လြ္ပးစစးဓာတးအာ့ ်ပတးေတာကး်ခငး့ - အ်ခာ့ေသာ
ေလာငးစာဆီႏြငးံ လြ္ပးစစးဓာတးအာ့ေပ့်ခငး့ကို
ေဘ့ကငး့စျာ ်ပဳလုပး်ခငး့
လူမႈအဖျဲ႕အစညး့အတျကး သိေကာငး့စရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့

(ပဵမ
ု ြနအ
း ာ့်ဖငးံ ရာသီဥတု ်ပငး့ထနး်ခငး့ေၾကာငး)ံ လြ္ပးစစးဓာတးအာ့ ်ပတးေတာကး်ခငး့မ္ာ့ ၾကဵဳၾကရသညးံအခါ တစးခါတစးရဵ လူမ္ာ့သညး ခ္ကး်ပဳတးရနး၊ မီ့ထျနး့ရနး၊
အပူဓာတးေပ့ရနး သို႔မဟုတး လြ္ပးစစးဓာတးအာ့ ရ႐ြိရနးအတျကး ေလာငးစာဆီ သိ႔ုမဟုတး လြ္ပးစစးဓာတးအာ့ေပ့စကးကံဲသို႔ အ်ခာ့ရငး့်မစးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳၾကသညး။
သယးေဆာငးရလျယးေသာ ခရီ့ေဆာငး လြ္ပးစစးဓာတးအာ့ေပ့စကးမ္ာ့သညး အခ္ိဳ႕ေသာ ပဵုမြနး လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ဆကးလကး လုပးေဆာငးႏိုငးေစမညး်ဖစးေသားလညး့ ゞငး့တိ႔က
ု ို
စဵနစးတက္ ေသခ္ာစျာ အသဵု့်ပဳရနး အေရ့ႀကီ့ပါသညး။
ဓာတးဆီ သိ႔မ
ု ဟုတး ဒီဇယးဆီသဵု့ အာ့ေပ့စကးမ္ာ့သညး ကာဘျနးမိုေနာကးဆိုကး ဓာတးေငျ႕ထုတးႏိုငးသ်ဖငးံ ဖျငးံထာ့ေသာ ်ပဴတငး့ေပါကးမ္ာ့ႏြငးံ
ေလဝငးေလထျကးေပါကးမ္ာ့ႏြငးံေဝ့ရာ ေလဝငးေလထျကး ေကာငး့စျာရႏိုငးသညးံ အိမး အ်ပငးဘကးတျငးသာလြ္ငး အသဵု့်ပဳရမညး်ဖစးသညး။
ကာဘျနးမိုေနာကးဆိုကး ဓာတးေငျ႕ကိုမ်မငးႏိုငးပါ၊ အနဵ႔လညး့ သငး မရႏိုငးပါ။ အကယး၍ ထိုဓာတးေငျ႕သညး အိမး၊ ကာ့ဂိုေဒါငး၊ သိ႔မ
ု ဟုတး ေနာကးတဲျ လူေနယာဥးထဲတင
ျ း မ္ာ့စျာ
စု်ဖစးလာပါက ၎သညး ႐ုတးတရကးဖ္ာ့နာ်ခငး့၊ သတိလစး်ခငး့ႏြငးံ ေသဆဵု့်ခငး့အထိ ်ဖစးႏိုငးပါသညး။ သငးံ အိမးေမျ့တိရစၦာနးမ္ာ့ႏြငးံ သငးံမိသာ့စုဝငးမ္ာ့အတျကးပါ စဥး့စာ့ပါ။
အိမး်ပငးပတျငး အသဵု့်ပဳရနး ပဵုစဵထုတး၊်ပဳလုပးထာ့သညးံ ကိရိယာ ပစၥညး့မ္ာ့ကို အိမးထဲတျငး၊ ေ်မေအာကးခနး့၊ ကာ့ဂိုေဒါငး၊ ေနာကးတျဲ လူေနယာဥး သို႔မဟုတး ႐ျကးထညးတဲ သို႔မဟုတး
ဖျငးံထာ့ေသာ ်ပဴတငး့ေပါကးအနီ့ အ်ပငးဘကးတင
ျ းပငး အသဵု့မ်ပဳပါႏြငးံ။ ဓာတးအာ့ေပ့စကးမ္ာ့၊ အသာ့ႏြငးံသီ့ႏြဵ ကငးသညးံမီ့ဖို၊ စခနး့ခ္ရာတျငး သဵု့ေသာမီ့ဖိုမ္ာ့ သို႔မဟုတး
အ်ခာ့ေသာ ဓာတးဆီ၊

