
तपाईसँंग िवद्यु युत, गाँस कम्पनी 
वा खानेपानी संस्ासँग 
सम्बन्धित समस्ा छ ?

िन:शुल्क छ तटस् छ 

हामी तपाईकंो कुरा सुनछछ ंर तपाईलंाई गनुनु पनने 
कुराको बारेमा सुझाव िद्नछछ ँ

तपाईलंाई द्ोभाषे चािहनछ भने हामी द्ोभाषेको 
व्यवस्ा गररिद्नछछ ँ 

हामी तपाईकंो सेवा प्रद्ायकको वररष्ठ 
कमनुचारीलाई तपाईलंाई सम्पकनु  गननु लगाउन 
सकछछ ँ 

हामी तपाईलंाई िचताइएको पररणाम प्राप्त गननु 
बातानु गननु सहयोग गछ्ँछ 

हामी तपाईकंो उजुरीको बारेमा अनुसधिान गननु 
सकछछ ँ 

हामी आफूले तपाईलंाई सहयोग गननु नसकेमा 
अन्य एजेन्ीसमक्ष तपाईकंो समस्ा राखछछ ँ

EWON आफूलाई सेवा िद्ने ऊजानु कम्पनीसँग सम्बन्धित समस्ा 
भएका नु्य साउ् वेल्सबासीहरूलाई सहायता प्रद्ान गछनु  । हामी 
कुनै कुनै खाने पानी संस्ानका ग्ाहकलाई पिन सहायता प्रद्ान 
गछ्ँछ । 

तपाईं आफयुनो विद्युयुत त्ा खानेपानीको बिल 
बुझयुन सकिरहनुभएको छैन ?  

तपाई ंआफनो िबल ितननु सिकरहनुभएको छैन ? 

तपाईसँंग ऋण छ वा भुक्ानी गनने समस्ा छ ? 

तपाई ंआफनो सेवा कािटनछ िक भनेर िचन्तित 
हुनुहुनछ ? 

तपाई ंआफनो सेवा प्रद्ायकको ग्ाहक सेवाप्रित
सतुिष्ट हुनुहुन्न ? 

तपाई ंखाता खोलन वा बन्द गननु 
सिकरहनुभएको छैन ? 

तपाई ंआफूले ितरेको मूल्य बराबरको सेवा 
प्राप्त गननु सिकरहनुभएको छैन ? 

तपाई ंिनम्न पररन्स्ितबाट 
गुिरिरहनुभएको छ?   

हामी तपाईलंाई कसरी मद्दत 
गननु सकछछ ँ?

हाम्ो सेवा हाम्ो सेवा हाम्ो सेवा

स्वतन्त्र छ



तपाई ंसमय मै िबल ितननु सकु्हुन्न भने सुरुमा आफनो सेवा प्रद्ायक कम्पनीलाई सम्पकनु  गनुनुहोसयु  

हामी िबल ितनने म्ाद् बढाइिद्ने प्रयास गननु सकछछ ँ 

हामी िकस्ाबन्दीमा भुक्ानी गनने व्यवस्ा गनने प्रयास गननु सकछछ ँ 

हामी तपाईलंाई बहनशीलता (affordability) सेवा प्राप्त गननु सहायता गननु सकछछ ँ

हामी तपाईलंाई िबल ितद्ानु कसरी रकम बचत गनने भने्न बारेमा सुझाव िद्नछछ ँ

हामी तपाईलंाई उपलब्ध िवत्ीय सहायताको बारेमा जानकारी िद्न सकछछ ँ

तपाईसँंग आफनो सेवा प्रद्ायकप्रित उजुरी छ भने तपाईलें उक् सेवा प्रद्ायकलाई सम्पकनु  गरेर आफनो कुरा राखन
पछनु  । 

तपाई ंआफनो सा्ी वा पररवारको सद्स्लाई आफनो पक्षबाट कुरा राख्न लगाउन सकु्हुनछ  

तपाईलंाई द्ोभाषेको आवश्यकता पछनु  भने आफनो सेवा प्रद्ायकलाई बताउनुहोसयु  

आफनो प्राप्त गरेका पत्र, कुरा गरेका मानछै त्ा कुरा गरेको समय र िमितको अिभलेख राखनहोसयु  

ग्ाहक सेवा िवभागको कमनुचारीले तपाईकंो समस्ा समाधान गननु नसकेमा ती कमनुचारीको हािकमसँग 
कुरा गनुनुहोसयु  

समस्ा अझै समाधान भएन भने हामीलाई सम्पकनु  गनुनुहोसयु 

तपाई ंकुनै द्ोभाषेको प्रयोग गरी हामीसँग 
कुरा गननु सकु्हुनछ । 

Translating and Interpreting Service 
को टेिलफोन 131 450 मा टेिलफोन गरेर 
हामीसँग कुरा गननु चाहेको कुरा बताउनुहोसयु 

तपाई ंआफनो सा्ी वा पररवारको सद्स्, 
सामुद्ाियक कायनुकतानुलाई आफनो पक्षबाट 
हामीसँग कुरा गननु लगाउन सकु्हुनछ  

हामीलाई सम्पकनु  गनने तररका

हाम्ो िन:शुल्क टेिलफोन: 1800 246 545 
(तपाई ंमोबाइलबाट कुरा गरररहनुभएको 
छ भने हामीलाई बताउनुहोसयु । हामी 
तपाईलंाई कल ब्ाक गनने छछ ँ।) 

्प जानकारीका लािग वा अनलाइन उजुरी 
पेस गननु हाम्ो वेबसाइटमा जानुहोसयु 
www.ewon.com.au  

िबल ितनने सहायता

उजुरीको समाधान गनने बारेमा सुझाव

Nepali


