
 

 

 

 

नेऩार सयकाय 

बौततक ऩूर्ााधाय तथा मातामात भन्त्रारम 

मातामात व्मर्स्था वर्बाग 
भीनबर्न, काठभाडौं 

नऩेार य बायतफीच सत्र्चारन हनु ेमाररु्ाहक मातामात सेर्ाको रातग  

आतधकारयक सत्र्चारक (Authorized Operator) सूचीकृत गने सम्फन्त्धी सूचना 
(प्रथभ ऩटक प्रकाशित तभतत २०७८।१२।१६) 

नेऩार य बायतफीच सञ्चारन हनु ेमाररु्ाहक मातामातको तनमभन सम्फन्त्धभा दईु देिफीच २५ नोबेम्फय २०१४ भा बएको सम्झौता अन्त्तगात तनधाायण 
गरयएका तनम्नानसुायका भागा(रुट)हरुभा स्र्च्छ तथा प्रततश्ऩधाात्भक ढङ्गफाट मातामात सेर्ा सञ्चारन गना आतधकारयक सञ्चारकको रुऩभा सूचीकृत हनु 
इच्छुक य मातामात सेर्ा प्रदामकको रुऩभा तनमभानसुाय ऩशिकृत कम्ऩनीहरुफाट मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकाशित बएको तभततफाट ३५ ददन तबर मस 
वर्बागभा प्राप्त हनु े गयी तनम्नानसुायका  कागजातहरु सॊरग्न याखी प्रत्मेक रुटका रातग अरग-अरग  तनर्देन आह्वान गरयएको छ । मस अशघ 
वर्बागको तभतत २०७६।०२।०१ को तनणामानसुाय आतधकारयक सञ्चारकको रुऩभा सूचीकृत बइसकेका कम्ऩनीहरुरे मो सूचना अनसुाय तनर्देन ऩेि 
गनुा ऩने छैन।  

तनधाारयत भागा(रुट)हरु्- 
१. काठभाडौं-ऩटना-फोधगमा 
२. भहेन्त्रनगय-ददल्री 
३. तसरगडुी-काकडतबट्टा-काठभाडौं 
४. जनकऩयु-ऩटना 
५. भहेन्त्रनगय-देहयादून 
६. नेऩारगि-रुऩैतडमा-फयेरी-भोयादार्ाद-हरयद्वाय 
७. नेऩारगि-रुऩैतडमा-रखनउ 
८. नेऩारगि-रुऩैतडमा-ददल्री 
९. काठभाडौं-सनुौरी-गोयखऩयु 
१०. काठभाडौं-बैयहर्ा-सनुौरी-गोयखऩयु-रखनउ-ददल्री 
११. काठभाडौं-बैयहर्ा-सनुौरी-अजभगढ-र्ायणासी 
१२. ऩोखया-बैयहर्ा-सनुौरी-गोयखऩयु-रखनउ-ददल्री 
१३. जनकऩयु-जरेश्वय-तबट्टाभोड-सयुसण्ड-सीताभढी-भझुपयऩयु –वऩऩयाकोठी-गोऩारगि-

सरेभगढ-गोयखऩयु-अमोध्मा 
तनर्देनसाथ ऩेि गनुा ऩने कागजातहरु्- 
१. नेऩार-बायतफीच सञ्चारन हनु ेतनमतभत माररु्ाहक मातामात सेर्ाका रातग स्र्ीकृत भागा(रुट)हरु भध्मे सेर्ा सञ्चारन गना चाहेको प्रत्मेक रुटका 

रातग अरग-अरग तनर्देन । 

२. प्रत्मेक तनर्देनका साथ याविम र्ाशणज्म फैंक, टेकु िाखाको खाता नॊ १०००२०००१००००भा कामाारम कोड ३३७०३३५०१  य याजस्र् 
कोड ११६१२ प्रमोग गयी रू १०,०००।०० (दि हजाय) जम्भा गयेको बौचय सवहतको यतसद ।  

३. मातामात सेर्ा ऩशिकृत बई प्राप्त अनभुततऩरको प्रभाशणत प्रतततरवऩ ।  

४. कम्ऩनी दताा प्रभाणऩर, कम्ऩनीको प्रर्न्त्धऩर तथा तनमभार्रीको प्रभाशणत प्रतततरवऩ । 

तनर्देकरे ध्मान ददन ुऩने कुयाहरु् 
१. आतधकारयक सञ्चारकको रुऩभा सूचीकृत कम्ऩनीरे बायतको सभकऺी कम्ऩनीसॊग मातामात सेर्ा सञ्चारनको रातग सम्झौता गनुा ऩनेछ।  

२. तोवकए अनसुायको भाऩदण्ड ऩूया गयेको सर्ायीको हकभा भार वर्बागरे फाटो इजाजतऩर जायी गयी बायतीम सऺभ तनकाम सभऺ प्रतत-

हस्ताऺयको रातग प्रवेित गनेछ । 
३. सम्झौता अन्त्तगात अन्त्तयदेिीम मातामात सेर्ा सञ्चारन गदाा कामभ गनुा ऩने सर्ायीको स्तय. फाटो इजाजतऩर दस्तयु य ऩारना गनुा ऩने अन्त्म 

