
चालकह�का ला�ग साधारण सत�ह� (नेपाल)

देहायका साधारण सत�ह� नेपालमा बो�टको सेवामा लागु हुने तथा सोको �योगको �नयमन गन�को
�नि�त म�ुय सत� र ब�देजह� हुनेछन ् । बो�टको �लेटफम�बाट हायर सेवा �दान गन�को �नि�त तपाईले
देहायका सत� र ब�देजह� �वीकार गनु�पद�छ ।

स�पक�  �ववरण:

हा�ो इमेल: nepal-driver@bolt-drivers.com

बो�ट एप: बो�ट एपको �याट सेवा माफ� त हा�ो �ाहक सहायता समहुलाई स�पक�  गन� स�नहुु�छ ।

1. प�रभाषा

१.१ बो�ट ("हामी" अथवा "हा�ो" समेतले जनाउने) - Bolt Operations OÜ एक ए�टो�नयाको
काननूबमोिजम दता� तथा �थापना ग�रएको �ाइभेट �ल�मटेड क�पनी हो जसको दता� नं.
१४५३२९०१, तथा दता� काया�लय Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, ए�टो�नयामा रहेको छ,
यस श�दले बो�ट समहुका अ�य क�पनी वा बो�टको सेवा Bolt Operations OÜआफैले �वाह
नगन� ख�डमा सोको साझदेारलाई समेत जनाउँछ ।बो�ट समहू क�पनीह� तथा साझदेारह�को
सचूी यहाँ उपल�ध छ : https://bolt.eu/cities/

१.२ बो�टको सेवाह� - बो�टले �वाह गन� सेवाह�, जसले बो�ट एपको �ावधान र सोको
मम�तसंहार गन� काय�, बो�ट �लेटफम�, �ाहक सहायता, सवार�चालक र �ाहकबीचको संचार
लगायत अ�य सो �क�समका सेवाह�लाई समेत जनाउँछ ।

१.३ बो�ट एप - बो�टले उपल�ध गराएको �माट�फोन एि�लकेसनह�को साम�ुहक नाम जसको
माफ� त:

(अ) (सवार�चालकका ला�ग) सवार�चालकह�ले �ाहकलाई हायर सेवा �वाह ग�रने; तथा

(आ) (�ाहकको ला�ग) �ाहकले सवार�चालकलाई हायर सेवा अनरुोध ग�रने ।

१.४ बो�ट �लेटफम� - �ाहकह�लाई चालकह�सँग जोडी उनीह�लाई सहरह�मा अझ �भावकार�
�पमा आवतजावत गन� म�दत गन� ��व�ध ।

१.५ �ाहक - बो�ट �लेटफम�को �योग गर� हायर सेवाको अनरुोध गन� �यि�त ।

१.६ चालक ("तपाई" ले समेत जनाउने) - बो�ट �लेटफम�को �योग गर� हायर सेवा �दान गन�
�यि�त । हरेक चालकले बो�ट एप तथा बो�ट �लेटफम�को �योगको �नि�त �यि�तगत बो�ट
�ाइभर अकाउ�ट पाउनेछन ्।
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१.७ स�झौता - बो�ट सेवाको �योगको �नि�त चालक र बो�ट बीच ग�रएको यस स�झौता
जसमा देहायका �वषय समावेश ग�रएका छन ्:

१.७.१ यी साधारण सत�ह� ;

१.७.२ बो�ट एपमा उ�लेख ग�रएको �वशषे सत�ह�, ज�त ैम�ूय �ववरण वा सेवा  �ववरण;

१.७.३ सवार�चालकका �नि�त बनाइएको �नद��शका; तथा

१.७.४ समय समयमा संशोधन गन� स�कने यस स�झौतामा उ�लेख ग�रएका अ�य सत�ह� ।

१.८ बो�ट श�ुक - चालकले बो�ट �लेटफम�को �योग गरेकोवापत बो�टलाई बझुाउनपुन� श�ुक ।

१.९ बो�ट �ाइभर अकाउ�ट - हायर सेवा �दान गन� बखत बो�ट सेवाको �योग स�ब�धी लेखा
�ववरण लगायतको जानकार� तथा कागजातह� रहेको वेबसाइटमा हुने पहँुच । सवार�चालकले
यजूरनेम र पासवड� राखी https://partners.bolt.eu माफ� त बो�ट �ाइभर अकाउ�टमा पहँुच गन�
स�नेछन ्।

१.१० सेवा श�ुक - हायर सेवा �दान गरेकोवापत �ाहकले सवार�चालकलाई बझुाउनपुन� श�ुक ।

१.११ हायर सेवा - चालकले बो�ट एप माफ� त �ाहकको अनरुोधलाई �वीकार गर� उ�त
�ाहकलाई �दान गन� हायर सेवा ।

2. स�झौतामा �वेश

२.१ बो�ट सेवाको �योग गनु�अ�घ तपाईले वेबसाईटमा उ�ले�खत साइन-अप एि�लकेसनमा
उ�लेख ग�रएको �ववरणको जानकार� गराई हामीले आव�यक ठानेका कागजात अपलोड गर�
साइन-अप गनु�पन�छ । तपाईले �ाकृ�तक वा काननूी �यि�तको �पमा साइन-अप गन� स�नहुुनेछ
। साइन-अप एि�लकेसनको सफलतापवू�क समाि�तप�चात हामी तपाईलाई यजूरनेम र पासवड�
माफ� त एउटा �यि�तगत अकाउ�ट �दान गछ� ।साइन-अप एि�लकेसनको अ��यमा रहेको
"साइन-अप" बटन ि�लक गर� तपाईले देहायबमोिजम ��त�न�ध�व र वारे�ट गनु�हु�छ :

