
ថាមពលនៅរដ្ឋអសូ្ត្រា លីខាងត្ងូ
រដ្ឋអសូ្ត្រា លខីាងត្ងូជាទកីន្លែងត្នា កអ់ាស្រ័យរប្ស់្រជាជ្

 
មកពទីទូាងំពភិពនោក។
អ្នកទ�ើបមកដលថ់្ើៗ បបហែលជាមិនធ្លា បស់្គា លនឹ់ងវធិើហដលកិច្ចការទាងំឡាយត្
រវូបានទេទធវើទៅ�ើទនះទ� - ខតិ្តបណ័្ណទនះពន្យលព់ើរទបៀបហដលថាមពលដំទណើ រ
ការ។ 

ថាមពល (អេគាសិនើ នងិឧស្ន័) បតរូវបានទេទបបើបបាសទ់ដើម្ើផ្តលថ់ាមពលដលល់ំ
ទៅដ្ឋា ន នងិអាជើវកមទ្ៅរដឋាអូស្ស្្ត លើខាងត្ូង។

ទៅរដឋាអូស្ស្្ត លើខាងត្ូង ផះ្ទាងំអសម់ានអេគាសិនើ កប៏៉ុហន្តមានហតផះ្ខលាះ
 

ប៉ុទ ្្ណ ះមានឧស្ន័។

អេគាសិនើបតរូវបានទេទបបើបបាសស់បមាបរ់បសរ់បរទាងំឡាយដូចជាអពូំលទ្លាើង�ូ�ឹ
កកក �ូរ�ស្សន ៍ទបេឿងកទំៅ / ម៉ាសុើនបតជាក ់នងិឧបករណ៍កទ ្្ត �កឹ  
នងិចស្ក្រា នមយួចនំនួ។

ឧស្ន័អាចបតរូវបានទបបើបបាសស់បមាបរ់បសរ់បរដូចជាម៉ាសុើនកទ ្្ត ទដ្យ�កឹ 
ចស្ក្រា ន នងិទបេឿងកទំៅ។

ការនស្រើសរា្ ់្ងិការ្្្ំ្ ចំៃថាមពល
កាលណាអនាកនស្រើសរា្អ់គ្ិ្ ្ី ឬឧ្្រ្័ កា្ន់តនសៃើ្  អនាក្ងឹ

 
សតរូវបងន់ៅអនាកលករ់ាយថាមពលរប្អ់នាកកា្ន់តនសៃើ្ នដរ។
វាជាការសខំានក់្នុងការទបបើបបាសអ់េគាសិនើ ឬឧស្ន័ហដលអ្នកបតរូវការហត 
ប៉ុទ ្្ណ ះ។

មានពត័ម៌ានជាទបចើនទៅទលើវុបិសសថ ៍
sa.gov.au/energy ទដើម្ើជយួអ្នកសន្សសំសំចថាមពល។ មយ៉ាងវញិទ�ៀត អ្នក
អាច�ូរសព័ទ្ៅទសវាកមប្បឹកសាខាងថាមពល។ ទសវាកមប្កហបបភាស្សរទសរ 
នងិនិយាយអាចរកបានតាមការទស្នើសំុ។

ដបូំន្្នដ៏មានបបទយាជនស៍្តើពើការសន្សសំសំចថាមពលជាមូលដ្ឋា ន មានដ្ក់ 
បញ្ចូ លទៅក្នុង ការសន្សសំសំចថាមពលទៅផះ្ - ការហណន្ហំដលទមើលទ�ើញ។
ការទបាះពុម្ពផសាយទនះអាចរកបានជាភាស្ទផ្សងៗគ្្ន  ទែើយអាចរកទ�ើញ 
ទដ្យការពបងើកបនះ្ ‘ទាញយកការទបាះពុម្ពផសាយ’ ទៅតាមវុបិសសថ៍ 
sa.gov.au/energypartners។

ការបងច់្លែថាមពល
បេរួស្រ�ញិថាមពលតាមរយៈ ‘អ្នកលករ់ាយថាមពល’។

វកិរាយបបតថាមពលរមួបញ្ចូ លការចំ្ យទដើម្ើផ្តលទ់សវាកមដ្លអ់្នក  
(ទៅថា ‘ការេតិសថលាផគាតផ់គាង’់) ការេតិសថលាទលើការទបបើបបាសថ់ាមពល  
នងិពន្ធទលើ�និំញ នងិទសវា១០ភាេរយ (GST)។

