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बिलर्ङ्ग्टन इलेिक्ट्रक िडपाटर्मेण्टमा हामी हाम्रा प्रत्येक ग्राहकलाई मह�व िदन्छौं। हामी बुझ्दछौं, किहलेकािहं हाम्रा ग्राहकलाई आफ्नो िबलको 
भ�ुानी गनर् अप्ठ्यारो पछर्। हाम्रो िबिलङ्ग र िवच्छेद प्रिक्रयाबारे जान्नमा यहाँह�लाई सघाउन हामीले प्राय:जसो सोिधने प्र�ह�को यो सचूी 
तयार पारेका छौ।ँ  

िबजुलीको िबल के हो ? 

तपाईकंो घरमा प्रत्येक ३० िदनमा प्रयोग गरेको िबजलुीको मात्राका लािग भ�ुानीको अनरुोध नै िबजलुीको िबल हो।  

हाम्रो िबिलङ्ग भु�ानीको चक्र के हो? 

बिलर्ङ्ग्टन इलेिक्ट्रकले ३० िदन (१ मिहना) को सेवाबापत भ�ुानीको अनरुोध गद� मिहनाको अन्त्यमा एउटा िबल पठाउँछ। तपाईलें िबल प्रा� 
गरेपिछ नै िबल भ�ुानी गनुर्पन� ह�न्छ। िबलको “ितनर् बाँक� कूल रकम” खण्डमा रकम लेिखएको ह�न्छ।  

म मेरो िबलको भु�ानी कसरी गनर् सक्छु ? 

हामी नगद, चेक, मनी अडर्र, के्रिडट काडर् वा डेिबट काडर्बाट भ�ुानी स्वीकार गछ�।  

तपाईकंो िबल भ�ुानीका लािग बिलर्ङ्ग्टन इलेिक्ट्रकसँग थपैु्र िवकल्प छन।् तपाई ंआफ्नो िबलको भ�ुानी ५८५ पाइन िस्ट्रट, बिलर्ङ्ग्टनमा 
अविस्थत हाम्रो कायार्लयमा आफँै आएर गनर् सक्नहु�नेछ । तपाईकंो सुिवधाका लािग हामीसँग ड्राइभ अप िवण्डो (कारबाट नै ितनर् िमल्ने) पिन छ, 
जसले तपाईलंाई आफ्नो कार नछोडी भ�ुानी गनर् सक्नहु�न्छ।  

तपाईकंो िबलसँग आउने िफतार् पठाउने खाम (�रटनर् एन्भेलप)को प्रयोग गरेर तपाईलें आफ्नो भ�ुानी (चेक वा मनी अडर्र) ह�लाकमा राख्न 
सक्नहु�नेछ।  

हाम्रा कायार्लयह� बन्द भए पिन तपाईलें चाहमेा आफ्नो भ�ुानी हाम्रा ड्रपबक्सह�मध्ये एकमा राख्न सक्नुह�नेछ। कृपया हाम्रा ड्रपबक्समा नगद 
नराख्नहुोला।  

तपाईलें िनम्न ठाउँह�मा पिन ड्रपबक्सको प्रयोग गनर् सक्नहु�नेछ।  

िसटी हल (चचर् िस्ट्रटको प्रवेशद्वारमा) 

बिलर्ङ्ग्टन इलेिक्ट्रक िडपाटर्मेण्ट (ड्राइभ अप िवण्डोको छेउमा हाम्रो ड्रपबक्स रािखएको छ) 

टीडी ब्याङ्क नथर्, १११ मेन िस्ट्रट, बिलर्ङ्ग्टनमा अविस्थत।  

�ान्नाफोड्र्स सपुरमाक� ट्स (नथर् एभेन्यू, बिलर्ङ्ग्टन र डोस�ट िस्ट्रट, साउथ बिलर्ङ्ग्टनमा) 

तपाईलें हाम्रो वेबसाइटमा गएर अनलाइन पिन आफ्नो िबल भ�ुानी गनर् सक्नहु�नेछ।  
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िवच्छेद सचूना के हो? 

