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प्रदेश भाडा निर्ाारण/समायोजि तथा विद्यतुीय माध्यमबाट 
भाडा भकु्तािी नियमािली, २०७८ 

प्रदेश राजपरमा प्रकाशशत नमनत 

     २०७८।०५।१० 

प्रदेशनभर सञ्चानलत यारिुाहक तथा मालिाहक सािाजनिक यातायात सेिा 
सञ्चालिको लानग तोवकएको रुटहरुमा समय सापके्ष भाडादर 
निर्ाारण/समायोजि गिा तथा सािाजनिक सिारी सञ्चालिमा वटकटको 
व्यिस्था, अिलाइि विनर्बाट वटकट खररद नबक्रीको साथ ैविद्यतुीय भकु्तािी 
गरी सहज, सलुभ, पहुुँच योग्य, प्रविनर् मैरी तथा प्रभािकारी सेिा प्रिाह गिा 
प्रदेश सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐि, २०७५ को दफा २२१ ले ददएको 
अनर्कार प्रयोग गरी बागमती प्रदेश सरकारले देहायका नियमहरु बिाएको 
छ। 

1. संशक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको िाम "प्रदेश भाडा 
निर्ाारण/समायोजि तथा विद्यतुीय माध्यमबाट भाडा भकु्तािी 
नियमािली, २०७८" रहेको छ।  

(2) यो नियमािली प्रदेश राजपरमा प्रकाशि भएको 
नमनतबाट प्रारम्भ हिेुछ। 

2. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथा िलागमेा यस 
 नियमािलीमा,- 

(क) "ऐि" भन्नाले प्रदेश सिारी तथा यातायात व्यिस्था 
ऐि, २०७५ सम्झि ुपछा।  

(ख) "कायाालय" भन्नाले यातायात व्यिस्था कायाालय 
सम्झि ुपछा र सो शब्दले यातायात व्यिस्था सेिा 
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कायाालय र ऐि बमोशजमका यातायात व्यिस्थापि 
सम्बन्र्ी काया गिे अन्य कायाालयलाई समेत 
जिाउुँछ। 

(ग) "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झि ुपछा। 

(घ) "भाडा" भन्नाले सािाजनिक सिारीले यातायात सेिा 
प्रदाि गरे बापत नलिे रकम िा शलु्क सम्झि ुपछा। 

(ङ) "मन्रालय" भन्नाले भौनतक पिूाार्ार विकास मन्रालय 
सम्झि ुपछा। 

(च) "यारी" भन्नाले सािाजनिक यारिुाहक सिारीबाट 
यारा गिे व्यशक्त सम्झि ुपछा। 

(छ) "विद्यतुीय वटकट" भन् िाले यारलेु सािाजनिक सिारी 
सार्ि प्रयोग गिा नतरेको भाडा भकु्तािीको निस्सा 
सम्झि ुपछा र सो शब्दले विद्यतुीय माध्यमबाट प्राप्त 
हिेु निस्सालाई समेत जिाउुँछ। 

(ज) "विद्यतुीय भकु्तािी प्रणाली" भन्नाले यारिुाहक सिारी 
सार्िमा यारा गरे बापत यारलेु िा मालिाहक 
सिारी प्रयोग गरे बापत नतिुापिे भाडा विद्यतुीय 
माध्यमबाट िगद रवहत भकु्तािीको लानग विकास 
गररएको प्रणालीलाई सम्झि ु पछा र सो शब्दले 
मोबाइल एप्स, कम्प्यटुर, स्माटा काडा तथा अन्य 
विर्तुीय प्रविनर् प्रयोग गरी अिलाइि वटकट खररद 
नबक्री गिा िा भाडा नतिा विकास गररएको िगद रवहत 
(क्यासलेस) प्रणालीलाई समेत जिाउुँछ। 
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(झ) "सनमनत" भन्नाले नियम ४ को उपनियम (१) 
बमोशजम गदित भाडा निर्ाारण/समायोजि 
नसफाररस सनमनत सम्झि ुपछा। 

3. यस नियमािलीको प्रयोगः प्रदेशनभर सञ्चानलत यारीिाहक तथा 
मालिाहक सािाजनिक यातायात सेिाले यस नियमािलीको अनर्िमा 
रही मन्रालयले तोके बमोशजमको भाडा दरमा भाडा नलि, सेिा 
सञ्चालि, वटकट व्यिस्थापि र विद्यतुीय वटकट खररद नबक्री गिुा 
पिेछ। 

4. भाडा निर्ाारण/समायोजि नसफाररस सनमनतको गििः  (१) 
सािाजनिक सिारीको सञ्चालिमा प्रभाि पािे तत्िहरु 
 पेट्रोनलयम पदाथा, पाटापजुाा, श्रम, ज्याला लगायतका बजार 
मूल्यमा उल्लेखिीय उतारचढाि भएको देशखएमा िा मन्रालयले 
भाडा समायोजि गिा उपयकु्त देखेमा मन्रालयले देहाय बमोशजमको 
भाडा निर्ाारण/समायोजि नसफाररस सनमनत गिि गिेछः- 

(क) महाशाखा प्रमखु, (प्रादेशशक 
सडक तथा यातायात हेिे) मन्रालय   -संयोजक 

(ख) प्रनतनिनर् (अनर्कृतस्तर), मखु्यमन्री 
तथा मशन्रपररषद्को कायाालय        -सदस्य 

(ग) प्रनतनिनर् (अनर्कृतस्तर), आन्तररक 
मानमला तथा कािूि मन्रालय       -सदस्य 

(घ) प्रनतनिनर् (अनर्कृतस्तर), आनथाक 
मानमला तथा योजिा मन्रालय       -सदस्य 

(ङ) यातायात व्यिस्था कायाालय िा सेिा 
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(च) कायाालयहरु मध्येबाट मन्रालयले 
तोकेको कायाालय प्रमखु एक जिा     -सदस्य 

(छ) मन्रालयले तोकेको मेकानिकल 
इशन्जनियर (मन्रालय िा अन्तगात)     -सदस्य 

(ज) शाखा प्रमखु (यातायात हेिे), 

मन्रालय  -सदस्य-सशचि 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतले सािाजनिक 
सिारीको भाडादर समायोजि गिाका लानग सोसुँग सम्बशन्र्त 
सरोकारिाला यातायात व्यिसायी, यातायात क्षेरका विज्ञ, उपभोक्ता 
समूह लगायतका प्रनतनिनर्हरुलाई आिश्यकता अिसुार आमन्रण 
गिा सक्िेछ। 

(३) उपनियम (१) बमोशजम गदित सनमनतले पेट्रोनलयम 
पदाथामा भएको मूल्यको पररिताि, भाडादरका अन्य सूचकहरुमा 
भएको पररितािलाई आर्ार मािी सोको बजार अध्ययि तथा विश्लेषण 
गरी नसफाररश सवहतको प्रनतिदेि ददि ुपिेछ। 

(४) उपनियम (1) बमोशजमको सनमनतको बैिक सम्बन्र्ी 
कायाविनर् सनमनत आफैँ ले निर्ाारण गरे बमोशजम हिेुछ। 

5. भाडा निर्ाारण/समायोजिका आर्ारः (१) सनमनतले देहायका 
सूचकहरुलाई आर्ार नलई भाडादर निर्ाारण तथा समायोजिका लानग 
नसफाररश गिा सक्िेछ:- 

