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१. पषृ्ठभूमि   
सार्ाजतनक यािायाि सेर्ा आतथाक, सामाशजक िथा र्ािाबरणीय महत्र् सवहिको दर्दगो यािायाि प्रणालीको प्रतिक भएकोले यसको 

गणुस्िरलाई वर्िेष महत्र्का साथ हेररन ु पर्ा। यािायाि सेर्ा सहज, सस्िो, सरुशिि र भरपर्दो एर्म ् प्रवर्तध मैरी बनाएमा यािायाि 
प्रणालीको उच्च गणुस्िरलाई प्रत्याभतूि दर्दन सवकन्त्र्। आजको पररप्रिेमा, कोतभड -१९ ले वर्श्वब्यापी महामारीको रुप तलएको र यस 
प्रकोपको सामना गना एर्म ्प्रकोपको जोशिम न्त्यूनीकरण गना समस्ि वर्श्व नै वर्तभन्न उपायहरुको िोजीमा लागकेो र्। कोतभड -१९ को 
जोशिम कम गनाका लातग मातनसहरुको तभड-भाड कम गनुा र आपसमा सामाशजक र्दरुी कायम गनुा आधारभिू मान्त्यिा भएका र्न।् त्यसैले, 
सार्ाजतनक यािायािको प्रयोग गर्दाा कोतभड-१९को संक्रमण हनु नदर्दन र्ा यसको जोशिमलाई न्त्यूनीकरण गना वर्िेष सिका िा अपनाउन ुपने 
हनु्त्र्।  

त्यसैले, सार्ाजतनक यािायाि सेर्ाको महत्र्पूणा भतूमकालाई ध्यानमा रािी यािायाि ब्यर्स्था वर्भागले सबै सरोकारर्ाला 
संस्थाहरुको समन्त्र्यमा लाग ुहनु ेगरर यो तनरे्दशिका ियार गरेको र्। 

२. प्रस्तावना 
कोतभड -१९ को प्रकोपको अर्स्थामा सार्ाजतनक यािायाि सेर्ा सञ्चालनगर्दाा हनु ेसक्न ेसंक्रमणको जोशिम न्त्यूनीकरण गना वर्िेष 

सिका िा अपनाउन ुपने भएकाले सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ को र्दफा १५३ मा भएको प्रार्धान िथा यािायाि व्यर्स्था 
तनयमार्ली, २०५४ को तनयम ६२ ले दर्दएको अतधकार प्रयोग गरी यािायाि ब्यर्स्था वर्भागले "कोतभड-१९ प्रकोपको अर्तधभर सार्ाजतनक 
यािायाि सञ्चालन तनरे्दशिका, २०७७" जारी गरेको र् । 

३. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भ  
(क) यो तनरे्दशिकाको नाम "कोतभड-१९ प्रकोपको अर्तधभर सार्ाजतनक यािायाि सञ्चालन तनरे्दशिका, २०७७" रहेको र्। 

(ि) यो तनदर्दाशिका कोतभड-१९ को प्रकोपका कारणले नेपाल सरकारले तनरे्दशिि गरेको तमति र अर्तधभरको लातग लाग ुहनुरे्। 
नेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकार र्ा स्थानीय िहले समय समयमा तनणाय गरर िोवकदर्दएका िरे र्ा रुटहरुमा सार्ाजतनक 
यािायाि सञ्चालनगर्दाा यस तनरे्दशिका बमोशजम गनुा पनेर् । 

(ग) यो तनरे्दशिका पालना गनुा, गराउन ुसरोकारर्ाला सबैको किाव्य हनुरे्। 

४. पररभाषा 
(क) "तनरे्दशिका" भन्नाले "कोतभड-१९ प्रकोपको अर्तधभर सार्ाजतनक यािायाि सञ्चालन तनरे्दशिका,२०७७" लाई सम्झन ु पर्ा। 

यसमा भएका प्राबधानहरु सार्ाजतनक याररु्ाहक िथा मालर्ाहक सर्ारी साधनहरुको सेर्ा संचालनका क्रममा कोतभड-१९ 
संक्रमणको जोशिम न्त्यून गना अपनाउन ुपने जन-स्र्ास््यका महत्र्पूणा प्रवक्रयाहरु समाबेि गररएका र्न।्   

