प्रदे श बाडा ननधाायण/सभामोजन तथा विद्युतीम भाध्मभफाट बाडा ब ुक्तानी
सम्िन्धी ननमभािरी, २०७८
प्रदे शनबत्र सञ्चानरत मात्रुिाहक तथा भारिाहक सािाजननक मातामात सेिा सञ्चारनको रानग
तोवकएको रुटहरुभा सभमसाऩेऺ बाडादय ननधाायण/सभामोजन गना तथा सािाजननक सिायी
सञ्चारनभा वटकटको व्मिस्था, अनराइन विनधफाट वटकट खरयद नफक्रीको साथै विद्युतीम ब ुक्तानी
गयी सहज, सुरब, ऩहुॊचमोग्म, प्रविनधभैत्री तथा प्रबािकायी सेिा प्रिाह गना प्रदे श सिायी तथा
मातामात व्मिस्था ऐन, २०७५ को दपा २२१ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे
दे हामका ननमभहरु फनाएकोछ ।
ऩरयच्छे द -१
प्रायम्म्बक
1.

सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी ननमभहरूको नाभ “प्रदे श बाडा ननधाायण/सभामोजन तथा
ु ानी सम्िन्धी ननमभािरी, २०७८" यहे को छ ।
विद्युतीम भाध्मभफाट बाडा बक्त
(2) मो ननमभािरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

2.

ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ननमभािरीभा,(क) "ऐन" बन्नारे प्रदे श सिायी तथा मातामात व्मिस्था ऐन, २०७५ सम्झनु ऩछा ।
(ख) "कामाारम" बन्नारे मातामात व्मिस्था कामाारम सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे मातामात
व्मिस्था सेिा कामाारम य ऐन फभोम्जभका मातामात व्मिस्थाऩन सम्फम्न्ध कामा गने
अन्म कामाारमराई सभेत जनाउॉछ ।
(ग) "बाडा" बन्नारे सािाजननक सिायीरे मातामात सेिा प्रदान गये िाऩत नरने यकभ िा शुल्क
सम्झनु ऩछा ।
(घ) "भन्त्रारम" बन्नारे बौनतक ऩूिााधाय विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदे श सम्झनु ऩछा।
(ङ) "मात्री" बन्नारे सािाजननक मात्रुिाहक सिायीफाट मात्रा गने व्मम्क्त सम्झनु ऩछा ।
(च) "विद्युतीम वटकट" बन्नारे मात्रुरे सािाजननक सिायी साधन प्रमोग गना नतये को
बाडा ब ुक्तानीको ननस्साराई सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे विद्युतीम भाध्मभफाट प्राप्त
हुने ननस्साराई सभेत जनाउॉछ।
(छ) "विद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी" बन्नारे मात्रुिाहक सिायी साधनभा मात्रा गये िाऩत
मात्रुरे िा भारफाहक सिायी प्रमोग गये फाऩत नतनुऩ
ा ने बाडा विद्युतीम भाध्मभफाट
ु ानीको रानग विकास गरयएको प्रणारीराई सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे भोफाइर
बक्त

एप्स, कम्प्मुटय, स्भाटा काडा तथा अन्म विधुतीम प्रविनध प्रमोग गयी अनराइन वटकट
खरयद नफक्री गना िा बाडा नतना विकास गरयएको नगदयवहत (क्मासरेस) प्रणारीराई
सभेत जनाउॉछ।
(ज) "सनभनत" बन्नारे ननमभ ४ को उऩननमभ (१) फभोम्जभ गदठत सनभनत सम्झनु
ऩछा।
3.

मस ननमभािरीको प्रमोग् प्रदे शनबत्र सञ्चानरत मात्रीिाहक तथा भारिाहक सािाजननक
मातामात सेिारे भन्त्रारमको ननणाम अनुसाय तोवकएको बाडादयभा बाडा नरन, सेिा
सञ्चारनभा वटकट व्मिस्थाऩन य विद्युतीम वटकट खरयद नफक्री मस ननमभािरीको अनधनभा
यही गनुऩ
ा नेछ ।
ऩरयच्छे द -२
बाडा ननधाायण/सभामोजन नसपारयश सनभनत

4.

बाडा ननधाायण सम्फन्धी व्मिस्था् (१) सािाजननक सिायीको सञ्चारनभा प्रबाि ऩाने तत्िहरु
ऩेट्रोनरमभ ऩदाथा, ऩाटऩुजाा, श्रभ ज्मारा रगामतका फजायभूल्मभा उल्रेखनीम उतायचढाि
बएको दे म्खएभा िा प्रदे श सयकायराई बाडा सभामोजन गना भनानसि रागेभा भन्त्रारमभा
तऩम्शर फभोम्जभको सनभनत गठन गरयनेछ्(क) भन्त्रारमको प्रादे म्शक सडक तथा मातामात व्मिस्था भहाशाखा प्रभुख
- सॊ मोजक
(ख) भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीऩरयषदको कामाारमको कम्तीभा अनधकृतस्तयको
प्रनतनननध

- सदस्म

(ग) मातामात व्मिस्था कामाारम िा सेिा कामाारमहरु भध्मे िाट भन्त्रारमरे
तोकेको कामाारम प्रभुख

- सदस्म

(घ) भन्त्रारमरे तोकेको भेकाननकर इम्न्जननमय (भन्त्रारम िा अन्तगात) सदस्म
(ङ) भन्त्रारमको मातामात शाखा हेने अनधकृत -

सदस्म सम्चि

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सनभनतरे सािाजननक सिायीको बाडादय सभामोजन
गनाका रानग सो सॉग सम्फम्न्धत सयोकायिारा मातामात व्मिसामी, मातामात ऺेत्रका विऻ,
उऩबोक्ता सभूह रगामतका प्रनतनननधराई आिश्मकता अनुसाय आभन्त्रण गना सक्नेछ ।

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ गदठत सनभनतरे ऩेट्रोनरमभ ऩदाथाभा बएको भूल्मको
ऩरयितान, बाडादयका अन्म सूचकहरुभा बएको ऩरयितानराई आधाय भानी सोको फजाय
अध्ममन तथा विश्लेषण गयी नसपारयश सवहतको प्रनतिेदन ददनुऩनेछ।
(४) सनभनतरे आफ्नो कामाविनध आपैँ तम गनेछ ।
ऩरयच्छे द – ३
बाडा ननधाायण/सभामोजनका आधाय तथा प्रवक्रमा
5.

