
ដំបូន្មា នសំខាន់ៗ ដដើម្បីរកដមើលការទិញថាមពលបាន
ដថាក
Energy Made Easy គឺជាវ៉បិសាយមយួដដលឥតគិតថ្លៃមកពបីនិយតករ

 ខាងថាមពលរបស់រដ្ឋា ភបិាលអូស្សាដា លបី(AER) ដដលជួយ�ដោកអ្នកដ្បៀប 
ដ�ៀបការឲ្យថ្លៃថាមពលក្ន៉ងតំបនរ់បស់ដោកអ្នក។

ដដ្យបង្ហា ញជូនដោកអ្នកនូវវកិ្កយប្តបា៉ា នស់ាមា ន ស្រាបដ់រៀងរាល់ការ 
ឲ្យថ្លៃ Energy Made Easy អាចជួយ�ដោកអ្នកពិនិត្យដមើល ្បសិនដបើ ដោកអ្នកចំណាយ្បាកតិ់ចស្រាបថ់្លៃថាមពល។

ដដើម្បីដ្បៀបដ�ៀប វាជួយ�ដោកអ្នកឱ្យបានដឹង៖

• ពបីអ្រា (ពនឋា) មយួណាដដលដោកអ្នកកំព៉ងរាន ដ�ើយ

• ចំនួនថាមពលដដលដោកអ្នកដ្បើ (គិតជា kWh ស្រាបអ់គ្ិសនបី,  
MJ ស្រាបឧ់សមាម័ន) ឬតថមលៃដដលដោកអ្នកបង។់

ដោកអ្នកអាចរកដ�ើញពម័តរ៌ានដនះ ដៅដលើវកិ្កយប្តរបស់ដោកអ្នក  
ឬ្ករុម�៉៊នលករ់ាយបច្៉ប្ន្នរបស់ដោកអ្នក កអ៏ាច្បាបដ់ោកអ្នក 
បានដដរ។

ដោកអ្នកអាចដរៀនដឹងអំពបីពនឋាថាមពលដៅឯ Energy Made Easy។

តថមលៃគឺសំខាន ់កប៏៉ា៉ដនតែសូមកំ៉ដភលៃចពិនិត្យដមើលៈ
• ដតើដោកអ្នក្តរូវដតច៉ះ�ត្ថដលខាស្រាបរ់យៈដពលប៉ា៉ន្មា ន

• ថ្លៃឈលៃួល ការច៉ះដថាក និងរង្វា នដ់ោកទឹកចិតតែ ដ�ើយ

• ថាដតើតថមលៃអាចដ្ប្បរួលឬដទ។

ម៉ននឹងដោកអ្នកច៉ះ�ត្ថដលខាជាមយួ្ករុម�៉៊នលករ់ាយ្មាបីមយួ
សួរ្ករុម�៉៊នលករ់ាយបច្៉ប្ន្នរបស់ដោកអ្នកៈ

• ្បសិនដបើដគអាចផតែល់តថមលៃដថាកជាងជូនដោកអ្នក

• ថាដតើដោកអ្នកនឹង្តរួវបងថ់្លៃការចាកដចញឬដទ ្បសិនដបើដោកអ្នក ចាកដចញពបីកិច្សនយាបច្៉ប្ន្នរបស់ដោកអ្នកម៉នដពល។

រានបញ្បីដែកដមើលអំពបីការផ្លៃ ស់បតែូរ ដៅឯ Energy Made Easy។

កិច្សនយាថាមពល
ដោកអ្នកអាចយល់្ពមដៅនឹងកិច្សនយាថាមពល ជាមយួ្ករុម�៉៊នលក ់
រាយមយួរាមទូរសម័ព្ទ ដលើបណាតែ ញ ឬម៉ខ-ទល់នឹង-ម៉ខផ្្ទ ល់ ជាមយួអ្នក 
លកណ់ារា្ន ក។់

្ករុម�៉៊នលករ់ាយ្តរូវផតែល់ជូនដោកអ្នក នូវដសចកតែបីបញ្្កជ់ាោយ  
លក្ខណ៍អក្សរអំពបីតថមលៃ និងលក្ខខណ្ឌ  និងពម័តរ៌ានដផ្សងដទៀតដដល 
ដោកអ្នក្តរូវការចងដឹ់ង។