LP ဓာတးေငျ႕၊ သဘာဝဓာတးေငျ႕ သိ႔မ
ု ဟုတး မီ့ေသျ့သဵု့ ကိရိယာမ္ာ့ကို ထုတးလုပးသူ၏ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့သာ အသဵု့်ပဳရမညး်ဖစးသညး။

ဓာတးအာ့ေပ့စကး
၎တိ႔သ
ု ညး အလျနးအသဵု့ဝငးၾကေသားလညး့ အကယး၍ ေဘ့ကငး့စျာ အသဵု့မ်ပဳၾကလြ္ငး သယးေဆာငးရလျယးေသာ ခရီ့ေဆာငး ဓာတးအာ့ေပ့စကးမ္ာ့သညး ေအာကးေဖၐ်ပပါ
အခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးလာေစႏိုငးပါသညး •

စကးမြထုတးလႊတးေသာ အခို့မ္ာ့ေၾကာငးံ ကာဘျနးမိုေနာကးဆိုကး ဓာတးေငျ႕ အဆိပးသငးံ်ခငး့

•

လြ္ပးစစးဓာတးလိုကး်ခငး့ သို႔မဟုတး ဓာတးလိုကး ေသဆဵု့်ခငး့

•

မီ့ေလာငး်ခငး့ တို႔်ဖစးသညး။

ေဘ့အႏၱရာယးကငး့စျာ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ ေသခ္ာေစရနး အိမးသာ့မ္ာ့သညး ဓာတးအာ့ေပ့စကးႏြငးံအတူ ပါလာသညးံ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို မ်ဖစးမေန လိုကးနာၾကရမညး ်ဖစးပါသညး။

ဓာတးအာ့ေပ့စကး ဝယးယူ်ခငး့
အိမးတစးအိမးကိုး အရနးလြ္ပးစစးဓာတးအာ့ ရ႐ြိရနးအတျကး မေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့ႏိုငးရနး ေနရာခ္ တပးဆငးထာ့ေသာ ဓာတးအာ့ေပ့စကးမ္ာ့သညး အသငးံေလ္ားဆဵု့ ်ဖစးပါသညး။
မေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့ႏိုငးရနး ေနရာခ္ တပးဆငးထာ့ေသာ ဓာတးအာ့ေပ့စကးကို လိုငးစငးရ လြ္ပးစစးကျ္မး့က္ငးသူကသာလြ္ငး ဆကးသျယးတပးဆငးသငးံပါသညး။

သယးေဆာငးရလျယးေသာ ခရီ့ေဆာငး ဓာတးအာ့ေပ့စကးကို ေဘ့အႏၱရာယးကငး့စျာ အသဵု့်ပဳနညး့
•

သယးေဆာငးရလျယးေသာ ခရီ့ေဆာငး ဓာတးအာ့ေပ့စကးမ္ာ့ကို အိမးအတျငး့မြာ မသဵု့ပါႏြငးံ။ ကာ့ဂိုေဒါငး၊ ေမားေတားကာ့ ရပးနာ့သညးံ အဖီ၊ ေ်မေအာကးခနး့၊ တျာ့သျာ့႐ဵုသာ
႐ြိေသာေနရာ၊ သို႔မဟုတး အလဵုပိတးေသာေနရာ သို႔မဟုတး တစးစိတးတစးပိုငး့ အလဵုပိတးေနရာတို႔သညးလညး့ ေလဝငးေလထျကး႐ြိသညးံတိုငး မသဵု့သငးံေသာ ေနရာမ္ာ့အ်ဖစး
ပါဝငးသညး။

•

ဓာတးအာ့ေပ့စကးကို အိမးအ်ပငးဘကး ်ပဴတငး့ေပါကးမ္ာ့ႏြငးံေဝ့ရာတျငး သဵု့ပါ။

•

အသဵု့မ်ပဳမီ ထုတးလုပးသူ၏ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ဖတးပါ။