बाडा ननधाायण/सभामोजनका आधायहरु् (१) सनभनतरे दे हामका सूचकहरुराई आधाय नरई
बाडादय ननधाायण तथा सभामोजनका रानग नसपारयश गना सक्नेछ:(क) सािाजननक सिायी साधनको (फजाय सिेऺणफाट विियण नरई) फुक भ्मारु,
(ख) नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय तथा स्थानीम तहहरुराई फुझाउनुऩने याजश्व
तथा दस्तुयहरु,
(ग) सम्फम्न्धत व्मिसामीरे कय कामाारमभा फुझाएको विियण,
(घ) सिायीको फीभा िाऩतको यकभ,
(ङ) सािाजननक सिायीभा काभ गने काभदायको ज्मारा, तरफ रगामतका
प्रशासननक खचा,
ु ाा रगामतका (प्रचनरत
(च) इन्धन खचा तथा ब्माट्री, टामय, रुनिकेन्ट ऩाटाऩज
फजायभूल्मको आधायभा) सञ्चारन सम्िम्न्ध खचा,
(छ) सिायीको भभात सम्फम्न्ध खचाहरु (प्रचनरत फजायभूल्मको आधायभा),
(ज) रृासकट्टी (नसधा ये खा विधी),
(झ)

कजााभा

राग्ने

फैंक

ब्माजदय

रगामतका

अन्म

ओबयहेड

खचाहरु

(सम्फम्न्धत व्मिसामीरे नतये को मथाथा यकभ तथा कय कामाारमभा
फुझाएको विियणको आधायभा),
(ञ) सिायी सञ्चारन गये फाऩत सञ्चारकरे ऩाउनुऩने न्मू नतभ भूनापा
(ट) सनभनतरे भनानसि ठहय गये का अन्म आधायहरु ।
(२) ननमभ ५ को उऩननमभ (१) भा उम्ल्रम्खत बाडादय ननधाायण तथा सभामोजनका
आधायहरुको अरािा विद्युतीम सािाजननक सिायी साधनको सञ्चारनफाट ऩुग्ने िाताियणीम
तथा अन्म पाईदाहरु सभेतराई थऩ आधाय फनाएय सनभतीरे विद्युतीम सािाजननक सिायी
साधनहरुको छु ट्टै बाडादय ननधाायण तथा सभामोजनको नसपारयश गना सक्नेछ ।

(३) बाडादय ननधाायण/सभामोजन गदाा सेिाप्रदामक िा सिायीधनीरे ऩारनागनुऩ
ा ने थऩ
शताहरुसभेत सनभनतरे नसपारयस गना सक्नेछ ।
6.

बाडा ननधाायण/सभामोजनका प्रकृमा
(१) ननमभ ५ को उऩननमभ (१) फभोम्जभका आधायहरु अध्ममन गयी सनभनतरे
भन्त्रारमभा नसपारयस सवहतको प्रनतिेदन िुझाउनेछ ।
(२)

भन्त्रारमरे

प्राप्त

प्रनतिेदनको

आधायभा

भुख्मभन्त्री

तथा

भम्न्त्रऩरयषदको

कामाारमको सहभती नरई आिश्मक ननणाम गना सक्नेछ ।
(३) भन्त्रारमको ननणामानुसाय ननधाायण/सभामोजन बएको बाडादय सिासाधायणको
जानकायीका रानग प्रकाशन गरयनेछ ।
(४)

सािाजननक

मातामात

व्मिसामीरे

भन्त्रारमको

ननणाम

फभोम्जभ

ननधाायण/सभामोजन बएका बाडादय बन्दा फढी यकभ नरन ऩाइनेछैन ।
ऩरयच्छे द -४
मात्री वटकट
7.

मात्री वटकट् (१) मात्रुफाहक सािाजननक मातामातरे वटकट जायी नगयी सेिा प्रिाह
ु ानीराई िा ई-वटकटरे सभेत वटकटको रुऩभा
गनुह
ा ॉद
ु ै न। विद्युतीम भाध्मभफाट गरयएको बक्त
भान्मता प्राप्त गनेछ।
(२)

सािाजननक

मातामातरे

ननधाारयत

कामाारम,

सेिा

काउन्टय,

आनधकायीक

ु ानन सेिा प्रदामकको भोफाईर एऩ िा िेफ ऩोटारफाट सभेत
फेिसाइट िा आनधकायीक बक्त
वटकट नफक्री गना सक्नेछ ।
(३) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिा प्रदामकरे मात्रा
गनुब
ा न्दा कम्म्तभा एक हप्ता अगािै वटकट अनराईन प्रणारी भापात नडस्प्रे गनुऩ
ा नेछ। तय
दशैँ नतहाय रगामत अन्म याविम चाडऩिाको सभमभा बने सो सभम अगािै िा प्रदे श
सयकायरे आिश्मक ठानेको जुनसुकै सभमभा खुरा गनुऩ
ा नेछ ।
(४) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिा प्रदामकरे
सम्िम्न्धत मातामात कम्ऩनीरे तोवकएको रुटभा सन्चारन हुने सािाजननक मातामात सेिाको
कुर नसट सॊ ख्मा, विवक्र बएको य फाॊवक वटकट सॊ ख्मा तथा बाडादय सभेत सेिाग्रावहरे हे न/
ा
दे ख्न नभल्ने व्मिस्था नभराउनु ऩनेछ ।

(५) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिा प्रदामकरे एक
ऩटक सिायी नम्फय तथा नसट नम्फय तोवकएय नफक्री बै सकेको वटकट ननज मात्रीरे यद्द
गये को अिस्थाभा फाहेक अन्म मात्रीराई नफक्री गना ऩाइने छै न ।
(६) वटकट जुन मात्रुको नाभभा जायी बएको हो सोवह मात्रुरे भात्र मात्रा गनुा ऩनेछ।
अन्म व्मम्क्तरे उक्त वटकेटफाट मात्रा गना ऩाउनेछैन।
(७) मातामात सेिा प्रदामकहरुरे जायी गये का वटकट तथा मात्रीहरुको अनबरे ख
दुरुस्त याख्नुऩनेछ य सम्फम्न्धत मातामात कामाारम तथा याज्मका अन्म ननकामफाट भाग
गये को फखत तुरुन्त उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(८) मात्री वटकटको ढाॉचा अनुसूची -१ भा तोवकए फभोम्जभ हुनेछ ।
8.