សូមចងចាថំា ដោកអ្នករាន ‘cooling off’ (រយៈដពលស្រាបផ់្លៃ ស់ 
បតែូរគំនិត) ចំនួនដបថ់្ងៃដ�វាើការ។ ក្ន៉ងអំឡ៉ងដពលដនះ ដោកអ្នកអាច

 ផ្លៃ ស់បតែូរគំនិតរបស់ដោកអ្នក ដ�ើយបញ្បកិ់ច្សនយាដដ្យពំ៉ចំណាយ
 ្បាកដ់ឡើយ។

យល់ដឹង ដ្បៀបដ�ៀប  
និង្គប់្ គងដសវាថាមពលរបស់ដោកអ្នក

Khmer
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លិខិតដសំ៏ខាន់
ពម័តរ៌ានច៉ះដៅក្ន៉ងការដបាះព៉ម្ពផសាយដនះ ស្រាបជ់ាការដណន្ទូំដៅប៉ា៉ដណាណ ះ។  
វាមនិបដង្កើតជាឱវាទខាងចបាប ់ឬខាងវជ្ិាជបីវៈដផ្សងដទៀត ដ�ើយព៉ំគួរ្តរូវបានពឹងដផអែកថាជា

 ដសចកតែបីដ្លៃងការណ៍ថនចបាប ់ក្ន៉ងដដនសមត្ថកិច្ណាមយួដឡើយ។ ដដ្យដ�ត៉ថាពម័តរ៌ានដនះ
 

្តរូវបានដ្រោងដឡើងស្រាបជ់ាការដណន្ទូំដៅប៉ា៉ដណាណ ះ វាអាចរានច៉ះពម័តរ៌ានជាទូដៅ។  
ដោកអ្នកគួរទទួលឱវាទខាងវជ្ិាជបីវៈ ្បសិនដបើដោកអ្នករានកងវាល់ជាកោ់កណ់ាមយួ។
ACCC បានដ�វាើការ្បឹងដ្បងដស៏មរម្យដដើម្បីផតែល់ជូនពម័តរ៌ាន្មាបីៗ ដ�ើយពិត្តឹម្តរូវ 

 កប៏៉ា៉ដនតែពំ៉ដ�វាើការធាន្រា៉ា បរ់ងណាមយួទាកទិ់ននឹងភាពពិត្តឹម្តរូវ ទានដ់ពល្មាបីៗ 
 ឬភាពដពញដលញថនពម័តរ៌ានដនះដឡើយ។

ISBN 978 1 921973 69 7 ACCC 05/15_991

អ្នកលកថ់ាមពល
អ្នកលកម់កពបី្ករុម�៉៊នលករ់ាយថាមពល អាចដរោះទាវា ររបស់ដោកអ្នក  
ឬទូរសម័ព្ទមកដោកអ្នក។ រានចបាបដ់ចងអំពបីកិច្ការទាងំឡាយដដល 
ដគ្តរូវដ�វាើ និងមនិ្តរូវដ�វាើ។

ដគ្តរូវៈ

• ្បាបដ់ោកអ្នក អំពបីមូលដ�ត៉ដដលដគទាកទ់ងមកដោកអ្នក

• ្បាកដឲ្យបានចបាស់ថា ដោកអ្នកយល់ដឹងពបីអវាបីដដលដោកអ្នក 
កំព៉ងយល់្ពម

• និយាយ្បាបដ់ោកអ្នក ថាដោកអ្នកអាចផ្លៃ ស់បតែូរគំនិតរបស់ ដោកអ្នកក្ន៉ងអំឡ៉ងដពល ‘cooling off’ ដ�ើយ

• ឈបម់កជួបដោកអ្នក ឬទូរសម័ព្ទមកដោកអ្នក ដពលណាដោកអ្នក 
បាន្បាបដ់គយា៉ា ងដូដចា្ន ះ។

ដគមនិ្តរូវៈ

• ជំរ៉ញបង្ខំ

• ដ�វាើដសចកតែបីដ្លៃងដដលមនិពិត ឬ

• អន៉ញ្ញា តឲ្យដោកអ្នកច៉ះ�ត្ថដលខាពបីដលើអវាបីមយួ ្បសិនដបើដគយល់
 ដ�ើញថាដោកអ្នកពំ៉យល់ចបាស់ដទ។

