
�ाहकह�का ला�ग �नयम र सत�ह� (नेपाल)

यी सामा�य �नयम र सत�ह�ले नेपालमा बो�ट एप (��व�ध जसले �ाहकह�लाई भाडा सेवाका ला�ग
चालकह�सँग जो�दछ) को �योगलाई लागू गन� र स�चालन गन� �नयम र सत�ह� लागु गद�छ।

"बो�ट", "हामीलाई" वा "हामी" श�दले Bolt Operations OÜ नामको �ाइभेट �ल�मटेड क�पनी, जनु
�रपि�लक अफ इ�टो�नयाको काननू अ�तग�त दता� कोड १४५३२९०१, दता� काया�लय Vana-Lõuna tn
15, Tallinn 10134, Republic of Estonia मा समावेश र दता� छ; अ�य बो�ट समहू क�पनी र बो�ट
सेवाह� Bolt Operations OÜ �वारा �दान ग�रएकोमा �य�तो सेवा �दायक लाई समेत जनाऊँछ ।
बो�ट समहूका क�पनी र साझदेारह�को सचूी https://bolt.eu/cities/ मा उपल�ध छ।

हामीलाई स�पक�  गनु�होस:
हा�ो इमेल हो: nepal@bolt.eu

बो�ट एप: तपा�ले बो�ट एपमा �याट �काय� माफ� त हा�ो �ाहक समथ�न टोल�लाई स�पक� गन�
स�नहुु�छ।

बो�ट एप �योग गन�को ला�ग तपा�ले तल सेट ग�रएका �नयम र सत�ह�मा सहमत हुनपुछ� :

१. बो�ट एप �योग गदा�
१.१. बो�टले बो�ट एप माफ� त सचूना-समाज स�बि�ध सेवा �दान गद�छ जसले �ाहकह� र
चालकह� बीच हायर सेवाह�को ला�ग ग�रने अनरुोधह�को म�य�थता गद�छ। बो�टले भाडा सेवा
�दान गद�न । भाडा सेवाह� एक स�झौता (तपा�सँग) अ�तग�त चालकह��वारा �दान ग�र�छ।
चालकह�ले आ�थ�क र �यावसा�यक सेवा �दायकको �पमा या त �वत�� आधारमा वा �ल�ट
क�पनीको तफ� बाट भाडा सेवाह� �दान गछ�न।्बो�टको तफ� बाट चालकह�ले भाडा सेवाह� �दान
गद�नन।् �ाहक (तपा�) र कुनै प�न चालक बीच भएको स�झौताको प�ूत �को ला�ग कुनै प�न �हसाबले
बो�ट िज�मेवार हँुदैन। उपभो�ता अ�धकार, काननूी दा�य�वह�, वा भाडा सेवाह�को �ावधानमा लागू
हुने काननूबाट उ�प�न हुने �ववादह� �ाहक र चालकह� बीच समाधान ग�रनपुछ�। चालकह� र
�तनीह�को हायर सेवा स�ब�धी डाटा बो�ट एपमा उपल�ध छ र भाडा सेवाह�को र�सदह� �ाहकको
�ोफाइलको सचूीब�ध इमेल ठेगानामा पठाइ�छ। य�द तपा�लाई �बजक चा�ह�छ भने तपा�ले
चालकलाई अनरुोध गनु�पछ�। चालकह�को तफ� बाट �बजकह� �दान गन� बो�ट िज�मेवार छैन।

१.२. �ाहकह� (तपाई) चालकसँग बो�ट एप माफ� त भाडा सेवाह�को ला�ग स�झौतामा �वेश
गनु�हु�छ। तपाईले भाडा सेवाको ला�ग नगदमा भ�ुतानी गनु�पछ�।

१.३. भाडा सेवाह�को ला�ग अड�र प�का गनु� अ�घ, भाडा सेवाह�को ला�ग अनमुा�नत सेवा श�ुक
तपा�लाई बो�ट एपमा देखाइनेछ। भाडा सेवाह�का ला�ग चालकलाई �तन� सेवा श�ुक �था�नय
दरह�मा आधा�रत हुनेछ र भाडा सेवाको अ��यमा कुल सेवा श�ुक पिु�ट हुनेछ।य�द तपाई
अनमुा�नत सेवा श�ुक वा एपमा उपल�ध गराइएका दरह�मा सहमत हुनहुु�न भने, तपा�ले भाडा
सेवाह�को ला�ग अड�र पिु�ट गनु� हँुदैन।
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१.४. श�ुकह� आव�यक भएमा काननू�वारा लागू हुने करह� समावेश हुनेछन ् । श�ुकह�मा ब�ुकङ
श�ुक, नगरपा�लका टोल वा एयरपोट� सरचाज�ह� स�हत अ�य लागू श�ुकह�, टोलह�, र/वा
अ�धभारह� समावेश हुन स�छन।्

