
ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္တြင္ စြမ္းအင္ 
ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္သည္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးမွ 
လူမ်ားအတြက္ အိမ္ျဖစ္ပါသည္။ 

အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ အရာမ်ား၏ လုပ္ကုိင္ပုံကုိ 
အသားမက်ေကာင္း မက်ႏုိင္ပါ — ဤလက္ကမ္းစာေစာင္အားျဖင့္ စြမ္းအင္ 
မည္သုိ႔လုပ္ကုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ 

စြမ္းအင္ (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕) ကုိ ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ရိွ အိမ္မ်ားႏွင့္ 
စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအား လွ်ပ္စစ္မီး လည္ပတ္ေပးရန္ အသုံးျပဳပါသည္။ 

ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္တြင္ အိမ္အားလုံးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရိွေသာ္လည္း 
အခ်ဳိ႕အိမ္မ်ားတြင္သာ ဓါတ္ေငြ႕ရိွပါသည္။ 

လွ်ပ္စစ္ကုိ မီးထြန္းရန္၊ ေရခဲေသတၱာမ်ား၊ တီဗြမီ်ား၊ အပူေပးစက္မ်ား/ 
ေလေအးစက္မ်ား၊ ႏွင့္ ေရျဖင့္ အပူေပးစက္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ မီးဖုိမ်ားက့ဲသုိ႕ 
အရာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳပါသည္။ 

ဓါတ္ေငြ႕ကုိ ေရျဖင့္အပူေပးစက္မ်ား၊ မီးဖုိမ်ား ႏွင့္ အပူေပးစက္မ်ားက့ဲသုိ႕ 
အရာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳပါသည္။

ဓါတ္အား သုံးစြဲပုံႏွင့္ ေခြ်တာပုံ 
သင္ လွ်ပ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဓါတ္ေငြ႕ မ်ားမ်ားသုံးေလ သင္၏ 
ဓါတ္အား ျဖန္႔ခ်ီသူကုိ ေငြမ်ားမ်ား ေပးရန္ လုိေလျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဓါတ္ေငြ႔ကုိ သင္ လုိအပ္သေလာက္သာ သုံးရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ 

ဓါတ္အားကုိ ေခြ်တာရန္ အမ်ားအျပားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
sa.gov.au/energy တြင္ရိွပါသည္။ ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ စြမ္းအင္ 
အျကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈ [Energy Advisory Service] ကုိ သင္ ဖုန္းေခၚနုိင္သည္။ 
ဘာသာျပန္နွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိလွ်င္ ရရိွနုိင္ပါသည္။ 

အေျခခံ ဓါတ္အား ေခြ်တာပုံ အၾကံဉာဏ္မ်ား အိမ္၌ ဓါတ္အား ေခြ်တာျခင္း 
– အျမင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ တြင္ပါရိွပါသည္။ ဤထုတ္ေဝစာေစာင္ကုိ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရိွနုိင္ျပီး sa.gov.au/energypartners 
ရိွ ‘download publications’ အမည္တြင္ေသာ ခလုတ္ကုိ ဆြဲဆန္႔ျခင္းအားျဖင့္ 
ေတြ႔ရိွနုိင္သည္။

ဓါတ္အားအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ကုိ ‘စြမ္းအင္ လက္လီေရာင္းခ်သူ’ 
မွတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူၾကပါသည္။ 

ဓါတ္အားစြမ္းအင္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားတြင္ သင့္ထံ ဝန္ေဆာင္ေပးသည့္ 
စရိတ္မ်ား (‘ျဖန္႔ခ်ီ အခေၾကး’ ဟုေခၚသည္)၊ သုံးစြဲသည့္ စြမ္းအင္ အခေၾကး၊ နွင့္ 
10% ကုန္စည္မ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အခြန္ (Goods & Services Tax (GST)) 
တို႔ပါဝင္ပါသည္။ 

လွ်ပ္စစ္နွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ နွစ္မ်ုိးလုံးရိွေသာ အိမ္မ်ားတြင္ ေငြေတာင္းခံလႊာ 
နွစ္မ်ိဳးရမည္ျဖစ္ျပီး ျဖန္႔ခ်ီ အခေၾကး နွစ္မ်ိဳး (ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခ်င္းအတြက္) 
ေပးရပါမည္။ 

