प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩुय, बदौ १0 गते, २०७८ सार (सङ््मा ११

बाग 2

प्रदे श सयकाय

बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना

प्रदे श बाडा तनधाायण/सभामोजन तथा ववद्युतीम भाध्मभफाट बाडा बुक्तानी
तनमभावरी, २०७८

प्रदे शतबत्र सञ्चातरत मात्रुवाहक तथा भारवाहक सावाजतनक मातामात सेवा
सञ्चारनको

रातग

तोवकएको

रुटहरुभा

सभम

साऩेऺ

बाडादय

तनधाायण/सभामोजन गना तथा सावाजतनक सवायी सञ्चारनभा वटकटको
व्मवस्था, अनराइन ववतधफाट वटकट खरयद तफक्रीको साथै ववद्युतीम बुक्तानी
ॉ मोग्म, प्रववतध भैत्री तथा प्रबावकायी सेवा प्रवाह
गयी सहज, सुरब, ऩहुच
गना प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ को दपा २२१ रे
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ददएको अतधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदे श सयकायरे दे हामका तनमभहरु
फनाएको छ।
1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी तनमभहरूको नाभ "प्रदे श बाडा
तनधाायण/सभामोजन

तथा

ववद्युतीम

भाध्मभफाट

तनमभावरी, २०७८" यहेको छ ।

बाडा

बुक्तानी

(2) मो तनमभावरी प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन बएको

2.

तभततफाट प्रायम्ब हुनेछ ।
ऩरयबाषा:

ववषम

तनमभावरीभा,-

वा

प्रसङ्गरे

अको

अथा

नरागेभा

मस

(क) "ऐन" बन्नारे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन,
२०७५ सम्झनु ऩछा ।

(ख) "कामाारम" बन्नारे मातामात व्मवस्था कामाारम सम्झनु
ऩछा य सो शब्दरे मातामात व्मवस्था सेवा कामाारम य ऐन
फभोशजभका मातामात व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी कामा गने अन्त्म
कामाारमराई सभेत जनाउॉछ ।

(ग) "प्रदे श" बन्नारे फागभती प्रदे श सम्झनु ऩछा ।

(घ) "बाडा" बन्नारे सावाजतनक सवायीरे मातामात सेवा प्रदान
गये फाऩत तरने यकभ वा शुल्क सम्झनु ऩछा ।

(ङ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम
सम्झनु ऩछा।

(च) "मात्री" बन्नारे सावाजतनक मात्रुवाहक सवायीफाट मात्रा
गने व्मशक्त सम्झनु ऩछा ।

(छ) "ववद्युतीम वटकट" बन्त्नारे मात्रुरे सावाजतनक सवायी
साधन प्रमोग गना ततये को बाडा बुक्तानीको तनस्सा
सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे ववद्युतीम भाध्मभफाट प्राप्त हुने
तनस्साराई सभेत जनाउॉछ।
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(ज) "ववद्युतीम बुक्तानी प्रणारी" बन्नारे मात्रुवाहक सवायी

साधनभा मात्रा गये फाऩत मात्रुरे वा भारवाहक सवायी
प्रमोग गये फाऩत ततनुऩ
ा ने बाडा ववद्युतीम भाध्मभफाट
नगद

यवहत

बुक्तानीको

रातग

ववकास

गरयएको

प्रणारीराई सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे भोफाइर एप्स,

कम्प्मुटय, स्भाटा काडा तथा अन्त्म ववधुतीम प्रववतध प्रमोग

गयी अनराइन वटकट खरयद तफक्री गना वा बाडा ततना
ववकास गरयएको नगद यवहत (क्मासरेस) प्रणारीराई
सभेत जनाउॉछ।

(झ) "सतभतत" बन्नारे तनमभ ४ को उऩतनमभ (१) फभोशजभ
गदठत

3.

बाडा

सम्झनु ऩछा।

तनधाायण/सभामोजन

तसपारयस

सतभतत

मस तनमभावरीको प्रमोग् प्रदे शतबत्र सञ्चातरत मात्रीवाहक तथा
भारवाहक

सावाजतनक

मातामात

सेवारे

मस

तनमभावरीको

अतधनभा यही भन्त्त्रारमरे तोके फभोशजभको बाडा दयभा बाडा
तरन, सेवा सञ्चारन, वटकट व्मवस्थाऩन य ववद्युतीम वटकट खरयद
4.

तफक्री गनुा ऩनेछ ।
बाडा
(१)

तनधाायण/सभामोजन

सावाजतनक

सवायीको

तसपारयस

सञ्चारनभा

सतभततको

प्रबाव

ऩाने

गठन्

तत्वहरु

ु ाा, श्रभ, ज्मारा रगामतका फजाय भूल्मभा
ऩेट्रोतरमभ ऩदाथा, ऩाटाऩज
उल्रेखनीम उतायचढाव बएको दे शखएभा वा भन्त्त्रारमरे बाडा

सभामोजन गना उऩमुक्त दे खेभा भन्त्त्रारमरे दे हाम फभोशजभको
बाडा तनधाायण/सभामोजन तसपारयस सतभतत गठन गनेछ्(क) भहाशाखा प्रभुख, (प्रादे शशक

सडक तथा मातामात हेने) भन्त्त्रारम -सॊ मोजक

(ख) प्रतततनतध (अतधकृतस्तय), भु्मभन्त्त्री
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तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम

-सदस्म

भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम

-सदस्म

भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम

-सदस्म

(ग) प्रतततनतध (अतधकृतस्तय), आन्त्तरयक
(घ) प्रतततनतध (अतधकृतस्तय), आतथाक
(ङ) मातामात व्मवस्था कामाारम वा सेवा
कामाारमहरु भध्मेफाट भन्त्त्रारमरे

तोकेको कामाारम प्रभुख एक जना

(च) भन्त्त्रारमरे तोकेको भेकातनकर

इशन्त्जतनमय (भन्त्त्रारम वा अन्त्तगात)

(छ) शाखा प्रभुख (मातामात हेने),
भन्त्त्रारम

-सदस्म
-सदस्म

-सदस्म-सशचव

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको सतभततरे सावाजतनक

सवायीको बाडादय सभामोजन गनाका रातग सोसॉग सम्फशन्त्धत

सयोकायवारा मातामात व्मवसामी, मातामात ऺेत्रका ववऻ, उऩबोक्ता

सभूह रगामतका प्रतततनतधहरुराई आवश्मकता अनुसाय आभन्त्त्रण
गना सक्नेछ ।

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ गदठत सतभततरे ऩेट्रोतरमभ

ऩदाथाभा बएको भूल्मको ऩरयवतान, बाडादयका अन्त्म सूचकहरुभा

बएको ऩरयवतानराई आधाय भानी सोको फजाय अध्ममन तथा
ववश्लेषण गयी तसपारयश सवहतको प्रततवेदन ददनु ऩनेछ।

(४) उऩतनमभ (1) फभोशजभको सतभततको फैठक सम्फन्त्धी

5.