१.५. बो�ट एपको �थापनाको �ममा, �ाहकको मोबाइल न�बर स�बि�धत बो�ट �योगकता�
खातासँग जो�डएको छ र हा�ो डाटाबेसमा थ�पएको छ। य�द तपा� अब आ�नो मोबाइल न�बर �योग
ग�ररहनु भएको छैन भने, तपाईले बो�टलाई ७ �दन �भ� स�ूचत गनु�पछ� ता�क हामी तपा�को खाताको
डाटा गुमनाम गन� स�छ�। य�द तपा�ले आ�नो न�बरमा कुनै प�न प�रवत�नको बारेमा हामीलाई
स�ूचत गनु�भएन भने, तपा�को मोबाइल अपरेटरले नयाँ �यि�तलाई उह� मोबाइल न�बर जार� गन�
स�छ जसले बो�ट एप �योग गदा� तपा�को डाटामा पहँुच हुन स�छ।

२.भाडा सेवाह� अड�र गद� र र�द गद�
२.१. य�द तपाईले भाडा स�भ�स अड�र गनु�भयो र चालकले काम �लन राजी भएमा भाडा सेवा अड�र
ग�रएको मा�न�छ।

२.२. एक पटक चालकले तपाइँको भाडामा �लने सेवाह� अनरुोधह� परूा गन�छ भनी पिु�ट गरेप�छ,
तपाइँले चालकसँग सहमत भएका �नयम र सत�ह�मा भाडा सेवाह�को �ावधानको ला�ग चालकसँग
छु�टै स�झौता गनु�हुनेछ। बो�टले भाडा सेवाह� �दान गद�न र �ासं�गक चालकसँग तपा�को
स�झौताको प� होइन।

२.३. अड�र ग�रएको भाडा सेवाको �योग र�द गनु� भनेको चालकले तपा�को अनरुोधको जवाफ �दएको
र प�छ तपा�ले भाडा सेवा अ�वीकार, र�द वा इ�कार गनु�भयो अव�था मा�न�छ।

२.४. य�द तपा�ले २४-घ�टा �भ� धेरै ��मक उदाहरणह�मा भाडा सेवा अनरुोध र�द गनु�भयो भने
हामी चेतावनीको ला�ग तपा�को खाता अ�थायी �पमा �लक गन� स�छ�। य�ता धेरै चेतावनीह�
प�छ, हामी तपा�को खाता लामो अव�ध (ज�तै ६ म�हना) को ला�ग �नल�बन गन� स�छ�। �यो अव�ध
प�छ तपाई, तपाइँको खाता पनु: स��य गन� अनरुोध गन� स�नहुु�छ र तपाइँको आवेदन बो�ट �वारा
समी�ा ग�रनेछ।

२.५. जब चालकले �ाहकलाई आ�नो ग�त�यमा सवार�को आगमनको बारेमा स�ूचत गद�छ र �ाहक
वा �यि�तह� जसको ला�ग भाडामा आदेश �दइएको �थयो बो�ट एपमा तो�कए अनसुार �नि�चत
समयाव�ध �भ� सवार�मा नआएमा अनरुोध र�द मा�ननेछ। चालकले प�न तपाइँको अनरुोध र�द गन�
स�नेछन, �य�तो ि�थ�तमा बो�ट िज�मेवार हुने छैन ।

२.६. जब चालक आइपगुी, तपा�लाई सचूना पठाएप�छ चालकले बो�ट एपमा तो�कएका दरह�
अनसुार �ती�ा समयको आधारमा सेवा श�ुक �लन स�ु गन� स�छ।

२.७. य�द तपा�ले बो�ट एप �योग गरेर भाडा सेवाह� अनरुोध गनु�भएको छ र चालकको गाडी वा
�यसको सामानमा ��त प�ु याउनभुएको छ भने (वा अ�य �पमा, गाडीमा फोहर वा दाग लगाएर वा
गाडीलाई दगु�ि�धत गरेर), चालकसँग तपाईले कुनै प�न ��तको ला�ग ��तप�ूत � �तन�पन� आव�यक
अ�धकार हुनेछ। कृपया �यान �दनहुोस ्�क बो�ट �य�ता प�रि�थ�तह�को ला�ग िज�मेवार हँुदैन।