(ि) "कोतभड-१९" भन्नाले नोरे्ल कोरोना भाइरसका कारणले हनु ेएक प्रकारको सरुर्ा रोग सम्झन ुपर्ा । 

(ग) "सामाशजक र्दरुी” भन्नाले कोतभड-१९ संक्रमणको जोशिम कम गनाका लातग नपेाल सरकार, स्र्ास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालयले 
ियार गरेको मापर्दण्डमा िोकेको व्यशि-व्यशि तबचको भौतिक र्दरुीलाई सम्झन ुपर्ा।  

(घ) "यािायाि सेर्ा" भन्नाले सार्ाजतनक सर्ारीले भाडा तलई एक ठाउँ बाट अको ठाउँ सम्म यारी र्ा मालसामान ओसारपसार गने 
काया सम्झन ुपर्ा।  

(ङ) "तनमालीकरण (तडसइन्त्फेक्िन)" भन्नाले  िकु्ष्म शजबाण/ुवर्िाण ुनस्ट गने उदे्दश्यले उपयिु रसायनको प्रयोग गरर सरसफाई गने 
प्रवक्रयालाई सम्झन ुपर्ा। 
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(च) लामोबाटो” भन्नाले याराको लातग प्रस्थान गने स्थानबाट र्दईुसय पचास वकलोतमटर र्ा सो भन्त्र्दा बढी र्दरुीको गन्त्िव्य स्थानसम्म 
पगु्न ेबाटो सम्झन ुपर्ा।     

(र्) “मध्यम बाटो” भन्नाले याराको लातग प्रस्थान गने स्थानबाट एकसय वकलोतमटर भन्त्र्दा बढी िर र्दईुसय पचास वकलोमीटर भन्त्र्दा 
कशम्ि र्दरुीको गन्त्िव्य स्थानसम्म पगु्न ेबाटो सम्झन ुपर्ा।     

(ज) “र्ोटो बाटो” भन्नाले याराको लातग प्रस्थान गने स्थानबाट पच्चीस वकलोतमटर रे्दशि एकसय वकलोमीटर सम्मको र्दरुीको गन्त्िव्य 
स्थानसम्म पगु्न ेबाटो सम्झन ुपर्ा।      

(झ) “स्थातनय बाटो” भन्नाले याराको लातग प्रस्थान गने स्थानबाट पच्चीस वकलोतमटर भन्त्र्दा कशम्ि र्दरुीको गन्त्िव्य स्थानसम्मको बाटो 
सम्झन ुपर्ा।        

५. पालना गननपुन ेप्रावधानहरु  
कोतभड-१९ को प्रकोपको अर्तधभर सार्ाजतनक यािायाि सञ्चालन गर्दाा सरोकारर्ाला पिले तनम्न व्यर्स्था अनसुार काया गनुा 

पनेर्।  

5.1. यातायात व्यवसायी/व्यवस्थापक/कम्पनन   
सार्ाजतनक यािायाि सेर्ा कम्पतन संग सम्बशन्त्धि व्यर्सायी र्ा संचालक िथा व्यर्स्थापकहरुले कोतभड-१९ को संक्रमण हनुसक्न े

जोशिम न्त्यूनीकरण गनाका लातग तनम्न कायाहरु गनुा पनेर्:-   
(क) जन चेिनाका अतभर्वृि: यार ुर्गा र्ा सेर्ामा संलग्न कमाचारीहरुका लातग कोभीड-१९ प्रकोपको जोशिम सम्बन्त्धी आधारभिू 

ज्ञान िथा जोशिम न्त्यूतनकरणका उपाय सम्बन्त्धी जनचेिना अतभर्वृि गने,  

(ि) सर्ारी साधनको तनमालीकरण (डीसइन्त्फेक्िन): सर्ारी साधनको प्रत्यक िेप (ट्रीप) पतर् तनमालीकरण (डीसइन्त्फेक्िन) गने 
व्यर्स्था तमलाउन,े  