कामाववतध सतभतत आपैँरे तनधाायण गये फभोशजभ हुनेछ ।
बाडा

तनधाायण/सभामोजनका

आधाय्

(१)

सतभततरे

दे हामका

सूचकहरुराई आधाय तरई बाडादय तनधाायण तथा सभामोजनका
रातग तसपारयश गना सक्नेछ:-
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(क) सावाजतनक सवायी साधनको (फजाय सवे ऺणफाट
वववयण तरई) फुक भ्मारु,

(ख) नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय तथा स्थानीम
तहहरुराई फुझाउनुऩने याजश्व तथा दस्तुयहरु,

(ग) सम्फशन्त्धत

व्मवसामीरे

कय

फुझाएको वववयण,

कामाारमभा

(घ) सवायीको तफभा फाऩतको यकभ,
(ङ) सावाजतनक

सवायीभा

काभ

गने

काभदायको

ज्मारा, तरफ रगामतका प्रशासतनक खचा,

(च) इन्त्धन खचा तथा ब्माट्री, टामय, रुतिकेन्त्ट

ु ाा रगामतका (प्रचतरत फजाय भूल्मको
ऩाटाऩज
आधायभा) सञ्चारन सम्फन्त्धी खचा,

(छ) सवायीको भभात सम्फन्त्धी खचाहरु (प्रचतरत
फजाय भूल्मको आधायभा),

(ज) रृासकट्टी (आमकय ऐन, 2058 फभोशजभ),

(झ) कजााभा राग्ने फैंक ब्माजदय रगामतका अन्त्म
ओबयहेड

खचाहरु

(सम्फशन्त्धत

व्मवसामीरे

ततये को मथाथा यकभ तथा कय कामाारमभा
फुझाएको वववयणको आधायभा),

(ञ) सवायी सञ्चारन गये फाऩत सञ्चारकरे ऩाउनुऩने
न्त्मूनतभ भुनापा,

(ट) सतभततरे

आधायहरु।

ताऩतन

भनातसव

ठहय

गये का

अन्त्म

(२) उऩतनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए
उशल्रशखत

आधायहरुको

अरावा

बाडादय

ववद्युतीम
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सावाजतनक

तथा

सभामोजनका

सवायी

साधनको
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सञ्चारनफाट ऩुग्ने वातावयणीम तथा अन्त्म पाइदाहरु सभेतराई
थऩ

आधाय

फनाएय

साधनहरुको रातग छु ट्टै

तसपारयश गना सक्नेछ ।

सतभततरे

ववद्युतीम

सावाजतनक

सवायी

बाडादय तनधाायण तथा सभामोजनको

(३) बाडादय तनधाायण/सभामोजन गदाा सेवा सञ्चारक वा

सवायीधनीरे ऩारना गनुऩ
ा ने थऩ शताहरु सभेत सतभततरे तसपारयस
गना सक्नेछ ।

(4) मस तनमभावरी फभोशजभ बाडा तनधाायण गदाा मात्रुरे

तनशुल्क रुऩभा रै जान ऩाउने मात्रीगुण्टाको अतधकतभ वजन य सो

फाहेक बाडा ततयी आपूसॉग रै जान ऩाउने मात्रीगुण्टाको अतधकतभ
6.

वजन य सो फाऩत राग्ने बाडा सभेत तनधाायण गनुा ऩनेछ ।

बाडा तनधाायण/सभामोजनका प्रवक्रमा: (१) तनमभ ५ को उऩतनमभ
(१) फभोशजभका आधायहरु तरई सतभततरे भन्त्त्रारमभा तसपारयस
सवहतको प्रततवेदन फुझाउनेछ ।

(२) भन्त्त्रारमरे प्राप्त प्रततवेदनको आधायभा भु्मभन्त्त्री

तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमको सहभतत तरई आवश्मक तनणाम
गनेछ ।
बाडादय

(३) भन्त्त्रारमको तनणामानुसाय तनधाायण/सभामोजन बएको
सवासाधायणको

प्रकाशन गनुा ऩनेछ ।

जानकायीका

रातग

प्रदे श

याजऩत्रभा

(४) सावाजतनक मातामात व्मवसामीरे भन्त्त्रारमको तनणाम

फभोशजभ तनधाायण/सभामोजन बएका बाडादय बन्त्दा फढी यकभ
7.

तरन ऩाइने छै न ।

मात्री वटकट् (१) मात्रुवाहक सावाजतनक मातामातरे वटकट जायी
नगयी सेवा प्रवाह गनुा हुॉदैन । ववद्युतीम भाध्मभफाट गरयएको
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बुक्तानी वा ई-वटकटरे सभेत वटकटको रुऩभा भान्त्मता प्राप्त
गनेछ।

(२)

सावाजतनक

मातामात

सेवा

सञ्चारकरे

तनधाारयत

कामाारम, सेवा काउन्त्टय, आतधकारयक वेफसाइट वा आतधकारयक

बुक्तानी सेवा प्रदामकको भोफाइर एऩ वा वेफ ऩोटारफाट सभेत
वटकट तफक्री गना सक्नेछ ।

(३) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीवाहक सावाजतनक

मातामात सेवा सञ्चारकरे मात्रा गनुब
ा न्त्दा कम्तीभा सात ददन
अगावै वटकट अनराइन प्रणारी भापात तडस्प्रे गनुा ऩनेछ।

(4) उऩतनमभ (3) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩतन दशैँ ततहाय रगामत अन्त्म याविम चाडऩवाको सभमभा सो
सभम अगावै वा भन्त्त्रारमरे तोकेको जुनसुकै सभमभा वटकट
खुरा गनुा ऩनेछ ।
मातामात

(5) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीवाहक सावाजतनक
सेवा

सञ्चारकरे

तोवकएको

रुटभा

सञ्चारन

हुने

सावाजतनक मातामात सेवाको कुर तसट सङ््मा, तफक्री बएको य

फाॉकी वटकट सङ््मा तथा बाडादय सभेत सेवाग्राहीरे हेन/
ा दे ख्न
तभल्ने व्मवस्था तभराउनु ऩनेछ ।

(6) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीवाहक सावाजतनक

मातामात सेवा सञ्चारकरे एक ऩटक सवायी नम्फय तथा तसट
नम्फय तोकी तफक्री बैसकेको वटकट तनज मात्रीरे यद्द गये को
अवस्थाभा फाहेक अन्त्म मात्रीराई तफक्री गना ऩाइने छै न ।

(7) वटकट जुन मात्रुको नाभभा जायी बएको हो सोही

मात्रुरे भात्र मात्रा गनुा ऩनेछ। अन्त्म व्मशक्तरे उक्त वटकटफाट
मात्रा गना गयाउन हुॉदैन।
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(8) मातामात सेवा सञ्चारकरे जायी गये का वटकट तथा

मात्रीहरुको अतबरेख दुरुस्त याख्नु ऩनेछ य सम्फशन्त्धत मातामात

कामाारम तथा याज्मका अन्त्म तनकामफाट भाग गये को फखत
तुरुन्त्त उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(9)

8.

मात्री

फभोशजभ हुनेछ ।

वटकटको

ढाॉचा

अनुसूची-१

भा

तोवकए

वटकट यद्द गने सम्फन्त्धी व्मवस्था् (१) मात्रुरे कुनै कायणफश

तोवकएको सभमभा मात्रा गना नसक्ने अवस्थाभा वटकट यद्द वा
ऩरयवतान गना सक्नेछ ।

(२) वटकट यद्द गदाा सवायी प्रस्थान गने सभम बन्त्दा

चौंफीस घण्टा अगातड यद्द गये भा दश प्रततशत य त्मस ऩश्चात यद्द
गये भा तेत्तीस प्रततशतसम्भ कटाएय मात्रीरे जुन भाध्मभफाट वटकट

खरयद गये को हो सोही भाध्मभफाट फाॉकी यकभ वटकट यद्द गये को

चौंफीस घण्टातबत्र सावाजतनक मातामात सेवा सञ्चारकरे वपताा गनुा
ऩनेछ ।

(3) मस तनमभावरी फभोशजभ अनराइन भाध्मभफाट

वटकट खरयद हुने व्मवस्था बएकोभा उऩतनमभ (2) फभोशजभ

वटकट यद्द हुने व्मवस्थाको सभेत सुतनशश्चतता गनुा ऩनेछ । सो
फभोशजभ गना वा हुन नसकेभा सम्फशन्त्धत अनराइन सेवा प्रदामक
जवापदे ही हुन ु ऩनेछ।

(4) सवायी साधन नम्फय, प्रस्थान हुने सभम आदद

वववयण ऩरयवतान हुने अवस्था आएभा मात्रुराई सो को जानकायी

अनराइन ववतधवाटै वा अन्त्म प्रबावकायी तरयकाफाट अववरम्फ
गयाउनु ऩनेछ ।

(5) काफु फावहय फाहेक अन्त्म ऩरयशस्थततभा जायी बैसकेको

वटकट फभोशजभको सेवा सम्फशन्त्धत सेवा सञ्चारकरे सेवा प्रवाह
8
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गना असभथा बएभा वैकशल्ऩक व्मवस्थाद्वाया सेवा प्रवाहको प्रफन्त्ध
9.

