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ग्राहकको प्रथमराक्षर मममि एजेन्सीको प्रथमराक्षर मममि

परस्पर उत्तरदायित्वको सम्झौता

 िपराईंले नगद सहरायिराको प्रयोग नगरसी आफनो (र आफनो पररवरारको) हेरचरार 
कसरसी गन्न सक्नुहुन्छ भने् बरारेमरा योजनरा मवकरास गन्न आफनो केसवक्न रसँग 
कराय्न गनने। यसमरा िपराईंसँग फराइमलङ नगन्नको लरामग उपयनुक्त करारण नभएमरा 
बच्रा वरा वैवरामहक सहरायिराको फराइमलङ समरावेश हुन्छ।

 िपराईंको पररस्थमिमरा पररवि्नन आउँदरा नयरँा लक्ष्यहरू िय गन्न आफनो 
केसवक्न रसँग कराय्न गनने र िपराईंले आफनो योजनराकरा भरागहरू समराप्त गरेपम्छ 
आफनो केसवक्न रलराई बिराउने।

 िपराईंले आफनो केसवक्न रसँग ्छलफल गरेको मममिसम्ममरा आफनो योजनराकरा 
(आफनो लक्ष्यहरू पूररा गनने) चरणहरू पूररा गनने।

 िपराईंकरा बरालबरामलकराहरू मवद्रालय जरान्छन् भनसी सनुमनमचिि गनने।
 िपराईंलराई अननुरोध गररएमरा आवश्यकिरामरा रहेकरा पररवरारहरूको लरामग अ्थरायसी 

सहरायिरा (Temporary Assistance for Needy Families (TANF)) को 
अमनयममि नमूनरासँग सहकराय्न गनने। यसमरा आफनो केसवक्न रलराई रोजगरारसी र 
कराय्नसँग सम्बसधिि मरियराकलराप घण्रा उपलब्ध गरराउने कनु ररा समरावेश हुनसक्छ।

 स्सीकराय्न करारोबरारहरूको लरामग िपराईंको इलेक्ट् ोमनक सनुमवनुधरा ्थरानरान्तरण 
(Electronic Benefits Transfer (EBT)) करार्न वरा PA ACCESS करार्न मराफ्न ि 
जरारसी गररएकरा TANF कोषहरूको प्रयोग गनने। िपराईंले ममदररा पसल; क्रामसनो 
(जनुवरा खेलने क्रामस नोहरू, जनुवरा प्रमिष्रानहरू) वरा प्रदश्ननकरारसीले लनुगरा खोलने 
वरा लनुगरा मबनरा नै प्रदश्नन गरेर वयस्कले मनोरञ्जन गनने ्थरानहरूमरा इलेक्ट् ोमनक 
सनुमवनुधरा ्थरानरान्तरण (EBT) करारोबरारहरू गन्न आफनो EBT वरा PA ACCESS करार्न 
मराफ्न ि जरारसी गररएकरा TANF कोषहरूको प्रयोग गन्न सक्नुहुने्ैछन।

 िपराईंले अननुरोध गरेकरा वस्नु वरा सेवराहरूको लरामग भनुक्तरानसी गन्न िपराईंले प्रराप्त 
गनने मवशेष भत्राको रकम प्रयोग गनने। पैसरा कसरसी खच्न भयो भने् प्रमराणलराई 
पैसरा प्रराप्त गरेको 14 मदन मभत्रमरा उपलब्ध गरराउननु पनने्छ। 
• िपराईंले यस पैसरालराई जनुन वस्नु वरा सेवराहरूको लरामग मवशेष भत्रा जरारसी 

गररएको हो त्यसमरा प्रयोग गननु्नहुन् र िपराईंले पैसराको प्रयोग यस प्रयोजनको 
लरामग गननु्नभएको प्रमराण (जसै् रमसद) उपलब्ध गरराउननुहुन् भने िपराईंले 
पैसरा मफिरा्न गननु्नपनने हुन्छ।

 सरामरान्यियरा, िपराईंले कम्सीमरा पमन आफनो पररवरारको लरामग आवश्यक पनने 
समयको लरामग स्सीकृि कराय्न मरियराकलरापमरा (िपराईंलराई ्छनु ट नमदँदरासम्म  
वरा िपराईंले उपयनुक्त करारण ्थरामपि नगदरा्नसम्म) कराय्न गननु्नप्छ्न  वरा सहभरागसी 
हुननुप्छ्न ।