လွ်ပ္စစ္ကုိ ကီလုိဝပ္ အခ်ိန္နာရီ (kilowatt hours (kWh)) ျဖင့္ 
ကုန္က်ေငြေကာက္ခံသည္။ ဓါတ္ေငြ႔ကုိ မက္ဂါဂဳုိးလ္ (megajoules (MJ)) ျဖင့္ 
ကုန္က်ေငြေကာက္ခံသည္။ ဥပမာ၊ kWh တစ္ခုကုိ 40 cents နွင့္ MJ တစ္ခုကုိ  
4 cents ျဖစ္သည္။

သုံးစြဲမႈကုိ တုိင္းတာျခင္း 
လွ်ပ္စစ္မီတာသည္ သင့္အိမ္၌ သုံးစြဲသည့္ လွ်ပ္စစ္ကုိ တုိင္းတာျပီး အကယ္၍ 
သင့္အိမ္၌ ဓါတ္ေငြ႔ဆက္သြယ္ထားလွ်င္ ဓါတ္ေငြ႔ မီတာသည္ ဓါတ္ေငြ႔ကုိ 
တုိင္းတာသည္။ ဤမီတာမ်ားကုိ သင္၏ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ လက္လီေရာင္းသူက 
ပုံမွန္ လာေရာက္ဖတ္ရႈသည္ သုိ႔မွသာ သူတုိ႔သည္ သင့္ထံ သင္ သုံးခ့ဲသည့္ 
ပမာဏအတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာကုိ ပုိ႔နုိင္သည္။

ဓါတ္အားစြမ္းအင္ကုိ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ သုံးစြဲျခင္း 
သင့္ က်န္းမာေရးနွင့္ သင့္အနီးရိွလူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ 
အျမဲအားျဖင့္ ဂရုစုိက္ေစာင့္ေရွာက္ပါ – ဓါတ္အားစြမ္းအင္ကုိ 
ေခြ်တာရန္ ၾကိဳးစားရင္း က်န္းမာေရးကုိ အနၱရာယ္ မျဖစ္ပါေစနွင့္။ 

အိမ္တြင္းေနရာမ်ားကုိ ဓါတ္ေငြ႔သုံး မီးဖုိမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္သုံးမီးဖုိမ်ား (သုိ႔) အိမ္ျပင္ပသုံး 
ဓါတ္ေငြ႔အပူေပးစက္မ်ားကုိသုံးျခင္းျဖင့္ အပူမေပးပါနွင့္။ အိမ္တြင္း၌ ပုတီးေစ့မ်ား၊ 
မီးေသြး သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာက္မီးေသြးတုိ႔ကုိ အပူေပးရန္ မသုံးပါနွင့္၊ ဤအရာမ်ားသည္ 
အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္သျဖင့္ သင့္အား 
နာမက်န္းျဖစ္ေစနုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ေသေစနုိင္သည္။

အိမ္တြင္းသုံး ဓါတ္ေငြ႔အပူေပးစက္ အခ်ဳိ႔ကုိ အိမ္အျပင္နွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ 
မီးခုိးေခါင္းတုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ပုိက္မ်ား မလုိအပ္ဘဲ ပုံေဖာ္ထားပါသည္ 
— ၎တ႔ိကုိုေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေကာင္းေကာင္း 
ေလဝင္ေလထြက္လုိပါသည္။ ၎တုိ႔ကုိ အိပ္ခန္းမ်ားက့ဲသုိ႔ အခန္းငယ္မ်ားတြင္ 
မသုံးပါနွင့္။ 

ပုိမုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ sa.gov.au တြင္ ‘ကာဗြန္ မုိေနာက္ဆုိက္’  
ကုိ ရွာပါ။

Burmese / ျမန္မာ  

စြမ္းအင္အေၾကာင္း နားလည္မႈ 
အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ လမ္းညြန္