वटकट यद्द गने सम्फन्धी व्मिस्था् (१) मात्रुरे कुनै कायणफश तोवकएको सभमभा मात्रा
नगने अिस्था आएभा वटकट यद्द िा ऩरयितान गना सक्नेछ ।
(२) वटकट यद्द गदाा सिायी प्रस्थान गने सभम बन्दा चौिीस घण्टा अगानड यद्द गये भा
दश प्रनतशत य त्मसऩश्चात यद्द गये भा ते त्तीस प्रनतसत सम्भ कटाएय मात्रीरे जुन भाध्मभफाट
वटकट खरयद गये को हो सोही भाध्मभफाट फाॉकी यकभ वटकट यद्द गये को चौफीस घण्टानबत्र
वपताा गनुऩ
ा नेछ ।
(३) सिायी साधन नम्फय, प्रस्थान हुने सभम आदद विियण ऩरयितान हुने अिस्था
आएभा मात्रुराई सो को जानकायी अनराईन विनधिाटै िा अन्म प्रबािकायी तरयकाफाट
अविरम्फ गयाउनु ऩनेछ ।
(४) काफु फावहयको फाहे क अन्म ऩरयम्स्थनतभा जायी बै सकेको वटकट फभोम्जभको सेिा
सम्फम्न्धत प्रदामकरे प्रिाह गना असभथा बएभा वटकट यकभको दोब्फय यकभ ऺनतऩूनता
सवहत उऩरब्ध गयाई िैकम्ल्ऩक व्मिस्थाद्वाया सेिा प्रिाहको प्रफन्ध गनुऩ
ा नेछ ।
ऩरयच्छे द-५
विद्युतीम वटकट नफक्री तथा बाडा ब ुक्तानी

9.

विद्युतीम वटकट नफक्री तथा बाडा ब ुक्तानी् (१) सािाजननक सिायीरे स्भाटा काडाहरुको
ु ानी िा अनराइनको भाध्मभफाट
प्रमोग गयी विद्युतीम प्रणारीफाट नगदविवहन बाडा बक्त
वटकट नफक्री गयी सेिा सञ्चारन गनुा ऩनेछ।
(२) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिा प्रदामकरे
अनराइन वटकेवटङ्गका रानग आिश्मक प्रणारीको व्मिस्था गनुऩ
ा नेछ।

(३) अनराइन वटकेवटङ्ग प्रणारीहरुफीच एकरुऩताको रानग भन्त्रारमरे ननदे शन ददन
सक्नेछ

साथै

भन्त्रारमफाट

तमाय

गयी

सञ्चारन

गये को

प्रणारीसॉग

सभेत

आफद्ध

गनासक्नेछ।
(४) मात्रीका रागी ननधाारयत नसटहरुको सॊ ख्मा, नफक्री बए नबएको तथा बाडादय
खुल्ने गयी नसट प्रान अनुसायको मात्री चरान फनाई सो को विियण सफ्टिेमयभा प्रविवि
गनुऩ
ा नेछ।
(५) भध्मभ तथा राभो भागाका मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिा प्रदामकरे
आफ्नो विस्तृत विियण सवहत सिायी साधनका सफै नसटहरुराई अनराइन प्रणारीभा प्रि
दे म्खने गयी याख्नुऩनेछ ।
10. विद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी रागू गने् (१) भन्त्रारमरे प्रदे शनबत्र सञ्चारन हुने मात्रुिाहक
ु ानीको रानग नगद यवहत विद्युतीम
सिायीसाधनभा मात्रा गने मात्रुरे नतनुऩ
ा ने बाडा बक्त
ु ानी प्रणारी रागू गनेछ।बक्त
ु ानी सम्िन्धी व्मिस्था अनुसूची-2 फभोम्जभ हुनेछ।
बक्त
(२) छोटोदुयीभा सॊ चारन हुने मात्रीिाहक सािाजननक सिायीको हकभा तत्कारै य भध्मभ
तथा राभो भागाभा सञ्चारन हुनेको हकभा क्रभश: विद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी रागू

गना

भन्त्रारमरे सुचना प्रकासन गनेछ ।
(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभको प्रणारी सञचारनको रानग एकरुऩता कामभ गना
भन्त्रारमरे अनुसूची-३ फभोम्जभको सािाजननक सूचना जायी गयी सेिाप्रदामक छनौट गना
सक्नेछ ।
(4) उऩननमभ (३) फभोम्जभ सूचना प्रकाशन बए ऩश्चात अनुसूची-४ फभोम्जभको
ढाॉचाभा तोवकएको म्माद नबत्र आिेदन ददनुऩनेछ ।
(5) उऩननमभ (3) फभोम्जभ सेिा प्रदामक छनौट गदाा अनुसूची-५ को आधायभा
भूल्माॊकन गयी छनौट गरयनेछ ।
(6) उऩननमभ (२) फभोम्जभ छनौट बएको सेिाप्रदामकरे ददएको सेिा िाऩत नतनुऩ
ा ने
सेिा शुल्क मात्रुरे नतने बाडाफाटै कट्टा गयी फाॉकी बाडा भात्र सिायी धनीरे ऩाउने गयी
व्मिस्था गना सवकनेछ।
(7)

उऩननमभ

(१)

फभोम्जभको प्रणारी रागू

गदाा

सिायीभा

जडान

गनुऩ
ा ने

उऩकयणहरु जडान गदाा राग्ने खचा सिायीधनीिाट व्मिस्थाऩन गनुऩ
ा नेछ ।
ु ानी प्रणारीभापात ट्याक्सीहरुभा हुने बक्त
ु ानीराई
(८) नगदयवहत मस विद्युतीम बक्त
ु ानी बएसयह भानननेछ ।
सभेत नभटयफाट बक्त

(9) विद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी रागु बएऩश्चात सम्ऩूण ा मात्रीफाहक सिायी साधनहरुरे
अननिामारुऩभा प्रणारीभा आिद्ध बई मातामात सेिा सॊ चारन गनुा ऩनेछ मस प्रणारी फाहेक
अरु तियफाट बाडा असुरउऩय गना ऩाइनेछैन।
ु ानी प्रणारीको ऩारना गनुा सम्फम्न्धत सफैको
(10) भन्त्रारमरे रागु गने विद्युतीम बक्त
कताव्म हुनेछ।

