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बार�ार सोिधने प्र�ह�
प्र�: मै ले सुनेको िथए िक नयाँ िव�ालय वष� को सु�वात �नुअिघ मै ले छूट अनुरोध पु न: पेश गनु�पद� न। के यो स� हो?
उ�र: तपाईंको िव�ाथ� पिछ�ो िव�ालय वष�मा �ीकृत छूटको �पमा सीमा िबसौनी (�� ीट चौराहा वा िव�ालय ठे गाना�ारा सं केत ग�रएको) बाट
यात्रा गनु�भएको िथयो र 1) िव�ाथ� सोही िव�ालयमा रहनु�नेछ 2) िव�ाथ�ले मौिलक �पमा �ीकृत छूट अनुरोधमा सोही िबसौनीमा चढाउन र
ओराल्न जारी राख्नु�नेछ भने, तपाईंलाई नयाँ िव�ालय वष�को लािग नयाँ यातायात छूट अनुरोध पुन: पेश गन� आव�क पद� न।
तपाईंको िव�ाथ�ले पिछ�ो िव�ालय वष�मा �ीकृत छूटको �पमा िवशेष िश�ा िबसौनी (�� ीटको न�र र �� ीटको नाम�ारा तोिकएको) बाट
पहे ल
ँ ो बस वा ते स्रो-प� िबक्रेताको सवारी साधनबाट यात्रा गनु�भएको िथयो भने, तपाईंको िबसौनीको उपल�ता वष�िप�े �ारे �ी गन� सिकँदै न।
यिद तपाईंले नयाँ िव�ालय वष�को लािग से वा िदइयोस् भ�े चाहनु�न्छ भने, तपाईंलाई नयाँ यातायात छूट अनुरोध पेश गन� आव�क पछ� ।
प्र�: पिछ�ो वष� मे रो िव�ाथ�लाई िव�ालयको सवारी साधनबाट यात्रा गन� छूट िदइएको िथयो; य�िप, यो वष� मलाई ठाउँ छै न भनेर
भिनएको छ। मलाई लाग्�ो मलाई िव�ालयको सवारी साधनमा ठाउँ आ�ा� गराइएको िथयो?

उ�र: छूटको �ीकृित �टमा से वा िदने सवारी साधनमा ठाउँ उपल� भए मात्र �न्छ। यिद नयाँ यो� िव�ाथ�ह�ले �टको प्रयोग गछ� न् भने,
�सपिछ यो� िव�ाथ�ह�लाई उ� �टमा से वा िदने सवारी साधन िनिद� � ग�रन्छ र �हाँ छूट गराइएका िव�ाथ�ह�को लािग अब उपरा� ठाउँ
न�न सक्छ।
प्र�: मे रो ब�ा अक� िव�ालय वष� को लािग समान सवारी साधनमा यात्रा गन� अझै पिन स�म छ िक छै न भनेर मै ले जाँ च गनु�पछ� ?
उ�र: ग�रनेछ । तपाईंको िव�ाथ�ले �ीकृत छूटको �पमा सीमा िबसौनी (�� ीटको चौराहा वा िव�ालय ठे गाना�ारा सं केत ग�रएको) बाट चढ् नु�न्छ
र उहाँ समान िव�ालयमा रहनु�न्छ र िव�ाथ�ले मौिलक �पमा �ीकृत छूट अनुरोधको समान चढाउने र ओराल्ने िबसौनी प्रयोग गनु��न्छ भने, नयाँ
िव�ालय वष�को लािग पिन सोही िबसौनी कायम रहन्छ। य�िप, �ट न�र र चढाउने/ओराल्ने समय प�रवत� न भएको �न सक्छ, �सै ले हामीले
अिभभावक पोट� लमा जानकारी प्रमािणत गन� सध� सु झाव िदन्छौं।
प्र�: मै ले मे रो छूट अनुरोध पे श गरे को िथएँ र सवारी साधन अित भ�रएको भनेर सु नेको िथएँ । कसले यात्रा गन� पाउँ छ भने र तपाईंले
कसरी िनधा� रण गनु��न्छ?