३. बो�ट एप �योग गन� इजाजतप�
जबस�म तपाइँ यी सामा�य �नयम र सत�ह�को पालना गनु�हु�छ, यी सामा�य �नयम र सत�ह�
अनसुार हामी तपाइँलाई रोय�ट� म�ुत, कुनै प�न समय र�द गन� स�कने ग�र, तपाइँको एकलौट�
नहुने गर� (नन ए�स�ल�ुसब) र पहँुचको र बो�ट एप �योग गन� अ�धकार �दान गन� सहमत छ� ।
नेपालका ला�ग गोपनीयता सचूना र लागू हुने एप �टोर सत�ह� https://bolt.eu/en/legal/ मा उपल�ध
छ । तपा�ले बो�ट एप �योग गन� यो अ�धकार ह�ता�तरण वा उप-लाइसे�स गन� स�नहुु�न।
तपा�को बो�ट एप �योग गन� अ�धकार र�द भएको अव�थामा, उ�ले�खत इजाजतह� प�न र�द
हुनेछ ।

४. दा�य�व
४.१. बो�ट एप �ाहकह� र चालकह� बीच एक सचूना-समाज सेवा (संचार को एक मा�यम) �दान
गन� सेवा मा� भएकोले, हामी भाडा सेवाह�को गुण�तर वा सो सेवा ��ुटर�हत �पमा �दान हुने वा
नहुनेमा कुनै �यारे�ट� वा िज�मेवार� �लन स�दैन। भाडा सेवाह� अनरुोध गन� बो�ट एपको �योग
चालकह�को �यवहारमा �नभ�र हुने हुनाले, बो�टले तपा�सँग सध� भाडा सेवाह�को ला�ग ��तावह�
उपल�ध हुनेछन ्भ�ने �यारे�ट� गद�न।

४.२. बो�ट एपले �ाहकह�का ला�ग भाडा सेवाह� ��ताव गन� वा ��तावको �वचौ�लया गन� काय�
गद�न । यो भाडा �दायकह�को ला�ग �ाहकह� खो�नको ला�ग भाडा एजे�सी सेवा प�न होइन । बो�ट
एप भाडा सेवाह�को �ावधानलाई �यवि�थत गन� मा�यमको �पमा �योग ग�र�छ।

४.३. उपभो�ताको पसैा �फता� पाउने अ�धकार बो�ट एप अड�रह�मा लागू हँुदैन । भाडा सेवा सँग
स�बि�धत पसैा �फता�को अनरुोध गद�मा उ�त सेवा अड�र ग�रएको स�बि�ध स�झौता ह�ने वा र�द
हुने हँुदैन ।

४.४. बो�ट एप "ज�तो छ" (एज इज) र "ज�तो उपल�ध छ" (एज अभलेैबल) आधारमा �दान ग�रएको
छ। बो�टले बो�ट एपमा पहँुच �नबा�ध वा ��ुट-र�हत हुनेछ भ�न ��त�न�ध�व, वारे�ट वा �यारे�ट�
गद�न । स�टवेयरमा कुनै प�न ��ुटह� भएमा, हामी �तनीह�लाई सकेस�म चाँडो स�याउन �यास
गन�छ�, तर कृपया �यान रा�ुहोस ् �क क�हलेकाह�ं �ा�व�धक ��ुटह�को कारणले एपको काय��णाल�मा
��तब�ध हुन स�छ र हामी यो �यारे�ट� गन� स�म छैन� �क एपले हरबखत �नर�तर�पमा काम
गन�छ। उदाहरणका ला�ग आपतका�लन परि�थ�तमा सेवा अवरोध हुन स�छ।

४.५ बो�ट, यसका ��त�न�धह�, स�चालकह� र कम�चार�ह� तपाईले बो�ट एपको �योग गदा� वा
�यसमा �नरभर हँुदा, बो�ट एप माफ� त स�झौता ग�रएका भाडा सेवाह�बाट �यहोनु� पन� ��त र
नो�सानको र �न�म उ�ले�खत समेतको ला�ग उ�रदायी हुने छैनन ्

४.५.१. कुन ै��य� वा अ��य� स�प��को ��त वा आ�थ�क नो�सानी;

४.५.२. नाफामा परेको ��त;
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४.५.३. �यापार, करार, स�पक� , गुड�वल, ��त�ठामा परेको ��तको साथै �यापारको अवरोधबाट
उ�प�न हुन स�ने कुन ै�क�समको नो�सानी;

४.५.४. त�यांकको ��त वा गलती; र

४.५.५. अ�य कुन ै�कारको ��त वा नो�सानी ।

४.६. करारको उ�ल�घनको स�ब�धमा बो�टको �व�ीय दा�य�व ५०० यरूो (वा तपा�को �थानीय
म�ुामा �पा�तरण ग�रएको ५०० यरूो) मा सी�मत हुनेछ। य�द बो�टले जानाजानी स�झौता
उ�ल�घन गरेको छ भने मा� तपा�सँग ��तप�ूत � दाबी गन� अ�धकार हुनेछ। बो�ट चालकको काय� वा
�नि��यताको ला�ग उ�रदायी हुनेछैन र चालकले �ाहकह�लाई �न��याउने ��तको ला�ग उ�रदायी
हुनेछैन।