तनमभहरुको सम्फन्त्धभा तर प्रष्ट ऩारयएको छ। 



 

सेर्ा सञ्चारक सूचीकृत गने य फाटो इजाजतऩर ददन ेआधायहरु य सेर्ा सञ्चारनका िन्त्म िताहरु 

क) आतधकारयक सेर्ा सञ्चारकराई सूचीकृत गने आधाय्  

सूचीकृत हनु चाहन ेसेर्ा सञ्चारकरे ऩेि गनुा ऩने कागजातहरु् 

१. नेऩार-बायतफीच सञ्चारन हनु े तनमतभत माररु्ाहक मातामात सेर्ाका रातग स्र्ीकृत भागा(रुट)हरु भध्मे सेर्ा सञ्चारन गना 
चाहेको प्रत्मेक रुटका रातग अरग-अरग तनरे्दन । 

२. प्रत्मेक तनरे्दनका साथ याविम र्ाशणज्म फैंक, टेकु िाखाको खाता नॊ १०००२०००१००००भा कामाारम कोड 
३३७०३३५०१  य याजस्र् कोड ११६१२ प्रमोग गयी रू १०,०००।०० (दि हजाय) जम्भा गयेको बौचय सवहतको 
यतसद ।  

३. कम्ऩनीभा दताा बई सर्ायी तथा मातामात व्मर्स्था ऐन २०४९ को दपा ९३, सर्ायी तथा मातामात व्मर्स्था तनमभार्री 
२०५४ को तनमभ ४४ य मातामात व्मर्स्थाऩन कामावर्तध तनदेशिका २०६०को दपा ९ को उऩदपा (७) फभोशजभ वर्बाग 
र्ा मातामात व्मर्स्था कामाारमहरुभा सेर्ा ऩशिकृत बई प्राप्त अनभुततऩरको प्रभाशणत प्रतततरवऩ ।  

४. कम्ऩनी दताा प्रभाणऩर, कम्ऩनीको प्रर्न्त्धऩर तथा तनमभार्रीको प्रभाशणत प्रतततरवऩ । 

 

ख) सूचीकृत आतधकारयक सेर्ा सञ्चारकराई फाटो इजाजत ददनका रातग नऩेारको तपा फाट हस्ताऺय गयी बायत तपा  प्रतत 
हस्ताऺय गनाका रातग ऩठाउन ेआधाय्  

१. दईु देिफीच हनु े माररु्ाहक सर्ायी आर्ागभनराई तनमभन गना नेऩार य बायतफीच सन २०१४ भा बएको सम्झौताको 
पायभ A फभोशजभको ढाॉचाभा बरयएको तनमतभत माररु्ाहक मातामातको अनभुततऩर पायभ  

२. दईु देिफीच तनमतभत माररु्ाहक मातामात सेर्ा सञ्चारन गदाा ऩायस्ऩरयकताका आधायभा सञ्चारन गरयने बनी सम्झौताको 
धाया ३ को उऩधाया ६ भा गरयएको व्मर्स्थाको कामाान्त्र्मन सतुनशित गनाका रातग नऩेारको तपा फाट सूचीकृत आतधकारयक 
सेर्ा सत्र्चारकरे बायतको तपा फाट सूचीकृत आतधकारयक सेर्ा सञ्चारकसॊग गयेको सम्झौता  

३. अद्यार्तधक सर्ायी दताा प्रभाणऩर  

४. वर्बाग अन्त्तगातको सर्ायी ऩयीऺण कामाारमफाट जायी बएको म्माद फहार यहेको जाॉचऩास प्रभाणऩर 

५. वर्बाग अन्त्तगातको सर्ायी ऩयीऺण कामाारमफाट जायी बएको प्रदूिण जाॉच प्रभाणऩर (हरयमो शस्टकय) 

६. सर्ायी तथा मातामात व्मर्स्था तनमभार्री २०५४ को तनमभ १८ को उऩतनमभ (१) को खण्ड(क) अन्त्तगात तसधा(डाइयेक्ट) 
फस सेर्ाको रातग तोवकएको स्तय तथा मातामात व्मर्स्थाऩन कामावर्तध तनदेशिका २०६० को अनसूुची २० भा तोवकएको 
भाऩदण्ड फभोशजभ वर्बाग अन्त्तगातको सर्ायी ऩयीऺण कामाारमफाट “सऩुय-तडरक्स’ कामभ गरयएको ऩर 

७. तेस्रो ऩऺ र्ीभा सवहतको कशम्प्रहेशन्त्सब र्ीभा सम्फन्त्धी कागजात 

८. सर्ायी चारक अनभुततऩर 

९. प्रत्मेक सर्ायीका रातग २ चारक तथा २ सहचारकको तनमशुिऩर 

१०. प्रत्मेक सर्ायीका रातग याविम र्ाशणज्म फैंक, टेकु िाखाको खाता नॊ १०००२०००१००००भा कामाारम कोड 
३३७०३३५०१  य याजस्र् कोड १४२२५ प्रमोग गयी फाटो इजाजत दस्तूय रू ६४००।०० (छ हजाय चाय सम) जम्भा 
गयेको बौचय सवहतको यतसद। 