गनुा ऩनेछ ।

ववद्युतीम वटकट तफक्री तथा बाडा बुक्तानी् (१) सावाजतनक
मातामात सेवा सञ्चारकरे ववद्युतीम भाध्मभफाट नगद यवहत बाडा

बुक्तानी हुने गयी अनराइन वटकट तफक्री सेवा सञ्चारन गनुा
ऩनेछ।

(२) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीवाहक सावाजतनक

मातामात सेवा सञ्चारकरे अनराइन वटकटका रातग आवश्मक
प्रणारीको व्मवस्था गनुा ऩनेछ।
(३)

एकरुऩताको

अनराइन

रातग

वटकवटङ्ग

भन्त्त्रारमरे

व्मवस्था

तनदे शन

ददन

प्रणारीहरुफीच

सक्नेछ

साथै

भन्त्त्रारमफाट तमाय गयी सञ्चारन गये को प्रणारीसॉग सभेत आफद्ध
गना सक्नेछ।

(४) मात्रीका रातग तनधाारयत तसटहरुको सङ््मा, तफक्री

बए नबएको तथा बाडादय खुल्ने गयी तसट प्रान अनुसायको मात्री
चरान फनाई सो को वववयण उऩतनमभ (2) फभोशजभको प्रणारीभा
प्रववष्ट गनुा ऩनेछ ।

(५) भध्मभ तथा राभो भागाका मात्रीवाहक सावाजतनक

मातामात सेवा सञ्चारकरे आफ्नो ववस्तृत वववयण सवहत सवायी

साधनका सफै तसटहरुराई अनराइन प्रणारीभा प्रष्ट दे शखने गयी
10.

याख्नु ऩनेछ ।

ववद्युतीम बुक्तानी प्रणारी रागू गने् (१) भन्त्त्रारमरे प्रदे शतबत्र
सञ्चारन हुने मात्रुवाहक सवायी साधनभा मात्रा गने मात्रुरे

ततनुऩ
ा ने बाडा बुक्तानीको रातग नगद यवहत ववद्युतीम बुक्तानी
प्रणारी रागू गनेछ। बुक्तानी सम्फन्त्धी व्मवस्था अनुसूची-2
फभोशजभ हुनेछ।
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(२) भन्त्त्रारमरे चयणफद्ध रुऩभा स्थान, रुट तथा ऺेत्र

ववशेषको आधायभा ववद्युतीम बुक्तानी प्रणारी क्रभश: रागू गना
सक्नेछ । छोटोभागाभा सञ्चारन हुने मात्रीवाहक सावाजतनक

सवायीको हकभा तत्कारै य भध्मभ तथा राभो भागाभा सञ्चारन

हुने मात्रीवाहक सावाजतनक सवायीको हकभा क्रभश: मो प्रणारी
सूचना प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन गयी रागू गनेछ ।

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभको प्रणारी सञ्चारनको

रातग एकरुऩता कामभ गना भन्त्त्रारमरे अनुसूची-३ फभोशजभको

ऩन्त्र ददनको सावाजतनक सूचना जायी गयी सेवाप्रदामक छनोट गना
सक्नेछ ।
सेवा

(4) उऩतनमभ (३) फभोशजभ सूचना प्रकाशन बए ऩश्चात्

प्रदामकरे

अनुसूची-४

म्मादतबत्र आवेदन ददनु ऩनेछ ।

फभोशजभको

ढाॉचाभा

तोवकएको

(5) उऩतनमभ (3) फभोशजभ सेवाप्रदामक छनोट गदाा

अनुसूची-५ को आधायभा भूल्माङ्कन गयी छनोट गरयनेछ ।
(6)

उऩतनमभ

(१)

फभोशजभको

प्रणारी

रागू

गदाा

सवायीभा जडान गनुऩ
ा ने उऩकयणहरु जडान गदाा राग्ने खचा
सवायीधनीफाट व्मवस्थाऩन गनुा ऩनेछ ।
(७)

मस

प्रणारीभा

बाडा

बुक्तानीका

रातग

प्रत्मेक

मात्रुसॉग छु ट्टाछु ट्टै काडा हुनेछ । त्मस्तो काडा फाऩतको खचा
सम्फशन्त्धत मात्रुरेनै फेहोनुा ऩनेछ ।
(८)

उऩतनमभ

(५)

फभोशजभ

छनोट

बएको

सेवा

प्रदामकरे ददएको सञ्चारन सेवा फाऩत ततनुऩ
ा ने सेवा शुल्क मात्रुरे

ततने बाडाफाटै कट्टा गयी फाॉकी बाडा भात्र सवायी धनीरे ऩाउने
गयी व्मवस्था गरयनेछ ।
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(9)

नगदयवहत

मस

ववद्युतीम

बुक्तानी

प्रणारीभापात

ट्याक्सीहरुभा हुने बुक्तानीराई सभेत साववक तभटयफाट बुक्तानी
बएसयह भातननेछ ।

(10) ववद्युतीम बुक्तानी प्रणारी रागू बए ऩश्चात् सम्ऩूणा

मात्रीवाहक सवायी साधनहरुरे अतनवामारुऩभा प्रणारीभा आवद्ध बई
मातामात सेवा सञ्चारन गनुा ऩनेछ मस प्रणारी फाहेक अरु
तवयफाट बाडा असुर उऩय गना ऩाइने छै न।

(11) भन्त्त्रारमरे रागू गने ववद्युतीम बुक्तानी प्रणारीको

ऩारना गनुा सम्फशन्त्धत सफैको कताव्म हुनेछ। मस तनमभावरी
फभोशजभ

ववद्युतीम

बुक्तानी

प्रणारीको

ऩारना

बए

नबएको

सम्फन्त्धभा भन्त्त्रारमरे , कामाारमहरुरे वा भन्त्त्रारमरे अनुगभन

टोरी गठन गयी अनुगभन गना सक्नेछ । तनमभको ऩारना
11.

नबएको खण्डभा प्रचतरत कानून फभोशजभ जरयफाना राग्नेछ ।

आयऺण सम्फन्त्धी व्मवस्था: अनराइन तथा ववद्युतीम बुक्तानी
प्रणारी ववकास तथा कामाान्त्वमन गदाा प्रचतरत कानून फभोशजभ
ववशेष वगाको रातग छु टको प्रावधान य आयऺण गरयएका तसटहरु

12.