२.१.१ वधै काननूी काय� बमोिजम तपाई बो�ट �लेटफम�को �योग गर� हायर सेवा �दान गन�
�योजनाथ� हामीसँग स�झौता गन� स�म हुनहुु�छ;

२.१.२ तपाईले �यानपवू�क पढ�, पणू��पमा बोध गर� यहाँ उ�लेख ग�रएबमोिजम र स�झौता
बमोिजम उ�प�न हुने स�पणू� दा�य�व �नवा�ह गन� लगायत यस साधारण सत�ह�को
अधीनमा रह� काय� गन� सहमत हुनहुु�छ;

२.१.३ तपाईले हामीलाई �दनभुएको स�पणू� जानकार� सह�, ठ�क, र पणू� छ;
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२.१.४ तपाईले बो�ट �ाइभर अकाउ�ट सह� र सो मा सदैव आ�नो �ोफाइल �ववरण
अ�याव�धक रा�ुहु�छ;

२.१.५ तपाई अ�य कोह� �यि�तलाई आ�नो बो�ट �ाइभर अकाउ�ट �योग गन� �दनहुु�न
तथा कसलैाई ह�ता�तरण वा िज�मा गनु�हु�न ;

२.१.६ तपाई अना�धकृत वा गैरकाननूी काय�को ला�ग बो�टको सेवाह�को �योग गनु�हु�न
तथा बो�टको सेवाह�को उ�चत संचालनलाई असर पानु�हु�न ।

२.१.७ तपाई हायर सेवा स�ब�धी सेवा �वाह गन� बखत सदैव हायर सेवालाई �नयमन गन�
काननू लगायत (�यस समेत अ�य) आ�नो रा�यमा लागू हुने स�पणू� काननू तथा
�नयमलाई पणू� पालना गनु�हु�छ ।

२.२ साइन-अप एि�लकेसन पेश गरेप�चात तपाईले बो�टको सेवाह�को �योग गन�को �न�म�
परुा गनु�पन� थप सत�ह� स�हतको एउटा इमेल �ा�त गनु�हुनेछ । उ�त शत�ह�मा �यि�तगत
आपरा�धक ��तवेदन, वधै सवार�चालक अनमु�तप�, सवार� साधनको स�तोषजनक �ा�व�धक
अव�था, ��श�ण कोष�को समापन, जी.पी.एस �योग गन� �म�ने मोबाइल �डभाइसको �वा�म�व
भएको �ववरण पेश गन� लगायत सो इमेलमा समावेश ग�रएका अ�य सत�ह� हुन स�छन । उ�त
आव�यकताह� र सत�ह� परुा गन� नसकेको ख�डमा स�झौता र बो�टको सेवाह�को �योग गन�
अ�धकारको अ��य हुनस�छ ।

२.३ �वशषे शहर वा देशह�मा हा�ो साधारण सत�ह� वा स�झौता बमोिजम उ�प�न हुने
दा�य�वह� Bolt Operations OÜ ले बो�ट समहू क�पनीह� र साझदेारह�लाई ह�ता�तरण
गन� स�ने कुरामा तपाई सहमत हुनहुु�छ । यसमा साइन-अप एि�लकेसन, ता�लमह�, बो�ट
एपलाई लाइस��सगं गन� स�ब�धी कागजातह�को पर��ण गन� लगायत अ�य हक तथा दा�य�व
ह�ता�तरण हुनेछ । बो�ट समहू क�पनी तथा साझदेारह�को �ववरण यहाँ उपल�ध छ:
https://bolt.eu/cities/ ।

२.४ काननूी �यि�त (क�पनी) को �पमा अकाउ�ट दता� । सो भएको ख�डमा उ�ले�खत काननूी
�यि�तलाई हायर सेवाको �दायक तथा यस साधारण सत�ह�को र थप स�झौताह�को प�
मा�नने छ । साइन-अप ���यामा �ाइभर भनेर उ�लेख ग�रएको �यि�तह�ले मा�ै तपाईको
तफ� बाट हायर सेवा �दान गन� स�नेछ साथै सो �यि�तह�ले यस साधारण सत�ह�को �वप�रत
काय� नगन� सहम�त गरेप�चात मा� ैहायर सेवा �दान गन� पाउनेछ ।

२.५ �ल�ट क�पनीको �पमा बो�ट �ाइभर अकाउ�ट दता� । एउटा फरक स�झौता गरेप�चात
�ल�ट क�पनीह�ले आफै आ�नो कम�चार� र/वा सेवा �दायकह�को अकाउ�ट दता� गन� स�नेछन ्
। सो भएको ख�डमा उ�त �ल�ट क�पनीले आ�नो कम�चार� वा सेवा �दायकह�ले साधारण
सत�ह�, स�झौता तथा अ�य थप स�झौताह�को पालना गन�छन ् र �यसका शत� र दा�य�व
पालना गन� र सो�ह बमोिजम काय� गन� कुराको स�ुनि�चत गनु�पन�छ । �य�ता कम�चार� र/वा सेवा
�दायकबाट भएको कुनपै�न उ�ल�घन बापत �ल�ट क�पनीह� र यसका कम�चार� र/वा सेवा
�वाहकता�ह� साम�ुहक तथा �यि�तगत �पमा सोको उ�रदायी रहने छन।्
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३. बो�ट एप तथा बो�ट �ाइभर अकाउ�ट �योग गन� अ�धकार