ऩरयच्छे द-६
विविध
ु ानी प्रणारी विकास तथा
11. आयऺण सम्िम्न्ध व्मिस्था: अनराईन तथा विद्युतीम बक्त
कामाान्िमन गदाा प्रचनरत कानुन फभोम्जभ आयऺण गरयएका नसटहरु सम्फम्न्धत रम्ऺत
िगारे ऩाउने गयी सुननम्श्चत गनुऩ
ा नेछ ।
12. भारफाहक सिायी साधनको फीर सम्फन्धी ब्मफस्था् (१) भारिाहक सािाजननक सिायीरे
अनुसूची -६ फभोम्जभको ढाॉचा अनुसायको फीर जायी गये य भात्र सेिा प्रिाह गनुऩ
ा नेछ ।
(२) भारिाहक सािाजननक सिायी सञ्चारन गने सेिा प्रदामकरे रु १०,०००।–
बन्दा फढीको यकभ नगदभा कायोफाय गना ऩाइने छै न ।
13. सयोकायिाराहरुको काभ, कताव्म य बूनभका : भन्त्रारमरे रागु गये को विद्युतीम ब ुक्तानी
प्रणारीको कामाान्िमन गना सयोकायिाराहरुको काभ, कताव्म य बूनभका अनुसूची -७
फभोम्जभ हुनेछ ।

ु ी -१
अनुसच
ॉ सम्फम्न्धत)
(ननमभ ६ को उऩननमभ (८) सग
मात्रीिाहक सािाजननक सिायीरे जायी गने वटकटको ढाॉचा
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अनुसूची -२
ॉ सम्िम्न्धत)
(ननमभ 10 को उऩननमभ 1 सग
नगद यवहत विद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी (Cashless Electronic Payment System)
सािाजननक मातामात सेिाभा म्ज. वऩ. एस. (Geographic Poistioning System) प्रणारी जडान
गयी GPS System फाट उऩबोक्तासॊ ग बएको Metal Chips मुक्त ट्राबर काडाराई Computer
Software Device भा स्िाऩ िा टच गयीसके ऩश्चात उऩबोक्ताको सेिाको शुरु विन्दु य अम्न्तभ
विन्दु फीचको दुयी य सो दुयीभा राग्ने ननधाारयत बए फभोम्जभको बाडाको यकभ नसस्टभरे नै
गणना (क्माल्कुरेट) गयी काडा (वप्रऩेड काडा) भा बएको यकभफाट स्ित: घट्दै जाने य उक्त
वप्रऩेड मुक्त काडाराई ऩुन् रयचाजा गना सवकने ऩद्दतीराई प्रविनधमुक्त सािाजननक मातामात सेिा
ु ानी प्रणारीको अफरम्िन गयी नगद कायोफाय फन्द Cashl ess
हुनेछ। जसरे विद्युतीम बक्त
प्रणारी अफरम्फन गदाछ।
सािाजननक मातामात सेिाभा तर उल्रेम्खत भुख्म नडबाइसहरु जडान गनुऩ
ा नेछ।
१. म्ज. वऩ. एस. उऩकयण (Geographic Positioning System Device)
म्ज. वऩ. एस. उऩकयणरे सेिाको शुरु य अम्न्तभ विन्दु विचको दुयी गणना (क्माल्कुरेट) गदाछ।
मो नडबाइसभा प्रचनरत उऩमुक्त नसभको प्रमोग गनुऩ
ा नेछ। जसरे प्रणारी सॊ चारनभा हुने सबाय
सभस्माको सभाधान गदाछ। सबाय नबएको अिस्थाभा िा अपराईन हुॊदा ऩनन मो म्ज.वऩ.एस.
नसस्टभरे काभ गयी यहने हुनऩु दाछ।
२. सािायी साधनभा जडान गरयने उऩकयण (Devi ce)
सािायी साधनभा जडान गरयने उऩकयणरे सेिाग्राहीरे ददएको इनऩुट य आउटऩुट (शुरु य अम्न्तभ
विन्दु) राई म्ज. वऩ. एस.सॊ ग कनेक्टे ड गने य म्ज. वऩ. एस. रे क्माल्कुरेट गये को दुयीराई
ननधाारयत बाडा दय सॊ ग भुल्म सभामोजन गने य सभामोम्जत भुल्मराई वप्रऩेड काडाफाट असुर गना
य केन्रीम एकाउन्टभा वहसाि ऩठाउने व्मिस्था बएको हुनऩु नेछ। मो नडबाइसरे सािाजननक
मातामातका सूचनाराई ४८ घण्टा सम्भ सॊ म्चत गनासक्ने य सॊ म्चत बएका डाटाराई सबाय कनेक्ट
हुनासाथ केन्रीम एकाउन्टभा सूचना ऩठाउन सक्ने हुन ु ऩदाछ। उक्त नडबाइसरे १ सेकेण्डभा
कम्म्तभा १० िटा काडा रयड गना सक्ने य १० से.नभ. दुयी ऩयफाट नै नडबाइसरे काडा रयड गने
बएकोरे भेम्शनभा काडा स्िाऩ नगयी दे खाए भात्र ऩुग्ने सभेत व्मिस्था नभराउनुऩदाछ। त्मस्ता
काडा शुरु प्रमोग गये को नभनतरे १ भवहना नबत्र व्मम्क्तगत डाटा भोिाईर भापात ऩठाउनु सक्ने
तथा एक भवहना नबत्र व्मम्क्तगत विियण नऩठाएभा उक्त काडा डाटा नऩठाएसम्भ ननरम्फन यहने
व्मिस्था नभराउनुऩनेछ।
३. नस. नस क्माभया (CC Camera)

सािाजननक मातामातनबत्र साभाम्जक सदाचाय कामभ गना य क्मास कायोफायराई फन्द गना नस. नस
क्माभया भापात अनुगभन गना सक्ने हुनऩु दाछ । क्मास नरएको ऩाइएभा तुरुन्त कायिाही सभेत
गना सवकने तथा चारक, सहचारक य मात्रुहरुको सभेत व्मिहाय अनुगभन गना सवकने व्मिस्था
नभराईनेछ । मस क्माभयाको सहामतारे प्रणारीफाटै सभग्रताभा अनुगभन गने तथा कुनै
घटनाहरुको अनुसन्धान गना सक्ने सभेत हुनेछ ।