ဓါတ္အားစြမ္းအင္ကုိ အေကာင္းဆုံး 
နႈန္းထားျဖင့္ ရယူျခင္း
အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ အစီအစဥ္မ်ား  
အမ်ားအျပား လုပ္ေပးသည့္ စြမ္းအင္  
လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အေျမာက္အျမား ရိွပါသည္။ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီမည့္ တစ္ခုကုိ 
ေရြးရန္လုိအပ္သည္။ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ အစီအစဥ္ကုိ 
ေရြးျခင္းသည္ အေရးၾကီးပါသည္၊ လွ်ပ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဓါတ္ေငြ႔အတြက္ သင္ 
မည္မွ်ေပးရမည္ကုိ သက္ေရာက္မႈရိွမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အျခား လက္လီေရာင္ခ်သူမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္နွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ကုိ 
ဝယ္ယူနုိင္ေသာ္လည္း သင့္အေနျဖင့္ နွစ္မ်ုိးလုံးအတြက္ လက္လီေရာင္းခ်သူ 
တစ္ဦးတည္းကုိ သုံးျခင္းအားျဖင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ နႈန္းထားကုိ 
ရႏုိင္ဖြယ္ရိွပါသည္။

အကူအညီ ရယူျခင္း 

ဓါတ္ေငြ႔စြမ္းအင္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားမွ အကူအညီ 
သင္ သုံးစြဲထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဓါတ္ေငြ႔အတြက္ 
ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိ သင့္ ဓါတ္ေငြ႔စြမ္းအင္ 
လက္လီေရာင္းခ်သူထံမွ သင္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

သင့္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ လက္လီေရာင္းခ်သူသည္ သင့္အား  
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကူညီေပးနုိင္သည္။

•  သူတုိ႔ေပးသည့္ ေငြေတာင္းခံလႊာတြင္ အသုံးဝင္သည့္ အခ်က္အလက္ 
အေျမာက္အျမား ရိွသည္။ သင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာကုိ နားလည္ျခင္းအားျဖင့္ 
သင့္ အိမ္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ အသုံးျပဳမႈနွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
စီမံရန္အတြက္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳနုိင္သည္။ 

•  ဓါတ္အားစြမ္းအင္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိ သုံးလတုိင္းတြင္ သာမန္အားျဖင့္ 
ပုိ႔ေပးသည္၊ သုိ႔ေသာ္ သင့္ ေငြေၾကး သုံးစြဲမႈကုိ လြယ္ကူေစရန္ သင့္အေနျဖင့္ 
လစဥ္၊ နွစ္ပတ္တုိင္း၊ သို႔မဟုတ္ အပတ္တုိင္းပင္ ေပးေခ်ရန္ ေရြးနုိင္ပါသည္။ 

•  အကယ္၍ သင့္တြင္ ေငြေတာင္းခံလႊာကုိ ေပးေခ်ရန္ အခက္အခဲရိွလွ်င္ 
လက္လီေရာင္းခ်သူသည္ ေငြေပးေခ်ရန္အစီအစဥ္ တစ္ခုကုိ 
စီစဥ္ေပးနုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔၏ ေငြေၾကးအခက္အခဲ 
အစီအစဥ္ကုိ သင္ ရေစရန္ လုပ္ေပးနုိင္သည္။ သူတုိ႔သည္ သင့္အား 
အကူအညီနွင့္ ပ့ံပုိးမႈအတြက္ စြမ္းအင္ အၾကံေပးအရာရိွမ်ားနွင့္ ေငြေၾကး 
အတုိင္ပင္ခံအရာရိွမ်ားအပါအဝင္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း လုပ္သားမ်ားသုိ႔လည္း 
ညႊန္းေပးနုိင္ပါသည္။ 

•  အကယ္၍ သင္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ ေလွ်ာ့ေဈးကုိ ရထုိက္လွ်င္  
(သင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာကုိ ေပးဆပ္ရန္ အကူအညီ ကုိၾကည့္ပါ) သင့္ 
ေငြေတာင္းခံလႊာတြင္ ဤေလွ်ာ့ေပးေငြ ပါရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 
အကယ္၍ အဆုိပါ ေလွ်ာ့ေပးေငြ ေပ်ာက္ေနလွ်င္ သင့္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ 
လက္လီေရာင္းခ်သူနွင့္ Concessions SA အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ စိစစ္ပါ။ 

အကူအညီေတာင္းရန္အတြက္ သင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာ ရက္ေက်ာ္လြန္သည့္တုိင္ 
မေစာင့္ပါနွင့္။

သင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးေခ်ျခင္းအတြက္ အကူအညီ 
သင့္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား (သုိ႔) အျခား 
လူေနမႈစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ပ့ံပုိးမႈကုိ အကယ္၍ သင္ ရထုိက္သည္ 
မရထုိက္သည္ကုိ သိရိွရန္ sa.gov.au/concessions တြင္ ၾကည့္ပါ သုိ႔မဟုတ္ 
Concessions SA တုိက္ရုိက္ ဖုန္းလုိင္း ဖုန္း 1800 307 758 ကုိ ဆက္ပါ။