उ�र: हामीले "पिहले आउने लाई, पिहले से वा िदने" भ�े िनयमको प्रयोग गछ�। यातायात छूट अनुरोध पेश गरे को िमित अनुसार कसको छूट पिहले
आएको िथयो भनेर िनधा� रण गछ� ।
प्र�: मे रो छूट �ीकृत �ँ दा, मलाई कसरी सूिचत ग�रने छ?
उ�र: यातायात छूट अनुरोधह�लाई अिभभावक पोट� ल माफ�त अनलाइनमा मात्र �ीकार ग�रन्छ। तपाईंले अनुरोध पेश ग�रसकेपिछ, तपाईंले
अनुरोध पेश ग�रसकेपिछ, अिभभावक पोट� ल खातासँ ग स���त इमेल ठे गाना माफ�त सबै स�ार �नेछन्।
प्र�: यिद उ� िबसौनीका सबै यो� िव�ाथ�ह� अब उपरा� यात्रा गद� नन् भने के �न्छ?
उ�र: पहे ल
ँ ो बसका िव�ाथ�ह�का लािग, िव�ालय वष�को अ�स� सोही िबसौनी रहनेछ। ते स्रो-प� िबक्रेताको सवारी साधनका िव�ाथ�ह�का
लािग, यो� सहोदरले यातायात प्रयोग गन� रोक्छन् भने िबसौनीलाई हटाइनेछ। दु बै अवस्थाह�मा, िवशेष िश�ाका िबसौनीह� वष�िप�े का लािग
�ारे �ी नग�रने �ँ दा छूटका यात्रीह�ले हरे क वष� यातायातको छूटका लािग पुन: आवे दन िदनुपछ� ।
प्र�: म नयाँ ठे गानामा बसाई सरे ँ भने, मै ले नयाँ छूट अनुरोध पेश गनु�पछ� ?
उ�र: तपाईंले हालको भ�ा िभ� िबसौनी प्रयोग गन� योजना बनाउनुभयो भने मात्र तपाईंले नयाँ छूट अनुरोध पेश गन� आव�क पछ� । य�िप, ती
सवारी साधनको प्रयोग गन� प्रती�ा सू ची छ भने तपाईंको नयाँ छूट अनुरोधलाई उ� सवारी साधन प्रयोग गन�का लािग पिहलेदे�ख नै लाइनमा
रहे काको भ�ा पछािड रा�खनेछ।
प्र�: म वा�वमा मे रो िव�ाथ�को लािग छूट चाहन्छु तािक ितनीह�का लािग सोमबार र बु धबार एउटा चढाउने वा ओराल्ने िबसौनी र
ह�ाको बाँ की िदनका लािग िभ� स्थानमा चढाउने र ओराल्ने सेवा प्रा� गन� सक्छन्। यो स�व छ?
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उ�र: हामीले यो अनुरोधलाई स�ोधन गन� स�ै नौं। हामीले सोमबारदे �ख शुक्रबारस�का लािग िबहानी िबसौनी स्थान र सोमबारदे �ख
शुक्रबारस�को लािग अपरा�को िबसौनी स्थान तय गन� सक्छौं।
प्र�: यिद मै ले सोही िबसौनीबाट छूटको �पमा सहोदरलाई यात्रा गराउन चाहन्छु भने, मै ले प्र�ेकको लािग छूट अनु रोध भनु�पछ� ?
उ�र: पछ� । प्र�ेक िव�ाथ�को लािग एउटा फाराम आव�क �न्छ।
प्र�: मे रो िव�ालयमा जाने सेवा सिहतको िबसौनी छ भ�े मलाई थाहा छ भने, मे रो िव�ाथ� छूट फाराम प्रिक्रयामा �ँ दा बसमा यात्रा गन�
सु� गन� सक्छन्?

उ�र: स�ै नन्। तपाईंको िव�ाथ�को लािग ठाउँ खाली छ भनी सु िनि�त गन� हामीले अनुस�ान गनु� पन� धे रै भ�रएका �टह� छन्। हामीले
यातायात छूटका अनुरोधह�लाई 10 �वसाय िदन िभत्रमा प्रिक्रया गन� ल� िलएका छौं। �ीकृत �न्छ भने, तपाईंको िव�ाथ�ले आफ्नो िव�ालयमा
स्थायी +Pass डे िलभर नगदा� स� (िवशेषगरी 7 �वसाय िदन िभत्रमा) अस्थायी +Pass प्रा� गन� िबि�कै बसमा यात्रा गन� सु � गन� स�ु�न्छ।
+Pass काय� क्रमको बारे मा यहाँ थप जानकारी फेला पानु�होस् ।
प्र�: मे रो छूट िकन अ�ीकार ग�रयो? मलाई सूिचत ग�रने छ?
उ�र: यो�ता मापद�ह� पूरा न�ँ दा, सवारी साधन भ�रएको बेला वा िव�मान �ट अब उपरा� न�ँ दा छूट अनुरोध अ�ीकार �नसक्छ।
तपाईंको छूट अनुरोधलाई �ीकृत ग�रएन भने तपाईंले यातायात छूट अनुरोध पेश गनु�भएको अिभभावक पोट� ल खातासँ ग स���त इमेल
ठे गानाबाट नै तपाईंलाई सू िचत ग�रनेछ।
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