अनुसूची -३
ॉ सम्िम्न्धत)
(ननमभ 10 को उऩननमभ (3) सग
सेिा प्रदामकराई विद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी सञ्चारनका रानग दयखास्त ऩेश गना आव्हान गने
सम्फन्धी सूचनाको ढाॉचा
फागभती प्रदे श बय िा प्रदे श नबत्रका कुनै ऺेत्र विशेषभा मात्रीिाहक सािाजननक सिायी साधनभा
ु ानी प्रणारी जडान गयी बाडा सॊ करन सम्फन्धी कामाको शुरुिात गना
नगदयवहत विद्युतीम बक्त
रानगएकोरे इच्छु क सेिा प्रदामकरे मो सूचना प्रकाशन बएको नभनतरे ७ (सात) ददन नबत्र प्रदे श
बाडा ननधाायण/सभामोजन तथा विद्युतीम भाध्मभफाट बाडा ब ुक्तानी सम्फन्धी ननमभािरी, २०७8
को अनुसूची-५ फभोम्जभको ढाॉचाभा आिश्मक कागजातसवहत ननिेदन ऩेश गनुह
ा न
ु मो सूचना
प्रकाशन गरयएको छ ।

ु ी -४
अनुसच
ॉ सम्िम्न्धत)
(ननमभ 10 को उऩननमभ(4) सग
सेिा प्रदामकरे ऩेश गने दयखास्त पायाभको ढाॉचा
नभनत् 207.../.../...
श्री बौनतक ऩूिााधाय विकास भन्त्रारम,
फागभती प्रदे श, हे टौँडा, भकिानऩुय ।
विषम् दयखास्त पायाभ ऩेश गये को सम्फन्धभा ।
प्रस्तुत विषमभा तहाॉ भन्त्रारमफाट नभनत ................... को ................ दै ननकभा प्रकाम्शत
सूचना अनुसायको फागभती प्रदे शनबत्र सञ्चारन हुने सािाजननक सिायीभा Digital Payment
System भापात भात्र ब ुक्तानी गने सम्फन्धी कामाको रानग आिश्मक कागजातसवहत तोवकए
फभोम्जभको दयखास्त पायाभ बयी ऩेश गये को छु ।
१.

सेिाप्रदामकको विियण तथा अनुबिको फाये भा खुराउने


कम्ऩनीसम्िम्न्ध विियण, स्थाऩना गरयएको दे श, कानुनी कागजात य मस सम्िम्न्ध
विियण,



आनधकारयक व्मम्क्त (Aut hor i zed Repr esent at i ve), मस कामा सम्िन्धभा
अनधकाय ददईएको ऩत्र (Power of At t or ney) सम्िम्न्ध विियण,



मस्तै वकनसभको कामा गये को कामाअनुबि दे श, रागत, सेिाको दामया, प्रविनध,
शुरु गरयएको, हारको अिस्था, सपरता (प्रणारी सपरताऩूिक
ा सॊ चारन गये को
अनुबिको प्रभाण सवहत ऩेश गने) य अन्म कामााअनुबि

२.

सेिाप्रदामकको विम्त्तम अिस्था सम्िन्धभा:
-

रगानी गने कम्ऩनी वित्तीम ऺभता य रगानी य सेिा प्रदान गने सम्फन्धी सुननम्श्चतता
खुराउने

-

कम्ऩनी आपैँरे रगानी गने बएभा्
ॉ ी्
(अ) कम्ऩनीको चारु ऩूज
(आ) कम्ऩनीको विम्त्तम ऺभता खुल्ने कागजातहरु्

-

रगानी सम्फन्धी ग्माये न्टी ऩत्र्
(अ) ग्माये न्टी गने वित्तीम सॊ स्थाको नाभ्
(आ) ग्माये न्टी अिनध भान्म यहे को नभनत खुल्ने ऩत्र्

-

वित्तीम सॊ स्थाफाटै रगानी हुने बएभा सो को रगानी सुननम्श्चतता ऩत्र्

३.

अन्म केही बए खुराउने

सभग्र प्रणारी (Devi ce) सम्फन्धभा्
क)

उत्ऩादक कम्ऩनीको नाभ्

ख)

उऩकयणको नाभ्

ग)

उऩकयणको भोडे र्

घ)

Technical Features of the System

४.

Network, GPS System, Device को Internal Storage, अन्म ऺभता सम्फन्धभा्

५.

सभग्र प्रणारीभा प्रमोग हुने उऩकयण तथा काडा जस्तै : सिायी साधनभा याख्ने नडबाईस,
म्ज. वऩ. मस प्रणारी, नस. नस. क्माभया, भेनसनको स्टोय गनासक्ने ऺभता (St or age),
सभग्र

प्रणारीको

उऩमुक्तता

तथा

ददगोऩन

(Physi cal

प्रणारीको

Robust ness),

छरयतोऩन, सभग्र प्रणारीको आवकाटे क्ट (System Architect), तथा प्रणारीको प्राविनधक
ऩऺको फाये भा य त्मसको िैकम्ल्ऩक व्मिस्था सम्िन्धभा।
६.

प्रणारीरे

व्मम्क्त

ऩवहचान

(Personal

I dent i f i cat i on

Syst em)

सम्फन्धभा्

सेिाग्राहाहरुको दे म्खने विियण, ऩवहचान, सहजता, नेऩारी बाषाभा प्रमोग गना सवकने िा
नसवकने, डाटा सुयऺा, प्रहयी तथा अनुगभनकायी ननकामरे प्राप्त गने सक्ने विियण,
डाटािेस, अनुगभन भुल्माॊकन सम्िन्धभा खुराउने ।
७.

सेिाग्रावहभैत्री

प्रविनध

सम्िन्धभा:

प्रस्तावित

प्रविनध

तथा

काडा

प्रमोगको

सहजता

(प्रमोगकतााको सम्जरोऩन), विविधता (अन्म ऺेत्रभा सभेत प्रमोगहुनसक्ने) तथा बविष्मभा
हुनेसक्ने प्रविनध ईनोबेसन य मसको कायणफाट उत्ऩन्न हुनेसक्ने विषमहरु।
८.

अन्म केही बए विस्तृतभा खुराउने्






९.