३.१ बो�ट एप तथा बो�ट �ाइभर अकाउ�ट �योग गन� अनमु�त । तपाईको यस स�झौता पालना गन�
सत�मा हामी तपाईलाई बो�ट एप तथा बो�ट �ाइभर अकाउ�ट �योग गन� अनमु�त �दान गद�छ� । यस
अनमु�तले तपाईलाई कोह� त�ेो �यि�तलाई सब-लाइसे�स �दान गन� वा कुनै हक ह�ता�तरण गन�
अ�धकार �दान गद�न । मा�थ जनुसकैु कुरा ले�खएको भएताप�न र अक� पथृक स�झौता गर� �वीकार
ग�रएकोमा, �ल�ट क�पनीह�ले बो�ट एप तथा बो�ट �ाइभर अकाउ�ट आ�नो �ल�टको सद�यह�लाई
सब-लाइसे�स �दान गन� स�नेछ ।

३.२ बो�ट एप र/वा बो�ट �ाइभर अकाउ�ट �योग गन� बखत तपाईले देहाय बमोिजमको काय� गन�
��तबि�धत छ:

३.२.१ बो�ट एप, बो�ट �ाइभर अकाउ�ट वा बो�टको अ�य स�टवेयरको �डक�पाइल, �रभस�
इ�जी�नयर गर�, वा सोको सोस� कोड पाउने कुन ै�य�न गन�;

३.२.२ बो�ट एप वा बो�ट �ाइभर अकाउ�टलाई कुनै म�यम वा त�रकाबाट प�रमाज�न गन� वा
प�रमािज�त बो�ट एप वा बो�ट �ाइभर अकाउ�ट �योग गन�;

३.२.३ बो�ट �लेटफम�को संचालनमा हानी वा नकारा�मक असर हुन स�ने भाइरस भएको फाइल,
कर�टेड फाइल अथवा अ�य �ो�ामह� �थाना�तरण गन�;

३.२.४ बो�ट एप, बो�ट �ाइभर अकाउ�ट वा बो�टको अ�य अ� सेवाह�मा अना�धकृत पहँुच
�ा�त गन� �य�न गन� ।

३.३ यस स�झौता र�द भएप�चात यस स�झौता बमोिजम �दान ग�रएको अनमु�त �वत: र एकैपटक
बदर हुनेछ । स�झौता र�द भएप�चात तपा�ले त�ु�तै बो�ट एप र बो�ट �ाइभर अकाउ�टलाई �योग
गन� छो�नपुछ�  र हामीले पवु� जानकार� �बना �ाइभर अकाउ�टलाई �लक गन� तथा हटाउन स�नेछ�।

३.४ बो�टको �याग तथा लेबलको �योग । हामीले तपाईलाई बो�टको �ा�ड झि�कने वा बो�ट
�लेटफम�को �योग गरेको दे�खने �याग, लाबेल, ि�टकर वा अ�य �च�ह �दान गन� स�नेछ� । हामी
तपाईलाई बो�ट �लेटफम� माफ� त हायर सेवा �वाह गनु�हु�छ भनी संकेत गन�को �नि�त एका�धकार र�हत,
सब-लाइसे�स गन� न�म�ने, ह�ता�तरण गन� न�म�ने गर� �य�ता �च�हह�को �योग गन� अनमु�त
�द�छ� । स�झौता र�द भएप�चात तपाईले त�ु�तै कुनै प�न बो�ट �ा�डको संकेत �दने �च�हह� हटाउन
पन�छ ।

३.५ सोस� कोड, डाटाबेसेस, लोगो र �भजअुल �डजाइन लगायत स�पणू� ��त�ल�प तथा �ेडमाक� ह�
बो�टको �वा�म�वमा रहेको छ र सोलाई ��त�ल�प, �ेडमाक� र/वा �ेड से�ेट काननूबमोिजम तथा
अ�तरा�ि��य सि�धह�को �ावधान बमोिजम सरु��त ग�रएको छ । बो�ट �लेटफम� वा अ�य बो�टका
सेवाह�को �योग माफ� त तपाईले सो बौ��धक स�प��को �वा�म�वको हक �हण गनु�हुने छैन ।

४. हायर सेवाको �दान



४.१ चालकको दा�य�वह� । तपाईले यस साधारण सत�ह�, स�झौता, साथै तपाईले हायर सेवा �वाह
गनु�हुने ठाउंको काननू तथा �नयम बमोिजम हायर सेवा �वाह गन� स�ुनि�चत गनु�हु�छ । हायर सेवा
�वाह गन� स�दभ�मा कुनै �थानीय काननू तथा �नयमको उ�ल�घन भएमा तपाई पणू� �पमा िज�मेवार
हुनहुुनेछ भ�ने �यहोरा अनरुोध ग�र�छ ।