 आफू र आफनो बरालबरामलकरालराई स््थ रराख्न भनेको स्िन्त्रिराको एक 
महत्त्वपूण्न चरण हो।

 िपराईं गभ्नविसी हुननुहुन्छ भने, िपराईं आफनो मचमकत्सक वरा सलिमनकद्राररा  
िरामलकराबद्ध गररएकरा सबै अपोइन्टमेन्टहरूमरा उपस्थि हुननुप्छ्न ।

 िपराईंलराई पत्रराचरार गररएको AMR लराई पूररा गननु्नहोस् र मममि समहि हस्राक्षर 
गरेर यसलराई AMR मरा कराउन्टसी सहरायिरा करायरा्नलय (CAO) मरा हस्राक्षरमरा 
भएको मममिको 30 मदन मभत्रमरा मफिरा्न पठराउने।

तपाईकंा उत्तरदायित्वहरू:

	 तपाईलंे	TANF	कार्यक्रमबाट	आफ्नो	जीव्कालमा	जम्ा	5	वर्य	(60	महि्ा)	कनो	 
लाहि	मात्र	् िद	सिारता	प्ाप्त	ि््य	सक्े	कुराकनो	व्ाख्ा	ि्ने।	TANF	ले	तपाई	ंर	 
तपाईकंनो	पररवार	फेरर	आफैं लाई	सिारता	ि््य	सक्षम	् हुँदासम्	अस्ारी	सिारता	 
उपलब्ध	िराउुँछ।	तपाईलंे	हवशेर	पररसस्हतिरू	पूरा	ि्ु्यहनछ	भ्े	तपाईलंे	5	वर्यकनो	 
TANF	सीमा	 पूरा	िररसकेपहछ	तपाई	ं हवस्ाररत	TANF	कनो	लाहि	रनोग्य	ह्	
सक्ुहनछ।

	 बाल	स्ािारका	लाहि	भुक्ा्ी	ि््य	सिारता	उपलब्ध	भएकनो	कुरा	व्ाख्ा	ि्ने	
जसले	िदा्य	तपाई	ंहवद्ालरमा	उपसस्त	ह्,	कार्य	ि््य	वा	तपाईलंाई	रनोजिारकनो	
लाहि	रनोग्य	ब्ाउ्	मद्दत	ि्ने	अन्य	हक्रराकलापिरूमा	सिभािी	ह्	सक्ुहनछ।

	 तपाईलंाई	रातारात	,	बाल	स्ािार	र	कपडा	जस्ा	सिारक	सेवािरूका	लाहि	
कु्-कु्	 हवशेर	 भत्ािरू	 उपलब्ध	 ह्	 सकछ््	 र	 तपाईलंाई	 ती	 सिारक	
सेवािरूकनो	लाहि	रनोग्य	ह्	आवश्यक	कािजी	कार्य	 प्ाप्त	ि््यमा	सिारता	 
िछ्य््	भ्ी	व्ाख्ा	ि्ने।

	 तपाईलें	आफैं 	 सुरु	 ि््य	 सक्े	 हक्रराकलापिरू	सहित	सबै	 हक्रराकलापिरू	 
हवभािद्ारा	स्ीकृत	ह्ुप्ने	कुरा	व्ाख्ा	ि्ने।

	 तपाईलंाई	आफ्नो	लक्ष्यिरू	 पूरा	 ि््य	आफ्ा	रनोज्ािरूमा	मद्दत	ि््य	सक्े	 
अन्य	समूििरू	र/वा	माह्सिरू	फेला	पा््य	मद्दत	ि्ने।	

	 िामीले	तपाईलंाई	मद्दत	ि््य	सक्	ेअन्य	तररकािरू	जसै्	अशक्ता	वकालत	
कार्यक्रम	 (Disability	Advocacy	 Program	 (DAP)),	आहज्यत	आर	 के्रहडट	
(Earned	 Income	Credit	 (EIC))	 र	 िामीले	 घरेलु	 हिंसाका	 पीहडतिरूलाई	 
मद्दत	ि््य	सक्	ेअन्य	तररकािरूकनो	व्ाख्ा	ि्ने।