•

ဓာတးအာ့ေပ့စကး၏ ထုတးလုပးႏိုငးစျမး့ထကး ပိုၿပီ့ မသဵု့ပါႏြငးံ။

•

ေလာငးစာဆီ်ဖညးံေနစဥး သို႔မဟုတး အသဵု့မ်ပဳလြ္ငး ဓာတးအာ့ေပ့စကး ခလုတးကို ပိတးထာ့ပါ။

တဵခါ့မ္ာ့၊ ်ပဴတငး့ေပါကးမ္ာ့ကို ဖျငးံထာ့႐ဵု်ဖငးံ အိမးထဲတျငး ကာဘျနးမိုေနာကးဆိုကးဓာတးေငျ႕ တ်ဖညး့်ဖညး့ စုၿပီ့မ္ာ့လာ်ခငး့ကို မတာ့ဆီ့ႏိုငးပါ။ ကာဘျနးမိုေနာကးဆိုကးဓာတးေငျ႕
အဆငးံမ္ာ့က က္နး့မာေရ့ထိခိုကးႏိုငးသညးံ အဆငးံမ္ာ့သို႔ေရာကးသညးံအခါ သငးံအာ့ အခ္ကးေပ့ သတိ်ပဳေစရနးအတျကး ဓာတးခအ
ဲ ာ့သဵု့သညးံ
ကာဘျနးမိုေနာကးဆိုကးဓာတးေငျ႕လြနး႔ သတိေပ့ေခါငး့ေလာငး့မ္ာ့ တပးဆငး်ခငး့သညး ေကာငး့ေသာ အၾကဵဉာဏး်ဖစးပါသညး။ ဓာတးခမ
ဲ ္ာ့ကို မၾကာမၾကာစစးေဆ့ၿပီ့ လိုအပးပါက
အသစးလဲလြယးပါ။

ဓာတးလိုကး ေသဆဵု့်ခငး့မြ ကာကျယးရနး
•

ဓာတးအာ့ေပ့စကးကို ေ်ခာကးေသျ႕စျာထာ့ၿပီ့ မို့ေရထဲတျငး မသဵု့ပါႏြငးံ။

•

ဓာတးအာ့ေပ့စကးကို ေရခို့ေရေငျ႕မ္ာ့မြ ကာကျယးရနးအတျကး တိုငးမ္ာ့တျငး တပးဆငးထာ့သညးံ တာေပၐလငးအမို့ကဲံသို႔ အမို့ဖျငးံသညးံ ေ်ခာကးေသျ႕ေသာေနရာတျငးသဵု့ပါ။

•

ဓာတးအာ့ေပ့စကးကိုမထိမီ သငးံလကးမ္ာ့ကို ေ်ခာကးေသျ႕ေအာငး အၿမဲတနး့လုပးပါ။

ဓာတးအာ့ေပ့စကးကို ေလာငးစာဆီ ်ပနး်ဖညးံ်ခငး့
•

ဓာတးအာ့ေပ့စကးကို ေလာငးစာဆီ ်ပနးမ်ဖညးံမီ ခလုတးပိတးထာ့ေၾကာငး့ႏြငးံ ေအ့ေနေၾကာငး့ စစးေဆ့ပါ။ ပူေနေသာ စကးအစိတးအပိုငး့မ္ာ့အေပၐ ဆီ ဖိတးက္ပါက
မီ့ေလာငးႏိုငးသညး။

•

ဓာတးဆီကို အိမး၏အ်ပငးဘကး ေသာံခတးထာ့ေသာေနရာတျငးထာ့ပါ သို႔မဟုတး ကာကျယးမႈ႐ြိသညးံ အ်ခာ့လဵု်ခဵဳေသာေနရာတျငး ထာ့ပါ။

•

မညးသညးံေလာငးစာဆီကိုမဆို ေလာငးစာဆီကို မီ့႐ိႈ႕အသဵု့်ပဳေသာ ကိရိယာ (ဥပမာ သဘာဝဓာတးေငျ႕သဵု့ ေရေႏျ့ေပ့စကး သိ႔မ
ု ဟုတး ကာ့ဂိုေဒါငးအတျငး့မြ ေမားေတားကာ့)
အနီ့တျငး မသိမး့ပါႏြငးံ။