(क) सािाजनिक सिारी सार्िको (बजार सिके्षणबाट 
वििरण नलई) बकु भ्याल,ु 
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(ख) िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थािीय 
तहहरुलाई बझुाउिपुिे राजश्व तथा दस्तरुहरु, 

(ग) सम्बशन्र्त व्यिसायीले कर कायाालयमा बझुाएको 
वििरण, 

(घ) सिारीको नबमा बापतको रकम, 

(ङ) सािाजनिक सिारीमा काम गिे कामदारको ज्याला, 
तलब लगायतका प्रशासनिक खचा,  

(च) इन्र्ि खचा तथा ब्याट्री, टायर, लनुिकेन्ट पाटापजुाा 
लगायतका (प्रचनलत बजार मूल्यको आर्ारमा) 
सञ्चालि सम्बन्र्ी खचा, 

(छ) सिारीको ममात सम्बन्र्ी खचाहरु (प्रचनलत बजार 
मूल्यको आर्ारमा), 

(ज) हासकट्टी (आयकर ऐि, 2058 बमोशजम),  

(झ) कजाामा लाग्िे बैंक ब्याजदर लगायतका अन्य 
ओभरहेड खचाहरु (सम्बशन्र्त व्यिसायीले नतरेको 
यथाथा रकम तथा कर कायाालयमा बझुाएको 
वििरणको आर्ारमा), 

(ञ) सिारी सञ्चालि गरे बापत सञ्चालकले पाउिपुिे 
न्यूितम मिुाफा, 

(ट) सनमनतले मिानसि िहर गरेका अन्य आर्ारहरु। 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 
उशल्लशखत भाडादर निर्ाारण तथा समायोजिका आर्ारहरुको अलािा 
विद्यतुीय सािाजनिक सिारी सार्िको सञ्चालिबाट पगु्िे िातािरणीय 
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तथा अन्य फाइदाहरु समेतलाई थप आर्ार बिाएर सनमनतले 
विद्यतुीय सािाजनिक सिारी सार्िहरुको लानग छुटै्ट भाडादर निर्ाारण 
तथा समायोजिको नसफाररश गिा सक्िेछ। 

(३) भाडादर निर्ाारण/समायोजि गदाा सेिा सञ्चालक िा 
सिारीर्िीले पालिा गिुापिे थप शताहरु समेत सनमनतले नसफाररस 
गिा सक्िेछ। 

(4) यस नियमािली बमोशजम भाडा निर्ाारण गदाा यारलेु 
निशलु्क रूपमा लैजाि पाउिे यारीगणु्टाको अनर्कतम िजि र सो 
बाहेक भाडा नतरी आफूसुँग लैजाि पाउिे यारीगणु्टाको अनर्कतम 
िजि र सो बापत लाग्िे भाडा समेत निर्ाारण गिुा पिेछ। 

6. भाडा निर्ाारण/समायोजिका प्रवक्रया: (१) नियम ५ को उपनियम 
(१) बमोशजमका आर्ारहरु नलई सनमनतले मन्रालयमा नसफाररस 
सवहतको प्रनतिदेि बझुाउिेछ। 

(२) मन्रालयले प्राप्त प्रनतिेदिको आर्ारमा मखु्यमन्री तथा 
मशन्रपररषद्को कायाालयको सहमनत नलई आिश्यक निणाय गिेछ। 

(३) मन्रालयको निणायािसुार निर्ाारण/समायोजि भएको 
भाडादर सिासार्ारणको जािकारीका लानग प्रदेश राजपरमा प्रकाशि 
गिुा पिेछ।  

(४) सािाजनिक यातायात व्यिसायीले मन्रालयको निणाय 
बमोशजम निर्ाारण/समायोजि भएका भाडादर भन्दा बढी रकम नलि 
पाइिे छैि। 

7. यारी वटकटः (१) यारिुाहक सािाजनिक यातायातले वटकट जारी 
िगरी सेिा प्रिाह गिुा हुुँदैि। विद्यतुीय माध्यमबाट गररएको भकु्तािी 
िा ई-वटकटले समेत वटकटको रूपमा मान्यता प्राप्त गिेछ। 
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(२) सािाजनिक यातायात सेिा सञ्चालकले निर्ााररत 
कायाालय, सेिा काउन्टर, आनर्काररक िेबसाइट िा आनर्काररक 
भकु्तािी सेिा प्रदायकको मोबाइल एप िा िबे पोटालबाट समेत 
वटकट नबक्री गिा सक्िेछ। 

(३) मध्यम तथा लामो दरुीका यारीिाहक सािाजनिक 
यातायात सेिा सञ्चालकले यारा गिुाभन्दा कम्तीमा सात ददि अगाि ै
वटकट अिलाइि प्रणाली माफा त नडस्प्ले गिुा पिेछ।  

(4) उपनियम (3) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 
दशैँ नतहार लगायत अन्य राविय चाडपिाको समयमा सो समय अगाि ै
िा मन्रालयले तोकेको जिुसकैु समयमा वटकट खुला गिुा पिेछ। 

(5) मध्यम तथा लामो दरुीका यारीिाहक सािाजनिक 
यातायात सेिा सञ्चालकले तोवकएको रुटमा सञ्चालि हिेु सािाजनिक 
यातायात सेिाको कुल नसट सङ् ख्या, नबक्री भएको र बाुँकी वटकट 
सङ् ख्या तथा भाडादर समेत सेिाग्राहीले हेिा/ देख्न नमल्िे व्यिस्था 
नमलाउि ुपिेछ।  

(6) मध्यम तथा लामो दरुीका यारीिाहक सािाजनिक 
यातायात सेिा सञ्चालकले एक पटक सिारी िम्बर तथा नसट िम्बर 
तोकी नबक्री भैसकेको वटकट निज यारीले रद्द गरेको अिस्थामा 
बाहेक अन्य यारीलाई नबक्री गिा पाइिे छैि। 

(7) वटकट जिु यारकुो िाममा जारी भएको हो सोही 
यारलेु मार यारा गिुा पिेछ। अन्य व्यशक्तले उक्त वटकटबाट यारा 
गिा गराउि हुुँदैि। 

(8) यातायात सेिा सञ्चालकले जारी गरेका वटकट तथा 
यारीहरुको अनभलेख दरुुस्त राख्न ु पिेछ र सम्बशन्र्त यातायात 
कायाालय तथा राज्यका अन्य निकायबाट माग गरेको बखत तरुुन्त 
उपलब्र् गराउि ुपिेछ। 
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(9) यारी वटकटको ढाुँचा अिसूुची- १ मा तोवकए बमोशजम 
हिेुछ। 

8. वटकट रद्द गिे सम्बन्र्ी व्यिस्थाः (१) यारलेु कुिै कारणबश 
तोवकएको समयमा यारा गिा िसक्िे अिस्थामा वटकट रद्द िा 
पररिताि गिा सक्िेछ। 

(२) वटकट रद्द गदाा सिारी प्रस्थाि गिे समय भन्दा चौंबीस 
घण्टा अगानड रद्द गरेमा दश प्रनतशत र त्यस पश्चात रद्द गरेमा 
तेत्तीस प्रनतशतसम्म कटाएर यारीले जिु माध्यमबाट वटकट खररद 
गरेको हो सोही माध्यमबाट बाुँकी रकम वटकट रद्द गरेको चौंबीस 
घण्टानभर सािाजनिक यातायात सेिा सञ्चालकले वफताा गिुा पिेछ। 

