထုိ႔ျပင္ ညေနခင္း အႀကံဥာဏ္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားခ်ိန္မွာ-

ညေန 5 နာရီ– ည 7 နာရီ အဂၤါေန႔ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔။
အကယ္၍ သင္သည္ ကြင္းစ္လန္ျပည္နယ္ ျပင္ပမွ ဖုန္းေခၚေနလွ်င္  

သုိ႔မဟုတ္ 1300 နံပါတ္ကုိ ေခၚ၍မရလွ်င္ သင္သည္ Brisbane  

QSTARS ၿမိဳ႕တြင္းနံပါတ္ကုိ ေခၚႏုိင္ပါသည္။

(07) 3832 9403
အကယ္၍ သင္ မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ေခၚေနၿပီး ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနလွ်င္ 

အႀကံေပးမည့္ဝန္ထမ္းအား သင့္အား ဖုန္းျပန္ေခၚေပးရန္ေျပာပါ။

သင္၏ အိမ္ငွါးရမ္းကာလ အေတာအတြင္း
သင္ အိမ္ေနရာတစ္ခုကုိ ငွါးယူသည့္အခါ သင့္ အငွါးခ်သူသည္ အိမ္ေနရာကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမည္၊ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ အိမ္ေနရာမွာ ေနထုိင္ရန္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေနၿပီး ၎ရိွပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
ေကာင္းစြာျပ ျဳပင္ထားကာ၊ အကယ္၍ ျပ ျဳပင္မႈမ်ားကုိလုပ္ေပးရန္ သင္ ေတာင္းဆုိလွ်င္ 
သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္အတြင္း ျပ ျဳပင္ေပးရမည္။  သင့္ အငွါးခ်သူသည္ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္၊ ေသာ့ခေလာက္မ်ား ေကာင္းမြန္ၿပီး အိမ္မွာ သင့္ေလ်ာ္စြာ လုံၿခံဳေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရမည့္အျပင္ အကယ္၍ သူတုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလုိပါက သင့္အား စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ 
အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးရမည္။ သင့္ အငွါးခ်သူသည္ သင့္တြင္ အိမ္အား ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္စြာ 
အသုံးခ်မႈရရိွရန္ ေသခ်ာေအာင္ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်က္အဆင့္ဆင့္ကုိ လုပ္ရမည့္အျပင္ သင့္ အငွါးခ်သူ 
သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္သည္ အိမ္ကုိအသုံးျပဳရာ၌ သင္၏ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ 
သက္ေသာင့္သက္သာရိွမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ေရးသီးျခားရိွမႈကုိ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ရ။  

သင္ အိမ္ေနရာတစ္ခုကုိ ငွါးယူသည့္အခါ သင္သည္-

 ● အဆုိပါအိမ္ေနရာကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ၿပီး သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထားရမည္

 ● အကယ္၍ ျပ ျဳပင္မႈမ်ားလုိအပ္လွ်င္ အငွါးခ်သူ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္အား အသိေပးရမည္

 ● အိမ္ေနရာကုိ မဖ်က္ဆီးရ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးရန္ တစ္ဦးဦးအား ခြင့္မျပဳရ

 ● သင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအား မေႏွာင့္ယွက္ရ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မေပးရ

 ● အိမ္ကုိ တရားဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးမျပဳရ

 ● အကယ္၍ သင္ အိမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ခုခု ေျပာင္းလဲလုိလွ်င္ သင့္ အငွါးခ်သူထံမွ  
စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္

 ● စာခ်ဳပ္အတုိင္း အိမ္လခကုိ အခ်ိန္မွန္ ေပးရမည္။ 

 

သင္၏ အိမ္ငွါးရမ္းကာလ အဆုံးသတ္ျခင္း
သင့္ အိမ္ငွါးစာခ်ဳပ္ကုိ အဆုံးသတ္ရန္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ အငွါးခ်သူသည္ စာခ်ဳပ္ကုိ အဆုံးသတ္ရန္ 
စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ကြင္းစ္လန္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးဆုိင္ရာ 
ခုံရုံးမွ စာခ်ဳပ္ကုိအဆုံးသတ္ရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိျဖစ္ေစ ေပးရမည္။ 

သင္သည္ ထြက္ခြာရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ (ပုံစံ 13) ကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ အိမ္ငွါးကာလ 
အဆုံးသတ္သည့္ေန႔ရက္၌ သုိ႔မဟုတ္ ၎ရက္ေနာက္ပုိင္း၌ သုိ႔မဟုတ္ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ငွါးသည့္စာခ်ဳပ္ 
ျဖစ္လွ်င္ အခ်ိန္မေရြး သင္၏ အိမ္ငွါးရမ္းမႈကုိ တရားဝင္ ‘အေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွဘဲ’  အဆုံးသတ္ရန္ ႏွစ္ပတ္ႀကိဳတင္ 
အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေပးရမည္။   အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ အိမ္ငွါးရမ္းမႈကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလ 
အဆုံးသတ္ရက္ မတုိင္မီ အဆုံးသတ္လုိက္ပါက သင့္ အငွါးခ်သူသည္ စာခ်ဳပ္ကုိေစာစြာ အဆုံးသတ္ျခင္း အတြက္ 
သင့္ထံမွ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းခံႏုိင္သည္။