३० िदनपिछ, तपाईकंो खातामा ितनुर्पन� बक्यौता रकम बढ्ने छ र तपाईलें एउटा रातो िवच्छेद सचूना पाउन सक्नहु�नेछ, जसले यिदतपाईलें आफ्नो 
िबलको भ�ुानी गनुर्भएन वा भ�ुानीको व्यवस्था िमलाउन ुभएन भने एउटा िनि�त िदन वा त्यस पिछ तपाईकंो सेवा बन्द ग�रने सङ्केत गन�छ।  

िवच्छेद सचूना पाएपिछ तपाईलें के गन� ?  

यिद तपाईलें िवच्छेद सचूना प्रा� गनुर्भयो र भ�ुानी गनर् सक्नभुएन भने कृपया नआि�नहुोस।् यिद तपाईलें हाम्रो ग्राहक सेवा िवभागलाई ८६५-
७३०० मा कल गनुर्भयो भने हामी तपाईलंाई मद्दत गनर् सक्नेछौं । हामी तपाईलंाई सेवामा अवरोध आउनबाट जोिगनमा सहायता गनर् चाहन्छौं।  

आफ्नो िबल भु�ानी गनर् नसक्दा के गनुर्पछर्? 

यिद तपाईलें आफ्नो िबल भ�ुानी गनर्सक्नहु�न्न भने हाम्रो ग्राहक सेवा िवभागलाई ८६५-७३०० मा कल गनुर्होस।्  

हाम्रा ग्राहक सेवा प्रितिनिधले तपाईलंाई आफ्नो सेवा जारी राख्नका लािग एउटा भ�ुानी व्यवस्था िमलाउनमा मद्दत गन�छन।्  

हाम्रा ग्राहक सेवा प्रितिनिधले भिवष्यका िबलह�का लािग पिन एउटा बजेट भ�ुानी योजना तयार पा�रिदन मद्दत गनर् सक्नेछन।् बजेट भ�ुानी 
योजनामा ग्राहकले १२ मिहनाको अविधमा प्रत्येक मिहनामा एउटै रािश भ�ुानी गनर् पाउनेछन।् यस योजनाले हाम्रा ग्राहकह�लाई िवच्छेद सचूना 
प्रा� गनर्बाट पिन जोगाउँछ िकनिक प्रत्येक मिहनाको िबल रािश एउटै ह�नेछ। 

जाडो मिहनामा िहिटङ्ग िबल ितनर् नसक्दा के ह�न्छ? 

जाडोका िचसा मिहनाह�मा तपाईलंाई िहिटङ्ग वा िबजलुी िबलको भ�ुानीमा सहयोग चािहएमा, तपाईलें इन्धन सहयोग रािशको लािग आवेदन 
गनर् सक्नहु�न्छ। सहायता प्रा� गनर्, तपाईलें एउटा आवेदन फारम भरेर अनमुोदन िलनपुछर्।  

आवेदन प्रा� गनर् कृपया िनम्न नम्बरमा कल गनुर्होस् :    

िडपाटर्मेण्ट अफ सोसल वेलफेयर होम इनज� एिसस्न्स प्रोग्राम : (८००)४७९-६१५१ 

एज वेल(६० वषर् उमेर पगेुका ग्राहकह�लाई सहयोग गन� कायर्क्रम): (८०२)८६५-०३६० 

च्याम्प्लेन भ्याली ए�रया एजेन्सी अन एिजङ्ग : WARMTH कायर्क्रम(८०२)८६३-६२४८ 

ग्राहक सेवामा किहले कल गन�? 

तपाईकंो िबल सम्बन्धी प्र� छन ्भने, कृपया हाम्रा ग्राहक सेवा प्रितिनिधलाई (८०२)८६५-७३०० मा कल गनुर्होस।् िबिलङ् सम्बन्धी कुनै पिन 
प्र�मा तपाईकंो सहायता पाउँदा हामी खुसी ह�नेछौं।  

 