(ग) यार ुतसटहरुको सरसफाई िथा तनमालीकरण (डीसइन्त्फेक्िन): यारलेु एकपटक सर्ारी साधन प्रयोग गरे पतर् आर्श्यकिा 
अनसुार तसटको सरसफाई गना सम्बशन्त्धि कमाचारीलाई तनरे्दिन दर्दन,े   

(घ) यार-ुयार ु तबचको सामाशजक र्दरुी कायम गनाका लातग याररु्ाहक सर्ारी साधनको िमिा अनसुार अतधकिम यार ु संख्या 
तनधाारण गने र सो सम्बन्त्धी जानकारीको सूचना सर्ारीको ढोकामा टाँस गने र यसरी िोवकएको सामाशजक र्दरुी कायम 
गररएको तसटमा मार यारलुाई यारा गना व्यर्स्था गने, (सामाशजक र्दरुी कायम गनेका लातग तसट व्यर्स्थापनको उर्दाहरण 
अनसूुची-१ मा उल्लेि गररएको र्)       

(ङ) यािायाि सञ्चालनको समय िातलका: सर्ारी साधनहरुको सञ्चालनपूर्ा तनधााररि समय-िातलका अनसुार गने,  

(च) यािायाि सेर्ामा कायारि कमाचारीको स्र्ास््यको तनयतमि पररिण: यािायाि सेर्ामा संलग्न  कमाचारीहरुको प्रत्यक िेप 
(ट्रीप) िरुु हनु ेबेलामा र्ा दर्दनमा कशम्िमा रू्दई पटक नीजको िरररको िापक्रम मापन गने र यसरी िापक्रम मापन गनाका 
लातग प्रत्येक सर्ारी साधनको लातग कशम्िमा र्दईुर्टा 'थमाल गन' को व्यर्स्था गने,    

(र्) यारहुरुको लातग स्यानीटाईजर उपलब्ध गराउन:े सह-चालक र्ा यािायाि सेर्ाका अन्त्य कमाचारीले सर्ारीमा प्ररे्ि गने 
बेलामा र्दईुर्टै हािमा सानीटाईजर लगाएर सफा गना यारहुरुले लगाउन ुपने,    

(ज) भाडा असलुीका लातग बैकशल्पक उपायको अबलम्बन गने: सकभर भाडा भिुानीको लातग 'मोबाईल बेस्ड स्क्यान एण्ड प'े र्ा 
'कन्त्याक्टलेस काडा' प्रणाली िआुि गने र्ा अनलाईन िथा ईलेक्ट्रोतनक भिुानीको व्यर्स्था गने सो सम्भर् नभएमा 
यारसंुग भाडा संकलन गर्दाा भौतिक सम्पका  नहनु ेर्ा सामाशजक र्दरुी कायम गनाका लातग यारलेु 'भाडा संकलन बाकस' मा 
भाडा बराबरको रकम स्र्यम ्राख्न सवकन ेगरर व्यर्स्था तमलाउन,े र्ा भाडा भिुानीको लातग यारहुरुले वटकट काउन्त्टरबाट 
एकपटक र्ा धेरै पटक र्ा कुनै अर्तधको लातग मान्त्य हनु े वटकट वकन्न सक्न ेव्यर्स्था तमलाउन,े सकभर भाडा असलुीमा 
प्रत्यि नगर्दको प्रयोग नगने,     

(झ) सर्ारी साधन तभर हार्ाको सहज बहार् कायम गनाका लातग भेशन्त्टलेिनको व्यर्स्था गने र्ा सबै झ्यालहरु िलु्ला राख्न ेर्ा 
उपयिु िालको 'एक्जस्ट फ्यान' जडान गनुा पनेर्, 



 5 

 

(ञ) चालक कि र यार ुकिलाई उपयिु िालको प्लाई बोडा र्ा ग्लास र्ा फाइबर बोडा र्ा बाक्लो वकतसमको प्लाशस्टक शिट  
द्वारा रु्याउन,े  