ब ुक्तानी विनधहरु तथा काडा सम्फन्धी विियण:
क)

काडा उत्ऩादक कम्ऩनीको नाभ्

ख)

काडाको नाभ्

ग)

काडाको भोडर्

घ)

Techni cal

Feat ur es – स्भाटा काडा (Cont act

Less Smar t

Car d) को

विस्तृत विियण
१०. सेिाग्राहीरे काडाफाट ब ुक्तानी गदाा ब ुक्तानीको तरयका (विस्तृतभा) खुराउने्
११. Top Up बएको यकभफाट खचा हुन/
े बएको यकभ हस्तान्तयण सम्फन्धी विनध तथा Top
Up बएको तय खचा नबएको यकभको सुयऺा सम्फन्धी व्मिस्था उल्रेख गने्
१२. सेिाग्राहीरे काडाफाट ब ुक्तानी गदाा ध्मान ददनुऩने कुयाहरु केही बए्
१३. प्रणारीको रागत तथा सेिाग्रावहराई राग्ने चाजाहरु सम्िन्धभा:
(क) सभग्र प्रणारीको रागत, सेिाप्रदामक सॊ स्थारे गने त्मसको व्मिस्थाऩन सम्िन्धभा,
(ख)

सािाजननक

सिायीभा

जडान

हुने

नडबाइसको

रागत

सम्फन्धभा् सािाजननक

सिायीका सञ्चारकराई नडबाइस जडान तथा सॊ चारनको रागत ऩने िा नऩने, रागत
राग्ने बए के िाऩत कनत रागत राग्ने हो भूल्मसवहत खुराउने ।
(ग)

काडा उऩबोग गने सेिाग्राहीराई काडा खरयद गना तथा प्रमोगभा ल्माउन रागत
राग्ने/नराग्ने, रागत राग्ने बए के िाऩत कनत रागत राग्ने हो भूल्मसवहत
खुराउने।

(घ)

कम्ऩनी/सॊ स्थारे सेिाप्रदामकरे उक्त सेिा प्रदान गये िाऩत नरने सेिा शुल्क यकभ
(प्रनत कायोफाय प्रनतशत िा प्रनत कायोिाय िा एकभुि िा प्रनत ईकाई दय िा भूल्म)
य सेिा शुल्क नरने विनध।

१४. सॊचारन, भभात सॊबाय तथा प्राविनधक सहमोग: प्रणारीको ददगोऩनाको सन्दबाभा सुननम्श्चतता
तथा आधायहरु, सॊ चारन तथा सॊ बाय मोजना,

स्ऩेमय ऩाटास, आिश्मक जनशम्क्त य ददईने

प्राविनधक सहमोग, प्रविनध प्रमोग सम्िन्धभा आिश्मक तानरभ कामाक्रभ, कम्ऩनीरे
स्थाऩना गने कामाारमहरु तथा मसको कामाऺेत्र सम्िन्धभा विियणहरु खुराउने।
१५. म्स्िकृती तथा सॊचारन अनुभनत सम्िन्धभा: मस्तो प्रकृतीको कायोफायको रानग ननमभनकायी
ननकाम (याि फैक, कायोफाय गना आनधकायप्राप्त फैक आदी) फाट के कस्ता म्स्िकृती
ईजाजत, तथा अनुभनत प्राप्त गनुऩ
ा ने हो य सो प्राप्त गनासक्ने आधायहरुको सम्िन्धभा
खुराउने।
१६. प्रणारीको सुयऺाका (Syst em Securi t y) सम्िन्धभा – System operation Plan and
Security issues, उठाएको ऩैसा सम्िम्न्धत व्मिसामीको खाताभा जम्भा हुने व्मिस्था,
ावकङ्ग नहुन,े वहनानभना नहुने सुननम्श्चतता, सेिाग्रावहको काडाभा रयचाजा बएको यकभको
सुयऺा विषमभा प्रकास ऩाने य आिश्मक कागजातहरु ऩेश गने ।

१७. सेिा जडानको सभमतानरका: सम्झौता ऩश्चात कनत सभमभा कनत सॊ ख्माभा (फस िा
रुटभा) सेिा प्रदान गना सवकने हो, चयणिद्ध तानरका (ऩवहरो चयणका कामातानरका),
प्रदे श नबत्रको ऩूणरु
ा ऩभा सॊ चारन गना राग्ने सॊ ख्मा, कामाऺेत्र, सभम तथा तानरका आदद
सवहत हुनेगयी सभग्र कामातानरका ऩेश गने।
१८. सेिा प्रदान सम्फन्धी सुननम्श्चतता्
-

सॊ चारनको रानग आिश्मक रागत तथा त्मसको व्मिस्थाऩन

-

सॊ चारन सम्िन्धभा आिश्मक विम्त्तम ग्माये न्टी (Performance Gaurantee) कामा
सम्ऩादन जभानत, ग्माये न्टी गने वित्तीम सॊ स्थाको नाभ, ग्माये न्टी अिनध भान्म यहे को
नभनत खुल्ने ऩत्र तथा कामाारमराई रेम्खएको आनधकारयक ऩत्र (ऩुनश्च् सॊ चारन
सुयऺा ग्माये न्टी/सुननम्श्चतता नबएको पभा/कम्ऩनीराई सभािेश गरयने छै न ।)

-

अन्म केही बए खुराउने्






१९. ऩेटेन्ट याईट, कवऩ याईट को सॊ ग यहने, सो सम्िम्न्ध राग्ने खचाहरु तथा ननिााध प्रमोगभा
ल्माउन सक्ने नसक्ने विषमभा उल्रे ख गनुह
ा ोस ।

ु ी– ५
अनुसच
ॉ सम्िम्न्धत)
(ननमभ 10 को उऩननमभ (5) सग
सेिा प्रदामकरे ऩेश गये को दयखास्त भूल्माॊकनका आधायहरु
१.

सेिा प्रदामकरे प्रविनधक प्रस्ताि य आनथाक प्रस्ताि छु ट्टा छु ट्टै खाभभा नसरफन्दी गयी ऩेश
गनुऩ
ा नेछ।

२.