(3) यस नियमािली बमोशजम अिलाइि माध्यमबाट वटकट 
खररद हिेु व्यिस्था भएकोमा उपनियम (2) बमोशजम वटकट रद्द 
हिेु व्यिस्थाको समेत सनुिशश्चतता गिुा पिेछ। सो बमोशजम गिा िा 
हिु िसकेमा सम्बशन्र्त अिलाइि सेिा प्रदायक जिाफदेही हिु ु
पिेछ।  

(4) सिारी सार्ि िम्बर, प्रस्थाि हिेु समय आदद वििरण 
पररिताि हिेु अिस्था आएमा यारलुाई सो को जािकारी अिलाइि 
विनर्िाटै िा अन्य प्रभािकारी तररकाबाट अविलम्ब गराउि ुपिेछ।  

(5) काब ुबावहर बाहेक अन्य पररशस्थनतमा जारी भैसकेको 
वटकट बमोशजमको सेिा सम्बशन्र्त सेिा सञ्चालकले सेिा प्रिाह गिा 
असमथा भएमा िैकशल्पक व्यिस्थाद्वारा सेिा प्रिाहको प्रबन्र् गिुा 
पिेछ। 

9. विद्यतुीय वटकट नबक्री तथा भाडा भकु्तािीः (१) सािाजनिक यातायात 
सेिा सञ्चालकले विद्यतुीय माध्यमबाट िगद रवहत भाडा भकु्तािी हिेु 
गरी अिलाइि वटकट नबक्री सेिा सञ्चालि गिुा पिेछ।  
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(२) मध्यम तथा लामो दरुीका यारीिाहक सािाजनिक 
यातायात सेिा सञ्चालकले अिलाइि वटकटका लानग आिश्यक 
प्रणालीको व्यिस्था गिुा पिेछ।  

(३) अिलाइि वटकवटङ्ग व्यिस्था प्रणालीहरुबीच 
एकरूपताको लानग मन्रालयले निदेशि ददि सक्िेछ साथ ै
मन्रालयबाट तयार गरी सञ्चालि गरेको प्रणालीसुँग समेत आबद्ध 
गिा सक्िेछ। 

(४) यारीका लानग निर्ााररत नसटहरुको सङ् ख्या, नबक्री भए 
िभएको तथा भाडादर खुल्िे गरी नसट प्लाि अिसुारको यारी चलाि 
बिाई सो को वििरण उपनियम (2) बमोशजमको प्रणालीमा प्रविष्ट 
गिुा पिेछ। 

(५) मध्यम तथा लामो मागाका यारीिाहक सािाजनिक 
यातायात सेिा सञ्चालकले आफ्िो विस्ततृ वििरण सवहत सिारी 
सार्िका सबै नसटहरुलाई अिलाइि प्रणालीमा प्रष्ट देशखिे गरी राख्न ु
पिेछ। 

10. विद्यतुीय भकु्तािी प्रणाली लागू गिेः (१) मन्रालयले प्रदेशनभर 
सञ्चालि हिेु यारिुाहक सिारी सार्िमा यारा गिे यारलेु नतिुापिे 
भाडा भकु्तािीको लानग िगद रवहत विद्यतुीय भकु्तािी प्रणाली लाग ू
गिेछ। भकु्तािी सम्बन्र्ी व्यिस्था अिसूुची- 2 बमोशजम हिेुछ।  

(२) मन्रालयले चरणबद्ध रूपमा स्थाि, रुट तथा क्षरे 
विशेषको आर्ारमा विद्यतुीय भकु्तािी प्रणाली क्रमश: लागू गिा 
सक्िेछ। छोटोमागामा सञ्चालि हिेु यारीिाहक सािाजनिक सिारीको 
हकमा तत्कालै र मध्यम तथा लामो मागामा सञ्चालि हिेु यारीिाहक 
सािाजनिक सिारीको हकमा क्रमश: यो प्रणाली सूचिा प्रदेश 
राजपरमा प्रकाशि गरी लागू गिेछ। 



 

10 
 
 

(३) उपनियम (१) बमोशजमको प्रणाली सञ्चालिको लानग 
एकरूपता कायम गिा मन्रालयले अिसूुची- ३ बमोशजमको पन्र 
ददिको सािाजनिक सूचिा जारी गरी सेिाप्रदायक छिोट गिा 
सक्िेछ। 

(4) उपनियम (३) बमोशजम सूचिा प्रकाशि भए पश् चात ्
सेिा प्रदायकले अिसूुची- ४ बमोशजमको ढाुँचामा तोवकएको 
म्यादनभर आिेदि ददि ुपिेछ।  

(5) उपनियम (3) बमोशजम सेिाप्रदायक छिोट गदाा 
अिसूुची- ५ को आर्ारमा मूल्याङ्कि गरी छिोट गररिेछ। 

(6) उपनियम (१) बमोशजमको प्रणाली लागू गदाा सिारीमा 
जडाि गिुापिे उपकरणहरु जडाि गदाा लाग्िे खचा सिारीर्िीबाट 
व्यिस्थापि गिुा पिेछ। 

(७) यस प्रणालीमा भाडा भकु्तािीका लानग प्रत्येक यारसुुँग 
छुट्टाछुटै्ट काडा हिेुछ। त्यस्तो काडा बापतको खचा सम्बशन्र्त यारलेुिै 
बेहोिुा पिेछ।  

(८) उपनियम (५) बमोशजम छिोट भएको सेिा प्रदायकले 
ददएको सञ्चालि सेिा बापत नतिुापिे सेिा शलु्क यारलेु नतिे भाडाबाटै 
कट्टा गरी बाुँकी भाडा मार सिारी र्िीले पाउिे गरी व्यिस्था 
गररिेछ। 

(9) िगदरवहत यस विद्यतुीय भकु्तािी प्रणालीमाफा त 
ट्याक्सीहरुमा हिेु भकु्तािीलाई समेत साविक नमटरबाट भकु्तािी 
भएसरह मानििेछ। 

(10) विद्यतुीय भकु्तािी प्रणाली लागू भए पश्चात ्सम्पणूा 
यारीिाहक सिारी सार्िहरुले अनििायारूपमा प्रणालीमा आिद्ध भई 
यातायात सेिा सञ्चालि गिुा पिेछ यस प्रणाली बाहेक अरु तिरबाट 
भाडा असलु उपर गिा पाइिे छैि। 
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(11) मन्रालयले लागू गिे विद्यतुीय भकु्तािी प्रणालीको 
पालिा गिुा सम्बशन्र्त सबैको कताव्य हिेुछ। यस नियमािली 
बमोशजम विद्यतुीय भकु्तािी प्रणालीको पालिा भए िभएको सम्बन्र्मा 
मन्रालयले, कायाालयहरुले िा मन्रालयले अिगुमि टोली गिि 
गरी अिगुमि गिा सक्िेछ। नियमको पालिा िभएको खण्डमा 
प्रचनलत कािूि बमोशजम जररबािा लाग्िेछ। 

11. आरक्षण सम्बन्र्ी व्यिस्था: अिलाइि तथा विद्यतुीय भकु्तािी प्रणाली 
विकास तथा कायाान्ियि गदाा प्रचनलत कािूि बमोशजम विशेषिगाको 
लानग छुटको प्रािर्ाि र आरक्षण गररएका नसटहरु सम्बशन्र्त लशक्षत 
िगाले पाउिे गरी सनुिशश्चत गिुा पिेछ। 