ဓာတးအာ့ေပ့စကးကို ဆကးသျယးထာ့သညးံ ကိရိယာမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳ်ခငး့
အကယး၍သငးသညး မီ့ သို႔မဟုတး ေလ်ပငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ သိသိသာသာ ထိခိုကးပ္ကးစီ့သျာ့ေသာ အိမး၊ေနရာသို႔ ်ပနးလာသညးံအခါ မညးသညးံ ကိရိယာမ္ာ့ကို မဆို
တပးဆငးဆကးသယ
ျ း်ခငး့မ်ပဳမီႏြငးံ ဖျငးံၿပီ့ အသဵု့မ်ပဳမီ လြ္ပးစစးဓာတးႀကိဳ့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ လြ္ပးစစးဆကးသျယးမႈမ္ာ့ကို ေ႐ြ့ဦ့စျာ စစးေဆ့ရနး အေရ့ႀကီ့ပါသညး။
ထိ႔အ
ု ်ပငး သငး လုပးသငးံသညးမြာ •

အၾကမး့ခဵ၊ အိမး်ပငးပသဵု့ရနး အဆငးံသတးမြတးထာ့သညးံ ၾကာ့ဆကးႀကိဳ့မြတဆငးံ ကိရိယာမ္ာ့ကို ဓာတးအာ့ေပ့စကးသို႔ တိုကး႐ိုကးဆကးသျယးပါ။

•

ေကာငး့မျနးေသာ အေ်ခအေနတျငး႐ြိသညးံ ၾကာ့ဆကးႀကိဳ့အတိုမ္ာ့ႏြငးံ အာ့လဵု့မြာ ပငး သဵု့ခုပါေသာ ပလပးေခါငး့မ္ာ့ကို သဵု့ပါ။

•

ဝါယာႀကိဳ့ေချထာ့သညးံ ရစးလဵု့မ္ာ့ သို႔မဟုတး စညးမ္ာ့မြ ဆကးႀကိဳ့မ္ာ့ကို အ်ပညးံ ေလြ္ာေ်ဖပါ။

နဵရဵတျငး႐ြိေသာ ပလပးေပါကးမြတဆငးံ အိမးကို လြ္ပးစစးဓာတးအာ့ ေပ့ရနး မ်ပဳလုပးပါႏြငးံ။ ဤသိ႔်ု ပဳလုပး်ခငး့က ဓာတးအာ့ကို ဓာတးႀကိဳ့မ္ာ့တစးေလြ္ာကး ]ေနာကး်ပနး} သျာ့ေစၿပီ့
သငးႏြငးံ သငးံအိမးနီ့်ခငး့မ္ာ့အတျကး အလျနးပငး အႏၲရာယးႀကီ့ပါသညး။

ကာဘျနးမိုေနာကးဆိုကး ဓာတးေငျ႕ အဆိပးသငးံသညးံ အႏၱရာယးမြ ကာကျယး်ခငး့
•

အိမးကိုအပူေပ့ရနး ဓာတးေငျ႕သဵု့ ဘယးေသာအခါမြ မီ့ဖို သို႔မဟုတး ေပါငး့ဖိုကို မဵု့ပါႏြငးံ။

•

အိမး၊ ႐ျကးထညးတဲ သို႔မဟုတး ေနာကးတဲျ လူေနယာဥးတို႔အထဲတင
ျ း ဘယးေသာအခါမြ မီ့ေသျ့သဵု့ အသာ့၊သီ့ႏြဵကငးစကး၊ ထငး့၊မီ့ေသျ့်ဖငးံ ခ္ကးေသာ ဒယးအို့၊ မီ့အိမး
သိ႔မ
ု ဟုတး ခရီ့ေဆာငး မီ့ဖိုကို မသဵု့ပါႏြငးံ။

•

ဓာတးအာ့ေပ့စကး၊ ဖိအာ့သဵု့ ေရေဆ့စကး၊ သို႔မဟုတး မညးသညးံ ေလာငးစာဆီသဵု့ အငးဂ္ငးစကးကိုမဆို ေ်မေအာကးခနး့၊ ကာ့ဂိုေဒါငး သို႔မဟုတး အ်ခာ့
အလဵုပိတးေနရာမ္ာ့တျငး အကယး၍ ်ပဴတငး့ေပါကးမ္ာ့၊ သို႔မဟုတး တဵခါ့မ္ာ့ ဖျငးံထာ့သညးံတိုငး ထိုကိရိယာမ္ာ့သညး ကျ္မး့က္ငးသူ ပညာ႐ြငးကိုယးတိုငး တပးဆငးထာ့်ခငး့၊
ေလဝငးေလထျကး ်ပဳလုပးထာ့်ခငး့ မဟုတးပါက ဘယးေသာအခါမြ မသဵု့ပါႏြငးံ။