(ट) सर्ारी साधन तभर फोहर फ्याक्नका लातग र्ोप्न तमल्न ेिालको डस्टतबन (टोकरी) राख्न ेर प्रत्यक िेप (ट्रीप) पतर् त्यसको 
सफाई गना कमाचारीलाई तनरे्दिन दर्दन,े   

(ठ) यािायाि व्यर्सायीहरुले मध्यम िथा लामो र्दरुीको यार ुसचुी बनाई एक प्रति आफु संग र अको प्रति स्थानीय प्रिासनमा 
अतनर्ाया बझुाउन ुपने,   

(ड) सर्ारी साधन तभर कोतभड-१९ सम्बन्त्धी सार्धानीका संरे्दि िथा सिका िा सम्बन्त्धी जनचेिना मूलक सामग्री टाँस गने। 

5.2. यातायात सेवािा कायरुत सवारी चालक र सह-चालक  
सार्ाजतनक यािायाि सेर्ामा कायारि सर्ारी चालक िथा सह-चालकहरुले कोतभड-१९ को संक्रमण हनुसक्न े सम्भावर्ि 

कारणहरुबाट सरुशिि रहन र यारहुरुको बीच संक्रमणको सम्भार्ना न्त्यून गनाका लातग तनम्न उपायहरु अबलम्बन गने:-  

(क) यार ुचढ्न ेस्थान र पगु्न ेस्थान बाहेक अन्त्यर कवहँ पतन सर्ारी साधन रोक्न, चढाउन ेर ओराल्न पाईन ेरै्न,   

(ि) सार्ाजतनक यािायाि सञ्चालनगर्दाा चालक िथा सह-चालकले अतनर्ाया रुपमा मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउन,े  

(ग) सार्ाजतनक यािायाि सञ्चालनगर्दाा यार ुर्ा अन्त्य सडक प्रयोगकिााहरु बीच सामाशजक र्दरुी कायम राख्न ेर यसका लातग अरुलाई 
प्ररेरि गने,  

(घ) सार्ाजतनक यािायाि सेर्ाको कायासमय पतर् आफुले प्रयोग गरेका सम्पूणा कपडा साबनु पानीले राम्ररी धनु े र घाम लागकेो 
स्थानमा सकुाउन।े आफुले प्रयोग गरेका मास्क र पञ्जा पून: प्रयोग योग्य नभए सरुशिि रुपमा फ्याक्न ेर पून: प्रयोग योग्य भए 
धोएर प्रयोग गने।       

(ङ) यािायाि सेर्ाको भाडा संकलन गर्दाा यार ुसंग भौतिक र्दरुी कायम गरर भाडा रकम वफिाा दर्दन नपने गरर भाडा संकलन गने र 
बाकसमा राख्न यारलुाई अनरुोध गने,  

(च) सर्ारी साधनलाई बस अड्डा (टतमानल) मा र्ा ग्यारेजमा सेर्ा समाप्त पतर् राम्ररी सफा गरर तनमालीकरण (डीसइन्त्फेक्िन) गने, 
गराउन,े     

(र्) सेर्ामा रहंर्दा बस अड्डा (टतमानल) र्ा बस तबसौनीमा र्ा सर्ारी साधन तभर धमु्रपान नगने, 
(ज) सार्ाजतनक यािायाि सेर्ाको यारामा रहर्दा चालक  िथा सहचालकले अतनर्ाया रुपमा रे्दशिन ेगरर पररचय-पर लगाउन े। 

(झ) सर्ारी साधन बस तबसौनी र्ा िोवकएको स्थलमा मार रोक्न ेर यारमैुरी हनु ेगरर सेर्ा प्रर्दान गने, 
(ञ) सर्ारी साधन र्ािानकूुतलि (एयर-कन्त्डीिण्ड) भएमा यसको प्रयोग नगने,  

5.3. सावजुननक यातायात सेवािा यात्रनहरु  
सार्ाजतनक यािायाि साधनमा यारा गर्दाा कोतभड-१९ को संक्रमण हनुसक्न ेसम्भावर्ि कारणहरुबाट सरुशिि रहन र अन्त्य यार ु