सम्फशन्त्धत रशऺत वगारे ऩाउने गयी सुतनशश्चत गनुा ऩनेछ ।
भारवाहक

सवायी

साधनको

(१) भारवाहक सावाजतनक

फीर

सवायीरे

सम्फन्त्धी

अनुसूची-६

ब्मफस्था्

फभोशजभको

ढाॉचा अनुसायको तफर जायी गये य भात्र सेवा प्रवाह गनुा ऩनेछ ।

(२) भारवाहक सावाजतनक सवायी सञ्चारन गने सेवा

सञ्चारकरे
13.

दस

हजाय

रुऩैमाॉ

बन्त्दा

फढीको

कायोफाय गयी सेवा प्रदान गना ऩाइने छै न ।

यकभ

नगदभा

सयोकायवाराहरुको काभ, कताव्म य बूतभका: भन्त्त्रारमरे रागू
गये को

ववद्युतीम

बुक्तानी

11

प्रणारीको

कामाान्त्वमन

गना
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सयोकायवाराहरुको काभ, कताव्म य बूतभका अनुसूची-७ फभोशजभ
14.

हुनेछ ।
कायफाही

गरयने:

मस

तनमभावरी

फभोशजभ

मातामात

सेवा

सञ्चारकरे तरन ऩाउने बन्त्दा फढी बाडा तरएभा वा ददनु ऩने
सुववधा नददएभा वा

सोको

फभोशजभ कायफाही हुनेछ ।

12

दुरुऩमोग

गये भा प्रचतरत

कानून
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ु ी-१
अनुसच

(तनमभ 7 को उऩतनमभ (9) सॉग सम्फशन्त्धत)
मात्रीवाहक सावाजतनक सवायीरे जायी गने वटकटको ढाॉचा
मातामात सेवा सञ्चारन गने कम्ऩनी / पभा
ठे गाना य सम्ऩका नॊ.+=
कम्ऩनी पभा/दताा नॊ.
ऩान/भ्माट नॊ......................
वटकट नॊ......
मात्रीको नाभ, थय:
मात्रीको ठे गाना :

मात्रीको सम्ऩका नॊ.

प्रस्थान स्थान:

गन्त्तब्म स्थान:

प्रस्थान गने तभतत य सभम:..

वटकट फुवकङ्ग तभतत:

तसट नॊ.

सवायी नॊ.

बाडा दय

वटकट जायी गने कभाचायीको
नाभ, थय:
दस्तखत:
तभतत:
भोफाइर नॊ.:
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अनुसूची-२

(तनमभ 10 को उऩतनमभ (1) सॉग सम्फशन्त्धत)

नगद यवहत ववद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी (क्मासरेस ईरोक्ट्रोतनक ऩेभेन्त्ट तसष्टभ)
सावाजतनक मातामात सेवाभा जी. ऩी. एस. (शजमोग्रावपक ऩोशजसतनङ तसष्टभ)

प्रणारी जडान गयी जी. ऩी. एस. तसष्टभफाट उऩबोक्तासॉग बएको भेटर शचप्स मुक्त
ट्राबर काडाराई कम्प्मुटय सफ्टवेय तडबाईसभा स्वाऩ वा टच गरयसके ऩश्चात

उऩबोक्ताको सेवाको शुरु ववन्त्दु य अशन्त्तभ ववन्त्दु फीचको दुयी य सो दुयीभा राग्ने
तनधाारयत बए फभोशजभको बाडाको यकभ (शुरु ववन्त्दु य अशन्त्तभ ववन्त्दुको नाभ उक्त
स्टे शनहरुको रातग तम गरयएको बाडादयको आधायभा

ट्याऩ ईन य ट्याऩ आउट

स्थानको आधायभा) तसस्टभरे नै गणना (क्माल्कुरेट) गयी काडा (वप्रऩेड काडा) भा

बएको यकभफाट स्वत: घट्दै जाने य उक्त वप्रऩेड मुक्त काडाराई ऩुन् रयचाजा गना
सवकने ऩद्धतत ववकास गयी प्रववतधमुक्त सावाजतनक मातामात सेवा हुनेछ।
अथवा

प्रणारीभा

जडान

बएको

भेतसनको

सहामतारे

मात्रुहरुसॉग

यहेको

काडाको

भाध्मभवाट बाडा ब ुक्तानी तरई मात्रुहरुराई ववद्युतीम वटकट उऩरब्ध गयाउछ ।

प्रणारीभा भौजुदा रुटहरु, स्टऩहरु, एक स्टऩदे शख अको स्टऩसम्भको दुयी (वक.तभ.
भा) य सयकायवाट तोवकएको न्त्मू नतभ य प्रतत वक.तभ. बाडादय आदद स्टोय
गरयएको हुन्त्छ । मसै को आधायभा मात्रु कुन स्टऩभा चढे को य कुन स्टऩभा

ओतराएको हो सो को दुयी गणना गयी बाडा गणना गयी सोही फभोशजभको बाडा
कट्टा हुने गदाछ । मो प्रणारी अपराइनभा काभ गने य जततवेरा नेटवका

कनेक्सन प्राप्त हुन्त्छ त्मततवेरा जतडत उऩकयणको सहामतारे भेतसनभा यहेको डाटा
सबायभा ट्रान्त्सपय हुने गयी अटोभेवटक पेमय करेक्सन तसष्टभ (ए.एप.सी.) को
अवधायणाभा सञ्चारन हुन्त्छ ।

ु ो
जसरे ववद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारीको अफरम्वन गयी नगद कायोफाय फन्त्द हुनक
साथै नगदयवहत (क्मासरेस) प्रणारी अफरम्फन गदाछ।
सावाजतनक मातामात सेवाभा तर उल्रेशखत भु्म तडबाइसहरु जडान गनुऩ
ा नेछ।
1. जी. ऩी. एस. उऩकयण (शजमोग्रावपख ऩोशजसतनङ तसष्टभ तडबाईस): शज. वऩ.
एस.

उऩकयणरे

सेवाको

शुरु

य
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(क्माल्कुरेट) गदाछ । मो तडबाइसभा प्रचतरत उऩमुक्त तसभको प्रमोग गनुा
ऩनेछ । जसरे प्रणारी सञ्चारनभा हुने सबाय सभस्माको सभाधान गदै

सबाय

नबएको अवस्थाभा वा अपराइन हुॉदा ऩतन मो जी. ऩी. एस. तसस्टभरे काभ

गयी यहने हुन ु ऩदाछ । मस प्रणारीरे दू य सञ्चाय नेटवका नहुने स्थानभा ऩतन
अपराइनफाट कामा गना सक्ने हुन ु ऩदाछ ।

2. सवायी साधनभा जडान गरयने उऩकयण (तडबाईस): सवायी साधनभा जडान
गरयने उऩकयणरे सेवाग्राहीरे ददएको इनऩुट य आउटऩुट (शुरु य अशन्त्तभ
ववन्त्दु) राई जी. ऩी. एस. सॉग कनेक्टे ड गने य जी. ऩी. एस. रे क्माल्कुरेट

गये को दुयीराई तनधाारयत बाडा दयसॉग भूल्म सभामोजन गने य सभामोशजत
भूल्मराई वप्रऩेड काडाफाट असुर गना य केन्त्रीम एकाउन्त्टभा वहसाव ऩठाउने
व्मवस्था

बएको

हुन ु ऩनेछ

।

मो

तडबाइसरे

सावाजतनक

मातामातका

सूचनाराई अठचारीस घण्टासम्भ सशञ्चत गनासक्ने य सशञ्चत बएका डाटाराई
सबाय कनेक्ट हुनासाथ केन्त्रीम एकाउन्त्टभा सूचना ऩठाउन सक्ने हुन ु ऩदाछ।