နည္းလမ္းမ်ားကုိ နုိွင္းယွဥ္ျခင္း 
ရရိွနုိင္ေသာ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ အစီအစဥ္ အားလုံးကုိ energymadeeasy.gov.au 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း 1300 585 165 ကုိေခၚပါ။ 

အကယ္၍ သင္ စကားျပန္ လုိလွ်င္ ဘာသာျပန္နွင့္ စကားျပန္ ဌာန (Translating 
and Interpreting Service) ဖုန္း 131 450 ကုိဆက္ျပီး Energy Made Easy ကုိ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ ေျပာပါ။ 

စိတ္ႀကိဳက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
မည္သည့္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ အစီအစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ ၾကံဆျခင္းမွာ 
ခဲရာခဲဆစ္နုိင္လွပါသည္။ ေအာက္ပါသူတုိ႔ထံမွ အကူအညီကုိ ေတာင္းခံပါ- 

• မိတ္ေဆြ (သုိ႔) လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ 

•  လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း လုပ္သား (ေအာက္ပါ အကူအညီ ရယူျခင္း ကုိၾကည့္ပါ) 

•  Energy Advisory Service ကုိ ဖုန္း 8204 1888 သုိ႔မဟုတ္ 1800 671 907 
ကုိေခၚျခင္းျဖင့္ (ႀကိဳးဖုန္းမွ အခမ့ဲျဖစ္သည္။)

အကယ္၍ သင္ ေငြေၾကး အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရလွ်င္ ဦးစြာ သင္၏ 
ဓါတ္အားစြမ္းအင္ လက္လီေရာင္းခ်သူကုိ ဖုန္းေခၚျပီး သူတုိ႔ မည္သည့္ 
အကူအညီေပးနုိင္ေၾကာင္း သိေအာင္လုပ္ပါ။ အပုိ ကူညီမႈကုိ ေငြေၾကး 
အတုိင္ပင္ခံအရာရိွက ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ပါသည္။ အခမ့ဲ အကူအညီအတြက္ 
connected.org.au တြင္ၾကည့္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း 08 8245 7100   
သုိ႔မဟုတ္ 1800 007 007 ကုိ ေခၚပါ။ 

လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း လုပ္သားကုိ ရွာျခင္း 
သင္နွင့္အနီးဆုံး လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း လုပ္သားကုိ connected.org.au 
ကုိဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ သင္ ရွာေဖြနုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္  
သင္ေနထုိင္သည့္ေနရာအတြက္ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ေခၚျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြနုိင္သည္-  

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

သင့္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ လက္လီေရာင္းခ်သူနွင့္ 
ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း
အကယ္၍ သင့္တြင္ သင့္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္ လက္လီေရာင္းခ်သူနွင့္  
ျပႆနာမ်ားရိွျပီး ၎တုိ႔ကုိ မေျဖရွင္းနုိင္ခ့ဲလွ်င္ ဓါတ္အားစြမ္းအင္နွင့္  
အြန္ဘတ္စ္မင္ (Energy and Water Ombudsman) က 
ေျဖရွင္းေပးနုိင္ပါသည္။  ewosa.com.au တြင္ၾကည့္ပါ (ျမင္လႊာထိပ္ရိွ 
ဘာသာစကားကုိ သင္ ေျပာင္းျပီး ၾကည့္နုိင္သည္) သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔ကုိ  
ဖုန္း 1800 665 565 ျဖင့္ေခၚပါ။

အခမ့ဲ ဓါတ္အား ေခြ်တာေရး အၾကံဉာဏ္အတြက္ (Energy Advisory Service)  
ကုိဆက္သြယ္ပါ  
အြန္လုိင္း- sa.gov.au/energy  
အီးေမးလ္- energyadvice@sa.gov.au  
ဖုန္း- 8204 1888 (သ့ုိ) 1800 671 907 (ႀကိဳးဖုန္းမ်ားမွ အခမ့ဲျဖစ္သည္) 
စကားျပန္ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာျပန္ အကူအညီကုိ ေတာင္းဆုိလွ်င္ ရရိွနုိင္သည္။ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ေမလ

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