12. मालिाहक सिारी सार्िको बील सम्बन्र्ी व्यिस्थाः (१) मालिाहक 
सािाजनिक सिारीले अिसूुची- ६ बमोशजमको ढाुँचा अिसुारको नबल 
जारी गरेर मार सेिा प्रिाह गिुा पिेछ। 

(२) मालिाहक सािाजनिक सिारी सञ्चालि गिे सेिा 
सञ्चालकले दस हजार रूपैयाुँ भन्दा बढीको रकम िगदमा कारोबार 
गरी सेिा प्रदाि गिा पाइिे छैि। 

13. सरोकारिालाहरुको काम, कताव्य र भनूमका: मन्रालयले लागू 
गरेको विद्यतुीय भकु्तािी प्रणालीको कायाान्ियि गिा 
सरोकारिालाहरुको काम, कताव्य र भूनमका अिसूुची- ७ बमोशजम 
हिेुछ। 

14. कारबाही गररिे: यस नियमािली बमोशजम यातायात सेिा सञ्चालकले 
नलि पाउिे भन्दा बढी भाडा नलएमा िा ददि ुपिे  सवुिर्ा िददएमा 
िा सोको दरुूपयोग गरेमा प्रचनलत कािूि बमोशजम कारबाही हिेुछ। 
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यातायात सिेा सञ्चालि गि ेकम्पिी/फमा 
िेगािा र सम्पका  िं. 

कम्पिी फमा/दताा िं. 
पाि/भ्याट िं......................  
वटकट िं...... 
यारीको िाम, थर: 
यारीको िेगािा :     यारीको सम्पका  िं. 
प्रस्थाि स्थाि:     गन्तब्य स्थाि: 
प्रस्थाि गिे नमनत र समय:..    वटकट बवुकङ्ग नमनत: 
नसट िं.       सिारी िं. 
भाडा दर 
वटकट जारी गिे कमाचारीको 
िाम, थर:  
दस्तखत: 
नमनत: 
मोबाइल िं.: 
 

 

 

अिसुचुी- १ 
(नियम 7 को उपनियम (9) सुँग सम्बशन्र्त) 

यारीिाहक सािाजनिक सिारीले जारी गिे वटकटको ढाुँचा 
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अिसूुची- २ 
(नियम 10 को उपनियम (1) सुँग सम्बशन्र्त) 

िगद रवहत विद्यतुीय भकु्तािी प्रणाली (क्यासलेस ईलोक्ट्रोनिक पेमेन्ट 
नसष्टम) 

 

सािाजनिक यातायात सेिामा जी. पी. एस. (शजयोग्रावफक पोशजसनिङ नसष्टम) 
प्रणाली जडाि गरी जी. पी. एस. नसष्टमबाट उपभोक्तासुँग भएको मेटल शचप्स 
यकु्त ट्राभल काडालाई कम्प्यटुर सफ्टिेर नडभाईसमा स्िाप िा टच गररसके 
पश्चात उपभोक्ताको सेिाको शरुु विन्द ुर अशन्तम विन्द ुबीचको दरुी र सो 
दरुीमा लाग्िे निर्ााररत भए बमोशजमको भाडाको रकम (शरुु विन्द ुर अशन्तम 
विन्दकुो िाम उक्त स्टेशिहरुको लानग तय गररएको भाडादरको आर्ारमा  
ट्याप ईि र ट्याप आउट स्थािको आर्ारमा) नसस्टमले िै गणिा 
(क्याल्कुलेट) गरी काडा (वप्रपडे काडा) मा भएको रकमबाट स्ित: घट्दै 
जािे र उक्त वप्रपडे यकु्त काडालाई पिुः ररचाजा गिा सवकिे पद्धनत विकास 
गरी प्रविनर्यकु्त सािाजनिक यातायात सेिा हिेुछ।  

अथिा 
प्रणालीमा जडाि भएको मेनसिको सहायताले यारहुरुसुँग रहेको काडाको 
माध्यमिाट भाडा भकु्तािी नलई यारहुरुलाई विद्यतुीय वटकट उपलब्र् 
गराउछ। प्रणालीमा मौजदुा रुटहरु, स्टपहरु, एक स्टपदेशख अको 
स्टपसम्मको दरुी (वक.नम. मा) र सरकारिाट तोवकएको न्यूितम र प्रनत 
वक.नम. भाडादर आदद स्टोर गररएको हनु्छ। यसैको आर्ारमा यार ुकुि 
स्टपमा चढेको र कुि स्टपमा ओनलाएको हो सो को दरुी गणिा गरी भाडा 
गणिा गरी सोही बमोशजमको भाडा कट्टा हिेु गदाछ। यो प्रणाली अफलाइिमा 
काम गिे र जनतिेला िेटिका  किेक्सि प्राप्त हनु्छ त्यनतिेला जनडत 
उपकरणको सहायताले मेनसिमा रहेको डाटा सभारमा ट्रान्सफर हिेु गरी 
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अटोमेवटक फेयर कलेक्सि नसष्टम (ए.एफ.सी.) को अिर्ारणामा सञ्चालि 
हनु्छ। 
जसले विद्यतुीय भकु्तािी प्रणालीको अबलम्िि गरी िगद कारोबार बन्द 
हिुकुो साथै िगदरवहत (क्यासलेस) प्रणाली अबलम्बि गदाछ। 
सािाजनिक यातायात सेिामा तल उल्लेशखत मखु्य नडभाइसहरु जडाि 
गिुापिेछ। 
1. जी. पी. एस. उपकरण (शजयोग्रावफख पोशजसनिङ नसष्टम नडभाईस): शज. 

वप. एस. उपकरणले सेिाको शरुु र अशन्तम विन्द ुविचको दरुी गणिा 
(क्याल्कुलेट) गदाछ। यो नडभाइसमा प्रचनलत उपयकु्त नसमको प्रयोग 
गिुा पिेछ। जसले प्रणाली सञ्चालिमा हिेु सभार समस्याको समार्ाि 
गदै  सभार िभएको अिस्थामा िा अफलाइि हुुँदा पनि यो जी. पी. एस. 
नसस्टमले काम गरी रहिे हिु ुपदाछ। यस प्रणालीले दूर सञ्चार िेटिका  
िहिेु स्थािमा पनि अफलाइिबाट काया गिा सक्िे हिु ुपदाछ। 

2. सिारी सार्िमा जडाि गररिे उपकरण (नडभाईस): सिारी सार्िमा 
जडाि गररिे उपकरणले सेिाग्राहीले ददएको इिपटु र आउटपटु (शरुु 
र अशन्तम विन्द)ु लाई जी. पी. एस. सुँग किेक्टेड गिे र जी. पी. एस. 
ले क्याल्कुलेट गरेको दरुीलाई निर्ााररत भाडा दरसुँग मूल्य समायोजि 
गिे र समायोशजत मूल्यलाई वप्रपेड काडाबाट असलु गिा र केन्रीय 
एकाउन्टमा वहसाि पिाउिे व्यिस्था भएको हिु ुपिेछ। यो नडभाइसले 
सािाजनिक यातायातका सूचिालाई अिचालीस घण्टासम्म सशञ्चत 
गिासक्िे र सशञ्चत भएका डाटालाई सभार किेक्ट हिुासाथ केन्रीय 
एकाउन्टमा सूचिा पिाउि सक्िे हिु ुपदाछ। उक्त नडभाइसले छोटो 
समयमा पयााप्त काडा ररड गिा सक्िे हिु ुपिेछ। प्रत्येक यारसुुँग भएको 
काडा देखाएर, नछराएर िा छुिाएर भाडा भकु्तािी हिेु व्यिस्था  नमलाउि ु
पदाछ। त्यस्ता काडा शरुु प्रयोग गरेको नमनतले एक मवहिानभर व्यशक्तगत 
डाटा मोिाइल माफा त पिाउि ुसक्िे तथा एक मवहिानभर व्यशक्तगत 
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वििरण िपिाएमा उक्त काडा डाटा िपिाएसम्म निलम्बि रहिे व्यिस्था 
नमलाउि ुपिेछ। 