िथा सेर्ामा संलग्न कमाचारी वर्च संक्रमणको जोशिम न्त्यून गनाका लातग रे्दहाय अनसुार गने:- 
(क) कोतभड-१९ को संक्रमण हनु सक्न े माध्यम, जोशिम र जोशिम न्त्यूनीकरणका उपाय सम्बन्त्धी जानकारी हातसल गने र 

सार्ाजतनक यािायािको प्रयोग गर्दाा अबलम्बन गनुा पने तनरे्दिनहरुका बारेमा जानकारी राख्न,े  

(ि) अति आर्श्यक काया र पैर्दल यारा सम्भर् नभएको अर्स्थामा मार सार्ाजतनक यािायाि सेर्ाको उपयोग गने, 
(ग) अिि र्ा कम्जोर िारीररक अर्स्था भएका यारहुरुले सकभर सार्ाजतनक यािायाि सेर्ाको प्रयोग नगने, 
(घ) सार्ाजतनक यािायाि सेर्ाको प्रयोग गना घरबाट बावहर तनस्कन ु पूर्ा अतनर्ायारुपमा मास्क र्ा कपडाले नाक र मिु र्ोप्न,े र 

अरुले नाक र मिु नर्ोपेको पाएमा तनजहरुलाई सिका  गराउन ेअन्त्यथा उि सर्ारी र्ा स्थानमा नजान,े  

(ङ) सार्ाजतनक यािायाि सेर्ा प्रयोग गर्दाा सर्ारी साधन तभर र्ा सार्ाजतनक स्थलमा (बस टतमानल र्ा बस तबसौनी आदर्द) मा रहंर्दा 
कुनै पतन वकतसमको िानकुेरा निान,े  

(च) सार्ाजतनक यािायाि सेर्ाको प्रयोग गर्दाा बस तबसौनी र्ा बस अड्डा (टतमानल) मा सामाशजक र्दरुी कायम गरर पंशिबि भएर पालो 
पिान,े 
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(र्) सर्ारी साधन तभर सामाशजक र्दरुी कायम हनु ेगरर िोवकएको तसटमा मार बस्न ेर अरुलाई पतन त्यस बारेमा सजक र सिका  
िलु्याउन,े   

5.4. अनगुमन सम्बन्त्धी व्यर्स्था  
कोतभड-१९ प्रकोपको अर्तधभर सञ्चालन हनु ेसार्ाजतनक यािायाि सेर्ाको लातग ियार गररएको यस तनरे्दशिकामा उल्लेि भएका 

व्यर्स्थाहरु पालना भए नभएको अनगुमन गर्दाा यस बाट हनुसक्न ेसम्भावर्ि  संक्रमणबाट सरुशिि रहन र अन्त्य सडक प्रयोगकिाा तबच 
संक्रमणको सम्भार्ना न्त्यून गनाका लातग तनम्न कायाहरु गने:-  

(क) सार्ाजतनक यािायाि संचालन िथा यार ुव्यर्स्थापन या तनरे्दशिका बमोशजम भए नभएको स्र्ास््य, िथा सरुिा मापर्दण्डको कडाई 
साथ पूणारुपमा  पालना भए नभएको अनगुमन यािायाि व्यर्स्था वर्भाग, यािायाि व्यर्स्था कायाालय र ट्रावफक प्रहरीले 
गने.गराउन,े 

(ि) मद्यम िथा लामो र्दरुीमा सर्ारी संचालन गर्दाा वर्श्राम गने, िाजा िथा िाना िान े स्थान िोक्न िथा गणुस्िरको अनगुमन 
स्थानीय प्रशासन , ट्रावफक प्रहरी, यािायाि व्यर्सायी र यािायाि मजर्दरु  समेिको संयिु अनगुमन सतमतिले गनेर्,      

(ग) कोतभड-१९ को संक्रमण िथा यसको रोकथाम सम्बन्त्धी आधारभिू ज्ञान र बन्त्र्दाबशन्त्र्द पतर् सार्ाजतनक यािायाि सेर्ा सञ्चालन 
सम्बन्त्धी तनरे्दशिकाको बारेमा जानकारी राख्न ुपने,  