ផះ្ហដលមានទាងំអេគាសិនើ នងិឧស្ន័នឹងមានវកិរាយបបតពើរ ទែើយបង់សថលា
 ផគាតផ់គាងព់ើរ (មយួសបមាបទ់សវាកមន្ើមយួៗ)។

អេគាសិនើបតរូវបានេតិជាេើឡូវ៉ាតទ់ម៉ាង (kWh)។ ឧស្ន័បតរូវបានេតិជា 
ទមកាជូល (MJ)។ ឧទាែរណ៍ តសមលា៤០ទសនក្នុងមយួ kWh  
នងិតសមលា៤ទសនក្នុងមយួ MJ។

ការវា្ន់វងការនស្រើសរា្់
កុង�័រអេគាិសនើវាស់ហវងអេគាិសនើហដលផ្ះរបស់អ្នកទបបើបបាស់ ទែើយបបសិនទបើ 
ផ្ះមានភាជា ប់ឧស្័ន កុង�័រឧស្័ននឹងវាស់ហវងឧស្័នហដលបានទបបើបបាស់។  
កុង�័រទាងំទនះបតរូវបានអានជាទ�ៀងទាត់ ទដ្យអ្នកលក់រាយថាមពលរបស់អ្នក
ទដើម្ើឱ្យពួកទេអាចទផញើវកិរាយបបតមកអ្ន កសបមាប់ចំនួនថាមពលហដលអ្នកបានប ្
ទរ ើបបាស់។

ការនស្រើសរា្ថ់ាមពលនោយ្វុត្ភិាព
សតរូវន្រកសា្ខុភាពរប្អ់នាក ្ងិ្ខុភាពរប្អ់នាកនដលនៅ 

ជុំ វិញអនាកជា្ៃិ្ច - កុសំ្រ្យុៃនំោះ្ខុភាព 

ខណៈនពលនដលពយាយាម្្្ំ្ ចំៃថាមពល។
កំុកទំៅតបំនក់្នុងផះ្ទដ្យទបបើចស្ក្រា នឧស្ន័ ចស្ក្រា ន ឬទបេឿងកទំៅទបបើទៅ 
ឧស្ន័ទៅទបរៅផះ្។ កំុទបបើអក្រា កំទំៅ ធ្ូយង ឬដំុធ្ូយងទៅក្នុងផះ្ ពើទបរះរបស់

 ទាងំទនះអាចបងរាឱ្យមានឧស្ន័ពុលហដលអាចទធវើឱ្យអ្នកឈ ឺឬសមាលា បអ់្នក។

ទបេឿងកទំៅទបបើឧស្ន័ក្នុងផះ្ខលាះបតរូវបានរចន្ទដ្យគ្្នបពំង់ហផ្សង 
ឬបពំង់បទញ្ចញទៅខាងទបរៅផះ្ - ទបេឿងកទំៅទាងំទនះបតរូវការ លែូំរខ្យលទ់ច
ញចូលល្អទដើម្ើដទំណើ រការទដ្យសុវត្ភិាព។ កំុទបបើទបេឿងកទំៅទាងំទនះទៅក្នុង បនប្តូ់ច ដូចជាបនប្ទ់េង។

ហសវងរក ‘carbon monoxide’ (កាបូនម៉ូណូសុើត) ទៅតាមវុបិសសថ៍  
sa.gov.au សបមាបព់ត័ម៌ានបហនម្។

ការន្វែងយល់ពីថាមពល
ការហណន្អំពំើអេគាសិនើ នងិឧស្ន័សបមាបអ់្នកទ�ើបមកដលថ់្ើៗ

ЛЛហខរ្Khmer /



ការទទលួបា្កៃិ្ចសពមនសពៀងល្អថាមពលបផំតុ

មា្អនាកលករ់ាយថាមពលជានសៃើ្ នដលផរាលជ់ូ្ នផ្ការថាមពល 
ខុ្ ៗគ្នា ជានសៃើ្ ។
បេរួស្រចាបំាចប់តរូវទបជើសទរ ើសយកហផនការមយួ្ ហដលបតរូវសមនងឹតបមរូវការ
របស់ពកួទេ។ ការទបជើសទរ ើសហផនការថាមពលបតឹមបតរូវសបមាបអ់្នកេសឺខំាន ់
្សទ់បរះវានឹងបះ៉រលដ់លច់នំនួ�កឹបបាកហ់ដលអ្នកបតរូវចំ្ យសបមាប់
អេគាសិនើ ឬឧស្ន័របសអ់្នក។