उक्त तडबाइसरे छोटो सभमभा ऩमााप्त काडा रयड गना सक्ने हुन ु ऩनेछ ।
प्रत्मेक मात्रुसॉग बएको काडा दे खाएय, तछयाएय वा छु वाएय बाडा ब ुक्तानी हुने
व्मवस्था

तभराउनु ऩदाछ। त्मस्ता काडा शुरु प्रमोग गये को तभततरे एक

भवहनातबत्र

व्मशक्तगत

डाटा भोवाइर भापात ऩठाउनु सक्ने तथा एक

भवहनातबत्र

व्मशक्तगत

वववयण नऩठाएभा

उक्त काडा

डाटा नऩठाएसम्भ

तनरम्फन यहने व्मवस्था तभराउनु ऩनेछ।
3. तस. तस क्माभया: सावाजतनक मातामाततबत्र साभाशजक सदाचाय कामभ गना य
क्मास कायोफायराई फन्त्द गना तस. तस. क्माभया भापात अनुगभन गना सक्ने
हुन ु ऩदाछ । क्मास तरएको ऩाइएभा तुरुन्त्त कायफाही सभेत गना सवकने तथा
चारक, सहचारक य मात्रुहरुको सभेत व्मवहाय अनुगभन गना सवकने
व्मवस्था तभराइनेछ । मस क्माभयाको सहामतारे प्रणारीफाटै सभग्रताभा
अनुगभन गने तथा कुनै घटनाहरुको अनुसन्त्धान गना सक्ने सभेत हुनेछ ।
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अनुसूची-३

(तनमभ 10 को उऩतनमभ (3) सॉग सम्फशन्त्धत)

सेवा प्रदामकराई ववद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी सञ्चारनका रातग दयखास्त ऩेश गना
आव्हान गने सम्फन्त्धी सूचनाको ढाॉचा
फागभती प्रदे श बय वा प्रदे शतबत्रका कुनै ऺेत्र ववशेषभा मात्रीवाहक सावाजतनक

सवायी साधनभा नगदयवहत ववद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी जडान गयी बाडा सॊ करन
सम्फन्त्धी कामाको शुरुवात गना रातगएकोरे इच्छु क सेवा प्रदामकरे मो सूचना
प्रकाशन बएको तभततरे ऩन्त्र ददनतबत्र प्रदे श बाडा तनधाायण/सभामोजन तथा
ववद्युतीम

भाध्मभफाट

बाडा

ब ुक्तानी

तनमभावरी,

२०७8

को

अनुसूची-५

फभोशजभको ढाॉचाभा आवश्मक कागजातसवहत तनवेदन ऩेश गनुह
ा न
ु मो सूचना
प्रकाशन गरयएको छ ।
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ु ी -४
अनुसच

(तनमभ 10 को उऩतनमभ (4) सॉग सम्फशन्त्धत)
सेवा प्रदामकरे ऩेश गने दयखास्त पायाभको ढाॉचा
तभतत् 207.../.../...
श्री बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम,
फागभती प्रदे श, हेटौँडा, भकवानऩुय ।
ववषम् दयखास्त पायाभ ऩेश गये को सम्फन्त्धभा ।
प्रस्तुत ववषमभा तहाॉ भन्त्त्रारमफाट तभतत ................... को ................
दै तनकभा प्रकाशशत सूचना अनुसायको फागभती प्रदे शतबत्र सञ्चारन हुने सावाजतनक
सवायीभा नगद यवहत ववद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी भापात् सावाजतनक सवायीको बाडा
ब ुक्तानी

गने

सम्फन्त्धी

कामाको

रातग

आवश्मक

कागजात

सवहत

तोवकए

फभोशजभको दयखास्त पायाभ बयी ऩेश गये को छु ।
१.

सेवाप्रदामक/प्रणारी तथा उऩकयण तनभााणकताा (तसष्टभ डेबरोऩय) को
वववयण तथा अनुबवको फाये भा खुराउने
(क) सेवाप्रदामकको वववयण:
(१)

कम्ऩनी

दताा

सम्फशन्त्ध

कानू नी

कागजात

य

मस

सम्फन्त्धी वववयण : नाभ, ठे गाना, ऩत्राचाय गने ठे गाना,
भु्म व्मशक्तको नाभ, सम्ऩका नॊ., सॊ स्था वा पभा
दतााको प्रभाणऩत्र, नवीकयण गये को वववयण, भूल्म
अतबवृवद्ध

कय

वा

स्थामी

रेखा

नम्फय

प्रभाणऩत्र, कय च ुक्ताको प्रभाणऩत्र आदद ।
(२)

दतााको

प्रणारी तथा उऩकयण तनभााणकताा (तसष्टभ डेबरोऩय)

फाट सो प्रणारी सञ्चारन गना ददईएको अतधकाय ऩत्र
(अथयाईजेशन रेटय) सम्फन्त्धी वववयण ।

(ख) प्रणारी तथा उऩकयण तनभााणकताा (तसष्टभ डेबरोऩय) को
वववयण
(१)

उत्ऩादक कम्ऩनीको नाभ।

(२)

उऩकयणको नाभ।
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(३)

उऩकयणको भोडेर (बएभा)।

(४)

टे शक्नकर वपचय अप दी तसष्टभ।

(५)

प्रणारी रागू बएको कामा अनुबव, दे श, सेवाको
दामया, प्रववतध, शुरु गरयएको, हारको अवस्था,
सपरता

(प्रणारी

सपरता

ऩूवक
ा

सञ्चारन

गये को अनुबवको प्रभाण सवहत ऩेश गने) वा
सेवा

सञ्चारनको

सवटावपकेट

सेवटष्टफ्माक्ट्री

(एस.ऩी.सी.)

ऩयपयभेन्त्स

य

अन्त्म

कामा

प्राववतधक

ऺभता

तथा

अनुबव।
(६)

प्रववतध

ऩाटानयको

अनुबव।
२.

सेवाप्रदामकको ववत्तीम अवस्था सम्फन्त्धभा:
(क)

रगानी गने कम्ऩनी ववत्तीम ऺभता य रगानी य से वा प्रदान गने
सम्फन्त्धी सुतनशश्चतता खुराउने ।

(ख)

कम्ऩनी आपैँरे रगानी गने बएभा्ॉ ी,
(१) कम्ऩनीको चारु ऩुज

(२) कम्ऩनीको ववत्तीम ऺभता खुल्ने कागजातहरु ।
(ग) रगानी सम्फन्त्धी ग्माये न्त्टी ऩत्र्(1) ग्माये न्त्टी गने ववत्तीम सॊ स्थाको नाभ,
(घ)

(2) ग्माये न्त्टी अवतध भान्त्म यहे को तभतत खुल्ने ऩत्र ।

ववत्तीम सॊ स्थाफाटै रगानी हुने बएभा सो को रगानी सुतनशश्चतता
ऩत्र।

(ङ)
३.

अन्त्म केही बए खुराउने।

नेटवका, जी.ऩी.एस. तसष्टभ तडबाईस को ईन्त्टयनर स्टोये ज, अन्त्म ऺभता
सम्फन्त्धभा ।

४.

सभग्र प्रणारीभा प्रमोग हुने उऩकयण तथा काडा जस्तै: सवायी साधनभा

याख्ने तडबाईस, शज. वऩ. एस प्रणारी, तस. तस. क्माभया, भेतसनको स्टोय
गनासक्ने ऺभता (स्टोये ज), सभग्र प्रणारीको उऩमुक्तता तथा ददगोऩन
(वपशजकर योवष्टनेस), प्रणारीको छरयतोऩन, सभग्र प्रणारीको आवकाटे क्ट
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(तसष्टभ आवकाटे क्ट) तथा प्रणारीको प्राववतधक ऩऺको फाये भा य त्मसको
वैकशल्ऩक व्मवस्था सम्फन्त्धभा।
५.