४.२ तपाईको साथमा स�बि�धत �े�मा हायर सेवा �वाह गन� आव�यक स�पणू� अनमु�तप� (बधै
सवार�चालक अनमु�तप� समेत), �वेश अनमु�त, सवार�साधनको बीमा, दा�य�व बीमा (लागु हुने भएमा
मा�), दता�, �माणप�ह� साथै अ�य आव�यक कागजात रहेको हुनपुन�छ । उ�ले�खत कागजातको वधैता
अ�याव�धक गन� िज�मेवार� तपाईको हुनेछ । बो�टसँग तपाईबाट �माण ��ततु गराउन तथा
पर��णको ला�ग स�पणू� आव�यक अनमु�तप�, �वेश अनमु�त, अनमु�त, अि�तयार�, दता� तथा
�माणप� पेश गन� लगाउने अ�धकार रहेको छ । कुनै स�बि�धत काननूले वा कुनै �नकायले हामीलाई
तपाईको हायर सेवा �वाहको स�दभ�मा जानकार� माग गर� �नवेदन पेश गरेको ख�डमा हामीले सो
�नकायलाई तपाईको काय�को स�बि�धत काननूले माग गरे बमोिजमको जानकार� �दन स�छ� । साथ,ै
हायर सेवासँग स�बि�धत सब ैकाननू तथा �नयमको पालना गनु�पन� िज�मेवार� तपाईको रहनेछ ।

४.३ तपाईले हायर सेवा �दान गदा� �यवसा�यक ढंगबाट �यवसायको सदाचार बमोिजम सोको सेवा �वाह
गनु�पछ� तथा �ाहकको इ�छा बमोिजम �ाहकको सव��म �हतलाई �यानमा राखी काय� गनु�पछ� । अ�य
लगायत, तपाईले (अ) �ाहकले अ�य अनरुोध गरेकोमा बाहेक, �ाहकको �थम अनरुोध बमोिजम
उपय�ुत र छ�रतो ढंगले हायर सेवा �वाह गनु�पछ� ; (आ) अना�धकृत �पमा रो�न मनाह� छ; (इ)
सवार�साधनमा �ाहक र �नजसंग चढेका बाहेक अ�य कोह� �ाहकह� रा� मनाह� छ; तथा (ई)
स�बि�धत �ा�फकका ऐन र �नयमह�लाई पालना गनु�पछ� , सो भ�नकुो अथ� सवार� च�लरहेको बेला फोन
हातमा समाउनु ज�ता कुनै काय� जसले सवार� चलाउने काय�मा वा �ा�फक अव�थाको धारणामा अवरोध
�याउँछ ।

४.४ हायर सेवा क�हले �दान गन� भ�ने कुराको �नधा�रण गन� अ�धकार तपाईसंग रहेको छ । तपाईले
आ�नो इ�छा बमोिजम �ाहकले गरेको हायर सेवाको अनरुोध �वीकार गन�, अ�वीकार गन� वा वेवा�ता
गन� स�नहुु�छ ।

४.५ हायर सेवा �दान गदा� ला�ने खच� । तपाईमा हायर सेवा �दान गदा� आव�यक हुने सवार� साधन,
�माट�फोन, आ�द लगायतका स�पणू� उपकरण र मा�यमह�को �यव�थापन आ�नै खच�मा गन�
िज�मेवार� रहनेछ । हायर सेवा �वाह गन� बखत ला�ने इ�धन, मोबाइल डटेा खच�, सरकार� श�ुक,
सवार�साधनको एमोटा�इजेसन,् बीमा, स�बि�धत �यवसा�यक अथवा आय बापतको कर लगायत अ�य
खच� समेत तपाईले �यहोनु�पन�छ । बो�ट एपको �योगले तपाइको मोबाइल डटेा �लानमा हुने डटेा धेरै
मा�ामा खच� हुन स�दछ । �यसलेै हामी तपाईलाई अन�ल�मटेड वा धेरै डटेा पाइने डटेा �लानलाई
स�स�ाइव गन� सझुाव �दन चाह�छ� ।

४.६ सेवा श�ुक । हरेक पटक तपाईले बो�ट �लेटफम�मा �ाहकको अनरुोधलाई �वीकार गर� हायर सेवा
समा�त गरेकोमा तपाईले सो वापत सेवा श�ुक माग गन� स�नहुु�छ (अत: सेवा श�ुक) । हायरको
समयाव�ध, �थानीय बजारको अव�था तथा �नयम बमोिजम सेवा श�ुक दर �नधा�रण ग�र�छ । साथ,ै
बो�ट एपले संकेत गरेको भ�दा �यनु सेवा श�ुक माग गन� अ�धकार तपाईको सदैव रहनेछ ।



४.७ य�द �ाहकको अनरुोधको अव�ा गरेको पाइएमा (ज�तै लामो दरु�बाट लागेमा वा हायर सेवाको
अ��य नगरेमा), य�द �ा�व�धक कारणले अि�तम सेवा श�ुकलाई असर गरेको दे�खएमा, वा हामीलाई
जालसाजी भएको आशंका गनु�पन� �या�त कारण भएमा बो�टले सो �वशषे अनरुोधको सेवा श�ुक
संशोधन गन� स�नेछ । बो�टले �यायो�चत र मना�सव �पमा मा�ै यस �ावधानमा समावेश भएको
हकको �योग गन�छ ।

४.८ �ाहकले सेवा श�ुक नगतमा बझुाउनु पन�छ र सो सेवा श�ुक ब�ुने िज�मेवार� तपाईको रहनेछ ।
य�द कुनै �ाहकले बो�ट एपमा तपाईको जानकार� गलत लेखेको भ�ने आधारमा �यायो�चत �पमा सेवा
श�ुक बझुाउन इ�कार गरेमा बो�टले तपाईलाई सो खच�को सोधभना� गन� छैन ।