सेिा प्रदामकरे ऩेश गये को दयखास्तको प्रविनधक प्रस्ताि भूल्माॊकन (क) सभग्र प्रणारीभा
प्रमोग हुने उऩकयण तथा काडा जस्तै :सिायीसाधनभा जडान गरयने उऩकयण (Device) म्ज.
वऩ.एस. प्रणारी, फैकम्ल्ऩक व्मिस्था सवहतको नेटिका, नस. नस. क्माभया, वऩ ओ. मस (POS
Machi ne) भेनसनको ऺभता (St or age) को आधायभा, सभग्र प्रणारीको उऩमुक्तता तथा
ददगोऩन (Physi cal Robust ness), प्रणारीको छरयतोऩन, सभग्र प्रणारीको आवकाटे क्ट, तथा
प्रणारीको

प्राविनधक

ऩऺको

आधायभा

(ख)

प्रविनध

तथा

काडा

प्रमोगको

सहजता

(प्रमोगकतााको सम्जरोऩन), विविधता (अन्म ऺेत्रभा सभेत प्रमोगहुनसक्ने) तथा प्रविनध
ु ानी विनध (काडा, क्मु आय कोडा िा अन्म विनध) य त्मसको
ईनोबेसन (ग) बाडा बक्त
उऩमुक्तताको आधायभा (घ) ददगोऩनाको सन्दबाभा सुननम्स्चतता, सॊ चारन, सॊ बाय, स्ऩेमय
ऩाटास, प्राविनधक सहमोग, प्रविनध प्रमोग सम्िन्धभा तानरभ कामाक्रभ जस्ता आधायभा
गरयनेछ। (ङ) सभग्र प्रणारीको रागत, जस्तै नडबाइस जडान तथा सॊ चारनको रानग
सिायीधनीराई राग्ने रागत, सेिाग्राहीराई काडा खरयद गना तथा प्रमोगभा राग्ने रागतको
प्रस्ताि तथा उऩमुक्तताको आधायभा (च) प्रणारी सॊ चारन गये िाऩत सेिाप्रदामकरे नरने सेिा
सॊ चारन शुल्क (प्रनत कायोिाय िा एकभुि िा प्रनत ईकाई दय) तथा काडा रयचाजा शुल्कको
प्रस्ताि तथा उऩमुक्तताको आधायभा (छ) प्रणारीको सुयऺाका आधायहरु – उठाएको ऩैसा
सम्िम्न्धत व्मिसामीको खाताभा जम्भा हुन,े

ावकङ्ग नहुन,े वहनानभना नहुने सुननम्स्चतता,

काडाभा रयचाजा बएको यकभको सुयऺाको आधायभा (ज) मस्तो प्रकृतीको कायोफायको रानग
ननमभनकायी ननकाम (याि फैक, कायोफाय गना आनधकायप्राप्त फैक आदी) फाट प्राप्त गनुऩ
ा ने
म्स्िकृती प्राप्त गनासक्ने आधायभा (झ) रगानी य सेिा प्रदान सम्फन्धी सुननम्श्चतता: फैँक
ग्माये न्टी तथा अन्म जभानत ऩेश गये को आधायभा (ञ) सेिाप्रदामकको अनुबि – मस्तै
वकनसभको प्रमाप्त कामाअनुबि तथा ऩेश बएको प्रणारी सपरताऩूिक
ा
सॊ चारन गये को
अनुबिको प्रभाणको आधायभा भुल्माॊकन गरयनेछ।
३.

सेिा प्रदामकरे ऩेश गये को आनथाक प्रस्तािको भूल्माॊकन (क) प्रणारी जडान िा खरयद खचा:
सिायीधनीराई राग्ने सभग्र प्रणारी (विनबन्न नडबाइस जडान जस्तै नडबाईस, म्ज. वऩ. मस,
क्माभया आदीको रानग राग्ने जडान िा खरयद) रागत (ख) सेिाग्राहीराई काडा खरयद गना

राग्ने रागत (ग) प्रणारी सॊ चारन गये िाऩत सेिाप्रदामकरे नरने सेिा सॊ चारन शुल्क (प्रनत
कायोिाय िा एकभुि िा प्रनत ईकाई दय) तथा काडा रयचाजा शुल्कको आधायभा भुल्माॊकन
गरयनेछ ।
४.

प्राविनधक रुऩभा मोग्म य आनथाक प्रस्तािभा न्मू न (प्रबािग्रावह) सेिाप्रदामको छनौट गयी से िा
सुचारु गरयनेछ ।

५.

प्राविनधक तथा आनथाक प्रस्ताफभा उल्रे म्खत विनबन्न आधायहरुको अॊक तानरका िा बाय
(Wei ght age) भन्त्रारमरे म्स्िकृत गये फभोम्जभ हुनेछ ।

ु ी -६
अनुसच
ॉ उऩननमभ (1) सग
ॉ सम्िम्न्धत)
(ननमभ 12 सग
भारिाहक सािाजननक सिायीरे जायी गने विरको ढाॉचा

oftfoft ;]jf ;+rfng ug]{ sDkgL ÷kmd{
7]ufgf ;Dks{ g+=

sDkgL kmd{÷btf{ g+=
kfg g+= M =======================
l6s6 g+=
k|:yfg ljGb'
k|:yfg ug]{ ldlt / ;do M ==============================

uGtAo ljGb'
;jf/L g+=

9'jfgL ;]jf lng] u|fxssf] ljj/0f M
AolQm ÷sDkgLsf] gfd M
7]ufgf M
;Dks{ g+= M
9'jfgL x'g] ;fdfgsf] ljj/0f M
l6s6 hf/L ug]{ sd{rf/Lsf]
gfd M
b:tvt M
ldlt M