	 उपलब्ध	हशक्षा	त्ा	प्हशक्षण	अवसरिरूकनो	व्ाख्ा	ि्ने।
	 तपाईंलाई	 कार्य	 ि््य	 आवश्यक	 ्भएमा	 तपाईंले	 कार्यसुँि	 सम्बसधित	
हक्रराकलापिरू	वा	हशक्षा/प्हशक्षणकनो	लाहि	स्ेसछिक	रूपमा	कार्य	ि््य	सक्े	
भ्ी	व्ाख्ा	ि्ने।

	 तपाईलंाई	 पूरक	 पनोरण	 सिारता	 कार्यक्रम	 (Supplemental	 Nutrition	
Assistance	 Program	 (SNAP))	 कनो	 बारेमा	 त्ा	 कामबाट	 आम्ा्ी	 
ि्ु्यभएकनो	कारणले	TANF	प्ाप्त	ि््य	रनोक्ा	SNAP,	Medicaid	र	बाल	स्ािार	
सिारता	प्ाप्त	ि््य	जारी	राख्े	सम्ाव्ाकनो	बारेमा	जा्कारी	हद्े।

	 तपाईलंे	असमा्	भुक्ा्ी	प्ाप्त	ि्ु्यहनछ	र	अहिले	सनोिी	
समर	 अवहिमा	 ्िद	 सिारताकनो	 रूपमा	 आवेद्	
िददै 	 ह्ुहनछ	 भ्े,	 तपाईलें	 त्यस	 समरकनो	 असमा्	
भुक्ा्कनो	सबै	 वा	 केिी	 भाि	 हफता्य	 ि्ु्यप्ने	 कुराकनो	
व्ाख्ा	ि्ने।

	 तपाईंले	 आफ्नो	 हिहकत्सक	 वा	 सलिह्कमा	 जा्	 
रातारात	प्ाप्त	ि््य	सक्े	भ्ी	व्ाख्ा	ि्ने।

	 तपाईलंाई	 लािपूदा ््य	 दुव््यस्ील	े काम	 फेला	 पा््य	 वा	
कामलाई	 ह्रन्तरता	 हद्	 रनोहकरिेकनो	 छ	 भ्	े तपाई	ं 
उपलब्ध	 लािपूदा ््य	 वा	 मद्पा्	 उपिारमा	 सिभािी	
ह्पुछ्य 	भने्	कुरालाई	व्ाख्ा	ि न्े।

	 तपाई	ंवा	पररवारकनो	सदस्मा	तपाईलंाई	काम	ि््यबाट	
रनोक्े	 शारीररक	 वा	 बौसधिक	अशक्ता	 वा	 मा्हसक	 
स्ास्थ्य	 समस्ा	 छ	 भ्े,	 िामी	 तपाईकंनो	 सिरनोिका	
लाहि	कु्ै	एजेन्ीमा	हसफाररस	ि््य	सकछौ	ंभ्ी	व्ाख्ा	
ि्ने।	सबै	सेवािरू	िनोप्ीर	रि्ेछ््।

	 तपाईलंाई	 पत्रािार	 िररएकनो	 AMR	 पूरा	 िरेर	 हमहत	
सहित	 िस्ाक्षर	 िरी	 िस्ाक्षर	 हमहतबाट	 30	 हद्	 
हभत्रमा	रसलाई	काउण्ी	सिारता	कारा्यलर	 (CAO)	 
मा	 हफता्य	 पठाउ्ुपछ्य 	 अन्य्ा	 तपाई	ं वा	 तपाईकंनो	
पररवार	 ्िद	 सिारताकनो	 लाहि	 रनोग्न	 ्ह्	 सक्ेछ	 
भ्ी	व्ाख्ा	ि्ने।

हाम्रा उत्तरदाियत्वहरू:
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परस्पर उत्तरदायित्वको सम्झौता

मुद्ा सारांश:  CAO प्रयोगको लरामग । िपराईंको केसवक्न रले यसलराई िपराईंसँग ममलेर पूररा गननु्नहुने्छ।

उद्देश्यहरू:  िपराईंले कस्ो प्रकरारको स्यं-मसद्ध कराय्न वरा आम्रानसी खोज्नुहुने्छ? िपराईंलराई कस्ो प्रकरारको प्रमशक्षण वरा मशक्षराको आवश्यक हुन सक्छ?

