
पसैा तथा ऊराजा बचाउने सजरला उपायहरु
गर्मीर्ा
आफ्नो एयर कंडीसन्गंलाई २३ °C तथा 
२६°C कनो बीच तापन्यन्त्रित राखननुहोस ्। 
अझ राम्नो, एयर कंडीसन्गंहरु कनो सट्ा पंखा 
प्रयनोग ग््नुस - वा यसकनो साथ - चचसनो हावा 
अझ फैलाउ्कनो लाचग ।
दि्कनो समयमा पिानुहरु  र बलाइत्डहरुलाई 
बन्द राखननुस ्।
राती जब तापक्रम झिनुछ , तातनो हावा 
हटाउ् झयालहरु, खोलननुस् । 
राँचननुस ्आफ्नो फ्रिज िक्षतापूवनुक काम 
गरररहेकनो छ - बदि भार ्ग््नुस ्।

राडोर्ा
तापलाई १८ ºC तथा २१ ºC कनो 
बीच राखननुहोस ्। प्रतयेक डडग्ी बिी 
तापमा्ले तपाइकनो तापक्रम बबलमा 
१५ प्रनतशत जनोड् सकिछ । 
पिानुहरु, बलाइत्डहरु र िनोकाहरु, 
बन्द गननुजास ्।
आफ्नो िनोस्नो फ्रिज बन्द गननुजास ्।
त्या्नो कपडा लगाउननुस ्।

थप रानकारीको ननज्त हेननुजास ्
environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au

सं्पकजा  (गननुजास)्
Environment Line 131 555
प्रकाशशत दवारा
Office of Environment and Heritage  
Department of Premier and Cabinet 
59–61 Goulburn Street, Sydney
फनो्: (02) 9995 5000 (न््वचबनोडनु)
फयास ्:  (02) 9995 5999 
टी टी वाई: (02) 9211 4723 
ईमेल :  info@environment.nsw.gov.au
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कनु न ैपनन सर्य
कनोठा खाली भएमा बन्तत बन्द गननुजास ्।
आ्नो घरमा प्रा्ा बन्ततहरुलाई 
कम्पयाकट फलनोरनोसेंट
बन्ततहरु वा एलईडीसंग फेननुजास ्।
शभतताका उपकणहरुलाई बन्द गननुजास् । 
फनो् तथा बयाटरर चाजनुर जब समम चाल् 
रहत्छ्, एस ैबबधय्त खपत गिनुछ् ्। 
नया उपकणहरु ककन्दा वा ब्दल्दा, ज्त ै 
फ्रिज अथवा टीशभ, ऊजानु िर-न्रानुरण 
पचानुकनो लाचग हे््नुस- जती रेरै ताराहरु 
उनत राम्नो ।

आफ्नो घर वररपरर बबधय्त 
बचतकनो थप 

जा्कारीकनो न्न्मत 
savepower.nsw.gov.au

जा््स ्

पसैा तथा ऊराजा बचाउने सजरला उपायहरु

तपाईंको घर 
वररपरर ऊराजा 
बचाउने सजरला 
उपायहरु

तपाईंको घर 
वररपरर ऊराजा 
बचाउने सजरला 
उपायहरु

शभतताका उपकणहरुलाई बत्ि ग््नुस ्

http://www.environment.nsw.gov.au


भान ा्घरर्ा
 � डडशवाशर तब मारि प्रयनोग ग््नुस जब तयनो 
भरर ह्त्छ - उजानु बचत सेदटगंकनो प्रयनोग 
ग््नुस र भाडाहरूलाई हावाले सक्् दि्स् ्।

 � ्टनोव या ओव्कनो सट्ामा माइक्रनोवेवमा 
खा्ा ब्ाउ््स ्- माइक्रनोवेवले कम बबधयत् 
खपत गिनुछ ।

 � आफ्नो फ्रिजलाई ३°C िेखख ४°C समम   
र फ्रिजरलाई -१५ °C िेखख -१८°C 
न्रानुररत ग््नुस।्

 � फ्रिजकनो िनोकाकनो शसलहरु सफा राख्स् र 
यदि चयानतएमा फे््नुस।्

 � फ्रिजलाई हावािार राख््स,् सब ैदिशामा 
हावाकनो बहावकनो लाचग ठाउँ छनोड््स।् 

 � खा्ा चाडनो ब्ाउ् भाडामा िकक्कनो 
प्रयनोग ग््नुस।्

बाथरूर् तथा कपडा 
धनुने सथानर्ा
 � कपडाहरु चचसनो पान्मा र्््स,् तयनो 
पन् उन्ततकै सफा ह्त्छ ।

 � ड्ाय़ेर प्रयनोग ग््नुकनो सट्ा कपडाहरु 
स्काउ् झ्त्डाउ््स।्

 � िक्ष शावनोर हेड लगाउ््स र आफ्नो 
््ा्लाई केदह शम्ेटमा शसशमत 
राख््स-् य्ले तपाईंकनो तातनो पा्ीकनो 
खपतलाई कम गिनुछ ।

 � च्दहएकनो राराहरु ब्ाउ््स ्र तातनो 
पा्ीका पाईपहरु इ्स्लेट ग््नुस ्।

बसने कोठार्ा
 � कनोठा चनोड्् हँ्िा बततीहरु बत्ि 
छनोड््।

 � टीशभहरु, म्नोरंज् प्रणाशलहरु र 
कं्पयटूरहरु अफ्ले प्रयनोग ्गिानु 
पावर ्पवाइंटमा बत्ि ग््नुस, ती्लाई 
‘््टयत्ड बाइमा’ ्छनोड््स ्।

 � न््वच भएकनो बबजल्ी बनोडनु प्रयनोग 
ग््नुस ्र न्न््चत ग््नुस ्फ्क तपाईं  
यस समम पग्् सक् ्ह््ेछ ।

आफनो घर वररपरर बबरनुलीका बबलहरु कर् गनजा र पयाजावरणर्ाथथ 
आफनो प्रभाव कर् गनजा साधारण क्दर्हरु चालन सकननु हनुने् ।
आफनो घर वररपरर बबरनुलीका बबलहरु कर् गनजा र पयाजावरणर्ाथथ 
आफनो प्रभाव कर् गनजा साधारण क्दर्हरु चालन सकननु हनुने् ।

अकको पटक बबधय्नतय 
उपकरण खररि गिानु 
चत्र ववकलप ब्ाउ््स 
अफैलाई सनोध््स:
तयनो उपकरणलाई मेरनो 
खछनु कती लागछ? 
म्लय सब ैक्रा है् । 
फ्कत््् अगाडी   
पररचाल् लागत  
जाँच््स ।

थप जा्कारीकनो लाचग 
environment.nsw.gov.au/smarterchoice मा जा््हनोस ्

खपत गण्ा जती कम 
ह्त्छ , उपकरणले बबज्ली 
कम उपायनोग गछनु , तयनो 
पररचालण ग्नु स्तनो 

ह््ेछ ।                  

कर् गणनाले 
बढी बचत ग ज्ा 

आफनु ले नयाँ उपकरण ककनननु अनघ तयसको पररचालन खचजा राँचननुहोस ्:

smarterchoicecalculator.com.au मा जा््हनोस ्

धेरै ताराहरु
 धेरै बचत ।

समा् आकारका 
सामा्हरु त्ल्ा गिानु 
रेरै ताराहरु हे््नुस र 
पसैा बचत ग््नुस ्

http://smarterchoicecalculator.com.au