प्रणारीरे

व्मशक्त

ऩवहचान

(ऩयसनर

आईडेन्त्टीवपकेसन

तसष्टभ)

सम्फन्त्धभा्- सेवाग्राहीहरुको दे शखने वववयण, ऩवहचान, सहजता, नेऩारी
बाषाभा प्रमोग गना सवकने वा नसवकने, डाटा सुयऺा, प्रहयी तथा
अनुगभनकायी तनकामरे प्राप्त गने सक्ने वववयण, डाटावेस, अनुगभन
भूल्माङ्कन सम्फन्त्धभा खुराउने ।
६.

सेवाग्राहीभैत्री प्रववतध सम्फन्त्धभा: प्रस्ताववत प्रववतध तथा काडा प्रमोगको
सहजता (प्रमोगकतााको सशजरोऩन), ववववधता (अन्त्म ऺेत्रभा सभेत प्रमोग
हुन सक्ने) तथा बववष्मभा हुनेसक्ने प्रववतध ईनोबेसन य मसको कायणफाट

७.

उत्ऩन्न हुनेसक्ने ववषमहरु (अऩग्रेडेसन चाजा)।
अन्त्म केही बए ववस्तृतभा खुराउने्
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
८.

(ङ)

ब ुक्तानी ववतधहरु तथा काडा सम्फन्त्धी वववयण:
(क) काडा उत्ऩादक कम्ऩनीको नाभ्
(ख) काडाको नाभ्
(ग) काडाको भोडर (बएभा):
(घ) टे शक्नकर वपचय-स्भाटा काडाको ववस्तृत वववयण ।

९.

सेवाग्राहीरे

काडाफाट

ब ुक्तानी

गदाा

ब ुक्तानीको

तरयका

(ववस्तृतभा)

खुराउने ।
१०. टऩ अऩ बएको यकभफाट खचा हुने/बएको यकभ हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी
ववतध तथा टऩ अऩ बएको तय खचा नबएको यकभको सुयऺा सम्फन्त्धी
व्मवस्था उल्रेख गने।

११. सेवाग्राहीरे काडाफाट ब ुक्तानी गदाा ध्मान ददनुऩने कुयाहरु केही बए ।
१२. प्रणारीको रागत तथा सेवाग्राहीराई राग्ने चाजाहरु सम्फन्त्धभा: -
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(क) सभग्र प्रणारीको रागत, सेवाप्रदामक सॊ स्थारे गने त्मसको
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा।
(ख) सावाजतनक सवायीभा जडान हुने तडबाइसको रागत सम्फन्त्धभा्
सावाजतनक

सवायीका

सञ्चारकराई

तडबाइस

जडान

तथा

सञ्चारनको रागत ऩने वा नऩने ।
(ग) काडा उऩबोग गने सेवाग्राहीराई काडा खरयद गना तथा प्रमोगभा
ल्माउन रागत राग्ने/नराग्ने ।
(घ) सेवाप्रदामकरे उक्त सेवा प्रदान गये फाऩत तरने सेवा शुल्क
ववतध।
१३. सञ्चारन, भभात सॊ बाय तथा प्राववतधक सहमोग: प्रणारीको ददगोऩनाको
सन्त्दबाभा सुतनशश्चतता तथा आधायहरु, सञ्चारन तथा सॊ बाय मोजना,
स्ऩेमय

ऩाटास,्

जनशशक्त,

आवश्मक

प्रववतध

प्रमोग

जनशशक्त
सम्फन्त्धभा

य

उऩरब्ध
आवश्मक

गयाउने

प्राववतधक

तातरभ

कामाक्रभ,

कम्ऩनीरे स्थाऩना गने कामाारमहरु तथा मसको कामाऺेत्र सम्फन्त्धभा
वववयणहरु खुराउने।

१४. स्वीकृतत तथा सञ्चारन अनुभतत सम्फन्त्धभा: मस्तो प्रकृततको कायोफायको
रातग तनमभनकायी तनकाम (नेऩार याि फैक, कायोफाय गना आतधकायप्राप्त
फैक आदद) फाट के कस्ता स्वीकृतत इजाजत, तथा अनुभतत प्राप्त गनुऩ
ा ने
हो य सो प्राप्त गना सक्ने आधायहरुको सम्फन्त्धभा खुराउने।

१५. प्रणारीको सुयऺाका (तसष्टभ से क्मुरयटी) सम्फन्त्धभा: तसष्टभ अऩेयेसन प्रान

य सेक्मुरयटी ईसु, उठाएको ऩैसा सम्फशन्त्धत व्मवसामीको खाताभा जम्भा
हुने व्मवस्था,

ावकङ्ग नहुन,े वहनातभना नहुने सुतनशश्चतता, सेवाग्राहीको

काडाभा रयचाजा बएको यकभको सुयऺा ववषमभा प्रकाश ऩाने य आवश्मक
कागजातहरु ऩेश गने।
१६. सेवा जडानको सभमतातरका तथा सञ्चारन कामामोजना: सम्झौता ऩश्चात
कतत सभमभा कतत सङ््माभा (फस वा रुटभा) सेवा प्रदान गना सवकने
हो, चयणवद्ध तातरका (ऩवहरो चयणका कामातातरका), प्रदे शतबत्रको
ऩूणरु
ा ऩभा सञ्चारन गना राग्ने सङ््मा, कामाऺेत्र, सभम तथा तातरका
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आदद सवहत हुनेगयी सभग्र कामातातरका तथा सञ्चारन कामामोजना ऩेश
गने।

१७. सेवा प्रदान सम्फन्त्धी सुतनशश्चतता्
(क)

सञ्चारनको रातग आवश्मक रागत तथा त्मसको व्मवस्थाऩन

(ख)

सञ्चारन सम्फन्त्धभा आवश्मक ववत्तीम ग्माये न्त्टी (ऩयपयभेन्त्स
ग्माये न्त्टी) कामा सम्ऩादन जभानत, ग्माये न्त्टी गने ववत्तीम सॊ स्थाको
नाभ, ग्माये न्त्टी अवतध भान्त्म यहेको तभतत खुल्ने ऩत्र तथा
कामाारमराई रेशखएको

आतधकारयक ऩत्र

(ऩुनश्च् सञ्चारन

सुयऺा ग्माये न्त्टी/सुतनशश्चतता नबएको पभा/कम्ऩनीराई सभावेश
गरयने छै न ।)
(ग)

उऩरब्ध जनशशक्त तथा जडान य सञ्चारनभा सेवा प्रदामकरे
उऩरब्ध गयाउने जनशशक्त, आएका सभस्माहरुराई सभाधान
गयाउने ववतध, सभम सीभा तथा ग्मायन्त्टी ।

(घ)

अन्त्म केही बए खुराउने्
(१) ....
(२) ....
(३) ....

१८. ऩेटेन्त्ट याईट, कवऩ याईट कोसॉग यहने, सो सम्फन्त्धी राग्ने खचाहरु तथा
तनवााध प्रमोगभा ल्माउन सक्ने नसक्ने ववषमभा उल्रेख गनुह
ा ोस ।
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ु ी-५
अनुसच

(तनमभ 10 को उऩतनमभ (5) सॉग सम्फशन्त्धत)
सेवा प्रदामकरे ऩेश गये को दयखास्त भूल्माङ्कनका आधायहरु
१.