४.९ र�सद । हायर सेवाको ��येक सफलतापणू� अ��यप�छ बो�टले र�सद बनाएर �ाहकलाई �दान गद�छ
जसमा देहायको केह� वा सबै �ववरण समावेश हु�छ: चालकको नाम र थर, सवार� साधनको दता� नं.,
�म�त, हायर सेवा वापत बझुाएको सेवा श�ुक । बो�ट �ाइभर अकाउ�ट माफ� त तपाईलाई प�न ��येक
हायर सेवा �दान गरेको र�सद उपल�ध हुनेछ । य�य�प तपाईको �नि�त बो�टले कुनै �कारको कर
�बल�बजक जार� नगन� �यहोरा जानकार� गराइ�छ ।

४.१० तपाईको कर दा�य�व । तपाई हायर सेवाको स�बि�धत काननूबाट उ�प�� भएको देहाय लगायतको
कर दा�य�व आफै वहन गनु� पन� िज�मेवार� �वीकार गनु�हु�छ (अ) काननू बमोिजम �ाहकलाई �दान
गनु� पन� कर �बल�बजक जार� गन� (आ) आयकर, सामािजक सरु�ा कर वा अ� कुनै ला�ने कर �तन� (इ)
काननू बमोिजम रा�यलाई बझुाउनपुन� दा�य�वको लेखाजोखा �नधा�रण गन�को �नि�त कम�चार� तथा कर
दता� स�बि�धत दा�य�व परुा गन� । य�द करको �नकायले हामीलाई �नवेदन माफ� त तपाईको काय�सँग
स�वि�धत जानकार� उपल�ध गराउन माग गरेमा, हामीले काननूको अधीनमा रह� तपाईको काय�सँग
स�वि�धत जानकार� उपल�ध गराउन स�छ� । साथ,ै हायर सेवा �वाहसंग स�बि�धत स�पणू� कर
�नयमावल�को पालन गनु�पन� िज�मेवार� तपाईको रहनेछ । तपाईले परुा नगनु�भएको स�बि�धत कर
�नयमह�बाट उ�प��हुने दा�य�वह�का स�ब�धमा बो�टले �तरेको श�ुक, दाबी, �तरो, ज�रवाना, अथवा
अ�य कर दा�य�व तपाईले बो�टलाई ��तप�ूत � वापत �फता� बझुाउनहुु�छ भनी �वीकार गनु�हु�छ
(आयकर र सामािजक कर समेत) ।

४.११ हायर सेवा �दान गनु�अ�घ तपाईले सह� �ाहकलाई सेवा �दान ग�ररहनभुएको छ वा �ाहकले
अ�लाई आ�नो अकाउ�ट �योग गन� �दएका छन ्भनी प�ुट� गनु�पद�छ ।

५. �ाहक सहायता

बो�टको सेवाह�को �योगको �न�म� हामीले चालकह�लाई �ाहक सहायताको स�ुवधा �दान गछ� । हा�ो
इमेल nepal-driver@bolt-drivers.com हो र तपाईले बो�ट एपको �याट स�ुवधाबाट समेत �ाहक
सहायता समहूलाई स�पक�  गन� स�नहुु�छ ।

६. रे�ट�ग तथा एि�ट�भट�

६.१ उ�च �तरको सेवा स�ुनि�चत गन� र �ाहकलाई थप �व�वास �दलाउन �ाहकले तपाईलाई हायर सेवा
�दान गरे वापत रे�ट�ग माफ� त म�ुयांकन गन� र कमे�ट माफ� त आ�नो �वचार रा� पाउछन ् भनी
�वीकार गनु�हु�छ । तपाईको रे�ट�गको औसत म�ुयांकन तपाईको �ाइभर अकाउ�टमा र�ख�छ र
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�ाहकलाई बो�ट एपमा उपल�ध गराइ�छ । य�द हामीले रे�ट�ग वा कमे�ट गलत �नयतले �दइएको
पाएमा सो रे�ट�ग वा कमे�टलाई तपाईको रे�ट�गको �हसाब गदा� ��ततु ग�रने छैन ।

६.२ रे�ट�गको अ�त�र�त हामी तपाईको काय�लाई सपु�रवे�ण गछ� र तपाईलाई सो वापत एि�ट�भट�
�कोर �दान गछ� जनु तपाईको हायर सेवा अनरुोध �वीकार गन�, अ�वीकार गन�, वेवा�ता गन� र
स�प�न गन� काय�मा आधा�रत हुनेछ ।

६.३ �ाहकवग�लाई �व�वा�सलो सेवा �वाह गन�को �नि�त हामी सवार�चालकले रा�ुपन� �यनुतम औसत
रे�ट�ग तथा �यनुतम एि�ट�भट� �कोर �नधा�रण गन� स�छ� । य�द हा�ो जानकार� प�चात उ�ले�खत
समयाव�ध �भ� तपाईले औसत रे�ट�ग वा एि�ट�भट� �कोर नबढाएको ख�डमा तपाईको बो�ट �ाइभर
अकाउ�ट �वत: �थायी वा अ�थायी �पमा �नल�बन हुनेछ । कुनै बा�य प�रि�थ�तले उ��े�रत गरेर वा
�णाल�गत �टु� भएर वा गलत रे�ट�गले �नल�बन भएको पाइएमा हामीले �नल�बन उ�ट� गन� स�छ� ।

७. बजार अवलोकन र अ�भयान

बजार अवलोकन । हामी तपाईलाई बो�ट एप, बो�ट �ाइभर अकाउ�ट, साधारण संदेश, इमेल अथवा अ�
म�यम माफ� त �ाहकवग�को माग सवा��धक भएको ख�डमा तपाईको सचेतनाको ला�ग बजार अव�था
पठाउन स�छ� । �य�ता बजार अवलोकन केवल सझुावकार� मा� रहनेछ र सो तपाईको �नि�त
ब�धनकार� हुने छैन । बजार अवलोकन पवूा�नमुान पवू� त�यांकको आधारमा �नधा��रत भएकोले सो बजार
अवलोकन सोबखतको त�यगत बजारसंग �म�छ भ�ने स�ुनि�चत गन� स�दैन� ।