(घ) यािायाि र्ा ट्रावफक व्यर्स्थापनको कायासमय अर्तध तभर मास्कको प्रयोग अतनर्ायारुपमा गने,  

(ङ) अति आर्श्यक अर्स्था बाहेक सर्ारी साधन तभर प्रबेि नगने,    

(च) सर्ारी िथा सर्ारी चालकको अनगुमन गर्दाा सामाशजक र्दरुी कायम गने, 
(र्) सर्ारी चालकलाई तनरे्दिन दरं्दर्दा सकभर ईिारा र्ा संकेिको प्रयोग गने,  

(ज) कोतभड-१९ को संक्रमण िथा यसको रोकथाम सम्बन्त्धी आधारभिू ज्ञान र बन्त्र्दाबशन्त्र्द पतर् सार्ाजतनक यािायाि सेर्ा 
सञ्चालनसम्बन्त्धी तनरे्दशिकाको बारेमा सडक प्रयोगकिाा माझ पतन प्रचार प्रसार गने,   

(झ) सर्ारी िथा सर्ारी चालक संग सम्बशन्त्धि कागजािको चेकजांच गने आर्श्यक भएमा आफुले नर्ोई सम्बशन्त्धि चालकलाई नै 
रे्दिाउन लगाई तनरीिण गने, 

(ञ) स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था कायाालय र यातायात ब्यबसायी समेतको यक सममततले यात्रहुरुको चाप अनसुार सवारी 

साधनको व्यवस्था गरर अन्तर जिल्ला यातायात ब्यबस्थापन गने .     

६. सावजुननक यातायात सञ्चालनर बाटो (रुट) सम्बन्धी व्यवस्था   
(१) सार्ाजतनक यािायाि सञ्चालनसम्बन्त्धी यस तनदर्दाशिका बमोशजमका व्यर्स्थाहरुको प्रभार्कारी कायाान्त्र्यन गने केन्त्र, प्ररे्दि र 
स्थानीय िहमा रहेका सरोकारर्ाला तनकायहरुले तनम्न अनसुार गनुा पनेर्:-    

(क) यस तनरे्दशिकाको अनसूुची (२) मा उल्लेि भएको शजम्मेर्ारी बहन गने,  

(ि) अनगुमन गर्दाा र्दोषी पाइएमा कसरु अनसुार सम्झाई बझुाई तनरे्दशिका पालन गना लगाउन े रे्दशि सर्ारी िथा यािायाि 
व्यर्स्था ऐन, २०४९, संक्रामक रोग ऐन, २०२ र स्थानीय प्रिासन ऐन अनसुार प्रचतलि काननु बमोशजम र्दण्ड जररर्ाना 
गने, गराउन,े  

(ग) कोतभड-१९ प्रकोप अर्तधमा नपेाल सरकारले जारी गरेका तनरे्दिनहरुको पालना गने, गराउन।े 

७. ववववध  
(क) यस तनरे्दशिकामा उल्लेशिि कुराको हकमा यसै बमोशजम र अन्त्यको हकमा प्रचतलि नेपाल कानून अनसुार हनुेर्। 

(ि) कोवर्ड-१९ को लिण रे्दशिएका यािायाि सेर्ामा कायारि सर्ारी चालक िथा सह-चालकहरुको PCR पररिण स्र्ास््य िथा 
जना संख्या मन्त्रालयले िोकेको सरकारी प्रयोगिालाबाट तनिलु्क गररन ेर्।  

(ग) नेपाल सरकारले कोतभड-१९ को महामारीको संक्रमण र यसको व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी नपेाल सरकारले जारी गरेका तनरे्दिनहरु 
बमोशजम यािायाि व्यर्स्था वर्भागले यो तनरे्दशिका लाग,ु संसोधन र िारेजीका सम्बन्त्धमा आर्श्यक तनणाय गना सक्नेर्।   
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अनसूुची १:- यार-ुयार ुबीच सामाशजक र्दरुी कायम हनु सक्न ेबसको यार-ुतसटको उर्दाहरण      

 

 

संकेि: 

  

 
 

यार ुतसटमा बसेको िाली तसट  
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अनसूुची २: कोतभड-१९ प्रकोपको अर्तधभर  सार्ाजतनक यािायाि सञ्चालन तनरे्दशिका, २०७७ 

कायावर्र्रण र शजम्मेर्ार तनकाय/संस्था  

 
क्र. 
सं. 