3. नस. नस क्यामरा: सािाजनिक यातायातनभर सामाशजक सदाचार कायम 
गिा र क्यास कारोबारलाई बन्द गिा नस. नस. क्यामरा माफा त अिगुमि 
गिा सक्िे हिु ुपदाछ। क्यास नलएको पाइएमा तरुुन्त कारबाही समेत 
गिा सवकिे तथा चालक, सहचालक र यारहुरुको समेत व्यिहार 
अिगुमि गिा सवकिे व्यिस्था नमलाइिेछ। यस क्यामराको सहायताले 
प्रणालीबाटै समग्रतामा अिगुमि गिे तथा कुिै घटिाहरुको अिसुन्र्ाि 
गिा सक्िे समेत हिेुछ। 

 

 

 

  



 

16 
 
 

अिसूुची- ३ 

(नियम 10 को उपनियम (3) सुँग सम्बशन्र्त) 

सेिा प्रदायकलाई विद्यतुीय भकु्तािी प्रणाली सञ्चालिका लानग दरखास्त पेश 
गिा आव्हाि गिे सम्बन्र्ी सूचिाको ढाुँचा 

 बागमती प्रदेश भर िा प्रदेशनभरका कुिै क्षेर विशेषमा यारीिाहक 
सािाजनिक सिारी सार्िमा िगदरवहत विद्यतुीय भकु्तािी प्रणाली जडाि 
गरी भाडा संकलि सम्बन्र्ी कायाको शरुुिात गिा लानगएकोले इच्छुक 
सेिा प्रदायकले यो सूचिा प्रकाशि भएको नमनतले पन्र ददिनभर प्रदेश 
भाडा निर्ाारण/समायोजि तथा विद्यतुीय माध्यमबाट भाडा भकु्तािी 
नियमािली, २०७8 को अिसूुची- ५ बमोशजमको ढाुँचामा आिश्यक 
कागजातसवहत नििेदि पेश गिुाहिु यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ।  
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अिसुचुी- ४ 

(नियम 10 को उपनियम (4) सुँग सम्बशन्र्त) 
सेिा प्रदायकले पेश गिे दरखास्त फारामको ढाुँचा  

नमनतः 207.../.../... 
श्री भौनतक पूिाार्ार विकास मन्रालय, 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकिािपरु। 
 

विषयः दरखास्त फाराम पेश गरेको सम्बन्र्मा। 

प्रस्ततु विषयमा तहाुँ मन्रालयबाट नमनत ................... को ................ 
दैनिकमा प्रकाशशत सूचिा अिसुारको बागमती प्रदेशनभर सञ्चालि हिेु 
सािाजनिक सिारीमा िगद रवहत विद्यतुीय भकु्तािी प्रणाली माफा त ्सािाजनिक 
सिारीको भाडा भकु्तािी गिे सम्बन्र्ी कायाको लानग आिश्यक कागजात 
सवहत तोवकए बमोशजमको दरखास्त फाराम भरी पेश गरेको छु। 
१. सेिाप्रदायक/प्रणाली तथा उपकरण निमााणकताा (नसष्टम डेभलोपर) 

को वििरण तथा अिभुिको बारेमा खुलाउिे  
(क) सेिाप्रदायकको वििरण:  

(१) कम्पिी दताा सम्बशन्र् कािूिी कागजात र यस 
सम्बन्र्ी वििरण: िाम, िेगािा, पराचार गिे 
िेगािा, मखु्य व्यशक्तको िाम, सम्पका  िं., संस्था 
िा फमा दतााको प्रमाणपर, ििीकरण गरेको 
वििरण, मूल्य अनभिृवद्ध कर िा स्थायी लेखा िम्बर 
दतााको प्रमाणपर, कर चकु्ताको प्रमाणपर आदद। 

(२) प्रणाली तथा उपकरण निमााणकताा (नसष्टम 
डेभलोपर) बाट सो प्रणाली सञ्चालि गिा ददईएको 
अनर्कार पर (अथराईजेशि लेटर) सम्बन्र्ी 
वििरण। 
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(ख) प्रणाली तथा उपकरण निमााणकताा (नसष्टम डेभलोपर) को 
वििरण: 

(१) उत्पादक कम्पिीको िाम। 

(२) उपकरणको िाम। 

(३) उपकरणको मोडेल (भएमा)।  

(४) टेशक्िकल वफचर अफ दी नसष्टम।  

(५) प्रणाली लागू भएको काया अिभुि, देश, 
सेिाको दायरा, प्रविनर्, शरुु गररएको, 
हालको अिस्था, सफलता (प्रणाली सफलता 
पूिाक सञ्चालि गरेको अिभुिको प्रमाण 
सवहत पेश गिे) िा सेिा सञ्चालिको 
सेवटष्टफ्याक्ट्री परफरमेन्स सवटावफकेट 
(एस.पी.सी.) र अन्य काया अिभुि। 

(६) प्रविनर् पाटािरको प्राविनर्क क्षमता तथा 
अिभुि। 

२. सेिाप्रदायकको वित्तीय अिस्था सम्बन्र्मा: 
(क) लगािी गिे कम्पिी वित्तीय क्षमता र लगािी र सेिा प्रदाि 

गिे सम्बन्र्ी सनुिशश्चतता खुलाउिे। 

(ख) कम्पिी आफैँ ले लगािी गिे भएमाः-  

(१) कम्पिीको चाल ुप ुुँजी, 
(२) कम्पिीको वित्तीय क्षमता खुल्िे कागजातहरु। 

(ग)  लगािी सम्बन्र्ी ग्यारेन्टी परः- 
(1) ग्यारेन्टी गिे वित्तीय संस्थाको िाम, 
(2) ग्यारेन्टी अिनर् मान्य रहेको नमनत खुल्िे पर। 

(घ) वित्तीय संस्थाबाटै लगािी हिेु भएमा सो को लगािी सनुिशश्चतता 
पर। 

(ङ) अन्य केही भए खुलाउिे। 
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३. िेटिका , जी.पी.एस. नसष्टम नडभाईस को ईन्टरिल स्टोरेज, अन्य 
क्षमता सम्बन्र्मा। 

४. समग्र प्रणालीमा प्रयोग हिेु उपकरण तथा काडा जस्तै: सिारी 
सार्िमा राखे्न नडभाईस, शज. वप. एस प्रणाली, नस. नस. क्यामरा, 
मेनसिको स्टोर गिासक्िे क्षमता (स्टोरेज), समग्र प्रणालीको 
उपयकु्तता तथा ददगोपि (वफशजकल रोिष्टिेस), प्रणालीको 
छररतोपि, समग्र प्रणालीको आवका टेक्ट (नसष्टम आवका टेक्ट) तथा 
प्रणालीको प्राविनर्क पक्षको बारेमा र त्यसको िैकशल्पक व्यिस्था 
सम्बन्र्मा। 