បេរួស្រអាចទបជើសទរ ើស�ញិអេគាសិនើ នងិឧស្ន័ពើអ្នកលករ់ាយទផ្សងៗគ្្ន  កប៏៉ុហន្ត
អ្នកអាច��លួបានកិច្ចបពមទបពៀងល្អបបទសើរជាង ទដ្យទបបើអ្នកលករ់ាយហត 
មយួ សបមាបថ់ាមពលទាងំពើរ។

ការទទលួបា្ជំ្យួ

ជំ្យួពីអនាកលករ់ាយថាមពល

អនាក្ងឹទទលួបា្វិក្កយបសត្សមាបអ់គ្ិ្ ្ី ឬឧ្្រ្័ នដលអនាក  
បា្នស្រើសរា្ ់ពអីនាកលករ់ាយថាមពលរប្អ់នាក។
អ្នកលករ់ាយថាមពលរបសអ់្នក អាចជយួអ្នកតាមវធិើជាទបចើន៖

•   វកិរាយបបតហដលពកួទេផ្តល ់មានពត័ម៌ានដ៏មានបបទយាជនជ៍ាទបចើន 
ទៅទលើទន្ះ។ ការហសវងយលអ់ពំើវកិរាយបបតរបសអ់្នក អាចជយួអ្នក 
ក្នុងការបេបប់េងការទបបើបបាសថ់ាមពលក្នុងផះ្ 
នងិការចំ្ យរបសអ់្នក។

•   ធមត្ា វកិរាយបបតថាមពលបតរូវបានទេទផញើទចញទរៀងរាលប់ើហខម្តង កប៏៉ុហន្ត 
អ្នកអាចទបជើសទរ ើសបង់បបចាហំខ ពើរសបា្ត ែ៍ម្តង ឬសូម្ើហតទរៀងរាល ់
សបា្ត ែ៍កប៏ានហដរ ទដើម្ើទធវើឱ្យថវកិាកានហ់តក្យបសរួល។

•   បបសនិទបើអ្នកកពុំងមានបញ្ហា ទដើម្ើបង់វកិរាយបបត អ្នកលករ់ាយថាមពល 
អាចទរៀបចហំផនការបង់បបាក ់ឬផ្តលឱ់្យអ្នក��លួបានកមវ្ធិើសបមរួលកា
រខវះខាតរបសព់កួទេ។ ពកួទេកអ៏ាចបញជាូ នអ្នកទៅអ្នកទធវើការសែេមន៍
ផងហដរ រមួមាន�ើបបឹកសាថាមពល និងអ្នកបបឹកសាែរិញ្ញវត្ុសបមាបជ់នំយួ 
នងិការគ្បំ�។

•   បបសនិទបើអ្នកមានសិ�្ធ�ិ�លួបានសម្ទានថាមពល (សូមទមើលជំនយួ
ក្នុងការបង់វកិរាយបបតរបសអ់្នក) បតរូវបបាកដថាការបញ្ចុ ះតសមលាទនះមានប
ក្ហា ញទៅទលើវកិរាយបបតរបសអ់្នក។ បបសិនទបើវាមិនបក្ហា ញឱ្យទ�ើញទ� 
សូមពនិតិ្យទមើលជាមយួអ្នកលករ់ាយថាមពលរបសអ់្នក និងសម្ទាន 
SA។

នដើម្ី្ ុំជំ្ួយ ៃូរកុំរងច់ារំហូតដល់វិក្កយបសតថាមពលរប្់អនាកហួ្កំណត់នពលបង!់

ជយួកនាងុការបងវិ់ក្កយបសតរប្អ់នាក

សូមចូលទៅកានវ់ុបិសសថ ៍sa.gov.au/concessions ឬ�ូរសព័ទ្ៅហខ្ស�ូរ
សព័ទ្ានទ់ែតុការណ៍របស ់Concessions SA  ទលខ 1800 307 758 ទដើ
ម្ើឱ្យបានដឹងថាទតើអ្នកមានសិ�្ធ�ិ�លួបានការគ្បំ�ហផ្នកែរិញ្ញវត្ុ ទដើម្ើជយួ
ក្នុងការចំ្ យទលើវកិរាយបបតថាមពលរបសអ់្នក ឬការចំ្ យទផ្សងៗក្នុងកា
ររសទ់ៅហដរឬកអ៏ត។់

ការនស្រៀបន�ៀបជនសមើ្
ហផនការថាមពលទាងំអស ់មានចុះបញជា ើទៅទលើវុបិសសថ៍ 
energymadeeasy.gov.au ឬទដ្យទៅ�ូរសព័ទ្លខ 1300 585 165។