शजम्मेर्ारी/काया वर्र्रण  यािायाि 
व्यर्स्था वर्भाग 

यािायाि 
व्यर्सायी/कम्पतन 

सर्ारी चालक 
र सह-चालक 

 

ट्रावफक प्रहरी िथा 
अनगुमनमा िवटन े

कमाचारी 

स्र्ास््य सेर्ा 
वर्भाग/ 

यािायाि टे्रड 
यतुनयनहरु 

स्थानीय िह 
(गाउँ/नगर/ 

महानगर पातलका) 

१ जन चेिना अतभर्वृि: यार ु र्गा र्ा सेर्ामा संलग्न कमाचारीहरुका लातग 
कोभीड-१९ प्रकोपको जोशिम सम्बन्त्धी आधारभिू ज्ञान िथा जोशिम 
न्त्यूतनकरणका उपाय सम्बन्त्धी जनचेिना अतभर्वृि गने,  

 मास्क लगाउने.  

 हाि स्यतनटाईजर र्ा साबनु पानीले हाि धनु,े 
 जिाििै नरु्न,े नथकु्न े      

 सामाशजक र्दरुी सम्बन्त्धी  

 सर्ार गना सवकन ेयार ुसंख्या र तसटको लेआउट 

 भाडा तिनाका लातग गररएको व्यर्स्था 
 बस तबसौनीमा पिान ेर ओलान ेिररका 
 अन्त्य वर्षयहरु:-   

       

२ सर्ारी साधनको तनमालीकरण (डीसइन्त्फेक्िन):         
३ यार ु तसटहरुको सरसफाई िथा तनमालीकरण (डीसइन्त्फेक्िन): यारलेु 

एकपटक सर्ारी साधन प्रयोग गरे पतर् तसटको सरसफाई गना         
४ यार-ुयार ु तबचको सामाशजक र्दरुी कायम गनाका लातग याररु्ाहक सर्ारी 

साधनको िमिा अनसुार अतधकिम यार ु संख्या तनधाारण गने र लेआउट 
सोवह अनरुुप बनाउन े      

       
५ 

 
यािायाि सञ्चालनको समय िातलका: सर्ारी साधनहरुको सञ्चालनपूर्ा रुट 
तनधाारण र समय-िातलका ियार गरर बस स्टपहरुमा राख्न े        
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क्र. 
सं. 

शजम्मेर्ारी/काया वर्र्रण  यािायाि 
व्यर्स्था वर्भाग 

यािायाि 
व्यर्सायी/कम्पतन 

सर्ारी चालक 
र सह-चालक 

 

ट्रावफक प्रहरी िथा 
अनगुमनमा िवटन े

कमाचारी 

स्र्ास््य सेर्ा 
वर्भाग/ 

यािायाि टे्रड 
यतुनयनहरु 

स्थानीय िह 
(गाउँ/नगर/ 

महानगर पातलका) 

6 यािायाि सेर्ामा कायारि कमाचारीको स्र्ास््यको तनयतमि स्र्ास््य पररिण: 
प्रत्यक िेप (ट्रीप) िरुु हनु ेबेलामा र्ा दर्दनमा कशम्िमा रू्दई पटक नीजको 
िरररको िापक्रम मापन गनेको लातग प्रत्यक बसमा थमाल गनको व्यर्स्था 
गने, 

       

7 यारहुरुको लातग स्यानीटाईजर उपलब्ध गराउने: सह-चालक र्ा यािायाि 
सेर्ाका अन्त्य कमाचारीले सर्ारीमा प्ररे्ि गने बेलामा र्दईुर्टै हािमा 
स्यानीटाईजर लगाएर सफा गने व्यर्स्था तमलाउन े 