८. तपाई, हामी र �ाहकवग�बीचको स�ब�ध

८.१ हामी सचूना-समाज स�ब�धी सेवा �द�छ� र हामी हायर सेवा �दान गद�न� भ�न तपाई �वीकार
गनु�हु�छ । बो�ट �लेटफम� तथा बो�टको सेवाह� �दान गर� हामी हायर सेवाको ला�ग �ाहकवग�लाई
चालकसंग जो�ने एउटा माक� ट�लेसको काम गछ� । तपाई र �ाहककोबीच ग�रएको करारको आधारमा
तपाईले हायर सेवा �दान गनु�हु�छ र �ाहकवग�लाई �दान ग�रएको सो हायर सेवा बो�टबाट �वत��
रहनेछ भनी �वीकार गनु�हु�छ ।

८.२ तपाई र हा�ोबीच कुनै रोजगार� स�झौता अथवा रोजगार� स�ब�ध छैन र हुने छैन भने �वीकार
गनु�हु�छ । तपाई र हामीबीच कुनै संय�ुत �यवसाय स�झौता वा समझदार� छैन भनी �वीकार गनु�हु�छ
। तपाई हा�ो कम�चार�, एजे�ट, वा ��त�न�धको �पमा काम गन� अथवा हा�ो ला�ग करार गन� स�नहुु�न
।

८.३ यस साधारण सत�ह�बाट उ�प�न तपाईको हक वा दा�य�व कुनै त�ेो प�लाई ह�ता�तरण गन�
स�नहुु�न ।

९. �यि�तगत डाटाको �शोधन, डाटामा पहँुच

९.१ तपाईको �यि�तगत डाटा नेपालकोला�ग गोप�नयताको जानकार� बमोिजम �शोधन ग�र�छ र यस
वेबसाइट मा उपल�ध रहनेछ : https://bolt.eu/en/legal/ ।
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९.२ बो�टसँग स�पणू� �यि�तगत डाटाको तथा अ�य �दान ग�रएको वा बो�टको सेवाह�को �योग गदा�
उ�प�न भएको डाटाको पहँुच हुनेछ । बो�टले सो डाटाको गोप�नयता बनाइर� स�पणू� मना�सव काय�
गन�छ तथा �य�ता डाटामा �यि�तगत डाटाभएको ख�डमा लागु हुने गोपनीयताको स�पणू� नी�त र
काननू अवल�बन गन�छ । गोप�नयताको नी�त र काननूले �यव�था गरेकोमा बाहेक, बो�ट र तपाईको
करार र�द भए प�चातसमेत बो�टसँग सो डाटामा पहँुच हुनेछ ।

९.३ बो�ट एपमाफ� त बो�ट �ाइभर अकाउ�टमा उपल�ध गराइएको हदस�म तपाईले पेश गनु�भएको
�यि�तगत तथा अ�य पेश गनु� भएको वा बो�टको सेवाह�को �योग गदा� उ�प�न भएको डाटाको पहँुच
तपाईसंग हुनेछ । सो डाटाको गोप�नयता बनाइर� स�पणू� मना�सव काय� गनु�पन� छ र �ाहकवग�को
�यि�तगत डाटा रहेको हदस�म गोपनीयताको स�पणू� नी�त र काननू अवल�बन गनु�पन� छ ।

१०. दा�य�व

१०.१ बो�ट �लेटफम� "ज�तो छ" (एज इज) र "ज�तो उपल�ध छ" (एज एभाईलेवल) को आधारमा �दान
ग�र�छ । बो�ट �लेटफम� �नबा�ध वा �टु� र�हत रह�छ भनी ��ति�ध�व वा स�ुनि�चत गद�न� । बो�ट
�लेटफम�मा हायर सेवा �ाहकवग�को अनरुोधको आधारमा हुने भएकोले तपाईको बो�ट �लेटफम�को
�योगले हायर सेवाको अनरुोध आउंछ भनी स�ुनि�चत गद�न� ।

१०.२ बो�टको सेवाह�को �योग गदा� देहायका लगायत अ�य कुनै हानी नो�सानी भएमा हामी, बो�टको
��त�न�ध, संचालक तथा कम�चार� कोह� िज�मेवार हुने छैन� :

१०.२.१ कुन ै��य� वा अ��य� स�प��को हानी वा आ�थ�क नो�सान;

१०.२.२ नाफाको वा आकंलन ग�रएको बचतको नो�सान;

१०.२.३ �यापार, करार, स�पक� , इ�जत, मानमया�दाको नो�सान तथा �यापार अवरोधबाट
�सज�ना भएको नो�सान;

१०.२.४ डाटा हराएमा वा गलत भएमा; र

१०.२.५ कुन ैअ�य �क�समको घाटा वा नो�सान ।

१०.३ हामीबाट साधारणसत�ह� वा स�झौताको उ�ल�घन हुन गएमा हा�ो आ�थ�क िज�मेवार� ५०० यरुो
(अथवा ५०० यरुो बराबरको �थानीय म�ुा) मा �स�मत रहनेछ । हामीले जानीबझुी साधारणसत�ह� वा
समझौता उ�ल�घन गरेमा मा� ैतपाईको नो�सानी �यहोन� हक हुनेछ ।