បបសនិទបើអ្នកបតរូវការអ្នកបកហបបភាស្ សូមទាក�់ងទសវាកមប្កហបបភាស្ 
សរទសរ នងិភាស្នយិាយ 
ទលខ 131 450 ទែើយទស្នើសំុឱ្យពកួទេទាក�់ងទៅ Energy Made Easy 
តាមទលខ�ូរសព័ខ្ាងទលើទនះ។

ន�វែើការនសជើ្នរ ើ្
ការរកទមើលហផនការថាមពល្ហដលបតរូវទបជើសទរ ើស អាចជាការពិបាក។ 
ទស្នើសំុជនំយួពើ៖

•  មតិ្្ត ក្ត ិឬមិត្តរមួការក្រ

•  បុេគាលកិសែេមន ៍(សូមទមើល ការ��លួបានជំនយួ ខាងទបកាម)

•  ទសវាកមប្បឹកសាថាមពល ទដ្យទៅ�ូរសព័ទ្លខ 8204 1888 ឬ  
1800 671 907 (ការទៅឥតេតិសថលាពើ�ូរសព័ម្ានហខ្ស)។

បបសនិទបើអ្នកកពុំងមានការលបំាកហផ្នកែរិញ្ញវត្ុ ជាដបូំង សូម�ូរសព័ទ្ៅអ្នក
លករ់ាយថាមពលរបសអ់្នក ទែើយទមើលថាទតើមានជំនយួអវើខលាះហដលពកួ 
ទេអាចផ្តល់ជូន។ ជំនយួបហនម្អាចផ្តលជូ់នទដ្យអ្នកផ្តលប់បឹកសាហផ្នកែរិញ្ញ 
វត្ុ។ សបមាបជ់នំយួឥតេតិសថលា សូមចូលទៅកានវ់ុបិសសថ៍ 
 connected.org.au ឬទៅ�ូរសព័ទ្លខ 08 8245 7100 ឬ 
1800 007 007។

ការន្វែងរកបគុល្កិ្ហគម្៍

អ្នកអាចហសវងរកបុេគាលកិសែេមនហ៍ដលទៅជតិអ្នកជាងទេ ទដ្យចូលទៅ 
កានវ់ុបិសសថ ៍connected.org.au ឬទៅទលខ�ូរសព័ស្បមាបត់បំន់ 
ហដលអ្នករសទ់ៅ៖

តំបន់ �ូរស័ព្
•	 Adelaide	Inner	North

•	 Adelaide	West	

•	 Adelaide	Inner	South	

08 8245 7100

•	 Adelaide	CBD

•	 Adelaide	East

•	 Adelaide	Outer	North

•	 Adelaide	Outer	South

•	 Southern	Country	SA

1800 615 677

•	 Northern	Country	SA	 1300 067 777

ការនោះសត្យបញ្ហា ជាមយួអនាកលករ់ាយថាមពលរប្អ់នាក

បបសនិទបើអ្នកកពុំងមានបញ្ហា ជាមយួអ្នកលករ់ាយថាមពលរបសអ់្នក 
ទែើយមនិអាចទដ្ះបស្យវាបាន Energy and Water Ombudsman  
(ទសវាកម�្�លួបណ្តឹ ងតវ៉ាពលរដឋាអពំើថាមពល និង�កឹ) រដឋាអូស្ស្្ត លើខាងត្ូង 
អាចជយួអ្នកបាន។ សូមចូលទៅកានវ់ុបិវសសថ ៍ewosa.com.au (អ្នកអាច 
ប្តូរភាស្ទៅហផ្នកខាងទលើសនទអបកង)់ ឬ�ូរសព័ម្កពកួទេទលខ 
1800 665 565។

ទាកទ់ងន្វាកមស្្រឹកសាថាមពល នដើម្ទីទលួបា្ដំបន្ូ្្្រាពីកីារ្្្ថំាមពលនោយឥតគិតច្លែ

អនឡាញ៖ sa.gov.au/energy  
អុើទមល៉: energyadvice@sa.gov.au
�ូរសព័៖្ 8204 1888 ឬ 1800 671 907 (ការទៅឥតេតិសថលាពើ�ូរសព័ម្ានហខ្ស) 
ជនំយួការបកហបបភាស្នយិាយ ឬភាស្សរទសររកបានតាមការទស្នើសំុ។

ឧសភា ២០២០

tel:+61-8-8245-7100
tel:1800-615-677
tel:1300-067-777