सेवा प्रदामकरे प्रववतधक प्रस्ताव य आतथाक प्रस्ताव छु ट्टा-छु ट्टै

खाभभा

तसरफन्त्दी गयी ऩेश गनुऩ
ा नेछ।
२.

सेवा प्रदामकरे ऩेश गये को दयखास्तको प्रववतधक प्रस्ताव भूल्माङ्कन्
(क) सभग्र प्रणारीभा प्रमोग हुने उऩकयण तथा काडा जस्तै: सवायी
साधनभा जडान गरयने उऩकयण (तडबाईस) जी. ऩी.एस. प्रणारी,

फैकशल्ऩक व्मवस्था सवहतको नेटवका, तस. तस. क्माभया, वऩ ओ. मस
भेतसनको ऺभता (स्टोये ज) को आधायभा, सभग्र प्रणारीको उऩमुक्तता
तथा ददगोऩन (वपशजकर योवुष्टनेस), प्रणारीको छरयतोऩन, सभग्र
प्रणारीको आवकाटे क्ट, तथा प्रणारीको प्राववतधक ऩऺको आधायभा ।
(ख) प्रववतध तथा काडा प्रमोगको सहजता (प्रमोगकतााको सशजरोऩन),
ववववधता (अन्त्म ऺेत्रभा सभेत प्रमोग हुन सक्ने) तथा प्रववतध
ईनोबेसन।

(ग) बाडा ब ुक्तानी ववतध (काडा, क्मु आय कोडा वा अन्त्म ववतध) य
त्मसको उऩमुक्तताको आधायभा ।

(घ) ददगोऩनाको सन्त्दबाभा सुतनशस्चतता, सञ्चारन, सॊ बाय, स्ऩेमय ऩाटास,्
प्राववतधक सहमोग, जडान तथा सञ्चारन सभमभा उऩरब्ध गयाउने
जनशशक्त, प्रववतध प्रमोग सम्फन्त्धभा तातरभ कामाक्रभ जस्ता आधायभा
गरयनेछ।

(ङ) सभग्र प्रणारीको रागत, जस्तै तडबाइस जडान तथा सञ्चारनको
रातग सवायी धनीराई राग्ने रागत, सेवाग्राहीराई काडा खरयद गना
तथा प्रमोगभा राग्ने रागतको प्रस्ताव य त्मस्तो ववतध तथा प्रववतधको
उऩमुक्तताको आधायभा ।
(च) प्रणारी सञ्चारन गये फाऩत सेवाप्रदामकरे तरने सेवा सञ्चारन शुल्क
(प्रतत कायोवाय वा एकभुष्ट वा प्रतत इकाई दय) तथा काडा रयचाजा
शुल्कको प्रस्ताव तथा त्मस्तो ववतधको उऩमुक्तताको आधायभा ।
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(छ) प्रणारीको

सुयऺाका

आधायहरु:-

व्मवसामीको खाताभा जम्भा हुन,े

उठाएको

ऩैसा

सम्फशन्त्धत

ावकङ्ग नहुने, वहनातभना नहुने

सुतनशश्चतता, काडाभा रयचाजा बएको यकभको सुयऺाको आधायभा ।

(ज) मस्तो प्रकृततको कायोफायको रातग तनमभनकायी तनकाम (नेऩार याि
फैं क, कायोफाय गना आतधकायप्राप्त फैं क आदद) फाट प्राप्त गनुऩ
ा ने
स्वीकृतत प्राप्त गनासक्ने आधायभा।

(झ) रगानी य सेवा प्रदान सम्फन्त्धी सुतनशश्चतता: फैँ क ग्माये न्त्टी तथा अन्त्म
जभानत ऩेश गये को आधायभा।
(ञ) सेवाप्रदामक/प्रणारी तथा उऩकयण तनभााणकताा (तसष्टभ डेबरोऩय)
को अनुबव-मस्तै वकतसभको ऩमााप्त कामाअनुबव तथा ऩेश बएको
प्रणारी सपरताऩूवक
ा सञ्चारन गये को अनुबवको प्रभाणको आधायभा
भूल्माङ्कन गरयनेछ।
३.

सेवा प्रदामकरे ऩेश गये को आतथाक प्रस्तावको भूल्माङ्कन्
(क) प्रणारी जडान वा खरयद खचा: सवायी धनीराई राग्ने सभग्र प्रणारी
(ववतबन्न तडबाइस जडान जस्तै तडबाइस, शज. वऩ. एस, क्माभया,
अटोभेवटक पेमय करेक्सन तसष्टभ (ए.एप.सी.) आददको रातग
राग्ने जडान वा खरयद) रागत तथा कुर सवायी सङ््मा ।

(ख) सेवाग्राहीराई काडा खरयद गना राग्ने रागत तथा कुर काडा सङ््मा
(ग) प्रणारी सञ्चारन गये फाऩत सेवाप्रदामकरे तरने सेवा सञ्चारन शुल्क
(प्रतत कायोवाय वा एकभुष्ट वा प्रतत इकाई दय) तथा काडा रयचाजा
शुल्कको आधायभा भूल्माङ्कन गरयनेछ ।
४.

प्राववतधक रुऩभा मोग्म य आतथाक प्रस्तावभा न्त्मून (प्रबावग्राही) सेवाप्रदामको
छनोट गयी सेवा सुचारु गरयनेछ ।

५.

प्राववतधक तथा

आतथाक प्रस्ताफभा उल्रेशखत ववतबन्न

आधायहरुको अङ्क

तातरका वा बाय (वेटेज) भन्त्त्रारमरे स्वीकृत गये फभोशजभ हुनेछ ।
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ु ी-६
अनुसच

(तनमभ 12 सॉग उऩतनमभ (1) सॉग सम्फशन्त्धत)
भारवाहक सावाजतनक सवायीरे जायी गने तफरको ढाॉचा
मातामात सेवा सञ्चारन गने कम्ऩनी/पभा
ठे गाना सम्ऩका नॊ.
कम्ऩनी पभा÷दताा नॊ.
ऩान/भ्माट नॊ. : .......................
वटकट नॊ.
प्रस्थान स्थान:

गन्त्तब्म स्थान:

प्रस्थान गने तभतत य सभम : ..............................

सवायी नॊ.

ढु वानी सेवा तरने ग्राहकको वववयण :
ब्मशक्त ÷कम्ऩनीको नाभ :
ठे गाना :
सम्ऩका नॊ. :
ढु वानी हुने साभानको वववयण :
वटकट जायी गने कभाचायीको
नाभ :
दस्तखत :
तभतत :
भोफाइर नॊ.:
क्र.सॊ .