 

 

ग) इजाजत प्राप्त सेर्ा सञ्चारकरे मातामात सेर्ा सञ्चारन गदाा ऩारना गनुा ऩने थऩ िताहरु् 
१. एक देिको आतधकारयक सञ्चारकको रातग ददइएको फाटो इजाजत अको देिभा फह-ुप्ररे्िको रातग एक र्िासम्भ भान्त्म हनु े

य अतधकतभ ऩाॉच र्िाका रातग प्रत्मेक र्िा नर्ीकयण हनु सक्नेछ । (सम्झौताको धाया ३ को उऩधाया(६)) 



 

२. अनभुतत प्राप्त सर्ायीरे कुनै देिभा प्ररे्ि गदाा र्ा सो देिफाट फावहरयॊदा आतधकारयक फाटो तथा आतधकारयक अध्मागभन 
वर्न्त्दू य बन्त्साय केन्त्र प्रमोग गनुा ऩनेछ ।(सम्झौताको धाया ३ को उऩधाया(७)) 

३. सम्झौता अनसुाय अनभुतत प्राप्त गयी मातामात सेर्ा सञ्चारन गदाा प्रत्मेक सर्ायीभा सऺभ तनकामरे सर्ायी तनयीऺण गदाा 
उऩरब्ध हनुे गयी देहाम अनसुायका भान्त्मता अर्तध फहार यहेका कागजात सधैं तमायी अर्स्थाभा याख्न ुऩनेछ ।(सम्झौताको 
धाया ४) 

१. सर्ायी दताा प्रभाणऩर 

२. सर्ायी जाॉचऩास प्रभाणऩर 

३. र्ीभा कागजात 

४. फाटो इजाजतऩर 

५. प्रदूिण जाॉच प्रभाणऩर 

६. सर्ायी चारक अनभुतत ऩर 

७. मार ु तथा चारकदरको याहदानी/नागरयकता प्रभाणऩर, नाफातरगको हकभा जन्त्भ दताा प्रभाणऩर र्ा वर्द्यारम 
ऩरयचमऩर 

८. याविमता रगामतका वर्र्यण खरेुको मार ुसूची 
९. तेस्रो देिका मारकुो हकभा अन्त्तयाविम रुऩभा भान्त्मता प्राप्त मारा अनभुततऩर 

१०. बन्त्साय छुट र्ा भूल्माङ्कन प्रमोजनका रातग चारकदरसॊग यहेका सर्ायीका सहामक ऩाटऩूजाा रगामतका 
सयसाभानको सूची 

 

४. सम्झौताको धाया ६ भा उल्रेख बएका भहत्र्ऩूणा प्रार्धानहरु्  

 
१. एक देिभा दताा बई सम्झौता अनसुाय सञ्चारन अनभुतत प्राप्त सर्ायीरे अको देिको बबुाग तबर  स्थानीम मार ु

तथा भारसाभान ढुर्ानी गना ऩाउन ेछैन । 

२. प्ररे्ि अनभुतत आर्श्मक ऩने स्थानभा मस सम्झौताको कुनै प्रार्धानरे उन्त्भशुि ददएको भातनने छैन । 

३. दघुाटना र्ा बे्रक-डाउनको अर्स्थाभा फाहेक अको देिभा सर्ायीभा कुनै भूख्म भभात-सॊबाय कामा गना ऩाइने छैन 
। 

४. कुनै देिको सर्ायीरे आकशस्भक अर्स्थाभा फाटोभा ऩने नशजकको उऩकयणमिु र्का िऩभा भभातसॊबाय गयाउन 
सक्नेछ ।दघुाटना बएको अर्स्थाभा सोको कायण आर्श्मक सफै भभात कामा दघुाटना घटेको देिभा गना सवकनेछ 
। 

५. दघुाटना घटेको अर्स्थाभा सर्ायी चारक वर्रुद्द कुनै कानूनी कायर्ाही गरयन ुऩने बएभा दघुाटना घटेको देिको 
सम्फशन्त्धत कानून फभोशजभ िीघ्र रुऩभा कायर्ाही सम्ऩन्न गरयनेछ । 

६. सम्झौता अन्त्तगात सञ्चारन हनु े सर्ायी तथा मारकुो सॊख्मा सम्फन्त्धभा दरैु् देिरे आऩसी सभझदायीभा तनणाम 
तरनेछन । 

७. सम्फशन्त्धत देिका सीभा जाॉच चौकी तथा बन्त्साय केन्त्ररे अनभुततऩर अनसुाय सर्ायीको प्ररे्ि/तनकास सम्फन्त्धी 
वर्र्यणहरु स्र्ीकृत गनेछन य मसयी स्र्ीकृत तभतत नै सर्ायीको प्ररे्ि/तनकास तभततको रुऩभा भातननेछ ।दईु देि 
फीच सञ्चारन हनु ेसर्ायीहरु सूशचत गरयएका बन्त्साय वर्न्त्दू तथा भागाहरुफाट भार सत्र्चारन गरयनेछन । 

 


