
साउथ अष्ट्रेलियामा उराजा 
साउथ अष्ट्रेलिया, संसारभररबाट आएका 
मानिसहरुको घर हो। 

जुन प्रकारले यहाँ काय्यहरु गररन्छ त्यस बारे नयाँ आगन्कुहरु पररचित 
नहुन सक्छन् — यो जानकारी पिा्यले उजा्य कसरी प्रयोग हुन्छ भनी 
बताउँछ। 

साउथ अषे्टचलयामा, आवासीय र ब्यवसाय वा ब्यापार गनने घरहरुमा 
चबजुली बालन र खाना पकाउन उजा्य (चवदु्त र ग्ास) प्रयोग गररन्छ। 

साउथ अषे्टचलयामा, सवै घरहरुमा चवदु्त छन् तर ग्ास भने केही 
घरहरुमा मात्र छन्। 

चबजुली, चरिजहरु, रिभीहरु, रहिरहरु, कुलर(चिस्ाउने यन्त्र)हरु र केही 
पानी तताउने रहिरहरु र खाना पकाउने कुकिपहरु जस्ा चिजहरुमा 
चवदु्त प्रयोग गररन्छ। 

ग्ास भने िीजहरु जस् ैपानी तताउने रहिरहरु र खाना पकाउने 
कुकिपहरु र रहिरहरुमा प्रयोग गन्य सचकन्छ।

उराजा प्रयोग र बचत गिने 
रनत ध्रेरै निद्युत िा ग्ास तपाईि्रे प्रयोग गियुजा हुन्छ, 
त्यनत ि ैध्रेरै तपाईको उराजा प्रदाि गिने कम्पिीिाई नतिजा 
आिश्यक पिनेछ।  

तपाईलाई िारहने जचत मात्र चवदु्त र ग्ास प्रयोग गन्य आवश्यक छ। 

उजा्य बितको लाचग तपाईलाई सहयोग गन्य sa.gov.au/energy 
वेबसाईिमा धेरै जानकारीहरु छन्। वैकल्पिकरुपमा, तपाईले  
एनजजी एडभाइजरी सर्भस (Energy Advisory Service) मा फोन  
गन्य सकु्हुन्छ। अनुरोध गनु्य भएमा अनुवाद र दोभाषे सेवाहरु  
उपलब्ध हुन्छन्।

आधारभूत उजा्य बित सुझावहरु सभेिङ्ग एनर्जि एट होम – अ भिजिअुल ्
गाइड (Saving energy at home – a visual guide) मा समावेश 
गररएका छन्। यो प्रकाशन चवचभन्न भाषाहरुमा उपलब्ध छन् र  
sa.gov.au/energypartners वेबसाइिको ‘download publications’ 
लेल्खएको चिन्हमा चथिेर प्राप्त गन्य सचकन्छ। 

उर्जाको ल्गि गिर्जा पर्जा  
‘उजा्य खुद्ा चवके्ता’ (‘energy retailer’) माफ्य त घरपररवारले  
उजा्य चकन्छन्। 

उजा्य चबलहरुमा तपाईलाई सेवा प्रदान गदा्य लाग् ेखि्य (‘आपूर्त शुल्कहरु’ 
भचनन्छ), उजा्य खपत शुल्क, र १०%  सामान र सेवा कर (GST-Goods 
and Services Tax) लगायत पद्यछन्। 

जसले घरमा चवदु्त र ग्ास दुवै प्रयोग गछ्यन्, त्यहाँ दुईविा चबलहरु 
हुन्छन् र दुईविा आपूर्त शुल्कहरु चतनु्य पनने हुन्छ (प्रत्यके सेवाको लाचग 
एक एकविा)। 

चकलोवाि घण्ा (kWh) को आधारमा चवदु्त शुल्क तोचकन्छ। मेगाजुल्स 
(MJ) को आधारमा ग्ास शुल्क तोचकन्छ। उदाहरणको लाचग ४० सेन््टस 
प्रचत चकलोवाि घण्ा र ४ सेन््टस प्रचत मेगाजुल्स।          

कगि प्रयोि भयो भरी र्प्ने 
तपाईको घरमा कचत चवदु्त प्रयोग भयो भनी चवदु्त चमिरले मापन 
गछ्य, र यरद घरमा ग्ास जोरडएको छ भने, ग्ास चमिरले ग्ास कचत 
प्रयोग भयो भनी नापछ । यी चमिरहरु तपाईको उजा्य खुद्ा चवक्ताले 
चनयचमतरुपमा जाँि गछ्य ताचक जचत मात्रामा प्रयोग गनु्यहुन्छ त्यही  
रकम बराबरको चबल चतचनहरुले तपाईलाई पठाउन सक्छन्। 