१०.४ �ाहकले वा �नजलाई साथ �दने अ�य �यि�तले गरेको वा नगरेको काय�को िज�मेवार� हामीमा हुदैन
तथा �ाहकले वा �नजलाई साथ �दने अ�य �यि�तले गरेको वा नगरेको काय�ले कुनै हानी वा नो�सानी
हुन गएमा समेत सोको िज�मेवार हामी हँुदैन� ।

१०.५ तपाई साधारणसत�ह�, स�झौता अथवा अ�य कुनै स�बि�धत काननू वा �नयमको उ�ल�घनको
पणू� िज�मेवार हुनु पन�छ तथा हा�ो वा रा�यको �नकायको सो स�बि�धत माग भए सो उ�ल�घन
त�ु�तै रोकेर सोको तपाईले उपचार गनु�पनेछ� । तपाईको यस साधारणसत�ह�, स�झौता तथा काननू र
�नयम उ�ल�घन भएको कारणले हामीले बझुाएको कुनै ��य� र/वा अ��य� नो�सानी र/वा हानी,



नाफाको नो�सानी, खच�, द�ड, ज�रवानाबापत तपाईले हजा�ना बझुाउनपुछ� । तपाईको हायर सेवा
�वाहको स�ब�धमा कोह� �ाहकले हामीसंग केह� दाबी मागेमा सो बापत तपाईले हामीलाई सो को
अनरुोधको र�सद पाएको ७ (सात) �दन�भ� पणू� �पमा सो नो�सानीको ��तप�ूत � बझुाउनपुछ� । हामीले
तपाई �व��ध कुनै दावी माग गनु� परेको ख�डमा तपाईले हा�ो सो ��तप�ूत � माग गदा� ला�ने नो�सानी
वापतको म�ुयांकन तथा सो दाबी पेश गदा�को काननूी खच�वापतको ��तप�ूत � बझुाउन ुपन�छ�  ।

१०.५ यस ख�ड नं. १० बमोिजमको दा�य�वको �स�मतता काननूले तोकेको अ�ध�तम हदस�म हुनेछ ।

११. अव�ध, �नल�बन र समाि�त

११.१ यस साधारण सत�ह�मा समावेश भएका सत� र ब�देजह� साइन-अप एि�लकेसन पेश गरे प�चात
लागु हुनेछ । स�झौता र अ�य सत�ह� सो कागजात तपाईलाई उपल�ध गराइएप�छ र तपाईले बो�ट
�लेटफम�मा हायर सेवा �दान गन� सचुा� गरेप�चात वा सोलाई �नर�तरता �दएको बखत दे�ख लागु हुनेछ
।

११.२ तपाईले �यनुतम ७ (सात) �दनको पवु�जानकार� �दएप�चात स�झौता र�द गन� स�नु हु�छ,
�यसप�चात तपाईको बो�ट �लेटफम� र बो�टको सेवाह�को �योग गन� हक अ��य हुनेछ । बो�टले
एकतफ� �पमा कुनै प�न कारणले तपाईलाई �यनुतम ३ (तीन) �दनको पवु� �वीकृ�त �दएर स�झौतालाई
र�द गन� स�छ ।

११.३ तपाईले साधारण सत�ह� वा स�झौता, कुनै स�बि�धत काननू वा �नयम वा कुनै अनमु�तप�को
उ�ल�घन लगायतको बो�टलाई अपमान, अथवा बो�टको �ा�ड, इ�जत र �यवसायलाई हानी पयुा�एको
ख�डमा बो�टले पवू� जानकार� न�दई एकतफ� �नण�य गर� त�ु�तै स�झौता र�द गर� तपाईको बो�ट
�लेटफम�मा पहँुचलाई �लक गन स�दछ । मा�थ उ�ले�खत स�दभ�मा, हा�ो एकतफ� �नण�य बमोिजम,
तपाईलाई नया �ाइभर अकाउ�ट दता� गन� ��तबि�धत गन� स�छ� ।

११.४ हामीलाई तपाईको तफ� बाट अनमु�तप� वा जालसाजी काय� लगायत स�झौताको उ�ल�घन भएको
आशंका भएमा हामीले अनसु�धानको अव�धको ला�ग त�ु�तै तपाईको बो�ट �लेटफम� तथा बो�ट �ाइभर
अकाउ�टमा पहँुच �नल�बन (�लक) गन� स�छ� । अनसु�धान प�छ उ�त आशंका प�ुट� नभएमा सो
पहँुचमा ग�रएको �लक हटाउनेछ� ।

११.५ हा�ो चाहना सबै �ाहकवग�लाई उ�च �तरको सेवा �दनु हो �यसलेै हामी बो�ट �लेटफम�मा
सवार�चालकको काय�ह�को �नगरानी गछ� । �यनुतम रे�ट�ग तथा एि�ट�भट� �कोर ज�ता �यनुतम
सेवा आव�यकताह� परुा नगरेको ख�डमा हामी पवू� जानकार� �बना त�ु�तै तपाईको अकाउ�ट �नल�बन
गन� र/वा स�झौता र�द गन� स�छ� ।

१२. संशोधन

१२.१ बो�टलाई संसोधन गन� उपय�ुत लागेको बखत जनुसकैु बखत नयाँ सं�करण यस वेबसाइटमा
(https://bolt.eu/legal/) अपलोड गरेर र तपाईलाई (उदाहरणको ला�ग इमेल, बो�ट एप, वा बो�ट
�ाइभर अकाउ�ट माफ� त) जानकार� �दएर यस साधारण सत�ह� संशोधन गन� हक हु�छ ।

https://bolt.eu/legal/


१२.१ बो�टले साधारण सत�ह� संशोधन गदा� देहाय बमोिजमको अव�थामा बाहेक कि�तमा १५ �दनको
पवु� सचूना (उदाहरणको ला�ग इमेल, बो�ट एप, वा बो�ट �ाइभर अकाउ�ट माफ� त) �दान गन�छ:

१२.२.१ बो�टलाई साधारण सत�ह� संशोधन गनु� पन� काननूी वा �नयामक दा�य�व रहेको र सो
बमोिजम पवु� सचूनाको अव�ध पालना गन� नस�कने भएको ख�डमा;

१२.२.२ �व�थ, सरु�ा, वा साइबर सरु�ाको अ��या�सत त�काल उ�प�न जो�खमह�लाई
स�बोधन गन� त�ु�तै संशोधन गनु� पन� भएमा वा बो�टको सेवाह�, �ाहकवग� वा
सवार�चालकह�लाई जालसाजी, मालवेयर, ��याम, वा डाटाको उ�ल�घनको �व��द र�ा
गनु�पन� भएमा ;

१२.२.३ तपाईले पवु� सचूनाको अव�धलाई �याग गन� �नण�य गरेकोमा (उदाहरण: तपाई
संशोधनको सचूना �ा�त भए प�चात समेत बो�टको सेवाह� �योग गनु� भएमा); वा

१२.२.४ बो�टको मना�सव धराणामा चालकको ला�ग संशोधन फाइदाजनक रहेमा र �नजह�बाट
�ा�व�धक समायोजन आव�यक नभएमा ।

१२.३ साधारण सत�ह�मा ग�रएको संशोधनह�मा वा स�झौताको सत�ह�मा सहमत नभएमा तपाईसंग
बो�टको सेवाह�को �योग नगन� र बो�टलाई स�झौता र�दको जानकार� �दएर स�झौता र�द गन� हक
रहनेछ । स�झौता र�दको जानकार�मा अ�यथा उ�लेख ग�रएको बाहेक ��ता�वत संशोधन लागु हुने
�म�तदे�ख सो स�झौता र�द हुनेछ । संशोधन लागु हुने �म�त वा सोप�चात तपाईको बो�टको सेवाह�को
�योगले संशो�धत साधारण सत�ह� वा स�झौता तपाईको ला�ग ब�धनकार� रहनेछ भनी �वीकार गरेको
मा�ननेछ ।

१३. लागु हुने काननू र अदालती �े�ा�धकार

हायर सेवा �दान ग�रने देशको �वधान ब�धनकार� �पमा लागु गनु�पन� अव�थामा बाहेक यस साधारण
सत�ह� ए�टो�नयाको ब�धनकार� �ावधानह� बमोिजम बनाइएको र �नयमन ग�रएको हो । 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/ए�टो�नयामा अवि�थत हजु� क��� कोट� मा हुनेछ ।

१४. सचूना

१४.१ तपाईको स�पक�  �ववरणमा हुने कुन ैसंशोधनको जानकार� हामीलाई त�काल �दनपुन�छ ।

१४.२ साधारण सत�ह� र स�झौताबमोिजमको सचूना देहाय �पमा �दइएकोमा उपय�ुत मा�ननेछ :

१४.२.१ �यि�तगत �पमा पेश गरेमा,

१४.२.२ पठाएको �माण स�हत कु�रयरबाट पठाएमा,

१४.२.३ दता� गरेको हुलाकबाट पठाएमा,



१४.२.४ इमेल माफ� त पठाएमा वा

१४.२.५ बो�ट एप वा बो�ट �ाइभर अकाउ�टमाफ� त उपल�ध गराएमा ।

१४.३ मा�थ�लो ख�ड बमोिजम कुनै सचूना वा जानकार� पठाएकोमा देहाय बमोिजम भएमा �ा�त गरेको
मा�ननेछ:

१४.३.१ �यि�तगत �पमा पेश गरेमा, प�लाई पेश ग�रएको बखत;

१४.३.२ कु�रयरबाट पेश गरेमा, जानकार� समावेश भएको �च�ठ� �ा�त भएको �म�त भनी
कु�रयरले उ�लेख गरेको �म�तमा;

१४.३.३ दता� ग�रएको हुलाकबाट पेश गरेमा, सो कागजात पेश गन� हुलाकमा पेश गरेको �म�तको
दश� �दनमा;

१४.३.४ बो�ट एप अथवा बो�ट �ाइभर अकाउ�टबाट उपल�ध गराएमा, वा

१४.३.५ इमेलबाट पेश गरेको ख�डमा, इमेल �ा�त गन� प�ले इमेल �ा�त गरेको जानकार�
गराएको �दन वा इमेल पठाउने �यि�तले ��ुटको सचूना (प�लाई इमेल �ा�त नभएको
भ�नएको) नपाएको ख�डमा इमेल पठाएको अक� �दन प�न इमेल पठाएको र �य�तो
��ुटको सचूना नपाएको ख�डमा सो दो�ो �दन ।

१५. अि�तम �ावधान

य�द यस साधारण सत�ह�को कुनै �ावधान लागु गन� नस�कने भएमा, प�ह�ले सो असर परेका
�ावधानह�लाई सो असर परेका �ावधानह�को मनशाय तथा आ�थ�क �भावसंग �नकट �ावधानले
��त�थापन गन�छ ।

प�छ�लो अ�याव�धक: २०७९ साल च�ै १ गते