សូមចងចាថំា ដោកអ្នកមនិ្តរូវដតច៉ះ�ត្ថដលខាភាលៃ មៗដន្ះដឡើយ។  
្បសិនដបើដោកអ្នកចងប់ានដពលដវោដ្ចើនដ្មដទៀត សូមដស្នើសំ៉អ្នក លកឲ់្យដគ្តឡបម់កវញិ ឬទូរសម័ព្ទមកដោកអ្នកដៅថ្ងៃដផ្សងដទៀត។

ដតើពំ៉ចងឲ់្យដគទាកទ់ងមកដោកអ្នកឬ?
• បិទសាលៃ កសញ្ញា  ‘do not knock’ (កំ៉ដរោះរាតទ់ាវា រ) ឬ  

(ឥត្តរូវការការលកផ់លិតផលដឡើយ) ‘no marketing’ 
ដៅរាតទ់ាវា ររបស់ដោកអ្នក។

• ដស្នើសំ៉ឲ្យដគដ្កក់្ន៉ងបញ្បី្ករុម�៉៊នលករ់ាយថាមពល ‘no contact’  
(ហាមមនិឲ្យទាកទ់ង)។

• ច៉ះ�ត្ថដលខាដដើម្បីដ្កក់្ន៉ងបញ្បីហាមមនិឲ្យទាកទ់ង របស់រដ្ឋា ភបិាល 
 អូស្សាតែ លបី (Do Not Call Register) ដៅរាមវ៉បិសាយ  

(www.donotcall.gov.au) ឬទូរសម័ព្ទដលខ 1300 792 958។

វកិ្កយប្តថាមពល
ដោកអ្នករានសិទឋាិទទួលវកិ្កយប្តមយួ ដ�ើយវា្តរូវបង្ហា ញយា៉ា ង ចបាស់ោស់។

្បសិនដបើដោកអ្នក្តរូវការជំនួយដដើម្បីដសវាងរកពម័តរ៌ាន ឬការយល់ដឹង អំពបីវកិ្កយប្តរបស់ដោកអ្នក សូមទាកទ់ងជាមយួ្ករុម�៉៊នលករ់ាយ 
របស់ដោកអ្នក។ វ៉បិសាយរបស់ដគកអ៏ាចជួយ�បានដដរ។

Energy Made Easy ករ៏ានពម័តរ៌ានដដរ ដដើម្បីជួយ�ដោកអ្នកអានវកិ្កយប្ត 
របស់ដោកអ្នក។

ដតើដោកអ្នករានបញ្ហា ក្ន៉ងការបងវ់កិ្កយប្តរបស់ដោកអ្នកឬ?
្បសិនដបើដោកអ្នកមនិអាចបងវ់កិ្កយប្តរបស់ដោកអ្នកដទ សូមទាក ់ទងជាមយួ្ករុម�៉៊នលករ់ាយរបស់ដោកអ្នក ដ�ើយសួរដមើលដ្កងដោ 
ដគអាចជួយ�ដោកអ្នកបាន។

្ករុម�៉៊នលករ់ាយ្តរូវដតជួយ�អតិ្ិជនទាងំឡាយណា ដដលជួប្បទះ 
នឹងបញ្ហា ្បាកក់ាស។ សូមទទួលយកជំនួយឲ្យបានទានដ់ពល  
ដដើម្បីដជៀសវាងការបងថ់្លៃបដន្ថម ឬបញ្ឈបក់ារកាតផ់្តែ ចដ់សវាផ្តផ់្ង ់
ថាមពល។

ដោកអ្នក្បដ�លជាអាចទទួលការពនយាការបង់្ បាក ់គដ្រាងបង់្ បាក ់ 
ជំនួយដៅដ្កាមកមមាវ�ិបីលំបាកដដ្យដ្រះការខវាះ្បាកក់ាស ពម័តរ៌ាន 
អំពបីសម្ទាន និងការបញូ្នដៅកានដ់សវា្បឹកសាដយាបល់ដផ្នក�រញិញា វត្ថ៉។