सयुरलषितरुपि्रे उराजा प्रयोग गियुजा पदाजा 
सधैं आफिो स्ास्थ्य र आफू िरपर रहि्रेको स्ास्थ्यको 
ख्ाि राख्युहोस् – उराजा बचत गिने प्रयासमा स्ास्थ्यको 
रोलिमहरु िलिियुहोस्।  

चभत्री स्ानहरु तताउन ग्ास स्ोभहरु, कुकिपहरु वा बारहर िलाउने 
ग्ास रहिरहरु प्रयोग नगनु्यहोस्। तताउने चबडहरु (Beads), कोइला 
वा चरिकेिहरु (Briquettes)ले चबषालु ग्ास फालने भएको र त्यसले  
तपाईलाई चबरामी बनाउन वा ज्ान चलन सके् भएकोले घरचभत्र प्रयोग 
नगनु्यहोस्।

केही घरचभत्र प्रयोग गन्य चमलने ग्ास रहिरहरु बारहरसम्म जोरडने चिम्ी वा 
पाइपहरु चबना बनाइएका हुन्छन्—चयनीहरुलाई सुरचषितरुपले िलाउन 
राम्ो भेल्टिलेशनको आवश्यकता पछ्य। चयनीहरुलाई साना कोठाहरु जस्ै 
बेडरुमहरुमा प्रयोग नगनु्यहोस्। 

थप जानकारीको लाचग sa.gov.au वेबसाईिमा ‘काब्यन मनोअक्ाइड’ 
(‘carbon monoxide’) िाइप गरेर खोज्हुोस्।    

Nepali / नेपाली

उर्जा ब्रने बझ्् ्पर्जा
(Understanding energy)  
चवदु्त र ग्ास बारे नयाँ आगन्कुहरुको लाचग चनदनेचशका (गाइड)



उराजा लिि गररि्रे उत्तम सम्झौता 
उराजा ियुद्ा निक््रे ताहरु ध्रेरै छि ्रसि्रे ध्रेरै प्रकारका 
फरक फरक उराजा योरिाहरु प्रस्ाि गछजाि।् 

घरपररवारहरुले त्यस्ा योजना छान्नपुछ्य जसले उनीहरुको 
आवश्यकताहरु पूर्त गछ्यन्। उपयुक्त उजा्य योजना छान्न तपाईलाई 
आवश्यक छ, चकनकी तपाईले चवदु्त वा ग्ासको लाचग कचत चतनु्यपछ्य 
भन्न ेकुरामा त्यसले प्रभाव पाननेछ। 

एउिै खुद्ा चवके्ताबाि चवदु्त र ग्ास दुवै ललदा राम्ो छुि पाउन सके् 
भए पचन घरपररवारहरुले फरक फरक खुद्ा चवके्ताहरु छनौि गरी 
चकन्न सके्छन्।

सहयोग  लिि्रे  
उर्जा खद््् गिक्ने ि्हरुब्ट सहयोि 

तपाईि्रे ियुद्ा निक््रे ताबाट निद्युत िा ग्ास उपयोग ग र्रे 
बापतको नबिहरु प्राप्त गियुजा हुि्रेछ।  

तपाईको उजा्य खुद्ा चवके्ताले तपाईलाई चवचभन्न तररकाले सहयोग  
गन्य सक्छन्:   

•  चतनीहरुले रदने चबलमा थुपै्र उपयोगी जानकारीहरु हुन्छन्। चबल 
बुझाइले तपाईको घरको उजा्य उपयोग र शुल्कहरु व्यवल्स्त 
गन्यमा तपाईलाई सहयोग पुया्यउँछ। 

•  उजा्य चबलहरु प्राय चतन चतन मरहनामा पठाइन्छ, तर खि्य रहसाब 
चमलाउन सचजलो हुन्छ भने तपाईले मरहना, दुईहप्ता, वा अझ 
हप्तरैुपमा चतनने गरी छान्न सकु्हुन्छ। 

• यरद तपाईलाई चबल चतन्य करठनाइ छ भने उजा्य खुद्ा चवके्ताहरुले 
भुक्तानी योजनाको व्यवस्ा चमलाउन वा चतनीहरुद्ारा सञ्ाचलत 
हाड्यचशप (करठनाइ) काय्यक्मबाि सेवा चलन सहयोग गन्य सक्छन्। 
सहायता र सहयोगको लाचग उनीहरुले उजा्य सल्ाहकारहरु र 
चवचतिय परामश्यदाताहरु लगायत सामुदाचयक काय्यकता्यहरुलाई 
चसफाररश गन्य पचन सक्छन्। 