उद्देश्य प्ाप्तिमा अवरोधहरू:  जरामगर ियरारसी मूल्राङ्कन जरँाचसूचसी पूररा गरौ।ँ

TANF को मदन संख्रा:   GA मदनको संख्रा: 
उत्सीण्न गररएको मशक्षराको उच्िम स्र: 
करान्छो बच्राको जन्ममममि: 
पूररा गररएको भनुक्तरानसी कराय्न अननुभव हप्तराहरू: 
प्रमि हप्तरा स्सीकराय्न सरामनुदरामयक सेवरा प्रदरान गररने घण्रा: 

दसीघ्नकरालसीन:

पमहलो चरण:

रोजगारी र प्यशक्षण प््थियत : िपराईं कराय्न आवश्यकिराहरूसँग सम्बसधिि हुननुहुन्छ वरा हुननुहुन् भनसी हेरौ।ं

सहभायगताको प््थियत : मरियराकलरापमरा सहभरागसी हुन िपराईंको क्षमिरालराई कसरसी प्रभराव पराद्न्छन् भनसी हेन्न िपराईंकरा अवरोधहरू हेरौ।ं

एजदेन्ी सहािता तथिा यसफाररस: िपराईंलराई हरामसीले वरा अकको एजेन्सीले कसरसी सहयोग गन्न सक्छ भने् हेरौ।ं

 अमनवराय्न      ्ूछट

उपयनुक्त करारण र ्ूछटहरूलराई समसीक्षरा गररएकरा ्छन् र मिनसीहरू:
 स्सीकृि भए      अस्सीकृि भए      उपयनुक्त ्ैछनन्

करारण:

म र मदेरो पररवारलाई सहािता
गर्ने िोजर्ा

लराइन नं: नराम: 

कराउण्सी: मनुद्रा नं: टेमलफोन नम्बर: मममि:

 ग्राहकको प्रथमराक्षर मममि एजेन्सीको प्रथमराक्षर मममि
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 करामदरारको नराम मममि टेमलफोन नम्बर
मैले यस परस्पर उत्रदरामयत्वको सम्ौिरा (Agreement of 
Mutual Responsibility (AMR)) नरामक फरारराम पढेको 
िथरा बनु्ेको ्छनु , मलराई थराहरा ्छ मक नगद सहयोग प्रराप्त 
गन्नको लरामग मैले AMR मरा हस्राक्षर गननु्नप्छ्न । मलराई यो 
थराहरा ्छ मक AMR मरा मैले हस्राक्षर गननु्नको अथ्न मैले AMR 
योजनराले मलराई गन्न भने् कराय्न मैले गनने्छ भन्नु हो। मलराई थराहरा  
्छ मक मैले योजनरामरा भएकरा कराय्न उपयनुक्त करारण मबनरा मैले गररन 
भने, यस AMR को पृष् 4 मरा भएकरा “जररवरानराहरू” मलराई लरागू 
हुन सक्छ। मलराई थराहरा ्छ मक मैले उपयनुक्त करारण नहँुदरासम्म 
AMR मरा हस्राक्षर नगरेको खण्डमरा मेरो पररवरार िथरा मैले नगद 
सहयोग (62 P.S. 405.3) प्रराप्त नगन्न सक्छौ ं। AMR मरा हस्राक्षर 
नगनरा्नले हुने जररवरानराहरू यस फराररामको पृष् 4 मरा सूचसीबद्ध ्छन् 
भने् मलराई थराहरा ्छ।  एजेन्सीको हस्राक्षर मममि

 ग्राहकको हस्राक्षर मममि

सहभायगता यरििाकलापहरू:
कराय्नरिम:

्थरान:

मममि:

समय:

िपराईं हरेक हप्तरा  मूलभूि घण्रा िथरा हरेक हप्तरा  गैर-मूलभूि घण्रामरा सहभरागसी हुननुप्छ्न ।

कराय्नरिम:

्थरान:

मममि:

समय:

िपराईं हरेक हप्तरा  मूलभूि घण्रा िथरा हरेक हप्तरा  गैर-मूलभूि घण्रामरा सहभरागसी हुननुप्छ्न ।