४.७. तपाई बो�ट, �तनीह�का स�ब�ध क�पनीह�, ��त�न�धह�, कम�चार�ह� र �नद�शकह�लाई
तपाइले बो�ट एपको �योग माफ� त (बो�ट एप �योग गरेर तपा�ले �ा�त गनु�हुने भाडा सेवाह� स�हत)
�यहोनु� पन� कुनै दावी वा नो�सानीबाट हज�ना (इ�डिे�नफई) गन� र उनीह�लाई अ�य कुनै दावी वा
नो�सान (दा�य�व, ��त, लागत र कुनै �कृ�तका खच�ह� स�हत) बाट समेत हा�नर�हत (हो�ड
हाम�लेस) बनाउन सहमत हुनहुु�छ।

४.८. य�द तपाइँले यी सामा�य �नयम र सत�ह� उ�ल�घन गनु�हु�छ भने वा बो�टको अख�डता
(इ�त�े��ट) वा चालकह�को सरु�ालाई संर�ण गन� बो�टले तपाइँको बो�ट एपको �योग त�ु�तै
समा�त गन� स�छ।

४.९. यस बुँदा ४ मा उ�लेख भएका दा�य�वको सीमाह� काननू�वारा �दान ग�रने अ�धकतम हदस�म
लागू हुनेछन।्

५. बो�ट एपको �योग गरेर रा�ो अ�यास
५.१ बो�ट भाडा सेवाह�को �दायक वा दलाल नभएकोले, भाडा सेवाह�को ��ुट वा गुण�तरसँग
स�बि�धत कुनै प�न सम�याह� स�बि�धत साव�ज�नक �ा�धकरणको �नयम र �नयमावल�
बमोिजम समाधान ग�रनपुछ�।

५.२. हामी बो�ट एपमा ��त��या फारम भन� अनरुोध गछ�। यसले हामीलाई चालकह�लाई उनीह�को
सेवाको गुण�तर सधुार गन� सझुावह� �दान गन� स�म बनाउँछ।

५.३. हामी तपाईले बो�ट एपलाई रा�ो सोच/स�भावका साथ �योग गनु�हु�छ र बो�ट एप माफ� त
आ�नो सेवाह� �दान गन� चालकह�को स�मान गनु�हु�छ भ�ने अपे�ा गद�छ� । य�द तपा�ले यी
सामा�य �नयम र सत�ह� उ�ल�घन गनु�भएको छ वा तपा�को ग�त�व�धह� दभुा�वनापणू� (ज�त:ै
भाडा सेवाको �ावधानको ला�ग भ�ुतानी रो�ने, धोखाधडी, चालकह���त अनादर आ�द गन�) छन ्
भने, तपा�को खाता ब�द गन� अ�धकार बो�टले रा�छ। यी अव�थामा, तपाइँको बो�ट एप खाता �बना
पवू� सचूना र�द हुन स�छ।



५.४. य�द तपा�ले आप��जनक सेवा अनभुव गनु�भयो भने, कृपया �नयामक अ�धकार� वा हा�ो �ाहक
सेवालाई स�ूचत गनु�होस।्

६. सामा�य �नयम र सत�ह�मा संशोधन
य�द सामा�य �नयम र सत�ह�मा कुनै ठोस संशोधनह� ग�रएका छन ्भने, तपा�लाई इ-मेल वा बो�ट
एप सचूनाह��वारा स�ूचत ग�रनेछ। य�द तपा�ले बो�ट एप �योग �नर�तर ग�ररहनभुयो भने,
तपा�ले संशोधनह� �वीकार गरेको मा�ननेछ।

७. अि�तम �ावधानह�
भाडा सेवा �दान ग�रएको देशको ब�धनकार� �ावधानह� अ�नवाय� �पमा लागू हुने �यव�था भएको
देशको हकमा बाहेक, यी सामा�य �नयम र सत�ह� ए�टो�नया गणत��को ब�धनकार� �ावधानह�
लागु हुनेछ र सो अनसुार �या�या हुनेछन,्। कुनै देशको ब�धनकार� �नयम बमोिजम हायर सेवा
�दान ग�रने देशको अदालतमा नै �ववाद समाधान गनु�पन� अव�थामा बाहेक साधारण सत�ह�संग
स�ब�धत �ववाद बाता�बाट समाधान गन� नसकेको अव�थामा सो �ववादको अि�तम समाधान
टा�लन/इ�टो�नयामा अवि�थत हजु� काउ�ट� कोट�मा हुनेछ ।

प�छ�लो पटक अ�याव�धक ग�रएको: १५ माच� २०२३