५. प्रणालीले व्यशक्त पवहचाि (परसिल आईडेन्टीवफकेसि नसष्टम) 
सम्बन्र्माः- सेिाग्राहीहरुको देशखिे वििरण, पवहचाि, सहजता, 
िेपाली भाषामा प्रयोग गिा सवकिे िा िसवकिे, डाटा सरुक्षा, प्रहरी 
तथा अिगुमिकारी निकायले प्राप्त गिे सक्िे वििरण, डाटािेस, 
अिगुमि मूल्याङ्कि सम्बन्र्मा खुलाउिे। 

६. सेिाग्राहीमैरी प्रविनर् सम्बन्र्मा: प्रस्तावित प्रविनर् तथा काडा 
प्रयोगको सहजता (प्रयोगकतााको सशजलोपि), विविर्ता (अन्य 
क्षेरमा समेत प्रयोग हिु सक्िे) तथा भविष्यमा हिेुसक्िे प्रविनर् 
ईिोभेसि र यसको कारणबाट उत्पन्न हिेुसक्िे विषयहरु (अपग्रडेेसि 
चाजा)। 

७. अन्य केही भए विस्ततृमा खुलाउिेः 
(क)  

(ख)  

(ग)  
(घ)  
(ङ)  

८. भकु्तािी विनर्हरु तथा काडा सम्बन्र्ी वििरण:  

(क) काडा उत्पादक कम्पिीको िामः 
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(ख) काडाको िामः 
(ग) काडाको मोडल (भएमा): 
(घ) टेशक्िकल वफचर-स्माटा काडाको विस्ततृ वििरण। 

९. सेिाग्राहीले काडाबाट भकु्तािी गदाा भकु्तािीको तररका (विस्ततृमा) 
खुलाउिे। 

१०. टप अप भएको रकमबाट खचा हिेु/भएको रकम हस्तान्तरण 
सम्बन्र्ी विनर् तथा टप अप भएको तर खचा िभएको रकमको सरुक्षा 
सम्बन्र्ी व्यिस्था उल्लेख गिे। 

११. सेिाग्राहीले काडाबाट भकु्तािी गदाा ध्याि ददिपुिे कुराहरु केही भए। 
१२. प्रणालीको लागत तथा सेिाग्राहीलाई लाग्िे चाजाहरु सम्बन्र्मा:- 

(क) समग्र प्रणालीको लागत, सेिाप्रदायक संस्थाले गिे त्यसको 
व्यिस्थापि सम्बन्र्मा। 

(ख) सािाजनिक सिारीमा जडाि हिेु नडभाइसको लागत 
सम्बन्र्माः सािाजनिक सिारीका सञ्चालकलाई नडभाइस 

जडाि तथा सञ्चालिको लागत पिे िा िपिे।  

(ग) काडा उपभोग गिे सेिाग्राहीलाई काडा खररद गिा तथा 
प्रयोगमा ल्याउि लागत लाग्िे/िलाग्िे। 

(घ) सेिाप्रदायकले उक्त सेिा प्रदाि गरे बापत नलिे सेिा शलु्क 
विनर्। 

१३. सञ्चालि, ममात संभार तथा प्राविनर्क सहयोग: प्रणालीको ददगोपिाको 
सन्दभामा सनुिशश्चतता तथा आर्ारहरु, सञ्चालि तथा संभार योजिा,  
स्पेयर पाटास,् आिश्यक जिशशक्त र उपलब्र् गराउिे प्राविनर्क 
जिशशक्त, प्रविनर् प्रयोग सम्बन्र्मा आिश्यक तानलम कायाक्रम, 
कम्पिीले स्थापिा गिे कायाालयहरु तथा यसको कायाक्षेर सम्बन्र्मा 
वििरणहरु खुलाउिे। 

१४. स्िीकृनत तथा सञ्चालि अिमुनत सम्बन्र्मा: यस्तो प्रकृनतको 
कारोबारको लानग नियमिकारी निकाय (िेपाल राि बैक, कारोबार 
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गिा आनर्कारप्राप्त बकै आदद) बाट के कस्ता स्िीकृनत इजाजत, 
तथा अिमुनत प्राप्त गिुापिे हो र सो प्राप्त गिा सक्िे आर्ारहरुको 
सम्बन्र्मा खुलाउिे। 

१५. प्रणालीको सरुक्षाका (नसष्टम सेक्यरुरटी) सम्बन्र्मा: नसष्टम अपेरेसि 
प्लाि र सेक्यरुरटी ईस,ु उिाएको पैसा सम्बशन्र्त व्यिसायीको 
खातामा जम्मा हिेु व्यिस्था, ह्यावकङ्ग िहिेु, वहिानमिा िहिेु 
सनुिशश्चतता, सेिाग्राहीको काडामा ररचाजा भएको रकमको सरुक्षा 
विषयमा प्रकाश पािे र आिश्यक कागजातहरु पेश गिे। 

१६. सेिा जडािको समयतानलका तथा सञ्चालि कायायोजिा: सम्झौता 
पश्चात कनत समयमा कनत सङ् ख्यामा (बस िा रुटमा) सेिा प्रदाि 
गिा सवकिे हो, चरणिद्ध तानलका (पवहलो चरणका कायातानलका), 
प्रदेशनभरको पूणारूपमा सञ्चालि गिा लाग्िे सङ् ख्या, कायाक्षेर, समय 
तथा तानलका आदद सवहत हिेुगरी समग्र कायातानलका तथा सञ्चालि 
कायायोजिा पेश गिे। 

१७. सेिा प्रदाि सम्बन्र्ी सनुिशश्चतताः 
(क) सञ्चालिको लानग आिश्यक लागत तथा त्यसको 

व्यिस्थापि 

(ख) सञ्चालि सम्बन्र्मा आिश्यक वित्तीय ग्यारेन्टी (परफरमेन्स 
ग्यारेन्टी) काया सम्पादि जमाित, ग्यारेन्टी गिे वित्तीय 
संस्थाको िाम, ग्यारेन्टी अिनर् मान्य रहेको नमनत खुल्िे 
पर तथा कायाालयलाई लेशखएको आनर्काररक पर (पिुश्चः 
सञ्चालि सरुक्षा ग्यारेन्टी/सनुिशश्चतता िभएको 
फमा/कम्पिीलाई समािेश गररिे छैि।) 

(ग) उपलब्र् जिशशक्त तथा जडाि र सञ्चालिमा सेिा प्रदायकले 
उपलब्र् गराउिे जिशशक्त, आएका समस्याहरुलाई 
समार्ाि गराउिे विनर्, समय सीमा तथा ग्यारन्टी। 

(घ) अन्य केही भए खुलाउिेः 
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(१) .... 
(२) .... 
(३) ....   