साभानको नाभ

एकाई

सङ््मा
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अनुसूची-७

(तनमभ 13 सॉग सम्फशन्त्धत)
अनराइन वटकट खरयद तफक्री प्रणारीका सयोकायवाराहरुको काभ, कताव्म य
बूतभका
भध्मभ तथा राभो दुयीभा सञ्चातरत मात्रीवाहक सावाजतनक मातामात सेवाभा
अनराइन वटकट खरयद तफक्री प्रणारीको प्रमोग गदाा सयोकायवारा ऩऺरे तनम्न
अनुसायका प्रावधानहरु ऩारना गनुऩ
ा नेछ ।
1. मातामात व्मवसामी/व्मवस्थाऩक/कम्ऩनीको बूतभका: भध्मभ तथा राभो दुयीभा
सञ्चातरत मात्रीवाहक सावाजतनक मातामात सेवा सञ्चारन गने कम्ऩनी पभा य
व्मवस्थाऩकहरुरे अनराइन वटकट तफक्री गदाा तनम्न अनुसायको व्मवस्था
गनुऩ
ा नेछ।
(क) मात्रीका रातग तनधाारयत तसटहरु तफक्री बए नबएको खुल्ने
गयी तसट प्रान अनुसायको मात्री चरान फनाई सोको वववयण
अनराइन प्रणारीभा प्रववष्ट गनुऩ
ा नेछ ।
(ख) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीवाहक सावाजतनक मातामात
व्मवसामीहरुरे प्रमोग गये को अनराइन प्रणारीराई वट. एभ.
आई. एस.सॉग आफद्ध गनुा ऩनेछ ।

(ग) मस भन्त्त्रारमरे तोकेको बाडादय बन्त्दा अनराइन वटकट

खरयद-तफक्री गये फाऩत मात्रुफाट अततरयक्त शुल्क तरन ऩाइने
छै न ।

(घ) मात्रीरे जुनसुकै अनराइन भाध्मभफाट वटकट खरयद य सोको
ब ुक्तानी सहज रुऩभा गना ऩाउने व्मवस्था गनुा ऩनेछ ।

(ङ) भोफाइर एसएभएस, कोड वा अन्त्म भाध्मभफाट मात्रीरे खरयद
गये को वटकटको सुतनशश्चतताको प्रत्माबूतत गनुा ऩनेछ ।
(च) मात्रीको

नाभ,

ठे गाना,

तरङ्ग,

भोफाइर

नम्फय,

सवायी

साधनको नॊ, प्रस्थान य गन्त्तब्म स्थान रगामतका ववस्तृत
वववयणहरु अतनवामा रुऩभा सफ्टवेयभा प्रववष्ट गनुा ऩनेछ ।
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(छ) मात्रा गने ददन बन्त्दा कम्तीभा ३ ददन अगावै सम्फशन्त्धत
सवायी साधनको तडस्प्रे गदाा सवायी साधनको नम्फय, तसट
नम्फय, प्रस्थान स्थर, प्रस्थान सभम, सवायीको स्तय, बाडा
दय,

अशन्त्तभ

गन्त्तब्म

स्थर

य

ऩुग्ने

आवश्मक वववयणहरु खुरेको हुन ु ऩनेछ ।

सभम

रगामतका

(ज) मो तनमभावरी जायी हुनऩु ूव ा अनराइनफाट वटकट खरयद
ववक्री गने व्मवसामीहरुरे ऩतन मस तनमभावरीभा उल्रेख
गरयए फभोशजभ गनुा गयाउनु ऩनेछ ।
(झ) भन्त्त्रारमरे सभम सभमभा ददएको तनदे शन ऩारना गनुऩ
ा नेछ।
2. मात्रीवाहक सावाजतनक मातामात सेवाभा कामायत कभाचायी, सवायी चारक य
सहचारकको बूतभका भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीवाहक सावाजतनक
मातामात सेवाका कभाचायी, सवायी चारक तथा सह-चारकहरुरे वटकट चेक
जाॉच गने सम्फन्त्धी व्मवस्था दे हाम फभोशजभ हुनेछ :

(क) मात्रीवाहक सावाजतनक सवायीको तनमतभत रुऩभा तनयीऺण
तथा सयसपाई गने,
(ख) मात्रुको अनराइन वटकट चेक जाॉच गयी मवकन गनुा ऩने,
(ग) सभम तातरका अनुसाय मात्रा शुरु गनुा ऩने,
(घ) मात्रीको तसट य वटकट तबडान गयी व्मवस्थाऩन गने,
(ङ) मात्रीराई सभम-सभमभा आवश्मक सूचना ददनु ऩने ,

(च) सावाजतनक मातामात सेवाको मात्राभा यहदा कभाचायी, चारक
तथा सहचारकरे अतनवामा रुऩभा दे शखने गयी ऩरयचम-ऩत्र
रगाउनु ऩनेछ
(छ) तनमभानुसाय तोवकएका अन्त्म कामाहरु गने ।
3. मात्रीवाहक सावाजतनक मातामात सेवाभा मात्रीको बूतभका् भध्मभ तथा राभो
दुयीका मात्रीवाहक सावाजतनक मातामात सेवाको प्रमोग गदाा वटकट खरयद
गदाा अनराइन वटकट खरयद-ववक्री प्रणारी भापात गदाा दे हाम फभोशजभ गनुा
ऩनेछ।
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(क) मात्रीरे भध्मभ तथा राभो दुयीभा मात्रा गदाा अनराइन वा
व्मवसामी, कम्ऩनी वा पभारे तोकेको वटकट ववक्री कऺफाट
वटकट खरयद गनुा ऩनेछ ।

(ख) अनराइन वटकट खरयद गदाा नाभ, ठे गाना, तरङ्ग, भोफाइर
नम्फय, प्रस्थान गने स्थान, गन्त्तव्म स्थान अतनवामा रुऩभा
प्रववष्ट गनुा ऩनेछ ।
(ग) मात्रीरे वटकट खरयद गदाा मात्रीवाहक सावाजतनक मातामात
सेवा सञ्चारकरे उऩरब्ध गयाएको वटकटको वववयण सम्फन्त्धी
वप्रन्त्ट, एस.एभ.एस., कोड नम्फय भध्मे कुनै वववयण तरई
तोवकएको सभमभा तोवकएको स्थानभा ऩुग्नु ऩनेछ य सम्बव
बएसम्भ मात्रीरे आफ्नो ऩरयचम खुल्ने कागजात साथभा तरई
जानु ऩनेछ ।
(घ) अनराइन वटकट जसको नाभभा जायी छ सोही मात्रुरे भात्र

मात्रा गनुा ऩनेछ । कुनै कायणफस ऩरयवतान गनुऩ
ा ये भा मात्रुरे
त्मसको जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।

(ङ) प्रचतरत कानून फभोशजभ मात्रीवाहक सावाजतनक मातामात
सेवाभा आयऺण सहुतरमत प्राप्त गने मात्रीहरुरे मात्रा गदाा
सोको प्रभाण खुल्ने कागजात साथभा तरई मात्रा गनुा ऩनेछ ।
4. भन्त्त्रारमको बूतभका् मस तनमभावरीको कामाान्त्वमन गनाको रातग भन्त्त्रारमरे
दे हाम फभोशजभका कामाहरु गनेछ ।

(क) भध्मभ तथा राभो दुयीका मात्रीवाहक सावाजतनक मातामात
व्मवसामीहरुरे प्रमोग गये को अनराइन वटकट खरयद तफक्री
गने प्रणारीराई मातामात व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा आवद्ध
गना सवकनेछ। ।
(ख) भन्त्त्रारम वा भन्त्त्रारमरे तोकेको तनकामरे अनराइन वटकट

खरयद-तफक्री प्रणारी, वस सेवाको सभम तातरका, सवायी
साधनको ऺभता य मात्रु सङ््माको अनुगभन गनेछ ।
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(ग) अनराइन वटकट खरयद ववक्री प्रणारीभा भध्मभ तथा राभो
दुयीका मात्रीवाहक सावाजतनक मातामात सेवा सञ्चारकरे
प्रववष्ट

गये को

वववयण

भन्त्त्रारमरे

भातहतका

तनकाम

य

ट्रावपक प्रहयीराई उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
(घ) उऩयोक्त फभोशजभका कामाहरु गदाा ट्रावपक प्रहयी, सवायी
ऩयीऺण

कामाारम

य

मातामात

व्मवस्था

कामाारमहरुसॉग

आवश्मक सभन्त्वम गना सवकनेछ ।

आऻारे,
सॊ जीव वयार
प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदरत।
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