तपाईकंा अयधकारहरू:
िपराईंकरा सनुमवधराहरू घट्ननु वरा रोमकननुपूव्न, िपराईंसँग आवश्यकिराहरू पूररा नहुने उपयनुक्त करारण (सहसी करारण) मथयो मक भनसी मनधरा्नरण गन्न  
िपराईंसँग आफनो मनुद्राको समसीक्षरा गनने अमधकरार हुन्छ। िपराईंसँग आफनरा सनुमवधराहरू घट्ननु वरा रोमकननुपूव्न कराय्नवराहसीको सूचनरा प्रराप्त गनने  
अमधकरार हुन्छ। हराम्ो मनण्नय प्रमि िपराईं असहमि हुननुहुन्छ भने िपराईंसँग अपसील गनने िथरा मनष्पक्ष सनुननुवराईको लरामग अननुरोध गनने अमधकरार 
हुन्छ। िपराईंकरा सनुमवधराहरू घटराउने वरा रोके् उदे्श्यले पत्रराचरार गरेको मममिको दश मदन मभत्र िपराईंको अपसील पोस्टमराक्न  वरा प्रराप्त गररयो 
भने िपराईंकरा सनुमवधराहरू जरारसी रहने्छन्।

उपिुक्त कारण:
म िथरा मेरो पररवरारलराई सहरायिरा गनने िपराईंको योजनरामरा चरणहरू पूररा नहुननुको करारण िपराईंको मनयन्त्रणभन्रा बरामहर ्छ भने यसलराई 
उपयनुक्त करारण मरामनने्छ। घरेलनु महंसरा, उमचि बराल स्राहरार नहुननु वरा अशक्त वरा मबररामसी व्यसक्तको स्राहरारकरा आवश्यकिराहरू उपयनुक्त 
करारणकरा उदराहरण हुन्।

ग्राहकको प्रथमराक्षर मममि एजेन्सीको प्रथमराक्षर मममि

परस्पर उत्तरदायित्वको सम्झौता

म र मदेरो पररवारलाई सहािता
गर्ने िोजर्ा

लराइन नं: नराम: 

कराउण्सी: मनुद्रा नं: टेमलफोन नम्बर: मममि:

यस योजनरालराई मनम्न मममिसम्ममरा
मनम्न ्थरानमरा ररपोट्न गननु्नहोस्: सम्म:
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तपाईलंदे अस्ीकार गरदेमा वा जार्ाजार् असफल हुरु् भएमा: जररवार्ाहरू िसप्कार हुर्देछर््:

िपराईंसँग उक्त कराय्न नगन्न उपयनुक्त करारण नभएमरा िपराईंको केसवक्न रसँग
ममलेर योजनरामरा कराय्न गननु्नहोस् र परस्पर उत्रदरामयत्वको सम्ौिरा (AMR) मरा
हस्राक्षर गननु्नहोस्।

िपराईंले यस AMR मरा हस्राक्षर नगदरा्नसम्म िपराईं नगद
सहरायिराको लरामग योग्य हुननुहुने्ैछन। िपराईं वरा अन्य
वयस्कले पमहले नै TANF को 60 ममहनरा प्रराप्त गननु्नभएको 
्छ भने, िपराईं र िपराईंको पररवरार नगद सहरायिराको लरामग योग्य हुननुहुने्ैछन।

िपराईंसँग उक्त कराय्न नगन्न उपयनुक्त करारण नहँुदरासम्म, सहरायिरा खोज् र/वरा
मपि तृ्व प्रमरामणि गन्नको लरामग आवश्यकिराहरूसँग सहकराय्न गननु्नहोस्।

िपराईंको मरामसक नगद सहरायिराको सनुमवधरा 25 प्रमिशिले घट्ने्छ।

िपराईंलराई पत्रराचरार गररएको AMR मरा हस्राक्षर गननु्नहोस् र AMR मरा हस्राक्षर
गरेको मममिबराट 30 मदन मभत्रमरा यसलराई कराउण्सी सहरायिरा करायरा्नलय (CAO)
मरा मफिरा्न पठराउननुहोस्।

AMR 30 मदन मभत्र मफिरा्न नभएको खण्डमरा िपराईं नगद सहरायिराको लरामग
योग्य हुनहुने्ैछन। िपराईं वरा अन्य वयस्कले पमहले नै TANF को 60 ममहनरा
प्रराप्त गननु्नभएको ्छ भने, िपराईं र िपराईंको पररवरार नगद सहरायिराको लरामग
अयोग्य हुननुहुन्छ।