•  यरद उजा्य छुिको (Help with paying your bill  हेनु्यहोस्) लाचग 
तपाई योग् हुनुहुन्छ भने यो छुि, चबलमा देखाउन लगाउनुहोस्। 
यरद त्यो देखखदैन भने तपाईको उजा्य खुद्ा चवके्ता र कन्सेन एस 
ए (Concessions SA) सङ्ग िेक गनु्यहोस्।   

सहयोि म्ग्नको ल्गि उर्जा गबल गिर्जा परने म््र र्घ्ने  
िरी रपखजारह्ोस!्

िप्ईको गबल गिरजा सहयोि िरजा  
तपाईको उजा्य चबलहरुको खि्य वा अन्य जीवन चनवा्यह खि्यमा सहयोग 
गन्य चवचतिय सहयोगको लाचग यरद तपाई योग् हुनुहुन्छ भनी थाहा  
पाउन sa.gov.au/concessions वेबसाइिमा हेनु्यहोस् वा कन्सेन  
एस ए (Concessions SA) को हिलाईन 1800 307 758 नम्बरमा  
फोन गनु्यहोस्।

गिकल्पहरुको िल्र् 
सवै उपलब्ध उजा्य योजनाहरु energymadeeasy.gov.au वेबसाईिमा 
सुचिकृत गररएका छन् वा 1300 585 165 नम्बरमा फोन गरेर प्राप्त गन्य 
सचकन्छ। 

यरद तपाईलाई दोभाषेको आवश्यक भएमा ट्ान्लेरिङ्ग एण्ड इटिरपे्ररिङ्ग 
सर्भस (Translating and Interpreting Service)  को 131 450 
नम्बरमा सम्पक्य  गनु्यहोस् र उनीहरुलाई एनजजी मेड इजी (Energy Made 
Easy) को माचथ उल्ले्खत नम्बरमा सम्पक्य  गराउन भन्नहुोस्।   

छरौट िरने  
कुन उजा्य योजना छनौि गनने भनी थाहा पाउन अचल मुल्किल हुन सक्छ। 
सहयोगको लाचग चनम् व्यचक्त वा संस्ालाई भन्नहुोस्:  

• साथी वा सहकमजी 
•  सामुदाचयक काय्यकता्य (तल  हेनुनुहोस्) 
•  एनजजी एडभाइजरी सर्भस (Energy Advisory Service) को  

8204 1888 वा 1800 671 907 नम्बरमा फोन गरेर (घरको 
फोनबाि फोन गरेमा शुल्क लागै्न)।   

यरद तपाईले चवचतिय करठनाइहरु भोग् ुभएको छ भने, परहला उजा्य 
खुद्ा चवके्तासङ्ग सम्पक्य  गनु्यहोस् र उनीहरुले कसरी सहयोग प्रदान गन्य 
सक्छन् भनी बुझ्हुोस्। चबचतिय परामश्यदाताले अचतररक्त सहायता प्रदान 
गन्य सक्छन्। चन:शुल्क सहयोगको लाचग connected.org.au वेबसाइि 
हेनु्यहोस् वा 08 8245 7100 वा 1800 007 007 नम्बरमा फोन गनु्यहोस्।   

स्मर््गयक क्यजाकि्जा खोज्् पर्जा 
connected.org.au वेबसाइि हेरेर वा तपाई बस् ुहुने षेित्रको  
फोन नम्बरमा फोन गरेर तपाईले नचजकैको सामुदाचयक  
काय्यकता्य खोज् सकु्हुन्छ:

Area Phone
•	 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

िप्ईको उर्जा गबक्ने ि्सङ्गको समस््हरु 
सम्ध्र िरजा 
तपाईको खुद्ा चवके्तासङ्ग यरद तपाईले समस्ाहरु झेचलरहनु भएको छ  
र समाधान गन्य सकु् भएको छैन भने एनजजी एण्ड वािर अम्बड्स्मन 
(Energy and Water Ombudsman) ले सहयोग गन्य सक्छ।  
ewosa.com.au वेबसाईिमा (ल््रिनको माचथबाि तपाईले भाषा पररवत्यन 
गन्य सकु्हुन्छ) हेनु्यहोस् वा 1800 665 565 नम्बरमा फोन गनु्यहोस्।

गर:शल््क उर्जा बचि सल््हको ल्गि एरर्र एडभ्इररी सर्भसम् सम्पकजा  िर्जाहोस ्

अनलाईन (Online): sa.gov.au/energy  
ईमले (Email): energyadvice@sa.gov.au  
फोन: 8204 1888 or 1800 671 907 (घरको फोनबाट गरानु शलु्क लाग्दैन)  
अनरुोध गनुनु िएमा रोिाष ेवा अनवुार सहायता उपलब्ध हुन्छन।् मे २०२० (May 2020)

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