្បសិនដបើ្ករុម�៉៊នលករ់ាយរបស់ដោកអ្នក មនិអាចជួយ�ដោកអ្នកបានដទ  
សូមទាកទ់ងជាមយួ មស្នតែបីផលៃូវការដស៉បីបអដង្កតបណតែឹ ងពលរដឋាអំពបីថាមពល  
(energy ombudsman)។

ដដ្ះ្សាយជាមយួបញ្ហា ន្ន្
្បសិនដបើរានបញ្ហា ណាមយួ ជាមយួវកិ្កយប្តរបស់ដោកអ្នក  
ឬដោកអ្នកចងដ់�វាើបណតែឹ ងអំពបី�៉៊នលករ់ាយមយួ សូមចាតវ់ធិានការ។

ជាដំបូង សូមទូរសម័ព្ទ ឬដផញើអ៉បីដម៉ាលដៅ្ករុម�៉៊នលករ់ាយថាមពលរបស់ 
ដោកអ្នក។ សូម្បាបដ់គៈ

• អំពបីបញ្ហា ដន្ះ ដ�ើយ

• អំពបីរដបៀបដដលដោកអ្នកចងឲ់្យដគដដ្ះ្សាយបញ្ហា ដន្ះ។

្បសិនដបើដគមនិអាចដដ្ះ្សាយបញ្ហា បានភាលៃ មៗដទ សូមដស្នើសំ៉ជួបជា មយួមស្នតែបីជានខ់្ពស់ ឬអ្នក្គប់្ គងរា្ន ក។់

សរដសរច៉ះថ្ងៃដខ និងដពលដរា៉ា ងថនការដៅទូរសម័ព្ទ នរណាដដលដោក 
អ្នកបាននិយាយជាមយួ និងអវាបីៗដដលបានពិភាកសា។ 

្បសិនដបើដោកអ្នកដៅដតពំ៉អាចដដ្ះ្សាយបញ្ហា ដន្ះដទ ឬដោកអ្នក 
ចងដ់�វាើបណតែឹ ង សូមទាកទ់ងជាមយួមស្នតែបីផលៃូវការដស៉បីបអដង្កតបណតែឹ ងពល

 រដឋាអំពបីថាមពល។

មស្នតែបីផលៃូវការដស៉បីបអដង្កតបណតែឹ ងពលរដឋាអំពបីថាមពល ជួយ�ដដ្ះ្សាយ
 បញ្ហា រវាងអតិ្ិជន និង្ករុម�៉៊នលករ់ាយថាមពល។ ដោកអ្នកពំ៉្តរូវបង ់

ថ្លៃដដើម្បីដ្បើ្បាស់មស្នតែបីផលៃូវការដស៉បីបអដង្កតបណតែឹ ងពលរដឋាអំពបីថាមពល
 ដឡើយ។

រានមស្នតែបីផលៃូវការដស៉បីបអដង្កតបណតែឹ ងពលរដឋាអំពបីថាមពលមយួ ដៅរាមរដឋា 
 និងដដនដបីនបីមយួៗ។ ពម័តរ៌ានទាកទ់ងរបស់ដគរានដ្កដ់ៅដៅឯ Energy  

Made Easy។

www.energymadeeasy.gov.au 
ដខ្សទូរសម័ព្ទផតែល់ពម័តរ៌ាន AER: 1300 585 165

ស្រាបព់ម័តរ៌ានក្ន៉ងភាសាដផ្សងពបីភាសាអងដ់គលៃស 
ទូរសម័ព្ទៈ 13 14 50 
ដស្នើសំ៉ៈ 1300 585 165

National Relay Service—និយាយ និងសាតែ ប ់
ទូរសម័ព្ទៈ 1300 555 727 
ដស្នើសំ៉ៈ 1300 585 165

National Relay Service—អ្នកដ្បើ្បាស់ TTY 
ទូរសម័ព្ទៈ 13 3677 
ដស្នើសំ៉ៈ 1300 585 165

National Relay Service—ការបញូ្នបនតែរាមអ៉បីនដ�ើណិត
 ចូលដៅ www.relayservice.com.au 

ដស្នើសំ៉ៈ 1300 585 165


