१. बबयु काय म :
करातहको महान चाड साकेला उभौल वा उधौलको अवसरमा वा अय बवध
कायमहमा कराया हङकङले शस!क
बब"यु प$रकार का साथ मौलक खानपानह प(कने
ु
गद छन ् ।

२. बबयका
सामाीह :
ु
1. कोईला
2. (टाट र
3. लाईटर
4. 0झर
5. 2च3टा
6. जाल
7. 5लोब

३. खानपानका सामाीह :
1. थाल
2. 6लेट
3. 5लास
4. काँटा
5. च3चा
6. 6लाि(टक 9याग
7. गावज
: बयाग

४. ब  बतरणकासामीह :
1. से!स टे बल, 2चयर
2. कपन
ु पैसा, पैसा रा=ने बाकस
ु , ख;ा
3. कलम, "या!कले
ु टर, ओपनर
4. बब"यु, मौ?लक खानपान, पेयपदाथह

५. मेनु
बब"यु तथा खानपानमा के के मेनु बनाउने हो तयार गनु पद छ । ज(तै :

खा य तथा पेय पदाथको नाम
बब"यु 6याकेज
(वङ २, चप २, $रब २, बल २, ससेज २, अचार १)
खाना 6याकेज
(खाना, भटवा
ु ु , अचार)

ख$रद

ब 

दर

दर

_____ _____

_____ _____

लेमनDट, जस
ु , कोक, फेटा, (Fाइट, 2चया, पानी

_____ _____

सेमीगल, 9लगल
ु , काIसबग, हे नीकेन

_____ _____

वाइट हस ("वाट र)

_____ _____

वाईन (Yellow Tail)

_____ _____

रे डलेबल (१ ?लटर)

_____ _____

9!याक लेबल (७५० एमएल)

_____ _____

६. बोलप' अ)वान
मेनु तयार भै सके पOचात के कPत दर रे टमा उपल9ध हन
ु स"तछ, Pन3न शतसDहत कि3तमा
३ वटा क3पनीहसंग बोलपS अवहन ग$रनेछ ।
सतह
1. स6लायसले Pन3न तोकएको ?मPत, समय र (था◌ानमा सामाUी V डेलभेर गनप
:
ु नछ
।
2. थफ सामाUीह आवOयक भए १ घYटा अगावै जानकार Dदनेछ, सो समेत डेलभेर
गनु पनछ
: तर Zयस बखतको डेलभेर चाज Fदान ग$रनेछ ।
3. अZयमा ब[ नभएको पेयपदाथह (खा\य पदाथ बाहे क) फता ?लनपनछ
ु : ।

७. बोलप' ि-वक.त
:
ृ
Fा6त बोलपS हेर कायस?मPतको बैठकले ि(क◌ृती Fदान गनछ
: ।

८. बतरण ब1ध:
बब"यु तथा खानपान बतरणमा Pछ`ो छ$रतो र एकपता !याउन Pन3न ब2ध अपनाउनु
पद छ ।
1. शमा
"या?सयरले "यास ?लई क(टमरलाई कपन
Fदान गद छ ।
ु
ु
2. क(टमरले कपन
?लई बब"यु बतरकलाई कपन
Fदान गद छ ।
ु
ु
3. एउटा कपनको
सबै सामान एउटै बतरकले Dदनु पनछ
: ।
ु
4. एउटा कप
ु नको सामान बे5लाबे5लै बतरकले Dदनु हदै
ु न ।
5. बतरकले समान Dदई सकेपPछ कपन
aयाPत सरbcत
ठाँउमा रा=नु पद छ ।
ु
ु
6. अZयमा कपन
अनसार
समान गए नगएको कोषाeयcले ?मलान गनछ
: ।
ु
ु
7. बब"यु संयोजकले Dठक सामान Dठक ठाउमा रहे नरहे को हे दf, आवOयक सामानको
माग गनप
ु न: छ ।
8. बब"यु संयोजकले सामान बतरण नग$र बतरकहले सDह सामान बतरण गरे
नगरे को हे नु पद छ ।
9. समान सकएमा तत
कोषाeयcलाई खबर ग$र कपन
काgन रो"न पद छ ।
ु
ु

९. काय बभाजन
ख$रद ब[ :
बब"यु बतरण संयोजक :
बतरक ((वंयमसेवक) ह:

कोष, स3पती 9याव(थापन तथा ख$रद ब[ वभाग