िपराईंसँग उक्त कराय्न नगन्न उपयनुक्त करारण नहँुदरासम्म, कराय्नकरा 
आवश्यकिराहरू पूररा गननु्नहोस्। यसमरा मनम्न कनु रराहरू समरावेश हुन्छन् िर 
यसमरा मरात्र ससीममि हँुदैन:

• मशक्षरा र प्रमशक्षण समहि कराय्न वरा कराय्न गमिमवमधमरा सहभरागसी हुने;

• समरिय रूपमरा कराम खोजे् र आवश्यक करागजराि उपलब्ध गरराउने; र 

• उपलब्ध रोजगरारलराई स्सीकरार गनने िथरा करायम रराखे्।

पमहलो उल्लङ्घन – िपराईं नू्यनिम 30 मदन वरा प्रमिबधिको परालनरा गन्न असफल 
हँुदरासम्म मधे् जनुन बढसी हुन्छ उक्त अवमधसम्म अयोग्य हुननुहुने्छ। 

दोस्ो उल्लङ्घन – िपराईं नू्यनिम 60 मदन वरा प्रमिबधिको परालनरा गन्न असफल 
हँुदरासम्म मधे् जनुन बढसी हुन्छ उक्त अवमधसम्म अयोग्य हुननुहुने्छ।

िेस्ो उल्लङ्घन – िपराईंलराई ्थरायसी रूपमरा अयोग्य ठहर गररने्छ।

रकम सहरायिराको प्ररासप्त पम्छको पमहलो 24 ममहनरा मभत्रमरा प्रमिबधिको करारण 
रिमराननुगि वरा अवरुद्ध मधे् जनुनसनुकै भएिरापमन, प्रमिबधि व्यसक्तमरा मरात्र लरागू 
हुन्छ।

रकम सहरायिराको प्ररासप्त पम्छको 24 ममहनरा मभत्रमरा प्रमिबधिको करारण 
रिमराननुगि वरा अवरुद्ध मधे् जनुनसनुकै भएिरापमन, प्रमिबधि समू्ण्न पररवरारमरा 
लरागू हुन्छ।

आम्रानसीहरू सै्सछिक रूपमरा करायम रराखे् र उपयनुक्त करारण मबनरा हप्तरामरा
िपराईंको कराय्न समय 20 घण्राभन्रा कम हुनेगरसी घट्ने्छ।

िपराईंले सै्सछिक रूपमरा आफनो समय नघटराएको खण्डमरा िपराईंको अननुदरान
िपराईंले आज्नन गरेको रकमको बरराब र घट्ने्छ।

िपराईंलराई लरागूपदराथ्न दनुव्य्नसनसीले कराम फेलरा परान्न वरा करामलराई मनरन्तरिरा मदन 
रोमकरहेको ्छ भने िपराईं उपलब्ध लरागूपदराथ्न वरा मद्परान उपचरारमरा सहभरागसी 
हुननुहोस्।

िपराईंले उपलब्ध उपचरार योजनरामरा सहकराय्न नगदरा्नसम्म िपराईं आफनो नगद
अननुदरानको अंशको लरामग योग्य हुननुहुने्ैछन।

आम्रानसीको अन्य सम्रामवि स्ोिहरूको लरामग आवेदन मदननुहोस्। िपराईं आवश्यकिराहरू पूररा गन्नको लरामग सहमि नहँुदरासम्म िपराईं अयोग्य
हुननुहुन्छ। िपराईं वरा अन्य वयस्कले पमहले नै TANF को 60 ममहनरा प्रराप्त 
गननु्नभएको ्छ भने, अननुपरालन नहँुदरासम्म िपराईं र िपराईंको पररवरार अयोग्य 
हुननुहुन्छ।

मवशेष भत्राको पैसरा कसरसी खच्न भएको मथयो भने् कनु रराको प्रमराण 14 मदन मभत्र 
प्रदरान गननु्नहोस्।

िपराईंले आफूले अननुरोध गननु्नभएको मवषय वरा सेवराहरूको लरामग खच्न गन्न प्रराप्त
गननु्न भएको मवशेष भत्राको पैसरा उक्त प्रयोजनकरा लरामग प्रयोग गननु्न भएको ्ैछन
भने िपराईंले उक्त पैसरा मफिरा्न गननु्नपनने्छ।

सम्झौता जररवार्ाहरू

 ग्राहकको प्रथमराक्षर मममि एजेन्सीको प्रथमराक्षर मममि
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