•

ေလဝငးေလထျကးေပါကးမ္ာ့ႏြငးံ မီ့ခို့ေခါငး့တိုငးမ္ာ့ကို အမိႈကးမ္ာ့ကငး့စငးေအာငး ႐ြငး့ထာ့ပါ။ အထူ့သ်ဖငးံ ေလ်ပငး့တိုကးခတးပါက လျငးံလာေသာ အပိုငး့အစမ္ာ့က
ေလဝငးေလထျကး အေပါကးမ္ာ့ကို ပိတးဆို႔နိုငးပါသညး။

•

စကးမြထျကးေသာ အခို့အေငျ႕မ္ာ့သညး အလဵုပိတးေနရာမ္ာ့ဆီသို႔ ေရာကးလာႏိုငးသညးံအတျကး ေမားေတားယာဥး၊ ဓာတးအာ့ေပ့စကး၊ ဖိအာ့သဵု့ ေရေဆ့စကး၊ သို႔မဟုတး
မညးသညးံ ေလာငးစာဆီသဵု့ အငးဂ္ငးစကးကိုမဆို ဖျငးံထာ့ေသာ ်ပဴတငး့ေပါကး၊ တဵခါ့ သို႔မဟုတး ေလဝငးေလထျကးေပါကး၏ အ်ပငးဘကးတျငး ဘယးေသာအခါမြ မသဵု့ပါႏြငးံ။

•

ကာ့ဂိုေဒါငးကဲံသို႔ အလဵုပိတး သိ႔မ
ု ဟုတး တစးစိတးအစးပိုငး့ အလဵုပိတးေနရာမ္ာ့အထဲတင
ျ း ေမားေတားယာဥးကို ဘယးေသာအခါမြ စကးႏိႈ့ၿပီ့ မထာ့ခဲံပါႏြငးံ။

•

အကယး၍ သငး စၿပီ့ ေနမေကာငး့်ဖစးလာလြ္ငး၊ ေခါငး့မူ့လာလြ္ငး သို႔မဟုတး အာ့နညး့သလို ်ဖစးလာလြ္ငး ခ္ကး်ခငး့ ေလေကာငး့ေလသနး႔ ရေအာငး႐ြဴပါ၊ ထိုေနာကး
က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အၾကဵဉာဏး ခ္ကး်ခငး့ ရယူပါ။

ပိုမို သိေကာငး့စရာမ္ာ့ ရယူရနး
•

ဓာတးေငျ႕ သိ႔ုမဟုတး လြ္ပးစစးဓာတးအာ့ကို ေဘ့အႏၲရာယးကငး့စျာ အသဵု့်ပဳ်ခငး့အေၾကာငး့ သိေကာငး့စရာမ္ာ့ကိုရယူရနး
တျငး ဆကးသယ
ျ းပါ၊ သို႔မဟုတး

Energy Safe Victoria ကို 9203 9700

www.esv.vic.gov.au တျငး ဖတးၾကညးံပါ။
132 771 ကို ဆကးသယ
ျ းပါ။

•

ဓာတးေငျ႕ ယိုစိမးံ်ခငး့ကို သတငး့ပို႔လိုပါက

•

ကာဘျနးမိုေနာကးဆိုကးဓာတးေငျ႕ႏြငးံ ထိေတျ႕်ခငး့၏ က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ထိခိုကးမႈမ္ာ့အေၾကာငး့ သိေကာငး့စရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရလိုလြ္ငး သငးံ ေဒသခဵ ဆရာဝနးကို
ေမ့်မနး့ပါ။

•

ကာဘျနးမိုေနာကးဆိုကးဓာတးေငျ႕၏ အေထျေထျ က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ သိေကာငး့စရာမ္ာ့အတျကး
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ က္နး့မာေရ့ ဌာနစိတးကို

Department of Health and Human Services မြ

1300 761 874 တျငး ဆကးသျယးပါ။
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