သင့္ အငွါးခ်သူသည္ သင္ ထြက္ခြာေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ အိမ္ငွါးကာလ 
အဆုံးသတ္သည့္ေန႔ရက္၌ သုိ႔မဟုတ္ ၎ရက္ေနာက္ပုိင္း၌ သုိ႔မဟုတ္ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ငွါးသည့္စာခ်ဳပ္ 
ျဖစ္လွ်င္ အခ်ိန္မေရြး အိမ္ငွါးရမ္းမႈကုိ တရားဝင္ ‘အေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွဘဲ’  အဆုံးသတ္ရန္ ႏွစ္လ ႀကိဳတင္ 
အေၾကာင္းၾကားစာကုိ သင့္အား ေပးရမည္။

စာခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္လည္း အဆုံးသတ္ႏုိင္သည္၊ ၎သေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
လူတုိင္း၊ အငွါးခ်သူ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ အပါအဝင္တုိ႔သည္ အိမ္ငွါးစာခ်ဳပ္ကုိ အဆုံးသတ္ရန္ စာျဖင့္ 
ေရးသားထားသည့္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးၾကပါသည္။  ၎ကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အိမ္ငွါးအဆုံးသတ္သည့္ 
စာခ်ဳပ္ဟုေခၚသည္။ 

သင္ အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕သည့္အခါ သင္သည္ သင္ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းအားလုံးကုိ အိမ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္။  
သင္သည္ အိမ္ကုိ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ထားရမည္၊ သင္ ေျပာင္းလာစဥ္က့ဲသုိ႔ အလားတူ ထားေပးရမည္၊ သုိ႔ေသာ္ 
သင္သည္ ေန႔စဥ္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳရာမွ ယုိယြင္းမႈတုိ႔အတြက္ တာဝန္ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။  သင္ 
အိမ္ေနရာအား သန္႔ရွင္းစြာ ထားရစ္ခ့ဲေၾကာင္း ျပသမည့္ သက္ေသအေထာက္အထား ရိွရန္လုိအပ္ပါသည္။  
သင္ မေျပာင္းေရႊ႕မီေလး၌ အိမ္မွာ မည္က့ဲသုိ႔ရိွေၾကာင္းျပသရန္ ထြက္ခြာစဥ္ အိမ္အေျခအေန အစီရင္ခံစာ (ပုံစံ 
14A) ျဖည့္စြက္ပါ၊ ဓါတ္ပုံရုိက္ထားပါ၊ သင္ အစီရင္ခံစာကုိ အငွါးခ်သူ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္အား မေပးမီ 
မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ သိမ္းဆည္းထားပါ။  သင္ အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕သည့္အခါ ေသာ့အားလုံးကုိ အငွါးခ်သူ သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ထံ ျပန္အပ္ပါ။ 

သင္ ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ သင့္ စေဘာ္ေငြကုိ ျပန္ယူရန္ သင္သည္ အိမ္စေဘာ္ျပန္အမ္းေငြ (ပုံစံ 4)
ကုိ ျဖည့္စြက္ၿပီး အိမ္ငွါးရမ္းေရးဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ (RTA) သုိ႔ ေပးပုိ႔ရန္ သင္ လုိအပ္ပါသည္။  အကယ္၍ 
သင္သည္ အိမ္ကုိ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ထားခ့ဲလွ်င္၊ အိမ္လခေကြ်းက်န္လွ်င္၊ အိမ္ကုိဖ်က္စီးထားလွ်င္ 
သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ငွါးစာခ်ဳပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ခ့ဲလွ်င္ သင့္ အငွါးခ်သူသည္ စေဘာ္ေငြမွ ေငြကုိေတာင္းခံႏိုင္သည္။  
အကယ္၍ သင္ ႏွင့္ အငွါးခ်သူတုိ႔ ဤေတာင္းေငြကုိ သေဘာမတူလွ်င္ ဤအျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
အိမ္ငွါးရမ္းေရးဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ (RTA) တြင္ အခမ့ဲ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုရိွပါသည္။   သင္ 
အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ ထြက္ခြာသည့္အခါ သင္၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာအသစ္ကုိ RTA အား အသိေပးပါ။  သင္ႏွင့္ 
သင့္ အငွါးခ်သူ အၾကားရိွ စာရြက္စာတမ္းအားလုံး၏ မိတၱဴမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားပါ။

သင္၏ အိမ္ငွါးရမ္းေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 