१८. पेटेन्ट राईट, कवप राईट कोसुँग रहिे, सो सम्बन्र्ी लाग्िे खचाहरु 
तथा नििाार् प्रयोगमा ल्याउि सक्िे िसक्िे विषयमा उल्लेख 
गिुाहोस।् 
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अिसुचुी- ५ 

(नियम 10 को उपनियम (5) सुँग सम्बशन्र्त) 
सेिा प्रदायकले पेश गरेको दरखास्त मूल्याङ्किका आर्ारहरु 

१. सेिा प्रदायकले प्रविनर्क प्रस्ताि र आनथाक प्रस्ताि छुट्टा-छुटै्ट खाममा 
नसलबन्दी गरी पेश गिुापिेछ। 

२. सेिा प्रदायकले पेश गरेको दरखास्तको प्रविनर्क प्रस्ताि मूल्याङ्किः 
(क) समग्र प्रणालीमा प्रयोग हिेु उपकरण तथा काडा जस्तै: सिारी 

सार्िमा जडाि गररिे उपकरण (नडभाईस) जी. पी.एस. प्रणाली, 
बैकशल्पक व्यिस्था सवहतको िेटिका , नस. नस. क्यामरा, वप ओ. 
यस मेनसिको क्षमता (स्टोरेज) को आर्ारमा, समग्र प्रणालीको 
उपयकु्तता तथा ददगोपि (वफशजकल रोिषु्टिेस), प्रणालीको 
छररतोपि, समग्र प्रणालीको आवका टेक्ट, तथा प्रणालीको 
प्राविनर्क पक्षको आर्ारमा। 

(ख) प्रविनर् तथा काडा प्रयोगको सहजता (प्रयोगकतााको सशजलोपि), 
विविर्ता (अन्य क्षेरमा समेत प्रयोग हिु सक्िे) तथा प्रविनर् 
ईिोभेसि।  

(ग) भाडा भकु्तािी विनर् (काडा, क्य ुआर कोडा िा अन्य विनर्) र 
त्यसको उपयकु्तताको आर्ारमा। 

(घ) ददगोपिाको सन्दभामा सनुिशस्चतता, सञ्चालि, संभार, स्पेयर 
पाटास,् प्राविनर्क सहयोग, जडाि तथा सञ्चालि समयमा उपलब्र् 
गराउिे जिशशक्त, प्रविनर् प्रयोग सम्बन्र्मा तानलम कायाक्रम 
जस्ता आर्ारमा गररिेछ।  

(ङ) समग्र प्रणालीको लागत, जस्तै नडभाइस जडाि तथा सञ्चालिको 
लानग सिारी र्िीलाई लाग्िे लागत, सेिाग्राहीलाई काडा खररद 
गिा तथा प्रयोगमा लाग्िे लागतको प्रस्ताि र त्यस्तो विनर् तथा 
प्रविनर्को उपयकु्तताको आर्ारमा। 
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(च) प्रणाली सञ्चालि गरे बापत सेिाप्रदायकले नलिे सेिा सञ्चालि 
शलु्क (प्रनत कारोिार िा एकमषु्ट िा प्रनत इकाई दर) तथा 
काडा ररचाजा शलु्कको प्रस्ताि तथा त्यस्तो विनर्को उपयकु्तताको 
आर्ारमा। 

(छ) प्रणालीको सरुक्षाका आर्ारहरु:- उिाएको पैसा सम्बशन्र्त 
व्यिसायीको खातामा जम्मा हिेु, ह्यावकङ्ग िहिेु, वहिानमिा िहिेु 
सनुिशश्चतता, काडामा ररचाजा भएको रकमको सरुक्षाको 
आर्ारमा। 

(ज) यस्तो प्रकृनतको कारोबारको लानग नियमिकारी निकाय (िेपाल 
राि बैंक, कारोबार गिा आनर्कारप्राप्त बैंक आदद) बाट प्राप्त 
गिुापिे स्िीकृनत प्राप्त गिासक्िे आर्ारमा।  

(झ) लगािी र सेिा प्रदाि सम्बन्र्ी सनुिशश्चतता: बैँक ग्यारेन्टी तथा 
अन्य जमाित पेश गरेको आर्ारमा।  

(ञ) सेिाप्रदायक/प्रणाली तथा उपकरण निमााणकताा (नसष्टम 
डेभलोपर) को अिभुि-यस्तै वकनसमको पयााप्त कायाअिभुि तथा 
पेश भएको प्रणाली सफलतापूिाक सञ्चालि गरेको अिभुिको 
प्रमाणको आर्ारमा मूल्याङ्कि गररिेछ। 

३. सेिा प्रदायकले पेश गरेको आनथाक प्रस्तािको मूल्याङ्किः  
(क) प्रणाली जडाि िा खररद खचा: सिारी र्िीलाई लाग्िे समग्र 

प्रणाली (विनभन्न नडभाइस जडाि जस्तै नडभाइस, शज. वप. एस, 
क्यामरा, अटोमेवटक फेयर कलेक्सि नसष्टम (ए.एफ.सी.) 
आददको लानग लाग्िे जडाि िा खररद) लागत तथा कुल सिारी    
सङ् ख्या। 

(ख) सेिाग्राहीलाई काडा खररद गिा लाग्िे लागत तथा कुल काडा 
सङ् ख्या। 
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(ग) प्रणाली सञ्चालि गरे बापत सेिाप्रदायकले नलिे सेिा सञ्चालि 
शलु्क (प्रनत कारोिार िा एकमषु्ट िा प्रनत इकाई दर) तथा 
काडा ररचाजा शलु्कको आर्ारमा मूल्याङ्कि गररिेछ। 

४. प्राविनर्क रूपमा योग्य र आनथाक प्रस्तािमा न्यूि (प्रभािग्राही) 
सेिाप्रदायको छिोट गरी सेिा सचुारु गररिेछ। 

५. प्राविनर्क तथा आनथाक प्रस्ताबमा उल्लेशखत विनभन्न आर्ारहरुको अङ्क 
तानलका िा भार (िेटेज) मन्रालयले स्िीकृत गरे बमोशजम हिेुछ। 
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यातायात सिेा सञ्चालि गि ेकम्पिी/फमा 
िेगािा सम्पका  िं. 

कम्पिी फमा दताा ि.ं 
पाि/भ्याट िं.: .......................  
वटकट िं. 
प्रस्थाि स्थाि:     गन्तब्य स्थाि: 
प्रस्थाि गिे नमनत र समय: .............................. सिारी िं. 
ढुिािी सिेा नलिे ग्राहकको वििरण:  
ब्यशक्त कम्पिीको िाम:  
िेगािा:  
सम्पका  ि.ं:  
ढुिािी हिुे सामािको वििरण: 
वटकट जारी गिे कमाचारीको 
िाम:  
दस्तखत:  
नमनत: 
मोबाइल िं.: 

क्र.सं. सामािको िाम एकाई सङ् ख्या पररमाण 

प्रनत ईकाई भाडा 
दर जम्मा भाडा 

       

       

       

       

 

अिसुचुी- ६ 
(नियम 12 को उपनियम (1) सुँग सम्बशन्र्त) 

मालिाहक सािाजनिक सिारीले जारी गिे नबलको ढाुँचा  
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अिसूुची- ७ 
(नियम 13 सुँग सम्बशन्र्त) 

अिलाइि वटकट खररद नबक्री प्रणालीका सरोकारिालाहरुको काम, कताव्य 
र भनूमका 

मध्यम तथा लामो दरुीमा सञ्चानलत यारीिाहक सािाजनिक यातायात सेिामा 
अिलाइि वटकट खररद नबक्री प्रणालीको प्रयोग गदाा सरोकारिाला पक्षले 
निम्ि अिसुारका प्रािर्ािहरु पालिा गिुापिेछ। 
1. यातायात व्यिसायी/व्यिस्थापक/कम्पिीको भूनमका: मध्यम तथा लामो 