       
८ भाडा असलुीका लातग बैकशल्पक उपायको अबलम्बन गने:  

 सकभर भाडा भिुानीको लातग ‘मोबाईल बेस्ड स्क्यान एण्ड प े
र्ा कन्त्याक्टलेस काडा  

 अनलाईन िथा ईलेक्ट्रोतनक भिुानी,  

 ‘भाडा संकलन बाकस’ बनाएर राख्न,े 

 भाडा भिुानीको लातग यारहुरुले वटकट काउन्त्टरबाट 
एकपटक र्ा धेरै पटक र्ा कुनै अर्तधको लातग मान्त्य हनुे 
वटकट वकन्न सक्न ेव्यर्स्था  

 सकभर भाडा असलुीमा प्रत्यि नगर्दको प्रयोग नगने,     

       

९ सर्ारी साधन तभर हार्ाको सहज बहार् कायम गनाका लातग भेशन्त्टलेिनको 
व्यर्स्था गने र्ा सबै झ्यालहरु िलु्ला राख्न ेर्ा उपयिु िालको ‘एक्जस्ट 
फ्यान’ जडान गने  

       
१० सर्ारी साधन तभर फोहर फ्याक्न र्ोप्न तमल्न ेिालको डस्टतबन (टोकरी) 

राख्न ेर प्रत्यक िेप (ट्रीप) पतर् त्यसको सफाई गने         
११ चालक कि र यार ु किलाई र्ा तिन पांग्र े सर्ारीमा यार-ुयार ु बीच 

इसोलेिन गनाका लातग उपयिु िालको प्लाई बोडा र्ा ग्लास र्ा फाइबर 
बोडा र्ा बाक्लो िालको प्लाशस्टक शिट द्वारा रु्याउन,े  

       



 10 

 

क्र. 
सं. 

शजम्मेर्ारी/काया वर्र्रण  यािायाि 
व्यर्स्था वर्भाग 

यािायाि 
व्यर्सायी/कम्पतन 

सर्ारी चालक 
र सह-चालक 

 

ट्रावफक प्रहरी िथा 
अनगुमनमा िवटन े

कमाचारी 

स्र्ास््य सेर्ा 
वर्भाग/ 

यािायाि टे्रड 
यतुनयनहरु 

स्थानीय िह 
(गाउँ/नगर/ 

महानगर पातलका) 

१२ सर्ारी साधन तभर कोतभड-१९ सम्बन्त्धी सार्धानीका संरे्दि िथा सिका िा 
सम्बन्त्धी जनचेिना मूलक सामग्री ियार गरर  टास्न े        

१३  सर्ारी चालक, सहचालक र्ा व्यर्स्थापकको स्र्ास््यमा संकास्पर्द कोतभड-
१९ को लिण रे्दशिएमा सम्बशन्त्धि तनकायमा सूचना दर्दन े र  स्र्ास््य 
पररिणको व्यर्स्था तमलाउन े 

       

१४  

 

सर्ारी चालक र्ा सहचालकको insurance को व्यर्स्था गने  
  

   
 

 

१५  सर्ारी चालक र सह चालकको लातग मास्क, ग्लोब, भाइजर र 
स्यानीटाईजर उपलब्ध गराउन े         

१६  बस टतमानल/बस तबसौनीमा साबनु-पानी/स्यानीटाईजरको लातग पूर्ााधार 
ियार गने र  कोतभड-१९ सम्बन्त्धी जन-चेिना मलुक सामग्री टास्न े          

१७  अनगुमनमा िवटन े ट्रावफक प्रहरी र्ा कमाचारीलाई मास्क/स्यानीटाईजर/ 
ग्लोब/भाईजर उपलब्ध गराउन े         

१८  कुनै यारमुा कोतभड-१९ को िंकास्पर्द लिण रे्दशिमा सम्बशन्त्धि तनकायमा 
िबर गने     

  

 
 

१९  तनरे्दशिकाको पालना भए नभएको संयिु रुपमा अनगुमन गने  
 

  

    
 