qm=;+= ;fdfgsf] gfd

PsfO{

;+Vof

kl/df0f

k|lt O{sfO{
ef8f b/

hDdf
ef8f

अनुसूची -७
ॉ सम्िम्न्धत)
(ननमभ 13 सग
अनराइन वटकट खयीद नफक्री प्रणारीका सयोकायिाराहरुको काभ, कताव्म य ब ुनभका
भध्मभ तथा राभो दुयीभा सञ्चााानरत मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिाभा अनराईन वटकट
खरयद विक्री प्रणारीको प्रमोग गदाा सयोकायिारा ऩऺरे ननम्न अनुसायका प्रािधानहरु ऩारना
गनुऩ
ा नेछ ।
१ मातामात व्मिसामी/व्मिस्थाऩक/कम्ऩनीको बूनभका: भध्मभ तथा राभो दुयीभा सञ्चानरत
मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिा सञ्चारन गने कम्ऩनी पभा य व्मिस्थाऩकहरुरे अनराईन
वटकट नफक्री गदाा ननम्न अनुसायको व्मिस्था गनुऩ
ा नेछ ।
(क) मात्रीका रानग ननधाारयत नसटहरु विक्री बए नबएको खुल्ने गयी नसट प्रान अनुसायको
मात्री चरान फनाई सोको विियण अनराइन प्रणारीभा प्रविि गनुऩ
ा नेछ ।
(ख) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीिाहक सािाजननक मातामात व्मिसामीहरुरे प्रमोग
गये को अनराइन प्रणारीराई वट. मभ आई. मस.सॊ ग आिद्द गनुऩ
ा नेछ ।
(ग) मस भन्त्रारमरे तोकेको बाडादय बन्दा अनराईन वटकट खरयद–विक्री गये फाऩत
मात्रुफाट अनतरयक्त शुल्क नरन ऩाइने छै न ।
(घ) मात्रीरे जुनसुकै अनराईन भाध्मभफाट वटकट खरयद य सोको बूक्तानी सहज रुऩभा गना
ऩाउने व्मिस्था गनुऩ
ा नेछ ।
(ङ) भोफाईर एसएभएस, कोड िा अन्म भाध्मभफाट मात्रीरे खरयद गये को वटकटको
सुननम्श्चतताको प्रत्माबूनत गनुऩ
ा नेछ ।
(च) मात्रीको नाभ, ठे गाना, नरङ्ग, भोफाईर नम्फय, सिायी साधनको नॊ, प्रस्थान य गन्तब्म
स्थान रगामतका विस्तृत विियणहरु अननिामा रुऩभा सफ्टिेयभा प्रविि गनुऩ
ा नेछ ।
(छ) मात्रा गने ददन बन्दा कम्म्तभा ३ ददन अगािै सम्फम्न्धत सिायी साधनको नडस्प्रे गदाा
सिायी साधनको नम्फय, नसट नम्फय, प्रस्थान स्थर, प्रस्थान सभम, सिायीको स्तय, बाडा दय,
अम्न्तभ गन्तब्म स्थर य ऩुग्ने सभम रगामतका आिश्मक विियणहरु खुरेको हुनऩु नेछ ।
(ज) मो ननमभािरी जायी हुनऩु ूि ा अनराईनफाट वटकट खरयद विक्री गने व्मिसामीहरुरे ऩनन
मस ननमभािरीभा उल्रे ख गरयए फभोम्जभ गनुा गयाउनु ऩनेछ ।
(झ) भन्त्रारमरे सभम सभमभा ददएको ननदे शन ऩारना गनुऩ
ा नेछ ।

२ मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिाभा कामायत कभाचायी, सिायी चारक य सह–चारकको
बूनभका
भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिाका कभाचायी, सिायी चारक तथा
सह– चारकहरुरे वटकट चेक जाॊच गने सम्फन्धी व्मिस्था दे हाम फभोम्जभ हुनेछ :
(क) मात्रीिाहक सािाजननक सिायीको ननमनभत रुऩभा ननयीऺण तथा सयसपाई गने,
(ख) मात्रुको अनराईन वटकट चेक जाॊच गयी मवकन गनुा ऩने,
(ग) सभम तानरका अनुसाय मात्रा शुरु गनुा ऩने,
(घ) मात्रीको नसट य वटकट नबडान गयी व्मिस्थाऩन गने,
(ङ) मात्रीराई सभम–सभमभा आिश्मक सूचना ददनु ऩने,
(च) सािाजननक मातामात सेिाको मात्राभा यहदा कभाचायी, चारक तथा सहचारकरे अननिामा
रुऩभा दे म्खने गयी ऩरयचम–ऩत्र रगाउनु ऩनेछ
(छ) ननमभानुसाय तोवकएका अन्म कामाहरु गने ।
३ मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिाभा मात्रीको बूनभका् भध्मभ तथा राभोदुयीका मात्रीिाहक
सािाजननक मातामात सेिाको प्रमोग गदाा वटकट खरयद गदाा अनराइन वटकट खरयद–विक्री
प्रणारी भापात गदाा दे हाम फभोम्जभ गनुऩ
ा नेछ ।
(क) मात्रीरे भध्मभ तथा राभो दुयीभा मात्रा गदाा अनराईन िा व्मिसामी, कम्ऩनी िा
पभारे तोकेको वटकट विक्री कऺफाट वटकट खरयद गनुऩ
ा नेछ ।
(ख) अनराईन वटकट खरयद गदाा नाभ, ठे गाना, नरङ्ग, भोफाईर नम्फय, प्रस्थान गने स्थान,
गन्तव्म स्थान अननिामा रुऩभा प्रविि गनुऩ
ा नेछ । (ग) मात्रीरे वटकट खरयद गदाा
मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिा प्रदामकरे उऩरब्ध गयाएको वटकटको विियण
सम्फन्धी वप्रन्ट, एस.एभ.एस., कोड नम्फय भध्मे कुनै विियण नरई तोवकएको सभमभा
तोवकएको स्थानभा ऩुग्नुऩनेछ य सम्बि बएसम्भ मात्रीरे आफ्नो ऩरयचम खुल्ने कागजात
साथभा नरई जानुऩनेछ ।
(घ) अनराईन वटकट जसको नाभभा जायी छ सोही मात्रुरे भात्र मात्रा गनुऩ
ा नेछ । कुनै
कायणफस ऩरयितान गनुऩ
ा ये भा मात्रुरे त्मसकोजानकायी गयाउनुऩनेछ ।
(ङ) प्रचनरत कानून फभोम्जभ मात्रीिाहक सािाजननक मातामात सेिाभा आयऺण सहुनरमत
प्राप्त गने मात्रीहरुरे मात्रा गदाा सोको प्रभाण खुल्ने कागजात साथभा नरई मात्रा गनुऩ
ा नेछ ।
४. भन्त्रारमको बूनभका् मस ननमभािरीको कामाान्िमन गनाको रानग भन्त्रारमरे दे हाम
फभोम्जभका कामाहरु गनेछ ।

क) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीिाहक सािाजननक मातामात व्मिसामीहरुरे प्रमोग गये को
अनराईन वटकट खरयद विक्री गने प्रणारीराई मातामात व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारीभा आिद्ध
गना सवकनेछ। ।
ग) भन्त्रारम िा भन्त्रारमरे तोकेको ननकामरे अनराईन वटकट खरयद–विक्री प्रणारी, िस
सेिाकोसभम तानरका, सिायी साधनको ऺभता य मात्रुसॊख्माको अनुगभन गनेछ ।
घ) अनराईन वटकट खरयद विक्री प्रणारीभा भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीिाहक
सािाजननक मातामात सेिा प्रदामकरे प्रविि गये को विियण भन्त्रारमरे भातहतका ननकाम य
ट्रावपक प्रहयीराई उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
(ङ) उऩयोक्त फभोम्जभका कामाहरु गदाा ट्रावपक प्रहयी, सिायी ऩरयऺण कामाारम य मातामात
व्मिस्था कामाारमहरुसॉग आिश्मक सभन्िम गना सवकनेछ ।