दरुीमा सञ्चानलत यारीिाहक सािाजनिक यातायात सेिा सञ्चालि गिे 
कम्पिी फमा र व्यिस्थापकहरुले अिलाइि वटकट नबक्री गदाा निम्ि 
अिसुारको व्यिस्था गिुापिेछ।  

(क) यारीका लानग निर्ााररत नसटहरु नबक्री भए िभएको खुल्िे 
गरी नसट प्लाि अिसुारको यारी चलाि बिाई सोको 
वििरण अिलाइि प्रणालीमा प्रविष्ट गिुापिेछ।  

(ख) मध्यम तथा लामो दरुीका यारीिाहक सािाजनिक 
यातायात व्यिसायीहरुले प्रयोग गरेको अिलाइि 
प्रणालीलाई वट. एम. आई. एस.सुँग आबद्ध गिुा पिेछ। 

(ग) यस मन्रालयले तोकेको भाडादर भन्दा अिलाइि वटकट 
खररद-नबक्री गरे बापत यारबुाट अनतररक्त शलु्क नलि 
पाइिे छैि।   

(घ) यारीले जिुसकैु अिलाइि माध्यमबाट वटकट खररद र 
सोको भकु्तािी सहज रूपमा गिा पाउिे व्यिस्था गिुा 
पिेछ।   

(ङ) मोबाइल एसएमएस, कोड िा अन्य माध्यमबाट यारीले 
खररद गरेको वटकटको सनुिशश्चतताको प्रत्याभूनत गिुा 
पिेछ। 
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(च) यारीको िाम, िेगािा, नलङ्ग, मोबाइल िम्बर, सिारी 
सार्िको िं, प्रस्थाि र गन्तब्य स्थाि लगायतका विस्ततृ 
वििरणहरु अनििाया रूपमा सफ्टिेरमा प्रविष्ट गिुा पिेछ। 

(छ) यारा गिे ददि भन्दा कम्तीमा ३ ददि अगािै सम्बशन्र्त 
सिारी सार्िको नडस्प्ले गदाा सिारी सार्िको िम्बर, 
नसट िम्बर, प्रस्थाि स्थल, प्रस्थाि समय, सिारीको स्तर, 
भाडा दर, अशन्तम गन्तब्य स्थल र पगु्िे समय लगायतका 
आिश्यक वििरणहरु खुलेको हिु ुपिेछ।   

(ज) यो नियमािली जारी हिुपुूिा अिलाइिबाट वटकट खररद 
विक्री गिे व्यिसायीहरुले पनि यस नियमािलीमा उल्लेख 
गररए बमोशजम गिुा गराउि ुपिेछ।  

(झ) मन्रालयले समय समयमा ददएको निदेशि पालिा 
गिुापिेछ।  

2. यारीिाहक सािाजनिक यातायात सेिामा कायारत कमाचारी, सिारी चालक 
र सहचालकको भूनमका मध्यम तथा लामो दरुीका यारीिाहक सािाजनिक 
यातायात सेिाका कमाचारी, सिारी चालक तथा सह-चालकहरुले वटकट 
चेक जाुँच गिे सम्बन्र्ी व्यिस्था देहाय बमोशजम हिेुछ: 

(क) यारीिाहक सािाजनिक सिारीको नियनमत रूपमा निरीक्षण 
तथा सरसफाई गिे,  

(ख) यारकुो अिलाइि वटकट चेक जाुँच गरी यवकि गिुा पिे,  
(ग) समय तानलका अिसुार यारा शरुु गिुा पिे,  
(घ) यारीको नसट र वटकट नभडाि गरी व्यिस्थापि गिे,  
(ङ) यारीलाई समय-समयमा आिश्यक सूचिा ददि ुपिे,  
(च) सािाजनिक यातायात सेिाको यारामा रहदा कमाचारी, 

चालक तथा सहचालकले अनििाया रूपमा देशखिे गरी 
पररचय-पर लगाउि ुपिेछ  
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(छ) नियमािसुार तोवकएका अन्य कायाहरु गिे।  
3. यारीिाहक सािाजनिक यातायात सेिामा यारीको भूनमकाः मध्यम तथा 

लामो दरुीका यारीिाहक सािाजनिक यातायात सेिाको प्रयोग गदाा वटकट 
खररद गदाा अिलाइि वटकट खररद-विक्री प्रणाली माफा त गदाा देहाय 
बमोशजम गिुा पिेछ।  

(क) यारीले मध्यम तथा लामो दरुीमा यारा गदाा अिलाइि 
िा व्यिसायी, कम्पिी िा फमाले तोकेको वटकट विक्री 
कक्षबाट वटकट खररद गिुा पिेछ।  

(ख) अिलाइि वटकट खररद गदाा िाम, िेगािा, नलङ्ग, मोबाइल 
िम्बर, प्रस्थाि गिे स्थाि, गन्तव्य स्थाि अनििाया रूपमा 
प्रविष्ट गिुा पिेछ।  

(ग) यारीले वटकट खररद गदाा यारीिाहक सािाजनिक 
यातायात सेिा सञ्चालकले उपलब्र् गराएको वटकटको 
वििरण सम्बन्र्ी वप्रन्ट, एस.एम.एस., कोड िम्बर मध्ये 
कुिै वििरण नलई तोवकएको समयमा तोवकएको स्थािमा 
पगु्ि ु पिेछ र सम्भि भएसम्म यारीले आफ्िो पररचय 
खुल्िे कागजात साथमा नलई जाि ुपिेछ।  

(घ) अिलाइि वटकट जसको िाममा जारी छ सोही यारलेु 
मार यारा गिुा पिेछ। कुिै कारणबस पररिताि गिुापरेमा 
यारलेु त्यसको जािकारी गराउि ुपिेछ।  

(ङ) प्रचनलत कािूि बमोशजम यारीिाहक सािाजनिक यातायात 
सेिामा आरक्षण सहनुलयत प्राप्त गिे यारीहरुले यारा गदाा 
सोको प्रमाण खुल्िे कागजात साथमा नलई यारा गिुा   
पिेछ। 

4. मन्रालयको भूनमकाः यस नियमािलीको कायाान्ियि गिाको लानग 
मन्रालयले देहाय बमोशजमका कायाहरु गिेछ।  
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(क) मध्यम तथा लामो दरुीका यारीिाहक सािाजनिक 
यातायात व्यिसायीहरुले प्रयोग गरेको अिलाइि वटकट 
खररद नबक्री गिे प्रणालीलाई यातायात व्यिस्थापि सूचिा 
प्रणालीमा आिद्ध गिा सवकिेछ।    

(ख) मन्रालय िा मन्रालयले तोकेको निकायले अिलाइि 
वटकट खररद-नबक्री प्रणाली, िस सेिाको समय तानलका, 
सिारी सार्िको क्षमता र यार ु सङ् ख्याको अिगुमि   
गिेछ।  

(ग) अिलाइि वटकट खररद विक्री प्रणालीमा मध्यम तथा 
लामो दरुीका यारीिाहक सािाजनिक यातायात सेिा 
सञ्चालकले प्रविष्ट गरेको वििरण मन्रालयले मातहतका 
निकाय र ट्रावफक प्रहरीलाई उपलब्र् गराउि सक्िेछ।  

(घ) उपरोक्त बमोशजमका कायाहरु गदाा ट्रावफक प्रहरी, सिारी 
परीक्षण कायाालय र यातायात व्यिस्था कायाालयहरुसुँग 
आिश्यक समन्िय गिा सवकिेछ। 


